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جريدة �سيا�سية يومية

الأنقا�ض وال�سيارات املحروقة ِّ
ت�شكل حائط ٍّ
�صد يف املدينة القدمية

رئي�س الوزراء يلتقي رئي�س م�ؤ�س�سة

حترير الزجنيلي ك ّلف  300مدين ق�ضوا
على يد ق ّنا�صة داع�ش

 بغداد  /املدى
جن ��ح ع ��دد م ��ن االطف ��ال يف ح ��ي
الزجنيل ��ي ،و�س ��ط املو�صل القدمية،
باخلروج من املنازل املهدمة ،بعد ان
ق�ضت عوائلهم �إثر املعارك التي تدور
يف احلي منذ �أكرث من �أ�سبوعني.
وب ��دا االيت ��ام ال�صغ ��ار مذعوري ��ن،
بح�س ��ب م�س�ؤول�ي�ن و�شه ��ود عي ��ان
هناك ،وهم يبحثون عن ذويهم و�سط
ال ��ركام� .إذ �شهد احل ��ي �أعنف معركة

منذ انط�ل�اق العمليات الع�سكرية يف
ال�ساحل االمين.
ومتكن ��ت الق ��وات امل�شرتك ��ة� ،أم�س،
من حترير ح ��ي الزجنيلي ،بعد قتال
�شر� ��س �أدى اىل مقت ��ل  300م ��دين،
عل ��ى ي ��د تنظي ��م داع� ��ش �أو ب�سب ��ب
الق�صف.
وداف ��ع داع� ��ش ب�شرا�س ��ة ع ��ن
الزجنيل ��ي ،الذي يعت�ب�ر املدخل اىل
املدينة القدمية ،حيث معقله االخري.
ويتوقع امل�س�ؤولون املحليون معارك

�أك�ث�ر �صعوبة عندم ��ا تتوغل القوات
اىل اجلنوب يف االزقة القدمية.
ويعتق ��د ان داع� ��ش ي�ستع ��د لتنفي ��ذ
جم ��رزة جدي ��دة يف ح ��ي ال�شف ��اء،
املح ��اذي للزجنيل ��ي ،اذ يتح�ص ��ن
امل�سلح ��ون داخل عدد من امل�ؤ�س�سات
ال�صحي ��ة ،متح�صن�ي�ن مبئ ��ات
املدنيني.
و�أعلن ��ت ال�شرط ��ة االحتادي ��ة� ،أم�س
ال�سبت ،ع ��ن حترير ح ��ي الزجنيلي
الواق ��ع يف ال�ساح ��ل الأمي ��ن ملدين ��ة

املو�ص ��ل .ويق ��ول خل ��ف احلديدي،
ع�ض ��و جمل� ��س حمافظة نين ��وى ،ان
"الزجنيل ��ي �أ�صبح حتت ال�سيطرة،
لكنْ هن ��اك قنا�صون وعب ��وات �ستتم
معاجلتها يف ال�ساعات املقبلة".
وي�ؤك ��د احلدي ��دي ان "معرك ��ة
الزجنيل ��ي كان ��ت مكلف ��ة ج ��دا م ��ن
الناحي ��ة الإن�سانية ،حي ��ث ا�ستهدف
داع�ش ال�سكان ب�شكل مبا�شر".
وا�ض ��اف امل�س�ؤول املحل ��ي لـ(املدى)
ان "معركة حترير احلي هي االعنف
من ��ذ الهج ��وم عل ��ى �ساح ��ل املو�صل
االمي ��ن ،كما ان ال�ضحاي ��ا هم االكرث
ع ��دد ًا بع ��د الق�ص ��ف اخلاط ��ئ ال ��ذي
حدث يف � 17آذار املا�ضي".
وي�ش�ي�ر احلدي ��دي اىل "وج ��ود عدد
كب�ي�ر من االطفال الذين فقدوا ذويهم
يف املعرك ��ة ،باال�ضاف ��ة اىل الن�س ��اء
الت ��ي التعرف م�صري �أطفالها او بقية
العائلة".
 التفا�صيل �ص3

 بغداد /المدى
ا�ستقب ��ل رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء حيدر
العبادي ،في مكتبه �أم�س ،رئي�س م�ؤ�س�سة
المدى للإع�ل�ام والثقافة والفنون فخري
كريم.
وجرى ف ��ي اللقاء بحث �آخ ��ر التطورات

على �صعي ��د الح ��رب �ضد تنظي ��م داع�ش
وعملي ��ات تحرير المو�ص ��ل التي تو�شك
على االنته ��اء بتحقيق قواتن ��ا الم�سلحة
ن�صره ��ا الكبير على التنظي ��م الإرهابي.
الما�سة
وتط ��رق الحدي ��ث �إل ��ى الحاج ��ة ّ
لتعزيز الجبه ��ة الداخلية و�إنجاز مهمّات
م ��ا بعد التحري ��ر ب�إعادة �إعم ��ار المناطق

المح� � َّررة وع ��ودة �سكانها �إليه ��ا وتوفير
�سبل الحياة الكريمة لهم.
كم ��ا تن ��اول اللق ��اء مجم ��ل الأو�ض ��اع
الداخلية ،وبينها العالقات بين الحكومة
االتحادية وقيادة �إقليم كرد�ستان العراق،
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى م ��ا يج ��ري عل ��ى ال�ساح ��ة
الإقليمية من �أحداث.

دولة القانون يقرتب من التجديد للحكيم هرب ًا من االن�شقاقات

خالفات الدعوة ِّ
ترجح خو�ضه االنتخابات مع التحالف الوطني
 بغداد  /املدى

�أ�سرة نازحة من حي الزجنيلي يف املو�صل � ..أ.ف.ب

ّ
ال�صف
العبادي وبارزاين ي�ؤكدان �أهميّة وحدة

حمافظة كركوك توافق على
خ�صخ�صة الكهرباء ب�شروط
كركوك  /املدى
انتقد جمل�س حمافظة كرك ��وك ،زيادة �ساعات القطع
غ�ي�ر املربمج للكهرباء الوطني ��ة ،وفيما رف�ض تقليل
ح�صة املحافظة من الطاقة بعد خروج  450ميكاواط
ع ��ن ال�شبك ��ة م�ؤخ ��ر ًا ،ع�ب�رت احلكوم ��ة املحلية عن
موافقتها بالتعدي�ل�ات على نظام خ�صخ�صة الكهرباء
بع ��د �سل�سل ��ة مفاو�ض ��ات م ��ع وف ��د وزاري ميث ��ل
احلكوم ��ة االحتادية .وقال نائب رئي�س جلنة الطاقة
والغاز يف جمل� ��س كركوك جناة ح�سني لـ (املدى) ان
"جلنة النفط والطاقة وال�صناعة يف جمل�س حمافظة
كركوك عقدت �أم� ��س اجتماعا لبحث ومناق�شة م�س�ألة
القطع غري املربمج عن بعد من قبل ال�سيطرة الوطنية
يف ال ��وزارة ع ��ن كرك ��وك وذلك ال�سب ��اب عديدة منها
خ ��روج  450مي ��كاواط من ال�شبك ��ة العراقية م�ؤخرا
الذي حتاول ال ��وزارة خ�صم ن�صف الكمية من ح�صة
كركوك والذي �أكدنا نحن كلجنة وكمجل�س و حمافظ
كركوك رف�ضنا لالجراء".
و�أك ��د ح�سني على "�ضرورة �ضم ��ان احل�صة الوطنية
املق ��ررة ملحافظ ��ة كرك ��وك بن�سبة  4.6مي ��كاواط من
االنت ��اج الوطن ��ي ال ��ذي يبل ��غ م ��ا ب�ي�ن 550 -500
مي ��كاواط ،اذ ت�ست�ضي ��ف املحافظ ��ة ما يق ��ارب 550
�ألف نازح والذي خ�ص�ص لهم اكرث من  200ميكاواط
من ح�صة ابناء كركوك وما زالت التوقعات ت�شري اىل
زيادة ح�صة كركوك بـ  200ميكا واط".
 التفا�صيل �ص6
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تن�شغ ��ل �أط ��راف التحال ��ف الوطن ��ي
بتح�ضرياتها املبك ��رة لالنتخابات املقبلة،
وه ��و ما ادى اىل �ش � ّ�ل عمل االخري ،واثار
ا�ستي ��اء فري ��ق احلكيم ال ��ذي يتحدث عن
غياب قادة ال�صف االول عن االجتماعات،
وتعطيل عمل اللجان الداخلية.
وترج ��ح اخلالفات الت ��ي ت�شهدها او�ساط
ح ��زب الدع ��وة التمدي ��د لرئا�س ��ة احلكيم
للتحال ��ف الوطن ��ي �سن ��ة اخ ��رى .لك ��ن
املجل� ��س االعل ��ى ي�ش�ت�رط الت ��زام حلفائه

بح�ض ��ور االجتماع ��ات ،واع ��ادة تن�شيط
اللجان ،لقبول التمديد.
ويتح ��دث ح ��زب الدع ��وة ع ��ن خ�شي ��ة
االط ��راف ال�شيعي ��ة من ا�ستثم ��ار احلكيم
الجتماع ��ات وزي ��ارات التحال ��ف كدعاية
انتخابي ��ة ،وهو ما يق ��ف وراء تغيب قادة
ال�صف االول عن االجتماعات او امل�شاركة
يف اجلوالت الداخلية واخلارجية.
وي ��دور خ�ل�اف داخ ��ل حزب الدع ��وة بني
املالك ��ي والعب ��ادي ح ��ول تزع ��م قائمت ��ه
االنتخابي ��ة ،وه ��و م ��ا يق ��وّ ي ان�ضمام ��ه
لقائم ��ة التحالف الوطني �ش ��رط ح�صوله

على املركز االول.
واخت�ي�ر احلكي ��م ،مطلع �أيل ��ول املا�ضي،
رئي�س ��ا للتحال ��ف الوطني ل ��دورة واحدة
وملدة �سنة ،خلفا لإبراهيم اجلعفري الذي
توىل املن�صب منذ .2010
ويقول قيادي يف املجل�س الأعلى لـ(املدى)،
طالبا ع ��دم الك�شف عن هويته ،ان "الهيئة
القيادية لرئا�سة التحالف الوطني طرحت
منذ ف�ت�رة ما�ضية مو�ضوع اختيار رئي�س
جدي ��د للتحال ��ف بدي�ل�ا عن احلكي ��م الذي
قارب ��ت واليت ��ه الدوري ��ة عل ��ى االنتهاء".
لكن ��ه ي�ؤك ��د ان "الأط ��راف ال�شيعي ��ة

يف اجتماع طارئ ناق�ش تفجريات �سوق امل�س ّيب

تق��رر ّ
ح��ل قي��ادة عمل ّياته��ا وا�س��تجواب قائ��د �ش��رطتها
باب��ل ِّ
 بغداد  /بابل

ق ��رر جمل�س حمافظة بابل ،يف جل�سة طارئة عقدها
يف وق ��ت مت�أخ ��ر م ��ن م�س ��اء اجلمع ��ة ،ح ��ل قيادة
عملي ��ات املحافظ ��ة ،واقال ��ة ع ��دد م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن
االمني�ي�ن .وج ��اء الق ��رار بع ��د �ساعات م ��ن اعتداء
دم ��وي ا�سته ��دف �س ��وق امل�سي ��ب الكب�ي�ر ،وا�سف ��ر
عن وق ��وع ع�شرات القتلى واجلرح ��ى بني املدنيني

�صب ��اح اجلمعة .وقال رئي�س جمل�س حمافظة بابل
رعد حمزة علوان اجلبوري� ،إن "املجل�س واللجنة
دعوا
االمنية وعق ��ب تفجري �سوق امل�سي ��ب الكبري َ
اىل جل�س ��ة طارئ ��ة ا�ستم ��رت حت ��ى �صب ��اح الي ��وم
ال�سب ��ت  ١٠حزي ��ران اجل ��اري بح�ض ��ور الل ��واء
ريا�ض اخلي ��كاين قائد عمليات باب ��ل واللواء علي
ك ��وة الزغيب ��ي قائ ��د �شرط ��ة املحافظ ��ة ا�ضافة اىل
م ��دراء االق�س ��ام وق ��ادة االجه ��زة االمني ��ة ملناق�شة

تل ��ك اخل ��روق" .واو�ض ��ح اجلب ��وري يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) ان "جمل� ��س املحافظ ��ة وبع ��د مناق�ش ��ات
مو�سع ��ه قرر حل قي ��ادة عمليات باب ��ل واقالة مدير
ق�سم االره ��اب يف ا�ستخبارات باب ��ل ،وا�ستجواب
كل م ��ن قائ ��د �شرطة حمافظة بابل وع ��دد من مدراء
االق�س ��ام بعد ان مت اال�ستم ��اع اىل �شرح مف�صل من
قبل القادة االمنيني".
 التفا�صيل �ص3

احل�شد ِّ
يرحب باقرتاب اجلي�ش ال�سوري من احلدود العراق ّية 3
احلروب وجتريف الب�ساتني �أبادت  ٪ 44من نخيلنا

مت��ور ال�س��عودية و�إي��ران تغ��رق الأ�س��واق املحلية

 بغداد /املدى
�أعل ��ن خمت�صون يف القط ��اع الزراعي،
�أم�س ال�سبت� ،أن دو ًال جماورة من بينها
ال�سعودي ��ة و�إي ��ران متار� ��س �سيا�س ��ة
�إغراق ال�س ��وق العراقية بالتمور خالل
ه ��ذه الأي ��ام بالتزامن مع حل ��ول �شهر
رم�ض ��ان ،م�ؤكدي ��ن تراج ��ع الإنت ��اج
املحل ��ي ب�ش ��كل كب�ي�ر ج ��راء الإهم ��ال
احلكومي .وفيما لف ��ت املخت�صون �إىل

�أن ن�سب ��ة  ٪٤٤م ��ن النخي ��ل العراق ��ي يف ال�ساب ��ق كان يبل ��غ ع ��دد النخي ��ل
ق�ضي عليها ب�سب ��ب احلروب و�سيا�سة  ٣٠ملي ��ون نخل ��ة ،ويع ��ود الرتاج ��ع
جتري ��ف الب�سات�ي�ن ،ك�شف ��ت وزارة لع� �دّة �أ�سب ��اب منه ��ا احل ��رب العراقية
الزراع ��ة ع ��ن و�ص ��ول ن�سب ��ة الإنت ��اج  -الإيراني ��ة وح ��رب اخللي ��ج الثاني ��ة،
املحل ��ي �إىل  %13م ��ن جمم ��ل الإنت ��اج وجع ��ل حمافظ ��ة الب�ص ��رة امل�شته ��رة
الزراع ��ي العام .وي�ؤك ��د رئي�س جلنة ب�إنتاج التمور �ساحة للمعركة" .ويقول
الزراع ��ة يف الربمل ��ان ،ف ��رات التميمي حمم ��د كرمي (بائ ��ع التم ��ور يف �إحدى
لـ"امل ��دى"� ،إن "م ��ا ميتلك ��ه العراق من الأ�س ��واق البغدادي ��ة)� ،إن "مبيعاتن ��ا
نخي ��ل ي�ت�راوح ب�ي�ن  ١٢ملي ��ون نخلة من التمور خ�ل�ال �شهر رم�ضان املبارك
�إىل  ٢٠ملي ��ون نخل ��ة ،بالرغ ��م من �أنه ت�ضاعف ��ت كثري ًا وذل ��ك ب�سبب العادات

والتقالي ��د العراقي ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"�أغل ��ب التمور التي نبيعها م�ستوردة
م ��ن اخل ��ارج خ�صو�ص� � ًا م ��ن �إي ��ران".
وي�ضي ��ف ك ��رمي لـ(امل ��دى)� ،أن "�إنتاج
العراق من التمور ق َّل ب�شكل كبري جد ًا،
خالل ال�سنوات املا�ضي ��ة نتيجة الربح
الكث�ي�ر م ��ن التم ��ور امل�ست ��وردة وعدم
وجود �سيا�س ��ة اقت�صادية حتمي التمر
املحلي وتزيد �إنتاجه".
 التفا�صيل �ص5

خل�ص ��ت يف اجتماعاته ��ا �إىل ع ��دم ايجاد
�شخ�صية بديلة للحكيم حتظى بتوافق كل
اجلهات".
ويلفت القيادي البارز يف املجل�س االعلى
اىل ان "احلكي ��م ال يرغ ��ب بالتجدي ��د
لرئا�ست ��ه للتحال ��ف الوطن ��ي يف ظ ��ل
العقب ��ات التي تعرقل عم ��ل االخري وت�شل
حركت ��ه" .واو�ض ��ح ان "م ��ن �أب ��رز ه ��ذه
العقب ��ات والتحدي ��ات تتمث ��ل يف ع ��دم
ح�ض ��ور قي ��ادات ال�ص ��ف الأول يف اغلب
اجتماعات التحالف الوطني".
 التفا�صيل �ص2

مو�سيقي من بغداد يقاتل
داع�ش يف املو�صل
 بغداد /املدى
عن ��د دخول ��ك لأح ��د املطاع ��م يف
منطق ��ة العر�ص ��ات الهندي ��ة
وتواجدك هناك فان ال�شيء يثري
انتباه ��ك مثل ع ��ازف �ش ��اب لآلة
الكالنيت يتقنها مبهارة عالية.
حمم ��د العازف يق ��ول لـ"املدى"،
�إن ��ه "يقات ��ل عنا�ص ��ر داع�ش يف
التحاق ��ه اىل املو�ص ��ل ،حي ��ث
�ساهم بتحرير الكثري من االماكن
التي كان ي�س ��يطر عليها التنظيم
الإرهابي".
وا�ض ��اف حمم ��د ان "عمل ��ه يف
ال�سل ��ك االمن ��ي ب�ل�ا ادن ��ى �ش ��ك
ميث ��ل واجب ��ا مقد�س ��ا ل ��ه وه ��و
م�ستم ��ر بدوام ��ة دون اي غي ��اب
" ،م�ؤكد ًا ان "اخلال�ص من هذا
التنظيم يجب ان يكون مب�شاركة
اجلميع".
ويحدثن ��ا حمم ��د ع ��ن هوايت ��ه
في�ؤك ��د ان ��ه "من ��ذ ال�صغ ��ر تعلم
ع ��زف الكالني ��ت لأنه م ��ن عائلة
مو�سيقي ��ة حي ��ث ان اب ��اه
واخ ��ه يعزف ��ان خمتل ��ف الآالت
املو�سيقية.

وتاب ��ع ان "ع ��زف الكالني ��ت بدا
يك�ب�ر مع ��ه حيث ان ��ه �أتق ��ن ذلك
م ��ع و�صول ��ه اىل الع ��ام العا�شر
من عمره ،وبدا بالتدريب ب�شكل
يومي بعدها".
و�أ�ش ��ار حمم ��د اىل ان "الع ��زف
عل ��ى الكالني ��ت الي ��وم ا�صب ��ح
متداخ�ل�ا م ��ع حيات ��ه ف�ل�ا ميكن
اال�ستغن ��اء ع ��ن ذل ��ك" ،مبين ًا ان
"الظ ��روف املعي�شي ��ة �أجربت ��ه
عل ��ى هجر (الكالنيت) يف اوقات
حمددة".
 التفا�صيل �ص7
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ه��رب��ا م��ن االن�����ش��ق��اق��ات
 دول���ة ال��ق��ان��ون ي��ق�ترب م��ن ال��ت��ج��دي��د للحكيم

ما ننتظره من جمل�س بابل
بع ��د �ساع ��ات من وقوع تفج�ي�ر �إرهابي يف بل ��دة امل�سيب
(حمافظة بابل) نهار �أول من �أم�س ،اجلمعة ،ا ّتخذ جمل�س
املحافظة قرار ًا ّ
بحل قيادة عمليات املحافظة ،و�إقالة مدير
ق�سم الإرهاب يف مديرية ا�ستخبارات بابل من من�صبه.
جمل�س املحافظ ��ة عقد اجتماع ًا طارئ� � ًا يف �ساعة مت�أخرة
م ��ن الليل لي ّتخذ القرار الذي ت�ضمن �أي�ض ًا ا�ستجواب قائد
عمليات بابل وقائد ال�شرطة.
هل هذا قرار جيد و�صحيح و�سليم؟
رمبا هو كذلك  ..وقد يكون غري ذلك.
�إذا كان الق ��رار جيد ًا و�صحيح ًا و�سليم� � ًا فمعناه �أن قيادة
العمليات ومدير ق�س ��م الإرهاب يف مديرية اال�ستخبارات
مق�ص ��ران يف عملها ،ومعنى ه ��ذا �أنهما مل يكونا جديرين
ّ
باملهمتني املنوطة بهما.
ال�س� ��ؤال الآن :كي ��ف �إذن ت�ش ّكل ��ت قي ��ادة العمليات وكيف
اخت�ي�ر مدير ق�سم الإرهاب اىل هذه املهمة لتكون النتيجة
مثل هذا التق�صري ومثل هذا الف�شل؟
املحا�سب ��ة وحتمي ��ل امل�س�ؤولية ملن ي�ستحقهم ��ا �أمر جيد،
مبنْ هم
لكنّ الأجود منه �أن ُتعهد املهمات و ُتناط املنا�صب َ
�أهل لها وجديرون بها.
تفج�ي�ر امل�سيب الإرهابي �أ�سفر عن �أُزهاق �أرواح  20من
الب�شر العراقيني وعن �إ�صابة � 27آخرين بجروح وحروق
وعاه ��ات .قبل هذا التفجري وقع ��ت يف املحافظة ع�شرات
التفج�ي�رات ،ويف كل مرة كانت اال�صوات ترتفع ب�أنّ ثمة
خط� ��أ �أو �أخطاء يف اخلطط الأمنية امل ّتبعة ،و�أن ثمة خل ًال
يف النظ ��ام اخلا� ��ص باختيار القي ��ادات الأمنية� .أكرث من
ه ��ذا لطاملا ت ��ردّدت اتهامات ب� ��أن ظاهرة الف�س ��اد الإداري
وامل ��ايل املتف�شية يف جهاز الدول ��ة برمته ،مبا فيه اجلهاز
الأمن ��ي ،ه ��و من الأ�سب ��اب الرئي�سة لالخرتاق ��ات الأمنية
املتكررة.
ل�سن ��ا ن ��دري �إن كان قرار جمل�س حمافظ ��ة بابل ب�صيغته
املُعل ��ن عنها جيد ًا و�صحيح ًا و�سليم ًا �أم ال ،لك ّننا ندري �أنّ
القرار اجليد وال�صحيح وال�سليم الذي يتعينّ على جمل�س
حمافظ ��ة بابل ،و�سواه من جمال� ��س املحافظات الأخرى،
ا ّتخ ��اذه الآن ه ��و �أن يج ��ري ت�شكي ��ل قي ��ادات العملي ��ات
و�سائر قيادات الأجهزة الأمنية على �أ�س�س وقواعد مهنية
و�أن ُي�ص ��ار اىل اختي ��ار م�س� ��ؤويل الأجه ��زة الأمنية على
وفق ه ��ذه الأ�س� ��س والقواعد �أي�ض� � ًا .الأ�س� ��س والقواعد
املهنية تعني :النزاهة والكفاءة واخلربة.
�أي اعتب ��ار �آخ ��ر (حزب ��ي �أو �شخ�ص ��ي �أو ع�شائ ��ري �أو
مناطق ��ي) ُيعتم ��د يف ت�شكيل القي ��ادات الأمني ��ة واختيار
م�س� ��ؤويل الأجهزة الأمني ��ة معناه �إع ��ادة �إنتاج التق�صري
والف�ش ��ل يف ه ��ذا القط ��اع ،وه ��ذا معن ��اه �إع ��ادة �إنت ��اج
العملي ��ات الإرهابي ��ة الت ��ي ُتزه ��ق فيه ��ا الأرواح و ُت�سفك
الدماء باجلملة  ..ومن دون انقطاع.

 بغداد  /حممد �صباح
ويتح ��دث ح ��زب الدعوة ع ��ن خ�شية
االط ��راف ال�شيعي ��ة م ��ن ا�ستثم ��ار
احلكي ��م الجتماع ��ات وزي ��ارات
التحال ��ف كدعاي ��ة انتخابية ،وهو ما
يق ��ف وراء تغيب ق ��ادة ال�صف االول
ع ��ن االجتماع ��ات او امل�شارك ��ة يف
اجلوالت الداخلية واخلارجية.
وي ��دور خ�ل�اف داخل ح ��زب الدعوة
ب�ي�ن املالك ��ي والعب ��ادي ح ��ول تزعم
قائمت ��ه االنتخابي ��ة ،وهو م ��ا يقوّ ي
ان�ضمام ��ه لقائم ��ة التحال ��ف الوطني
�شرط ح�صوله على املركز االول.
واخت�ي�ر احلكي ��م ،مطل ��ع �أيل ��ول
املا�ض ��ي ،رئي�س ��ا للتحال ��ف الوطن ��ي
ل ��دورة واح ��دة ومل ��دة �سن ��ة ،خلف ��ا
لإبراهي ��م اجلعف ��ري ال ��ذي ت ��وىل
املن�صب منذ .2010
ومنذ انتخابات  2014حاول ائتالف
دول ��ة القان ��ون تر�شي ��ح القي ��ادي يف
ح ��زب الدعوة عل ��ي الأدي ��ب لرئا�سة
التحال ��ف الوطني .لكن ه ��ذا امل�سعى
ا�صط ��دم برف� ��ض التي ��ار ال�ص ��دري
واملجل� ��س الأعل ��ى ،اللذي ��ن �شه ��دت
عالقاتهما تقارب ًا كبريا ،عقب الإطاحة
بنوري املالكي.
ويق ��ول قي ��ادي يف املجل� ��س الأعل ��ى
لـ(امل ��دى) ،طالب ��ا ع ��دم الك�ش ��ف ع ��ن
هويت ��ه ،ان "الهيئ ��ة القيادية لرئا�سة
التحال ��ف الوطني طرح ��ت منذ فرتة
ما�ضي ��ة مو�ض ��وع اختي ��ار رئي� ��س
جدي ��د للتحال ��ف بدي�ل�ا ع ��ن احلكيم
ال ��ذي قارب ��ت واليت ��ه الدوري ��ة على
االنته ��اء" .لكنه ي�ؤك ��د ان "الأطراف
ال�شيعي ��ة خل�صت يف اجتماعاتها �إىل
ع ��دم ايج ��اد �شخ�صية بديل ��ة للحكيم
حتظى بتوافق كل اجلهات".
ويلف ��ت القي ��ادي الب ��ارز يف املجل�س

تن�شغل �أطراف التحالف الوطني بتح�ضيراتها المبكرة لالنتخابات المقبلة ،وهو ما ادى الى ّ
�شل عمل االخير ،واثار ا�ستياء
فريق الحكيم الذي يتحدث عن غياب قادة ال�صف االول عن االجتماعات ،وتعطيل عمل اللجان الداخلية.
وترجح الخالفات التي ت�شهدها او�ساط حزب الدعوة التمديد لرئا�سة الحكيم للتحالف الوطني �سنة اخرى .لكن المجل�س
االعلى ي�شترط التزام حلفائه بح�ضور االجتماعات ،واعادة تن�شيط اللجان ،لقبول التمديد.

االعل ��ى اىل ان "احلكي ��م ال يرغ ��ب
بالتجدي ��د لرئا�سته للتحالف الوطني
يف ظ ��ل العقب ��ات الت ��ي تعرق ��ل عمل
االخري وت�شل حركت ��ه" .واو�ضح ان
"من �أب ��رز هذه العقبات والتحديات
تتمثل يف عدم ح�ضور قيادات ال�صف
الأول يف اغل ��ب اجتماعات التحالف
الوطن ��ي" .و�ستنته ��ي والية احلكيم
احلالية مطل ��ع �أيل ��ول املقبل بح�سب
االتف ��اق املربم ب�ي�ن املجل� ��س الأعلى
وح ��زب الدع ��وة ،اللذين م ��ن املتوقع
ان يدخ�ل�ا مفاو�ض ��ات ومباحث ��ات
حل�سم ه ��ذا امللف .كما يعترب القيادي
البارز ان من �ضم ��ن معرقالت تفعيل
التحال ��ف الوطني هي ع ��دم م�شاركة

�أو ح�ض ��ور قي ��ادات ال�صف الأول يف
الزي ��ارات اخلارجية والداخلية التي
يجريها احلكي ��م .كما يك�شف القيادي
املطلع عن تعطيل غالبية اللجان التي
�شكله ��ا التحالف الوطن ��ي "با�ستثناء
جلنة واحدة �أو جلنتني".
وكان احلكي ��م قد دعا ،قب ��ل �أكرث من
ثالث ��ة �أ�شهر ،الأط ��راف ال�شيعية اىل
البحث ع ��ن �شخ�صية توافقية جديدة
ل�شغ ��ل من�ص ��ب رئي� ��س التحال ��ف
الوطني.
وتباين ��ت التكهن ��ات ح ��ول دع ��وة
احلكيم املبك ��رة ،اذ اعتربتها اطراف
�شيعي ��ة حماول ��ة م ��ن زعي ��م املجل�س
االعلى لإحراج حلفائه نظرا للتناف�س

اجتماع �سابق لقيادات التحالف الوطني برئا�سة احلكيم
الكبري الذي يدور داخل حزب الدعوة االول وتعطيل اللج ��ان الداخلية �أمر
حول م ��ن ي�شغ ��ل املن�ص ��ب .وك�شفت متعمد .عازيا ذلك اىل "وجود خ�شية
الت�سريبات عن دخول رئي�س الوزراء من ان يوظف املجل�س االعلى ذلك يف
حيدر العبادي على خط املناف�سة اىل دعايته االنتخابية".
جانب نوري املالكي وعلي االديب .وك�ش ��ف القي ��ادي ،ال ��ذي حت ��دث
ويتحدث القيادي يف املجل�س الأعلى لـ(املدى) راف�ض ��ا الك�شف عن هويته،
ع ��ن رغب ��ة بع� ��ض الكت ��ل ال�شيعي ��ة ع ��ن "قي ��ام احلكي ��م بتحم ��ل نفق ��ات
بالتمدي ��د للحكي ��م �سنة اخ ��رى ،لكنه جوالت ��ه الداخلي ��ة واخلارجي ��ة م ��ن
ي�ؤك ��د ان ذل ��ك م�شروط ب� �ـ "�إزالة كل ح�سابه ال�شخ�صي" ،م�ضيفا ان "هذه
العقبات ،والتي تتمثل بالتزام قيادات اخلط ��وات تخيفن ��ا م ��ن ا�ستثماره ��ا
ال�ص ��ف الأول بح�ض ��ور االجتماعات �شخ�صيا وانتخابيا".
الدوري ��ة ،وتفعي ��ل اللج ��ان الع�شرة وي�ؤك ��د النائب عن الدع ��وة ان حزبه
التي مت ت�شكيلها".
"ال يرغ ��ب باحل�ص ��ول عل ��ى رئا�سة
ويع�ت�رف قي ��ادي ب ��ارز يف كتل ��ة التحال ��ف الوطن ��ي لتخوف ��ه م ��ن اي
الدع ��وة ب ��ان غي ��اب قي ��ادات ال�صف ي� ��ؤدي ذل ��ك �إىل فت ��ح ثغ ��رة وم�شكلة

ّ
املكونات" ودعا �إىل م�صاحلة ميدان ّية
حذر من "دولة
ّ

ّ
التدخل
علاّ وي يطالب ب�إجراء انتخابات "ح ّرة ونزيهة" بعيدة عن
 بغداد  /املدى

دع ��ا نائ ��ب رئي� ��س اجلمهورية �إي ��اد ع�ل�اوي� ،أم�س
ال�سبت ،خالل ر�سالة وجهه ��ا لرئي�س الوزراء حيدر
العب ��ادي ،اىل الب ��دء "ميداني ��ا" بتحقي ��ق امل�صاحلة
و�إعادة النازحني �إىل مناطقهم املحررة.
و�شدد عالوي عل ��ى �ضرورة اجراء انتخابات "حرة
ونزيه ��ة" ،بعي ��دة ع ��ن اية تدخ�ل�ات ،فيما ح ��ذر من
اللجوء اىل "دولة املكونات" ،واثرها التدمريي على
م�ستقبل العراق.
وت�ضمن ��ت الر�سال ��ة ،الت ��ي وجهه ��ا زعي ��م ائت�ل�اف
الوطني ��ة خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحف ��ي عق ��ده يف بغ ��داد

وتابعته (املدى) ،دع ��وة اىل العبادي "للبدء ميدانيا
بامل�صاحل ��ة و�إع ��ادة النازح�ي�ن ك ��ون ذل ��ك �سي�ساهم
مبحاربة التطرف".
وا�ض ��اف ع�ل�اوي "من غ�ي�ر املعقول وج ��ود ماليني
النازح�ي�ن يف الع ��راق و�أن يكون هن ��اك �أكرث من 30
باملئة من العراقيني حتت خط الفقر".
و�ش ��دد نائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة عل ��ى "حما�سب ��ة
املق�صري ��ن بعد حتقي ��ق الن�صر على داع� ��ش و�إجراء
حتقيق ��ات معه ��م" ،م�ش�ي�را يف الوق ��ت ذات ��ه �إىل �أن
"دولة املكونات �ست�ؤدي �إىل دمار العراق ،و�أن هناك
ق ��وى �سيا�سية �إ�سالمية من بينها التيار ال�صدري مع
بناء دولة املواطنة".

و�ش ��دد عالوي على "�ض ��رورة ان ي�أخذ العراق دوره
املت ��وازن لتحقي ��ق اال�ستق ��رار يف املنطق ��ة" ،مطالبا
بـ"�إجراء انتخابات نزيهة يف البالد ال يوجد فيها �أي
تدخل خارجي".
يف �سي ��اق ذي �صلة ،ا�ستقبل عالوي رئي�س التحالف
الوطني عمار احلكي ��م ،وبحث معه تطورات املعركة
�ض ��د داع�ش وعالقة املركز ب�إقليم كرد�ستان يف �ضوء
التطورات االخرية.
وذكر بيان ملكتب نائ ��ب رئي�س اجلمهورية ،ح�صلت
عليه (امل ��دى) ام�س� ،أن الأخري "�إياد عالوي ا�ستقبل
رئي�س التحالف الوطني عمار احلكيم والوفد املرافق
ل ��ه ،وا�ستعر�ض اجلانبان �سري املعرك ��ة �ضد داع�ش،

وت�ص ��ورات ما بعد طرد التنظيم الإرهابي ،والعالقة
ب�ي�ن املرك ��ز و�إقليم كرد�ست ��ان يف �إط ��ار الت�أكيد على
الوح ��دة الوطنية وحل امل�سائ ��ل العالقة عرب احلوار
والتفاهم".
ودعا عالوي واحلكي ��م ،بح�سب البيان� ،إىل "اعتماد
احل ��وار والتهدئ ��ة يف ح ��ل امل�ش ��اكل والأزم ��ات
داخ ��ل املنطق ��ة ،وحذرا م ��ن انعكا�س ��ات ا�ستمرارها
عل ��ى الو�ض ��ع العراق ��ي" .وتط ��رق اجلانب ��ان �إىل
"�أزم ��ة العالق ��ات القطري ��ة اخلليجي ��ة ،والقطري ��ة
العربي ��ة ولفت ��ا �إىل خماط ��ر زي ��ادة االحتقان ��ات
وم ��ا متثل ��ه م ��ن تهدي ��د ال�ستق ��رار و�سالم ��ة املنطقة
امللتهبة،

العرب والرتكمان مع حتييد "املتنازع عليها"

ت�شكيل جلنة يف كركوك لإجراء ا�ستفتاء �إقليم كرد�ستان
 كركوك  /املدى
طالب حماف ��ظ كركوك جنم الدين كرمي،
�أم� ��س ،ب�ض ��م املحافظ ��ة �إىل م�ش ��روع
ا�ستفت ��اء �إقليم كرد�ستان املزمع �إجرا�ؤه
يف �أيل ��ول املقب ��ل ،معت�ب�را ان اج ��راء
اال�ستفت ��اء م ��ن دون كرك ��وك "ال قيم ��ة
ل ��ه" .يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،رف� ��ض ع ��رب
كرك ��وك �إج ��راء �أي عملي ��ة لال�ستفت ��اء،
وا�صفني �إياها بـ"البذرة الأوىل لتق�سيم
العراق".
وق ��ال ك ��رمي ،يف حدي ��ث لع ��دد م ��ن
و�سائ ��ل الإعالم بينها (امل ��دى)" ،القيمة
لال�ستفتاء على ا�ستقالل اقليم كرد�ستان،
يف ح ��ال ا�ستثن ��اء كرك ��وك" ،معتربا ان

اع�ل�ان موع ��د اال�ستفت ��اء بان ��ه "خطوة
مهم ��ة لل�شع ��ب الكرد�ست ��اين ولي� ��س
ل ��ه عالق ��ة ب� ��أي ط ��رف �أو ح ��زب وعلى
جمي ��ع الأط ��راف ان ت�ش ��ارك يف ه ��ذه
العملية" .
و�أك ��د حماف ��ظ كرك ��وك "ت�شكي ��ل جلنة
خا�صة بعملية اال�ستفت ��اء على ا�ستقالل
كرد�ست ��ان" ،م�ؤك ��دا ان "اال�ستفت ��اء
عل ��ى ح ��ق تقري ��ر امل�ص�ي�ر �سيجرى يف
املحافظة ،يف حال قررت اللجنة ذلك".
وب�ش� ��أن ع ��دم م�شاركة بع� ��ض الأطراف
الكرد�ستاني ��ة يف اجتم ��اع رئا�سة اقليم
كرد�ست ��ان� ،أ�ش ��ار جن ��م الدي ��ن ك ��رمي،
وه ��و قي ��ادي يف االحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ست ��اين� ،إىل �أن "حرك ��ة التغي�ي�ر

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

واجلماع ��ة اال�سالمي ��ة� ،أعلنت ��ا دعهم ��ا
لإج ��راء اال�ستفت ��اء ولك ��ن لديهما بع�ض
املالحظات".
يف املقاب ��ل ،رف� ��ض النائ ��ب ع ��ن ع ��رب
كرك ��وك خال ��د املفرجي �إج ��راء ا�ستفتاء
تقرير م�ص�ي�ر �إقليم كرد�ست ��ان .واعترب
املفرج ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ،ان
"ال�شعب كردي الأ�صيل جزء من ت�أريخ
الع ��راق الكب�ي�ر ح�ض ��ار ًة وثقاف ��ة".
واعترب ان "امل�ض ��ي بهذه اخلطوة لي�س
من م�صلحة العراق والإقليم ،خ�صو�ص ًا
و�إن الع ��راق مير ب�أحل ��ك الظروف وهو
يقود حرب ًا �شر�سة �ضد الإرهاب".
وق ��ال النائب ع ��ن عرب كرك ��وك "يجب
االلت ��زام بالد�ستور العراق ��ي واحلفاظ

على الع ��راق املوحد الفي ��درايل" .ودعا
�إىل "�إبعاد املناطق املتنازع عليها وعدم
زجها يف ا�ستفتاء انف�صال االقليم يف كل
الأحوال والظروف" ،عازيا ذلك اىل انها
"مناطق متع ��ددة املكونات والطوائف،
و�إبعاده ��ا واحلفاظ عليها �ضمن العراق
�ضمان حلقوق املكونات االخرى".
ودع ��ا املفرجي رئا�س ��ة �إقلي ��م كرد�ستان
والأح ��زاب الكردي ��ة �إىل "الرتاج ��ع عن
هذا الق ��رار واالهتم ��ام مبحاربة داع�ش
و�أمن العراق ،والتعاون على ا�ستقراره
اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا".
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ،اعلن ��ت اجلبه ��ة
الرتكماني ��ة رف�ضه ��ا اج ��راء ا�ستفت ��اء
االقلي ��م ،وطالب ��ت احلكوم ��ة وجمل� ��س

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

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

رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

النواب بالتدخل.
وقالت اجلبهة الرتكمانية ،يف بيان لها،
"�إنن ��ا نعترب اخلط ��وة خمالفة وا�ضحة
للد�ستور العراقي يف مادته االوىل التي
ن�صت (جمهوري ��ة العراق دول ٌة احتادية
واح ��دة م�ستقل ٌة ذات �سيادة كاملة ،نظام
جمهوري نياب � ٌ�ي (برملاين)
احلكم فيه ��ا
ٌ
دميقراطي وهذا الد�ستور �ضامن لوحدة
ٌ
العراق) ".
وا�ضافت اجلبهة ان "الن�ص الد�ستوري
ي�ؤك ��د عل ��ى وح ��دة الع ��راق ف ��ان �إقحام
املناط ��ق الواقع ��ة خ ��ارج الإقلي ��م م ��ا
ه ��و �إال اج ��راء �أح ��ادي وبال�ض ��د م ��ن
رغب ��ة ال�ساكن�ي�ن من الرتكم ��ان والعرب
واملكونات الأخرى يف املنطقة".

مدير التحرير

مازن الزيدي

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

ثانية بني العبادي واملالكي" ،وا�شار
�إىل �أن "كل الأط ��راف ال�شيعية ترغب
بالتجديد للحكيم ل�سنة �أخرى".
ويع�ت�رف القي ��ادي يف دولة القانون
ب� ��أن "املوق ��ف ب�ي�ن ح ��زب الدع ��وة
واملجل� ��س الأعل ��ى �شاب ��ه بع� ��ض
الت�شنج ��ات ب�سب ��ب رف� ��ض املالك ��ي
الدخ ��ول معه ��م بقائم ��ة انتخابي ��ة
واح ��دة" ،كا�شف ��ا عن "رغب ��ة املالكي
بدخ ��ول الدع ��وة بقائم ��ة انتخابي ��ة
بعيداعن التحالف الوطني".
وح ��ول حت�ض�ي�رات ح ��زب الدع ��وة
ودول ��ة القانون لالنتخاب ��ات املقبلة،
يو�ض ��ح امل�صدر املطلع "يف حال عدم
ح� � ّل امل�شكل ��ة بني العب ��ادي واملالكي،
الت ��ي ت ��دور ح ��ول رئا�س ��ة القائم ��ة
االنتخابي ��ة� ،سنع ��ود م ��رة �أخ ��رى
للتفاو�ض م ��ع احلكيم للنزول بقائمة
تك ��ون برئا�ست ��ه �شريط ��ة ان يك ��ون
الت�سل�س ��ل رق ��م واح ��د ل�شخ� ��ص من
حزب الدعوة".
وي�ؤك ��د �أن "هن ��اك تناف�س ��ا انتخابيا
بني غالبية القوى ال�شيعية".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،يتوق ��ع النائ ��ب
عام ��ر الفاي ��ز ،ع�ض ��و كتل ��ة املواط ��ن
الربملاني ��ة" ،ط ��رح رئا�س ��ة التحالف
خالل اجتماع ��ات الهيئتني ال�سيا�سية
والقيادي ��ة بعد عطل ��ة العيد مبا�شرة.
وي�ؤك ��د ان "الق�ضية حت ��ل بالت�شاور
والتفاو� ��ض بني القوى ال�شيعية على
من يرت�أ�س التحالف م�ستقبال".
ويق ��ول الفاي ��ز لـ(امل ��دى) ان "ق ��وى
التحالف الوطني اتفقت يف ما م�ضى
عل ��ى ان م ��ن يخل ��ف عم ��ار احلكي ��م
�سيكون من دولة القانون" ،الفتا اىل
ان "املر�شح الأقوى هو نوري املالكي
ومن بعده هادي العامري".

العبادي وبارزاين ي�ؤكدان
�أهم ّيــة وحــــدة
ّ
ال�صف العـراقـي
 بغداد  /املدى
بح ��ث رئي� ��س ال ��وزراء حيدر العب ��ادي م ��ع رئي�س رئي� ��س �إقليم
كرد�ستان م�سعود بارزاين� ،أم� ��س ،تطورات املعارك �ضد داع�ش،
و�شددا عل ��ى �أهمية وحدة ال�صف واالبتعاد ع ��ن كل ما ي�ؤثر على
�إدامة زخم االنت�صارات.
وق ��ال مكت ��ب العب ��ادي ،يف بي ��ان تلقت (امل ��دى) ن�سخ ��ة منه ،ان
االخري "تلق ��ى ات�صاال هاتفيا من رئي�س �إقلي ��م كرد�ستان م�سعود
بارزاين ،وجرى خالل االت�صال بحث جممل االو�ضاع ال�سيا�سية
واالمنية واالقت�صادية يف البلد".
و�أ�ضاف مكتب رئي�س الوزراء ان "الطرفني بحثا �سري املعارك يف
املو�ص ��ل واالنت�صارات املتحققة وا�ستم ��رار التن�سيق العايل بني
القطع ��ات الع�سكري ��ة وب�ضمنها قوات البي�شمرك ��ة لإكمال حترير
بقية املناطق والق�ضاء على ع�صابات داع�ش االرهابية".
وتاب ��ع البيان احلكوم ��ي "مت الت�أكي ��د على اهمية وح ��دة ال�صف
واالبتعاد عن كل م ��ا ي�ؤثر على ادامة زخم االنت�صارات املتحققة،
حيث اقرتب ��ت القوات البطلة من حتقي ��ق االنت�صار النهائي على
االره ��اب واع ��ادة اال�ستق ��رار للمناط ��ق املحررة ،م ��ا يتطلب بذل
املزيد من اجلهود يف هذا املجال".
وج ��اء ه ��ذا االت�صال ،بع ��د يوم من زي ��ارة وفد ك ��ردي اىل بغداد
برئا�س ��ة بافي ��ل ج�ل�ال طالباين ،ولقائ ��ه عددا م ��ن امل�س�ؤولني يف
بغداد ،يف خطوة يعتقد �أنها لرتتيب �إجراء اال�ستفتاء.
وكان ب ��ارزاين ق ��د تر�أ� ��س اجتماع ��ا يف  ،2017-6-7م ��ع ق ��ادة
وممثل ��ي الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة الكرد�ستانية امل�شارك ��ة يف برملان
وحكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان لبح ��ث مو�ضوع اال�ستفت ��اء ،بح�ضور
رئي�س ونائب رئي�س مفو�ضية االنتخابات.
ومتخ� ��ض عن االجتماع عدة قرارات منه ��ا ،حتديد يوم اخلام�س
والع�شري ��ن من �أيلول لع ��ام  2017موعد ًا لإج ��راء اال�ستفتاء يف
�إقلي ��م كرد�ست ��ان الع ��راق واملناط ��ق الكرد�ستاني ��ة خ ��ارج �إدارة
الإقلي ��م .وت�شكيل جلنة عليا لال�ستفتاء برئا�سة م�سعود بارزاين،
و�أمه ��ل املجتمعون الأحزاب ال�سيا�سية يف كرد�ستان مهلة حمددة
لت�سمية ممثليهم يف اللجان املعنية باال�ستفتاء.
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سياسة

ِّ
ت�شكل حائط �صدٍّ فـي املدينة القدمية
الأنقا�ض وال�سيارات املحروقة

حتري��ر الزجنيل��ي ك ّل��ف  300م��دين ق�ض��وا على ّ
ي��د ق ّنا�ص��ة داع�ش

 خم�������اوف م����ن ارت�����ك�����اب ال��ت��ن��ظ��ي��م جم�������ازر ج����دي����دة يف ال�����ش��ف��اء
ذات��ه يف حي ال�شفاء .اذ توجد جمموعة
من امل�ست�شفيات يعتقد انهم يحتجزون
عددا من املدنيني داخل ال�سراديب.
وي�صف امل �� �س ��ؤول املحلي اال�شتباكات
هناك ب�أنها "عنيفة جدا" .ويتحدث عن ان
"داع�ش يحتجز عددا من االطباء ،واليريد
خ�سارة امل�ست�شفيات ،الن��ه ي�ستخدمها
لعالج جرحاه".
ويتح�صن التنظيم يف امل�ؤ�سات ال�صحية،
م�ستغ ًال تريث القوات يف �ضرب البنايات
احلكومية ،حيث تعد تلك امل�ست�شفيات من
�أهم و�أكرب امل�ست�شفيات يف املو�صل.
وكانت تقارير ،ك�شفت عنها االمم املتحدة
م� ��ؤخ ��را ،ق��د �أ���ش��ارت اىل ان م�سلحي
التنظيم قتلوا � 27شخ�صا كانوا يحاولون
الفرار من حي ال�شفاء ،بينهم  14ام��ر�أة
و� 5أط �ف��ال .و�أف ��ادت تقارير �أخ��رى ب��أن
 163م��دن�ي��ا ق�ت�ل��وا ب��ال�ق��رب م��ن م�صنع
للم�شروبات الغازية يف نف�س املنطقة يوم
اخلمي�س املا�ضي .واك��دت التقارير �أن
جثثهم ظلت ملقاة يف الطريق لعدة �أيام.
كما ذك��رت تقارير �أن التنظيم قتل 41
�شخ�صا يوم ال�سبت املا�ضي ،بينما كانوا
يحاولون الفرار من حي ال�شفاء باجتاه
مواقع قوات الأمن العراقية.

نجح عدد من االطفال
في حي الزنجيلي ،و�سط
المو�صل القديمة ،بالخروج
من المنازل المهدمة ،بعد ان
ق�ضت عوائلهم �إثر المعارك
التي تدور في الحي منذ �أكثر
من �أ�سبوعين.
وبدا االيتام ال�صغار
مذعورين ،بح�سب م�س�ؤولين
و�شهود عيان هناك ،وهم
يبحثون عن ذويهم و�سط
الركام� .إذ �شهد الحي �أعنف
معركة منذ انطالق العمليات
الع�سكرية في ال�ساحل
االيمن.
 بغداد  /وائل نعمة
ومتكنت ال �ق��وات امل�شرتكة� ،أم ����س ،من
حترير حي الزجنيلي ،بعد قتال �شر�س
�أدى اىل مقتل  300مدين ،على يد تنظيم
داع�ش �أو ب�سبب الق�صف.
وق ��ال ��ت م �ن �ظ �م��ة الأمم امل� �ت� �ح ��دة ،قبل
يومني� ،أنها تلقت تقارير عن �أن م�سلحي
"داع�ش" ،قتلوا  231مدني ًا �أثناء فرارهم
من املو�صل خالل الأ�سبوعني املا�ضيني.
وحتدثت التقارير عن مقتل ما بني 50
�إىل � 80شخ�صا يف غارة جوية على حي
حترير الزجنيلي
الزجنيلي نهاية �آذار املا�ضي.
و�أعلنت ال�شرطة االحتادية� ،أم�س ال�سبت،
ع��ن حت��ري��ر ح��ي ال��زجن�ي�ل��ي ال��واق��ع يف
وداف��ع داع����ش ب�شرا�سة ع��ن الزجنيلي ،ال�ساحل الأمي��ن ملدينة املو�صل .ويقول
ال��ذي يعترب املدخل اىل املدينة القدمية ،خلف احل��دي��دي ،ع�ضو جمل�س حمافظة
حيث معقله االخري .ويتوقع امل�س�ؤولون ن �ي �ن��وى ،ان "الزجنيلي �أ� �ص �ب��ح حتت
املحليون م �ع��ارك �أك�ث�ر �صعوبة عندما
تتوغل ال�ق��وات اىل اجل�ن��وب يف االزق��ة
القدمية.
ويعتقد ان داع�ش ي�ستعد لتنفيذ جمرزة
ج���دي���دة يف ح���ي ال� ��� �ش� �ف ��اء ،امل� �ح ��اذي
للزجنيلي ،اذ يتح�صن امل�سلحون داخل
عدد من امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،متح�صنني
مبئات املدنيني.

ال�سيطرة ،لكنْ هناك قنا�صون وعبوات
�ستتم معاجلتها يف ال�ساعات املقبلة".
و�أكد قائد ال�شرطة االحتادية الفريق رائد
�شاكر جودت� ،أم�س ،مقتل مئات امل�سلحني
يف الزجنيلي ،بينهم  49قنا�ص ًا و22
انتحاري ًا.
وق��ال ج��ودت ان "العمليات �أ�سفرت عن
ت��دم�ير  40دراج� ��ة ن��اري��ة و�� 27س�لاح
�أح��ادي��ة م�ضاد ل�ل�ط��ائ��رات ،و 40عجلة
مفخخة وتفكيك  16منز ًال ملغم ًا".
و�أ� �ض��اف ق��ائ��د ال�شرطة االحت��ادي��ة "مت
ت��دم�ير م �ف��رزة ه��اون  15وتفجري 150
ع �ب��وة ن��ا��س�ف��ة واال� �س �ت �ي�لاء ع �ل��ى 525
��ص��اروخ� ًا متنوع ًا و 4معامل لت�صنيع
ال�صواريخ والعبوات النا�سفة واملركبات

يرحب باقرتاب اجلي�ش
احل�شد ِّ
ال�سوري من احلدود العراق ّية
�أعلنت قوات الح�شد فر�ض �سيطرتها على كامل
مناطق غرب مدينة المو�صل با�ستثناء ق�ضاء
تلعفر ،في �إطار عملية ع�سكرية متوا�صلة منذ
ال�صيف الما�ضي.
وقال �أبو مهدي المهند�س ،نائب رئي�س هيئة الح�شد
ال�شعبي خالل م�ؤتمر �صحافي قرب الحدود ال�سورية
العراقية� ،إن "قوات الح�شد تمكنت منذ انطالق عملياتها
الع�سكرية في �أيلول العام الما�ضي ولغاية الجمعة من
تحرير � 14ألف كم وتحرير  360قرية وق�ضاءين" ،م�ؤكدا
"قطع �أي ات�صال لقواعد داع�ش مع مدينة المو�صل".
 بغداد  /املدى
و�أ�ضاف املهند�س "البغدادي كان يتواجد هنا واو�ضح نائب رئي�س هيئة احل�شد ان "احل�شد
�سابقا يف هذه املنطقة التي كانت متثل قاعدة ق� ��ام مب �ع��اجل��ة ب �ع ����ض االه� � ��داف ب��وا� �س �ط��ة
ا�سا�سية واتخذها عا�صمة له" ،الفتا اىل ان املدفعية" ،مرحب ًا يف الوقت ذات��ه بـ"و�صول
"منطقة غ��رب املو�صل كانت مبثابة قاعدة قوات اجلي�ش ال�سوري اىل احلدود".
اقت�صادية للبغدادي حيث كانت جتري عمليات يف غ �� �ض��ون ذل� ��ك ،اع �ل��ن اجل �ي ����ش ال �� �س��وري
تهريب النفط فيها" .واكد �أن "قوات احل�شد وح�ل�ف��ا�ؤه الو�صول اىل احل��دود م��ع العراق
متكنت من قطع ات�صال البغدادي مع �سوريا" .انطالقا من �شرق �سوريا ،وذلك للمرة االوىل
ومل يتبق امام القوات املكلفة بت�أمني مناطق منذ .2015
غرب املو�صل �سوى مدينة تلعفر .و�أكد القيادي و�سيطر اجلي�ش ال�سوري على اكرث من خم�س
يف احل�شد ال�شعبي ان قواته "ال تزال تنتظر م�ساحة منطقة البادية ال�سرتاتيجية و�سط
�أوام ��ر رئي�س ال ��وزراء القائد ال�ع��ام للقوات البالد ،ح�سب ما افاد يف بيان للجي�ش العربي
امل�سلحة حيدر العبادي القتحام ق�ضاء تلعفر" .ال�سوري ،ام�س ال�سبت.
وت��اب��ع ان "قوات احل�شد ال�شعبي على �أمت ومت �ت��د امل�ن�ط�ق��ة ال �� �ص �ح��راوي��ة ال �ت��ي ت�ع��رف
اال� �س �ت �ع��داد واجل��اه��زي��ة الق �ت �ح��ام ال�ق���ض��اء ب��ا� �س��م ال��ب��ادي��ة ع �ل��ى م �� �س��اح��ة  90ال���ف كم
وحت� ��ري� ��ره م� ��ن دن� �� ��س ع�����ص��اب��ات داع�����ش م ��رب ��ع وت� ��رب� ��ط و�� �س ��ط ال � �ب �ل�اد ب ��احل ��دود
الإجرامية".
العراقية واالردن�ي��ة من ال�شرق اىل اجلنوب
وك��ان��ت ق ��وات احل���ش��د ق��د �أع�ل�ن��ت الأ��س�ب��وع ال�شرقي.
املا�ضي ا�ستعادة ق�ضاء البعاج من �سيطرة وكان تنظيم داع�ش ي�سيطر على اجزاء كبرية
تنظيم داع�ش .كما ا�ستعادت يف �أيار املا�ضي من البادية منذ عام .2015
ناحية القريوان.
وق��ال بيان �أ�صدرته القيادة العامة للجي�ش
وتعد القريوان والبعاج من املواقع التي تربط والقوات امل�سلحة ال�سورية "�أجنزت وحدات
املحافظة ب��احل��دود ال�سورية ال�ت��ي يتخذها م��ن ق��وات�ن��ا امل�سلحة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق��وات
عنا�صر داع�ش منافذ للتوا�صل مع �آخرين يف احلليفة ب�ع��د ظ�ه��ر اجل�م�ع��ة امل��رح�ل��ة الأوىل
�سوريا.
من عملياتها الع�سكرية يف البادية ال�سورية
ويف هذا الإطار� ،أكد املهند�س ان "قوات احل�شد ومتكنت من الو�صول �إىل احلدود مع العراق
ال�شعبي مل تقم لغاية الآن بالدخول �إىل العمق ال�شقيق �شمال �شرق التنف وال�سيطرة على
ال�سوري" ،مردفا بالقول "قواتنا و�صلت قبل عدد كبري من املواقع والنقاط ال�سرتاتيجية
كيلومرت
يومني �إىل �إحدى القرى احلدودية وهي تبعد يف عمق البادية مب�ساحة 20000
ٍ
كيلومرتين عن �سوريا".
مربع".
ٍ

عنا�صر امنية ينك�سون راية داع�ش يف الزجنيلي بعد حتريره� ..أ.ف.ب
و 50منظومة ات�صاالت ال�سلكية".
االطفال الذين فقدوا ذويهم يف املعركة،
وي�ؤكد احلديدي ان "معركة الزجنيلي باال�ضافة اىل الن�ساء التي التعرف م�صري
كانت مكلفة جدا من الناحية الإن�سانية� ،أطفالها او بقية العائلة".
حيث ا�ستهدف داع ����ش ال�سكان ب�شكل وتقول الأمم املتحدة �إن  2174مدنيا قد
مبا�شر".
قتلوا و � 1516أ�صيبوا منذ بدء العمليات
وا��ض��اف امل���س��ؤول املحلي ل �ـ(امل��دى) ان الع�سكرية ال�ستعادة املو�صل.
"معركة حترير احل��ي هي االعنف منذ وي��ؤك��د م�س�ؤولون حمليون ان القوات
ال�ه�ج��وم ع�ل��ى ��س��اح��ل امل��و��ص��ل االمي��ن ،العراقية بذلت خالل املعارك جهودا كبرية
ك�م��ا ان ال�ضحايا ه��م االك�ث�ر ع ��دد ًا بعد حلماية امل��دن�ي�ين .وي ��ؤك��د احل��دي��دي ان
الق�صف اخلاطئ الذي حدث يف � 17آذار "داع�ش ق�صف ال�سكان بالهاونات".
املا�ضي".
وكانت م�صادر حملية قد �أكدت لـ(املدى)،
وك��ان��ت (ال �ب �ن �ت��اغ��ون) ق��د اع�ترف��ت قبل م�ؤخرا ،قيام م�سلح �أجنبي ،بفتح النار
�أ�سبوعني ،مبقتل  105مدنيني يف ق�صف ب�شكل ع�شوائي على �سكان "الزجنيلي"
خط�أ بو�سط املو�صل قبل � 3أ�شهر.
اثناء عملية الفرار.
وي�شري احلديدي اىل "وجود عدد كبري من وي�ستخدم م�سلحو داع����ش ال�سيناريو

م�ؤ�شرات خطرية
ويعتقد خلف احلديدي ان "ما حدث يف
الزجيلي م�ؤ�شر خطري ملا قد يحدث يف
املدينة القدمية� ،إذا مل يُ�ستخدَم تكتيك
جديد" .وي�ؤكد ان "�أزقة املدنية القدمية
�أ�ضيق ،ومبانيها �أقدم من الزجنيلي".
وحاول م�سلحو داع�ش يف الزجنيلي منع
تقدم القوات العراقية لعدة �أي��ام ،حيث
يعد احلي مدخ ًال مهم ًا للمدينة القدمية.
وت�ق��در امل�صادر املحلية وج��ود  25الف
�شخ�ص يعي�شون يف االح �ي��اء الثالثة
امل�ح��اذي��ة للمدينة ال�ق��دمي��ة م��ن اجلانب
ال�شمايل.
و�أعلن جهاز مكافحة الإره��اب ،اال�سبوع
املا�ضي ،حترير حي ال�صحة ،فيما التزال
الفرقة / 9جي�ش ،تقاتل يف حي ال�شفاء.

و��ش�ن��ت ه��ذه الت�شكيالت ،يف � 27أي��ار
املا�ضي ،هجوما على االح�ي��اء الثالثة.
ومع ت�صاعد املخاوف من وقوع �ضحايا
مدنيني� ،أج�برت القيادة الع�سكرية على
تغيري خطتها ،طالبة من �سكان تلك االحياء
اخلروج قبل يومني من بدء الهجوم.
وتقرتب م�سافة اال�شتباكات يف املو�صل
القدمية بني القوات امل�شرتكة وم�سلحي
داع����ش ،مب�سافة ع�شرات االم�ت��ار فقط،
فيما يتوقع وج��ود مدنيني يزيدون على
الـ� 100ألف.
و�شكل الركام وال�سيارات املفخخة ،التي
انفجرت خالل اال�سابيع املا�ضية ،حائط
�صد طبيعي ًا بني الطرفني ،بح�سب نائب
ع��ن ن�ي�ن��وى ي �ق��ود ف�صيال م��ن احل�شود
الع�شائرية.
وي �ق��ول ال �ن��ائ��ب �أح �م��د اجل� �ب ��وري ،يف
ت�صريح ل �ـ(امل��دى) ام����س ،ان "ال�شرطة
االحت��ادي��ة ت��راق��ب القنا�صني يف املدينة
القدمية ،والي�ستطيع �أي �شرطي ان يرفع
ر�أ�سه ،حيث �سيتعر�ض لإطالق نار فوري
من م�سافات بعيدة احيانا".
وطوّ ر داع�ش ،خالل فرتة احتالله املو�صل
منذ � 3سنوات ،ا�سلحة متنوعة ،من بينها
القنا�صات التي ا�صبح مدى بع�ضها ي�صل
اىل  6كم.
ويقول النائب عن نينوى ،الذي ي�شرف
ع�ل��ى ق��وة (ف��ر� �س��ان اجل �ب��ور)" ،الميكن
ال��دخ��ول اىل امل��دي �ن��ة ال �ق��دمي��ة ،ب�سبب
وج��ود املدنيني" ،الفتا اىل ان "م�سافة
اال��ش�ت�ب��اك��ات ب�ين اجل��ان�ب�ين ت �ق�ترب يف
بع�ض املناطق اىل  50مرت ًا فقط".
وت��ط��وق ال �� �ش��رط��ة االحت ��ادي ��ة امل��دي�ن��ة
القدمية منذ � 3أ�شهر ب�شكل ن�صف دائرة
من اجلنوب والغرب .ويتعر�ض املدنيون
اىل ال �غ��رق وال �ق �ن ����ص ،ع�ن��د حماولتهم
الهروب من اجلانب ال�شرقي املطل على
دجلة.
وي�ؤكد اجلبوري ان "حترير تلك االحياء
ي �ح �ت��اج اىل ع �م �ل �ي��ات ن��وع �ي��ة ،وق �ت��ال
ف ��ردي ،والجم ��ال ال�ستخدام امل�ق��ذوف��ات
الثقيلة".

ف���ـ���ي اج����ت����م����اع ط�������ارئ ن���اق�������ش ت����ف����ج��ي�رات �����س����وق امل�������س��� ّي���ب

تقرر ّ
حل قي��ادة عمل ّياته��ا وا�ستجواب قائ��د �شرطتها
باب��ل ِّ
قرر مجل�س محافظة
بابل ،في جل�سة طارئة
عقدها في وقت مت�أخر
من م�ساء الجمعة ،حل
قيادة عمليات المحافظة،
واقالة عدد من الم�س�ؤولين
االمنيين .وجاء القرار
بعد �ساعات من اعتداء
دموي ا�ستهدف �سوق
الم�سيب الكبير ،وا�سفر
عن وقوع ع�شرات القتلى
والجرحى بين المدنيين
�صباح الجمعة.

 بابل /اقبال حممد
وقال رئي�س جمل�س حمافظة بابل
رع��د ح�م��زة ع�ل��وان اجل �ب��وري� ،إن
"املجل�س واللجنة االمنية وعقب
دعوا
تفجري �سوق امل�سيب الكبري َ
اىل جل�سة ط��ارئ��ة ا�ستمرت حتى
�صباح اليوم ال�سبت  ١٠حزيران
اجل ��اري بح�ضور ال �ل��واء ريا�ض
اخل��ي��ك��اين ق ��ائ ��د ع �م �ل �ي��ات ب��اب��ل
وال �ل��واء علي ك��وة الزغيبي قائد
�شرطة املحافظة ا�ضافة اىل مدراء
االق���س��ام وق ��ادة االج �ه��زة االمنية
ملناق�شة تلك اخلروق".
واو� �ض��ح اجل �ب��وري يف ت�صريح
ل� �ـ(امل ��دى) ان "جمل�س املحافظة
وبعد مناق�شات مو�سعه ق��رر حل
ق�ي��ادة عمليات ب��اب��ل واق��ال��ة مدير
ق���س��م االره � ��اب يف ا��س�ت�خ�ب��ارات
ب��اب��ل ،وا� �س �ت �ج��واب ك��ل م��ن قائد
��ش��رط��ة حم��اف�ظ��ة ب��اب��ل وع���دد من
مدراء االق�سام بعد ان مت اال�ستماع
اىل ��ش��رح مف�صل م��ن قبل ال�ق��ادة
االمنيني".
يف ال �� �س �ي��اق ذات� � ��ه ،ع� ��زا ع�ضو

جم�ل����س ب��اب��ل اح �م��د ال�غ��ري�ب��اوي
ا�سباب التفجري االخ�ير اىل "عدم
تطهري مناطق جنوب بغداد التي
ما زال��ت العنا�صر الإره��اب�ي��ة فيها
ت�سرح ومترح" ،م�ؤكدا ان "و�ضع
ه��ذه املناطق معلوم ل��دى اجلهات
اال�ستخباراتية وهناك منع لعمليات
بابل و�أجهزة بابل اال�ستخباراتية
والأم�ن�ي��ة م��ن دخ��ول ه��ذه املناطق
ك��ون�ه��ا ت�ق��ع �ضمن ق��اط��ع عمليات
ب �غ��داد وال�ق�ط�ع��ات امل �� �س ��ؤول��ة عن
حمايتها من الفرقة ."١٧
و�أك� � ��د ال� �غ ��ري� �ب ��اوي ،يف ح��دي��ث
لـ(املدى)" ،نبهت �أكرث من مرة من
خطورة هذا املو�ضوع الذي ي�شكل
م�صدر تهديد م�ستمر ملحافظة بابل
وحم��اف �ظ��ات ال��و� �س��ط واجل �ن��وب
�أجمع" ،الفتا اىل ان "هذا املوقع
اجلغرايف ،ال��ذي يعد مبثابة عنق
الزجاجة بني بغداد واملحافظات،
طالبت يف �أك�ثر من جل�سة ب�ضمه
�إىل ع �م �ل �ي��ات ب��اب��ل ك ��ي يت�سنى
لقواتنا الأمنية واال�ستخباراتية

التوغل وتنفيذ الواجبات لكن دون
جدوى".
وخرج اهايل مدينة امل�سيب ،م�ساء
اجلمعة ،بتظاهرة م�سائية د �شارك
فيها املئات من املواطنني.
ودع���ا امل��واط��ن حم�م��د ك��اظ��م ،يف
حديث لـ(املدى) ،اىل "�إيجاد خطط
�أم �ن �ي��ه كفيله ب�ح�م��اي��ة امل��واط�ن�ين
وت �ف �ع �ي��ل اجل� �ه ��د اال� �س �ت �خ �ب��اري
وو� � �ض� ��ع �أج�� �ه� ��زة ال��ك�����ش��ف ع��ن
امل �ت �ف �ج��رات و�إح���ال���ة امل�ق���ص��ري��ن
للق�ضاء".
يف غ�ضون ذلك ،او�ضح النائب عن
بابل من�صور البعيجي �إن "جمل�س
بابل مل يقرر حل عمليات بابل وامنا
قدم تو�صية اىل القائد العام ملجل�س
ال��وزارء ب�ش�أن ذل��ك ،لكونها مكتبا
�شكليا فقط للقيادة العامة للقوات
امل���س�ل�ح��ة م��ن دون وج� ��ود ق��وات
او جتهيزها لتفعيلها" ،م�ؤكدا ان
"قرار حل قيادة العمليات لي�س
م��ن ��ص�لاح�ي��ات جمل�س املحافظة
وان التو�صية غ�ير ملزمة ملكتب

العبادي" .واو��ض��ح البعيجي ان
"جمل�س املحافظة يعتزم ت�شكيل
وف��د ل��زي��اة العا�صمة ب�غ��داد ولقاء
رئ�ي����س ال� ��وزراء ح�ي��در ال�ع�ب��ادي،
ب�ش�أن تعزيز اجل��ان��ب االم�ن��ي يف
امل �ح��اف �ظ��ة وت��وف�ي�ر امل���س�ت�ل��زم��ات
ال�لازم��ة لتدعيم ح��ال��ة اال�ستقرار
يف امل�ح��اف�ظ��ة ا� �ض��اف��ة اىل بع�ض
املوا�ضيع االخرى".
ويف ال�سياق ذات ��ه ،ط��ال��ب رئي�س
كتلة احلل النيابية حممد الكربويل
"القائد ال �ع��ام ل�ل�ق��وات امل�سلحة
ال�ع�ب��ادي ب��اع��ادة درا� �س��ة اجل��دوى
االمنية من االبقاء على ت�شكيالت
ق �ي��ادات العمليات ،وت�سليم ملف
االم��ن ال��داخ�ل��ي ل ��وزارة الداخلية
ح�سب االخت�صا�ص الد�ستوري،
او �إع � ��ادة ن���ش��ر ق �ط �ع��ات ق �ي��ادات
العمليات ع�ل��ى احل���دود االداري���ة
اخل��ارج�ي��ة للمدن مب��ا ي�ساهم يف
ت �ع��زي��ز االط � ��واق االم �ن �ي��ة للمدن
ومينع حم��اوالت اخ�تراق او تنقل
اخلاليا الإرهابية".

جل�سة �سابقة ملجل�س بابل
وق ��ال ال �ك��رب��ويل ،يف ب �ي��ان تلقت
(امل��دى) ن�سخة منه ام�س�" ،أُثني
ع�ل��ى ق ��رار جمل�س حم��اف�ظ��ة بابل
بحل قيادة عمليات بابل باعتبارها
حلقة زائ��دة يف هيكلية املنظومة
االمنية وت�ت�ن��ازع يف �صالحياتها
م���ع االج � �ه� ��زة االم� �ن� �ي ��ة ل� � ��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة امل�ك�ل�ف��ة ر� �س �م �ي � ًا ب ��أم��ن
املواطن ،وهو ما �سهل على تنظيم
داع ����ش االره��اب��ي م��ن اال��س�ت�ف��ادة
م ��ن ث��غ��رة ت �ق��اط��ع ال �� �ص�لاح �ي��ات
وع��دم ال�ت�ع��اون ب�ين اج�ه��زة االم��ن
الوطنية وبالتايل تنفيذ خمططاته
االجرامية".
و�أ��ش��ار رئي�س كتلة احل��ل وع�ضو
جلنة االم��ن اىل �أن��ه �سبق ان حذر
وط��ال��ب االج��ه��زة االم �ن �ي��ة م ��رار ًا
وت � �ك� ��رار ًا ب��ال�ي�ق�ظ��ة واحل � ��ذر من
هجمات داع�ش االره��اب��ي املهزوم
ب� �ع ��د ت� �ف� �ج�ي�رات ك�� � ��رادة ب� �غ ��داد
وه�ي��ت االن �ب��ار ،وتكثيف اجلهود
اال�ستخبارية لتفويت الفر�صة علية
وخنق خالياه النائمة.
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�أهايل التنظيم :ال�شرطة واجلريان يكرهوننا والمينعان ا�ستهدافنا

عمليات االنتقام تالحق عوائل داع�ش يف جنوب املو�صل بعد �أ�شهر من التحرير
��� ص��ف��ح��ات ع��ل��ى م���واق���ع ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي ت���دع���و حل����رق امل����ن����ازل ع��ل��ى ���س��اك��ن��ي��ه��ا
 ترجمة /حامد �أحمد

جثث مع�صوبة االعني
وموثوقة االيدي ،ملقاة
على االر�ض وهي تتعفن
حتت ال�شم�س احلارقة
على بعد  20مي ً
ال جنوب
املو�صل.الدليل الوحيد على
معرفة كيفية قتل ه�ؤالء
الرجال ــ البالغ عددهم
احد ع�شر رج ً
ال ــ هي
ظروف االطالقات الفارغة
املنت�شرة بجانب جثثهم.

و�إدع ��ى ع ��دد م ��ن املدنيني حتدث ��ت معهم
(تلغ ��راف) يف ناحي ��ة حم ��ام العلي ��ل
القريب ��ة ،ب ��ان اجلث ��ث تع ��ود لأع�ضاء من
تنظيم داع�ش االرهاب ��ي .والبع�ض الآخر
ق ��ال بانهم كان ��وا �أبرياء ووقع ��وا �ضحية
عدالة غوغائية.
وبع ��د �ستة ا�شهر م ��ن حترير ناحية حمام
العلي ��ل م ��ن تنظي ��م داع� ��ش ب ��د�أت قوات
الع�شائ ��ر املحلي ��ة والأه ��ايل م ��ن الذي ��ن
عان ��وا كثريا عل ��ى ايدي م�سلح ��ي داع�ش
خالل حكمهم الوح�شي على امتداد �سنتني
ون�صف بت�سوية احل�سابات.
وب ��د�أ ه ��ذا الن�ش ��اط م ��ن خ�ل�ال ح ��االت
االعدم ��ات اجللية التي ج ��رت على امتداد
الطري ��ق ال�صح ��راوي .ويف �أواخر �شهر
اي ��ار املا�ضي ن�ش ��رت جمموع ��ة في�سبوك

تطل ��ق عل ��ى نف�سه ��ا ا�س ��م (ث ��ورة حم ��ام
العليل) ا�سم ��اء وعناوين عوائل م�سلحي
داع�ش املقتولني وامل�سجونني.
ودع ��ت املجموع ��ة اتباعها البال ��غ عددهم
 650ع�ض ��و ًا عل ��ى ان "يحرقوه ��م يف
بيوتهم".
وج ��اء يف التعلي ��ق االول للمجموعة على
في�سبوك بتاريخ � 28أي ��ار" :قريبا �سنبد�أ
بحملتن ��ا قمنا الآن بتحدي ��د اماكن عوائل
الدواع� ��ش� ،سنجعله ��م يندم ��ون عل ��ى
انتمائهم ..حظا موفقا للجميع".
وتعلي ��ق �أخ ��ر ظهر بعد مرور اي ��ام قليلة،
ويب ��دو ان ��ه ج ��اء بع ��د ح�ص ��ول هج ��وم
نفذه �أح ��د عنا�صر املجموع ��ة ،حيث قال:
"اليوم ا�ستهدفنا حممد الأطر�ش� ..ألقينا
رمانتني وهاجمنا العائلة باطالقات نارية
كم ��ا فعلوا لن ��ا" .ورافق التعلي ��ق �صورة
تو�ض ��ح قنبل ��ة يدوي ��ة وق ��د انت ��زع منه ��ا
م�سمار االمان.
و�أ�صيب علي حميد �أحمد بالذعر عندما قر�أ
ا�سمه عل ��ى �صفحة التوا�ص ��ل االجتماعي
ال�سب ��ت .ويف وق ��ت الحق من ذل ��ك اليوم
وقبيل منت�صف الليل بقليل �ألقت جمموعة
م�سلحني متفجرات �أمام باب بيته.ويعتقد
�أحم ��د ،وهو �سائق �سي ��ارة ا�سعاف �سابق
يبلغ م ��ن العمر  65عاما ،انه مت ا�ستهدافه
نازحون من مناطق غربي املو�صل�( ..أ ف ب)
لأن ثالثة م ��ن اوالده كانوا م�سلحني لدى
تنظيم داع�ش .االبن االكرب قتل يف معركة التفج�ي�ر املرتوك ��ة عل ��ى الب ��اب التي كان م�سلح�ي�ن ي�ستقلون دراج ��ات نارية قنبلة �إ ّدع ��وا ب ��ان ح�ش ��د اجلب ��ور ،وجمموع ��ة ان اب ��ن عم ��ه قت ��ل من قب ��ل داع� ��ش خالل
اما االخ ��ران فقد ن�صحهم ��ا والدهم �أحمد يح ��اول ا�صالحه ��ا بالعلك ��ة وال�شري ��ط يدوية عل ��ى باب منزل ليل ��ى علي �صالح ،ملي�شي ��ات م�شكل ��ة م ��ن رج ��ال ع�ش�ي�رة االيام االخ�ي�رة من �سيطرته ��م على حمام
عل ��ى ت�سليم نف�سيهما للق ��وات االمنية يف الال�صق.وق ��ال �أحم ��د "كن ��ت خائف� � ًا جدا ويف ليل ��ة ال�سب ��ت ع ��ادوا واطلق ��وا النار اجلبور ال�س ّنية املتنف ��ذة ،هم امل�س�ؤولون العلي ��ل .وبينم ��ا كان ��ت الق ��وات العراقية
وقت الحق من العام املا�ضي.
وم ��ا ي ��زال ي ��راودين اخل ��وف م ��ن انه ��م على بيتها م ��ن بن ��ادق الكال�شنكوف التي عن هذه االحداث.وي�سيطر ح�شد اجلبور تق�ت�رب اكرث من حم ��ام العليل يف ت�شرين
الوالد �أحم ��د كان نائما مع زوجته وبناته �سريجع ��ون .عائلتي تتلقى العقاب ب�سبب كانوا يحملوها.
الآن عل ��ى ع ��دد م ��ن نق ��اط التفتي�ش حول الث ��اين املا�ض ��ي نفذ تنظي ��م داع� ��ش �أحد
و�أحف ��اده عندم ��ا وقع الهج ��وم .مل ي�صب اخط ��اء ابنائنا ،ونح ��ن خجلون جدا ازاء ليل ��ى البالغة من العم ��ر  65عاما التي قتل حم ��ام العلي ��ل برفق ��ة ال�شرط ��ة املحلي ��ة اك�ب�ر عمليات القتل اجلماع ��ي �ضد ال�س ّنة
اح ��د بج ��روح ،ولك ��ن االطف ��ال ال�صغ ��ار م ��ا فعل ��وه ،لكنه ��م لي� ��س هن ��ا الآن وهذا زوجها وابنها وهما يقاتالن مع داع�ش يف واالحتادية .حتدثت �صحيفة (التلغراف) يف املنطق ��ة .حيث مت جتميع مايقارب من
ا�صيبوا بالذعر.
بيتنا ،هذا لي� ��س عدال".و�أ�ستهدفت عائلة املو�صل يف وقت ما من عام  ،2016تعي�ش م ��ع اح ��د اع�ض ��اء جمموع ��ة الفي�سب ��وك 300 ،مدين يف مكان واحد وطبقت بحقهم
وتق ��ول التلغ ��راف ان ��ه ك�ش ��ف ملرا�س ��ل اخ ��رى يف ال�ش ��ارع املج ��اور يف ليلت�ي�ن الآن يف البيت مع بناتها وحفيديها.
ال ��ذي يب ��دو بانه مرتبط بح�ش ��د اجلبور ،اح ��كام االع ��دام الف ��وري .وقد ع�ث�ر على
ال�صحيف ��ة بقاي ��ا القنبل ��ة اليدوي ��ة و�آثار متتاليت�ي�ن .ففي ليلة اجلمع ��ة رمى اربعة الكثري من الذي ��ن �ألتقت به ��م (التلغراف) وال ��ذي عرف نف�سه باال�س ��م عمر فقط.قال جثثهم يف وقت الح ��ق يف مقربة جماعية

�أكدت تدمري � 11ألف مبنى حكومي منذ �سيطرة التنظيم على مناطق يف املحافظة
 كركوك /مروان العاين

�أك ��دت ع�شائ ��ر مناط ��ق جن ��وب كرك ��وك
وغربيه ��ا� ،أن ،التنظي ��م قت ��ل �أك�ث�ر م ��ن
ع�ش ��رة �آالف مدين ودمر اح ��د ع�شر �ألف
منزل وم�ضيف وقرب ومبنى حكومي منذ
�سيطرت ��ه عل ��ى املنطق ��ة يف  10حزيران
.2014
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،دع ��ت املجموع ��ة
العربي ��ة يف كرك ��وك اىل تبن ��ي وثيق ��ة
ع�شائري ��ة للتعام ��ل مع عوائ ��ل امل�سلحني
بعد حترير املحافظة.
ويقول ال�شيخ انور العا�صي� ،أمري قبائل
العبيد يف العراق يف ت�صريح اىل (املدى)
�أم�س" ،انن ��ا حذرنا منذ اللحظات االوىل
لظهور �ساحات االعت�صام بان الهدف لي�س
طرح مطالب للحكومة والربملان العراقي
بل حمل ال�سالح وا�سقاط مدن و�سيكون
�ضحيتها عرب كركوك واهايل احلويجة،
لكن دون ج ��دوى فداع� ��ش والنق�شبندية
كان ��وا م�سيطرين على �ساحات االعت�صام
باحلويجة وحتى مدينة كركوك".
و�أ�ضاف العا�صي ،ان "�ساحات االعت�صام

واخلطاب الطائف ��ي وال�ضعف احلكومي
وال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي ا�سق ��ط امل�ؤ�س�س ��ة
الأمني ��ة وجعله ��ا تنه ��ار يف ظ ��ل ت�صارع
اقليمي خطري لتدمري العراق".
ويذك ��ر العا�ص ��ي تفا�صي ��ل اللحظ ��ات
االوىل بعد �سقوط احلويجة قائ ًال" :جاء
�إلين ��ا قراب ��ة ع�ش ��رة �شخ�صي ��ات حملي ��ة
يف احلويج ��ة واملو�ص ��ل اىل م�ضيف ��ي
يف قري ��ة الرم ��ل التابعة لناحي ��ة الر�شاد
ملطالبتي باعالن البيعة لداع�ش وم�ساندة
التنظي ��م ..ابلغ ��وين ان كل �ش ��ي انته ��ى
و�ست�سق ��ط بغ ��داد بع ��د �ساع ��ات قريب ��ة
لكنني رف�ضت مبدئيا ذلك".
و�أو�ضح ام�ي�ر قبائل العبي ��د ،انه "وبعد
�إحل ��اح وتهدي ��د ومطالبته ��م بت�سجي ��ل
فيل ��م للبيع ��ة قل ��ت له ��م ،ان قبيل ��ة العبيد
فيها املدين والع�سك ��ري والغني والفقري
واملج ��رم والنزي ��ة وفيه ��ا املرتب ��ط بك ��م
واملرتبط بجماع ��ات اخرى فاذهبوا �أو ًال
واح�صل ��وا عل ��ى بيعة جماع ��ات م�سلحة
اخ ��رى كالنق�شبندي ��ة وان�ص ��ار ال�س ّن ��ة
ث ��م تعالوا واطلب ��وا البيعة م ��ن ال�شيوخ
والوجهاء وعامة النا�س اذا كنتم تفكرون

حترير املو�صل لن
يكتمل دون حما�سبة
املتورطني ب�سقوطها

بوح ��دة اال�سالم".و�أك ��د ان "ه ��ديف كان
�إبعاده ��م واخلال� ��ص من بط�شه ��م ،لكنهم
رف�ضوا ذلك وابلغوين انهم �سيح�ضرون
غدا لأخذ البيعة ،فحزمت �أمري وخرجت
ع�ب�ر الق ��رى والط ��رق الني�سمي ��ة لك ��ي
اتخل�ص منهم".
و�أ�ش ��ار �أمري قبائل العبيد ،اىل ان "اعداد
الذي ��ن اعدم ��وا وغيب ��وا واعتقل ��وا يف
مناط ��ق جن ��وب كرك ��وك وغربيه ��ا من ��ذ
�سيط ��رة داع� ��ش ولغاي ��ة االن بلغت �أكرث
من ع�ش ��رة �آالف م ��دين اىل جانب تدمري
�أكرث من اح ��د ع�شر �ألف من ��زل وم�ضيف
وقرب ومبن ��ى حكومي ومدر�س ��ة ومبنى
�صحي".
بدوره� ،أكد ابو جلو اجلبوري� ،آمر لواء
ق ��وة حتري ��ر احلويجة �ضم ��ن ت�شكيالت
احل�ش ��د ال�شعب ��ي ان "مناطقن ��ا تعر�ضت
لدمار كبري وقدمنا �ضحايا كرث ومنهم انا
الذي خ�سرت اخي وابني وعدد من افراد
ا�سرت ��ي يف مواجه ��ة داع� ��ش لك ��ن الذي
ي�ؤملن ��ا اكرث هي ا�ستم ��رار امل�أ�ساة وطول
فرتة احتالل داع�ش ملناطقنا".
وتابع اجلبوري ،ان "م�أ�ساة احلويجة ال

على احلكومة
العراقية دعم
املوقف القطري

احل�شد ال�شعبي لن
يتدخل بال�صراعات
ال�سيا�سية
واالنتخابات

 عن :تلغراف

حمافظ بغداد :با�شرنا بن�صب
منظومة كامريات متط ّورة

ع�شائ��ر كرك��وك :داع���ش قت��ل � 10آالف م��دين خ�لال � 3سن��وات
مثي ��ل لها فهي اليوم تباد م ��ن قبل داع�ش
ويتعر� ��ض اهله ��ا للظلم وامل ��وت اليومي
اىل جانب ان داع�ش جعلها مركز لعملياته
وقيادات ��ه التي يهدد بها دي ��اىل والعظيم
�شرق ��ا و�صالح الدي ��ن جنوب ��ا واملو�صل
وخممور وال�شرقاط �شماال".
يف ال�سياق ذاته ،يبني امري قبائل ال�سادة
النعي ��م يف الع ��راق ال�شي ��خ �سفي ��ان عمر
النعيم ��ي ،ان "مناط ��ق جنوب ��ي كرك ��وك
وغربيه ��ا و�صل ��ت خ�سائره ��ا املادي ��ة
واملالية الكرث م ��ن  350مليار دينار حتى
الآن يف ظ ��ل دم ��ار وخ ��راب و�سرق ��ات
ون�سف م�ضايف ومنازل وثروة حيوانية
وحبوب خمزنة بال�سايلوات".
ودع ��ا النعيم ��ي ،احلكوم ��ة العراقية اىل
"�سرعة اطالق حترير احلويجة وت�شكيل
ق ��وات متث ��ل جمي ��ع التن ��وع املناطق ��ي
والع�شائري الذي �سيم�سك م�ساحة خم�سة
�آالف و 400ك ��م مربع التي ي�سيطر عليها
داع� ��ش والتي تتمثل من حدود ال�شرقاط
واملو�ص ��ل �شماال حتى حدود دياىل �شرقا
بط ��ول  182ك ��م والت ��ي متتد ع�ب�ر جبال
حمرين".

وهي حتمل �آثار تعذيب.قال عمر "انه الرد
باملث ��ل ،انه ��م �آذوا عائلت ��ي والآن �سنقوم
بالرد باملث ��ل �ضد عوائله ��م" .و�أ�ضاف ان
الهدف من الهجمات بالقنابل اليدوية هي
�أخاف ��ة العوائ ��ل ملغ ��ادرة بيوتها.وعندما
�س�أل ��ه مرا�س ��ل التلغراف م ��اذا �سيفعل اذا
مل يغادروا البيت ،ق ��ال بانهم �سيت�سببون
بت�صعيد العنف.
و�أ�ض ��اف عمر قائال "مل يرتك للنا�س �شيئا
يعتمدون عليه �س ��وى العرف الع�شائري.
لقد فقدنا ثقتن ��ا بامكانية احلكومة يف ان
جتلب احلق للنا�س".
ويع ��م اال�ستياء ناحية حم ��ام العليل التي
كان ��ت يف يوم م ��ا احد اه ��م معاقل تنظيم
داع� ��ش جن ��وب املو�ص ��ل .الكث�ي�ر م ��ن
�أه ��ايل الناحية وحتى اف ��راد قوات جهاز
االم ��ن الوطني املتواجدين خ ��ارج البلدة
له ��م ق�ص�ص عن �أق ��ارب قتل ��وا على ايدي
م�سلح ��ي داع�ش .و�أخرب �أح ��د افراد جهاز
الأم ��ن الوطني ال�صحيف ��ة بانه يعرف من
يقف وراء الهجمات املنظمة االخرية وانه
رغ ��م انه ��ا تق ��ع يف مناطق حت ��ت �سيطرة
القوات االمنية فانهم اليتدخلون.
بينم ��ا تفر� ��ض ق ��وات حكومي ��ة و�شرطة
حملي ��ة �سيطرته ��ا امل�ش ��ددة عل ��ى حم ��ام
العليل ومناطق حمررة اخرى من املو�صل
فانها ت�شاهد ال�سكان وهم ينتزعون حقهم
االنتقام ��ي بال ��رد باملث ��ل عل ��ى املتهم�ي�ن
بارتباطاتهم باعدائهم ال�سابقني.
وقال ��ت مل ��ى فقي ��ه ،نائ ��ب مدي ��ر هيوم ��ن
رايت� ��س ووت� ��ش ملنطقة ال�ش ��رق االو�سط
"اذا �أرادت ال�سلطات العراقية من املدنيني
الذي ��ن ق�ضوا اكرث م ��ن �سنتني حتت حكم
داع� ��ش ان ي�شع ��روا باالم ��ان واحلماي ��ة،
فعليها ان ت�ضمن جلب اي �شخ�ص متورط
بقتل ه�ؤالء النا�س اىل العدالة".

اىل ذل ��ك ،ق ��ال رئي�س املجموع ��ة العربية
يف جمل�س حمافظة كركوك برهان مزهر
العا�صي ،لـ(املدى) ،ان ممتلكاته ومنازله
تعر�ض ��ت للن�س ��ف وال�سرق ��ة وامل�صادرة
بع ��د احت�ل�ال داع� ��ش للحويج ��ة .وحمل
"احلكومة العراقي ��ة م�س�ؤولية ا�ضعاف
داع�ش للمكون العربي وا�ستهدافه ب�شكل
م�ستمر".
و�ش ��دد رئي� ��س املجموعة العربي ��ة قائال:
"نح ��ن حري�صون عل ��ى �صياغ ��ة وثيقة
ع�شائري ��ة م�سندة م ��ن احلكومة العراقية
وحكوم ��ة كرك ��وك املحلي ��ة وال�سلط ��ات
الأمني ��ة للتعامل مع مرحلة ما بعد داع�ش
عرب معاقبة املجرم�ي�ن ق�ضائيا وعدم دفع
االخري ��ن ذن ��ب ت ��ورط اقاربه ��م بداع�ش
فالق�ض ��اء هو احلكم ب�ي�ن اجلميع ولي�س
الفو�ضى".
ودع ��ا اىل اعتم ��اد "التحقي ��ق الع ��ادل
وحما�سبة املق�صري ��ن ب�سقوط احلويجة
ونواحيها و�إع ��ادة النظر مبجال�س ادارة
وممثل ��ي الوحدات يف ق�ض ��اء احلويجة
ونواح ��ي ال ��زاب والريا� ��ض والعبا�سي
والر�شاد بعد حتريرها".

 بغداد /املدى
�أك ��د حماف ��ظ بغ ��داد عط ��وان
العط ��واين ،ن�صب  680كامرية
مراقبة متطورة لر�صد العجالت
املفخخة واالنتحاريني.
وق ��ال املحاف ��ظ يف بي ��ان تلقت
(املدى) ن�سخة منه ،ان "حكومة
بغ ��داد املحلية عازم ��ة على دعم
القط ��اع الأمن ��ي يف العا�صم ��ة
وجمي ��ع املفا�ص ��ل الأمني ��ة بكل
ت�شكيالتها".
و�أ�ض ��اف العط ��واين ،ان
"املحافظ ��ة تعتزم خ�ل�ال �أقرب
ف�ت�رة ن�ص ��ب منظوم ��ة حديث ��ة
لكام�ي�رات املراقب ��ة الت ��ي تعمل
بتقني ��ة حديث ��ة ودقيق ��ة يف
مداخ ��ل العا�صم ��ة ومناط ��ق
الأط ��راف للإ�سه ��ام بتح�س�ي�ن
الواقع الأمني يف العا�صمة".
و�أ�ش ��ار العطواين اىل ان "هذه
الكامريات املتطورة تعمل بدقة
عالي ��ة وفيه ��ا امكاني ��ات تتب ��ع

ور�ص ��د احل ��االت امل�شبوهة من
ا�شخا�ص و�سي ��ارات مفخخة"،
مبين ��ا ان "ه ��ذا التوجه اجلديد
يهدف لل�سيطرة عل ��ى العا�صمة
م ��ن الداخ ��ل واخل ��ارج ل�ضبط
حت ��ركات اجلماع ��ات امل�سلح ��ة
والعنا�صر االجرامية".
ونوه البي ��ان اىل ان "املحافظة
قام ��ت بن�ص ��ب  680كام�ي�رة
مراقب ��ة متط ��ورة يف عم ��وم
العا�صم ��ة لر�ص ��د العج�ل�ات
املفخخ ��ة واماك ��ن تواج ��د
العنا�صر االرهابية فيما ت�سعى
حكوم ��ة بغ ��داد لإكم ��ال ه ��ذا
امل�ش ��روع وتو�سعت ��ه لتحقي ��ق
نتائج امنية اكرب".
ي�ش ��ار اىل ان ،العا�صم ��ة
بغ ��داد �شه ��دت م�ؤخ ��را عمليات
�إرهابي ��ة متثل ��ت بانفج ��ار
�سيارت�ي�ن مفخختني يف الكرادة
وال�صاحلي ��ة و�س ��ط العا�صمة،
ما �أ�سفر ع ��ن ا�ست�شهاد وا�صابة
الع�شرات.

داع�ش يفجر رد ًا
على تقهقره يف
املو�صل

انتهاكات
�ضد ال�سجناء
العراقيني

�أ�شواق اجلاف

�أحمد اال�سدي

ا�سكندر وتوت

�شريين ر�ضا

حامد اخل�ضري

طالب ��ت النائب ��ة عن احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين
�أ�ش ��واق اجلاف ،بك�ش ��ف حقائق ملف �سق ��وط املو�صل
بيد داع�ش امام الر�أي العام.
وقال ��ت اجل ��اف" ،انن ��ا اذ ن�ستع ��د لالحتف ��ال بالن�ص ��ر
النهائي على االرهاب وحتري ��ر مدينة املو�صل بالكامل
م ��ن داع� ��ش ،نطال ��ب الق�ض ��اء العراقي بك�ش ��ف حقائق
�سقوط املدينة بي ��د الع�صابات االرهابية و�إظهار نتائج
التحقيق مع املتهمني بهذه اجلرمية".
وتابع ��ت ،انه "وبع ��د مرور ثالث �سن ��وات على �سقوط
املدين ��ة بيد داع� ��ش مل نلح ��ظ حما�سب ��ة اي �شخ�ص قد
ت ��ورط فع�ل ً�ا به ��ذه اجلرمية او مه ��د له ��ا" ،م�شرية اىل
ان "حدث ��ا امني ��ا به ��ذا احلج ��م الميك ��ن ان ينتهي دون
حما�سبة املق�صرين وتقدميهم للعدالة".

�أك ��د املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعبي
�أحم ��د اال�س ��دي� ،أن احلديث عن ربط احل�ش ��د ال�شعبي
باالنتخابات وال�صراع ��ات ال�سيا�سية خمالف للقانون.
وق ��ال اال�سدي "�سب ��ق و�أن �أعل ��ن احل�ش ��د ال�شعبي يف
�أك�ث�ر من منا�سب ��ة انه غري م�س�ؤول ع ��ن اي ت�صريحات
ت�ص ��در م ��ن �أ�شخا� ��ص الميثل ��ون احل�ش ��د ولي� ��س له ��م
�صف ��ة ر�سمي ��ة في ��ه" ،مبين ��ا �أن "املوق ��ف الر�سم ��ي
ي�صدر م ��ن الناطق الر�سمي او بيان م ��ن مديرية اعالم
احل�شد".و�أ�ض ��اف اال�س ��دي ان "احلدي ��ث ع ��ن رب ��ط
احل�ش ��د باالنتخاب ��ات وال�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة حديث
خمالف للقانون ك ��وّ ن احل�شد م�ؤ�س�سة ع�سكرية ترتبط
بالقائد العام للقوات امل�سلحة وتنح�صر مهمتها بالعمل
الع�سكري وحفظ الأمن".

دع ��ا ع�ض ��و جلنة الأم ��ن والدف ��اع النيابية ا�سكن ��در وتوت،
احلكومة العراقية ووزارة اخلارجية العراقية باتخاذ موقف
�صري ��ح وعلن ��ي و"داع ��م" حلكوم ��ة قطر.وقال وت ��وت� ،أن
"قطر تواجه الآن موجة من الأزمات يف عالقاتها مع البلدان
اخلليجي ��ة وغريه ��ا ،وعلى الع ��راق �أن ي�سانده ��ا خ�صو�صا
بع ��د ت�سليح ال�سعودية من قبل �أم�ي�ركا" ،مبينا ان "م�ساندة
الع ��راق لقطر يج ��ب ان تكون م�شروطة ،ب� ��أن تكف الأخرية
عن دعمها للإرهاب".و�أ�ض ��اف النائب ،ان "ال�سعودية باتت
االن ت�ش ��كل خطرا عل ��ى كل الوطن العربي ،والبد من موقف
عربي موح ��د ،ل�صد هجماته ��ا ودعمها الوا�ض ��ح للجماعات
امل�سلح ��ة املتط ّرف ��ة يف الع ��راق و�سوريا ،وتدخله ��ا ال�سافر
يف اليم ��ن" ،مطالب ��ا احلكومة العراقي ��ة ووزارة اخلارجية
بـ"�إعالن موقف �صريح وعلني داعم حلكومة قطر".

ك�شف ��ت ع�ضو يف جلنة حقوق االن�سان النيابية �شريين
ر�ض ��ا ،عن وجود انته ��اكات واعت ��داءات متار�س بحق
ال�سجن ��اء يف ال�سج ��ون العراقية وخا�ص ��ة يف "�سجن
العدالة".
وقال ��ت ر�ضا �إن "هن ��اك الكثري من االنته ��اكات املنافية
حلقوق االن�سان متار�س يف ال�سجون العراقية وخا�صة
يف �سج ��ن العدالة ،منها تكدي� ��س ال�سجناء يف الزنزانة
الواحدة رغم عدم ا�ستيعابها لل�سجناء".
وانتقدت ر�ضا "وزارة العدل" .وا�ستغربت "عدم قيام
وزير العدل بزي ��ارات ميدانية لهذه ال�سجون" ،م�شرية
اىل ان "ه ��ذه ال�سج ��ون جزء م ��ن م�س�ؤولي ��ات الوزير
وال يعق ��ل ان ال يعرف الوزير ما يج ��ري يف داخلها من
انتهاكات".

دع ��ت كتل ��ة املواط ��ن النيابية ،اىل رف ��ع حال ��ة الت�أهب
واحل ��ذر ل ��دى الق ��وات الأمني ��ة واملواطن�ي�ن ،لإحباط
املخطط ��ات الإرهابي ��ة ،وذلك عل ��ى خلفي ��ة التفجريين
الإرهابي�ي�ن اللذين ا�ستهدفا حمافظت ��ي كربالء املقد�سة
وبابل.وق ��ال رئي�س الكتل ��ة حامد اخل�ض ��ري� ،إنه "يف
الوق ��ت ال ��ذي نعزي في ��ه اهلن ��ا يف حمافظت ��ي كربالء
وباب ��ل بع ��د التفجريي ��ن االرهابي�ي�ن اللذي ��ن ا�ستهدفا
املدني�ي�ن الع ��زل وراح �ضحيتهم ��ا ع ��دد م ��ن املواطنني
بينهم ن�ساء واطفال ،ندع ��و االجهزة االمنية اىل اتخاذ
تدابري فاعل ��ة وعاجلة حلماية املدنيني بعد ان ات�ضحت
�سرتاتيجي ��ة ع�صابات داع�ش الإرهابي ��ة وهو التغطية
على خ�سائره يف �ساحات املعارك وعجزها عن مواجهة
القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي".

بالعراقي

�إيران تع ّلق رحالتها �إلى مطار النجف

ت�سجل ارتفاع ًا في عدد الأ�سهم المتداولة
بور�صة العراق
ِّ

�أكد �أمين رابطة �شركات الطيران الإيرانية� ،أم�س� ،أن �شركاتها قررت تعليق الرحالت
الجوية �إلى مطار النجف الدولي ،بدء ًا من مطلع تموز المقبل.و�أو�ضح مق�صود
ا�سعدي �ساماني� ،أن "مطار النجف فر�ض م�ؤخر ًا ر�سوم ًا تحت م�سمى الر�سوم
الجمركية ،ويتعين بموجبها على ال�شركات الإيرانية �أن تدفع نحو  85دوالر ًا على كل
رحلة للمطار ب�أثر رجعي منذ عام ."2010و�أ�ضاف �ساماني �أن "مطار النجف من جهة
اخرى يت�سلم  15دوالر ًا من �شركات الطيران االيرانية �إزاء المقعد الواحد ،ف� ً
ضال عن
�أخذ مبلغ  10دوالرات من كل م�سافر على �أر�ضية المطار".

�سجل م�ؤ�شر التداول ل�سوق العراق للأوراق المالية ارتفاع ًا في عدد وقيمة الأ�سهم المتداولة ليرتفع بذلك
ّ
القيمة ال�سوقية لل�سوق بن�سبة و�صلت الى .%2.06وقال المدير التنفيذي لل�سوق طه �أحمد عبد ال�سالم،
�إن "�سوق العراق للأوراق المالية نظم خالل اال�سبوع المنتهي في الثامن من حزيران  2017خم�س
جل�سات للتداول في ال�سوق النظامي ،وجل�سة تداول واحدة لتداول في ال�سوق الثاني وتداولت خالل
جل�سات هذا اال�سبوع �أ�سهم (� )57شركة في ال�سوق النظامي و�شركة واحدة في ال�سوق الثاني ليبلغ عدد
ال�شركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الإف�صاح ال�سنوي والف�صلي للهيئة وال�سوق ()13
�شركة.وبين عبد ال�سالم �أن "عدد الأ�سهم المدرجة في ال�سوق بلغ ( )10.824ترليون �سهم".

5 ECONOMY

اقتصــاد

العدد ( )3946ال�سنة الرابعة ع�شرة
 -الأحد ( )11حزيران 2017

التمور امل�ستوردة من ال�سعودية و�إيران تغرق الأ�سواق املحلية

خارج الحدود

 خم��ت�����ص��ون :احل����روب وجت��ري��ف ال��ب�����س��ات�ين �أب�����ادت  % 44م��ن نخيل ال��ع��راق

Out o f B o r d e r s

ت�ض��ارب ب�ين وزارة الزراع��ة واللجن��ة النياب ّي��ة ب�ش���أن تراج��ع مع��دالت الإنت��اج

ٌ

الريا�ض

ال حاجة لتعديالت فورية على
االتفاق النفطي

�أعلن خمت�صون يف القطاع الزراعي� ،أم�س ال�سبت� ،أن دو ً
ال جماورة من بينها ال�سعودية و�إيران متار�س �سيا�سة �إغراق ال�سوق
العراقية بالتمور خالل هذه الأيام بالتزامن مع حلول �شهر رم�ضان ،م�ؤكدين تراجع الإنتاج املحلي ب�شكل كبري جراء
الإهمال احلكومي ،وفيما لفت املخت�صون �إىل �أن ن�سبة  %٤٤من النخيل العراقي ق�ضي عليها ب�سبب احلروب و�سيا�سة جتريف
الب�ساتني ،ك�شفت وزارة الزراعة عن و�صول ن�سبة الإنتاج املحلي �إىل  %13من جممل الإنتاج الزراعي العام.
 بغداد /المدى
ويق ��ول حممد ك ��رمي (بائ ��ع التمور
يف �إحدى الأ�س ��واق البغدادية)� ،إن
"مبيعاتن ��ا من التم ��ور خالل �شهر
رم�ض ��ان املب ��ارك ت�ضاعف ��ت كث�ي�ر ًا
وذل ��ك ب�سب ��ب الع ��ادات والتقالي ��د
العراقي ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "�أغل ��ب
التم ��ور التي نبيعه ��ا م�ستوردة من
اخلارج خ�صو�ص ًا من �إيران".
وي�ضيف كرمي لـ(املدى)� ،أن "�إنتاج
العراق م ��ن التمور ق� � َّل ب�شكل كبري
ج ��د ًا ،خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة
نتيج ��ة الرب ��ح الكث�ي�ر م ��ن التمور
امل�ست ��وردة وع ��دم وج ��ود �سيا�س ��ة
اقت�صادي ��ة حتم ��ي التم ��ر املحل ��ي
وتزيد انتاجه".
وكان ��ت وزارة التخطيط والتعاون
الإمنائ ��ي� ،أك ��دت �أن �أع ��داد النخيل
يف الع ��راق بلغ ��ت  17مليون نخلة،
مبين ��ة �أن �إنتاج التم ��ر الزهدي كان
الأعلى من ب�ي�ن التمور وبن�سبة 54
.%
وي�ؤك ��د رئي� ��س جلن ��ة الزراع ��ة يف
الربملان ،فرات التميم ��ي لـ"املدى"،
�إن "م ��ا ميتلك ��ه الع ��راق م ��ن نخيل
ي�ت�راوح ب�ي�ن  ١٢ملي ��ون نخلة �إىل
 ٢٠ملي ��ون نخل ��ة ،بالرغ ��م م ��ن �أنه
يف ال�ساب ��ق كان يبل ��غ ع ��دد النخيل
 ٣٠ملي ��ون نخلة ،ويع ��ود الرتاجع
لع� �دّة �أ�سباب منها احل ��رب العراقية
 الإيراني ��ة وحرب اخلليج الثانية،وجع ��ل حمافظة الب�ص ��رة امل�شتهرة
ب�إنت ��اج التم ��ور �ساح ��ة للمعرك ��ة"،
مبين� � ًا �أن "النظ ��ام ال�ساب ��ق مل يهتم

بزراع ��ة النخي ��ل و�إمن ��ا رك ��ز عل ��ى
املحا�صيل ال�سرتاتيجية التي تدخل
مبفردات البطاقة التموينية".
ون ��وّ ه التميمي �إىل �أن ��ه "بعد العام
� ٢٠٠٣أُهم ��ل القط ��اع الزراع ��ي
وب ��د�أت ت�ستخ ��دم �سيا�س ��ة جتريف
م ��ن �أ�صحابها دون تدخ ��ل حكومي
وحول ��ت الب�سات�ي�ن �إىل �أرا�ض ��ي
�سكني ��ة �أث ��رت يف �إنت ��اج التم ��ور،
بالإ�ضاف ��ة �إىل ا�ستفح ��ال ح�ش ��رة

الدوبا� ��س ت�ض ��رر النخي ��ل منه ��ا
كثري ًا �إال �أن ��ه يف ال�سنوات املا�ضية
�سيطرت عليها وزارة الزراعة".
وب�ّي�نّ رئي� ��س الزراع ��ة النيابية �أن
"�إنتاج التمور العراقية ت�ضرر من
�سيا�س ��ة الإغ ��راق الت ��ي تق ��وم به ��ا
بع� ��ض ال ��دول املج ��اورة بالإ�ضافة
�إىل ع ��دم فر� ��ض تعرف ��ة كمركي ��ة"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "التم ��ر العراق ��ي
يحتاج �إىل عملية ت�سويق جيدة من

خالل تعليبه وت�صدي ��ره �إىل الدول
املجاورة".ويع ��زو اقت�صادي ��ون
حملي ��ون� ،ضم ��ور االنت ��اج املحلي
وتراجع ��ه يع ��ود لـ"تناق� ��ص �أعداد
النخي ��ل العراق ��ي" ،م�شريي ��ن �إىل
معان ��اة الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة يف
املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة م ��ن �أزم ��ة
الت�صحر البيئي.
ويعل ��ق االقت�ص ��ادي �ضرغام حممد
عل ��ي ،عل ��ى تراج ��ع �إنت ��اج التمور،

متور م�ستوردة يف الأ�سواق العراقية�( ..أر�شيف)

العراق التا�سع عربي ًا يف متو�سط رواتب املوظفني
 بغداد /المدى
منخف�ض ب�شكل كبري قيا�س ًا بنظريتها اخلليجية
كاجلزائر ( 293دوالر ًا) والعراق ( 663دوالر ًا)،
ت�شري �آخر التقديرات �إىل �أن  %87.2من املوظفني بل ت�أتي يف الرتتيب بعد لبنان وفل�سطني.
يف الدول العربية قد ع�ب�روا عن رغبتهم بالعمل ويعود ذلك �إىل اال�ضطرابات ال�سيا�سية والأمنية
يف دول اخللي ��ج خالل العام  .2017ال ي�أتي هذا التي �شهدتها هذه الدول ومازالت خالل العقدين
التوجه من فراغ ،وهو توجه �سائد منذ �سنوات ،املا�ضي�ي�ن .وكذل ��ك �ضع ��ف احلوكم ��ة و�س ��وء
عال الت�ص ��رف يف امل ��وارد املالية املت�أتي ��ة من النفط
نظ ��ر ًا ملا تتمتع به املنطق ��ة من �سقف رواتب ٍ
ج ��د ًا قيا�س ًا ملا هو موج ��ود يف بقية دول املنطقة وارتف ��اع معدالت الف�ساد والأهم من ذلك ،الت�أخر
يف املغرب العربي وال�شام وم�صر.
يف امل�ضي يف �سيا�سية تنويع املوارد االقت�صادية
فق ��د ك�شف ��ت الن�سخ ��ة الأخ�ي�رة م ��ن م�ؤ�ش ��ر بعد �أزمة انهيار �أ�سعار النفط يف العامل.
 Numbeoملتو�س ��ط الرات ��ب ال�شه ��ري يف كل ه ��ذه العوام ��ل �أث ��رت �سلب� � ًا عل ��ى �سيا�س ��ة
الع ��امل ل�سن ��ة  ،2017ع ��ن �أن متو�س ��ط الرواتب التوظي ��ف يف القطاعني الع ��ام واخلا�ص وتالي ًا
يف ال ��دول اخلليجي ��ة اخلم� ��س يف ��وق  1700عل ��ى مع ��دالت الزي ��ادة يف الدخ ��ل ،خا�ص ��ة م ��ع
دوالر مقاب ��ل مائة دوالر �أو �أقل يف بع�ض الدول هيمنة الدولة على القطاعات االقت�صادية الكربى
العربية.
يف هذي ��ن البلدي ��ن وتعط ��ل �سيا�س ��ة التح ��ول
لي� ��س مفاجئ ًا �أن تت�صدر ال ��دول اخلليجية قائمة االقت�صادي نحو املبادرة احل ّرة.
متو�س ��ط الروات ��ب يف املنطق ��ة العربي ��ة جله ��ة لك ��ن الو�ضع يب ��دو �أكرث كارثي ��ة يف دول عربية
النم ��و االقت�ص ��ادي الكب�ي�ر ال ��ذي �شهدت ��ه من ��ذ �أخرى .يف �سوريا يناه ��ز متو�سط الرواتب 99
الطف ��رة النفطي ��ة يف �سبعين ��ات الق ��رن املا�ضي دوالر ًا فق ��ط ،فاحلرب الدائ ��رة يف فيها منذ �أكرث
ومنو قطاع الأعمال فيها �إىل جانب �ضعف النمو من خم� ��س �سنوات مزق ��ت الن�سي ��ج االقت�صادي
ال�سكاين.
للب�ل�اد� .أما يف م�صر فمتو�سط الدخل ال�شهري ال
وعل ��ى الرغ ��م من �أزم ��ة �أ�سع ��ار النفط ،ف� ��إن كل يتجاوز الــ 164دوالر ًا� ،أي �أن املواطن الروندي
ال ��دول اخلليجية قد �شهدت زي ��ادات يف الأجور الذي يجني يف املتو�سط  265دوالر ًا �شهري ًا يف
بن�سب متفاوتة خالل الع ��ام املا�ضي كان �أكربها و�ضع �أف�ضل بكثري من نظريه امل�صري.
يف ال�سعودي ��ة ب�أك�ث�ر م ��ن  %5وت�أت ��ي الإمارات وت�أتي م�صر يف ذيل القائمة العربية والأفريقية.
يف املرتب ��ة الثانية تليها قط ��ر بن�سبة  ،% 4.7ثم فمتو�سط الرواتب يف ناميبيا وزميبابوي وكينيا
الكويت و�سلطنة ُعم ��ان والبحرين خام�س ًا ب�أقل و�أثيوبي ��ا و�أوغن ��دا وتنزاني ��ا وموري�شيو� ��س
ن�سبة زيادة.
�أف�ضل من م�صر ب�أ�ضع ��اف ،وهي دول كانت �إىل
الو�ضع �سيئ خارج اخلليج
وقت قريب متزقها احلروب واملجاعات� .إذ يقدر
لك ��ن يف املقاب ��ل توج ��د دول نفطي ��ة عربية غري متو�س ��ط الدخل يف ناميبيا لوحدها ب�ست مرات
خليجي ��ة ،حتقق م ��وارد هائل ��ة �سنوي� � ًا من بيع مما هو عليه يف م�صر.
النف ��ط والغ ��از� ،إال �أن متو�س ��ط الروات ��ب فيه ��ا ويزاح ��م متو�س ��ط الروات ��ب يف ليبي ��ا املعدالت

قائ ًال �إن "الع ��راق منذ عقدين تخ ّلى
عن مكانته ك�أعل ��ى منتج للتمور يف
العامل ب�سبب تناق�ص اعداد النخيل
خ�صو�ص� � ًا يف جن ��وب الع ��راق"،
م�ضيف� � ًا �أن "اع ��داد النخيل يف عام
 1980تق ��در ب� �ـ 30ملي ��ون نخل ��ة
حتم ��ل �أك�ث�ر م ��ن � 100صن ��ف م ��ن
التمور العالية اجلودة".
وي�ش�ي�ر علي �إىل �أن "احلروب التي
خا�ضها البل ��د يف ال�سنوات املا�ضية

اخلليجي ��ة عل ��ى الرغم م ��ن احل ��رب الدائرة يف
الب�ل�اد من ��ذ  .2011ويع ��ود ذل ��ك �إىل م ��ا توفره
العائ ��دات النفطي ��ة ال�ضخم ��ة و�ضع ��ف النم ��و
ال�س ��كاين ووجود �أك�ث�ر من مليون�ي�ن من �سكان
البالد خارجها ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية.
كم ��ا نالحظ فارق ًا كب�ي�ر ًا بني متو�س ��ط الرواتب
الع ��ام يف الب�ل�اد ( 1.700دوالر) ومتو�س ��ط
الروات ��ب يف العا�صمة طرابل� ��س ( 758دوالر ًا)
ويعود ذل ��ك �إىل وج ��ود �أغلب احلق ��ول النفطية
وموان ��ئ النف ��ط الت ��ي ترتك ��ز فيه ��ا ال�ش ��ركات
وترتف ��ع فيها الأجور خ ��ارج العا�صمة وحتديد ًا
يف املنطقة ال�شرقية فيما يعرف مبنطقة "الهالل
النفطي".
يختل ��ف متو�سط الروات ��ب داخل البل ��د الواحد
م ��ن مدين ��ة �إىل �أخ ��رى باخت�ل�اف قيم ��ة املدينة
من الناحي ��ة االقت�صادية وكذل ��ك تختلف املقدرة
ال�شرائية باختالف املدن داخل نف�س البلد قيا�س ًا
لأ�سعار العقارات والإيجار واملواد اال�ستهالكية،
وفق� � ًا مل�ؤ�ش ��ر  Numbeoمتو�س ��ط الروات ��ب
ال�شهري ��ة يف امل ��دن ،الذي يتغري يومي� � ًا بح�سب
قيمة العملة املحلية.
�إذ تت�ص ��در �إم ��ارة �أب ��و ظبي يف الإم ��ارات قائمة
امل ��دن العربي ��ة يف متو�س ��ط الأج ��ر ال�شه ��ري
واملرك ��ز  26عاملي� � ًا بـ� �ـ 3.747دوالر .تليه ��ا دبي
بـ� �ـ 3.343دوالر �شهري� � ًا ويف املرك ��ز  46عاملي ًا،
وهم ��ا ف ��وق املع ��دل العام للإم ��ارات ال ��ذي يقدر
بـ 3.235دوالر.
وحتت ��ل العا�صمة القطرية الدوحة املركز الثالث
عربي� � ًا مبتو�سط روات ��ب  2.974دوالر .ورابع ًا
ت�أت ��ي مدين ��ة القد� ��س ب� �ـ 2.144دوالر �شهري� � ًا.
ويف املرك ��ز اخلام�س �إم ��ارة ال�شارقة الإماراتية
بـ 2.116دوالر.

وت�صح ��ر الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة
و�ضع ��ف االهتمام احلكوم ��ي� ،أدى
�إىل تراج ��ع كبري يف �أع ��داد النخيل
واندث ��ار العدي ��د م ��ن الأ�صن ��اف
الن ��ادرة ،مم ��ا انعك� ��س �سلب� � ًا عل ��ى
�إنتاج العراق من التمور املحلية".
و�أكد االقت�ص ��ادي املحلي لـ(املدى)،
�أن "انخفا� ��ض �إنتاجي ��ة النخي ��ل
العراق ��ي وت�أخر �إنتاج ��ه �إىل نهاية
�شه ��ر �آب� ،سمح ��ا ل ��دول �أخ ��رى
بت�سويق متورها امل�ص ّنعة واملعبّئة
يف العراق مثل ال�سعودية وايران"،
الفت� � ًا �إىل �أن "يف الآون ��ة الأخ�ي�رة
�شه ��دت افتت ��اح ع ��دد حم ��دود م ��ن
م�صان ��ع تعبئة التم ��ور العراقية �إال
�أنه ��ا مازال ��ت ال تلب ��ي كام ��ل حاجة
العراق".
بدوره ��ا ،ع� �دّت وزارة الزراع ��ة،
الواق ��ع الإنتاج ��ي للتم ��ور جي ��د ًا
بالن�سب ��ة للقطاع الزراع ��ي املحلي،
م�ش�ي�رة �إىل �أن ،ن�سب ��ة الإنت ��اج يف
املجمل ت�صل لن�سبة مر�ضية.
ويقول الوكيل الفني للوزارة مهدي
�ضم ��د القي�س ��ي� ،أن "حج ��م زراع ��ة
النخي ��ل يق ��در ب� �ـ %13م ��ن جمم ��ل
قط ��اع الزراع ��ة يف الع ��راق ،وه ��ي
ن�سبة جي ��دة قيا�س ًا ب�أع ��داد النخيل
املوجودة اليوم" ،مبين ًا �أن "العراق
يع ��د م ��ن ال ��دول امل�ص ��درة للتمور،
ب�سبب كفاءة نخيله".
وعن اح�صائيات الت�صدير بالن�سبة
للع ��ام� ،2016أ�ش ��ار القي�سي �إىل �أن
"الع ��راق �ص ��در يف الع ��ام املا�ضي
� 600أل ��ف ط ��ن م ��ن �أج ��ود �أن ��واع
التمور لنحو  34دولة".

�أكد وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح� ،أم�س ال�سبت� ،إنه ما من �شيء
ي�ستدع ��ي �إدخال تعدي�ل�ات الآن على اتفاق منتج ��ي النفط يف العامل،
وو�ص ��ف انخفا� ��ض �أ�سع ��ار النفط يف الآون ��ة الأخرية ،ب�أن ��ه رد فعل
مبالغ فيه لل�سوق على �أخطاء �إح�صائية.
وق ��ال الفالح� ،إن ق ��رار ال�سعودية وبع�ض حلفائها قط ��ع العالقات مع
قط ��ر الأ�سبوع املا�ضي لن ي�ؤثر يف اتفاق منتجي النفط ،مبين ًا �أنه ،ال
يتوقع �أن ت�ؤثر الق�ضاي ��ا الدبلوما�سية وال�سيا�سية مع قطر ب�أيّ �شكل
من الأ�شكال على اتفاق �إنتاج النفط.

طهران

تراجع بور�صة طهران �إثر هجومني
�إرهابيني

تراجع ��ت بور�صة طهران للأ�سهم والأوراق املالية ،بواقع  535نقطة،
�إىل م�ست ��وى  79758نقط ��ة ،مت�أث ��رة مبوج ��ة بي ��ع زادت م ��ن حج ��م
العر� ��ض ،على خلفية هجومني �إرهابي�ي�ن �ضربا العا�صمة طهران يوم
الأربعاء .
وبلغت قيمة التداوالت  1.62تريليون ريال ( الدوالر=  32440ريال)
بت ��داول  651.328مليون �سهم وورق ��ة مالية ،توزعت على 50.355
�ألف �صفق ��ة .و�ضغطت على امل�ؤ�شر العام �أ�سهم �شركات "خليج فار�س
القاب�ض ��ة" للبرتوكيمياوي ��ات بنح ��و  53نقط ��ة ،وجمموع ��ة "مبنا"
ال�صناعية بنحو  31نقط ��ة ،و" كلكهر" لل�صناعة والتعدين  24نقطة.
وبال�س ��وق املوازية ،انخف� ��ض م�ؤ�شر "�آيفك� ��س"  16نقطة� ،إىل 896
نقطة.

مو�سكو

ارتفاع فائ�ض ميزان التجارة
اخلارجية الرو�سي

ك�شف امل�ص ��رف املركزي الرو�سي ،عن ارتف ��اع فائ�ض ميزان التجارة
اخلارجي ��ة الرو�سي ،يف �أبريل  /ني�س ��ان املا�ضي ،بن�سبة � %21إىل 8
مليارات دوالر.
وذكر امل�صرف� ،أن حجم ال�صادرات يف ني�سان ،بلغ  26.1مليار دوالر،
يف حني و�صلت قيمة املواد امل�ستوردة �إىل  18.1مليار دوالر.
ويذك ��ر �أنه خ�ل�ال الأ�شهر الأربع ��ة الأوىل من ع ��ام  ، 2017بلغ حجم
فائ� ��ض مي ��زان التج ��ارة اخلارجي ��ة  42.215ملي ��ار دوالر مقاب ��ل
م�سج ًال
 28.926ملي ��ار ًا ،مقارن ��ة مع نف�س الفرتة من الع ��ام املا�ضيّ ،
زيادة ن�سبتها .%46

"غازبروم نفط" ت�سعى مل�ضاعفة �إنتاجها يف حقل بدرة
 بغداد /المدى
�أعل ��ن رئي�س �شركة "غازب ��روم نفط" الرو�سية
�ألك�سن ��در دبوك ��وف� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،ع ��ن نية
ال�شرك ��ة م�ضاعف ��ة �إنتاجها م ��ن النفط يف حقل
بدرة العراقي العام املقبل.
وق ��ال دبوك ��وف ،خ�ل�ال اجتم ��اع امل�ساهم�ي�ن
ال�سن ��وي يف ت�صري ��ح ،نقل ��ه موق ��ع "رو�سي ��ا
الي ��وم"� ،إن ��ه "يف ع ��ام  2016يف حق ��ل ب ��درة
�أنتجنا  2.6مليون طن نفط ،ونحن م�ستمرون

يف حف ��ر وبن ��اء �آب ��ار جدي ��دة ،ويت ��م تو�سي ��ع
البني ��ة التحتية عل ��ى �أ�س� ��س تكنولوجية ،مبا
يف ذل ��ك بناء البنية التحتي ��ة الالزمة لت�صريف
ومعاجل ��ة الغاز" ،مبين� � ًا �أن "كل هذا ينبغي �أن
ي�ؤدي �إىل م�ضاعف ��ة الإنتاج ال�سنوي يف العام
املقبل".و"غازبروم نف ��ط" الرو�سية تعمل يف
العراق منذ عام  ،2010وكانت هذه ال�شركة قد
وقع ��ت يف املا�ضي اتفاقية م ��ع �إقليم كرد�ستان
العراق لتق�سي ��م الإنتاج ،وتبل ��غ ح�صة الإقليم
يف جمي ��ع االتفاقي ��ات املوقع ��ة م ��ع ال�شرك ��ة

الرو�سية .%20و�شارك ��ت "غازبروم نفط" يف
تطوي ��ر حق ��ل "ب ��درة" يف الع ��راق ،والتنقيب
ع ��ن كتل "غارميان" (ح�ص ��ة  )%40و "�شاكال"
(ح�ص ��ة  )%80و "حلبج ��ة" ( ،)% 80التي تقع
يف جنوب �إقليم كرد�ستان العراق.
وب�ش�أن الأرباح ال�صافية لل�شركة �أكد ديوكوف
�أنه ��ا �ستزيد خالل  2017عم ��ا كانت عليه العام
املا�ض ��ي� ،إذ ارتف ��ع �صايف الأرب ��اح يف 2016
بـ 1.8مرة مقارنة بعام  2015ليبلغ 200.179
مليار روبل.

رابطة امل�صارف اخلا�صة نّ
تعي رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها
 بغداد /المدى
الأم ��ر ال ��ذي �أدى �إىل توقيع اغلب
امل�صارف على �إقالته".
�أعلن ��ت الهيئ ��ة الإداري ��ة لرابط ��ة و�أ�ش ��ارت الهيئ ��ة �إىل "حتدي ��د
امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة� ،أم� ��س ،ع ��ن ف�ت�رة  45يوم� � ًا لإج ��راء
تعي�ي�ن رئي� ��س م�ؤقت لها ب ��د ًال من انتخاب ��ات جدي ��دة الختي ��ار
وديع احلنظ ��ل ،الذي �أقيل بغالبية رئي� ��س دائم للرابطة التي تعد
�أع�ض ��اء الهيئ ��ة الإداري ��ة ،م�شرية واح ��دة م ��ن �أه ��م امل�ؤ�س�سات
�إىل �أن ،الإقال ��ة ج ��اءت على خلفية امل�ؤثرة يف االقت�صاد العراقي
خمالف ��ات �إداري ��ة وقانوني ��ة لعمل ملا ميتلكه قطاع امل�صارف من
الرابطة.
�أهمي ��ة يف اقت�ص ��اد الع ��راق
وقال ��ت الهيئ ��ة يف بي ��ان تلق ��ت وحي ��اة املواط ��ن اليومي ��ة
(امل ��دى) ،ن�سخ ��ة منه� ،إنه ��ا عيّنت م ��ن خ�ل�ال الت�أث�ي�ر املبا�شر
"نائ ��ب رئي� ��س الهيئ ��ة رئي�س� � ًا وغري املبا�ش ��ر على الأ�سعار
م�ؤقت� � ًا لها بد ًال م ��ن وديع احلنظل ،والأ�س ��واق والتب ��ادالت
ال ��ذي �أقيل بغالبي ��ة �أع�ضاء الهيئة التجارية".
الإداري ��ة عل ��ى خلفي ��ة خمالف ��ات و�أ�ضاف ��ت �أن "رئي� ��س
�إداري ��ة وقانوني ��ة لعم ��ل الرابط ��ة الرابطة املُقال كان قد اتهم

م ��ن قب ��ل متخ�ص�ص�ي�ن باتهام ��ات املرك ��زي العراق ��ي بغي ��ة حتقي ��ق
عديدة منها قيامه بتزويد معلومات منافع �شخ�صية على ح�ساب القطاع
مغلوط ��ة �إىل البن ��ك امل�ص ��ريف �أدت �إىل ت�شنج ��ات يف
العالق ��ة ب�ي�ن امل�ص ��ارف واجلهة
القطاعي ��ة احلكومية الأمر الذي
كاد �أن يت�سبب بهزة يف الأ�سواق
العراقي ��ة ال�سيم ��ا واالقت�ص ��اد
العراقي م ��ازال ينف�ض عنه غبار
ت�أثريات انخفا� ��ض �أ�سعار النفط
العاملي ��ة وي�شهد تعافي� � ًا حم�سوب ًا
م ��ع عظ ��م امل�صروف ��ات احلكومية
ب�سبب حربها على الإرهاب".
وقررت رابط ��ة امل�صارف العراقية
اخلا�ص ��ة ،الثالثاء املا�ضي ��ة� ،إقالة
رئي� ��س رابط ��ة امل�ص ��ارف ،فيم ��ا
�أ�شارت اىل انه �سيتم الحق ًا اختيار
رئي�س جديد للرابطة.
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محليات

فرات التميمي
جلنة الزراعة النيابية

"ان قطاع الزراع ��ة يف دياىل تعر�ض
اىل انتكا�سة قوية بعد �أحداث حزيران
 2014ودفع ��ت اىل هج ��رة جماعي ��ة
للفالح�ي�ن ملهنه ��م يف ع ��دة مناط ��ق من
املحافظة� ،أن معدالت هجرة املزارعني
ب�شكل عام بدياىل بعد احداث حزيران
 2014جت ��اوزت حاج ��ز ال� �ـ %30م ��ن
اجمايل ع ��دد الفالحني م ��ا يظهر حجم
الكارث ��ة الت ��ي ت�سببت به ��ا تلك احلقبة
امل�ؤملة م ��ن تاثريات �سلبي ��ة على قطاع
حي ��وي ي�ستقطب مايزي ��د عن  %70من
الأيادي العاملة".

العدد ( )3946ال�سنة الرابعة ع�شرة  -االحد ( )11حزيران 2017
Email: info@almadapaper.net

"�سيت ��م �إيقاف العمل بدائرتي احوال
ال�س ��دة واال�سكندرية يف حمافظة بابل
ي ��وم االربعاء املقب ��ل املوافق الـ 14من
حزي ��ران احل ��ايل ،وا�ستئن ��اف العمل
بالدائرت�ي�ن �سيك ��ون ي ��وم ال� �ـ 21م ��ن
ال�شهر ذاته لإ�صدار البطاقة الوطنية"،
م�ش�ي�را اىل ان "احلج ��ز يك ��ون ع�ب�ر
املوق ��ع االلك�ت�روين ،ان مديري ��ة
اجلن�سية العامة �أوقفت يف وقت �سابق
اللواء مهدي الوائلي العمل يف ع ��دة دوائر تابعة لها متهيدا
مدير اجلن�سية العامة لب ��دء العمل ب�إ�ص ��دار البطاقة الوطنية
للمواطنني".

http://www.almadapaper.net

"مت االطالع على الفح�ص والت�شغيل
والب ��ث التجريب ��ي االويل للقن ��اة
الت ��ي �ستعم ��ل وف ��ق �أح ��دث االجهزة
واملع ��دات املن�صب ��ة والو�سائ ��ل
االعالمي ��ة فيه ��ا والت ��ي متي ��زت
بالتقني ��ات التكنولوجي ��ة العالي ��ة
اجل ��ودة ووف ��ق نظ ��ام ( ،)HDان
ف�ضائي ��ة وا�س ��ط �ستك ��ون يف خدم ��ة
ابن ��اء املحافظ ��ة لنق ��ل همومه ��م
مالك خلف وادي ومعاناته ��م و�ستك ��ون حلق ��ة الو�صل
حمافظ وا�سط بني املواطن الوا�سطي وامل�س�ؤول".

"ان تك ��رار م�سل�س ��ل االعت ��داء عل ��ى
الك ��وادر التدري�سية والتعليمي ��ة و�آخرها
مبحافظت ��ي النا�صرية والنج ��ف قبل ايام
ه ��ي ظاه ��رة غ�ي�ر مقبول ��ة ودخيل ��ة عل ��ى
املجتم ��ع العراق ��ي و�ستنعك� ��س �سلبا على
الواق ��ع الرتب ��وي والتعليم ��ي بالبلد ،يف
ح ��ال االعت ��داء او التقليل م ��ن هيبة املعلم
وع ��دم توف�ي�ر احلماي ��ة او االح�ت�رام ل ��ه
واحلي ��اة الكرمي ��ة ،فانن ��ا به ��ذا ال�شكل قد
كاظم ال�شمري خلقن ��ا فج ��وة وخل�ل ً�ا بالتكام ��ل الرتبوي
ائتالف الوطنية مما �سي�ؤدي اىل تراج ��ع م�ستوى الرتبية
والتعليم".

ك���رك���وك ت���واف���ق ع��ل��ى خ�����ص��خ�����ص��ة ال��ك��ه��رب��اء ب�����ش��روط
 م��ج��ل�����س ال��م��ح��اف��ظ��ة ي��ح��ذر م���ن ال��ت�لاع��ب ب�����س��اع��ات ال��ت�����ش��غ��ي��ل وي��ط��ال��ب ب�ضمانات
 ال������وزارة ت�ستعني ب��رج��ال دي���ن للت�شجيع ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��ار ال��ط��اق��ة الوطنية

انتقد مجل�س محافظة
كركوك ،زيادة �ساعات القطع
غير المبرمج للكهرباء
الوطنية ،وفيما رف�ض
تقليل ح�صة المحافظة
من الطاقة بعد خروج 450
ميكاواط عن ال�شبكة م�ؤخراً،
عبرت الحكومة المحلية عن
موافقتها بالتعديالت على
نظام خ�صخ�صة الكهرباء
بعد �سل�سلة مفاو�ضات مع
وفد وزاري يمثل الحكومة
االتحادية.
 كركوك /املدى

وق ��ال نائ ��ب رئي�س جلنة الطاق ��ة والغاز
يف جمل� ��س كرك ��وك جن ��اة ح�س�ي�ن ل� �ـ
"امل ��دى" ،ان "جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة
وال�صناع ��ة يف جمل� ��س حمافظة كركوك
عق ��دت �أم�س اجتماع ��ا لبح ��ث ومناق�شة
م�س�أل ��ة القطع غ�ي�ر املربمج وعن بعد من
قب ��ل ال�سيطرة الوطني ��ة يف الوزارة عن
كركوك وذلك ال�سباب عديدة منها خروج
 450مي ��كاواط م ��ن ال�شبك ��ة العراقي ��ة
م�ؤخ ��را وال ��ذي حتاول ال ��وزارة خ�صم
ن�صف الكمي ��ة من ح�صة كرك ��وك والذي

�أكدنا نح ��ن كلجنة وكمجل� ��س و حمافظ
كركوك على رف�ضنا لالجراء".
و�أك ��د ح�س�ي�ن عل ��ى "�ض ��رورة �ضم ��ان
احل�صة الوطنية املقررة ملحافظة كركوك
وبن�سب ��ة  4.6مي ��كاواط م ��ن االنت ��اج
الوطني والذي يبل ��غ ما بني 550 -500
مي ��كاواط ،اذ ت�ست�ضي ��ف املحافظ ��ة مل ��ا
يق ��ارب � 550ألف ن ��ازح والذي خ�ص�ص
لهم اك�ث�ر م ��ن  200ميكاواط م ��ن ح�صة
ابناء كركوك وما زال ��ت التوقعات ت�شري
اىل زي ��ادة ح�ص ��ة كرك ��وك ب� �ـ  200ميكا

ن�صب حموالت كهربائية جديدة يف كركوك ..وكاالت
وزارة الكهرب ��اء االحتادي ��ة يف جباي ��ة �ألف دينار �إىل نف� ��س القيمة املحددة لكل
�أج ��ور الطاقة ع�ب�ر امل�ستثمري ��ن ،والتي  2000وح ��دة والبالغ ��ة  2000دين ��ار،
اقرتحها وف ��د من الوزارة برئا�سة املمثل لدعم مواطني كرك ��وك من ذوي الدخول
الإعالم ��ي لل ��وزارة م�صع ��ب املدر� ��س ،املح ��دودة واملتو�سط ��ة ،الأم ��ر الذي بني
بعدم ��ا رف�ضه ��ا جمل� ��س املحافظ ��ة لعدم الوف ��د ب�أنه مل يعد م ��ن �صالحيات وزارة
�إ�شراك �إدارة كرك ��وك يف �إبرامها �آنذاك ،الكهرب ��اء االحتادي ��ة ب ��ل ه ��و الآن م ��ن
مطلع ال�شهر املا�ضي".
�صالحي ��ات جمل�س الن ��واب الذي �صوّ ت
و�أك ��د �أن "�إدارة كرك ��وك طالب ��ت وزارة على قانون اجلباية".
الكهرب ��اء االحتادي ��ة م ��ن خ�ل�ال وفده ��ا وزاد �أن "جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة وجهت
بتخفي� ��ض قيمة الكهرب ��اء امل�ستهلكة لكل كتاب� � ًا ر�سمي ًا �إىل جمل� ��س النواب للنظر
 3000وح ��دة (كيل ��و �أور) والبالغ ��ة  80يف الأم ��ر والرد علي ��ه بال�سرع ��ة املمكنة

واط" .و�أف ��اد ح�س�ي�ن بوج ��ود ات�ص ��ال
هاتف ��ي م ��ن قب ��ل املحاف ��ظ جن ��م الدي ��ن
كرمي م ��ع الوزارة حلل امل�شكلة" ،م�ضيف ًا
"نح ��ن بدورن ��ا طالبنا بزي ��ارة من قبل
وكي ��ل وزارة الكهرباء وم ��دراء التوزيع
وال�شبك ��ة وال�سيط ��رة يف كركوك لبحث
املو�ضوع وو�ض ��ع النقاط على احلروف
وخ�صو�ص ��ا نحن عل ��ى اب ��واب ال�صيف
الالهب لهذا العام".
و�أ�ش ��ار ح�س�ي�ن اىل �إن "حماف ��ظ كركوك
�أي ��د ال�صياغ ��ة اجلديدة لعق ��ود م�شروع

جمهورية العراق  /جمل�س الق�ضاء االعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف االنبار االحتادية

فقدان باج

حمكمة االحوال ال�شخ�صية يف الكرمة  /مكتب الباحث االجتماعي

فقد من��ي باج تابع إلى امانة بغداد
باس��م (عماد حمدي عبد احلس��ن)
يرجى ممن يعثر عليه تس��ليمه إلى
جهة االصدار .مع التقدير

�إىل  /املدعى عليه (مهند عبد عالوي)

م � /إعـــــالن

العدد / 95 :بحث2017/
التاريخ2017/6/6:

نظ��را ً للدعوى املقامة امام هذه احملكمة من قب��ل املدعية زوجتك (حال
زايد س��حاب) والت��ي تطلب فيه��ا تصديق الطالق اخلارج��ي وجملهولية
مح��ل اقامتك فقد قررت ه��ذه احملكمة تبليغك ع��ن طريق صحيفتني
رسميتني وفي حالة عدم حضورك او من ينوب عنك امام مكتب الباحث
االجتماعي في يوم  2017/6/13سوف يجري البحث غيابيا ً بحقك.

القا�ضي �صالح عز الدين �سلمان

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب
الق�سم القانوين

تعلن الش��ركة العام��ة لتجارة
احلب��وب ف��رع  /األنب��ار ع��ن بيع
امل��واد املدرج��ة ادناه ف��ي املزايدة
العلني��ة وفق قانون بي��ع وإيجار
ام��وال الدول��ة رق��م  21لس��نة
 2013وس��تجري املزاي��دة
الس��اعة العاش��رة م��ن صباح
ي��وم ( .)2017/7/3فعلى الراغبني
بالش��راء احلضور باملكان والزمان
املعين�ين مس��تصحبني معهم
التأمين��ات املبين��ة ادن��اه بصك
المر الش��ركة وباس��م املشتري
حص��را ً والبطاق��ة التموينية او
بطاقة السكن وبراءة الذمة من
الضريبة ويتحمل من ترسو عليه

م  /مزايــدة
املزايدة اجور خزن بنسبة (%)2/ 1
نصف من املئة من بدل البيع عن
كل ي��وم تأخير ومل��دة ( )30ثالثون
ي��وم وأي��ة مصاريف أخ��رى ورفع
ت

املادة

امل��واد خالل املدة احمل��ددة علما ً ان
البي��ع خاضع لكس��ر القرار ملدة
( )5خمسة أيام اعتبارا ً من تاريخ
االحالة.

الكمية

موقع املزايدة

مدة الدفع

الت�أمينات

1

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

832.780

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

41639000

2

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

727.200

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

36360000

3

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

863.880

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

43194000

4

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

995.740

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

49787000

5

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

1157.180

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

57859000

6

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

828.280

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

41414000

7

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

1242.280

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

62114000

8

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

786.400

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

39320000

9

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

903.520

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

45176000

10

حنطة محلية صاحلة كعلف حيواني

1116.900

سايلو الرمادي

خالل  15يوم

55845000

املدير العام

للب ��دء بتنفي ��ذ م�ش ��روع ا�ستثم ��ار جباية
�أجور الكهرباء يف كركوك" ،مو�ضحا �أن
"وفد والوزارة وافق مبوجب ال�صياغة
اجلديدة لعق ��ود م�شروع وزارة الكهرباء
االحتادي ��ة يف جباية �أج ��ور الطاقة عرب
امل�ستثمرين على �شروط جمل�س حمافظة
كرك ��وك اخلا�ص ��ة به ��ذه العق ��ود ومنه ��ا
�إعادة الأموال التي تدفعها �إدارة كركوك
م ��ن ميزاني ��ة املحافظ ��ة ل�ش ��راء الطاق ��ة
الكهربائي ��ة من القطاع اخلا�ص يف �إقليم
كرد�ست ��ان ،وزي ��ادة ح�ص ��ة املحافظة من
الكهرب ��اء الوطنية مراع ��اة لوجود 600
�أل ��ف ن ��ازح يف حمافظ ��ة يف كرك ��وك،
وت�أمني املعدات الالزمة لل�صيانة وت�أهيل
ال�شب ��كات احلالي ��ة مب ��ا يالئ ��م املرحل ��ة
القادمة".
واختتم نائب رئي�س جلنة النفط والطاقة
بالق ��ول ،ان "م ��دة العق ��ود املربم ��ة ب�ي�ن
وزارة الكهرب ��اء االحتادي ��ة وال�ش ��ركات
اال�ستثماري ��ة ه ��ي �ست ��ة �أ�شه ��ر �أولي ��ة،
ف�إن مل تك ��ن كافية لإع ��ادة ت�أهيل ال�شبكة
الكهربائي ��ة حالي� � ًا فيحق لن ��ا يف جمل�س
حمافظ ��ة كرك ��وك بتمديدها ل�ست ��ة �أ�شهر
�أخرى ،و�إن مل تنف ��ذ ال�شركات ما بذمتها
خالل هذه الفرتة ف�سيتم �سحب امل�شروع
منه ��ا و�إحالت ��ه �إىل �ش ��ركات ا�ستثماري ��ة
�أخرى".
ه ��ذا وت�ستعني وزارة الكهرباء ،مبديرية
الوقف ال�س ّني يف كركوك ،بغية املبا�شرة
بخ�صخ�ص ��ة الكهرب ��اء يف املحافظ ��ة ،اذ
زار وف ��د م ��ن ال ��وزارة مديري ��ة الوق ��ف
باملحافظ ��ة لدع ��وة املواطن�ي�ن اىل انهاء
اله ��در يف ا�سته�ل�اك الطاق ��ة ع ��ن طري ��ق
خ�صخ�صة الكهرباء.
وذكر بي ��ان للوزارة اطلعت "املدى" على
ن�سخة منه ،ان "وفدا من وزارة الكهرباء
برئا�س ��ة املتحدث الر�سمي با�سم الوزارة

مدير مكتب االعالم واالت�صال احلكومي
فيه ��ا ،م�صعب املدر� ��س ،زار مقر مديرية
الوقف ال�س ّني يف حمافظة كركوك ،وكان
با�ستقبال الوفد مدير املديرية يف كركوك
�أحمد جميل".
و�أك� � ��د امل���در����س ب �ح �� �س��ب ال� �ب� �ي ��ان ،ان
"التثقيف ال��دي �ن��ي اخل��ا���ص برت�شيد
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية ،واحلفاظ
على النعم ،وع��دم اال� �س��راف ،وحت��رمي
ال��ت��ج��اوزات ع �ل��ى ��ش�ب�ك��ات ال �ت��وزي��ع،
وعدم ا�ستهالك الكهرباء بدون مقايي�س،
واالم�ت�ن��اع ع��ن ال��رب��ط خلف املقايي�س،
يعد من �أ�س�س االلتزام بديننا اال�سالمي،
وال��ذي �أك��د ه��ذا اجلانب بعدد كبري من
الآي ��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة ،واالح��ادي��ث النبوية
ال�شريفة".
و�ش ��دد عل ��ى ان "وزارة الكهرب ��اء تعمل
جاه ��دة لإنه ��اء الأزم ��ة م ��ن خ�ل�ال �إنهاء
ال�ضائع ��ات والهدر يف ا�سته�ل�اك الطاقة
الكهربائية ،عن طريق ال�شراكة مع القطاع
اخلا� ��ص (عق ��ود اخلدم ��ة واجلباية) يف
قطاع توزيع الطاقة الكهربائية" ،م�شريا
اىل "جناحها يف مناطق العا�صمة بغداد
التي مت تطبيق امل�شروع فيها".
ومن جانبه ،تعهد مدير الوقف بـ"الإيعاز
لأئمة وخطباء امل�ساجد ،ب�ضرورة توعية
املواطن�ي�ن برت�شي ��د اال�سته�ل�اك وع ��دم
اال�س ��راف ،والتعاون مع م�ل�اكات وزارة
الكهرب ��اء ،وت�سدي ��د اج ��ور اال�سته�ل�اك،
للإ�سهام يف حل �أزم ��ة الطاقة الكهربائية
يف البالد".
و�أعلن ��ت وزارة الكهرب ��اء ،االربع ��اء
املا�ضي ،ان وفدا "رفيعا" �أجرى مباحثات
يف حمافظ ��ة كركوك مع امل�س�ؤولني هناك
ب�ش� ��أن م�ش ��روع ا�ستثم ��ار الكهرب ��اء يف
املحافظ ��ة ،م�شرية اىل انه قدم مقرتحات
بهذا اخل�صو�ص.

العدد12596 :
التاريخ2017/ 6/4 :

وزارة النقل
ال�شركة العامة لإدارة النقل اخلا�ص
الق�سم  :ق�سم االمالك والعقارات

اعالن رقم ()12596

بالنظر لعدم ح�صول راغب

تعلن الش��ركة العامة إلدارة النق��ل اخلاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجير املش��يدات ادناه في محافظة
(كركوك) في اليوم (اخلامس عشر) تبدأ اعتبارا ً من اليوم التالي لنشر االعالن وفقا ً لقانون بيع وإيجار اموال
الدولة املرقم ( )21لس��نة  2013والش��روط التي ميكن احلصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ
( )5000دينار غير قابلة للرد.
فعلى الراغبني احلضور في الس��اعة احلادية عش��ر في قس��م الش��ركة في محافظ��ة (كركوك) على ان
يق��دم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون الى (الش��ركة العامة إلدارة النقل اخلاص) وهوية
االحوال املدنية وشهادة اجلنسية أو (البطاقة الوطنية املوحدة ) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) ويدفع
التأمين��ات القانونية البالغة  %20مضروبا ً في عدد س��نني العقد بصك مص��دق وكذلك يتحمل الناكل
فرق البدلني في عدد سنني العقد وفي حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية جتري املزايدة في اليوم
التالي:

ت

ا�سم العقار

الت�أمينات

1

كازينو رقم  2في مرآب بغداد

 821253.2ألف دينار

2

كشك رقم  18في مرآب بغداد

 295.245ألف دينار

3

دورة مياه رقم  1/في مرآب بغداد اجلديدة

 560965.4ألف دينار

مدة االيجار سنتان  ...يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

مدة االيجار

املهند�س
ميثاق طالب ا�سماعيل العلياوي
املدير العام وكالة

العدد ( )3946ال�سنة الرابعة ع�شرة  -االحد ( )11حزيران 2017
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محليات

مقات��ل فـي املو�صل يق�ضي �إجازته م��ع املو�سيقى ببغداد

 محمد كالنيت :الظروف المعي�شية �أجبرتني على االنت�ساب للقوات الأمنية

عند دخولك لأحد
المطاعم في منطقة
العر�صات الهندية
وتواجدك هناك فان
ال�شيء يثير انتباهك
مثل عازف �شاب لآلة
الكالنيت يتقنها بمهارة
عالية.
محمد العازف يقول
لـ"المدى"� ،إنه "يقاتل
عنا�صر داع�ش في
التحاقه الى المو�صل،
حيث �ساهم بتحرير
الكثير من االماكن
التي كان ي�سيطر عليها
التنظيم الإرهابي".

 بغداد /عامر م�ؤيد
وا�ض ��اف حمم ��د ان "عمل ��ه يف ال�سل ��ك يعزفان خمتلف الآالت املو�سيقية.
االمني بال ادنى �شك ميث ��ل واجبا مقد�سا وتاب ��ع ان "عزف الكالني ��ت بدا يكرب معه
ل ��ه وه ��و م�ستم ��ر بدوام ��ة دون اي غياب حيث انه �أتقن ذلك م ��ع و�صوله اىل العام
" ،م�ؤكد ًا ان "اخلال�ص من هذا التنظيم العا�شر من عمره ،وب ��دا بالتدريب ب�شكل
يجب ان يكون مب�شاركة اجلميع".
يومي بعدها".
ويحدثن ��ا حمم ��د ع ��ن هوايت ��ه في�ؤكد انه و�أ�ش ��ار حمم ��د اىل ان "الع ��زف عل ��ى
"من ��ذ ال�صغر تعلم ع ��زف الكالنيت لأنه الكالنيت اليوم ا�صبح متداخال مع حياته
م ��ن عائل ��ة مو�سيقية حي ��ث ان اباه واخه فال ميك ��ن اال�ستغناء عن ذل ��ك" ،مبين ًا ان

ال�صليب الأحمر
يناق�ش مع
حكومة ذي قار
�أو�ضاع �سجن
رموز �صدام

 ذي قار /ح�سني العامل
بح ��ث وف ��د م ��ن الهيئ ��ة الدولي ��ة
لل�صلي ��ب االحمر ودائرة �صحة ذي
قار �أم� ��س ال�سبت ،تعزيز اخلدمات
الطبي ��ة لن ��زالء �سج ��ن احل ��وت،
مبين ��ة ان تعزي ��ز الرعاي ��ة الطبي ��ة
لل�سجن ��اء يتم من خالل تفعيل عمل
اجل ��والت امليدانية عل ��ى ال�سجون
وت�أم�ي�ن االحتياج ��ات املطلوب ��ة
للن ��زالء ومراقبة الو�ض ��ع ال�صحي
والبيئي.

ق ��ال حمافظ بغداد عطوان العطواين يف بيان  ،ان "الت�ضحيات التي يقوم
به ��ا اجلي�ش العراقي واحل�شد ال�شعبي حتتم عل ��ى املحافظة دعم وم�ساندة
عوائله ��م م ��ن خالل تخ�صي� ��ص قطع االرا�ض ��ي ومد يد الع ��ون للمجاهدين
املرابط�ي�ن على جبهات القتال" ،م�ؤكد ًا على وج ��وب رعاية عوائل ال�شهداء
منه ��م وتفق ��د اجلرح ��ى وتق ��دمي خمتل ��ف ا�ش ��كال الدع ��م وامل�ساع ��دة التي
يحتاجونها".
و�أَ�ض ��اف �أَن "الدماء الطاهرة له�ؤالء الأَبط ��ال ق�ضت على �أَحالم الع�صابات
التكفريي ��ة التي �أَرادت طم�س هوية الع ��راق احل�ضارية وتدني�س مقد�ساته
واحتالل �أَرا�ضيه".

الب�صرة :تظاهرات �ضد خ�صخ�صة الكهرباء
نقل ��ت و�سائ ��ل �إع�ل�ام حملي ��ة� ،إن
الع�ش ��رات م ��ن املوطن�ي�ن ج ��ددوا
التظاه ��ر يف ذي ق ��ار للمطالب ��ة
با�ستبدال �أع�ض ��اء املفو�ضية العليا
امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات ب�آخري ��ن
م�ستقل�ي�ن يتم اختياره ��م بعيدا عن
املحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سية ،ا�ضافة اىل
تغيري قانون املفو�ضية.
وقال املتظاهر� ،ضي ��اء الركابي يف

حدي ��ث �صح ��ايف ،ان "املتظاهرين
طالب ��وا اي�ض� � ًا برف� ��ض م�ش ��روع
خ�صخ�صة قطاع توزي ��ع الكهرباء،
ا�ضاف ��ة اىل املطالبة بح�ص ��ة مائية
كافية للمو�سم الزراعي ال�صيفي".
وا�ض ��اف ان "تظاهرته ��م �ست�ستمر
يف كل جمع ��ة ول ��ن تتوق ��ف حل�ي�ن
اال�ستجاب ��ة اىل املطال ��ب الت ��ي
ينادون بها".

وق ��ال مدي ��ر ق�س ��م ال�صح ��ة العامة
يف دائ ��رة �صحة ذي قار حيدر علي
حنتو� ��ش لـ"امل ��دى" ،عل ��ى هام�ش
لقائ ��ه وف ��د ًا م ��ن الهيئ ��ة الدولي ��ة
لل�صلي ��ب االحم ��ر وممث ��ل �سج ��ن
النا�صرية املركزي ان "اللقاء تطرق
اىل الق�ضاي ��ا اخلا�ص ��ة باخلدم ��ات
الطبي ��ة الت ��ي تق ��دم للن ��زالء يف
�سجن النا�صرية املركزي (احلوت)
وكيفي ��ة تعزي ��ز تلك اخلدم ��ات من
خ�ل�ال متابعة الو�ض ��ع ال�صحي يف
�سج ��ون املحافظ ��ة وتفعي ��ل دور

المختصر

أرا�ض �سكنيّة ل�شهداء احل�شد
� ٍ

"الظ ��روف املعي�شية �أجربت ��ه على هجر
(الكالنيت) يف اوقات حمددة".
وزاد ان "الظ ��روف القاه ��رة يف املعرك ��ة
متنعه م ��ن اخ ��ذ الكالنيت مع ��ه لذلك فهو
ينتظ ��ر اجازت ��ه بف ��ارغ ال�صرب م ��ن اجل
الع ��ودة اىل اح�ضان بغ ��داد والعزف على
الكالني ��ت" ،الفت ًا اىل ان "ال �شعور جميال
ي�ضاهي وجود �آلته بني يديه".

فرقة غنائية يف �أحد مطاعم بغداد
و�أك ��د حمم ��د ان "فر�ص ��ة جاءت ��ه من قبل
اح ��د اال�صدق ��اء مل�شاركت ��ه الع ��زف يف
مطع ��م راق" ،م�ش�ي�ر ًا اىل انه "وافق على
الفور الن ��ه يريد اي�صال فنه اىل اكرب عدد
ممكن".
وتاب ��ع ان ��ه "ميار� ��س الع ��زف يف كلت ��ا
احلالتني فقتل الع ��دو عزف على البندقية
و�إمت ��اع الآخري ��ن باملو�سيق ��ى ه ��و عزف

الرقاب ��ة ال�صحي ��ة باالعتم ��اد عل ��ى
اجل ��والت امليداني ��ة املكثف ��ه للفرق
الطبي ��ة داخ ��ل ال�سج ��ون" ،م�شددا
على "اهمية تعزيز الرعاية ال�صحية
والعناية الطبية للنزالء".
وا�ش ��ار حنتو� ��ش اىل ان "تعزي ��ز
الرعاي ��ة الطبي ��ة لل�سجن ��اء يتم من
خ�ل�ال الوق ��وف عل ��ى االحتياجات
املطلوب ��ة للن ��زالء ومتابعة الو�ضع
ال�صحي والبيئي لهم وا�ستمرار دعم
عيادات ال�سجن ب�أطباء وممر�ضني
وكادر طبي اخت�صا�ص".

ّ
���ض��د ح���رق ال��ن��ف��اي��ات
ب���غ���داد :ع��ق��وب��ات
ق ��ال املتح ��دث با�سم الأمان ��ة حكيم
عبد الزه ��رة يف حديث �صحفي ،ان
"حرق النفايات من قبل املواطنني
هو امر ممن ��وع ب�شكل تام" ،م�ؤكدا
�أن "البلدي ��ة ه ��ي امل�س�ؤول ��ة ع ��ن
التخل� ��ص م ��ن النفاي ��ات بالط ��رق
الر�سمية من خالل نقلها من املناطق
اىل الطمر ال�صحي".
و�أو�ض ��ح عبد الزه ��رة ،ان "االمانة

ال ميكنه ��ا فر� ��ض العقوب ��ات عل ��ى
املواطن�ي�ن العادي�ي�ن لع ��دم وج ��ود
�صالحية بذل ��ك وهي تق ��وم بتنبيه
املواط ��ن ال ��ذي يق ��وم به ��ذا الفع ��ل
عل ��ى ع ��دم تك ��راره" ،الفت ��ا اىل ان
"الغرام ��ات املالي ��ة م ��ن املمكن ان
تفر� ��ض عل ��ى �أ�صح ��اب املعامل او
املح ��ال التجارية يف ح ��ال حرقهم
للنفايات".

منوه ��ا اىل ان اللق ��اء ا�ستعر� ��ض اال�ستيعابي ��ة وي�ض ��م ن ��زالء ذوي
اي�ض ��ا اخلط ��ة ال�صحي ��ة التوعوية "طبيعة خا�صة" ،مبينا �أن ال�سجن
والتثقيفي ��ة للع ��ام احل ��ايل وما مت ي�ضم �أكرث من ثالثة �آالف نزيل ،يف
تنفي ��ذه خ�ل�ال الأ�شه ��ر املا�ضي ��ة ح�ي�ن �أن طاقت ��ه اال�ستيعابي ��ة تقدر
واعتم ��اد اخلط ��ة التوعوي ��ة بعمل بنحو  1750فقط.
حما�ض ��رة �شهري ��ة ته ��دف لرف ��ع وكانت جلنة الأمن والدفاع النيابية
م�ست ��وى الوع ��ي ال�صح ��ي ل ��دى �أعلنت ،يف (الـ 24من كانون الثاين
النزالء.
 )2015يف ت�صريحات �إعالمية ،عن
وكان وزي ��ر الع ��دل ال�ساب ��ق ح�سن فت ��ح حتقيق بحادث ��ة تكرار حاالت
ال�شم ��ري ،اك ��د يف الـ(ال�ساب ��ع من الوف ��اة داخ ��ل ال�سج ��ون العراقية
�آب � ،)2014أن �سج ��ن النا�صري ��ة ب�سب ��ب "الإجراءات الروتينية غري
املرك ��زي ،يعم ��ل ب�ضع ��ف طاقت ��ه الإن�سانية داخلها".

 طالب عبد العزيز

من ينقذ الب�صرة
من ال�شم�س؟
ال �أع ��رف بال�ضبط من قال  :املدن كالن�ساء .وال ميكنني ت�صور
املقول ��ة خ ��ارج معايري اجلم ��ال ،م�ستعين� � ًا باملقول ��ة امل�أثورة:
كل الن�س ��اء جمي�ل�ات .لكنني ،وح�ي�ن ت�ستجد حاج ��ة للتجوال
يف املدين ��ة ،ف� ��أين �أف�ضل معاينتها يف اللي ��ل ،فمدننا كريهة يف
النه ��ار ،ويف ال�صيف خا�صة ،فال�شم�س ال ترحم والرتاب زميل
التج ��وال والنا� ��س مقطب ��ون عاب�س ��ون ،هارب ��ون اىل الظالل
ال�شحيح ��ة� ،أما �أ�ص ��وات الباعة وعرب مك�ب�رات ال�صوت ،فهي
الأك�ث�ر كراهية ،االقبح يف كل �شيء ،وم ��ن يدخل �سوق ًا ل�شراء
حاجة م ��ا �سيلعن ال�ساعة التي بلغت به امل ��كان هذا� .أ�س�أل� :أما
كان مهند�س ��و امل ��دن عندن ��ا يعون حاج ��ة مدنن ��ا اىل الت�شجري
والظالل والنافورات وجتنب جهنم الله التي تنفتح علينا ؟
كلن ��ا �شاه ��د ماكن ��ة ال�سقي الت ��ي كان ��ت عل ��ى الكورني�ش ،يف
الب�ص ��رة ،الت ��ي كان ��ت ت�سح ��ب املاء م ��ن �شط الع ��رب وت�سقي
احلدائ ��ق واجل ��زرات الو�سطي ��ة ،يف �شارع ��ي اجلاح ��ظ و14
متوزو�شاه ��د كي ��ف يدخل ما�ؤها بي ��وت الع�ش ��ار وال�ضواحي
القريب ��ة من ��ه ،وكلن ��ا يتذكر حديق ��ة الأم ��ة وحج ��م امل�ساحات
اخل�ض ��ر داخ ��ل وخ ��ارج املدينة ،كلن ��ا يتذكر حدائ ��ق النوادي
االجتماعية وحدائ ��ق البيوت وحدائق الدوائر واملدار�س ،مبا
ميكنن ��ا الق ��ول �إن مركز و�ضواح ��ي داخل الب�ص ��رة كلها كانت
خ�ض ��راء بح ��ق ،وال نري ��د �أن نقول ب ��انَّ املدينة كان ��ت م�سوّ رة
بغاب ��ة نخل ال حدود لها ومن جهاته ��ا الثالث� ،إال ما انتفح منها
عل ��ى �صح ��راء الزبري .يا ترى ،ما الذي يح ��دث؟ وملاذا ال تزرع
البلدي ��ة اال�شج ��ا َر الت ��ي تعلو وترتف ��ع لتغطي ول ��و بن�سبة ما
�شوارع املدينة امللتهبة؟
ال نري ��د �أن نذكرك ��م ب�ش ��ارع ويل ع�ص ��ر يف طه ��ران و�شوارع
م�شه ��د واملدن االيرانية الأخرى ،مع انن ��ا يقينا بانكم الغادون
والرائح ��ون اىل هن ��اك� ،إال اننا نحيلكم اىل �ش ��وارع وطرقات
و�أزق ��ة الق ��رى والنواحي التابعة ملدينة االه ��واز ،فهي الأقرب
جغرافي ��ا الين ��ا ،مل ��اذا ال تتوئم ��ون الب�ص ��رة معها�،أنت ��م يام ��ن
تو�أمتمونها م ��ع هيو�س�ت�ن و�شنغهاي وهامب ��ورغ!!! بب�ساطة
ج ��د ًا ،مدننا كريهة يف النهار ،ذلك لأنكم فا�شلون يف التخطيط،
ومعدمو ال�ضمائر ،منذ خم�سة ع�شر عاما و�أنتم ت�سرقون ،وانتم
تقطع ��ون النخل وتردم ��ون الأنه ��ار واملدينة تتك�ش ��ف وتخلع
�أثوابه ��ا عاري ��ة ام ��ام بوابات جهن ��م التي تنفتح علين ��ا ثمانية
�أ�شهر يف ال�سنة .نقول لكم :هناك� ،أ�شجار ا�سمها اليوكالبتو�س
واخ ��رى ا�سمها احلور والعف�ص ومثلها الت ��ي كانت يوما على
كورني� ��ش �شط الع ��رب ،هي ا�شجار تعم ��ر وترتفع حتى تطول
ال�سماء وهي دائمة اخل�ضرة� .أنقذونا بها.
علين ��ا ت�ص ��ور مدين ��ة ترتفع درج ��ات احلرارة فيه ��ا لت�صل الـ
60مئوية ،وه ��ي حماطة باملئات من �آبار النف ��ط ،التي ت�ستعر
لي ��ل نهار ،وقد جفت امل�ساحات املائية التي كانت حتيط بها ،ثم
ج ّرفت ماليني النخيل التي كانت ت�سوّ رها .املدينة التي يقارب
عدد ال�سيارات فيها تعداد نفو�سها� ،ألي�س من �سبيل اىل معاجلة
�شوارعها وتقليل حرارة ال�شم�س فيها .فالإماراتيون يتحدثون
ويدافع ��ون عن جدوى نقل جبل اجلليد من القطب اىل بحرها،
واحلكومات يف اوروب ��ا �شرعت منذ �سنوات بالبناء االخ�ضر،
وه ��و ت�شج�ي�ر العم ��ارت وناطح ��ات ال�سح ��اب ،مع غ ��زارة ما
ي�سقط هناك من مطر ،مع اخلناثة التي تبديها ال�شم�س عندهم،
�شم�سنا ثور هائج ،وهي فحل نار ال يرحم� .أنقذونا مدينتكم يا
حكام ال�صدف ويا زلاّ ت الأزمنة ويا �سقط متاع ال�سيا�سة.

اليون�سكو تتب ّن��ى تعليم � 100ألف طف��ل يف املناطق ال�ساخنة
 ال�ترب��ي��ة ت��ت��ع�� ّه��د ب��ت��ق��دمي ال���دع���م ال��ل��ازم لتنفيذ امل�����ش��روع
�أعلنت منظمة اليون�سكو التابعة
للأمم المتحدة� ،إطالق م�شروع
"الو�صول الى التعليم االبتدائي
والثانوي ذي الجودة ال�شاملة
للنازحين داخليا والالجئين في المناطق المت�أثرة
بالأزمة في العراق" ،م�شيرة الى انها �ستوفر فر�ص
التعليم لقرابة  100الف من االطفال وال�شباب
النازحين والعائدين.
وقال بيان �صادر عن اليون�سكو تلقت "المدى" ن�سخة
منه ،ان الم�شروع يقدم فر�ص التعليم لقرابة
 100,000من الأطفال وال�شباب من النازحين داخليا
والعائدين من النزوح والالجئين في المحافظات
المت�أثرة بالأزمات كما �سيعزز قدرة الم�ؤ�س�سات
الحكومية وغير الحكومية على التنفيذ الفعال
لم�شاريع وبرامج التعليم في حاالت الطوارئ.

ّ
بالهزات الأر�ضيّة
النفط تنفي عالقتها
قالت وزارة النفط يف بي ��ان� ،إنها "تنفي عالقة الن�شاطات النفطية بالهزات
الأر�ضي ��ة الت ��ي �شهدته ��ا مدينتا الرفاع ��ي وقلعة �سكر يف حمافظ ��ة ذي قار
م�ؤخ ��را" ،م�ؤكدة �أن "العمليات والن�شاط ��ات النفطية يف املحافظة ال عالقة
له ��ا بذل ��ك ،وان هيئ ��ة الأر�صاد اجلوي ��ة قد �أو�ضح ��ت ب�أن ال ��زالزل ظاهرة
طبيعية حت ��دث نتيجة لعوامل عديدة ومنها ما �شهدته البالد م�ؤخرا نتيجة
لتحرك ال�صفائح يف طبقات الأر�ض ما �أدى �إىل وقوع  25هزة ارتدادية يف
عدد من مدن البالد ،وعدم اقت�صارها على مناطق الرفاعي وقلعة �سكر".
و�أب ��دت الوزارة ا�ستغرابها م ��ن "�إقحام بع�ض اجلهات يف املحافظة ظاهرة
حدوث الزالزل بالن�شاط النفطي يف املحافظة".

على �آلة الكالنيت ".
عل ��ى مقربة منه ي�ستمع خالد اىل معزوفة
�صديقه حممد ،ويقول خالد� ،إن "اجلميع
ينتظ ��ر ع ��ودة حمم ��د م ��ن احل ��رب حتى
تع ��ود احلياة اىل جماريها ونعزف ب�شكل
جماعي".
وا�ضاف خالد ان "حممد عرف ب�إن�سانيته
الكب�ي�رة ،حي ��ث انه يف كل م ��رة يعود بها
م ��ن اجلبهة يحدثنا ع ��ن م�أ�س ��اة العوائل
هن ��اك والنازح�ي�ن ،ويخربن ��ا ع ��ن كيفية
م�ساعدته للكثري منهم".
وتاب ��ع ان "احل� ��س املو�سيق ��ي ملحمد بال
ادن ��ى �شك جعل من ��ه مقات�ل�ا نبيال يخاف
عل ��ى اي مواط ��ن ويجاب ��ه الع ��دو ب�شكل
�شر� ��س" ،م�ؤك ��د ًا ان "اخل ��وف ب�ل�ا ادنى
�شك ي�سيط ��ر على عائلت ��ه وا�صدقائه عند
ذهابه".
�آي ��ات عل ��ي  -كان ��ت حا�ض ��رة يف جل�س ��ة
املطع ��م ،قالت يف حديثه ��ا لـ"املدى" ،انها
"�شع ��رت ب�ش ��يء ممي ��ز وغري ��ب عندما
عرفت بان ع ��ازف الكالنيت هو مقاتل يف
اجلي�ش اي�ضا".
وا�ضاف ��ت عل ��ي ان "وجود حمم ��د اليوم
وعزف ��ه للزبائن ه ��و دليل عل ��ى ا�ستمرار
احلي ��اة و�إمكانية ان يقوم امل ��رء بتق�سيم
حياته ب�ي�ن ح ��ب احلي ��اة والت�ضحية من
اجل الوطن".
وق ��ال الفري ��ق رائ ��د �شاكر ج ��ودت ،قائد
ال�شرط ��ة االحتادي ��ة ،يف بي ��ان ل ��ه �أم� ��س
ال�سب ��ت� ،أن "ق ��وات ال�شرط ��ة االحتادي ��ة
ت�ستكم ��ل حترير حي الزجنيل ��ي بالكامل
وت�ش ��رع بعملي ��ة وا�سع ��ة لإزال ��ة الألغام
والفخ ��اخ وتعرث عل ��ى معمل كبري يحوي
�أجهزة حديثة لت�صنيع قاذفات ال�صواريخ
الأنبوبي ��ة وكميات كبرية م ��ن متفجرات
ال�صواريخ واملقذوفات احلربية".

قناطر

 بغداد /المدى
وح�ضر حفل �إطالق امل�شروع �سفري
االحت ��اد الأوروب ��ي يف الع ��راق
وال�سلك الدبلوما�سي وكبار ممثلي
احلكومة مبا يف ذلك وزارة الرتبية
العراقي ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ممثل�ي�ن عن
املنظم ��ات غري احلكومي ��ة الدولية
والوطنية.
وبني الأمني الع ��ام للجنة الوطنية
لليون�سك ��و يف الع ��راق ح�سن�ي�ن
معل ��ة يف كلمت ��ه االفتتاحي ��ة نيابة
ع ��ن وزي ��ر الرتبية يف بي ��ان تلقت
"املدى" ن�سخ ��ة منه ،ان امل�شروع
"�سي�ساع ��د النازح�ي�ن والالجئ�ي�ن
يف املناط ��ق املت�أث ��رة بالأزمات يف
هذا البلد وه ��و امر �ضروري لدعم
النا� ��س يف املناط ��ق املح ��ررة"،
م�ؤكد ًا يف خت ��ام كلمته على التزام

الطقس

وزارة الرتبي ��ة بدع ��م امل�ش ��روع
قائ�ل�ا�" :سنعم ��ل عل ��ى تق ��دمي كل
الدع ��م الفن ��ي ال�ل�ازم لتنفي ��ذ ه ��ذا
امل�شروع".
من جانب ��ه �أ�شار ال�سفري الأوروبي
باتري ��ك �سيموني ��ت �إىل ال ��دور
احل ��رج واملل ��ح ال ��ذي �سي�ؤدي ��ه
التعلي ��م يف م�ستقب ��ل الع ��راق:
"ال ميكنن ��ا �أن نغ� ��ض الطرف عن
دع ��م اجلي ��ل ال�صاع ��د دون ت�أم�ي�ن
اال�ستق ��رار ،وعلين ��ا �أن نبد�أ اليوم
 ...التعليم هو �أهم �سالح ميكن �أن
ميتلكه االن�سان ".
و�أ�ش ��اد �سيموني ��ت بال ��دور ال ��ذي
ي�ؤدي ��ه املجتمع امل ��دين واملنظمات
غري احلكومي ��ة يف الو�ص ��ول �إىل
الفئات الأكرث �ضعف ��ا ،و�أكد التزام

االحتاد الأوروب ��ي مبوا�صلة بناء
قدرات امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري
احلكومي ��ة لتحقي ��ق االنتعا� ��ش
والتنمية يف العراق.
لوي ��ز اك�سته ��اوزن ،مدي ��رة مكتب
اليون�سك ��و للعراقَ ،ذ ّك ��رت بالآثار
املدمرة من قب ��ل داع�ش على قطاع
الرتبي ��ة يف الع ��راق ،و�ش ��ددت
عل ��ى التزام اليون�سك ��و بالعمل مع
حكومة العراق لإعادة البناء و�أقرت
بالتحدي ��ات الكبرية التي تواجهها
املنظمة قائلة" :ال ميكن لأية عوائق
ان تقف �أم ��ام التعليم� ،إن ا�ستعادة
التعلي ��م م�س�أل ��ة ا�ستثم ��ار للقيادة
والق ��درات وال�ش ��راكات القوي ��ة،
وهذا م ��ا يهدف �إليه ه ��ذا امل�شروع
الذي �سيعالج االحتياجات الفورية

ب�صرة 30°C - 47°C /الرمادي27°C -45°C /

بغداد26°C - 44°C /

والطارئ ��ة من خالل حت�سني فر�ص
احل�صول على التعليم ذي اجلودة
والتنمي ��ة املتو�سط ��ة والطويل ��ة
الأجل من خالل بناء قدرات مكاتب
املحافظ ��ات ومديري ��ات ال ��وزارة
لإدارة التعلي ��م يف �سياق الطوارئ
وم ��ن ث ��م االنتقال نح ��و االنتعا�ش
والتعايف للرتبية والتعليم".
واختتم ��ت �ألي�س ��ون �أوزوال ��د،
مديرة الربنامج بعر�ض تو�ضيحي
للم�ش ��روع والفئ ��ات امل�ستفي ��دة
وال�شركاء و�أو�ضحت بان امل�شروع
�سيدع ��م خ�ل�ال ال�سن ��وات الث�ل�اث
القادم ��ة اخلدم ��ات التعليمي ��ة
للأطف ��ال النازح�ي�ن داخلي ��ا
والعائدين م ��ن النزوح والالجئني
يف �ست حمافظات.

مدر�سة ابتدائية يف بغداد ..وكاالت
و�أ�شارت اىل �أهمي ��ة امل�شروع لأنه
�سي�سهم ببن ��اء قدرة احلكومة على
تنفيذ التعليم يف حاالت الطوارئ،
و�أن ه ��ذه امله ��ارات الت ��ي �ست�سهل
االنتقال من حال الأزمة �إىل احلالة
الطبيعية.
وع ��ن اه ��داف امل�ش ��روع قال ��ت
�أوزوال ��د "ان الغاية م ��ن امل�شروع
ه ��و حت�س�ي�ن فر� ��ص احل�ص ��ول
عل ��ى التعليم ونوعيت ��ه للمزيد من
الأطف ��ال ،للبق ��اء ف�ت�رة اط ��ول يف
املدار� ��س ،وللتعل ��م ب�ش ��كل �أك�ث�ر
فاعلي ��ة" .مو�ضح ��ة �أن امل�ش ��روع
�سينف ��ذ م ��ن قب ��ل املنظم ��ات غ�ي�ر
احلكومية الدولية والعراقية وذلك
بالتع ��اون الوثي ��ق م ��ع ال�سلط ��ات
الرتبوية احلكومية.

النجف 29°C - C45° /

اربيل 25°C - 42°C /
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تفح�ص �شريط طوكيو
املالك التدريبي َّ

�أبرز مباريات
اليوم الأحد

الأ����س���ود ي��رف��ع��ون درج����ة اجل��اه��زي��ة ت���أه��ب�� ًا ل��ل�����س��ام��وراي

� إياد ال�صاحلي

ال�سعودية و�أو�صياء الريا�ضة !
ك�شفت املمار�سة االنتخابية و�إعادة درا�سة النظام الأ�سا�سي للجنة
الأوملبية ال�سعودية اخلمي�س املا�ضي ،زيف ادعاءات القائمني على
ال�ش�أن الأومل�ب��ي العراقي وم��ن ّ
ع�ضدهم الذين �صدّعوا ر�ؤو�سنا
بتحذيرات التدخل احلكومي  -حتت �أيّ م�س ّمى  -وخماطره على
م�صري ريا�ضتنا مبا ال يحمد عقباه!
فاجلمعية العمومية غري العادية للجنة الأوملبية ال�سعودية املن�ضوية
مثلنا اىل الأ�سرة الدولية �أعلنت عن تزكية حممد �آل ال�شيخ رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة العامة للريا�ضة وهي �أعلى �سلطة ريا�ضية
"حكومية" يف بلدهم رئي�س ًا ملجل�س �إدارة اللجنة الأوملبية حتى عام
 ، 2020ومطالبته من ر�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية بتعديل النظام
الأ�سا�سي للجنة لرت�سيخ مبد�أ ا�ستقالليتها و�إعادة �صياغة لوائح
انتخابات منا�صب اللجنة.
رئي�س اللجنة الأوملبية ال�سعودية اجلديد هو وزير دولة وع�ضو
جمل�س ال��وزراء وع�ضو جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
و ُك� ّل��ف بالقيام بعمل وزي��ر لل�صحة ،وعمل �سابق ًا ع�ضو جمل�س
�إدارة تنفيذي وممث ًال للمملكة يف البنك ال��دويل بوا�شنطن  ،ثم
توىل رئا�سة جمل�س هيئة ال�سوق املالية � ،أي �أنه مل يخ�ض �سابق ًا
يف املجال الريا�ضي ومع ذلك �أرت�أت م�صلحة اململكة �أن ت�ستفيد من
خرباته الداعمة لقطاع الريا�ضة مبوقعني مهمني يف هيئة الريا�ضة
والأوملبية  ،وبا�شر يف �أول مهامه �إج��راء تعديالت مف�صلية منها
�إعادة �صياغة لوائح انتخابات منا�صب اللجنة.
ومنذ  14عام ًا  ،وما تزال الريا�ضة العراقية �أ�سرية قوانني وتعليمات
ولوائح كتبت يف منت�صف �سبعينيات القرن املا�ضي على يد خرباء
مل يكونوا حتت �ضغط الطمع وحلب الأم��وال �إمنا بدافع الهواية
وحب الريا�ضة ل�صناعة جيل خلوق يحرتم قمي�ص الوطن ويكون
مثا ًال �أعلى يف النزاهة واالخال�ص والعطاء  ،يف زمن كان الهاج�س
الأكرب لكتابة القوانني والنظم �آنذاك �أن املنا�صب لي�ست حكر ًا على
�أبناء الريا�ضة لئال ت�أخذهم �أهواء النجومية لي�سبحوا يف ثرائها
ويعتقدوا واهمني انهم �أو�صياء عليها بكفالة عواطف اجلماهري.
ملاذا انقلبت موازين الريا�ضة بني املا�ضي واحلا�ضر ،بل و�صارت
املجاهرة بتهديد الدولة ال�شكوى لدى امل�ؤ�س�سات الدولية �أم��ر ًا
م�شاع ًا وقاب ًال للمزايدة ح�سب قابليات نفو�س البع�ض  ،وك�أنهم
يح ّللون قب�ض �أموالها ويح ّرمون م�شاركتها امل�شورة وتعديل
االنظمة وتعزيز �إج���راءات احل�صانة �ضد ه��در امل��ال ويهرعون
لت�أمني ات�صال دويل م��ع �أول هَ مهَمة تنبّه ع��ن خط�أ بالئحة ما
وحتديد �صالحية موقع خوف ًا �أن يُحرموا من موا�صلة النوم فيه
بال ح�ساب.
�إن واقع اللجنة الأوملبية العراقية اليوم مير يف �أ�سو�أ حال ومل
نخف ذلك عن رئي�سها رعد حمودي يف مقابلة (املدى) معه يوم 9
�أيار املا�ضي ،نتيجة تكالب امل�صالح وتداخل املطامح ال�شخ�صية مع
الوطنية وت�ضرر احتادات عدّة من �أزدواجية التعامل ت�أ�سي�س ًا على
العالقات ال�شخ�صية غري امل�سيطر على جوانبها ال�سلبية واجتهادات
عدد غري قليل من متنفذين يف قراراتها حلل هذا االحتاد �أو ت�شكيل
هيئة م�ؤقتة �أو ت�سمية جلنة للتحقيق يف م�شكلة هنا والتغا�ضي عن
م�شاكل هناك  ،فو�ضى م�ستمرة �شغلت الأوملبية يف �أزمات قوّ �ضت
الثقة ب�إمكانية جناحها باجتياز االمتحان لغياب القوة االعتبارية
ملن�صب امل�س�ؤول وا�ستفحال ظاهرتي "اخلجل" من مواجهة املخطئ
و"التوج�س" منه خ�شية التهديد مبكاملة جمهولة!
بحكم ال�صداقة
ّ
ثم دعونا نواجه احلقيقة كما هي :هل ما زال بع�ض فال�سفة العمل
الأوملبي يرددون �أكذوبة �إميانهم بدميقراطية الريا�ضة قو ًال وفع ًال
لت�سمية ال�شخ�صيات املنقذة لروادها و�أبطالها و�ألعابها وحتافظ
على �أموالها وت�ش ّكل فرقها دون التحايل على القانون وتتم�سك بحبل
ال�شراكة مع الدولة يف تقرير م�صري الريا�ضة� ،إذا كان الأمر كذلك ،
كيف ا�صبح ال�سوي�سري جريوم بويفي ،م�س�ؤول الق�سم القانوين
يف اللجنة الأوملبية الدولية �أك�ثر وطنية وثقة من �أبناء جلدتنا
ويهلل البع�ض ب�إي�ضاحاته على قانون الأندية � ،ضاربني عر�ض
احلائط ما مت االتفاق عليه بني جلنة ال�شباب والريا�ضة الربملانية
ووزارة ال�شباب والأوملبية ؟ و�إذا كان الدور التن�سيقي للكويتي
حيدر فرمان م�ساعد املدير العام للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي مهم ًا
يف ت�أكيد "اال�ستقالل الذاتي امل�س�ؤول للحركة االوملبية" ملاذا ظلت
�أزم��ة الريا�ضة الكويتية متوقفة لثالث مرات منذ عام  2007ومل
تتمكن من حلها حتى الآن ؟
مع تقديرنا للجهود املبذولة من بويفي وفرمان ال ميكن التناغم مع
م�شروع وطني يفتقد قاعدة الثقة لبناء عالقة مثالية لطرف ي�ستنزف
�شروط وي�ستنجد دولي ًا
الأم��وال من الدولة بال
ت�ش ّرع كيانه مالياً
�إذا ما �أرادت �أن
و�إداري ًا.

بغداد  /حيدر مدلول
يوا�صل منتخبنا الوطني لكرة القدم،
وح��دات��ه التدريبية �ضمن مع�سكره
ال �ت��دري �ب��ي امل �ق��ام ح��ال �ي � ًا بالعا�صمة
الإي��ران �ي��ة ط �ه��ران يف �إط ��ار برنامج
حت�ضرياته الأخ�يرة ملواجهة نظريه
الياباين ظهر بعد غد الثالثاء ،على
ملعب (با�ص �أوملبي) �ضمن مناف�سات
اجلولة الثامنة من مناف�سات ال��دور
ال �ث��ال��ث احل��ا� �س��م الآ� �س �ي��وي امل ��ؤه��ل
ل�ب�ط��ول��ة ك ��أ���س ال �ع��امل امل�ق�ب�ل��ة ال�ت��ي
ت�ضيّفها رو�سيا بحزيران .2018
وقال املدير الإداري للمنتخب الوطني
لكرة القدم با�سل كوركي�س يف ات�صال
م��ع (امل ��دى) م��ن العا�صمة الإي��ران�ي��ة
طهران � :أن امل�لاك التدريبي بقيادة
املدير الفني با�سم قا�سم ير ّكز على رفع
م�ع��دل درج��ة اللياقة البدنية جلميع
الالعبني الـ  23املتواجدين يف مع�سكر
ط �ه��ران ،بعد ان�ضمام علي ح�صني
وع �ل��ي ع��دن��ان وف��ق ال�برن��ام��ج ال��ذي
و�ضعه اال�سباين ت�شايف رودريغيز
ال�سيما بعد �أن �أظهرت املباراة الودية
مع منتخب كوريا اجلنوبية� ،أن هناك
تفاوت ًا يف م�ستوى اللياقة ل��دى عدد
منهم ،ف�ض ًال على معاجلة نقاط اخللل
و� �ض �ي��اع ال �ف��ر���ص م��ن �أج���ل تالفيها
ب�أق�صى �سرعة حتى ال يتم تكرارها يف
مباراة اليابان.
و�أو�ضح �أن الالعبني يتمتعون بروح
معنوية عالية بعد م�ب��ارات��ي الأردن
وك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ويتطلعون اىل
حجز مكان لهم يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
املكونة من  11العب ًا التي �ستخو�ض
منذ البداية من خالل ح�صولهم على

ثقة امل�ل�اك التدريبي ال��ذي �سيختار
م��ن ه��و االف �� �ض��ل يف ظ��ل اجل��اه��زي��ة
ال �ف �ن �ي��ة وال �ب��دن �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق نتيجة
�إيجابية يف هذه املباراة التي �ستكون
مبثابة ب��واب��ة ال�صلح و�إع ��ادة الثقة
م��ن ق�ب��ل ج�م��اه�يره��م ال��ري��ا��ض�ي��ة يف

داخ��ل ال �ع��راق �أو خ��ارج��ه لتعوي�ض
م ��رارة اخل ��روج املبكر م��ن التناف�س
على بطاقتي ال�ت��أه��ل ع��ن املجموعة
ال�ث��ان�ي��ة اىل م��ون��دي��ال رو��س�ي��ا التي
�أ��ص�ب�ح��ت حم���ص��ورة ب�ين منتخبات
اليابان وا�سرتاليا وال�سعودية التي

�سلة الوطني ت�شارك يف بطولة
وليم جونز

بغداد  /املدى
ي�ش ��ارك منتخبنا الوطني لك ��رة ال�سلة يف
بطول ��ة وليم جونز الدولي ��ة  ،التي �ستقام
يف ال�ص�ي�ن تابي ��ه يف نهاية مت ��وز املقبل،
�ضمن برنامج حت�ضرياته لك�أ�س �آ�سيا التي
ت�ضيّفها العا�صمة اللبنانية بريوت  ،خالل
املدة من � 20-8أب املقبل ،وال�سيما بعد �أن
�أوقعت ��ه القرعة يف املجموع ��ة الثانية اىل
جانب منتخبات ال�صني والفلبني وقطر .
ذكر ذل ��ك املتحدث االعالم ��ي الحتاد ال�سلة
اح�سان املر�سوم ��ي  ،لـ(املدى) و�أ�ضاف �أن
منتخبنا الوطني �سيدخل مع�سكر ًا تدريبي ًا
داخلي� � ًا بالعا�صم ��ة بغ ��داد ب ��دء ًا م ��ن يوم
 18حزي ��ران احلايل ،مب�شارك ��ة  22العب ًا
مت توجي ��ه الدع ��وة اليه ��م من قب ��ل احتاد
ال�سلة حتت قيادة امل ��درب امل�ساعد الرتكي
�أتي�ل�ا ،حي ��ث �ستحت�ض ��ن قاع ��ة ال�شع ��ب
املغلق ��ة للألع ��اب الريا�ضي ��ة التدريب ��ات
مل ��دة �أ�سبوعني متتاليني يت ��م فيه اخت�صار

القائم ��ة اىل  14العب ًا قب ��ل �شد الرحال يف
بداي ��ة ال�شه ��ر املقب ��ل اىل تركي ��ا للدخ ��ول
يف مع�سك ��ر خارج ��ي هن ��اك حت ��ت قي ��ادة
امل ��درب ارم ��ان كونرت .وتاب ��ع �أن املع�سكر
الرتكي �سيتخلله خو�ض املنتخب عدد ًا من
املباري ��ات التجريبية مع منتخبات واندية
تقيم مع�سكرات تدريبية هناك ،حيث ي�أمل
منه ��ا امل�ل�اك التدريب ��ي اال�ستع ��داد االمثل
لبطول ��ة وليم جون ��ز التي �ست�ش ��ارك فيها
عدد من املنتخب ��ات الآ�سيوية واالوروبية
املتقدمة على �صعيد اللعبة عاملي ًا ،مو�ضح ًا
انه ،بعد انتهاء مناف�سات البطولة �سيتوجه
وفد منتخبنا بال�سلة اىل العا�صمة اللبنانية
بريوت ،للم�شاركة يف النهائيات الآ�سيوية
الت ��ي نتطل ��ع منه ��ا �أن نكون �ضم ��ن الفرق
االوىل رغم �صعوبتها لكون قوة املنتخبات
فيها وال�سيما املنتخبني اال�سرتايل والنيو
زيلن ��دي اللذان ان�ض ��م بلدهما اىل االحتاد
الآ�سيوي لكرة ال�سلة .

ل��دي�ه��ا  16نقطة ب�ع��د ال �ف��وز الأخ�ي�ر
املثري ال��ذي حققه على ال�سعودية يف
افتتاح مناف�سات اجلولة الثامنة من
الت�صفيات.
وتابع �أن املالك التدريبي تدار�س فيما
بينهم الأ�شرطة الفيديوية التي خا�ضها

م�����س��اب��ق��ات ال��ك��رة حت� ّ
���دد امل��واع��ي��د امل���ؤج��ل��ة للجوية

بغداد  /املدى
حدّدت جلنة امل�سابقات املركزية يف احتاد
الكرة  ،مواعيد املباريات امل�ؤجلة لفريق
ال�ق��وة اجل��وي��ة ل�ك��رة ال�ق��دم م��ن مناف�سات
ج��ول�ت��ي ال��ذه��اب واالي� ��اب ل���دوري ال�ك��رة
املمتاز باملو�سم احلايل . 2017-2016
وقال املدرب امل�ساعد لفريق القوة اجلوية
ل�ك��رة ال �ق��دم م�ه��دي ج��ا��س��م ل� �ـ(امل ��دى)� :إن
فريقه �سيواجه يوم ال�سابع ع�شر من �شهر
ح��زي��ران احل ��ايل ،ف��ري��ق ال���زوراء يف قمة
كروية جماهريية حملية على ملعب ال�شعب
ال ��دويل بالعا�صمة ب �غ��داد ،فيما �سيلعب
مباراته امل�ؤجلة الثانية مع فريق الطلبة
ي��وم احل��ادي والع�شرين م��ن ال�شهر ذات��ه
على ملعب ال�شعب الدويل ويلتقي مع فريق
ك��رب�لاء على ملعبه ب��امل�ب��اراة الثالثة يوم
اخلام�س والع�شرين من ال�شهر نف�سه ،يف
حني �سيحل فريق القوة اجلوية �ضيف ًا على
فريق نفط اجلنوب يف حمافظة الب�صرة
يوم الثالثني من ال�شهر اجلاري  .و�أ�ضاف
�أن فريق ال�ق��وة اجل��وي��ة �سيلعب مباراته
امل�ؤجلة مع فريق نفط الو�سط يوم الثاين

ع�شر م��ن مت��وز املقبل ،فيما �سيلتقي مع
فريق احل�سني يوم ال�سابع ع�شر من ال�شهر
ذاته بعد خو�ض مناف�سات الدورين الرابع
ع�شر واخلام�س ع�شر اللذين �سيقامان �أيام

بغداد  /املدى
تنطلق ال �ي��وم الأح ��د مناف�سات الأدوار النهائية
لدوري كرة ال�صاالت للمو�سم  2017-2016ب�إقامة
 4مباريات على قاعتي الكرخ وال�شباب بالعا�صمة
بغداد مب�شاركة ع�شرة فرق .وقال املن�سق الأعالمي
للجنة ال�صاالت وال�شاطئية يف احت��اد الكرة عدي
�صبار ل �ـ(امل��دى) � :إن قاعة ن��ادي الكرخ يف منطقة
اال��س�ك��ان �ستحت�ضن م�ب��ارات�ين حل�ساب املجموعة

الذي �سيح�صل على جائزة مالية قدرها مليونان
ون�ص ��ف املليون دوالر ،والو�صيف �سينال مبلغ
 600الف دوالر.
و�أ�ش ��ار االحت ��اد العرب ��ي لكرة الق ��دم اىل الزام
الف ��رق االثن ��ي ع�ش ��ر امل�شارك ��ة بالو�ص ��ول اىل
م�ص ��ر ي ��وم الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ن مت ��وز املقب ��ل،
�ان و�أربعني �ساعة ،بعد �آخر
واملغادرة خالل ثم � ٍ
مب ��اراة يلعبه ��ا الفري ��ق يف البطول ��ة ،مو�ضح ًا
�أن ي ��وم التا�سع من مت ��وز� ،سيكون موعد نهاية
ت�سجي ��ل الالعب�ي�ن والوف ��ود الإداري ��ة والفنية
التي �ستكون بواقع  23العب ًا ب�ضمنهم  3حرا�س
مرمى وع�ش ��رة �أ�شخا� ��ص فني�ي�ن و�إداريني من
اجل اعتمادهم ب�ص ��ورة ر�سمية من قبل اللجنة
املنظم ��ة للبطول ��ة ليت�سن ��ى �إ�ص ��دار الباج ��ات
الر�سمية لهم من قبلها.

االوىل ،حيث �ستكون االوىل بال�ساعة احل��ادي��ة
ع�شرة �صباح اليوم االحد ،بني فريقي نفط الو�سط
وامليناء  ،تعقبها املباراة الثانية بني فريقي م�صايف
اجل �ن��وب و�سيح�صل ف��ري��ق م�صايف ال��و��س��ط على
ان�ت�ظ��ار فيما �ستجري م �ب��ارات��ان على ق��اع��ة ن��ادي
ال�شباب الريا�ضي يف جانب الر�صافة االوىل جتمع
فريقي نفط اجلنوب وغ��از ال�شمال والثانية يلتقي
فيها ال�شرطة وغ��از اجلنوب فيما �سيح�صل فريق

اجلنوب على حالة االنتظار  .وبينّ �أن غد ًا الأحد
�سي�شهد اق��ام��ة مناف�سات ال ��دور ال�ث��اين حل�ساب
املجموعتني االول والثاين ،حيث �سيلعب فريق
اخلالدون مع م�صايف الو�سط ونفط الو�سط مع
م�صايف اجلنوب وح�صل امليناء على انتظار يف
حني �سيلتقي فريق غاز اجلنوب مع فريق اجلنوب
ويواجه فريق نفط اجلنوب فريق ال�شرطة ،بينما
ح�صل فريق غاز ال�شمال على انتظار .

تغريدة

مل ّ
تو�ضح القناة الريا�ضية العراقية موقفها من عدم نقل مباراة منتخبنا
الوطني مع م�ضيّفه الكوري اجلنوبي التي ج��رت الأرب�ع��اء املا�ضي ،يف
ر�أ���س اخليمة الإماراتية باعتبارها قناة الوطن وكثري ًا ما و�ضعت �أ�سرة
اللعبة واالعالم واجلمهور يف قلب احلدث وبظروف �أ�صعب من اللقاء الودّي
املذكور ،و�إذا كان الظرف املادي يقف عائق ًا نقرتح التن�سيق والت�شاور مع احتاد الكرة مبوجب مذكرة
تعاون تذ ّلل �أية �صعوبات تواجه النقل التلفازي م�ستقب ًال �أ�سوة بالقنوات العربية مبن فيها �صاحبة االمكانات
املادية الكبرية ،طاملا �أن الهدف وطني وي�ستحق امل�شاركة لتحقيقه ال �أن يخلي كل طرف م�س�ؤوليته.

وقـفــة

بغداد  /املدى
ث ّب ��ت االحت ��اد العربي لك ��رة الق ��دم ،مواعيد
مباريات فريق نفط الو�سط و�صيف حامل لقب
دوري الك ��رة املمتاز يف مناف�س ��ات الدور االول
من بطولة االندية العربية املقبلة ،التي ت�ضيّفها
جمهوري ��ة م�صر العربية ،خ�ل�ال الفرتة من 21
متوز ولغاية � 5آب املقبل ،مب�شاركة  12فريق ًا من
عرب �آ�سيا وافريقيا .وذكر االحتاد العربي لكرة
القدم يف ح�ساب ��ه الر�سمي على موقع التوا�صل
االجتماع ��ي (في�س بوك ) �أن فريق نفط الو�سط
�سيلع ��ب مع فريق الرتج ��ي الريا�ضي التون�سي
بال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء يوم الرابع والع�شرين
م ��ن �شهر مت ��وز املقبل بتوقي ��ت القاهرة� ،ضمن
مناف�س ��ات اجلول ��ة االوىل م ��ن ال ��دور االول
حل�س ��اب املجموع ��ة الثالث ��ة الت ��ي ت�ض ��م اىل

 2و 3و 7و 8متوز احلايل ،م�شري ًا اىل �أن
الفوز يف تلك املباريات امل�ؤجلة �سي�ضمن
لنا الرتبّع على �صدارة دوري الكرة املمتاز
للمو�سم الكروي احلايل ،ال�سيما �أن الفريق

يتخلف عن فريق النفط املت�صدر بفارق 14
نقطة فقط وخا�صة �أن االخري لي�ست له �أيّ
مباراة م�ؤجلة حالي ًا بعد خو�ضه  31مباراة
بينما القوة اجلوية لعب  24مباراة فقط
 .وب�ّي�نّ �أن طموحات امل�لاك التدريبي
والالعبني تتجه نحو حماولة جمع
لقب دوري الكرة املمتاز وم�سابقة
ال�ك��أ���س وب�ط��ول��ة ك��أ���س االحت��اد
اال�سيوي  2017التي و�صلنا
فيها اىل نهائي غرب �آ�سيا
ال �ت��ي ��س�ن�ل�ع��ب ف �ي��ه مع
الوحدة ال�سوري يوم
 12ايلول املقبل ،على
ملعب �صيدا البلدي
يف ل� �ب� �ن ��ان ف �ي �م��ا
� �س �ت �ك��ون م� �ب ��اراة
الإياب معه يوم 26
من ال�شهر ذات��ه على
�أح ��د امل�لاع��ب العراقية
الذي ننتظر حتديده من قبل
جلنة امل�سابقات يف االحت��اد
الآ�سيوي.

 4مباريات يف افتتاح نهائي ال�صاالت

نفط الو�سط يفتتح م�شواره العربي
مع الرتجي
جانبهما الهالل ال�سع ��ودي واملريخ ال�سوداين،
بينم ��ا �سيواجه يف مباراته الثانية فريق الهالل
ال�سعودي بال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء يوم ال�سابع
والع�شري ��ن من ال�شهر ذاته ،و�سيختتم م�شواره
يف الدور الأول ،حيث �سيلتقي مع فريق املريخ
ال�سوداين بال�ساعة التا�سعة م�سا ًء يوم الثالثني
من ال�شهر ذاته.
و�أو�ض ��ح �أن ��ه �سيت�أهل اىل دور ن�ص ��ف النهائي
من البطول ��ة �أول املجموعات الثالث اىل جانب
�أف�ض ��ل فري ��ق �سيح�ص ��ل عل ��ى املرك ��ز الث ��اين
فيهما ،حي ��ث �سيتم �إجراء قرع ��ة من اجل ح�سم
املباراتني اللتني �ستقام ��ان يوم الثاين من �شهر
�آب املقب ��ل ،عل ��ى ملع ��ب ب ��رج الع ��رب ،ويلتقي
الفائزان باملب ��اراة النهائية الت ��ي �ستجري يوم
اخلام�س م ��ن ال�شهر نف�سه من اجل ح�سم البطل

امل�ن�ت�خ��ب ال �ي��اب��اين ل �ك��رة ال �ق��دم يف
ت�صفيات ك�أ�س العامل وخا�صة �شريط
املباراة الودّية الأخ�يرة التي خا�ضها
مع نظريه ال�سوري يف طوكيو وانتهت
نتيجتها ( )1-1من �أجل ر�صد وحتليل
ن �ق��اط ال �ق��وة وال �� �ض �ع��ف وال�ط��ري�ق��ة

ال�ت��ي �أتبعها م��درب��ه ال�صربي وحيد
خليلوزديت�ش خالل ال�شوطني ،حتى
يتمكن من و�ضع خطة تكتيكية �سيعمل
الالعبون على تطبيقها خالل الوحدات
التدريبية املقبلة ،فيما يخ�ص اعطاء
الواجبات الدفاعية والهجومية والتي

يراها منا�سبة ملجاراة نظرائهم العبي
منتخب (ال�ساموراي) مبا ت��ؤدي اىل
نيل النقاط الثالث يف نهاية املباراة.
و�أ� � �ش� ��ار اىل �أن جل �ن��ة احل� �ك ��ام يف
االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم � ،سمّت
طاقم ًا حتكيمي ًا دولي ًا �صيني ًا لإدارة

تعاقد احت��اد ك��رة ال�سلة م��ع امل��درب
ال�ت�رك ��ي ارم� � ��ان ك ��ون�ت�ر ،ل �ت��دري��ب
امل �ن �ت �خ��ب ال ��وط� �ن ��ي ال� �س �ت �ح �ق��اق��ي
بطولة �آ��س�ي��ا يف ب�ي�روت �آب املقبل
والت�صفيات القارية امل�ؤهلة ملونديال
ال���ص�ين ،ج��اء بتوقيت منا�سب بعد
ف�شل امل�ساعي لتويل املدرب الوطني
ق�صي حامت املهمة عقب ت�سنمه قيادة
املنتخب القطري.
ك�ن��ا ن�ترق��ب ت �ق��دمي ك��ون�تر لو�سائل
الإع �ل��ام ق�ب�ي��ل ح �� �ض��وره ل �ل �ب��دء يف
مهمته بعد عيد الفطر كما جرت العادة
يف جميع الدول ليتع ّرف اجلميع على
برناجمه وما هية البنود التي �أتفق

عليها مع االحتاد ور�ؤيته لواقع ال�سلة
ال�ع��راق�ي��ة وم ��اذا َي�ع��د يف مناف�سات
� �ص �ع �ب��ة ت �� �ض��م خ �ي��رة امل �ن �ت �خ �ب��ات
الآ�سيوية ،ف�ض ًال عن طموحنا بت�أهل
منتخبنا اىل امل��ون��دي��ال و� �ش ��ؤون
�أخرى ي�ستوجب تو�ضيحها املدرب.
واقع اللعبة وهي ت�شهد تطور ًا الفت ًا
ت�ستحق �أن متتد لها يد خبرية مثل
كونرت المتالكه �سرية جيدة �أهّ لته
ل�ي�ك��ون م�ط�ل��وب� ًا م��ن احت ��ادن ��ا ،لكن
يف املقابل الب��د �أن ي�سهم امل��درب��ون
الوطنيون يف تع�ضيد مهمة امل��درب
وي�ك��ون ه�ن��اك تكاتف حقيقي لأج��ل
م�صلحة العراق ولي�س �شخ�ص ًا بعينه،

و�إذا ما وجد تقاطع �أو تعار�ض بني
ب�ع����ض امل ��درب�ي�ن ال �ق��دام��ى واجل ��دد
مع �سيا�سة االحت��اد الفنية يفرت�ض
�أن ينظروا اىل املهمة مبنظار �آخر
ب�ع�ي��د ًا ع��ن �شخ�صنتها ،ونعتقد �أن
جميع العاملني يف لعبة ك��رة ال�سلة
م��ن �إداري�ي�ن وفنيني يتفهمون مدى
حاجتها لالنطالق عاملي ًا يف ظل تنامي
الرغبة لتحقيق اجناز قاري كنتيجة
طبيعية لنجاح ال��دوري املحلي بني
�أميز الدوريات يف املنطقة وتفاعل
جت��رب��ة امل�ح�ترف�ين ل��دع��م املحليني
يف م��و��س��م ا�ستثنائي امل�ستوى
والنتائج.

م �ب��اراة منتخبنا م��ع ال�ي��اب��ان يت�ألف
م��ن فومينغ ح�ك�م� ًا للو�سط يعاونه
زم�ل�ا�ؤه وميينغ ه��او حكم ًا م�ساعد ًا
او ًال ووان��غ ديك�سني حكم ًا م�ساعد ًا
ثاني ًا ،فيما �سيكون وانغ دي حكم ًا
رابع ًا ،حيث من امل�ؤمل �أن ي�صلوا
اىل العا�صمة الإيرانية طهران،
اليوم الأح��د من �أج��ل امل�شاركة
يف امل��ؤمت��ر الفني ال��ذي �سيعقد
��ص�ب��اح ال �ي��وم ال �ت��ايل بح�ضور
املالك الإداري للمنتخبني يتم فيه
�إعالن القائمة النهائية املكونة من
 23العب ًا لكليهما وحتديد القم�صان
ال��ر� �س �م �ي��ة ال �ت��ي � �س�يرت��دي �ه��ا الع�ب��و
املنتخبني وت�أمني اجلوانب الإداري��ة
والفنية والأم�ن�ي��ة ال��واج��ب توفرها
يف امل� �ب ��اراة وحت��دي��د م��وع��د دخ��ول
اجل�م��اه�ير العراقية واليابانية اىل
ملعب با�ص وجلو�سها على املدرجات
وفق ال�ضوابط والتعليمات املعتمدة
من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن امل ��دي ��ر ال�ف�ن��ي
للمنتخب الوطني با�سم قا�سم �أختار
ال �ق��ائ �م��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة مل� �ب ��اراة ال �ي��اب��ان
تتكون من الالعبني فهد طالب وحممد
كا�صد وج�لال ح�سن و�أحمد ابراهيم
وريبني �سوالقا وعلي بهجت و�سعد
ناطق ووليد �سامل و�أحمد عبد الر�ضا
و��س�ع��د ع�ب��د الأم �ي�ر و�أجم� ��د ع�ط��وان
وب��روا ن��وري و�أحمد يا�سني ومهدي
ك��ام��ل وه �م��ام ط� ��ارق وب �� �ش��ار ر��س��ن
وع�ل��ي ع��دن��ان وع�ل��ي ح�صني وع�لاء
ع�ب��دال��زه��رة وح �م��ادي �أح �م��د ومهند
عبدالرحيم و�أمي��ن ح�سني وم�صطفى
ناظم.
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�شنايدر ِّ
يحطم الرقم القيا�سي لفان دير �سار
ام�سرتدام  /رويرتز
احتفل وي�سلي �شنايدر ،بعيد ميالده
وخ��و��ض��ه امل��ب��اراة رق��م 131ع�ل��ى
ال �� �ص �ع �ي��د ال� � ��دويل م���ع م�ن�ت�خ��ب
هولندا ،وهو ما ي�شكل رقم ًا قيا�سي ًا،
بت�سجيله هدف ًا ليتغلب منتخب بالده
على لوك�سمبورغ � ،0-5ضمن ت�صفيات
ك�أ�س العامل لكرة القدم.

وا�ستطاع �شنايدر ( 33عام ًا) ،حتطيم
الرقم القيا�سي للحار�س فان دير �سار،
اخل��ا���ص ب�ع��دد امل �ب��اري��ات ال��ود ّي��ة مع
منتخب هولندا.
ودف��ع االنت�صار بهولندا للتقدم نحو
امل��رك��ز الثالث يف املجموعة الأوىل،
م�تراج �ع��ة ب �ف��ارق ث�ل�اث ن �ق��اط خلف
ثنائي ال�صدارة ال�سويد وفرن�سا.
وافتتح روب��ن الت�سجيل يف الدقيقة

 ،21و�أ��ض��اف �شنايدر الهدف الثاين
بعدها بنحو  13دقيقة ،لريد اجلميل
للمدرب ادفوكات الذي وثق فيه .وجاء
ه��دف �شنايدر �إث��ر تهيئة من ممفي�س
ديباي.
و�أ��ض��اف فينالدم ،الهدف الثالث اثر
متابعته لفر�صة ا�ضاعها يان�سن ،وهز
برومي�س ال�شباك حمرز ًا الهدف الرابع
يف الدقيقة  ،70قبل �أن ي�سجل يان�سن

الهدف اخلام�س قبل �ست دقائق على
نهاية اللقاء من ركلة جزاء .و�سيلتقي
منتخب هولندا مع فرن�سا يف باري�س
يوم � 31آب املقبل.
وكانت الهزمية � 2-0أمام بلغاريا يف
�آذار املا�ضي ،قد �أدت لإقالة داين بليند
م��ن ت��دري��ب هولندا ،ليعود ادف��وك��ات
ل �ق �ي��ادة امل�ن�ت�خ��ب ال �ه��ول �ن��دي للمرة
الثانية.

بداية �صعبة مل�صر واجلزائر يف ت�صفيات ك�أ�س �إفريقيا
نيقو�سيا � /أ ف ب
تب ��دو بداية م�شوار منتخب ��ي م�صر واجلزائر
�صعب ��ة يف الت�صفيات امل�ؤهل ��ة اىل ك�أ�س الأمم
االفريقي ��ة الت ��ي ي�ضيّفه ��ا منتخ ��ب الكامريون
حاملة اللقب نهائياتها مطلع .2019
ويح� � ُّل منتخ ��ب م�صربال�ساع ��ة الواح ��دة فجر
غ ��د االثن�ي�ن� ،ضيف� � ًا عل ��ى تون� ��س يف راد� ��س
يف اجلول ��ة االوىل م ��ن مناف�س ��ات املجموع ��ة
العا�ش ��رة ،بينما ي�ضيّف منت�ص ��ف ليلة االثنني
اجلزائ ��ر يف البليدة توغ ��و وملهمها اميانويل
اديباي ��ور ( 33عام� � ًا) يف انط�ل�اق مناف�س ��ات
املجموع ��ة الرابعة.و�أعرب املدرب الأرجنتيني
للمنتخ ��ب امل�ص ��ري هكت ��ور كوبر ع ��ن تفا�ؤله
قبل املب ��اراة ،و�ص ��رح االحد املا�ض ��ي "ال �أقدر
�أن �أ�ضم ��ن ف ��وز ًا �أو مك�سب� � ًا لك ��ن طبع� � ًا نح ��ن
متفائل ��ون بالق ��درة على الف ��وز� .سنقدم �أق�صى
م ��ا لدينا .لكن (ال ميكنني �أن) �أعطي �ضمانة �أو
ت�أكيد ًا يف مب ��اراة معينة".و�أ�ضاف كوبر الذي
ق ��اد م�صر اىل لقب الو�صيف ��ة يف ن�سخة 2017
يف الغابون بخ�سارتها ام ��ام الكامريون ،2-1
" الآن كل الرتكي ��ز هو على املباراة احلالية"،
معت�ب�ر ًا �أن املنتخ ��ب التون�سي "لدي ��ه العبون
جيدون وميكن �أن يفوز علينا".
و�ش ��دد امل ��درب الأرجنتين ��ي عل ��ى �أن املنتخب
امل�ص ��ري ال ي�شعر "ب�أنه �أف�ض ��ل من �أي منتخب
�آخ ��ر معنا يف املجموعة .ه ��ي مباراة كرة قدم،
و�أيّ مب ��اراة تلعبه ��ا يجب ان تفك ��ر �أن اجلميع
�سوا�سي ��ة حت ��ى و�إن كان الفري ��ق الآخ ��ر �أق ��ل
منك تاريخي� � ًا" .وتابع "دائم� � ًا �أريد التح�سني
م ��ن م�ست ��وى الالعب�ي�ن طاملا ان ��ا موجود

مع املنتخب �س�أبق ��ى �أطالب الالعبني مب�ستوى
�أف�ضل" .وحتمل م�ص ��ر الرقم القيا�سي يف عدد
�ألق ��اب البطول ��ة االفريقية ( ،)7بينم ��ا �أحرزت
تون� ��س اللق ��ب م ��رة وحي ��دة ع ��ام  2004على
�أر�ضه ��ا .ويتع�ي�ن عل ��ى كوب ��ر من اج ��ل تثبيت
اال�ستق ��رار يف الت�شكيل ��ة �أن يح�س ��م خي ��اره

بالن�سب ��ة اىل حار� ��س املرم ��ى م ��ن ب�ي�ن ثالث ��ة
العب�ي�ن يتناف�س ��ون عليه هم ع�ص ��ام احل�ضري
( 44عام ًا) و�أحمد ال�شناوي و�شريف �إكرامي.
وع ��ن ه ��ذا املو�ض ��وع قال كوب ��ر "�صع ��ب جد ًا
�أن �أق ��ول من �سيقف يف حرا�س ��ة املرمى .هناك
ا�سب ��وع حتى ي ��وم املب ��اراة ميك ��ن �أن حت�صل

في ��ه �أم ��ور كث�ي�رة .لدين ��ا ثالثة حرا� ��س مرمى
عل ��ى م�ستوى ع ��ال جد ًا ،لكن يج ��ب �أن يفهموا
�أن واح ��د ًا منه ��م �سيلعب فق ��ط .املنتخب �أعلى
من �أ�سمائنا جميع ًا ،ول ��ن حت�صل �أيّ م�شكلة".
يف املقاب ��ل� ،سيخت�ب�ر مدرب تون� ��س الفرن�سي
م ��ن ا�صل بولن ��دي هرني كا�سربج ��اك ت�شكيلة

حفل زفاف مي�سي يغ ّيبه
عن لقاء �سنغافورة

�سلة كليفالند ت�ؤجل
تتويج غولدن باللقب
الأمريكي
وا�شنطن � /أ ف ب

�أنع�ش ليربون جيم�س وكايري ايرفينغ الآمال
ال�ضئيلة لكليفالند كافاليريز حامل اللقب و�أجال
تتويج غ��ول��دن �ستايت ووري���رز ،عندما قل�صا
نتيجة النهائي �إىل  3-1يف نهائي دوري كرة ال�سلة
الأمريكي للمحرتفني.
و�سجل جيم�س ثالثية م��زدوج��ة "تريبل دبل" (31
نقطة و 11مت��ري��رة حا�سمة و 10متابعات) وايرفينغ
 40نقطة و 7متابعات ،ليحقق كليفالند ف��وزه الأول يف
النهائي  ،116-137على ملعبه "كويكن لونز �أرينا" يف
كليفالند �أوهايو و�أم��ام  20562متفرج ًا" .وحقق جيم�س
الذي يخو�ض النهائي ال�سابع توالي ًا والثالث مع كليفالند،
ثالثيته املزدوجة التا�سعة يف م�سريته يف النهائي ،فانفرد
بالرقم الذي كان يتقا�سمه مع �أ�سطورة ليكرز ال�سابق ماجيك
جون�سون .وال يزال غولدن �ستايت يتقدم بفارق كبري ()1-3
ومبقدوره ح�سم اللقب الثاين يف ثالث �سنوات ،االثنني على
�أر�ضه يف �أوكالند ،علم ًا ب��أن الفائز يف  4من �أ�صل  7مباريات
يحرز اللقب .و�سجل للخا�سر هدافه كيفن دورانت  35نقطة واكتفى
املوزع �ستيفن كوري بـ 14نقطة .وكان الربع الأول وال�شوط الأول
الأغ��زر نقاط ًا يف تاريخ النهائي فتقدم كليفالند  33-49ثم .68-86
وهذا النهائي الثالث على التوايل بني الفريقني فتوّ ج غولدن �ستايت يف
املرة االوىل ( ، )2015وتقدم يف الثانية  1-3قبل ان يفقد اللقب ل�صالح
مناف�سه الذي فاز يف املباريات الثالث االخرية يف �سابقة مل حتدث من قبل
يف تاريخ ال��دوري .وفاز غولدن �ستايت ووري��رز على �أر�ضه يف املباراتني
االوليني  91-113و ،113-132وح�سم النتيجة فيهما مع نهاية الربع الثالث،
ثم رفع النتيحة اىل � -3صفر على �أر�ض كليفالند .113-118

ملبورون � /أ ف ب
�أفادت و�سائل �إعالم �أرجنتينية� ،أن جنم نادي
بر�شلونة اال�سباين لكرة القدم ليونيل مي�سي،
�سيغيب عن املباراة الودية ملنتخب بالده �أمام
�سنغافورة بعد غد الثالثاء ،وذل��ك لال�ستعداد
حلفل زفافه املقرر نهاية ال�شهر احلايل.
كما �سيغيب ع��ن امل �ب��اراة زميله يف املنتخب
نيكوال�س اوتامندي للتح�ضري لزفافه �أي�ض ًا.
وخ��ا���ض ال�لاع �ب��ان اجل�م�ع��ة امل� �ب ��اراة ال��ود ّي��ة
ال�ت��ي �أق�ي�م��ت يف مدينة م�ل�ب��ورن اال�سرتالية
وفاز فيها املنتخب الأرجنتيني على الربازيل
( ،)0-1وكانت الأوىل للأرجنتني بقيادة املدرب

اجل��دي��د خ��ورخ��ي ��س��ام�ب��اويل .اال �أن و�سائل
�إعالم �أرجنتينية �أفادت �أم�س ال�سبت� ،أن املالك
ال�ت��دري�ب��ي للمنتخب �سمح لالعبني مب�غ��ادرة
ا�سرتاليا لال�ستعداد ملرا�سيم الزفاف .و�سيحتفل
مي�سي الذي يتم يف  24حزيران احلايل عامه
الثالثني ،بزفافه من �أنطونيال روكوزو يف 30
منه يف م�سقطهما مدينة روزاريو الأرجنتينية.
وتربط عالقة حميمة بني "ليو" وانطونيال منذ
�أع��وام طويلة ،ولهما ول��دان .و�أف ��ادت تقارير
�صحافية ا�سبانية م�ؤخر ًا �أن حفل الزفاف �سيقام
يف �أحد فنادق املدينة ،وانه مت حجز كامل غرفه
ال�ـ  250لإق��ام��ة ال�ضيوف .و�أ��ش��ارت �صحيفة

"ماركا"
الئ� � � � � �ح � � � � ��ة
اىل ان
املدعوين بقيت "�سرية" اىل حد كبري ،على
رغ��م ت�أكيدها �أن مي�سي دع��ا  21الع�ب� ًا من
زم�لائ��ه يف بر�شلونة و�أع���ض��اء يف امل�لاك
التدريبي للنادي ،م�ستثني ًا املدرب ال�سابق
لوي�س انريكي وم�ساعده خوان كارلو�س
�أون�سوي.

جنوم الديوك يدافعون عن كارثة لوري�س
باري�س  /رويرتز
داف��ع جن��وم املنتخب الفرن�سي
ع� ��ن ح� ��ار�� ��س وق� ��ائ� ��د ال ��دي ��وك
ه��وغ��و ل ��وري� �� ��س ،ب �ع��د خطئه
ال� �ف ��ادح  ،ال� ��ذي ك � َّل��ف منتخب
بالده اخل�سارة ( )2-1بالدقيقة
الأخ�ي��رة م��ن م �ب��اراة ال���س��وي��د،
ب�ت���ص�ف�ي��ات م��ون��دي��ال رو� �س �ي��ا
 .2018وخ�سر منتخب فرن�سا
من خط�أ للحار�س هوغو لوري�س
( )2-1لتخطف ال�سويد �صدارة
امل �ج �م��وع��ة الأوىل م��ن فرن�سا
بفارق الأهداف ،ولكل منهما 13
نقطة .وق��ال �أن�ط��وان غريزمان،
مهاجم �أتلتيكو مدريد" :لوري�س
ال ي���س�ت�ح��ق �أي ه �ج��وم عليه؛
لأن��ه طاملا �أنقذ منتخب فرن�سا،
ول��ن نفقد ال�ث�ق��ة ب��ه ،و�سيظهر

مب�ستواه احلقيقي يف املباريات
املقبلة"� .أما كيليان مبابي ،جنم
موناكو ال�شاب ،فقال�" :أي العب
معر�ض للخط�أ .ه��ذه امل��رة كان

ال��دور على لوري�س ،لكننا نعلم
�أنه حار�س مرمى قدير" .وتابع
"ارتكب خ�ط��أ ..لكن ل��ن نلقي
باللوم كله عليه ،رغم �أن اخلط�أ

كلفنا كثري ًا ،لكنه �سيعود هوجو
الذي نعرفه جيد ًا" .و�أ�شار بليز
ماتويدي ،الع��ب و�سط باري�س
�سان جريمان� ،إىل �أن اخل�سارة
�أمام ال�سويد م�س�ؤولية يتحملها
جميع الالعبني .ومن جهته ذكر
هوغو لوري�س� ،إن��ه مييل عادة
عندما تعود الكرة �إل�ي��ه ،للتقدم
بالكرة وترك املرمى خالي ًا ،لبناء
الهجمة من اخللف ،م�ؤكد ًا �أنها
خماطرة كبرية ،ويف هذه املرة،
كان املناف�س يقظ ًا لي�سدد الكرة
م�ب��ا��ش��رة م��ن منت�صف امللعب.
وو� �ص��ف ل��وري����س ه��ذا اخل�ط��أ
بـ"الكارثة" ،م���ش��دد ًا على �أن
ر�أ���س��ه �ستبقى م��رف��وع��ة رغ��م
ت�سببه بهذا ال�ه��دف ال��ذي جاء
يف الدقيقة (.)93

ب���ي���ل���ي���ه ي���ق���ل���ل م�����ن ق���������درات دي���ب���اال
برازيليا �/أيف
قل ��ل الأ�سطورة الربازيلي ��ة بيليه ،من قدرات
باول ��و ديب ��اال جن ��م يوفنتو� ��س واملنتخ ��ب
الأرجنتين ��ي ،واعت�ب�ره "�أق ��ل مم ��ا يح ��اول
النا�س تو�صيفه".
وق ��ال بيليه يف ت�صريح ��ات �أبرزتها �صحيفة
(كوري ��ري ديلل ��و �سب ��ورت) "�إن ��ه لي� ��س كما

يح ��اول النا�س الإيحاء ،هو �أقل مما ي�صفونه
دون �شك".
و�أ�ض ��اف بيلي ��ه " البع� ��ض يق ��ول �إن ��ه ق ��د
يكون خليف ��ة مارادونا ،ولكن ��ي ال �أرى �شيئ ًا
م�شرتك ًا بينهما �سوى �أنهما ي�ستخدمان القدم
الي�سرى".
ويع ��د باول ��و ديب ��اال� ،أح ��د جن ��وم الك ��رة

الإيطالية عل ��ى مدار املو�سمني الأخريين،
وجن ��ح يف حج ��ز موقع ��ه �ضم ��ن ت�شكيل
منتخ ��ب ب�ل�اده الأ�سا� ��س ،بف�ض ��ل ت�ألقه
الوا�ض ��ح م ��ع البيانكون�ي�ري خالل تلك
الف�ت�رة ،ما جعل ��ه حمط اهتم ��ام العديد
من الأندية الأوروبية ،على ر�أ�سها ريال
مدريد وبر�شلونة الإ�سبانيني.

عموده ��ا الفق ��ري م ��ن ا�صح ��اب اخل�ب�رة الذي
ّ
ف�ضلوا البقاء يف الت�شكيلة رغم اخلروج بخفي
حنني من �أمم افريقيا  2017حيث حلت تون�س
ثاني ��ة يف املجموع ��ة الثاني ��ة يف ال ��دور االول
خل ��ف ال�سنغال وخرجت م ��ن ربع النهائي على
يد بوركينا فا�سو (�صفر.)2-
ويت�أه ��ل ابط ��ال املجموع ��ات ال� �ـ 12م ��ع ثالثة
منتخبات �صاحبة اف�ضل مركز ثان والكامريون
امل�ضيفة اىل النهائيات .وتبدو فر�صة املنتخبني
العربيني كبرية يف الت�أهل قيا�س ًا على م�ستوى
املنتخب�ي�ن الآخرين يف ه ��ذه املجموعة النيجر
و�سوازيالند.
و�أع ��اد امل ��درب اجلدي ��د ملنتخ ��ب اجلزائ ��ر
اال�سب ��اين لوكا� ��س ال ��كازار الالعب�ي�ن �سفي ��ان
فيغ ��ويل وكارل جماين اىل �أوّ ل ت�شكيلة يعلنها
منذ تعيينه منت�صف ني�سان للمباراتني الوديّة
�ض ��د غينيا ( )1-2و�ضمن الت�صفيات االفريقية
�ض ��د توغو ،كم ��ا ا�ستدعى الكث�ي�ر من الالعبني
ال�شبان ابرزه ��م يو�سف عطال الذي �صعد للتو
مع فريقه بارادو اىل الدرجة الأوىل.
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وعقوده ��ا وبع�ضه ��م مت ��ورط يف
عق ��ود جتهي ��ز ون�ص ��ب حمط ��ات
الكهرباء يف عموم العراق.
و�أك ��د املخت� ��ص امل ��ايل� :أن انفاق
ع�ش ��رات امللي ��ارات عل ��ى قط ��اع
الكهرب ��اء دون حتقي ��ق ولو ن�سبة
�ضئيل ��ة ميكن �أن تقنع بها املواطن
ف�شل ذري ��ع يلفه الف�س ��اد .متابع ًا:
كنت م�ستب�ش ��ر ًا بالوزي ��ر اجلديد
خا�ص ��ة بع ��د ت�صريح ��ه يف الأيام
االوىل لت�سل ��م ال ��وزارة ب�ضرورة
�ش ��راء املنتج املحل ��ي من حموالت
الكهرب ��اء �صن ��ع من�ش� ��أة دي ��اىل
العام ��ة وا�س�ل�اك وكيب�ل�ات معمل
النا�صري ��ة .م�ست ��درك ًا :لك ��ن بع ��د
حني ك�شف عن نواياه يف ما ي�سمى
خ�صخ�ص ��ة اجلباية .م�ش ��دد ًا� :أن
هذه اخطر من الف�ساد �إذا ما طبقت
يف الوق ��ت احلا�ضر حي ��ث الف�ساد
ي�ضرب �أطناب م�ؤ�س�سات الدولة.

�إنفاق ( )40مليار دوالر كفيلة ب�إنتاج (� )80ألف ميكا واط!..

وزارة الكهرباء

بـ(� )15ألفتتميكاباهى
واط

وتتنكر

لوعودها ب�صيف
معتدل؟

ثمة اعالن ي�شير الى اطفاء الكهرباء حين يقوم �أحد ال�شباب تعديل هندامه الرتباطه
عبر فوا�صل �إعالنات �إحدى القنوات الم�صريةّ ،
ثوان فقط ،وفي العام المقبل لن
بموعد عمل وربما موعد غرامي ،لحظة تذمره ينط من المر�آة �شبيه له يخبره �أن الكهرباء انطف�أت
ٍ
تنطفئ ولو لحظة واحدة فقد �شرعت الحكومة ببناء اكبر محطة توليد كهربائية في ال�شرق الأو�سط (نووية) و�إن الكهرباء �ستكون �شبه
ً
قليال من ال�صبر.
مجانية فقد نحتاج
 ق�سم التحقيقات
الوزير يعاقب دياىل
من ��ذ ت�سعين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي
والعراق يعاين م ��ن �أزمة كهرباء،
رغم �إنف ��اق نحو  40ملي ��ار دوالر
عل ��ى ه ��ذا القطاع ،خ�ل�ال �سنوات
ما بعد االحتالل الأمريكي ،ح�سب
تقاري ��ر ر�سمية ،ويعت�ب�ر من �أكرث
القطاعات ف�س ��اد ًا ب�سبب امل�شاريع
الت ��ي حت ��ال �إىل �ش ��ركات ع�ب�ر
و�سطاء تابع�ي�ن �إىل �أحزاب وكتل
�سيا�سي ��ة متنفذة و�شركات حمددة
هي من تتوىل تنفيذ هذه امل�شاريع
عرب امل�س�ؤول�ي�ن الفا�سدين ،ح�سب
برملانيني وخرباء اقت�صاد.
يف الأي ��ام املا�ضي ��ة وم ��ع ارتف ��اع
درج ��ات احل ��رارة زادت �ساع ��ات
القط ��ع غ�ي�ر املربم ��ج للكهرب ��اء،
ف� ً
ضال عن اتخ ��اذ اجراءات جديدة
م ��ن قب ��ل ال ��وزارة ح�سبم ��ا ب نّ
�ّي�
النا�شط امل ��دين ابراهيم احمد من
�سكنة حمافظة دياىل� ،إذ نّ
بي �أن ما
ال يعرفه املواط ��ن الب�سيط بدياىل
توج ��د ثالث حم ��والت ( )400كي
يف �أي ،ت�ستطي ��ع تغذية املحافظة

خمت�ص مايل :انفاق
ع�شرات املليارات على
قطاع الكهرباء دون
حتقيق ولو ن�سبة �ضئيلة
ميكن �أن تقنع بها
املواطن ف�شل ذريع يلفه
الف�ساد ،كنت م�ستب�شراً
بالوزير اجلديد خا�صة
بعد ت�صريحه يف الأيام
االوىل لت�سلم الوزارة
ب�ضرورة �شراء املنتج
املحلي من حموالت
الكهرباء �صنع من�ش�أة
دياىل العامة وا�سالك
وكيبالت معمل
النا�صرية.

يف الأق ��ل �ساعتني قط ��ع و�ساعتني
جتهيز .م�ضيف ًا :اال �أن الوزير �أمر
ب�إطف ��اء هذه املحوالت عقوبة على
تفجري �أحد الأبراج الناقلة للطاقة
الكهربائي ��ة يف جب ��ال حمري ��ن.
وابق ��اء حمول ��ة واح ��دة خلطوط
الط ��وارئ ..متابع� � ًا :والدلي ��ل
حت ��ى اخلطوط الت ��ي موقعها قبل
االب ��راج املفج ��رة الآن م�شمول ��ة
بالقطع!!..
قب ��ل �سن�ي�ن مت ان�ش ��اء حمط ��ة
املن�صوري ��ة الغازي ��ة يف حمافظة
دي ��اىل  ..بتكلف ��ة اك�ث�ر م ��ن 500
ملي ��ون دوالر عل ��ى م ��دار ث�ل�اث
�سن ��وات م ��ن العم ��ل بالق ��رب من
حق ��ول غ ��از املن�صوري ��ة لأج ��ل
�س ��د النق� ��ص احلا�ص ��ل يف الطاقة
الكهربائي ��ة  ..لك ��ن اىل ح ��د ه ��ذه
اللحظ ��ة واملحط ��ة متوقف ��ة ع ��ن
العمل ومل ت ��در توربيناتها بحجة
ع ��دم توف ��ر الوق ��ود ال ��كايف رغم
وقوعه ��ا ق ��رب اك�ب�ر حق ��ل غ ��از
طبيع ��ي علم� � ًا �أن ��ه مت االنتهاء من
هذا امل�ش ��روع ب�شكل كامل يف يوم
.26/10/2016
م�سل�سل الأعطال
والأحمال
وزارة الكهرب ��اء يف كل مو�س ��م
تتعهد بالق�ضاء على االزمة وتوفري
الكهرب ��اء لكنه ��ا ه ��ذا املو�س ��م مل
تتعهد بذلك بق ��در تعهدها بامل�ضي
يف خ�صخ�ص ��ة قط ��اع الكهرب ��اء
رغ ��م موج ��ات الرف� ��ض ال�شعب ��ي
لتعود ه ��ذه املرة اىل عذر االعطال
واالحمال الزائدة.
املواط ��ن احم ��د �سام ��ي ذك ��ر �أن،
توف�ي�ر الكهرب ��اء مطل ��ب ب�سي ��ط
ومه ��م وم�ش ��روع ل ��كل املواطنني.
مردف ًا :وتكمن �أهميته لأنه �أ�سا�س
ال�صناع ��ة والزراع ��ة املتط ��ورة
و�أ�سا�س حت�سن اخلدمات وتطور
ال�سياحة وو�سائل النقل .م�ضيف ًا:
وكل هذا يعن ��ي حما�صرة البطالة
والدف ��ع باجت ��اه تق ��دم الدرا�س ��ة
وطلب العلم واملعرف ��ة وهذا يدفع
بالعقل اجلمعي للتطور والتقدم.
فيما بيّنت املواطنة ميعاد حم�سن،

توفري الكهرباء مطلب
ب�سيط ومهم وم�شروع
لكل املواطنني .مردف ًا:
وتكمن �أهميته لأنه
�أ�سا�س ال�صناعة
والزراعة املتطورة
و�أ�سا�س حت�سن اخلدمات
وتطور ال�سياحة وو�سائل
النقل ،وكل هذا يعني
حما�صرة البطالة
والدفع باجتاه تقدم
الدرا�سة وطلب العلم
واملعرفة وهذا يدفع
بالعقل اجلمعي للتطور
والتقدم.

تخل ��ي املواط ��ن العراق ��ي ع ��ن كل
احالم ��ه بال�سف ��ر واال�صطي ��اف
واكتف ��ى بطل ��ب توف�ي�ر الكهرب ��اء
�صيف ًا .مو�ضحة� :أن هناك ترابط ًا
غريب ًا بني ارتفاع درجات احلرارة
وزي ��ادة �ساع ��ات القط ��ع خا�ص ��ة
يف اوق ��ات ال ��ذروة .مت�سائل ��ة:
اي ��ن خط ��ط وزارة الكهرباء واين
اخلرباء الذي ��ن يتقا�ضون املاليني
واي ��ن جه ��ود وكالء ال ��وزارة
وغريه ��م م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن الذي ��ن
يتقا�ض ��ون �شت ��ى االمتيازات دون
تقدمي �أيّ جمهود وعمل ملمو�س.
احلكومة املحلية تطالب
املركزية ؟!
نتيج ��ة تزاي ��د املطالب ��ات بتوفري
الكهرب ��اء واطالق حملة وها�شتاك
نريد -كهرباء عرب موقع التوا�صل
االجتماع ��ي الفي� ��س ب ��وك ،ع ��زا
حماف ��ظ بغداد عطوان العطواين،
زي ��ادة انقط ��اع الكهرب ��اء يف
العا�صم ��ة ،اىل التج ��اوز عل ��ى
احل�ص ��ة املقررة ،مطالب� � ًا اجلهات
املعني ��ة بزي ��ادة ح�صة بغ ��داد من
الكهرباء.
وقال العطواين يف بيان �صحايف
اطلعت عليه (امل ��دى) �إن احلكومة
االحتادي ��ة ووزارة الكهرب ��اء،
مطالب ��ة باحلد من عملي ��ة ت�صدير
ح�ص ��ة الطاقة املجه ��زة للعا�صمة.
م�ضيف� � ًا� :أن العا�صم ��ة تع ��اين من
قل ��ة وا�ضح ��ة ب�ساع ��ات جتهي ��ز
الطاق ��ة الكهربائية ،مم ��ا ادى اىل
زيادة معاناة املواط ��ن البغدادي.
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن قلة الطاقة املجهزة
للعا�صمة اث ��رت �سلب ًا يف حمطات
الت�شغيل اخلا�ص ��ة مب�شاريع املاء
وهذا االمر كان �سبب ًا لتفاقم م�شكلة
�شح املاء يف مناطق الأطراف.
و�أو�ضح العطواين� ،أن قلة جتهيز
الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف العا�صمة،
ب�سب ��ب التج ��اوز عل ��ى احل�ص ��ة
املقررة لبغ ��داد .مطالب ًا :احلكومة
املركزية ووزارة الكهرباء ب�إعطاء
العا�صم ��ة ا�ستحقاقه ��ا من �ساعات
التجهي ��ز .داعي� � ًا :وزارة الكهرباء
ومديرياته ��ا يف العا�صم ��ة،

بتكثيف حمالته ��ا اخلا�صة ب�إزالة
التجاوزات على ال�شبكات الناقلة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حما�سب ��ة املتجاوزين
بالقانون وتوفري جميع املتطلبات
الالزم ��ة الت ��ي حت ��د م ��ن تل ��ك
التجاوزات.
الوزارة تتعهد وتخلف؟!
رجح ��ت ارتف ��اع
وزارة الكهرب ��اء ّ
انت ��اج الطاق ��ة يف الب�ل�اد اىل
( )15الف ميغ ��اواط خالل مو�سم
ال�صيف املقبل ،م�شرية اىل �أن تلك
الزيادة �ست�ضمن جتهيز املواطنني
ب� �ـ (� )20ساعة يومي� � ًا .كما وعدت
املواطن�ي�ن ،وذك ��ر الناط ��ق با�س ��م
ال ��وزارة م�صع ��ب املدر� ��س يف
ت�صري ��ح �صح ��ايف� :أن ال ��وزارة
ا�ستنفرت منذ مدة جهودها لت�أهيل
ع ��دد م ��ن الوح ��دات التوليدية يف
خمتل ��ف املحط ��ات الكهربائية يف
عم ��وم البالد ل�ضم ��ان دخولها اىل
اخلدمة قبل �شه ��ر رم�ضان املبارك
وف�ص ��ل ال�صي ��ف ،م�ش�ي�ر ًا اىل
�أن دخ ��ول تل ��ك املحط ��ات �سريفع
االنت ��اج اىل  15ال ��ف مي ��كا واط،
م ��ا ي�ساع ��د يف جتهي ��ز املواطنني
بالتي ��ار الكهربائ ��ي اف�ض ��ل م ��ن

ال�صيف املا�ضي.و�أ�ضاف املدر�س:
�أن التجهي ��ز يف املحافظ ��ات
الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة �سيتجاوز
الع�شري ��ن �ساع ��ة ،اما يف حمافظة
بغ ��داد ف�ستجهّز قبل ال�صيف ب�ألف
مي ��كا واط م ��ن حمط ��ة ب�سماي ��ة
اال�ستثماري ��ة ،لي�صب ��ح حج ��م
الطاق ��ة الوا�صل ��ة اليه ��ا ،4500
الفت� � ًا :اىل �أن تل ��ك الزيادة �سرتفع
�ساعات التجهي ��ز يف العا�صمة ،ال
�سيم ��ا �أن احلاجة تق ��در بــ � 6آالف
ميكا واط.
ودع ��ا املدر� ��س املواطن�ي�ن اىل
االلت ��زام برت�شي ��د الطاق ��ة وع ��دم
التج ��اوز عل ��ى �شب ��كات التوزيع،
م ��ن اج ��ل امل�ساهم ��ة الفاعل ��ة
بتح�س�ي�ن و�ض ��ع التجهي ��ز يف
بغ ��داد واملحافظ ��ات ،مبين� � ًا �أن،
عملي ��ات التجاوز والع�شوائية يف
ا�ستخدام الكهرباء ت�سببتا بوجود
�ضائعات بالطاقة املنتجة تتجاوز
ال� �ـ  65باملئ ��ة ،ما جع ��ل احلكومة
تلج� ��أ اىل جترب ��ة ال�شراك ��ة م ��ع
اال�ستثم ��ار يف قط ��اع التوزيع يف
بغداد واملحافظ ��ات بعد ان اثبتت
جناحها يف عدد من املناطق.
 10مليارات دوالر
للمولدات
وزارة الكهرب ��اء �سبق و�أن اعلنت
يف وق ��ت �ساب ��ق �أن قيم ��ة املبال ��غ
الت ��ي ي�سددها املواطن ��ون �سنوي ًا
اىل ا�صح ��اب املول ��دات الأهلي ��ة
واحلكومية ،ت�صل اىل  10مليارات
دوالر ،م�ؤكدة �أن خ�صخ�صة قطاع
التوزيع هي احل ��ل الأمثل لإيقاف
هذا اال�ستنزاف ملداخيل املواطنني
واقت�ص ��اد الب�ل�اد� ،إذ توف ��ر 7
مليارات ون�صف املليار دوالر.
م�صطف ��ى ج ��واد مهند� ��س كهرباء
ب نّ
�ّي� لـ(امل ��دى) ب ��دل �أن تعت ��ذر
الدول ��ة من �سوء تق ��دمي اخلدمات
اىل املواط ��ن وا�ﻷ �ض ��رار الكث�ي�رة
الت ��ي ا�صي ��ب ويُ�صاب به ��ا يومي ًا
ج ��راء ذل ��ك� ،ص ��ارت ت�سع ��ى اىل
خ�صخ�ص ��ة جباي ��ة الكهرب ��اء
ب�ش ��كل ﻻ يتف ��ق مع حقيق ��ة �أجور
وا�سته�ل�اك هذه اخلدم ��ة .متابع ًا:

�ضاربة عر� ��ض احلائط كل حقوق
املواط ��ن وظروف ��ه ومالب�س ��ات
حياته الت ��ي كان النظام �سبب ًا فيها
وواقع ��ه امل ��ادي املعي�ش ��ي املزري
ودون ا�ﻷ خ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار
احلالة املعي�شي ��ة للطبقة الو�سطى
والفق�ي�رة يف ت�سع�ي�رة الكهرب ��اء
اجلديدة التي تروم تطبيقها.
و�أو�ضح جواد� :أن وزارة الكهرباء
�سبق و�أن انفقت قرابة ( )40مليار
دوالر عل ��ى ان�شاء حمط ��ات توليد
للطاق ��ة الكهربائي ��ة لكنه ��ا ف�شل ��ت
بالو�ص ��ول اىل رق ��م اال�سته�ل�اك
املحل ��ي رغ ��م توع ��د امل�س�ؤول�ي�ن
بت�صدير الكهرباء العراقية .الفت ًا:
اىل �أن الوزارة اعلنت انها �ست�صل
اىل انت ��اج ( )15مي ��كا واط وهذا
الرقم ال يوازي املبلغ الذي �صرف
وخ�ص� ��ص للطاق ��ة الكهربائي ��ة.
مبين� � ًا� :أن كلف ��ة تولي ��د ()1000
مي ��كا واط ( )500ملي ��ون دوالر
ووف ��ق املبل ��غ ال ��ذي �ص ��رف على
الكهرب ��اء يفرت�ض تولي ��د  80الف
مي ��كا واط .م�ؤكد ًا� :أن بثلث املبلغ
ميكن توفري طاقة تكفي العراق.
امل�س�ؤولون ال يرغبون
بحل امل�شكلة
وبه ��ذا ال�ش� ��أن وق ��ع وزي ��ر
الكهرب ��اء قا�س ��م الفه ��داوي ،يف
مق ��ر جمل� ��س ال ��وزراء عق ��د ًا م ��ع
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «جرنال
�إلكرتي ��ك» الأمريكي ��ة �ستيف يولز
لإن�شاء حمطتني للكهرباء جنوبي
العراق.
وذك ��ر املكت ��ب الإعالم ��ي لرئي� ��س
ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي ال ��ذى
ح�ضر مرا�سيم توقي ��ع عقد �إن�شاء
حمطتي تولي ��د الطاقة الكهربائية
يف حمافظت ��ي «ذي ق ��ار واملثن ��ى»
بطاق ��ة �إجمالي ��ة  1500مي ��كا
واط ،ومبع ��دل  750مي ��كا واط
ل ��كل حمط ��ة ،وبتكلف ��ة �إجمالي ��ة
بلغ ��ت ملي ��ار ًا و 49مليون ًا و400
�أل ��ف دوالر �أمريك ��ي ،و�سيت ��م
م ��ن خ�ل�ال العق ��د توف�ي�ر فر� ��ص
عم ��ل للعراقي�ي�ن ،وتعه ��د ال�شركة
بال�صيانة للمحطات املوجودة مما

قبل �سنني مت ان�شاء
حمطة املن�صورية
الغازية يف حمافظة
دياىل  ..بتكلفة اكثـر
من  500مليون دوالر على
مدار ثالث �سنوات من
العمل بالقرب من حقول
غاز املن�صورية لأجل
�سد النق�ص احلا�صل يف
الطاقة الكهربائية ..
لكن اىل حد هذه اللحظة
واملحطة متوقفة
عن العمل ومل تدر
توربيناتها بحجة عدم
توفر الوقود الكايف.

ي�ساعد يف توفري  2000ميكا واط
لل�شبكة الوطنية للكهرباء.
وف ��ق ما ج ��اء يف اخل�ب�ر املن�شور
على موقع الوزارة االلكرتوين �أن
كلف ��ة ( )1000مي ��كا واط اقل مما
ذك ��ره املهند�س م�صطفى جواد ،ما
يعني ان حج ��م ال�سرقات والف�ساد
اك�ب�ر يف قط ��اع الكهرب ��اء ح�سبما
ب نّ
�ّي� املخت�ص امل ��ايل لطيف حممد
ده� ��ش لـ(امل ��دى) �أن املتنفذين يف
وزارة الكهرب ��اء ال يرغب ��ون بحل
م�شكل ��ة الكهرب ��اء ،و�أن تخطي ��ط
و�إدارة ه ��ذا املل ��ف مل ت�ب َ
�ن عل ��ى
درا�س ��ات وجتارب مع� �دّة من قبل
خ�ب�راء وخمت�ص�ي�ن �إن كان ��وا يف
قطاع ��ي التولي ��د والتجهي ��ز �أو
القطاع املايل الذي ميكن �أن ير�سم
�سيا�سة مالية �صحيحة .مو�ضح ًا:
�أن كبار امل�س�ؤولني واملتنفذين يف
الدولة وجتار املولدات الكهربائية
وادواته ��ا االحتياطي ��ة يتحكمون
مبقادي ��ر عمل الوزارة وميزانيتها

رف�ض اخل�صخ�صة بهذا
ال�شكل
ا�ستن ��اد ًا اىل ن� ��ص امل ��ادة 110
و 114و 115م ��ن د�ست ��ور
جمهوري ��ة الع ��راق ل�سن ��ة 2005
م ��ن ح ��ق جمال� ��س املحافظ ��ات
رف� ��ض خ�صخ�صة قط ��اع الكهرباء
 ،والأبع ��د م ��ن ذلك ،له ��ا احلق يف
ادارة مل ��ف قط ��اع الكهرب ��اء .د.
عزيز الدفاع ��ي نّ
بي لع َّل واحد ًا من
الأ�سب ��اب الرئي�س ��ة الرتف ��اع كلفة
الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف الع ��راق
يعود اىل ال�سيا�سات اال�ستثمارية
اخلاطئ ��ة يف ه ��ذا القط ��اع والتي
ت�سبب ��ت بخ�سائر فادحة لالقت�صاد
العراق ��ي .م�ضيف� � ًا :والت ��ي يل ��زم
املواطن العراقي بتحملها يف ذات
الوقت التي ين ��زف فيه دم ًا للدفاع
ع ��ن وطن ��ه ومي ��ر فيه ��ا الع ��راق
ب�أزم ��ة تراجع عوائ ��د النفط دون
�أن �أتنا�س ��ى النه ��ب والف�ساد الذي
جع ��ل ه ��ذا القط ��اع مث ��ل ح ��وت
يبتلع ع�شرات امللي ��ارات .متابع ًا:
والتي م ��ن ال�سهل على �أيّ مواطن
مقارنته ��ا ب ��دول جم ��اورة ليعرف
ه ��ذا اخللل الكب�ي�ر يف ا�سعار بيع
الكهرباء مادام ��ت احلكومة غارقة
يف م�شاكله ��ا وت ��دار �ش�ؤونه ��ا من
قب ��ل الكثريي ��ن مم ��ا ال يفقه ��ون
�شيئ ًا.
وا�سرت�س ��ل الدفاع ��ي :فب ��د ًال م ��ن
اللج ��وء اىل اال�ستثمار احلكومي
روّ جت فكره اال�ستثم ��ار الأجنبي
يف الكهرب ��اء عل ��ى �أن ت�ش�ت�ري
احلكوم ��ة �إنت ��اج تل ��ك املحط ��ات.
م�ست ��درك ًا :لكن الحظ ��وا وفق �أي
�ش ��روط جمحف ��ة ج ��رى التعاق ��د:
ت ��زود هيئة اال�ستثم ��ار احلكومية
الأر� ��ض للمحط ��ات .م�ش ��دد ًا:
وبع ��د �إكمال الإن�ش ��اء تقدم وزارة
النف ��ط الوق ��ود جمان� � ًا لت�شغيله ��ا
وتك ��ون بعده ��ا وزارة الكهرب ��اء
ملزم ��ة ب�شراء الطاق ��ة املزوّ دة من
تلك املحط ��ات ب�أ�سع ��ار عالية جد ًا
ولف�ت�رات طويل ��ة رغ ��م �أن كلف ��ة
بع�ض املحطات اقل من �سعر �شراء
الكهرباء ل�سنة واحدة.
باب ف�ساد ومتاهة
جديدة
عالء الفا�ض ��ل مهند�س كهرباء نّ
بي
لـ(امل ��دى) املتع ��ارف عليه �أن اغلب
دول العامل عندما تريد خ�صخ�صة
قطاع الكهرب ��اء ف�إنها تقوم ب�إبرام
عق ��ود الب ��وت (� ) B.o.Tأي
ا�ستثم ��ار قط ��اع االنت ��اج للطاق ��ة
الكهربائي ��ة م ��ن قب ��ل م�ستثمري ��ن
والدولة ت�شرتي الكهرباء وتبيعها
ب�سعر .الفت ًا :اىل انها ت�ستطيع �أن
توفر الكهرباء ب�أ�سعار منا�سبة من
خالل بع� ��ض الت�سهيالت يف العقد
مثل االعف ��اء ال�ضريبي والكمركي
�أو بي ��ع وق ��ود الت�شغي ��ل ب�أ�سع ��ار
مدعومة.
وا�ستط ��رد الفا�ضل :ام ��ا ا�ستثمار
قط ��اع التوزي ��ع واجلباي ��ة فه ��و
الف�س ��اد بعينه وذل ��ك لأن اال�سعار
املرتفع ��ة ل�سع ��ر االمب�ي�ر الواح ��د
وه ��و م ��ا يع ��ادل زي ��ادة ب�أج ��ور
الكهرباء وب�أ�ضعاف عما كان عليه
ف ��ى ال�سابق .م�ؤك ��د ًا� :أن التحجج
برت�شي ��د ا�ستهالك الطاق ��ة كمربر
للف�س ��اد هو حمط �سخرية والأكرث
غراب ��ة �أن وزارة الكهرب ��اء تدّعي
انها ال ت�ستطيع جباية الأموال من
املواطنني و�إن امل�ستثمر قادر على
ذلك من خ�ل�ال اللجوء اىل القوات
الأمنية �أو الق�ضاء .مت�سائ ًال :ملا ال
ت�ستعني وزارة الكهرباء باجلهات
الأمنية والق�ضاء يف اجلباية مثلما
يروم ذلك امل�ستثم ��ر .م�ؤكد ًا :لذلك
ف�إن ا�ستثم ��ار وخ�صخ�ص ��ة قطاع
الكهرب ��اء ب ��اب من اب ��واب الف�ساد
الكب�ي�ر وحماولة ادخ ��ال املواطن
يف متاهة جديدة بعد الإرهاب.
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عربي ودولي

ال�سعودية والبحرين والإمارات يرحبون بت�صريحات ترامب
ب�ش�أن "متويل قطر للإرهاب"

 وزير خارجية قطر  :لن ن�ست�سلم  ،و لن نقبل الو�صاية ،ولن نتفاو�ض على ما هو مرتبط ب�سيادتنا
� أردوغ��ان يدعو حلل اخلالف مع الدوح��ة قبل نهاية رم�ضان ومو�سكو تدع��و لتخفيف املواجهة
رحبت ال�سعودية والبحرين�،أم�س ال�سبت ،بت�صريحات الرئي�س الأميركي ،دونالد ترامب ،التي طالب فيها قطر بوقف
تمويل الإرهاب على حد تعبيره.
للتطرف".
وكانت دولة الإمارات قد �أ�شادت الجمعة بـ"زعامة ترامب في تحدي دعم قطر المثير للقلق
ّ
 الريا�ض -وا�شنطن -مو�سكو/
�أ.ف.ب  -رويرتز
لك ��ن ال ��دول الث�ل�اث مل تعل ��ق عل ��ى
ت�صريح ��ات منف�صلة لوزي ��ر اخلارجية
الأمريكي ،ريك�س تيلر�سون ،حثهم فيها
عل ��ى تخفيف احل�صار ال ��ذي يفر�ضونه
عل ��ى قط ��ر ،وال ��ذي و�صف ��ه بالعائ ��ق
�أم ��ام احلمل ��ة الع�سكري ��ة الت ��ي تقودها
وا�شنطن �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية،
وامل�ؤثر �سلبا على ال�شعب القطري.
وج ��اءت ت�صريح ��ات ترام ��ب بالتزامن
مع ان�ضمام وا�شنط ��ن �إىل جهود دولية
مكثفة ،ترمي ل ��ر�أب ال�صدع العميق بني
حلفائها اخلليجي�ي�ن ،الذي تفاقم لي�صل
�إىل �أ�س ��و�أ �أزم ��ة دبلوما�سي ��ة ت�شهده ��ا
املنطقة .
واته ��م ترام ��ب دول ��ة قط ��ر ،اجلمع ��ة،
ب�أنه ��ا مم ��ول للإره ��اب عل ��ى "م�ستوى
ع ��ال" ،يف الوق ��ت الذي ح ��ذرت وزارة
الدف ��اع الأمريكي ��ة "البنتاغون" ووزير
اخلارجية الأمريكي ،ريك�س تيلر�سون،
م ��ن الآث ��ار الع�سكري ��ة والتجاري ��ة
والإن�سانية للح�صار ،الذي فر�ضته عدة
دول عربية وغريها على قطر.
وبع ��د قط ��ع عالقاتها م ��ع قط ��ر االثنني
املا�ضي� ،أعلنت ال�سعودي ��ة �أنها ملتزمة
بـ"حت ��رك حا�س ��م و�سري ��ع لقط ��ع كاف ��ة
م�صادر متويل الإرهاب" ،وذلك يف بيان
بثت ��ه وكالة الأنب ��اء ال�سعودية الر�سمية
من�سوبا �إىل م�صدر ر�سمي.
وتنف ��ي قط ��ر االتهام ��ات له ��ا بدعمه ��ا
الإرهاب ،لكن جريانها اخلليجيني ر�أوا
يف ت�صريحات ترام ��ب تعزيزا ملوقفهم،
وللعقوبات التي فر�ضوها على الدوحة
االثنني املا�ضي.
وقال يو�س ��ف العتيبة� ،سف�ي�ر الإمارات
ل ��دى الوالي ��ات املتح ��دة" :اخلط ��وة
التالية هي �أن تق ��ر قطر بهذه املخاوف،
وتلت ��زم ب�إع ��ادة التفك�ي�ر يف �سيا�ساتها
الإقليمي ��ة" .و�أ�ض ��اف يف ت�صريح ��ات
لوكالة الأنباء الر�سمية الإماراتية" :هذا
ميثل الأ�سا�س ال�ضروري لأي نقا�ش".
و�أ�ش ��ار بي ��ان �آخ ��ر لوكال ��ة الأنب ��اء
ال�سعودية لدع ��وة تيلر�سون قطر لوقف
دعمه ��ا للإره ��اب ،لكن ��ه مل ي�ش ��ر �إىل
ت�صريحات ��ه ب� ��أن الأزمة ت�ض ��ر بال�شعب
القطري وتعرقل االتفاقات االقت�صادية،
وت�ض ��ر مبحارب ��ة الوالي ��ات املتح ��دة

سـاعة

لندن

م�ست�شارا "ترييزا ماي" يعلنان
ا�ستقالتهما من من�صبيهما بعد
االنتخابات العامة
�أعل ��ن م�ست�ش ��ارا رئي�س ��ة ال ��وزراء
الربيطانية ترييزا م ��اي ،امل�س�ؤولني
ع ��ن �إع ��داد برناجمه ��ا االنتخابى نك
تيموت ��ي ،وفيونا هي ��ل ،ا�ستقالتهما
من من�صبيهما بعد االنتخابات العامة
التي خ�سر فيه ��ا املحافظون الأغلبية
املطلقة يف جمل�س العموم.
وذك ��رت هيئ ��ة الإذاع ��ة الربيطاني ��ة
"ب ��ى بى �س ��ي" �أم� ��س ال�سب ��ت� ،أن
ه ��ذه اال�ستقالة جاءت بع ��د �أن طالب
قيادي ��ون حمافظ ��ون من م ��اي �إقالة
م�ست�شاريه ��ا ،و�إال ف�إنه ��ا �ستواج ��ه
معار�ضة داخلي ��ة على زعامة احلزب
وقيادة احلكومة.
وو�ص ��ف �أح ��د كب ��ار �شخ�صي ��ات

املحافظ�ي�ن الربنام ��ج ال ��ذي �أع ��ده
م�ست�ش ��ارا ماي ب�أن ��ه �أ�س ��و�أ برنامج
انتخابي يف التاريخ ،فيما قالت ماي
�إنها �ستبقى يف من�صبها رغم من عدم
ح�صول حزبها على الأغلبية املطلقة.
وكان عل ��ى املحافظ�ي�ن ك�س ��ب 326
مقعدا لت�شكي ��ل حكومة دون حتالف،
ولكنه ��م الي ��وم بحاج ��ة �إىل  8مقاعد
�إ�ضافية.
ويتوق ��ع �أن تعل ��ن م ��ا dحكومته ��ا
اجلدي ��دة بعد مفاو�ض ��ات مع احلزب
الدميقراطي الوح ��دوي الذي ح�صل
عل ��ى  10مقاع ��د ،وال ��ذي تتعر� ��ض
النتق ��ادات ب�سب ��ب اتفاقه ��ا املبدئ ��ي
معه.

انقرة
تركيا حتب�س م�س�ؤول منظمة العفو
الدولية فـي انتظار حماكمته
تنظيم الدولة الإ�سالمية.
وقال ��ت ال�سعودي ��ة �إن حتركه ��ا
ج ��اء تبع ��ا لنتائ ��ج القم ��ة الأمريكي ��ة
العربي ��ة الإ�سالمي ��ة ،الت ��ي عق ��دت يف
الريا� ��ض ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،حي ��ث �ألقى
الرئي� ��س ترام ��ب خطابا ح ��ول حماربة
"االرهاب".
و�أكدت دول ��ة البحرين "�ضرورة التزام
قط ��ر بت�صحي ��ح �سيا�ساته ��ا ،لالنخراط
بطريق ��ة �شفاف ��ة يف جه ��ود مكافح ��ة
الإرهاب" ،وذل ��ك ح�سبما جاء يف وكالة
الأنباء الر�سمية البحرينية.
وقال ترام ��ب �إنه �ساعد عل ��ى التخطيط
له ��ذا التحرك �ضد قطر ،رغم �أن م�س�ؤوال
رفي ��ع امل�ستوى ب ��الإدارة الأمريكية قال
لوكال ��ة رويرتز للأنب ��اء يف وقت �سابق
م ��ن الأ�سبوع اجل ��اري� ،إن وا�شنطن مل
تتل ��ق �أي معلوم ��ات م ��ن ال�سعودي ��ة �أو
الإمارات ،خ�ل�ال زيارة ترام ��ب ،ب�أنهما
�ستقطع ��ان عالقاتهم ��ا الدبلوما�سية مع
قطر.
و�أمهل ��ت ال ��دول اخلليجي ��ة الث�ل�اث
مواطن ��ي قط ��ر عل ��ى �أرا�ضيه ��ا مهل ��ة
�أ�سبوعني للمغادرة ،وحظرت الطائرات
القطري ��ة م ��ن التحلي ��ق يف �أجوائه ��ا،

كما �أغلق ��ت ال�سعودي ��ة حدودها الربية
الوحي ��دة �أم ��ام قط ��ر الت ��ي متث ��ل �شبه
جزي ��رة .وو�ص ��ل وزي ��ر اخلارجي ��ة
القط ��ري ،حمم ��د ب ��ن عب ��د الرحم ��ن �آل
ث ��اين� ،إىل مو�سك ��و ال�سب ��ت بع ��د �أن
�أج ��رى حمادث ��ات يف �أملاني ��ا اجلمع ��ة،
وذل ��ك �ضمن جول ��ة �أوروبية يب ��دو �أنها
تهدف حل�ش ��د الدعم للدوح ��ة .وقد جدّد
وزير اخلارجية القطري  ،يف حوار مع
قناة "رو�سيا اليوم" ، ،مواقف الدوحة
�إزاء ع ��دم اال�ست�س�ل�ام �أم ��ام احلمل ��ة
التي تتع ّر� ��ض لها ،من حم ��ور �أبوظبي
ـ� �ـ الريا�ض ـ� �ـ القاهرة ـ� �ـ املنام ��ة ،م�شدّد ًا
عل ��ى �أنّ قط ��ر لن تقب ��ل الو�صاي ��ة ،ولن
تتفاو�ض عل ��ى ما هو مرتبط ب�سيادتها،
و�أنه ��ا م�ستع ��دة للتفاو�ض فقط حول ما
يتع ّلق بالأمن اجلماعي ملجل�س التعاون
اخلليج ��ي ،راف�ض� � ًا الإعالن ع ��ن الي�أ�س
من الو�ساطة الكويتية.
ورد ًا عل ��ى �س� ��ؤال ،ح ��ول القاع ��دة
الع�سكري ��ة الرتكي ��ة التي اتفق ��ت �أنقرة
والدوح ��ة عليه ��ا ع ��ام  ،2014ويجري
تفعي ��ل االتف ��اق الي ��وم ،ق ��ال وزي ��ر
اخلارجي ��ة �إنّ "قط ��ر م�ساح ��ة متاح ��ة
للتعام ��ل ع�سكري� � ًا مع �أي دول ��ة تريدها

وف ��ق �سيادته ��ا" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل وج ��ود
تع ��اون ع�سك ��ري ب�ي�ن قط ��ر وتركي ��ا
وفرن�سا وبريطانيا والواليات املتحدة،
وم ��ع كثري م ��ن ال ��دول الأخ ��رى "وهذا
قرار �سيادي".
م ��ن جهة �أخ ��رى ،نفى الوزي ��ر القطري
ني ��ة ب�ل�اده ت�شكي ��ل حم ��ور جدي ��د يف
املنطق ��ة ترك ��ي ــ �إي ��راين ــ قط ��ري ،على
اعتب ��ار �أنّ "املنطق ��ة ال تتحم ��ل �أزم ��ات
جدي ��دة ودول جمل� ��س التع ��اون كان ��ت
مركز اال�ستقرار يف املنطقة ،ودولة قطر
لن تكون مركز ًا لعدم اال�ستقرار".
وو�ص ��ف الوزير القطري ق ��رارات قطع
العالق ��ات م ��ع ب�ل�اده ب�أ ّنه ��ا "ق ��رارات
عقاب جماع ��ي لل�ضغط على الدوحة يف
�أم ��ور ال نعرفها حت ��ى الآن" ،حم ّذر ًا من
�أنّ "الإج ��راءات �ضد دول ��ة قطر تخلخل
ا�ستقرار منطقة اخلليج".
و�ش� �دّد عل ��ى �أنّ "م ��ا بُني م ��ن �سيا�ستنا
�سيبق ��ى كما هو .نريد عالق ��ات �إيجابية
م ��ع �إي ��ران لك ��ن وف ��ق مبادئن ��ا ،ولدينا
خالفات مع �إيران ويجب �أن نحلها".
م ��ن جانب اخر قال وزير خارجية تركيا
مول ��ود جاوي�ش �أوغلو ي ��وم ال�سبت �إن
الرئي�س رجب طيب �إردوغان �أبلغ وزير

صحافة عالمية

اخلارجي ��ة البحرين ��ي ب�ض ��رورة ح ��ل
اخل�ل�اف بني قطر وال ��دول العربية قبل
نهاية �شهر رم�ضان.
و�أ�ضاف خالل م�ؤمت ��ر �صحفي م�شرتك
مع وزي ��ر اخلارجية البحرين ��ي ال�شيخ
خال ��د بن �أحم ��د بن حمم ��د �آل خليفة �أن
تركي ��ا �ستوا�صل اجله ��ود الرامية حلل
اخلالف يف الوقت الذي تواجه فيه قطر
عزل ��ة من عدد م ��ن ال ��دول العربية التي
اتهمتها بدعم الإرهاب.
وق ��ال جاوي� ��ش �أوغل ��و �إن القاع ��دة
الع�سكري ��ة الرتكية يف قط ��ر هدفها �أمن
منطقة اخلليج ال �أمن دولة بعينها.
ويف �سي ��اق مت�صل قال وزير اخلارجية
الرو�سي �سريجي الف ��روف يوم ال�سبت
�إن رو�سيا ت�شع ��ر بالقلق �إزاء قطع دول
عربي ��ة العالق ��ات م ��ع قط ��ر ودع ��ا �إىل
حمادثات حلل الأزمة.
وق ��ال الفروف لنظريه القط ��ري ال�شيخ
حمم ��د بن عب ��د الرحمن �آل ث ��اين خالل
حمادث ��ات يف مو�سك ��و "فيم ��ا يتعل ��ق
ب�أم ��ور ال�سيا�س ��ة ،نح ��ن ال نتدخ ��ل يف
ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة ل ��دول �أخ ��رى �أو
عالقاته ��ا الثنائي ��ة ولك ��ن ال ي�سعدنا �أن
نرى العالقات بني �شركائنا تتدهور".
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ترييزا ماي من الغطر�سة �إىل املهانة
هيمن ��ت نتائ ��ج االنتخاب ��ات العام ��ة يف
بريطاني ��ا عل ��ى ال�صح ��ف الربيطاني ��ة
ال�ص ��ادرة ام� ��س ال�سب ��ت� ،إذ تناولته ��ا يف
تغطيته ��ا اخلا�ص ��ة ويف افتتاحياته ��ا ويف
مق ��االت ال ��ر�أي� ،أما يف ما يتعل ��ق بالق�ضايا
العربي ��ة ،فتناول ��ت ال�صح ��ف ع ��ددا م ��ن
الق�ضاي ��ا من �أبرزها اخلالف بني قطر وعدد
من الدول العربية.
البداي ��ة من �صحيف ��ة الغارديان التي ت�صدر
�صفحته ��ا الأوىل مق ��ال لهيذي ��ر �ستي ��وارت
املحررة ال�سيا�سي ��ة لل�صحيفة بعنوان "من
الغطر�سة �إىل املهانة".
وتق ��ول �ستي ��وارت �إن تريي ��زا م ��اي الت ��ي
"هذبته ��ا" نتيج ��ة االنتخاب ��ات ،اعت ��ذرت
�أم� ��س لزمالئه ��ا يف احل ��زب لإه ��دار �أغلبية
ح ��زب املحافظ�ي�ن مبقامرة خا�س ��رة لإجراء
انتخاب ��ات عامة مبكرة ا�ضطرته ��ا نتيجتها
�إىل اللج ��وء �إىل الأح ��زاب االحتادي ��ة يف
ايرلندا ال�شمالية.
و�أ�ضاف ��ت �أن زيادة كبرية يف الت�أييد حلزب
العمال وزعيمه جريميي كوربن و�سيا�ساته
املناه�ض ��ة للتق�ش ��ف �أدت �إىل تراج ��ع حزب
املحافظ�ي�ن وتركته ��م عاجزين ع ��ن ت�شكيل
حكومة �أغلبية مبفردهم.
وقال ��ت �إن اعت ��ذار ماي جاء بع ��د �أن غ�ضب
ح ��زب املحافظ�ي�ن م ��ن ت�صريح �ساب ��ق ملقر
رئا�سة ال ��وزراء ال يقر بالنتيجة "الكارثية"
الت ��ي باءت به ��ا االنتخابات الت ��ي نادت بها
ماي.
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ويف �صفحة الر�أي من الغارديان جند مقاال
لغاب ��ي هن�سليف بعنوان "م ��اي لن تنجو".
وتقول هن�سليف �إنه من ال�صعب التفكري يف
�سقوط �أكرث دويا ويف غطر�سة �أكرث اكتماال
من غطر�سة ماي .وتت�س ��اءل قائلة �إن "ماي
ن ��ادرا م ��ا متي ��ل �إىل املغام ��رة واملخاط ��رة،
فكي ��ف انته ��ى به ��ا احل ��ال �إىل مث ��ل ه ��ذه
املقام ��رة التي جاءت مبثاب ��ة ا�ستفتاء عليها
هي �شخ�صيا ،وخ�سرت فيه؟".
وت ��رى هن�سلي ��ف �إن اخلط ��ا الرئي�س ��ي
و"القاتل" ملاي هو �أنها مل تدرك مدى الثورة
ال�شعبي ��ة والتغ�ي�ر يف ال ��ر�أي ال ��ذي رفعت
ا�سهم جريميي كوربن وحزب العمال.
وتق ��ول هن�سلي ��ف �إن جمل� ��س ال ��وزراء ال
ميار� ��س �ضغوط ��ا لرحيل ماي ولك ��ن الأمر
املتوق ��ع ب�ش ��كل متزاي ��د ه ��و �أنه ��ا �ست�سعى
�إىل دعم بقاء ح ��زب املحافظني يف ال�سلطة،
وت�شكي ��ل حكوم ��ة م�ؤقت ��ة بالتع ��اون م ��ع
االحزاب االحتادي ��ة يف �أيرلن ��دا ال�شمالية،
ثم تعلن يف وقت الحق جدوال زمنيا لرتكها
لل�سلط ��ة عل ��ى �أن تبق ��ى كرئي� ��س حلكوم ��ة
ت�سي�ي�ر �أعم ��ال حت ��ى يت ��م اختي ��ار رئي� ��س
وزراء يخلفها.
وتختت ��م هن�سليف املقال مت�سائلة �أميكن �أن
منني �أنف�سن ��ا ببع�ض اال�ستق ��رار؟ وجتيب
�أن كل ال�سا�س ��ة الآن يج ��ب �أن يح ��ذروا
التوقعات ،ولكن ال�شيء الوحيد الذي ميكن
توقع ��ه ت�أكي ��دا �أن تخلو الف�ت�رة القادمة من
املفاج�آت.

ترام��ب خ�س��ر �أف�ض��ل �أ�صدقائه فـ��ي �أوروبا
بعد االنتخابات الربيطانية
ر�أت �صحيف ��ة (وا�شنط ��ن بو�س ��ت)
الأمريكي ��ة �أن الرئي� ��س الأمريك ��ي
دونال ��د ترام ��ب ،ق ��د يك ��ون خ�س ��ر
للت ��و �أف�ض ��ل �صدي ��ق كان لدي ��ه يف
�أوروب ��ا بعد النتائ ��ج املخيبة للآمال
الت ��ي حققه ��ا ح ��زب املحافظ�ي�ن
بزعامة ترييزا م ��اي يف االنتخابات
الربيطاني ��ة الأخرية ،رغم احتفاظها
برئا�سة احلكومة.
وذك ��رت ال�صحيف ��ة  -يف تقري ��ر
ن�شرت ��ه عل ��ى موقعه ��ا الإلك�ت�روين
�أم�س ال�سب ��ت � " -أن رئي�س الوزراء
الربيطاني ��ة خرج ��ت م ��ن انتخابات
�أم� ��س الأول م�ض ��ارة وب ��دون �أن
تف ��وز بالتفوي� ��ض الذي �سع ��ت �إليه
ح�ي�ن دع ��ت النتخاب ��ات مبك ��رة..
مو�ضح ��ة �أن جهوده ��ا للتق ��ارب مع
الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د ترامب
ق ��د تك ��ون �أ�ض ��رت به ��ا وب�شعبيتها،
و�أنه ��ا �ست�صب ��ح الآن �أق ��ل �إمكاني ��ة
للتعاون مع حاكم �أجنبي ر�آه �أغلبية
الربيطاني�ي�ن م�ؤخ ��را ميث ��ل تهديدا
للأمن العاملي".
و�أ�ضاف ��ت ال�صحيف ��ة يف تقريره ��ا،
الذي �أعده الكاتبان �آن جريان وديفيد
ناكام ��ورا� "،إن م ��اي �أ�صبحت �أي�ضا
�أق ��ل نفوذا بع ��د خ�س ��ارة املحافظني

�أغلبيته ��م الربملاني ��ة يف االنتخابات
الأخرية ،وهو ما �سيلج�ؤون معه �إىل
احلك ��م عرب حتالف مع �أحد الأحزاب
ال�صغ�ي�رة (احل ��زب الدميقراط ��ي
الوح ��دوي يف �أيرلن ��دا ال�شمالي ��ة)
لت�شكي ��ل احلكوم ��ة والتمك ��ن م ��ن
متري ��ر الت�شريع ��ات ،وذل ��ك "�إذا
احتفظت ماي بوظيفتها" ،يف �إ�شارة
�إىل املطالبات با�ستقالة ماي بعد �أداء
احلزب يف االنتخابات".
ورغم �أن عالقة بريطانيا مع الواليات
املتح ��دة كان ��ت كق�ضي ��ة انتخابي ��ة
�أق ��ل �أهمي ��ة بكث�ي�ر م ��ن املخ ��اوف
االقت�صادي ��ة والأمني ��ة املحلي ��ة يف
اململك ��ة املتحدة� ،إال �أن التقرير رجح
�أن يك ��ون بع� ��ض الناخب�ي�ن عاق ��ب
ماي عل ��ى "التملق لرتامب وعنا�صر
�أجندت ��ه ال�شعبوي ��ة" ،و�أكد حمللون
�أمريكي ��ون وبريطاني ��ون �أن رئي�سة
احلكوم ��ة الربيطانية وزعيمة حزب
املحافظني �أ�صبح ��ت �أقل قوة حينما
تكون ب�صدد التعام ��ل مع �أوروبا �أو
الواليات املتحدة.
ونق ��ل التقري ��ر ع ��ن توما� ��س راي ��ت
مدي ��ر الدرا�سات املتعلق ��ة بالواليات
املتحدة و�أوروبا يف مركز بروكنجز
للدرا�س ��ات ال�سيا�سي ��ة ،قول ��ه " يف

ظل حكومة �أقلي ��ة �أو حكومة �أغلبية
�ضئيل ��ة� ،سيك ��ون م ��ن الأ�صع ��ب �أن
تق ��ف يف وجه ترام ��ب ،كلما �صغرت
الأغلبية كلما �صعب ذلك"..م�ضيفا "
ولن يكون ذل ��ك �أولويتها الأ�سا�سية،
�ستك ��ون يف غم ��ار ح ��رب م ��ن �أج ��ل
وظيفته ��ا" .وبالن�سب ��ة لرتامب ،ذكر
التقري ��ر �أن التع�ث�ر ال�سيا�س ��ي الذي
تواجهه م ��اي حاليا ميث ��ل فقط �آخر
�ضرب ��ة خلطاب ��ه املن ��اوىء للعومل ��ة
بعدما �أنذر فوزه بانتخابات الرئا�سة
الأمريكية ،العام املا�ضي ،وت�صويت
الربيطاني�ي�ن ل�صال ��ح اخل ��روج من
االحت ��اد الأوروب ��ي "بريك�س ��ت"،
مبوجة �شعبوية ك�ب�رى على جانبي
املحيط الأطل�سي.
و�أ�ض ��اف التقري ��ر" �إن الرئي� ��س
الأمريك ��ي �أ�صب ��ح بعي ��دا ج ��دا ع ��ن
قي ��ادة حتال ��ف عاب ��ر للأطل�س ��ي من
الزعماء القوميني..م�ضيفا" �إنه يجد
نف�سه معزوال ب�شكل متزايد ،ال�سيما
بع ��د ف�شل ��ه يف الو�ص ��ول التفاق ��ات
حول بع�ض الق�ضايا املهمة مع القادة
الأوروبي�ي�ن ،وه ��و م ��ا انته ��ى �إىل
ابتع ��اد امل�ست�ش ��ارة الأملاني ��ة �أجنيال
مريكل والرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون عن وا�شنطن".

قال ��ت منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة �إن ال�سلطات الرتكي ��ة �أمرت بحب� ��س رئي�س
ف ��رع تركيا التابع للمنظمة يف انتظ ��ار حماكمته ب�سبب اتهامات "بع�ضوية
منظم ��ة �إرهابية" وجه ��ت له يف �إطار حملة تلت حماول ��ة انقالب فا�شلة يف
متوز املا�ضي.
واعتقل ��ت ال�شرط ��ة تانر كيليج و 22حماميا �آخ ��ر يف �إقليم �إزمري على بحر
�إيج ��ة الثالثاء لال�شتب ��اه يف �صالتهم بحركة رجل الدي ��ن الرتكي املقيم يف
الواليات املتحدة فتح الله كولن الذي تقول �أنقرة �إنه وراء حماولة االنقالب
الفا�شلة العام املا�ضي.
وقال ��ت العف ��و الدولي ��ة يف بي ��ان ي ��وم اجلمع ��ة "ق ��رار االدع ��اء الرتك ��ي
توجي ��ه اتهام ��ات لتان ��ر كيلي ��ج ...ب�أن ��ه ’ع�ض ��و يف منظم ��ة �إرهابي ��ة’
�سخري ��ة م ��ن العدال ��ة ويو�ض ��ح الأث ��ر املدم ��ر حلمل ��ة القم ��ع الت ��ي ت�شنها
ال�سلط ��ات الرتكي ��ة بع ��د حماول ��ة االنق�ل�اب الفا�شل ��ة يف مت ��وز م ��ن العام
املا�ضي".
و�أ�ضاف ��ت �أنه متهم با�ستخدام تطبي ��ق بايلوك للر�سائل امل�شفرة الذي تقول
احلكوم ��ة �إن �أتباع كولن ي�ستخدمونه لكنه ��ا �أ�شارت �إىل �أنه نفى ا�ستخدام
التطبيق يف �شهادته.
وق ��ال �سليل �شتي الأمني العام للعفو الدولية �إن االتهامات ال �أ�سا�س لها وال
ت�شري �إىل فعل �إجرامي يف حني تتجاهل االعتقاالت حقوق الإن�سان وتعترب
حماولة لإ�سكات كل من يدافع عنها.

القاهرة

م�صر ترفع درجة الت�أهب الأمني
حت�سبا لهجمات �إرهابية
رف� � �ع�� ��ت وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
امل �� �ص��ري��ة�،أم ����س ال �� �س �ب��ت ،درج��ة
ال �ت ��أه��ب الأم� �ن ��ي ،و�� �ش ��ددت على
تعزيز الإج��راءات يف حميط كافة
امل�ن���ش��آت ال�ه��ام��ة ،حت�سبا لوقوع
هجمات �إرهابية ،يف ظل الأو�ضاع
الإقليمية التي ت�شهدها املنطقة.
وق � ��ال م �� �ص��در �أم� �ن ��ي �إن وزي ��ر
الداخلية جم��دي عبدالغفار وجه
برفع درج��ات الت�أهب داخ��ل كافة
قطاعات الوزارة.
و�أ� � �ض� ��اف �أن ال� �ت� ��أه ��ب الأم� �ن ��ي

دمشق

ي�أتي حت�سبا ال�ستغالل العنا�صر
الإرهابية ال�ظ��روف التي متر بها
املنطقة ،لتنفيذ عمليات عدائية،
ت�ستهف �أرواح املواطنني الأبرياء.
و�أك� ��د �أن ��ه مت ت�ع��زي��ز الإج � ��راءات
الأم �ن �ي��ة مبحيط امل�ن���ش��آت املهمة
واحليوية وامل�شروعات القومية
واال��س�ت�ث�م��اري��ة وم��راف��ق ال��دول��ة
احل� �ي ��وي ��ة ،ف �� �ض�لا ع� ��ن ت �� �ش��دي��د
الإجراءات الأمنية على كافة املعابر
من و�إىل �شبه جزيرة �سيناء ،وكافة
االجتاهات ال�سرتاتيجية.

تقدم جديد لـ"�سوريا
الدميقراطية" فـي الرقة
�أح ��رزت ميلي�شي ��ات �سوري ��ا الدميقراطية�،أم�س ال�سبت ،تقدم ��ا جديدا يف
مدين ��ة الرقة ،و�سيطرت على �أج ��زاء وا�سعة من حي الدرعية على الأطراف
الغربية للمدينة الواقعة �شرقي �سوريا.
وذك ��رت م�ص ��ادر لـ"�س ��كاي ني ��وز عربي ��ة" �أن مقاتل ��ي ميلي�شي ��ات �سوريا
الدميقراطي ��ة يوا�صل ��ون تقدمه ��م �إث ��ر ا�شتب ��اكات اندلع ��ت ق ��رب منطقتي
احلائ ��ط الأث ��ري وب ��اب بغ ��داد ،وذلك عق ��ب �سيطرته ��م على حي ��ي امل�شلب
وال�صناعة.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،دارت ا�شتباكات متقطعة ق ��رب حي الأندل� ��س و�شارع تل
�أبي�ض على �أطراف اجلهة ال�شمالية للمدينة ،بعد �سيطرة ميلي�شيات �سوريا
الدميقراطي ��ة على �صوام ��ع الذرة وتراج ��ع مقاتلي تنظي ��م داع�ش باجتاه
املدينة.
ً
و�أعلن ��ت امليلي�شي ��ات مقتل  20عن�صرا من تنظيم داع� ��ش� ،أثناء تقدمها �إىل
حي الرومانية غربي الرقة.
ويف �سياق مت�صل ،ذكرت م�صادر حملية ونا�شطون �أن غارات جوية مكثفة
ومتج ��ددة للتحالف الدويل على الأحي ��اء ال�سكنية يف املدينة� ،أوقعت عددا
من القتلى واجلرحى من املدنيني.

ثقافة

و جــــــــــــــــــــــ� ��وه

احلب
ال � � �ث� �ل ��اث� � ��ون

****
فال�س الوداع
يف �صب ��اح ي ��وم اخلام� ��س م ��ن ت�شرين
الثاين عام  ،1830وق ��ف تالمذة املعهد
املو�سيق ��ى البول ��وين ليعزف ��ون حل ��ن
الوداع لزميله ��م فريدريك وهم يقولون
ل ��ه  :فريدريك العزي ��ز النت�سى بولندا،
وتذك ��ر ا�صدق ��اءك الفخوري ��ن ب ��ك،
والذي ��ن ينتظ ��رون ان حتقق املجد
لهذه البالد"،
و�صل �شوبان اىل باري�س يحمل
مو�سيق ��اه ،و�آمال ��ه واحالم ��ه
يكتب املو�سيقار املجري فرانز
لي�ست الذي كان اول من التقاه
يف باري�س  " :كان كاحد امراء
ع ��امل جمه ��ول ،نظرات ��ه حاملة،
�شفت ��اه رقيقت ��ان ،ابت�سامت ��ه
خجوله لكنه ��ا تخفي يف طياتها
مرارة كبرية " .
يف باري� ��س ،املدين ��ة ال�ضاج ��ة
اكت�شف ان وظيفته الأهم ان ي�صبح
عا�شق ��ا كبريا ،مل يك ��ن �سوى �شخ�ص
�ضعي ��ف البني ��ة  .،نرج�سي� � ًا متفاخ ��ر ًا
بقدراته الفنية ،،اعترب ان الفوز بامر�أة
مثل االنت�صار يف معركة ع�سكرية  .قال
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تب حُ َ
وتب
�سعادة واحدة يف هذه احلياة ..هي �أن حُ ِ
كان يف الثانية ع�شرة من عمره حني �أدرك احلب الول مرة ،فقرر ان تكون هديته االوىل اىل حبيبته ال�صغرية قطعة مو�سيقية
من تاليفه ،كان فريدريك �شوبان املولود يف االول من �آذار عام  ،1810ي�سبق �سنه وع�صره ،لكنه يف املقابل كان اكثـر افراد عائلته
مي ً
ال �إىل احلب ،ولعل الن�ص��يب ال�ض��ئيل من االهتمام واحلنان الذي منحته اياه امه ،دفعه اىل االرمتاء يف اح�ضان �أخته الكبرية
لودفيكا ،التي قالت يوما البيه  ":ارجوك اتركه يع�شق كما يريد ،انه يبتعد عن تقاليدنا ،النه لي�س ان�سانا عاديا "،

|

 علي ح�سني
كان دائ ��م البح ��ث عن احل ��ب واحلنان
وكان قلب ��ه يخف ��ق يف عن ��ف حني يرى
فتاة جميل ��ة ،ومل تكن حكاية غرامه يف
�س ��ن املراهقة �إال بداية طريق طويل ،اذ
اعج ��ب بعدها بجارتهم التي مل تتجاوز
اخلام�س ��ة ع�شر م ��ن ،عمره ��ا فكتب لها
ر�سال ��ة يعل ��ن فيه ��ا انه ��ا م�ل��أت حياته
بهج ��ة ،وت ��رك له ��ا الر�سال ��ة �أم ��ام باب
غرفته ��ا ،وعاد اىل البي ��ت وهو ي�أمل ان
ت�صبح " اميلي ��ا " ابنة اخلام�سة ع�شرة
و�صديق ��ة اخت ��ه �إيزابيال� ،أم ��ل حياته،
لكن ��ه �سرع ��ان م ��ا ا�صي ��ب بخيب ��ة امل
وتعر�ض اىل نك�س ��ة �صحية حني عرف
بنب� ��أ خطبيته ��ا ،ون ��راه ين�ص ��رف اىل
املو�سيق ��ى ،يجل�س على البيانو الأ�سود
ي ��درب ا�صابعه الت ��ي �ست�أخذه فيما بعد
اىل طريق املجد والعبقرية ،وهو يتذكر
ان حت ��ت اقدام هذا البيان ��و الكبري كان
ي�ستم ��ع اىل ام ��ه وهي تع ��زف ،وعندما
ت�سرتي ��ح كان ي�ستل ��ق الكر�سي ليجل�س
مكانه ��ا يعي ��د نف� ��س املقطوع ��ات الت ��ي
عزفته ��ا ،ان ��ذاك مل يتج ��اوز ال�ساد�س ��ة
م ��ن عمره ح�ي�ن اعل ��ن �صدي ��ق والده "
زاروين " ان هذا الطفل ال�صغري ميتلك
موهبة فريدة .
يواجه اجلمهور الول مرة ومل يتجاوز
عم ��ره الثم ��اين �سن ��وات حيث يعزف
اح ��دى مقطوع ��ات م ��وزارت ،وو�س ��ط
انبه ��ار اجلمه ��ور كت ��ب الناق ��د الفن ��ي
ل�صحيف ��ة " وار�س ��و " " ان فريدري ��ك
�شوب ��ان الطف ��ل عبقري ��ة حقيقي ��ة يف
ع ��امل املو�سيق ��ى ..ولو كان ق ��د ولد يف
فرن�س ��ا او املاني ��ا لكان الي ��وم م�شهورا
يف العامل".
يف التا�سع ��ة ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره تعرف
عل ��ى كون�ستان� ��س ،كان ��ت ق ��د ج ��اءت
ه ��ي و�شقيقته ��ا " جين ��ي " م ��ن اح ��دى
�ضواحي وار�سو لتتعلم البيانو على يد
فريدريك ،وت ��ردد حلظات ايهما يحب،
لك ��ن قلبه اخت ��ار كون�ستاني� ��س املرحة،
وقد �إن�شدت هي اي�ضا اىل وجهه احلامل،
وعين ��اه الوا�سعت ��ان ،ووج ��د �شوب ��ان
نف�سه منجذبا اىل �صوتها ،فقد كانت يف
الأ�ص ��ل جتيد الغناء االوبرايل ،ويخرب
�شقيقته الك�ب�رى ان يحب كون�ستاني�س
بعنف":لق ��د اكت�شف ��ت الفت ��اة املثالية..
ولعل ��ه م ��ن �س ��وء حظ ��ي" وتن�صح ��ه
�شقيقت ��ه ب ��ان يح ��اول الرتكي ��ز عل ��ى
املو�سيق ��ى ،فيخربها ان طريق الهروب
من احلب ا�صبح غري ممكنا ،لأن وجود
كون�ستاني�س يف حياته ا�صبح له معنى
فني ��ا ":لق ��د كتبت احل ��اين ،وان ��ا �أفكر
فيها"..
يف تل ��ك االي ��ام يق ��رر �شوب ��ان ان يرتك
بلدت ��ه وار�س ��و ،ب�سب ��ب اال�ضطراب ��ات
ال�سيا�سي ��ة ،التي حدثت بع ��د الع�صيان
امل�سل ��ح ال ��ذي قام ب ��ه عدد م ��ن �ضباط
اجلي� ��ش البولن ��دي �ض ��د �ض ��د حك ��م
الإمرباطوري ��ة الرو�سي ��ة لبالده ��م،
ويخرب �شوبان كون�ستاني�س عن رغبته
يف ال�سفر اىل باري�س ،مل ت�ستطع الفتاة
ان تق ��اوم دموعها وه ��ي تهديه �شريط
احلري ��ر ال ��ذي كانت تعق ��د ب ��ه �شعرها
وهي تقول له.
 عندما �س�أتزوج ذات يوم واجنب اوالد�س�آتي بهم اىل هذا املكان ،واخربهم عن
االن�سان الذي مل �أحب احد �سواه " .
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يوم ��ا للكاتبة جورج �صاند "ان الن�ساء
مث ��ل املقطوع ��ة املو�سيقي ��ة ،اليريد لها
الع ��ازف ان تنته ��ي " ،يلتق ��ي مب ��اري
دووت�س ��كا� ،صديق ��ة قدمي ��ة لعائلته� ،إال
ان براه ��ا من ��ت كزه ��رة تتفج ��ر انوثة
طاغي ��ة ،ح ��اول م ��ن خالله ��ا ان ين�س ��ى
حب ��ه لكون�ستاني� ��س ،ترافق ��ه م ��اري
لزي ��ارة املتاحف ودور االوبرا ويتفقان
عل ��ى ال ��زواج ويهديه ��ا فريدري ��ك ارق
احلان ��ه واجملها " فال� ��س الوداع " بعد
ان اخربت ��ه انه ��ا م�ضطرة للع ��ودة اىل
بولن ��دا ،ي�ص ��اب من ورائه ��ا باليا�س،،
يكت ��ب لها ر�سالة يقول فيها  ":كنت وما
�أزال �أحبك ،ولكني �س�أتعذب عذابا كبريا
�إذا �أنا حاولت ن�سيان كون�ستاني�س ،لقد
كن ��ت ومازلت ذا مي ��ول عاطفية عنيفة،
�إنني على ا�ستعداد للقيام ب�أي �شيء من
�إجل �إ�سعاد املراة التي �أحبها "
وت�صل ��ه اوىل ر�سائله ��ا ،الت ��ي تخ�ب�ره
فيها با�ستحالة موا�صلة احلب معه ،لقد
�أدرك ��ت ان حياته ��ا خمتلفة ع ��ن حياته،
كل منهم ��ا ي�س�ي�ر يف طري ��ق خمتل ��ف،
باال�ضاف ��ة اىل ان ��ه ان�س ��ان م�ص ��اب
بامرا�ض عديدة واهمها �أمرا�ض احلب
القدمي .
كان �شوب ��ان خجوال يف احلياة ،جريئا
يف احلب ،تتملكه م�شاعر عاطفية عندما
يقرتب من امراة جميلة ،لكنه اليحتفظ
طوي�ل�ا بحب ��ه ،فقد كان يعتق ��د ان هناك
حب� � ًا كبري ًا ينتظره ،وقد اعجب بفل�سفة
النم�س ��اوي باروخ �سبينوزا عن احلب،
فرناه يكت ��ب يف يومياته  ":انتهيت من
قراءة كت ��اب االخالق ل�سبين ��وزا ،وفيه
تعرفت على تف�سري جديد للحب ،فاحلب
ل ��ذة ناجت ��ة ع ��ن �سب ��ب خارج ��ي " كان
�سبين ��وزا يعتقد ان احل ��ب ين�ش�أ نتيجة
انفعال قوي� ،سرعان ما يتحول اىل نوع
من انواع الغرية " فالغرية لي�ست �شيئا
�آخر �سوى زيادة يف انفعاالت احلب "،
وله ��ذا يعتقد ا�سبين ��وزا ان احلب يولد
وين�ش�أ من انفعاالت ،وهو يقارن احلب
بال�شب ��ح او الطيف ،فاجلميع يتحدثون
عن احلب ،لكن قلة هم من ر�آه .كان هذا
املفه ��وم للح ��ب ي�ستهوي �شوب ��ان ،فهو
اح ��ب اكرث من مرة لكن ��ه مل يرى احلب
احلقيق ��ي حتى ه ��ذه اللحظ ��ة� ،صحيح
ان ق�ص ��ة غرامة لكون�ستاني� ��س ماتزال
تهيم ��ن على حياته ،لكنها مل تتحول اىل
ع�شق عنيف مثلما كان يتمنى
وينبغ ��ي ونح ��ن نتح ��دث ع ��ن مفه ��وم
�شوب ��ان للح ��ب ان ندرك حقيق ��ة مهمة
وه ��ي ارتب ��اط حي ��اة �شوب ��ان الفني ��ة
بحكاي ��ات غرامه املتع ��ددة ،ان ابت�سامة
امراة جميلة حترك مواهبه الفنية ،كما
حت ��رك احا�سي�س ��ه العاطفي ��ة ،فق ��د كان
يقول لفرانز لي�ست انه يريد ان يوا�صل
الع�شق حتى يتمك ��ن من االبداع ،ولهذا
يتع ��ذر ادراك قيم ��ة اعم ��ال �شوب ��ان
الفني ��ة دون معرف ��ة حيات ��ه العاطفي ��ة،
وه ��و يع�ت�رف يف يوميات ��ه م ��ن ان ":
احل ��ب وحده هو الذي مينحنا ال�سعادة
واي�ضا املزي ��د من املو�سيقى "  .ويكتب
اىل �شقيقته  ":ل�ست يف حاجة �إال ل�شيء
واحد هو احلب ،ال�شيء يجعلني �أر�ضى
عن الوج ��ود �سوى اح�سا�سي ب�أن هناك
امراة حتبني " .
وكت ��ب مرة لفران ��ز لي�س ��ت  ":مل اح�س
قط مبثل ه ��ذا االن�سجام الداخلي الذي
�أح�س ��ه الي ��وم ام ��ام البن ��اء املو�سيق ��ي
ملعزوفاتي ،ان وجود �صاند اىل جانبي،
جعل �أحلاين
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ويف واح ��دة م ��ن ر�سائله ��ا ،نق ��ر�أ�« :أين ه ��و ،يف هذه ال�ساع ��ة ،العزيز
نفرتق ،بل
إذن فنحن مل ْ
فريدري ��ك ؟ الغي ��اب واملوت ال يختلفان كث�ي�راْ � ،
ت ��وارى �أحدن ��ا فقط عن ناظري الآخر ،ولكنن ��ا نعرف ب�أننا �سوف نلتقي
يف � ّأي مكان...
تتفجر برقة يف روحي "  .هكذا يك�شف
لن ��ا �شوب ��ان من ان ال معن ��ى حلياته من
دون احل ��ب ،وان هناك حاجة دائمة اىل
حن ��ان ام ��راة تلهم ��ه ،وهو ح�ي�ن ين�شد
احل ��ب اليبغي م ��ن ذلك �س ��وى الراحة
النف�سي ��ة الت ��ي ت�ساع ��ده عل ��ى االبداع
واخلل ��ق ،لت�ت�رك مو�سيقاه اث ��ر ًا �أقوى
من �أثر ق�صائد الغزل .
****
اللقاء الأول
عندما �شاهدها للمرة االوىل قال لفرانز
لي�س ��ت الذي �أخذه ليعرف ��ه على واحدة
من اديب ��ات فرن�سا املعروف ��ات  ":يا لها
من �أم ��راة ثقيلة الظل ،ه ��ذه ال(جورج
�صان ��د) ،هل هي حق ًا �أم ��راة� ،أنني �أ�شك
يف ذلك " .
ويب ��دو ان مظهره ��ا الرجويل وعيناها
ال�شبيهت ��ان بعين ��ي فيل�س ��وف مل ترق،
كانت �أورورا دوي ��ان التي �أطلقت على
نف�سها فيما بع ��د ا�سم جورج �صاند يف
ال�سابع ��ة والع�شرين م ��ن عمرها عندما
و�صل ��ت باري� ��س ،حي ��ث راح ��ت تبحث
لنف�سه ��ا ع ��ن م ��ورد م ��ايل تعي� ��ش منه،
هن ��اك تعرفت عل ��ى جول �صان ��د وكان

ي�شغل من�صب �أمني مكتبة ،يهتم باالدب
وجرب حظه يف كتابة الرواية ،تزوجته
ون�ش ��را مع ��ا اول اعمالهم ��ا بعن ��وان "
الوردة البي�ضاء "،
كانت ق ��د جربت ال ��زواج مرتني االوىل
وه ��ي يف الثامن ��ة ع�ش ��ر م ��ن عمره ��ا
م ��ن فران�س ��و ديف ��ان ال ��ذي كان ع�ضوا
باملحكم ��ة العلي ��ا ،لك ��ن الزيج ��ة مل
ت ��دم طوي�ل�ا �إذ �سرع ��ان م ��ا تعر�ض ��ت
لالنهيار رغ ��م �إجنابهما طفل�ي�ن ،بعدها
ارتبط ��ت ب�ستيف ��ان جراند�س ��اين �أحد
نب�ل�اء فرن�سا،ال ��ذي تركت ��ه لتتزوج من
ج ��ول �صان ��د ،يف تل ��ك الف�ت�رة كان ��ت
ج ��ورج �صاند تتخ ��ذ مظه ��ر الرجل يف
ثيابه ��ا وطريقتها يف العي� ��ش ،فارتدت
البنطل ��ون ،وراح ��ت تدخ ��ن ال�سيج ��ار
مم ��ا �أث ��ار ال ��ر�أي الع ��ام �ضده ��ا ،وق ��د
حاول ��ت ان تقيم عالقة مع فكتور هيجو
لكنها ف�شل ��ت ،وارتبطت بعالقة ق�صرية
م ��ع بلزاك ،كانت �صاند ت�ؤمن ب�أن املر�أة
التي تتهالك على الرجل ال تفوز به �أبدا،
لذل ��ك كان ��ت جتع ��ل الرج ��ال ه ��م الذين
يتهالكون عليها ،من خالل االدب تعرفت
على الفريد دي مو�سيه �أحد ا�شهر كتاب
فرن�س ��ا ان ��ذاك ،و�سرع ��ان م ��ا وق ��ع يف

هواه ��ا� ،إال ان املر� ��ض مل ميهل ��ه طويال
حيث ا�صيب مبر� ��ض يف القلب ،فتقرر
ان ترتك ��ه ،لكنها تكت ��ب رواية عن ق�صة
حبهما ا�سمتها " ال�صديق احلميم " .
بعده ��ا وا�صل ��ت الكتابة ليتج ��اوز عدد
كتبه ��ا املئة ،وقد قالت وه ��ي تعلق على
ك�ث�رة م�ؤلفاته ��ا  ":لي� ��س يف جمي ��ع
اعم ��ايل �س ��وى مو�ض ��وع واح ��د ه ��و
الق ��درة عل ��ى احل ��ب " ،فمعظ ��م كتبه ��ا
حتمل قوة العاطف ��ة التي كانت متتلكها
والت ��ي �ألهمته ��ا ه ��ذا الع ��دد الكبري من
االعم ��ال الروائي ��ة التي جعل ��ت روائيا
بحج ��م فولتري يدعوه ��ا " �أ�ستاذتي يف
احلب " .
كان ��ت ج ��ورج �صان ��د عندم ��ا تع ��رف
عليه ��ا �شوب ��ان تك�ب�ره ب�سبع ��ة اعوام،
ر�أت في ��ه من ��ذ اللق ��اء االول �شاب� � ًا رائع
اجلم ��ال وجنده ��ا تكتب لفران ��ز لي�ست
تطل ��ب من ��ه ان يقنع �صديق ��ه البولوين
لزيارته ��ا ثانية ثم ت�ضي ��ف يف الر�سالة
� ":صاحب ��ك ه ��ذا برغ ��م ثقت ��ه بنف�سه،
لكن ��ه يبدو �شخ�صا غام�ض ًا ،حتى يخيل
مل ��ن اليعرفه ب� ��أن ه ��ذا ال�ش ��اب اال�شقر،
�أم�ي�ر منفي ،او ملك اعت ��زل عر�شه بعد
حادث �سيا�سي خطري".

ول ��ن متر ايام حتى يج ��د �شوبان نف�سه
م ��ن جدي ��د يف مواجهة ج ��ورج �صاند،
ه ��ذه امل ��رة كان يجل� ��س ام ��ام البيان ��و
ليعزف احدى مقطوعاته ،بينما جل�ست
�صاند مث ��ل طفلة حت ��ت البيانو ت�ستمع
ل�ساع ��ات طويلة لهذا ال�شاب الذي تتخذ
مو�سيقاه �شكل االهات الذاتية ،ومتتلئ
بالت�س ��ا�ؤالت القلقة ،وكانت �صاند تفهم
هذه النج ��وى ك�أنها موجه ��ة اليها دون
غريه ��ا م ��ن الن�س ��اء فرناها تكت ��ب بعد
اللق ��اء الث ��اين  ":عندما جل� ��س �شوبان
اىل البيانو ،وحترك ��ت �أنامله مل ا�شعر
�س ��وى بخط ��وط غام�ض ��ة متماوج ��ة
جتتم ��ع لت�ش ��كل �ص ��ورة قلق ��ة �ضائع ��ة
االبع ��اد ،فوج ��دت نف�س ��ي وق ��د امتلأت
بالرن ��ات العذب ��ة ،بعده ��ا انطل ��ق ب ��ي
�شوبان ،فاذا ب ��ي �أجد نف�سي �أعي�ش يف
ظ�ل�ال �سماء زرق ��اء ،حي ��ت تتخذ غيوم
اللح ��ن ال�شفاف ��ة كل م�شاع ��ر اجلم ��ال،
وتتغ�ي�ر احجامه ��ا كما ي�ش ��اء لها الريح
واالن�سام التي تتجمع ببطء حول القمر
لتوقظ فيه اللون وتبعث احلياة ..كنت
ا�ستمع اىل هذه املو�سيقى الآلهية ..انها
من �أحالم �شوبان وت�صوراته " .
وجن ��د �شوب ��ان يغ�ي�ر ر�أي ��ه يف �صان ��د
ويكت�شف ان وراء املظهر الرجويل ،قلب
ام ��ر�أة ،وج�سد انثى جتي ��د فن الع�شق،
خربت احل ��ب وتدرك قيمت ��ه ..وبدون
ان ي ��دري يج ��د نف�سه يذهب م ��رة ثالثة
اىل بي ��ت �صان ��د ويكت ��ب يف يومياته :
وحدقت طويال
" زرته ��ا للمرة الثالثةَ ،
يف عين ��ي ،اثن ��اء ع ��زيف عل ��ى البيان ��و
حلن ��ا يت�ش ��ح بالف ��رح ،واح�س�س ��ت ان
قلبي يراق�ص قلبها ،ونظرت يف عينيها
وت�ساءل ��ت ماذا تق ��ول هات�ي�ن العينان
ال�س ��وداوان اذ حتدق ��ان يف عين ��ي
فتحم�ل�ان اىل اعم ��اق روح ��ي رع�شات
غريب ��ة حمموم ��ة ،كان ��ت تتك ��ئ عل ��ى
البيان ��و وحترقني بنظراته ��ا الالهبة،
وتغمرين بالن�شوة احلم ��راء ،ثم تنظر
اىل االزهار حولها ،قلبي يهتف با�سمها
انه لها  ..حتبني ..اورورا ،اي ا�سم هو
ه ��ذا ،ما �أعذبه وما احلى وقعه يف �أذين
".
وتنظ ��ر �صان ��د الي ��ه باعتب ��اره االب ��ن
واحلبيب الذي دخ ��ل اىل قلبها وتكتب
يف دف�ت�ر يومياته ��ا  ":بتحفظ ��ه،
وباندفاع ��ي  ..ال اطلب �سوى ان يحطم
" �صغ�ي�ري " قي ��وده التي مازالت اىل
الآن تربط ��ه ،ومع ذل ��ك اعتقد ان حبنا
الي�ستم ��ر �سوى يف الظ ��روف التي ولد
فيه ��ا ،حي ��ث �ستقودن ��ا الري ��اح الطيبة
احدن ��ا اىل الآخ ��ر ،ون�ساف ��ر مع ��ا اىل
النج ��وم ثم نف�ت�رق لنعود م ��رة اخرى
لنم�شي على االر� ��ض ،الننا ال مفر ابناء
احلي ��اة ،والن الله مل ي� ��أذن لنا ان نكمل
هروبن ��ا جنب ��ا اىل جن ��ب ،يف ال�سم ��اء
علين ��ا فق ��ط ان نلتق ��ي ،يف قل ��ب واحد
ي�ستطي ��ع ان يحتوي عل ��ى حبينب مع ًا،
�ستكون هناك �أجمل االيام التي ن�شتعل
فيها بنار احلب املقد�سة " .
كان ��ت �صان ��د تفك ��ر ب�صوت ع ��ال وهي
تكتب عن الرجل ال ��ذي وقعت يف حبه،
فتكت ��ب الروايات التي تروي فيها ق�صة
احل ��ب اجلديد هذا ،وتخ�ب�ر بلزاك انها
تريد ان تكتب ع ��ن حكايات احلب التي

عا�شه ��ا �شوب ��ان قبل ان يتع ��رف عليها،
لكنه ��ا تخ�شى م ��ن رف�ض ��ه ،كان �شوبان
يف هذه املرحلة ق ��د �أخذ ي�شعر بالهدوء
وهو اىل جانب �صاند ،وانعك�س هدوئه
ه ��ذا على اعمال ��ه املو�سيقية ،فيما كانت
�شخ�صي ��ات �صان ��د يف الرواي ��ات ت�أخذ
الكث�ي�ر م ��ن مالم ��ح �شوب ��ان ،و�سامته،
�شحوب ��ه ،واي�ض ��ا بع� ��ض مالحم ��ه
النف�سي ��ة ،لك ��ن ه ��ذه ال�سع ��ادة مل ت ��دم
طوي�ل�ا ف�سرع ��ان م ��ا �أخ ��ذت االمرا�ض
تغ ��زو ج�سد �شوب ��ان ال ��ذي كان يعاين
م ��ن نوب ��ات �سع ��ال �شدي ��دة ،ويخربها
الدكتور ال ��ذي يعاجله ان هذه النوبات
غري مطمئنة ،وانه يف حاجة اىل رعاية
�شدي ��دة الن االلتهاب ال ��ذي اكت�شفه يف
الرئة ،ق ��د يف�سد �صدر املو�سيقي ال�شاب
.
قررت جورج �صاند ان تتخذ من نف�سها
ممر�ض ��ة ل ��ه ،فتحيط ��ه بعناي ��ة خا�صة،
ومتنع اجلمي ��ع من م�ضايقت ��ه ،ت�شرف
عل ��ى طعام ��ه ،وت�أخ ��ذه يف نزهات بني
اال�شج ��ار ليملأ�ص ��دره باله ��واء النقي،
وحاول ��ت ان ت�شغل ��ه عن الع ��زف الذي
يرهق ��ه فاحاطته بع ��دد م ��ن اال�صدقاء،
وكان ابرزه ��م الر�س ��ام ديالكروا ،الذي
ا�صب ��ح �أقرب اال�صدق ��اء اليه ،يتالزمان
لي ��ل نه ��ار ،وا�صبح ��ت جل�ساتهم ��ا
ت�ستم ��ر ل�ساعات يف حديث ع ��ن الر�سم
واملو�سيقى .
ويف يوم من االيام ي�شعر �شوبان برغبة
�شدي ��دة للع ��زف ،كان ��ت �صان ��د تكت ��ب
بالق ��رب من ��ه ،بينم ��ا نه� ��ض ديالك ��روا
ليح�ض ��ر الوان ��ه وفر�ش ��ه ،وي�ستم ��ر
�شوب ��ان يف الع ��زف لي�ؤل ��ف واحدة من
ا�شهر مقطوعاته " �ضوء القمر " وجند
ديالك ��روا يف نف� ��س الوق ��ت ينتهي من
ر�سم لوحة جتمع �صان ��د ب�شوبان ،كان
ذلك عام .1842
****
النهاية احلزينة
يكت ��ب �شوبان يف يوميات ��ه  ":يقولون
ان �صحتي يف حت�س ��ن ،نوبات ال�سعال
وااللآم زال ��ت ،ولكنن ��ي ا�شع ��ر باملرارة
يف اعماق ��ي الن عينا اورورا غائمتان،
اليلتمع ��ان اال حني اللهو وامرح ،عندها
تنقل ��ب ك�آب ��ة الع ��امل ح ��ويل فرح ��ا� ،آه
ياحبيبت ��ي اورورا يف �سبيل ��ك افعل كل
�شيء " لك ��ن املر�ض ي�شتد على �شوبان،
وكان ��ت �صان ��د ت ��رى امل ��وت يف عينيه
فق ��ررت �أن توث ��ق ج ��زء حكايتهم ��ا يف
رواية وان حاولت ان تغري يف اال�سماء
واالماكن ،اال ان �شوبان �شعر بان االمر
ا�شب ��ه باخلديع ��ة ،فم ��ا ان ق ��را رواي ��ة
املركي ��زة حت ��ى كتب له ��ا ر�سال ��ة عتاب
ذيلها بجملة ' �إىل اللقاء يا �صديقتي .
فهم ��ت �صان ��د ان �شوب ��ان ا�شت ��د علي ��ه
املر� ��ض وال يري ��د لها ان تتاث ��ر مبوته،
وح�ي�ن حاولت ان ت�سرت�ضيه وجدته قد
�ساف ��ر اىل لندن ،حيث ف�ضل ان ي�صارع
امل ��وت هناك ،لكن ��ه يف اللحظة االخرية
ق ��رر ان يع ��ود اىل باري�س ليم ��ت فيها،
فهي وطن ��ه الثاين ،ومل يك ��ن يتوقع ان
�صاند �ستكون يف انتظاره " :لقد جاءت
وحدثتني ،لكني ال املك القوة للرد ،كل
�شيء يبتعد عني" .
كان ��ت �صان ��د و�شقيقت ��ه اىل ج ��واره
ت�ساالن
 ما الذي ن�ستطيع ان نعطيه لك* ال�سالم لروحي
 عندم ��ا انح ��ت �صان ��د لتقب ��ل وجنت ��هاكت�شف م ��ن خالل عينيها ال�شبه الكبري
م ��ع حبيبت ��ه االوىل كون�ستاني� ��س،
وامت�ل�ات عيني ��ه بالدم ��وع ،ليتوف ��ى
�شوب ��ان يف اخلام�س ع�ش ��ر من ت�شرين
االول عام 1849
يف يومياته ��ا تكتب �صاند «�أن النظرة
التي كنت القيها على �شوبان ،ذات منط
�أخالقي ، ،ف�أن ��ا مرتبطة به منذ �سنوات
واخلال�صة هي �أنن ��ي �سعيدة ب�أن �أقول
ب�أن ��ه يتوج ��ب الثن ��اء علي ��ه م ��ن دون
حتف ��ظ ،لأنه ال �ش ��يء يف حي ��اة الرجل
�أدنى من املهمة الت ��ي �أجنزها (الفنان)
ب�شكل وا�سع« .
ويف واح ��دة م ��ن ر�سائلها ،نق ��ر�أ�« :أين
هو ،يف هذه ال�ساع ��ة ،العزيز فريدريك
؟ الغياب واملوت ال يختلفان كثريا� ،إذنْ
ْ
نفرتق ،بل توارى �أحدنا فقط
فنح ��ن مل
ع ��ن ناظري الآخر ،ولكنن ��ا نعرف ب�أننا
�س ��وف نلتق ��ي يف �أيّ م ��كان� ...إذنْ ل ��ن
�أق ��ول �أب ��د ًا وداع ًا مبعن ��ى �أن الله يفرق
بينن ��ا ،ولكن مبعن ��ى �أننا نت ��وادع على
هذه الأر�ض �أو على �أر�ض �أخرى".
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ثقافة

حوا ٌر بني اجلادرجي وغائب فرمان حول �سالمة مو�سى
والفابية وطه ح�سني
با�سم عبد احلميد حمودي

يف كتاب (مذكرات
كامل اجلادرجي
وتاريخ احلزب
الوطني الدميقراطي)
الذي حرره و�أعده
للن�شر اال�ستاذ ن�صري
اجلادرجي ،حديث �شيق
لزعيم احلزب الوطني
مع الروائي غائب
طعمة فرمان عن �شتى
�ش�ؤون الثقافة والفكر
ال�سيا�سي ،يف نهاية
ت�شرين الثاين .1949

كان كام ��ل اجلادرجي قبل ا�سبوع
م ��ن موع ��د ه ��ذا احل ��وار� ،أي يف
الثاين والع�شرين من �شهر ت�شرين
الث ��اين 49ق ��د وقف ام ��ام حمكمة
ج ��زاء بغداد (ومع ��ه الع�شرات من
حمام ��ي الدف ��اع) لي�ص ��در احلك ��م
بحق ��ه كمدي ��ر م�س� ��ؤول جلري ��دة
(االه ��ايل) الت ��ي ن�ش ��رت مق ��ا ًال
ي ��وم  25ماي� ��س 49حت ��ت عنوان
(املعار�ض ��ة يف املجل� ��س النيابي)

غائب طعمة فرمان
اعتربته احلكومة �ضار ًا باملجتمع اجلادرج ��ي يف مذكرات ��ه عن يوم
وبال�سيا�سة العامة للبلد.
 24ت�شرين الثاين � 1949أنه قابل
حمكم ��ة اجل ��زاء اع ��ادت احلك ��م (غائ ��ب طعم ��ة فرم ��ان) يف مرك ��ز
على اجلادرج ��ي بعد نق�ض احلكم احلزب ،وكانت هذه املقابلة تتعلق
ال�ساب ��ق من قب ��ل املحكمة الكربى ب�سفر فرمان غد ًا اىل القاهرة
ليحك ��م بره ��ان الدي ��ن الكي�ل�اين ،ماذا كتب اجلادرجي ؟
حاك ��م اجل ��زاء عل ��ى اجلادرج ��ي كت ��ب كامل اجلادرج ��ي عما مت يف
باحلب�س الب�سيط ملدة اربعة ا�شهر هذه املقابلة قائ ًال :
مع وقف تنفي ��ذ العقوبة ،وقد كان (قابلن ��ي الي ��وم يف مرك ��ز احلزب
هذا احلكم كفي ًال بتعطيل اجلريدة غائب طعمة فرمان مبنا�سبة �سفره
الت ��ي �أ�ص ��در احل ��زب الوطن ��ي غ ��د ًا اىل القاه ��رة وه ��و تلميذ يف
الدمقراطي بدي ًال لها حتت ت�سمية كلي ��ة الآداب بجامع ��ة ف� ��ؤاد الأول
(�ص ��دى االه ��ايل) برئا�سة حترير يف القاه ��رة (جامع ��ة القاهرة بعد
اال�ستاذ عبد املجيد الونداوي.
ذلك-املحرر) وهو يف الوقت نف�سه
ظل اجلادرجي م�شرف ًا ب�شكل كامل مرا�س ��ل جري ��دة الن ��داء امل�صرية،
عل ��ى اجلري ��دة اجلدي ��دة يعاون ��ه وق ��د ر�أت �إدارة اجلري ��دة (�صوت
الون ��داوي (وه ��و �أدي ��ب معروف الأه ��ايل) �أن جتعل ��ه مرا�سله ��ا يف
اي�ض� � ًا) وال�سيا�س ��ي قا�س ��م ح�سن القاهرة فوافقت على ذلك وزوّ دته
و�أركان احلزب الآخرين.
بوثيقة تخوله ح ��ق املرا�سلة معنا
يف (مذك ��رات اجلادرج ��ي) الت ��ي  ،لق ��د كت ��ب ه ��ذا ال�شاب مق ��ا ًال يف
ا�صدرته ��ا دار الطليع ��ة بب�ي�روت الع ��دد الأدبي املا�ضي من اجلريدة
بتحري ��ر ن�ص�ي�ر اجلادرج ��ي ع ��ام عن ال�شخ�صيات الأدبية يف م�صر،
 ، 1970ورد يف ال�صفح ��ة -371وق ��د �أعجب ��ت بالأ�سل ��وب والأراء
 372م ��ن املذك ��رات وبل�س ��ان وغري �أين ناق�شته فيما كتبه ب�ش�أن

�سالمة مو�سى
الكات ��ب امل�صري املع ��روف �سالمة
مو�س ��ى ،فقل ��ت ل ��ه �أين اي�ض� � ًا من
املعجبني كل االعجاب بهذا الكاتب
لتقدميته ولتحرره).
وهن ��ا يناق� ��ش اجلادرج ��ي ام ��ام
غائ ��ب رف� ��ض �سالمة مو�س ��ى لكل
ال�شرق وفل�سفاته وبل هو يرتعب
من ��ه وي ��رى اجلادرج ��ي �سب ��ب
ان�ص ��راف مو�س ��ى ع ��ن ال�ش ��رق
ب�سب ��ب اال�ضطهاد ال ��ذي تتعر�ض
له ��ا الطائف ��ة القبطي ��ة ال ��ذي ه ��و
منها.وي ��رى اجلادرجي �أن املثقف
ينبغ ��ي علي ��ه �أال يف�ص ��ل املا�ض ��ي
عن احلا�ض ��ر (فاملا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل يك ��ون وحدة متما�سكة
(و�أنن ��ا اذا اردنا �أن نبني م�ستقب ًال
قوي ًا يج ��ب �أن نلتفت اىل املا�ضي
دائم ًا و�أال نهمل احلا�ضر).
وق ��ال اجلادرج ��ي لفرم ��ان �إن ��ه
ي ��رى اال نبال ��غ يف تقدي�س �سالمة
مو�س ��ى ،و�أن نعطيه حقه كمثقف،
وان ��ه �سيوج ��ه ادارة اجلريدة �أال
تفرط باالقتبا�س من �آراء مو�سى،
وا�ضاف:

كامل اجلادرجي
�أن تقدي� ��س �سالم ��ة مو�س ��ى مت� ٍأت
م ��ن عدم الإطالع ب�ص ��ورة وا�سعة
عل ��ى املدر�سة الفابي ��ة التي ن�شات
يف انكلرتا.
وواف ��ق غائ ��ب فرم ��ان عل ��ى
�آراء اجلادرج ��ي ب�ش� ��أن مو�س ��ى
واملدر�س ��ة الفابي ��ة والت ��ي ا�ش ��ار
اليه ��ا اجلادرج ��ي يف ه ��ذا اللقاء،
وهم ��ا يتذك ��ران حملل�ي�ن �آراء
�أ�ساتذتها الذين يتج�سدون يف اج
.ج ��ي .ويل ��ز وبرنارد�شو و�سدين
ويب .
وطل ��ب اجلادرجي يف ذل ��ك اللقاء
�أن يق ��وم غائ ��ب مبقابل ��ة الأدب ��اء
املجددين يف م�صر (الذين ال نعرف
الكثري عن �أ�ساليبهم وم�سالكهم يف
الأدب امل�ص ��ري ) ورجاه �أن يقابل
ط ��ه ح�س�ي�ن وي�أخ ��ذ من ��ه بع� ��ض
الأحاديث الأدبية ال�شيّقة.
ق ��ال اجلادرج ��ي لغائ ��ب يف ختام
اللق ��اء  (:اين �أعت�ب�ر ط ��ه ح�س�ي�ن
�أديب� � ًا فذ ًا لي�س له نظري يف جميع
الب�ل�اد العربية فوافق على ذلك كل
املوافقة).

قناديل

الفابية وفرمان
واجلادرجي
ومم ��ا يذك ��ر هن ��ا �أن طم ��وح
اجلادرج ��ي هو ا�ستم ��رار احلزب
الوطن ��ي الدميقراط ��ي اتب ��اع
منه ��ج اال�شرتاكي ��ة الفابي ��ة الت ��ي
اعتم ��دت التغي�ي�ر التدريج ��ي
للبن ��اء اال�شرتاك ��ي دون ه ��زات
اجتماعي ��ة �شدي ��دة ،و�أن قي ��ام
(الفابي ��ة) يف انكل�ت�را من ��ذ ع ��ام
 1889وا�صدار �سدين ويب و�شو
كت ��اب (الفابي ��ة) وم ��ا ت�ل�اه ،ادى
اىل ا�ستم ��رار احلرك ��ة كعن�ص ��ر
�سيا�س ��ي واجتماع ��ي �ضاغط ولد
من رحمه حزب العمال الربيطاين
والذي انتزع ال�سلطة باالنتخابات
الد�ستوري ��ة ال�سلمي ��ة ع ��ام 1945
من حزبي املحافظني واالحرار.
مل يك ��ن فرم ��ان م�ؤي ��د ًا ل ��كل افكار
اجلادرج ��ي حتى بع ��د عودته اىل
بغداد ،وقد تخرج يف جامعة ف�ؤاد
االول بالقاه ��رة وعم ��ل حم ��رر ًا
يف �صحيف ��ة (االه ��ايل) م ��ع عب ��د
املجيد الونداوي وح�سني مردان،
وهما م ��ن �أبطال روايت ��ه (خم�سة
�أ�ص ��وات) ب ��ل كان مثقف� � ًا ي�ساري ًا
منح ��از ًا اىل اال�شرتاكي ��ة العلمية
كم ��ا �سيت�ض ��ح م ��ن اي ��ام حيات ��ه
التالية .
وال�شك �أن ر�أي اال�ستاذ اجلادرجي
يف امل�ساح ��ة الفكري ��ة ل�سالم ��ة
مو�س ��ى الت ��ي بناها عل ��ى قبطيته
فق ��ط ت�ستح ��ق النقا� ��ش فق ��د كان
الرجل مثقف� � ًا ع�صري ًا اليقرتب من
العقي ��دة الديني ��ة ب ��ل م ��ن الثقافة
كتجرب ��ة حي ��اة عل ��ى االن�س ��ان �أن
يخو�ض غمارها بتجرد.
�أم ��ا عن �أعج ��اب اجلادرج ��ي بطه
ح�سني ،فهو ام ��ر ي�شاركه كثريون
م ��ن رج ��ال ع�ص ��ره ،فلط ��ه ح�سني
جتربت ��ه الثقافي ��ة الكب�ي�رة الت ��ي
اث ��رت يف �أجي ��ال الأدب والثقاف ��ة
يف م�صر و�سواها.

م�شروع ثقايف مب�شاركة مثقفني عراقيني يف فنلندا يفوز بجائزة تقديرية لعام 2017
هل�سنكي /متابعة املدى

منح ��ت املنظم ��ة الثقافي ��ة " رابط ��ة طاقة
ال�شب ��اب الفنلندي ��ة " جائزته ��ا التقديرية
لع ��ام  2017مل�ش ��روع Sivuvalo
(ال�ض ��وء اجلانب ��ي) ونا�شطي ��ه ،واملعني

�أ�سا�س� � ًا ب� ��أدب متعدد اللغ ��ات ،الذي يعني القي�سي� ،صادق الزم ،اخلد املظفر ،ومهند
بالن�ش ��اط االدب ��ي للمثقف�ي�ن االجان ��ب الدروبي و�آخرون.
املقيم�ي�ن يف فنلندا ويبدع ��ون وينتجون وذك ��رت من�سق ��ة امل�ش ��روع ،ال�شاع ��رة
بلغاته ��م الأم ،ويذك ��ر �أن امل�ش ��روع ي�ض ��م روك�سان ��ا كري�سولوغو ،من ب�ي�رو ،اثناء
الع�ش ��رات م ��ن املثقفني االجان ��ب املقيمني ت�سل ��م اجلائ ��زة� :أن ه ��دف م�شروعنا هو
يف فنلن ��دا ،والقادم�ي�ن م ��ن خمتل ��ف تو�سيع مفاهي ��م االدب الفنلندي وحتقيق
البلدان ،وي�ضم امل�شروع عدد ًا من املثقفني توافق كب�ي�ر والتعاون لتحقي ��ق م�ساواة
العراقيني ،منهم �سع ��د هادي ،يو�سف ابو كاملة يف العمل.
الف ��وز ،ها�ش ��م معتوق ،احمد زي ��دان� ،أية وكان امل�ش ��روع ب ��د�أ ن�شاطه ع ��ام ،2013

ونال دعم� � ًا وا�سع� � ًا من منظم ��ات ثقافية،
ونظ ��م العدي ��د م ��ن االم�سي ��ات االدبي ��ة
للم�ساهم�ي�ن يف امل�ش ��روع ،ويف خمتل ��ف
امل ��دن الفنلندي ��ة ،م ��ن ق ��راءات �شعري ��ة
وق�ص�صي ��ة ومعار� ��ض ت�شكيلي ��ة ،حظيت
باهتمام و�سائل االعالم الفنلندية واثارت
الكث�ي�ر م ��ن التعليقات حول هوي ��ة الأدب
الفنلن ��دي ،وامكانية تع ��دد لغاته ،فالعديد
م ��ن املبدع�ي�ن مم ��ن يعي�ش ��ون يف فنلندا،

�ص ��ارت اعمالهم ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر تتناول
الواقع الفنلندي وهمومه وان كتبت بلغة
اخ ��رى .يذك ��ر �أن "رابط ��ة طاق ��ة ال�شباب
الفنلندي ��ة " ت�أ�س�س ��ت ع ��ام  1908وتعني
بالن�شاط ��ات ال�شاب ��ة واالف ��كار اجلديدة،
ومتن ��ح اجلائ ��زة �سنوي� � ًا للعم ��ل االك�ث�ر
ا�ستحقاق� � ًا يف جم ��ال الأدب والثقاف ��ة،
والذي تختاره جلنة خا�صة ،وبد�أت مبنح
اجلائزة منذ عام .1993

ال����روائ����ي الأك���ث���ـ���ر م��ب��ي��ع�� ًا ج��ي��م�����س ب��ات��ر���س��ون

يكتب رواية حقيقية عن مقتل العب كرة القدم
ُ
الأمريكي �آرون هرينانديز
العب نيو انغالند الوطن ��ي هرنانديز يف �إطالق
ترجمة� :أحمد فا�ضل
الن ��ار عل ��ى �أودي ��ن لويد الع ��ب كرة الق ��دم �شبه
املح�ت�رف ثم ما لبث �أن قتل هرينانديز نف�سه يف
� 19أبري ��ل  /ني�سان بع ��د �أيام قليل ��ة من توقيفه
ع ��ن جرمية القتل الت ��ي وقعت يف ع ��ام ، 2012
باتر�سون قال :
" �إن ��ه تفاج�أ ل�سماع وف ��اة الالعب وعلى الرغم
من �أن حيات ��ه كانت م�شو�شة ب�سبب تردي حالته
بعد �أيام من مقتل جنم كرة
القدم الأمريكي �آرون هرينانديز املادي ��ة� ،إال �أنه جع ��ل من نف�سه واح ��د ًا من �أكرب
يف ال�سجن والذي كان يق�ضي فيه الالعب�ي�ن يف اللعب ��ة وهو يف �س ��ن  22و�شعرت
م�ضطر ًا �إىل �أن �أ�س�أل نف�سي ما اخلط�أ الذي حدث
ً
ي�ساعد هذا الكتاب يف
حكما مدى احلياة يف جرمية قتل ؟ �آم ��ل �أن
كان قد �أتهم بها � ،أعلن الروائي
�إلق ��اء بع�ض
املعروف جيم�س باتر�سون احلائز
ال�ض ��وء
عل ��ى
على لقب الأكثـر مبيع ًا للرواية
يف الواليات املتحدة حالي ًا
عن خطط له لكتابة رواية
حقيقية عن املالب�سات
اخلفية ملقتل هرينانديز
يقول عنها :

" �آمل �أن ت�ساعد بت�سليط بع�ض ال�ضوء عن ما
ح ��دث خط�أ كم ��ا  -ي�سم ��ي احلكم ال�ص ��ادر بحق
املته ��م  ، " -م ��ن جانب ��ه ق ��ال الناط ��ق ب�إ�س ��م دار
ن�شر ليتل براون التي �ستقوم بطبع الرواية :
" �إن الكت ��اب �سيحقق يف �صعود و�سقوط جنم
ك ��رة القدم الذي ترك وراءه حكم� � ًا بالقتل وابنة
�شاب ��ة و�أ�سرار مروع ��ة" ،ففي ع ��ام � 2015أدين

الأحداث التي �أدت �إىل وفاته املفاجئة ".وبح�سب
جملة فورب�س ف�إن امل�ؤلف الأعلى �أجر ًا يف العامل
ح�ص ��ل على م ��ا يقدر بنح ��و  700ملي ��ون دوالر
ع ��ن روايت ��ه ال�سابق ��ة ح ��ول امللياردي ��ر جيفري
اب�شتاين الذي اتهم بجرمية قتل هو الآخر هزت
املجتمع الأمريكي حينها وم�ستخدم ًا �شخ�صيات
حقيقية فيها ،وعلى الرغم من �أنه يف وقت �سابق
م ��ن الع ��ام املا�ضي تخل� ��ص من رواي ��ة ت�سمى "
قت ��ل �ستيفن كينغ " قبل �شهري ��ن فقط من الن�شر
مب�شارك ��ة ديريك نيكيتا� ��ش حيث قال عنها� " :إن
كتاب ��ي هو �ص ��ورة �إيجابي ��ة ل�شخ�صي ��ة خيالية
 ،وم ��ع ذل ��ك ال �أريد �أن �أك ��ون �سبب� � ًا يف �إزعاجه
�أو عائلت ��ه ".وق ��د انتقد عدد من النق ��اد الروائي
باتر�سون ال�ستخدامه م�ؤلفني م�شاركني يف كتبه
مدع�ي�ن �أن م�ساهمتهم يف �أعماله املن�شورة حتط
من قيمتها الأدبية ما جعله ين�أى عنهم خا�صة يف
عمله الأخري هذا عن هرينانديز.
 عن� :صحيفة الغارديان اللندنية

 لطفية الدليمي

ثقافة الأطفال والأخالقيات العملية
 -1ظه ��ر يف العق ��ود الأخ�ي�رة اجتاه عامل ��ي متعاظ ��م لإحالل نوع
م ��ن الأخالقيات العملية منذ وقت مبك ��ر يف ثقافة الطفل واعتبارها
�أم ��ر ًا �أك�ث�ر جدوى م ��ن اخلطابات الوعظي ��ة الديني ��ة �أو الالهوتية
الت ��ي تتوج ��ه �إىل جماع ��ة ب�شري ��ة حم ��ددة  ،ويهدف ه ��ذا التوجه
�إىل �إيج ��اد ن ��وع م ��ن الأخالقي ��ات اجلمعي ��ة ال تتح ��دد مب�ؤث ��رات
الزم ��ان واملكان والبيئ ��ة وتكون فاعلة يف الوق ��ت ذاته يف التعامل
املج ��دي م ��ع املع�ض�ل�ات العاملي ��ة .ميكنن ��ا �إي ��راد �أمثلة كث�ي�رة على
ه ��ذه الأخالقيات العملي ��ة اجلمعية� :إ�شاعة ثقاف ��ة االحرتام وقبول
االخت�ل�اف وامل�س ��اواة اجلندرية  ،احرتام الثقاف ��ات البدائية وعدم
التع ��ايل ال�شوفين ��ي عليها  ،ت�أكيد ح ��ق احلياة والتعلي ��م وال�صحة
ل ��كل �سكان الأر� ��ض ،امل�شاركة الفاعلة يف احلم�ل�ات الإن�سانية لدعم
�أطف ��ال املناطق املوب ��وءة �أو التي تعاين وي�ل�ات احلروب والت�شدد
واالرهاب والهجرة الناجت ��ة عنها ،دعم املعرفة البيئية للتعامل مع
املع�ضالت الكارثية التي تواجه كوكب الأر�ض .
 -2نعي� ��ش الي ��وم و�سط بيئ ��ة �ص ��ارت حمكومة بهيمن ��ة الو�سائط
الرقمي ��ة ال�شائع ��ة ،ونعلم �أن تل ��ك الو�سائط حمكوم ��ة هي الأخرى
بقيود النظم الرقمية التي تعمل وفق خوارزميات حمددة ،وقد �أدى
ه ��ذا الأمر �إىل �ضع ��ف القدرات التحليلية والفل�سفي ��ة لدى الأجيال
اجلدي ��دة واال�ستعا�ضة عنها بنوع من الق ��درة اخلوارزمية الأقرب
�إىل متطلب ��ات التنمي ��ط اجلمع ��ي ،ونت ��ج ع ��ن ذلك تراخ ��ي النزعة
الإن�ساني ��ة وفق ��دان التوا�صل احل ��ي مع الإرث الإن�س ��اين يف �شتى
حقول ��ه املعرفية و�شي ��وع نوع من العبودية الرقمي ��ة التي ت�ستغلها
احلكوم ��ات خلل ��ق ن ��وع م ��ن دكتاتوريات رقمي ��ة ورقابي ��ة �شديدة
الوط�أة  ،ويف مواجهة ذلك البد �أن حتافظ الثقافة غري املنمّطة رقمي ًا
على ال�ت�راث الإن�ساين وتعمل على الإرتق ��اء املتوا�صل يف املناطق
الدماغية املتعلقة بالقدرات التحليلية.
 -3يع ��رف �أغلبن ��ا �أن الإره ��اب ال ��دو ّ
يل وغي ��اب فر� ��ص الت�سام ��ح
والتعاي� ��ش احلقيقي ��ة يتغ ّذي ��ان م ��ن حال ��ة �س ��وء فهم الآخ ��ر وعدم
االنفت ��اح عل ��ى ثقافته اخلا�صة ،وق ��د �أظهرت الأمم املتح ��دة �ضعف ًا
كب�ي�ر ًا يف �إ�شاع ��ة الت�سام ��ح الإن�س ��اين واالنفت ��اح الثق ��ايف جت ��اه
الثقافات املهمّ�شة ب�سبب بريوقراطي ��ة املنظمة و�شيوع الف�ساد فيها
؛ وميك ��ن لثقاف ��ة الطفل املبكرة �أن تر�سخ ل ��دى االطفال قبول الآخر
املختلف �إذا اعتمدت منط ًا من احل�س الإن�ساين اجلمعي املتناغم مع
تطلعات الب�شر جميع ًا.
 -4ي� ��ؤدي االرتق ��اء بثقاف ��ة الأطف ��ال وبخا�ص ��ة يف ع�ص ��ر انت�شار
الثقاف ��ة الرقمية اىل تر�سيخ ال�سالم املحلي والدويل .وميكن لثقافة
�واز ُن ب�ي�ن اجلانب�ي�ن التحليل ��ي والرقم ��ي �أن ت�ساه ��م يف �إمداده
ت� ِ
بالإمكان ��ات الالزم ��ة للتعامل الناج ��ح مع امل�ستقبل وط ��رد ال�شعور
بال�ضي ��اع والعج ��ز للتم ّك ��ن م ��ن التعامل الكف ��وء م ��ع امل�ستحدثات
الرقمي ��ة ،كما �أن الثقافة املبكرة املتوازنة للطفل ميكن �أن تبعده عن
خماطر االعت�ل�االت املر�ضية م�ستقب ًال (مثل مر�ض �ألزهامير) ومتلأ
حياته �شغف ًا وبهجة وانتاج ًا حيوي ًا.
 -5ا�ضاف ��ة �إىل ما�سب ��ق ،هناك م�ستجدات كثرية ط ��ر�أت على ثقافة
الأطف ��ال راهن ًا فق ��د تنبّهت ال�سيا�سات التعليمي ��ة العاملية (بل حتى
عل ��ى م�ستوى العائل ��ة) �إىل ال�ض ��رورة الفائق ��ة ال�ستثم ��ار اللدونة
الدماغي ��ة الكب�ي�رة لدى الطف ��ل يف ميادي ��ن حمددة ،وم ��ن �أهم تلك
امليادي ��ن التع ّل ��م املبك ��ر لب�ض ��ع لغ ��ات عاملية؛ فل ��دى الأطف ��ال قدرة
غ�ي�ر حمدودة يف تع ّل ��م واتقان اللغات الأجنبي ��ة ،وهو الأمر الذي
يعزز ق ��درات الأطفال ومينحهم مزايا تناف�سي ��ة م�شروعة من جهة،
كم ��ا ي�سهم يف تو�سي ��ع �آفاقهم وهم يتعرفون عل ��ى الثقافات العاملية
ال�شائع ��ة خارج ف�ضاء الثقافة املحلية امل�ألوفة لديهم ،و�سوف ت�سهم
التعددية اللغوية لدى الأطفال �إىل تعزيز ثقافة تقبل الآخر املختلف
ووعي �أهمية الت�سامح واحرتام اخل�صو�صيات القائمة على التمايز
واالختالف يف �إطار من التالقح الثقايف واحل�ضاري املتبادل.

متابعات

فريق �إدراج مدينة بابل الآثارية على الئحة الرتاث
العاملي يجتمع مع اليون�سكو
متابعة املدى

عقد فري ��ق �إدراج مدينة بابل على
الئحة الرتاث العاملي ،يوم الثالثاء
/6حزيران ،اجتماع ًا يف مقر هيئة
الآثار مع ممثل منظمة اليون�سكو
يف بغداد وممثل امللحقية الثقافية
يف ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة ،مت
خالل ��ه ا�ستعرا�ض ن�ش ��اط اللجنة
والت�أكيد عل ��ى التن�سيق بني فريق
العم ��ل واجله ��ات املعني ��ة به ��دف
اتخ ��اذ خطوات �سريعة وا�ستثمار
الوق ��ت لإع ��داد املل ��ف و�إكم ��ال
املتطلبات املطلوبة من قبل منظمة
اليون�سك ��و ،وقدم رئي� ��س الفريق
رع ��د ع�ل�اوي اخلط ��ة املقرتح ��ة
لإجن ��از املل ��ف وف ��ق التوقيت ��ات
الواردة يف اخلطة.
وتط ��رق االجتم ��اع ال ��ذي ح�ضره الالئحة الدولية و�آلية كتابة امللف الآثاري ��ة و�ض ��رورة التن�سيق بني متطلب ��ات املل ��ف لرفع ��ه اىل جلنة
رئي� ��س جلن ��ة ال�سياح ��ة والآث ��ار بلغ ��ة ال�ت�راث العامل ��ي و�إ�ش ��راك ال ��وزارة وحكوم ��ة باب ��ل املحلية ال�ت�راث العامل ��ي يف منظم ��ة
الربملاني ��ة عل ��ي �شري ��ف املالك ��ي ،خرباء من منظمة الن�صب العاملية لإيج ��اد ال�صي ��غ املنا�سبة والتي ال اليون�سك ��و وف ��ق التوقيت ��ات
ووكيل الوزارة ل�ش�ؤون ال�سياحة للم�ساعدة يف اجناز امل�شروع.
تتعار� ��ض م ��ع القوان�ي�ن اخلا�صة املطلوبة.
الآثار قي�س ح�سني ر�شيد ومعاون وعرب �أع�ض ��اء الفريق وامل�شاركني بالآث ��ار والقوانني الأخرى لإدارة و�أ�ش ��ار ع�ل�اوي اىل �أن الفري ��ق
حمافظ باب ��ل ح�س�ي�ن البريماين ،يف االجتم ��اع ع ��ن حر�صه ��م املنتجع ال�سياحي والق�صر.
يعم ��ل بان�سج ��ام وتع ��اون ب�ي�ن
�إىل متطلب ��ات منظم ��ة اليون�سكو يف ع ��ودة الع ��راق �إىل مكانت ��ه و�أك ��د املجتمع ��ون عل ��ى موا�صلة الوزارة وممثلي احلكومة املحلية
امل�ؤ�ش ��رة لإدراج املل ��ف �ضم ��ن احل�ضاري ��ة خ�صو�ص ًا مدينة بابل اللق ��اءات م ��ن اج ��ل اجن ��از كاف ��ة يف بابل لإجناز امللف.

آراء وأفكار

14

العدد ( )3946ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الأحد ( )11حزيران 2017
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ورث�����������������������ة ال������������ع������������راق

 د .نعمة العبادي
حكاية تف ��رد الأمكنة والبل ��دان طويلة،
فقلم ��ا جتد �أه ��ل بلدة يع�ب�رون عن دنو
مرتب ��ة ومكان ��ة املنطق ��ة الت ��ي ينتمون
له ��ا ،و�أما حكاي ��ة اخل�صو�صية والتفرد
فتج ��د ل ��كل واح ��د طريقت ��ه يف ت�أكيدها
و�إدلت ��ه يف الإقناع بها ،حت ��ى ن�ستطيع
الق ��ول دون �أدن ��ى جمازي ��ة بن ��اء عل ��ى
حكاية الأهل ":كل البلدان مميزة وكلها
متفردة".
يرى البع�ض �أن احلديث عن خ�صو�صية
"الع ��راق" وفردانيت ��ه تق ��ع يف نف� ��س
ال�سي ��اق امل�شار �إلي ��ه ،و�أن هذه الدعوى
م ��ن التف ��رد والفوقي ��ة والتمي ��ز ما هي
�إال �شع ��ور الأهل املبني عل ��ى "الذاتية"
 ،ونح ��و م ��ن التناف� ��س والغ�ي�رة م ��ن
الآخ ��ر ،وبالت ��ايل ف�إن ه ��ذا التفرد حاله
كغريه نحو من ال�شع ��ور الأفتخاري �أو

نزعة نرج�سية ل ��دى �أهله ولي�س وراءه
حقائق.
يف عقيدت ��ي �أن الأمر يف العراق خمتلف
جدا عن كل الدنيا ،و�إن حكاية الفردانية
له ��ا حقائقه ��ا و�شواهده ��ا ودالئله ��ا
ومثبتاته ��ا التي حتتاج �إىل عني ب�صرية
وروح نقي ��ة وفه ��م عمي ��ق يتمك ��ن م ��ن
الوق ��وف عليه ��ا و�إدراك معطياته ��ا ،فقد
لعبت عوامل �أربعة يف خلق �سمات �أربع
من التميز العراق ��ي املتفرد دون كل بالد
الدنيا وهي:
 �إرادة رباني ��ة زودت الع ��راق ب� �ـ(اخل�صائ� ��ص الذاتي ��ة) الت ��ي تتجل ��ى
يف املوق ��ع واخل�صو�صي ��ة اجلغرافي ��ة
والب�شري ��ة وطبيع ��ة امل ��وارد وثرائه ��ا
واملكانة املحورية بني جممل الكون.
 حرك ��ة املقد�سني والتي �أمتدت من �أولهبوط �آدم عليه ال�س�ل�ام �إىل الأر�ض يف
ه ��ذه البقعة وهو م ��ا يتفق علي ��ه معظم
الباحث�ي�ن م ��رورا بالن�ش ��اط املقد� ��س
ملعظم الأنبياء والأولي ��اء والأئمة الذين
�أك ��د التاري ��خ املتف ��ق علي ��ه تواجده ��م
عل ��ى ه ��ذه الأر� ��ض كم ��ا هو احل ��ال يف
الرحل ��ة الأبراهيمية والن�شاط العلوي ،
وحتى الت�أري ��خ الأ�سطوري يقدم حكاية
ح ��راك مقد�س على ه ��ذه الأر�ض املميزة
،وق ��د �أعط ��ت ه ��ذه احلرك ��ة �إىل العراق
(اخل�صائ�ص القد�سية).
 ديناميكية الفكر وح ��راك الوعي وهونت ��اج ع ��ن العامل�ي�ن ال�سابق�ي�ن �،إذ متيز
الع ��راق بخ�صو�صيت ��ه يف جم ��ال حركة
الوع ��ي والعقل ونتاج االف ��كار واجلدل
العمي ��ق ال ��ذي تن ��اول الأ�سئل ��ة الكربى
وخل ��ف �إرث ��ا وترك ��ة معق ��دة يف ه ��ذا
اجلان ��ب ،ف�أعط ��ت تل ��ك الديناميكية �إىل
العراق (ال�سمة الثقافية) .
 احل ��وادث واملجري ��ات ذات الأبع ��ادالكوني ��ة الكربى،فه ��ذه الأر� ��ض كان ��ت
عرب التاريخ م�سرحا لأعظم الأحداث يف
تاريخ الأن�سانية القدمي واحلديث ،بدء ًا
م ��ن حكايات احل�ض ��ارات الأوىل مرورا
بامل�سرية الإبراهيمية ،ف�صراع علي (ع)
مع خ�صوم ��ه ومظاهر دولت ��ه ،وكربالء

وعا�شوراء التي متثل �أهم حدث حموري
يف التاريخ الإن�ساين ،ثم الأحداث التي
ج ��اءت بعد ذلك ،بل وحتى على م�ستوى
احلوادث والوقائ ��ع امل�ستقبلية ،كما هو
احلال يف الإتفاق �أن م�سرح ن�شاط العود
املهدوي �سيكون م ��ن العراق و�ستنطلق
رحلت ��ه من ��ه �إىل العامل كله ،وق ��د �أعطت
ه ��ذه احل ��وادث واملجري ��ات �إىل العراق
(املكانة التاريخية) .
ه ��ذا الإرث الرتاكم ��ي ال ��ذي ت�ش ��كل من
تالقي الإرادتني (الربانية) و(الإن�سانية)
�أوجد ن�سخة متفردة بكل ما يعني التفرد
ه ��ي (الع ��راق) �إال �أن املفج ��ع يف الأم ��ر
يتمثل يف الغفلة واجلهل عن هذا التفرد
م ��ن �أهل ��ه عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص و�إال
ف� ��إن معظ ��م �أعدائه وخ�صوم ��ه ملتفتون
له ��ذه اخل�صو�صية وهي م ��ا حترك فعله
العظي ��م م ��ن الكي ��د له ��ذه الأر� ��ض ع�ب�ر
الت�أري ��خ ،فبح�س ��ب البح ��ث واملتابعة ال
جن ��د له ظه ��ورا جليا قائم ��ا على احلجة
والربهان �إال يف (بع�ض الن�ص ال�شيعي
ال�صحي ��ح) يف �إ�شارت�ي�ن خل�صو�صي ��ة
ما�ضي ��ه ع�ب�ر بل ��ورة كرب�ل�اء كخال�ص ��ة
للمكان والزمان املمثلة لأوحدية احلدث
الفاعل يف كل جماالت احلياة،والإ�شارة
الثاني ��ة املتعلق ��ة بالرب ��ط ب�ي�ن خال� ��ص
الع ��امل ع�ب�ر الع ��ود امله ��دوي والع ��راق
بو�صفه حمله و�أر�ضه ومنطلقه وم�سرح
تنفيذ �أهدافه.
الغري ��ب �إن ورث ��ة هذه الأر� ��ض والذين
نعر�ض ملوقفه ��م بح�س ��ب خ�صو�صيتهم
الديني ��ة �ساهم ��وا ب�شكل منظ ��م وبجهد
متواتر يف طم�س هذا التفرد والأوحدية
،ف�س ّن ��ة الع ��راق ينخرطون ب� �ـ "وعي �أو
دون وعي" يف م�ؤامرة �أن العراق (جزء
من االمة العربية ) وهي مقولة (خبيثة)
ال تعن ��ي يف جوهرها �أن وحدة الأنتماء
ب�ي�ن ه ��ذه البلدان ه ��ي اللغ ��ة والقومية
و�إمن ��ا ت�ستهدف �أن يك ��ون العراق جزء ًا
م ��ن ه ��ذا الن�س ��ق التقلي ��دي الب�سي ��ط
والفاقد ل ��كل معامل التف ��رد ،و�أن العراق
ال ب ��د "�أن يتق ��زم " ليك ��ون "غ�ي�ر �شاذ"
عن الباقي العرب ��ي (وهنا ال �أحتدث عن

فوقية �إ�ستعالئية للب�شر فكلنا لآدم و�آدم
من تراب و�إمنا �أحت ��دث عن خ�صو�صية
تفردية تتعل ��ق ب�أهداف وم�صالح ربانية
علي ��ا ونت ��اج �إن�س ��اين خا� ��ص متطاب ��ق
م ��ع تل ��ك امل�صالح ) ،و�أن �س ّن ��ة العراق بـ
"وه ��م" ال يج ��دون لأنف�سهم ح�صة يف
اخل�صو�صي ��ة العراقي ��ة القائم ��ة عل ��ى
"املقد� ��س" و"احل ��راك التاريخي" لذلك
ال بد �أن يك ��ون عراقهم من جن�س الواقع
العربي وه ��و (بح�سبه ��م) ميتلك متيزه
�ضمن هذا ال�سياق واملجموع.
و�أما معظ ��م ال�شيعة بناء على القرن بني
(العراق) و (العروبة) والتي ت�ساوي يف
�أذه ��ان الأغلب �أنها الق ��رن بني (العراق)
و (الت�س�ن�ن) ف� ��إن الن�سخ ��ة العراقي ��ة
ه ��ذه ظل ��ت ع�ب�ر التاري ��خ يف �أختطاف
م�ستم ��ر م ��ا ب�ي�ن �أحت�ل�االت قبيح ��ة،
م ��رورا (ب�أموي ��ة) و(عبا�سي ��ة) ال متث ��ل
(فرداني ��ة العراق) عل ��ى املقا�س ال�شيعي
،ويتوا�ص ��ل هذا الأختط ��اف يف احتالل
عثم ��اين ث ��م يف دولة حديث ��ة تقوم على
معادل ��ة مفاده ��ا �أن (العروب ��ة) ت�ساوي
(الت�س�ن�ن) ،وال ��ذي يعن ��ي يف العم ��ق
(�إ�شكالي ��ة �شرعي ��ة الإنتم ��اء) للأغلبي ��ة
يف (خطيئ ��ة �إتهامه ��م) بالتبعي ��ة لآخ ��ر

خ ��ارج احل ��دود والت ��ي ت�س ��اوي �إفراغ
الع ��راق من (جوه ��ر فردانيته) املرتبطة
بخ�صو�صي ��ة امل ��كان وال�سكان،ف�إنهم مل
يعد يعنيهم الدفاع ع ��ن هذه (الفردانية)
و�صار العراق م�ضافا �إىل (�آخر) كمعادل
�ض ��روري للإ�ستق ��واء بدي ًال ع ��ن (عراق
خمتط ��ف) و�إن �ضاع ��ت بذل ��ك فردانيته
ومتيزه.
�أما امل�سيحيون وغريهم من �أتباع الأديان
الأخ ��رى فهم يتم�سكون بن�سخة "عراق"
قائمة على مركزية وجودهم املحدود فيه
مع "تخيل خ�صب" ي�سحب هذا الوجود
املحدود ليجعله متام اخلارطة والتاريخ
العراقي ،الأمر الذي يعني مب�ستوى من
امل�ستويات "ع ��راق خمتطف" منهم على
وف ��ق حكايته ��م و"ع ��راق خمتطف " من
قبلهم عل ��ى وفق ق ��راءة مو�ضوعية لكل
عوام ��ل التمي ��ز والفرداني ��ة العراقي ��ة
،وبالتايل فهم زاهدون بن�سخة "الواقع"
وحارمون للغري من ن�سخة "املا�ضي".
يتح ��دث الكثري من النخب ��ة ب�أفتجاع عن
(�ضي ��اع الدولة) ويتح ��دث �آخرون �أكرث
عمق ��ا و�أبلغ �إفتجاعا ع ��ن (�ضياع الأمة)
،ولكنه ��م جميعا ال يدرك ��ون �أن الفجيعة
الت ��ي لي�س مثلها فجيعة تكمن يف �ضياع

الفرداني ��ة العراقي ��ة من خ�ل�ال الزهد �أو
التفري ��ط �أو العمدي ��ة الت ��ي تتن ��ازل يف
(الإح�سا�س واخلط ��اب) عن خ�صو�صية
العراق التي ميزته عن كل بالد الدنيا.
فالعراق اليوم �إما "مدجن" �ضمن منطية
عربية عادية وتافه ��ة يف بع�ض �صورها
بح�سب (�إرادة معظم ال�س ّنة) �أو �ضعيف
م�ستجري بجوار �إيراين ي�شرتط فوقيته
التاريخي ��ة والواقعي ��ة بح�س ��ب (�إرادة
بع� ��ض ال�شيع ��ة) �أو مت�أب ��ط حتت جناح
تركي يعامله كفرخة جائعة وفقا(لإرادة
بع�ض ال�س ّنة) �أو �ضيعة �سخية بني يدي
الإرادة الأمريكي ��ة والغرب يفعالن به ما
ي�ش ��ا�ؤون و�أن ه ��ذا الفعل ه ��و ال�صالح
واخل�ي�ر العظي ��م له ��ذه الأر� ��ض و�أهلها
بناء على (�إرادة معظم فاقدي الإح�سا�س
بالإنتم ��اء �أو الزاهدين في ��ه �أو املتعالني
عليه).
حكاي ��ة الع ��راق ت�شب ��ه حكاي ��ة رج ��ل
حكي ��م ذي وعي وب�ص�ي�رة و�سرية طيبة
ومواقف مميزة وتاريخ م�شرف وثروة
وافرة تزوج من �سيدة كرمية ذات ح�سب
ون�س ��ب وج ��اه ومال وعف ��ة وجالل وقد
�شاء الق ��در �أن يولدا ول ��د وبنت ،فالولد
جب ��ان هياب بخيل تافه و�شره يف امل�أكل

هذا الإرث الرتاكمي الذي ت�شكل من تالقي الإرادتني (الربانية) و(الإن�سانية)
�أوجد ن�سخة متفردة بكل ما يعني التفرد هي (العراق) �إال �أن املفجع يف الأمر
يتمثل يف الغفلة واجلهل عن هذا التفرد من �أهله على وجه اخل�صو�ص و�إال ف�إن
معظم �أعدائه وخ�صومه ملتفتون لهذه اخل�صو�صية وهي ما حترك فعله العظيم من
الكيد لهذه الأر�ض عرب الت�أريخ.

وامل�ش ��رب والبن ��ت وقيحة اخلل ��ق قليلة
احلياء م�شغوفة باملظاهر واملال والبذخ
ومنكب ��ة عل ��ى ال�شه ��وات ،ف�ض ��اع تراث
الوالدين نهبا بني هذين الوارثني.
وهنا ال ب ��د من بيان �أمور تقطع الطريق
�أمام من يهيء نف�سه كقنفذ تقنفذ ليماري
بالألف ��اظ جت ��اه م ��ا مت ��ت الأ�ش ��ارة �إليه
،فه ��ذا الن� ��ص ال ي�ؤم ��ن بال�شوفينية وال
بالرنج�سي ��ة وال ينت�س ��ب �إىل الغ ��رور
والتع ��ايل ،وال مي� ��س الب�ش ��ر ك�أفراد يف
كل االر� ��ض ،فلكل �أن�سان حظه وحقه من
الكرامة والق ��در وال يدعي �أن العراقيني
هم �أف�ض ��ل اخللق و�أعاله ��م رتبة،و�إمنا
يتح ��دث عن العراق كخ�صو�صية تفردية
لهذا املكان والبلد املحاط بعنايات خا�صة
لأهداف ربانية عليا ،كما �أن املثال �أعاله
ال يعن ��ي �أن امل�ش ��ار �إليهم �س ��كان العراق
وهم �إم ��ا مثال لذلك الول ��د �أو تلك البنت
،ب ��ل املق�صود بالتمثيل حم ��ل النظر هنا
�إ�شارة للوارث�ي�ن الذين و�ضعوا �أنف�سهم
يف (�ص ��دارة احلدي ��ث والنياب ��ة ع ��ن
العراق وتاريخه وخ�صو�صيته) والذين
�أعلنوا �أخت ��زال العراق فيه ��م �سواء من
خالل �أحتكارهم لل�سلطة �أو للموارد عرب
تاري ��خ العراق وب�ضمنهم كل املتواطئني
مع هذا احلال.
ختاما يعل ��ن هذا الن�ص دعوة مفتوحة لـ
"بلورة وتعزيز وتكري�س وتعميق ورفع
فرداني ��ة الع ��راق" كـ "�شع ��ور عميق يف
النفو�س مبثابة الهوية املميزة وكمحرك
لفع ��ل تاريخي ان�ساين ي�سته ��دف �إعادة
املكان ��ة املختطف ��ة وامل�ضيع ��ة واملزهود
بها له ��ذه االر�ض املمي ��زة وكمنطلق يف
العالق ��ة مع الآخر التي تت�س ��م بال�شعور
بالكرام ��ة والع ��زة والإباء" ،وي ��رى �أن
ه ��ذه املهمة مقد�س ��ة الزم ��ة باملنظورين
الدين ��ي والدني ��وي و�أن ت�أخ ��ر تداركها
يعني بقاء العراق يف حريته و�أمله ،و�أن
�أي ن�سخ ��ة يت�ص ��ور البع� ��ض (جه�ل�ا �أو
عمدا) �أنها ميك ��ن �أن تكون خريا له فهي
حماق ��ة ال بعده ��ا حماق ��ة ،و�أن �أ�سبقي ��ة
�إعادة التف ��رد العراقي تتقدم على �أ�سبقة
�إعادة الدولة والأمة.

ال����ت����ح���� ّر�����ش م����ر�����ض اج����ت����م����اع����ي م����زم����ن!
ال ي ��كاد مي ��ر ي ��وم دون ن�سم ��ع او ن ��رى حادثة
حتر� ��ش ج�س ��دي كان �أو لفظي� ,س ��واء كان يف
ال�ش ��ارع او يف مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
الت ��ي ا�صبح ��ت من�ب�را منا�سب ��ا لل�شك ��وى
والتذمر من قبل الفتي ��ات ,منذ فرتة وانا �أتابع
اح ��دى ال�صفح ��ات يف اح ��د مواق ��ع التوا�صل,
تعر� ��ض في ��ه اعرتاف ��ات وم�ش ��اكل لفتيات دون
ذك ��ر ا�سمائه ��ن حيث يطل�ب�ن م�ش ��ورة متابعي
ال�صفح ��ة .واحلقيق ��ة ُ�صدم ��ت بن ��وع وك ��م
االعرتاف ��ات واحل ��وادث املطروح ��ة للنقا� ��ش,
ني من التحر�ش داخل اال�سرة  علي كريم ال�سيد
فتيات ُك�ث�ر ي�شت ًك َ
م ��ن قبل االب او االخ! حي ��ث ال ي�ستطعنَ تبليغ
�أحد خوفا من الف�ضيحة.
الغريب ان هذه املمار�سات ت�ستفحل يف جمتمع يه ��دف م ��ن وراءه اىل م�ساي ��رة املجتمع فقط ,تتمي ��ز بالف�صل ال�شديد بني اجلن�سني ,اذ ي�ؤدي
حمافظ يغلب عليه الطابع الديني ,وتقوى فيه يف حالة م ��ن االزدواجية والتنا�شز االجتماعي اىل الكب ��ت واحلرم ��ان العاطف ��ي ,كم ��ا ت�ساعد
عنا�صر ال�ضبط االجتماعي غري الر�سمي ,وهو بلغة الدكتور الوردي.
عل ��ى ذلك التن�شئة االجتماعي ��ة للطفل .اذ ينمو
م ��ا ي�ؤ�ش ��ر عل ��ى تدين الف ��رد ال�سطح ��ي ,الذي يك�ث�ر التحر� ��ش اجلن�سي يف املجتمع ��ات التي الطف ��ل دون يختلط او يعرف �شيئا عن اجلن�س

الآخر حتى ي�صل مرحلة اجلامعة! فتن�ش�أ عنده
عق ��د نف�سية وي�صبح املو�ضوع حماطا باخلجل
 ويف الوق ��ت ذات ��ه  -و�ش�أن ��ا من اه ��م �ش�ؤونحيات ��ه .لذلك ن ��رى ال�شاب العرب ��ي يهاجر اىل
الغرب لي�س من اجل العمل والدرا�سة فقط ,بل
بحثا عن مزيد من احلريات االجتماعية.
كما تنت�شر الظاهرة يف املدينة �أكرث من الريف,
لأن املدين ��ة تتميز بعام ��ل " املجهولية" مبعنى
الفرد املتحر� ��ش ي�ضيع بني اجلم ��وع والزحام
وال يك ��ون معروف ��ا يف غري منطقت ��ه ,بينما يف
الري ��ف يكون الف ��رد معروف ��ا من جمي ��ع افراد
املجتم ��ع املحل ��ي ال�صغ�ي�ر ,ا�ضاف ��ة اىل ق ��وة
عنا�صر ال�ضبط االجتماعي غري الر�سمي.
تتح ��دث فاطم ��ة املرني�سي وهي عامل ��ة اجتماع
مغربي ��ة ع ��ن مفه ��وم املج ��ال الع ��ام الذك ��وري
املتمث ��ل بال�س ��وق وال�ش ��ارع ,فالتحر�ش يحدث
عندما تخ�ت�رق املر�أة هذا املج ��ال الذي يعتربه

بع� ��ض الرجال حكرا لهم! يذك ��رين هذا املفهوم
بحادث ��ة التحر� ��ش اجلماعي ال ��ذي تعر�ضت له
اعالمي ��ة �شاب ��ة عند دخوله ��ا �س ��وق ال�شورجة
التج ��اري واملزدح ��م بالعم ��ال .عنده ��ا انربى
بع�ض املثقف�ي�ن لتربير اجلرمية ب�سبب مالب�س
الفتاة الق�ص�ي�رة واملثرية ,دون ان يدافعوا عن
حرية الفرد وحقه بالأمن االجتماعي.
بل احيانا يُ�شكل التحر�ش او العالقات العاطفية
مع الفتيات م ��ادة للتفاخر بني الرجال ,اذ يربز
لدين ��ا عل ��م اجتم ��اع �سيا�س ��ي للفع ��ل اجلن�سي
كم ��ا يق ��ول بي�ي�ر بوردي ��و .يتخ ��ذ احلديث عن
الفعل اجلن�سي �ش ��كل ومنطق الفتح الع�سكري
وال�سيا�سي والبطويل! خ�صو�صا يف االحاديث
ال�سرية بني اال�صدقاء.
يف ق ��راءة للظاهرة من زاوي ��ة اخرى قد يكون
التحر�ش هو ردة فع ��ل غا�ضبة من �شاب يعاين
الظل ��م االجتماعي والبطالة ,ح�ي�ن يرى فتيات

تناف�س ��ه على الوظائ ��ف� .شاب ال ميل ��ك القدرة
عل ��ى الزواج وهو ي ��رى �سيق ��ان ملتهبة! وهنا
تكم ��ن م�س�ؤولية املجتم ��ع ودوره وتربز اي�ضا
اهمي ��ة التنمية االقت�صادية كونه ��ا ت�ساعد على
التقلي ��ل من هذا الغ�ض ��ب الذي ي�سبب ��ه الف�ساد
والظلم واالق�صاء االجتماعي.
خط ��ورة التحر�ش تتمثل يف امل�ش ��اكل النف�سية
واالجتماعية التي ي�سببها للمر�أة ,حيث ت�صاب
با�ضطراب ��ات نف�سي ��ة وتفق ��د الثق ��ة بالرج ��ال,
واي�ضا ق ��د ي�سبب له ��ا و�صم ��ة اجتماعية تهدد
�سمعته ��ا وحياتها.نح ��ن الي ��وم بحاج ��ة اىل
وقف ��ة اخالقي ��ة وتربوي ��ة وقانوني ��ة ملواجه ��ة
هذه الظاهرة ,من خ�ل�ال ت�شريع قوانني رادعة
وتفعيل دور ال�شرطة املجتمعية حلماية الن�ساء
واالطفال م ��ن التحر�ش والعن ��ف .ويف الوقت
ذاته يكون هناك جهد تثقيفي وتربوي واعالمي
للتوعية بخطورة الظاهرة و�سلبياتها.

الثقافة القبلية يف العامل الإ�سالمي ُتق�صي املر�أة!

كانت الثقافة القبلية وما
دورا جوهريًا
زالت تلعب ً
يف ت�شكيل ح�ضارات ال�شرق
الأو�سط ،منذ قرون طويلة،
�إن مل يكن منذ �آالف ال�سنني،
على الرغم من �أن العديد من
املجتمعات يف �شمايل �أفريقيا
واملناطق العربية وو�سط �آ�سيا
تبدو الآن كما لو كانت اً
دول
حديثة ،فالعقلية القبلية
تنجل بعد ،وما زالت ت�ؤثر
مل
ِ
بعمق يف احلياة اليومية لتلك
املجتمعات.

م ��ن املعلوم على نطاق وا�س ��ع اليوم �أن
الطبق ��ات احلاكم ��ة يف العدي ��د من دول
ال�شرق الأو�سط تخ�ضع ل�سيطرة بع�ض
الأ�سر القبلي ��ة ،و�أن القبائ ��ل والع�شائر

تدع ��م تلك الطبق ��ات ب�شكل كب�ي�ر ،ومن
اخلط� ��أ االعتقاد ب� ��أن القبلي ��ة �أمر قدمي
ارتبط فقط بالنظام الإقطاعي.
ي�ش�ي�ر ري ��ك دوك�س ��اي  -كات ��ب ويعمل
ل ��دى وزارة الدف ��اع الأمريكي ��ة � -إىل
املجموع ��ات احلاكم ��ة يف الع ��امل
الإ�سالمي اليوم ،فيقول "�إن املجتمعات
الأك�ث�ر قبلي ��ة يف اليم ��ن و�أفغان�ست ��ان
وليبي ��ا تعترب جت�سي� �دًا وا�ضحً ��ا متامًا
للحك ��م الع�شائ ��ري� ،أما يف ب�ل�اد �أخرى
مثل باك�ستان وكينيا وجنوب ال�سودان،
فالع�شائر واحلكومة املركزية يف �صراع
�إرادة دائم بال هوادة".
ويق ��ول دوك�س ��اي "�إن املكان ��ة والهوية
واملن�ص ��ب وغريه ��ا م ��ن �أم ��ور تخ� ��ص
الأف ��راد يف تل ��ك املجتمع ��ات تت�أث ��ر �إىل
ح ��د كبري بقيم وقواعد وعادات ومبادئ
القبائ ��ل والت ��ي تراكم ��ت وامت ��دت عرب
الق ��رون" ،وي�ضي ��ف "يبق ��ى �أ�ص ��ل
الع�ش�ي�رة وهويته ��ا هو العام ��ل املحدد
الأقوى يف العامل العربي ،ويعترب عائ ًقا
�أ�سا�سيًا �أمام حرية الفرد يف املجتمعات
ال�شرق �أو�سطية".
مم ��ا ال �شك في ��ه �أن قيم وقواع ��د الثقافة
القبلي ��ة امل�شوه ��ة ب�شكل كب�ي�ر لها �أكرب
الأث ��ر عل ��ى الن�س ��اء ،فتج ��د البن ��ات يف
العديد من الثقافات الإ�سالمية جتربهن
عائالته ��ن عل ��ى ت�شوي ��ه �أع�ضائه ��ن
التنا�سلية باال�ستئ�صال بذريعة احلفاظ
على عفتهن .وعل ��ى �سبيل املثال ،عندما
ُتك� � َره الفتي ��ات عل ��ى ال ��زواج ،وتعامل
الفت ��اة كاجلاري ��ة م ��ن قبل زوجه ��ا ،فال

 هارون يحيى*
يقت�صر الأمر فقط على عدم ال�سماح لهن
باخل ��روج م ��ن املن ��زل دون �إذن الزوج،
بل ميت ��د للعنف املنزيل الذي �أ�صبح من
املمار�سات العادي ��ة اليومية  ،ف�ضلاً عن
�أن الن�ساء يف تل ��ك الثقافة غري م�سموح
له ��ن بقيادة ال�سي ��ارة ،ولي�س لهن احلق
يف الت�صوي ��ت �أواالنتخ ��اب ،كم ��ا يت ��م
�إبعادهن عن التعليم واحلياة العملية.
كل تلك القواع ��د والعادات لي�ست �سوى
مب ��ادئ زائف ��ة ،اله ��دف منه ��ا حماي ��ة
وتعزي ��ز العقلي ��ة ال�سلطوي ��ة الذكورية
ال�سائ ��دة �أ�ص�ًل اً يف الثقاف ��ات القبلي ��ة،
وكذلك �إر�ض ��اء لعقدة النق� ��ص والغرية
الت ��ي تالحظ عادة يف مث ��ل هذه البيئة،
وكان من املحتم حت ��وّ ل مثل هذا الهراء
يف وق ��ت م ��ا �إىل اعتق ��ادات اجتماعي ��ة
وديني ��ة ويف بع� ��ض الأحي ��ان �ص ��ارت
قوانني للدولة.
للأ�س ��ف ،ت�سيطر على الع ��امل الإ�سالمي
هذه العقلية البدائية املتخلفة ،ف�ضلاً عن

�أن تل ��ك ال�ص ��ورة الب�شعة الت ��ي ت�شكلها
ه ��ذه العقلية تن�س ��ب ب�شكل جمحف �إىل
الإ�سالم والقر�آن الكرمي .ولقد ا�سرتعى
ه ��ذا امل�شهد املخج ��ل انتب ��اه العامل مرة
�أخ ��رى عند ف ��وز فيلم "بن ��ت يف النهر"
بجائزة الأو�سكار.
فلق ��د �أظه ��ر ذل ��ك الفيلم الوثائق ��ي ق�صة
حقيقية لبنت من باك�ست ��ان ا�سمها �صبا
قي�صر .يف باك�ستان تقتل حوايل 1000
بن ��ت �سنويًا ،بذريعة م ��ا ي�سمى "غ�سال
للع ��ار" ،وللأ�سف يفلت معظ ��م مرتكبي
تل ��ك اجلرائ ��م م ��ن العقاب .ب ��د�أت ق�صة
�صب ��ا عندما طلبت منه ��ا عائلتها الزواج
م ��ن �شخ�ص مل ترغب هي في ��ه ،وعندما
رف�ضت مت ا�ستدراجها بلطف �إىل �سيارة
�أبيه ��ا حيث ب ��د�أ �أبوها وعمه ��ا ب�ضربها
و�أطلق ��وا النار عل ��ى ر�أ�سها ،لكنها جنت
ب�أعجوبة.
ب�سب ��ب ه ��ذه الثقاف ��ة القبلي ��ة ال�سائدة
يف الب�ل�اد الإ�سالمي ��ة ،ترتك ��ب جرمية

"�ش ��رف" كل  90دقيق ��ة .ومم ��ا يدع ��و
لل�صدم ��ة �أن �أولئك الذين يدَّعون حماية
�ش ��رف العائلة با�سم الدين ،ال يتورعون
عن ارتكاب جرمية �أب�شع ،جرمية تعترب
م ��ن �أك�ب�ر الآث ��ام يف الدي ��ن الإ�سالمي،
�أال وه ��ي القت ��ل .وهذا يو�ض ��ح جليًا �أن
ال�شخ�صية القبلية ال متت ب�صلة جلوهر
الدي ��ن الإ�سالم ��ي وتق ��وى الل ��ه ،و�أن
رجم النا�س حت ��ى املوت با�سم الإ�سالم،
والذي ي�ستنكره القر�آن يف �سورة هود،
الآي ��ة  ،91لهو مث ��ال �آخر على التناق�ض
املعريف الذي يعرتي العامل الإ�سالمي.
يعدد التقرير العامل ��ي حول الفجوة بني
اجلن�سني ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي
العاملي ،االختالفات القائمة على �أ�سا�س
اجلن�س وف ًقا لكل دولة .فالتقرير يبحث
يف الفج ��وة م ��ا ب�ي�ن الن�س ��اء والرجال
يف �أربع ��ة جم ��االت رئي�سي ��ة :ال�صحة،
التعلي ��م ،واالقت�ص ��اد وال�سيا�س ��ة.
فف ��ي التقري ��ر ال�ص ��ادر ع ��ام ،2015

ات�ض ��ح �أن هن ��اك  100دول ��ة �إ�سالمي ��ة،
�أجري ��ت عليها الدرا�س ��ة يف التقرير من
جمموع  145دولة ح ��ول العامل،وكانت
ال ��دول الإ�سالمي ��ة يف احل�ضي� ��ض،
فج ��اءت اليم ��ن ،وباك�ست ��ان ،و�سوريا،
و�إي ��ران ،والأردن ،واملغ ��رب ،ولبن ��ان،
وم ��ايل ،وم�ص ��ر ،وعمان،وال�سعودية،
وموريتاني ��ا وتركي ��ا ،م ��ن ب�ي�ن �أ�س ��و�أ
الدول يف تلك املجاالت.
ولعل ��ه م ��ن الغري ��ب �أن ت�أت ��ي ال�صني -
حي ��ث يقتل كل عام ملي ��ون بنت مبجرد
والدته ��ن  -والهن ��د  -حي ��ث تغت�ص ��ب
ام ��راة كل  20دقيقة  -يف �أعلى القائمة،
وح�صلت ��ا عل ��ى �أعلى الن�س ��ب يف �ضيق
الفجوة بني اجلن�سني.
وت�صف �شاهين ��از وزير عل ��ي ،امل�ساعد
ال�ساب ��ق لرئي� ��س ال ��وزراء الباك�ستاين
ورئي� ��س معه ��د عل ��ي بوت ��و للعل ��وم
والتكنولوجي ��ا ،الو�ضع امل ��زري للمر�أة
يف العامل الأ�سالمي ب�سبب اجلهل بالقول

"معظ ��م الن�س ��اء فق�ي�رات ومت�ش ��ردات
ويعان�ي�ن م ��ن �س ��وء تغذي ��ة ،كم ��ا �أنهن
حمروم ��ات م ��ن حقوقه ��ن� .إن � %30إىل
 %40م ��ن الن�ساء ينا�ضل ��ن ب�شكل يومي
فق ��ط للبق ��اء على قي ��د احلي ��اة ،فالعديد
منهن يق�ض�ي�ن حياتهن يف قرى �صغرية
ويتزوجن يف �سن ال� �ـ  ،13ويبدون كما
ل ��و ك ��ن يف ال�ست�ي�ن ،وه ��ن يف احلقيقة
ال يتج ��اوزن ال� �ـ  30م ��ن العم ��ر .كما �أن
ه�ؤالء الن�سوة ال ي�ستطعن قراءة القر�آن
�أو ق ��راءة �أي كتاب �آخر ،فاجلهل منت�شر
ب�ي�ن الن�س ��اء بن�سبة ال تقل ع ��ن الثلثني،
باملقارنة مع الرجال".
يعد عزل النا� ��س ومنعهم من االنخراط
الكامل يف احلي ��اة اليومية احلديثة من
�أعظ ��م �أ�سباب تخلف ال ��دول يف ال�شرق
الأو�س ��ط والع ��امل الإ�سالم ��ي ،ورك ��ود
تل ��ك الدول وع ��دم التجديد فيه ��ا ب�شكل
ع ��ام� .إن الطريق ��ة الوحي ��دة خلال� ��ص
ال�ش ��رق الأو�س ��ط والن�س ��اء امل�سلم ��ات،
تكم ��ن يف تعري ��ة الثقاف ��ة القبلي ��ة
القائمة على العن ��ف والبدائية والظالم
واجلهل ،تلك الثقافة التي يدينها القر�آن
وي�صفها "بدين الأجداد" وبـ "الع�صبية
القبلية"الوح�شي ��ة .ميك ��ن حتقي ��ق ذلك
بالرج ��وع �إىل جوه ��ر الق ��ر�آن ،وال ��ذي
يك�سر القيود ويزي ��ل الأعباء� .إن مل يتم
تبن ��ي �أيديولوجية ته ��دف يف الأ�سا�س
�إىل تغيري جذري ،ف�إن �أية ممار�سات �أو
�إج ��راءات وهمية لن ت�ؤدي بالت�أكيد �إىل
حلول فعَّالة.
* كاتب تركي
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صحة وعافية

م���ا ه���و ط���ع���ام و����ش���راب امل�����ص��اب ب���ارت���ف���اع ���ض��غ��ط ال����دم؟
ارتف��اع �ضغط الدم �أحد الأمرا�ض املزمنة وا�سعة االنت�شار بني �شعوب الأر�ض وقد حاول العلماء
الوقوف على �أ�سباب هذا املر���ض ،فوجدوها كثرية ،منها هورمونية ،ومنها تغذوية ،منها عادات
ً
مث�لا� ،أو تلك املتعلقة
اجتماعي��ة ،ومنه��ا �أ�سباب ع�ضوية ترج��ع لأع�ضاء ج�سماني��ة كالكليتني
ً
بجه��از الدوران ،وكذلك وجد العلماء �أن العامل الوراثي يع��د تف�سرياً منطقي ًا مقبوال يف الوقت
احلا�ضر لبع�ض حاالت ارتفاع �ضغط الدم جمهولة ال�سبب.
كم��ا حاول العلماء �أي�ض ًا الوقوف على الآلية التي تت�سبب يف ح�صول احلالة ،فظهرت العديد من

د .مزاحم مبارك مال اهلل
واجلانب الوقائي هن ��ا يلعب دور ًا مهم ًا يف
االحرتا� ��س م ��ن م�ضاعف ��ات ارتف ��اع �ضغط
الدم وخماطرها ،وم�ضاعفات ارتفاع �ضغط
ال ��دم (غ�ي�ر امل�سيطر علي ��ه) �أهمه ��ا اجللطة
الدماغي ��ة والنزوفات يف الدماغ ،اىل جانب
م�ضاعف ��ات �أخرى حت�صل عل ��ى مر �سنوات
عديدة ،ويعد تنظيم التغذية وجتنب تناول
�أن ��واع حم ��ددة من طع ��ام و�ش ��راب� ،إ�ضافة
اىل الأدوي ��ة والعالج ��ات� ،أف�ض ��ل الو�سائل
الوقائية يف التعامل مع حالة ارتفاع �ضغط
الدم .وهناك �ضوابط مهمة ،ميكن حتديدها
مبا يلي:
• امت�ل�اك الق ��درة والقابلي ��ة عل ��ى تطبي ��ق
النمط التغذوي ال�صحي املطلوب.
• التخل� ��ص م ��ن عادات اجتماعي ��ة مكت�سبة
�ضارة جد ًا ،التدخني والكحول.
• ع ��دم الإ�صغ ��اء لأي توجيه ��ات ع ��دا
توجيه ��ات الطبي ��ب ،ال ��ذي يج ��ب �أن تكون
مراجعته ب�شكل منتظم.
• االلتزام بتناول الأدوية املو�صوفة وحتت
�أر�شاد الطبيب املخت�ص.
• ممار�س ��ة الريا�ض ��ة وب�ش ��كل يوم ��ي ويف
�أب�س ��ط �أ�شكاله ��ا (امل�ش ��ي) ،حت ��ى ل ��و كانت
هناك م�ش ��اكل يف املفا�صل وخ�صو�ص ًا ذوي
الأوزان املرتفع ��ة ،ا ّال يف ح ��االت َم َر�ضي ��ة
(حم ��ددة) خا�ص ��ة باملفا�ص ��ل والت ��ي له ��ا
عالجات معينة.
• حماول ��ة جتن ��ب االنفعالي ��ات الع�صبي ��ة
والت ��ي تت�سبب يف �إفراز كميات �أ�ضافية من
هورمون ��ات الأدرينال�ي�ن والنورادرينال�ي�ن
والكورتي ��زول (ت�سم ��ى ه ��ذه الهورمونات
بهورمون ��ات ال�شد الع�صب ��ي) والذي ت�ؤدي
اىل ت�س ��ارع يف �ضرب ��ات القل ��ب وارتف ��اع

ال�ضغط ،ب�سبب تقل�ص الأوعية الدموية.
ومو�ضوعن ��ا يخ� ��ص الإج ��راءات الوقائية
التغذوي ��ة اخلا�ص ��ة بامل�صاب�ي�ن بارتف ��اع
�ضغط ال ��دم ،علم� � ًا �أن االلت ��زام بال�ضوابط
�أع�ل�اه �ستك ��ون �سببا مبا�ش ��را يف التخل�ص
من بع�ض الأدوي ��ة او على الأقل التقليل من
جرعاتها .و�أن الإجراءات الوقائية التغذوية
اخلا�صة بارتفاع �ضغط الدم تتحدد بـ :
 .1االق�ل�ال م ��ن ا�ستخ ��دام مل ��ح الطع ��ام
وخ�صو�ص ًا امللح امل�ضاف اىل الأكل اجلاهز
�أو ال�ساندويج او ال�سلطة او اللنب ...الخ
 .2الأبتع ��اد ع ��ن تن ��اول الأغذي ��ة املحفوظة
واملعلب ��ة الحتوائه ��ا عل ��ى ن�سب ��ة عالية من
ال�صودي ��وم (وه ��و املك� �وّن الرئي� ��س ملل ��ح
الطعام).
 .3االبتع ��اد ع ��ن تن ��اول م ��واد حتت ��وي
ا�سا�س ًا عل ��ى امللح يف حت�ضريه ��ا كاجلب�س
واملك�س ��رات اململح ��ة والب�سكوي ��ت اململ ��ح
والبا�سطرمة والطر�شي والعنبة والزيتون
املالح واجلنب املالح ...الخ
 .4جتن ��ب تن ��اول الوجب ��ات ال�سريع ��ة
الحتوائها على الده ��ون والأمالح واللحوم
احلم ��راء مم ��ا يتقاط ��ع م ��ع ما مطل ��وب من
االلت ��زام التغ ��ذوي ملر�ض ��ى ارتف ��اع �ضغط
الدم.
 .5زي ��ادة �شرب امل ��اء ،ويف كل الأوقات من
اليوم.
� .6ضرورة زيادة الوعي املعريف باملعطيات
العلمي ��ة احلديثة اخلا�ص ��ة بالوزن والطول
و�ضرورة �أتباع معادل ��ة الكتلة اجل�سمانية،
ومقدار ال�سعرات احلرارية :
�أ) الكتل ��ة اجل�سماني ��ة ميك ��ن تلخي�صها مبا
يلي :
معادلة الكتلة اجل�سمانية
(تطب ��ق فق ��ط على من بلغ �س ��ن � 18سنة فما

فوق)

الوزن (بالكيلوغرام)

الكتلة اجل�سمانية =
مربع الطول(باملرت)
***
مث ��ال� :شخ�ص وزن ��ه  70كغ ��م وطوله 1,7
مرت
فالن�سب ��ة �ستك ��ون ( 24,2يف احل ��د االعلى
للطبيعي)
***
املوا�صفات :ـ
 24,5 – 19ـــــــــ طبيعي
 29,5 -25ــــــــــــ زيادة وزن
 30فما فوق ـــــــــــ زيادة مفرطة بالوزن
• وبع�ض العلماء يعتقد �أن الن�سبة  30ـ 35

الآلي��ات ،حيث �أن الطبيع��ة الباثولوجية (امل َ َر�ضية) لأية حالة ت�صي��ب الإن�سان ميكن الو�صول
اليه��ا م��ن خالل تفا�س�ير متعددة ،ويب��دو �أنها حت��ت الت�أثري املبا�ش��ر للتطور العلم��ي املعلوماتي
وبن��اء على ذل��ك ف�أن
والتكنولوج��ي يف االق�تراب �أك�ثر م��ن فه��م م��اذا يجري وم��اذا يح�ص��ل،
ً
املخت�برات العلمية العاملي��ة الر�صينة تبد�أ يف ابتكار العالجات املختلف��ة �أو الو�صول اىل طرائق
وقائية و�أخرى عالجية ،غايتها �أن يرب�أ الإن�سان من هكذا حاالت مر�ضية لها م�ضاعفات ال تخلو
من خطورة.

هي ال�سمنة املَ َر�ضية
• �أذا كان ��ت الن�سب ��ة �أق ��ل م ��ن  19ـــــــ� �ـ قليل
الوزن.
مالحظ ��ة /علمي� � ًا ال ��وزن يُقا� ��س بوح ��دة
(النيوتن) �أما الكيلو غرام فهو وحدة قيا�س
الكتلة ،لكن ال ��دارج يف املفهوم العام هو ما
مذكور �أعاله.
ب) ال�سع ��رة احلرارية وه ��ي وحدة الطاقة،
كل الأغذي ��ة والأ�شرب ��ة فيه ��ا �سع ��رات (عدا
ا�ستثن ��اءات كامل ��اء مث�ل� ًا) ،وكلم ��ا زادت
ال�سعرات التي تدخ ��ل ج�سم االن�سان مقابل
خ�س ��ران قلي ��ل منه ��ا ،كلم ��ا زاد وزن ��ه ،ل ��ذا
م ��ن ال�ض ��رورة ان يع ��رف ال�شخ� ��ص كمي ��ة
ال�سعرات التي يتناولها.
وعلي ��ه فالن�صائ ��ح الطبية املهم ��ة يف طعام

جديد الطب

و�ش ��راب امل�صاب�ي�ن بارتف ��اع ال�ضغط ميكن
تكثيفها مبا يلي :
�أو ًال ـ �أن تك ��ون ن�سب ��ة الكتل ��ة اجل�سماني ��ة
وف ��ق احلدود املبينة �أع�ل�اه ،وذلك من خالل
مراقب ��ة ال ��وزن وحتا�ش ��ي زيادت ��ه ،علم ًا �أن
�أح ��د الأ�سب ��اب الرئي�سي ��ة يف ارتفاع �ضغط
الدم هي ال�سمنة !
ثاني� � ًا ـ ين�ص ��ح العلم ��اء مر�ض ��ى ال�ضغ ��ط
املرتفع مبا يلي :
 .1تناول الأطعمة والأ�شربة الطازجة.
 .2زي ��ادة تن ��اول اخل�ض ��راوات ،كل �ش ��ئ
�أخ�ضر مفيد جد ًا.
 .3زيادة تناول الفواكه ،مع الأخذ باحل�سبان
للم�صاب�ي�ن ب ��داء ال�سكري (ال يج ��وز لهم �أن
يتناولوا العنب والرق ��ي والتمر ،التني ،مع

 ترجمة حامد احمد

باحثون  :خال�صة بذور العنب ت�ساعد يف مقاومة ت�سو�س اال�سنان
تو�ص ��ل فري ��ق م ��ن اطب ��اء اال�سن ��ان بوالي ��ة
�شيكاغ ��و يف درا�سة جدي ��دة لهم اىل ان مركب
طبيعي موج ��ود يف العنب ي�ساع ��د يف تقوية
اال�سنان ومينع ت�سو�سها .وادعى العلماء بان
هذا االكت�شاف قد يوق ��ف حالة فقدان اال�سنان
للنا� ��س وكذل ��ك يع ��زز ق ��وة عملي ��ات ح�ش ��و
اال�سن ��ان ويطيل من عمرها  .ارتبطت خال�صة
ب ��ذور العنب من ��ذ زم ��ن بعيد بفوائ ��د �صحية
مث ��ل حت�سني اداء القلب وجع ��ل عملية دوران
الدم اف�ض ��ل  .الآن فان هذه امل ��ادة قد تقلل من
عملية قل ��ع اال�سنان من خالل زيادة عمر مادة
احل�شو الراتنجية التي غالبا ما ت�ستمر خم�س
اىل �سب ��ع �سنوات فقط  .وا�ستنادا اىل جامعة
ايلينوي ��ز يف كلية �شيكاغو لطب اال�سنان فقد
وج ��د بان هذا املرك ��ب ي�ساع ��د يف تعزيز قوة

ع ��اج اال�سن ��ان  ,الن�سي ��ج املك ��ون مل ��ادة ال�سن رابط ال�سط ��ح البيني الذي م ��ن �ش�أنه ان يجعل
التي تقع حتت ط�ل�اء املينا اخلارجي ال�صلد  .ق ��وة ارتباط م ��ادة الراتينج بع ��اج ال�سن اف�ضل
وه ��ذا يعني انه عندما يت�ضرر �سن فان الهيكل  .وميك ��ن تغي�ي�ر ال�سط ��ح البين ��ي م ��ن خ�ل�ال
الباقي ميكن ان يكون اقوى مع ارتباطه مبادة ا�ستخدام املواد الطبيعية اجلديدة  ".وا�ستنادا
اىل م�ؤ�س�س ��ة �صحة الفم فان ثلث البالغني لديهم
ح�شوة اال�سنان الراتنجية امل�ستخدمة .
وقد ي�ش ��كل ذلك اخبار جي ��دة بالن�سبة للمر�ضى ت�سو� ��س باال�سن ��ان  .وح ��وايل اربع ��ة
الذي ��ن يف�ضل ��ون ح�ش ��وات م ��ادة الراتين ��ج اخما�س ال�سكان يف اململكة املتحدة
ال�صمغي ��ة النه ��ا اك�ث�ر جمالية وار�ض ��اء للنف�س لديه ��م ح�شوة واح ��دة يف ا�سنانهم
ولي�س ��ت خ�شن ��ة مث ��ل تركيب ��ة ح�ش ��وات ال�سن ومعدل عام �سبع ح�شوات �سن .
االعتيادي ��ة وانه ��ا تدوم لفرتة اط ��ول من ع�شرة يقول الباحث ��ون ان مادة العاج
�أع ��وام اىل  15عام ًا او اك�ث�ر  .وقالت اخ�صائية الت ��ي ت�ش ��كل ال�س ��ن م�ستخل�ص ��ة
ط ��ب اال�سن ��ان التجدي ��دي الربوفي�س ��ور ان ��ا م ��ن م ��ادة الكولوج�ي�ن الربوتينية
بي ��دران رو�سو م ��ن جامع ��ة ايلينوي ��ز " عندما املوج ��ودة يف اجلل ��د
تف�شل ح�شوة �سن ف ��ان الت�سو�س يت�شكل حولها واالن�سجة الرابطة االخرى
وي�ضي ��ج ج ��دار ال�س ��ن .نح ��ن نري ��د تعزيز قوة  ,ووج ��دوا يف البح ��ث الذي

ن�ش ��ر يف جريدة ابحاث ط ��ب اال�سنان انه ميكن
مل ��ادة الكولوج�ي�ن املت�ض ��ررة ان ت�صل ��ح نف�سها
م ��ن خالل اندماجها مع م ��واد بروتينية طبيعية
موج ��ودة يف النبات ��ات م�ستخل�ص ��ة م ��ن ب ��ذور
العنب .
عن �صحيفة ديلي ميل

درا�سة  :اخلبز االبي�ض �صحي لبع�ض النا�س كما هو اخلبز اال�سمر
اخلبز االبي�ض قد يكون مثالي ًا لعمل �سنادويج
رقائقي ولكنه غالبا مايتجنبه او الين�صح به
خرباء ال�صحة ب�سبب قيمته الغذائية الواطئة
 ,م��ع ذل��ك
ف� � � ��ان

درا�سة جديدة ادع��ت بانه قد اليكون هناك
اخ �ت�لاف يف كيفية ت ��أث�ير اخل�ب��ز االبي�ض
واال�سمر على اجل�سم .
وعمد باحثون يف معهد ويزمان للعلوم على
مراقبة معدل بكرتيا االمعاء ون�سبة الدهون
والكولي�سرتول و�سكر الكلوكوز وامل��واد
املعدنية اال�سا�سية االخرى مثل الكالي�سيوم
يف � 20شخ�صا �صحي البنية .
ومت اعطاء ن�صف امل�شاركني كمية اعلى من
احل��د االعتيادي من خبز القمح املخمر
الطازج الكامل ال�ستهالكه ملدة ا�سبوع
يف حني �أعطي االخرون نف�س الكمية
من اخلرب املعالج االبي�ض .
وق� � ��ال امل� ��� �ش ��رف ع� �ل ��ى ال ��درا�� �س ��ة
ال�ب�روف� �ي� ��� �س ��ور اي � � ��ران � �س �ي �غ��ال "

اال�ستنتاجات االولية  ,والتي كانت مناق�ضة
جدا لتوقعاتنا  ,هو انه مل تكن هناك اختالفات
�سريرية مهمة بني تاثريات هذين النوعني
من اخلبز على اي من معدالت اال�شياء التي
ق�سناها يف ج�سمي كال الفريقني ".
و�أ�ضاف قائال " بحثنا عن عدد من امل�ؤ�شرات
ومل جند اي اختالف قيا�سي يف الت�أثري الذي
ي�سببه هذا النوع من احلمية الغذائية ".
امل�شاركون يف هذه الدرا�سة  ,التي ن�شرت
يف �صحيفة �سيل ميتابولزم الطبية  ,تناولوا
خبز ًا بن�سبة  %10اعلى من ما اع�ت��ادوا ان
يتناولوه من �سعرات حرارية يومية  .وبعد
ا�سبوع من عملية اال�ستهالك �أعطي الفريقان
ا� �س�تراح��ة مل ��دة ا��س�ب��وع�ين ث��م مت ب�ع��د ذل��ك
ا�ستبدال احلمية الغذائية للفريقني بالعك�س .

أنت تسأل والطبيب يجيب
القارئ حممد عبد العبا�س ي�س�أل عن كيفية
عالج مر�ض املفا�صل
الدكتور االخت�صا�ص جابر ح�سني يجيب
املفا�ص ��ل يف اجل�س ��م تتعر� ��ض للعدي ��د من
امل�ش ��اكل و م ��ن �أك�ث�ر امرا� ��ض املفا�صل ما
تتعر� ��ض ل ��ه الركبة  ،حيث دائم ��ا ما ت�صاب
مبا ي�سمى ت�آكل غ�ض ��روف الركبة فخ�شونة
الركب ��ة غالبا م ��ا ت�صيب غ�ضاري ��ف مف�صل
الركب ��ة مم ��ا ي� ��ؤدى للت� ��آكل ،وم ��ع م ��رور
الوق ��ت تزي ��د ن�سب ��ة الت� ��آكل حي ��ث غالبا ما
يحدث يف الفئة العمرية بني  35و� 40سنة.
الدكت ��ور عثمان �أ�ش ��ار �إىل وج ��ود �أعرا�ض
خل�شونة الركبة تتمثل يف ظهور التقل�صات
والت�شنج ��ات الع�ضلي ��ة م ��ع ح ��دوث بع�ض

التورم ��ات التي ت�سيطر عل ��ى اجل�سم ،ويف
كث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان يح ��دث احت ��كاك داخل
مف�صل الركبة ،وميكن الق�ضاء على خ�شونة
الركب ��ة بالتوجه للعالج الطبيعي الذي يفيد
القدم�ي�ن ويحم ��ي الركبة من امل�ش ��اكل التي
ق ��د تتعر�ض لها وين�ص ��ح يف حالة التعر�ض
خل�شون ��ة الركب ��ة يج ��ب اخل�ض ��وع للعالج
الطبيعي م ��ع الإكثار من تن ��اول اللنب الذى
مي ��د اجل�س ��م بالكال�سي ��وم ال�ل�ازم لتجن ��ب
خ�شون ��ة الركب ��ة ق ��در الإم ��كان ،وبااللتزام
مبمار�سة التمارين الريا�ضية وتقليل الوزن
قدر الإمكان حتى ال ي�ؤثر ذلك على اجل�سم

وذكر الباحثون انه ميكن تف�سري اال�ستجابة
الكلية املت�شابهة للنوعني من اخلبز ب�سبب
ان النا�س املختلفني لديهم ا�ستجابة خمتلفة
فيما بينهم لنف�س النوع من االطعمة وذلك
ا�ستنادا اىل مزيج امليكروبات املوجودة يف
امعائهم .
وقالت الربوفي�سور �سوزان جيب االخ�صائية
باحلمية الغذائية من جامعة اوك�سفورد "
اال�ستنتاجات وا�ضحة انه لي�س هناك ت�أثري
يف ن��وع�ي��ة اخل �ب��ز امل �ت �ن��اول م��ن خ�ل�ال 20
فح�صا �سريريا �أجري على امل�شاركني  ,وهذا
ي�شري اىل حقيقة ان��ه الي��وج��د ت��أث�ير ميكن
قيا�سه على ال�صحة يف تناول اي ن��وع من
اخلبز ".
عن �صحيفة االندبندنت

Email: info@almadapaper.net

القارئة ام ليلى تقول انها تعاين من الإ�صابة بدوايل ال�ساق
وت�س�أل عن كيفية عالجها ؟
ال��دك �ت��ورة االخت�صا�صي نهلة
ال�شمري جتيب:
دوايل ال �� �س��اق م��ر���ض ��ش��ائ��ع
وه��و ع �ب��ارة ع��ن �أوردة دموية
متو�سطة متعرجة ,وقد تتو�سع
نتيجة ل�ضعف �شرايني ال�ساق
التي ق��د تت�سبب يف ع��دم تدفق
الدم ب�شكل طبيعي داخل ال�ساق.
وقد تظهر الدوايل كعروق زرقاء
�أو ك�شعريات حمراء على اجللد,
ول��ذل��ك ف �ه �ن��اك ع ��دة اح �ت �م��االت
للإ�صابة ب��دوايل ال�ساق ومنها:

ق��د ت �ك��ون ال�سمنة م��ن �أ��س�ب��اب
ظهورها والإ�صابة بها .والوراثة
م��ن �أك�ثر الأ��س�ب��اب انت�شارا يف
ه ��ذا امل��ر���ض .وك�ث�رة ال��وق��وف
وه ��ي م��ن �أه ��م الأ� �س �ب��اب التي
ت�ساعد يف الإ�صابة بالدوايل يف
ال�ساق .ولغر�ض العالج ين�صح
الدكتور بعدم الإكثار من تناول
امل�شروبات الغنية مبادة الكافني
مثل ال�شاي والقهوة والن�سكافيه.
و الإك� �ث ��ار م��ن ت �ن��اول الأغ��ذي��ة
ال�غ�ن�ي��ة ب��الأل �ي��اف م�ث��ل اخل�ي��ار

واخل����س وال�ت�ين ,وذل��ك لتجنب
حدوث الإ�صابة بالإم�ساك ,وذلك
يرجع �إىل �أن الإم�ساك ي�ساعد يف
زي��ادة ن�سبة ال ��دوايل .و جتنب
�أك��ل الأطعمة الغنية بالدهون،
وذل� ��ك لأن �ه��ا ت ��أخ��ذ ال �ك �ث�ير من
الوقت يف اله�ضم ,وت�ساعد يف
تكثيف الدم مما ي�سبب الإ�صابة
ب��اجل�ل�ط��ات .و ي�ج��ب املحافظة
على تناول املاء بكرثة ،لأن ذلك
ي�ساعد يف تدفق الدم يف �شرايني
ال�ساق ب�شكل طبيعي.

التقي ��د بتناول ن ��وع واحد ومبق ��دار قطعة
واحدة يومي ًا).
 .4تن ��اول الث ��وم بالدرج ��ة الأ�سا� ��س،
والب�صل.
 .5جتنب الدهون مبختلف �أنواعها (الزبد،
القيم ��ر ،الده ��ن ال�صلب ،الق�شف ��ة ،لنب كامل
الد�سم)
 .6جتنب املقليات ق ��در امل�ستطاع خ�صو�ص ًا
تل ��ك التي تت�شب ��ع بالدهن �أثن ��اء حت�ضريها
(البطاط ��ا /ميك ��ن ا�ستبداله ��ا بالبطاط ��ا
امل�سلوق ��ة ،والباذجن ��ان /ميك ��ن ا�ستبدال ��ه
بالباذجن ��ان امل�ش ��وي ،وال�شج ��ر /ميك ��ن
ّ
املح�ض ��ر بالبخ ��ار،
ا�ستبدال ��ه بال�شج ��ر
والطماط ��ة /ميك ��ن تناولها م�شوي ��ة �أو كما
هي ..الخ).
 .7جتن ��ب �أطعم ��ة فيه ��ا كمي ��ات م ��ن دهون
تت�سب ��ب م�ستقب�ل� ًا بت�صل ��ب ال�شراي�ي�ن
وبالت ��ايل ت�أثريه ��ا �سلب ��ي عل ��ى ا�ستق ��رار
ال�ضغ ��ط ،مث ��ل (الباج ��ة ،الكب ��اب امل�شوي،
الليّة امل�شوية ،املعالك ،املخ،الكالوي،بي�ض
الغن ��م ،ال�صو�صج ،الهمربكر ،جلد الدجاج ،
جلد ال�سمك).
 .8حتا�شي تن ��اول اللحوم احلمراء (الغنم،
العجل،الديك الرومي ،البط).
 .9ين�ص ��ح بتن ��اول الأ�سم ��اك وخ�صو�ص� � ًا
ال�سردي ��ن والتون ��ة وال�سامل ��ون الحتوائه ��ا
على الأوميكا.
.10جتنب املواد التي حتتوي على الكافائني
مثل البنُ ( ميكن تناولها ولكن بحدود).
.11ثب ��ت علمي� � ًا �أن ال�س ّك ��ر ي�ساع ��د عل ��ى
�أارتف ��اع �ضغط الدم ناهيك ع ��ن كونه �سبب
رئي�سي يف اكت�ساب الوزن.
 .12بالن�سبة للذين يعانون من زيادة الوزن
فاالجت ��اه التغ ��ذوي العام لهم ه ��و ا�ستهالك
اخل�ضراوات واالبتع ��اد كلي ًا عن ال�سكريات

واحللوي ��ات والن�شويات،وم�ستح�ض ��رات
الطح�ي�ن الأبي� ��ض (واال�ستعا�ض ��ة عن ��ه
مبنتج ��ات ال�شع�ي�ر �أو اخلب ��ز الأ�سم ��ر)،
ونن�ص ��ح بتن ��اول امل�شوي ��ات (خالي ��ة
الده ��ون) ،والطعام امل�سلوق� ،إ�ضافة اىل ما
ورد �أعاله.
 .13تن ��اول االطعم ��ة الغني ��ة بالبوتا�سيوم
والتي حتمي من الإ�صابة ب�أرتفاع ال�ضغط،
مث ��ل الربتق ��ال ،امل ��وز ،الزبي ��ب ،الت�ي�ن،
البطاط�س املطبوخة مع ق�شرها ،الفا�صوليا
البي�ضاء.
 .14الكرف�س يقلل من م�ستويات هورمونات
ال�ش ّد الع�صبي.
 .15اح ��د �آلي ��ات ارتف ��اع �ضغ ��ط ال ��دم ه ��و
وجود هورم ��ون الأجنيوتن�سني  ،2ال�شاي
الأخ�ض ��ر يحتوي على م ��ادة كاتي�شني التي
تقلل من م�ست ��وى هورمون الأجنيوتن�سني
.2لذل ��ك تن ��اول ال�ش ��اي الأخ�ض ��ر يومي� � ًا
وبانتظام مفيد لذوي ال�ضغط املرتفع.
 .16ين�ص ��ح علم ��اء التغذي ��ة ذوي ال�ضغ ��ط
املرتف ��ع ،بتن ��اول ثالث مالع ��ق �صغرية من
زيت الزيت ��ون او زيت ال�سم�سم( .مالحظة:
ال يتحمل زيت الزيتون ا�ستخدامه �أكرث من
م ��رة يف القل ��ي) .ويُف�ض ��ل ا�ستخ ��دام زيت
الذرة وزيت عباد ال�شم�س للطبخ.
 .17ال يُن�ص ��ح ب�ش ��رب امل�شروب ��ات الغازية
كونها حتتوي على �سكر الكلوكوز ،ويُن�صح
ب�شرب الع�صائ ��ر الطبيعي ��ة الطازجة (قدح
واح ��د بالي ��وم) .مم ��ا ورد �أنف� � ًا يت�ض ��ح �أن
ب�أم ��كان �أي �إن�س ��ان م�ص ��اب بارتفاع �ضغط
ال ��دم �أن يتجن ��ب ح�ص ��ول امل�ضاعف ��ات،
كم ��ا و�أن ب�إم ��كان �أي �شخ� ��ص �ضم ��ن دائرة
الأختط ��ار للإ�صاب ��ة بارتف ��اع ال�ضغ ��ط �أن
ي�ستبعد الإ�صابة ،من خالل �أتباع ال�ضوابط
والإر�شادات ال�صحية.

جمعية القلب الأمريكية:
تناول الفواكه واخل�ضراوات
يوميا يقلل خطر الوفاة املبكر
�أ�ش ��ارت التقدي ��رات الأخ�ي�رة �إىل �أن
ح ��وايل � %10أو �أق ��ل م ��ن البالغ�ي�ن
والأطف ��ال يف الوالي ��ات املتح ��دة
يح�صلون عل ��ى  4.5كوب من الفواكه
واخل�ض ��ار املو�ص ��ى به يومي� � ًا ،وذلك
يح�سن ال�صحة ويقلل من خطر الوفاة
املبكر .ووفق ًا للموقع الطبي الأمريكي
“ ،”MedicalXpressتوا�ص ��ل
جمعي ��ة القل ��ب الأمربكي ��ة ،جهوده ��ا
لتغي�ي�ر املواق ��ف وال�سلوكي ��ات حول
التغذي ��ة خ�ل�ال حملته ��ا الأوىل
م ��ن �أي وق ��ت م�ض ��ى لدع ��م الفاكه ��ة
واخل�ض ��راوات الطازجة.وق ��ال
"اني�س ��ا ت�شومبل ��ي" ،اخت�صا�ص ��ي
التغذي ��ة واملتح ��دث با�س ��م جمعي ��ة
القل ��ب الأمريكي ��ة" :مت ت�صميم حركة
" " ”Healthy for goodلتزوي ��د
الأفراد ومتكينهم م ��ن اتخاذ خطوات

�صغ�ي�رة من تن ��اول الطع ��ام ال�صحي
لإح ��داث فرق كب�ي�ر غ ��د ًا يف حياتهم،
والت ��ي حتف ��ز ل ��ك خي ��ارات ب�سيط ��ة
ومبتك ��رة م ��ن الوجب ��ات اخلفيف ��ة
املغذية .و�ش ��ددت اجلمعية الأمريكية
عل ��ى تن ��اول فاكه ��ة "الأف ��وكادو"
الطازج ��ة للح ��د م ��ن الده ��ون ال�سيئة
وانخفا� ��ض الكولي�س�ت�رول اليوم ��ي
وال�صودي ��وم الذي يت ��م �إدخاله يومي ًا

م ��ع الطع ��ام.
و�أ�ض ��اف الباحثون �أنه يجب االعتناء
بالتغذي ��ة ال�صحي ��ة حي ��ث �إن �س ��وء
التغذية امل�ساه ��م الرئي�س الوحيد يف
الوف ��اة املبكرة يف الوالي ��ات املتحدة
يف عام  ،2010والي ��وم ،ما يقرب من
اثنني م ��ن كل ثالثة بالغني وواحد من
كل ثالث ��ة �أطفال �أمريكيني يعانون من
زيادة الوزن �أو ال�سمنة.

ال�����وظ�����ي�����ف�����ة ت�����زي�����د م������ن وزن������ك
اجللو� ��س طوال النهار من عوام ��ل زيادة الوزن ،لكن
هن ��اك �أ�سب ��اب غري متوقع ��ة وراء ه ��ذا االرتباط بني
مت�ضية الي ��وم يف وظيفة تتطل ��ب اجللو�س ل�ساعات
طويل ��ة وبني دهون البط ��ن .النواف ��ذ� .إذا كنت تعمل
يف مكت ��ب ب�ل�ا نوافذ ت ��رى م ��ن خاللها �ض ��وء النهار
�سي ��زداد وزن ��ك مبعدل �أك�ب�ر ،وفق� � ًا لدرا�س ��ة ُن�شرت
يف جمل ��ة “�إنفريومنتال هل ��ث” .ت�ساعد ر�ؤية �ضوء
النه ��ار با�ستم ��رار على ت�أخ�ي�ر الإح�سا� ��س باجلوع،
و�ضبط ال�ساعة البيولوجي ��ة للج�سم .برودة املكتب.
بح�سب جملة �أوبي�سيتي” بع�ض املكاتب يتم تربيدها
بوا�سط ��ة تكييف الهواء �أكرث م ��ن الالزم ،وي�ستجيب

اجل�س ��م لهذه احلال ��ة التي مي�ض ��ي فيه ��ا �ساعات عن
طري ��ق زيادة تخزي ��ن الدهون وتقلي ��ل حرقها� .ساعة
الغ ��داء .تناول وجبة الغداء م ��ع الزمالء من العوامل
امل�شجّ ع ��ة على �أكل املزيد ،خا�صة احللويات يف نهاية
الوجب ��ة ،ف� ��إذا كان هذا روتين� � ًا يومي ًا �سي ��زداد وزن
اجل�س ��م .التوتر .من �أ�شهر �سم ��ات الوظائف املكتبية
التعر� ��ض ل�ضغوط وتوت ��ر ب�سبب طبيع ��ة الوظيفة،
وهو ما ي�ؤدي �إىل رد فعل من اجل�سم بزيادة ال�شهية،
وحماول ��ة تخفي ��ف التوت ��ر ب� ��أكل حلوي ��ات وتناول
م�شروب ��ات �سكري ��ة ،بح�سب درا�س ��ة ملجلة “�سبورت
ميدي�سن”.

م�سكنات الأمل قد ت�ؤدي �إىل الإ�صابة بنوبات قلبية
ك�شفت درا�سة جديدة �أن هناك عالقة
بني تناول جرعات عالية من م�سكنات
الأمل والإ�صابة بالنوبات القلبية.
واعتمدت الدرا�سة على نتائج �أبحاث
�سابق ��ة ربط ��ت ب�ي�ن ه ��ذه العقاق�ي�ر
والإ�صاب ��ة بالأمرا� ��ض القلبي ��ة ،كما
ن�ش ��رت نتائجه ��ا يف دوري ��ة "ب ��ي
�أم ج ��ي" الطبي ��ة .وتو�صل ��ت ه ��ذه
الدرا�س ��ة �إىل �أن خماط ��ر الإ�صاب ��ة
بالنوب ��ات القلبي ��ة بني �أولئ ��ك الذين
يتناولون ه ��ذه العقاقري تكون �أعلى
خالل  30يوما من ب ��دء ا�ستخدامها.
وحلل فريق م ��ن العلم ��اء امل�شاركني
يف ه ��ذه الدرا�س ��ة بيان ��ات نح ��و
� 446763شخ�ص ��ا ملعرفة متى تزداد
خماط ��ر الإ�صابة بالنوب ��ات القلبية.

وق ��ال الباحث ��ون امل�شارك ��ون يف
الدرا�سة من كندا وفنلندا وبريطانيا
�إن " تن ��اول م�ض ��ادات االلته ��اب
غ�ي�ر ال�ستريويدي ��ة ملعاجل ��ة الأمل
وااللتهاب ��ات ق ��د تزي ��د م ��ن خطورة
التعر� ��ض للنوب ��ات القلبي ��ة حت ��ى
يف الأ�سب ��وع الأول م ��ن تن ��اول هذه
العقاق�ي�ر ،وخا�ص ��ة يف ال�شهر الأول
م ��ن تن ��اول جرع ��ات عالية".ويدرك
الأطب ��اء م ��ن درا�س ��ات �سابق ��ة ب� ��أن
م�ضادات االلتهاب غري ال�ستريويدية
قد تزيد م ��ن ن�سبة الإ�صابة ب�أمرا�ض
القل ��ب وال�سكت ��ات الدماغي ��ة ،ل ��ذا
يتوج ��ب عليه ��م التقي ��د بتعليم ��ات
مفاده ��ا �أن ��ه " ال يج ��ب و�ص ��ف هذه
الأدوية للمر�ض ��ى الذين يعانون من

م�ش ��اكل يف القل ��ب ( وعل ��ى الأخ�ص
�أولئ ��ك الذي ��ن يعان ��ون م ��ن ق�ص ��ور
�شديد يف القلب) .تقول الربوف�سورة
هيلني �ستوك�س  -المب ��ارد �إن " هذه
الدرا�س ��ة م ��ن �ش�أنها زي ��ادة التوعية
بني املر�ضى الذين يعاجلون �أنف�سهم
ب�أنف�سه ��م ويهرعون لتن ��اول الأدوية
امل�ضادة االلتهابات غري ال�ستريويدية
ملعاجل ��ة االالم الت ��ي يعان ��وا منه ��ا
وي�شرتونه ��ا م ��ن ال�صيدلي ��ات".
وت�ضي ��ف �أنه " يتوج ��ب على ه�ؤالء
الأ�شخا�ص تناول جرعات خفيفة من
ه ��ذه الأدوية ولفرتات ق�صرية ،ويف
ح ��ال احتاج ��وا �إىل تناوله ��ا لفرتات
�أطول ،ف� ��إن عليهم مراجع ��ة الطبيب
املخت�ص".

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر

Follow

Us

Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
11 June 2017

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

اقــــرأ
�إ�سطنبول ،الذكريات والمدينة
كتاب «�إ�سطنبول ،الذكريات واملدينة» رواية �أخرى من روايات باموق ،ولي�س
حتى كتاب مذكرات.
هو �سرد ملجموعة من الذكريات امل�ستقاة مبا�شرة من حياة الكاتب ...لكن �أكرث
من هذا :من حياتني تندجمان هنا� ،أكرث مما يف �أية رواية �أخرى من رواياته،
حي ��اة مدين ��ة �إ�سطنبول نف�سها ،وحي ��اة �آل باموق ومن دار م ��ن حولهم ...ال
�سيم ��ا حياة �أورهان م ��ع �أخيه �شوكت ،احلقيقي وال ��ذي �سي�صبح الحق ًا عامل ًا
وم�ؤرخ� � ًا اقت�صادي� � ًا مرموق� � ًا ل ��ه كت ��ب مرتجم ��ة اىل العربية ،م ��ع �أن الآخر
الروائي ال يذكر عن هذا �شيئ ًا.
كل م ��ا يذكره عن �شوكت �أن ��ه كان ي�ضربه و�شديد العداء ل ��ه ،متام ًا كما حال
�شوكت الآخر مع �أورهان الآخر يف «ا�سمي �أحمر».

 قا�سم ح�سني �صالح
رئي�س اجلمعية النف�سية العراقية
�صدر له كتاب بعنوان �إ�شكالية
ال�سلطة والدين يف العامل العربي
يت�ضمن الكتاب ( )38مو�ضوعا
ت��ب��ح��ث يف ا�� �ش� �ك ��ال� �ي ��ة ال ��دي ��ن
قا�سم ح�سني �صالح
وال�سيا�سة وال�سلطة من منظور
ت��رج�م�ت��ه م��ن ال�ل�غ��ة االنكليزية
علم النف�س ال�سيا�سي واالجتماعي
اىل ال�ك��ردي��ة ،وال��ذي ي�شمل 50
،وال �ت �ط��رف ال��دي�ن��ي والأحل� ��ادي
امن��وذج��ا للتفكري ال�سرتاتيجي،
و��ص�ن��اع��ة امل��وت،وامل �� �ش�ترك بني  با�سار �شريكو
الأ�سالميني والعلمانيني،وحتليل الكاتب واملرتجم الكردي ،ي�صدر م��ن ك�ت��اب��ة م�ي�ك��اي��ل ك��روك��رو���س
ل��ه حديثا ك�ت��اب " ال �ق��رار " عن ورومان �شابلر.
لل�شخ�صية الداع�شية .
 خالد ر�شيد
ال �ف �ن��ان وامل��و� �س �ي �ق��ي ال� �ك ��ردي،
يح�صد جائزة االكادميية العلمية
يف مو�سكو جائزة (ماك�س فيرب)
االملاين العلمية الذهبية ،للمو�سيقا
وال�ك�ت��اب��ة ،وك��ان��ت ه��ذه اجل��ائ��زة
هي االوىل التي يح�صدها ر�شيد
عن جممل اعماله الفنية.

هل تخو�ض نان�سي عجرم
جمال التمثيل يف رم�ضان
القادم ؟
ك���ش�ف��ت امل� �ط ��رب ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
نان�سي ع �ج��رم ،خ�ل�ال ح��دي� ٍ�ث
ملوقع "العربية .نت" عن ر�أيها
مب�شاركة طفلتيها �إيلال وميال
بربامج املواهب.
وقالت" :هذا الأمر يعود لهما،
و�إذا ك��ان ه��ذا خ�ي��اره�م��ا فلن
�أم��ان��ع و�س�أدعمهما" ،م�شري ًة
اىل � ّأن "جتربتها كع�ضو جلنة
حتكيم يف "ذا فوي�س" و"اراب
�آيدول" �أك���س�ب�ت�ه��ا خ�ب�رة يف
توجيه امل�شرتكني والتعاطي
معهم".

ول�ف�ت��ت اىل � ّأن "الربناجمني
خمتلفان ك�ث�ير ًا ،لكنّ التعامل
م��ع الأط� �ف ��ال خم�ت�ل��ف مت��ام � ًا،
لأ ّن��ه يتط ّلب دق��ة كي ال جنرح
م�شاعرهم".
وعن فكرة التمثيل� ،أ ّكدت
�أ ّن� � �ه � ��ا ل �ي �� �س��ت ج ��اه ��زة
خل��و���ض ه��ذا امل �ج��ال يف
الوقت احلايل ،لأنه يتط ّلب
الكثري من العمل واملثابرة،
وهي ال متلك الوقت الكايف،
فهي تر ّكز الآن على عائلتها
وف ّنها.

ماذا قالت �أمل عرفة
عن باب احلارة ؟
��س�خ��رت ال�ن�ج�م��ة ال �� �س��وري��ة �أم ��ل ع��رف��ة ب�شكل
ّ
مبطن م��ن ا�ستمرار �سل�سلة �أج ��زاء م�سل�سل
ب��اب احل��ارة ،و قالت يف تعليق ن�شرته على
�صفحتها اخلا�صة "في�سبوك " يرحم �أمي ...
راح عليها ت�سع اج � ��زااااااااااء ب��اب احل��ارة
بفررررررررد مرة ".
ويالقي م�سل�سل باب احل��ارة انتقادات كبرية
من قبل اجلمهور و املتابعني ،وم��ع ذل��ك ف�إنه
يرتبع على �صدارة الأعمال التي تتم متابعتها
يف �شهر رم�ضان املبارك .

ي�سرا  :كنت �أمتنى
�أن �أ�شارك عادل �إمام
«عفاريت عديل عالم»

• تداول نا�شطون على في�سبوك
� �ص��ور ًا ن ��ادرة للفنانة ال�سورية
منى وا�صف ،وذلك قبل  40عام ًا
من م�شاركتها هذا العام مب�سل�سل
"الهيبة" وتبلغ منى وا�صف من
ال�ع�م��ر  75ع��ام�� ًا ،وت �� �ش��ارك يف
امل�سل�سل الرم�ضاين "الهيبة" ،من
بطولة نادين جنيم وتيم ح�سن.
• " َمن يقف يف م��واج�ه��ة هذا
ال ��وح� �� ��ش امل ��رع ��ب ال � ��ذي يحل
�ضي ًفا ثقيل الظل على من �أراد،

دون �سابق ان��ذار �أو ا�ستئذان،
ف�ي�ب��دد ح�ي��ات��ه وح �ي��اة املحيطني
ب��ه وي�ح��ول��ه �إىل �شخ�ص �آخ��ر.
�إن��ه �صفعة ق��وي��ة على الوجه".
بهذه الكلمات يعلق النجم الرتكي
�إجن �ي�ن �أل� �ط ��ان دوزي� �ط���ان عرب
ح�سابه يف في�س ب��وك ذاك ��را "
اعي�ش انا وزوجتي حياة ع�صيبة
وللمرة الثانية بعد �أن اطل مر�ض
ال�سرطان ك�ضيف ثقيل علينا".
• �شائعة طالقهما كانت واحدة

م� ��ن اط � � ��ول ال� ��� �ش ��ائ� �ع ��ات ع�بر
م��واق��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج�ت�م��اع��ي
وامل��واق��ع الفنية .النجمان توبا
بيو كو�ستون والنجم كيفان�ش
تاتليتوغ ي�ط�لان م��ن ج��دي��د من
خ�لال جمموعة �صور لزواجهما
خ� �ل��ال م �� �س �ل �� �س��ل "ال�شجاع
واجلميلة" وي ��ذك ��ر اجل �م �ه��ور
الرتكي عرب في�س بوك ان املحكمة
انهت تلك ال�شائعات بقرار �صارم
اخريا.

 4م�سل�سالت رم�ضان ّية م ّتهمة بال�سرقة
ع��ادت الإن�ت��اج��ات الرم�ضانية
�إىل �إث��ارة اجلدل يف ما يخ�ص
امللكية الفكرية� ،إذ ظهرت يف
ع ��دد م�ن�ه��ا م���ش��اه��د وم�ق��اط��ع
ون�صو�ص ب��دت قريبة ج��د ًا
من �إنتاجات عاملية ،منها ما
ك�شفه حمرتفون ،ومنها ما
الحظه النا�شطون يف
�شبكات التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي.
ه� � � � � � � � � � � ��ذه
�أبرزها:
ف� �ق���د �� �ش � ّ�ن
رواد مواقع

التوا�صل االجتماعي هجوم ًا امل���س�ل���س��ل الأم �ي�رك� ��ي "لعبة
ح�� ��اد ًا ع �ل��ى خم� ��رج م�سل�سل العرو�ش" يف �إح ��دى حلقات
"�أر�ض جو" ،حممد جمعة ،امل�سل�سل الرم�ضاين الكوميدي
متهمني �إي��اه ب�سرقة فكرة ترت اجلزائري "عا�شور العا�شر"،
مت�ض احللقة من دون �إثارة
امل���س�ل���س��ل م��ن �إع �ل��ان �إح ��دى ومل ِ
��ش��رك��ات ال �ط�يران الأم�يرك�ي��ة ،نقا�ش كبري حول احرتام امللكية
وي�أتي ذلك بالتزامن مع دعوى الفكرية و�سرقات الأفكار.
ق�ضائية �ضد امل�سل�سل رفعتها وا ُّت �ه��م امل�سل�سل ،ال��ذي تلعب
"النقابة ال �ع��ام��ة لل�ضيافة بطولته دن�ي��ا �سمري غ��امن �إىل
اجلوية" يف م �� �ص��ر ،متهمة ج��ان��ب وال���ده���ا � �س �م�ير غ��امن
�ص ّناع امل�سل�سل بت�شويه �صورة وحم �م��د � �س�لام وه �ن��ا ال��زاه��د
امل�ضيفة اجلوية.
و�آخ��ري��ن ،ب��أن فكرته م�سروقة
فيما ظهرت �شخ�صيتا التنني من ال�سل�سلة الأمريكية ال�شهرية
و�أم التنانني ال�شهريتان يف  ،Lostفكالهما يتحدثان عن

وق��وع طائرة
يف م�� �ك� ��ان
م � �ع� ��زول م��ن
ال� �ع ��امل .لكن
م�� � ��ع ت�� � ��وايل
احللقات بدا �أن
امل�سل�سل امل�صري
ال ي ��رق ��ى �إىل ح�ب�ك��ة
يحكيان
نظريه الأمريكي.
ع� � � � � � � � � � � ��ن
�أما م�سل�سل "كفر دلهاب" فقد التخل�ص من الأرواح ال�شريرة
اتهم اي�ضا بال�سرقة بعد ظهور يف �أح � ��د امل � �ن� ��ازل ،ك �م��ا ظهر
ت �� �ش��اب��ه ب�ي�ن ق���ص��ة امل�سل�سل البو�سرت الر�سمي للم�سل�سل
امل�صري وال�سل�سلة الأمريكية م���ش��اب�ه� ًا ك �ث�ير ًا لفيلم ال��رع��ب
� ،the grudgeإذ كالهما املعروف .The Ring

هند �صربي حت�صل على �أعلى �أجر يف تاريخ الدراما التون�س ّية
ق��ال املنتج جنيب عيّاد
يف ب��رن��ام��ج ع�ل��ى القناة
التون�سيّة الثانية � ّأن �أرفع
�أج��ر تناوله ممثل تون�سي
يف ت� ��اري� ��خ امل �� �س �ل �� �س�لات
الرم�ضانية ال ّتون�سيّة ك ّلها
ك��ان � 100أل ��ف دي �ن��ار تون�سي
وت�ق��ا��ض�ت��ه ه�ن��د � �ص�بري ع��ن دور
لها يف م�سل�سل "مكتوب" م��ن انتاج
قناة "احلوار التون�سي" .و�أ�ضاف �أن
�أجور املمثلني التون�سيني ال ميكن �أبد ًا
مقارنتها ب�أجور املمثلني يف م�صر مث ًال
كما �أن ميزانيات �إن �ت��اج امل�سل�سالت
التون�سيّة ال ميكن مقارنتها

مب�ي��زان�ي��ات امل�سل�سالت امل�صرية او ل�ضمان ن�سبة م�شاهدة اكرب وبالتايل
اخلليجية وال�سّ وريّة.
�ضمان دخ��ل من الإ�شهار �أك�ثر .وقال
وقال �إن الأجر الذي نالته هند �صربي جنيب عيّاد ان ال�سّ وق التون�سية �سوق
ع��ن دور لها يف م�سل�سل تون�سي هو
�ضيّقة اذ ال
ا�ستثنائي باملقايي�س ال ّتون�سيّة وان
ارف���ع اج ��ر مل�م�ث��ل ت��ون���س��ي غ�يره��ا مل
ي�ت�ج��اوز ال��ـ � 50أل ��ف دي �ن��ار تون�سي
على �أق�صى تقدير .واجلدير بالذكر �أن
بع�ض املنتجني ال ّتون�سيّني �سعوا �إىل
�إ�شراك جنوم تون�سيّة مقيمة يف
القاهرة مثل هند �صربي
�أو د ّرة �أو ظ��اف��ر
العابدين وذلك

ت��وزع امل�سل�سالت التون�سية او تباع
خارج تون�س ب�سبب اللهجة التي يقول
امل�شارقة ا ّنهم ال يفهمونها م�ضيف ًا انه
�سبق �أن اق�ترح يف وق��ت �سابق على
مدير عام للتلفزيون التون�سي �إه��داء
م�سل�سالت تون�سية لقنوات م�شرقية
ب��دون مقابل ليتعوّ د امل�ت�ف� ّرج��ون يف
امل�شرق على اللهجة التون�سية ولكن
الفكرة مل تن ّفذ .و�ضرب مث ًال ب�إحدى
اغ��اين �صابر ال � ّرب��اع��ي ال � ّت��ي ط� ّرزه��ا
ب�ك�ل�م��ة "بر�شا" ال�ت��ون���س� ّي��ة وتعني
"كثري" فقد راجت الكلمة وا�صبحت
مفهومة وبال ّتايل ف��ان ترويج
م�سل�سالت تون�سيّة يف
امل���ش��رق ال�ع��رب��ي �أم��ر
ممكن.

قبل مدفع االفطار

جبار جودي� :أغنية ماجينا يا ماجينا ال تزال ترافقني
ا�شتهر خال الت�سعينيات من القرن املا�ضي من خالل بع�ض االعمال الدرامية التي
قدمها ،لكنه مل يبتعد ابدا عن تخ�ص�صه يف جمال امل�سرح ،وعرف ب�أنه من �أهم
ال�سينوغرافيا امل�سرحيني يف العراق ،وله ُكتب اكادميية تتحدث يف هذا املجال،
اخرج اي�ضا عددا من االعمال امل�سرحية النخبوية ،وعمل يف اغلب امل�سرحيات
العراقية املعروفة واملهمة ك�سينوغراف.
الفنان جبار جودي معروف على �صعيد الفن �إال ان جمهوره يت�شوق ملعرفة اجلانب
اخلا�ص من حياته ،بهذا �سنتعرف �إليه من خالل قبل مدفع االفطار :

قالت الفنانة ي�سرا ان احلفاظ على النجومية �أمر �أ�صعب من
الو�صول للنجومية نف�سها .وا�ضافت انها دائم ًا تختار �أدوارها
بدقة و�أن تكون منا�سبة ملكانتها الفنية وت�ضيف لها مو�ضوعات
جديدة وخمتلفة .واك��دت ي�سرا يف ح��وار تلفزيوين انها كانت
تتمنى ان ت�شارك عادل امام م�سل�سله الذي يعر�ض حالي ًا «عفاريت
عديل عالم» وعن اعتزالها الفن قالت  ":لن �أعتزل �أبد ًا ،ولكن
علي دور ال ينا�سب مكانتي الفنية فلن �أقبله،
لو عر�ض ّ
و�س�أنتظر حتى ي�أتي الدور الذي ينا�سبني.

 م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلم ��ه من
�شهر رم�ضان؟
 ال�صح ��ة ،الرتاح ��م والتكاف ��لاالجتماعي.
 م ��ا الربام ��ج الت ��ي ت�ص ��ر عل ��ى
متابعتها بعد االفطار "؟
 يف الواق ��ع �أن ��ا ال �أتاب ��ع �شيئ ��احمددا بعينه .
 كي ��ف تق�ض ��ي يوم ��ك يف
رم�ضان؟
 ب�ي�ن الن ��وم واج ��راءات املطب ��خوالت�سوق احيانا .

 ايهم ��ا تتابع ��ه اك�ث�ر يف رم�ضان
املواقع االلكرتونية ام التلفزيون ؟
 االثنان بالطبع. م ��ا املوق ��ع الإلك�ت�روين ال ��ذي
تتابعه؟
 ي � � � ��وت� � � � �ي � � � ��وب وف� � �ي� � ���� ��سبوك .
 ما هي الوجبات املف�ضلة لك على
مائدة الإفطار؟.
 ك�� � � ��ل ال�� � �ن�� � �ع� � ��م امل� � �ت�� ��اح�� ��ةامل��م��ك��ن��ة ل �ك �ن �ن��ي اف� ��� �ض ��ل ال �ل�بن
والتمر.

 ه ��ل لديك ممث ��ل مف�ض ��ل تتابعه
خالل رم�ضان؟
 �أتاب ��ع ماه ��و جي ��د ب�ش ��كلعام.
 ما ه ��و امل�سل�سل الذي تتابعه يف
رم�ضان ؟
�أتاب ��ع م�سل�س ��ل طاق ��ة ن ��ور لهاين
�سالمة.
 م ��اذا حتم ��ل لرم�ض ��ان م ��ن
ذكريات؟
 ماجينه ياماجينه يف الطفولةح��ي��ث ك��ن��ا ن��ل��ف ال � �� � �ش� ��وارع يف

م� �ن� �ط� �ق� �ت� �ن ��ا ون � � �ط� � ��رق اب� � � ��واب
البيوت.
� آخ ��ر م ��رة �سمع ��ت به ��ا مدف ��ع
رم�ضان؟
 كل ي ��وم ا�سمع ��ه وا�شاه ��ده على�شا�شة التلفاز ولكنه انقر�ض واقعا
لال�سف.

