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الإعدام يف املو�صل ملن يتحدث عن خ�سارة معركة �صالح الدين

الأنفاق ال�سرية تبطء "مت�شيط" �أحياء بيجي
وهروب كبري لداع�ش �سبق عملية التحرير
الإعالم احلربي :التنظيم ا�ستخدم غاز الكلور يف منطقة الفتحة
التح�شيد ب�شكل فعلي.
واثم ��ر تن�سي ��ق ن ��ادر بي ��ن ف�صائ ��ل
الح�شد ال�شعبي والق ��وات الم�شتركة
ع ��ن تحري ��ر مدين ��ة بيج ��ي بوق ��ت
قيا�سي .وخا�ض نحو  30الف مقاتل
بينه ��م � 5آالف م ��ن مقاتل ��ي ع�شائ ��ر
�صالح الدين معارك �ضد "داع�ش.
وح ��ول التط ��ورات الميداني ��ة بع ��د
ا�سب ��وع من المع ��ارك ،يق ��ول نيازي
اوغل ��و ،النائ ��ب عن محافظ ��ة �صالح
الدين ،ان "الق ��وات الم�شتركة عبرت
ق ��رى الزوي ��ة والم�سح ��ك وا�صبحت
قريبة من بلدة الحويجة بم�سافة 26

بغداد  /املدى
يتنق ��ل م ��ا تبقى من م�سلح ��ي داع�ش
ف ��ي بيجي عب ��ر انف ��اق �سري ��ة تحت
المن ��ازل ،مح ��اوال مباغت ��ة ق ��وات
الح�ش ��د والجي� ��ش بهجم ��ات مفاجئة
في بع�ض احيائها.
وو�صل ��ت الق ��وات الم�شترك ��ة ،خالل
اال�سب ��وع الحالي ،ال ��ى م�سافة قريبة
م ��ن مناط ��ق ال�شرق ��اط والحويج ��ة،
الواقعتان �شمال وغرب ق�ضاء بيجي.
وينتظر ان يت ��م اكمال تطهير بيجي،
تمهيدا لالنطالق �شمال المدينة اذ بد�أ

كم" ،م�شيرا الى "اقتراب القوات من
ال�شرقاط بم�سافة  54كم".
وا�ض ��اف اوغل ��و لـ(الم ��دى) ،ان
"الق ��وات ك�شف ��ت عن وج ��ود انفاق
�سرية تح ��ت المنازل تنقل من خاللها
ما تبقى من داع� ��ش وا�ستطاع بع�ض
عنا�ص ��ره م ��ن مهاجم ��ة الق ��وات
العراقية".
وفي ال�سياق ذاته ،يقول خزعل حماد،
ع�ضو مجل�س محافظة �صالح الدين،
ان "داع� ��ش �شعر ب�ضغ ��ط كبير حين
وجد حجم الهجوم م ��ا ادى الى فرار
معظم عنا�صره من بيجي" ،الفتا الى

جلنة لتعديل الد�ستور ..والق�ضايا
اجلوهرية بحاجة لتوافق ع�سري
بغداد /املدى
با�شر مجل�س النواب بت�شكيل لجنة
مخت�ص ��ة بالتعدي�ل�ات الد�ستورية
رغم ف�ش ��ل لجان م�شابهة في انجاز
مهماته ��ا بعد نح ��و  10اعوام على
اقرار الد�ستور العراقي الدائم.
واعت ��رف ن ��واب ب�صعوب ��ة عم ��ل
اللجن ��ة ،م�ؤكدي ��ن ان الق�ضاي ��ا
الجوهري ��ة في الد�ست ��ور العراقي
بحاج ��ة ال ��ى توافق ��ات ع�سي ��رة
اليمك ��ن توقعها في مث ��ل الظروف
التي يعي�شها العراق.
وتوق ��ع النواب ان تواج ��ه اللجنة
الجدي ��دة م�صي ��را م�شابه� � ًا لل ��ذي
واجهت ��ه اللج ��ان الت ��ي �شكل ��ت
للغر�ض ذاته.
ودعا رئي�س مجل� ��س النواب �سليم
الجبوري ،خ�ل�ال تر�ؤ�س ��ه لجل�سة
ي ��وم االثنين ،الكتل البرلمانية الى

تر�شيح م ��ن و�صف ��ه بـ"المنا�سب"
لت�شكي ��ل لجن ��ة النظ ��ر ف ��ي �إع ��ادة
كتاب ��ة الد�ست ��ور لتقدي ��م الفق ��رات
القابلة للتعديل.
وتن�ص (المادة  )142من الد�ستور
على ما يلي:
او ًال – ي�ش ��كل مجل� ��س الن ��واب
في بداي ��ة عمله لجنة م ��ن اع�ضائه
تك ��ون ممثل ��ة للمكون ��ات الرئي�سة
ف ��ي المجتم ��ع العراق ��ي ,مهمته ��ا
تقدي ��م تقرير ال ��ى مجل�س النواب,
خالل مدة التتج ��اوز اربعه ا�شهر,
يت�ضم ��ن تو�صي ��ة بالتعدي�ل�ات
ال�ضروري ��ة الت ��ي يمك ��ن اجرا�ؤها
على الد�ستور ,وتح ��ل اللجنة بعد
البت في مقترحاتها.
ويق ��ول النائ ��ب عم ��اد يوحن ��ا،
مق ��رر رئا�س ��ة مجل�س الن ��واب ،ان
"المتظاهرين والمرجعية الدينية
والكتل ال�سيا�سي ��ة باتوا يطالبون
ب�إجراء تعديالت د�ستورية لبع�ض

ايقاف رواتب
املتخلفني عن ك�شف
الذمة املالية
بغداد /املدى بر�س
ق ��رر مجل�س ال ��وزراء العراق ��ي� ،أم� ��س الثالثاء،
ايق ��اف روات ��ب الموظفي ��ن والم�س�ؤولي ��ن
المتخلفي ��ن ع ��ن ك�شف الذمة المالي ��ة لحين ك�شف
ا�ستم ��ارة ك�شف الذم ��ة ،فيما خول وزي ��ر المالية
�صالحية التفاو�ض لالقترا�ض من البنك الياباني
للتعاون الدولي.
وقال المكتب االعالمي لرئي�س مجل�س الوزراء في
بيان تلقت(،المدى بر�س) ،ن�سخة منه� ،إن "مجل�س
الوزراء عق ��د ،اليوم ،جل�ست ��ه االعتيادية برئا�سة
رئي�س ��ه حي ��در العب ��ادي" ،مبين� � ًا �أن "المجل� ��س
ق ��رر ايقاف راتب الموظ ��ف والم�س�ؤول المتخلف
والممتنع ع ��ن ك�شف الذمة المالي ��ة ومخ�ص�صاته
وم�ستحقات ��ه الأخ ��رى لحي ��ن تقديم ��ه ا�ستم ��ارة
ك�شف الذمة المالية بعد � 3أ�شهر من �إبالغه ويكون
تقديم الذمة مرة واحدة في ال�سنة".
 التفا�صيل �ص6

ان "الكثير من الم�سلحين قتلوا اثناء
الهروب".
وعم ��م تنظيم داع� ��ش ،بح�سب �شهود
عي ��ان ف ��ي مدين ��ة المو�ص ��ل ،ق ��رارا
ب�إع ��دام كل م ��ن يتح ��دث ع ��ن تحرير
بيجي في �صالح الدين.
في غ�ضون ذلك ،ك�شفت خلية االعالم
الحربي عن ا�ستعم ��ال "الإرهابيين"
�أ�سلح ��ة كيمياوي ��ة (قناب ��ر ه ��اون
م ��زودة بغاز الكل ��ور) ف ��ي هجماتهم
عل ��ى الق ��وات الم�شترك ��ة ف ��ي منطقة
الفتحة.
 التفا�صيل �ص 2

مقاتلو الح�شد ال�شعبي خالل عمليات تطهير بيجي�..أ.ف.ب.

غمو�ض يكتنف تغيري م�سار رحلته من بغداد �إىل �أربيل

م�س�ؤول �أمريكي :العبادي �أكد لنا عدم طلبه م�ساعدة رو�سيا
بغداد /املدى

م ��واد الد�ست ��ور" ،الفت ��ا �إل ��ى ان
"هيئة رئا�سة مجل�س النواب دعت
�إلى ت�شكيل لجن ��ة برلمانية جديدة
لإعادة �صياغة بع�ض الفقرات".
بالمقاب ��ل ي�ؤك ��د النائ ��ب عبا� ��س
البياتي ،ع�ض ��و التحالف الوطني،
في ت�صريح لـ(المدى) ،ان "ت�شكيل
لجنة من قبل مجل�س النواب لتعديل
الد�ستور اليعني ا�ستطاعتنا انجاز
ه ��ذه التعديالت في ظ ��ل الظروف
الأمنية واالقت�صادية خالل الدورة
البرلمانية الحالية".
وا�ش ��ار النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة دول ��ة
القانون الى �أن "الكت ��ل ال�سيا�سية
غي ��ر متفق ��ة عل ��ى تعدي ��ل بع� ��ض
الفق ��رات المراد تعديله ��ا" ،م�شددا
على "عدم امكانية تمرير �أو تعديل
م ��واد تخ� ��ص فئ ��ة معينة م ��ن قبل
اللجنة البرلمانية الجديدة".

ا�س ��تبعد الجن ��رال جوزي ��ف دنف ��ورد رئي� ��س هيئ ��ة
الأركان الأميركي ��ة الم�شترك ��ة امكاني ��ة ان�ضم ��ام
رو�سيا للحملة الجوية التي تقودها الواليات المتحدة
�ضد تنظيم داع�ش ف ��ي العراق في الم�ستقبل القريب
وذلك ف ��ي �أول زيارة لبغداد من ��ذ توليه المن�صب في
الأول من ال�شهر الحالي.

و�أث ��ار التدخ ��ل الع�سك ��ري الرو�س ��ي ف ��ي �سوري ��ا
وم�شاركة رو�سيا في مركز ببغداد لتبادل المعلومات
بي ��ن الع ��راق و�سوريا واي ��ران قلق وا�شنط ��ن من �أن
يك�سب خ�صمها في الحرب الباردة نفوذا في ال�شرق
االو�سط.
وكان رئي� ��س الوزراء العراقي حيدر العبادي �صرح
في نف�س ي ��وم تولي دنفورد المن�ص ��ب ب�أنه �سيرحب
ب�شن رو�سيا غارات جوية �ضد التنظيم المت�شدد في

ب�ل�اده .لكن دنفورد ق ��ال �إن الم�س�ؤولين االميركيين
اطم�أن ��وا منذ ذل ��ك الوقت �إل ��ى ان العب ��ادي لم يتقدم
بطل ��ب لمو�سك ��و ف ��ي ه ��ذا ال�ص ��دد .وق ��ال دنف ��ورد
لل�صحفيي ��ن الذي ��ن يرافقون ��ه ف ��ي الرحل ��ة "ات�ص ��ل
م�س�ؤول ��ون اميركي ��ون بالعب ��ادي وه ��و ل ��م يطل ��ب
�ضربات جوية رو�سية".
وهب ��ط دنف ��ورد ف ��ي �أربي ��ل عا�صم ��ة كرد�ست ��ان
الع ��راق مت�أخ ��را ع ��ن موع ��ده ن�ص ��ف �ساع ��ة بعد ان

الأحرار� :سيكون لنا موقف ب�ش�أن الدرجات اخلا�صة

القانون تنتقد تعيني "م�ساعد برمير" لأمانة جمل�س الوزراء
بغداد /املدى بر�س
ابدت كتلتا ائتالف دولة القانون وكتلة الأحرار ا�ستغرابهما،
�أم�س الثالث ��اء ،من تعيين عماد الخر�سان �أمين ًا عام ًا لمجل�س
ال ��وزراء م ��ن دون الت�شاور م ��ع الكتل ال�سيا�سي ��ة �أو مجل�س
النواب على "الرغم من ح�سا�سية الموقع".
وف ��ي حين رجح ��ت دولة القان ��ون �أن يك ��ون ذل ��ك "�إر�ضاءً"

 التفا�صيل �ص 3

الداخلية حتيل ملف "ك�شف
املتفجرات" �إىل النزاهة
الق�ضاء ي�ستدعي وزير التجارة
ويحظر �سفر كبار م�ساعديه
بارزاين :نوا�صل حماوالتنا حللحلة
اخلالفات مع بغداد بالتفاهم واحلوار
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لأمي ��ركا ،لوح ��ت كتل ��ة االح ��رار ب� ��أن يك ��ون له ��ا موقف في ف ��ي حديث �إل ��ى (الم ��دى بر� ��س)� ،إن "عم ��اد الخر�س ��ان كان
البرلمان ب�ش�أن المو�ضوع.
م ��ن العائدين للع ��راق مع الق ��وات الأميركية ،وه ��و �أميركي
وكان ��ت م�ص ��ادر حكومي ��ة ك�شف ��ت �صب ��اح ام�س ع ��ن تعيين الجن�سية وينتمي للحزب الجمهوري الأميركي".
الم�ست�ش ��ار ال�ساب ��ق ف ��ي االدارة المدنية التي ا�ش ��رف عليها وا�ش ��ار جعفر �إل ��ى �أن "تعيين الخر�سان �أمين� � ًا عام ًا لمجل�س
الحاك ��م المدن ��ي االميرك ��ي ف ��ي  ،2003امينا عام ��ا ً لمجل�س الوزراء ،يثير العديد من الأ�سئلة ،وقد يكون �إر�ضا ًء للواليات
الوزراء بدال عن مهدي العالق.
المتحدة الأميركية".
 التفا�صيل �ص 3
وق ��ال جا�سم محمد جعفر ،النائ ��ب عن ائتالف دولة القانون،

م�ست�شار حكومي 75 :مليار دوالر حجم ا�ستريادات العراق �سنويا
بغداد /املدى بر�س
�أك ��د م�ست�ش ��ار رئي� ��س الحكوم ��ة
لل�ش�ؤون االقت�صادية� ،أم�س الثالثاء،
�أن الع ��راق ي�ست ��ورد م ��ا قيمت ��ه 75
ملي ��ار دوالر �سنوي� � ًا الكثي ��ر منها "ال
قيم ��ة له" ما ي�شكل ا�ستنزاف ًا لأمواله،
مطالب� � ًا بالتركيز على الأمور المفيدة
التي تلبي احتياجات النا�س والمواد
الأولي ��ة لت�شج ��ع ال�صناع ��ة والإنتاج

المحل ��ي ،في حين دع ��ا اتحاد الغرف
التجاري ��ة �إلى دع ��م المنت ��ج المحلي
وتفعيل �إج ��راءات ال�سيطرة النوعية
ف ��ي المناف ��ذ الحدودي ��ة لتر�شي ��د
اال�ستيراد.
وق ��ال مظه ��ر محم ��د �صال ��ح ،ف ��ي
حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى بر� ��س)� ،إن
"الع ��راق ي�ستورد �سلع� � ًا ال قيمة لها
م ��ا يتطلب وقف ��ة ج ��ادة لتر�شيق ذلك
والتركي ��ز على الأم ��ور المفيدة التي

�أعلن ��ت ال�شركة العام ��ة لالت�صاالت والبري ��د ،الأثنين،
مبا�شرتها بتنفيذ م�شروع �شبكة النفاذ ال�ضوئي لمد 31
�أل ��ف خط في عدد من مناط ��ق جانبي الكرخ والر�صافة
بالعا�صمة في �إطار جهودها تطوير خدمات االت�صاالت
واالنترنت ،وفي حين بينت �أنها �ستوفر عدد ًا كبير ًا من

�أجهزة هذه ال�شبك ��ة للمواطنين ب�أ�سعار منا�سبة ،دعت
الدوائر الخدمية �إلى التن�سيق معها تفادي ًا لأي تعار�ض
�أو قطوعات بال�شبكات.
وق ��ال المدير الع ��ام لل�شركة� ،صال ��ح ح�سن ،في حديث
�إلى (الم ��دى بر�س)� ،إن "م�ل�اكات ال�شركة با�شرت بمد
�شبك ��ة النف ��اذ ال�ضوئي ��ة للمن ��ازل في عدد م ��ن مناطق
جانب ��ي الك ��رخ والر�صافة بالعا�صمة" ،م�شي ��ر ًا �إلى �أن

تلب ��ي احتياج ��ات النا� ��س والم ��واد
الأولي ��ة لت�شج ��ع ال�صناع ��ة والإنتاج
المحلي" ،م�شير ًا �إلى �أن "ا�ستيرادات
القطاعي ��ن الحكوم ��ي والخا�ص تبلغ
 75ملي ��ار دوالر م ��ا ي�ش ��كل ا�ستنزاف ًا
للأم ��وال برغم ال�ضائق ��ة المالية التي
تتطل ��ب م ��ن الجميع ،وف ��ي مقدمتهم
القط ��اع الخا� ��ص ،التع ��اون ودع ��م
االقت�ص ��اد الوطني كونه ��ا م�س�ؤولية
جماعية".

وف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر ،ع� � ّد وزي ��ر النفط
ع ��ادل عب ��د المه ��دي ،تقدي ��رات بناء
الموازنة المالية لعام  2016بت�صدير
 3.6ملي ��ون برميل يومي� � ًا من الخام
ب� �ـ "المعقولة" ،وفي حي ��ن ا�شار الى
وج ��ود الكثير من المالحظ ��ات ،منها
غياب الح�ساب ��ات الختامية ,لفت الى
انها �ستطب ��ق وفق قوانين وتعليمات
بالية.
 التفا�صيل �ص 5

هيئة اال�ستثمار :نهاية 2015
موعد ت�سليم وحدات ب�سماية

االت�ص��االت تبا�ش��ر ّ
مد � 31ألف خ��ط �ضوئي يف بغداد
بغداد /املدى بر�س

غي ��ر المراقب ��ون الجويون ف ��ي بغداد م�س ��ار طائرته
الع�سكرية لعدم علمهم الم�سبق بمجيئه.
وق ��ال دنفورد �إنه يتطلع الى معرفة تطورات المعركة
�ض ��د داع�ش .و�أ�ضاف "من الوا�ضح وبعد ان توليت
المن�ص ��ب من ��ذ نحو �أ�سبوعي ��ن �أن م ��ن اال�شياء التي
�أود القي ��ام به ��ا هو المجيء �إلى هن ��ا لألقي نظرة على
ما يحدث على االر�ض".
 التفا�صيل �ص 3

"ال�شركة تعتزم انجاز � 15ألف خط �ضوئي في ثماني
محالت �سكنية بجانب الكرخ ،تقع في مناطق الجامعة،
العدل ،الخ�ضراء والغزالية".
و�أ�ض ��اف ح�سن� ،أن "ال�شركة با�شرت بمد � 16ألف خط
�ضوئي للمنازل بمدينة ال�صدر� ،شرقي بغداد".
 التفا�صيل �ص 7

ت�أجيل تظاهرات �ساحة
التحرير لتزامنها مع عا�شوراء
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الإعدام يف املو�صل ملن يتحدث عن خ�سارة معركة �صالح الدين

شناشيل

الأنفاق ال�سرية تبطء "مت�شيط" �أحياء بيجي املحررة
وهروب كبري لداع�ش �سبق عملية التحرير

 عدنان ح�سني
adnan.h@almadapaper.net

فيلم تركي!
الفيلم الهندي يف ذاكرتنا مفعم ب�أعمال خارقة مل ي�أت مبثلها الأولون
وال الآخرون ،وجمازفات تقطع م�شاهدها نياط القلب �إثارة وده�شة
ورعب ًا وهلع ًا ،ومبواقف رومان�س ��ية ال نظري لها حتى عند �أ�س ��اطني
الأدب الرومان�سي يف ذروته.
لك ��نّ الرواية الت ��ي قدّمتها ال�س ��لطات الرتكية �أول من �أم�س ب�ش� ��أن
ح ��ادث م ��وت ال�ص ��حفية الربيطاني ��ة املعروفة جاكل�ي�ن �آن (جاكي)
�س ��اتون ،جت ��اوزت يف جم ��وح خياله ��ا كل الف�ب�ركات والتلفيق ��ات
واحلِ َيل ال�سينمائية لأفالم بوليوود جميعها.
ال�س ��يدة �س ��اتون ه ��ي مدي ��رة معه ��د �ص ��حافة احل ��رب وال�س�ل�ام
( )IWPRيف الع ��راق ،وق ��د ُع ّين ��ت يف ه ��ذا املن�ص ��ب يف �أواخر
حزي ��ران املا�ض ��ي خلف� � ًا لل�ش ��هيد عم ��ار ال�ش ��ابندر الذي ق�ض ��ى يف
تفج�ي�ر �إرهاب ��ي يف بغداد قبل ذلك ب�أقل من �ش ��هرين .وكانت جاكي
تقيم يف �أربيل ،و�سافرت الأ�س ��بوع املا�ضي �إىل لندن للم�شاركة يف
جل�س ��ة ال�ستذكار زميلها ال�ش ��ابندر نظمها املعهد ،ثم طارت من لندن
اىل ا�س ��طنبول ال�س ��بت املا�ض ��ي يف طريق الع ��ودة اىل �أربيل .من
املفرت� ��ض �أن تكون طائرتها قد و�ص ��لت اىل مط ��ار اتاتورك الدويل
بطائرة تركية يف ال�س ��اعة العا�شرة م�ساء ،و�أن توا�صل رحلتها اىل
�أربيل عند منت�ص ��ف الليل� ،أي بعد �س ��اعتني من و�صولها من لندن،
لك ��ن الطائ ��رة الرتكي ��ة �أقلع ��ت اىل �أربيل م ��ن دون �أن حتمل جاكي
الت ��ي �أعلنت ال�س ��لطات الرتكية الحق ًا �أنها و ُِج ��دت ميتة يف املرافق
ال�صحية للمطار.
ال�س ��لطات الرتكية مل تلتزم املو�ض ��وعية يف معلوماتها عن احلادث
الألي ��م ،فهي �أو�ص ��لت �إىل الإعالم ما مفاده �أن جاك ��ي قد انتحرت..
كي ��ف؟ املعلوم ��ات الرتكي ��ة قال ��ت �إن جاك ��ي �ش ��نقت نف�س ��ها برباط
وف�سرت احلادث ،كما �أفادت و�سائل �إعالم تركية ،على �أنه
حذائها!! ّ
يرج ��ع �إىل عدم حلاق جاكي بطائرة �أربيل ،و�أنه مل تكن لديها نقود
كافية ل�شراء بطاقة �سفر لرحلة �أخرى اىل عا�صمة �إقليم كرد�ستان!
حت ��ى بولي ��وود مل يجمح بها اخليال �إىل هذا احل� �دّ ..كيف ال تلحق
جاكي برحلة �أربيل وقد و�صلت �إىل مطار اتاتورك قبل �ساعتني من
موعده ��ا؟ ..كي ��ف ال يكون لدى جاكي �س ��اتون ال�ص ��حفية املعروفة
�س ��ابق ًا يف هيئة االذاعة الربيطانية ( )BBCوامل�س�ؤولة املرموقة
يف منظم ��ة مرموقة 400 ،دوالر لقطع تذكرة جدي ��دة �إىل �أربيل؟..
ث ��م :كيف ل�س ��يدة مبكان ��ة جاكي �س ��اتون وبدخلها ال�ش ��هري اجليد
ج ��د ًا �أن ال حتمل بطاقة ائتمان م�ص ��ريف واح ��دة يف الأقل؟ ..حتى
�ش ��حاذي لندن و�س ��واها من املدن الربيطاني ��ة والأوروبية ميلكون
بطاق ��ات االئتمان امل�ص ��رفية التي ال ي�ش�ت�رط لإ�ص ��دارها اال وجود
عنوان �إقامة يف �أي مدينة؟
جاكي �س ��اتون �أغتيلت بالت�أكيد ..القتلة الذين اغتالوها يف املرافق
ال�ص ��حية ملط ��ار �أتات ��ورك فعلوا ذلك عن �س ��ابق تخطيط وت�ص ��ميم
وتر�صد بالت�أكيد ،وبالت�أكيد �أي�ض ًا هم تل ّقوا ت�سهيالت من م�س�ؤولني
يف مط ��ار �أتات ��ورك ،بال�ض ��بط كما ح�ص ��ل م ��ع الآالف م ��ن مقاتلي
داع� ��ش الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي وقاتلوا يف �ص ��فوفه هنا
يف العراق ويف �س ��وريا ،فالثابت الآن ان ذلك ّ
مت بت�س ��هيالت تركية
ر�سمية غري حمدودة.
"الفيل ��م الرتكي" الذي �أخرجته �س ��لطات مط ��ار �أتاتورك وظهرت
في ��ه "بطلة" الفيلم ت�ش ��نق نف�س ��ها يف مراحي�ض املط ��ار لأن طائرة
�أربي ��ل "فاتتها" ،كل �أحداثه املتخيلة مُل ّفقة متام ًا على نحو بائ�س..
ل ��ن ينفع هذه ال�س ��لطات �إال �أن تك�ش ��ف عن احلقيق ��ة ..واحلقيقة ال
ميكن الو�صول �إليها من دون �أن يبد�أ التحقيق داخل مطار �أتاتورك
نف�سه.

بغداد  /وائل نعمة

يتنقل ما تبقى من
م�سلحي داع�ش في بيجي
عبر انفاق �سرية تحت
المنازل ،محاوال مباغتة
قوات الح�شد والجي�ش
بهجمات مفاجئة في
بع�ض احيائها.
وو�صلت القوات
الم�شتركة ،خالل
اال�سبوع الحالي ،الى
م�سافة قريبة من مناطق
ال�شرقاط والحويجة،
الواقعتان �شمال وغرب
ق�ضاء بيجي .وينتظر ان
يتم اكمال تطهير بيجي،
تمهيدا لالنطالق �شمال
المدينة اذ بد�أ التح�شيد
ب�شكل فعلي.

واثمر تن�س ��يق ن ��ادر بني ف�ص ��ائل
احل�شد ال�شعبي والقوات امل�شرتكة
ع ��ن حتري ��ر مدين ��ة بيج ��ي بوقت
قيا�س ��ي .وخا� ��ض نح ��و  30ال ��ف
مقات ��ل بينه ��م � 5آالف م ��ن مقاتلي
ع�ش ��ائر �ص�ل�اح الدين معارك �ض ��د
"داع� ��ش" يف املدين ��ة امله�ش ��ورة
مب�صفاة النفط وا�س ��تطاع حترير
اغل ��ب املناط ��ق وت�أم�ي�ن املن�ش� ��أة
النفطي ��ة وقت ��ل ع ��دد كب�ي�ر م ��ن
امل�سلحني.
واعل ��ن رئي� ��س احلكوم ��ة حي ��در
العب ��ادي ،اال�س ��بوع املا�ض ��ي،
�إنطالق املرحل ��ة الثاني ��ة لعمليات
حترير كامل حمافظة �صالح الدين
مبا فيها م�صفى بيجي.
وكانت ف�ص ��ائل بارزة يف احل�ش ��د
ال�شعبي ذكرت ،قبل انطالق معارك

بيجي ،انها ت�س ��تعد ل�ش ��ن "هجوم
كبري" على بيجي ،يف الوقت الذي
ا�ض ��طر فيه احل�شد اىل االن�سحاب
م ��ن معرك ��ة الرم ��ادي بعد تو�س ��ع
ال ��دور االمريك ��ي يف العملي ��ات،
بح�سب قياديني يف منظمة بدر.
ويتمت ��ع احل�ش ��د ال�ش ��عبي بعالقة
متمي ��زة م ��ع م�س� ��ؤولني وزعم ��اء
ع�ش ��ائر يف �ص�ل�اح الدي ��ن بع ��د
عملي ��ات ناجحة يف حترير مناطق
�شرق وجنوب تكريت.
ويف الآون ��ة االخ�ي�رة ،ب ��د�أت كفة
داع� ��ش بالرجح ��ان عل ��ى الق ��وات
احلكومي ��ة ومقاتل ��ي احل�ش ��د
ال�شعبي بعد تقدمهم لل�سيطرة على
مناط ��ق مت حتريره ��ا يف ني�س ��ان
املا�ضي.
وعمم تنظيم داع�ش ،بح�سب �شهود

عي ��ان يف مدين ��ة املو�ص ��ل ،ق ��رارا
ب�إعدام كل م ��ن يتحدث عن حترير
بيجي يف �صالح الدين.
�أنفاق �سرية في بيجي
وح ��ول التط ��ورات امليداني ��ة بعد
ا�س ��بوع من املع ��ارك ،يقول نيازي
اوغلو ،النائب عن حمافظة �صالح
الدين ،ان "القوات امل�شرتكة عربت
قرى الزوية وامل�س ��حك وا�صبحت
قريبة من بلدة احلويجة مب�س ��افة
 26ك ��م" ،م�ش�ي�را اىل "اق�ت�راب
القوات من ال�ش ��رقاط مب�س ��افة 54
كم".
وا�ض ��اف اوغل ��و لـ(امل ��دى) ،ان
"الق ��وات ك�ش ��فت ع ��ن وج ��ود
انف ��اق �س ��رية حت ��ت املن ��ازل تنقل
م ��ن خالله ��ا م ��ا تبق ��ى م ��ن داع�ش
وا�س ��تطاع بع� ��ض عنا�ص ��ره م ��ن

الداخلية حتيل ملف عجالت "ك�شف املتفجرات" �إىل النزاهة
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�أعلن مكت ��ب املفت�ش الع ��ام لوزارة
الداخلي ��ة ،احال ��ة مل ��ف عج�ل�ات
"رابي�س ��كان" لك�ش ��ف املتفج ��رات
اىل هيئ ��ة النزاهة ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
التج ��ارب العملي ��ة بي ّن ��ت �ض ��عف
كفاءة الأجهزة.

وق ��ال املكت ��ب يف بي ��ان �ص ��حفي،
�إن ��ه "�أنه ��ى التحقيق ��ات اخلا�ص ��ة
بالعج�ل�ات رابي�س ��كان M60
(لك�ش ��ف املتفج ��رات) ،واملزم ��ع
توريده ��ا ل�ص ��الح ال ��وزارة م ��ن
ال�ش ��ركة االنكليزي ��ة م ��ن خ�ل�ال
�ص ��ندوق املبيع ��ات الأمريك ��ي
."FMS

يف الثاين ع�شر من
ال�شهر احلايل � ّأكدت
وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) ان القوات
العراقية اكت�شفت خمب�أً
للأ�سلحة يعود لداع�ش
قرب مدينة الفلوجة.
و�ضم املخب�أ كميات هائلة
ّ
من عتاد �أمريكي ال�صنع
و�صواريخ تاو  11امل�ضادة
للدبابات.
وق ��ال م�س� ��ؤول يف وزارة الدف ��اع
الأمريكي ��ة ان الوالي ��ات املتح ��دة
كانت على علم باختفاء �ش ��حنة من

الأ�سلحة خالل العام املا�ضي ،لكنه
نفى ان تكون الواليات املتحدة قد
تعمّدت ت�سليح داع�ش وغريها من
املجموع ��ات املتطرف ��ة يف املنطقة
كما �أوحت بع�ض التقارير.
وتاب ��ع امل�س� ��ؤول االمريك ��ي
"كما تتذك ��رون ،عندما �س ��يطرت
جمموع ��ة داع� ��ش عل ��ى بع� ��ض
املواق ��ع العراقي ��ة خ�ل�ال الع ��ام
املا�ض ��ي ف�أنها ا�ستولت على بع�ض
الأ�س ��لحة واملعدات العراقية التي
جهزتها الوالي ��ات املتحدة للقوات
العراقية .مع ذلك ،فان االدعاء ب�أن
الواليات املتحدة وقوات التحالف
جت ّه ��ز داع� ��ش مبا�ش ��ر ًة بال�س�ل�اح
واملع ��دات والعتاد هو ادعاء زائف
عار من ال�صحة".
م ��ن جانبه ��ا ذك ��رت وكال ��ة فار�س
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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

�أك ��دت خلي ��ة الإعالم احلرب ��ي التابع ��ة لقيادة
العملي ��ات امل�ش�ت�ركة� ،أن الق ��وات امل�ش�ت�ركة
و�أبناء الع�ش ��ائر يوا�صلون تقدمهم يف قواطع
عمليات �صالح الدين والأنبار ،وكبدوا داع�ش
خ�سائر ج�سيمة بالأرواح واملعدات وتفكيك �أو
تفجري الع�شرات من العبوات النا�سفة.
ويف حني ك�ش ��فت عن ا�س ��تعمال "الإرهابيني"
�أ�س ��لحة كيمياوي ��ة (قنابر هاون م ��زودة بغاز
الكل ��ور) يف هجماتهم على القوات امل�ش�ت�ركة،
�أك ��دت �أن الق ��وة اجلوي ��ة نف ��ذت ١٨غ ��ارة
هجومية ،وطريان اجلي�ش  ٨٦طلعة ،وطريان
التحالف الدويل  ٥٩غارة م�ساندة.
وقال ��ت اخللي ��ة ،يف بي ��ان له ��ا تابعت ��ه (املدى
بر� ��س) ،م�س ��اء االثن�ي�ن� ،إن "�أبط ��ال الق ��وات
امل�س ��لحة واحل�ش ��د ال�ش ��عبي يوا�ص ��لون
انت�ص ��اراتهم على �إرهابي ��ي داع�ش يف مناطق
املواجه ��ة" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن "عملي ��ات لبي ��ك
يار�س ��ول الله اجلارية� ،شمايل حمافظة �صالح
الدين� ،ش ��هدت �إحباط قوات احل�ش ��د ال�شعبي
والقوات امل�س ��لحة ،حماول ��ة تعر�ض قامت بها
جمموع ��ة م ��ن الإرهابيني يف منطق ��ة الفتحة،
حيث قتل عدد منهم".
و�أ�ضافت خلية الإعالم احلربي� ،أن "الإرهابيني
ا�ستعملوا قنابر هاون حتتوي على غاز الكلور
ذي الرائحة الكريهة ،يف حماولة لإيقاف زحف

الن ��وع م ��ن التقاري ��ر ،وعل ��ى
امل�س� ��ؤولني الأم�ي�ركان ت�ص ��حيح
ذلك با�ستمرار.
ويف الوقت ذاته ذكرت البنتاغون
ان الوالي ��ات املتح ��دة ن ّف ��ذت 24
�ضربة جوية يف احلادي ع�شر من
ت�شرين الأول بينها  17يف العراق
و 7يف �س ��وريا ،حي ��ث ق ��ال "مت
تنفيذ ال�ض ��ربات كج ��زء من عملية
احلل اجل ��ذري للق�ض ��اء على هذه
املجموع ��ة الإرهابي ��ة وتهديده ��ا
للع ��راق و�س ��وريا واملجتم ��ع
ال ��دويل .كم ��ا ان تدم�ي�ر �أه ��داف
املجموع ��ة يف �س ��وريا والع ��راق
يح ّد من قدرة املجموعة على ن�ش ��ر
�إرهابها وتنفيذ عملياتها".
عن :وورلد تريبيون

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

بين مكحول ودجلة
ويف ال�س ��ياق ذات ��ه ،يق ��ول خزعل
حم ��اد ،ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة
�ص�ل�اح الدي ��ن ،ان "الق ��وات مل
تدخل حلد االن القرى املح�ص ��ورة
ب�ي�ن جب ��ل مكح ��ول ونه ��ر دجلة"،
مبين ��ا ان "القوات امل�ش�ت�ركة تقف
على م�ش ��ارف تلك املناطق وتعتقد
بانها ت�ضم عددا كبريا من العبوات
واملتفجرات".

الإعالم احلربي :داع�ش ا�ستخدم غاز الكلور
يف منطقة الفتحة

و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "النتائ ��ج �إىل تو�ص ��يات جلن ��ة فني ��ة علي ��ا"،
اقرتنت مب�ص ��ادقة وزي ��ر الداخلية مو�ض ��ح ًا �أن "التج ��ارب العملي ��ة
واملت�ض ��من �إحالة املل ��ف برمته �إىل بي ّنت �ضعف كفاءة الأجهزة".
هيئة النزاهة ال�ستكمال التحقيقات و�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه "مت ��ت مق�ص ��رية
�أ�صولي ًا وح�سب االخت�صا�ص".
اجلهة املخت�صة يف وزارة الداخلية
وب�ي�ن �أن "النتائ ��ج االولي ��ة لتقدميه ��ا درا�س ��ة فني ��ة ال تت�ل�اءم
للتحقيق ��ات �أظه ��رت وج ��ود خل ��ل وطبيع ��ة عمل �أجهزة الرابي�س ��كان
يف اجلوان ��ب الفني ��ة امل�س ��تندة ."M60

الإيرانية يف تقرير لها ان الأ�سلحة
الت ��ي ع�ث�ر عليه ��ا نهاية الأ�س ��بوع
ق ��رب الفلوج ��ة �أ�س ��قطتها القوات
الأمريكي ��ة يف املنطق ��ة ،حيث قال
م�ص ��در ع�س ��كري لوكال ��ة فار� ��س
"ان املعدات الع�سكرية والأ�سلحة
مت �إ�س ��قاطها م ��ن قب ��ل الطائ ��رات
احلربي ��ة واملروحي ��ات الأمريكية
يف مناط ��ق قريب ��ة م ��ن مدين ��ة
بيج ��ي" .بينم ��ا نف ��ى البنتاغ ��ون
التقرير ب�ش ��كل قاط ��ع قائال انه "ال
يع ��دو كونه حمل ��ة دعائي ��ة تهدف
اىل ت�ض ��ليل الق ��راء ح ��ول حقيقة
اجلهود التي تبذلها قوات التحالف
لدعم �شركائنا يف العراق وهزمية
داع�ش".
وقال م�س�ؤول �آخر يف البنتاغون،
ان �إي ��ران تن�ش ��ر ع ��اد ًة مث ��ل ه ��ذا

مهاجمة القوات العراقية".
ويتابع ع�ضو جلنة االمن النيابية
بالق ��ول "مل يتمكن بع�ض عنا�ص ��ر
داع� ��ش من الفرار عند بدء الهجوم
عل ��ى املدين ��ة ،ومتت حما�ص ��رتهم
يف املن ��ازل وبع� ��ض االحي ��اء"،
متوقع ��ا ان "تك ��ون تل ��ك املجاميع
عبارة عن انتحاريني وم�س ��تعدين
لتفجري انف�سهم".
وي�ؤك ��د النائ ��ب عن �ص�ل�اح الدين
ان "الط ��وق حمك ��م ح ��ول بيج ��ي
ول ��ن يتمكنوا من اله ��روب" ،الفتا
اىل "اخ�ل�اء ع ��دد م ��ن العوائل يف
قرى �ش ��مال بيجي رغم ان املناطق
الزراعي ��ة الكثيف ��ة مازال ��ت مليئة
بالعبوات".
واعلنت قيادة �شرطة �صالح الدين،
الثالثاء ،و�ص ��ول � 300أ�س ��رة من

مقاتلو احل�شد ال�شعبي يف بيجي�..أ.ف.ب.
املناطق من قرى امل�سحك وال�سلمان
�شمايل بيجي والتي ي�سيطر عليها
داع� ��ش ،ومت ا�س ��تقبالهم يف جب ��ل
مكحول .يف وق ��ت قامت احلكومة
املحلية بتقدمي امل�ساعدات االغاثية
حي ��ث مت تخ�ص ��ي�ص � 1000س ��لة
غذائية ومواد منزلية.

وا�شار حماد ،يف حديث لـ(املدى)،
اىل "وج ��ود عنا�ص ��ر م ��ن داع� ��ش
يف مناط ��ق �ش ��رق بيج ��ي عن ��د
منطق ��ة البو جواري" ،لكنه اكد ان
"القوات امل�شرتكة تتحرك للق�ضاء
على هذه املجاميع ب�شكل كامل".
وذكر امل�س� ��ؤول املحل ��ي ،وهو من
اه ��ايل بيجي ،ب ��ان "داع�ش �ش ��عر
ب�ض ��غط كب�ي�ر ح�ي�ن وج ��د حج ��م
الهج ��وم م ��ا ادى اىل ف ��رار معظم
عنا�ص ��ره من بيجي" ،الفتا اىل ان
"الكثري من امل�سلحني قتلوا اثناء
الهروب" .وع ��اد داع�ش ،يف نهاية
العام املا�ض ��ي ،لل�سيطرة من جديد
على بيج ��ي بعد فرتة ق�ص�ي�رة من
اعالن الق ��وات العراقية واحل�ش ��د
ال�ش ��عبي لتحري ��ر اغل ��ب احي ��اء
املدينة من �سيطرة التنظيم.
وانت�ش ��ر يف كان ��ون االول 2014
م�س ��لحون مبالم ��ح �آ�س ��وية يف
مناط ��ق بيج ��ي ،وقام ��وا باحراق
 52من ��زال لعنا�ص ��ر �ش ��رطة كانوا
ق ��د قاتلوا مع الق ��وات التي جاءت
لتحرير بيجي.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك يرج ��ح ون� ��س
اجلب ��ارة ،اح ��د ابرز ق ��ادة مقاتلي
الع�شائر يف �صالح الدين ،االنتهاء
م ��ن مت�ش ��يط احي ��اء بيج ��ي خالل
اليومني املقبلني.
ويق ��ول اجلب ��ارة ،يف ات�ص ��ال
م ��ع (امل ��دى) ،ان "بيج ��ي طوق ��ت
بالكامل وو�ض ��ع �ساتر ترابي كبري
ع ��زل املدين ��ة ع ��ن جه ��ة اجلزي ��رة
واملو�ص ��ل" ،م�ش�ي�را اىل "وج ��ود
جمموعة من االنتحاريني يتخفون
يف احياء بيجي".
واكد القائد الع�شائري ان "اطراف
بيجي ال�ش ��مالية والغربية مازالت
بحاجة اىل عمليات مت�شيط لوجود
بع�ض اجليوب والعل ��وات" ،الفتا
اىل ان "امل�س ��لحني الذي ��ن قتل ��وا
كان ��وا مبجامي ��ع �ص ��غرية التزيد
عن الـ� 20شخ�ص ��ا يف اغلب احياء
بيجي بع ��د ان هرب اكرث عنا�ص ��ر
التنظيم".

�أكد �أن القوات توا�صل تقدمها يف بيجي والرمادي

البنتاغون تعرتف با�ستيالء داع�ش على �أ�سلحة
�أمريكية يف الفلوجة
 ترجمة املدى
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قواتن ��ا املهاجم ��ة" ،مبين ��ة �أن "كتائب معاجلة
املتفجرات وا�ص ��لت تفكيك العبوات النا�س ��فة
واملن ��ازل املفخخ ��ة ،و�أبطلت ع ��دد ًا كبري ًا منها
قرب معمل غاز ال�ص ��ينية ،كما فككت  ٧٢عبوة
نا�س ��فة �ض ��من املحاور التي ينت�شر فيها �أبطال
احل�ش ��د ال�ش ��عبي ،يف ح�ي�ن متكن ��ت الق ��وات
الأمني ��ة من تطهري الطري ��ق امل�ؤدي �إىل القرية
الع�ص ��رية ،يف منطق ��ة ال�ص ��ينية و�إزال ��ة ٣٠
عبوة نا�سفة".
و�أو�ض ��حت اخللي ��ة� ،أن "ق ��وات ال�ش ��رطة
االحتادي ��ة �ص ��دت هجوم� � ًا لإرهابي ��ي داع�ش
بالق ��رب م ��ن معمل اجل� ��ص ،كان ��وا قدموا من
منطق ��ة جبال حمرين" ،م�ؤكدة �أن "الإرهابيني
اللذي ��ن تكب ��دوا خ�س ��ائر كب�ي�رة �أكرثه ��م م ��ن
جن�سيات �أجنبية".
ويف منطق ��ة عملي ��ات الرم ��ادي ،ذك ��رت خلية
الإع�ل�ام احلرب ��ي� ،أن "كتائ ��ب املدفعي ��ة نفذت
�ض ��ربات مبا�ش ��رة عل ��ى جتمع ��ات الإرهابيني
يف حم ��ور اجلراي�ش ��ي ،واحلقت بهم خ�س ��ائر
كبرية ،و�صدت تعر�ض ��ات للعدو يف املنطقة"،
الفت ��ة �إىل �أن "قواتنا با�ش ��رت التق ��دم باجتاه
ج�س ��ر فل�س ��طني ،ج�س ��ر الب ��و ري�ش ��ة ،برغ ��م
حماول ��ة الإرهابي�ي�ن ايق ��اف تقدمه ��ا بتفجري
ناقلة مفخخة".
وتابعت اخللية� ،أن "قوة م�ش�ت�ركة من القوات
امل�س ��لحة واحل�ش ��د ال�ش ��عبي ومقاتلي ع�شائر
ناحي ��ة عامري ��ة الفلوج ��ة� ،ش ��رعت بالتق ��دم
يف منطق ��ة مقاب ��ر ب ��ن عط ��وان والب ��و دعيج،
و�س ��يطرت عل ��ى املنطق ��ة وم�س ��كت الأر� ��ض
بعد ا�ش ��تباكات عنيفة م ��ع �إرهابي ��ي داع�ش"،

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

م�س ��تطردة �أن "قواتن ��ا تقوم بفعالي ��ات قتالية
يف منطقة عمليات اجلزيرة ،وقرية البو حياة
واملناط ��ق املحيط ��ة بها وقرب �س ��يطرة ماجد،
حي ��ث مت قتل عدد من الإرهابيني والعثور على
خم� ��س جثث له ��م وثالث ��ة �ص ��واريخ حرارية
وثمانية ع�ش ��ر حاوية حتوي على مادة ال�س ��ي
فور �شديدة االنفجار".
وم�ض ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام احلرب ��ي ،قائل ��ة �إن
"جماهدي احل�شد ال�شعبي والقوات امل�سلحة
يف قاط ��ع قي ��ادة عمليات دجلة ،نفذوا ب�إ�س ��ناد
م ��ن ط�ي�ران اجلي�ش والق ��وة اجلوي ��ة ،فعالية
قتالية يف املنطقة الكائن ��ة �أمام جبال حمرين،
�أ�سفرت عن قتل ت�سعة �إرهابيني وحرق عجلتني
حتمالن احاديات وتفجري �سبع عبوات نا�سفة
وح ��رق ثم ��اين احادي ��ات وجملون�ي�ن لتجمع
الإرهابي�ي�ن وعجل ��ة حتم ��ل مدفع ��ا ملقاوم ��ة
الطائ ��رات" ،م�ض ��يفة �أن "قي ��ادة عملي ��ات
�سامراء ،نفذت فعالية قتالية يف منطقة جزيرة
الب ��و عل ��ي – البو خليفة� ،أ�س ��فرت عن �ض ��رب
�أربع ��ة جتمع ��ات للإرهابي�ي�ن ،والعث ��ور على
�س ��بع عبوات نا�س ��فة ،وحرق منزل ي�ستخدمه
الع ��دو ،كما مت تنفيذ عملي ��ة تفتي�ش يف منطقة
ال�س ��ميالت ،يف حدود ق�ض ��اء الدجيل� ،أ�سفرت
عن معاجلة �سبع وع�شرين عبوة نا�سفة".
وك�ش ��فت اخللي ��ة ،ع ��ن "تنفيذ طائ ��رات القوة
اجلوية ١٨طلع ��ة هجومية يف خمتلف قواطع
العملي ��ات ،يف ح�ي�ن نف ��ذ ط�ي�ران اجلي�ش ٨٦
طلعة ،وط�ي�ران التحالف الدويل  ٥٩طلعة يف
مناطق �س ��نجار واملو�ص ��ل واحلبانية وبيجي
والرمادي".

AL – MADA

General Political Daily
Issued by : Al – Mada
Establishment for Mass
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

العدد ( )3483ال�سنة الثالثة ع�شرة  -الأربعاء ( )21ت�شرين الأول 2015

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

هي الثانية من نوعها خالل � 10أعوام وتوقع بف�شل مهمته

3

سياسة

جلنة لتعديل الد�ستور ..و"الق�ضايا اجلوهرية" بحاجة لتوافق ع�سري
 بغداد  /محمد �صباح
ب��ا��ش��ر مجل�س ال �ن��واب بت�شكيل لجنة
مخت�صة بالتعديالت الد�ستورية رغم
ف�شل لجان م�شابهة في انجاز مهماتها
بعد نحو  10اعوام على اقرار الد�ستور
العراقي الدائم.
واع�ت��رف ن��واب ب�صعوبة عمل اللجنة،
م ��ؤك��دي��ن ان ال�ق���ض��اي��ا ال �ج��وه��ري��ة في
الد�ستور العراقي بحاجة الى توافقات
ع�سيرة اليمكن توقعها في مثل الظروف
التي يعي�شها العراق.
وتوقع النواب ان تواجه اللجنة الجديدة
م�صيرا م�شابه ًا للذي واجهته اللجان التي
�شكلت للغر�ض ذاته.
ودع� ��ا رئ �ي ����س م�ج�ل����س ال� �ن ��واب �سليم
ال�ج�ب��وري ،خ�لال ت��ر�ؤ��س��ه لجل�سة يوم
االثنين ،الكتل البرلمانية الى تر�شيح من
و�صفه بـ"المنا�سب" لت�شكيل لجنة النظر
في �إعادة كتابة الد�ستور لتقديم الفقرات
القابلة للتعديل.
وتن�ص (المادة  )142من الد�ستور على
ما يلي:
او ًال – ي�شكل مجل�س النواب في بداية
عمله لجنة م��ن اع���ض��ائ��ه ت�ك��ون ممثلة
للمكونات الرئي�سة في المجتمع العراقي,
مهمتها تقديم تقرير الى مجل�س النواب,
خالل مدة التتجاوز اربعه ا�شهر ,يت�ضمن
تو�صية بالتعديالت ال���ض��روري��ة التي
يمكن اج��را�ؤه��ا على الد�ستور ,وتحل
اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانيا :تعر�ض التعديالت المقترحة من
قبل اللجنة دف�ع��ة واح ��دة على مجل�س
ال �ن��واب للت�صويت عليها وت�ع��د مقرة
بموافقة االغلبية المطلقة لعدد اع�ضاء
المجل�س.
ث��ال�ث� ًا :ت�ط��رح ال �م��واد المعدلة م��ن قبل
مجل�س ال�ن��واب وفقا لما ورد في البند
(ث��ان �ي � ًا) م��ن ه��ذه ال �م��ادة ع�ل��ى ال�شعب
لال�ستفتاء عليها ،خالل مدة ال تزيد على
�شهرين م��ن ت��اري��خ اق ��رار التعديل في
مجل�س النواب.
راب �ع � ًا :ي�ك��ون اال��س�ت�ف�ت��اء ع�ل��ى ال�م��واد
ال �م �ع��دل��ة ،ن��اج �ح � ًا ب �م��واف �ق��ة اغ�ل�ب�ي��ة
ال �م �� �ص��وت �ي��ن ،واذا ل ��م ي��رف �� �ض��ه ثلثا
الم�صوتين في ثالث محافظات او اكثر.

الأحرار� :سيكون لنا موقف ب�ش�أن الدرجات اخلا�صة

القانون تنتقد تعيني "جمهوري
�أمريكي" لأمانة جمل�س الوزراء
 بغداد  /املدى بر�س

خام�سا :ي�ستثنى ما ورد في هذه المادة
م��ن اح �ك��ام ال� �م ��ادة (  )126المتعلقة
بتعديل الد�ستور ،الى حين االنتهاء من
البت في التعديالت المن�صو�ص عليها في
هذه المادة.
وكان القيادي في المجل�س االعلى همام
حمودي تر�أ�س اعمال لجنة للتعديالت
الد�ستورية انهت اعمالها ،خالل الدورة
ال�سابقة ،لكن الخالفات ال�سيا�سية حالت
دون طرح التعديالت لال�ستفتاء العام.
ويقول النائب عماد يوحنا ،مقرر رئا�سة
م�ج�ل����س ال� �ن���واب ،ان "المتظاهرين
والمرجعية الدينية والكتل ال�سيا�سية
ب ��ات ��وا ي �ط��ال �ب��ون ب � ��إج� ��راء ت �ع��دي�لات
د�ستورية لبع�ض مواد الد�ستور" ،الفتا
�إلى ان "هيئة رئا�سة مجل�س النواب دعت
�إلى ت�شكيل لجنة برلمانية جديدة لإعادة
�صياغة بع�ض الفقرات".
واق���ر ي��وح �ن��ا ،ف��ي ح��دي��ث ل �ـ(ال �م��دى)،
بـ"وجود �صعوبة في تعديل بع�ض بنود
م��واد الد�ستور ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف التي
تحيط بالعراق" ،متوقعا ان ت��واج��ه
اللجنة البرلمانية �صعوبات الن عملها
بحاجة الى توافقات �سيا�سية.

وي�ستعر�ض ال�ن��ائ��ب الم�سيحي اب��رز
الفقرات المزمع تعديلها والتي ت�شمل
المواد التي تتحدث عن "ت�شكيل الحكومة
وت�شريع بع�ض القوانين داخل ال�سلطة
الت�شريعية ،وكذلك النظام ال�سيا�سي،
وارت�ب��اط الهيئات الم�ستقلة وال�م��وارد
الطبيعية و�إدارتها".
بالمقابل ي�ؤكد النائب عبا�س البياتي،
ع�ضو التحالف الوطني� ،أن "الد�ستور
العراقي ي�صنف �ضمن الد�ساتير الجامدة
وغير المرنة على عك�س د�ساتير بع�ض
ال ��دول ال�ت��ي يتم تعديلها ب�ط��رق �سهلة
وب�سيطة".
وا�ضاف البياتي ،في ت�صريح لـ(المدى)،
ان "ت�شكيل لجنة من قبل مجل�س النواب
لتعديل ال��د��س�ت��ور اليعني ا�ستطاعتنا
انجاز هذه التعديالت في ظل الظروف
الأم �ن �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة خ�ل�ال ال���دورة
البرلمانية الحالية".
وا� �ش��ار النائب ع��ن كتلة دول��ة القانون
الى �أن "الكتل ال�سيا�سية غير متفقة على
تعديل بع�ض الفقرات المراد تعديلها"،
م���ش��ددا ع�ل��ى "عدم ام�ك��ان�ي��ة ت�م��ري��ر �أو
تعديل م��واد تخ�ص فئة معينة من قبل

اللجنة البرلمانية الجديدة".
ويلفت البياتي الى �أن "المواد المختلف
حولها بقيت نقاطا خالفية منذ فترة كتابة
ال��د��س�ت��ور و�إل ��ى ي��وم�ن��ا هذا" ،مرجحا
ان "تتولى اللجنة �إج��راء تعديالت في
الد�ستور على بع�ض المواقع اللفظية
ولي�س بالمحتوى".
وي�ستبعد ع�ضو لجنة كتابة الد�ستور �أن
"يتم الم�سا�س بالق�ضايا الد�ستورية التي
تتحدث عن توزيع الثروات وال�صالحيات
والكتلة الكبيرة وال�صغيرة التي ت�شكل
الحكومة" ،م�ؤكدا ان اللجنة البرلمانية
�ستعجز عن تعديلها.
وي�ت��اب��ع ال�ن��ائ��ب ع��ن التحالف الوطني
بالقول �إن "المكون ال�سني يطالب مثال
باجراء تعديالت على �صالحيات رئي�س
مجل�س الوزراء في حين يطالب التحالف
الوطني ب�إعادة النظر بمو�ضوع ت�شكيل
الأقاليم" ،م�شيرا الى ان "هذه الطلبات
ال يمكن تعديلها في ظل الظروف الحالية
التي يمر بها العراق".
وي��ؤك��د البياتي ان "�صالحيات رئي�س
ال � � ��وزراء دي �م �ق��راط �ي��ة وت �ع��دي��ل ه��ذه
ال�صالحيات هو انقالب عن الديمقراطية"،

م�شددا على ان "تعديل الد�ستور يحتاج
�إل���ى �أج � ��واء ه��ادئ��ة وظ� ��روف طبيعية
غير التي يمر بها ال�ع��راق في الظروف
الراهن".
بدوره يقول النائب ح�سن توران ،ع�ضو
اللجنة القانونية ،ان "البرلمان درج في
دوراته البرلمانية ،وبح�سب المادة 142
من الد�ستور ،التي تلزمه بت�شكيل لجنة
لإج ��راء بع�ض التعديالت الد�ستورية
وعر�ضها في ا�ستفتاء".
وا�ضاف توران ،في ت�صريح لـ(المدى)،
ان "اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل
ب �ع ����ض ب��ن��ود ال��د� �س �ت��ور �أخ �ف �ق��ت في
الدورتين ال�سابقتين في الو�صول �إلى
حلول توافقية ب�ش�أن التعديالت المراد
تطبيقها".
واك��د ع�ضو اللجنة القانونية ان "�أي
تعديل لأي��ة م��ادة �أو م��واد تحتاج �إل��ى
ت�صويت ب�أغلبية ثلثي اع ��داد مجل�س
ال� �ن ��واب ث��م ع��ر��ض�ه��ا ع �ل��ى اال��س�ت�ف�ت��اء
العام".
وتوقع ت��وران ان تعتر�ض عمل اللجنة
البرلمانية الحالية ذات الم�شاكل التي
اعتر�ضت عمل اللجنة ال�سابقة.

غمو�ض يكتنف تغيري م�سار رحلته من بغداد �إىل �أربيل

رئي�س الأركان الأمريكي :العبادي �أكد لنا عدم طلبه امل�ساعدة من رو�سيا
 بغداد  /املدى
ا�ستبعد اجل�ن�رال ج��وزي��ف دن �ف��ورد رئ�ي����س هيئة
الأركان الأمريكية امل�شرتكة امكانية ان�ضمام رو�سيا
للحملة اجلوية التي تقودها الواليات املتحدة �ضد
تنظيم داع�ش يف العراق يف امل�ستقبل القريب وذلك
يف �أول زي��ارة لبغداد منذ توليه املن�صب يف الأول
من ال�شهر احلايل .و�أثار التدخل الع�سكري الرو�سي
يف �سوريا وم�شاركة رو�سيا يف مركز ببغداد لتبادل
املعلومات بني العراق و�سوريا وايران قلق وا�شنطن
من �أن يك�سب خ�صمها يف احلرب الباردة نفوذا يف
ال�شرق االو�سط .وكان رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي �صرح يف نف�س يوم تويل دنفورد املن�صب
ب�أنه �سريحب ب�شن رو�سيا غارات جوية �ضد التنظيم
املت�شدد يف ب�لاده .لكن دن�ف��ورد ق��ال �إن امل�س�ؤولني
االمريكيني اطم�أنوا منذ ذلك الوقت �إىل ان العبادي
مل يتقدم بطلب ملو�سكو يف هذا ال�صدد.
وقال دنفورد لل�صحفيني الذين يرافقونه يف الرحلة

"ات�صل م�س�ؤولون امريكيون بالعبادي وهو مل يطلب
�ضربات جوية رو�سية" .وغ�ير التدخل الع�سكري
ال��رو� �س��ي يف ��س��وري��ا ال��و��ض��ع ب���ص��ورة ك�ب�يرة يف
احلملة التي تقودها ال��والي��ات املتحدة �ضد تنظيم
داع�ش الذي �سيطر العام املا�ضي على مناطق �شا�سعة
من �سوريا والعراق.
وي�شعر م�س�ؤولون ع��راق�ي��ون بال�ضيق م��ن وت�يرة
ونطاق احلملة التي ت�شنها ال��والي��ات املتحدة �ضد
التنظيم االره��اب��ي .وت�ق��ول ق��وات �شيعية تدعمها
اي ��ران ت�ق��ود امل �ع��ارك ��ض��د االره��اب �ي�ين يف ال�ع��راق
�إن ال��والي��ات املتحدة ينق�صها احل�سم واال�ستعداد
لتقدمي اال�سلحة ال�ضرورية للق�ضاء على الت�شدد يف
املنطقة .وتنفي وا�شنطن ذلك .وكان م�س�ؤول بارز يف
الربملان العراقي �صرح ،اال�سبوع املا�ضي ،ب�أن بغداد
ب��د�أت بالفعل ق�صف مقاتلي داع�ش مب�ساعدة مركز
خمابراتي جديد يف العا�صمة العراقية يعمل فيه
م�س�ؤولون من رو�سيا والعراق وايران و�سوريا.
وهبط دنفورد يف �أربيل عا�صمة كرد�ستان العراق

تـرجمـــة
يقول م�س�ؤولون� ،إن احلكومة
العراقية وقوات التحالف التي
تقودها الواليات املتحدة يكافحان
ال�ستعادة ال�سيطرة على املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرة م�سلحي داع�ش
بعد جمود طويل .فهذه الهجمات
تعد االوىل منذ اكرث من �سنة على
�سيطرة ه�ؤالء امل�سلحني املتطرفني
على املناطق ،لكن هذه املرة يف
جبهات متعددة.
 ترجمة� :أحمد عالء
ويف ال��رم��ادي ،ك�ثرت ال �غ��ارات اجل��وي��ة الأم�يرك�ي��ة
وطوّ قت القوات الأمنية �ضواحي املدينة بعد ان �سيطر
م�سلحو داع�ش عليها يف �شهر �أيار املا�ضي.
واىل ال�شمال من بغداد ،تتمركز قوات امنية عراقية
مدعومة بجماعات م�سلحة �شيعية التي حتاول تو�سيع

مت�أخرا عن موعده ن�صف �ساعة بعد ان غري املراقبون
اجلويون يف بغداد م�سار طائرته الع�سكرية لعدم
علمهم امل�سبق مبجيئه.
وقال دنفورد �إنه يتطلع اىل معرفة تطورات املعركة
�ضد داع�ش .و�أ�ضاف "من الوا�ضح وبعد ان توليت
املن�صب منذ نحو �أ�سبوعني �أن م��ن اال�شياء التي
�أود القيام بها هو املجيء �إىل هنا لألقي نظرة على
م��ا ي�ح��دث ع�ل��ى االر�ض" .وتعتمد ال�سرتاتيجية
االمريكية يف العراق و�سوريا على م�ساعدة القوات
ال�بري��ة املحلية ب��دع��م م��ن ال���ض��رب��ات اجل��وي��ة التي
تقودها ال��والي��ات املتحدة على ا�ستعادة االرا�ضي
التي �سيطر عليها املت�شددون التي اجتاحت �شمال
العراق العام املا�ضي و�سيطرت على مدينة الرمادي
يف ايار املا�ضي .وخالل االيام القليلة املا�ضية حتدث
م�س�ؤولون امريكيون عن التقدم الذي حققته القوات
ال�ع��راق�ي��ة وق ��وات متحالفة معها و�سيطرتها على
م�صفاة بيجي النفطية و�أ�شارت �إىل زيادة املكا�سب
حول الرمادي .لكن احلملة تتحرك ب�شكل عام ببطء

وال تزال �أهداف رئي�سية من بينها ا�ستعادة املو�صل
بعيدة املنال.
والتزم دنفورد احليطة يف ت�صريحاته لل�صحفيني
قبل الو�صول �إىل العراق وق��ال �إن��ه يريد �أن ي�سمع
من امل�س�ؤولني االمريكيني والعراقيني على الأر�ض.
و�أ� �ش��ار �إىل عمليات ج��دي��دة يف بيجي وال��رم��ادي.
و�أ�ضاف "�أود �أن �أعرف كيف ت�سري الأمور هناك �أود
�أن �أعرف �أين نحن".
و�أ�صبحت ال �ق��وات ال�ك��ردي��ة يف ال �ع��راق م��ن �أق��وى
��ش��رك��اء ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف احل��رب �ضد داع�ش
وام �ت��دح دن �ف��ورد �شجاعتها وه��و يلتقي برئي�س
كرد�ستان العراق م�سعود بارزاين.
وقال للبارزاين "�آمل ان جميئي �إىل هنا على وجه
ال�سرعة بعد ت�سلمي من�صبي اجلديد ينم عن مدى
�أهمية هذا امل�سعى بالن�سبة لنا".
لكن حتى يف كرد�ستان العراق تت�صاعد م�ؤ�شرات
االن�ق���س��ام��ات ال�سيا�سية و�أزم���ة اقت�صادية دفعت
باملواطنني �إىل تنظيم احتجاجات يف ال�شوارع.

ابدت كتلتا ائتالف دولة القانون وكتلة الأحرار ا�ستغرابهما� ،أم�س الثالثاء ،من تعيني
عماد اخلر�سان �أمين ًا عام ًا ملجل�س ال��وزراء من دون الت�شاور مع الكتل ال�سيا�سية �أو
جمل�س النواب على "الرغم من ح�سا�سية املوقع".
ويف حني رجحت دولة القانون �أن يكون ذلك "�إر�ضاءً" لأمريكا ،لوحت كتلة االحرار
ب�أن يكون لها موقف يف الربملان ب�ش�أن املو�ضوع .وكانت م�صادر حكومية ك�شفت �صباح
ام�س عن تعيني امل�ست�شار ال�سابق يف االدارة املدنية التي ا�شرف عليها احلاكم املدين
االمريكي يف  ،2003امينا عاما ً ملجل�س الوزراء بدال عن مهدي العالق .وقال جا�سم حممد
جعفر ،النائب عن ائتالف دولة القانون ،يف حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "عماد اخلر�سان
كان من العائدين للعراق مع القوات الأمريكية ،وهو �أمريكي اجلن�سية وينتمي للحزب
اجلمهوري الأمريكي" .وا�شار جعفر �إىل �أن "تعيني اخلر�سان �أمين ًا عام ًا ملجل�س الوزراء،
يثري العديد من الأ�سئلة ،وقد يكون �إر�ضا ًء للواليات املتحدة الأمريكية".
واكد القيادي يف دولة القانون �أن "الدرجات اخلا�صة يجب �أن تكون خا�ضعة للت�شاور
والتفاهم بني القوى ال�سيا�سية لئال ت�ؤثر على العالقات داخل البيت العراقي" ،م�شددا
على ان "ائتالف دولة القانون �سي�ستف�سر من العبادي ب�ش�أن تعيني اخلر�سان".
ويف ال�سياق ذاته ،قال نائب عن كتلة الأحرار ،ان "جمل�س النواب وكتلة االحرار �سيكون
لهما ر�أي بتعيني اخلر�سان" .وقال النائب عبد العزيز عبد النور ،يف حديث �إىل (املدى
بر�س)� ،إن "جمل�س النواب بعامة وكتلة الأحرار بخا�صة� ،سيكون لهما موقف من تعيني
عماد اخلر�سان �أمين ًا عام ًا ملجل�س الوزراء حل�سا�سية املن�صب".
وانتقد النائب عن كتلة االح��رار "�إبعاد جمل�س النواب عن تعيني الدرجات اخلا�صة"،
م�ؤكد ًا �ضرورة "ا�ست�شارة جمل�س النواب يف تعيني �أ�صحاب تلك الدرجات".
وعماد اخلر�سان ،هو مهند�س عراقي يحمل اجلن�سية الأمريكية وكان من �ضمن طاقم
امل�ست�شارين الذي عمل مع بول برمير عام  .2003وي�أتي قرار تعيينه يف من�صب ر�سمي
رفيع بعد ا�سابيع على ما تداولته و�سائل اعالم عربية عن م�ساعي امريكية ال�ستبدال
العبادي باخلر�سان مقابل ت�سهيالت وانفتاح �سعودي وخليجي على العراق .وحتدثت
امل�صادر العربية عن قرب حدوث تغيري يف املعادلة القائمة يف العراق عرب دعم الواليات
املتحدة وال��دول اخلليجية حلكومة جديدة يف بغداد تبتعد عن �إي��ران يف مقابل �ضم
العراق �إىل جمل�س التعاون اخلليجي ،على ان يتم هذا بدعم من مراجع النجف.

ائتالف عالوي يحذر من اال�ستهداف ال�سيا�سي

الق�ضاء ي�ستدعي وزير التجارة
ويحظر �سفر كبار م�ساعديه
 بغداد  /املدى بر�س
�أ�� �ص���درتْ حم�ك�م��ة حت�ق�ي��ق ال �ن��زاه��ة يف
الر�صافة� ،أم�س الثالثاء� ،أوام��ر ا�ستقدام
ومنع �سفر بحق عدد من كبار امل�س�ؤولني
يف وزارة التجارة يف مقدمتهم الوزير
احلايل مال�س عبد الكرمي.
وق��ال قا�ضي املحكمة حممد �سلمان يف
ب�ي��ان تلقت (امل ��دى ب��ر���س) ،ن�سخة منه،
�إن "�أوامر ا�ستقدام ��ص��درت بحق كبار
م�س�ؤويل وزارة التجارة ،وفق املادة 318
من قانون العقوبات".
وتابع �سلمان ان "الأوامر �شملت الوزير
احل � ��ايل ،وال �ع �� �ض��و امل ��راق ��ب يف مكتب
املفت�ش ال �ع��ام ،وم�ست�شار ال��وزي��ر ال��ذي
ي�شغل من�صب مدير ع��ام ال��دائ��رة املالية
وال �ق��ان��ون �ي��ة �أي�ض ًا" ،م �� �ش�ير ًا اىل �أن
"اال�ستقدام ط��ال �أي�ض ًا امل��دراء العامني
لتجارة احلبوب ،والتخطيط واملتابعة،
والأ� �س��واق امل��رك��زي��ة ،وامل ��واد الغذائية،
والرقابة التجارية واملالية� ،إ�ضافة �إىل
مدير ق�سم العقود العامة".
و�أو�ضح قا�ضي حتقيق النزاهة �أن "ه�ؤالء
امل�س�ؤولني كانوا �ضمن جلنة للتفاو�ض
حول ت�سلم (رز اورغواين) ،تبينّ بعد ذلك
�أنه غري �صالح لال�ستهالك الب�شري" ،منوها
�إىل �أنه "مت احلجز على هذا الرز ،و�إ�صدار
�أوامر منع �سفر ملن �شملهم اال�ستقدام".
ب ��دوره ،ا��ش��اد ائ�ت�لاف الوطنية بزعامة
اياد عالوي ،ام�س ،بجهود هيئة النزاهة

مبالحقة الفا�سدين وم��ن بينها �صدور
ام��ر اعتقال بحق وزي��ر ال�ت�ج��ارة مال�س
عبد الكرمي ،لكنه حذر من حتويل النزاهة
اىل ا�ستهداف �سيا�سي .وينتمي وزي��ر
التجارة مال�س عبد ال�ك��رمي اىل ائتالف
ال��وط �ن �ي��ة ،ال� ��ذي ي��ر�أ� �س��ه اي� ��اد ع�ل�اوي،
وا�صدر الق�ضاء بحقه مذكرة اعتقال بتهم
تتعلق بالف�ساد .وق��ال��ت املتحدثة با�سم
االئ �ت�لاف مي�سون الدملوجي يف بيان،
�إن "موقف ائ�ت�لاف الوطنية منذ اليوم
الأول للعملية ال�سيا�سية موقفاوا�ضح �ضد
الف�ساد االداري واملايل وهدر املال العام".
وا�ضافت ان ائتالفها "طالب با�ستمرار
مبحا�سبة الفا�سدين واملف�سدين من خالل
عملية ا�ستق�صاء جنائي لكل الأموال التي
دخلت العراق منذ عام  2003واىل يومنا
هذا وكيفية �صرفها وفتح حتقيق يف كل
العقود �سواء الوهمية او غري الوهمية".
وقالت الدملوجي انه "من هذا املنطلق،
ي���ش�ي��د ائ��ت�ل�اف ال��وط �ن �ي��ة ب �ك��ل اجل �ه��ود
الرامية اىل حتقيق النزاهة ،وم��ن بينها
�أمر القاء القب�ض بحق وزيره مال�س عبد
الكرمي الذي �سيمثل �أم��ام الق�ضاء للدفاع
عن �إدارت��ه لوزارة التجارة منذ ا�ستالمها
قبل عام تقريب ًا".
وا�شارت اىل انه "يف الوقت ذاته يطالب
ائ�ت�لاف الوطنية �أن ال تتحول النزاهة
اىل ا�ستهداف �سيا�سي ،و�إمن��ا تطال كل
الفا�سدين ومن كل الكتل ال�سيا�سية ،بغ�ض
النظر عن انتمائها الديني �أو غريه".

عزت ذلك �إىل تعايل االنتقادات العراقية والدور الرو�سي يف املنطقة

نيويورك تاميز :التحالف الدويل �سرع م�ؤخر ًا من وترية عملياته يف الرمادي
موطئ قدمها بعد ال�سيطرة بالكامل على مدينة بيجي
وم�صفاتها.
وقال وزير الدفاع خالد العبيدي ،يف مقابلة اجريت
معه� ،إن "العدو اليوم م�شغول بعدة حماور خمتلفة،
وهذا نتيجة الهجمات الكثيفة عليه".
وكما هو وا�ضح من قبل م�س�ؤولني امريكان وحلفائهم،
ف��ان ال�سرتاتيجية ال�شاملة ملكافحة م�سلحي داع�ش
ب��د�أت تعمل بجد بعد ال�ضغوط الكبرية على االدارة
االم�يرك �ي��ة ب���ش��أن حم��ارب��ة داع ����ش ودخ���ول رو�سيا
كمناف�س حقيقي للتحالف االمريكي.
و�أع���رب ال �ل��واء �إ�سماعيل امل �ح�لاوي ،رئي�س قيادة
عمليات االنبار اجلديد ،عن امله يف ان يتخذ الهجوم
ال�ستعادة ال�سيطرة على ال��رم��ادي خ�ط��وات ا�سرع،
م�ؤكد ًا انه �سيكون خمتلف ًا عن الهجمات املا�ضية.
ويحاول � ١٠آالف جندي عراقي عزل مدينة الرمادي،
ليتقدموا م��ن ال�شمال الغربي واجل �ن��وب ال�شرقي،
لل�سيطرة على اجل�سر ال��ذي ميتد نحو نهر الفرات

�شمال غرب املدينة ،والذي ي�ستخدمه م�سلحو داع�ش
كطريق ل�ضمان و�صول التعزيزات لهم.
وق ��ال م���س��ؤول��ون ان ��س��رب��ا م��ن ط��ائ��رات ""16-F
العراقية ق��د ان�ضم اىل اخل��دم��ة و�شن هجمات على
اوك ��ار م�سلحي داع ����ش يف ال���ص�ح��راء ،اذ ج��اء هذا
االن�ضمام كنوع من التعاون االمريكي ـ العراقي على
م�ستوى �سالح اجلو.
وي �ق��ول م �� �س ��ؤول��ون ام�ي�رك��ان ،ان م�سلحي داع����ش
قد �ضعفت قدراتهم الع�سكرية ،رغ��م اعتمادهم على
العمليات الع�سكرية التقليدية ،وهي تفخيخ االحياء
ال�سكنية وا�ستخدام ال�سيارات املفخخة يف الهجوم،
واال�ستفادة من قذائف الهاون وانت�شار القنا�صة.
وا� �ض��اف امل���س��ؤول��ون ان اجل��ان��ب االم�يرك��ي �ساعد
القوات االمنية العراقية ببناء خط عازل بعدما جهز
اجلي�ش باجلرافات املدرعة و�أجهزة �إزالة الألغام.
ويف غ�ضون ذلك ،قال م�س�ؤولو البنتاغون اي�ض ًا ،ان
التقدم بطيء رغ��م امل�ساعدات االمريكية الع�سكرية

املمنوحة للجانب ال�ع��راق��ي .ي�شار اىل ان التحالف يجري.
الدويل وجه  ٧٠غار ًة جوية يف اال�سبوعني املا�ضيني ويعترب الرتكيز على ا�ستعادة مدينة بيجي ،احد
بالرمادي.
احللول احلا�سمة لرئي�س الوزراء حيدر العبادي ،الذي
وبينما يتجه اجلنود العراقيون نحو الرمادي ،يتمركز يواجه �ضغوط ًا �سيا�سية من داخل ائتالفه ،ف�ض ًال عن
يف اجلهة االخ��رى من اجلبهة ح��وايل  ٥٠٠٠جندي اراحته عرب ا�شغال اجلماعات امل�سلحة ال�شيعية يف
عراقي وال�شرطة االحتادية اىل جانب � ١٠آالف مقاتل بلدة بيجي ،واالبتعاد عن احلرب اجلارية يف مدينة
من اجلماعات امل�سلحة ال�شيعية ،ال�ستعادة ال�سيطرة الرمادي لتجنب وقوع اعمال عنف طائفية وانتهاكات،
جار وهذا ما تريده وا�شنطن.
على مدينة بيجي وم�صفاتها ،اذ ال يزال ال�سعي ِ
ال�ستعادة بلدة بيجي ،بعد تدمري اوكار م�سلحي داع�ش وي ��أت��ي اع�ت�م��اد احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة على اجلماعات
عرب �سالح اجلو واملدفعية التي ادت اىل قطع العديد امل�سلحة ال�شيعية يف ا�ستعادة امل��دن ،انعكا�سا لبطء
من �أ�سالك الكهرباء.
اجلهود املبذولة لتدريب وح��دات اجلي�ش ،اذ يعتقد
وي��رى امل���س��ؤول��ون االم�ي�رك��ان ،ان ق��وات التحالف امل�س�ؤولون االمريكان ،ان الهجوم امل�ضاد على م�سلحي
واجلي�ش العراقي اليعمالن وحدهما يف بيجي ،بل داع�ش من قبل اجلماعات ال�شيعية هو خرق لالهداف
�شهدت املدينة ح�ضور اللواء قا�سم �سليماين قائد فيلق التي و�ضعها االمريكان والعراقيون يف العام املا�ضي،
القد�س االي��راين اال�سبوع املا�ضي ،مبدي ًا ن�صائحه ال�سيما ان احد تلك االه��داف ،هي تدريب اللواء ١٢
للجماعات امل�سلحة ال�شيعية ،وه��ذا يعني ان اي��ران و�إع��ادة هيكلته وال��ذي ي�شمل ثمانية اف��واج ع�سكرية
ظلت داعمة لتلك اجلماعات امل�سلحة وعلى اطالع مبا �ستة منها عراقية واثنني كرديني.
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العراق ي�سعى لت�أجيل �سداد تعوي�ضات الكويت عام ًا �آخر

اجلعفري يناق�ش حت�ضريات امل�ؤمتر الدويل لإعمار املناطق املح ّررة
 بغداد  /املدى بر�س
�أكد �ص ��ندوق �إع ��ادة �إعمار املناطق املت�ض ��ررة من الإرهاب،
االثنني� ،أن وزارة اخلارجية �أبدت دعمها له لإجناح امل�ؤمتر
ال ��دويل للمانحني امل�ؤمل عق ��ده بداية الع ��ام  2016املقبل،
مبين ًا �أنه اتفق مع الوزارة على طرح �إمكانية ت�أجيل ت�سديد
دفعات �ص ��ندوق التعوي�ضات خالل اجتماع اللجان الدولية
املخت�صة.

ج ��اء ذلك خالل لقاء رئي�س ال�ص ��ندوق ،عبد البا�س ��ط تركي
�س ��عيد ،بوزي ��ر اخلارجي ��ة �إبراهي ��م اجلعف ��ري ،يف مق ��ر
الوزارة ،بح�س ��ب بيان لل�ص ��ندوق ،ت�س ��لمت (املدى بر�س)
ن�سخة منه.
و�أورد �صندوق �إعادة �إعمار املناطق املت�ضررة من الإرهاب،
يف بيان ��ه� ،أن "وزي ��ر اخلارجي ��ة �أبدى دعم ��ه الكامل لعمل
ال�ص ��ندوق ،واثن ��ى عل ��ى ن�ش ��اطاته ،و�أوع ��ز �إىل اجله ��ات
املعنية يف الوزارة االت�ص ��ال باجلهات الإقليمية والدولية،

�س ��واء من خالل �س ��فاراتها يف العراق �أم ع ��ن طريق بعثات
الع ��راق يف اخل ��ارج ،باعتب ��ار �أن ال�ص ��ندوق ه ��و اجله ��ة
العراقية املن�سقة وامل�س� ��ؤولة عن �إعادة الإعمار يف املناطق
املحررة".
وذكر ال�صندوق �أن "اجلعفري و�سعيد ،ناق�شا اال�ستعدادات
لعق ��د م�ؤمتر دويل للمانح�ي�ن يف العراق بداي ��ة عام 2016
املقبل ،والتن�سيق بني خمتلف اجلهات احلكومية لإجناحه"،
مبين ًا �أن "اجلانبني تطرقا �إىل املناق�شات اجلارية يف جنيف،

مع جمل�س �إدارة جلنة التعوي�ض ��ات والأمانة العامة للجنة،
حيث �س ��يعقد االجتم ��اع الدوري ملجل�س �إدارتها ،اال�س ��بوع
املقبل ،و�سيح�ض ��ره رئي�س ال�صندوق ،ب�صفته رئي�س جلنة
اخل�ب�راء املالي�ي�ن و�أع�ض ��اء اللجنة ،حيث ت�س ��بقه مناق�ش ��ة
التقرير الرقابي اخلا�ص بلجنة التعوي�ض ��ات من قبل جلنة
اخلرباء مع الأمانة العامة للجنة التعوي�ضات".
وتوقع �صندوق �إعادة �إعمار املناطق املت�ضررة من الإرهاب،
يف بيانه� ،أن "يوافق جمل�س �إدارة جلنة التعوي�ض ��ات على
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�أكد � ّأن �إقليم كرد�ستان �شهد م�ؤخراً �أحداث ًا غري مرغوب فيها

بارزاين من طهران :نوا�صل حماوالتنا حللحلة اخلالفات
مع بغداد بالتفاهم واحلوار
أقر رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان ،نيجيرفان بارزاني� ،أن الإقليم �شهد م�ؤخراً �أحداث ًا "غير مرغوب" بها ،لم
� ّ
ً
تتمكن الحكومة من تخطي بع�ضها ،مبينا �أن المحاوالت م�ستمرة لحل الخالفات والق�ضايا العالقة مع بغداد
عبر الحوار والتفاهم.وفي حين دعا النائب الأول للرئي�س الإيراني الأطراف الكرد�ستانية �إلى المحافظة على
ّ
وحل الم�شاكل بينها بالتفاهم.
االحترام المتبادل
� أربيل  /املدى بر�س
ج ��اء ذلك خالل لقاء رئي�س حكومة �إقليم
كرد�س ��تان نيجريف ��ان بارزاين ،م�س ��اء
االثن�ي�ن� ،إ�س ��حاق جهانغ�ي�ري ،النائ ��ب
الأول للرئي� ��س االي ��راين يف طه ��ران،
بح�س ��ب بي ��ان ت�س ��لمت (امل ��دى بر� ��س)
ن�سخة منه .وقال نيجريفان بارزاين �إن
"�إيران مدت يد العون للإقليم منذ اندالع
احلرب �ض ��د تنظيم داع� ��ش" ،داعي ًا �إىل
"ا�س ��تمرار طهران مب�س ��اعداتها للإقليم
وتق ��دمي الدعم الإن�س ��اين للنازحني فيه
من باقي مناطق العراق".
و�أب ��دى ب ��ارزاين "ا�س ��تعداد الإقلي ��م
للتع ��اون م ��ع �إي ��ران يف املج ��ال
االقت�صادي" ،مثمن ًا "وقوف �إيران على
م�س ��افة واحدة جتاه القوى ال�سيا�س ��ية
الكرد�ستانية".
و�أ�ض ��اف رئي� ��س حكوم ��ة اقلي ��م
كرد�س ��تان ان "الإقلي ��م �ش ��هد م�ؤخ ��ر ًا
�أحداث� � ًا غري مرغ ��وب به ��ا ،مل تتمكن
احلكومة م ��ن تخطي بع�ض ��ها" ،الفت ًا
�إىل �أن "املح ��اوالت م�س ��تمرة حل ��ل
اخلالفات والق�ضايا العالقة بني �أربيل
وبغداد عرب احلوار والتفاهم".
م ��ن جانبه ق ��ال �إ�س ��حاق جهانغريي،
النائ ��ب الأول للرئي� ��س االي ��راين،
بح�س ��ب البيان� ،إن "�إيران م�س ��تمرة
بدع ��م عالقاتها مع �إقليم كرد�س ��تان"،
م�ؤك ��د ًا "حر� ��ص طه ��ران على حتقيق
الأمن يف كرد�ستان من خالل مواجهة
املخاطر التي حتدق به".
وب�ش�أن الأو�ضاع التي �شهدها الإقليم
م�ؤخر ًا ،دعا جهانغريي� ،إىل �ضرورة
"حمافظة الأطراف الكرد�ستانية على
االحرتام املتبادل ّ
وحل امل�شاكل بينها
باحلوار والتفاهم".
ويف حمور العالقة بني �أربيل وبغداد،
دع ��ا النائب الأول لرئي�س اجلمهورية
الإيراني ��ة� ،إىل "ح ��ل اخلالف ��ات
والق�ض ��ايا العالقة ب�ي�ن اجلانبني عرب
احلوار واملناق�شة".
ويف �س ��ياق �آخر� ،أكدت حكومة �إقليم
كرد�ستان �أن زيارة رئي�سها نيجريفان

بارزاين� ،إىل طهران جاءت بناء على
دعوة "�شخ�ص ��ية" من م�ؤمتر ميونخ
للأمن ،بح�س ��ب بيان لرئا�س ��ة االقليم
وتلقت "املدى بر�س" ن�سخة منه.
وق ��ال ال�س ��كرتري ال�ص ��حايف لرئي�س
حكومة الإقليم� ،س ��امي اركو�شي ،يف
بيان ت�س ��لمت (امل ��دى بر�س) ن�س ��خة
من ��ه� ،إن "زي ��ارة رئي� ��س احلكوم ��ة
نيجريف ��ان ب ��ارزاين� ،إىل طه ��ران،
جاءت بن ��ا ًء على دعوة �شخ�ص ��ية من
قبل م�ؤمتر ميونخ للأمن ،للم�ش ��اركة
يف جل�س ��ته الت ��ي تعقد يف العا�ص ��مة
الإيرانية".
وب�ش� ��أن اللق ��اءات واالجتماع ��ات

الت ��ي عقده ��ا ب ��ارزاين م ��ع وزي ��ري
خارجية �إيران و�أملانيا وغريهما ،ذكر
اركو�ش ��ي �أن من "الطبيعي �أن يلتقي
رئي�س احلكومة الكرد�س ��تانية ،الذي
يعد من كبار ال�شخ�ص ��يات التي دعيت
للم�ؤمتر ،على هام�ش ��ه مع امل�ش ��اركني
الآخري ��ن ،وكب ��ار �شخ�ص ��يات البل ��د
امل�ض ��يف" .و�أ�ض ��اف ال�س ��كرتري
ال�ص ��حايف لرئي� ��س حكوم ��ة الإقليم،
�أن "املتحدث با�س ��م حكوم ��ة الإقليم،
�س ��فني دزيي ،هو امل�س�ؤول احلكومي
الوحي ��د ال ��ذي راف ��ق ب ��ارزاين يف
زيارت ��ه �إىل طهران" ،مبين ًا �أن "ممثل
حكومة �إقلي ��م كرد�س ��تان يف طهران،

رغبة العراق بت�أجيل ت�سديد دفعات اخلم�سة باملئة ،ل�صندوق
التعوي�ض ��ات ل�سنة �أخرى" ،عازي ًا ذلك �إىل "موافقة حكومة
دولة الكويت على ذلك".
يذكر�أن وزير املالية ،هو�شيار زيباري ثمن الأحد (الـ 18من
ت�ش ��رين الأول  2015احلايل) ،موقف الكويت ب�ش�أن ت�أجيل
دف ��ع تعوي�ض ��ات احلرب جمدد ًا ل�س ��نة �أخرى ،ع ��اد ًا �أن ذلك
ي�س ��اعد العراق يف �إعداد موازنة عملي ��ة وواقعية والتغلب
على التحديات االقت�صادية الراهنة.

لقاء بارزاين ونائب الرئي�س الإيراين �أم�س الأول
ناظ ��م الدباغ ،التح ��ق بالوفد �أي�ض� � ًا ،بختي ��ار عبدالرحم ��ن يف حديث لعدد
و�ش ��ارك يف اللق ��اءات الت ��ي �أجراه ��ا م ��ن و�س ��ائل الإع�ل�ام بينه ��ا( ،امل ��دى
رئي�س احلكومة".
بر�س)� ،إن "القوات الأمنية م�س� ��ؤولة
وب�ش� ��أن م�شاركة الع�ض ��و القيادي يف عن حل م�شاكل املواطنني لكن باملقابل
احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين ،على املتظاهري ��ن �أن ال يغلقوا الطرق
روز نوري �شاوي�س ،يف امل�ؤمتر� ،أكد الرئي�س ��ة" ،م�ض ��يفا �إنه "لي�ست لدينا
اركو�ش ��ي� ،أنه "دعي بنحو �شخ�ص ��ي م�ش ��اكل م ��ع املتظاهري ��ن �إال يف حال
للم�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر".
مار�س املحتجون العنف".
ي�أت ��ي ه ��ذا يف الوق ��ت الذي دع ��ا فيه وكانت الق ��وات الأمني ��ة يف حمافظة
قائممقام ال�سليمانية ،املتظاهرين �إىل ال�سليمانية منعت ،االثنني ،املدر�سني
عدم �إغالق الطرق الرئي�س ��ة ،و�أكد �أنه واملعلم�ي�ن املتظاهري ��ن احتجاج� � ًا
لي�س ��ت هناك م�ش ��اكل مع املتظاهرين عل ��ى ت�أخر �ص ��رف رواتبه ��م من قطع
"�إال �إذا مار�سوا العنف".
الطريق الرئي�س ��ة امل�ؤدية �إىل مديرية
وق ��ال قائممق ��ام ق�ض ��اء ال�س ��ليمانية الرتبية العامة و�سط املدينة.

اليون�سكو توافق على ن�شر
"اخلوذ الزرقاء" حلماية
الآثار من داع�ش
 ترجمة املدى
وافقت منظمة العلوم والرتبية والثقافة (اليون�سكو) التابعة للأمم
املتحدة على مقرتح �إيطاليا اخلا�ص ب�إر�سال قوات حفظ ال�سالم حلماية
املواقع الأثرية يف �أنحاء العامل من خمتلف التهديدات خا�ص ًة الهجمات
الإرهابية والتدمري على يد امل�سلحني.
وقال وزير الثقافة الإيطايل داريو فران�سي�س�شيني "وافقت اليون�سكو
على ذوي اخلوذ الزرقاء حلماية احل�ضارة" ،م�ضيفا ان  53دولة عالو ًة
على الدول الأع�ضاء يف جمل�س الأمن دعمت املقرتح يف �ضوء تدمري
املواقع احل�ضارية مبا يف ذلك تدمر ال�سورية على يد م�سلحي داع�ش.
ا�ستناد ًا للوزير ،تهدف مهمة حفظ ال�سالم اجلديدة اىل حماية "املواقع
املهمة املع ّر�ضة خلطر الهجمات الإرهابية ،او يف مناطق احلرب،
�أو املناطق التي تتع ّر�ض اىل كوارث طبيعية ،حيث يتمكن املجتمع
الدويل من �إر�سال اخلوذ الزرقاء للدفاع عنها قبل تدمريها" .كما دعا
فران�سي�س�شيني الأمم املتحدة لتحديد اجلوانب العملياتية لهذه القوة
الدولية فور ًا.
ودعت �إيطاليا اىل ت�شكيل جمموعة "اخلوذ الزرقاء" منذ �آذار املا�ضي،
حيث قال فران�سي�س�شيني حينها ان مهمة حماية الإرث احل�ضاري
العاملي ال ميكن تركها لدولة واحدة ،و�شدّد على احلاجة اىل قوة رد فعل
�سريع دولية للدفاع عن الن�صب واملواقع الأثرية يف مناطق ال�صراع.
ويف ني�سان دعت �إيرينا بوكوفا ،املدير العام لليوني�سكو ،جمل�س الأمن
لإ�ضافة حماية املواقع الأثرية اىل قائمة مهمات قوات حفظ ال�سالم
التابعة للأمم املتحدة.
لقد تزايد القلق الدويل ب�ش�أن م�صري املواقع والن�صب الأثرية والأعمال
الفنية نتيجة حملة التدمري التي ت�شنها جمموعة داع�ش الإرهابية يف
�سوريا والعراق ،حيث دمّر املتطرفون ونهبوا مدينة منرود الآ�شورية،
والآثار العريقة يف احل�ضر وخور�ساباد ،والعا�صمة الآ�شورية
القدمية� ،إ�ضاف ًة اىل عدة مواقع �أثرية �شمال العراق .كما ن�شرت
املجموعة �أ�شرطة فيديو تظهر م�سلحيها وهم يحطمون �أعما ًال فنية
و�آثار ًا ال تقدّر بثمن تعود للقرن ال�سابع قبل امليالد يف املتحف املركزي
مبدينة املو�صل .وبعد ا�ستيالئهم يف ايار على مدينة تدمر يف �سوريا
قاموا بتدمري هذه املدينة العريقة ،املذكورة �ضمن قائمة الإرث العاملي
لليوني�سكو ،وتدمري بع�ض مواقعها الثمينة.
يف �آب ا�ستنكرت املدير العام لليوني�سكو تدمري املعبد الروماين العريق
"بعل �شامني" باعتباره جرمية حرب وقالت انها خ�سارة كبرية لل�شعب
ال�سوري وللإن�سانية .مع هذا فان تهديد املواقع احل�ضارية ال ي�أتي
فقط من داع�ش وامنا �أي�ض ًا من �صراعات �أخرى يف �أنحاء العامل .عبرّ ت
بوكوفا عن قلقها من ت�صاعد العنف �ضد الإرث احل�ضاري والديني يف
ال�شرق الأو�سط ونددت بحرق قرب النبي يو�سف يف ال�ضفة الغربية،
يج�سد
حيث قالت يف ت�صريح ر�سمي "ان الإرث احل�ضاري والديني ّ
القيم التي تتجاوز خطوط احل�ضارة واملذهب .ال �شيء ميكن ان يربّر
انتهاكهما".ويف مقابلة جرت م�ؤخرا مع راديو �آر تي ،و�صفت
مديرة اليوني�سكو التطهري احل�ضاري الذي متار�سه داع�ش يف ال�شرق
الأو�سط ب�أنه " م�أ�ساة �إن�سانية" ،وقالت "عندما ي�ضطهد �شخ�ص ما
�أنا�س ًا على �أ�سا�س عرقهم �أو دينهم ويدمّر ن�صبهم ومعابدهم ويجردهم
من �إرثهم املعنوي ويهاجم هوياتهم ،فهذا معناه �أنهم مل يعودوا ب�شر ًا"،
كما �شدّدت على ان "حماية املوقع الأثري ال تتعلق فقط بالن�صب الأثرية
و�إمنا هي مرتبطة بحياة الب�شر؛ �إنها جزء من هويتهم".
عن :غلوبال ري�سريت�ش

يوم سياسي
�سحب القوانني
من الربملان ّ
عط َل
العمل الت�شريعي

االتفاقية
مع وا�شنطن
�ضرة ويجب
ُم ّ
�إلغا�ؤها
جوزيف �صليوه

�أمل عطية

انتق ��د النائب عن كتلة الوركاء الدميقراطية النيابية جوزيف �صليوة
�سح ��ب جمل�س ال ��وزراء لقوانني مهمة من جمل�س النواب ،داعي ًا اىل
ت�شكيل جلنة برملانية ملتابعة تطبيق القوانني امل�شرعة.
وقال �صليوة �إن "�سحب القوانني املهمة من الربملان بحجة مراجعتها
يف هذا الوقت �سي�ؤخر مناق�شتها والت�صويت عليها".
وا�ض ��اف �أن "تدخ ��ل احلكوم ��ة يف العم ��ل الت�شريع ��ي والعمل على
�سح ��ب القوان�ي�ن التي بع�ضها و�صل �إىل مراح ��ل متقدمة ميثل خط�أ
كبريا من قبل ال�سلطة التنفيذية".
ودعا ع�ضو كتلة الوركاء �إىل "تفعيل مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ملنع
تدخ ��ل من �أي ط ��رف بعمل الآخر �إال بحدود ما �سمح به الد�ستور"،
داعي� � ًا �إىل "ت�شكي ��ل جلنة نيابية ملتابعة تطبي ��ق القوانني امل�شرعة"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل ان "الربمل ��ان جاه ��ز لبح ��ث ومناق�شة القوان�ي�ن التي مت
�سحبها من اجل �إقرارها يف اقرب وقت".

طالب ��ت النائبة ع ��ن كتلة بدر �أمل عطي ��ة احلكومة االحتادية
ب�إلغاء االتفاقية ال�سرتاتيجية مع الواليات املتحدة االمريكية،
عازية ذلك اىل تورط وا�شنطن يف دعم االرهاب.
وقال ��ت عطي ��ة �إن "�أبن ��اء الق ��وات االمنية وف�صائ ��ل املقاومة
الذين يقارعون داع�ش لديهم يقني تام على ان امريكا تدعم
تنظي ��م داع� ��ش االجرام ��ي يف العراق" ،مبين ��ة ان "امريكا
تعتم ��د عل ��ى �سيا�سية الغال ��ب والال مغلوب م ��ن اجل مترير
�سيا�ساتها اال�ستعمارية يف املنطقة".
وا�ضاف ��ت ع�ض ��و كتلة ب ��در "نحن نالحظ الدع ��م االمريكي
لداع� ��ش م�ستم ��ر يف �سوري ��ا والع ��راق بالتع ��اون م ��ع قطر
وال�سعودي ��ة" ،م�ؤك ��دة ان "املنا كبري باحلكوم ��ة العراقية
بانه ��ا تعمل على �إلغاء االتفاقي ��ة ال�سرتاتيجية مع امريكا".
واو�ضح ��ت ان "ه ��ذه االتفاقي ��ة جلب ��ت ال�ض ��رر والوي�ل�ات
لل�شعب العراقي ولي�س منها فائدة".

�سرنف�ض
الت�صويت على
ُ�س ّلم الرواتب
اجلديد
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تركيا

خالفات
اللحظات
الأخرية
ّ
عطلت قانون
اال�ستثمار
علي البديري

جنيبة جنيب

�أك ��د النائ ��ب عن التحال ��ف الوطني عل ��ي البدي ��ري �أن حتالفه
�سيمتن ��ع ع ��ن الت�صوي ��ت عل ��ى �سل ��م الروات ��ب اجلدي ��د نظرا
للحيف والظلم الذي يحمله القانون.
وقال البديري �إن "احلكومة ارادت ان تعالج م�شكلة الإنفاق
احلكوم ��ي م ��ن خالل �سل ��م الرواتب اجلديد ال ��ذي يحمل يف
طيات ��ه ظلم ��ا وحيفا كب�ي�را يتحم ��ل نتائجه املوظف ��ون ب�شكل
عام".
وا�ض ��اف النائ ��ب ع ��ن التحال ��ف الوطن ��ي ان "بع� ��ض ن ��واب
التحال ��ف الوطن ��ي اتفق ��وا عل ��ى ع ��دم الت�صوي ��ت عل ��ى �سل ��م
الروات ��ب اجلدي ��د م ��امل يت ��م تعديل ��ه او ت�أجي ��ل عر�ض ��ه عل ��ى
القراءة والت�صويت حلني اجراء الالزم عليه".
و�أب ��دى موظف ��ون حكومي ��ون امتعا�ضه ��م الكب�ي�ر م ��ن �سل ��م
الروات ��ب اجلدي ��د ال ��ذي اعت�ب�روه غ�ي�ر من�ص ��ف وجمحف� �اً،
خ�صو�ص ًا بحق ا�صحاب الرواتب الدنيا.

عزت ع�ضو اللجنة االقت�صادية النيابية جنيبة جنيب ف�شل جمل�س
النواب بالت�صويت عل ��ى قانون اال�ستثمار اىل اخلالفات ال�شديدة
وبروز تعدي�ل�ات على القانون يف اللحظات االخرية.وقالت جنيب
�إن "جمل�س النواب ف�شل يف �إقرار قانون اال�ستثمار الذي يعد من
القوانني املهمة لل�شعب العراقي حيث كان على جدول اعمال جمل�س
الن ��واب لإقراره الإثنني" .و�أ�ضافت ع�ض ��و اللجنة االقت�صادية �أن
"القانون معد للت�صويت لكن برزت يف اللحظات االخرية خالفات
�شديدة على بع�ض فقراته ،فيما متت ا�ضافة تعديالت عليه" ،مبينة
�أن "ه ��ذه اخلالف ��ات والتعديالت ادت اىل ت�أجي ��ل القانون جلل�سة
اخرى".و�أ�ش ��ارت النائبة الكردي ��ة �إىل �أن "قانون اال�ستثمار يعد
من القوانني املهمة جدا  ،النه �سيدفع بعملية اال�ستثمار اىل االمام
ال�سيم ��ا ان العراق بحاجة له من اجل تن�شيط احلركة االقت�صادية
يف البالد" ،م�ؤكدة �أن "القانون جاهز للت�صويت يف حالة تال�شي
اخلالفات بني الكتل ال�سيا�سية".

رعد الدهلكي
�أعل ��ن رئي� ��س جلن ��ة الهج ��رة واملهجري ��ن يف جمل� ��س الن ��واب
رع ��د الدهلكي ب ��ان وفدا م�شرتكا م ��ن اللجن ��ة ووزارة الهجرة
�سيتوج ��ه قريب ��ا اىل تركي ��ا م ��ن اج ��ل �إطالق �س ��راح الالجئني
العراقيني املحتجزين هناك.
وق ��ال الدهلكي �إن "جلنته ار�سل ��ت �سابقا وفدا منها اىل تركيا
متك ��ن م ��ن اط�ل�اق  400الج ��ئ كان حمتج ��زا ل ��دى ال�سلط ��ات
الرتكي ��ة ب�سب ��ب ع ��دم امتالكه ��م اوراق� � ًا �أ�صولي ��ة وج ��وازات
�سفر".و�أ�ض ��اف رئي�س جلنة الهجرة ان "جلنته �سرت�سل وفدا
�آخ ��ر خالل االي ��ام املقبلة بالتعاون مع وزارة الهجرة اىل تركيا
م ��ن اج ��ل �إطالق �س ��راح ما تبقى م ��ن الالجئني هن ��اك" ،مبينا
ان "تكالي ��ف الطائ ��رة التي �ستنقلهم اىل الع ��راق �ستكون على
ح�س ��اب الوزارة".و�شه ��دت الب�ل�اد اكرب عملية ن ��زوح جماعي
بع ��د �سيط ��رة داع�ش على عدد من املدن غ ��رب و�شمايل البالد،
حيث جتاوزت �أعداد النازحني الثالثة ماليني.

ً
�سنويا برغم �أزمته املالية
متخ�ص�صون :العراق ي�ستورد ما قيمته  75مليار دوالر
بغداد /المدى بر�س
�أكد م�ست�ش ��ار رئي�س احلكومة لل�ش�ؤون االقت�صادية،
�أم�س الثالثاء� ،أن العراق ي�ستورد ما قيمته  75مليار
دوالر �سنوي� � ًا الكث�ي�ر منه ��ا "ال قيم ��ة ل ��ه" م ��ا ي�شكل
ا�ستنزاف ًا لأمواله ،مطالب ًا بالرتكيز على الأمور املفيدة
الت ��ي تلب ��ي احتياجات النا�س وامل ��واد الأولية لت�شجع
ال�صناعة والإنتاج املحلي ،يف حني دعا احتاد الغرف
التجاري ��ة �إىل دع ��م املنت ��ج املحل ��ي وتفعي ��ل �إجراءات

ال�سيط ��رة النوعي ��ة يف املناف ��ذ احلدودي ��ة لرت�شي ��د
اال�ست�ي�راد .وق ��ال مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح ،يف حديث
�إىل (املدى بر�س)� ،إن "العراق ي�ستورد �سلع ًا ال قيمة
لها ما يتطل ��ب وقفة جادة لرت�شيق ذلك والرتكيز على
الأم ��ور املفي ��دة التي تلب ��ي احتياجات النا� ��س واملواد
الأولي ��ة لت�شج ��ع ال�صناعة والإنتاج املحل ��ي" ،م�شري ًا
�إىل �أن "ا�ست�ي�رادات القطاع�ي�ن احلكوم ��ي واخلا�ص
تبل ��غ  75ملي ��ار دوالر ما ي�ش ��كل ا�ستنزاف� � ًا للأموال

برغ ��م ال�ضائقة املالي ��ة التي تتطلب م ��ن اجلميع ،ويف والتخطي ��ط وال�صناعة� ،إىل "�إيج ��اد ال�سبل ال�سريعة
مقدمته ��م القطاع اخلا�ص ،التع ��اون ودعم االقت�صاد الكفيل ��ة باحلد م ��ن اال�سترياد الذي ي�ش ��كل عبئ ًا على
الدول ��ة ويناف�س املنتج املحلي بنحو انعك�س �سلب ًا على
الوطني كونها م�س�ؤولية جماعية".
�إىل ذل ��ك ق ��ال ع�ضو احت ��اد الغ ��رف التجارية ،حممد اقت�صاد البلد".
فه ��د اجلب ��وري ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن وطال ��ب اجلب ��وري ،ب�ض ��رورة "دع ��م املنت ��ج املحل ��ي
"اال�ست�ي�رادات خ�ل�ال �سن ��ة  2015احلالية ،ت�شكل ال�سيم ��ا يف ظ ��ل انخفا� ��ض �أ�سع ��ار النف ��ط ،ف�ض�ل ً�ا
ا�ستنزاف� � ًا للعمل ��ة الأجنبي ��ة وت�ض ��ر باملنت ��ج املحلي" ،ع ��ن تفعي ��ل �إج ��راءات ال�سيط ��رة النوعي ��ة يف املناف ��ذ
داعي� � ًا اجله ��ات املعني ��ة مب ��ا فيه ��ا وزارات التج ��ارة احلدودية لرت�شيد اال�سترياد".

5 ECONOMY

اقتصــاد

العدد ( )3483ال�سنة الثالثة ع�شرة -
الأربعاء ( )21ت�شرين الأول 2015

اال�ستثمار ّ
حتدد نهاية العام موعد ًا لت�سليم الوجبة الأوىل من وحدات جم ّمع ب�سماية
 بغداد /املدى بر�س
ح ��ددت الهيئ ��ة الوطني ��ة لال�س ��تثمار� ،أم� ��س
الثالث ��اء ،نهاي ��ة العام احل ��ايل موعدا لت�س ��ليم
الوجبة الأوىل من الوحدات ال�سكنية يف جممع
ب�سماية ال�س ��كني،وفيما �أكدت ا�س ��تمرار العمل
يف امل�شروع وفقا للجداول الزمنية املو�ضوعة،
�أ�ش ��ارت �إىل �أن اخلدم ��ات الأ�سا�س ��ية للوجب ��ة
الأوىل �ستكتمل بالتزامن مع ت�سليمها.
وقالت هيئة اال�س ��تثمار الوطنية يف بيان تلقت
(امل ��دى بر�س) ،ن�س ��خة من ��ه� ،إن "لقا ًء مو�س ��ع ًا
نظمت ��ه الهيئة يف معر�ض بغ ��داد الدويل لنخبة
من امل�س ��جلني على م�شروع ب�سماية ال�سكني يف
�إطار �سل�س ��لة لقاءاته ��ا الدورية معهم لإطالعهم
على تفا�ص ��يل املرحلة املقبلة من عمر امل�شروع،
بح�ض ��ور مدي ��ر امل�ش ��روع ع ��ن �ش ��ركة هان ��وا
الكورية اجلنوبية �س ��انغ �س ��و كي ��م" ،مبينا �أن
"رئي� ��س الهيئ ��ة �س ��امي ر�ؤوف االعرج ��ي �أكد
خالل اللقاء ا�س ��تمرار العمل يف امل�ش ��روع وفقا
للجداول الزمنية املو�ضوعة".
ونق ��ل البيان ع ��ن الأعرج ��ي قول ��ه� ،إن "وترية
العم ��ل تت�ص ��اعد لت�س ��ليم الوجب ��ة الأوىل م ��ن
الوحدات ال�س ��كنية نهاية الع ��ام احلايل" ،نافيا
�أن "يتم ت�س ��ليم �أي وحدة �س ��كنية يف امل�شروع
غري مكتملة اخلدمات".
و�أ�ض ��اف الأعرج ��ي� ،أن "اخلدم ��ات الأ�سا�س ��ية
للوجب ��ة الأوىل م ��ن امل�س ��جلني ممثل ��ة بامل ��اء

ال�ص ��الح لل�شرب وال�صرف ال�ص ��حي والكهرباء
والغاز �س ��تكتمل بالتزامن مع ت�سليم الوجبة"،
م�ؤك ��دا �أن "العمل قائم لت�س ��ليم الوجبة الأوىل
م ��ن املدار� ��س وامل�ستو�ص ��فات وغريه ��ا م ��ن
اخلدمات".
و�أ�ش ��ار الأعرج ��ي� ،إىل �أن "� 72أل ��ف وح ��دة
�س ��كنية مت الت�س ��جيل عليها من قب ��ل املواطنني
ع�ب�ر االنرتنت" ،الفتا �إىل �أن "الهيئة ا�ض ��طرت
اىل اخ ��ذ موافق ��ة جمل� ��س ال ��وزراء لالقرتا�ض
من البن ��وك العراقية مبلغ ملياري دوالر بفائدة
( )%4لت�س ��ديد الدفعة الأوىل املقدمة التي متثل
( )%25من القيمة الإجمالية للم�ش ��روع لل�شركة
املنفذة عل ��ى مدى �س ��نتني من تاري ��خ التوقيع،
ب�س ��بب عدم تلبي ��ة الع ��دد الكلي لدع ��وة توقيع
العقود وت�سليم الدفعة الأوىل".
و�أك ��د الأعرج ��ي� ،أن "�ش ��ركة هان ��وا قام ��ت
با�س ��تثمار هذه املبالغ يف بناء  14معمال والتي
تع ��د العمود الفقري للم�ش ��روع ،بالإ�ض ��افة �إىل
البن ��ى التحتي ��ة والأبنية التي يج ��ري تنفيذها
حالي� � ًا" .وكان ��ت جلن ��ة النزاه ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب �أكدت ،يف ( 19ت�ش ��رين الأول ،)2015
وجود "�شبهات ف�ساد" يف عقد م�شروع ب�سماية
ال�س ��كني ،وع� �دّت �أن كلفت ��ه الت ��ي تبلغ ع�ش ��رة
ملي ��ارات دوالر "مهولة" وميك ��ن �أن تبني �أكرث
من � 100ألف وحدة �س ��كنية ،وفيما نفت �ش ��ركة
(هان ��وا) الكورية اجلنوبية ،املنفذة للم�ش ��روع
تل ��ك االتهام ��ات �أو وج ��ود تلك� ��ؤ يف العم ��ل،

اتهمت و�س ��ائل الإعالم التي ت�ستهدف امل�شروع
مبحاولة "ت�شويه احلقائق لغايات جمهولة".
يذكر �أن م�ش ��روع ب�س ��ماية ال�س ��كني ،يبعد نحو
 30كم ،جنوب �ش ��رقي بغداد ،وي�ؤمل �أن ي�ض ��م
مئة �ألف وحدة �سكنية،
وكان ��ت وزارة الإعم ��ار والإ�س ��كان العراقي ��ة
رجحت يف (الـ 23من �آذار  ،)2015ت�سليم قرابة
ع�ش ��رة �آالف �شقة للم�س ��تفيدين �ض ��من املرحلة
الأوىل م ��ن م�ش ��روع ب�س ��ماية ال�س ��كني ،نهاي ��ة
الع ��ام احل ��ايل ،معربة ع ��ن �أملها ب�إكم ��ال باقي
املراحل يف توقيتاتها الزمنية برغم ال�صعوبات
الأمني ��ة واملالي ��ة الت ��ي ت�ش ��هدها الب�ل�اد ،يف
ح�ي�ن �أكدت الهيئ ��ة الوطنية لال�س ��تثمار ،عزمها
تنفي ��ذ عدة م�ش ��اريع ،منها ط ��رق وقطار خلدمة
�س ��كنة امل�ش ��روع بالتعاون مع اجلهات العراقية
املعنية.
وكانت ال�شركة الكورية املنفذة مل�شروع ب�سماية
ال�س ��كني� ،أكدت يف (ال� �ـ 24من ت�ش ��رين الثاين
� ،)2013أن الف�ص ��ل الأول م ��ن ع ��ام ،2015
�سي�شهد �إجناز  1400وحدة �سكنية ،متوقعة �أن
ي�ش ��هد العام � 2019إنهاء امل�ش ��روع كام ًال بواقع
� 100ألف وحدة �س ��كنية ،ويف حني بينت جلنة
النزاه ��ة النيابي ��ة ،وج ��ود الكثري من "�ش ��بهات
الف�س ��اد" ب�ش�أن عقد امل�ش ��روع ،اتهمت احلكومة
ب�أنه ��ا "ورط ��ت" البن ��ك املرك ��زي وم�ص ��ريف
الرافدين والر�ش ��يد ،فيه برغم �أن ذلك "لي�س من
حقها".

وزير النفط :موازنة  2016بُنيت وفق قوانني
وتعليمات بالية
 بغداد /املدى
ع� � ّد وزي ��ر النف ��ط ع ��ادل عب ��د املهدي،
تقدي ��رات بن ��اء املوازن ��ة املالي ��ة لع ��ام
 2016بت�ص ��دير  3.6ملي ��ون برمي ��ل
يومي� � ًا من اخل ��ام بـ "املعقول ��ة" ,ويف
ح�ي�ن ا�ش ��ار اىل وج ��ود الكث�ي�ر م ��ن
املالحظ ��ات ,منه ��ا غي ��اب احل�س ��ابات
اخلتامي ��ة ,لفت اىل انها �س ��تطبق وفق
قوانني وتعليمات بالية.
وق ��ال عب ��د امله ��دي يف بي ��ان ل ��ه تلقت
"امل ��دى" ن�س ��خة من ��ه� ،إن "جمل� ��س
ال ��وزراء �أق ��ر االح ��د املا�ض ��ي موازنة
 ،2016وهن ��اك الكثري م ��ن املالحظات
وبع�ض ��ها يف غاي ��ة االهمي ��ة كغي ��اب
احل�س ��ابات اخلتامي ��ة ،وانه ��ا ما زالت
موازن ��ة تخ�صي�ص ��ات وبن ��ود تفتق ��د
االهداف التي ميكن عرب ادواتها املالية
والنقدي ��ة واالقت�ص ��ادية وان حتركه ��ا
يف القطاعني العام واخلا�ص ،وانها قد
بنيت و�ستطبق وفق قوانني وتعليمات
بالية اكل الدهر عليها و�شرب يف معظم
تطبيقاتها ومبانيها واهدافها".
و�أ�ض ��اف "رغ ��م ذل ��ك كله يج ��ب تقدمي
ال�ش ��كر والتهنئ ��ة ل ��وزارة املالي ��ة
ووزيره ��ا عل ��ى اجله ��د اال�س ��تثنائي
ال ��ذي ُب ��ذل لتق ��دمي املوازن ��ة والنجاح
يف متريره ��ا ،او ًال ،يف مراع ��اة
التوقي ��ت ،والنجاح يف اع ��داد موازنة

مبوعده ��ا املقرر يف ت�ش ��رين االول يف
ظ ��روف غاي ��ة يف ال�ص ��عوبة من حيث
ال�ش ��دة املالي ��ة و�ض ��غوطات احل ��رب
واعبائها والوحدات املالية واملواطنني
ومتطلباتهم".
وتابع "ثاني ًا يف الواقعية التي متتعت
به ��ا ،فم ��ع بع� ��ض اال�س ��تثناءات فانها
مل تغ ��رق نف�س ��ها يف ارق ��ام خيالي ��ة
وتقدي ��رات مفرط ��ة يفرح به ��ا اجلميع
اليوم ،ليُ�ص ��دموا ويكت�ش ��فوا الوقائع
ال�ص ��عبة ط ��وال الع ��ام ،والآخ ��ر يف
التخفي�ض ��ات التي اجرته ��ا يف العديد
م ��ن الفقرات ،مع احلف ��اظ على توازن
عام مقبول ،وغري ذلك".
و�أو�ض ��ح عب ��د امله ��دي ان "التقديرات
عل ��ى �ص ��ادرات نفطي ��ة بني ��ت معدلها
اليوم ��ي  3.6ملي ��ون برمي ��ل ،ب�س ��عر
معدله اليومي  45دوالر ًا للربميل ،اي
 69.773تريليون دينار ،وعلى موارد
غري نفطي ��ة مقدارها  13.671ترليون
دينار ،وبذلك �ستكون جممل الواردات
املخططة  83.444ترليون دينار".
و�أ�ض ��اف "�أما النفقات بكاف ��ة ابوابها
فبلغ ��ت  106.172ترلي ��ون دين ��ار،
اي بعج ��ز يبل ��غ  22.727ترلي ��ون
دينارُ ،
وخ�ص ���ص للموازنة الت�شغيلية
 76.579ترلي ��ون دين ��ار وللموازن ��ة
اال�س ��تثمارية  29.593ترلي ��ون
دينار".

وقال وزير النفط ان "جمل�س الوزراء
قد �أج ��رى بع�ض التعديالت الب�س ��يطة
التي لن تعدل كثري ًا من االرقام اعاله،
وال�ش ��ك ان جمل� ��س النواب �س ��يجري
بدوره تعديالت اخرى".
ولف ��ت "نعتق ��د ان تقدي ��رات امل ��وارد
واقعي ��ة بل ق ��د تكون متحفظ ��ة بع�ض
ال�ش ��يء ،وه ��ذا ام ��ر حمم ��ود ،فاملعدل
اليوم ��ي ل�س ��عر الربمي ��ل لع ��ام 2015
حت ��ى نهاي ��ة ايل ��ول كان 48.157
دوالر للربمي ��ل ،وتقدي ��رات الغالبي ��ة
ال�ساحقة للمحللني ت�شري اىل ا�ستقرار
ا�س ��عار النفط او حت ��ى زيادتها بع�ض
ال�ش ��يء يف عام  2016ال�سباب عديدة
اهمه ��ا الزي ��ادة الطبيعية لال�س ��تهالك،
وانخفا� ��ض االنت ��اج العامل ��ي يف
الوالي ��ات املتح ��دة وتوق ��ع هبوطه ��ا
اك�ث�ر ،واحتم ��ال زي ��ادة �س ��عر الفائدة
االمريك ��ي ،وبع�ض التح�س ��ن الذي قد
يظه ��ر يف االقت�ص ��اديات االوروبي ��ة
والآ�سيوية".
وتاب ��ع وزي ��ر النف ��ط "�أم ��ا تقدي ��ر
ال�صادرات النفطية فهي واقعية اي�ض ًا،
فاملعدالت املطروحة هي املعدالت التي
نحققها الآن �سواء من املنافذ اجلنوبية
او م ��ن جيه ��ان ،و�سي�س� ��أل �س ��ائل ان
�ص ��ادرات االقليم قد ال ت�صل اخلزينة،
وجواب ��ه ان الدف ��ع لالقلي ��م –ح�س ��ب
قان ��ون املوازن ��ة� -س ��يخف�ض بنف� ��س

الن�س ��بة ،وال�شك ان عدم ت�س ��ليم كامل
ال�صادرات ،وعدم دفع كامل امل�ستحقات
هي ممار�س ��ة �ضارة وحمزنة تعرب عن
خلل كبري يف العالقات الوطنية نتحمل
جميع ًا م�س�ؤولياتها ،اما الواردات غري
النفطي ��ة فقد يكون فيها بع�ض التفا�ؤل
خ�صو�ص ًا يف باب اجلبايات".
وقال "اذا كان كالمنا �صحيح ًا ،فيمكننا
الق ��ول ان املوارد �ش ��به امل�ؤك ��دة كافية
لتغطي ��ة النفق ��ات الت�ش ��غيلية ،لي ��زول
بالتايل ذل ��ك القلق ،او تلك اال�ش ��اعات
م ��ن انهيار اقت�ص ��ادي مرتق ��ب ،او من
ان االو�ض ��اع املالية ال�ص ��عبة �س ��تم�س
النا� ��س يف م�ص ��ادر رزقه ��ا وعي�ش ��ها
اال�سا�س ��ية ،ام ��ا م ��ا يتعل ��ق باملوازنة
اال�ستثمارية ،التي تزيد ارقامها بع�ض
ال�ش ��يء عن ارق ��ام العج ��ز ،والذي من
املفرت� ��ض ان ي�س ��دد ع�ب�ر القرو� ��ض،
فهناك عدة مالحظات".
واو�ض ��ح "االوىل ،ان ��ه امر طبيعي ان
ت�س ��دد اال�س ��تثمارات عرب االقرتا�ض،
فامل�ش ��كلة لي�س ��ت بالقرو� ��ض ب ��ل يف
امكانية �س ��دادها .وه ��ذا يعتمد بدوره
مب ��دى ر�ش ��د وانتاجي ��ة امل�ش ��اريع
اال�س ��تثمارية وم ��دى �ص ��يانتها
وادامته ��ا ،فاال�س ��تثمارات احلكومي ��ة
خ�ل�ال االع ��وام ،ب ��ل العقود املا�ض ��ية،
بقيت بن�سب تنفيذ واطئة جد ًا ،وكانت
م�ص ��در ت�س ��ا�ؤالت كث�ي�رة ع ��ن هدرها
وتوقيتاته ��ا وكلفها ونوعيتها� ،س ��واء
توف ��رت اموالها عن طري ��ق الواردات
احلكومية او عن طريق االقرتا�ض".
وق ��ال ان "الدول ��ة عموم� � ًا رجل اعمال
فا�ش ��ل ،لذل ��ك كن ��ا نتمنى ان تت�ض ��من
موازن ��ة  2016مبادىء وم ��واد تطلق
اال�ستثمارات من خارج اطارات الدولة
وم ��ن داخله ��ا ،وهو م ��ا مل تفعل ��ه ،بل
احيان� � ًا وقفت بوجه ��ه بذريعة حتقيق
موارد ا�ض ��افية للموازن ��ة ،نفعها قليل
و�ض ��ررها كبري ،ذلك ان حتققت ا�ص ًال،
وهذا ي�ش ��كل ثغرة كبرية ،وا�ص�ل�احه
ال يتعل ��ق باملوازن ��ة فق ��ط ،ب ��ل يتعلق
بقيام وزارة املالي ��ة والدولة مبجملها
با�صالحات يف فل�س ��فتها االقت�صادية،
وما يالزم ذلك من ا�صالحات ت�شريعية
واجرائية ويف التعليمات وم�ؤ�س�سات
الرقاب ��ة وامل�س ��اءلة ت�س ��مح بانط�ل�اق
اال�س ��تثمارات �س ��واء من القطاع العام
او القطاع اخلا�ص".

خارج الحدود
Out o f B o r d e r s

طرح مناق�صة لإن�شاء مبنى للركاب �سعة  5ماليني

الكويت

قال مدي ��ر الإدارة العامة للط�ي�ران املدين الكويتي
يو�سف �سليمان الفوزان �أم�س الثالثاء �إن الكويت
طرح ��ت مناق�صة لإن�شاء مبن ��ى جديد للركاب �سعة
خم�س ��ة مالي�ي�ن راك ��ب وذل ��ك به ��دف ا�ستيع ��اب
الزي ��ادة يف �أع ��داد امل�سافري ��ن حل�ي�ن االنته ��اء من
�إن�شاء املطار اجلديد.
وق ��ال الفوزان لروي�ت�رز �إن موعد تلق ��ي العطاءات
يف املناق�صة هو الثالث من ت�شرين الثاين.
و�أ�ض ��اف "م ��دة �إجناز امل�ش ��روع � 15شه ��را وبدء
الت�شغيل يف �أول ". 2017
و�أو�ضح الفوزان �أن املبنى اجلديد هدفه اال�ستيعاب
ال�سريع للزيادة الكب�ي�رة يف �أعداد امل�سافرين قبل
�إن�شاء املطار اجلديد الذي فازت به �شركة اخلرايف
و�شريكها الرتكي.
وكان ��ت �شرك ��ة ليم ��اك الرتكي ��ة ووكيله ��ا �شرك ��ة
اخل ��رايف نا�شيونال الكويتية قد فازتا يف �آب بعقد
مناق�ص ��ة ان�شاء املطار اجلديد وذلك بقيمة 1.312
مليار دينار ( 4.33مليار دوالر.

بريوت

الريا�ض

ال�سوق املالية قد تخفف
قيود اال�ستثمار الأجنبي

الربملان يحذر من رفع قائمة
امل�ساعدات الدولية

ق ��ال حمم ��د اجلدعان رئي� ��س هيئ ��ة ال�س ��وق املالية
ال�سعودي ��ة يف مقابلة مع رويرتز �إن الهيئة منفتحة
عل ��ى تخفي ��ف قواع ��د اال�ستثمار الأجنب ��ي املبا�شر
يف �س ��وق الأ�سه ��م مل�ساع ��دة بور�ص ��ة اململك ��ة على
االن�ضمام للم�ؤ�شرات العاملية.
ويف �أول مقابل ��ة ل ��ه م ��ع و�سيل ��ة �إع�ل�ام عاملي ��ة منذ
تولي ��ه من�صبه يف كان ��ون الثاين �أكد اجلدعان على
�أن ��ه لي�س هن ��اك �أي قلق ب�ش�أن �ضع ��ف قيم التداول
م ��ن قبل امل�ستثمرين الأجان ��ب الذين يعرفون با�سم
امل�ؤ�س�سات الأجنبية امل�ؤهلة.
كم ��ا قال اجلدع ��ان �إن الهيئ ��ة بد�أت تلم� ��س بالفعل
الت�أث�ي�ر الإيجاب ��ي لدخ ��ول امل�ستثمري ��ن الأجان ��ب
للم ��رة الأوىل �إىل �سوق الأ�سهم البالغة قيمته 470
مليار دوالر.
وكان ق ��رار هيئ ��ة ال�س ��وق املالي ��ة بفت ��ح البور�ص ��ة
ال�سعودي ��ة "ت ��داول" لال�ستثم ��ار املبا�ش ��ر من قبل
امل�ستثمري ��ن الأجان ��ب يف  15حزي ��ران املا�ض ��ي
خط ��وة هام ��ة �ضم ��ن الإ�صالح ��ات االقت�صادية يف
اململك ��ة كما كان �أحد �أب ��رز التطورات يف الأ�سواق
النا�شئة.

حذر رئي�س الربملان اللبناين
نبيه ب ��ري �أم� ��س الثالث ��اء من
رف ��ع ا�س ��م لبن ��ان م ��ن قائم ��ة
امل�ساع ��دات الدولي ��ة وح ��ث
ن ��واب املجل� ��س عل ��ى ح�ضور
جل�س ��ة ت�شريعي ��ة لإق ��رار
القوان�ي�ن الالزمة وتفادي هذا
الأمر.
وق ��ال ب ��ري "�أري ��د �أن �أمتن ��ى
عليك ��م و�أكاد �أتو�س ��ل �أف�ضل

م ��ن �أن يتو�س ��ل البل ��د� ،أن
ت�ساعدون ��ا ون�ساع ��د �أنف�سن ��ا
من �أجل عق ��د جل�سة ت�شريعية
على الأقل وقد �سمعتم وقر�أمت
�إنذارا ,ال بل تهديدا من البنك
ال ��دويل ب� ��أن ي ��زال لبن ��ان عن
الئحة امل�ساعدات".
وقال م�ص ��در �سيا�سي لبناين
ب ��ارز لروي�ت�رز �إن م�س�ؤول�ي�ن
يف البن ��ك ال ��دويل "�أبلغ ��وا

وزير امل ��ال علي ح�س ��ن خليل
ب�ض ��رورة �إب ��رام القرو� ��ض
املقررة م ��ن البنك الدويل قبل
نهاي ��ة العام وه ��و موعد انتهاء
التمدي ��د الأخ�ي�ر ال ��ذي واف ��ق
عليه البنك".
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در �إىل �أن
"البنك الدويل �أبلغ خليل �أنه
م ��ن ال�صع ��ب �إق ��رار قرو� ��ض
جدي ��دة وم�شاري ��ع لل�سن ��وات
املقبل ��ة قبل موافق ��ة لبنان على
القرو�ض املعر�ضة للإلغاء قبل
نهاية العام".
ومي ��ول البن ��ك ال ��دويل ع ��ددا
م ��ن امل�شاري ��ع اللبناني ��ة وم ��ن
�أبرزه ��ا م�ش ��روع تو�صي ��ل
مي ��اه نه ��ر الأويل يف �صي ��دا
بجن ��وب لبن ��ان �إىل ب�ي�روت
ال ��ذي تبل ��غ تبل ��غ قيمت ��ه 474
مليون دوالر.
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ناجون من "داع�ش"ّ :
ف�ضلنا املوت على يد القوات الأمنية
على اخل�ضوع للإرهابيني

نص ردن

 عالء ح�سن

�سعاد ح�سني ..الربملانية
للمرحومة الفنانة امل�صرية �سعاد ح�سني ف�ضل كبري على العرب
والعراقيني على وجه التحديد ،لأنها طوال م�سريتها حتى يوم
وفاتها يف العا�صمة الربيطانية بحادث م��ازال غام�ضا ،نقلت
جمهورها الوا�سع اىل اجواء وردية بع�شرات االفالم ال�سينمائية
واالغ��اين اال�ستعرا�ضية حني بثت روح ال�شباب داخل نفو�س
كبار ال�سن ،حني ادت اغنيتها ال�شهرية " الدنيا ربيع واجلو
بديع" ،الرحلة ت�ستحق ان تكون رمزا قوميا ،لكن ظهور جيل
جديد من املغنيات واملمثالت ا�سدل ال�ستار على دور املرحومة
يف بث الفرف�شة بنفو�س �شعوب املنطقة العربية اخلا�ضعة اليوم
ل�صراعات ونزاعات م�سلحة تنذر ب�إ�شعال فتيل حرب ت�شارك فيها
دول عظمى.
�أع�ضاء يف جمل�س النواب العراقي اع��ادوا احلياة اىل �سعاد
ح�سني بتبني معنى اغنيتها" الدنيا ربيع" من خالل ت�ضمينها
يف ت�صريحاتهم يف اال�شارة اىل حتقيق مكت�سبات ومنجزات
تاريخية ،جعلت حياة العراقيني وردي��ة بلون البمبي بح�سب
اال�شقاء امل�صريني،ممثلو ال�شعب عربوا عن اخال�صهم لر�ؤ�ساء
كتلهم بالرتويج لدور زعماء ائتالفاتهم يف احلفاظ على امل�سار
ال�صحيح للعملية ال�سيا�سية ،وتوطيد ا�س�س النظام الدميقراطي
بركائز كونكريتية ،الزعماء يف ابراجهم العاجية غري معنيني
اطالقا بت�صرفات اع�ضاء ائتالفاتهم ،ما داموا اعلنوا ت�أييدهم
املطلق للقيادة احلكيمة ،حني ت�صبح الف�ضيحة بجالجل ،ال
يلب�س عليها ثوب او عكال حينذاك قد ي�ضطر الزعيم اىل ا�صدار
بيان عن مكتبه االعالمي ي�ؤكد فيه ان ما جاء يف ت�صريحات
النائب يعرب عن موقفه ال�شخ�صي ولي�س عن مواقف االئتالف،
لطاملا �شهدت ال�ساحة ال�سيا�سية هذا النوع من البيانات تبثها
ف�ضائيات تابعة لأح��زاب وق��وى ممثلة يف ال�برمل��ان بكتلة من
احلجم الكبري.
ورد يف االخ �ب��ار ان حمكمة حتقيق ال�ن��زاه��ة يف الب�صرة":
ا�صدرت �أم��ر ًا با�ستقدام ع�ضو يف جمل�س النواب ،على خلفية
اتهامه بق�ضايا ف�ساد ،تتعلق بقيام النائب باحتجازه ن�صف
رواتب احلرا�س ال�شخ�صيني املن�سبني حلمايته ،وح�سب االتفاق
املربم بني النائب ومدير عام الدائرة القانونية ملجل�س النواب
يتقا�ضى كل حار�س من حمايته  915الف دينار �شهري ًا ،بينما
مينح النائب حلرا�سه مبلغا قدره  400دوالر ".
احرتاما لرغبة الق�ضاء يف عدم ذكر ا�سم النائب ممثل حمافظة
الب�صرة يف ال�برمل��ان ،لي�س من ال�ضروري الت�صريح با�سمه،
فهو معروف لدى الب�صريني منذ ب��د�أ حملته الدعائية خلو�ض
االنتخابات الت�شريعية ،واطلق الوعود بجعل املحافظة ت�ستعيد
جمدها ال�سابق يوم كانت ثغر العراق البا�سم،ب�إقامة م�شاريع
عمالقة توفر اخلدمات اال�سا�سية لأبناء املدينة املنكوبة بنخب
�سيا�سية كر�ست ال�ق��ول ال�شائع" بعد خ��راب الب�صرة " حتى
امتد الو�صف لي�شمل مدنا وحمافظات اخرى ا�صابها اخلراب
نتيجة �سيطرة تنظيم داع ����ش ،واداء نخب �سيا�سية �شكلت
جلانا اقت�صادية داخل تنظيماتها لأغرا�ض احل�صول على مبالغ
مالية �ضخمة مقابل توفري فر�ص ا�ستثمار لرجال اعمال لتنفيذ
م�شاريعهم يف املناطق اخلا�ضعة لنفوذ االحزاب �صاحبة ابتكار
ت�شكيل اللجان االقت�صادية ،املرحومة �سعاد ح�سني ،دخلت
الربملان ،من خالل ترديد اغنيتها ال�شهرية الدنيا ربيع واجلو
بديع ،وخلي بالك من زوزو.

� صالح الدين /املدى بر�س

�سيطرت م�شاعر الده�شة
املمزوجة بالفرح على
العوائل التي متكنت
من الفرار من (داع�ش)
يف منطقة امل�سحك،
�شمايل �صالح الدين ،بعد
�أن ا�ستقبلتهم القوات
الأمنية واحل�شد ال�شعبي
واحلكومة املحلية،
بالرتحاب وقدمت
لهم الرعاية الطبية
والطعام ،لتتك�شف لهم
"�أكاذيب" ذلك التنظيم
الذي طاملا �أخافهم ب�أن
الدولة "�ستقتلهم".

ف�ع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن ج�ب��ل م�ك�ح��ول،
متكنت امل�ئ��ات م��ن ع��وائ��ل منطقة
امل�سحك� ،شمال بيجي ،من التجمع
بعد ان متكن �أح��د ف�صائل احل�شد
ال�شعبي من ت�أمني منفذ ال�ستقبالهم
وت�أمني نقلهم �إىل منطقة احلجاج،
ج�ن��وب��ي ال�ق���ض��اء ،ب��ال�ت�ع��اون مع
احلكومة املحلية.
وي �ق��ول جمعة ح�سني ال�سالمي،
ال��ه��ارب م��ن منطقة ��س�ك�ن��اه ،يف
ح��دي��ث �إىل (امل ��دى ب��ر���س)" ،كنا

نعي�ش ظ��روف � ًا قا�سية وعائلتي
متوت يوميا عندما ت�شاهد دوريات
ع�صابات داع����ش امل�ج��رم��ة ،وهي
حت�شو ر�ؤو�سنا بكالم ثبت بطالنه
ع �ن��دم��ا ع�برن��ا اجل �ب��ل مب���س��اع��دة
القوات الأمنية واحل�شد ال�شعبي".
و�أك � ��د ال �� �س�لام��ي ،وه���و ي���س��اع��د
زوجته و�أطفاله الثالثة ،لل�صعود
يف عجلة الهمر التي جلبها مقاتلو
احل�شد ال�شعبي وحمافظ �صالح
الدين ،رائ��د �إبرهيم� ،أن "معاملة

عنا�صر من اجلي�ش واحل�شد ال�شعبي خالل ا�ستقبالهم عوائل هاربة من منطقة امل�سحك يف حمافظة �صالح الدين
القوات الأمنية �شكلت مفاج�أة لنا �أعرا�ضنا التي نحميها ب�أرواحنا القتلة" ،وت���ض�ي��ف "كنا �أ� �س��رى
حيث وج��دن��ا اال�سعافات الأول�ي��ة وموقفنا ال��راف����ض لقبول داع�ش مقطوعني ع��ن ال �ع��امل وال نعرف
وامل��اء والرتحيب ووف��روا العالج وتعليماته".
طعم احلياة".
لأربعة ممن �أ�صيبوا بنريان داع�ش م��ن جهتها تقول �أم �سامي 48( ،وت �ط��ال��ب �أم � �س��ام��ي ،ب �� �ض��رورة
خالل عملية الهرب".
� �س �ن��ة) ،يف ح��دي��ث �إىل (امل� ��دى "ت�أمني ن��وع من االت�صال بباقي
و�أ�ضاف ال�سالمي ،لقد "م�شيت مدة بر�س)" ،احلمد لله وفقنا بالهرب الأ�سرى لدى داع�ش لرتتيب هربهم
�أرب��ع �ساعات منها �ساعة ون�صف م��ن املتوح�شني ال��دواع����ش الذين وك �� �ش��ف زي���ف ادع � � ��اءات �أول �ئ��ك
���ص��ع��ودا ل �� �س �ف��ح اجل� �ب ��ل ،لكني �أوهمونا �أن احل�شد �سيقتلنا لكننا املجرمني خ�صو�صا ما يتعلق بكذبة
الآن مطمئن فعائلتي والع�شرات قررنا القدوم ومواجهة املوت على ال تقرتب من الدولة �ستقتلك".
م��ن �أه �ل��ي ب�خ�ير ب��رغ��م خ�سائرنا �أيديهم بدال من حياة الذل والهوان وت��ؤك��د �أم �سامي� ،أن "الع�شرات
الكبرية حيث تركنا كل �شيء �إال ال�ت��ي كنا نالقيها على ي��د �أول�ئ��ك من العوائل هربت باجتاه ق�ضاء

الإعمار تبا�شر مب�شروع "توطني" رواتب املوظفني
 بغداد /املدى بر�س
�أع�ل��ن وزي��ر االع�م��ار الإ��س�ك��ان والبلديات واال�شغال
العامة طارق اخليكاين ،اليوم الثالثاء� ،سعي الوزارة
لتنفيذ م�شروع "توطني" رواتب املوظفني لدى امل�صرف
التجاري العراقي من �أجل ا�ستثمارها ،فيما �أكد �أن ذلك
�سي�سهم يف بناء جممعات �سكنية لهم.
وقال الوزارة يف بيان ت�سلمت (املدى بر�س)� ،إن "وزير

الأعمار الإ�سكان والبلديات والإ�شغال العامة طارق
اخليكاين عقد اجتماعا مع مدير امل�صرف التجاري
العراقي حمدية اجلاف" ،مبينا �أن "االجتماع بحث
م�شروع توطني رواتب موظفي الوزارة لدى امل�صرف
ال�ستثمارها يف بناء جممعات �سكنية لهم".
و�أ�� �ض ��اف اخل �ي �ك��اين بح�سب ال �ب �ي��ان �أن "الوزارة
حري�صة على توفري وح��دات �سكنية ملوظفيها ب�شكل
خا�ص وبقية موظفي الدولة ب�شكل عام" ،الفتا �إىل �أن

"الو�صول لل�صيغة النهائية للم�شروع وتطبقيه بنجاح
يف ال��وزارة �سيفتح الباب �أمام بقية ال��وزارات وحلل
جزء كبري من �أزمة ال�سكن".
م��ن جانبها ق��ال��ت م��دي��ر امل�صرف ال�ت�ج��اري العراقي
حمدية اجلاف بح�سب البيان� ،إن "هذا امل�شروع طبق
بنجاح كبري يف الدول العربية والأجنبية ،ونحن نقدر
تبني الوزارة هذا امل�شروع".
ولفتت اجلاف �إىل �أن "الوزارة كانت من �أوىل الوزارات

جمل�س الوزراء يوقف رواتب املتخلفني عن تقدمي ذممهم املالية
 بغداد /املدى بر�س

التفاو�ض لالقرتا�ض من البنك الياباين للتعاون
الدويل.
وقال املكتب االعالمي لرئي�س جمل�س ال��وزراء
يف ب �ي��ان ت �ل �ق��ت(،امل��دى ب��ر���س) ،ن�سخة منه،
�إن "جمل�س ال�� ��وزراء ع �ق��د ،ال��ي��وم ،جل�سته
االع�ت�ي��ادي��ة برئا�سة رئي�سه ح�ي��در العبادي"،

مبين ًا �أن "املجل�س ق��رر اي�ق��اف رات��ب املوظف
وامل�س�ؤول املتخلف واملمتنع عن ك�شف الذمة
املالية وخم�ص�صاته وم�ستحقاته الأخرى حلني
تقدميه ا�ستمارة ك�شف الذمة املالية بعد � 3أ�شهر
من �إبالغه ويكون تقدمي الذمة مرة واح��دة يف
ال�سنة".

و�أ�ضاف مكتب العبادي �أن "املجل�س خول خالل
اجلل�سة وزير املالية هو�شيار زيباري �صالحية
التفاو�ض مع اجلانب الياباين ب�ش�أن االقرتا�ض
م��ن البنك الياباين للتعاون ال��دويل والبنوك
التجارية ب�ضمان م�ؤ�س�سة ( )hexiل�صالح
وزارة الكهرباء".

 الديوانية /املدى بر�س

الق�ضاء

مرا�سيم عا�شوراء يف حمافظة الديوانية

املوارد املائية

�أعلن جمل�س حمافظة الديوانية و�ضع
خطة امنية للمحافظة خا�صة ب�شهر
حم��رم حل�م��اي��ة امل��واك��ب وال��زائ��ري��ن
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ق��ائ��د عمليات ال�ف��رات
الأو� �س��ط ،وفيما �أك��د �أن��ه �سي�صادق

على اخلطة باجتماعه ال ��دوري يوم
غ��د ،دع��ا امل��واط�ن�ين �إىل ال�ت�ع��اون مع
الأج�ه��زة الأمنية لـ"ر�صد التحركات
امل�شبوهة" .وق� ��ال رئ �ي ����س اللجنة
الأمنية يف جمل�س حمافظة الديوانية
غ��امن مكلد اجل�ب��وري ،يف حديث اىل
(امل��دى بر�س)� ،إن "احلكومة املحلية

و�ضعت خطتها الأمنية اخلا�صة ب�شهر اخلطة وت��وزي��ع امل�ه��ام على الأج�ه��زة
حمرم لت�أمني املحافظة من التهديدات الأمنية املعلوماتية واال�ستخبارية".
الإرهابية التي قد حت��اول ا�ستهداف و�أ�� � �ض � ��اف اجل� � �ب � ��وري� ،أن "عدة
امل�شاركني يف مرا�سيم ال�شهر" ،مبين ًا اجتماعات وم�ؤمترات �سابقة �أ�شرفت
�أن "م�ؤمتر ًا امني ًا مو�سع ًا عقد بح�ضور عليها اللجنة الأمنية العليا لتوزيع
قائد عمليات الفرات الأو�سط يف مقر الواجبات واملهام حلفظ �أمن الديوانية
ق �ي��ادة ��ش��رط��ة امل�ح��اف�ظ��ة لبحث ه��ذه ومواطنيها من التحديات والتهديدات

عودة  % 75من نازحي تكريت والدور
�أك��د النائب عن حمافظة �صالح الدين
عبد القهار ال�سامرائي ،ع��ودة خم�سة
و�سبعني باملئة من العوائل النازحة اىل
مناطقها يف املحافظة بعد حتريرها،
وفيما اك��د وج��ود عراقيل ام��ام ع��ودة
ال�ع��وائ��ل املتبقية ،ا� �ش��ار اىل ان اكرث
م��ن م�ئ�ت��ي ال ��ف ن ��ازح م ��ازال ��وا خ��ارج
املحافظة.

الديوانية ت�ضع خطة ل�شهر حمرم وتدعو املواطنني لر�صد "التحركات امل�شبوهة"
التي قد تزعزع �أمنها خالل ال�شهر"،
م�شريا اىل� ،أن "اخلطة املو�ضوعة
حمكمة للغاية وراعت جميع املتغريات
وو� �ض �ع��ت ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات متغرية
ب�ح���س��ب احل��ال��ة ب��اح �ت �� �س��اب �أ���س��و�أ
ال�سيناريوهات".
ودع��ا اجل �ب��وري ،امل��واك��ب والهيئات
واملواطنني ،اىل "امل�شاركة يف حفظ
�أم��ن الديوانية ومواطنيها من خالل
ال��ر� �ص��د وت��زوي��د الأج� �ه ��زة الأم�ن�ي��ة
باملعلومات والتحركات امل�شبوهة"،
الف� �ت� � ًا اىل� ،أن "جمل�س امل�ح��اف�ظ��ة
�سيناق�ش يف اجتماعه ال��دوري الذي
�سيعقد يوم غد الثالثاء ،اخلطة ليتم
اعتمادها واملبا�شرة فيها".
ي��ذك��ر �أن � �ش �ه��ر حم� ��رم ال� ��ذي ميثل
�أول �أ�شهر ال�سنة الهجرية ،يكت�سب
�أهمية بالغة يف قلوب امل�سلمني نظر ًا
ل�غ��زارة الأح ��داث الهامة يف التاريخ
الإ�سالمي التي ج��رت فيه ،ولعل يف
مقدمتها هجرة النبي حممد (�صلى
ال�ل��ه عليه و�آل ��ه و��س�ل��م) م��ن مكة �إىل
املدينة ،وواقعة الطف يف كربالء التي
يحيي فيها امل�سلمون ال�شيعة ذكرى
(عا�شوراء) مقتل االمام احل�سني (ع)
يف العا�شر من حم��رم احل��رام من كل
ع��ام ،يف �أج��واء يخيم عليها احل��زن،
وترفع الرايات ال�سود و�سط املجال�س
التي تروي ال�سرية "الرتاجيدية"

التي ا�ستخدمت نظام البطاقات االئتمانية لرواتب
موظفيها� ،إذ �أ�صبح ب�إمكان املوظفني ت�سلم رواتبهم من
�أجهزة ال�صراف الآيل املوجودة يف الوزارة وعدد من
مناطق بغداد واملحافظات ودول العامل".
يذكر �أن العراق يعاين �أزمة �سكن خانقة نظر ًا لتزايد
عدد �سكانه ،قيا�س ًا بعدد املجمعات ال�سكنية� ،إ�ضافة �إىل
عجز املواطن ذي الدخل املحدود عن بناء وحدة �سكنية
خا�صة به ،ب�سبب غالء الأرا�ضي ومواد البناء.

بـ المختصر ..
نائب

ق��رر جمل�س ال��وزراء العراقي� ،أم�س الثالثاء،
ايقاف روات��ب املوظفني وامل�س�ؤولني املتخلفني
ع��ن ك�شف ال��ذم��ة املالية حل�ين ك�شف ا�ستمارة
ك�شف الذمة ،فيما خ��ول وزي��ر املالية �صالحية

ال�شرقاط ومن بينهم �أربع عوائل
م��ن ج �ي�راين ل�ك�ن�ن��ا وم �ئ��ة عائلة
اتفقنا ليال على الت�سلل واحدا بعد
الآخر والهرب �إىل ق�ضاء بيجي".
ب��امل �ق��اب��ل ي��ق��ول حم��اف��ظ ��ص�لاح
ال��دي��ن ،رائ��د �إب��راه�ي��م ،يف حديث
�إىل (امل��دى بر�س)� ،إن "احلكومة
املحلية وق� ��ادة احل���ش��د ال�شعبي
و�شرطة املحافظة ،ا�ستقبلوا املئات
م��ن ال�ع��وائ��ل ال�ه��ارب��ة م��ن منطقة
امل�سحك" ،وي �ب�ين �أن "القوات
الأمنية ت�ستعد القتحام تلك املنطقة
ال�ت��ي ا��س�ت��وىل عليها داع ����ش منذ
�أكرث من �سنة".
وي ��ؤك��د �إب��راه �ي��م� ،أن "احلكومة
املحلية وجهت بت�سهيل عملية النقل
من خالل �سيارات كبرية وعجالت
اجلي�ش" ،ويتابع �أن "�إيواء تلك
العوائل �سيتم يف منطقة احلجاج،
ج�ن��وب��ي ق���ض��اء ب�ي�ج��ي ،كخطوة
�أوىل ،حيث مت ا�ستدعاء الوحدات
الطبية لعالجهم ،كما مت االت�صال
باملنظمات الإن���س��ان�ي��ة ل�ل�إ��س��راع
ب�إغاثتهم".
على �صعيد مت�صل يقول العقيد
جا�سم حممد ،القيادي يف اللواء
اخل��ام ����س اخل ��ا� ��ص م ��ن احل���ش��د
ال�شعبي ،يف ح��دي��ث �إىل (امل��دى
بر�س)� ،إن "جمموعة من املقاتلني
ا�شرفوا على نقل العوائل من �سفح
اجلبل �إىل منطقة �آمنة ومت تلبية
احتياجاتهم ورعايتهم ال�سيما �أن
غالبيتهم من الأطفال والن�ساء".
ويك�شف حممد ،عن "حماولة داع�ش
ت�سميم تلك العوائل بالطعام بعد
�أن ف�شل بت�سميم افكارهم من خالل
ال�شائعات واالقاويل املغر�ضة لكن
هذه العوائل مل ت�صرب على ال�ضيم
وق� ��ررت ال �ه��رب ومت ا�ستقبالهم
ب�أف�ضل �صورة".

وق��ال ال�سامرائي يف ح��دي��ث �صحفي
تابعته "املدى"� ،أن "النازحني يعودون
اىل مناطق �سكناهم املحررة يف ق�ضائي
الدور وتكريت ب�شكل طبيعي" ،م�ؤكدا
عودة "�أكرث من خم�سة و�سبعني يف املئة
م��ن ال�ن��ازح�ين اىل م��رك��زي الق�ضائني،
باعداد ت�صل اىل اثنني وع�شرين الف
نازح".

خطة لمعالجة �شح المياه
ناق�ش وزي��ر امل��وارد املائية حم�سن ال�شمري مع مكتبه اال�ست�شاري �آلية النهو�ض
بالواقع االروائي ،وو�ضع خطة �شاملة لتطويره ،ومعاجلة �شحة املياه حلو�ضي دجلة
الفرات.
وقالت ال��وزارة يف بيان ان "وزير امل��وارد املائية حم�سن ال�شمري التقى يف مكتبه
الر�سمي ببغداد ،الثالثاء� ،أع�ضاء املكتب اال�ست�شاري جلل�سته ال�ساد�سة يف الوزارة،
ملناق�شة عدة �أمور كان ابرزها النهو�ض بالواقع االروائي وو�ضع خطة �شاملة لتطوير
املوارد املائية �أ�ضافة اىل معاجلة م�شكلة �شحة املياه التي ظهرت يف االونة االخرية
حلو�ضي دجلة والفرات وبيان احللول املقرتحة والعمل على تنظيم ملف املياه".

�أحكام ق�ضائية بحق م�س�ؤولين في المثنى
�أعلنت رئا�سة حمكمة ا�ستئناف املثنى
االحت��ادي��ة ع��ن ��ص��دور �أح�ك��ام بال�سجن
على اثنني من امل�س�ؤولني يف حمافظة
املثنى بق�ضايا ف�ساد مايل ،وفيما �أكدت
�أن الأح �ك��ام ت��راوح��ت ب�ين �سنة وث�لاث
�سنوات.
وقال رئي�س اال�ستئناف القا�ضي طالب
ح��رب��ي يف ب �ي��ان� ،إن "حمكمة اجلنح
�أ�� �ص ��درت ح �ك �م � ًا ب��احل�ب����س مل ��دة ث�لاث

�سنوات بحق مدير ق�سم ال ��واردات يف
جامعة املثنى بتهم تتعلق بق�ضايا ف�ساد
مايل".
و�أ���ض��اف ح��رب��ي� ،أن "املحكمة ذات�ه��ا
�أ�� �ص ��درت ح �ك �م � ًا �آخ� ��ر ب��احل�ب����س �سنة
واحدة مل�س�ؤول اجلمعيات الفالحية يف
املحافظة بق�ضايا ف�ساد م��ايل �أي�ض ًا"،
مبين ًا �أن "الأحكام �صدرت وفق املادتني
 319و 315من قانون العقوبات".
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متظاهرو التحرير ي�ؤجلون تظاهراتهم لتزامنها
(ع)
مع ذكرى ا�ست�شهاد احل�سني
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محليات
قناطـر
 طالب عبد العزيز

ق�صة كتاب ا�سمه "قبل
خراب الب�صرة"

 ا���س��ات��ذة ج��ام��ع��ي��ون ي��ح��ت��ج��ون ع��ل��ى ���س��ل��م ال���روات���ب اجل��دي��د
�أعلن متظاهرو �ساحة التحرير� ،أم�س الثالثاء ،ت�أجيل تظاهراتهم ملدة �أ�سبوع لتزامنها مع
ذكرى ا�ست�شهاد احل�سني (ع) ،فيما �أكد ا�ساتذة جامعيون ان احتجاجاتهم م�ستمرة حلني
الغاء قرار خف�ض رواتهم.

وبني جحجيح ان "ال�س ��لم اجلديد �س ��وف
 بغداد /عامر م�ؤيد
يخف� ��ض م�س ��توى دخل الفرد ا�ض ��افة اىل
وقال ع�ض ��و تن�س ��يقيات تظاه ��رات بغداد رفع ال�ض ��رائب وحالة التق�ش ��ف التي مير
واملدر� ��س حمي ��د جحيجي ��ح ،يف حي ��دث به ��ا البل ��د" ،مبين ًا انه "ال ميك ��ن ب�أي حال
ل� �ـ "امل ��دى" ،ان "�س ��لم الروات ��ب اجلدي ��د من االحوال قبول هذا الإجراء التع�س ��في
والذي يعتربه رئي�س الوزراء �ضمن حملة و�سيكون رد اجلماهري قا�سيا".
اال�ص�ل�احات وبهذه الن�س ��خة يع ��د عقوبة واك ��د جحجي ��ح ان "العب ��ادي مل يق ��م
يلغ
للموظف�ي�ن وخا�ص ��ة الطبق ��ه الو�س ��طى بحزم ��ة االطالح ��ات التي اطلقه ��ا فلم ِ
منهم".
نواب الرئا�س ��ات ومل يغري رئي�س ال�سلطة
وا�ضاف ان "تخفي�ض خم�ص�صات الوزير الق�ضائية ومل يحيل املق�صرين والفا�سدين
اىل الن�صف وبوجد املخ�ص�صات املقدرة ب بق�ضية �سبايكر و�سقوط املو�صل و�سراق
 ٤ماليني لن ي�ؤثر كثريا على م�ستوى دخله امل ��ال الع ��ام م ��ن الر�ؤو� ��س الكب�ي�ره اىل
واالم ��ر ين ��درج عل ��ى ال ��وكالء والدرجات الق�ض ��اء" ،مبين� � ًا ان ��ه "ق ��ادر فق ��ط عل ��ى
اخلا�صة واع�ضاء جمل�س النواب ".
ا�ضعاف الطبقة الو�سطى".

ا�ساتذة كلية الفنون اجلميلة ببغداد خالل وقفة احتجاجية مطالبة بعدم امل�سا�س برواتبهم
م ��ن جانب ��ه ي ��رى النا�ش ��ط امل ��دين واحد ال ��ذي يعرتي ��ه ه ��و توقيت ��ه وت�أخ ��ره
امل�ش ��اركني يف التظاهرات هم ��ام الوائلي ع ��ن التطبي ��ق ال�س ��باب ع ��دة" ،مبين� � ًا ان
يف ت�ص ��ريح لـ"امل ��دى" ان "ت�أجي ��ل "الت�ض ��خم الوا�ض ��ح يف هيكلي ��ة الدولة
التظاهرات يف اجلمع ��ة يعد قرارا حكيما االم ��ر ،اث ��ر �س ��لبا حتى عل ��ى م�س ��تويات
وينم عن وعي املتظاهرين".
النمو االقت�صادي".
وا�ض ��اف الوائل ��ي بالق ��ول ان "مث ��ل هذه وب�ي�ن ان "هن ��اك م�ش ��كلة حقيقي ��ة اخرى
الق ��رارات ان مل تك ��ن االوىل للتعب�ي�ر تتعل ��ق مب�س ��توى انتاج املوظف�ي�ن والتي
ع ��ن الوع ��ي وامل�س� ��ؤولية ،فهي �س ��اهمت ت�ش�ي�ر تقارير ر�س ��مية اىل انه و�ص ��ل اىل
باحلف ��اظ عل ��ى �س ��لمية االحتج ��اج من ��ذ ثم ��اين دقائ ��ق يف الي ��وم ،لك ��ن يف ذات
بزوغه وهذا امر لي�س �س ��هال باملرة ،ف�ضال الوق ��ت يج ��ب الرتكيز على �ض ��رورة عدم
عن قيام املتظاهرين بتوظيف ال�ش ��عارات احل ��اق ال�ض ��رر ب ��ذوي الدخ ��ول املتدنية
على نحو عميق ".
واملح ��دودة وحماول ��ة توخ ��ي الدق ��ة يف
وتاب ��ع "مي ��ا يتعل ��ق بق ��رار تخفي� ��ض اال�ستقطاعات لهذه ال�شريحة".
االمتيازات ف� ��أين ارى ان اخلل ��ل الوحيد فيم ��ا ت ��رى النا�ش ��طة املدني ��ة انت�ص ��ار

أخبار سريعة

االت�صاالت تبا�شر مبد � 31ألف خط �ضوئي يف عدد من مناطق بغداد

حقوق االن�سان

انخفا�ض الم�ساعدات للنازحين
اك ��دت ع�ض ��و املفو�ض ��ية العلي ��ا
حلقوق االن�سان �س�ل�امة اخلفاجي،
انخفا� ��ض م�س ��توى تق ��دمي
امل�س ��اعدات االن�س ��انية من املجتمع
ال ��دويل للنازحني ،وكذلك انخفا�ض
امل�ساعدات احلكومية ب�سبب ت�ضرر
املوازنة العراقية.
وذك ��رت اخلفاج ��ي يف ت�ص ��ريح
�ص ��حفي تابعته "املدى" ،ان "هناك
انخفا�ض ��ا مب�س ��توى اخلدم ��ات
املقدم ��ة للنازحني من قب ��ل املجتمع

الدويل ومن احلكومة ب�سبب ت�ضرر
املوازن ��ة العام ��ة  ،وقل ��ة امل�ص ��ادر
املالية التي تخ�ص�ص للنازحني".
وا�شارت اىل ان "مدة النزوح طالت
وو�ص ��لت اىل اكرث من عام ،وبع�ض
النازحني ا�س ��توطنوا املناطق التي
نزحوا اليها وهم بحاجة اىل املورد
االقت�ص ��ادي واال�س ��تقرار النف�س ��ي
واالح�س ��ا�س بالكرام ��ة يف املوق ��ع
الذي ي�س ��كنون فيه وهذه االمور مل
تتحقق حتى الآن".

ال�صحة النيابية

ارتفاع عدد اال�صابات بالكوليرا
لـ1715
�أعلن ��ت جلن ��ة ال�ص ��حة والبيئة النيابي ��ة يف الربمل ��ان العراقي ارتفاع عدد امل�ص ��ابني
مبر�ض الكولريا �إىل  1715م�صاب ًا.
وقال رئي�س اللجنة ،فار�س الربيفكاين ،يف م�ؤمتر �صحفي� ،إن "عدد امل�صابني مبر�ض
الكولريا يف عموم البالد بلغ  1715حالة ثبتت خمربي ًا” ،مو�ضح ًا �أن “ك�شف بع�ض
الإ�ص ��ابات وعددها  50حال ��ة يف خميم للنازحني يف دهوك يدعون ��ا للخوف بتحول
املر�ض �إىل وباء".
و�أ�ش ��ار الربيف ��كاين� ،إىل �أن "�أح ��د �أ�س ��باب زي ��ادة الإ�ص ��ابات ،قلة ن�س ��ب الكلور يف
املي ��اه ،ويف بع�ض العينات وجدناها �ص ��فر" ،داعي ًا الدوائ ��ر البلدية يف بغداد وبقية
املحافظات �إىل زيادة ن�سب الكلور يف مياه ال�شرب".

االنواء اجلوية

ا�ستمرار ت�ساقط االمطار الى الخمي�س
توقع���ت هيئ���ة االن���واء اجلوي���ة
والر�ص���د الزالزيل� ،أم�س الثالثاء،
ان ي�ستمر ت�س���اقط االمطار ابتدا ًء
م���ن الثالثاء اىل اخلمي����س املقبل،
فيما �س���تنخف�ض درج���ات احلرارة
وتقرتب من معدالتها العامة.
وقال���ت الهيئ���ة يف بي���ان تلق���ت
"امل���دى" ،ن�س���خة من���ه ان "م���ن
املتوقع �أن يك���ون الطق�س الثالثاء
يف املنطقتني الو�سطى وال�شمالية
وم���ن �ض���منها العا�ص���مة بغ���داد

املي ��ايل يف ت�ص ��ريح لـ"امل ��دى" ان "ق ��رار
الت�أجيل غري منا�س ��ب ،الذي طرح من قبل
التن�سيقيات ،خ�صو�ص ��ا وان املتظاهرين
عل ��ى وجه العم ��وم  ،حتت ت�أث�ي�ر احرتام
طقو�س عا�شوراء وذكرى ا�ست�شهاد االمام
احل�سني".
وا�ض ��افت امليايل بالق ��ول "كنت امتنى ان
تزداد ا�س ��اليب التح�ش ��يد خ�صو�صا بهذه
املنا�س ��بة الت ��ي متنحن ��ا العزم للت�ص ��دي
للف�س ��اد وحمارب ��ة املف�س ��دين يف الدول ��ة
العراقي ��ة ،وه ��ي فر�ص ��ة للتندي ��د ب�س ��وء
اخلدمات والت�أكيد على تنفيذ اال�صالحات
مب ��ا يخدم املواطنني ويح�س ��ن االو�ض ��اع
كذل ��ك ا�ص�ل�اح الق�ض ��اء وتخلي�ص ��ه م ��ن
الرموز الفا�سدة فيه".
وتاب ��ع ان "ذك ��رى ا�ست�ش ��هاد االم ��ام
احل�س�ي�ن ذك ��رى ملهم ��ة متنحن ��ا الق ��وة
للث ��ورة عل ��ى الف�س ��اد وا�ص�ل�اح النظ ��ام
وتخلي�ص ��ه م ��ن املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة
املقيتة وااللتفات مل�صالح ال�شعب وحماية
البالد من كل االي ��ادي االثمة التي حتاول
ان جتعل الع ��راق بلدا غري �آمن وم�س ��تقر
وار�ض لت�ص ��فية احل�س ��ابات واال�ستغالل
واجلرمي ��ة مم ��ا يجعلنا يف حالة فو�ض ��ى
تزيد ا�ض ��عاف م�ض ��اعفة خ�صو�صا ونحن
نعي�ش و�ضعا امنيا و�سيا�سيا مر ًا"
وا�ض ��افت "من منطلق امل�س� ��ؤولية امتنى
درا�سة االو�ض ��اع والت�شاور ب�ش� ��أنها قبل
اتخاذ اي قرار بالت�أجيل".
وقررت تن�س ��يقية م�س ��تمرون للتظاهرات
بت�أجيل التظاهرات وذكرت يف بيان تلقته
"املدى" ن�سخة منه ،انه "احرتام ًا لذكرى
ا�ست�ش ��هاد الإمام احل�سني (ع) ،الثائر �ضد
الظلم والطغيان والف�س ��اد ،الذي خرج من
اجل اال�ص�ل�اح ،نعلن �إرجاء تظاهرة يوم
اجلمعة املقبلة ( 23ت�شرين الأول )2015
يف �ساحة التحرير ببغداد ،لإتاحة الفر�صة
لقواتنا الأمنية للقيام بواجبها يف حماية
الزائرين وت�أمني �سالمتهم".
وتاب ��ع البي ��ان "ن�ؤك ��د �أن ا�س ��تمرارنا يف
احلراك االحتجاجي ،لي�س خيار ًا نفر�ضه
عل ��ى �أنف�س ��نا ،ب ��ل ه ��و واج ��ب �إن�س ��اين
ووطني م�ص�ي�ري ،حتى حتقيق الإ�صالح
احلقيق ��ي" ،م� ً
ؤكدين ان "امللتقى �س ��يكون
يف �س ��احة التحري ��ر ي ��وم اجلمع ��ة 30
ت�شرين الأول ."2015

غائم���ا م���ع ت�س���اقط �أمط���ار خفيفة
يف �أماكن متع���ددة منهما وحدوث
عوا�ص���ف رعدية �أحيانا  ،وت�ستمر
ه���ذه احلال���ة اجلوي���ة يف املنطقة
الو�س���طى حت���ى ي���وم اخلمي����س
املقبل".
و�أ�ض���اف "من املتوقع �أن تنخف�ض
درج���ات احل���رارة يف املنطق���ة
الو�س���طى ي���وم الأربع���اء ب�ض���ع
درج���ات وتق�ت�رب م���ن معدالته���ا
العامة".

 بغداد /املدى بر�س
�أعلن ��ت ال�ش ��ركة العام ��ة لالت�ص ��االت
والربي ��د ،الأثن�ي�ن ،مبا�ش ��رتها بتنفي ��ذ
م�ش ��روع �ش ��بكة النفاذ ال�ض ��وئي ملد 31
�أل ��ف خ ��ط يف عدد م ��ن مناط ��ق جانبي
الك ��رخ والر�ص ��افة بالعا�ص ��مة يف �إطار
جهوده ��ا تطوي ��ر خدم ��ات االت�ص ��االت
واالنرتن ��ت ،ويف ح�ي�ن بين ��ت �أنه ��ا
�س ��توفر ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا م ��ن �أجه ��زة هذه

ال�ش ��بكة للمواطن�ي�ن ب�أ�س ��عار منا�س ��بة،
دع ��ت الدوائ ��ر اخلدمي ��ة �إىل التن�س ��يق
معه ��ا تفادي� � ًا لأي تعار� ��ض �أو قطوعات
بال�شبكات.
وق ��ال املدي ��ر الع ��ام لل�ش ��ركة� ،ص ��الح
ح�س ��ن ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر�س)،
�إن "م�ل�اكات ال�ش ��ركة با�ش ��رت مب ��د
�ش ��بكة النفاذ ال�ض ��وئية للمنازل يف عدد
م ��ن مناط ��ق جانب ��ي الكرخ والر�ص ��افة
بالعا�ص ��مة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "ال�ش ��ركة

تعت ��زم اجناز � 15ألف خط �ض ��وئي يف
ثم ��اين حمالت �س ��كنية بجان ��ب الكرخ،
تق ��ع يف مناط ��ق اجلامع ��ة ،الع ��دل،
اخل�ض ��راء والغزالية".و�أ�ضاف ح�سن،
�أن "ال�ش ��ركة با�ش ��رت مبد � 16ألف خط
�ض ��وئي للمنازل مبدينة ال�صدر� ،شرقي
بغداد" ،مبين ًا �أن "العمل بد�أ يف مناطق
احلبيبي ��ة ،البلديات وقطاعي  14و،15
يف حني تتوا�صل اال�ستعدادات لذلك يف
قطاعات  3و 6و 8يف مدينة ال�صدر".

انتظ � ُ
�رت طوي�ل� ًا قب ��ل �أن اكتب عن ق�ص ��ة الطبع ��ة الثاني ��ة لكتابي (قبل
خراب الب�صرة) �أردت ان ات�سلم الن�سخ الأوىل منه قبل �أن احكي حكاية
الوفاء الطويلة ،الت ��ي كانت وراء الطبعة اجلميلة هذه� .أما وقد وجدت
علي
�أم�س يف �ص ��ندوق بريدي ن�س ��ختني �أو ثالث ن�س ��خ منه فقد توجب َّ
ْان �أق ��ول :ب ��ان الكت ��اب مل يكن لريى الن ��ور لوال جهود ثالث ��ة من �أجمل
و�أ�ص ��دق النا� ��س .الكاتب ��ة وال�ش ��اعرة واملرتجم ��ة ال�س ��يدة م ��ي مظفر
و�أ�ستاذا الت�شكيل العلمان الكبريان� :ضياء العزاوي و�أبن مدينتي علي
طالب.
يف الب ��دء ،عل ��ي ان �أق ��ول �إن ال�ص ��ديق ال�ش ��اعر والكات ��ب جم ��ال كرمي
كان وراء الطبع ��ة الأوىل الت ��ي �ص ��درت مطل ��ع الع ��ام  2012فهو الذي
�أخ ��ذ خمطوط ��ة الكت ��اب �إىل دار �آرا� ��س ب�أربي ��ل� ،أي ��ام كان ير�أ�س �أحد
�أق�سامها ،ومن بني يديه خرج الكتاب انيقا جميال ،بعد �أن حظي بعنايته
الكرمية.
بعد ذلك ،يحدث �أن ت�ص ��ل ن�س ��خة منه �إىل يد الكاتبة ال�س ��يدة مي مظفر
منقول ��ة بحقيبة الفنان الت�ش ��كيلي املبدع �ص ��دام اجلميلي من الب�ص ��رة
�إىل عم ��ان ،وهن ��اك مت التب�ش�ي�ر به كواحد م ��ن املطبوعات الت ��ي احبّها
اال�ص ��دقاء ،وكانت ت�ص ��لني اخبار االعج ��اب به حت ��ى �أن الكبري الفنان
راف ��ع النا�ص ��ري(رحمه الله) كان كتب يف  4حزي ��ران 2013بعد قراءته
للكتاب مادة ا�ستح�ضر فيها الب�صرة يف ال�ستينيات وال�سبعينيات ،حني
كان يزوره ��ا قا�ص ��د ًا �ش ��قيقه الطبيب منري النا�ص ��ري ،تنقل خاللها بني
�ض ��واحي املعقل حيث حمطة القطار و�أبي اخل�ص ��يب حيث �شط العرب
وب�س ��اتني النخل وق ��وارب ال�ص ��يادين .وكيف �أن ��ه نفذ فيها بع�ض� � ًا من
�أعماله وتخطيطاته.
قبل عام تقريبا ات�ص ��لت بي ال�س ��يدة مي مظفر ت�س ��تعلم مني ما �إذا كنت
اود �إع ��ادة طب ��ع الكتاب يف دار معلوم ��ة ،قلت لها مبتهج� � ًا :نعم ،بودي
ذل ��ك لكن دور الن�ش ��ر العربية �س ��تطلب مني مبلغ ًا ق ��د ال املكه ،وتوقفت
النية عند النقطة هذه ،ويف احاديث جانبية هنا وهناك ات�صلت بي مرة
ثاني ��ة لتعلمني ب�أ َّنها كانت قد اعطت الفنان �ض ��ياء العزاوي ،الذي يقيم
يف لندن منذ قرابة الثالثني �س ��نة ن�س ��خة من الكتاب وهما �صديقان منذ
�أمد بعيد ،وحدث �أن �أعار العزاوي الن�سخة نف�سها للفنان علي طالب ،ثم
�أن ال�ص ��ديق الت�ش ��كيلي �ص ��دام اجلميلي �أعلمني ب�أن الكتاب �صار يدور
يف الو�س ��ط الثقايف والت�ش ��كيلي بعم ��ان ،ويتحدث به اال�ص ��دقاء هناك
بو�ص ��فه كتباب ��ا مينح القارئ �ص ��ورة امل�ش ��هد الب�ص ��ري يف مرحلة ما،
ث ��م �أن عنوانه يثري حفيظ ��ة الباحث عن املدن العراقية ال�ض ��ائعة ،التي
خربتها احلروب وعبثت بها متوالية ال�سيا�س ��ات ال�س ��يئة .وو�سط هذا
تخربين مي مظفر ب�أن �ضياء العزاوي �سيتكفل ثمن طباعته وان الفنان
علي طالب �سي�ص ��مم الغالف .مل �أ�ش� ��أ النوم ليلتها ،فقد غمرتني �س ��حب
ال�سعادات.
وتت ��واىل املرا�س�ل�ات بيننا( م ��ي ،الع ��زاوي ،علي طالب وانا) فري�س ��ل
يل عل ��ي طال ��ب عرب بري ��د ال�س ��يدة مي ت�ص ��اميم مقرتح ��ة وتخطيطات
علي مي �ش ��يئ ًا وينفذ علي طالب ت�صميما
لل�ص ��فحات الداخلية ،وتقرتح َّ
جدي ��د ًا ،وتبع ��ث يل م ��ي بن�س ��خة (الدرف ��ت) بغي ��ة ت�ص ��ويبات نهائية.
وهك ��ذا حتى ق َّر قرارنا الأخري على الغالف واخلطوط الداخلية وتكون
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر حمطته الأخرية ليخرج منها كتاب ًا
بحلة عربية جديدة.
قد تبدو ق�ض ��ية كهذه تقليدية يف مكان ما ،وهناك من ال�ش ��عراء والكتاب
يف العراق واخلليج وغريها من بلدان العرب من يطبع من ماله اخلا�ص
ع�ش ��رات الكتب ،وقد تتربع م�ؤ�س�س ��ات خريية �أو جتارية ويقوم رجال
�أعم ��ال بطباعة كت ��ب يف خمتلف االخت�صا�ص ��ات لكنن ��ي �أتوقف مت�أمال
امل�شهد اخلا�ص بي ،ف�أنا حتى اللحظة هذه مل �ألتق ب�شكل مبا�شر بالكبرية
العزيزة ال�سيدة مي مظفر وكذلك مل يجمعني جمل�س بالعلمني الكبريين
�ض ��ياء الع ��زاوي وعلي طال ��ب ،ومل يكن بيني وبينهم �س ��وى خمطوطة
الكتاب الذي اعجبهم ،ف�آثروا جمتمعني �أن يعيدوا طباعته ،يف ظن منهم
َّ
بان طباعته ثانية �ست�ضيف للمكتبة العربية �شيئا ذا اهمية.
ً
ال �أري ��د �أن اتق ��دم ب�ش ��كري لهم ،فه ��ذا ام ٌر قد يبدو �شخ�ص ��يا جدا ،وقد
تبادلن ��ا عبارات ال�ش ��كر والعرفان خ�ل�ال العيد املا�ض ��ي .لكنني �أنحني
للوفاء وللأنف�س الكبرية التي جعلت من الكتاب متدا َو ًال � ،أنحني للحنو
و�أحتف ��ل على طريقتي اخلا�ص ��ة بالوف ��اء والأمل والثق ��ة التي وجدتها
عنده ��م .و�أعتق ��د ب�أن در�س� � ًا بليغ ��ا ومهما �س ��نتعلمه ونعلم ��ه لأجيالنا.
الدر� ��س يق ��ول :ب ��ان رعاية الثقافة لي�س ��ت ترف� � ًا وحديثا عابر ًا ،لي�س ��ت
ا�ستعرا�ض� � ًا للمال والوجاهة �إمنا هي م�س�ؤولية و�أمانة ال يتحمل عبئها
�إال الكبار.

ً
م�شروعا يف ذي قار ..والتمويل الذاتي �أحد احللول
الأزمة املالية توقف 444
 ذي قار /املدى بر�س
ك�ش ��فت دائرة �ص ��حة حمافظ ��ة ذي قار،
�أم� ��س الثالث ��اء ،ع ��ن توق ��ف العديد من
امل�شاريع ال�صحية ب�س ��بب الأزمة املالية
من بينها �س ��بعة م�ست�شفيات ،و�أكدت �أن
املحافظة تعاين عجز ًا يف �أ�سرة املر�ضى
يق ��در ب�أكرث م ��ن � 4500س ��رير ونق�ص� � ًا
يف امل�ل�اكات الطبية املهم ��ة ،وفيما طرح
جمل�س املحافظة تطبي ��ق نظام التمويل
الذات ��ي ك�أح ��د احلل ��ول املطروح ��ة حلل
الأزم ��ة املالي ��ة� ،أعلنت دائ ��رة التخطيط
توقف  444م�شروع ًا يف حمافظة.
وقال مدير ق�سم الهند�سة يف دائرة �صحة
ذي ق ��ار واث ��ق �س ��عود عب ��د العزيز ،يف
حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "امل�ش ��اريع
املتلكئ ��ة يف القط ��اع ال�ص ��حي نتيج ��ة
ع ��دم وج ��ود تخ�صي�ص ��ات مالي ��ة ،ه ��ي
م�ش ��اريع متعددة من �أبرزها م�ست�ش ��فى
الـ � 400س ��رير يف النا�صرية وم�ست�شفى
اجلباي�ش �س ��عة � 100س ��رير وم�ست�شفى
احلوراء يف ق�ض ��اء ال�شطرة ب�سعة 100
�سرير".
و�أ�ض ��اف عب ��د العزيز� ،أن "هن ��اك ثالثة
م�ست�ش ��فيات �أخ ��رى يف ط ��ور الإحال ��ة
توقفت �إجراءات �إحالتها ب�س ��بب الأزمة
املالي ��ة وه ��ي تتمثل مب�ست�ش ��فى للوالدة
والأطفال ب�سعة � 300سرير ،وم�ست�شفى
الرفاعي � 200س ��رير وم�ست�ش ��فى �سوق
ال�ش ��يوخ � 200س ��رير" ،مبين ًا �أن "هناك

م�ش ��روع �إن�ش ��اء م�ست�ش ��فى يف ق�ض ��اء
ال�شطرة املقرر تنفيذه على ح�ساب املنحة
اليابانية يف طور �إعداد الت�صاميم له".
ولف ��ت عب ��د العزي ��ز� ،إىل �أن "معظ ��م
امل�ش ��اريع ال�ص ��حية املتوقف ��ة ب�س ��بب
الأزمة املالية ترتاوح ن�س ��ب اجنازها ما
بني  %20و  ،"%80م�ؤكد ًا �أن "امل�ست�شفى
الرتك ��ي الذي قط ��ع مراح ��ل متقدمة من
مراح ��ل العمل م ��ازال هو الآخ ��ر يواجه
نق�ص التمويل".وعن عدد امل�ست�ش ��فيات
وامل�ش ��اريع الت ��ي مت �إن�ش ��ا�ؤها بع ��د

ع ��ام � 2003أك ��د عب ��د العزي ��ز� ،إن "عدد
امل�ست�ش ��فيات الت ��ي مت �إن�ش ��ا�ؤها بع ��د
ع ��ام  2003يف ذي ق ��ار تتمث ��ل بتطوير
وتو�سيع م�ست�ش ��فى احلبوبي وتو�سيع
م�ست�ش ��فى الوالدة والأطفال �ضمن خطة
دائرة ال�ص ��حة لت�أهيل وتطوي ��ر الأبنية
ال�ص ��حية القدمي ��ة وف ��ق خط ��ة جت ��ري
بالتوازي مع �إن�شاء �أبنية جديدة".
واو�ضح عبد العزيز� ،أن "امل�شاريع التي
ا�س ��تحدثت بع ��د ع ��ام  2003ه ��ي مركز
النا�صرية للقلب ومركز ال�سكري والغدد

ال�ص ��ماء ومرك ��ز الثال�س ��يميا لأمرا� ��ض
ال ��دم الوراثي ��ة وم�ص ��رف ال ��دم ومركز
للح ��روق ومراك ��ز �أ�س ��نان تخ�ص�ص ��ية،
ومراك ��ز تخ�ص�ص ��ية �أخ ��رى" ،مبين ًا �أن
"هناك الع�ش ��رات من املراكز ال�ص ��حية
النموذجية والفرعي ��ة وخمازن للأدوية
الت ��ي �أجن ��زت يف عم ��وم حمافظ ��ة ذي
قار".و�أك ��د عبد العزي ��ز� ،أن "العجز يف
الغط ��اء ال�س ��ريري يف حمافظ ��ة ذي قار
يق ��در ب�أك�ث�ر م ��ن � 4500س ��رير" ،الفت� � ًا
�إىل �أن "ع ��دد الأ�س ��رة يف امل�ست�ش ��فيات

م�شروع امل�ست�شفى الرتكي يف النا�صرية

وامل�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية يف ذي قار يقدر
بنحو � 1300س ��رير من �أ�صل �ستة �آالف
�س ��رير يتطل ��ب توفره ��ا وفق� � ًا للكثاف ��ة
ال�س ��كانية للمحافظ ��ة الت ��ي يق ��در ع ��دد
نفو�سها مبليوين ن�سمة".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال رئي� ��س جلنة ال�ص ��حة
والبيئ ��ة يف جمل� ��س املحافظ ��ة ذي ق ��ار
عبد الأمري �س ��امل يف حدي ��ث �إىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "نق� ��ص التموي ��ل والأزم ��ة
املالي ��ة �أثرت ب�ص ��ورة كب�ي�رة يف تقدمي
اخلدمات ال�ص ��حية للمواطن�ي�ن" ،مبين ًا
�أن "العجز امل ��ايل الذي متر به املحافظة
انعك�س لي�س فقط على القطاع ال�صحي،
و�إمن ��ا على جمم ��ل القطاع ��ات اخلدمية
والتنموي ��ة الت ��ي له ��ا عالق ��ة بتق ��دمي
اخلدمات للمواطنني".
و�أ�ض ��اف �س ��امل� ،أن "جمل� ��س املحافظة
ودائرة ال�ص ��حة حالي ًا يف ط ��ور البحث
ع ��ن البدائ ��ل املمكن ��ة ملعاجل ��ة نق� ��ص
التمويل وتوفري �إيرادات مالية ت�س ��اعد
امل�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية يف اال�س ��تمرار
يف تقدمي اخلدم ��ات ال�ص ��حية والطبية
والتمري�ض ��ية" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "�أح ��د
تل ��ك البدائل ه ��ي �إمكاني ��ة تطبيق نظام
التموي ��ل الذات ��ي �أو الربام ��ج الأخ ��رى
التي كانت متبعة �إبان ت�س ��عينيات القرن
املا�ض ��ي ملواجهة احل�ص ��ار االقت�ص ��ادي
ونق�ص امل ��وارد املالية ،وذلك بعد �إدخال
التعديالت املطلوبة عليها لتتنا�س ��ب مع
القدرة االقت�صادية لل�شرائح الفقرية".

آخر خبر
ا�س ��تعاد فري ��ق ال ��زوراء لك ��رة الق ��دم �ص ��دارة املجموعة
الأوىل بر�ص ��يد  14نقط ��ة بع ��د �أن حقق ف � ً
�وزا ً
ثمينا على
فريق الكهرباء ( )1-2يف املباراة التي �ضيفها ملعب نادي
ال�ص ��ناعة �ض ��من مناف�س ��ات اجلولة ال�ساد�س ��ة من دوري
فوك�س لكرة املمتاز � ،س ��جل هديف ال ��زوراء املهاجم مهند
عبد الرحيم (11و ،)29وقفز فريق امليناء لكرة القدم اىل
املرك ��ز الأول بر�ص ��يد  13نقطة بعد ان ا�س ��تطاع ان يهزم
فريق احل ��دود بهدفني مقابل ال�ش ��يء �س ��جلهما املحرتف

تغريدة

ً
م�ستفيدا من تعرّ�ض القوة اجلوية
ال�س ��وري عمر خربني
اىل �أول خ�سارة من فريق كربالء ( ،)1-0فيما عمّق فريق
�أمانة بغداد جراح ال�ش ��رطة بعد ان متكن من التغلب عليه
بهدف�ي�ن مقابل ال�ش ��يء حمال توقيع الالع ��ب عبد الله عبد
الأم�ي�ر يف املب ��اراة التي �ش ��هدت تق ��دمي مدرب ال�ش ��رطة
حكيم �شاكر ومالكه التدريبي امل�ساعد اال�ستقالة .وانتزع
فريق زاخو نقطة ثمينة من م�ض ��يفه فريق النجف بعد ان
انتهت مباراتهما بالتعادل ال�سلبي .

برغم م�ضي �سنتني على ا�ستالم ال�شركة الإيرانية م�شروع بناء
ملعب جديد لنادي الزوراء الريا�ضي يف منطقة ال�شاجلية وعدم
�إجناز �أية ن�سبة منه ،مل يزل م�س�ؤولو �إدارة النادي يف حرية
من �أمرهم �أزاء ملف امل�شروع لعدم و�صول وزارة ال�شباب
والريا�ضة اىل حل ُينهي م�شكلة امللعب و�سط معاناة فريق الكرة
الأول بالبحث عن مالعب بديلة لأداء الوحدات التدريبية ول�سان
حال ريا�ضيي الزوراء وجمهورهم يقول :ليتنا �أبقينا على
امللعب القدمي بد ًال من عذابات النوار�س يف ترحالها بني الأندية!
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�سعيد يُطالب بح�سابات دقيقة النت�شال الأ�سود

 بغداد  /حيدر مدلول

قال ع�ضو احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم
ح�سني �سعيد �إن مهمة منتخبنا الوطني
�أ�ص ��بحت قلق ��ة يف رحل ��ة الت�ص ��فيات
الآ�س ��يوية امل�ؤهلة للمونديال ال�س ��يما
بع ��د �أن و�سّ ��ع املنتخ ��ب التايالن ��دي
الفارق معه اىل  5نقاط بانتهاء اجلولة
ال�ساد�س ��ة من مناف�س ��ات الدور الثاين
للمجموع ��ة ال�ساد�س ��ة وا�ص ��بح قريب ًا
م ��ن خط ��ف بطاق ��ة الـت�أه ��ل اىل الدور
احلا�سم.
وا�ض ��اف �س ��عيد لـ(املدى) :ان املباراة
املقبل ��ة الت ��ي �س ��تجمعه م ��ع نظ�ي�ره
التاي ��واين يف  17ت�ش ��رين الث ��اين
املقبل �س ��تكون �أ�صعب و�أهم من جميع
املباري ��ات حي ��ث �س ��تحدد نتيجته ��ا
م�سرية منتخبنا يف الت�صفيات ويجب
ان نح�س ��ب لها ح�س ��ابات دقيقة تنت�شل
الأ�س ��ود من م�أزقهم وال تقب ��ل �أي خط�أ
جديد قد ندفع ثمنه غالي ًا باخلروج من

نظ�ي�ره التايالن ��دي على املرك ��ز الأول
بع ��د ان تال�ش ��ت �آمال منتخب ��ي فيتنام
وتايوان  ،مو�ضح ًا ان املباراة الفا�صلة
�س ��تكون مع املنتخب التايالندي الذي
�س ��يلعب معنا بثالثة احتماالت (الفوز
والتعادل واخل�سارة) ل�ضمان االنتقال
اىل الدور احلا�سم بينما يلعب منتخبنا
على خيار الفوز فقط.
وح ّم ��ل �س ��عيد احت ��اد الك ��رة وامل�ل�اك
التدريب ��ي والالعبني م�س� ��ؤولية الأداء
املتوا�ض ��ع ال ��ذي قدم ��ه منتخبن ��ا يف
مبارات ��ي تايالن ��د وفيتنام وم ��ا رافقه
الكثري من امل�ش ��اكل التي �أحدثت �ضجّ ة
يف ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي جعلت ��ه حمبط ًا
وم�ستغرب ًا من احلال وامل�ستوى الهزيل
الذي قدمه عدد م ��ن الالعبني الذين كنا
نع� �وّل عليه ��م كث�ي�ر ًا يف ح�س ��م بطاقة
الت�أه ��ل من ��ذ وقت مبك ��ر يف املجموعة
الت�ص ��فيات وخا�ص ��ة من ناحي ��ة ثبات خ�ل�ال الفرتة املا�ض ��ية حي ��ث ان الفوز اللتني �سنخو�ض ��ها على �أر�ضنا نحتاج بحك ��م احرتافهم يف اف�ض ��ل الدوريات
الت�ش ��كيلة الت ��ي كان ��ت غ�ي�ر م�س ��تقرة فيه ��ا يعني قط ��ع ن�ص ��ف الطريق نحو فيهما اىل  6نقاط ال�س ��يما ان املناف�س ��ة الأوروبية والعربية والأمريكية ب�شكل
خ�ل�ال املباري ��ات الودي ��ة والر�س ��مية الت�أه ��ل  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن املبارات�ي�ن �س ��تكون حم�ص ��ورة ب�ي�ن منتخبنا مع دعت اجله ��ات احلكومية احت ��اد الكرة

مصارحة حرة

لعنة ُ�شرطة كابان
يت�س ��لل القلق املفزع حام ًال قهر ال�س ��نني لثلة من عوائل الريا�ض ��يني
الراحلني ممن تركوا وراءهم تاريخ ًا نظيف ًا ودّعهم اج�ساد ًا وخلدهم
ا�سما ًء يتباهى بهم اجلميع يف عفتهم و�إخال�صهم و�شجاعتهم ب�إهداء
الع ��راق نيا�ش�ي�ن البط ��والت ،ولوالهم ملا وق ��ف الريا�ض ��ي العراقي
من�صات
م�س� ��ؤو ًال كان �أم ريا�ضي ًا مزهو ًا وملتحف ًا براية الوطن على ّ
املجد لاللعاب العربية والدولية.
م�س�ي�رة طويلة من الت�ض ��حيات خا�ض ��ها رجال الريا�ض ��ة عرب عقود
غابرة كانوا فيها ملوك ًا يف املجتمع �أكرث �ش ��هرة من الر�ؤ�س ��اء الذين
تعاقب ��وا على حك ��م البلد ،ومل ينب� ��س �أحدهم ببنت �ش ��فة طلب ًا للمال
�أو ال�س ��يارة �أو عقار �أو �أية منفعة ت�ش ��عره باحلياة الرغيدة بد ًال من
م�أ�ساة القحط التي تلوعت به عوائلهم بعد مرور ال�سنني ومتغريات
الأنظمة وحتوالت االقت�ص ��اد اجلائر الذي نه�ش ��ت �أنيابه يف �أج�ساد
الفقراء ومل يرتكهم �إال جلود ًا هزيلة تغطي عظام كرامتهم ب�إباء!
على مدى �شهرين من حماوالت انقاذ �ضوء عينها من الإنطفاء ب�سبب
ع�س ��ر حالتها املادية ،مل تفلح زوجة الراحل حممد جنيب كابان �أحد
�أب ��رز رموز الريا�ض ��ة العراقية للف�ت�رة ( )1981 - 1961حيث يُعد
م�ؤ�س�س ًا لنادي ال�شرطة الريا�ضي وع�ضو ًا �سابق ًا يف اللجنة الأوملبية
الوطني ��ة واحتاد الكرة �آنذاك ،مل تفلح من جمع املبلغ الكايف ل�س ��داد
تكلف ��ة العملي ��ة الت ��ي ال تتج ��اوز ملي ��وين دين ��ار ،كل ما ا�س ��تطاعت
جمعه ن�ص ��ف هذا املبلغ عرب التن�س ��يق مع الزميل�ي�ن رحيم الدراجي
ود.عا�ص ��فة مو�س ��ى ح�س ��ب ال�ص�ل�احية املخول ��ة لرئي� ��س اللجن ��ة
الأوملبية ووزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة اللذين �أبديا موقف ًا م�ش� � ّرف ًا مع
حالتها الإن�س ��انية ال�س ��يما �أن مر�ضها مل يزل يهددها بالعمى يف حال
عدم الإ�سراع ب�إجراء التداخل اجلراحي.
�إن الو�ض ��ع امل�أ�س ��اوي ال ��ذي تعانيه ه ��ذه املر�أة الفا�ض ��لة التي لي�س
لها معني �س ��وى ولدها الوحيد يكاد يك ��ون واقع حال عدد من عوائل
الريا�ض ��يني الراحل�ي�ن الذي ��ن لي�س لديهم م ��وارد كافية ل�س ��داد قوت
يومهم با�ستثناء الراتب التقاعدي ،ونرى �أن م�س�ؤولية االندية التي
دافعوا عنها وحققوا معها اجنازات كبرية كفيلة بانقاذ هذه العوائل
عرب منحة �شهرية لروادها وفق تو�صيفات بالإمكان مراعاتها لتحقيق
العدالة من حيث عدد افراد الأ�سرة وم�صدر الدخول ال�شهرية وخدمة
الراح ��ل يف ناديه .ويتفق معي �أغلب امل�ؤر�ش ��فني للحركة الريا�ض ��ية
�أن هن ��اك ع ��دد ًا حمدود ًا من �أ�س ��ر الريا�ض ��يني ال ��رواد تنطبق عليهم
تو�ص ��يفات مُنح ��ة الن ��ادي (�إذا ما ُبل ��ور املقرتح) بعدم ��ا حُ رموا من
منحة الوزارة لأ�س ��باب البد ان يع ��اد النظر بها يف تعديالت القانون
اجلديد.
ما �أق�سى جحودك يا نادي ال�شرطة  ،يرعاك كابان وي�سهر على ن�ش�أتك
الأوىل ومل يبخل عليك يف �أق�س ��ى الظروف لكنك ُتخيّب �أمل �أ�س ��رته
بعد رحيله وترتكها فري�سة للعوز؟
�أه ��ي لعن ��ة �ش ��رطة كاب ��ان ورعيله ��ا النجباء �أن ته ��ز ملفات الف�س ��اد
�أروقة النادي وتخ�ضع للتحقيق يف وزارة الداخلية ب�شهادة الالعب
�ضرغام ا�س ��ماعيل الذي ك�شف عن ملفه و�سط �إنفاق مبالغ كبرية من
ميزانية النادي على عقود كرة القدم؟
ال تعليق لدينا �أكرث من ر�س ��التنا لوزير الداخلية حممد �س ��امل الغبان
 :م ��ات اللواء حممد جنيب كابان قبل خم�س ��ة اع ��وام "فقري ًا" �إال من
كنوز طيبته ووطنيته و�إن�س ��انيته  ،تارك ًا و�صيته لزوجته " احفظي
رتبتي فهي قطعة من قلب وطني ،وال تبكي مل�آلنا �إذا ما غدر بكِ الزمن
ف�أمثالنا يدفعون �ض ��ريبة النزاهة طوال عمرهم حتى ميوتوا وتبقى
�أيديهم مب�سوطة بي�ضاء".

اىل حت ّم ��ل م�س� ��ؤولياتهم الكامل ��ة يف
اتخاذ قرارات مهمة ت�صب يف م�صلحة
منتخبنا وتعيده اىل و�ض ��عه الطبيعي
باعتب ��اره م ��ن �أف�ض ��ل املنتخب ��ات
الآ�سيوية خالل الوقت احلا�ضر.
و�أو�ضح �س ��عيد �أن فر�صة العرب باتت
كبرية يف م�س� ��ألة املناف�س ��ة على حجز
بطاق ��ات الت�أه ��ل املخ�ص�ص ��ة للق ��ارة
الآ�س ��يوية اىل ك�أ� ��س الع ��امل 2018
ال�س ��يما من قب ��ل منتخبات ال�س ��عودية
والأردن وقط ��ر والإم ��ارات الت ��ي
قطع ��ت منه ��ا مرحلة كبرية يف �ض ��مان
امل�ش ��اركة يف ال ��دور احلا�س ��م بع ��د �أن
ا�س ��تعانت بكفاءات تدريبي ��ة �أوروبية
و�أمريكي ��ة جنوبية لها خربة كبرية يف
العم ��ل التدريب ��ي على م�س ��توى العامل
كان ��ت وراء حتقي ��ق نتائ ��ج متمي ��زة
يف اجل ��والت ال�س ��ت املا�ض ��ية جعلتها
�س ��تدخل مي ��دان املناف�س ��ة بق ��وة م ��ع
منتخب ��ات �أ�س�ت�راليا و�إي ��ران وكوريا
اجلنوبية واليابان.

ت�أكي ��د رئي� ��س احتاد الكرة عب ��د اخلالق م�س ��عود �أن احتاده مل يف ��احت �أي مدرب
حمل ��ي خلالفة املدير الفني للمنتخب الوطني يحي ��ى علوان ي�أتي لتفادي احلرج
ج�س نب�ض بع�ض املدربني العراقيني املقيمني يف
الذي يواجهه �شخ�ص ��ي ًا بعد �أن ّ
عدد من الدول اخلليجية الذين حتفظوا على �آليات عمل االحتاد !
حماوالت م�س ��عود جتابه ب�إ�ص ��رار بع�ض الأع�ض ��اء املتنفذين على التم�سك ببقاء
عل ��وان برغم اال�س ��تياء اجلماهريي الذي يع ّم يف الو�س ��ط الك ��روي بعد النتائج
املخيبة للآمال التي حققها املنتخب خالل جولة الذهاب من مناف�س ��ات الت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة للمونديال.

�إدارة الطلبة تـرد على تو�صيات جلنة االن�ضباط
 بغداد  /املدى

� إياد ال�صاحلي

م�سعود
يتفادى احلـرج!

ردّت الهيئ ��ة الإداري ��ة لن ��ادي الطلبة الريا�ض ��ي على
الق ��رارات �أو التو�ص ��يات الت ��ي �أ�ص ��درتها جلن ��ة
االن�ض ��باط �أم� ��س الأول الأثن�ي�ن املتعلق ��ة بتوجي ��ه
عقوبات مل�ش ��رف فريق الطلبة الكروي �ص ��باح جعري
وحرمان ��ه من مرافقة فريقه ملو�س ��مني وكذلك حرمان
الأني ��ق م ��ن مرافق ��ة فريقه ��ا
جما ه�ي�ر
واح ��دة وذلك على خلفية
مب ��اراة

الأحداث الت ��ي جرت بعد انتهاء مب ��اراة الطلبة امام
نادي الزوراء اجلمعة املا�ضية .و�أكدت �إدارة النادي
يف بي ��ان ر�س ��مي تلقت (املدى) ن�س ��خة منه :مل يثبت
ر�س ��مي ًا م ��ن خالل �ش ��ريط املباراة �إ�س ��اءة اجلماهري
الطالبي ��ة لأي �ش ��خ�ص م ��ن خ�ل�ال الهتاف ��ات �أو م ��ن
خ�ل�ال رم ��ي املقذوفات �إال بع ��د انتهاء املب ��اراة وذلك
بع ��د �ش ��عورها بالغ�ب�ن لع ��دم احت�س ��اب ركل ��ة جزاء
وا�ضحة و�ض ��وح ال�ش ��م�س يف الثواين االخرية من
الوقت بدل ال�ضائع حيث ي�شهد لها القا�صي والداين

بولينغ بغـداد واخلطوط
بطال الدوري واملثابرة

فوزي يقـود الكـرخ
�أمام الأنيـق

 بغداد  /املدى

 بغداد  /حممد اخلفاجي
�أكد رئي�س الهيئة االدارية لنادي الكرخ �شرار حيدر �أن املدرب
ح�س ��ام فوزي وبقية املالك الفني امل�ساعد �سيقودون فريقنا
الكروي يف مباراة اليوم �أمام الطلبة بعد �أن �أبلغنا املدرب
ع�ص ��ام حم ��د با�س ��تقالته م ��ن العم ��ل على ر�أ� ��س الهرم
التدريبي للفريق .
وق ��ال حيدر لـ(امل ��دى)� :إن املدرب ع�ص ��ام حمد �أبلغنا
هاتفي ًا با�ستقالته وكان عليه ان يبعث با�ستقالة ر�سمية
ليت�س ��نى لن ��ا معرف ��ة الأ�س ��باب التي دعت ��ه اىل اتخاذ هك ��ذا قرار
 .و�أ�ض ��اف :نح ��ن بدورنا �س ��نعقد اجتماع� � ًا للهيئ ��ة الإدارية غد ًا
اخلمي�س بعد مباراتنا امام الطلبة لت�س ��مية مدرب بديل للمدرب
امل�ستقيل ع�صام حمد .
و�أ�ش ��ار اىل �أن الظروف التي مي ُّر بها ن ��ادي الكرخ غري طبيعية
ب�س ��بب الأزم ��ة املالي ��ة اخلانقة ما ت�س ��توجب التكات ��ف من قبل
اجلميع من �أجل انت�شال الفريق من واقعه املرير.

تستغرب!

وحت ��ى اخل�ص ��م اعرتف ب�ص ��حتها ما جع ��ل اجلميع
يفقد �أع�ص ��ابه من م�ل�اك تدريبي والعب�ي�ن واداريني
وجماه�ي�ر وه ��ذا خط�أ يتحمله حكم املب ��اراة الذي مل
يكن �أه ًال لقيادة مثل هكذا مباراة برغم ح�صوله على
ال�ش ��ارة الدولية! وا�س ��تغربت �إدارة الطلبة العقوبة
القا�س ��ية الت ��ي �أو�ص ��ت بها جلن ��ة االن�ض ��باط بحق
م�ش ��رف الفريق �ص ��باح جعري بحرمانه مو�سمني من
مرافق ��ة الفري ��ق لأن ما ق ��ام به هو ردة فع ��ل طبيعية
ب�س ��بب �ش ��عوره بالغ�ب�ن الذي وق ��ع عل ��ى فريقه يف

اللحظ ��ات الأخ�ي�رة م ��ن املب ��اراة ،كم ��ا ان العقوب ��ة
�س ��ت�ؤثر على م�س ��تقبله وم�س ��تقبل عائلته .ونود �أن
نذكـ ِّ ��ر جلن ��ة االن�ض ��باط ب� ��أن هنال ��ك الكثريين ممن
�أ�س ��ا�ؤوا و�أعت ��دوا ولكنه ��م مل ينال ��وا مث ��ل العقوبة
القا�س ��ية الت ��ي �أو�ص ��ت بها جلن ��ة االن�ض ��باط بحق
جع�ي�ر! واختت ��م البي ��ان بت�أكي ��د �إدارة ن ��ادي الطلبة
موقفها الراف�ض جلميع الإ�س ��اءات التي ت�صدر بحق
جميع الريا�ض ��يني من قبل اجلماهري مهددة باللجوء
اىل الطرق القانونية لإثبات مظلوميتها.

ُاختتمت بطولة االندية للبولينغ
لكال اجلن�س�ي�ن مب�شاركة وا�سعة
من اندية العا�ص ��مة بغ ��داد وقد
�ش ��هد الي ��وم اخلتام ��ي للبطولة
ح�ضور ًا وا�س ��ع ًا من قبل حمبي
ومتابع ��ي اللعب ��ة �إ�ض ��افة اىل
احل�ض ��ور الإعالمي املتميز ،كما
كانت هناك كلمة مقت�ضبة لرئي�س
احتاد اللعبة ليث تومي حيا فيها
قواتن ��ا الأمنية و�أبناء احل�ش� �ـد
ال�شعب على ت�ضحياتهم الكبرية
و�أثنى على روح املناف�س ��ة التي
�ش ��هدتها مناف�سات البطولة التي

ا�ستمرت  14يوم ًا .وقال الناطق
الإعالم ��ي لن ��ادي امان ��ة بغ ��داد
رائ ��د عبدالوهاب لـ(امل ��دى)� :أن
البطولة ا�س ��فرت ع ��ن فوز نادي
امان ��ة بغ ��داد لفئت ��ي الرج ��ال
والن�س ��اء ببطولة ال ��دوري فيما
حل نادي العلوية باملركز الثاين
والآث ��وري باملرك ��ز الثال ��ث.
وتخل ��ى فري ��ق امانة بغ ��داد عن
ك�أ� ��س املثابرة لفري ��ق اخلطوط
بع ��د ان كان حمتفظ� � ًا ب ��ه عل ��ى
مدى � 7س ��نوات  ،فيما احتفظت
ن�ساء امانة بغداد بك�أ�س املثابرة
على ح�س ��اب نادي العلوية الذي
قدم ��ت العباته م�س ��توى متميز ًا

ا�س ��تطعن من خالله ان ي�ش ��كلن
ح�ض ��ور ًا وتناف�س ًا �ش ��ريف ًا امام
العبات نادي امانة بغداد .
وا�ض ��اف  :يف اخلت ��ام وزع ��ت
اجلوائ ��ز عل ��ى الف ��رق الفائ ��زة
باملراك ��ز الثالث ��ة االوىل م ��ن
قب ��ل رئي�س االحتاد �إ�ض ��افة اىل
توزي ��ع ال�ش ��هادات التدريبي ��ة
عل ��ى العب ��ي املنتخ ��ب الوطني
ون ��ادي امان ��ة بغداد ال�ش ��قيقني
ماهر وثائ ��ر عبداحل�س�ي�ن عنيد
اللذين متكنا من اجتياز الدورة
التدريبي ��ة التي �أقامه ��ا االحتاد
العرب ��ي للعب ��ة يف جمهوري ��ة
م�صر العربية.
وبهذا يكون احت ��اد البولينغ قد
اختت ��م منهاج ��ه ال�س ��نوي له ��ذا
الع ��ام متمني� � ًا للجمي ��ع املوفقية
والنجاح يف البطوالت املقبلة.

 ا�ص ��رار املدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم يحيى علوانعل ��ى اال�س ��تعانة بع ��دد كب�ي�ر م ��ن العب ��ي الأوملب ��ي يف مباريات
الت�ص ��فيات الآ�س ��يوية برغم ان ��ه كان من �أول املنادين ب�ض ��رورة
ف�ص ��ل العبي الأوملبي ع ��ن الوطن ��ي وكان كثري االنتق ��اد للمدرب
الأ�سبق حكيم �شاكر.
 ح�ص ��ول منتخ ��ب التجديف على املركز الراب ��ع يف بطولة العربالتي اختتمت الأحد املا�ضي يف تون�س من بني  5منتخبات.
 توا�صل حتول ملعب نادي كربالءالريا�ضي اىل مهبط لطائراتالهليكوبرت للوفود الر�سمية الزائرة للمحافظة.

مناف�سات مثيـرة لطائرة املمتاز
 بغداد  /املدى
حدد احتاد الكرة الطائرة موعد ًا
النطالق مناف�سات املرحلة الثانية
للدوري املمتاز �أ التي �ستحت�ضنها
قاعة ال�شعب الدويل .
وقال رئي�س احتاد الطائرة مناف
فا�ضل �إن مناف�سات املرحلة الثانية
�ستنطلق يف  12ت�شرين الثاين

امل�ق�ب��ل  ،م�ضيف ًا ان مناف�سات
امل��رح�ل��ة الأوىل ال �ت��ي ُاختتمت
االثنني املا�ضي �أفرزت الكثري من
االيجابيات من الناحيتني الفنية
والتنظيمية كما كان لإدارة نادي
البي�شمركة دور مهم يف تذليل
جميع املعوقات لإجن��اح التجمع
الأول الذي احت�ضنته.
وا�� �ش���ار ف��ا� �ض��ل اىل ان ن �ظ��ام

التجمعات �أت��ى ث �م��اره م�ب�ك��ر ًا ،
اذ ان اال��س�ت�م��راري��ة باملباريات
ال �ي��وم �ي��ة وامل �ت �ت��ال �ي��ة � �س �ي �ع��وّ د
الالعبني على اللعب بالبطوالت
نف�سها م��ع زي��ادة ع��دد املباريات
حيث يلعب كل فريق  30مباراة
وه ��ذا بحد ذات ��ه �سيكون معدال
ج�ي��د ًا ف�ض ًال ع��ن تقلي�ص نفقات
االندية.

ويقف فريق البحري بعد انتهاء
املرحلة الأوىل يف الرتتيب االول
بر�صيد  15نقطة يليه ال�شرطة
ب� � �ـ 11ن �ق �ط��ة ث ��م غ� ��از اجل �ن��وب
باملركز الثالث بـ 10نقاط واحتل
فريق البي�شمركة املركز الرابع بـ5
نقاط والقوة اجلوية يف املركز
اخل��ام����س ب �ـ 4ن�ق��اط وال�صناعة
�أخري ًا من دون نقاط.

�أبرز مباريات اليوم
االربعاء
الكرخ

الطلبة

03:00

اال�سماعيلي

االنتاج احلربي

06:00

الزمالك

وادي دجلة

08:45

باري�س �سان جريمان

ريال مدريد

09:45

مان�ش�سرت �سيتي

�أ�شبيليه

09:45

يوفنتو�س

برو�سيا مون�شغالدباغ

09:45

�س�سكا مو�سكو مان�ش�سرت يونايتد

09:45

�أتليتكو مدريد اف �سي �أ�ستانا

09:45

!

Shooot
يتعافى الم ��ار �أودوم العب دوري
ال�س ��لة الأمريك ��ي للمحرتفني (�أن بي
�أيه) ال�س ��ابق ببطء ولكن �أمامه فرتة
طويلة من �إعادة الت�أهيل بعدما ُوجـِد
فاقد ًا للوعي يف نيف ��ادا وفق ًا لتقارير
�إعالمي ��ة .وذكرت �ص ��حيفة "لو�س
اجنلي�س دايلي نيوز" �أن �أودوم بد�أ
العالج الطبيعي الذي �سيحدد قدرته
على امل�شي.
و�أ�ش ��ارت تقاري ��ر �إىل �أن �أودوم 35
عاما ا�س ��تعاد وعيه اجلمعة املا�ض ��ية
وتنف� ��س بنف�س ��ه م ��ن دون �أنبوب �أو
م�ساعدة من قبل التنف�س ال�صناعي.
وحت �� �س �ن��ت � �ص �ح��ة �أودوم خ�ل�ال
الأ�سبوع املا�ضي وتردد �أنه قام بكتابة
الر�سائل وال�ت�ح��دث بجمل لعائلته
و�أ�صدقائه مبا فيهم زوجته املنف�صلة
عنه كلوي كاردا�شيان جنمة تلفــاز

باتـ��ت �أي ��ام النج ��م البلجيك ��ي ايدي ��ن
ه ��ازارد يف �ص ��فوف فري ��ق ت�شيل�س ��ي
االنكليزي لكرة القدم معدودة ،فبعد الأزمة
التي ا�شتعلت بينه وبني مدربه الربتغايل
جوزيه مورينيو ب�سبب جلو�سه على دكـة
البدالء يف مباراة فريقه �أمام �أ�س ��تون فيال
يف اجلول ��ة التا�س ��عة م ��ن الربميرلي ��غ ،
انت�شرت �أنباء عــدة عن �إمكانية رحيله يف
اجتاه العا�صمة اال�س ��بانية مدريـد بنهاية
املو�سم احلايل.

الواقع.وقالت جانيان مري�سري� ،أمه
الروحية :الم��ار يتمتع دائما بروح
مقاتلة والتغلب على العقبات لتحقيق
امل� ��� �س� �ت� �ح� �ي ��ل ..الأي � � ��ام
القليلة املا�ضية كانت
خمتلفة فهو يتحدى
الظروف يف �أ�صعب
معاركه.
قـ��دَّ م �أحمد يا�س ��ر حمم ��دي الع ��ب املنتخب
القط ��ري وفري ��ق خلوي ��ا اعت ��ذاره لإدارة
املنتخب ��ات القطري ��ة وامل�س� ��ؤولني وجماه�ي�ر
الكرة القطرية عن الت�صرف الذي �أقدم عليه ما
ا�ستدعى �إيقافه وحرمانه من م�ستحقاته املالية
معرتف� � ًا ب�أن تلك العقوبة كانت م�س ��تحقة عطف ًا
ت�صرف و�صفه غري مقبول.
على ما بدر منه من
ٍ
من
وقال احمد يا�س ��ر :اطلب العفو
اجلميع على م ��ا بدر مني من
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�سرقة منزل
بـوغبـا يف رومـا
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اقتحم ل�صو�ص منزل العب و�سط يوفنتو�س
الإيط ��ايل ،الفرن�س ��ي ب ��ول بوغب ��ا يف مدينة
تورينو �أثناء م�شاركته يف مباراة الديربي التي
جمعت فريقه مب�ضيفه �إنرت ميالنو باجلولة الثامنة
يف الـ"�سريي �آ" حيث قاموا ب�سرقته.و�أكدت ال�شرطة
لو�سائل �إعالم �إيطالية �أن الل�صو�ص اقتحموا منزل
الالع ��ب عق ��ب ك�س ��ر النواف ��ذ ،حيث ا�س ��تولوا
عل ��ى جمموعة م ��ن املجوهرات وال�س ��اعات
الراقية وجمموعة م ��ن املالب�س.ووقعت
ال�س ��رقة �أثناء مب ��اراة ديربي �إيطاليا
ب�ي�ن �إن�ت�ر ميالن ��و ويوفنتو� ��س
يف ملع ��ب جيوزيب ��ي مياتزا
الت ��ي انته ��ت بالتع ��ادل
ال�سلبي.
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وزاد ه ��ازارد م ��ن م�ص ��داقية ه ��ذه الأنب ��اء بعد
�أن �س ��جل �إعجاب ��ه عل ��ى �ص ��ورة انت�ش ��رت على
موقع التوا�ص ��ل االجتماعي "�إن�ستغرام" ت�شري
�إىل احتمالي ��ة انتقاله �إىل �ص ��فوف ريال مدريد
اال�سباين بنهاية املو�سم احلايل.
ت�ص ��رف هازارد هذا مت تف�سريه على �أنه خطوة
مبدئية على درب انتقال ��ه للنادي امللكي ،بعد �أن
توت ��رت العالق ��ة بينه وبني مورني ��و يف الفرتة
الأخرية !

ت�ص ��رفات غري حم�س ��وبة ،من ح ��ق اجلماهري
�أن تغ�ض ��ب على هذا الت�ص ��رف غري امل�س�ؤول،
م�ؤك ��دا ب�أن ��ه يعد جمي ��ع امل�س� ��ؤولني ب�أحمد
يا�س ��ر خمتلف� � ًا ،و�أن تتغ�ي�ر الأم ��ور اىل
الأف�ض ��ل وان �أك ��ون مث ��اال لالن�ض ��باط
وااللتزام خالل الفرتة املقبلة .وكانت �إدارة
املنتخبات القطرية قررت �إيقاف احمد يا�سر
عن املنتخب حتى �إ�ش ��عار �آخر و�إيقاف جميع
م�ستحقاته املالية.

رياضة

قمة نارية بني �سان جريمان والريال
يلتقي باري�س �سان جريمان الفرن�سي
م��ع ��ض�ي�ف��ه ري� ��ال م��دري��د اال� �س �ب��اين
ال��ي��وم االرب� �ع ��اء يف ق �م��ة ن��اري��ة
�ضمن اجلولة الثالثة من
م�ن��اف���س��ات املجموعة
االوىل يف دور
امل� � �ج� � �م � ��وع � ��ات
مل�سابقة دوري
اب� � � � �ط � � � ��ال
اوروب� � � ��ا
ل � � �ك� � ��رة
ال �ق��دم.

يدخل الفريقان امل �ب��اراة مبعنويات
ع��ال �ي��ة ف �ك�لاه �م��ا ي �ت �� �ص��در ال � ��دوري
امل�ح�ل��ي يف ب�ل�اده وان ك��ان الفريق
الباري�سي منفردا بفارق  4نقاط امام
اقرب مطارديه ،فيما يت�شارك النادي
امللكي ال�صدارة مع غرميه التقليدي
بر�شلونة و�سلتا فيغو ،كما ان فريق
العا�صمة الباري�سية �سيكون ب�إمكانه
التعويل على جنومه با�ستثناء قطب
دفاعه ال��دويل الربازيلي دافيد لويز
ال ��ذي ي �ح��وم ال���ش��ك ح��ول م�شاركته
ب�سبب الإ��ص��اب��ة ،فيما يعاين حامل

ال ��رق ��م ال �ق �ي��ا� �س��ي يف ع���دد الأل� �ق ��اب
بامل�سابقة ( )10من غيابات باجلملة
�آخرها جنمه الويلزي غاريث بيل.
وميلك الفريقان ا�سلحة مهمة حل�سم
النتيجة ان ك��ان يف �صفوف باري�س
�سان جريمان بقيادة الدويل ال�سويدي
زالت��ان ابراهيموفيت�ش ودي ماريا
وم ��واط� �ن� �ي ��ه خ ��اف� �ي�ي�ر ب��ا� �س �ت��وري
واي��زي �ك �ي �ي��ل الف �ي �ت��زي وال�برازي �ل��ي
لوكا�س� ،أو ريال مدريد بقيادة هداف
امل�سابقة وه��داف��ه التاريخي ال��دويل
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.

�سيبولكوفا تطيح
بف�سنينا من ك�أ�س الكرملني
�ص ��عدت ال�س ��لوفاكية دوميني ��كا �س ��يبولكوفا �إىل
الدور الثاين يف ك�أ�س الكرملني لتن�س ال�سيدات .ففي
الدور الأول للبطولة املقامة يف رو�س ��يا فازت �سيبولكوفا
على الرو�س ��ية �إيلينا ف�س ��نينا مبجموعتني متتاليتني وبواقع
 5-7و.1-6وت�أهلت الرومانية ايرينا بيجـو امل�ص ��نفة ال�سابعة
�إىل الدور الثاين يف ك�أ�س الكرملني لتن�س ال�س ��يدات.ففي الدور
الأول للبطول ��ة املقامة يف رو�س ��يا ف ��ازت بيجـو عل ��ى البلغارية
ت�س ��فيتانا بريونكوف ��ا مبجموعت�ي�ن مقاب ��ل جمموع ��ة واحدة
بواقع  6-1و 6-7و.2-6وبلغت االوكرانية لي�سيا ت�سورنكو
ال ��دور الث ��اين �أي�ض ��ا بفوزها على ال�ص ��ربية الك�س ��ندرا
كرونيت� ��ش  3-6و ، 1-6كم ��ا تغلب ��ت الرو�س ��ية
�س ��فيتالنا كوزنت�س ��وفا عل ��ى الت�ش ��يكية
كاترين ��ا �س ��ينياكوفا ()0-6
و.3-6

جنـل بيكهام ين�سحب مـن مدر�سة �أر�سنال

مدافع لبنان يتلقى تهديدات بالقتل!
تلقى حمم ��د علي خان مدافع منتخب
لبنان لك ��رة الق ��دم ونادي هامل�س ��تاد
ال�س ��ويدي ،تهديدات بقتله وعائلته،
بعد �أن �سجل هدف ًا باخلط�أ يف مرماه
كل ��ف فريق ��ه الهب ��وط .ومت �إب�ل�اغ

�أ�شارت �صحيفة "د يلي ميل" االنكليزية
�إىل �أن دافيد بيكهام النجم ال�س ��ابق
لـ مان�ش�سرت يونايتد وريال مدريد
قد ق ��رر �إخ ��راج ابن ��ه روميو
م ��ن �أكادميي ��ة �أر�س ��نال،

ال�ش ��رطة بالواقعة ،ووفرت احلماية
لالعب ،بح�سب ما �أكده جمل�س �إدارة
النادي.
و�ص ��رح ت ��وين كارل�س ��ون رئي� ��س
الن ��ادي لقن ��اة (�إ� ��س يف ت ��ي)
التلفازي ��ة "حمم ��د يف طريق ��ه
�إىل مكان ي�ش ��عر فيه بالأمان،
بالن�س ��بة لنا املهم هو �س�ؤاله
عم ��ا ميكنن ��ا القي ��ام ب ��ه م ��ن
�أجله" ،وا�صف ًا الأحداث ب�أنها
"م�ؤ�سفة للغاية"�.سجل علي
خان هدف ًا يف الدقيقة الأخرية
من الوقت بدل ال�ضائع� ،أر�سل
به فريقه �إىل دوري الدرجة الثانية
ال�سويدي ،و�أحيا به يف املقابل �آمال
�آيك �س ��ولنا يف املناف�س ��ة على لقب
ال ��دوري قبل جولت�ي�ن على نهاية
البطولة.

حايك تنتقد رين
ع�ب�رت �س ��لمى حاي ��ك املمثلة
ال�ش ��هرية وزوجة فران�س ��وت
ه�ن�ري بينو مال ��ك ن ��ادي رين
الفرن�س ��ي ع ��ن ر�أيها بخ�ص ��و�ص
م�س ��توى فريق ��ه� ،إذ ت ��رى املمثل ��ة
املك�س ��يكية ذات الأ�صول اللبنانية �أن م�شكل
الفري ��ق يكمن يف �ض ��عف �آدائه �أم ��ام الفرق
املتو�س ��طة مقارنة بالأداء الكبري الذي يقدمه
�أمام االندية الكبرية.

كــو مينح احتادات �ألعاب القوى  22مليون دوالر
قرر االحتاد الدويل لألعاب القوى
توزي ��ع مبل ��غ  22ملي ��ون دوالر
�إ�ض ��افية على االحتادات الوطنية
يف العامل بعد ح�صوله على دخول
جديدة بف�ض ��ل ما ي�سمى "الأرباح
الأوملبية".
و�أك ��د الربيطاين �سيبا�س ��تيان كو
الرئي� ��س احلايل لالحت ��اد الدويل
لألع ��اب الق ��وى ،عل ��ى ه ��ذا الأمر
الذي يعد �أحد وعوده االنتخابية.
و�سيح�ص ��ل كل احت ��اد وطني من
احتادات �ألعاب الق ��وى يف العامل
عل ��ى � 25أل ��ف دوالر �إ�ض ��افية
�س ��نويا ،بهدف تن�ش ��يط وتطوير

ريا�ضة �ألعاب القوى يف كل دولة.
ويعــ ��د مبلغ  22ملي ��ون دوالر هو
ن�ص ��ف ح�ص ��يلة املبال ��غ ،التي من
املفرت�ض �أن يح�صل عليها االحتاد
الدويل لألعاب الق ��وى من اللجنة
الدولي ��ة الأوملبي ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة

الت ��ي تف�ص ��ل م ��ا ب�ي�ن كل دورتني
�أوملبيتني.
واخ�ت�ير كــو الفائز م��رت�ين بلقب
�سباق  1500مرت عدو يف �أوملبياد
 1980و 1984و��ص��اح��ب ال��رق��م
القيا�سي العاملي ل�سباقات 800

وح�سب اليومية الربيطانية التي قالت
�إنه ��ا حت�ص ��لت عل ��ى ه ��ذه املعلومة من
م�ص ��ادر داخل الفريق ،ف� ��إن ابن النجم
الإنكليزي �أ�ص ��بح غري واثق من رغبته
يف �إكم ��ال م�س�ي�رته �ض ��من ع ��امل ك ��رة

الق ��دم ،حي ��ث يفك ��ر يف بناء م�س�ي�رته
خ ��ارج ه ��ذا املي ��دان ،وبذل ��ك ي�س�ي�ر
رومي ��و على خط ��ى �ش ��قيقه بروكلني،
ال ��ذي غادر هو الآخر �أكادميية النادي
اللندين منذ مــدة.

مرت ملدة  16عاما ،رئي�سا لالحتاد
ال� ��دويل ل�ل�أل �ع��اب ال �ق��وى يف �آب
امل��ا��ض��ي خ�لال االن�ت�خ��اب��ات التي
عقدت قبيل انطالق بطولة العامل
لأل� �ع ��اب ال� �ق ��وى يف ب �ك�ين.وف��از
امل �� �س ��ؤول ال�بري �ط��اين ال ��ذي ك��ان
ي�شغل �سابقا من�صب نائب
رئ �ي ����س االحت� � ��اد ال� ��دويل
لأل� �ع ��اب ال� �ق ��وى ورئ �ي ����س
اللجنة املنظمة لأومل�ب�ي��اد
ل� �ن���دن  ،2012يف ت�ل��ك
االنتخابات على العب القفز
بالزانة ال�سابق الأوكراين
�سريجوي بوبكا.

وقال ��ت �س ��لمى يف ح ��وار م ��ع جمل ��ة
"�سيو�س ��ييتي" :م ��ا يح ��دث يف الفريق �أنه
�أمام الفرق املتو�سطة ال يلعب جيدا ،وعندما
يواج ��ه فرق ��ا �أق ��وى منه عل ��ى ال ��ورق يقدم
م�ستوى كبريا� ،إنه لغز مل �أ�ستطع فهمه !
و�أ�ض ��افت� :أم ��ام لي ��ون والبيا�س ��جي نلعب
دائم ��ا بطريقة جيدة ،لكن برغم هذا الو�ض ��ع
�أن ��ا ال �أفق ��د الأمل ،لديّ ثق ��ة يف قدرة الفريق
على التح�سن.

�أوباميانغ يغازل بر�شلونة
�أمل ��ح النجم ال ��دويل الغاب ��وين بيري
�أوباميان ��غ مهاج ��م فري ��ق برو�س ��يا
دورمتون ��د الأمل ��اين �إىل �إمكاني ��ة
انتقال ��ه للع ��ب يف الليغ ��ا اال�س ��بانية
يف حدي ��ث �أجرت ��ه معه قن ��اة (زد دي
�إف) الأملانية.وق ��ال املهاج ��م البال ��غ
من العم ��ر ( 26عام ��ا) "لطاملا حلمت
باللع ��ب يف ال ��دوري اال�س ��باين،
ولكنن ��ي ال �أنك ��ر �س ��عادتي الكب�ي�رة

بالتواج ��د يف �ص ��فوف دورمتون ��د،
ولكن كما تعلمون هناك �أ�شيا ًء كثرية
تتغ�ي�ر يف كرة القدم".وارتبط ا�س ��م
الالع ��ب بالبلوغران ��ا خ�ل�ال الأي ��ام
القليل ��ة املا�ض ��ية وهو ما دع ��ا مايكل
زورك املدي ��ر الريا�ض ��ي لربو�س ��يا
دورمتون ��د �أن يخ ��رج بت�ص ��ريحات
باق يف
�صحفية ،م�ؤكدا �أن اوباميانغ ٍ
�صفوف الفريق حتى نهاية عقده.

�ستوريدج وبينتيكي مهـددان بالطرد مـن ليفربول
وجه جيمي كاراجر �أ�سطورة دفاع
ليفربول الإنكليزي ال�سابق ر�سالة
حتذي ��ر لثنائ ��ي الفري ��ق دانيي ��ل
�س ��توريدج وكري�س ��تيان بينتيكي
مهاجمي الليفــر.
و�أ�ش ��ار كاراج ��ر حمل ��ل �ش ��بكة
(�سكاي �سبورت�س) الإنكليزية �إىل

رومينيغه يربىء
املونديال من
الف�ساد

�أن بينتيكي و�س ��توريدج مطالبان
بتطوي ��ر قدراتهم ��ا ،والعم ��ل على
زيادة معدالت ال�س ��رعة للت�أقلم مع
خط ��ة يورغ ��ن كلوب املدي ��ر الفني
اجلدي ��د للري ��دز التي تعتم ��د على
الدف ��اع ال�ض ��اغط بط ��ول امللع ��ب،
وهو ما جن ��ح فيه املهاجم ال�ش ��اب

ديف ��وك �أوريج ��ي الذي �ش ��ارك يف
مباراة توتنهام هوت�سبريز.
ولفت ��ت �ص ��حيفة "م�ي�رور"
الإنكليزي ��ة �إىل �أن فري ��ق ليفربول
�س ��جل يف �أول مباراة له مع الليفر
�أكرب مع ��دل لتغطي ��ة امللعب لفريق
يف ال ��دوي الإنكليزي هذا املو�س ��م

داف ��ع كارل هاين ��ز رومينيغ ��ه الرئي� ��س التنفيذي
لن ��ادي بايرن ميوني ��خ الأملاين ع ��ن القائمني على
تنظي ��م بطول ��ة ك�أ�س الع ��امل � 2006أم ��ام اتهامهم
ب�ش ��راء �أ�ص ��وات ع ��ام  2000للف ��وز بت�ض ��ييف
املونديال.
وق ��ال رومينيغ ��ه متحدث ��ا ع ��ن م�س� ��ؤويل اللجنة

مبعدل  116كيلومرتا رك�ض ًا داخل
ملعب (وايت هارت لني) يف املباراة
التي انتهت بالتعادل ال�سلبي.و�أكد
كاراجر �أن ��ه �إذا مل يتكيف بينتيكي
و�س ��توريدج عل ��ى طريق ��ة اللع ��ب
اجلديدة ،فمن املمكن �أن يرحال عن
الفريق نهاية املو�سم.

املنظم ��ة لبطول ��ة ك�أ�س الع ��امل  2006الذي �أُ�س ��ند
ب�ش ��كل مفاج ��ئ لأملانيا ع ��ام �" :2000أعرف فرانز
بيكينب ��اور وفولفغانغ نري�س ��باخ منذ وقت طويل
وهم ��ا من الرج ��ال الذي ��ن يحرتم ��ون كلمتهم وقد
�أكدا مع وزير الداخلية يف ذلك احلني �أوتو �ش ��يلي
ب�شكل حا�سم �أن االتهامات غري �صحيحة".
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عـدُّ وها (كيدية) و�شخ�صية

الغرامات املرورية
(اخل������������ف������������ َّي������������ة)
تع�سف بغطـاء قانوين!
ُّ

ذات م�ساء كان احمد يتجول ببع�ض المواقع االلكترونية واذ بخبر �أمامه ب�إمكان �أي مواطن معرفة
الغرامات المروية الم�سجل �ضده ،وتاريخ كل واحدة ومكانها .لم يتردد بدخول الموقع حيث
اتبع التعليمات وما هي �إال ب�ضع خطوات حتى ظهرت امامه قائمة طويلة بمخالفات �أذهلته ،وبعد
ان دقق بالأوقات والأماكن ونوع المخالفة� ،إنذهل �أكثر فالكثير منها لم تكن مخالفات وق�سم �آخر
منها لم يحدث �أ�صال �إذ لم يدخل المنطقة التي ُارتكبت بها المخالفة  ...لكن احمد عاد وتذكر
خالفه مع �ضابط المرور م�س�ؤول القاطع حينما طلب منه �شراء بع�ض المالب�س الرجالية والدفع
يكون بطريقة التق�سيط وحين رف�ض احمد ذلك كان الثمن مخالفات كيدية !
 حتقيق /قي�س عيدان ..عد�سة /حممود ر�ؤوف
البيـع بالتق�سيط
هكذا حاالت �ش ��اذة و�سط كم من الفو�ضى خم�ص�صة لل�س ��يارات �أو مواقف منوذجية
املواط ��ن ح�س�ي�ن عبا� ��س �ص ��احب حم ��ل وغي ��اب الوع ��ي وال�ش ��عور بامل�س� ��ؤولية �أو نتيج ��ة غل ��ق الط ��رق الفرعي ��ة منوه ًا:
ه ��ذه لي� ��س م�س� ��ؤوليتنا وامن ��ا العك�س اذ
للم�ص ��وغات الذهبية فى منطقة املن�صور العملية.
يو�ض ��ح لـ(امل ��دى) :نع ��اين م ��ن م�ش ��كلة
نعاين من هذه امل�ش ��كلة نتيجة تكد�س عدد
�سيبارات الزبائن
طلبات بع�ض املنت�س ��بني من رجال املرور
من ال�س ��يارات ام ��ام تلك املحال خ�صو�ص� � ًا
�س ��واء ال�ش ��راء بالآج ��ل �أو الإقرا� ��ض يف حني يرى �ش ��رطي املرور عالء ح�س�ي�ن (املوالت) مما ي�ض ��طر �ضابط املرور فر�ض
ال�شخ�ص ��ي ،م�شريا� :أنا �أتعامل مع ق�ضية يف حديث ��ه ل� �ـ( امل ��دى ) :نتعر� ��ض ل�ض ��غط غرامة على �أ�ص ��حاب تلك ال�س ��يارات الأمر
الإقرا� ��ض ال�شخ�ص ��ي لي� ��س خوف� � ًا ،ب ��ل كبري �سواء من كبار ال�ضباط يف القاطع �أو ال ��ذي يعتقده �ص ��احب املحل انه مق�ص ��ود
م�س ��اعدة �إذ يعاين البع�ض منهم م�ش ��اكل املديرية بعدم الته ��اون يف تطبيق القانون ب�ش ��كل �شخ�ص ��ي نتيج ��ة خالف �س ��ابق او
مالية يف هذه الظروف ال�صعبة.
كذلك نتعر�ض للحرج مع املواطنني خا�ص ��ة ا�شكال معني مع رجل مرور �آخر.
وا�ض ��اف عبا� ��س� :إن احد ال�ض ��باط طلب ا�ص ��حاب املركب ��ات الذي ��ن ي�ص� � ُّرون عل ��ى وا�ش ��ار �ض ��ابط امل ��رور :ان هن ��اك العدي ��د
�ش ��راء خ ��امت بالتق�س ��يط رف�ض ��ت الفكرة ايق ��اف �س ��ياراتهم �أمام حماله ��م التجارية ،م ��ن ا�ص ��حاب تل ��ك املح ��ال يرغ ��ب ببن ��اء
ب�س ��بب عدم التعامل بالآجل ملا ي�سببه من او �س ��يارات زبائنه ��م ممن يتب�ض ��ع منهم  ،عالقة ايجابي ��ة مع رجال امل ��رور والنجدة
م�شاكل او �س ��بب م�شاكل فعال ،م�ستدركا :داعيا :املواطن �أن يتفهم الو�ض ��ع يف البالد وال�ش ��رطة املحلي ��ة وه ��ذا �أم ��ر طبيع ��ي
لكني تفاج�أت بعد بيع �س ��يارتي اخلا�صة نتيجة الأو�ض ��اع الأمنية اخلطرية لكن هذا واجتماع ��ي مع ��روف لدين ��ا كعراقيني لكن
م�ؤخر ًا بوجود غرامات مالية على املركبة ال مينع رجال املرور �أن ير�صدوا املخالفات ان ُت�س ��تغل ه ��ذه العالق ��ة بفر� ��ض او طلب
املق�صر.
حاجة م ��ن دون رغبة �ص ��احب املح ��ل فهذا
تتج ��اوز ( )820ال ��ف دين ��ار لف�ت�رة ال ويحا�سبوا ِّ
تتجاوز ال�سنة وهي �ضمن قاطع ال�ضابط ،عبا� ��س م�س ��عد موظ ��ف حكوم ��ي يق ��ول :العمل مرفو�ض متام ًا ،منوه ًا :هناك حمال
م�ض ��يفا :علم ��ت م ��ن اح ��د املنت�س ��بني �أن العا�ص ��مة بحاجة �إىل �إجراءات رقابية يف جتاري ��ة يف الك ��رادة خ ��ارج تبي ��ع بع� ��ض
هناك اتفاق ًا بني املنت�سبني يتم فيه (فر�ض كل املج ��االت وقطاعات العم ��ل ومنها عمل املواد بالتق�س ��يط ويطلب منا ال�شراء وهذا
غرام ��ات) عل ��ى مركب ��ة �ش ��خ�ص معني اذ رج ��ال امل ��رور يف بع�ض مناطق العا�ص ��مة الأمر مرتوك لل�شخ�ص نف�سه.
يعرف مب�ص ��طلح (ال�س ��لفة) الذي يتم فيه خا�ص ��ة التجاري ��ة  ،اذ ي�ش ��كو البع� ��ض من
تغرمي �ص ��احب املركبة م ��ن دون علم على �أ�ص ��حاب املركبات ت�سجيل خمالفات كيدية
الغرامات والقانون
خمالفات ال �ص ��حة لها خ�صو�ص ًا ا�صحاب بحقه ��م ولأ�س ��باب منه ��ا بع� ��ض اخلالفات ح ��دد قانون املرور املادة  26ملعاقبة �س ��ائق
املحال التجارية الذين يرف�ضون التعامل ال�شخ�ص ��ية الت ��ي تنت ��ج نتيجة ِ�ص� �دَام بني املركبة الذي يرتكب خط�أ مروري ًا يف املواد
مع �ض ��باط ومراتب �ش ��رطة امل ��رور وفق رجل املرور و�ص ��احب املركبة ،م�س ��تطرد ًا :املن�ص ��و�ص عليه ��ا ،وجمي ��ع ه ��ذه امل ��واد
ان البع�ض من رجال املرور نَّ
�شروطهم وطلباتهم.
يتحي الفر�ص تلزم ال�س ��ائق بدفع مبلغ م ��ن املال يرتاوح
املنا�سبة وي�سجل الغرامات بحق ومن دون ب�ي�ن (� )10آالف و(� )30ألف دينار بح�س ��ب
بحق!
�إبتزاز حكومي
نوعي ��ة املخالف ��ة .وم ��ا ميك ��ن مالحظت ��ه
العقي ��د احلقوق ��ي املتقاع ��د ثام ��ر ح�س ��ن و�أ�ضاف م�س ��عد :ان بع�ض املخالفات ت�أتي يف ه ��ذا املو�ض ��وع امله ��م� ،أن رج ��ل املرور
�أو�ض ��ح لـ(امل ��دى) :عمل ��ت ق ��ي الدائ ��رة مبزاجي ��ة رج ��ل امل ��رور ذاكرا واح ��دة من ي�س ��تخدم التع�س ��ف يف تطبي ��ق العقوب ��ة،
القانوني ��ة لف�ت�رة طويل ��ة وعُر� ��ض علينا املخالف ��ات الت ��ي �س ��جلت �ض ��ده يف تقاطع وان املو�ض ��وع ي�ت�رك ا�س ��تيا ًء كب�ي�ر ًا لدى
العديد من ال�شكاوى لبع�ض املواطنني من منطقة الن�س ��ور ،اذ كن ��ت �أحتدث من خالل البع�ض من املواطنني خا�ص ��ة اولئك الذين
حاالت م�شابهة �أو نتيجة وجود ا�ستغالل الهات ��ف بع ��د يقين ��ي �أن الإ�ش ��ارة املرورية
وظيف ��ي ومت حما�س ��بة املق�ص ��رين بذلك ،ق ��د �أعطت الل ��ون الأحمر ال ��ذي يحرم على
مبين ��ا� :أن التزام �أي مواطن بال�ض ��وابط ال�س ��ائق اجتيازه� ،إال �أن رجل املرور �أ�ص ��ر
والتعليم ��ات اخلا�ص ��ة بقواع ��د املرور ال عل ��ى ت�س ��جيل خمالف ��ة برغ ��م حماوالت ��ي
ميك ��ن �أن ت�س ��مح لأي منت�س ��ب وحتى �أن العدي ��دة لإقناع ��ه �إين مل ارتك ��ب خمالف ��ة
كان �ض ��ابط ًا من فر�ض غرامات �أو ابتزاز وغريها من املخالفات العديدة.
او ا�ستغالل لوظيفته.
يطلب منا ال�شراء
وذك ��ر ح�س ��ن :نالح ��ظ يف ال�ش ��وارع
التجاري ��ة يف بغ ��داد مزاجي ��ة بع� ��ض عقي ��د امل ��رور ال ��ذي طلب ع ��دم ذكر �أ�س ��مه
ا�ص ��حاب املحال بالرغب ��ة امللحة لوقوف �أو�ض ��ح لـ(امل ��دى ) يف موق ��ع تواج ��دة
�س ��ياراتهم ال�شخ�ص ��ية ام ��ام حمالهم يف ف ��ى �س ��احة التحري ��ر� :أن م�ش ��كلة املح ��ال
ه ��ذا الظ ��رف الأمن ��ي اال�س ��تثنائي الذي التجاري ��ة يف مناط ��ق الكرادة واملن�ص ��ور
ي�س ��توجب اخذ احليطة واحلذر ،خامت ًا :و�شارع فل�سطني وغريها تعاين من م�شكلة
وج ��ود مث ��ل حقيقي ��ة واملتمثل ��ة بع ��دم وج ��ود �أماك ��ن
ان ��ه ال ي�س ��تبعد

يتواج ��دون ب�ش ��كل دائ ��م يف ال�ش ��ارع اذا
كانوا �أ�صحاب املحال التجارية او ا�صحاب
�س ��يارات االج ��رة (التاك�س ��ي) والكو�س�ت�ر
والكيا..

التجاري ��ة عليهم ان يقدموا (املق�س ��وم) كما
يُ�س ��مى �ض ��من لغة التفاهم ��ات بينهم وبني
البع�ض من رجال ال�شرطة من اجل ال�سماح
لهم بفتح الطرق وهذا احلال نف�س ��ه ينطبق
على �س ��ائقي الكيا او التاك�س ��ي فهم اي�ض ��ا
عر�ض ��ة دائم ��ا لتع�س ��فات ومزاجي ��ة رجال
املرور.

الفو�ضى لهـا م�ستفيدون
ا�س ��تاذ عل ��م االجتم ��اع الدكت ��ور مهن ��د
عبدالرزاق يو�ض ��ح لـ(املدى) ان كل فو�ضى
لها م�س ��تفيدون وما يطبق الآن يف العراق،
ر�أي املرور العامة
وله ��ذا نالح ��ظ �أن هن ��اك فو�ض ��ى عارم ��ة العميد عم ��ار وليد طعمة من مديرية املرور
يف جمم ��ل احلي ��اة والغر� ��ض منه ��ا جتارة العامة يو�ضح لـ(املدى) �أن االدعاء وتوجيه
الأرباح ،مبينا� :أن غلق ال�ش ��وارع الفرعية الته ��م م ��ن دون �أدلة ثبوتية و�ش ��هود تعــد
�دواع �أمني ��ة ي�س ��تفيد منه ��ا �أ�ش ��خا�ص �إ�س ��اءة اىل �س ��معة منت�س ��بي امل ��رور كون
ل� ٍ
معروف ��ون ال�س ��يما �أن ا�ص ��حاب املح ��ال اب ��واب الدائ ��رة م�ش ��رعة ام ��ام عم ��وم
املواطنني وو�س ��ائل الإعالم  ،وهذا توجيه
م ��ن مدي ��ر امل ��رور الع ��ام ،منوه� � ًا :انه مت
حتديد يوم االربعاء من كل ا�سبوع لغر�ض
ا�س ��تقبال املواطن�ي�ن و�س ��ماع �ش ��كاواهم،
م�ؤكد ًا :نحقق يف كل �شكوى �إن ثبتت هناك
عملية ابتزاز من �أي منت�س ��ب ف ُتتخـذ �ضده
�أق�صى العقوبات.
وا�ست�ش ��هد طعمة بحالة ح�ص ��لت قبل فرتة
حيث تقدمت مواطنة ب�ش ��كوى �ضد �ضابط
ادع ��ت انه فر�ض غرامة م ��ن دون وجه حق
وعن ��د التحقي ��ق تب�ّي�نّ �أنها كان ��ت خمالفة،
بل جتاوزت على ال�ض ��ابط بح�ضور �شهود
من غ�ي�ر املنت�س ��بني وطلب ��ت بعده ��ا �إلغاء
ال�شكوى.

غرامة  3ماليني دينار
وط ��رح العمي ��د عم ��ار حادثة اخ ��رى وهي
و�ص ��ول مبلغ الغرامات اىل احد ا�ص ��حاب
مركب ��ات االجرة مببل ��غ ( )3مالي�ي�ن دينار
وتقدم ب�شكوى وعند التحقيق باحلالة تبني
ان ال�س ��ائق الذي يعمل ف ��ى املركبة ال يقوم
بدفع الغرامات وتركها مما و�صل االمر اىل
ه ��ذا احل ��ال .م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ت�س ��جيل اكرث
من الغرامة يف اليوم الواحد على �ص ��احب
املركبة املخالفة حالة قانونية ،بل يُحا�سب
ال�ضابط كون القانون يُجيز حجز املركبة.
وا�ش ��ار طعم ��ة اىل �أن املخالف ��ات املرورية
يف البل ��د �أ�ص ��بحت �ش ��ائعة ج ��دا ،وهن ��اك
البع� ��ض م ��ن منت�س ��بي الأجه ��زة الأمني ��ة
واجله ��ات املختلف ��ة تق ��وم بالعدي ��د م ��ن
خمالفات ال�سري كال�س�ي�ر عك�س االجتاه او

ع ��دم االمتثال للوائ ��ح املرورية ما ي�ش ��جع
املواط ��ن العادي على املخالف ��ة متذرع ًا ب�أن
هن ��اك �س ��يارات حكومي ��ة تق ��وم باملخالفة
ذاتها فلماذا نحا�س ��ب نح ��ن فقط؟ وقد قمنا
مبفاحت ��ة الدوائر وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية
التابع ��ة له ��ا بغية حما�س ��بة ال�س ��واق على
تلك احل ��االت و�إعالمهم ب�أن ��واع املخالفات
باليوم والتاريخ .
خامت ًا حديثه �أننا وللأ�س ��ف ال�شديد نفتقر
اىل ثقافة القانون وهذا ما ي�ؤثر على جميع
امل�ش ��اهد اليومية يف �أي جمتمع �س ��واء من
تطبي ��ق �أنظم ��ة امل ��رور او الوق ��وف بخط
نظام ��ي عند مراجع ��ة �أية دائ ��رة لكن تبقى
�أنظم ��ة املرور هي ال�ض ��رورة الق�ص ��وى ملا
فيها خ�صو�ص ��ية يف حياة املواطن و�إعطاء
النموذج الأمثل ملجتمع متح�ضر .

ت�ستقبل المدى �شكاواكم من خالل هذه الزاوية اليومية وذلك على العنوان االلكتروني () Email: info@almadapaper.net
وكذلك على العنوان البريدي "جريدة المدى" بغداد – �شارع ال�سعدون – خلف محطة تعبئة وقود ال�سعدون

اىل �صحيفة املدى الغراء
نهديكم �أطيب حتياتنا

�أ�سرة جريدة املدى
الأعزاء ..
حتية طيبة ..
ن�شرمت بالعدد 3472يف  2015/10/7خ�برا عن
(قانون التقاعد وال�ضمان اجلديد ورفع الراتب ال
ي�سمح للوافدين بالعمل) ولدينا الت�سا�ؤل الآتي :
هل يعترب رفع احلد الأدنى للراتب التقاعدي للعمال
اىل ( )250الف دينار ن�صر ًا" وفرح ًا" للعامل يف
القطاع اخلا�ص وهو الذي �سي�سهم يف حتمله من
خ�لال رف��ع الن�سبة التي ت�ستقطع من �أج��وره من
 %5اىل  . %6ان املطالبة احلقة هي ان يت�ساوى
احلد الأدن��ى للعامل يف القطاعني اخلا�ص والعام
وتطبيق ن�سبة اال�ستقطاع نف�سها من املوظفني �أي

باخت�صار �شمول العمال يف قانون التقاعد املوحد
احلايل ويف ذلك تطبيقا" للمواد الد�ستورية التي
ت�ساوي ب�ين العراقيني ك��اف��ة م��ن دون �أي متييز
بالإ�ضافة اىل خ�صو�صية مهمة وه��ي ان القطاع
اخلا�ص ي�ستثمر وي�ستغل وقت العامل اف�ضل من
القطاع العام ويحا�سبه على الوقت واالجازات بكل
�شدة مقارنة مع الوقت املهدور من موظف القطاع
العام .
ارجو اخذ هذا الر�أي بنظر احل�سبان ان �شاركتموين
فيه قبل �إقرار القانون املقرتح .
مع التقدير

ن�ش�ي�ركم اىل التحقيق املن�شور يف
ال�صفحة العا�شرة من عددكم 3481
يف  2014/10/19ورد حت���ت
عن���وان (ف���ارزة) ان دائ���رة الطرق
اعلن���ت املحطات لال�س���تثمار ..الخ
ونود بيان الآتي� :أُن�شئت حمطات

الوزن للمحافظ���ة على الطرق كافة
م���ن اال�ض���رار الت���ي تن�ش����أ نتيجة
احلم���والت الزائ���دة لل�ش���احنات.
مت���ت احال���ة ت�ش���غيلها ولي����س
ا�س���تثمارها مبوج���ب القانون رقم
( )5ل�س���نة  2013التعدي���ل االول
لقانون الطرق رقم  35ل�سنة 2002
الذي منح �ص�ل�احية لوزير االعمار

واال�س���كان ب�إحالة ت�شغيل حمطات
ال���وزن للقط���اع اخلا�ص ومبوجب
امل���ادة  10ج من القان���ون �آنف ًا متت
املزايدة العلنية ا�س���تنادا لتعليمات
رق���م  1ل�س���نة  2015وقان���ون بيع
وايج���ار ام���وال الدول���ة رق���م 21
ل�س���نة  2013علم��� ًا يتم الإ�ش���راف
على عم���ل املحطات م���ن قبل دائرة

الطرق واجل�سور ،وتقع م�س�ؤولية
ت�شغيلها �ضمن �صالحيات احلكومة
االحتادي���ة ولي����س من �ص�ل�احيات
املحافظة..
يرج���ى التف�ض���ل بالعل���م م���ع
االمتنان.
عـ /املدير العام
ح�سام فا�ضل كرمي

منا�شدة عاجلة لل�سلطة الق�ضائية
اين املواطنة �شهد عبدالكرمي
حم�س ��ن من حمافظه وا�س ��ط
ارج ��و م ��ن الل ��ه ومنك ��م
م�ساعدتي.

قدمت طلب تعيني �إىل ال�سلطة
الق�ض ��ائية اﻻحتادي ��ة وكان
التعي�ي�ن مب ��لء اﻻ�س ��تمارة
اﻻلكرتوني ��ة ويوج ��د فيه ��ا

اﻻولوية لأ�ص ��حاب املعدﻻت
و�س ��نوات التخرج ومن لديه
�ش ��هداء ولكن اخط� ��أت مبلء
اﻻ�س ��تمارة باملع ��دل وع ��دم

رف ��ق ت�أيي ��د ال�ش ��هيد وكان
مع ��ديل  73ول ��ديّ �أخ �ش ��هيد
م ��ن �ض ��حايا الإره ��اب والله
اعل ��م بحالت ��ي اﻻجتماعي ��ة

ول ��ديّ طف ��ل وزوج ��ي مقع ��د
والل ��ه العظيم ﻻ �أمل ��ك اللقمة
التي تكف ��ي العائلة مع جزيل
ال�شكر والتقدير.
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منظمات دولية تطالب بتحقيق �أممي
يف ارتكاب جرائم حرب باليمن
ذكرت جملة فورين بولي�سي �أن جمموعة
كبرية من املنظمات احلقوقية الدولية،
مبا يف ذلك املجل�س الرنويجي لالجئني،
دعت جمل�س الأمن الدويل لإطالق حتقيق
م�ستقل يف احتمال ارتكاب جرائم حرب
من قبل جميع �أط��راف القتال يف اليمن.
و�أو��ض�ح��ت املجلة الأم�يرك�ي��ة ،الثالثاء،
�أنه فى خطاب ملجل�س الأمن ،التابع للأمم
املتحدة ،قالت جماعات الإغاثة� ،إن هناك
حاجة ما�سة لتحقيق �شفاف و�شامل ل�شرح
مقتل �آالف املدنيني منذ بدء حملة الق�صف
اجل ��وى ال�ت��ي ت�ق��وده��ا اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ��ض��د احل��وث �ي�ين يف اليمن،
حت��ت ا��س��م "عا�صفة احلزم" ،م��ار���س/
�آذار املا�ضي .وقام املتمردون احلوثيون
ال�شيعة ،بالإطاحة بالرئي�س ال�سني عبد

ربه من�صور هادي� ،أواخر العام املا�ضي،
مما طور ال�صراع على ال�سلطة فى اليمن
�إىل حرب �أهلية �أودت بحياة املئات من
الأطفال بني �آالف القتلى ،بح�سب املجلة.
وح�صلت ف��وري��ن بولي�سي ،الأ��س�ب��وع
املا�ضي ،على وثائق تابعة للجنة من الأمم
امل�ت�ح��دة ت�ق��وم بالتحقيق ف��ى انتهاكات
ارت�ك�ب�ه��ا ك��ل م��ن احل��وث �ي�ين وامل�ق��ات�ل�ين
امل��وال�ين للرئي�س اليمني ال�سابق علي
عبد الله �صالح والتحالف العربي الذى
تقوده ال�سعودية .وت�شري �إىل �أن اللجنة
وج��دت �أن جميع الأط��راف امل�شاركة فى
ال�صراع امل�ستمر ،قد تورطت فى انتهاكات
خطرية بحق املدنيني ،من بينها ا�ستهداف
منظمات الإغاثة الإن�سانية وفر�ض ح�صار
�سرتاتيجى على امل�ساعدات املهمة.

ً
ً
مطبوعا عليها
قم�صانا
الرو�س يرتدون
"ندعم الأ�ســد"
قالت �صحيفة امل��ون��دو اال�سبانية �إن رو�سيا تدعم الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
ب�شتى الطرق �سواء كانت �سيا�سية وحتى فى احلياة اليومية ،وذلك بعد �أن �أ�صبحت
املو�ضة فى رو�سيا قم�صان مر�سوم عليها الق�صف الرو�سي فى �سوريا ور�سالة دعم
الأ�سد .و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن قمي�صا يحمل �شعار "ندعم الأ�سد" و�صور خمتومة
من الطائرات الرو�سية التى حتلق فوق �سوريا ،يباع فى رو�سيا بـ 18دوالرا ،م�شرية
�إىل �أن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني وجد مغامرة ع�سكرية جديدة طغت متاما
على احلرب يف �أوكرانيا ،والآن �أ�صبح من املمكن بـ 18دوالرا �شراء هدية تذكارية من
التفجريات فى �سوريا .و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إىل �أن التفجريات التي �أمرت بها مو�سكو
لدعم الأ�سد ومكافحة العنا�صر الإرهابية فى �سوريا �أع��ادت رو�سيا لدائرة الأ�ضواء
الدولية ،خا�صة و�أنها هاجمت  49من الطائرات الرو�سية تنظيم داع�ش فى مدن حماة
والالذقية ودم�شق وحلب .و�أو�ضحت ال�صحيفة �أنها لي�ست املرة الأوىل التي تنعك�س
فيها الأن�شطة الع�سكرية الرو�سية فى اخلارج بالأعمال التجارية ،حيث �إن يف عام 2014
بعد اال�ستفتاء على �شبه جزيرة القرم مت طباعة �صورة لبوتني على القم�صان �أي�ضا.

تعمق االنق�سامات يف تركيا حول
�أردوغان بعد التفجري الأخري
قال ��ت �ص ��حيفة "كري�س ��تيان �س ��اين�س
مونيتور" �إنه يف ظل اال�ستقطاب املتزايد فى
تركيا ،ف�إن التفجري االنتحاري الذي وقع فى
العا�شر من �أكتوبر/ت�شرين الأول اجلارى،
�أودى بحياة �أكرث من � 100شخ�ص يزيد من
االنق�س ��امات ال�سيا�س ��ية واالجتماعية قبيل
االنتخابات املقررة �أواخر ال�ش ��هر اجلارى.
و�أ�ش ��ارت ال�ص ��حيفة �إىل �أن التفج�ي�ر
االنتحاري الأ�سو�أ فى تاريخ تركيا احلديث
يلقى ب�سحابة من اخلوف قبيل االنتخابات،
ومل تعل ��ن �أي ��ة جماع ��ة م�س� ��ؤوليتها ع ��ن
الهج ��وم ال ��ذي ا�س ��تهدف م�س�ي�رة �س ��لمية.
ويف ظ ��ل اال�س ��تقطاب املتزاي ��د ف ��ى تركيا،
عم ��ق الهجوم من االنق�س ��امات .وي�ض ��اعف
الن�ش ��طاء م ��ن كال اجلانب�ي�ن ،احلكوم ��ة
واملعار�ض ��ة ،جهوده ��م لإقن ��اع الناخب�ي�ن
بتغيري والءاتهم ،ويقومون بن�ش ��اط مكثف
على الرغم من �أن ا�س ��تطالعات الر�أي ت�شري
�إىل عدم حدوث تغيري كبري منذ االنتخابات
الت ��ي �أجريت فى يونيو/حزيران املا�ض ��ى.
لك ��ن امل�س ��تقبل ال�سيا�س ��ي للرئي� ��س رج ��ب
طي ��ب �أردوغ ��ان وحزب ��ه العدال ��ة والتنمية
على املحك ،وي�س ��عى احلزب للح�صول على
�أغلبي ��ة برملاني ��ة ليمت ��د بقاءه فى ال�س ��لطة.

�أردوغان قاتل وديكتاتور ي�صفه املعار�ضون
�أيديه ملوثة بالدماء ،ويحملونه م�س� ��ؤولية
خل ��ق الظروف التي هي�أت لزيادة العنف من
خالل متك�ي�ن ت�ش ��كيل اجلماع ��ات اجلهادية
ف ��ى �س ��وريا واملخاطرة برد فع ��ل عنيف �إىل
جانب ت�ص ��عيد الهجمات �ض ��د االنف�صاليني
الأكراد منذ يوليو/متوز املا�ض ��ى .ويتوقع
الناخب ��ون �أال تغ�ي�ر االنتخاب ��ات القادم ��ة
الكث�ي�ر ع ��ن نتائ ��ج انتخاب ��ات ال�س ��ابع من
يوني ��و /حزي ��ران املا�ض ��ي ،والت ��ي دخ ��ل
فيها �أحد الأحزاب املوالي ��ة للأكراد الربملان
بثالثة ع�شر مقعدا ،ليحرم احلرية والعدالة
م ��ن قدرت ��ه عل ��ى احلك ��م منف ��ردا لأول مرة
منذ ع ��ام  .2002وتكرار النتيجة من �ش ��انه
�أن يج�ب�ر العدال ��ة والتنمي ��ة عل ��ى ت�ش ��كيل
حكوم ��ة ائتالفي ��ة .وزع ��م �أردوغ ��ان �أنه لو
كان العدالة والتنمية قد ح�ص ��ل على �أغلبية
يف االنتخاب ��ات املا�ض ��ية ،مل يك ��ن ليتواجد
ه ��ذا العن ��ف و�أن الو�ض ��ع الي ��وم �س ��يكون
خمتلف ��ا للغاية .وتق ��ول �س ��اين�س مونيتور
�إن ال�سيا�س ��يني والناخب�ي�ن على حد �س ��واء
تختل ��ط �آرا�ؤهم ب�ش� ��أن �أردوغ ��ان باعتباره
م�ص ��در اخل�ي�ر كله لرتكيا �أو م�ص ��در ال�ش ��ر
كله !!

بوتني" :الإرهابيون" يف �سوريا يخططون لزعزعة ا�ستقرار
مناطق �أخرى بعد �سوريا
 اقـــــتــــراح لـــــــــقـــــــــاء دولــــــــــــي � -إقــليــمــــي بـــحثــــــ ًا عـــن حــــــــــــل
 مو�سكو  -بريوت  /رويرتز
 اف بق ��ال الرئي� ��س الرو�س ��ي فالدمي�ي�ر
بوت�ي�ن �إن "الإرهابي�ي�ن" يف �س ��وريا
يخططون للتو�س ��ع وزعزعة ا�س ��تقرار
مناطق �أخرى .ي�أتي ذلك يف وقت نفى
دميرتى بي�س ��كوف ما ت ��ردد فى بع�ض
و�س ��ائل الإعالم م ��ن �أن اململكة العربية
ال�سعودية عر�ضت �أمواال �ضخمة مقابل
تخلى مو�سكو عن دعم ب�شار الأ�سد.
ونقل ��ت وكال ��ة الإع�ل�ام الرو�س ��ية عن
الرئي� ��س فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن قول ��ه يوم
ام� ��س الثالث ��اء �إن الإرهابي�ي�ن الذي ��ن
�أر�سوا لأنف�سهم مو�ضع قدم يف �سوريا
يعتزمون التو�س ��ع واالمت ��داد لزعزعة
ا�س ��تقرار مناطق �أخ ��رى .وقال بوتني
ل�ض ��باط كبار "بعد ان �أر�سوا لأنف�سهم
معق�ل�ا يف �س ��وريا ودول اخ ��رى يف
ال�ش ��رق االو�س ��ط ي�ض ��ع االرهابي ��ون
اخلط ��ط للتو�س ��ع وزعزع ��ة ا�س ��تقرار
مناط ��ق ب�أكمل ��ه .م ��ن جهت ��ه و�ص ��ف
املتحدث ال�ص ��حفى للرئا�س ��ة الرو�سية
دم�ت�ري بي�س ��كوف ،يف ت�ص ��ريحات
ام� ��س الثالثاء ،ه ��ذه الأنب ��اء باخلدعة
الإعالمي ��ة .و�أعل ��ن يف مو�س ��كو ع ��ن

حت�ض�ي�رات جاري ��ة لعق ��د لق ��اء يجمع
وزراء اخلارجي ��ة الأمريك ��ي ج ��ون
ك�ي�ري والرو�س ��ي �س�ي�رغي الف ��روف
وال�س ��عودي ع ��ادل اجلب�ي�ر الختب ��ار
ا�س ��تعداد رو�س ��يا للبح ��ث ع ��ن ح ��ل
�سيا�س ��ي بع ��د �أك�ث�ر من  20يوم� � ًا على
ب ��دء تدخله ��ا الع�س ��كري ،بالتزامن مع
تلقي رو�سيا اقرتاح ًا �أمريكي ًا لعقد لقاء
دويل� -إقليم ��ي ال ي�ش ��مل �إيران للبحث
عن حل للأزمة ال�سورية .و�أعلن كريي
الإثن�ي�ن يف مدريد �أن الواليات املتحدة
�ستجري حمادثات مع رو�سيا وحلفائها
يف املنطقة يف حماولة لـ «جتنب الدمار
ال�ش ��امل ل�س ��ورية» يف وقت ا�س ��تمرت
املعارك العنيفة جنوب حلب بدعم جوي
رو�س ��ي للق ��وات النظامي ��ة ال�س ��ورية
وحلفائه ��ا .وكانت وكال ��ة �أنباء «تا�س»
الرو�س ��ية نقلت عن م�صدر ديبلوما�سي
مطلع قوله �إن الفروف �س ��يجتمع خالل
�أيام مع نظرييه الأمريكي وال�س ��عودي
يف حماول ��ة لتقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر
حول �س ��ورية.وكانت مو�س ��كو �أعلنت
�أنه ��ا تلق ��ت اقرتاح� � ًا م ��ن ك�ي�ري بعقد
لق ��اء دويل ح ��ول �س ��ورية ،مب�ش ��اركة
الأردن وتركيا �إ�ض ��افة �إىل ال�س ��عودية
ورو�س ��يا والواليات املتحدة .و�أعلنت

اخلارجي ��ة الرو�س ��ية �أنه ��ا تدر� ��س
االق�ت�راح ،لكنه ��ا �أك ��دت �أن «احلدي ��ث
ي ��دور لي�س عن اجتماع على م�س ��توى
القم ��ة».ويف مدري ��د ،ق ��ال ك�ي�ري يف
م�ؤمتر �ص ��حايف م�ش�ت�رك م ��ع نظريه
الإ�س ��باين خو�س ��يه مانوي ��ل غار�س ��يا
مارغايو� ،إن وا�شنطن لديها م�س�ؤولية
«حماول ��ة جتن ��ب التدم�ي�ر ال�ش ��امل
والكامل ل�سورية وتداعياته ال�سلبية»
وخ�صو�ص� � ًا موج ��ة املهاجري ��ن.
و�أ�ض ��اف« :لدينا م�صلحة �أخالقية يف
البحث عن و�س ��يلة لتجن ��ب �أن تتفاقم
الكارث ��ة احلالي ��ة» ،الفت� � ًا �إىل �أن هناك
�أ�سا�س ًا ثالثة �أرباع ال�سوريني� ،أي 12
مليون �شخ�ص ،نزحوا داخل البالد �أو
جل� ��أوا �إىل اخلارج.وع�ب�ر ك�ي�ري عن
خماوف من �أن تكون رو�س ��يا ت�سعى،
عرب تدخلها الع�سكري يف النزاع «اىل
جم ��رد �إبق ��اء» الأ�س ��د يف مكان ��ه ،ما ال
ميك ��ن ان ي� ��ؤدي �س ��وى �إىل «اجتذاب
مزي ��د م ��ن املتطرف�ي�ن وزي ��ادة ع ��دد
الالجئني» .و�أ�ض ��اف« :يف املقابل� ،إذا
كانت رو�سيا هناك مل�ساعدتنا يف �إيجاد
طري ��ق نحو حل �سيا�س ��ي ويف الوقت
نف�س ��ه حماربة داع� ��ش (تنظيم الدولة
الإ�س�ل�امية) ،فهناك احتمال ال�ستطالع

طريق خمتلف متام ًا .علينا �أن جنل�س
مع ��ا ونتباح ��ث ال�س ��تطالع مث ��ل هذا
الن ��وع م ��ن الفر�ص».و�أك ��دت وزارتا
اخلارجي ��ة الرو�س ��ية والرتكي ��ة ع ��زم
البلدين على موا�ص ��لة احلوار املكثف
بينهما حول ق�ض ��ايا ال�شرق الأو�سط،
وبالدرج ��ة الأوىل الأزم ��ة ال�س ��ورية،
ذل ��ك يف بي ��ان �أ�ص ��درته اخلارجي ��ة

ونقلت وكالة الإعالم
الرو�سية عن الرئي�س
فالدميري بوتني قوله
يوم ام�س الثالثاء �إن
الإرهابيني الذين �أر�سوا
لأنف�سهم مو�ضع قدم يف
�سوريا يعتزمون التو�سع
واالمتداد لزعزعة
ا�ستقرار مناطق �أخرى.

الرو�س ��ية �أم�س تعليق ًا على لقاء عقده
ميخائي ��ل بوغدان ��وف نائ ��ب وزي ��ر
اخلارجية الرو�سي مع نظريه الرتكي
�أميد يالت�ش�ي�ن يف �إ�سطنبول.اىل ذلك،
�أعل ��ن الكرمل�ي�ن �أن الرئي�س فالدميري
بوتني �س ��يعقد اليوم اجتماع ًا مع كبار
القادة الع�س ��كريني ،ورجحت م�ص ��ادر
حتدث ��ت �إليها «احلياة»� ،أن يخ�ص ���ص
االجتماع ملناق�ش ��ة «�سري العمليات يف
�سورية ،مع ما ي�ستدعي ذلك من �إجراء
عملي ��ة تق ��ومي �ش ��املة ملا حتق ��ق حتى
الآن» .وك�ش ��ف رئي�س ديوان الرئا�سة
الرو�س ��ية �س�ي�رغي �إيفان ��وف جانب� � ًا
م ��ن تفا�ص ��يل اتخ ��اذ الق ��رار بالتدخل
الع�س ��كري يف �سورية ،وو�ص ��فه ب�أنه
«مل يكن عفوي ًا �أو مت�س ��رع ًا» ،مو�ضح ًا
�أن «كل التح ��ركات خ�ض ��عت م�س ��بق ًا
لنقا�شات وح�س ��ابات دقيقة لل�سلبيات
والإيجابي ��ات يف اجتماع ��ات لبوتني
مع قادة ع�س ��كريني وديبلوما�س ��يني».
وق ��ال �إن الق ��رار النهائ ��ي اتخ ��ذ يف
جل�س ��ة حا�س ��مة عقدت لي ��ل � 29أيلول
(�س ��بتمرب) ،وه ��ي الليلة التي �س ��بقت
ح�ص ��ول بوتني عل ��ى تفوي�ض برملاين
با�ستخدام القوة يف �سورية وانطلقت
العملية الع�سكرية يف اليوم نف�سه.

ا�ستمرار عملية فـرز �أ�صوات االنتخابات الربملانية يف م�صـر
 القاهرة � /سكاي نيوز
ا�س ��ت�ؤنفت مراك ��ز االق�ت�راع ام� ��س (الثالثاء)
عملي ��ات ف ��رز �أ�ص ��وات الناخبني الذي ��ن �أدلوا
ب�أ�ص ��واتهم على مدار اليومني ال�سابقني ،وذلك
�ضمن املرحلة الأوىل من االنتخابات الربملانية
امل�ص ��رية (جمل� ��س الن ��واب) و�س ��ط �إجراءات
�أمني ��ة م�ش ��ددة وذل ��ك بع ��د �أن �أغلق ��ت اللج ��ان
االنتخابي ��ة �أبوابها يف اليوم الثاين من عملية
االق�ت�راع يف 14حمافظة التي متثل حمافظات

األمم المتحدة

طهران

 الربملان الليبي يرف�ض مقرتحات
ليـون
رف� ��ض جمل�س النواب الليبي ،يف طربق ،بالأغلبية
مق�ت�رح حكومة التواف ��ق الذي قدم ��ه مبعوث الأمم
املتح ��دة لليبي ��ا برناردين ��و لي ��ون� ،إىل الفرق ��اء
ال�سيا�سيني ،ح�سب م�صادر برملانية .وعقب اجلل�سة،
ق ��ال النائ ��ب ،عي�س ��ى العريب ��ي� ،إن املجل�س رف�ض
املق�ت�رح ،م�ش�ي�را �إىل �أن الن ��واب طالب ��وا بالع ��ودة
�إىل امل�س ��ودة الرابعة من االتفاق ،التي وقعت عليها
�أطراف احلوار بالأحرف الأوىل .بدوره �أكد ع�ض ��و
الربمل ��ان ،ط ��ارق اجلرو�ش ��ي� ،أن الربمل ��ان "رف� ��ض
مقرتح ��ات لي ��ون ح ��ول ت ��ويل بع�ض ال�شخ�ص ��يات
منا�ص ��ب يف احلكوم ��ة" ،و�ش ��دد عل ��ى "�أن اختيار
ال ��وزراء م ��ن �ص�ل�احية رئي� ��س احلكوم ��ة فق ��ط".
وك�شف �أن املجل�س �أقر حل جلنة احلوار التي كانت
ت�ش ��ارك يف جل�س ��ات احل ��وار مبدينة ال�ص ��خريات
املغربية ،م�ضيفا �أن الربملان �سيوا�صل امل�شاركة يف
امل�شاورات املقبلة بعد ت�شكيل وفد جديد.

طرابلس

� إيران تهاجم "اجلبري" وتتهمه بعدم
الن�ضج ال�سيا�سي
انتقدت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجیة الإیرانیة مر�ضیة
�أفخم ب�ش ��دة ت�ص ��ریحات وزیر اخلارجیة ال�سعودي عادل
اجلبری ،حول م�س ��تقبل �س ��وریا ال�سیا�سي وا�ص ��فة �إياها
بـ"ال�س ��خيفة" .وقال ��ت �أفخ ��م �إن "ا�س ��تخدام مث ��ل ه ��ذه
الأدبی ��ات املتفرعن ��ة وال�س ��خیفة والبعی ��دة ع ��ن الع ��رف
الدبلوما�سي حول م�صری ال�شعوب الأخری ،دلیل علی عدم
الن�ضج ال�سیا�س ��ي".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "�إرنا"
ع ��ن �أفخم قولها "�إن هذه النظرة ت�س ��ببت يف توریط عدد
م ��ن دول املنطقة و�ش ��عوبها مب ��ا فیها �س ��وریا والیمن يف
احلرب والتطرف املنظمنی".و�أ�ض ��افت يف ت�صريحات لها
"يف الوقت الذي يطالب فيه املجتمع الدويل اجلمهورية
الإ�س�ل�امية القي ��ام بدوره ��ا يف املنطقة ف� ��إن البلد الوحيد
الذي ي�ص ��ر على �ش ��طب الآخرين هو ال�س ��عودية".وقالت
"وزير اخلارجية ال�سعودي الذي انتهجت بالده توجهات
ع�سكرية و�أمنية خالل الأزمات احلالية يف املنطقة ..لي�س
م�ؤهال للتحدث حول دور �إيران الإقليمي".

املرحلة الأوىل من االنتخابات الربملانية .وهي
حمافظ ��ات :اجلي ��زة والفي ��وم وبني �س ��ويف
واملنيا و�أ�س ��يوط والوادي اجلديد و�س ��وهاج
وقن ��ا والأق�ص ��ر و�أ�س ��وان والبح ��ر الأحم ��ر
والإ�سكندرية والبحرية ومر�سى مطروح.
ويبل ��غ تع ��داد من لهم ح ��ق الت�ص ��ويت يف تلك
املرحل ��ة  27مليون ��ا و� 402أل ��ف و 353ناخبا،
يتوزعون على  103جل ��ان انتخابية عامة ،يف
حني يبلغ عدد املراكز االنتخابية  5460مركزا،
ي�ض ��م كل منه ��ا جمموعة م ��ن اللج ��ان الفرعية

املخ�ص�صة لالنتخاب.
�إىل جان ��ب انتخاب �إحدى القوائ ��م االنتخابية
يتناف�س على املقاعد الفردية البالغ عددها  226وي�ش ��رف على العملية االنتخابية نحو� 16ألف
مقعدا يف تلك املرحلة  2548مر�شحا ،من بينهم
قا�ض.
ٍ
� 112س ��يدة ،وتبلغ ن�سبة امل�س ��تقلني بينهم  65وجت ��رى عملي ��ة االق�ت�راع و�س ��ط متابع ��ة من
يف املائ ��ة ،يف ح�ي�ن تبل ��غ ن�س ��بة املر�ش ��حني جانب كثري من منظمات املجتمع املدين املحلية
املنتم�ي�ن للأح ��زاب ال�سيا�س ��ية  35يف املائ ��ة .والبال ��غ تعداده ��ا  81منظم ��ة وجمعية ت�ض ��م
وينتخ ��ب كل ناخ ��ب ع ��ددا من املر�ش ��حني على � 17ألف ��ا و 465متابع ��ا� ،إىل جان ��ب  6منظمات
املقاع ��د الفردية وفق ��ا ملا هو مق ��رر يف دائرته� ،أجنبي ��ة ودولي ��ة ت�ض ��م  546متابع ��ا و171
وال ��ذي يتفاوت من دائرة انتخابية �إىل �أخرى ،مرتجما معتمدا ،وكذلك يوجد متابعون من 68
وي�ت�راوح م ��ا ب�ي�ن مقع ��د واح ��د �إىل  4مقاعد� ،سفارة �أجنبية لدى م�صر.
« الدميوقراطي» ..بايدن يخ�سر
�شعبيته ل�صالح «كلينتون»
مل ترتف ��ع ن�س ��بة احلما�س ��ة لدع ��م نائ ��ب الرئي� ��س الأمريك ��ي
جوزي ��ف باي ��دن ،للدخ ��ول يف �س ��باق االنتخابات الرئا�س ��ية
للح ��زب الدميوقراطي بعد مناظرة الأ�س ��بوع املا�ض ��ي ،وفقا
ال�س ��تطالع للر�أي ن�شر االثنني.ومل ي�شارك بايدن يف مناظرة
احل ��زب الدميوقراط ��ي� ،إذ �إن ��ه مل يعلن بعد تر�ش ��حه ر�س ��ميا
لالنتخابات التمهيدية .لكن اال�ستطالع ،الذي ن�شرته �صحيفة
"وا�ش ��نطن تامي ��ز" �أظهر تق ��دم وزيرة اخلارجي ��ة هيالري
كلينت ��ون بفارق كبري ،كم ��ا �أن معظم متابع ��ي املناظرة �أيدوا
ع ��دم دخول باي ��دن ال�س ��باق االنتخابي .وح�ص ��ل بايدن على
 %18يف ال�س ��باق للف ��وز برت�ش ��يح احل ��زب الدميقراطي لعام
 ،2016فيما ح�ص ��لت كلينتون على  ،%45وال�سيناتور برنارد
�ساندرز  ،% 29وفقا لـ" " ORCوهو مركز ال�ستطالع الر�أي
تابع ل�شبكة "�س ��ي �إن �إن" الأمريكية .كما انخف�ض دعم بايدن
بن�س ��بة  4نقاط ،مقارنة با�ستطالع �أجري يف �سبتمرب�/أيلول
 ،يف حني ارتفعت ن�س ��بة ت�أييد كلينتون  3نقاط ،و�س ��اندرز 5
نقاط.

واشنطن

 زيارة مفاجئة لبان كي مون �إىل
الأرا�ضي الفل�سطينية
�أج ��رى الأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتحدة بان ك ��ي مون زيارة
مفاجئة �إىل �إ�س ��رائيل والأرا�ض ��ي الفل�س ��طينية املحتلة،
عل ��ى خلفية الت�ص ��عيد امل�س ��تمر يف �أعم ��ال العنف.وقال
م�صدر �أممي � ،إن الزيارة �ست�ستغرق يومني �إىل �إ�سرائيل
والأرا�ض ��ي الفل�سطينية» ،من دون �أن يديل ب�أية تفا�صيل
ح ��ول برنامج الزي ��ارة  .اىل ذلك نددت الكتل ��ة الربملانية
حلرك ��ة "حما�س" باعتق ��ال اجلي� ��ش الإ�س ��رائيلى اليوم
الثالثاء �أحد نوابها فى املجل�س الت�ش ��ريعي الفل�س طيني
فى ال�ضفة الغربية .واعتربت كتلة "التغيري والإ�صالح"
التابع ��ة حلما�س  ،فى بيان �ص ��حفى � ،أن اعتقال اجلي�ش
الإ�سرائيلى النائب ح�سن يو�سف "دليل �إفال�س �إ�سرائيلى
وف�شل فى مواجهة انتفا�ضة القد�س الفل�سطينية" .وقالت
الكتل ��ة "يعرب االحتالل الإ�س ��رائيلى عن �إفال�س ��ه الذريع
وف�ش ��له العمي ��ق ف ��ى مواجهة جماهري �ش ��عبنا وغ�ض ��ب
ال�ض ��فة والقد� ��س من خ�ل�ال حملة االعتقاالت امل�س ��عورة
التي ي�شنها العدو �ضد الفل�سطينيني ونوابهم".

الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني
(�أر�شيف)
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ندرة املياه ّ
تهدد ال�شرق الأو�سط ..والعراق على اخلط الأحمر
ي�شري مدير املعهد العلمي للبيئة يف جامعة جنيف مارتن بيني�ستون �إىل ذوبان �شبه كلي لثلوج جبال الألب نهاية القرن احلايل ،حيث
ال يبقى �سوى القليل منه يف الأعايل .يعود �سبب ذوبان هذه الثلوج التي تغذي �أنهار (راين ،دانوب ،بو ،رون) ويعتمدها  ١٦٠مليون ن�سمة
يف غالبية �أنحاء �أوروبا للزراعة والنقل والطاقة والغذاء� ،إىل التغيري املناخي وارتفاع درجات حرارة الأر�ض ،ناهيك عن االزدياد
ال�سكاين حيث ت�شري الإح�صائيات املتوقعة �إىل و�صول ن�سبة �سكان املعمورة �إىل  ١٠ماليني نهاية هذا القرن.
 خالد �سليمان
كانت هذه ال�صورة بداية مل�ؤمتر دويل بعنوان
“ال�سالم الأزرق” حول دور املياه يف ال�سالم
والتنمية امل�ستدامة يف ال�شرق الأو��س��ط نظمه
 Stratigic Foresight Groupوجامعة
جنيف ب��ال�ت�ع��اون م��ع وك��ال��ة �سوي�سرا للتنمة
وال �ت �ع��اون اال� �س �ب��وع ال �ث��اين م��ن �شهر �أك�ت��وب��ر
.٢٠١٥
هناك �صور �أخ��رى عن نق�ص املياه احللوة على
كوكبنا ،ت�سبق �صورة ذوب��ان ثلوج جبال الألب
بن�صف ع�ق��د �أو �أك�ث�ر ،ويف منطقتنا حت��دي��د ًا
ح �ي��ث ي �ب��دو ل �� �ش��ح امل� �ي ��اه ع �ن��اوي��ن ك �ث�ي�رة يف
ال�سنوات القادمة مثل تلوث بيئي غري م�سبوق،
تغيري �سكاين� ،صراعات حملية و�إقليمية على
املياه ،تراجع التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،الأم��ن وال�سالم �أي�ض ًا .ففي التقرير
الأخ�ير ملعهد م�صادر العامل ال��ذي ن�شر بتاريخ
� ٢٥آب  ،٢٠١٥تت�صدر  ١٤بلدا عربيا الئحة ٣٣
بلد يواجه �شح مياه حقيقي ًا بعد عقدين ونيف
م��ن الآن .و م��ن ب�ين ه��ذه ال�ب�ل��دان ال�سعودية،
البحرين ،كويت ،الإمارات ،لبنان ،فل�سطني ،قطر،
�إيران و �إ�سرائيل .ي�شري التقرير �إىل ان الإدارة
ال�سيئة والتبذير وازدياد عدد ال�سكان هي عوامل
�إ�ضافية ملوجات اجلفاف التي ت�ضرب مناطق يف
العامل ب�سبب االحتبا�س احل��راري والتغيريات
املناخية ،يف ال�شرق الأو�سط� ،إذ يعاين �أكرث من
�أية منطقة �أخرى يف العامل من حدة نق�ص املياه
يف امل�ستقبل.
ويرى التقرير ب�أن اجلفاف ونق�ص املياه �ساهما
يف ت�أجيج “احلرب الأهلية” الدائرة يف �سوريا
منذ  ،٢٠١١م�ضيف ًا ب��أن مليون ًا ون�صف املليون
فالح و مزارع تركوا قراهم ومزارعهم وم�صادر
رزقهم وتوجهوا �إىل املدن ب�سبب �شح املياه ،وقد
�أث��ر �سلب ًا هذا التغيري على اال�ستقرار العام يف
البالد..
بعد مرور �أربع �سنوات على �أح��داث العنف غري
امل�سبوق يف ��س��وري��ا ،وجل��وء �أك�ث�ر م��ن �أرب�ع��ة
م�لاي�ين م��واط��ن � �س��وري �إىل ال� �ع ��راق وت��رك�ي��ا
ولبنان والأردن� ،أ�صبحت م�س�ألة توفري املياه
لالجئني ال�س�ؤال الأهم بني جميع الأ�سئلة املتعلقة
باالحتياجات الأ�سا�سية وب�شكل خا�ص يف كل من
الأردن ولبنان �إذ يعانيان من �شح املياه �أ�سا�س ًا.
اال�ستنتاج الأول لآث��ار ن��درة املياه يف العقدين
القادمني يف ال�شرق الأو�سط ،وفق ًا للمحللني هو
تغيري �سكاين بالدرجة الأوىل ،ذاك ان ال�سكان يف
حال �شح املياه يف مناطقهم ،يتجهون للمنابع حتى

ولو خارج حدود الوطن و�أقاليمهم التاريخية.
مت ال�ترك �ي��ز ك �ث�ير ًا يف م ��ؤمت��ر جنيف ع�ل��ى ان
املياه مثل الهواء تتجاوز حدود الأوط��ان ،لذلك
ت�ستلزم �أزم��ات املياه �إتفاقات دولية و�إقليمية
خارج اخلارطة الوطنية� .أ�شار اللورد الربيطاين
ج��ون �آل��دارداي����س ب ��أن م�شكلة املياه يف ال�شرق
الأو�سط تقت�ضي التفكري بالفيدراليات ،على غرار
الفيدراليات الأوروبية التي ا�ستلهمت من جتارة
الكونياك بني فرن�سا و�أملانيا عقب احلرب العاملية
الثانية من �أجل �إيجاد احللول للق�ضايا الأمنية
بني البلدين ،وتالها جتارة الفحم وال�صلب عام
 ١٩٥١قبل ان ت�صبح ال �ب��ذرة الأوىل مل�شروع
االحت��اد الأوروب��ي بال�شكل احل��ايل .يرى اللورد
الربيطاين ب�أن املياه يف ال�شرق الأو�سط ميكن
ان تكون بنية حتية مل�شروع فيدراليات �شرق-
�أو�سطية.
العراق على اخلط الأحمر
�إن امل�شكالت احلالية التي يعاين منها العراق يف
ما يخ�ص املياه ،تتمثل يف نوعية املياه و كميتها،
ارتفاع ن�سبة امللوحة ،الهجرة نحو املدن الكبرية
ب�سبب الت�صحر ،انت�شار الأمرا�ض (الكولريا يف

�إن امل�شكالت احلالية التي يعاين منها العراق يف ما يخ�ص
املياه ،تتمثل يف نوعية املياه و كميتها ،ارتفاع ن�سبة
امللوحة ،الهجرة نحو املدن الكبرية ب�سبب الت�صحر ،انت�شار
الأمرا�ض (الكولريا يف الآونة الأخرية)،
الآون ��ة الأخ�ي�رة) ،م�شكلة الإره ��اب وا�ستخدام
امل �ي��اه ك�سالح �ضد ال�سكان م��ن قبل املنظمات
املتطرفة ،داع�ش حتديد ًا ،ت�أثري امل�شاريع الرتكية
على تدفق كمية املياه ونوعيتها �إىل البالد .كل
ه��ذه امل�شكالت ت�ستوجب �إع��ادة ر�سم ال�سيا�سة
املائية يف ال �ع��راق ،لي�س خارجي ًا فقط ،ب��ل يف
ال�سيا�سة الوطنية �أي�ض ًا ؛ وذلك من خالل �إدارة
ر��ش�ي��دة واال��س�ت�ع��ان��ة بالتكنولوجيا اجل��دي��دة
و�إي�ج��اد احللول للمناطق التي تعاين من ندرة
املياه قبل ان يهجرها ال�سكان .ويف ذات ال�سياق
ت�شري غالبية التقارير والدرا�سات املتعلقة باملياه
يف ال�شرق الأو�سط �إىل الإدارة ال�سيئة والتبذير

وال�ت�ل��وث ال�ن��اجت ب�سبب الن�شاط غ�ير ال��واع��ي
لل�سكان املحليني ..تربز خارج احلدود الوطنية
عدة م�شكالت متعلقة باملياه بني العراق وتركيا من
جانب وبني العراق و�إيران من جانب �آخر .تتحكم
تركيا رغم االتفاقات املوقعة مع جارها اجلنوبي
وبياناتها الر�سمية ب�ضخ املياه ونوعيتها ،وت�شري
توقعات م��راك��ز ال��درا� �س��ات اخلا�صة مب�ستقبل
املياه �إىل �إمكانية تعر�ض نهر الفرات �إىل جفاف
كامل بحدود  ٢٠٤٠ب�سبب كل تلك ال�سدود التي
بنتها تركيا عليه ،ناهيك عن امل�شاريع ال�سورية
على النهر ذاته ،وال نن�سى العوامل الطبيعية مثل
التغيري املناخي و موجات اجلفاف التي �أ�صبحت

االنتخابات ..والإحباط

ه�����ذه ال�����دائ�����رة اجل��ه��ن��م�� ّي��ة

يطرح علينا احلكم الذي
�صدر بال�سجن على "�إ�سالم
البحريي" الباحث يف
الإ�سالميات �س�ؤاال جوهريا
وهو :هل هناك جدية
و�إ�صرار حقيقي على جتديد
الفكر الديني و�إعادة النظر
يف اخلطابات ال�سائدة ،ويف
�أدوار امل�ؤ�س�سات الدينية
العمالقة التي تطلق هذه
اخلطابات ،وتدعي �أنها
حتارب التكفري والتطرف
الديني با�سم القراءة
ال�صحيحة للن�ص؟

تقول لنا �شواهد كثرية �أن ال اجلدية
وال الإ�صرار متوفران ،بل �إن اخلطاب
الرائج حتت عنوان "االعتدال" ي�صب
املياه بكفاءة يف طاحونة التكفري ،ومن
ثم التفجري ،وقدميا قال ال�شيخ اليمني
عمر بن عبداحلفيظ "�إن التكفري �أخطر
من التفجري".
وي�ب��د�أ التكفري ال��ذي عرفته التجربة
العربية الإ�سالمية على امتداد الع�صور
و�صوال �إىل ع�صرنا بفر�ض الو�صاية
على العقل با�سم الدين ،ثم الإعالم من
��ش��أن الفقهاء �إىل م�ستوى القدا�سة،
واعتبار �أن قراءتهم للن�صو�ص الدينية
ه��ي ال �ق��راءة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي الب��د من
اعتمادها كمرجعية ،وهو ما يقت�ضي
ح�صار ومالحقة املخالفني و�صوال �إىل
قتل بع�ضهم.
وت�ت�ك��رر ه��ذه امل�م��ار��س��ات يف حياتنا
اليومية ب��ل وال�سيا�سية ح�ين تنتقل
احل�صانة من الفقهاء الذين يدعون �أن
لديهم تفوي�ضا من الله �سبحانه� ،إىل
�سا�سة يجري ت�أليههم ورفعهم فوق
الب�شر الآخرين ،وي�صبح توجيه النقد
ملمار�ساتهم "كفرا" �أو �شبيها بالكفر ،ثم
تدور الدائرة ال�شريرة وجترى �إعادة
�إنتاج الأف�ك��ار البالية ،وتلعب �أم��وال
النفط دورا �أ�سا�سيا.

�سرتاتيجية جديدة
ق�صارى القول ،يحتاج العراق اليوم اىل �سيا�سة
مائية جديدة ترتقي �إىل م�ستوى الأخطار التي
حت��دق مب�ستقبل ال�ب�لاد� .سيا�سة تعطي ل��وزارة
امل��وارد املائية لي�ست الأهمية الفنية فح�سب ،بل
الأهمية ال�سرتاتيجية يف ر�سم اخلطط امل�ستقبلية
ملواجهة اجلفاف .كما ان البالد بحاجة �إىل معهد
للدرا�سات ال�سرتاتيجية يف ما يخ�ص املياه ،ذاك
اجلامعات العراقية با�ستثناء درا��س��ات متفرقة

لليسار در

قضية للمناقشة

 فريدة النقا�ش

عنوان ًا دائم ًا للمنطقة ،وانت�شارا وا�سعا للمخلفات
ال�صناعية والب�شرية يف حو�ض النهر .وي�ؤثر �أي
خلل يف النهر على ق�سم كبري من الأهوار العراقية
التي تعترب واحدة من �أهم م�صادر التنوع احليوي
لي�س يف العراق فح�سب بل يف املنطقة كلها .كما
هناك م�شكالت متعلقة باملياه مع �إيران على �أنهار
كارون والوند و�سريوان و�أنهار �أخرى تعتمدها
مناطق وا�سعة يف العراق لإنتاج الغذاء والطاقة
وال��ري .وتعتمد �سيا�سة �إي��ران املائية ،وهي من
ال��دول التي �ست�شهد ندرة مياه غري م�سبوقة يف
العقود القادمة ،تغيري جمرى الأنهار نحو املناطق
التي تتعر�ض للجفاف.

مل تركز على �أزمات املياه القادمة وت�أثريها على
الغذاء والتنمية والبيئة والتغيري ال�سكاين يف
ال�ب�لاد ؛ وم��ا يحتاجه الباحثون وال�صحفيون
عن املياه لإ�سناد درا�ساتهم وق�ص�صهم ال�صحفية
يلتجئون �إىل الدرا�سات الأوروبية والأمريكية،
�أو الدرا�سات التي اجن��زت بتمويل امل�ؤ�س�سات
ال�ع��امل�ي��ة .ويف ذات ال���س�ي��اق ،تقت�ضي م�س�ألة
املياه �إعادة �صياغة دور الإعالم الوطني بجميع
�أ�صنافه املرئية وال�سمعية واملكتوبة� ،إ�ضافة �إىل
الإعالم االجتماعي ،ذاك ان التوعية االجتماعية
العامة حول �إدارة املياه يف االحتياجيات اليومية
ال�ت��ي يلعب الإع�ل�ام دور ًا ح�ي��وي� ًا فيها ،ال تقل
�أهمية عن �إدارة الأن�ه��ار والبحريات والأم�ط��ار
املو�سمية ،واالتفاقات الدولية بطبيعة احل��ال.
ه�ن��اك �سرتاتيجيات ج��دي��دة تعتمدها دول يف
�أفريقيا و�آ��س�ي��ا يف م��ا يخ�ص التوعية العامة
حول املياه ،منها تفعيل دور املجتمعات املحلية،
ال�سكان القريبني من الأنهار والأحوا�ض املائية
حتديد ًا ،حلماية هذا امل�صدر احليوي من التلوث
والتبذير والهدر ،وذلك من خالل مراكز ومنظمات
وج�م�ع�ي��ات م��دن�ي��ة وامل��راق �ب��ة ال�ي��وم�ي��ة للحالة
ال�صحية للمياه� ،أي ان ال�سكان ي�صبحون ل�سان
ح��ال الأن�ه��ار واملنابع .و ال نن�سى هنا الإ��ش��ارة
�إىل دور نظام الرتبية والتعليم يف حماية ثروة
امل�ي��اه ،ذل��ك من خ�لال �إدخ��ال الوعي البيئي �إىل
مناهج الرتبية يف جميع م��راح��ل ال��درا��س��ة من
�ضمنها مرحلة الرو�ضة..
تعترب عملية �إعادة تدوير املياه لأغرا�ض �صناعية
و �سقي احلدائق والأ�شجار واحدة من الو�سائل
املتاحة من �أجل احلفاظ على املياه احللوة التي
ي��زي��د �سعرها يف ال �ع��راق م��ن �سعر وق ��ود مثل
“البنزين” ،ففي حني ي�صل �سعر ليرت واحد من
البنزين �إىل  ٤٥٠٠دي�ن��ار ،يزيد �سعر ليرت من
املياه  ٥٠٠دينار.
�إ�ضافة �إىل كل ما ذكر ،يحتاج العراق اليوم �إىل
ت�شريعات جديدة يف الربملان لقوننة املياه و�سبل
حمايتها وطني ًا و �إقليمي ًا� ،آخ��ذ ًا بنظر االعتبار
جميع الدرا�سات والبحوث الوطنية والدولية
حول �أزمات املياه القادمة وت�أثرياتها على التنمية
والغذاء وال�صحة وال�سلم االجتماعي “املفقود”
�أ�سا�س ًا .كما انه بحاجة �إىل تكوين فريق وطني
من اخلرباء والإعالميني وال�سيا�سيني ملفاو�ضات
ال�سنوات القادمة مع دول اجلوار ،ذاك ان الذهب
الأزرق يحل حمل الذهب الأ�سود بعد عقدين �أو
�أقل ،فال يجوز �إ ّال �إبقاء دجلة والفرات.

وال يلتفت كثري م��ن املثقفني لدرا�سة
الآل �ي��ة امل�ج��رب��ة ع�بر ال �ت��اري��خ لت�أليه
ب�شر � �س��واء ك��ان��وا ف�ق�ه��اء �أو �سا�سة
بق�صد حماية امل�صالح غري امل�شروعة،
وال �ت �ع �ت �ي��م ع �ل��ى ال �ف �� �س��اد ،وال �ع �م��ود
الأ�سا�سي لهذه الآلية هو الن�ص الديني
م��ق��روءا ب�ع�ي��ون وع �ق��ول تفتقر �إىل
النزاهة ،وحتركها غالبا هذه امل�صالح،
وي �ل �ع��ب ال �ع �ن��ف اخل��ف��ي �أو امل�ع�ل��ن
دورا يف حما�صرة وتهمي�ش مثقفي
ال�ع�ق�لان�ي��ة وال �ن �ق��د ،ودع� ��اة احل��داث��ة
والعدالة والدميقراطية ،لأن ه�ؤالء هم
القاب�ضون على اجلمر ،الذين ي�سعون
لتحرير العقول كمنطلق لتحرير لقمة
ال�ع�ي����ش وم �ق��اوم��ة اال� �س �ت �غ�لال ال��ذي
يتخذ من الدين �ستارا �سميكا بدعوى
�أن الله �سبحانه ق�سم الأرزاق كما �شاء
واالع�ت�را� ��ض ع�ل��ى ه��ذا التق�سيم هو
الكفر بعينه.
و�إلقاء نظرة �سريعة على الوقائع املمتدة
يف تاريخنا املعا�صر منذ مالحقة الإمام
"حممد عبده" و�صوال �إىل تكفري "ن�صر
حامد �أبوزيد" ،وقتل "فرج فودة" حتى
�صدور احلكم ب�سجن "�إ�سالم بحريي"
ا�ستنادا �إىل قوانني طاملا كافح مثقفون
من �أجل �إلغائها ،تدلنا هذه النظرة على
عدم جدوى احلملة الكالمية الإعالمية
وال�سيا�سية لتجديد الفكر الديني،
و�إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر يف اخل �ط��اب ال�سائد
ال��ذي ينتج التكفري ويحميه .و�سوف
ن�لاح��ظ �أن دوائ ��ر متنفذة يف ال��دول��ة
امل �� �ص��ري��ة ت �ع �م��دت م �ن��ذ ب ��دء �سيا�سة
االنفتاح يف مطلع �سبعينيات القرن
املا�ضي منا�صرة عملية حتويل الدولة
�إىل دول ��ة دي�ن�ي��ة حت��ت ��ش�ع��ار "العلم
والإميان" ،وحيث �أ�صبح "ال�سادات"
هو "الرئي�س امل�ؤمن" ،و�أجرى تعديال

على امل ��ادة الثانية م��ن ال��د��س�ت��ور يف
�صفقة م��ع الإخ ��وان امل�سلمني لتن�ص
على �أن ال�شريعة الإ�سالمية هي امل�صدر
الرئي�سي للت�شريع ب��دال من ال�صياغة
القدمية التي ن�صت على �أن ال�شريعة
هي م�صدر من م�صادر الت�شريع.
ومل يت�أمل النظام احل��اك��م يف حقيقة
�أنّ من ي�سمون �أنف�سهم بالإ�سالميني
هم الذين قتلوا ال�سادات بعد ذلك ،بل
�إن "كرم زهدي" �أح��د ق��ادة اجلماعة
الإ�سالمية التى نفذت عملية القتل قال
"�إن الدولة امل�صرية قدمت لنا امل�ساعدة
ومع�سكرات اجلماعة كانت على نفقة
اجلامعة �أو املحافظ".
ووا�صلت قيادة القوات امل�سلحة بعد
�إزاحة الإخوان من ال�سلطة عرب املوجة
الثانية من الثورة يف  30يونيه 2013
عملية "الطبطبة" على اليمني الديني،
و��ض�غ�ط��ت م��ن �أج���ل اال��س�ت�ج��اب��ة يف
جلنة اخلم�سني �أثناء كتابة الد�ستور
لإمالءات "حزب النور" الذي قاتل �ضد
الن�ص على مدينة الدولة ،وحذف من
الن�ص على ع��دم ج��واز قيام الأح��زاب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ع �ل��ى �أ� �س��ا���س دي �ن��ي �أو
مرجعية دينية ،ح��ذف اجل��زء الأخ�ير
ع��ن املرجعية الدينية ،وعلى �أ�سا�س
منه نبتت الأحزاب الدينية كالفطر.
"�إ�سالم بحريي" ه ��و وم� �ع ��ه كل
التوجهات العقالنية النقدية يف حياتنا
ال�ف�ك��ري��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة ��ض�ح��اي��ا ع��دم
اجلدية� ،إذ �أ�صبح �شعار جتديد الفكر
الديني م��ر��ص��ودا لال�ستهالك املحلي
دون ر�ؤية �شاملة ومو�ضوعية لإجناز
مثل هذا التجديد ،واملثقفون مطالبون
بدرا�سة الق�ضية على هذا النحو وهم
يراهنون على الوعي ال�شعبي اجلديد
خروجا من هذه الدائرة اجلهنمية.

طالب الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي املواطنني املقيدة �أ�سما�ؤهم
يف جداول الناخبني ب�أن يحت�شدوا للت�صويت الختيار ممثليهم
يف �أول جمل�س ت�شريعي "جمل�س النواب" يتم انتخابه طبقا
للد�ستور اجلديد ال�صادر يف يناير  ،2014ورددت �أجهزة
الإع�ل�ام الر�سمية واخلا�صة والأح ��زاب وال�ق��وى ال�سيا�سية
نف�س الدعوة ،كان هناك تخوف من عدم �إقبال امل�صريني على
انتخابات جمل�س ال �ن��واب ،وت��راج��ع ن�سبة ال��ذي��ن �سيدلون
ب�أ�صواتهم عن الن�سبة التي حتققت يف اال�ستفتاء على الد�ستور
( %38.6ممن لهم حق الت�صويت) �أو يف انتخابات رئا�سة
اجلمهورية (.)%47.45
وميكن �إرجاع هذا التخوف �إىل ما ميكن مالحظته ب�سهولة من
حالة �إحباط عامة نتيجة �إح�سا�س املواطنني ب�أن غالبية �أهداف
و�شعارات ثورتي  25يناير و 30يونيو مل تتحقق يف الواقع،
بل وال توجد �أي بداية حقيقية ت�شري لتوجه احلكم القائم
لتحقيقها ،خا�صة يف جمالني رئي�سيني:
الأول يتعلق بال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية ،فقد كان
�أح��د �أ�سباب ث��ورة  25يناير  ،2011ال�سيا�سات االقت�صادية
واالجتماعية التي بد�أ تطبيقها يف م�صر عام  1974حتت ا�سم
"التثبيت والتكيف الهيكلي" القائمة على ان�سحاب الدولة من
اال�ستثمار والتنمية وال��ره��ان على القطاع اخلا�ص املحلي
والأجنبي وال�سوق الر�أ�سمايل يف اال�ستثمار والتنمية وتوفري
اخلدمات الأ�سا�سية ،فقد �أدت هذه ال�سيا�سات املعتمدة على
رو�شتة �صندوق النقد والبنك الدوليني �إىل تدفق وتراجع
التنمية ،وازدياد ن�سب الفقر والبطالة و�شيوع الف�ساد.
وتوقع الر�أي العام بعد �صدور الد�ستور اجلديد الذي احتوى
على ن�صو�ص وا�ضحة ت�ضمن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
لكل طبقات ال�شعب وحتقيق العدالة االجتماعية ،ثم توىل
"امل�شري" عبدالفتاح ال�سي�سي من�صب رئي�س اجلمهورية
طارحا برناجما يتمثل �شعارات الثورة "عي�ش  -حرية  -عدالة
اجتماعية  -كرامة �إن�سانية" توقع امل�صريون �أن يتبنى القادة
اجلدد �سيا�سات اقت�صادية واجتماعية جديدة جت�سد �أهداف
الثورة وتنحاز للغالبية املحرومة ،ولكن املمار�سة العملية
للحكومات املتتالية بعد ثورة  25يناير وللرئي�س بعد انتخابه،
�أك ��دت ا�ستمرار نف�س �سيا�سات الأزم���ة ،وال��ره��ان على من
ي�سمونهم "رجال الأعمال" و�أغلبهم ينتمي �إىل القطاع الطفيلي
من الر�أ�سمالية املحلية ال�ضعيفة �أ�صال املتحالفة مع ر�أ�س املال
الأجنبي.

 ح�سني عبد الرازق
ال�سبب الثاين حلالة الإحباط هو ا�ستمرار تر�سانة القوانني
واملواد القانونية التي تنتهك احلريات العامة ومبادئ حقوق
الإن�سان ،بل والإ�ضافة �إليها ،فم�صر مازالت حتكم بقوانني
� �ص��ادرة يف ع�ه��د االح �ت�لال واحل �م��اي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة وع�ه��ود
الديكتاتورية وحكم الفرد ،مثل القانون رقم  28ل�سنة 1910
الذي يفر�ض العقاب على اتفاق �شخ�صني �أو �أكرث  -حتى ولو
كان اتفاقهم لغاية م�شروعة � -إذا كان ارتكاب اجلنايات �أو
اجلنح من الو�سائل التي لوحظت يف الو�صول �إليه ،وقانون
التجمهر رقم  10ل�سنة  ،1914وقانون الطوارئ ،وعديد من
م��واد قانون العقوبات ،وقانون تنظيم فر�ض احلرا�سة 34
ل�سنة  ،1971وقانون الأح��زاب  40ل�سنة  1977وتعديالته..
و�صوال �إىل قانون تنظيم التظاهر الذي قيد احلق الد�ستوري
يف التظاهر ويزيد من تعقيد املوقف انحياز امل�شروع لنظام
االنتخاب باملقاعد الفردية ( %80من �أع�ضاء جمل�س النواب)
واعتماد نظام القائمة املطلقة ( %20من املقاعد) التي ال يوجد
لها �أي مثيل يف ال�ع��امل ،وه��و النظام ال��ذي يعطي الأول��وي��ة
ل�شخ�ص املر�شح ولأ�صحاب املاليني املنتمني لعائالت كبرية
وق�ب��ائ��ل وع�شائر ون ��واب اخل��دم��ات ،على ح�ساب ال�برام��ج
والأحزاب والدور الت�شريعي والرقابي لنائب جمل�س النواب،
ويعد �إنتاج ظاهرة امل�ستقلني الذين ال ي�شكلون تيارا �أو تكتال
�أو اجتاها �سيا�سيا ،وه��ي ظاهرة �سلبية م�صرية ال تعرفها
الدول الدميقراطية.
ومع ذلك فالرهان لتجاوز كل ذلك على ال�شعب امل�صري الذي
فاج�أ اجلميع بثورتني يف �أقل من عامني ،و�أزاح رئي�سني يف
� 16شهرا ،وق��د يفاجئنا م��رة �أخ��رى بانتخاب جمل�س نواب
يعرب عن القوى احلقيقية املوجودة يف املجتمع ،ويتبنى عمليا
مبادئ و�أهداف الثورة.
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ثقافة
منطقة محررة

ينبغي دوم ًا �أن يكون لنا ثمة �شكل من ر�ؤية خارج نطاق الر�ؤية
العلمية لال�ستمرار يف هذه احلياة

 جنم وايل

زيارة ملعر�ض الكتاب الدويل
يف كو�ستاريكا

ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي

* يلحظ املرء غالبا �أن هناك ا�ستجابة قوية يف
الكثري من �أعمال ��ك مل�س�ألة تثري االنتباه وغالبا
ما يبخ�س النا�س قدرها و�أعني بها رومان�سية
املعرف ��ة  .لو قدر لك ان تكتب ��ي كتابا �أكادمييا
مهما وكبريا ففي �أي املو�ضوعات �سيكون؟
 ل ��و �أدركت متاما ب�أن مل يعد بو�س ��عيكتاب ��ة �أية رواي ��ة بعد اليوم ف�س�أ�ش ��رع
ف ��ورا يف كتاب ��ة كت ��اب يتن ��اول ت�أث�ي�ر
نابليون يف الرواية الأوربية  .مل يفعل
اح ��د هذا من قبل على حد علمي  ،لكنني
�س�أحتاج حياة كاملة �أخرى كما �س�أحتاج
للذهاب يومي ��ا اىل املكتب ��ة الربيطانية
والتنقيب يف كل ركن فيها � .أدرك متاما
ان لي� ��س ب�إمكاين فع ��ل هذا االن و لي�س
مبقدوري حتم ��ل تبعات التفكري فيما ال
ميكنني فعله .
* لي�س �صدفة ان لديك ن�سبة قراءة عالية جدا
ل ��دى اجلمه ��ور االوروبي الذي يتاب ��ع �أعمالك
كثريا .متى بد�أت تدركني هذا ؟
 لطامل ��ا رغب ��ت �أن �أك ��ون مواطن ��ة�أوروبي ��ة ( مبعنى مواطن ��ة للقارة كلها
املرتجم ��ة) ول�س ��بب ب�س ��يط وبديهيوهو انني جيدة يف تعلم اللغات � .أحب
البل ��دان لأنن ��ي اح ��ب لغاته ��ا  .تعلم ��ت
الفرن�س ��ية واالملانية والالتينية �إ�ضافة
اىل االنكليزي ��ة طبع ��ا يف املدر�س ��ة ث ��م
اتبعته ��ا الحقا بالإيطالي ��ة يف كامربدج
لأمتكن م ��ن قراءة دانتي  .هذا يعني �أن
ب�إمكاين اليوم ان �أقر�أ االدب االوروبي
ب�إيقاع لغاته اال�ص ��لية  .ال اعتقد حقا �أن
كانت لدي مقروئية �أوروبية معتربة اال
بعد ان ن�شرت روايتي ( ا�ستحواذ).
* نلم ��ح دوم ��ا ح�سا من التعاط ��ف يف �أعمالك
 :قناع ��ة ب�أهمي ��ة كون امل ��رء ذا مروءة جتاه ما
ي�شع ��ر او يفك ��ر في ��ه النا�س  -حتى ل ��و كانوا
�أنا�س ��ا متخيل�ي�ن  . -ال اعتق ��د ان هناك الكثري
م ��ن الك ّتاب مم ��ن ميكنهم كبح جم ��اح الإغواء
الطاغ ��ي بال�سخري ��ة م ��ن النا�س  .كي ��ف ترين
هذا؟
 قد يعتقد البع�ض ان هذه �سمة �ضعفلكنن ��ي فعال �أخ�ش ��ى كثريا م ��ن فكرة �أن
ي�س ��خر �أنا�س من �آخري ��ن .ال ازال �أذكر
كي ��ف كن ��ت طفل ��ة �أجل� ��س يف املقاع ��د
اخللفية من الف�ص ��ل الدرا�سي و�أتعجب
من ق ��درة التالمذة على ال�س ��خرية املرة
م ��ن معلم ��ة الفرن�س ��ية ال�ش ��ابة و كن ��ت
ات�س ��اءل  :هل ثمة احد م ��ا على االر�ض
ميكن ��ه ال�ش ��عور مب ��ا كان ��ت ت�ش ��عر ب ��ه
امل�س ��كينة ؟  .يع ��ود ال�س ��بب يف ه ��ذا
ال�ش ��عور النبيل جزئيا اىل والدي الذي
مل �أ�س ��معه يتفوه بكلمة من ّفرة بحق اي
�أح ��د رغم ان ��ه كان رجال �ص ��لبا و بعيدا
عن �أي ��ة مظاهر تن ��م عن رق ��ة عاطفية .

�أثرت مرة مع ( �أيري�س مردوخ ) ال�سبب
الكامن وراء رغب ��ة معظم النا�س يف ان
يدل ��وا مبالحظ ��ات �س ��اخرة ع ��ن كيفية
ارت ��داء النا� ��س ملالب�س ��هم او التعب�ي�ر
عن �أنف�س ��هم ف�أجابت ب�أن كل الروائيني
يفعل ��ون ذل ��ك يف الع ��ادة وهو م ��ا �أثار
ده�ش ��تي حقا لأنني اعلم جي ��دا ب�أنها مل
تكن من هذا النوع من الروائيني.
* ه ��ل �شخ�صيات ��ك م�أخ ��وذة عن من ��اذج من
العامل الواقعي؟
 لي� ��س م ��ن �شخ�ص ��ية يف روايت ��ي (ا�س ��تحواذ) متاث ��ل �شخ�ص ��ية حقيقي ��ة
يف الع ��امل الواقع ��ي با�س ��تثناء ( م ��ود
 ) Maudالتي رمبا كانت تتماثل مع

طالب ��ة يل كان ��ت جميلة ج ��دا ومواظبة
على عقد �ش ��عرها بقوة مبنديل اخ�ض ��ر
تبدو يل ك�أنها نوع من تعذيب ذاتي  .مل
اكن اع ��رف مِ َ
ل كانت دائبة على فعل هذا
رغ ��م �إنها كانت جميلة ج ��دا  .اخربتني
اح ��دى بنات ��ي م ��رة �أن جيلهم يخ�ش ��ى
كلمة "حب" وانهم يف�ض ��لون ا�ستخدام
كلم ��ة بديل ��ة عنها وه ��و ما �أك ��د ر�ؤيتي
�أن م ��ن اخلطري للغاي ��ة ان تكتب رواية
ملن هم �أ�ص ��غر منك وهو �أمر دفعني اىل
اال�ستعانة ب�شواهد �صغرية بغية تقريب
الأمور اىل مدارك ذلك اجليل.
* يلح ��ظ املرء يف كتبك �أنك يف غاية االهتمام
بالعلم لكنك ت�ستك�شفني اي�ضا تلك االن�شغاالت

ال�سحري ��ة الت ��ي متي ��ز ب�ي�ن الباح ��ث العلم ��ي
وامل�شعوذ؟
 �أعتقد انني عقالنية متاما لكنني اظنيف الوقت ذاته �أن �أو�صافنا للعامل لي�ست
كافية با�س ��تخدام العل ��م لوحده واعتقد
�أي�ض ��ا ان النظريات العلمية تف�ش ��ل يف
بيان �أهمية االن�س ��ان يف الطبيعة متاما
مثلما يف�شل ال�سحر �أو النا�س املتدينون
رغم �أنن ��ي �أقف بقوة اىل جانب العلماء
 .لطامل ��ا ف�ش ��لت يف فهم �س ��بب اجنذاب
النا�س وحاجتهم �إىل جماالت للفهم غري
جمال البحث العلم ��ي اخلال�ص اىل حد
تب ��دو فيه االهتمامات م ��ن خارج نطاق
العل ��م مزروع ��ة يف طبيعتن ��ا الب�ش ��رية

واىل حد اننا نف�ش ��ل يف فهم مِ َ
ل علينا ان
نعلي �ش� ��أن املو�ض ��وعات الأكرث ت�أثريا
يف حي ��اة النا� ��س  :ال ��والدة وال ��زواج
واملوت  .ينبغي دوم ��ا �أن يكون لنا ثمة
�ش ��كل م ��ن ر�ؤي ��ة خ ��ارج نط ��اق الر�ؤية
العلمية لال�ستمرار يف هذه احلياة.
* حتدثت وكتب ��ت كثريا عن الداروينية  ،وقد
ذهل ��ت ملعرفة ان ��ك ترين عالقة ما م ��ن الناحية
الثقافية بني الداروينية واالميان امل�سيحي؟
 بالت�أكي ��د  ،حت ��ى لداروي ��ن ذات ��ه كانثم ��ة ن ��زاع م�ؤمل يف ه ��ذه امل�س� ��ألة التي
تعود جزئي ��ا اىل كون امل�س ��يحية ديانة
تاريخي ��ة � .إن من الأ�س ��هل على املرء ان
يك ��ون بوذي ��ا و داروينيا م ��ن �أن يكون
م�س ��يحيا ودارويني ��ا لأن ال�ص ��ورة
الدارويني ��ة عن التاري ��خ �أفقرت الكتاب
املقد� ��س كث�ي�را  ،ه ��ذه م�س� ��ألة جدي ��رة
باملالحظ ��ة الدقيق ��ة فيما يخ� ��ص كتابة
الرواية التي هي �س ��رد عن �شخ�ص ��يات
متج�س ��دة �،إذا عاينت هذه ال�شخ�صيات
من وجهة النظر الداروينية ف�ستخ�س ��ر
الرتكي ��ب الكتاب ��ي املقد�س ال ��ذي ميثل
هيكل هذا ال�س ��رد مع كل املعتقدات التي
حتف ��ظ كرامة الكائ ��ن الب�ش ��ري  .انتبه
بع� ��ض ك ّت ��اب القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر اىل
هذه املع�ض ��لة فيم ��ا مل ينتبه لها اخرون
 ،ال �أظ ��ن مث�ل�ا �أن ديكن ��ز ر�أى العقلي ��ة
الكامن ��ة وراء فه ��م كه ��ذا بينم ��ا فهمها (
براوننك  ) Browningبعمق وقوة
ومت�سك بر�ؤيته امل�سيحية �أكرث رغم انه
كان يظن انه ��ا تقوم على اعتبارات غري
حقيقية.
* و�أخ�ي�را ال بد م ��ن �س�ؤال ال ميكن يف العادة
جتاوزه :ما هي عاداتك الكتابية؟
 ال �أزال اكت ��ب بالي ��د روايات ��ي و�أيمو�ض ��وع �أراه جدي ��ا � .أن ال�س� ��ؤال عن
الع ��ادات الكتابي ��ة لي� ��س بديهي ��ا كم ��ا
يبدو �إذ الزال ��ت عبارة ووردزورث عن
"ال�ش ��عور بح�س ��ب رغبة القلب" متلي
عل ��ي م ��ا اري ��د كتابت ��ه و�أنني ل�ش ��ديدة
احل�سا�سية جتاه هذه الرغبة و هو االمر
ال ��ذي يف�س ��ر عدم رغبتي يف ا�س ��تخدام
الكومبيوتر لأنن ��ي �أرى الورقة الكاملة
التي �أكتب عليها قطعة من حياكة متقنة
ال تنف ��ع معه ��ا عمليات القطع والن�س ��خ
 cut - and - pasteال�شائعة لأنني
ال �أرت ��اح اال بر�ؤية الورق ��ة كاملة  ،لكن
من جهة اخرى �أكتب �أعمايل املخ�ص�صة
لل�صحافة على الكومبيوتر حتى �أ�ستفيد
من ع ��داد الكلم ��ات ال اك�ث�ر !! لكنني مل
�أكتب رواية �أبدا بغري ا�ستخدام القلم و
الورقة فح�س ��ب � .إن كتاب ��ة رواية متعة
عظمى يل.
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الدورة ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة ملعر�ض الكتاب الدويل يف كو�ستاريكا التي
انطلق ��ت يف عا�ص ��مة البالد �س ��ان خوزية من يوم اجلمعة امل�ص ��ادف
 18ت�ش ��رين االول اجلاري حتى يوم الأحد امل�ص ��ادف  27منه� ،شارك
فيها  238عار�ض� � ًا حمليني و�آخرين قادمني من بلدان �أخرى ،احل�صة
الكبرية منهم جاءوا من بلدان �أمريكا الو�س ��طى .اليهم ما يتعر�ض له
النا�ش ��رون يف �أمريكا الو�س ��طى من �ص ��عوبات ،كما �أ�شرنا يف عمود
الأ�س ��بوع املا�ض ��ي ،مثلما ال يهم �أن ك ّتاب البلدان ال�س ��تة التي ت�ش ��كل
�أم�ي�ركا الو�س ��طى ،غواتيماال ،ال�س ��لفادور ،هندورا� ��س ،نيكاراغوا،
كو�س ��تاريكا وبنما ،يعانون من م�ش ��اكل الن�ش ��ر� ،إال �أن املعر�ض الذي
يُقام �س ��نوي ًا يف عا�ص ��مة كو�س ��تاريكا� ،س ��ان خوزيه ،هو فر�صة لكي
يلتقي كتاب �أمريكا الو�سطى ،لكي يقدموا جديدهم ،ال يهم �أن بع�ضهم
مل يجد كتابه معرو�ض� � ًا هناك ،لأن نا�شره مل ي�أت لهذا ال�سبب �أو ذاك،
كما ح�صل للكاتب ال�سلفادورنية "فاني�سا نونييز حنظل" ،التي قدمت
روايتها يف املعر�ض "الرب ميتلك اخلوف" ،وك�أنها تنب�أت بذلك ،لذلك
حمل ��ت كتبها معها ،توزعها على الأ�ص ��دقاء ،لي�س ��ت هي الوحيدة يف
ذل ��ك ،الكاتب ��ة الغواتيمالي ��ة ديني�س ف -فونخ ��ال ( 1977غواتيماال
�س ��يتي) ه ��ي الأخ ��رى حملت روايته ��ا "�آنا ت�ض ��حك" ،ال�ص ��ادرة عن
نف�س الدار التي �ص ��درت عنها رواية فاني�س ��ا حنظل ،كاتب �آخر حمل
حقيبة كتبه معه هو الكاتب البنمني كارلو�س رايرت ملو (بنما �سيتي
 ،)1971رغم �أن روايته "املدن�س ��ات" �ص ��ادرة عن دار ن�ش ��ر مرموقة:
بالنيتا� .إرباك يف ال�ش ��حن؟ عدم وجود اهتمام؟ من ال�ص ��عب االجابة
على ذلك ،لأن اجلولة اال�ستطالعية خالل �أروقة املعر�ض وخا�صة يف
�أيام نهاية الأ�س ��بوع ،ترينا كيف �أن االزدحام ي�س ��يطر على املعر�ض،
و�أن �أغل ��ب ال ��زوار يخرج ��ون وق ��د امت�ل��أت �أكيا�س ��هم البال�س ��تيكية
بالكتب.
طبع ًا كما يف كل معر�ض ،ي�سيطر الكتاب النجوم على �أجواء املعر�ض.
هذا العام كان االحتفاء اخلا�ص ب�ش ��اعر نيكاراغوا و�أمريكا الو�سطى
الأب �أرن�س ��تو كاردين ��ال ( ،)1925فبمنا�س ��بة عي ��د ميالده الت�س ��عني
ال ��ذي م� � ّر قبل ف�ت�رة قريبة ،عر� ��ض جن ��اح نيكاراغوا الذي �أر�ش ��فت
عليه النا�شرة �س ��لفادورا نافا�س طبعة خا�صة من �سريته ومن �أعماله
ال�ش ��عرية املختارة ،و�أمام البو�س�ت�ر الذي ت�ص ��در اجلناح ومع �شرب
ك�ؤو�س �ص ��غرية من روم نيكاراغوا امل�ش ��هور "كاني ��ا دي فلوري�س"،
جل�س ال�شاعر امل�سن ب�سدارته البا�سكية ونظارته املدورة على كر�سيه
املتح ��رك ،يعطي املقابلة تلو املقابلة ،ك�أن الق�س امل�ؤمن يريد �أن يثبت
�أنه ما يزال بكامل قوته وعافيته ،رغم �أنه حتى ال ي�ستطيع دفع كر�سيه
لوح ��ده .جن ��م املعر�ض الكبري كان �أي�ض� � ًا �س�ي�رجيو رامريز()1942
الذي ق ��دم روايته اجلديدة "�س ��ارة" (دار الن�ش ��ر الفاغوارا)� ،أي�ض� � ًا
جنمة املعر�ض كانت جيوكوندا بيلي ،نعم ،كان ملفت للنظر �س ��يطرة
املثقفني النيكارغوانيني على �أجواء املعر�ض.
"دائم ًا كان هدفنا ومنذ �أول دورة للمعر�ض عام  ،1999احت�ض ��ان
�أدب �أم�ي�ركا الو�س ��طى" ،تق ��ول وزي ��رة الثقاف ��ة وال�ش ��باب ال�س ��يدة
�س ��يلفيان دوران �س ��الفاتيريا ،عل ��ى �س� ��ؤال لن ��ا ع ��ن امليزة اخلا�ص ��ة
للمعر�ض" ،دعم وت�ش ��جيع اقامة الندوات ،وف�س ��ح املجال للقطاعات
التي تعلب دور ًا بطولي ًا يف ن�ش ��ر الثقاف ًة" .قرابة  230ندوة وقراءة
وطاوالت م�س ��تديرة نظمها املعر�ض يف ه ��ذا العام .املجال التطبيقي
لكالم الوزيرة ،هي االحتفائيات التي متت .قرابة  230ندوة وقراءة
وطالوات م�ستديرة نظمها املعر�ض ،ويف �أغلب تلك االحتفاالت و�أي�ض ًا
يف اجلل�س ��ات اخلا�ص ��ة والتعقيب ��ات ،دار احلدي ��ث عن خ�صو�ص ��ية
�أمريكا الو�س ��طى و�أدبها ،من هي �أمريكا الو�سطى التي نتحدث عنها،
كمج ��ال للتطور ومكان للتبادل الثقايف بني �أجيال خمتلفة� ،أي�ض� � ًا مت
احلديث ب�ص ��وت عال عن العزلة التي تعي�ش ��ها �أمريكا الو�س ��طى ،عن
نظرة بقية �أمريكا الالتينية لها والعامل ب�ص ��فتها بلدان متخلفة� ،أدبها
متخلف �أي�ض ًا.

متابعات

�إ�شكالية الأجنا�س الأدبية يف النقد العربي

حمورها الدعوة �إىل تن�سيق وعمل م�شرتك بني املحافظات ك ّلها

جمموعة ال�سيا�سات الثقاف ّية يف ندوة جديدة بال�سليمانية
ال�سليمانية /املدى

متابعة /املدى
�ض� �يّف البيت الثق ��ايف البابلي التاب ��ع اىل دائرة العالقات
الثقافية يف وزارة الثقافة بالتعاون مع رابطة التدري�سيني
الرتبويني /فرع بابل �أ�ستاذ النقد يف جامعة دياىل الدكتور
فا�ضل عبود التميمي للحديث عن مو�ضوع ( النقد العربي
القدمي و�إ�شكالية الأجنا�س الأدبية ) .
افتتح الباحث حما�ض ��رته ب�س� ��ؤال هل عرف النقد والنقاد
الع ��رب القدامى نظري ��ة الأجنا� ��س وهل ا�ش ��تغلوا عليها؟
وتالها ب�أجوبة لنقاد عرب �س ��ابقني لهم الريادة يف درا�سة
�أجنا� ��س الأدب ،م�ش�ي�ر ًا �إىل � ّأن الف ��رق ب�ي�ن الأغرا� ��ض
والأجنا� ��س الأدبي ��ة �شا�س ��ع وكب�ي�ر ،م�ست�ش ��هد ًا ب�أق ��وال
و�ش ��هادات لع ��دد م ��ن النق ��اد ذك ��ر منه ��ا� :أن �أحده ��م ينفي
معرفته لهذه النظرية وعدها دخيلة على الأدب واحل�ضارة
العربية ،وهذا ما �أكده الناقد العراقي فا�ضل ثامر حني قال
� ّإن ال دالل ��ة وا�ض ��حة عليه �.أما ر�أي الباحث يف املو�ض ��وع
ف�إنه ي�ؤكد وجود �إ�ش ��ارات و�إحاالت و�أفكار ،وهي ت�ش ��كل

ج ��ذر ًا مهم� � ًا ،وه ��ذا اجلذر ال ميك ��ن اال�س ��تهانة به ويجب
التعويل عليه ،كما و�أ�ش ��ار �إىل �أن هناك �أكرث من ناقد قدمي
�أكد وجود �أجنا�س �أدبية ومنهم الباقالين واجلاحظ الذي
دعى �إىل معرفتها والتفريق بينها ،و�ض ّم ك ّل لون �إىل لونه،
والب� � ّد من دعوى مهمة لفهم هذه النظرية عن طريق القر�آن
الك ��رمي ،وهن ��اك من ا�ستح�ض ��ر ه ��ذا املو�ض ��وع من خالل
املتابعة واملقارنة مع �آيات القر�آن ودرا�سة لغة ذلك الع�صر
م ��ع العل ��م واالعرتاف �إن العالق ��ة للقر�آن بال ��كالم والنظم
ال ��ذي كان يق ��ال و�إن الق ��ر�آن الك ��رمي لغة ترتف ��ع وترتقي
ع ��ن لغ ��ة الأدب العرب ��ي �.أم ��ا ع ��ن ق�ض ��ية والدة الأجنا�س
يقول الباحث �أنها ولدت مع والدة ال�ش ��عر والنرث ب�أنواعه
املختلف ��ة .وتبادل احل�ض ��ور من �أدباء و�ش ��عراء ونقاد مع
ال�ضيف الأ�سئلة والأجوبة حول مو�ضوع البحث .
وعل ��ى هام� ��ش الأم�س ��ية ومن باب ف�س ��ح املج ��ال للطاقات
ال�ش ��ابة الذي يتبناه البيت الثقايف يف بابل �ألقت ال�ش ��ابة
�س ��ارة ح�س ��ن جمموع ��ة م ��ن املق ��االت الأدبية الت ��ي نالت
ا�ستح�سان احل�ضور .

يف خط ��وة �أخ ��رى للمجموع ��ة
الوطن ّي ��ة لل�سيا�س ��ات الثقاف ّي ��ة يف
الع ��راق� ،أقام ��ت م� ّؤخ ��ر ًا يف مقه ��ى
كالتوري بال�سليمانية ،ندوة جديدة
بعنوان "الثقافة العراقيّة ..خطابات
وهو ّي ��ات" ،م ��ن �أجل تو�س ��يع مدى
املعرف ��ة بامل�ش ��روع واال�س ��تماع
ملالحظ ��ات املثقف�ي�ن الك ��رد ع ��ن
اخلطوات املقبلة وبالأخ�ص املتع ّلق
منه ��ا مبو�ض ��وعة "الت�ش ��ريعات
الثقافيّة".
ق� �دّم الندوة للجمهور ال�ش ��اعر طيب
جبار مع ّرف� � ًا بطبيعة عمل املجموعة
وما ت�س ��عى �إليه ،ث� � ّم افتتح احلديث
الناق ��د ال�س ��ينمائي ع�ل�اء املفرج ��ي،
مب ّين� � ًا م�ب�ررات ت�ش ��كيل املجموع ��ة
�ضمن �س ��ياقها العابر للإطار املحلي،
باعتبار � ّإن هناك جمموعة لل�سيا�سات
العربي ،لديه ��ا فروع يف
يف الع ��امل
ّ
عربي ،وهدفها الأ�سا�س
بلد
�أكرث من
ّ
تق ��دمي ت�ص ��وّ رات وحماول ��ة �إيجاد
حل ��ول للم�ش ��كالت الت ��ي يواجهه ��ا
الو�س ��ط الثق ��ا ّ
يف� ،ض ��من حم ��اور
�أ�سا�س� �يّة (البح ��ث يف �س ��بل دع ��م
الإنتاج الإبداعي ،والت�أ�س ��ي�س لبيئة
قانونية للعمل الثقا ّ
يف).

و�أو�ض ��ح املفرج ��يّ �" :إن املجموع ��ة
بع ��د م�ؤمتره ��ا الت�أ�سي�س ��ي ببغداد،
ومن ث� � ّم ندوته ��ا التعريف ّي ��ة الأوىل
يف مي�س ��ان ،جاءت �إىل ال�س ��ليمانية
ملا فيه ��ا من نخب ��ة ثقافيّة وح�ض ��ور
وا�ض ��ح للثقاف ��ة يف الأحي ��اء
وال�ش ��وارع واملقاه ��ي� ،إ�ض ��افة �إىل
وج ��ود حرك ��ة للن�ش ��ر وت�س ��ويق
الكت ��اب و�إن تعر�ض ��ت �إىل االهتزاز
الآن ب�سبب الو�ضع االقت�صادي".
وذك ��ر �أخ�ي�ر ًا" :التواج ��د هن ��ا ب�ي�ن
مثقف ��ي ال�س ��ليمانية؛ للخ ��روج
بح�ص ��يلة �أك�ث�ر �إملام� � ًا بالثقاف ��ة
العراق ّي ��ة وخطاباته ��ا وهويّاته ��ا
املتنوّ عة ،و�أن ن�سمع مالحظات �أكرث

كي تدرج �ض ��من اال�س ��تبيان املرتقب
للمجموعة".
بعدها �أ�شار ال�ش ��اعر ح�سام ال�سراي
�إىل م ��ا تواجه ��ه املجموع ��ة م ��ن
�ص ��عوبات توقعته ��ا م�س ��بق ًا ،ومنها
"�إ ّنها لي�ست -مثلما يعتقد البع�ض-
ّ
منظم ��ة �أو جت ّمع ��ا لإقام ��ة �أن�ش ��طة
ثقافيّة و�أدبيّة ،و� مّإنا جماعة �ض ��غط
م ��ن �أجل تق ��دمي �أف ��كار ،حت ّركت يف
العا�ص ��مة ووجه ��ت مقرتحاته ��ا �إىل
�أم�ي�ن بغ ��داد ب�ش� ��أن ت�س ��مية بع� ��ض
ال�ش ��وارع ب�أ�س ��ماء مبدع�ي�ن روّ اد
مثل مظفر النواب و�ض ��ياء العزاوي
و�ص�ل�اح الق�ص ��ب ،كما �إ ّنها تريد �أن
يكون هناك تن�س ��يق وت�ش ��اور ب�ش�أن

عم ��ل املجموع ��ة املقب ��ل ال ��ذي ه ��و
الأهم".
وذك ��ر ال�س ��راي" :نح ��ن ن ��درك � ّإن
الواق ��ع العراق � ّ�ي ك ّل ��ه واق ��ع حمبط
بال�ض� � ّد م ��ن الثقاف ��ة �أو التفك�ي�ر
بخط ��وة �إىل الأم ��ام ،لك ��ن ه ��ل نظل
ننتظر ا�س ��تقرار الأو�ضاع ثم نبحث
يف �أمور وملف ��ات معطلة وال يجري
احلوار ب�ش� ��أنها ويف مقدمتها البيئة
القانونية املنا�سبة للعمل الثقا ّ
يف".
ون ��وه �إىل �أن "املجموع ��ة بع ��د
التعري ��ف ب�أهدافه ��ا تتوج ��ه الآن
لال�س ��تعداد �إىل م�ؤمت ��ر ثق ��ايف عام
في ��ه ع ��دة ور�ش عم ��ل ،تك ��ون مواد
للحراك املقبل على م�ستويات ثقافية

(ب�ي�ن التجمعات والنخ ��ب الثقافية)
وت�شريعية �أي�ض ًا".
وف�س ��ح املج ��ال �أم ��ام ع ��دد م ��ن
املداخ�ل�ات� ،إذ ت�س ��اءل الكات ��ب
واملرتج ��م عبدالل ��ه طاهر الربزجني
ع ��ن هوية م�ؤ�س�س ��ة امل ��ورد الثقايف
الداعم ��ة ملث ��ل ه ��ذه املجموع ��ة،
ومت ّن ��ى مدي ��ر البي ��ت الثق ��ايف يف
�أربي ��ل دل�ي�ر عل ��ي حم ��ه ب� ��أن يكون
هناك �إل ��زام لربملان �إقليم كرد�س ��تان
لتطبي ��ق م ��ا يتحقق يف بغ ��داد ،و�إن
على املجموعة التفك�ي�ر باملحافظات
الكرد�س ��تانية ،وحت ��دث مدي ��ر ع ��ام
مديرية الثقافة يف ال�سليمانية بابكر
دزه ئي عن الف�ض ��اء ال�سيا�سي الذي
ال ي�س ��مح للمثقف بالعم ��ل ،يف حني
�أك ��د ال�ص ��حايف والكات ��ب م�ش ��رق
عبا�س �إن "الو�ضع القانوين للمثقف
تعوزه �أدوات �ض ��غط ب�صرف النظر
عن ظ ��روف البلد التي يتعر�ض �إليها
املثقف ،مع �ض ��رورة ترميم القطيعة
الثقافية واللغوية التي ن�شعر بها مع
�أ�صدقائنا يف كرد�ستان.
و�أج ��اب املفرج ��ي وال�س ��راي ع ��ن
املداخ�ل�ات والأ�س ��ئلة مبزي ��د م ��ن
الإي�ضاح وال�ش ��رح ،ومنها � ّإن اجلهد
تراكم ��ي يتط ��ور بوج ��ود ت�ض ��امن
وا�سع ،و�إن "املورد م�ؤ�س�سة اقليمية
داعم ��ة للحراك الثقايف امل�س ��تقل يف
العامل العربي".
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جوا�سي�س القنبلة الذرية  :عائلة روزنربغ
 ك�������ت�������اب دان����������ي����������ال ل���������ـ �إي��������������ل دوك���������ت���������ورو
جوا�سي�س  ،م����ؤام���رات وحت��ق��ي��ق ذك���ي م��ن �أج���ل ال��و���ص��ول اىل احلقيقة
بعد ت�أثره ملحاكمة جوليو�س و�إيثيل روزنربغ يف عام  ،1971ا�صدر �إيل دوكتورو رواية �ست�ؤكد الدليل امل�ؤكد للمو�ضوع .بعد
ان غادر جوليو�س املحكمة الفيدرالية� ،إثر توجيه التهمة اليهما ،بالتج�س�س بد�أت ال�صحف تتناول ق�ضيتهما ومنهم – �سام
جوردي�سون  ،يف الكتابة عنهم .ويقول "كان غريب ًا ان اجلو كان �ساخن ًا ،يف ذلك ال�صيف ،عندما مت �صدور احلكم �ضدهما،
باملوت بال�صعقة الكهربائية وت�ساءلت مع نف�سي ،ملاذا �أنا يف نيويورك؟!"
وهك ��ذا تب ��د�أ رواي ��ة �س ��ليفيا ب�ل�اث التي
�ص ��درت ع ��ام  1963بعن ��وان "ارجت ��اج
اجلر� ��س" .وهذه اجلمل ��ة �إفتتاحية ملفتة
للنظ ��ر وه ��ي اي�ض� � ًا تب ��دو خاطئة اي�ض� � ًا
بالدرج ��ة نف�س ��ها ،وتل ��ك اجلمل ��ة ت�ض ��ع
الرواية يف موقع معني او هي العودة اىل
�صيف عام  1953واحلرب الباردة ،عندما
الأجواء هي�ستريية.
وكان احلك ��م ق ��د ُنفـذ بجوليو� ��س و�إيثيل
روزنربغ يف التا�سع ع�شر من حزيران عام
 ،1953وكان ذل ��ك لليوم ت�أري ��خ زفافهما،
قب ��ل  14عام ًا ،وقبل ب�ض ��عة اي ��ام من ذلك
الت�أري ��خ كانا ق ��د ودّعا طفليهما ،مي�ش ��يل
وروبرت ،وكان احدهما يف العا�ش ��رة من
عمره والآخر يف ال�ساد�سة وكان الوالدان
�آنذاك يف مرحلة ال�ش ��باب� ،أحبّا بع�ضهما،
ولكن م�صريهما كان ب�شع ًا.
وال ��راوي يف رواية "�أرجت ��اج اجلر�س"
يقول "مل يهمني الأمر ب�ش ��يء ،ولكنني مل
ا�ستطع منع نف�س ��ي من التفكري يف كيفية
ح ��دوث ذلك الأم ��ر� ،أن يحرما �أحياء حتى
�أع�صابهما".
ويف كت ��اب "داني ��ال" يج ��د الق ��ارئ
ال�صفحات االربع االوىل تثري الأمل ،عندما
ي�ص ��ف دانيال �إعدام والديهما .وكان على
والدته دخول الغرفة بعد تنظيفها من �آثار
والده ،بعد تنفيذ االعدام فيه.

وكان على والدته اجللو�س على الكر�س ��ي
نف�سه الذي كان ي�ش ��غله قبل قليل زوجها،
وكانت رائحة املوت وا�ضحة يف الغرفة.
وكان عليه ��ا حت ّم ��ل االربط ��ة التي ُ�ش ��دت
به ��ا والتي كانت ت�ش ��د زوجها قب ��ل قليل،
وعليه ��ا اي�ض� � ًا حتم ��ل التي ��ار الكهربائ ��ي
وتتحمله ،بعد ان ف�شلت التجربة االوىل،
ويع ��ود القائ ��م بالعملي ��ة ب�إع ��ادة تثبي ��ت
اجله ��از و�س ��حب املفت ��اح الكهربائ ��ي اىل
الأ�س ��فل م ��رة اخرى ،وثبت ��ت درجة اعلى
من الفولتات.
�إن م�ش ��هدا خميفا ي�ؤثر حتى يف الأقوياء،
لأن ��ه كان حقيقي ًا ،ويف ع ��ام  1971كتبت
نيوي ��ورك تامي ��ز يف �ص ��فحة (عر� ��ض
الكت ��ب) ان الكتاب الذي ا�ص ��دره دانيال،
قف ��ز يف احلال اىل الدرجة االوىل ،كما ان
دانيال نف�س ��ه ،قفز اىل االم ��ام بني ال ُكتـّاب
الأمريكيني.
ويقول دوكتورو :ان ق�ض ��ية "روزنربغ"
تث�ي�ر ج�س ��ر ًا م ��ن التوت ��ر احل ��اد م ��ا بني
احلقيق ��ة واخلي ��ال" .فنح ��ن نع ��رف
والدي دانيال ا�س ��ميهما بول ورا�ش ��يل او
جوليو�س و�إيثيل روزنربغ.
ان امل�ش ��هد الوح�ش ��ي ،ال ي�ش ��به م ��ا نعرفه
حالي� � ًا حول �إع ��دام الزوج�ي�ن ،وان كانت
اع�ص ��ابك قوي ��ة ،تقدر ان تنظر اىل ق�س ��م
م ��ن و�ص ��ف �ش ��اهد ع ��ن �إيثي ��ل روزنربغ

"ماتت ب�صورة �أق�س ��ى و�أ�شد" من زوجها
وقد ف�ش ��لت العملي ��ة االوىل ،ولكن تبديل
"�س ��ويج" الكهرب ��اء ،حتول ��ت ايثيل اىل
ري�ش ��ة مدخنة و�شبح يت�ص ��اعد من ر�أ�سها
وارتف ��ع عاليا حيث ال�س ��قف ال ��ذي يتدىل
من ��ه �س ��لك كهربائ ��ي ويف نهايته �ض ��وء.
وعل ��ى الرغ ��م مما ر�أى ال�ش ��اهد ،ف ��ان مَن
كان ��وا مع ��ه يعتق ��دون ان ��ه ي�ش ��يد بعدالة
موتها.
واملعا�ص ��رون له يتفقون معه "جوا�سي�س
ميوتون على الكرا�س ��ي" ،وكان روزنربغ
اتهم بت�س ��ليم بع�ض اال�ش ��ياء اىل االحتاد
ال�س ��وفييتي �س ��اعدته على �ص ��نع القنبلة
الذري ��ة ،وق ��ال القا�ض ��ي خ�ل�ال املحاكمة،
انهما �س ��اعدا يف اندالع احلرب الكورية،
وحكم ��ه مهـد الطري ��ق لـ "مكارث ��ر" وكان
الأم ��ر كارث ��ة للي�س ��اريني الأمريكي�ي�ن –
وللعدالة.
ولكن بع�ض النا�س مل يتفقوا مع ذلك االمر
ومنه ��م – املفك ��ر الفرن�س ��ي "ج ��ون بول
�سارتر" ،الذي �أعلن احتقاره للمحاكمة.
ويف خ�ل�ال كتاب ��ة �إب ��ل دوكت ��ورو ،ه ��ذا
الكت ��اب ،كان فك ��رة �س ��ارتر ق ��د انت�ش ��رت
وا�ص ��بح �آل روزن�ب�رغ �ض ��حايا امل ��وت
بالكهرب ��اء ،و�ض ��حايا الهي�س ��ترييا
واخلوف ،بعد انتاج االحتاد ال�س ��وفييتي
القنبل ��ة الذري ��ة ،وه ��ذه التط ��ورات ه ��ي

الت ��ي – كم ��ا يق ��ال – مل تت ��م حماكمة (�آل
روزنربغ بعدالة).
ويق ��ول دوكتورو �إن �آل روزنربغ او على
الأقل بول جوليو�س  ،جا�سو�سني.
كانت املحكمة قد عقدت ولكن توجيه تهمة
اخليانة والتج�س�س ،مل تكن كاملة ويقول
اي�ض� � ًا ان �إيثل رمبا كانت بريئة وتوفيت
من �أجل زوجها وتقيدها باملبادئ.
وبعد توايل االعوام ،حتولت هذه الفكرة
اخليالي ��ة اىل حقيق ��ة ،يف ع ��ام ،1995
توجه ��ت اال�ص ��ابع اىل روزن�ب�رغ ،ال ��ذي
كان ق ��د اعترب بريئ� � ًا بالن�س ��بة للكثريين،
ولك ��ن �أح ��د ال�س ��جالت ال�س ��وفييتية ،اكد
ان جوليو� ��س روزن�ب�رغ كان جا�سو�س� � ًا.
ويف الع ��ام نف�س ��ه �س ��مح له االط�ل�اع على
و�س ��جل روزن�ب�رغ،
االر�ش ��يف ال�س ��ري ِ
ي�ش�ي�ر اىل كونه رئي�س حلقة جت�س�س ��ية،
مع ان زوجته تبدو بريئة.
وكان ��ت املحاكم ��ة م�س ��رحية هزلي ��ة ،وقد
مت احلك ��م عل ��ى الزوج�ي�ن �إثر دلي ��ل قدمه
�ش ��قيق �إثيل – ديفيد غري ��ن غال�س ،الذي
اعلن بعد مرور ن�ص ��ف قرن ،انه كان كاذب ًا
يف ادعائ ��ه ،وان زوجت ��ه ه ��ي التي كانت
تر�س ��م املخططات والتي كانت تر�سل اىل
االحتاد ال�س ��وفييتي ومت الك�ش ��ف م�ؤخر ًا
كي يع�ت�رف زوجه ��ا بجرمية ولك ��ن �إثيل
وقفت بجوار زوجها ،حتى النهاية.

جوناثان فرانزين :احلياة الع�صرية ت�صرف االنتباه
الم�ؤلف االميركي جوناثان
فرانزين ،ي�شكو من انق�ضاء
الوقت في ت�صفح االنترنت ،وهو
يكتب روايته الرابعة "حرية".
ويقول :في كل وقت �أبد�أ بكتابة
رواية جديدة ،ا�شعر وك�أنني لم
اكتب ابداً.
ان كتابة "الحرية" ارتبط ب�شكل
ما مع وفاة �صديقه – ديفيد
فو�ستر واال�سي.

ففي �ش ��هر حزيران عام  2008ومع معاناة �أمريكا او ب�سبب جدّية الرواية فيها او رمبا
يف �س ��تة اعوام م ��ن كتابة رواي ��ة جديدة ،انغماري يف لغ ��ة افهم منها اال القليل جد ًا،
�س ��افرت اىل برل�ي�ن
وح�ص ��نت نف�س ��ي يف ولكني ال اعرف كتابتها ،وهو امر �ساعدين
ّ
غرفة من االكادميية االمريكية .وهناك �أمر عل ��ى كتابة روايتي .وقد كتبت ال�ص ��فحات
يتعلق باملانيا ،رمب ��ا كونها بعيدة جد ًا عن االوىل من كتابي االول يف املانيا ،والف�صل

االول لروايتي الثاني ��ة كتبتها يف نافاريا.
ويف ع ��ام  2007عدت اىل برل�ي�ن ،كي ابد�أ
بتحري ��ك رواية "حري ��ة" ،ولكنني انتهيت
بال �ش ��يء ،وو�ضعت امل�ش ��روع جانب ًا عام ًا
كام ًال.
ويف االكادميي ��ة ،وا�ص ��لت عدم �ش ��جاعتي
ولكنن ��ي �ش ��عرت فج� ��أة يف �ص ��باح ي ��وم،
وجدت خا�صية النرث الذي اختاره ،وبد�أت
�آنذاك بالكتابة ،بدء ًا من ال�صفحات االوىل،
وام�ض ��يت يوم�ي�ن �س ��عيدين .وفيم ��ا بعد،
و�إثر انق�ضاء ما بعد الظهر ،خطر ببايل ان
�ص ��ديقي ديف واال�س ،مل يرد على الر�سالة
التي ار�س ��لتها له عرب (�ألنت) ،قبل ا�س ��بوع
وه ��و �أم ��ر ال يتف ��ق م ��ع �س ��جيته ،ولذل ��ك
ات�ص ��لت هاتفي ًا مع زوجت ��ه كارين وعلمت
منه ��ا ان ��ه ح ��اول االنتح ��ار قب ��ل و�ص ��ول
الر�س ��الة بي ��وم ،وكادت املحاول ��ة تنج ��ح
ويب ��دو ان تراب ��ط و�ص ��ول الر�س ��الة ،بدا
غريب ًا .كنت وديفيد �ص ��ديقني حميمني منذ
اعوام ،واحيان ًا اح�س وك�أنه وانا �ش ��خ�ص
واحد ،انق�س ��م اىل ن�ص ��فني يف عام 2008
وك�أمنا قوة حركته تلك (حماولة االنتحار)
اوجدت يف داخل ��ه ك�آبة عميقة ثم جاء بعد
ذلك امل ��وت ،وقد بدا ذلك متالئم ًا مع حالتي

يف جتديد حياتي ،والتحرر من امور كنت
اريد التخل�ص منها.
***
ان كل جن ��اح حتققه رواي ��ة مايل ،جتعلني
اجد �صعوبة اكرب يف الكتابة .وهذا الأمر،
ب�ش ��كل ما مع توقعي ان يكون العمل ا�سهل
لأنن ��ي ا�ص ��بحت كاتب� � ًا متمر�س� � ًا .ويف كل
مرة احاول فيها ب ��دء رواية جديدة ،اح�س
ك�أنن ��ي مل اكت ��ب واح ��دة جدي ��دة م ��ن قبل
ان العملي ��ة باكمله ��ا حتت ��اج اىل اكت�ش ��اف
جدي ��د ،واىل خل ��ق جدي ��د ،ان ��ه �أمر ا�ش ��به
بريا�ض ��ة التن�س ،فهناك ايام ،ال �أذهب فيها
اىل امللعب واح�س ان امل�ض ��رب (الراكيت)
يبدو غريب ًا يف يدي ،وك�أنني �إن�س ��ان قدمي
مل يلم� ��س قط امل�ض ��رب يف حياته .واح�س
بنوع من الكربياء لأنني غري قادر ان اكون
روائي ًا حمرتف ًا.
ً
وكتاب ��ة الرواي ��ة ،دائم ��ا تخل ��ق ع ��ددا من
ال�شخ�ص ��يات التي احبها تدريجي ًا ولكنني
ا�ضعها يف ظروف قاهرة ،من دون ان ا�شعر
باحلب جتاهها ،وا�ص ��بح قا�س ��ي ًا بب�س ��اطة
وتنبث ��ق يف خالل الكتابة مالحظات كثرية
تب ��دو م�ض ��جرة ،حت ��ى انن ��ي ا�ض ��جر من
قراءتها ،و�شخ�ص ��ياتي رمزية واحاول ان
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 ترجمة :احمد الزبيدي

اعلن م�ؤخرا عن �صدور كتاب ي�ضم �آخر ما كتبه االديب
االملاين غونرت غرا�س الذي رحل عن عاملنا يف ني�س ��ان
املا�ض ��ي ،ويقع الكتاب الذي �ص ��در باللغ ��ة االملانية يف
� 176ص ��فحة وي�ض ��م ن�ص ��و�ص عدة يف النرث وال�شعر
وعددا من الر�سوم التو�ضيحية ،وقد انتهى الكاتب منه
قبل ايام من وفاته ،و املفارقة التي يبعثها �ص ��دور هذا
الكتاب يف مثل هذا الوقت ،هو ان املانيا تواجه م�س�ألة
املهاجرين اىل ارا�ضيها  ،واالديب غونرت غرا�س يوجه
يف كتابه هذا انتقادات الذعة لأ�س ��لوب تعامل احلكومة
االملاني ��ة م ��ع ق�ض ��ية املهاجرين،عنوان الكت ��اب باللغة
االملاني ��ة ( )VonneEndlichkaitوعنوان ��ه
هذا باللهجة االملانية ال�ش ��رقية ،وميك ��ن ترجمتها (عن
نهايات وحمدودية اال�ش ��ياء) وقد حتدث نا�ش ��ر الكتاب
بحما�سة عنه كونه حدث ًا �أدبي ًا مهم ًا.كان االديب االملاين
غونرت غرا�س جت�س ��يدا لل�ض ��مري الأخالق ��ي يف �أملانيا،
وعل ��ى مدى حيات ��ه الطويلة عال ��ج هذا الكات ��ب طائفة
وا�س ��عة م ��ن املو�ض ��وعات ب ��دء ًا م ��ن ال�ش ��عور بالذنب
ال ��ذي جتلى يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية اىل
النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي .وحتى اىل حني وفاته
يف ني�سان من هذا العام مل يخفت ت�صميم غونرتغرا�س

على �إثارة اجلدل.
يف كتابه الأخري ،الذي �ص ��در يف �أملانيا م�ؤخرا ،ي�صدر
االدي ��ب احلائزعلى جائ ��زة نوبل حتذيرا �ش ��ديدا �إزاء
ارتف ��اع الكراهية واعم ��ال العنف جت ��اه الالجئني عند
املواطن�ي�ن االمل ��ان .ويف واح ��دة م ��ن الق�ص ��ائد الت ��ي
يت�ض ��منها كتاب ��ه االخري يع ��رب ع ��ن �أ�س ��فه لأن الأملان
الذين كانوا هم انف�س ��هم يف وق ��ت ما الجئني ،يظهرون
نف�س امل�س ��توى من عدم الت�سامح جتاه الالجئني الذين
كانوا هم �أنف�سهم قد تعر�ضوا اليه يف ال�سابق.
فق ��د كان هن ��اك املاليني م ��ن الأملان النازحني من �ش ��رق
وو�س ��ط �أوروبا بع ��د انتهاء احل ��رب العاملي ��ة الثانية،
ويكتب غرا�س يف ق�صيدة له بعنوان كراهية الأجانب،
لقد قوبلوا ب�ص ��رخات م ��ن النا�س " ع ��ودوا اىل املكان
الذي جئت ��م منه" وذل ��ك عندما حاولوا اال�س ��تقرار يف
�أجزاء �أخرى من �أملانيا" .لكنهم بقوا "،يوا�صل امل�ؤلف
الق ��ول ،واالن تطبق نف�س املعامل ��ة والرف�ض للأجانب
الذي ��ن جاءوا م ��ن اماكن بعيدة �أبعد م ��ن تلك التي جاء
منها االملان.وانه لتوقيت غريب ،ان ي�صدر عمل لغونرت
غرا� ��س بعد وفاته يف نف�س الأ�س ��بوع،الذي ت�ش ��هد فيه
�أملاني ��ا ج ��دال حمموما حول م ��ا �إذا كان ينبغي �أال ينظر
اىل الالجئني من �شمال �أفريقيا والبلقان كنازحني.
وم�ؤخرا،اثار اجلدل كاتب عمود بارز ومدون م�شهور

من املانيا حني اقرتح يف برنامج تلفزيوين حواري ان
تت ��م اال�ش ��ارة اىل الالجئني بو�ص ��ف "النازحني" .وقد
و�ص ��ف �أحد امل�شاركني يف احلوار وهو وزير الداخلية
االقرتاح ب�أنه "�إهانة".
و�شهدت �أملانيا موجة من الهجمات على منازل الالجئني
هذا العام .ويف فرتة � 12ش ��هرا حت ��ى حزيران من هذا
الع ��ام ،تلقت البالد  296710طلب ��ا من طلبات اللجوء،
وه ��و الأكرثع ��ددا م ��ن �أي ��ة دول ��ة �أخ ��رى يف االحت ��اد
الأوروبي.
لك ��ن �أزم ��ة الالجئني لي�س ��ت هي املو�ض ��وع ال�سيا�س ��ي
الوحي ��د ال ��ذي تناول ��ه غون�ت�ر غرا� ��س يف جمموعت ��ه
االخرية من الق�ص ��ائد والن�صو�ص النرثية ،والتي ظهر
معظمها مع ر�س ��ومات تو�ضيحية .ففي ق�صيدته (ماما)
�ش ��ن هجوما غا�ض ��با على امل�ست�ش ��ارة الأملانية� ،أجنيال
م�ي�ركل ،الت ��ي "ترثثر كث�ي�را وال تقول �ش ��يئا "،والتي
وقعت يف فخ جماعات ال�ض ��غط التي ت�س ��عى للح�صول
عل ��ى االرباح وتق ��وم "بابتزازها ،كما تفعل ع�ص ��ابات
املافيا".
ويف احد ن�ص ��و�ص كتابه يعل ��ن غرا�س الذي كان يدعم
ب�ش ��كل فع ��ال احل ��زب اال�ش�ت�راكي الدميقراط ��ي طيلة
حياته،عن ا�س ��فه لدخول حزب ��ه يف ائتالف مع احلزب
الدميقراطي امل�سيحي بزعامة مريكل.

احل ��م به ��ا ،ولكنن ��ي احلم بوال ��دي الراحل
وزوجتي ال�سابقة.
وقد قر�أت رواية باوال فوك�س (ال�شخ�صيات
اليائ�س ��ة) واح ��اول احيان ��ا ان احلم ،ومن
�أجل حتقيق ذلك �أحتاج اىل مو�ض ��وع يبدو
حقيقي ًا مبا فيه الكفاية كي احلم به.
ويف بع� ��ض احالم ��ي تظه ��ر ،او اتخي ��ل
�شخ�ص ��يات تبدو حقيقي ��ة وك�أنها تفكر يف
احل�صول على اماكن خا�صة بها يف العامل.
ويف رواية "�شخ�صيات يائ�سة وخلق عامل
لتل ��ك ال�شخ�ص ��يات حتتاج اىل االح�س ��ا�س
به ��ا ويف دواخلها ومعرفة معلومات كثرية
عنه ��ا .ولذل ��ك عندما اكت ��ب بالكتابة احتاج
اىل ع ��زل نف�س ��ي يف املكتب ،النني اخ�ش ��ى
االندم ��اج مع ما حويل وهذا االمر ي�أتي من
م�صادر �شتى او ما حولك ،وكي تكون قادرا
عل ��ى تتبع ما يح ��دث يف الع ��امل ،فعليك ان
تغلق  %99من ال�ضو�ضاء اما ما يتبقى فهو
 %1وفيه معلومات جيدة ،ت�ستفيد منها.
-----* جوناث ��ان مزانزي ��ن اتف ��ق على مناق�ش ��ة
روايته "احلرية" يف �صحيفة الغارديان.
عن الغارديان

ويف ن�ص ق�ص�ي�ر �آخر ي�شكو غرا�س من �أن الإنرتنت قد
جعلنا �س ��نبتعد عن م�ش ��اكل الع ��امل احلقيقية .ويكتب:
"�إن القناب ��ل التي تنفجر يومي ��ا يف العراق واجلثث
التي ت�صطف حتت اوراق ال�صحف تظهر وكانها لي�ست
�سوى �ألعاب كمبيوتر.
وقد ن ��ال كتابه االخري ا�ص ��داء ايجابي ��ة �إىل حد كبري،
ويف جزء كبري منه يتحدث غرا�س عن نهايات اال�ش ��ياء
وعن افكاره ال�شخ�صية حول املوت .
هنا كق�ص ��يدة ع ��ن كفاحه وه ��و يتق ��دم يف العمر لأجل
ان ال يفقد حا�س ��ة ال�س ��مع ،وت�أمالت يف �ص ��وت �سعاله
وقطع ��ة نرثية ح ��ول كيفي ��ة قيام ��ه بتخوي ��ف �أحفاده
بال�س ��ن احلقيق ��ي الوحيد املتبق ��ي عنده،وي�ش ��رح ذلك
بر�سم �صورة �شخ�صية مفزعة.
ويف واحدة من فقراته ال�ص ��ريحة ،ف ��ان الكاتب يجعل
من غليونه الذي ا�شتهر به رمزا للعجزاجلن�سي يف �سن
ال�ش ��يخوخة،ويكتب قائال�" :أذهب اىل عملي مع غليون
حم�شو ولكن من دون نار ت�شعله".
يف كتاب ��ه يتح ��دث غرا� ��س ع ��ن افغان�س ��تان واالزم ��ة
املالي ��ة يف اوروب ��ا ،اىل جان ��ب حديث ��ه ع ��ن نهاي ��ات
العم ��ر ،وت�ص ��ف الر�س ��وم التي ت�ش ��كل ن�ص ��ف الكتاب
التي يدعوها باخلرب�شات،ت�ص ��ف حال الك�آبة التي كان
يعي�شها يف �أخريات عمره.

بعد فراق 40عام ًا
تلتقي ال�شقيقتان
بع ��د احل ��دث امل� ��ؤمل والعي�ش يف مالج ��ئ االيتام،
�أثبت فح�ص الـ ( DNAالعوامل الوراثية) انهما
ال�ش ��قيقتان التو�أمت ��ان� .إن املر�أت�ي�ن هم ��ا الأختان
ه ��ويل هويل والأخرى فيغان هيوز اللتان افرتقتا
مل ��دة  40عام� � ًا يف جنوب كوريا وق ��د التقيا اخري ًا
بعد عملهما بامل�ست�شفى ذاته يف فلوريدا.
املر�أتان كالهما يف الأربعينيات من العمر ُ�ص ��عقتا
ملعرفة الأمر وانهما �شقيقتان� ،إذ انهما مل تلتقيا قط
خالل تلك االعوام االربعني اي خالل ال�س ��بعينيات
من القرن املا�ضي.
وق ��د عانت كل واح ��دة منهما من خ�س ��ارة والد كل
واح ��دة منهم ��ا ،قد عا�ش ��ت يف مالج ��ئ لاليتام يف
ح�ي�ن مت تبن ��ي كل واح ��دة منهن من قب ��ل عائلتني
�أمريكيت�ي�ن وكانت يون �س ��وك التي تع ��رف حاليا
بفيغان هيوز قد �أُخذت من قبل والدتها من والدها
ال�س ��كري وتبنته ��ا عائلة امريكية وتركت �ش ��قيقتها
الت ��و�أم ،بوك – نام �ش�ي�ن الت ��ي تغيـّر ا�س ��مها اىل
ه ��ويل هوي ��ل �أوبراي ��ن ،والت ��ي تك�ب�ر �ش ��قيقتها
بعام�ي�ن ،وبقي ��ت يف رعاية والده ��ا وعندما تويف
الوال ��د ،كان ��ت اوبراي ��ن �آن ��ذاك يف اخلام�س ��ة من
عمره ��ا ،وانته ��ى به ��ا االم ��ر يف بي ��ت لاليتام يف
بو�س ��ان عل ��ى م�س ��افة  200ميل جنوب العا�ص ��مة
�س ��يئول عام  1978وهي يف التا�س ��عة من عمرها،
وتبنته ��ا عائل ��ة �أمريكي ��ة منحته ��ا اال�س ��م اجلديد
و�أخذته ��ا معه ��ا كج ��زء م ��ن العائل ��ة ،اىل والي ��ة
فريجينيا.
ام ��ا �ش ��قيقتها هي ��وز ،فلديه ��ا ذكري ��ات اي�ض� � ًا يف
دار �أخ ��رى للأيت ��ام ولكنها ال تتذك ��ر اال القليل عن
والدته ��ا احلقيقي ��ة وما ال ��ذي حدث له ��ا؟ ففي عام
 1976تبنته ��ا �أ�س ��رة �أمريكي ��ة وعا�ش ��ت يف والية
نيويورك التي تبعد  300ميل عن �ش ��قيقتها .ويف
اوائ ��ل هذا العام عملت �أوبراين يف م�ست�ش ��فى يف
�سارا�سوتا (فلوريدا) كممر�ضة م�ساعدة يف الطابق
الرابع .وبعد ثالثة ا�ش ��هر عملت هيوز يف الطابق
نف�س ��ه .وقد عملت االثنتان يف وجب ��ات العمل من
ال�سابعة �صباحا اىل ال�سابعة م�ساءً ،ومتت بينهما
عالقة �صداقة ب�سرعة وبد�أتا تكت�شفان الت�شابه يف
حياتهم ��ا� ،إذ تركتا من قبل العائلة ومت تبنيهما من
قبل عائلتني �أمريكيتني و ُادرج ا�سماهما يف قوائم
الأيتام ومت تبنيهما من قبل عائلتني �أمريكيتني.
حتدث ��ت اوبراي ��ن مع �ص ��حيفة هريال ��د ترمييون
وقالت :كنا مت�شابهتني ولذلك طلبت �إجراء فح�ص
 DNAلكلتانا فهي الو�سيلة الوحيدة للو�صول
اىل احلقيقة .وبعد فح�صهما عرب نتائج التحليالت
 ،DNAتب�ي�ن الت�ش ��ابه املوج ��ود بينهما وقالت
اوبراي ��ن لل�ص ��حيفة :كنت �أ�ش ��بهها وكنت ارجتف
ومهتاجة ومنفعلة جد ًا ،وكنت �سعيدة.
اما �ش ��قيقتها فقد ُا�ص ��يبت بالده�شة وقالت :عندما
�سمعت من هويل ،كان اول ر ّد فعل يل هي ال�صدمة،
ي ��ا �إلهي� ،س ��عيدة جد ًا ،وكنت �ش ��به خم ��درة ،لديَّ
�شقيقة.
عن الديلي ميل
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أضواء
سالما يا عراق

 ها�شم العقابي

عن املاله تايل

الفنانة اللبنانية كلودين �صفير من الممثالت المبدعات في عالم التمثيل الم�سرحي
والدوبالج الكارتوني والم�سل�سالت المدبلجةاالجتماعية دخلت عالم الدوبالج من
خالل �شركة فلملي للمنتج والمخرج نقوال ابو �سمح وهي ال تزال طالبة في المدر�سة
ورغم ان بداياتها كانت في عالم ال�صحافة بعد تخرجها من الجامعة لكنها وجدت
نف�سها في عالم التمثيل والدوبالج ولعل ا�شهر ادوار كلودين دورها زينة في كارتون
زينة ونحول ودورها في الم�سل�سل المك�سيكي "رهينة الما�ضي"،الدخيلة" "،تريزا"
وغيرها ع�شرات االعمال االخرى..


بيروت\المدى

"�أ�ض ��واء املدى"ات�ص ��لت بالفنان ��ة كلودي ��ن
ع ��ن ذكرياتها مع ع ��امل الدوب�ل�اج الكارتوين
وامل�سل�س�ل�ات املك�س ��يكية املدبلج ��ة و�س ��بب
ابتعاده ��ا ع ��ن الدوب�ل�اج يف �س ��ياق اللق ��اء
االتي:
*�أي ��ن �أن ��ت الي ��وم م ��ن دوب�ل�اج االعم ��ال
الكارتونية ؟
انا موجودة ولكن للأ�سف املنتجني �أ�صبحوا
يجلب ��ون فنانيني ب�أج ��ور قليلة اق ��ل منا لكي
ينتج ��وا اعمالهم م ��ع العل ��م ان اجورنا نظرا
خلربتنا وجناحات اعمالنا لي�س ��ت بالباه�ضة
واي�ضا ا�صبح التوجه نحو الدوبالج باللهجة
ال�س ��ورية والزمالء الفنانني ال�س ��وريني اكرث
منا ولهم حرية العمل .
*الي ��وم عندما ت�ش ��اهدين دوركِ يف كارتون
زين ��ة ونح ��ول م ��ا ذكريات ��ك وانطباع ��ك ع ��ن
العمل؟
لدي ذكري ��ات جدا جميلة ع ��ن العمل واحيانا
نغري احل ��وارات بيننا نحن الفنانني ونعك�س
االدوار ون�ض ��حك كثريا قبل دخول اال�ستديو
والت�سجيل من ال�ساعة التا�سعة �صباحا حتى
العا�ش ��رة م�س ��اء ومل نح�س بالوق ��ت الطويل
للعم ��ل النن ��ا نحب االعم ��ال وادوارن ��ا كثري ًا
وكن ��ت امتنى ل ��و عر�ض "زين ��ة ونحول" يف
التلفيزيونات اللبنانية لكي ي�ش ��اهدها الطفل
اللبن ��اين ويرتب ��ى عل ��ى الر�س ��ائل الرتبوية
الت ��ي متت من خالل هذا العمل ولكن امل�س� ��ألة
بالت�أكيد ق�ض ��ة انتاجية وت�س ��ويقية وربحية
وب�ص ��راحة ان ��ا احبب ��ت كاركرت نح ��ول اكرث

من كارك�ت�ري زينة فه ��و جميل ودائ ��م النوم
كان عمال رائعا وب�ش ��هادة اجلمهور واالعالم
والنقاد.
*�ش ��اركت ب�ص ��وتك اي�ض ��ا يف م�س�سل�س ��ل
"غوادلب ��ي" و"تري ��زا "و"الدخيل ��ة" مل ��اذا
خمتفي ��ة ع ��ن الدوب�ل�اج للأعمال املك�س ��يكية؟
وما ر�أي ��ك فيما يقدم عرب القنوات الف�ض ��ائية
اليوم؟
ابدا مل اختف ولكن لي�س بطبعي ال ادق ابواب
املنتجني لكي يجلبوين باعمالهم املك�سيكية �أو
اال�سبانية فهم يعرفون �أمكانية كلودين �صفري
وايامنا كانت االعمال املدبلجة جدا مدرو�سة
وال�ص ��وت الذي يكون قريبا لهذه ال�شخ�صية
وخم ��ارج احل ��روف للغ ��ة العربية �ص ��حيحة
ال ان تطغ ��ي اللكن ��ة ال�ش ��عبية عل ��ى اللغ ��ة

الف�ص ��حى بل الغريب اليوم هناك ف�ض ��ائيات
تدبل ��ج اىل اللهجة العامية فكيف هذا ال�ش ��يء
ونحن ر�س ��التنا كانت حتبيب اللغة الف�صحى
للجمهور ،ا�صبح هناك كل من هبّ ودب يدخل
جمال الدوبالج للأ�س ��ف ويك�سّ ��رون ب�أ�سعار
الفنانيني لأجل الربح واي�ض ��ا هناك �ص ��عوبة
ببيع االعمال للف�ض ��ائيات فلهذا ترين االعمال
املدبلجة اليوم قليلة.
*م ��ا اكرث االعمال املبدجلة الكارتون�س ��ية او
لقلبك؟
املك�سيكية االقرب ِ
دوري "زين ��ة" يف كارت ��ون زين ��ة ونحول و
�شخ�صية" دانييال مالدونادو زامربانو" يف
م�سل�س ��ل رهينة املا�ض ��ي غوا لدوبي االقرب
لقلبي
*من �أكت�ش ��ف �ص ��وتك يف الدوبالج؟ وبد�أت

اخلطوة الأوىل بهذا املجال؟
حني كنت طالبة يف املدر�س ��ة كانت �ص ��ديقتي
"الرا غزال" التي تعمل من�سقة عالقات عامة
يف قناة "ال بي �سي" تدرك مدى حبي للتمثيل
علي فكرة العمل يف الدوبالج وان
وعر�ض ��ت ّ
اذه ��ب اىل �ش ��ركة فيلملي لال�س ��تاذ نقوال ابو
�سمح الذي كان �صحاب الفكرة االوىل لأنتاج
ودبلجة االعم ��ال وفعال قدمت وبعد ا�س ��بوع
من االختبار اخ ��ذوين للعمل معهم وكنت يف
وقتها �صغرية بالعمر ثمانية ع�شر �سنة ورغم
رف� ��ض والدي الدخول مبج ��ال الفن لكن فيما
بعد اقنعته به
*م ��ن يعجب ��ك م ��ن الفناني�ي�ن العراقيني على
�صعيدي التمثيل والغناء؟
التمثيل ال اعرف �شيئا عن املمثلني فال ي�صلني

�أوباما ي�ست�ضيف املخرتع امل�سلم ال�صغري يف "ليلة
الف�ضاء" بالبيت الأبي�ض
ا�ست�ض ��اف الرئي� ��س الأمريك ��ي ب ��اراك �أوبام ��ا،
االثنني ،يف البيت الأبي�ض ،الطالب امل�س ��لم �أحمد
حمم ��د املع ��روف بـ"املخ�ت�رع ال�ص ��غري" ،والذي
�أثار اعتقاله من ال�ش ��رطة الأمريكية بعدما �ص ��نع
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وفاة العالمة طه الراوي
يف مث ��ل هذا اليوم م ��ن عام  1946تويف يف
بغداد الأ�ستاذ العالمة طه الراوي ،احد �أعالم
اليقظ ��ة الفكري ��ة يف الع ��راق احلديث واحد
بن ��اة نه�ض ��ته العلمية والأدبي ��ة والرتبوية.
ولد طه بن �ص ��الح الف�ض ��يل الراوي يف بلدة
راوة (حمافظ ��ة الأنب ��ار  -غرب ��ي الع ��راق)،
انتق ��ل �إىل بغ ��داد ح ��وايل ع ��ام - 1910
ودر�س على علماء الع�ص ��ر :حممود �ش ��كري
الآلو�س ��ي ،وحممد �س ��عيد الدوري ،ويحيى
الوتري ،وعبا�س حلمي الق�صاب ،ثم التحق
ب ��دار املعلمني التي افتتحت عام  1917فعني
عل ��ى �أثر اجتيازه ��ا مديرا ملدر�س ��ة باملرحلة
االبتدائي ��ة ،ث ��م مدر�س� � ًا يف مراح ��ل �أعل ��ى،
كما انت�س ��ب  -يف الوقت ذاته � -إىل مدر�س ��ة
احلقوق فتخرج فيها �س ��نة  ،1925ثم �أ�صبح
�أ�س ��تا ًذا للآداب العربية وتاريخ الإ�سالم يف
دار املعلم�ي�ن العالي ��ة ،كم ��ا ت ��وىل التدري�س
يف جامع ��ة �آل البي ��ت ،ه ��ذا وق ��د �ش ��غل عدة
منا�ص ��ب �إدارية فنية :مديرا للمطبوعات يف
وزارة الداخلية (� - )1926س ��كرتري جمل�س

�أوبـــرا تــ�ستــثـمــر فـي "الـحمـيــة الـغـذائـيــة"

�س ��اعة ،واعتقدت �إحدى املدر�سات مبدر�سته �أنها بالعل ��وم والتكنولوجي ��ا والف�ض ��اء ويح�ض ��رها
"ت�شبه القنبلة" ،حملة ت�ضامن وا�سعة معه.
طالب و�أ�ساتذة وعلماء ومهند�سون ورواد ف�ضاء
وح�ض ��ر �أحم ��د �إىل البي ��ت الأبي� ��ض للم�ش ��اركة للتعرف على �أحدث االكت�ش ��افات يف علم الف�ضاء،
يف "ليلة الف�ض ��اء" الت ��ي ينظمها البي ��ت احتفاال وفق ما جاء على موقع البيت الأبي�ض.
وكان ��ت ال�ش ��رطة الأمريكي ��ة �ألق ��ت القب� ��ض على
�أحمد حممد يف مدر�س ��ته بوالية تك�سا�س ،لفرتة
وجي ��زة ،يف �س ��بتمرب� /أيل ��ول املا�ض ��ي ،قبل �أن
تف ��رج عن ��ه دون توجي ��ه �أي اتهام ��ات ل ��ه بعدما
ت�أكدت من �أن ال�س ��اعة التي �ص ��نعها ال ت�ش ��كل �أي
تهديد.
وانت�شر على و�سائل التوا�صل االجتماعي حينها
و�س ��م " "IStandWithAhmed#يف
جميع �أنحاء العامل على "تويرت" ،و�شارك �أوباما
يف احلملة ،داعي ًا املخرتع ال�ص ��غري �إىل �إح�ض ��ار
�س ��اعته للبيت الأبي� ��ض .وقال عرب ح�س ��ابه على
موق ��ع "توي�ت�ر"�" :س ��اعة جي ��دة يا �أحم ��د ..هل
تريد �إح�ض ��ارها �إىل البيت الأبي�ض؟" .و�أ�ضاف:
"يج ��ب �أن ن�ش ��جع املزيد من الأطف ��ال مثلك على
حب العلوم ،وهذا ما يجعل �أمريكا �أكرث قوة"

حدث في مثل هذا اليوم

الأعي ��ان ( )1928مدي ��را عام ��ا للمع ��ارف
( .)1937واخت�ي�ر ع�ض ��و ًا باملجم ��ع العلمي
العرب ��ي بدم�ش ��ق ( )1933وانتخب رئي�س� � ًا
للجن ��ة الت�ألي ��ف والرتجمة والن�ش ��ر بوزارة
املع ��ارف ( .)1945كان قد فق ��د �إحدى عينيه
يف طفولته ،فلم يفتّ هذا يف ع�ض ��ده ،و�أقبل
على الدر� ��س والتح�ص ��يل والت�ألي ��ف طوال
حيات ��ه ،كم ��ا كان رائ ��د ًا ومربي� � ًا لأجيال من
املبدعني واملفكرين.
و �ص ��در ل ��ه :ذك ��رى ال�س ��ويدي (يو�س ��ف
ال�س ��ويدي) � -أ�ش ��رف عل ��ى جمع ��ه  -بغداد
 ،1930و�أب ��و الع�ل�اء يف بغ ��داد  -بغ ��داد
 ،1944وبغ ��داد مدين ��ة ال�س�ل�ام  -القاه ��رة
 ،1945وتاري ��خ عل ��وم اللغ ��ة العربي ��ة
(مب�ش ��اركة جميل �س ��عيد) بغ ��داد  ،1949و
نظرات يف اللغة والنحو (�ص ��در بعد وفاته)
ب�ي�روت  ،1962وله من �أعمال ��ه املخطوطة:
تف�س�ي�ر اجل ��زء الأول م ��ن الق ��ر�آن الكرمي -
ت�أريخ التف�س�ي�ر � -أ�ص ��ول التف�سري  -تاريخ
العرب والإ�سالم  -تاريخ �آداب العرب.

حظك
هذا اليوم

�شيئا من فنهم ولكن على �صعيد الغناء الفنان
كاظ ��م ال�س ��اهر وهو رق ��م واحد بالن�س ��بة يل
واي�ض ��ا تعجبني يا طري رجعلي حبيبي التي
غناها املطرب عا�ص ��ي احلالين جدا تعجبني
هالأغنية.
*لو مل تكوين فنانة فماذا �ستكونني؟
لكن ��ت كابنت طائ ��رة �أو حمققة بولي�س ��ية لفك
الغاز اجلرمية .
*كلم ��ة اخرية جلمه ��ورك العراق ��ي من خالل
ا�ضواء املدى؟
ال�شعب العراقي �صاحب ح�ضارة راقية امتنى
له كل اخلري وان يعي�ش بطم�أنينة يارب ولكل
ال�ش ��عوب العربية الت ��ي لها ال�س�ل�ام واالمان
�الك غف ��ران ان ��ا �س ��عيدة بهذا
و�ش ��كر ًا لإت�ص � ِ
اللقاء وحتياتي ل�صحيفتكم " املدى".

يل �ص ��ديقة م ��ن قب ��ل �أيام في�س ��بوك ثم �ص ��ار هو الذي
يجمعن ��ا الي ��وم� .ض ��حكت يف وقته ��ا عندم ��ا طلب ��ت
�ص ��داقتي .كي ��ف يطل ��ب �ص ��ديقك بالواق ��ع �ص ��داقتك
يف ع ��امل افرتا�ض ��ي؟ ه ��ذه حت�ي�رين وابلعها م ��ن باب
لل�ض ��رورة احكام .من بني طباع هذه ال�صديقة احللوة
انه ��ا تداهمني بر�س ��ائل ق�ص�ي�رة وك�أنها برقي ��ات .كلها
�أ�سئلة �سريعة وتنا�شدين بجواب �أ�سرع� .آخرها �أم�س:
�ش ��نو معن ��ى "ماله تايل" يف "لتعا�ش ��ر الب ��ذات واملاله
ت ��ايل"؟ يا �ص ��ديقتي ان ��ه باخت�ص ��ار :ال ��ذي مل يكن ثم
هوه هيج.
كان� .ش ��كرتني وب�س ��رعة الربق ردت :فعال ّ
مل ا�س� ��ألها عن الذي تق�صد او بالأحرى ن�سيت ان �أ�س�أل
لأين ان�شغلت ب�صور و�أ�سماء الذين لعبوا بالعراق على
هواهم وهم بال اول.
ابحث ��وا يف تاري ��خ �أي حرام ��ي من حرامية ما ي�س ��مى
بع ��د التغيري فان وجدمت لهم �أوال يف ذاكرتكم او ذاكرة
اهلكم ،ا�ش ��تموين .من �صاحبنا �أبو "ما ننطيها" وانتم
نازلني اىل مبتكر نظرية "التفريخ ال�سيادي".
م�ش ��كلة هذا النوع من الب�ش ��ر انه مرعوب من ما�ض ��يه
فيجهد نف�سه يف �شخبطة م�ستقبل النا�س .تزداد البلوى
حني يطيح بيده املال العام ثم ال�سالح ثم الكر�سي .هنا
ي�صبح مثل "امل�سودن وبيده فاله".
عقدت ��ه ان النا� ��س تع ��رف انه ب�ل�ا ما�ض .حت ��ى الذين
يلتف ��ون حول ��ه وي�ص ��فقون له ي ��درك يف قرارة نف�س ��ه
انه لوال ال�س ��لطة التي يف يده ملا ا�ش�ت�روه بفل�س .يكاد
ي�سمع انفا�سهم تقول عك�س ال�سنتهم :ك ّذاب.
وترى الذي بال �أول يلهث م�س ��تعجال بحثا عن تال .فان
�ص ��ادف وحقق �إجنازا �صغريا يكرب يف عينه ويت�صور
ان ��ه قل ��ب الدني ��ا ومل يقعده ��ا .يف احلقيق ��ة ق ��د يكون
م ��ا اجن ��زه ال يتعدى اجن ��از ذلك الذي فعلها يف �س ��وق
ال�صفافري.
والذي ��ن لي�س لهم تال قد جتدونهم يف كل مكان وزمان.
يف االدب والثقاف ��ة وال�ص ��حافة مثلم ��ا جت ��دون منه ��م
اكواما يف الربملان والوزارات وال�سفارات .ال يحزنكم
بقا�ؤهم جاثمني على �ص ��در الوطن و�صدوركم .تذكروا
انهم ب�ل�ا اول فحتما �س ��ينتهون اىل بال ت ��ال .لقد حزن
قبلكم �شاعرنا الكبري كاظم الركابي يوما فقال:
�آنه �أول من رچه عيونه اعله عينك وانت تايل
و�آنه �أول من �أخذ جدمه اعله بابك وانت تايل
و�آنه �أول من كلت چلمة حبيبي وانت تايل
تايل غريي ي�صري الأول و�آنه تايل؟

تعت ��زم قطب الإعالم� ،أوبرا وينفري� ،ش ��راء %10
من �ش ��ركة "ويت وت�شرز" �إنرتنا�ش ��ونال لت�ضفي
�ش ��هرتها وقبوله ��ا ل ��دى امل�س ��تهلكني عل ��ى عالم ��ة
جتاري ��ة للحمي ��ة الغذائية بد�أت ت�ش ��هد عزوفا من
امل�ش�ت�ركني .و�صعد �س ��هم �ش ��ركة "ويت وت�شرز"
فور ذيوع �أنباء عزم وينفري �ضخ ا�ستثمار بقيمة
 43.2مليون دوالر ،ليغلق على ارتفاع  %105عند
�سعر  13.92دوالر ،االثنني.
ويق ��ول حملل ��ون �إن "وي ��ت وت�ش ��رز" عان ��ت من
حت ��ول �إىل م ��ا ي ��راه امل�س ��تهلكون الأمريكي ��ون
نهجا �ص ��حيا ،فب ��د�أت اختياراتهم يف �ش ��راء
الأغذي ��ة الطبيعية حتل م ��كان برامج احلمية
الغذائية.
كم ��ا �أن اعتماد امل�س ��تهلكني على تطبيقات
احت�س ��اب ال�س ��عرات احلرارية بالهواتف
املحمولة وانت�ش ��ار �أجه ��زة متابعة اللياقة
البدني ��ة ،الت ��ي ميك ��ن ارتدا�ؤها� ،ص ��عبت
املناف�س ��ة على "ويت وت�ش ��رز" خا�ص ��ة
بني فئة ال�شباب.
وقد ت�س ��اعد �ص ��راحة وينفري
ب�ش� ��أن معاناتها لعقود من
�أجل �إنقا� ��ص الوزن يف

الحمل ( 21آذار  19 -نيسان)

عالقات ��ك العاطفي ��ة �سيُ�س ��لط عليه ��ا ال�ض ��وء
�كا ً
كم ��ا �أنك �س ��تكون منهم � ً
جدا باملغام ��رات �أو
اللق ��اءات اجلدي ��دة .تو ّق ��ع زي ��ادة جي ��دة يف
م�ص ��ادرك :زي ��ادة يف املدفوع ��ات� ،أو �إرث� ،أو
منحة درا�سية.
االسد ( 23تموز  22 -آب)

ك ��ن ح ��ذر ًا يف عالقات ��ك اجلن�س ��ية
وحميتك .فكر ب�إعطاء �شيء غري متو ّقع
�تح�س
حليات ��ك العائلي ��ة ،و �إال ف�إن ��ك �س � ّ
ب�ض ��جر من الأحباب .اعتم ��د التغيري و
التنوع يف عالقتك العاطفية .

تن�شيط العالمة التجارية.
وقال املدير الإداري ل�شركة "كونلومينو" لأبحاث
بي ��ع التجزئ ��ة ،نيل �س ��اوندير�س" :اجليد ب�ش� ��أن
اختي ��ار �أوبرا وينف ��ري �أنه رغم كونها �شخ�ص ��ية
قوي ��ة ف� ��إن
�إ عال مي ��ة

الثور ( 20نيسان 20 -أيار)

كث�ي�را م ��ن النا� ��س يرونه ��ا �شخ�ص ��ية طبيعي ��ة
للغاي ��ة� ..شخ�ص ��ية عانت من �أم ��ور مثل �إنقا�ص
الوزن".
و�أو�ض ��ح متح ��دث با�س ��م "ملك ��ة الربام ��ج
احلوارية" �سابقا �أن "ويت وت�شرز" حاولت يف
البداية التو�ص ��ل التفاق م ��ع وينفري ( 61عاما)
ب�ش�أن �ش ��راكة بينهما ،ثم بد�أت هي يف ا�ستخدام
برنامج �إنقا�ص الوزن لل�شركة قبل �شهرين.
وتعتزم وينفري توثي ��ق جتربتها مع الربنامج
والظهور يف الإعالنات ،التي �س ��بق و�شارك
فيه ��ا �أي�ض ��ا جنيف ��ر هد�س ��ون وجي�س ��يكا
�سيمب�سون ،و�ستن�ضم وينفري �أي�ضا �إىل
جمل�س �إدارة "ويت وت�شرز".
وحمل ��ت وينف ��ري ل�س ��نوات لق ��ب �أكرث
م�شاهري �أمريكا ت�أثريا بف�ضل برناجمها
احل ��واري اليوم ��ي وجملته ��ا و�ش ��ركة
الإنتاج التي متلكها.
وتراجع ت�أثريها من ��ذ انتهاء برناجمها
(ذا �أوب ��را وينف ��ري �ش ��و) يف 2011
بع ��د جناح ا�س ��تمر  25عام ��ا ،لتبد�أ
بع ��ده م�ش ��روعها لتلفزيون الكابل
(�أون).

الجوزاء ( 21ايار  21 -حزيران)

السرطان (22حزيران 22 -تموز)

القوة والن�ش ��اط الع�ض ��لي بازدياد؛ �س ��تبدو
جيّد ًا جد ًا من الناحية اجل�س ��دية� .س ��يح ّفزك
الأ�شخا�ص الن�ش ��يطون املتحم�سون� .أدا�ؤك
يف عمل ��ك �سي�ص ��ل �إىل ذروت ��ه .ع�ل�اوة على
ذلك� ،ستكون مو�ضع االنتباه.

ال تخ�ش ��ى طل ��ب الدع ��م من الأ�ش ��خا�ص
امل�ؤثري ��ن لكي يع ��ززوا م�ش ��اريعك .على
ال�صعيد الغرامي� ،ستكون لديك ال�شجاعة
مبا فيه الكفاية ،لأن تعلن الت�صريح الذي
كان منتظر ًا لوقت طويل.

يف م ��ا يتعل ��ق بزواج ��ك ،هن ��اك �أ�س ��ئلة
مالي ��ة يجب �أن تعالج بكث�ي�ر من اللباقة.
�س ��تواجه ح ��وار ًا �ص ��عب ًا م ��ع �أطفال ��ك،
خ�صو�ص� � ًا �إذا ك � ّ�ن بن ��ات مراهقات .هذه
ال�سن ح�سا�سة جدا.

العذراء ( 23اب  22 -أيلول)

الميزان ( 23ايلول 23 -تشرين )1

العقرب (24تشرين 22- 1تشرين)2

عائلت ��ك قد تتع ّر�ض للخط ��ر �إذا كنت ال حاول تقييد نفقاتك �إىل احلد الذي ال غنى
ت�ستطيع النجاح يف حتريرها .الأزواج عنه� .ستكون يف �شكل طبيعي جيد جد ًا.
قد يقررون ب�صعوبة االفرتاق يف هذه املخ ��اوف العائلي ��ة قد تزعج ��ك .و لكنها
ّ
�س ��وف مت ��ر ب�س ��هولة ،ال جتع ��ل م�س� ��ألة
الفرتة ؛ �أما الع ّزاب فبالعك�س.
تقييد النفقات ت�شعرك ب�أنك بخيل .

القوس( 23تشرين 21 - 2كانون)1

الجدي ( 22كانون19–1كانون)2

الدلو ( 20كانون 18 - 2شباط)

احذر من اال�ضطرابات الدموية؛ ال تدع تعبك
الب�سيط يتفاقم  .يف العمل ،جهودك ال�سابقة
�س ��تحمل ثمارها �أخري ًا و ميكنك �أن حت�ص ��د
نتائ ��ج جي ��دة .ال جتهد نف�س ��ك بغري �س ��بب و
ابتعد عن كل ما ي�سبب �ضغطا نف�سيا.

�س ��تحرز عالقات ممتازة مع �أ�ص ��دقائك؛
على الرغم م ��ن هذا يجب �أن تبقي بع�ض
امل�س ��افة لك ��ي حتاف ��ظ عل ��ى حريت ��ك .ال
جتع ��ل عالقاتك مع ا�ص ��دقائك قيدا عليك
و امن ��ا اجعله ��ا و�س ��يلة للتوا�ص ��ل م ��ع
حميطك.

ال تك�ث�ر من تع ��دد عالقاتك يف نف� ��س الوقت،
بل خ�ض ��ها واحدة واحدة .جد الوقت املالئم
�خ�ص واحد و ب�شكل خا�ص من
للكالم مع �ش � ِ
ينظ ��ر �إليك من زواياك اجليدة .الن العالقات
العديدة قد جتعلك تعي�ش حالة من ال�ضياع .

�س ��تجد �صعوبة يف االت�ص ��ال مع �أطفالك؛ و
كر ّد فعل� ،ست�سجن نف�سك يف توبيخ �صامت،
لكن ل�س ��وء احل ��ظ لن يك ��ون هذا ه ��و احل ّل
اجليد .ح ��اول حماورتهم ب�أ�س ��لوب االطفال
و ال تنزعج من الف�شل.
الحوت ( 19شباط  20 -آذار)

�أي عالق ��ة �أو م�ش ��روع متعدد الزواي ��ا اليوم.
ب� ً
�دال م ��ن ترك ��ه يج ّننك ،ا�س�ت�رح وانظ ��ر �إىل
املو�ض ��وع من كافة �أبعاده .الن اال�ستعجال قد
يق ��ودك اىل اتخ ��اذ قرارات خاطئ ��ة فقد تدخل
يف م�شروع خا�سر يكون م�صيبة عليك.

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
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جديد المدى

ت��رك��ت ب���ص�م��ات وا��ض�ح��ة على
�أدب القرن الذي �شهد والدتهم.
وه ��م ب �ح��ق ب �ن��اة ل �ل �ع��امل و من
�أعمدة الفكر والأدب.

بناة العالم
�ستيفان ت�سفايج /ترجمة:
حممد جديد
� �س �ب �ع��ة م� ��ن ب � �ن ��اة ال� ��� �ص ��روح
ال�شاخمة ير�صد امل�ؤلف مالمح
�شخ�صياتهم وعرب �أعمالهم التي

تعال قل لي كيف
تعي�ش
مذكرات اغاثا كري�ستي يف
�سوريا والعراق
ال�ت�رج� �م ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل �ك �ت��اب
ب �ع �ن��وان "تعال ق ��ل يل كيف
تعي�ش" ل�ل�ك��ات�ب��ة الإجن �ل �ي��زي��ة
ال �� �ش �ه�ي�رة �أج� ��اث� ��ا ك��ري���س�ت��ي،
ويت�ضمن الكتاب مذكراتها فى
��س��وري��ا وال� �ع ��راق ،وق ��ام بنقله
�إىل ال� �ل� �غ ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة �أك� � ��رم
احلم�صي.

عودة �أولي�س
ديريك والكوت /ترجمة /
ممدوح عدوان
دي��ري��ك وال�ك��وت ال��ذي ول��د عام
 1930مبدينة "كا�ستاري�س"
عا�صمة جزيرة ودول��ة "�سانت

لوي�سا" �شرقي البحر الكاريبي
ع �ن��د ن �ق �ط��ة ال �ت �ق��ائ��ه ب��امل�ح�ي��ط
الأط� �ل� ��� �س ��ي ..ك �ت��ب وال� �ك ��وت
م ��ا ي ��زي ��د ع ��ن  30م���س��رح�ي��ة
باللغة الإجنليزية ذات اللهجة
الكاريبية.

العمود الثامن

يف معر�ض(مبكوم الدويل) يف كان

قن��اة

 علي ح�سني

ت�برم اتفاقي��ات م��ع ك�برى ال�ش��ركات الدولي��ة

ali.H@almadapaper.net

هل تعلم؟

 بغداد /املدى
�شاركت قن ��اة املدى يف فعاليات م�ؤمتر
و معر� ��ض "ميبك ��وم" mipcom
ال ��دويل ال ��ذي يق ��ام يف مدين ��ة كان
الفرن�سي ��ة يف الفرتة م ��ن �شهر ت�شرين
الث ��اين م ��ن كل �سنة .وت�أت ��ي امل�شاركة
يف ه ��ذا احل ��دث يف �إط ��ار �سع ��ي
م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى �إىل التواج ��د عل ��ى
ال�ساح ��ة العاملية ،واتاح ��ة الفر�صة لها
للتعرف على �أحدث الربامج و الأعمال
التلفزيوني ��ة و التقني ��ات احلديث ��ة يف
جمال العمل التلفزيوين..
وكانت قناة املدى ا�ضافة اىل قناة اخرى
منكرد�ستانهيالقناةالعربيةالوحيدة
امل�سجل ��ة يف املعر� ��ض م ��ن الع ��راق.
عدد
وعق ��دت اتفاقيات مع
من ال�ش ��ركات

املتواج ��دة يف ه ��ذا احل ��دث تخ� ��ص
العم ��ل يف الف�ضائية يف جمال ال�سينما
والدرام ��ا وبرام ��ج االطف ��ال واالف�ل�ام
الوثائقية وافالم الر�سوم املتحركة.
و�شارك يف دورة هذا العام من ال�سوق

وهي الدورة  31عدد قيا�سي و�صل اىل
 108دول ��ة بواق ��ع  13,700من ��دوب،
من بينهم �أك�ث�ر من  4800من املديرين
التنفيذيني.
وكانت تركي ��ا هي �ضيفة �شرف ال�سوق

روال فا�ضل مديرة الربامج يف قناة املدى
قيمته ��ا �أق ��ل م ��ن ،100000دوالر يف
عام  .2004وقد �صدرت تركيا الربامج
التلفزيوني ��ة وامل�سل�سالت �إىل �أكرث من
 80دول ��ة  -م ��ن ال�ش ��رق الأو�س ��ط �إىل
�أوروبا ال�شرقية.

يف هذه ال ��دورة ..حيث من املتوقع ان
ت�صل �صادرات امل�سل�سالت التلفزيونية
الرتكي ��ة اىل  350مليون دوالر من هذا
الع ��ام ،وه ��ي نتيج ��ة مذهل ��ة بالنظ ��ر
�إىل �أن املبيع ��ات الدولي ��ة والت ��ي تبلغ

كيـت بالن�شيت

تطرح مزيداً من الأ�سئلة يف فيلم عن �أ�سرار جورج بو�ش
 لو�س �آجنلي�س /رويرتز
ح�ي�ن در�ست املمثل ��ة كيت بالن�شي ��ت التقرير
ال ��ذي �أجرت ��ه �شبك ��ة «�س ��ي ب ��ي �إ� ��س ني ��وز»
الأمريكية ،وك�شف ��ت فيه �سجل الرئي�س الأمريكي
ال�سابق جورج بو�ش يف اخلدمة الع�سكرية وت�سبب
يف طرد ال�صحافية ماري ميب�س ،خرجت مبزيد من
الأ�سئل ��ة التي ال جتد له ��ا �إجابات.وقالت بالن�شيت
الت ��ي تلع ��ب دور ميب� ��س يف فيل ��م «ت ��روث»،
«�إن ��ه يج�سد امل�شكلة الت ��ي تواجه القراء يف
حماولته ��م للو�ص ��ول �إىل �أي �ش ��يء ي�شبه
احلقيقة».
وقال ��ت بالن�شي ��ت ،احلا�صل ��ة عل ��ى جائزة
الأو�سكار لأف�ضل ممثل ��ة� ،إن «الفيلم يطرح
�س� ��ؤا ًال عم ��ا �إذا كانت العقوبة الت ��ي �أنزلتها

�سي ب ��ي �إ�س (عل ��ى ميب�س) تتنا�سب م ��ع ما �سموه
اجلرمية؟» .وي�ستن ��د فيلم «تروث» الذي بد�أ عر�ضه
يف دور ال�سينم ��ا الأمريكية اجلمع ��ة ،على مذكرات
ميب� ��س املخرج ��ة ال�سابق ��ة يف «�سي بي �إ� ��س» التي
ن�ش ��رت يف الع ��ام  2005مذكراتها بعن ��وان «تروث
�آند ديوتي :ذا بر�س ذا برزدنت �آند ذا بريفلدج �أوف
باور» ،وتناولت يف �شكل �أ�سا�س التقرير الذي بثته
القن ��اة الأمريكية يف برنام ��ج « 60دقيقة» يف العام
 ،2004وتناول وثائق كتبها �ضابط �أمريكي.
والوثائ ��ق الت ��ي يفرت� ��ض �أن كاتبه ��ا ه ��و اللتنانت
كولوني ��ل الراحل جريي كيلي ��ان ،تزعم �أن الرئي�س
الأمريك ��ي يف ذل ��ك احل�ي�ن ج ��ورج بو� ��ش ،مل يت ��م
ال�ساع ��ات املحددة للتمرين الع�سك ��ري �أثناء خدمته
يف اجلي� ��ش يف ال�سبعيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ضي،
وكان يحظى مبعاملة تف�ضيلية.

وبع ��د بث ��ه قب ��ل �شهرين م ��ن االنتخاب ��ات التي كان
ي�سعى فيه ��ا بو�ش �إىل الفوز بف�ت�رة رئا�سية ثانية،
هاجم النقاد وو�سائل �إع�ل�ام �أخرى تقرير «�سي بي
�إ�س» ،وقالوا �إن «الوثائق مزورة».
وخ�ضعت ميب�س و�شريكه ��ا يف الربنامج دان ريذر
وفريقهما للتحقيق يف �ش�أن �إعداد مو�ضوع احللقة،
وطردت ميب�س من وظيفتها �إثر ذلك ،وتنحى ريذر،
�أح ��د �أك�ث�ر ال�شخ�صي ��ات املحرتم ��ة يف ال�صحاف ��ة
الإخبارية التلفزيوني ��ة الأمريكية ،بعد وقت ق�صري
م ��ن �إقراره ب�أن ��ه ما كان عليه امل�ض ��ي قدم ًا يف طرح
التقرير بال�صورة التي بث بها.
وقال ��ت بالن�شي ��ت� ،إنه خ�ل�ال در�سه ��ا ق�ضية ميب�س
�شاه ��دت مقاب�ل�ات عل ��ى الإنرتن ��ت كان ��ت فيه ��ا
ال�صحافي ��ة بع ��د طردها م ��ن عملها «منغلق ��ة للغاية
على نف�سها ودفاعية للغاية».

ملاذا خلع مورغان فرميان حذاءه يف القاهرة؟
 القاهرة� /أ.ف.ب
و�صل النج ��م العاملي مورغ ��ان فرميان
�إىل م�ص ��ر يف زي ��ارة ت�ستغ ��رق خم�س ��ة
�أي ��ام يق ��وم خالله ��ا بجول ��ة �سياحي ��ة
لزي ��ارة املع ��امل الأثري ��ة يف القاه ��رة
والأق�ص ��ر ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ت�صوي ��ر فيل ��م
وثائقي عن م�صر .وب ��د�أ النجم العاملي
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س��ؤال
وسؤال

بريوت /املدى
الفن ��ان مازن حمم ��د م�صطفى
م ��ن املمثلني العراقي�ي�ن الذين
ترك ��ت اعماله ��م الدرامي ��ة
وامل�سرحية ب�صمة جميلة لدى
اجلمهور ،ومن اعماله اخلالدة
يف ذه ��ن املتلق ��ي م�سل�س ��ل
"غرب ��اء"�"،أوان احل ��ب"،
"عل ��ي الوردي""،م ��كارم
االخ�ل�اق"� " ،سنوات النار""،
ه ��ذا ه ��و احل ��ب" "،النب ��ي
اي ��وب" "،مواط ��ن حت ��ت
ال�صفر""،الدهان ��ة" ،وغريها
ع�ش ��رات االعمال االخرى على

مازن حممد م�صطفى لـ

زيارته بكوبري ق�صر النيل ،حيث وقف
يلتقط ال�ص ��ور التذكارية مع فريق عمل
فيلمه الذي يحمل عنوان The Story
 .of Godبعده ��ا توج ��ه فرميان �إىل
م�سج ��د “احل�س�ي�ن” �أثن ��اء ت�صوي ��ر
بع� ��ض م�شاه ��د فيلم ��ه يف �ش ��ارع املعز.
وب ��دا النج ��م العامل ��ي يف ال�ص ��ور وهو

يخلع حذاءه قبل دخوله امل�سجد.
ويتن ��اول فيل ��م ” The Story of
 ”Godالطقو� ��س الديني ��ة املختلفة،
وب ��د�أ مورغ ��ان ت�صوي ��ر �أحداث ��ه
يف تركي ��ا ،على �أن ي�ص ��وّ ر الحق ًا
يف مناط ��ق �أثري ��ة خمتلف ��ة يف
القاهرة والأق�صر و�أ�سوان.

:

�أت������ف������اءل ب���ال���ف���ج���ر ول��������دي م���وه���ب���ة ال��ط��ب��خ
�صعيد امل�سرح واالذاعة.
"�أخ�ي�رة امل ��دى" حاورت ��ه
باثن ��ي ع�ش ��ر �س� ��ؤاال و�س�ؤال
ف�س�ألناه:
* من انت يف جملة ق�صرية؟
انا رجل ب�سيط اع�شق االبداع
واعم ��ل بج ��د م ��ع تالمي ��ذي
�س ��واء يف التدري� ��س او يف
�آليات اال�شتغال
* هل لديك موهبة مل تكت�شف؟
نعم ,الطبخ وعمل املخللالت
* نقاط القوة وال�ضعف لديك؟
نقاط القوة عندما اقف متميزا
على خ�شب ��ة امل�سرح او اواجه
يف الدف ��اع عن االخري ��ن ,اما

نق ��اط ال�ضعف ه ��ي ع�صبيتي
املفرطة ب�سبب او بدون �سبب
* ما هو ال�شيء الذي تتفاءل به؟
عندم ��ا ا�ستيق ��ظ فج ��را اج ��د
نف�س ��ي متفائ�ل�ا ب�ش ��كل ال
يو�صف وللفجر �سحر غريب
* ت�صرف يزعجك؟
�سرق ��ة فر� ��ص البع� ��ض
ونتاجاتهم وح�سابها ال�صحاب
النفو�س ال�ضعيفة
* موقف حمرج ال تن�ساه؟
يف بداي ��ة زواج ��ي م ��ن ام
االم�ي�ر اح ��دى املعجب ��ات
�سحبتن ��ي بق ��وة م ��ن جنبه ��ا
وقالت (وخري عيني قابل رح

ناكله) فال اعرف مباذا ارد يف
ذلك الوقت
* متى تعتذر؟
عندما اخطئ
* اغنيتك املف�ضلة؟
اغني ��ة تايت ��ل م�سل�س ��ل غرباء
حت ��ى انه ��ا نغمة رن�ي�ن هاتفي
"احمد ح�سن – بجن بجن"
* امنية مل حتققها؟
حتقي ��ق الدرا�س ��ات العليا يف
اخت�صا�صي" التمثيل"
* �آخر كتاب قر�أته؟
رواي ��ة فرانك�شتاي ��ن يف
بغداد للرائع احم ��د �سعداوي
احلائ ��زة عل ��ى جائ ��زة البوكر

العربي ��ة رغ ��م اين ق ��د قر�أتها
من قبل
* اف�ضل اخرتاع بالن�سبة لك؟
اجه ��زة املوبايل التي تخت�صر
ل ��ك الكثري من الوق ��ت املهدور
وتقرب لك امل�سافات
* تاريخ ال ميكن ان تن�ساه؟
 2008 / 8/ 20والدة ابنت ��ي
الوحيدة نور حي ��ث كانت يف
والدتها حاالت ع�صيبة .
* نف�س ��ك الداخلي ��ة ت�شب ��ه ماذا من
الطبيعة ؟
النخي ��ل با�س ��ق ويتحم ��ل كل
الظ ��روف املحيط ��ة وبال ادنى
انحناء.

الع ��ام  1977كان الرئي� ��س ال�صيني دنغ ك�سي ��او بنغ يلقي خطابا
يعل ��ن في ��ه انته ��اء "الث ��ورة الثقافية الك�ب�رى" الت ��ي دامت ع�شر
�سنوات ،وقف احد احلا�ضرين وكان يحمل من�شورا لي�س�أل :وماذا
�سنفع ��ل به ��ذه التعاليم؟ ،قال دنغ بحزم� :س ��وف نكمل بناء ال�صني
ولكن من خالل العمل فقط ،ال من خالل املن�شورات.
عندما ت�سلم ،ال�سلطة ،كانت ال�صني بني ا�ضعف دول العامل اقت�صادا،
اك�ث�ر من ن�صف �سكانها يعانون م ��ن البطالة .وعندما ترك ال�سلطة
ع ��ام  1992كانت ال�ص�ي�ن ت�صنع ال�سي ��ارات والإلكرتونيات وكل
م ��ا يهم �س ��كان الكرة االر�ضية  ،لقد قرر دن ��غ �أن ين�سخ املعجزىة
ال�سنغافورية  ،ورمبا �سي�سخر البع�ض ويقول هل يعقل ان تطلب
دولة بحجم ال�ص�ي�ن امل�ساعدة من جزيرة ا�سمه ��ا "�سنغافورة"؟!.
واحي ��ل "ال�ساخرين" اىل مذكرات يل كوان يو "من العامل الثالث
اىل العامل االول".
ق� �دّم دن ��غ للعامل �ص ��ورة خمتلفة ع ��ن اجلن�س اال�صف ��ر وا�صحاب
البدل ��ة الواح ��دة ،اراد ان ير�س ��ل املا�ض ��ي اىل الن�سي ��ان  ،وق ��ال
ملنتقدي ��ه وهم يهاجمونه عل ��ى فتح قنوات ات�صال م ��ع امريكا :ان
االنظم ��ة الت ��ي تغل ��ق على نف�سه ��ا االب ��واب متوت ،وح�ي�ن دعي
�إىل وا�شنط ��ن يف زي ��ارة ر�سمي ��ة ،ول ��دى و�صول ��ه �س�ألت ��ه دائرة
الت�شريفات ماذا يف�ضل يف برناجمه اخلا�ص ،طلب لقاء �سريعا مع
ا�صحاب �شركات ال�سي ��ارات ،قال ملرافقه ان لديه رغبة منذ ال�صغر
ملعرفة ا�سرار ال�صناعة .
يج ��ب �أن اع�ت�رف انن ��ي دائم ��ا ما اعي ��د على م�سامعك ��م جتارب
دول و�شع ��وب ،وان�س ��ى انن ��ا بالد علمن ��ا الب�شرية الق ��راءة وخط
احل ��رف ،اكتب عن ال�صني وان�س ��ى ان حمورابي و�ضع اول م�سلة
للقوانني ،واتغنى ب�سنغافورة وان�سى انهم يتح�سرون على �شاعر
ف�صيح الل�سان  ،واعيد وا�صقل بحكايات ماليزيا ورئي�سها امل�ؤمن
مهات�ي�ر حممد ،وان�سى ان لدينا اكرث من مئة الف م�س�ؤول ي�ؤدون
الفرائ� ��ض بانتظ ��ام و�سيم ��اء التق ��وى على وجوههم ،ه ��ذا معيب
يا�س ��ادة ،ويج ��ب ان ات ��وارى خجال النن ��ي اعتق ��د ان الكتابة عن
نظري ��ة مانديال يف امل�صاحلة� ،أجدى و�أك�ث�ر نفع ًا من احلديث عن
امل�صاحل ��ة التي يقوده ��ا مكتب رئي�س اجلمهوري ��ة والتي كان من
ب�شائرها ان عدنان ال�سراج احد منظريها الكبار.
اكتب عن ال�صني وانا اقر�أ ب�أمل ت�صريح وزير ال�صناعة ان ميزانية
ال�صناعة العراقية للعام املقبل �ستكون �صفرا.
م ��ا ذا نري ��د ان نعرف بعد ذل ��ك؟ ،ال�صناعة �صف ��ر ..الثقافة تتوقف
عن الطبع والن�شر ،الرتبية توزع للطلبة كتبا م�ستعملة ،اال�سكان
بال م�شاريع ،اال�ستثمار متوقف حتى ا�شعار �آخر .التنمية يف خرب
كان،
ح�ي�ن ال تكون ال�صحاف ��ة م�شغولة باخبار عواط ��ف النعمة ،وحني
الي�صبح الوزير مال�س خربا رئي�سيا يف �صدر ال�صفحات االوىل،
تكون النتيج ��ة انها �ستعيد االهتمام بزوايا غ ��اب ابرزها مثل هل
تعلم؟ ،فرمبا �سيقدم لنا هذا الباب اجابة قاطعة على �س�ؤال ي�شغل
ب ��ال النا�س وه ��و :ماذا �ستفعل ��ون يف امليزانية ببل ��د يرفع �شعار
�صفر يف كل �شيء؟
اعيد
يجب �أن اعرتف انني دائما ما و
على م�سامعكم جتارب دول و�شعوب،
وان�سى اننا بالد علمنا الب�شرية
القراءة وخط احلرف ،اكتب عن
ال�صني وان�سى ان حمورابي و�ضع اول
م�سلة للقوانني

صباح
�إبراهيم الخياط وال �ت��وزي��ع (اب��وظ �ب��ي – ت��دع�ي�م� ًا ل�ل�ف��ن وال���ص��وت
امل�س�ؤل الإعالمي الحتاد دب��ي – ب�ي�روت) ,والتي الن�سوي العراقي وتقدمي
الأُدب � � � ��اء و ال ��كُ � �ت ��اب يف ج��اءت ب �ـ� 135صفحة من ال �ع��دي��د م��ن الإم �ك��ان �ي��ات
العراقُ ,يعلن عن افتتاح القطع املتو�سط,
وبغالف الفنية العراقية الن�سوية,
ٍ
فعاليات مهرجان املربد �أن � �ي ��ق ت �ت��و� �س �ط � ُه ل��وح��ة و�سيكون املهرجان �ضمن
يف حمافظة الب�صرة يف ال �ف �ن��ان ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي مليع �أعمال �شهر كانون الثاين
ال���س��اب��ع ع�شر م��ن �شهر جنيب.
.2016
ك ��ان ��ون الأول املُ �ق �ب��ل� ,سنان العزاوي
ذاكر ًا �أن دورة هذا العام م ��دي ��ر م �ن �ت��دى امل �� �س��رح
��س�ت�ح�م��ل �إ� �س��م ال���ش��اع��ر الثقايف ,ي�ستعد املُنتدى
الراحل ر�شدي العامل .لإق��ام��ة مهرجان امل�سرح
هيثم بردى
ال �ن �� �س��وي ل �ت �ق��دمي ع��دد
ال� �ق ��ا� ��ص و ال � ��روائ � ��ي ,م��ن الأع� �م ��ال امل���س��رح�ي��ة
�صدرت ل� ُه رواي��ة جديدة ال� �ت ��ي ُت �ق��دم �ه��ا ف �ن��ان��ات
ب �ع �ن��وان "�أور�شنابي" و خم ��رج ��ات وم ��ؤل �ف��ات
ع��ن دار الثقافة والن�شر م��ن ف �ئ��ة ال �ن �� �س��اء ,وذل��ك

