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قرارات جمل�س قيادة الثورة ما زالت �سارية املفعول

 بغداد  /ابراهيم ابراهيم
ق��ال��ت ع�ضو جلنة ال�ن��زاه��ة النيابية عالية
ن�صيف "ان من �ضمن النقاط املتفق عليها
�ضمن ورق��ة الإ�صالح بني الكتل ال�سيا�سية
ع��دم تغيري اي م��ن املثبتني م��ن الدرجات
اخل��ا� �ص��ة ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن � �س��وء �أدائ �ه��م
وع��دم كفاءتهم �أو الف�ساد امل�ست�شري يف
وزاراتهم".
و�أك� ��دت ن�صيف يف ح��دي��ث ل�ل�م��دى �أم�س
"ان جميع ق ��رارات جمل�س ق�ي��ادة الثورة
املنحل هي �سارية املفعول وهناك الكثري من
�أ�صحاب الدرجات اخلا�صة جت��اوزوا املدة

امل�ح��ددة لهم وه��ي ارب��ع �سنوات غري قابلة
للتجديد ،ولكن بدال من تطبيق القانون ي�صر
قادة الكتل يف اجتماعاتهم الت�شاورية على
�إبقاء ه ��ؤالء يف منا�صبهم وو�صفهم ب�أنهم
كفاءات ال ميكن التفريط بهم طاملا مرت عليهم
�أكرث من �أربع �سنوات يف املن�صب وهم �أدرى
ب�شعاب وزاراتهم على حد و�صفهم ".
و�أ���ش��ارت اىل "ان ال�ك��ل يعلم ان العملية
ال�سيا�سية بنيت على ا�سا�س املحا�ص�صة
احل��زب �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة وه��ن��اك ال �ك �ث�ير من
ال��درج��ات العليا يف ال��دول��ة خا�صة درجات
وك�ل�اء ال� � ��وزارات وال �� �س �ف��راء ا� �ض��اف��ة اىل
امل�ست�شارين وامل ��دراء العامني مت التوافق
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�أثيل النجيفي :العراقية �ضعيفة ب�سبب قيادتها

�صفقة الإ�صالح تكافئ الفا�سدين واملزورين
عليها وفق اتفاق �سيا�سي بغ�ض النظر عن
املهنية وال �ك �ف��اءة وال���ش�ه��ادة ل��ذل��ك نالحظ
وجود الف�ساد املايل واالداري يف امل�ؤ�س�سات
التي يقودونها ".
و�أك��دت "ان جلنة النزاهة النيابية ار�سلت
اك�ثر م��ن ك�ت��اب اىل وزارة امل��ال�ي��ة لإيقاف
روات��ب امل�س�ؤولني وال�ضباط الكبار الذين
مل يتم الت�صويت عليهم يف جمل�س النواب
ومل نطلع على �سريهم الذاتية لكن مع اال�سف
ال��وزارة رف�ضت التنفيذ ،كذلك متت مفاحتة
االم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجل�س ال � ��وزراء للغر�ض
عينه ويف مرات متعددة ولكن مل تكن هناك
ا�ستجابة تذكر ".

كتاب مثير للجدل عن حياة
�سيدة فرن�سا االولى

من جانبها اتهمت ع�ضو دولة القانون �سمرية
امل��و� �س��وي يف ت�صريح ل �ـ "املدى" رئا�سة
ال�برمل��ان بالعمل على تكري�س اخلروقات
ال �ق��ان��ون �ي��ة واالع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى التفاهمات
ال�سيا�سية خارج اطار الد�ستور.
واك��دت امل��و��س��وي "ان جمل�س ال�ن��واب هو
احلا�ضن الرئي�سي لهذه امل�ساومات بني الكتل
ال�سيا�سية على توزيع املنا�صب العليا مبا
فيها الدرجات اخلا�صة ويتم ذلك ب�إ�شراف
هيئة الرئا�سة التي تتجاهل الع�شرات من
مقرتحات ال�ق��وان�ين املقدمة م��ن قبل نواب
لت�صحيح هذا اخلرق الد�ستوري الوا�ضح".
 التفا�صيل �ص3

"احلل" :دخلنا وطنيني وخرجنا طائفيني!
 بغداد� /أميمة ال�شمري
�أكدت النائبة يف كتلة "حل" �سهاد
ال�ع�ب�ي��دي ان"القائمة العراقية
�أ�صبحت بيد �شخ�ص او اثنني،
وه�ن��اك تلك�ؤ ل�ع��دم وج��ود قيادة
�صحيحة �إذ اننا دخلنا مب�شروع
وط� �ن���ي وخ ��رج� �ن ��ا ب� ��أج� �ن ��دات
طائفية ،وهذا حدث ب�سبب بع�ض
الأح� ��زاب الإ��س�لام�ي��ة املتواجدة
يف القائمة" ،الفتة اىل �أن "هناك
م�صالح �شخ�صية وم�غ��ازالت بني
افرادها".
وج��اء ك�لام العبيدي يف معر�ض
ت�ع�ل�ي�ق�ه��ا ع �ل��ى ح��دي��ث �أدىل به

حم��اف��ظ امل��و� �ص��ل ،ال �ق �ي��ادي يف
القائمة العراقية �أث�ي��ل النجيفي
ق��ال فيه ""ان القائمة العراقية
لي�ست على مايرام وعليها مراجعة
و�ضعها الداخلي والعراقي" ،يف
�أ�شارة منه اىل التعامل مع باقي
مكونات القائمة.
لكن العبيدي �أ��ض��اف��ت ان "كالم
النجيفي ميثل دعاية انتخابية له،
كون انتخابات جمال�س املحافظات
مقبلة على الأبواب" ،م�شرية اىل
"�أن خطابات كتلة احلدباء التي
يرت�أ�سها حمافظ نينوى جعلت منه
�شخ�صية مرغوبة جماهريي ًا".
و�أ�� � �ش � ��ارت �إىل "ان م�ستوى

اخل� ��دم� ��ات امل� �ق ��دم ��ة ل �ل �م��واط��ن
املو�صلي غري جيدة ،واملحافظة
ت�شكو قلة يف م�شاريع االعمار
وهناك تلك�ؤ وا�ضح يف بع�ضها،
وه �ن��اك ق���س��وة يف ال�ت�ع��ام��ل مع
املواطنني".
من جانبه ر�أى النائب عن القائمة
العراقية زي��اد ال��ذرب يف ات�صال
هاتفي م��ع "املدى"�"،أن القائمة
ع��ا� �ش��ت م �ن��ذ ت���ش�ك�ي�ل�ه��ا م��راح��ل
متعددة ،واح��دة من هذه املراحل
�ضعف القيادة  ،ف�ضال عن ان ف�صل
الكثري من �أع�ضائها �أدى اىل خلل
وا�ضح ال ميكن نكرانه".
 التفا�صيل �ص3
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�أزمة �سيا�سية جديدة ا�سمها "جرائم املعلومات"
 بغداد /حممد �صباح
ي� � �ن � ��ذر ق� � ��ان� � ��ون "جرائم
املعلوماتية" املقدم �إىل جمل�س
النواب للت�صويت عليه بحدوث
�أزمة �سيا�سية جديدة بني الكتل
نظر ًا الحتوائه على م��واد قال
ن ��واب ان�ه��ا خ�لاف�ي��ة وبع�ضها
مي ����س ��ص�م�ي��م الدميقراطية
وحرية التعبري.
فقد انتقد ع�ضو جلنة االعمار
واخل��دم��ات النيابية اح�سان
ال � � �ع� � ��وادي ق� ��ان� ��ون ج ��رائ ��م
املعلوماتية كونه "مي�س الكثري
م��ن احل��ري��ات وف�ي��ه تعقيدات
وم�شاكل اخرى".
وق � � ��ال ال � � �ع� � ��وادي يف ل �ق��اء
مع"املدى"ان هذا القانون "فيه
م�سا�س وا�ضح بحرية التعبري
وال� ��ر�أي ب�شكل كبري" ،مبينا
"ان اغلب اللجان الربملانية
ط��ال�ب��ت ب���إع��ادة ه��ذا القانون
اىل احلكومة من اجل �صياغته
بطريقة اخرى لتخفيف بع�ض
العقوبات املن�صو�ص عليها يف
بنود هذا القانون".
وت��اب��ع ال �ع��وادي ان"القانون
غ�ي�ر م� �ت���وازن ف� �ت ��ارة ي�شدد

العقوبات على ج��رائ��م معينة
وت���ارة يخفف ال�ع�ق��وب��ات عن
جرائم كبرية وخطرية"داعيا
احلكومة اىل "بلورة الأفكار
اجلديدة يف م�شروع القانون
وف� ��ق ال��ن��ظ��ام ال��دمي �ق��راط��ي
املفتوح الذي يتيح التعبري عن
ال ��ر�أي بحرية وع��دم الإ�ساءة
للر�أي العام والآداب املجتمعية
واملحددات الدينية والوطنية
وغريها".
وع��ن امكانية ت�شريع قانون
جرائم املعلوماتية،اكد العوادي
وه��و ن��ائ��ب ع��ن ائ �ت�لاف دولة
القانون،ان "هذا االمر مرهون
لدى احلكومة وبالتايل ممكن
ار�ساله خالل فرتة �شهر او قد
ت�صل اىل �سنة وعند و�صوله
اىل ال�برمل��ان يعر�ض للنقا�ش
وه ��و ال �ت��ي حت ��دد م���س��ار هذا
القانون".
وم��ن ج��ان�ب��ه ،اك��د م�ق��رر جلنة
الثقافة النيابية م�ؤيد طيب" ان
هناك عدة اعرتا�ضات من قبل
الكتل ال�سيا�سية على قانون
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ال��ت��ي حت ��د من
حرية التعبري،مطالبا احلكومة
االحت��ادي��ة ب ��إل �غ��اء العقوبات

القا�سية املت�ضمنة يف م�شروع
هذا القانون.
وذك� � � � ��ر ط � �ي� ��ب يف ح ��دي ��ث
مع"املدى"،ام�س اجلمعة،ان
ق ��ان ��ون ج ��رائ ��م املعلوماتية
�أ���ش��رت عليه ع ��دة ن �ق��اط ومت
ارجاعه اىل احلكومة من اجل
تدوين هذه املالحظات والأخذ
بها،الفتا اىل ان��ه يقيد حرية
التعبري وه��ذا مناف للد�ستور
اجلديد".
وا�ضاف ان" م�شروع القانون
حال و�صوله من قبل احلكومة
اىل الربملان �ست�شرف عليه ثالث
جل��ان وه��ي ك��ل م��ن القانونية
وجل �ن��ة االع� �م ��ار واخل ��دم ��ات
وجلنة الثقافة والإع�ل�ام بغية
�إع � ��داده للت�صويت ب�صورة
تتالءم مع النظام الدميقراطي
اجل��دي��د ،م��و��ض�ح��ا ان بع�ض
الكتل ال�سيا�سية اعرتا�ضاتها
موحدة و تقت�صر على �ضرورة
ع��دم حتديد حرية التعبري يف
احل�صول على املعلومة،ف�ضال
ع��ن ال�غ��اء العقوبات القا�سية
�سواء �أكانت بال�سجن امل�ؤبد ام
الغرامات املالية الكبرية".
 التفا�صيل �ص2

طائرات ت�شيكية مقاتلة تعاقد العراق على �شرائها�( ..أ.ف.ب)

م�س�ؤولون فا�سدون متواطئون مع مقاولني ل�سرقة ال�شعب

ممث��ل املرجعي��ة :ال�سيا�سي��ون ي�ضحكون عل��ى النا�س

 كربالء �/أجمد علي
ك�شف ممثل املرجعية الدينية يف كربالء عن
وجود تواط�ؤ بني بع�ض امل�س�ؤولني و�أ�صحاب
ال�شركات واملقاولني �أدى اىل تعطيل وتلك�ؤ
امل���ش��اري��ع مثلما ادى اىل ه ��روب ال�شركات
العاملية بعد �سرقتها االموال.
وقال ال�سيد �أحمد ال�صايف يف خطبة اجلمعة
بال�صحن احل�سيني ان "هناك م�شكلة ا�سمها
امل �� �ش��اري��ع وتلك�ؤها" ،و�أ�� �ض ��اف ان "على
امل �� �س ��ؤول ان ي �ك��ون �شجاعا و��ص��ري�ح��ا يف
ت�شخي�ص ومعاجلة الأخ�ط��اء التي حت�صل"،
و�أ�شار ان "امل�شاريع تتفاقم و�أ�صبح الف�ساد

�شائعا ب�سبب انهزام املقاولني" و�أ�شار اىل ان
"امل�س�ؤولية يتحملها من و�ضع القوانني وجعل
ال حل للم�شكالت التي تع�صف بامل�شاريع التي
�أ�صبح امل��واط��ن غري راغ��ب يف �إكمالها قائ ًال
دعونا على حالنا لأننا ال نريد ترك �شوارعنا
حمفرة وي�ؤذينا الرتاب".
وك�شف ال�صايف ان "هناك اج ��راءات غريبة
حت�صل فمثال يتوقف مقاول عن تنفيذ م�شروع
الن ماله قد نفد فيعطى م�شروع �آخ��ر وي�سلم
�سلفة ثانية والنتيجة امل�شروعان توقفا ومل
ينجزا وهذا يعني وجود تواط�ؤ" و�أف��اد ب�أن
"هناك �شركات عاملية ت�أتي وحت�صل على قطعة
االر�ض وتقب�ض االموال وبعدها تهرب وحني

ت�س�أل يقال انها �شركة وهمية وقد و�ضعناها
على القائمة ال �� �س��وداء وق��دم�ن��ا �شكوى اىل
ال�شرطة الدولية".
وب�ين ان "هذا ك�لام فيه �ضحك على النا�س
وه��ي طريقة م�ق��ززة يف التعامل وامل�شاريع
تبقى �أطالال " و�أ�ضاف "ن�س�أل امل�س�ؤولني ملاذا
يح�صل ذلك؟ يقولون ان القوانني جتربنا على
قبول �أوط�أ العطاءات وهذا يعني ان املقاول لن
يكمل امل�شروع".
وت�ساءل " كيف ملقاول ان يقدم على م�شروع
يف اق��ل ال�ع�ط��اءات وه��و يخ�سر؟ ه��ل يبحث
عن االجر والثواب؟" ،وبح�سب ال�صايف فانه
"حني ن�س�أل رجال القانون يقولون ال توجد

فقرة ا�سمها �أوط�أ العطاءات وهو امر م�شهور
فقط".
ودع��ا ال�صايف امل�س�ؤولني اىل "العمل على
قبول امل�شاريع الأك�ف��أ والأج��ود وفكرة قبول
العطاء االق��ل ه��ي فكرة خاطئة" ،ولفت اىل
ان "هناك م�شكلة ا�سمها امل�ق��اول واملهند�س
املقيم و�ضوابط املقاوالت والنزاهة واملفت�ش
العام" ،وبني ان "ال احد يعلم كيف حتل االمور
الن هناك م�س�ؤولني ي�ضحكون على النا�س"
و�أكد "هناك م�س�ؤولون ال ي�شبعون وي�شرتون
ال�شقق وال�ع�م��ارات يف ام��اك��ن غالية وهناك
من يقدم لهم امواال طائلة و�سيارة حديثة من
املقاولني مما يجعل لعابه ي�سيل".

ن�����وب�����ل ل�������ل�������آداب ل���ل�������ص���ي���ن���ي غ���ي��ر امل����ن���������ش����ق م������و ي����ان

ال�����ص�ين ت���ع� ّ
��د ن���وب���ل ان���ت�������ص���ار ًا ���س��ي��ا���س��ي�� ًا ع��ل��ى ال��ي��اب��ان
 متابعة املدى الثقايف
�أح ��دث نب�أ ف��وز الكاتب ال�صيني "مو يان"
ب�ج��ائ��زة ن��وب��ل ل �ل��آداب ،م�ساء �أم ����س الأول
اخلمي�س ،ده�شة وتباينا يف ردود الأفعال يف
الأو�ساط الأدبية وال�شعبية ال�صينية� ،إ�ضافة
�إىل حالة الف�ضول والت�سا�ؤل التي �سببها
الإع�ل�ان ع��ن ف��وز ه��ذا الكاتب والروائي
ال�صيني ،البالغ من العمر  57عاما ،والذي
يو�صف باملغمور ،ويُعد الأقل �شهرة
وح �� �ض��ورا يف ال �� �ص�ين ،والأق ��ل
حظا يف �سوق الكتب واملكانة
وال�سمعة بني
ن� �ظ ��رائ ��ه،
خ� ��ا��� �ص� ��ة
م��ع وج��ود
�أ�� � �س� � �م � ��اء
�أكرب و�أ�شهر

يف املجال الأدبي والروائي داخل ال�صني ،ما
جعل العامة واخلا�صة يبحثون عن الأ�سباب
احلقيقية الخ �ت �ي��ار الأك��ادمي �ي��ة ال�سويدية
لل�صيني "مو يان" بالذات.
خا�صة و�أن "مو" يعترب من الطبقات الدنيا
ال�ت��ي ت �ن��ادي ب�ح�ق��وق ال �ف �ق��راء وال �ع �م��ال يف
�أع�م��ال��ه ،وه��و الأم��ر ال��ذي �سينعك�س ب�شكل
اعتربه البع�ض دافعا وداعما للفرتة املقبلة
التي �ست�شهد ت�سلم القيادات ال�صينية ال�شابة
زع��ام��ة احل��زب ال�شيوعي ال�صيني ،وقيادة
البالد من اجليل احلايل خالل العام املقبل.
وحققت ال�صني ن�صرا ثقافيا عامليا� ،إذ �صادر
الكاتب ال�صيني مو يان كل الرت�شيحات التي
ك��ان��ت تن�صب ال��روائ��ي ال �ي��اب��اين هاروكي
موراكامي ،وحاز جائزة نوبل للآداب 2012
عن �أعماله التي تعتمد "الواقعية املمزوجة
بالهلو�سة" ،والتي تت�ضمن �أي�ضا الق�ص�ص
الفولكلورية والتاريخ واحلياة املعا�صرة يف

بلده ،م�ؤكدا �أحقيته بعد �أن كان ا�سمه من بني
الكتاب الأوفر حظا للفوز باجلائزة هذا العام
طبقا لدار الدبروك�س الربيطانية للن�شر �إىل
جانب الكاتب الياباين هاروكي موراكامي.
ففي ظهر �أم�س االول كان مو يف منزل والده
مبدينة جوامي يف �شمال �شرق ال�صني ،حني
متكنت الأكادميية ال�سويدية من االت�صال به
عرب الهاتف لإبالغه بنب�أ فوزه.
وال�صني ه��ي الف�ضاء ال��ذي ت��دور فيه �أغلب
�أح ��داث رواي ��ات م��و ال��ذي ن�ش�أ يف جوامي
ب�إقليم �شاندونغ ب�شمال �شرق البالد وكان
والده فالحا.
وق ��ال رئ�ي����س الأك��ادمي �ي��ة ال���س��وي��دي��ة بيرت
اجنلوند "لديه طريقة فريدة جدا يف الكتابة.
�إذا قر�أت ن�صف �صفحة من �أعمال مو يان تدرك
على الفور �أنه الكاتب .و�أو�ضح اجنلوند "كان
يف منزله م��ع وال ��ده .ق��ال �إن��ه ي�شعر بفرحة
غامرة وباخلوف".

وجاء يف حيثيات منح اجلائزة �أن مو ا�ستخدم
م��زي�ج��ا م��ن اخل �ي��ال وال��واق�ع�ي��ة واجلوانب
التاريخية واالجتماعية ليخلق عاملا يذكر
ال�ق��ارئ بكتابات ت�شارلز ديكنز ورا لبيليه
وليام فوكرن وجابريل جار�سيا ماركيز� .إنه
ي�صف عاملا قرويا يف جزء من ال�صني ،غريب
عن معظم الأجزاء الأخرى .و�أ�ضاف "مو يان
لي�س جمرد مثقف منحدر من هناك ،لكنه جزء
من (هذا العامل).
�أجرب مو يان الذي فاز بجائزة نوبل يف الأدب
على ت��رك امل��در��س��ة االبتدائية لريعى قطيع
ما�شية �أثناء الثورة الثقافية يف ال�صني ،ويف
بع�ض الأح�ي��ان ك��ان معدما لدرجة ا�ضطرته
لتناول حل��اء ال�شجر والأع�شاب حتى يبقى
على قيد احلياة ،لكن مو يان ( 57عاما) يرجع
الف�ضل �إىل معاناته املبكرة كم�صدر الإلهام
يف �أعماله التي تناولت الف�ساد والتف�سخ يف
املجتمع ال�صيني و�سيا�سة تنظيم الأ�سرة

وحياة الريف يف البالد ،وقال م�ؤلف رواية
"الذرة احلمراء" ذات م��رة �إن "الوحدة
واجل ��وع ك��ان��ا مفتاح الإبداع" يف �أعماله.
وامل�ؤلف الذي يعني ا�سمه مو يان "ال تتحدث"
ينظر �إل �ي��ه ن�ق��اد على �أن ��ه �شديد ال �ق��رب من
احلزب ال�شيوعي رغم حظر بع�ض كتبه .ومن
بني م�ؤلفاته "جمهورية النبيذ".
وت�أثر مو يان بجابريل جار�سيا ماركيز ودي
ات�ش لوران�س و�إرن���س��ت هيمنجواي وكان
ي�ستخدم اخليال وال�سخرية يف كثري من كتبه
التي و�صفتها و�سائل �إع�لام حكومية ب�أنها
"م�ستفزة ووقحة".
وت�صور روايته (ال��ذرة احل�م��راء) امل�صاعب
التي حتملها املزارعون يف ال�سنوات الأوىل
م��ن احل �ك��م ال �� �ش �ي��وع��ي وح��ول �ه��ا �إىل فيلم
�سينمائي ت�شانغ يي موو املخرج الذي ر�شح
جلائزة �أو�سكار.
 تفا�صيل �أو�سع �ص16
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عن خراب احللة
كانت مدينة احللة (بابل) واحدة من جنائن العراق املميزة.
ل�ست �أحتدث عنها يف عهد الدولة البابلية الأوىل �أو الثانية،
ب��ل ع��ن حلة ال�ستينات وال�سبعينات ..املدينة التي كانت
حديقة كبرية حافلة بالألوان الزاهية ،هوا�ؤها عليل وماء
�شطها رقراق �أكرث الأوقات  ..مدينة ثقافة وحت�ضر� ،شوارعها
نظيفة و�أزقتها مغ�سولة وحمالها �أنيقة.
الآن احللة واحدة من عالمات اخلراب املتوا�صل منذ العهد
ال�سابق حتى العهد احل��ايل ال��ذي �أتخم الفقراء وامل�ساكني
واملعوزين والثكاىل واليتامى بالوعود الكاذبة .احللة متى
ما دخلتها الآن� 24 ،ساعة يف اليوم و�سبعة �أيام يف اال�سبوع
و� 12شهر ًا يف ال�سنة ،جتدها مزبلة حقيقية ..ما من �شارع
فيها نظيف وال من زقاق غري موبوء باملياه الآ�سنة والروائح
الكريهة ..وهذا كله و�سط غمامة هائلة من الغبار جاثمة بثقل
موجع على قلب املدينة و�أطرافها ،ال تبارحها اال يف �أيام
معدودات هي �أيام املطر ال�شحيح.
منذ �سنة ون�صف ال�سنة و�أنا �أتردد على احللة مرة واحدة يف
الأقل كل �شهر .يف كل مرة �أطرح الأ�سئلة نف�سها على نف�سي
وعلى من ح��ويل :مل��اذا اخ�ت��ارت �سلطات املدينة �أن حتفر
�شوارع املدينة و�ساحاتها كلها دفعة واحدة؟ (ال جواب من
�أحد) ،وملاذا ال يجري العمل يف ال�شوارع الواحد بعد الآخر؟
(ال جواب �أي�ض ًا) ،وملاذا مت ّر ال�شهور و�أحيانا ال�سنوات وال
�أرى �شارع ًا قد �أُجن��ز؟(اجل��واب� :إم��ا ان املقاول قد �أوقف
العمل لعدم تلقيه املال الكايف يف الوقت املحدد� ،أو انه ف ّر
مبا قب�ضه من مال� ،أو ان ال�سلطات اكت�شفت ان هناك �أخطاء
�أو نواق�ص يف العمل ،وهذا قلي ًال ما يح�صل ،لأن املوظفني
احلكوميني يف الغالب غري مكرتثني بنوعية الإجناز كرمى
لعيون املقاولني ذوي العالقات احل�سنة مع كبار امل�س�ؤولني
يف املحافظة �أو يف ب�غ��داد ،على عهدة م��ن ينقل ا ّ
يل هذه
املعلومات ).
على مدى ال�سنة ون�صف ال�سنة املا�ضية كلما ذهبت اىل احللة
م��ررت مب�شروع بناء جم�سر (يقال ان��ه �سيكون االك�بر يف
العراق) على تقاطع للطرق يف جنوب غربي املدينة يربط
مركز املدينة بالنجف والديوانية وبغداد� .أظ��ن ان ن�صف
غمامة الغبار يف احللة ناجمة عن هذا امل�شروع الذي توقف
العمل فيه عدة ا�شهر بعد اكت�شاف �أخطاء قاتلة يف الت�صميم
(يقال ان ذلك ناجم عن اعطاء مقاولة املج�سر اىل مقاول غري
حقيقي لكن له عالقة قرابة باملحافظ ال�سابق).
يقوم امل�شروع على م�ساحة وا�سعة ومفرق طرق رئي�س متر به
ع�شرات �آالف ال�سيارات يومي ًا  ..املقاول ترك �أر�ضية امل�شروع
من دون تبليط .وعدا عن �إث��ارة الغبار فان ذلك يت�سبب يف
تلف كبري يف ال�سيارات ال تنتفع به اال ال�شركات الأجنبية
وجتار ال�سيارات وادواتها االحتياطية� .أ�س�أل �أي�ض ًا :كيف
ال تتنبه �سلطات املحافظة اىل وجوب الزام املقاول بتبليط
املنطقة لتمهيد الطريق ملرور هذا العدد الهائل من ال�سيارات؟
(اجلواب :ق�ص�ص كثرية عن الف�ساد املايل والإداري).
كانت احللة واح��دة من جنائن العراق الغافية على �أحالم
كبرية و�صيرّ تها حروب العهد ال�سابق وف�ساد العهد احلايل
خرابة كربى ،مدينة مهملة تتقا�سم حزنها مع �شطها ال�شحيح
مبائه � ..شطها الذي يحلم بامل�ستحيل ،كما تكتب يل �صديقة
متحدرة من مدينة على مرمى حجر من احللة.
احللة اليوم واحدة من العناوين الكبرية للخراب املعاند يف
العراق.

العدد ( ) 2620ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )13ت�شرين االول 2012

 بغداد /املدى
ق��ال رئي�س اجلمهورية ج�لال طالباين،
�أم�س اجلمعة ،ان الكتل ال�سيا�سية مدعوة
�إىل ر�ص ال�صفوف وتعميق روح العمل
امل�شرتك ،فيما �أكد رئي�س �إقليم كرد�ستان
م�سعود ب ��ارزاين دع�م��ه لإجن ��اح جهود
طالباين من اجل مل �شمل اجلميع.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ا���س��ت��ق��ب��ال رئي�س
اجلمهورية لبارزاين يف حمافظة �أربيل،
للرتحيب بعودته �إىل ار���ض الوطن"،
وذكر بيان عن مكتب رئي�س اجلمهورية
تلقت املدى ن�سخة منه ان "طالباين �سلط
ال�ضوء على لقاءاته الأخ�يرة مع القادة
ال�سيا�سيني وممثلي الإطراف ال�سيا�سية
يف بغداد".

و�أ�ضاف البيان �أن "اجلانبني بحثا الآراء
حول �سبل حل امل�شاكل احلالية وتقريب
وجهات النظر بني الفرقاء للخروج من
الأزمة التي متر بها العملية ال�سيا�سية"،
م���ش�يرا �إىل �أن "طالباين دع��ا القوى
ال�سيا�سية �إىل ر�ص ال�صفوف وتعميق
روح العمل امل�شرتك".
و�أك ��د ال�ب�ي��ان �أن "بارزاين ثمن جهود
ط��ال �ب��اين ال��وط �ن �ي��ة م��ن اج ��ل مل �شمل
اجلميع" ،الف�ت��ا �إىل ان��ه "�أبدى دعمه
الكامل لإجناح هذه اجلهود".
م��ن جانبه اع�ت�بر احل��زب الدميقراطي
يف بيان ل��ه "�أن التقارب ب�ين الأح��زاب
الكردية ي�صب يف م�صلحة "وحدة ال�صف
الكردي" ،معربا عن ترحيبه ب�أي تقارب
ما مل حتركه "�إياد خارجية".

جانب من اللقاء( ..موقع الرئا�سة)

ب�������ع�������د حت�������ف�������ظ�������ات ع�������ل�������ى �إق��������������������راره

قانون جرائم املعلوماتية يخلق �أزمة �سيا�سية جديدة
 بغداد/حممد �صباح
ك�شف وزير الدولة ل�ش�ؤون الربملان
�صفاء ال���ص��ايف ،ان ق��ان��ون جرائم
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة �سي�صل اىل جمل�س
ال �ن��واب يف غ�ضون االي ��ام القليلة
املقبلة بعد اج��راء التعديالت عليه
من قبل احلكومة،م�ؤكدا ان امل�شروع
اجل��دي��د ج ��اء وف ��ق م��ا ين�سجم مع
النظام الدميقراطي اجلديد.
ورج� ��ح ال� ��� �ص ��ايف،ان ت���ش��ري��ع هذا
ال�ق��ان��ون �سيكون قبل نهاية العام
احل ��ايل ك��ون��ه م��ن ال �ق��وان�ين املهمة
واحليوية .
ويف ال��وق��ت ال��ذي اك��د فيه ائتالف
دول��ة ال�ق��ان��ون ان احل�ك��وم��ة اخذت
بجميع املالحظات التي �سجلت على
قانون املعلوماتية ،طالب التحالف
ال�ك��رد��س�ت��اين احل�ك��وم��ة االحتادية
ب�ضرورة الغاء العقوبات القا�سية
ومنها ال�سجن امل ��ؤب��د و الغرامات
امل��ال�ي��ة ال�ك�ب�يرة م��ع اع �ط��اء احلرية
الكاملة يف احل�صول على املعلومة
والتعبري.
ففي مقابلة مع"املدى" ،اك��د �صفاء
ال �� �ص��ايف وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �� �ش ��ؤون
الربملان" ان قانون جرائم املعلوماتية

م��ن ال �ق��وان�ين امل�ه�م��ة ج��دا وه��و يف
طور الت�شريع،و�سي�صل اىل جمل�س
النواب قريبا من قبل احلكومة،مبينا
ان هناك تعديالت مت اجرائها على
م �� �س��ودة ال �ق��ان��ون م��ن خ�ل�ال االخ��ذ
مبالحظات الكتل ال�سيا�سية".
وا�ضاف ال�صايف ان" ه��ذا القانون
��س�ي�ح�م��ي � �س��ري��ة امل �ع �ل��وم��ات ويف
الوقت نف�سه هناك �شفافية يف عملية
احل�صول على املعلومة ذات الطابع
املهم،مرجحا ان ت�شريعه �سيكون قبل
نهاية هذه ال�سنة".
ه��ذا وك��ان��ت رئا�سة جمل�س النواب
ق��د ق���ررت يف ��ش�ه��ر مت ��وز املا�ضي
 2012ت�أجيل ت�شريع قانون اجلرائم
املعلوماتية،على خلفية الطلب الذي
ت�ق��دم��ت ب ��ه رئ�ي����س جل�ن��ة االعمار
واخلدمات فيان دخيل بحجة ان هذا
القانون يحتاج اىل نقا�شات ووقت
اخر.
وبدوره،انتقد ع�ضو جلنة االعمار
واخلدمات النيابية اح�سان العوادي
قانون جرائم املعلوماتية كونه مي�س
الكثري من احلريات وفيه تعقيدات
وم�شاكل اخرى.
وقال العوادي يف لقاء مع"املدى"ان
هذا القانون فيه م�سا�س وا�ضح حلرية

التعبري والراي ب�شكل كبري،مبينا ان
اغلب اللجان الربملانية طالبت اعادة
ه��ذا القانون اىل احلكومة من اجل
�صياغتة بطريقة اخ ��رى لتخفيف
بع�ض العقوبات املن�صو�ص عليها
يف بنود هذا القانون".
وتن�ص امل ��ادة( )2من قانون جرائم
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة اىل ت��وف�ير احلماية
ال �ق��ان��ون �ي��ة ل�لا� �س �ت �خ��دام امل�شروع
ل �ل �ح��ا� �س��وب و� �ش �ب �ك��ة امل �ع �ل��وم��ات،
ومعاقبة مرتكبي االفعال التي ت�شكل
اعتداء على حقوق م�ستخدميها من
اال�شخا�ص الطبيعية او املعنوية
ومنع ا�ساءة ا�ستخدامه يف ارتكاب
جرائم احلا�سوب.
وت��اب��ع ال �ع��وادي ان"القانون غري
متوازن فتارة ي�شدد العقوبات على
جرائم معينة وتارة يخفف العقوبات
ع��ن ج��رائ��م ك�ب�يرة وخطرية،داعية
احل� �ك ��وم ��ة اىل ب � �ل� ��ورة االف� �ك���ار
اجل��دي��دة يف م�شروع القانون وفق
النظام الدميقراطي املفتوح الذي
ي�ت�ي��ح ال�ت�ع�ب�ير ع��ن ال� ��ر�أي بحرية
وعدم الإ�ساءة للر�أي العام والآداب
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وامل � �ح� ��ددات الدينية
والوطنية وغريها".
وت�شري امل ��ادة( )3م��ن القانون انف

الذكر،يعاقب بال�سجن امل�ؤبد وبغرامة
مالية ال تقل عن( )25000000خم�سة
وع�شرين مليون دينار وال تزيد على
( )5000000خم�سة ماليني كل من
ا��س�ت�خ��دم ع �م��دا اج �ه��زة احلا�سوب
و�شبكة امل�ع�ل��وم��ات بق�صد ارتكاب
احد االفعال التالية :اوال_امل�سا�س
با�ستقالل البالد ووحدتها و�سالمتها
او م �� �ص��احل �ه��ا االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة او
ال�سيا�سية او الع�سكرية او االمنية
العليا،ثانيا :اال�شرتاك او التفاو�ض
او الرتويج او التعاقد او التعامل مع
جهة معادية ب��أي �شكل من اال�شكال
بق�صد زعزعة االم��ن والنظام العام
او ت �ع��ري ����ض ال� �ب�ل�اد للخطر،اما
ث��ال �ث��ا:ات�لاف او اع��اق��ة اج �ه��زة او
انظمة او برامج او �شبكة املعلومات
العائدة للجهات االمنية او الع�سكرية
او اال�ستخباراتية بق�صد امل�سا�س
ب�أمن الدولة الداخلي او اخلارجي
او تعري�ضهما للخطر.
وعن امكانية ت�شريع قانون جرائم
املعلوماتية،اكد العوادي وهو نائب
ع��ن ائ �ت�لاف دول ��ة ال �ق��ان��ون،ان هذا
االمر مرهون لدى احلكومة وبالتايل
ممكن �إر��س��ال��ه خ�لال ف�ترة �شهر او
ق��د ت�صل اىل �سنة وع �ن��د و�صوله

�إعادة بناء نظام الرعاية ال�صحية يف منطقة حرب
 ترجمة عبداخلالق علي
مل تكن �إعادة بناء نظام الرعاية ال�صحية
ل �ل �ع��راق ت�ستحوذ ع�ل��ى الأول ��وي ��ة لدى
امل�س�ؤولني االم�يرك��ان مثلما ا�ستحوذت
عليه القطاعات الأخ ��رى ،رغ��م ان قطاع
ال��رع��اي��ة ال�صحية واج ��ه م�شاكل تفوق
غ�يره من القطاعات .اوال ،ان امل�س�ؤول
ن�سبه البيت االبي�ض �سيا�سيا اىل
ال��ذي ّ
وزارة ال�صحة كان يريد تغيري املنظومة
الطبية بالكامل �سواء �أراد العراقيون ذلك
ام ال .ت�سبب ذل��ك يف �ضياع الكثري من
الوقت و ادى اىل الكثري من النواق�ص
يف امل�ست�شفيات العراقية .ثانيا ،لقد ف�شل
االم�يرك��ان يف ادارة و تن�سيق العمل.
اخ�ي�را ،مل يتمكن امل�ت�ع��اق��دون م��ن بناء
املن�سب
كافة املرافق اجلديدة التي ارادها ّ
االمريكي .كانت النتيجة افتقار البالد اىل
الرعاية الطبية التي كانت ب�أم�س احلاجة
اليها مع بدء اعمال العنف.
اوىل امل�شاكل الكبرية التي ظهرت كانت
ال �ف��و� �ض��ى ال �ت��ي ت �ل��ت االج �ت �ي��اح ،حيث
تعر�ضت دوائ��ر وزارة ال�صحة يف بغداد
اىل النهب كحال بقية الدوائر احلكومية
االخرى .يقدّر حجم االوراق و االوليات
التي دمرت او اخرجت من الوزارة ب�ستة
اط �ن��ان ،ح�ت��ى ب�ع��د ان دخ ��ل االمريكان
و ح��اول��وا جتميع دوائ��ر ال ��وزارة فانها
ت �ع��ر� �ض��ت ل �ل �ح��ري��ق اك�ث�ر م ��ن م���رة مما
ت�سبب يف امل��زي��د م��ن اال� �ض��رار .ل��ذا كان
على ال��والي��ات املتحدة ال�ب��دء م��ن جديد
مع ال��وزارة ،و اع��ادة كافة العاملني فيها
و ا�ستبدال ك��ل جتهيزات املكاتب و قد
ح�صل ذل��ك ع��دة م��رات ب�سبب احلرائق .
عندما ب��د�أ العمل الفعلي يف اع��ادة بناء
النظام ال�صحي ،تولت م�س�ؤولية ذلك
الوكالة االمريكية للتطوير الدويل ،حيث

اوكلت اليها �سلطة االئتالف امل�ؤقتة مهمة
تقدمي اخلدمات ال�صحية لكل العراقيني.
من جمموع  18.4مليار دوالر املخ�ص�صة
اعادة اعمار البالد ،فقد خ�ص�ص مبلغ 786
مليون دوالر لل�صحة ،حيث خ�ص�صت
�سلطة االئ�ت�لاف  439مليون دوالر ملئة
و خم�سني مركزا �صحيا جديدا و لرتميم
 17م�ست�شفى ،و  297م �ل �ي��ون دوالر
للتجهيزات الطبية و لربنامج جمموعة
نقل ال��دم و اع��ادة بناء اكادميية العلوم
ال�صحية و ت��دري��ب ال �ك��ادر و امل�ساعدة
الفنية لوزارة ال�صحة ،و  50مليون دوالر
مل�ست�شفيات اطفال جديدة يف الب�صرة.
مع كون هذا التخ�صي�ص قليال باملقارنة
م��ع تخ�صي�صات ال�ك�ه��رب��اء و امل ��اء فان
هذه املبالغ تعترب كبرية للنظام ال�صحي.
امل�شكلة هي ان ما اراده االمريكان للعراق
يختلف عما كان العراقيون يريدونه  .بد�أ

ذلك بقرار �سيا�سي من البيت االبي�ض.
�سبّب هافمان �صراعا كبريا مع العراقيني،
فقد كان يريد تغيري اعتماد البالد الكامل
على امل�ست�شفيات ،و بناء جمموعة من
ال�ع�ي��ادات ال�صغرية ت��رك��ز على العناية
الوقائية .كان يعتقد ان هذا �سيوفر عناية
اك�بر للعراقيني ،كما ان��ه مل يكن يرغب
مبجانية ال��رع��اي��ة ال�صحية يف العراق
و يريد ان يدفع املواطنون امل��ال مقابل
اخلدمات املقدمة لهم .اخريا كان هافمان
يدفع باجتاه خ�صخ�صة ا�سترياد و توزيع
الدواء يف البالد .ادى ذلك اىل �سل�سلة من
املعارك البريوقراطية مع وزارة ال�صحة .
بالتايل ا�ستمر هافمان بخططه رغم انه مل
يقنع العراقيني بوجهة نظره  .جاء ذلك يف
وقت غري منا�سب اذ ان احلاجة اىل خدمات
الطوارئ يف امل�ست�شفيات قد ازدادت مع
ب��دء ال�ع�ن��ف حيث ازداد ع��دد امل�صابني

نتيجة التفجريات و اطالق النار بينما مل
تكن امل�ست�شفيات متتلك الكثري من االموال
لأن هافمان كان يريد بناء عيادات جديدة
 .ف�شلت حماولة ا�صالح طريقة احل�صول
على الدواء و توزيعه ف�شال ذريعا ،حيث
ك��ان هافمان م�س�ؤوال ع��ن تغيري توزيع
الدواء عندما كان يعمل يف مي�شيغان ،كان
يريد تقلي�ص التكاليف يف الوالية و قرر
حتقيق ذلك من خالل حتديد عدد الأدوية
التي ي�صفها االط�ب��اء للمر�ضى .اراد ان
يفعل ال�شيء ذات��ه يف العراق  ،كما اراد
ايقاف �شراء االدوية من �سوريا و ايران و
رو�سيا ،و �شرا�ؤها من الواليات املتحدة
حت��دي��دا .ط�ل��ب م��ن وا��ش�ن�ط��ن ان تبدي
م�ساعدتها يف ذل��ك و ح�صل على فريق
م��ن ثالثة ا�شخا�ص م��ن البنتاغون كان
واجبهم و�ضع قائمة جديدة من االدوية
خالل ا�سبوعني ال�ستخدامها يف العراق

احد م�ست�شفيات بغداد�( ..أر�شيف)

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

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

ثم يعودون بعدها اىل امريكا � .سرعان
ما اكت�شف رئي�س الفريق ان ه��ذه كانت
مهمة �سخيفة حيث وجد ان قائمة االدوية
التي ي�ستخدمها العراقيون ال ب�أ�س بها ،و
ان مايريده هافمان هو تغيري م�ؤ�س�ساتي
كامل يف توفري الرعاية ال�صحية و هو ما
ال ي�ستطيع ثالثة ا�شخا�ص القيام به ،و
ان هافمان ال يعرف ما يقوم به .البع�ض
من ك��وادر هافمان كانوا ي�شاركون ر�أي
الفريق و انتقاداته .عند مغادرة هافمان
ك ��ان ال� �ع ��راق ي��واج��ه ن�ق���ص��ا ك �ب�يرا يف
ال��دواء ،و قالت وزارة ال�صحة ان %40
من االدوي��ة نفدت يف م�ست�شفيات البالد
ب�سبب حماوالت هافمان لال�صالح .
ان حم��اول��ة ام�ي�رك��ا اع� ��ادة ب �ن��اء نظام
الرعاية ال�صحية يف العراق كانت تواجه
م�شاكل م�ن��ذ ال �ب��داي��ة .ف� ��وزارة ال�صحة
نف�سها قد التهمت بعد االجتياح االمريكي،
ثم ق��رر البيت االبي�ض من ال��ذي �سيدير
اجل�ه��ود ف�ج��اء هافمان و ه��و ع��ازم على
تغيري النظام بكامله مما ادى اىل �سل�سلة
من الكوارث .غالبا ما ي�أتي االمريكان اىل
البلدان االخرى و هم يفكرون بتجاربهم
اخلا�صة و لي�س كما يريد ابناء البلد او
يحتاجونه .لقد �صار العراق منوذجا لهذا
و كانت النتيجة ع��ددا من امل�ست�شفيات،
املليئة ب��امل��وت��ى و امل�صابني م��ن اعمال
ال��ت��م��رد و احل � ��رب االه� �ل� �ي ��ة،ال متتلك
التجهيزات املطلوبة .يف نف�س الوقت ،مت
افتتاح عدد من العيادات اجلديدة بع�ضها
لي�س باالمكان ا�ستخدامها ب�سبب ه�شا�شة
البناء و لأنها مل ت�ؤ�س�س ا�صال للتعامل
مع اطالق النار و التفجريات  .ان العمل
الذي قامت به الواليات املتحدة يف جمال
الرعاية ال�صحية يبني درجة ال�سوء التي
و�صلت اليها االمور .
 عن  :افكار عن العراق

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

اىل ال�برمل��ان يعر�ض للنقا�ش وهي
ال �ت��ي حت��دد م���س��ار ه��ذا القانون".
ومن جانبه ،اكد مقرر جلنة الثقافة
النيابية م�ؤيد طيب" ان هناك عدة
اعرتا�ضات من قبل الكتل ال�سيا�سية
على ق��ان��ون املعلوماتية ال�ت��ي حتد
من حرية التعبري،مطالبا احلكومة
االحتادية ب�إلغاء العقوبات القا�سية
املت�ضمنة يف م�شروع هذا القانون.
وذك� � � � � � � ��ر ط�� � �ي� � ��ب يف ح � ��دي � ��ث
مع"املدى"،ام�س اجلمعة،ان قانون
جرائم املعلوماتية ا�شرت عليه عدة
نقاط ومت ارجاعه اىل احلكومة من
اجل تدوين هذه املالحظات واالخذ
بها،الفتا اىل انه يقيد حرية التعبري
�اف م��ع الد�ستور العراقي
وه��ذا م�ن� ِ
اجلديد".وتن�ص املادة( )13ثانيا من
قانون املعلوماتية،يعاقب باحلب�س
وب �غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع� � ��ن()3000000
ث�لاث��ة م�لاي�ين دي �ن��ار وال ت��زي��د على
( )5000000خم�سة ماليني كل من
امتنع ع��ن ت��زوي��د اجل �ه��ات االمنية
واجلهات املخت�صة مبنح الرتاخي�ص
مب ��ا ت �ط �ل �ب��ه ت� �ق ��اري ��ر وم �ع �ل��وم��ات
واح � �� � �ص� ��اءات وب� �ي ��ان ��ات او اي��ة
خمرجات الكرتونية اخرى،وت�شري
امل ��ادة( )21ثانيا_ يعاقب بغرامة

ال تقل ع��ن( )500000خم�سمئة الف
دي �ن��ار وال ت��زي��د ع� � ��ن()1000000
مليون دي�ن��ار ك��ل م��ن ن�سخ او ن�شر
او ت��داول برامج او معلومات دون
ترخي�ص.
و�أ�� �ض ��اف ان" م �� �ش��روع القانون
ح��ال و�صوله من قبل احلكومة اىل
ال�برمل��ان �ست�شرف عليه ث�لاث جلان
وهي كل من القانونية وجلنة االعمار
واخلدمات وجلنة الثقافة واالعالم
بغية اع� ��داده للت�صويت ب�صورة
ت� �ت�ل�اءم م ��ع ال �ن �ظ��ام الدميقراطي
اجل��دي��د ،مو�ضحا ان بع�ض الكتل
ال�سيا�سية اعرتا�ضاتها موحد والتي
تقت�صر على � �ض��رورة ع��دم حتديد
ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير يف احل �� �ص��ول على
املعلومة،ف�ضال عن الغاء العقوبات
القا�سية �سواء �أكانت بال�سجن امل�ؤبد
او الغرامات املالية الكبرية".
ه ��ذا وان امل � � ��ادة( )22م��ن قانون
املعلوماتية تعاقب بال�سجن امل�ؤقت
وب�غ��رام��ة ال تقل ع��ن ()3000000
ث�لاث��ة م�لاي�ين دي �ن��ار وال ت��زي��د على
(� )6000000ستة م�لاي�ين ك��ل من
ان�ش�أ او ادار او �ساعد على ان�شاء
م��وق��ع على �شبكة املعلومات للعب
القمار.

القاعدة يتبنى الهجوم
على �سجن تكريت
 بغداد  /ا ف ب
ت �ب �ن��ى ت �ن �ظ �ي��م دول� � ��ة ال� �ع ��راق
اال�سالمية ،الفرع العراقي لتنظيم
القاعدة ،الهجوم ال��ذي ا�ستهدف
�سجن ت�سفريات تكريت وادى اىل
اط�ل�اق ��س��راح ع���ش��رات ال�سجناء
يف  27ايلول�/سبتمرب املا�ضي،
ح�سبما نقل بيان ن�شرته مواقع
جهادية بينها "حنني".
وج�� ��اء يف ال� �ب� �ي ��ان ال�� ��ذي حمل
توقيع ماي�سمى بـ"دولة العراق
اال�سالمية" ان "العملية ب��د�أت
باخرتاق املنظومة االمنية ل�سجن
ت�سفريات تكريت وادخ��ال ا�سلحة
ك��امت��ة ل�ل���ص��وت وق �ن��اب��ل يدوية
واحزمة نا�سفة اىل املعتقلني".
وقتل  16عن�صرا امنيا عراقيا يف
الهجوم على ال�سجن يف تكريت
�شمال ب�غ��داد وال��ذي متكن خالله
نحو � 100سجني بينهم حمكومون
باالعدام ينتمون اىل تنظيم القاعدة
من الهروب ،ح�سبما اعلنت وزارة
الداخلية العراقية يف  28ايلول/
�سبتمرب املا�ضي.
وا�� �ض ��اف ب��ي��ان "دولة ال��ع��راق
اال�سالمية" ان املعتقلني "قاموا
بال�سيطرة على ال�سجن من الداخل
بالتزامن مع قيام اخرين بت�صفية
حر�س البوابة الرئي�سية بتفجري
� �س �ي��ارة مفخخة م��رك��ون��ة وقطع
الطرق امل�ؤدية اىل املجمع االمني
امام دوريات اال�سناد".
وت� ��اب� ��ع ال� �ب� �ي ��ان ان "املرحلة

االوىل مت��ت كما خطط لها وب��د�أ
الهجوم على �ضباط وت�صفيتهم
واخل� ��روج ن�ح��و غ ��رف التحقيق
وق��اع��ات املعتقلني وت�صفية كل
احل��ر���س وال���ض�ب��اط واال�ستيالء
على ا�سلحتهم" .كما مت ا�ستهداف
ار�شيف ال�سجن ومكاتبه وتدمري
ال �ب �ي��ان��ات وق���اع���دة املعلومات
اخل��ا��ص��ة باملعتقلني واملطلوبني
واال�ستيالء على وثائق ح�سا�سة
واحراق اخرى ،وفقا للبيان.
بالتزامن مع ذلك مت "تفجري �سيارة
مفخخة عند بوابة ال�سجن ...ما
ي�سر للمعتقلني اال��س�ت�ي�لاء على
ثالث عجالت ا�ستخدمت لت�صفية
احلر�س واالن�سحاب باجتاه نقاط
متفق عليها".
وا��ش��ار البيان اىل ان "عددا اخر
(م��ن املعتقلني) ف ��روا ع�ل��ى �شكل
مفارز راجلة".
واكد البيان مقتل خم�سة من عنا�صر
التنظيم وفك قيود الع�شرات وقتل
وج��رح ق��راب��ة ثمانني م��ن عنا�صر
ال�شرطة العراقية بينهم �ضباط.
وحت��دث البيان ع��ن ا�صابة مدير
ال���س�ج��ن ال�ع�م�ي��د ل �ي��ث ال�سكمان
ب �ج��روح بالغة ادت اىل ا�صابته
ب�شلل يف اطرافه.
واعلنت ال�سلطات العراقية خالل
االي� ��ام امل��ا��ض�ي��ة ع��ن اع�ت�ق��ال عدد
حم��دود من ال�سجناء الفارين من
�سجن تكريت ،فيما ال يزال م�صري
ال�غ��ال�ب�ي��ة العظمى جم �ه��وال حتى
االن.
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�ضمن بنود ورقة الإ�صالح ..

ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة ت��ت��ف��ق ع��ل��ى �إب���ق���اء ال��ف��ا���س��دي��ن وامل���زوري���ن
ك�شفت ع�ضو جلنة النزاهة النيابية عالية ن�صيف عن توزيع الدرجات
اخلا�صة والتي تدار بالوكالة بني الكتل الكبرية وفق ما �سمي ب�صفقة
اال�صالح .وا�ضافت ن�صيف يف ت�صريح لـ" املدى" "ان من �ضمن النقاط
املتفق عليها �ضمن ورقة اال�صالح بني الكتل ال�سيا�سية عدم تغيري اي
من املثبتني من الدرجات اخلا�صة بغ�ض النظر عن �سوء ادائهم وعدم
كفاءتهم �أو الف�ساد امل�ست�شري يف وزاراتهم ".
 بغداد  /ابراهيم ابراهيم
ولفتت ن�صيف الى "ان جميع قرارات
مجل�س قيادة الثورة المنحل هي �سارية
المفعول وه �ن��اك الكثير م��ن �أ�صحاب
ال ��درج ��ات ال�خ��ا��ص��ة ت� �ج ��اوزوا المدة
ال�م�ح��ددة لهم وه��ي ارب��ع �سنوات غير
قابلة للتجديد ،ولكن ب��دال م��ن تطبيق
القانون ي�صر قادة الكتل في اجتماعاتهم
الت�شاورية ابقاء ه ��ؤالء في منا�صبهم
وو�صفهم بانهم كفاءات اليمكن التفريط
بهم طالما م��رت عليهم اك�ث��ر م��ن اربع
�سنوات في المن�صب وهم ادرى ب�شعاب
وزاراتهم على حد و�صفهم ".
وا�شارت ن�صيف الى "ان الكل يعلم ان
العملية ال�سيا�سية بنيت على ا�سا�س
ال �م �ح��ا� �ص �� �ص��ة ال �ح��زب �ي��ة والطائفية
وهناك الكثير من ال��درج��ات العليا في
الدولة خا�صة درج��ات وكالء الوزارات
وال���س�ف��راء ا��ض��اف��ة ال��ى الم�ست�شارين
والمدراء العامين تم التوافق عليهم وفق
اتفاق �سيا�سي بغ�ض النظرعن المهنية
والكفاءة وال�شهادة لذلك نالحظ وجود
الف�ساد المالي واالداري في الم�ؤ�س�سات
التي يقودونها ".
و�أك� ��دت "ان ل�ج�ن��ة ال �ن��زاه��ة النيابية
ار�سلت اكثر من كتاب الى وزارة المالية
لإيقاف روات��ب الم�س�ؤولين وال�ضباط
الكبار الذين لم يتم الت�صويت عليهم في
مجل�س ال�ن��واب ول��م نطلع على �سرهم
الذاتية لكن مع اال�سف ال��وزارة رف�ضت
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،ك��ذل��ك ت�م��ت م�ف��ات�ح��ة االمانة
العامة لمجل�س ال��وزراء للغر�ض عينه
وفي م��رات متعددة ولكن لم تكن هناك
ا�ستجابة تذكر ".
وختمت ن�صيف حديثها بالقول "ان عدم

و�ضع هيكلية اداري��ة لمجل�س الخدمة
االت�ح��ادي ال��ذي �شرع بقانون و�صوت
عليه مجل�س ال�ن��واب منذ فترة طويلة
يعد ال�سبب الرئي�سي لتالعب االحزاب
والكتل بهذه المنا�صب ح�سب اهوائهم
وم�صالحم ال�سيا�سية" .
من جانبها اتهمت ع�ضو دول��ة القانون
� �س �م �ي��رة ال �م��و� �س��وي ف ��ي ت �� �ص��ري��ح لـ
"المدى" رئا�سة البرلمان بالعمل على
تكري�س الخروقات القانونية واالعتماد
ع �ل��ى ال �ت �ف��اه �م��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة خ ��ارج
اطارالد�ستور.
واكدت المو�سوي "ان مجل�س النواب هو
الحا�ضن الرئي�سي لهذه الم�ساومات بين
الكتل ال�سيا�سية على توزيع المنا�صب
العليا بما فيها الدرجات الخا�صة ويتم
ذلك ب�إ�شراف هيئة الرئا�سة التي تتجاهل
الع�شرات من مقترحات القوانين المقدمة
م��ن ق�ب��ل ن ��واب لت�صحيح ه��ذا الخرق
الد�ستوري الوا�ضح" .
وا�ضافت "ان بع�ض الهيئات والوزارات
�أ� �ص �ب �ح��ت م �ج �ي��رة ل �ف �ئ��ة م �ع �ي �ن��ة هي
الم�سيطرة على كافة المفا�صل االمنية
والمالية واالداري� ��ة لهذه الم�ؤ�س�سات
 ،واي مقترح ي�ق��دم الب ��دال م��دي��ر عام
او وك�ي��ل او اي ع �ن��وان تخطى المدة
المحددة ويمثل م�صدر ف�ساد او ف�شل
يجابه برف�ض حاد ي�صل الى التهديد من
قبل الجهة ال�ساندة ل�صاحب ذلك الموقع
وفق م�سمى تهمة �سيا�سية ".
وا�شارت الى "ان المحا�ص�صة ال�سيا�سية
والحزبية التي ت�صر عليها الكتل منذ
التغيير ولحد االن ه��ي ال�سبب االكبر
ف��ي وج ��ود ا��ش�خ��ا���ص ي�سيطرون على

بقيمة مليار دوالر

العراق ي�شرتي  28طائرة
تدريب ت�شيكية
 براغ /ا ف ب
قررت احلكومة �شراء  28طائرة تدريب ت�شيكية دون �سرعة ال�صوت
من نوع ال 159-بقيمة حوايل مليار دوالر كما �أعلنت وزارة الدفاع
الت�شيكية يف براغ اجلمعة.
وقال وزير الدفاع الت�شيكي الك�سندر فوندرا لل�صحافيني "لقد اتفقنا
على تزويد �سالح اجلو العراقي بـ 28طائرة من نوع الـ."159
وا� �ض��اف "انها  24ط��ائ��رة ج��دي��دة و�أرب� ��ع فائ�ضة ع��ن اجلي�ش
الت�شيكي".
وابرم االتفاق يف منا�سبة زيارة رئي�س الوزراء نوري املالكي اىل
براغ.
وقد �أنتجت �شركة �صناعة الطريان الت�شيكية �آي��رو فودو�شودي
(�ضواحي براغ ال�شمالية) حتى االن  72طائرة من هذا النوع الذي
يتطابق مع معايري حلف �شمال االطل�سي ،للجي�ش الت�شيكي .لكن
اجلي�ش الت�شيكي مل يحتفظ �سوى ب  24منها ب�سبب اقتطاعات يف
امليزانية.
ومل جتد براغ حتى االن اي جهة �شارية للطائرات الفائ�ضة ،رغم
مفاو�ضات مع عدد كبري من الدول .والطائرة التي قامت برحلتها
االوىل يف  1997ميكن ان جتهز ب�صواريخ ار�ض وار�ض-جو.
وحوايل  80باملئة من مكونات هذه الطائرة م�صدره من اخلارج ال
�سيما �أمريكا.
وق��ال املالكي اخلمي�س يف ب��راغ ان العراق يتفاو�ض حاليا على
امكانية �شراء مقاتالت اف 16-امريكية.
من جانبه �أعلن امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س احلكومة علي املو�سوي،
ام�س اجلمعة� ،أن العراق والت�شيك اتفقا على تعديل بنود عقد �شراء
 24طائرة من نوع ، 159-Lوفيما بني �أن ب��راغ �ستزود العراق
ب�أربع طائرات جمانا ،اعترب �أن زيارة رئي�س احلكومة نوري املالكي
�إىل الت�شيك ولقاءه مب�س�ؤوليها كانت موفقة.
وقال علي املو�سوي يف حديث لـ"ال�سومرية نيوز"� ،إن "من �أهم
نتائج الزيارة التي يقوم بها حاليا رئي�س احلكومة نوري املالكي
والوفد املرافق له �إىل دولة الت�شيك ،هو حت�سني وتعديل �شروط
عقد اب��رم يف ال�سابق ل�شراء  24طائرة تدريب ومقاتلة من نوع
 ،"159-Lمبينا �أن "هذه التعديالت جاءت مبا ي�صب يف م�صلحة
البالد".
و�أ�ضاف املو�سوي �أن "التعديالت ت�ضمنت تقليل فرتة الت�سليم من
� 59شهرا �إىل � 26شهرا وتخفي�ض �أ�سعار تلك الطائرات مع تطويرها،
ف�ضال عن اخت�صار فرتة التدريب التي كانت � 30شهرا" ،م�شريا �إىل
�أن "هذه التعليمات متت بناءا على طلبات من العراق".
و�أكد املو�سوي �أن "احلكومة الت�شيكية وافقت على تزويد العراق
ب�أربعة طائرات من هذا النوع جمانا ولكن مبوديالت �أقدم" ،الفتا
�إىل �أن "فرتة ت�سلم هذه الطائرات الأرب��ع املجانية �ستكون خالل
�ستة �إىل �سبعة �أ�شهر".
وتابع املو�سوي �أن "اجلانبني بحثا �أي�ضا �صفقة �شراء طائرات
عمودية والهليكوبرت" ،م�شريا �إىل �أنه "مت التفاهم بق�ضايا عامة
ك�صناعة النفط و�أمور النقل وغريها ،حيث فتحت �آفاقا جادة بني
الوزارات املتناظرة ".

المنا�صب المهمة ول�سنوات في الوزارات
وال�ه�ي�ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وه �ن��ال��ك توجه
حقيقي البقاء المنتفعين في مواقعهم
بحجة م��رور اك�ث��ر م��ن ثماني �سنوات
على وج��وده��م ف��ي اماكنهم مما يجعل
لديهم خبرة وكفاءة ومهنية يفتقر اليها
المر�شحون الجدد بح�سب زعمهم ا�ضافة
لتحملهم �صعوبات المرحلة ال�سابقة بكل
�سلبياتها االمنية واالقت�صادية " .
وبينت "ان اي موقع في الدولة العراقية
هو وظيفة عامة يجب اخ�ضاع من يمثلها
ال��ى ال �ق��ان��ون ال �ن��اف��ذ دون تمييز بين
موظف واخر ب�سبب العنوان او الدرجة
التي ي�سيطر عليها من خالل التدخالت
ال�سيا�سية وال�ح��زب�ي��ة الن ذل��ك يعتبر
تعطيل للم�صلحة العامة التي امنها عليه
ال�شعب "
م��ن جهته ا��ش��ار ع�ضو لجنة النزاهة
النيابية يا�سين العبيدي عن كتلة العراقية
ف��ي ت�صريح لـ"المدى" ال��ى البرلمان
با�صبع االتهام واعتبره الم�س�ؤول عن
وجود هذا التجاوز الد�ستوري.
واكد العبيدي "ان تعيين اال�شخا�ص في
هذه المنا�صب وبقائهم كل هذه ال�سنوات
تم بخرق د�ستوري وا�ضح و�صريح وهم
بالمجمل م �ج��ردون م��ن �صفة المهنية
والكفاءة وتقف خلفهم كتلهم التي تبدي
معار�ضة قوية اذا ط��رح عنوان تغيير
ال��درج��ات الخا�صة "م�ضيفا "ان عدم
م��رور ه ��ؤالء عبر قانون الت�صويت في
مجل�س النواب يعد م�شكلة كبيرة ب�سبب
قيادة الدولة من قبل ا�شخا�ص فا�شلين
وفا�سدين اال في عملية ا�ستنزاف اموال
الدولة ".

مبينا"ان ب �ق��اء ه � ��ؤالء و�شغلهم هذه
ال�م�ن��ا��ص��ب ول �ف �ت��رات ط��وي�ل��ة يتحمله
مجل�س ال �ن��واب م��ن خ�لال ع��دم تفعيل
ال �ق��وان �ي��ن ال �� �س��اري��ة وال �� �س �ك��وت على
خروقات ال�سلطة التنفيذية وذل��ك بات
وا�ضحا من خالل تدهور الملف االمني
ل��وج��ود ��ض�ب��اط غ�ي��ر ك �ف ��ؤي��ن يديرون
المنا�صب بعنوان الوكالة منذ �سنوات".
وقال ع�ضو اللجنة القانونية عبد الرحمن
اللويزي في ت�صريح لـ "المدى" " ،ان
الحكومة تن�صب �أ�شخا�صا لي�ست لديهم
القدرة والكفاءة في منا�صب مهمة لقيادة
م�ؤ�س�سات ووزارات ح�سب ال��والءات
الحزبية والفئوية ل�ضمان التك�سب غير
الم�شروع من خالل ا�ستغالل ال�سلطات
الممنوحة لهم وفق القانون ولكن ب�شكل
�سلبي ي ��ؤدي ال��ى وج��ود عمليات ف�ساد

تنخر في ج�سد الدولة ".
وا�ضاف اللويزي "ان اتفاقية اربيل هي
التي �شكلت الحكومة الحالية وت�ضمنت
بندا يو�صي بوجود توازن في م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة على ا�سا�س المحافظات ولكن
ومع اال�سف غير الحقا بتوازن الطوائف
وهذه مثلبة كبيرة الن الوكيل اوالوزير
عندما يعين يكون وال�ؤه للطائفة التي
ر�شحته ولي�س لكل العراقيين ".
وب�ي��ن "ان الحكومة ار��س�ل��ت م�شروع
ق��ان��ون الع�ط��اء تقاعد ل��ذوي الدرجات
الخا�صة الذين لم ي�صوت عليهم فرف�ضت
اللجنة القانونية الم�شروع الذي قدم اكثر
من مرة وذلك لمخالفته الد�ستور وه�ؤالء
اال�شخا�ص يفتر�ض ان اليتمتعوا بهذه
المخ�ص�صات واالمتيازات اال اذا كانوا
معينين وفق القانون والد�ستور ".

وا��ش��ار ال��ى "ان ا��ص��رار الحكومة على
عدم تطبيق القوانين الم�شرعة من قبل
مجل�س النواب ظاهرة اخذت باالت�ساع
وهناك امثلة منها ع��دم تنفيذ ق��رار 36
ل�سنة  2008الخا�ص بالمجال�س البلدية
واالق�ضية وال�ن��واح��ي ال��ذي ن�ص على
اجراء االنتخابات لفترة اق�صاها  6ا�شهر
واليوم م�ضى ثالث �سنوات ولم يطبق ،
وقانون التعرفة الكمركية م�شرع ومنذ
مدة طويلة ولكنه عطل من قبل ال�سلطة
التنفيذية وال��س�ب��اب واه�ي��ة  ،وقانون
تخفي�ض روات��ب الرئا�سات ال�ث�لاث لم
ينفذ ب�سبب � �ص��دور ق ��رار م��ن مجل�س
الوزراء بالتريث".
فيما اعلنت لجنة النزاهة في مجل�س
ال �ن��واب ال�ع��راق��ي ع��ن ا�شغال ()2000
من�صب من منا�صب الدرجات الخا�صة

ف��ي ال��دول��ة ال �ع��راق �ي��ة ل �ف �ت��رات طويلة
م��ن قبل م�س�ؤولين يحملون �شهادات
مزورة.
وق��ال مقرر اللجنة النائب عن القائمة
العراقية خالد العلواني "الف�ساد المالي
واالداري يتزايد يوم ًا بعد يوم ،وان من
م�س�ؤولية الحكومة االتحادية ورئي�س
ال��وزراء ن��وري المالكي محاربة ملفات
الف�ساد" ،م���ؤك��د ًا وج ��ود ()30.000
وثيقة مزورة تعود لم�س�ؤولين ي�شغلون
منا�صب ف��ي ال��دول��ة منذ  2003ولحد
االن  ،منهم ( )2.000يتولون منا�صب
الدرجات الخا�صة".
وا�ضاف العلواني " ان لجنة النزاهة في
مجل�س النواب قدمت مقترحات للق�ضاء
على الف�ساد لكنها لم ت�أخذ بعين االعتبار
من قبل الجهات المخت�صة".

العراقية اعتربته حق ًا د�ستوري ًا

دول���ة ال��ق��ان��ون ي��رف�����ض ا���س��ت��ج��واب ع��ل��ي الأدي���ب

 بغداد /اينا�س طارق
اعترب ائتالف دول��ة القانون ا�ستجواب
وزير التعليم العايل علي الأديب "ا�ستهدافا
�سيا�سيا وال ميت للد�ستور ب�صلة" ،م�ؤكدا
"ان اج��راء ال��وزي��ر ب��إب�ع��اده ا�شخا�صا
بعثيني �أمر ال �صلة له بالطائفية" .
وق� ��ال اب��راه �ي��م ال��رك��اب��ي يف ت�صريح
لـ"املدى" �أم�س ان " ت�صريحات النائب
حيدر امل�لا املت�ضاربة الغاية منها خلق
التوترات واملهاترات ال�سيا�سية ا�ضافة
اىل عقد م�ؤمترات لبث هذه االقاويل التي
يثري من خاللها ازمة �سيا�سية الت�صب يف
م�صلحة الو�ضع ال�سيا�سي العراقي  ،وان
االتهامات املوجهة اىل وزير العليم العايل
علي االديب خالية من ال�صحة ،وهو وزير
جيد وقام بكامل واجباته ب�شكل �صحيح
وجعل وزارة التعليم العايل خالية من

جميع ان ��واع الف�ساد امل��ايل واالداري.
ومن قام بنقلهم او ف�صلهم هم من ازالم
النظام ال�سابق وال ي�ستحقون ان يكونوا
يف اماكنهم ،اما اال�ستجواب بح�سب طلب
القائمة ال�ع��راق�ي��ة فلن ي�ك��ون اال ح�سب
ال��د��س�ت��ور واج � ��راءات حمكمة احتادية
ووفق القانون" .
وا�� �ش���ار ال ��رك ��اب ��ي يف ح��دي �ث��ه اىل ان
"ت�صريحات النواب غايتها زعزعة الو�ضع
ال�سيا�سي فال ميكن االعتماد عليها ،ولي�س
هناك مقارنة بني ا�ستجواب وزير التعليم
ال �ع��ايل وا��س�ت�ج��واب وزي��ر ال�ترب�ي��ة الن
الوزير املق�صر يطلب لال�ستجواب بح�سب
القانون" .
وبدوره ،اكد النائب اركان زيباري ع�ضو
القائمة ال�ع��راق�ي��ة ان اال��س�ت�ج��واب حق
د��س�ت��وري ،وع�ل��ى وزي��ر التعليم العايل
احل �� �ض��ور اىل ال�ب�رمل��ان م��ن اج ��ل بيان

حقيقة االدعاءات عن وجود خمالفات يف
وزارته.
وب�ين زي�ب��اري يف ت�صريح لـ"املدى" ان
"مو�ضوع اال�ستجواب كحق د�ستوري
لي�س مطلب القائمة العراقية فقط ،بل
�إن �أي وزير مق�صر يتعر�ض اىل امل�ساءلة
واال�ستجواب مهما كانت كتلته او قائمته،
واما فيما يخ�ص ا�ستجواب وزير العليم
العايل علي االديب فاذا طلب لال�ستجواب
من قبل املحكمة االحتادية ووفق القانون
ال بد له ان يح�ضر اىل الربملان والميكن ان
يرف�ض اال�ستجواب ".
وقد اعلن املتحدث الر�سمي با�سم القائمة
العراقية حيدر املال يف م�ؤمتر �أقامه يوم
اخلمي�س يف جمل�س النواب عن تقدميه
طلبا �إىل الربملان العادة �صياغة ا�ستجواب
وزير التعليم العايل علي الأدي��ب جمددا
وفق ما تراه املحكمة االحتادية".

و�أ��ض��اف امل�لا ان��ه "مت رف��ع طلب يف هذا
ال�ش�أن موقع من �أكرث من  70نائب ًا ينتمون
لكتل �سيا�سية خمتلفة �إىل الربملان ،م�ؤكد ًا
�أن "الأخري وافق على طلب اال�ستجواب
و�سيبلغ الأدي��ب بوجوب احل�ضور عند
حتديد موعد لذلك".
ولفت املال انه "يف حال مل يح�ضر الأديب
ف�سيتم ا�ستجوابه غيابيا" ،كما اتهمه
بـ"ترويع ال �ن��واب امل��وق�ع�ين ع�ل��ى طلب
اال�ستجواب والذين ينتمون �إىل العراقية
والتحالف الكرد�ستاين ،من خالل دعاوى
كيدية �ضدهم" ،داعي ًا ائتالف دولة القانون
�إىل "و�ضع حد لهذا املو�ضوع".
يذكر ان وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،اعلنت يف الـ 22من ني�سان ،2012
رف�ض وزيرها علي الأديب ح�ضور جل�سة
ا�ستجوابه يف الربملان ،فيما توعدت برفع
دعوى �ضد من ي�شهر به.

كما اعترب ائتالف دول��ة القانون بزعامة
رئي�س ال��وزراء ن��وري املالكي ،يف الـ21
من ني�سان  ،2012طلب ا�ستجواب الأديب
غري قانوين ويفتقر للأدلة ،الفتا �إىل �أن
اغلب اال�ستجوابات التي �أثريت م�ؤخر ًا
ذات �أهداف �سيا�سية.
ه��ذا وق��د �أعلنت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،يف ال� �ـ 22م��ن ني�سان
 ،2012رف ����ض وزي ��ره ��ا ع �ل��ي الأدي� ��ب
ح�ضور جل�سة ا�ستجوابه يف الربملان،
فيما توعدت برفع دع��وى �ضد من ي�شهر
به.
كما اعترب ائتالف دول��ة القانون بزعامة
رئي�س ال��وزراء ن��وري املالكي ،يف الـ21
من ني�سان  ،2012طلب ا�ستجواب الأديب
غري قانوين ويفتقر للأدلة ،الفتا �إىل �أن
اغلب اال�ستجوابات التي �أثريت م�ؤخر ًا
ذات �أهداف �سيا�سية.
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�أثي��ل النجيف��ي :قي��ادات العراقي��ة �أ�ضعفتن��ا ويج��ب ت�صحي��ح امل�س��ار
 بغداد�/أميمة ال�شمري
ات�ه��م ق �ي��ادي ب ��ارز يف القائمة العراقية
بع�ض ق�ي��ادات قائمته بال�ضعف واتخاذ
ق��رارات "غري موفقة �أف�ضت اىل �إحباط
جمهورها" ،م ��ؤك��دا �إمكانية "ت�صحيح
امل�سار ب�أداء خمتلف عما هو عليه الو�ضع
حالي ًا" .وق��ال حمافظ املو�صل ،القيادي
يف القائمة العراقية �أثيل النجيفي "�أن
القائمة العراقية لي�ست على مايرام وعليها
مراجعة و�ضعها الداخلي والعراقي" ،يف
�أ�شارة منه اىل التعامل مع باقي مكونات
القائمة.
النجيفي ن�شر ع�ل��ى �صفحته يف موقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي في�سبوك بيان ًا
�أطلعت عليه (امل��دى) وج��ه فيه انتقادات
الذعة لزمالئه يف القائمة ،وو�صف بع�ضهم
بالـ"متنكر للقائمة".
و�أو��ض��ح "على الرغم من وج��ود عنا�صر
تنكروا للقائمة وجماهريها ،و�أن �آراء
ب�ع����ض ال �ق �ي��ادات مل ت �ك��ن م��وف �ق��ة خالل
املرحلة املا�ضية وعلى الرغم من الإحباط
الذي ت�شعر به جماهريها �إال �أنها ال زالت
حتتوي على جمموعة �صلدة يف داخلها،
ق ��ادرة على الفعل وال�ت��وج�ي��ه ،وال زالت

متثل الأمل املتاح جلماهريها ولكن ب�أداء
خمتلف".
ومل ي�ستغرب �أع�ضاء يف القائمة العراقية
ت�صريحات النجيفي ،و�أكدوا ان م�شروعها
حتول من وطني اىل طائفي.
وذكرت النائبة �سهاد العبيدي لـ"املدى"،
�إن "كالم النجيفي واقعي ويحتوي على
�شيء من ال�صحة رغم �أن النجيفي الميثل
القائمة العراقية".
و�أ� �ش��ارت العبيدي وه��ي ع�ضو يف كتلة

"حل" اىل ان" قيادة القائمة �أ�ضعفت من
قبل القادة ومن الداخل �إذ جعلت متركز
القوة بيد �شخ�ص او اثنني ،وهناك تلك�ؤ
لعدم وجود قيادة �صحيحة �إذ اننا دخلنا
مب �� �ش��روع وط �ن��ي وخ��رج �ن��ا باجندات
طائفية ،وهذا حدث ب�سبب بع�ض الأحزاب
الإ�سالمية املتواجدة يف القائمة" ،الفتة
اىل �أن "هناك م�صالح �شخ�صية ومغازالت
بني افرادها".
وق��ال��ت ال �ع �ب �ي��دي :ان "كالم النجيفي

ميثل دعاية انتخابية له ،كون انتخابات
جمال�س املحافظات مقبلة على الأبواب"،
م�شرية اىل "�أن خطابات كتلة احلدباء
التي يرت�أ�سها حمافظ نينوى جعلت منه
�شخ�صية مرغوبة جماهريي ًا".
و�أو�ضحت العبيدي "ان م�ستوى اخلدمات
امل�ق��دم��ة للمواطن املو�صلي غ�ير جيدة،
وامل�ح��اف�ظ��ة ت�شكو م��ن ق�ل��ة يف م�شاريع
االعمار وهناك تلك�ؤ وا�ضح يف بع�ضها،
وهناك ق�سوة يف التعامل مع املواطنني".
م ��ن ج��ان �ب��ه ر�أى ال �ن��ائ��ب ع ��ن القائمة
العراقية زياد الذرب يف ات�صال هاتفي مع
"املدى""،ب�أن القائمة عا�شت منذ ت�شكيلها
مراحل متعددة واح��دة من ه��ذه املراحل
�ضعف القيادة  ،ف�ضال عن ان ف�صل الكثري
من �أع�ضائها �أدى اىل خلل وا�ضح الميكن
نكرانه".
ولفت الذرب اىل "�أن معاجلة اخللل يبد�أ
من النزول عند رغبة الكثري من �أع�ضاء
القائمة ،ويجب ان تكون هناك توافقات
يف الآراء بني �أع�ضائها ،و�أن تكون هناك
�آليات وخطط �صحيحة لإدارة القائمة".
وزاد"�أن الهيئة ال�سيا�سية للقائمة حتتاج
اىل توا�صل م�ستمر مع النواب ب�أجمعهم
ويجب ان تكون هناك ل�ق��اءات م�ستمرة

فيما بني الهيئة ال�سيا�سية وباقي النواب،
وان يعملوا ع�ل��ى �أي �ج��اد ح�ل��ول فورية
وجذرية لكل امل�شاكل العالقة يف القائمة".
وبني الذرب "يجب �أن يكون هناك �شعور
بامل�س�ؤولية يعتمد على ما قدمه النجيفي
للمحافظة" ،مو�ضح ًا "ب�أن امليزانية التي
خ�ص�صت للمحافظة كبرية و�صرفت مبالغ
جيدة لنينوى دون �أن ن�شاهد �أي معلم
ح�ضاري وا�ضح ومل تقدم خدمات ترفع
من �ش�أن املواطن املو�صلي".
وعلى �صعيد مت�صل ذكر النائب عن دولة
ال �ق��ان��ون ع�ل��ي ال���ش�لاه لـ"املدى" "،ب�أن
النجيفي يق�صد اال� �ش��ارة اىل اخلالفات
داخ��ل ال�ق��ائ�م��ة ،وف �ع� ً
لا فقد دب ال�ضعف
فيها ب�سبب اخلالفات ،والأمر يعد م�ؤ�شرا
ب�أن هناك تباينا بني وجهات النظر ،ومن
املالحظ �أن الزعامة بيد �شخ�ص �أو اثنني
وت��أث�يره��م داخ��ل القائمة �أك�ثر حتى من
عالوي نف�سه".
و ّع ��د ال �� �ش�لاه ك�ل�ام النجيفي " مغازلة
لأطراف على ح�ساب �أطراف �أخرى" ونفى
�أعتقاده ب�أن يكون كالمه دعاية انتخابية
م �ع �ل�لا ذل���ك ب � ��أن "لي�س م ��ن ال�صحيح
�أن ي�شكل �أح ��د دع��اي��ة لنف�سة م��ن خالل
االعرتاف ب�ضعف قائمته".
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� سعدون حم�سن �ضمد

�س�ؤالك �ساذج يا �صديقي!
ملاذا يعتقد البع�ض �أن نقد الدين ،يجب �أن ي�ؤدي
�إىل االنفالت ال�سلوكي؟ ومل��اذا ال يريد �أن يذعن
�أغلب املتدينني ب�أن لي�ست هناك �صلة ،ال ج�سدية،
وال نف�سية ،وال حتى تربوية ،بني الدين وبني
االن�ضباط الأخالقي /ال�سلوكي داخل املجتمع؟
و�أن كل ما يقدمه الدين يف هذا الإط��ار هو دعم
املنظومات الأخالقية ،عن طريق ا�ضفاء القدا�سة
عليها ،وه��ي عملية دع��م كبرية قدمتها الأدي���ان
وتقدمها ل�صالح ق��واع��د وم��ن��ظ��وم��ات ال�سلوك
الب�شري.
الأدي���ان مل ُتنْتج الأخ�ل�اق ،نعم ،هي عملت على
تكري�سها و�أ�ضافت �إليها الكثري ،لكنها مل ُتنْتجها.
هذا ما �أكدته بحوث االنرثوبولوجيا ،التي در�ست
املجتمعات ما قبل (البدائية) ،املعزولة ،التي مل
تعرف �أيا من �صيغ الدين التي نعرفها نحن ،ومع
ذلك امتلكت منظومات �أخالقية رائعة.
م��ا �أن تتجمع جم��م��وع��ة م��ن ال��ب�����ش��ر لت�ؤ�س�س
لكيان جماعي ت�ضامني ،حتى جتد نف�سها ملزمة
بت�أ�سي�س قيود �سلوكية �صارمة ،فهي من �أجل �أن
ت�ضمن ال�سالم لأفرادها ال بد �أن متنع القتل بينهم،
ومن �أجل �أن حتفظ حقوق كل منهم ال بد �أن متنع
�سرقة بع�ضهم البع�ض الآخر ،ومن �أجل �أن ت�ضمن
حق الأطفال بالرعاية ال بد �أن متنع امل�شاعية يف
العالقات اجلن�سية التي تفكك العوائل ،وهكذا..
�إذن فمو�ضوع ن�شوء الأخالق ب�سيط وال يحتاج
ل��ت��دخ��ل ق���وى ف���وق طبيعية ،واح��ت�رام �أخ�ل�اق
اجلماعة من قبل �أفرادها� ،شرط لنيلهم امتيازات
العي�ش �ضمنها.
الأخ�ل�اق مبثابة ال��دم جل�سد املجتمعات �سواء
�أك��ان��ت متدينة �أم ال ،وم��ع ذل��ك ي�أتيك من يقول
لك� :إذا كنت تنتقد الدين فهل تقبل �أن تفعل كذا
وكذا� ،أو هل تقبل لأفراد عائلتك �أن يفعلوا كيت
وكيت؟.
هذه الأ�سئلة �ساذجة لدرجة م�ضحكة يا �أ�صدقائي
فكفوا عن طرحها رج��اء ،كفوا عن النزول لهذه
الدرجة من ال�سطحية ..لأن الأنظمة ال�سلوكية قد
تكون دينية /مقد�سة ،وقد تكون عرفية /تقاليدية،
وقد تكون قانوينة .ما يعني ب�أن املثقف الذي ينتقد
النظام ال�سلوكي الديني ،ال يعني ،بال�ضرورة� ،أنه
يرف�ض النظام ال�سلوكي التقاليدي العريف� ،أو
القانوين ،مث ًال ..فلي�س هناك عاقل يدعو النا�س
�إىل الفو�ضى! هو فقط يرف�ض املزاعم التي تربط
بني الله وبني نظام اخالقي� /سلوكي معني ،لأن
هذا الربط ي�ؤدي �إىل حتجر الأنظمة وجمودها،
واحلياة تتطور وحاجات النا�س تتغري ما يعني
احل��اج��ة ملنظومات �أخ�لاق��ي��ة �سلوكية متغرية
ومتجددة.
بعبارة �أخرى� :إن الذي يقول ب�أن الله مل يفر�ض
احل���ج���اب ع��ل��ى ال��ن�����س��اء ،ال ي��دع��و �إىل العري
جمانية الوعي
بال�ضرورة� ،أبد ًا ،هو فقط يرف�ض ّ
الذي ُي َق ِّول الله ما مل يقله.

العدد ( )2620ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )13ت�شرين االول 2012

ه�����ل ال������ع������راق وك����ي����ل لإي����������ران؟
 ترجمة المدى
خ�لال اال�سابيع االخ�ي��رة� ،سلطت و�سائل
االع�ل�ام االم�ي��رك�ي��ة ال���ض��وء على عالقات
العراق مع جمهورية اي��ران اال�سالمية –
تحديدا م�ساعدة العراق اليران في تخطي
ال�ع�ق��وب��ات ال��دول�ي��ة ال�م�ف��رو��ض��ة عليها و
تمكينها من دعم النظام ال�سوري .هذا يقود
ال��ى ا�سئلة غير مريحة ح��ول م��ا اذا كان
ال�ع��راق الجديد حليفا للواليات المتحدة
 ،كما تزعم ادارة الرئي�س اوب��ام��ا ،ام انه
دول��ة عميلة لإي��ران كما يخ�شى الكثير من
جيرانه .في الحقيقة ان الوالءات ال�سيا�سية
لحكومة بغداد لي�س من ال�سهل تجاهلها.
لغر�ض فهم �سيا�سة العراق الخارجية من
المهم ان نعرف كيف ت�ؤطر البيئة الداخلية
و االقليمية �سلوكها .كانت لحرب العراق
ث�لاث ع��واق��ب غير مق�صودة ف��ي ال�شرق
االو�سط .اولها انها حولت ميزان القوى
االقليمية ل�صالح اي ��ران ب�سبب ا�سقاط
نظام ��ص��دام المعادي لها و تدمير القوة
الع�سكرية للعراق .اث��ار نهو�ض اي��ران و
تو�سيع نفوذها في البلدان العربية �صراعا
من اج��ل القيادة االقليمية بين اي��ران من
جهة و ال��والي��ات المتحدة و ال�سعودية
م��ن ج�ه��ة اخ���رى .ه��ذا التناف�س يتج�سد
اليوم في التوترات الفار�سية-العربية و
ال�شيعية -ال�سنية ف��ي ال�شرق االو�سط.
ثانيا ،ت�سببت ح��رب ال�ع��راق في ن�شوء و
تنامي المجاميع الجهادية – المتطرفون
من ال�س ّنة الذين قاتلوا القوات االميركية
و ح�ك��وم��ة ب �غ��داد .ه ��ذه ال�م�ج��ام�ي��ع ترى
فر�صا جديدة في الربيع العربي لتو�سيع
قوتها ف��ي المنطقة .رغ��م ان ال�ق��اع��دة في
العراق قد �ضعفت ،اال انها تهدد االنتعا�ش
حيث يدفعها الى ذلك نجاح الجهاديين في
�سوريا .ففي الثامن و الع�شرين من ايلول
م�ث�لا �شنت ال �ق��اع��دة ه�ج��وم��ا ع�ل��ى �سجن
تكريت و حررت الع�شرات من افرادها .كان
ذلك جزءا من عملية " ك�سر الحواجز " لهذه
المجموعة التي �شنت موجة من الهجمات
ف��ي ان �ح��اء ال �ع��راق خ�لال اال��ش�ه��ر القليلة
الما�ضية .ثالثا� ،أدت الحرب ال��ى �صراع
طائفي دم��وي في ال�ع��راق ،حيث تناف�ست
مختلف الملي�شيات لملء الفراغ ال�سيا�سي
ال��ذي �سببّه ا��س�ق��اط ن�ظ��ام ال�ب�ع��ث .الزال
العراق ينه�ض من الحرب االهلية :معظم
المهتمين ي�شاركون في العملية ال�سيا�سية
و الزالوا يحافظون على قدرتهم القتالية.
عدم الثقة و الخوف يمنعان تنفيذ اتفاقات
م�شاركة ال�سلطة ،و الزال منظور العودة
الى الحرب االهلية مترب�صا .ان ه�شا�شة
الدولة العراقية ت�سبب �ضررا لقدرتها على
تبني �سيا�سة خارجية متما�سكة و مت�سقة.
�سيا�سيو ال�ع��راق تغلب عليهم الرغبة في
ح�م��اي��ة و تو�سيع �سلطتهم و مواردهم

الخا�صة .و لكي يفعلوا ذلك فانهم غالبا ما
يبحثون عمن يرعاهم من ال�خ��ارج .لي�س
�سرا ان العديد من ال�سيا�سيين في العراق
يت�سلمون امواال من دول الجوار باال�ضافة
الى خزينة الدولة .و لي�س من المفاجىء
ان ه �ن��اك قليال م��ن ال��رغ �ب��ة ل��دى الطيف
ال�سيا�سي في تمرير قانون في البرلمان
يك�شف تفا�صيل ت�م��وي��ل االح� ��زاب .لكن
رغم ان العراقيين ربما يقعون تحت نفوذ
"الدول المانحة" فان هذا ال يعني ان هذه
الدول ت�سيطر عليهم.
لي�ست ال��رع��اي��ة االج�ن�ب�ي��ة ه��ي الوحيدة
التي ت�شوه ال�سيا�سة العراقية – فهناك
الت�أثير ال�ضار للطائفية ال�ت��ي �صعّدتها
حرب العراق .هذه الظاهرة ت�أتي و تذهب
ب�شكل موجات عبر البلدان – فقد ترددت
ا��ص��داء ال�ث��ورة االي��ران�ي��ة ع��ام  1979في
انحاء المنطقة مما خلق توج�سا في بلدان
اخرى كانت تخ�شى ت�أثيرها على �سكانها و
على الحركات اال�سالمية المحلية .اليوم
حلت الطائفية محل الق�ضية الفل�سطينية
كو�سيلة معتمدة لدى ال�سيا�سيين من اجل
تح�شيد الدعم و تحويل االنظار عن ف�شلهم،
ف��ي حين ان العديد م��ن النخب العراقية
ا�صبحت ثرية بف�ضل ارت�ف��اع ال�صادرات
النفطية بينما الي ��زال ال�شعب العراقي
يكافح من اج��ل الخدمات اال�سا�سية مثل
الكهرباء .كذلك فان �سيا�سة الهوية تقوّ �ض
محاوالت العراق لبناء �سيا�سة خارجية
مت�سقة .فمثال ،ي�صور بع�ض ال�سيا�سيين
بديل الرئي�س ب�شار اال�سد على انه �سيكون

نظاما �سلفيا يدعم ت�أ�سي�س " جي�ش عراقي
حر " و ث��وار ممولين من قطر و العربية
ال���س�ع��ودي��ة م��ن اج ��ل ا� �س �ق��اط الحكومة
العراقية .كما ان بع�ض ال�سيا�سيين الكرد
ي �ع��زف��ون ع�ل��ى م �خ��اوف م��ن ان المالكي
يتحول الى دكتاتور �سي�ستخدم طائرات
اف 16-االميركية �ضد ال�شعب الكردي.
في نف�س الوقت ،يزعم بع�ض ال�سيا�سيين
ان العراق يتحول الى دولة وكيلة لإيران
يقودها رجال الدين .هذه التوترات قادت
ال��ى ا�سئلة ع��ن ج��دوى ال��دول��ة العراقية.
بع�ض المراقبين ي�صورون ال�ع��راق على
ان��ه دول��ة " م�صطنعة " مكونة م��ن ثالثة
مجتمعات متجان�سة و متعادية هي ال�سنة
و ال�شيعة و الكرد ،و يزعمون انها كانت
مجتمعة فقط ب�سبب الدكتاتورية و ان
ا�سقاط ��ص��دام ق��د ادى ال��ى اقتتالها فيما
بينها ب�سبب " احقاد قديمة " .اال ان هذه
تعتبر ق��راءة غير دقيقة للعراق :فرغم ان
�شعب ال �ع��راق المتنوع ك��ان��ت ل��ه احيانا
م�ت��اع��ب م��ع ح�ك��ام ال �ب�لاد ،ف��ان العالقات
بين المجتمعات انف�سها كانت �سلمية على
م��دى ال�ق��رون – اق��وى م��ن العالقات بين
البروت�ستانت و الكاثوليك في اوربا .كما
ان الع�شائر العراقية ت�ضم ال�سنة و ال�شيعة
و الكرد ،و الزواج بينهم �شائع منذ القدم.
ان تفجير الحقد الطائفي هو الذي يعتبر
�شاذا في البالد .فخالل الحرب االيرانية-
العراقية كان ال�شيعة ي�شكلون حوالي %80
من الجنود و  %20من ال�ضباط في الجي�ش
ال�ع��راق��ي ،و قاتلوا جميعا ب��والء للدولة

ال�ع��راق�ي��ة .ال �ع��رب م��ن ال�سنة و ال�شيعة
يحملون الجن�سية العراقية رغم اختالف
تف�سيراتهم لتوجهات ال�سيا�سة الخارجية،
حيث يعتقد ال�سنة ان ال �ع��راق يجب ان
يتحالف م��ع العالم العربي بينما يعتقد
ال�شيعة ان بع�ض ال��دول العربية ت�شكل
تهديدا لهم.
ال �� �س ��ؤال ه ��و :م��ا ��ش�ك��ل ال� �ت ��وازن ال��ذي
�سيك�شفه العراق؟ هل �سيعود الى اال�ستبداد
و الى قائد ي�سحق معار�ضيه بقوات �أمنية
م��درب��ة ه��ذه ال �م��رة على ي��د االم �ي��رك��ان و
ب�ت�ج�ه�ي��زات ام�ي��رك�ي��ة؟ ال�ب�ع����ض ق�ل��ق من
ذل ��ك .ف��ي ال���ش��رق االو� �س��ط ال�ق��دي��م كانت
الدكتاتورية تو ّلد التطرف ،اما اليوم فقد
ت�ستخدم النخب الجديدة نف�س اال�ساليب
التي ا�ستخدمت يوما ما �ضدهم من اجل
اخماد التهديدات الموجهة لحكمهم .هل
�ستتو�صل النخب العراقية الى اتفاق على
ا��ص��ول اللعبة التي �سيعملون بها؟ احد
ال�م��ؤ��ش��رات االيجابية ل��ذل��ك ك��ان الرغبة
االخيرة لالحزاب ال�سيا�سية من مختلف
التحالفات ف��ي العمل معا ف��ي البرلمان
ل�م�ن��ع ال �م��ال �ك��ي م��ن زي� ��ادة ع ��دد اع�ضاء
المفو�ضية العليا الم�ستقلة لالنتخابات،
لأنهم يعتقدون ان ذلك �سيكون ل�صالحه.
ه��ل �ست�أتي االن�ت�خ��اب��ات ال�ق��ادم��ة بنخب
جديدة تتبع اجندة وطنية توفر للعراقيين
نظرة ايجابية للم�ستقبل؟ كل �شيء ممكن
في العراق الجديد .كما ان عالقة العراق
ب��ال��والي��ات المتحدة تعتمد على اجابات
هذه اال�سئلة .فبينما يميل الكرد الى دعم

الواليات المتحدة ،فان العرب يبدون اكثر
تناق�ضا .فال�سنة ي�شعرون بالحرمان في
النظام ال�سيا�سي بعد �صدام و ي�شكون من
انهم يتحملون م�س�ؤولية النظام ال�سابق،
بينما يبقى الكثير من ال�شيعة ي�شككون
ب �ن��واي��ا ال� ��والي� ��ات ال �م �ت �ح��دة -رغ� ��م ان
الواليات المتحدة ت�صور نف�سها بانها هي
التي ا�سقطت من كان يعذبهم و جاءت بهم
لل�سلطة .كما انهم يلقون بالم�س�ؤولية على
الواليات المتحدة في فر�ض العقوبات على
العراق و التي �سببت معاناة كبيرة لل�شعب
ال�ع��راق��ي و تركت النظام ال�سابق يحكم
قب�ضته اكثر على المجتمع.
بع�ض ال�سيا�سيين العراقيين ي��رون ان
الحرب الطائفية االقليمية قادمة ال محالة،
حيث �ستقف الواليات المتحدة الى جانب
الدول ال�سنية �ضد ال�شيعة .انهم يخ�شون
من ان ت�ضحي الواليات المتحدة ب�شيعة
العراق في مواجهتها مع ايران – اي انها
تخونهم كما فعلت في  1991عندما دعا
ج��ورج بو�ش الأب العراقيين لالنتفا�ض
ع�ل��ى � �ص��دام و ع�ن��دم��ا ف�ع�ل��وا ذل ��ك جرى
ذبحهم .تواجه الواليات المتحدة الكثير
من اال�سئلة الملحة التي �ست�ؤثر بعمق على
كيفية نظرة ال�شيعة اليها ،فمثال ،هل ان
دعم الواليات المتحدة للمعار�ضة ال�سورية
�سيجلب حكومة �سلفية لل�سلطة؟ هل �ستبقى
ال��والي��ات المتحدة �صامتة بوجه الظلم
ال�سعودي و البحريني لمواطنيهما من
ال�شيعة؟ هل �ستق�صف الواليات المتحدة و
ا�سرائيل البرنامج النووي االيراني؟.
الكثير من العراقيين يخافون على م�ستقبل
بالدهم ب�سبب الم�شاكل التي يثيرونها هم
بانف�سهم باال�ضافة ال��ى تلك القادمة من
خ��ارج ال �ح��دود .الزال ال �ع��راق يت�صارع
مع عجز ال�سيا�سيين عن تقديم الم�صالح
الوطنية الحقيقية على م�صالحهم ،و مع
ع��دم كفاءة البيروقراطية ،و ال�صراعات
االق �ل �ي �م �ي��ة ال� �ت ��ي ت �� �س �ح��ب العراقيين
باتجاهات مختلفة .اذا ما انق�سمت �سوريا
الى جيوب طائفية ،فان ا�صداء ذلك �ستظهر
في العراق .الكثير من العراقيين يتوقعون
نهاية الدول القومية التي �أن�ش�أتها اتفاقية
�سايك�س-بيكو ع��ام  .1916يجد العراق
نف�سه ي�سير على حبل م�شدود ،و مح�صور
بين الواليات المتحدة و ايران – باال�ضافة
الى انه يجد نف�سه في حرب بالوكالة تدور
بين الدول ال�سنية و ال�شيعية في المنطقة.
تح�سب الحكومة العراقية ب��ان الواليات
المتحدة تحتاجها كحليف من اجل ادامة
تدفق النفط و �شراء اال�سلحة االميركية.
لكن مع انهيار النفوذ االميركي ،فان تركيا
و ايران تملآن فراغ ال�سلطة مرة اخرى في
المنطقة .لقد �سبق للعراقيين ان �شاهدوا
هذاالفيلم من قبل.
 عن :فورن بولي�سي

احل����اج����ة م���ل���ح���ة ل����وق����ف ع���ق���وب���ة الإع��������دام
 ترجمة المدى

اال�سئلة الجادة ب�ش�أن ما اذا
كانت المنظومة العدلية
في العراق تط ّبق المعايير
الدولية في المحاكمات
العادلة ،ت�سلط ال�ضوء على
الحاجة الملحة لوقف
عقوبة االعدام .في الرابع
من ت�شرين االول اعدمت
ال�سلطات العراقية �ستة
�سجناء دون �سابق انذار ،و
احد ع�شر �آخرين في ال�سابع
من ال�شهر ذاته و �ستة اي�ضا
في الثامن منه .ا�ستنادا الى
ت�صريح لم�س�ؤولين في وزارة
العدل يوم  8ت�شرين االول،
تم اعدام � 23شخ�صا مدانين
بهجمات اجرامية و ارهابية
مما يجعل مجموع المعدومين
� 119شخ�صا لعام  2012و يجعل
البلد من اكبر بلدان المنطقة
في ا�ستخدام عقوبة االعدام.

ي�ق��ول ج��و �ستروك ن��ائ��ب م��دي��ر ق�سم
ال�شرق االو�سط و �شمال افريقيا في
منظمة حقوق االن�سان " ان ا�صرار
ال�سلطات العراقية على تنفيذ �سل�سلة
االع ��دام ��ات ال�م�ث�ي��رة للغ�ضب و في
ن�ف����س ال��وق��ت رف���ض�ه��ا ال�ك���ش��ف عن
الكثير م��ن ال�م�ع�ل��وم��ات ،ي�شير الى
طبيعة النظام العدلي غير الوا�ضح
الذي ي�سبب المتاعب .فبدال من اعدام

النا�س ينبغي للعراق ان يركز على
ا�صالح منظوماته االمنية و الق�ضائية
لحماية مواطنيه من انتهاكات حقوق
االن�سان المتزايدة" ي�ؤكد الم�س�ؤولون
العراقيون عند مواجهتهم للتحديات
المتعلقة بعقوبة االع� ��دام ،ب��ان هذا
االم��ر متجذر في التقاليد العراقية.
اال ان منظمة حقوق االن�سان الدولية
تقول ان انت�شار المحاكمات الجائرة
و ممار�سة التعذيب في المعتقالت و
خا�صة في الق�ضايا المتعلقة بالأمن
القومي و االرهاب يثير مخاوف جدية
و يجعل انعدام ال�شفافية في تطبيق
عقوبة االع��دام ام��را فظيعا ،حيث لم
تعط وزارة العدل اال تفا�صيل قليلة عن
اال�شخا�ص الذين اعدمتهم في اال�سبوع
االول من ت�شرين االول ،اذ انها اعلنت

ا��س�م��ا واح���دا ف�ق��ط ه��و عبدالرحمن
يا�سين تركي و قالت انه متهم بتفجير
�سيارة مفخخة قرب وزارة الخارجية
ع��ام  .2009و ق��ال ت�صريح ال��وزارة
ان �شخ�صا �آخ��ر من المعدومين كان
من بين ال�سجناء الهاربين من �سجن
تكريت نهاية �شهر ايلول تم اعتقاله
م��ؤخ��را م��ن قبل ال�ق��وات االم�ن�ي��ة .لم
يقدم الت�صريح المزيد من المعلومات
عن هويات المعدومين بل ق��ال فقط
ان�ه��م م��دان��ون ب�ج��رائ��م يعاقب عليها
قانون محاربة االره��اب .كما لم تعط
ال��وزارة تفا�صيل عن المعدومين في
 7ت�شرين االول و اكتفت بالقول بانهم
مدانون باالرهاب " تنفيذ اعمال قتل
و تفجيرات �ضد ابناء ال�شعب العراقي
" .و في ت�صريح اطلقته الوزارة في

 8ت�شرين االول اعلنت فيه اال�سماء
االول��ى الثنين من المعدومين مدعية
بانهما م��دان��ان بعمليات اختطاف و
قتل .االربعة االخ��رون مدانون بتهم
ارهابية ح�سب ما جاء في الت�صريح
الذي لم يعط اية معلومات عن الذين
اع��دم��وا ي��وم االثنين .يقول �ستورك
" على الحكومة ان تك�شف الهويات
و االم��اك��ن و و� �ض��ع ك��اف��ة ال�سجناء
ال��واق��ف��ي��ن ف ��ي ط ��اب ��ور االع � � ��دام و
الجرائم المدانين بها و االدل��ة التي
تدعم ادانتهم باال�ضافة الى تفا�صيل
االعدامات الالحقة".
ان قانون محاربة االرهاب – الذي تم
تمريره ع��ام  – 2005يخول عقوبة
االع� ��دام لأول �ئ��ك " ال��ذي��ن يرتكبون
اعماال ارهابية " باال�ضافة الى " الذين

يحر�ضون و يخططون و يمولون و
كل الذين ي�ساعدون االرهابيين في
ارتكاب تلك الجرائم" .تقول المنظمة
ان ه��ذه التعريفات المبهمة ت�سمح
لل�سلطات ال�ع��راق�ي��ة ب�ف��ر���ض عقوبة
االع��دام كيفيا و ع�شوائيا عن طريق
�شمول حتى المحتجين ال�سيا�سيين
الم�سالمين �ضمن النطاق المبهم و
الغام�ض لالرهاب.
في �شهر �آب اعدمت ال�سلطات العراقية
معتقلين احدهما �سعودي و االخر
�سوري بتهم " تتعلق باالرهاب" .و في
الثاني من ت�شرين االول ذكرت �صحيفة
�سعودية ب��ان �سلطات اح��د ال�سجون
في بغداد اخبرت المواطنين االجانب
بانها �ستعدمهم قبل عيد اال�ضحى.
لم تتمكن منظمة حقوق االن�سان من

ال�ت��اك��د م��ا اذا ك��ان ه��ذان ال�سجينان
من بين ال�ستة الذين اعدموا .ذكرت
ال �ب��ي ب��ي � �س��ي ان اح ��د االحدع�شر
الذين اعدموا كان مواطنا جزائريا.
بموجب اتفاقية جنيف حول العالقات
القن�صلية ،التي �صادق عليها العراق
عام  ،1963فان من حق القن�صل او من
ينوب عنه ر�سميا " ان يزور مواطنه
ال�سجين في البلد الذي يعمل قن�صال
فيه – �سواء المحجوز او المعتقل –
للتحاور معه و ترتيب تمثيل قانوني
له " .ذكرت ال�صحف المحلية ان عددا
من المواطنين االج��ان��ب الزال��وا في
ال�سجون العراقية و ان احد موظفي
االم ��م ال�م�ت�ح��دة ق��د ط�ل��ب م��ن وزارة
ال�ع��دل العراقية ت��زوي��ده بمعلومات
ع��ن ا�سباب اع��دام ع��دد م��ن ال�سجناء
م��ن مختلف ال�ب�ل��دان م ��ؤخ��را .بع�ض
المتهمين بالدخول الى العراق ب�شكل
غير قانوني تم الحكم عليهم بال�سجن
لخم�سة ع�شر ع��ام��ا ح�سب التقارير
االعالمية� .آخ��رون حكموا باالعدام
بعد ادانتهم باالرهاب .تقول منظمة
ح �ق��وق االن �� �س��ان ان ع�ل��ى الحكومة
العراقية اعطاء معلومات علنية عن
عدد المعتقلين االجانب لديها .يفر�ض
القانون العراقي عقوبة االع��دام عن
 48جريمة ،ب�ضمنها قانون مكافحة
االت�ج��ار بالب�شر ال��ذي ج��رى تمريره
في ني�سان ،و جرائم اخرى تقع خارج
المعايير الدولية التي تحدد عقوبة
االعدام بالجرائم " االكثر خطورة "،
كما ان ال�سلطات ن��ادرا م��ا تعلن عن
عقوبة االعدام قبل تنفيذها.
ال��زي��ادة الكبيرة ف��ي ع��دد االعدامات
ف��ي  – 2012ال�ت��ي ت �ج��اوزت عددها
ل�ل�ع��ام ال �م��ا� �ض��ي ال �ب��ال��غ  – 62دعا
بع�ض النا�شطين المحليين و اع�ضاء
لجنة حقوق االن���س��ان ف��ي البرلمان
العراقي للتكهن ما اذا كانت ال�سلطات
ال�ع��راق�ي��ة ت�ستخدم ع�ق��وب��ة االع ��دام
لغر�ض اف��راغ ال�سجون من ال�سجناء
الذين قد ي�ستفيدون من قانون العفو
العام المثير للخالفات في البرلمان.
نفى وزير العدل ح�سن ال�شمري هذه
ال �م��زاع��م .م��ن جانبها ق��ام��ت منظمة

ح �ق��وق االن �� �س��ان ال�ع��ال�م�ي��ة بتحليل
جوانب هذا القانون الذي �سيوفر عفوا
عاما لعدد كبير من المتهمين بغ�ض
النظر ع��ن احكامهم .اال ان القانون
ل��ن ي�ع�ف��و ع��ن ال �م��دان �ي��ن ب��االره��اب.
من المقرر ان ي�صوت البرلمان على
القانون يوم االثنين لكن لحد االن لم
تتوفرمعلومات عما اذا كان القانون
�سيتم تمريره ام ال.
ال �ق��ان��ون ال��دول��ي ل�ح�ق��وق االن�سان
يق�ضي ،ف��ي ح��ال��ة ع��دم ال�غ��اء عقوبة
االع��دام ،بتطبيقه فقط على الجرائم
االكثر خطورة بعد تطبيق المعايير
الدولية للمحاكمات العادلة ب�ضمنها
ح��ق ال�م��دع��ى عليه بتوكيل محامي
كفوء يتولى الدفاع عنه لحين اثبات
ال �ت �ه �م��ة ع �ل �ي��ه .ت �ق��ول ال�م�ن�ظ�م��ة ان
المحاكمات في العراق غالبا ما تنتهك
اب�سط انواع هذه ال�ضمانات.
م�ن�ظ�م��ة ح �ق��وق االن �� �س��ان العالمية
تعار�ض عقوبة االعدام في كل البلدان
و تحت كل الظروف لأن هذه العقوبة
ال تتفق و كرامة االن�سان الموروثة،
كما ان ه��ذا النوع من العقوبة فريد
في وح�شيته و قطعيته حيث البد ان
يقترن به التع�سف و التحيز و الخط�أ.
تقول المنظمة البد للحكومة العراقية
ان تتريث باحكام االعدام و ان ت�صدر
امرا بابطال اال�ستخدام الدائم لعقوبة
االع� � ��دام او ان ت�ل�غ�ي�ه��ا ع ��ن طريق
الم�صادقة على البروتوكول الثاني
لالتفاقية الدولية الخا�ص بالحقوق
المدنية و ال�سيا�سية ،و على العراق
اي�ضا ان ي�أمر باجراء تحقيق متعمق
و غير منحاز ح��ول االع��دام��ات التي
تم تنفيذها هذا العام .يقول �ستورك
" العراق لديه مخاوف �أمنية �شرعية
اال ان اعدام ال�سجناء ب�شكل ع�شوائي
لن يجعل البالد اكثر �أمنا .ان عقوبة
االع��دام تزيد العنف في المجتمع ،و
اذا ا�ستمرت الحال على هذه الوتيرة
ف�سرعان ما �سيكون العراق ثالث اكثر
الم�ستخدمين ل�ع�ق��وب��ة االع� ��دام في
العالم ".
 عن :توبيك�س
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ال�سفير الفرن�سي :ننظر بعين التقدير الى الم�ساعدات
التي يقدمها الإقليم لالجئين ال�سوريين

 عامر القي�سي

ال للطلبة ..نعم للنواب!!

� أربيل /دهوك /المدى
��ش�ك��ر ال���س�ف�ي��ر ال�ف��رن���س��ي دون� ��ي كوير
رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود بارزاني
لم�ساعدته ودعمه لالجئين ال�سوريين في
المخيم معلن َا �أن بالده تنظر بعين التقدير
الى الم�ساعدات المقدمة وعلى م�ستوى
عال وخ�صو�ص ًا �أن حكومة الإقليم ت�سعى
جاهدة الى تح�سين و�ضع الالجئين وهذا
�شرف كبير للإقليم الذي اخذ على عاتقه
هذا الواجب الإن�ساني المهم.
جاء ذلك خالل لقائه بارزاني بعد زيارته
لمخيم دوميز لالجئين ال�سوريين ،وتمنى
ال�سفير الفرن�سي �إن ي�ك��ون المجتمع
الدولي في م�ستوى احتياجات الالجئين
وخا�صة �أن ف�صل ال�شتاء على الأبواب،
فيما �أكد الرئي�س بارزاني �أن هذا الواجب
ي�أتي من منطلق �إن�ساني وقومي وفي
هذا ال�صدد ف��إن حكومة �إقليم كرد�ستان
ال تق�صر في تقديم �أية خدمات لالجئين
وبكل ما لديها من �إمكانات.
ون��اق ����ش ال �ط��رف��ان م��وا��ض�ي��ع االهتمام
الم�شترك في الو�ضع ال�سيا�سي العراقي
وال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ،وق � ّي��م الرئي�س
ب ��ارزان ��ي ع��ال �ي � ًا دور ف��رن���س��ا وال��دع��م
الإن�ساني ل�شعب وحكومة فرن�سا �إزاء
الم�س�ألة الكردية والتجربة الراهنة في
ك��رد��س�ت��ان وت�م�ن��ى ان ت�صل العالقات
بين الجانبين ال��ى مديات �أو�سع مبدي ًا
ا�ستعداد الإقليم لتقديم كل الت�سهيالت
الالزمة في هذا الم�سعى.
وبح�سب �إح�صائيات م��دي��ري��ة الهجرة
وال�م�ه�ج��ري��ن ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ده���وك فان
ع��دد الالجئين ال�سورين الذين و�صلوا
ال��ى مخيم دوميز ( 15كلم جنوب غرب
محافظة دهوك) قد تجاوز الثالثين �ألف
�شخ�ص وذل��ك بعدما ت�صاعدت وتيرة
�أعمال العنف التي ت�شهدها �سوريا الآن.
�إ�سماعيل ا�سالم مدير الإدارة في مديرية
الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك

�أو� �ض��ح للمدى ان القادمين �إل��ى مخيم
دوميز �إم��ا هم على �شكل �أف��راد �أو على
�شكل عوائل ،و�أ�ضاف " بلغ عدد العوائل
الم�سجلة لدينا لحد الآن ( )3500عائلة
فيما بلغ عدد ال�شبان الم�سجلين ()10819
�شابا ،هذا ا�ضافة الى ان هنالك الكثير من
العوائل وال�شباب الذين لم ي�سجلوا في
المخيم حيث تجاوز العدد الكلي الثالثين
�ألف �شخ�ص ".
واو� �ض��ح ا�سماعيل انهم ق��دم��وا له�ؤالء
الالجئين ك��ل م��ا يحتاجون �إل�ي��ه "قمنا
بتو�سيع المخيم ون�صبنا الخيام ونوزع
ال �م ��ؤون والمالب�س وال �م��اء والكهرباء
بالتعاون مع المنظمات الدولية وخا�صة
منظمة  UNHCRوعدد من المنظمات
المحلية ونحن ن�ستعد الآن ال�ستقبال
ف�صل ال�شتاء ".

ال �ق��ادم��ون ال �ج��دد ال��ى المخيم يعانون
من م�شاكل عديدة �أب��رزه��ا ال��وق��وف في
طوابير طويلة لت�سجيل �أ�سمائهم �إ�ضافة
الى م�شاكل �أخ��رى مثل الكهرباء والماء
والح�شرات بح�سب ق��ول منى �إبراهيم
ال�ت��ي �أ� �ض��اف��ت " ن�ح��ن ب�ح��اج��ة ال��ى ماء
وكهرباء وحمامات و�أدوي��ة الن الأدوية
التي ت��وزع على الكبار هي نف�سها التي
تعطى لل�صغار" .ام��ا الذين قدموا قبل
��ش�ه��ري��ن ف ��إن �ه��م ي�ع�ي���ش��ون ف��ي �أو� �ض��اع
وظ��روف جيدة بح�سب ق��ول ف��ادي احد
ال� ��ذي ق ��دم ق �ب��ل �أك��ث��ر م��ن ��ش�ه��ري��ن مع
عائلته "الظروف هنا جيدة بالن�سبة �إلي
ونحن نح�صل على ال�م��ؤون والمالب�س
والمنظمات ت�ساعدنا كثيرا كما �أنني
اعمل خارج المخيم لأك�سب قوتي و�أزيد
من دخلي هنا " .في حين تقول �سوزان

نواب كرد�ستانيون ي�سحبون تواقيعهم من ت�شريع
قانون مينع الإ�ساءة �إىل املقد�سات

� أربيل /املدى
�أع �ل��ن ع�ضو ب��رمل��ان ك��رد��س�ت��ان علي ح�سني فيلي عن
�سحبه وع�ضوين �آخرين لتواقيعهم من الت�صويت على
قانون مينع الإ�ساءة �إىل املقد�سات .وقال فيلي "�سحبت
توقيعي من ت�شريع قانون مينع الإ�ساءة اىل املقد�سات
لقناعتي �أن��ه �سيكون اح��دى �أدوات الت�ضييق على
احلريات يف الإقليم".
و�أ�ضاف "�أنني اقرتح �أن يتم تفعيل قانون العقوبات
وقانون نقابة ال�صحفيني والأوق��اف الدينية ،بدل �أن
ن�شرع قانونا ف�ضفا�ضا وحماال للأوجه ولتف�سريات
كثرية" .وبني �أن "اثنني من �أع�ضاء برملان كرد�ستان
وهما �سمرية عبد الله وعبد الرحمن ح�سني قد �سحبا
توقيعهما اي�ض ًا".
و�أ�شار فيلي لـ"�شفق نيوز" وهو ع�ضو يف جلنة �أوقاف
كرد�ستان اىل �أن "اغلب من يتهمون ب��ازدراء االديان
موجودون خارج اقليم كرد�ستان� ،أي �أن ت�شريع هكذا

قانون لن ي�شملهم ،فبهذه احلالة املو�ضوع لن يحل بهذه
الطريقة".
واعد برملان كرد�ستان منت�صف  ،2012م�شروع قانون
لعر�ضه على الت�صويت مينع مبوجبه اال� �س��اءة اىل
املقد�سات.وجاء هذا التوجه بعد �أن قامت جملة جربة
(هم�سة) ،التي ت�صدر يف �أربيل ،ب�إعادة ن�شر �صورة
من موقع "في�س بوك" ر�أى فيها م�س�ؤولون حكوميون
"�إهانة للدين الإ�سالمي" .ويجرم م�شروع القانون
"�سب ال��ذات الإلهية والتهكم عليها" و"�سب و�إهانة
وت�صوير الأنبياء ب�شكل غري الئق".
وين�ص م�شروع القانون على عقوبة بال�سجن ملدة ع�شر
�سنوات و�إغالق و�سائل الن�شر ب�سبب جرائم ف�ضفا�ضة
ال�صياغة من قبيل "ت�صوير الأنبياء ب�شكل غري الئق".
واثار م�شروع القانون ردود افعال كثرية من الو�سط
ال�صحفي واملنظمات املدنية يف االقليم� ،إ�ضافة �إىل
دعوة منظمة هيومن رايت�س ووت�ش برملان كرد�ستان
بعدم ت�شريع هكذا قوانني.

التي قدمت قبل �أ�سبوع "حاليا �أن��ا في
خيمة �أح��د �أقربائي مع �أطفالي الثالثة
ونحن بانتظار �أن يتم �إعطا�ؤنا خيمة لكي
نبيت فيها ف�أنني �أ�شعر ب�أننا قد �أثقلنا على
�أقربائنا �أي�ضا داخل خيمتهم التي بالكاد
ت�سعهم و�أط��ال��ب الجهات الم�شرفة على
المخيم �أن ي�سرعوا بتوفير الخيام لنا
قبل هطول الأمطار".
�أب ��و محمد ال ��ذي وج��دن��اه يتم�شى في
المخيم م�ستندا على ع�ك��از ق��ال "نحن
هنا في �أمن و�أمان لكننا بانتظار �أن يتم
�إ�سقاط النظام ال�سوري ك��ي نعود �إلى
دي��ارن��ا فقد تعبنا من العي�ش تحت هذه
ال �خ �ي��ام وداخ� ��ل ه��ذا ال�م�خ�ي��م و�صراخ
الأط� �ف ��ال ،وق ��د ا��ش�ت�ق��ت �إل ��ى ع�م�ل��ي في
دائ��رة البريد كما �أن جل�ساتي الم�سائية
في المقهى مع �أ�صدقائي ما زالت تدغدغ

5

بارزاين ي�ستقبل ال�سفري الفرن�سي
ذاك��رت��ي و�أت�م�ن��ى ل��و جل�ست معهم مرة
�أخرى" .وتابع �أبو محمد قائال "�إننا هنا
ل�سنا بحاجة �إلى م�ؤون وخيام فكل �شيء
متوفر الآن لكننا بحاجة �إلى وطن ن�ؤوي
�إلى �أح�ضانه ونرتمي فوق ترابه ونح�س
بوجودنا فنحن نعاني الت�شرذم و�أنا�شد
المجتمع الدولي كي يعيننا في التخل�ص
من النظام البعثي ب�سرعة ويوقف هذه
المجازر الدموية التي ترتكب يوميا بحق
الأبرياء من ال�شعب ال�سوري".
ي��ذك��ر ان ��س��وري��ا ��ش�ه��دت منذ اك�ث��ر من
ع��ام ون�صف مظاهرات دع��ت ال��ى تغيير
النظام وقوبلت هذه المظاهرات بردود
فعل غا�ضبة من قبل ال�سلطات ال�سورية
و �سرعان ما تطورت الأو�ضاع لت�صل الى
مرحلة ق�صف المدن والتي �أدت الى فرار
الآالف من ال�سوريين الى دول الجوار.

بلوانا مع �سيا�سيينا �أنهم �أذكياء �إىل الدرجة التي يت�صورون فيها
�أننا �شعب بال عقل ،ومن ال�سهولة ال�ضحك على ذقوننا كل الوقت.
بالأم�س اكت�شفت وزارة التعليم ال�ع��ايل �أن املنحة التي �أقرها
جمل�س النواب للطلبة بـ"كرمه" احلامتي املذهل ال خم�ص�صات لها
يف ميزانية ال��وزارة من املوازنة العامة ،ولكي حتل هذه الق�ضية
ينطبق على طالبنا املثل ال�شعبي "جيب ليل واخذ عتابه"!!
�أين احلقيقة؟
ن�ص برملاين� :أكدت جلنة التعليم النيابية ،على مبا�شرة احلكومة
بتوزيع منح الطلبة اجلامعيني ال�شهرية ابتداء من املو�سم الدرا�سي
احل��ايل ،مقرتحة �شمول طلبة الكليات امل�سائية والأهلية بتلك
املنحة .وقال ع�ضو اللجنة عامر عبدالله ،ان "وزارة املالية �ستبا�شر
دفع منحة الطلبة اجلامعيني ابتداء من  10 / 1من العام اجلاري"،
مبينا ،ان "املنحة �ستكون على النحو الآتي� 100 :ألف دينار لطلبة
ال��درا��س��ات الأول�ي��ة و 150ال��ف لطلبة املاج�ستري والدكتوراه".
و�أردف عبد الله� ،أن "طلبة املعاهد �سي�شملون باملنحة �أي�ضا".
ن�ص حكومي :قال املتحدث الر�سمي لوزارة التعليم العايل والبحث
العلمي قا�سم حممد ان��ه “مل يتم تخ�صي�ص مبالغ مالية لوزارة
التعليم من هذا الباب يف ميزانية الدولة حتى الآن” ،و�شدد على
�أن “اجلهة التنفيذية مل تت�سلم �أية خم�ص�صات يف ميزانية ،2012
و�أ� �ض��اف “رمبا �ستخ�ص�ص ه��ذه املبالغ يف ال�ع��ام املقبل ويتم
توزيعها يف عام .2013
نقول �أوال :ان مبلغ املنحة ال ي�سد اال جزءا ب�سيطا من احتياجات
طالب جامعي ،رمبا ال تكفي للنقل فقط ،دعك من احتياجات طالب
الدرا�سات العليا اىل م�صادر رمبا ي�صل �سعر كتاب واحد منها اىل
�أكرث مما خم�ص�ص له خ�صو�صا الفروع العلمية منها ،وا�ستطيع ان
اجزم ان طالب املرحلة الأوىل يف اجلامعة ي�ستهلك قرطا�سية �أكرث
مما ي�ستهلكه �أن�شط برملاين!
ل�ه��ذه ال�شريحة ،وال�ت��ي ه��ي م�ستقبل ال �ب�لاد ،ه�ك��ذا مفرت�ض ،ال
موازنة ملنحتهم فيما �ست�صرف منح القرطا�سية لكل نائب بنحو 3
ماليني دينار ب�أ�سرع من الربق ،و�سيجدون لها ،ب�أي حال ،زاوية
يف امل��وازن��ة بل رمب��ا حتى من �أم��اك��ن �أخ��رى بالدفع العاجل الن
برملانيينا جزء من البنى التحتية يف البالد!! وبدون قرطا�سيتهم
لن تقوم لنا قائمة و�سنبقى عرجانا دون قرطا�سية علماء الربملان
واخت�صا�صييه..
ال موازنة للطلبة ..ملاذا �إذن الت�صريحات الرنانة بانها �ست�صرف
مطلع العام احلايل ،هذا يعني �أن الذي �شرع القانون �أراده "جفيان
�شر" والدليل ان الربملان ال يعرف ان كانت قوانينه �ست�أخذ طريقها
للتنفيذ �أم ال ..بوجود تخ�صي�صات �أو من دونها ..و�ست�أتي ميزانية
العام املقبل بعد منت�صف العام كما يف كل ميزانية ،وتن�شب املعارك
احلامية بني الكتل ب�سبب ومن دونه ،وبني انعقاد الربملان وعدمه،
بح�صول الن�صاب ومن دونه� ،ستتيه منح الطلبة يف دهليز الزمن
الربملاين وحتى ي�أتي ذلك احلني نقول لطلبتنا الأعزاء:
"اكلوا ما دام خوالكم بالوجود"!!

مذكرة تفاهم مع دبي لت�أ�سي�س "بور�صة " �أربيل
� أربيل /املدى
�أثمرت الزيارة التي قام بها وفد رفيع امل�ستوى
من اقليم كرد�ستان اىل �سوق دب��ي ل�ل�أوراق
املالية توقيع مذكرة تفاهم بني الطرفني ،يقدم
مبوجبها ��س��وق دب��ي امل���س��اع��دة واخل�ب�رات
الفنية الالزمة لت�أ�سي�س �سوق �أربيل لالوراق
امل��ال�ي��ة .وج��اء يف ب�ي��ان لل�سوق ،ان "�سوق
دب��ي امل��ايل ا�ستقبل وف��د ًا رفيع امل�ستوى من
�إقليم كرد�ستان يف �إط��ار اتفاق بني اجلانبني
ي �ق��دم مب��وج�ب��ه � �س��وق دب��ي امل ��ايل امل�ساعدة

الفنية واخل�ب�رات ال�لازم��ة لت�أ�سي�س �سوق
اربيل ل�ل��أوراق املالية" .و�أو��ض��ح البيان ان
"الزيارة �شملت برناجم ًا تعريفي ًا مكثف ًا امتد
على مدى يومني جرى خالله �إط�لاع �أع�ضاء
الوفد الزائر على خمتلف جوانب العمل يف
�أ�سواق املال" ،م�ؤكدا ان "اجلانبني وقعا يف
ختام الزيارة مذكرة تفاهم متثل �إط��ار ًا عام ًا
يو�ضح جم ��االت ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك ،و�سبل
تقدمي امل�ساعدة الفنية من جانب �سوق دبي
املايل لت�أ�سي�س �سوق املال يف اربيل" .و�أكد
البيان ان " الربنامج التعريفي تناول مقدمة

حول املكونات الرئي�سية ل�سوق املال ،وعر�ض ًا
تعريفي ًا حول نظم التداول واجلوانب الفنية
لإدارتها و�صيانتها ،وعمليات الرقابة ،ونظم
الإيداع والتقا�ص والت�سوية ،وعمل الأو�صياء
وخدمات امل�ستثمرين" ،م�ضيفا ان " الربنامج
ا�شتمل �أي�ض ًا على عرو�ض تعريفية حول �أن�شطة
الإدراج واخلدمات املالية" .ولفت البيان اىل
�إن "الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سوق دبي املايل
عي�سى كاظم اكد ان تطوير �سوق املال يف �إقليم
كرد�ستان يعد خطوة مهمة لالنتقال باقت�صاد
الإقليم �إىل مرحلة جديدة من النمو ويعزز

قدرته على ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية"،
مو�ضحا ان "الأمر �سيعود بالنفع على تطور
ومن��و العديد من القطاعات االقت�صادية".و
ذك��ر البيان ان رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة
اربيل عبدالله عبدالرحيم ،قال "مل�سنا تعاونا
كبريا ورغبة �صادقة يف امل�ساعدة يف �إطالق
�سوق الأوراق املالية يف كرد�ستان" ،م�ضيفا
"وجدنا �أنه من ال�ضروري لإطالق البور�صة
اجلديدة اال�ستفادة من التجارب الرائدة لدولة
الإم ��ارات بوجه ع��ام و�إم ��ارة دب��ي على وجه
اخل�صو�ص يف جمال �أ�سواق املال".

حكومة الإقليم :نفط كرد�ستان لكل العراقيني

�أول طيار كردي يلتحق بالكلية
امللكية الربيطانية

� أربيل /املدى

�أ�صبح ال�شاب ال�ك��ردي دل�شاد �ستار احلائز على املرتبة الأوىل على
م�ستوى العراق لنيل الرت�شح لدخول الكلية امللكية الربيطانية ك�أول
�ضابط طيار ك��ردي ،وال��ذي ت�أهل لالنت�ساب اىل هذه الكلية من بني 6
�ضباط عراقيني �آخرين .وبهذه املنا�سبة ا�ستقبله رئي�س برملان كرد�ستان
الدكتور �أر�سالن بايز مبكتبه الر�سمي و�أكد �أر�سالن �أثناء اللقاء " �أنه من
دواعي الفخر لنا �أن يكون هناك �شاب كردي على م�ستوى عال يف �أحد
اجلوانب الع�سكرية املهمة ،وندعوه �إىل �أن يحفظ هذه املكانة الرفيعة
التي حققها من خالل تطوير �أدائ��ه وقدراته خا�صة و�أنه من املقرر �أن
يتوجه نهاية العام اجل��اري اىل بريطانيا لدخول الكلية امللكية هناك
ك�ضابط طيار ويوا�صل درا�سته العليا هناك" .و�أ�ضاف " �أن حتقيق
هذه الدرجة العالية �سيحمل ال�شاب الكردي م�س�ؤولية �أكرب خلدمة بلده،
ون�أمل �أن يحقق ن�صرا �أك�بر يحفز بقية �شباب كرد�ستان على خدمة
�شعبهم" .وقدم رئي�س الربملان خالل اللقاء ن�صائحه لل�شاب الكردي،
ويف املقابل وعد ال�ضابط الطيار ب�أن يبذل كل جهوده لتطوير �أدائه من
�أجل خدمة �شعبه .ويف ختام اللقاء قدم رئي�س الربملان تذكارا عبارة عن
�شعار الربملان لهذا ال�شاب.

�أع�ل��ن نائب رئي�س حكومة اقليم
كرد�ستان ،ان �سيا�سة قطاع النفط
وال �غ��از ق��د قطعت ��ش��وط� ًا جيد ًا،
م�ضيفا :ف�ض ًال عن اال�ستمرار يف
هذا النهج ،ن�سعى للعمل مبزيد من
ال�شفافية يف هذا القطاع ،وت�سخري
عائدات النفط ب�شكل �أف�ضل خلدمة
مطالب واح�ت�ي��اج��ات املواطنني.
جاء ذلك خالل زي��ارة عماد �أحمد،
لوزارة املوارد الطبيعية يف االقليم،
وا�شرف على اجتماع ح�ضره وزير
امل��وارد الطبيعية �آ�شتي هورامي
واع�ضاء جمل�س الوزارة .و�أ�ضاف
عماد :ان من �ضمن خطط حكومة
االقليم هو ايالء مزيد من االهتمام
بقطاع النفط والغاز لت�أمني الطاقة
يف االقليم ذات�ي� ًا وت�أ�سي�س بنية

� أربيل /املدى

متينة لقطاع النفط تعتمد على
�أ��س����س وا��ض�ح��ة ،م���ش�ير ًا اىل ان
�سيا�سة حكومة االقليم هذه جرت
وف �ق � ًا ل�ق��ان��ون ال�ن�ف��ط وال �غ��از يف
الإقليم والد�ستور العراقي ،م�ؤكدا
�أن اخلري الذي ي�أتي من نفط لي�س
لفائدة �شعب كرد�ستان فقط و�إمنا
ل�ف��ائ��دة جميع ال�شعب العراقي،
و�إن� �ن ��ا ع�م�ل�ن��ا ب���ش�ك��ل د�ستوري

لتطوير قطاع النفط �ضمن �إطار
ع� ��راق احت� � ��ادي .و�أ�� �ش���ار وزي ��ر
امل��وارد الطبيعية ،خالل االجتماع
اىل �ضرورة التن�سيق بني رئا�سة
الوزراء ووزارة املوارد الطبيعية
بغية دف��ع عجلة ال�ت�ط��ور لقطاع
النفط وال �غ��از اىل �أم���ام ،لتقدمي
خدمات �أك�بر للبلد وفق ًا لربنامج
احلكومة.

اس��تعــراض الصـحـــ��ف
ميديا 35 :م�ست�شارا يف الربملان
يقب�ضون رواتب بال عمل!

و�أ�ضاف قادر �أن �أربعة �أ�شخا�ص ي�شتبه �أنهم توفوا باملر�ض
ثالثة يف ال�سليمانية وواحد يف �أربيل.

�صحيفة "ميديا" ا��ش��ارت اىل ان هناك  35م�ست�شار ًا يف
الربملان ال عمل لهم ويت�سلمون �شهريا رواتب م�ست�شارين من با�س� :أ�سلحة رو�سية للعراق بال
الربملان .ونقلت ال�صحيفة عن ع�ضوة الربملان الكرد�ستاين �شروط
بيمان عز الدين قولها �إن هناك  35م�ست�شارا يف الربملان ذك��رت �صحيفة "با�س" ان العراق ينوي �شراء  35طائرة
ال يعرف احد عملهم واخت�صا�صاتهم ويف اي جلنة يعملون هيليكوبرت رو�سية ال�صنع .ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر
ولأي كتلة تابعني .و�أ�ضافت ان الكتل الأربعة يف الربملان و�صفتها باملطلعة قولها ان اال�سلحة التي �سي�شرتيها العراق
رفعت مذكرة اىل رئا�سة الربملان لتحديد عمل واخت�صا�ص كانت قد �أع��دت اىل �سوريا ولكن االو��ض��اع يف �سوريا مل
ه�ؤالء لكي يت�سنى للجان الربملان اال�ستفادة منهم و�إال ف�إنهم متكنها من �شرائها وان ايرن عملت على ال�ضغط على العراق
من اجل �شرائها حل�سابه لكي ال تت�ضرر رو�سيا .فيما نقلت
�سيكونون هام�شيني وعدميي الفائدة.
وتقول ال�صحيفة يف خرب �آخر �إن وزارة ال�صحة يف حكومة ال�صحيفة عن ع�ضو جلنة الدفاع يف الربملان العراقي �شوان
اقليم كرد�ستان ال ت�ستبعد ظهور �إ�صابات بالكولريا يف حممد قوله �إن البلدان الأخ ��رى غ�ير رو�سيا ت�شرتط يف
اربيل ودهوك .ونقلت ال�صحيفة عن املتحدث با�سم الوزارة بيعها الأ�سلحة ان ال ت�ستخدم �أوال �ضد ال�شعب وثانيا �أن
الدكتور خال�ص قادر قوله ان الوزارة مل ت�سجل اية �إ�صابات تكون للدفاع ولي�س للهجوم لكن رو�سيا تبيع الأ�سلحة دون
بالكولريا يف املحافظتني ولكنه مل ي�ستبعد ظهورها ،و�أ�شار �شروط وهو ما �شجع العراق على التوجه اليها..
اىل �أن حالتني غ�ير م��ؤك��دت�ين ظهرتا يف �أط ��راف اربيل ،وقالت �صحيفة خبات عن �شوان حممد طه ع�ضو التحالف

و�أو��ض��ح ان��ه من الناحية القانونية اذا م�ضت على غياب
ال�شخ�ص �أربع �سنوات فان ذويه ميكنهم البدء بالإجراءات
القانونية واحل�صول على �شهادة وفاة ،و�أ�ضافت ال�صحيفة
ان ذوي املغيبني نظموا جتمعا الأحد امام مبنى الربملان يف
كرد�ستاين نوى 54 :مليار دينار
مدينة �أربيل للمطالبة مبعرفة م�صري �أبنائهم.

الكرد�ستاين وع�ضو جلنة الدفاع يف الربملان العراقي قوله
ان املراقبني ال�سيا�سيني الحظوا العجلة يف اب��رام �صفقة
ال�سالح مع رو�سيا خ�صو�صا وان العراق ي�سعى اىل امتالك
املزيد من اال�سلحة غري امل�شروطة بكيفية اال�ستعمال.
اىل ذلك كتبت ال�صحيفة ان لدى العراق � 467صفقة �سالح مع
الواليات املتحدة االمريكية .وا�ضافت ال�صحيفة ان وزارة
الدفاع االمريكية ا�شارت اىل ان قيمة ه��ذه العقود بلغت جاودير :الداخلية غري خمولة
 12مليار و 300مليون دوالر وهو ما ي�ؤكد عمق العالقة برتخي�صات الأدوية
الت�سليحية والتعاون الع�سكري بني ال�ع��راق والواليات تنقل �صحيفة "جاودير" عن ريباز فتاح ع�ضو جلنة ال�صحة
يف الربملان الكرد�ستاين قوله �إن الأربعني طن ًا من الأدوية
املتحدة.
التي و�ضعت ال�سلطات اليد عليها يف نقطة حدود با�شماغ
ئاوينه :جلنة تتابع م�س�ألة املغيبني
كانت جمازة من قبل وزارة املالية باعتبارها �شحنة ترانزيت
ونقلت �صحيفة "ئاوينه" عن حممد قرداغي �سكرتري جمل�س تذهب اىل �إيران ،و�أكد ان وزارة املالية غري خمولة ب�إجازة
وزراء الإقليم نفيه ما نقل عنه من �أن املغيبني يف احلرب دخول الأدوي��ة بل ان وزارة ال�صحة هي اجلهة امل�س�ؤولة،
الداخلية بني االحت��اد الوطني واحل��زب الدميقراطي يف و�أ�ضاف فتاح �أن ال��وزراء يتعر�ضون �إىل �ضغوط من قبل
منت�صف الت�سعينات مل َ
يبق منهم �أحياء .و�أكد قرداغي �أن امل�س�ؤولني بعد و�ضع اليد على اي �شحنة ب�سبب عدم توفر
هناك جلنة تتابع م�س�ألة املغيبني وانه ال علم له بهذا امللف ،ال�شروط ال�صحية فيها .فيما نفى وزي��ر ال�صحة الدكتور

ريكوت حمه ر�شيد تعر�ضه لأية �ضغوط ،و�أكد �أن الوزارة
ال ت�سمح لل�صيادلة با�سترياد �أية �أدوية رديئة او ذات نوعية
متدنية و�إدخالها اىل االقليم.

لإ�صالح خطوط الكهرباء اخلارجية

�صحيفة "كرد�ستاين نوى" كتبت ان وزارة الكهرباء يف
اقليم كرد�ستان ا�ستوردت � 450سيارة ال�صالح خطوط
الكهرباء اخلارجية يف اطار �صفقة وقعتها مع �شركة �ستار
االيطالية وق��د و�صلت  130منها اىل االقليم ي��وم االحد
املا�ضي .وا�ضافت ال�صحيفة ان كلفة ه��ذه ال�صفقة بلغت
 54مليار دينار ع��راق��ي ،وا��ش��ارت ال�صحيفة اىل ان هذه
ال�سيارات تتميز مبوا�صفات خا�صة حلماية �أرواح العاملني
وت�سهيل عملهم يف ت�صليح وربط اخلطوط الكهربائية.
ونقلت ال�صحيفة يف خرب �آخر عن املدير الإداري ملعر�ض
اربيل الدويل هردي عمر قوله ان املعر�ض �سيفتتح مب�شاركة
� 850شركة تتوزع من  20دولة.
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رب����ـ����ع ت��ـ��ـ��ون
املو�سيق ��ى ال�شرقي ��ة ومنه ��ا العربي ��ة بح�س ��ب املتخ�ص�صني به ��ذا الفن
معروف ��ة بالرب ��ع تون  ،و�أنغامه ��ا تختلف عن الغربي ��ة  ،والأمر يتعلق
اي�ضا بال�سامعني واذا كان بع�ض امل�س�ؤولني وا�صحاب القرار ي�سمع
املو�سيق ��ى بالربع تون او ن�صفه  ،ومل ي�ضعه ��ا يف دائرة التحرمي  ،من
املنا�س ��ب ان يطلع على ر�سال ��ة تلقتها جلنة حق ��وق االن�سان يف جمل�س
الن ��واب  ،تت�ضم ��ن مطالب ��ة �أُ�سر معتقلني عراقي�ي�ن يف ايران بالتحرك
لإط�ل�اق �سراحه ��م  ،وامل�صادق ��ة على اتفاق ب�ي�ن العراق واي ��ران لتبادل
املحكومني .
وه ��ذا املل ��ف االن�ساين ومن ��ذ ال ��دورة الت�شريعي ��ة ال�سابق ��ة ا�صبح من
امللف ��ات املن�سية  ،واثناء زيارة رئي�س الربمل ��ان ال�سابق �إياد ال�سامرائي
ومعه عدد من قيادي احلزب اال�سالمي العراقي اىل ايران متت مناق�شة
ه ��ذا امللف  ،وح�ص ��ل الوفد العراقي على وع ��ود حل�سمه يف اقرب وقت
ممكن .
املعتقل ��ون العراقي ��ون يف اي ��ران �ص ��درت بحقهم اح ��كام بال�سجن بني
ث�ل�اث اىل خم�س �سنوات بتهم امل�شاركة يف �شجار او ب�سبب م�شادة مع
رج ��ال االم ��ن  ،وهذه املعلوم ��ات وردت يف الر�سال ��ة املوجهة اىل جلنة
حق ��وق االن�س ��ان  ،واثناء حماول ��ة ن�شرها يف و�سائ ��ل االعالم اعرت�ض
بع� ��ض النواب على ذل ��ك  ،الن هذا االجراء يعد بنظره ��م خرقا لأ�سرار
الدولة ،وهناك من حجز �شا�شات الف�ضائيات ليحذر من اثارة هذا امللف
وتداعياته اخلطرية على العالقات بني بغداد وطهران.
من ��ذ اع�ل�ان وزارة الع ��دل تنفيذ اح ��كام اعدام بح ��ق مدانني ع ��رب بد�أ
التح ��رك عل ��ى ال�سف ��ارات العراقي ��ة يف ال ��دول العربية لإط�ل�اق �سراح
معتقل�ي�ن يف اط ��ار تب ��ادل املحكوم�ي�ن  ،واعلن ��ت وزارة اخلارجية انها
تلق ��ت طلب ��ا من احلكوم ��ة االردنية الط�ل�اق �سراح مواطنيه ��ا املعتقلني
يف الع ��راق  ،واك ��دت الوزارة ان املعتقلني من حمل ��ة اجلن�سية العربية
مرتبطون بجماعات ارهابية متورطة بتنفيذ عمليات ا�ستهدفت املدنيني
ومن�ش�آت حكومية.
جلن ��ة العالق ��ات اخلارجي ��ة يف الربمل ��ان اعلن ��ت ه ��ي االخ ��رى بحث
امكاني ��ة امل�صادقة على تفعيل اتفاق العراق م ��ع ال�سعودية وايران على
تبادل املعتقلني لغر�ض تطوير العالقات مع دول اجلوار.
الع ��زف العرب ��ي بربع الت ��ون لإطالق �س ��راح املعتقلني �سمع ��ه من يهمه
ه ��ذا االمر بعيدا عن االذعان للتجاذب ��ات ال�سيا�سية  ،و�أبدى ا�ستعداده
للتو�س ��ط بني ر�ؤ�ساء الكتل  ،وبع ��د عودتهم من مو�سم احلج لإ�سماعهم
الع ��زف املنف ��رد عل ��ى الرباب ��ة لك ��ي يقتنع ��وا باهمي ��ة امل�صادق ��ة عل ��ى
االتفاقيتني  ،ويبقى االمل معلقا على مزاج "احلجي"  ،وال�سيما انه قادم
من ال�سعودية املتهمة من البع�ض بانها �صاحبة مواقف معادية للتجربة
الدميقراطي ��ة يف الع ��راق واحلكوم ��ة املنتخبة ودخل ��ت يف حتالف مع
تركيا  ،لإ�سقاط نظام ب�شار اال�سد ال�صديق املخل�ص لإيران .
ابو علي ومئات غريه من املعتقلني العراقيني يف �سجن االهواز يدفعون
ما يعادل ع�شرين دوالرا ثمن دقيقة واحدة لالت�صال الهاتفي مبعارفهم
االعالميني يف بغداد  ،ات�صاالتهم مل تنقطع  ،وهم يرتقبون مترير العفو
العام  ،العتقادهم بان هذه اخلطوة  ،ميكن ان متنح من به �صمم ل�سماع
الرب ��ع تون ليلتفت لأو�ضاعهم  ،لق�ضاء بقية حمكومياتهم يف ال�سجون
العراقي ��ة  ،او يف اق ��ل تقدي ��ر تخفيف اعباء طه ��ران من �صرف نفقات
على "زاندانيان عراقي "  ،اي املعتقلني العراقيني املن�سيني يف �إيران .
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املواطنون م�ستا�ؤون من ت�أخري بدء الدوام الر�سمي

ال��ك��ث�ير م���ن امل��وظ��ف�ين ي��ب��ا���ش��رون دوام���ه���م ب��الأك��ل
 بغداد/غفران حداد
يراجع المواطن الب�سيط
معامالته في الوزارات والدوائر
الحكومية من مختلف مناطق
بغداد ومن �شتى محافظات
العراق ليقف في طابور
التفتي�ش الذي له �أول ولي�س له
�آخر تحت ذريعة �ضبط الأمن
 ،وحين يبد�أ الدوام عليه �أن
ينتظر مجدداً ووقت ًا �آخر وتحت
ٌ
ذريعة �أخرى تقول " الموظفين
الكرام يتناولون الإفطار"!

هذه الظاهرة بد�أت بعد التغيري يف 2003
و�أُ�ستفحل ��ت يف معظم الوزارات والدوائر
احلكومي ��ة  .ل� ��ؤي �أمني ق ��ال يف حديث لـ"
املدى" :لو نح�سب ب�أن كل موظف ي�أخذ من
الوقت املخ�ص�ص ل�ساعات العمل يف بداية
ال ��دوام ن�صف �ساعة كح ��د �أدنى ون�ضربها
يف ع ��دد املوظفني ونح�سبها على مدى �أيام
الأ�سب ��وع �أو ال�سنة �سنجد �أن هنالك املئات
من عدد ال�ساعات لهدر الوقت.
وي�ضيف" �أال يكفي وج ��ود العطل الكثرية
الر�سمي ��ة وغري الر�سمية عل ��ى مدار العام؟
" م�شري ًا "ان احلكومة املركزية كرمية جد ًا
يف اه ��داء ال�ساعات لأجل راح ��ة موظفيها
وه ��ذا كل ��ه ي�ؤث ��ر يف عملي ��ة االقت�ص ��اد

العراقي الذي ه ��و متدهورا�ص ًال من جراء
الف�س ��اد امل ��ايل والإداري بع ��د التغيري يف
 "2003ح�سب قوله.
ا�ستياء املواطنني
اىل ذل ��ك  ،ع�ب�ر العدي ��د م ��ن املواطنني عن
ا�ستيائهم من هذه الظاهرة.
املواط ��ن عل ��ي غ ��ازي م ��ن مدين ��ة املو�صل
يق ��ول ل� �ـ" امل ��دى " :جئت ب�إبنت ��ي لإكمال
معامل ��ة مديرية الأق�س ��ام الداخلية جامعة
بغ ��داد لإ�سكانه ��ا يف جمم ��ع اجلادري ��ة
لإ�س ��كان الطالب ��ات ،وبقي ��ت �أنتظ ��ر حتى
ال�ساع ��ة التا�سع ��ة والن�صف وح�ي�ن طلبت
اال�سراع بتقدمي اال�ستمارة مللئها والتوقيع
على التعهد وغريها من الإجراءات ملديرية

االق�س ��ام الداخلي ��ة ج ��اءين اجل ��واب :
امل�شرف ��ات يف جممع ه ��ذا الق�سم ه ��نّ الآن
يتناولن الفطور".وي�ضيف  :حني راجعت
للمرة الثانية لدفع �أج ��ور ال�سكن �صادفني
الت�أخري نف�سه واحلجة ذاتها هي �أنّ املديرة
وامل�شرفات يتناولن الإفطار"!
و�أ�ش ��ارت املواطن ��ة نرمني �أحم ��د من باب
املعظ ��م بقولها " راجع ��ت جمل�س حمافظة
بغ ��داد لإكم ��ال معاملة ب ��د�أت به ��ا منذ مدة
وم ��ع ب ��دء ال ��دوام الر�سمي فوجئ ��ت انني
ل�س ��ت الوحي ��دة الت ��ي تنتظرخ ��ارج غرفة
تفتي� ��ش الن�س ��اء وال�سب ��ب يف وج ��ود هذا
الزخ ��م من الن�س ��اء �أنّ املفت�ش ��ات يتناولنّ
الفطور".

وت�ضيف" �إحدى املفت�شات خرجت على �إثر
احتجاجاتنا م ��ن الت�أخري وقالت بع�صبية:
( �إنن ��ا ننتظ ��ر البي� ��ض حت ��ى ين�ضج على
جه ��از الهي�ت�ر ،ونفط ��ر ونب ��د�أ بتفتي�شكنّ
جميع ًا".
وت�ضي ��ف ب� ��أمل " كلن ��ا �ضحكن ��ا ف�ش� � ُّر
البلي ��ة م ��ا ي�ضحك للأ�سف ه ��ذا حالنا نحن
املراجع�ي�ن" ح�سب قولها  .اىل ذل ��ك �أ�شار
الإعالم ��ي يا�س ��ر �ست ��ار بقوله ل� �ـ" املدى":
م ��ع كل الأ�سف ه ��ذه ال�سلوكيات م�ستفحلة
كمر�ض ال�سرط ��ان الذي ينه�ش يف مفا�صل
الوزارات والدوائر ".وي�ضيف" بل الطامة
الكربى �أن ��ه يف حدود منت�صف النهار يبد�أ
ك�س ��ل املوظف�ي�ن وك�أنه ��م تعبوا م ��ن العمل

املرحلة الأوىل نفذتها �شركة �أمريكية والثانية ُ�سلـِّمت �إىل �شركة �إيرانية

م�شــــروع مــــاء النـــا�صرية يـــ�صطدم باعتــــرا�ضات العــــ�شائـــر
 النا�صرية  /ح�سني العامل
با�ش ��رت امل�ل�اكات الإداري ��ة يف دائ ��رة م ��اء ذي قار
بت�سلي ��م مواقع م�ش ��روع ماء النا�صري ��ة الكبري اىل
�شركة كي�سون االيرانية وذلك لتنفيذ املرحلة الثانية
من امل�شروع التي تقدر كلفتها بـ  184مليار دينار .
واو�ض ��ح عب ��د احل�سني ه ��ادي هجر املع ��اون الفني

ملحافظ ذي ق ��ار للمدى �أن ال�شركة املذكورة ت�سلمت
ع ��دد ًا من املواقع اخلا�صة بتنفيذ املرحلة الثانية من
م�شروع م ��اء النا�صرية الكبري ال ��ذي نفذت مرحلته
االوىل �شركة فلور االمريكية عام . 2006
وت�شتم ��ل اعمال املرحلة الثانية م ��ن امل�شروع الذي
ينفذ عل ��ى ح�س ��اب وزارة البلديات م ��د �شبكات ماء
جديدة يف مناطق ال�شطرة و�سوق ال�شيوخ وناحية

البطح ��اء ومركز مدينة النا�صري ��ة ف�ضال عن اعمال
اخرى لتطوير اعمال املرحلة االوىل من امل�شروع .
وتاب ��ع هج ��ر " وق ��د ابلغن ��ا ال�شركة املنف ��ذة باعداد
تقاري ��ر �شهرية عن تقدم العم ��ل ون�سب الإجناز كما
اكدن ��ا لإدارتها التي زارت جمل� ��س املحافظة م�ؤخرا
بع ��دم الت�ساه ��ل م ��ع اي تلك� ��ؤ يف تنفي ��ذ مراح ��ل
امل�شروع " .

م�ش�ي�را اىل �أن ادارة ال�شرك ��ة تعه ��دت بااللتزام بتلك
ال�ش ��روط واجناز العمل �ضمن ال�سقف الزمني املحدد
�شريطة تام�ي�ن احلماية االمنية الالزم ��ة للعاملني يف
امل�شروع ،الفت ��ا اىل �أن احلكومة املحلية �ستخ�ص�ص
مف ��ارز خا�صة لتام�ي�ن احلماي ��ة ومن ��ع االعرتا�ضات
الع�شائري ��ة التي قد تواجه تنفي ��ذ امل�شروع يف بع�ض
املناطق الريفية التي مير بها .

يرون �أن بغداد بحاجة �إىل عقلية ح�ضارية للنهو�ض بها

جمموعة من ال�شباب يبد�أون حملة من اجلامعات للنظافة
 غ�ضنفر لعيبي
� 700شاب و�شابة  ،جمعهم
حب "بغداد" �أطلقوا حملة في
موقع التوا�صل االجتماعي
(في�سبوك) راغبين بالعمل
الطوعي في حملة لتنظيف
وت�أهيل �شوارع بغداد ،م�ؤكدين
ا�ستعدادهم للتعاون مع �أمانة
بغداد من اجل حملتهم.

حملة تنظيف ( ار�شيف)

عم ��ار اجلاب ��ري �صحف ��ي ونا�ش ��ط م ��دين
م�ؤ�س� ��س جمموعة (من اجل بغ ��داد �أنظف)
قال لــ"املدى" "نح ��ن جمموعة �شباب نعمل
يف جم ��االت خمتلف ��ة بد�أن ��ا ت�أ�سي�س جتمع
م ��دين م ��ن اج ��ل تثقي ��ف ال�ش ��ارع العراقي
ب�ش� ��أن مو�ضوع ��ة النظافة وم�سان ��دة امانة
بغداد بعملهم يف حملة تنظيف وتوعية".
وا�ض ��اف :ان "جهودن ��ا �شخ�صية والتفاعل
كبري وهنال ��ك ا�شخا�ص �أب ��دوا رغبة كبرية
بالتع ��اون معن ��ا وا�ستعداده ��م للم�شارك ��ة
الفعلي ��ة� ،إذ و�ص ��ل التجم ��ع اىل اك�ث�ر م ��ن
� 700شخ� ��ص خالل ف�ت�رة قيا�سية ونحتاج
للدع ��م امل ��ادي واملعن ��وي م ��ن اج ��ل تفعيل
ال ��دور املهن ��ي فنح ��ن عل ��ى اعت ��اب حمل ��ة
توعية وحملة عمل ميداين وكالهما يحتاج

اىل م�ستلزم ��ات ي�صع ��ب احل�ص ��ول عليه ��ا
بجهودنا ال�شخ�صي ��ة نحتاج للدعم من اجل
خدم ��ة عام ��ة ولي�س دعما من اج ��ل م�صلحة
حزبية او �سيا�سية".
و�أو�ضح "�سنبد�أ العمل امليداين بطريقتني،
الأوىل هي اختيار �إحدى اجلامعات الكربى
لتثقيف �شريحة ال�شباب الذي يعد اهم مكون
يف املجتمع م ��ن حيث الت�أثري عل ��ى الأ�سرة
والأ�صدق ��اء ,والطريق ��ة الأخ ��رى اختي ��ار
منطق ��ة معين ��ة يف بغ ��داد بع ��د ان نح�ص ��ل
عل ��ى امل�ستلزم ��ات واملتطلب ��ات ال�ضرورية
من اجل حملة التنظيف ونقوم باحلملة يف
تل ��ك املنطقة ونطمح اىل حمالت اخرى بعد
امتام احلملة االوىل".
حما�ضرات عن البيئة

وتت�ضم ��ن احلمل ��ة فعالي ��ات توعي ��ة ورمبا
حما�ض ��رات ع ��ن النظاف ��ة والبيئ ��ة وع ��ن
ال�صحة العامة للفرد" .
فيم ��ا �أو�ضح ��ت النا�شط ��ة املدني ��ة �ش ��روق
العبايج ��ي ان "امل�شاري ��ع الت ��ي تق ��وم به ��ا
امان ��ة بغ ��داد غري خا�ضع ��ة لدرا�س ��ة علمية
م�ستفي�ضة وال ت�أخ ��ذ بنظر احل�سبان هوية
بغ ��داد العمراني ��ة واحل�ضاري ��ة ،امل�شاري ��ع
ه ��ذه تخ�ض ��ع اىل �أمزحة فردي ��ة ويف اكرث
االحي ��ان يتم جتاهل اهم االم ��ور التي تعــد
م ��ن املحرمات مث ��ل قطع اال�شج ��ار املعمرة
وجتريف امل�ساحات اخل�ض ��راء التي ت�شكل
رئ ��ة بغ ��داد عل ��ى دجل ��ة الوحي ��دة يف حني
ميكن تطبيق مثل هذا امل�شروع على مناطق
اخرى كثرية على دجل ��ة تعاين من االهمال

وتراكم االو�ساخ" .
وا�شارت العبايج ��ي :ان "�شارع ابو نوا�س
احل ��ايل بحاج ��ة اىل تطوي ��ر ولك ��ن لي� ��س
عل ��ى طريق ��ة م�ش ��روع امان ��ة بغ ��داد ،هناك
خ�صو�صية عالية له ��ذا ال�شارع عند الذاكرة
البغدادي ��ة ا�شته ��ر بها و�أ�صبح ��ت له عالمة
مميزة حتدث عنها الكثري ممن زاروا بغداد
م ��ن الع ��رب واالجان ��ب ،التطوي ��ر يجب ان
ي�أخ ��ذ بنظ ��ر احل�سب ��ان انح�س ��ار املياه يف
دجلة وا�ستمرار تناق�صه وعليه فان املناطق
املليئ ��ة برم ��ال الك ��ري ميك ��ن ان حت ��وّ ل
اىل مناط ��ق للرك� ��ض وامل�ش ��ي واملنتزهات
اجلدي ��دة ،كذلك فان طبيعة االبنية على ابي
نوا�س يجب ان حتافظ على معايري املدر�سة
البغدادية للعمارة ولي�س فتح املجال لكل من

يريد ان ي ��زوق واجهات العمارات واالبنية
بال ��وان وا�شكال عجيبة غريب ��ة ال متتُّ اىل
الذوق وال اىل روح بغداد ب�أي �شكل!
معظ ��م �ش ��وارع بغ ��داد بحاج ��ة اىل تطوير
ولك ��ن وفق ر�ؤية علمي ��ة ومدرو�سة ومتفق
عليه ��ا م ��ن قب ��ل جمموع ��ة م ��ن املعماري�ي�ن
املعتمدي ��ن ولي�س ب�ش ��كل ع�شوائي وفردي
ومزاج ��ي جع ��ل الل ��ون الربتق ��ايل ه ��و
الطاغ ��ي يف �صبغ البنايات وتغطية اكرثها
باالكوبون ��د املزرك�ش بطريق ��ة فجـَّة بعيدة
عن الذوق مم ��ا ي�شكل تلوث ��ا ب�صريا ي�سوِّ د
هوية ه ��ذه املدينة املنكوبة به ��ذه امل�شاريع
الع�شوائي ��ة عدمية الذوق وال�سبب الرئي�س
يف كل ذل ��ك ه ��و الف�س ��اد وعدم وج ��ود �آلية
حقيقي ��ة لتطوي ��ر عا�صمتن ��ا امل�سكينة التي
غطتها املزابل والأو�ساخ والإهمال.
رئي�س جلنة اخلدمات النيابية فيان دخيل"
قال ��ت لــ"امل ��دى" ان "البل ��د بحاج ��ة اىل
ت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات احلكومية و�أمانة
بغداد وم�ؤ�س�س ��ات املجتمع املدين من اجل
النهو�ض بالواقع اخلدمي يف بغداد وعموم
العراق".
"منتل ��ك املعلوم ��ات الكافي ��ة ع ��ن تطوي ��ر
�ش ��وارع بغ ��داد وم ��ن �ضمنه ��ا �ش ��ارع اب ��و
ن�ؤا� ��س ،اذ قدم ��ت االمان ��ة جمموع ��ة م ��ن
اخلرائط وال�ص ��ور والر�س ��وم لالعمال يف
ال�ش ��ارع وكل م ��ا يتعل ��ق بتط ��ور ال�ش ��ارع
و�ستق ��وم االمانة بتطوي ��ر وت�أهيل �شوارع
اخ ��رى تباع� � ًا"  ،مبينة �أن "ال�ش ��ركات التي
تتعاق ��د معه ��ا امان ��ة بغ ��داد تراع ��ي م�س�ألة
احلف ��اظ عل ��ى جمالي ��ة ال�ش ��ارع واالهتمام
باالماكن الرتاثية والقدمية ملا لها من �أهمية
كب�ي�رة م ��ع �إ�ضافة مل�س ��ات تواك ��ب التطور
احلا�صل يف ميادين البناء والعمران".
و�أك ��دت ان "كل اجلهود الت ��ي ُتبذل من قبل
املواطن يف مدينة بغداد وكل املدن االخرى
هي جهود ي�شكرون عليها اذا ما كانت ت�صب
يف امل�صلحة العامة".

طوبري تنتظر اجناز معامالت
 ،وال ادري �أيَّ عم ��ل ه ��ذا يف ظ ��ل الروتني
املم ��ل م ��ن االنتظ ��ار والت�أخ�ي�ر يف اجناز
معامالت املواطنيني "ح�سب قوله.
و�أ�ش ��ارت ال�صحفيـ َّ ��ة �أن ��وار �أك ��رم " نع ��م
موج ��ودة ه ��ذه احل ��االت يف القطاع�ي�ن
اخلا�ص واحلكومي ولك ��ن يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية �أكرث".
وت�ضيف" والق�ضي ��ة ال ميكن تعميمها �أبد ًا
على كل املوظفني فالبع�ض منهم يحرتمون
مهنته ��م م�شرية " ال ب�أ�س لو ي�أتي املوظف
اىل الدوام بوق ��ت مبكر للإفطار لكن �شرط
ان ال ي�ؤث ��ر �أو ي�أخذ م ��ن الوقت املخ�ص�ص
للعم ��ل لأن ذل ��ك �سي�ؤثر عل ��ى اقت�صاد البلد
ي�شكل �أو ب�آخر".

جلنة �إعمار ق�ضاء الزبري
ت�شكك مب�شروع جماري الق�ضاء
واملهند�س املقيم يرف�ض
الك�شف عن الت�صاميم !
 الب�صرة /ري�سان الفهد
ك�ش ��ف رئي�س جلن ��ة التطوي ��ر والإعمار يف ق�ض ��اء الزبريع ��ن رف�ض دائرة
املهند� ��س املقيم يف م�شروع جماري الزبري عن االطالع على الت�صاميم التي
مت امل�ص ��ادق عليها من قبل وزارة البلديات مل�شروع جماري الزبري الذي بد�أ
تنفيذه ..
وق ��ال املهند�س عل ��ي عزيز اخلفاجي يف بيان تلقته امل ��دى ان " ان تفا�صيل
امل�ش ��روع ال ت ��زال جمهول ��ة  ،وال�سب ��ب ان دائ ��رة املهند� ��س املقي ��م ترف�ض
تزويدن ��ا باملخطط ��ات والدرا�س ��ات الت�صميمي ��ة املتعاقد عليها م ��ع ال�شركة
املنفذة وح�سب �أوامر الوزارة .
و�أو�ض ��ح :ال ميكنن ��ا التكه ��ن بان هذا العم ��ل مطابق للعقد م ��ا مل تكن لدينا
تل ��ك الدرا�س ��ات واملخطط ��ات امل�ص ��ادق عليه ��ا من ال ��وزارة ح�ص ��را والتي
قام ��ت ال�شركة ب�أج ��راء امل�سوحات وعل ��ى �ضوئها و�ضعت �شبك ��ة الأنابيب
واقطارها.
وا�شار اخلفاجي ان وجهة نظرنا بالعمل املنجز انه مت على �ضوء اجراءات
هند�سي ��ة خاطئ ��ة ولذلك ان العمل ال�سابق مرفو� ��ض لوجود اخطاء ج�سيمة
تربر رف�ضه هند�سيا.
وتابع :ان عمر امل�شروع الت�شغيلي هو � 25سنة وهذا يعني ان يف احل�سابات
الت�صميمية ان العوامل امل�سيطرة على حتديد الأقطار بالن�سبة للأنابيب يف
املج ��اري هي احت�س ��اب كمية اال�سته�ل�اك الب�شري للم ��اء وخملفاته ال�صلبة
م�ضروب� � ًا يف ع ��دد ال ��دور ال�سكنية وكذل ��ك يف عدد ال�س ��كان وتدخل عوامل
املي ��ل و�سرع ��ة اجلريان والعم ��ر الت�شغيلي للم�شروع وغريه ��ا من العوامل
لتحدي ��د قط ��ر االنبوب وال اح ��د ي�ستطيع ان يقول �إن ه ��ذا االنبوب منا�سب
ام ال ب�سب ��ب ان هناك معادل ��ة هند�سية على كل انبوب م ��ن الت�صميم ونظرا
المتناع ال�شركة عن اعطائنا الت�صاميم فنعــد ذلك بحكم املجهول .
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نقطين شارحة
 مازن الزيدي

 الب�صرة � /سليم الوزان
ال ت �ح �ت��اج ال��م��ن��ازل ال �ع �� �ش��وائ �ي��ة في
الب�صرة الكثير من الوقت لت�شييدها� ،إذ
يكفي و�ضع �سياج من الآجر المُ�ستعمل
�أو الطين و�سقفها بالأخ�شاب ليكون لدى
المرء بيت ًا جاهز ًا لل�سكن.
والمهجرين �إلى الب�صرة
تدفق النازحين
ّ
من محافظات الجنوب والو�سط و ّلد
ع�شوائيات جديدة يطلق عليها ال�سكان
ت�سمية "الحوا�سم" وه ��ي الت�سمية
التي �أطلقها �صدام ح�سين على الحرب
الأخ�ي��رة ع��ام  ،2003حيث ا�ستخدمها
العراقيون الحق ًا لو�صف ال�س ّراق الذين
نهبوا الممتلكات العامة وامتدت الحق ًا
لت�شمل ال�ساكنين في دوائر الدولة.
�أ��س�ب��اب ن��زوح الحوا�سم �إل��ى المدينة
كثيرة ومتعددة بع�ضها يتعلق بالعثور
على عمل و�أخرى تتعلق بم�شكالت �أمنية
وطائفية في بغداد ومدن �أخرى.
وي�شكو بع�ض �أرب��اب العمل �صعوبة
التحرك في مناطق الحوا�سم ،ويقول
ال �م �ق��اول ح��ات��م المح�سن �إن �ه��م عندما
ح ��اول ��وا ال �م �ب��ا� �ش��رة بتنفيذ م�شروع
مجاري منطقة �سبخة العرب في مركز
المحافظة فوجئوا بوجود  35وحدة
�سكنية تحتل المكان حيث عجزت لجنة
التجاوزات عن حل الق�ضية.
وي�ضيف "�أبلغتنا اللجنة ب���أن علينا
ال �ت �ف��او���ض م ��ع م �م �ث��ل ع ��ن ال �ع��ائ�لات
ال��ذي �أك��د لنا �أن �ه��م محميون م��ن جهة
حزبية وع�شائرية وعدتهم بتمليك تلك
الأرا�ضي في مقابل منا�صرتهم لها ،وبعد
مفاو�ضات تو�صلنا �إل��ى اتفاق بدفع 5
ماليين دينار تعوي�ض ًا لكل عائلة".
المفاج�أة التي ظهرت بعد الجرد الأولي
للمنازل هو تزايد عدد البيوت وظهور
منازل تم ت�شييدها في ب�ضعة �أيام.
ويبرر مكي التميمي م�س�ؤول لجنة رفع
التجاوزات في محافظة الب�صرة التلك�ؤ
في عملهم بالتهديدات التي طالت معظم
موظفي لجان رفع التجاوزات قائال "�أنا
�شخ�صي ًا تعر�ضت لل�ضرب واالعتداء في
داخل داري ،كما �أن بع�ض موظفي لجان
التجاوزات يتعر�ضون للأمر ذاته".
وت���ض��م ل �ج��ان �إزال � ��ة ال��ت��ج��اوزات في
الب�صرة  35موظف ًا ،لكن عددهم ال ي�سد
الحاجة ف��ي المحافظة ف�ضال ع��ن عدم

توفر الآليات وعربات النقل والحماية
الأمنية الالزمة.
و ي�ضيف التميمي "نحن ال نملك غير
جرافة واحدة تتنقل بين مناطق الب�صرة
ال�شا�سعة لهدم دور المتجاوزين والأمر
ي �ع��ود �إل ��ى �إه �م��ال ال�ح�ك��وم��ة المحلية
�إ�ضافة �إلى عدم تعاون البلدية".
ح��وا��س��م الب�صرة يعي�شون ال�ي��وم في
مقر القيادة البحرية ال��ذي تم تدميره
ع��ام  ،2003كما �شيّد بع�ضهم المنازل
بالقرب من الخطوط الناقلة للنفط في
ّ
وتعطل بناء م�ست�شفى
ال�شعيبة غرب ًا،
تابع لجامعة الب�صرة بفعل الع�شوائيات
كما ت�أخر ر�سو بارجة منتجة للكهرباء
في ميناء المعقل لل�سبب ذاته.
عدد الع�شوائيات قفز من � 30ألف وحدة
�سكنية عام � 2010إلى � 44ألف وحدة عام
� 2012إ�ضافة �إلى � 58ألف محل وور�شة
عمل ع�شوائية بح�سب �آخ��ر ت�صريح
لمحافظ الب�صرة خلف عبد ال�صمد.
م�س�ؤول لجنة التجاوزات ال يتردد في
الت�أكيد �أن العدد ناهز � 60أل��ف وحدة

��س�ك�ن�ي��ة وي �� �ض �ي��ف "الأعداد مخيفة
والمتجاوزون ي�أخذون الماء والكهرباء
ويزاحمون �أب�ن��اء الب�صرة على فر�ص
العمل" .يقول �صباح الزبيدي ع�ضو
المجل�س البلدي في منطقة كوت الحجاج
ح �ي��ث ي �ق��ع ال �م �ت �ن��زه "ال ي�م�ك��ن �ضبط
الأمور �أبد ًا ،فقبل عام واحد تم �إح�صاء
 250عائلة �أقامت لها بيوت ًا في المكان،
لكن عند �إعادة جرد ال�سكان لدواع �أمنية
تبين �أن عدد البيوت بلغ  450بيت ًا على
الم�ساحة نف�سها ،فمع الطلب المتزايد
على ال�سكن قام �أ�صحابها ب�شطر دورهم
وبيع �أجزاء منها".
ونتيجة للتناف�س الحزبي وعدم وجود
��س�ي��ا��س��ة وا� �ض �ح��ة لمجل�س محافظة
ال �ب �� �ص��رة �إزاء و� �ض��ع � �ض��واب��ط لنقل
البطاقة التموينية للعائالت والأف��راد
م��ن المحافظات الأخ ��رى �إل��ى الب�صرة
توطدّت الع�شوائيات ونمت.
ا� �س �ت �غ�لال � �س �ك �ن��ة ال �ع �� �ش��وائ �ي��ات في
التناف�س بين الأح��زاب وك�سب والئهم
ي ��ؤك��ده ع�ل��ي ف�ل� ّي��ح ال�ك�ن�ع��ان م�س�ؤول
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العالقات في المجل�س الأعلى الإ�سالمي
قائال "حدث ا�ستغالل وا�سع وب�شع من
قبل بع�ض القوى للمتجاوزين خا�صة
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�� �س��اب�ق��ة لمجال�س
ال�م�ح��اف�ظ��ات وك��ذل��ك مجل�س النواب،
دون �أن ت��و� �ض��ع م �ع��ال �ج��ات لم�شكلة
الع�شوائيات حتى اليوم" .وتت�شارك
ملكية �أرا���ض��ي ال�ب���ص��رة �إ� �ض��اف��ة �إلى
البلدية وزارات ع��دي��دة منها الزراعة
والنفط والأوقاف �إ�ضافة �إلى الأرا�ضي
"الأميرية ـ المجمدة" والم ّالكين من
دول الخليج .في المقابل ال �أح��د يلوم
من يواجه �أ�سعار الإيجارات المرتفعة
باختيار ال�ح�ل��ول ال�م�ت��اح��ة ،فالب�صرة
لم ت�شهد م�شروع ًا �سكني ًا حقيقي ًا منذ
ثالثين عام ًا ،والعمارات ال�سكنية التي
ب��د�أ ت�شييدها ف��ي �أواخ ��ر ال�سبعينات
بقيت هياكل �إ�سمنتية بعدما �أوقفت
ال�شركات المنفذة �أعمالها عقب اندالع
الحرب مع �إيران عام .1980
فا�ضل مح�سن �أح��د ال��ذي��ن ع ��ادوا �إلى
مدينتهم الأم بعد ع�شرين عام ًا �أم�ضاها

في مدينة الرمادي غرب بغداد موظف ًا
بعقد عمل في معمل الفو�سفات بمنطقة
عكا�شات ثم في محافظة كربالء �سائق
�ستوتة ومهن �أخرى متفرقة قال :
"بعد ع��ودت��ي للب�صرة وج��دت نف�سي
و�أن ��ا ف��ي الخم�سين معي ًال لأ� �س��رة من
�أرب � ��ع ب �ن��ات ف��ي ال��م��دار���س �أب�� ��د�أ من
ال�صفر وبعد �إقامة ق�صيرة لدى �أقارب
ل ��ي ا�� �ض� �ط ��ررت ل �� �ش��راء �أح � ��د بيوت
الحوا�سم لإيواء عائلتي" .ي�ؤكد مح�سن
وهو يدخن �سيجارة رخي�صة.
وي���ض�ي��ف "لم �أت �م �ك��ن م��ن � �ش��راء بيت
فالأ�سعار مرتفعة جد ًا و�أ�صغر بيت في
منطقة الحيانية ال�شعبية يبلغ �سعره
م�ئ��ة �أل ��ف دي �ن��ار ،ك�م��ا �إن الإي� �ج ��ارات
مرتفعة و�إع��ال��ة عائلتي تتطلب مني
العمل ليل نهار".
ف� ��ؤاد ع�ب��د ال�م�ه��دي ع��ام��ل ب�ن��اء ي�سكن
هو الآخ��ر في �أح��د مجمعات الحوا�سم
ويقول "�أ�سكن مع زوجتي وطفلي في
حي الحوا�سم في الع�شار حيث ا�شتريت
البيت من �أحد الأ�شخا�ص بثمانية ماليين
دينار وو�سعته قليال ،لكن بعد �ستة �أ�شهر
داهمتنا ال�شرطة ولجنة رفع التجاوزات
وب��د�أوا ب�إطالق النار في الهواء بعدما
تطوّ ر الموقف ل�شجار وتهديدات".
و ي�ضيف لقد طلبوا منا الرحيل وقالوا
�إن الحوا�سم الأ�صليين �أي الذين تولت
لجان من المحافظة ت�سجيل �أ�سمائهم هم
وحدهم الم�شمولون بالتعوي�ض بمبلغ
خم�سة ماليين دي�ن��ار �أم��ا نحن فعلينا
الرحيل لأن الأر�ض تابعة للدولة وهناك
م�شاريع �ستقام عليها".
وي�ؤكد �أنه لن يترك المكان لأنه اليملك
م�ك��ان��ا ي��ذه��ب �إل �ي��ه "� ِّ
أف�ضل �أن يهدوا
ال�سقف على ر�أ� �س��ي فقد ا�ستدنت من
�أقاربي و�أ�صدقائي ل�شراء هذا المنزل".
�أم � ��واج ال�م�ه�ج��ري��ن وال �ن��ازح �ي��ن �إل��ى
الب�صرة رفعت �أ�سعار الأرا�ضي والبيوت
الع�شوائية حتى بلغ �سعر البيت الواحد
ب�سقف �صفيح في مركز المدينة ع�شرة
ماليين دينار ،ولم يفت داللي العقارات
الدخول في اللعبة.
وت�شبه هذه الأحياء الرمال المتحركة،
ففي بع�ض الأماكن التي جرى تعوي�ض
المتجاوزين فيها �شرط �إخ�لاء المكان
قفز ه ��ؤالء �إل��ى �أم��اك��ن �أخ��رى وكونوا
ع�شوائيات جديدة.

العراق ومعتقل ت�سفريات تكريت
�أح��د الهاربني من �سجن ت�سفريات تكريت ،يف االح��داث التي وقعت م�ؤخرا،
م��وق��وف حت��ت طائلة "� 4إرهاب" وع�م��ره ال يتعدى ال �ـ  16ربيعا ،ق��رر ت�سليم
نف�سه للحكومة املحلية لأنه اكت�شف كذبة زمالئه الفارين الذين �أكدوا له "�سقوط
النظام" .وبعد �أن اكت�شف العك�س قرر هذا الفتى التكريتي العودة لل�سجن بانتظار
�أن يحدد "النظام القائم" م�صريه .هذا ال�سلوك الفريد من نوعه يف بلد مثل العراق
يدعو الكثريين لل�شك با�صل كونه جمرما ،كما يدعو �أي�ضا للمطالبة بالتخفيف من
الأحكام الق�ضائية التي �ستطوله الحق ًا.
الفتى امل�ؤمن بالدولة قرر العودة ملعتقله ،فيما اليزال  70من زمالئه خارج ال�سجن
يلعبون لعبة "الغ�ش واالختفاء" مع القائد العام للقوات امل�سلحة الذي يفاو�ض
الكرميلني على كال�شينكوف وميغ .ال يختلف هذا ال�صبي عن غريه من املجرمني
والفا�سدين واخلارجني على القانون ،الذين يعج بهم العراق ممن يعتا�شون على
تقوي�ض دولته� ،إال ب�سرعة عودته �إىل بيت الطاعة يف وقت ال يزال غريه طليقا
يتبجح ب�سقوط النظام فع ًال وقو ًال ومن على مقاعد الربملان �أو من وراء مكاتب
احلكومة.
كم �سيا�سيا �أو وزيرا �أو رجل �أعمال يعمل ويتعامل مع "النظام" يف ال�صباح لكنهم
يخرجون عليه عند �أول فر�صة تتاح لهم ،وهم يوا�صلون هذا الدور منذ 2003
دون اخل�شية من مطاردة �أو ت�أنيب �ضمري كما ح�صل مع هذا الفتى الذي اجهل
مالب�سات اعتقاله؟ الفرق بني هذا ال�صبي والآالف من "طفيليات" الدولة العراقية
هو االعتقاد ،عن خط�أ �أو �صواب ،بهيبة الدولة و�سطوتها.
"الفتى التكريتي" �ضرب مثال لهيبة الدولة املفقودة ،والتي الميكن احل�صول
عليها ب�شراء طائرات الأف  16وال بالتعاقد على دبابات االبرامز وعجالت الهمر
الأمريكية .فهناك فرق �شا�سع وكبري بني الهيبة والقوة يف منطق بناء الدول،
ف��الأوىل (الهيبة) ترتبط با�ستقرار النظام وات�ساع رقعة �شرعيته وهي �أ�سباب
معنوية غالبا ما تكون من �أبرز �سمات الأنظمة الدميقراطية ،فيما الثانية (القوة)
فلها �صلة بامتالك و�سائل القمع ،حتى لو كانت بغطاء قانوين ،وهي �أ�سباب مادية
ت�شكل بدورها �سمات للأنظمة ال�شمولية واال�ستبدادية.
يف �ضوء ذلك ،يبدو �أن قادة العراق اجلديد وبعد ع�شرة �أعوام من التغيري يجهلون
�أولويات �إعادة بناء نظامنا اجلديد ،فهل هم ب�صدد بناء نظام ذي هيبة� ،أم نظام
ذي قوة؟ هل نحتاج لنظام ي�شرتك يف بنائه جميع مكوناته الإثنية والطائفية على
�أ�سا�س "عقد اجتماعي" يعرب عن �إرادة الكل� ،أم نبني نظام ًا يقوم على الإق�صاء ال
امل�شاركة ،وقوة ال�سالح ال ال�سالم ،والفو�ضى ال القانون؟
هذا االرتباك والتخبط يبدو جلي ًا يف طبيعة عالقات العراق امللتب�سة واملتناق�ضة
التي تربطه ببع�ض الدول والأنظمة التي ال يجمعها جامع .فمرة نعقد اتفاقيات
�إ�سرتاتيجية مع الواليات املتحدة والغرب ،وتارة نعود القهقرى لنب�ش عالقات
ميتة متعفنة م��ع �أن�ظ�م��ة لديها م�شاكل ك�ب�يرة م��ع املع�سكر ال �ث��اين ،ك�سوريا
و�إيران،و�أخريا رو�سيا التي يزورها رئي�س حكومتنا يف الوقت احلا�ضر.
م�ؤ�شر �آخر على تخبط نظامنا اجلديد هو موقفه من احلريات التي ن�ص عليها
الد�ستور .ففيما يعلن االلتزام بالقانون �إال انه يتم االلتفاف عليه عرب ت�شريعات
ف�ضفا�ضة ومبهمة تقبل الت�أويل والت�أويل امل�ضاد ،كما ح�صل يف قانون االنتخابات
وقانون حماية ال�صحفيني وغري ذلك.
للأ�سف فان �سا�سة العراق على اختالف توجهاتهم يجدون متعة كبرية للعمل يف
ظل هكذا "نظام ملتب�س" يوفر لهم �أ�سباب الت�سلط والنفوذ والإثراء على ح�ساب
�سمعة البلد ومكانته الدولية والإقليمية.
بعد ع�شرة �أع��وام من التغيري ال يزال العراق موقوفا يف "�سجن ت�سفريات" ،مل
ي�ستطع اخلروج منه وحتديد بو�صلته اجلديدة .ما زال عراق ما بعد �صدام ح�سني
يقف حائرا و�سط مفرتق طرق الهيبة /الدميقراطية ،والقوة /اال�ستبداد بانتظار
من يح�سم له �أمره �إما بالعودة �إىل القمقم �أو االنطالق يف ف�ضاء العامل احلر.

ال��ع�����ص��اب��ة ال��ب��ول��ن��دي��ة ت��خ��ي��ف م��ك��ات��ب ال�����ص�يرف��ة يف ك��رب�لاء
 كربالء  /حممد حميد ال�صواف
بد�أت �أم حممود بال�صراخ والبكاء حينما �أخربها
�أح ��د العاملني يف مكاتب ال�صريفة �أن العملة
البولندية التي بحوزتها م��ن "الزلوتي" كانت
م ��زورة و�أن �ه��ا وق�ع��ت �ضحية لإح ��دى ع�صابات
الن�صب واالحتيال .املر�أة امل�سكينة خ�سرت �أكرث
من خم�سة ماليني دينار عراقي قبل �أن يتم القب�ض
على الع�صابة املذكورة م�ؤخر ًا �إثر احتيالها على
الكثريين من املواطنني ومكاتب ال�صريفة.
و�أم حممود ه��ي �سيدة �أع�م��ال تتاجر بالألب�سة
امل�ستعملة يف مدينة كربالء ،و�سبق لها �أن قامت
بعدة �صفقات مربحة يف تبادل وت�صريف العملة
الأجنبية مع بع�ض ال�سياح ،حتى قامت ع�صابة من
ثالثة �أ�شخا�ص باالحتيال عليها و�سلبها �أموالها
بطريقة ال تخلو من الدهاء.
وتقول "غالبا ما كنت �أق��وم با�ستبدال العمالت
الأجنبية للوافدين �إىل ك��رب�لاء م��ن اخلليجيني
والإيرانيني للح�صول على الربح بفارق العملة
التي كنت �أ�ستبدلها ب�سعر �أقل من �سعر ال�صرف
يف البنوك ومكاتب ال�صريفة".
فال�سياح غ��ال�ب� ًا م��ا ي�ضطرون �إىل ال�ل�ج��وء �إىل

�أ�صحاب املحال وبع�ض الباعة اجلوالني لت�صريف
عملتهم بقيمة �أق��ل م��ن قيمتها خ�صو�ص ًا عندما
تكون مكاتب ال�صريفة مغلقة �أثناء العُطل �أو يف
ا�سرتاحة الظهرية .وراجت لعدة �أ�شهر يف �أ�سواق
ك��رب�لاء ن�شاطات م��ا ي�سمى ب�ـ "ع�صابة العملة
البولندية" حتى بلغ الأم��ر �إىل �إ��ص��دار مديرية
ال�شرطة حتذيرات للمواطنني ومكاتب ال�صريفة
م��ن م�غ�ب��ة ال���س�ق��وط �ضحية ل�ع�م�ل�ي��ات الن�صب
واالحتيال التي قامت بها تلك الع�صابة� .أم حممود
تروي تفا�صيل ما حدث لها مع الع�صابة البولندية
بالقول "كان احد �أف��راد الع�صابة يرتدي مالب�س
خليجية ويتكلم ب��ذات اللهجة ،وي� ّدع��ي �أن لديه
�أم��وا ًال يروم توزيعها على الفقراء ،وكان يبحث
يف ال�سوق عن �شخ�ص يبادل معه عملة بولندية
ب�أخرى عراقية مدعي ًا �أن جميع مكاتب ال�صريفة
�أغ�ل�ق��ت �أب��واب�ه��ا ظهر ًا" .وت ��ؤك��د �أم حم�م��ود �أن
ظاهرة تفريق الأموال على الفقراء من قبل الزوار
الأجانب م�ألوفة جد ًا يف كربالء وهو ما�أبعد ال�شك
عن الرجل وت�ضيف "دفعتني الرغبة يف الربح �إىل
املبادرة بعر�ض ا�ستبدال �أمواله ،و�أثناء حديثي
مع حامل العمالت البولندية �شاركنا احلديث �أحد
امل��ارة وقال �إن فئة  100زلوتي بولندي ت�ساوي

� 260أل��ف دي�ن��ار ع��راق��ي مدعي ًا �أن��ه ي�ع��رف �أحد
ال�صرافني".
ومل يدر يف ذهن �أم حممود �أثناء حديثها مع الغرباء
�أنها �ستكون �ضحية لع�صابة ن�صب واحتيال و�أن
ي�ك��ون �سائق التاك�سي ال��ذي ا�صطحبها برفقة
ال�شخ�صني الآخ��ري��ن ه��و ��ش��ري��ك ث��ال��ث يف تلك
الع�صابة .وتقول ا�ستوقف املنتحل �سيارة �أجرة
وا�ستف�سرنا عن قيمة الأموال البولندية بالقرب من
مكاتب ال�صريفة ،حيث يتواجد بع�ض امل�ضاربني
بالعملة" .وت�ضيف" ،ك َّلف ال�شخ�ص املنتحل
�سائق ال���س�ي��ارة باال�ستف�سار ع��ن قيمة العملة
البولندية ليعود م�ؤكدا �أن الورقة الواحدة منها
ت�ساوي (� )260ألف دينار ما�أ�شعرين باالطمئنان
فا�ستبدلت العمالت البولندية فاقدة القيمة مببلغ
خم�سة ماليني وخم�سني �ألف دينار".
بع�ض مكاتب ال�صريفة تعر�ضت للخداع �أي�ضاً
على يد تلك الع�صابة املحرتفة روى تفا�صيلها لـ
"نقا�ش" �أحد ال�صيارفة وقال "ا�ستقبلت رج ًال
طويل القامة ويرتدي بدلة عمل ملوثة بالدهان
عار�ض ًا ا�ستبدال ( 1000زلوتي) مدعي ًا �أنه يعمل
يف �إحدى ال�شركات البولندية يف كربالء".
ويتابع ال�صرييف جواد الزيدي "ان�صرف عني ومل

نتفق على البدل النقدي ،ليعود �شخ�ص �آخر بعد
منت�صف النهار لنف�س الغاية التي �أتى بها �صاحبه
مدعي ًا ان��ه يعمل يف نف�س ال�شركة التي ذكرها
الأول" .وي�ؤكد الزيدي �أنه قام بتبديل املبلغ بعد
مناق�شة طويلة مع املحتال بعدما ات�صل مبكتب
�صريفة يف بغداد ملعرفة القيمة النقدية للعملة.
وي�ضيف "قمت ب�إح�صاء املبلغ بجهاز ك�شف العملة
واث�ب��ت �أن�ه��ا غ�ير م ��زورة ،لكن وللأ�سف اجلهاز
يك�شف العملة املزورة فقط ولي�ست ال�ساقطة نقدي ًا
فلم �أدرك ذلك �إال بعد عدة �أيام".
�شرطة كربالء التي �ألقت القب�ض على الع�صابة
املذكورة خالل قيامها مبحاولة احتيال جديدة،
�أك� ��دت يف حتقيقاتها �أن ال �ع �م�لات امل�ضبوطة
بحوزة الع�صابة غري مزورة� ،إال �أنها �ساقطة نقدي ًا
منذ ��س�ن��وات ،حيث قامت ال�سلطات البولندية
با�ستبدالها بفئات نقدية جديدة.
وعلى �إثر تزايد عمليات ال�سرقة واالحتيال �ألزمت
ال�شرطة �أ�صحاب مكاتب ال�صريفة باتخاذ �إجراءات
�أمنية م�شددة كن�صب الكامريات وعدم التعامل مع
الأجانب �أو الغرباء جمهويل حمل الإقامة.
العاملني يف مكاتب ال�صريفة �أك��دوا لـ "نقا�ش"
خوفهم م��ن التعامل م��ع ال��واف��دي��ن الأج��ان��ب �إىل

املدينة ،م�ؤكدين وقوع بع�ضهم �ضحايا لعمليات
�سرقة واحتيال حمرتفة �إىل جانب انت�شار الكثري
من العمالت املزيفة يف الأ�سواق.
وي�ق��ول ال�صرييف يا�سر ع�ل��وان �إن "�أعداد ًا من
املحتالني والل�صو�ص الأجانب يفدون �إىل كربالء
بحجة زيارة العتبات املقد�سة ،م�ستغلني احرتام
النا�س لهم لتحقيق م�آربهم" .وي�ؤكد "تعر�ضت
ب�شكل م�ستمر �إىل خ�سائر مادية على يد بع�ض
الإي��ران��ي�ي�ن ال��ذي��ن ي �ح�ترف��ون ط ��رق وم �ه��ارات
يف ال�سرقة ال يعرفها �أب��رز ال�سراق واملحتالني
العراقيني" .وي�ضيف "قام حمتال �إيراين اجلن�سية
ب�سرقة ( )3600دوالر مني بلمح الب�صر وبطريقة
بهلوانية عجيبة ،مل ت�ستغرق ��س��وى حلظات
حيث ج��رت �أثناء قيام املحتال بعدِ مبلغ ع�شرة
�آالف دوالر على �أ�سا�س مقاي�ضتها مببلغ مليوين
ويرجح علوان �أن املحتال
ري��ال كانت بحوزتهِ .
الإيراين قام �أثناء عده للمبلغ ب�إخفاء بع�ضه يف ك َم
قمي�صه ،م�ؤكد ًا �أنه مل يحرك يديه من فوق الطاولة
�أثناء فح�صه للمبلغ" .وح�سب علوان ف�شلت جميع
جهوده يف العثور على املحتال على الرغم من
تفقده جميع ن��زالء فنادق املدينة التي ا�ستمرت
على مدار (� )48ساعة ح�سب قوله .مفارز اجلرمية

االقت�صادية �سبق و�أعلنت عن �إلقائها القب�ض على
جمموعات �أجنبية حت�ترف االحتيال وال�سرقة،
حيث ك�شف املقدم �أحمد عمران مدير �إعالم قيادة
�شرطة كربالء عن مت ُّكن الأجهزة الأمنية من �إلقاء
القب�ض على ثالثة �أ�شخا�ص يحملون اجلن�سية
الرتكية متلب�سني بجرم االحتيال على �أ�صحاب
مكاتب ال�صريفة و�ضبط مبالغ نقدية كبرية من
عملة الدوالر الأمريكي بحوزة املتهمني".
ويعد حتدي ك�شف العمالت املزيفة هاج�س ًا ي�ؤرق
معظم ال�صيارفة يف مدينة كربالء بعد تدفق الكثري
من العمالت على املدينة وتعر�ض بع�ضهم خل�سائر
م��ادي��ة ك�ب�يرة ب�سببها .وي��رى ال���ص�يريف حممد
فا�ضل �إن هذا الأمر ت�سبب يف خ�سائر مادية كبرية
و�إرب���اك حل��رك��ة امل��ال بعد ع��زوف معظم مكاتب
ال�صريفة عن �إبرام �صفقات اال�ستبدال النقدي مع
الأ�شخا�ص الغرباء" .التزوير مل يعد يقت�صر على
فئة نقدية واح��دة بل ب��ات ي�شمل فئات متنوعة،
وب��ات علينا التمييز ب�ين ال�ع�م�لات امل ��زورة عن
�سواها بالإ�ضافة �إىل العمالت ال�ساقطة نقديا ،مما
جعلنا خرباء يف اقت�صاديات الكثري من البلدان"
ي�ضيف �ساخر ًا.
عن نقا�ش ويكلي

�شركة نفط ال�شمال� /شركة عامة /كركوك

جمهورية العراق /رئا�سة جمل�س الوزراء
ديوان الوقف ال�شيعي  -ق�سم العقود احلكومية

تعلن شركة نفط الشمال /شركة عامة /كركوك عن اجراء املناقصة املرقمة (م.ش/1238 /2012 /2
أستثماري) واخلاصة بـ(انشاء خزان ماء ( )2Aسعة ()5000م 2في محطة حقن املاء /الزاب -محافظة
كركوك).
يرجى من الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاله من مقاولي اعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية
والكيمياوية والهندسة املدنية املصنفني من الدرجة الثامنة فما فوق والنافذة هوياتهم مراجعة قسم
العقود /عرفة /كركوك هم أو وكالئهم اخملولون عن طريق دوائر كتاب العدول للحصول على قرص ()CD
املدون فيها أوراق املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )400،000/-اربعمائة ألف دينار غير قابل للرد ،مع ضرورة قيام
الشركات املقاولة بارفاق شهادة التأسيس مع هوية تصنيف عند االشتراك ،ويقدم املشارك كتابا ً من
الهيئة العامة للضرائب يؤيد فيه ايفائه بالتزاماته جتاهها ومعنونا الى شركة نفط الشمال (النسخة
االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية ،وتقدمي تأمينات أولية بنسبة ( )%1من مبلغ العطاء وتكون
إما على شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي
عدا مصارف (الوركاء لالستثمار ،البصرة الدولي ،البالد االسالمي) ،وتودع العطاءات في صندوق العطاءات
رقم ( )1اخلاص باملقاوالت الكائن في استعالمات دوائر عرفة /كركوك وسيكون انعقاد املؤمتر اخلاص
باالجابة عن استفسارات املشاركني في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم األربعاء املوافق 2012/10/24
في مقر الدراسات والتصاميم ،علما بأن آخر موعد لتقدمي العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً من يوم األربعاء املوافق  2012/11/7وعلى املشارك في املناقصة تقدمي كامل املستمسكات
املطلوبة عند تقدمي عطائه واستكمالها خالل ( )15يوم وحسب التعليمات النافذة وبعكسه يهمل
العطاء ،ويتحمل من حتال عليه املناقصة أجور نشر االعالن ويلتزم باستكمال اجراءات التعاقد خالل
( )14يوما ً من تاريخ اعالن االحالة ،وللمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكتروني ()www.noc.gov.oil.iq
(صفحة املشاريع .املناقصات احمللية -املناقصات احمللية املعلنة).

يعلن ديوان الوقف الشيعي /قسم العقود احلكومية عن اجراء املناقصة اخلاصة بـ(صيانة وتأهيل جامع ولي اهلل األعظم (ع)) في محافظة (الديوانية)
فعلى الشركات واملقاولني الراغبني في التقدمي من ذوي اخلبرة واالختصاص واملؤهلني وفق الشروط أدناه وممن يحملون هوية التصنيف ال تقل عن الدرجة
(الثامنة) التي تؤهلهم لالشتراك باملناقصة سارية املفعول وصادرة من وزارة التخطيط (أصلية) مراجعة مقر قسم العقود احلكومية في الكاظمية
املقدسة لتسلم وثائق االشتراك باملناقصة مقابل مبلغ قدره ( )50،000خمسون ألف دينار غير قابلة للرد وتقدمي عطاءاتهم في أغلفة مغلقة ومختومة
(ومدرج عليها رقم املناقصة واسم العمل) الى سكرتير جلنة فتح العطاءات في ديوان الوقف الشيعي في بغداد (باب املعظم) وسيكون آخر موعد
لقبول العطاءات لغاية الساعة الثانية عشر ظهر يوم (االثنني) املوافق ( 2012/11/5على ان تكون مدة نفاذية العطاء بضمنها التأمينات األولية ال تقل عن
ثالثة أشهر) ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن ومراجعة شعبة التعاقدات البرام العقد وخالل أربعة عشر يوما ً من تاريخ االحالة.
الشروط واملستمسكات والوثائق املطلوبة:
 .1تأمينات أولية قدرها ( )%1مبوجب صك مصدق او خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء.
 .2كتاب براءة ذمة نافذة من الضريبة.
 .3حتديد مدة تنفيذ العمل.
 .4هوية احتاد املقاولني مجددة (أصلية أو مصورة) أو هوية تصنيف الشركات صادرة من وزارة التخطيط على ان تكون الهوية (خضراء اللون) معتمدة
وسارية املفعول عند االحالة وتوقيع العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط.
 .5وصل شراء الكشف التخميني (النسخة األصلية).
 .6شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة مهنة للمقاولني.
 .7تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي رقما ً وكتابة وأن يوقع على جميع مستندات العطاء ومختومة بختم املقاول ومدون فيه اجملموع النهائي
للعطاء رقما ً وكتابة.
 .8تخضع املقاولة املنبثقة عن هذه املناقصة للتعليمات اخلاصة بتنفيذ العقود احلكومية النافذة والشروط العامة للمقاوالت املدنية والكهربائية.
 .9تقدمي حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني آلخر سنة مالية بالنسبة للشركات.
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في الحدث
 حازم مبي�ضني

حكومة ر�شيقة بنكهة نيابية
مل يك ��ن مفاجئ ًا �أن يلج�أ العاه ��ل الأردين� ,إىل واحد من �أع�ضاء جمل�س
الن ��واب املنح ��ل قبل موع ��ده ,بنا ًء عل ��ى املطالب ال�شعبي ��ة بحله ل�سوء
�أدائ ��ه ,لت�شكي ��ل احلكوم ��ة التي �ستدي ��ر العملية االنتخابي ��ة ,فاملراقب
ي�ستطي ��ع �أن يلح ��ظ �أن الرئي�س اجلديد الدكتور عب ��د الله الن�سور ,هو
من عظام رقبة النظام ,رغم اتخاذه مواقف م�ضادة لآخر �أربع حكومات
ق�ص�ي�رة الأج ��ل ,ت�شكلت خ�ل�ال العام�ي�ن املا�ضي�ي�ن ,فقد �شغ ��ل الرجل
خ�ل�ال حياته ال�سيا�سية املمتدة لأكرث من ثالثني عام ًا املن�صب الوزاري
لأك�ث�ر من م ��رة ,وكان ع�ضو ًا يف جمل�س الأعي ��ان تركه ليرت�شح للمقعد
النياب ��ي ,كما توىل �إدارة العديد من الدوائر الهامة ,حيث �أثبت جناحه
يف تطويرها �إىل الأف�ضل.
الن�س ��ور البال ��غ من العم ��ر  73عام ًا ا�ستع ��ان بعدد حمدود م ��ن �أع�ضاء
احلكومة امل�ستقيلة ,و�أ�ضاف �إليهم � ً
أربعة جدد ًا يحظون بن�سب متفاوتة
م ��ن الر�ض ��ا ال�شعبي ,منه ��م نائبه ووزي ��ر داخليت ��ه الأكادميي املحرتم
عو� ��ض خليف ��ات الذي مت ت ��داول ا�سمه عديد امل ��رات لري�أ�س احلكومة,
واثنان من النواب امل�صروفني� ,أحدهما الي�ساري ب�سام حدادين العابر
للمجال� ��س النيابية ,وامل�ستمر ع�ضوا فيه ��ا منذ العام  ,1989والدكتور
ن�ض ��ال مر�ضي القطام�ي�ن الذي �أدى دور ًا متمي ��زا يف املجل�س النيابي,
والع�ي�ن حامت احلل ��واين الق ��ادم �إىل ال�سيا�سة من بواب ��ة غرفة جتارة
و�صناع ��ة عم ��ان ,وفيما ع ��دا ه�ؤالء ف� ��إن الرئي� ��س اجلدي ��د ورث بقية
وزرائه من احلكومة ال�سابقة.
الرئي� ��س الذي يبال ��غ يف �صرف الوع ��ود بانتخابات نيابي ��ة نزيهة بد�أ
ن�شاط ��ه مبغازل ��ة الإخ ��وان امل�سلمني عله ��م ي�شارك ��ون يف االنتخابات
ووع ��د بتمديد ف�ت�رة الت�سجيل له ��ا �إن �أمل ��ح الإخ ��وان للم�شاركة ,وهو
هن ��ا وق ��ع " الن ��دري �إن كان ذل ��ك مق�ص ��ود ًا " يف مط ��ب ثنائي ��ة الدولة
والإخ ��وان ,ملغي ًا جممل معار�ضي القانون االنتخابي املقاطعني ,وهذا
ف� ��أل �سيئ ,كم ��ا �أنه �ألقى بالكرة بني قدمي املل ��ك ,حني ربط الإفراج عن
معتقلي احلركات ال�شعبية مبكرمة ملكية ,ويف هذه كان ذكي ًا حني �أراد
من ��ح امللك هذا احل ��ق ,وكان ب�إمكانه ت�سجيل ه ��ذا املو�ضوع يف �سجل
�إجنازات ��ه ,لكن العارفني طبيع ��ة �شخ�صية الدكت ��ور الن�سور يتوقعون
منه الكثري من هذه احلركات.
نح ��ن �إذ ًا �أمام حكوم ��ة ر�شيقة النحتاج لأكرث منها ع ��دد ًا ,وهي مطعمة
بنكه ��ة نيابي ��ة رغم ح ��ل جمل�س الن ��واب ,ولعل الهدف من ه ��ذه النكهة
ه ��و �إعادة الثقة بالعمل النيابي ,بع ��د جتارب قا�سية ,جرى فيها تزوير
الإرادة ال�شعبي ��ة ,ب�إي�صال فا�سدي ��ن �إىل جمل�س النواب� ,أفقدوه هيبته
ووظيفت ��ه ودوره الرقابي والت�شريعي ,وظل ��وا يلهثون وراء املكا�سب
واالمتي ��ازات ,وهم على ا�ستعداد " للب�ص ��م " على كل ما تطلبه ال�سلطة
التنفيذية لقاء ذلك ,ومع ��روف �أن الرئي�س اجلديد والوزيرين النائبني
�سابق� � ًا ,مل يكونوا يف عداد املح�سوبني على الف�ساد والفا�سدين ,واملهم
�أن يتمكن الن�سور من تطبيق مداخالته �أيام كان نائب ًا ,ب�ضرورة تطبيق
الوالي ��ة العامة للحكومة ,وعدم حتويلها �إىل �إدارة تتلقى تعليماتها من
الأجهزة الأمنية.
ه ��ل ميك ��ن اعتب ��ار جترب ��ة حكومة الن�س ��ور " بروف ��ة " مل ��ا �سيليها من
احلكوم ��ات ,ذل ��ك ما ي�أمل ��ه النا�س ,وه ��م ينادون بحكوم ��ات التخ�ضع
مل ��زاج غري املزاج ال�شعبي ,وهو مزاج يع ��رف �إىل �أين تقوده بو�صلته,
وال يع�ت�رف بغ�ي�ر م�صلح ��ة الوطن وي�ضعه ��ا فوق كل اعتب ��ار ,ويدرك
متام� � ًا �أن زم ��ن ت�شكي ��ل احلكوم ��ات يف �صالون ��ات ال�سا�س ��ة املغلق ��ة
واملنغلق ��ة قد وىل .و�أن القادم من الأيام يجب �أن ي�شهد تطورا ملخ�صه
�أن احلكوم ��ات تت�ش ��كل يف ال�شم� ��س ,وحت ��ت �أع�ي�ن املواطن�ي�ن ووفق
�إرادتهم وم�شيئتهم.

جثة ملقاة خارج م�ست�شفى يف مدينة حلب (ا.ف.ب)

هجوم للمعار�ضة ي�سفر عن مقتل  14من جنود اجلي�ش ال�سوري
 دم�شق BBC /
ق ��ال املر�صد ال�س ��وري حلقوق الإن�س ��ان املعار�ض
ومقره بريطانيا يوم اجلمعة �إن عدد قتلى القوات
النظامية �إثر هجوم �شنته املعار�ضة يف قرية خربا
مبحافظة درعا قد ارتفع �إىل �أربعة ع�شر.
و�أ�ض ��اف املر�صد �إن الهجوم �أ�سفر �أي�ضا عن مقتل
�ست ��ة مقاتلني.م ��ن جه ��ة ثانية قال �أطب ��اء يف احد
م�ست�شفي ��ات حلب �إن الطائرات احلربية ال�سورية
ق�صف ��ت م�ست�شفاه ��م عمدا اثنتي ع�ش ��رة مرة على
الأق ��ل .وحت ��دث مرا�س ��ل ب ��ي ب ��ي �سي ال ��ذي زار
امل�ست�شفى عن م�شاه ��د الفو�ضى والنق�ص ال�شديد
يف الإمكان ��ات الب�شرية واملادي ��ة الالزمة للتعامل
مع عدد هائل من امل�صابني واملحت�ضرين.
وميدانيا تفيد الأنباء الواردة من �سوريا با�ستمرار
املواجه ��ات ب�ي�ن الق ��وات احلكومي ��ة واملعار�ض ��ة
امل�سلحة يف مدن من بينها مدينتا حم�ص وحلب.
وقال املر�ص ��د ال�سوري حلقوق الإن�س ��ان �إن �أكرث
م ��ن مئت�ي�ن و�ست�ي�ن �سوري ��ا قتل ��وا اخلمي�س ،يف

املواجهات التي وقعت �أم�س.
"ه ��ذه لي�س ��ت �أ�سلح ��ة� .إذا ا�صطح ��ب �شخ�ص ما
جه ��از مذياع مع ��ه �إىل داخ ��ل طائ ��رة ومل ي�شغله،
فه ��ل �سي�ش ��كل ذل ��ك خط ��را عل ��ى �سالم ��ة الطائرة
وركابها؟"
وق ��د دعت املعار�ضة ال�سوري ��ة �إىل التظاهر اليوم
بع ��د �صالة اجلمع ��ة حتت �شعار "�أح ��رار ال�ساحل
ي�صنعون الن�صر".
وكان املر�ص ��د ق ��د �أعل ��ن �أن اخلمي� ��س كان واحدا
من �أك�ث�ر �أيام االنتفا�ض ��ة ال�سوري ��ة دموية حيث
قت ��ل فيه �أكرث من � 240شخ�صا يف �أنحاء �شتى من
البالد ب�ضمنهم  92ع�سكريا و 67معار�ضا م�سلحا
و 81مدنيا.و�أ�ض ��اف �إن  36من اجلنود قتلوا يف
حمافظة ادلب.
"كاذب"
على �صعيد �آخر ،اتهمت احلكومة ال�سورية رئي�س
ال ��وزراء الرتك ��ي رجب طي ��ب �أردوغ ��ان بالكذب،
عل ��ى خلفي ��ة ت�صريحات قال فيه ��ا �إن بالده عرثت
عل ��ى معدات ع�سكري ��ة وذخائر على م�ت�ن الطائرة

ال�سوري ��ة الت ��ي �أجربتها ال�سلط ��ات الرتكية �أم�س
على الهبوط يف �أنقرة.
وحت ��دت اخلارجي ��ة ال�سورية �أردوغ ��ان �أن يظهر
تل ��ك املع ��دات التي قال �إن ��ه عُرث عليها بع ��د �إجبار
الطائ ��رة على الهبوط خالل رحلة من مو�سكو �إىل
دم�شق.وو�صف ��ت م�ص ��ادر ر�سمي ��ة �سوري ��ة �إن ما
جرى لي�س �إال عملية قر�صنة.
طائ ��رة �سوري ��ة جت�ب�ر عل ��ى الهب ��وط بالقوة يف
تركيا .ال�سوري ��ون يتهمون الأتراك "بالقر�صنة".
تقارير تفي ��د ب�أن اجلي�ش الرتك ��ي و�ضع يف حالة
ت�أهب ق�صوى.
ي�أت ��ي كل ذل ��ك عق ��ب �أ�سبوع �شه ��د ق�صف ��ا مدفعيا
متقطع ��ا عرب احلدود ،حي ��ث رد الأتراك بقوة على
قذائ ��ف �سوري ��ة يبدو انها عربت احل ��دود بطريق
اخلط� ��أ .و�صاح ��ب ذل ��ك ت�صعي ��د يف اخلطاب بني
البلدين.
تقول تركيا �إنها �إمنا ت�صرفت لفر�ض احلظر الذي
فر�ضت على توريد ال�سالح �إىل �سوريا.
وكان امل�س�ؤول ��ون الأت ��راك قد د�أب ��وا على تفتي�ش

مر�سي يقيل النائب العام ..والأخري يتم�سك باملن�صب
 القاهرة  /وكاالت
�أق ��ال الرئي�س امل�ص ��ري ،حممد مر�سي،
اخلمي� ��س ،النائ ��ب الع ��ام ،عبداملجي ��د
حممود ،من من�صب ��ه وعينه �سف ً
ريا يف
الفاتيكان.
ومن جانبه� ،أعل ��ن النائب العام ،م�ساء
اخلمي� ��س� ،أن ��ه "ب ��اق" يف من�صب ��ه،
م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن قان ��ون ال�سلط ��ة
الق�ضائي ��ة ال يجي ��ز عزل ��ه �أو �إقالته من
من�صبه بق ��رار من ال�سلط ��ة التنفيذية.
وق ��ال النائ ��ب الع ��ام ،يف ت�صري ��ح
مقت�ضب لل�صحافي�ي�ن "�أنا باق يف �أداء
عملي طبق ًا لقانون ال�سلطة الق�ضائية"،
ال ��ذي ال يجي ��ز �إقالت ��ه �أو عزل ��ه بق ��رار
جمه ��وري ،عل ��ى ح ��د تعبريه.وج ��اء
ق ��رار مر�س ��ي لتهدئ ��ة غ�ض ��ب ال ��ر�أي
العام �إث ��ر احلكم الذي �أ�صدرته حمكمة
اال�ستئن ��اف بالقاه ��رة بتربئ ��ة جمي ��ع
املتهمني الأربع ��ة والع�شرين يف ق�ضية
موقع ��ة اجلمل والت ��ي نظرتها املحكمة
يف  25جل�سة بداية من �سبتمرب�/أيلول
من العام املا�ضي.
وج ��اء على ر�أ�س املتهمني الذين ب ّر�أتهم
املحكمة ،الدكت ��ور فتحي �سرور رئي�س
جمل� ��س ال�شع ��ب ال�ساب ��ق ،و�صف ��وت
ال�شري ��ف رئي� ��س جمل� ��س ال�ش ��ورى
ال�سابق ،ورجال الأعمال �إبراهيم كامل

وحممد �أبوالعينني.
وقال الدكت ��ور �أحمد عبدالعاطي ،مدير
مكتب رئي�س اجلمهوري ��ة� ،إن الرئي�س
حمم ��د مر�س ��ي �أ�ص ��در ق ��رار ًا بتعي�ي�ن
الدكت ��ور عبداملجي ��د حمم ��ود النائ ��ب
العام �سف ً
ريا مل�صر بالفاتيكان ،و�إبعاده
عن من�صب النائب العام ،على �أن يقوم
�أح ��د م�ساع ��دي النائ ��ب الع ��ام مبه ��ام
املن�صب حلني تعيني نائب عام جديد.
ورد ًا عل ��ى �س� ��ؤال لـ"بواب ��ة الأه ��رام"
�أثن ��اء امل�ؤمت ��ر ال�صح ��ايف ال ��ذي عق ��د
بالرئا�س ��ة ،ح ��ول م ��ا �إذا كان الق ��رار
مرتبط� � ًا ب�ش ��كل مبا�شر بحك ��م الرباءة
ال�صادر يف ق�ضية موقعة اجلمل �أم�س،
ق ��ال عبدالعاط ��ي �إن امل�شه ��د الع ��ام يف
م�ص ��ر مت�شابك وال ميكن ف�صل �أي جزء
من ��ه عن بع�ضه ،ومن ثم فال ميكن لأحد
�أن يق ��ول �إن الق ��رار ال عالقة له بق�ضية
موقعة اجلمل.
وح ��ول �أن النياب ��ة العام ��ة لي�س ��ت هي
َم ��نْ قامت بالتحقي ��ق يف ق�ضية موقعة
اجلمل على وجه اخل�صو�ص ،قال مدير
مكت ��ب الرئي�س �إن هذا الق ��رار يخ�ضع
لتقدي ��ر الرئي�س مل ��ا تقت�ضي ��ه م�صلحة
البالد وحتقيق �أهداف املرحلة.
وكان ��ت الق ��وى الثوري ��ة واملعار�ض ��ة
يف م�ص ��ر تطال ��ب ب�إقالة النائ ��ب العام
عبداملجي ��د حمم ��ود من ��ذ ع ��دة �شه ��ور

متهم ��ة �إياه ب�أنه مل يق ��دم ملفات مقنعة
للق�ض ��اء م ��ا �ساه ��م يف تربئة ع ��دد من
املتهمني يف عدة ق�ضايا قتل متظاهرين
�أثن ��اء ث ��ورة  25يناير من ع ��ام 2011
وما بعدها.
يق ��ول الفقي ��ه القانوين به ��اء �أبو �شقة
ق ��ال لـ"العربي ��ة نت" �إن ق ��رار الرئي�س
مر�س ��ي بتعيني النائب الع ��ام �سفريا ال
يعترب عزال قانونيا لأن الرئي�س ال ميلك
وفق القانون عزل ��ه ،حيث يكفل قانون
ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة احل�صان ��ة له ��ذه
ال�سلط ��ة من الع ��زل ،ولكن ه ��ذا القرار
يعت�ب�ر ق ��رارا �سيا�سي ��ا ،للمواءمة بني
احلال ��ة الثوري ��ة يف ال�ش ��ارع امل�صري
وب�ي�ن القان ��ون ،حي ��ث تته ��م الق ��وى
الثوري ��ة النائ ��ب الع ��ام بالتق�صري يف
جمع �أدلة ق�ضايا قتل املتظاهرين.
وق ��ال �أب ��و �شق ��ة �إن النياب ��ة العامة مل
حتق ��ق يف ق�ضية موقع ��ة اجلمل ولكن
الذي حقق فيها ق�ض ��اة حتقيق انتدبهم
وزي ��ر العدل الأ�سبق وه ��م �أعلى درجة
من النيابة العامة.
ويف �أول تعلي ��ق ل ��ه بعد حك ��م الرباءة
ال ��ذي �صدر ل�صال ��ح املتهمني يف ق�ضية
قت ��ل املتظاهرين يوم ��ي  2و 3فرباير/
�شباط ع ��ام  2011فيما ع ��رف مبوقعة
اجلم ��ل ،ق ��ال الرئي�س امل�ص ��ري حممد
مر�س ��ي يف تدوين ��ة ل ��ه عل ��ى موق ��ع

التوا�ص ��ل االجتماعي "تويرت"" :دماء
ال�شهداء دين يف رقبتي.
وكان ��ت الق ��وى الثوري ��ة وال�سيا�سية
قد طالب ��ت منذ �صدور احلكم الأربعاء
ب�إع ��ادة املحاكم ��ات يف ق�ضاي ��ا قت ��ل
املتظاهرين .من جانب �آخر �أعلن ق�ضاة
م�ص ��ر رف�ضه ��م ق ��رار الرئي� ��س حمم ��د
مر�س ��ي ب�إقالة النائب الع ��ام ،امل�ست�شار
عبداملجي ��د حمم ��ود ،ال ��ذي �أك ��د ع ��دم
تقدمه با�ستقالته ،و�أنه م�ستمر يف �أداء
عمل ��ه طبق ًا لقانون ال�سلط ��ة الق�ضائية،
يف وق ��ت اعت�ب�ر فيه �أح ��د امل�ست�شارين
القانوني�ي�ن للرئي�س مر�س ��ي �أن النائب
العام "املُقال" ت ��رك من�صبه "ا�ستجابة
للإرادة ال�شعبية".

و�أكد امل�ست�شار �أحمد الزند رئي�س نادي
الق�ض ��اة خ�ل�ال اجتماع ط ��ارئ ملجل�س
�إدارة الن ��ادي �" ،أن ق�ضاة م�صر جميعا
وم ��ن قبله ��م �شع ��ب م�ص ��ر متم�سك ��ون
ببق ��اء امل�ست�ش ��ار الدكت ��ور عبداملجي ��د
حمم ��ود النائب العام يف من�صبه �إعالء
ل�سي ��ادة حك ��م القان ��ون وملب ��د�أ الف�صل
بني ال�سلط ��ات وتفعيال لقانون ال�سلطة
الق�ضائية ال ��ذي يح�ص ��ن النائب العام
من العزل من من�صبه".
و�أ�ض ��اف الزند ،خ�ل�ال االجتماع الذي
ح�ض ��ره املئ ��ات م ��ن رج ��ال الق�ض ��اء
والنياب ��ة العام ��ة ،لإع�ل�ان ت�ضامنه مع
امل�ست�ش ��ار عبداملجي ��د حمم ��ود� ،أن ��ه
"�سيت ��م خ�ل�ال الأيام القليل ��ة القادمة،
توجي ��ه الدع ��وة لعقد جمعي ��ة عمومية
طارئ ��ة ،ي�ش ��ارك فيه ��ا جم ��وع الق�ضاة
من �سائر �أنح ��اء م�صر ،ملواجهة الأزمة
الراهن ��ة الت ��ي تريد النيل م ��ن الق�ضاء
والق�ض ��اة" ،وفق ما نقل ��ت وكالة �أنباء
ال�شرق الأو�سط.
و�أ�ش ��ار الزن ��د �إىل �أن "ق�ض ��اة م�ص ��ر
يتعر�ضون الآن للعقاب ،ب�سبب حر�صهم
على تطبيق �صحيح حلكم القانون على
املتهمني واملتقا�ض�ي�ن ،مبن�أى كامل عن
توجهاته ��م وانتماءاته ��م ال�سيا�سي ��ة،
بحيث يدان من تثبت �إدانته ،ويرب�أ من
ال يوجد دليل على �إدانته".

ال�سف ��ن املتوجه ��ة �إىل �سوري ��ا ،كما �سب ��ق لهم �أن
�صادروا �شحنات كان ��ت على منت طائرات �إيرانية
متوجه ��ة �إىل �سوريا.يب ��دو �أن الأزم ��ة ب�ي�ن تركيا
و�سوري ��ا تتفاق ��م ،ومن �ش� ��أن �أي �س ��وء تقدير من
�أي م ��ن اجلانب�ي�ن �أن يق ��ود �إىل نتائ ��ج ال حتم ��د
عواقبها.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،قال ��ت �صحيف ��ة كومر�سان ��ت
الرو�سي ��ة اجلمعة �إن الطائرة كان ��ت تنقل معدات
رادار خا�صة بنظام الدفاع اجلوي ال�سوري ،و مل
تكن تنقل �أية �أ�سلحة.
وقال ��ت كومر�سان ��ت نق�ل�ا ع ��ن م�ص ��ادر يف قطاع
ت�صدي ��ر الأ�سلحة يف رو�سيا �إن الطائرة ال�سورية
كانت تنقل � 12صندوقا حتتوي قطع غيار خا�صة
بال ��رادارات ال�سورية .ونقل ��ت ال�صحيفة عن هذه
امل�ص ��ادر قوله ��ا �إن ت�صدي ��ر قط ��ع الغي ��ار ه ��ذه ال
حتتاج �إىل �أية وثائق لأنها ال ت�شكل تهديدا ل�سالمة
الطائ ��رة �أو ركابه ��ا .وكان اردوغ ��ان ق ��د قال يوم
اخلمي�س املا�ض ��ي �إن الطائرة كانت حتمل ذخائر
رو�سية ال�صنع تخ�ص وزارة الدفاع ال�سورية.

بايدن � :إيران ال تزال بعيدة
عن امتالك �سالح نووي
 نيويورك  /رويرتز
ا�ستبعد جو بايدن نائ ��ب الرئي�س الأمريكي
متكن �إيران من امتالك �سالح نووي قريبا.
و�أك ��د حر� ��ص �إدارة الرئي�س ب ��اراك �أوباما
عل ��ى ع ��دم ال�سم ��اح لإيران م ��ن امتالك هذا
ال�س�ل�اح.ويف �أول مناظ ��رة تليفزيوني ��ة
اخلمي� ��س م ��ع مناف�س ��ه اجلمه ��وري ب ��ول
راي ��ن ،قال باي ��دن �إن �إيران الت ��زال" بعيدة
مب�ساف ��ة معتربة" عن امتالك �سالح نووي.
و�أكد �أن �إ�صرار الواليات املتحدة على وقف
�إيران عن امتالك هذا ال�سالح قبل �أن يت�أخر
الوقت.
و�أ�ض ��اف" ل ��ن ن�سم ��ح للإيراني�ي�ن م ��ن
احل�صول على �سالح نووي".
من ناحيته قال ري ��ان "عندما انتخب باراك
اوبام ��ا كان لديهم (الإيراني ��ون) الكثري من
املعدات النووي ��ة ل�صنع قنبلة .اليوم لديهم
املزيد ل�صنع خم�س قنابل".
ورد باي ��دن بلهج ��ة هجومية "ه ��ذا الأمر ال
ميكن ت�صديقه" .و�أ�ض ��اف "الإ�سرائيليون
والوالي ��ات املتح ��دة وكذل ��ك جمي ��ع �أجهزة
املخاب ��رات الع�سكري ��ة و�صل ��ت �إىل نف� ��س
النتيج ��ة بالن�سبة الق�ت�راب �إيران من �صنع
�سالح نووي".

"خط�أ لن يتكرر"
وق ��د ب ��د�أت املناظ ��رة ب�ي�ن املر�شح�ي�ن
الدميقراط ��ي واجلمه ��وري ملن�ص ��ب نائ ��ب
الرئي� ��س الأمريك ��ي يف االنتخاب ��ات الت ��ي
�ستجرى ال�شهر القادم بنقا�ش �ساخن ب�ش�أن
م�س�ؤولي ��ة الإدارة الأمريكي ��ة ع ��ن الهجوم
على القن�صلية الأمريكية يف مدينة بنغازي
الليبية  ،والذي قتل فيه ال�سفري الأمريكي.
وق ��ال باي ��دن يف بداي ��ة املناظ ��رة "�سوف
نذه ��ب �إىل النهاي ��ة يف الق�ضي ��ة واىل �أي
مكان تقودن ��ا الوقائع ومهم ��ا كانت �سوف
نعل ��م الأمريكي�ي�ن به ��ا لأن ��ه مهم ��ا كان ��ت
الأخطاء التي ارتكبت فهي لن تتكرر".
ورد ري ��ان قائال " ق�ض ��ى الرئي�س ( �أوباما)
�أ�سبوعني كي يعرف �أن الأمر يتعلق بهجوم
�إرهابي".و�أخ ��ذ عل ��ى الإدارة تغيريه ��ا
ر�ؤيته ��ا حول �سيناريو الهجوم الذي ن�سب
�أوال �إىل مظاهرة عفوية �ضد فيديو م�سيء
للإ�س�ل�ام عل ��ى االنرتنت.وت�س ��اءل راي ��ن
"�أمل يكن من ال�ضروري �إر�سال ع�سكريني
حلماي ��ة �سفرين ��ا يف بنغ ��ازي؟" .واعت�ب�ر
�أن الهجم ��ات الأخ�ي�رة عل ��ى الأمريكي�ي�ن
يف الع ��امل العرب ��ي �أظه ��رت ان ��ه "عندم ��ا
نعط ��ي االنطب ��اع �أننا �ضعفاء ف ��ان �أعداءنا
�سيعملون على اختبارنا".

ص���ح���اف���ة ع��ال��م��ي��ة

دول النفط تتعهد ب�ضخ  165مليون دوالر مل�ساعدة
م�صر وتون�س وليبيا
تعهدت ال ��دول ال�صناعية املنتجة للنفط ،بتقدمي  165مليون دوالر للبنك
الدويل ،كمنح ��ة اقت�صادية ،مل�ساعدة دول الربي ��ع العربي م�صر وتون�س
وليبيا ،يف مرحلة التحول االقت�صادي.
و�أ�ش ��ارت �صحيفة الغارديان الربيطانية� ،إىل �أن الأموال جاءت من خالل
مب ��ادرة �شراكة دوفي ��ل ،التي ت�أ�س�س ��ت بعد االنتفا�ض ��ات ،التي اجتاحت
م�ص ��ر وتون�س وليبيا العام املا�ضي ،و�أنهت عقود من احلكم الدكتاتوري
يف هذه البالد.
و�أو�ض ��ح التقري ��ر ال ��ذي ن�شرته الغاردي ��ان� ،أن هذه ال�شراك ��ة ت�ضم دول

جمموع ��ة الثماين الك�ب�رى ،والدول املنتجة للنفط م ��ن ال�شرق الأو�سط،
مت�ضمنة ال�سعودية والكويت.
و�أ�ش ��ارت ال�صحيف ��ة� ،إىل �أن الهدف من �ضخ هذه الأم ��وال وفقا ملا �أعلن،
اخلمي� ��س ،تق ��دمي منح لقطاع ��ات التج ��ارة واال�ستثم ��ار ،وتوفري فر�ص
العم ��ل ،الفت ��ة �إىل �أن ال ��دول ت�أم ��ل حماولة رف ��ع املبل ��غ �إىل  250مليون
دوالر .و�أو�ضح ��ت� ،أن الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية �ضخ ��ت  50مليون
دوالر ،فيم ��ا قدم ��ت ال�سعودي ��ة  25مليون ��ا و �ساهمت الياب ��ان مببلغ 12
مليونا ،على فرتة ثالث �سنوات.

ن�شطاء يدعون لنقل ق�ضايا رموز النظام ال�سابق للمحافل الدولية
قال ��ت �صحيف ��ة "وول �سرتي ��ت جورن ��ال"
الأمريكي ��ة� ،إن �إقال ��ة النائ ��ب الع ��ام حماول ��ة
لتهدئ ��ة الغ�ض ��ب الع ��ام من براءة م ��ا يقرب من
 20م ��ن قيادي ��ي النظ ��ام ال�سابق م ��ن تهمة قتل
املتظاهري ��ن يف ق�ضي ��ة موقع ��ة اجلم ��ل� ،إال �أن
الن�شط ��اء مل ير�ض ��وا ودع ��وا �إىل مظاه ��رات
�ضخمة اجلمع ��ة يف ميدان التحرير الذي كان
م�سرح ��ا لتل ��ك املوقع ��ة .ونقل ��ت ال�صحيفة عن
�شادي الغزايل حرب ،القيادي ال�سابق بائتالف
�شب ��اب الث ��ورة وع�ضو ح ��زب الد�ست ��ور� ،إنهم
يري ��دون �أن ي ��رون �إعادة بن ��اء كامل ��ة للق�ضاء

ولي�س تغيري �شخ�ص.
و�أ�ضاف ��ت ال�صحيف ��ة �أن الن�شط ��اء القانونيني
كان ��وا يطالبون ب�إقالة النائ ��ب العام منذ �أوائل
الع ��ام املا�ضي لأنه معني من قب ��ل مبارك� ،إال �أن
توقيت �إقالته اخلمي�س يحمل رائحة الت�سيي�س
املج ��رد ،ح�سبم ��ا يق ��ول الن�شطاء.ونقل ��ت ع ��ن
نا�ص ��ر �أم�ي�ن ،رئي� ��س مرك ��ز ا�ستق�ل�ال الق�ضاء
واملحام ��اة ،قول ��ه �إن عبد املجي ��د حممود خلق
الكث�ي�ر من الق�ضاي ��ا ال�سيا�سية �ضد �شخ�صيات
املعار�ض ��ة يف م�صر يف ظل النظام ال�سابق� ،إال
�أن امل�شكل ��ة اليوم لي�ست تغي�ي�ره ،فهذه خطوة

�سيا�سي ��ة ،م�ش�ي�را �إىل �أن النائب العام مل يلعب
دورا يف ق�ضية موقع ��ة اجلمل .من جانبه ،قال
�شادي الغ ��زايل حرب �إن خط ��وة مر�سي هدفها
جتنب احتجاجات غا�ضبة لأ�سباب عديدة بينها
الهيمن ��ة الإ�سالمي ��ة على اجلمعي ��ة الت�أ�سي�سية
املعنية ب�صياغة الد�ستور.
ودع ��ا �أم�ي�ن احلكوم ��ة امل�صري ��ة اجلدي ��دة �إىل
�ضرورة نق ��ل الق�ضايا �ض ��د �شخ�صيات النظام
ال�ساب ��ق �أم ��ام املحاف ��ل الق�ضائي ��ة الدولي ��ة �أو
�إن�ش ��اء حماكم خا�صة ملحاكمته ��م خارج النظام
والقانون.
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مدرب الأ�سود يطالبهم بتنا�سي اخل�سارة الثقيلة �أمام �أبطال العامل
 ماملو� /إح�سان كرمي ديب�س
يف مباراته الت�أريخية الأوىل التي جمعته
م��ع منتخب ال�سامبا ال�برازي�ل��ي و�شهدت
ح �� �ض��ورا ع ��ايل امل �� �س �ت��وى م��ن احلكومة
ال�ع��راق�ي��ة متمث ًال بالنائب الأول لرئي�س
الوزراء روز �ساوي�ش و�سفريي العراق يف
ال�سويد والدمنارك وكذلك رئي�س الأحتاد
العراقي لكرة القدم ناجح حمود  ،ف�ض ًال
عن احل�شود الغفرية للجالية العراقية يف
ال�سويد وال��دول امل�ج��اورة التي جتاوزت
اخلم�سة ع�شر الف ًا  ،خ�سر منتخبنـا الوطني
ال �ك��روي ب�ستـة �أه ��داف نظيفة يف �ضوء
هيمنة برازيلية ط��وال وق��ت امل�ب��اراة التي
�ضيفها ملعب (�سويد بانك) يف مدينة ماملو
جنوب ال�سويد.
دخل املنتخب الوطني هذه املباراة متوج� ًسا
من خ�صمه ال��ذي يقابله للمرة الأوىل يف
ت�أريخه على م�ستوى املنتخبات الوطنية
وات �خ��ذ م��ن منطقة ال��دف��اع م�ك��ان� ًا لتمركز
معظم العبيـه  ،مقابل زحف هجومي منظم
لالعبي املنتخب الربازيلي الذين �أظهروا
ال �ف��ارق الكبري يف امل�ستوى بينهم وبني
العبي منتخبنا.
�إح��دى وع�شرون دقيقة م��رت م��ن ال�شوط
الأوىل ا�ضاع فيها الربازيليون جملة من
الأه ��داف �أحبط معظمها احل��ار���س الأمني
واملت�ألق نور �صربي  ،حتى ا�ستطاع جنم
فريق ت�شيل�سي الإنكليزي الالعب �أو�سكار
الأنفراد باحلار�س نور ولعب كرة زاحفة يف
ال�شباك بعد متريرة متقنة من زميله املت�ألق
نيمار معلن ًا الهدف الأول لفريقه يف الدقيقة
 ، 22وبعد خم�س دقائق من هذا الهدف ويف
ظل ال�ضغط الربازيلي على مرمى منتخبنا،

منتخبنا يت�أهل
بجدارة �إىل
نهائيات العرب
بالتجذيف

عاد املت�ألق �أو�سكار الذي و�صلته كرة ذهبية
من النجم الربازيلي والع��ب ري��ال مدريد
ك��اك��ا بتحويلة عر�ضية تخطت احلار�س
نور لي�ضعها ب�سهولة داخل ال�شباك حمرز ًا
ال �ه��دف ال �ث��اين ال�شخ�صي ل��ه وللربازيل
والذي انهى به نتيجة ال�شوط الأول الذي
�شهد �أي� ًضا �إنقاذ مرمانـا من �أهداف حمققة
ت��أل��ق فيها �صربي امي��ا ت��أل��ق وك��ان اهمها
ت�صديه لت�سديدة كاكا يف الدقيقة  43مقابل
عدم �شن العبي املنتخب �أية هجمة تذكر.
ظلت الهيمنة ال�برازي�ل�ي��ة ت�سود ال�شوط
الثاين  ،وت�ألق نور الذي ابعد كرة خطرة
جد ًا يف الدقيقة الأوىل من هذا ال�شوط � ،إال
�أن كاكا ا�ستطاع �أح��راز الهدف الثالث بعد
ثالث دقائق فقط من ال�شوط الثاين عندما
توغل بالكرة و�سددها قوية من على خط
ال�ست ياردات عانقت �شباك �صربي.
ويف الدقيقة  56من املباراة ا�ستغل الالعب
ه��ال��ك ��ض�ع��ف اخل ��ط ال��دف��اع��ي ملنتخبنـا
فتالعب بالعبني قبل ان ي�سدد كرته التي مل
ي�ستطع دفاع منتخبنا انقاذها ليحرز هدف ًا
رابع ًا لبالده .
ال��دق�ي�ق��ة �� 60ش�ه��دت �أول هجمة عراقية
�صحيحة عرب يون�س حممود ال��ذي توغل
داخل منطقة اجلزاء ولكنه �سدد الكرة اىل
اقدام الدفاع الربازيلي املنظم لت�صل الكرة
بعد ذل��ك اىل ال�لاع��ب اح�م��د يا�سني الذي
�سددها قوية على ميني احلار�س الربازيلي
الفي�ش �إال �أن�ه��ا م��رت م��ن بعد �سنتمرتات
قليلة بجوار املرمى.
بعد ذلك �أجرى املدرب زيكو الذي مل يكن يف
(الفورمة) ولعب مباراة من دون �أدنى خطط
تكنيكية وتكتيكية  ،تبديالت عدة كان لها
دور ايجابي قليل يف املباراة بعد �أن ن�شطت

بالقلم األحمر

�إدارة الزوراء توزع الق�سط الأول من عقود الالعبني
 بغداد /املدى

 تون�س� /أمري ابراهيم
ت�أهل منتخبنا بالتجذيف اىل املناف�سات
النهائية لبطولة العرب التي تتوا�صل يف
تون�س وي�شهدها املجرى الدويل .
وقد ا�ستطاع الالعب حيدر نوزاد يف فعالية
فردي الثقيل لفئة املتقدمني الت�أهل اوال
اىل النهائيات عن جمموعته يف الت�صفيات
متقدما على العبني من اجلزائر وتون�س
ولبنان والكويت واملغرب.
من جانبه ا�ستطاع الالعب ال�شاب حممد
ريا�ض الت�أهل �أوال اىل نهائيات فردي
ال�شباب يف الت�صفية الثانية عن جمموعته
البالغة من �ستة العبني متقدما على
مناف�سيه من م�صر واجلزائر واملغرب
وال�سودان ولبنان بعد ان وقف ثانيا يف
الت�صفية االوىل عن جمموعته بعد الالعب
التون�سي ومتقدما على العبي املغرب
والكويت ولبنان .و�سيلعب يف النهائيات
اي�ضا الالعبان ان�س عجيل واحمد ح�سني
يف فعالية زوجي اخلفيف لفئة املتقدمني
ويف فعالية الرباعي ال�شباب �سيمثل العراق
يف النهائي الالعبون حممد ريا�ض ومنري
عبد الر�ضا وعمر طيف وم�صطفى حممد
يف الوقت الذي يوا�صل احلكمان العراقيان
ثامر عبد الوهاب واحمد حقي ادارتهما
ملناف�سات البطولة اىل جانب عدد من حكام
الدول العربية .

حركة العبينا داخل ال�ساحة وجتاوزا خط
املنت�صف ب�ضع مرات � ،إال �أن هذا التقدم مل
ي�ستمر طويال بعد �أن و�ضع الالعب نيمار

جنم �سانتو�س �أ�سمه على الئحة امل�سجلني
بهدف خام�س من جمهود فردي ا�ستعرا�ضي
يف الدقيقة  ، 75ليلحقه بعد خم�س دقائق

زميله البديل لوكا�س بالهدف ال�ساد�س بعد
دخوله للملعب بدقائق اثر متريرة جميلة
من نيمار.

نيمار جنم الربازيل يف لقاء ماملو
الدقيقة الأوىل من بدل الوقت بدل ال�ضائع
� �ش �ه��دت �أول �أخ �ت �ب��ار ح�ق�ي�ق��ي للحار�س
الربازيلي الفي�ش امل�سرتيح ج��د ًا يف هذه

عبد الرحمن ر�شيد

وزع ��ت ادارة ن ��ادي ال���زوراء
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي ام� �� ��س اجلمعة
الق�سط االول من عقود العبي
الفريق االول لكرة ال�ق��دم يف
ال �ن��ادي ال��ذي��ن مت ت�صديقهم
يف ك�شوفات االحت��اد العراقي
امل��رك��زي لكرة ال�ق��دم للمو�سم
ال��ك��روي اجل��دي��د امل���ؤم��ل ان
تنطلق مبارياته يوم اجلمعة
املقبل مب�شاركة  18فريقا من
بغداد واملحافظات .
وق� � ��ال ع �� �ض��و ادارة ن� ��ادي
الزوراء الريا�ضي عبد الرحمن

ر��ش�ي��د ل� �ـ(امل ��دى)  :ان احت��اد
ال �ك��رة � �ص��ادق على ع�ق��ود 27
العبا م��ن الفريق االول لكرة
ال��ق��دم يف ال� �ن ��ادي للمو�سم
 2013-2012وفق ال�ضوابط
والتعليمات التي مت ا�صدارها
من قبل جلنة �ش�ؤون الالعبني
وامل���درب�ي�ن امل��رك��زي��ة الندية
النخبة  ، 18مبينا ان الالعب
ال�سوري زاهر ميداين �سي�صل
اليوم ال�سبت اىل مطار النجف
ال��دويل قادما من الكويت بعد
ان ��ش��ارك يف امل �ب��اراة الودية
التي خا�ضها منتخب بالده مع
املنتخب ال�سوري التي انتهت

ب��ال�ت�ع��ادل ( )1-1لالن�ضمام
اىل الوحدات التدريبية التي
ي�ج��ري�ه��ا ال �ف��ري��ق ع�ل��ى ملعب
ال��ن��ادي يف ال���ش��اجل�ي��ة حتت
قيادة املالك التدريبي امل�ساعد
للمدرب را�ضي �شني�شل واملكون
من �صباح عبد احل�سن وغامن
ابراهيم مدرب حرا�س املرمى
حت�ضريا للمباراة االوىل التي
�سيخو�ضها اجل�م�ع��ة املقبلة
امام نفط اجلنوب على ملعب
االخ �ي�ر يف م��دي �ن��ة الب�صرة
�ضمن مناف�سات اجلولة االوىل
من الدور االول .
واو� �ض��ح ر�شيد  :ان الفريق

االول لكرة ال�ق��دم يف النادي
�سيلعب مبارياته يف املو�سم
ال �ك��روي اجل��دي��د ع�ل��ى ملعب
ن��ادي ال�شرطة الريا�ضي بدال
من ملعب النادي الذي يخ�ضع
ح��ال�ي��ا اىل اع���ادة ت�شييد من
جديد عن طريق �شركة ايرانية
مت التعاقد معها من قبل وزارة
ال�شباب والريا�ضة  ،ورف�ض
احت��اد ال�ك��رة اق��ام��ة مبارياتنا
على ملعب ال�شعب الدويل .
اجل���دي���ر ب ��ال ��ذك ��ر ان فريق
الزوراء احتل املركز الثامن يف
ترتيب اندية النخبة للمو�سم
املا�ضي.

الكرخ �أو ًال يف بطولة اجلمهورية ملبارزة املعاقني
 بغداد� /إكرام زين العابدين
اح��رز منتخب ب �غ��داد ال �ك��رخ املركز
االول يف بطولة اجلمهورية ملبارزة
املعاقني التي جرت على قاعة اللجنة
الباراملبية العراقية يف جممع مدينة
ال�شباب الريا�ضية.
و�صرح رئي�س االحتاد العراقي ملبارزة
املعاقني احمد عبد ح�سان لـ(املدى):
ان بطولة اجلمهورية ملبارزة املعاقني
تعد احد البطوالت املعتمدة مبنهاجنا
ال�سنوي وال�ت��ي �شاركت فيها �ستة
م�ن�ت�خ�ب��ات وح �ق��ق م�ن�ت�خ��ب بغداد
الكرخ املركز االول بر�صيد ()410
نقاط وح��ل منتخب بغداد الر�صافة
املركز الثاين بر�صيد ( )300نقطة

 ،فيما جاء منتخب الفرات االو�سط
باملركز الثالث بر�صيد ( )285نقطة
 ،ومنتخب املنطقة الو�سطى باملركز
الرابع بر�صيد ( )125نقطة ومنتخب
اجلنوبية باملركز اخلام�س واالخري
بر�صيد ( )70نقطة.
وا�� �ض ��اف ح �� �س��ان  :ان املناف�سات
الفردية لبطولة اجلمهورية ا�سفرت
ع��ن ف ��وز ال�ل�اع��ب ع �م��ار ه� ��ادي من
منتخب ال�ك��رخ باملركز االول للفئة
( )Bفيما ج��اء زميله علي �سعدي
باملركز الثاين لنف�س الفئة  ،وجنح
ال�لاع��ب زي ��ن ال �ع��اب��دي��ن غ �ي�لان من
م�ن�ت�خ��ب ال��ك��رخ م��ن اح� ��راز املركز
االول للفئة ( )Aفيما ج��اء الالعب
حيدرعلي نا�صر من منتخب الر�صافة

ب��امل��رك��ز ال� �ث ��اين .وا� � �ش� ��ار ح�سان
اىل ان املناف�سات ال�ف��ردي��ة لبطولة
اجل �م �ه��وري��ة ل�ل�ن���س��اء ا� �س �ف��رت عن
فوز �سحر �صالح من منتخب الكرخ
باملركز االول للفئة ( )Aفيما حققت
الالعبة �صفا علي جوير من منتخب
ال�ف��رات االو��س��ط على املركز الثاين
لنف�س الفئة  ،وجنحت الالعبة نادية
على من منتخب الكرخ باملركز االول
للفئة ( )Bف�ي�م��ا اح� ��رزت زميلتها
�سلمى ح���س�ين م��ن منتخب الكرخ
املركز الثاين .
م��ن ج��ان �ب��ه رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة الفنية
وامل�سابقات جمال معيوف ق��ال :ان
البطولة كانت ناجحة من اجلوانب
التنظيمية و�شهدت م�شاركة العديد

من الالعبني والالعبات ما يدل على
ان قاعدة اللعبة تتو�سع ب�شكل جيد
وه �ن��اك ط��اق��ات واع� ��دة م��ن املمكن
تطويرها نحو االف�ضل وحتقيق نتائج
ايجابية يف امل�شاركات اخلارجية ،
وان البطولة �شهدت تواجد عدد من
احلكام ال�شباب الواعدين �ساهموا
يف اجناح بطولة اجلمهورية .
ي��ذك��ر ان امل �ب��ارز ع�م��ار ه ��ادي �سبق
وان اح� ��رز امل �ي��دال �ي��ة ال��ذه �ب �ي��ة يف
�أ�سياد ال�صني عام  2010و�شارك يف
دورة لندن الباراملبية وحقق املركز
ال�ساد�س  ،فيما حقق ال�لاع��ب زين
العابدين غيالن امليدالية الربونزية
يف بطولة بولندا الدولية حزيران
.2012

�أرب����ي����ل ي��ع�����س��ك��ر يف م��ال��ي��زي��ا حت�������ض�ي�ر ًا ل��ت�����ش��ون��ب��وري
 بغداد /حيدر مدلول
من امل�ؤمل ان يغادر وفد فريق اربيل لكرة
ال �ق��دم ح��ام��ل لقب دوري النخبة للمو�سم
امل��ا� �ض��ي االرب� �ع ��اء امل �ق �ب��ل اىل العا�صمة
املاليزية كواالملبور القامة مع�سكر تدريبي
ق�صري هناك ي�ستمر مل��دة اربعة اي��ام �ضمن
حت���ض�يرات��ه مل��واج �ه��ة ف��ري��ق ت�شونبوري
التايالندي على ملعب االخري جلولة االياب
لدور ن�صف النهائي من بطولة ك�أ�س االحتاد
اال�سيوي . 2012
وق ��ال ال�ن��ائ��ب االول لرئي�س ن ��ادي �أربيل
الريا�ضي عبد اخلالق م�سعود لـ(املدى)  :ان
الغر�ض من اقامة مع�سكر كواالملبور للتعود
ع�ل��ى االج� ��واء ال �ت��ي تت�شابه م��ع االج ��واء
املوجودة يف مدينة ت�شونبوري التايالندية
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نور �صربي ينقذ منتخبنا
من ف�ضيحة �أمام ال�سامبا

�أربيل يطمح للتواجد يف النهائي الآ�سيوي
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من ناحية ارتفاع الرطوبة و�سقوط االمطار
التي يحت�ضن ملعبها الرئي�س مباراة االياب
بني فريقي اربيل وت�شونبوري بناء على طلب
املدرب نزار حمرو�س الذي ي�سعى اىل اعادة
الفوز من جديد من اجل التاهل اىل املباراة
النهائية للن�سخة احلالية من كا�س االحتاد
اال�سيوي التي �ستقام على ملعب فران�سو
حريري مبدينة �أربيل باقليم كرد�ستان برغم
�صعوبة امل �ب��اراة لكون فريق ت�شونبوري
��س�يرم��ي ب�ك��ل اوراق� ��ه ف�ي�ه��ا وخ��ا� �ص��ة انها
�ست�شهد عودة املهاجم الربازيلي تياغو اىل
ت�شكيلته الذي يعتمد عليه مدربه باعتباره
الهداف رقم  1بدليل انه ا�ستطاع ان يخرج
فريق ال�شرطة ال�سوري من البطولة بعد ان
اح��رز ثالثة اه��داف يف مباراة االي��اب التي
جرت بينهما على ملعب االمري حممد مبدينة

مواجهة مثرية بني الأرجنتني
واالوروغواي

امل �ب��اراة عندما ت�صدى لت�سديدة حمادي
�أحمد قبل �أن يعلن احلكم ال�سويدي مارتن
هان�سون ال��ذي مل يكن موفقا يف كثري من
قرارته التحكيمية نهاية املباراة.
بعد امل�ب��اراة ق��ال زيكو لالعبني :عليكم �أن
تن�سوا هذه املباراة  ،قدمتم ما عليكم وكانت
هناك �سلبيات كثرية مت ت�أ�شريها � ،سنعيد
م�شاهدة املباراة ون�ؤ�شر جميع اجلوانب
 ،ال يجب �أن ت�ت��أث��روا بنتيجة امل �ب��اراة ،
ف�أنتم لعبتم �أم��ام منتخب نال ك�أ�س العامل
�أكرث من مرة والعبوه اف�ضل العبي العامل،
عليكم بن�سيان كل ما حدث يف هذه املباراة
ف�أمامنـا مباراة يف غاية الأهمية بعد ايام
قليلة ،وهذا ما يجب �أن نفكر به جميعا.
من جانبه قال مدرب حرا�س املرمى الكابنت
كرمي ناعم ملندوب (املدى) � :أن نور �صربي
ع��اد للت�ألق م��ن جديد وا�ستحق �أن يكون
احلار�س الأول للمنتخب الوطني العراقي
 ،وبالرغم من الأه��داف ال�ستة التي دخلت
م��رم��اه � ،إال �أن��ه ك��ان جن��م امل�ب��اراة بعد �أن
�أوقف بت�ألقه و�شجاعته �سي ًال من الأهداف
الأخرى التي كانت حمققة.
�أم��ا النجم ن��وري �صربي فقد �أك��د �أن �أكرث
ما يهمنا هي التجربة التي خ�ضناها �أمام
فريق كبري مثل الربازيل  ،وكان بودنـا �أن
يقدم العبونـا م�ستوى يليق بالكرة العراقية
وبت�أريخهم وير�ضي اجلماهري الغفرية
التي ح�ضرت املباراة ع�شق ًا بالكرة العراقية
وجنومها  ،و�أك��د اي�ضا ما يهمنا الآن �أن
ن�ؤ�شر ال�سلبيات ونتجاوزها يف مباراتنـا
احلا�سمة القادمة �أمام ا�سرتاليا لأنها احلد
الفا�صل من ت�أهلنـا لك�أ�س العامل من عدمه
 ،و�أن ن�ستفيد من الأخطاء التي حدثت يف
هذه املباراة .

الزرقاء االردنية التي فاز فيها فريقه ()2-4
ف�ضال عن عاملي االر���ض واجلمهور الكبري
ال��ذي �سيح�ضر م��ن اج��ل م ��ؤازرت��ه واع��ادة
الروح املعنوية لالعبيه لرد االعتبار .
واو�ضح م�سعود ان العبي الفريق م�صممون
على خطف نقاط امل�ب��اراة الثالث ومتابعة
م�سريتهم ن�ح��و ن�ه��ائ��ي ال�ب�ط��ول��ة م��ن اجل
اح ��راز اللقب ال �ق��اري ال��ذي ن�ستحقه بكل
جدارة بعد العرو�ض املتميزة والرائعة التي
قدموها خالل م�شوارهم منذ انطالقها يف
�آذار املا�ضي لتاكيد املكانة التي يحتلها �أربيل
على �صعيد القارة الآ�سيوية والعاملية ال�سيما
انه يعد النادي العراقي الوحيد املتواجد يف
ت�صنيف اف�ضل  400نادي �ضمن الت�صنيف
االخ�ير ال�صادر من االحت��اد ال��دويل لتاريخ
واح�صاء كرة القدم.
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�شكر ًا زيكو  ..الر�سالة و�صلت!
� إياد ال�صاحلي
�ضربت الهزمية الثقيلة التي مُني بها ُا�سود الرافدين �أم�س الأول
اخلمي�س �أمام الربازيل ب�سدا�سية نظيفة يف �صميم البناء النف�سي
لالعبني الذين بدوا �أ�شباح ًا وك�أنهم ي�ساقون بالإكراه خلو�ض 94
دقيقة تاريخية ف�ضحت هزالة امل�ستوى الفني والفارق الكبري بينهم
وبني �أقرانهم من العبي ال�سلي�ساو الذين ابهروا العامل كالعادة يف
هاو حملي "
ملحات فنية جميلة ك�شفت حقيقة الالعب العراقي انه " ٍ
بامتياز!
ل��ن نتحدث ع��ن اجل��وان��ب الفنية والأخ �ط��اء ال�ت��ي راف�ق��ت الأداء
واالخطاء الفادحة يف مراقبة اخل�صم ووجود الثغرات الوا�ضحة
يف ال�صفوف اخللفية وب��طء التغطية و�ضعف م�ساندة ثالثي
الو�سط  ،لكن نتحدث عن اجلانب املهاري الذي ظهر على املحك امام
قوة برازيلية عظمى مل ي�سبق للكرة العراقية ان واجهتها �إال على
م�ستوى ال�شباب عام  2001وهُ زمت بالنتيجة ذاتها مع هدف �شريف
للذكرى !
نعم �أثبت الالعب العراقي انه بحاجة اىل تنمية مهاراته والعمل
اجلاد على م�ضاعفة االهتمام بالتوافق الذهني والبدين  ،والإقالع
عن كثري من املظاهر ال�سيئة مثل ال�سهر والك�سل يف اداء التمارين
وعدم اجلدية يف اللعب اثناء مواجهة هكذا منتخبات من طراز امريكا
اجلنوبية او غريها يف اوروبا  ،االمر الذي ي�ؤدي به اىل الرتاخي
والهزال وعدم القدرة على املطاولة والنزيف امل�ستمر يف اجلهد اىل
درجة الإعياء بعد مرور  20دقيقة من املباراة  ،كل ذلك ا�سهم يف عدم
متا�سك املنتخب وانهياره التام يف ليلة ماملو احلزينة.
و�أن��ا ا�ستغرب توجه البع�ض لت�سطري انتقادات �ضد امل��درب زيكو
يُ�شم منها حرائق �أع�صاب ب�سبب ما ح�صل من خ�سارة كبرية على
ال�صعيدين ال�سمعة واملكانة اللتني يتمتع بهما بلدنا و�سط املنتخبات
القارية  ،ولي�س خط�أ ان ينربي الناقد والريا�ضي وامل�شجع لي�صب
جام غ�ضبه يف وجه امل��درب باعتباره امل�س�ؤول االول عن اخلطة
والربنامج الفني وت�شكيل املنتخب  ،لكن من اخلط�أ ان ال نفهم
مغزى �إ� �ص��راره على مواجهة منتخب ب�لاده بالرغم من اعرتافه
بعدم تكاف�ؤ العبي الفريقني وعدم ت�شابه املناخ بني ماملو والدوحة ،
فر�سالة زيكو موجهة جلميع العراقيني الذين يرتقبون لقاء (احلياة
�أو امل��وت) امام ا�سرتاليا يف  16ت�شرين االول احلايل وعليهم ان
ي�شكروه ( ال تندموا على �ضياع فر�صة الت�أهل اىل املونديال يف حال
اخل�سارة او التعادل فالأ�سود املتوا�ضعة ال تقوى على متثيل �آ�سيا
يف ك�أ�س العامل بعد ان ف�شلت يف خو�ض التحدي امام �أبناء جلدته)
وهكذا روي��د ًا  ..روي��د ًا �سي�شعر اجلميع من م�س�ؤولني والعبني
واندية وجمهور بالر�ضا ملا خرج به املنتخب من الت�صفيات وال
يطلبون املزيد من الأمنيات امل�ستحيلة.
هذه القناعة التي تر�سخت بعد لقاء ال�سلي�ساو تعد مك�سب ًا لزيكو نف�سه
لأنه مقبل على انتقادات �أق�سى مما م�ضى يف حال تبخر حلم الأ�سود
لأنه للأ�سف تعامل بال �أبالية مع مفردات التح�ضري للت�صفيات ،ودفع
العبينا للم�شي على حبل م�شدود ومت�أرجح و...مت�آكل!
ل�سنا وحدنا من خ�سر بنتيجة ثقيلة  ،فها هو املنتخب ال�صيني
ا�ستقبلت �شباكه ثماين ك��رات برازيلية قبل اي��ام بالرغم من قوة
ا�ستح�ضاراته و��ص��واب منهج احت��اده يف التخطيط ملع�سكرات
خارجية ول�ق��اء منتخبات عالية امل�ستوى  ،لكن قيمة املواجهة
من عيار ال�سامبا ت�ؤكد ان العملية التدريبية يف العراق حتت�ضر
وت�ستلزم تداخال فنيا على �أيدٍ �أجنبية ت�أخذ بالالعبني ال�شباب حيث
الطريق ال�صحيح ملمار�سة اللعبة ب�شكل احرتايف ولي�س فو�ضوي ًا ،
وهي مهمة كربى يُ�س�أل عنها احتاد الكرة الذي عليه ان يعرتف بانه
امل�س�ؤول الأول والأخري عن هكذا تداعيات مهما كانت طبيعة اللقاء
ودية او ر�سمية.

دانتي يتطلع للم�شاركة يف
مونديال الربازيل

اخبارهم

 ي��وا���ص��ل منتخب
حمافظة كربالء بالتايكواندو
للمتقدمني تدريباته للم�شاركة
يف م� �ن���اف� ��� �س���ات ب� �ط ��ول ��ة
اجلمهورية بعد ح�صوله على
املركز االول لت�صفيات منطقة
الفرات االو�سط التي ُاختتمت
م�ؤخرا يف النجف يف الوقت
الذي �سيقيم منتخب املحافظة
ل�ل���ش�ب��اب م�ع���س�ك��را تدريبيا
يف مدينة ارب �ي��ل ا�ستعداد ًا
تايكواندو كربالء ي�ستعد لبطولة اجلمهورية خل��و���ض م�ن��اف���س��ات بطولة
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الرياضي

اجل �م �ه��وري��ة .وق� ��ال رئي�س
االحت���اد ال�ف��رع��ي للعبة عبد
ال�ستار خ�ضري لـ(املدى)  :ان
منتخب ك��رب�لاء للمتقدمني
بلعبة التايكواندو يوا�صل
تدريباته الداخلية ا�ستعداد ًا
خل��و���ض م�ن��اف���س��ات بطولة
اجلهمورية للمناطق بعد ان
متكن من احراز املركز االول
على منطقة الفرات االو�سط
ال �ت��ي ُاخ �ت �ت �م��ت م� ��ؤخ ��ر ًا يف
مدينة النجف.

 حددت جلنة امل�سابقات املركزية يف االحتاد العراقي لكرة القدم
اليوم ال�سبت موعد ًا لإقامة جولة الإياب للدور الثاين من بطولة الك�أ�س
للمو�سم احلايل  2013-2012على مالعب بغداد واملحافظات.
وقال مدير جلنة امل�سابقات املركزية يف االحتاد العراقي لكرة القدم �شهاب
احمد لــ(املدى) :ان ملعب التاجي ي�ضيف مباراة ال�صناعات الكهربائية مع
نفط الو�سط فيما �سيحل فريق نفط مي�سان �ضيف ًا على فريق دهوك  ،م�ؤكد ًا
�أن حالة التعادل يف مباراتي الذهاب والإياب بكل �شيء ي�صار اىل ركالت
اجلزاء الرتجيحية من دون اللجوء �إىل وقت �إ�ضايف يف مباريات الإياب
ال�سيما بعد ان انتهت مباراة الذهاب بني فريقي نفط مي�سان ودهوك
بالتعادل بهدفني لكال منهما التي ُاقيمت على ملعب امليمونة يف مدينة
العمارة فيما تعادل فريقا ال�صناعات الكهربائية ونفط الو�سط بهدف لكل
انطالق مباريات الك�أ�س منهما يف املباراة التي جرت على ملعب نادي النجف الريا�ضي.

المحلي
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ِّ
يقـدم عر�ض ًا ا�ستثنائي ًا يف ليلة ماملو
نور

الأ�سود �أكتفوا بالفرجة وفتحوا �شباكهم باجلملة ل�ست كرات برازيلية!
 بغداد /طـه كمـر
يف م �ب��اراة ج��رت �أح��داث�ه��ا م��ن طرف
واحد وحتديد ًا يف �ساحة لعب منتخبنا
الوطني متكن خاللها منتخب الربازيل
من زرع �ست كرات كانت قابلة للزيادة
ل ��وال ب��راع��ة احل ��ار� ��س ن ��ور �صربي
التي حالت دون زي��ادة تلك االهداف
التي الم�ست �شباك ُا��س��ود الرافدين
الذين جتردوا من كل قوتهم وظهروا
بو�ضع فني ال ُي�سر ماليني العراقيني
الذين تابعوا املباراة و�صدموا لي�س
للنتيجة التي كانت متوقعة ،بل لذلك
الأداء الذي جعلنا ن�ضع �أكرث من عالمة
ا�ستفهام؟
فر�ض العبو الربازيل �سيطرة مطلقة
ع �ل��ى جم ��ري ��ات امل � �ب� ��اراة م ��ن خ�لال
االنت�شار ال�صحيح داخل ار�ض امللعب
والتحرك بالكرة ومن دونها الذي �أقلق
العبينا ك�ث�يرا و�أت�ع�ب�ه��م وانتهاجهم
ا�سلوبا هجوميا بحتا مع توفري العمق
ال��دف��اع��ي ال ��ذي �أغ �ل��ق �أزاءه املنافذ
امل�ؤدية اىل مرماه الذي كان يف من�أى
عن �أية خطورة عراقية تذكر.
ال��دق�ي�ق��ة �� 22ش�ه��دت ت �ق��دم الربازيل
ب��ال �ه��دف االول ع ��ن ط��ري��ق الالعب
او�سكار ال��ذي ح�صل على ال�ك��رة من
زم�ي�ل��ه ن�ي�م��ار ال ��ذي ت�لاع��ب بقدرات
مدافعينا ومنح الكرة لزميله على طبق
من ذهب ليجعله ينفرد باحلار�س نور
�صربي متاما وا�ضعا كرته على ي�سار

�صربي من دون عناء ليعود او�سكار
ب�ع��د خم�س دق��ائ��ق وي�ضيف الهدف
ال �ث��اين ل�ف��ري�ق��ه ب�ع��د ج�م�ل��ة تكتيكية
جميلة بد�أها نيمار وتالعب مبدافعينا
ل �ي �ح��ول ك��رت��ه اىل ك��اك��ا امل �ن��دف��ع من

طارق �أحمد ي�شارك يف
قرعة خليجي 21
 بغداد /يو�سف فعل
���س��م��ى االحت� � � ��اد ال� �ع ��راق ��ي
امل ��رك ��زي ل �ك��رة ال� �ق ��دم امني
��س��ره ب��ال��وك��ال��ة ط ��ارق احمد
للم�شاركة يف �سحبة قرعة
دورة ك��أ���س اخلليج العربي
احل ��ادي ��ة وال �ع �� �ش��ري��ن التي
ي���ض�ي�ف�ه��ا امل �ت �ح��ف الوطني
بالعا�صمة البحرينية املنامة
يوم اخلمي�س املقبل التي من
امل ��ؤم��ل ان ت�ق��ام ه�ن��اك خالل
ال� �ف�ت�رة م ��ن  18-5ك��ان��ون
الثاين املقبل.
وق � � ��ال امل� �ت� �ح���دث ل�ل�احت ��اد
العراقي املركزي لكرة القدم
نعيم � �ص��دام ل �ـ �ـ(امل��دى) :انه
مت اعتماد الت�صنيف ال�صادر
ل�شهر ت�شرين االول احلايل
م ��ن االحت � ��اد ال � ��دويل للعبة
للمنتخبات ال�ستة امل�شاركة
(العراق وال�سعودية والكويت
وق �ط��ر واالم� � � ��ارات و ُع �م��ان
وال �ي �م��ن) يف �سحب القرعة

جهة الي�سار ال��ذي �سحب ما تبقى من
مدافعينا ليف�سح املجال لزميله املنطلق
من دون كرة �أمام مرمانا ومل يجد اية
�صعوبة يف دف��ع ال�ك��رة التي و�صلته
من كاكا لتعانق كرته �شباك احلار�س

ن��ور ���ص�ب�ري.ومل ت�شهد دق��ائ��ق هذا
ال�شوط �سوى هجمة خجولة لالعبينا
عندما ق��اد يون�س حممود هجمة كاد
ي�صيب مرمى ال�برازي��ل منها ويدخل
الت�أريخ �إال انه تعامل معها بكل �سذاجة

نيمار يف احدى هجماته على مرمى نور
لتذهب اىل احمد يا�سني ال��ذي �أخفق
يف التعامل معها لتحمل الدقيقة 38
تهديدا جديدا لالعب الربازيل ديفيد
لوي�س ال��ذي �سدد ك��رة ر�أ�سية كادت
تهز ال�شباك لوال براعة احلار�س نور

�صربي ال��ذي رم��ى بكل ج�سمه عليها
وحولها اىل ركلة زاوية ليعود �صربي
وينقذ املرمى ملرتني متتاليتني عندما
ان�ف��رد كاكا خ�لال ب�ضع دق��ائ��ق لتعود
العار�ضة العراقية وتنقذ املوقف هذه
املرة يف الدقيقة  45عندما �سدد العب
ال�برازي��ل باولتينيو ك��رة م��ن �ضربة
ر�أ�� ��س ردت �ه��ا ال �ع��ار� �ض��ة لينتهي بها
ال�شوط االول .
ومل يكن ال�شوط ال�ث��اين خمتلف ًا عن
�سابقه  ،ب��ل ج��اءت اح��داث��ه م�شابهة
متاما لل�شوط االول لي�ستهله كاكا هذه
املرة وي�سجل الهدف الثالث للربازيل
يف الدقيقة  48بعد ان ق��دم جمهود ًا
فردي ًا ا�ستلم �أزاءه الكرة من منت�صف
امللعب وتقدم بها من دون عناء ليتالعب
بخلدون ابراهيم وي�سدد كرته �صوب
املرمى ويف الزاوية نف�سها التي يقف
بها �صربي لكن قوتها حالت دون متكن
احلار�س من ردها معلنة الهدف الثالث
 ,وعاد �صربي وت�ألق ملرتني متتاليتني
عندما انفرد به الالعب نيمار متاما �إال
ان ردة فعل �صربي وقوته االنفجارية
مكنته من الت�صدي لكرتي الربازيلي
نيمار وانقاذ املرمى العراقي من هدفني
�أكيدين .
وا�ستمرت ال�سيطرة الربازيلية وفق
اال�سلوب الهجومي الذي اتبعه العبوه
و� �س��ط ت��راج��ع الع�ب�ي�ن��ا اىل املناطق
اخللفية وج��اء دور املاكنة الب�شرية
هولك ه��ذه امل��رة ال��ذي قطع الكرة من

مدافعينا يف اجلهة الي�سرى وتقدم بها
وتالعب مبقدرات ثالثة من مدافعينا
و��س��دد ك��رت��ه ��ص��وب امل��رم��ى ومل جتد
ال�ك��رة اي ع�ن��اء يف مالم�سة ال�شباك
العراقية بعد ارتطامها ب�ق��دم با�سم
عبا�س معلنة الهدف الرابع للربازيل.
حاول الربازيلي زيكو مدرب منتخبنا
ال ��وط� �ن ��ي ت �غ �ي�ير ا�� �س� �ل ��وب اللعب
لالعبينا فعمد اىل زج خم�سة العبني
دف �ع��ة واح � ��دة وه� ��م :اجم���د را�ضي
واحمد ابراهيم وح�سام كاظم وعالء
عبدالزهرة وم�صطفى ك��رمي ب��دال من
الالعبني علي ح�سني رحيمة وبا�سم
عبا�س ون�ش�أت �أكرم ويون�س حممود
وم�ث�ن��ى خ��ال��د يف حم��اول��ة لتجريب
م�ستويات ه ��ؤالء الالعبني وال�سعي
لتغيري اي �ق��اع اللعب لكن ال�سيطرة
ال�برازي�ل�ي��ة ا�ستمرت ط��وال الدقائق
االخرية من املباراة لتعلن الدقيقة 76
ت�سجيل ال�ه��دف اخلام�س ع��ن طريق
الالعب نيمار من ت�سديدة مباغتة اىل
الزاوية البعيدة ليعود البديل لوكا�س
ويختتم مهرجان االهداف يف الدقيقة
 80وي�سجل الهدف ال�ساد�س بت�سديدة
ب�ي�م�ي�ن��ه ب �ع��د ان ت�ل�اع��ب مب��ق��درات
م��داف�ع�ي�ن��ا ام� ��ام امل��رم��ى و� �س��دد كرة
زاحفة على ميني احلار�س نور �صربي
لت�ستقر يف اق�صى ال��زاوي��ة اليمنى
ملرمانا وا�ستمر ال�ضغط الربازيلي يف
�ساحة الفريق العراقي حتى �أطلق حكم
املباراة �صفارته معلن ًا نهاية املباراة.

اال�سكندرية ت�ضيـِّف البطولة املقبلة

رئي�س االحتاد العربي للتجذيف ي�شيـد باحتادنا يف تطوير عمله

ل��دورة ك�أ�س اخلليج العربي
 21ال�ت��ي ت�ضيفها العا�صمة
ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة امل �ن��ام��ة والتي
�سيتم ف�ي�ه��ا و� �ض��ع املنتخب
البحريني املنظم للدورة على
ر�أ���س املجموعة االوىل فيما
�سيتم و�ضع املنتخب الكويتي
ح��ام��ل الن�سخة االخ�ي�رة من
الدورة التي اقيمت يف مدينة
ع ��دن ال�ي�م�ن�ي��ة ن�ه��اي��ة 2011
حيث ت�ضم كل جمموعة اربعة
منتخبات تخو�ض فيما بينها
دوري ًا من مرحلة واحدة يت�أهل
اول وثاين كل جمموعة اىل
ال��دور ن�صف النهائي ويلعب
الفائزان يف املباراة النهائية
فيما �سيخو�ض اخلا�سران
على املركزين الثالث والرابع
 ،مبينا ان منتخبنا ع��ازم يف
ه��ذه ال� ��دورة ع�ل��ى املناف�سة
على اللقب لتعوي�ض خروجه
خ��ايل الوفا�ض من ال��دورات
الثالث املا�ضية التي ُاقيمت
يف ابو ظبي وم�سقط وعـدن.

 تون�س� /أمري �إبراهيم
�أ� �ش��اد رئي�س االحت ��اد العربي للتجذيف
امل�صري خالد زين الدين بعدد من ر�ؤ�ساء
االحت� ��ادات العربية ل��دوره��ا ال�ف� ّع��ال يف
تطوير عمل االحتاد ومنها رئي�س االحتاد
العراقي للعبة عبد ال�سالم خلف ،يف وقت
ق��رر امل�ك�ت��ب التنفيذي ل�لاحت��اد العربي
للتجذيف اقامة مناف�سات بطولة العرب
العا�شرة العام املقبل يف مدينة اال�سكندرية
امل�صرية .
جاء ذلك يف اجتماع املكتب التنفيذي الذي
عقده يف تون�س على هام�ش بطولة العرب
املتوا�صلة مناف�ساتها يف تون�س وح�ضرها
ال��ع��راق متمثال ب��ال�ن��ائ��ب االول ح�سني
عطية وال�ن��ائ��ب ال�ث��اين جعفر اح�م��د اىل
جانب ر�ؤ�ساء وممثلي عدد من االحتادات
العربية و�أداره رئي�س االحت��اد العربي
للعبة امل�صري خالد زين الدين يف الوقت
الذي مت فيه قراءة التقرير املايل من قبل
االمني املايل لالحتاد وامل�صادقة عليه .
وتقرر ان تكون البطولة التي تليها عام
 2014يف لبنان بعد ترتيب اجلوانب كافة
يف ه��ذا االط��ار م��ن قبيل ��ش��راء القوارب
واملجاذيف وتهيئة البحرية وتكون الغاية

م��ن اق��ام��ة ه��ذه البطولة كتهيئة للدورة
الريا�ضية العربية التي ت�ضيفها لبنان عام
 2015و�سيعمل االحتاد العربي للعبة يف
ه��ذا االط��ار على ار��س��ال مندوب منه اىل
لبنان للقاء امل�س�ؤولني عن الريا�ضة يف
لبنان لأجل االتفاق على خمتلف االمور.
ون��اق����ش االج�ت�م��اع �أي���ض��ا حم�ضر م��ا مت
االتفاق ب�ش�أنه يف االجتماع ال�سابق حيث
مت اال�ستماع اىل وجهات نظر االع�ضاء يف
هذا االط��ار ،كما مت التطرق اىل مو�ضوع
اال�شرتاكات التي على االحتادات امل�شاركة
يف البطوالت العربية ان تدفعها عن كل
العب اىل اللجنة املنظمة حيث مت االتفاق
على ان يكون املبلغ ع�شرة دوالرات يف
الوقت الذي �ستكون هناك لوائح جديدة
ل�لاحت��اد يف االج �ت �م��اع ال ��ذي يعقد على
هام�ش بطولة العرب املقبلة وجعل املبلغ
من  10اىل  30دوالر ًا  ،كذلك ا�شار رئي�س
االحتاد العربي اىل انه من امل�ؤمل ان تكون
هناك لوائح جديدة لالحتاد لكن �شرط ان
ال تكون خمالفة للوائح االحت��اد العربي
لاللعاب الريا�ضية كما كان هناك مقرتح
جل�ع��ل اج �ت �م��اع االحت� ��اد ن���ص��ف �سنوي
ولي�س �سنويا فتم االت�ف��اق على مناق�شة
املو�ضوع يف االجتماع املقبل.

ون��ال مو�ضوع �ضرورة رفع عدد احلكام
العرب الدوليني اهمية كبرية ا�ستناد ًا اىل
التقرير ال��ذي ق��ر�أه رئي�س جلنة احلكام
�أني�س بن خ�ضري حيث ا�شار اىل ان عدد
احلكام العرب الدوليني هم  18حكما وهم
ميثلون ع��ددا قليال ج��دا م��ن ع��دد العامل
الدوليني والبالغ  464حكما يف الوقت
الذي مل تتجاوز م�شاركة احلكام العرب يف
ادارة مناف�سات االحتاد الدويل على خم�سة
قيا�سا بامل�شاركات التي مثلها حكام العامل

ال��دول�ي�ين وال�ب��ال��غ ع��دده��م  410حكام..
ويف ه��ذا االط ��ار ك��ان��ت ه�ن��اك مقرتحات
ل���زج ع���دد ح �ك��ام دول امل� �غ ��رب العربي
كتون�س واجل��زائ��ر وامل �غ��رب يف دورات
دول �ي��ة ك��ون�ه��م يتقنون ال�ل�غ��ة الفرن�سية
 ،اذ ان � �ش��رط احل���ص��ول ع�ل��ى ال�شهادة
ال��دول �ي��ة بالتحكيم ان ي �ك��ون للم�شارك
قدرة يف اللغة االنكليزية يف الوقت الذي
�سيعمل االحتاد العربي على اقامة دورات
حتكيمية ي�شارك فيها حكام الدول العربية

جانب من اجتماع املكتب التنفيذي العربي للتجذيف

كافة ،كما كان هناك مقرتح ان يتم اعتماد
احلكام من ا�صحاب ال�شهادات اجلامعية
كونهم ميتلكون االر�ضية العلمية التي
ت�سهم يف جعلهم ميتلكون االر�ضية القوية
ل�ك��ن اخ�ت�ل�ف��ت الآراء يف ذل��ك ب�ضرورة
اعتماد ا�صحاب املواهب والكفاءة الذين
ي�ستطيعون �أن ي ��ؤدوا دوره��م على اكمل
وجه.
وبخ�صو�ص تطوير البطوالت العربية
واع�ت�راف االحت��اد ال��دويل بها ك��ان هناك
م �ق�ترح م��ن اح��د احل���ض��ور ان ي�ت��م دمج
االحت��اد العربي مع االحت��ادات االقليمية
والقارية �سواء يف �آ�سيا او افريقيا وجعل
امل�شاركة دول�ي��ة ولي�س االخت�صار على
ال��دول العربية فنال ذلك املقرتح الرف�ض
ك��ون��ه � �س �ي ��ؤدي اىل �إب �ع��اد ال�ب�ط��ول��ة عن
هويتها العربية .
و�أو�ضح رئي�س االحتاد العربي انه يعمل
على تخ�صي�ص ميزانية االحت��اد ل�شراء
ع��دد م��ن اج�ه��زة االرك��وم�ي�تر لأج��ل اقامة
البطوالت عليها وو�ضعها حتت ت�صرف
االحت ��ادات التي �ستنظـِّم تلك البطوالت
ف �ن��ال��ت ال �ف �ك��رة امل��واف �ق��ة وال �ق �ب��ول من
اجلميع.

 موفد احتاد ال�صحافة الريا�ضية

وجهة نظر
 خليل جليل

ما بيـن الربازيل و�أ�سرتاليا
رمبا يكون احلديث الآن عن مباراة ا�سرتاليا الثالثاء املقبل
يف القمة امل�صريية مل�شوار منتخبنا على طريق مونديال
الربازيل غري منا�سب ولي�س يف حمله  ،لكن نعتقد انه من
املنا�سب جدا ان يكون هناك حديث عن مباراة الربازيل
الودية وما �سبقها وما �سيتبعها يف الوقت الذي تتجه فيه
انظار كل ع�شاق منتخبنا الوطني �صوب قمة ا�سرتاليا.
ومما ال �شك فيه ان كل مواجهة ودية جتريبية ت�صب عادة
يف �صالح هذا املنتخب او ذاك عرب ما متنحه من ت�صورات
واقعية وميدانية من لب احلدث الكروي لأي جهاز تدريبي
 ،ال�سيما اذا جاءت يف توقيتات منا�سبة ومالئمة ومتاحة
لكي تعطي فوائدها لكن يبقى احلديث قائم ًا حول جدوى
مباراة الربازيل وان كان هناك نوع من الفائدة الن�سبية
وغري املطلقة لهذه املباراة التي كنا نتطلع ان يخرج فيها
العبو منتخبنا بفائدة حتى لو كانت ن�سبية.
لكن ما يثري اال�ستغراب والده�شة قبل ان يثار اي نوع

م��ن التخوف على م�ستقبل املنتخب ،تلك الروحية غري
املندفعة واملنك�سرة التي وجدناها ل��دى العبي منتخبنا
وك�أنهم مثقلون بتداعيات نف�سية ومعنوية قدموا بها اىل
مباراة الربازيل ..ولو متعنا ب�شكل دقيق يف جمريات تلك
املباراة ،نرى وبحقيقة وا�ضحة حجم امل�أزق الذي وجد فيه
العبو منتخبنا انف�سهم يف هذا اللقاء الذي يبدو انه ُفر�ض
عليهم وا�صبحوا يف حال كنا نتمنى ان ال نراهم يف مثل
ذلك امل�أزق.
فعندما نتحدث ع��ن ت��داع�ي��ات نف�سية ومعنوية رافقت
املنتخب منذ مغادرته الدوحة اىل ال�سويد..اننا نتحدث
عن حقائق ال ميكن لأحد ان يطم�س تفا�صيلها واثارها برغم
�سعي مَن �سعى اىل اخفائها ،كان منتخبنا قد تعر�ض لها قبل
مباراته مع احد اندية الدرجة الثانية يف قطر هذا النادي
الذي منحه منتخبنا ال�شهرة بلقائه معه ودي ًا قبل التوجه
اىل ال�سويد ،فما خرج به نائب رئي�س االحتاد العراقي لكرة

القدم عبد اخلالق م�سعود وهو مييط اللثام عن واحدة من
اك�بر امل�شاكل التي واجهها املنتخب بعد ان ا�شهر املدير
الفني للمنتخب زيكو الكارت االحمر بوجه الدويل ال�سابق
با�سل كوركي�س وعدم رغبته بالبقاء مع اجلهاز لي�س ل�شيء
�سوى لأنه اقدم على تدريب جمموعة من الالعبني يف ملعب
ال�شعب الدويل الذي يُثري الرعب يف نف�س زيكو .
هذه احلادثة التي ك�شفها م�سعود يف حوار جريء و�صريح
عهدناه منه يف كل مرة لكون هذا الرجل يتحدث دائما يف
ال�ضوء ولي�س يف العتمة مثلما يفعل الآخ��رون ،ا�شار يف
ح��واره الثالثاء املا�ضي يف اح��دى ال�صحف م��ع الزميل
�ضياء ح�سني جن��ح فيه االخ�ير اىل ح��د بعيد يف اخراج
تلك التفا�صيل وذلك لي�س بغريب عليه عندما جنح قبلها
يف �أهم و�أدق مهمة �صحفية برفقته بعثة الباراملبياد اىل
لندن ،لي�أتي هذا احلوار مليئا بكل املالب�سات التي رافقت
هذه احلادثة ورف�ض م�سعود القاطع الإ�ساءة التي حلقت

بالدويل ال�سابق كوركي�س الذي مل يعلم زيكو حجم العطاء
الذي قدمه هذا الالعب ملنتخب بلده واخلدمة الكبرية التي
قدمها للكرة العراقية بكونه واحد ًا من ابناء هذا البلد ،كما
رف�ض م�سعود ان يثلم زيكو من هيبة االحتاد واالنتقا�ص
منه با�صراره على ع��دم جلو�س كوركي�س على م�صطبة
البدالء يف املباراة الودية االخرية يف الدوحة التي نخجل
ان نتحدث عنها وغري ذلك من االحداث وجد فيها م�سعود
من االف�ضل ان يعود من مهمته وان كان بحاجة اىل تداخل
طبي او غري ذلك.
ولال�سف ال�شديد ان جند منتخبنا و�سط ه��ذه الظروف
ال�شائكة يف وقت ح�سا�س وا�ستثنائي كم متنينا ان ين�أى
عنها عرب منا�شدات وافكار و�آراء طالب ا�صحابها ابعاد
املنتخب عن هذه امل�شاكل يف الوقت الذي ي�صف فيه مدير
املنتخب مثل هذه اال�صوات باملغر�ضة ومل نعرف اين يكمن
الغر�ض ال�سيء من وجهة نظر املدير االداري الذي مل ِيع

حتى االن كم هي وقفة الإعالم وال�صحافة معه ومع مهمته
او مع غريه  ،كنا ان ي�أخذ دوره هو واالخ��رون ليخل�صوا
املنتخب من ادران امل�شاكل ونحن نتلم�سها االن برغم ما
ُاخفي منها يف ر�سائل الزميل املوفد ال�صحفي ال��ذي كنا
نتمنى ان ي�أخذ هو على عاتقه مهمة الت�صدي ملثل هذه
املالب�سات وان يتفاعل معها باطار ي�ضع فيه االم��ور يف
ن�صابها لال�سراع مبعاجلتها من قبل االحتاد العراقي ،لكن
يبدو ان الزميل املوفد تعامل مع االمر بح�سن نية منطلق ًا
من رغبة ع��دم الت�شوي�ش والت�أثري على م�شوار املنتخب
وطبعا هو حمق يف ذلك كل احلق.
عموما منتخبنا و�صل اليوم اىل الدوحة وكما هو مربمج
مل�سريته من قبل مدربه زيكو ا�ست�أنف تدريباته هناك مل
يتبق امام العبي منتخبنا الذين نعذرهم كل العذر يف ما
جرى بال�سويد �،إال ان يديروا ظهورهم ملا ح�صل وان يبد�أوا
رحلة التحدي احلقيقي لأ�سرتاليا الثالثاء املقبل.

اخبارهم

 طالب االحت ��اد الأوروغ ��وي ��اين ل�ك��رة القدم
ب�إخ�ضاع نائب رئي�س االحت��اد ال��دويل لكرة القدم
(فيفا) جيم بوي�س ملحاكمة �أخالقية ب�سبب تعليقاته
املنتقدة للوي�س �سواريز ،مهاجم ليفربول الإنكليزي
واملنتخب الأوروغوياين.ويف بيان مر�سل �إىل رئي�س
فيفا جوزيف بالتر� ،أع��رب االحت��اد الأوروغوياين
ع��ن �سحب الثقة م��ن امل���س��ؤول الأي��رل �ن��دي ،ونقل
احتجاجه �أي�ضا �إىل احت��اد �أمريكا اجلنوبية لكرة
القدم (كومنيبول) كي "يتخذ الإج��راءات املعنية".
وبح�سب �صحيفة "�صن" الإنكليزية ،قال بوي�س:
ر�أي��ت �أحداث ًا عدة م�ؤخر ًا ،امل�شكلة تتحول �إىل ما
خوان رومان ريكيلمي ي�شبه �سرطان ًا �صغري ًا يف اللعب.

 رهن العب الكرة الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي
عودته �إىل كرة القدم برغبة ابنه بعد �أن فك ارتباطه بنادي
بوكا جونيورز عقب خ�سارته نهائي ك�أ�س ليربتادوري�س
لكرة القدم يف متوز املا�ضي.
وق��ال ريكيلمي يف ت�صريحات لإذاع��ة "ميغا"� :ألعب كرة
القدم كل ي��وم ،ال �أع��رف ما ال��ذي �س�أقوم به� ،س�أجل�س مع
ابني لنتحدث و�سرنى �إذا ك��ان يريد ر�ؤيتي و�أن��ا �ألعب،
�سرنى ما �سنفعل� ،إذا مل تكن هناك رغبة لديه� ،س�أقول له �أنه
ال رغبة لديّ .ولعب �صانع الألعاب املخ�ضرم ( 34عام ًا) �آخر
مباراة ر�سمية له يف الرابع من متوز املا�ضي عندما خ�سر
بوكا نهائي ك�أ�س ليربتادوري�س على ملعب "باكاميبو"
معقل كورينثيانز الربازيلي.

 يبد�أ كارلي�س بويول قائد فريق بر�شلونة الإ�سباين
فرتة ت�أهيل للعودة للمالعب ،بعد �إزالة اجلب�س الطبي عن
ذراعة الي�سرى ،وذلك بعد حت�سن حالته ب�شكل ملحوظ �إثر
�إ�صابته بخلع يف الكوع قبل ا�سبوع.
و�سقط بويول ( 34عاما) خ�لال متابعته ل�ضربة ركنية
لفريقه خالل مباراته �أم��ام بنفيكا الربتغايل يف اجلولة
الثانية من دور املجموعات بدوري �أبطال �أوروب��ا ،حيث
قفز بقوة يف الهواء قبل �أن ي�سقط على كوعه.
ومل ي�ستطع بويول اخل��روج من امللعب بنف�سه ،وانتظر
و��ص��ول اجل�ه��از الطبي قبل نقله على حمفة و�سط �آالم
�شديدة ،يف اليوم نف�سه الذي عاد فيه من �إ�صابة يف الركبة
جيم بوي�س �أبعدته لأ�سابيع عن املالعب اخل�ضراء.

الرياضي

العالمي

العدد ( )2620ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )13ت�شرين الأول 2012

قم��ة مث�يرة بر�س��م اجلول��ة التا�س��عة

ي�ستقبل منتخب الأرجنتني لكرة القدم يف
ال�ساعة  3:00فجر اليوم ال�سبت نظريه
االوروغ ��وي ��اين يف م �ن��دوزا على ملعب
"مالوين االرجنتني" او ما تطلق عليها
بريطانيا ج��زر فوكالند والواقعة حتت
�سيطرتها منذ  1833وتطالب بوينو�س
�آير�س ب�إعادتها �إىل الوطن االم ،يف قمة
اجل��ول��ة التا�سعة م��ن ت�صفيات امريكا
اجلنوبية امل�ؤهلة �إىل نهائيات مونديال
 2014يف الربازيل.
��س�ي��دف��ع م���درب االرج �ن �ت�ين اليخاندرو
�سابيال منذ ال�ب��داي��ة ب��ال��رب��اع��ي ليونيل
مي�سي (بر�شلونة اال��س�ب��ان�ي��ة) ك�صانع
ال �ع��اب ل�ت�م��وي��ل م�ه��اج�م��ي ري���ال مدريد
غ ��ون ��زال ��و ه �ي �غ��واي��ن ( 6اه� � ��داف يف
الت�صفيات) وان�خ��ل دي م��اري��ا ومهاجم
مان�ش�سرت �سيتي االن�ك�ل�ي��زي �سريخيو
�أغويرو العائد من اال�صابة الذي �سيحل
حمل العب باري�س �سان جريمان الفرن�سي
ايزيكييل الفيتزي امل�صاب حاليا.
وي��ب��دو ان ��س��اب�ي�لا ا� �س �ت �ف��اد م��ن در���س
اخل�سارة �أمام الربازيل  2-1وديا يف 20
ايلول حني اعتمد على  5مدافعني ،و�سيلبي
رغبة النجم مي�سي ال��ذي ق��ال "نحب ان
نلعب معا نحن االرب�ع��ة ..اري��د ان العب
مع مزيد من اال�شخا�ص يف املقدمة ،لكن
كل هذا يتعلق بظروف املباريات وعندما
ت�سمح �سيقوم �سابيال بذلك.
وتت�صدر االرجنتني ،بطلة العامل عامي
 1978و ،1986ال�ترت�ي��ب بر�صيد 14
نقطة من  7مباريات بفارق نقطة واحدة
�أم� ��ام االك� � ��وادور وك��ول��وم �ب �ي��ا ،وت�أتي
االوروغ � ��واي راب �ع��ة بر�صيد  12نقطة
ب�ف��ارق االه ��داف �أم ��ام ت�شيلي ،وتت�أهل
املنتخبات االرب�ع��ة االوىل مبا�شرة �إىل
النهائيات على ان يلتقي اخل��ام����س مع
خام�س �آ�سيا يف ملحق من ذهاب واياب.
لكن املباراة مع االوروغواي لها طعم �آخر
وه��ي مبثابة "كال�سيكو" على ح��د قول
خافيري ما�سكريانو الدينامو الرابط بني

الدفاع بقيادة بابلو زاباليتا (مان�ش�سرت
�سيتي) والهجوم ،ال��ذي يرى "ان لديهم
واحدا من اقوى املنتخبات يف القارة".
وعلى اجلانب الآخر ،متلك االوروغواي
بالفعل منتخبا رهيبا وه�ج��وم��ا خميفا
كما ي��رى العبوها م��ن دون التقليل من

مي�سي يقود رباعي التانغو الهجومي لدك قالع االوروغواي
�ش�أن املناف�س وامل�ضيف ،ويقول مدافع � �س��واري��ز (ل �ي �ف��رب��ول) ودي �ي �غ��و ف ��ورالن
ب��اري����س ��س��ان ج�يرم��ان وق��ائ��د املنتخب (بورتو اليغري الربازيلي)".
االوروغ��وي��اين دييغو لوغانو "�صحيح لكن النتائج االخ�ي�رة للمنتخبني متيل
ان لدى االرجنتني اف�ضل هجوم يف العامل مل�صلحة االرج�ن�ت�ين ال�ت��ي مل تخ�سر يف
ويف املقدمة مي�سي ،لكن نحن ن�أتي يف اجل��والت اخلم�س ال�سابقة ،بينما نالت
امل��رك��ز ال�ث��اين او الثالث ب��وج��ود لوي�س االوروغ��واي نقطة واح��دة من مباراتيها

املنتخب الفنزويلي يوا�صل اال�ستعداد
ملواجهة الأكوادور

ا�ستقرار ت�شكيلة فنزويال قبل مواجهة االكوادور
 2014بالربازيل.وخ�ضع العبو
 كراكا�س� /أ ف ب
ال �ف��ري��ق حت��ت ق��ي��ادة فاريا�س
قال �سيزار فاريا�س املدير الفني لتدريب جديد مبدينة ماتورين
للمنتخب الفنزويلي لكرة القدم  ،حيث مت ال��دف��ع بالفريق الذي
�إن ��ه ا�ستقر ب�شكل �شبه نهائي �سي�شارك على الأرجح يف مباراة
على الت�شكيل ال��ذي �سيدفع به ال �ث�ل�اث��اء ع �ل��ى م�ل�ع��ب خو�سيه
يف م�ب��اراة الثالثاء املقبل �أمام �أن�ط��ون�ي��و �أن��زوات�ي�ج��ي مبدينة
الأك��وادور ،يف ت�صفيات �أمريكا بويرتو الكروز ال�ساحلية.
اجلنوبية امل�ؤهلة �إىل مونديال وك� ��ان ع �ل��ى ف��اري��ا���س �أن يعيد

ت �� �ش �ك �ي��ل خ ��ط ال� ��دف� ��اع ب�سبب
�سل�سلة من الإ�صابات والإيقافات
للبطاقات ال�صفر ،تت�ضمن قلب
الدفاع �أ�سوالدو فيزكاروندو.
و�سي�ضم الفريق �أمام الأكوادور
ك� �ل ��ا م � � ��ن احل� � � ��ار�� � � ��س داين
هرينانديز واملدافعني �ألك�سندر
غ��ون��زال �ي��ز وغ��ري �ن��دي ب�ي�روزو
وفريناندو �أموريبييتا وروبرتو
رو�سالي�س.ويبدو �أن غونزاليز
�سيتوىل مركز الظهري الأمي��ن،
يف ظل غياب غابرييل �سيت�شريو
للإ�صابة ،و�سي�ضم خط الو�سط
كال من فرانكلني لو�سينا و�إيفيليو
هرينانديز و�إدغار برييز جريكو
وخ��وان �أران �خ��و ،فيما �سيلعب
يف املقدمة �سالومون رون��دون
وخو�سيف مارتينيز.
وق��ال �أموريبييتا الع��ب �أتلتيك
ب �ي �ل �ب��او الإ�� �س� �ب ��اين "املباراة
�ستكون مهمة للغاية� ،إنها
ثالث نقاط �ستمنحنا ذلك
ال �ه��دوء يف امل�ستقبل
كي نتمكن من الذهاب
�إىل املونديال".
وي� ��� �س� �ع ��ى امل �ن �ت �خ��ب
الفنزويلي �إىل التقدم
يف امل��راك��ز ،بالنظر �إىل
اح�ت�لال��ه امل��رك��ز ال�ساد�س
ح��ال��ي�� ًا ب��ر� �ص �ي��د  11نقطة
وتغيـّب الفريق عن اجلولة التي
ُاقميت ام�س اجلمعة ،وت�ضيف
خ�لال�ه��ا الأك � � ��وادور يف كيتـو
منتخب ت�شيلي.
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فينغر يفكر يف �ضم يورينتي
خالل ال�شتاء

الأرجنتني ت�ستقبل الأوروغواي مبنتخب هجومي
يف ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية
 بوين�س �آير�س /وكاالت

كارلي�س بويول

 لندن /وكاالت

االخريتني مع �سقوط مدو �أمام كولومبيا
(.)4-0
وال�ل�ق��اء ه��و االول ب�ين الطرفني منذ ان
ه��زم��ت االوروغ� � ��واي ،راب �ع��ة مونديال
 2010يف ج�ن��وب اف��ري�ق�ي��ا ،االرجنتني
ب�ضربات الرتجيح يف رب��ع نهائي كوبا
امريكا �صيف العام  2011قبل ان تتوج
باللقب على ح�ساب الباراغواي (،)0-3
وبغ�ض النظر عن التوقعات والتكهنات
ب���ش��أن نتيجة امل� �ب ��اراة ،ف��ان ك�لا منهما
ي�سعى �إىل ال �ف��وز ،االرج�ن�ت�ين م��ن اجل
البقاء مت�صدرة واالقرتاب اكرث من حجز
البطاقة االوىل �إىل النهائيات يف اقرب
وق��ت مم�ك��ن ،واالوروغ� � ��واي للبقاء يف
ال�سباق لأن اي تعرث �سي�صب يف م�صلحة
ت�شيلي و�سيكون عليها انتظار امللحق او
م�صريها اخلروج من املناف�سة ،وتكت�سي
املباراة بني االك��وادور و�ضيفتها ت�شيلي
ع�ل��ى امل�ل�ع��ب االومل��ب��ي يف ك�ي�ت��و اهمية
توازي او تفوق اهمية املباراة االوىل الن
من �ش�أن نتيجتها ان تقلب الرتتيب ر�أ�سا
على عقب.
وتنتقل الباراغواي ،و�صيفة بطلة كوبا
ام�يرك��ا ،وه��ي مثقلة ب��الأوج��اع اذ حتتل
امل��رك��ز االخ�ي�ر ب��ر��ص�ي��د  4ن �ق��اط بفارق
االه � ��داف خ�ل��ف ب��ول�ي�ف�ي��ا ب�ع��د  4هزائم
متتالية� ،إىل بارانكيا ملواجهة كولومبيا
املنت�شية.
وق��رر خ�ي�راردو بيلو�سو امل��دي��ر الفني
ملنتخب ال �ب��اراغ��واي ا�ستبعاد الثالثي
ل ��وك ��ا� ��س ب ��اري ��و� ��س وخ ��ول� �ي ��و دو����س
�سانتو�س وغو�ستافو مين�سيا من قائمة
امل� �ب ��اراة ،وح��رم��ت الإ� �ص��اب��ة باريو�س
مهاجم غوانغزو ال�صيني من امل�شاركة
�أمام كولومبيا بينما مت ا�ستبعاد مين�سيا
لأ�سباب فنية ودو���س �سانتو�س ب�سبب
الإيقاف.
و�ستحاول بوليفيا اال�ستفادة من ارتفاع
مالعبها عندما ت�ستقبل البريو ( 7نقاط)
لتح�سني موقعها يف الرتتيب ،وا�ستبقيت
فنزويال ( 11نقطة) الوحيدة التي لعبت 8
مباريات من هذه اجلولة.

و�� �ض ��ع امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي لفريق
�أر�سنال الإنكليزي �أر�سني فينغر
ن�صب عينيه التعاقد مع مهاجم
ك �ب�ير خ�ل�ال ف�ت�رة االن �ت �ق��االت
ال�شتوية ال�ت��ي ت �ب��د�أ م��ع العام
املقبل.
و�أدرك فينغر بعد انق�ضاء نحو
� �ش �ه��ري��ن م ��ن امل��و� �س��م احل ��ايل
ع� ��دم وج�� ��ود ب ��دي ��ل ك� ��فء يف
الفريق لتعوي�ض رحيل الهداف
الهولندي روب�ي�ن ف��ان بري�سي
�إىل مان�ش�سرت يونايتد.
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل"
ف� ��إن �إدارة
ا لرب يطا نية

�أر�سنال وفرت ميزانية �ضخمة
تبلغ  35مليون جنيه ا�سرتليني
كي يعرث فينغر على �ضالته.
وترجح ال�صحيفة �أن يكون �أي
من الثنائي الإ�سباين فرناندو
ي��وري �ن �ت��ي (�أث��ل��ت��ي��ك ب �ل �ب��او)
و�أدريان لوبيز (�أتلتيكو مدريد)
على و�شك االنتقال �إىل �أر�سنال
يف ال�شتاء.
وت �ع��اق��د �أر� �س �ن��ال يف ال�صيف
م��ع امل�ه��اج��م الأمل ��اين املخ�ضرم
ل��وك��ا���س ب��ودول���س�ك��ي وه��داف
ال � ��دوري ال�ف��رن���س��ي �أوليفييه
ج�يرو� ،إال �أنهما مل ينجحا يف
م ��لء ال� �ف ��راغ ال� ��ذي خ�ل�ف��ه فان
بري�سي.
وجل��أ فينغر يف بع�ض الأحيان
�إىل الدفع باجلناح الإيفواري
جريفينيو يف مركز قلب الهجوم
من دون جدوى.ويحتل �أر�سنال
حاليا امل��رك��ز ال�سابع ب�ين فرق
الدوري الإنكليزي بعد انق�ضاء
�سبعة �أ�سابيع من عمر امل�سابقة
ح�ي��ث ج�م��ع  12نقطة
م�ق��اب��ل  19جل��اره
ت�شيل�سي �صاحب
ال�صدارة.

فينغر يبحث عن بديل كفء يف املقدمة

�سانتفيت يقود اليمن يف غرب �آ�سيا وخليجي املنامة
� صنعاء� /أ ف ب
�سيقود امل ��درب البلجيكي ت��وم �سانتفيت
منتخب اليمن لكرة ال�ق��دم يف دورة غرب
�آ� �س �ي��ا يف ال �ك��وي��ت م��ن  8اىل  20كانون
االول املقبل ودورة ك�أ�س اخلليج احلادية
والع�شرين يف البحرين من  4اىل  18كانون
الثاين .2013
و�أب��رم االحت��اد اليمني لكرة القدم االتفاق
م��ع �سانتفيت مل��دة ع��ام م�ق��اب��ل ن�ح��و 300
الف دوالر.وق��ال املدرب اجلديد "�أمتنى �أن
اليمني يف
�أجنح يف قيادة املنتخب
ا �سيا
ب �ط��ول �ت��ي غ��رب
دل
بيريو

واخلليج ،فلدي الرغبة يف ان احقق معه
نتائج جيدة فيهما ،والعمل على تطوير كرة
القدم اليمنية".
ووقع منتخب اليمن يف دورة غرب ا�سيا يف
املجموعة الثانية اىل جانب ايران والبحرين
وال�سعودية ،يف حني ت�سحب قرعة "خليجي
 "21يف  18ت�شرين الأول احلايل.
وتابع �سانتفيت "هديف يف بطولة خليجي
� 21أن يحقق منتخب اليمن نتائج تفوق
ن�ت��ائ�ج��ه ال���س��اب�ق��ة ،وال �ع �م��ل ع�ل��ى حتقيق
ف��وز واح��د على الأق��ل حتى نبعد املنتخب
اليمني ع��ن ع �ق��دة النقطة ال�ت��ي بحوزته
حتى اللحظة يف م�شاركاته املا�ضية يف

ال�ب�ط��ول��ة اخلليجية".بد�أ �سانتفيت (39
ع��ام��ا) مهنة ال�ت��دري��ب مبكر ًا وحت��دي��د ًا يف
الرابعة والع�شرين ،وكان ا�صغر من ح�صل
على �شهادة تدريبية يف بلجيكا ،وقد ُاقيل
م�ؤخرا من قيادة يانغ التنزاين بعد ان قاده
يف مباراتني فقط اذ ا�شرف عليه نحو ثالثة
ا�سابيع فقط.
م��ن جهته ،ق��ال رئي�س االحت��اد ال�ع��ام لكرة
ال�ق��دم احمد العي�سي "توقيع عقد املدرب
اجلديد ت�أخر لأ�سباب تعود للبحث عن مدرب
منا�سب للمنتخب وط��ول امل�ف��او��ض��ات مع
مدربني وللظروف املالية احلالية".
و�أو�� �ض ��ح "يف � �ض��وء ن�ت��ائ��ج امل�ن�ت�خ��ب يف

دل بيريو يك�شف �أ�سباب
رف�ضه الإنتقال �إىل ليفربول

 روما� /أ ف ب
ك �� �ش��ف ال��ن��ج��م االي � �ط� ��ايل املخ�ضرم
الي�ساندرو دل بيريو انه رف�ض االنتقال
اىل ليفربول االنكليزي مطلع املو�سم
احلايل ب�سبب جمرزة هي�سل التي وقعت
عام .1985وفاج�أ دل بيريو ( 37عاما)

اجل�م�ي��ع بانتقاله م��ن يوفنتو�س
حيث ام�ضى  19عاما اىل �سيدين
اال� � �س �ت�رايل.وت� ��ردد ان ليفربول
قدم عر�ضا مت�أخرا اىل دل بيريو بعد
بحث املدرب االيرلندي ال�شمايل براندن
رودج��رز عن بديل الن��دي ك��ارول املعار
اىل و�ست هام ،وهو ما نفاه النادي ،لكن
جنم املنتخب االيطايل ال�سابق ا�صر انه
ح�صل على فر�صة االنتقال اىل الفريق
االحمر ،بيد انه �شعر بعدم القدرة على
االن �ت �ق��ال اىل ملعب ان�ف�ي�ل��د ،احرتاما
لل�ضحايا الـ 39لفريق يوفنتو�س الذين
ف��ارق��وا احل�ي��اة يف م�ب��اراة عا�صفة بني
ليفربول ويوفنتو�س يف نهائي ك�أ�س
ابطال اوروب��ا  1985على ملعب هي�سل
يف مدينة بروك�سل البلجيكية.

البطولتني اال��س�ي��وي��ة واخلليجية �سيتم
حت��دي��د ا� �س �ت �م��رار امل� ��درب ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي يف
تدريب املنتخب او �إنهاء التعاقد معه وفق
نتائج التقييم الذي �ست�صدره اللجنة الفنية
ب��االحت��اد ،وط�ب�ق� ًا مل��ا ت�ضمنه عقد االتفاق
معه"� ،آم�ل�ا "ان ت�ك��ون نتائج ج�ي��دة حتى
يتمكن املدرب من موا�صلة مهمته".
و�أ�� �ض ��اف "�سيتم ا��س�ت�ك�م��ال م��ا ت�ب�ق��ى من
بطوالت االحتاد ون�شاطه الريا�ضي للمو�سم
 2012-2011يف الفرتة الق�صرية املقبلة
وم��ن �ضمنها بطولة ك��أ���س الرئي�س ،وذلك
قبل انطالق ال��دوري العام للمو�سم اجلديد
 2013-2012مطلع ت�شرين الثاين املقبل".

جمال عالم ً
رئي�سا لالحتاد امل�صري
 القاهرة� /أ ف ب
فاز جمال عالم مبن�صب رئي�س احتاد كرة القدم امل�صري
على اث��ر االنتخابات التي ُاقيمت على قائمة املر�شح
امل�ستبعد هاين ابو ريدة.ونال عالم  110ا�صوات مقابل
� 41صوتا لإيهاب �صالح و 39لأ�سامه خليل ،وجنح يف
قائمة الع�ضوية كل من ح�سن فريد (� 143صوتا) وايهاب
لهيطة ( )124و�أحمد جماهد ( )136وحممود ال�شامي
( )128وع�صام عبدالفتاح ( )131وح �م��ادة امل�صري
( )132وجم��دي املتناوي ( )101و�سيف زاه��ر ()110
وخالد لطيف (.)98
وبات خالد لطيف الع�ضو الوحيد من خارج قائمة هاين
�أبوريدة  ،اذ نال � 98صوتا وبفارق �صوت وحيد عن كرم
كردي.وجنحت �سحر الهواري يف الفوز باملقعد الن�سائي
بر�صيد � 111صوتا متفوقة على رح��اب ط��ه وماجدة
الهلباوي.وكانت اجلمعية العمومية قد اكتمل ن�صابها يف
اليوم الأول بعد اقبال كبري من جانب �أع�ضاء اجلمعية
الذين �سجلوا ح�ضور ًا يف حم�ضر اجلمعية.
م��ن ج��ان�ب��ه ف��از �سيف ال�ل��ه م�صطفى مبن�صب مراقب
ح�سابات احتاد الكرة بر�صيد � 179صوتا.
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الرياضي

العدد ( )2620ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )13ت�شرين الأول 2012

م����داف����ع ال���و����س���ط ال�����ه�����ادىء ل����ن����ادي ب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ

دانتي :امل�شاركة يف نهائيات املونديال حلم ًا وردي ًا مل�سريتي

 ميونيخ /في�صل �صالح
�أك��د الربازيلي دانتي �أن انتقاله اىل بايرن
ميونيخ وامل�شاركة ب�صورة منظمة يف �صفوف
النادي البافاري �سيكون اخلطوة احلقيقية
االوىل لتحقيق "احللم" الوردي والكبري يف
م�سريته بكرة القدم ال��ذي يتعلق باحل�صول
على فر�صة اللعب يف �صفوف "ال�سيلي�ساو"
يف نهائيات مونديال "ال�سامبا" عام ,2014
وا� �ض��اف يف ح ��واره م��ع �صحيفة"بيلد ام
فرايتاك" ب�أن الهدف الوحيد وامل�شرتك الذي
يجمعه مع العبي بايرن ميونيخ هو الفوز
بجميع الأل �ق��اب يف ه��ذا امل��و��س��م وان قرار
م�شاركته يف املباريات والت�شكيلة الأ�سا�سية
للنادي البافاري يعود للمدرب يوب هاينكي�س
بالرغم من وجود �أربعة العبني كبار ي�ؤدون
بطريقة جيدة ورائعة واجبات املركز الذي
ينفذ واجياته يف مباريات بايرن ميونيخ,
وذكر ان والده الذي ُيعــد من ع�شاق الفيل�سوف
وال�شاعر االيطايل امل�شهور دانتي ,هو الذي
اخ �ت��ار ل��ه ه ��ذا اال� �س��م ,ال ��ذي مت�ن��ى مدافع
الو�سط ال �ه��ادىء و�صمان االم��ان للخطوط
اخللفية لنادي بايرن ميونيخ دانتي ان ي�صل
اىل م�ستوى و�شهرة فيل�سوف ع�صر النه�ضة
االوروبية االيطايل دانتي يف كرة القدم ,التي
عــدّها احد انواع ال�شعر والفل�سفة اي�ضا.
* منذ انتقالك من من�شنغالدباخ اىل ميونيخ �شاركت
يف جميع مباريات بايرن ميونيخ ,ماذا اختلف عن
مبارياتك التي لعبتها يف غالدباخ؟
را�ض جدا لي�س فقط يف اجلانب اخلا�ص
�إنني ٍمب�شاركتي يف جميع املباريات  ,بل را�ض جدا
اي�ضا عن م�سريتي مع بايرن ميونيخ حتى
هذه اللحظة ,ال�سيما بعد النتائج واالجنازات
التي حققها بايرن ميونيخ يف هذه الفرتة من
مو�سم الكرة اجلديد ,وهذا الأمر ال ا�شعر به
وحدي فقط  ،بل ي�شعر به جميع العبي النادي
البافاري ,نحن نلعب كرة قدم جميلة وناجحة,
واجلميع يلعب دورا ايجابيا يف ذلك االداء
املتقدم الذي يقدمه بايرن ميونيخ من خالل
الرتكيز يف ال��وح��دات التدريبية وكذلك يف
املباريات� ,إال ان العبي بايرن ميونيخ وانا
اح��ده��م ي���س�ع��ون اىل ت�ط��وي��ر م�ستوياتهم
واي���ص��ال��ه اىل اب�ع��د نقطة يف ذل��ك التطور,
وبالن�سبة يل اعتقد ان اي العب �سيتعلم كثري ًا
يف كل ي��وم من خ�لال اللعب والتدريب اىل
جوار هذه النخبة من الالعبني املتواجدين يف
�صفوف بايرن ميونيخ .
* ما التغيري الذي طر�أ على طريقة ادائك التي ميـَّزتك
عندما كنت تلعب �ضمن نادي برو�سيا من�شنغالدباخ,
بعد انتقالك اىل �صفوف بايرن ميونيخ؟

 م��ع غ�لادب��اخ كنت ات�ق��دم كثريا اىل االماممبا�شرة واح��اول تنظيم جملة هجومية من
املركز ال��ذي ا�شغله يف امل�ب��اري��ات ,وام��ا مع
بايرن ميونيخ فواجبي يقت�صر على مترير
ال �ك��رة ال �ت��ي ت�صلني اىل اجل��ان �ب�ين او اىل
العبي اال�سناد وا�شكل يف ذل��ك دائ��رة مغلقة
تعتمد على �ستة العبني ,ومثل هذه الطريقة
ت�ف��ر���ض ع �ل� َّ�ي وع �ل��ى الع �ب��ي ب��اي��رن ميونيخ
تطوير قدراتهم على ال�سيطرة ولعب الكرات
يف الوقت واملكان املنا�سبني ,ولهذا ال العب
ك��رات ط��وال اىل الأم��ام �إال ماندر ,وه��ذا هو
االختالف يف طريقة ادائي يف غالدباخ عنها
يف بايرن ميونيخ !
االختالف واالن�سجام
* م��ا تف�سريك لأ���س��ل��وب اللعب ال���ذي ي���ؤدي��ه بايرن
ميونيخ يف هذا املو�سم والذي يعد حتى االن طريقة
لعب رائعة وناجحة ومنحت بايرن ميونيخ العديد من
االجنازات والنتائج الكبرية ؟
�أح��د الأ�سباب الرئي�سة ال��ذي لعب دور ًا يفق��درة العبي بايرن ميونيخ على تنفيذ مثل
هذا اال�سلوب هي الأجواء الرائعة التي تهيمن
على عالقات الالعبني بحيث ي�شعر املرء هنا
بالراحة النف�سية والإن�سجام الروحي والدافع
القوي ال��ذي يدفع الالعبني جميعا لتحقيق
الهدف امل�شرتك لالعبني والذي ي�سعى اجلميع
اىل حتقيقه وهو الفوز بااللقاب ,ومثل هذه
االج ��واء ي�شعر ب��ه ك��ل م��ن يح�ضر تدريبات
نادي بايرن ميونيخ !
* قبل ايام �أثنى املدرب يوب هاينكي�س على امكانياتك
وقدراتك وكذلك على قوة �شخ�صيتك وعلى ما حتمله
م��ن ثقافة االح�ت�راف يف التعامل م��ع التدريبات او
امل���ب���اري���ات��� ,س��ب��ق وك��ن��ت الع��ب��ا ق��ائ��دا يف �صفوف
برو�سيا من�شنغالدباخ,هل حتاول ان تكون كذلك يف
بايرن ميونيخ؟
 ل�ق��د انتقلت اىل ��ص�ف��وف ب��اي��رن ميونيخمل�ساعدة الفريق ولي�س للح�صول على امتيازات
�شخ�صية ,نعم كنت يف غ�لادب��اخ يف مقدمة
الالعبني الذين يتحملون امل�س�ؤولية داخل
علي �أو ًال
امللعب ولكن يف بايرن ميونيخ يجب َّ
ان احدد اجتاهي ال�صحيح يف النادي وا�ضع
ب�صمتي على نتائج النادي الكبرية ,واجد يل
مكانا ثابت ًا يف ت�شكيلة النادي ,وعلى املرء ان
يكون مرن ًا مع نف�سه وزمالئه ,والأه��م عندي
االن هو ان اترك الإجن��ازات  ,التي �أج�سدها
يف امللعب ,وه��ي التي تتحدث عني ولي�س
�شيئا �آخر.
* ه��ن��اك ارب��ع��ة الع��ب�ين يف ���ص��ف��وف ب��اي��رن ميونيخ
ي����ؤدون مركز دف��اع الو�سط ,باد�شتوبر ,بويتنيغ,
دانيال فون بوينت ,يف الوقت الذي يحتاج هذا املركز

فيه اىل العبني فقط ,كيف متكنت من حجز مكانك
بالرغم من وجود ثالثة العبني �آخرين جاهزين لهذا
املركز؟
لقد قلت يف �سري و�أنا �أرى وجود هذا العددمن الالعبني الكبار لهذا املركز,وقلت ان �أي
العب منهم �سيقاتل من اجل احل�صول على احد
مراكز و�سط الدفاع ,ولكن يف الوقت نف�سه
نحن الأرب �ع��ة جميع ًا زم�لاء يف ه��ذا النادي
ولدينا ه��دف م�شرتك وه��و ال�ف��وز بااللقاب
وحتقيق االجنازات للنادي وللفريق البافاري
 ,واملدرب وحده هو �صاحب القرار يف حتديد
ا�سم اي العب �سي�شارك يف املباريات  ,وهو
"اي املدرب" هو �صاحب القرار االول واالخري
يف ذلك ,ولهذا مل يت�سبب �أمر م�شاركة اي من
الالعبني يف املباريات يف �أي��ة م�شكلة بيني
وبني الالعبني الآخرين ,بل �أ�صبحت العالقة
يف ما بيننا قوية جد ًا بحيث نتناق�ش جميعا
يف كيفية تقدمي مباراة كبرية والطريقة التي

ت�أهل �صعب لفيدرر يف دورة �شنغهاي
� شنغهاي� /أ ف ب
ت�أهل ال�سوي�سري روجيه فيدرر امل�صنف �أوال
اىل ال��دور ربع النهائي من دورة �شنغهاي
ال���ص�ي�ن�ي��ة ل �ك��رة امل �� �ض��رب ،ث��ام��ن دورات
املا�سرتز ( 1000نقطة) والبالغة جوائزها
892ر 5مليون دوالر ،بفوزه ال�صعب على
مواطنه �ستاني�سال�س فافرينكا الثالث ع�شر
( 6-4و )4-7( 6-7و� -6صفر) ،
و�ضمن فيدرر ،حامل لقب  17دورة كربى،
تربعه لال�سبوع ال �ـ 300على قمة ت�صنيف
الالعبني املحرتفني.
وعانى فيدرر للتغلب على فافرينكا� ،صديقه
ورفيقه يف الزوجي ،لكنه ح�سم اللقاء
يف نحو �ساعتني ليفوز عليه للمرة

الثانية ع�شرة مقابل هزمية واحدة.
وق��ال ف�ي��درر ال��ذي يطمح اىل اح ��راز لقبه
ال �ـ 22يف بطوالت املا�سرتز "ها انا اقرتب
من اال�سبوع الـ .300هذا امر ال ي�صدق ،قد
يكون احد اهم اجنازاتي".
وتابع فيدرر الذي احاط به عنا�صر حماية
بعد تلقيه ت�ه��دي��دات بالقتل "هذه جائزة
كبرية بالن�سبة يل".
ويحمل االم�يرك��ي بيت ��س��ام�برا���س الرقم
القيا�سي ال�سابق مع  286ا�سبوعا يف املركز
االول ،كما ت�أهل ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش
والربيطاين اندي موراي والت�شيكي توما�س
برديت�ش والفرن�سي جو ويلفريد ت�سونغا
امل�صنفون ثانيا وثالثا ورابعا وخام�سا
على التوايل.
يف ال� � ��دور ث �م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ،ف��از
دي��وك��وف �ي �ت ����ش ع��ل��ى اال���س��ب��اين
فيلي�سيانو ل��وب �ي��ز  3-6و،3-6
وم��وراي على االوك ��راين الك�سندر
دول � �غ� ��وب� ��ول� ��وف  2-6و،2-6
وب��ردي �ت ����ش ع �ل��ى االم�ي�رك ��ي �سام
ك� ��وي� ��ري  2-6و)7-3( 7-6
و ،4-6وت�سونغا على القرب�صي
ماركو�س بغدادي�س  2-6و6-7
(.)2-7
ومل يجد ديوكوفيت�ش ادنى
�صعوبة ل�ت��أك�ي��د ت�ف��وق��ه على
ل��وب�ي��ز واحل���ق ب��ه اخل�سارة
اخلام�سة يف  5مباريات جمعت
بينهما حتى الآن.
واحتاج ديوكوفيت�ش اىل  68دقيقة فقط
ملوا�صلة م�شواره نحو الظفر بلقبه الثاين
على التوايل بعد تغلبه على الفرن�سي جــو
ويلفريد ت�سونغا يف املباراة النهائية لدورة
بكني اال�سبوع املا�ضي.

نتمكن بوا�سطتها على حماية خط دفاع بايرن
ميونيخ وين�صح احدنا الآخ��ر ,وه��ذا الأمر
احد الأ�سرار القوية يف ا�ستقرار الفريق الذي
مهد اىل حتقيق بايرن ميونيخ نتائجه اجليدة
والكبرية لغاية هذه اللحظة !
* انت ال ت�ستطيع ا�ستخدام كلتا قدميك يف امللعب,
وانت تلعب بقدمك الي�سرى فقط و�سبق وكنت ت�ؤدي
مبارياتك كظهري ي�سار,كيف متكنت من التغلب على
م�شاكلك يف ه��ذا اجلانب وتنجح يف �أداء واجبات
مدافع الو�سط حتى االن؟
 كال �سبق يل ولعبت يف مركز الظهري االمين�أي�ضا ,مبدئيا ال يوجد فارق كبري بني املركزين
لأنك تلعب وفق واجباتك الدفاعية والهجومية
وال يبعد اي مركز لعب عن الأخ�ير �أك�ثر من
ع�شرة او خم�سة ع�شر مرتا ,ولكن الواجيات
تبقى واجيات ,وبذلك ال �أرى �أي اختالف يف
امل�ستوى �إذا ما لعبت يف هذا املركز �أو يف �أي
مركز �آخر يف خطي الدفاع والو�سط .

كالتنبورن �أ ّول امر�أة تر�أ�س فريق ًا لـ(الفورموال وان)
 نيودلهي� /أ ف ب
�أ�صبحت موني�شا كالتنبورن املولودة
يف الهندّ � ،أول امر�أة تر�أ�س فريق ًا يناف�س
يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل �ـ(ال �ف��ورم��وال وان)
لل�سيارات بعدما خلفت امل� ّؤ�س�س بيرت
�ساوبر كرئي�سة لفريق �ساوبر بقرار بد�أ
�سريانه على الفور.
وق��ال الفريق ،ال��ذي يتخذ من �سوي�سرا
م� �ق� � ّر ًا ل��ه يف ب �ي��ان ق �ب��ل ج��ائ��زة كوريا
الكربى� ،إن كالتنبورن ( 41عام ًا) التي
كانت ت�شغل يف ال�سابق من�صب املدير
التنفيذي� ،ستبد�أ عملها بدء ًا من ال�سباق
الكوري.
و�سي�صبح � �س��اوب��ر ال���ذي �سيكمل 69

ع ��ام� � ًا ال� �ي ��وم ال �� �س �ب��ت رئ �ي �� �س � ًا ملجل�س
�إدارة جم��م��وع��ة �� �ش ��رك ��ات � �س��اوب��ر
ب�أكملها و�سيحتفظ مب�س�ؤولية توجيه
ال�سرتاتيجية.و�سبق �أن ق��ال �ساوبر
ال��ذي ا�شتهر بتدخني ال�سيجار �إن��ه يريد
ال�تراج��ع ومل يكن ينوي اال�ستمرار يف
العمل من داخل احللبات حتى الو�صول
ل�سن  70عام ًا.وبعدما �أ�صبحت � ّأول امر�أة
ت�شغل ه��ذا املن�صب �ستكون كالتنبورن
التي حتمل اجلن�سية النم�ساوية ثاين
م��دي��ر م��ن �أ� �ص��ول هندية يف  12فريق ًا
تناف�س يف البطولة ،بعد فيجاي ماليا يف
فور�س انديا.وقال �ساوبر يف بيان :ق ّررنا
منذ وق��ت طويل �أن موني�شا �ستخلفني
لكني تركت التوقيت مفتوح ًا ،الآن هو

روجيه
فيدرر
اىل ربع
نهائي
�شنغهاي

�سيفتقد فريدر برمين االملاين قائده كليمن�س
ف��ري�ت��ز يف اال��س��اب�ي��ع ال���س�ت��ة امل�ق�ب�ل��ة بعد
تعر�ضه اىل متزق يف ع�ضلة الفخذ اثناء
التدريب.
وق��ال امل��داف��ع االمل��اين ل�صحيفة "في�سر
كورير" املحلية "االمور ال تبدو جيدة"،
م�ضيفا "لقد ثبت تعر�ضي اىل مت��زق يف
ع�ضلة الفخذ و�س�أغيب عن املالعب ب�ضعة

موني�شا كالتنبورن

الوقت املنا�سب ٍّ
لكل منا فهذه هي اللحظة
املنا�سبة لنقل ع�صا القيادة.وان�ضمت
كالتنبورن �إىل �ساوبر يف  2000لقيادة
الإدارة القانونية ثم تو ّلت من�صب املدير
التنفيذي يف  2010ونقل �ساوبر �إليها
ثلث �أ�سهم ال�شركة العام املا�ضي.
ّ
ويحتل فريق �ساوبر حالي ًا املركز ال�ساد�س
يف ترتيب البطولة واح�ت�ف��ل بح�صول
�سائقه الياباين كاموي كوبايا�شي على
املركز الثالث يف �سباق اليابان يوم الأحد
املا�ضي�.أما ال�سائق الآخ��ر للفريق وهو
املك�سيكي �سريجيو برييز ،ال��ذي �صعد
ملن�صة التتويج هذا املو�سم،
ثالث م ّرات ّ
ف�سينتقل اىل م �ك�لاري��ن خ�ل�ف� ًا للوي�س
هاميلتون.

هاميلتون يتفوق يف التجارب احلـرة الأوىل بكوريا اجلنوبية
� سيئول /وكاالت
�أبعد لوي�س هاميلتون مناف�سه فرناندو
الون�سو مت�صدر ال�ترت�ي��ب يف بطولة
ال �ع��امل لـ(فورموال
وان) لل�سيارات
ع� � � � ��ن ق� �م ��ة

ال�سائق لوي�س
هاميلتون

فريتز يغيب عن برمين � 6أ�سابيع ب�سبب الإ�صابة
 برلني� /أ ف ب

دانتي يراهن على الأجواء الرائعة يف �صفوف بايرن
ال�سامبا واحللم الوردي الكبري
* َمن يلعب ب�صورة منتظمة يف �صفوف نادي
بايرن ميونيخ �سيكون بالت�أكيد مر�شح ًا للعب يف
�صفوف منتخب ب�لاده ,ما حجم �آمالك اخلا�صة
يف اللعب يف �صفوف ال�سيلي�ساو ,ال��ت��ي تتجه
مبا�شرة اىل نهائيات مونديال  2014واللعب يف
الربازيل؟
 كنت ومازلت �أقول ان اللعب يف �صفوفال�سامبا يف نهائيات مونديال الربازيل عام
 2014هو "احللم" ال��وردي والكبري الذي
يراودين منذ فرتة لي�ست بالق�صرية ,وكنت
�أتوقع انه �سي�أتي اليوم ال��ذي ارت��دي فيه
قمي�ص ال�سامبا يف اح��دى مبارياته التي
يلعبها يف الربازيل ,و�إذا �سارت الأمور
معي يف بايرن ميونيخ فاعتقد ان مثل
هذا اليوم قد اقرتب اكرث من ال�سابق,
ورمبا �س�أح�صل على فر�صتي يف اللعب
يف �صفوف املنتخب الربازيلي �أخريا .

ا�سابيع".وتعر�ض فريتز اىل اال�صابة اثناء
تدريبات فريقه ،واثبتت الفحو�صات بعدها
انه لن يتمكن من العودة قبل توقف الدوري
االملاين يف العطلة ال�شتوية يف كانون االول
املقبل.و�سيزيد غياب فريتز من حمن برمين
يف الدفاع اذ ان �شباك الفريق اهتزت مبعدل
هدفني تقريبا يف املباراة الواحدة منذ بداية
املو�سم وحتى االن.
وع�ل��ق م��درب ال�ف��ري��ق ت��وم��ا���س ��ش��اف على
اال�صابة قائال "لقد كان فريتز بحال جيدة يف

اال�سبوعني املا�ضيني وقدم فعال م�ستويات
جيدة وكان وجوده مهما يف الفريق ا�ستنادا
اىل الطريقة التي كنا نعتمدها" ،م�شريا اىل
انه "ميلك العديد من املدافعني لتويل مكانه
والقيام مبهماته".
�أح��رز برمين �سبع نقاط فقط يف املراحل
ال�سبع االوىل م��ن "البوند�سليغا" حيث
يحتل املركز الثاين ع�شر ،وق��د خ�سر �آخر
مبارياته ام��ام اوغ���س�ب��ورغ  3-1اجلمعة
املا�ضية.

التجارب احل��رة الأوىل جلائزة كوريا
ال �ك�ب�رى .وي �ح �ت��اج ه��ام�ي�ل�ت��ون �سائق
مكالرين للفوز بال�سباق ال�ك��وري غد ًا
الأح��د م��ن �أج��ل ال�ع��ودة للمناف�سة على
اللقب ال��ذي تبدو املناف�سة عليه ق�صرا
على الون�سو ومالحقه �سيبا�ستيان فيتل
� �س��ائ��ق رد ب���ول وتفوق
ال���س��ائ��ق الربيطاين
يف ح�ل�ب��ة يوجنام
ال � � �ت� � ��ي غ��ط��ت��ه��ا
الأت ��رب ��ة م�سجال
�أف � �� � �ض� ��ل زم ��ن
وبلغ دقيقة
واح � � � � � ��دة

و 39.148ثانية.وتخلف الون�سو -
الذي يتفوق ب�أربع نقاط فقط على فيتل
حامل اللقب العاملي قبل خم�سة �سباقات
من النهاية  -بفارق  0.302ثانية وراء
هاميلتون بينما احتل مارك ويرب زميل
فيتل يف رد ب��ول املركز الثالث متفوق ًا
على فيليبي ما�سا �سائق فرياري العائد
مل�ستواه.و�سجل فيتل خام�س �أف�ضل زمن
بينما جاء كيمي رايكونن �سائق لوت�س
ال��ذي ي�شارك للمرة الأوىل يف احللبة
التي تبعد  400كيلومرت �إىل اجلنوب من
�سيئول يف املركز احلادي ع�شر.وب�سبب
قلة ا�ستخدام احللبة طوال العام احتاج
ال�سائقون لبع�ض الوقت للقيام بلفات
�سريعة يف انتظار تنظيف امل�ضمار.

لقاء ا�ستثنائي بني العهــد والنجمة يف الدوري اللبناين
 بريوت� /أ ف ب
تتجه الأنظار اليوم ال�سبت اىل ملعب �صيدا البلدي
الذي يحت�ضن لقاء قمة املرحلة الثالثة من الدوري
اللبناين ل�ك��رة ال �ق��دم ب�ين العهد و�ضيفه النجمة
مت�صدرا الرتتيب بفوزين متتاليني لكل منهما.
وت�أتي املواجهة لتكون فك االرتباط للفريقني �إال بحال
التعادل ،كما �أنها �ستكون ث�أرية للفريق النبيذي الذي
خ�سر ( )3-0ذهابا وتعادال ( )1-1ايابا يف املو�سم
املا�ضي ما �أدى اىل تفريط النجمة بالنقاط و�أثر
�سلب ًا يف معركته مع ال�صفاء على اللقب.لكن النجمة

الذي جنح باكت�ساح ال�شباب الغازية  1-7يف �أوىل
مبارياته ثم تغلب ب�صعوبة على الت�ضامن �صور
( )0 -1الأ�سبوع املا�ضي ،ال يقدم امل�ستوى امل�أمول
منه على الرغم من امتالكه عنا�صر قوية وق��ادرة.
ويعتمد مديره الفني مو�سى حجيج على دفاع جيد
بوجود الربازيلي فابيو دا �سيلفا والظهري املمتاز
علي حمام و�أحمد املغربي ،والقوة ال�ضاربة يف خط
الو�سط بوجود الدويل عبا�س �أحمد عطوي �إ�ضافة
اىل حممد جعفر وخال تكه جي وزكريا �شرارة� ،أما
خط الهجوم في�شرك حجيج ح�سن املحمد لكن املدرب
ال يلعب بت�شكيلة يت�ضمنها املهاجم ال�صريح.
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كانت ت�شعر بالخجل من �أن يراها احد وهي
تقلب المالب�س المتناثرة على �أ�سطح عربات
خ�شبية� ،صفت جنبا الى جنب في �سوق
منطقة الكاظمية ،الذي ي�ضم الع�شرات من
المحال المتناثرة هنا وهناك ،تتو�سطها
�أحيانا "ب�سطيات" تعلو �أ�صوات �أ�صحابها
معلنين عن "فتح بالة جديدة ت�ضم مالب�س
جميلة لل�شباب وجديدة للأطفال" ،و"فرح
�أطفالك بمالب�س العيد" ،وغيرها من الجمل
التي يرددها �أ�صحاب الب�سطيات لجذب
الن�سوة والرجال على حد �سواء ل�شراء
مالب�س العيد لأطفالهم!

 بغداد� /إينا�س طارق ..عد�سة /محمود ر�ؤوف

دول ف���ق�ي�رة م��ن��ع��ت ا����س���ت�ي�راده���ا خ����وف���� ًا ع���ل���ى م��واط��ن��ي��ه��ا

�صار الأقبال على الباالت لي�س لدنو �سعرها بل النها االف�ضل

العراق الغني ي�سمح با�سترياد املالب�س امل�ستعملة و�سط حتذير الأطباء
حال الفقراء
ل�سان حال الفقراء يقول " :عيد ب�أية
حال عدت يا عيد بما م�ضى �أم لأمر
فيك تجديد" وه��ا هو رج��ل في العقد
الرابع �أمامي وجدته ي�شعر بنوع من
ال�ضجر وهو يقلب المالب�س وك�أنه قد
اقترف ذنب ًا م��ا ،الن��ه ي�شتري مالب�س
اللنكه لأوالده! ابو مروة متزوج وله
�أربعة �أطفال ي�أتي �إل��ى �سوق الباالت
من �أجل �أن ي�شتري مالب�س العيد حيث
�أ��س�ع��اره��ا ت�ك��ون رخي�صة ونوعيتها
جيدة ،يقول�" :أنا اعمل باجر يومي
ال ي�ت�ج��اوز ال� �ـ� 10آالف دي �ن��ار ،ادفع
منها �إيجار بيت ،وتوفير م�ستلزمات
عائلة كاملة متكونة من � 8أفراد ،والدي
ووالدتي يعي�شان معي ،وهما بحاجة
دائما �إل��ى ال��دواء .وال يمكن �أن ي�أتي
العيد و�أوالدي يرتدون مالب�س قديمة،
وان كانت م��ن البالة فهي �أف�ضل من
�إح�سا�سهم ب�أنهم ال ي��رت��دون مالب�س
عيد جديدة كبقية الأطفال.
�أ�صوات وف�ضول
الأ�صوات تتعالى في ال�سوق و�أخذنا
ال�ف���ض��ول ف��ي تقليب بع�ض الأن���واع
م��ن المالب�س ال�ت��ي ك��ان يتهافت على
�شرائها ن�ساء يرتدين �أجمل المالب�س
وال ي�ت��وارن ع��ن الأن �ظ��ار وه��ن يقلبن
ويعاملن ال�ب��ائ��ع ،حيث ق��ال��ت �سلوى
وه��ي موظفة ف��ي �إح ��دى ال� ��وزارات:
هناك من يقول �إن المالب�س الم�ستعملة
�سيئة ورائحتها تثير اال�شمئزاز لمن
يرتديها ،لكن ،بالعك�س ف�سوق الباالت
ي �ج �ت��ذب �إل �ي �ه��ا ال �� �ش �ب��اب وال�شابات
وال��ذي��ن ي��رغ�ب��ون ف��ي ارت ��داء مالب�س
م�ستورده ومن يملك الإمكانية المادية
التي ال ت�سمح لهم بالذهاب �إلى �سوق
ال�م�ن���ص��ور �أو ال��ك��رادة  ،وت�ستدرك
�سلوى قائلة� :إنها ت�أتي ال��ى ال�سوق
تقريبا كل �شهر مع العديد من زميالتها
ال �م��وظ �ف��ات ل �� �ش��راء م�لاب ����س جيدة
ونظيفة و�أ�سعارها ال تتجاوز � 5آالف
دينار وذات ماركة عالمية و�أف�ضل من
بقية الب�ضائع الموجودة في ال�سوق
التي تكون غالية و�سيئة �أحيانا .
�أم ع �ب��د ال �ل��ه ك��ان��ت واق� �ف ��ة بجانب
الموظفات وهي �أرملة في العقد الرابع
م��ن ال�ع�م��ر ق��ال��ت� :أع �ي��ل ث�لاث��ة �أوالد
و�أرب��ع بنات توفي زوجي عام 2005
وك��ان يعمل في �إح��دى مدابغ الجلود
في النه�ضة ولكن معامل الدباغة �أغلقت
�أب��واب�ه��ا ،وان��ا ابيع الخ�ضروات في

منطقة �سكني من اج��ل ان �أوف��ر لقمة
العي�ش لأبنائي وي��زداد حزني و�ألمي
وال ��دم ��وع ال ت��ف��ارق ع �ي��ون��ي عندما
�أرى من هم في عمر �أوالدي يرتدون
المالب�س الجديدة والنظيفة في العيد،
لهذا ال �أجد غير مالب�س اللنكه لأجعلهم
يح�سون بالعيد كبقية الأوالد وان
كانت مالب�سهم مهلهلة قديمة فهذا حالنا
نحن الفقراء.
�أ�سعارها تناف�سية
�أ��س�ع��ار ال �ب��االت ككل الب�ضائع فيها
الرخي�ص وفيه الغالي ن�سبيا ،وتبد�أ
�أ�سعار مالب�س الباالت من  500دينار
وت�صل �إلى  50الف احيانا ،اما بالن�سبة
الى الأحذية والحقائب فقد ي�صل ما تم
ا�ستخدامه ا�ستخداما خفيفا �إل��ى 20
ال��ف دينار .يقول ح�سن ال�شاب الذي
ك��ان ي�صعد ف��وق ب�سطيات المالب�س
الم�ستعملة ل�ل�أط�ف��ال وي�ل��وح بالقطع
وي�صرخ "خم�سة بخم�سة فرح �أطفالك

بالعيد" ،خ�لال �أي��ام العيد ت��زداد بيع
البالة خ�صو�صا للأطفال الن النا�س
ال�ف�ق��راء و�أ� �ص �ح��اب ال��دخ��ل المحدود
ي�أتون �إليهم ل�شراء عدة قطع بدال من
واح��دة وه��ي رخي�صة وي�ستطيعون
اختيار ما يرغبون ،وهناك بالة نظيفة
وبالة قليلة النظافة ونحن نقوم بعزلها،
وتحديد �سعرها .
ج ��اره ال �ب��ائ��ع �أب ��و � �ص�لاح ال ��ذي كان
يرتدي قبعة على �شكل "مكي ماو�س"
ويحمل قبعات بيده بكل �صراحة كانت
جميلة جدا وذات �ألوان زاهية �س�ألناه
ع��ن �سعرها ف ��أج��اب  2000دي �ن��ار يا
بال�ش! .عر�ض علينا �شراء واحدة لكن
ترددنا لعدة �أ�سباب �سوف نذكرها الحقا
في تحقيقنا ،المهم باغتنا �أب��و �صالح
بقوله :هل تخافون ارتداء البالة هي
تخ�ضع �إلى الغ�سل والتعقيم جيدا قبل
ان ت�أتي الى العراق وال عيب ا�شتروها
واغ�سلوها من جديد و�أ�سعار العطور
رخي�صة يمكن �أن تخفي راحتها.

ال�شتاء والك�ساد
لم يثر هذا الكالم اهتمام كريم محمد
اح ��د ب��اع��ة ال��ب��االت ف��ي ال �� �س��وق بل
ا�شتكى من ركود �سوق الباالت معلق ًا
بقوله :كان ف�صل ال�شتاء هو المو�سم
المثالي لبيع ال�ب��ال��ة  ،وك�ن��ا ننتظر
موجة البرد لي�شهد �سوقنا ازدهارا
خ�صو�صا القما�صل ال�ج�ل��دي��ة لكل
الأعمار ،وهناك تجار دخلوا �إلى هذا
ال�سوق وبد�أوا بجلب ب�ضاعة رخي�صة
وقديمة جدا و�أحيانا مالب�س ت�شترى
من المنازل من قبل الدوارة طروحها
ف��ي �سوق "اللنكه" مما جعل اغلب
الزبائن يجدها غير جيدة في حين
ان بع�ض الب�ضائع تناف�س ال�صيني
وال �� �س��وري ح�ت��ى م��ن ح�ي��ث النوع
والجودة ،و�أ�سعارها تفوق � 100ألف
دينار لمالب�س الكبار وهناك زبائن
مميزون م��ن ذوي ال��دخ��ل المي�سور
ال��ذي��ن يحبون التميز وال �ت �ف��رد في
ن��وع �ي��ة ل�ب��ا��س�ه��م وا�� �ش ��ار ك��ري��م في

مالب�س اللنكة قبلة
الفقراء مع اقتراب عيد
الأ�ضحى

تجار اللنكة :الب�ضائع
الجيدة ت�أتي عبر تركيا
و�إيطاليا ..وال�سيئة عبر
�سوريا وال�صين

الباالت اخذة باالنح�سار

�سوق البالة الرئي�سي
يقع في جكوك ومركز
توزيعها هناك

وزارة ال�صحة تعلن
وبا�ستمرار �أن هذه
المالب�س معظمها تحمل
العديد من الأمرا�ض
الجلدية

بعد املالب�س هناك باالت اطقم القنفات وفر�ش النوم

حديثه ال��ى ان البالة تناف�س بقوة
�أ�سواق المالب�س الجديدة الجاهزة،
خ�صو�صا ف��ي م��ا يتعلق بالمالب�س
الجلدية والقطنية وكذلك الألعاب.
جولة وحديث
اح��د ال��زمل��اء ك��ان معنا ع�ن��دم��ا كنا
نتجول ف��ي �سوق البالة ال��واق��ع في
منطقة الكاظمية ذكر انه عندما كان
ط��ال�ب��ا و� �س��اف��ر �إل ��ى ال�م��ان�ي��ا اخبره
�صديقه ال��ذي �سبقه هناك للدرا�سة
ب�أنه يوجد �سوق كبير يعر�ض فيه
كل �شيء م�ستعمل ولي�س المالب�س
ف�ق��ط ،والن ال�ع��راق��ي ه�ن��اك محكوم
بمبلغ م�ع�ي��ن وال ب��د م��ن اخت�صار
نفقاته ،واف��ق على ال��ذه��اب القتناء
(مالب�س جديدة) تليق بالبلد الجديد
وان ت �ك��ون م��ارك��ة �إ� �ض��اف��ة ال ��ى ان
ال�شتاء قار�س البرودة ويحتاج �إلى
مالب�س �إ�ضافية ،تفاج�أ زميلنا ح�سب
تعبيره! ب�أن دولة متطورة اقت�صاديا،
يمكن ان يقتنوا �أج �ه��زة ومالب�س
م�ستعملة .وي�ستدرك الزميل بقوله
:بد�أت و�أنا ادخل هذا ال�سوق المنظم
ب�شكل يجعلك ت�شك ف��ي �أن م��ا يتم
عر�ضه فيه ه��و م�ستعمل ك��ل �شيء
مرتب نظيف الئ��ق يجذب الزبائن،
ال رائحة تثير رغبتك بالعزوف عن
ال�شراء خوفا من �أن ي�شم عطرها من
حولك ويف�ضحك بقول مالب�سك من
"اللنكه" تذكرت وقتها �أ�سواق الباب
ال�شرقي والكاظمية وبغداد الجديدة
و� �س��اح��ة ال �ط �ي��ران وت�م�ن�ي��ت ل��و �أن
فقراء العراق ي�أتون �إلى هنا ل�شراء
ما يحتاجون اليه لأنهم حتما �سوف
يكونوا �سعداء الن ه��ذا ال�سوق في
�ألمانيا ي�سمى �سوق الفقراء.
تجار ال�سوق
حقيقة لو قار ّنا و�ضع العراق ال�صعب
وع��دد ال�ف�ق��راء وممن ه��م تحت خط
ال�ف�ق��ر ،وع ��دد العاطلين ع��ن العمل
لوجد �أنه من الطبيعي في مثل هكذا
ظ��روف �أن يلج�أ الكثير ال��ى �سوق
البالة ،حيث علق احد التجار ويدعى
�صابر الكرطاني ويبلغ العقد الخام�س
من العمر ،وال��ذي ع��رف نف�سه �إلينا
بعد �أن وقفنا �أم ��ام محله والعمال
يفتحون الب�ضاعة ويقومون بعزلها:
المالب�س الم�ستعملة تجتذب ال�شباب
وال�شابات الذين يرغبون في ارتداء
م�لاب����س م���س�ت��وردة ل�ك��ن �إمكاناتهم
المادية �ضعيفة ال ت�سمح لهم بذلك كما
ال تمكنهم من �شراء مالب�س جديدة
محلية لكن الم�ستهلك تنبه الى حقيقة
ك��ون المالب�س الم�ستوردة ال يزيد
�سعرها كثيرا على �أ��س�ع��ار " البالة
" ف�صار ي�شتري المالب�س العادية

ماركات عاملية تتو�سط الباالت
ال�صنع ،بعد ع��ام  2003انخف�ضت
ت �ج��ارت �ن��ا ك �ث �ي��را ب �� �س �ب��ب انفتاح
اال�ستيراد وتوفر الب�ضاعة الجديدة
التناف�سية في �أ�سعارها رغم �ضعف
كفاءة منا�شئها فالب�ضائع الجديدة
ال��رخ�ي���ص��ة ت ��رد غ��ال �ب��ا م��ن �سوريا
وال�صين.
الخليجية �أكثر �إقباال
وعن م�صادر ا�ستيراد الب�ضاعة يقال
�أن تجار ال�ب��االت الكبار ي��أت��ون بها
م��ن منفذين ح��دودي�ي��ن هما �شمال
ال �ع��راق م��ن خ�لال تركيا ،والمنفذ
الآخ� ��ر ه��و م��ن ج �ن��وب ال��ع��راق في
محافظة الب�صرة وموانئها من خالل
دول الخليج ،وهناك �إقبال ومناف�سة
كبيرة على الب�ضائع الإماراتية التي
تتميز بنظافتها وجودتها وخ�صو�صا
ال��زي الخليجي الم�سمى "العباءة
"الن�سائية والتي تتراوح �أ�سعارها ما
بين � 50 - 25ألف دينار .اما بالن�سبة
الى الب�ضائع القادمة الآن فهي �شتوية
ح�ي��ث �أ� �س �ع��ار ال�م�ع��اط��ف ال�شتوية
والقم�صان الجلدية تتراوح ما بين
 10دوالرات و�صوال �إلى  50دوالر ًا،
وي�ضيف �أن هناك معاطف ومالب�س
�شتوية و�صيفية غير م�ستعملة ،لكنها
تندرج �ضمن الم�ستعمل.
ت��اج��ر �آخ� ��ر رغ ��ب ف��ي ال �ح��دي��ث عن
تجارة البالة ويدعى اب��و هند قال:
م�ن��ذ ع ��ام  ،1993ك�ن��ت �أم �ل��ك عربة
�صغيرة و�أبيع المالب�س القديمة التي
نح�صل عليها من الدوارة ،وقليل من
المالب�س الم�ستوردة لأن�ه��ا تقريبا
كان ال ي�سمح با�ستيرادها ،لكن �أ�سهل
ال �ط��رق ك��ان��ت ف��ي � �ش��راء المالب�س
وكيها و�إدخ ��ال بع�ض (الترتيبات)
عليها لبيعها ب�أ�سعار خيالية والغريب
ف��ي الأم ��ر �أن زبائنها ال��ذي��ن كانوا
ي �ع �ت �ب��رون م�لاب ����س ال �ب��ال��ة م�صدرا
للجراثيم ونقل الأم��را���ض المعدية
وينقلون �أقدامهم بعيدا عنها� ،صاروا
ي�شترونها من تلك المحال الحتوائها
على ت�صاميم �أجنبية حديثة وجريئة
ت�ستهوي ال�شباب والفتيات.
�سوق �ساحة الطيران
ا�ستمرت جولتنا في �أ��س��واق البالة
والمحطة الأخيرة كانت �سوق �ساحة
الطيران خلف الكني�سة ،قرب ال�ساحة
عمارة تتكون من ثالثة طوابق كانت
�سابقا م�ح��ال لت�صليح التجهيزات
الكهربائية ،يباع فيها مختلف �أنواع
ال �� �ش��ام �ب��وات وال �ع �ط��ور ،المالب�س
والأوان� ��ي المنزلية ذات الماركات
العالمية ومختلف الأجهزة الكهربائية
الم�ستعملة جديدة جدا وذات منا�شئ
�أورب �ي��ة �أو �صينية م�صدرة لأورب��ا

وه��ذا ما ذك��ره فار�س قا�سم �صاحب
محل لبيع الأجهزة التلفزيونية في
ال���س��وق و�أك���د ف��ي ح��دي�ث��ه :ان هذه
الب�ضاعة ت�أتي عن طريق تجار ي�أتون
بها من تركيا و�ألمانيا وايطاليا ومركز
ت��وزي�ع�ه��ا ي �ك��ون ف��ي منطقة جكوك
الواقعة بين منطقة الكاظمية وال�شعلة
وه��ي مركز التجار الرئي�سي لجملة
ال�ب��ال��ة ،و�أ� �ض��اف قا�سم :ف��رز البالة
يتم ت�ح��دي��ده ف��ي م�ستويات ح�سب
نوعيتها وجودتها ودرجة ا�ستهالكها
(ق�ط�ن�ي��ة ،ج �ل��دي��ة� ،أل� �ع ��اب� ،صوف،
بيا�ضات ،مالب�س داخلية ،وغيرها)،
وتتم عملية الفرز في بيوت خا�صة
ب�ع�ي��دة ع��ن م�ح��ل ال �ع��ر���ض والبيع،
�شريكه في المحل �سالم ح�سين قال
 :ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة ن�ج��د �أن الإقبال
على �شراء التلفزيونات الم�ستعملة
ذات ال�شا�شات الكبيرة غير م�سبوق،
خ�صو�صا ذات الماركات العالمية مثل
�سام�سونج ،فلب�س وبانا�سونك كون
�أ�سعارها زهيدة ،وذات جودة عالية .
ال�سوق مزدحم �أيام العطل
ال�سوق �أو ال�ع�م��ارة ك��ان��ت مزدحمة
بال�شباب ال��ذي��ن ي�ستهويهم القدوم
�إل� �ي� �ه ��ا ي ��وم ��ي ال �ج �م �ع��ة وال�سبت
وي�ت�ه��اف�ت��ون ع�ل��ى تقليب المالب�س
"البنطال"الجينز الذي يباع � 10آالف
و� 5آالف ،وهو جديد ويقاوم �أكثر من
المالب�س الجديدة في العمل .يقول
ق�صي م ��ازن وه��و يحمل "بنطال"
ان�ظ��روا ان��ه م��ارك��ة و�سعره � 7آالف
دينار وارخ�ص من المالب�س ال�صينية
التي ال ت�ق��اوم اكثر م��ن �شهر وكلها
�أ��ص�ب��اغ ملونة� ،صديقه اح�م��د علق
ق��ائ� ً
لا :نعمل عمال بناء وال نرتدي
مالب�س للخروج فقط ي��وم الجمعة
و�أ� �ص��دق��ائ��ي �شجعوني على �شراء
مالب�س من هذا ال�سوق لأنها جميلة
وجديدة وال يوجد بها رائحة "اللنكة
"وانه يدمن �شراء مالب�س الباالت،
لأن غالبيتها م���ص��ادره��ا �أوروب �ي��ة،
و�صناعتها ذات جودة عالية� ،إ�ضافة
�إل ��ى وج ��ود (��ش�ع��ار ال �م��ارك��ة) الذي
يجعل قطعة المالب�س متميزة.
الر�أي الطبي
وبعد �أن انتهت جولتنا ورغم الإقبال
الكبير على �أ�سواق الباالت في العراق
�إال �أن هناك من ينفر منها ،ويرى �أنها
ب�ضائع تحمل الكثير من الأمرا�ض
الجلدية ومنها الطبيب مهند عبد
الح�سن اخت�صا�ص جلديه م�ست�شفى
ال�ك��رخ ق��ال :نن�صح بتجنب ارت��داء
المالب�س الم�ستعملة و�إذا ا�ضطروا
فعليهم �أن يغ�سلوها ويعقموها جيدا
قبل ارتدائها و�إنها قد ت�سبب �أمرا� ًضا
ج �ل��دي��ة م �ث��ل ال �� �ص��دف �ي��ة وال� �ج ��ذام
والكثير من الأمرا�ض غير المعروفة
ال �ت��ي ت�سببها ح��ال��ة االح �ت �ك��اك بين
الج�سم ونوعية المالب�س والخامات
الم�صنوعة منها
وب� �ي ��ن �أن وزارة ال �� �ص �ح��ة تعلن
وبا�ستمرار �أن هذه المالب�س معظمها
تحمل العديد من الأمرا�ض الجلدية
ون�صحت ب�ع��دم �شرائها لأن �ه��ا رغم
تطهيرها وتعقيمها تبقى م�صدرا
ل �ل �م �خ��اط��ر ال �� �ص �ح �ي��ة وق� ��د تح�سن
ال��و��ض��ع المعي�شي ل�ل�ف��رد العراقي
و�أ�صبح با�ستطاعته �شراء المالب�س
الجديدة فيجب ت��رك ه��ذه المالب�س
وع��دم �شرائها مهما ك��ان��ت رخي�صة
الثمن.
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اوراق اقتصادية
 با�سم عبد الهادي ح�سن

�أفكار اقت�صادية "بطرانة"
يبدو ان م�شروع توزي ��ع فوائ�ض العائدات النفطية ما�ض ب�شكل فعلي
وم ��ن امل�ؤمل ان يرى الن ��ور قبيل نهاية هذا العام وذلك ح�سب ما �صرح
به احد اع�ضاء الربملان والذي ا�ضاف ان عملية التوزيع ت�شمل الوزراء
والنواب وا�صحاب الدرجات اخلا�صة وان ح�صة الفرد الواحد �ست�صل
اىل ح ��دود  500-400دوالر ،وال احد ينكر ان هذا امل�شروع يهدف اىل
توف�ي�ر بع�ض املبال ��غ النقدية للفق ��راء ولكن ال�س�ؤال هن ��ا اىل اي مدى
�سيك ��ون هذا امل�شروع مفيدا لهم؟ ومل ��اذا مل ي�شمل عيال الله فقط؟ ويف
اط ��ار اجابتي عن هذه اال�سئلة اود ان اطرح بع�ض االفكار االقت�صادية
"البطرانة".
بداية انا امتنى لهذا امل�شروع النجاح ولكني خائف من م�شكلة "الوهم
النق ��دي" وهي احلالة التي تزداد فيها االج ��ور النقدية دون ان تقابلها
زيادة يف االجور احلقيقي ��ة بفعل زيادة اال�سعار وهكذا يتوهم االفراد
ب ��ان احوالهم املعي�شية ق ��د حت�سنت بفعل حت�سن االج ��ور النقدية (او
ح�صوله ��م على مدخول نقدي كما �سيح�ص ��ل مع هذا امل�شروع) دون ان
ي�صاحب ذلك حت�س ��ن قدرتهم ال�شرائية وبالتايل عودتهم اىل امل�ستوى
ال�سابق او اقل ،ولكي ينجح هذا امل�شروع ما الذي ي�ضمن بقاء اال�سعار
عندنا على حالها؟
م ��ن جانب اخر تقول النظريات االقت�صادية ان امليل احلدي لال�ستهالك
ل ��دى الفق ��راء ه ��و اك�ب�ر منه ل ��دى االغني ��اء النه ��م مل ي�صل ��وا بعد اىل
م�ستوى اال�شباع من ال�سلع ال�ضرورية ولذلك هناك بع�ض االقت�صاديني
مم ��ن يطالب بتقلي ��ل ال�ضرائب املفرو�ض ��ة على االغنياء لك ��ي يقوموا
با�ستغ�ل�ال ثرواته ��م يف جمال اال�ستثم ��ار ويبدو ان امل�ش ��روع قد اخذ
به ��ذه احلقيقة واال فم ��ا الداعي ل�شم ��ول الوزراء والن ��واب وا�صحاب
الدرج ��ات اخلا�صة؟! او اننا ال منل ��ك اح�صائية دقيقة عن الفقراء وهنا
امل�صيبة اعظم.
ان بع� ��ض االقت�صادي�ي�ن ي�ؤيدون ه ��ذه االلية (وه ��ي مطبقة يف بع�ض
الدول) ويذهبون ابعد منها حيث يرون بان اجلهات املعنية عجزت عن
تنفيذ امل�شاريع اال�ستثمارية وبالتايل يعتقدون باهمية توزيع ح�ص�ص
مالي ��ة اكرب من الواردات على املواطنني يف مقابل خ�صخ�صة كل قطاع
اخلدمات وزيادة ال�ضرائب لكي يقوم املواطن ب�شراء ما يريد منها لكن
ه ��ذه املرة بالتاكي ��د با�سعار اعل ��ى ب�سبب رفع الدع ��م احلكومي،ولكن
يف املقاب ��ل هن ��اك م ��ن ي ��رى ان هذه املبال ��غ ل ��و �أ�ضيف ��ت اىل املوازنة
اال�ستثماري ��ة لكان ميكن ان حتقق لنا عوائ ��د اقت�صادية اف�ضل وعلينا
ان ن�شجع اال�ستثمار ولي�س اال�ستهالك.
اىل جان ��ب ما تقدم هناك نظرية �سيا�سية تع ��رف بـ "الركوب املجاين"
مفاده ��ا ان عل ��ى الفرد القي ��ام ببع� ��ض الواجبات يف مقاب ��ل احل�صول
عل ��ى بع�ض احلقوق ال�سيا�سية وعادة ما يت ��م الربط بني مو�ضوع دفع
ال�ضرائ ��ب وحق االنتخاب وبالتايل فان م ��ا يحدث يف العراق من حق
الت�صوي ��ت م ��ع االعفاء ال�ضريبي ميث ��ل ركوبا جمانيا وي ��رى البع�ض
ان توزي ��ع الفوائ� ��ض املالي ��ة �سيعمق من ظاهرة الرك ��وب املجاين كما
�سي�صع ��ب من قدرة الدولة على اقن ��اع املواطن م�ستقبال للقيام بواجبه
جتاهها.
يف النهاي ��ة انا متاك ��د ان هذه االفكار لن تكون مث ��ار اهتمام ال الفقراء
الن جله ��م ي�ؤمن ��ون ب�شع ��ار "عي�شني الي ��وم" وال االغني ��اء الن الكثري
منه ��م ي�ؤمنون ب�شعار "زايد خري" وكل ال ��ذي اقرتحه ان يتم ا�ستبدال
امل�ش ��روع مب�شروع اخر يف اطار ما يعرف بال�صناديق ال�سيادية والتي
تعن ��ي بب�ساطة ايداع هذه االموال �ضمن �صناديق �سيادية ال�ستثمارها
وبذل ��ك ن�ضم ��ن ع ��دم �ضياعها اذا م ��ا وزعت ب�سب ��ب االرتف ��اع املتوقع
لال�سعار كما ن�ضمن عدم �ضياعها (ب�سبب �سوء التنفيذ والف�ساد) اذا مل
توزع وذهبت اىل امل�شاريع اال�ستثمارية ،وكل ذلك يبقى جمرد افكار.

العراق يرتاجع ر�سميا عن خططه النفطية الطموحة
 ترجمة عبداخلالق علي

تراج ��ع الع ��راق ر�س ��ميا ي ��وم االربع ��اء
املا�ض ��ي ع ��ن خطط ��ه الطموح ��ة يف
م�ضاعف ��ة انتاج ��ه النفط ��ي اىل ثالث ��ة
ا�ضع ��اف بحلول ع ��ام  ،2017لكنه يبقى
متفائال ب�ش� ��أن �س ��رعة و زيادة االنتاج .
�آخ ��ر الأهداف الت ��ي و�صلتها بغداد تبني
ان الع ��راق – ال ��ذي ي�ض ��خ حالي ��ا 3.4
مليون برميل يومي ��ا – حري�ص على �أن
يك ��ون اك�ب�ر العب عل ��ى خارط ��ة الطاقة
العاملي ��ة رغم عقود احلروب و العقوبات
الت ��ي م ��ر به ��ا .م�ؤخ ��را جت ��اوز العراق
�إي ��ران كث ��اين اك�ب�ر منت ��ج للنف ��ط يف
منظمة اوبك ،لذا ف ��ان املزيد من االنتاج

�سيع ��زز مرتبته بعد العربي ��ة ال�سعودية
التي حتت ��ل املركز االول ك�أكرب منتج يف
املنظمة .
خ�ل�ال حديث ��ه مبنا�سب ��ة ن�ش ��ر وكال ��ة
الطاق ��ة الدولي ��ة نظرته ��ا املت�شائمة عن
قط ��اع الطاقة يف الع ��راق ،تو ّق ��ع نائب
رئي�س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الطاقة ح�سني
ال�شهر�ستاين بان انتاج النفط يف البالد
�سي�ص ��ل اىل  6 -5مالي�ي�ن برميل يوميا
يف ع ��ام  ، 2015و �ص ��وّ ر زيادة االنتاج
اىل  10 – 9ماليني برميل يوميا بحلول
ع ��ام  2020عل ��ى ان ��ه م�ست ��وى ميك ��ن
ادامت ��ه على م ��دى ع�شري ��ن عام ��ا  .كان

الع ��راق �سابقا ي�سته ��دف و�صول الطاقة
االنتاجي ��ة اىل  12ملي ��ون برمي ��ل ق ��ي
اليوم بحلول ع ��ام  ، 2017بينما العديد
من اخلرباء يعتقدون ان ذلك الهدف غري
واقع ��ي  .ي�ضيف ال�شهر�ست ��اين دون ان
يب�ي�ن ا�سباب تعدي ��ل االه ��داف النفطية
قائ�ل�ا " ا�ستنتج ��ت درا�ساتنا و درا�سات
امل�ست�شاري ��ن امل�ستقلني يف وزارة النفط
ان العراق يتمكن من رفع انتاجه النفطي
اىل حوايل  10-0مالي�ي�ن برميل يوميا
يف  ." 2020ا�ص ��درت وكال ��ة الطاق ��ة
الدولي ��ة الثالث ��اء تكهناته ��ا بامكاني ��ة
انت ��اج العراق  6.1ملي ��ون برميل يوميا

م�شروع نفطي ( ار�شيف)
يف  2020و  8.3ملي ��ون يف . 2035
باال�ستف ��ادة م ��ن حت�سن الو�ض ��ع االمني،
فقد بد�أ العراق ع ��ام  2008بجذب �شركات
النفط العاملي ��ة لتح�سني عائداته من النفط
و الغ ��از م ��ن اج ��ل ك�س ��ب النق ��د املطلوب
الع ��ادة البناء بعد احلرب .من بني كربيات
ال�شركات النفطية التي جاءت للعراق �شركة
اك�س ��ون موبي ��ل االمريكية ،و �ش ��ل امللكية
االجنلو-هولندي ��ة ،و بي بي الربيطانية،
و �س ��ي ان ب ��ي �س ��ي ال�صيني ��ة و لوكاويل
الرو�سي ��ة  .منذ ذلك احلني منح العراق 12
عقدا نفطيا لتطوير ما يقارب  65باملئة من
احتياطيات ��ه النفطية البالغة  143.1مليار

ال�شركة اللبنانية تتطلع ال�ستثمار م�شروع �سياحي يف الب�صرة
 الب�صرة  /ري�سان الفهد
تتطلع �إح ��دى ال�شركات اللبنانية
للح�صول على فر�ص ا�ستثمارية يف
حمافظة الب�صرة.
وقال املدير التنفيذي لل�شركة ادهم
طباج ��ة ل� �ـ (امل ��دى ) :ان �شركتن ��ا
تتطل ��ع اىل اال�ستثم ��ار التج ��اري
وال�سياح ��ي يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة

باعتباره ��ا مرك ��زا �سياحي ��ا هام ��ا،
ولدين ��ا درا�س ��ة ج ��دوى امل�ش ��روع
ت�ؤك ��د جناح ��ه فر� ��ص اال�ستثم ��ار
فيها.وب�ي�ن طباجة بحثن ��ا مع هيئة
اال�ستثمار يف املحافظة �إن�شاء مركز
ت�سوي ��ق ومطعم بالق ��رب من ميناء
املعقل .
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال رئي� ��س هيئ ��ة
اال�ستثم ��ار خل ��ف الب ��دران ان "

الهيئة �سبق وان
وافق ��ت عل ��ى من ��ح م�شاري ��ع ع ��دة
رخ� ��ص ا�ستثماري ��ة يف القط ��اع
التجاري وال�سياحي،
وت�سع ��ى جاهدة اىل ج ��ذب �شركات
ر�صينة ج ��ادة يف ا�ستغالل الفر�ص
اال�ستثمارية
املطروحة القام ��ة م�شاريع تتنا�سب
ومكان ��ه املحافظ ��ة االقت�صادي ��ة

وال�سياحية
وما تنفرد به من العديد من املميزات
ال�سياحية".
وت�شه ��د حمافظ ��ة الب�ص ��رة تواف ��د
العديد من ال�شركات الأجنبية بهدف
احل�صول على
الفر�ص اال�ستثماري ��ة ،ملا تتمتع به
املحافظ ��ة من ممي ��زات ا�ستثمارية
كبريه .

اعتربها البع�ض رداً على اتهامات رئي�س جمل�س النواب

البـــــنك املــــركـــــزي يـــهدد مبـــقا�ضـــاة مــــــن �أ�ســــــــماهم بـ"امل�شــــــهرين به"
 بغداد /املدى
اعترب البن ��ك املركزي االتهام ��ات املوجهة
ل ��ه "حم� ��ض اف�ت�راء" و غ�ي�ر معروف ��ة
الأغرا�ض ،م�ؤكدا �أنها تعر�ض �سمعة البنك
املركزي العراق ��ي واالقت�صاد الوطني �إىل
"اخلطر" ،فيما لفت �إىل �أنه �سيقوم بتفنيد
هذه االدعاءات الواهي ��ة ومقا�ضاة جميع
اجله ��ات والأ�شخا� ��ص الذي ��ن ي�شه ��رون
به .وقال البن ��ك املركزي يف بيان �صحفي
�إن "جمي ��ع م ��ا ج ��اء يف احلمل ��ة املغر�ضة
الت ��ي يتعر�ض لها البن ��ك املركزي العراقي
ع ��ار ع ��ن ال�صح ��ة ،وه ��ي حم� ��ض افرتاء
واتهام ��ات غ�ي�ر معروف ��ة الأغرا� ��ض"،
م�ؤك ��دا �أنها "تعر�ض �سمعة البنك املركزي
واالقت�صاد الوطني �إىل اخلطر ،كما ت�ؤدي
�إىل خماطر اقت�صادية داخلية وخارجية".
ولف ��ت البن ��ك �إىل �أنه"�سيقوم بتفنيد هذه
االدعاءات الواهي ��ة ومقا�ضاة كل اجلهات
والأ�شخا� ��ص الذين ي�شه ��رون به من دون
وجه حق �أو �سند قانوين".

وك�ش ��ف رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب �أ�سام ��ة
النجيفي يف ( 7ت�شرين الأول  ،)2012عن
وج ��ود �شبهة ف�ساد يف عمل البنك املركزي

البنك املركزي
العراقي ،ويف حني �أ�ش ��ار �إىل �أن املجل�س
با�ش ��ر حتقيق "معم ��ق" يف �سيا�سة البنك
املرك ��زي منذ الع ��ام  ،2003تعهد مبتابعة

التحقيق "�شخ�صيا" لأهمية الق�ضية.
و�أك ��د النجيف ��ي يف� 26( ،أيل ��ول ،)2012
�أهمية ا�ستقاللي ��ة البنك املركزي و�أولوية
متابعت ��ه املزاد اليومي للعمالت الأجنبية،
فيم ��ا �أ�ش ��ار رئي�س دي ��وان الرقاب ��ة املالية
عب ��د البا�س ��ط ترك ��ي احلديث ��ي �إىل ق ��رب
عر� ��ض نتائ ��ج تقري ��ر اللجن ��ة التحقيقية
ب�ش� ��أن املزاد اليوم ��ي الذي ينظم ��ه البنك
لبيع الدوالر على املجل�س.
وك�ش ��ف النائب عن ائت�ل�اف دولة القانون
هيث ��م اجلب ��وري يف (� 12آب  )2012ع ��ن
ت�شكي ��ل جلنة حتقيقية �ستعمل على زيارة
البن ��ك املرك ��زي وتطل ��ع عل ��ى ال�سج�ل�ات
وعل ��ى الأرق ��ام واملبيع ��ات والأ�شخا� ��ص
الذي ��ن يح�صل ��ون عل ��ى العمل ��ة ال�صعبة،
مبين ��ا �أن عمل اللجن ��ة التحقيقية خمتلف
عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر املجل�س
ت�شكيله ��ا والت ��ي ت�ض ��م ر�ؤ�س ��اء اللجنتني
املالي ��ة واالقت�صادي ��ة ودي ��وان الرقاب ��ة
املالية.
وكان البنك املرك ��زي �أبدى يف ( 7ت�شرين

الأول  ،)2012ا�ستع ��داده للتع ��اون م ��ع
اجلهات الرقابية لت�شخي�ص مواقع اخللل
بتعامالت ��ه يف �س ��وق العمل ��ة الأجنبي ��ة،
وفيم ��ا داف ��ع ع ��ن �أعماله يف جم ��ال �سوق
ال�ص ��رف وحماربت ��ه لت�ضخ ��م الأ�سع ��ار،
اعترب �أن كافة املفاهيم التي قام عليها مزاد
العملة م�ستندة �إىل �أحكام الد�ستور.
وكان البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي �أعلن ،يف
(� 11آب  ،)2012ع ��ن ارتف ��اع احتياطياته
من العمل ��ة ال�صعب ��ة �إىل  67مليار دوالر،
م�ؤك ��د ًا �أن ه ��ذه االحتياطيات ه ��ي الأكرب
يف تاري ��خ الع ��راق ،م�ش�ي�را �إىل �أن ه ��ذه
االحتياطي ��ات ه ��ي �إح ��دى ال�سيا�س ��ات
النقدية خلف�ض الت�ضخم يف العراق.
ويعق ��د البن ��ك املرك ��زي جل�س ��ات يومي ��ة
لبيع و�شراء العم�ل�ات الأجنبية مب�شاركة
امل�صارف العراقي ��ة ،با�ستثناء �أيام العطل
الر�سمية الت ��ي يتوقف فيها البنك عن هذه
امل ��زادات ،وتك ��ون املبيع ��ات �إم ��ا ب�ش ��كل
نق ��دي� ،أو عل ��ى �شكل ح ��واالت مباعة �إىل
اخلارج مقابل عمولة معينة.

ح����رك����ة ال�������س���وق
اسعار المواد الغذائية
حلم عراقي
دجاج م�ستورد
برتقال
موز
تفاح
عنب
متر رطب
بطاطة
طماطة

 14.00الف دينار
� 4000آالف دينار
 1000الف دينار
 1000الف دينار
 1000الف دينار
 1.500الف دينار
 2000الف دينار
 2000الف دينار
 750الف دينار

اسعار المواد االنشائية
طابوق
�سمنت
حديد ت�سليح
�سمنت �أبي�ض

 750الف دينار
 150الف دينار

اسعار العمالت
الدوالر 1124

ديناراً

 850الف طن
 180الف دينار

اسعار النفط
خام برنت
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اخلام االمريكي 96.15

دوالر
دوالراً

برميل .كما منح ثالثة عقود اخرى لتطوير
حقول الغ ��از الرئي�سية .نتيج ��ة لذلك ،قفز
االنتاج اليومي و الت�صدير اىل م�ستويات
مل ي�شهده ��ا البل ��د منذ اواخ ��ر ال�سبعينات
او بداي ��ة الثمانينات ،فالعراق ينتج اليوم
 3.4مليون برميل يوميا �أي اعلى من 2.4
يف الع ��ام  ، 2009و م ��ن مع ��دل �صادرات ��ه
اليومية خ�ل�ال ال�شهر املا�ض ��ي التي بلغت
 2.6ملي ��ون برمي ��ل .و ارتفع ��ت عائدات ��ه
النفطي ��ة لت�ش ��كل م ��ا يق ��ارب  95باملئ ��ة
م ��ن امليزاني ��ة  .اال ان وكال ��ة الطاقة تقول
ب ��ان العراق بحاج ��ة اىل ت�سوي ��ة ق�ضاياه
الداخلي ��ة لك ��ي تتحقق تكهنات ��ه ،فمن بني
اك�ث�ر االم ��ور امل�سبب ��ة للمتاع ��ب االفتق ��ار
اىل البني ��ة التحتي ��ة النفطي ��ة مثل �شبكات
االنابيب و امل�ستودعات ومرافئ الت�صدير،
باال�ضاف ��ة اىل اخلالف ��ات ب�ي�ن احلكوم ��ة
املركزي ��ة و حكوم ��ة اقلي ��م كرد�ستان حول
حق ��وق تطوير امل ��وارد الطبيعي ��ة  .و ذكر
تقري ��ر الوكال ��ة اي�ض ��ا ان زي ��ادة االنت ��اج
النفطي للعراق �ضروري لال�سواق العاملية
حي ��ث م ��ن املتوق ��ع ان يحت�ض ��ن الع ��راق
ن�صف النم ��و املتوقع يف االنت ��اج النفطي
العاملي خالل العقد احلايل .املثري للت�شا�ؤم
اكرث ان الوكالة ت ��رى يف نف�س التقرير ان
�إنت ��اج الع ��راق م ��ن النف ��ط �سريتف ��ع اىل
�أربع ��ة مالي�ي�ن برمي ��ل فق ��ط يومي ��ا ويف
اعل ��ى االحتماالت  9.2ملي ��ون برميل يف
 ، 2020واىل  5.3ملي ��ون برمي ��ل يوميا
يف . 2035ذك ��ر املراقب ��ون �أن الإي ��رادات
ال�سنوي ��ة للع ��راق م ��ن �ص ��ادرات الطاق ��ة
ميك ��ن �أن تت�ضاع ��ف اىل  200مليار دوالر
�سنوي ��ا عل ��ى م ��دى ال�سن ��وات الع�شري ��ن
القادمة .هذا ال�سيناري ��و املتفاءل �سيجعل
االقت�ص ��اد العراقي يف ع ��ام  2035بنف�س
حجم االقت�صاد ال�سعودي احلايل .
عن  :توبيك�س

الوكالة الأمريكية للتنمية
تخ�ص�ص  200مليون دوالر
لتمويل م�شاريع يف العراق
 بغداد  /املدى
�أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تخ�صي�صها
 200ملي ��ون دوالر لتموي ��ل م�شاريع خمتلف ��ة يف العراق
خ�ل�ال العام احل ��ايل  ،2012فيما ع ��زت تقلي�ص متويلها
للم�شاري ��ع �إىل التح�س ��ن الأمن ��ي وقدرة الع ��راق املالية،
م�ؤك ��دة حاجة البالد لتطوي ��ر القدرات الإداري ��ة والفنية
ولي� ��س للأموال.وق ��ال مدي ��ر الوكالة تو�س ��ت تول خالل
م�ؤمت ��ر �صح ��ايف لبع�ض ال ��وكاالت وال�صح ��ف العراقية
عق ��ده يف ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة ببغ ��داد ،وال ��ذي ح�ضرته
"املدى" �إن "الوكالة خ�ص�صت  200مليون دوالر لتمويل
م�شاريع عديدة يف العراق خالل العام احلايل" ،مبينا ان
"الوكال ��ة قل�صت م ��ن تخ�صي�صاتها املالي ��ة للم�شاريع يف
العراق ب�سبب التح�سن الأمني امللحوظ وقدرته املالية".
و�أ�ضاف ت ��ول ان "التخ�صي�صات املالي ��ة التي خ�ص�صتها
الوكالة للم�شاريع يف العراق منذ العام  2003ولغاية االن
بلغت  8.8مليار دوالر تركزت ثلثها يف القطاع ال�صحي"،
م�ش�ي�را �إىل "�إن�شاء  360مرك ��زا �صحيا يف عموم العراق
بالإ�ضاف ��ة اىل تدريب الكوادر ال�صحية العراقية وتوقيع
مذكرت ��ي تفاهم يف جم ��ال ال�صح ��ة الأولية م ��ع وزارتي
ال�صحة والرتبية".
و�أو�ض ��ح مدي ��ر الوكالة الأمريكي ��ة للتنمي ��ة �أن "الوكالة
عمل ��ت على ت�أ�سي�س قطاع الإقرا� ��ض ال�صغري يف العراق
والذي ي�شمل دعم  12م�ؤ�س�سة عراقية و�أجنبية من خالل
تقدميه ��ا قرو� ��ض �صغرية بلغت  419قر�ض ��ا بقيمة مالية
جت ��اوزت امللي ��ار دوالر" ،الفت ��ا �إىل �أن "ه ��ذه القرو� ��ض
�ساهمت يف خل ��ق �أكرث من � 220ألف فر�صة عمل مبا�شرة
و�أكرث من  110االف فر�صة عمل غري مبا�شرة".
و�أو�ضح تول �أن "امل�شاريع يتم حتديد �أولوياتها باالتفاق
مع احلكومة العراقية ومع دول املانحني ملنع التداخل يف
هذه امل�شاريع" ،م�ؤكدا �أن "العراق يحتاج �إىل بناء قدراته
الإدارية واىل اخلربات �أكرث من حاجته للأموال".
وتعترب الوكال ��ة الأمريكية للتنمي ��ة الدولية USAID
م ��ن ال ��وكاالت احلكومي ��ة امل�س�ؤول ��ة ب�ش ��كل رئي� ��س عن
�إدارة امل�ساع ��دات اخلارجي ��ة املدني ��ة ،وتق ��وم مب�ساعدة
ال ��دول التي تعاين من امل�شاكل ب�سب ��ب الفقر �أو الكوارث
الطبيعية �أو احلروب.
وتوج ��د  13م�ؤ�س�س ��ة لتموي ��ل امل�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة يف
عموم الع ��راق �أن�شئت مببادرة الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية وتق ��دم تل ��ك امل�ؤ�س�سات غري احلكومي ��ة قرو�ض ًا
لإن�ش ��اء امل�شاريع ال�صغرية ت�ت�راوح مبالغها ما بني 500
�إىل  3000دوالر تتم �إعادتها يف فرتة ترتاوح ما بني �ستة
�أ�شهر �إىل �سنة.
ووق ��ع الع ��راق والوالي ��ات املتح ��دة خ�ل�ال ع ��ام ،2008
اتفاقية الإط ��ار الإ�سرتاتيجية لدعم الوزارات والوكاالت
العراقي ��ة يف االنتق ��ال م ��ن ال�شراك ��ة الإ�سرتاتيجي ��ة مع
جمهوري ��ة العراق �إىل جم ��االت اقت�صادي ��ة ودبلوما�سية
وثقافي ��ة و�أمني ��ة ،ت�ستن ��د �إىل تقلي� ��ص عدد ف ��رق �إعادة
الأعم ��ار يف املحافظات ،ف�ض ًال ع ��ن توفري مهمة م�ستدامة
حلكم القانون مبا في ��ه برنامج تطوير ال�شرطة واالنتهاء
من �أعمال التن�سيق والإ�شراف والتقرير ل�صندوق العراق
للإغاثة و�إعادة الأعمار.
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االقتصادي
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وجهة نظر اقتصادية

هـــل حقـــ ًا قــانـــــــــــون البـــنى الـتـــــــــــحتية يـرهن النـــفـــــــــــــط؟
 حمزة اجلواهري

يعت�ب�ر النفط مرهونا لل�ش ��ركات فيما لو كان عقد
ال�شركة امتي ��ازا كاالمتي ��ازات القدمية واجلائرة
� ،أو عق ��د م�شارك ��ة بالإنت ��اج � ،أم ��ا �إذا مت �إنتاج ��ه
وطنيا وبيعه لأي جهة م�ؤهلة على وفق ال�شروط
العراقي ��ة ،وعل ��ى �أ�سا� ��س عق ��ود بي ��ع لكمي ��ات
حم ��دودة ،ف�إن ��ه ال يعت�ب�ر مرهون ��ا ب� ��أي حال من
الأحوال.
ال ��ذي دفعن ��ي للحديث ح ��ول ه ��ذا املو�ضوع هو
ك�ث�رة الذي ��ن اعتربوا �أن النف ��ط �سريهن يف حال
مت الت�صوي ��ت بنعم عل ��ى قانون البن ��ى التحتية،
ومنهم �سيا�سيون واقت�صاديون كبار!
يف احلقيق ��ة �إنن ��ا ح�ي�ن ننت ��ج النف ��ط لنبيعه يف
الأ�س ��واق العاملي ��ة ،ال لن�شرب ��ه� ،أ�ض ��ف �إىل ذل ��ك
�أن الع ��راق لي� ��س لدي ��ه الق ��درة عل ��ى ت�صنيعه �إال
مبا ي�س ��د احلاجة املحلي ��ة  ،ورمبا ينت ��ج �أقل من
احلاج ��ة  ،كم ��ا �أن الع ��راق يبيع نفط ��ه على وفق
�ضوابط �شديدة التعقي ��د وال�صرامة ،ينخرط بها
ع ��دة جهات ي�شكلون جلان� � ًا تتعامل مع املو�ضوع
يف مراح ��ل متعددة ،بدءا من ت�أهيل ال�شركات ،ثم
التعاقد ،ومن ثم البيع بحموالت متعددة.
�أما اجلهات التي تنخ ��رط �ضمن هذه املجموعات
فه ��ي عديدة ،مثل وزير النف ��ط واملفت�ش العام يف
الوزارة ومدير عام �سومو والرقابة املالية ووزارة
املالي ��ة وحت ��ى النزاهة ،ويراقب عمله ��ا الربملان،

ومنظم ��ة ال�شفافي ��ة لل�صناع ��ة اال�ستخراجية يف
العراق ،واملنظم ��ة العاملية لل�شفافية يف ال�صناعة
اال�ستخراجي ��ة �أي�ض ��ا ،ومنظم ��ات �أخ ��رى يزي ��د
عدده ��ا على مئ ��ة منظم ��ة جمتمع م ��دين ينخرط
بعملها خ�ب�راء نف ��ط واقت�صادي ��ون و�سيا�سيون
و�أع�ض ��اء يف الربمل ��ان العراق ��ي و�أكادمييون يف
تخ�ص�ص ��ات ذات عالق ��ة متع ��ددة ،بحيث ال ميكن
بي ��ع قط ��رة نف ��ط �إال ويت ��م الإف�ص ��اح عنه ��ا م ��ن
قب ��ل ال ��وزارة ،وتف�صح عنه ��ا ال�ش ��ركات املنتجة
للنفط ،وال�ش ��ركات التي ت�ش�ت�ري النفط ،والبنك
الفيدرايل الأمريك ��ي كونه هو الذي يت�سلم �أثمان
النف ��ط املب ��اع ،وم ��ن ثم �صن ��دوق تنمي ��ة العراق
 ،FDIو�أخ�ي�را وزارة املالي ��ة كونه ��ا هي التي
تت�سل ��م العائ ��دات النفطية للع ��راق ،و�إن عمليات
املطابقة لهذه الأم ��وال جتري �شهريا و�سنويا مع
�إقرارات ر�سمية ت�أتي من جميع الأطراف ،وتقوم
بعملي ��ات املطابق ��ة والتدقيق �ش ��ركات حما�سبية
عاملية مرموقة.
�آلي ��ة البي ��ع حمددة و�صارم ��ة ال ت�سمح �أب ��دا ب�أي
ف�س ��اد م ��ن �أي نوع كان ،ومن الوا�ض ��ح �أن قانون
البنى التحتية ال يحتم جتاوز هذه ال�ضوابط ب�أي
ح ��ال من الأح ��وال ،كما وال يحتم عل ��ى احلكومة
�أن تبي ��ع نفطه ��ا جله ��ة ما ،م ��ا مل تكن تل ��ك اجلهة
خا�ضع ��ة لل�شروط التي يج ��ب �أن تتوفر بالزبون

خــــطط مل�شــــروع البــ�صرة
العا�صمة االقت�صادية
 بغداد /رافد �صبار
طال ��ب خ�ب�راء اقت�صادي ��ون ب�ضرورة
و�ض ��ع خط ��ط اقت�صادي ��ة للم�شاري ��ع
الت ��ي تطلقها احلكوم ��ة  ،مثل م�شروع
الب�ص ��رة عا�صم ��ة اقت�صادي ��ة والنجف
عا�صم ��ة الثقافة الإ�سالمي ��ة  ،م�شريين
�إىل خلو الب�ل�اد من التخطيط الذي من
�ش�أنه �أن ينجح هذه امل�شاريع .
وق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي عبا�س �أبو
التم ��ن ل� �ـ (امل ��دى ):يج ��ب �أن يو�ض ��ع
برنام ��ج اقت�ص ��ادي خا� ��ص مب�ش ��روع
الب�صرة العا�صم ��ة االقت�صادية ي�ضمن
للم�شروع النجاح ،الفت ًا �إىل �أن الب�صرة
تع ��اين الإهم ��ال يف وقت يع ��م خريها
على كل العراق .
و�أ�ض ��اف �إن الثقاف ��ة االقت�صادي ��ة يف
العراق معدوم ��ة و�إننا طالبنا ل�سنوات
طويل ��ة ب� ��أن يك ��ون هن ��اك برنام ��ج
اقت�ص ��ادي منظ ��م قائ ��م عل ��ى �أ�س� ��س
ر�صين ��ة يخطط له من قب ��ل خرباء لهم
دراي ��ة مب ��ا يح�ص ��ل بالع ��راق ،م�ضيف ًا
�إن م ��ن يتحكم ��ون ب�سيا�س ��ة البل ��د هم
�أنف�سهم يتحكمون ب�أمواله ،وهذا خط�أ
فادح.
طريقة �صرف عوائد النفط
خاطئة
وو�صف �أب ��و التمن عملية بيع النفط
العراقي و�صرف موارده على املوازنة
الت�شغيلي ��ة بـ(ال�سف�سط ��ة) �أي ال�ت�رف
غري املنطقي والتعامل االقت�صادي غري
املنظم.
م ��ن جانب ��ه �أي ��د اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي
غ ��ازي الكن ��اين م�ش ��روع الب�ص ��رة
العا�صم ��ة االقت�صادي ��ة قائ�ل ً�ا نحن مع
�أن تك ��ون هن ��اك عا�صم ��ة اقت�صادي ��ة
كالب�ص ��رة للع ��راق كونه ��ا قريب ��ة من
املنطق ��ة الإقليمي ��ة ل ��دول اخللي ��ج،
ومتتلك الكث�ي�ر من امل ��وارد النفطية و
هي موقع جغ ��رايف مطل على اخلليج
العرب ��ي .و�أو�ض ��ح الكناين ل� �ـ (املدى)
كان ��ت الب�ص ��رة ت�سمى ل�ؤل� ��ؤة اخلليج
�إال �أن احل ��روب الت ��ي م ��ر به ��ا العراق
ه ��ي الت ��ي �أو�صل ��ت املدين ��ة �إىل ه ��ذا
احلال ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن اختيار الب�صرة

كعا�صمة القت�صاد العراق هو معنى من
معاين العلم وقدوة للمدن الأخرى.
ودع ��ا امل�س�ؤول�ي�ن �إىل الإ�سراع يف هذا
امل�ش ��روع مل ��ا فيه من م ��ردود اقت�صادي
كب�ي�ر للع ��راق وتفعيل قط ��اع ال�سياحة
هن ��اك لتط ��ل املدين ��ة عل ��ى اخللي ��ج
العربي.
مدينة اقت�صادية منوذجية
م ��ن جانبه ق ��ال ع�ضو جلن ��ة االقت�صاد
واال�ستثم ��ار الربملاني ��ة عب ��د احل�سني
ري�س ��ان احل�سيني يف وق ��ت �سابق �إن
اللجن ��ة ارت� ��أت اط�ل�اع احلكوم ��ة على
م�شروع قانون الب�صرة عا�صمة العراق
االقت�صادية،الحتياج ��ه �إىل توف�ي�ر
الكثري من املبالغ لتطوير البنى التحتية
يف املحافظ ��ة .واعت�ب�ر احل�سين ��ي يف
بي ��ان �صحفي �أن مق�ت�رح القانون هذا
يع ��د من القوانني املهم ��ة للعراق ب�شكل
ع ��ام وللب�ص ��رة ب�ش ��كل خا�ص،م�ش�ي�ر ًا
�إىل �أن القان ��ون مب ��ا انه قي ��د الت�شريع
يف جمل� ��س النواب،فقد ارت� ��أت اللجنة
االقت�صادي ��ة يف الربمل ��ان �ض ��رورة
اط�ل�اع احلكوم ��ة عليه،الحتياج ��ه �إىل
توفري الكث�ي�ر من املبالغ لتطوير البنى
التحتية التي تفتقر لها املحافظة.
ونبه احل�سين ��ي �أن بقية الدول تخطط
على مدى �أكرث من � ٢٠سنة،وتخ�ص�ص
مبال ��غ على هذا الأ�سا� ��س للو�صول �إىل
مدينة اقت�صادية منوذجية ومتكاملة.
وكان م�س�ؤول ��ون يف حمافظة الب�صرة
قد �أكدوا عدم وجود �أية معوقات لإعالن
الب�صرة عا�صمة العراق االقت�صادية ملا
متتلك ��ه من مقومات كاملوقع اجلغرايف
املتمي ��ز وال�ث�روات الهائل ��ة يف جمي ��ع
القطاعات،وان ��ه اليوجد وج ��ه مقارنة
ب�ي�ن ماتقدم ��ه الب�ص ��رة م ��ن ث ��روات
ت�ش ��كل  %90من موازن ��ة العراق وبني
ماتعاني ��ه من حرم ��ان ونق�ص كبري يف
اخلدم ��ات ف�ضال عما تعانيه من حرمان
�سيا�سي،م�ؤكدي ��ن �أن �إع�ل�ان الب�ص ��رة
عا�صم ��ة الع ��راق االقت�صادي ��ة �سيكون
ل ��ه دور �إيجابي على العراق ب�شكل عام
والب�ص ��رة ب�شكل خا�ص حي ��ث �سيوفر
ه ��ذا امل�ش ��روع �سوق ��ا ح ��رة ومرك ��زا
للتبادل التجاري.

للنف ��ط العراقي ،لأن �أهم ال�ضوابط يف �آلية البيع
العراقية هو �أهلية الزبون لأن يكون �شركة متتلك
م�صايف نفطية وهي الت ��ي تقوم بت�صنيع النفط،
وعل ��ى �أن ال تبيعه كنفط خام يف الأ�سواق الآجلة
�أو كيفما ي�شاء الزب ��ون ،لأن العراق يبقى يالحق
�شحنات ��ه حت ��ى �آخر م ��كان ت�ستقر ب ��ه ،ويف حال
اكت�ش ��ف ماه ��و خمالف له ��ذه ال�ش ��روط� ،سيكون
م�صري العقد هو الف�سخ.
�أ�ضف �إىل ما تق ��دم � ،إن الدفع لو كان على �أ�سا�س
�شحنات من النفط اخلام  ،ف�إن هذا الدفع يجب �أن
يخ�ضع لكل تلك ال�ضوابط ،حيث �أن ال�شركة التي
دفع ��ت بالآجل وقبلت باحل�صول على �أجرها على
�شكل نف ��ط يجب �أن تكون م�ؤهلة �أ�صال ،وبغريه،
ف�إنه ��ا قد جترب عل ��ى بيع النفط بالإناب ��ة �إىل �أحد
الزبائ ��ن املتعاقدي ��ن م ��ع �سوم ��و ف ��ور ا�ستالمها
النفط ،يف موانئ التحميل العراقية ،ال �أن ت�أخذه
وتبيعه كيفما ت�شاء ،وقد تبيعه �إىل �شركة ر�صينة
ومتتل ��ك م�ص ��ايف ،لأن الع ��راق �سيبق ��ى يتاب ��ع
�شحناته من النفط حتى غايتها النهائية.
�إن ا�ست�ل�ام م�ستحقات ال�شركات على �شكل دفعات
نفطي ��ة ل ��ه م ��ردود �إيجاب ��ي معت�ب�ر ،حي ��ث بهذه
الطريق ��ة ميكن حترير ما يزي ��د على  % 5من قيمة
النفط ،حيث يجب �أن تذهب على �شكل تعوي�ضات
عن احلروب ال�سابق ��ة وعلى �شكل �أجور لعمليات

ح�سابي ��ة بنكي ��ة وا�ست�شاري ��ة للبن ��ك الفي ��درايل
و�صندوق تنمية العرق ،حيث تذهب للتعوي�ضات
ن�سب ��ة  %5م ��ن العائ ��دات ،وه ��ذه الن�سب ��ة تعترب
�أعلى بكثري من ن�سبة الأرباح املرتتبة على �أموال
الدف ��ع بالآج ��ل ،فه ��ي �ستكون على �ش ��كل قرو�ض
ق�ص�ي�رة الأم ��د ،ويف النهاي ��ة فه ��ي قرو� ��ض لكن
ب�أرب ��اح رمزية وبعيده� ،أي معفاة ،من خ�صومات
تعوي�ضات احلروب.
من جان ��ب �آخر ،له ��ذه العملية فائ ��دة �أخرى ذات
�أهمية كبرية جدا يف حال بلوغ القدرة الت�صديرية
للع ��راق �أرقاما �أعلى من ح�صت ��ه يف الأوبك  ،ف�إن
الدف ��ع بالآج ��ل� ،أو املقاي�ض ��ة بالنف ��ط� ،سيح ��رر
كميات �أخ ��رى �إ�ضافية ميكن بيعه ��ا خارج ح�صة
الأوب ��ك ،وه ��ذا م ��ا تفعل ��ه ال�سعودي ��ة والإمارات
وغريها العديد من الدول عندما متنح م�ستحقات
ذات طاب ��ع �شخ�ص ��ي �أو مقاي�ض ��ة النف ��ط مقاب ��ل
خدم ��ات �أو بن ��اء �أو ب�ضائع ،حي ��ث كلها تباع يف
مناطق معينة من الع ��امل �أ�صبحت معروفة ،ليعاد
بيعها بالأ�سواق الآنية عامليا ،وهذه الطريقة� ،أي
البيع بالأ�س ��واق الآنية ،ت�ؤثر ب�ش ��كل �سلبي على
ا�ستقرار الأ�سواق النفطية التي يرف�ضها العراق،
ل ��ذا فهو ملتزم ب�شروط بيع النفط العراقي �سواء
كان عل ��ى �ش ��كل �ش ��راء يف الأ�س ��واق العاجلة �أو
مقاي�ض ��ة عل ��ى �أن ال يدخ ��ل مبزاي ��دات �أ�س ��واق

احد م�شاريع البنى التحتية يف البالد
البي ��ع الآنية.ولعلي �أكون حمقا لو طالبت بزيادة
فر�ص البيع باملقاي�ضة ،فه ��ذه الطريقة قد ت�ساهم
مبحارب ��ة الف�ساد ،خ�صو�ص ��ا و�إن ال�شركات التي
�ستعمل على ه ��ذا الأ�سا�س �أجنبية ،وميكن الت�أكد
م ��ن �أهليتها،وفق �ش ��روط و�ضوابط العراق لبيع
النف ��ط� ،أم ��ا �إذا مل تك ��ن تتعام ��ل بالنف ��ط ،فهناك
و�سائل �أخرى لإخ�ضاعها لل�ضوابط العراقية كما
�سرنى يف ال�سياق.
قان ��ون الدف ��ع بالآج ��ل يق�ض ��ي مبطابق ��ة نتائ ��ج
عم ��ل ال�ش ��ركات مع املعاي�ي�ر الدولية قب ��ل منحها
م�ستحقاته ��ا عل ��ى �شكل نف ��ط ،بحيث يت ��م تقدير
�سع ��ره وف ��ق �أ�سع ��ار ي ��وم الدف ��ع ،فه ��ذه العملية
تخت�صر امل�سافة التي ت�سري بها العائدات من عدة
مراح ��ل ،قد ي�شوبها ف�ساد م ��ا� ،إىل مرحلة واحدة
فق ��ط� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن الدف ��ع ال ميك ��ن �أن يح ��دث
�إال بع ��د الت�أك ��د من مطابقة العمل م ��ع املوا�صفات
العاملي ��ة ،حيث به ��ذه الطريق ��ة �ستك ��ون ال�شركة
حري�ص ��ة عل ��ى النوعي ��ة �أوال ،وثاني ��ا ه ��ي التي
�ستتحمل خماطر حركة امل ��ال لإجناز العمل الذي
يقاي� ��ض ب ��ه النف ��ط� ،أي �سيكون بعي ��دا عن �أيدي
الفا�سدي ��ن واملف�سدي ��ن ،ب ��دال م ��ن ت ��رك الأموال
�سائب ��ة بي ��د ع�صابات م ��ن الفا�سدي ��ن واملف�سدين
الذي ��ن تزخر به ��م �أروق ��ة العمل العراق ��ي والتي
نعانيها �أميا عناء.

كم ��ا �أن العقود ال جت�ب�ر العراق عل ��ى �أن يقاي�ض
بالنف ��ط ،ب ��ل �ستك ��ون املقاي�ض ��ة خي ��ارا م ��ن
اخلي ��ارات ،فف ��ي ح ��ال مل تتوف ��ر الكمي ��ات التي
ميكن تخ�صي�صها كمقاي�ضة ،وتوجد لدى العراق
�سيولة مالي ��ة متكنه الدفع على �ش ��كل �أموال ،فله
احل ��ق باختي ��ار الطريق ��ة الت ��ي تنا�سب ��ه ،ولي�س
الط ��رف الأجنبي ه ��و الذي �سيحدد �ش ��كل الدفع،
فهذا الأمر يعطي للع ��راق حرية كبرية بالتخل�ص
من ال�سيولة املالية الفائ�ضة �أو الطاقات الإنتاجية
الفائ�ض ��ة عن ح�صت ��ه يف الأوبك ،ه ��ذا النوع من
احلرية بالدفع ت�ضمنها العقود ب�شكل وا�ضح ،كما
�أكد ذلك املتحدثون يف الربملان الذين كانوا مبعية
رئي�س جمل�س الوزراء.
ث ��م �أن �أم ��وال الدفع بالآجل التي يج ��ب �أن يقرها
القان ��ون قليل ��ة جدا مقارنة مبا يحقق ��ه النفط من
عائدات ،فالأموال التي �سترتتب على العراق وفق
هذا القانون ال تزيد على  40مليار دوالر ،ولفرتة
زمنية ق ��د ت�صل �إىل خم�س �سن ��وات ،وهذا يعني
�أن املرتت ��ب عل ��ى الع ��راق دفعه من ه ��ذه الأموال
�سنوي ��ا ال يزي ��د عل ��ى ثماني ��ة ملي ��ارات دوالر،
وه ��ي �أم ��وال تعترب قليلة ج ��دا مقارن ��ة بعائدات
العراق التي �ستزيد على  200مليار دوالر بنهاية
ال�سنوات اخلم�س ��ة ،فن�سبتها ال تزيد على  %4من
عائدات العراق النفطية فق ��ط ،وهذا الرقم يعترب
�أقل مما يدفعه العراق كتعوي�ضات جائرة ،والتي
مل يعتربها �أحد على �أنها رهن للنفط العراقي.
لذا �أ�ستطيع القول �إن كل تلك الدعاوى ذات طابع
�سيا�سي ي ��راد منها تعطيل القان ��ون الذي �سيزيد
من رفاه ال�شع ��ب العراقي ،و�أن ال يح�سب كعالمة
�إيجابية فارقة ب� ��أداء حكومة املالكي ،وهذا الأمر
يف�ض ��ح بحد ذات ��ه �أي�ض ��ا معظم تل ��ك االدعاءات
التي ت�س ��وق لتعطيل القوانني يف الربملان وخلق
الأزمات التي تعيق �سري العملية ال�سيا�سية.
به ��ذا ال�ص ��دد �أدع ��و اجلمي ��ع �إىل �إبع ��اد النف ��ط
وم�صال ��ح الفق ��راء ع ��ن املع ��ارك ال�سيا�سي ��ة،
ل ��ذا �س�أحت ��دث بال�سيا�س ��ة و�أق ��ول ،مهم ��ا كان ��ت
اعرتا�ض ��ات البع� ��ض عل ��ى �أداء احلكوم ��ة
ورئي�سها ،ف� ��إن ذلك ال يربر ب�أي حال من الأحوال
الوق ��وف �أم ��ام م�صال ��ح ال�شعب ،والفق ��راء منهم
باخل�صو� ��ص ،كما وال يربر ربطه مع قانون جائر
بح ��ق ال�شعب،كذلك املق�ت�رح للقانون ال ��ذي يراد
من ��ه العفو ع ��ن الإرهابيني و�إخراجه ��م من جديد
ليعيث ��وا بالأر� ��ض ف�س ��ادا بعد �أن متكن ��ت القوى
الأمني ��ة من اعتقالهم وزجه ��م بال�سجون ،نعم ،قد
يكون البع�ض منهم بريئا حقا ،ولكن �سجن بع�ض
الأبرياء �أهون علينا،مبا ال يقا�س ،من قتل النا�س
الأبرياء باجلملة يف الأ�سواق واملدار�س وزعزعة
الأم ��ن ،كم ��ا وال نريد للنف ��ط �أن يك ��ون �أداة لدعم
الإرهاب ومواقف ال�سيا�سيني املفل�سني.

خ��������ارج ال����ح����دود
مصر

تخطط لطرح �صكوك بـ  6مليارات دوالر
تخط ��ط احلكوم ��ة امل�صري ��ة لط ��رح
�صكوك �إ�سالمية يف ال�سوق اخلارجي
بقيمة ترتاوح ب�ي�ن � 4إىل  6مليارات
دوالر وذل ��ك خ�ل�ال الرب ��ع الثالث من
الع ��ام امل ��ايل احل ��ايل 2013-2012
ال ��ذي يب ��د�أ يف يناير/كان ��ون الثاين
املقبل.
وق ��ال �سامى خ�ل�اف م�ست�شار وزارة
املالي ��ة امل�صري ��ة يف ت�صريح ��ات

لوكالة الأنا�ض ��ول للأنباء �إنه يجرى
حاليا �إعداد م�شروع قانون لل�صكوك
ال�سيادي ��ة الإ�سالمي ��ة ومتوق ��ع �أن
ينته ��ي يف دي�سمرب/كان ��ون الأول
القادم.
و�أ�ش ��ار خ�ل�اف �إىل م�شارك ��ة عدد من
علماء ال�صريف ��ة الإ�سالمية يف جلنة
�إع ��داد امل�ش ��روع �أبرزه ��م الدكت ��ور
ح�سني حامد وال�شيخ نظمي يعقوب.

السعودية

و�أ�ضاف �أن احلكومة امل�صرية �ستقوم
قبل انتهاء عام  2012بدعوة عدد من
بن ��وك اال�ستثم ��ار العاملي ��ة للرتويج
لعملية ط ��رح ال�صك ��وك يف الأ�سواق
اخلارجية بدء ًا من يناير القادم.
وت�ص ��ل م ��دة ال�صك ��وك الت ��ي تعتزم
م�ص ��ر طرحه ��ا �إىل � 5سنوات متا�شيا
مع اجتاهات امل�ستثمري ��ن الدوليني،
حيث ترتاوح م ��دة ال�صكوك مابني 5

�إىل � 7سنوات.
و�أ�شار خالف �إىل وجود خطط �أولية
كان ��ت احلكوم ��ة امل�صرية ق ��د �أعدتها
يف دي�سم�ب�ر  2010لط ��رح �صك ��وك
و�سن ��دات بقيمة  10ملي ��ارات دوالر
لل�س ��وق اخلارج ��ي ل�س ��د العج ��ز يف
املوازنة ،ولكن ه ��ذه اخلطط توقفت
مع قيام ثورة  25يناير التي �أطاحت
نظام الرئي�س ال�سابق مبارك.

لندن

وتع ��اين م�ص ��ر عج ��ز ًا يف موازنتها
العام ��ة يف العام امل ��ايل احلايل يُقدر
بنح ��و  22.5ملي ��ار دوالر ،م ��ا دف ��ع
احلكوم ��ة لإج ��راء مفاو�ض ��ات م ��ع
�صندوق النقد الدويل القرتا�ض 4.8
مليار دوالر.
وي�ص ��ل حج ��م الدين الداخل ��ي مل�صر
 1.2تريلي ��ون جني ��ه( ،نح ��و 197
مليار دوالر).

السودان

ت�ؤكد  % 50 :من ال�سلع
مغ�شو�شة

م�صرف �إ�سالمي ي�ساعد ال�سيدات
الرثيات يف اال�ستثمار

ي�صدر الذهب امل�صفى
لأول مرة

طال ��ب اقت�صاديون بوجود منظومة متكاملة من
ع ��دة جه ��ات ذات فعالية للحد من دخ ��ول ال�سلع
املغ�شو�ش ��ة �إىل اململك ��ة الت ��ي تتج ��اوز ن�سبتها
 ح�س ��ب تقديراته ��م %50 -م ��ن جمم ��ل ال�سل ��عاملوجودة يف �أ�سواق اململكة.
و�أ�ش ��اروا �إىل الدور امله ��زوز الذي متثله الهيئة
ال�سعودي ��ة للموا�صفات واملقايي�س يف الوقوف
بفاعلي ��ة �أك�ب�ر عل ��ى جمي ��ع املناف ��ذ احلدودي ��ة
للمملك ��ة ،وا�صف�ي�ن االجتم ��اع الأخ�ي�ر ل ��وزراء
التج ��ارة اخلليجيني ب�أنه بداي ��ة الحتاد كمركي
يعم ��د �إىل املوافق ��ة ب�ي�ن �أنظم ��ة دول املجل� ��س
م�ستقبال.
وقالوا يف حديثهم م ��ع �صحيفة الريا�ض �إن �أي
ن ��وع من الوح ��دة اخلليجية من �ش�أن ��ه �أن ينظم
العمل ويعزز حماربة الغ�ش التجاري الذي بات
ي� ��ؤرق دول املجل� ��س �إىل حد كب�ي�ر ال �سيما �أنها
تنتهج االقت�صاد احل ��ر وتعتمد ب�شكل كبري على
الوافدي ��ن من العمالة �أو رج ��ال الأعمال وهم –
عل ��ى حد و�صفهم – �أداة فاعل ��ة يف تدفق ال�سلع
املغ�شو�ش ��ة �إىل دول جمل� ��س التعاون ،م�شريين
�إىل وج ��ود �ضع ��ف يف معرف ��ة و�إدراك الأجهزة
املعني ��ة املكلف ��ة مبتابع ��ة ال�سل ��ع املغ�شو�ش ��ة،
م�ؤكدي ��ن �أن دول املجل� ��س تعي� ��ش يف الوق ��ت
الراه ��ن حال ��ة م ��ن الإغ ��راق الكب�ي�ر يف ال�سل ��ع
املغ�شو�شة.

رحب ��ت هيئ ��ة التج ��ارة واال�ستثم ��ار الربيطانية
باخلط ��وات الت ��ي اتخذها بنك �إ�سالم ��ي يف لندن
مل�ساع ��دة ال�سي ��دات الرثي ��ات يف اخللي ��ج يف
اال�ستثمار يف بريطانيا.
ونق ��ل تقري ��ر ل ��وزارة اخلارجي ��ة الربيطانية عن
كمي ��ل با�سك ��وال مدي ��رة الت�سوي ��ق يف الهيئ ��ة
قولها �إن اخلطوات الت ��ي اتخذها بنك جيتهاو�س
ت�ساعد وتدعم العالقات االقت�صادية بني بريطانيا
واخلليج ،م�شرية بح�سب �صحيفة ال�شرق الأو�سط
�إىل �أهمي ��ة وجود بنك �إ�سالم ��ي يعمل وفق �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمي ��ة مع توظيف مفتٍ متفرغ لديه
ي�ساعد الن�ساء يف ا�ستثمار �أموالهن يف بريطانيا
وفق ال�شريعة الإ�سالمية.
وقال التقري ��ر الذي ح�صلت وكالة الأنباء الأملانية
عل ��ى �صورة من ��ه �إن بنك جيتهاو� ��س املتوافق مع
�أح ��كام ال�شريع ��ة الإ�سالمية والتاب ��ع ل�شركة بيت
الأوراق املالية الكويتية ،مهت ��م مب�ساعدة الن�ساء
اخلليجيات الرثيات لال�ستثمار يف بريطانيا.
ونق ��ل التقري ��ر ع ��ن الرئي� ��س التنفي ��ذي لبن ��ك
جيتهاو� ��س ريت�ش ��ارد توما� ��س قول ��ه �إن لن ��دن
�أ�صبح ��ت مرك ��ز وحم ��رك االقت�ص ��اد الإ�سالم ��ي
و�أن�شطته يف الغرب ،م�شددا على الدور املهم الذي
لعبته القوانني الربيطانية التي �أثبتت �أنها �أنظمة
حديث ��ة �ساع ��دت يف عم ��ل البنوك وف ��ق ال�شريعة
الإ�سالمية.

يبد�أ ال�سودان بت�صدير الذهب اخلال�ص
للم ��رة الأوىل الأ�سب ��وع املقب ��ل و�س ��ط
�آمال ب�أن ت�ساعد عائدات م�صفاة جديدة
للذهب يف تعوي�ض الأ�ضرار االقت�صادية
الناجمة عن خ�سارة �إيرادات النفط.
وذكرت وكال ��ة ال�سودان للأنباء (�سونا)
�أن ال�سودان �سي�صدر  100كيلوغرام من
الذه ��ب بقيم ��ة  5.6ملي ��ون دوالر وهي
�أول �شحن ��ة من ��ذ ب ��دء ت�شغي ��ل م�صف ��اة
للذهب والف�ضة يف �سبتمرب �/أيلول.
وت�أم ��ل احلكوم ��ة يف �أن تنت ��ج امل�صفاة
احلكومي ��ة املوج ��ودة يف العا�صم ��ة
اخلرطوم الذهب وفقا للمعايري العاملية
وت�ساعد يف خف�ض كمية املعدن النفي�س
الت ��ي ته ��رب للخ ��ارج �إىل �أماك ��ن مث ��ل
دبي.
وفق ��د ال�س ��ودان ثالث ��ة �أرب ��اع �إنتاج ��ه
النفط ��ي عندما �أ�صبح جن ��وب ال�سودان
دول ��ة م�ستقل ��ة يف يوليو /مت ��وز العام
املا�ض ��ي .وكان النف ��ط ي�سه ��م ب�أكرث من
 50يف املئة من �إيرادات الدولة.
ويعقد ال�س ��ودان الآمال عل ��ى بيع ذهب
بقيم ��ة ت�ص ��ل �إىل ثالثة ملي ��ارات دوالر
هذا العام �أي مثل ��ي �إيراداته من الذهب
يف العام املا�ضي.

وق ��ال عب ��د العزي ��ز الدوي� ��ش ،نائ ��ب الرئي� ��س
التنفي ��ذي ورئي�س قط ��اع �إدارة ال�ث�روات بالبنك
�إن "الن�س ��اء لديه ��ن  300ملي ��ار دوالر يف اخلليج
ومعظ ��م هذه الأموال ال تزال يف اخلليج ولكن �إذا
�أخذن ��ا  %15من ذل ��ك �إىل اال�ستثمار يف لندن فهذا
يعن ��ي  45ملي ��ار دوالر و�إذا متكن ��ا م ��ن ذلك فهذا
جناح كبري لنا كبنك".
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تلويحة المدى
� شاكر لعيبي

ال��ع�����ص��ا واجل��������زرة يف ال���ث���ق���اف���ة �أي�������ض��� ًا
�سيا�سة الع�صا واجل��زرة ميكن �أن متتد �إىل
الثقافة �أي�ض ًا .و�أول العنا�صر التي ت�سمح
ملمار�سيها بتفعيلها هو ه�شا�شة الو�ضع يف
ثقافة بلدٍ م��ا� ،أي عندما تكون م�ؤ�س�ساته
االجتماعية وال�سيا�سية والثقافة م�صابة
ب��ال�ع�ط��ب ،وع �ن��دم��ا ال ت�ستطيع املنظمات
املدنية الدفاع عن املثقفني وحمايتهم �إن�ساني ًا
و�أخالقي ًا ومالي ًا .ثاين العنا�صر هو تفتت
اللحمة وغياب احلنان والتقدير بني مثقفي
البلد �أنف�سهم ،و�شيوع الأوه��ام والإ�شاعات
ب��ل الإل� �غ ��اء وال �ت �ه��م وال �ظ �ل��م ع �ل��ى نطاق
وا�سع .ثالث العنا�صر ينجم عن العن�صرين
ال�سابقني :الإفراط يف ُّ
ت�ضخم الذات الثقافية
التي تعتقد �أن لها ،يف هذا ال�سياق ،الأف�ضلية
على �أقرانها للح�ضور وال�شيوع واالنت�شار
بكل و�سيلة لتتذوّ ق انطالقا من "االنعكا�سني

أدبي.
ال�شرطيني" �أعاله لذة املجد ال ّ
�سيتفق كثري من الأدب��اء �أن ه��ذه العنا�صر
ت�س ُم اليوم ج��ز ًء ظاهر ًا للعيان من
الثالثة ِ
الثقافة العراقية :الرتاجع ال�شامل وغياب
احلماية الروحية واملادية للمثقفني ،طغيان
اللفظي والنميمة
الإ�شاعات الثقافية ،التنابذ
ّ
الأدبية� ،أحكام م�سبقة و"جتييل" ع�شوائي
�ات مثل راي��ات القبائل ،وتكتالت
يرفع راي� ٍ
و�سيا�سي،
وطائفي
مناطقي
أ�سا�س
تقوم على �
ّ
ّ
ّ
املنجز الأه ّم
ثم تقدمي الذات املنتفخة ب�صفتها َ
يتوجب �أخذه وحده باحل�سبان.
الذي ّ
ميار�س ثقافي ًا �سيا�سة الع�صا
َمنْ ميكن �أن ِ
واجل��زرة على املثقفني العراقيني وغريهم؟
�إن �ه��ا امل�ن��اب��ر ال�ع��رب�ي��ة الأدب��ي��ة امل�شهورة،
واملحررين الثقافيني املعروفني وال�صحافة

املكتوبة واملرئية التي تدفع العملة ال�صعبة
خ��ارج البالد وما مياثل ذل��ك .كلها متار�س،
ب��ده��اء وه ��دوء ،منذ بع�ض ال��وق��ت �سيا�سة
الع�صا واجل��زرة الثقافية على البلد اله�ش،
وتف�سر لنا ملاذا تقع كتابة النقود املتوا�صلة
ّ
عن حمررين معروفني بعينهم وجتاهل كتاب
بعينهم ،خا�ص ًة من طرف بع�ض مثقفي ونقاد
البلدان امل�ضطربة مثل عراقنا� ،أو من طرف
مثقفني ج��دد يعتقدون �أن بلدانهم مه َّم�شة
ثقافي ًا مثل امل�غ��رب .وه��ي تف�سر كذلك ملاذا
تقع الكتابة ع ّما تريد هذه املنابر والأ�سماء
والف�ضائيات فح�سب ،وملاذا ْ
حت َجب املقاالت
التي ال تعجبها ،وملاذا يغيب ب�شكل متوا�صل
ولي�س على الإطالق ،كبار املثقفني العراقيني
وال ي �ج��ري ح �ت��ى الإع �ل��ان ع��ن نتاجاتهم
الأدب� �ي ��ة ،ومل� ��اذا ب��امل�ق��اب��ل حت���ض��ر �أ�سماء

ت �ك � ّر���س ع��رب �ي � ًا يف وق��ت ��س��اب��ق وال ميكن
جتاهلها اليوم� ،أو هي ممن كوّ ن و�أف��اد من
عالقاته الأدبية يف الو�سط الثقا ّ
العربي
يف
ّ
يف زم���ن ال �ن �ظ��ام ال �� �س��اب��ق ع�ب�ر م �ب��ادالت
معقدة ت�شابه من جهتها "الع�صا واجلزرة"
ل�صاحلها ي��وم��ذاك ،ل�ك��ن �أي �� �ض � ًا ع�بر جهد
�شخ�صي �إب��داع� ّ�ي �أحيان ًا واحل��ق ُي�ق��ال� ،أو
ّ
هي �أخري ًا ممن يتطابق مع الأيديولوجيات
القومانية لبع�ض املنابر العربية ،كما هو
ح��ال �شعراء البعث املعروفني يف الو�سط
الثقايف الأرد ّ
ين.
أ�سا�سي لفكرتنا:
ال
املحور
تنفي
ا�ستثناءات ال
ّ
�إن ال�ت�ع��اط��ي ال �ع��رب� ّ�ي احل ��ايل م��ع الثقافة
العراقية املكتوبة ي�ستند �إىل مالمح هذه
ال�سيا�سة .ثقافة العراق احلالية ال تعِ ُد �أحد ًا
يف العامل العربي ب�شيءٍ  ،ال مبنفعة مادية

ال���ش�ع��راء وال �ك �ت��اب ال �ع��راق �ي�ين ،باجلملة،
و�سط اال�ستفتاءات العابرة وامللفات الأدبية
العري�ضة ،ولي�س بتكري�س مواد خم�صو�صة
بهم وال دعوتهم لكتابة �أعمدة ثابتة بينما
يُ�ستدعى لذلك َم��نْ لعله �أق��ل �ش�أن ًا �إبداعي ًا
منهم.
�سيا�سة الع�صا واجل��زرة تقوم على �أ�سا�س
احل �� �ض��ور ال �ث �ق��ايف امل �� �ش��روط (اجل � ��زرة)
�أو الغياب الكامل (الع�صا) .اجلميع ،من
�ار���س اللعبة وم��ن تمُ ��ا َر���س عليه ،فهمها
يمُ � ِ
بدقة� .إن حتليل ذلك ،لو كان �صحيح ًا ،يعيدنا
�إىل فكرة مديح القويّ امل�سيطر ال�ضاربة يف
التاريخ العربي الإ�سالمي ....املهينة.
بالطبع نحن نعرف �أن هناك �أ�سما ًء عراقية
جليلة ال ميكن التغا�ضي عنها وتتجاوز
�سيا�سة الع�صا واجل� ��زرة ،وه��ي �إم��ا ممن

وال بطباعة ك�ت��اب ،وال بح�ضور مهرجان
ث�ق��ايف ق� ّي��م .وه��و �أم��ر دف��ع بع�ض املثقفني
العراقيني ،ال�ق��دام��ى واجل ��دد� ،إىل القبول
بالع�صا واجلزرة �إىل درجة االنحناء ملنطق
هذه املنابر� ،أو اال�ست�سالم لأوهامه اجلن�سية
وتوقعاته عندما يعالج كاتبة ن�سوية عربية
مفرط ًا يف مديحها .لن نتط ّرق �إىل طبيعة
دع��وات املهرجانات ال�شعرية الفرن�سية �أو
�أ�سباب الرتجمة �إىل اللغات الأجنبية لأنها
من الو�ضوح واخلزي مبكان.
�سرنى فيما �إذا �سيختلف امل��وق��ف بعد �أن
تتبني يف �شجرة الثقافة العراقية ثمار اجلزر
املوعودة؟.
�سنتذكر ذلك عندما حتينّ الفر�صة ،لأننا ال
ن�ؤمن البتة بلمعان الع�صا.

ن��وب��ل ل�ل�اداب 2012
متابعة املدى الثقايف

�أخباره احتلت ال�صفحات الأوىل ..والإعالم الر�سمي يعترب الفوز ن�صراًلل�صني

مزيج متنوع من الواقعية املزوجة بالهلو�سة مينح
ال�صيني مو يان جائزة نوبل
حققت ال�صني ن�صرا ثقافيا عامليا� ،إذ �صادر
الكاتب ال�صيني مو يان كل الرت�شيحات
ال�ت��ي ك��ان��ت تن�صب ال��روائ��ي الياباين
هاروكي موراكامي ،وحاز جائزة نوبل
ل�ل��آداب  2012ع��ن �أع�م��ال��ه ال�ت��ي تعتمد
"الواقعية املمزوجة بالهلو�سة" ،والتي
تت�ضمن �أي���ض��ا الق�ص�ص الفولكلورية
والتاريخ واحل�ي��اة املعا�صرة يف بلده،
م�ؤكدا �أحقيته بعد �أن كان ا�سمه من بني
الكتاب الأوف��ر حظا للفوز باجلائزة هذا
العام ،طبقا لدار الدبروك�س الربيطانية
ل�ل�ن���ش��ر �إىل ج��ان��ب ال �ك��ات��ب الياباين
هاروكي موراكامي.
ظهر �أم�س الأول كان مو يف منزل والده
مب��دي�ن��ة ج��وام��ي يف ��ش�م��ال �شرق
ال�صني ،حني متكنت الأكادميية
ال�سويدية من االت�صال به عرب
الهاتف لإبالغه بنب�أ فوزه.

وال�صني هي الف�ضاء الذي تدور فيه �أغلب
�أحداث روايات مو الذي ن�ش�أ يف جوامي
ب�إقليم �شاندونغ ب�شمال �شرق البالد وكان
والده فالحا.
وق��ال رئي�س الأكادميية ال�سويدية بيرت
اجن�ل��ون��د "لديه طريقة ف��ري��دة ج��دا يف
الكتابة� .إذا قر�أت ن�صف �صفحة من �أعمال
مو ي��ان ت��درك على الفور �أن��ه الكاتب".
و�أو� �ض��ح اجن�ل��ون��د "كان يف منزله مع
وال� ��ده .ق��ال �إن ��ه ي�شعر ب�ف��رح��ة غامرة
وباخلوف".
وج��اء يف حيثيات منح اجل��ائ��زة �أن مو
ا�ستخدم مزيجا من اخليال والواقعية
واجل� ��وان� ��ب التاريخية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ليخلق
ع��امل��ا ي��ذك��ر القارئ
بكتابات ت�شارلز
دي � � �ك � � �ن� � ��ز ورا

ال � �� � �ص � �ي � �ن� ��ي م� � � ��و ي � ��ان

لبيليه وليام فوكرن وجابريل جار�سيا
ماركيز� .إن��ه ي�صف عاملا قرويا يف جزء
م��ن ال���ص�ين ،غ��ري��ب ع��ن معظم الأج ��زاء
الأخ��رى .و�أ�ضاف "مو يان لي�س جمرد
مثقف منحدر م��ن ه�ن��اك ،لكنه ج��زء من
(هذا العامل).
وق��ال��ت الأك��ادمي �ي��ة �إن��ه يف ال��وق��ت ذاته
وجد "نقطة انطالق يف الأدب ال�صيني
ويف الفولكلور املحكي".
و�أ�شهر �أعمال مو يف الغرب رواية "الذرة
احلمراء" التي �صورت ال�صعوبات التي
يالقيها الفالحون يف ال�سنوات الأوىل
من احلكم ال�شيوعي.
ومن املقرر ت�سليم جوائز نوبل يف العا�شر
من دي�سمرب املقبل يف ذكرى وفاة م�ؤ�س�س
هذه اجلوائز الفرد نوبل يف عام .1896
وقيمة اجلائزة املالية هي  8ماليني كرون
( 1.2مليون دوالر) .وكانت امل�ؤ�س�سة

قد خف�ضت قيمة اجلائزة من ع�شرة �إىل
ثمانية م�لاي�ين ك��ورون��ة ��س��وي��دي��ة لكل
جائزة ب�سبب الأزمة االقت�صادية.
�إىل ذل ��ك �أ���ش��اد الإع �ل��ام ال��ر��س�م��ي مبو
واع �ت�بره " ن���ص��را لل�صني " ومل ت�شر
التقارير �إىل الكاتب املعار�ض املعتقل
ل�ي��و ��ش�ي��اوب��و ال ��ذي ف��از ب�ج��ائ��زة نوبل
لل�سالم ع��ام  .2010واحتلت �أنباء فوز
مو يان باجلائزة اليوم �صدارة التقارير
يف "تلفزيون ال�صني املركزي" ،فيما
نقلت و�سائل �إع�ل�ام �أخ��رى ع��ن م��و يان
القول �إنه "�شعر ب�سعادة غامرة وخوف"
عندما �أبلغته الأكادميية ال�سويدية بفوزه
باجلائزة عرب الهاتف من �أ�ستوكهومل.
وقال هان هان ،وهو كاتب وناقد بجامعة
ووهان يف و�سط ال�صني ،لوكالة الأنباء
الأملانية (د.ب�.أ) �إن الإجناز الذي حققه
مو يان يعد "�شرفا للكتاب ال�صينيني".

ال�����������س��ي��رة ال�����ذات�����ي�����ة
ل���ل���ف���ائ���ز ب���ن���وب���ل 2012
من مواليد عام  ،1955ن�ش�أ يف مقاطعة �شمال �شرق ال�صني لأبوين مزارعني .بد�أ االنخراط يف درا�سة
الأدب وكتابته عام  ،1976ويف عام ُ 1981ن�شرت له �أول ق�صة مبجلة �أدبية.
(مو يان) ا�سم م�ستعار للكاتب وا�سمه احلقيقي هو (غوان مويي) الذي يعني "ال تتكلم" .ن�شر
ليوجه نقده
رواي��ة " ال�ضفدعة" عام  2009التي تعرب عن عامل من الغرائبية اختاره الكاتب ّ
ل�سيا�سة دولته.
من �أعماله "الذرة احلمراء"" ،جمهورية اخلمر" و "احلياة واملوت ينهكاين".
ي�شغل من�صب نائب رئي�س رابطة الكتاب ال�صينيني.
ن�أى بنف�سه عن التعليق على منح جائزة نوبل لل�سالم يف عام � 2010إىل ليو �شياو
بو ال��ذي حكم عليه يف عام  2009بال�سجن  11عاما يف تهمة التحري�ض على
التخريب.
ان�ضم �إىل جي�ش التحرير ال�شعبي عقب انتهاء الثورة الثقافية.
در�س يف معهد اجلي�ش للفنون والآداب.
التحق بجامعة بكني للمعلمني وح�صل على درجة املاج�ستري يف الأدب والفنون.
قال مو يف مقابلة "�أعتقد �أن الكتاب يكتبون ب��وازع من �ضمائرهم  ..يكتبون
لقرائهم احلقيقيني  ..لأرواحهم".
وقال �أي�ضا "ال �أحد يكتب من �أجل الفوز بجوائز".

مو يان يع ّلق على فوزه بنوبل:
فاكرن وماركيز كانا ال�سبب

�أحدث نب�أ فوز الكاتب ال�صيني "مو يان" بجائزة نوبل
يف الآداب ،م�ساء �أم�س الأول اخلمي�س ،ده�شة وتباينا
يف ردود الأف �ع��ال يف الأو�� �س ��اط الأدب �ي��ة وال�شعبية
ال�صينية� ،إ�ضافة �إىل حالة الف�ضول والت�سا�ؤل التي
�سببها الإعالن عن فوز هذا الكاتب والروائي ال�صيني،
البالغ من العمر  57عاما ،والذي يو�صف باملغمور ،ويُعد
الأقل �شهرة وح�ضورا يف ال�صني ،والأقل حظا يف �سوق
الكتب واملكانة وال�سمعة بني نظرائه ،خا�صة مع جود
�أ�سماء �أكرب و�أ�شهر يف املجال الأدب��ي والروائي داخل
ال�صني ،ما جعل العامة واخلا�صة يبحثون عن الأ�سباب
احلقيقية الختيار الأكادميية ال�سويدية لل�صيني "مو
يان" بالذات.
ه��ذا االن��ده��ا���ش ل�ف��وز "مو" ،ال ��ذي ُي�ع��د �أول �صيني
ي�ف��وز ب�ج��ائ��زة ن��وب��ل يف الآداب ،وه ��ذه الت�سا�ؤالت
طبقا ملحللني �صينيني ،مل تكن وليدة ال�صدفة ،لكنها
بنيت على خلفيات وتراكمات بع�ضها مت�شكك من نية
الغرب ،خا�صة مع الأو�ضاع الدولية املت�أزمة بني الغرب
وال�صني ،واملتزامنة �أي�ضا مع التوتر يف منطقتي بحر
ال�صني اجلنوبي وال�شرقي ،وخلفيات �أخ��رى �إيجابية
ت�صب يف امل�صلحة ال�صينية من �أن ال�صني بهذا الفوز
ترتقي ل�ل��دول املتقدمة ،لي�س اقت�صاديا فقط ،ب��ل يف
جماالت الفكر والثقافة وحقوق الإن�سان.
خا�صة و�أن "مو" يعترب من الطبقات الدنيا التي تنادي
بحقوق الفقراء والعمال يف �أعماله ،وهو الأم��ر الذي
�سينعك�س ب�شكل اعتربه البع�ض دافعا وداعما للفرتة
املقبلة التي �ست�شهد ت�سلم القيادات ال�صينية ال�شابة
زعامة احل��زب ال�شيوعي ال�صيني ،وق�ي��ادة البالد من
اجليل احلايل خالل العام املقبل.
ومبجرد �إع�لان ف��وز الكاتب ال�صيني يف �ستوكهومل،
وع�ق��ب ��س��اع��ات حم ��دودة مت بيع جميع �أع �م��ال "مو"
املطروحة للبيع على �شبكة الإنرتنت يف ال�صني.
وبالرغم من منحه واح��دة من �أه��م جوائز الأدب على

امل�ستوى املحلي قبل جائزة نوبل ،وكونه لي�س الأ�شهر
يف ال�صني ،وق��د يكون مغمورا �أي�ضا ب�ين الأو�ساط
الأدبية الدولية� ،إال �أن احل��دث كان �أك�بر من احلديث،
حيث �سارعت و�سائل الإعالم ال�صينية والغربية وبع�ض
ال�صحفيني الأج��ان��ب ب��ال�ت��وج��ه �إىل مدينة"قاومي"
مبقاطعة "�شاندونغ" ب�شرق ال�صني ،م�سقط ر�أ�س "مو"،
حيث يعي�ش مع �أ�سرته لإجراء حوارات ح�صرية معهم.
ومل ت�سلم �أج��واء ف��وز "مو يان" من املقارنة بالغرمي
الياباين ،حيث متت الإ�شارة �إىل �أنه متت ترجمة ق�ص�صه
�إىل ع��دة لغات ،ليتغلب على مناف�سه الياباين الكبري
الأكرث �شهرة يف ال�صني الأديب "هاروكي موراكامي"،
لكن عند �س�ؤال "مو" نف�سه ،الذي مل يخف ده�شته ،قال:
"�أعتقد �أن ال�سبب وراء فوزي باجلائزة هو �أن �أعمايل
قدمت �أمناط حياة بخ�صائ�ص �صينية فريدة ،كما �أنها
حتكي الق�ص�ص من وجهة نظر �أ�شخا�ص عاديني ،حيث
تتجاوز اختالفات الدول والعرقيات".
و�أ� �ض��اف "مو" �أن العديد م��ن الفنون ال�شعبية التي
ن�ش�أت م��ن م�سقط ر�أ� �س��ه ،مثل النحت بالطني وق�ص
الورق والر�سومات التقليدية لالحتفال بالعام اجلديد،
�ألهمته و�أثرت يف ق�ص�صه ،وعرب عن ذلك بقوله" :عندما
التقطت القلم لكتابة الأدب ،دخ�ل��ت حتما رواياتي
العنا�صر الثقافية ال�شعبية ،و�أثرت حتى حددت �أ�ساليب
�أعمايل الأدبية".
و�أ��ش��ار "مو يان" بعد ف��وزه �إىل �أن "ويليام فولكرن"
و"ماركيز" قد �ألهماه كثريًا ،ويعتقد �أنهما املت�سببان
الرئي�سيان يف فوزه باجلائزة لكنه ا�ستدرك قائال �أنه
بعد فوزه باجلائزة �أدرك �أنه بحاجة �إىل الهرب منهما،
وا�ص ًفا هذين الكتابني ب�أنهما مثل بركانني حارقني،
و"�سيحرقاين حتى لو كنت بعيدًا جدًا منهما" ،وو�صف
نف�سه بالقول "�أنا جم��رد ال�صيني م��و يان" ،متعهدًا
مبوا�صلة كتابة الق�ص�ص بطريقة واقعية لت�صوير
احلياة وامل�شاعر.

ال���������وح���������دة واجل���������������وع م�����ف�����ت�����اح�����ا �إب��������داع��������ه
بكني  /رويرتز

�أجرب مو يان الذي فاز بجائزة نوبل يف الأدب على ترك
املدر�سة االبتدائية لريعى قطيع ما�شية �أثناء الثورة
الثقافية يف ال�صني ،ويف بع�ض الأحيان كان معدما
لدرجة ا�ضطرته لتناول حلاء ال�شجر والأع�شاب حتى
يبقى على قيد احلياة ،لكن مو يان ( 57عاما) يرجع
الف�ضل �إىل معاناته املبكرة كم�صدر الإلهام يف �أعماله
التي تناولت الف�ساد والتف�سخ يف املجتمع ال�صيني
و�سيا�سة تنظيم الأ�سرة وحياة الريف يف البالد ،وقال
م�ؤلف رواية "الذرة احلمراء" ذات مرة �إن "الوحدة
واجلوع كانا مفتاح الإبداع" يف �أعماله .وينظر نقاد
�إىل امل�ؤلف "يان" على �أنه �شديد القرب من احلزب
ال�شيوعي رغ��م حظر بع�ض كتبه .وم��ن بني م�ؤلفاته

"جمهورية النبيذ".
وت�أثر مو ي��ان بجابريل جار�سيا ماركيز ودي ات�ش
لوران�س و�إرن�ست هيمنجواي وكان ي�ستخدم اخليال
وال�سخرية يف كثري من كتبه التي و�صفتها و�سائل
�إعالم حكومية ب�أنها "م�ستفزة ووقحة".
وت���ص��ور رواي �ت��ه (ال� ��ذرة احل �م��راء) امل�صاعب التي
حتملها امل��زارع��ون يف ال�سنوات الأوىل م��ن احلكم
ال�شيوعي وحولها �إىل فيلم �سينمائي ت�شانغ يي موو
املخرج الذي ر�شح جلائزة �أو�سكار.
وتدفع �إمكانية حظر كتاب يف ال�سوق املحلية امل�ؤلفني
ال�صينيني للم�ضي بحر�ص �إذا كانوا يريدون ك�سب
قوتهم ،رغم �أن نظام الرقابة الآن لي�س مرعبا كما كان
�أثناء حكم ماو ت�سي توجن .وقال مو يف كلمة �ألقاها
يف معر�ض فرانكفورت للكتاب عام " 2009يجب �أن
يعرب الكاتب عن النقد وال�سخط يف اجلانب املظلم من
املجتمع وقبح الطبيعة الب�شرية ،لكن يجب �أال ن�ستخدم

منطا واحدا من التعبري" .و�أ�ضاف "قد يرغب البع�ض
يف �أن ي�صرخوا يف ال�شارع لكن يجب �أن نت�سامح مع
�أولئك الذين يختبئون يف غرفهم وي�ستخدمون الأدب
يف التعبري عن �آرائهم".
وقال عدد من الن�شطاء املدافعني عن حقوق الإن�سان
وكتاب �آخ��رون �إن مو ال ي�ستحق اجلائزة ون��ددوا به
الحتفائه بخطاب ملاو ت�سي توجن .وا�ستخدم مو وكتاب
�صينيون �آخرون مقاطع من كلمات ماو يف كتاب خا�ص
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ال�سبعني للخطاب.
وقال تنغ بي ياو املحامي البارز يف الدفاع عن حقوق
الإن�سان قبل اجلائزة "على ال�صعيد ال�سيا�سي كان
يغني نف�س اللحن مع نظام غري دميوقراطي" .و�أ�ضاف
"�أعتقد �أن فوزه بجائزة نوبل يف الأدب غري منا�سب".
وتابع "ب�صفته كاتبا م�ؤثرا مل ي�ستخدم ت�أثريه للدفاع
عن املثقفني وال�سجناء ال�سيا�سيني  -بدال من ذلك كان
يروج مل�صالح احلكومة من خالل كتابة اخلطاب".
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ال��ل��ع��ب م���ع امل���ل���وك وال������دور ال��ت��ن��وي��ري امل��ب��ك��ر للمثقف

رب����اع����ي����ة ال���ت���ن���اف���ر

املواطن الإنكليزي ومدير الأمن ال�شهيد توما�س مور رجل كل الع�صور
عواد نا�صر

توما�س مور
وقف الكاردينال جون مورتون �أمام �ضيوفه ،متكئ ًا
على حافة طاولة الطعام ،ليقول ل�ضيوفه�" :إن هذا
ال�صبي �سيكون ذا ��ش��أن عظيم" ،وه��و ي�شري �إىل
و�صيفه ال�صغري توما�س مور عام .1490
وهذا ما �صار عليه ذاك ال�صبي ،نحيف البنية ،الغارق
يف ت�أمالته املبكرة و�أ�سئلته التي تكربه عمر ًا و�شروده
الذهني وهو ينظر �إىل نقطة م�ضيئة يف �أفق بعيد.
مل يكن ذاك ال�شاب يهتم مبظهره وال يويل مالب�سه
�أهمية تذكر ومل ين�شغل مبا ي�شغل �أقرانه املراهقني
من لهو وملذات وك�أنه منذور للق�ضية الكربى :ق�ضية
الإن�سانية ،منذ �صباه.
انخراطه يف �سلك الرهبنة قربه من الله ك�أمر ،عنى له،
التقرب من فكرة العدالة ،رغم ت�أرجحه بني منطقني:
الالهوت والعلم.
�أما �أبوه املحامي الناجح ف�أراد له ال�سري على خطواته
ليكون حمامي ًا ناجح ًا ،هو الآخ��ر ،فدر�س القانون
ب�شغف الباحث عن العدالة وامل��راف��ع �أم��ام الق�ضاة
مدافع ًا عن الأبرياء و�إحقاق احلق ،وهذا ما �صار عليه
يف عمر مبكر لينال ع�ضوية �أع��رف برملانات العامل،
الربملان الإنكليزي ،وهو يف ال�ساد�سة والع�شرين من
عمره ،ليخو�ض �أول معاركه مع �أكرب و�أخطر خ�صم
يف الدولة :امللك هرني ال�سابع الذي تقدم بطلب �إىل
الربملان مينحه مبلغ ًا من املال مبنا�سبة زواج ابنته،
فنال �أول عقوبة ملكية يف حياته� :سجن الأب ودفع
غرامة مالية قدرها مئة جنيه ،مع جملة من امل�ضايقات
ال�شخ�صية له ولوالده من جانب البالط.
مل يفت هذا يف الع�ضد اله�ش للمحامي ال�شاب وع�ضو
الربملان قليل اخل�برة توما�س م��ور ،بل زاده معرفة
ب�أالعيب امللوك اجلادة وعدم �إجادتهم للمزاح.

خري �صديق للفقراء
بوفاة ه�نري ال�سابع انتع�شت الآم��ال بحلول حقبة
جديدة من تفا�ؤل كبري ،لكن حذر ،بعد رحيل هرني
ال�سابع وحكمه الثقيل ال��وط��أة على النا�س والذي
ات�سم بالق�سوة والالعدالة وفقدان حرية التعبري،
ومع جميء هرني �آخر هو الثامن توقع �أهل ال�سيا�سة
والنخبة وال�ع��ارف��ون ع�ه��د ًا ج��دي��د ًا ،خمتلف ًا ،فامللك
اجلديد راع للعلم والعلماء واملثقفني ،فا�ستقبلوه
ب�ت�ف��ا�ؤل كبري ،رغ��م احل ��ذر ،وا�ستهل ال�ع��امل ورجل
ال�برمل��ان حياته اجل��دي��دة بق�صيدة ترحيب ومديح
للملك اجلديد عنوانها "ن�شيد التهنئة" ..ويف هذا
الن�شيد عرث الربملاين ال�شاعر على مفتاحه الذهبي �إىل
بوابة النجاح واملجد وال�شهرة ،رغم زهده بها ،ليتبو�أ
منا�صب حكومية مهمة عديدة.
ك�شفت الأ�ضواء �شخ�صية تثري االهتمام وي�شار �إليها
ب�أ�صابع اليد كلهان وه��ا ه��و و�سط امل�سرح� :شاب
�اف ،ودود،
متو�سط ال�ق��ام��ة ،ذو وج��ه ��ص�ب��وح� � ،ص� ٍ
بني اللون وحلية خفيفة وعينان
ك�شخ�صيته ،ب�شعر ّ
زرق ��اوان ،ميال �إىل امل��رح من دون �إ�سفاف ،يرتفع
كتفه الأمين �أعلى من الأي�سر بقليل ،خ�صو�ص ًا �أثناء
ال�سري ،يف�ضل القليل من اجلعة وال يقرب اخلمرة �إال
مبا مي�س �شفتيه جماملة ل�ضيف �أو ندمي ،ا�شتهر عنه
ق�صة قمي�ص َ
ال�شعَر الذي يرتديه ل�صق جلده لتعذيب
ج�سده ،لي�س ملازو�شية فيه بل لل�شعور ب�آالم الآخرين،
وقطعة اخل�شب التي ي�ضعها حتت ر�أ�سه و�سادة للنوم
ب��دل الو�سادة العادية ،فعرف عنه الزهد واالكتفاء
بالقليل وحمبة الفقراء واملظلومني ،ومن �صفاه التي
ا�شتهر بها يف �أو�ساط لندن "خري �صديق للفقراء".
الثيمة الأ�سا�س يف �أعماله و�أح�لام��ه ،يف ال�سيا�سة
والكتابة ،نقده للعنف واال�ستبداد وج�شع احلكام� ،أي

ممار�سة دور املثقف النقدي ،ال�صارم ،رغم ما يقرتن
بهذا الدور من خماطر منذ ذاك الزمان وحتى اليوم.
ال���ش�ع��ور ب��اخل�ط��ر دف �ع��ه الب�ت�ك��ار ال�ترم�ي��ز والهرب
من ال��واق��ع �إىل اخليال يف و�ضع رواي�ت��ه ال�شهرية
"يوتوبيا" لي�شيد مدينته االنكليزية ،بل الإن�سانية،
الفا�ضلة ،ولتخفيف �صرامة الأفكار وجديتها �أ�سبغ
عليها بع�ض الهزل وخفة الدم.
كتبها بالالتينية ،قبل �أن ترتجم �إىل الإنكليزية ،ثم �إىل
خمتلف لغات العامل ..و"يوتوبيا" تعني ،بالالتينية،
ك�م��ا ف���س��ره��ا م�ترج�م��وه��ا وك��ات �ب��و � �س�يرة امل ��ؤل��ف،
الالمكان� ،أو املدينة اخليالية.
�أدرك توما�س مور ا�ستقاللية املثقف و�ضرورتها منذ
بداية ن�شاطه الثقايف وال�سيا�سي ،فرف�ض راتب ًا �شهري ًا
من امللك ،كي ال يخ�ضع لإغراء املال و�سلطة احلاكم..
لكنه ان�ضم �أخ�ير ًا �إىل البالط ،ع��ام  ،1518بعد �أن
�أب��دى امللك �إعجابه بثقافته ومرافعاته املده�شة يف
املحاكم ،وهذا ما �أثار حفيظة الباحثني واملعنيني ب�أمر
ال�سيا�سة والكتابة ،حتى يومنا ه��ذا ،وع��زا بع�ضهم
قبوله املن�صب ،بعد تردد طويل� ،إىل رهانه (اخلاطئ
– كما �سيت�ضح الحق ًا) على �إمكانية خدمة النا�س من
خالل املن�صب الرفيع ،وذكر مور هذا يف "يوتوبيا"
يف احلوارات الرائعة بني بطل الق�صة ،قناع امل�ؤلف،
روفائيل هيثلوداي ،وحمدثيه ،وي�صف فيها "عمل
الفال�سفة م�ست�شارين للملوك ومدى ما يحققه ذلك من
خدمة للدولة واملجتمع" (*).
ج��اء على ل�سان بطله هيثلوداي ع��دم ج��واز تقدمي
الفال�سفة امل�شورة للملوك واحلكام ،وهذا ما يناق�ض
موقف مور نف�سه الذي حاول �أن مي�سك بالع�صا من
و�سطها ،لكنها جلدته يف نهاية املطاف بعد �أن توهم
ب�إمكان خدمة املجتمع من خالل خدمة احلاكم.
عندما بد�أ مارتن لوثر ن�شاطه الديني �ضد الكاثوليكية،
التي اعتربها هرني الثامن م�سا�س ًا ب�سلطته امللكية
املقد�سة ،ن�ش�أت معارك دامية كثرية واتهم مور ب�أنه
وق��ف �إىل ج��ان��ب امل�ل��ك وم��ار���س العنف �ضد �أتباع
لوثر ،بل �أدي��ن ب�أنه مار�س التعذيب بحق خ�صوم
الكاثوليكية ،ويبدو �أن مهمة مدير الأمن غلبت دور
املثقف التنويري يف هذا اجلانب ،يف التحالف الأكرث
�شهرة يف التاريخ الب�شري :حتالف رجل الدين ورجل
الأمن� ،أو املثقف واحلاكم!.
بوادر الأزمة بني املثقف وامللك
ادعى هرني الثامن ببطالن زواجه من زوجته احلالية
كاترين لأن �أخاه قد عقد عليها قبل وفاته ،رغم �أنها مل
�ان من �آن بولني التي
تزف له ،وهي ذريعة ل��زواج ث� ٍ
ارتبط بها بحب عا�صف ،والذريعة الثانية هي �أن
كاترين مل تنجب له �صبي ًا لريث عر�ش �أبيه.
ك��ان البابا قد ب��ارك زواج ه�نري الثامن من كاترين
فكيف ل��ه �أن ي�ب��ارك ال��زي�ج��ة اجل��دي��دة؟ �إن�ه��ا ق�ضية
تتعار�ض م��ع ق��وان�ين الكني�سة ..ف�ق��اد امل�ل��ك حملة

يف افتتاح مهرجان ابوظبي ال�سينمائي ال�ساد�س

فيلم هوليودي ب�إنتاج عربي يف االفتتاح ..واحتفاء
بال�سينما اجلزائرية
عالء املفرجي

يف احتفال متميز انطلقت� ،أم�س ،يف
فندق ق�صر الإمارات الن�سخة ال�ساد�سة
م��ن مهرجان اب��و ظبي ال�سينمائي ،
و�شهدت ال�سجادة احلمراء مرور نخبة
من جنوم ال�سينما العاملية والعربية
يتقدمهم النجم الهوليودي ريت�شارد
غ�ي�ر ال� ��ذي اخ �ت��ار امل �ه��رج��ان فيلمه
ارب �ي�ت�راج الف�ت�ت��اح��ه ،وال�ف�ي�ل��م الذي
يلعب بطولته اىل جانب "ريت�شارد
جري" امل �م �ث��ل ن��اي��ت ب��ارك��ر ه��و من
�إنتاج ال�سعودي حممد الرتكي .تدور
�أح� ��داث الفيلم يف ��س�ي��اق ت�شويقي
درام��ي ،حول رجل �أعمال ثري يدعى
روب� ��رت ميللر (ري �ت �� �ش��ارد غ�ي�ر) يف
وول �سرتيت ،والفيلم يعر�ض بع�ض
امل�شاكل التي يتعر�ض لها �سوق املال
وغ�سيل الأموال.
وتعد دورة هذا العام الأكرث م�شاركة
منذ ان�ط�لاق��ة امل�ه��رج��ان حيث �سيتم
ع��ر���ض اك �ث�ر م ��ن م��ائ �ت��ي ف �ي �ل��م من
�أك�ث�ر م��ن خم�سني ب �ل��دا ،يف خمتلف
م�سابقات امل �ه��رج��ان ،كما �سيح�ضر
حفل االفتتاح نخبة من ال�سينمائيني
وال�ن�ج��وم م��ن بينهم النجم الهندي
ماموتي واملمثلة الإيرانية جول�شفته
ف��رح��اين ،وغ�يره �م��ا ،واجل��دي��د هذا
ال�ع��ام ه��و تقدمي املهرجان جلائزتي
"�إجناز العمر" الفخريتني بعد تقدميه
يف ال��دورات ال�سابقة جلائزة فخرية
واحدة ،و�ستمنح اجلائزتان لنجمتني
مت �ث�لان � �ص �ف��وة ال���س�ي�ن�م��ا العربية
والعاملية وهما املمثلة امل�صرية �سو�سن
ب��در ،والإيطالية كلوديا كاردينايل.
و�سي�شهد املهرجان العر�ض العاملي
الأول لعدد كبري من الأفالم.
وي� �ع ��ر� ��ض امل� �ه���رج���ان يف دورت � ��ه
ال�ساد�سة التي ت�ستمر حتى الع�شرين
منه ،جمموعة خمتارة من �أه��م �أفالم

ال�سينما العربية.
ويعد مهرجان �أبوظبي ال�سينمائي
ال��وح �ي��د يف امل�ن�ط�ق��ة ال���ذي يعر�ض
الأفالم العربية �إىل جانب الإنتاجات
ال��دول�ي��ة يف م�سابقاته ،فعلى الرغم
م��ن �شح املنتج ال�سينمائي ،و�شدة
املناف�سة ،ا�ستطاع املهرجان ا�ستقطاب
الئحة غنية من �أفالم املبدعني العرب.
وم��ن املتوقع �أن ي�شارك يف ال��دورة
القادمة من املهرجان ،بع�ض من �أكرث
النجوم �شهرة يف املنطقة ،بالإ�ضافة
�إىل امل ��واه ��ب ال �� �ص��اع��دة يف جمال
الإن��ت��اج ال�سينمائي والتلفزيوين
العربي.
و�ستكون امل�ساهمة العربية يف م�سابقة
الأف�لام الروائية الطويلة لهذا العام
مقت�صرة على ثالثة �أفالم يف عرو�ضها
ال�ع��امل�ي��ة الأوىل ،للمخرجني نوري
بوزيد بعنوان “ما منوت�ش” (تون�س
وفرن�سا والإمارات العربية املتحدة)،
ومو�سى حداد بعنوان “حراقة بلوز”
(اجل��زائ��ر) ،ور�شيد بلحاج بعنوان
“عطور اجلزائر” (اجلزائر).
�أم� ��ا ق��ائ �م��ة م���س��اب�ق��ة �آف� ��اق ج��دي��دة،
امل�ك��ر��س��ة ل�ل�أع �م��ال الأوىل والثانية
للمخرجني ،ف�سيقدم فيلم املخرجة
امل�صرية هالة لطفي “اخلروج للنهار”
يف عر�ضه ال�ع��امل��ي ،وفيلم �آن ماري
جا�سر”ملَا �شفتك” الذي بد�أ م�شواره
العاملي يف مهرجان تورنتو بنجاح
م�شهود وهو �إنتاج م�شرتك بني الأردن
وفل�سطني والإمارات العربية املتحدة،
�إ�ضافة �إىل فيلم املخرج املغربي ال�شاب
حم�سن ب�صري “املغ�ضوب عليهم”،
وفيلم “املواطن” للمخرج ال�سوري
املغرتب �سام كعدي يف عر�ضه الدويل
الأول ،م��دج�ج� ًا بكتيبة م��ن النجوم
ال�ع��امل�ي�ين ،يتقدمهم النجم امل�صري
خالد النبوي الذي يقدم �أول بطولة له
يف فيلم ناطق باللغة الإجنليزي.
خم�سة �أف �ل�ام ت �� �ش��ارك يف م�سابقة
الأف �ل�ام ال��وث��ائ�ق�ي��ة ،ت��واف��رت الثنني
منها امل�شاركة يف مهرجان تورونتو

ال�سينمائي ،وهي “كما لو �أننا من�سك
بكوبرا” (�سوريا ،فرن�سا ،الواليات
املتحدة الأم�يرك �ي��ة) للمخرجة هالة
العبد الله ،وفيلم مهدي فليفل “عامل
لي�س لنا” ،يف حني �أن الأفالم الثالثة
الأخرى تقدم عرو�ضها العاملية الأوىل
يف �أبوظبي.
كما �أعلن مهرجان �أبوظبي ال�سينمائي،
وبالتعاون مع وكالة الإ�شعاع الثقايف
خا�ص ًا لالحتفال
اجلزائري ،برناجم ًا ّ
بخم�سينية ال�سينما اجلزائرية ما بعد
اال�ستقالل .تت�ضمن املجموعة املختارة
ف �ي �ل �م�ين ي �� �ش �ك�لان م �ع �ل �م�ين و�ضعا
اجل��زائ��ر يف واج �ه��ة وق �ل��ب امل�شهد
الدويل ،وهما فيلم جيلو بونتيكورفو
“معركة اجلزائر” (�إيطاليا )1966
وفيلم كو�ستا غافرا�س “زد” (اجلزائر
وفرن�سا واليونان  ،)1969وكالهما
حاز جوائز الأو�سكار وكان لهما �أثر
كبري يف ال�سينما ال�سيا�سية حول
ال �ع��امل .ويت�ضمن ال�برن��ام��ج �أي�ض ًا
ع��رو��ض� ًا لبع�ض الأف�ل�ام اجلزائرية
ال�ن��ادرة مثل “وقائع �سنني اجلمر”

(اجلزائر  )1975ملحمد خل�ضر حامينا
الفائز العربي الوحيد بجائزة ال�سعفة
الذهبية يف مهرجان كان ال�سينمائي،
و”الأفيون والع�صا” لأحمد را�شدي
(اجلزائر  ،)1969والفيلم الكوميدي
املبهج “عطلة املفت�ش طاهر” (اجلزائر
 )1972ملو�سى ح��داد ،و”باب الواد
�سيتي” (اجل��زائ��ر وفرن�سا )1994
ملرزاق علوا�ش .وارتباط ًا باملنا�سبة،
�ستعقد ن ��دوة �سينمائية مب�شاركة
جمموعة من ال�سينمائيني والإعالميني
اجلزائريني.
مدير مهرجان �أبوظبي ال�سينمائي علي
اجلابري قال :لدينا جمموعة خمتارة
من �أف�ضل الأفالم جمددا ،ولتحيق ذلك
اعتمدنا على خ�برة املهرجان املبنية
على م��ر ال���س�ن��وات ال�ستة املا�ضية،
و��س�ن�ع��ر���ض يف دورت� �ن ��ا ال�ساد�سة
احلالية بع�ض �أبرز الأفالم التي حققت
�شهرة وا�سعة ،لن�ضمن بذلك مزيد ًا من
النجاحات ل�ص ّناع الأف�لام الإقليمني
وال�ع��امل�ي�ين ع�ل��ى ح � ّد � �س��واء ولنوفر
مزيدا من التميز للمهرجان.

ريت�شارد كري يف احد افالمه

�إعالمية و�سيا�سية بنف�سه لإمتام ال�صفقة ،وا�ست�شار
خ�يرة املخت�صني ديني ًا وقانوني ًا لإجن��اح م�شروعه
الغرامي ،وكان مور يف مقدمة م�ست�شاريه!
عزل امللك وزيره الأول ،كاردينال وولزي ،لف�شله يف
�إمتام ال�صفقة الغرامية ،وعني مور بد ًال منه ..ومور
قبل املن�صب اجلديد ال��ذي كان العتبة الأوىل حلبل
امل�شنقة!
�أثار املعنيون ،وبينهم �أ�صدقاء خمل�صون ملور� ،س�ؤ ً
اال
حم�ي�ر ًا :مل��اذا قبل م��ور املن�صب اجل��دي��د ،وه��و من
يحرتم ويحب كاترين الزوجة املهددة؟
قال �أحدهم :مل يتوقع مور �أن يجربه امللك على القيام
بعمل ال ين�سجم مع مبادئه.
لكن م��ور ك��ان ي��درك �أه ��واء امل�ل��وك مثلما يعرف �أن
�أ�صدقاءهم هم �أع��دا�ؤه��م عندما تتعار�ض امل�صالح
والرغبات ،فقال ل�صديق له�" :إذا حالت ر�أ�سي بني
امل�ل��ك وب�ين ق�صر ل��ه يف فرن�سا (خ�ل�ال احل��رب بني
الدولتني) ف�إنه لن يتوانى عن قطعها".
�إذن ،ملاذا قبل املن�صب واملهمة؟
�إنه من بني خطايا املثقفني التاريخية.
امللك يعلن انف�صاله عن الكني�سة الكاثوليكية ويعني
نف�سه رئي�س ًا �أعلى للكني�سة الإنكليزية ،بعد رف�ض
البابا طالق كاترين والزواج من �آن بولني.
كان مور ،يف هذا الأثناء� ،إما �صامت ًا �أو م�تردد ًا� ،أو
حمتج ًا ب�صمت ،لكنه �أعلن �أخ�ي�ر ًا موقفه الراف�ض
للزيجة اجلديدة ،متم�سك ًا مبوقف ديني و�أخالقي من
الق�ضية.
امللك يزج مبعار�ضي زواجه يف ال�سجن �أو ي�سوقهم
�إىل املوت ..مور يف مقدمتهم!
�سيق �إىل �سجن برج لندن ليحاكم يف الأول من متوز
(يوليو)  1535بتهمة اخليانة العظمى ليدان ويحكم
عليه باملوت (املخفف!) �أي بقطع الر�أ�س فقط من دون
�شق اجل�سد و�إخ��راج الأح�شاء ،كما تق�ضي اللوائح
والقوانني ،ويرمى ر�أ��س��ه يف مياه التيمز ،بعد �أن
ف�شلت الو�ساطات كلها يف العفو عنه �أو تبديل احلكم
ب�آخر �أقل وح�شية.
من بني ما جاء يف روايته اكت�شافه للملكة اخلا�صة
على �أنها من �أخطر ال�شرور لأنها حتمي من ميلكون
وت�ضطهد من ال ميلكون ،وهذا قبل �أن يكت�شفها كارل
مارك�س بزمن طويل ،لكن "ا�شرتاكية" مور طوباية،
ف��ردي��ة ،م��ن دون ال�برول �ي �ت��اري��ا ،ح�سب الأدب �ي��ات
اال�شرتاكية الكال�سيكية ،من دون حتميل الرجل �أكرث
من طاقته يف تلك الظروف التي ال تتيح فهم ًا �أعمق
و�أكرث علمية لقوانني ال�صراع الطبقي.
لكن مور يظل رجل الدولة الالمع واملثقف التنويري
واملواطن االنكليزي املخل�ص للعدالة االجتماعية حتى
وهو يف من�صب مدير �أمن املدينة ال�شهرية لندن.
(*) يف املقال اقتبا�سات للحوادث والتواريخ من مقدمة
الرواية ومرتجمتها �أجنيل بطر�س �سمعان – الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب – .1987

ثائر �صالح

ه��ذا ه��و اال��س��م ال��ذي تعرف به
رب��اع �ي��ة ف��ول�ف�ك��ان��ك �أماديو�س
موت�سارت رقم ( 19رقمها 465
ح�سب الت�صنيف ال��ذي و�ضعه
ك��وخ��ل لأع� �م ��ال موت�سارت).
ال��رب��اع�ي��ة ه��ي الأخ�ي��رة �ضمن
جم �م��وع��ة م ��ن � �س��ت رباعيات
وترية �أهداها ل�شيخ املو�سيقيني
�آنئذ ي��وزف هايدن ،وقد انتهى
م ��ن ت ��أل �ي �ف �ه��ا يف  14ك��ان��ون
الثاين من �سنة  .1785وعرفت
ال��رب��اع �ي��ة ب �ه��ذا اال� �س��م ب�سبب
بدايتها الغريبة (اجل��زء الأول
م ��ن احل ��رك ��ة الأوىل ب�سرعة
�أداجيو� ،أي بطيء ،وطوله 21
خ��ان��ة ف �ق��ط) .يفتتح الت�شيلو
ال��رب��اع �ي��ة ب�ن�غ��م دو ث��م تدخل
الفيوال بنغمة ال بيمول وت�ستقر
على نغمة �صول ،يتبعها الكمان
الثاين بنغمة مي بيمول و�أخريا
ال�ك�م��ان الأول بنغمة ال .وهي
نغمات متنافرة بع�ض ال�شيء.
ت�ت�ح��رك اخل �ط��وط املو�سيقية
الأرب � �ع� ��ة ب��خ��ط��وات غام�ضة
وت��دخ��ل يف ت�ف��اع��ل ن��ازل��ة بكل
ث�ق��ل ن�ح��و ه��دف جم �ه��ول .لكن
�سرعان ما ينتهي اجلزء البطيء
القلق املتنافر املليء بال�صراع

ليبد�أ اجلزء الثاين ال�سريع من
احلركة الأوىل ب�سلم دو الكبري
ال �ن��ا� �ص��ع امل �ك �ت��وب وف ��ق قالب
ال�سوناتا (عر�ض – تفاعل –
خ� �ت ��ام) .ال �� �س��ون��ات��ات ال�ست
�أثارت لغط ًا كبريا وقتها ،وكانت
مو�سيقاها غ�ير معهودة �آنئذ،
وال���س��ون��ات��ا ال���س��اد��س��ة فاقتها
جميعها ببدايتها الغريبة هذه.
ق � ��دم م ��وت� ��� �س ��ارت �شخ�صياً
ال�سوناتات الثالث الأخ�يرة من
امل�ج�م��وع��ة للماي�سرتو هايدن
يف فيينا ،وبح�ضور ليوپولد
م��وت���س��ارت (�أب� ��و فولفكانك).
وي ��ذك ��ر ل �ي��وپ��ول��د يف ر�سالة
م��ؤرخ��ة ي��وم � 14شباط 1785
�أن ه��اي��دن ك��ان م� ��أخ ��وذ ًا بهذه
الرباعيات ،و�أن��ه قد ق��ال� :أقول
لك وال��رب على ما �أق��ول �شهيد،
�أن ابنك هو �أعظم امل�ؤلفني الذين
ع��رف�ت�ه��م �شخ�صي ًا �أو �سمعت
مو�سيقاهم؛ فذوقه راق ،وفوق
ذلك علمه يف الت�أليف املو�سيقي
هو الأعظم.
هذه رباعية رقم ( 19ت�صنيف كوخل
 )465يف دو الكبري املعروفة با�سم
رباعية "التنافر" ،يقدمها رباعي
جيفاندهاو�س:
http://www.
youtube.com/
watch?v=DUSpioBOxw

�أماديو�س موت�سارت

بجهود ذاتية من احتاد �أدباء وكتاب العراق
(باق و�أعما ُر
اجلواهري يف مهرجانه التا�سع ي�ؤكد ٍ
الطغاة ق�صا ُر)
بغداد /يو�سف املحمّ داوي

انطلقت �أم�س الأول اخلمي�س فعاليات
مهرجان اجلواهري بدورته التا�سعة على
قاعة امل�سرح الوطني ،و�سط ح�ضور الفت
للنظر ،تقدمه العديد من �أع�ضاء جمل�س
النواب ال�سابقني والالحقني ،وما مييز
املهرجان هو احلر�ص العايل من قبل احتاد
�أدباء وكتاب العراق على �إجناح املهرجان
بدورته التا�سعة على الرغم من غياب الدعم
احلكومي للمهرجان.
و�أطلق ا�سم ال�شاعر الرتكماين الراحل عبد
اللطيف بندر اوغلو على هذه الدورة ليثبت
املثقف العراقي بان اجلواهري هو �شاعر
وطن و�شعب ولي�س مكونا ،وان اوغلو
وكوران والأ�سماء التي �سبقتهما يف الدورات
ال�سابقة هم �شعراء وطن و�شعب واحد ،ال
ميكن ان تق�سمه �أهواء ال�سا�سة الطائفيني او
القوميني من قادة البلد اجلديد.
افتتح املهرجان بكلمة لل�سيد فوزي االترو�شي
وكيل وزارة الثقافة الذي قدمه ال�شاعر �إبراهيم
اخلياط م�ؤكدا يف كلمته �أن اجلواهري
بعمره الذي هو بعمر الدولة العراقية يبقى
�شجرة با�سقة يف حياتنا ،وقال �إن املهرجان
يف ت�سميات دورته با�سم ال�شعراء العرب او
الكرد او الرتكمان انه دليل على ابتعاد املثقف
العراقي عن �أية زوايا للتطرف ،وهذا هو
�سر جناح املهرجان بدوراته الت�سع ،وبني
االترو�شي �أن هناك توجها جديا لدى الوزارة
بتقدمي العون والدعم للمبدعني ال�شباب على
�ضوء مهرجان بغداد عا�صمة الثقافة العربية
عام .2013
وعما قدمته الوزارة لدعم املهرجان �أكد
االترو�شي �أن الوزارة خ�ص�صت يف العام
املا�ضي  25مليون دينار ،ويف هذا العام 40
مليون دينار ولكن احتاد الأدباء مل يت�سلمها
لعدم تقدميه و�صوالت ت�صفية ال�سلف
ال�سابقة بح�سب قوله.
بعد كلمة االترو�شي جاءت كلمة رئي�س احتاد
�أدباء وكتاب العراق الناقد واملرتجم فا�ضل

ثامر لي�ؤكد فيها �أن اغلب الفعاليات التي
يقيمها االحتاد هي من اجلهد الذاتي ،وما
ذكره ال�سيد االترو�شي عن مبلغ الدعم الـ()25
مليون دينار للعام املا�ضي ،قدم االحتاد كافة
الو�صوالت احل�سابية املنظمة للجنة الإدارية
يف الوزارة لكننا ن�صطدم دائما باملعوقات
الإدارية ،ونحن مل نت�سلم العام املا�ضي او هذا
العام �أية مبالغ من الوزارة ،وبني ثامر عتبه
على الرئا�سات الثالث لعدم دعمها للم�شروع
الثقايف ،مو�ضحا بان هناك جهات لديها نوايا
لتغييب الثقافات العراقية ،من خالل مداهمة
االحتادات وحماربة املثقفني والإعالميني،
م�ؤكدا ان الثقافة العراقية متر مبرحلة
�صعبة جدا ،ومع ذلك اجتازها املثقف بنجاح
وهذا املهرجان هو نقلة وا�ضحة بالواقع
الثقايف �أكد فيه �أنه لي�س متفرجا دائما و�إمنا
هو متفجر بالإبداع ،وعلينا ان نخلق جيال
جديدا قادرا على البناء والتحدي وحماربة
من يريد ت�أ�سي�س دولة دينية ،فال ن�سمح
للقوى الظالمية باال�ستحواذ على ال�سلطة،
الن ال�شعب العراقي ال ميكن ان يتخلى عن
الفن ،عن املو�سيقى ،عن الفرح لأنها طريق
احلياة ،وجتارب الإ�سالم ال�سيا�سي م�ؤقتة
و�سي�صيبها الف�شل.
بعد كلمة رئي�س االحتاد طل ال�شاعر عبد
ال�سادة الب�صري كعريف للحفل ليقدم لنا

معر�ض اجلواهري من فعاليات املهرجان
ال�شاعر اجلواهري ب�صوت ال�شاعر عمر
ال�سراي وذلك بق�صيدته (انا حتفهم) التي
كتبها �إىل ها�شم الوتري ،ف�أجاد ال�سراي �أية
اجادة ومت�سرح يف قالئد ودرر �أبي فرات
لي�صل �إىل ختام الق�صيدة الع�صماء قائال :ال
بد عائدة �إىل ع�شاقها
تلك العهود وان ح�سبنا ذواهبا
لي�شاك�س من يريد �أن يناف�س اجلواهري على
الن�شيد الوطني بقوله (خ�سئوا) ،بعدها جاءت
ق�صائد ال�شعراء ،حممد ح�سني �آل يا�سني،
حممد علي اخلفاجي ،رمزي جاوو�ش ،موفق
حممد برائعته كامت �صيف ،ن�ضال القا�ضي
�،آوات ح�سن ،زهري بهنام ،مروان عادل
حمزة ،لتختم اجلل�سة ال�صباحية على �أنغام
املو�سيقى مبعزوفات جميلة لفرقة وتريات
�صوتية ،وعلى هام�ش املهرجان �أقيم معر�ض
لل�صور ب�إ�شراف الفنان الت�شكيلي احمد
املاجد ،ومعر�ض �آخر لن�شاطات جلنة التكامل
االجتماعي لالحتاد يف زيارة الأدباء املر�ضى
وهو للم�صور عبد الر�ضا مو�سى ال�سوداين،
وكذلك معر�ض �صور مقدم من عائلة
اجلواهري ،وكذلك �أقيم معر�ض ت�شكيلي على
قاعة اجلواهري حتت عنوان حمطات لونية
�ضم العديد من اللوحات للفنانة رنا عامر،
هذا ويختتم املهرجان ال�شعري اليوم بجل�سة
�شعرية على حدائق احتاد الأدباء.
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زي����ادة ف��ـ��ي الإن��ت��ـ��اج زي��ـ��ادة ف��ـ��ي الفقــــر

عل��ى اله��واء مبا�ش��رة
وف ��ا ُء رو�سي ��ا ملن ي�ش�ت�ري منها ال�س�ل�اح �أو يو ّقع معه ��ا اتفاقيات
�إ�سرتاتيجي ��ة� ،أم ��ر م�ؤك ��د .انظ ��روا ال�ستماتته ��ا يف الدف ��اع عن
الأ�س ��د الهالك مع وقف التنفيذ ،ولوقوفه ��ا مطو ًال مع �صدام حتى
يف �أ�ش� � ّد حاالته التي و�صلها انحطاط� � ًا ،والنحيازها �إىل حكومة
�إي ��ران يف �سعيها النووي ،وم�ساعدتها �س ��ر ًا وجهر ًا يف الوقوف
على قدميها.
�سيق ��ال� :إن الرو� ��س ي�ستثم ��رون ك ّل �ش ��يء ،مهم ��ا ب ��دا �ضعيف� � ًا،
للو�ص ��ول �إىل ت ��وازن مفرت�ض م ��ع الغرب .وهذا �صحي ��ح طبع ًا،
لكنهم يف ا�ستثمارهم �أدواتهم يظهرون "وفا ًء �سيا�سي ًا" ق ّل نظريه
يكاد يبلغ ح ّد اال�ست�شهاد!
فاجلميع يدرك �أن �أيام �أ�س ��د �سوريا معدودة ،والرو�س يحاولون
م ��ع ذلك اخلروج بح� � ّل � ّ
أخف وط�أة عليهم وعل ��ى الأ�سد ،جمازفني
با�ستعداء �شعب ب�أكمله ودول �إقليمية ودول كربى.
الره ��ان خا�سر ،وكلما كان �أكرث خ�سران� � ًا ،ات�ضح مقدار "الوفاء"
وظه ��رت النزع ��ة "اال�ست�شهادية" يف الدفاع ع ��ن الأ�صدقاء .وكذا
ميكن البناء على موقف رو�سيا جتاه �إيران.
بالقيا� ��س م ��ع �أمري ��كا مث�ل ً�ا ،ترب ��ح رو�سي ��ا "�أخالقي� � ًا" يف نظر
احلكوم ��ات الت ��ي جرب ��ت االثن�ي�ن مع� � ًا ،فالأمريكان طامل ��ا خذلوا
�أ�صدقاءهم ،من دميقراطيني وديكتاتوريني وبني بني ،طاملا تركوا
رعاياهم من احلكام وحيدين ع ��ز ًال �أمام غ�ضب �شعوبهم �أو قلبوا
له ��م ظهر ّ
املجن ف�سعوا �إىل �إ�سقاطهم ح�ي�ن ال يعودون يرون فيهم
فائدة.
لك � ّ�ن وفاء الرو� ��س ال يجعل من ال�شعوب مو�ضوع� � ًا له ،فهو وفاء
موجّ ��ه للحكومات وح�س ��ب ،وهذا �إرث قدمي ورث ��وه من االحتاد
ال�سوفيات ��ي رحم ��ه الله الذي كان يتنكر حت ��ى لل�شيوعيني حني ال
يكون ��ون ذوي �سلط ��ة .و�إذا كان ��ت رو�سيا وفية للح ��كام ف�أمريكا
قليلة الوفاء لك ّل من ال�شعوب واحلكام مع ًا� .أدا�ؤها يف العراق منذ
 :1991تخري ��ب الدولة ،دعوتها لالنتفا� ��ض على �صدام� ،سماحها
بقمع االنتفا�ضة� ،إ�سقاط �صدام ،ت�أ�سي�س دولة م�سخ ،ترك العراق
نهب ًا جلاره القويّ ولل�سا�س ��ة الإ�سالميني الذين يعملون جاهدين
لإر�ض ��اء هذا اجلار ،ي�شعرنا ب�أن احللقة القادمة هي االنقالب على
ه� ��ؤالء ال�سا�سة جم ��دد ًا ،ويف ك ّل ذل ��ك ال تبدو �أمري ��كا ناظرة �إىل
ال�شعب �أو احلاكمني� ،إنها تنظر يف املر�آة فح�سب.
لو تطلعنا من نافذة "�أخالقية" فرو�سيا �أكرث وفاء� ،أق ّل براغماتية،
رمب ��ا لأنها �أق ّل قدرة على املناورة م ��ن �أمريكا ،حاجتها �إىل �إيجاد
ت ��وازن عامل ��ي �أكرب م ��ن رغبتها يف تتب ��ع م�صلح ��ة �إ�سرتاتيجية،
امل�ضي مع ب�شارها ال�سوريّ
حالها حال �إيران اليوم ،م�ضطرة �إىل ّ
�إىل الأخري حتى لو كلفها ذلك ا�ضطراب ًا يف �شوارع طهران ب�سبب
و�ضع اقت�صادي ّ
ه�ش.
ل ��و كان هن ��اك حاك ��م ديكتاتوريّ يف بقع ��ة ما من الع ��امل ،ف�إن من
م�صلحت ��ه التحالف مع رو�سيا ال �أمري ��كا� ،أو مع االثنني �إذا �أمكن،
ّ
لكن الرو�س �أقرب �إىل جندة من ي�شرتي منهم ال�سالح باملليارات،
ً
و�أحر� ��ص على حياة من يريد �أن يجعله ��م قطبا �إىل جانب القطب
الأكرب الأمريكي هائل القوة قليل الوفاء.
حت ��ى �أ�صدق ��اء �أمريكا التقليديون كدول اخللي ��ج مث ًال ،ال ي�أمنون
غوائ ��ل حليفه ��م ،وقد ع�ب�روا عن ع ��دم ثقتهم بها م ��رات عدة ،ح ّد
�أن و�صفه ��م عبد الله ملك ال�سعودية م ��رة بالكلب العقورّ ،
لكن من
ّ
مطمئن من �أنها �ستك ��ون معه يف احت�ضاره
يتحال ��ف مع رو�سي ��ا
،توا�سي ��ه ،و�ستغم� ��ض عينيه ح�ي�ن ميوت بيد �شعب ��ه على الهواء
مبا�شرة!

�أثبتت التجارب والوقائع العملية
�أن جميع الحكومات العراقية
ً
ف�شال ذريع ًا في
ال�سابقة ،ف�شلت
�سواء في
�إدارة ثروة النفط،
ً
الإنتاج �أو الت�سويق ،مثلما ف�شلت
�أي�ضا في توظيف الأموال والموارد
والعائدات المالية ل�صالح ال�شعب،
�إذ غلب على تلك الحكومات وقادتها
طابع اال�ستئثار والف�ساد ،ولم يتم
التعامل مع ثروة النفط (وهي ملك
عام لل�شعب) وفق �سيا�سة حكيمة،
تقدم م�صلحة المواطن على كل
�شيء.
علي ح�سني عبيد

خريات لن يراها العراقيون
وي�شهد القطاع النفطي العراقي حاليا تطورا
وت�صاعدا يف الإنتاج ،حيث �أ�صبح العراق ثاين
�أكرب دولة م�صدرة للنفط بعد ال�سعودية ،وت�شري
التوقعات وال��درا��س��ات املعنية� ،إىل �أن الإنتاج
العراقي من النفط �سوف يبلغ بحدود عام 2020
ع�شرة ماليني برميل يوميا ،وهو �سقف �إنتاجي
كبري جدا ،وقد بد�أت اجلهات املعنية يف احلكومة
العراقية (وزارة النفط وت��واب�ع�ه��ا) بالتعامل
مع ه��ذه ال�ثروة بنوع من احلكمة يف ما يتعلق
بتجديد �شبكة الأنابيب و�صهاريج النقل وجتديد
منظومات احلفر وال�ضخ وم��ا �شابه واالنفتاح
الوا�سع على ال�شركات املعنية ب�صيانة من�ش�آت
ال�ن�ف��ط ال�ع��راق�ي��ة ،الأم���ر ال ��ذي �أدى �إىل زي��ادة
ملمو�سة يف الإن�ت��اج ،ورافقته �أفكار ت�صب يف
�صالح املواطن ،منها نظام (ال�ب�ترودوالر) الذي
يعود بالفائدة على املحافظات املنتجة للنفط حيث
حت�صل املحافظة على دوالر مقابل كل برميل نفط
يتم ت�صديره للخارج.
ل�ق��د ب��ات وا��ض�ح��ا �أن ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع النفطي
يف ع�م��وم ال �ع��راق ي�سري ب��االجت��اه ال�صحيح،
و�أن التعامل م��ع ال���ش��رك��ات العاملية لل�صيانة
والتطوير تتم بطريقة مدرو�سة �أي�ضا ،وهو �أمر

ق��اد ال�ع��راق �إىل �أن ي�صبح ث��اين دول��ة م�صدرة
للنفط كما ذكرنا ،ولكن حينما ن�أتي �إىل ق�ضية
مدى ا�ستفادة املواطن العراقي من هذا التطور
االقت�صادي املايل النوعي ،ف�إننا نقول �إن فائدة
املواطن طفيفة ا�ستنادا �إىل واقع احلال ،ول�سنا
هنا بحاجة �إىل التذكري بن�سب الفقر والبطالة
يف ال�ع��راق ،مقابل عمليات ف�ساد م��ايل و�إداري
ميار�سها كبار امل�س�ؤولني احلكوميني ،توازيها
خ��دم��ات ردي �ئ��ة يف ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء وال�سكن
والطرق ورفع القمامة وال�صرف ال�صحي ،وهي
م�ؤ�شرات تتناق�ض متاما مع النجاح يف تطوير
القطاع النفطي� ،إذ يبدو الأمر كمن يحاول ملء
ق��رب��ة مثقوبة ب��امل��اء! ،حيث تت�صاعد عمليات
الت�صدير وتت�ضاعف امل ��وارد ال��داخ�ل��ة للعراق
مقابل �ضعف خطري يف اخل��دم��ات واحلاجات
الأ�سا�سية للمواطن ب�سبب الف�ساد.
وقد �أ�شارت منظمة اقت�صادية �أمريكية م�ستقلة
م�ؤخرا �إىل �أن العراق حقق منوا يف االقت�صاد،
لكن اعتماده على النفط كم�صدر م��ايل رئي�س
ي�شكل خ�ط��را ،وه��و م��ا يجب �أن يتن ّبه ل��ه قادة
البلد ،لأن النفط ثروة قابلة للن�ضوب ،وان الدول
النفطية املجاورة للعراق و�سواها� ،أدرك��ت هذا

جسر

ك������ل������ه م���������ن ���������ص��������دام!
د� .سعد بن طفلة العجمي
�سرت يف الكويت بت�سعينات القرن املا�ضي عبارة
�سخرية تف�سر �أي تر ٍّد حكومي يف البالد ب�أنه من
"�آثار الغزو العراقي الغا�شم" .وبقي الغزو املدمر
م�شجب ًا نع ّلق عليه يف الكويت كافة م�شاكلنا :الرتدي
يف اخلدمات �أو الفو�ضى املرورية �أو املخدرات �أو
الف�ساد وال�سرقات .والظواهر وامل�شاكل االجتماعية
كلها كانت احلكومة �أو من ي�ؤيدها يحيلها لأ�سباب
الغزو العراقي .ولكن وبعد م�ضي ع�شر �سنوات
على �سقوط �صدام ح�سني مازالت العبارة ترتدد
و�إن لل�سخرية واال�ستهزاء لأنه ح ّل حملها م�شجب
�آخر لتعليق م�شاكلنا بالكويت عليه :كله من جمل�س
الأم���ة!! ف�م��ؤي��دو احلكومة يف الكويت يلومون
املعار�ضة الربملانية على ك��ل مظاهر ال�ت�ردي يف
اخلدمات واملجاالت احلياتية اليومية ،ويعزون
وقف التنمية وجمودها لل�شد الربملاين وللمحا�سبة
الربملانية وملا ي�سمونه بالغوغاء الربملانية رغم �أن
الربملان يف الكويت مل يع�ش طيلة ال�سنوات ال�ست
املا�ضية دورة برملانية واحدة ،فقد حل الربملان عام

 2006وعام  2008وعام  ، 2009ويف عام 2012
�أبطل بحكم حمكمة د�ستورية و�أعيد حل جمل�س
الأمة الكويتي لعام  2009مرة �أخرى وهكذا! �أي �أن
ال�سبب الذي مل يقبل به ال�شارع ال�سيا�سي الكويتي-
�أي جمل�س الأمة -غري مقبول وال م�ست�ساغ لأنه غري
موجود فعليا ،فكلما مار�س رقابة �أوت�شريعا حقيقيا
ا�ستقالت احلكومة ورف�ضت التعاون معه وطالبت

ب�ح�ل��ه ،رغ��م �أن احل�ك��وم��ة متتلك امل ��ال والإع�ل�ام
والأمن واخلطط والقدرة على العمل بغ�ض النظر
عن الربملان من عدمه ،لكنها ا�ستخدمته كم�شجب
لتربير �إخفاقاتها املتكررة.
وي�ب��دو الو�ضع يف ال�ع��راق اجل��ار مت�شابها �إىل
ح��د كبري :فحكومة ال�سيد ن��وري املالكي مت�سك
باملال والإع�لام والأم��ن والداخلية والدفاع ،ومع
هذا فهناك ا�ستمرار يف تردي اخلدمات وانقطاع
الكهرباء و�أح��داث �إرهابية مدمرة متوا�صلة ،لكن
ال�سيد املالكي وحكومته يلومان البعث والبعثيني
والتكفرييني وال�صداميني لهذا الق�صور يف الرتدي
يف الأداء احلكومي ويف االنفالت الأمني الدامي،
متنا�سني �أن ال�سيد املالكي هو وزير الداخلية ووزير
ال��دف��اع ووزي��ر الأم��ن القومي واملم�سك بتالبيب
ال�سلطة وامل���ال ،ول�ك��ن مل ي�خ��رج ط��رف حكومي
عراقي يقر مب�س�ؤولية ال�سيد املالكي وحكومته -ال
�أعرف كم بقي منهم -على تردي اخلدمات وانهيار
الأمن...
ويبقى عذر العاجز دوم ًا �أوهن من �أن يقنع به �أحد
هناك.

ان����ت����اج ال�����دول�����ة ع���ق���ول اب��ن��ائ��ه��ا
ماجد �شنان
ع�ن��دم��ا و��ض�ع��ت �أوىل خ�ط��وات��ي على
�أرا� �ض��ي جمهورية �أمل��ان�ي��ا االحتادية
التي دخلتها يف العام  1999ب�صورة
غ�ير �شرعية كالجئ بعد رحلة دامت
�أك �ث�ر م��ن ع� ��ام ،دخ��ل��ت �أمل��ان �ي��ا وقد
� �س �ح��رت وده �� �ش��ت ب �ه��ذا ال �ب �ل��د ال��ذي
مي�ث��ل ق�ل��ب �أوروب � ��ا م��ن ح�ي��ث املوقع
اجلغرايف وقيادته ديناميكية التطور
يف القارة الأوروبية ,وعلى الرغم من
م�شاهدتي لأكرث الدول الأوروبية لكن
يف الواقع ال ميكن مقارنتها ب�أملانيا,
خ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بالأنظمة
وال �ق��وان�ين وال �ت �ط��ور االج �ت �م��اع��ي .
ال يخفى على �أح��د �أن بع�ض البلدان
تعرف ب�إنتاجها القومي� ,صناعيا كان �أم
زراعيا �أم �سياحيا �أم برثواتها املعدنية
والطبيعية  ,ولو �س�ألت �أي �إن�سان عن
الإن �ت��اج ال�ق��وم��ي لأمل��ان�ي��ا االحت��ادي��ة ,
ف�أكاد �أج��زم �أن اجلميع �سيقولون هي
ال�سيارات مباركاتها ال�شهرية وتقنيتها

العالية .لكن احلقيقة �إن ه��ذه البالد
تنتج �شيئا �آخ��ر �أذهلني � .إن�ه��ا تنتج
العقول املبدعة واخلالقة  .ل�ست �أقول
هذا كوين ع�شت يف هذا البلد الرائع ,
لكن بحكم جتربتي وعالقاتي باالطالع
على الكثري يف هذا البلد من م�ؤ�س�سات
علمية وتعليمية وتكنولوجية بالإ�ضافة
�إىل املنظمات املدنية والثقافية عرفت
كما عرف الأمريكيون والرو�س من قبل
ب�سبب احلرب العاملية الثانية كما هو
متاح ملن يعي�ش هناك� .إن هذه البالد ال
ت�ضاهيها بقعة �أخرى يف �إنتاج العقول.
و�أن ��ا ه�ن��ا ل�ست ب���ص��دد ت�ق��دمي دعاية
جمانية كما قد يعتقد البع�ض  ,بقدر
م��ا ه��ي حم��اول��ة لفهم جت ��ارب ال��دول
ال �ت��ي م ��رت ب �ظ��روف م���ش��اب�ه��ة مل��ا مر
ب��ه ال�ع��راق,ك�م��ا �أن�ه��ا جتربة �إن�سانية
خ�ل�اق ��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى التجمعات
ال �ب �� �ش��ري��ة وال � � ��دول احل��دي��ث��ة رمب��ا
ي�ت���س�ن��ى ل �ن��ا ا��س�ت�ن���س��اخ�ه��ا �أو على
الأق ��ل حم��اول��ة تقليدها يف العراق.
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية عام

 1945ت�سابقت ال�ق��وت��ان العظميان
�آن ��ذاك االحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق و
الواليات املتحدة الأمريكية باال�ستحواذ
على �أه��م �شيء كانت متتلكه �أملانيا "
مهند�سو ال�صواريخ" ب�ع�ي��دة املدى
وخرائط �صناعتها  ,ليظهر بعد فرتة
ق�صرية حمى التناف�س لل�صعود �إىل
الف�ضاء وال�صواريخ العابرة للقارات .
�أمل ��ان� �ي ��ا ال� �ت ��ي خ ��رج ��ت ب �ع��د احل ��رب
بخراب ودم��ار ال مثيل له �أو�صلها �إىل
ه ��ذا امل���ص�ير ال �ت �ط��رف ال �ق��وم��ي على
ي��د ال�ن��ازي��ة و ال��دك�ت��ات��وري��ة الهتلرية
وه��و يكاد ي�شابه ما ح��دث يف العراق
م ��ع اخ� �ت�ل�اف الأزم � �ن� ��ة والأم� �ك� �ن ��ة .
لكن امل�لاح��ظ ان��ه بعد ان�ت�ه��اء احلرب
�إىل عام  1960وحتى قبل هذا التاريخ
�أي �أقل من خم�سة ع�شر عاما �أ�صبحت
�أملانيا من �أكرث و�أك�بر ال��دول امل�صنعة
واملنتجة لل�سيارات و املكائن الثقيلة
لتحتل امل��رت�ب��ة الأوىل متغلبة حتى
ع �ل��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ,م��ع �إع� ��ادة
ب�ن��اء ال �ب�لاد وال�ب�ن��ى التحتية  ..وما

خدمها هو وجود قوى �سيا�سية عملت
ع �ل��ى �إع � ��ادة ال �ب �ن��اء وه�ي�ك�ل��ة ال��دول��ة
وتر�سيخ مفاهيم ال��دول��ة احل��دي�ث��ة .
ه��ذه التجربة جتعلنا ن�سلط ال�ضوء
على ب�لادن��ا التي م��ازال��ت ال ت�ستطيع
حتى �أن تعيد تعبيد �شارع �أو جم�سر
عندما ت�سري عليه جت��د نف�سك تركب
االف �ع��وان �ي��ة �أو م��ان���س�م�ي�ه��ا ( عربة
امل��وت) ف�ضال عن بناء �شبكة الكهرباء
وزراع��ة الأرا�ضي ال�شا�سعة �أو التزام
امل�ؤ�س�سات احلكومية والأمنية وبقية
ال�سلطات الأخ��رى بالقوانني التي ال
تطبق �إال على املواطنني ال�ضعاف كما
ال ميكنها �أن تقوم ب�أي �شي �آخر  ,و مع
�أننا ن�ستطيع ا�ستقدام كربى ال�شركات
العاملية مبا فيها الأملانية لإعادة البناء
ب�سبب م��ا منتلكه م��ن ث��روات �ضخمة
ج��دا  .ل�ك��ن ال�ع�م��ل ال�سيا�سي حتول
م��ن ب �ن��اء دول ��ة وجم�ت�م��ع �إىل تقا�سم
ال �غ �ن��ائ��م ب�ي�ن الأح � � ��زاب ال�سيا�سية
واال�ستئثار بال�سلطة ونهب الرثوات ..
للحديث بقيــة ....

اخلطر منذ زمن بعيد ،لهذا قامت بخطوات مهمة
وفعلية للتخل�ص من اعتمادها على النفط كم�صدر
واردات �أوحد.
ُي�ضاف �إىل ذل��ك �أن ال�ع��راق ال��ذي يحث اخلطى
لبلوغ م�ستويات �إنتاج نفطي غري م�سبوقة ينبغي
�أن يتبنى �سيا�سة تنموية وا�ضحة ودقيقة من حيث
التخطيط والتنفيذ ،لكي يرتفع ب�سقف اخلدمات
�إىل �أع�ل��ى ح��د مم�ك��ن� ،إذ لي�س م��ن املعقول وال
املقبول �أن تدخل العراق �سنويا ع�شرات املليارات
م��ن ال � ��دوالرات ،ويبقى الفقر يعيث مبقدرات
النا�س ،وتبقى اخلدمات �ضعيفة ومتهالكة وتبقى
�شبكة الطرق متخلفة وع�شوائية ،وتبقى معظم
البنى التحتية بائ�سة.
البد �أن يلم�س املواطن نتائج زيادة الإنتاج النفطي
وم�ضاعفة الت�صدير ،وهي مهمة حكومية بحتة،
�سوف ُي ْ�س�أْل عنها الأف��راد واجلهات احلكومية
املخت�صة مثل وزارتي الكهرباء والتخطيط ،ف�ضال
عن م�س�ؤولية احلكومة ورئا�ستها ،حتى لو انتهت
مدة حكمها ،لأن القانون يف البلد يف طريقه �إىل
املعافاة وان دول��ة امل�ؤ�س�سات ق��ادم��ة ،ل��ذا على
اجلميع �أن يدرك ب�أنه �سيبقى م�س�ؤوال عما يقرتف
من جتاوزات حتى انتهت مدة م�س�ؤوليته.

�إن ج�م�ي��ع م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ث�روة ال �ن �ف��ط� ،إنتاجا
وت�سويقا ،ي�شري �إىل تطور مت�صاعد ،و�أن بلوغ
�سقف الع�شرة ماليني لي�س بعيدا ،و�أن العائدات
املالية املليارية يف ت�صاعد م�ستمر ،لهذا يراقب
املواطن العراقي هذا الأمر بجدية ،وهو مل يعد
مغم�ض العينني مثلما كان �سابقا ،حيث و�سائل
الإع�ل�ام املفتوحة تقوم بتزويد العراقيني بكل
ما يحدث على م��دار ال�ساعة ،ل��ذا على احلكومة
�أن ت ��درك ب��و��ض��وح� ،أن �ه��ا حت��ت جمهر املراقبة
ال�شعبية ،وعليها �أن تحُ �سن التعامل مع املواطن
بقدر جناحها يف �إدارة ثروة النفط� ،أما النجاح
يف �إنتاج النفط وت�سويقه ،مقابل ف�شل يف �إدارة
الأم��وال ،و�إهمال الحتياجات املواطن وحقوقه،
ف�سوف ي�ضع احلكومة واجل�ه��ات املعنية حتت
طائلة الت�شكيك وال�س�ؤال دائما ،وهو �أمر ينبغي
�أن يتجنبه امل�س�ؤولون املعنيون ،و�أن يتم االنتباه
�إىل ال�شعب عموما واىل �شريحة الفقراء وذوي
الدخل امل�ح��دود ،مع ال�سعي �إىل تن�شيط دورة
االق�ت���ص��اد ال�ع��راق��ي لي�سهم ذل��ك يف ب�ن��اء دولة
قوية توازن بني ما يدخل �إليها من موارد ،وبني
ما ي�ستحقه ال�شعب من �أول��وي��ات يف اخلدمات
واحلاجات الأ�سا�سية والرتفيهية.

امل���ث���ق���ف م����ادح���� ًا ومم����دوح���� ًا
علي عبيد

من العيوب االجتماعية التي ت�ش َّبع
بها مجتمعنا العراقي ،مدح القائد،
الم�س�ؤول ،المدير� ،شيخ الع�شيرة،
الأب ،وهكذا الأمر مع كل من يتواجد
على قمة الهرم ،حتى لو كان هذا
ال�شخ�ص المت�صدر ،ال ي�ستحق المدح،
ك�أن يكون غير من�صف �أو ظالم ًا �أو
تلت�صق به عيوب �أخالقية ال تليق
بالإن�سان العادي ،فكيف بالم�س�ؤول
الذي يقود دولة �أو وزارة �أو م�ؤ�س�سة
�أو دائرة �أو مدر�سة �أو عائلة؟ و�سبب
المدح وا�ضح جدا� ،إذ ي�أمل المادح
بالفوز بمنفعة �أو م�صلحة يمكن
للم�س�ؤول �أن يقدمها له خارج
ال�ضوابط واال�ستحقاق والأف�ضلية.

ه��ذا املر�ض امل�ستع�صي موجود ل��دى كال الطرفني،
�أعني بهما املادح واملمدوح ،وقد انتقلت هذه النقي�صة
�إىل الو�سط الثقايف ،بل �صارت م�ؤ�شرا وا�ضحا معلنا
ال يخ�شاه اح��د ،وال يتحرج منه اح��د ،بل ال يتعب
َّ
ولعل
نف�سه قليال لكي يخفيه �أو يقلل من فداحته،
املرارة يف �أعلى درجاتها تكمن يف املمدوح حني نراه
ي�سرتخي ويتورد وجهه وت�شع االبت�سامة والر�ضا
على حم� ّي��اه كله ،وه��و ي�ستمع مل��دح امل ��ادح ،وكثري
من ه�ؤالء املمدوحني يعرفون حق املعرفة �أن املادح
كذاب م�صلحي منفعي يف نف�سه غاية وا�ضحة ،ومع
ذلك ي�ص ّد املمدوح جميع املادحني ،ويكرمهم ويتفاعل
معهم وي�شجعهم فعال وقوال ،لكي ي�ستمر مدح املادح،
وت�ستمر نف�س املمدوح بحالة اال�سرتخاء والتمجيد

الذاتي!!.
لي�س يف قويل جديد بطبيعة احلال ،وال �أنا مبتئ�س
مما �أتابعه اليوم من مدح جماين يكيله هذا �أو ذاك من
املح�سوبني على املثقفني ملدير هذه الدائرة �أو وزير
تلك الوزارة ،بل بلغ الأمر بفنان (كنا نحرتمه ونطلق
عليه �أ�سماء وعناوين جيدة) �أن ينحني لنائب رئي�س
�إحدى املنظمات الثقافية ويق ّبل يده ،يف فعلة نكراء
ذليلة ،مل يكن جمربا عليها �أبدا ،والكارثة الأكرب �أن
هناك من كتب و�ص َرح و�أعلن� ،أن ما قام به الفنان
املثقف الفالين مثال لتوا�ضع املبدعني الكبار ،والأمل
كله يكمن يف ن�شر هذه ال�صورة املذلة يف الفي�س بوك
وو�سائل �إعالم �أخرى.
ُترى ماذا يريد هذا الفنان املثقف الذي تاخم عمره
ال�سبعني ،من فرد هو نف�سه مل يقدم لنف�سه ما ي�سعفها
من اجلفاف الإداري و��س��واه؟ حتما ان��ه وق��ع حتت
هاج�س املنفعة الزائفة ،وتخلى عن قامته التي كان
يجب �أن ال تنحني لأحد حتت �أي مربر كان.
مثقفونا املداحون كثريون ،واملمدوحون موجودون
�أي�ضا ،ه�ؤالء بع�ضهم يكمل بع�ض ًا ،يف ت�شابك م�صالح
مادية ومنفعية نف�سية وملمو�سة ،وحني تقول لهم
�أن زمن امل��دح ولىّ وال يجوز لهذا املر�ض املوروث
�أن ي�ستمر وي�ستفحل مرة �أخ��رى ،جتد لديهم �آالف
ال �ت�بري��رات وال�ت���س��وي�غ��ات ،لي�س امل� ��ادح �صاحب
احلاجة فقط ،بل املمدوح �أي�ضا يهب لريبت على ظهر
املادح وي�شجعه حتى ي�ستمر باخلط�أ البينّ .
ال �أج��دين مغاليا ق��ط ،حني �أحت��دث بهذا الو�ضوح
وه��ذه ال�صراحة ال�شديدة ،فاملثقف امل��ادح يتناهى
بيننا دومن��ا خجل �أو ت��ردد �أو �إح ��راج ،واملمدوح
ي�سند ظهره ور�أ�سه �إىل الكر�سي امللكي الوثري وهو
ي�ستمتع بتفاعل وا�ضح مع املداحني.
�أظن �أننا بحاجة �إىل ت�شريع قانوين ونامو�س �أخالقي
وعريف ،مينع املدح بعد الآن لكائن من يكون و�أعني
ال�ق��ادة وال��ر�ؤ��س��اء وامل ��دراء ،على �أن تتم حما�سبة
امل��ادح وامل�م��دوح معا ،مثلما يحا�سب القانون الآن
الرا�شي واملرت�شي ،ويجب �أن متلأ منظماتنا الثقافية
منذ الآن يافطات وبو�سرتات و �أوراق ًا ،نر�سم ونكتب
عليها (ال للمثقف امل��ادح ،ال للمثقف امل�م��دوح) لكي
يتعلم منا املجتمع العراقي عموما.
كل ما قلته �أعاله ي�صب يف بناء ال�شخ�صية الفردية
القوية ال�شجاعة الفاعلة املنتجة ،التي يحتاج العراق
�إليها لبناء دول��ة م�ؤ�س�ساتية ،وثقافة نا�صعة ،هل
�سنتحرك ب�ه��ذا االجت ��اه� ،أ��ض��ع ه��ذه الكلمات �أو ًال
بني �أيدي القادة ،الر�ؤ�ساء ،امل��دراء ،ثم �أ�ضعها �أمام
املثقفني الآخرين ،ع�سى �أن ننجح يف الق�ضاء على
ظاهرة املثقف مادح ًا وممدوح ًا.
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سالما ياعراق

كتاب مثري للجدل عن حياة �سيدة فرن�سا االوىل

ثالجة لن تفتح
�إال بابت�سامة!

ط��ور ب��اح�ث��ون م��ن جامعة طوكيو ث�لاج��ة ف��ري��دة من
نوعها تعمل بـ "االبت�سامة" .فحتى يتمكن ال�شخ�ص من
الو�صول �إىل ما يف الثالجة من م�أكوالت وم�شروبات
عليه �أن يطبع ابت�سامة على وجهه حتى و�إن كانت
زائفة .و�أطلق الباحثون على الثالجة اجلديدة ،ا�سم
"عداد ال�سعادة" ،ويهدف الفريق العلمي من وراء
الثالجة �إىل الت�شجيع على االبت�سام ط��وال اليوم.
ولإجناز هذه املهمة جهز الفريق العلمي الثالجة بعد�سة
رقمية فائقة الو�ضوح �صنعتها �شركة �سوين من طراز
"�سايرب �شوت" ،وه��ي عد�سة م��زودة بتقنية خا�صة
لر�صد مالمح الوجه ،كما �أنها مزودة مب�ست�شعر �ضوئي
ميكنه متييز �أي ابت�سامة وفتح ب��اب الثالجة فور ًا.
واخترب الباحثون كفاءة الثالجة مع عدد من الأ�شخا�ص
على مدار � 10أيام .و�أو�ضحوا �أن الأ�شخا�ص يف الأيام
الأوىل كانوا يبت�سمون "�إجباري ًا" ليتمكنوا من فتح
الثالجة ،ولكن يف اليوم الأخري من االختبارات �أظهر
الأ�شخا�ص ً
ميال كبري ًا لالبت�سام ب�شكل طبيعي وبدون
ت�صنع .وبانتهاء االختبارات� ،أكد الباحثون �أن الثالجة
ميكن فتحها ً
فعال بدون ابت�سامة ولكن هذا الأمر يحتاج
للتعامل بقوة نوع ًا ما مع باب الثالجة .ويتوقع باحثو
ً
م�ستقبال هذا املفهوم اخلا�ص
جامعة طوكيو �أن ينت�شر
بـ "عداد ال�سعادة" يف مناح �أخرى من احلياة للعمل
على ن�شر الب�سمة وال�سعادة ،خ�صو�ص ًا �أن��ه قد يكون
مفيد ًا لزيادة الإنتاجية يف بيئات العمل املختلفة.
يو بي اي

قررت فالريي تريرفيلر �شريكة حياة
الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند �أن
ترف ��ع �شكوى قدح وذم على وا�ضعي
كتاب يتناول حياتها يباع اعتبارا من
اخلمي� ��س يف املكتب ��ات ويث�ي�ر جدال
يف �سائل الإعالم .ويف بيان �أوردته
وكالة فران�س بر� ��س قالت حماميتها
فريديري ��ك جيف ��ار �أنه ��ا تقدم ��ت
"ب�شكوى قدح وذم وم�سا�س باحلياة
اخلا�ص ��ة" .وكتاب ال�س�ي�رة بعنوان
" فروندوز" (املتمردة) وقد و�ضعه
ال�صحافيان كري�ستوف جاكوبيزين
رئي� ��س ق�س ��م الأخب ��ار يف حمطت ��ي
"تي اف  "1و"ال �سي اي" واليك�س  "2العام ��ة .و�أو�ضحت املحامية "�أن
بويالغي ��ه املرا�سل ��ة الكب�ي�رة يف فال�ي�ري تريرفيل ��ر اتخ ��ذت الق ��رار
الق�سم ال�سيا�سي يف حمطة "فران�س ب�سب ��ب لهج ��ة ما يتق ��دم ب ��ه وا�ضعا

 ها�شم العقابي

�أو�ضحت اليك�س بويالغيه ردا على
�أ�سئلة وكال ��ة فران�س بر�س "�أخذنا
علم ��ا بالقرار ون�ت�رك العدالة ت�أخذ
جمراه ��ا".ويف الكت ��اب يتط ��رق
الكاتب ��ان �إىل خط ��وات ال�صحافية
فال�ي�ري تريرفيل ��ر الأوىل يف
االليزي ��ه �إىل جان ��ب الرئي� ��س م ��ع
ق�ضي ��ة ر�سال ��ة تويرت الت ��ي دعمت
فيها خ�ص ��م �سيغولني رويال والدة
�أبن ��اء هوالن ��د الأربع ��ة ،يف خ�ضم
احلملة االنتخابي ��ة الت�شريعية يف
حزيران/يوني ��و املا�ضي .وتطرق
الكت ��اب �أي�ض ��ا �إىل حياته ��ا املهنية
الكت ��اب م�ستندي ��ن �إىل �شائعات غري واخلا�ص ��ة وخ�صو�ص ��ا العاطفي ��ة
م�ؤكدة وم�سيئة ته ��دف �إىل الإ�ساءة منها.
�إىل �شخ�صه ��ا واىل املقرب�ي�ن منها".
افب

وال يليق باملالكي
عندم ��ا ق ��ر�أت عمود الزمي ��ل عدنان ح�س�ي�ن "عمل ال يليق
بالب ��ارزاين" ثم تبع ��ه بـ "�شكرا كاك م�سع ��ود"� ،أردت من
حلظته ��ا �أن اكت ��ب "وال يليق باملالكي" لك ��ن �شيئا منعني
بوقتها .كانت م�شاعر عدنان ،كما كتبها بو�ضوح ،انه �شعر
باخلجل والأ�سف وهو ي�سمع �أغنية راق�صة متتدح رئي�س
الإقليم .كنت مل �أ�سمع بتلك الأغنية بل �سمعت ب�أخرى يف
مدي ��ح املالكي ،منت�شرة على االنرتنت ،غناها املطرب عبد
فل ��ك بعنوان "يا بو �إ�س ��راء" .مل ينتابني خجل �أو �أ�سف،
بل خوف .وكتابة اخلائف لي�ست مثل اخلجالن.
خفت على العراق قبل كل �شيء .ثم على الأغنية العراقية،
وعل ��ى املالك ��ي �أي�ضا .من الطبيع ��ي �أن يذكرنا هذا النوع
م ��ن الأغاين ب�صدام .ف�أغاين امت ��داح احلكام ،مهما كانت
ن�صو�صه ��ا جيدة من الناحية ال�شعري ��ة و�أحلانها راق�صة
ومتقنة ،ال تطرب ،بل ترعب.
أغان ملدح البكر وال الأخوين عارف .خم�سة
مل تك ��ن هناك � ٍ
وع�ش ��رون عام ��ا من تاري ��خ الع ��راق (� 1963إىل )1979
م ��رت وال اذك ��ر �إن كان ��ت هن ��اك �أغنية يف م ��دح رئي�س.
ظه ��رت �أول �أغني ��ة من هذا النوع به بع ��د �أن �أحكم �صدام
�سيطرت ��ه الكاملة عل ��ى كر�سي الرئا�سة .كان ��ت تلك �أغنية
"العزي ��ز انت" التي جرت من بعدها مئ ��ات الأغاين التي
متج ��د الطغ ��اة .ثم جاءت �أغ ��اين التلذذ برائح ��ة البارود
وال ��دم واحل ��رب .ب ��د�أت ب�أغني ��ة واحدة ث ��م حتولت �إىل
ظاه ��رة يتك ��رر بثها حت ��ى كاد العراقي ��ون �أن ال ي�سمعوا
غريه ��ا .النتيجة �أن دفع الع ��راق والعراقيون ثمن ن�شوة
الطاغية وت�صديقه ملا جاء يف تلك الأغاين.
كل �أغاين امتداح احلكام متلق ونقاق وزيف .كذب بكذب.
و�صدق من قال "�إن الكذب يهجم البيوت" .ويا ليته هجم
بيت ��ا واحدا بل هج ��م وطنا ب�أكمله .وهك ��ذا �صرت �أخاف
عل ��ى العراق من ه ��ذه الأغاين لأنها تن ��ذر بخراب جديد.
ف�أغاين امت ��داح �صدام مل تهجم بيت الع ��راق ،ح�سب ،بل
طالت بيت الأغنية العراقي ��ة وذائقة العراقيني فهجمتهما
�أي�ض ��ا .لقد كانت �أغاين مديح �ص ��دام احد �أهم �أ�سباب ما
ن�سمع ��ه اليوم من �أغان عراقية هابط ��ة و�صلت �إىل "ب�س
ب� ��س مي ��و" و "كبدب ��د" وله ��ا م ��ن ي�سمعها ويرق� ��ص لها
�أي�ضا!
والي ��وم يبدو �أن معامل �إنت ��اج الطغاة عن طريق الأغاين
ع ��ادت للظهور من جديد .وللحقيق ��ة �إن تلك املعامل كانت
ت�شتغ ��ل مرغم ��ة� ،إىل حد م ��ا ،يف زمان �ص ��دام لكنها الآن
�ص ��ارت تتط ��وع� ،أو هك ��ذا تب ��دو يف �أق ��ل تقدي ��ر .وحني
�سمعت �أغنية "�أبو �إ�سراء" التي مل يظهر بها وجه املطرب
وال وج ��ه الفرق ��ة املو�سيقية ،ب ��ل جمموعة �ص ��ور لل�سيد
املالك ��ي �أحي ��ط بها وجهه بهال ��ة من نور كتل ��ك التي كنت
�أراه ��ا حتي ��ط �ص ��ور ال�سيد امل�سي ��ح �أو الإم ��ام علي التي
تطبع يف �إيران على الغالب.
خف ��ت عل ��ى املالك ��ي ه ��ذه امل ��رة �أن ال مت ��ر علي ��ه اللعبة.
وخ ��ويف حتق ��ق لأين مل ا�سمع بقرار من ��ه �أو من الربملان
مين ��ع �أغاين امتداح احلاكم .ومثلما وج ��د عدنان �أن تلك
الأغ ��اين ذات "الك ��ذب امل�صفط" ال تلي ��ق برئي�س الإقليم،
ف�إنها قطعا ال تليق برئي�س احلكومة االحتادية.
وه ��ا �أن ��ا �أق ��ول قويل ب ��كل �إخال� ��ص و�صف ��اء ني ��ة ،فهل
�سي�ستجيب رئي�س ال ��وزراء وي�صدر قرار ًا مبنع الأغاين
والهو�سات والق�صائد التي متتدحه؟ لننتظر.

موقع توا�صل اجتماعي جديد لتبادل التحديات بني الأ�صدقاء
�أب�ص ��ر موق ��ع توا�صل اجتماع ��ي النور
�أول م ��ن �أم�س اخلمي� ��س على االنرتنت
حتت ا�سم "توب ذات" (�أي �سجل نتيجة
�أف�ض ��ل) ،على �أم ��ل �أن يلق ��ى جناحا يف
�أو�س ��اط جمموع ��ات الأ�صدق ��اء الت ��ي
ي�سم ��ح له ��ا بتب ��ادل التحدي ��ات .و�شرح
بران ��دون كارويانا م�ؤ�س� ��س هذا املوقع
ال ��ذي يتخ ��ذ يف ج ��زر كامي ��ان مق ��را له
لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س "تفتق ��ر مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي احلالي ��ة �إىل
ه ��ذه املي ��زة التناف�سي ��ة  ...فالأ�صدق ��اء
يحب ��ون التناف� ��س يف احلي ��اة الواقعية
وهم ميرحون دوم ��ا يف نهاية املطاف".
وق ��د �أتت هذه الفك ��رة على بال براندون
كارويان ��ا خ�ل�ال مواجه ��ة ب�ي�ن �أ�صدقاء
ح ��ول تقني ��ات لعب ��ة الغول ��ف ،ف�ص ��ور
�شري ��ط فيدي ��و ون�ش ��ره عل ��ى االنرتنت

وطلب من �أ�صدقائه الإدالء ب�آرائهم .ومل
يتمك ��ن الأ�صدقاء من الب ��ت يف امل�س�ألة،
فقرر بران ��دون كارويان ��ا و�صديقه فتح
ب ��اب الت�صوي ��ت �أمام اجلمه ��ور ،لكنهما
مل يج ��دا �أي موقع اجتماعي ي�سمح لهما
بالقي ��ام بذلك .فق ��ام بران ��دون كارويانا
با�ستحداث موقع له ��ذا الغر�ض .و لفت
قائ�ل�ا "يريد امل�ستخدمون دوما تعليقات
تبدي ع ��ن الإعجاب واالهتم ��ام ،لكن ما
من حيز ي�سمح لهم بالتواجه".
وميك ��ن للم�ستخ ��دم يف ه ��ذا املوقع املجاين
�أن ين�شر �أي �شريط فيديو يقارن مع �أ�شرطة
و�صور �أخرى يف �إطار التحديات التي ترفع.
وم ��ن املمكن رب ��ط ال�صفحة الت ��ي ت�ستحدث
على موق ��ع "توب ذات" بال�صفحات الأخرى
املفتوحة على مواقع اجتماعية �أخرى.

افب

كلما زاد ا�ستهالك ال�شوكوال يف بلد ما زاد عدد الفائزين بجوائز نوبل فيه!
�أظه ��رت درا�سة ن�شرت يف جملة "نيو انغالند
جورن ��ال اوف مدي�سني" الأمريكي ��ة انه كلما
زاد ا�سته�ل�اك ال�شوك ��وال يف بلد م ��ا زاد عدد
الفائزي ��ن بجوائ ��ز نوب ��ل في ��ه ،يف �إ�ش ��ارة
�إىل �أن ال ��كاكاو يحف ��ز الق ��درات
الذهني ��ة .و�أثبتت الفالفونوييد
وه ��ي م�ضادات �أك�س ��دة قوية
موجودة بكمي ��ة كبرية يف
حبوب الكاكاو وال�شاي
الأخ�ض ��ر والنبي ��ذ
الأحم ��ر� ،إنه ��ا
تخف� ��ض ب�ش ��كل
كب�ي�ر احتم ��ال

الإ�صابة باخلرف وحت�سن الوظائف الذهنية
لدى امل�سنني على ما قال الطبيب فرانز ميرييل
من جامع ��ة كولومبيا يف نيوي ��ورك ووا�ضع
الدرا�سة .و�أو�ض ��ح مازح ًا "مبا �أن ال�شوكوال
ميكن ��ه مبدئي ��ا حت�س�ي�ن الوظائ ��ف الإدراكية
ل ��دى الأف ��راد ت�ساءل ��ت �إن كان هن ��اك عالق ��ة
ب�ي�ن ا�سته�ل�اك ال ��كاكاو يف بلد م ��ا والقدرات
الذهني ��ة ل ��دى �سكان ��ه" .وتاب ��ع يق ��ول "�إىل
ح ��د علمي ال تتواف ��ر بيانات تقي� ��س القدرات
الذهني ��ة ل�شعب برمته .ل ��ذا اعتربت �أن العدد
الإجمايل جلوائز نوبل يف بلد ما تعطي فكرة
معينة عن الوظائف الإدراكية ملجمل البالد".
وقال الباحث انه ا�ستناد ًا �إىل درا�سته "هناك

حظك هذا اليوم
الحمل

الثور

الجوزاء

� 21آذار  19 -ني�سان

 20ني�سان� 20 -أيار

 21ايار  21 -حزيران

ت ��راودك ال�شك ��وك يف كل م ��ن
تواجه ��ه ،حت ��ى ل ��و كن ��ت تلتقي ��ه
للم ��رة الأوىل .ال تك ��ن قا�سي� � ًا يف
�أحكام ��ك ،ول�ّي�ننّ مواقفك يف بع�ض
الأم ��ور ،فالت�صل ��ب ال ي� ��ؤدي �إال
�إىل ت�صلب مواجه .عاطفي ًا :حذار
افتع ��ال امل�ش ��كالت فالوق ��ت غ�ي�ر
مالئم لذلك �إطال ًقا.

�إبداء الر�أي قد ي�ساهم يف تغيري
الوقائ ��ع ،وذل ��ك �سيك ��ون يف
م�صلحتك من دون �شك املواجهة
باحلقيق ��ة �صعب ��ة ،لكنه ��ا يف
النهاي ��ة �ستحدد طبيع ��ة العالقة
م ��ع ال�شري ��ك اجللو� ��س خل ��ف
املكات ��ب وقت ًا طوي ًال لي�س جيد ًا،
فحاول �أن تغيرّ هذا النمط.

ت�شاطر �أح��ده��م ف�ك��رة ج��دي��دة تناق�شها
باهتمام .تثري الغرية من حولك ،وتدفع
بع�ضهم �إىل ن�صب ال�شراك لك �أم ً�لا يف
التخل�ص م�ن��ك واح �ت�لال من�صبك يوم
ّ
متقلب� ،إذ ال يحمل � ّأي تطوّر وي�سبّب
ً
�أحيانا تراج ًعا يف نوعية العطاء والأداء
�أن ��ت �أم ��ام خ�ي��ار ال ميكنك ت�ف��ادي��ه� ،إما
ممار�سة الريا�ضة واتباع حمية� ،أو �سمنة
مفرطة.

السرطان

 22حزيران  22 -متوز

ت�ضطر �إىل الر�ضوخ لقرار ال تراه
منا�سب ًا .من امل�ستح�سن تنظيم
الواجبات تفادي ًا لأي تق�صري �أو
تراجع معنوي و�صحي .ال حتمّل
نف�سك �أك�ثر من امل�ستطاع ،ومن
امل�ستح�سن الإ� �ص �غ��اء �إىل �آراء
الآخ��ري��ن وع ��دم ال�ت�ف��رد بالر�أي
.الق�سوة ال تنا�سبك لأنها حتجّ ر
قلبك وتدمر احلنان من عينيك

الميزان

االسد

 23متوز � 22 -آب

حذار قول ما مل يجب قوله ،فـ\"القمر\"
يف الع ��ذراء  ،يف ح�ي�ن � ّأن \"مركور\"
و\"�سات ��ورن\" يجتمعان يف العقرب،
�أمر يدفع ��ك �إىل االنتفا�ض والت�صرفات
الرعن ��اء حت ��اول �أن تبن ��ي عالقت ��ك
العاطفي ��ة عل ��ى �أ�س�س �صلب ��ة كاحلديد
ومتين ��ة كالباط ��ون .فك ��ر يف و�ضع ��ك
ال�صح ��ي با�ستمرار كم ��ا تفكر يف عملك
اليوم والإجنازات املطلوبة منك.

العقرب

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

يك ��ون ل ��ك توا�ص ��ل م ��ع بع� ��ض
املحيطني .ابتعد عن �إثارة النعرات
واحل�سا�سي ��ات .قد يدل ��ك احلد�س
على حل م ��ا ،وت�ضطر �إىل مواجهة
بع�ض التطورات يف حياتك املهنية
.تتح�سّ ��ن �ش� ��ؤون القل ��ب فت�شع ��ر
باالنف ��راج .تبحث ع ��ن اال�ستقرار
وتظهر ا�ستقام ��ة وحما�سة باجتاه
احلبيب.
القوس

 23ايلول  23-ت�شرين االول

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

متتل ��ك ك ّم� � ًا وافي� � ًا م ��ن املعلومات
ي�ؤهلك لت�أدي ��ة دور م�ستقبلي �أكرث
فاعلية من الزم�ل�اء .وهذا ما يثري
حفيظ ��ة بع�ضه ��م .طريق ��ة التعبري
التي تعتمدها �أخري ًا ،تدفع ال�شريك
�إىل التذ ّم ��ر من ��ك ،وه ��و �سيق ��ول
ل ��ك ذل ��ك قريب� � ًا .مالزم ��ة البي ��ت
ف�ت�رة طويلة وعدم القي ��ام بحركة
ي�سببان لك م�شكالت �صحية.

�أن ��ت يف بح ��ث دائ ��م ع ��ن الأف�ض ��ل
والأح�س ��ن ،لك ��ن ي�ستح�س ��ن �أن ال
تغامر يف الأي ��ام املقبلة من دون �أن
حت�سب النتائ ��ج .مغام ��رة هام�شية
ال تع ��رف اال�ستق ��رار ،لك ّنه ��ا ت�ت�رك
�أث ��ر ًا ب�سيط� � ًا ،وه ��و م ��ا �ستثبته لك
الأي ��ام املقبلة .تتمت ��ع ب�صحة جيدة
وبنف�سي ��ة مرتاح ��ة ،م ��ا ينعك� ��س
�إيجاب ًا عليك وعلى املحيط.

تظه ��ر عن قدرة على اخلل ��ق والإبداع.
يحم ��ل �إليك ه ��ذا اليوم �أخب ��ارا تخ�ص
اح ��د الأعم ��ال �أو امل�شاري ��ع .تق ��دمي
امل�ساعدة �إىل الزمالء يرفع من ر�صيدك
بينه ��م ،وتلم� ��س ذلك عن ��د �أوّل اختبار
ج� �دّي يف العمل و�ستجدهم �إىل جانبك
�.صفحة م�شرق ��ة يف العالقة بال�شريك،
وانطب ��اع �إيجاب ��ي يعترب م�ؤ�ش ��ر ًا �إىل
م�ستقبل العالقة بينكما .

الجدي

 22كانون19– 1كانون2

ق ��د تط ��ر�أ بع� ��ض امل�ش ��كالت املالية
�أو الهواج� ��س .ال ُتق ��دم عل ��ى عم ��ل
مرجتل ،وحافظ على �أفكارك و�آرائك
يف ه ��ذا اليوم املخي ��ب للآمال الذي
يحم ��ل ف�ش�ل�ا �أو حزن� � ًا .وقوفك �إىل
جان ��ب ال�شريك بقوة يزي ��د �إعجابه
ب ��ك ،ويعزز الثقة بينكم ��ا .قد ت�شعر
بالي�أ�س �أو التعب املعنوي

الدلو

الحوت

 20كانون� 18 - 2شباط

� 19شباط � 20 -آذار

التفا�صي ��ل ال�صغ�ي�رة غالب� � ًا ما تكون
له ��ا �أثمان كبرية .ل ��ذا ،عليك االهتمام
ب ��كل الأم ��ور للو�ص ��ول �إىل النتيج ��ة
املطلوبة .عالقة عابرة ترخي بظاللها
عل ��ى حياتك العاطفي ��ةّ ،
لكن التخل�ص
منه ��ا �سرييح ��ك �أك�ث�ر مم ��ا تت�صور.
خفف م ��ن �ش ��رب القه ��وة واملنبهات،
و�أك�ث�ر م ��ن �ش ��رب الع�ص�ي�ر الغن ��ي
بالفيتامينات.

ت�شع ��ر بتمي ��زك و�إذا حقق ��ت
انت�ص ��ار ًا ما قد تعي� ��ش نوع ًا من
التباهي بال ��ذات .كذلك قد تتلقى
خ�ب�ر ًا جي ��د ًا يخ� ��ص و�ضع ��ك
املايل ومعلومات جيدة ،ويكون
حد�سك ممتاز ًا ،ف�أنت تعرف �أكرث
من الآخرين �أين هي م�صلحتك .

عالقة مهم ��ة وملفتة بني ا�سته�ل�اك ال�شوكوال
للف ��رد وع ��دد الفائزي ��ن بجوائ ��ز نوب ��ل على
ع�ش ��رة ماليني ن�سم ��ة ،يف  23دولة" .وحتتل
�سوي�سرا املرتبة الأوىل يف عدد جوائز نوبل
ويف كمية ال�شوكوال امل�ستهلكة على حد �سواء
،عل ��ى م ��ا �أو�ض ��ح ،م�ش�ي� ً
را �إىل ان ��ه ا�ستعان
ب�إح�صاءات حول اال�ستهالك من عدة �شركات
�صناع ��ة �شوك ��وال .وحلت الوالي ��ات املتحدة
وفرن�س ��ا و�أملاني ��ا يف و�سط الرتتيب يف حني
�أت ��ت ال�صني والربازي ��ل يف �أدن ��ى الرتتيب.
و�شكل ��ت ال�سويد ا�ستثن ��اء ،ففي حني انه كان
ينبغي �أن يكون لديها  14فائزا بجوائز نوبل
�إذ �أن كل ف ��رد فيه ��ا ي�ستهل ��ك  6,4كيلوغ ��رام

م ��ن ال�شوكوال �سنوي ��ا ،ف�إنها ت�ض ��م  32فائز ًا
باجلائزة بح�سب ح�ساباته.
وق ��ال مازحا �إن ثمة تف�سريي ��ن ممكنني وراء
ذلك "�إما �أن جلن ��ة نوبل يف �ستوكهومل متيل
�إىل مكاف� ��أة مواطنيه ��ا �،أو �أن ال�سويدي�ي�ن
ح�سا�س ��ون ج ��دا حي ��ال ت�أث�ي�ر ال�شوك ��وال".
و�شدد الباحث عل ��ى �أن هذه املعطيات ت�ستند
�إىل اال�ستهالك الو�سطي يف البلد وان كميات
ال�شوك ��وال الت ��ي ي�ستهل ��ك الفائ ��زون بنوب ��ل
فردي ��ا "تبق ��ى جمهول ��ة" ف�ض�ل�ا ع ��ن كميات
ال ��كاكاو ال�ضروري ��ة لزي ��ادة فر� ��ص الف ��وز
بجائزة نوبل.

افب
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حدث في مثل هذا اليوم

ان���ب���ث���اق ال��ن��ف��ط يف ك��رك��وك
يف مث ��ل هذا الي ��وم من ع ��ام � 1927شهدت
مدينة كركوك حادثا مث�ي�را  ،كان له الت�أثري
الكبري عل ��ى تاربخ الع ��راق احلديث  ،وهو
انبث ��اق النف ��ط بكمي ��ات جتاري ��ة هائلة يف
حق ��ل نفط منطق ��ة باب ��ا كركر  ،الت ��ي كانت
تعم ��ل على التنقيب فيه �شرك ��ة نفط العراق
الربيطاني ��ة الت ��ي نالت ح ��ق االمتي ��از عام
ُ . 1925كتب عن احلادث :
وكان امل ��كان يبع ��د مي�ل ً�ا ون�ص ��ف ميل عن
كرك ��وك ..اله ��دوء يع ��م املنطق ��ة  ،ال يقطعه
�س ��وى �ص ��وت رتي ��ب ،غالب� � ًا م ��ا �سمعن ��اه
عندما ت ��دك مطرقة عمالقة ر�أ� ��س ا�سطوانة
حديدي ��ة تك ��ون �أ�سا�س ��ات لعم ��ارة �شاهق ��ة
:بوف ب ��وف ..بوف ..وهن ��ا �صوت حفارة
البرتول الربيطاني ��ة التي و�صلت �إىل عمق
 1521قدم� � ًا ،والدالئ ��ل ت�ش�ي�ر �إىل وج ��ود
�آث ��ار (حياة)برتولي ��ة حت ��ت ه ��ذه البقع ��ة
وا�ستم ��ر �ص ��وت احلف ��ارة ي�ص ��ارع ي�أ� ��س
العامل�ي�ن عليه ��ا يف ليل ��ة حالك ��ة الظ�ل�ام
،حت ��ى اقرتب عقرب ال�ساعة لي�سجل الثانية
�صباح� � ًا ،ولك ��ن �أح ��د ًا مل ي�سم ��ع الدقت�ي�ن
التقليديت�ي�ن� ،إذ طغ ��ى عليهم ��ا فحيح هائل

� ،أعقبت ��ه �ضج ��ة م ��ن فوه ��ة البئ ��ر ط ��ارت
عل ��ى �إثره ��ا الآالت واملكائ ��ن يف اله ��واء!
كان ذل ��ك تدف ��ق �أول بئر ب�ت�رول يف العراق
؛ كان الظ�ل�ام دام�س� � ًا ،بع ��د �أن قط ��ع التيار
الكهربائي  ،فلم ي�ستطع احد �أن يتبني مقدار
تدفق هذا الذهب الأ�سود ..ومع خيوط الفجر
 ،ومن بني اخليط الأبي�ض املمتزج باخليط
الأ�سود  ،ات�ضحت معامل النافورة التي كانت
تدف ��ع النف ��ط �إىل علو  140قدم� � ًا يف اجلو.
وطريت الربقيات امل�ستعجلة غاىل كل مكان
 ..و�شمر اخلرباء ع ��ن �سواعدهم لل�سيطرة
عل ��ى ه ��ذا املارد ال ��ذي جن من الط ��رق على
ر�أ�س ��ه ،ولك ��ن عا�صف ��ة رملي ��ة حتالفت معه
وان�ضم ��ت �إليه فرجحت كفته على اخلرباء.
وج ��اء اللي ��ل فتوق ��ف اجلمي ��ع ع ��ن العم ��ل
بع ��د ي ��وم �ش ��اق ،ماع ��دا الب�ت�رول  ،فق ��د
كان يندف ��ع مبع ��دل � 80أل ��ف برمي ��ل يف
الي ��وم الواح ��د وك ��وّ ن حول ��ه بح�ي�رة
قطره ��ا  100ق ��دم �أقام ��وا عند طرفه ��ا �سد ًا
حلماية ال ��وادي من هذا الطوف ��ان اجلديد.
وخل ��د الطاق ��م �إىل الن ��وم بع ��د ك ��د وعم ��ل
م�ض ��ن ،وم ��ع الغب� ��ش ع ��اودوا احلرك ��ة

كلمات متقاطعة
�افقي
أفقي

 -1اال�سم الأول ملمثلة �أمريكية /ثار(م).
 - 2ح�ش ��رات �صغ�ي�رة  /ي�ستخ ��دم ل�صقل
احلديد.
 – 3يحمي /ي�ستخدم يف تطهري املاء.
 - 4لل�س�ؤال – يو�ضع يف العني(م).
 - 5لقب يطلق على املطربة �أم كلثوم(م).
 - 6ممثلة �إيطالية.
 - 7ريب (م) /الوالدة(م).
 - 8ثلوج – ك َّرر (م).
 - 9ج ��زء م ��ن الوج ��ه – مدين ��ة �شم ��ايل
العراق(م).
 - 10لقب ممثلة بحرينية.

عمودي

 - 1بطل �أ�سطوري يوناين  /ال �أعم(م).
 - 2لغزو الف�ضاء � /سائل احلياة.
 - 3يف الرحم قبل �أن يولد/جمموعة.
 - 4ح�شرات �ضارة (م)( /حممد
ح�سنني )...مفكر م�صري.
 - 5يتبع �/سائر.
 - 6للتمني(م) /بلدان.
 - 7مطربة م�صرية.
 - 8من �إنتاج النخل  /للر�صد.
 - 9ممثلة �أمريكية.
� - 10إنفاق بال ح�ساب /لهب.

..وم ��ر الي ��وم الث ��اين ..والثال ��ث..
والراب ��ع ..واخلام� ��س �..أي ��ام ف�شل ��ت
فيه ��ا جمي ��ع اجله ��ود الت ��ي بذله ��ا اخلرباء
لل�سيط ��رة عل ��ى (باب ��ا كرك ��ر رق ��م واحد ).
..وحي ��ال عن ��اد البئ ��ر املتدفق ��ة  ،وك�إجراء
احتياط ��ي جلب ��ت ال�شرك ��ة  800عام ��ل من
�أنح ��اء القرى املحيط ��ة باملدين ��ة ،وبع�ضها
تبع ��د م�ساف ��ة  40مي�ل ً�ا ،ج ��اء منه ��ا عمال ��ة
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قطع ��وا امل�ساف ��ة يف اثنت ��ي ع�ش ��رة �ساع ��ة
�سري ًا على الأقدام ليعملوا يف �إقامة حواجز
و�س ��دود جدي ��دة ووق ��ف اجلم ��ع الغف�ي�ر
منده�ش� � ًا �أمام املنظ ��ر العجي ��ب �:أل�سنة من
الن ��ار وك�أنه ��ا مي ��اه متدفقة حم ��ر ترتاق�ص
�أمام الليل الذي بد�أت خيوط ظالمه تتجمع
والعم ��ال ق ��د �أنهكه ��م العم ��ل ال�ش ��اق وكاد
يخنقهم الغ ��از املزعج وحي ��ال م�شكلة الغاز
املت�سرب ا�ضطرت ال�شركة لإر�سال موظفيها
�إىل املنازل املحيطة باملنطقة ومعهم وجبات
طع ��ام مطبوخة جاه ��زة لتقدميه ��ا للأهايل
حت ��ى ال يحتاج ��وا �إىل �إ�شع ��ال الن�ي�ران
لطه ��و �أي طع ��ام�.إن �شرارة يف ه ��ذا الوقت
معناه ��ا حريق هائ ��ل ال يعلم م ��داه اال الله!
وبع ��د ت�سعة �أيام بنهاراته ��ا ولياليها وظهر
 23ت�شري ��ن الأول من ع ��ام  1927ا�ستطاع
الأهايل �أول م ��رة �أن ي�سمعوا دقات ال�ساعة
تعلن الثالثة بع ��د الظهر :لقد متكن الإن�سان
بعد �ص ��راع اجلبابرة �أن ي�سيط ��ر على �أول
بئر لبرتول يف العراق
رفعة عبد الرزاق حممد
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كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج
صباح المدى

�سئلت يف احدى الأما�سي عما اذا كانت لدي "ق�ضية" ككاتب.
�أجبت بالنفي .وال�س�ؤال لي�س غريبا ،فمن املعروف �أن هناك
كثريين يرون وجوب ان تكون للكاتب "ق�ضية" .ولهذه الكلمة
حميط من املعنى يف الأدب �أو الفكر الآيديولوجي ال�سائد.
ذات يوم رد علي كاتب �سيا�سي مت�سائال عن "�شخ�صي" :من هو
هذا الذي لي�س �شيوعيا وال بعثيا وال ا�سالميا وال له يف ال�سيا�سة
�شروى نقري؟ الكاتب بعيون ذلك ال�سيا�سي يجب �أن تكون له
واحدة من هذه "الق�ضايا" �أو اخلانات او االجتاهات ال�سيا�سية
حتى يكون "موجودا" وبالتايل ُيرى .فلي�س �شخ�صا وال كائنا
َمنْ ال يكون معدودا على حزب او اجتاه �سيا�سي �أو ق�ضية� .أو
رمبا ميكن وجود �شخ�ص "عادي" مثل هذا ولكن لي�س �شخ�صا
كاتبا .الأخري هو فقط القلم �أو "الكيبورد" �صاحب "الق�ضية".
وهذه غري "الق�ضية" يف رواية كافكا ،التي ل�شدة ما هي عوي�صة،
مل ي�ستطع �آين�شتني �إكمال قراءتها قائال انه مل يت�صور العقل
الب�شري على هذه الدرجة من التعقيد! وتلك "الق�ضية" التي مل
يقار�ش معها �أكرب عقل علمي يف التاريخ ،لي�ست "الق�ضية" التي
كان يكتب لها �أو من �أجلها كافكا� .أعني لي�ست دافعه للكتابة .كتب
يف يومياته مرة "كل ما كتبته كان ب�سببك يا �أبي" .كان كافكا
الطفل بكَّاءً ،وذات يوم حمله وال��ده وو�ضعه عند حافة نافذة
ال�شقة الواقعة يف احد الطوابق العليا ،حتى يخاف ويكف عن
البكاء .وكان ذلك احلادث �أحد اللبنات التي �سيبني منها امل�ؤلف
عامله الكابو�سي الذي مهده له والده احلباب.
وق�صة برنارد�شو مع دافع الكتابة م�شهورة� .س�أله يوما زميل يف
الكار ملاذا تكتب ،ف�أجابه من �أجل املال .الزميل تب�سم وقال� :أنا
�أكتب من �أجل ال�شرف .فقال له برنارد�شو :كل يكتب من �أجل ما
ينق�صه.
ويف مرحلة م��ن ع�م��ري كنت �أُك�ث�ر م��ن ا�ستخدام تعبري على
الإط�لاق .مع التقدم يف ال�سن طلقته بالثالثة .فكلما كرب املرء
قل يقينه وزاد �شكه .ولكني اعود اىل ا�ستخدامه اليوم قائال:
ال ي��وج��د ك��ات��ب حقيقي على االط�ل�اق �صاحب ق�ضية .الذي
عنده ق�ضية هو "املنا�ضل" .وقد ي�صادف ان يكون املرء كاتبا
ومنا�ضال .ولكن ال�شغلتني لي�ستا �أم��را واح��دا .ومتى توحدتا
خرجت الكتابة من �أ�صلها وف�صلها اىل �أ�صل وف�صل �آخرين .ان
دوافع الكتَّاب �شخ�صية .مبعنى ان هناك "�ضرورة داخلية"ما،
تت�شكل عند الكاتب على نحو ما ،ومتلي عليه هذه احلرفة .ولكن
هناك وظيفة عامة ترتتب على الكتابة� ،أو على املثقف ،وهي
تنمية حرية الب�شر ومعرفتهم .ه��ذه الوظيفة نتيجة ولي�ست
�سببا �أو دافعا للكتابة.
وب��ر�أي رينان فان براعة الكاتب ال تخرج من التزامه ق�ضية،
وامنا تنبثق من امتالكه فل�سفة مع وجوب اخفاء هذه الفل�سفة
�أي�ضا" ،فريى النا�س اجلداول التي تخرج من اجلنة ،ولكن ال
الينابيع التي تتفجر منها ،وي�سمعون الأنغام ،من غري �أن يروا
�آل��ة الطرب التي تعزفها" .وبفل�سفة �أو من دونها ف��إن "ما ال
�شك فيه "هو حق القارىء يف احل�صول على فائدة ومتعة من
الكاتب.
�أما ن�صرة "الق�ضايا" العادلة فهي واجب ان�ساين .واملفرو�ض
على الكل مبن فيهم الكاتب �أن ي�ؤديه ح�سب طريقته وقدرته.
ولكن امل�ؤ�سف �أنه كلما ظهرت عندنا ق�ضية عادلة تطوع لها �أ�سو�أ
اجلند .وال�شاهد على ذلك فل�سطني وهي "�أم الق�ضايا" العربية.
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 ال �� �ش��اع��ر ع��ل��ي ال�شيال
اح�ت�ف��ى ب��ه احت ��اد ادب ��اء وكتاب
ذي قار وذل��ك يف ام�سية �شعرية
اقيمت على قاعة املركز الثقايف
يف النا�صرية مبنا�سبة �صدور
جم�م��وع�ت��ه ال���ش�ع��ري��ة " اوروك
��س�ل�ي��ل ال �ت �ع��ب " ال �ت��ي �صدرت
م�ؤخرا.

 امل� �خ ��رج ال� �ع ��راق ��ي رزك��ار
ح�سني ف��از فيلمه "باي�سكل"
 ،بجائزة "الف" الذهبية لأف�ضل فيلم
�شرق �أو�سطي ق�صري يف الدورة الثانية
ع�شرة ملهرجان بريوت الدويل لل�سينما
وكان "باي�سكل" ،قبل هذه اجلائزة يف
مهرجان ب�ي�روت ،ح�صل على جائزتي

اف�ضل فيلم واف�ضل �سيناريو يف م�سابقة
الأف�ل�ام الق�صرية يف مهرجان اخلليج
ال�سينمائي .2012

علي ال�شيال

 الفنان �سامان العزاوي ك�شف عن
حتكم املنتجني بنهايات الأعمال الدرامية
 ،م �� �ش�ير ًا اىل ان امل�ن�ت�ج�ين ير�سمون
نهاية كل عمل ح�سب قدراتهم الإنتاجية
م��ا ان�ع�ك����س ع �ل��ى ج� ��ودة ال �ع �م��ل نوعا
ما.و�أ�ضاف :يف بع�ض احل��االت تتدخل
القنوات وت�ؤثر على نهاية العمل �أي�ضا
فبع�ضها يطلب اخ�ت���ص��ار ع��دد حلقات
امل�سل�سل كل هذا بغية اخت�صار املبالغ
الإنتاجية،وعن �آخر �أعماله،ملح العزاوي
�إىل م�شاركته يف عمل م��ا وام�ت�ن��ع عن
اعطاء تفا�صيل �أكرث.

ي�س�ألونك �إذن عن الربملانيني الذين انظموا اىل قافلة ا�صحاب الزوجة الثانية،
برملانيون اغرتهم ال�سلطة واملال والنفوذ ليمار�سوا هواية اجلمع بني اكرث من
زوجة ،وبعدما كانت العملية �سرية خوفا من الزوجة االوىل ،ها هم يفر�ضونها
امرا واقعا ،ليعود اجلميع بني اكرث من زوجة ،بعد حرب خا�ضها ال�سيا�سيون
�ضد قانون االحوال ال�شخ�صية الذي �صدر عام  ،1959حيث اعتربته االحزاب
الدينية قانونا خمالفا لل�شريعة اال�سالمية ،النه و�ضع �ضوابط م�شددة فيما
يتعلق بالزواج من امراة ثانية ..ففي تقرير مثري ن�شر قبل ايام قالت احدى
زوجات امل�س�ؤولني "�أجربت على احل�ضور اىل املحكمة البداء موافقتي على
زواجه الثالث من احد موظفاته بعد عالقة حب غرامية ا�ستمرت عام ًا كام ًال
" فيما ذكرت زوجة م�س�ؤول امني ان �أن زوجها امل�س�ؤول راف�ضة ذكر ا�سمه،
ت��زوج عام  2009من زوجته الثانية ،وها هو يزف للثالثة ،م�شرية اىل �أن
الزوجة الرابعة رمبا حتل عام  2013ما مل يحال على التقاعد".
فيما ين�شر التقرير ما قاله �أحد ال�سيا�سيني من ان الزواج من ثانية اليعد عيبا،
وامنا توا�صل ورحمة ،ولو ترك املجال للرجل ان يتحدث لأحتفنا باملقولة التي
يحفظها معظم �سيا�سيينا من �أن املر�أة جمرد متاع.
قوافل �سيا�سيينا و�ضعت يف براجمها عملية ا�شاعة ال��زواج من ام��ر�أة ثانية
وثالثة ليوحوا للنا�س انها ق�ضية م�ستحبة وواجبة ،ومل تعد مرفو�ضة من
املجتمع ،فبها يعود م�ي��زان االخ�ل�اق اىل و�ضعه الطبيعي ،بعد ان حاول
الليرباليون والعلمانيون ان ي�ضعوا ر�أ���س امل��ر�أة موازيا لر�أ�س الرجل كما
�صرح ذات يوم احد قياديي الدكاكني ال�سيا�سية اجلديدة.
الغريب انهم يج�سدون كل ي��وم يف ت�صرفاتهم ذل��ك التناق�ض ال�ساذج يف
التعامل مع ق�ضايا املر�أة ،فهم يتحدثون يف الربملان والف�ضائيات عن �ضرورة
م�شاركة امل��ر�أة بالعمل ال�سيا�سي ،لكنهم يف اخلفاء ي�صرون على تر�سيخ
تعليمات وقوانني ت�ؤمن بعدم الت�ساوي بني الرجل وامل��ر�أة فيزيولوجيا �أو
عقليا ،وه��م جميعا ي��ؤي��دون مبد�أ ال��زواج املبكر للفتاة وهيم يعرتفون يف
جل�ساتهم احلميمية� ،صراحة �أن الرجال قوامون على الن�ساء وهم �أ�صحاب
احلق القيادي يف الأ�سرة.
�سيقول البع�ض من حق �سيا�سيينا �أن ي�شعروا بالفرحة الكبرية بعد طول
انتظار و�شوق للمن�صب ومنافعه ،احد الأ�صدقاء قال يل ذات يوم �أن��ت هل
�شاهدت اجلل�سة االوىل لأول برملان عام 2005؟ وهل انتبهت جيد ًا رمبا مل
تنتبه للحظة التي جل�س فيها النواب على كرا�سيهم؟ كان م�شهد ًا الكل يريد فيه
ان يت�أكد انه اليحلم وان املقعد موجود ..يريدون ان يت�أكدوا انهم ام�سكوا
ب�صوجلان ال�سلطة اخريا� ..صاحبي الذي يروي حلظات فرح النواب مل ين�س
ان يذكرين بان اول �شروط ال�سلطة عند �سيا�سيينا هو امل��ال وامل��ر�أة ،فهما
االثنان فقط من ي�شبع غرائزهم وي�سكن جوعهم اىل املن�صب وال�سلطة.
منذ �أن و�ضع �أول د�ستور عراقي عام � 1925أدرك امل�شرعون العراقيون مكانة
امل��ر�أة يف املجتمع من خالل قراءتهم لتاريخ امل��ر�أة ون�ضالها وما هو الدور
الفاعل الذي ميكن �أن تقوم به ،فيما اقر د�ستور  2005ما اقره د�ستور عام
 1958من حق امل��ر�أة يف امل�شاركة العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية ،لكن
ال�سا�سة م�صرون على ان يهدروا حقوق الن�ساء ،فالمكان لهن اال يف خانة
"الزوجة الرابعة " ،فاملهم بالن�سبة لهم ان تعود املر�أة لت�صبح مواطنة من
الدرجة الثانية.
يف كل دول العامل تكون وظيفة ال�سيا�سي هي �إدارة �ش�ؤون البالد على نحو
يجعل النا�س �أكرث �أمنا و�سعادة و�إميانا بامل�ستقبل� ،إال يف العراق حيث ي�شيع
�سا�ستنا ثقافة التخلف والرجعية ،م�ستخدمني فزاعة االخ�لاق واخلرافات.
خطاب ال يختلف عن اخلطاب الذي كان " قائد احلملة االميانية " ي�صدع به
ر�ؤو�سنا كل يوم ،يتحدثون عن امل�ساواة فيما هم �أول من ين�شر مبد�أ التميز
والتفرقة يف كل مكان ،يتحدثون عن القانون والعدالة وهم يحرقون البالد
�صباح كل يوم ،مولعون باالجتار بق�ضايا النا�س ،وقد ا�ستثمروا يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة فو�ضى غياب القانون ف��ازده��رت جتارتهم و�سط ح�شد مهول من
الكلمات الزائفة.
�سيا�سيون وجدوا يف ال�سلطة �ضالتهم المتطاء �شعوبهم و�صرفهم عن ق�ضاياهم
احلقيقية ،فح�شدوا للقتال يف منازلة �سيطلق عليها التاريخ ا�سم " ام املنافع".
ماذا يعني تلهف نوابنا وم�س�ؤولينا على الزواج من امراة ثانية؟ يعني �أنها
بروفة يجرب فيها كل �سيا�سي الدور الذي كان يلعبه جنوم حا�شية �صدام،
من �سيكون عبد حمود؟ ومن �سيلعب دور وطبان وعلي ح�سن املجيد؟ ومن
�سي�ستن�سخ جتربة عدي؟.

في ذكرى رحيله الخام�سة ع�شرة

بي��ت

ي�ستذك��ر من�ير ب�ش�ير "زري��اب الق��رن الع�شري��ن"

�أحيا بيت المدى للثقافة والفنون في �شارع المتنبي ام�س الجمعة الذكرى الخام�سة ع�شرة لرحيل المو�سيقار منير ب�شير ،وا�شار مقدم
الفعالية الباحث دريد الخفاجي الى ان المو�سيقار منير ب�شير ت�صدر الحركة المو�سيقية في العراق ل�سنوات طويلة وكانت هذه ال�سنوات
ملأى بالمنجزات والت�أ�سي�س لقاعدة تحمل الحركة المو�سيقية المعا�صرة في العراق ،وا�ضاف :الحركة المو�سيقية االكاديمية في العراق
كانت قد بد�أت في مطلع القرن الع�شرين بت�أ�سي�س �أول معهد للمو�سيقى من نوعه في المنطقة بال�شرق الأو�سط وهو معهد بغداد للمو�سيقى
وكان لرواد المو�سيقى العراقية االكاديمية ومنهم حنا بطر�س و�أكرم ر�ؤوف الدور الكبير في المناداة والمنا�شدة لت�أ�سي�س معهد لتدري�س
المو�سيقى في العراق وقد اثمر ذلك بتكليف وزارة المعارف العراقية  1936المو�سيقار ال�شريف محي الدين حيدر بو�ضع الأ�س�س الأولى
لت�أ�سي�س هذا المعهد وتحول فيما بعد الى معهد الفنون الجميلة بعد ا�ضافة بقية االق�سام اليه ،منير ب�شير ثمرة من ثمرات هذا المعهد.

 متابعة  /نورا خالد  ..ت�صوير /محمود ر�ؤوف
هيثم �شعوبي :و�ضع ال�شرارة
االوىل للثقافة املو�سيقية
ب �ع��ده��ا حت���دث امل � � ��ؤرخ وال �ب��اح��ث يف
ال�تراث العراقي الدكتور هيثم �شعوبي
عن ملحات من حياة الراحل واجنازاته
يف جمال املو�سيقى اذ قال :تعرفت على
منري ب�شري عن قرب عام  ،1973عندما
كنت طالب ًا يف املرحلة الأوىل يف معهد
الدرا�سات النغمية العراقي ،وا�ستطاع
ال�ف�ن��ان م�ن�ير ب�شري م��ن خ�ل�ال تر�ؤ�سه
لدائرة الفنون املو�سيقية ان يحقق الكثري
من االجن��ازات للمو�سيقيني واملو�سيقى
العراقية خا�صة بعد ان تو�سعت هذه
الدائرة و�أ�صبحت فيما بعد دائرة الفنون
املو�سيقية ال �ت��ي الت���زال م��وج��ودة يف
ت�شكيالت وزارة الثقافة احلالية.
و�أ�� �ض ��اف � �ش �ع��وب��ي� :أول خ �ط��وة من
اخل�ط��وات االجن ��ازات التي ق��ام بها يف

دريد اخلفاجي

حممد لقمان

ه��ذه ال��دائ��رة وه��ي و��ض��ع ن�شرة با�سم
ن�شرة القيثارة املتخ�ص�صة يف الثقافة
امل��و� �س �ي �ق �ي��ة ،حت��ت��وي ع �ل��ى الأخ� �ب ��ار
امل��و��س�ي�ق�ي��ة وك ��ل الأم� ��ور ال �ت��ي تتعلق
باملو�سيقى والغناء وه��ي ت�شبه ن�شرة
ال�ترب�ي��ة املو�سيقية م��ن م�صر وغريها
من البلدان ،وهي م�س�ألة �أخبار وال تزال
اعدادها االوىل ت�شكل البذرة اال�سا�سية
للثقافة املو�سيقية لكل متتبع ومعني
بدرا�سة املو�سيقى ،هذه الن�شرة حتولت
فيما بعد اىل جملة القيثارة التي تر�أ�سها
الفنان الراحل منري ب�شري.
وت��اب��ع �شعوبي :الغى منري ب�شري �آلة
الكمان يف معهد الدرا�سات النغمية كونه
م�ع�ه��د ًا متخ�ص�ص ًا يف درا� �س��ة ال�ت�راث
العراقي للجوزة وال�سنطور فيجب ان
نعنى ب�ه��ات�ين الآل �ت�ين التقليديتني يف
درا� �س��ة امل �ق��ام وك��ذل��ك رف��ع �آل ��ة البيانو
م��ن معهد ال��درا� �س��ات النغمية ،ا�ضافة
اىل ذل��ك �أدخ���ل يف م��در��س��ة املو�سيقى
والباليه الآالت ال�شرقية بعد ان كانت
املدر�سة مقت�صرة على الآالت الغربية
وجلب خ�براء ملعهد الدرا�سات النغمية
من �أذربيجان ومن بلغاريا منهم اخلبري
املا�س وحممودوف.
وا�شار �شعوبي اىل ان الفنان منري ب�شري
ا�ستطاع ان ي�ؤ�س�س فرقة للرتاث العراقي
وي �ك��ون ��س�ف�ير ًا ل�ل�ب�لاد الأورب� �ي ��ة ،هذه
الفرقة �سميت بفرقة (اجلالغي) البغدادي
امل�ؤلفة من الراحل �شعوبي ابراهيم على
�آلة اجلوزة وعبد الله علي على ال�سنطور

هيثم �شعوبي

و�سامي عبد الأحد وعلي االم��ام .والتي
ج�سدت الفن العراقي الرتاثي وجابت
ك��ل دول ال �ع��امل .ت��ويف منري ب�شري يف
 1997/9/27وك��ان��ت وف��ات��ه خ�سارة
كبرية للعراق والفن املو�سيقي.
حممد لقمان :حياة حافلة
بالعطاء
م��دي��ر امل��رك��ز ال ��دويل ل��درا� �س��ات املركز
املو�سيقي التقليدية حممد لقمان بني ان
الراحل منري ب�شري �شخ�صية ا�ستثنائية
منذ ان كان طف ًال ،فمنذ ان كان عمره �ست
�سنوات وهو يعزف يف مدار�س املو�صل،
وق��ال  :راف�ق��ت الفنان منري ب�شري منذ
ع��ام  1973حتى اح��ال�ت��ه على التقاعد
 ،1994كنت اعمل �ضمن ت�شكيلة الدائرة
يف جملة القيثارة م�صمما وم�صورا،
وا�ستعر�ض لقمان بع�ض ًا من اجنازات
ال��راح��ل ق��ائ�ل ًا� :أ��س����س ور� �ش��ة �صناعة
الآالت املو�سيقية التي �أجنزت العديد من
الآالت املو�سيقية بكافة الأحجام ملدر�سة
املو�سيقى والباليه وامل�ؤ�س�سات الفنية

االخ��رى ا�ضافة اىل ت�صديرها والتبادل
ال�ث�ق��ايف ب�ين ب �ل��دان ال �ع��امل ،كما �أ�س�س
مركز دار اال�سالم لرتبية املو�سيقيني و
بيوت املو�سيقى لكل الأعمار �ضمن حيز
حم��دد كتجربة لأن تكون املو�سيقى يف
حياة النا�س ،وبالفعل ان�ضم اىل هذه
البيوتات العديد م��ن ال�شخ�صيات من
ك�لا اجلن�سني وح�ت��ى الأط �ف��ال ،وكانت
نتائجه مثمرة كما ان منري ب�شري �أ�س�س
اىل بيوت املقام العراقي يف املحافظات
والغناء الريفي.
وت ��اب ��ع :م�ن�ير ب���ش�ير ا ��س�ت�ط��اع ومنذ
عام  1974اقامة امل��ؤمت��رات املو�سيقية
ال��دول��ي��ة وامل��ه��رج��ان��ات ال �ت��ي ترافق
امل���ؤمت��رات ،وال �ت��ي �أع �ط��ت ث�م��اره��ا من
خالل البحوث والدرا�سات التي تتناول
مقارنة بني املو�سيقى العراقية ومو�سيقى
الدول الأخرى.
وب�ين لقمان امل��راك��ز التي تقلدها منري
ب�شري اذ قال:
ح�صل الراحل على املراكز التالية:
-الأمني العام للمجمع العربي للمو�سيقى،

فرقة منري ب�شري تقدم معزوفاتها
جامعة الدول العربية
ـ نائب رئي�س املجل�س الدويل للمو�سيقى
/اليوني�سكو/
ـ مدير يف اللجنة ال��دول�ي��ة يف الرتبية
املو�سيقية
ـ ع�ضو يف اللجنة التنفيذية للمجل�س
ال��دويل للمو�سيقى ،وق��د منح ع�ضوية
ال�شرف يف اللجنة املذكورة مدى احلياة
وع�ضو ��ش��رف دائ ��م يف اللجنة العليا
للمو�سيقى يف م�صر ،وبالإ�ضافة �إىل
رئ��ا��س��ة حت��ري��ر ع��دة جم�ل ّ�ات مو�سيقية

معر�ض لل�صور الفوتغرافية عن الراحل

متخ�ص�صة �أهمها :جملة قيثارة باللغتني
االنكليزية والآ�شورية ،جم ّلة املو�سيقى
العربية ،جملة املو�سيقى.
ومنح الأو�سمة التالية:
 و�سام الثقافة بدرجة القائد من فرن�ساو��س��ام اال�ستحقاق امل��دين من الدرجةالأوىل من ملك �أ�سبانيا خوان كارلو�س
 و��ش��اح زم�ي��ل اجلامعة موري�سيا يف�أ�سبانيا
 و�سام الثقافة و الفنون من بولونيا و�سام اال�ستقالل الأردين و�سام الثقافة من الدرجة الأوىل منكوبا
 و�سام كوماندور مع �شهادة (دكتوراه)فخرية من احلكومة االيطالية
كما نال الكثري من اجلوائز العاملية منها:
 جائزة �شارل ك��رو لأح�سن �أ�سطوانةمو�سيقية من فرن�سا
 جائزة د�سك �أكادميي من فرن�سا ��ش�ه��ادة �سفري م��ن جمعية ال�صداقةالعراقية الأ�سبانية
وح�صل على امليداليات الذهبية التالية:
امليدالية الذهبية لبيكا�سو ميدالية �شوبان من بولونيا ميدالية لي�ست فران�س من هنغاريا ميدالية بيال بارتوك من هنغارياميدالية فيال لوبو�سمن الربازيلـ م�ي��دال�ي��ة ت�شايكوف�سكي م��ن االحت��اد
ال�سوفييتي
ومنح مفتاح مدينة يوكوهاما
وحا�ضر يف جامعات
ـ جنيف� ،أك�سفورد
ـ هامبورغ

ـ كوبنهاغن
ـ املعهد العايل للمو�سيقى يف دم�شق
ويف نهاية حديثه ا�شار لقمان اىل تاريخ
ت�شرتك فيه ح��وادث وهو تاريخ 9/27
منها وفاة الراحل ال�شريف حمي الدين
ح �ي��در يف  1967/8/27ويف نف�س
التاريخ من عام  1977وفاة الفنان جميل
ب�شري ،ويف عام  2007من نف�س التاريخ
وفاة الفنان �سلمان �شكر.
�سامي ن�سيم :فنان عاملي
املو�سيقي �سامي ن�سيم اك��د م��ن خالل
حديثه ان املو�سيقار منري ب�شري لي�س
علم ًا عراقي ًا فح�سب ،بل هو علم عاملي
وه��و الوحيد ال��ذي و�صل اىل العاملية
وا�سطواناته يف كل العامل .ودعا ن�سيم
امل�ؤ�س�سات الثقافية والفنية اىل ا�ستذكار
الرموز العراقية .
وعزفت فرقة منري ب�شري بقيادة املو�سيقي
�سامي ن�سيم عدة مقطوعات منها..
حكاية ع��ود وه��ي مقطوعة م��ن ت�أليف
املو�سيقي �سامي ن�سيم وهي مهداة اىل
روح منري ب�شري ومقطوعة الع�صفور
الطائر ملنري ب�شري  ،وحوار بني روحني
جميل ب�شري و�شقيقه منري ب�شري.والتي
ق��ال عنها ن�سيم ان�ه��ا ح��وار �شيق بني
ا�سلوبي الراحلني فقد متيز ا�سلوب منري
باالرجتال بينما جميل يتميز با�سلوب
�آخ��ر فيه م��ن ال��رق��ة وال�ع��ذوب��ة العراقية
ال�ك�ث�ير  .وع �ل��ى ه��ام����ش الفعالية اقيم
معر�ض فوتوغرايف من ت�صوير حممد
لقمان تناول فيه �صور الراحل يف مراحل
حياته مم�سكا بالعود رفيقه احلميم.

