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نائبه مل يعلم �شيئ ًا عن القرار ..والأحرار� :سقوط �آخر ح�صن م�ستقل

ً
وكالة
�إقالة �سنان ال�شبيبي وتكليف تركي
 بغداد /املدى
ق��ال نائب حمافظ البنك امل��رك��زي مظهر حممد �صالح انه
فوجئ بقرار جمل�س ال��وزراء القا�ضي ب�إقالة حمافظ البنك
�سنان ال�شبيبي ،وقال يف ت�صريح للمدى "ال تعليق لديّ على
القرار لأين ال �أعرف حيثياته و�أ�سبابه حتى الآن ،لكنْ كان
من املقرر لل�شبيبي �أن يعود �إىل بغداد هذه الأيام" ،م�ؤكد ًا �أن
"مثل هذه القرارات ذات ح�سا�سية فائقة جتاه الو�ضع املايل
يف البالد وحتتاج �إىل مزيد من الرتوي".
جاء ذلك يف تعليقه على قرار جمل�س الوزراء �إقالة حمافظ
البنك املركزي وتعيني �أحد املقربني من رئي�س الوزراء نوري
املالكي.

وكان امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س احلكومة علي املو�سوي
�أع �ل��ن �أم ����س �أن "جمل�س ال � ��وزراء � �ص��وت خ�ل�ال جل�سته
االع�ت�ي��ادي��ة ال�ت��ي ع�ق��دت� ،أم ����س ،على �إق��ال��ة حم��اف��ظ البنك
املركزي �سنان ال�شبيبي من من�صبه وتكليف رئي�س ديوان
الرقابة املالية عبد البا�سط تركي بتويل من�صبه بالوكالة".
و�أ�ضاف املو�سوي �أن "تكليف تركي �ساري املفعول حتى
�إ�شعار �آخر" .بينما انتقدت كتلة االحرار النيابية ،التابعة
للتيار ال�صدري واملن�ضوية يف التحالف الوطني  ،ا�ستهداف
احلكومة للبنك املركزي وقال القيادي يف كتلة االحرار� ،أمري
الكناين ،ان "حمافظ البنك املركزي �سنان ال�شبيبي �شخ�صية
وطنية ومهنية ويتمتع بالنزاهة ،لكن هناك حماوالت يراد
منها ال�سيطرة على الهيئات امل�ستقلة ،وك��ان �آخ��ر معقل

�صمد �أمام نفوذ احلكومة هو البنك ،وللأ�سف ال�شديد �سقط
بيدها" ،على حد قوله.
و�أ� �ض��اف الكناين لـ"�أين" ان��ه "يف ح��ال تقدمي مر�شحني
لإدارة البنك ،فمن امل�ؤكد �أنهم �سيكونون من ائتالف دولة
القانون".
ونقلت عدد من و�سائل الإع�لام ،الأح��د املا�ضي عن م�صادر
رقابية �أن الق�ضاء �أ�صدر مذكرة اعتقال بحق حمافظ البنك
�سنان ال�شبيبي بتهم ف�ساد ،م�شرية �إىل �أن ال�شبيبي هرب
خارج البالد بعد �صدور املذكرة ،فيما نفى البنك تلك الأنباء،
م�ؤكد ًا �أن املحافظ ي�شارك حالي ًا يف م�ؤمتر �سنوي بطوكيو
وكان من املقرر �أن يعود �إىل بغداد يوم االثنني املا�ضي.
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يف درا�سة ميدانية �أعدتها هيئة النزاهة

املواطنون ال يثقون بال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية
 بغداد� /أميمة ال�شمري
�أع �ل��ن م��رك��ز امل�ع�ل��وم��ة للبحث والتطوير
يف هيئة ال�ن��زاه��ة نتائج ا�ستطالع حالة
الدميقراطية واملجتمع امل��دين يف البالد
والذي �شارك فيه � 2403أ�شخا�ص ميثلون
نخبة من املجتمع.
جمع هذه البيانات  36باحثا ميدانيا ،با�شر
بعدها فريق من الباحثني والإداريني ب�إدخال
النتائج على برنامج التحليل الإح�صائي
( )spssوب ��إ� �ش��راف نخبة م��ن الأ�ساتذة
اجلامعيني املخت�صني بهذا ال�ش�أن.
ج��رت اال��س�ت�ب�ي��ان��ات يف ع�شر حمافظات

هي بغداد� ،أرب�ي��ل� ،صالح الدين ،الأنبار،
بابل ،النجف ،الديوانية ،مي�سان ،ذي قار،
والب�صرة.
وت��رك��زت الأ� �س �ئ �ل��ة ع�ل��ى عملية التحول
ال��دمي �ق��راط��ي اجل��اري��ة يف ال �ب�لاد ،و�أه��م
امل�ؤ�س�سات امل�ساهمة فيها ،وناق�شت �أي�ضا
م��دى منو املجتمع امل��دين وفعاليته خالل
عملية التحول الدميقراطي.
وج� ��اءت ن�ت��ائ��ج اال��س�ت�ب�ي��ان م�ت�ب��اي�ن��ة� ،إذ
يعتقد  % 7،58م��ن امل�شاركني �إن النظام
ال�سيا�سي ال ي�شهد حت��وال دميقراطيا �أو
ي�شهد بدرجة قليلة ،يف حني يعتقد % 8،57
�أن الت�شريعات الربملانية غري معززة لعملية

ال�ت�ح��ول ال��دمي�ق��راط��ي �أو م �ع��ززة بدرجة
قليلة .ويعتقد  % 7،50من امل�شاركني �أن
منظمات املجتمع املدين مل ت�أخذ دورها يف
عملية التحول الدميقراطي �أو بدرجة قليلة.
ويعتقد � %56أن الأحزاب مل ت�أخذ دورها يف
عملية التحول الدميقراطي �أو �أخذت بدرجة
قليلة.
ويعتقد � %62أن ح��ري��ة ال�ف�ك��ر م�ضمونة
بدرجة متو�سطة �أو قليلة ،ويعتقد � %61أن
مبد�أ امل�ساواة يف حقوق املواطنني بغ�ض
النظر عن االنتماء الديني املطبق �أو غري
مطبق بدرجة قليلة.
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جلنة اخلدمات :دولة القانون
يعرقل "االت�صاالت واملعلوماتية"
 بغداد /حممد �صباح
ق��ال��ت جلنة الإع �م��ار واخلدمات
ال �ن �ي��اب �ي��ة� ،إن ائ� �ت�ل�اف دول���ة
ال �ق��ان��ون ال ��ذي ي�ت��زع�م��ه رئي�س
ال� ��وزراء ن ��وري امل��ال�ك��ي يعرقل
الت�صويت على قانون االت�صاالت
واملعلوماتية ،وك�شفت يف الوقت
ذاته عن وجود مقرتحات لت�سوية
ج �م �ي��ع اخل�ل��اف� ��ات ح � ��ول ه ��ذا
القانون.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا� ،أع �ل �ن��ت القائمة
العراقية حتفظها على املادة ()11
م��ن ق��ان��ون االت �� �ص��االت ال �ت��ي ال
ت�سمح ل�شركات القطاع اخلا�ص
او امل �خ �ت �ل��ط ب ��ام� �ت�ل�اك البنى
التحتية.
واك��دت فيان دخيل رئي�س جلنة
الإع�م��ار واخل��دم��ات النيابية يف
ت���ص��ري��ح ل�ل�م��دى "�أن التحالف
ال��ك��رد���س��ت��اين ل ��دي ��ه حتفظات

ع�ل��ى �إق� ��رار ق��ان��ون االت�صاالت
واملعلوماتية ب�سبب منع م�ساهمة
� �ش��رك��ات ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص من
اال�ستثمار بقطاع االت�صاالت".
و�أ� � �ش� ��ارت �إىل �أن "االئتالف
ال��وط �ن��ي وال �ق��ائ �م��ة العراقية
والتحالف الكرد�ستاين يطالبون
ب � �� � �ض� ��رورة �إدخ�� � � ��ال ���ش��رك��ات
ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص باال�ستثمار
يف االت�صاالت" ،الف �ت��ة اىل ان
"ائتالف دول� ��ة ال �ق��ان��ون يقف
بال�ضد من توجه هذه الكتل التي
تريد تعديل هذه الفقرة".
ورج �ح��ت دخ �ي��ل ت��و��ص��ل الكتل
ال�سيا�سية يف الأيام القليلة املقبلة
�إىل حلول �أ�سمتها بالو�سطية من
�أجل مترير هذا القانون احليوي
والكبري بعد عطلة عيد الأ�ضحى
مبا�شرة.
ب��دوره��ا� ،أك��دت وح��دة اجلميلي
ال �ن��ائ �ب��ة ع��ن ال �ق��ائ �م��ة العراقية

"�أن الكتل ال�سيا�سية �شبه متفقة
ع�ل��ى �إق� ��رار ق��ان��ون االت�صاالت
واملعلوماتية ماعدا وجود بع�ض
ال �ن �ق��اط اخل�لاف �ي��ة ال �ت��ي ميكن
التو�صل �إىل حلول لها يف اقرب
وقت" ،الفتة �إىل وجود مقرتحات
لت�سوية جميع اخل�لاف��ات حول
هذا القانون.
وق ��ال ��ت اجل �م �ي �ل��ي يف ل �ق��اء مع
"املدى" �إن م��ن اب ��رز النقاط
اخل�لاف�ي��ة ال �ت��ي ت��واج��ه ت�شريع
ه��ذا ال�ق��ان��ون ،امل��ادة ( )11التي
عليها اع�ترا��ض��ات م��ن التحالف
الكرد�ستاين ،والقائمة العراقية،
واالئ�ت�لاف الوطني ،منوهة اىل
ان جل �ن��ة االع� �م ��ار واخل ��دم ��ات
ق��دم��ت ع���دة م �ق�ترح��ات ت�سمح
ل�شركات القطاع اخلا�ص التملك
وف� ��ق �� �ش ��روط ت���ض�ع�ه��ا وزارة
االت�صاالت".
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ال�ساعدي� :سيا�سة احلكومة حمقاء وال�سالح
الت�شيكي يعود للحرب الباردة
 بغداد /املدى
و�صف ع�ضو يف جلنة النزاهة يف جمل�س النواب،
ام�س الثالثاء� ،سيا�سة احلكومة احلالية بـ"احلمقاء"
وال تختلف عن �سيا�سات النظام ال�سابق ،م�شري ًا اىل
ان �صفقة ال�سالح مع دولة الت�شيك "فا�شلة" تعود اىل
زمن احلرب الباردة.
وقال �صباح ال�ساعدي يف م�ؤمتر �صحفي ح�ضرته
"املدى " ان "ال�سيا�سيني احلاليني ي�صفون �سيا�سات
النظام ال�سابق باحلمقاء ولكن �سيا�ستهم ال تختلف
عن ذلك النظام" .وا�ضاف "�صحيح ان النظام ال�سابق
ا�ستغل املال العام يف حماقاته ولكن ما يح�صل اليوم
مل يختلف عن االم�س" .واو�ضح ان "من حماقات

االنفاق الآن �صرفت  102مليار دوالر من ميزانية
 2012ومل يتحقق �شيئ ًا على ار�ض الواقع".
وبني "منذ ت�أ�سي�س الدولة العراقية عام  1921اىل
ع��ام  2003مل تتجاوز ميزانية ال�ع��راق  24مليار
دوالر ح�سب ما ي�ؤكده املخت�صون يف االقت�صاد".
وتابع "يف الوقت الذي كانت املوازنة اال�ستثمارية
منذ  2006اىل  170 2012مليار دوالر مل يتحقق
�شيئ َا يف واق��ع اخلدمات واالعمار ،وكانت الـ170
مليار دوالر نقد ًا ولي�ست بالدفع االجل".
وبخ�صو�ص �صفقة ال�سالح التي ابرمتها احلكومة
م��ع دول ��ة الت�شيك ق��ال ال�ن��ائ��ب يف جل�ن��ة النزاهة
ان "ال�صفقة فا�شلة الن�ه��ا ت�ع��ود اىل زم��ن احلرب
الباردة".

الكرد�ستاين :على املالكي توفري اخلدمات بدل قرع طبول احلرب
 بغداد� /إياد التميمي
دعا التحالف الكرد�ستاين ،رئي�س الوزراء
ن ��وري امل��ال �ك��ي �إىل ت��وف�ير اخل��دم��ات بدل
ت�سليح اجلي�ش ون�شره على مناطق و�صفها
بامللتهبة ،م�ؤكد ًا ان �سيا�سة املالكي متثل قرع ًا
لطبول احلرب �ض ّد �إقليم كرد�ستان علن ًا ،بعد
�أن كان يعمل �ضد الإقليم �سر ًا.
و�أ�ضاف ع�ضو التحالف الكرد�ستاين فرهاد
االت��رو� �ش��ي �أن حتالفه و�إق�ل�ي��م كرد�ستان،
لي�سا �ضد تقوية اجلي�ش ملواجهة الأخطار
اخلارجية ،لكننا نرف�ض �أن يكون اجلي�ش
لإب� ��ادة ��ش�ع��ب� ،أو ع�ل��ى ح���س��اب اخلدمات،

م�شريا �إىل �أن �أكرث املحافظات التي بحاجة
�إىل توفري امن لها هي بغداد.
واعترب الأترو�شي �أن دور الأمم املتحدة يف
انتخابات كركوك ،معنوي ولي�س �سيا�سيا،
عاد ًا زيارات بعثة االمم املتحدة اىل كركوك
ايجابية  ،وممكن ان ت�ساهم يف حل ال�صراع
على تلك املحافظة.
وقال االترو�شي "�إن ما ت�سعى اليه احلكومة
االحت��ادي��ة م��ن خ�لال انت�شار اجلي�ش على
املناطق احل��دودي��ة ملحافظة كركوك ،عبارة
عن ر�سائل �سلبية" .
واك��د االترو�شي وج��ود ق��وات ب�آليات ثقيلة
تنت�شر يف حمافظة ك��رك��وك" ،ال نعلم ماذا

يريد القائد العام للقوات امل�سلحة بن�شر تلك
القوات" ،م�شريا اىل ان فوهات املدفعيات
والدبابات تتجه نحو الإقليم.
م��ن جانبه �أك��د ع�ضو جلنة الأم��ن والدفاع
النيابية النائب عبا�س البياتي �إن "ال�سجال
حول كركوك هو �سجال �سيا�سي ،و�إال ف�أن
حمافظة ك��رك��وك م��ن الناحية الد�ستورية،
�أمني ًا و�إداري ًا ومالي ًا تتبع ال�سلطة االحتادية،
وم��ن ح��ق ال�سلطة االحت��ادي��ة وبالتعاون
مع ال�سلطة املحلية يف كركوك �أن متار�س
ك��اف��ة حقوقها يف ح��ل ك��اف��ة الإ� �ش �ك��االت يف
املحافظة".
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ملاذا ال�شبيبي؟
برغم �إقالته بطريقة م�شينة ال تليق بحكومة حترتم نف�سها ،ال ينتابني
�أدن��ى �شعور باخلوف على و�ضع حمافظ البنك املركزي الدكتور
�سنان ال�شبيبي وال على م�ستقبله �أو �سمعته املهنية والوطنية ،فلديّ
الثقة املطلقة ب�أنه يف �أمان يف مقابل االتهامات بالف�ساد املوجهة اليه
والتي بلغت حد �إ�صدار مذكرة بالقب�ض عليه وتنحيته فيما هو مي ّثل
البالد يف م�ؤمتر دويل يف اليابان.
�أقول هذا لأنني مدرك متام ًا وعلى قناعة كاملة ب�أن ثمة خطة جهنمية
وراء احلملة على واحد من �أرفع الكفاءات الوطنية و�أكرثها نزاهة.
و�أقول هذا لأنني واع جد ًا ملجريات الزمن الأغرب الذي نعي�شه الآن
يف ظل نظام �سيا�سي ال ميكن اال �أن يكون على ع��داوة قاتلة مع
ال�شبيبي و�أمثاله من الكفاءات الوطنية النزيهة.
نظامنا ال�سيا�سي يقوم على املحا�ص�صة والتوافق ،والذين يتولون
ال�سلطة فيه ج��ا�ؤوا اىل كرا�سي احلكم ب�أن�صاف �شهادات ،وكثري
منهم ب�شهادات ووثائق م��زورة ،وب�أرباع كفاءات و�أع�شار خربات
 ..وب��أج��زاء الأع�شار من الوطنية .وحكام من ه��ذا النوع ترتعد
فرائ�صهم ويجافيهم النوم بوجود �شخ�صيات من منط ال�شبيبي يف
منا�صب قيادية.
ال �أخ�شى على �سنان ال�شبيبي ،لكنني مرتعد خ��وف� ًا على �شبيبة
ال� �ع ��راق ،م��ن طلبة اجل��ام �ع��ة وامل ��دار� ��س واخل��ري �ج�ين العاطلني
واملحظوظني الذين وجدوا �أخري ًا فر�ص عمل � ..أخاف عليهم و�أنا
�أت�صورهم يزدادون احباط ًا ويت�ضاعفون ي�أ�س ًا من م�ستقبل بالدهم
الذي هو م�ستقبلهم مع نظام ال يتورع عن البط�ش بكفاءات البالد
املعوّ ل عليها يف �إعادة الإعمار .فق�صة �سنان ال�شبيبي هي ق�صة �آالف
الكفاءات واخل�برات الوطنية املنبوذة يف دولتنا ل�صالح عدميي
العلم واملعرفة من املزورين وال�س ّراق ممن جاءت بهم املحا�ص�صات
الطائفية والتوافقات احلزبية وال�شخ�صية ،ف��زادوا خ��راب البالد
املوروث عن نظام �صدام خراب ًا يبدو كما لو ال فكاك منه.
ال خوف على �سمعة �سنان ال�شبيبي ،فحملة الت�شهري التي تعر�ض
لها قبل �إقالته كانت غايتها ال�ضغط عليه ليرتك من�صبه للحرامية
الكبار.
ال�شبيبي م�ستهدف منذ زمن يف �إطار حملة حكومية �شاملة لإحلاق
الهيئات وامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة باحلكومة كيما ت�صبح �أدوات يف
�أيديها والقائمني عليها و�سراق املال العام الذين ال يعدمون الو�سائل
لت�أمني ما يريدون وحماية �أنف�سهم و�ضمان اال�ستمرار يف نهبهم،
ومن هذه الو�سائل ازاحة �شرفاء البالد من منا�صبهم وو�ضعها يف
�أيدي �شركائهم يف "احلرمنة".
احلملة غري الأخالقية على �سنان ال�شبيبي بد�أت قبل ثالث �سنوات
بعدما �سعى لإقالة �أربعة من امل�س�ؤولني يف البنك متورطني بعمليات
ف�ساد على �صلة وثيقة ب�آلهة ال�سلطة .وقوبل ذلك امل�سعى ب�إ�صدار
مذكرة �إلقاء قب�ض غري م�سببة �ألغيت بتدخالت من رئا�سة اجلمهورية
وبعثة الأمم املتحدة وبع�ض قادة الكتل ال�سيا�سية ورئي�س جمل�س
الق�ضاء االعلى الذي مل يُخطره �أحد ب�أمر املذكرة!
وجت��ددت احلملة منذ �سنتني بعدما رف�ض ال�شبيبي طلب ًا ب�إقرا�ض
احلكومة مبلغ  5مليارات دوالر بدعوى اكمال موازنة � ،2011إذ كان
ر�أيه �أن ال مربر للقر�ض الذي �سي�ضر ب�سمعة البنك و�أدائه ،داعي ًا يف
املقابل �إىل ا�ستخدام الفائ�ض يف املوازنات ال�سابقة لتكملة املوازنة،
وهو فائ�ض مقدر مبا يزيد عن مبلغ القر�ض املطلوب.
وقد ثبت ان ال�شبيبي كان على حق ،فاحلكومة مل ت�ستطع حتى �إنفاق
الفائ�ض من املوازنات ال�سابقة ومن موازنة  2011نف�سها.
الذين تركوا وزراء التجارة والدفاع ال�سابقني وع�شرات �سواهم من
كبار احلرامية يفرون باجلمل مبا حمل �أطاحوا ال�شبيبي لتخلو لهم
�ساحة البنك املركزي التي يعدها حرامية املال العام بوابة اجلنة.

�أك�������دت وج������ود م���ق�ت�رح���ات ل��ت�����س��وي��ة اخل��ل�اف

جلنة اخلدمات تتهم دولة القانون بعرقلة
الت�صويت على قانون االت�صاالت
اتهمت لجنة الإعمار والخدمات النيابية ،ائتالف دولة القانون بعرقلة الت�صويت على قانون االت�صاالت والمعلوماتية ،كا�شفة عن
وجود مقترحات لت�سوية جميع الخالفات حول هذا القانون.
في الوقت الذي نفى ائتالف دولة القانون تعطيله لأي قانون ،اكد انه لن ي�سمح لل�شركات االهلية بتملك قطاع االت�صاالت ،مبينا
ان هناك تخوفا من ال�شركات العراقية .من جانبها� ،أعلنت القائمة العراقية تحفظها على المادة ( )11من قانون االت�صاالت التي
ال ت�سمح ل�شركات القطاع الخا�ص او المختلط بامتالك البنى التحتية.
 بغداد/حممد �صباح
اتهمت لجنة الإعمار والخدمات
النيابية ،ائتالف دولة القانون
بعرقلة الت�صويت على قانون
االت�صاالت والمعلوماتية،
كا�شفة عن وجود مقترحات
لت�سوية جميع الخالفات حول
هذا القانون.
في الوقت الذي نفى ائتالف
دولة القانون تعطيله لأي
قانون ،اكد انه لن ي�سمح
لل�شركات االهلية بتملك قطاع
االت�صاالت ،مبينا ان هناك
تخوفا من ال�شركات العراقية.
من جانبها� ،أعلنت القائمة
العراقية تحفظها على المادة
( )11من قانون االت�صاالت
التي ال ت�سمح ل�شركات القطاع
الخا�ص او المختلط بامتالك
البنى التحتية.

احليوي والكبري بعد عطلة عيد اال�ضحى
مبا�شرة.
وين�ص البند الثالث ع�شر من امل��ادة ()1
اىل ان اذن ال�ترخ �ي ����ص مت�ن�ح��ه هيئة
االت �� �ص��االت اىل �شخ�ص مب��وج��ب عقد
ي�سمى (عقد الرتخي�ص) مقابل مبلغ معني
وفقا الحكام القانون لل�سماح له بان�شاء
وت�شغيل وادارة �شبكة ات�صاالت عامة او
خا�صة او يتم منح االذن لغر�ض ا�ستخدام
ت� ��رددات رادي��وي��ة او خ��دم��ات ال �ب��ث او
االر�سال الرمزي.
ب��دوره��ا ،اك��دت وح��دة اجلميلي النائبة
عن القائمة العراقية "ان الكتل ال�سيا�سية
�شبه متفقة على اق��رار قانون االت�صاالت
واملعلوماتية ماعدا وجود بع�ض النقاط
اخلالفية التي ميكن التو�صل اىل حلول
ل �ه��ا يف اق� ��رب وق� ��ت ،الف �ت��ة اىل وج��ود

ع�ل��ى احل �ك��وم��ة ،ك�م��ا ي��رى  % 5،36م��ن امل�شاركني
�أن جمل�س ال�ن��واب اليقوم ب��دوره يف التوا�صل مع
املواطنني.
وتوقع  %54منهم ان الق�ضاء غري م�ستقل او بدرجة
قليلة ،وتوقع  % 7،38ان م�ساهمة احلكومة يف عملية
التحول الدميقراطي قليلة يف حني ر�أى  %1،23انها
التقوم ب�أي دور يف هذه العملية او انها تقوم بدرجة
قليلة.
ويعتقد  %35منهم ان االحزاب العلمانية هي القادرة
ع�ل��ى حتقيق ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،فيما ر�أى  %3،12ان
االحزاب الدينية هي القادرة.
واعتقد  %3،28من امل�شاركني عدم قدرة كليهما على
حتقيق الدميقراطية.
وت��وق��ع  % 1،48ان ال �ف��و� �ض��ى �ست�ستمر وتبقى
الدميقراطية دون تطبيق،فيما يرى � %3،30أن العراق
�سي�صبح �أكرث دميقراطية.
وي �ت��وق��ع % 8،40م��ن امل�شاركني ان و�سائل االعالم
املحلية تتحلى بامل�صداقية واملهنية يف نقل الأخبار
ولكن بدرجة قليلة ،يف حني يرى  % 3،12انها التتمتع
بذلك مطلقا.
و�إذا جمعت الن�سبتان �سيت�ضح ان هناك % 1،53

م�شرتيات الأ�سلحة من �أوروبا ال�شرقية تواجه االنتقادات
 ترجمة املدى

(�أي �أك�ث�ر م��ن ن�صف امل�ج�ت�م��ع) مم��ن ي�ع�ت�ق��دون ان
و�سائل الإعالم املحلية اما التتمتع اطالقا بامل�صداقية
والنزاهة يف نقل االخبار اوانها قليلة امل�صداقية.
 %22 ،4من امل�شاركني اليثقون بالقوات االمنية ،فيما
اف��اد  % 6،32انهم يثقون ولكن بدرجة قليلة ،و�إذا
جمعنا الن�سبتني جند ان  %55من املجتمع اليثقون
اط�لاق��ا ب��ال�ق��وات االم�ن�ي��ة او يثقون ب��درج��ة قليلة،
و %29من امل�شاركني لديهم ثقة متو�سطه بدور العبادة
بح�سب نتائج اال�ستبيان ،يف حني يرى  %22يثقون
بدرجة قليلة� ،أما  %4،18اليثقون مطلقا.
ويبني اال�ستبيان ان  % 4،33من امل�شاركني اليثقون
ب�شيوخ ووج �ه��اء الع�شائر ،يف ح�ين ه�ن��اك %6،21
يثقون ثقة قليلة ب�شيوخ الع�شائر.
�إذا جمعنا الن�سبتني ال�سابقتني �سنالحظ ان هناك %55
منهم يثق ب�شيوخ الع�شائر ثقة قليلة او اليثق مطلقا.
كانت ن�سبة االناث امل�شاركة  %31والذكور  %68وكان
كال اجلن�سني من امل�شاركني متنوعني يف التح�صيل
الدرا�سي ،ومت خالل اال�ستبيان تق�سيم امل�ستجيبني
ل��ه اىل ث�لاث ف�ئ��ات عمرية،الفئة الأوىل( 35_18
�سنة)،والثانية (�50_36سنة) ،والثالثة(80_51
�سنة).

احدى ال�سيطرات يف 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
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هاتف7177985 . 7178859 :

يف �صفقة الكابل ال�ضوئي ،وفيما اعترب �أن
رف�ض ال�صفقة جاء ب�سبب وجود خماوف
�أمنية من تدخل دول �إقليمية� ،أ�شار �إىل
�أن امللف رفع �إىل هيئة النزاهة و�سيتخذ
الق�ضاء �إج ��راءات �ضد ثالثة م�س�ؤولني
يف وزارة االت�صاالت ،من �ضمنهم الوزير
امل�ستقيل حممد ع�ل�اوي�،أن "هناك ثالثة
عرو�ض قدمت بهذا ال�ش�أن� ،أولها يربط
الب�صرة و�إي� ��ران وت��رك�ي��ا وك ��ان للدولة
ح�صة  %74و %26لل�شركة ،فيما يربط
العر�ض الثاين الب�صرة ب�سوريا وتركيا
وفيه ن�سبة مقاربة من العر�ض الأول"،
م ��ؤك��د ًا �أن "العر�ض ال ��ذي وق�ع��ت عليه
وزارة االت�صاالت مع �شركة نوروزتيل
�أعطى لل�شركات ن�سبة  %74وللحكومة
 ."%26وا�شارالعوادي اىل ان"التحالف
الكرد�ستاين ي�سعى اىل اطالق ال�شركات
اخلا�صة واال�ستثمار من اجل متلك البنى
التحتية العائدة اىل قطاع االت�صاالت،
م�شريا اىل ان ه�ن��اك جت��رب��ة �سيئة بعد
اب ��رام ع�ق��ود م��ع ��ش��رك��ات ع��راق�ي��ة ومنها
� �ش��رك��ة ن� ��وروز ال �ت��ي ع�ل�ي�ه��ا ال �ك �ث�ير من
ال�شبهات ومت��ت اح��ال��ة عقدها اىل هيئة
النزاهة ".
واكد العوادي "ان امل�شكلة حول تعديل
امل��ادة( )11مل حتل بعد وهناك مقرتحان
االول ع��دم ال���س�م��اح لل�شركات االهلية
بالتملك وال�ث��اين ي�سمح لها ،م�شريا ان
ال�ت�ح��ال��ف ال��وط �ن��ي وق���س��م م��ن القائمة
العراقية مع املقرتح االول".
وا�ستطرد بالقول "ان وزارة االت�صاالت
مع عدم ال�سماح لل�شركات االهلية بتملك
ال�ب�ن��ى التحتية ع ��دا وزي ��ر االت�صاالت
ال�سابق حممد ع�لاوي ،مبينا ان ال�سماح
ل�ه��ذه ال���ش��رك��ات بال�سيطرة ع�ل��ى البنى
التحتية يجعل ا�سرار الدولة عر�ضة اىل
امل�ؤامرات اخلارجية.
ه� ��ذا وق� ��د اك� � ��دت ال �ل �ج �ن��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
النيابية،ان قطاع االت���ص��االت حم�صور
بيد ال�سلطة التنفيذية ال ميكن الي �شخ�ص
او جهة ال�سيطرة عليه وفق ما ن�ص عليه
الد�ستور.

الربملان�( ..أر�شيف)

�أكرث من ن�صف املواطنني ال يثقون بالأجهزة الأمنية
�أعلن مركز املعلومة للبحث والتطوير نتائج ا�ستطالع
حالة الدميقراطية واملجتمع املدين يف البالد والذي
�شارك فيه � 2403شخ�صا ميثلون نخبة من املجتمع.
جمع هذه البيانات  36باحثا ميدانيا ،با�شر بعدها
فريق من الباحثني والإداري�ي�ن ب�إدخال النتائج على
برنامج التحليل االح�صائي ( )spssوبا�شراف نخبة
من الأ�ساتذة اجلامعيني املخت�صني بهذا ال�ش�أن.
ج��رت اال�ستبيانات يف ع�شر حمافظات ه��ي بغداد،
�أربيل� ،صالح الدين ،الأنبار ،بابل ،النجف ،الديوانية،
مي�سان ،ذي قار ،والب�صرة.
وت��رك��زت الأ�سئلة على عملية التحول الدميقراطي
اجلارية يف البالد ،و�أه��م امل�ؤ�س�سات امل�ساهمة فيها،
وناق�شت �أي�ضا م��دى منو املجتمع امل��دين وفعاليته
خالل عملية التحول الدميقراطي.
وج��اءت نتائج اال�ستبيان متباينة� ،إذ يعتقد 7،58
 %من امل�شاركني �إن النظام ال�سيا�سي الي�شهد حتوال
دميقراطيا او ي�شهد بدرجة قليلة ،يف حني يعتقد 8،57
 %ان الت�شريعات الربملانية غري معززة لعملية التحول
الدميقراطي �أو معززة بدرجة قليلة.
ويعتقد  % 7،50من امل�شاركني ان منظمات املجتمع
املدين مل ت�أخذ دورها يف عملية التحول الدميقراطي
�أو بدرجة قليلة.
ويعتقد � %56أن الأح��زاب مل تاخذ دوره��ا يف عملية
التحول الدميقراطي �أو اخذت بدرجة قليلة.
ويعتقد  %62ان حرية الفكر م�ضمونة بدرجة متو�سطة
او قليلة ،ويعتقد  %61ان مبد�أ امل�ساواة يف حقوق
املواطنني بغ�ض النظر عن االنتماء الديني املطبق �أو
غري مطبق بدرجة قليلة.
وي��رى  %60م��ن امل�شاركني �أن ال�ف��رد اليح�صل على
معاملة ع��ادل��ة يف دوائ��ر ال��دول��ة او يح�صل بدرجة
قليلة ،يف حني تبني �أن  %50منهم ال ي�ستطيعون انتقاد
�سيا�سات احلكومة عرب التظاهر واالعت�صام خوفا من
امل�ضايقة واالعتقال.
ويرى  %60ان جمل�س النواب مل يقم بدوره الرقابي

مقرتحات لت�سوية جميع اخلالفات حول
هذا القانون.
وقالت اجلميلي يف لقاء مع"املدى" ان من
ابرز النقاط اخلالفية التي تواجه ت�شريع
ه��ذا القانون ه��ي امل��ادة()11ال �ت��ي عليها
اع�ترا��ض��ات م��ن التحالف الكرد�ستاين،
والقائمة العراقية ،واالئتالف الوطني،
منوهة اىل ان جلنة االع�م��ار واخلدمات
ق��دم��ت ع��دة م�ق�ترح��ات ت�سمح ل�شركات
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ال�ت�م�ل��ك وف ��ق �شروط
ت�ضعها وزارة االت�صاالت".
وج ��اء يف امل � ��ادة( )11ث��ان�ي��ا م��ن قانون
االت� ��� �ص ��االت وامل �ع �ل��وم��ات �ي��ة "ال يجوز
ل�شركات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص او املختلط
ام��ت�ل�اك او ت���ش�غ�ي��ل او ادارة �شبكات
االت�صاالت ال�سلكية مثل االلياف ال�ضوئية
واية تقنيات اخرى ميكن ان مت�س �سالمة

االمن الوطني،واليجوز الي �شخ�ص ميلك
او ي�شغل او يدير �شبكة ات�صاالت خا�صة
تقدمي خدمة ات�صاالت عامة".
ومن جانبه ،بني ائتالف دولة القانون،انه
لن ي�سمح ل�شركات القطاع اخلا�ص بتملك
البنى التحتية لقطاع وزارة االت�صاالت،
منوها ان ذلك يحمي الدولة ومواطنيها
من اية جهة خارجية.
وبني النائب اح�سان العوادي يف حديث
مع"املدى"ان العراق يتبنى عدم ال�سماح
لل�شركات االهلية بتملك البنى التحتية
اخلا�صة لوزارة االت�صاالت ،مو�ضحا ان
التحالف الوطني يدعم هذا التوجه بقوة
ول��ن يفرط به مطلقا ،ف�ضال عن �سيا�سة
احلكومة بهذا املو�ضوع".
هذا وقد ك�شف ائتالف دولة القانون ،يف
وقت �سابق  ،وجود ف�ساد �سيا�سي ومايل

ففي مقابلة مع"املدى"،ام�س الثالثاء،
اك��دت ف�ي��ان دخ�ي��ل رئي�س جلنة االعمار
واخل� ��دم� ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة "ان التحالف
الكرد�ستاين ل��دي��ه حتفظات على اق��رار
ق��ان��ون االت���ص��االت واملعلوماتية ب�سبب
منع م�ساهمة �شركات القطاع اخلا�ص من
اال�ستثمار بقطاع االت�صاالت".
وا�� �ش ��ارت اىل ان "االئتالف الوطني
والقائمة العراقية والتحالف الكرد�ستاين
يطالبون ب�ضرورة ادخال �شركات القطاع
اخلا�ص باال�ستثمار يف االت�صاالت،الفتة
اىل ان ائتالف دولة القانون يقف بال�ضد
من توجه هذه الكتل التي تريد تعديل هذه
الفقرة".
ورجحت دخيل تو�صل الكتل ال�سيا�سية
يف االيام القليلة املقبلة اىل حلول ا�سمتها
بالو�سطية من اج��ل مترير ه��ذا القانون

يف درا�سة ملركز املعلومة للبحث والتطوير
 بغداد� /أميمة ال�شمري
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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 :

يف ب��داي��ة ت�شرين االول  2012غادر
رئي�س ال��وزراء ن��وري املالكي يف مهمة
دب�ل��وم��ا��س�ي��ة اىل رو� �س �ي��ا و جمهورية
الت�شيك .بعد لقائه بقادة البلدين ،و ّقع
�صفقتني ك �ب�يرت�ين ل �� �ش��راء ط ��ائ ��رات و
م��روح�ي��ات و ��ص��واري��خ ار� ��ض ج��و من
امل �ق��رر ا�ستخدامها ل�ل��دف��اع ال��داخ�ل��ي و
اخل��ارج��ي م��ع اع �ط��اء اال�سبقية للنوع
الثاين اذ ان البلد يفتقر اىل دفاع جوي
حقيقي حاليا .و كما هي احلال مع اغلب
ال�ق��رارات الكبرية التي تتخذها بغداد،
ف��ان ه��ذه ال�صفقات تداولتها ال�سيا�سة
الداخلية و تعر�ضت لالنتقاد م��ن قبل
ال��ك��رد .ت�ق�ل�ي��دي��ا ك ��ان ال��ع��راق ي�شرتي
ال�سالح من اورب��ا ال�شرقية و ا�ست�أنف
ذلك يف ال�سنوات االخ�يرة .خالل زيارة
رئي�س الوزراء اىل رو�سيا و الت�شيك قام
ب�شراء ا�سلحة من البلدين ،حيث و ّقع
اوال �صفقة بقيمة  4.2مليار دوالر مع
رو�سيا ل�شراء  30مروحية مقاتلة نوع
ام �آي 28و  42منظومة مقاومة طائرات
ن��وع بانت�سري ا���س  . 1يف جمهورية
الت�شيك قام ب�شراء طائرات نوع  28ال
 159للقتال اخلفيف ،اول اربعة منها يتم
ا�ستالمها من القوة اجلوية الت�شيكية اما
البقية ف�ستقوم �شركة ايرو فودو�شودي
بت�صنيعها و ت�سليمها بداية عام 2014
 .البع�ض من هذه الطائرات ذات مقعدين
لكي تتدرب القوة اجلوية على قيادتها
 .ك�لا النوعني ميكن ا�ستخدامها لقتال
التمرد او �ضد القوات الربية و اجلوية
اخل��ارج��ي��ة .ال� �ع ��راق ل��دي��ه مروحيات
ام�يرك�ي��ة و فرن�سية و ينتظر ا�ستالم
مقاتالت اف 16-من الواليات املتحدة.
اما البانت�سري فانها خليط من �صواريخ
ار���ض جو و منظومة ر�شا�شات مقاومة

�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

طائرات متنقلة توفر للبلد الدفاع اجلوي
املطلوب .يعتمد العراق حاليا على انواع
من ر�شا�شات مقاومة الطائرات و ثمانية
م�ن�ظ��وم��ات دف���اع ج ��وي ام�يرك �ي��ة نوع
افينجر ،و يحتاج اىل �شراء مقاومات
متنوعة ليتمكن من الدفاع عن اجوائه ،و
ي�أمل ان يعتمد على نف�سه يف هذا املجال
بحلول عام  . 2020الكثري من التجهيزات
الع�سكرية هي من �صنع امريكي لكن هناك
حتديد يف ا�ستخدامها للحماية �ضد عودة
الدكتاتورية .اما رو�سيا فانها مل ت�ضع
مثل هذه التحديدات على اال�سلحة التي
تبيعها للعراق .كما ان لبغداد تاريخا
ط��وي�لا يف � �ش��راء ال���س�لاح م��ن االحت��اد
ال�سوفياتي منذ ان ت�سلمت ال�سلطة يف
انقالب  . 1958فلي�س من املفاجئ اذن
ان تتوجه اليوم اىل دول مثل رو�سيا و
الت�شيك لتلبية احتياجاتها الع�سكرية .
خالل يومني من اع�لان �صفقات ال�سالح
م��ع رو��س�ي��ا و الت�شيك ،اع�ل��ن التحالف
الكرد�ستاين عن حتفظاته بهذا ال�ش�أن،
ف�ف��ي  13ت�شرين االول ق��ال ن��ائ��ب عن
التحالف ب��ان القائمة قلقة من خطوات
رئي�س ال� ��وزراء ،و ا��ض��اف ب��ان رئي�س
ال� � ��وزراء ق��د ات �خ��ذ ب�ع����ض االج � ��راءات
اال�ستفزازية يف املناطق املتنازع عليها
يف نينوى و دي��اىل و ان��ه ا�س�س قيادة
عمليات دج�ل��ة يف حمافظة ال�ت��أم�ي��م .و
ت�ساءل النائب عما اذا كانت ال�صفقات قد
و�ضعت حدودا على ا�ستخدام اال�سلحة
��ض��د امل��دن�ي�ين معلقا ب��ان ال�ب�ل��د مل يكن
بحاجة اىل ه��ذه اال�سلحة الثقيلة يف
هذا الوقت و ان قوات البي�شمركة يجب
ت�سليحها بنف�س هذه اال�سلحة� .سبق ان
ا�شتكت القائمة الكردية من م�شرتيات
اال�سلحة اجل��دي��دة ،ففي ك��ان��ون الثاين
 2011حذر نائب كردي من �شراء بغداد
لطائرات اف 16-من الواليات املتحدة،

و يف �آذار  2012ذك��ر الرئي�س م�سعود
ب ��ارزاين يف اح��د خطاباته ب��ان املالكي
يحاول ال�سيطرة على القوات امل�سلحة و
انه �سي�ستخدم الطائرات لتحدي الكرد.
بعد �شهر من ذلك دعا الواليات املتحدة
اىل ت�أخري ت�سليم الطائرات  .يعود هذا
القلق اىل ال�ت��اري��خ الطويل ال�ستخدام
ال�سالح من قبل احلكومة املركزية �ضد
الكرد ،فقد ا�شتهر �صدام بحملة االنفال
بعد احلرب االيرانية-العراقية ،باال�ضافة
اىل �سل�سلة من احلمالت الع�سكرية التي
�شنت �ضد الكرد منذ ان ح�صل العراق
ع �ل��ى ا� �س �ت �ق�لال��ه .ك �م��ا ح� ��اول الرئي�س
بارزاين خلع املالكي ،لذا فان هذه االراء
تتعلق باخلالف ال�سيا�سي امل�ستمر طاملا
ان هذه اال�سلحة �ست�ساعد يف زيادة قوة
رئي�س الوزراء .
يحاول العراق بناء جي�ش قادر على الدفاع
عن البلد �ضد التهديدات اخلارجية .منذ
االجتياح االمريكي عام  2003و العراق
ي �ع �ت�بر دول� ��ة ��ض�ع�ي�ف��ة م �ف �ت��وح��ة ام ��ام
تدخالت دول اجلوار ،لكن بوجود جي�ش
قوي فان بغداد لن تبقى �ضعيفة امام تلك
التدخالت .يف نف�س الوقت ،فان القوات
امل�سلحة القوية تقلق الكرد .لي�س هناك
احتمال ل�شن هجوم ع�سكري قريب على
كرد�ستان ،اال ان احلكومة املركزية ميكن
ان ت�ستخدم جي�شها و قوتها اجلوية
ل�ف��ر���ض نف�سها ع�ل��ى امل �ن��اط��ق املتنازع
عليها .ه��ذا ه��و �سبب الت�شكي امل�ستمر
للتحالف الكرد�ستاين ب�ش�أن م�شرتيات
اال�سلحة الثقيلة التي تقوم بها بغداد.
و م��ادام ال�ع��راق بحاجة اىل الكثري من
املنظومات الدفاعية فهناك امل��زي��د من
ال�صفقات ال�ت��ي �سيعقدها ال �ع��راق يف
امل�ستقبل بغ�ض النظر ع��ن االنتقادات
التي �ست�ؤججها تلك ال�صفقات .
 عن  :افكار عن العراق
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دولة القانون يرحب بف�ض التحالف مع الكتل

عالم آخر

نواب :املالكي بارع يف خلط الأوراق ...و حكومة الأغلبية م�ستحيلة

� سرمد الطائي

بواخرا ل�سندباد و�شتائم بني املثقفني

رف�ضت معظم الكتل الداخلة يف العملية ال�سيا�سية االن�ضمام اىل حكومة الأغلبية التي يلوح لها ائتالف رئي�س جمل�س الوزراء
نوري املالكي ،فيما ت�شكك مكونات من داخل التحالف الوطني بقدرة ائتالف املالكي على جمع الأ�صوات لتحقيق حكومة اغلبية
،م�ؤكدين ان االخري ي�سعى خللط االوراق وابعاد �شبح �سحب الثقة .ي�أتي ذلك يف وقت ا�شتدت االزمة بني التحالف الكرد�ستاين
ودولة القانون على اثر ت�صريحات النائب املقرب من املالكي يا�سني جميد التي و�صف فيها رئي�س اقليم كرد�ستان بـ"اخلطر" على
العراق واتهم القائمة العراقية بزعامة اياد عالوي بـ�أنها "تابعة" ،فيما اليزال رئي�س اجلمهورية جالل طالباين يوا�صل م�ساعيه
لإجراء االجتماع الوطني رغم امتعا�ضه من ت�صريحات جميد االخرية التي و�صفها بـ"الطائ�شة ".

 بغداد /وائل نعمة
ورحب النائب اح�سان العوادي بما اعلنه
ال��ت��ح��ال��ف ال��ك��رد���س��ت��ان��ي م����ؤخ���را ب���ان "
ال�شراكة ال�سيا�سية" انتهت.
وق��ال ال��ع��وادي ف��ي ت�صريح لـ"المدى"
ان "دولة القانون يرحب بف�ض ال�شراكة
ولي�سحب التحالف الكرد�ستاني وزراءه
لن�شكل حكومة االغلبية ال�سيا�سية".
وكان القيادي في التحالف الكرد�ستاني
فرهاد االترو�شي قال في م�ؤتمر �صحافي
عقده في مبنى البرلمان اول من ام�س ردا
على هجوم المقرب من المالكي النائب
يا�سين مجيد �ضد رئي�س اقليم كرد�ستان
م�سعود بارزاني �أن "ال�شراكة في العملية
ال�سيا�سية انتهت".
وك���ان رئ��ي�����س مجل�س ال�����وزراء نوري
المالكي ق��ال في وق��ت �سابق خ�لال لقاء
تلفزيوني اج��رت��ه معه اح���دى القنوات
االجنبية ان " الحكومة القادمة هي
حكومة اغلبية �سيا�سية ".
تيار االح��رار الذي يمتلك اربعين مقعدا
ف��ي مجل�س ال��ن��واب و اح���د المكونات
الرئي�سية في التحالف الوطني قلل من
اهمية اللجوء الى خيار حكومة االغلبية
ال�سيا�سية ،م�شددا ان الو�ضع ال�سيا�سي ال
ي�سمح بح�صول �أي جهة على الأغلبية.
و�أ���ض��اف��ت النائبة ع��ن االح����رار ماجدة
التميمي ان " حكومة الأغلبية ال�سيا�سية
اليمكن ان تتحقق على المدى الق�صير "،
معللة ال�سبب بان " االحزاب ال�سيا�سية
الم�شاركة في الحكومة ال يمكن ان تتنازل
عن المنا�صب والمكا�سب التي ح�صلت
عليها " .وت���رى ال��ن��ائ��ب��ة ال�����ص��دري��ة ان
البلد يتميز ب��وج��ود خليط م��ن االدي��ان
والطوائف والقوميات ،متابعة " اليمكن
الي ح��زب او جهة �سيا�سية ان يح�صل
على االغلبية لت�شكيل الحكومة ".
ول����م ت��ح�����ص��ل اي����ة ك��ت��ل��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة في
انتخابات  2010على اال���ص��وات التي
ت�ؤهلها لت�شكيل الحكومة ،ما دفعها الى
اج����راء م��ف��او���ض��ات ا���س��ت��م��رت الك��ث��ر من
ثمانية ا�شهر للخروج باتفاقية اربيل التي
ت�شكلت على ا�سا�سها الحكومة.
وت�ضيف النائبة التميمي في ات�صال يوم
ام�س م��ع "المدى " ان " دول��ة القانون
ي���ح���اول ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ك��ت��ل االخ���رى
لتمرير القوانين وتهدد با�ستخدام خيار
الحكومة االغلبية ال�سيا�سية " ،متابعة
ان " االنتخابات القادمة ا�صبحت قريبة
وائتالف المالكي ي�سعى للح�صول على
مكا�سب �سيا�سية قبل نهاية فترة الحكومة

الحالية " .وي�شهد قانون البنى التحتية
ال��م��دع��وم م���ن دول����ة ال��ق��ان��ون ورئي�س
مجل�س الوزراء جدال وا�سعا لتمريره في
مجل�س النواب  ،فيما ف�شل المجل�س لأكثر
من خم�س مرات في الت�صويت عليه ،على
الرغم من ح�ضور المالكي ،في �شهر ايلول
الما�ضي �إل��ى مجل�س ال��ن��واب لمناق�شة
قانون البنى التحتية ومطالبة المجل�س
بتخ�صي�ص  37مليار دوالر للنهو�ض
بالبنى التحتية للبالد.
في المقابل تعتقد كتلة التغيير في مجل�س
النواب ان دولة القانون غير جاد باللجوء
الى خيار االغلبية ال�سيا�سية،للتغطية على
الف�شل في اال�صالحات التي دعا اليها.
وي�����ض��ي��ف ال��ن��ائ��ب ع���ن ال��ت��غ��ي��ي��ر لطيف
م�صطفى ان "ائتالف المالكي ب��ارع في
قلب المعادلة وخلط االوراق " ،متابعا
" المالكي يتحدث عن االغلبية ال�سيا�سية
ردا على خ��ي��ار �سحب الثقة ،والتهرب
من اال�صالحات التي يلوح لها التحالف
الوطني منذ فترة �ضمن ورق��ة ا�سميت
بورقة اال�صالح".
وي���ؤك��د م�صطفى ف��ي ات�صال ي��وم ام�س
مع "المدى " ان "المالكي وائتالفه غير

م�ص ّنع �أ�سلحة ل�صدام يح�صل
على تعوي�ض كبري
 ترجمة عبدالخالق علي
ح�صل جيم�س ادمي�ستن المالك ال�سابق ل�شركة �سترلنغ لت�صنيع اال�سلحة
على تعوي�ض بقيمة خم�سة ماليين باون عن ا�ساءة تطبيق العدالة في
ق�ضية بيع ا�سلحة للعراق قبل  25عاما .طلب ادمي�ستن – المتهم حينها
بمحاولة بيع بنادق �آلية الى النظام ال�سابق -من ديفيد كاميرون معاقبة
الم�س�ؤولين عن ذلك ،كما طالب اي�ضا ب�إعادة المو�ضوع الخا�ص ب�ضحايا
التهم غير ال�شرعية و الذي الغي فج�أة من قبل حكومة حزب العمال بعد
ان قيل له انه �سي�ستفيد منه  .ا�ستقال ادمي�ستن عام  1985بعد اعتقاله
في  1983بتهمة محاولة بيع بنادق �آلية انتهاكا للح�صار المفرو�ض
على بيع ال�سالح للعراق في حينه .اكت�شفت لجنة �سكوت التحقيقية ان
محققي الكمارك قد تواط�ؤوا مع م�س�ؤولي وزارة الخارجية بهدف منع
ال�شهود من الح�ضور الى المحكمة من اجل الدفاع  .و�صف كبار الق�ضاة
�سلوك الم�س�ؤولين بانه " م�شين و م�ستهجن" و ان مكائدهم ت�ش ّكل تدخال
بالنظام العدلي ي�صل ال��ى م�ستوى اال���س��اءة اليه  .يقول الدبلوما�سي
باتريك نيك�سون في مذكرته " اعترف ان هناك تواط�ؤا يهدف الى اعاقة
العدالة" .كما قال اللورد برينان من وزارة الداخلية " ان الظروف التي
تحيط بالق�ضية تك�شف ا�ساءة للعدالة ادت الى م�أ�ساة �شخ�صية و الى
تدمير عائلة و فقدان الوظيفة  ...اني مقتنع بان هناك �سوء ت�صرف في
التحقيق و المحاكمة في هذه الق�ضية تورط فيها م�س�ؤولون في الحكومة
" .من جانبه ذكر محامي لورن�س كورمورنيك قائال " ان الم�ساءلة العامة
هي ق�ضية ا�سا�سية في ق�ضية جيم�س ادمين�ستن نظرا لالجماع الق�ضائي
على �سوء �سلوك كبار الم�س�ؤولين و عدم اتخاذهم اي اجراء" ،و قال ان
ادمين�ستن كتب الى كاميرون يطالبه باعتذار .
ان تحقيق �سكوت قاد الى ايقاف �سل�سلة من االدان��ات و االتهامات �ضد
الم�س�ؤولين التنفيذيين لل�شركة بخ�صو�ص بيع اال�سلحة للعراق .حيث
ك�شف التحقيق ب��ان توجيهات الت�صدير التي ت�صدرها وايتهول قد
تقو�ضت من قبل الحكومة نف�سها ب�شكل �سري  .يقول كوركورنيك " تبقى
هناك ا�سئلة خطيرة حول تداول الحكومة لهذه االزمة  ،و ان الم�س�ؤولين
المعنيين قد تجنبوا اللوم على ما يبدو .ان الت�أخير في تعوي�ض ال�ضحايا
و غياب االعتذار و انعدام الم�ساءلة و ال�سحب المفاجئ للتعوي�ضات في
ني�سان  ، 2006كل ذلك ترك �ضحايا التهم الباطلة بال تعوي�ض" .
عن  :الغارديان البريطانية

ج��ادي��ن ف��ي اللجوء ال��ى حكومة اغلبية
�سيا�سية وهم بارعون في خلط االوراق
والبعاد �شبح �سحب الثقة ".
وكان التحالف الوطني �أعلن ،في ( 6تموز
 ،)2012عن تخويل لجنة الإ�صالح التي
�شكلها مفاتحة الكتل ال�سيا�سية الأخرى
و�إج�����راء ح����وارات م��ع��ه��ا ،م�����ش��دد ًا على
�أهمية التهدئة الإعالمية من قبل الأطراف
ال�سيا�سية كافة.
وع��ق��دت اللجنة ال��ت��ي �شكلها التحالف
لإ�صالح العملية ال�سيا�سية ،في (الرابع
م��ن ت��م��وز  ،)2012اج��ت��م��اع�� ًا بح�ضور
ممثلي الكيانات ال�سيا�سية المن�ضوية فيه
�أبرزها ائتالف دولة القانون والمجل�س
الأعلى الإ�سالمي والتيار ال�صدري ،كما
�شهدت ا�ستكمال المناق�شات ال�سابقة
للخروج بر�ؤية موحدة ووا�ضحة ب�ش�أن
الق�ضايا ال�سيا�سية المطروحة بعد يوم
على دعوة زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر لأن تكون لجنة الإ�صالح حيادية
ال "مالكية" ،ومطالبته رئي�س الحكومة
ن����وري ال��م��ال��ك��ي ،ب�����أن ي��ك��ون ج����اد ًا في
الإ���ص�لاح قبل �أن تنهي الأط���راف �سحب
الثقة منه.

ال��ى ذل��ك ال ت��رى كتلة ال��ع��راق��ي��ة الحرة
المن�شقة عن القائمة العراقية بزعامة اياد
ع�لاوي وج��ود ار�ضية مالئمة لت�شكيل
حكومة اغلبية �سيا�سية.
واو�ضح النائب عن العراقية الحرة زهير
االعرجي ان " القوى ال�سيا�سية مختلفة
في داخلها " ،مرجحا عدم قدرة اي مكون
او جهة �سيا�سية ت�شكيل حكومة اغلبية ،
م�ضيفا ان " من ال�صعوبة ت�شكيل حكومة
اغلبية الن الكتل ال�سيا�سية تعاني من
انق�سامات وان�شقاقات ".
وي�ؤكد االعرجي ان على المالكي ان ينتبه
قبل ان يحاول اللجوء الى خيار االغلبية
ال�سيا�سية ال��ى الم�شاكل التي في داخل
التحالف الوطني .
ي�شار الى ان المجل�س االعلى اال�سالمي
ب��زع��ام��ة ع��م��ار ال��ح��ك��ي��م ال��م��ن�����ض��وي في
ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ل��م ي�����ص��ل ال���ى ق��رار
نهائي في الم�شاركة او عدمها في حكومة
االغلبية ال�سيا�سية  ،فبينما ي�ؤكد الحكيم
على ان خيار االغلبية ال�سيا�سية قا�س
وم���ؤل��م دع��ا ال��ى ت�شكيل حكومة اغلبية
���س��ي��ا���س��ي��ة ب��م�����ش��ارك��ة ع���ادل���ة لمكونات
ال�شعب ت��ك��ون ب��دي�لا لحكومة ال�شراكة
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الوطنية المتهالكة ،يقول ال��ق��ي��ادي في
كتلة المواطن التابعة للمجل�س االعلى ،
�إن المجل�س لن ي�شارك بحكومة الأغلبية
ال�سيا�سية  ،م�ؤكد ًا ان االجتماع الوطني
الخيار اال�سلم لحل االزمة .
وا�شار الطرفي في ت�صريحات �صحفية
تابعتها "المدى " ال���ى  :ان المجل�س
االعلى وبناء على توجيهات زعيمه ال�سيد
عمار الحكيم فانه لن ي�شارك في حكومة
الأغلبية ال�سيا�سية في حال ت�شكيلها.
وذك���ر :ان المجل�س االع��ل��ى االن ب�صدد
االع���داد والتنظيم لالنتخابات المقبلة
 ،وان���ه �سيف�سح ال��م��ج��ال لبقية القوى
ال�سيا�سية للم�شاركة في حكومة االغلبية
 ،وتابع :ان المجل�س االعلى اال�سالمي
ب��ك��وادره الحزبية وال�سيا�سية ونوابه
�سيدعم اي حل للأزمة .
ي�����ش��ار �إل���ى �أن ت�شكيل ح��ك��وم��ة �أغلبية
�سيا�سية يحتاج �إلى الح�صول على 212
�صوتا في داخل مجل�س النواب الختيار
رئي�س للجمهورية يكلف �شخ�صية بت�شكيل
الحكومة  ،فيما ي�ستبعد مراقبون امكانية
ال��ح�����ص��ول ع��ل��ى اال����ص���وات المطلوبة
لت�شكيل حكومة اغلبية �سيا�سية .

ق�ضيتان �شغلتا بايل �صباحا ،ابد�أها بالفرح الغامر الذي تتناقله و�سائل
االعالم ب�ش�أن �شرائنا باخرة �صغرية حمولتها � 5آالف طن (الكبرية تنقل
 35الف طن) من ال�صني .الدوائر البحرية واملالحية فقدت كل ا�سطولها
التجاري خالل احلروب املا�ضية ،ومعظم كوادرها عاطلة عن العمل
ال تبحر يف �شط وال حميط .ومن حقها ان ت�شعر بال�سعادة بامتالكها
الباخرة "بغداد" رغم ان رجال االعمال العراقيني ي�سريون نحو ١٠٠
�سفينة جتارية ويجعلوننا نتفاءل ب�إ�سهام القطاع اخلا�ص يف احياء
القطاع البحري.
ان  90يف املائة من التجارة العاملية تنقل عرب البحر النها تخف�ض
تكاليف ال�شحن واال�سترياد بن�سبة كبرية ،ويف و�سع العراق مبوقعه
وخرباته التاريخية �ضمن منطقة اخلليج وال�ساحل اال�سيوي ،ان يعيد
احياء �سندباداتنا االكرث �شهرة يف املنطقة ،ويدخل �شريكا ا�سا�سيا يف
املالحة على واحد من اهم خطوط ال�شحن التي تربط ال�صني ب�أوربا
والعامل ال�صناعي.
وحني قر�أت اخلرب وجدت ان �سعر الباخرة التي فرحنا بها جميعا هو
 14مليون دوالر فقط ،وهو مبلغ ب�سيط جدا اذا قارناه بنحو  4مليارات
دوالر ثمن �صفقة ت�سلح واحدة مع مو�سكو ابرمناها م�ؤخرا .ولو
ا�شرتى العراقيون باخرة واحدة مقابل كل ب�ضع دبابات ا�شرتيناها،
المكن ان يكون لدينا خالل �سنتني ا�سطول معترب يجوب البحار ويقوم
بت�شغيل عاطلينا ،وتكون ارباحه موازية لعوائد النفط الذي �سينتهي
مع نهاية القرن احلايل ،بينما موقعنا البحري �سيظل ثابتا ال يتزحزح
او هكذا يفرت�ض .ان البحر اهم من النفط ،ولذلك كانت الب�صرة وكذلك
�سوق بغداد ،ثرية وغنية ومهمة قبل ظهور النفط ،وكانت كل الدنيا
تدخل باحثة عن ار�ض بابل ،عرب �شط العرب .من يقنع ال�سلطان بخ�صم
ب�ضعة ماليني اخرى من اموال الت�سليح ل�شراء ب�ضع بواخر وتطوير
خربات �شبابنا املالحية؟
االمر الثاين الذي جعلني مع كثري من اال�صدقاء ن�شعر باالمل هو ان احد
ا�صدقائنا من الكتاب ال�شجعان واالذكياء واملتعلمني تعليما جيدا ،قام
ب�شتم اثنني من اف�ضل كتابنا و�أدبائنا املهذبني وذوي ال�سمعة النظيفة،
النهم �ألقوا التحية على �شاعر مهم كان بعثيا .ويف و�سعنا جميعا ان
نختلف مع ال�سيدين الأديبني او نتفق معهما ،لكن ان نقوم بو�صف
حممد االخر�س ب�أنه "ي�ستجدي التحية وال�سالم" ونقول ان طالب عبد
العزيز "منافق" ف�إنه امر يتوجب ان تعتذر عنه يا �صديقنا ناظم عودة.
ان عجزنا عن احلوار داخل الو�سط الثقايف مياثل عجزنا يف
املجتمع عن تنظيم حياتنا وم�سارعتنا اىل العراك واللجوء اىل
الف�صل الع�شائري لت�سوية م�شاكل �صارت ب�سيطة جدا لدى ال�شعوب
املتح�ضرة .ومياثل عجزنا عن ر�سم طريقة متح�ضرة لت�سوية خالفات
التيار الديني والعلماين ،اذ مل جند حال �سوى ت�سيري الع�ساكر لركل
م�ؤخرات مرتادي نوادي االدباء وال�صيادلة.
ادارة املثقفني ملعاركهم بطريقة ال�شتائم ،والنيل من �شخ�صيات غاية يف
التهذيب مثل االخر�س وعبد العزيز ،ب�سبب اختالف حول ق�ضية �صارت
قدمية ن�سبيا و�سط عهد اخلراب االخالقي الرهيب الذي نعي�شه اليوم،
هو حقيقة ت�ؤكد ان ازمة التعاي�ش والت�سامح ال تقت�صر على اال�سالم
ال�سيا�سي او التيارات املت�شددة التي ننتقدها ،وم�ؤمل جدا ان ن�شعر
ب�أننا جميعا نعاين داء رف�ض من نختلف معه و�شتمه والنيل من كرامته
بهذه الطريقة.
امنا نخترب حت�ضر ال�شعوب بطريقة ت�سويتها للم�شاكل .و�أ�ستطيع ان
�أتفهم ع�شرات ال�شتائم التي تالحقني يوميا عرب و�سائل االت�صال ب�سبب
املقاالت التي اكتب ،و�أقول ان جمهورنا ب�سيط وبريء وعلى امثايل
ان يتحملوه ليقدموا منوذجا يف التعامل املتح�ضر القائم على احلوار
واملعلومة والتحليل .والكثري ممن ي�شتمونني يعودون ليعتذروا بعد
ان اخو�ض معهم حوارا هادئا ونتو�صل يف النهاية اىل اننا نختلف
كثريا ولكن ننتمي جميعا اىل الوطن .ال انا قادر على الغائهم وال هم
�سينجحون يف حذيف او �سحلي .لكن ان ي�أتي مثقف بارز ويقوم ب�إهانة
اكرث ادبائنا تهذيبا على هذا النحو ،فهو ما ال افهمه و�أمتنى ان يجري
ا�صالحه �سريعا ،ومل نعهد ال�صديق ناظم �شتاما من قبل ونتمنى ان
تكون كبوة فار�س ويجري تطييب خاطر ال�صديقني باعتذار متح�ضر.
اننا نعول على و�سطنا االدبي كي ي�سهم يف انتاج ا�سلوب احتجاج
حديث ،ودعم ليربالية نا�شئة متنع ظهور دكتاتور ،وهو ما �سيفك عنا
العزلة التي و�ضعتنا يف قمقمها �سيا�سات �صدام ح�سني و�أ�شباهه .اما
اذا عجزنا عن ادارة حوار �صحي فيما بيننا خال من االهانة ال�شخ�صية،
فلن يقود هذه البالد �سوى االكرث تطرفا واالر�سخ ت�شددا ،وعائدون اىل
"حمور ال�شر" بعون الله.

�أكد وجود �آليات ع�سكرية ثقيلة في كركوك

الكرد�ستاني :رئي�س الوزراء يقرع طبول الحرب �ضد الإقليم
 بغداد  /اياد التميمي
قال ع�ضو التحالف الكرد�ستاني ،فرهاد
االترو�شي في ت�صريح لـ "المدى" ان
ال��م��ال��ك��ي ب�سيا�سته الع�سكرية يقرع
طبول الحرب على اقليم كرد�ستان علنا،
بعد ان كان يعمل �ضد االقليم �سرا.
واع���ت���ب���ر الأت���رو����ش���ي ان دور االم���م
المتحدة في انتخابات كركوك ،معنوي
ولي�س �سيا�سيا ،عاد ًا زيارات بعثة االمم
المتحدة الى كركوك ايجابية  ،وممكن
ان ت�ساهم ف��ي ح��ل ال�����ص��راع على تلك
المحافظة.
وق���ال االت��رو���ش��ي "ان م��ا ت�سعى اليه
الحكومة االتحادية من خ�لال انت�شار
ال��ج��ي�����ش ع��ل��ى ال��م��ن��اط��ق ال���ح���دودي���ة
لمحافظة ك��رك��وك  ،ع��ب��ارة ع��ن ر�سائل
�سلبية"  .ودعا االترو�شي رئا�سة الوزراء
الى توفير الخدمات بدل ت�سليح الجي�ش
ون�شرها على مناطق و�صفها بالملتهبة ،
مبينا ان التحالف الكرد�ستاني واقليم
ك��رد���س��ت��ان ،لي�س �ضد تقوية الجي�ش
لمواجهة االخ��ط��ار الخارجية  ،لكننا
نرف�ض ان يكون الجي�ش لإب��ادة �شعب،
او على ح�ساب الخدمات ،م�شيرا الى ان
اكثر المحافظات التي بحاجة الى توفير
امن لها هي بغداد .
واك��د االت��رو���ش��ي وج��ود ق��وات ب�آليات
ثقيلة تنت�شر ف��ي محافظة ك��رك��وك  ،ال
نعلم م���اذا ي��ري��د ال��ق��ائ��د ال��ع��ام للقوات
الم�سلحة بن�شر تلك القوات  ،م�شيرا الى
ان فوهات المدفعيات والدبابات تتجه
نحو االقليم .
م���ن ج��ان��ب��ه �أك�����د ع�����ض��و ل��ج��ن��ة االم���ن
والدفاع النيابية النائب عبا�س البياتي
�إن "ال�سجال ح��ول كركوك هو �سجال
�سيا�سي ،و�إال ف�أن محافظة كركوك من
الناحية ال��د���س��ت��وري��ة� ،أم��ن��ي�� ًا و�إداري����ا

ومالي ًا تتبع ال�سلطة االت��ح��ادي��ة ،ومن
حق ال�سلطة االتحادية وبالتعاون مع
ال�سلطة المحلية في كركوك �أن تمار�س
كافة حقها في حل كافة الإ�شكاالت في
المحافظة".
و�أ���ض��اف البياتي وه��و نائب عن دولة
ال��ق��ان��ون ب��زع��ام��ة ن���وري ال��م��ال��ك��ي في
ت�صريح ل��م��را���س��ل ال��م��دى �إن "وجود
عمليات دج��ل��ة ي���ؤم��ن ك��رك��وك ويوفر
الحماية للنا�س ف��ي المحافظة فنحن
م��ع ذل��ك ،وال �ضير ف��ي �أن تكون هناك
قوات اتحادية ،لكن ال نريد �أن يخ�ضع
هذا الأمر لل�سجال ال�سيا�سي �أي�ض ًا ،وال

�شك ف��ي �إن عمليات دجلة حين تكون
م��ت��واج��دة ف���ي ك���رك���وك ���س��ت�����س��اه��م في
تن�سيق ال��ق��رار الأم��ن��ي ،وه��ذا ال يعني
�أن تقوم عمليات دجلة با�ستقدام قوات
جديدة للمحافظة بل لتوحيد القرار بما
يخ�ص �أم��ن المحافظة ،وه��ذا التوحيد
يحتاج التن�سيق الم�سبق� ،أي �إن عمليات
دجلة حين تكون في كركوك فهذا يعني
�أن تكون �ضمن قياداتهم �ضباط �أكراد
ك��ب��ار� ،أي �إن رئي�س ال�شرطة ورئي�س
ا�ستخبارات المحافظة �سيكونان هناك،
لأن عمليات دجلة لي�س كل قياداتها من
العرب ،و�إن م�شكلة كركوك والمحافظات

المختلطة �إن القرار الأمني غير موحد
فيها ،ب��ل ه��و متقاطع ومت�شابك ،مما
يترك فجوات وث��غ��رات �ضعف ،ولذلك
ن�ستغرب من هذه ال�ضجة حول عمليات
دجلة ،وهذا التهويل ال مبرر له".
فيما ك�شفت ق��ي��ادة ال��ق��وات البرية عن
اف��ت��ت��اح م��ق��ر ق��ي��ادة عمليات دج��ل��ة في
مع�سكر ا�شرف بمحافظة ديالى .وقال
قائد ال��ق��وات البرية الفريق �أول ركن
علي غ��ي��دان خ�لال م���ؤت��م��ر �صحفي �إن
الأ�سبوع الحالي �سي�شهد افتتاح مقر
قيادة عمليات دجلة في مع�سكر ا�شرف
ال���ذي ك��ان��ت ت�شغله منظمة خ��ل��ق بعد

اخالئه منها م�ؤكدا �أن القيادة الع�سكرية
ق��ررت و�ضع جميع المحافظات تحت
�سيطرة قائد واحد.
وو�صل المبعوث الخا�ص للأمم المتحدة
ف��ي ال��ع��راق م��ارت��ن كوبلر ال��ى كركوك
�صباح �أم�س لبحث ملف االنتخابات في
المحافظة مع م�س�ؤوليها ومكوناتها.
وقال م�صدر من مجل�س محافظة كركوك
اكد للمدى"� ،إن "الم�س�ؤول االممي عقد
اجتماع ًا مع محافظ كركوك نجم الدين
كريم ورئي�س مجل�س المحافظة ح�سن
ت����وران ون��اق�����ش م��و���ض��وع انتخابات
المحافظة".
وا�ضاف الم�صدر ،ان كوبلر "�سيلتقي
اي�ضا مكونات المحافظة للوقوف على
�آرائهم ومقترحاتهم ب�ش�أن االنتخابات
ف��ي كركوك" ،ملمحا ال��ى ان��ه "�سيعقد
م�ؤتمرا ظهر �أم�س في مدينة كركوك".
ي��ذك��ر �أن م��ح��اف��ظ��ة ك��رك��وك ل��م ت�شهد
�إج��راء انتخابات مجال�س المحافظات
التي ج��رت خ�لال ال��ع��ام  2009ب�سبب
الخالفات بين ممثلي مكوناتها.
وو�صف المكون التركماني في مجل�س
محافظة كركوك زيارة رئي�س بعثة الأمم
المتحدة في العراق مارتن كوبلر ام�س
الثالثاء الى المحافظة بـ الروتينية وغير
المثمرة � .إن "المكون التركماني عبر عن
ا�ستغرابه من طرح م�س�ألة االنتخابات
في كركوك الن االمم المتحدة على علم
ك��ام��ل بو�ضع المحافظة الخا�ص منذ
�أكثر من ت�سع �سنوات".
و اقترح المكون التركماني ان "يكون
محافظة كركوك �إقليما م�ستقال ب�سبب
تنوع المكونات الموجودة في المدينة"،
راف�ضا "اجراء تحديث ل�سجل الناخبين
في المحافظة ب�سبب التغير الديمغرافي
الكبير الذي �شهدته المحافظة في الآونة
الأخيرة".
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التيار ال�صدري :البنك املركزي �آخر معقل �صمد �أمام نفوذ احلكومة

املالكي يُقيل ال�شبيبي ويك ّلف عبد البا�سط تركي بالوكالة

 متابعة /املدى

بقي موقف اجلي�ش امل�صري خ�لال ث��ورة  25يناير ،يثري
�شكوكي ،فلم �أقتنع �أن ينزل جي�ش عربي �إىل ال�شارع ،فقط
لت�أدية مهمتني بريئتني ،الأوىل حماية �شعبه الثائر من بط�ش
النظام ،والثانية حماية م�ؤ�س�سات ال��دول��ة من تهور هذا
ال�شعب ،راقبت جنود هذا اجلي�ش من على ال�شا�شات ،ومل
�أفهم هدوءهم وهم يراقبون هيجان ًا جماهريي ًا وحكومي ًا قل
نظريه .حقيقة مل �أفهم هذا احلدث ،فقد تعودت على اجليو�ش
العربية البا�سلة ،ويف مقدمتها اجلي�ش العراقي الذي حتول،
يف عهد �صدام وما بعده� ،إىل خامت �سحري يف ا�صبع حاكم
يلعب به يف �أوقات فراغه وي�ستدعي مارده متى �أراد ليحيل
�أر�ض بالده �إىل خرائب نائمة على قبور جماعية.
اعتقدت �أول وهلة �أن املو�ضوع كله مدبر ،بهدف توفري ممر
�آمن للدكتاتور يعود من خالله �إىل كر�سي الرئا�سة ولو بوجه
�آخ��ر ،لكن تتابع الأح ��داث اثبت خ�ط��أي واو��ص��ل اجلي�ش
ان�ضباطه و�أعاد الأمانة لل�شعب من�سحب ًا لثكناته ،فقلت يف
�سري ،هذه م�ؤ�س�سة حترتم نف�سها ،مل نعرف لها يف العراق
مثي ًال.
ث��م ح��دث موقف م�ؤ�س�سة الق�ضاء امل�صرية ،على هام�ش
حم��اوالت الرئي�س مر�سي اق�صاء النائب العام ،فقد وقفت
هذه امل�ؤ�س�سة بقوة و�أف�شلت �سعي الإخوان لتفريغ ا�ستقالل
الق�ضاء من حمتواه كما يحدث عندنا يف العراق.
وال�س�ؤال الذي مل ا�ستطع اجلواب عليه حتى الآن هو :كيف
بقي اجلي�ش وبقي الق�ضاء بهذه القوة وبهذا اال�ستقالل
خالل وبعد عهد مبارك؟ هل لأن م�ؤ�س�سات الدولة يف م�صر
�أكرث ا�ستقالال ور�صانة من جميع حماوالت امل�ستبد الهيمنة
عليهما� ،أم لأن الهيمنة على تلك امل�ؤ�س�سات مل يكن وارد ًا يف
خمططات الدكتاتور امل�صري؟
قد يقول قائل ب�أن الأمر لي�س بهذه املثالية فاجلي�ش امل�صري
مل يكن بريئ ًا لهذه الدرجة ،كما �أن الق�ضاء امل�صري ا�شرتك
مع مبارك بالكثري من جرائمه ،لكن وحتى مع ورود هذا
االحتمال يبقى �أمر هاتني امل�ؤ�س�ستني الفت ًا بالن�سبة لنا يف
العراق ،ذلك �أنهما جنحتا بالإبقاء على م�سافةِ كرامةٍ بينهما
وبني ال�سقوط التام يف خندق احلكومة� .أق�صد؛ حتى لو
كان قادة اجلي�ش والق�ضاة ل�صو�ص ًا ،فهم على الأقل ل�صو�ص
حمرتمني ،فلماذا حتى الل�صو�ص عندنا �أرخ�ص من بقية
ال�صو�ص؟
ملاذا ت�ستمر هزمية م�ؤ�س�ساتنا �أمام هيمنة الأحزاب ومن ثم
احلكومة على كل �شيء؟
يفرت�ض �أن تكون لدينا م�ؤ�س�سة �إعالم دولة ،ال مكتب �إعالنات
حزبية وحكومية ،ويفرت�ض �أن تكون لدينا م�ؤ�س�سات
رقابية عادلة وحمايدة ،ال م�ؤ�س�سات ابتزاز ،ويفرت�ض �أن
تكون لدينا �سلطة ت�شريعية ،ال بور�صة تبادل منافع وحلبة
�صراع ومزايدات طائفية و�أثنية ،ويفرت�ض �أن تكون لدينا
�سلطة ق�ضائية عادلة ،ال م�ؤ�س�سة لت�صفية ح�سابات احلكومة
مع خ�صومها ال�سيا�سيني.
ما يدعوين للمقارنة بني ا�ستقالل ال�سلطات يف م�صر وبني
ا�ستقاللها يف العراق هو خرب �إ�صدار مذكرة اعتقال بحق
�سنان ال�شبيبي ،و�سواء �أكان اخلرب �صحيح ًا �أم ال ،و�سواء
�أكان ال�سيد حمافظ البنك املركزي متهم ًا �أم ال ،ف�إن �صدور
املذكرة بهذا ال�شكل وهذا الوقت ينتق�ص من هيبة وا�ستقالل
امل�ؤ�س�سات املعنية باملو�ضوع� ،إذ لي�س من املعقول �أن تهب
رياح هذه امل�ؤ�س�سات بنف�س اجتاه و�سرعة رياح احلكومة
ب�شكل دائم وم�ستمر ،لي�س من املعقول �أن جميع ملفات الف�ساد
انتهت ومل تبق �إال تلك املتعلقة بالهيئات امل�ستقلة فتتحرك
تلك املتعلقة بالرئي�سني ال�سابقني ملفو�ضية االنتخابات،
وهيئة النزاهة ،ومبحافظ البنك املركزي؟

قرر جمل�س الوزراء� ،أم�س الثالثاء� ،إقالة
حمافظ البنك املركزي �سنان ال�شبيبي الذي
�صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم ف�ساد،
فيما كلف رئي�س ديوان الرقابة املالية عبد
البا�سط تركي تويل املن�صب وكالة .بينما
انتقدت كتلة الأح ��رار النيابية ،التابعة
للتيار ال�صدري واملن�ضوية يف التحالف
ال��وط �ن��ي ،ا� �س �ت �ه��داف احل �ك��وم��ة للبنك
املركزي.
وقال امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س احلكومة
علي امل��و��س��وي يف حديث لـ"ال�سومرية
نيوز"� ،إن "جمل�س ال��وزراء �صوّ ت خالل
جل�سته االعتيادية التي عقدت� ،أم�س ،على
�إقالة حمافظ البنك املركزي �سنان ال�شبيبي
من من�صبه وتكليف رئي�س ديوان الرقابة
املالية عبد البا�سط تركي ت��ويل من�صبه
بالوكالة".
و�أ�ضاف املو�سوي �أن "تكليف تركي �ساري
املفعول حتى �إ�شعار �آخر".
وق ��ال ال �ق �ي��ادي يف كتلة الأح � ��رار �أمري
الكناين� ،إن "حمافظ البنك املركزي �سنان
ال�شبيبي �شخ�صية وطنية ومهنية ويتمتع
بالنزاهة ،لكن هناك حم��اوالت ي��راد منها
ال�سيطرة على الهيئات امل�ستقلة ،وكان
�آخ��ر معقل �صمد �أم��ام نفوذ احلكومة هو
البنك ،وللأ�سف ال�شديد �سقط بيدها"،
على حد قوله.

و�أ� �ض��اف الكناين لـ"اين" ان��ه "يف حال
ت �ق��دمي م��ر� �ش �ح�ين لإدارة ال �ب �ن��ك ،فمن
امل��ؤك��د �أنهم �سيكونون من ائتالف دولة
القانون".
ونقلت ع��دد م��ن و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ،الأح��د
املا�ضي ع��ن م�صادر رقابية �أن الق�ضاء
�أ�صدر مذكرة اعتقال بحق حمافظ البنك
�سنان ال�شبيبي بتهم ف�ساد ،م�شرية �إىل
�أن ال�شبيبي هرب خارج البالد بعد �صدور
املذكرة ،فيما نفى البنك تلك الأنباء ،م�ؤكد ًا
�أن امل �ح��اف��ظ ي �� �ش��ارك ح��ال �ي � ًا يف م�ؤمتر

�سنوي بطوكيو وكان من املقرر �أن يعود
�إىل بغداد يوم االثنني املا�ضي.
وك ��ان ع�ضو اللجنة التحقيقية ب�ش�أن
عمل البنك املركزي هيثم اجلبوري �أكد،
الأحد ( 14ت�شرين الأول احلايل) �صدور
مذكرات اعتقال ومنع �سفر بحق حمافظ
البنك املركزي �سنان ال�شبيبي وم�س�ؤولني
يف البنك ،وفيما اعترب �أن بقاء املحافظ يف
اخلارج �سيثبت تهم الف�ساد.
وطالبت اللجنة املالية يف جمل�س النواب
يوم االثنني ( 15ت�شرين الأول ،)2012

متهمي حم��اف��ظ ال�ب�ن��ك امل��رك��زي بتقدمي
الأدل��ة ،فيما �أعربت عن خ�شيتها �أن تكون
هذه االتهامات "ا�ستهداف ًا �سيا�سي ًا" للبنك.
واتهمت القائمة العراقية بزعامة �إياد
ع�ل��اوي� ،أول م��ن �أم ����س ب�ع����ض القوى
ال�سيا�سية بـ"حماولة النيل" من ا�ستقاللية
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ال��ع��راق��ي ،م �ع �ت�برة �أن
ا�ستقاللية البنك �ضرورية للحفاظ على
�سعر �صرف الدينار وحماية العملة ومنع
الت�ضخم ،فيما حملت احلكومة م�س�ؤولية
ال�ت�ح�ق�ي��ق يف ع �م �ل �ي��ات غ���س��ل الأم � ��وال

والك�شف عن امل�ستفيدين منها.
وك� ��ان رئ �ي ����س جم�ل����س ال� �ن ��واب �أ�سامة
النجيفي قد ك�شف ،يف ( 7ت�شرين الأول
 ،)2012عن وج��ود �شبهة ف�ساد يف عمل
البنك املركزي العراقي ،ويف حني �أ�شار
�إىل �أن املجل�س ب�أ�شر بتحقيق "معمق" يف
�سيا�سة البنك املركزي منذ العام ،2003
تعهد مبتابعة التحقيق "�شخ�صيا" لأهمية
الق�ضية.
ويعقد البنك امل��رك��زي العراقي جل�سات
يومية لبيع و� �ش��راء ال�ع�م�لات الأجنبية
مب�شاركة امل�صارف العراقية ،با�ستثناء
�أي��ام العطل الر�سمية التي يتوقف فيها
البنك عن هذه امل��زادات ،وتكون املبيعات
�إم��ا ب�شكل نقدي� ،أو على �شكل حواالت
مباعة �إىل اخلارج مقابل عمولة معينة.
يذكر �أن وترية االتهامات ت�صاعدت ب�ش�أن
عمليات تهريب العملة التي �ألقت بظاللها
ع�ل��ى �أ� �س �ع��ار ب�ي��ع ال� ��دوالر يف الأ� �س��واق
املحلية و�أدت �إىل زي��ادة �سعر �صرفه قبل
ا�شهر ،ففي ح�ين ط��ال��ب ن��واب ب�ضرورة
�أن ت�ب��ادر احل�ك��وم��ة �إىل �إي �ق��اف عمليات
بيع العملة يف م ��زادات البنك املركزي،
�أكد �آخ��رون �أن البلد يخ�سر �أم��وا ًال كبرية
ج��راء تهريبها يومي ًا �إىل خ��ارج احلدود،
رغم �إ�شادة العديد من املخت�صني بال�ش�أن
االق �ت �� �ص��ادي ع�ل��ى اي �ج��اب �ي��ات امل� ��زاد يف
خف�ض ن�سب الت�ضخم وال�سيطرة على
قيمة الدينار.

احليدري :القرار نهائي وغري قابل للنق�ض

حمكمة التمييز ت�سقط التهم عن رئي�س مفو�ضية االنتخابات ال�سابق
 بغداد /املدى و(ا ف ب)
�ألغت حمكمة التمييز االحتادية ام�س الثالثاء حكما
بال�سجن بحق رئي�س مفو�ضية االنتخابات ال�سابق
ف��رج احل�ي��دري واث�ن�ين م��ن �أع�ضاء املفو�ضية بعدما
�أدينوا بتهم ف�ساد.
وكانت املحكمة قد �أ�صدرت يف نهاية اب املا�ضي حكما
بال�سجن مل��دة ع��ام م��ع وق��ف التنفيذ على احليدري
واثنني من �أع�ضاء جمل�س املفو�ضية على خلفية مكاف�أة
قدموها ملوظفني.
وقال احليدري يف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س "ابلغنا
من الق�ضاء ان حمكمة التمييز �ألغت التهم املوجهة
الينا ،وكذلك �ألغت كل الإجراءات التي اتخذت بحقنا"،
م�ضيفا �أن "القرار نهائي وغري قابل للنق�ض".
وك��ان احل�ي��دري قد �أعلن ان��ذاك �أن "حمكمة جنايات
الر�صافة ا�صدرت حكما علي وعلى ع�ضوي جمل�س
املفو�ضية كرمي التميمي و�أ�سامة العاين بال�سجن لعام
مع وقف التنفيذ ب�سبب مكاف�أة �أعطيناها ملوظفني يف
دائرة العقار ال تتجاوز مئة دوالر".
وانتهت مهام احليدري رئي�سا للمفو�ضية ر�سميا بعد
انتخاب �أع�ضاء مفو�ضية جدد.
وكان جمل�س الق�ضاء الأعلى ،قد �أكد يف وقت �سابق عن
توقيف رئي�س املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات

فرج احليدري ،وع�ضو جمل�س املفو�ضني كرمي التميمي
بتهمة الف�ساد املايل ،ل�صرفهما �أموا ًال كانت خم�ص�صة
للمفو�ضية ،مل��وظ�ف�ين بالت�سجيل ال �ع �ق��اري مقابل
احل�صول على قطع �أرا���ض ،مبين ًا �أنهما �سيواجهان
عقوبة ال�سجن ملدة �سبع �سنوات .فيما قرر املجل�س يف
الـ 15من ال�شهر ذاته �إطالق �سراحهما بكفالة مالية"،
مبينا �أن الق�ضية قابلة للطعن من �أي طرف من �أطراف
الدعوى.
ي�شار �إىل �أن احل �ي��دري �أع �ل��ن يف وق��ت ��س��اب��ق ،من
داخل خمفر النزاهة� ،أن قرار توقيفه وع�ضو جمل�س
املفو�ضني كرمي التميمي وفق امل��ادة  340من قانون
العقوبات /جنايات ،ج��اء بعد �أن قدمت النائبة عن
دولة القانون حنان الفتالوي ،يف وقت �سابق دعوى
�ضدهما بتهمة الف�ساد على خلفية منح مكافئة مالية
قدرها � 100ألف دينار خلم�سة موظفني يف املفو�ضية
عام  ،2008م�ؤكد ًا �أن الق�ضاء �أمر ب�إغالق هذا امللف
يف حينه واعترب �أن الق�ضية �إداري��ة ومن �صالحيات
�أي م�ؤ�س�سة .فيما اعتربت النائبة عن ائتالف دولة
القانون حنان الفتالوي ،يف الـ 15من ني�سان ،2012
�أن �إط�لاق �سراح احليدري والتميمي ال يعني �إيقاف
الإجراءات القانونية بحقهما ،م�ؤكدة �أن هذا الإجراء
من اخت�صا�ص الق�ضاء وال نتدخل فيه.
و�أثار اعتقال احليدري ردود فعل �ساخطة ال�سيما من

قبل كتلتي والعراقية التحالف الكرد�ستاين ،حيث
اتهمت الأخ�يرة ،يف الـ 15من ني�سان  ،2012ائتالف
دول��ة القانون مبحاولته �إخ�ضاع الكتل ال�سيا�سية
لإرادته �أو مواجهة امل�شاكل ،معتربا �أن اتهام مفو�ضية
االنتخابات بالف�ساد حلقة من �سل�سة اتهامات وجهت
لها �سابقا ،فيما �أع ��رب ع��ن ا�ستغرابه م��ن حما�سبة
م�س�ؤول قدم مكاف�آت للمواطنني وال يحا�سب من يتربع
بالألف الدراهم لأ�شخا�ص غري منت�سبني للدولة .يف
حني اعتربت القائمة العراقية بزعامة �إياد عالوي� ،أن
اعتقال احليدري ي�شكل "�ضربة" للعملية الدميقراطية
وعقوبة للمفو�ضية من قبل رئي�س احلكومة نوري
املالكي ،من جراء "عدم تزويرها نتائج االنتخابات"،
مطالبة جمل�س النواب باتخاذ موقف حا�سم ووا�ضح
م��ن الق�ضاء ومكتب القائد ال�ع��ام للقوات امل�سلحة.
واعترب نائب رئي�س ال��وزراء �صالح املطلك ،يف (14
ني�سان � ،)2012أن اعتقال رئي�س مفو�ضية االنتخابات
و�أح��د �أع�ضائها على خلفية �صرف مبلغ يقل عن مئة
دوالر وترك متهمني ب�سرقة مليارات ال��دوالرات يثري
عالمات اال�ستفهام ب�ش�أن ا�ستقاللية الق�ضاء ،فيما حذر
من وجود نية لتزوير االنتخابات املقبلة �أو ت�أجيلها.
ل �ك��ن رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة ن� ��وري امل��ال �ك��ي ح �م��ل14( ،
ني�سان  ،)2012ب�شدة على االنتقادات التي وجهت
له وحلكومته على خلفية اعتقال احليدري والتميمي

بتهم الف�ساد ،واتهم مطلقيها ب�أنهم يريدون �إعادة ثقافة
البعث و�إرب��اك الأو�ضاع "عن عمد" ،وفيما �شدد على
�أن اح�ترام كرامة الأ�شخا�ص وحقوقهم �أم��ر واجب،
�أك��د ان��ه ال ميكن �أن يكون ذل��ك م�بررا النتهاك حرمة
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية �أو اال�ستهانة بها.وت�شكلت
املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف العراق ب�أمر
م��ن �سلطة االئ �ت�لاف امل��ؤق�ت��ة رق��م  92يف (/5 /31
 ،)2004لتكون ح�صر ًا ،ال�سلطة االنتخابية الوحيدة
يف البالد ،واملفو�ضية هيئة مهنية م�ستقلة غري حزبية
تدار ذاتي ًا وتابعة للدولة ولكنها م�ستقلة عن ال�سلطات
التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية ،ومتلك بالقوة
املطلقة للقانون� ،سلطة �إعالن وتطبيق وتنفيذ الأنظمة
وال�ق��واع��د والإج� ��راءات املتعلقة باالنتخابات خالل
املرحلة االنتقالية ،ومل تكن للقوى ال�سيا�سية يد يف
اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضية يف املرحلة االنتقالية،
بخالف �أع�ضاء املفو�ضية احلاليني الذين مت اختيارهم
من قبل جمل�س النواب.
ي��ذك��ر �أن رئي�س ال���وزراء ن��وري املالكي �أر� �س��ل ،يف
( 22حزيران  ،)2010كتاب ًا �إىل مفو�ضية االنتخابات
يت�ضمن �إيقاف عملها ،يف حني ردت يف اليوم التايل
برف�ضها الأمر ،م�ؤكدة �أن ال�سلطة التنفيذية ال عالقة لها
بعملها ،و�أنها مرتبطة بالربملان ح�صر ًا ،وهي م�ستمرة
بالعمل بجميع الأحوال.

وزارة الكهرباء /املديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية /الفرات االو�سط

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الب�صرة

عنوان املناق�صة� :شراء طابوق ناري لغرف االحرتاق لوحدات GT 13D
التبويب10-6-10 -:

م /اعادة اعالن مناق�صات

�إعـــالن مناق�صــة للمــرة الثانية
رقم املناق�صة2012-N-11 :

تعلن املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية /الفرات االوسط عن اجراء مناقصة شراء طابوق ناري لغرف االحتراق لوحدات
 13D GTحملطة كهرباء النجف الغازية.
فعلى الراغبني من الشركات واملكاتب التخصصية املسجلة داخل العراق وخارجه مراجعة قسم الشؤون التجارية في
مقر املديرية الكائن في مدينة احللة /منطقة اجلمعية /خلف محطة كهرباء احللة الغازية للحصول على شروط االشتراك
باملناقصة واملواصفات والكميات لقاء مبلغ قدره ( )200000مائتان ألف دينار ال غيرها غير قابل للرد اال في حالة الغاء املناقصة
من قبل املديرية حيث يعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات ويكون تقدمي العطاءات في مقر
املديرية وآخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الغلق الثالثاء  2012/11/6وفي حال كون موعد
الغلق في عطلة رسمية يكون الغلق في يوم الدوام الذي يليه وان املديرية غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.
للمعلومات يتم نشر التفاصيل اخلاصة بالطلبات املعلنة ملديريتنا على العنوان التالي:
املوقع االلكتروني للوزارةwww.moelc.gov.iq :

ويف حممد املياحي
املدير العام

�شركة توزيع املنتجات النفطية /بابل

�إعالن مناق�صة رقم (� )13سنة 2012

تعلن شركة توزيع املنتجات النفطية /هيئة توزيع الفرات االوسط /فرع بابل/
الشعبة القانونية عن مناقصة جتهيز ونصب كاميرات للمواقع النفطية التابعة
للفرع وفق املواصفات ضمن ح 116/االثاث .فعلى جميع املتعهدين الشركات
واملكاتب املتخصصة الراغبني باالشتراك باملناقصة مراجعة مقر الفرع /الشعبة
القانونية الكائن في محافظة (بابل-احللة-شارع  60قرب كراج املوحد مقابل كلية
الفنون اجلميلة) وللحصول على شروط املناقصة لقاء مبلغ ( )50000خمسون ألف
دينار غير قابل للرد ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة املوقع االلكتروني لفرع بابل
( )OIL-Babil-@yahoo.comوان آخر موعد لقبول العطاءات الساعة الثانية عشر
ظهرا ً ليوم (اخلميس) املصادف  2012/11/1وفي حالة عطلة يعتبر اليوم الذي يليه
موعد للغلق ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن علماً سيتم
انعقاد مؤمتر اخلاص باالجابة على االستفسارات املشاركني في املناقصة وسيكون
في الساعة العاشرة من يوم األربعاء املصادف .2012/10/24
الشروط املطلوبة-:
.1تقدمي تأمينات اولية على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من مصرف
معتمد في العراق نافذ ملدة سنة وبنسبة  %1من مبلغ العطاء عن دخول مناقصة
وثم صك آخر أو خطاب ضمان مببلغ  %5تأمينات عن حسن تنفيذ بنود العقد عند
رسو املناقصة.
 .2تقدمي براءة ذمة الهيئة العامة للضرائب معنونة إلى شركة توزيع املنتجات
النفطية /هيئة توزيع الفرات األوسط /فرع بابل.
 .3تقدمي املستمسكات اخلاصة بالشركة شهادة تأسيس أو اجازة ممارسة املهنة أو
هوية غرفة جتارة.
 .4تقدمي قائمة باالعمال املماثلة واملنفذة سابقاً ان وجدت مؤيدة ومصدقة من جهات

التعاقد املعنية.
 .5الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .6ال تقبل التحفظات اخملالفة للشروط العامة وتعليمات تنفيذ العقود رقم 1
لسنة .2008
 .7يرفق وصل شراء العطاء األصلي.
 .8يحق للدائرة الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد وصل شراء وثائق
املناقصة فقط.
 .9اليجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود املناقصة أو اجراء أي تعديل فيها
مهما كان نوعه.
 .10اليجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشتراك باملناقصة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة.
 .11على مقدم العطاء بيان املوقع االلكتروني في وثائق عطاءاتهم والبريد االلكتروني
واسم وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.
 .12تودع العطاءات في صندوق العطاءات املوجود في مقر هيئة توزيع الفرات األوسط
الكائن في محافظة بابل /باب احلسني /قرب كراج بغداد القدمي مقابل شط احللة.
 .13تدوين اسعار العطاء بشكل مطبوع رقماً وكتابة.
 .14تشكل جلنة فنية مختصة للكشف على الكاميرات املذكورة أعاله ملعرفة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة قبل استالمها وايداعها في شعبة اخملازن طريق
(احللة -الكفل).

ن�صري فا�ضل ك�شا�ش
مدير الفرع

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة احدى تشكيالت وزارة الكهرباء عن اعالن
املناقصات كما في اجلدول أدناه وذلك حسب الشروط واملواصفات الفنية التي ميكن احلصول عليها من مقر
املديرية العامة /قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة /تقاطع الطويسة فعلى أصحاب
الشركات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقدمي عطائهم على ان
يكون العطاء في ظرفني منفصلني مختومني ومؤشر عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم الشركة
واملكتب والعنوان الكامل مع ذكر البريد االلكتروني على أن تكتب محتويات كل عرض على األغلفة وكما
يلي:
الظرف األول :يتضمن العرض الفني والذي يحتوي على املواصفات املبينة في شروط ووثائق املناقصة مؤيدة
بختم الشركة أو املكتب مع مستمسكات الشركة املذكورة في وثائق املناقصة.
الظرف الثاني :يتضمن العرض التجاري شامالً سعر املواد مع التأمينات األولية على شكل صك مصدق
أو خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد بنسبة ( )%1من قيمة العطاء املقدم على أن تستكمل
الى ( )%5عند االحالة وقبل توقيع العقد ،وسوف يهمل العطاء غير املستوفي للشروط ولن يتم استالم أي
عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت في اجلدول أدناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن
علماً بأن املديرية غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
وملعرفة التفاصيل ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لوزارة الكهرباء  www.moelc.gov.iqولالجابة على
االستفسارات مراسلتنا على البريد االلكتروني
12_commercial.dept.m@moelc.gov.iq، gdeep_comm_dept@yahoo.com
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املواطنون ي�شكون وال�صيدليات تربر

�أ���س��ع��ار الأدوي�����ة ت��رت��ف��ع ف��ـ��ي ك��رد���س��ت��ان �أي�����ض � ًا

� أربيل � /سايل جودت
الطب ه��ذه املهنة االن�سانية  ,التي حوّلها البع�ض
ال�ي��وم اىل مهنة جت��اري��ة تثري الكثري م��ن ا�ستياء
املواطنني ب�سبب الكلفة املبالغ فيها للعالج خ�صو�صا
يف االم��را���ض التي حتتاج اىل دوام التوا�صل مع
الطبيب وال�صيديل ,فال�صيديل والطبيب ..و�شكاوى
النا�س واقعية فهم اليتحدثون عن فراغ ولي�س لديهم
الرغبة باتهام الآخ��ري��ن ،ولالن�صاف فاننا نتحدث
عن البع�ض الن امل�شاهد االن�سانية النبيلة للمجتمع
ال�ط�ب��ي م�شهود ل�ه��ا ،و ك�م��ا ي�ق��ول �شك�سبري غيمة
�صغرية ت�ستطيع �أن حتجب �ضوء ال�شم�س!واحدة
من معاناة املواطنني هنا يف كرد�ستان العراق التي
يتمتع فيها املواطنون بخدمات طبية جيدة جدا،
�سواء على امل�ستوى الطب اخلا�ص �أو احلكومي،
ما حدا باملر�ضى يف بقية انحاء العراق لاللتجاء اىل
االقليم �سعيا وراء م�ستويات الطب املتقدمة وتوفر
االدوية اال�صلية .لكن م�شكلة ارتفاع ا�سعار االدوية
تبقى م�شكلة حقيقية يعاين منها النا�س وحتديا
ال�صحاب الدخل املحدود ،رغم كل التربيرات التي
�سمعناها من ال�صيادلة وبع�ضها واقعي ومنطقي..
لكن امل�شكلة قائمة!!

ل�سنا م�س�ؤولني

نقلنا �شكوى املواطنني اىل الدكتور ه�شام خ�ضر
�صاحب (�صيدلية جاره) الذي قال لنا  :ل�سنا ال�سبب
يف ارت�ف��اع �أ�سعار االدوي ��ة امن��ا امل�س�ؤولون على
ا�سترياد هذه االدوية هم الذين يتحكمون باال�سعار
نحن فقط ن�شرتي ال��دواء ب�سعر مرتفع ل��ذا عندما
ي�صرف يكون مرتفع ال�سعر ،ال��رب��ح ال��ذي ي�ضاف
على ال�سعر جدا رمزي وب�سيط ولو ح�سبنا التكلفة
وايجار ال�صيدلية وغريها من النفقات االخرى لتبني
اننا ل�سنا كما يقال ع ّنا جتارا .جهات اخرى ولي�س
ال�صيدالين فال�صيديل ي�شرتي ال��دواء من قطاعات
خا�صة ب�سعر مرتفع وخ�صو�صا هنالك ارتفاع ب�سعر
الدوالر ,بالت�أكيد يبيعها ب�سعر �أعلى ولي�س جميع
الأدوي��ة �أ�سعارها مرتفعة اال التي تخ�ص االمرا�ض
املزمنة واملعقدة  ,اما عن �صرف الدواء فهناك بع�ض
االدوية الحتتاج اىل و�صفة طبيب  ,املري�ض يعرف
ماذا يريد فهو ي�شرتي ما يريد من م�ضادات حيوية
اىل �أدوية االنتفاخ واحلمو�ضة اىل �أدوية ال�سكري
والقلب وال�ضغط الخ ..هذه االدوية جميعا ي�أخذها
املري�ض من دون و�صفة طبية ويبيعها ال�صيديل بال
رادع ..رغ��م ان هناك قوانني وانظمة حتكم عملية
البيع ،اذ القانون ي�سمح لنا ب�صرف ادوية من دون
و�صفة مثل امل�سكنات كالبنادول وغريه.وا�ضاف
" ا�صبح بيع ال��دواء من دون و�صفة �شبه جتارة
وا� �س�ترزاق ،وه�ن��اك طلب وت�شجيع م��ن اجلمهور
للبيع من دون و�صفة خا�صة وان الدواء مادة خطرة
ان مل يح�سن ا�ستخدامها ،فكيف ميكن تنظيم عملية
ال�صرف وو��ض��ع ح��دود مل��ن ي��رغ��ب يف ال��رب��ح على
ح�ساب �صحة النا�س.

ال�صيدالين ع��ن �سبب ارت�ف��اع �سعر ه��ذا ال�ن��وع من
الأدوي��ة ق��ال،ان ه��ذه االدوي��ة �أ�صلية املانية واالبر
الزيتية التي و�صفها يل الطبيب �أمريكية لذا تكون
الأ�سعار مرتفعة  ,ا�ضطررت ل�شرائها .كيف يتمكن
الفقري �شراء ه��ذه االدوي��ة والتي الب��د من تكرارها
النها خا�صة بالأمرا�ض املزمنة.

جتارة ال�صيدليات

�أ�سباب �أخرى

ام��ا �صاحب �صيدلية نهر احلياة حدثنا هو االخر
ق��ائ�لا :يقينا ب��ان ه�ن��اك تفاوتا يف الأ��س�ع��ار ،و�أنا
�أراهن على ان الزيادة ت�أتي يف اطار �أو برنامج تلك
النقاط التالية:اختالف حمل العمل وتفاوت االيجار
واخ�ت�لاف املنا�شئ ل�لادوي��ة.اخ�ت�لاف الأ��س�ع��ار بني
مذخر واخر.
ارت�ف��اع �أ��س�ع��ار االدوي ��ة ب�شكل ملحوظ يف االونة
االخ�يرة وخا�صة ال�سورية وكذلك االدوي��ة الهندية
ومنها واي�ضا اجل��ان��ب االن���س��اين لل�شخ�ص نف�سه
�أي �صاحب ال�صيدلية.كما ي�ؤكد على،ان جميع تلك
الأ�سباب التي ورد ذكرها انفا هي لي�ست دليال قطعيا
على تفاوت اال�سعار ،بل يجب ان تكون القناعة لدى
ال�شخ�ص هي العنوان االبرز.
�أدوية رخي�صة بال و�صفة
وتقول ال�صيدالنية ماريا ظافر (�صيدلية �سالمة)
هناك ادوي��ة ال بد لها من و�صفة طبية وه��ي ادوية
القلب وكذلك امل�سكنات القوية التي ت�ؤدي اىل االدمان
يف حال �سوء ا�ستخدامها وكذلك بع�ض املميعات مثل
البالفيك�س هذه جميعا حتتاج اىل الو�صفة غري ان
هناك ادوي��ة تباع م��ن دون و�صفة مثل امل�ضادات
احليوية وهذا ما هو متعارف عليه ..ي�أتي مري�ض
ويطلب م�ضادا معينا ،ويقول اين م�صاب بالزكام
ف�أعطيه �أدوية الر�شح وامل�ضادات احليوية وال�سعال
والفيتامني وه��ذه ال و�صفة ل�ه��ا ،وه�ن��اك �أدوي ��ة ال
ن�صرفها اال بو�صفة� .أملنا ان جند اهتمام وزارة
ال�صحة ح ًال ملعاناة املر�ضى بت�شكيل جلان ت�شرف
على ت�سعرية االدوية واالطباء.
وقالت" االح��ظ م��ن جتربتي ان��ه عندما ي��زداد عدد
م��رات طلب اب��ر االن�سولني ادرك انها ت�ؤخذ ل�شيء

�أ�سعارنا ومن يرغب بال�شراء �أهال و�سهال,.و�أ�ضاف
انه اتهام ن�سمعه �أحيانا بان هنالك �صيدليات تبيع
ادوية منتهية �صالحيتها ,ال�سيطرة النوعية موجودة
فكيف يح�صل اذن.

�آخر ..وهناك من يطلب �أربع علب قطرة ..ومن هنا
واجبي منع البيع النني ادرك انه ال ي�ؤخذ للعالج
بل للتخدير اما ما يقال عن حتول مهنة ال�صيدلة اىل
جت��ارة ف��أق��ول ال يجوز ان يعمم ولكن يف احلقيقة
البع�ض ممكن ان يحولها اىل جت��ارة  ,لي�س جتارة
�آراء املواطنني
بل حتى املخاطرة ب�أرواح النا�س كا�سترياد االدوية
امل��واط��ن ��س��روت عبدال�صمد ي�ق��ول� :أن��ا م��ن النا�س
الهابطة والتي غري معروف من�ش�ؤها.
املحدودي الدخل ال �أ�ستطيع الذهاب اىل الطبيب لذا
من�ش�أ الأدوية
�أذهب اىل ال�صيدالين من �أجل �شراء بع�ض االدوية
ام��ا ال���ص�ي��دالين ه �ي��وا (��ص�ي��دل�ي��ة ف��ارم��ا) فيقول :التي احتاجها ك��أدوي��ة ال�سكر وامل�سكنات � ,أ�سعار
االرتفاع يعود اىل من�ش�أ ال��دواء فاالدوية من من�ش�أ الدواء بني �صيدلية واخرى وبنف�س املكان متفاوتة
املاين وفرن�سي وبريطاين و�أمريكي �أ�سعاره تكون ,فقبل ع��دة �أي��ام ذهبت ل�شراء حبوب ال�ضغط من
مرتفعة ,لكن االدوية ذات املن�ش�أ ال�سوري او االيراين �صيدلية ما وبع�ض الأدوية االخرى والتي مل ت�صرف
وامل�صري بالطبع ا�سعارها منخف�ضة ,اما بالن�سبة بقية الأدوي ��ة يل فذهبت اىل ال�صيدلية املجاورة
اىل الأم��را���ض املزمنة و�أم��را���ض الأورام بالطبع لها لتكملة ما �أحتاجه من دواء �صرفت يل الدواء
ت�صل �أ��س�ع��اره��ا اىل  1000دوالر  ,بالن�سبة اىل ب�سعر م�ضاعف وهو نف�س ال��دواء من حيث املن�ش�أ
املواطن الفقري هناك م�ست�شفيات حكومية ي�ستطيع وعندما �س�ألت ال�صيدالين �أجابني ان دواءه �أ�صلي
ان يتعالج فيها وي�صرف له ال��دواء  ,اما عن مراقبة حتى لو كان من نف�س املن�ش�أ ,اح�ترت يف �أم��ري من
الأدوي� ��ة قال،تخ�ضع جميع الأدوي� ��ة اىل �سيطرة �أ�صدق ومن �أك��ذب؟! �ألي�ست هذه جت��ارة بكل معنى
نوعية ومل ي�صادفني اىل هذا اليوم دواء قد انتهت الكلمة� ,أين الرقابة ال�صحية؟ من امل�س�ؤول عن هذا
�صالحيته� ،أتعر�ض اىل زيارة متكررة من قبل اللجان اجل�شع؟�أين االن�سانية والرحمة؟
الرقابية املتمثلة بنقابة ال�صيادلة او امل�ؤ�س�سات
تكرار الدواء
ال�صحية احلكومية االخرى.
وقالت املواطنة داليا كمال ،لي�س فقط هنالك ارتفاع
لي�س الدواء فقط
يف اجور االطباء بل حتى اجور ال��دواء جدا غالية
اما ال�صيدالين �سردار (�صيدلية نوروز) الذي رف�ض خ�صو�صا �أدوي��ة املفا�صل  ,فمثال الطبيب اجوره
الإجابة على ا�سئلتنا واجاب بعبارة جافة  ,كل �شيء معروفة بينما الدواء يكون �أغلى من �أجرة الطبيب
يف ارت �ف��اع م��ن اب�سط اال��ش�ي��اء اىل �أك�بره��ا لي�س  ,االن خ��رج��ت م��ن ال�ط�ب�ي��ب وذه �ب��ت اىل اح��دى
ال��دواء فقط  ,فكل �شيء مطلوب كما هو مطلوب ال�صيدليات ل�شراء ادوي��ة املفا�صل التي كتبها يل
من الآخرين  ,لذا ال جنرب املواطن على ال�شراء هذه الطبيب فوجئت ب�سعر مل �أتوقعه وعندما حاججت

م�ست�شار رئا�سي :ال نخ�شى الت�سليح والعراق لي�س بحاجة للأ�سلحة الآن
� أربيل/املدى
�أث ��ارت �صفقة الت�سليح الأخ�ي�رة
التي ابرمتها احلكومة العراقية
مع كل من مو�سكو وب��راغ ،الكثري
من الت�سا�ؤالت واالعرتا�ضات على
نوعية الأ�سلحة وتوقيتها واملبالغ
ال �ط��ائ �ل��ة امل �� �ص��روف��ة ع �ل �ي �ه��ا ،يف
مناخات فقدان ال��وح��دة الوطنية
بني القوى ال�سيا�سية وانعدام الثقة
اىل حد ما بني مكوناتها وكتلها،
مبا يف ذلك املتحالفة معها.
ي �ق��ول م�ست�شار خ��ا���ص لرئي�س
الإقليم نعمان عا�شور يف ات�صال
مع امل��دى "اوال ليكن وا�ضحا ان
االق �ل �ي��م الي �ق��ف يف وج ��ه ت�سليح
اجلي�ش العراقي ب�أ�سلحة حديثة
ودفاعية ،لكن التوقيت كان خاطئا
حل�سا�سية ال�ع�لاق��ات ب�ين القوى
ال�سيا�سية وارتباط هذا الت�سليح
مع اج��راءات ت�شكيل قيادة قوات
دج�ل��ة وار� �س��ال ق��وات اىل ك��ل من
ك��رك��وك وزم� ��ار .ث��ان�ي��ا علينا ان
نت�ساءل هل العراق مهدد الآن بغزو
من دول اجلوار؟ واذا كان اجلواب

بالإيجاب فان املنظومة الدفاعية
يف االق �ل �ي��م وق� ��وات البي�شمركة
يجب ان تكون حا�ضرة ملثل هذه
الرتتيبات " وا�ضاف عا�شور " من
جهة اخرى يجب �أخذ ر�أي جمل�س
ال� �ن ��واب ،فل��ا �أح���د ح���س��ب علمي
م��ن ال �ن��واب ل��دي��ه ع�ل��م بال�صفقة
وتفا�صيلها وال�ت��ي ج��رت ب�سرعة
تثري اال�سئلة "و�أكد" ان القيادة يف
احلكومة االحتادية تت�أثر بوجهات
نظر �ضباط خربتهم �ضعيفة �أو

غ�ير م�ؤيدين للعملية ال�سيا�سية
يف البالد ،ومعظمهم لال�سف حتكم
وجهات نظرهم اجتاهات �شوفينية
وم �ع��ادي��ة ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة " وق��ال
ع��ا��ش��ور "االموال ال �ت��ي ت�صرف
على الت�سليح الآن من االف�ضل ان
ت�صرف لتوفري خ��دم��ات لل�شعب
العراقي على كافة امل�ستويات".
ويف �سياق مت�صل �أك ��دت دائرة
ال�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة يف حكومة
�إق�ل�ي��م ك��رد� �س �ت��ان� ،،أن الإق �ل �ي��م ال

يخ�شى ��ص�ف�ق��ات الت�سليح التي
ت �ع �ق��ده��ا احل �ك��وم��ة االحت���ادي���ة،
ف �ي �م��ا �أ� � �ش� ��ارت �إىل �أن الإق �ل �ي��م
ي��رك��ز ع �ل��ى ت �ط��وي��ر م�ؤ�س�ساته
وتعزيز اخلدمات .وق��ال م�س�ؤول
ال��دائ��رة ف�لاح م�صطفى يف حديث
لـ"ال�سومرية نيوز"� ،إن "�إقليم
ك��رد��س�ت��ان مل ي�ك��ن يخ�شى �سالح
�صدام ح�سني يف �أوج قوته ،وال
يخ�شى ��ص�ف�ق��ات الت�سليح التي
ت �ع �ق��ده��ا احل� �ك ��وم ��ة االحت���ادي���ة

الآن"و�أ�ضاف م�صطفى �أن "الإقليم
يركز الآن على تطوير م�ؤ�س�ساته
وتعزيز اخلدمات يف كرد�ستان"،
داع �ي��ا امل��واط �ن�ين ال�ع��راق�ي�ين �إىل
"مطالبة احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة
ب��اخل��دم��ات ال �ت��ي ت �ت��وف��ر لأب �ن��اء
كرد�ستان".
وكان التحالف الكرد�ستاين �أبدى،
يف وقت �سابق ،قلقه ب�ش�أن �صفقات
الت�سليح ال�ت��ي عقدتها احلكومة
العراقية مع رو�سيا وت�شيكيا ،داعيا
�إىل تو�ضيح �آليات تلك ال�صفقات،
فيما طالب بعدم ا�ستثناء قوات
البي�شمركة منها.
وداف�ع��ت جلنة الأم��ن وال��دف��اع يف
جم�ل����س ال �ن��واب يف  13ت�شرين
الأول  ،2012عن عقود الت�سليح
التي وقعها رئي�س احلكومة نوري
املالكي مع رو�سيا وت�شيكيا ،ويف
ح�ين ط�م��أن��ت �أن الأ��س�ل�ح��ة التي
�سيتم ا�ستريادها دفاعية ولي�ست
هجومية� ،أك��دت �أن وف��دا عراقيا
��س�ي��زور ال�ب�ل��دي��ن ب�ع��د �أ�سبوعني
للتوقيع على ال�صيغ النهائية لتلك
العقود.

العالج وهي كالتايل� ،صيدلية تبيع ذلك النوع من
العالج ب�سعر( )2000دينار عراقي فقط ،وهناك من
يبيع تلك املادة بـ( )1000دينار لل�شريط الواحد� ،أما
من جهة �أخرى فهناك �صيدليات تبيع هذه املادة عينها
ومن نف�س املن�ش�أ ب�سعر(� 3000آالف دينار) ،علما بان
املادة املذكور هي نف�سها يف ال�صيدليات جميعها ،فانا
�أت�ساءل بعني امل�شفق على �أولئك النا�س الفقراء اذا
كانت مادة واحدة لها �أكرث من ت�سعرية فكيف احلال
لو كانت الو�صفة الدوائية كلها ،فلرمبا يكون الفرق
اكرث من  20الف دينار عراقي ،فلماذا هذا التباين
الرهيب يف الأ�سعار؟ وهل هناك من جهه تراقب تلك
الت�صرفات� ،أم االمر مرتوك لل�ضمري؟

فيما ا��ش��ارت �شومن غ��ازي اىل ان بع�ض ا�صحاب
ال�صيدليات حولوا �صيدلياتهم اىل جت��ارة ..فالهم
الأول هو البيع و�آخر ما يقلقه النوع من ال�صيادلة
ه��و �صحة امل��ري����ض ،فهو يبيع ال���دواء كما يطلب
ال�شخ�ص ولي�س من مهمته ان ي�س�أل� ..إال اذا �س�أله
� 50ألف دينار
امل�شرتي ..وهذا ب�صراحة لي�س عيبا ،فال�صيدلية مثل
الهند�سة والطب بالنهاية يعمل للربح واال�ستفادة رزك ��ار �شاهو ي�ق��ول تعر�ضت زوج �ت��ي اىل مر�ض
وكله خدمات بخدمات فالدواء له ثمن وغريه له ثمن معني ا�ستدعى نقلها اىل امل�ست�شفى وبعد اجراء
ومراجعة الطبيب كذلك فال داعي ل�صرف الدواء فقط الفحو�صات الطبية عليها �أق��ر لها �صرف ن��وع من
العالج وهو ال يتوفر يف امل�ست�شفى مما تطلب مني
بالو�صفة.
اح�ضاره من ال�صيدليات الأهلية وعند ذهابي اىل
و�صفة طبية
ال�صيدليات �صعقت من �سماع ت�سعرية ذلك العالج
ويقول �سنكر حميد ان عدم بيع االدوية اال بو�صفة وهو ب�سعر  50الف دينار عراقي للحقنة الواحدة
طبية اعتقد انه يرهق املواطن لأن ال�سبب ب�صراحة والعالج يحتاج اىل اكرث من حقنة هذا مما ا�ضطرين
هو ك�شفيات االطباء املرتفعة ثم ان ال�صيديل در�س �أن ا�ستلف مبلغ م��ن امل��ال م��ن ل���ش��راء م��ا حتتاجه
خم�س ��س�ن��وات وه��و يفهم مت��ام��ا بالعقاقري ومن زوجتي من دواء .وتقول ج��وان �سعد احلامل يف
التجربة ف��ان��ا دائ�م��ا �أ� �ش�تري الأدوي� ��ة دون و�صفة ال�شهر ال�سابع منذ بداية حملي و�أنا ا�شرتي مقويات
ال�صيدالين هو الذي ي�صف يل ال��دواء واحلمد الله احلمل وكل مرة اخذها ب�سعر جديد ,كلما �أ�س�أل عن
ا�شفى.
�سبب االرتفاع تبد�أ احلجج الواهية كارتفاع �صرف
الورق اي ال��دوالر � ,أو انها �أ�صلية  ,او ان من�ش�أها
مر�ض كلوي
�أجنبي....والخ من احلجج والأع��ذار من املفرت�ض
اما م�ؤمل م�صطفى فيقول :انا كا�سب ودخلي حمدود ان يكون ل ��وزارة ال�صحة دور حقيقي وج��دي يف
م���ص��اب مب��ر���ض ك �ل��وي ب�ين ف�ت�رة و�أخ� ��رى �أج��ري حتديد �أ�سعار �صرف الأدوي��ة  ,وكذلك توفريها يف
غ�سيل للكلية يكتب يل دواء للعالج يكتب الو�صفة امل�ست�شفيات احلكومية ليت�سنى للفقري وذوي الدخل
طبيب امل�ست�شفى احلكومي اال انها غري موجودة يف املحدود �شرا�ؤها.
امل�ست�شفى لذا �أ�ضطر ل�شرائها من خارج امل�ست�شفى
موقف وزارة ال�صحة
من ال�صيدليات الأهلية ,تكون �أ�سعارها جدا مرتفعة,
م��اذا يفعل املري�ض ان ك��ان فقريا ودخ�ل��ه الي�سمح الدكتور خال�ص قادر املتحدث يف وزارة �صحة اقليم
بالعالج يف اخل��ارج  ,هل يف�ضل �أن مي��وت؟ كما ان كرد�ستان يف ت�صريح �سابق ،ان وزارة ال�صحة يف
وزارة ال�صحة ملاذا التوفر الأدوية الكافية وال�شاملة حكومة االقليم �شكلت فرقا طبية عديدة للقيام بحملة
يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ,؟نالحظها متوفرة من اجل اغالق اكرث من � 4000صيدلية غري مرخ�صة
يف ال�صيدليات وامل�ست�شفيات اخلا�صة الي�س هذا وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ومب�شاركة
نقابة االط�ب��اء ،حيث اعلنت ال��وزارة �سريان تنفيذ
جرم بحق النا�س الفقراء؟!
ق��رار اغ�لاق ال�صيدليات غري املرخ�صة .وق��ال قادر
تباين الأ�سعار
" ان احلملة ت�شمل العيادات املوجودة يف االحياء
وي�ق��ول ف��ار���س ميخائيل رج��ل يف العقد اخلام�س واملحالت التي متار�س مهنة التمري�ض حيث �ستتم
من عمره وهو يعمل مراقب عمل يعاين من مر�ض م���ص��ادرة االدوي ��ة امل��وج��ودة فيها '،م���ش�يرا اىل ان
ال�سكري منذ فرتة لي�ست بالقريبة وهو م�ستمر على املمر�ضني املاهرين املرخ�صني ميكنهم اال�ستمرار
تناول ذلك النوع من العالج اال وهو(كلوفج  )850يف مهنة التمري�ض ول�ك��ن بيع االدوي� ��ة لي�س من
وهو املاين املن�ش�أ حيث ي�شكل هذا النوع من العالج اخت�صا�صهم".
عامال م�ساعدا مع الدوانيل ،وهو ي�شتكي من ت�ضارب اجلدير ذك��ره ان وزارة ال�صحة كانت قد ا�صدرت
�أ�سعار هذا الدواء بني �صيدلية و�أخرى ،وقد ذهب اىل ق��ان��ون��ا ب�غ�ل��ق ال���ص�ي��دل�ي��ات غ�ير امل��رخ���ص��ة ومنع
�أكرث من ذلك وهو يدون �أ�سعار تلك امل��ادة الدوائية املمر�ضني وم�ع��اوين االط�ب��اء م��ن بيع االدوي ��ة منذ
و�أ�سماء ال�صيدليات التي حاول �أن ي�شرتي منها ذلك العام املا�ضي.

لأول مرة يف تاريخ كرد�ستان

مكفوف يح�صل على �شهادة املاج�ستري
� أربيل /املدى
الول مرة يف تاريخ كرد�ستان ح�صل طالب مكفوف
على �شهادة ماج�ستري يف االدب ال�ك��ردي بدرجة
جيد جد ًا ،وخالل املرا�سيم التي ح�ضرتها ا�سو�س
جنيب وزيرة العمل وال�ش�ؤون الإجتماعية ،حيث
اك��دت خ�لال اجلل�سة �أن حكومة اقليم كرد�ستان
تويل اهتماما كبريا ب��ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف جمال التعليم العايل وح�صولهم على درجات
علمية عالية .جرت املناق�شة يف كلية الآداب ق�سم
اللغات بجامعة �صالح الدين وح�صل الطالب ح�سن
يو�سف كرمي بعد مناق�شة م�ستفي�ضة من قبل اللجنة
امل�شرفة على �شهادة ماج�ستري بدرجة جيد جد ًا على
ر�ساته املعنونة (االبعاد االجتماعية يف رواية عطا
نهايي) .ويف ت�صريح لها �أك��دت ال��وزي��رة جنيب
ان ذوي االحتياجات اخلا�صة ال يقلون �ش�أن ًا عن
�أي مواطن او فرد اخر وبامكانهم احل�صول على
درج��ات علمية عالية و يخدمون جمتمعهم مبدية
ا�ستعداد وزارتها لدعم وخدمة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،و�أك��دت �أن ح�صول مكفوف على �شهادة

ماج�سرت يظهر امكانيات و ق��درات هذه ال�شريحة
يف جميع املجاالت.
يذكر �أن الطالب ح�سن يو�سف ك��رمي م��ن مواليد
 1980قرية ب�يرز التابعة لق�صبة بريمام التابعة
ملحافظة �أربيل ،فقد ح�سن �أحد ذراعيه وعينه نتيجة
ا�صابته بقذيفة هاون عام  1991والتحق بالدرا�سة
اال�سا�سية �سنة  1994يف معهد روناكي للمكفوفني
التابعة ل��وزارة العمل وقبل يف كلية الآداب عام
 2003ـ� �ـ 2004و بعد تخرجه قبل �سنة  2009ـــ
 2010يف درا�سة املاج�ستري ق�سم االداب.

م�صرف الر�شيد

الق�سم القانوين� /شعبة الأمالك
يعلن مصرف الرشيد /االدارة العامة /شركة عامة /عن اجراء مزايدة علنية لتأجير احملالت
الواقعة ضمن امللك تسلسل 3543/3م 18عامرية -بغداد املبينة تفاصيله أدناه وفقاً
ألحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم  32لسنة  1986وذلك في الساعة احلادية عشر
صباحاً من اليوم الثالثني من اليوم التالي لتاريخ نشر االعالن وستجري املزايدة في شارع
املصارف الفرع التجاري الطابق الثاني /قسم احلاسبة االلكترونية.
فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة تقدمي طلباتهم معززة بالتأمينات القانونية البالغة %20
من البدل املقدر املبني ازاء كل منها بصك مصدق ألمر مصرف الرشيد /شعبة االمالك،
علماً ان أجور االعالن واملناداة وأية مصاريف أخرى يتحملها من ترسو عليه املزايدة واذا
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل ليوم العمل التالي.
مع التقدير...

اعــــــــــــــــالن
�أرقام
املحالت

البدل املقدر بالدينار (�سنوياً) مدة االيجار

املالحظات

5/2/1

 1900000/دينار (مليونتسعمائة ألف دينار) لكل محل

سنتان

مساحة كل محل 52م 2مشيدة من الكونكريت املسلح اجلاهز تقع في حي السالم
(مجمع العمارات السكنية خلف مركز شرطة حي العامل قرب فرعنا السيدية

4/3

 2000000/دينار (مليوني دينار)لكل محل

سنتان

مساحة كل محل 55م 2مشيدة من الكونكريت املسلح اجلاهز تقع في حي السالم
(مجمع العمارات السكنية خلف مركز شرطة حي العامل قرب فرعنا السيدية
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 4500000/دينار (أربعة مالينيوخمسمائة ألف دينار)

سنتان

عبارة عن مطعم مساحته 128م 2مشيد من الكونكريت املسلح اجلاهز يقع في
حي السالم (مجمع العمارات السكنية خلف مركز شرطة العامل قرب فرعنا
السيدية

املدير العام

6

شؤون الوطن

نص ردن
 عالء ح�سن

ن�صيحة حزبي متقاعد
اح ��د املتورطني كما ي�صف نف�سه  ،بخو� ��ض غمار العمل
ال�سيا�سي منذ عقد اخلم�سينات من القرن املا�ضي واملقيم
حاليا يف عا�صمة �أوربية  ،وجه ر�سالة اىل جمايليه من
املتقاعدي ��ن ال�سيا�سيني والراغبني يف ا�ستعادة ن�شاطهم
احلزب ��ي  ،تت�ضمن الدعوة حلثه ��م على" االنخراط " يف
القوى املتنفذة  ،امل�شاركة يف احلكومة  ،وهذا االنخراط
بنظره لي� ��س " خرطا " كما يت�صور البع�ض  ،بل ينطوي
على فوائد كثرية قد ال تكون منظورة يف الوقت احلا�ضر
 ،ولكنه ��ا يف �سن ��وات مقبلة �ستتحقق يف ظ ��ل ما يفرزه
امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي احل ��ايل م ��ن معطي ��ات ل�صال ��ح دعاة
الدفاع عن الدميقراطية بالن�سخة العراقية .
ر�سال ��ة احلزب ��ي املتقاعد بو�صف م ��ن اطلع عليه ��ا �أ�شبه
بو�صاي ��ا �صاغه ��ا خب�ي�ر متخ�ص� ��ص بال�ش� ��أن العراقي ،
ومنها �أن التيار الدميقراطي يف طريقه لالنقرا�ض  ،ولكي
ت�ضمنوا م�ستقبل الأبناء والأحفاد �سارعوا لت�سجيلهم يف
الأح ��زاب احلالية  ،لأنها فتح ��ت �آفاقا وا�سعة الع�ضائها ،
�سواء ب�ضمان التعيني او احل�صول على بعثة درا�سية يف
اخل ��ارج  ،او يف اق ��ل تقدير حماية مبن ��ى �سفارة عراقية
يف دولة �أوربية .
الر�سال ��ة ت�ضمن ��ت �أي�ض ��ا �أ�سماء عراقي�ي�ن يعملون يف
اخل ��ارج  ،ح�صلوا على فر� ��ص عملهم بقاعدة املحا�ص�صة
باعتم ��اد مبد�أ التوازن واال�ستحق ��اق االنتخابي للقوائم
واملكون ��ات العراقية يف الربملان ال�سابق واحلايل  ،ومن
يطل ��ع على الأ�سم ��اء " يلطم على را�سه" فثالثة من �أبناء
رئي�س كتلة برملانية �شغلوا مواقعهم يف �سفارات العراق
يف لن ��دن وباري� ��س وبرلني ،اما �أبن ��اء القيادي يف حزب
�أ�صبح ��ت الإ�شارة اليه هذه الأيام بجملة " اللهم ال غيبة
وال ح�سد " ف�شغلوا منا�صب ملحقيات جتارية.
املطلع ��ون على الر�سالة ح�صلوا على تو�صية من مر�سلها
بالذه ��اب �إىل كبري "حزبيي الق ��وم " لي�سهل لهم االنتماء
وم ��لء ا�ستم ��ارة الدخ ��ول ،وتوقيع تعه ��د باحلفاظ على
ا�سرار احل ��زب  ،والعمل على حتقي ��ق �أهدافه ،يف خدمة
ال�شع ��ب  ،و�أو�صاه ��م اي�ض ��ا ان يحتفظوا بقائم ��ة �أ�سماء
ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني ،والتلويح بها كورقة �ضغط يف
حال تن�صل كبري احلزب عن تنفيذ وعوده.
�صاح ��ب الر�سال ��ة راج ��ع م�سريت ��ه الن�ضالي ��ة ال�سابق ��ة،
وتو�صل �أخريا اىل قناعة تامة بان ال�سيا�سة تعني رعاية
امل�صالح �س ��واء ال�شعبية او ال�شخ�صي ��ة ،ولإدراكه بان "
اجلماه�ي�ر الزاحفة نحو قمم املجد" مل حت�صل على �شيء
 ،التفت م�ؤخ ��را للم�صلحة ال�شخ�صي ��ة  ،فكثف ات�صاالته
يف اخل ��ارج مع ممثلي الأطراف املتنف ��ذة ليحقق اجنازا
للمعارف والأق ��ارب ،وال�سيما ان الع ��د التنازيل لإجراء
االنتخاب ��ات املحلي ��ة ق ��د ب ��د�أ  ،والتح ��رك يف اخل ��ارج
اخ ��ذ يتف ��وق على الداخ ��ل ا�ستع ��دادا خلو� ��ض التناف�س
االنتخاب ��ي  ،واحل�ص ��ول عل ��ى املزي ��د م ��ن املقاع ��د يف
جمال�س املحافظ ��ات واالق�ضية ،و�صاحبن ��ا بعد ان جدد
مفاهيم ��ه ال�سيا�سي ��ة م ��ن زاوية احل�صول عل ��ى امل�صالح
ال يري ��د ان يخ�سر فر�صة منح حفي ��ده اخلريج اجلامعي
فر�ص ��ة التعي�ي�ن ب�صف ��ة حار� ��س يف مبن ��ى املحافظة �أو
الناحي ��ة  ،ن�صيحة احلزب ��ي املتقاعد قد تكون مالئمة ملن
ي�ؤيده ��ا  ،ولكنها غري ملزم ��ة للآخرين الن فر�ص التعيني
يف اخل ��ارج ا�ستحوذ عليه ��ا �أبناء قياديي حزب "اللهم ال
غيبة وال ح�سد".

محليات

العدد ( )2624ال�سنة العا�شرة  -االربعاء ( )17ت�شرين الأول 2012

ال����ق����دمي م��ن��ه��ا جت������اوز ال���ث�ل�اث���ة ع��ق��ود

الرتبية النيابية :نحتاج لـ � 6آالف مدر�سة ال�ستيعاب الطلبة
 بغداد /غ�ضنفر العيبي

تربي ��د وتكيي ��ف ،و�إن ��ارة منا�سب ��ة وو�سائل
تعليمي ��ة ،و حجم الغرف ��ة ينبغي ان يتنا�سب
وع ��دد الط�ل�اب م ��ن اج ��ل ال�سالم ��ة ال�صحية
واالبتعاد ع ��ن الأمرا�ض الوبائية واالنتقالية
الت ��ي تنت�ش ��ر يف املدار� ��س ب�سب ��ب اكتظاظها
بالطلبة " .
ون�ش ��ر نا�شط ��ون عل ��ى موق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي الفي� ��س ب ��وك �صورة يظه ��ر فيها
�صف درا�سي ملدر�سة ابتدائية بعدد من املقاعد
املدر�سي ��ة التي ال يتجاوز عددها الــ  20مقعدا
وع ��دد الطالب ��ات ال يتنا�س ��ب متام ��ا مع حجم
القاع ��ة حيث بلغ عدده ��ن يف ال�صف ما يقرب
من الـ ( )120تلميذة.
ال�ص ��ورة التي حازت �أكرث م ��ن  1000تعليق
كانت غالبيتها غا�ضبة من �أداء وزارة الرتبية
واحلكومة.

�أعلنت تقارير حكومية �صادرة
عن وزارة التربية عن وجود
نق�ص كبير في عدد المدار�س
قدر بــ  6000مدر�سة تحتاج اليها
عموم محافظات العراق عدا
�إقليم كرد�ستان ،م�شيرة �إلى ان
عددا كبيرا من المدار�س لي�س
فيها �أية موا�صفات وهي مجرد
بنايات مبنية بطريقة ع�شوائية
ت�ؤثر في مزاج الطلبة وتحد
من ن�سب نجاحهم .وخ�ص�صت
الوزارة ميزانية مبلغ  455مليار
دينار لإنجاز الم�شاريع والنهو�ض
بالواقع التربوي وهي بح�سب
وزارة التربية ،ال تكفي لبناء
العدد المطلوب من المدار�س .

مدار�س ت�شبه الثكنات الع�سكرية
عبد الزهرة �آل ماج ��د تربوي و�أكادميي قال يف
حدي ��ث لــ "امل ��دى" ،ان "بن ��اء املدر�سة يجب �أن
يكون وفق معايري فنية وهند�سية خا�صة تتالءم
م ��ع متطلب ��ات الع�ص ��ر وم ��ا تقت�ضي ��ه م�صلح ��ة
الطال ��ب واملدر�س لتحقي ��ق املخرجات الرتبوية
والعلمية ال�صحيحة".
وتابع ان "املدار�س احلالي ��ة م�صممة على �شكل
ح ��رف Uباالنكلي ��زي (مرب ��ع ناق� ��ص �ضل ��ع)
ه ��ذا ال�ش ��كل م ��ن البن ��اء ي�ستخ ��دم يف الثكنات
الع�سكري ��ة وم ��ن غ�ي�ر املعق ��ول �أن ي�ستخدم يف
بن ��اء املدار� ��س" ،مبين ��ا ان "الإب ��داع يف البناء
والهند�س ��ة ب ��د�أ يتال�شى ،ومل يتط ��ور بل �أخذت
نوعية البناء والت�صاميم بالرتاجع" .
وا�ضاف ال ماج ��د "مدار�سنا خالية من القاعات
الكب�ي�رة ،واملخت�ب�رات ويج ��ب وج ��ود �ساحات
للحرك ��ة بحري ��ة وملمار�س ��ات �أن ��واع الريا�ضة،
فاجدادن ��ا كان ��وا ي�ستخدم ��ون ج ��وف الأر� ��ض
لال�ستف ��ادة من امل�ساحة ،واغل ��ب البنايات كانت
حتت ��وي على �سرداب ،وهي باردة �صيفا وحارة
�شتاءً ،وممك ��ن ان تبنى املدار�س بهذه الطريقة.
وكان ��ت اجل ��دران ا�سم ��ك ومعمول ��ة بطريق ��ة
هند�سي ��ة وفنية غاي ��ة يف الروعة ،والرتميم يف
الوقت احلا�ضر هو تخريب ولي�س ترميم ًا".
وزاد "يف اجلزائ ��ر املدر�س ��ة مبني ��ة بطريق ��ة
ع�صري ��ة جميل ��ة يتوف ��ر به ��ا كل امل�ستلزم ��ات
اخلا�صة بالطالب واملدر�س وحتى �سكن املدر�س

مال�ص ��ق للمدر�س ��ة ،ويف بع� ��ض الأحي ��ان ه ��و لكنن ��ي ال ا�ستطي ��ع االلتحاق باملدار� ��س الأهلية
ج ��زء من البناي ��ة املدر�سية� ،أم ��ا يف اليمن التي الرتفاع �أجورها" .
تعت�ب�ر مت�أخرة يف جمال الرتبي ��ة والتعليم ف�أن
كل املدار� ��س حتت ��وي عل ��ى حدائ ��ق و�أ�شج ��ار
وم�ساح ��ات خ�ض ��راء وكذل ��ك وج ��ود م�صل ��ى جحور مدر�سية يف "�سبع ق�صور"
للطلب ��ة واملدر�س�ي�ن وبجواره ��ا �سك ��ن مالئ ��م حيدر حم ��دان من �أهايل منطق ��ة �سبع ق�صور
ل�ل��إدارة ولل ��كادر التعليم ��ي"  ،ام ��ا الإم ��ارات يف �أط ��راف بغ ��داد ،يق ��ول ان " ال�صف ��وف
العربي ��ة املتحدة فاملدار�س مبنية بطرقة مذهلة ،املدر�سي ��ة �صغ�ي�رة ج ��دا و�أع ��داد املدار�س ال
وحتت ��وى على احدث التقني ��ات احلديثة ،ففيها تتنا�س ��ب م ��ع الكثاف ��ة ال�سكاني ��ة يف املنطقة،
توج ��د و�سائ ��ل ات�ص ��ال حديث ��ة ،وفيه ��ا مالعب و�أعداد الط�ل�اب ال تتنا�سب وحجم الغرفة ،اذ
�أف�ض ��ل م ��ن مالعبن ��ا الدولية يف الع ��راق ،وعن يتواجد يف ال�صف الواحد يف بع�ض الأحيان
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،ف ��ان كل �ش ��يء �أك�ث�ر م ��ن  85طالبا ،وهو ما ي�ؤث ��ر �سلبا على
متوف ��ر باملدر�س ��ة ،البناي ��ات عب ��ارة ع ��ن حتف التعلي ��م ،واملعل ��م ال ي�ستطيع �ضب ��ط ال�صف،
هند�سي ��ة ،الطالب يدر� ��س وي�أكل وين ��ام ويقر�أ وال ي�ستطي ��ع �إعطاء امل ��ادة الدرا�سي ��ة ب�شكل
ويح�ضر درو�سه لليوم التايل داخل املدر�سة " � .صحي ��ح مع وجود ه ��ذه الأع ��داد الكبرية من
زيد عم ��اد طالب ال�ساد�س العلمي ذكر يف حديث الطلبة ،نطال ��ب وزارة الرتبية ببناء مدار�س
ل� �ـ "امل ��دى" ،ان " ال�ص ��ف الدرا�س ��ي �صغري جدا وتوف�ي�ر كل م�ستلزم ��ات املدر�سة ،هذه لي�ست
و�أعدادن ��ا كبرية ،وال ن�ستطي ��ع ان نفهم الدر�س مدار�س �إنها �أ�شبه ب�سجن" .
بوجود �أعداد كبرية وعدم توفر الكهرباء خا�صة
يف ايام احلر ،وت�أتي ايام نعاين فيها من الربد ،النفايات ترافق جدران املدار�س
فنح ��ن  60طالب ��ا يف ال�ص ��ف� ،أح� ��س يف بع�ض �أ�صب ��ح م ��ن الن ��ادر مالحظ ��ة �سي ��اج مدر�سي
الأحي ��ان �أنني �س ��وف اختنق ب�سب ��ب عدم توفر دون نفاي ��ات يف العا�صم ��ة بع ��د ك�س ��ل اغلب
املواطن�ي�ن ع ��ن رم ��ي النفاي ��ات يف اماكنه ��ا
الأوك�سجني" .
و�أ�ض ��اف عم ��اد �أن " اح ��د �أ�صدقائ ��ي يدر�س يف املخ�ص�صة ،ف�شيماء حميد – مدر�سة ،ذكرت لــ
مدر�س ��ة �أهلي ��ة ،وعدد الط�ل�اب يف كل �صف " 20املدى" ،انها " تنقلت على مدى ع�شرة �أعوام
طالب ��ا ،ومدر�ست ��ه حتت ��وي على اجه ��زة تربيد يف مدار� ��س بغ ��داد ور�أيتُ ان �أه ��ايل املنطقة
وتكيي ��ف ومول ��دة كهرب ��اء دي ��زل والكهرب ��اء يرم ��ون نفاياته ��م ق ��رب مدار� ��س �أبنائه ��م"،
م�ستم ��رة على م ��دار �ساع ��ات ال ��دوام الر�سمي ،م�ضيف ��ة ان " املدر�سة بحاج ��ة اىل م�ساحات

ا�ستياء �شعبي وا�سع وتذمر من �أهايل �أهوار النا�صرية

ن�����ص��ب ت����ذك����اري ي���ح���وي م����ط����ار ًا يف م��ن��ط��ق��ة ي���در����س
طالبها يف مدار�س طينية!
 ذي قار /ح�سني العامل
�أث ��ار الك�ش ��ف ع ��ن حج ��م الأم ��وال امل�صروفة
لإن�ش ��اء ن�ص ��ب ال�شه ��داء يف مناط ��ق �أه ��وار
النا�صري ��ة والبالغة �أكرث م ��ن  23مليار دينار
حال ��ة من اال�ستي ��اء بني ال�س ��كان املحليني يف
ق�ضاء اجلباي� ��ش و�أهايل النا�صري ��ة �إذ تفتقر
املناط ��ق ال�سكني ��ة املحيطة بالن�ص ��ب املذكور
لأب�س ��ط اخلدمات الأ�سا�سي ��ة .ويف ت�صريح لـ
"املدى" قال الإعالمي رعد �سامل الذي ح�ضر
حف ��ل افتت ��اح الن�ص ��ب ال ��ذي �أقي ��م يف ق�ضاء
اجلباي�ش (  )90كم �شرق النا�صرية "لقد مل�سنا
ومن خالل مقابالتن ��ا مع ال�سكان وامل�س�ؤولني
املحلي�ي�ن عدم ر�ض ��ا �شعبي وا�س ��ع على �إنفاق
 23مليارا و  200ملي ��ون دينار لإن�شاء ن�صب
يف منطق ��ة اجلباي� ��ش الت ��ي م ��ا زال ��ت تفتق ��ر
لأب�سط اخلدمات"  .م�شريا اىل افتقار ق�ضاء
اجلباي� ��ش اىل الأبنية املدر�سي ��ة وامل�ؤ�س�سات
ال�صحي ��ة وم�شاري ��ع الكهرباء وامل ��اء ال�صالح
لل�ش ��رب حي ��ث م ��ا زال ال�س ��كان املحلي ��ون
ي�ش�ت�رون ماء ال�شرب م ��ن ال�صهاريج الأهلية .مرتا ون�صف  ،وبقطر  40مرتا وهو عبارة عن
ذاكرا �أن كلفة امل�شروع تعادل ما مت تخ�صي�صه هيكل حديدي مغلف مبواد عازلة ،كما ي�شتمل
من �أم ��وال خ�ل�ال ال�سن ��وات الأرب ��ع املا�ضية موقع الن�صب عل ��ى مهبط للطائرات املروحية
لق�ض ��اء اجلباي� ��ش �ضم ��ن اخلط ��ة التنموي ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل  98قربا رمزيا وم�سجد مب�ساحة
اخلا�ص ��ة باملحافظ ��ة ،م�ؤك ��دا �أن امل�ش ��روع  250م�ت�را مربعا.وم ��ن جانب ��ه ع ��د رئي� ��س
وبالرغ ��م من �إن�شائه على ح�ساب خطة �إنعا�ش اللجن ��ة الدينية والثقافية يف جمل�س حمافظة
الأه ��وار اال ان ��ه مل ي�سهم يف �إنعا� ��ش الأهوار ذي ق ��ار �إنفاق الأم ��وال ال�ضخم ��ة على ن�صب
وال يعو�ض �سكانها عن احلرمان الذي عا�شوه رم ��زي ويف منطق ��ة تفتق ��ر للخدم ��ات تفريط ًا
بالأم ��وال وجتاه�ل�ا وا�ضحا ملعان ��اة ال�سكان
طيلة العهود املا�ضية واحلالية.
املحليني  .و�أو�ض ��ح ال�شيخ فاخر يو�سف باقر
 :ال�شه ��داء ي�ستحق ��ون الكثري  ،لك ��ن ال�شهداء
ن�صب يحوي مطاراً!
وكان ��ت حمافظ ��ة ذي ق ��ار �شه ��دت ال�سب ��ت الذين ا�ست�شهدوا من اجل الإن�سان والأهداف
املا�ض ��ي حفل افتتاح م�ش ��روع ن�صب ال�شهداء النبيلة ال ميك ��ن ان تطيب نفو�سهم بهكذا هدر
يف ق�ض ��اء اجلباي� ��ش ال ��ذي بلغ ��ت كلفته �أكرث للأموال وهو يتنافى مع �أهداف ال�شهداء .
م ��ن  23ملي ��ار دين ��ار  ،حي ��ث ح�ض ��ر وزي ��ر و�أ�ضاف " لو كن ��ا �صادقني معهم لكنا اهتممنا
الدول ��ة ل�ش� ��ؤون الأه ��وار ح�س ��ن ال�س ��اري� ،أكرث ب�أبنائه ��م و�أبناء مدنه ��م ومناطقهم عرب
ورئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة ال�شه ��داء عام ��ر اخلزاعي تام�ي�ن ما يلزمهم من خدم ��ات تبعد عنهم حالة
ف�ض�ل�ا ع ��ن كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن املحلي�ي�ن .الب�ؤ� ��س والفاق ��ة والع ��وز واحلرم ��ان الت ��ي
ويتكون الن�ص ��ب الذي جرى تنفي ��ذه من قبل يعانون منه ��ا ،وان نحق ��ق الرفاهية لعوائلهم
�إحدى ال�شركات الرتكي ��ة من قبة بارتفاع  36واملناط ��ق الت ��ي عا�ش ��وا فيها واملناط ��ق التي

خ�ض ��راء و�أ�شج ��ار وورود ق ��رب املدر�س ��ة
وبداخلها ،وم ��ن امل�ؤ�سف ان تك ��ون املدار�س
بهذا ال�شكل الذي ي�سيء للطالب واملدر�س" .
وبين ��ت حمي ��د ان "موق ��ع املدر�س ��ة يجب �أن
ال يك ��ون مال�صق ��ا للبي ��وت اىل درج ��ة كبرية
ب�سبب ال�ضجيج  ،من الطريف اننا ن�ضطر اىل
التوقف عن التدري� ��س ب�سبب ال�ضجيج الذي
يحدث ��ه بائع الغ ��از حني مير بق ��رب املدر�سة،
فبع�ض ال�شبابيك تط ��ل على البيوت ،وهنالك
بع� ��ض املدار�س ال تدخل لها ال�شم�س نهائيا ما
ي�ؤث ��ر يف �صح ��ة الطالب لعدم توف�ي�ر الهواء
النقي" ،م�شددة على " و جود مظلة حلماية
الطلب ��ة من ح ��ر ال�شم� ��س يف ال�صي ��ف ،ومن
املط ��ر يف ال�شتاء ،خا�ص ��ة ان هنالك ا�صطفافا
يوميا ورفعة العلم كل خمي�س من كل �أ�سبوع،
يظل الطالب واقف ًا حتت �أ�شعة ال�شم�س" .
م ��ن جانب ��ه ي ��رى امل�ش ��رف الرتب ��وي �صادق
الالمي ان " البنايات املدر�سية من ال�ضروري
ان تك ��ون عل ��ى موا�صفات خا�ص ��ة تتالءم مع
متطلب ��ات الدر� ��س ول�ل��أداء اجلي ��د ،ويج ��ب
ان حتت ��وي عل ��ى قاع ��ات درا�سي ��ة تتوفر بها
ال�شروط ال�صحي ��ة والعلمية ما ميكن الطالب
واملدر� ��س م ��ن �أداء دورهم ��ا يف العملي ��ة
التعليمي ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن وج ��ود �ساح ��ة تكفي
حلركة الط�ل�اب وتتنا�سب مع �أعدادهم وقاعة
للريا�ض ��ة وقاع ��ة للر�س ��م والف ��ن والأ�شغ ��ال
اليدوي ��ة ،وم�شغ ��ل للحرف ،ف�ض�ل�ا عن غرفة
ال�ص ��ف الت ��ي يج ��ب ان حتتوي عل ��ى �أجهزة

عددهم يرتاوح بني  300و  400موظف

�إقالة موظفني يف الرتبية عادوا
للخدمة �ضمن قانون الف�صل ال�سيا�سي
بغداد /املدى

احت�ضن ��ت جهاده ��م" .و�أك ��د رئي� ��س اللجنة
الديني ��ة والثقافي ��ة يف جمل� ��س حمافظ ��ة ذي
ق ��ار "ت�أيي ��ده العرتا� ��ض الأهايل عل ��ى �إنفاق
الأموال قائال "�أن ��ا ا�ؤيد اعرتا�ض املعرت�ضني
على �إنفاق هذا املبل ��غ الكبري يف ظل احلرمان
الذي يعي�شه �سكان الأهوار"  ،الفتا اىل �أهمية
اخذ �أولوي ��ات ال�سكان املحلي�ي�ن ومتطلباتهم
احلياتي ��ة بنظ ��ر االعتب ��ار عند توزي ��ع �أموال
املوازنة .
ا�ستاء �شعبي كبري
وكان العدي ��د من متابع ��ي املواقع االجتماعية
والإخباري ��ة عل ��ى �شبكة االنرتنت ق ��د اعربوا
ع ��ن ا�ستيائهم لتبديد موازن ��ة �إنعا�ش الأهوار
يف م�شاري ��ع ال تدخ ��ل �ضمن تام�ي�ن اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة لل�سكان املحلي�ي�ن حيث قال الكاتب
�شاك ��ر النا�ص ��ري يف معر� ��ض تعليق ��ه عل ��ى
اخلرب " ل ��و �أننا �س�ألنا احد ًا م ��ن الذين عُذبوا
و�سجن ��وا يف زم ��ن النظ ��ام ال�ساب ��ق  ،ه ��ل
ُن�شيد ن�صب ًا تذكاري� � ًا �ضخم ًا ميجد ت�ضحياتك

لنحتف ��ي بها ونذكر النا� ��س مبا قدمت ام نبني
ل ��ك بيت� � ًا الئق� � ًا ت�سكن في ��ه او مدر�س ��ة حديثة
لتعلي ��م �أطفالك او نبني بيوت� � ًا ل�سكنة الأحياء
الع�شوائي ��ة  ،وم ��ا اكرثه ��ا يف الع ��راق ويف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار حتدي ��د ًا؟ فم ��ن امل�ؤك ��د �إن ��ه
ل ��ن يخت ��ار �سوى البي ��ت واملدر�س ��ة والرعاية
ال�صحي ��ة ومالع ��ب للرتفي ��ه وم�ست�شفي ��ات
تعامله ب�إن�سانية وكرامة� .سيختار بناء م�صنع
او معم ��ل يح�س ��ن احلي ��اة املعي�شي ��ة ل�س ��كان
اجلباي�ش ويبعد عنه ��م خماطر الفقر والعوز.
�إن من حق �سكان مدينة اجلباي�ش �أن يواجهوا
�صاح ��ب الق ��رار ب�س� ��ؤال ع ��ن مق ��دار وحج ��م
الفائدة التي جتنيها مدينتهم من وجود ن�صب
بهذه ال�ضخام ��ة  .مدينة فيها الكثري من الذين
يحتاجون مل�ساك ��ن ت�ؤويه ��م ومدار�س لتعليم
�أطفاله ��م وم�ست�شف ��ى مب�ستوى ع ��دد ال�سكان
واحل ��االت املر�ضي ��ة املنت�ش ��رة هن ��اك� .إنه ��م
بحاج ��ة اىل م�ش ��روع للم ��اء ال�صال ��ح لل�شرب
وم�شاريع لتمكني العاطلني عن العمل من �إعالة
�أنف�سهم وعوائلهم .هذه فقط ولي�س �أكرث.

الرتبية النيابية تريد مدار�س!
ويف هذا اخل�صو�ص قالت ع�ضو جلنة الرتبية
النيابي ��ة ن�سرين انور ر�شيد "نتمنى �أن تبنى
كل مدار� ��س العراق وف ��ق املعايري ال�صحيحة
والعلمي ��ة ،وان تتوف ��ر كل م�ستلزمات �إجناح
العملي ��ة التعليمية باملدر�سة �أ�سوة ببقية دول
العامل".
و�أ�ضاف ��ت ر�شي ��د يف ت�صريح لـ "امل ��دى"� ،إن
"البناي ��ات املوج ��ودة حالي ��ا ال تلب ��ي طموح
الطال ��ب واملدر�س ،وجلن ��ة الرتبية الربملانية
تعم ��ل �أوال لأج ��ل �س ��د النق� ��ص الكب�ي�ر يف
املدار�س وبعدها نح ��اول �أن ن�صل مبدار�سنا
�إىل ال�شكل النموذجي واملتطور" .
وبخ�صو� ��ص التلك�ؤ يف بن ��اء املدار�س املقرر
بنا�ؤها يف الع ��ام  2012ذكرت ر�شيد "�شكلنا
جلن ��ة م�صغ ��رة يف جلن ��ة الرتبي ��ة الربملانية
مهمته ��ا متابع ��ة العم ��ل م ��ع وزي ��ر الرتبي ��ة
وال�شركات املنف ��ذة �إذ و�ضعت وزارة الرتبية
ميزاني ��ة كب�ي�رة لبناء املدار� ��س وتعاقدت مع
�ش ��ركات تابعة ل ��وزارة ال�صناع ��ة ،ولكن حلد
االن مل ن ��ر �أي �شيء على ار� ��ض الواقع وهنا
ن�ض ��ع عالم ��ة ا�ستفه ��ام عل ��ى وزارة الرتبي ��ة
وعل ��ى ال�ش ��ركات املنف ��ذة الت ��ي قام ��ت به ��دم
بع� ��ض املدار�س ومل ت�ب�ن مدر�سة واحدة حلد
االن " .
وذكرت ان " املدار�س املقرر �أن تبنى �ستكون
على نوع�ي�ن الأول املدر�سة ب�شكلها التقليدي،
والنوع الآخر �سيت ��م بنا�ؤها وفق موا�صفات
حديثة".
و�أك ��دت "وج ��ود نق� ��ص كب�ي�ر يف البناي ��ات
املدر�سي ��ة ،ف�ض�ل�ا عن البناي ��ات املتهالكة وان
حاج ��ة البل ��د �إىل �أك�ث�ر م ��ن  6000مدر�س ��ة
م�شكل ��ة كب�ي�رة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن وج ��ود ع ��دد من
املدار�س الآيلة لل�سق ��وط وال ت�صلح �أن تكون
مكانا للدرا�سة" .

ك�ش ��ف م�ص ��در م�س� ��ؤول يف
وزارة الرتبي ��ة ،ع ��ن �أن ع ��ددا
من �أ�صحاب الق ��رار يف الوزارة
قام ��وا ب�إ�ص ��دار اوام ��ر بف�ص ��ل
عدد من املوظف�ي�ن الذين �أعيدوا
اىل اخلدمة �ضمن قانون الف�صل
ال�سيا�سي .
وق ��ال امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب عدم
الإ�ش ��ارة ال�سم ��ه يف حدي ��ث
تناقلت ��ه وكالة"�شف ��ق نيوز"� ،إن
"ع ��دد ًا من املوظف�ي�ن يف وزارة
الرتبية ممن �أعيدوا �ضمن قانون
املف�صول�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن �أر�سلت
له ��م �إ�شع ��ارات تبلغه ��م ب�أنهم مل
يكون ��وا حت ��ت بن ��د املف�صول�ي�ن
ال�سيا�سي�ي�ن و�سيت ��م تغرميه ��م
مالي ��ا وطرده ��م م ��ن الوظيفة".
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذه الأوام ��ر
الإداري ��ة جاءت ب�إيع ��از من عدد
م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن �إىل مديري ��ات
الرتبي ��ة يف بغ ��داد واملحافظات
".و�أو�ض ��ح امل�ص ��در ان "م ��ن

و�صلته ��م ه ��ذه الإ�شع ��ارات ه ��م
معلم ��ون ومعلم ��ات يف خمتلف
املدار� ��س يف العا�صم ��ة بغ ��داد
وبقية حمافظات العراق".
م ��ن جهته ��ا نف ��ت وزارة الرتبية
ف�ص ��ل العائدي ��ن للخدم ��ة �ضمن
بند الف�صل ال�سيا�سي.
وق ��ال املتح ��دث با�سم ال ��وزارة
وليد ح�سني يف حديث لل�صحافة،
"نعم �أعيد املئات من املف�صولني
ال�سيا�سي�ي�ن �إىل اخلدمة ،لكن مل
نف�ص ��ل �أح ��دا منه ��م حت ��ى الآن،
وهذه الأنباء ال �أ�سا�س لها ".
املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة بع ��د
�ساع ��ات م ��ن �إعالن ��ه نف ��ي �أنباء
ف�ص ��ل املوظف�ي�ن ،ع ��اد لي�ؤكد �أن
"ال ��وزارة ف�صلت م ��ا بني 300
و 400موظ ��ف لأ�سب ��اب عدي ��دة
منه ��ا االدع ��اء �أنه ��م م ��ن ذوي
ال�شهداء".
و�أ�ض ��اف �أن "من جملة الأ�سباب
الأخ ��رى تعيينه ��م بط ��رق غ�ي�ر
قانونية كتقدمي �شهادات مزورة
�أو معلومات غري �صحيحة ب�ش�أن

حت�صيله الدرا�سي".
وكان م�صدر م�س�ؤول يف وزارة
الرتبي ��ة ك�شف ،يف وق ��ت �سابق
من يوم �أم�س الثالثاء ،عن ف�صل
ع ��دد م ��ن املوظف�ي�ن يف وزارة
الرتبي ��ة مم ��ن �أعي ��دوا �ضم ��ن
قان ��ون املف�صول�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن
بعد الت�أكد بعدم �شمولهم بقانون
املف�صولني ال�سيا�سيني.
وين�ص قانون الف�صل ال�سيا�سي
املادة  1يف بع� ��ض بنودها :يعد
م�شم ��وال ب�إح ��كام قان ��ون �إعادة
املف�صول�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن رق ��م
( )24ل�سنة  2005كل من تعر�ض
لأ�سب ��اب �سيا�سي ��ة �أو عرقي ��ة �أو
مذهبي ��ة �أو وج ��ود �صل ��ة قرابة
حتى الدرجة الرابعة ب�أ�شخا�ص
لهم عالقة باحلركات �أو الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة املعار�ض ��ة و�أدى
ذل ��ك اىل ت ��رك الوظيف ��ة ب�سب ��ب
ا�ضطراره للهجرة خارج العراق
�أو مت تهج�ي�ره ق�س ��ر ًا خ ��ارج
الع ��راق �أو اعتق ��ل �أو احتجز �أو
�أوقف �أو �صدر حكم عليه.
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جمهورية العراق
حمافظة كربالء املقد�سة
ق�سم العقود العامة

�إعادة �إعالن مناق�صة �إن�شائية رقم ( )11تنمية

تعلن محافظة كربالء املقدسة (للمرة الثانية) عن االعالن املرقم ()30
تنمية لتنفيذ األعمال املتبقية ملشروع [تطوير شارع فاطمة الزهراء (ع)
من تقاطع محطة الوقود الى تقاطع اجلسر الضريبة]
وفق الكميات واملواصفات املبينة في جداول الكميات اخلاصة باملشروع
املذكور آنفا ً والذي ميكن احلصول عليها من قسم العقود العامة في
احملافظة مقابل مبلغ قدره ( )150,000مائة وخمسون ألف دينار غير
قابل للرد فعلى الراغبني من الشركات العربية واألجنبية أو مقاولني
وشركات عراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة تصنيف (انشائية/ثامنة)
تقدمي أعطيتهم املستوفية للتعليمات والشروط العامة الى سكرتير
جلنة فتح العطاءات املركزية في احملافظة مرافق معها التأمينات األولية
املذكورة ضمن شروط املناقصة أدناه مع وصل الشراء (باسم مقدم
العطاء) النسخة األصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة
في استمارة تقدمي العطاء .آخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية (موعد
الغلق) هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم (األحد) املصادف .2012/11/4

�شروط املناق�صة/

.1تقدم التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد من املائة من مبلغ
العطاء على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ املفعول (ملدة90يوم)
من تاريخ غلق املناقصة معنون الى /محافظة كربالء /حسابات تنمية
االقاليم (وبالعملة احمللية وبإسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاولني) او
املدير املفوض أو احد املؤسسني (بالنسبة للشركات حصراً) وصادر من
مصرف عراقي معتمد على ان ترفع النسبة الى  %5من قيمة العقد عند
االحالة.

العدد16584/
التاريخ2012 /10/16/

.2يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول واملصدقة
وكالته النافذة لدى كاتب العدل ،ومن قبل اخملول رسميا ً بكتاب صادر
وموقع من املدير املفوض بالنسبة للشركات املقاولة وبعكسه لن يتم
استالم االعطية مهما كانت االعذار.
.3مدة نفاذية العطاء املقدم ( )60يوم بعد تاريخ غلق املناقصة.
.4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.

امللحوظات:

.1مدة املشروع تنافسية.
.2حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء
املقدسة.
.3موعد انعقاد املؤمتر يوم (األح��د) املصادف  2012/10/28الساعة
(11،00صباحاً) في قسم العقود العامة ملناقشة آراء ومالحظات املقاولني
بخصوص املشروع اعاله.
.4على الشركات واملقاولني االلتزام مبا جاء بالشروط اخلاصة املرافقة
لوثائق املناقصة.
.5موقع احملافظة على االنترنيت()www.HOLYKerbala.gov.iq
.5البريد االلكتروني لقسم العقود العامة
( )E-mail.theholykarbala_gcd@yahoo.comلالجابة على استفساراتكم.

املهند�س �آمال الدين جميد الهر
حمافظ كربالء املقد�سة
10 /15

�شركة خطوط الأنابيب النفطية

OIL PIPE LINES CO.

�إعـــــــالن منـــاق�صــــات

ترغب شركة خطوط االنابيب النفطية ان تدعو الشركات املتخصصة في تصنيع /جتهيز املواد /املعدات املبينة في
اجلدول أدناه والتي تتوفر كافة تفاصيلها ومواصفاتها مع مستندات املناقصة للبيع في مقر شركة خطوط األنابيب
النفطية – الدائرة القانونية الكائنة في الدورة -بغداد -العراق ،ولقاء مبلغ مقداره كما هو مؤشر ازاء الطلبية املبينة
أدناه غير قابل للرد.
* العروض الغير مصحوبة بالتأمينات األولية تكون مرفوضة ويجب ان تكون صادرة من املصرف اخملتص وبتوقيع املدير
العام أو املدير املفوض أو من ينوب عنه ،وعلى مقدمي العطاءات تقدمي التأمينات األولية بنسبة  %1من مبلغ العطاء
وأن يكون من مصرف معتمد في العراق وأن تكون نافذة الصالحية لفترة ثالثة أشهر على االقل.
* يجب أن تكون األسعار املقدمة للعروض التجارية بالدينار العراقي حصراً.
ت
1

ا�سم املناق�صة
اطارات متنوعة القياسات

رقمها

�سعر �أوراق املناق�صة
بالدينار العراقي

خ.د473/

50000 /-

تاريخ الغلق
2012/11/4
الواحدة ظهرا ً

مع التقدير

املدير العام
رئي�س جمل�س االدارة
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عربي  -دولي

في الحدث
 حازم مبي�ضني

الإبراهيمي حمكوم بالف�شل
ب ��د�أ املبع ��وث الدويل الأخ�ض ��ر الإبراهيمي مهمته اجلدي ��دة على حواف
منطق ��ة الن ��ار  ..ابتعد ع ��ن دم�شق ,ف ��زار الريا�ض وا�سطنب ��ول وطهران
وبغداد ,وك�أن احلل يكمن يف واحدة من هذه العوا�صم� ,أو فيها جمتمعة,
وك�أن ��ه يجهل �أن احلل متوفر يف دم�شق ,الت ��ي يبدو �أن نظام احلكم فيها
مل ي�ص ��ل بعد �إىل قناعة ب�أن العنف لن يجلب غري مزيد العنف ,و�أنه يعقد
امل�س�أل ��ة ,وين�أى بالبالد عن طريق اخلروج من الأزمة الطاحنة ,ب�أقل قدر
من اخل�سائر ,التي ت�ضرب بنية الدولة ال�سورية واملجتمع ال�سوري.
ً
�سحرية حلل املع�ضل ��ة ال�سورية ,لكن ��ه �أي�ض ًا
الميل ��ك الإبراهيم ��ي ع�ص� � ًا
اليتوف ��ر على خط ��ة حمددة للب ��دء يف البحث عن حل ,فه ��و يتحدث تارة
عن حل �سيا�سي ي�ضمن احلوار بني �أطراف ال�صراع ,ثم يقرتح هدنة بني
املتقاتل�ي�ن تبد�أ بعد ع�ش ��رة �أيام ,ويعود ليطرح فكرة ق ��وة دولية عربية,
تعداده ��ا ثالثة �آالف رجل ,للمراقبة والت�أكد من وقف املعارك ,وكل واحد
م ��ن اقرتاحاته غ�ي�ر قابل للتطبيق ,ب�سبب الو�ض ��ع املتفاقم على الأر�ض,
وب�سبب موقف فريقي الأزمة ,وهو رف�ض الآخر من حيث املبد�أ ,والعمل
على �إق�صائه من امل�شهد امل�ستقبلي ل�سوريا ,بكل و�سيلة وب�أي و�سيلة.
تختل ��ف وجه ��ات نظ ��ر العوا�ص ��م الت ��ي يزوره ��ا الإبراهيم ��ي ,فطهران
الت ��ي تق ��دم دعم ًا كام ًال لنظ ��ام الأ�سد ,تدعو �إىل ت�شكي ��ل حكومة انتقالية
وانتخاب ��ات رئا�سية ووقف العن ��ف ,والدوحة الداعمة للث ��وار ,تعلن �أن
�سوري ��ا بحاجة �إىل قرار �شجاع م ��ن النظام ,لإنهاء الأزم ��ة واال�ستجابة
لرغب ��ات ال�شع ��ب ال�سوري ,وبغ ��داد تطالب ب�سرع ��ة التحرك حفاظا على
"وح ��دة �سوري ��ا" و�أمن املنطقة ،وتعلن دعمه ��ا الكامل للمبعوث الدويل
للتو�ص ��ل �إىل ح ��ل �سيا�س ��ي ,وح�سمت �أنق ��ره موقفها ,وه ��ي تقف اليوم
ب ��كل �إمكاناتها يف �صف الداعني لرحيل الأ�سد ,ومعها كل عوا�صم الربيع
العربي ,املحكومة اليوم من الإخوان امل�سلمني.
ع ��ن م ��اذا يفت� ��ش الإبراهيمي يف ه ��ذه العوا�ص ��م؟ وهل يحم ��ل فانو�س ًا
�سحري� � ًا ينري له طريق احلل ,و�س ��ط كل هذه املنعرجات ,وهل �ضمن قبل
�أن يقرتح املوافقات عل ��ى قوة الف�صل ,وعديدها اليغطي م�ساحة املعارك
يف مدين ��ة حل ��ب وريفها ,وهل ميل ��ك ترف انتظار ع�ش ��رة �أيام �أخرى من
القت ��ال� ,ستح�صد ح ��وايل �ألفي روح ,على �أ�سا� ��س �أن عدد القتلى يقرتب
م ��ن املئت�ي�ن يومي ًا,وهل ي�ضم ��ن ا�ستجابة طريف القت ��ال ملقرتحاته؟ ,كل
ه ��ذه الأ�سئلة لن جتد جواب� � ًا ,لأن الإبراهيمي مل يفكر ً
حلظة بالبحث عن
جواب ,وهو مياطل قبل الإعالن عن ف�شل مهمته.
ال النظ ��ام ال�سوري معني مبهم ��ة الإبراهيمي وال معار�ض ��وه �أي�ض ًا ,تلك
حقيقة يدركها هذا الدبلوما�سي املخ�ضرم ,لكنه يناور باحث ًا عن اخرتاق,
لن ي�أتي بالت�أكيد ً
نتيجة مل�ساعيه ,و�إمنا لتغري الواقع امليداين ,وهو تغري
�سيط ��ول انتظاره ,وقد �أثبتت الأحداث عجز النظام عن احل�سم ,ونعرف
�أن معار�ضي ��ه الميلك ��ون الق ��درة على ذل ��ك ,وامل�ؤ�سف حت ��ى النخاع� ,أن
ال�شع ��ب ال�س ��وري يدف ��ع م ��ن دم �أبنائه ثمن �ص ��راع على احلك ��م �سيدوم
طوي�ل ً�ا ودامي ًا ,وغري قابل للحل �إال مبعجزة ,ال ميتلكها الإبراهيمي ,وال
يعرف الطريق �إليها.
قلنا �سابق ًا ونعيد �أن مهمة الإبراهيمي المتلك �ساقني لتقف عليهما ,و�أنها
حمكوم ��ة م�سبق ًا بالف�شل ,لأن ال�أحد معني بالبحث عن حل غري انت�صاره
املطل ��ق وامل�ستحي ��ل ,وم ��ا على املبع ��وث ال ��دويل العرب ��ي امل�شرتك غري
االقتداء ب�سلفه الذي اليقل عنه خربة ومهارة.

�إيران تتحدى العقوبات الأوروبية اجلديدة ..وبريطانيا تن�صح بال�صرب
 طهران BBC /
انتق ��دت �إيران ب�شدة العقوبات الأوروبية اجلديدة
عليه ��ا  .و�أكدت �أنها لن جتربها عل ��ى العودة ملائدة
التفاو� ��ض م ��ع ال ��دول الك�ب�رى ب�ش� ��أن برناجمه ��ا
النووي.وكان وزراء اخلارجي ��ة الأوروبيون على
فر�ض عقوب ��ات مالي ��ة وجتارية �ضد �إي ��ران بهدف
زي ��ادة ال�ضغ ��ط عليه ��ا م ��ن �أج ��ل وق ��ف برناجمه ��ا
النووي.
وقال رامني مهمانربا�ست ،املتحدث با�سم اخلارجية
الإيراني ��ة " نعتق ��د �أن اخلط� ��أ يف احل�ساب ��ات التي
تتابعه ��ا ه ��ذه ال ��دول �س ��وف تبعده ��م ع ��ن حتقيق
نتيجة مرغوبة بها".
و�أ�ض ��اف املتح ��دث يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي الثالث ��اء
"نن�صح ب�أنه بدال من انتهاج النهج اخلط�أ والت�صلب
وا�ستخدام ال�ضغوط� ،أن ينتهجوا نهج املنطق و�أن
يعودوا �إىل املناق�شات".
ويف وا�شنط ��ن ،قال رون بروزور � ،سفري �إ�سرائيل

ل ��دى الوالي ��ات املتح ��دة �إن املجتم ��ع ال ��دويل كان
بطيئ ��ا للغاي ��ة يف متابعة تط ��ور الربنامج النووي
الإي ��راين .غ�ي�ر �أن ��ه �أ�ش ��اد بالعقوب ��ات الأوروبية
اجلدي ��دة  ،م�ش�ي�را �إىل �أنه ��ا دليل عل ��ى �أن املجتمع
الدويل يكثف خطوات ��ه الآن �ضد الربنامج النووي
الإيراين.
ا�ستهدفت العقوبات قطاع النفط الإيراين �أي�ضا
ويف ت�صريح ��ات لإذاع ��ة �إ�سرائي ��ل ق ��ال ب ��روزرو
"القطار النووي الإيراين ي�سري ب�سرعة القطارات
فائقة ال�سرع ��ة بني نيويورك ووا�شنطن وبني لندن
وباري�س .واملجتمع ال ��دويل كان يتحرك حتى الآن
مث ��ل خدمة قط ��ارات حملية متوقف ��ة .والآن �ضغط
املجتم ��ع ال ��دويل عل ��ى ذر ال�سرعة واعتق ��د �أن هذا
تط ��ور ل ��ه مغ ��زاه و�س ��وف ي�ؤث ��ر على القي ��ادة يف
�إيران.ويف لن ��دن ،قال رئي�س ال ��وزراء الربيطاين
ديفيد كامريون �إن عل ��ى املجتمع الدويل �أن يتحلى
بال�شجاع ��ة حتى تبد�أ العقوبات �ضد �إيران بالت�أثري
الفعلي.

وق ��ال كام�ي�رون ان ��ه ي ��رى �أن ه ��ذا ه ��و الطري ��ق
ال�صحيح ،وانه ن�صح �إ�سرائيل بالإحجام عن القيام
بعم ��ل ع�سك ��ري �ضد �إي ��ران ،غ�ي�ر �أنه ق ��ال �إن "كل
اخليارات على الطاولة".
وت�شتبه الوالي ��ات املتحدة واالحتاد الأوروبي ب�أن
�إي ��ران ت�سع ��ى لتطوير �أ�سلح ��ة نووي ��ة يف انتهاك
ملعاهدة احل ��د من انت�ش ��ار الأ�سلح ��ة النووية ،لكن
�إيران تنفي ذلك.
وكان وزراء خارجي ��ة االحت ��اد الأوروبي قد �أقروا
الإثنني ت�شدي ��د العقوبات املطبقة �ضد �إيران والتي
ت�ستهدف قطاعي املال والطاقة.
و�أو�ض ��ح كام�ي�رون �أم ��ام م�ؤمت ��ر "ن ��داء �إ�سرائيل
اليهودية املتحدة" �سب ��ب ن�صيحته لإ�سرائيل بعدم
الإق ��دام على عم ��ل ع�سك ��ري �أنه "يف الوق ��ت الذي
ت�شت ��د العقوبات على �إيران ،بينم ��ا حليفها الوحيد
 ،النظام ال�سوري ،يفقد ال�سيطرة على ال�سلطة ،ف�إن
�ضربة ع�سكري ��ة �أجنبية هي ما ي�صب ��و �إليه النظام
الإيراين لتوحيد ال�شعب �ضد العدو الأجنبي".

وكان رئي� ��س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو
قد حذر اجلمعية العامة للأمم املتحدة من �أن الوقت
ب ��د�أ ينفد ملنع �إيران م ��ن احل�صول على ما يكفي من
اليورانيوم املخ�صب لإنتاج �سالح نووي.
وق ��ال كام�ي�رون �إن قطاع ��ات متزايدة م ��ن ال�شعب
الإي ��راين ،حت ��ى بني �أو�س ��اط من كان ��وا ي�ؤيدونه،
ق ��د �أ�صبحوا ينتقدون النظام ب�سبب الإ�سرتاتيجية
التي يتبعها يف مواجهة العقوبات.
و�أ�ضاف �أن ب�إم ��كان النظام الإيراين رفع ال�ضغوط
عن بلده.
ال�صني تنتقد
وق ��د انتق ��دت ال�ص�ي�ن الثالث ��اء االحت ��اد الأوروبي
ب�سبب �إقرار وزراء خارجيته ت�شديد العقوبات على
�إيران ،ودع ��ت �إىل انتهاج طريق املحادثات ملعاجلة
الأزم ��ة .يذك ��ر �أن ال�صني هي �أكرب م�ست ��ورد للنفط
اخل ��ام الإيراين ،وقد عار�ض ��ت� ،إىل جانب رو�سيا،
فر� ��ض عقوب ��ات عل ��ى طه ��ران ،وتق ��ول �إن �أ�سلوب
فر�ض العقوبات كفيل بزيادة الو�ضع تعقيدا.

ت��ق��ري��ر

ع��م��ي��ل م�����زدوج و����ش���ق���راء ك���روات���ي���ة وق�����ص��ة م��ق��ت��ل ال��ع��ول��ق��ي
 نيويورك CNN /
 ق ��د تب ��دو ه ��ذه الق�ص ��ة �إح ��دى حلق ��اتم�سل�س�ل�ات اجلا�سو�سي ��ة الأمريكية :عميل
دمنركي مزدوج يتلقى � 250ألف دوالر نقدا
من وكالة اال�ستخبارات املركزية الأمريكية
للم�ساعدة يف القب�ض على �أحد قادة لتنظيم
القاعدة ،من خالل �إيجاد زوجة له.
القيادي املطل ��وب هو رجل الدين الأمريكي
املول ��د �أنور العولقي ،ال ��ذي كان على و�شك
�أن ي�صبح الأكرث فعالية يف الدعاية لتنظيم
القاع ��دة ،والعرو�س ه ��ي جميلة �شقراء من
كرواتي ��ا ،والعمي ��ل امل ��زدوج ه ��و مورت ��ن
�ستورم ،ال ��ذي خالط الأو�س ��اط الإ�سالمية
املتطرف ��ة ،وحاز عل ��ى ثقة العولق ��ي عندما
كان مقيما يف اليمن يف عام .2006
ولك ��ن دون علم رفاق ��ه يف ال�س�ل�اح ،ات�صل
�ستورم باملخابرات الدمنركية يف �أواخر عام
 2006وعر� ��ض خدماته ،وه� ��ؤالء بدورهم
�أبلغ ��وا وكال ��ة اال�ستخب ��ارات الأمريكي ��ة،
وعندما فر العولق ��ي �إىل العا�صمة اليمنية،
�صنع ��اء ،لالختباء هن ��اك� ،أ�صب ��ح �ستورم
نقط ��ة ات�ص ��ال لال�ستخب ��ارات يف حماول ��ة
لتحديد مكان العولقي و�إخراجه.
بداية اللقاء بالعولقي
ووفق ��ا لرواي ��ة �ست ��ورم ،يف �سل�سل ��ة م ��ن
املقاب�ل�ات املطول ��ة م ��ع �صحيف ��ة يوالند�س
بو�س�ت�ن الدمنركي ��ة ،ح�ص ��ل �أح ��د لقاءات ��ه
العدي ��دة مع العولق ��ي يف خميم �صحراوي
يف حمافظة �شب ��وة يف �سبتمرب�/أيلول عام
.2009
وق ��ال �ستورم لل�صحيف ��ة�" :س�ألني �إذا كنت
�أع ��رف امر�أة غربي ��ة ،ميكنه ال ��زواج بها..
�أعتقد �أنه كان يفتقر ل�شخ�ص ميكن �أن يفهم
عقليته الغربية".
وكان للعولق ��ي ،وفق ��ا ل�ست ��ورم ،زوجت ��ان
عربيتان ،ولكن كانت ��ا تعي�شان يف �صنعاء،
ف� ��أراد �أن يت ��زوج من امر�أة بي�ض ��اء م�سلمة
تك ��ون ل ��ه "رفيق ��ة يف املخب� ��أ" يف املناطق
القبلية النائية.
ومل تعلق وكالة اال�ستخبارات الأمريكية �أو
الدمنركية علنا على رواية �ستورم ،والق�صة
قد تبدو غري قابلة للت�صديق لوال �أدلة وفرية
�أظهرها �ستورم ل�صحيفة يوالند�س بو�سنت،
تت�ضمن ت�سجيالت فيدي ��و تبادلها العولقي
وعرو�س ��ه ،و�إي�ص ��االت ال�سف ��ر و�ص ��ورة
حلقيب ��ة حم�ش ��وة مببل ��غ � 250أل ��ف دوالر
قال �ست ��ورم �إن ��ه تلقاها م ��ن اال�ستخبارات
الأمريكية.

ميك ��ن �أن تقودن ��ا �إىل �أن ��ور ..املخاب ��رات
الدمنركي ��ة كان ��ت عل ��ى علم ط ��وال الوقت،
وتعل ��م العواق ��ب �إذا جنح ��ت اخلطة ،وهي
�أن العولق ��ي م ��ن املرج ��ح �أن يقت ��ل ،وكانت
تعرف �أن هناك خطرا م ��ن �أن �أمينة �ستقتل
�أي�ضا".
ويف  17فرباير�/شب ��اط عام  ،2010ات�صل
العولق ��ي مبا�شرة مع �ست ��ورم مقرتحا لقاء
�أمينة ،وق ��ال�" :إذا قمتَ بزيارتها ،فيمكنني
حتمي ��ل ت�سجي ��ل فيدي ��و لنف�س ��ي عرب ملف
م�شف ��ر ،وميكنك �أن تريه ��ا �إياه ،حتى تكون
على يقني ب�أن املتحدث هو �أنا".

وق ��ال �ست ��ورم �إنه بع ��د �شهرين م ��ن عودته
م ��ن اليمن ،عرث عل ��ى جمموعة عل ��ى موقع
في�سب ��وك داعمة للعولق ��ي ،وعمد �إىل كتابة
تعليق على ال�صفح ��ة ،يطلب فيه امل�ساعدة،
وبعد ع ��دة �أي ��ام ردت عليه ام ��ر�أة كرواتية
و�س�ألته عن حاجته.
احل�سناء الكرواتية
وامل ��ر�أة ه ��ي �أمين ��ة ،تبل ��غ م ��ن العم ��ر 33
عام ��ا ،وه ��ي جميلة له ��ا �شعر �أ�شق ��ر طويل
وتعم ��ل م ��ع ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة
ال�صغار يف زغرب ،وكانت اعتنقت الإ�سالم
م�ؤخ ��را ،و�أ�صبحت م ��ن منا�صري العولقي
بع ��د �سل�سل ��ة من املحادثات م ��ع �ستورم من
خالل في�سبوك ،وقالت �إنها �ستكون فخورة
للزواج من العولقي ،وفقا ل�ستورم.
ومرة �أخرى �أر�سل �ستورم ردا �إىل العولقي
يف اليم ��ن ،بتاري ��خ  11دي�سمرب/كان ��ون
الأول ع ��ام  ،2009ب�ش� ��أن امل ��ر�أة ،ورد عليه
العولقي يطلب املزيد من املعلومات.
ويف ر�سالة بعد ثالث ��ة �أيام ،وفقا ل�ستورم،
بع ��ث العولقي للم ��ر�أة بر�سالة ه ��ذا ن�صها:
"دعين ��ي �أو�ض ��ح بع�ض الأم ��ور� :أوال� ،أنا
ال �أعي� ��ش يف مكان ثاب ��ت ،وبالتايل تتنوع
ظروف معي�شتي ،و�أحيانا �أعي�ش يف خيمة.
ثاني ��ا ،يف بع�ض الأحيان �أعي�ش مبعزل عن

الآخري ��ن ،ما يعن ��ي �أين وعائلتي ال ميكننا
التع ��رف على النا�س ..ف�إذا كنت ت�ستطيعني
العي�ش يف هذه الظروف ال�صعبة ،وال مانع
لدي ��ك من العزل ��ة والقيود عل ��ى االت�صاالت
اخلا�ص ��ة مع العامل اخلارجي ،فهذا �سيكون
�أمرا رائعا".
وقد يكون م ��ن املتوقع �أن يعي� ��ش العولقي
يف ظ ��روف �صعبة ،فبع ��د ب�ضعة �أي ��ام� ،أي
يف يوم عيد امليالد عام  ،2009حاول طالب
نيج�ي�ري مت جتني ��ده من قب ��ل العولقي يف
اليم ��ن ،تفج�ي�ر طائ ��رة ركاب ف ��وق مدين ��ة
ديرتوي ��ت م ��ع عب ��وة نا�سف ��ة خمب� ��أة يف
مالب�س ��ه الداخلية ،ما �أدى �إىل جهود حثيثة
لتعقب العولقي.
ويف مرحل ��ة م ��ا� ،أبل ��غ �ست ��ورم املخابرات
الدمنركي ��ة ب�أنه كان على ات�ص ��ال مع امر�أة
م�ستع ��دة لل ��زواج م ��ن العولقي ،وق ��ال �إن
الدمنركيني ات�صلوا بوكال ��ة اال�ستخبارات
املركزي ��ة الأمريكية ،والت ��ي وجدت يف ذلك
فر�صة للعثور على رجل الدين املت�شدد.
وكانت خطة وكالة اال�ستخبارات الأمريكية
ونظريته ��ا الدمنركية ه ��ي زرع جهاز تتبع
يف حقيب ��ة �أمين ��ة ،وفق ��ا مل ��ا �أك ��ده �ستورم
يف حديث ��ه ل�صحيف ��ة يوالند� ��س بو�س�ت�ن
الدمنركية.
و�أ�ض ��اف �ستورم" :كان الق�صد من ذلك �أنها

ر�سائل العولقي لأمينة
ويف ر�سال ��ة للمتابع ��ة بع ��د عدة �أي ��ام ،قال
العولق ��ي ل�ست ��ورم ب� ��أن يبل ��غ �أمين ��ة ب� ��أن
ظ ��روف معي�شت ��ه ق ��د حت�سن ��ت ،و�أ�ضاف:
"�أن ��ا حالي ��ا ال �أعي� ��ش يف خيم ��ة ،ولكن يف
بيت يعود لأحد الأ�صدقاء ..ال �أغادر املنزل،
وزوجت ��ي �ستك ��ون مع ��ي يف كل وق ��ت..
�أف�ض ��ل هذا املن ��زل على خيم ��ة يف اجلبال،
لأنه مينحني الق ��درة على القراءة والكتابة
والبحث".
ويقول �ست ��ورم �إنه بعد تلقي هذه الر�سالة،
التق ��ى باملخاب ��رات الدمنركي ��ة والأمريكية
يف بل ��دة هيل�سينغ ��ور بالدمن ��رك ،م�ش�ي�را
�إىل �أن عمي�ل�ا �أمريكي ��ا مقيم ��ا يف الدمنرك
يدعى جيد ،و�آخر ج ��اء من وا�شنطن يدعى
�أليك�س ،ح�ضرا االجتماع.
وقال �ستورم ل�صحيفة يوالند�س بو�سنت �إنه
�ساف ��ر �إىل فيينا يف النم�سا ،يوم  8مار�س/
�آذار عام  ،2010والتقى �أمينة خارج حمطة
احلافالت الدولية يف و�س ��ط املدينة ،بينما
كان عم�ل�اء اال�ستخب ��ارات يراقبونه.وق ��ال
�ست ��ورم �إنه �شع ��ر بال�شك ب�ش� ��أن حب �أمينة
و�إخال�صه ��ا للعولق ��ي ،و�س�أله ��ا قائال" :هل
تعرف�ي�ن العواقب؟ (للزواج م ��ن العولقي)،
لكنها ردت بالقول" :نعم� ،أنا م�ستعدة".
وق ��ال �ستورم �إنه بناء عل ��ى طلب العولقي،
فق ��د درب �أمينة عل ��ى كيفية �إر�س ��ال الربيد
الإلك�ت�روين امل�شف ��ر ع ��ن طري ��ق حتمي ��ل
برنامج ت�شفري من مواقع جهادية.
ويف االجتم ��اع الث ��اين يف فيين ��ا� ،أعط ��ى
�ست ��ورم لأمين ��ة ت�سجي ��ل فيدي ��و ق�ص�ي�را
�أدىل ب ��ه العولقي ،ال ��ذي كان يرتدي الثوب
الأبي� ��ض �أمام خلفية بالل ��ون الوردي عليها
بع�ض الأزهار.

طلب الزواج
وقال العولق ��ي يف الت�سجيل" :مت عمل هذا
الت�سجي ��ل خ�صي�صا من �أج ��ل الأخت �أمينة
وبن ��اء عل ��ى طلبه ��ا� ...أدعو الل ��ه �أن يهديك
ملا هو خري ل ��ك يف احلياة الدنيا والآخرة..
وير�ش ��دك الختيار ما هو خري لك ب�ش�أن هذا
االقرتاح (الزواج)".
وق ��ال �ست ��ورم �إن �أمين ��ة �أجه�ش ��ت بالبكاء
عندما �سمعت تلك الكلمات ،م�شريا �إىل �أنها
�سجلت بعد ذلك مقطعي فيديو للعولقي.
ويف �أحد املقطعني ،ارتدت احلجاب الكامل
وك�شفت وجهها فقط ،وحتدثت باالجنليزية
الت ��ي ت�شوبها لكنة ،وقال ��ت�" :س�أقبل كل ما
هو مطل ��وب القيام ب ��ه الآن به ��ذه الطريقة
التي اخرتتها ..وكان الله يف عوننا".
ويف الفيديو الث ��اين ،خلعت �أمينة حجابها
وقال ��ت" :ي ��ا �أخ ��ي ..ه ��ذه �أن ��ا دون غط ��اء
الر�أ� ��س ..ك ��ي ت ��رى �شع ��ري� ..أمتن ��ى �أن
تك ��ون �سعي ��دا مع ��ي� ،إن �ش ��اء الل ��ه "،ويف
اجلل�س ��ة نف�سها� ،سلم �ست ��ورم �أمينة حقيبة
مت تزويدها بجهاز التعقب.
ويف  18مايو�/أي ��ار ع ��ام � ،2010ساف ��ر
�ست ��ورم �إىل فيينا مرة الثالثة ل�شراء تذكرة
الطائ ��رة لأمين ��ة �إىل اليم ��ن و�سلمه ��ا ثالثة
�آالف دوالر نق ��دا نياب ��ة ع ��ن العولقي ،وفقا
ل�صحيف ��ة "يوالند�س بو�س�ت�ن "،التي قالت
�إن �أمينة و�صلت حتمل حقيبتها �إىل �صنعاء
يف بداية يونيو/حزيران من ذات العام.
وبع ��د ذلك بيوم�ي�ن ،تلق ��ى �ست ��ورم ر�سالة
ن�صية من �أح ��د عمالء املخابرات الدمنركية
تق ��ول" :تهانينا ..لقد �أ�صبحت غنيا ..غنيا
جدا".
وقال �ستورم �إنه يف يوم  9يونيو/حزيران
ع ��ام � ،2010سلمه عميل م ��ن اال�ستخبارات
الأمريكي ��ة حقيب ��ة يف فن ��دق ك ��راون بالزا
بالق ��رب من كوبنهاغ ��ن ،و�س�أله �ستورم "ما
هو رمز احلقيب ��ة؟" ف�أجاب العميل" :حاول
 ."007كان داخ ��ل � 250أل ��ف دوالر وفق ��ا
ل�ستورم.
ف�شل اخلطة التج�س�سية
لك ��ن اخلطة تلك مل تنج ��ح� ،إذ �أم�ضت �أمينة
ع ��دة �أ�سابيع يف �صنعاء ،ثم و�صلها مر�سال
لرتتي ��ب �سفرها للق ��اء العولق ��ي ،ولأ�سباب
�أمني ��ة ،ومن بينه ��ا املخاوف ب�ش� ��أن �أجهزة
تعقب ،قيل لها �أن ترتك حقيبتها.
وتزوج ��ت �أمين ��ة م ��ن العولق ��ي ،بعد فرتة
وجي ��زة ،و�أر�س ��ل العولق ��ي ر�سال ��ة �شك ��ر
ل�ست ��ورم على ترتيب ال ��زواج ،وكتب له �إن

�أمينة "مل تكن فقط مثلم ��ا توقعتها ،ولكنها
كانت �أف�ضل بكثري".
ويف الع ��ام املا�ضي عندما ع ��اد �ستورم �إىل
اليم ��ن يف م ��ا قال �إن ��ه مهمة �أخ ��رى ل�صالح
املخاب ��رات الدمنركية ،تبادل هو والعولقي
عدة ر�سائل� ،إحداها ح�صلت عليها �صحيفة
"يوالند�س بو�سنت "،وفيها يطلب العولقي
م ��ن �ست ��ورم �إر�س ��ال منتجات م ��ن �صنعاء
لزوجت ��ه اجلدي ��دة ،مب ��ا يف ذل ��ك بل�س ��م
لل�شعر.
نهاية العولقي
وقد ج ��رى تعقب العولقي يف نهاية املطاف
وقتل يف غ ��ارة طائرة بدون طيار يف نهاية
�شه ��ر �سبتمرب�/أيل ��ول م ��ن الع ��ام املا�ضي،
وهي نهاي ��ة ي�صر �ست ��ورم عل ��ى �أنها كانت
نتيجة لعمله يف تعقب العولقي ،با�ستخدام
مر�سال يحمل ع�ص ��ا الذاكرة � USBشملت
جهاز التعقب.ولكن يف حمادثة م�سجلة من
قبل �ست ��ورم يف فندق هيل�سينغ ��ور �أواخر
العام املا�ض ��ي� ،أ�صر �أمريك ��ي يدعى مايكل
عل ��ى �أن مهمة منف�صلة للمخابرات هي التي
�أدت �إىل العثور على العولقي.
لك ��ن �ست ��ورم ال ي�صدق ��ه ،ويق ��ول�" :أن ��ا
مقتنع ب� ��أن وكال ��ة اال�ستخب ��ارات املركزية
�أوقف ��ت املر�س ��ال ...ولك ��ن الأمريكيني على
ما يبدو لن يعرتفوا ب� ��أن عميال للمخابرات
الدمنركي ��ة ..ه ��ذا البل ��د ال�صغري ،ق ��اد �إىل
الك�شف عن �أنور".
وبع ��د وف ��اة العولق ��ي ،ا�ستم ��رت �أمين ��ة
بالتوا�ص ��ل م ��ع �ست ��ورم من خ�ل�ال ر�سائل
م�شف ��رة ،غ�ي�ر مدرك ��ة ب�أن ��ه كان يعم ��ل مع
اال�ستخبارات الغربية .وقبل ب�ضعة �أ�شهر،
قالت �إنها كانت تعمل على جملة "�إن�سباير"
عل ��ى �شبكة الإنرتنت الت ��ي �أطلقها العولقي
لتنط ��ق با�س ��م تنظي ��م القاع ��دة يف �شب ��ه
اجلزيرة العربية.
واقرتح ��ت �أي�ضا ب�أنها ترغب يف �أن ت�شارك
يف هجوم ،وفقا ل�صحيفة يوالند�س بو�سنت،
وقال ��ت�" :أود �أن �أنفذ عملي ��ة ا�ست�شهادية..
ولك ��ن ال�شي ��خ ب�ص�ي�ر (الوحي�ش ��ي� ،أم�ي�ر
القاعدة يف جزيرة العرب )،قال �إن الأخوات
حت ��ى الآن ال ميكنه ��ن تنفيذ عملي ��ات لأنهن
�سيعان�ي�ن الكث�ي�ر م ��ن امل�ش ��اكل ...لذل ��ك ال
ميكنني تنفيذ عملية� ...أريد �أن �أقتل بنف�س
الطريق ��ة الت ��ي قت ��ل به ��ا زوج ��ي� ..إن �شاء
الله".
وال ي ��زال م ��كان �أمين ��ة غري مع ��روف حتى
اليوم.

الرياضي
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ابرز مباريات اليوم
املباراة
الإكوادور
بيــرو
الأرجنتني

فنزويال
باراغواي
ت�شيلي

املباراة
غواتيماال
الواليات املتحدة الأمريكية
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كو�ستا ريكا
ال�سلفادور
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العدد ()2624
ال�سنة العا�شرة  -الأربعاء
( )17ت�شرين الأول 2012

منتخبنا الوطني يهدر فوزا ثمينا ويخ�سر امام ا�سرتاليا دراماتيكيا
 بغداد /خليل جليل
اه��در منتخبنا الوطني لكرة القدم
ف��وزا ثمينا ك��ان يف متناوله حتى
الدقيقة ( )72عندما تقدم بوا�سطة
ع�لاء عبد ال��زه��رة ليخ�سر بعد ذلك
ام� ��ام ا� �س�ترال �ي��ا ب �ه��دف�ين بطريقة
دراماتيكية ام�س الثالثاء يف اجلولة
اخلام�سة من الت�صفيات امل�ؤدية اىل
مونديال الرازيل .2014
وتراجع منتخبنا الوطني اىل املركز
االخري بعد ان جنح املنتخب العماين
من الفوز على االردن بهدفني لواحد
ام�س اي�ضا.
ويت�صدر املنتخب الياباين املرتاح
يف ه��ذه اجل��ول��ة ترتيب املجموعة
بر�صيد  10ن�ق��اط ،يف ح�ين رفعت
امل�ن�ت�خ��ب اال�� �س�ت�رايل اىل  5نقاط
يف املركز الثاين امام �سلطنة عمان
بفارق االهداف ،وبقي ر�صيد االردن
عند  4نقاط.
على ملعب حمد يف النادي العربي
يف قطر بدا املنتخبان املباراة باداء
��س��ري��ع يف حم��اول��ة منهما خلطف
ه��دف مبكر ك��اد يتقدم ب��ه منتخبنا
يف الدقيقة ال��راب�ع��ة بعد مواجهة
ن �� �ش��ات اك� ��رم حل ��ار� ��س ا�سرتاليا
م��ارك �شوارزر لكنه تباط�أ بت�سديد
كرته فانتزعها امل��داف��ع اال�سرتايل
ويلك �شاير م��ن ام��ام��ه يف اللحظة
املنا�سبة.
واع �ت �م��د امل�ن�ت�خ��ب اال�� �س�ت�رايل يف
ال �� �ش��وط االول م��ن امل� �ب ��اراة على
حتركات تيم كاهل كثريا يف ارباك
مدافعي منتخبنا.
و�شهدت الدقيقة ( )10اول تهديد
ال�سرتاليا على مرمى احلار�س نور
��ص�بري بعد ان ��س��دد ل��وك��ا���س نيل
كرة قوية مرت فوق العار�ضة بقليل
ومل تكن ردة فعل منتخبنا منا�سبة

و��س��ري�ع��ة ع�ل��ى ه ��ذه امل �ح��اول��ة بل
وا�صل املنتخب اال�سرتايل اف�ضليته
الن�سبية.
وجن���ح امل �ن �ت �خ��ب اال�� �س�ت�رايل اىل

حد بعيد يف التخل�ص من املراقبة
الفردية التي انتهجها العبو منتخبنا
يف حم���اول���ة ل �ل �ح��د م���ن خ��ط��ورة
املنتخب اال� �س�ترايل وع��دم اف�ساح

م�ؤيد خالد :توليفة الزوراء املتجان�سة
قادرة على ا�ستعادة اللقب
 بغداد /علي النعيمي

ق� ��ال م ��داف ��ع ن� ��ادي ال � � ��زوراء بكرة
ال �ق��دم م ��ؤي��د خ��ال��د ان ف��ري�ق��ه جاهز
ل �ل �ق��اء ��ض�ي�ف��ه ن �ف��ط اجل �ن��وب �ضمن
اجلولة الأوىل لدوري النخبة ملو�سم
املقبل  ، 2013-2012وا�صف ًا فرتة
ا�ستعدادات النوار�س باملثالية وان
جميع ال�لاع�ب�ين ع �ق��دوا ال �ع��زم على
الظهور امل�ش ِّرف وتكرار اجناز مو�سم
 2011-2010عندما ت��وج ال��زوراء
بطال للدوري.
وا� �ض��اف خ��ال��د ل �ـ(امل��دى ب��ر���س) � :إن
ال� � ��زوراء �أ ّ
مت ا� �س �ت �ع��دادات��ه الفنية
واخلططية حيث و�صل الالعبون �إىل
�أق�صى مراحل اجلهوزية قبل خو�ضهم
املباراة الأوىل مع نادي نفط اجلنوب
�ضمن الدور الأول ملرحلة الأوىل وهي
مباراة مهمة بالن�سبة لنا ولن نف ِّرط
بنقاطها.
واو� �ض��ح  :ان �إدارة ال �ن��ادي �سعت
ب �ك��ل م ��ا مت�ل�ك��ه م ��ن �إم �ك��ان �ي��ات �إىل
توفري �أجواء مثالية �سواء عن طريق
املع�سكرات التدريبية �أم عرب تعاقدها

م��ع ع��دد م��ن ال�لاع�ب�ين امل�م�ي��زي��ن ،من
اج��ل خلق توليفة متجان�سة مثالية
من الالعبني الذين من �ش�أنهم تلبية
طموحات ور�ؤى اجلهاز التدريبي.
و�أ�شار خالد �إىل �أن العبي النوار�س
ع�ق��دوا ال�ع��زم على الظهور امل�شرف
خ �ل��ال امل ��و�� �س ��م اجل� ��دي� ��د م� ��ن اج��ل
تعوي�ض �إخ�ف��اق��ات املو�سم املا�ضي،
وال �ع��ودة ب��ال��زوراء للمناف�سة على
لقب ال��دوري والك�أ�س وتكرار اجناز
مو�سم  ،2011-2010م�شيد ًا بخربة
امل��درب را�ضي �شني�شل الذي ب�إمكانه
حتقيق ذلك ،ملكانته الكبرية يف نفو�س
ال�لاع �ب�ين واجل��م��اه�ي�ر ال��زورائ��ي��ة
وخربته املتجددة يف علم التدريب.
وع � � ّد خ��ال��د ق� ��رار جت��دي��د ع �ق��ده مع
النوار�س ملو�سم �آخر بالقرار ال�صائب
كونه مازال يبحث عن التميــُّز والت�ألق،
قائال  :منحني الزوراء ال�شهرة والثقة
ب��ال�ن�ف����س ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اع �ت��زازي
بجميع حمطاتي ال�سابقة مع الطلبة
واجل��وي��ة وال�شرطة ،ب�ي��د ان اللعب
م��ع ال �ن��وار���س ل��ه ��ش�ع��ور خ��ا���ص يف
ظل وجود �إدارة مثالية ناجحة تقود

املجال امامهم للت�صرف خ�صو�صا
ب��ال�ك��رات العر�ضية والعاليةالتي
مل ي�ستطع م��داف �ع��و منتخبنا من
جماراتها خ�صو�صا يف املحاوالت

التي ك��ان يقودها ه��ومل��ان مهند�س
ال �ك��رات العر�ضية اخل �ط�يرة امام
مرمى نور �صربي.
وبعد م��رور  27دقيقة على املباراة

انقذ احلار�س نور �صربي مرماه من
هدف م�ؤكد بعد ان ابعد نور �صربي
بيده الي�سرى برباعة و�صعوبة كرة
�سددها على نحو مبا�شر ومن م�سافة

�أربيل يطمح لنهائي �آ�سيا يف جولة ت�شونبوري
 بغداد /املدى
يغادر وفد فريق نادي �أربيل لكرة القدم حامل
ل�ق��ب دوري ال�ن�خ�ب��ة للمو�سم امل��ا� �ض��ي اليوم
االرب �ع��اء ع�بر العا�صمة القطرية ال��دوح��ة اىل
ماليزيا لإق��ام��ة مع�سكر تدريبي ق�صري هناك
ي�ستمر مل��دة ارب�ع��ة اي��ام يف اط��ار حت�ضرياته
النهائية ملواجهة ت�شونبوري التايلندي الثالثاء
املقبل على ملعب االخري �ضمن مناف�سات جولة
الإي ��اب م��ن دور ن�صف النهائي لبطولة ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي .2012
وقال املن�سق العام لنادي �أربيل الريا�ضي كوفند
عبد اخلالق م�سعود لــ(املدى )  :ان رئي�س النادي
الدكتور عبد الله جميد الأغ��ا �سيرت�أ�س الوفد
وي�ضم اىل جانبه امل�لاك التدريبي امل�ؤلف من
ال�سوري نزار حمرو�س مدربا وعمر جميد مدربا
م�ساعدا وريبني رم��زي من�سق ًا �إعالميا ا�ضافة
اىل  23العبا � :سرهنك حم�سن وج�لال ح�سن
ون��رمي��ان خ�ضر واح�م��د ابراهيم وول�ي��د �سامل
وهريدي �سيامند وم�صطفى كرمي وهلكورد مال
حممد و�سعد عبد االمري وحيدر قرمان ومريان
خ���س��رو ول � ��ؤي � �ص�لاح وم�ي�ران ك��رمي واجمد
را�ضي وعمار عبد احل�سني و�صالح �سدير ونبيل
�صباح ونوزاد �شريزاد وديار رحمن وكو�سرت
�أحمد و املحرتفني ايفان بوكينا وندمي �صباغ
وديبو بابا عبد الله وم�صطفى �سليمان واملالك

النادي وان جماهريه العر�ضية متنح
الالعب الثقة والإ�صرار على الت�ألق.
وب �� �ش ��أن رغ�ب�ت��ه يف متثيل املنتخب
الوطني يف اال�ستحقاقات اخلارجية
�أو�ضح :ما �أزال �أُمنـّي النف�س بتمثيل
امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ك��ون��ه ُي �ع��د حلم ًا
لأي العب يرغب يف تتويج م�سريته
بفانيلة املنتخب  ،مطالب ًا املدرب زيكو
والقائمني على املنتخبات الوطنية
�أن ي�ع�ط��وا الع �ب��ي ال � ��دوري فر�صة
التجريب واالخ �ت �ب��ار وف��ق منهجية
ثابتة خالل املباريات التجريبية التي
تقام يف ايام فيفـــا.
وكان فريق الزوراء الكروي قد التقى
ف��ري��ق ن��ادي نفط اجل�ن��وب يف �أرب��ع
منا�سبات خالل دوري الكرة للموا�سم
ال�سابقة ،انتهت جميعها مل�صلحته ،
يف ح�ين ك��ان �آخ��ر اجن��از للفريق يف
م��و��س��م  2011-2010حينما توج
بطال ل�ل��دوري املحلي بعد تغلبه يف
امل �ب��اراة النهائية على ف��ري��ق �أربيل
ب �ف��ارق ال ��رك�ل�ات ال�ترج �ي �ح �ي��ة ،بعد
انتهاء الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف من
دون �أهداف.

الطبي واالداري  ،م�شري ًا اىل ان هدف املع�سكر
التدريبي ال��ذي حتت�ضنه العا�صمة املاليزية
كواالملبور من اجل التعود على االج��واء التي
تت�شابه مع مدينة ت�شونبوري التي حتت�ضن
مباراة االياب بني الفريقني وعدم ارهاق الالعبني
جراء ال�سفر الطويل من اجل التهي�ؤ والتح�ضري
خلو�ض امل �ب��اراة امل�صريية التي ي�سعى فيها
العبونا اىل حتقيق نتيجة ايجابية فيها من
اجل خطف بطاقة الت�أهل اىل املباراة النهائية
امل ��ؤم��ل ان يحت�ضنها ملعب فران�سو حريري
مبدينة �أربيل يف ظل الرغبة واال�صرار العايل
املتواجد لديهم يف تقدمي م�ستوى رفيع امام
فريق ت�شونبوري لتحقيق فوز جديد ون�سيان
نتيجة امل�ب��اراة االوىل التي انتهت ل�صاحلنا (
 )1-4ي�ؤكد ا�ستحقاقهم بانهم خري من يتواجد
يف النهائي برغم �صعوبة املباراة لكون الفريق
التايالندي يعد من املنتخبات العنيدة وخا�صة
عندما يلعب على ار��ض��ه وب�ين ج�م��اه�يره وال
ي�ست�سلم ب�سهولة بدليل فوزه يف مباراة االياب
على فريق ال�شرطة ال�سوري (� )2-4ضمن دور
ن�صف النهائي على ملعب االمري حممد بالعا�صمة
االردنية عمّان وعودة مهاجمه الربازيلي تياغو
الذي يعد هدافه االول والذي يراهن عليه مدربه
على قلب الطاولة على �أي فريق يواجهه خالل
البطولة الآ�سيوية بدليل احرازه ثالثة اهداف
يف مباراة ال�شرطة ال�سوري.

طالب ال�سلطات الكويتية بمنح الفيزا للمنتخب

احت�����اد ال���ك���رة ي����ؤك���د م�����ش��ارك��ت��ه يف ب��ط��ول��ة غ����رب �آ���س��ي��ا

 بغداد /حيدر مدلول
�أكد االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم
م�شاركة منتخبنا الوطني في بطولة غرب
�آ�سيا ال�سابعة التي ت�ضيفها دولة الكويت ،
مطالب ًا في الوقت نف�سه ال�سلطات الكويتية
بتذليل م�س�ألة منح الت�أ�شيرة لأع�ضاء وفد
المنتخب ل�ضمان م�شاركته في البطولة.
وق��ال ع�ضو االت �ح��اد ال�ع��راق��ي المركزي
لكرة القدم كامل زغير لـ(المدى) :ال �صحة
لما اوردت��ه بع�ض و�سائل االع�لام ب�ش�أن
اعتذارنا عن الم�شاركة في غرب �آ�سيا وال
ن��دري م��ا �سر اط�لاق ه��ذه الت�صريحات
ال�سيما ان العراق يعد من البلدان التي
تعمل على الم�شاركة الفاعلة في بطوالت
اتحاد غرب �آ�سيا منذ انطالقها النه يعد
من الم�ؤ�س�سين والحري�صين دائما على
�إنجاح �أي��ة بطولة ي�شارك بها الى جانب
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منتخبنا ي�ستعد خلليجي  21عرب غرب �آ�سيا

اختتام بطولة اجلمهورية
ملبارزة املعاقني

مدير التحرير

رئي�س الق�سم
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ا�شقائه المنتمين الى االتحاد .وا�ضاف:
ان البطولة �ستقام للفترة م��ن 20 – 8
ك��ان��ون الأول ال�م�ق�ب��ل وان المجموعة
الثالثة التي وقع فيها منتخبنا تعد قوية
لأنها ت�ضم اثنين من اف�ضل المنتخبات
العربية في القارة الآ�سيوية هما االردن
و�سوريا حيث ان المناف�سة �صعبة الن
هنالك منتخب ًا واح���د ًا ي�ت��أه��ل ال��ى دور
ثان من
ن�صف النهائي �إ�ضافة الى اف�ضل ٍ
بين المجموعات الثالث  ،لكننا �سنبذل
كل ما بو�سعنا من اجل الظهور بم�ستوى
ج�ي��د لخطف ب�ط��اق��ة ال �ت ��أه��ل ال��ى ال��دور
ن�صف نهائي في هذه البطولة والمناف�سة
على لقبها  ،الفت ًا الى ان البطولة �ستكون
من اف�ضل مراحل تجهيز منتخبنا لدورة
ك�أ�س الخليج العربي الحادية والع�شرين
التي ت�ضيفها العا�صمة البحرينية المنامة
للفترة من  5الى  18كانون الثاني .2013

�سفري ريال مدريد الدائم..
�صاحب الرقم القيا�سي

م�س�ؤول ال�صفحة

الق�سم الفني

ق�سم الت�صحيح

ودعا زغير ال�سلطات الكويتية الى ت�سهيل
ت�أمين وف��د منتخبنا الوطني الم�شارك
ب��ال�ب�ط��ول��ة ف��ي ال�ح���ص��ول ع�ل��ى ت�أ�شيرة
الدخول (الفيزا) الى ارا�ضيه وتذليل �أية
�صعوبات تواجهه خا�صة بعد ان رف�ضت
الكويت منح ت�أ�شيرة الدخول للمدربين
كريم فرحان ورحيم حميد للم�شاركة في
الدورة التدريبية الآ�سيوية التي انطلقت
الخمي�س الما�ضي برغم ت�أكيد م�شاركتهما
م��ن ق�ب��ل االت �ح��اد الآ� �س �ي��وي باللعبة ما
�أثار حفيظتنا عن مغزى و�ضع معرقالت
تحول دون م�شاركة الوفود العراقية في
البطوالت العربية التي تقام هناك وكان
�آخ��ره��ا وفــد المنتخب المدر�سي الذي
�شارك في ال��دورة الريا�ضية المدر�سية
التي تخلـَّف عدد من منتخباته نتيجة لعدم
ح�صولها على الفيزا من قبل ال�سلطات
الكويتية!
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بعيدة تيم كاهل .
ومل يخترب احلار�س اال�سرتايل اال
يف منا�سبة واحدة يف هذا ال�شوط
عندما نفذ ن�ش�أت اك��رم ك��رة ثابتة
ذهبت اىل اح�ضانه.)32(.
ويف ب��داي��ة ال���ش��وط ال �ث��اين كانت
االف�ضلية مت�ي��ل ل�صالح املنتخب
اال� � �س �ت�رايل وك � ��ان اك �ث�ر حيوية
وا�صبح قريبا من افتتاح الت�سجيل
يف الدقيقة ( )51بوا�سطة كروز
ع �ن��دم��ا ار���س��ل ك ��رة ار� �ض �ي��ة مرت
بجانب القائم االي�سر.
بعد ذل��ك جنح منتخبنا يف حتقيق
ردة فعل وعاد اىل حماوالت هجومية
ك��ان��ت ت�صطدم ب��دف��اع��ات املنتخب
اال�سرتايل بعد ا�شراك املهاجم عالء
عبد ال��زه��رة ال��ذي و�ضع منتخبنا
يف املقدمة يف الدقيقة ( )72من كرة
ار�ضية بعد تلقيه مناولة را�سية من
يون�س حممود.
ردة ف�ع��ل ا��س�ترال�ي��ا ك��ان��ت �سريعة
ومل ي�صمت على ت�أخره �سوى �ست
دقائق بعد ان عاد تيم كاهل منتخبه
اال� �س�ترايل اىل امل �ب��اراة باحرازه
هدف التعادل من كرة را�سية ارتقى
لها م��ن ب�ين مدافعي منتخبنا بعد
تنفيذ ركلة ركنية.
ويف الدقيقة ( )84اجهز توم�سون
على احالم منتخبنا باحرازه هدف
ال��ف��وز ال��ث��اين ب��ارت �ق��ائ��ه م��ن بني
امل��داف �ع�ين وم��ن ك��رة ر�أ� �س �ي��ة قوية
ب��اغ��ت ب�ه��ا احل��ار���س ن ��ور �صربي
هز بها �شباكه حم��رزا ه��دف الفوز
الثاين.
من جهته اعترب امل��درب زيكو ويف
ت�صريح عقب انتهاء امل �ب��اراة بان
الطريق طويل وم��ا زال هناك امل
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ال � ��ذي ا� �ص �ب��ح متذيال
للرتتيب ومعرتفا يف الوقت نف�سه
ب�صعوبة املهمة. .

مطن�ش :الرديف جاهز ملواجهة
الأخ�ضر ال�سعودي
 بغداد /يو�سف فعل
يلتقي منتخب الرديف لكرة القدم
ن �ظ�ي�ره ال �� �س �ع��ودي مبواجهتني
وديتني يف دول��ة االم��ارات مبدينة
ابو ظبي يف الثامن والع�شرين من
ال�شهر احل��ايل واالول من ت�شرين
الثاين املقبل ا�ستعداد ًا للم�شاركات
اخل ��ارج� �ي ��ة امل �ق �ب �ل��ة للمنتخبني
وال �ت �ع��رف ع�ل��ى ق� ��درات الالعبني
الفنية والبدنية.
وقال مدرب منتخب الرديف هادي
م�ط�ن����ش ل � �ـ(امل� ��دى) :ان املنتخب
با�شر تدريباته مب�شاركة  23العب ًا
الخ �ت �ي��ار االف �� �ض��ل م�ن�ه��م لتمثيل
املنتخب ام��ام االخ�ضر ال�سعودي
ب�صورة مر�ضية وحتقيق النتيجة
االي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ك����س الوجه
امل���ش��رق لكرتنا ع�ل��ى ال�صعيدين
العربي والقاري.
وا�ضاف :لقد مت االتفاق بني املالك
التدريبي واحت��اد الكرة ان توجه
ال��دع��وة لالعبني اثنني م��ن ك��ل نا ٍد
بغية عدم الت�أثري على ا�ستعدادات
الفرق ملناف�سات ال��دوري واف�ساح
املجال امام مدربي االندية بتطبيق
منهاجهم االع��دادي��ة والتهيئة
املنا�سبة ملباريات الدوري
وبطولة الك�أ�س  ،وفق تلك
الت�صورات مت اب�ع��اد عدد
من الالعبني املميزين الذين
ي�ستحقون ارت � ��داء فانيلة
املنتخب.
وا��ش��ار مطن�ش اىل �أن املالك
التدريبي و��ض��ع يف ح�ساباته
الفنية ان يكون اختيار الالعبني
بت� ٍأن بعيد ًا عن الت�سرع من خالل
متابعة مباريات ال��دوري وتدوين
امل�لاح �ظ��ات ال �ن �ق��دي��ة ال �ت��ي على
� �ض��وئ �ه��ا وق� ��ع االخ��ت��ي��ار على
امل �ج �م��وع��ة احل��ال��ي��ة ال��ذي��ن
نتوّ�سم فيهم خري ًا المتالكهم
املوا�صفات الفنية الرائعة
والبدنية املميزة ا�ضافة
اىل قدرة الالعب على التطور
ل �ي �ك��ون ج ��اه ��ز ًا لتمثيل

املنتخب الوطني م�ستقب ًال  ،لذلك
اتوقع ان تكون مباراتي ال�سعودية
فر�صة ثمينة لالعبني ال�شباب من
فر�ض ا�سمائهم بقوة لنيل فر�صة
التمثيل الدويل.
وب�ش�أن م�ستقبل منتخب الرديف
او�ضح  :ان هناك مناق�شات هادفة
يف جلنة املنتخبات باحتاد الكرة
ت���س�ع��ى ل �ع��دم ال �ت �ف��ري��ط بالعبي
املنتخب ب�ع��د ودي �ت��ي ال�سعودية
من خالل العمل على زجه يف عدد
م��ن ال �ب �ط��والت اخل��ارج �ي��ة ومنها
بطولة غ��رب �آ�سيا واق��ام��ة العديد
م��ن امل �ب��اري��ات ال��ودي��ة للمحافظة
على هيكلية املنتخب وزيادة خربة
الالعبني بال�شكل الأمثل.
واختتم مطن�ش حديثه  :ان توفري
م�ستلزمات جن��اح مهمة منتخب
الرديف خطوة من �ش�أنها االرتقاء
ب��ال��واق��ع الفني لأ� �س��ود الرافدين
ل��وج��ود نخبة رائ�ع��ة م��ن املواهب
وال �ط��اق��ات ال��واع��دة يف املنتخب
ال �ت��ي ��س�ت�ك��ون م��واج�ه��ة االخ�ضر
ال�سعودي نقطة االنطالق بتطبيق
�سرتاتيجية ج��دي��دة ل�لاحت��اد مع
امل�ن�ت�خ�ب��ات الوطنية
مب ��ا ي �� �ص��ب يف
م�صلحة كرتنا
واع �ل�ائ � �ه� ��ا
ع � ��رب� � �ي� � � ًا
وقاري ًا.

الأرجنتني واالكوادور ي�سعيان
النت�صارات خارج قواعدهما

اخبارهم

 عقدت �إدارة م�شروع البطل االوملبي التابع للجنة
االوملبية الوطنية العراقية يوم اجلمعة املا�ضي اجتماع ًا
ملدراء املراكز التدريبية يف دار اال�سرتاحة بكلية الرتبية
الريا�ضية يف اجلادرية .و�ألقى املدير التنفيذي مل�شروع
البطل االوملبي الدكتور �صربي جميد بنانة كلمة رحب
فيها باجلميع وب��ارك اجلهود الكبرية لإدارات املراكز
التدريبية ومدربيها من خالل العمل املتوا�صل والوترية
الت�صاعدية يف التدريبات اليومية للموهوبني الذين يتم
�صقلهم وفق ُا�س�س علمية دقيقة وبعيد ًا عن الع�شوائية
والتخبط ال��ذي متتهنه بع�ض امل�ؤ�س�سات التي فتحت
م�شاريع مماثلة من حيث اال�سم ولي�س امل�ضمون .
ّ
وحث بنانة مدراء املراكز واملدربني على تعليم االطفال
م�شروع البطل الأوملبي يتو�سع مبراكزه
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الرياضي

املوهوبني معنى االنتماء الوطني وحب العراق ودور
املوهوب يف خدمة وطنه  ،ف�ض ًال عن تعليمهم النظام
وا�سلوب الكالم ك��ون التدريب ال يقت�صر على االمور
البدنية فح�سب  ،بل الرتبوية اي�ض ًا  .وتطرق بنانة
يف كلمته اىل االجتماع االخ�ير ال��ذي جمعه باع�ضاء
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية حيث �أك��د ان املكتب
التنفيذي وعــد ادارة امل�شروع بتوفري جميع امل�ستلزمات
واالمور اللوج�ستية التي يحتاجها امل�شروع ومراكزه
التدريبية وزيادة امليزانية املالية بغية ال�سري بامل�شروع
نحو االف�ضل وتطبيق فقرات ال�سرتاتيجية العلمية
اخلا�صة به .وا��ش��ار بنانة اىل الرت�شيد احلا�صل يف
امليزانية املالية للم�شروع ال��ذي متخ�ض عنه �شراء

ع�شر �سيارات با�ص خالل العامني املن�صرمني من عمر
امل�شروع  ،وُزعت على املراكز التدريبية لنقل املوهوبني
من مناطق �سكناهم اىل امل��راك��ز التدريبية وبالعك�س
.وخل�ص بنانة قائ ًال  :نت�أمل خري ًا ونتفاءل مب�ستقبل
امل���ش��روع ال�سرتاتيجي احل �ي��وي  ،ط��امل��ا نحن ن�سري
وفق �سرتاتيجية وا�ضحة ومرنة ووفق فقرات علمية
�صحيحة .وناق�ش االجتماع عدد ًا من النقاط املهمة التي
طرحها م��دراء امل��راك��ز التدريبية والتي تهم م�ستقبل
امل�شروع ال�سيما ونحن مقبلون على مو�سم ال�شتاء
ووع��د بنانة احلا�ضرين بتوفري جميع م�ستلزماتهم
واحتياجاتهم خا�صة التجهيزات الريا�ضية التدريبية
والتجهيزات ال�شتوية للموهوبني  .م��ن جانب �آخر

المحلي

�أو�ضح ع�ضو ادارة م�شروع البطل االوملبي علي �صادق
ان �إدارة امل�شروع ب�صدد زي��ارة حمافظة �صالح الدين
وافتتاح مركز تدريبي يف املحافظة كذلك التن�سيق مع
�أ�صحاب ال�ش�أن يف �إقليم كرد�ستان العراق من اجل فتح
ثالثة مراكز تدريبية يف حمافظات �أربيل وال�سليمانية
وده��وك والعمل جار من اجل تهيئة جميع م�ستلزمات
اجناح فتح املراكز الأربعة املتبقية .و�أ�ضاف �صادق  :ان
هناك اجتماعا مو�سعا ملدراء ومدربي املراكز التدريبية
كافة �سيعقد قريب ًا قبيل انطالق املهرجان الثاين مل�شروع
البطل االومل�ب��ي منت�صف ال�شهر املقبل ملناق�شة واقع
امل�شروع وطرح ال��ر�ؤى والأفكار واملقرتحات التي من
�ش�أنها ان ت�سهم يف جناح امل�شروع م�ستقب ًال .

العدد ( )2624ال�سنة العا�شرة  -الأربعاء ( )17ت�شرين الأول 2012

نادية علي تهدي جائزتها ل�سلمى ح�سني مبنا�سبة االعتزال

ح�سان ي�ؤكد جناح بطولة مناف�سات بطولة اجلمهورية ملبارزة املعاقني
 بغداد� /إكرام زين العابدين
�أعلن رئي�س االحت��اد العراقي ملبارزة
املعاقني احمد عبد ح�سان جناح بطولة
اجلمهورية ملبارزة املعاقني التي جرت
على قاعة اللجنة الباراملبية العراقية
يف جممع مدينة ال�شباب الريا�ضية
مب�شاركة خم�سة منتخبات ونال منتخب
بغداد الكرخ املركز الأول بجدارة بعد
ان �أكد تفوقه يف هذه الفعالية.
وق ��ال ح���س��ان ل� �ـ(امل ��دى)  :ان بطولة
اجلمهورية ملبارزة املعاقني تعد احدى
البطوالت املعتمدة مبنهاجنا ال�سنوي
للجنة الباراملبية ال�ع��راق�ي��ة م��ن اجل
رفع امل�ستوى الفني لالعبني واختيار
ع�ن��ا��ص��ر ج��دي��دة ل�ضمها للمنتخبات
الوطنية ال�ت��ي ت�ستعد للم�شاركة يف
البطوالت اخلارجية يف العام املقبل
خا�صة ان العام احلايل كان مثمر ًا من
خ�لال امل���ش��ارك��ات امل�ت�ع��ددة والنتائج
االي�ج��اب�ي��ة ال �ت��ي خ ��رج منها االحت ��اد
وت�صب ل�صالح تطوير اللعبة .
و�أ�ضاف  :ان املنتخبات ال�ستة تناف�ست
للح�صول ع�ل��ى امل��راك��ز الأوىل حيث
حقق منتخب بغداد الكرخ املركز االول
ب��ر��ص�ي��د ( 410ن �ق��اط) ب�ع��د ان ت�ألق
العبوه و�سيطروا على املراكز االوىل
للفئات االربع (للن�ساء والرجال ) التي
�شاركت يف البطولة وذل��ك م��ن خالل
جهود املدربني رحيم فالح وجمال ح�سن
وجمال معيوف و�سمري مو�سى وح�سني
ثابت وفرج ح�سب الله  ،فيما حل منتخب
بغداد الر�صافة باملركز الثاين بر�صيد
( )300نقطة بعد ان تناف�س بقوة على
املراكز االوىل من خالل اجلهود التي
بذلها الالعبون واملدربون  ،اما منتخب

ال�ف��رات الأو� �س��ط فكان ن�صيبه املركز
الثالث بر�صيد ( )285نقطة واحتل
معظم العبيه املراكز الثالثة بالبطولة
وهذا الفريق بحاجة اىل عمل متوا�صل
من اجل االرتقاء به نحو الأف�ضل  ،اما
منتخب املنطقة الو�سطى فانه احرز
امل��رك��ز ال��راب��ع بر�صيد ( )125نقطة
ومل يقدم م�ستويات او يناف�س بقوة
حلداثة ت�شكيل فرقه ومنتخب املنطقة
اجلنوبية الذي مل يحقق هو الآخر �أية
نتائج متقدمة واكتفى باملركز اخلام�س
والأخري بر�صيد ( )70نقطة.
و�أ�شار ح�سان اىل ان املناف�سات الفردية

لبطولة اجلمهورية �أ�سفرت ع��ن فوز
الالعب عمار هادي من منتخب الكرخ
باملركز الأول للفئة ( )Bبعد ان جنح
يف تقدمي مباراة قوية ح�سمها ل�صاحله
وترك املركز الثاين لزميله علي �سعدي
للفئة نف �سها علم ًا ان هادي عاد للتو
م��ن م�شاركته الباراملبية ال�ت��ي �أحرز
فيها املركز ال�ساد�س مبناف�سة قوية مع
�أف�ضل �أبطال العامل  ،كما جنح الالعب
زين العابدين غيالن من منتخب الكرخ
ب�إحراز املركز الأول للفئة ( )Aبعد ان
تفوق على مناف�سه بالنقاط وقدم عر�ض ًا
متميز ًا اثبت من خالله تطور م�ستواه

وت��رك املركز الثاين لالعب حيدر علي
نا�صر م��ن منتخب الر�صافة علم ًا ان
بطل هذه الفئة �أحرز امليدالية الذهبية
يف بطولة بولندا الدولية التي جرت
حزيران املا�ضي وهو اجناز مهم لهذا
الالعب.
وب�ش�أن بطولة اجلمهورية للن�ساء على
ال�صعيد الفردي �أكد ح�سان انها �أظهرت
مناف�سة �شديدة بني امل�شاركات وكانت
املباراة النهائية مليئة باللمحات الفنية
وجن �ح��ت ال�لاع �ب��ة ��س�ح��ر � �ص�لاح من
منتخب الكرخ يف ح�سم املركز االول
للفئة ( )Aل�صاحلها  ،ف�ي�م��ا حققت

جانب من فعاليات بطولة اجلمهورية ملبارزة املعاقني
الالعبة �صفا علي جوير م��ن منتخب الفنية وامل�سابقات جمال معيوف  :ان
ال �ف��رات االو� �س��ط امل��رك��ز ال�ث��اين للفئة البطولة ك��ان��ت ناجحة م��ن اجلوانب
نف�سها لقلة خربتها  ،اما مناف�سات الفئة التنظيمية و�شهدت م�شاركة العديد من
( )Bللن�ساء التي �شهدت �صراع ًا مثري ًا الالعبني والالعبات مما ي��دل على ان
ب�ين ال�لاع�ب��ة ن��ادي��ة ع�ل��ي م��ن منتخب قاعدة اللعبة تتو�سع ب�شكل جيد وهناك
ال �ك��رخ وزم�ي�ل�ت�ه��ا �سلمى ح���س�ين من طاقات واعدة من املمكن تطويرها نحو
منتخب الكرخ وانتهى ل�صالح االوىل االف�ضل وحتقيق نتائج ايجابية يف
التي كانت حتمل روح ًا ريا�ضية كبرية امل�شاركات اخلارجية  ،وان البطولة
و�أهدت جائزتها ل�صاحبة املركز الثاين �شهدت تواجد عدد من احلكام ال�شباب
�سلمى ح�سني ال �ت��ي ب��دوره��ا �أعلنت الواعدين ا�سهموا يف �إجن��اح بطولة
اع �ت��زال �ه��ا ال�ل�ع��ب يف ن�ه��اي��ة البطولة اجلمهورية وهم من الالعبني الأ�صحاء
واالجت ��اه للعمل التدريبي يف احتاد ال��ذي��ن مثلوا املنتخبات الوطنية يف
اللعبة.من جانبه ق��ال رئي�س اللجنة م��راح��ل ��س��اب�ق��ة وي �ق��ف ع �ل��ى ر�أ�سهم

ً
ودي��ـ��ـ��ا
جتهيز املتحف الوطني بالبحرين ال�����ش��رط��ة ي��ف��ـ��ـ��وز ع��ل��ى ن��ف��ط اجل���ن���وب
لقرعة خليجي 21
 املنامة /املدى
كثفت جل��ان ال���دورة املختلفة
يف اللجنة املنظمة لدورة ك�أ�س
اخل�ل�ي��ج احل��ادي��ة والع�شرين
ل�ك��رة ال �ق��دم ،م��ن حت�ضرياتها
اجل���ادة لت�ضييف ح�ف��ل قرعة
امل�سابقة ال��ذي م��ن امل �ق � ّرر �أن
يقام غد ًا اخلمي�س يف متحف
البحرين الوطني بالعا�صمة
البحرينية املنامة .
وج� � � ��اء يف ب � �ي� ��ان ل�ل�احت ��اد
ال �ب �ح��ري �ن��ي ت �ل �ق��ت (امل� � ��دى)
ن�سخة منه �أن جل��ان ال ��دورة
عقدت العديد من االجتماعات
التن�سيقية امل���ص�غ��رة لإجن��از
ال�ترت�ي�ب��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة للحفل،
�إن �ط�لاق � ًا م��ن ت��وج�ي�ه��ات مدير
ال ��دورة �أح�م��د النعيمي الذي
� �ش �دّد ع �ل��ى �� �ض ��رورة تن�سيق
ال �ع �م��ل االداري ب�ي�ن اللجان
ب��ال���ص��ورة ال �ت��ي تكفل �إب ��راز
احلفل و�إخ��راج��ه ب�أبهى ُحلــَّة
تنظيمية.
وا�� � � �ض � � ��اف :ق � � ��ام وف � � ��د من
ال � �� � �ش� ��رك� ��ة ال� �ف���رن� ��� �س� �ي���ة (
 ) SITENEVENTوهي
اجلهة التي �أ�سند �إليها تنظيم
ح�ف��ل ال�ق��رع��ة ب��زي��ارة تفقدية
للمتحف الوطني ،رافقه فيها
ّ
كل من مرمي يو�سف ال�سكرتري
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ج �ن��ة املنظمة
ل�� �ل� ��دورة ،وب��ع�����ض �أع�����ض��اء
اللجان العاملة ،للوقوف على
�أب��رز امل�ستجدات يف ما يتعلق
ب � ��إجن� ��از ب �ع ����ض امل �ق�ت�رح��ات
ال��ت��ي �أو�� �ص���ت ب �ه��ا اللجنة،
و�أوعزت من خاللها لل�شركة يف
�أخ��ذه��ا بعني احل�سبان ،نظر ًا
للخ�صو�صية الكبرية للحدث
ونوعية ال�شخ�صيات التي من
املتوقع �أن تتواجد يف احلفل.

وتابع البيان � :أ�شارت �أودري
روتتا املدير التنفيذي لل�شركة،
�إىل اجلاهزية التا ّمة للحفل،
وب ّينت �أن��ه �سي�شهد ترتيبات
خا�صة تتعلق ب�إح�ضار معدات
احلفل و�إقامة الربوفة النهائية،
قبل و��ض��ع ال��رت��و���ش االخ�يرة
للحدث.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ك �� �ش��ف را�� �ش ��د
عبداللطيف ال��ز ّي��اين رئي�س
جل� �ن ��ة امل ��را�� �س� �ي ��م يف دورة
ك ��أ���س اخل �ل �ي��ج ،ع��ن خطوات
ال�ل�ج�ن��ة ل�ل�ح�ف��ل ،م� ��ؤ ّك ��د ًا على
تكثيف التن�سيق ب�ين اللجان
الأخ ��رى العاملة يف ال ��دورة،
م ��ن �أج� ��ل ت�ل�ايف ح� ��دوث �أي ��ة
�إرب� ��اك� ��ات ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ،ن �ظ��ر ًا
لطبيعة عمل اللجنة املتع ّلقة
بتنظيم الربوتوكول الر�سمي
ل�ل���ش�خ���ص�ي��ات وامل �� �س ��ؤول�ين
املتو ّقع ح�ضورهم للحفل.
وع��ن �أب ��رز اال��س�ت�ع��دادات قال
ال��ز ّي��اين  :مت عقد العديد من
االج �ت �م��اع��ات خ�ل�ال املرحلة
ال�سابقة ،و ّ
مت توجيه الدعوات
الر�سمية ل�ضيوف احلفل من
ال�شخ�صيات امله ّمة� ،إ�ضافة �إىل
تطبيق �آلية التعاون ،وذلك من
احلر�ص التام على �إيجاد �أف�ضل
طرق التنظيم املنا�سب للحفل،
كما ّ
اخلا�صة
مت حتديد الأماكن
ّ
جل �ل��و���س ك �ب��ار ال�شخ�صيات
�أثناء بدء مرا�سيم احلفل.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر ان املتحف
الوطني مت اخ�ت�ي��اره م��ن قبل
اللجنة املنظمة لدورة خليجي
 21ليكون مكان ًا ل�سحب القرعة
ي ��وم غ��د اخل�م�ي����س مب�شاركة
مم �ث �ل��ي  8م �ن �ت �خ �ب��ات اعلنت
م�شاركتها للدورة التي �ستقام
خ�ل�ال ال��ف�ت�رة م��ن  5اىل 18
كانون الثاين املقبل.

 بغداد /طه كمر

متكن فريق ن��ادي ل�شرطة بكرة القدم
م��ن حتقيق ال �ف��وز ع�ل��ى �ضيفه فريق
نفط اجلنوب بهدفني لهدف يف املباراة
الودية التي �ضيفها ملعب ال�شرطة يف
اط ��ار ا� �س �ت �ع��دادات ال�ف��ري�ق�ين خلو�ض
مناف�سات دوري النخبة للمو�سم املقبل.
وك��ان فريق نفط اجلنوب هو البادئ
بالت�سجيل ع��ن ط��ري��ق الع�ب��ه �سلطان
جا�سم يف الدقيقة  28من زمن ال�شوط
االول  ,ل �ك��ن � �س��رع��ان م��ا ع ��اد العبو
ال�شرطة اىل اج��واء املباراة من خالل
التحرك ال�صحيح لالعبي خط الو�سط

ال�شرطة يوا�صل حت�ضرياته للنخبة

ومتكن الكامريوين نلنــد من ت�سجيل
هدف التعادل يف الدقيقة . 33
ويف �شوط املباراة الثاين دخل العبو
ال�شرطة ع��ازم�ين على حتقيق الفوز
من خالل الرتكيز العايل ال��ذي �أبدوه
واالنق�ضا�ض على خ�صمهم وجتريده
من خطورته ويف الدقيقة  80متكن
البديل ح�سني كرمي الذي ا�شركه املدرب
ثائر ج�سام بديال للكامريوين نلند من
هــز �شباك نفط اجلنوب قبل ان يتعر�ض
اىل �شد ع�ضلي �أج�ب�ره على مغادرة
املباراة ليحل حمله الالعب علي فندي
 ,لتنتهي املباراة بفوز ال�شرطة بهدفني
مقابل هدف لفريق نفط اجلنوب .

العدل يحرز لقـب بطولة الأندية املفتوحة بالبليارد
 بغداد /املدى
ّ
وحل نادي
�أح��رز نادي العدل بطولة االندية املفتوحة بالبليارد
كهرباء الهارثة باملركز الثاين ونال نادي الأعظمية املركز الثالث
فيما جاء نادي القو�ش من املو�صل باملركز الثالث املكرر.
وق��ال رئي�س االحت��اد العراقي للبليارد وال�سنوكر �شم�س الدين
عبد العال لـ(املدى) :ان مناف�سات البطولة التي جرت على قاعة
املركز التدريبي الحتاد للبليارد وال�سنوكر ا�ستمرت لثالثة �أيام

 ،و�شارك فيها ( )32ناديا من بغداد واملحافظات  ،ومثل الأندية
( )94العب ًا يف الكرة التا�سعة  )80( ،العبا يف الكرة الثامنة  ،وان
البطولة �شهدت تناف�س ًا كبري ًا بني الالعبني حل�صد املراكز الأوىل
بالبطولة.
و�أ��ض��اف عبدالعال :ان البطولة �شهدت تكرمي العبي املنتخب
الوطني للبليارد وال�سنوكر ال��ذي��ن �أح���رزوا امل��رك��ز الأول يف
مناف�سات بطولة العرب الأخرية التي �أُقيمت يف الإم��ارات خالل
�أيلول املا�ضي حيث �أكد العبونا تفوقهم عربي ًا.

احمد عبد ح�سان
بطل ال�ع��رب و�صاحب ف�ضية ال��دورة
الريا�ضية العربية يف اجلزائر 2004
علي �صالح ا�ضافة اىل �سرمد �إ�سماعيل
وعمار الزين و�سرمد حممد طالب .
و�أ� �ض��اف معيوف  :ان احت��اد اللعبة
وفــَّر كل التجهيزات احلديثة اخلا�صة
بتنظيم ال�ب�ط��والت ال�ت��ي �أ�سهمت يف
خروجها بال�شكل املتميز �إ�ضافة اىل
احلما�سة امل��وج��ودة ل��دى كل العاملني
يف االحتاد .
من جانبه عبـّر الالعب عمار هادي عن
�سعادته بالفوز بلقب البطولة التي عدّها
ج�ي��دة وت�سهم يف ع��ودت��ه لال�ستعداد
ب�شكل جيد لال�ستحقاقات املقبلة التي
�سيدخلها الالعبون يف العام املقبل.
اما الالعبة املعتزلة �سلمى ح�سني فانها
كانت بغاية ال�سعادة للحفاوة والتكرمي
الذي ح�صلت عليه من قبل احتاد اللعبة
واللجنة الباراملبية معتربة �إنها تعي�ش
الأجواء نف�سها بني �أ�سرة احتاد مبارزة
امل�ع��اق�ين م��ن خ�ل�ال ال�ع�م��ل يف جمايل
التدريب والإعالم داخل الباراملبية.

مثــَّل فريق ال�شرطة خالل هذه املباراة
الالعبون حممد حميد حلرا�سة املرمى
وزي���د خ�ل��ف وف��ري��د جم�ي��د و�ضرغام
�سماعبل وامل�ح�ترف الفرن�سي فلك�س
خل��ط ال ��دف ��اع وح �� �س�ين ع �ب��د ال��واح��د
واح �م��د ف��ا��ض��ل واح �م��د اي ��اد وم�سلم
م�ب��ارك خل��ط ال��و��س��ط وحممد في�صل
وامل��ح�ت�رف ال �ك��ام�يروين نلنــد خلط
الهجوم .
وكان فريق ال�شرطة قد حقق الفوز على
فريق النفط باربعة اهداف مقابل هدف
وحيد يف امل �ب��اراة التي ج��رت بينهما
اال�سبوع املا�ضي يف اطار ا�ستعدادات
الفريقني للدوري املقبل .

اخلطيبِ :قلـَّـة الدعم يعيق
ممثلية ال�سماوة

اختتام بطولة الفئات العمرية لأندية وا�سط بكرة القدم
 الـكـوت /عـلي عـبـد الـحـ�سيـن الـقـري�شي
ُاخ�ت�ت�م��ت ب�ط��ول��ة دوري ال�ف�ئ��ات العمرية
مبحافظة وا�سط لفئتي النا�شئني وال�شباب
ب�ك��رة ال �ق��دم ال�ت��ي ا��س�ت�م��رت ل�ث�لاث��ة ا�شهر
واح��رز لقب النا�شئني نادي النعمانية فيما
نال لقب ال�شباب نادي الكوت الريا�ضي.
اعلن ذلك ل�ـ(امل��دى) رئي�س االحت��اد الفرعي
لكرة ال�ق��دم يف وا��س��ط ن�صيف جا�سم عبد
الله  ،وا��ض��اف �� :ش��ارك يف ك��ل بطولة 20
فريق ًا وق�سمت الفرق على ثالث جمموعات
لكل بطلة وح�سب التق�سيم اجلغرايف �شمال
املحافظة وجنوبها واملركز  .واو�ضح  :ان
موعد نهائيات البطولة �أُجل بعد تقدمي الفرق
اخلا�سرة يف ن�صف النهائي اعرتا�ضات عدة

ع�ل��ى ال �ف��رق ال �ف��ائ��زة ورد اع�ترا���ض نادي
ال �� �ص��وي��رة ع�ل��ى ن���ادي اجل �ه��اد يف دوري
ال�شباب وقبول اعرتا�ض نادي وا�سط على
نادي احلــي يف دوري النا�شئني ،وعــد احلي
خا�سر ًا يف الن�صف نهائي ( )0 – 3بعد ان
كان فائز ًا بنتيجة املباراة ( )0 – 2ليلعب
نهائي البطولة بد ًال من نادي احلـــي .
وت��اب��ع  :ان ن ��ادي النعمانية �سجل ف��وزاً
م�ستحق ًا على ن��ادي وا�سط لفئة النا�شئني
بنتيجة ( )0 – 1فيما فاز نادي الكوت على
ن��ادي اجلهاد ( )0– 3يف امل�ب��اراة النهائية
ال �ت��ي ج ��رت ع �ل��ى م�ل�ع��ب ن� ��ادي ال�شرقية
الريا�ضية.
وا� �ش��ار ن�صيف اىل ان جم�م��وع مباريات
البطولتني ب�ل��غ  122م �ب��اراة فيما ُ�سجل

 181هدف ًا يف بطولة النا�شئني و220هدف ًا
لل�شباب و�أظ �ه��رت البطولة خ��ام��ات جيدة
�سيكون لها م�ستقبل يف عامل اللعبة .
واخ�ت�ت��م ن�صيف ح��دي�ث��ه  :ن�شكر االندية
امل�شاركة ببطولتي الفئات العمرية للنا�شئني
وال�شباب يف املحافظة كما ن�شكر احلكام
وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام ال�ت��ي اهتمت بالبطولة
ال�ت��ي تعد م��ن ال�ب�ط��والت ال�ت��ي يطمح فيها
االحتاد الفرعي يف املحافظة اىل بروز عدد
كبري من الالعبني من �أجل اختيارهم �ضمن
منتخب املحافظة ال��ذي ي�ستعد للم�شاركة
يف ال� ��دوري� ��ات ال �ت��ي ��س�ي�ق�ي�م�ه��ا االحت���اد
العراقي املركزي لكرة القدم جلميع الفئات
خالل الفرتة املقبلة بعد انقطاع طويل عن
اقامتها.

 ال�سماوة /م�صطفى احمد
ق��ال رئي�س ممثلية اللجنة االوملبية
يف املثنى علي اخلطيب �إن قلة الدعم
املايل و�شحة اماكن تدريب منتخباتنا
يحول دون ت�أدية الواجبات ب�صورة
مر�ضية الأمر الذي يعيق عمل املمثلية
يف املحافظة ب�شكل ن�سبي .وا�ضاف
اخلطيب لـ(املدى)  :ان عدد املن�ش�آت
كاف
الريا�ضية يف املحافظة غ�ير ٍ
ال�سيما ان مديرية �شباب وريا�ضة
املثنى تعمل ب�شكل كبري على تو�سيع

ريا�ضة ال�سماوة تفتقد الدعم املايل
رقعة املن�ش�آت وانت�شارها مبا يلبي
ط �م��وح جميع الأل �ع��اب  ،مبين ًا ان
الواقع الريا�ضي يف املحافظة مقبول
لكنه ال ُي��ر��ض��ي طموحنا كممثلية
.واو�ضح  :ان ريا�ضتنا حالها حال
معظم ان��دي�ت�ن��ا واحت��ادات �ن��ا تعاين
العوز امل��ايل ال�شديد ب�سبب حتديد
�صالحيات امل�س�ؤولني يف املحافظة
مب� ��وازن� ��ة م��ال �ي��ة ال ت �ل �ب��ي جميع
االحتياجات وعلى الرغم من ذلك فان
املحافظة ال تزال تقدم العطاء برغم
الظروف التي حتيط بها .

اخبارهم

� أُدين نايل رينجر مهاجم نيوكا�سل يونايتد
بتهمتي اعتداء �ضد اثنني من �أفراد ال�شرطة وح�صل
على �إفراج م�شروط ملدة � 12شهرا .وبُرئت �ساحة
الالعب البالغ من العمر  21عاما من تهمتني بالت�سبب
يف �إي��ذاء ب��دين فعلي الثنني من املواطنني .وكان
رينجر  -الذي �شارك يف  58مباراة مع نيوكا�سل
و�أُعري لبارن�سلي ثم �شيفيلد  -يتجول ب�صحبة �أحد
�أقربائه يف �آب من العام املا�ضي حني اقرتبت منهما
جمموعة من الرجال البي�ض .واندلع �شجار وكال
رينجر لكمات الثنني منهم.لكن املحكمة �أُبلغت ب�أن
رينجر كان �ضحية لإ�ساءات عن�صرية و�إن ت�صرفاته
كانت دفاعا عن النف�س.

 وا�صلت الرو�سية ماريا �شارابوفا مالحقتها للبيالرو�سية
فيكتوريا �آزاري�ن�ك��ا على � �ص��دارة ت�صنيف راب�ط��ة الالعبات
املحرتفات التي احتفظت االخ�يرة باملركز االول حيث متلك
 10955نقطة و 7900نقطة لالمريكية �سريينا وليام�س
�صاحبة املركز الثالث.
وكانت �آزارنكا قد توجت بلقبها ال�ساد�س يف  2012والرابع
ع�شر يف م�سريتها االحرتافية بتغلبها على االملانية يوليا جورج
يف املباراة النهائية لدورة لنت�س النم�سوية.
و�ستغيب �آزارنكا مثلها مثل بقية امل�صنفات ال�سبع االوليات يف
الرتتيب عن دورتي مو�سكو ولوك�سمبورغ هذا اال�سبوع ب�سبب
ا�ستعدادها للم�شاركة يف بطولة املا�سرتز املقررة من  23اىل 28
نايل رينجر ت�شرين االول احلايل يف ا�سطنبول.

احل��ل��ق��ة

 كتب /زيدان الربيعي

بدايـاتـه
بد�أ الالعب عالء كاظم م�سريته الكروية ب�شكل
�صحيح وبخطوات ثابتة ،حيث كانت البداية
مع الفرق ال�شعبية يف مدينة ال�صدر ببغداد
ثم ان�ضم �إىل ف��رق الفئات العمرية يف نادي
ال�صناعة وبعد �أن �أث�ب��ت ق��درات��ه مت ت�أهيله
�إىل الفريق الأول الذي يعد مدر�سة كروية يف
اجن��اب الالعبني املتميزين  ،وبعد مباريات
ع��دة م��ع ال�ف��ري��ق الأول لل�صناعة ا�ستدعاه
مدرب منتخب ال�شباب الإنكليزي وليم ا�سربي
ل�صفوف املنتخب املذكور ال��ذي ك��ان ي�ستعد
للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س فل�سطني الثالثة
لل�شباب ال�ت��ي ج��رت يف ال �ع��راق ع��ام 1989
بعد �أن وجد فيه الكثري من املوا�صفات التي
ً
وخ�صو�صا يف كيفية �إي��داع الكرة
يحتاجها
باملرمى لأنه منذ البداية كان عالء كاظم هدافاً
ً
رائعا.
والدة متميزة
مل ُيخـِب عالء كاظم ظـن مدربه وليم ا�سربي
وم�ساعده دوكل�ص عزيز عندما �أعلن والدته
كهداف رائع وكالعب موهوب ينتظره م�ستقبل

ومضات من التاريخ

11

عالء كاظم� ..آخر كباتن القرن الع�شرين لأ�سود الرافدين
هناك نجوم قالئل ي�صمدون في ذاكرة النا�س على مدى طويل من الزمن ،لكونهم تركوا �أثراً
طيب ًا خلفهم من خالل الب�صمات العديدة التي يقدمونها فوق الم�ستطيل الأخ�ضر وكاف�أتهم
الجماهير بالخلود الطويل في ذاكرة الجمهور الريا�ضي.
(المدى) تحاول الغور في م�سيرة نجوم المنتخبات العراقية ال�سابقين الذين ترف�ض ذاكرة
جمهورنا مغادرتهم لها حيث �صمدوا في البقاء فيها برغم مرور عقود عـدة على اعتزالهم
اللعب حتى �أن ق�سم ًا منهم ابتعدوا عن الريا�ضة برمتها �أو غادروا العراق �إلى بلدان �أخرى.

زاوي ��ة (جن��وم يف ال��ذاك��رة) ت�ستعر�ض يف
حلقتها  146م�سرية مهاجم فريقي ال�صناعة
والطلبة واملنتخبات الوطنية ال�سابق عالء
ك��اظ��م ج�ب�ر ال� ��ذي ول���د ع���ام  1971ولعب
قرابة " "60مباراة دولية حيث �سيجد فيها
القارئ الكثري من املحطات واملواقف املهمة
والطريفة.

�أ�شلي كول

الرياضي

العالمي

العدد ( )2624ال�سنة العا�شرة  -الأربعاء ( )17ت�شرين الأول 2012

نجوم في الذاكرة

 ذكر تقرير �صحفي �أن الظهري الأي�سر للمنتخب
الإنكليزي �أ�شلي ك��ول قد ا�ستقر ب�شكل نهائي على
الرحيل عن فريقه ت�شيل�سي بنهاية املو�سم احلايل .
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ف��إن كول
ان�سحب من مفاو�ضات جتديد تعاقده مع ت�شيل�سي
بعد �أن عر�ضت عليه �إدارة النادي عقدا مل��دة مو�سم
واحد فقط وهي ال�سيا�سة املتبعة مع الالعبني الذين
جت� ��اوزوا ال �ث�لاث�ين ع��ام��ا.وب��ذل��ك ،ي��رح��ل ك ��ول عن
ت�شيل�سي ال�صيف املقبل و�سط �أن�ب��اء عن ان�ضمامه
�إىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي للعمل حتت �إمرة
مدربه الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي ال��ذي يحتفظ معه
ماريا �شارابوفا بعالقة طيبة منذ تواجدهما معا يف "البلـــوز".

كبري ً
جدا حيث متكن يف مباراة افتتاح بطولة
ك ��أ���س فل�سطني لل�شباب م��ن ت�سجيل ثالثة
�أه��داف يف مرمى املنتخب اليمني ليت�صدر
م�ن��ذ ال �ي��وم الأول ل�ل�ب�ط��ول��ة ق��ائ�م��ة ه��دايف
البطولة وبعد ذلك وا�صل ت�ألقه وجناحه يف
تلك البطولة التي ح�صل فيها عالء كاظم على
لقب الهداف بر�صيد �سبعة �أه��داف  ،وبرغم
�أن منتخب ال�شباب حل ً
ثانيا يف تلك البطولة
بعد خ�سارته يف املباراة النهائية �أمام نظريه
املغربي� ،إال �أن الكرة العراقية ربحت العبني
ً
�شبابا كان �أبرزهم الهداف عالء كاظم وزميله
ً
�صباح جعري ف�ضال عن ه�شام علي وحممد علي
مكي وغريهم.
وبعد ه��ذه البطولة �أ�صبح ع�لاء كاظم ً
هدفا
ل�ل�أن��دي��ة اجل�م��اه�يري��ة وك ��ان ق��ري�ب� ً�ا ج � ً
�دا من
اللعب لنادي ال��زوراء ال��ذي �شارك يف بع�ض
وحداته التدريبية� ،إال �أنه غيــَّر اجتاهه نحو
نادي الطلبة الذي ان�ضم �إليه يف مو�سم 1990
ـ 1991حيث منحه الالعب الكبري ح�سني �سعيد
الذي كان قد اعتزل اللعب ب�شكل نهائي يف عام
ً
ع�ضوا باالحتاد العراقي
 1990بعد �أن �أ�صبح
لكرة القدم قمي�صه ذات الرقم  10وقد كان عالء
كاظم يتمنى �أن يلعب �إىل جانب ح�سني �إال �أن
اعتزاله حرمه من حتقيق هذه الأمنية.
�صدمة احل�صار
ح�صل الالعب عالء كاظم على �شهرة وا�سعة
ج ��د ًا يف داخ ��ل البلد بعد �أن ق��دم م�ستوى
م�ت�م�ي��ز ًا يف ب�ط��ول��ة ك ��أ���س فل�سطني� ،إال �أن
الريا�ضة العراقية تعر�ضت �إىل �صدمة كبرية

جد ًا ب�سبب ظروف احل�صار الذي فـُر�ض عليها
يف ع��ام  1990حيث �أدت تلك ال�ظ��روف يف
البداية �إىل تعطيل مباريات ال��دوري ب�سبب
حرب ع��ام 1991ومن ثم دخول البلد مبحنة
احل�صار ،ولكن عالء كاظم يف مو�سم 1991
ـ 1992ت��أل��ق ك�ث�ير ًا م��ع فريق الطلبة وبات
واحد ًا من �أهم العبيه.
متثيل املنتخب الوطني
بعد امل�ستوى الرائع ال��ذي قدمه ع�لاء كاظم
م��ع ف��ري��ق الطلبة ا��س�ت��دع��اه امل ��درب عدنان
درج��ال �إىل �صفوف منتخب بغداد ال��ذي مت
ت�شكيله ع��ام  1992وال� ��ذي خ��ا���ض بع�ض
املباريات الودية يف ال�سودان واليمن  ،ويف
عام  1993اختاره درجال �أي�ض ًا �إىل �صفوف
املنتخب الوطني ال��ذي �شارك يف ت�صفيات
ك�أ�س العامل التي ج��رت يف الأردن وال�صني
ومتكن منتخبنا من خطف بطاقة الت�أهل �إىل
الت�صفيات احلا�سمة التي جرت يف الدوحة
يف العام نف�سه وق��د ك��ان ع�لاء كاظم متميز ًا
جد ًا يف تلك الت�صفيات �إىل جانب زميله النجم
احمد را�ضي.

�أ�ضاعت جهود ع�لاء كاظم وفرحته العارمة
بت�سجيل الهدفني وح�صوله على لقب �أف�ضل
العب يف تلك املباراة ،لأن املنتخب الكوري
ال�شمايل متكن من قلب نتيجة املباراة ر�أ�س ًا
على عقب عندما �سجل ثالثة �أهداف.
ويف امل�ب��اراة الثالثة يف تلك الت�صفيات قاد
ع�ل�اء ك��اظ��م منتخبنا ال��وط �ن��ي ل�ل�ف��وز على
املنتخب الإيراين بهدفني مقابل هدف واحد،
�إذ �سجل عالء كاظم الهدف الثاين.

فر�صة العمــر
يف امل�ب��اراة الأخ�ي�رة �ضد املنتخب الياباين
التي انتهت بالتعادل" 2ـ "2ق��دم ع�لاء كاظم
فا�صال رائعا ج� ً
�دا يف امل��راوغ��ة عندما متكن
من جتاوز �ستة من العبي املنتخب الياباين ثم
عبـر احلار�س و�سدد كرته التي �ضربت ال�شباك
من اخللف لت�ضيع منه فر�صة ال تتكرر ،لأن
هذه الفر�صة لو حتولت �إىل هدف خللد هذا
الهدف يف �أذهان العراقيني ،لأن هذه الفر�صة
ما زالت طرية يف ذاكرة العراقيني حتى الآن
ً
تقريبا على ح�صولها.
برغم مرور عقدين
االحرتاف اخلارجي
بعد العرو�ض اجليدة التي قدمها عالء كاظم
يف ت�صفيات الدوحة جاءه عقد لالحرتاف مع
فريق التعاون القطري "اخلور ً
حاليا" وقد
مثــَّل الفريق املذكور ب�شكل جيد ومن ثم لعب
بعد ذلك مع فرق قطرية كما لعب مع فريق حتا
الإماراتي وكان بني كل مو�سم احرتايف يعود
للعب مع الطلبة الذي قاده يف مو�سم 2001

ـ 2002للفوز ببطولة الدوري ،كما قاده للفوز
يف بطولة ك�أ�س املثابرة ،كذلك ال نن�سى متثيله
لفريق ال�شرطة يف بطولة الأندية الآ�سيوية
يف ت�سعينيات القرن املن�صرم.
الإ�صابات �أثـَّرت عليه
لكونه من الالعبني الذين يجيدون املراوغة
وال �ت�لاع��ب ب��امل��داف�ع�ين ف�ق��د ك��ان ع�ل�اء كاظم
ب�صورة م�ستمرة عر�ضة للإ�صابات القوية
ال �ت��ي م�ن�ع�ت��ه م ��ن امل �� �ش��ارك��ة يف ت�صفيات
ونهائيات بطولة �أمم �آ�سيا عام � ،1996إال �أنه
�شارك يف بطولة نهرو الدولية يف الهند عام
 1997ويف ت�صفيات كا�س العامل عام 1997
وبعدها ابتعد عن املنتخب الوطني لأكرث من
عامني.
�آخـر كابنت
يف القرن الع�شرين
ح�صل الالعب عالء كاظم على لقب �آخر كابنت
للمنتخب الوطني يف القرن الع�شرين عندما

قاد منتخبنا للفوز يف بطولة ال�صداقة التي
ج��رت يف الإم ��ارات �أواخ ��ر ع ��ام 1999حيث
منحه امل���درب ن��اج��ح ح �م��ود � �ش��ارة الكابنت
ليح�صل على ه��ذا اللقب الكبري واملتميز،
كما يتميز عالء كاظم بلقب �آخر يف م�سريته
ً
واحدا من ثالثة العبني
الكروية يتمثل كونه
�سجلوا �ستة �أهداف يف مباراة واحدة عندما
متكن من ت�سجيل �ستة �أهداف يف مرمى فريق
املو�صل لينفرد بهذا اللقب �إىل جانب العب
الزوراء �صاحب عبا�س والعب الرمادي �شاكر
حممد �صبار.
�أعــز مبارياته
خا�ض عالء كاظم العديد من املباريات اجلميلة
يف م�سريته الكروية� ،إال �أنه يعتز مببارياته مع
منتخب ال�شباب يف ك�أ�س فل�سطني ،لأنها فتحت
�أبواب ال�شهرة واملنتخبات الوطنية والأندية
اجلماهريية �أمامه  ،كذلك يعتز مبباراة العراق
واليابان يف ت�صفيات ك�أ�س العامل يف الدوحة
عام  1993ومباراة الطلبة والقوة اجلوية يف
ت�سعينيات القرن املن�صرم.
�أحلى �أهدافـه
�سجل عالء كاظم العديد من الأهداف اجلميلة
ومنها ه��دف��ه يف م��رم��ى ال� ��زوراء وه��دف��ه يف
مرمى منتخب �شباب اليمن وهدفه الرائع يف
مرمى القوة اجلوية ً
ف�ضال عن هدفه اجلميل
يف مرمى منتخب كوريا ال�شمالية من خارج
منطقة اجلزاء.
مميزاتـه
ميتاز الالعب عالء كاظم باملراوغة والت�سديد
البعيد وتنفيذ الركالت الثابتة واختيار �أق�صر
الطرق لهز ال�شباك  ،كما ميتاز ب�إجادة العاب
الر�أ�س برغم ق�صر قامته الن�سبي.

ت�ألـق يف الدوحة
يف ت�صفيات ك��ا���س ال �ع��امل ال �ت��ي ج��رت يف
الدوحة ت�ألق عالء كاظم ب�شكل باهر جد ًا يف
املباراة الأوىل ملنتخبنا �ضد منتخب كوريا
ال�شمالية ومتكن من ت�سجيل هدفني جميلني،
�إال �أن التداعيات العجيبة والغريبة التي
ح�صلت يف �آخر ع�شرين دقيقة من تلك املباراة

كا�س فل�سطني يف بغداد  1989حمطة انطالق عالء كاظم لل�شهرة

�أبـرز املدربني
وليم �أ�سربي ،دوكل�ص عزيز ،يحيى علوان،
عمو بابا� ،أنور ج�سام ،ح�سني �سعيد ،عدنان
درج��ال� ،أكرم احمد �سلمان ،عمو بابا� ،أيوب
اودي�شو وثائر احمد.

خينتـو� ..أول العب يحرز ك�أ�س �أوروبا للأندية �ســت مرات

� إعداد /املدى
رمب��ا ال يحظى فران�سي�سكو خينتــو بال�شعبية
ذات�ه��ا ال�ت��ي م�ي��زت م�سرية بع�ض جن��وم جيله ،
مثل الأ�سطورتني �ألفريدو دي �ستيفانو وفرينيك
بو�شكا�ش ،بيد �أن اب��ن ب�ل��دة ج��وارن�ي��زو حقق
على الب�ساط الأخ�ضر ما عجز عنه �أف�ضل العبي
كرة القدم على مـ ِّر الع�صور� ،إذ يكفي �إلقاء نظرة
خاطفة على �سجل ه��ذا اجل�ن��اح الأي���س��ر الفريد
من نوعه لكي نقف على عظمة هذا الرجل الذي
كتب ا�سمه ب�أحرف من ذهب يف تاريخ ال�ساحرة
امل�ستديرة.
من كان يتوقع كل تلك الألقاب والنجاحات البن
�سائق ا�ضطرته الظروف القا�سية �إىل ترك درا�سته
عن �سن الرابعة ع�شرة من �أجل امل�ساهمة يف �إعالة
�أ�سرته ،بل وحتى عندما كرب واحرتف كرة القدم،
م��ن ذا ال��ذي ك��ان يتكهن ل��ه مب�ستقبل زاه��ر بعد
بدايته املخيبة للآمال �ضمن �صفوف ريال مدريد؟
و ُيعــد خينتو الالعب الوحيد يف تاريخ كرة القدم
الذي �أحرز �ست مرات ك�أ�س �أوروبا للأندية وفاز
بلقب الليغا الإ�سبانية �أكرث من �أي جنم �أ�سطوري
�آخر.
خالل طفولته ،كان خينتو يزاوج بني كرة القدم
و�ألعاب القوى ،تلك الريا�ضة التي �أك�سبته �سرعة
كبرية وخفة ال مثيل لها ،مما جعل منه جناح ًا
مرعب ًا فوق الب�ساط الأخ�ضر فيما بعد ،وقد بد�أ
فران�سي�سكو يجلب �إليه الأنظار عندما �سجل 9
�أهداف يف مباراة واحدة �ضمن بطولة �أُقيمت على
ال�صعيد البلدي وهو يف الرابعة ع�شرة من عمره،
ولو �أنه ت�ألق الحق ًا من خالل متريراته احلا�سمة
امل�سرت�سلة �أكرث من �أي �شيء �آخر.
وقع "باكو" عقده الأول مع را�سينغ �سنتاندير،
لكن مقامه يف عا�صمة حمافظة كانتابريا مل يدم �إال
�أ�شهر ًا قليلة� ،إذ �سرعان ما انتقل �إىل ريال مدريد
لي�صنع جمده وجمد الفريق امللكي على مدى 18
�سنة بالتمام والكمال ،ولو �أن بدايته يف القلعة
البي�ضاء �سنة  1953كانت �أ�شبه ما تكون بالكارثة،
�إذ مل يقتنع �أن�صار النادي بعطاء الوافد اجلديد،
�إذ برغم �سرعته الفائقة يف اجلهة الي�سرى� ،إال
�أنه كان يفتقر �إىل املهارة الفنية الالزمة والرتكيز
املطلوب قبل التمرير.
ومع ذلك ،مل ينفــد �صرب خينتو فظل يثابر ويكافح
م��ن �أج��ل �إث �ب��ات ذات��ه يف العا�صمة الإ�سبانية،

�إىل �أن تلقى اخلرب ال�سار بتعاقد الفريق امللكي
مع الأرجنتيني هيكتور ري��ال ،ال��ذي لقنه تقنية
االحتفاظ بالكرة واملراوغة من دون الوقوع يف
فخ الت�سرع ثم التمرير بكل دقة وهدوء ،ويتذكر
خينتو تلك الأي��ام بالقول " لقد ثابرت و�ضحيت
كثري ًا ،تعلمت من زمالئي و�سارت الأمور على ما
يُـرام".
بعد تلك املرحلة الع�صيبة  ،بات �صاحبنا ي�صنع
ال�ع�ج��ب ال�ع�ج��اب ب�ق��دم��ه ال�ي���س��رى ،ال�ت��ي كانت
تنطلق منها ومت��ر ع�بره��ا جُ �ـ�ـ� َّل الأه� ��داف التي
جعلت من ري��ال مدريد فريق ًا �أ�سطوري ًا� ،إذ كان
خينتو حينها واحد ًا من جنوم اجليل الذهبي �إىل
جانب راميوند كوبا وهيكتور ريال و�ألفريدو دي
�ستيفانو وفريينك بو�شكا�ش.
وبف�ضل خفته ور�شاقته� ،أ�صبحت اجلماهري تطلق
على فران�سي�سكو لقب "ال جالرينا دل كانتابريكو"،
ت�شبيه ًا بتلك الرياح ال�شمالية العاتية القادمة من
املنطقة التي ر�أى فيها النور �أول مرة ،وكان �أحد
مناف�سيه قد �أو�ضح ذات مرة �أن "خينتو يرك�ض
كثري ًا ،لكن الأ�سو�أ ال يكمن يف كيفية رك�ضه ،بل
يف كيفية توقفه عن الرك�ض".

وب��دوره ،و�صف فران�سي�سكو ذات مرة �أ�سلوبه
يف اللعب قائ ًال � :أنا �أرك�ض ،و�أرك�ض ثم �أوا�صل
الرك�ض ،وفج�أة �أمرر الكرة �إىل اخللف! هذه كانت
و�صفته ال�سحرية لإيجاد موطئ قدم بني عظماء
ال�ساحرة امل�ستديرة على م � ّر ال�ت��اري��خ ،كيف ال
وهو الالعب الوحيد يف العامل الذي خا�ض ك�أ�س
�أوروبا للأندية على مدى � 15سنة متتالية ،ت�أهل
فيها �إىل النهائي ثماين مرات.
�صحيح �أنه مل يفــز يف جميع تلك املباريات النهائية،
لكنه ت�ـ� ّوج باللقب ال�غ��ايل خم�س م��رات متتالية
ب�ين  1956و ،1960ث��م �أ� �ض��اف جنمة �ساد�سة
�إىل ر�صيده ال�شخ�صي ،ويعــد خينتو هذا الفوز
الأخري �أعــز ذكرى على قلبه ،خا�صة و�أنه جاء بعد
�ست �سنوات عن تلك اخلما�سية التاريخية ،بعدما
كانت ت�شكيلة الفريق قد تغريت ب�شكل �شبه كلي،
فعقب رحيل �أغلب النجوم الأ�سطوريني ،توىل
اب��ن ب�ل��دة ج��وارن�ي��زو ق�ي��ادة اجل�ي��ل اجل��دي��د من
الالعبني الإ�سبان ،حيث نق�ش ا�سمه ب�أحرف من
ذه��ب يف ت��اري��خ ك��رة ال�ق��دم بعد موقعة النهائي
�أمام بارتيزان بلغراد يف بروك�سيل ،وبينما بد�أ
البع�ض يتوقع عودة ريال مدريد �إىل قمة الهرم

الأوروبي ،ا�ضطر النادي امللكي لالنتظار � 32سنة
قبل �أن يخطف لقبه القاري ال�سابع.
وق��د حظي خينتو ب��إ��ش��ادة ك��ل و�سائل الإع�ل�ام
الإ�سبانية ،مبا فيها تلك التي ت�صدر يف كاتالونيا
معقل ال�غ��رمي التقليدي بر�شلونة ،حيث كتبت
�صحيفة الفانغوارديا �أن "باكو خينتو يُج�سد على
نحو مثايل احلر�س القدمي والأجم��اد التاريخية
وتلك ال�شرارة التي انطلقت من �أقدام ريال ودي
�ستيفانو� ،إذ مل ي�شهد التاريخ �أبد ًا �أدا ًء كروي ًا مثل
ذلك الذي كان يقدمه ريال مدريد حينها ،لكن ومع
توايل ال�سنني ،بد�أ خينتو يفقد بع�ض ًا من م�ؤهالته
اخلارقة ،فمراوغاته �صارت تتم ببطء �أكرث من �أي
وقت م�ضى وت�سديداته �أ�ضحت �أقل خطورة من
ال�سابق� ،صحيح �أنه مازال ي�شق طريقه ،لكنه مل
يعد ي�صنع الفارق بالقدر نف�سه من االنتظام كما
يف ال�سابق ،ومع ذلك ف�إن ح�ضوره فوق �أر�ضية
امللعب يدعم كل زمالئه وينظم �صفوفهم.
قال خينتو يف �أحد ت�صريحاته � :إن ك�أ�س العامل
ه��و ال���ش��يء ال��وح�ي��د ال ��ذي ك��ان ينق�صني لكي
�أق��ول �إين ف��زت بكل الأل�ق��اب املمكنة ،فربغم �أنه
بقي على م��دى �سنوات ط��وال �صاحب �أك�بر عدد

من امل�شاركات الدولية ،حيث خا�ض  44مباراة
بالقمي�ص ال��وط�ن��ي� ،إال �أن ال�ن�ج��اح مل يحالفه
خ�لال م�سريته مع املنتخب الإ��س�ب��اين� ،إذ كانت
خيبته كبرية يف ك�أ�س العامل �سواء خالل نهائيات
ت�شيلي � 1962أو �إنكلرتا  ،1966لكن بطولة �أمم
�أوروب��ا  1964متثل ال�شوكة التي مازالت عالقة
يف حلقه� ،إذ بعدما �سجل الهدف الذي �أهل بالده
�إىل العر�س ال �ق��اري ،فقد مكانه يف �آخ��ر حلظة
بعدما ف�ضل امل��درب تعوي�ضه بكارلو�س البيرتا
يف ال�ق��ائ�م��ة النهائية ال�ت��ي خ��ا��ض��ت النهائيات
الأوروب �ي��ة و�أح ��رزت �أول لقب ق��اري يف تاريخ
اململكة الأيبريية.
ويف �سنة  ،1971و��ض��ع خينتو ح��د ًا مل�سريته
ليُ�سدل ال�ستار بذلك على حقبة مهمة يف تاريخ
الأبي�ض امللكي ،حيث تردد يف خمتلف ال�صحف
�أن "مباراة نهائية بال باكو خينتو ال تعــد مباراة
نهائية مبعنى الكلمة ،بل مباراة نهائية مبتورة.
وب �ع��د ت��رك ال�ب���س��اط الأخ �� �ض��ر ،ب�ق��ي �أ�سطورة
قلعة (مريينجي) ح��ا��ض��ر ًا يف ع��امل ك��رة القدم،
حيث ت��وىل ت��دري��ب �أن��دي��ة مرموقة مثل كا�ستيا
وكا�ستيون وفالن�سيا وغرناطة ف�ض ًال عن بع�ض

الفريدو دي �ستيفانو يعر�ض فانيلة فيغو لالعالم

فران�سي�سكو خينتو

فرق النا�شئني وال�شبان يف نادي ريال مدريد.
ثم ُاختري خينتو بعد ذلك �سفري ًا لريال مدريد يف
�أوروب��ا ،علم ًا �أن عمالق العا�صمة �أقام حتى الآن
ث�لاث مباريات تكرميية على �شرفه ،حيث كانت
الأوىل �أم��ام ريفر بليت �سنة  ،1965عندما كان
ال ي��زال يدافع عن �ألوانه فوق �أر�ضية التباري،
بينما ُنظمت الثانية عام  1972مب�شاركة �أو�س
بيلينين�سي�س ،يف حني كانت الثالثة يف اخلام�س
من كانون الأول � 2007ضمن دوري �سانتياغو
برينابيو ،حيث واج��ه زعيم الأن��دي��ة الإ�سبانية
فريق بارتيزان بلغراد ،الذي كان �آخر �ضحية من
�ضحايا "ال جالرينا" يف مباراة نهائية �أوروبية.
وما زال خينتو ي�ستح�ضر بحنني كبري ذكريات
م�سريته احلافلة ،التي توِّ ج فيها بلقب الليغا 12
مرة ،ليكون بذلك الالعب الأكرث تربع ًا على عر�ش
الدوري الإ�سباين ،ففي �أحد ت�صريحاته ،قال ابن
حمافظة كانتابريا "لقد كان النا�س يرددون دائم ًا
�أين كنت �أرك ����ض ك�ث�ير ًا ل��درج��ة ك��ان��ت جتعلني
�أجت� ��اوز ح ��دود امللعب �أح �ي��ان � ًا ،ب��ل و�أين كنت
�أترك الكرة خلفي �أحيان ًا �أخرى ،ال يهم فكل �شيء
يتوقف على العزمية ال�ت��ي تتحلى بها ودرجة
الت�ضحية التي تقدمها ،عليك �أن تت�سلح برغبة
جاحمة و�إرادة كبرية من �أج��ل حتقيق الأف�ضل،
هذا كل ما يف الأمر".
م�سرية الالعب
تاريخ الوالدة� 21 :آذار 1933
م �ك��ان ال � ��والدة :غ��واري �ن��زو (ك��ان�ت��اب��ري��ا �شمال
�إ�سبانيا)
املركز :جناح �أي�ســر
الأندية:
را�سينغ �سانتدار ()1953-1952
ريال مدريد ()1971-1953
املنتخب الوطني 44 :مباراة
�أبـرز الإجنازات:
 12بطل ال ��دوري الإ� �س �ب��اين،1955 ،1954( :
،1964 ،1963 ،1962 ،1961 ،1957 ،1957
 1967 ،1967 ،1965و)1969
 6بطل ك�أ�س �أوروب��ا للأندية،1957 ،1956( :
1966 ،1960 ،1959و)1967
 2ك�أ�س �إ�سبانيا)1970 ،1962( :
 1ك�أ�س �إنرتكونتيننتال ()1960
 2الك�أ�س الالتينية ()1957 ،1955
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يف ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية امل�ؤهلة للمونديال

الأرجنتـني والإكــوادور تتطلعــان للتــ�ألق خــارج �أر�ضهـمــا
 عوا�صم /وكاالت
الفوز خ��ارج االر���ض �أم��ر �صعب يف
ت�صفيات امريكا اجلنوبية امل�ؤهلة
ل�ك��أ���س ال �ع��امل ل�ك��رة ال �ق��دم وه ��ذا ما
�سيتعني على االرجنتني واالكوادور
القيام به �إذا �أرادا البقــاء على قمة
الرتتيب فجر اليوم االربعاء.
تقدم االرجنتني عرو�ضا قوية على
ار��ض�ه��ا وتت�صدر ال�ترت�ي��ب بر�صيد
 17ن�ق�ط��ة م��ن ث �م��اين م �ب��اري��ات مع
و�صول الت�صفيات التي ت�ضم ت�سعة
فرق اىل نقطة املنت�صف لكنها حققت
فوزا واحدا يف ثالث مباريات بعيدا
عن ار�ضها قبل مواجهة ت�شيلي يف
�سانتياغو.
و�ستتطلع االك � ��وادور ال�ت��ي تت�أخر
بنقطة واح��دة وراء االرجنتني اىل
ف��وزه��ا االول خ ��ارج ملعبها عندما
تواجه فنزويال يف بويرتو الكروز
بعد ان ف�ق��دت نقطة واح ��دة م��ن 16
نقطة على ار�ضها م�ستفيدة من وجود
(كيتو) على ارت�ف��اع  2800مرت عن
�سطح البحر وه��و ما ي�سبب متاعب
للفرق الزائرة.
واف�ضل فريق خارج ملعبه هو منتخب
كولومبيا الذي ميلك  16نقطة اي�ضا
يف امل��رك��ز ال �ث��اين ب �ف��ارق الأه���داف
وح �ق��ق ال �ف��وز ع�ل��ى منتخبي بريو
وت�شيلي لكنه لن يلعب �أية مباراة يف
الت�صفيات حتى �آذار املقبل.
حتتاج االرج�ن�ت�ين واالك� ��وادور اىل
حت�سني عرو�ضهما خ��ارج ملعبيهما
�إذ �ستخو�ضان خم�س مباريات بعيدا
ع��ن ار�ضهما يف امل�ب��اري��ات الثماين
املتبقية.
وتتطور االرج�ن�ت�ين  -التي يدربها
ال �ي �خ��ان��درو ��س��اب�ي��ا  -ع �ق��ب بداية
�ضعيفة للت�صفيات ت�ضمنت هزمية
مفاجئة يف فنزويال ويقودها ليونيل
مي�سي ال��ذي هـ َّز ال�شباك مرتني يف
ال�ف��وز ( )0-3على اوروغ ��واي يوم
اجلمعة املا�ضي،
لكنها لعبت ب�شكل ��س�ي��ىء وكانت
حمظوظة يف ح�صولها على نقطة يف

التعادل  1-1يف مباراتها االخرية
خارج ملعبها يف بيــــرو.
وقال مي�سي "ت�شيلي �ستكون مناف�سا
�صعبا يحتاجون اىل الفوز والتقدم
يف الرتتيب من �أج��ل الت�أهل لك�أ�س
العامل".وحتتل ت�شيلي املركز اخلام�س

نــادال يُبـــدي �إعجـــابه
مبيــ�سي ورونالـــدو
 مدريد� /أ ف ب
اخ��ت��ار جن��م ال�ت�ن����س الإ� �س �ب��اين
راف��اي �ي��ل ن� ��ادال (ال ��راب ��ع عاملي ًا)
الطريقة الدبلوما�سية يف الإجابة
لدى �س�ؤاله عما �إذا كان يرى النجم
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو هو
�أف�ضل العب كرة قدم يف العامل �أم
النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي؟
و�أعرب نادال عن �إعجابه برونالدو
جنم ريال مدريد الإ�سباين ومي�سي
جن��م بر�شلونة ،ق��ائ� ً
لا �:أ�ستمتع
مب�شاهدة �أف�ضل العبي ك��رة قدم
يف ال�ع��امل كل
�أ�سبوع.
و�صرح
ن� � ��ادال
يف
ح� � � ��وار

ل�شبكة (�سي �إن �إن) الإخبارية :
"مي�سي �أف�ضل م��ن كري�ستيانو
بالن�سبة لرب�شلونة وكري�ستيانو
�أف�ضل من مي�سي بالن�سبة لريال
مدريد".
وقال نادال امل�صنف الأول على العامل
�سابق ًا �إن��ه من الأف�ضل "اال�ستمتاع
ب ��أف �� �ض��ل الع �ب�ين يف ال� �ع ��امل� ،إننا
حمظوظون باال�ستمتاع بعرو�ضهما
�أ�� �س� �ب ��وع� � ًا
ب�ع��د �آخــر
يف دوري
بالدنـا".

بالت�ساوي م��ع اوروغ� ��واي بر�صيد
 12نقطة و�ستلعب �ضد االرجنتني
من دون امل��داف��ع بابلو كونرتيرا�س
والعب الو�سط ارتورو فيدال اللذين
ُطردا يوم اجلمعة املا�ضي باال�ضافة
للظهري االي�سر اوزفالدو غونزالي�س

ابن همـام يقــدم التما�س ًا �ضــد
قــرار �إيقــافه
 الدوحة /وكاالت
قدم حممد بن همام الع�ضو ال�سابق
ب��ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف االحت ��اد
الدويل لكرة القدم (فيفــا) التما�سا
اىل حمكمة التحكيم الريا�ضية
ب�ش�أن �إي�ق��اف��ه امل��ؤق��ت ع��ن �أن�شطة
اللعبة.وكان القطري ابن همام الذي
تر�شح خلو�ض انتخابات رئا�سة
(فيفا) �أمام ال�سوي�سري �سيب بالتر
العام املا�ضي قد عوقب بااليقاف
م�ؤقتا من قبل فيفــا يوم  26متوز
املا�ضي بعد ا�سبوع واحد من الغاء
املحكمة عقوبة ايقافه مدى احلياة
عن جميع االن�شطة املتعلقة بكرة
القدم.وقال يوجني جوالن حمامي
ابن همام يف بيان تلقته رويرتز �إن
ابن همام رئي�س االحتاد اال�سيوي

حممد بن همام
�سابقا ق��دم التما�سا اىل املحكمة
الريا�ضية "�ضد قرار فيفــا بايقافه
ب�شكل م�ؤقت".وكانت املحكمة
ق��ال��ت يف حيثيات حكمها بالغاء
ق��رار فيفـــا بااليقاف م��دى احلياة

ت�أجيل انطالق الدوري امل�صري لغياب
املوافقات الأمنية

�إن االحت ��اد ال ��دويل مل ي�ق��دم �أدل��ة
كافية تدعم مزاعم ب ��أن اب��ن همام
ح��اول تقدمي ر�شــا اىل م�س�ؤولني
يف الكاريبي قبل انتخابات العام
املا�ضي ،لكنها قالت �إن القرار "ال
يعني بال�ضرورة ب��راءة ابن همام
" و�إن الق�ضية ميكن اعادة فتحها
�إذا م��ا ظ�ه��رت �أدل ��ة جديدة.وبعد
ا�سبوع �أعلن فيفــا �إيقاف ابن همام
مل��دة  90ي��وم��ا بينما تبحث جلنة
ال�ق�ي��م ب��االحت��اد ال���دويل ع��ن �أدل��ة
ج��دي��دة.وك��ان اب��ن ه�م��ام ق��د ُاتهم
مبحاولة �شراء ا�صوات م�س�ؤولني
يف الكاريبي بتقدمي  40الف دوالر
لكل منهم يف اجتماع يف ترينيداد
وتوباغو وا�ضطر ل�سحب تر�شحه
فيما بعد ومت �إيقافه انتظار ًا لنتائج
التحقيقات.

 القاهرة� /أ ف ب
قرر االحتاد امل�صري لكرة القدم ت�أجيل انطالق
الدوري لعدم وجود املوافقات الأمنية الالزمة
لبدء املباريات ،ح�سبما قال بيان لالحتاد على
موقعه االلكرتوين .
وقال البيان �إن "جمل�س �إدارة االحتاد امل�صري
ت�سنم م�س�ؤولياته يوم ال�سبت املا�ضي و�إنه
عند مناق�شة موقف م�سابقة دوري الق�سم الأول
تبني عدم وجود املوافقات الأمنية الالزمة لبدء
املباريات".
وا� �ض��اف �إن "رئي�س االحت ��اد ق��ام مبخاطبة
وزارة الداخلية للح�صول على املوافقة الأمنية
ولكنها مل ت�صل ،لذا قرر جمل�س �إدارة االحتاد
امل�صري لكرة القدم ت�أجيل موعد بداية دوري
الق�سم الأول".
ويخ�شى كثريون من قيام جماعات (الألرتا�س)
م��ن م�شجعي ك��رة ال �ق��دم يف م�صر باقتحام

املباريات بالقوة ملنع �إقامتها.
وي�ع��ار���ض (الأل�ت�را���س) �إق��ام��ة امل�سابقة قبل
الق�صا�ص ل�ضحايا ح��ادث��ة بور�سعيد التي
تنظرها املحاكم الآن ،و�سقط  74قتيال من
م�شجعي ال �ن��ادي الأه �ل��ي امل�صري يف االول
من �شباط املا�ضي يف �أح��داث عنف يف مدينة
بور�سعيد ال�ساحلية ،وات �خ��ذت ال�سلطات
امل�صرية قرار ًا حينها ب�إيقاف الن�شاط الكروي
املحلي ب�شكل كامل.
وخالل الأ�سابيع القليلة املا�ضية ،اقتحم �شباب
(الأل�ترا���س) مقر االحت��اد امل�صري وتدريبات
فريق الأهلي بالإ�ضافة ال�ستديوهات القنوات
الف�ضائية الريا�ضية يف �ضواحي القاهرة.
و�سبق ان قرر االحتاد امل�صري ت�أجيل انطالق
الدوري امل�صري من � 17أيلول �إىل  17ت�شرين
الأول احل ��ايل بعد التن�سيق ب�ين اجلهات
الأم �ن �ي��ة والأن ��دي ��ة امل���ص��ري��ة وح �ت��ى تدر�س
االندية او�ضاعها و�إمكانية ح�ضور اجلماهري
للمباريات.

م��ا���س��ـ��ـ��ا ي���وا����ص���ل م�������ش���واره م��ـ��ع ف��ي��ـ��راري
 باري�س /وكاالت

نادال يختار مي�سي ورونالدو للقب االف�ضل

املوقوف حل�صوله على انذارين.
وتدرك االكوادور  -التي تعادلت 1-1
يف اوروغ ��واي ال�شهر املا�ضي  -ان
فقدان نقاط بعيدا عن ملعبها قد يبدد
�آمالها يف الت�أهل لك�أ�س العامل للمرة
الثالثة منذ .2002

الأرجنتني ترتقب مناف�سة �شر�سة يف ت�شيلي يف �سانتياغو
وق� ��ال امل ��داف ��ع ف��ري �ك �� �س��ون اي� ��رازو م �ب��اراة ف�ن��زوي�لا مهمة ل�ل�غ��اي��ة ،لقد
لل�صحفيني بعد ال�ف��وز على ت�شيلي ت �ط��وروا وبو�سعهم اي���ض��ا الت�أهل
"التفكري فقط يف عدم خ�سارة املباراة ل�ك��أ���س ال �ع��امل ،يجب ان نظهر اننا
�سيكون �أم��ر ًا ع��ادي��ا ،نعمل من �أجل اقوياء لي�س فقط يف كيتــو".
�ستخو�ض االكوادور املباراة من دون
الفوز يف �أي ملعب".
وق��ال القائد وال�تر �أي��ويف "نعلم ان املهاجم امل��وق��وف فيليبي كاي�سيدو

الذي رفع ر�صيده اىل اربعة �أهداف
يف ال�ت���ص�ف�ي��ات ب�ع��د ث�ن��ائ�ي�ت��ه �أم ��ام
ت�شيلي لكن اجلناح انطونيو فالن�سيا
� �س �ي �ع��ود.وحت �ت��ل ف �ن��زوي�ل�ا امل��رك��ز
ال�ساد�س بر�صيد  11نقطة وتت�أخر
مب��رك��ز واح � ��د ع ��ن امل ��رك ��ز امل���ؤه��ل
خل��و���ض ج��ول��ة ف��ا� �ص �ل��ة .وتت�أهل
ال�ف��رق االرب�ع��ة االوىل اىل نهائيات
 2014يف الربازيل و�سيلتقي الفريق
��ص��اح��ب امل��رك��ز اخل��ام����س م��ع فريق
�آ�سيوي يف جولة فا�صلة على بطاقة
ت�أهل ا�ضافية.
حتتاج اوروغ���واي  -التي ابتعدت
عن امل�ستوى الذي قادها لقبل نهائي
ك�أ�س العامل  2010يف جنوب افريقيا
ومنحها االنت�صار يف بطولة كوبا
امريكا العام املا�ضي  -اىل التطور
بعد ح�صولها على نقطة واح��دة من
�آخر ثالث مباريات.
وتلتقي اوروغ ��واي مع بوليفيا يف
الب� ��از ح �ي��ث ي �ج��ب ان ت �ت ��أق �ل��م على
ارتفاعها  4100مرت عن �سطح البحر
باال�ضافة لإي �ق��اف امل��داف�ع�ين دييغو
لوجانو ودييغو ج��ودي��ن وماك�سي
برييرا ،و�سرتحب اوروغواي بعودة
الفارو برييرا.
و� �س �ت �ك��ون امل � �ب� ��اراة ف��ر� �ص��ة جيدة
لبوليفيا ال�ت��ي حتتل امل��رك��ز الثامن
باربع نقاط لال�ستفادة من اللعب على
ار�ضها وهو ما مل تفعله بفوزها مرة
واحدة يف اربع مباريات يف البــاز.
وحتل بيــرو �صاحبة املركز ال�سابع
بر�صيد ثماين نقاط عقب تعادلها 1-1
م��ع بوليفيا يف البـــاز ي��وم اجلمعة
املا�ضي �ضيفة على ب��اراغ��واي التي
حتتل املركز االخري يف �أ�سون�سيون.
وا�ستبعد امل��درب ج�يراردو بيلو�سو
 ث��اين م ��درب ل �ب��اراغ��واي ب�ع��د انقادها االرجنتيني جرياردو مارتينو
اىل دور الثمانية يف ك ��أ���س العامل
 - 2010املهاجمني روكي �سانتا كروز
واو�سكار كاردوزو يف حماولة لإعادة
بناء الفريق لكنه تلقى ث�لاث هزائم
بينها اخل�سارة ( )0-2يف كولومبيا
يوم اجلمعة املا�ضي.

و� �ض��ع م��دي��ر ف�ي��راري �ستيفانو
دومينيكايل حد ًا للتكهنات ب�ش�أن
م�ستقبل ال�سائق الربازيلي فيليبي
ما�سا مع "�سكوديريا" ،بت�أكيده ان
االخ�ير �سيوا�صل م�شواره مع الفريق
االي��ط��ايل مل��و��س��م ا� �ض��ايف م��ن بطولة
العامل ل�سباقات (فورموال وان).
وت��وق��ع ك �ث�ي�رون ان ي �ق��رر القيـِّمون
على ف�يراري التخلي عن خدمات ما�سا
ب�سبب االداء املتوا�ضع ال��ذي قدمه يف
ب��داي��ة ه��ذا امل��و��س��م م�ق��ارن��ة م��ع زميله
اال�سباين فرناندو الون�سو ،لكن ال�سائق
الربازيلي انتف�ض يف ال�سباقات االخرية
وحقق بع�ض النتائج اجل�ي��دة ابرزها
قبل ا�سبوعني يف جائزة اليابان حني
حل ثانيا وكان بامكانه ام�س يف جائزة
ك��وري��ا اجلنوبية ان ي�صعد اي�ضا اىل
من�صة التتويج لو مل يطلب منه الفريق
عدم جتاوز زميله الون�سو الن ال�سائق
اال�سباين يناف�س على اللقب العاملي.
و�أك��د دومينيكايل ان االع�لان الر�سمي
�سي�صدر قريبا جدا قبل املرحلة املقبلة
التي تقام يف  28احل��ايل يف الهند ،ما
يعني ان ال�سائق االمل��اين ال�شاب نيكو
هولكنربغ �سيبقى م��ع فريقه احلايل
�ساوبر -ف�ي�راري بعد ان ك��ان املر�شح
اال�سا�سي خلالفة ما�ســا يف حال رحيل

االخري.ومل يتحدث دومينيكايل �صراحة
عن بقاء ما�سا يف فرياري لكن االجواء
املحيطة يف الفريق االيطايل ت�ؤكد هذا
االمر وحتى ان ال�سائق الربازيلي نف�سه
قال ملوقع "اوتو�سبورت" املتخ�ص�ص
ردا على �س�ؤال ما اذا كان ي�ساوره ال�شك
ب�ش�أن بقائه مع "�سكوديريا" :كـال ،ال
ي�ساورين ال�شك ،لكن يف جميع االحوال
�سننتظر الوقت املنا�سب.

اما دومينيكايل فقال ب��دوره� :سنعرف
ق��ري �ب��ا ج� ��دا م ��ا � �س �ي �ك��ون م��وق �ف �ن��ا يف
م��ا يخ�ص ه��ذه امل���س��أل��ة ،م�ت�ط��رق� ًا اىل
اال�سباب التي ادت اىل حت�سن �أداء ما�سـا
يف ال�سباقات االربعة االخ�يرة ،م�ضيفا
"اعتقد ان ذلك يعود اىل فهمه لل�سيارة
ب�شكل اف�ضل ،و�أنه يفهم عمل االطارات
ب�شكل اف�ضل ،ي�ضاف اىل ذلك ان فيليبي
�سائق ق��وي ج��دا ج��دا ول��وال ذل��ك لكان

قد اتخذ ق��رار ًا خمتلف ًا (�أي الرحيل عن
الفريق)".
واختتم "ا�شعر انه عندما ي�صل فيليبي
اىل مرحلة فهم االط ��ارات وال�سيارة،
فهو �سيقدم حينها امل�ستوى املفرت�ض
�أن يقدمه".
وك ��ان دوم�ي�ن�ي�ك��ايل اول م��ن داف ��ع عن
ما�ســا وتعهد بحماية ال�سائق الربازيلي
م��ن ال�ضغوطات التي حتيط ب��ه جراء

ال�سائق ما�سا يحظى باهتمام م�س�ؤويل فرياري

ب��داي �ت��ه امل �خ �ي �ب��ة ه���ذا امل��و� �س��م وع ��دم
قدرته على الفوز منذ ال�سباق اخلتامي
ملو�سم  2008على حلبة انرتالغو�ش
الربازيلية حني خ�سر اللقب العاملي يف
اللفة االخرية مل�صلحة �سائق ماكالرين
الربيطاين لوي�س هاميلتون ،علما ب�أنه
مل ي�ك�م��ل م��و��س��م  2009ب�ع��د تعر�ضه
لإ�صابة خطرية يف ر�أ�سه خالل �سباق
املجــر.
ودفع الفارق يف امل�ستوى بني الون�سو
وما�سا الكثريين للتحدث عن ان الفريق
االيطايل �سيتخلى عن ال�سائق الربازيلي
لكن دومينيكايل اكد يف اكرث من منا�سبة
ان الفريق ي�ساند �سائقه الربازيلي ب�شكل
كامل ،م�ضيفا "نريد م�ساندة فيليبي مئة
باملئة ،نريد ان نعبــِّر له باننا جميعنا
فريق واحد وعائلة واحدة".
وك��ان الفريق االي�ط��ايل م�ت�رددا ب�ش�أن
اتخاذ ال�ق��رار املتعلق بال�سائق الثاين
للمو�سم املقبل وقد �شدد على انه لي�س
يف عجلة م��ن �أم ��ره يف م��ا يخ�ص هذا
املو�ضوع.
ي��ذك��ر ان ما�ســا ان���ض��م ل �ف�يراري عام
 2006ق��ادم��ا م��ن �ساوبر ،وق��اد ملو�سم
واح��د اىل ج��ان��ب اال��س�ط��ورة االملانية
ميكايل �شوماخر قبل ان يعتزل االخري
ويرتك مكانه للفنلندي كيمي رايكونن
ال ��ذي ت��وج م��ع "�سكوديريا" باللقب
العاملي عام .2007
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تحقيقات

"عيناك غابتا نخيل �ساعة ال�سحر" قالها الراحل الكبير بدر �شاكر ال�سياب لكنه لو ر�أى ال�صورة الم�أ�ساوية
ِ
التي تعي�شها ب�ساتين نخيل بالده �سيعزف عن و�صف عيون مع�شوقته بم�شهد النخل ،ولم يتنب�أ ال�شاعر
بم�صيرها حين قال "�سعف وكرب ظليت ما بيه تمره" وكان الرجل احد �أ�صحاب الب�ساتين ،الذي مرت به
امر�أة جميلة �سلبت عقله فكان ي�صف حاله في ذلك البيت الدارمي ،و الر�سول الم�صطفى قال �أكرموا ولي�س
احرقوا وهجروا عمتكم النخلة.

MY HOME

المحمداوي ..ت�صوير /محمود ر�ؤوف
 المثنى /يو�سف
ّ

�سي��د ال�شج��ر ي�صي��ح� :سع��ف وك��رب ظلي��ت ما بي��ه متره

النخيل يف ال�سماوة غابات �سحر وجمال تتحول �إىل دور �سكن!

النخلة ذكرت في الألواح
والرقم ال�سومرية �أنها
ُ
�شجرة مقد�سة ،ف�إذا �أخذنا
�شعار القر�ص المجنح
وال�شجرة المقد�سة

يتعر�ض بع�ضها للقطع
والحرق والتدمير ،وبع�ضها
الآخر بيع كقطع �أرا�ض
�سكنية لتتحول تلك
الواحات الى دور �سكن

النخيل بالعراق وفي ظل
الو�ضع الم�أ�ساوي الذي
يعي�شه يحتاج �إلى وزارة
�إنقاذ النخيل

ال�شجرة المقد�سة
�سلطانة ال�شجر و�أيقونته المثمرة،
ال�شجرة المقد�سة ف��ي جميع الأدي��ان
ال�سماوية ،فتراها موجودة في القر�آن
ب�أكثر من �سورة "وهُ ّزي �إليك بجذع
ال ّن ْخلةِ ُت�ساقِط َع َليك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا" وقال
اب
(ومِ ن َث َم َر ِ
تعالى َ :
ات ال َّن ِخيلِ َوالأَ ْع َن ِ
ً
ً
ً
ْ
ْ
َ
َت َّت ِخ ُذونَ مِ ن ُه َ�سكرا َو ِرزقا َح َ�سنا �إِنَ فِي
َذ ِل� َ�ك لآ َي � ًة ِّل� َق� ْ�و ٍم َي ْع ِقلُونَ ) ،ووردت في
الإنجيل وال �ت��وراة ،ذك��رت في القر�آن
ن�ص ًا في � 21آي��ة ،وذك��رت في �أكثر من
ّ
 300حديث ،وذكرتها كذلك الديانات
الو�ضعية كالبوذية وغيرها ،وكانت
رم��ز ًا خ��ال��د ًا في الح�ضارتين البابلية
وال �ف��رع��ون �ي��ة ،فتجد � �ص��ورة النخلة
تزين معابدهم وق�صورهم ،واختلف
ال�م��ؤرخ��ون كما يقول الكاتب �شكري
كريدي حول تحديد مكان ن�ش�أة النخيل
لكنهم اتفقوا على ق��دم��ه ،و�أك ��دوا انه
ق��ري��ن ب�ق��دم المجتمع الإن���س��ان��ي منذ
بدايات ع�صور حياة الإن�سان.
العراق موطنها الأول
ي�ضيف ك��ري��دي �أن النخلة ذك��رت في
الأل��واح وال ُرقم ال�سومرية �أنها �شجرة
م�ق��د��س��ة ،ف� ��إذا �أخ��ذن��ا ��ش�ع��ار القر�ص
ال�م�ج�ن��ح وال �� �ش �ج��رة ال�م�ق��د��س��ة حيث
يظهر القر�ص المجنح في �أكثر الحاالت
مقرون ًا بال�شجرة المقد�سة وهي رمز
ديني مهم �آخ��ر ف��ي حياة الآ�شوريين
اع �ت �ب��ره ال �ب��اح �ث��ون م �م �ث�لا ل�شجرة
الحياة التي ورد ذكرها في المدونات
التاريخية ،وقد ظهر �شعار ال�شجرة هذا
في كثير من النقو�ش الفنية والزخارف
على الأحجار وعلى الألب�سة الملكية،
وي�ب�ي��ن ل�ن��ا �أح ��د ال�ن�ق��و���ش ق�ط�ع��ة من
ال��زخ��ارف م��ن رداء الملك الآ�شوري
�آ�شور نا�صر بل ن�شاهد فيها ال�شجرة
المقد�سة و�شعار القر�ص المجنح في
�أعالها ،وفي الق�سم الأ�سفل من النق�ش
يُ�شاهد اله مجنح راكعا ومادا يده نحو
ثمر ال���ش�ج��رة .وت ��دل ه��ذه الزخارف
التي ازدانت بها ثياب الملك على مدى
ما �أحرزته �آ�شور من تقدم في المجال
الفني .ومن الباحثين الم�ؤرخين من
يرى �أن ال�شجرة المقد�سة تمثل �شجرة
النخيل ،والعراق �أق��دم موطن وجدت
فيه النخيل �إن لم يكن موطنه الأ�صلي

ح �ي��ث غ��ر� �س��ت ف��ي ال�ق���س��م الجنوبي
منذ �أول ��ى دور ال�سكن واال�ستيطان
الب�شري في المنطقة .كان ال�سومريون
وال �� �س��ام �ي��ون ي�ق��د��س��ون ال�ن�خ�ل��ة وقد
�أت �ق �ن��وا ال �ط��رق ال�ن��اج�ح��ة ف��ي زراع ��ة
النخيل وكانوا �أول من مار�س تلقيحها،
وال �شك ف��ي �أن��ه ك��ان لأ�شجار النخيل
دور اقت�صادي مهم في �ضمان ا�ستمرار
حياة الم�ستوطنين الأوائ ��ل ف��ي هذه
المنطقة لعديد فوائدها وا�ستعماالتها.
ومما ي�ؤيد قدم وجود �أ�شجار النخيل
في هذه المنطقة من العراق �أن العالمة
الم�سمارية التي يكتب فيها النخل قد
جاءت في كتابات ع�صر فجر ال�سالالت
(  2000ـ  2400ق .م).
مجزرة النخيل
�أي���ن م��ا ول �ي��ت وج �ه��ك ال�ن�خ��ل فار�س
� �ض �ف��اف ال� �ف ��رات ب�ل�ا م� �ن ��ازع ،يحيلك
ال�م�ن�ظ��ر �إل���ى واح� ��ات ��س�ح��ر وجمال
�صفت بانتظام ،وك�أنها قالئد تزين جيد
ال�سماوة ،هناك م�ضيف بجانبه خيمة
ب��دو ،ذل��ك ق��ارب يتبختر م��زه��وا على
مياه ال�ضفاف ولكن للأ�سف تلك القالئد
م��ن النخيل يتعر�ض بع�ضها للقطع
وال �ح��رق وال�ت��دم�ي��ر ،وبع�ضها الآخ��ر
بيع كقطع �أرا���ض �سكنية لتتحول تلك
الواحات الى دور �سكن ن�سي �أ�صحابها
ب�أنهم بنوها على مجازر ومقابر �سيدة
ال�شجر ،والم�صيبة ال وج��ود لقوانين
حكومية ت��ردع �أو تمنع تلك المجازر
والم�أ�ساة التي يعي�شها نخيل العراق،
ه�ن��اك نخلة ت�ح�ت��رق ،و�أخ���رى ممددة
على الأر���ض وك�أنها فار�س �سقط عن
جواده.
احمد ف�ضالة عبي�س قائممقام ق�ضاء
ال��ورك��اء ب�ي��ن ل�ل�م��دى ان ��ش��ح المياه
اث��ر ب�شكل كبير في ب�ساتين النخيل،
وبع�ض الفالحين وج ��دوا ف��ي زراعة
بع�ض المحا�صيل الزراعية المحمية
�أي المغطاة بالبال�ستك بديال عن زراعة
النخيل .والكثير من الب�ساتين �أهملت
ودمرت ب�سبب قلة المياه .وبد�أ الفالح
للأ�سف ال يهتم بالنخيل بقدر اهتمامه
بقوته اليومي من خالل زراعة الباميا
والطماطم وغيرها .وبع�ض الب�ساتين
بيعت كقطع �أرا��ٍ�ض �سكنية ،نعم لدينا
ق��ان��ون لحماية ب�ساتين النخيل لكنه
غير مفعّل كما يقول عبي�س ،ومتطلبات
ال�ح�ي��اة وال �ع��وز ال��ذي يعي�شه الفالح
ي��دف�ع��ان��ه �أح �ي��ان��ا للتفريط بب�ستانه
ونخيله ،علما �أن المثنى وبالتحديد
ال��ورك��اء هي الأول��ى عالميا بم�ستوى
الفقر وخا�صة الأط���راف منها ،وهذا
الأم ��ر �شجع على بيع الب�ساتين مما
��س�ي��ول��د ���ض��ررا ك �ب �ي��را ع �ل��ى ثروتنا
الزراعية.
باتجاه الم�أ�ساة
الفالح فهد كاظم� ،صاحب ب�ستان ،وهو
يقوم بعمله بين النخيل يقول بان و�ضع
النخيل ي�سير باتجاه م�أ�ساوي ،و�سبب
ذلك كما يبين ب�أنه يعود لقلة المبيدات،

قلة الإم�ط��ار و�شح المياه ،الح�شرات
ب��د�أت تخر بنخيلنا ووزارة الزراعة
وخا�صة دائ��رة زراع��ة المثنى عاجزة
ع��ن دع��م ال�ف�لاح ��س��واء بالمبيدات �أم
الأ�سمدة ،م�ضيفا ب�أنه في النظام المباد
كانت ت�أتي طائرات لر�ش المبيدات من
الجو �سنويا لكن ه��ذا الأم��ر انقر�ض
في ظل الحكومات الجديدة� .صاحب
الب�ستان الذي يغفو على �ضفة الفرات
بم�ساحة قدرها خم�سون دونم ًا يو�ضح
انه "ب�سبب �شح المياه وعدم وجود دعم
حكومي حقيقي للفالح ا�ضطررتُ لبيع
�أرا���ض كثيرة من الب�ستان للمواطنين
كقطع �سكنية" .وبالفعل ر�أينا حركة
البناء في الكثير من �أرا�ضي الب�ستان
بعد قطع النخيل وقتله من قبل النا�س،
مبينا انه م�ضطر �إلى ذلك الن الب�ستان لم
يعد كما كان في ال�سابق ي�سد احتياجات
العائلة ،ويو�ضح بان �سعر القطعة التي
م�ساحتها ( )200متر مربع ي�صل �أحيانا
ال��ى  60مليون دي�ن��ار ،وي��ؤك��د الفالح
كاظم ب�أننا ولأكثر من مرة تحدثنا عن
نجن
معاناتنا مع الم�س�ؤولين لكنني لم ِ
منهم غير الوعود ،وعن �أنواع التمور
الموجودة في ب�ستانه يقول هي ال�شكر
والبريم والخ�ستاوي والزهدي وا�ستي
ع �م��ران وال�ك�ن�ط��ار ،البلكه ،البرحي،
المكتوم وغيرها من الأ�صناف.

 %90من الب�ساتين رحلت
وي�شير الفالح كاظم �إلى �أن �أ�شهر مالك
الب�ساتين ه��م م��ن �آل ��س�ع��ودي الذين
يملكون ب �ح��دود ( )500دون ��م تركوا
اغلب ب�ساتينهم وق��ام��وا ببيعها كقطع
�أرا�ض �سكنية ،مو�ضحا انه في ب�ساتين
منطقة البربوتي بيعت ال� �ـ( )200متر
م��رب��ع بع�شرين مليون دي�ن��ار �أو اقل،
و��س��أل�ن��اه ع��ن ك��د���س �أك�ي��ا���س م��ن التمر
الياب�س فقال كاظم� :إنها علف حيوانات،
الح�ظ�ن��ا وج ��ود ب�ح�ي��رات �سمك داخل
الب�ستان ولكن ال وج��ود لل�سمك وحين
�س�ألناه عنها �أج��اب :للأ�سف لم تنجح
بحيرات تربية الأ�سماك في ال�سماوة
وال���س�ب��ب ف��ي ذل��ك ه��و م��دي��ري��ة زراع��ة
المثنى التي لم تقم بدعم هذه الظاهرة
وق��ام��ت ب��اع�ت�م��اد م �ب��د�أ ال��و� �س��اط��ة في
تقديم القرو�ض لأ�صحابهم و�أقاربهم
من �أ�صحاب البحيرات ،وب�ش�أن ن�سبة
م�ساحة الب�ساتين ال�ت��ي تحولت �إلى
�أرا���ض �سكنية �أكد الفالح �أن الذي كان
يملك  100دونم �أ�صبح الآن يمتلك ع�شرة
دونمات فقط ،والت�سعون �أ�صبحت دورا
�سكنية .وب�شان ع��دد م��ن النخيل كان
محترقا ،بين كاظم بان �صاحب القطعة
ال�سكنية حين يروم البناء يقوم باقتالع
النخيل الموجود ومن ثم يقوم بحرقه
للتخل�ص منه.

ال ت�صدير للخارج
وعن ت�صدير التمور الى خارج العراق
ي�ؤكد كاظم ان��ه لم يعد هناك ت�صدير،
وتدنت ا�سعار التمر عما كانت عليه في
ال�سابق ف�سعر كيلو التمر و�صل عند
التاجر �إل��ى  350دي �ن��ار ًا ،وف��ي بع�ض
الأحيان وخا�صة في رم�ضان و�صل كيلو
ال�شكر �إل��ى  500دينار ،وكيلو ا�ستي
ع�م��ران ال��ذي ي�ب��اع عندكم ب� �ـ()6000
دي��ن��ار ي���ش�ت��ري��ه ال �ت��اج��ر م��ن الفالح
ب �ـ()750دي �ن��ارا ،وبالن�سبة لأ�صحاب
الب�ساتين المعروفين من الجهة الغربية
�آل �سعودي وال�صياغ و�آل محمد علي،
والجهة ال�شرقية من نهر الفرات هم في
البداية �آل �سيد �صادق ،و�آل موات� ،آل
بوعليه�،آل �شاهر� ،آل بوحلك� ،آل �صبار،
�آل باني.

المعري والجواهري
هل يعقل �أن يقتل هكذا �سيد ال�شجر وال
من �ضمير لم�س�ؤول ي�ستنجد لحماية
هذه الثروة العظيمة ،تلك التي قال عنها
ر�سول الله(�ص) "الم�سلم كال�شجرة التي
ال ت�سقط �أوراق�ه��ا وهي النخلة" ،وعن
اهميتها قال الخليفة العبا�سي هارون
الر�شيد "ذهب وف�ضة الأر� ��ض كلها ال
تعادل قيمة نخيل العراق" ،وحين زار
�أبو العالء المعري العراق قال:

�شربنا ماء دجلة خير ماء
وزرنا �أ�شرف ال�شجر النخيال
وقال الجواهري:

�رات تمتعوا بالعي�ش بين
�أحبا َبنا بين ال�ف� ِ
مياهه ونخيله

ويقول الجواهري فيه �أي�ض ًا:

�سالم على ه�ضبات العراق
و�شطيه والجرف والمنحنى
على النخل ذي ال�سعفات
الطوال على �سيد ال�شجر المقتنى
 35مليون نخلة �أين ذهبت؟
و�أت��ذك��ر ج �ي��دا ف��ي �سبعينيات القرن
الما�ضي ونحن طلبة كيف كنا نتباهى
بـ 35مليون نخلة ح�سب الإح�صائيات،
وك��ان ع��دد النخيل ف��ي ال�ع��ال��م ف��ي ذلك
الوقت ( )90مليون نخلة �أي كان العراق
ي�ستوعب  %30م��ن �أع ��داد النخيل في
العالم ك�ل��ه ..وك��ان��ت الب�صرة ف��ي عقد
الخم�سينيات تحت�ضن وح��ده��ا ()13
مليون نخلة ،ام��ا الآن فالإح�صائيات
مختلفة وم��ن جهات متعددة ،فالبع�ض
ي �ق��ول� :إن �أع� ��داد النخيل ف��ي العراق
انخف�ضت ال��ى ( )8ماليين نخلة ،لكن
�آخ ��ر �إح���ص��ائ�ي��ة ال �ت��ي ت��و��ص�ل��ت �إليها
الهيئة العامة للنخيل تقول �إن �أعداد
النخيل ف��ي ال �ع��راق ح��ال�ي� ًا ه��و ()21
مليون نخلة و�أك ��دت ح��ر���ص ال ��وزارة
على دعم �أ�صحاب ب�ساتين النخيل  ،وال
ادري متى تقوم ب�صدق و�أمانة في دعم
�أ�صحاب الب�ساتين بعد �أن تركوها بحثا
عن �أبواب رزق جديدة.
الزراعة ال تفعل �شيئ ًا
الفالح علي احمد �صاحب ب�ستان �آخر
ي �ت �ح��دث ع ��ن م �ع��ان��ات ال �ف�لاح �ي��ن في
ت�صدير التمور الم�ستخدمة ك�أعالف
ل�ل�ح�ي��وان��ات ،ي�ق��ول �إن دائ ��رة مخازن
ال��دي��وان �ي��ة ال �ت��ي ن���ص��در ل�ه��ا الأع�ل�اف
�أتعبتنا في معاملة اال�ستالم و�أحيانا
ت�أخذ منا �أج��ور التفريغ .وعن مديرية
زراع��ة المثنى يقول احمد ب�أنها تتبع
مبد�أ الو�ساطة بتجهيز م��واد الأعالف
كال�سحالة وغيرها ،وعن �إنتاج التمور
ي�شير �إل ��ى ان��ه ل��م يعد ال�ن��ات��ج مجديا
لأ���ص��ح��اب ال �ب �� �س��ات �ي��ن ،الن النخيل
ونتيجة العوا�صف �أكلته الأتربة ،وفي
ال�سابق كانت الطائرات ت�ساهم في ر�شه
ونظافته ف�ضال عن عالجه �أما اليوم فال
وجود لها �أبدا ،ودائرة الزراعة ال تفعل
�شيئا ازاء ما يحدث ،والغريب �أن كربالء

والنجف وديالى تقوم الطائرات بر�ش
نخيلها لكن ال�سماوة م�ستثناة وال نعلم
لماذا ،والأدهى من ذلك  -كما ي�ؤكد � -أن
دائرة الزراعة تجهز التجار بال�سماد وال
تعطيه للفالح باالتفاق مع التاجر الذي
�أ�صبحنا زبائنه منذ �سنوات بح�سب
قول الفالح علي احمد.
مهرجان النخيل والتمر
النخيل ف��ي ال �ع��راق وف��ي ظ��ل الو�ضع
ال�م��أ��س��اوي ال ��ذي يعي�شه يحتاج �إلى
وزارة �إن �ق��اذ النخيل ،فمثلما للثروة
النفطية وال�صناعية وزارات م�ستقلة
يجب �أن تكون لهذه الثروة التي ت�شارف
على االنقرا�ض وزارة ت�سعى قبل فوات
الأوان �إلى �إنقاذ ما تبقى من نخيلنا ،هل
يعلم ال�سادة الم�س�ؤولون �أن الدول التي
هي اليوم تت�صدر دول العالم بالنخيل
و�أزاح� ��ت ال �ع��راق م��ن ال �� �ص��دارة تقوم
بمهرجانات �سنوية للنخيل والتمور،
ف�م�ث�لا دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة التي
تعتبر اليوم الأولى عالميا بعدد النخيل
ال� ��ذي ي�ب�ل��غ ( )40م �ل �ي��ون ن�خ�ل��ة فيها
،تقيم �سنويا مهرجان الإمارات الدولي
للنخيل والتمور ولمدة �أ�سبوع ،وفي
هذا المهرجان الذي ت�شارك فيه العديد
م��ن دول ال�ع��ال��م ي �ق��وم ال��زائ��ر بتذوق
�أو �شراء التمور التي بلغت فيه 500
�صنف ،علما �أن العراق في �سبعينيات
ال�ق��رن الما�ضي ك��ان يمتلك ل��وح��ده ما
يزيد على � 600صنف من �أ�صل 2000
موجودة في العالم.
�شبيهة الإن�سان
يتخ�ص�ص ال�م�ه��رج��ان ب �ت��راث وثقافة
ال�ت�م��ر وال �ب �ل��دان المنتجة ل��ه ،وكذلك
ال�ت�ع��ري��ف ب �ف��وائ��د ال�ن�خ�ي��ل والتمور،
وع��ر���ض ل�ط�ه��اة محترفين ف��ي �أك�ل�ات
خا�صة بالتمر ،والت�شجيع على زراعته،
وتقديم درو�س عملية في طريقة زراعته
وك��ذل��ك تقاليد ت�سلقه ،وعمل م�سابقة
للت�سلق وحفالت وغيرها ،هل �سنبادر
يوما ما لفعل ذلك �أم �أننا �سنديم مجازر
النخيل بمهرجانات القتل الجماعية له،
من غير االلتفات او ال�شعور ب�أننا نقتل
يوميا �آالف الأرواح المثمرة ،هل ن�سينا
ب�أنها �أك�ث��ر الأ��ش�ج��ار �شبها بالإن�سان،
ت�ق��ف ك��وق��وف��ه ،وح �ي��ن ي�ق�ط��ع ر�أ�سها
تموت ،وحين يبتر �سعفها �أو �أطرافها
ال ينبت غيره  ،ال�شجرة الوحيدة التي
ال تثمر �إال بلقاح الذكر ،تك�سو ج�سمها
الألياف التي ت�شابه �إل��ى حد ما ال�شعر
ال��ذي يغطي ج�سم الإن�سان ،والر�سول
حين قال "�أكرموا عمتكم النخلة ،لأنها
خلقت من الطين نف�سه الذي خلق منها
جدكم �آدم" ،فاحتراما و�إك��رام��ا لأبينا
�آدم ،ول �ل �ق��ر�آن ال ��ذي خ�صها ب�آياته،
لأحاديث الر�سول العظيم� ،أنقذوا نخيل
العراق ،وال تتركوا نخيل ال�سماوة بكل
عويل العالم ي�صيح "�سعف وكرب ظليت
ما بيه تمره".
 والى حكاية �أخرى من حكايات هذا وطني
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التناف�سية واحلماية
من ��ذ ان ع ��رف اقت�صاد ال�سوق وج ��د التناف�س امل�ش ��روع يف التجارة وال�صناع ��ة والزراعة
وقطاع االعمال وكاف ��ة القطاعات االقت�صادية بل هو احد اال�سباب املهمة للنمو االقت�صادي
وق ��د ب ��ادرت العديد من ال ��دول لت�شري ��ع قوانني ل�ضم ��ان حري ��ة التناف�سي ��ة وحمايتها من
االحت ��كار  .وقد واج ��ه ت�شريع (قانون املناف�سة ومنع االحت ��كار) يف دورة جمل�س النواب
االوىل ع ��ام  2010انتق ��ادا العتب ��اره نوع ��ا من الرتف االقت�ص ��ادي فب�أي ب�ضاع ��ة يتناف�س
الع ��راق وماه ��ي ال�صناع ��ة الت ��ي ترتقي اىل م�ست ��وى املناف�س ��ة  ,لقد كان ت�شري ��ع القانون
�ضم ��ن حزم ��ة قوانني اقت�صادية مهمة للتح ��ول نحو اقت�صاد ال�سوق اذا كن ��ا نريد ذلك واذا
كنا ن�سعى مل�ساهمة حقيقية للقطاع اخلا�ص يف دفع عجلة االقت�صاد وهي ( قانون التعريفة
الكمركي ��ة وقان ��ون حماية امل�ستهل ��ك وقانون حماية املنتج ��ات العراقية وقان ��ون املناف�سة
ومن ��ع االحت ��كار ) ومن امل�صادف ��ة الغريبة ان القوان�ي�ن االربعة ركنت على ال ��رف مبا فيها
قان ��ون حماية امل�ستهل ��ك واملنتجات العراقية  ,اليوم ات�ساءل �أحق� � ًا اليوجد للعراق ب�ضاعة
مناف�س ��ة بحاج ��ة اىل حماي ��ة ؟ قبل ايام كنت ا�شاه ��د وكيل وزارة الزراعة م ��ن على �شا�شة
العراقي ��ة وه ��و يتحدث ع ��ن ايقاف ا�سترياد اخل�ض ��ر والفواكه ب�سب ��ب مايفي�ض من املنتج
املحلي عن االكتفاء الذاتي وان العراق ي�ستورد بع�ض الفواكه التي التنتج يف العراق مثل
( الكي ��وي وامل ��وز) فقط ..تذكرت وان ��ا اتابع حديثه تلك ال�سنني العج ��اف التي ن�سينا فيها
طع ��م املوز ( وطبعا مل نكن نعل ��م ماهو الكيوي) وابتكرنا كل الطرق البديلة لل�سكر ف�أدخلنا
التم ��ور يف كل ال�صناع ��ات حت ��ى ب ��ات البع�ض ي�أكل التمر م ��ع ك�أ�س ال�شاي امل ��ر !! �صحيح
كن ��ا م�ضطرين وكان ح�ص ��ارا اقت�صاديا قا�سيا ولكن احل�ص ��ار كان حافزا لربوز العديد من
االبت ��كارات العراقي ��ة (فاحلاجة ام االخ�ت�راع كما يقولون) مازال يتذكره ��ا العراقيون فقد
اع ��ادوا ت�صنيع العدي ��د من املنتجات امل�ستهلكة وغريوا جم ��ال ا�ستخدامها  ,ويف املجاالت
العلمي ��ة فق ��د ارتفعت اعداد ب ��راءات االخرتاع ملنتجات بديلة يف جم ��ال االدوية واالجهزة
واملع ��دات ف�ض�ل�ا عن املنتج ��ات الغذائي ��ة  ...ان الذكرى مهم ��ة جدا الع ��ادة تقييم احلا�ضر
فالعراقي ��ون الذي ��ن ابتكروا وبادروا مل يتبخ ��روا مازالوا موجودين ولك ��ن علينا ت�شجيع
منتجن ��ا ليدخ ��ل حلبة املناف�س ��ة وليبد�أ ت�أهيله من داخ ��ل العراق ثم زف ��ه اىل اخلارج بحلة
وث ��وب جديد يخلب االنظار ويعيد للمنت ��ج العراقي هيبته  ...فقد كدت اموت غي�ضا عندما
قر�أت بع�ض التقارير التي تتحدث عن بقاء �شحنات التمور العراقية يف املوانئ حتى تتلف
وترم ��ى علفا للحيوانات هذه التمور التي اليختل ��ف اثنان على تنوع وجودة ا�صنافها يف
ح�ي�ن يقوم القطاع اخلا�ص يف االمارات مث�ل�ا بت�صنيع االبواب وقناين الغاز والديكورات
الرائع ��ة م ��ن �شج ��رة النخيل ف�ضال عن تق ��دمي التمور (الت ��ي الترتق ��ي اىل نوعية متورنا)
بطريقة �ساحرة ويقيمون املعار�ض ويفتتحون اال�سواق اخلا�صة بتلك املنتجات .كما ات�أمل
كث�ي�را عندما اجد رز العنرب العراقي ال�شهري اليحظى باملكانة التي ي�ستحقها وان (املهب�ش
واول ب ��اب) من ��ه يذهب للهدايا واليدخ ��ل ال�سوق ويفخر به العراقي ��ون  ,ففي الوقت الذي
ي�ش ��كل العنرب اعلى ن�سبة ا�ست�ي�رادات ال�سعودية من الرز �سنويا مبعدل  628الف طن ف�أنه
ي�ستورد من الهند ولي�س من العراق ! طبعا ومل ال والعنرب عندنا اليُخدم والتتوفر له البيئة
ال�صاحلة للتناف�س بل يتقلب من منع زراعته اىل منع ت�صديره اىل خنقه وعدم توفري املياه
الكافي ��ة النتاج ��ه اىل انتاجه ب�صورة غري الئقة مليء باالو�س ��اخ وك�سرة حبة الرز والدنان
وال�شوائب!!  ..هل ن�ستطيع ان نرتقي بهذين املنتجني ( التمور ورز العنرب) الي�صالهما اىل
حلبة املناف�سة والعبور بهما اىل غزو اال�سواق العاملية  ,نعم ن�ستطيع وبكل ت�أكيد اذا قررنا
ان يك ��ون طموحنا بحج ��م مواردنا ال�ضخمة واملهم ��ة  ,واذا وفرنا ال�سب ��ل وجمعنا خرباء
التم ��ور ورز العنرب وقررنا بح�س وطن ��ي ان اولوياتنا يف مرحلة اخلم�س �سنوات القادمة
حماي ��ة هذي ��ن املنتجني وتوفري كل ال�سب ��ل لرفع نوعية وجودة وكمي ��ة االنتاج والت�صنيع
والتغليف و�صوال اىل اال�سواق العاملية .

فقدان

فقد الوصل املرقم ( )6101في 2010/8/11
والوصل املرقم ( )6098في 2010/7/11
الصادرة من مديرية املنتجات النفطية/
كركوك باسم عمار عباس فاضل فمن
يعثر عليها تسليمها ملصدرها مشكوراً.

بعد �صدور مذكرة االعتقال بحق ال�شبيبي و�إقالته

خماوف من تذبذب جديد قد يطر�أ على �سعر �صرف الدوالر
بغداد � /أحمد عبدربه _وكاالت

و�س ��ط خماوف ال�ش ��ارع العراقي من
ارتفاع جديد قد يطر�أ على �سعر �صرف
ال ��دوالر ويرج ��ع �س ��وق البور�ص ��ة
اىل التذب ��ذب الذي �شهدت ��ه قبل ا�شهر
اعرب خ�ب�راء مالي ��ون ع ��ن قلقهم من
ح ��دوث ت�أثريات �سلبية عل ��ى الواقع
االقت�صادي جراء االنباء االخرية .
وكان ع ��دد م ��ن و�سائ ��ل الإع�ل�ام نقل
عن م�صادر رقابي ��ة �أن الق�ضاء �أ�صدر
مذك ��رة اعتق ��ال بح ��ق حماف ��ظ البنك
�سن ��ان ال�شبيب ��ي بتهم ف�س ��اد ،م�شريا
�إىل �أن ال�شبيب ��ي ه ��رب خ ��ارج البالد
بعد �ص ��دور املذكرة ،فيم ��ا نفى البنك
تلك الأنباء ،م�ؤكد ًا �أن املحافظ ي�شارك
حالي� � ًا يف م�ؤمت ��ر �سن ��وي بطوكي ��و
و�سيعود �إىل بغداد.
وقال اخلب�ي�ر املايل غ ��ازي الكناين لـ
(املدى ):ان ا�صدارمذكرة اعتقال بحق
حمافظ البنك املركزي �سنان ال�شبيبي
وه ��و ميثل ب�ل�اده االن يف اجتماعات
�صن ��دوق النق ��د ال ��دويل يف طوكي ��و

�سابق ��ة خط�ي�رة وغ�ي�ر ح�ضارية على
االط�ل�اق م�شريا اىل انها �سوف تخلق
تذبذب يف �سعر ال�صرف الدوالر ف� ً
ضال
عن كونها جتلب ال�سمعة ال�سيئة للبالد
امام البنك الدويل وال�شركات العاملية
التي ت�ستثمر بالعراق .
وا�ض ��اف الكناين :ان البن ��ك املركزي
جه ��ة �سيادي ��ة تق ��وم باحلف ��اظ عل ��ى
اال�ستق ��رار النق ��دي باال�ضاف ��ة اىل
احلف ��اظ عل ��ى غطاء العمل ��ة والميكن
الي جه ��ة ان تفر� ��ض �سيطرته ��ا عليه
اوتتدخ ��ل ب�ش�ؤون ��ه وان كانت هنالك
ملفات ف�ساد على �شخ�ص ما فباالمكان
ا�ستجوابه قبل ا�صدار مذكرة االعتقال
بحق ��ة للت�أك ��د م ��ن �صح ��ة املعلوم ��ات
وع ��دم ارب ��اك ال�ش ��ارع العراق ��ي .من
جانبه قال اخلبري االقت�صادي حم�سن
جبار لـ (املدى ):ان هذه اال�ضطرابات
وامل�ش ��اكل ومذك ��رات االعتق ��ال م ��ن
�ش�أنه ��ا ان تلق ��ي بظالله ��ا �سلب� � ًا عل ��ى
حركة البور�صة املحلية وامل�ستثمرين

فقدان

فقد الوصل املرقم ( )8032في 2010/11/2
وال��ص��ادرة م��ن مديرية املنتوجات
النفطية /كركوك باسم عامر حسن
شحاذة فمن يعثر عليها تسليمها
ملصدرها مشكوراً.

وزارة النفط� /شركة توزيع املنتجات النفطية
�إعادة �إعالن مناق�صة حملية رقم ( 2012/527للمرة الثالثة)
تعلن شركة توزيع املنتجات النفطية عن حاجتها لشراء أطارات قياس
( )18×22.5×R13فعلى الراغبني باملشاركة االطالع على املوقع االلكتروني
للشركة أو املوقع االلكتروني لوزارة النفط املدرجة أدناه وباإلمكان شراء
وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب إلى مقر الشركة الكائن في بغداد منطقة
الدورة – مجمع مصفى الدورة النفطي -قسم املشتريات احمللية لقاء مبلغ
قدره ( )50000دينار (خمسون ألف دينار) غير قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه
املناقصة مصاريف نشر اإلعالن علما ً ان الشركة ستقوم بعقد مؤمتر لإلجابة
عن االستفسارات يوم األحد املصادف  2012/11/11وهذا املؤمتر ليس الزاميا ً
ملقدمي العطاءات.
آخر موعد لقطع الوصوالت من شعبة الصندوق الساعة ( )12ظهراً" وموعد
تسليم العطاءات يوم األحد املصادف  2012/11/18نهاية الدوام الرسمي
(الساعة الواحدة ظهراً") وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم
التالي لتاريخ الغلق بحضور ممثلي أصحاب العروض وعليه فان أي عطاء يصل
بعد الفترة احملددة يعتبر متأخرا ً ويتم رفضه واعادته الى صاحبه دون فتحه.
		
موقع وزارة النفط االلكتروني
			
موقع الشركة االلكتروني
عنوان قسم املشتريات احمللية االلكتروني
...مع التقدير.

WWW.oil.gov.iq
Webmail.opdc.oil.gov.iq
opdc_Ioc_pur@yahoo.Com

املدير العام

االجان ��ب .مو�ضح� � ًا انه ��ا تخلق حالة
من القلق لدى ال�شارع العراقي .
وا�ض ��اف حم�س ��ن :ان البن ��ك املركزي
�سار بخطوات �صحيح ��ة و�سليمة من
خ�ل�ال احلفاظ عل ��ى ا�ستق ��رار العملة
املحلي ��ة باال�ضافة اىل زي ��ادة ر�صيده
م ��ن العمل ��ة ال�صعب ��ة وال ��ذي جتاوز
ال 60مليار دوالر كغطاء للعملة .
اىل ذل ��ك اعترب ع�ض ��و جمل�س النواب
فالح ال�ساري ق�ضية م ��زاد بيع العملة
الأجنبي ��ة غ�ي�ر كافي ��ة لإدان ��ة البن ��ك
املرك ��زي العراق ��ي ،م�ؤك ��د ًا �أن عملية
ا�ستهداف البن ��ك مل تكن الأوىل و�إمنا
كان ��ت هن ��اك ا�ستهداف ��ات �سابق ��ة،
ال�سيم ��ا بعد رف�ض ��ه �إقرا�ض احلكومة
خم�سة مليارات دوالر.
وقال ال�ساري لـ"ال�سومرية نيوز"� ،إن
"النق ��اط امل�ؤ�شرة من دي ��وان الرقابة
املالية �أو اللجنة التحقيقية ب�ش�أن عمل
البنك املركزي ه ��ي م�ؤ�شر على ق�ضية
امل ��زاد" ،مبين� � ًا �أن "ال ��ذي مت ت�أ�شريه

ب� ��أن معظم املبال ��غ التي تب ��اع باملزاد
مل تقابله ��ا فوات�ي�ر عن طري ��ق املنافذ
احلدودي ��ة ،وه ��ذا وح ��ده غ�ي�ر كاف
لأدانه املحافظ �أو نائب حمافظ".
و�أ�ضاف ال�ساري �أن "ا�ستهداف البنك
مل يك ��ن جدي ��دا ،و�إمن ��ا كان ��ت هن ��اك
ا�ستهداف ��ات �سابق ��ة عندم ��ا مت الطلب
من البنك ب�أن يقر�ض احلكومة خم�سة
ملي ��ارات دوالر" ،م�ؤكد ًا �أن ��ه "عندما
رف� ��ض هذا املب ��د�أ بد�أت هن ��اك �أ�شكال
متعددة لإخراج املحافظ".
يف الوقت عين ��ه حذرت ع�ضو جمل�س
الن ��واب عت ��اب ال ��دوري م ��ن التدخل
ال�سيا�س ��ي يف ادارة البن ��ك املرك ��زي
العراقي.
وقالت يف بيان لها،ان" البنك املركزي
م ��ن الهيئات امل�ستقلة ومن غري املمكن
ان يت ��م التدخ ��ل بعمل ه ��ذه امل�ؤ�س�سة
الر�سمية احليوية ".
وا�ضافت الدوري ان" تدخل احلكومة
بعم ��ل البن ��ك املرك ��زي وحماولته ��ا

اخ�ضاع ��ه ل�ل�ارادة ال�سيا�سي ��ة  ،ام ��ر
يف غاية اخلط ��ورة �سيما وانه يتعلق
باقت�ص ��اد البل ��د برمت ��ه وم ��ن �ش�أن ��ه
ا�ضعاف االقت�ص ��اد العراقي والت�أثري
على �سمعة العراق املالية عامليا ".
وكان الق�ض ��اء العراق ��ي ا�ص ��در ام ��را
ق�ضائي ��ا بالق ��اء القب�ض عل ��ى حمافظ
البنك املركزي العراقي �سنان ال�شبيبي
بتهمة الف�ساد املايل.
املياح ��ي يطال ��ب رئا�س ��ة الربمل ��ان
بعر� ��ض تقرير جلن ��ة تق�صي احلقائق
يف ملف ��ات ف�س ��اد البن ��ك املرك ��زي يف
جل�سة يوم غد
يف غ�ض ��ون ذل ��ك طال ��ب ع�ض ��و جلنة
االقت�صاد واال�ستثم ��ار النيابية عزيز
�شري ��ف املياح ��ي رئا�س ��ة الربمل ��ان
بعر� ��ض تقرير جلن ��ة تق�صي احلقائق
بخ�صو�ص ملفات ف�ساد البنك املركزي
وق ��ال املياح ��ي ,ان ":انتقادات بع�ض
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة وم ��ا تعت�ب�ره تل ��ك
الكتل م ��ن ا�سته ��داف للبن ��ك املركزي
وحماول ��ة للني ��ل من �سيادت ��ه هو امر
م�ستغرب وال يخرج اال من قبل جهات
م�ستفيدة من بقاء تلك امللفات الفا�سدة
خمفية وغري علني ��ة خدمة الجنداتهم
".وا�ض ��اف ان ":لدين ��ا ملفات تثبت
تورط عدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
م ��ن داخ ��ل البن ��ك املرك ��زي وخارجة
ب�صفق ��ات الف�ساد امل�شبوه ��ه واتهامنا
للبن ��ك مل ياتي من فراغ  ,كما انه لي�س
لدينا اي ع ��داوات �شخ�صية مع البنك
املركزي او مع حمافظه ".
وطال ��ب املياح ��ي "رئا�س ��ة الربمل ��ان
بعر� ��ض تقرير جلن ��ة تق�صي احلقائق
بخ�صو�ص ملفات ف�ساد البنك املركزي
يف جل�س ��ة الربمل ��ان ي ��وم غ ��د لط�ل�اع
جمي ��ع اع�ض ��اء املجل�س عل ��ى التقرير
ب�ش ��كل تف�صيل ��ي ملعرفة م ��ن امل�ستفيد
من اخف ��اء تلك ال�صفق ��ات يف مزادات
�ش ��راء العمل ��ة الت ��ي كان ��ت �سببا يف
تدهور القطاع املايل يف العراق.

وزارة ال�صحة /ق�سم العقود
�إعالن املناق�صة املرقمة 2012/24
�إن�شاء مراكز من�سقي التدرن يف املنطقة اجلنوبية
تعلن وزارة الصحة (قسم العقود) عن املناقصة املرقمة  2012/24إنشاء
مراكز منسقي التدرن /املنطقة اجلنوبية وضمن تخصيصات املوازنة
االستثمارية لعام .2012
فعلى الراغبني باملشاركة من الشركات ذات الدرجة األولى (لألعمال
اإلنشائية والكهربائية وامليكانيكية) أو احتاد شركات من نفس الدرجة
واالختصاص لتصبح درجة أولى شريطة عدم السماح ألي منهم عند
رسو املناقصة بالتنازل أو االنسحاب خالل مدة املقاولة والصادرة عن
وزارة التخطيط مراجعة مركز الوزارة /الطابق األول /قسم العقود لشراء
مستندات املناقصة (التندر) لقاء مبلغ قدره ( )500،000خمسمائة ألف
دينار عراقي غير قابل للرد على ان تقدم العروض داخل ظرف مغلق
ومختوم بختم الشركة مع تثبيت العنوان كامال ً على العطاء مع تقدمي
تأمينات أولية على شكل صدك مصدق أو خطاب ضمان مببلغ  %1من
مبلغ العطاء نافذ ملدة ستة أشهر قابل للتجديد وغير مشروط يحمل
اسم ورقم املناقصة موجه الى الطرف األول ويتحمل من ترسو عليه
املناقصة أجور نشر اإلعالن علما ً بأن الوزارة غير ملزمة بقبول أوطأ
العطاءات وان آخر موعد لقبول العطاءات الساعة الثانية عشر ظهرا ً
من يوم الثالثاء املصادف .2012/10/30
مالحظة-:
يكون العطاء نافذ ملدة ستة أشهر.

مدير ق�سم العقود
2012/10/
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االقتصادي

العدد ( )2624ال�سنة العا�شرة  -االربعاء ( )17ت�شرين االول 2012

خالل ور�شة اقت�صادية �أقامتها جامعة الب�صرة

فضاءات

 ثامر الهيم�ص

�أكادمييون يطالبون الربملان ب�إقرار قانون البنى التحتية

م���ال���ي���ة ال���ك���ه���رب���اء

من حق �أي م�ؤ�س�سة �أن ت�ستويف حقوقها من النا�س املتعاملني
معها ،وال �شائبة من حيث املبد�أ �سواء كانت هذه امل�ؤ�س�سة
عامة �أم قطاعا خا�صا ،ولذلك وب�سالمة كهربائنا الوطنية
ندفع �صاغرين ملولدة املنطقة التي تطورت �إىل خطوط ذهبية
�أي ( � 24ساعة ) وا�ستغنى الأغنياء منا عن مولدة املنزل
والعاك�سة.
ولكي نحاجج كهربائنا الوطنية ال بد من ا�ستنفار تراثنا
ود�ستورنا  ،فاملال العام عقوبة �سرقته �شرع ًا �أقل من �سرقة
املال اخلا�ص لأن كل مواطن ي�شعر ب�أنه له ح�صة يف ذلك املال
العام.
�أما د�ستوريا ف�إن لنا بذمة الدولة ح�صة يف النفط �إىل الآن
مل نعلم كيف ت�صرف وهل ت�شمل �أ�صحاب اخلطوط الذهبية
اخلا�صة والعامة و�صو ًال للذين لي�س لديهم بالأ�سا�س كهرباء
من فقراء الريف يف الو�سط واجلنوب .
فهذا احلق نطلب من مالية الكهرباء وفقهاء الد�ستور الذين
���س��اه��م��وا يف �إع�����داده خ�صو�ص ًا بت�شريع ق��وان�ين ت�سمح
باملناقلة بني الف�صول وامل��واد وندفع للكهرباء حقوقها التي
كانت ح�سبما تدعي �أن هذه الفواتري هي من عرقلت م�شاريع
الكهرباء.
ولكن مبا �أننا �شركاء يف املال العام وقبل �أن ت�سدد للكهرباء
فواتريها من ح�صتنا النفطية عليها �أن تقدم لنا ك�شفا �شفافا
عن ح�سن �أداء و�أم��ان��ة و�أن��ه��ا كانت م�ؤمتنة فع ًال و�إذا كان
العك�س ما هي الإجراءات وهل �أخذت طريقها مع االنرتبول
وغريه من الأجهزة .
كما �أننا ن�س�أل الكهرباء الوطنية هل ا�ستوفت كامل م�ستحقاتها
من دوائر الدولة املحظوظة .فح�سب علمنا �أن هناك �سنوات
م�ضت مل ت�سدد كثري من الدوائر فواتريها .وهم الأكرث تبذير ًا
وا�ستهالك ًا.
بحيث يف�ضلون على املعامل الأهلية واحلكومية� .أي هل
كانت الكهرباء عادلة وتوزع بني النا�س با�ستقامة .فهنا على
الكهرباء �أن تكون فع ًال وطنية ودميقراطية �أي�ض ًا وتتعامل مع
اجلميع وتقطع الكهرباء عن الدوائر التي مل ت�سدد رغم �أنها
لديها تخ�صي�صات ،قبل �أن ت�صدر قائمة مليونية على مواطن.
وهكذا يتعجب املواطن �أن احلكومة ذاتها التي ت�صدقت عليه
يف ال�صيف بالديزل املجاين الذي خف�ض الفاتورة الأهلية،
تطالب بالدفع بفاتورة ر�سمية هل هي عملية مقا�صة؟ �أم �أن
ال�صيف حرارته غري م�ضمونة �أمني ًا وهكذا تطفئ احلرائق
لأن ال�شتاء ادعى لل�سكينة وال�صرب؟!
و�إذا كانت الكهرباء الوطنية جادة جد ًا يف حت�صيل قوائمها
من النا�س عليها �أن تتجر�أ وتقطع التيار لأنه �أ�صبح ال يعني
�شيئ ًا �أمام اخلط الذهبي �أو ًال واخلط النحا�سي طاملا تدرب
كثري ًا على التحمل .وهل الكهرباء متلك جهاز جباية فعاال
وجهاز قطع م�ستعدا؟
ولكن االنتخابات قادمة بنوعيها (املحلي والعام) احلكومة
رمبا ت�سعى من �أجل ذلك اىل �أن متدد فرتة منح الديزل لبقية
�أ�شهر ال�سنة ولي�س ال�صيف فقط لـ�أن ح�صتنا النفطية �أ�صبح
لها تبويب الآن عندما نت�سلم (  500ـ  600دوالر ) �سنوي ًا
ح�سبما يقال ف�إنه يغطي تكاليف الكهرباء وقوائمها املت�أخرة.
وكل اخل�شية �أن يزعل �صندوق النقد الدويل و�شروط نادي
باري�س برفع الدعم.
يف اخلتام العملية �سوف ال ت�أخذ غري عام �أو عام ون�صف العام
�أنها فرتة ال ت�ستحق كثري ًا لأن الوطنية �سوف تغطي ذلك يف
عام (� 2014أو  )2015كما �أوعدت و�أخلفت �سابق ًا.

الب�صرة /علي الكاتب
طالب �أكادمييون وباحثون اقت�صاديون يف
جامعة الب�صرة جمل�س الن����واب بالإ�سراع
يف �إق����رار قانون البنى التحتي����ة ،جاء ذلك
خالل ن����دوة علمي����ة �أقامته����ا كلي����ة الإدارة
واالقت�ص����اد بجامع����ة الب�ص����رة بعن����وان
(قراءة اقت�صادية يف م�شروع قانون البنى
التحتية).
وا�ستعر�ض الباحثون فيها �أهم االيجابيات
وال�سلبيات التي ت�ضمنها القانون املذكور.

ال يوجد ارتقاء مب�ستوى
اخلدمات
وق����ال التدري�س����ي يف كلي����ة الإدارة
واالقت�ص����اد الدكت����ور نبيل عب����د الر�ضا �أن
الع����راق بحاجة ما�سة لإقرار ه����ذا القانون
امله����م ،الن احلكوم����ات العراقي����ة ومنذ عام
 ،2003واىل الآن مل ت�ستط����ع االرتق����اء
مب�ستوى اخلدمات كما �أن من �أهم الأ�سباب
التي حتول دون تطوير االقت�صاد العراقي
ه����و االعتم����اد عل����ى الأنظم����ة والقوان��ي�ن
االقت�صادي����ة القدمي����ة ،فبع�ضه����ا تعود اىل
العه����د امللك����ي ومل يع����دل �س����وى  %10منها
بالإ�ضاف����ة �إىل التخطي����ط املتعرث والإعداد
ال�سيئ لال�ستثمار االقت�صادي.
و�أ�ضاف عب����د الر�ض����ا �أن االيجابيات التي
تكم����ن بقانون البن����ى التحتية ه����ي اعتماد
نظام الدفع بالآج����ل لأنه ي�سهم ب�شكل كبري
يف حت�س��ي�ن الواقع يف الع����راق ب�شكل عام
والب�ص����رة ب�شكل خا�����ص ،م�ش��ي�ر ًا اىل انه
يت�ضمن �إن�شاء م�شروع ميناء الفاو الكبري،
اىل جانب توفري اخلدمات الأ�سا�سية التي
له����ا م�سا�س بحي����اة املواط����ن ،ال�سيما وان
البل����د ق����د تعر�ض �إىل خ�سائ����ر كبرية خالل
الف��ت�رة املا�ضية � ،إذ بلغ حجم اخل�سائر يف
حرب اخللي����ج الأوىل  30مليار دوالر ،يف
ح��ي�ن كان����ت خ�سائر احل����رب الأخرية 200
مليار دوالر.

القانون يخ�صخ�ص 60%
من م�شاريع اخلدمات
وق����ال عمي����د كلي����ة الإدارة واالقت�ص����اد
يو�س����ف الأ�س����دي� :إن �أه����م الفق����رات التي
ت�ضمنه����ا القانون هو تخ�صي�����ص �أكرث من
 %60مل�شاري����ع مهمة ومنه����ا املاء وال�صرف
ال�صح����ي والزراع����ة وال����ري وال�سك����ن
والتعلي����م ،وذلك الن ال����وزارات غري قادرة
عل����ى بناء م�شاريعها� ،إذ مت تخ�صي�ص بناء

 7000مدر�سة يف العراق وهذا القانون من
�ش�أنه توفري فر�ص عمل ل�شريحة كبرية من
العاطلني عن العمل وانه ن�ص على ت�شغيل
�أيدٍ عاملة عراقية.
و�أ�ض����اف الأ�س����دي :ان ا�ستثم����ار العوائ����د
النفطية خلدم����ة عملية التطور االقت�صادي
اليوم �أف�ضل مم����ا هو عليه غدا على اعتبار
�أن الأجي����ال املقبل����ة �ستك����ون �أي�ض����ا اك��ث�ر
تطورا بف�ضل تلك امل�ؤ�س�سات االقت�صادية،
ف�ض��ل�ا عن وج����ود بن����ى حتتية متط����ورة ،
ومن هن����ا ن����رى �أن قانون البن����ى التحتية
ي�أتي لتلبية حاج����ات املجتمع العراقي يف
الوق����ت احلا�ض����ر وال����ذي �سيك����ون مرياثا
للأجي����ال املقبل����ة وان ا�ستثم����ار عوائ����د
الربمي����ل النفط����ي املنت����ج الي����وم فع��ل�ا من
باطن الأر�ض بعد م����دة زمنية مقبلة لأنهما
قد يكون����ان مت�ساويني م����ن الناحية املالية
ولك����ن م����ن الناحي����ة االقت�صادي����ة مل يكونا
مت�ساوي��ي�ن  ،لذل����ك نحن نف�ض����ل ا�ستثماره
الآن ولي�س غد ًا.
فيم����ا ق����ال اخلب��ي�ر االقت�ص����ادي الدكت����ور
عب����د اجلب����ار احللف����ي �إن ال�سلبي����ات الت����ي
ت�ضمنه����ا القان����ون ه����ي انه مل ين�����ص على

حما�سب����ة ال�ش����ركات املنف����ذة للم�شاريع يف
ح����ال تلك�ؤه����ا وكذلك مل يت�ضم����ن امل�شروع
تخ�صي�ص����ات مالي����ة لقطاع الكهرب����اء على
الرغ����م م����ن �أهميت����ه الكب��ي�رة وال����ذي يع����د
املح����رك الأ�سا�����س والرئي�����س يف جمي����ع
الأن�شطة االقت�صادية.
و�ش����دد على ان قانون البن����ى التحتية ن�ص
عل����ى �أن ال تزي����د مبال����غ العق����ود امل�شمولة
ب�أح����كام القان����ون عل����ى  40ملي����ار دوالر،
ويتمت����ع املق����اول الع����راق والأجنبي املنفذ
امل�شم����ول به����ذا القان����ون بامتي����ازات منها
الإعف����اء م����ن �ضريب����ة الدخ����ل والر�س����وم
اجلمركي����ة والإعفاء من القي����ود املفرو�ضة
عل����ى ا�ست��ي�راد املعدات واملكائ����ن والإعفاء
من تطبي����ق ال�ضواب����ط والقي����ود اخلا�صة
ب�إجازات العمل وا�ستخدام الأجانب.
و�أ�ض����اف :من اهم امل�شاري����ع التي ت�ضمنها
القان����ون والكلفة التقديرية له هي م�شاريع
امل����اء وال�ص����رف ال�صح����ي( )5ملي����ارات
دوالر ،وم�شاري����ع ال�صح����ة( )3ملي����ارات
دوالر ،والرتبي����ة( )5ملي����ارات دوالر،
التعليم العايل( )2مليار دوالر ،النقل()10
مليارات دوالر وغريها من امل�شاريع.

و�سيلة لنقل التكنولوجيا

من جانبه ،ق���ال اخلبري االقت�صادي كمال
الب�ص���ري  :و�ضعت م�سودة قانون البنى
التحي���ة يف  2009به���دف العم���ل عل���ى
تنفيذ امل�شاري���ع الإ�سرتاتيجية كاملوانئ
واخلدمي���ة كامل�ست�شفيات و�إع���ادة اعمار
املن�ش����آت والبن���ى التحتي���ة للم�شاري���ع
احليوي���ة الت���ي له���ا اث���ر يف احلي���اة
االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة (م���ن ط���رق
و�ص���رف �صحي) ،عل���ى �أن تدفع تكاليف
امل�شروع���ات املنج���زة ل�صال���ح ال�شركات
املنف���ذة خ�ل�ال م���دة ال تتج���اوز اخلم�س
�سنوات من تاريخ ت�سلم امل�شروع ( �أو اية
م���دة يتفق عليها على �أن ال تقل عن خم�س
�سنوات من تاريخ �إكمال تنفيذه).
و�أ�ضاف ان���ه ال �شك في���ه �أن عوائد تنفيذ
القان���ون ال تنح�ص���ر بتوف�ي�ر اخلدم���ات
املتنوع���ة الت���ي يحتاجه���ا املواط���ن ب���ل
تتع���دى اىل �أمور اخرى منها توفري عمل
للبطال���ة ونق���ل التكنولوجي���ا ،ف�ضال عن
�أن �إن�ش���اء البنى التحتي���ة يرفع من قيمة
اجل���دوى االقت�صادي���ة للم�شاري���ع الت���ي
متث���ل منتجاته���ا �أو خدماته���ا مدخ�ل�ات

مل�شاريع البنى التحتية ،و�أي�ضا للم�شاريع
التي يتوقف �إنتاجها على اخلدمات التي
توفرها البنى التحتية .
وك�ش���ف �أن ه���ذا القان���ون مل يج���د النور
لأ�سب���اب من وجه���ة نظر بع����ض النواب
تتعل���ق بكونه يفت���ح الباب ام���ام الف�ساد
وهدر املال ،و�إغراق العراق بالديون� ،إال
�أن هذه الأ�سباب اقل ما يقال عنها �إنها غري
مو�ضوعية ،الن الف�س���اد والهدر يف املال
العام بال �شك �سيكونان اقل الن احلكومة
غ�ي�ر ملزم���ة بالدف���ع �إىل ح�ي�ن �إكم���ال
امل�ش���روع باملوا�صف���ات الكمية والنوعية
املطلوب���ة وت���زداد درج���ة م�صداقية هذه
العق���ود كلم���ا كان���ت تتمت���ع بال�شفافي���ة
(�ش�أنه���ا يف ذل���ك �ش�أن عق���ود الرتاخي�ص
النفطي���ة)� ،أم���ا مو�ضوع �إغ���راق العراق
بالديون ،ف�إن �إمكانية العراق بعد توقيع
تراخي����ص العق���ود النفطي���ة وارتف���اع
قدرة العراق الت�صديري���ة �سوف تتعاظم
الإي���رادات املالي���ة املتوقع���ة ،وان حتقق
الدين فهو ثمن ي�ستحق الدفع لقاء تقدمي
اخلدم���ات ال�ضرورية للمواطن واملتمثلة
باملاء والكهرباء وال�سكن.

�أك�����د �����ض����رورة ت��ع��دي��ل ق���ان���ون امل�����ص��ارف

مدير م�صرف الر�شيد �سنقر�ض امل�ستثمر %40
بعد �صرفه  %60من قيمة امل�شروع
بغداد /وكاالت
ك�شف مدير عام م�صرف الر�شيد كاظم حممد نا�شور عن و�ضع �آليات
لتمويل اال�ستثمار املحلي تت�ضمن �إقرا�ض امل�ستثمر ن�سبة  %40من قيمة
امل�شروع بعد �صرفه  ، %60م�شددا على �ضرورة تعديل قانون امل�صارف
وفق قانون البنك املركزي العراقي احلايل وال�سماح للم�صارف التجارية
العراقية الكبرية با�ستثمار فوائ�ض �أموالها يف م�شروعات اقت�صادية
كثرية.
وقال مدير عام م�صرف الر�شيد كاظم حممد نا�شور بح�سب ( دنانري) � :إن
امل�صرف و�ضع �سيا�سة و�آليات لتمويل اال�ستثمار املحلي وهي ب�أن يقوم
امل�صرف ب�إقرا�ض ن�سبة  %40من قيمة امل�شروع �شرط �أن يقوم امل�ستثمر
ب�صرف . %60
و�أو�ضح  :ان جميع �إجازات اال�ستثمار ا�شرتطت على امل�ستثمر ان
يودع لدى امل�صرف ما ن�سبته  %30_20من كلفة امل�شروع لكي يطمئن
الأو�ساط الر�سمية يف العراق التي �أحالت عليه هذه الفر�صة  ،كما �أن
�إيداعه هذا املبلغ يثبت �إمكانية امل�ستثمر املالية.
وبني � :أن جميع حقوق امل�ستثمر تكون للم�صرف يف حالة عدم اجناز
امل�شروع او عدم اال�ستمرار يف تنفيذه  ،ومثل هذه احلقوق ت�ستلزم تعهدا
م�سبقا من امل�ستثمر يف ذكر امل�شروع يقول فيه انه م�ستعد للتنازل تنازال
كليا عن حقوقه املادية واملعنوية يف هذا امل�شروع من �إجازة  ،ا�ضافة اىل
التنازل عن الأموال التي �أنفقها كليا للم�صرف املمول .
وتابع نا�شور �أن امل�صرف قام مبراجعة �سيا�سته ووجد من ال�ضروري
دعم و�إ�سناد امل�شاريع ال�سكنية اجلماعية وامل�شاريع الكبرية مثل املطارات
واملوانئ وغريها من امل�شاريع.
و�شدد نا�شور على �ضرورة تعديل قانون اال�ستثمار احلايل وال�سماح
للم�صارف التجارية العراقية الكبرية  ،مثل  ،م�صرف الر�شيد والرافدين
وم�صرف التجارة العراقي ب�أن يتاح لها مبوجب قانون امل�صارف وفق
قانون البنك املركزي العراقي �أن ي�ستثمر فوائ�ض الأموال التي لديها يف
م�شروعات اقت�صادية كثرية خمتلفة على �أ�سا�س انها م�صارف ا�ستثمار
ق�صري ومتو�سط وطويلة الآجل بهدف �سد الفجوة التي مل يتمكن حلد
الآن االقت�صاد الوطني من ك�سب �أو جذب م�ستثمرين .
و�أ�ضاف نا�شور �أن من بني �أهداف امل�صرف هو تقوية م�صادر التمويل
 ،فكلما زادت �أمواله تزداد قدرته على اال�ستقدام ومن بينها  ،ت�شجيع
املودعني من �أفراد و�شركات من خالل توديعها بخدمات احل�ساب والك�شف
والتدقيق والتطبيق الآين والفوري حل�سابات الزبائن وتزويدهم ب�أف�ضل
الأ�سعار الفائدة والعموالت وبنف�س الوقت ال�ضغط على ال�سلطة النقدية
املتمثلة بالبنك املركزي العراقي بان تتيح مل�صرف الر�شيد �أن يتمدد �أكرث
يف ا�ستثمار الفوائ�ض من �أمواله يف فروع االقت�صاد �أكرث من احلدود
املتاحة له الآن وفق تعليمات البنك املركزي وي�سمى مبعادلة اال�ستثمار .
وزاد �أن خطة امل�صرف االقرا�ضية لهذا العام جتاوزت الـ  9ترليون دينار
عراقي  ،م�شريا اىل ان امل�صرف قد جتاوز على املعادلة مببالغ كبرية

وح�سب احتياجات ال�سوق ومتطلبات م�صرف الر�شيد لبناء قدرته املالية
باعتباره قطاعا عاما وعليه يجب ان يخرج من معادلة اال�ستثمار التي
و�ضعها قانون امل�صارف والبنك املركزي ا�سرت�شادا ملا يح�صل يف اخلارج.
وعليه ينبغي على البنك املركزي ان يعطي جماال او�سع مل�صارف القطاع
العام طاملا يوجد طلب على هذه الأموال بدال من اكتنازها وو�ضعها فقط
يف اخلزائن خوفا من الت�ضخم او خوفا من ال�سحب .
و�أ�شار نا�شور اىل �أن امل�صرف ي�سعى من خالل خطته اجلديدة اىل تقوية
اجلانب االداري والرقابي يف العمل امل�صريف ويف عالقات امل�صرف مع
امل�صارف املحلية وامل�صارف االجنبية وبنف�س الوقت تطبيق املعايري
الدولية يف املحا�سبة ويف املوازنات ال�سنوية لكي ن�سهل على املراقب
االجنبي معرفة ال�سوق امل�صرفية يف العراق وباحلدود التي ت�شجع
م�ستثمرين وم�صارف و�شركات ت�أمني على الدخول اىل �سوق الإعمار
والتنمية يف العراق .
و�أكد �أن امل�صرف و�ضع يف خططه لل�سنة املالية املقبلة ب�أنه �سيدخل يف
متويل م�شاريع كبرية كما هو احلال يف قيامه بدفع مبلغ كبري لتمويل
جزء من م�شروع ب�سماية الذي من امل�ؤمل ان يتم اجناز خالل ال�سنة
الثانية من امل�شروع �آالف الوحدات ال�سكنية �ست�سلم اىل امل�ستفيدين،
مبينا انه مت دفع  %10من قيمة الكلفة الكلية وبالتعاون م�صرف الرافدين
وامل�صرف العراقي التجاري والبالغ  800مليون دوالر .
و�أو�ضح ان امل�صرف قام اي�ضا بتخ�صي�ص جزء كبري من ر�أ�س املال لبناء
م�شروع �إ�سكاين كبري يف حمافظة االنبار �سيتم اجنازه يف العام املقبل
و�سيتيح ل�سكن العديد من العوائل العراقية يف هذه املحافظة من موظفني
ومواطنني ،ف�ضال عن قيام امل�صرف ب�إقرا�ض م�شاريع اخرى جماعية يف
النجف واحللة و�صالح الدين ومتويل م�شاريع �سكن جماعي  ،مو�ضحا
ان امل�صرف �سيقوم ب�شراء هذه الوحدات ال�سكنية من امل�ستثمرين وبيعها
اىل املواطنني واملوظفني ويتم تق�سيط املبلغ ملدة � 15سنة.
وك�شف نا�شور ان م�صرف الر�شيد يعتزم يف بداية العام املقبل مبطالبة
وزارة املالية بالتدخل لدى جمل�س الوزراء يف زيادة ر�ؤو�س �أموال
الفروع الإ�سالمية احلالية مببالغ مدفوعة من اخلزينة العامة حمدده
ومعينة وموجه لال�ستثمار.
وذكر �أن امل�صرف ح�صل على زيادة ر�أ�س ماله �إىل  300مليار دينار بدال
من مليارين و�سنحاول مع وزارة املالية تطبيق هذه الزيادة يف العام
املقبل ،م�شريا اىل ان امل�صرف ا�ستقبل طلبات كثرية يف ا�ستثمار م�شاريع
يف بغداد واملحافظات ويف كرد�ستان �أي�ضا لغر�ض متويلها من قبل
امل�صرف والنافذة الإ�سالمية.
وذكر �أن امل�صرف �سيقوم بافتتاح �أربعة فروع جديدة يف منطقة كرد�ستان
العراق  ،فرعني يف حمافظة �أربيل االول �سيعمل لل�صريفة التجارية
والثاين لل�صريفة الإ�سالمية وفرعني �آخرين يف حمافظتي �سليمانية
ودهوك �سيعمالن لل�صريفة التجارية ف�ضال عن زيادة عدد فروع النافذة
الإ�سالمية ،ومن املتوقع ان نفتح �أربعة فروع يف كل من حمافظات االنبار
ونينوى و �صالح الدين و دياىل.

خ��ارج الحدود
السعودية

 35مليار دوالر لتعزيز الطاقة الفائ�ضة
ك�ش����ف رئي�����س �شرك����ة �أرامكو
ال�سعودي����ة خال����د الفال����ح عن
ا�ستثمار  35مليار دوالر خالل
ال�سنوات اخلم�����س املقبلة يف
م�شاريع حلماي����ة الفائ�ض يف
طاقة �إنتاج النفط ،م�شري ًا �إىل

�أن الع����امل يعتم����د عليه بالرغم
م����ن طف����رة يف قط����اع النف����ط
ال�صخري و�ضعف الطلب.
و�أك����د الفال����ح يف كلم����ة خالل
ن����دوة بجامع����ة �أك�سف����ورد �إن
احلف����اظ عل����ى فائ�����ض الطاقة

الإنتاجي����ة لل�شركة �أمر حيوي
للحف����اظ على ا�ستق����رار �سوق
النفط لأنها تلعب دورا حيويا
يف حماية االقت�صاد العاملي.
و�أ�ض����اف �أن ال�شرك����ة توا�صل
تعزي����ز �أن�شطته����ا يف قط����اع

النف����ط للوفاء بالطلب املتزايد
عل����ى خامه����ا وتع����د �شرك����ة
�أرامكو ال�سعودية �أكرب �شركة
منتج����ة للنف����ط يف الع����امل� ،إذ
بلغ �إنتاجها يف  2012نحو 9
ماليني برميل يوميا.

أوربا

تراجع مبيعات ال�سيارات اجلديدة
تراجع���ت مبيعات ال�سي���ارات اجلديدة
يف االحت���اد الأوروب���ي بن�سب���ة 10.8
باملئ���ة عل���ى م���دى ع���ام يف �أيل���ول/
�سبتم�ب�ر ،كم���ا �أعلنت جمعي���ة �شركات
�إنت���اج ال�سي���ارات ،الت���ي �أ�ش���ارت �إىل
انخفا����ض �سجل يف الأ�سواق الرئي�سة
يف القارة العجوز.
وقال���ت اجلمعي���ة يف بيان له���ا �إن عدد
ال�سيارات التي مت ت�سجيلها بلغ 1099

وح���دة يف ال�شهر املا�ض���ي .وتراجعت
املبيع���ات  10.9باملئ���ة يف �أملاني���ا،
و 17.9باملئة يف فرن�سا ،و 25.7باملئة
يف ايطاليا ،و 36.8باملئة يف ا�سبانيا.
وحده���ا بريطاني���ا �شه���دت ارتفاعا يف
املبيعات بن�سبة  8.2باملئة.
و�سجلت ال�شركت���ان الفرن�سيتان رينو
وبيج���و �سيرتوين تراجع���ا بلغ 29.5
باملئة و 8.1باملئة على التوايل ،مثلهما

الأملانية فولك�سفاغن ( 8باملئة).
يف املقاب���ل وا�صلت �شركت���ا هيونداي
وكيا الكوريتان اجلنوبيتان تقدمهما،
و�سجلت���ا ارتفاع���ا يف مبيعاتهم���ا بل���غ
 3.9باملئة و 3.4باملئة على التوايل.
وخالل ت�سعة �أ�شهر ،انخف�ضت املبيعات
يف  26م���ن ال���دول ال���ـ 27الأع�ضاء يف
االحت���اد الأوروبي (با�ستثن���اء مالطا)
بن�سبة  7.6باملئة.

امريكا

ارتفاع �أ�سعار الوجبات الغذائية
رفع����ت املطاع����م الأمريكي����ة
�أ�سع����ار الأطعمة الت����ي تقدمها
بع����د م����ا جتل����ى بو�ض����وح
ارتفاع �أ�سعار الذرة واللحوم
والدواج����ن ،فيم����ا ت�ض����ررت
ب�شدة املطاعم ال�صغرية.
ولفت����ت يف ه����ذا ال�ص����دد

�صحيفة لو�س �أنغلو�س تاميز
الأمريكي����ة �إىل امل�شكالت التي
واجهه����ا كث��ي�ر م����ن �أ�صح����اب
املطاعم ب�سب����ب ارتفاع بع�ض
امل����واد الغذائي����ة مث����ل ال����ذرة
وحل����م البق����ر ،وه����و م����ا �أدى
بالت����ايل �إىل اختف����اء بع�����ض

الوجب����ات م����ن قوائ����م الطعام
التي يقدموها.
و�أو�ضح����ت �أن الطق�����س
احلارق خالل ال�صيف املا�ضي
يف و�س����ط وغ����رب الوالي����ات
املتح����دة ت�سب����ب يف �إ�صاب����ة
املحا�صي����ل بحالة من اجلفاف

وت�ضور املا�شية جوع ًا.
وق����د ب����د�أت ت�شع����ر املطاع����م،
الت����ي تع����اين �أ� ً
ص��ل�ا ارتف����اع
تكاليف الوقود وحالة الركود
احلا�صل����ة يف االقت�ص����اد،
بوط�����أة تكالي����ف و�أ�سع����ار
الأطعمة املرتفعة.
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ط�������ب�������ول ح������رب
قبل �أي ��ام �صرح م�ست�ش ��ار لرئي�س ال ��وزراء بكالم لي�س
ل ��ه �أي ا�س ��م �آخ ��ر �س ��وى �أن ��ه �إع�ل�ان ح ��رب �ض ��د �إقليم
كرد�ست ��ان .ول�ست هنا يف معر� ��ض الدفاع عن �سيا�سات
الإقلي ��م امل�ض ��ادة ل�سيا�س ��ات املركز ،فف ��ي كال اخلندقني
�أخط ��اء وخطاءون ،لكني �أتكلم عن اللغة امل�ستخدمة يف
ت�صريح ��ات م�س� ��ؤويل العراق بعربه ��م وكردهم �س ّنتهم
و�شيعته ��م ،لغة �أغلب ه�ؤالء وم�ست�شاريهم ال تتورع عن
الإيح ��اء ب�أنهم يدفعون الب�ل�اد �إىل احلافة التي لي�س من
بعدها �إال الهاوية.
احل ��راك ال�سيا�س � ّ�ي منذ ا�ستفح ��ال �أزمة الثق ��ة باملالكي
وحكومته حراك مت�شنجّ ،
كل من ال�سا�سة يريد �أن يخيف
�صاحب ��ه بالرك� ��ض �سريع ًا نح ��و احلاف ��ة ،دون �أن يلقي
بنف�س ��ه طبع� � ًا ،الآخر ال ب ّد �أن يجاري ��ه فريك�ض معه �إىل
احلافة ذاتها ،ومن ي�سمع ويرى ما يدور ال ب ّد �أن ينتابه
�شع ��ور ب� ��أن الو�ض ��ع �سائ ��ر �إىل ح ��رب طاحن ��ة ي�شعلها
الواقفون على احلافة ونقتل فيها نحن.
نع ��رف �أن ال�سا�سة لن يتحاربوا ،لهم يف ال�سلم م�صلحة
تب ��د�أ وتنته ��ي بامل ��ال اجلال ��ب ل � ّ
�كل �ش ��يء �آخ ��ر عداه،
�صحي ��ح �أن ح ��ال النا�س و�أمنهم وراحته ��م �آخر ما يفكر
ال�سيا�سي وي�شغل باله ،لكن ��ه لي�س من الغباء بحيث
ب ��ه
ّ
يف ��رط بامتيازات ��ه التي يغبط ��ه عليه ��ا كل �سا�سة العامل
والهمجي ،ول ��ذا لن ي�صل بوعي ��ده وتهديده
املتح�ض ��ر
ّ
�إىل ما يجعله يف جمابهة فعلية مع مت�سلط �آخر مثله.
لكن الأم ��ر ال يعدو �سوى كونه ح ��وار ًا ،هذه التهديدات
حوار ال يح�سن
واللغة املت�شنجة وق ��رع الطبول �أدوات ٍ
ال�سا�س ��ة العراقيون �سواه ،فهم مل يعتادوا �إن�شاء حوار
ح�ضاريّ كما قد يفعل مثقفون وعلماء و�سا�سة حقيقيون
يف بل ��دان �أخرى ،معظمهم �أبناء عقيدة ذات نواة �صلبة
ال حت�س ��ن التح ��اور �إال �إذا كان ينته ��ي ب� ��أن تك ��ون �أنت
�أن ��ا �أو يلق ��ى ب ��ك يف غياه ��ب االزدراء والإق�صاء ورمبا
التكفري.
لك ��ن طريقته ��م يف احل ��وار خميفة حق� � ًا ،لأن يف �أيديهم
مق ��درات دولة ،ففي �سبيله ��م �إىل تخويف غرميهم ميكن
له ��م �أن يُن�شئ ��وا جي�ش� � ًا وي�ضع ��وه عل ��ى ح ��دود املدن،
ميك ��ن له ��م �أن يدعم ��وا ميلي�شي ��ا م ��ن القتل ��ة ،يقطعون
الط ��رق �أو ي�ستنف ��روا عت ��اة العقائديني م ��ن جماعتهم،
ّ
ال�سيا�سي فعل ��ه هو �أن يتح ��ارب مع غرميه
كل م ��ا عل ��ى
ّ
ب�ألفاظ وبدون �سالح ،ليخرج بعدها همج رعاع ميلأون
ال�ش ��وارع ب�س�ل�اح خب� ��أوه طوي�ل ً�ا �إىل �أن حت�ي�ن ه ��ذه
اللحظة ال�سعيدة.
ال�سيا�سي على قدرته يف �ضبط هذه اللعبة وعدم
يع ��وّ ل
ّ
الو�ص ��ول به ��ا �إىل حرب فعلي ��ة ،لكنْ ال �أح ��د ي�ضمن �أن
الأم ��ور ل ��ن تفلت م ��ن يديه يوم� � ًا ،وقد ر�أين ��ا يف وقائع
كثرية �أنه ��ا فلتتْ وا�شتعلت مدن الع ��راق بكلمة من هذا
الإمرباط ��ور الطائف ��ي قاله ��ا بح ��ق �إمرباط ��ور الطائفة
الأخرى.
الل�صو� ��ص قلم ��ا يختلف ��ون ،و�إذا اختلف ��وا ف�ستح ��دث
ل�صني يجل�سان
كارثة .ق ��د ي�شتعل العامل ب�سبب خ�ل�اف ّ
حربي
بكالم
عل ��ى طاولة واحدة يخوّ ف �أحدهم ��ا الآخر
ّ
بينما الب�سطاء اجلهلة ال�ساذجون يتذابحون.
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الراديكالي��ون والر�سمي��ون الع��رب �أق�ص��وا املثق��ف
�شكيب كاظم
منذ �أن �أحرق العربي التون�سي ال�شهم
حم �م��د ال �ب��و ع��زي��زي ن�ف���س��ه منت�صف
كانون الأول من عام  2010احتجاجا
على �صفعة موظف َبطِ ٍر ك�سول والنار
التي ا�شتعلت يف ج�سده ،ما تني توا�صل
ا�شتعاال يف ج�سد النظام العربي فائق
الدكتاتورية لتطيح بر�ؤو�س وهامات،
وه� �ن ��اك ر�ؤو� � � ��س �� �س ��وف ي� �ط ��اح بها
وتتدحرج حتت غ�ضب النا�س اجلائعة
وامل�ع��ذب��ة ه��ذه االنتفا�ضة يف اجل�سد
العربي �ضد ظلم الظاملني ،فتقت �شهية
البع�ض من املثقفني والكتاب ،لت�سفيه
دور املثقف ،كونه قد تخلى عن دوره
الريادي يف قيادة املجتمع� ،إىل ال�شباب،
�شباب اجلامعات غري امل�ؤدلج يف زمن
�سقوط الأيديولوجيات ،و�شباب الهاتف
ال�ن�ق��ال وف�ي����س ب ��وك ،ح�ت��ى �أن مفكرا
مهما هو الدكتور علي ح��رب ،قد �سبق
ه���ؤالء يف االرت �ي��اب بهذا امل��وق��ف فهو
مرتاب بامل�شروع الليربايل ،والقومي
وامل�شروع املارك�سي وكذلك الإ�سالمي
،منوها بف�شلها يف بلورة منهج يقود
املجتمع ال�ع��رب��ي ،كما �أن �ن��ي �أق� ��ر�أ من
يحاول تقزمي دور املثقف وحتجيمه،
وي��رى ان��ه اخ��ذ حجما اك�بر من حجمه
احلقيقي ،وان��ه م��ا ع��اد �صاحب املهمة
الر�سولية والدور النبوي الن�ضايل ،لأنه
فقد م�صداقيته كناطق با�سم احلقيقة� ،أو
مدافع عن احلرية والعدالة وامل�ساواة
ال ب��ل �إن بع�ضهم يكتب �أن الكتابة ال
ت�ع�ط��ي ل���ص��اح�ب�ه��ا مت��ي��زا ،ف �ه��ي مهنة
كباقي املهن ،نا�سني املوهبة وان املهنة
ميكن التدريب عليها وتعلمها ،ولكنك ال
ت�ستطيع �أن تتعلم مهنة الكتابة ،ل�سبب
ب�سيط خلوك من املوهبة وثالثة الأثايف
ورمبا رابعتها جاء من يدعو �إىل فكرة
(م��وت املثقف) م�سايرا يف ذل��ك مقولة
الناقد البنيوي روالند بارت يف (موت
امل�ؤلف) ولي�س هنا جمال �شرح مقولة
بارت.
كل هذا �صدر عن مثقفني ،وكتاب ،ف�إذا
كانت الكتابة معيبة بهذا ال�شكل فلماذا
ي�صر هذا الرهط على موا�صلة الكتابة
و�إ�صدار مالحق خا�صة يف ت�سفيه دور
املثقف و�إنكار دوره يف عملية التب�شري
والتنوير والت�أثري؟ مع �أنني ال �أنكر �أن
هناك م��ن املثقفني م��ن �أ��س��اء �إىل مهمة
املثقف �أو مهنته ،وو�ضعوا �أنف�سهم يف
خدمة امل�ؤ�س�سة الر�سمية �أو من يدفع

�أكرث بحثا عن َم ْغ َنم �سيتحول �إىل َم ْغ َرم،
متنا�سني قيمتهم و�أقدارهم ،وان النظام
الر�سمي هو الذي يحتاج �إليهم ،ولي�سوا
هم بحاجة �إليه لو اعت�صموا ب�شيء من
كبح جماح الذات.
�أرى �أن ال ��ذي ح�ط��م ال� ��دور ال��ري��ادي
وال�ق��ائ��د للمثقف ال�ع��رب��ي ،ه��و �صعود
الراديكاليات العربية �إىل واجهة ال�سلطة
منذ ب��داي��ات الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين ،وتدخل الع�سكر يف ال�سيا�سة
من خالل اخلاليا ال�سرية التي زرعت يف
ج�سد اجليو�ش العربية ،وهي ما عرفت
بـ(خاليا ال�ضباط الأحرار) الذين وثبوا
على ال�سلطة تباعا يف م�صر والعراق
واليمن وليبيا وال�سودان وموريتانيا
و ..و ..ه� � ��ؤالء ال �ع �� �س��اك��ر ال ��ذي ��ن ال
ي�ع��رف��ون �إال �إ���ص��دار الأوام � ��ر ،وعلى
جنودهم؛ �شعبهم تنفيذ هذه الأوام��ر،
ف�أطاحوا بكل تلك احلياة الدميقراطية
والنيابية وح��ري��ة ال�صحافة وحرية
ت�شكيل الأحزاب ،التي �إن مل تدعها تعمل
علنا وحت��ت ��ض��وء ال�شم�س ،ف�ستجد
الدهاليز ال�سرية املظلمة لتعمل فيها،
ولتحرق ال��زرع وال�ضرع ،كانت حرية
ال ��ر�أي م�صانة حتى �أن بع�ضهم كتب
عام  ،1926يف م�س�ألة ال�شعر اجلاهلي،

ليـــكن للعــــ��رب ر�أي �آخـــــر فـــي �سوريـــــا

�أحرق نف�سه ف�أحرق �أنظمة فا�سدة
مامل يقبل الآن ،ثم كتب علي عبد الرازق
يف ق�ضية مهمة ع��ن الإ� �س�لام و�أ�صول
احلكم ،نعم ما مرت تلك الآراء من دون
زواب��ع وت��واب��ع ،لكن بقي الأم��ر داخل
حدود الق�ضاء ليعلن حممد نور رئي�س
نيابة م�صر ،حفظ الأوراق �إداري��ا ،يف
م�س�ألة ط��ه ح�سني وال�شعر اجلاهلي
وتربئته ،يف حني حاكم الأزه ��ر ،علي
عبد ال ��رازق ،م��ن دون تدخل الغوغاء
والرعاع ،وكتب الدكتور حممد ح�سني
هيكل كتابه (حممد) و�أطلق احمد لطفي
ال�سيد امللقب ب�أ�ستاذ اجليل ،الذي تر�أ�س
اجلامعة ،جامعة ف��ؤاد الأول بالقاهرة
الكثري من �آرائ��ه ال�صادمة ،وهل نن�سى
دع��وات �سالمة مو�سى وال��دك�ت��ور عبد
العزيز فهمي للكتابة بالعامية� ،أو دعوات
ال�شاعر اللبناين �سعيد عقل للكتابة
باملحكية اللبنانية ،ودعوات الكثري من
مثقفي لبنان لثقافة البحر املتو�سط،
والثقافة الفينيقية ،وظل الدكتور علي
ال��وردي يكتب وي�ؤلف دومنا خوف �أو
وج��ل ،حتى �إذا �صعد الراديكاليون،
منعت كتبه و�صمت الرجل.
�إن �إ� �ش��ارت��ي ال�سريعة ل�ه��ذه الآراء ال
تعني املوافقة واملطابقة ،ف�أنا يل ر�أيي
اخل��ا���ص بكل ه��ذه ال��دع��وات لي�س هنا

جمال ب�سطه ،وقد ب�سطته يف درا�سات
�سابقة ل�ك��ن �إ� �ش��ارت��ي تعني �ضرورة
اح�ترام ال��ر�أي واملخالفة وب��أين �س�أقف
مدافعا عنك لإبداء ر�أيك وان كنت خمالفا
له ،واحرتام ن�سبية الآراء وان ما تقوله
�أنت �صواب يحتمل اخلط�أ وما �أقوله �أنا
خط�أ يحتمل ال�صواب ،ح�صل هذا عندما
ك��ان��ت احل �ي��اة العربية مت�ضي بهدوء
دومنا قفزات غري حم�سوبة ويف الظالم
و� �ص �ع��ود م��وج��ات ال �ك��ره والتع�صب
والتحزب والقوقعة و�إذا مل تكن معي
ف�أنت �ضدي ،وحتى �إذا �أ�صبحت معه
يظل ينظر �إليك نظرة ال�شاك املرتاب.
كل هذا اخل��وف� ،أنتج الأدي��ب اخلائف
ال��وج��ل املخ�صي ،فمنعت الكتب التي
ال تتمدد على �سرير بروكرو�ستو�س،
وكل الزوائد يجب �أن ت�شذب ،وتق�ص،
ال بل و�صل احلال حتى �سكوتك يح�سب
عليك ،فان ت�سكت يعني انك ال ت�سري يف
اخل��ط ال�ع��ام ،خ��ط القطعان والقطيع،
و�إياك �إن خرجت عن الطريق املر�سوم،
تكتب نفاقا فتنهال عليك الأعطيات،
وتكتب حقيقة فتجلب عليك وباال وفقرا
وفاقة حتى �أ�صبحت �أ�ضحوكة الأبناء
والأحفاد ،لأنك ع�شت خايل الوفا�ض �إال
من احرتام نف�سك وقلمك وعدم بيعه يف
�سوق النخا�سة.
�إزاء هذا الواقع امل�أ�ساوي الذي اخر�س
الأل�سنة ،وجد املثقف وخا�صة يف دول
الراديكاليات الثورية نف�سه� ،إزاء واقع
م ��ؤمل ،ف ��إم��ا �أن تبيع ال��ذات واحلقيقة
وتتحول �إىل طبل �أجوف م�سبح بحمد
احلاكم الفرد ،و�إم��ا �أن تتنحى جانبا،
وت�ضيع عليك فر�ص �أن تكتب وحتقق
ذات�ي�ت��ك وت �خ��دم ال�ن��ا���س وم��ن ث��م تلزم
ال�صمت ال��ذي يعني امل��وت يف احلياة،
�أو �أن تهاجر ،لتكتب ما تريد ،وما كل
النا�س مب�ستطيعني الهجرة� ،إن توفرت،
وان مل تتوفر فذلك �أدهى و�أم ّر.
وب�ع��د ك��ل ال��ذي ح�صل ،وب�ع��د ك��ل هذا
الدور ال�صويف الزاهد املعتكف املتبتل
للمثقف والكاتب ي�أتيك من ي�سفه دوره
وي�سخفه.
ومن حقهم �أن يقولوا ما قالوه لو عا�شوا
الأج���واء التي عا�شها املثقف يف دول
الراديكاليات وانه ملن القفز على حقائق
احل �ي��اة� ،أن ت�ستعري م�ن��اه��ج �أوروب���ا
والغرب لتطبقها على هذه ال��دول ،وان
تطلب م�ن��ه م��ا ي �ق��وم ب��ه الأوروب� �ي ��ون
والغربيون املزدهون باحلرية واحرتام
الر�أي وال فرق عندهم بني �إن�سان القاع،

قــــرطا�س هيئــــة الإعــــالم املهني
جماهد �أبو الهيل

مريوان زنكنة
رغ� ��م ك ��ل الأم � � ��ور ال� �ت ��ي جت� ��ري يف
�سوريا من �أع�م��ال عنف وقتل يومي
تعدت املئة قتيل يف اليوم ،ورغم كل
ال�صالبة التي تظهرها �سلطة الأ�سد
يف ت�صديه للثورة ال�شعبية املناه�ضة
لها� ،إال �أن املت�ضرر الأكرب هو ال�شعب
ال���س��وري رغ��م ك��ل امل��واق��ف املتباينة
�سواء من ال��دول الغربية �أو العربية
من هذه الثورة التي تبني �أن الغرب
و�أ�صدقاءهم العرب مل يقتنعوا بعد
مب��ن �سيخلف الأ� �س��د و�سلطته بعد
�إ��س�ق��اط النظام البعثي �أو على اقل
تقدير يبدو �أن املفارقات احلا�صلة بني
احلني والآخ��ر يف �صفوف املعار�ضة
ه��ي ال�ت��ي ت��دف��ع مب��ؤي��دي�ه��م �إىل عدم
ال�ت��دخ��ل امل�ب��ا��ش��ر ب �� �ش ��ؤون �سوريا،
على الرغم من موقف كل من رو�سيا
وال�صني داخ��ل �أروق ��ة جمل�س الأمن
الدويل وت�أثريه على جمريات االحداث
و�إمكانية التدخل الدويل لإ�سقاط ب�شار

الأ� �س��د ،ب��الإم �ك��ان ا��س�ت�ب��دال التدخل
الأج�ن�ب��ي بالتدخل ال�ع��رب��ي وحينها
ت�سقط الكثري م��ن احلجج الرو�سية
وال�صينية وكذلك الإيرانية التي تلعب
هي الأخ��رى دوره��ا يف ه��ذه الق�ضية
ق��د �سقطت باعتبار �أن التدخل جاء
من دول املنطقة ذاتها والتي تربطها
� �ص�لات ق��وم �ي��ة ب��ال���ش�ع��ب ال�سوري
وحتت اعتبارات �أخ��رى عديدة ،منها
احل �ف��اظ ع�ل��ى ام��ن و��س�لام��ة املنطقة
وكذلك م�ستقبلها بعيد ًا عن التدخالت
الأجنبية ،وه��ذا هو الطريق الأ�سلم
والأق�صر لإجناز العملية و�إنهاء الأزمة
و�إيقاف حمام الدم احلا�صل منذ �أكرث
من العام ون�صف العام ،وباعتبار �إن
الدول العربية كافة ماعدا العراق ت�ؤيد
الثورة ال�شعبية يف �سوريا وال تريد
للأ�سد البقاء يف ال�سلطة� .إن ما �أريد
�أن �أقوله هو لتقف الدول املتفقة على
�إ�سقاط الأ�سد ولتعلن �أنها �ستتدخل
بالقوة يف �سوريا حينها حتى رو�سيا
وال�صني و�إي ��ران التي تعترب نف�سها

�صاحبة القوة التي ت�ستطيع الدفاع
ع ��ن الأ�� �س ��د ب�ت���ش�ج�ي��ع م ��ن ال��رو���س
وال�صينيني لن ت�ستطيع �أن تقاطعهم
وجت�بره��م على جتنبها وال�ك�ث�ير من
اخل �ب��راء ال ��رو� ��س وم �ن �ه��م دمي�ت�ري
�سيمز رئي�س مركز امل�صالح القومية
يف وا�شنطن قد �أكدوا يف ال�سابق �أن
مو�سكو لن تعار�ض تدخ ًال دولي ًا يف
�سوريا وكيف يف ح��ال �إذا ك��ان هذا
التدخل عربي ًا ،هذا يعني ب�إمكان دول
مثل ال�سعودية وم�صر وقطر والأردن
التدخل يف �إنهاء ال�صراع الدائم يف
�سوريا وعدم ترك املجال �أمام الأتراك
لي�صبحوا �صاحب الف�ضل على ال�شعب
ال �� �س��وري م��ن خ�ل�ال دع�م�ه��م الثوار
وا�ستقبالهم الالجئني القادمني من بالد
ال�شام ،ولكن على ما يبدو �أن الواليات
املتحدة والغرب ب�شكل عام وكذلك من
ميثلونهم على ر�أ�س ال�سلطة يف الدول
العربية مل يقتنعوا بعد مبن �سيخلف
الأ�سد بعد �إ�سقاطه �أو على �أقل تقدير
�أن �ه��م مل ي�ضمنوا بعد "�سوريا بعد

بالغة الفتة
الأ�سد" كما ح�صل يف ليبيا وتون�س
وم�صر وكذلك كما جرت الأو�ضاع يف
اليمن ،وه��ذا هو ال��ر�أي ال�سائد لدى
غالبية املراقبني واملحللني ال�سيا�سيني
للأو�ضاع ال�سورية ،وبهذه الطريقة
ميكن �إنقاذ �سوريا من النظام الأ�سدي
وكل مايجري من تدمري يومي لبنيته
االق�ت���ص��ادي��ة وال�ع�م��ران�ي��ة يف نف�س
ال��وق��ت ،ك��ذل��ك �سيكون ل�ه��ذا التدخل
ال �ع��رب��ي ت� ��أث�ي�رات م�ستقبلية على
املنطقة و�إثباتا للوجود العربي القوي
وت�ك��ون ر�سالة حقيقية لإي ��ران وكل
من يقف مع الأ�سد باعتبار �أن للعرب
دوره��م الأ�سا�سي يف منطقتهم التي
�أ�صبحت مت�أثرة بالوجود الأمريكي
ول�ي�ق��ف ال �ع��رب ل�ل�م��رة الأوىل �صف ًا
واح��دا وي�ؤكدوا �أنهم موحدون حلل
الأزم ��ات التي يعانونها وليخرجوا
للمرة الأوىل من �سيا�ستهم االتكالية
لإث�ب��ات ال��وج��ود يف منطقتهم الغنية
باملوارد الطبيعية التي يعتمد عليها
كل العامل.

ور�أ���س ال��دول��ة� ،أمل يطلبوا من رئي�س
دولتهم ريت�شارد نيك�سون اال�ستقالة
و�أقاله جمل�س النواب �صيف عام 1974
ل�سبب ب�سيط ،يفعله الراديكاليون
و�أ�شنع منه مئات املرات دون �أن يطرف
لهم جفن� ،أو يجر�ؤ �شخ�ص �أن يقول
لهم �إن على جفنك حاجبا ؟ �أمل يقدموا
ال��رئ�ي����س الفرن�سي ج��اك � �ش�يراك �إىل
املحاكمة ل�سبب ب�سيط �آخ ��ر ،اقرتف
مثله راديكايل عربي �آالف املرات ،دون
�أن ي��راج��ع نف�سه ،جم��رد مراجعة لأن
هناك بطانة تزين له ال�شر ؟!
املثقف ،الكاتب الذي يطلب منه البع�ض
دورا ري��ادي��ا يف عمليات التغيري التي
ح�صلت يف الوطن العربي ،ناعني عليه
ع��دم القيام بهذا ال��دور الر�سايل� ،إمنا
ك��ان خم�صيا خ��ائ�ف��ا ،يلعق جراحاته
من�شغال بتوفري لقمة خبز ل��ه ولعياله
يطارده املخرب ال�سري والرقيب الثقايف
ال��ذي يحجب كتابا لك الن فيه كلمة قد
ال ت�سر الأخ الأكرب �أو بب�ساطه لعلها ال
تر�ضيه ،مثقف حت�صى عليه حركاته
و�سكناته ،كيف تريدون منه �أن يكتب
؟ �أمل مينع نزار قباين من دخول م�صر
لأنه كتب ق�صيدته املدوية (هوام�ش على
دفرت النك�سة) بعد كارثة عام 1967؟ لقد
منعه امللكيون �أك�ثر من امللك ،حتى �إذا
رف��ع ظالمته �إىل عبد النا�صر �سمح له
بذلك!!
الكتابة تزدهر يف �أج��واء احلرية ،لذا
ت� ��ؤدي دوره� ��ا ،وحينما ي�ج��د الكاتب
م ��ن ي� �ق ��ر�أه وي �ت �ع��اط��ف م �ع��ه وي��داف��ع
عنه� ،أنن�سى املحاكمات التي �أجراها
الفيل�سوف الربيطاين الراحل (1871
–  )1970برتراند ر�سل للحرب يف
فيتنام؟ �أنن�سى التظاهرات التي قادها
الفيل�سوف الفرن�سي جان بول �سارتر
(� )1980 – 1905ضد حرب بالده يف
اجل��زائ��ر؟ وم��ن ث��م قيادته التظاهرات
�ضد الرئي�س الفرن�سي ��ش��ارل ديغول
ب��اين فرن�سا احلديثة يف �شهر ماي�س
م��ن ع��ام  1968وه��و م��ا ع��رف بـ(ربيع
باري�س) وم��ن ثم �أج�برت��ه التظاهرات
على التنحي ومغادرة احلياة ال�سيا�سية
الفرن�سية وم��وت��ه يف ال��ري��ف بهدوء
خريف عام 1970؟
ي�ك��ون للمثقف دور م ��ؤث��ر يف �أج ��واء
احلرية ،فمن �أين تطلب للمثقف العربي
دورا يف زم��ان الإخ���ص��اء الراديكايل،
ال��ذي جلبته علينا �سل�سلة االنقالبات
الع�سكرية ،و�أحالت حياتنا حطاما؟!

ي�ب��دو �أن الأخ �أح�م��د عبد احل�سني ي�شكو قلة
املو�ضوعات التي ت�صلح "قرطا�س ًا" ي�سجل �إثارة
جديدة يطالعنا بها كل عمود ،لذلك ال �أ�ستغرب
ه��ذا الهجوم على هيئة الإع�ل�ام واالت�صاالت
التي �سماها الأخ عبد احل�سني بـ"هيئة الإعالم
الأخالقي" ،وك� ��أن الأخ�ل�اق �أ�صبحت �شتيمة
على من يحاول �أن يلتزم بها ،و�سابد�أ من اللغة
التحري�ضية التي كتب بها املقال (�أو القرطا�س).
�إذ ي�ستغرب عبد احل�سني من مرور هذا اخلرب
م��ن �أم ��ام �أن ��وف الإع�لام �ي�ين ،يف ح�ين مت��ر من
�أم��ام �أ�سماع وعيون ه ��ؤالء الإعالميني الكثري
من االنتهاكات الإن�سانية يف و�سائل الإعالم
التي ت�ستهني يف العديد من براجمها ب�شرائح
عديدة من املجتمع العراقي دون �أن ي�سجلوا
�أدنى درجة من اال�ستغراب ،فال�شاعر �أحمد عبد
احل�سني مل يطالع مثلي الكثري من �شكاوى ذوي
االحتياجات اخلا�صة و�أ�صحاب العاهات مثال
وه��م ي �ت��وارون خج ًال م��ن النكات واال�ستهانة
بهم يف �أح��د الربامج التلفزيونية التي يدافع
عنها الأخ ال�شاعر وبع�ض املدافعني عن فو�ضى
ال�صحافة ،لأن الأخ عبد احل�سني ميتلك موقف ًا
قبلي ًا وم�سبق ًا من كل امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة،
فهو يدعو �إىل الت�سا�ؤل عن �أهمية وجدوى هذه
الهيئة من الأ�سا�س ،وك�أنه مل مي ّر خالل جوالته
يف دول دمي�ق��راط�ي��ة تعتمد ع�ل��ى م�ؤ�س�سات
م�ستقلة يف �إدارة الإع �ل�ام وتنظيمه ،فهيئة
الإع�لام الربيطانية لها من ال�ضوابط وقواعد
ال�سلوك املهني والأخالقي ما مل تعتمده الهيئة
العراقية حلد الآن ،لأن تطبيق ه��ذه القوانني
�سوف يغلق العديد من الف�ضائيات وال�صحف
ب�سبب انتهاكها ه��ذه املعايري ،الهيئة ا�ستقت
مدوناتها من قانون حقوق الإن�سان ،م�ؤ�س�سة
اليون�سكو ه��ي التي �أ�شرفت على و�ضع هذه
املدونات التي ي�سميها الأخ عبد احل�سني بـ"هيئة
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر" ،م�ش ّبه ًا �إيانا
بال�سعودية و�إيران ،وك�أنه يغفل الفرق ال�شا�سع
ب�ين حرية الإع�ل�ام ال�ع��راق��ي التي تعد مقاالت
ال�سيد عبد احل�سني وزم�لاءه م�صداق ًا حقيقي ًا
لها ،وبني تكميم الأفواه يف دول وبلدان �أخرى.
�إن تعريف الأخ�ل�اق ل��دى الهيئة ه��و االلتزام
بالقيم الإن�سانية وحرمة البيوت والأ�شخا�ص

وع��دم االنتقا�ص من الآخ��ر على �أ�سا�س اللون
�أو الطائفة �أو احل��زب �أو ال�سالمة البدنية،
لذلك تطالب هيئتنا "هيئة الإع�لام املهني" كل
و�سائل الإعالم االلتزام بهذه املعايري الإن�سانية
والأخ�ل�اق��ي��ة ،ف��الإع�ل�ام ال �ع��راق��ي ب�ح��اج��ة �إىل
مرجعية يحتكم �إليها حينما تنتهك حقوق �أحد من
قبل �آخر ،وبحاجة �إىل مرجعية تنظيمية ت�ؤطر
عمله ب�أطر قانونية وفنية ،كما هو بحاجة �إىل
من يحميه من التدخالت ال�سيا�سية والتداخالت
الرتددية.
ي ��ذ ّك ��رين الأخ ع �ب��د احل �� �س�ين ب�خ�ط�ب��اء املنرب
احل�سيني� ،إذ ي�ج��ب عليهم �أن ي��رب�ط��وا �آخر
اخلطبة مب�صيبة الإمام احل�سني ،فهو هكذا متاما
"يف هذا اجلانب طبعا" يع ّرج يف كل مقال له �أو
قرطا�س على ذكر رئي�س احلكومة ،متهم ًا الهيئة
ب��ذل��ك ،خالط ًا ب�ين هيئة الإع�ل�ام واالت�صاالت
امل�ؤ�س�سة التنظيمية التي ال و�سيلة بث لديها
على الإطالق وبني �شبكة الإعالم العراقي التي
متتلك و�سائل ب��ث ع��دي��دة ك��ان يعمل بها الأخ
�أحمد عبد احل�سني.
نحن يف هيئة الإع�لام واالت�صاالت مل نحا�سب
م�ؤ�س�سة �إعالمية حلد الآن على �أ�سا�س �سيا�سي
– على الرغم من كرثة اخلروقات ال�سيا�سية –
ومل ندافع عن �أي م�س�ؤول حكومي – على الرغم
من كرثة ال�شكاوى من و�سائل الإع�لام – �إمنا
ندافع عن �إن�سانية ه�ؤالء املعدمني وامل�سحوقني
وذوي االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة� ،أع�ت�ق��د �أن ذلك
ما �سميته �أخالقا ،ف�أنا �أدرك جيد ًا �أنني ل�ست
حمت�سب ًا �أخالقيا �أو ع�ضو ًا يف هيئة دينية� ،إمنا
�أنا م�ؤمتن على ر�سالة �إن�سانية يجب �أن ت�صل
عرب و�سائل الإعالم من دون �أن تخد�ش �شعور
احد.
�أخ�ي�ر ًا �أمت �ن��ى م��ن ال�سيد �أح �م��د عبد احل�سني
وكل الإعالميني الذين مل يفهموا وظيفة هيئة
الإع�ل��ام واالت �� �ص��االت حل��د الآن �أن ي ��زوروا
الهيئة ويطلعوا على الكم الهائل من اخلروقات
واملخالفات امل�سكوت عنها والتي مل يتخذ فيها
�أي �أج��راءٍ قانوين رغم �أننا مطالبون بعوامل
ردع لكل مت�سلق على �أ�سوار القانون ،كما �أدعو
الأخ عبد احل�سني �إىل �أن يتف�ضل علينا ويعمل
را� �ص��د ًا مل��دة �أ� �س �ب��وع ليكتب قرطا�سه القادم
عن الهيئة بطريقة �أج��زم �أنها تختلف عن هذا
القرطا�س.
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ال�����ك����� ّت�����اب وع��������امل ال����ل����ه����و ال���رق���م���ي
كارول ولكن�سن ،تليغراف
ترجمة :مرت�ضى كزار

ب�ي�ن�م��ا ه��ي ت �غ��رق يف ع� �ب ��ارات الغالف
اخللفي لروايتها اجلديدة �« :أن دبليو»،
وتن�شغل يف ع��امل الأ�صدقاء واملحررين
والنا�شرين ،زادي �سميث؛ تدبج �ألفاظ
ال�شكر واالمتنان للحرية والتفرغ وم�سك
جل��ام النف�س ،فهذه هي �أ�سماء الأ�شياء
التي تنتج «الوقت»� ،أو جتعله منتجً ا .فكل
كاتب يحتاج �إىل التفرغ �أو التحرر ،و�إىل
ٍ
ال�سيطرة على نف�سه كي يت َّم عمله ،لكن
�سميث لديها احتياجات جديدة تنتمي �إىل
هذا الع�صر ،احتياجات ت�سميها� :شركة
التفرغ وبرنامج �ضبط النف�س ،وتعرب
ع��ن رغبتها يف �أن ت�ت�ح��ول ابتكاراتها
ه��ذه �إىل تطبيقات برجمية يتم حتميلها
م��ن الإن�ت�رن��ت ،حتلم �أن ت�شيّد لنف�سها
بيئة حمميّة و�صارمة يف وظائف تعطيل
التطبيقات واملواقع التي تبعرث الوقت يف
العامل الرقمي.
لكنها لي�ست �أمنيات م�ستحيلة ،فهذان
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ان م ��وج ��ودان ح � ًق��ا ،ل�ق��د ط��وّ ر
ف��ري��د �ستوتزمان ،الأ��س�ت��اذ امل�ساعد يف
جامعة �شمال كارولينا ،مع كونت�س نيك
هورنبي ونعومي كلني ،ومب�ساعدة بع�ض
امل�ستخدمني العاديني ،برناجمً ا م�ضادًا
للتوا�صل االجتماعي ،و�إىل جانب ذلك فقد
�سعى �ستيف الم�ب�رت ،فنان النيويورك
تاميز ،ويف �سبيل املمازحة� ،إىل �إن�شاء
ن�سخة مزيفة من برنامج يدعى :ال�سيطرة
الذاتية ،يف نوفمرب �سنة .٢٠٠٨
رمب��ا ت ��أث��رت �سميث وم��ن ي�شاركها هذا
الهم :فريد وكونت�س والم�برن��ت؛ ب�آراء
ج��ون��اث��ان ف��ران��زن ،ال��روائ��ي الأمريكي
بتعليق م�شهور ع��ن روايته
ال��ذي �أدىل
ٍ
(الت�صحيحات) التي كتبها يف �أربعة �أعوام
وهو مع�صوب الأذن�ين والعينني كما يرد
يف الكالم عنها! ،يقول جوناثان الغا�ضب
من مواقع التوا�صل االجتماعيُ �« :
أ�شك � ّأن
كاتبا ما يو�صل مكان كتابته باالنرتنت
�سيتمكن من كتابة رواية جيدة» .وبعيدًا
عن تعليقات جوناثان ،هل تف�ضي مقاطع
القطط يف اليوتيوب والتغريدات التي ال
موجب لها ،ور ّنات الإمييل وهي ت�صطف
يف بريدك الإلكرتوين؛ �إىل ور�شة منا�سبة
لكتابة رواية جادة ومنظمة من مئة �ألف

كلمة؟!
لقد بينت تقارير م�ؤ�س�سة �أوفكوم املعنية
ب�أغرا�ض التوا�صل الإلكرتوينّ � ،أن ثمانية
م��ن ع���ش��رة ب��ري�ط��ان�ي�ين مي�ل�ك��ون و�صلة
ان�ترن��ت يف منازلهم ،و� ّأن امل�ستخدمني
يف انكلرتا يق�ضون � 24ساعة ون�صف
مع الإنرتنت يف ال�شهر الواحد ،وبيّنت
�أوف� �ك���وم �أن ه���ذه ال�ن���س�ب��ة تت�ضاعف
يف ك��ان��ون ال �ث��اين ،ك�م��ا �أن ع��دد الذين
ي�ستخدمون ال�شبكة يف �أماكن العمل قد
بلغ ما ن�سبته  27باملئة بني عامي 2004
و  ،2008وهذا يعني ح�سب �إح�صاءاتها
ال��ر� �س �م �ي��ة :ع� ��دد امل��وظ �ف�ين املرتبطني
بال�شبكة ارتفع من �أربعة ماليني ون�صف
�إىل �سبعة ماليني.
ون�ح��ن جن��دف يف غ�م��ار الأن�ترن��ت �أكرث
و�أكرث ،يربز ال�س�ؤال حول �أهمية املوازنة
بني فوائده ون�سبة اللهو التي تتعاظم فيه،
ومعه يربز الف�ضول بالتعرف اىل �أدوات
ال�سيطرة النف�سية واحلجر الإلكرتوين
التي يطبقها ك ّتاب الروايات وهم يعملون
مب�شقة يف ور�شهم ،وماذا يخربنا كل هذا
ح��ول مقدرتنا على ال�ترك�ي��ز واملطاولة
ب�ين ومي�ض امل ��واد املختلفة يف الع�صر
الرقمي؟
ِن��د ب��وم��ان ،روائ��ي �أم��ري�ك��ي �شاب بلغت
رواي�ت��ه الثانية «ح��ادث بفعل التخاطر»
ق��ائ�م��ة ال�ب��وك��ر ال�بري�ط��ان�ي��ة ل�ه��ذا العام،
يقول �أن��ه ي�ستخدم الأنرتنت كواح ٍد من
م���ص��ادره «ال�ت��ي ال غنى عنها يف طريقة
ع �م �ل��ي» ،ا�ستفيد م��ن الــEod.com
وفليكر (موقع تبادل �صور) ويوتيوب
ومو�سوعة الويكيبيديا« ،ف��أن��ا ال �أعترب
ويكيبديا نوعا من اللهو ،بل �أجدها نافعة
دائ�م��ا» .ول��د بومان ع��ام  ،1985فهو من
جيل الرقميات املثايل؛ الذي ق�ضى معظم
�سنواته ً
حماطـا بفي�ض التكنولوجيا ،لكن
انغما�سه منذ طفولته يف �أطياف الرقميات
مل يجعله مب ْن�أىً عن قوة اللهو اخلفية يف
االن�ترن��ت وم���ض��ار جل�سات اال�ستخدام
الطويلة ،فقد �أو�ضح ب�أنه ي�ستخدم حيله
احلا�سوبية املتقدمة ال�ت��ي ت�ت��وق زادي
�سميث المتالكها!
«ل��دي خم�سة م�ستويات ا�ستخدمها يف
عملي من �أجل الوقاية ،ف�أنا �أُ�شذب ملف
اال�ست�ضافة اخلا�ص بت�صفحي ب�آلية حجر
ذاتية ،لكن ه��ذا ال ينفع كثريا ،ا�ستخدم
حت �ت��ه ب��رن��ام��ج  ،K9وه ��و م��ن برامج
الرقابة الأبوية مهمت ُه غلق مواقع حمددة،
ومعه ا�ستخدم برناجما �صغريا م�صنع
خ�صي�صا ملنع الإعالنات؛ غري �أين �أ�ستفيد
منه يف حجر التعليقات التي ال �أرغب يف
مطالعتها حت��ت امل��واد الن�صيّة ،وبينما
�أن �ق��ب يف عملي �أ��س�ت�خ��دم تطبيق ناين
ال��ذي ينفع مع الكوكل ،وتطبيق �سيلف
كونرتول حلجب مو�ضوعات حمددة».

ند بومان
وه��ل ت�ظ��ن � ّأن امل��واق��ع ال �ت��ي حتجبها
جترفك نحو اللهو؟ ،يجيب ند« :تقريبا..
ك ��ل ال �� �ص �ح��ف وامل � �ج �ل�ات وامل� ��دون� ��ات
وت��وي�تر» ،ث��م �أ��ض��اف م��ع مالمح تخربنا
ب�صراحته امل�سلية�« :أغ�ل��ق �أي�ضا بع�ض
امل��واق��ع ال�ت��ي تتعلق بعملي؛ �أ��ش�ع��ر �أن
النظر �إليها لي�س مفيدا» .وملّا �شرحت لند
التقنيات التي ت�ستخدمها زادي �سميث،
وتلك الأخ��رى التي ينوي تطبيقها ويل
�سيلف ،الروائي الآخر الذي دخلت روايته
«املظلة» القائمة الطويلة ،ف� ّز ند و�صاح
قائ ًال « :مه ًال زادي!� ،أوه�..أنا �آ�سف لقول
هذا :فقط �أغلق الكمبيوتر الآن ،وام�سكِ
ورقة وقلم ،هذا مثري لل�شفقة».
�سيلف ،املولود �سنة  1961ي�صف نف�سه
بالــ«مهاجر الرقمي» ،كتب م�سودته الأوىل
بوا�سطة �آلة طباعة قدمية ومل يزل يفعل
ذلك حتى عام  ،2003حينما بد�أت ال�شبكة
ت�صبح �أكرث انت�شار ًا ،يقول� «:أ�شعر ح ًقا
ب�أين ت�ضررت من انحرافات اال�ستخدام
وعبث الإن�ترن��ت� ،أميل الآن �إىل قدر من
الب�ساطة والو�ضوح توفرها �آل��ة الكتابة
ال�ع��ادي��ة»« ،الإن�ترن��ت تقانة ال معنى لها
بالن�سبة للمنهمكني بالكتابة الإبداعية،
ب�شكل مبا�شر على الأق��ل ،فنحن يف حقل
التو�صل �إىل حقائق ال ميكن نيلها �إال
ب��ال�ت��أم��ل العميق وامل�لاح �ظ��ة اخلا�صة،
وينبغي الت�صريح �أي�ضا ب��ان االنرتنت
اخرتاع جبّار ومن الغباوة التخلي عنه،
لكنه يع ُّد لهو ًا يف م�ضمار الكتابة الإبداعية
احلقيقية».
الإن�ترن��ت ،مل يعد جم��رد لهو فح�سب يف
�أذه� ��ان ال�ب�ع����ض ،فنيكوال�س ك�ير الذي
ّ
ر�شح كتابه (ال��ظِ �لال) جلائزة البوليرتز
ي��رى �أن م�سارات ال�شبكة تغيرّ �أدمغتنا
�أي�ضا ،ففي مقال له عنوانه :كيف يغيرّ

حمور خا�ص عن الق�صة الق�صرية جد ًا
يف جملة " الأدب العاملي اليوم"

�صدر العدد اجلديد (�أيلول  )2012من جملة " الأدب
العاملي اليوم "World Literature Today
وهي جملة معروفة ت�صدر عن جامعة �أوكالهوما ت�ضم
كتابات ون�صو�ص ًا من خمتلف بلدان العامل وتعد من
�أقدم املجالت الأدبية يف الواليات املتحدة جنب ًا �إىل
جنب مع جمالت "ِ �شعر  – "Poetryو"نيويوركر"-
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 "Books Abroadكما متنح جوائز مثل جائزة
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كرنفــال الكتـــب ال�سنـــوي
فـي فرانكفورت
انتهى معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب يوم الأحد املا�ضي ،ومن
يزور املعر�ض يف �أيامه الأربعة �أو اخلم�سة (املعر�ض ُيفتتح ر�سمي ًا
يف �أربعاء �أول �أ�سبوع من �شهر �أكتوبر /ت�شرين الأول من كل عام)
وينهمك يف ن�شاطاته ،يحتاج على الأقل �إىل يومني ،راحة� ،أو ليلتي
نوم طويل .لي�ست زي��ارات القاعات الإح��دى ع�شرة الكبرية� ،أغلبها
بطابقني ،والهواء اخلانق الفا�سد الذي ي�سيطر على ف�ضائها ب�سبب
احلرارة التي تلفظها �أجهزة التدفئة املركزية وزحمة الزوار ،خا�صة
يف يومي اجلمعة وال�سبت ،يوم زيارات اجلمهور ،لأن اليومني الأولني
خم�ص�صان لعقد ال�صفقات التجارية بني النا�شرين القادمني من كل
�أنحاء العامل ،بل �أكرث من ذلك ،لأن الزائر املخت�ص �أو املدعو لعقد
ندوة �أو تقدمي بع�ض القراءات يحتاج �إىل وقت طويل حتى يختفي من
ر�أ�سه ال�صدى املرتدد لكل احل��وارات والنقا�شات والأحاديث ،لكل
ما عا�شه يف �أيام املعر�ض ،لي�س يف داخل قاعات املعر�ض ال�ضخمة
ور�ؤيته لأ�صدقاء قادمني من كل �أنحاء العامل �أو عرب �أو عراقيني� ،أو
�أثناء جتواله يف �صحن املعر�ض الوا�سع خا�صة يف الأيام امل�شم�سة
وح�سب ،لأن هطول املطر وتلك لي�ست حالة ن��ادرة يف �أملانيا ،يعني
البقاء داخل القاعات وتنف�س هواء �آالف الب�شر ،بل ما يعي�شه الزائر
هذا يف �ساعات امل�ساء بعد انغالق املعر�ض على وجه اخل�صو�ص.
اجلل�سات الليلية التي متتد حتى �ساعات الفجر �أحياناً ،هي �أرومة
املعر�ض يف احلقيقة .اجللو�س �إىل طاولة ع�شاء ت�ضم نا�شرين عامليني
من جيل نا�شرين كال�سيكيني ،بكل ما تعنيه هذه الكلمة من كيا�سة
و�أ�صالة وتقدير ،وك ّتاب عامليني و�أمل��ان ما زالوا م�صرين على كتابة
�أدب ال عالقة له مباكنات �صناعة الكتاب البي�ست�سيلر ،تلك املاكنات
التي تلفظ كل عام وقبل �أيام من افتتاح املعر�ض كل ما هو غث وخمرب
للأذواق (كتب على �شاكلة كتب الربازيلي باول كويلهو مثالً!) .من
ال ي�شعر بال�سعادة باجللو�س مع الكاتب الأمريكي ري�شارد فورد،
الهولندي غي�س نوتبوم ،الرومانية الأملانية هريتا مولر ،الإيطايل
كالوديو ماغري�س ،الإ�سباين �أدوارد ميندوزا ،الدمناركية جني تيلر،
لذكر بع�ض الأ�سماء؟ جل�سات مثل هذه ميكن �أن تطول دون �إح�سا�س
بالوقت وهو مير ،كل كلمة حم�سوبة هنا ،وكل ت�صريح يبعث على
ال�ل��ذة ،ت�ب��ادل �أن�خ��اب النبيذ الأح�م��ر �أو الأب�ي����ض� ،أو ال�ب�يرة ،يغمر
اجلل�سات هذه حميمة وم�شاعر �صادرة عن القلب ،تبادل معلومات
و�آراء� ،أي كتاب ق��رئ ب�إمعان �أو �أي مو�ضوع ،وم��ن ال يعجبه �أن
يعرف �أن زمي ًال له قر�أ كتاب ًا �أو ق�صة له �إن مل يذكره مبادة قر�أها عنه
بالذات ،من ال يعجبه �أن ي�سمع كلمات �إطراء من حمدثيه على مائدة
الع�شاء؟ احلديث عن كتاب من �آالف الكتب التي ت�صدر كل عام ،هو
مثل من ي�ستل ال�شعرة من العجني.
قرابة  300000كتاب (�أو رمبا �أكرث) ت�صدر فقط يف �أملانيا �صاحبة
املعر�ض كل عام ،طبع ًا لي�س يف جمال الأدب لوحده ،بل يف خمتلف
املجاالت ،من كتب العلم والريا�ضة والطبخ والتنجيم مرور ًا بالكتب
التعليمية والقوامي�س ،كتب ال ترتك جم��ا ًال من جم��االت احلياة وال
تخت�ص به ،لكن رغم ذلك ،تظل الكتب الأدبية ،من روايات ودرا�سات
�سيا�سية وفل�سفية وبحوث ومذكرات هي التي ت�أخذ احليز الأكرب �إذا
ال يكون الرئي�سي من قبل ال�صحف الكبرية� ،سواء يف �صحافة البلدان
الناطقة باللغة الأملانية� ،أملانيا والنم�سا و�سوي�سرا� ،أو يف ال�صحافة
العاملية .و�أن يلفت النقاد هذا الكتاب قبل غريه ،فذلك لوحده هو �أمر
الفت للنظر .ال�صحافة الأملانية وب�شخ�صية حمرريها الثقافيني تت�سلم
�سنوي ًا وقبل املعر�ض ب�أ�سابيع ع�شرات الكاتولوجات ب�أ�سماء الكتب
التي �ست�صدر مبنا�سبة معر�ض الكتاب ،امل �ح��ررون ورغ��م �ضيق
الوقت و�ضغط العمل يختارون قائمة من الكتب ،بع�ضها يقر�أونها
ب�أنف�سهم والبع�ض الآخر يكلفون به نقاد ًا متخ�ص�صني بتقدمي الكتب،
يف النهاية ُيقدم عر�ض فقط للكتب التي يظنها املحررون ومعهم النقاد
جديرة بالقراءة قبل غريها من القراء! وهي الكتب هذه التي ال ت�أتي
يف مالحق نقد الكتب التي ت�صدرها كل �صحيفة مبنا�سبة معر�ض
فرانكفورت وح�سب ،بل �أن �أغلبها �سيدور احلديث عنها يف هذه
اجلل�سات.

زادي �سميث
�شيئا ينبغي �أن يدرج يف قائمة ما ينبغي
على املدمنني التخل�ص منه».
قد يكون لهذا الأم��ر �صلة بظهور مالمح
الإدمان يف رواية زادي �سميث ،ف�شخ�صية
ناتاليا؛ املحامية الناجحة التي تقارع
إدمان �سرية ،تتوا�صل مع جمهولني
حالة � ٍ
يبحثون عن املتع اجلن�سية ال�سريعة.
�شيء فينا ،كما تقول غرينفيلد،
�أ��س��و�أ ٍ
لي�س هو ال�سعي نحو �إثارة االهتمام ،بل
ما ت�ؤكده الدرا�سات ب�ش�أن انعدام االهتمام
الذي ينتج عنه تدين الأجور ،فكلنا نحب
�أن نلقى قدرا من العرفان ،فر�سائل الإمييل
وال�ت�غ��ري��دات ت�ع��زز ب��ك ال�شعور بالغنى
والأهمية ،ت ��ؤدي دفقة الدوبامني (ناقل
ع�صبي له عالقة باالنتباه واملتعة) التي
حتررها ر�سالة جديدة يف �صندوق بريدك
�أو �إ�شعار بتغريدة ما؛ �إىل تقطيع حلظات
ال�سكون والت�أمل ،وجتعلك مرتهنا بهذه
املتع ال�صغرية ،وهذا يعني �أنك �أ�صبحت
مدمنا .ف�لا عجب �إذ ًا� ،أن العمل وحيدا
برفقة م�شاغل ذهنية كالكتابة مث ًال� ،سيوفر
دربا للإدمان وملنافذ التعليق على مادة ما
يف الفي�سبوك �أو التويرت �أو حتى قطط
اليوتيوب ،وم��ع مت��دد �ساعات االن�شداد
املخ�ص�صة ا�ص ًال لفكرة مو�صولة� ،ستغدو
فكرة مثل كتابة رواية مهمة ع�سرية.
يقول ِند� «:أكره االنرتنت وعندما �أ�صبح
�أك�بر عمر ًا �س�أجعله ي�شغل حيزا �أق��ل يف
حياتي� ..أن تتوفر هذه الكميات الوفرية
من البيانات وبطريقة جمانية لعدد كبري
من النا�س فهذا ما يخدم يف حتقيق مبد�أ
امل �� �س��اواة بيننا ،ل�ك��ن م��ا ه��و م ��ؤك��د �أن
االنرتنت يتحكم بغرائزنا املدمرة».
�إن حتميل برناجمي ال�سيطرة والتفرغ،
قد ي�ساعدنا ،واحلق �أن ال �شيء يعوّ �ض
تلك القدرات احلقيقية املطوية يف �آليات
تفكرينا واملخ ّزنة يف داخلنا منذ �سنواتنا
املبكرة.
وتختم � �س��وزان غرينفيلد حديثها» :
�إذا كان �صاحب العقل ّ
الو�ضاء واملبدع،
زادي �سميث كمثال؛ بحاجة �إىل مثل هذه
الربامج ؛ فما هو حال من هم يف اخلام�سة
ع�شرة من العمر».

يف م�������ه�������رج�������ان اب�������وظ�������ب�������ي ال�����������س�����اد������س

دوريات

جناح اجلبيلي

االنرتنت طرائق تفكرينا ،اق��ر�أ وتذ ّكر (
)٢٠١٠؛ ي�سجل نيكوال�س ذلك (التبدّل)
بني ذهن هادئ و�شديد الرتكيز و�أحادي
امل�سار يف املا�ضي ،و�آخ��ر �صار يطالب
ب�ب�ي��ان��ات ق���ص�يرة ومفككة م��ع مفاج�آت
�سريعة ومتداخلة ،قد يكون الأ�سرع فيها
هو الأف�ضل«.
» يف ال �ق��رون اخلم�سة امل��ا��ض�ي��ة ،ومنذ
اخ �ت�راع غ��ون �ت�برغ لآل ��ة ال�ط�ب��اع��ة التي
�ساهمت يف ت��دول الكتاب �شعبيا ،كان
ال�ع�ق��ل اخل �ط��ي الأدب � ��ي م��رك��ز ًا للفنون
وال�ع�ل��وم واملجتمع ،مطواعا وم�سخِ را
لها كل ليونته و�سال�سته .هذا العقل كان
م��رك��ز تخييالت ع�صر النه�ضة ،ب��ل هو
عقل الثورة ال�صناعية اللبيب وهو نف�سه
امل��دب��ر للحداثة اخل�ط��رة ال�ت��ي �أ�صبحت
ما�ضيا الآن«.
ح �ي��ات �ن��ا ال �ع �م �ل �ي��ة ت���أ���س��ره��ا �شا�شات
احل��وا� �س �ي��ب ،وت �ظ��ل ره �ي �ن��ة للطبيعة
املت�شظية وامل�ل�ح��ة ل�لان�ترن��ت ،وم��ا زلنا
نتذبذبُ بني حلظة �إطفاء اجلهاز وت�شغيله.
«كيف ال ي�ستبعد النا�س فكرة � ّأن هذا يغيرّ
عقولهم» ،تت�ساءل �سوزان غرينفلد �أ�ستاذة
علم الأدوية بجامعة �أك�سفورد؛ م�ضيف ًة« :
هل من يعمل الآن ي�شبه من كان يعمل قبل
ع�شرين �أو ثالثني �سنة؟! وال يهمني هنا
�أيهما هو الأمهر ،الوا�ضح هو �أن هنالك
تغيّريا ما قد ح��دث ،وه��ذا ما ن�سعى اىل
ت�شخي�صه وتقييمه ،نعلم جيدا �أن �س ّكان
مملكة احل�ي��وان قد تكيفوا مع بيئاتهم،
وم ��ا مي�ي��ز الإن �� �س��ان ه��و �أن ��ه يفعل ذلك
برباعة ،وحينما ت�ضعه يف بيئة خمتلفة،
�ستجده خا�ضعا لو�صاية عوامل الن�شوء،
ف�أنا مث ًال من مواليد احلرب العاملية الثانية
ول�ست من جيل الرقميات ،رغم �أين �أج ُد
�صعوبة يف �إمتام ق�صة الأخبار الكاملة..
لكني �أرى نف�سي مهتمة».
ك �م��دم��ن � �س��اب��ق ،ي �ع��ي وي �ل��ف ج �ي��دا �أن
االن�ترن��ت ي�ق��ود م�ستخدميه �إىل متاهة
�إلهاء مغلقة« ،فهو يقدم معايري الإدمان
ذات �ه��ا ،حمتويات ت�سبب هو�سا ذهنيا،
ويربطنا بها قهريا� ،أرى �أن الآلة من هذا
النوع متثل منوذجا حلالة �إدم��ان ،و�أراه

منطقة محررة

 Storyخالف ًا للت�سمية املعتادة "Short Short
 "Storyوفيه مقال لروبرت �شيربد بعنوان "�إعادة
اكت�شاف رائع للق�صة الق�صرية جد ًا" .يقول الكاتب
يف بداية املقالة� ":إن الق�صة الق�صرية جد ًا لها ت�سميات
عدة تختلف ح�سب طول الق�صة والبلد .ففي الواليات
املتحدة اال�سم ال�شائع لها رمبا" الوم�ضة "Flashويف
�أمريكا الالتينية ت�سمى "مايكرو ." The Micro
ويختتم املقالة بالقول� ":إذا ما كنت جديد ًا على قراءة
الق�ص�ص الق�صرية جد ًا فكن حذر ًا لأنها من الق�صر
بحيث ي�سهل نبذها".
كما احتوى املحور على ن�صو�ص لعدد من كتاب
وكاتبات هذا ال�صنف من الق�صة من خمتلف بلدان
العامل مع مقابالت معهم .فالكاتبة املك�سيكية كارمن
بولوزا التي ن�شرت ق�صة لها بعنوان "الر�ؤية" ردت
عن ال�س�ؤال عما �إن كان ثمة مقتطف يف ذهنها له
عالقة بالق�صة الق�صرية جد ًا ال يف الأدب فقط بل يف
الفن �أو العلم �أو الدين..الخ ف�أجابت " :يف البدء كانت
الكلمة".
وهناك ن�ص للكاتب الأردين ه�شام ب�ستاين (مواليد
عمان  )1977بعنوان" التاريخ ال ي�صنع على هذه
الأريكة" وهو يهديها �إىل ثوار م�صر الذين تركوا
�أرائكهم و�أحرقوا تلفزيوناتهم.
يقول �شرابي ":اعتقد �أن فيزياء الكم لها عالقة بالق�صة
الق�صرية جد ًا .مث ًال يقول العامل هاينزبرغ الذي
�صاغ مبد�أ ال�شك :الذرات نف�سها غري حقيقية� .إنها
ت�شكل عامل ًا من االحتماالت واملمكنات بد ًال من الأ�شياء
واحلقائق" وهذا ينطبق بقوة على الق�صة الق�صرية
جد ًا التي تنهمك يف "عامل املمكنات واالحتماالت".
كما �أن العامل كارل بوبر قال� ":إننا ال نعرف .نحن فقط
نخمّن" .وهذه هي حال الق�صة الق�صرية جد ًا التي
تخلق الف�ضاءات بد ًال من �أن ت�صادرها".
كما �ضم العدد حمور ًا �آخر عن الأدب يف غواينا
اال�ستوائية ومقابلة مع ال�شاعر الت�شيلي روبرتو
برود�سكي ،بالإ�ضافة �إىل ن�صو�ص ق�ص�صية و�شعرية.

تفا�ص��يل كيارو�س��تامي اجلميلة من الياب��ان ..وبوزيد يقدم
ر�ؤيته لل�سينما التون�سية
ابو ظبي /عالء املفرجي

تفا�صيل كثرية و�إيقاع بطيء هما ما يغلف
حكاية الأ�شخا�ص الثالثة �أبطال فيلم املخرج
الإيراين الكبري عبا�س كيارو�ستامي (مثل
عا�شق) ،حكاية ال تقبل املعاجلة �إال على يدي
�صانع ماهر مثل كيارو�ستامي الذي �صار
يقف يف ال�صف الأول من خمرجي ال�سينما
يف العامل  ...بعد (ن�سخة م�صدقة) الذي
�شارك يف الدورة الرابعة ملهرجان �أبوظبي
ال�سينمائي والذي اختار له جغرافية جديدة
خارج بلده و�أبطال ال يتحدثون لغته .ف�إنه
يذهب هذه املرة �إىل �أق�صى ال�شرق �إىل
اليابان لي�سرد لنا تفا�صيل حكايته  ..فتاة
تبيع ج�سدها لتغطية م�صروفات درا�ستها
وع�شيق منفلت ال يتوانى عن ممار�سة
العنف ،وبروفي�سور يقا�سي الوحدة ويبحث
عما ميكن له �أن مينح حياته معنى.
فيلم عن الوحدة وال�ضجر ،هو �أي�ضا عن
�أ�سئلة الوجود التي ال تنتهي ..يثبت يف
مرة �أخرى �أن كيارو�ستامي جاء �إىل ال�سينما
ليرتك �أثرا عظيما .هذا الفيلم عر�ض �أم�س
يف �إطار عرو�ض ال�سينما العاملية.
ويف اليوم ذاته ا�ستمتع جمهور املهرجان
بفيلم املخرج التون�سي املخ�ضرم نوري بو
زيد (ما منوت�ش) يف عر�ضه الدويل الأول،
و�ضمن م�سابقة الأفالم الطويلة ...يختار
بوزيد يف فيلمه هذا حكاية فتاتني جتمعهما
الرغبة يف االنعتاق والتحرر ان�سجاما
مع �أجواء احلرية التي �أ�شاعتها الثورة
اجلزائرية ،ولكن من وهدة م�أزق خمتلف،
فبينما تتعر�ض الأوىل لتع�سف و�ضغط رب

عملها لنزع حجابها ،ف�إن الأخرى تقاوم رغبة
�أهلها وزوجها يف ارتدائه ،وهو مو�ضوع
برع �سيناريو الفيلم فيه ..الفيلم دراما
عائلية على خلفية احلدث ال�سيا�سي الأكرب
يف تون�س العا�صرة واملتمثل بانت�صار
الثورة التون�سية و�إ�سقاط الدكتاتورية ،وما
نتج عنها �أي�ضا من �صراع اجتماعي.
وت�صدرت فعاليات اليوم ال�ساد�س من
مهرجان �أبوظبي ال�سينمائي ندوتان حول
�صناعة الأفالم العربية بالإ�ضافة �إىل عر�ض
فيلمني للن�ساء فقط ،وعر�ض �سبقه حفل
ال�سجادة احلمراء للفيلم الكوري "تن ّكر"
الذي �سجل �أرقام ًا قيا�سية يف �شبابيك
التذاكر.
عقدت الندوة الأوىل التي حتمل بعنوان
"البدايات" يف ق�صر الإمارات ،وهي ندوة
مفتوحة للجميع ،قدّم هذه الندوة مدير
الربامج العربية يف املهرجان انت�شال
التميمي ،و�شارك فيها احلائزان على جائزة
خمرج العام يف ال�شرق الأو�سط املقدمة من
جملة (فارياتي) حممد الدراجي وي�سري
ن�صر الله ،واملخرج الإماراتي نواف اجلناحي

�صاحب "ظل البحر" وبدر بن ح�صري "يوم
جديد يف �صنعاء القدمية" وحممد حفظي
"�أخي ال�شيطان" �إىل املناق�شات حول �صناعة
الأفالم يف املنطقة.
�أما الندوة الثانية التي عقدت يف "ا�ستوديو
ال�سينما العربية  "2013ف�إنها تو ّفر جمموعة
من الن�صائح العملية ل�صانعي الأفالم
ال�صاعدين الذين يفكرون يف �إعداد فيلم
ق�صري مل�سابقة الأفالم الق�صرية التابعة
ال�ستوديو ال�سينما العربية واملتاحة لكافة
مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ال�سجادة احلمراء كانت خم�ص�صة للفيلم
امللحمي الرائع "تن ّكر" للمخرج �شو �شنغ
مني والذي ي�سرد ق�صة ملك م�ستبد ي�ضع
فقري ًا �شبيه ًا له متام ًا على العر�ش لأنه يخ�شى
من عملية اغتيال� .سين�ضم �إىل �شو �شنغ مني
على ال�سجادة احلمراء كل من املنتج ون
دونغ يون وبطل الفيلم املمثل ريو �سونغ
ريونغ.
ت�ضمن برنامج يوم االثنني �أي�ض ًا عر�ض
فيلمني للن�ساء فقط وهما "حجر ال�صرب" يف
متام ال�ساعة  3:45بعد الظهر و"ملا �شفتك"

عند ال�ساعة  6:30م�ساءً .وح�ضر عر�ض فيلم
"حجر ال�صرب" املمثلة غول�شفتي فراهاين
واملخرج عتيق رحيمي يف حني �أن املخرجة
�آن ماري جا�سر �ستح�ضر عر�ض فيلمها "ملا
�شفتك".
وكانت هناك ح�صة درا�سية حول تنفيذ
درجات الألوان وهو عن�صر �أ�سا�سي من �أعمال
ما بعد الإنتاج .وقدّم هذا احل�صة الدرا�سية
�أمين عبد البا�سط وهو م�صحح �ألوان
رئي�سي يف  twofour54للإنتاج ،وتر�أ�س
�أوجني مارتن ،املنتج واملخرج احلائز على
ح�صة
جوائز من الواليات املتحدة الأمريكية ّ
درا�سية رئي�سية عن �سرد الق�ص�ص وتطوير
املفهوم .و�ستكون احل�ص�ص الدرا�سية هذه
متاحة للجميع جمّ ان ًا.
من �أبرز الأفالم التي �سيتم عر�ضها �ضمن
فقرة على ال�شا�شة فيلم "تقاليد" وهو
العر�ض الأول لهذا الفيلم ،الذي �ستح�ضره
خمرجة الفيلم كيت �شورتالند .وهو الفيلم
الفائز بجائزة اجلمهور يف مهرجان لوكارنو
ال�سينمائي والذي نال ا�ستح�سان ًا كبري ًا من
النقاد بعد عر�ضه يف عدد من املهرجانات
الأخرى .يتم عر�ض هذا الفيلم �ضمن م�سابقة
الأفالم الروائية �إىل جانب فيلم "حراقة
بلوز" الذي يُعالج ق�ضية الهجرة الوافدة
غري القانونية من خالل عيني مهاجرين
�شابني اثنني ،و�سيح�ضر هذا العر�ض املخرج
مو�سى حداد واملنتجة �أمينة بدجاوي حداد
والبطالن موين بوعامل وزكريا رم�ضان.
�أما م�سابقة (�آفاق جديدة) فت�شهد عر�ض فيلم
"املغ�ضوب عليهم" للمخرج حم�سن ب�صري
وهو فيلم عن ثالثة �أ�صوليني �إ�سالميني
يختطفون جمموعة عمل ،بناء على �أوامر
قائد روحي� .سيح�ضر ب�صري هذا العر�ض
�إىل جانب بطلني من الفيلم هما عبد نبي
البينيوي و�أمني الناجي.
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حرب الأجنا�س
كي��ف � ّأط��ر ال�ص��راع والتع��اون الرج��ال والن�س��اء من��ذ م��ا قب��ل
التاريخ وحتى الآن
ترجمة عبداخلالق علي
بقلم /بول �سيربايت

ماذا قدمت الر�أ�سمالية للمر�أة؟ لي�س
كثيرا كما نعتقد ،فن�صف ال�شركات
الكبرى في بريطانيا مازالت ت�ضم
هيئات معظمها من الرجال19 ،
مديرا تنفيذيا من بين كل  20هم
من الرجال ،واثنان من المدراء من
بين كل ثالثة .المر�أة تجيد قيادة
الطائرات �إال �أن  %99من الطيارين
هم من الرجال .المر�أة التي تحمل
الم�ؤهالت نف�سها تعمل ل�ست �ساعات
من اجل �أن تك�سب ما يك�سبه الرجل
في خم�س �ساعات ،و مع هذا ف�إنها
تتعر�ض �إلى خطر فقدان الوظيفة.
�ألي�س هذا ظلما؟

من ناحية اخرى ،مل تكن حياة املر�أة جيدة قبل الر�أ�سمالية
واال�شرتاكية معا ...ففي �أحالمنا ميكن للر�أ�سمالية ان ت�ؤدي
�إىل تفاوت هائل يف الرثوة� ،إال �أن فكرة احلقوق املت�ساوية
مبنية يف �صميم مفهوم ال�سوق الر�أ�سمالية املفتوحة .رمبا
لي�س من قبيل ال�صدفة �أن قرن انت�صار الر�أ�سمالية كان قرنا
للمر�أة الع�سكرية �أي�ضا .رمبا تكون الر�أ�سمالية فعال �أف�ضل
�صديق للبنت.
مارك�س واجنلز لديهما نف�س الفكرة تقريبا .مل يكونا حاملني
بال�سوق احلرة ،لكنهما �أحبا منظر الر�أ�سمالية وهي تهدم
حواجز الإج�ح��اف الإق�ط��اع��ي .الر�أ�سماليون ،كما ي�شري
البيان ال�شيوعي ،ال يهتمون بالتمييز �ضد امل��ر�أة :العمال
هم العمال ،و االج��ور هي الأج��ور .اال ان اجنلز �سرعان
ما �أدرك ذل��ك ،ف��اذا كان الهدف من الر�أ�سمالية الغاء عدم
امل�ساواة بني اجلن�سني فقد �أخذت وقتا كافيا� .صار اجنلز
مفتونا بفكرة "ال�شيوعية البدائية" ،ويحب ان يتخيل
القبائل الرحالة القدمية حيث تهتم امل��ر�أة بالأطفال بينما

ي�ستجدي الرجل حبها .يف ع�صر ال�صيد كما يبدو ،كانت
االخت قوية والأمومة هي التي حتكم� .إال �أن اال�ستيطان
ال��زراع��ي وظهور امللكية اخلا�صة و�ضعت ح��دا لكل ذلك:
حيث �أ�صبح الرجل من�شغال بخطر ترك ثمار عمله لأطفال
قد ال يكونون من �صلبه ،و قام ببناء �سجن الزواج االحادي
وحب�س امل��ر�أة يف داخله  .لذلك فان "دحر اجلن�س الناعم
تاريخيا" – كما يدعوه اجنلز – هو كارثة مازالت مل ت�أخذ
بث�أرها بعد ع�شرات الآالف من ال�سنني.
مل ي�أت بول �سيربايت على ذكر مارك�س او اجنلز ،اال انه يف
كتابه اجلديد البارع الغني باملعلومات يلتقط ق�صة املر�أة
والر�أ�سمالية التي تخلت عنها� .سيربايت هو رجل اقت�صادي
من خالل التجارة برغم �أن بع�ض زمالئه يعتربونه �شاذا و
حتى فاجرا .مو�ضوعه اخلا�ص هو ما يدعوه " التاريخ
الطبيعي للحياة االقت�صادية"  ،او كيف تطور اجلن�س
االحادي اىل اقت�صاد احادي ،وان اخلط الذي ي�سري عليه
ه��و �أن اقت�صاد ال�سوق الع�صري لي�س نتيجة طبيعية
للتقدم التاريخي و امنا هو نتيجة غري حمتملة ل�سل�سلة

من احلوادث .انه لي�س واحدا من اولئك اال�صوليني الذين
يرون ال�سوق على انه ماكنة نظيفة جدا تدور ب�شكل مثايل
طاملا هي حممية من التدخل اخلارجي .اال انه اي�ضا لي�س
راديكاليا ال يرى �شيئا يف ال�سوق غري اجل�شع و فو�ضوية
قانون الغاب .ال�سوق كما يراها هي م�ؤ�س�سة رائعة تخطط
الحتياطات وا�سعة ومعقدة من الثقة املتبادلة .يف االقت�صاد،
كما يف الريا�ضة ،حيث تفرت�ض املناف�سة م�سبقا جمموعة
من القواعد املتفق عليها .يف كتاب "�شركة الغرباء" لعام
 2004ي �ق��ول ��س�ي�براي��ت " احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة اغ ��رب مما
نت�صور" .قبل ع�شرة �آالف �سنة كنا نتجول يف الغابات يف
جمموعات عائلية �صغرية "عنيفة  ،متنقلة  ،و مريبة جدا".
اما اليوم فنحن ن�ؤمّن حاجياتنا اليومية من �شبكات هائلة
من القناعة و التعاون ال ميكن لأحد �أن يفهمها او ي�سيطر
عليها .ال�شيء الغريب يف ال�سوق الع�صرية هو لي�س النها
ت�سري بطريق اخل�ط��أ ،و امن��ا لأن�ه��ا ال تعمل اب��دا  .ميكن
معرفة ما يعنيه �سيربايت ،فقبل ثالثة ا�سابيع كانت هناك
قاعة مهجورة على الطريق بالقرب من �شقتي ،يف غ�ضون

�آرنولد �شوارزينيغر يروي ق�صته
ترجمة /املدى
البطل ال�سابق لكمال الأج���س��ام ،ارنولد
��ش��وارزي�ن�ي�غ��ر حت��ول اىل مم�ث��ل ث��م اىل
ال�سيا�سة ،لي�صبح حاكما لوالية فلوريدا،
وهو ما يزال يتمتع بالن�شاط واحليوية.
و�شوارزينيغر ق��د ا��ص��در م ��ؤخ��ر ًا كتاب ًا
يت�ضمن �سرية حياته ،ويبدو ان��ه اختار
ه � � ��ذه امل� ��رح � �ل� ��ة لتلك
املذكرات لأنها الأ�سو�أ
بالن�سبة �إل�ي��ه ،فقد
ت�ع��ر��ض��ت �سمعته
لأق � ��اوي � ��ل كثرية
ح� ّ�ط��ت م��ن �ش�أنه
وذلك بعد اكت�شاف
عالقة �سابقة له مع
م� ��دب� ��رة منزله
وال� � � �ت � � ��ي

�أجن�ب��ت ول ��د ًا منه بعد ذل��ك ،وك��ان��ت تلك
امل��ر�أة توا�صل عملها يف املنزل ،ويتكفل
�شوارزينيغر نفقات ال�صبي الذي �أ�صبح
الآن يف الـ 14من عمره.
وتلك الف�ضيحة امل��دوي��ة ،جعلت �آرنولد
ينهي الفرتة الثانية له كحاكم لكاليفورنيا،
كما انه خ�سر زوجته ماريا �شرايفر (من
عائلة كيندي) التي مل تعلم باملو�ضوع �إال
م�ؤخر ًا.
ويبدو �أن االن�صراف �إىل كتابة الذكريات
كان �أف�ضل ما ي�شغل به �آرنولد حياته يف
تلك الأيام املظلمة ،وقد �أطلق على الكتاب
ا�سم( ،التقرير ال�شامل :ق�صة حياتي..
احلقيقة التي ال ميكن ت�صديقها) ..وقد
كتبها بالتعاون مع بيرت بيرتي.
وعلى الرغم من عنوان امل��ذك��رات ،فانها
ال تت�ضمن كما �أ ّدع��ى �آرن��ول��د بـ"التقرير
ال�شامل" ،م��ع �أن�ه��ا ت�ق��ول الكثري
عن املرحلة التي �أم�ضاها يف
احلياة والفريدة من نوعها.
انها مذكرات من يفح�ص
نف�سه وي�ستنطقها .وعلى
الرغم من امل�ساوئ التي
الت�صقت با�سمه ،منها
عالقاته مع الن�ساء،
ي�صور نف�سه
فانه
ّ
رج �ل � ًا ع ��ام�ل ً�ا،
�أم� �ي� �ن� � ًا ،قد

ا ر تكب
بع�ض الأخطاء
الب�سيطة ،وال يجهد
نف�سها يف احلديث عنها،
م ��ؤك��د ًا ان (ال���س� ّري��ة) قد
ت �ك��ون م�ط�ل��وب��ة للنا�س
ع � ��ام � ��ة ،ول� �ك� �ن ��ه رج ��ل
م � �ع� ��روف و�شخ�صية
�سيا�سية قائدة والأ�سرار

ايام حولها جمموعة من البنائني اىل جمال لبيع املفرد و
�سرعان ما امتلأت باملالب�س و االحذية باحجام و ا�شكال ال
تعد و ال حت�صى و با�سعار زهيدة ا�شرتيت منها جهاز راديو
ب�سماعات للأذن مل يكلفني اكرث من �سعر قدح من البرية .ملاذا
يخفق نظام يوفر احلاجيات با�سعار رخي�صة عندما يتعلق
االمر بامل�ساواة بني اجلن�سني؟ التف�سري الب�سيط القائل ان -
املر�أة اقل كفاءة من الرجل – ال يخ�ضع للفح�ص و االختبار
 .ي�ستنتج �سيربايت ،بعد م�سح نتائج االختبارات النف�سية،
ب��ان ال �ف��روق ب�ين ال��رج��ل و امل���ر�أة �صغرية ج��دا ال ميكن
اح�صا�ؤها بخ�صو�ص التفاوت يف امكاناتهما االقت�صادية
 .لغر�ض املقارنة ،فانه يت�أمل النتائج االقت�صادية لطول
القامة .فاال�شخا�ص الطوال يك�سبون اكرث من الق�صار مثلما
يك�سب الرجل اكرث من املر�أة .لكن هناك على ما يبدو �صلة
حقيقية بني الطول و املوهبة امل�ستغلة ،وان العمال ذوي
االطوال املختلفة �سيواجهون نف�س الإمكانات االقت�صادية
اذا ما كانوا مت�ساوين يف �إمكانات �أخرى .اجلن�س يختلف
–لكن ملاذا؟ اذا توافقت املمار�سة الر�أ�سمالية مع النظرية

الر�أ�سمالية ،فعندها يقبل �أ�صحاب العمل الن�ساء بدل
الرجال حتى تت�سبب ندرة العمال برفع �أجورهن .كيف
يكون ال�سوق بهذا الغباء؟
كما فعل اجنلز ،ف��ان �سيربايت يبحث عن تف�سري ملا قبل
ال�ت��اري��خ لكن مبقاب�ض دارون �ي��ة � .أج��دادن��ا م��ن الع�صر
احلجري ما كانوا لي�صبحوا �أجدادا لو انهم مل ينجحوا يف
التفكري يف بع�ض امل�شاكل ال�صعبة يف التعاون االجتماعي،
وملا كانوا �سعداء بالعثور على �شريك و�إجناب طفل ،وكان
عليهم �ضمان تغذيته ورعايته خالل طفولته لكي يتمكن
بدوره من التكاثر مرة اخرى  .لكن امل�شاكل التي واجهت
�آباءنا الطموحني مل تكن نف�س م�شاكل امهاتنا الطموحات .
فاملر�أة لن جتد �صعوبة يف العثور على من يجعلها حتمل،
بينما يخاطر كل رجل يف ان يكون هدفا وراثيا .لذا فالرجال
بحاجة اىل "االعالن" – عليهم ان ي�ؤثروا يف الن�ساء من
خ�لال قدرتهم على احلماية و ت��وف�ير � �ض��رورات احلياة
 .الن�ساء ّ
يعلن اي�ضا لتطمني الرجال بالتزامهن برعاية
الطفل .باخت�صار فان جائزة الأبوة ذهبت اىل الذين لديهم
اف�ضل ال�ق��درات .ادمغة القرن احل��ادي والع�شرين مبنية
ح�سب احلام�ض النووي ال��ذي ينحدر من رج��ال الع�صر
احلجري.نحن مثقلون بالعواطف الذكرية و االنثوية
التي ت�ع��ود ،كما يقول �سيربايت ،اىل اي��ام ك��ان اجلن�س
"لي�س م�س�ألة ا�سلوب حياة وامنا حياة و موت"� .سيربايت
لي�س مهوو�سا ع�صابيا :عواطفنا القدمية التي عفا عليها
ال��زم��ن هي حقائق بحاجة اىل ان نعي�ش معها و لي�ست
قوانني علينا اطاعتها .نحن ل�سنا مدفوعني �آليا بالغرائز
اال�سا�سية ،و لكن ت�ستغفلنا �آالت الدعاية القدمية املت�أ�صلة
يف ر�ؤو�سنا  .عندما يحاول الرجال ت�ضخيم قدراتهم على
التحمل او عندما تعر�ض الن�ساء الت�ضحية بالنف�س ،فانهم
ي�سقطون يف "فخ االنذار" الذي ميكن لهم تفاديه لو ارادوا
ذل��ك  .كما ان امل�ستخدمني الذين لديهم قليل من اخليال
يجب عدم خداعهم،حيث ميكنهم تدريب �أنف�سهم لريوا �أن
بطل العمل الذي ي�شغل نف�سه ب�ساعات عمل طويلة هو يف
احلقيقة ي�شارك يف �شكل من �أ�شكال اال�ستعرا�ض ال�ضائع
 ،وعلى امل��ر�أة �أن ال تهمل عملها ب�سبب التزامها برعاية
الطفل .قد يجد �أ�صحاب العمل ان الذكور �أكرث �إنتاجا �إذا
ما اخذوا ا�سرتاحات بقدر ما ت�أخذ الن�ساء� .أ�صحاب العمل
الذين يهبطون اىل فخ االنذار ال يظلمون الن�ساء فقط و امنا
ي�ضيعون فر�صة جتارية اي�ضا .كل ما نحتاج القيام به ،اذا
ما كنا قلقني ب�ش�أن عدم امل�ساواة بني اجلن�سني ،هو �إعطاء
الر�أ�سمالية فر�صة .املت�شائمون من كبار ال�سن لن يقتنعوا
بالطبع .ع��ن طريق القفز مبا�شرة م��ن الع�صر احلجري
اىل القرن احلادي و الع�شرين ،فان �سيربايت قد جنح يف
تفح�ص و اختبار عدة م�صادر عن ا�ستمرار عدم امل�ساواة .
و مثل الكثري من االقت�صاديني ،فانه يقع يف خطر الت�صور
ب��ان احلياة تنتهي عندما نتوقف عن العمل� ،إال �أن ثقته
خادعة ولي�ست �أكرث من ب�صي�ص نور يف عامل قدمي قامت.

عن الغارديان

�صدور جمموعة جديدة من �أعماله

ال�ت��ي حتيط ب��ه حت� ّ
�ط م��ن �سمعته ،ويف
ال��وق��ت نف�سه ،ال ميكن اعتبار� ،آرنولد،
منوذج ًا لل�شخ�صية ال�سيا�سية �أو النا�شطة،
فلماذا �إذن قد خ�ص�ص الف�صل الأخري يف
مذكراته لـ(قواعد �آرنولد للنجاح).
ل �ق��د جن��ح �آرن���ول���د ف��ع�ل ً�ا ،وه� ��ذا ام���ر ال
ميكن انكاره :ممث ًال و�سيا�سي ًا ،من كافة
ال �ن��واح��ي ،و��ش��وارزي�ن�ي�غ��ر م��ن مواليد
النم�سا ،يف املرحلة التي مت تدمريها يف
خالل احل��رب العاملية الثانية ،وق��رر ترك
ب�ل�اده م�ب�ك��ر ًا وم�غ��ادرت�ه��ا اىل الواليات
االمريكية املتحدة ،وريا�ضة كمال الأج�سام
فتحت �أم��ام��ه �أب ��واب حياة ال ح��دود لها،
ومع ا�ستثناء زواجه واي�ض ًا من�صب حاكم
كاليفورنيا ،بدا �أن كل ما يلم�سه ين�صاع
ل��ه ،م�سابقات ك�م��ال الأج �� �س��ام ،االدوار
ال�سينمائية� ،صفقات ع�ق��اري��ة و�أخ�ي� ً
را
ال�ت��أث�ير ال�سيا�سي ،وي �ب��دو وا��ض�ح� ًا ان
الأعوام التي ام�ضاها �آرنولد ،يف تكوين
نف�سيته وجعلها تر�ضخ لإرادته ،هي الأكرث
�أهمية يف ت�شكيل �شخ�صيته ويخ�ص�ص
�آرنولد � 200صفحة من مذكراته للأعوام
التي �أم�ضاها يف ريا�ضة كمال الأج�سام،
�أي �أكرث من تلك التي كر�سها لتجربته يف
ال�سينما �أو ال�سيا�سة.
وهو يتحدث مبرارة عن خ�سارته الأوىل
للقب (بطل �أوملبيا) .يقول �إن مقدرته على
احل�ف��اظ على كمال ج�سمه� ،أمر
ه��ام بالن�سبة ل��ه ،وه��و يعتربها
م �� �ص��در ق��وت��ه ،وت �ل��ك الثقة
بالنف�س تبقى م�صدر قوته.
وي � �ق� ��دم ك� �ت ��اب (ال��ت��ق��ري��ر
ال���ش��ام��ل) ن��واف��ذ على عوامل
جديدة من خلفيات احلياة يف هوليوود-
و�صناعة الأف�لام ،وكيفية مت�ضية االعياد
مع عائلة كنيدي ،واحل��دي��ث عن زوجته
اجلميلة الذكية ،التي كانت �أف�ضل منه
بكثري ..وب�شكل ع��ام ف��ان امل��ذك��رات تبدو
�أداة دف��اع �آرن��ول��د ،كرجل حقق �أهدافه،
مهما كان الثمن مكلف ًا.
عن الغارديان

جورج هوريل� :أ�ستاذ ال�صورة ال�ساكنة يف زمن
ال�سحر والفتنة
ترجمة :ابت�سام عبد اهلل
يف الـ  ،16كان جورج هوريل حائر ًا يف �أن
ي�صبح ر�سام ًا �أم ق�سي�س ًا ،ويف وا�شنطن
حيث م�سكنه قدم للعملني �آم� ً
لا ان ي�ستقر
يف النهاية على �شيء معني ،ولكنه ا�ستلم
املوافقة على الطرفني.
وجورج هوريل ،انف�صل عن زوجته وهو
يف الـ 40من عمره ،وانتقل اىل هوليوود،
ليقدم للعامل �أجمل ال�صور الفوتوغرافية،
و�أ�ضفى على الفنانني �سحره ورقته ويف
ذلك الفن يعترب ال�شيء الذي يحافظ على
�سحره دائم ًا.
وم��ع ذل ��ك ،فحتى �إىل وق��ت ق��ري��ب ،كان
احلكم ال�صور الفوتوغرافية التي التقطها
م��ن خ�لال مو�ضوعاتها ولي�س اللم�سات
الفنية التي ت�ضمها ،بل ان توقيعه على
ال�صورة ،بد�أ يفقد لونه م�ؤخر ًا ،حتى �أخذ
كوبال بجمعها وت�صنيفها يف ال�سبعينات
ث ��م ح �ف �ظ �ه��ا� ،إن �أ���س��ع��ار ه� ��ذه ال�صور
الفوتوغرافية (والتي تعد باملئات) غالية
جد ًا ،ونادر ًا ما تظهر يف اال�سواق ،ولكن
ما �أن تظهر بع�ضها ،حتى يطالب بالآالف
منها تلبية لرغبة اجلمهور.
ما الذي يجعل �صورة هوريل �ساحرة اىل
هذا احلد؟
وق��ال هو ذات ي��وم متحدث ًا عن �أ�سلوبه:
"�أبرز م��ا مييزين ه��و ا�ستخدم الظالل
ب��د ًال م��ن �إن ��ارة ال��وج��ه كلي ًا وخا�صة عند
الوجنتني والفم وك��ان ا�ستاذ ًا يف و�ضع
ال�ل�م���س��ات االخ �ي��رة ل �ل �� �ص��ورة ،مف�ض ًال
ت�صوير ال�شخ�صيات ب��دون مكياج ،كي
ي �ق��وم ه��و ب�ع��دئ��ذ ب�ع�م��ل ال �ظ�لال ل�ه��ا يف
ال�صور ال�سالبة.
لقد جاء هذا العبقري �إىل هوليوود ،يف
زمن الفتنة وال�سحر ،وقد مت تعيينه يف

�شركة مرتو غولدين ماير ،بعد �أ�شهر من
بدء مرحلة الك�ساد االقت�صادي يف �أمريكا،
وم��ع ان ال�ن��ا���س ك��ان��ت تقف يف �صفوف
ط��وي�ل��ة م��ن اج ��ل احل �� �ص��ول ع�ل��ى رغيف
اخلبز ،ف�أنهم ظلوا يحتفظون بنقود كافية
للذهاب اىل ال�سينما ور�ؤية �سحر املمثالت
واملمثلني.

وك��ان ه��وري��ل ق��دم اىل كاليفورنيا بدء ًا
بر�سم �أماكنها الطبيعية ،لكنه حتول اىل
الت�صوير الفوتوغرايف من اجل احل�صول
على امل��ال ،وقد ر�أى رام��ون نافارو ،بطل
االف�لام ال�صامتة ،اح��دى �صوره ،واتفق
لت�صويره ،ث��م ج��اءت نورما�شرير اليه،
ال ترتدي غري ثوب طويل ذهبي� ،أطرافه
من ال�غ��راء و�سرعان ما ب��د�أ ي�صور كافة
النجوم من غريتا غاربو اىل كالرك غيبل،
بيتي ديفيز ،همغري ب��وغ��ارت و�إي ��رول
ف�ل�ين ،وك��ان��ت ذروة م�سريته يف �أوائ ��ل
االرب�ع�ي�ن�ي��ات ،عندما ا خ�ت��ار لفريونيكا
ليك تلك الت�سريحة ال�ت��ي ا�شتهرت بها،
و�أي �� �ض � ًا عندما � �ص� ّ�ور ج�ين را� �س��ل ،على
كومة من الق�ش وق��د ا�شتهرت النجمتني
بتلك ال�صور ،التي حتولت اىل مل�صقات
كبرية احلجم ا�شرتاها اجلنود يف احلرب
العاملية الثانية.
وعندما عاد هوريل من اخلدمة الع�سكرية
وجد ان الت�صوير الفوتوغرايف ،مل يعد
مرغوب ًا يف عامل ال�سينما.
وعندما �أع�ي��د اكت�شافه يف ال�سبعينيات
وت �� �س �ل �ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أع� �م ��ال ��ه ،كان
�أ�� �ص ��دق ��ا�ؤه ال �ق��دام��ى ب �ع �ي��دون :رام ��ون
ن��وف��اروف قد قتل ،توفيت ميزونيكاليك
ن��ورم��ا��ش�يرد وغ��ري�ن��ا غ��ارب��و ،بعيد كان
عن الأ��ض��واء ،كانت الوحيدة الباقية من
�أ�صدقائه ،جون كرافورد ،والتي توفيت
بعدئذٍ يف عام .1977
وانتع�ش خط هوريل يف الثمانينات مع
ع ��ودة ال�سحر والفتنة والإغ � ��راء ،ومن
اللواتي �صورهن� ،ستازون �ستون ،ومل
تكن �شهرية �آنذاك وقالت عنه ،لقد �صورين
�أكرث من �ألف م�صور ،والتقطوا يل مئات
ال���ص��ور ،ول�ك��ن ج��ورج وح ��ده ،ا�ستطاع
ب���أرب��ع � �ص��ور� ،أن ي�ق��دم�ن��ي ب�شكل جيد
ومنا�سب.
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قتلت زوجها ب�سبب التلفزيون
من املعروف �أن جرائم ال�شغف هي الأكرث �شيوع ًا يف العالقات والزواج،
غري �أن امر�أة رو�سية �أقدمت على طعن زوجها و�ضربه بف�أ�س ،لي�س من
ب ��اب غريتها عليه ،ب ��ل ب�سبب اختالفهما حول القن ��اة التلفزيونية التي
يري ��دان م�شاهدته ��ا .ونقلت وكال ��ة الأنباء الرو�سي ��ة "نوفو�ستي" ،عن
جلن ��ة التحقي ��ق يف مدينة توال الرو�سية ،قوله ��ا �إن "الزوجني ت�شاجرا
لأن كل واحد منهما يريد م�شاهدة برنامج تلفزيوين خمتلف" .و�أ�شارت
اللجن ��ة �إىل �أن "خالفهما دفع امل ��ر�أة �إىل مهاجمة زوجها وطعنه ب�سكني
و�ضربه بف�أ�س ،فتويف الرجل مت�أثر ًا ب�إ�صاباته" .و�أ�شارت �إىل �أن املر�أة،
يف ح ��ال متت �إدانتها ،تواج ��ه حكم ًا بال�سجن ملدة  15عام� � ًا .ويذكر �أن
دواف ��ع اجلرمية تتعدد ،غري �أن جرائ ��م ال�شغف والغرية الزوجية تبقى
الدافع الأغلب الرتكاب اجلرائم بالعالقات والزواج.

يو بي �أي

�أوباما يتدخل لوقف
'القتال' بني ماريا كريي
ونيكي ميناج

تدخ ��ل الرئي� ��س الأمريك ��ي ب ��اراك
�أوبام ��ا وطل ��ب م ��ن النجمت�ي�ن
الأمريكيت�ي�ن ماري ��ا ك�ي�ري ونيكي
ميناج التوقف عن "القتال" ،بالرغم
م ��ن اعرتاف ��ه ب�أن ��ه يف�ض ��ل الأوىل
الت ��ي و�صفه ��ا بال�سي ��دة الرائع ��ة.
و�أف ��اد موقع "ت ��ي �أم زد" الأمريكي
انه بعد ت�صاع ��د اخلالف بني كريي
ومين ��اج ،قرر �أوبام ��ا �أن يرتك لهما
ر�سال ��ة ك ��ي ت�ت�ركا لل�س�ل�ام مكان� � ًا
بينهما .وقال �أوبام ��ا "�أعتقد انهما
قادرت ��ان على ح ��ل الأم ��ور بينهما،
� ..أن ��ا واث ��ق م ��ن ذل ��ك" .و�أ�ض ��اف
"�أعتق ��د �أنهم ��ا مغنيت ��ان رائعت ��ان
وم ��ن امل�ؤكد �أنهم ��ا �ستم�ضيان قدم ًا

�أك��ب��ر م��ع�� ّم��ر يف ال���ع���امل ي��اب��اين
عمره  115عام ًا
فاز ياباين يف ال� �ـ 115من العمر باعرتاف مو�سوعة
"غيني�س" للأرقام القيا�سية ب�أنه �أكرب رجل معمر يف
العامل .و�أفادت هيئ ��ة الإذاعة والتلفزي ��ون اليابانية
"� "NHKأن ج�ي�رو �إمي ��ون كيم ��ورا م ��ن مقاطعة
كيوت ��و يف غرب اليابان ج ��دد رقم ��ه القيا�سي ك�أكرب
رج ��ل معمر يف الع ��امل .و�أ�ش ��ارت �إىل �أن �أحد معدي
املو�سوع ��ة زار الرج ��ل يف منزل ��ه وقدم �إلي ��ه �شهادة
ت�ؤك ��د ان ��ه حام ��ل اللق ��ب العامل ��ي .وت�سل ��م كيم ��ورا
ال�شهادة بف ��رح �شديد .ي�ش ��ار �إىل �أن كيمورا مي�ضي

حقق ��ت القف ��زة التاريخي ��ة للمغام ��ر النم�س ��اوي
فيليك� ��س باوجمارترن التي ق ��ام بها الأحد من حدود
الغالف اجل ��وي باجت ��اه الأر�ض رقم ��ا قيا�سيا �آخر
يف بواب ��ة مقاطع الفيديو عل ��ى الإنرتنت 'يوتيوب'.
و�أعلن ��ت �شرك ��ة 'ك ��وكل' � ،أك�ب�ر حم ��رك بح ��ث على
الإنرتن ��ت وامل�شغل ملوق ��ع 'يوتي ��وب' �أول من �أم�س
االثنني يف بي ��ان على الإنرتن ��ت �أن �أكرث من ثمانية
مالي�ي�ن �شخ� ��ص �شاهدوا حلظ ��ة قف ��ز باوجمارترن
من عل ��ى ارتف ��اع  39كيلومرتا فوق �سط ��ح الأر�ض
حت ��ى و�صوله �إىل الأر�ض عل ��ى الهواء مبا�شرة عرب
الإنرتنت .ويحطم هذا الفيديو الرقم القيا�سي الذي
حققه البث احلي لوقائع تن�صيب الرئي�س الأمريكي
ب ��اراك �أوبام ��ا يف كانون الث ��اين املا�ضي عرب �شبكة
'�أكام ��اي' الإلكرتوني ��ة  ،وال ��ذي بلغ ع ��دد م�شاهديه
�أك�ث�ر م ��ن �سبع ��ة مالي�ي�ن �شخ� ��ص .كما كان ��ت قفزة
باوجمارترن املو�ضوع املهيمن على �شبكة التوا�صل
االجتماع ��ي 'توي�ت�ر' على مدار �ساع ��ات .عالوة على
ذل ��ك � ،أن�ش�أت ح�ساب ��ات مزورة عل ��ى 'تويرت' حتمل
ا�سم باوجمارترن وو�صل عدد م�شرتكيها خالل فرتة
ق�ص�ي�رة �إىل الآالف.وعل ��ى �صفح ��ة الر�سمي ��ة ملهمة
القف ��ز على موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي 'في�سبوك '
ح�صدت �ص ��ورة هب ��وط باوجمارترن عل ��ى الأر�ض
�أكرث م ��ن � 470ألف �ضغط ��ة '�إعجاب' .وق ��ال املغامر

الثور

الجوزاء

\"القم ��ر\" اجلدي ��د يف ب ��رج
املي ��زان يط ّي ��ب خاط ��رك قلي ًال،
فتواجه االمور بهدوء وت�ستعيد
�سيطرت ��ك عليه ��ا ي ��وم مالئ ��م
لت�أكي ��د العواط ��ف وتو�ضي ��ح
بع� ��ض النق ��اط الغام�ض ��ة التي
كان ��ت �أو ال ت ��زال ت�شغ ��ل ب ��ال
حبيبك وبالك �أي�ض ًا

\"القم ��ر\" اجلدي ��د يف املي ��زان
فيتي ��ح �أمام ��ك فر�ص ��ة جدي ��دة
تتبل ��ور .جت ّن ��ب �أي فو�ضى وبلبلة
يف حميط ��ك .خ ّفف م ��ن االنتقادات
ق ��در الإم ��كان وال تع�ب�ر ع ��ن ر�أيك
�أم ��ام �أحد ،ف ��كل ما تقول ��ه يتناوله
الآخرون بطريق ��ة �سيئةُ .كن هادئ ًا
جد ًا ،فالهدوء هو املطلوب

\"القمر\" اجل ��دي ��د يف بيتك
اخل��ام ����س ي�ف�ت��ح �أم ��ام ��ك �أب ��واب� � ًا
مل�شروع خ ّالق .ت�ستفيد من فر�صة
�أو تبد�أ جديد ًا �أو ت�ستمتع ب�أوقات
ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م��ع ب�ع����ض الأح�� ّب��اء
والأ� �ص��دق��اء جت��د نف�سك مذه ً
وال
ل�سماعك خ�ب ً�را �ش ّي ًقا .يف مطلق
الأحوال � َ
أنت تتم ّتع بر�ؤية �صائبة
للأمور

الميزان

االسد

 23متوز � 22 -آب

ح ��ذار �أجواء هذا الي ��وم ،فقد تنذر
باخلط ��ر والرتاج ��ع النف�س ��ي.
\"القم ��ر\" اجلدي ��د يف ب ��رج
املي ��زان ،يجعل ��ك تهت ��م ببع� ��ض
امل�ؤ�س�س ��ات العاملي ��ة تتعل ��م جديد ًا
 ،لك � ّ�ن الو�ض ��ع يتطل ��ب الكثري من
العناية والتوجيه .ال تكابر وحاول
�أن تطل ��ب الن�صيح ��ة ال تتورط يف
ق�ضية �شائكة
العقرب

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

تب ��دو م�ص� � ّر ًا على �إمتام عم ��ل وتعاند
وتواج ��ه وتع ��رف فع�ل ً�ا م ��ا تري ��د.
تتحم� ��س لتق ��دمي خدماتك .ق ��د ت�سمع
جواب ًا �سا ّر ًا �أو تتلقى خرب ًا ترتقبه منذ
مدة .ح ��ان الوقت لتحدي ��د اخليارات
وح�س ��م الأم ��ور رمب ��ا ي�ت�رك الأوالد
املنزل �أو يع ��ودون �إليه بعد غياب� ،أو
ت�شهد احلياة العائلية انف�صا ًال ما.

القوس

 23ايلول  23-ت�شرين االول

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

حاول �أن ت�ستفي ��د من الو�ضع قدر
امل�ستط ��اع لتحقي ��ق مكا�س ��ب طال
انتظاره ��ا .ابتع ��د ع ��ن ال�شك ��وك
والأوه ��ام جتاه ال�شري ��ك ،ل ّأن �أي
خط ��وة ناق�ص ��ة يف ه ��ذا الإط ��ار
�ست� ��ؤدي �إىل م ��ا ال حتم ��د عقب ��اه
.ح ��اول ا�ستغ�ل�ال ح�ض ��ورك
و�شخ�صيتك القيادية يف الإ�شراف
على فرق ريا�ضية.

\"القم ��ر\" اجلدي ��د يف ب ��رج
املي ��زان يرتكك بارد ًا �إزاء بع�ض
الفر�ص اجلديدة .خفف من حدة
طباعك وال تتوا�صل مع املا�ضي
�أو م ��ع ق�ص ��ة ق ��دمي .ح ��ذار من
الف�ش ��ل يف بع� ��ض امل�ساع ��ي .ال
تته ��اون يف بع� ��ض الأمور التي
قد ت�شكل خطر ًا على �صحتك يف
امل�ستقبل.

\"القم ��ر\" اجلدي ��د يف ب ��رج
امليزان يق ّربك م ��ن بع�ض الأ�صدقاء
ويجعلك تتعرف �إىل �أو�ساط مفيدة
ل ��ك وعذب ��ة .ال مت ��زج ب�ي�ن العم ��ل
والعواط ��ف وال تقم ب ��دور ال مي ّثل
حقيقت ��ك .كل ت�ص� � ّرف تبدي ��ه يبدو
مراقب� � ًا ومالحق ًا .خفف تنقالتك يف
ال�سي ��ارة وا�ستعم ��ال امل�صعد ،وقم
ببع�ض احلركات املفيدة لل�صحة.

الجدي

 22كانون19– 1كانون2

تعاك�سك الظروف وقد تتعر�ض لإهانة
�أو ت�سم ��ع مالحظ ��ة تث�ي�ر ا�ستي ��اءك.
ح ��ذار �سوء التفاه ��م الذي ق ��د ي�ؤدي
�إىل فو�ضى يف خطط ��ك االجتماعية.
تكرث الأعم ��ال فتنهمك ب�ش�ؤون كثرية
وتبحث يف ق�ضاي ��ا مالية ملحّ ة .حب
جديد وحماوالت لتعزيز العالقة ،لكن
ثم ��ة مطبّات يجب جتاوزها للو�صول
�إىل الغايات املن�شودة .ت

يو بي اي

النم�س ��اوي فليك� ��س باوجمارت�ن�ر �إن ��ه مل ي ��درك
خ�ل�ال قفزته احلرة من فوق ح ��دود الغالف اجلوي
باجت ��اه الق�شرة الأر�ضية التي حققه ��ا ما �إذا كان قد
حق ��ق ك�س ��را حمتم�ل�ا حلاج ��ز ال�ص ��وت �أم ال.وبعد
هبوط ��ه الآم ��ن ف ��وق �صح ��راء والي ��ة نيومك�سيكو
الأمريكي ��ة ق ��ال باوجمارت�ن�ر ( 43عام ��ا) ':ال �أعرف
عل ��ى الإطالق ما �إذا كنت حلقت ب�سرعة تفوق �سرعة
ال�ص ��وت و�إذا كان ح ��دث ذل ��ك فل�س ��ت �أدري يف �أي
حلظ� �ة' .وعن قفزت ��ه التاريخية ق ��ال النم�ساوي �إنه
مل ي�شعر مبواجهة موج ��ة �صادمة و�إال لكان تفكريه
ق ��د ان�شغ ��ل بالعدي ��د م ��ن الأ�شي ��اء الأخ ��رى و�أبدى
�شع ��وره باالرتياح قائال':نزل ع ��ن كاهلي حمل يبلغ
وزن ��ه  20طنا' م�شريا �إىل �أنه طاملا ا�ستعد على مدار
�سنوات لهذه القفزة التي تكرر ت�أجيلها مرارا .وقال
باوجمارت�ن�ر �إنه عندما جل� ��س داخل الكب�سولة
الت ��ي حملت ��ه �إىل حدود الغ�ل�اف اجلوي كادت
حماولته �أن تتعر� ��ض للإلغاء ب�سبب م�شاكل يف
نظ ��ام واقي ��ات احل ��رارة لكن ��ه كانت لدي ��ه الرغبة
يف القف ��ز 'وه ��ذا كان الق ��رار ال�صائب'.وو�ص ��ف
قفزت ��ه الفريدة م ��ن نوعها ب�أنها كان ��ت '�أق�سى ب�شكل
ملح ��وظ مم ��ا كان مفرت�ضا فقد تخيل ��ت لوهلة �أنني
�أفق ��د وعي� �ي'.كان باوجمارترن حقق اجن ��از ًا فريد ًا
من نوعه حيث ا�ستطاع الهبوط بنجاح على الأر�ض
بع ��د قف ��زه م ��ن ارتف ��اع قيا�سي م ��ن ح ��دود الغالف

اجل ��وي با�ستخ ��دام مظل ��ة .وكان باوجمارت�ن�ر
ق ��د جل� ��س يف كب�سول ��ة �أ�سف ��ل منطاد �ضخ ��م يعمل
بالهيلي ��وم �أو�صل ��ه من مدينة رو�سوي ��ل بوالية نيو
مك�سيك ��و الأمريكية �إىل ح ��دود الغالف اجلوي على
ارتف ��اع ي�ص ��ل �إىل  39كيلومرتا م ��ن كوكب الأر�ض
حيث قفز باجتاه الأر�ض يف رحلة ا�ستغرقت خم�س
دقائ ��ق ون�ص ��ف الدقيقة ب�سرعة و�صل ��ت �إىل 1100
كيلومرت يف ال�ساعة .وم ��ن املنتظر �أن يت�ضح خالل
الأيام القليلة املقبلة ما �إذا كان باوجمارترن ا�ستطاع
فعال ك�سر حاجز ال�صوت وذلك بعد حتليل دقيق لكل
القيا�س ��ات .ويف حال ت�أكيد بلوغ املغامر النم�ساوي
�سرعة ال�صوت � ،سيكون باوجمارترن قد حقق ثالثة
�أرق ��ام قيا�سي ��ة يف وقت واح ��د حيث �إن ��ه متكن من
خالل رحلت ��ه من حتقيق �أعلى ارتف ��اع ي�صل �إليه
نقطة للقفز
بال ��ون م�أه ��ول و�أعلى
مبظلة.

يو بي �أي

� 21آذار  19 -ني�سان

\"القمر\" اجل��دي��د يف برج
امل� �ي ��زان ف �ق��د ي� �ط ��ر�أ م ��ا يثري
ا�شمئزازك �أو غ�ضبك يف املجال
امل �ه �ن��ي .رمب ��ا ت�ع��ر���ض منزلك
للبيع �أو ي�أتيك �شار يغريك بثمن
عال .وقد تدفعك االنفعاالت �إىل
ٍ
ال �ق �ب��ول �أو ال��رف ����ض يتحدث
\"القمر\" عن �صدمة عاطفية
فتح�س ْب للأمر
حمتملة
ّ

� ..شرييد؟

ول ��ن تعودا �إىل الوراء" .و�سئل عن
املغنية املف�ضلة بالن�سبة �إليه ف�أجاب
"ماري ��ا ..حظي ��ت بفر�ص ��ة التعرف
عليه ��ا وعل ��ى (زوجها) ني ��ك كانون
وه ��ي �سيدة رائعة" .ي�ش ��ار �إىل �أن
املغنيت�ي�ن هم ��ا حكم ��ان يف برنامج
املواه ��ب "�أم�ي�ركان �أي ��دول" وق ��د
تو�صلت ��ا �إىل هدن ��ة الآن بعد �شجار
ق ��وي بينهما حول �أح ��د املتناف�سني
يف الربنام ��ج �إذ ب ��د�أت ميناج ب�شتم
كريي وتهديدها لأنها جعلتها ت�شعر
ب�أنه ��ا غ�ي�ر م�ؤهل ��ة خ�ل�ال جت ��ارب
الأداء للم�سابقة.

 20ني�سان� 20 -أيار

السرطان

 ها�شم العقابي

غالبي ��ة وقته طريح الفرا�ش بالرغ ��م من انه ال يعاين
�أية م�شاكل �صحية خطرية .يذكر �أن �أكرب رجل معمر
يف الع ��امل عل ��ى الإط�ل�اق كان حت ��ى الآن الدمناركي
كري�ستي ��ان مورتن�سن وكان عم ��ره � 115سنة و252
يوم� � ًا قبل وفات ��ه بالع ��ام  .1998وميك ��ن �أن يحطم
كيم ��ورا ه ��ذا الرق ��م �إذا عا� ��ش حت ��ى كان ��ون الأول
.2012

د ب �أ

 21ايار  21 -حزيران

 22حزيران  22 -متوز

سالما ياعراق

قفزة املغامر النم�ساوي حتقق رقم ًا قيا�سي ًا على يوتيوب

حظك هذا اليوم
الحمل

19

الدلو

الحوت

 20كانون� 18 - 2شباط

� 19شباط � 20 -آذار

علي ��ك �أن تق ��دم �إىل مناف�سي ��ك
م�شروع� � ًا متكام�ل ً�ا حتى تتمكن
من �إقناعهم ،وكل ما عدا ذلك لن
يو�صلك �إىل �أي مكان .اال�ستقرار
هو �أكرث ال�سبل راحة يف حياتك
العاطفية ،كما �أن ��ه �أكرث الأمور
جناح� � ًا بع ��د التجرب ��ة .واظب
على اتباع احلمية التي و�صفها
لك �أخ�صائي التغذية.

مهني � ً�ا"\ :القم ��ر\" اجلدي ��د يف ب ��رج
املي ��زان ،يتح ��دث عن فر� ��ص جديدة قد
تظهر �أو بداية م ��ا� ،أو معاجلة لأو�ضاع
مالي ��ة م�شرتك ��ة م ��ع بع� ��ض الفئ ��ات
والأط ��راف قد يكون احل ��ب على موعد
ً
ارتباطا
مع ��ك فتعي� ��ش ق�ص ��ة حامل ��ة �أو
جمي�ل ً�ا و�أج ��واء ممي ��زة �.إذا �أح�س�ست
ب�أمل ب�ي�ن كتفي ��ك ،فهو نتيج ��ة جلو�سك
�ساعات ً
طواال �أمام �شا�شة الكمبيوتر

يف منت�ص ��ف ال�سبعينات �صار لدينا ،نحن جمموعة من ال�شعراء
ال�شعبي�ي�ن والإعالميني� ،شبه اتفاق عل ��ى اللقاء ظهر كل يوم يف
ب ��ار "�سمريا مي� ��س" القريب من دار الإذاع ��ة بال�صاحلية .وذات
ظه�ي�رة دخ ��ل البار �شخ� ��ص تتطاير عين ��اه �ش ��ررا وجل�س حول
طاول ��ة قريبة منا .توج�س منه �صاحب البار ف�س�ألنا �إن كنا نعرفه
ف�أجبن ��اه بالنفي .ومع �أول "بيك" زاد �شرر عينيه ثم �أخذ يخطب
بكلم ��ات �أق ��رب للهذيان .م ��رت تلك الظه�ي�رة ب�س�ل�ام ،لكنه عاود
املجيء يف اليوم التايل .وعلى نف�س الر ّنة .ت�ساءل جبار الغ ّزي:
ه ��ذا �شرييد؟ ال نعرف .توجه جبار �صوب ��ه و�س�أله ال�س�ؤال ذاته:
�أخي ان ��ت �شرتيد؟ �أجابه :ما �أدري .عاد جب ��ار لينقل لنا "ال�سر"
الكب�ي�ر :يابا هذا حتى ه� � ّوه ميعرف �شرييد .همه� � َم زامل �سعيد
فتاح :الله ي�سرت.
ظ ��ل �صاحبنا يواظب على احل�ض ��ور ويزعجنا بخطبه "الرنانة"
فعزمن ��ا على تغيري املكان .اتفقنا جميع ��ا �سوى �صديق لنا �شان
علي ��ه �أن ن�ت�رك مكانن ��ا اجلميل ب�سب ��ب ذلك "ال�صعل ��وك" ح�سب
و�صف ��ه .قال �صديقنا :اتركوه يل لآتيكم بخربه .ثم توجه نحوه
وا�ست�أذن ��ه للحديث خارج البار فوافق "اخلطيب" .مل متر �سوى
حلظ ��ات حتى �سمعن ��ا �صائحا ي�صيح :لقد قت ��ل �صاحبكم! هرعنا
خ ��ارج الب ��ار فوجدنا �صديقن ��ا م�ضرجا بدمه بفع ��ل طعنة �سكني
فارق احلياة عل ��ى �أثرها .لقد طعنه �صاح ��ب العينني ال�شريرتني
وهرب.
وم ��ن يومها �صار يرعبني الذي يخط ��ب وال �أفقه ما يريد� .أتطلع
بعيني ��ه ف ��ان وجدت فيهما م ��ا يذكرين بقاتل �صديقن ��ا �أ�ضع يدي
عل ��ى قلبي و�أكرر ق ��ول زامل :الله ي�سرت .وهك ��ذا هي حايل كلما
�شاه ��دت النائب يا�سني جميد يخطب على من�صة الربملان وعيناه
تتطاي ��ران غ�ضبا� .أ�س�أل نف�سي� :شرييد؟ ف�ل�ا �أجد جوابا� .أمتنى
�أن يعينن ��ي بلحظته ��ا �أحد ال�صحفي�ي�ن املحيطني به ك ��ي ي�س�أله:
�شرتي ��د؟ وال اح ��د يحق ��ق الأمني ��ة .مل يب ��ق يل �س ��وى التمع ��ن
ب�صورته� .أقابلها فتخربين عيناه انه يريد احلرب.
من ي�صف �شخ�صا ب�أنه "خطر" على البالد فانه يدعو لإزاحته �أو
اجتثاث ��ه� .أمل يقل �صدام عن �إيران ب�أنه ��ا �صارت ت�شكل "خطرا"
عل ��ى الع ��راق ف�أعلن احلرب عليها؟ �أومل يق ��ل� ،أي�ضا ،عن الكويت
ب�أنه ��ا باتت ت�ش ��كل "خطرا" على اقت�صاد الع ��راق و�أمنه فغزاها؟
�ألي�س �صدام ،هو ال غريه ،من قال �إن الكرد �صاروا "خطرا" على
ام ��ن الع ��راق ّ
فر�شه ��م "املجي ��د الأول" بالكيمي ��اوي؟ كل حروب
�ص ��دام وم ��ا ج ّرته عل ��ى الع ��راق من وي�ل�ات كانت حت ��ت ذريعة
"خطر".
�إن �إح�سا�س ��ي بت ��وق "املجيد الثاين" لإ�شع ��ال فتيل احلرب على
كرد�ست ��ان لي�س �إح�سا�سا �شخ�صيا ،بدلي ��ل �أن رئي�س اجلمهورية
يف بيان ��ه ،ورمبا غريه �أي�ض ��ا ،متلكه نف� ��س الإح�سا�س .الغريب
�أن هذا النائب ،املقرب جدا من رئي�س الوزراء اعترب رد الرئي�س
ج�ل�ال طالب ��اين عل ��ى ت�صريحاته �ض ��د رئي� ��س �إقلي ��م كرد�ستان
"خطريا" �أي�ضا .ما �أكرث كلمة "خطري" يف قامو�س الرجل .لكنه
مل يكت ��ف بها بل �أ�ضاف له ��ا ا�ستغرابه من ع ��دم رد طالباين على
دعوات "انف�صال كرد�ستان".
هن ��ا �أت�س ��اءل� :إن كان �صاحبن ��ا ي ��رى رئي� ��س الإقلي ��م "خطرا".
ورئي� ��س اجلمهوري ��ة "خط ��را" .والبي�شمرك ��ة "خط ��را".
وكرد�ست ��ان كله ��ا "خط ��را" على اقت�ص ��اد العراق و�أمن ��ه ،فعالم
يقف �ضد االنف�صال؟
�أي �إن�س ��ان� ،أو بل ��د ،له ج ��ار يحمل مث ��ل تلك "الأخط ��ار" ،قطعا
�سيف ��رح ل ��و قرر ذل ��ك اجل ��ار الرحي ��ل عن ��ه� .إن كان ال�سيد جميد
ينذرن ��ا ب ��كل تلك "الأخط ��ار" ويطل ��ق الهجمات عل ��ى كرد�ستان،
ومع هذا ال يريدها �أن تنف�صل ،فلعد �شرييد؟
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حدث في مثل هذا اليوم

اح���ت���ج���اج ج��م��ي��ل امل���دف���ع���ي وا���س��ت��ق��ال��ت��ه
يف متوز 1931اندلعت ثورة ال�شعب العراقي
�ضد قانون ر�سوم البلديات التي �سرعان ما
ا�شتدت �إثارتها عندما �أ�ضربت �أ�سواق العديد
من الألوية  ،على الرغم من ا�ستخدام ال�شرطة
الق�سوة لإجبار الأهايل على فتح حمالهم .
وقد قطع رئي�س الوزراء نوري ال�سعيد زيارته
�إىل �أوروبا وعاد �إىل بغداد بعد �أن �أنابه
وزيره مزاحم الباججي .ورغم هذا ا�ستمرت
املواجهات بني العمال والك�سبة و�أ�صحاب املهن
من جهة وبني ال�شرطة  ،وكان �أ�شدها ما وقع يف
الب�صرة  ،مما جعل ال�سلطة �أمام موقف حرج
للغاية  ،وقدم وزير الداخلية الباججي ا�ستقالته
�إال �أن رئي�س الوزراء علقها مع ا�ستمرار الأزمة
 .ويف مثل هذا اليوم من عام  1931قدم
جميل املدفعي رئي�س جمل�س النواب ا�ستقالته
 ،و�أر�سل ر�سالة �إىل رئي�س الوزراء يتهم فيها
وزير الداخلية ب�سوء الت�صرف وانه من �أ�سباب
اندالع العنف  .وكان هذا كفيال بان�سحاب
الوزارة القائمة بتقدمي ا�ستقالتها .
ولبيان تطور االحداث  ،نذكر  :منذ �أن وقعت
حكومة نوري ال�سعيد على املعاهدة العراقية

الربيطانية لعام � ، 1930أخذت املعار�ضة
املتمثلة باحلزب الوطني بزعامة جعفر �أبو
التمن بتو�سيع دائرة املعار�ضة م�ستفيدة من
�آثار الأزمة االقت�صادية العاملية  ،على الرغم من
ا�ستخدام ال�سلطة و�سائل �شديدة ملقاومتها � ،إذ
�ألقت القب�ض على الكثريين و�أغلقت العديد من
ال�صحف  .ثم �أعلنت احلركة الوطنية املعار�ضة
توحيد ن�شاطها بت�شكيل جبهة بني احلزب
الوطني وحزب الإخاء الوطني  .وما �أن وقع

كلمات متقاطعة
�افقي
أفقي
 - 1مطرب عراقي.
 – 2أهني(م)/ثلثا(عام).
 - 3مطربة لبنانية.
 - 4غادر/أحد الشهور.
 - 5نغمة موسيقية /قنوط.
 - 6أحد األنبياء.
 - 7طلب من أعلى(م)/يسجن(م).
 – 8ضد حسن /جزء من النخلة.
 - 9عطف.
 - 10مطرب خليجي.

عمودي
 – 1مالك وظيفي /أصر.
 – 2يكره/غيوم(م).
 – 3أفياء /استقر على أمر(م).
 – 4نهجو(م) /غزال /دق.
 - 5متشابهة /قاعدة.
 – 6ثلثا(حام)/أمراض.
 - 7شاعر عراقي.
 - 8متشابهة/غيم(م).
 - 9قراء القصة(م)/وشى.
 -10نغمة موسيقية /أحد
الشهور(م).

امللك في�صل الأول على الئحة ر�سوم البلديات
 ،يف �أوائل حزيران  ، 1931حتى بد�أت
حركة االحتجاجات والتظاهرات  ،وتطورت
�إىل �إ�ضراب عام مل ت�شهده بغداد من قبل  ،ثم
انتقلت االحتجاجات والإ�ضرابات �إىل مدن
العراق الأخرى  ،ووقعت م�صادمات م�سلحة يف
مدينة الب�صرة يوم  15متوز  . 1931وا�ضطر
رئي�س الوزراء �إىل قطع زيارته �إىل خارج
العراق ملعاجلة الو�ضع املتدهور بعد �أن وجد
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9
10

�أن نائبه مزاحم الباججي ونائب امللك في�صل
�شقيقه علي الذي توىل النيابة �أثناء رحلة امللك
العالجية مل يتمكنا من ال�سيطرة على االحداث
 .وقد اتخذت ال�سلطة �إجراءات م�شددة وقا�سية
�ضد احلركة الوطنية  ،مما �أدى �إىل �أن يقدم
رئي�س جمل�س النواب جميل املدفعي ا�ستقالته
مع كتاب يندد به بتلك الإجراءات يف مثل هذا
اليوم من عام  . 1931ومل مير يومان حتى قدم
ال�سعيد ا�ستقالة وزارته  .ليعهد �إليه بت�أليف
وزارة جديدة ا�ستبعد فيها نائبه وزير الداخلية
مزاحم الباججي وكلف ناجي �شوكت بهذه
الوزارة .
�إن �أحداث انتفا�ضة ال�شعب �ضد قانون ر�سوم
البلديات  ،وبعدها قرار التعرفة الكهربائية
من �أهم الأحداث ال�سيا�سية املثرية يف العهد
الأخري من عهد في�صل الأول  ،لينتقل ال�صراع
ال�سيا�سي �إىل �صور جديدة � ،أملحنا �إليها يف
�أحداث متفرقة من هذه الفذلكة التاريخية
اليومية .
رفعة عبد الرزاق حممد
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صباح المدى

�أيهما يعد امليدان الرئي�سي لعمل احلكومة� :أج�ساد النا�س �أم عقولهم؟ ميثل
هذا ال�س�ؤال احدى العالمات الفارقة للأزمنة احلديثة .فهو مل يطرح بهذه
الدرجة من احلدة يف الع�صور القدمية وال يف الو�سيطة .وحده الع�صر
احلديث فعل ذلك.
ويف اجل��واب على ه��ذا ال�س�ؤال يكمن الفرق اجل��ذري بني احلكومة يف
الأنظمة الدميقراطية الليربالية �أو احل��رة ،وب�ين احلكومات يف �سائر
الأن�ظ�م��ة الأخ ��رى م��ن ت�سلطية ودك�ت��ات��وري��ة و�شمولية .او ب�ين الفكر
الليربايل ،وبني الفكر الآيديولوجي �أيا كان نوعه.
ي�صدر الفكر العقائدي او الآيديولوجي عن نظرة فحواها �أن هناك خط�أ
�أو ف�سادا ما يف �أفكار املجتمع واخالقه� ،أي يف عقله .وان واجب احلكومة
الرئي�سي يتمثل با�صالح ذلك "العقل" اخلاطىء او الفا�سد .مثال على ذلك
قول ح�سن البنا ":ان واجبنا كاخوان م�سلمني هو �أن نعمل من �أجل ا�صالح
النفو�س ،القلوب ،العقول ب�شدها اىل الله ..ثم نقوم بتنظيم جمتمعنا كي
ي�صبح م�ؤهال ملجتمع الف�ضيلة ال��ذي ي�أمر باملعروف وينهى عن املنكر.
عندئذ �ستنه�ض دولة اخلري".
اذن �شغل احلكومة ،ح�سب البنا ،يرتكز على ا�صالح �أفكار و�أخالق املجتمع.
عقل املجتمع و�أخالقه فا�سدان ومهمة احلكومة هي ا�صالحهما .هو اذن
�ضد املجتمع الذي يعي�ش فيه قبل �أن يكون �ضد الأجانب مثل اال�ستعمار
وخالفه .ولأن �أمل "االخوان" يرتكز على جمتمعهم ،ولي�س على الأعداء
اخلارجيني ،ف�إن عملهم �أو بالأحرى غ�ضبهم كذلك يرتكز على جمتمعهم.
نف�س منهج التفكري ،مع اختالف امل�ضمون ،موجود ب�أي �آيديولوجيا �أو
عقيدة ،علمانية �أو "دينية" .ولذلك فان ال�شغل الرئي�سي لهذه العقائد،
وللحكومات التي تريد ان�شاءها ،ين�صب على "عمليات العقل".
على العك�س من ذلك فان �شغل احلكومة يف الدميقراطية احلرة ،ولي�ست كل
دميقراطية حرة �أو ليربالية ،ين�صب على "�أعمال اجل�سد" .ولي�ست هناك
للج�سم عقيدة �أو �آيديولوجيا وامنا حقوق متى ما روعيت ولُبيت �سلم
اجل�سم و�سلم معه العقل .توما�س جيفر�سون ،الرئي�س الثالث للواليات
املتحدة ،يو�ضح ذلك بقوله ":لن تلحق بي �أي��ة ا�ساءة اذا قال ج��اري ان
هنك ع�شرين الها� ،أو ال يوجد اله على االطالق .فهذا لن ي�أخذ ما يف جيبي
ولن يك�سر رجلي" .بهذه العبارات يحدد جيفر�سون ثالثة �أ�شياء مهمة هي
احلرية الفكرية ،املمتلكات ،واجل�سد .وبالتايل يعترب �أن املهمات الرئي�سية
للحكومة هي حماية هذه الأ�شياء الثالثة التي هي ،بتعبري �آخ��ر� ،أرواح
النا�س وممتلكاتهم وحرياتهم.
هكذا يكون دور احلكومة مق�صورا على "�أعمال اجل�سد" .ان �شغلها لي�س
حت�سني الأخ�ل�اق وال تغيري الأف �ك��ار ،وامن��ا حماية الأرواح واملمتلكات
واحلريات ،وهي الأ�شياء الثالثة التي �ستحدد وتف�صل معانيها وم�ضامينها
ال�ع��دي��دة يف "االعالن العاملي حلقوق االن�سان" ال��داخ��ل يف د�ستورنا
واخلارج من حياتنا� ،أو املعرتف به نظريا واملديو�س عليه بالقنادر عمليا.
وقد عرف جيفر�سون بتقديره العميق لدور الدين يف حياة الب�شر .وكان
�أحد �أهم ا�سهاماته "م�شروع قانون تثبيت احلرية الدينية" الذي �شرع يف
الواليات املتحدة عام  .1786وهو قانون �أ�سبغ على الأديان يف املجتمع
طابع "الطائفية الر�سمية" .مبعنى اع�تراف الدولة بالأديان جميعا على
قدم امل�ساواة .ولكي ال ت�ؤثر اخلالفات الطائفية على ال�شعب ،ميكن تهدئتها
من خالل جتاهل احلكومة لها .فهذه اخلالفات طبيعية ومفيدة وحمرتمة،
ولكن ب�شرط ابعادها عن م�سرح ال�سيا�سة وجمال احلكومة ،كي ال تهدد
ال�سلم االجتماعي وال ت�ضر الأمن الوطني كما تفعل "الطائفية ال�سيا�سية".
وهذه البلوى الأخرية ،اي الطائفية ال�سيا�سية ،تركز� ،ش�أن كل �آيديولوجيا،
على "العقل" ،لتجعله �أث��را بعد ع�ين .فهي عقيدة �إع��دام الثقة بالعقل،
وبالتايل بالإن�سان .وهل ميكن �أن ي�سعد �شعب بحكومة ت�ست�صغر عقله
وت�شني �أخالقه؟ ال بالطبع اذا كان واعيا .ونعم اذا �سقط فري�سة الت�ضليل
والتجهيل وغ�سيل الأدمغة .فاملعرفة كرامة واجلهالة �إهانة.
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 املطرب الراحل �سعدي احللي

عرث م�ؤخرا يف �إحدى القرى النائية
ال�ت��اب�ع��ة ملحافظة ب��اب��ل ع�ل��ى احدى
اغ��ان �ي��ه امل �ف �ق��ودة ،ف�ق��د �أع �ل��ن منظم
احل�ف�لات اخل��ا��ص��ة بالفنان الراحل
يف حمافظة ب��اب��ل ،ع��ن العثور على
�إح��دى الأغ��اين اجلميلة التي قدمها
احللي يف �إح��دى حفالته يف ق�ضاء
املحاويل �أث�ن��اء حفل �أقامته �إحدى
ال �ع��ائ�لات احل�ل�ي��ة خ�ل�ال �صيف عام
 1979والتي رف�ضت ت�سجيل احلفل
من قبل املُ ّ
نظمني �آنذاك.
والأغ�ن�ي��ة ال�ت��ي ع�ثر عليها وال�ت��ي مطلعها (ما
�أري� ��دك ..لي�ش متعبني) م�سجلة على �شريط
مملوك لأحد هواة الت�سجيل ،وقد �أبدى موافقته
على �إعطاء الأغنية دون مقابل.

اخلياط وجعفر الغزال وحممد عبد اجلبار وعمل
�آخ��ر حل�سام الر�سام ،وال ينكر ال�شريفي وجود
بع�ض الف�ضائيات التي تروّ ج للغناء الهابط لكن
باملقابل ال ين�سى جهود بع�ض الفنانني الذين
يطمحون �إىل تقدمي ر�سالة فنية.

�سعدي احللي
 ال���ش��اع��ر ال�غ�ن��ائ��ي ح�سني ال�شريفي

�أ�شار �إىل انه قدم ن�صو�صا غنائية للفنانة �سارية
ال�سوا�س بعنوان (��س�لام��ات) م��ن احل��ان �ضياء
الدين و(غازلني) لنوال الزغبي من احلان حامت
العراقي كما �سيتعامل م��ع با�سم العلي ور�ضا

 رئي�س ق�سم ال�ع�لاق��ات والإع �ل�ام يف دائ��رة
ال�سينما وامل�سرح زينب الق�صاب �أعلنت
عن البدء ب�إنتاج ثالث فيلم بعنوان "دمعة رجل"
�ضمن م�شروع ب�غ��داد عا�صمة للثقافة العربية
 ،2013م�ؤكدة انه ي�ضم كبار الفنانني العراقيني.
الفيلم �سيناريو و�إخ� ��راج دن�ي��ا ح��اف��ظ القباين
التي تعد املخرجة الوحيدة يف قائمة الإنتاج
ال�سينمائي اخلا�ص بامل�شروع والفيلم يحاكي
الإن�سانية عامة يف ك��ل بقاع ال�ع��امل ع��ن طريق
ر�سالة �سينمائية.

كيندال وكايلي جينري تطلقان ّ
خط �أزياء للمراهقات

اخلطوبة تبكي جينيفر �آني�ستون
مل ت�ستطع ال َّنجمة ،جينيفر �أني�ستون� ،أنْ
تكبت م�شاعرها وبكت فرح ًا وت�أثر ًا عندما
��س��أل�ت�ه��ا �صديقتها �شيل�سيا ه��ان��دل��ر يف
ب��رن��اجم�ه��ا ال�ت�ل�ي�ف��زي��وين "Chelsea
 "Latelyعن اللحظة التي طلب بها
جا�سنت ثورو يدها .وظهرت �أني�ستون
يف الربنامج وهي ت�ضع عل ًنا خامت
خطوبتها العمالق الذي قدَّمه لها
ث��ورو منذ �أك�ثر م��ن �أ�سبوع
وح � � ��اول ال� �ب ��اب ��ارات ��زي
بعد�ساتهم التقاط �صور ًا
له .وا�ستطاعت �شيل�سيا

هو�س �سلمى حايك باحليوانات يثري غ�ضب زوجها
ت �ع �� �ش��ق ال � َّن �ج �م��ة � �س �ل �م��ى حايك
احل�ي��وان��ات وه��ي متتلك ع�شرين
دج��اج��ة ،وت�سعة ك�ل�اب ،وخم�سة
�أح�صنة ،وخم�سة ببغاوات ،و�أربعة
�أران� ��ب ،ف���ض� ًلا ع��ن �أرب �ع��ة �أدي ��اك
روم � ّي��ة ،و�سمكتني ،وخنزيرين،
وقطة من دون ذيل.
ه��و���س �سلمى ب��احل �ي��وان��ات �أث��ار
غ�ضب زوجها املليونري الفرن�سي،
فرن�سوا ه�نري بينو ،خ�صو�صا
و�أ َّنها �أ�صرت على امتالك حيوان
الهام�سرت و�أ�سمته "م�سرت ماك�س".
وع ��ن ح�ي��وان�ه��ا اجل��دي��د �ص َّرحت
حايك :الهام�سرت هو �أ�صغر حيوان

ت�سري كيندال وكايلي جينري ،الأختان ال�صغريتان للفتيات
كارد�شيان على خطى جنمات العائلة يف عامل املو�ضة والأزياء
مع ا�ستعدادهما لإط�لاق خ� ّ�ط �أزي��اء يحمل توقيعهما .وذكر
موقع (�إي) �أن كيندال ( 16عام ًا) وكايلي ( 15عام ًا) الأختان
غري ال�شقيقتني لكيم وكلوي وكورتني كارد�شيان ،من زوج
والدتهن برو�س جينري� ،سيطلقان ّ
خط الأزياء املخ�ص�ص
للمراهقات باتفاق مع دار "ماج�ستيك ميلز" الكندي.
وق��ال��ت ال�ف�ت��ات��ان ال�ل�ت��ان ت�ط�لان يف ب��رن��ام��ج عائلة
كارد�شيان الواقعي �إىل جانب �أخواتهما ووالدتهما
ك��ري����س ج �ي�نر" ،نحن ن�ح��ب الأزي�� ��اء ،و�أمنا
و�أخواتنا الكبريات كنّ دائم ًا م�صدر �إلهام لنا..
لذا �شعرنا بال�سعادة لفر�صة ت�صميم خط �أزياء
خا�ص بنا".ومن املتوقع �إط�لاق خ� ّ�ط الأزياء
اجلديد يف الربيع املقبل.

هاندلر احلديث مع جينيفر عن خطوبتها على الرغم
من حر�ص الأخرية على عدم ال َّتطرق �إىل ال َّتفا�صيل
علن ًا ،وا�ستقبلت �أني�ستون ر�أيها يف عالقتها بثورو
بابت�سامة عري�ضة ارت�سمت على وجهها ،وقالت
�شيل�سيا" :ثورو �أف�ضل رجل� ،أنتما �أف�ضل ثنائي
عرفته".
ي��ذك��ر �أنَّ جينيفر �أني�ستون ه��ي � َّأول �ضيفة يف
ال�برن��ام��ج اجل��دي��د ل�شيل�سيا هاندلر ال��ذي �ص َّنفه
البع�ض على �أ َّنه من �أكرث الربامج ا َّلتي قدَّمته هاندلر
خالل م�سريتها الإعالم َّية ج��ر�أة ،ومن املنتظر �أنْ
َّ
حتل مايلي �سايرو�س وكري�ستينا �أغيلريا وفريجي
�ضيفات على احللقات املقبلة.

لو ك ّنا �شعبا جادا ،لو كان لدينا ر�أي عام ،ميلك الت�أثري ،لو كانت لدينا �أحزاب �أو
منظمات جمتمع مدين ،لو كان هناك من يحا�سب املخطئ والفا�سد ..لو كان لدينا كل
ما �سبق �أو بع�ض منه ،ملا ا�ستطاع "جالوزة" رئي�س الوزراء االنق�ضا�ض على البنك
املركزي وطرد �سنان ال�شبيبي ،ال�شخ�صية العلمية والوطنية بطريقة مهينة تفتقر
�إىل اب�سط �شروط اللياقة واالحرتام.
لو كنا نحرتم الكفاءات ونقدر قيمة اخلربة العلمية واملهنية ملا جترا نائب مل يبلغ
�سن الر�شد ال�سيا�سي ليقول ان "قرار جمل�س الوزراء القا�ضي باقالة �سنان ال�شبيبي
خطوة باالجتاه ال�صحيح" طبعا االجتاه ال�صحيح عند النائب املغوار هو ان ي�صبح
البنك املركزي فرعا من فروع مكتب رئي�س الوزراء ،جهل وتخلف وا�ستهتار بكل
القوانني ..املهم ان ينام ،رئي�س الوزراء ملء جفونه بال وخزة " قانون " واحدة.
بيان احلكومة الثوري الذي �أعلنه امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س ال��وزراء ،ي�صعب
ت�صديقه يف �أي بلد ،لكنه يف العراق يقدم الدليل القاطع على �إننا نعي�ش زمن
الل�صو�ص الكبار ،وان م�صطلحات ال�شفافية والنزاهة ال تنفع يف بلد ُتغيب فيه
�إرادة النا�س.
و�أن��ا ا�ستمع �إىل بيان امل�ست�شار علي املو�سوي ،ت�صورت �أن الأم��ر ال يعدو كونه
نكتة �أو حماولة لك�سر امللل والرتابة ،فيما الواقع يقول �إن منطق ا�ستغفال النا�س
وال�ضحك عليهم هو ال�سائد يف او�ساط احلكومة ،نعم هناك �إ�صرار غريب على
حتويل الف�ساد وال�سرقة واالنتهازية �إىل بطولة ونبوغ وعبقرية ،قرار م�ضحك
يجعل الو�ضع ال��ذي مير به ال�ع��راق �أق��رب �إىل كاريكاتري ممتد من �أق�صاه �إىل
�أق�صاه،
بيان جمل�س ال��وزراء يريد �أن ي�ؤكد للجميع �أن ال مكان للخربة والكفاءة يف هذا
البلد ،فعلى ال�شبيبي و�أمثاله �إذا �أرادوا العي�ش يف العراق �أن ي�ف��وزوا بر�ضا
ال�شابندر وال�شاله والع�سكري واجل�ب��وري ،وم��ن ثم يح�صلون منهم على �صك
الوطنية� ،أم��ا �أن يحاول ال�شبيبي ان ي�شعل ال�ضوء الأحمر يف وج��ه �سيا�سات
احلكومة ومف�سديها ،فانه يتحول وبقرار وزاري �إىل مارق ومرتب�ص حاقد على
مكتب املالكي وفال�سفته الأفذاذ.
اذا كانت الق�ضية هي ال�سيطرة على كل الهيئات امل�ستقلة ،فلنتوقف عن امل�سرحية
التي ن�شاهدها الآن ،ونطلب من الأخوة املقربني من رئي�س ال��وزراء �أن يريحونا
من كل هذه "الفو�ضى" ويقرروا �شكل احلكم الذي يريدونه على مقا�سهم اخلا�ص
وداخل �أحزابهم ،ثم نتب ّناه نحن املواطنني املغلوبني على �أمرنا.
للأ�سف لو ح�صل الأم��ر يف بلد غري العراق ،ومع �سا�سة غري �سا�ستنا الأ�شاو�س
امل�أزومني دوما وامل�صابني مبر�ض اخلوف من كل الكفاءات ،لو ح�صل ذلك فال اعتقد
�أن حزبا او �شخ�صا �أي ًا كانت مكانته ال�سيا�سية ميكن �أن يخو�ض معركة �ضد رجل
مثل �سنان ال�شبيبي ..الن املطلوب هنا هو �أن يجتمع اجلميع ،اخل�صوم واملعار�ضة
وحتى الطامعون يف احلكم على �أمر واحد ال لب�س فيه وهو �أن التع ّر�ض لأمثال
�سنان ال�شبيبي خ�سارة وطنية ال تغتفر ،لكن للأ�سف فنحن نعي�ش ع�صر �سيا�سيي
ال�صدفة� ،أ�صحاب املواقف املتلوّنة وامللتوية.
القرار الذي اتخذه جمل�س الوزراء بحق ال�شبيبي ي�ؤكد بالدليل القاطع ان م�ؤ�شر
التفرد بال�سلطة يعاود �إىل االرتفاع ،من خالل �إغراق النا�س يف خطب متحذلقة،
فاقدة للمعنى والثقة ،خطب وق��رارات جتعل املواطن ي�شعر بالأ�سى وهو يرى
�إ�صرار م�س�ؤويل الدولة الكبار على �إفراغ البلد من �أ�صحاب الكفاءات واخلربة،
وحيث يجد ال�شبيبي و�أمثاله �أنهم يف مواجهة �سيا�سيني يكرهون �أوطانهم..
يف ال��دول التي حت�ترم �إرادة مواطنيها جن��د م�ؤ�س�سات ال��دول��ة تكرم علماءها
ومبدعيها من خالل احلفاظ عليهم باعتبارهم عمالتٍ نادرة الوجود فيما منار�س
نحن �سيا�سة اجلهل ال�سيا�سي الذي يف�سح املجال للمح�سوبية واملزاجية يف الإدارة
والتي تهدم �أكرث ممّا تبني.
خلا�سر الأك�بر من قرار اقالة ال�شبيبي هو ال�شعب العراقي الذي يحتاج يف هذه
االي��ام الع�صيبة اىل كل الكفاءات الوطنية  ،باملقابل فان العدو االكرب ال�ستقرار
البالد هم مقربي املالكي الذين ي�صرون على ا�شاعة الفو�ضى واملح�سوبية.
�أخطر ر�سالة ميكن فهمها من ق��رار اقالة ال�شبيبي هى �أن ائتالف املالكي يقول
ملعار�ضيه �إننا �سنالحقكم و�سن�ضربكم بيد من حديد اذا ما حاولتم االختالف
معنا.
ق��رارات مكتب رئي�س ال��وزراء تر�سخ قناعات العراقيني ب��أن النتيجة الوحيدة
ملا ح�صل بعد عام  ،2003هي ا�ستبدال حاكم م�ستبد ودكتاتور ،بجماعة �سيا�سية
م�ستبدة ،قد ي�صعب �إزاحتها خ�صو�صا �إذا قررت �أن تت�صرف مبنطق "الع�صابات"
ال مبنطق ال�سيا�سة.

يف جمموعتي ،وفوجئ هرني به التليفزيونيَّة الأمريكيَّة �أ َّنها متتلك
وطلب مني � ّْأن �أتراجع عن رغبتي ال�ك�ث�ير م��ن ت�ل��ك احل �ي��وان��ات قبل
يف �ضمِّه �إىل امل�ج�م��وع��ة ،لك َّنني زواج �ه��ا .و�أ� �ض��اف��ت :ل��ن �أتخل�ص
رف�ضت اال�ست�سالم لقراره.
من حيواناتي فقط لأ َّنني تزوَّجت
وق��ال��ت ح��اي��ك خالل
ووج� � ��دت احل � ��ب ،ف��احل �ي��وان��ات
ً
ا �ست�ضا فتها
لطيفة جدا و�س�أحر�ص على
يف �أح � � ��د
��ض� ِّم امل��زي��د منها �إىل
الربامج
جمموعتي.

ريهانا ت�ضيء �أنوار عيد
امليالد بـ 8ماليني دوالر

تلقت النجمة ال�ع��امل�ي��ة ري�ه��ان��ا عر�ض ًا
لإ�� �ض ��اءة �أن� ��وار ع�ي��د امل �ي�لاد يف مركز
(وي�ستفيلد) يف �سرتاتفورد يف لندن،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي حفل �صغري �أمام حوايل
� 20ألف م�شاهد مقابل  8ماليني دوالر.
وق��ال م�صدر �إن ريهانا "تدرك �أن
هذه امل�س�ألة كبرية وهي م�ستعدة
لها كما �أن توقيتها ي�ت�لاءم مع
ج � ��دول م��واع��ي��ده��ا .و�أ�� �ش ��ار
امل�صدر �إىل �أن العمل على العقد
ال ي��زال ج��اري� ًا و�أن امل�س�ؤولني
م�ستعدون لدفع هذا املبلغ.

م����ت����اب����ع����ة

مب�������������ش������ارك������ة خ����م���������س����ة ع�����������ش�����ر ف����ي����ل����م���� ًا

ال���ن���زاه���ة ت��خ��ت��ت��م م��ه��رج��ان��ه��ا ال���ث���ال���ث ل��ل��أف��ل�ام ال��ق�����ص�يرة
�أقامت هيئة النزاهة مهرجانها ال�سنوي بدورته الثالثة للأفالم الق�صرية ،مب�شاركة خم�سة ع�شر فيلما،
جاءت م�ضامينها متوافقة وعمل الهيئة ،من خالل حماربة الف�ساد والر�شوة وتعميق قيم النزاهة وتكون
الهيئة بهذا هي �أول م�ؤ�س�سة ر�سمية ت�ستخدم الفيلم عرب مهرجاناتها كو�سيلة تثقيفية و�إعالمية لرت�سيخ
قيم جديدة بعيدة عن الف�ساد الذي ا�ست�شرى يف دوائر الدولة العراقية ،واملهرجان مبثابة دعوة لتثقيف
النا�س على قيم ومفاهيم مهمة يف �صناعة دولة دميقراطية حديثة ،فلي�س هناك �شريحة اجتماعية
م�ستهدفة بعينها من هذا املهرجان ،بل اجلمهور ب�شكل عام.

 بغداد� /أميمة ال�شمري
وبينّ مدير عام التعليم والعالقات
يف الهيئة �سلمان النقا�ش يف
املهرجان الذي ح�ضرته (املدى)
"�أن ه � ��ذه اخل � �ط� ��وة ج� ��اءت
لإدراك �ن��ا �أهمية ت�ط��ور �صناعة
ال���س�ي�ن�م��ا وااله �ت �م��ام بالنخب
الفنية والثقافية وا�ستقطابها،
والن ال �ف��ن ال�سينمائي م��ازال
متوا�ضعا لذلك ن�سعى �أن يكون
م �ت��اح��ا ل �ل �ج �م �ي��ع ل �ك��ي يتمكن

�أف�� ��راد امل�ج�ت�م��ع ل�ل�اط�ل�اع على وت���س�خ�ير ال �ط��اق��ات الإبداعية
�صورة ال��واق��ع وال�صورة التي ل��دى ال�شباب للنهو�ض بواقع
يجب �أن يكون بها ه��ذا الواقع ال�سينما" .و�أو� �ض��ح ال�سلمان
�ضمن املفاهيم الإن�سانية التي "�سنقيم م�سابقة لل�سيناريوهات
ت��و��ص��ل امل�ج�ت�م��ع اىل �إمكانية ومب� �ع ��اي�ي�ر خ� ��ا�� ��ص ،وال �ع �م��ل
امل�ساهمة يف �صنع امل�ستقبل .ع �ل��ى �إن� �ت ��اج ال�سيناريوهات
وق��ال رئي�س الهيئة التحكيمية ال �ف��ائ��زة ب�ع��د تخ�صي�ص مبالغ
ح�سني ال�سلمان "�أننا ن�أمل من ل�ه��ا ،و�سنخاطب جميع معاهد
امل �ن �ظ �م��ات الأخ�� ��رى �أن حتذو وكليات الفنون اجلميلة يف كافة
حذونا لدعم االنتاج ال�سينمائي املحافظات ،و�سنقوم بدرا�سة

املهرجان هو ن�شر ثقافة النزاهة
حيث تعتقد هيئة النزاهة �ضمن
م�س�ؤوليتها ب��ان ال�ف��ن والأدب
والثقافة ه��ي رواب ��ط مهمة يف
حت �ق �ي��ق ث �ق��اف��ة ال��ن��زاه��ة لذلك
ف��ان ه��ذه الفعالية تخلق بيئة
توعوية".
وب�ي�ن ع��ات��ي �أن "هذه املبادرة
ت�أتي �ضمن جدول �أعمال الهيئة
وت�خ���ص�ي���ص��ات ه���ذه امل� �ب ��ادرة
حكومية الن ام��وال الهيئة هي
ام ��وال حكومية خم�ص�صة من
وزارة املالية لكن هذا ا�ستثمار
للمال العام لتحقيق فائدة عامة"،
م�شريا �إىل ان بينهم وبني وزارة
الثقافة ج�سرا يف جماالت �أخرى
غري هذا املجال �إذ "لدينا فعاليات
تو�سيع جغرافية املهرجان".
ه �ي �ئ��ة ال� �ن ��زاه ��ة ك � ��رمي عاتي عديدة ومتنوعة م�شرتكة".
وق ��ال امل�ت�ح��دث الر�سمي با�سم لـ"املدى" "الهدف اال�سا�سي من

