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القانونية تدعو لإلغاء الهيئات "امل�ست َغـ ّلة" بعد �إقالة ال�شبيبي

جلنة النزاهة :حماوالت لإعادة البالد �إىل ما قبل 2003
 بغداد/حممد �صباح

قالت جلنة النزاهة يف جمل�س النواب
�إن حمافظ البنك املركزي املقال �سنان
ال�شبيبي دفع ثمن رف�ضه طلب احلكومة
االقرتا�ض من احتياطي البنك ،م�شرية
اىل ان ال �ه �ي �ئ��ات امل���س�ت�ق�ل��ة �أ�صبحت
م�ستغلة من بع�ض الكتل ال�سيا�سية وهي
حم��اول��ة الع ��ادة ال�ب�لاد اىل م��ا قبل عام
.2003
واع�ت�برت اللجنة القانونية النيابية،
اق��ال��ة حم��اف��ظ ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي �سنان

ال�شبيبي مت�سرعة وغ�ير قانونية الن
البنك هيئة م�ستقلة تابعة ملجل�س النواب
ولي�س جلهة اخ ��رى ،داع�ي��ة اىل �إلغاء
جميع ال�ه�ي�ئ��ات امل�ستقلة ب�ع��د هيمنة
احلكومة عليها واالكتفاء بالوزارات.
يف ال��وق��ت ال��ذي �أك��د فيه ن��ائ��ب البنك
مظهر حممد ��ص��ال��ح ،ان الإق��ال��ة كانت
متوقعة الن احلكومة ارادت ا�ستبداله
يف ع��ام  ،2009او� �ض��ح ان ال�شبيبي
موجود حاليا يف �سوي�سرا.
ويف ل �ق��اء مع"املدى"�،أو�ضح امري
الكناين ع�ضو اللجنة القانونية"ان اقالة

حمافظ البنك املركزي �سنان ال�شبيبي
غري قانونية ،الن البنك هيئة م�ستقلة
مرتبطة بال�سلطة الت�شريعية،داعيا
احلكومة اىل اخذ ر�أي جمل�س النواب
بخ�صو�ص اقالة ال�شبيبي ال ان تت�صرف
ب�شكل منفرد".
وق��ال النائب عزيز العكيلي يف حديث
مع"املدى"ان ق�ضية اق��ال��ة ال�شبيبي
هي حماولة من احلكومة للهيمنة على
ال�ه�ي�ئ��ات امل�ستقلة ،وم��ن ج�ه��ة اخرى
ا��س�ت�ه��داف ل�شخ�صية ال�شبيبي كونه
رف�ض يف وق��ت �سابق طلب احلكومة،

ب�إقرا�ضها من احتياطي البنك املركزي.
اىل ذلك اعترب النائب عن ائتالف دولة
القانون كمال ال�ساعدي� ،أن املدافعني
عن �سيا�سة البنك املركزي هم �سيا�سيون
م �ن �ت �ف �ع��ون م���ن م� ��زادات� ��ه ومم ��ول ��ون
"للإرهاب" ،متهما بع�ض ال�سيا�سيني
املت�ضررين من ايقاف عمليات الف�ساد
يف البنك بالوقوف وراءه��م ،فيما �أكد
�أن اللجنة التي �شكلها رئي�س جمل�س
النواب للتحقيق يف �سيا�سة البنك ت�ضم
غالبية الكتل ال�سيا�سية.
 التفا�صيل �ص3

المقيم
والع�شق ُ
فكرة الحُ ب العابر ِ
فـي "�أعراف" ي�شيم �أو�سطا �أوغلو

اتهامات للحكومة بعدم �إر�سال
احل�سابات اخلتامية حلماية املف�سدين
 بغداد  /اياد التميمي
قالت ع�ضو اللجنة املالية النائبة
م��اج��دة التميمي ،ان احلكومة
ت�ت���س�تر ع �ل��ى امل �ف �� �س��دي��ن بعدم
�إر�سالها احل�سابات اخلتامية ،الن
املوازنات جميعها تخمينية ،وان
احل�سابات هي التي تك�شف حجم
ال���ص��رف يف جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية .
وك�شفت عن عدم وجود ح�سابات
خ �ت��ام �ي��ة ل��ل��م��وازن��ات م ��ن ع��ام

 2004ولغاية الآن ،م��ؤك��دة ان
احل�ك��وم��ة بعثت ت�ق��اري��ر تفتقر
اىل الو�صوالت الر�سمية ولي�س
ح�سابات ختامية ،فيما ك�شفت
ال�ل�ج�ن��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ع��ن عدم
مت ��ري ��ر م� ��وازن� ��ة  2013حلني
�إر�� �س ��ال احل �ك��وم��ة احل�سابات
اخلتامية.
و�أ�ضافت التميمي ان اللجنة التي
�شكلت يف ال�شهر ال �ث��اين ب�أمر
م��ن امل��ال�ك��ي مل حت�سم مو�ضوع
احل�سابات اخلتامية لغاية الآن،

ال�سي�ستاين
يعلن اجلمعة ن����واب��� :س��ن�����س ��أل امل��ال��ك��ي ع��ن م�����ص�ير  117ت��ري��ل��ي��ون دي��ن��ار
و�أ�شارت دخيل اىل ان "الن�سب املتدنية يف كل وزي��ر على ح��دا من �أج��ل �إي�ضاح عمل بخ�صو�ص م�شاريع وحتت�سب هذا الإجراء ع�ضو اللجنة املالية النائب �أحمد امل�ساري
 بغداد  /م�ؤيد الطيب
�أول �أيام عيد
عمل الوزارات خا�صة اخلدمية منها وعدم وزارت ��ه ،ويجب �أن يقوم جمل�س النواب م��ن �ضمن ن�سب التنفيذ رغ��م ع��دم وجود �إن��ه "رغم ع��دم اكتمال الن�سب التنفيذية
�أك��دت رئي�س جلنة اخل��دم��ات والعمل يف �صرف  %50من موازنتها لتقدمي اخلدمات بعمل �صارم اجتاه كل وزير و�سحب الثقة �أي م�شاريع من ّفذة" .و�أ��ض��اف��ت التميمي ل �ل��وزارات وتقدميها للجنة امل��ال�ي��ة ،لكن
يف ت�صريح لـ"املدى" �أم�س �إن "الوزارات نحن مت�أكدون من انها لن تكون بامل�ستوى
الربملان النائبة فيان دخيل انها �ست�سعى مع ل�ل�م��واط�ن�ين ،تلزمنا با�ست�ضافة املالكي عن الوزير املتلكئ يف عمله".
الأ�ضحى
نواب �آخرين �إىل ت�ضييف رئي�س الوزراء وم�ساءلته ع��ن ال�ب��طء احل��ا��ص��ل يف عمل م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أك� ��دت ع�ضو ال�ل�ج�ن��ة املالية وعدت بوجود ن�سب تنفيذ �أكرب يف الأيام امل �ط �ل��وب ،ف�ه�ن��اك تق�صري ك�ب�ير يف عمل
ي����ع����ت����زم����ون ت�������ض���ي���ي���ف ال���������������وزراء ك���ل���ه���م ق���ري���ب��� ًا

 املدى  /النجف

�أعلن املرجع الديني الأعلى علي
ال�سي�ستاين�،أم�س الأربعاء� ،أن
يوم اجلمعة املقبل ( 26ت�شرين
الأول) �أول �أيام عيد الأ�ضحى،
بعد يوم على �إعالن ال�سعودية.
وقال مكتب ال�سي�ستاين يف بيان
�صدر ،ام�س ،وتلقت "املدى"
ن�سخة منه� ،إنه "ثبت �شرع ًا
لدى املرجع الأعلى ال�سيد علي
ال�سي�ستاين �أن ،اليوم الأربعاء،
هو �أول �أيام �شهر ذي احلجة
للعام احلايل".
و�أ�ضاف املكتب �أن "يوم اجلمعة
املقبل الـ 26من �شهر ت�شرين الأول
احلايل� ،سيكون عيد الأ�ضحى
املبارك".
وكانت املحكمة العليا ال�سعودية
ومقرها الريا�ض �أعلنت� ،أم�س
الثالثاء ( 16ت�شرين الأول
� ،)2012أن عيد الأ�ضحى
�سيوافق اجلمعة الـ 26ت�شرين
الأول احلايل.
يذكر �أن عيد الأ�ضحى �أحد عيدين
عند امل�سلمني ،ويوافق �أول �أيام
العيد يوم العا�شر من �شهر ذي
احلجة الهجري.

نوري املالكي و�أع�ضاء حكومته لال�ستف�سار
عن م�صري  117تريليون دينار وهو مبلغ
موازنة ه��ذا العام التي تعترب من �أ�ضخم
امل��وازن��ات يف ت��اري��خ ال �ب�لاد ،وحما�سبة
الوزراء املق�صرين ،مطالبة ب�أن تقوم الكتل
ال�سيا�سية ب�سحب الثقة عنهم.

الوزارات" .و�أ�ضافت دخيل يف ت�صريح
لـ"املدى" �إن "من واج��ب رئي�س احلكومة
�أن ي��و��ض��ح م���ص�ير الأم� � ��وال امل�صروفة
ل� �ل ��وزارات ،وع ��دم �إجن ��از امل���ش��اري��ع على
امل�ستوى اخلدمي ،ويف حالة عدم ا�ستجابة
املالكي لال�ست�ضافة ،ف�سنقوم با�ست�ضافة

ال�برمل��ان�ي��ة ،ال�ن��ائ�ب��ة م��اج��دة التميمي �إن
"ن�سب التنفيذ يف م�شاريع ال���وزارات
منخف�ضة ج��د ًا ومتدنية ن�سبة بامليزانية
امل�صروفة لها والتي بلغت  117تريليون،
وم��ن الغريب �أن تقوم ال���وزارات خا�صة
اخل��دم �ي��ة ب �ت��وق �ي��ع ع��ق��ود م ��ع مقاولني

النجيفي يقا�ضي كمال ال�ساعدي بع�شرة مليارات دينار 4
حوانيت مدر�سية دون معايري �صحية ..والبيئة حتذر 6

رئي�س الوزراء يج ّمد �صالحيات
جنله �أحمد بعد �شكاوى من موظفيه
 بغداد/املدى
قالت م�صادر مقربة من رئي�س احلكومة نوري
املالكي �إن الأخري �أ�صدر �أمرا بتجميد عمل جنله
احمد املالكي ال��ذي ي�شغل من�صب معاون مدير
مكتب رئي�س ال��وزراء اخلا�ص على خلفية ورود
�شكاوى عديدة من موظفي املجل�س بعد ان قام
بنقل اكرث من  100موظف �إىل امانة بغداد .

وقالت م�صادر �إن " املالكي �سحب كل ال�صالحيات
م��ن جن�ل��ه وق ��رر جتميد عمله حل�ين �إي �ج��اد حل
ل�ل�خ��روق��ات الإداري� ��ة ال�ت��ي ق��ام بها فيما يتعلق
بعملية النقل �إىل امانة بغداد من دون الدرجة
الوظيفية ومن دون ا�سباب مقنعة ".
و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن " املالكي انزعج كثريا
من ت�صرفات احمد املالكي و�إجرائه لتلك التنقالت
التي لي�س لها مربر وال م�سوغ قانوين".

"�سفريتنا �إىل النجوم" تلتحق بـ"قوائم احل�شمة"

نا�شطون على في�سبوك :فريوز..
ممنوعة يف م�ؤ�س�سات ر�سمية
 بغداد /وائل نعمة
ت��داول نا�شطون ام�س االرب�ع��اء خ�برا على احدى
�صفحات موقع التوا�صل االجتماعي "في�سبوك"
يقول "اعتداء م�س�ؤول عن ال�صيدليات يف م�ست�شفى
حكومي ببغداد على احدى املمر�ضات لوجود اغنية
فريوز على التلفاز".
مل ن�ستطع الت�أكد من �صحة اخل�بر ،لكن موظفني
يف دوائ��ر حكومية خمتلفة اق��روا بوجود قرارات
اجتهادية ت�صدر من م�س�ؤولني يف بع�ض امل�ؤ�س�سات
متنع �سماع االغاين .
وي�ؤكد النا�شط ال��ذي بث اخل�بر على في�سبوك ان
"املمر�ضات يف امل�ست�شفى ل�سن م���س��ؤوالت عن
وج��ود اغنية ل�ف�يروز يف التلفزيون " ،متابعا "
ادارة امل�ست�شفى هي امل�س�ؤولة عن و�ضع �شا�شات
التلفزيون واختيار القنوات ".
واختلف املعلقون على "في�سبوك " يف تقييم احلالة
 ،فالبع�ض ذكر ان " م�س�ؤول ال�صيدليات يجب ان
يراقب االدوي��ة واحلفاظ عليها من ال�سرقة ...بدال
من مراقبة التلفزيون".فيما اتفق �شخ�ص اخر مع
م�س�ؤول ال�صيدليات ليقول " انهم يف عمل ر�سمي
واليجوز اال�ستماع اىل االغاين".
ويك�شف "حممد " موظف يف احدى الوزارات ان "
م�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى مينعون اال�ستماع اىل
االغاين او املو�سيقى ".
ويتابع حممد الذي ف�ضل عدم ذكر ا�سمه بالكامل "
يف املنا�سبات الدينية ترتفع ا�صوات اللطميات يف
الوزارة وتتحول �شا�شات التلفزيون التي متنع يف
العادة حتويلها عن قناة العراقية الر�سمية اىل قنوات
اخرى تبث انا�شيد دينية وب�أ�صوات مرتفعة".

و�شهدت امل�ؤ�س�سات احلكومية �سل�سلة من االجراءات
لتقييد احلريات منها اجبار املوظفات على ارتداء
احلجاب ومنع ارتداء املالب�س امللونة واالحذية ذات
الكعب العايل  ،فيما الي��زال العراق يت�صدر قائمة
اكرث ال��دول ف�سادا وحتقق هيئة النزاهة يف مئات
امللفات املتعلقة بف�ساد م�س�ؤولني كبار يف الدولة .
وك ��ان م �� �س ��ؤول رف �ي��ع يف حم��اف�ظ��ة ال�ب���ص��رة منع
بث �أغ��اين ف�يروز �صباح كل يوم من حمطة راديو
ال�ب���ص��رة ال�ت��ي مت��ول�ه��ا وت���ش��رف عليها احلكومة
املحلية ،ومن مبالغ البرتودوالر املخ�ص�صة مل�شاريع
عامة تخدم �سكان املدينة.
ومنع جمل�س حمافظة الب�صرة يف وقت �سابق �إقامة
احلفالت الغنائية التي و�صفها بـ"املاجنة " على
م�سارح وكازينوهات وقاعات الفنادق يف املدينة،
كون الب�صرة مدينة حمافظة .وقرار املنع كانت قد
�سبقته خطوات ...ففي عام  ، 2010هاجمت قوات
يف الب�صرة م�ك��ان ع��ر���ض ��س�يرك (م��ون��ت كارلو)
ال��دويل وج��رى تطويقه ومنع م�شاهدته بحجة ان
االر���ض التي قامت عليها ه��ذه الفعالية تعود �إىل
الوقف ال�شيعي ،وقبل ذل��ك �أقفلت مدينة الألعاب
بنف�س احلجة  .ومنع حمافظ الب�صرة �شلتاغ مياح
يف تعليماته يف  2009الكازينوهات واملتنزهات
من �إقامة احلفالت �أو ال�سماح باختالط الرجال مع
الن�ساء.
و �سبق و�أل�غ��ى جمل�س حمافظة بابل ع��ام 2010
احل��ف�ل�ات امل��و��س�ي�ق�ي��ة وال �غ �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي ك ��ان من
املفرت�ض �أن تقام �ضمن مهرجان بابل الدويل بحجة
خ�صو�صية املدينة الدينية  ،واعرتا�ض بع�ض ائمة
اجلوامع.كما مينع رادي��و بابل املمول من جمل�س
املحافظة بث االغاين .
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القادمة ،خا�صة ونحن نعمل على �إطالق
الأم� � ��وال مل ��وازن ��ة  2013ب ��أ� �س��رع وقت
ممكن ،واللجنة املالية �ستجتمع بعد عطلة
العيد م��ن �أج��ل مناق�شتها وح�ساب ن�سب
التنفيذ لكل وزارة ،بالتعاون مع وزارة
التخطيط والإع�لان عنها" .من جانبه �أكد

ال��وزارات ،وه��ذا التق�صري له عدة �أ�سباب
منها ال��روت�ين امل�ع��رق��ل لعمل ك��ل وزارة،
وقنوات الف�ساد املايل بني املوظفني� ،إ�ضافة
للعقود وال�صفقات الوهمية ،وغريها من
الأ�سباب الكثرية".
 التفا�صيل �ص2

م��و� �ض �ح��ة ان ه� �ن ��اك ت��دخ�ل�ات
وا�ضحة يف عمل هذه اللجنة من
قبل متنفذين.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق���ال رئ �ي ����س دي���وان
الرقابة املالية عبد البا�سط تركي
�إن "احل�سابات اخلتامية لعام
 2011و� �ص �ل��ت �إىل ال ��دي ��وان،
بعد �أن �أعيدت �إىل وزارة املالية
ال�ستكمال كافة نواق�صها ،وهي
الآن تخ�ضع للتدقيق".
وت� ��وق� ��ع ت ��رك ��ي �أن "يت�أخر
ال��دي��وان قلي ًال بعملية التدقيق،
لأن ه ��ذا ال��ع��ام ��س�ي�ت��م تطبيق
التدقيق املتقاطع على البيانات
واحل�سابات اخلتامية ،مبعنى
اننا �سنحاول يف ال ��وزارات �أو
يف ال��دوائ��ر ال�ت��ي لديها نفقات
كبرية �أن نطابق نتائج تدقيقنا
لهذه الوزارات ب�شكل م�ستقل مع
النتائج امل�ستح�صلة من وزارة
املالية" ،م�ؤكدا �أنه "بكل الأحوال
�سيتم �إجن��ازه��ا قبل نهاية العام
احلايل".
وع� ��ن م� ��وازن� ��ة � 2013أك� ��دت
ع�ضو اللجنة املالية ان الربملان
ط��ال��ب احل �ك��وم��ة ب��إر��س��ال�ه��ا يف
�أ�سرع وقت  ،كي تتمكن اللجنة
املالية من مناق�شتها ،وعر�ضها
للت�صويت قبل نهاية العام .
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وف��������د ك����������ردي �أل������غ������ى زي�������ارت�������ه ل����ب����غ����داد

العراقية والكرد�ستاين :ت�صرفات دولة القانون
قد تدفعنا لإعادة �سحب الثقة
 متابعة  /املدى
�أعلن ائتالف العراقية �أم�س ان بقاء الأزمات
على حالها وا�ستمرار الهجوم احلكومي على
اق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ��س��وف ي�ع�ي��دان ال�ل�ج��وء اىل
خيار �إقالة املالكي .بينما انتقد التيار ال�صدري
الت�صريحات املت�شنجة لبع�ض النواب قائ ًال انها
"ال ت�صب يف م�صلحة ال�شعب ".
ي�أتي ذلك يف وقت �ألغى وفد كردي كان مقرر ًا
ان يزور بغداد قبل عيد اال�ضحى زيارته ب�سبب
الت�صريحات الأخ �ي�رة للنائب ي��ا��س�ين جميد
الذي اعترب فيها رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود

بارزاين "خطرا حقيقيا على البالد".
فيما ا�ستبعد القيادي يف ائتالف دولة القانون
النائب عن التحالف الوطني �شاكر الدراجي،
م �ع��اودة بع�ض الكتل ال�سيا�سية لطرح خيار
�سحب ال�ث�ق��ة ع��ن رئ�ي����س ال � ��وزراء ،وذل ��ك الن
الأ�سباب الرئي�سية له انتهت ،م�شري ًا اىل �أن
التحالف الوطني ما�ض مبعاجلة امل�شاكل بني
الكتل.
و�أعلن ع�ضو التحالف الكرد�ستاين النائب مهدي
حاجي� ،أن وفد اقليم كرد�ستان الذي كان مقررا
ان ي��زور بغداد قبل اي��ام من عيد اال�ضحى ،قد
الغى زيارته ب�سبب الت�صريحات الأخرية للنائب

يا�سني جميد الذي اتهم فيها رئي�س الإقليم بانه
خطر على البالد.
وقال حاجي "�إن اقليم كرد�ستان اتخذ قرارا قبل
�شهرين بت�شكيل وفد من الأحزاب ال�سيا�سية يف
االقليم من املعار�ضة واحلاكمة ،للت�شاور مع
الأط��راف ال�سيا�سية يف بغداد حلل اخلالفات
بني احلكومة االحت��ادي��ة واالقليم ،م�شري ًا اىل
ان الت�صريحات االخرية التي ادىل بها النائب
عن ائتالف دولة القانون يا�سني جميد ،جعلت
الوفد امل�شكل من االقليم يلغي زيارته املقررة
اىل بغداد قبل ايام من عيد اال�ضحى.
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دميقراطية ماكو
الأغلبية من العراقيني غري را�ضية عن عملية التحول
الدميقراطي ،فر�ؤيتها ت�تراوح بني ع��دم وج��ود عملية
من هذا النوع يف البالد ووجودها لكن بدرجة متدنية.
كما ان ه��ذه االغ�ل�ب�ي��ة ت��رى �أن ال�برمل��ان وت�شريعاته
مق�صرة يف تعزيز عملية التحول
واحلكومة و�سيا�ساتها ّ
الدميقراطي.
هذا ما خل�ص اليه ا�ستطالع للر�أي �أجراه مركز املعلومة
للبحث والتطوير ع��ن "حالة الدميقراطية واملجتمع
املدين يف العراق" ،ون�شرت نتائجه يف �صحافة �أم�س.
�أظن ان النتائج واقعية متام ًا لأنني �أتلم�سها يف �آراء
النا�س الذين �أتعامل معهم  ..الزميالت وال��زم�لاء يف
العمل ،الأهل والأق��ارب ،ال�صديقات والأ�صدقاء  ،رواد
الأماكن العامة التي �أتردد عليها وبخا�صة املقاهي� ،سواق
التاك�سي وركاب �سيارات النقل اجلماعي التي يحلو يل
ا�ستخدامها من �آن اىل �آخ��ر .الأغلبية من ه��ؤالء لديهم
تقريب ًا املواقف ذاتها التي عك�ستها نتائج اال�ستطالع.
وبح�سب ما �أعلنه امل�س�ؤولون عن املركز ف�إن اال�ستطالع
ُجمعت بياناته يف  10حمافظات ه��ي :بغداد� ،أربيل،
�صالح الدين ،الأنبار ،بابل ،النجف ،الديوانية ،مي�سان،
ذي قار ،والب�صرة.
ن�سبة الذي يرون ان نظامنا ال�سيا�سي ال ي�شهد حتو ًال
دميقراطي ًا �أو ي�شهد بدرجة متدنية بلغت حوايل  59يف
املئة ومثلها تقريب ًا كانت ن�سبة املعتقدين بان الت�شريعات
الربملانية غري معززة لعملية التحول الدميقراطي �أو
م�ع��ززة ب��درج��ة قليلة .واق�ترب��ت م��ن ه��ذا �أي���ض� ًا ن�سبة
املعتقدين ب�أن الأحزاب مل ت�أخذ دورها يف عملية التحول
الدميقراطي �أو �أخذته بدرجة قليلة.
وارتفعت اىل  61يف املئة ن�سبة املعتقدين ب ��أن مبد�أ
امل�ساواة يف حقوق املواطنني بغ�ض النظر عن االنتماء
الديني غري مطبق �أو مطبق بدرجة قليلة ،ور�أى اكرث
من  60يف املئة ان الفرد ال يح�صل على معاملة عادلة يف
دوائر الدولة �أو يح�صل ولكن بدرجة قليلة ،ويعتقد 62
يف املئة ان حرية الفكر غري م�ضمونة متام ًا ،ور�أى 50
يف املئة انهم ال ي�ستطيعون انتقاد �سيا�سات احلكومة
عرب التظاهر واالعت�صام خوف ًا من التعر�ض لالعتقال �أو
امل�ضايقة.
من امللوم يف ه��ذه النتائج التي ت�أتي بعد نحو ع�شر
�سنوات م��ن اط��اح��ة نظام ��ص��دام ح�سني الدكتاتوري
وقيام نظام كان من املفرت�ض ان يكون نقي�ضه وبديله؟.
اال�ستطالع يجيب عن هذا ال�س�ؤال فـ  60يف املئة ر�أوا
ان جمل�س النواب مل يقم بدوره الرقابي على احلكومة،
ونحو  62يف املئة اعتربوا ان احلكومة ال تقوم ب�أي دور
يف عملية التحول الدميقراطي �أو انها تقوم بدور قليل.
يوم كنا نعار�ض نظام �صدام تعهدنا لل�شعب العراقي
باننا �سنعو�ضه �سريع ًا عما عاناه �أم��د ًا طوي ًال باقامة
نظام دميقراطي .وبعد ع�شر �سنوات تتبدى النتيجة
متوا�ضعة ،بل خميبة للآمال ،كما تعك�س وقائع ا�ستطالع
الر�أي هذا.
من ي�ضمن ان النتيجة �ستكون خمتلفة بعد ع�شر �سنوات
�أخرى؟
�شخ�صي ًا ال �أ�ضمن ،فنظامنا احلايل مي�شي يف االجتاه
املعاك�س ،و�شعاره :دميقراطية ماكو.

ناق�ش مع رئي�س منظمة بدر جممل الق�ضايا ال�سيا�سية والأمنية

طالباين ي�ستقبل عدد ًا من كبار �ضباط قيادة عمليات بغداد

 بغداد /املدى

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية جالل طالباين
يف بغداد ام�س االرب�ع��اء ع��ددا من كبار
ال�ضباط يف قيادة عمليات بغداد
وج��رى خ�لال اللقاء حديث عن الو�ضع
االم�ن��ي واداء ال �ق��وات وم��دى تطورها
على امل�ستوى الت�سليحي والتدريبي
والقتايل.
واثنى طالباين على االجنازات املتحققة

يف هذا املجال ،كما �أكد على اهمية تعزيز
النجاحات االمنية ب�سد ال�ث�غ��رات �ضد
قوى االرهاب واجلرمية.
و�أ��ش��ار اىل ان مواجهة االره��اب عملية
متداخلة وال تقت�صر على اجلانب االمني
والع�سكري وامنا تتداخل فيها العوامل
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة واالقت�صادية
واالن���س��ان�ي��ة اىل ج�ن��ب اجل �ه��د االمني
واال�ستخباري.
و�ضمن �سل�سلة لقاءاته بالقادة ال�سيا�سيني

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية �صباح ام�س
االم�ين العام ملنظمة ب��در اال�ستاذ هادي
العامري و الوفد املرافق له.
وجرى يف اللقاء تداول جممل الق�ضايا
ال�سيا�سية واالمنية يف البلد..حيث �سلط
الرئي�س طالباين ال�ضوء على مامت بحثه
م��ع كافة ال�ق��وى وال�ق�ي��ادات ال�سيا�سية
واجلهود املبذولة لبلوغ ال�سبل الكفيلة
بتذليل العراقيل التي تواجه املبادرات
و امل��ح��ادث��ات اخل��ا� �ص��ة وال �ع �م��ل على

و� �ض��ع ح��د ل�ل�م���ش��اك��ل وت�ه�ي�ئ��ة اج ��واء
�صافية وم�شجعة للدخول يف احلوارات
و ال �ل �ق��اءات ال�ب�ن��اءة ب�ين ك��اف��ة الفرقاء
،م�شريا اىل اهمية موا�صلة اجلميع يف
تكثيف اجلهود من اجل اجناح االتفاقات
و احللول ال�شاملة التي يتوافق عليها
اجلميع .كما اكد فخامة الرئي�س �ضرورة
احل�ف��اظ على التحالفات ب�ين املكونات
العراقية وتعزيزها والتي ا�سهمت ببناء
العراق اجلديد.

 بغداد/املدى
نفت وزارة ال�ع��دل  ،ام�س الأرب �ع��اء ،رف�ض جمل�س
ال ��وزراء ملقرتحها للإ�سراع بتنفيذ �أح�ك��ام الإع��دام،
م�ؤكدة �أن الت�سريع يف تنفيذ �أحكام الإعدام لي�س من
اخت�صا�صها.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم الوزارة حيدر ال�سعدي
يف بيان تلقت "املدى " ،ن�سخة منه �إن "وزير العدل
ح�سن ال�شمري �أ�شار خ�لال لقائه بوفد هيئة �صوت
ال�ضمائر امل�ستقلة ،تقدميه مقرتحا �إىل جمل�س الوزراء
لت�صحيح الثغرات القانونية التي ي�ستفيد منها بع�ض
الإرهابيني بت�أخري تنفيذ �أحكام الإعدام" ،مبينا �أن
"الوزير ي�أمل بعدم تداخل هذه الفقرات مع امللفات
ال�سيا�سية".

برئي�س ال ��وزراء ن��وري املالكي بت�صحيح الثغرات
القانونية التي ي�ستفيد منها بع�ض الإره��اب�ي�ين يف
ت�أخري تنفيذ حكم الإعدام ،لكنها مل ت�ستجب ملطالبته.
و�أكد وزير العدل ح�سن ال�شمري ،يف (� 6أيلول ،)2012
�أن �إيقاف عقوبة الإعدام �أو الرتيث بتنفيذها لي�س من
اخت�صا�ص وزارته ،م�شريا �إىل �أن �إيقافها يدخل �ضمن
عمل اجلهات الت�شريعية ،فيما تعهد بالرتيث يف تنفيذ
العقوبة �إذا �أو�صى جمل�س الوزراء بذلك حتى �إ�صدار
ت�شريع من جمل�س النواب.
ونفت رئا�سة اجلمهورية على ل�سان رئي�س ديوان
الرئا�سة ن�صري العاين ،يف  30متوز  ،2012وجود
تلك�ؤ �أو ت��أخ�ير بامل�صادقة م��ن جانبها على �أحكام
الإع ��دام ال���ص��ادرة بحق "الإرهابيني واملجرمني"،
م�ؤكدة �أن معظم �أحكام الإعدام التي وردت �إىل ديوان

ونفى ال�سعدي �أن "يكون جمل�س الوزراء قد رف�ض هذا
املقرتح" ،م�شريا �إىل �أن "الوزارة لي�س من اخت�صا�صها
الت�سريع يف تنفيذ �أحكام الإعدام ،ب�سبب الإجراءات
القانونية والفنية املتعلقة با�ستكمال الأحكام القطعية
بعد م�صادقة رئا�سة اجلمهورية عليها".
و�أ� �ض��اف ال�سعدي �أن "الوزارة جهة تنفيذية غري
خمولة بالتدخل يف الإجراءات وال�ضوابط القانونية
املتعلقة بت�سريع �أحكام الإعدام" ،الفتا �إىل �أن "الوزير
ح��دد ال�ث�غ��رات القانونية ال�ت��ي ت��ؤخ��ر تنفيذ �أحكام
الإعدام ،واملقدمة �إىل جمل�س الوزراء بتكرار و�إعادة
املحاكمة للنزالء ال�صادرة بحقهم �أحكام �إعدام".
وكانت عدد من و�سائل الإعالم قد نقلت خربا� ،أول من
�أم�س الثالثاء ن�ص على �أن وزير العدل ح�سن ال�شمري
ك�شف عن مطالبته لرئا�سة جمل�س ال��وزراء املتمثلة

ن��واب :نطال��ب با�س��تجواب �أع�ض��اء احلكوم��ة و�س��حب الثق��ة عنهم
انتقد نواب عمل الوزارت خالل العام
احلايل ،خا�صة اخلدمية منها ،مقارنة
بامليزانية امل�صروفة لها ،والتي بلغت
 117ت��ري�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وت�ع�ت�بر من
�أ�ضخم امل��وازن��ات يف تاريخ البالد،
معتربين ان عملهم بطيء ،ومطالبني
جمل�س ال �ن��واب ب��إت�خ��اذ الإج���راءات
املطلوبة .كما طالبوا �أي�ض ًا با�ست�ضافة
رئي�س ال� ��وزراء ن��وري امل��ال�ك��ي ،يف
املجل�س وحما�سبته ب�صفته امل�س�ؤول
عن اجلهاز التنفيذي ،وطالبوا الربملان
يف حديثهم لـ"املدى" بـ"حما�سبة
الوزراء املق�صرين" ،و�أن تقوم الكتل
ال�سيا�سية ب�سحب الثقة عنهم.
ويف ه��ذا ال�صدد �أك��دت رئي�س جلنة
اخلدمات والعمل يف الربملان النائبة
فيان دخيل �إن "الن�سب املتدنية يف
عمل ال��وزارات خا�صة اخلدمية منها
وع� ��دم � �ص��رف  %50م��ن موازنتها
لتقدمي اخلدمات للمواطنني ،تلزمنا
ب�إ�ست�ضافة رئي�س ال� ��وزراء نوري
املالكي ملجل�س النواب وم�ساءلته عن
الأ�سباب وتو�ضيح البطء احلا�صل
يف عمل الوزارات".
و�أ�ضافت دخيل يف ت�صريح لـ"املدى"
�إن "من واج��ب رئي�س احلكومة �أن
ي��و��ض��ح م�صري االم� ��وال امل�صروفة
ل� �ل ��وزارات ،وع ��دم �إجن ��از امل�شاريع
على امل�ستوى اخل��دم��ي ،ويف حالة
ع��دم �إ�ستجابة املالكي للإ�ست�ضافة،
ف�سنقوم ب�إ�ست�ضافة ك��ل وزي��ر على
ح��دا من �أج��ل �إي�ضاح عمل وزارت��ه،
ويجب �أن يقوم جمل�س النواب بعمل

�صارم �إجتاه كل وزير و�سحب الثقة
عن الوزير املتلكئ يف عمله".
و�أ�شارت دخيل �إىل �أن "من ال�ضروري
�أن ن�س�أل عن م�صري ام��وال موازنة
ال� �ع ��ام احل� ��ايل وال� �ت ��ي ب�ل�غ��ت 117
تريليون دينار ومل نر �أي م�شاريع
على �أر�ض الواقع ت�صب يف م�صلحة
امل��واط��ن ،وم��ن ال���ض��روري حما�سبة
رئي�س ال��وزراء ب�صفته امل�س�ؤول عن
كل الوزارات".
من جانبها �أكدت ع�ضو اللجنة املالية
الربملانية ،النائبة م��اج��دة التميمي
�إن "ن�سب ال �ت �ن �ف �ي��ذ يف م�شاريع
ال � ��وزارت منخف�ضة ج ��د ًا ومتدنية
ن�سبة بامليزانية امل�صروفة لها والتي
بلغت  117تريليون ،وم��ن الغريب
�أن تقوم ال ��وزارات خا�صة اخلدمية
بتوقيع عقود مع مقاولني بخ�صو�ص
م�شاريع وحتت�سب هذا الإج��راء من
�ضمن ن�سب التنفيذ رغم عدم وجود
�أي م�شاريع من ّفذة".
و�أ�� �ض ��اف ��ت ال �ت �م �ي �م��ي يف ت�صريح
لـ"املدى" �أم� �� ��س �إن "الوزارات
وع��دت بوجود ن�سب تنفيذ �أك�بر يف
الأي��ام القادمة ،خا�صة ونحن نعمل
على �إطل��اق الأم ��وال مل��وازن��ة 2013
ب�أ�سرع وقت ممكن ،واللجنة املالية
�ستجتمع بعد عطلة العيد م��ن �أجل
مناق�شتها وح�ساب ن�سب التنفيذ لكل
وزارة ،بالتعاون مع وزارة التخطيط
والإعالن عنها".
و�أو�ضحت التميمي �إن "من واجبنا
كربملان �أن ن�ؤ�شر اخللل لكل وزارة
و�إت �خ��اذ الإج�� ��راءات امل�ط�ل��وب��ة مثل
�إ�ستجواب ال��وزي��ر وحما�سبته على

ف�شل وزارته ،وال �أعتقد ب�أن من املمكن
�سحب ال�ث�ق��ة ع��ن �أي وزي ��ر ب�سبب
التوافقات ال�سيا�سية ،لكن �إ�ستجوابه
يف جمل�س ال �ن��واب ��س�ي�ك��ون كافي ًا
لو�ضع �إعتبارات لعمله القادم".
ه��ذا وق��د �أك ��د ع�ضو اللجنة املالية
النائب �أحمد امل�ساري انه "رغم عدم
�إكتمال الن�سب التنفيذية للوزارات
وتقدميها للجنة امل��ال�ي��ة ،لكن نحن
م�ت��أك��دون ان�ه��ا ل��ن ت�ك��ون بامل�ستوى
املطلوب ،فهناك تق�صري كبري يف عمل
ال � ��وزارات ،وه ��ذا التق�صري ل��ه عدة
�أ�سباب منها ال��روت�ين املعرقل لعمل
كل وزارة ،وقنوات الف�ساد املايل بني
املوظفني� ،إ�ضافة للعقود وال�صفقات
ال��وه �م �ي��ة ،وغ�ي�ره ��ا م ��ن الأ� �س �ب��اب
الكثرية".
وا� � �ض� ��اف امل� ��� �س ��اري يف ت�صريح
لـ"املدى" �إن "من واج ��ب الربملان
�إ�ستدعاء الوزراء املق�صرين يف عملهم
و�إ�ستجوابهم ملعرفة �أ�سباب التق�صري
�إذا كانت ب�سببه هو �أو ب�سبب م�شاكل
تعاين منها ال��وزارة وال��وق��وف على
تلك امل�شاكل وحلها ،و�إذا كان ال�سبب
يف ال��وزي��ر نف�سه فيجب حما�سبته
و�سحب الثقة عنه".
و�أ�شار امل�ساري �إىل �إن "التوافقات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة غ�ي�ر م �ع �م��ول ب �ه��ا الآن
وي �ج��ب ع�ل��ى ك��ل كتلة �سيا�سية �أن
حتا�سب وزيرها املق�صر وتقوم الكتلة
نف�سها ب�إ�ستدعائه ملجل�س النواب
و�إ�ستجوابه و�سحب الثقة عنه".
وت��ع��ت�ب�ر م� ��وازن� ��ة ال � �ع� ��ام احل� ��ايل
الأ��ض�خ��م يف ت��اري��خ امل��وازن��ات منذ
ت�أ�سي�س الدولة احلديثة عام 1921

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

وم��ن جانبه اك��د ال�سيد العامري اهمية
م �� �س��اع��دة وم �ع��اون��ة اجل �م �ي��ع الجن��اح
اجل�ه��ود التي يبذلها الرئي�س طالباين
من اج��ل تفكيك االزم��ة احلالية م�ضيفا
ان هذه اجلهود ت�أتي من خالل احلر�ص
الوطني الكبري للرئي�س طالباين (الذي
يحظى باملحبة والثناء م��ن قبل جميع
ابناء ال�شعب العراقي و هو من يعول
عليه اجلميع الي�صال البلد اىل بر االمان
و ال�سالم).

العدل تنفي رف�ض جمل�س الوزراء مقرتحها ب�ش�أن الإ�سراع يف تنفيذ �أحكام الإعدام

���س��ي�����س���أل��ون امل���ال���ك���ي ع���ن م�����ص�ير  117ت��ري��ل��ي��ون دي��ن��ار
 بغداد  /م�ؤيد الطيب

جانب من اللقاء( ..موقع الرئا�سة)

املدير العام
غادة العاملي

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

م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ،وه��ي ت��زي��د عن
م��وازن��ة ال �ع��ام امل��ا��ض��ي بن�سبة 22
 ،%حيث كانت م��وازن��ة العام 2011
ق��د بلغت  81.9مليار دوالر بعجز
بلغ  13.3مليار دوالر ،وقد ح�صلت
امل���ش��اري��ع اال�ستثمارية على ن�سبة
 %35من حجم امل��وازن��ة العامة لعام
 ،2012يف ح�ين ا� �س �ت �ح��وذت بقية
ال�ق�ط��اع��ات ،ويف مقدمتها املوازنة
الت�شغيلية على املتبقي منها ،ف�أن
امل��وازن��ة الإ��س�ت�ث�م��اري��ة تبلغ ()37
تريليون دينار واملوازنة الت�شغيلية
( )80تريليون دينار وتوزعت على
م�ؤ�س�سات ووزارات وهيئات الدولة
ك��اف��ة ،ح�ي��ث �سيتم ت��وزي��ع النفقات
العامة ،وفق الن�سب ال�سكانية ،بعد
�إ�ستبعاد تخ�صي�صات مركز الوزارة
الإحتادية والنفقات ال�سيادية.
وم���ن اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �إن وزارة
التخطيط اعلنت ان ن�سبة �صرف
التخ�صي�صات ال�سنوية وامل�صروف
ال�ف�ع�ل��ي م�ن�ه��ا م��ن ق �ب��ل ال�� ��وزارات
واملحافظات خالل عام  2011بلغت
 .%75ففي وزارة النفط بلغت ن�سبة
التنفيذ مع ال�سلف  ،))%97/28تلتها
وزارة ال�صناعة بن�سبة ()%94/38
ثم وزارة النقل بن�سبة ( ،)%83وان
وزارة الكهرباء حققت ن�سبة تنفيذ
بلغت ( ،)%87/73ووزارة البيئة
بلغت ( )%80/14ووزارة االت�صاالت
( )%77/12ووزارة اخلارجية
( )%71/96ووزارة امل� � ��وارد
املائية ن�سبة (. )%71/2ام��ا وزارة
االعمار واال�سكان فقد حققت ن�سبة
تنفيذ بلغت ( )%85ووزارة العمل

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 :

وال�ش�ؤون االجتماعية (،)%65/91
ج � ��اءت ب �ع��ده��ا وزارة الداخلية
بن�سبة تنفيذ ( ،)%60/06ثم وزارة
ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة بن�سبة تنفيذ
بلغت ( ،)%57/73ووزارة البلديات
واال� �ش �غ��ال ال�ع��ام��ة بن�سبة ()%73
تلتها وزارة العلوم والتكنولوجيا
بن�سبة تنفيذ ( ،)%48/1ووزارة
التعليم ال �ع��ايل وال �ب �ح��ث العلمي
ن�سبة ( )%46/3وامانة بغداد بن�سبة
( ،)%45/76فيما بلغت ن�سبة التنفيذ
لدى وزارة الزراعة وب�ضمنها ح�صة
ال � � ��وزارة يف امل � �ب� ��ادرة ال��زراع �ي��ة
( ،)%43/80وان ن�سبة التنفيذ لدى
وزارة الثقافة بلغت (،)%39/18
ووزارة العدل ( )%37/74والدفاع
( ،)%35/82ووزارة ال �ت �ج��ارة
( ،)%27/69ووزارة الهجرة
وامل �ه �ج��ري��ن ( ،)%80/60وفيما
يتعلق باجلهة غري املرتبطة بوزارة،
ف ��أن دي��وان الوقف ال�سني قد حقق
الن�سبة االكربعلى م�ستوى الوزارات
وامل�ؤ�س�سات االخ��رى بعد ان حقق
ن�سبة تنفيذ ( ،)%98/75اما الوقف
ال�شيعي فقد ك��ان��ت ن�سبة التنفيذ
لديه ( )%55وحقق دي��وان اوقاف
امل���س�ي�ح�ي�ين وال ��دي ��ان ��ات االخ���رى
ن�سبة �صرف مقدارها (،)%83/71
ام��ا م�ؤ�س�سة ال���ش�ه��داء فقد حققت
ما ن�سبته ( ،)%68/87وان بع�ض
ال � ��وزارات وامل�ح��اف�ظ��ات مل تكتمل
لديها البيانات اخلا�صة بها و�سيتم
االع�لان عنها ح��ال غلق احل�سابات
اخلتامية ل�سنة  2011من قبل وزارة
املالية.

�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

الرئا�سة جرى امل�صادقة عليها.
وي�سمح الق�ضاء بعقوبة الإعدام يف نحو  50جرمية،
منها الإرهاب ،واالختطاف ،والقتل ،وتت�ضمن �أي�ضا
ج��رائ��م �أخ ��رى مثل الأ� �ض��رار ب��امل��راف��ق واملمتلكات
العامة.
و�أح�صت الأمم املتحدة تنفيذ حكم ب�إعدام ب�أكرث من
� 1200شخ�ص يف البالد منذ عام � ،2004إال �أن عدد
من مت تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غري معروف.
يذكر �أن هيئة ال�ضمائر امل�ستقلة امل�شرفة على حملة
املليون توقيع لتنفيذ �أح�ك��ام الق�ضاء ،ت�شكلت من
جمموعة م��ن املثقفني والأك��ادمي �ي�ين ،حيث جتمع
ال�ت��واق�ي��ع م��ن خ�ل�ال م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
الفي�سبوك ،ف�ضال عن تخ�صي�ص رقم هاتف ال�ستالم
الر�سائل امل�ؤيدة ملطالبها.

�صنعاء تترب�أ من خالد الها�شمي
وتقول �إنه خدم جي�ش �صدام
ل�ق��ي م�صرعه يف
 متابعة /
ظ��روف جمهولة،
املدى
وع� �ل ��ى ح���د زع��م
امل�صدر ،كان يعمل
ت �ن �� �ص �ل��ت وزارة
ك�م���س�ت���ش��ار لدى
الدفاع اليمنية من
وزارة الدفاع.
�صلتها بال�ضابط
وق� � � � � ��ال" :كان
ال �ع��راق��ي ،اللواء
ه �ن��ال��ك وال ت��زال
خ� � � ��ال� � � ��د ح � � ��امت
ع� �ل� ��اق� � � ��ات ب�ي�ن
ال�ه��ا� �ش �م��ي ،ال��ذي
ال �ع��راق واليمن،
ل � �ق� ��ي م� ��� �ص ��رع ��ه
وتنظر اليمن �إىل
الثالثاء على يدي
ال �ع��راق �ي�ي�ن على
م� �ل� �ث� �م�ي�ن اث� �ن�ي�ن
�أنهم �إخ��وة والبد
�أط�ل�ق��ا ال �ن��ار عليه
اللواء خالد حامت الها�شمي م� ��ن م�ساندتهم
و��س��ط العا�صمة،
ول �ي ����س ه �ن��ال��ك ما
�صنعاء.
وب�ح���س��ب م��ا �أوردت وزارة الدفاع مينع ا�ستقبال رعاياهم" ،م�شري ًا �إىل
اليمنية يف موقعها الإل �ك�تروين ،ف�إن �أن مطلقي ال �ن��ار على الها�شمي الذا
"ال�ضابط خالد حامت الها�شمي مل يكن ب��ال�ف��رار وال ت��زال التحقيقات جارية
ي�شغل �أي من�صب ر�سمي يف القوات ملعرفة مالب�سات احلادث".
ف�ي�م��ا ذك ��ر ��ش�ه��ود ع �ي��ان �أن ال�ضابط
امل�سلحة اليمنية".
و�أ�ضافت" :ا�ست�شهد بالعا�صمة �صنعاء ال �ه��ا� �ش �م��ي ق �ت��ل وه ��و ي��رت��دي البزة
�ضابط �سابق يف اجلي�ش العراقي" يف الر�سمية للجي�ش اليمني برتبة لواء.
عمل و�صفته بـ (الإرهابي والإجرامي من جانبها قالت م�صادر غري ر�سمية �أن
ال� �غ ��ادر) ،م���ش�يرة �إىل �أن مالب�سات اللواء العراقي عمل كم�ست�شار للواء
احل��ادث غام�ضة ،و�أن��ه اح��د ال�ضباط علي حم�سن الأحمر ،قائد الفرقة الأوىل
مدرع ثم انتقل للعمل يف وزارة الدفاع
العراقيني الذين ا�ست�ضافتهم اليمن.
و�أو�ضح م�صدر �أمني رفيع لـ �سي �أن بعد ان�شقاق علي حم�سن عن اجلي�ش
�أن العربية هو �أحد ال�ضباط العراقيني اثر الإح��داث ال�سيا�سية التي �شهدتها
امل�ست�ضافني من قبل اليمن بعد �سقوط اليمن.
وك��ان ال�ضابط العراقي لقي م�صرعه
نظام �صدام.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ع� ��ددا م��ن ال�ضباط عندما �أطلق عليه الر�صا�ص الثالثاء
ال�ع��راق�ي�ين التابعني للنظام ال�سابق من قبل م�سلحني جمهولني ي�ستقلون
ا�ستقبلتهم اليمن كجانب ان�ساين نظر ًا دراج��ة ن��اري��ة �أث�ن��اء م��روره ب�سيارته
للظروف التي م��روا بها بعد �سقوط بالقرب من احد امل�ست�شفيات الرئي�سية
النظام ،مو�ضح ًا �أن الها�شمي ،الذي و�سط العا�صمة �صنعاء.
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القانونية تدعو �إىل �إلغاء الهيئات امل�ستقلة بعد هيمنة احلكومة عليها

النزاهة� :إقالة ال�شبيبي حماولة لإعادة البالد �إىل ما قبل 2003
اعتربت اللجنة القانونية النيابية� ،إقالة حمافظ البنك املركزي �سنان ال�شبيبي مت�سرعة وغري قانونية الن البنك هيئة م�ستقلة تابعة اىل
جمل�س النواب ولي�س جلهة �أخرى ،داعية اىل �إلغاء جميع الهيئات امل�ستقلة بعد هيمنة احلكومة عليها واالكتفاء بالوزارات .يف الوقت الذي
اكد فيه نائب البنك مظهر حممد �صالح ،ان الإقالة كانت متوقعة الن احلكومة ارادت ا�ستبداله يف عام  ،2009او�ضح ان ال�شبيبي موجود
حاليا يف �سوي�سرا.
من جهتها قالت جلنة النزاهة يف جمل�س النواب ان ال�شبيبي دفع ثمن رف�ضه لطلب احلكومة لالقرا�ض من احتياطي البنك يف وقت �سابق،
م�شرية اىل ان الهيئات امل�ستقلة ا�صبحت م�ستغلة من بع�ض الكتل ال�سيا�سية وهي حماولة العادة البالد اىل ما قبل عام .2003

 بغداد /محمد �صباح
وف ��ي ل �ق��اء مع"المدى"،او�ضح امير
الكناني ع�ضو اللجنة القانونية"ان اقالة
محافظ البنك المركزي �سنان ال�شبيبي
غير قانونية ،الن البنك هيئة م�ستقلة
مرتبطة بال�سلطة الت�شريعية،داعيا
الحكومة الى اخذ ر�أي مجل�س النواب
بخ�صو�ص اقالة ال�شبيبي ال ان تت�صرف
ب�شكل منفرد".
ه��ذا وك ��ان الق�ضاء ق��د �أ� �ص��در مذكرة
اع�ت�ق��ال بحق محافظ البنك المركزي
�سنان ال�شبيبي ون��ائ�ب��ه مظهر محمد
�صالح وم�س�ؤولين في البنك بتهم ف�ساد
ي��وم الخمي�س ال�م��ا��ض��ي ومنعهم من
ال�سفر .
ال��ى ذل��ك ق��رر مجل�س ال� ��وزراء،اول من
ام ����س ال �ث�لاث��اء� ،إق��ال��ة م�ح��اف��ظ البنك
المركزي �سنان ال�شبيبي الذي �صدرت
بحقه مذكرة اعتقال بتهم ف�ساد،وكلف
رئ �ي ����س دي� ��وان ال��رق��اب��ة ال �م��ال �ي��ة عبد
البا�سط تركي تولي المن�صب وكالة.
وت��اب��ع ال �ك �ن��ان��ي بالقول"ان ا�سباب
اقالة ال�شبيبي تعود الى �سعي حكومة
المالكي لربط الهيئات الم�ستقلة بمجل�س
ال��وزراء ب��دال من مجل�س النواب،الفتا
الى ان الحكومة الحالية �سيطرت على
جميع الهيئات الم�ستقلة ولم يبق امامها
اال البنك المركزي والذي يعد �آخر معقل
للهيئات الم�ستقلة.
وتن�ص المادة ( )103من الد�ستور "يُعد
كل من البنك المركزي ،وديوان الرقابة
المالية ،وهيئة االع�ل�ام واالت�صاالت،
ودواوين االوقاف ،هيئات م�ستقلة مالي ًا
واداري ًا ويكون مجل�س النواب م�س�ؤو ًال
عنها".
وك��ان��ت ال�م�ح�ك�م��ة االت��ح��ادي��ة العليا
�أ� �ص��درت ق ��رارا ف��ي  18ك��ان��ون الثاني
ال �م��ا� �ض��ي ي�ق���ض��ي ب��ارت �ب��اط الهيئات
الم�ستقلة الم�شار �إليها ف��ي الد�ستور
برئا�سة الوزراء مبا�شرة ،ولي�س برئا�سة
مجل�س النواب بعد الطلب الذي تقدمت
ب��ه الحكومة ال��ى المحكمة االتحادية
لتف�سير المادة( )102و(. )103
وب�ش�أن امكانية ا�ستحواذ الحكومة على
جميع الهيئات الم�ستقلة،دعا الكناني
ال�ن��ائ��ب ع��ن كتلة االح� ��رار المن�ضوية
ف��ي ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي ال ��ى � �ض��رورة
ال �غ��اء ال�ه�ي�ئ��ات الم�ستقلة واالكتفاء
ب��ال��وزارات،الف�ت��ا ال��ى ان ه��ذه الهيئات
لم ت�صبح م�ستقلة بل م�ستغلة من بع�ض
الجهات واالحزاب ال�سيا�سية في ا�شارة
منه الى حزب رئي�س الوزراء".
وا�ضاف ان هذه االجراءات هي محاولة
ال���ى اع � ��ادة ال� �ب�ل�اد ال���ى م ��ا ق �ب��ل عام
 2003ي �ق��وده ح��زب واح ��د و�شخ�ص
واحد،مو�ضحا ان ه�ن��اك �صراعا بين
ال �ك �ت��ل ال���س�ي��ا��س�ي��ة ح���ول ب �ن��اء دول ��ة
م�ؤ�س�سات ب�شكلها ال�صحيح على انها
تبنى على ا�سا�س الحزبية والدكتاتورية
كما تريده بع�ض االحزاب اليوم.
وبدورها،اعتبرت لجنة النزاهة النيابية
�صدور مذكرة قب�ض بحق �سنان ال�شبيبي
ونائبه،مت�سرعة و�ستعر�ض الدينار

لالنهيار ،كا�شفة ان ال�شبيبي دفع ثمن
رف�ضه القرا�ض الحكومة من احتياطي
البنك المركزي.
وق��ال ع�ضو اللجنة عزيز العكيلي في
ح��دي��ث مع"المدى"ان ق���ض�ي��ة اقالة
ال�شبيبي ه��ي م �ح��اول��ة م��ن الحكومة
للهيمنة على الهيئات الم�ستقلة ،ومن
ج �ه��ة اخ � ��رى ا���س��ت��ه��داف ل�شخ�صية
ال�شبيبي كونه رف�ض ف��ي وق��ت �سابق
طلب الحكومة ،ب�إقرا�ضها من احتياطي
البنك المركزي.
هذا وقد رف�ض البنك المركزي م�ساعي
حكومية لالقترا�ض من احتياطي �أموال
البنك وال�ت��ي تبلغ حوالي()63مليار
دوالر ل�م��واج�ه��ة ال�ع�ج��ز ال�ح��ا��ص��ل في
الميزانية ،ع��ادا ه��ذه الخطوة مخالفة
للقانون ،وانتهاكا ال�ستقاللية البنك.
وزاد العكيلي"ان الحكومة �أخذت تعتمد
على التعيين للهيئات بالوكالة حتى
تتم ادارتها من قبل "الرئي�س"الذي هو
القائد العام للقوات الم�سلحة ورئي�س
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة وال��دف��اع
ورئي�س جهاز المخابرات،الفتا الى ان
هذه الت�صرفات واالج��راءات �ستو�صل
البلد الى الق�ضاء على هيئاته الم�ستقلة
و العملية الديمقراطية".
وت �� �س��اءل ال�ع�ك�ي�ل��ي ال �ن��ائ��ب ع��ن كتلة
ال� �م ��واط ��ن ،ب� �ع ��د ا���س��ت��ه��داف رئي�س
المفو�ضية العليا لالنتخابات من قبل
ك�ت�ل��ة �سيا�سية معينة اث �ب��ت الق�ضاء
براءته،ومن الم�س�ؤول في حالة تبرئة
�سنان ال�شبيبي؟".
الى ذلك اعتبرالنائب عن ائتالف دولة
القانون كمال ال�ساعدي� ،أن المدافعين
عن �سيا�سة البنك المركزي هم �سيا�سيون
م �ن �ت �ف �ع��ون م ��ن م� ��زادات� ��ه وم �م��ول��ون
"للإرهاب" ،متهما بع�ض ال�سيا�سيين
المت�ضررين من ايقاف عمليات الف�ساد
في البنك بالوقوف وراءه��م ،فيما �أكد
�أن اللجنة التي �شكلها رئي�س مجل�س
النواب للتحقيق في �سيا�سة البنك ت�ضم
غالبية الكتل ال�سيا�سية.
وق�� ��ال ك� �م ��ال ال�����س��اع��دي ف���ي حديث
لـ"ال�سومرية نيوز"� ،إن "الذين يدافعون
عن ما يجري في البنك المركزي العراقي
هم ثالث فئات" ،مبينا �أن "الأولى هم
ا�صحاب البنوك ال��ذي��ن يعملون تحت
واجهات �سيا�سية والفئة الثانية بع�ض
ال�سيا�سيين وال �ن��واب ال��ذي��ن يدخلون
م�� ��زادات ال �ب �ن��ك ب��واج �ه��ات ويجنون
ماليين الدوالرات".
و�أ�ضاف ال�ساعدي �أن "الفئة الثالثة هم
الذين يمولون االرهاب" ،م�شيرا �إلى
�أن "جزءا من �أم��وال البنك تذهب الى
بيروت وعمان ودبي" ،بح�سب قوله.
و�أك ��د ال�ساعدي وه��و ع�ضو ف��ي لجنة
النزاهة �أنه "ال يتهم محافظ البنك �سنان
ال�شبيبي ،بل اتهم بع�ض ال�سيا�سيين
الذين ت�ضرروا كثيرا من ايقاف عمليات
الف�ساد في البنك المركزي".
ونفى ال�ساعدي �أن "تكون اللجنة التي
�شكلها رئي�س مجل�س النواب قد ا�ستحوذ

مطالبات با�ستئناف جل�سات الربملان
و�إلغاء عطلة �أ�سبوع العمل يف املحافظات
 بغداد  /المدى
طالب النائب الم�ستقل كاظم ال�صيادي
هيئة رئ��ا��س��ة مجل�س ال �ن��واب ب�إلغاء
عطلة �أ�سبوع العمل لأع�ضاء البرلمان
ف��ي ال�م�ح��اف�ظ��ات ،واال� �س �ت �م��رار بعقد
جل�سات البرلمان لهذا الأ�سبوع.
وقال ال�صيادي بح�سب بيان تلقت وكالة
"�أين" ن�سخة منه ام�س ،ان "قوانين
مهمة مازالت معطلة وتم ت�أجيلها لأكثر
من مرة ،وهي تخدم غالبية ال�شعب  ،اال
ان االن�سحابات المتكررة من جل�سات
ال�ب��رل�م��ان دف�ع��ت لت�أجيلها ،وبالتالي
الب��د من ا�ستغالل عطلة ه��ذا الأ�سبوع
المخ�ص�صة للعمل في المحافظات بغية
�إق��رار هذه القوانين قبل �سفر النواب
الى محافظاتهم".
و�شدد على "�ضرورة انجاز القوانين
المهمة ال�ت��ي ت�خ��دم غالبية ال�شعب ،
ال�سيما قانون البنى التحتية الذي �أجل
الكثر من مرة".

وك��ان رئي�س مجل�س ال �ن��واب ا�سامة
النجيفي قد اعلن في جل�سة البرلمان
ال�سبت الما�ضي ان مجل�س النواب
�سوف ي�ستمر بالدوام خالل اال�سبوع
الحالي ،فيما �سيكون اال�سبوع المقبل
مخ�ص�صا لعمل النواب في المحافظات،
وبعدها �سي�أخذ المجل�س عطلة عيد
الأ�ضحى المبارك ،نافيا منح النواب
عطلة ل�م��دة  3ا��س��اب�ي��ع.وك��ان مجل�س
النواب قد اجل الت�صويت اكثر من مرة
على م�شروع قانون المحكمة االتحادية،
وم �� �ش��روع ق ��ان ��ون م�ج�ل����س الق�ضاء
االعلى ،والت�صويت على مقترح قانون
العفو ال �ع��ام ،وك��ذل��ك الت�صويت على
م�شروع قانون الدفع بالآجل ،وغيرها
من القوانين.
ورج�� ��ح ب��رل �م��ان �ي��ون و�سيا�سيون
ترحيل القوانين الخالفية الى الدورة
البرلمانية القادمة ،وذلك ب�سبب الأزمة
ال�سيا�سية والخالفات القائمة بين قادة
الكتل.

عليها ائتالف دولة القانون" ،م�ؤكدا �أنها
"ت�ضم غالبية الكتل ال�سيا�سية".
وم��ن جهته،ك�شف نائب محافظ البنك
المركزي مظهر محمد �صالح،ان الحكومة
ت�سعى الى ا�ستبدال �سنان ال�شبيبي منذ
ع��ام  2009اال انها تريثت،م�ؤكدا انه
يجهل ا�سباب اقالة ال�شبيبي حاليا.
وا�ضاف �صالح في لقاء مع"المدى"،ام�س
االرب�� �ع� ��اء،ان االق ��ال ��ة ك��ان��ت متوقعة
لرئي�س البنك المركزي �سنان ال�شبيبي
الن ال�ح�ك��وم��ة ارادت ا��س�ت�ب��دال��ه قبل
ه��ذه الفترة اال انها تريثت ،م�شيرا ان
اال�سباب غير معروفة لحد هذه اللحظة
ونجهلها وتحتاج الى مزيد من الوقت
كي نتو�صل اليها".
وت��اب��ع بالقول"ان ال���ص��ورة ا�صبحت
م���ش��و��ش��ة ل��دي �ن��ا وال ن �ع��رف ابعادها
الحقيقية،مبينا " ان��ي ��س��أم�ث��ل امام
الق�ضاء ف��ي اي وق��ت ي �ح��دده الن�ن��ا لم
نت�سبب ب��اي��ة �شبهة او عمليات ف�ساد
،م��و��ض�ح��ا ان رئ�ي����س ال�ب�ن��ك المركزي
حاليا متواجد في �سوي�سرا النه يحمل
جن�سيتها".
واو�ضح �صالح"ان الم�شكلة حدثت قبل
ا�شهر قليلة بعد ازدياد الطلب على �شراء
ال��دوالر وتدفق الدينار ،منوها الى ان
الم�شكلة االقليمية كان لها االثر الوا�ضح
على البالد وحدوث هذه الم�شكلة،ف�ضال
تعط المحافظات
ع��ن ان الحكومة ل��م ِ

�سنان ال�شبيبي
والوزارات العملة ال�صعبة فقط االعتماد
على الدينار ".
ول �ف��ت � �ص��ال��ح ال ��ى ان"تجارة البالد
م��ع ال��دول ال�م�ج��اورة مفتوحة وتت�أثر
بها،ا�ضافة الى ارتفاع موازنة العراق
في ال�سنوات االخيرة،وكذلك ان�سحاب
ال �ق��وات الأم�ي��رك�ي��ة ال ��ذي ت��زام��ن معه
خ ��روج بع�ض الم�ستثمرين ادى الى
ما و�صلت عليه الحال،مو�ضحا ان من
يقوم بالتحويالت الخارجية للدوالر
هي �شركات عراقية ولي�ست اجنبية".
وك�شف رئي�س لجنة النزاهة النيابية،
عن اال�سباب التي دعت �إلى اقالة محافظ
ال�ب�ن��ك ال �م��رك��زي ��س�ن��ان ال�شبيبي من
من�صبه ،فيما لفت �إلى وجود  30مذكرة
توقيف �صادرة بحق ال�شبيبي ونائبه.
وقال رئي�س لجنة النزاهة بهاء الأعرجي
ف��ي ت�صريحات �صحفية"� ،إن "ق�ضية
محافظ البنك المركزي المقال ال عالقة
لها بملفات مالية �أو عمليات ف�ساد كما
روج لها� ،إن�م��ا �سبب االق��ال��ة �صدر اثر
تعليمات خا�صة بال�شبيبي و�إج��راءات
ادت ال��ى زي� ��ادة �سعر ال� ��دوالر مقابل
الدينار".
وكانت اتهامات وجهت من قبل نواب
في البرلمان الى البنك المركزي بوجود
ف �� �س��اد وغ���س�ي��ل ام� ��وال ف��ي م� ��زاد بيع
العملة.
وع ��زا م�ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك ال �م��رك��زي �سنان
ال�شبيبي في منا�سبات عديدة ا�سباب

ارتفاع �صرف الدوالر امام الدينار �إلى
"�ضعف االنتاج المحلي وقلة �صادرات
ال�ب�لاد ع��دا ال�ن�ف��ط ،و�ضعف �إج ��راءات
الحكومة في جذب ر�ؤو�س االموال الى
العراق ،ف�ضال عن االو�ضاع ال�سيا�سية
المتوترة داخليا واقليميا ،والح�صار
االقت�صادي الذي تعاني منه بع�ض دول
الجوار.
وا�ضاف االعرجي �إن "مذكرات توقيف
�صدرت بحق ال�شبيبي ونائبه وهي 30
مذكرة ،لكن لم ت�صدر مذكرات منع �سفر
بحقهما".
وكان الم�صدر ذكر لـ"�شفق نيوز" ام�س
ان مجل�س ال � ��وزراء ق��رر تعيين عبد
البا�سط تركي محافظ ًا للبنك المركزي
وكالة.
ويعقد البنك المركزي جل�سات يومية
لمزاد العملة ع��دا اي��ام الجمع والعطل
الر�سمية ،وت���ش��ارك فيه مجموعة من
الم�صارف العراقية ،تتم فيها عمليات
بيع و�شراء العمالت الأجنبية ،ويقوم
البنك المركزي بعملية تحويل العمالت
المباعة �إلى الخارج ،لبع�ض ال�شركات
والمواطنين مقابل عمولة معينة.
وللبنك المركزي مجموعة من اللجان
المتخ�ص�صة بمكافحة غ�سل الأم��وال،
و�أم� ��وال الجريمة وت�م��وي��ل الإره ��اب،
وك��ان ق��ان��ون مكافحة غ�سيل الأم ��وال
لعام  2004و�ضع الإج��راءات الرقابية
ال��واج �ب��ة ع �ل��ى ال �م ��ؤ� �س �� �س��ات ال�سيما
الم�صرفية منها.
وك�شف محافظ البنك المركزي وكالة عبد
البا�سط تركي� ،أن تقرير ديوان الرقابة
المالية تحفظ على بع�ض معامالت مزاد
العملة ،وفي حين �أكد �أن نتائج التحقيق
�ستعر�ض على الر�أي العام بعد انجازها،
�أع� ��رب ع��ن �أم �ل��ه ب� ��أن ال ي ��ؤث��ر تجميد
�سنان ال�شبيبي على تعامالت البنك مع
الم�صارف الدولية.
وق ��ال ع�ب��د ال�ب��ا��س��ط ت��رك��ي ف��ي حديث
لـ"ال�سومرية نيوز"� ،إن "تقرير ديوان
ال��رق��اب��ة المالية ال��ذي بعث �إل��ى لجنة
النزاهة ب�ش�أن وج��ود ف�ساد ف��ي البنك
المركزي ت�ضمن فح�ص معامالت مزاد
العملة من الفترة المح�صورة بين الأول
من كانون الثاني الما�ضي وحتى مطلع
�آب الما�ضي ،حيث كانت هناك حاالت
م��ن غ �ي��اب ال�م�ت��اب�ع��ة وال �م��راق �ب��ة على
الم�صارف الخا�صة" ،م�ؤكدا �أن "التقرير
تحفظ على بع�ض معامالت مزاد العملة
ال�صعبة الذي يجريه البنك".
و�أ���ض��اف ت��رك��ي �أن "نتائج التحقيق
ب�ش�أن وج��ود ف�ساد في البنك المركزي
�ستعلن على الجمهور لحين االنتهاء
من التحقيق" ،معربا عن �أمله ب��أن "ال
ي�ؤثر تجميد ال�شبيبي على عمل البنك
وت�ع��ام�لات��ه م��ع ال�م���ص��ارف الدولية".
واع �ت �ب��ر ت��رك��ي �أن "ا�ستمرار م��زاد
العملة ودعمه باالتجاه ال�صحيح امر
�ضروري" ،م�شددا على اهمية "�أن تكون
المعامالت المنجزة في البنك معامالت
حقيقية".
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� سرمد الطائي

�أكرث من �شبيبي و�أبعد من لندن
زف ع��دد من رج��ال االعمال البريطانيين م�ؤخرا "ب�شرى �سارة"
ل�شعبنا العراقي االبي ،قائلين ان م�شاريع �شركاتهم �ستنح�سر في
جنوب البالد بينما �سيكبر النفوذ ال�صيني ويت�سع في الم�ستقبل،
الن القن�صلية البريطانية �أغلقت وجرى تحويلها الى مجرد مكتب
في الب�صرة بعد ان فتحت مو�سكو قن�صلية مهمة هناك.
ان الخرائط تدوخني ه��ذه االي��ام ،وحين ام��ر عليها ترت�سم امام
ناظري خطوط متقاطعة تحتاج الى تف�سير .ماذا يعني اننا �صرنا
اقرب الى ال�صين البعيدة و�أبعد عن �أنقرة القريبة؟ كيف للعولمة
الغربية التي خل�صتنا من �صدام ان تقوم بو�ضعنا على بوابات
الكرملين؟
ال اري��د تكرار ا�شياء قلناها خ�لال االي��ام الما�ضية ب�ش�أن �صفقات
الت�سلح ،لكن االمور تت�سارع وتجعلنا نمر با�ستغراب ال نهاية له.
ن�شتري ا�سلحة من حليف ايران ،ونقوم بتوجيه �شتائم لتركيا جارنا
الوحيد الع�ضو في الناتو ،ونوجه اتهامات "مروق" وتحذيرات
لجهة اقليم كرد�ستان ال�شريك القديم ،ثم نطرد �سنان ال�شبيبي
ال��ذي امتدحه ال�شرق والغرب خالل رحلة الدينار من الح�ضي�ض
الى اال�ستقرار ،بطريقة مفاجئة ،وبعد ا�سابيع من طردنا بطريقة
م�شابهة لوزير االت�صاالت محمد عالوي وهو خبير تعرفه او�ساط
االعمال ،والحكومة يتناق�ص عدد خبرائها وتكنوقراطها بعد كل
دورة انتخابية.
وف��ي المدة غير الطويلة التي �سبقت ه��ذه ال�ق��رارات ،كانت هناك
ت�صفية ح�ساب لكل رئي�س هيئة م�ستقلة عار�ض "فتوى" �إلحاق
الهيئات بمكتب رئي�س الحكومة .فقبل ان "يطير" �سنان ال�شبيبي
محافظ البنك المركزي" ،طار" القا�ضي رحيم العكيلي ال��ذي قام
بتن�شيط هيئة النزاهة في ظروف م�ستحيلة ،وي�شهد له بالكفاءة
النادرة رئي�س مجل�س الق�ضاء االعلى ال�سيد مدحت المحمود نف�سه.
ج��رى اي�ضا اعتقال ف��رج ال�ح�ي��دري الرئي�س ال�سابق لمفو�ضية
االنتخابات ب�سبب مكاف�أة قدرها  300دوالر ،وقبله اختفى برهان
ال�شاوي داخ��ل لجنة تحقيق او�شكت على ايقاف �شركات الهاتف
النقال عن العمل وطردها من البالد �شر طردة� ،ضمن ظروف �صعبة
تحيط بكل االقت�صاد العالمي! بينما لم يحقق احد في "القنبلة"
التي فجرها احمد الجلبي مرات ومرات ب�ش�أن نحو  40مليار دوالر
انفقها ال�سيد رئي�س الحكومة خارج قانون الموازنة ،اي ب�شكل غير
قانوني ،منها فقط  7مليار دوالر للعام !2011
وعلينا هنا ان نتذكر هنا غياب �ضباط لعبوا دورا حا�سما في عمليات
الب�صرة وب�غ��داد مثل عبد الكريم خلف ال��ذي احيل على التقاعد
بطريقة غير الئقة ابدا تتنكر لت�ضحياته العائلية وال تتفهم و�ضعه
االمني الح�سا�س .وكذلك حكاية ال�سيد االزري المدير ال�سابق
للم�صرف التجاري العراقي والمقرب على احمد الجلبي والذي كان
الم�صرف الوحيد المعتمد للمعايير الحديثة في العراق.
وفي كل هذه االح��داث ظل كل �شيء غام�ضا ولم يعلم ال��ر�أي العام
�شيئا عن ا�سباب هذه الملفات الج�سيمة .واذا كنا نعلم بم�صير ه�ؤالء
وبع�ض المالب�سات الرئي�سة التي احاطت عملية التخل�ص منهم،
ف�إننا ال نعلم بتفا�صيل م�شابهة يذهب �ضحيتها الكوادر الو�سطية
لكل الم�ؤ�س�سات ،حيث تنح�سر م�ساحة الخبراء ويجري ا�ستبدالهم
بموالين لآلهة المنطقة الخ�ضراء .انه حديث ن�سمعه كل يوم عن
مديرية التربية تلك ومديرية ال�صحة هذه وقطاع التخطيط ذاك
وهلم جرا.
كل طريقة مفاجئة ومرتجلة وغام�ضة للتعامل مع الخبراء القائمين
على ادارة اماكن ح�سا�سة ،تثير قلق الجهات الدولية التي تبحث
عن معايير حديثة داخ��ل ع��راق جعله ان�صاف المتعلمين ،بال اي
معايير من زمن القائد االوحد �صدام ح�سين الى عهد �آلهة المنطقة
الخ�ضراء.
وحين هاجمت همرات الحكومة مقر عمل االزري ال��ذي كان مثل
ال�شبيبي ف��ي رحلة عمل ال��ى لبنان ،ك��ان ك��ل االج��ان��ب المهتمين
بقطاع المال العراقي وا�صحاب ال�شركات الكبيرة الذين يمررون
تحويالتهم الم�صرفية عبر م�صرف التجارة ،يتناقلون بقلق �شديد
هذا الخبر على تويتر وفي�سبوك.
�آخر ما علق في ذهني من كالم �سنان ال�شبيبي ،تلك الجل�سة البرلمانية
التي جرى خاللها ا�ست�ضافته مع القا�ضي رحيم وفرج الحيدري حين
تحدثوا عن معنى ارتباطهم بمكتب رئي�س ال��وزراء بدل البرلمان
و�آثار فقدانهم اال�ستقاللية المتعارفة في الدول المتقدمة� .سنان قال
ما معناه ان الد�ستور اكد ا�ستقالل ال�سلطة النقدية ،و�سيثير ربطها
برئي�س الحكومة قلقا دوليا على حركة المال في العراق.
ي��وم ال�ث�لاث��اء �س�ألت خبيرا قريبا على "الآلهة" ع��ن معنى كلمة
ال�شبيبي تلك ،في هذه اللحظة .اخت�صر االم��ر قائال� :آخ��ر تحذير
ار�سله ال�شبيبي الى الجميع هو اننا حين نوا�صل تقديم الت�سهيالت
للبنوك المغ�ضوب عليها في مجل�س االمن ،ف�سنجد انف�سنا نتعر�ض
الى عقوبات دولية مثل ايران و�سوريا بال�ضبط!
ام��ا رج��ال اعمال انكلترا وف��ي االج��واء نف�سها ،ف�إنهم يب�شروننا
عبر تقرير لوكالة ا�صوات العراق ،ب�أن �سوق االعمال واالن�شاءات
العراقي �سي�صبح �صينيا اكثر ،بان�سحاب قن�صلية بريطانيا من
الب�صرة .الدكتاتور لن يظهر ب�سرعة ولكن الى اين ت�سير االمور
حقا ،و"من هو التالي"؟

ن�صوت على الموازنة من دون ح�سابات ختامية
االقت�صادية النيابية :لن
ّ

مبالغ �صفقة ال�سالح الرو�سية ُت�ستقطع من ميزانية 2013

 بغداد  /اياد التميمي
ك�شفت ال�ل�ج�ن��ة ال�م��ال�ي��ة ال�ب��رل�م��ان�ي��ة ع��ن عدم
وج��ود ح�سابات ختامية ل�ل�م��وازن��ات م��ن عام
 2004ولغاية الآن ،م��ؤك��دة على ان الحكومة
بعثت تقارير تفتقر ال��ى الو�صوالت الر�سمية
ولي�س ح�سابات ختامية ،فيما ك�شفت اللجنة
االقت�صادية عن عدم تمرير موازنة  2013لحين
�إر�سال الحكومة الح�سابات الختامية.
وق��ال��ت ع�ضو اللجنة المالية النائبة ماجدة
التميمي ،ان الحكومة تت�ستر على المف�سدين
ب �ع��دم �إر� �س��ال �ه��ا ال �ح �� �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة ،الن
الموازنات جميعها تخمينية ،وان الح�سابات
ه��ي ال �ت��ي ت�ك���ش��ف ح �ج��م ال �� �ص��رف ف��ي جميع
الم�ؤ�س�سات الحكومة .
و�أ�ضافت التميمي ان اللجنة التي �شكلت في
ال�شهر الثاني ب�أمر من المالكي لم تح�سم مو�ضوع
الح�سابات الختامية لغاية الآن ،مو�ضحة ان
هناك تدخالت وا�ضحة في عمل هذه اللجنة من
قبل متنفذين.
وقد �أعلن دي��وان الرقابة المالية ،عن و�صول
الح�سابات الختامية لعام � 2011إلى الديوان،
وف��ي ح�ي��ن �أ� �ش��اد ال�ب�ن��ك ال �م��رك��زي بالخطوة،
�أك��دت لجنة االقت�صاد واال�ستثمار النيابية �أن

�إنجاز الح�سابات الختامية �سيت�أخر ب�سبب عدم
رغبة بع�ض ال� ��وزارات بك�شف تلكئها بتنفيذ
الم�شاريع.
وقال رئي�س ديوان الرقابة المالية عبد البا�سط
�إن "الح�سابات الختامية لعام  2011و�صلت
�إلى الديوان ،بعد �أن �أعيدت �إلى وزارة المالية
ال�ستكمال كافة نواق�صها ،وه��ي الآن تخ�ضع
للتدقيق".وتوقع تركي �أن "يت�أخر الديوان قلي ًال
بعملية التدقيق ،لأن ه��ذا العام �سيتم تطبيق
التدقيق المتقاطع على البيانات والح�سابات
الختامية ،بمعنى اننا �سنحاول في الوزارات �أو
في الدوائر التي لديها نفقات كبيرة �أن نطابق
نتائج تدقيقنا لهذه الوزارات ب�شكل م�ستقل مع
النتائج الم�ستح�صلة من وزارة المالية" ،م�ؤكدا
�أن��ه "بكل الأح ��وال �سيتم �إن�ج��ازه��ا قبل نهاية
العام الحالي".
وعن موازنة � 2013أكدت ع�ضو اللجنة المالية
ان البرلمان طالب الحكومة ب�إر�سالها في �أ�سرع
وق��ت  ،ك��ي تتمكن اللجنة المالية مناق�شتها ،
وعر�ضها للت�صويت قبل نهاية العام .
وبينت التميمي ب�أن مكتب القائد العام للقوات
الم�سلحة رف��ع تو�صيات ال��ى وزارة المالية
يطالب فيها برفع تخ�صي�صات وزارة الدفاع ،
وتخ�صي�صها ال��ى عقد �صفقة الأ�سلحة المبرم

م�ؤخرا مع رو�سيا والت�شيك .
م�شيرة الى ان مثل هكذا �أمور تتطلب نقا�شات
من قبل اللجنة كون ان قيمة العقد كبيرة جدا
و�سيكون موزعا على اكثر من موازنة ،متوقعة
ان ت�شهد م��وازن��ة �� 2013س�ج��االت �سيا�سية
جديدة .
فيما اكد ع�ضو اللجنة االقت�صادية النائب محما
خليل ان ت�أخير الح�سابات الختامية من قبل
الحكومة ي�ؤثر وب�شكل مبا�شر على الموازنة
الحالية .
وا�ضاف خليل في ت�صريح للمدى ام�س" نحن
في مجل�س النواب نطالب الحكومة ب�إر�سالها
الح�سابات الختامية لجميع الأع��وام  ،كون ان
عدم �إر�سالها خرق وا�ضح للد�ستور  ،مو�ضحا ان
المادة  61من الد�ستور بينت ان على الحكومة
ار��س��ال الح�سابات الختامية بعد ك��ل موازنة
ت�صرف .
وانتقد خليل اع�ضاء مجل�س النواب بخرقهم
للد�ستور في كل �سنة حينما ي�صوتون ويمررون
ال �م��وازن��ة ب��دون ح�سابات ختامية للموازنة
القديمة .
و�أو� �ض��ح خليل ان هيئة الرئا�سة تعتزم عدم
تمرير الموازنة لعام  2013اال بعد ان تر�سل
الحكومة الح�سابات الختامية لالعوام ال�سابقة

 ،م�شيرا الى ان الحكومة تتحجج بذريعة انها
تطلب ح�سابات وتقارير جميع الموازنة من
عام  2003ولغاية  ، 2007حتى يتمكن ديوان
الرقابة المالية ان يبعثها ب�شكل كامل .
وا�ستدرك خليل حديثة ان الرقابة المالية ترف�ض
ار�سال اي ح�سابات اال بعد ان تكتمل تقارير
المحافظات عن �صرف موازنتها .
واع �ت��ادت الكتل ال�سيا�سية �أن تقر الموازنة
العامة دون الح�سابات الختامية ب�سبب تلك�ؤ
بع�ض الوزارات في �إر�سال ح�ساباتها الختامية
ال�سنوية لوزارة المالية ،جراء الإرباكات التي
واجهتها البالد في ال�سنوات الما�ضية.
وب�ح���س��ب م��راق�ب�ي��ن ف� ��إن و� �ص��ول الح�سابات
الختامية ق��د ي�ك��ون م��ؤ��ش��را على �إق ��رار مبكر
ل �م��وازن��ة ال �ع��ام ال�م�ق�ب��ل ،بينما يبقى م�صير
الح�سابات الختامية لعدد من ال�سنين الما�ضية
مجهوال حتى اللحظة.
ي��ذك��ر �أن ال �م��وازن��ات االت�ح��ادي��ة ال�ع��ام��ة ت�أخذ
وقتا طويال من كل ع��ام حتى يتم �إق��راره��ا من
قبل مجل�س ال �ن��واب ،الأم��ر ال��ذي يت�سبب في
تعطيل �أغلب الم�شاريع ،فيما ي�ؤكد مخت�صون
�أن ذلك يعطي الذريعة الأولى لل�شركات المنفذة
للم�شاريع في التعطيل �أو التلك�ؤ ،الأم��ر الذي
ينعك�س �سلبا على الخدمات.
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� سعدون حم�سن �ضمد

�أبو حنيفة والعرعور
�سحبني �صاحب مكتبة يف �شارع املتنبي بلطف �إىل
داخ��ل مكتبته ،وطلب مني منحه دقائق يحدثني عن
مو�ضوع و�صفه باملهم ويتعلق مب�ستقبل الكتاب يف
ال�ع��راق ،لكنه �أطنب ب�شرح تفا�صيل كثرية �أدخلتني
مبتاهة معقدة مل �أفهم منها �أي �شيء .وملا طلبت منه
الدخول مبا�شرة �إىل مو�ضوعه ،اخ�برين �أن��ه يطالب
بالئحة ت�صدرها الدولة وحت��دد فيها عناوين الكتب
املمنوعة من التداول.
اعتقدت �أول وهلة �أنه �أخط�أ يف التعبري ،و�أنه يريد مني،
ك�إعالمي ،الوقوف بوجه �إ�صدار مثل هذه الالئحة ،لكن
تبني �أن��ه مل يخطئ وه��و يطالب فع ًال بالئحة ت َُ�س ّمي
الكتب املمنوعة!! �س�ألته كيف ت�سعى و�أنت تاجر كتب
�إىل تقييد جتارتك؟! لكن ليتني مل �أفعل ،فقد دخل من
جديد و�أدخلني معه يف متاهة مل افهم منها �شيئ ًا �سوى
�أن��ه ا�ضطر لتحويل مكتبته �إىل حم��ل بيع م�صاحف
�شريفة وبع�ض كتب الأدعية والأحراز وعطور ولوازم
دينية ،كامل�سواك وامل�سبحة وما �إىل ذلك.
عند هذا احلد وعدته خري ًا وخرجت من مكتبته مبا�شرة
�إىل مكتبة �صديق يل ،وطلبت منه ،منزعج ًا� ،أن يخرجني
من متاهة جاره ،ف�ضحك وهو يقول لي�ست هناك متاهة
يا �سعدون املو�ضوع بب�ساطة يتعلق بعناوين الكتب
التي ُي ْعتَقد ب�أنها ت�ساعد على انت�شار الفكر املت�شدد،
فالرجل معروف ببيع (الكتب ال�سن َّية) منذ زمن �صدام،
ولذلك كلما جاءت قوات م�سلحة بغر�ض تفتي�ش �شارع
املتنبي ،داهموا مكتبته ونرثوا عناوينها وهم ي�شككون
بكل ما يقع حتت �أيديهم ،فرجال الأمن وال�شرطة لي�سوا
ذوي اخت�صا�ص ويعنفونه ب�سبب �أي عنوان يعتقدون
�أن له عالقة من قريب �أو بعيد بال�سلفية �أو الوهابية،
حتى �أن الرجل تخلى عن بيع جميع الكتب الدينية
و�أخ ��ذت مكتبته تتحول �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إىل حم��ل بيع
عطور وم�صاحف كما ترى ،و�إىل الآن هو خائف من
مزيد من املداهمات ،ولو �أنه ي�ستطيع ترك مهنته لفعل،
لكنه يبيع الكتب منذ �أكرث من ثالثني �سنة.
�إذن هذا هو �سر املتاهة ،فالرجل مل ي�ستطع �أن يقول
بب�ساطة؛ �أن��ه �سني خمت�ص بتجارة الكتب الدينية
ال�سنية ،وكل ما يطالب به هو �أن تزوده الدولة بقائمة
تت�ضمن العناوين املمنوعة ليتجنبها ،و�أن يتوىل
تفتي�ش مكتبته من يعرف الفرق بني �أبو حنيفة وبني
ال�ع��رع��ور ،وب�ين �أئ�م��ة امل��ذاه��ب الأرب �ع��ة وب�ين �أم��راء
احلرب يف تنظيم القاعدة.
لكن ي��ا ��س��ادت��ي الأف��ا� �ض��ل� ،أق���ص��د م��ن ير�سلون فرق
التفتي�ش عن املفخخات بني الكتب ،هل تعرفون ب�أننا
نعي�ش ع�صر ًا تقفز فيه تكنولوجيا تبادل املعلومات
قفزات مفزعة؟ و�أن �أهم �أ�سواق بيع الكتب ،ومنتديات
ت��داول�ه��ا ،م��وج��ود على النت ويف عاملها االفرتا�ضي
الع�صي على املداهمات؟ و�أن التنظيمات املت�شددة ال
تدير عملياتها وتن�شر �أفكارها من خالل الكتب الورقية،
لأنها �أكرث ا�ستثمار ًا للتكنولوجيا احلديثة منكم؟.
و�أخ �ي� ً
را ،ه��ل ت�ع��رف��ون ب��أن�ك��م ال ت�ع��رف��ون ال�ف��رق بني
ترويع املواطنني وبني تطبيق القانون واحلفاظ على
�أمن البلد؟.
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وتعدها عرقلة للقاء الوطني
الأحرار تنتقد "الت�صريحات املت�شنجة"

العراقية والكرد�ستاين:ا�ستمرار دولة القانون مبهاجمة
الإقليم يحيي خيار �سحب الثقة
 متابعة  /املدى
�أعادت ت�صريحات النائب املقرب من رئي�س
جمل�س ال��وزراء نوري املالكي يا�سني جميد
الأخرية �ضد رئي�س اقليم كرد�ستان م�سعود
ب��ارزاين واتهام ائتالف العراقية بتبعيته
للإقليم احلديث عن �سحب الثقة عن املالكي.
فائتالف العراقية بزعامة اياد عالوي ر�أى ان
بقاء الأزمات على حالها وا�ستمرار الهجوم
على اقليم كرد�ستان ��س��وف يعيد اللجوء
اىل خيار اقالة املالكي .بينما انتقد التيار
ال���ص��دري الت�صريحات املت�شنجة لبع�ض
ال �ن��واب ق��ائ� ًلا انها "الت�صب يف م�صلحة"
ال�شعب .ي�أتي ذلك يف وقت �ألغى وفد كردي
كان مقرر ًا ان يزور بغداد قبل عيد اال�ضحى
زيارته ب�سبب الت�صريحات الأخرية للنائب
يا�سني جميد ال��ذي اعترب فيها رئي�س �إقليم
كرد�ستان م�سعود ب��ارزاين خطرا حقيقيا
على البالد.
وقال جميد خالل م�ؤمتر �صحايف عقده يف
وق��ت �سابق  ،يف مبنى ال�برمل��ان �إن رئي�س
�إقليم كرد�ستان م�سعود ب��ارزاين اعرت�ض
ع�ل��ى ق��ان��ون ال�ب�ن��ى التحتية ل �ع��دم رغبته
بوجود اقت�صاد قوي يف البالد ،م�ؤكدا �أن
اعرتا�ضه على �صفقة الأ�سلحة مع رو�سيا
ي�ؤكد معار�ضته لوجود م�ؤ�س�سة ع�سكرية
قوية يف البالد.
و�شدد ع�ضو التحالف الكرد�ستاين النائب
ازاد ابو بكر زينل� ،أن يف حال بقاء امل�شاكل
من دون ايجاد حل لها ،وا�ستمرار التهجم
ع�ل��ى اق�ل�ي��م ك��رد� �س �ت��ان ورئ�ي���س��ه م�سعود
بارزاين ،ف�إن ذلك �سيجعلنا نطرح خيارات
عديدة ومنها �سحب الثقة عن املالكي.
وق ��ال زي�ن��ل يف ت�صريح مل��را��س��ل الوكالة
االخبارية لالنباء ام�س االربعاء "�إن رئي�س
اق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان م�سعود ب� ��ارزاين لي�س
خطر ًا على العراق ولوال مبادرته ملا ت�شكلت
احلكومة احلالية وجمل�س النواب ،مبين ًا
�أن الت�صريحات التي اطلقت من قبل نائب
مقرب من رئي�س ال ��وزراء ن��وري املالكي،
اجت��اه رئي�س االقليم غري م�برره ولي�ست
�صحيحة بحقه..
ولفت زينل اىل ان اخلطوات التي يتخذها
رئي�س ال��وزراء ومنها التعاقد مع رو�سيا
والت�شيك ح��ول �صفقات الأ�سلحة وغياب
الإرادة حل��ل امل�شاكل ،ت�شكل خ�ط��ر ًا على
م�ستقبل البالد ولي�س �شخ�صه.
فيما ا�ستبعد ال �ق �ي��ادي يف ائ �ت�لاف دولة
القانون النائب عن التحالف الوطني �شاكر
الدراجي ،معاودة بع�ض الكتل ال�سيا�سية

لطرح خيار �سحب الثقة عن رئي�س الوزراء،
وذل��ك الن اال�سباب الرئي�سية لها انتهت،
م���ش� ً
يرا اىل �أن التحالف ال��وط�ن��ي ما�ض
مبعاجلة امل�شاكل بني الكتل.
وق��ال ال��دراج��ي �إن الت�صريح االع�لام��ي ال
يعني املوقف ال�سيا�سي الي من املتحدثني،
وبع�ض الت�صريحات تتخذ للتحري�ض او
حت��ري��ك ال�ط��رف الآخ ��ر للجدية باحلوار،
مبين ًا �أن الت�صريحات االع�لام�ي��ة تبقى
�إعالمية ما مل تكن ناطقة بل�سان حال اجلهة
املعنية.
و� �ش��دد ال �ن��ائ��ب يف ت���ص��ري�ح��ات �صحفية
تابعتها "املدى "  ،على �أن معاودة بع�ض
الكتل ال�سيا�سية باللجوء اىل ط��رح خيار
ا�ستجواب املالكي و�سحب الثقة ،ال ميكن
حتقيقه او الرجوع اليه ،الن �أ�سباب هذا
املو�ضوع قد انتهت ،م�ؤكد ًا �أن اعتماد لغة
احلوار هي ال�سبيل حلل امل�شاكل اما ت�أجيج
الو�ضع ال�سيا�سي ال ي�صب مب�صلحة احد.
و�أ� �ض��اف ال��دراج��ي �أن التحالف الوطني
�سائر مبعاجلات امل�شاكل وكيفية التعامل
معها و�إيجاد ال�سبل الكفيلة بحلها.
وكانت �أط��راف العملية ال�سيا�سية ،تعقد
�آم��ا ًال كبري ًة على ع��ودة رئي�س اجلمهورية
جالل طالباين اىل بغداد بعد رحلة العالج

التي ا�ستغرقت ثالثة ا�شهر يف املانيا ،حلل
امل�شاكل ال�سيا�سية التي �أ�صبحت ت�ؤثر على
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،اال �أن ه��ذا الأم��ل بات
�ضعيف ًا ب�سبب الت�صريحات املت�شنجة التي
اطلقتها بع�ض الكتل ال�سيا�سية.
فيما عللت القيادية يف كتلة احلوار النائب
عن ائتالف العراقية لقاء مهدي الوردي،
رج��وع م�ساعي رئي�س اجلمهورية جالل
طالباين اىل نقطة ال�صفر يف جمع الكتل
ال�سيا�سية على طاولة االجتماع الوطني،
ب�سبب الت�صريحات الأخ�ي�رة لأح��د نواب
ائتالف دولة القانون.
وق��ال��ت ال� ��وردي يف ت�صريحات �صحفية
تابعتها "املدى " �إن الو�ضع ال�سيا�سي
احل��ايل لي�س ما تتمناه الكتل ال�سيا�سية،
و�أن الكثري منها تدعو للتهدئة واالبتعاد
عن الت�صريحات املت�شجنة ،م�شرية اىل �أن
الت�صريحات االخرية التي �صدرت من احد
ن��واب دول��ة القانون اث��ارت زوبعة جديدة
و�أرج �ع��ت ج�ه��ود رئي�س اجل�م�ه��وري��ة اىل
نقطة ال�صفر.
و�أ��ض��اف��ت النائب ع��ن العراقية "بات من
ال���ص�ع��ب ع �ل��ى رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة جمع
الفرقاء للتوافق على احللول ،م�شري ًة اىل
وجود غاية لدى البع�ض بعدم حل امل�شاكل

طالبوا بتعيني متخ�ص�صني يف �إدارة امل�شاريع

من خالل خلق االزمات بني فرتة واخرى".
اىل ذل��ك ط��ال��ب ال�ق�ي��ادي يف ائ�ت�لاف دولة
ال �ق��ان��ون ��س�ع��د امل �ط �ل �ب��ي ،رئ �ي ����س �إقليم
كرد�ستان بااللتزام بالد�ستور وب�سيا�سة
ال�سلطة االحتادية.
وقال املطلبي على رئي�س اقليم كرد�ستان
االل �ت��زام ب��ال��د��س�ت��ور وب�سيا�سة ال�سلطة
االحت��ادي��ة حل��ل اخل�لاف��ات امل��وج��ودة بني
احلكومة االحتادية وحكومة االقليم.
و�أ�ضاف �أن النفط ي�شكل العامل اال�سا�سي
القت�صاد البالد وت�صديره يجب �أن يكون
�ضمن احلكومة االحت��ادي��ة وع��ائ��دات��ه هي
ملك جلميع ال�شعب .
ويف امل� �ق ��اب ��ل� ،أع� �ل ��ن ع �� �ض��و التحالف
الكرد�ستاين النائب مهدي حاجي� ،أن وفد
اقليم كرد�ستان ال��ذي ك��ان مقررا ان يزور
بغداد قبل ايام من عيد اال�ضحى ،قد الغى
زيارته ب�سبب الت�صريحات الأخرية للنائب
يا�سني جميد التي اتهم فيها رئي�س الإقليم
بانه خطر على البالد.
وق ��ال ح��اج��ي "�إن اقليم ك��رد��س�ت��ان اتخذ
ق�� ��رارا ق �ب��ل � �ش �ه��ري��ن ب�ت���ش�ك�ي��ل وف� ��د من
االح � � ��زاب ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف االق��ل��ي��م من
املعار�ضة واحلاكمة ،للت�شاور مع الأطراف
ال�سيا�سية يف ب�غ��داد حل��ل اخل�لاف��ات بني

بارزاين وعالوي ( ار�شيف)
احلكومة االحت��ادي��ة واالقليم ،م�شري ًا اىل
ان الت�صريحات االخ�ي�رة ال�ت��ي ادىل بها
النائب ع��ن ائ�ت�لاف دول��ة ال�ق��ان��ون يا�سني
جميد ،جعلت الوفد امل�شكل من االقليم يلغي
زيارته املقررة اىل بغداد قبل ايام من عيد
اال�ضحى.
وكان رئي�س اجلمهورية جالل طالباين دعا،
يف ( 6ت�شرين الأول  ،)2012اىل �ضرورة
و�ضع خارطة طريق عملية وال��دخ��ول يف
ح��وارات �صريحة لإيجاد حلول للم�سائل
اخلالفية بني الكتل ال�سيا�سية ،فيما �شدد
على �ضرورة حماية الد�ستور وا�ستقاللية
الق�ضاء.
و�أب���دى رئي�س احل�ك��وم��ة ن ��وري املالكي،
يف ( 5ت�شرين الأول احل��ايل) ،ا�ستعداده
حل���ض��ور �أي اج�ت�م��اع وط�ن��ي ي�ه��دف حلل
اخلالفات ال�سيا�سية ،م�شرتطا يف الوقت
ذات��ه اعتماد ورق��ة الإ� �ص�لاح ال�ت��ي �أعدها
التحالف ال��وط�ن��ي ،فيما �أك��د ان�ه��ا �شملت
جميع الأوراق التي قدمت حتى الآن.
وت���ض�م�ن��ت ورق ��ة الإ�� �ص�ل�اح ال �ت��ي �أعدها
التحالف الوطني 70 ،م��ادة �أبرزها ح�سم
والية الرئا�سات الثالث والوزارات الأمنية
وال �ت��وازن يف ال�ق��وات امل�سلحة والهيئات
امل�ستقلة و�أجهزة الدولة املختلفة.

املبلغ املطلوب يعادل ميزانية وزارة

ن����واب :ال���دع���وة ي��ق��ف وراء ���ص��ف��ق��ات ال��دف��ع ب��الآج��ل النجيفي يقا�ضي كمال
ال�ساعدي بع�شرة مليارات دينار

 متابعة /املدى
قال ��ت القائمة العراقية ام� ��س االربعاء ان الدفع
بالآج ��ل يتبن ��اه حزب الدع ��وة بزعام ��ة رئي�س
الوزراء نوري املالكي ،م�شرية �إىل انه يتعني �أن
يتوىل املخت�صون يف احلكومة �إدارة امل�شاريع.
فيم ��ا اكد ائت�ل�اف دولة القان ��ون ان ائتالفه هو
اال�ش ��د حر�صا م ��ن الآخرين عل ��ى مترير قانون
البن ��ى التحتية.ق ��ال املتح ��دث با�س ��م القائم ��ة
العراقي ��ة حيدر املال ان الدفع بالآجل يقوم عليه
حالي ��ا حزب الدع ��وة بزعام ��ة رئي� ��س الوزراء
نوري املالكي ،م�ش�ي� ً
را �إىل انه يتعني �أن يتوىل

املخت�صون يف احلكومة �إدارة امل�شاريع.
وق ��ال امل�ل�ا يف م�ؤمتر �صح ��ايف عق ��ده ببغداد
ان "واح ��دة م ��ن التعديالت الت ��ي طالبنا بها �أن
يك ��ون لن ��واب رئي�س جمل� ��س ال ��وزراء ح�سب
اخت�صا�صاته ��م القطاعي ��ة مهم ��ة الإ�شراف على
امل�شاريع".
وتاب ��ع امل�ل�ا "الدف ��ع بالآجل م�شكل ��ة من طيف
�سيا�س ��ي واح ��د وهم رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء
(املالك ��ي) والأمني العام للأمان ��ة العامة ملجل�س
الوزراء (علي العالق) وم�ست�شار لل�سيد املالكي
(مل ي�سمه) وكلهم من حزب الدعوة".
و�أ�ض ��اف �أن "ه� ��ؤالء اخ ��ذوا عل ��ى عاتقه ��م

الربملان ( ار�شيف)
م�س�ؤولي ��ة �إب ��رام التعه ��دات (العق ��ود) بالدفع
بالآج ��ل ...املو�ض ��وع يحت ��اج اىل ن ��وع م ��ن
ال�شفافية".
واق�ت�رح امل�ل�ا �أن "ت ��وزع امل�شاري ��ع ح�س ��ب
االخت�صا�صات لتك ��ون امل�شاريع اخلدمية حتت
�إ�شراف نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون اخلدمات
(�صالح املطل ��ك) وامل�شاريع االقت�صادية ي�شرف
عليها نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية
(روز نوري �شاوي�س) وهكذا".
وق ��ال "اذا كان الط ��رف االخ ��ر ج ��ادا يف امرار
قان ��ون البن ��ى التحتي ��ة يج ��ب علي ��ه ان يراعي
التعديالت املقرتحة".

واعل ��ن جمل� ��س ال ��وزراء يف ني�سان م ��ن العام
 ،2009ع ��ن م�ش ��روع اخلط ��ة ال�شامل ��ة لإعمار
البنى التحتي ��ة والقطاعات اخلدمية يف البالد،
م ��ن خ�ل�ال خط ��ة �ستعتم ��د عل ��ى عق ��ود تربمها
احلكومة مع ال�شركات ،لإن�شاء امل�شاريع بالدفع
الآج ��ل مبوج ��ب برنام ��ج ا�ستثم ��اري تنموي،
وق ��د مت عر�ض ��ه عل ��ى جمل� ��س الن ��واب �ضم ��ن
دورت ��ه املا�ضي ��ة� ،إال �أن مناق�شته �أجلت لأ�سباب
�سيا�سية.
اىل ذل ��ك اكد النائ ��ب عن ائتالف دول ��ة القانون
�شاك ��ر الدراج ��ي ان ائتالفه ه ��و اال�شد حر�صا
م ��ن االخرين على مترير قان ��ون البنى التحتية
وه ��و املتبن ��ي ل ��ه فكي ��ف يعرقل ��ه .يف ا�ش ��ارة
لبع�ض اجلهات التي اتهمت دولة القانون بعدم
اهتمامه حل�ضور اجلل�سات.
وق ��ال الدراجي يف بيان تلق ��ت "املدى " ن�سخة
من ��ه ان ائت�ل�اف دول ��ة القانون هو ال ��ذي تبنى
قان ��ون البنى التحتي ��ة وهو من اك�ث�ر املهتمني
ب ��ه واحر�ص من غ�ي�ره على متري ��ره النه يقدم
اخلدم ��ات اىل املواطنني ويعمل عل ��ى االرتقاء
بالواقع العمراين واخلدمي للبالد فكيف يعمل
على عرقلته كما يدعي البع�ض ح�سب قوله.
وا�ضاف ان بع� ��ض املطالب التي قدمتها الكتل
لإدراجه ��ا �ضم ��ن قان ��ون البن ��ى التحتي ��ة غ�ي�ر
د�ستوري ��ة وتتعار� ��ض مع احلكوم ��ة االحتادية
وال ميك ��ن القب ��ول بها  ،م�ش�ي�را اىل ان البع�ض
اراد ان ي�ضغ ��ط عل ��ى دول ��ة القان ��ون لتمري ��ر
قان ��ون البن ��ى التحتي ��ة مقاب ��ل قوان�ي�ن اخرى
وخا�صة اقحام قانون البنى التحتية مع قانون
العفو العام الذي مل حت�سم �صياغته حلد الآن .
وتاب ��ع "ان كل م ��ن يرم ��ي الالئم ��ة عل ��ى دولة
القانون ب�أنه يعطل قان ��ون البنى التحتية يريد
خلق نوع م ��ن ال�ضبابي ��ة او الت�شكيك مبواقف
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة" وا�ض ��اف "انن ��ا يف دول ��ة
القانون نبذل جهدنا من اجل طرح هذا القانون
يف جمل�س النواب والت�صويت ل�صاحله" .
واخف ��ق جمل�س الن ��واب يف اجلل�س ��ة الأخرية
يف الت�صوي ��ت على قانون البنى التحتية  ،فيما
�صوت على �ستة قوانني �أهمها التعديـــل الثانــــي
لقانـ ��ون اخلدمـــ ��ة اجلامعيـ ��ة ومزاول ��ة مهنتي
التمري�ض والقبال ��ة ف�ض ًال عن تو�صيات اللجنة
القانوني ��ة اخلا�ص ��ة بتوفري احلماي ��ة للق�ضاة،
قبل �أن يرف ��ع جل�ساته �إىل ال�ساد� ��س من ال�شهر
املقبل ،بح�سب الدائرة الإعالمية للربملان.

 بغداد/املدى

النجيفي

�أعل ��ن نائ ��ب ع ��ن ائتالف دول ��ة القان ��ون الذي
يتزعم ��ه ن ��وري املالك ��ي قي ��ام رئي� ��س جمل�س
الن ��واب القي ��ادي يف القائمة العراقي ��ة ا�سامة
النجيف ��ي برفع دع ��وة ق�ضائية �ض ��ده تت�ضمن
دفعه تعوي�ضات تقدر مبيزانية وزارة ،ح�سب
قوله.
وقال النائب كم ��ال ال�ساعدي يف بيان له تلقت
"املدى" ن�سخة منه ان " النجيفي رفع دعوى
ق�ضائي ��ة �ضدي ودفع تعوي� ��ض مقداره ع�شرة
ملي ��ارات دينار ،وهي ما تعادل ميزانية وزارة
ب�سبب ت�صريحي حول ابار النفط يف املو�صل
التي تواردت عنها الإنباء" ،م�ؤكدا " �إننا ن�صر
عل ��ى �إن ال تك ��ون هن ��اك �صفقات غ�ي�ر قانونية
ود�ستوري ��ة عل ��ى م�صلح ��ة �أبن ��اء حمافظ ��ة
املو�صل ".
و�أ�ضاف ان " كل قطرة نفط يف العراق هي ملك
ال�شع ��ب وهذه الدع ��وى تتنافى م ��ع احل�صانة

ال�ساعدي
النيابي ��ة والدميقراطي ��ة يف البالد التي تعطي
احلرية للنائب بالدفاع ان حقوق ال�شعب �أينما
كانت ".
وكان ��ت ت�صريح ��ات �سيا�سي ��ة زعم ��ت وج ��ود
�صفق ��ة �سرية متت بني رئي� ��س اقليم كرد�ستان
م�سع ��ود ب ��ارزاين م ��ن جه ��ة ورئي� ��س جمل�س
النواب ا�سامة النجيفي واخيه حمافظ نينوى
اثي ��ل النجيفي م ��ن اجلهة االخ ��رى ،مبينة ان
ال�صفق ��ة بنيت على اقتطاع  10كم من حمافظة
نين ��وى وحتدي ��د ًا مدينتي القو� ��ش و�شيخان.
وذكرت تلك الت�صريح ��ات ،ان مدينتي القو�ش
و�شيخ ��ان متتلكان خزينا نفطي ��ا يعادل خزين
نفط ليبيا باكملها م�ش�ي�رة ان الزيارة االخرية
لنيجريف ��ان ب ��ارزاين اىل تركيا كان ��ت لو�ضع
اللم�س ��ات االخ�ي�رة عل ��ى ال�صفق ��ة ،حي ��ث مت
االتف ��اق مع اجلانب الرتك ��ي على ت�صدير نفط
املدينت�ي�ن وباال�ضاف ��ة اىل نف ��ط االقلي ��م ع�ب�ر
االرا�ض ��ي الرتكية ،وبيع ��ه بعمولة خا�صة اىل
م�سعود ونيجريفان بارزاين.

شؤون الوطن
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بح��ث تعزي��ز العالق��ات م��ع الربازيل وال�س��ويد
�أربيل /المدى
ف��ي �إط��ار الن�شاطات الدبلوما�سية في
الإقليم وعلى هام�ش انطالق المعر�ض
ال��دول��ي الثامن في �أرب�ي��ل التقى �سفير
ال �ب��رازي��ل ل��دى ال �ع��راق �أن ��ور نحا�س،
رئي�س دائ ��رة ال�ع�لاق��ات الخارجية في
حكومة �إقليم كرد�ستان .و �أعرب ال�سفير
ال �ب��رازي �ل��ي خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ع��ن �سعادته
لهذه ال��زي��ارة والتي تعتبر الأول��ى من
نوعها �إل��ى �إقليم كرد�ستان ،و�أعلن �أن
هناك فرقا �شا�سعا بين �إقليم كرد�ستان
وباقي �أنحاء العراق وخا�صة من جانب
الإع��م��ار والأم� ��ن واال� �س �ت �ق��رار .و�أك��د
�ضرورة االهتمام بالعالقات بين االقليم
وال �ب��رازي��ل ،وق��ال �أن ب�لاده ترغب من
ه��ذا المنطلق في ال��دخ��ول �إل��ى ال�سوق
ال �ع��راق �ي��ة .و�أ�� �ض ��اف �أن �ه��م يعتزمون
ك�خ�ط��وة �أول �ي��ة تعيين قن�صل فخري
لبالدهم في �إقليم كرد�ستان.
وت �ط��رق ال �ج��ان �ب��ان خ�ل�ال ال �ل �ق��اء �إل��ى
الو�ضع الراهن في العراق والعالقات
بين �أربيل وبغداد ،وبهذا الخ�صو�ص

�أ�شار فالح م�صطفى �إلى موقف رئا�سة
الإقليم وحكومتها وحر�صها على عدم
�إف�ساح المجال للدكتاتورية وظهورها
م �ج��دد ًا ف��ي ال �ع��راق ،واالل��ت��زام ببنود
الد�ستور الدائم للعراق هو الحل الوحيد
لمعالجة الأزمة ال�سيا�سية في العراق.
وفي ال�سياق ذاته ا�ستقبل فالح م�صطفى،

ف��ي مكتبه ب��اب��ري��ل ال�سفير ال�سويدي
الجديد لدى العراق يوركن لند�ستروم
وم�س�ؤولة مكتب ال�سفارة ال�سويدية
لدى �إقليم كرد�ستان لوي�س كالي.
و�أ�شار ال�سفير ال�سويدي الى �أن بالده
ت��رغ��ب ف��ي ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات�ه��ا م��ع �إقليم
ك��رد� �س �ت��ان .ك�م��ا �أع �ل��ن ع��ن ه��دف هذه

فالح م�صطفى مع ال�سفير ال�سويدي
ال��زي��ارة ،والتي ت�أتي في �إط��ار تعزيز
العالقات مع �إقليم كرد�ستان في �شتى
المجاالت ،و�أ�ضاف :بالرغم من �أنه لم
ي��زر �إقليم كرد�ستان منذ ع��ام ،2006
ولكن تلم�ست م��ن خ�لال ه��ذه الزيارة
فرقا �شا�سعا في مجال التقدم في الإقليم
في جميع الميادين ،وخا�صة في مجال

كتابة على الحيطان

الإعمار والخدمات.
وتباحث الجانبان الو�ضع في �سوريا
وت��داع��ي��ات��ه ع �ل��ى ال �م �ن �ط �ق��ة ،وب �ه��ذا
ال�خ���ص��و���ص �أك���د م �� �س ��ؤول العالقات
الخارجية في حكومة الإقليم �أن معالجة
الأزم� ��ة ال���س��وري��ة تكمن ف��ي دمقرطة
النظام الإداري للبالد ب�شكل ي�ضمن
حقوق جميع مكونات ال�شعب ال�سوري.
و�أ�ضاف� :أن ا�ستمرار الأزمة ال�سورية
ل��ه ت��أث�ي��رات��ه المبا�شرة على المنطقة
و�إقليم كرد�ستان ،نظر ًا لوجود ن�سبة
كبيرة من الكرد في هذا البلد ،وب�سبب
تدهور الأو�ضاع لج�أ �أكثر من 30000
م��واط��ن ك ��ردي �إل ��ى �إق�ل�ي��م كرد�ستان،
وت � �ق� ��وم ح� �ك ��وم ��ة الإق� �ل� �ي���م بح�سب
�إمكانياتها وبالتعاون مع المفو�ضية
العليا ل�ش�ؤون الالجئين التابعة للأمم
ال��م��ت��ح��دة ( )UNHCRبتلبية
وتوفير �إجتياجات ه ��ؤالء الالجئين،
ولكن احتياجاتهم كثيرة ونحتاج �إلى
تعاون �أمثل وخا�صة من قبل المنظمات
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ل��م ت �ق��دم الم�ساعدات
بال�شكل المطلوب لحد الآن.

الت�شكيليتان حنان و�آالء يف (�إع�صار احلياة)

 35ع��م� ً
لا م���ن ال��ن��ح��ت وال���ل���وح���ات ال��زي��ت��ي��ة

الفنانات الت�شكيليات يف
احت�ضنت قاعة غاليري دهوك المعر�ض ال�شخ�صي الم�شترك للفنانتين
املقدمة
الت�شكيليتين �آالء �صالح وحنان زاوي ،والذي ت�ضمن �أكثر من  35عمال
م ��ن ج��ان �ب��ه ف �ق��د ا�� �ش ��ار الفنان
ت�شكيليا من النحت واللوحات الزيتية ،وقد تم فتح هذا المعر�ض الذي
الت�شكيلي حميد �شريف من مديرية
حمل عنوان (�إع�صار الحياة) بدعم من مديرية الفنون الت�شكيلية في
الفنون الت�شكيلية يف دهوك اىل
�أن�ه��م يف مديريتهم يدعمون كل
محافظة دهوك.
الفنانني بدون ا�ستثناء ،و�أ�ضاف
"يف ال �ف�ت�رة الأخ �ي��رة الحظنا
فيها وتداخل الأفكار ف�إننا نح�س الإن�سانية مثل الي�أ�س والهروب� ،إق�ب��ال الفنانات الت�شكيلية لفتح
دهوك /املدى
ب�أنها قد �أفرغت يف هذه اللوحات وه��ي جت�سد جت��ارب ع��دي��دة قد م �ع��ار���ض � �س��واء ع �ل��ى ال�صعيد
ال �ف��ردي �أو ب�شكل م���ش�ترك عن
ال��ف��ن��ان ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي ���س�ي�روان الكثري م��ن الهموم واملوا�ضيع مير بها الإن�سان يف حياته".
��ش��اك��ر ال ��ذي زار امل �ع��ر���ض قال
"املعر�ض ي���ض��م �أع��م��اال فنية
جيدة وق��د ات�سمت ب��اجل��ر�أة يف
الطرح وخا�صة املنحوتات فقد
كانت جريئة كونها ق��د �صدرت
ع��ن فنانة ت�شكيلة ولي�س فنانا
ت�شكيليا لأن �ه��ا ج���س��دت امل ��ر�أة
والرجل يف حاالت قد ال يتقبلها
امل�ج�ت�م��ع ل��دي�ن��ا ول�ك�ن�ه��ا ح��االت
ج �� �س��دت ه��م��وم الإن� ��� �س ��ان يف
الوقت احلا�ضر وبرزت ما تطمح
�إليه املر�أة عندنا ".
وعن لوحات الفنانة حنان يقول
��س�يروان "ا�ستطاعت حنان �أن
ت�شكل لنف�سها �أ�سلوبا خا�صا بها
خ�لال ه��ذا املعر�ض وق ��درت �أن
متيل املتلقي �إليها ب�شكل كبري
وجت��ذب��ه ن �ح��و ل��وح��ات �ه��ا التي
امتازت بتمازج الأل��وان الزيتية

تعوي�ض املت�ضررين من النظام
البعثي قبل عيد الأ�ضحى
�أربيل  /املدى
�صرحت املديرة العامة لهيئة دع��اوى امللكية يف �إقليم كرد�ستان،
ب�أنه �سيتم تعوي�ض املت�ضررين من النظام البعثي يف الإقليم قبل
ب��دء عطلة العيد الأ�ضحى امل�ب��ارك ،وب ��أن مبلغ ًا ق��دره  3مليارات
و 500مليون دينار و�صلت �إىل بنوك الإقليم لدفعها كتعوي�ضات
للمواطنني.
وقالت ت��ارا �أن��ور ق��رادغ��ي لـ  :PUKmediaنحن جلنة هيئة
دع��اوى امللكية ،كلجنة م�ستقلة و�ضمن جمل�س النواب العراقي
يف �إقليم ك��رد��س�ت��ان ،و�صلت جمموعة م��ن �شكاوى املواطنني،
حول م�صادرة النظام البعثي املباد �أمالكهم و�أرا�ضيهم منذ العام
 1968لغاية العام  .1991وقالت :ب�أنه يوجد من بني ه�ؤالء الـ 29
�شخ�ص ًا هم من الورثة من حمافظات الإقليم الثالث (ال�سليمانية،
�أربيل ،دهوك) ،ت�ضرروا يف عهد النظام البعثي ،و�سجلوا دعاوى
و�شكاوى ،وجلنة التمييز نظرت يف هذه الدعاوى ،وقررت تعوي�ض
ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،حيث مت تخ�صي�ص مبلغ قدره  3مليارات و500
مليون دينار لتعوي�ضهم.

ط ��ري ��ق جم��ام �ي��ع وه� ��ي خطوة
تبني �أن لدينا جمموعة جيدة من
الفنانات اللواتي متتلكن اجلر�أة
يف موا�صلة ممار�سة الفن".
ال �ن �ح��ات��ة �آالء � �س �ن �ج��اري التي
عر�ضت �أك�ث�ر م��ن ع�شرة �أعمال
نحتية م��ن القطع ال�صغري قالت
"�أردت من خالل هذه املنحوتات
التي قد يراها البع�ض غريبة يف
�إ�شكالها وقا�سية يف ملم�سها �أن
اع�بر بها عما يجول يف خاطري
من م�شاعر وعواطف و قد تطرقت
من خاللها �إىل موا�ضيع عديدة
�أب��رزه��ا معاناة امل ��ر�أة وهمومها
ف��رغ �ب��ت ان ا� �ش��ارك �ه��ا يف هذه
املعاناة واب��رز ج��زءا من القيود
التي حتد من حريتها ".
وبينت �آالء �أن الفنان الت�شكيلي
يف حم��اف�ظ��ة ده ��وك ميتلك �أفقا
رحبا يف التعبري كما ان ب�إمكانه
التعبري ع��ن اي م��و��ض��وع يريد
وبحرية تامة ،م�ضيفة بالقول"
نحن الفنانني يف دهوك ال نواجه
�أية �صعوبات مادية لكن مازالت
�أمامنا وخا�صة امل��ر�أة الكثري من
ال���ص�ع��وب��ات االج�ت�م��اع�ي��ة التي
ن�أمل ان تتقل�ص خالل ال�سنوات
القادمة".
ام��ا الت�شكيلية حنان زاوي فقد
بينت ان احلياة قد تكون لوحة
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او اكرث من لوحة وقالت " حاولت
�أن اع�بر ع��ن مظاهر ال�ي��أ���س ثم
الفرح وق�صدت بالواين الزاهية
ان تكون �إع�صارا يلملم جماهيل
احلياة والطبيعة والذاكرة وهي
يف ال�ن�ه��اي��ة تعبري ع��ن �أف �ك��اري
و� �ش �خ �� �ص �ي �ت��ي ال� �ت ��ي امتزجت
بالألوان ".
ظاهرة فنية مفرحة
الت�شكيلية هيفاء حممد املدر�سة
مبعهد الفنون اجلميلة كانت قد
زارت املعر�ض وبينت �أن هنالك
اهتماما جيدا بالفن يف حمافظة
دهوك وقالت " نالحظ �أن احلركة
الفنية قد تطورت خالل ال�سنوات
الأخ�يرة وخا�صة االهتمام بالفن
الن�سوي وهي �ست�ؤدي يف النهاية
اىل ت �ط��وي��ر ال ��واق ��ع ال �ف �ن��ي يف
املحافظة ".
يف حني اك��دت الت�شكيلية هيفي
بيل التي كانت قد زارت املعر�ض
�أن امل� � ��ر�أة يف حم��اف �ظ��ة ده ��وك
بحاجة �إىل فتح ه��ذه املعار�ض
او امل�شاركة فيها ،وقالت " انها
ظاهرة �صحية �أن نالحظ �شيوع
فتح املعار�ض الفنية يف املدار�س
ويف املعر�ض ال�شخ�صية فينبغي
على احلكومة �أن تقوم برعايتها
ودعمها ب�شكل م�ستمر".

 عامر القي�سي

لي�س دفاع ًا عن بارزاين..
ل�ست مدافع ًا عن م�سعود ب��ارزاين ولي�ست يل نية لفعل ذلك ،رغم �أن
الرجل ي�ستحق ذلك ،لي�س من خالل املديح والت�صفيق والغناء ،لكن
من خالل الوقائع على الأر�ض ملا و�صل �إليه �إقليم كرد�ستان من تطور
خالل فرتة زمنية قيا�سية من عمر الإعمار والبناء ،بوجود الكثري من
الأخطاء واملالحظات على التجربة ال�سيا�سية يف الإقليم منذ انطالقتها
بعد �أن حتررت من �سطوة دكتاتورية �صدام.
ال��ذي يهمنا جميعا على ما اعتقد� ،إذا كان (جميد) من هذا اجلميع،
م�ستقبل هذه البالد وعمليتها ال�سيا�سية ،التي ما �أن تبدو يف الأفق
مالمح م�شجعة على حلحلتها ولو خطوة واحدة �إىل الأمام ،حتى يظهر
لنا من ي�ضع الع�صا يف العجلة قبل انطالقها ،وهو ما فعله امل�ست�شار
ال�سابق لرئي�س ال��وزراء والنائب حاليا يا�سني جميد يف ت�صريحاته
لي�س غري الالئقة فقط و�إمنا بتوقيت ال يخلو من �أجندة ال تدخل يف
باب النوايا احل�سنة.
و�أنا �أتفق معه على �أن البارزاين خطر حقيقي على كل اجلهل و�سرقة
امل��ال ال�ع��ام والتالعب مب�ق��درات ال�ب�لاد ال�سيا�سية ودف�ع��ا �إىل �آتون
امل�شكالت الأك�ثر تعقيدا والأ�صعب يف �إيجاد احللول املنا�سبة لها.
لي�س البارزاين ك�شخ�ص هو اخلطر كما يقول النائب �إمنا التجربة
الكرد�ستانية التي ما زلنا ن�سمع منه ومن �أ�ضرابه من الفا�شلني �أ�صواتا
ن�شازا و�شوفينية وحاقدة على جزء من اجل�سد العراقي املبتلى ب�أمثال
يا�سني جميد ،هذا اجلزء الذي يتعافى من الأورام ال�سرطانية التي
تنه�ش بقية اجل�سد العراقي عرب جمموعة من �سيا�سيي ال�صدفة و�س ّراق
املال العام ،واجلهلة الذين مل ي�ستطيعوا بعد مرور �سبع �سنوات من
توليهم قيادة البالد والعباد من حل م�شكلة الطاقة الكهربائية بعد �أن
�صرف عليها نحو  27مليار دوالر يف نف�س الوقت الذي ودع النا�س يف
كرد�ستان هذه الأزمة اىل الأبد مبلياري دوالر فقط ال غري!
و"يا�سني" هذا لي�س الوحيد يف ر�ؤيته امل�شو�شة امل�ضروبة بال�سكماتزم
املقيم ،ال��ذي مل ي�ستطع �أو ال يريد �أن ي��رى �أن حكومته التي كان
م�ست�شارا لرئي�س وزرائها قد انطلقت من هنا ،من اتفاقية �أربيل بعد
جتاذبات بليدة دام��ت ت�سعة �أ�شهر بني الأط��راف ال�سيا�سية لتوزيع
الكعكة العراقية! وال يريد ان يرى ان الإقليم كان مالذا �آمنا للعراقيني
مبا فيهم قيادات �سيا�سية يف الوقت الذي كان ال�شارع العراقي يحرتق
بنار الطائفية التي مل يكن يا�سني بعيدا عن الذين ي�صبون زيتا على
نارها ..اخلطر الوحيد الذي يريد �أن يراه والذي يخ�شاه هو النموذج
يف كرد�ستان ،الن �أي مقارنة يعقدها �أي مواطن مبتلى ب�أمثاله تك�شف
له عن مدى هزال ما يقوم به يا�سني و�أمثاله من التمتع برثوات البلد
مقابل ال �شيء للمواطن الذي اتخموه وعودا وطبخوه على نار هادئة،
والن الف�ضيحة �ستالحقه لو انه قال �إن "اخلطر ي�أتي من كرد�ستان "
فانه اختار ببالدة ،حتت عباءة الأزمة ال�سيا�سية� ،أن يختار قامة من
طراز البارزاين ال ي�ستطيع �أن ينظر �إليها مهما حاول واهما �أن يرفع
منزلته ب�ألقاب النائب �أو امل�ست�شار!
من املخزي �أن تتعر�ض جتربة ناجحة بكل املقايي�س وبكل الأخطاء
التي م ّرت بها �إىل طعون بحق قادة لهم يف الت�أريخ م�ساحة مفقودة عند
غريهم ،ت�أريخ معبد بالدم والت�ضحيات التي كانت تخا�ض حتت �شعار
"الدميقراطية للعراق واحلكم الذاتي لكرد�ستان" يف مواجهة �أنظمة
دكتاتورية ينتمي يا�سني �إىل عقليتها ،العقلية التي ت�صورت واهمة
لوهلة �أن ب�إمكانها �أن تزيح الت�أريخ جانبا لترتبع على كر�سّ يه فف�شلت
ف�شال ذريعا و�أ�صابها الإفال�س ال�سيا�سي والأخالقي معا وبامتياز.
الكالم لي�س ليا�سني فكالمه ال ي�ستحق الرد �أ�سا�سا ،انه جلمهرة النا�س
املغم�ضة العيون واملقفلة العقول الذين يعتقدون رمبا �أن نائبا ،ال
يعرفون حتى عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها يف االنتخابات ،رمبا
يكون قد نطق حقا! باملنا�سبة �أمتنى �أن يقول لنا النائب املحرتم عن
عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها يف انتخابات � 2009أو الطريقة التي
جل�س ب�سببها حتت قبة الربملان لنت�أكد فقط انه نائب عن حق وحقيقة
وان كان مبتهجا بهذا اللقب الذي يكن له العراقيون "كثري االحرتام"!
�إن اخلطر احلقيقي على العراق وجتربته هو "النائب" يا�سني و�أ�شباهه
الذين مازالوا يعتقدون ،واهمني� ،أن بقاءهم مقا�صل م�سلطة على رقاب
العراقيني �إىل الأبد!

طلبة الـ" "140الأيزيديون ي�شكون ت�أخر قبولهم يف جامعات الإقليم
عبد اخلالق دو�سكي /دهوك
ي�شكو ال�ط�لاب الإي��زي��دي��ون امل �ت��واج��دون يف املناطق
امل�شمولة ب��امل��ادة  140م��ن الد�ستور العراقي والذين
يدر�سون يف مدار�س تابعة ملحافظة املو�صل من ت�أخر
قبولهم يف جامعات �إقليم كرد�ستان.
موفق فخري طالب مت قبوله بعدما ت�أخر ملدة �سنة كاملة
قال "بعدما تخرجت من الإعدادية ومت قبويل يف جامعة
املو�صل ولأ�سباب �أمنية وعدم ا�ستقرار الأو�ضاع هناك
ا�ضطررت اىل العمل على �أن انقل اىل جامعة دهوك
لكنني بقيت �سنة كاملة لأن امل�صادقة على الأم ��ر قد
ت�أخرت لكنني قبلت بعدها".
فريد طالب �آخر من �أهايل قرية ختارى الإيزيدية قال"
عندما �أنهيت درا�ستي الإعدادية قبلت يف جامعة املو�صل
لكنني مل اذهب �إىل هناك ب�سبب �سوء الأو�ضاع الأمنية
فا�ضطررت �إىل التقدمي على جامعة دهوك لكن قبويل مل
ي�أت �إال بعد مرور �سنتني".

يعمل يف مطعم

ويقول فريد انه عانى كثريا خالل هذين العامني فا�ضطر

للذهاب �إىل مدينة ال�سليمانية والعمل يف املطاعم "وقد
كنت �أت ��أمل كثريا و�أن��ا �أرى الطالب هناك يدر�سون يف
اجلامعة ومت قبويل بعد �سنتني والآن �أن��ا يف املرحلة
الرابعة ،يف حني معظم زمالئي الذين كانوا معي قد مت
تعيينهم".
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أك��د ال�ي��ا���س نعمو م���س��ؤول م��رك��ز ختاري
الثقايف �أن هذه امل�شكلة ما زالت قائمة وبع�ض الطالب
يعانون �صعوبة التوا�صل مع اجلامعات يف الإقليم "ال
يتم قبولهم ب�صورة مبا�شرة في�ضطرون �إىل اجللو�س
ملدة �سنة وبعدها يتم قبولهم".
وبني ختاري �أن هنالك م�شكلة �أخرى يعاين منها الطالب
الذين يتم قبولهم يف اجلامعة وهي م�شكلة ال�سكن حيث
ال يتوفر لديهم ال�سكن قائال "اقرتح �أن يتم فتح معاهد
من قبل حكومة الإقليم يف هذه املناطق ال�ستيعاب الكم
الكبري من الطالب �أو تقوم اجلامعة بت�أجري �سيارات
لنقل الطالب القريبني من حمافظة ده��وك حلل م�شكلة
ال�سكن".
وبني اليا�س �أن املناطق الإيزيدية وغالبيتها تقع �ضمن
املناطق التي ت�شملها املادة  140من الد�ستور العراقي
متتاز بكرثة عدد الطالب فيها وهي بحاجة �إىل �أبنية

جديدة ،وقال "يف غالبية الأبنية املدر�سية يكون الدوام
�إما ثنائيا �أو ثالثيا وهذا ي�شكل زخما كبريا على املدار�س
التي ت�ستهلك ب�سرعة وحتتاج اىل ترميمات م�ستمرة ،عدا
بع�ض املناطق النائية يف ق�ضاء �سنجار حتتاج اىل �أبنية
مدر�سية لأن الكثري من القرى ال متتلك �أبنية مدر�سية
وان وجدت ف�إنها طينية ال ت�صلح لأغرا�ض التدري�س ،لذا
ف�إننا بحاجة اىل �أبنية �إ�ضافية".

�ضحايا االزدواج الإداري

واو�ضح رئي�س مركز ختاري الثقايف ان مناطقهم قد
�أ�صبحت �ضحية لالزدواجية الإداري��ة مو�ضحا بالقول
" كانت مناطقنا تعاين من الإهمال يف جميع اجلوانب
وخا�صة اجلوانب اخلدمية لكن وبعد عودة قائمة نينوى
املت�آخية اىل جمل�س حمافظة املو�صل والتقارب الذي مت
بينها وبني قائمة احلدباء فان و�ضعنا قد حت�سن اكرث
وقد جرى حت�سني بع�ض اخلدمات عندنا".
يذكر �أن الطالب الإيزيديني يخ�شون الذهاب للدرا�سة يف
املو�صل وخا�صة بعد حادثة التفجري الدموية التي جرت
يف منطقة كر عزيرو �سيبا �شيخ خدر يف العام 2007
والتي �أدت اىل �سقوط  312قتيال وجرح املئات.

استعراض الصحف
 ئاوينه :قياديون يف حزب العمال
الكرد�ستاين يلتقون املالكي
تقول �صحيفة "ئاوينه" �إن قياديني رفيعي امل�ستوى من
حزب العمال الكرد�ستاين الرتكي التقيا برئي�س الوزراء
ال�ع��راق��ي ن��وري امل��ال�ك��ي .ونقلت ال�صحيفة ع��ن م�صادر
مطلعة ان القياديني تباحثا مع املالكي الو�ضع يف �سوريا
والعالقة بني العراق وتركيا وان املالكي وعد القياديني
بدعم حزبهما بكل ال�سبل اذا ما وقفوا �إىل جانب النظام
ال���س��وري .و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة اىل ان ال�ع��راق الآن احد
الداعمني الأ�سا�سيني للنظام ال�سوري وان عالقته مع تركيا
يف قمة الت�أزم.
 با�س� :ستة معامل لتعبئة املياه
يف ال�سليمانية مل تنجح يف الفح�ص!
ذكرت ال�صحيفة �أن �ستة من �أ�صل  20معم ًال لتعبئة مياه
ال�شرب يف ال�سليمانية مل تنجح يف فح�ص النوعية الذي
�أجرته هيئة ال�سيطرة النوعية التابعة لوزارة التخطيط.

البي�شمركة ال�صادر عن الربملان وان وزارة البي�شمركة قد
تابعت املو�ضوع وار�سلت التعليمات اجلديدة اىل وزارة
املالية التي قامت بتعميمها على كل ال ��وزارات من اجل
تنفيذها.

و�أ� �ض��اف��ت ال�صحيفة ان الفح�ص اظ�ه��ر �أن امل �ي��اه التي
ت�ستخدمها ه��ذه املعامل يف التعبئة غري �صاحلة لل�شرب
وتلحق �أ� �ض��رارا بال�صحة العامة .ونقلت ال�صحيفة عن
ال��دك�ت��ور ري �ب��از جرجي�س امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م دائ ��رة �صحة
ال�سليمانية قوله �إن الفحو�صات التي جتريها دائرته مل تنتهِ
بعد وانه من ال�سابق لأوانه القول �إن هذه املياه ت�سببت يف  هاوالتي :هيئات من دون ر�ؤ�ساء
�إ�صابات الكولريا لكنه اكد �أنها اذا مل تنجح يف الفح�ص قالت �صحيفة "هاوالتي"ان عددا من امل�ؤ�س�سات والأجهزة
والهيئات املرتبطة بحكومة اقليم كرد�ستان والربملان
ف�إنها بالت�أكيد م�ضرة بال�صحة.
الكرد�ستاين والتي تعترب مراكز ح�سا�سة ال ت��زال بدون
ر�ؤ�ساء يف الوقت الذي يتجه فيه عمر احلكومة والربملان
 ميديا :احت�ساب �سنوات اخلدمة
اىل نهايته .وا�ضافت ال�صحيفة ان هيئة حقوق االن�سان ال
يف البي�شمركة
ويف خ�بر اخ��ر كتبت ال�صحيفة ان ��س�ن��وات ال�ع�م��ل يف يزال و�ضعها معلقا رغم م�ضي اربع �سنوات على ت�شكيلها
�صفوف قوات بي�شمركة كرد�ستان قبل االنتفا�ضة �سيجري فيما ال ي��زال دي��وان الرقابة املالية منذ ا�ستقالة رئي�سه
احت�سابها ب�سنوات خدمة م�ضاعفة .ونقلت ال�صحيفة عن ال�سابق معطال وكذلك حال جلنة النزاهة الربملانية.
حممد �شهرزوري رئي�س جلنة البي�شمركة وال�شهداء يف
ال�برمل��ان الكرد�ستاين قوله ان اللجنة عملت على تعديل  هوال 90 :مليار دينار لقوات دجلة
القانون رقم  31ل�سنة  2007بخ�صو�ص احت�ساب تقاعد �صحيفة ه��وال ق��ال��ت �إن ق�ي��ادة ق��وات دج�ل��ة حت��ول��ت اىل

م�ؤ�س�سة ع�سكرية قائمة بذاتها ،وال �سيما بعد ان مت دعم
ت�شكيالتها مبيزانيات اخرى عدا ميزانية وزارة الدفاع� ،إذ
مت �صرف  90مليار دينار من واردات النفط العراقية لدعم
ت�شكيل هذه القوة لوج�ستيا وبدون علم االجهزة الرقابية
او الربملان .و�أ�ضافت ال�صحيفة ان نفوذ قيادة دجلة امتد
اىل تكريت وبغداد اي�ضا.
ونقلت ال�صحيفة يف خ�بر اخ��ر ع��ن م���ص��ادر مقربة من
ال�سفارة العراقية يف دولة االمارات ان �شخ�صيات عراقية
متثل كتال �سيا�سية ك�ب�يرة يف ال �ع��راق ق��د التقت خالل
اال�سبوع املا�ضي مب�س�ؤولني �سيا�سيني خليجيني يف امارة
دبي للتباحث بال�ش�ؤون العراقية واملناطق املتنازع يف ظل
التغيريات الإقليمية املرتقبة يف املنطقة .و�أ�ضافت م�صادر
ال�صحيفة ان اللقاءات تركزت على االنفتاح االقت�صادي
ل��دول اخلليج العربي على �شريط املناطق املتنازع عليها
بعد ف�شل الدورين الرتكي والإيراين يف هذه املناطق.
ويف خ�بر اخ��ر نقلت ال�صحيفة ع��ن م���ص��ادر يف ق�ضاء
احلويجة ان زيادة عدد القوات الع�سكرية ومتركز الدبابات

واملدافع يف قرية تل ال��ورد التابعة للق�ضاء جعال املنطقة
تعي�ش ظروفا �صعبة وخميفة .ونقلت ال�صحيفة عن قيادات
يف ق��وات ال�صحوة وزع�م��اء ع�شائر حمليني ان خماوف
االهايل نابعة من ان يتم ا�ستغالل هذا التواجد الع�سكري
لتنفيذ م���آرب خا�صة ل��دى بع�ض ال�سيا�سيني .و�أ�شارت
ال�صحيفة اىل ان مناطق احلويجة بنواحيها وقراها ت�شهد
حمالت �أمنية �شبه يومية ينفذها اجلي�ش يتم فيها اعتقال
مواطنني وقرويني.
 هولري :حملة على �شرائح املوبايل
وتقول هولري اي�ضا ان ا�ساي�ش �أرب�ي��ل �شنت حملة على
باعة �شرائح املوبايل غري الر�سمية التي تباع يف ال�سوق
ال�سوداء ومتكنت من و�ضع اليد على � 10آالف �شريحة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة ان احلملة �شنت ا�ستنادا اىل �شكوى
تقدمت بها �شركات املوبايل العاملة يف �أربيل �ضد عدد من
املتعهدين وجت��ار ال�شرائح غري املخولني ببيعها .وقد مت
�ضبط هذه الكمية وهي عائدة ل�شركات موبايل خمتلفة.
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محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

كناغر تفرت�س الأ�سود
يف املعادل ��ة العراقي ��ة ال�سائ ��دة واخلا�ضع ��ة لعوام ��ل �سيا�سية
و�أخ ��رى تتعل ��ق بالنظري ��ة املزاجي ��ة احلزبي ��ة يف �إدارة الدولة
وم�ؤ�س�ساته ��ا� ،أ�صبح �صاحب ال�شهادة اجلامعية عامل خدمة �أي
"فرا�ش" يف دائرة ر�سمية يقودها �شخ�ص يدعي انه ح�صل على
ارب ��ع �شهادات عليا  ،وو�ض ��ع �سريته العلمي ��ة يف(( جرجوبة))
كب�ي�رة على ج ��دار اال�ستعالمات لك ��ي يطلع عليه ��ا املراجعون ،
لرت�سي ��خ قناعاته ��م �أن املدي ��ر تكنوق ��راط  ،ول ��ه بح ��وث علمية
يف تخ�ص�ص ��ه ن�شره ��ا على " قالب الثلج" بح�س ��ب املثل ال�شائع
واملت ��داول ب�ي�ن �أهايل حمافظة باب ��ل ،ومنه ��م ال�شاعر احلالوي
املع ��روف موف ��ق حممد الذي طامل ��ا �صرخ وا�ستغ ��اث من ظاهرة
هيمن ��ة �أ�صح ��اب ال�شه ��ادات "الكلك" �أي امل ��زورة على املنا�صب
واملواقع يف الدولة  ،ولكن ال ا�ستجابة ل�صراخه يف زمن ارتفاع
الأ�ص ��وات املدافع ��ة ع ��ن منجزات وهمي ��ة تو�ص ��ف ب�أنها جعلت
ال�شعب العراقي �صاح ��ب اعلى دخل يف املنطقة  ،وهذه العبارة
هي الأخرى مكتوبة على قالب الثلج .
املعادل ��ة ال�سائدة املبتكرة يف بالدن ��ا تقول �إن با�ستطاعة مر�شح
ح�ص ��ل على �سبعة �أ�ص ��وات من الناخبني �شغل مقعد يف جمل�س
الن ��واب ليك ��ون ممث�ل�ا لل�شع ��ب  ،علم ��ا �أن ح�صيل ��ة الأ�ص ��وات
تع ��ود لعنا�ص ��ر حمايته و�سائ ��ق �سيارته املدرع ��ة  ،يف حني من
ح�ص ��د �آالف الأ�ص ��وات مل ي�ص ��ل اىل الربملان  ،ف�ض ��رب النظام
االنتخاب ��ي الدميقراطية من اخللف  ،وبرغم ذلك هناك من يقول
ب ��ان احلكومة منتخب ��ة  ،وهي جادة يف بناء دول ��ة امل�ؤ�س�سات ،
وحتقي ��ق الرفاهي ��ة يف زم ��ن ا�ستثنائي  ،وه ��ذا �أي�ضا كتب على
قالب الثلج .
قال ��ب الثلج لي� ��س رقما طيني ��ا �سومريا يحف ��ظ ن�صو�صه  ،فمع
ارتف ��اع درجات احلرارة ت ��ذوب املبادئ وال�شع ��ارات ،وتختلط
ال�شهادات العليا مع املزورة  ،وهنا ي�ضيع احل�ساب ل�سبب يتعلق
بال ��وزان امل�س�ؤول عن امليزان �أي املكلف باعتماد املعايري الثابتة
يف �إدارة �ش�ؤون تتعلق ب�ضمان حقوق الرعية وواجباتهم.
مب ��اراة املنتحب العراقي مع نظ�ي�ره اال�سرتايل البع�ض و�صفها
ب�أنه ��ا كانت ميدان ��ا لإثبات احل�ض ��ور والتف ��وق  ،ولكنها انتهت
بنتيج ��ة "كناغ ��ر تفرت� ��س الأ�س ��ود " وه ��ذا الو�صف اخ ��ذ بعدا
�سيا�سي ��ا ع�ب�ر �شبكة التوا�ص ��ل االجتماعي من خ�ل�ال التعليقات
املن�شورة ،فاحدهم اتهم زعيم القائمة العراقية �إياد عالوي ب�أنه
وراء خ�س ��ارة املنتخ ��ب لأنه ي�صر على مواقف ��ه املعرقلة لتطوير
الأداء احلكوم ��ي  ،و�آخ ��ر �أ�ش ��ار اىل �إمكاني ��ة �أن يبع ��ث رئي� ��س
الإقلي ��م م�سعود الب ��ارزاين بوف ��د �إىل ا�سرتاليا لتق ��دمي التهنئة
مبنا�سب ��ة اندحار الأ�سود ،وجعله ��م م�ضحكة للكناغر والواوية،
ومعروف م�صري الأ�سد عندما يهرم في�صبح �ضحية الواوي.
�أثن ��اء �إقام ��ة م�سابق ��ة ك�أ� ��س الع ��رب يف بغ ��داد  ،يف عق ��د
ال�ستينيات كان الرئي�س الراحل عبد ال�سالم عارف يحر�ص
على �أن يكون يف مق�صورة �ساحة الك�شافة ملتابعة مباريات
البطول ��ة ومل يتدخ ��ل يف �ش� ��ؤون الفري ��ق ال ��ذي ا�ستح ��ق
احل�ص ��ول على ك�أ�س البطولة بجهود الالعبني �صاحب كلوي
وح�سن بلة وجبار ر�شك وحامد فوزي وكوركي�س ا�سماعيل
وه�ش ��ام عط ��ا عج ��اج  ،وغريه ��م وكان مدربهم ع ��ادل ب�شري
�ضابط ��ا باجلي� ��ش ،وب�صرامت ��ه وخطط ��ه التكتيكية يف ذلك
الوق ��ت ،حقق للع ��راق اجن ��ازا ريا�ضيا كب�ي�را مل يكتب على
قال ��ب الثل ��ج ،و�إمنا يف ذاك ��رة اجليل ال�سابق م ��ن اجلمهور
الريا�ض ��ي احلزين جدا الفرتا� ��س الأ�سود من قب ��ل الكناغر،
ويبق ��ى ال�س� ��ؤال متى نتخل ��ى عن قالب الثل ��ج ونعود للرقم
الطيني ��ة لندون قوان�ي�ن �إدارة الدولة لنحق ��ق يف اقل تقدير
اجنازات ريا�ضية.
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ه����در  % 83م���ن م����وازن����ة ال���ب�ل�اد ل����دواع����ي ال��ت��خ��ط��ي��ط الإمن����ائ����ي!

النزاهة النيابية تنتقد املحافظات التي مل ت�ستحدث
وحداتها الإدارية
 بغداد � /إبراهيم �إبراهيم
اتهم ع�ضو لجنة النزاهة النيابية
عزيز العكيلي �إدارات المحافظات
بالإهمال وعدم تطبيق قانون
ا�ستحداث الوحدات الإدارية.
و�أ�ضاف العكيلي في ت�صريح لـ
"المدى"� ،أن "وجود وحدات
�إدارية في محافظة النا�صرية
تجاوز عدد ال�سكان فيها الحد
المعين ولم يطبق عليها القانون
مثل ناحية قلعة �سكر التي يبلغ
عدد نفو�سها � 100ألف ن�سمة
وناحية الغراف وت�ضم � 98ألف
ن�سمة ولم تتحول �إلى ق�ضاء كما
ين�ص القانون ،ومن ذلك نرى مدى
الإهمال والت�سويف في تطبيق
الأنظمة الإدارية والقانونية ".

مناطق اطراف بغداد تعاني من اهمال خدمي ( ارشيف)

وا�شار اىل "ان اقليم كرد�ستان تطور وخالل
فرتة ق�صرية ب�شكل كبري بعد �سقوط النظام
ويف �شت ��ى املج ��االت االقت�صادية واخلدمية
وغريه ��ا وال�سب ��ب يف ذل ��ك يرج ��ع ل�ل��إدارة
اجلي ��دة الت ��ي يتمت ��ع به ��ا امل�س�ؤول ��ون يف
حكومة الإقليم ،وذلك من خالل حر�صهم على
ا�ستغالل ح�صتهم من املوازنة والبالغة %17
يف التخطي ��ط والتنفي ��ذ املبا�ش ��ر وال�سريع
نواح والنواحي
مل�شاريع حولت الق ��رى �إىل ٍ
اىل �أق�ضية تواكب التطور احلا�صل الآن".
وب�ي�ن " �أن باق ��ي املحافظ ��ات يف الو�س ��ط
واجلن ��وب ال تزال تعاين من �سوء اخلدمات
الأ�سا�سية مث ��ل املاء والكهرب ��اء �إ�ضافة عدم
وجود �أ�شخا�ص كفوئني يت�صدرون املنا�صب
التنفيذي ��ة يف �إدارات تل ��ك املحافظ ��ات مم ��ا
�سب ��ب ه ��در  %83م ��ن موازن ��ة البل ��د تبعرث
هن ��ا وهناك �أو ت�سرق من قب ��ل مافيات ف�ساد
م�سيطرة على �إدارات املحافظات والوزارات
وه ��ذا �سب ��ب ت�أخرا كب�ي�را لو�ض ��ع املجتمع
الإن�ساين".
ويف ه ��ذا اخل�صو� ��ص قال النائ ��ب عن دولة
القانون علي ال�شاله يف ت�صريح لـ "املدى" :
"�إن العراق بعد الدكتاتورية انفتح على منح
احلريات بكافة �أ�شكالها للأقليات يف الن�سيج

للمنطقة وهذه باملجمل اخت�صا�صات �إدارية
بحتة".
اىل ذل ��ك ا�ص ��درت االمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س
ال ��وزراء بيان ��ا تلقت "امل ��دى" ن�سخ ��ة منه،
ج ��اء في ��ه " �أن دائ ��رة �ش� ��ؤون اللج ��ان يف
الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء �شكل ��ت
جلن ��ة تتوىل درا�س ��ة مقرتح ت�شكي ��ل �أق�سام
بلدي ��ة وا�ستحداث وح ��دات �إدارية يف �سهل
نينوى" .
و�أ�ضاف �أن "ام ��ر ًا �صدر بهذا ال�ش�أن على �أن
يرت�أ� ��س اللجنة مدير الدائ ��رة القانونية يف
االمان ��ة العامة ملجل� ��س ال ��وزراء وع�ضوية
ممثل�ي�ن يف وزارات البلدي ��ات والأ�شغ ��ال
العام ��ة ،والدول ��ة ل�ش� ��ؤون املحافظ ��ات
وم�ست�شار حمافظ نينوى ل�ش�ؤون املكونات،
ومعاون مدي ��ر من ديوان �أوقاف امل�سيحيني
والديانات االخرى ".

االجتماعي وهنالك طموحات لبع�ض القرى
�واح وبع� ��ض النواحي
الت ��ي حتولت �إىل ن � ٍ
حتول ��ت اىل اق�ضيه وخا�ص ��ة اماكن تواجد
ه ��ذه االقليات مث ��ل الإيزيدي ��ة والآ�شوريني
وغريه ��م دون امل�سا�س بوح ��دة املحافظة او
الإقليم ".
وا�ض ��اف ال�شاله " هن ��اك رغبة حقيقية لدى
بع� ��ض الفئ ��ات يف ت�شكي ��ل مناط ��ق اداري ��ة
خا�صة بهم وال يجب النظر اىل وجود زيادة
يف الوح ��دات الإداري ��ة يف حمافظ ��ة معينة
دون �أخرى بح�سا�سية �سيا�سية او اقت�صادية
وذل ��ك لوجود خوا�ص ل ��كل منطقة من حيث
التنوع الديني واملذهبي والقومي ".
وا�ش ��ار اىل "ان احلكوم ��ة املحلي ��ة يف
ال�سليمانية مل متنع اي طرف من العمل على
ت�شكي ��ل ق�ضاء او ناحية حت ��ت عنوان ديني
او قومي ولذل ��ك نالحظ زيادة يف الوحدات
الإدارية بغ�ض النظر عن الدوافع ال�سيا�سية
�إقليم كرد�ستان منوذج جيد
التي تطرح من قبل بع�ض الكتل".
و�ش ��دد عل ��ى "�أن عملي ��ة ت�شكي ��ل وح ��دات ع�ضو اللجن ��ة القانونية يف جمل�س النواب
ادارية جديدة يجب �أن يخ�ضع لقانون تثبت عب ��د الرحم ��ن اللوي ��زي ق ��ال يف ت�صريح لـ
فيه مواد حتدد ع ��دد ال�سكان ون�سبة الزيادة "امل ��دى "� " :إن الو�ضع االقت�صادي اجليد
احلا�صل ��ة �إ�ضافة اىل توف�ي�ر البنى التحتية وا�ستق ��رار احلال ��ة الأمني ��ة هم ��ا امل�ؤث ��ران
للخدم ��ات ي�صاحب ��ه درا�س ��ة دميوغرافي ��ة الرئي�سي ��ان يف عملية النم ��و ال�سكاين الذي

ينعك� ��س عل ��ى زي ��ادة الوح ��دات الإداري ��ة
التابعة للمحافظات".
وا�ض ��اف اللوي ��زي "ان حمافظ ��ات اقلي ��م
كرد�ستان تعترب مثاال حي ��ا للزيادة الب�شرية
ونواح جديدة
والتي تتمثل بظه ��ور اق�ضية
ٍ
بع ��د �أن كان ��ت ق ��رى ،وال�سب ��ب ه ��و ارتفاع
الدخ ��ل امل ��ادي للفرد مم ��ا ينعك� ��س ب�صورة
ايجابية على ن�شوء جتمعات �سكانية حتتاج
وف ��ق القانون اىل ت�صنيفات �إدارية لتتحول
من ح ��ي ب�سي ��ط �إىل ناحي ��ة وبع ��د ذلك اىل
ق�ضاء ".
وبني "�أن الزيادة يف عدد الوحدات االدارية
ال�ضعيف ��ة ن�سبيا يف باقي حمافظات العراق
وح�س ��ب �إح�صائي ��ة وزارة التخطيط تعزى
للأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية
الت ��ي م ��رت عل ��ى الب�ل�اد خ�ل�ال ال�سن ��وات
ال�سابق ��ة وع ��دم تطبي ��ق وا�ض ��ح للقان ��ون
املخت�ص بكيفية ف�ص ��ل وا�ستحداث وحدات
�إداري ��ة على وف ��ق نقاط حم ��ددة ت�شمل عدد
ال�سكان وع ��دد املن�شاة اخلدمية �أدى لوجود
هذا اخللل ".
فيما اعل ��ن جمل�س حمافظ ��ة دياىل يف وقت
�ساب ��ق ع ��ن و�ضع خط ��ة ال�ستح ��داث ثماين
وحدات �إدارية جديدة يف املحافظة ،م�ؤكدة

حوانيت مدر�سية دون معايري �صحية ..والبيئة حتذر

بعد الت�سبب بتلوث مناطقها

 بغداد /دعاء �آزاد
جر� ��س املدر�س ��ة ي ��دق معلنا عن نهاي ��ة احل�صة
الدرا�سي ��ة ،الطلب ��ة يتهافت ��ون عل ��ى حان ��وت
املدر�س ��ة حمدث�ي�ن زحام ��ا �شدي ��دا عن ��د باب ��ه
طالب�ي�ن �أكالتهم املف�ضلة (اجلب� ��س واحللويات
وامل�أك ��والت ال�سريع ��ة مثل الهمربغ ��ر والفالفل
الأكرث طلبا).
�إي ��اد حمم ��د ويل �أم ��ر اح ��د تالمي ��ذ املرحل ��ة
االبتدائي ��ة قال يف حديثه لـ "امل ��دى"� ،أ�ضع يف
حقيبة ولدي كل �صب ��اح وجبة غذاء �صحية من
البيت اال �أنه ال ي�أكلها مف�ضال ما يبيعه احلانوت
املدر�س ��ي م ��ن �أطعمة والتي تك ��ون غري نظيفة،
وي�ضيف " كذلك تلك امل�أكوالت املعلبة هي �أي�ضا
ت�ضر �صحته لأنه يتناولها ب�شكل يومي " .
وطالب حمم ��د الرتبية مبنع بي ��ع االطعمة غري
ال�صحية يف املدر�سة وتوفري وجبة غذاء �صحية
لكل طال ��ب خا�صة طلبة املرحلة االبتدائية حتى
وان كانت مقابل مبالغ نقدية يدفعها الطبلة .
اما الطالبة فاطم ��ة �صالح فقد ذكرت �أن "�أ�سعار
امل�أك ��والت يف حان ��وت مدر�ست ��ي ت�ص ��ل اىل
�ضع ��ف �سع ��ر احلاج ��ة ،ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة اىل ان
م�أكوالت ��ه تفتقر اىل النظاف ��ة وكثريا ما ن�شاهد
الذب ��اب حوله" .وتتابع "كث�ي�را ما ينت�شر باعة
امل�أك ��والت املتجولون قرب ب ��اب مدر�ستنا وقت
بداي ��ة الدوام ونهايته وي�سارع كثري من الطلبة
عل ��ى ال�ش ��راء منه".فيم ��ا ت�ستذكر حن ��ان ولية
�أمر لثالثة طلب ��ة� ،أيام درا�سته ��ا بالقول "كانت
املدر�س ��ة توفر لنا وجبة غذائية �صحية متكاملة

ال�صحي .
و�شدد البيان على منع الباعة املتجولني قرب
املدار�س و�ض ��رورة االهتمام بنظافة وتعقيم
مي ��اه ال�شرب وزي ��ادة ح�صة املدار� ��س منها،
وتوف�ي�ر املراف ��ق ال�صحي ��ة �ضمان ��ا ل�سالم ��ة
الطلبة من احتمالية انت�شار مر�ض الكولريا.
وا�ش ��ار البيان اىل ان " فرق الوزارة الحظت
ان عدد املدار�س خا�صة االبتدائية منها تفتقر
اىل اب�س ��ط و�سائل التكيي ��ف وحتى املراوح
ال�سقفي ��ة ،وعند انقطاع التيار الكهربائي يتم
ت�شغي ��ل املولدة لإدارة املدر�سة والتدري�سيني
فق ��ط ولذل ��ك كثريا ما حت ��دث ح ��االت �إعياء
واختناق ب�سبب �إهمال املدار�س للطلبة " .

وحتببنا يف تناولها" .وت�ضيف "�أ�شعر باخلطر
على �أوالدي من تناولهم للأطعمة امللوثة خا�صة
مع انت�شار مع الكول�ي�را وال �أ�ستطيع ال�سيطرة
عليهم لأنه ��م ال ي�أكلون ما �أوف ��ره لهم من وجبة
غذاء".م ��ن جانبه ��ا ب ��ررت وزارة الرتبي ��ة
غياب التغذي ��ة املدر�سية ال�صحي ��ة بعدم وجود
ميزانية.
طموح طال انتظاره..
م ��ن جانبه بني املتح ��دث الر�سم ��ي با�سم وزارة

الرتبية وليد ح�سني يف ت�صريح لـ "املدى" ،ان "
الوزارة تطم ��ح اىل توفري وجبة غذائية �صحية
متكاملة لكل طالب اال ان عدم تخ�صي�ص ميزانية
لهذا املو�ضوع وقف عائقا امامنا ".
و�أك ��د ح�س�ي�ن ان وزارت ��ه "�ستقدم �سل ��ة غذائية
�صحي ��ة يوميا لطلب ��ة ال�ص ��ف االول االبتدائي،
م�ش�ي�را اىل ان "وزارة الرتبية �ساهمت يف هذا
امل�شروع بـ  20مليار و 4,7دينار ".
وا�شار اىل ان " العام املقبل �ستخ�ص�ص ميزانية
للتغذية املدر�سية ".

طالب احدى املدار�س ي�شرتون املاكوالت ( ار�شيف)
ويف ما يخ�ص الرقابة على احلوانيت املدر�سية
�أف ��اد ح�سني بان " ال ��وزارة �ستن�شر تعميما على
مديري ��ات الرتبية مبنع بي ��ع االطعمة املك�شوفة
ل�ضمان �سالمة الطلبة ".
اىل ذل ��ك طالبت وزارة البيئ ��ة يف بيان �صحفي
تابعت ��ه "املدى" ،وزارة الرتبي ��ة واجلهات ذات
العالقة ب�ضرورة ت�شديد الرقابة على احلوانيت
املدر�سي ��ة التي ال حتتوي على اب�سط و�سائل
النظاف ��ة م ��ن ناحي ��ة نوعي ��ة الطع ��ام املق ��دم
للطلب ��ة وال ��ذي يفتق ��ر اىل �ش ��روط الغ ��ذاء

الت�أكد من نظافة املياه
و�أ�ض ��اف ان " مديري ��ات وزارة البيئ ��ة يف
املحافظ ��ات �شرع ��ت ومنذ ظه ��ور اال�صابات
االوىل مبر�ض الكولريا يف منطقة كرد�ستان
بزيادة �أعداد من ��اذج املياه امل�سحوبة لغر�ض
الت�أك ��د م ��ن �سالم ��ة ونظاف ��ة مي ��اه ال�ش ��رب
الوا�صلة للمواطن�ي�ن بعد �إجراء الفحو�صات
البكرتيولوجية والكيمياوية " .
ولف ��ت �إىل ان " الوزارة �ألقت يف بداية العام
الدرا�س ��ي احلايل ع ��ددا م ��ن املحا�ضرات يف
املدار�س خالل الزي ��ارات الدورية التي تقوم
بها وحدة البيئ ��ة املدر�سي ��ة التابعة للوزارة
الت ��ي ت�ؤكد على �ض ��رورة �شرب املاء النظيف
وع ��دم الأكل م ��ن الباع ��ة املتجول�ي�ن �ضمان ��ا
لل�سالمة العامة ".

ممــــر�ضـــات �أجنبيــــــات �إلـــى الــديــوانــية
 الديوانية /املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة العراقي ��ة  ،عن عزمه ��ا �إر�سال
ممر�ض ��ات �أجنبي ��ات �إىل حمافظ ��ة الديواني ��ة بع ��د
تعاقده ��ا معهن للعمل يف الع ��راق ،وفيما �أكدت �سحب
العم ��ل ب�ش ��كل كامل م ��ن ال�شرك ��ة اال�سرتالي ��ة املنفذة
مل�شروع م�ست�شف ��ى الديوانية� ،أ�شارت اىل قرب �إن�شاء
م�ست�شفى جديد ب�سعة � 300سرير يف املحافظة.
وق ��ال وزي ��ر ال�صح ��ة جميد حم ��ه �أمني خ�ل�ال م�ؤمتر
�صح ��ايف عق ��ده� ،أم� ��س الأربع ��اء يف الديوانية ،على
هام�ش زيارته للمحافظة� ،إن "الوزارة �سرت�سل وجبة
جدي ��دة من املمر�ض ��ات الأجنبي ��ات �إىل الديوانية بعد

�أن تعاقدت الوزارة معه ��ن للعمل يف العراق ،كما �أنها
تعاق ��دت مع �أطب ��اء يف جم ��ال التخدير لتلبي ��ة حاجة
املحافظة" ،م�ؤكد ًا �أن "هذا الإجراء يهدف ل�سد النق�ص
احلا�صل يف م�ست�شفيات املحافظة".
وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة �أعلن ��ت ،يف ( 8ت�شرين الأول
 ،)2012ع ��ن و�ص ��ول الدفع ��ة الأوىل م ��ن املمر�ض ��ات
الهندي ��ات للعمل يف امل�ست�شفيات العراقية ،معتربة �أن
هذا الأمر من �ش�أنه �أن يعزز خربات املالكات احلالية.
ويف �سياق �آخر� ،أكد �أمني �أنه "مت �سحب العمل ب�شكل
كامل من ال�شركة اال�سرتالية املنفذة مل�شروع م�ست�شفى
الديوانية اجلديد بع ��د تلك�ؤها بالتنفيذ" ،مو�ضح ًا �أن
"ال ��وزارة �ستحيل امل�شروع قريب� � ًا لإحدى ال�شركات

العاملية املتخ�ص�صة".
م�ست�شفى جديد ..
وك�ش ��ف �أم�ي�ن �أن وزارت ��ه "�ستنف ��ذ م�ست�شف ��ى جديد
باملحافظة ب�سعة � 300سرير �ضمن تخ�صي�صات العام
احلايل  ،"2012الفت� � ًا �إىل �أن الوزارة "تعتزم جتهيز
املحافظ ��ة ب�أجه ��زة طبي ��ة حديث ��ة منه ��ا �أجه ��زة رنني
ومفرا� ��س حلزوين و�أجهزة الق�سط ��رة لتعزيز الواقع
ال�صحي يف م�ؤ�س�سات املحافظة".
م ��ن جانبه� ،أك ��د حمافظ الديوانية �س ��امل علوان خالل
امل�ؤمتر�" ،أهمية معاجلة م�شروع م�ست�شفى الديوانية
اجلدي ��د الفتق ��ار املحافظ ��ة �إىل م�ست�شف ��ى حدي ��ث
ي�ستوع ��ب الزي ��ادة ال�سكاني ��ة احلا�صل ��ة" ،معترب ًا �أن

�أن الوح ��دات اجلديدة �ست�ساهم يف تخفيف
الزخ ��م على بع� ��ض الوحدات ب�سب ��ب زيادة
�أعداد �سكانها.
وق ��ال نائب رئي� ��س جمل�س حمافظ ��ة دياىل
�صادق احل�سيني "�إن حمافظة دياىل �شهدت
على م ��دار العق ��ود الثالثة املا�ضي ��ة ات�ساعا
عمرانيا وزيادة يف �أعداد ال�سكان على نحو
وا�ض ��ح ،ما �ش ��كل �ضغطا كب�ي�را على مراكز
الوح ��دات الإداري ��ة �س ��واء كان ��ت االق�ضية
�أو النواح ��ي ،مبين ��ا �أن جمل� ��س املحافظ ��ة
وبالتن�سي ��ق م ��ع الدوائ ��ر املخت�ص ��ة و�ضع
خط ��ة ال�ستح ��داث ثم ��اين وح ��دات �إداري ��ة
جديدة ".
و�أ�ض ��اف احل�سين ��ي " �أن الهدف من ذلك هو
خل ��ق مرونة وان�سيابية يف تقدمي اخلدمات
العام ��ة وتقليل الزخم احلا�ص ��ل على بع�ض
الوحدات ب�سبب زيادة �أعداد �سكانها".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي
العراقي ��ة �أعلنت ،يف الـ 25من كانون الثاين
املا�ض ��ي� ،أنه ��ا مل حتدد حت ��ى الآن �أي موعد
جديد لإجراء التعداد ال�سكاين ،ويف الوقت
الذي بينت �أن م�شاكل التعداد ال تزال عالقة،
�أك ��دت حاجته ��ا �إىل �إج ��راء حتدي ��ث عل ��ى
بياناتها بعد حتديد موعد جديد للتعداد.

"املحافظ ��ة تفتق ��ر �إىل بع� ��ض التخ�ص�ص ��ات الطبية
ال�ضرورية".
وكان ��ت �شرك ��ة ا�سرتالي ��ة ت�سلمت العم ��ل يف م�شروع
م�ست�شف ��ى الديواني ��ة اجلدي ��د م ��ن وزارة ال�صحة يف
مت ��وز  ،2009ب�سعة � 400سري ��ر وبكلفة  135مليون
دوالر وكان يفرت� ��ض ت�سليمه امل�شروع مع التجهيزات
يف مطلع ني�سان من العام احلايل .2012
ويوج ��د يف الديواني ��ة 180 ،ك ��م جن ��وب بغ ��داد،
م�ست�شفي�ي�ن رئي�سي�ي�ن مت �إن�شا�ؤهما مطل ��ع ثمانينات
الق ��رن املا�ض ��ي هم ��ا م�ست�شف ��ى الديواني ��ة الع ��ام
وم�ست�شف ��ى الن�سائي ��ة والأطف ��ال يف ح�ي�ن يبل ��غ عدد
�سكان املحافظة نحو مليون و� 200ألف ن�سمة.

بابل تفر���ض غرام��ة تلوث
على حمطة كهرباء
 بابل  /املدى
�أعلن ��ت مديري ��ة بيئة حمافظة بابل ،عن فر� ��ض غرامة مالية بقيمة
 17ملي ��ون دينار على حمطة كهرباء امل�سي ��ب الغازية واحلرارية،
م�ؤكدة �أنها تت�سبب بتلوث املناطق املجاورة.
وق ��ال معاون مدي ��ر بيئة باب ��ل �أكرم مه ��دي يف حدي ��ث لل�صحافة
وتابعت ��ه "املدى"� ،إن "حمطة كهرب ��اء امل�سيب احلرارية والغازية
تعم ��ل من دون فالتر خا�ص ��ة لأبراج املحطات مم ��ا ت�سبب انبعاث
دخان يخيم على املناطق الزراعي ��ة والأحياء ال�سكنية املجاورة"،
معت�ب�ر ًا �أن "ه ��ذا الأمر �أدى �إىل هالك احلق ��ول احليوانية وتدمري
املحا�صيل الزراعية والنخيل".
و�أ�ض ��اف مهدي �أن "مديرية البيئ ��ة فر�ضت غرامة مالية بقيمة 17
مليون دينار على املحطة ملعاجلة الدخان املنبعث" ،م�ؤكد ًا �أن "هدف
هذه اخلطوة احلد من تلوث املنطقة ال�سكنية والب�ساتني".
ولف ��ت مه ��دي �إىل �أن "املديرية �أنذرت املحطة قب ��ل فر�ض الغرامة
مل ��رات ع ��دة لكن م ��ن دون نتيجة" ،معرب� � ًا عن �أمل ��ه يف �أن "يكون
فر� ��ض الغرام ��ة و�سيل ��ة �ضغط ملعاجل ��ة التلوث وو�ض ��ع حد لهذه
امل�شكلة البيئية".
يذك ��ر �أن حمافظة بابل تعد من املناطق الزراعية التي ت�شكل ن�سبة
 %70من �أرا�ضيها وتنت�شر يف مناطق متعددة من املحافظة م�صانع
�صناعي ��ة منها معم ��ل ن�سيج احللة يف مدينة احلل ��ة ومعمل حرير
ال�س ��دة وال�سمن ��ت يف ناحية ال�س ��دة (16كم �شم ��ال بابل) ومعمل
الدك�سرتي ��ن والن�شا يف الها�شمية ( 22كم جنوب احللة) ف�ض ًال عن
معامل �صناعية �أهلية .
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السطور األخيرة

مجل���س نينوى ير�ص��د ظاه��رة المول��دات الوهمية

� سالم خياط

ال�سطور الأخرية ..الذنوب
فردية  ،والعقاب جماعي

 المو�صل  /نوزت �شمدين
بعد �أق��ل من �أ�سبوعني على �إع�لان مديرية
بلدية املو�صل عن توقف �آلياتها ب�سبب عدم
جتهيزها بالوقود من قبل �شركة املنتجات
النفطية ،وحتذيرها من �أن تتحول مدينة
املو�صل �إىل منطقة للطمر ال�صحي ،ب�سبب
عدم رفع النفايات ،ك�شفت مديرية توزيع
ك��ه��رب��اء ن��ي��ن��وى امل��رك��ز ،ع��ن ت��وق��ف 300
�آلية تابعة لها ،ب�سبب ع��دم توفر الوقود
(ك���از �أوي�����ل) ،م��ا �أدى �إىل ت��وق��ف �أعمال
ال�صيانة ،ون�صب املقايي�س لال�شرتاكات
اجلديدة ،وغريها من الأعمال التي تتطلب
ت�شغيل الآليات.
و ن��اق�����ش جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى ،يف
جل�سته الدورية  152وح�ضرتها "املدى"،
ت�شديد الرقابة على عمل مولدات الكهرباء
الأه��ل��ي��ة ،ور���ص��د الوهمية منها ،و�إحالة
املتهمني بها �إىل الق�ضاء.
وق���رر املجل�س ب��ع��د ت�صويت الأع�ضاء،
�إل��زام اجلهات املعنية كافة مبا فيها �شركة
املنتجات النفطية واملحافظة وجمال�س
الأق�����ض��ي��ة وال��ن��واح��ي والقائممقاميات
وم����دراء ال��ن��واح��ي ،ب���الإع�ل�ان ع��ن جميع
م��ول��دات الكهرباء التي ت�ستلم ح�صة من
م��ادة زي��ت الغاز (ال��ك��ازواي��ل) ،ومواقعها
املثبتة ر�سمي ًا ،و�إبالغ جمل�س نينوى خالل
فرتة التتجاوز  15يوم ًا عن �إكمال الإح�صاء
بهذا ال�ش�أن ،و�أن تن�شر املعلومات يف موقع
الدائرة االلكرتوين ،و�أن يعلن الأم��ر عرب
و�سائل الإعالم ،وحتديد ًا قناة �سما املو�صل
الف�ضائية الر�سمية .
من جانبه ذكر في�صل الياور حمافظ نينوى
وكالة ،يف حديث له �أثناء جل�سة املجل�س،
�أن املحافظة قامت ب�إجراء للحد من ظاهرة
املولدات الوهمية ،التي يح�صل القائمون
عليها على ح�ص�ص م��ن ال��وق��ود دون �أن
ي��ك��ون ل��ه��ا وج���ود ف��ع��ل��ي ،م�����ش�ير ًا �إىل �أن
املحافظة طلبت بكتب ر�سمية من الأق�ضية
وال��ن��واح��ي وخم��ت��اري امل��ن��اط��ق ،التبليغ

عن ر�صد �أية مولدة وهمية ،راف�ضا فكرة
ت�شكيل جلان ملراقبة ور�صد املولدات ،لأنها
لن ت�ستطيع فعل �شيء على حد قوله.
بينما عار�ض نائب رئي�س املجل�س دلدار
الزيباري �إج���راء املحافظة الأخ�ي�ر ،وقال
ب����أن امل��ول��دات الوهمية ال وج���ود لها يف
الواقع� ،سوى على الورق ،فكيف تر�صدها
ال��وح��دات الإداري����ة �أو اجل��ه��ات الرقابية
الأخ��رى ،و�أن �أف�ضل طريقة ،تتمثل بقرار
امل��ج��ل�����س� ،أن ي��ت��م الإع��ل�ان ع��ن املولدات
احلقيقية ،ليتم على �أ�سا�س ذلك فرزها عن
الوهمية.
وك����ان ع�ضو جمل�س ن��ي��ن��وى حم��م��د عبد
ال��ل��ه اجل��ب��وري �أع��ل��ن يف وق��ت �سابق عن
�أن الأج��ه��زة الأمنية يف حمافظة نينوى،
ك�شفت عن وجود  90مولدة كهرباء �أهلية
وهمية ،و 540خمبز ًا وفرنا وهميا �أي�ض ًا،

دون �أن يو�ضح كيف مت ر�صد ذل��ك ،داعيا
�إىل و�ضع حد لظاهر اال�ستحواذ على وقود
املولدات .
وت��ط��ال��ب ح��ك��وم��ة ن��ي��ن��وى ب��ب��ن��اء م�صفى
للنفط يغطي حاجة املحافظة من امل�شتقات
النفطية ،للتخل�ص من الأزم��ات املتالحقة
يف احل��اج��ة ل��ل��م��ح��روق��ات ،وال��ت��ي اعتاد
املواطنون على ظهورها بني احلني والآخر،
دون حلول جذرية .
ويرى حازم اجلبوري رئي�س جلنة الطاقة
واخل��دم��ات يف جمل�س حمافظة نينوى،
�أن �إج������راء جم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ة بالك�شف
ع��ن امل��ول��دات الوهمية �صحيح لتتحول
احل�ص�ص ال��ت��ي ت���أخ��ذه��ا ع��ل��ى ن��ح��و غري
م�شروع �إىل م�ستحقيها الفعليني ،غري �أن
ذلك والكالم للجبوري ،لي�س �أم��ر ًا حا�سم ًا
تق�ضي به نينوى على �أزمة الوقود .

بعد �شكاوى �أهايل حي اجلهاد عرب في�سبوك

يوجه بخف�ض �أ�صوات
مجل�س الوزراء ّ
الم�ساجد وال�شعائر الدينية

 بغداد  /المدى
�أعلنت دائ��رة �ش�ؤون املواطنني
وال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة يف جمل�س
ال�����وزراء� ،أم�����س الأرب���ع���اء ،عن
توجيه الوقفني ال�شيعي وال�سني
بخف�ض امل��ك�برات ال�صوتية يف
اجل��وام��ع وامل�ساجد يف الأذان
وقراءة القر�آن والأدعية و�إقامة
ال�شعائر الدينية.
وذكر بيان �صادر عن الدائرة نقلته
و�سائل �إع�لام خمتلفة وتابعته

"املدى" ،انه "بنا ًء على ما ورد
ب�شكوى لفيف من املواطنني يف
حي اجلهاد و�آخرين على �صفحة
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي لدائرة
����ش����ؤون امل��واط��ن�ين والعالقات
العامة ،عن ظاهرة رفع الأ�صوات
من خالل املكربات يف اجلوامع
وامل�ساجد ب�شكل مبالغ فيه ،وبعد
�إحالتها �إىل اجلهات املعنية لبيان
ر�أيهم".
و�أ�����ض����اف ال��ب��ي��ان �أن دي����واين
الوقفني ال�شيعي وال�سني �إدارات

اجلوامع وامل�ساجد واحل�سينيات
وجها ،ب�ضرورة الإ�صغاء
كافة ّ
ل��واج��ب��ات��ه��ا وم�����س���ؤول��ي��ات��ه��ا يف
�إظ���ه���ار و�إب������راز ع��ظ��م��ة الآداب
الإ���س�لام��ي��ة يف ال��ع��ب��ادات خالل
ف�ترات الأذان والأدع��ي��ة وقراءة
القر�آن وت�أدية ال�شعائر الدينية
و�إبعادها عن التفريط".
و�أك���د ال��ب��ي��ان "�أهمية االلتزام
ب���ال���ه���دوء و اح���ت��رام م�شاعر
الآخ���ري���ن وظ��روف��ه��م اخلا�صة
يف التعامل م��ع ظ��اه��رة ارتفاع
الأ�صوات يف مكربات ال�صوت".
و�أوعز البيان �إىل "جميع الفروع
بااللتزام مبا �صدر من توجيهات
وتعليمات �سابقة بهذا ال�صدد".
وي�شكو بع�ض املواطنني وخا�صة
ال����ذي����ن ت���ك���ون م���ن���ازل���ه���م على
مقربة م��ن اجل��وام��ع وامل�ساجد
واحل�سينيات من ارتفاع �صوت
امل���ك�ب�رات ق��ب��ل الأذان و�أث���ن���اء
ت�أديته وبعده ،وقد �أدى ذلك الأمر
�إىل خف�ض �أ�سعار تلك املنازل �إىل
قرابة الن�صف من �سعر غريها يف
نف�س املنطقة التي تبعد مب�سافة
عن اجلوامع وامل�ساجد .
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ويتابع ع�ضو جمل�س الق�ضاء " ينبغي على
احلكومة املحلية يف نينوى� ،أن مت�ضي يف
�إ�صرارها على بناء م�صفى للنفط ،لكون
النق�ص يف م���ادة زي��ت ال��غ��از على �سبيل
امل��ث��ال ع��ط��ل وم��ن��ذ �أ���ش��ه��ر تبليط الطرق
وال�شوارع و�صيانتها يف مدينة املو�صل،
ب��ع��د �أن ت��وق��ف معمل الإ���س��ف��ل��ت اخلا�ص
ببلدية املو�صل ،لعدم تزويده بزيت الغاز،
ث��م الح��ق�� ًا توقفت �آل��ي��ات البلدية ،واليوم
نفاج�أ ب�إعالن مديرية كهرباء نينوى املركز،
توقف �أعمالها لل�سبب ذاته".
م��ن ج��ان��ب��ه ن��ف��ى م��ع��اون حم��اف��ظ نينوى
لل�ش�ؤون الإداري����ة �أم�ين فن�ش� ،أن يكون
للمحافظة ع�لاق��ة ب��امل��ول��دات الأه��ل��ي��ة �أو
الأفران �إال يف حدود معينة .
وذك����ر ف��ن�����ش يف ح��دي��ث ل��ه �أث���ن���اء جل�سة
املجل�س الدورية بان "هنالك دوائر معنية

بذلك منها ،مديرية املنتجات النفطية ،التي
فيها جلنة فرعية ت��ق��وم ب���إج��راء الك�شف
على املولدة وتقدير ح�صتها ال�شهرية من
الوقود ،وان املحافظة يف حال ك�شفها عن
وج��ود مولدة وهمية ،ف��ان دوره��ا ينتهي
بتقدمي ملف بذلك �إىل املنتجات النفطية،
ويتعني عليها اتخاذ التدابري الالحقة".
وتابع �إن "املنتجات النفطية ال�شمالية،
لديها جلان �سرية تتجول يف �أرجاء املدينة
للك�شف عن املولدات ومتابعة عملها� ،أما يف
ما يخ�ص الوحدات الإداري��ة يف الأق�ضية
والنواحي ،فان رئي�س الوحدة هو املعني
الأول والأخري باملو�ضوع ،كما �أن مديرية
البلدية ت�ستويف بدالت �إيجار عن املواقع
ال��ت��ي ت�شغلها امل��ول��دات ،ودور املحافظة
هو مفاحتة املنتجات النفطية لبيان الر�أي
فقط".

يف متون القوانني الو�ضعية ويف �صلبها  ،انتبه امل�شرع لأمر جلل
بالغ اخلطورة  ،وو�ضع �ضوابط �صارمة ال ميكن جتاوزها �أو
جتاهلها  ،ور�سم بو�ضوح مبد�أ ما ي�سمى بـ ( �شخ�صية العقوبة)
�شخ�صية العقوبة تعني � :أن يقت�صر العقاب على مرتكب اجلرمية
� ،أو اجلنحة � ،أو املخالفة  ،دون غريه  ،و�أن ال ينو�ش العقاب
�سواه  ،حتى لو كان اقرب النا�س �إليه .
�شخ�صية العقوبة تعني � ،أال يعاقب الأب الربيء بجريرة ابنه
املجرم  ،والعك�س �صحيح ومعترب  .و�أال ت��دان ابنة بجرمية
�أمها  ،والعك�س �صحيح ومعترب  .و�أن ال يتهم جار بتهمة ن�سبت
جلاره.
مبد�أ �شخ�صية العقوبة  ،مبد�أ ر�صني وحم�ترم يف ت�شريعات
كل الدول املتقدمة  ،التي تتفاخر ب�سطوة تطبيق القوانني دون
متييز �أو تفريق � (.شرط �أال يخرق املبد�أ ب�شك �أو �شبهة ) .
ال�س�ؤال اللغز  ،املحري  ،هو  :ملاذا يعاقب جميع �سكان العراق
مباليينه الثالثني  ،ومل��دة ما يقرب من الربع ق��رن حني فر�ض
احل�صار على العراق بجريرة رجل واحد �أو جمموعة رجال ،
جانبتهم احلكمة  ،وخانهم التعقل  ،وا�ست�سلموا لنوازع الغرور
وعدم التب�صر لوخيم العواقب  ،حني ارت�أوا التمرد على تعاليم
و�شروط لعبة الأمم بتغيري معامل اخلارطة املر�سومة �سلفا ،
ور�سم ت�ضاري�س جديدة مل يتفق عليها بعد .
عوقب العراقيون جميعا باحل�صار الغا�شم  ،يف م�أكلهم وملب�سهم
وم�شربهم  ،و�أن�سهم  ،وفر�ص تعليمهم ومنع �سفرهم �,,إل��خ .
وتفاقم �أمر العقاب بت�شديد احل�صار .
عوقب العراقيون �أجمع  ،بعد �سقوط النظام  :يف �أمنهم عوقبوا
 ،وم��وارد عي�شهم  ،وفر�ص تعليمهم  ،وعملهم  ،والعمل على
ت�شريدهم و�شرذمتهم ب�ين ال���دول  ،ي�ستجدون �أم��ن��ا وفر�صة
عي�ش.
بعد ع�شر �سنوات من الإطاحة بالنظام  ،ما زالت �أر�ضه م�ستباحة
 ،و�سماواته رهن احلب�س االحتياطي  .فما من خط جوي �سالك
ومبا�شر يربط بغداد بعوا�صم العامل  .ال بد من مثابة مكانية ،
و�ساعات زمنية يطول �أمدها �أو يق�صر  ،قبل �أن تتي�سر للعراقي
�سفرة مبا�شرة لبلده الأم  ،بلده الأب والأخت والأخ واملر�ضعة .
م��ا معنى ال�سيادة ي��ا ���س��ادة ؟ ه��ل م��ن تف�سري علمي ومنطقي
وفل�سفي ملعنى ال�سيادة  ،والأر���ض ملغومة ب����إرادات الغرباء
املتعار�ضة واملت�ضادة ؟ ،وال�سموات معتقلة وحمجور عليها ،
�إىل �أن ي�شاء من بيده الأمر والنهي  ،ر�ضي الله عنه و�أر�ضاه .
له ال�سبق والنعمى  ،من يطالب بت�شييع مبد�أ ( �شخ�صية العقوبة
) الذي مات منذ �سنني ،و�آن الأوان لدفنه بعد �أن زكمت روائح
جثته املتف�سخة �أنوف الغافلني !

مجل�س بابل يعلن يناق�ش م�شكلة �ضيق �شوارع الحلة
 بابل � /إقبال محمد
ت��ع��اين مدينة احل��ل��ة �أزم���ة م��روري��ة قوية
ب�سب االزدي��اد يف �أعداد ال�سيارات و�ضيق
ال�������ش���وارع و���س��ع��ة الأر���ص��ف��ة واجل����زرات
الو�سطية التي تعادل �سعة عر�ض ال�شارع
مما جعل جمل�س املحافظ يدر�س هذه امل�شكلة
وي�صوت بالإجماع حلل هذه الظاهرة .
وذك���ر ع�ضو جمل�س حمافظة ب��اب��ل ح�سن
كمونة الطائي� ،أن ب�سبب الزحام املروري
الوا�سع و�ضيق �شوارع املدينة والكم الهائل
م��ن ال�سيارات التي ال ت�ستوعبها �شوارع
م��دي��ن��ة احل��ل��ة ال��ت��ي ���ش��وه��ت وج���ه املدينة
احل�ضاري ،قدمنا مقرتح ًا ملجل�س املحافظة
يق�ضي ب�إعادة النظر بال�شوارع داخل املدن
يف املحافظة وب��الأخ�����ص م��رك��ز املحافظة
مدينة احللة هناك �أر�صفة وجزرات اعر�ض
من ال�شارع والت�ستغل بال�شكل ال�صحيح بل
ت�ستغل من قبل �أ�صحاب املحال واملطاعم
غ�ّي�ر منظر ال�����ش��ارع وبع�ض
وا�ستغاللها رّ
الأر�صفة عري�ضة وال�شارع مزدحم و�ضيق
ونحن ننظر �إىل مدن العامل والتوجد مدينة
فيها هكذا �شوارع �ضيقه .
و�أكد الطائي " طلبنا من املحافظة والدوائر
املعنية �إع��ادة النظر بال�شوارع لكي تت�سع
ال�����ش��وارع ل��ل�����س��ي��ارات ،وامل��ج��ل�����س �صوت
بالإجماع دعم املقرتح ومت توجيه البلدية
والبلديات واملحافظة ب���إع��ادة النظر لهذه
الظاهرة والعمل على تو�سيع ال�شوارع " .
من جانبه �أ�شار رئي�س جلنة اخلدمات يف

جمل�س حمافظة بابل ح�سان الطوفان �إىل �أن
املحافظة تنفرد عن غريها بكثافتها ال�سكانية
و�ضيق �شوارعها مما يخلق م�شكلة ب�سبب
�ضيق ال�شوارع يف اغلب املناطق وحتديدا
مركز املدينة والتي ت�ضطلع بن�صف الكثافة
ال�سكانية والزيادة امللحوظة لل�سيارات .
و�أ�ضاف "ال جند مبادرة من الدوائر املعنية
�سواء من التخطيط العمراين �أو الدوائر

البلدية املعنية وال احلكومة املحلية مهتمة
بحل ه��ذه امل�شكلة ال��ت��ي تتفاقم ي��وم��ا بعد
ي���وم ،ح��ت��ى مت��ت م���ؤخ��را مناق�شة مقرتح
زيادة عر�ض ال�شوارع على ح�ساب اجلزرات
الو�سطية والأر���ص��ف��ة اجلانبية املوجودة
املر�صوفة مب�ساحات كبرية ،وامل�ستغلة من
قبل املواطنني كمحال لهم ولي�س �أر�صفة
على عك�س مانراه يف حمافظات النجف و

كربالء وكرد�ستان ".
و�أ���ش��ار الطوفان �إىل �أن املحافظة متمثلة
بحكومتها املحلية ودوائرها املعنية ملزمة
ودون ت�أخري ب�إعداد درا�سة من قبل الدوائر
املعنية وتنفيذ م�شاريع تنقذ املدينة من
ك��ارث��ة م��روري��ة تتمثل ب��ال��زح��ام امل���روري
ال���ذي ي�����ؤدي �إىل ع���دم و���ص��ول املواطنني
�إىل �أماكن عملهم ب�سرعة ،وهناك خطوة
�أوىل بد�أ الإعداد لها وهي التي نبهت عليها
هيئة امل�ست�شارين يف املجل�س هو الطريق
الوا�صل بني باب احل�سني وجم�سر الثورة
واملزمع تنفيذه جم�سر باب احل�سني الكبري
و�ست�ضاف �أع��را���ض ج��دي��دة ل��ه��ذا ال�شارع
الرئي�سي على ح�ساب اجل���زرة الو�سطية
والأر�صفة العري�ضة التي المربر لها.
يف حني �أ�شار ع�ضو جمل�س حمافظة بابل
حممود رحمن �إىل �أن هناك جزرات و�سطية
و�أر�صفة ي�صل عر�ضها �إىل � 7أمتار وهي
تقريبا بعر�ض ال�����ش��ارع نتمنى �أن يكون
هناك تخطيط ور�ؤى وا�ضحة من الدوائر
وخ�صو�صا البلدية وال��ب��ل��دي��ات وتقلي�ص
اجلزرات وت�ستغل للخدمات .هناك جتاوزات
عليها من قبل �أ�صحاب الب�سطيات ،وهناك
اختناق مروري لأن اجلزرة الو�سطية اكرب
من ال�شارع وما منر به �ضعف يف الدوائر
اخلدمية يف اال�ستعجال برفع الك�شوفات
وما مل�سناه خالل اجل��والت امليدانية ب�أنه
يجب العمل باملقرتح من اجل �إنقاذ املدينة
من الزحام واالختناق امل��روري الذي �سبب
م�شاكل عديدة لأبناء املدينة .

الأردن مي��ن��ع الأغ����ذي����ة م���ن ك��رد���س��ت��ان

لجن��ة متابع��ة الكولي��را تطل��ب  6ملي��ارات دين��ار لمكافح��ة المر���ض
 بغداد /المدى
طالبت جلنة متابعة مر�ض الكولريا يف تقرير رفعته
لرئا�سة ال����وزراء� ،أم�س الأرب��ع��اء ،بتخ�صي�ص مبلغ
�ستة مليارات دينار لتجهيز مواد معقمة للمياه ملواجهة
الوباء ،فيما �أكدت وجود حوا�ضن مليكروبات املر�ض
يف املناطق النائية ،وق��رر رئي�س احلكومة مناق�شة
التقرير يف اجلل�سة املقبلة ملجل�س الوزراء.
وجاء يف التقرير الذي ن�شرته وكاالت خربية تابعتها
"املدى"� ،أن "اللجنة التي كلفها رئي�س جمل�س الوزراء
نوري املالكي ملتابعة مو�ضوع انت�شار وباء الكولريا
يف املحافظات املتاخمة لإقليم كرد�ستان يف كركوك
ودياىل ،طالبت املجل�س بتخ�صي�ص مبلغ �ستة مليارات
دي��ن��ار لتجهيز ال��دوائ��ر املعنية مب��واد معقمة للمياه
ملواجهة الوباء".و�أ�ضاف التقرير �أن "هناك حوا�ضن
مليكروبات وب��اء الكولريا يف بع�ض املناطق النائية

يف حمافظتي كركوك ودياىل" ،م�ؤ�شرا "عدم وجود
متابعة لدى الدوائر ال�صحية واملعنية يف املحافظتني
للوقاية من املر�ض �أو احلد من انت�شاره".
من جهته ،ك�شف م�صدر مطلع يف جمل�س ال��وزراء� ،أن
"املالكي وبعد اطالعه على م�ضمون التقرير قرر طرحه
على جمل�س ال��وزراء ملناق�شة التو�صيات ال��واردة فيه
واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنه يف اجلل�سة املقبلة
(الثالثاء املقبل)" ،مرجحا "املوافقة على تخ�صي�ص
املبلغ املو�صى به يف التقرير والبالغ �ستة مليارات
دينار".وكان رئي�س احلكومة نوري املالكي قد �أمر يف
الأ�سبوع املا�ضي بت�شكيل جلنة خا�صة ملتابعة مو�ضوع
و�صول ميكروب وباء الكولريا �إىل حمافظتي كركوك
ودي��اىل بعد انت�شاره يف حمافظات �إقليم كرد�ستان
ووجود ثالث حاالت وفاة ومئات امل�صابني.
�إىل ذل��ك ق��رر جمل�س ال���وزراء الأردين املوافقة على
تعليق ت�صدير امل���واد العلفية املتمثلة ب��ال��ذرة وفول

ال�صويا �إ�ضافة �إىل الأعالف امل�صنعة اجلاهزة.
ونقلت �صحيفة الد�ستور الأردنية "�أن ق��رار التعليق
جاء بناء على تن�سيب كل من وزارة الزراعة ووزارة
ال�صناعة والتجارة ا�ستنادا �إىل �أحكام املادة �/6أ من
قانون اال�سترياد والت�صدير رقم  21ل�سنة ."2001
وعممت دائرة الكمارك الأردنية على املراكز الكمركية
وامل��ن��اف��ذ اجل��وي��ة وال�بري��ة ب�����ض��رورة منع دخ��ول �أية
مواد غذائية برفقة الركاب القادمني من �إقليم كرد�ستان
العراق وذلك لظهور وباء الكولريا .
و���ش��ددت وزارة ال�صحة يف الأردن يف كتاب موجه
لدائرة الكمارك ب�ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة
والكفيلة مبنع دخ��ول امل��واد الغذائية برفقة الركاب
القادمني من كرد�ستان العراق خ�صو�صا املنافذ التي
ال يوجد فيها مندوبون مل�ؤ�س�سة الغذاء والدواء خا�صة
مطار ماركا كونه ي�شهد حركة ركاب ن�شطة مبا ي�ضمن
خلو اململكة من وباء الكولريا .

و�أع��رب��ت منظمة اخل�ضر الأوروب��ي��ة – الكرد�ستانية
يف ( 7ت�شرين الأول) اجلاري ،عن قلقها من الأو�ضاع
ال�صحية يف �إقليم كرد�ستان عقب ح�صول �إ�صابات
مبر�ض الكولريا يف مدينة ال�سليمانية و�ضواحيها،
منبهة �إىل �أن قلة االهتمام احلكومي وعدم قيام اجلهات
امل�س�ؤولة بدورها يف احلفاظ على نظافة البيئة و�سوء
اخلدمات من العوامل التي ت�ؤدي �إىل الت�سبب بانت�شار
العديد من الأمرا�ض ومنها مر�ض الكولريا.
وقالت املنظمة يف بيان لها� ،إنها "تتابع بقلق �شديد،
تطورات الأو�ضاع ال�صحية يف �إقليم كرد�ستان العراق
وبالأخ�ص انت�شار حاالت الإ�صابة مبر�ض الكولريا يف
مدينة ال�سليمانية و�ضواحيها ،حيث مت ت�سجيل العديد
من حاالت الإ�صابة باملر�ض ".
�إن انت�شار " ه��ذا امل��ر���ض ت�سبب يف خلق حالة من
اخل��وف والذعر لدى �أه��ايل املنطقة خا�صة بعد وفاة
�أ�شخا�ص ب�سبب �إ�صابتهم باملر�ض" .و�أ�ضافت �إن "قلة

االهتمام احلكومي وعدم قيام اجلهات امل�س�ؤولة بدورها
يف احلفاظ على نظافة البيئة والعنا�صر املرتبطة بها،
و�سوء اخلدمات التي تقدمها اجلهات ال�صحية تعترب
من العوامل التي ت���ؤدي �إىل الت�سبب بانت�شار العديد
من الأمرا�ض ومنها مر�ض الكولريا".
وتابعت"�إننا يف م��ن��ظ��م��ة اخل�����ض��ر الأوروب����ي����ة -
الكرد�ستانية نطالب اجل��ه��ات الر�سمية احلكومية
بالبحث عن عوامل و�أ�سباب انت�شار املر�ض ،و�إيجاد
احل��ل��ول الكفيلة مب��ك��اف��ح��ة امل��ر���ض وم��ن��ع انت�شاره
و�إيجاد املعاجلة ال�سريعة له ،واملحافظة على البيئة
واالهتمام بالعنا�صر املهمة لها خ�صو�ص ًا املحافظة على
نظافة املياه وال��ه��واء ،واالهتمام بال�صرف ال�صحي،
واملحافظة على امل�ساحات اخل�����ض��راء ،وذل��ك باتخاذ
الإجراءات القانونية ال�صارمة التي من �ش�أنها املحافظة
على البيئة ومنع التلوث يف جميع اجلوانب املتعلقة
باحلياة اليومية".
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في الحدث
 حازم مبي�ضني

ا�ستحقاقات حمددة
ا�س ��تكملت �أجه ��زة الدول ��ة االردني ��ة كل ا�س ��تعداداتها للوف ��اء
باال�س ��تحقاقات الد�ستورية ,وكان قرارالهيئة امل�ستقلة لالنتخابات
بتحدي ��د يوم  12- 22املقبل موعدا للرت�ش ��ح لالنتخابات النيابية,
وحتديد يوم  1- 23من العام القادم موعد ًا لإجرائها� ,آخر اخلطوات
التي ت�ؤكد �أن م�س�ي�رة الإ�صالح ال�سيا�سي الهادئ واملتدرج مت�ضي
يف دربه ��ا ,دون �أي حاجة لتحريك �آلة القم ��ع ,ملواجهة املتظاهرين
املطالب�ي�ن بالإ�ص�ل�اح ,ودون �أن تراق نقطة دم واحدة يف �ش ��وارع
املدن الأردنية ,التي �شهدت على مدى �سنتني عدد ًا جتاوز اخلم�سة
�آالف م�سرية ومظاهره.
قب ��ل ذل ��ك مت تعديل الكث�ي�ر من بنود الد�س ��تور ,و�أن�ش ��ئت املحكمة
الد�ستورية العليا ,والهيئة امل�ستقلة للإنتخابات ,بعد تعديل قانون
االنتخاب ��ات بنا ًء على مطالب املتظاهرين الذين مل ي�ص ��ل الأمر بهم
ح ��د املطالب ��ة بتغيري النظام ,ع ��دا نفر قليل من �أ�ص ��حاب الر�ؤو�س
احلامية ,كانت مطالهم مرفو�ض ��ة من املتظاهرين �أنف�س ��هم ,ووجه
تعنتهم باحللم من قبل الدولة ومل تتعدى �إجراءاتها معهم التحويل
للمحاكم ��ة ليق ��ول القان ��ون كلمت ��ه فيه ��م� ,ص ��حيح �أن اخلط ��وات
الإ�ص�ل�احية تب ��دو كبرية ,وت�ش ��كل قفزة وا�س ��ع ًة �إىل الأم ��ام ,عند
الق ��وى ال�سيا�س ��ية التقليدي ��ة ,لكنه ��ا عن ��د الآخرين متث ��ل مناور ًة
لاللتفاف على املطالب ال�شعبية.
اليعن ��ي ذل ��ك �أن بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�س ��ية غري را�ض ��ية ع ��ن هذه
اخلط ��وات ,ول ��كل منها �أ�س ��بابه اخلا�ص ��ة ,ولي�س �س ��ر ًا �أن تنظيم
الإخوان امل�سلمني كان الأكرث ت�شدد ًا ,معتمد ًا على جناح " �إخوانه "
يف م�ص ��ر وتون�س ,ومنتظر ًا جناحهم يف �سوريا ,غري �أن املربرات
الت ��ي ي�س ��وقها هذا التنظيم ,مل تع ��د مقبولة عند �أك�ث�ر من مليوين
مواطن� ,سجلوا �أنف�سهم يف �سجالت الناخبني� ,إ�ضافة �إىل معرفتنا
�أن العدي ��د من قواعد الإخوان التر�ض ��ى مبوقف قيادتها ,وو�ص ��ل
الأم ��ر �إىل جل ��وء الأط ��ر القيادي ��ة الإخواني ��ة �إىل مكتب الإر�ش ��اد
ال ��دويل له ��ذه اجلماعة العابرة للدول حلل اخلالف ��ات ,ومنع تفتت
التنظيم بعد �س ��يطرة املت�ش ��ددين على مفا�ص ��ل القرار فيه ,واتهام
الآخرين لهم با�ستغالل املال ال�سيا�سي لبلوغ هذا الهدف.
الراف�ض ��ون لالجراءات احلكومية �س ��يتظاهرون جمدد ًا ,و�س ��يظل
�ص ��وتهم �أ�سري ال�ش ��ارع ,وقد خريهم امللك بني امل�شاركة يف العملية
الإ�ص�ل�احية م ��ن داخل الأط ��ر الد�س ��تورية� ,أو البقاء يف ال�ش ��ارع,
فاختاروا عدم امل�ش ��اركة وهم يح�ش ��دون مل�س�ي�رات �ض ��خمة تتعهد
ال�س ��لطات بحمايتها ,ومل تعد جتد ال�صدى املطلوب عند املواطنني
غ�ي�ر املتحزب�ي�ن ,وعند الكثري م ��ن الق ��وى ال�سيا�س ��ية التي قررت
الإنخراط يف العملية ال�سيا�س ��ية ب�ش ��كلها الراه ��ن ,على �أمل تغيري
قواعد اللعبة بعيد ًا عن ت�شنج ال�شارع ,وهتافات املتظاهرين.
امل�ؤك ��د �أن احلراك ال�ش ��عبي متكن من ت�س ��ريع خطوات الإ�ص�ل�اح,
الت ��ي كانت مت�ض ��ي بب ��طء متعم ��د ب� ��إدارة قوى ال�ش ��د العك�س ��ي,
بح�س ��اباتها املعق ��دة ح ��ول الوط ��ن البديل ,وح ��ول كثاف ��ة املكون
الفل�س ��طيني الأ�ص ��ل ,يف بع�ض التجمعات ال�س ��كانية واملدن ,غري
�أن القط ��ار الي ��وم على �س ��كته ,و�إذا كان البع�ض يظن �أنها �س ��كة لن
تو�صله �إىل الغاية املن�شودة ,ف�إن �آخرين يتمنون لو كان مبقدورهم
منعه من التحرك مرت ًا واحد ًا �إىل الأمام ,وتلك هي �سمة املجتمعات
املتح�ض ��رة ,املحكومة بجملة القوانني ال�س ��ائدة بغ� ��ض النظر عن
قبولها �أو رف�ضها.
بالطب ��ع كنا نتمن ��ى لو كانت القفزة �إىل الأمام �أو�س ��ع م ��دىً  ,لكننا
نق ��ر�أ بهدوء الواقع الراهن ,ونعرف �أن املطالبة بحكومات برملانية
ت�س ��توجب حي ��اة حزبي ��ة نا�ض ��ج ًة ومتكامل� � ًة وقادر ًة على و�ض ��ع
برامج يتم االنتخاب على �أ�سا�س ��ها ,لكننا نعرف �أن احلياة احلزبية
يف الأردن م ��ا زالت وليد ًا يحبو ,ويحت ��اج للرعاية والعناية ,وهو
غ�ي�ر قادر بعد على ت�أمني احتياجاته ,قبل التفكري بت�س ��ليمه مقاليد
القيادة يف بلد يعي�ش يف �أكرث ب�ؤر املنطقة توتر ًا ,وي�سعى للحفاظ
على املكا�س ��ب املتحققة يف عمر الدولة الذي جتاوز الت�سعني عام ًا,
مت فيه ��ا �إجن ��از الكثري ,وما زال هناك املزي ��د املحتاج جلهد حقيقي
لبلوغه.

مباين دمرت بعد ق�صف من قبل قوات احلكومية ( ا.ف.ب)

الإبراهيمي ّ
يحذر من ات�ساع نطاق الأزمة ال�سورية لت�شمل املنطقة
 بريوت cnn /
ح ��ذر الو�س ��يط ال ��دويل ل�س ��وريا الأخ�ض ��ر
الإبراهيمي يوم الأربعاء من خطورة ات�ساع
نط ��اق احل ��رب الأهلي ��ة يف �س ��وريا خل ��ارج
احلدود و�أن "ت�أكل الأخ�ض ��ر والياب�س" ما مل
تعالج يف نهاية املطاف.
وق ��ال الإبراهيمي بع ��د حمادثات يف بريوت
�أجراها مع امل�س�ؤولني اللبنانيني انه ي�أمل �أن
يكون عيد الأ�ض ��حى فر�ص ��ة للجانبني لوقف
�إط�ل�اق الن ��ار حمذرا م ��ن �أن منطقة ال�ش ��رق
الأو�سط �ستعاين ما مل يتم احتواء العنف.
وق ��ال يف م�ؤمت ��ر �ص ��حفي يف ال�س ��راي
احلكوم ��ي "�إن دول اجل ��وار ...ت ��درك كم ��ا
�س ��معنا اليوم يف لبن ��ان انه ال ميكن �أن تبقى
هذه الأزمة داخل احلدود ال�سورية �إىل الأبد،
�إما �أنها تعالج �أو �أنها �ست�سيل وتنكب وت�أكل

الأخ�ضر والياب�س ".
ودع ��ا الإبراهيمي الزعم ��اء الإيرانيني خالل
زي ��ارة لطه ��ران يوم الأحد �إىل امل�س ��اعدة يف
ترتي ��ب وق ��ف لإطالق الن ��ار يف �س ��وريا يف
عيد الأ�ضحى الذي يبد�أ يوم  25من �أكتوبر/
ت�ش ��رين الأول .وزار الإبراهيم ��ي كذل ��ك
ال�سعودية وتركيا والعراق ملقابلة امل�س�ؤولني
وح�شد دعمهم جلهود وقف ال�صراع.
وق ��ال يف ب�ي�روت �إن املعار�ض ��ة ال�س ��ورية
�أبلغت ��ه ب� ��أن �أي وق ��ف لإطالق الن ��ار من قبل
ق ��وات الأ�س ��د �س ��يعامل باملث ��ل ف ��ورا .وقال
لل�ص ��حفيني "نح ��ن �س ��معنا م ��ن كل النا� ��س
الذين قابلناهم يف املعار�ضة...انه �إذا �أوقفت
احلكومة ا�س ��تعمال القوة فنحن �س ��نتجاوب
مع ذلك جتاوبا مبا�شرا".
�أ�ض ��اف "ن�أم ��ل �إن �ش ��اء الل ��ه �أن تك ��ون هذه
خط ��وة �ص ��غرية ج ��دا توف ��ر عل ��ى ال�ش ��عب

ال�س ��وري ما ه ��و ج ��ار الآن وه ��و �أن النا�س
تدفن املئات كل يوم"
ويقول ن�ش ��طاء �إن �أكرث من � 30ألف �ش ��خ�ص
قتل ��وا يف احل ��رب يف �س ��وريا من ��ذ ب ��دء
االنتفا�ض ��ة �ضد حكم الأ�س ��د التي اندلعت يف
مار� ��س� /آذار الع ��ام املا�ض ��ي .ويف ابري ��ل/
ني�س ��ان مت خ ��رق وقف لإطالق النار تو�ص ��ل
�إلي ��ه املبع ��وث الأمم ��ي �آن ��ذاك ك ��ويف عن ��ان
وت�ص ��اعدت املواجهات بني مقاتلي املعار�ضة
والقوات احلكومية منذ ذلك احلني.
وق ��ال الإبراهيم ��ي "�إذا مت تخفي� ��ض ع ��دد
الذي ��ن يدفن ��ون خ�ل�ال �أي ��ام العيد لع ��ل هذا
ي�ش ��كل بداي ��ة لرج ��وع �س ��وريا من الو�ض ��ع
اخلط�ي�ر الذي تزحلق ��ت �إليه وهي م�س ��تمرة
يف ه ��ذا التزحل ��ق ونحن ن�س ��تطيع �أن نتكلم
مع الأط ��راف الداخلي ��ة واخلارجية من اجل
العمل على م�ساعدة ال�سوريني يف �إيجاد حل

تقارير لبنانية :حزب اهلل ميتلك الكثري من الطائرات بدون طيار
 بريوت /د ب �أ

نقلت �ص ��حيفة "اجلمهورية" اللبناني ��ة �أم�س ،الأربعاء،
ع ��ن م�ص ��ادر �أن ح ��زب الله ميتل ��ك الكثري م ��ن الطائرات
ب ��دون طيار من ط ��راز "�أيوب" التي �أ�س ��قطت �إ�س ��رائيل
�إحداها م�ؤخرا بعد اخرتاق جمالها اجلوي.
و�أك ��دت امل�ص ��ادر ،الت ��ي مل ت�س ��مها ال�ص ��حيفة� ،أن ه ��ذه
الطائ ��رات ت�ص ��نف يف خان ��ة الأ�س ��لحة التج�س�س ��ية ال
الأ�س ��لحة احلربية ،وهي على �أبعد تقدير ت�ستطيع حمل

 3كغم فقط من املواد املتفجرة ،وذلك على عك�س ما �أ�شيع
عن �إمكانها حمل ع�شرات الكيلوغرامات من هذه املواد.
وك�ش ��ف �أن "مع ��دات الطائ ��رة �أملاني ��ة ال�ص ��نع وق ��د
ا�ستوردتها �شركة �إيرانية وهمية معنية بتجهيز احلر�س
الث ��وري الإي ��راين بالتكنولوجي ��ا الإلكرتونية من خالل
�ش ��ركتني �أملانيت�ي�ن� ،إحداهم ��ا �ش ��ركة معني ��ة بتطوي ��ر
كام�ي�رات الت�ص ��وير والتحكم عن بعد ،والأخرى �ش ��ركة
معنية ب�ص ��ناعة املعادن اخلفيفة ،وهي يف الأ�صل �شركة
لت�صنيع ال�سفن احلربية".

ونقل ��ت ال�ص ��حيفة عن ن�ص ��ر الل ��ه القول خ�ل�ال اجتماع
لقيادي�ي�ن بارزي ��ن م ��ن ال�ص ��ف الأول يف ح ��زب الل ��ه
عقد منت�ص ��ف الأ�س ��بوع املا�ض ��ي "لق ��د ا�س ��توردنا قطع
ه ��ذه الطائ ��رة م ��ن اخل ��ارج ع�ب�ر �ش ��ركة �إيراني ��ة تعنى
بالتكنولوجي ��ا ،لكن امل�ؤكد �أن بع�ض الإخوة يف احلزب،
ال يتج ��اوز عدده ��م الع�ش ��رة ،هم الذين عمل ��وا ملدة ثالث
�س ��نوات على ت�ص ��نيعها ،وقد متكنوا م ��ن حتقيق �إجناز
هو الأول من نوعه يف العامل العربي".
و�أ�ض ��اف "�أ�ؤكد لكم �أن �إ�سقاطها كان يف احل�سبان ،لكننا

ص���ح���اف���ة ع��ال��م��ي��ة

ت�صاعد التوتر يف العالقات الربيطانية ال�سعودية ب�سبب الربيع العربي
قال ��ت ال�ص ��حيفة �إن العالق ��ات ب�ي�ن
بريطاني ��ا وال�س ��عودية ق ��د توت ��رت
ب�س ��بب دعم اململكة املتح ��دة لتغيريات
الربي ��ع العرب ��ي ،م�ش�ي�رة �إىل وج ��ود
تهديدات مبقاطعة التجارة الربيطانية
الت ��ي تق ��در مبلي ��ارات ال ��دوالرات.
وتو�ضح ال�ص ��حيفة �أن عالقة بريطانيا
بال�س ��عودية ودول اخللي ��ج الأخ ��رى

ت�ش ��هد توت ��را ب�س ��بب الع�ص ��بية جراء
التغيريات التي �أحدثها الربيع العربي
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،ورمب ��ا تك ��ون
مليارات ال�ص ��ادرات الربيطانية و�آالف
الوظائ ��ف �أي�ض ��ا يف خط ��ر يف ظ ��ل
خ�ل�اف لن ��دن م ��ع الريا�ض و�أب ��و ظبي
حول حتقي ��ق برملاين بريط ��اين ودور
الإ�سالميني يف تغيري امل�شهد ال�سيا�سي.

مادورو ..خليفة �شافيز
املحتمل يف فنزويال
على الرغم من جناحه م�ؤخرا لفرتة رئا�س ��ية رابعة� ،إال �أن ال�ص ��حيفة
حتدث ��ت عن خليف ��ة حمتمل للرئي� ��س الفنزويلي هوجو �ش ��افيز وهو
مادورو ،الذي اختاره نائبا له مع احتفاظه بوزارة اخلارجية .وتقول
ال�ص ��حيفة �إن م ��ادورو يف دوره اجلديد �سيم�ش ��ي على خط �أرفع مما
يعت ��اد عليه ن ��واب الرئي�س بني مواجه ��ة العجز واال�س ��تعداد لتحمل
�سلطات وا�سعة.وت�شري ال�ص ��حيفة �إىل �أنه وفقا للد�ستور الفنزويلي،
ف� ��إن مادورو �س ��يقوم بالإ�ش ��راف عل ��ى انتخاب ��ات جديدة لو �أ�ص ��بح
�ش ��افيز غري قادر على ممار�سة مهامه يف �أول �أربع �سنوات من الفرتة
الرئا�س ��ية التي ت�ستمر � 6س ��نوات .ولو كان �ش ��افيز مري�ضا ب�شدة �أو
مات يف العامني الأخريين من واليته� ،س ��يتوىل النائب من�صبه ب�شكل
�أوتوماتيكى .وهناك بند ي�سمح ب�أن ي�صبح النائب هو الرئي�س ب�شكل
م�ؤقت لفرتتني متعاقبتني ت�صل �إىل  90يوما متتالية �إذا لزم الأمر.
ورغم ذلك ،تقول ال�ص ��حيفة ،ف�إن هناك �ش ��كا حقيقيا ح ��ول ما �إذا كان
�أمام مادورو فر�ص ��ة للتم�سك بال�س ��لطة لفرتة طويلة �إذا مر�ض �شافيز
جمددا .فم�شاكل فنزويال االقت�صادية يف ت�صاعد م�ستمر برغم ثروتها
النفطي ��ة ،كما �أن حكومتها تبدو عاجزة عن مواجهة �أ�س ��و�أ موجة من
جرائ ��م العنف يف �أمريكا الالتينية والتي �أ�ص ��بحت الهم الأكرب ملعظم
الفنزويليني.

مل�شاكلهم.
قال م�ص ��دران باملعار�ضة ال�س ��ورية املق�سمة
ي ��وم الثالث ��اء �إن املعار�ض�ي�ن اتفق ��وا عل ��ى
ت�ش ��كيل قي ��ادة م�ش�ت�ركة للإ�ش ��راف عل ��ى
معركته ��م للإطاح ��ة بالرئي�س ب�ش ��ار الأ�س ��د
بعدما تعر�ضوا ل�ض ��غط متزايد من م�ؤيديهم
الأجانب للتوحد.
ويه ��دف الق ��رار ال ��ذي اتخ ��ذه ع�ش ��رات
املعار�ض�ي�ن ومنه ��م ق ��ادة اجلي�ش ال�س ��وري
احل ��ر يف اجتماع داخل �س ��وريا ي ��وم الأحد
�إىل حت�سني التن�سيق الع�سكري بني املقاتلني
وخل ��ق قيادة واحدة ي�أملون �أن تكون القوى
اخلارجي ��ة م�س ��تعدة لتزويده ��ا ب�أ�س ��لحة
�أقوى.
وق ��ال م�ص ��در باملعار�ض ��ة "مت التو�ص ��ل
لالتف ��اق ..يحتاج ��ون فق ��ط لتوقيع ��ه الآن".
و�أ�ض ��اف �أن امل�ؤيدي ��ن الأجان ��ب "يقول ��ون

لنا :نظموا �أنف�س ��كم واحت ��دوا ..نريد فريقا
وا�ض ��حا وذا م�ص ��داقية لن ��زوده ب�أ�س ��لحة
نوعي ��ة ".وذك ��ر �أن قطر وتركي ��ا هما القوى
الأ�سا�سية وراء التو�صل �إىل االتفاق.
وه ��ذه �أحدث حماولة للم �ش ��مل املعار�ض�ي�ن
امل�س ��لحني املت�ش ��رذمني الذين يقاتل معظمهم
ا�س ��ميا حتت ل ��واء اجلي� ��ش ال�س ��وري احلر
لكنه ��م م ��ن الناحي ��ة العملية يعملون ب�ش ��كل
م�ستقل.
و�ست�ض ��م القي ��ادة اجلدي ��دة قائ ��دي اجلي�ش
ال�س ��وري احل ��ر ريا�ض الأ�س ��عد وم�ص ��طفى
ال�ش ��يخ -اللذي ��ن تعر�ض ��ا النتق ��ادات م ��ن
الكث�ي�ر من مقاتلي املعار�ض ��ة لتمركزهما يف
تركي ��ا -واللواء املن�ش ��ق حديث ��ا حممد حاج
علي بالإ�ض ��افة �إىل قادة املجال�س الع�س ��كرية
الإقليمية للمعار�ض ��ة داخل �سوريا مثل قا�سم
�سعد الدين املتمركز يف حمافظة حم�ص.

ومن املتوقع �أن يعالج رئي�س احلكومة
الربيطاني ��ة ديفي ��د كامريون الق�ض ��ية
يف اجتم ��اع جمل�س ال�ش ��رق الأو�س ��ط
املحاف ��ظ ال ��ذي انعق ��د م�س ��اء �أم� ��س
الأربع ��اء.وكان تقرير للجنة ال�ش� ��ؤون
اخلارجي ��ة مبجل�س العموم الربيطاين
قد انتق ��د احلكومة الربيطانية لف�ش ��لها
يف مقاطعة �سباق الفورميال ،و�أن الذي

�أقي ��م يف البحري ��ن ه ��ذا الع ��ام ب�س ��بب
املخ ��اوف املتعلق ��ة بحق ��وق الإن�س ��ان
يف اململكة ال�ص ��غرية .و�أعرب الربملان
الربيط ��اين ع ��ن قلق ��ه م ��ن �أن العوامل
ال�سيا�س ��ية والإ�س�ت�راتيجية ق ��د لونت
القرار بعدم �ضم البحرين لقائمة الدول
الت ��ي تتحم ��ل م�س� ��ؤولية االنته ��اكات.
وكان ��ت كل م ��ن ال�س ��عودية والإمارات

اللتني تعتمدان على �صادرات بريطانية
تقدر بثمانية مليارات دوالر قد انتقدتا
ال�سيا�س ��ة الربيطاني ��ة و�أملحت ��ا �إىل
�إع ��ادة النظ ��ر يف عالقتهم ��ا م ��ع لندن.
حيث �أعرب م�س� ��ؤولون �سعوديون عن
�إح�سا�سهم بالإهانة ب�سبب قرار جمل�س
العم ��وم التحقي ��ق يف عالق ��ة بريطانيا
بهم وبالبحرين.

حت�سن بعد رحيل مبارك ..وخيبة الأمل كبرية
ال ّ
حتدث ��ت �ص ��حيفة لو� ��س �أجنلو� ��س تاميز
ع ��ن �إ�ض ��راب الأطباء يف م�ص ��ر ،املطالبني
مبيزاني ��ة �أك�ب�ر للرعاي ��ة ال�ص ��حية
و�أج ��ور �أعل ��ى وحت�س�ي�ن و�ض ��ع الأمن يف
امل�ست�ش ��فيات التي �ش ��هدت زيادة ملحوظة
يف حوادث العنف.
وا�س ��تهلت ال�ص ��حيفة تقريره ��ا ع ��ن خط�أ
طبي ��ب �أودى بحياة �أم بعد ال ��والدة ،فالأم
الت ��ي ذهب ��ت لل ��والدة القي�ص ��رية ت�س ��بب
له ��ا الطبي ��ب يف خ ��رم املثان ��ة ،ويف ظ ��ل
الإهم ��ال الطبي اجل�س ��يم وعدم ح�ص ��ولها
على امل�ض ��ادات احليوية تفاقمت الإ�ص ��ابة
وتدهورت حالتها حتى وفاتها عقب �أ�سبوع
من و�ضعها طفلتها.وت�ش�ي�ر ال�صحيفة �إىل
�أنه ب�س ��بب هذه الأخطاء العديدة وب�س ��بب
ق�ضايا الث�أر والو�ض ��ع ال�سيا�سي املتدهور
تتعر�ض امل�ست�ش ��فيات للعن ��ف واالعتداء.
ويق ��ول �أحم ��د الدي ��ن ،الطبي ��ب ال�ش ��اب،
ال ��ذي عالج خالل االحتجاجات الإ�ص ��ابات
الناجت ��ة ع ��ن الغ ��از امل�س ��يل للدم ��وع" :ال
توجد �أية �إمدادات �أو قدرات ،امل�ست�شفيات

ال ت�ستقبل حاالت الطوارئ والنا�س متوت
يف طريقه ��ا خالل البحث عن م�ست�ش ��فيات
�أخ ��رى ،وننتظ ��ر م ��ن الدول ��ة �أن تق ��دم
الأف�ضل".
وتق ��ول ال�ص ��حيفة الأمريكي ��ة �إن حال ��ة
الرعاي ��ة ال�ص ��حية يف م�ص ��ر تعك� ��س
و�ض ��ع الأمة املثقل ��ة بالأزمة باالقت�ص ��ادية
و�إ�ض ��رابات العم ��ال وانت�ش ��ار الفق ��ر
وامل�ؤ�س�س ��ات امل�ض ��طربة و�س ��ط �إح�سا�س
بعدم حت�سن �ش ��يء منذ رحيل نظام مبارك
يف �أوائل .2011
ورغم وع ��ود الرئي� ��س الإ�س�ل�امي اجلديد
بالتغيري ،لكن �شيئا مل ي�شهد حت�سنا �سواء
على م�ستوى الطبقات الدنيا �أو املتو�سطة،
وت�ض ��يف ال�ص ��حيفة �أن خيب ��ة الأمل عالية
والغ�ض ��ب ميك ��ن �أن يثار يف حلظ ��ة ،فلقد
احتج ��ز �أهايل قرية يف الغربية �أغ�س ��ط�س
املا�ض ��ي ،وزير ال�ص ��حة ،ملدة �ساعة تقريبا
ب�س ��بب تلوث مياه ال�ش ��رب ال ��ذي �أدى �إىل
ت�سمم الع�شرات.
وي�صف تقرير لو�س �أجنلو�س تاميز م�شهد

فقراء املر�ض ��ى الذين يقفون بال�ساعات يف
امل�ست�ش ��فيات يف املم ��رات املليئة بالأوراق
وامللف ��ات ،يتو�س ��لون الأطباء ال�س ��اخطني
م ��ن �أجل �إج ��راء عملية �أو �أ�ش ��عة �أو عالج،
وت�ض ��يف �أن �أطب ��اء مث ��ل حمم ��د ،ال ��ذي
يتقا�ض ��ى  550جنيه ��ا �ش ��هريا ،غالب ��ا م ��ا
يفتقروا للخربة الالزمة يف معظم احلاالت
التي يواجهونها.
وقال حممد الدين" :هذا الإ�ضراب هو املالذ
الأخري لن ��ا� .أنظروا �إىل ما تنفقه احلكومة
على ال�شرطة ودعم الغاز .ف�صحة امل�صريني
يج ��ب �أن تك ��ون الأولوي ��ة .وينبغي زيادة
ميزاني ��ة الرعاية ال�ص ��حية م ��ن � %4.5إىل
 %15م ��ن امليزاني ��ة العام ��ة" .غ�ي�ر �أن هذا
الإ�ضراب الذي ي�ش ��مل امل�ست�شفيات العامة
فق ��ط ولي� ��س الط ��وارئ� ،س ��يبقى �ض ��غط
ال ��ر�أي العام .فالأطباء يتمزقون بني تقدمي
الرعاي ��ة وتعزيز حقوقه ��م ،فالعديد منهم،
رغ ��م الإ�ض ��راب اجلزئ ��ي ف�إنه ��م يحاولون
م�س ��اعدة الن�س ��اء احلوام ��ل ومر�ض ��ى
الأمرا�ض املزمنة.

عملنا على منع حدوثه ،لكننا مل ننجح لأ�س ��باب ب�س ��يطة
ج ��د ًا غابت عن بال الإخ ��وة ،و�أعدكم ب�أن تع ��ود الطائرة
�س ��املة يف املرات املقبل ��ة ،ويف حوزته ��ا معلومات تفوق
تلك التي ح�ص ��لنا عليها عن طريق البث الهوائي املبا�ش ��ر
قبل �أن ت�سقط".
وكان الأم�ي�ن الع ��ام حلزب الله ال�س ��يد ح�س ��ن ن�ص ��ر الله
قد �أعلن نهاية الأ�س ��بوع املا�ض ��ي م�س� ��ؤولية احلزب عن
�إر�سال الطائرة بدون طيار التي اخرتقت املجال اجلوي
لإ�سرائيل ،ومت �إ�سقاطها.

�أوباما يتو ّدد بقوة �إىل املر�أة
 . .ورومني يتلعثم
 وا�شنطن  /رويرتز
يف وق ��ت كانت ا�س ��تطالعات ال ��ر�أي ت�ش�ي�ر �إىل �أن العديد م ��ن الأمريكيات يحولن
ت�أييدهن �إىل املر�ش ��ح اجلمهوري للرئا�سة ميت رومني ،بعث الرئي�س الدميقراطي
باراك �أوباما لهن �أم�س بر�سالة قوية جعلت مناف�سه يتلعثم للحظات.
ويف مناظرتهما الثانية قبل االنتخابات الرئا�سية يف ال�ساد�س من نوفمرب/ت�شرين
الث ��اين ط ��رق �أوباما بي ��د من حديد على ق�ض ��ايا مثل امل�س ��اواة بني اجلن�س�ي�ن يف
الأجور وحق املر�أة يف منع احلمل ويف الإجها�ض ،وهي مو�ضوعات مل يرد ذكرها
يف املناظ ��رة الأوىل التي جرت يف الثالث من �أكتوبر/ت�ش ��رين الأول ،فتفوق فيها
رومني عليه.ومتكن رومني من تقلي�ص الفارق بينه وبني �أوباما يف ا�س ��تطالعات
الر�أي منذ مناظرتهما الأوىل بل وتقدم عليه يف العديد من الق�ض ��ايا املطروحة يف
اال�س ��تطالعات .و�أظهر ا�س ��تطالع �أجرته "رويرتز" وم�ؤ�س�س ��ة �إب�س ��و�س تراجع
الت�أيي ��د للرئي�س الدميقراطي بني الن�س ��اء خا�ص ��ة املتزوجات منه ��ن ،كما �أظهر �أن
 %59م ��ن الن�س ��اء البي� ��ض املتزوجات ي�ؤيدن رومن ��ي مقاب ��ل  %4.30فقط ي�ؤيدن
�أوبام ��ا� ،إال �أن �أوبام ��ا �أدرك �أهمي ��ة ك�س ��ب ت�أييد الن�س ��اء فك ّر�س املناظ ��رة الثانية
لق�ض ��ايا ّ
تهمهن .ويف هذا ال�س ��ياق �أو�ض ��حت جنيف ��ر لولي�س ،مدي ��رة معهد املر�أة
وال�سيا�س ��ة يف اجلامعة الأمريكية� ،أن ميت رومني فقد �أي �أر�ض ك�س ��بها الأ�سبوع
املا�ض ��ي .و�أ�ض ��افت قائل ��ة �إن باراك �أوبام ��ا كان قوي ًا بدرجة ال ت�ص ��دق يف التودد
للن�ساء ،و�ألقى بظالل من ال�شك حول ت�صريحات ميت رومني ،الذي بدا مرتدد ًا.
فف ��ي ح�ي�ن ذكر �أوباما منظمة "بالند بارنتهود" املعنية ب�ص ��حة املر�أة خم�س مرات
ورك ��ز عل ��ى وع ��د رومني بوق ��ف متويل املنظم ��ة التي توفر و�س ��ائل من ��ع احلمل
وعملي ��ات �إجها� ��ض �إىل جان ��ب اخلدم ��ات الأ�سا�س ��ية مث ��ل الك�ش ��ف ع ��ن الأورام
بالأ�ش ��عة .رد علي ��ه رومني قائ�ل ً�ا �إنه �سي�س ��اعد الن�س ��اء وكل الأمريكيني من خالل
النهو�ض باالقت�ص ��اد ،غري �أن املر�شح اجلمهوري كان �أقل حتديد ًا من �أوباما يف ما
يتعلق بق�ضايا املر�أة ،بل �إنه بدا متلعثم ًا يف بع�ض الأحيان.
�أظهر ا�س ��تطالع للر�أي �أجري يف الواليات املتحدة تق ��دم الرئي�س الأمريكي باراك
�أوبام ��ا  %46مقاب ��ل  %37ملناف�س ��ه اجلمه ��وري مي ��ت رومن ��ي قب ��ل  20يوم ��ا من
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية التي �ستجرى يف ال�ساد�س من نوفمرب املقبل.
وذك ��ر رادي ��و (�س ��وا) الأمريك ��ي الأربعاء �أن ه ��ذا اال�س ��تطالع جاء بع ��د املناظرة
الثاني ��ة بينهم ��ا التي ج ��رت الثالثاء يف نيوي ��ورك والتي تركزت حول االقت�ص ��اد
وق�ض ��ايا �أخ ��رى من بينها التط ��ورات الأمنية يف ليبيا .ومتي ��زت املناظرة الثانية
ب�ي�ن �أوبام ��ا ورومنى بتح�س ��ن �أداء الرئي� ��س الأمريكي �أوباما بق ��وة عن املناظرة
الأوىل من ��ذ  11يوما ،ففي هذه املناظرة ،التي نظمت يف جامعة هاف�س�ت�را مبدينة
هام�س ��تند يف نيويورك وعلى مدى  90دقيقة ،تلقى �أوباما ورومنى �أ�سئلة من 80
مواطنا �أمريكيا من اجلمهور الذي مت اختياره عن طريق القرعة من بني الناخبني
املرتددين من خمتلف الأعمار يف ما يعرف مبناظرة رد االعتبار لأوباما.
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احت�����اد ال���ك���رة ي��ع��ق��د اج��ت��م��اع�� ًا ط���ارئ��� ًا م���ع زي��ك��و

 بغداد /حيدر مدلول
حتت�ضن القاعة اخلارجية ملتحف البحرين
الوطني بالعا�صمة البحرينية املنامة يف
ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم اخلمي�س
حفل �سحبة قرعة دورة ك�أ�س اخلليج العربي
احل��ادي��ة والع�شرين ل�ك��رة ال�ق��دم ال�ت��ي من
امل�ؤمل ان تقام هناك خالل الفرتة من 18-5
ك��ان��ون ال �ث��اين املقبل مب�شاركة ممثلي 8
منتخبات.
وقال ع�ضو االحتاد العراقي املركزي لكرة
القدم نعيم �صدام لــ(املدى) :ان امني ال�سر
ال�ع��ام ل�لاحت��اد العراقي لكرة ال�ق��دم وكالة
ط���ارق �أح �م��د ��س�ي���ش��ارك يف ح�ف��ل �سحبة
القرعة اىل جانب حافظ �إبراهيم الدو�سري
وعلي حممد البا�شا وعبد العزيز ح�سني
اليحيى وعبد العزيز علي قمرب وابراهيم
�سعد ال�ب��وع�ي�ن�ين م��ن االحت� ��اد البحريني
فيما مي ّثل االحتاد ال�سعودي ،خالد املعجّ ل
وعبدالرحمن القبي�سي ،واالحت��اد القطري
من�صور حممد االن���ص��اري وعبد الرحمن
املحمود وم��درب املنتخب القطري باولو

النهائي ويلعب الفائزان يف املباراة النهائية
فيما �سيخو�ض اخلا�سران املركزين الثالث
والرابع.
وك�شف نعيم ان احت��اد الكرة و�ضع �ضمن
اه��داف��ه لهذه ال ��دورة املناف�سة على اللقب
لتعوي�ض االخفاقات ال�سابقة التي تعر�ض
لها يف الدورات الثالث املا�ضية التي اقيمت
يف خليجي  18يف ابو ظبي وخليجي 19
يف م�سقط وخليجي  20يف عدن.
وا�� �ش ��ار زغ�ي�ر اىل ان ام�ي�ن � �س��ر االحت ��اد
العراقي امل��رك��زي لكرة القدم ط��ارق احمد
مت ت�سميته �ضمن اللجنة الفنية امل�شرفة
على خليجي  21فيما �سيكون ع�ضو جلنة
املنتخبات الوطنية د.قا�سم لزام �ضمن جلنة
الدرا�سات الفنية وح�سني اخلر�ساين ع�ضو ًا
يف اللجنة االعالمية  ،م�شري ًا اىل انه �سيتم
اختيار حكمني دوليني من العراق لقيادة عدد
من املباريات يف تلك الدورة من قبل االحتاد
الآ�سيوي باللعبة وخا�صة بعد ان اعربت
اللجنة املنظمة العليا عن رغبتها يف ا�سناد
ادارة مباريات ال ��دورة اىل حكام النخبة
الآ��س�ي��وي��ن ال��ذي��ن مت اخ�ت�ي��اره��م للمو�سم

يتوجه وف��د فريق ال���زوراء
ب��ك��رة ال��ق��دم ���ص��ب��اح اليوم
ال��خ��م��ي�����س ال�����ى محافظة
ال��ب�����ص��رة ل��خ��و���ض مباراته
االول����ى ف��ي دوري النخبة
للمو�سم  2013-2012التي
�ستجمعه غ���د ًا الجمعة مع
نفط الجنوب ف��ي ا�ستهالل
المو�سم الجديد .
وق��ال رئي�س ن��ادي ال��زوراء
ف�لاح ح�سن ل��ـ(ال��م��دى) :ان
فريقنا ا�ستعد لمواجهة نفط
الجنوب ا�ستعداد ًا يتنا�سب
مع حجم المهمة خ�صو�صا
اننا �سنواجه فريقا �صاعدا
ل��ل��ت��و ال���ى م�����ص��اف النخبة
محاو ًال اثبات وجوده .
و�أ���ض��اف ح�سن  :ان فريقنا
ف��ي ات��م الجاهزية لخو�ض
م��ب��اراة الغد خ�صو�صا بعد
ان تم توزيع الدفعة االولى
م��ن ع��ق��ود جميع الالعبين
والمالك التدريبي ما يجعل
الجميع في و�ضع نف�سي جيد
 ،مبين ًا جاهزية فريقه بعد
ان خا�ض مباريات تجريبية
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فالح ح�سن
خ�لال المع�سكر ال��ذي اقامه
في العا�صمة االردنية عمان
ف�ض ًال ع��ن ال��م��ب��اري��ات التي
خ��ا���ض��ه��ا ف���ي ب���غ���داد وك���ان
�آخ��ره��ا �أم��ام منتخب �شباب
العراق.
و�أ�شار الى ان فريقنا تجددت
دم�������ا�ؤه ب��ع��ن��ا���ص��ر ج��دي��دة
بامكانها تقديم الكثير للكرة
الزورائية  ،وم�ؤكد ًا ان لجنة
ال��م�����س��اب��ق��ات ق��دم��ت موعد
مباراتنا امام نفط الجنوب
التي كان مقررا لها ان تقام

زيكو يف�شل يف اجتياز
احلاجز اال�سرتايل

العدد ()2625
ال�سنة العا�شرة  -اخلمي�س
( )18ت�شرين الأول 2012

� إياد ال�صاحلي

Ey_salhi@yahoo.com

�سكوت � ..أكلنا املقلب!

حلظة ت�سجيل ا�سرتاليا هدف الفوز الثاين
( )1-2يف املباراة التي اقيمت بالعا�صمة
العمانية م�سقط .
و�أك��د نعيم ان مهمتنا ا�صبحت �صعبة جدا
لكنها لي�ست م�ستحيلة يف املناف�سة على
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ال��ذي يتطلب ان ن�ح��رز 10
نقاط على االقل يف املباريات االربع املقبلة
يف اجل � ��والت ال �ق��ادم��ة م��ن ال�ت���ص�ف�ي��ات ،
م�شري ًا اىل ان احتاد الكرة �سيعقد اجتماع ًا
طارئ ًا مع املدرب زيكو لت�صحيح االو�ضاع
ومناق�شة اخلطوط العري�ضة لالعداد املقبل
لال�ستحقاقات القادمة التي تنتظره خالل
الفرتة املقبلة ومن ابرزها املباراة اخلام�سة
مع املنتخب االردين التي �ستقام ي��وم 14
ت�شرين الثاين املقبل بالعا�صمة القطرية
ال��دوح��ة وبطولة غ��رب �آ�سيا ال�سابعة يف
ال�ك��وي��ت خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن  20- 8كانون
االول ودورة ك ��أ���س اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي 21
بالبحرين مطلع ال�ع��ام املقبل وت�صفيات
ك��أ���س ا�سيا  2015ال�ت��ي �ستنطلق ي��وم 6
�شباط املقبل ال�سيما بعد ان اوقعته القرعة
يف املجموعة الثالثة اىل جانب منتخبات
ال�صني وال�سعودية و اندوني�سيا.

عار وخزي �أن يلوك البع�ض ذل الهزمية ويتقبلوا ان ت�ستبيح عذرية �شباكنا
وهم يتفرجون بدم بارد ك�أنهم م�ضيّفون حلفل �صاخب تتواىل الطعنات
يف قلب وطنك وال يهزهم منظر الآخرين يرق�صون على �صدره املوجع
انت�شا ًء بن�صرهم  ،وال ي�ستحون من �شواربهم وهي تتمدد مع ابت�ساماتهم
املُخجلة ليربروا �س ّر اخل�سارة يف كرة القدم ب�أتهام ل�ص (الهدف املفاجىء)
بينما احلقيقة غري ذلك  ،ال ميتلكون اجلر�أة باالعرتاف �أنهم �أكلوا مثلنا
مقلب زيكو الذي وجد الطريق �سالكة اىل بغداد ليلب�س معطف (علي بابا)
ويخرج بغنيمة العُمر من مغارة احتاد �أمناه �سمعة كرة الرافدين!
�أداء باهت  ،وروحية ال متت لغرية الأ�سود املعرف عن �شدتها وقت الأزمات
 ،والعبون كبار ي�ؤكدون يوم ًا بعد يوم �أنهم فقدوا �صالحية العطاء ( بحكم
الزمن) ولي�س يف ذلك عيب ابد ًا  ،وبقا�ؤهم مرهون مبا يوفرون من دعم
معنوي لل�شباب يف املواجهات ال�صعبة لكن مل يعد با�ستطاعتهم التغيري
واحل�سم وتفنيد كل االنتقادات املو�ضوعية التي وجهت اليهم  ،فامللعب
هو املكان الأ�صلح للرد عملي ًا ولي�س التخفي يف موقع اجتماعي ب�أ�سماء
م�ستعارة يكيلون �أب�شع �أن��واع ال�شتائم ملن يعرّي هزالتهم بعد ان فقدوا
بريق �أمم �آ�سيا ولي�س �أمامهم �سوى اح�ترام ت�أريخهم وينزوون طوع
�أنف�سهم ً
بدال من خلق امل�شكالت مع املالكني التدريبي والإداري والتظاهر
ً
�أنهم �أكرث حر�صا من الآخرين على �سمعة املنتخب بدليل ان بع�ضهم �أعلن
مقاطعة الوحدات التدريبية وعدم العودة الرت��داء الفانيلة الوطنية يف
وقت يعجز عن النطق بحرف واحد وهو ميثل نادي ًا خليجي ًا مهم ًا عال �ش�أنه
فيه وغرف من خرياته لن يكون �أكرث احرتام ًا ومهابة من منتخب بلده!
�إن العمل يف و�ضح النهار يُبعد عن االحتاد نار ال�شبهات  ،ورئي�س االحتاد
يعرف ذلك جيد ًا بالرغم من �إمياننا انه غري م�ستعد للت�ضحية بتاريخه من
اجل �إب��رام عقد غام�ض يثري �ضده ال�شك بالنزاهة  ،لذلك لن �أج��د �أف�ضل
ً
حال خلروج االحتاد من ورطته يف احلد من �أالعيب زيكو وخ�شية ت�أنيبه
ً
توج�سا من ح�صانة عقده بعد تهرّبه من التواجد يف بغداد بحجة عدم
جتميع الالعبني يف مكان واحد � ،سوى مبطالبته اال�ستقرار يف بلدنا �أ�سوة
ببقية اخللق من العاملني يف حقل التدريب مع منتخبات عُمان والأردن
وا�سرتاليا واليابان وبقية ال��دول املتناف�سة على بطاقات �آ�سيا الأربع
والن�صف  ،واتخاذ قرار جتديد �صفوف املنتخب بعد بيان مدى اال�ستفادة
من الالعبني املحرتفني لكي مي�ضي بهم يف مرحلة الإياب مب�شوار جديد
نطوي فيه مرحلة الذهاب ويكون هدفنا انتزاع  12نقطة وحتديد برنامج
التح�ضري يف بغداد عرب وحدات تدريبية ا�سبوعية تتخللها مباريات ودية
يف �أيام (فيفا) تت�صاعد جرعاتها تدريجي ًا كلما اقرتبت مواعيد املباريات
يف العام املقبل بالتن�سيق مع االندية وهي تخو�ض �صراع النخبة الذي
�سي�شهد ندية كبرية �إذا ما علم الالعبون ان زيكو يراقب حتركاتهم يف
جميع املالعب.
كما البد من تقييم رئي�س احتاد الكرة ناجح حمود وبقية �أع�ضائه الكرام
�أداء املنتخب الوطني بتجرّد من العالقات  ،وو�ضع زيكو كمدرب ولي�س
ا�سمه حمور طاولة فنية يجل�س على اطرافها متخ�ص�صون (من الداخل
واخلارج) يثق الإعالم واجلمهور بطروحاتهم املخل�صة ولي�ست (اللئيمة
بداع الت�سقيط واالنتقام ) وتوثق اجلل�سة يف حم�ضر ي�أخذ بنظر احل�سبان
جميع الفقرات الواردة فيه ويُعر�ض على اجتماع جمل�س �إدارة االحتاد يف
اقرب وقت التخاذ قرار من�صف و�شجاع � :أما قبول اال�ستمرار مع زيكو
وت�ضمني مقرتحات تع�ضد الت�شكيلة والأ��س�ل��وب واخلطط ال�صاحلة ،
وتك�شف �أ�سباب تداعيات موقف املنتخب يف املجموعة الثانية وتذيله لها
بعد �أربع مباريات مل نح�صد منها غري نقطتني فقط ال تبعثان على االرتياح
يف طريق التناف�س على البطاقة الثانية �أو حتى الثالثة لتمثيل العرب يف
املونديال � ،أو �إعالن احتاد الكرة م�س�ؤولية عدم تدخله يف عمل زيكو وترك
م�صري منتخبنا بيده مقابل التعهد بتحمل نتائج ف�شل الت�أهل اىل مونديال
ال�برازي��ل بخيارات مفتوحة وعلى ر�أ�سها اال�ستقالة حلفظ ا�ستقاللية
من�صب الرئي�س ومن معه بعيد ًا عن العواطف وردات الفعل الغا�ضبة ،
فاملن�صب يوظف خلدمة م�شاريع البلد  ،وعقد زيكو دفع من خزينة الدولة
ولي�س من �شركة اهلية ي�شرف عليها رئي�س االحتاد  ،وعليه مثلما تراقب
كيفية انفاق مبالغ العقود يف بقية القطاعات االخرى ويحا�سب املعنيون
على هدرها لعدم اجناز امل�شروع  ،فيجب ان يخ�ضع احتاد الكرة اي�ضا
للح�ساب والعقاب يف حالة عدم ايفائه حق مبلغ العقد (  2,5مليون دوالر )
و�ضياع اجلهود واالمكانيات مبقلب لن تن�ساه الكرة العراقية �أبد ًا!

عجلة دوري الكرة تبد�أ دورانها غد ًا بغياب حامل اللقب

فالح ح�سن� :سنعود من ملعب امليناء
بنقاط الفوز

 بغداد /طه كمر

احلايل  .2013-2012من جهة اخرى ويف
اول ردة فعل على خ�سارة منتخبنا امام
ا��س�ترال�ي��ا ق��ال امل�ت�ح��دث الر�سمي لالحتاد
العراقي املركزي لكرة القدم نعيم �صدام:
ان احتاد الكرة والربازيلي زيكو والالعبني
يتحملون جميع ًا اخل�سارة االخ�يرة التي
تعر�ض لها منتخبنا الوطني ام��ام نظريه
اال� �س�ت�رايل ( )2-1وجعلته ي�تراج��ع اىل
املركز االخري يف ترتيب املجموعة الثانية
بر�صيد نقطتني فقط.
وا���ض��اف ن�ع�ي��م ل� �ـ(امل ��دى) :ان الت�شكيلة
اال��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي اخ �ت��اره��ا زي�ك��و خلو�ض
مباراة ا�سرتاليا مل تكن موفقة منذ البداية
التي كانت تتطلب وج��ود العبني مميزين
يتالءمون مع ا�سلوب لعب العبي املنتخب
املناف�س  ،ف�ض ًال عن ان امل�ستوى الذي ظهر
عليه عدد من الالعبني مل يكن مقنع ًا لل�شارع
الريا�ضي وانعدام ثقافة الفوز لديهم الذي
كنا ب�أم�س احلاجة اليه من اجل اعادة �آمالنا
يف املناف�سة على بطاقة الت�أهل الثانية عن
املجموعة خا�صة بعد ان تلقوا االخبارعن
فوز املنتخب العُماين على �شقيقه االردين

الوقت
5:00
4:00
19:30

مصارحة حرة

وم�ساع للعودة
املنامة حتت�ضن قرعة خليجي ..21
ٍ
بالك�أ�س �إىل بغداد

�أت��وري واالحت��اد الكويتي هايف املطريي
و�سهو ال�سهو واالحت��اد الإماراتي ومرتف
ال���ش��ام��ي ع�ل��ي ال�شام�سي وامل��دي��ر الفني
للمنتخب االم��ارات��ي مهدي علي واالحتاد
ال � ُع �م��اين � �ص��ال��ح ب��ن ع �ب��دال �ل��ه الفار�سي
و�سيف بن حممد اجلابر وحممد بن �صالح
العلوي واالحتاد اليمني �سامل عزان ولبيب
عبدالله املهدي وح�سن حممد ر�شدي وتوم
جوليانو�س .
واو� �ض��ح ان��ه مت اعتماد ت�صنيف ال�صادر
يف اخلام�س من ت�شرين االول احل��ايل من
االحت ��اد ال ��دويل للعبة للمنتخبات ال�ستة
امل�شاركة ( ال�ع��راق وال�سعودية والكويت
وقطر واالمارات وعُمان واليمن ) يف القرعة
التي �سيتم فيها و�ضع املنتخب البحريني
املنظم للدورة على ر�أ���س املجموعة االوىل
فيما �سيتم و�ضع املنتخب الكويتي حامل
الن�سخة االخ�ي�رة م��ن ال��دورة التي اقيمت
يف مدينة ع��دن اليمنية نهاية  2011حيث
ت�ضم كل جمموعة اربعة منتخبات تخو�ض
فيما بينها دوري من مرحلة واح��دة يت�أهل
اول وث��اين كل جمموعة اىل ال��دور ن�صف
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ابرز مباريات اليوم

 بغداد /خليل جليل

بعد غ��د ال�سبت الم��ور فنية
ما يجعلنا نعد العدة مبكر ًا
لتلك المباراة التي �سنعود
م��ن��ه��ا وف����ي ج��ع��ب��ت��ن��ا ث�لاث
نقاط في غاية االهمية كونها
�ستكون في م�ستهل م�شوارنا
ف��ي ال�����دوري ف�����ض� ً
لا ع��ن ان
المباراة �ستقام على ملعب
الخ�صم و�أمام جمهوره لكن
معروف عن ال���زوراء دائم ًا
ان���ه ي��ق��دم اك��ث��ر ف��ي مالعب
ال��خ�����ص��وم وال ي��م��ك��ن باي
ح��ال م��ن االح���وال لعزيمته
وا������ص�����راره ان ت���ت����أث���ران
ب��االر���ض وال��ج��م��ه��ور للثقة
المفرطة التي تعودنا عليها
منذ زمن طويل كون الزوراء
اع������رق ال����ف����رق ال���ع���راق���ي���ة
بت�أريخه الحافل بالبطوالت
وال�صوالت والجوالت .
و�أو����ض���ح ح�����س��ن ان ادارة
ال����زوراء ات��خ��ذت م��ن ملعب
ن��ادي ال�شرطة مكانا القامة
م���ب���اري���ات���ه ف����ي ال��م��و���س��م
الجديد ب�سبب حملة االعمار
وال���ت���رم���ي���م ال���ت���ي يخ�ضع
ال��م��ل��ع��ب ال��رئ��ي�����س ل��ن��ادي
الزوراء.

ت �ب��د�أ عجلة مناف�سات ب�ط��ول��ة دوري
النخبة ل�ك��رة ال �ق��دم للمو�سم الجديد
 2013-2012دوران �ه��ا غ� ً
�دا الجمعة
ف��ي ظ��ل غياب حامل اللقب �أرب�ي��ل عن
م��واج �ه��ات ال�م��رح�ل��ة االول� ��ى ل�سفره
ال��ى ت��اي�لان��د ل�م��واج�ه��ة ت�شونبوري
التايالندي ال�ث�لاث��اء المقبل ف��ي اياب
ن�صف نهائي ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي.
وتقام ً
غدا الجمعة �ضمن الجولة االولى
م��ن الم�سابقة ث�ل�اث م�ب��اري��ات تبحث
فيها جميع ال �ف��رق ع��ن ان�ط�لاق��ة قوية
هذا المو�سم بعد ان انهت تح�ضيراتها
وا�ستعداداتها ببرامج اعداد مختلفة عن
المو�سم الما�ضي باقامتها مع�سكرات
خارجية ومحلية و�شهدت اي�ضا حركة
تنقالت وتعاقدات الفتة.
وي�سعى فريق الجوية ً
غدا الى تحقيق
اول فوز له وا�ستهالل م�شواره بنتيجة
ج �ي��دة ي��دخ��ل ب �ه��ا ال� �ج ��والت المقبلة
ب �م �ع �ن��وي��ات م��رت �ف �ع��ة ع �ن��دم��ا يواجه
الكهرباء على ملعب ال�شعب الدولي
ب�ق�ي��ادة م��درب��ه اي��وب اودي���ش��و ،ويعد
ال�ج��وي��ة واح� � ً
�دا م��ن ب�ي��ن ال �ف��رق التي
ف�ضلت ان تعتمد على العبي المو�سم
الما�ضي خ�صو�صا الذين ف�ضلوا البقاء
ع�ل��ى م �غ��ري��ات ال �م �غ��ادرة وم ��ن بينهم
المهاجم حمادي احمد ً
ف�ضال عن وجود
المخ�ضرم رزاق فرحان.
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وعلى ال�ط��رف الآخ��ر يطمح الكهرباء
م��ع م��درب��ه ح���س��ن اح �م��د ال ��ى تحقيق
الهدف ذاته والخروج من اللقاء بنتيجة
منا�سبة برغم �صعوبة مهتمه على ملعب
ال�صقور ،والكهرباء هو الآخ��ر يعتمد
على وجوهه ال�شبابية في خو�ض غمار
مناف�سات المو�سم الجديد.
و� �س �ي��ذه��ب ب� �غ ��داد ال� ��ى ك ��رب�ل�اء غ � ً
�دا
ل �م��واج �ه��ة م���ض�ي�ف��ه ف ��ي ل �ق��اء يطمح
الطرفان ان يظفرا بنقاطه كبداية طيبة
لهما في الم�سابقة ويبدو ان بغداد الذي

ابراهيموفت�ش يقود ال�سويد
لتعادل ثمني مع املان�شافت

ي�ضم ف��ي �صفوفه ع� ً
�ددا م��ن الدوليين
هو االق��رب الى البداية الجيدة بقيادة
مدربه ثائر احمد ال�سيما وان الفريق
ً
ً
ً
ناجحا بكل
تدريبيا
برنامجا
ام�ضى
المقايي�س في الوقت ال��ذي يعاني فيه
كربالء من ازمة مالية مزمنة حرمته من
تعاقدات جديدة.
ويبد�أ ال��زوراء المو�سم خارج قواعده
�ضيفا على نفط الجنوب ً
عندما يحل ً
غدا
في لقاء متكافئ بين الطرفين على الرغم
من محاولتهما انتزاع اول ثالث نقاط
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مهمة لبدايتهما ال�سيما ال��زوراء الذي
لم يختلف حاله عن المو�سم الما�ضي
وهو يعتمد على ما ت�ضخه فرقه للفئات
ال �ع �م��ري��ة ل �ع��دم ام �ك��ان �ي��ة ت �ع��اق��ده مع
محترفين او محليين م�ؤثرين.
و�سيكون النفط على م��وع��د م��ع اول
اختبار له هذا المو�سم بعد ان ازدحمت
قائمته بالعنا�صر ال��دول �ي��ة م��ن جهة
وال�م�ح�ت��رف�ي��ن ال �ق��ادم �ي��ن م��ن �سوريا
وم �� �ص��ر م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة وه ��و يقابل
��ص��اح��ب االر�� ��ض وال�ج�م�ه��ور النجف

النفط يراهن على �صفقاته هذا املو�سم

ال��ذي يعاني من �ضائقات مالية مبكرة
لكنه ي�سعى ال��ى الظفر بنقاط اللقاء
ً
معتمدا مرة اخرى على مدربه ال�سابق
ع�ب��د ال�غ�ن��ي �شهد ال ��ذي وج ��دت ادارة
ال �ن��ادي نف�سها م�ضطرة ل�لات�ف��اق معه
لقيادة فريقها ال�ك��روي ب�سبب االزمة
المالية التي حرمت الفريق من تعاقدات
اخرى.
وي�شهد ملعب نفط الجنوب لقا ًء ً
مهما
ً
و�صعبا بين الميناء �صاحب االر�ض
وال�ج�م�ه��ور وال�ط�ل�ب��ة وه �م��ا ي�سعيان
لبداية طيبة في م�شوارهما ،خ�صو�صا
الميناء الذي تعاقد مع اثنين من العبي
المنتخب اليمني لكرة القدم هما احمد
ال�صادق وع�لاء ال�صا�صي �إ�ضافة الى
احد الالعبين الكاميرونيين  ،وهذا ما
ي�ضع بيد ال�م��درب عقيل هاتو اوراقا
ج ��دي ��دة ي �ف �ت��ر���ض ان ت� � ��ؤدي دوره���ا
وت�أثيرها على م�سيرة الفريق.
وي���س�ت�ق�ب��ل م�ل�ع��ب ال���ص�ن��اع��ة ب�ع��د غد
ال�سبت اي�ضا مواجهة �صاحب االر�ض
مع ال�شرطة الذي كان يتمنى ان تمنحه
القرعة فر�صة البداية من ملعبه.
وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ينتظر ال�شرطة
وان �� �ص��اره م�ه�م��ة ال �م��درب المعروف
ثائر ج�سام الذي كلف بقيادة تدريبات
ال�ف��ري��ق ه��ذا ال�م��و��س��م ان ي�ضعه بين
الفرق المتقدمة والمناف�سة لما يمتلكه
من خبرة احترافية في محطات جيدة
على �صعيد الدوري االردني.

بوليفيا توجه �ضربة لالورغواي
بت�صفيات املونديال

اخبارهم
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 ح�صد منتخبنا الوطني بالكيكو�شنكاي لقب بطولة العرب
ال�ع��ا��ش��رة ال�ت��ي ج��رت �أح��داث�ه��ا يف العا�صمة اللبنانية بريوت
خ�لال امل��دة م��ن ال�ث��اين ع�شر ولغاية اخلام�س ع�شر م��ن ت�شرين
االول احل��ايل.وق��ال الناطق الإع�لام��ي لالحتاد حيدر العتابي :
ان منتخبنا اح��رز  24ميدالية منها ( )12ذهبية و( )6ف�ضيات
ومثلها برونزية يف البطولة واح��رز املركز االول فرقيا بجميع
الفئات (�شباب ون�ساء ومتقدمني) ف�ضال عن الفرقي العام.وا�ضاف
العتابي � :شاركت يف البطولة ع�شر دول هي (العراق� ،سوريا،
اجلزائر ،املغرب ،الكويت ،تون�س ،اليمن ،البحرين ،ليبيا ف�ضال
عن البلد املنظم لبنان).واختتم العتابي  :الدور الكبري الذي لعبه
رئي�س االحتادين العراقي والآ�سيوي عمار عدنان وهيب كان وراء
احل�صول على هذا الإجناز وكذلك دعم اللجنة االوملبية العراقية .

 قال مدير املدر�سة التخ�ص�صية بكرة
القدم الكابنت ب�سام ر�ؤوف �إن مدر�سته
التابعة لوزارة ال�شباب والريا�ضة جنحت
يف ا�ستقطاب خرية املدربني من الالعبني
الدوليني ال�سابقني مبا �سي�سهم يف رفع
م�ستوى املدر�سة والالعبني املنتمني لها
 ،م�ضيفا ان ان�ضمام امل��درب�ين ا�سماعيل
حممد وح�سام فوزي و�شاكر �سامل �سيكون
ا�ضافة مهمة اىل املالك التدريبي الذي يبلغ
اربعة ع�شر مدربا باال�ضافة اىل مدربي
حرا�س املرمى مبعية الكابنت عادل جبار
ب�سام ر�ؤوف حيث تبنت املدر�سة يف جزء منها عملية

الرياضي

اكت�شاف امل��وه��وب�ين م��ن ح��را���س املرمى
وتقدميهم بعد ان يتم تدريبهم و�إعداهم
ب�صورة علمية منهجية �صحيحة م�شريا
اىل �أن امل��در��س��ة ال�ت��ي ت�ضم  120العبا
للفئات العمرية بني تولد عام  1998اىل
 2002مت تق�سيمهم على امل��درب�ين وفق
اعمارهم حيث تتطلب كل فئة �إعداد ًا خا�ص ًا
يتالءم معها وقدرة الالعب على ا�ستيعاب
مفردات التمرين .
ويف ما يخ�ص ا�شراك الالعبني بالبطوالت
واملباريات لغر�ض االحتكاك قال ر�ؤوف
ان املدر�سة تعمل وفق منهاج منظم ي�ضمن

المحلي
في المرمى

� إكرام زين العابدين

على مَن نلقي اللوم؟
و�ضع منتخبنا الوطني لكرة القدم نف�سه مبوقف حرج بعد ان �أهدى
نظريه اال��س�ترايل نقاط الفوز الثالث يف مباراة اجلولة اخلام�سة
لت�صفيات ك�أ�س العامل امل�ؤهلة ملونديال ال�برازي��ل  2014وخ�سرها
بنتيجة ( )2-1ب�آخر ع�شر دقائق.
اجلميع اتفق على ان ُا�سود الرافدين مل يظهروا بال�شكل الالئق باملباراة
ومل ينجحوا بتقدمي الأداء الفني وامل�ستوى املقنع ال��ذي ي��دل على
رغبتهم للفوز واخلروج بنتيجة ايجابية ت�ؤهلهم للو�صول اىل مركز
الو�صيف  ،وان الفريقني كانا بو�ضع فني �سيىء يف ال�شوط الأول ومل
يقنعوا مَن تابع املباراة ب�أنهما ي�ستحقان التواجد يف نهائيات ك�أ�س
العامل يف الربازيل مع خرية منتخبات العامل.
احل�صة الأوىل كانت مملة و�شهدت ت��راج��ع �أداء ع��دد م��ن الالعبني
املتكا�سلني يف معظم خطوط املنتخب الوطني ومنهم على �سبيل املثال
مثنى خالد وخلدون ابراهيم و�سامال �سعيد وحمادي احمد ون�ش�أت
اكرم.
يبدو ان روحية الفوز وطعمه غابت عن العبينا منذ مباريات عــدة
وفقد الالعبون رغبتهم احلقيقية بالو�صول اىل �أول انت�صار لهم يف
الت�صفيات بقيادة امل��درب الربازيلي زيكو  ،وال نعرف على مَن نلقي
بالئمة اخل�سارة على �إدارة االحت��اد ام على امل�لاك التدريبي بقيادة
زيكو ام على الالعبني الذين �أوهمونا �إنهم قادرون على حتقيق الفوز
والو�صول اىل و�ضع �أف�ضل برتتيب املجموعة الثانية يف ظل ال�صراع
القوي بني املنتخبات للو�صول اىل بطاقتي الت�أهل.
االحت��اد العراقي لكرة القدم يعمل ب�أ�سلوب مبهم وال نعرف ما هي
�سرتاتيجيته التي يعمل بها للو�صول اىل ال�برازي��ل خا�صة وانه
اختار �إع��داد ًا غري موفق للمنتخب قبل مباراة ا�سرتاليا التي واجه
فيها الربازيل يف مباراة مل تكن مفيدة لالعبينا  ،بل �إنها كانت وبا ًال
عليهم لأنها انتهت بنتيجة كبرية وبالوقت نف�سه ف�ضحت م�ستوياتهم
احلقيقية خا�صة ،لأن العبينا افتقدوا لعقلية االحرتاف احلقيقية داخل
امللعب ،وك��ان على االحت��اد عدم الإجن��رار وراء رغبات البع�ض التي
كانت تتمنى ان تلتقي الربازيل ب��أي ثمن حتى على ح�ساب خ�سارة
مباراة ا�سرتاليا  ،وكنا نتمنى ان يتخذ املتعقلون من االحت��اد قرار ًا
�صائب ًا بخو�ض مباراة جتريبية �أم��ام �أوزبك�ستان بدال من الربازيل
لكي تكون الفائدة املرجوة من الإع��داد �أف�ضل يف ظل تقارب ا�سلوب
الفريقني.
اما مدرب منتخبنا الربازيلي زيكو فانه يعمل ب�شكل احرتايف ويبحث
عن م�صلحته اخلا�صة وانه وظـَّف بنود عقده وفق مزاجه بعيد ًا عن
م�صلحة الآخرين � ،إ�ضافة اىل انه عانى من تعقيد و�ضع الكرة العراقية
يف ظل ت�شابك الأمور من عدم وجود دوري عراقي مُنظـَّم ،وكذلك قرار
منع اللعب يف مالعب العراق �إ�ضافة اىل ف�شله بالتعامل مع نف�سية
اغلب العبينا طوال فرتة تعاقده .
لنعرتف ان منتخبنا كان ب�أم�س احلاجة اىل خدمات العبني يجيدون
احل�ل��ول الفردية ومنهم ك��رار جا�سم وك��ذل��ك الع��ب ارب�ي��ل عمار عبد
احل�سني وزميله �صالح �سدير �إ�ضافة اىل بع�ض الأ��س�م��اء يف خط
الدفاع ،لكن الأنانية وق�صر النظر وعدم وجود جلنة فنية من الأ�سماء
التدريبية الكبرية ت�شرف وتقيــِّم عمل املدرب زيكو وت�ضعه يف امل�سار
ال�صحيح.
وهنا ن�شري اىل �أن الإعالم الريا�ضي وقف م�ساند ًا لالعبي منتخبنا منذ
انطالق الت�صفيات احلا�سمة من اجل حتقيق حلم الو�صول اىل املونديال
برغم بع�ض الت�صريحات التي �صدرت من االحتاد العراقي لكرة القدم
التي و�صفت بع�ض زمالء املهنة باملت�صيدين باملاء العكر  ،وك�أن االحتاد
يعمل مل�صلحة البلد والريا�ضة العراقية  ،والإعالم الريا�ضي يقف حجر
عرثة �أمام طموحاته  ،متنا�سني دوره الإيجابي واحليوي يف �صناعة
الإجن��از الريا�ضي وكذلك دوره يف ت�شخي�ص ال�سلبيات التي يتطيـَّر
منها البع�ض وي�صفها باال�ستهداف ال�شخ�صي لهم .

ال���س�ير ب��ال�لاع�ب�ين ع�ل��ى ط��ري��ق الإع� ��داد
ال�صحيح ال��ذي ي��وازي ال�برام��ج املنفذة
عند دول العامل املتقدمة يف جمال اللعبة
وال تغفل املدر�سة جانب االحتكاك حيث
�ستنظم مهرجانا كرويا وبطولة م�صغرة
خ�لال العطلة الربيعية املقبلة �سيتكفل
الإع�ل�ان عن ق��درات الالعبني وزجهم يف
م�ب��اري��ات منا�سبة �شبيهة باملهرجانات
العاملية الرتويحية التي جتمع ع�شرات
املدار�س واالندية.
واختتم حديثه م�شيد ًا باملرونة العالية
واال�ستجابة ال�سريعة ل ��وزارة ال�شباب
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زي�����ك�����و ي���ف���ق���ـ���د ت�������وازن�������ه اخل���ط���ط���ي

�أداء هزيل و�أخطاء تكتيكية �أ�سهمت بخ�سارة
منتخبنا �أمام الكنغارو!
 بغداد /يو�سف فعل

ل�ع��ب ال �ك��رات ب��ال��را���س وذل ��ك م��ا �أره��ق
امل��داف�ع�ين ك�ث�يرا وك��ذل��ك ح��ار���س املرمى
نور�صربي.

غ��اب��ت الب�صمات التكتيكية واحللول
اخلططية النا�ضجة للمدرب زيكو يف
م �ب��اراة منتخبنا ال��وط�ن��ي ام��ام نظريه
اال�سرتايل يف م�شوار املونديال 2104
ال �ت��ي ادت اىل هزميته بهدفني مقابل
ه��دف واح ��د اح ��رزه ع�ل�اء ع�ب��د الزهرة
بينما جاء هدفا ا�سرتليا عن طريق تيم
ك��اه��ل  72وت��وم���س��ون ( ، )84بعد ان
ارتكب زيكو العديد من الهفوات التي
م �ه��دت ال �ط��ري��ق اىل الع �ب��ي الكنغارو
بت�سيد امل�ب��اراة وفر�ض ايقاعهم الفني
للظفر بنقاط الفوز ،راف��ق تلك االخطاء
ال�ت��دري�ب�ي��ة ع��دم ظ�ه��ور اغ�ل��ب الالعبني
بامل�ستويات الفنية املعروفة عنهم وعدم
رغبتهم بحيازة الكرة وانتهاج ا�سلوب
لعب الكرات الطويلة اىل املهاجمني ،و
مل يت�سطع زيكو اكت�شاف نقاط القوة
للمنتخب اال��س�ترايل الوا�ضحة للعيان
الغائبة ع��ن اذه��ان��ه ال�ت��ي ت��دل على انه
م ��درب ال يجيد ق���راءة مناف�سه ب��دق��ة ،
وجميع ه��ذه الثغرات ادت اىل خ�سارة
منتخبنا الوطني املباراة والتقهقر اىل
امل��رك��ز اخلام�س يف املجموعة بر�صيد
نقطتني بينما قفز املنتخب اال�سرتايل
اىل املركز الثاين بر�صيد  5نقاط بفارق
االهداف عن االحمر العماين الذي تغلب
على الن�شامى االردين .1-2
�ضعف التنظيم الدفاعي
ل �ع��ب م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ب�ت���ش�ك�ي�ل��ة ت ��أل �ف��ت من
نور�صربي حلرا�سة املرمى و�سالم �شاكر
واحمد ابراهيم و�سامال �سعيد للدفاع
ون �� �ش ��أت اك ��رم وم�ث�ن��ى خ��ال��د وخلدون
ابراهيم وح�م��ادي احمد واحمد يا�سني
ل �ل��و� �س��ط وي��ون�����س حم� �م ��ود للهجوم
وبطريقة  1-3-2-4تتغري اىل 1-5-4
اثناء حيازة املنتخب اال��س�ترايل الكرة
،ولكن املدرب زيكو تعامل مع جمريات
املباراة با�سلوب خططي غريب ات�ضحت
مالحمه منذ بداية املباراة عنوانه ( اركل
وج� ��ري) م��ن دون تنظيم ب�ين خطوط
الفريق الثالثة م��ع التحفظ الدفاعي
املبالغ فيه والبعيد عن اجلانب الهجومي
مع ت�شابة واجبات العبي االرتكاز مثنى
خ��ال��د وخ��ل��دون اب��راه �ي��م ب �ع��دم تقدمي
امل�ساندة االمامية واقت�صارهما على قطع
ال�ك��رات وا�سناد املدافعني وع��دم تقدمي

اال�سناد الهجومي ب�سبب البطء يف نقل
الكرة واالنتقال من الدفاع اىل الهجوم
،ب�ي�ن�م��ا مل ي�ستطع ن �� �ش ��أت اك� ��رم اداء
دوره بفعالية و �سحب ب�ساط ال�سيطرة
امليدانية من مناف�سيه فرييري و لوغا�س
وكروز ب�سبب ال�ضغط القوي وال�سرعة
يف تقريب امل�سافات من العبي ا�سرتاليا

ما جعل ن�ش�أت يفقد اهم خوا�صه الفنية
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�م��ري��ر ال��ك��رات اىل يون�س
حممود واىل االطراف  ،لذلك فقد منتخبنا
اهم عنا�صر الفوز بعدم احكام القب�ضة
على و�سط امليدان ،و منح ذلك االف�ضيلة
الفنية للمنتخب اال�سرتايل الذي تالعب
بالكرة وقام بعملية التح�ضري الهجومي

�صراع كروي بني لوكا�س نيل وعالء عبد الزهرة
ب�سهولة م��ن دون م�ضايقة  ،ومل يوعز
زي�ك��و اىل ا لالعبني يف و��س��ط امليدان
بتطبيق تعليمات م�شددة تتعلق بعدم
منح الالعب اال�سرتايل احلائز على الكرة
ب��ار� �س��ال ال �ك��رات ال�ط��وي�ل��ة للمهاجمني
الذين ميتاوزن بالطول الفارع والبناء
اجل�سماين اجليد والقدرة الفائقة على

نقطة ساخنة

زيكو كتب �شهادة وفـاة املنتخب قبل لقـاء �أ�سرتاليا
 ميونيخ /في�صل �صالح
ماذا كان يتوقع املدرب الربازيلي زيكو ملنتخبنا
يف ت�صفيات املجموعة احلا�سمة الثانية
امل�ؤهلة لنهائيات مونديال الربازيل..
وماذا كان يتوقع هذا املدرب "النائم"
م��ن م���س�يرة الأ���س��ود ال �ت��ي مل تتعرث
يف اخل�سارة "املرة" والقا�سية امام
منتخب ا�سرتاليا ال��ذي ك��ان وه��و يف
ا�سو�أ حاالته اف�ضل بكثري من منتخبنا
ومتكن العبوه من الو�صول
اىل م��رم��ى ن��ور �صربي
يف اك�ث�ر م��ن م ��رة..
وم ��اذا ك��ان يتوقع
ه � � � ��ذا امل � � � ��درب
ال�� ��ذي ت�سبب
يف �ضياع
ف� ��ر��� �ص� ��ة
ح �ق �ي �ق �ي��ة
ل� � �ل� � �ك � ��رة
ال �ع��راق �ي��ة
يف التواجد
يف ن��ه��ائ��ي��ات
مونديال "ال�سامبا"
وت�سبب يف خ�سارة
ال�� �ك� ��رة ال� �ع ��راق� �ي ��ة
ج �ي�لا م��ن الالعبني
امل ��وه ��وب�ي�ن ال��ذي��ن
ك ��ان ��وا ب �ح��اج��ة اىل
َم ��ن ل��دي��ه ال� �ق ��درة يف

والريا�ضة عربق�سم املدار�س التخ�ص�صية
وال �ل �ج��ان امل���ش��رف��ة وج�م�ي��ع امل�س�ؤولني
ملتطلبات العمل ال�ضرورية للمدار�س وفق
احدث �سياق  ،وتذليلهم لل�صعوبات التي
تواجه العمل الأم��ر ال��ذي ي�ضمن ت�صاعد
وتائر العمل وتفوق املوهوبني يف �سباق
مع الزمن �سيكون بالتاكيد ل�صالح الريا�ضة
العراقية ورفعتها خا�صة وان جيال جديدا
م��ن ال�لاع�ب�ين امل�ب��دع�ين امل�سلحني بطرق
ال �ت��دري��ب احل��دي �ث��ة والإع� � ��داد املتكامل
�سيكونون م�ستقبال عـدَّتنا التي نفخر بها
وهي تدافع عن الوان الكرة العراقية .

قيادتهم ب�صورة اف�ضل من القيادة البائ�سة لهذا
امل��درب ال��ذي �أك��د على �أن��ه امل��درب غري املنا�سب
لهذا املنتخب وكذلك هو لي�س رجل املرحلة التي
حتتاجه الكرة العراقية فيها  ،والدليل على
ذلك غيابه امل�ستمر عن متابعة العبي
ه��ذا املنتخب ال��ذي��ن لديهم القدرة
على تقدمي اف�ضل من هذا امل�ستوى
الهزيل الذي قدموه ويقدمونه حتت
ا�شراف الربازيلي زيكو ،والدليل
اي�ضا هو ا�سلوبه يف �إع��داد العبي
منتخبنا ملثل هذه املباراة امل�صريية
م��ن خ�ل�ال تنظيم مباراتني
جتريبيتني للأ�سود قبل
م ��واج� �ه ��ة ال �ك �ن �غ��ارو
"العجوز" وتنظيم
املباراتني �أكد على
ان زي �ك��و م��درب
ال يفقه �شيئ ًا يف
ع �ل��م التدريب
وخا�صة عندما
واف� � � � ��ق ع �ل��ى
ان ي��خ��و���ض
الأ�سود مباراتهم
االوىل ام���ام احد
االن��دي��ة القطرية التي
تلعب يف دوري الدرجة
ال�ث��ان�ي��ة  ،ومباراتهم
ال �ث��ان �ي��ة ام � ��ام اعظم
منتخب يف العامل� ،أي
تناق�ض تدريبي يف مثل

هاتني املباراتني اللتني مل يخرج زيكو منهما
ب��أي در���س فني وخططي ومل يتمكن زيكو من
ايجاد طريقة لعب ي�ستطيع الأ�سود من خاللها
طرق مرمى املنتخبات التي �سبق لنا وواجهها
منتخبنا الوطني ويف الوقت نف�سه مل ت�ساعد
ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة منتخبنا ع�ل��ى ��س�تر "عورته"
املك�شوفة يف خط الدفاع الذي ح�صل ملنتخبنا
الوطني هو حت�صيل حا�صل ونتيجة متوقعة
لأن اخ�ت�ي��ار ه��ذا امل ��درب ه��و احدى"جرائم"
االحتاد العراقي لكرة القدم وهو احد االخطاء
الت�أريخية التي ارتكبها ويرتكبها هذا االحتاد
بحق الكرة العراقية  ،و�إلأ مب��اذا نف�سر عدم
تواجد وح�ضور زيكو "�أفندي" ملتابعة العبي
ال��دوري املحلي العراقي والعمل على تطوير
قدراتهم البدنية والذهنية بدال من بقائه امل�ستمر
بعيد ًا عن اجواء الكرة العراقية والعبيها والذي
كانت نتائجه ع��دم متكن منتخبنا الوطني من
حتقيق اي فوز يف مبارياته الأرب��ع التي لعبها
يف هذه الت�صفيات والتي خرج منها بخ�سارتني
وتعادلني �أنهوا تقريبا جميع �آماله يف موا�صلة
م�شوار الت�صفيات بنجاح حتى النهاية وكانت
خ�سارته االخ�يرة ام��ام ا�سرتاليا طلقة الرحمة
التي اطلقها الأ�سرتاليون على منتخبنا وكذلك
على امل ��درب ال�برازي�ل��ي زي�ك��و ال��ذي �سيحاول
�إثارة امل�شاكل مع اجلميع التي ي�سعى من خاللها
لتغطية ف�شله التدريبي يف قيادة اح��د اف�ضل
منتخبات ال�ق��ارة الآ�سيوية و�سيحاول اي�ضا
ابتزاز االحتاد العراقي لكرة القدم بطريقة دنيئة
معل ًال يف ذلك احل�صول على م�ستحقاته املالية
قبل ان يعود لقيادة الأ�سود وحت�ضريهم ملباراة

االردن التي ومن وجهة نظري �ستكون فر�ض
عيــن على ه��ذا امل��درب وحت�صيل حا�صل ولن
يلعب الفوز فيها على "الن�شامى" �أي دور يف
�إعادة "الروح" ملنتخبنا الذي كتب زيكو �شهادة
وفاته قبل خ�سارته امام املنتخب الأ�سرتايل ،
بل كتبها وبحروف برازيلية منذ اللحظة التي
وق��ع زي�ك��و ع�ق��ده ل�ت��دري��ب ه��ذا املنتخب الذي
مل تظهر على �أدائ��ه وعلى �أ�سلوبه �أي��ة ب�صمة
تدريبية لهذا املدرب وتراجع �أداء العبيه للدرجة
التي بات ال�شارع العراقي يرثي حاله لوجود
ه��ذا امل ��درب ال��ذي ه��و ا��ص�لا م��درب � ًا غائب ًا ومل
َّ
يتحل باحلد االدنى من االخالق االدبية واملادية
يف �سبيل بذل احلد االدنى من جهوده مل�ساعدة
هذا املنتخب الذي و�ضع ثقته بت�أريخ و�سمعة
هذا الربازيلي ال��ذي قدم دليل ف�شله التدريبي
بطريقة ا��ض��اع��ت العبينا يف ب���ازار اخلـردة
الكرويـة ؟!
وك��ان��ت الفر�صة الذهبية على بعد خطوة من
اق��دام العبينا ويف متناول يد الكرة العراقية
ب�سبب ع��دم ��ش�ع��ور ه��ذا امل ��درب بامل�س�ؤولية
وكذلك جنب رئي�س واع�ضاء االحت��اد العراقي
ل�ك��رة ال�ق��دم ال��ذي��ن ك��ان��وا يحتاجون ل�شجاعة
حممد ال�صائغ الذي يعد "الأ�ستثناء" يف قاعدة
هذا االحتاد "املثقوبة" الذي �سبق واعلن بالفم
امل�ل�ي��ان "احلرب" ع�ل��ى ه��ذا امل ��درب واك ��د من
خ�لال حتليالته ال�صائبة على �أن زيكو مدرب
فا�شل وال ي�صلح لقيادة منتخبنا الوطني يف
ه��ذا اال�ستحقاق الآ�سيوي وال��دويل والنتائج
االخرية اكدت على ان الكرة العراقية قد ذهبت
مع الريح وعلى ب�ساط زيكو!

تبديالت مت�أخرة
ويف ال���ش��وط ال �ث��اين مل يغري زي�ك��و من
�سرتاجتيته ب�شيء حيث وا��ص��ل االداء
با�سلوب ع�شوائي غري منظم بعدما ت�أخر
كثري ًا باجراء التبديالت يف و�سط امليدان
منها اخراج حمادي احمد و مثنى خالد و
خلدون ابراهيم وا�شراك عالء عبد الزهرة
و م�صطفى ك��رمي منذ بداية ال�شوط مع
تغيري طريقة اللعب بارجاع ن�ش�أت اكرم
ل�ل�خ�ل��ف ال� �ض �ف��اء امل��زي��د م��ن اجل��رع��ات
الهجومية ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ضعف يف
اداء العبي الدفاع للمنتخب اال�سرتايل ،
وبعد اجراء التغيريات يف د 60با�شراك
م �� �ص �ط �ف��ى ك� ��رمي حم ��ل ح� �م ��ادي احمد
واخراج مثنى خالد ولعب حمله عالء عبد
الزهرة دبت احليوية يف �صفوف الفريق
،وم���ن م �ن��اول��ة ط��وي �ل��ة يف  72لالعب
احمد يا�سني من منطقة الدفاع اخلا�صة
مبنتخبنا اىل املهاجم يون�س حممود الذي
هي�أها برا�سه رائعة اىل عالء عبد الزهرة
املندفع الذي ا�ستلم الكرة ولعبها بدقة اىل
ال�شباك حمرزا الهدف االول ،وبعد الهدف
كان على زيكو ت�سخري خربته التدريبية
لت�سيري امل��ب��اراة ل�صالح منتخبنا الن
املدربني الكبار ي�صنعون الفارق مل يبادر
زيكو باية حماولة تكتيكية لي�ستمر اللعب
الع�شوائي.
وفقدان منتخبنا االت��زان الفني ادى اىل
تغلغل مهاجمي ا�سرتاليا يف منطقة الدفاع
ا�ستثمرها املناف�س واحرز هدف التعادل
الالعب كاهيل ب�ضربة را���س يف  78من
ركلة ركنية ب�سبب غياب املراقبة الدفاعية
والتمركز غري ال�صحيح للمدافعني ح�سام
ك��اظ��م و� �س�لام �شاكر واح �م��د اب��راه�ي��م ،
وب�ع��ده��ا ان �ه��ار اخل��ط اخل�ل�ف��ي ب�صورة
مفاجئة ما يدل على عدم التعامل ال�صحيح
للمدرب يف اجل��ان��ب النف�سي لالعبني ،
ومن كرة عالية لعبها كاهيل يف  84من
دون �ضغط م��ن امل��داف��ع اح�م��د ابراهيم
حت��رك توم�سون و�سط امل��داف�ع�ين �سالم
�شاكر وح�سام كاظم ولعبها برا�سه اىل
ال�شباك حم��رزا هدف الفوز الثاين الذي
ج��اء م��ن �ضعف التغطية وع��دم التفاهم
بني الالعبني ،وبذلك ف�شل زيكو يف ايقاف
خطورة اال�سرتاليني .

م�صارعة الديوانية ت�ستعد
لبطولة اجلمهورية

 الديوانية /رحيم عودة
ي��وا��ص��ل ف��ري��ق ن ��ادي الديوانية
بامل�صارعة تدريباته اليومية على
ب�ساط النادي حت�ضري ًا للم�شاركة
يف م �ن��اف �� �س��ات ب��ط��ول��ة ان��دي��ة
اجلمهورية للنا�شيئن التي �ستقام
يف حمافظة كربالء نهاية ت�شرين
االول احلايل.
اع �ل��ن ذل��ك امل���ش��رف ع�ل��ى تدريب
ال �ف��ري��ق ح�م�ي��د ن�ع�م��ة احلمداين
وقال :ان اال�ستعدادات متوا�صلة

لقطة من �أحدى البطوالت ال�سابقة
من اجل الظهور بامل�ستوى امل�شرف
ال ��ذي ن ��أم��ل م��ن خ�لال��ه احل�صول
على نتائج ايجابية تليق ب�سمعة
وت��اري��خ ال�ن��ادي  ،وا��ش��ار اىل ان
املع�سكر التدريبي ال��ذي خا�ضه
م�صارعو الديوانية ال��ذي تخلله
اجراء العديد من اللقاءات الودية
كانت م��ع فريق ن��ادي الزعيم من
ال�ك��وت ون��ادي الكهرباء واملركز
التدريبي يف كربالء ،كما �سيكون
هنالك لقاء �آخر مع نادي ال�شرطة
يف غ�ضون االيام القليلة املقبلة.

اخبارهم

� أعرب الربازيلي باولو اتوري مدرب املنتخب القطري
لكرة القدم عن حزنه للخ�سارة التي تعر�ض لها العنابي �أمام
�أوزبك�ستان ،وق��ال ات��وري يف امل�ؤمتر ال�صحايف عقب نهاية
املباراة (بداية �أ�شكر اجلمهور الكبري الذي تواجد يف امللعب
مل�ساندة الفريق و�أنا ا�شعر باالمتنان لهم فقد كانوا �سندا قويا
للفريق ول�سوء احل��ظ مل ي�خ��رج ف��رح��ا بالنتيجة وه��ذه كرة
القدم لقد واجهنا فريقا قويا وحار�سنا مل يتعر�ض الختبارات
كثرية ويف النهاية ذهب الفوز للمناف�س من فر�صة وحيدة مت
ا�ستغاللها.وتابع ات��وري (ب�شكل عام فخور بالعبي املنتخب
القطري والروح التي كانوا عليها خالل املباراة والر�سالة املهمة
لالعبني ارفعوا ر�ؤو�سكم وخو�ضوا املباريات بالروح نف�سها
التي كنتم عليها ونوا�صل امل�سرية وال نتوقف عند اخل�سارة.

باولو اتوري

قرر �سان لورينزو الأرجنتيني تعيني املدرب
ّ 
ال�سابق ملواطنه رو�ساريو �سنرتال خوان �أنطونيو
بيت�سي على ر�أ���س الإدارة الفنية للفريق حتى نهاية
امل��و��س��م احل���ايل ،خ�ل�ف� ًا ل�ل� ُم�ق��ال ري��ك��اردو كارو�سو
لومباردي.و�أ�شرف بيت�سي ( 44عام ًا) على �أوّ ل ح�صة
تدريبية للفريق يف العا�صمة الأرجنينية بيون�س
�أير�س بعد ا�ستالمه مهامه ر�سمي ًا.
وي ��أم��ل ��س��ان ل��وري�ن��زو يف جت��اوز �سل�سلة النتائج
ال�سلبية التي رافقته منذ فرتة التي جعلته قريب ًا من
مركزي الهبوط املبا�شر ،حيث مل يح ّقق �سوى فوزين
فقط م��ن جملة ع�شر ج��والت م�� ّرت يف عمر مرحلة
كال�س هونتيالر الذهاب من الدوري الأرجنتيني.

� أقر مدير عام نادي �شالكه االملاين انه يبحث عن
بديل لهدافه الهولندي كال�س هونتيالر ال��ذي ينتهي
عقده ال�صيف املقبل على الرغم من �سعي النادي االزرق
اىل جتديد عقده.وقال هور�ست هلدت ان املفاو�ضات
مع هونتيالر ( 29عاما) ،القادم من ميالن االيطايل عام
 ،2010لتجديد عقده يف ايلول املا�ضي قد و�صلت اىل
حائط م�سدود.وقال هلدت :بالطبع ما زلنا ن�أمل (ان
يبقى) ،مل يجدد كال�س عقده يريد الرتكيز على امور
اخرى ،هذا امر م�شروع.
وتابع "نريد جتديد عقده النه مهاجم من الطراز االول،
لكن على غ��رار املو�سمني االخ�يري��ن نتوقع اال�سو�أ
ونبحث عن بدائل.

خوان �أنطونيو بيت�سي

الرياضي

العالمي
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يف اجلول��ة الرابع��ة م��ن ت�صفي��ات �أوروب��ا امل�ؤهل��ة لك�أ���س الع��امل

تعادل خميب ال�سبانيا �أمام فرن�سا وال�سويد تنتزع نقطة ثمينة من املانيا
 عوا�صم /وكاالت
ع��اق��ب املنتخب الفرن�سي ل�ك��رة القدم
م�ضيفه الإ�سباين على غروره والفر�ص
ال�ع��دي��دة التي �أه��دره��ا وان �ت��زع تعادال
ث�م�ي�ن��ا  1-1م �ع��ه ك �م��ا ع� ��اد املنتخب
ال �� �س��وي��دي م��ن ب�ع�ي��د ل �ي �ح��ول ت�أخره
برباعية نظيفة �أمام م�ضيفه الأملاين �إىل
تعادل رائع  4-4يف اجلولة الرابعة من
الت�صفيات الأوروبية امل�ؤهلة لنهائيات
ك�أ�س العامل  2014بالربازيل.
و��ش�ه��دت اجل��ول��ة ذات �ه��ا ف��وز املنتخب
الإي �ط��ايل  1-3على �ضيفه الدمناركي
كما وا�صل املنتخب الهولندي انطالقته
ال �ق��وي��ة ب �ف��وز م�ث�ير  1-4ع�ل��ى �ضيفه
الروماين بينما وا�صل املنتخب الرتكي
��س�ق��وط��ه وخ �� �س��ر � 3-1أم� ��ام م�ضيفه
املجري.
و�أفلت املنتخب الربتغايل من الهزمية
�أم��ام �ضيفه منتخب �أيرلندا ال�شمالية
يف مئوية النجم ال�شهري كري�س�ستيانو
رون��ال��دو ،وت�سببت الأم �ط��ار الغزيرة
يف ت�أجيل مباراة املنتخبني البولندي
والإنكليزي �إىل يوم ام�س الأربعاء.
ع �ل��ى م �ل �ع��ب "في�سنتي كالديرون"
ب��ال�ع��ا��ص�م��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة م��دري��د  ،كان
امل���ات���ادور الإ� �س �ب��اين ع �ل��ى م��وع��د مع
در���س جديد بعدما تلقت �شباكه هدف
التعادل يف وق��ت ب��دل ال�ضائع ليخ�سر
ال�ف��ري��ق نقطتني ثمينتني يف م�سريته
بالت�صفيات.
و�أه � ��در امل���ات���ادور الإ���س��ب��اين فر�صة
موا�صلة انطالقته الرائعة يف الت�صفيات
و�أهدى �ضيفه الفرن�سي نقطة ثمينة.
وك ��ان املنتخب الإ� �س �ب��اين يف طريقه
لتحقيق فوزه الثالث على التوايل ولكنه
منح املنتخب الفرن�سي نقطة التعادل يف
الوقت ب��دل ال�ضائع من امل�ب��اراة لريفع
ر� �ص �ي��ده �إىل �سبع ن �ق��اط يف �صدارة
املجموعة ب�ف��ارق الأه� ��داف فقط �أم��ام
الديك الفرن�سي الذي حقق تعادال غاليا
مبذاق الفوز.
انتهى ال�شوط الأول من املباراة بتقدم
املنتخب الإ�سباين  ،بطل �أوروبا والعامل
 ،بهدف نظيف �سجله �سريخيو رامو�س
يف الدقيقة  25بينما �أهدر زميله �سي�سك
فابريغا�س فر�صة تعزيز النتيجة و�أ�ضاع
ركلة جزاء يف الدقيقة  42حيث ت�صدى
لها حار�س املرمى هوغو لوري�س.
ويف ال���ش��وط ال�ث��اين � ،أه ��در املنتخب
الإ�سباين فر�ص عدة حمققة كما �أهدر
�ضيفه الفرن�سي العديد من الفر�ص ولكن
غ��رور �أ�صحاب الأر���ض منح ال�ضيوف
فر�صة ت�سجيل هدف التعادل الثمني يف
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ال�ضائع
عرب املهاجم البديل �أوليفر جريو الذي

تقدم املنتخب الأمل��اين ب�أربعة �أهداف
ل�ك��ن ال �ف��ري��ق ال �� �س��وي��دي مل ي�ست�سلم
للهزمية وق��دم �صحوة هجومية هائلة
خالل ال�شوط الثاين من املباراة ليحقق
التعادل ويحرم املاكينات الأملانية من
حتقيق الفوز ال��راب��ع على ال�ت��وايل يف
املجموعة.ارتفع ر�صيد املنتخب الأملاين
�إىل ع�شر نقاط يف ال�صدارة مقابل �سبع
نقاط لل�سويد يف املركز الثاين.
وتقدم املنتخب الأملاين بهدفني �سجلهما
مريو�سالف كلوزه يف الدقيقتني الثامنة
و 15ثم �أ�ضاف بري مريت�ساكر الهدف
الثالث للفريق يف الدقيقة . 39
ويف ال �� �ش��وط ال �ث��اين  ،ع ��زز م�سعود
�أوزي��ل تقدم املنتخب الأمل��اين بالهدف
الرابع يف الدقيقة  ، 56ولكن املنتخب
ال �� �س��وي��دي جن ��ح ب �ع��ده��ا يف حتقيق
التعادل ب�أربعة �أه��داف �سجلها النجم
زالت � ��ان �إب��راه �ي �م��وف �ي �ت ����ش وميكايل
لو�ستيج ويوهان ايلماندر ورا�سمو�س
ايلم يف الدقائق  62و64
و 76وال� �ث ��ال� �ث ��ة من
الوقت املحت�سب
بدل ال�ضائع
للمباراة.

�إبرا يقود
ال�سويد
لتعادل
مهم مع
االملان
املاتادور يهدر فر�صة تعزيز موقفه يف املجموعة
لعب الكرة بر�أ�سه على ي�سار كا�سيا�س
بعد �ست دقائق فقط من نزوله.
وح ��اول �أل �ب��ا اخ�ت�راق منطقة اجل��زاء
الفرن�سية يف الدقيقة التالية من ناحية
الي�سار ولكن الدفاع �أخرجها �إىل ركنية.
ولعب ت�شايف هرينانديز الركلة الركنية
لت�صل على ر�أ�س املدافع املتقدم �سريخيو
رام��و���س ال ��ذي لعبها م�ب��ا��ش��رة لرتتد
م��ن ال�ع��ار��ض��ة �إىل ب �ي��درو رودريجيز
امل�ت��واج��د بالقرب م��ن امل��رم��ى ليعيدها
ب ��درو �إىل رام��و���س بتمريرة عر�ضية
ح��اول احلار�س الفرن�سي الت�صدي لها
ولكنها و�صلت ل��رام��و���س ال��ذي لعبها
مبا�شرة يف �سقف املرمى ليكون هدف
التقدم يف الدقيقة . 25

ومل يجد كو�شليني م�ف��ر ًا م��ن �إ�سقاط
ب �ي��درو داخ ��ل منطقة اجل� ��زاء ليمنعه
م��ن االن� �ف ��راد ب��احل��ار���س اث ��ر متريرة
بينية متقنة من �ألبا يف الدقيقة  41فلم
ي�تردد احلكم يف احت�ساب ركلة جزاء
لإ�سبانيا.
وت �ق��دم �سي�سك ف��اب��ري�غ��ا���س لت�سيديد
الركلة ولكن احلار�س الفرن�سي هوغو
لوري�س ت�صدى لها برباعة ليحافظ على
فر�صة فريقه يف املباراة.
ويف الدقيقة  61كاد املنتخب الفرن�سي
ي�سجل هدف التعادل اثر متريرة بينية
يف اجتاه ريبريي كاد ينفرد على اثرها
ولكن الدفاع ال �إ�سباين تدخل يف الوقت
املنا�سب.

الأرجنتني تعزز �صدارتها على ح�ساب ت�شيلي

وبعدها بدقيقة واح��دة � ،شن املنتخب
الإ� �س �ب��اين هجمة خ �ط�يرة ان �ف��رد على
اثرها ت�شايف ولكنه تباط�أ يف الت�سجيل
ليتدخل كو�شليني يف الوقت املنا�سب
ويبعد الكرة.
ولقن املنتخب الفرن�سي م�ضيفه در�سا
رائ �ع��ا ب�ع��دم��ا ع��اق�ب��ه ع�ل��ى غ� ��روره يف
ال��وق��ت ال�ق��ات��ل و��س�ج��ل �أول �ي �ف��ر جريو
هدف التعادل ب�ضربة ر�أ�س يف الدقيقة
الرابعة من الوقت بدل ال�ضائع للمباراة
اث ��ر ه�ج�م��ة م��رت��دة ��س��ري�ع��ة ومتريرة
عر�ضية متقنة من ريبريي قابلها جريو
ب�ضربة ر�أ�س خادعة يف الزاوية البعيدة
على ي�سار كا�سيا�س الذي مل ي�ستطع �أن
يفعل لها �شيئا لت�ضيع نقطتان غاليتان

من املنتخب الإ�سباين.
ويف امل�� �ب� ��اراة الثانية
باملجموعة نف�سها  ،نف�ض
املنتخب ال�ب�ي�لارو��س��ي عن
نف�سه غ �ب��ار ال �ه��زائ��م وحقق
ف��وزه الأول يف الت�صفيات اثر
تغلبه على �ضيفه اجلورجي (.)0/2
وح�سم املنتخب البيالرو�سي املباراة يف
�شوطها الأول بهدفني �أحرزهما رينان
بري�سان و�ستاني�سالف دراجون يف
الدقيقتني ال�ساد�سة و. 28
ويف امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة � ،أوق ��ف
املنتخب ال�سويدي انطالقة نظريه
الأمل���اين يف الت�صفيات وت �ع��ادل معه
. 4/4

االحتاد الأفريقي ي�ؤكد ت�أهل �ساحل العاج على ح�ساب ال�سنغال
 القاهرة /وكاالت
اك��د االحت��اد االفريقي لكرة ال�ق��دم اول من
ي��وم ام����س ال�ث�لاث��اء خ�لال اج�ت�م��اع جلنته
الت�أديبية يف القاهرة ت�أهل املنتخب العاجي
اىل نهائيات ك�أ�س االمم االفريقية املقررة
يف جنوب افريقيا مطلع العام املقبل ،وذلك
بعدما اق�صى املنتخب ال�سنغايل ب�سبب
اعمال ال�شغب التي قام بها جمهور االخري
ال�سبت امل��ا��ض��ي يف اي ��اب ال ��دور احلا�سم

من الت�صفيات ،وتوقفت م�ب��اراة ال�سنغال
و�ضيفتها �ساحل ال�ع��اج يف دك��ار قبل ربع
�ساعة على نهايتها ب�سبب ا�شعال النريان يف
املدرجات.
وبعد ت�سجيل �ساحل العاج هدفها الثاين من
ركلة ج��زاء عرب جنمها ديدييه دروغبا يف
الدقيقة  73واقرتاب ت�أهلها اىل النهائيات،
اندلعت النريان و ُالقيت اج�سام غريبة على
امل�ستطيل االخ�ضر ليوقف احلكم املباراة
ال �ت��ي ُاق �ي �م��ت ام ��ام ن�ح��و  60ال ��ف متفرج

على ملعب �سيدار �سنغور يف دك��ار ،وكان
منتخب �ساحل العاج قد فاز ذهابا  2-4يف
ابيدجان.واعتمدت اللجنة الت�أديبية لالحتاد
االفريقي نتيجة املباراة قبل ايقافها ب�سبب
اعمال ال�شغب ،فت�أهلت بالتايل �ساحل العاج
بفوزها  2-6بنتيجة اجمالية.
وذك��ر االحت��اد االفريقي ان هناك امكانية
للجوء اىل عقوبات اخ��رى بحق ال�سنغال
ال �ت��ي ق� ��ال م �� �س ��ؤول��و ال �ل �ع �ب��ة ف �ي �ه��ا انهم
�سيوافقون على اي��ة عقوبة ت�صدر بحق

منتخب بالدهم بعدما �شاهدوه من اجلمهور
يف مباراة ال�سبت.
وان�ضمت �ساحل ال�ع��اج ،و�صيفة الن�سخة
املا�ضية يف اوائ��ل العام احل��ايل والفائزة
باللقب ع��ام  ،1992اىل منتخبات زامبيا
حاملة اللقب واجل��زائ��ر وبوركينا فا�سو
وال�ن�ي�ج��ر وت��وغ��و وج �م �ه��وري��ة الكونغو
وانغوال والر�أ�س االخ�ضر واثيوبيا وغانا
ومايل ونيجرييا وتون�س واملغرب ا�ضافة
اىل جنوب افريقيا امل�ضيفة.

املانيا تخطط لت�ضييف الدورة الأوملبية 2024
 بــون /وكاالت

 بوين�س �آير�س /وكاالت
متكن منتخب الأرج �ن �ت�ين ،مت�صدر ت�صفيات
�أم�ي�رك��ا اجل �ن��وب �ي��ة ،م��ن ال �ف��وز ع�ل��ى م�ضيفه
ت�شيلي بهدفني مقابل هدف على ملعب "ت�شيلي
الوطني"� ،ضمن املرحلة التا�سعة من ت�صفيات
القارة.

مي�سي �أفتتح الت�سجيل امام ت�شيلي
وجاءت الأهداف بتوقيع ليونيل مي�سي (،)28
وغونزالو هيغواين ( )31لالرجنتني ،وفيليبي
غويترييز ( )1+90لت�شيلي.
ورفع منتخب الأرجنتني ر�صيده �إىل  20نقطة
يف �صدارة ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية ،يف حني
تراجعت ت�شيلي �إىل املركز ال�ساد�س بر�صيد 12
نقطة.

ق��ال ت��وم��ا���س ب��اخ رئي�س اللجنة
االومل��ب��ي��ة االمل ��ان� �ي ��ة �إن برلني
�أو ه��ام �ب��ورغ ق��د ت�ت�ق��دم بعر�ض
ل �ت �� �ض �ي �ي��ف االل � �ع� ��اب االومل��ب��ي��ة
ال �� �ص �ي �ف �ي��ة  2024ل���و ت��وف��رت
الظروف املنا�سبة.
و�أب �ل��غ ب��اخ ال��ذي ي��ر�أ���س االحتاد
ال��ري��ا� �ض��ي االومل �ب��ي االمل� ��اين يف
مقابلة �صحفية �إن كلتا املدينتني
�أظهرتا رغبة حقيقية يف التقدم

بعر�ض لت�ضييف االلعاب يف بلد
مل ينظم دورة اوملبية �صيفية منذ
ميونيخ .1972
و�أ� �ض��اف ب��اخ  :يجب �أن يجري
االحتاد الريا�ضي االوملبي االملاين
تقييم ًا لعملية اختيار املدينة التي
�ستنظم �أل �ع��اب  2020الن لدينا
رغ�ب��ة ق��وي��ة يف التقدم لت�ضييف
دورة ��ص�ي�ف�ي��ة م��ن خ�ل�ال برلني
وهامبورغ.
وتتناف�س طوكيو وا�سطنبول
ومدريد على حق ت�ضييف �ألعاب

تقييم مللف اوملبياد 2024

 2020و�سي�ساعد ف��وز العا�صمة
اليابانية على �أن تقام االلعاب يف
بلــد اوروبي بعدها ب�أربع �سنوات.
لكن الواليات املتحدة التي يُرجح
�أن ت�سعى بدورها لت�ضييف �ألعاب
 2024ت��أم��ل يف اع ��ادة ال ��دورات
االوملبية اليها للمرة االوىل منذ
اتالنتا .1996
و� �س �ي �ت��م اخ �ت �ي��ار امل��دي �ن��ة التي
�ستنظم �ألعاب  2020العام املقبل
بينما ��س�ي�ب��د�أ ال �ت �ق��دم لت�ضييف
االلعاب يف .2015
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بوليفيا ي�صفع �أوروغواي ..والباراغواي يو ِّدع م�سل�سل الهزائم
 عوا�صم /وكاالت
وج�ـَّ��ه املنتخب البوليفي �صفعة جديدة
�إىل منتخب �أوروغواي و�أحلق به هزمية
ق��ا��س�ي��ة  1-4يف الب� ��از ��ض�م��ن اجلولة
التا�سعة من ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية
لكرة القدم امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س العامل 2014
.
�سجل املهاجم املخ�ضرم كارلو�س �إنريكي
� �س��او� �س �ي��دو ث�لاث��ة �أه�� ��داف (ه��ات��ري��ك)
للمنتخب البوليفي يف الدقائق  6و51
و 55و�أ�ضاف زميله جو �ألبريتو موخيكا
ه��دف� ًا �آخ��ر يف الدقيقة  27بينما �أح��رز
لوي�س �سواريز هدف �أوروغواي الوحيد
يف الدقيقة . 81
ورف ��ع املنتخب البوليفي ر��ص�ي��ده �إىل
ث�م��اين ن�ق��اط يف امل��رك��ز ال�سابع وجتمد
ر�صيد �أوروغواي عند  12نقطة يف املركز
اخلام�س بعدما مُني بالهزمية الثالثة يف
�آخ��ر �أرب��ع مباريات خا�ضها بالت�صفيات
وف�شل يف املباراة الرابعة على التوايل
يف حتقيق الفوز.
وخ��ا���ض منتخب �أوروغ� � ��واي امل �ب��اراة
مب�ع�ن��وي��ات �سيئة ل�ل�غ��اي��ة ب�ع��د هزميته
الثقيلة (� )3-0أم��ام الأرجنتني اجلمعة
امل��ا��ض�ي��ة ،كما ك��ان��ت معنويات بوليفيا
يف �أدن��ى درجاتها بعد التعادل  1-1يف
الب��از �أي�ضا مع �ضيفه البريويف اجلمعة
املا�ضية.
و�ضاعف من معنويات املنتخب البوليفي
�سوء ًا �أن تذاكر املباراة بيعت بالكاد مما
ُي�ع��د م��ؤ��ش��ر ًا على غ�ضب اجلماهري من
ف��ري�ق�ه��ا ،ك�م��ا ع��ان��ى املنتخب البوليفي
قبل هذه املباراة من الإ�صابات مما دفع
الإ�سباين خافيري �أزكارغورتا �إىل �إجراء
�سبعة تغيريات على ت�شكيلته الأ�سا�سية
وك � ��ان م �ن �ه��ا ال���دف���ع ،حت ��ت � �ض �غ��ط من
اجلماهري وال�صحافة ،باملهاجم �ساو�سيدو
هداف الدوري البوليفي.
وكان �ساو�سيدو عند ح�سن الظن به حيث
ك��ان بطل امل �ب��اراة و�سجل ثالثة �أهداف
ليقود الفريق �إىل الفوز الكبري والثمني
على بطل �أمريكا اجلنوبية.
وفر�ض املنتخب البوليفي �سيطرته على
جمريات اللعب يف املباراة �أم��ام منتخب
�أوروغ���واي ال��ذي ب��دا �أك�ثر خوف ًا وقلق ًا
من �أي وقت �سابق خا�ض فيه �أية مباراة
يف الباز التي تقع على ارتفاع  3600مرت
فوق م�ستوى �سطح البحر.
ومل ي�سبق ملنتخب �أوروغ ��واي �أن حقق
�أي ف��وز على نظريه البوليفي يف الباز
حيث رجحت الإح�صائيات ال�سابقة كفة
�أ� �ص �ح��اب الأر�� ��ض وت �ك��رر ه��ذا يف هذه
املباراة �أي�ضا.
وحطم املنتخب البوليفي اخلطة الدفاعية
التي جل�أ �إليها ال�ضيوف وذلك من خالل
الهدف املبكر ال��ذي �سجله �ساو�سيدو ثم
ج��اء ال�ه��دف ال�ث��اين ع��ن ط��ري��ق موخيكا
ل�ي�ب��دد �آم� ��ال ال���ض�ي��وف مت��ام��ا ،وحافظ
املنتخب البوليفي على تقدمه بهدفني
نظيفني حتى نهاية ال�شوط الأول.

ويف ال���ش��وط ال �ث��اين ،وا� �ص��ل �أ�صحاب
الأر�ض �أداءهم ال�صلب وجنح �ساو�سيدو
يف تعزيز ف��وز الفريق بهدفني �آخرين،
و�أج ��رى �أو��س�ك��ار ت��اب��اري��ز امل��دي��ر الفني
ملنتخب �أوروغ��واي بع�ض التعديالت يف
�أداء الفريق ولكنها مل تكن كافية لتعديل
النتيجة بينما جاء هدف حفظ ماء الوجه
يف وق��ت مت�أخر من امل�ب��اراة بركلة حرة
� �س��دده��ا � �س��واري��ز يف ��ش�ب��اك �سريخيو
غاالرزا حار�س مرمى بوليفيا.
وودع منتخب باراغواي دوام��ة الهزائم
وا�ستعاد بع�ض ت��وازن��ه يف الت�صفيات
بفوزه ال�صعب ( )0-1على �ضيفه منتخب
ب�يرو ،ورف��ع منتخب ب��اراغ��واي ر�صيده
�إىل �سبع نقاط ولكنه ظل يف املركز التا�سع
الأخري بجدول الت�صفيات حيث كان الفوز
يف ه��ذه امل �ب��اراة ه��و ال�ث��اين ل��ه فقط يف
ت�سع مباريات خا�ضها بالت�صفيات حتى

مالودا يرحـل عن ت�شيل�سي
يف االنتقاالت ال�شتوية

الآن والأول له بعد خم�س هزائم متتالية.
انتهى ال�شوط الأول من املباراة بالتعادل
ال�سلبي ث��م �سجل ب��اب�ل��و �أغ �ي�لار هدف
امل �ب��اراة ال��وح�ي��د يف الدقيقة  53ليقود
فريقه �إىل الفوز الثمني.
و� �ش �ه��دت امل� �ب ��اراة م�ن��اف���س��ة ق��وي��ة بني
ال�ف��ري�ق�ين حت��ول��ت �إىل ع�ن��ف يف بع�ض
الأوق��ات نظر ًا لاللتحامات العديدة بني
الالعبني مما ا�ضطر احلكم الأرجنتيني
بابلو لوناتي �إىل �إ�شهار �ست بطاقات
ُ�صفر ولكنه مل يطرد �أي العب.
وب ��دا منتخب ب ��اراغ ��واي �أك�ث�ر ن�شاطا
م��ن �ضيفه خا�صة يف ظ��ل وج ��ود العب
متحم�س مثل بابلو �أغيالر ال��ذي خا�ض
م��ب��ارات��ه اخل��ام �� �س��ة ف �ق��ط م ��ع منتخب
ب��اراغ��واي ،وحر�ص منتخب باراغواي
يف ه��ذه امل �ب��اراة على حت�سني �صورته
وحتقيق الفوز ولكن التوتر الذي �سيطر

ع�ل��ى الع �ب��ي ال �ف��ري��ق ت�سبب يف بع�ض
الأخ �ط��اء مم��ا �ساعد جيفر�سون فارفان
جن��م ب�يرو على خطف ال�ك��رة ومتريرها
�إىل باولو غرييرو الذي حاول هز ال�شباك
ولكن �إدغ ��ار باريتو ح��ار���س باراغواي
تدخل يف الوقت املنا�سب و�أبعد اخلطورة
عن مرماه.
وح��اول املنتخب البريويف الرتكيز على
ال�ه�ج�م��ات امل��رت��دة ع�بر ال�لاع��ب خ��وان
ف��ارغ��ا���س م��ع االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال �ق��درات
ال�ت�ه��دي�ف�ي��ة ال �ع��ال �ي��ة ل�ل�ث�ن��ائ��ي ك�لاودي��و
ب �ي �ت��زارو وب��اول��و غ�يري��رو ول �ك��ن هذه
ال� �ق ��درات ال �ع��ال �ي��ة مل ت�ف�ل��ح �أم� ��ام دف��اع
ب��اراغ��واي ليخرج منتخب ب�يرو �صفر
اليدين من هذا اللقاء.
و�سقط املنتخب الفنزويلي يف فــخ التعادل
 1-1مع �ضيفه الإكوادوري رافعا ر�صيده
�إىل  12نقطة ليتقدم �إىل امل��رك��ز الرابع

بفارق الأهداف فقط �أمام �أوروغواي.
اكتمل عقد املنتخبات املت�أهلة اىل الدور
ال��راب��ع احل��ا� �س��م م��ن ت���ص�ف�ي��ات منطقة
الكونكاكاف (امريكا الو�سطى وال�شمالية
والبحر الكاريبي) ،عقب اجلولة ال�ساد�سة
االخرية من الدور الثالث.
وحل �ق��ت م�ن�ت�خ�ب��ات ال ��والي ��ات املتحدة
وجامايكا (املجموعة االوىل) وكو�ستاريكا
(الثانية) وه�ن��دورا���س وبنما (الثالثة)
باملك�سيك (الثانية) التي كانت �ضامنة
ت�أهلها منذ اجلولة الرابعة.
وتخو�ض املنتخبات ال�ستة الدور الرابع
بنظام البطولة ( 10مراحل ،ذهابا وايابا)
يف الفرتة بني �شباط/فرباير وت�شرين
االول املقبلني ،على ان حتجز املنتخبات
ال �ث�لاث��ة االوىل م�ق��اع��ده��ا يف نهائيات
الربازيل  ،2014يف حني يخو�ض �صاحب
املركز الرابع امللحق �ضد بطل اوقيانيا.

بوليفيا يق�سو على �أورغواي ب�أربعة �أهداف
يف املجموعة االوىل ،تنف�س االمريكيون
ال�صعداء بت�أهل منتخب بالدهم اىل الدور
احلا�سم اثر فوزه على غواتيماال �شريكته
يف ال�صدارة  1-3يف كان�سا�س �سيتي.
ووجدت الواليات املتحدة نف�سها متخلفة
منذ الدقيقة اخلام�سة عرب كارلو�س رويز
( ،)5قبل ان تتدارك املوقف وت�سجل ثالثة
اهداف بوا�سطة كارلو�س بوكانيغرا ()10
وكلينت دميب�سي ( 18و.)36
وعانى املنتخب االمريكي بقيادة مدربه
جن ��م م�ن�ت�خ��ب امل��ان �ي��ا � �س��اب �ق��ا ي��ورغ��ن
كلين�سمان كثريا خالل الت�صفيات وانتظر
اجلولة االخ�يرة حل�سم ت�أهله يف �سعيه
اىل بلوغ نهائيات ك�أ�س العامل املقبلة يف
الربازيل وموا�صلة تواجدها يف العر�س
الكروي منذ عام  1990دون انقطاع.
وق��دم��ت ال��والي��ات املتحدة خدمة كبرية
اىل ج��ام��اي �ك��ا ح �ي��ث ان ف��وزه��ا الكبري

ر���س��ائ��ل م�����س��ان��دة مل��ار���س��ي��ل��و ب��ع��د �إ���ص��اب��ت��ه
 برازيليا /وكاالت
تل ّقى الظهري ال�برازي �ل��ي مار�سيلو ر�سائل
ت�شجيعية وم�ساندة من زمالئه يف املنتخب
مل�ؤازرته ،بعد تع ّر�ضه لك�سر يف م�شط القدم
اليمنى �سي�ؤدي �إىل غيابه عن املالعب ملدة
ثالثة �أ�شهر.
وق��ام كاكا وديفيد لويز ونيمار املُع�سكرين
م ��ع امل �ن �ت �خ��ب يف ب��ول��ن��دا ،ب �ح �م��ل �صورة
كاريكاتورية مل��داف��ع ري��ال م��دري��د الإ�سباين
ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر ( 24ع��ام � ًا) ك�ت�ب��وا عليها
"ت�شجع يا مار�سيلو" ،كما ن�شر مهاجم ميالن

ع�شاق مار�سيلو

 بــون /وكاالت

 لندن /وكاالت
ب��ات من امل�ؤكد رحيل الفرن�سي
فلوران مالودا عن �صفوف فريق
ت�شيل�سي االنكليزي خ�لال فرتة
االن �ت �ق��االت ال�شتوية يف كانون
الثاين املقبل وذل��ك بعدما خرج
من ح�سابات املدير الفني "للبلوز"
روبرتو دي ماتيو.
وذكرت �صحيفة ذا �صن الربيطانية
�أن نادي �سانتو�س الربازيلي هو
الأق���رب ل�ضم ال�لاع��ب الفرن�سي
ال��ذي مل ي�شارك م��ع بطل دوري
�أبطال �أوروب��ا املو�سم احلايل �إال
قليال.
وكانت �صحيفة فران�س فوتبول
الفرن�سية قد �أبرزت زيارة مالودا
لنادي �سانتو�س يف معقله بفيال
بلريمو الربازيلية و�أكدت دخوله
يف مفاو�ضات مع رئي�س النادي

مالودا يف طريقه ملغادرة ت�شيل�سي
الربازيلي لوي�س �ألفارو.
و�أكدت و�سائل الإعالم الربازيلية
ع �ل��ى �أن ال�ب�رازي��ل��ي موري�سي
رام��ال��و امل��دي��ر الفني ل�سانتو�س
ي�ستطيع الآن �أن يتنف�س ال�صعداء
ب�ع��د �أن وج ��د ��ض��ال�ت��ه يف بديل
جيد حلامل القمي�ص رق��م - 10
جان�سو.
وع �ل��ى ال�ع�ك����س م��ن الت�أكيدات
ال�سابقة ,كانت �صحيفة الديلي
مريوز الإنكليزية قد �أ�شارت اىل
ع��ودة الالعب للدوري الفرن�سي
م��رة �أخ���رى وحت��دي��د ًا ل�صفوف
ناديه القدم ليون الذي لعب له يف
الفرتة مابني .2007-2004
ي��ذك��ر �أن م ��ال ��ودا م� �ت ��زوج من
برازيلية وتتعدد زيارته للربازيل,
وت�شري التكهنات لإنتقال الالعب
اىل ال�ن��ادي الربازيلي مع مطلع
عام .2013

ت �ع��اق��د ال �� �س��ائ��ق الأمل � ��اين نيكو
ه �ي �ل �ك �ن�برغ م ��ع ف��ري��ق �ساوبر
امل�ن��اف����س يف ��س�ب��اق��ات �سيارات
(ف���ورم���وال وان) ل �ي �ح� ّ�ل مكان
املك�سيكي �سريخيو برييز الذي
�سينتقل �إىل فريق مكالرين بدء ًا

روبينيو ينتك�س جمدد ًا

الإيطايل باتو �صور ًة له معانق ًا زميله املُ�صاب
ومعلق ًا بالقول "مار�سيلو �إىل الأمام".
وبح�سب ج��ري��دة "�آ�س" الإ�سبانية� ،سوف
يخ�ضع مار�سيلو غدا اجلمعة لعملية جراحية
يف العا�صمة الهولندية �أم�سرتدام ،من قبل
الدكتور الهولندي نيك فان داي��ك ،ال��ذي يُعد
من �أهم خرباء العامل يف العالج من الإ�صابات
الريا�ضية يف الكاحل ،وك��ان قد عالج النجم
الربتغايل كري�ستيانو رون��ال��دو من �إ�صابة
حلقت به عام � ،2008إ�ضافة ملعاجلته لعدد من
النجوم الآخرين �أمثال مايكل باالك وروبني
فان بري�سي وروي مكاي.

الأملاين هيلكنربغ ين�ضم �إىل �صفوف فريق �ساوبر
من املو�سم املقبل.
و�ص ّرحت م�صادر لوكالة الأنباء
الأملانية ب� ّأن هيلكنربغ و ّقــَّع العقد
م��ع ف��ري��ق ��س��اوب��ر ع�ق��ب انتهاء
��س�ب��اق اجل��ائ��زة ال �ك�برى ال��ذي
�أُق�ي��م بكوريا اجلنوبية �ضمن
مناف�سات بطولة العامل ل�سباقات
�سيارات (فورموال وان) ،والذي

على غواتيماال منح البطاقة الثانية يف
املجموعة للجامايكيني الذي حققوا فوزا
ك�ب�يرا على انتيغوا وب��رب��ودا  1-4يف
كينغ�ستون وا�ستفادوا من اف�ضلية فارق
االهداف.
��س�ج��ل دمي���ار فيليب�س ( )17ون�ي�رون
ن��و��س��ورث��ي ( )18ودان ري �� �ش��اردز (78
و )88اهداف جامايكا ،وكينتني غريفيت
( )63هدف انتيغوا وبربودا.
وك��ان��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وغواتيماال
بحاجة اىل التعادل فقط للت�أهل معا اىل
الدور احلا�سم ،بيد ان الواليات املتحدة
ح�ق�ق��ت ال �ف��وز وبنتيجة ك �ب�يرة خدمت
م�صالح جامايكا التي ح�سنت بدورها
ر�صيدها التهديفي بفوزها ال�ساحق على
انتيغوا وبربودا.
وانهت الواليات املتحدة الدور الثالث يف
ال�صدارة بر�صيد  13نقطة بفارق  3نقاط
امام جامايكا التي انتزعت املركز الثاين
م��ن غ��وات �ي �م��اال ب �ف��ارق االه�� ��داف ،فيما
حلت انتيغوا وبربودا يف املركز االخري
بر�صيد نقطة واحدة.
ويف املجموعة الثانية ،حلقت كو�ستاريكا
باملك�سيك بفوزها على غويانا �-7صفر.
و� �س �ج��ل ران ��داي ��ل ب��ري�ن�ي����س ( 9و)47
وكري�ستيان غامبوا ( )13والفارو البريتو
�شاكون �سابوريو ( 51م��ن رك�ل��ة جزاء
و ،)77وكري�ستيان ن��اف��ارو بوالنو�س
( )61و�سيل�سو بورغي�س ( )69االهداف.
وحققت كو�ستاريكا االهم بتحقيقها للفوز
الن �ه��ا ك��ان��ت ب�ح��اج��ة ال �ي��ه بغ�ض النظر
عن نتيجة امل�ب��اراة الثانية بني املك�سيك
وال�سلفادور والتي انتهت بفوز االوىل
بهدفني نظيفني �سجلهما اوريبي بريالتا
م��ورون�ي����س ( )64وخ��اف�ي�ير هرنانديز
(.)85
وكانت املك�سيك �ضامنة ت�أهلها اىل الدور
احلا�سم منذ اجلولة الرابعة ،وهي حققت
ف��وزه��ا ال�ساد�س على ال�ت��وايل (العالمة
الكاملة) وع��ززت موقعها يف ال�صدارة
ب��ر� �ص �ي��د  18ن �ق �ط��ة م �ق��اب��ل  10نقاط
لكو�ستاريكا و 5نقاط لل�سلفادور ونقطة
واحدة لغويانا.
ويف الثالثة ،ت�أهلت هندورا�س وبنما بعد
فوز االوىل على كندا  1-8يف �سان بيدرو
�سوال ،وتعادل الثانية مع م�ضيفتها كوبا
 1-1يف هافانا.
يف امل� � �ب � ��اراة االوىل� � ،س �ج��ل ج�ي�ري
بيغ�ستون ( 6و 16و )82وكارلو�س
كو�ستلي ( 28و )88ومارتينيز ماريو
( 32و )82وداف�ي��د ادغ��ار ( 48خط�أ يف
مرمى فريقه) اه��داف هندورا�س ،والين
هومه ( )76هدف كندا.
ويف الثانية� ،سجل نيل�سون باراهونا
( )77هدف بنما ،والربتو غوميز ()38
هدف كوبا.
وان �ه��ت ه �ن��دورا���س ال� ��دور ال �ث��ال��ث يف
�� �ص ��دارة امل�ج�م��وع��ة ب��ر��ص�ي��د  11نقطة
وبفارق االهداف امام بنما يف حني حلت
كندا ثالثة بر�صيد  10نقاط وكوبا رابعة
واخرية بر�صيد نقطة واحدة.

اح� �ت ��ل ف �ي��ه ه �ي �ل �ك �ن�برغ امل��رك��ز
ال�ساد�س ب�سيارة فور�س �إنديا.
وذك��ر موقع "�أوتو م��وت��ور �آند
�سبورت" � ّأن العقد �أُبرم ،ولكن مل
يخرج �إعالن ر�سمي من ال�سائق
�أو �أي م��ن الفريقني حتى الآن.
�أم��ا كاموي كوبايا�شي ،ال�سائق
الآخر بفريق �ساوبر ،فلم تت�ضح

بعد مالمح م�ستقبله مع الفريق
برغم �أنه حقق �أف�ضل نتيجة يف
م�سريته و�أحرز املركز الثالث يف
�سباق اجلائزة الكربى الياباين
ق�ب��ل �أ� �س �ب��وع .وي �ح �ت� ّ�ل �ساوبر
املركز ال�ساد�س يف الرتتيب العام
للفرق ببطولة العامل قبل �أربعة
�سباقات من نهايتها.

 روما� /أ ف ب
ان��ت��ك�����س امل���ه���اج���م ال����دويل
الربازيلي روبينيو جمدد ًا
ب��ع��د ت��ع��ر���ض��ه لإ���ص��اب��ة يف
ف��خ��ذه الأمي���ن �ستبعده عن
ف���ري���ق���ه م���ي�ل�ان الإي����ط����ايل
لع�شرة �أي����ام ،ول���ن يتمكن
ب��ال��ت��ايل م��ن امل�����ش��ارك��ة مع
الأخري يف مباراته �ضد ملقــا
الإ���س��ب��اين يف  24احل��ايل
�ضمن م�سابقة دوري �أبطال

روبينيو يتعر�ض لال�صابة جمدد ًا
�أوروب�����ا.وذك�����ر م��ي�لان يف
موقعه على �شبكة االنرتنت
ان روب����ي����ن����ي����و ت���ع���ر����ض
للإ�صابة نف�سها التي �أبعدته
عن الفريق يف بداية املو�سم
وبانه �سيخ�ضع للفحو�صات
ب���ع���د � 10أي�������ام م����ن �أج����ل
الوقوف على و�ضعه.
و�سيغيب روبينيو �أي�ض ًا
عن مباراة الت�سيو بعد غــد
ال�سبت يف املرحلة الثامنة
من الدوري الإيطايل.

ديل بو�سك��ي مدرب �إ�سباني��ا يربر �ضياع الفـ��وز على فرن�سا
 مدريد /وكاالت
بحث املدير الفني للمنتخب الإ�سباين
في�سنتي دي��ل بو�سكي ع��ن الأع���ذار
لتربير تعادله بني �أن�صاره مع فرن�سا
( )1-1برغم تقدمه يف النتيجة حتى
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ال�ضائع،
خالل مباراة الفريقني بت�صفيات ك�أ�س
العامل.
وق ��ال دي��ل بو�سكي يف ت�صريحات
لل�صحفيني ب �ع��د امل� �ب ��اراة � :أعتقد
�أننا �سيطرنا على اللعب يف ال�شوط

الأول ..رمب��ا افتقدنا بع�ض العمق
يف الهجوم ولكننا �سجلنا هدفا وكان
بو�سعنا �إ�ضافة �آخر ..ثم فج�أة فتحنا
اللعب وال �أدري �إن ك��ان ذل��ك ب�سبب
الإج �ه��اد �أم ال.واع�ت�رف امل��درب بطل
ك��أ��س��ي ال �ع��امل و�أوروب � ��ا ب� ��أن بع�ض
التما�سك غاب عن خط الو�سط ب�سبب
دفعه ب�سرجيو بو�سكيت�س كقلب دفاع
ثان
بدال من اللعب به كمحور ارتكاز ٍ
بجوار ت�شابي �ألون�سو.
و�أ� � �ش� ��ار دي� ��ل ب��و� �س �ك��ي ك ��ذل ��ك �إىل
ال�ت�غ�ي�يري��ن اال� �ض �ط��راري�ين اللذين

�أجراهما بخروج ديفيد �سيلفا و�ألبارو
�أربيلوا للإ�صابة ،قائال :لقد منعانا من
�إج��راء التغيريات التي نريدها حيث
تقل�صت خياراتنا ..ومن ثم كان ذلك
�أف�ضلية لفرن�سا.
و�أ�ضاف "منذ �أربع �سنوات و�أنا �أقود
منتخب �إ�سبانيا ومل حتدث لأي العب
�إ�صابة ع�ضلية ..والآن ُي�صاب العبان
يف مباراة واحدة بذات الطريقة".
ورف ����ض دي��ل بو�سكي توجيه اللوم
لالعبه �سي�سك فابريجا�س لإه ��داره
ركلة ج��زاء قبل نهاية ال�شوط الأول،

ديل بو�سكي

م�شريا �إىل �أن �أي الع��ب ك��رة ق��دم يف
العامل قد يتعر�ض لذات املوقف.
وكانت �إ�سبانيا متقدمة حتى الثواين
الأخ� �ي��رة ب �ه��دف ل �ل �م��داف��ع �سرخيو
رامو�س� ،إال �أن �أوليفييه جريو �أدرك
التعادل للفرن�سيني يف الدقيقة الأخرية
من الوقت بدل ال�ضائع لي�سكت جماهري
ملعب في�سنتي كالديرون يف مدريد.
وي�ت���س��اوى ال�ف��ري�ق��ان بر�صيد �سبع
نقاط يف �صدارة املجموعة الأوروبية
التا�سعة بالت�صفيات التي ت�ضم �أي�ضا
بيالرو�سيا وجورجيا وفنلنــدا.
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تحقيقات

تتـعـدد جوانب معـاناة المـر�أة العراقية في
الكثير من تفا�صيل الحياة التي عا�شتها ،فبـعد
فقـدان الزوج والأب واالبـن والأخ فـي حـروب
�صـدام ونظـامـه القمـعي و�أحداث ما بعد ال�سقوط
التي �أ�سفرت عن وجود �أكثر من مليون �أرملة،
ا�سـتمرت معاناتها اي�ضا طيـلة اثنتي ع�شـرة
�سـنة عجـافا مـن الح�صـار الدولي الظـالـم دفعت
فيه المر�أة العراقية �شبابها وعنفوانها ب�سبب
تعا�ضدها مع العائلة في توفير قوتها اليومي
متنا�سية نف�سها ك�أنثى لها الحق في اال�ستقرار
وتكوين ا�سرة ،مما جعل ن�سبة الن�ساء غير
المتزوجات ب�أعمار كبيرة تفوق كل االرقام
المعروفة في المجتمعات ،تعر�ضت المر�أة
العراقية لأق�سى �أنواع الظلم والتع�سف والقهر
الأ�سري كما �أنها نالت ح�صتها من اليورانيوم
المن�ضب في جنوب العراق لتلد �أطفاال م�شوهين،
واليوم؛ �ألي�س مـن حقنـا �أن نت�ساءل عن الذي
تحقـق للمر�أة العراقية من بنات جن�سها
البرلمانيات وهل كانت ق�ضيتها محور ن�شاطهن �أم
�أن العك�س هو ال�صحيح؟
 بغداد /فرات �إبراهيم

ت�����ق�����ات�����ل م�������ن �أج������������ل م�����������ص�����ال�����ح ك���ت���ل���ت���ه���ا

الربملانية ..هل كانت �صوت املر�أة و�سفرية همومها؟

فاتن النا�صري

طارق حرب

ازهار ال�شيخلي
ً
�شيئا للمر�أة العراقية
لم نحقق
وهذه الأ�سباب
ال يوجد �شيء ا�سمه الحقيقة المطلقة،
الأ�شياء كلها ن�سبية ،ق�ضية المر�أة اعتبرها
�سيا�سية ولي�ست فقط اجتماعية ،بهذا
الكالم عبرت النائبة (�إزه��ار ال�شيخلي)
عن ر�أيها بما ق��دم للمر�أة العراقية ،في
ت�صريح خ�صت به المدى وتقول "حينما
تدفع بن�صف المجتمع �إل��ى الإم��ام ف�أنك
�ستك�سب هذا الن�صف ولكن ال�س�ؤال هو
م��ن ي�ستطيع �أن يك�سب ه��ذا الن�صف،
هم ي��رون �أن توعية ه��ذا الن�صف اق�صد
المر�أة فيها الكثير من الخطورة ،هنالك
جهات معينة لي�ست من م�صلحتها توعية
هذا الن�صف من المجتمع لأنهم يرون �أن
توعية الإن�سان المظلوم والمقهور يمكن
ان ي ��ؤدي به �إل��ى التمرد وال�ث��ورة ،وهنا
ممكن �أن يكون رد فعله عك�سيا على جهات
عقائدية �أو فكرية ال تريد لهذا الن�صف
�أن ي ��أخ��ذ مكانته ف��ي المجتمع ،الكثير
يتحدث بغير قناعته �أنا اعرف الكثير من
البرلمانيين ه��م م��ع حقوق ال �م��ر�أة ومع
تطلعاتها وان�صافها لكنهم ف��ي الواقع
ي�ت�ح��دث��ون ب���ش��يء م�غ��اي��ر ه��م يقولون:
على المر�أة �أن تجل�س في البيت وتربي
االطفال وتقوم بواجبات الزوج ،اقول لك
معلومة انا لم اتقبل مناخ مجل�س النواب
ب�سهولة ول��م �أتفاعل في بداية الأم��ر مع
البرلمان كما هو الحال في الجامعة حينما
كنت تدري�سية او حينما كنت وزي��رة �أو
في منظمات المجتمع المدني ،الآن بمرور
الوقت ا�ستطعت التكيف مع الحالة ،في
ال �ب��داي��ة ك��ان��ت ه �ن��اك ح��رك��ة د�ؤوب� ��ة من
قبل البرلمانيات حول حقوق المر�أة في
ت�شكيلة الحكومة وحاولنا �أن نفعل �شيئا
حيث �ألقيت الكلمات وتم �أقامت الم�ؤتمرات
دون ال��ع��ودة �إل ��ى ق��وائ �م �ن��ا ،ا�ستطعنا

ندى اجلبوري
الح�صول على ق��رار من رئا�سة البرلمان
بالأغلبية على م�س�ألة رئ��ا��س��ات اللجان
وتكون بن�سبة  %25على الأق��ل وه��ذا لم
يحدث حقيقة وبعد �أن �أ�صبنا بخيبة �أمل
تكلمنا عالنية وهاجمنا حتى قوائمنا،
مطالبنا هي لي�ست ترفا او تحقيق م�صالح
�شخ�صية حينما نطالب بان تكون ح�ص�ص
بع�ض الوزارات للمر�أة ،الموقف الحقا بد�أ
يت�ضاءل ب�سبب عدم وجود الإجماع بين
البرلمانيات �أنف�سهن حيث ان��ه في فترة
اعترا�ضنا على ت�شكيل الحكومة واحده
م��ن ال�ن��ائ�ب��ات ال �ت��ي ت��واج��دت لدورتين
برلمانيتين تقول بالحرف الواحد (لي�س
هناك داع العترا�ضكم على عمل الحكومة
لأنه �شرعا ال يجوز للمر�أة �أن تكون وزيرة)
�أ�ضف �إليك �أن كل ع�ضوات لجنة المر�أة
هن من الحركات والأح��زاب الإ�سالمية،
�أما نحن المح�سوبات على الليبرالية فلم
تكن ع�ضوة واحدة في لجنة المر�أة وهذا
كان مو�ضع لوم لنا ولكننا غير مقتنعين
بالعمل م��ع �أن��ا���س يتقاطعون معنا في
الأفكار والر�ؤى ،ا�ستطيع �أن �أقول لك �إننا
لم نحقق �شيئا للمر�أة".
ال �أحد متف�ضل علينا
وتقول النائبة الدكتورة ندى الجبوري
عن القائمة العراقية :ال احد متف�ضل على
المر�أة العراقية في اعطائها دورا حاليا،
�إن �ه��ا ال �ي��وم ت�سعى ان ت ��ؤك��د م�شاركتها
الفعالة في بناء المجتمع العراقي وت�سعى
للنهو�ض بالخطاب والتطبيق لكنها ت�سير
بحقل �ألغام.
ان �سلطة التع�سف واال� �ض �ط �ه��اد وهي
ال�سائدة اليوم بعد �أكثر من عقدين من
الحروب والح�صار وجدت نف�سها مطالبة
بالبدء م��ن جديد ومحو �سجل المرحلة
الما�ضية بايجابياته و�سلبياته ومن

ملياء نعمان
تجربتنا بد�أت حاجة الأحزاب ال�سيا�سية
للعن�صر الن�سائي في دعم مطالبتها بدور
�سيا�سي ف��ي ال�م��رح�ل��ة المقبلة وكانت
ال�لائ�ح��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ت�ضم  % 25ن�ساء
ودخ��ول�ن��ا ف��ي العمل ال�سيا�سي ل��م يكن
م�ستندا على �أر��ض�ي��ة مهي�أة وتعر�ضت
ال �م��ر�أة �إل��ى الجريمة والقتل والخطف
وك��ذل��ك ظ��ل ال��و��ض��ع االج�ت�م��اع��ي للمر�أة
م� �ت ��ده ��ورا ب �ظ��ل االح � �ت �ل�ال وال� �خ ��وف
والملي�شيات والإره� ��اب م� ّم��ا ازداد من
بطالة الن�ساء وعدم تعليمهن الآن الن�ساء
ف��ي مجل�س ال �ن��واب ال �ع��راق��ي وف ��ى كل
مفا�صل الدولة لكن هذه التجربة �شهدت
ارتباكا وت�شتت وا�ضح ب�سبب التناق�ضات
ال�سيا�سية التي رافقت هذه الفترة وكذلك
تعدد الكيانات واختالف المذاهب الذي
اث��ر على و�ضع الت�شريعات ،على �سبيل
المثال ان دوره��ا وم�ساهمتها في اتخاذ
القرار ال�سيا�سي مازال ال يمثل الطموح �إذ
انها ت�شارك بالحوار ولي�س ب�صنع القرار
ال�سيا�سي ال��ذي ي�ؤثر على حياة النا�س
وعمليات التنمية.
و�أخ �ي��را وم��ن تجربتي ،اب�ت��داء م��ن دور
المر�أة الطبيبة في المجتمع �إلى المجتمع
المدني �إل��ى ال��دور في العمل ال�سيا�سي
وال�ب��رل�م��ان��ي �أ� �س �ع��ى �أن ي�ت�ب��رع ك��ل من
الح�ضور �أ�سبوعيا حتى ول��و ل�ساعات
تطوعا للعمل بالمجتمع ال�م��دن��ي الذي
�أق��د� �س��ه وه��و ال �ب��ودق��ة وال�ح��ا��ض�ن��ة لكل
��ش��رائ��ح ال�ن���س��اء ال �ع��راق �ي��ات وه��ن الآن
ف��ي �أم����س ال�ح��اج��ة للم�شورة والتمكين
والدعم.
يحركنا قادة كتلنا
من ال�صعب ان ت�سمع كلمات ت�ؤكد عدم
ق��درة النائبة على فعل �شيء داخ��ل قبة
ال�ب��رل�م��ان ل�ل�م��ر�أة و�إن �ه��ا حينما تتحدث
عبر الف�ضائيات ف�إنما حديثها لال�ستهالك
الإع�ل�ام ��ي ل�ي����س �إال� ،أم ��ا ف��ي البرلمان
فهي تمار�س دوره��ا ال�سابق ف��ي الكلية
او ال �م��در� �س��ة ت���س�ج�ي��ل ح �� �ض��ور فقط،
ويبقى ال�صراع بين الديكة فقط لتقا�سم
الم�صالح.
فيما اخت�صرت النائبة فاتن النا�صري
طريق االن ��زواء خلف كلمات ق��د يجدها
البع�ض مبهمة �أو �ضبابية المعنى فال يتم
تف�سيرها بال�شكل ال�صحيح حيث �صرحت
(للمدى) قائلة :نحن لم نحقق �أي �شيء وال
�أمل في �أن نحقق �أي �شيء لأننا مجموعة
من التوافقات للكتل ال�سيا�سية ويحركنا
ق��ادة كتلنا وفق �سيا�ساتهم ونحن ن�شعر
بمرارة وخيبة �أمل كبيره فليغفر الله لنا
ولي ناخبينا.

النائبة عالية ن�صيف تقول :من الأعراف
ال�سيا�سية الخاطئة التي ��س��ارت عليها
القوى ال�سيا�سية �سواء كانت من الفكر
الليبرالي المتقدم ام من القوى الدينية
التي تحمل فكرا مت�شددا حجبت المر�أة
واغ�ب�ن��ت حقها ف��ي �صنع ال��ق��رار ،و�أن��ا
الحظت خ�لال دورت�ي��ن �شاركت بهما �أن
ال �م��ر�أة تغبن ويحجب حقها ف��ي �صنع
ال�ق��رار في الكثير من المفاو�ضات التي
كانت تجرى وكانت المر�أة تو�ضع كزينة
او دي�ك��ور داخ��ل مجل�س ال�ن��واب ولي�س
الهدف منها م�شاركة �سيا�سية فاعلة ك�أخيها
الرجل او لحقها الموجود في الد�ستور،
وال �ي��وم ك�م��ا ت ��رون ان ال �م��ر�أة ال توجد
في �أي مناق�شة او مفاو�ضات وال اعرف
ال�سبب ه��ل ه��و ف��ي نظرة ال��رج��ال بعدم
ك�ف��اءة ال �م��ر�أة ،او ان النظرة الذكورية
للرجل على �أنه الأعلى والدونية للمر�أة،
لقد تمت الدعوة الجتماعات ع��دة ومنها
من �أعلى القيادات دون ذكر الدعوة للمر�أة
وانتقدنا الموقف حينها لكن ل��م ن�سمع
�شيئا يبرر هذه الدعوة ،نحن نتمنى من

البرلمانيات وه��ن ع��دد ال ي�ستهان به ان
يعملن �ضمن م�صلحة المر�أة و�أال ي�صوتن
��ض��د م�صلحتها ل�صالح كتلها وخا�صة
قانون الأحوال ال�شخ�صية.
المر�أة واجهة للكتل فقط
حينما ت�شاهد الف�ضائيات العراقية تجد
اغلب النائبات يتحدثن ب�أمور ال تمت الى
ثقافتهن ب�شيء فتلك تتحدث عن ال�سيا�سة
وت�ع�ل��م ال�سيا�سي ك�ي��ف يت�صرف وتلك
تتحدث في الدين والفقه دون �أن تفقه �شيئا
ب��ه وتعلم رج��ال ال��دي��ن كيف يت�صرفون
وما �سمعنا يوما برلمانية ت�صرخ نجدة
لبنت جن�سها تطالب ب�إن�صافها وت�ضع
الحلول مثال لحاالت الطالق المتزايدة
وازدياد العنو�سة ب�سبب نفور ال�شباب من
الزواج لعدم وجود متطلباتهن من م�سكن
وامور معي�شية فكان الله في عون المر�أة
العراقية الم�ضطهدة والم�سلوبة الحقوق
ف��ي ب��رل �م��ان ج��ل ه�م��ه م�ن��اق���ص��ات لبناء
كافتيريا وفق احدث الطرازات.
الكاتبة والإعالمية لمياء نعمان كان لها

هذا الر�أي حيث تقول :لم تكن البرلمانية
الوحيدة التي عكفت عن االلتزام ببرامجها
ال�سيا�سية �أن وجدت تجاه المواطن فعلى
ال�صعيد االجتماعي والواقعي لم نجد ما
يطبق من قوانين وم��واد د�ستورية لرفع
ال�ضيم عن المواطن والأ�سرة والمجتمع
ال�ع��راق��ي...ورب�م��ا البرلمان ب�شكل عام
ك��ان مق�صر ًا بالجملة والتف�صيل لو�ضع
ال�ح�ل��ول لكثير م��ن الق�ضايا والأوراق
المعلقة ومنذ الأول كان دور الن�ساء في
البرلمان ه��و لي�س ل�ضمان ح��ق المر�أة
ف��ي البرلمان على �أ��س��ا���س ال�ك��وت��و ..بل
كان لغاية ديمقراطية مزيفة �أعلنت عنها
الأح� ��زاب وال �ت �ي��ارات الحزبية لتجميل
�صورة تلك الواجهات ال�سيا�سية ،لذلك
ن ��رى ال�ن���س��اء وع �� �ض��وات ال�ب��رل�م��ان مع
الجل�سات النقا�شية لت�شكيل الحكومة
م �ث� ًلا ف �ه��ن غ��ائ �ب��ات ت �م��ام��ا ع��ن الم�شهد
ال�سيا�سي وهذا يدل على �أن و�ضعها في
البرلمان ك�شكل من �أ�شكال الديمقراطية
الم�ستوردة م��ا ع��دا م��ا ن��رى حواراتهن
ونقا�شاتهن عبر برامج و�أخبار القنوات

ال احد متف�ضل على المر�أة
العراقية في اعطائها دورا
حاليا� ،إنها اليوم ت�سعى ان
ت�ؤكد م�شاركتها الفعالة في
بناء المجتمع العراقي

جميع النائبات لم يفزن،
�سبعة ع�شر نائبا من
مجموع البرلمانين كافة
دخلوا ب�أ�صواتهم
�صورة طبيعية للمر�أة العراقية

النفط واملاء والكهرباء وقائمة طويلة من املعاناة

الف�ضائية وتح�سب بع�ض المطالبات
لبع�ض النا�شطات في م�ؤ�س�سات المجتمع
المدني..كان بودنا �أن يعلو �صوت المر�أة
بالحق في �أرج��اء جل�سات البرلمان على
الأق ��ل لن�صرة �أخ�ت�ه��ا ال �م��ر�أة و�أ�سرتها
و�إن �ق��اذه��ا م��ن ب��راث��ن البطالة والتخلف
والفقر وتوفير الم�ستلزمات الب�سيطة
للعي�ش الكريم دون �أن تمد يدها للآخرين
لت�ستغل تحت م�سميات وعناوين كثيرة..
كان بودنا �أن تنا�شد البرلمانيات الحكومة
للمطالبة بحقوق المواطن لو�ضع برامج
ت�أهيلية لل�شباب وال�شابات وكل المراحل
العمرية و�أن ت�ضع الخدمات ال�ضرورية
ن�صب �أعين طاولة البرلمان ال��ذي ن�سُ ي
من جاء به �إلى المنا�صب والمواقع الهامة
في ال��دول��ة فما زال��ت البطالة والكهرباء
وال �خ��دم��ات وح �ق��وق ال �م��واط �ن��ة غائبة
عن �أذه��ان من ي�صل للكر�سي ..وم��ا زال
ال �م��واط��ن خ��ائ �ف � ًا م��ن ال �ع �ب��وة الال�صقة
وطلقة من كاتم �صوت ومن اقتحام محل
العمل كما يح�صل الآن والقتل المتعمد..
لذلك ن��ود �أن تكون الن�ساء البرلمانيات
ال �ق��ادم��ات ل�ه��ن دور ف��اع��ل �أك �ث��ر لخدمة
وطنهن العزيز العراق.
جميع النائبات لم يفزن
في االنتخابات!!
الخبير القانوني طارق حرب كانت �إجابته
�سريعة ووافية حينما �س�ألناه عن واقع
البرلمانيات ودورهن في �إن�صاف المر�أة
العراقية حيث قال في ت�صريح خ�ص به
(المدى):
جميع ال�ن��ائ�ب��ات ل��م ي �ف��زن� ،سبعة ع�شر
نائبا من مجموع البرلمانين كافة دخلوا
ب�أ�صواتهم من مجموع  325نائبا و308
نواب دخلوا (بالدفعات) بع�ض النائبات
في بغداد ح�صل �أعلى ن�سبة في مجموع
الأ� �ص��وات لديها � 26أل��ف ��ص��وت ،بينما
القا�سم االنتخابي لبغداد ه��و �ضرورة
الح�صول على � 36أل��ف ��ص��وت ،وحول
�س�ؤالنا ع� ّم��ا حققته النائبة البرلمانية
للمر�أة العراقية قال :لم تحقق البرلمانية
�أي ��ش��يء ي��ذك��ر ل �ل �م��ر�أة ول��م ت�ت�ع��اط مع
م�شاكلها وهمومها ،و�أ�شار �إلى �أن ال�سبب
ف��ي ذل��ك ه��و (ال�ك��وت��ه) ولأن�ه��ا ج��اءت عن
ه��ذا الطريق ولي�س االن�ت�خ��اب ،وبقيت
النائبة ت�شعر بهذا االم��ر ،و�أعطيك مثال
ك��م م��ن المناق�شات ال�ساخنة تحدث هل
تدخلت نائبة في مثل هكذا مو�ضوع ،هي
لوجاءت عن طريق اال�صوات ال�ستطاعت
ان تقف في وجه رئي�س كتلتها او رئي�س
البرلمان وت��داف��ع عن حقها في الحديث
واالعترا�ض لذلك هي ت�شعر ان هناك من
تف�ضل عليها وجاء بها الى هذا المن�صب
فال تخرج عن طوعه ،وح��ول ال�صيحات
ال �ت��ي يطلقها البع�ض ع��ن م�ن��ح المر�أة
منا�صب وزاري��ة �أو �إداري��ة مهمة و�صف
الخبير القانوني ط��ارق حرب هذا الأمر
بـ(التجميل) لغر�ض �إ�ضفاء �صورة من
الم�ساواة بينها وبين الرجل �أمام الإعالم
ف �ق��ط ،وع �م��ن ين�صف ال��م��ر�أة العراقية
الم�ضطهدة في مثل هكذا حالة اذا كانت
النائبة م�شغولة با�ستحقاقات كتلها قال:
من ين�صف المر�أة هو المواطن العراقي
ع��ن طريق انتخاب النا�س الجيدين في
االن�ت�خ��اب��ات المقبلة الن ال�ن��ا���س خبرت
الجيد من ال�سيئ وعليها �أن التنقاد خلف
ال�شعارات الزائفة التي يطلقها البع�ض
ايام االنتخابات.
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اعالنـــات

فقــــدان

جمهورية العراق  /وزارة التجارة
دائرة ت�سجيل ال�شركات  -ق�سم ال�شركات الأجنبية

م ش3555 :
التاريخ2012/9/27 :

فقدت مني الهوية الصادرة
من شركة تعبئة الغاز باسم
(رعد عواد جياد) يرجى ممن
يعثر عليها تسليمها إلى
جهة االصدار

العدد ( )2625ال�سنة العا�شرة  -اخلمي�س ( )18ت�شرين االول 2012

قرار ت�سجيل مكتب متثيل �شركة �أجنبية

استادا ً ألحكام املادة (-5ثالثاً) من نظام فروع ومكاتب الشركات واملؤسسات االقتصادية واألجنبية رقم  5لسنة .1989
اني مسجل الشركات قررت املوافقة على تسجيل مكتب متثيل في العراق لشركة-:
نظام للهندسة املعمارية واالنشاءات والسياحة والتجارة احملدودة
املؤسسة في تركيا بعد ان حتقق لي توفر الشروط القانونية املنصوص عليها في النظام املشار اليه أعاله ،على أن ينشر هذا القرار طبقا ً ألحكامه.
صدر في بغداد لليوم

العاشر

من شهر

ذي القعدة

لسنة 1433هـ

املوافق لليوم

السابع والعشرون

من شهر

أيلول

لسنة 2012م

فريال �أكرم عبد الله
م�سجل ال�شركات /وكالة
2012/9/27

وزارة املوارد املائية

الهيئة العامة لت�شغيل م�شاريع الري والبزل /بغداد -الكرادة� -ساحة الفتح /قرب امل�سرح الوطني

املناق�صة رقم (/201ت�شغيل)2013/

((تبطني جدول اال�سحاقي الغربي للم�سافة الكيلو مرتيه من كم ( /)325+20-200+24الدجيل-اال�سحاقي)
(يت�ضمن العمل تنظيف موقع العمل من الأع�شاب والأطيان وجتفيفه قبل املبا�شرة بالعمل وكذلك الأعمال
الرتابية (الدفن واحلفر) والأعمال الكونكريتية لتبطني مقطع القناة ومل�سافة 3875م يف الدجيل /الأ�سحاقي)

�إعــــــــــــالن
تعلن شركة أثير لالتصاالت العراق احملدودة عن إجراء مزايدة لبيع
مولدات مستخدمة مختلفة األحجام واألنواع وعددها ()180
مطروحة في مخازن الشركة في محافظة بغداد – منطقة
عويريج الصناعية.
وذلك وفق استمارة الشروط واملواصفات الفنية اخلاصة التي
ميكن احلصول عليها مجاناً من مقر الشركة الكائن في دار33/
زقاق 14/محلة 605/املنصور -بغداد /خلف األسواق املركزية
– قسم املشتريات بناية رقم ( )9ابتداء من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم اخلميس املصادف
.2012/10/25
ملزيد من املعلومات االتصال على الرقم +964-7901-903-437
اثناء أوقات الدوام الرسمي وخالل الفترة املذكورة أعاله.
مع التقدير

�شركة �أثري
لالت�صاالت العراق املحدودة

 .1تدعو هذه الهيئة املناقصني املصنفني الدرجة اخلامسة العمال الهندسة املدنية لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة
اعاله.
 .2ميكن احلصول على مستندات املناقصة املتضمنة جدول كميات عدد /1ص /1والشروط املطلوبة لتقدمي العطاء
عدد 1/ص 4/مخططات عدد 1/وخرائط عدد 5/تعهد خطي عدد 1/اقرار عدد 1/من القسم القانوني /شعبة العقود
في الهيئة لقاء مبلغ ( 200000مائتا ألف دينار عراقي) غير قابل للرد.
 .3يرفق مع العطاء التأمينات االولية بنسبة ( )%1واحد باملائة من مبلغ العطاء يقدم بصك مصدق او خطاب ضمان
غير مشروط صادر من مصرف معتمد في العراق مبوجب نشرة يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية
للمصرف على ان يكون نافذا "ملدة ثالثة أشهر مضافاً اليها" ( )28يوم يقدم باسم صاحب العطاء او املدير املفوض او
املؤسسني للشركة ومعنون الى الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل مع ذكر اسم ورقم املناقصة املعنية
في خطاب الضمان وفي حالة عدم تقدمي الكفالة املذكورة يهمل العطاء.
 .4يتم تقدمي العطاءات بظرفني مغلقني أحدهما مرفق فيه صك مصدق او خطاب ضمان ،مع هوية تصنيف شركات،
أعمال مماثلة مع وصل الشراء مع تأييد براءة ذمة من ضريبة الدخل والثاني مرفق فيه جدول الكميات املسعر يوضع
داخل صندوق ايداع العطاءات لدى سكرتيرة جلنة فتح العطاءات في او قبل الساعة الثانية عشر من ظهر يوم
االثنني املوافق  2012/11/12وسوف يتم فتح العطاءات فورا ً في نفس اليوم.
 .5على الشركة تقدمي عقد وشهادة التأسيس ومنهاج تقدم العمل علماً بأن العمل خاضع لتعليمات تنفيذ
العقود احلكومية رقم ( )1لسنة  2008وتعديالتها وللشروط العامة العمال الهندسة املدنية وتكون طريقة الدفع
مبوجب تلك الشروط وان أسعار العطاءات املقدمة تعتبر نهائية وغير قابلة للتفاوض.
 .6على املقاول تقدمي مؤهالت اجلهاز الفني فيها واالختصاصيني املتفرغني وغير املتفرغني العاملني لديه.
 .7يكون تاريخ انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة يوم االثنني املوافق
.2012/11/5
 .8تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقدمي اقرار بالتنازل عن احلصة التموينية مع نسخة من البطاقة
التموينية وهوية االحوال املدنية في حالة عدم حجبها عنه وبطاقة السكن للمقاول أو املدير املفوض للشركة
ويكتب العنوان الكامل.
 .9العمل محسوب ضمن تخصيصات /حتسني مشاريع الري ( )6/1/2لعام .2013
 .10يتم التوقيع على جميع صفحات جدول الكميات من قبل املدير املفوض للشركة او املقاول او من ينوب عنه
بوكالة رسمياً.
 .11للهيئة حق الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاء ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط.
 .12الهيئة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعرا ً اذا كان غير مستوفي للمواصفات الفنية املطلوبة ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
 .13لالستفسار عن االعالن االتصال بالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل /القسم القانوني /شعبة العقود
على االرقام التالية :هـ )7197386-7182181( /موبايل)07808897115( /
موقع الوزارة على االنترنيتwww.mowr.gov.iq :
البريد االلكترونيwaterresmin@mowr.gov.iq :
waterresmin@yahoo.co.uk
البريد االلكتروني للهيئةcomputer-dpt@yahoo.com :
هاتف مكتب املفتش العام7723447 :
هاتف مكتب االعالم والعالقات7270149 :

املدير العام

وزارة الرتبية

املديرية العامة للرتبية يف حمافظة بغداد الكرخ الثالثة

اعـــــــــــــــــــــــالن

تتوفر لدى مديريتنا درجات وظيفية بعنوان (م.محاسب) فعلى
الراغبني بالتقدمي للتعيني من الذكور واالناث تقدمي الطلبات الى جلنة
اخلدمات الفرعية ابتداء من ( )2012/10/18ولغاية ( )2012/10/28مع
املستمسكات املطلوبة نسخ مصورة مع األصل للمطابقة-:
 -1هوية األحوال املدنية.
 -2شهادة اجلنسية.
 -3بطاقة السكن ضمن الرقعة اجلغرافية ملديريتنا او تأييد سكن
أصلي بالصورة.
 -4بطاقة التموينية.
 -5وثيقة التخرج مشار فيها املعدل ونوع الدراسة.
مالحظة مهمة جداً-:
* يكون املتقدمني للتعيني من خريجي كليات االدارة واالقتصاد /قسم
احملاسبة حصرا ً ويفضل (الدراسة الصباحية) ثم من خريجي الدراسة

(املسائية) ثم من خريجي كلية العلوم االقتصادية /مالية ومصرفية
(أهلي) فقط.
* تكون الدرجات مناصفة بني الذكور واالناث ويتم تخصيص نسبة
احتياط ( )%100الحتمال فشل بعض االصليني في االختبار ويكون
االختبار لألصليني واالحتياط.
* يرفض طلب املتقدم في حالة عدم االشارة بالوثيقة للمعدل (رقماً)
ونوع الدراسة.
* تكون املنافسة على أساس (املعدل) ويتم اختبار املرشحني المتحان
(شفوي وحتريري) وفي حالة رسوب أحد املرشحني في االختبار يتم
استبعاد وتقدمي االحتياط.

اللجنة الفرعية للتعيينات
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االقتصادي

العدد ( )2625ال�سنة العا�شرة  -اخلمي�س ( )18ت�شرين الأول 2012

قالوا �إنها ت�سيء ل�سمعة البالد الدولية

فضاءات

اقتـــ�صــاديون يــ�شجبون �إقــالـة ال�شــبيــبي

 ثامر الهيم�ص

بو�صلة خلطة اقت�صادية

 بغداد� /أحمد عبدربه

ال�شبيبي

البنك املركزي ( ار�شيف)
�ش ��جب خرباء اقت�ص ��اديون �إقالة حمافظ
البنك املركزي �سنان ال�شبيبي على خلفية
تهم مل مترر عرب الق�ض ��اء ،م�ش�ي�رين �إىل
�أنها �سوف تلقي بظاللها �سلب ًا على �سمعة
الب�ل�اد �أم ��ام البن ��ك ال ��دويل وال�ش ��ركات
العاملي ��ة لأن توقيته ��ا تزام ��ن م ��ع متثيل
ال�ش ��بيبي لب�ل�اده يف م�ؤمت ��رات البن ��ك
الدويل يف طوكيو.
وقال ��وا يف �أحاديثه ��م للم ��دى �إن ه ��ذه
االتهام ��ات غ�ي�ر امل�ؤك ��دة تدخ ��ل �ض ��من
ال�ص ��راعات ال�سيا�س ��ية الدائ ��رة الت ��ي
ي�ش ��هدها الب�ل�اد منذ فرتة عل ��ى الرغم من
�أن ال�ش ��بيبي �شخ�ص ��ية مهنية وبعيدة كل
البعد عن ال�صراعات.
ويذكر �أن �سنان ال�شيبي قد توىل من�صبه
حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي منذ ع ��ام 2003
وقد ق ��ام ب�إجن ��ازات مهمة على ال�ص ��عيد
النقدي.
وانتقد اخلبري االقت�صادي ماجد ال�صوري
�إقالة ال�ش ��بيبي على خلفية �صدور مذكرة
اعتق ��ال بحق ��ه ك ��ون الأخ�ي�ر �شخ�ص ��ية
نزيهة ومهنية وبعيدة عن الف�ساد.
وقال ال�صوري لـ(املدى) �إن البنك املركزي
ق ��ام بتنفيذ واجباته الأ�سا�س ��ية من خالل
التع ��اون م ��ع وزارة املالي ��ة واجله ��ات
امل�س� ��ؤولة الأخ ��رى مب ��ا يتعل ��ق بخف�ض
دي ��ون الع ��راق اخلارجية بالإ�ض ��افة �إىل

عمل ��ه عل ��ى و�ض ��ع غط ��اء �ض ��خم للعملة
املحلي ��ة وزي ��ادة الثقة به ��ا وثباتها لفرتة
لي�س ��ت بالق�ص�ي�رة مو�ض ��ح ًا ان ��ه يف ظل
الظروف ال�ص ��عبة التي مرت على العراق
منذ  2003ال يوجد اي م�ؤ�س�سة او قطاع
خال من تلك�ؤ.
وا�ض ��اف ال�ص ��وري  :عل ��ى الرغ ��م م ��ن
النجاحات التي حققها البنك على ال�صعيد
النق ��دي لك ��ن بالت�أكي ��د هنال ��ك اخفاق ��ات
معين ��ة وباخل�ص ��و�ص يف م ��ا يتعل ��ق
بالرقابة على عمل امل�ص ��ارف ،م�ض ��يف ًا ان
تقري ��ر دي ��وان الرقابة املالي ��ة بني وجود
خروقات تخ�ص بع�ض العاملني يف البنك
املركزي واالخري ابدى ا�ستعداده ملحاربة
الف�س ��اد ،م�شري ًا اىل ان ال�ضجة االعالمية
التي ح�صلت مبالغ بها اىل ابعد حد.
وتابع ال�صوري� :أن االتهامات والتحقيق
وال�ش ��كوك وحده ��ا ال تعن ��ي اجلرمي ��ة
وميكن �أن تكون �أداة ت�س ��يء �إىل �س ��معة
البلد.
من جانبه قال اخلبري االقت�ص ��ادي با�س ��م
عب ��د اله ��ادي ل� �ـ (امل ��دى) �إن ه ��ذه الإقالة
جاءت على خلفية االتهامات التي وجهت
م ��ن قب ��ل �أع�ض ��اء يف الربمل ��ان �إىل البنك
املركزي ب�س ��بب �سيا�س ��ته وباخل�صو�ص
يف م ��زاد بي ��ع العمل ��ة وهنال ��ك اتهام ��ات
لبع� ��ض امل�س� ��ؤولني يف البن ��ك املرك ��زي

بال�ض ��لوع بعملية ف�س ��اد او غ�سيل للعملة
الأجنبي ��ة اىل اخل ��ارج وهنال ��ك جلن ��ة
م�ش ��كلة م ��ن الربمل ��ان واللجنة ا�ص ��درت
تقريره ��ا وكان ��ت متحفظ ��ة عل ��ى ك�ش ��ف
تفا�صيل التقرير ،م�ضيف ًا ان املو�ضوع مل
يح�س ��م يح�س ��م من قبل اجلانب الق�ضائي
وبالن�س ��بة لإقالة املحاف ��ظ فهنالك الكثري
م ��ن املالحظ ��ات عليها.م ��ن جانب ��ه نائب
حمافظ البنك املركزي مظهر حممد �صالح
لـ (املدى) �أن ال�سيا�س ��ية النقدية بالعراق
ولدت يف ظروف ا�ستثنائية حيث حررت
القط ��اع املايل من كل القيود ،م�ش�ي�ر ًا اىل
ان الأموال التي تدخل للبالد ال تتنا�س ��ب
مع الأموال اخلارج ��ة منه ما احدث حالة
�صراع م�صالح ح�سب قوله.
و�أ�ض ��اف �ص ��الح� :أن غ�س ��يل الأم ��وال ال
تعني عملي ��ات التحويل املايل االعتيادية
التي تخ�ص ملكية الأفراد ،مو�ض ��ح ًا �أنها
تدخل يف �إطار اجلرائم وال�سرقات.
اىل ذلك انتقد ع�ض ��و اللجنة املالية ح�سن
او زمن البياتي ،ق ��رار اللجنة التحقيقية
امل�ش ��كلة عن خروقات عمل البنك املركزي
ب�إ�ص ��دارها مذك ��رة �إلق ��اء قب� ��ض عل ��ى
حماف ��ظ البن ��ك لأنه لي�س من اخت�ص ��ا�ص
عمله ��ا و�إمن ��ا م ��ن اخت�ص ��ا�ص ال�س ��لطة
الق�ضائية ،داعي ًا �إىل �إعادة النظر بقرارها
حفاظ ًا على �سمعة االقت�صاد الوطني �أمام

بابل تدعو ال�شركات الأجنبية للعمل
يف املحافظة
 بغداد /املدى
ج ��دد حماف ��ظ باب ��ل حمم ��د امل�س ��عودي دعوت ��ه
لل�شركات الأجنبية لتنفيذ امل�شاريع اخلدمية ويف
كافة املرافق ال�صناعية وال�صحية والعلمية معلن ًا
ع ��ن �إمكاني ��ة توفري كاف ��ة الإمكان ��ات واملتطلبات
لل�ش ��ركات خا�ص ��ة وان باب ��ل تتمت ��ع مبوقعه ��ا
اجلغرايف وو�ض ��عها الأمن ��ي ال ��ذي ي�ؤهلها لفتح
�أبوابها �أمام ال�شركات الأوربية.
وقالت حمافظة بابل يف بيان �صحفي اطلعت عليه
امل ��دى �إن الدعوة ج ��اءت خالل الزي ��ارة امليدانية
التي �أجراها امل�س ��عودي �إىل م�شروع مقر ت�سجيل
ال�س ��يارات ومن ��ح الإج ��ازات التاب ��ع �إىل مديرية
م ��رور باب ��ل ال ��ذي تنفذه �ش ��ركة دورج ��ا الرتكية
بح�ض ��ور مدي ��ر امل ��رور العمي ��د �ش ��اكر املعموري
وع�ض ��و جمل� ��س املحافظة مهدي عاك ��ول ورئي�س
املجل�س البلدي حمزة نا�صر".
وبني امل�س ��عودي �أن "امل�ش ��روع و�ص ��ل �إىل ن�سبة

اجناز  %95ونفذ ح�س ��ب املوا�صفات االلكرتونية
احلديثة �إذ يحتوي على �صاالت مكيفة للمراجعني
و�أق�س ��ام جمه ��زة بكاف ��ة الأجه ��زة الفنية و�س ��يتم
ت�س ��ليمه �إىل املديري ��ة خالل الأي ��ام القليلة املقبلة
ليدخل العمل �أمام مواطني املحافظة".
واطلع على "عدد من الأعمال التي جترى للقاعات
وامل�سارات الداخلية للمقر ،م�ؤكد ًا على و�ضع كافة
العالم ��ات والإر�ش ��ادات الت ��ي متك ��ن املواطن من
العم ��ل داخل املوقع .و�أ�ض ��اف املعموري �أن "هذا
امل�ش ��روع يعترب من امل�شاريع املهمة التي تنفذ يف
الف ��رات الأو�س ��ط وبابل خا�ص ��ة ملا له م ��ن �أهمية
كبرية ويقدم عمال مي�سرا للمراجعني واملوظفني"،
مثمن� � ًا "جميع اجلهود التي �ش ��اركت ب�إجناح هذا
املق ��ر من حكوم ��ة حملية و�ش ��ركة وكذل ��ك تعاون
املواطنني".
فيما �أكد ع�ض ��و جمل�س املحافظة مهدي عاكول �أن
"ال�ش ��ركة ب�صدد و�ض ��ع اللم�سات الفنية الأخرية
على املركز ليقدم خدماته للمواطنني".

 700مليون قدم مكعب من الغاز
الطبيعي حترتق يف اجلو
 بغداد /وكاالت
�أكد ع�ضو جلنة النفط والطاقة
بايزيد ح�س ��ن �أن العراق ينتج
يومي� � ًا بح ��دود ( )1,5ملي ��ار
قدم مكعب من الغ ��از الطبيعي
من ��ه بح ��دود ( )800ملي ��ون
قدم م�س ��تخدم حملي� � ًا و()700
مليون قدم يحرق ج ��و ًا ،داعي ًا
�إىل ا�ستغالل الغاز املنبعث مع
النفط لتعزيز الإيرادات املالية
للدولة.
وقال ح�س ��ن للوكالة االخبارية
لالنب ��اء �إن م ��ا ينتج ��ه العراق

يومي� � ًا م ��ن الغ ��از الطبيع ��ي
بح ��دود ملي ��ار وخم�س ��مائة
ملي ��ون ق ��دم مكع ��ب في�س ��تغل
منه بح ��دود ( )800مليون قدم
مكع ��ب يف احلاج ��ة املحلي ��ة،
بينم ��ا بح ��دود ( )700ملي ��ون
ق ��دم مكع ��ب يت ��م حرقه ��ا جو ًا
م ��ن دون ا�س ��تثمار ،واغلب ما
ينت ��ج هو غاز م�ص ��احب للنفط
وبن�سبة (.)%70
و�أ�ض ��اف :بالرغ ��م م ��ا ميتلك ��ه
الع ��راق من ث ��روة غازية هائلة
ولكنه ما زال ي�ستورد الغاز من
دول اجل ��وار وخا�ص ��ة �إيران،

فل ��و مت ا�س ��تغالل وا�س ��تثمار
الغ ��از املنبع ��ث م ��ع النف ��ط يف
احلق ��ول اجلنوبي ��ة حلق ��ق
االكتف ��اء الذات ��ي من ��ه و�ص ��در
املتبق ��ي �إىل اخل ��ارج وبالتايل
�س ��يعزز م ��ن االي ��رادات املالية
للدولة.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن هن ��اك اتفاق ��ا
جرى ما بني احلكومة العراقية
و�ش ��ركة �ش ��ل ال�س ��تثمار الغاز
امل�ص ��احب للنف ��ط ولك ��ن اىل
الآن مل تبا�ش ��ر ال�ش ��ركة بعملها
ب�س ��بب ع ��دم ت�ش ��ريع قان ��ون
النفط والغاز.

الدول.
وق ��ال البيات ��ي يف ت�ص ��ريحات �ص ��حفية
�إن مه ��ام عمل اللجن ��ة التحقيقية النيابية
امل�ش ��كلة هو التحقق عن عم ��ل مزاد البنك
املرك ��زي وكيفي ��ة �إج ��راء عملي ��ات البيع
وال�ش ��راء للعم�ل�ات ال�ص ��عبة فف ��ي ح ��ال
�إثب ��ات وج ��ود خروقات وف�س ��اد يفرت�ض
م ��ن اللجن ��ة �أن ترف ��ع تقري ��ر ًا �إىل هيئ ��ة
النزاه ��ة �أو جمل� ��س الق�ض ��اء العراق ��ي
يثب ��ت ذل ��ك ،وكان جمل�س ال ��وزراء كلف
رئي�س ديوان الرقابة املالية عبد البا�س ��ط
ترك ��ي تويل �إدارة من�ص ��ب حمافظ البنك
املرك ��زي وكالة.ونق ��ل ع ��دد م ��ن و�س ��ائل
الإع�ل�ام ع ��ن م�ص ��ادر رقابية �أن الق�ض ��اء
العراق ��ي �أ�ص ��در مذك ��رة اعتق ��ال بح ��ق
حمافظ البنك �سنان ال�شبيبي بتهم ف�ساد،
م�ش�ي�رة �إىل �أن الأخري هرب خارج البالد
بعد �ص ��دور املذكرة ،فيما نف ��ى البنك تلك
الأنباء ،م�ؤكد ًا �أن املحافظ ي�ش ��ارك حالي ًا
يف م�ؤمتر �س ��نوي بطوكيو و�سيعود �إىل
بغداد.
وكان ع�ضو اللجنة التحقيقية ب�ش�أن عمل
البن ��ك املركزي هيث ��م اجلبوري ق ��د �أكد،
يف ( 14ت�ش ��رين الأول � ،)2012ص ��دور
مذكرات اعتقال ومنع �س ��فر بحق حمافظ
البنك املركزي �سنان ال�شبيبي وم�س�ؤولني
يف البن ��ك ،وفيما اعت�ب�ر �أن بقاء املحافظ

يف اخلارج �سيثبت تهم الف�ساد.
وطالبت اللجنة املالية يف جمل�س النواب
العراقي� ،أول �أم�س االثنني ( 15ت�ش ��رين
الأول  ،)2012متهم ��ي حماف ��ظ البن ��ك
املركزي بتق ��دمي الأدلة ،فيم ��ا �أعربت عن
خ�ش ��يتها م ��ن �أن تك ��ون ه ��ذه االتهام ��ات
"ا�ستهداف ًا �سيا�سي ًا" للبنك.
و�أعل ��ن البنك املرك ��زي يف ،كانون الثاين
� ،2012أن ارتفاع �س ��عر ال�صرف للدوالر
�أم ��ام الدين ��ار العراق ��ي يف الأ�س ��واق
العراقية� ،إ�ض ��افة �إىل ارتفاع مبيعاته من
العملة ال�ص ��عبة يع ��ود �إىل متويل جتارة
دول اجل ��وار من قبل التج ��ار العراقيني،
م�شري ًا �إىل �أن مبيعاته من العملة ال�صعبة
خالل بداية العام احلايل بلغت �ض ��عف ما
كان يتم بيعه خالل عام .2011
و�أل ��زم البنك املركزي العراقي يف �ش ��باط
 2012جميع امل�صارف العراقية امل�شاركة
يف م ��زاد البن ��ك لبي ��ع و�ش ��راء العمل ��ة
الأجنبي ��ة بوجوب الإف�ص ��اح ع ��ن زبائنه
ك�شرط حل�صولهم على العملة الأجنبية.
وبالن�س ��بة قانون مكافحة غ�سيل الأموال
العراقي لع ��ام  ،2004و�ض ��ع الإجراءات
الرقابية الواجبة على امل�ؤ�س�سات ال�سيما
امل�ص ��رفية منها ،كم ��ا تن� ��ص قوائم جلنة
جمل� ��س الأم ��ن رق ��م  1267م ��ن قان ��ون
مكافحة غ�س ��يل الأموال التي ن�ص ��ت على
يق ��وم البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي بكتاب ��ة
وتزويد امل�ؤ�س�سات املالية بقائمة بالأفراد
و امل�ؤ�س�س ��ات التي يكون على امل�ؤ�س�سات
املالي ��ة �أن تبل ��غ الهيئة املعني ��ة للحكومة
العراقية عن تعامالتها عند اكت�شافها .
يذك ��ر �أن البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي يعقد
جل�س ��ات يومي ��ة لبي ��ع و�ش ��راء العمالت
الأجنبية مب�ش ��اركة امل�ص ��ارف العراقية،
با�س ��تثناء �أي ��ام العط ��ل الر�س ��مية الت ��ي
يتوق ��ف فيها عن ه ��ذه امل ��زادات ،وتكون
املبيعات �إما ب�ش ��كل نقدي� ،أو على �ش ��كل
ح ��واالت مباعة �إىل اخلارج مقابل عمولة
معينة.

املعادلة املزمنة يف الفكر ال�سيا�سي وحتى الفل�سفي هي
الدوران بني الأ�سود والأبي�ض وال�صح واخلط�أ و�صو ًال اىل
ا�شرتاكية �أم ر�أ�سمالية ،مازالت متحكمة يف �أغلب الر�ؤى
االقت�صادية واالجتماعية .كما نالحظ ذلك مث ًال يف لقاء مع
اقت�صاديني معنيني بال�ش�أن العام واخلا�ص و�أكادمييني هو
�ضبابية الر�ؤية وهذا من طبيعة الأمور .يف ظل تداعيات
العملية ال�سيا�سية اذ ان �أطراف هذه العملية والتي بيدها
مفاتيح االقت�صاد الرئي�سية وهي املال العام (نفط �ضرائب
قطاع عام  ....الخ) ال متلك ر�ؤية اقت�صادية حمددة .وهذا
�ش�أن الإ�سالم ال�سيا�سي حلد الآن يف العامل العربي ومبا
�أننا جزء من هذا االجتاه فال غرابة يف ذلك .لأن حركات
الإ�سالم ال�سيا�سي ال متثل عموم ًا قوى الإنتاج وال متلك
عنا�صره.
فامل�س�ألة لي�س يف حتويل القطاع العام �إىل القطاع اخلا�ص
وينتهي املو�ضوع لأن هذه العملية لي�س �أمرا �إداريا بل هي
عملية حتويل مف�صلية .وهناك كثري من التجارب جنحت
�أو ف�شلت ح�سب تنا�سب توازنات القوى.
حيث �أن العقبات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية ه��ي احلاكمة
يف عملية التحول فاحلكومات تت�أثر كل من خ�صائ�صها
و�سيا�ساتها بدرجة قوية مب�صالح املجموعات االقت�صادية
وال�سيا�سية املحلية .وغري الراغبة يف تعري�ض م�صاحلها
للخطر بتطبيق �سيا�سات مالية تدعم عملية التنمية على
املدى البعيد (د  .عبد الرزاق الفار�س  /احلكومة والفقراء
والأنفاق العام �ص  .)191وي�ضيف �أن االتفاق التنموي
كان دائم ًا �أكرث عر�ضة للتخفي�ض يف احلاالت التي متر فيها
االيرادات العامة ب�أزمة.
لذلك ف�أي حماولة للتغيري ب�أي اجتاه البد �أن تكون من خالل
قناة احلكومة املت�أثرة بالقوى ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية ،وال نن�سى يف جتربتنا العراقية تو�ضحت
كثري ًا هوية هذه القوى التي تدفع باجتاه ال تنموي على
املدى البعيد .بل تعترب العملية التغيريية �صاحلة �أو غري
�صاحلة يف �ضوء جدواها االقت�صادية مل�صاحلهم.
�أم��ا ال��ذي ي�ؤيد ه��ذه العالقة بني احلكومة وم�ؤ�س�ساتها
م��ن ج�ه��ة وب�ي�ن ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص وع�لاق��ات��ه ال�سيا�سية
واالجتماعية من جهة �أخ��رى هو اجت��اه عنا�صر ال�سلطة
للتزاوج وامل�صاهرة يف عامل املال اخلا�ص والعام لي�صبح
امل��ال العام جم��رد بقرة ح�ل��وب .كما �أن القطاع اخلا�ص
العراقي الآن يغلب عليه اجلانب التجاري اخلارجي �أي
اال�سترياد ولي�س الت�صدير ولذلك تكون م�صاحلة مرتبطة
مب�صادر خارجية وت�شكل م�أوى منا�سبا للر�ساميل املحولة
�إىل هناك ولذلك ت�أخرت كثري ًا م�شاريع التنمية التقليدية
وامل�ستدامة على جميع الأ�صعدة من �صناعة النفط والطاقة
وال�صناعة التقليدية والزراعة والرثوة احليوانية.
ومظلة هذه العالمة بني قوى الداخل االقت�صادية واخلارج
هي العالقة التي ت�أ�س�ست مع �صندوق النقد الدويل الذي
يحمي ه��ذه التوجهات ول��ذل��ك ن�سمع بال�سعي املحموم
لالنتماء �إىل منظمة التجارة الدولية رديف النقد الدويل
وو� �ص �ف��ات��ه ،وم��ا دام اق�ت���ص��ادن��ا ال��ري�ع��ي مهيمن ًا وهو
املطلوب.
ل��ذل��ك ال ميكن �أن ت�ك��ون لدينا بو�صلة حت��دد اجتاهاتنا
التنموية يف ظل هذه البنية التحتية للأفكار وال�ضغوطات
والتوازنات والعالقات اال بال�سعي التنموي الذي ي�ؤ�س�س
لبنية حتتية كاملة يرتكز عليها ال��زراع��ي وال�صناعي
العراقي ويفر�ض نف�سه على الطفيليني يف امل�ؤ�س�سات
الر�سمية وهذا حجر الأ�سا�س.

خ��������ارج ال����ح����دود
قطر

تخ�ص�ص  250مليون دوالر لإعادة �إعمار قطاع غزة
�أطلق ��ت قطر خطة تقدر كلفتها بـ  254مليون
دوالر لإع ��ادة بناء وحتدي ��ث قطاع غزة ،يف
�أكرب تدفق مل�ساعدات �إعادة �إعمار القطاع منذ
دمر يف هجوم ع�س ��كري �إ�سرائيلي قبل نحو
�أربع �س ��نوات .و�س ��تحتاج امل�شروعات التي
�أعلنها ال�س ��فري القطري حمم ��د العمادي يف

م�ؤمتر �ص ��حفي ،وت�ساعد م�ص ��ر و�إ�سرائيل
لإدخ ��ال م ��واد البن ��اء واملع ��دات الثقيلة �إىل
غزة التي تخ�ضع حل�صار جزئي �إ�سرائيلي.
وق ��ال العم ��ادي �إنه مت اتخ ��اذ الرتتيبات يف
هذا ال�ش�أن ،و�س ��يبد�أ العمل يف املوقع خالل
ثالثة �أ�شهر و�سيبد�أ بطريق �سريع مير بطول

القطاع .ويتوقع خرباء اقت�ص ��اديون �أن يتم
توف�ي�ر �آالف الوظائ ��ف م ��ن خ�ل�ال مقاولني
حملي�ي�ن ف ��ازوا مبناق�ص ��ات للقي ��ام ب�أعمال
و�ش ��ركات �أ�ص ��غر �س ��تزودهم بالإم ��دادات
واخلدمات.ويبلغ مع ��دل البطالة يف القطاع
 28يف املئة من بني عدد ال�س ��كان البالغ 1.6

أميركا

�آبل تطلق ميني �آيباد ملناف�سة �أمازون الأ�سبوع املقبل
تعت ��زم �ش ��ركة "�آب ��ل" الأمريكية ت�س ��جيل مزيد
م ��ن التق ��دم �أم ��ام مناف�س ��يها الكب ��ار يف �س ��وق
التكنولوجيا ،وذلك بط ��رح جهاز "�آيباد ميني"
الذي يتوقع �أن يتم الك�شف عنه الأ�سبوع املقبل،
حيث وجهت "�آبل" دعوات لل�صحافيني من �أجل
احل�ض ��ور ي ��وم الثالث ��اء املقبل دون �أن تف�ص ��ح
عن احلدث الذي �س ��تعلن عنه ،و�إن كان يف حكم
امل�ؤكد �أن ال�ش ��ركة �س ��تعلن ع ��ن "�آي باد" جديد
بحجم �أ�صغر و�سعر �أقل.
وتطمح �شركة "�آبل" ملناف�س ��ة �شركة "�أمازون"
الت ��ي �أغرق ��ت الع ��امل بجه ��از "كندل" الأ�ص ��غر
حجم ًا والأرخ�ص ثمن ًا من "�آي باد" ،كما تريد �أن
تناف�س بجهازها اجلديد ك ًال من مايكرو�س ��وفت
وجوجل و�سام�س ��ونغ الذين يطرح ��ون �أجهزة
كمبيوتر لوحية ب�أ�سعار �أقل و�أحجام �أ�صغر من
"�آي باد".
وقالت جريدة "فاينن�شال تاميز" الربيطانية �أن
"�آي باد ميني" �س ��يكون ب�شا�شة حجمها  8ان�ش
فق ��ط ،بد ًال م ��ن  10.1ان� ��ش للآي ب ��اد املتداول
حالي� � ًا يف الأ�س ��واق� ،أم ��ا الآي ب ��اد ال�ص ��غري
ف�س ��وف يباع بنح ��و  250دوالرا فق ��ط� ،أي �أنه
�أرخ�ص بكثري من الآي باد التقليدي.
وارتفع �سهم "�آبل" يف ال�سوق الأمريكية بن�سبة
 %2.4بعد �س ��ريان التوقعات ب�ش� ��أن "ميني �آي
باد" ليتم تداوله عند �سعر  649.79دوالر ًا.

مليون ن�سمة.
ورحب ��ت حرك ��ة حما� ��س التي تدي ��ر القطاع
بالإع�ل�ان واعتربت ��ه دليال على خ ��روج غزة
م ��ن العزل ��ة ،حي ��ث و�ص ��ف م�س ��اعد لرئي�س
حكومة حما�س يف غزة ا�س ��ماعيل هنية ذلك
ب�أنه "�أول الغيث".

القاهرة

الن��اجت امل�ص��ري  267ملي��ار
دوالر يف 2013
توق ��ع �ص ��ندوق النق ��د ال ��دويل
�أن حتقق م�ص ��ر منوا اقت�صاديا
خ�ل�ال الع ��ام املقب ��ل ،ي�ص ��ل
بناجتها القومي �إىل  267مليار
دوالر يف  ،2013حمقق� � ًا قف ��زة
ع ��ن الرق ��م ال ��ذي مت تقديره يف
�إبريل املا�ض ��ي بن�سبة  %23عن
 ،2010قبل بداي ��ة الثورة التي
�أطاحت بنظام مبارك.
و�ش ��مل تقري ��ر �ص ��ندوق النق ��د
بع� ��ض ال ��دول العربي ��ة ،حي ��ث
يتف ��اءل ال�ص ��ندوق �أن ��ه ب�ش� ��أن
بع� ��ض نتائ ��ج الربي ��ع العربي،
وذكرت جملة فورب�س الأمريكية
�أن ��ه نظ ��را للعن ��ف امل�س ��تمر يف
مي ��دان التحري ��ر ،واملناو�ش ��ات
الدامي ��ة يف املناطق احلدودية،
ف� ��إن ه ��ذا النم ��و االقت�ص ��ادي
غام�ض بع�ض ال�ش ��يء ،م�ش�ي�رة
�إىل �أن الإخوان امل�س ��لمني رمبا
يكون لهم نكهتهم اخلا�صة ،غري
�أن تقري ��ر �ص ��ندوق النقد توقع

�أن يرتاج ��ع الن ��اجت القوم ��ي
يف م�ص ��ر يف ع ��ام  2014ثالثة
ملي ��ارات دوالر ،بح�س ��ب اليوم
ال�سابع امل�صرية.
وت�ش�ي�ر فورب� ��س �إىل �أن
اقت�ص ��اديي �ص ��ندوق النق ��د ال
يزال ��ون متفائلني ب�ش� ��أن بع�ض
نتائج الربي ��ع العربي ،يف حني
تراجع ��ت توقعاتهم ب�ش� ��أن دول
�أخرى.
وبح�س ��ب تقرير �صندوق النقد،
ف� ��إن اليم ��ن �سيت�ش ��هد ارتفاع ��ا
بن�س ��بة  %13.5يف الن ��اجت
املحل ��ى يف الع ��ام املقب ��ل بع ��د
مكا�س ��ب �أك�ث�ر توا�ض ��عا يف
العام�ي�ن ال�س ��ابقني ،يف ح�ي�ن
كان ��ت تقدي ��رات ال�ص ��ندوق
لليبيب ��ا ف ��ى ع ��ام  2013ب� �ـ 98
ملي ��ار دوالر ،وه ��و م ��ا يعن ��ي
كما ل ��و �أن ال�س ��نوات اخلم�س ��ة
الأخرية مل تك ��ن موجودة ،على
حد تعبري فورب�س.

 16ش���اش���ات

�صفحات متخ�ص�صة بالف�ضائيات وال�سينما
ت�صدر �أ�سبوعي ًا كل خمي�س  ..وهي مفتوحة
مل�ساهمات كتابنا يف هذا املجال.

العدد ()2625
ال�سنة العا�شرة  -اخلمي�س
( )18ت�شرين االول 2012

الدرام��ا املحلي��ة بني ك�ثرة الف�ضائي��ات و�ض�آلة املعطى

(اختطاف) يحافظ على
�صدارة �إيرادات ال�سينما
ب�أمريكا ال�شمالية
لو�س اجنلي�س /رويرتز

تعد الدراما التلفزيونية واحدة من المتع الفنية التي تحمل
قيما فكرية وجمالية والتي تبث توجيها وتنويرا �إن�سانيا .وهي
متنوعة في طبيعتها وطريقة معالجتها ل�ش�ؤون الحياه ودواخل
الب�شر .والدراما التي تقدم على �شكل م�سل�سالت و�سهرات تلفازية
وبرامجيات منوعة ودرامية تتخذ �أ�شكاال متعددة لتقديم ر�ؤاها
وهي قد تكون ت�أليفا خال�صا في اغلب الأحيان وفي �أحيان �أخرى
تكون معدة �أو مقتب�سة عن �أعمال درامية قديمة �أو عن روايات
وق�ص�ص عالمية �أو محلية.
حممد الكحط

لقطة من م�سل�سل حملي
وميزة كتاب الدرام ��ا التلفازية العراقية
�إنه ��م يكتب ��ون بت�ألي ��ف حمل ��ي خال� ��ص
ي�س ��توحي احداثه من احلي ��اة الواقعية
العراقية بكل ما فيها من �ش ��جون وعرب.
وقد كانت الدرام ��ا يف فرتة من الفرتات
ال�سابقة ح�صرا على التلفزيون العراقي
ال ��ذي يعر� ��ض الأعم ��ال االوربي ��ة وال
�سيما االفالم ال�سينمائية ومعها الأعمال
الدرامية للفرق االهلية النا�شطة حينذاك
مثل فرقة امل�سرح الفني احلديث ،وفرقة
 14مت ��وز للتمثيل وفرق ��ة الزباينة ،وقد
تط ��ورت الدرام ��ا العراقية وحتولت يف
فرتة ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �إىل
م�سل�سالت تتحدد يف ثالثية �أو �سباعية
�أو �سهرات تلفازية لكن فرتة الثمانينيات
�ش ��هدت مولد امل�سل�س�ل�ات الطويلة التي
تتح ��دد يف �أكرث من ع�ش ��رين حلقة ومع
جيل املخرجني الأوائل من خليل �شوقي
وخالد املحارب وح�سني التكريتي وعبد
الهادي مبارك وعمانوئيل ر�سام اىل جيل
�آخر جديد مثل علي الأن�ص ��اري وح�سن
اجلناب ��ي وع ��ادل طاهر ور�ش ��يد �ش ��اكر
يا�سني و�صالح كرم �إىل ظهور املخرجني
ح�سن ح�سني وعماد عبد الهادي وعدنان
�إبراهي ��م وعم ��اد بهجت وعدن ��ان هادي
ورج ��اء كاظ ��م وفردو�س مدح ��ت وفالح
زكي و�ص ��وال �إىل املخرج�ي�ن جمال عبد
جا�س ��م و�ص ��باح رحيمة والتف ��ات عزيز
وعزام �ص ��الح .قطع ��ت الدراما العراقية
�ش ��وطا كب�ي�را يف التعري ��ف بذاتها ويف
�أن تك ��ون �ض ��يفا مع ��ززا ل ��دى العائل ��ة
العراقية بو�ص ��فها كانت �إحدى الو�سائل

التي قدمت له ��م الواقع املعا�ش بعذاباته
وهموم ��ه وتطلعات ��ه يف حي ��اة كرمي ��ة
وعدال ��ة اجتماعية ال بد و�أن تكون ولعل
من اب ��رز الكتاب الذين انبعث ��ت الدراما
على �أيديهم وانطلقت لتب�شر بقيم اخلري
والأم ��ان والرغب ��ة يف �ص ��نع ال�س�ل�ام
واحللم مبجتمع ال ف�ساد فيه وال ظلم كان
الكاتب الكبري �ص ��باح عطوان وال �سيما
يف �أوىل كتابات ��ه الريفي ��ة واحل�ض ��رية
وكان خلليل �شوقي م�ساهماته هو االخر
يف رف ��د الدرام ��ا التلفازي ��ة برباجميات
درامية تناولت م�شاكل املجتمع العراقي
يف ف�ت�رة التح ��والت وتنام ��ي احلرك ��ة
ال�سيا�س ��ية العراقي ��ة وكان عب ��د الباري
العب ��ود واح ��دا م ��ن الكت ��اب العراقي�ي�ن
الذي تناول هو الآخر ق�ض ��ايا اجتماعية
وعالق ��ات �أ�س ��رية وخفاي ��ا البي ��وت
و�أ�س ��رارها� .أم ��ا الكات ��ب ف ��اروق حممد
فق ��د �أنت�ص ��ر يف كتابات ��ه للم ��ر�أة �أوال
وجاءت �أعماله الدرامية لتعالج جوانب
�سايكولوجية وواقعية �سحرية وحملت
�شخ�ص ��ياته الكث�ي�ر من النب ��ل واجلمال
والأ�ص ��الة .و�س ��اهم الكاتب الكبري عبد
الوهاب الدايني يف تقدمي دراما عراقية
ر�صينة وبناءة ملجتمع يحلم فيه ال�شباب
ب�آف ��اق م�س ��تقبلية قادم ��ة يلفه ��ا العم ��ل
واالجن ��از واحلب .وكان ه ��و االخر من
الذين �س ��لطوا ال�ض ��وء على هموم املر�أة
وتطلعاته ��ا .ي�أتي الكاتب معاذ يو�س ��ف
لتق ��دمي لون �آخ ��ر من الأعم ��ال الدرامية
الت ��ي تغرف م ��ن املثيولوجي ��ا العراقية
وال�ت�راث ب�أ�س ��لوب �ش ��يق وراق مي ��ز

�أعماله ع ��ن غريه من الكت ��اب الدراميني
يف العراق وقد �أكد يف اغلب �أعماله على
العمق الإن�س ��اين وال�ص ��ورة ال�ش ��عرية
الرومان�س ��ية للعالق ��ات الإن�س ��انية بعد
ذلك نتوقف عند الكاتب عادل كاظم الذي
رف ��د هو الآخر الدراما العراقية بعدد من
الأعمال التي ما تزال را�س ��خة يف ذاكرة
الدراما التلفازية العراقية وان كان ينهل
من الأدب العامل ��ي ويوظف قراءاته عرب
تلك الن�ص ��و�ص التي قدمه ��ا وكان لعمله
مع الفنان امل�ص ��ري �إبراهيم عبد اجلليل
دور كب�ي�ر يف �ص ��ناعة عم ��ل درامي فيه
�صنعة ور�صانة خرجت به من التقليدية
املعت ��ادة يف الأعم ��ال العراقي ��ة عل ��ى
م�س ��توى املرئ ��ي ودالالت ��ه التعبريي ��ة.
وا�صلت الدراما عملها ال�سيما بعد ظهور
منتج�ي�ن وخمرج�ي�ن يق ��ودون �ش ��ركات
�إنتاجي ��ة وج ��دت له ��ا ف�س ��حة و�آفاقا يف
زمن احل�صار الذي كبل احلياة العراقية
مل ��دة تزي ��د عل ��ى الثالث ��ة ع�ش ��ر عام ��ا.
لكن بع ��د االحت�ل�ال الأمريك ��ي وانفتاح
ال�س ��موات عل ��ى �س ��عتها ام ��ام املتلق ��ي
العراق ��ي بوج ��ود ال�س ��تاليت وتزاي ��د
ع ��دد الف�ض ��ائيات التي تت ��وىل الرتويج
لالعم ��ال الدرامي ��ة العراقي ��ة ،ح ��دث ما
ي�ش ��به الزل ��زال يف احلي ��اة الدرامي ��ة
ماب�ي�ن �أعم ��ال م�ؤدجلة وم�سي�س ��ة وبني
�أعمال حتاول �أن ت�س ��تند اىل ما يحلم به
املواطن العراقي امل�ستلب واملهدد يوميا
بفعل فقدان الأمان وانفالته وف�ضائيات
ال هم لها �س ��وى تقدمي �أعم ��ال درامية ال
�ص ��لة له ��ا بالدرام ��ا فهي متوا�ض ��عة يف

طروحاته ��ا وهزيل ��ة يف �إنتاجه ��ا وفيها
الكثري من الإ�س ��فاف والت�س ��طيح وغاب
عنه ��ا الرقي ��ب الفني وال وج ��ود للرقيب
الأخالق ��ي امل�س� ��ؤول يف جمتم ��ع زادت
م�ش ��اكله ع ��ن احل ��د املعق ��ول ف�أ�ص ��بح
يت�صادر القوائم اال�س ��تبيانية والبحثية
يف الف�س ��اد والتخل ��ف والأمي ��ة وفقدان
الأمان!
ويف كل ه ��ذا الزخ ��م م ��ن امل�ش ��اكل
والت�أزم ��ات والتوجه ��ات ما ب�ي�ن نفعية
ت�ض ��ع الرب ��ح �أ�سا�س ��ا يف العم ��ل الفني
وما بني �سيا�سية ت�ضع التوجه الطائفي
�أ�سا�سا يف العمل الدرامي وما بني دينية
ت�ضع التابوات واخلطوط احلمراء هدفا
يف العمل الدرامي يكون الفنان العراقي
ال�ض ��حية الأوىل فه ��و مك�ش ��وف ولي�س
م ��ن حماي ��ة له ف�ل�ا نقابة فنان�ي�ن حتميه
وت�ض ��ع لوائح الأجور التي تليق به وال
وزارة ثقاف ��ة قادرة على رد الف�ض ��ائيات
واملنتج�ي�ن ومنعهم من التالعب بحقوق
الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن ولي� ��س لهيئ ��ة
االت�ص ��االت والإع�ل�ام م ��ن دور رقاب ��ي
يل ��زم بع� ��ض الف�ض ��ائيات ب�أعم ��ال فيها
ر�ص ��انة وفيها توجيه وتوعية من خالل
الكوميديا وال �س ��يما تل ��ك التي تقدم يف
رم�ض ��ان ولي�س من حترك للجنة الثقافة
واالع�ل�ام يف الربمل ��ان العراق ��ي لأج ��ل
توفري احلماي ��ة والرعاية والدعم للفنان
العراق ��ي ومنح ��ه فر�ص ��ة �أن يختار وان
يقدم �أعماله على وفق �أ�س�س مو�ضوعية
و�أخالقي ��ة ووطني ��ة حترتم في ��ه طاقته
و�إبداع ��ه وتاريخ ��ه الفن ��ي و�أن تتوف ��ر

العدالة يف توزي ��ع فر�ص العمل للجميع
و�إذا كان حت ��ول الإنت ��اج الدرامي خالل
الع ��ام احل ��ايل عل ��ى الأر� ��ض العراقي ��ة
وه ��و مطلب جمي ��ع الفنان�ي�ن العراقيني
ف�ل�ا ب ��د م ��ن �أن يك ��ون العم ��ل الدرام ��ي
الئق ��ا ومعاف ��ى وفي ��ه حل ��ول حقيقي ��ة
ملجتمع يبحث عن �أمانه و�س�ل�امة حلمته
االجتماعي ��ة املتمثل ��ة باخللي ��ة الأوىل
وه ��ي الأ�س ��رة .لكي تقدم درام ��ا عراقية
ت�س ��تطيع �أن تناف�س و�أن ت�ؤثر وت�سوق
وان تك ��ون متابع ��ة ومطلوب ��ة ال ب ��د �أن
يلج� ��أ �إىل التخطيط والدرا�س ��ة والتهي�ؤ
يف الوق ��ت املنا�س ��ب والف�ض ��اء املالئ ��م
الحت ��واء الأعم ��ال الدرامي ��ة العراقي ��ة
م�س ��تفيدين م ��ن معرف ��ة نتائ ��ج الأعمال
الدرامية ال�س ��ابقة وما حققته من ن�س ��بة
م�ش ��اهدة ومتابعة وال بد م ��ن �أن تنطلق
من �أفكار ور�ؤى و�أحداث ت�ضع الإن�سان
العراقي احلامل بالغد الأف�ض ��ل يف �صلب
اهتماماته ��ا وان تك ��ون الأعم ��ال بن ��اءة
وهادف ��ة حتم ��ل يف جوانبه ��ا النقد لكل
م ��ا ه ��و �س ��لبي لكنه ��ا ال تغف ��ل اجلان ��ب
االيجاب ��ي وتنبذ العنف ودواع ��ي الث�أر
وتدعو �إىل مواطنة �أ�سا�س ��ها امل�س ��احمة
وط ��ي �ص ��فحات املا�ض ��ي والعمل حلفظ
ت ��راث و�أرث وط ��ن يحلم �أبن ��ا�ؤه ببقائه
موح ��دا ومال ��كا ل�س ��يادته ب ��كل �ألوان ��ه
و�أطياف ��ه الت ��ي اعتادوه ��ا وتعاي�ش ��وا
معه ��ا ...هي دع ��وة لأجل درام ��ا عراقية
م�س ��توفية ل�ش ��روط الإب ��داع والتميز ما
دمن ��ا نتهي� ��أ لرم�ض ��ان الق ��ادم والغد عنا
لي�س ببعيد...

حافظ اجلزء الثاين من فيلم (اختطاف  )2 Takenعلى
�صدارة �إيرادات ال�س ��ينما يف �أمريكا ال�شمالية للأ�سبوع
الث ��اين على الت ��وايل حمققا  22.5ملي ��ون دوالر .وكان
الفيلم قد حقق  50مليون دوالر يف الأ�سبوع ال�سابق.
الفيلم من �إخراج اوليفر ميجاتون وبطولة ليام ني�س ��ون
وفامك جان�س ��ن وماجي جري� ��س .وكان قد عر�ض اجلزء
الأول من "اختطاف" عام .2008
واحتل الفيلم اجلديد "ارجو  " Argoللمخرج واملمثل
ب�ي�ن افليك ،املرك ��ز الثاين ،م�س ��جال  20.1مليون دوالر.
�ش ��ارك يف بطول ��ة الفيل ��م بري ��ان كران�س ��تون وج ��ون
جودمان.
كم ��ا احتل الفيلم اجلدي ��د "ال�ش ��رير " Sinisterاملركز
الثالث ب�إيرادات بلغت  18.3مليون دوالر.
الفيلم للمخرج �س ��كوت دريك�س ��ون وبطول ��ة �إيثان هوك
وجوليت ريلن�س.
وتراج ��ع فيل ��م الر�س ��وم املتحركة (فن ��دق تران�س ��لفانيا
 )Hotel Transylvaniaم ��ن املركز الثاين الذي
احتله الأ�س ��بوع املا�ض ��ي �إىل املركز الرابع ليجمع 17.3
مليون دوالر.
اخرج الفيلم جيندي تارتاكوف�س ��كي و�شارك يف بطولته
بالأداء ال�صوتي كل من �أدام �ساندلر وكيفني جيمز.
واحت ��ل الفيل ��م اجلدي ��د "هن ��ا ي�أت ��ي االزده ��ار Here
 " Comes The Boomللنجم�ي�ن كيف�ي�ن جيم�س
و�س ��لمى حاي ��ك املرك ��ز اخلام� ��س ب�إي ��رادات قدره ��ا 12
ملي ��ون دوالر .ي�ش ��ارك يف بطولة الفيلم ه�ن�ري وينكلر
وجريج جريمان ويخرجه فرانك كورا�شي.

متابعة

شريط تلفازي

تقني��ات برامج الف�ضائيات يف احت��اد �أدباء كربالء

حياة تايرا بانك�س يف م�سل�سل كوميدي

تايرا بانك�س

ب��اع��ت ع��ار� �ض��ة الأزي� ��اء
الأمريكية ال�شهرية تايرا
ب��ان �ك ����س ح��ق��وق �إن��ت��اج
م �� �س �ل �� �س��ل ع� ��ن حياتها
�إىل � �ش �ب �ك��ة «�أي� � � ��ه بي
� �س��ي» .وذك���رت �صحيفة
«نيويورك بو�ست»� ،أول
م��ن �أم�����س� ،أن بانك�س،
عار�ضة الأزي���اء و�سيدة
الأع � �م� ��ال ب��اع��ت حقوق
م���س�ل���س��ل «ف ��اي ��ف هيد»
ال �ك��وم �ي��دي �إىل �شبكة
«�أيه بي �سي» ،وهو يركز

على حياتها يف املدر�سة
ال � �ث� ��ان� ��وي� ��ة يف ل ��و� ��س
�أجنلو�س ودخولها عامل
عر�ضالأزياء.وا�ستوحت
بانك�س عنوان امل�سل�سل
م ��ن ج �ب �ي �ن �ه��ا العري�ض
ال��ذي ا�شتهرت به ،تيمن ًا
ب��ال �ك �ل �م��ة الإجن� �ل� �ي ��زي ��ة
(ف��وره��ي��د) .و�ستتوىل
بانك�س �إن �ت��اج امل�سل�سل
ب��ال�ت�ع��اون م��ع �صديقتها
الكاتبة التلفزيونية كاتيا
باري�س.

رحيل غاري كولينز عن  74عام ًا
تويف املمثل والإعالمي الأمريكي غاري
كولين ��ز عن عم ��ر ناه ��ز ال� �ـ  74عام ًا يف
والي ��ة مي�سي�س ��بي ،بع ��د م�س�ي�رة فني ��ة
دام ��ت �أك�ث�ر م ��ن �أربع ��ة عق ��ود .ونقلت
�ص ��حيفة "نيوي ��ورك تاميز" ع ��ن مكتب
الطب ال�ش ��رعي يف هاري�س ��ون كاونتي،
�أن كولين ��ز ال ��ذي �أ�ص ��بح �أخ�ي�ر ًا املق ��دم
الرئي� ��س حلف�ل�ات م�س ��ابقة ملك ��ة جمال
�أم�ي�ركا ت ��ويف� ،أول من �أم�س ،لأ�س ��باب
طبيعي ��ة يف امل�ست�ش ��فى مبي�سي�س ��بي.
و�ش ��ارك كولين ��ز خ�ل�ال م�س�ي�رته الت ��ي
دام ��ت �أكرث من �أربعة عقود يف ع�ش ��رات
الربامج التلفزيونية .
غاري كولينز

كربالء� /أجمد علي

�ضيّف احتاد الأدباء يف كربالء املخرج والفنان حممد
هيج ��ل الذي عم ��ل يف تلفزيون ��ات وقنوات ف�ض ��ائية
عربية ،خمرج ��ا وفنان كرافي ��ك ،للحديث عن جتربته
يف م�ض ��مار �إخراج برام ��ج التلفزيونية ،وا�س ��تخدام
التقنيات احلديثة يف �إقناع املتلقي يف جوهر ال�صورة
التي تعد الآن واحدة من عنا�صر الت�أثري.
ويف بداية الأم�س ��ية قال مقدمها املخرج ح�سني فالح:
�إن الإخراج بحد ذاته موهبة كبرية حتتاج �إىل قدرات
�أعل ��ى م ��ن �أية ق ��درات �أخ ��رى فكي ��ف �إذا كان التعامل
م ��ع الربام ��ج الت ��ي تتطل ��ب تداخ�ل�ا ما ب�ي�ن مكونات
العر�ض ال�ص ��وري .و�أ�ض ��اف فالح :ان �ضيفنا هجيل
تخ�ص ���ص يف الكرافيك الذي يعد من املهمات ال�صعبة
يف العمل التلفزيوين كون الدقيقة الواحدة يف جمال
العم ��ل تتطلب عمل ع�ش ��رات ال�س ��اعات ..و�أ�ش ��ار �إىل
ان التقني ��ات احلديثة يف جم ��ال الكرافيك وغريه من
عوامل الإخراج �س ��اعدت على قناع املتلقي /امل�ش ��اهد
يف مكان ال�ص ��ورة وزمانها حتى لو كانت هي يف غري
ذلك.
وحت ��دث بعده ��ا املخ ��رج هيجل من ان ��ه ينتمي �إىل
جي ��ل ال�ش ��باب الرقم ��ي املحظوظ الن ما ه ��و اخرتاع
الآن �أ�صبح يف متناول ال�ش ��باب لكي يبدعوا .التقنية
كما يقول هيجل �ص ��احبة الك�أ�س املعلى ولكن املهم يف
كيفية التعامل معها لكي يبدع ال�ش ��اب .وي�شري اىل ان
التقني ��ة �س ��اعدت على اجناز االفكار عل ��ى العك�س من
اجليل ال�سابق الذي كان حمروما وكان يعمل بحرفية
العقل وما متوفر من �أدوات لذلك فان �س ��حر ال�ص ��ورة
رمبا يكون الآن وك�أنه �س ��حر تقليدي ..و�أ�شار اىل ان
هناك �ص ��راعا تقنيا يف الوقت احلا�ضر تت�سابق عليه
الف�ضائيات لإقناع القارئ وان الكرافيك هو الفن الذي
يلبي طموح املتعاملني مع التقنية احلديثة ..وبني �أن

املخرجني العرب يعملون على الإثارة من خالل اخلدع
الب�ص ��رية وهو ما جعلن ��ي افهم حني عملت معهم �أن ال
عمل يخلو من اخلدع الب�صرية.
و�شهدت الأم�س ��ية العديد من املداخالت بد�أها ال�شاعر
نوفل ال�ص ��ايف بت�س ��ا�ؤل مفاده ،ال�صراع يف التقنيات
واخلدع ��ة الب�ص ��رية �أيعن ��ي �أن الو�ص ��ول اىل عق ��ل
امل�شاهد يبد�أ بكذبة �أم هو �ضرورة تطلبتها التطورات
التقنية.
يف ح�ي�ن ق ��ال الروائي عل ��ي لفت �س ��عيد �إن الإعالم
ر�سالة �إقناع ولذلك فا�س ��تخدام التقنيات يف ال�صورة
�أمر �أ�ص ��بح واردا وال يدخل �ضمن االبتكار �أو التوجه
للخدع ��ة الب�ص ��رية ب ��ل هو حماول ��ة جادة ال�س ��تغالل
التقنيات لإقن ��اع املتلقي بان ما يعر�ض له هو الواقع.
و�أ�ضاف :نعم ،هناك كذب ب�صري ولكن على القناة �أن
تكون ر�سالتها الكالمية امل�صاحبة ل�صورة �صادقة و�إال
لأ�ص ��بحت لعبة �إعالمية ،و�أفاد بان العامل االفرتا�ضي
يحاول اليوم �أن يقنع امل�ش ��اهد ،ففي برامج ف�ض ��ائية
جت ��د جمموع ��ة موزعة عل ��ى دول الع ��امل يف حني هم
داخل الأ�ستوديو الن الفكرة هي �إقناع املتلقي بحقيقة
ما يعر�ض ،م�ؤكدا �أن بع�ض الأجندات ا�ستخدمت هذه
التقنية لل�ضحك على املتلقي.

�أم ��ا املخ ��رج والناقد عمار اليا�س ��ري فق ��ال �إن هناك
انفج ��ارا �إعالميا وتقني ��ا كبريا ،وعل ��ى العراقيني �أن
يعملوا على وفق هذه الإمكانات ويك�س ��روا التقليدية
يف الربامج الف�ض ��ائية ،و�أ�شار اىل �أن هناك ف�ضائيات
ب�إمكانه ��ا �أن ت�ص ��يب ر�أ� ��س احلكومات بال�ص ��داع بل
تعاقبها بالإعدام من خالل ال�ص ��ورة التقنية ،مو�ضحا
�أن ال�ص ��راع بني ال�ض ��وء وال�صورة �أ�ص ��بح هو الأثر
الكبري.
الفن ��ان علي ال�ش ��يباين قال :العامل االفرتا�ض ��ي هو
عامل �ص ��ناعة �أي�ض ��ا ولي�س عامل وهمية ال�صورة التي
�أ�ص ��بحت �صناعة ،ولكن ال�س� ��ؤال الذي طرحه هو هل
ال�ص ��انع باالعتم ��اد عل ��ى ه ��ذه التقني ��ات العلمية هو
مب ��دع له نظ ��رة جمالية �إبداعي ��ة ملا يعمل ��ه؟ وزاد يف
ت�س ��ا�ؤله كيف ميكننا �أن نوظف طاقات ال�ص ��ورة بعد
�أن انفتحت ال�صورة الف�ضائية على م�صراعيها؟
لك ��ن املحتف ��ى ب ��ه املخ ��رج هيج ��ل اختتم الأم�س ��ية
بقوله :هناك �ص ��ناعة ح ��دث يف الر�ؤي ��ة التلفزيونية
وهن ��اك تغطي ��ة حدث ،وه ��ذا هو الفرق يف ال�ص ��ناعة
فهناك مب ��اراة يقوم املخ ��رج بنقلها ،وعلي ��ه �أن يكون
مبدع ��ا ،وهن ��اك انفجار ينقله خم ��رج لكنه يتحمل يف
االثنني عبء العمل.
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الثقافي  -شاشات

فك��رة ا ُ
والع�ش��ق املُقيم فـي "�أعراف"
حلب العابر ِ
ي�شيم �أو�سطا �أوغلو
�أبو ظبي /عدنان ح�سني �أحمد

�ضمن م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة في الدورة ال�ساد�سة لمهرجان
ً
طويال
�ضمت خم�سة ع�شر فيلم ًا روائي ًا
�أبوظبي ال�سينمائي الدولي التي ّ
نذكر منها "كل يوم" لمايكل ونتربوتوم و"جنجر وروزا" ل�سالي بوتر
و"الع�شاء الأخير" للو �شوان وفيلم "الأعراف" لي�شيم �أو�سطا �أوغلو مدار
بحثنا ودرا�ستنا النقدية.

م�شهد من الفلم الرتكي " االعراف"
ال ب��د م��ن الإ���ش��ارة �أو ًال �إىل �أن ع �ن��وان هذا
الفلم الرتكي هو "الأعراف" وهي كلمة ذات
مرجعية دينية تعني مكان بني اجلنة والنار،
وامل ُ�ع� َرف��ون هم �أول�ئ��ك النا�س الذين ال ي َرون
راحة اجلنة وال عذاب النار ،فهم بني بني ،وهذا
هو املعنى احلقيقي لعنوان الفلم الذي ُترجم
خط�أً يف كتالوغات املهرجان باللغتني العربية
والإنكليزية.
تتمحور فكرة الفلم الرئي�سية على العالقة
"العاطفية" املرتبكة بني زهرة و�أولغن ،فالفتاة
مل ت�ستقر م�شاعرها و�أحا�سي�سها جتاه �أولغن
كلي ًا ،ورمبا وجدت فيه �أول الأم��ر �شاب ًا حامل ًا
بالرثوة التي تبني جمده ال�شخ�صي ال��ذي ال
يتعدى حدود الفوز يف برنامج فني يهيئ له
بع�ض املال الكايف ل�شراء �سيارة رباعية الدفع،
وبيت كبري وم��ا �إىل ذل��ك من متطلبات مادية
تي�سر حياته اليومية ،بينما تفكر
ملمو�سة ّ
زهرة بال�سفر ،واكت�شاف العامل ،فال غرابة �أن
تتعلق بـ
"ماهور"(،ج�سد ال��دور ب�إتقان عالٍ
ّ
الفنان �أوزك��ان دينيز)� ،سائق ال�شاحنة الذي
يق�ضي ّ
جل وقته على الطرق ال�سريعة ،ويتحني
بع�ض الفر�ص النادرة القتنا�ص املتع اجل�سدية
العابرة التي ُت�سكت الوح�ش الإيرو�سي القابع
يف �أعماقه .الغريب �أن ماهور مل يتحدث طوال
الفلم ،وك ��أن احلديث لي�س و�سيلة للتوا�صل
والتفاهم ،بل �أن��ه مل يتحدث �أ�ص ًال �إىل زهرة
التي �أعتقدت ب�أنه يحبها ،ولذلك فقد �س ّلمته
ج�سدها ،وتركته يحقق لذته الإيرو�سية غري

م��رة ح�ت��ى حملت م�ن��ه جنينها الأول .رمبا
يت�ساءل ُم�شاهد هذا الفلم عن طبيعة العالقة
العاطفية بينها وبني �أولغن ،ال�شاب املقيم معها
يف املدينة ال�صغرية التي بد�أت ت�ضيق بهما،
وه��و ��س��ؤال م�شروع ومنطقي ،لكن الإجابة
�ست�أخذنا �إىل مفرتق طرق .فكالهما يعمل يف
مطعم حم��ا ٍذ ملحطة نقل م�سافرين تطل على
الطريق ال�سريع ،وه��و ال�ب��ؤرة املكانية التي
جذبت ماهور لكي يجد نف�سه وجه ًا لوجه �أمام
عالقة عاطفية �شائكة كنا نت�صور �أنها �ستف�ضي
�إىل احل��ب ،ولي�س �إىل اجلن�س العابر .ت�أخذ
الق�صة م�سارا �آخر حينما تكت�شف زهرة �أنها
حامل ،والغريب يف الأمر �أنها مل توافق على
فكرة �إ�سقاط اجلنني �أول الأم��ر ،لأنها كانت
تعتقد �أن م��اه��ور يحبها ،ول��ن يتخلى عنها
بهذه ال�سهولة ،لكن م��ا �إن تتيقن زه��رة من
حملها الذي م ّر عليه ثالثة �أ�شهر تقريب ًا حتى
تك�شف �أمرها لأولغن الذي يجن جنونه ويتجه
مبا�شرة �إىل داريا الذي يعتقد �أنها حولت زهرة
�إىل موم�س رخي�صة فينهال عليها بال�ضرب
امل�برح وال�سباب ،و�أك�ثر من ذل��ك ف ��إن يحطم
غالبية حمتويات منزلها ،ثم ي�ضرم فيه النار
يف خ��امت��ة امل�ط��اف ليجد نف�سه يف ال�سجن،
�أم ��ا زه ��رة فتذهب �إىل امل�ست�شفى وق�ب��ل �أن
تعاينها الطبيبة تذهب �إىل احلمام ويف م�شهد
�شديدة الق�ساوة ُت�سقط جنينها وتلقيه من
نافذة احلمام �إىل خارج البناية ،ثم ي�ستدعيها
البولي�س ويحقق معها يف الأم��ر ،لكنها تنهار

فيلم (حكاية دورا)

الكامريا توثق ثمانني عام ًا من
حياة مارغريت دورا
�سعد ناجي علوان

لي�س هناك عمر للحب ،احل��ب ال��ذي ي�أتي بكل
معانيه اجلليلة ،ب�سطوع احل�س و�إدمان رائحة
احلبيب ،بتذوق ملح �أيامه ،احلب حني يكون
�أخطر الأ�شياء التي ميار�سها الإن�سان ،وا�ضع ًا
حيواته كلها بني يديه كقربان �أويل من دون �أن
يلتفت �إىل الوراء ولو للحظة واحدة.
يحرق (ي��ان �أن��دري��ا) (�إمي�بري��ك دمي��ارغ��ي) كل
�سفن �أي��ام��ه املا�ضية وي�ك��ف ع��ن الكتابة �إىل
حبيبته لي�سحره الوجل عند بابها ،وهي التي
ف�ضلت بفرديتها العالية وح�سها املفرط ،البعد
عن احلياة العامة مكتفية بغرفة �أبعدت حتى
تطفل ال�شم�س عنها يف �شقة منزوية لتتفرغ
للكتابة ،الكتابة التي �أ�صبحت بف�ضل مثابرتها
املعهودة وحيويتها فعل حياتها ،فتعرتف ب�أنها
تكتب حتى يف النوم (�ستون عام ًا من الكتابة
يف ثمانني عام ًا عا�شتها مارغريت دورا) .وهكذا
حتولت الكتابة لديها �إىل �شكل من �أ�شكال الرق�ص
للح�صول على م�ساحة ما كافية للروح واجل�سد.
تدخله ال�شقة بعد تردد ،حتيطه بنظرات ف�ضولية
فاح�صة مقرتبة منه وك�أنها تتلم�س لعبة غريبة
ال تدرك كنهها (�أنت جئت من العامل اخلارجي،
يرعبني �أن �أراك ف�أنا ال �أعرف �سواي) و�سواي
هنا ال تعني الفردية البحتة ،فـ(مارغريت دورا)
كاتبة مبدعة لطاملا ج�سدت �آالم الآخرين ب�شتى
الو�سائل وال���ص��ور الإب��داع �ي��ة ،و��ش��ارك��ت يف
�أغلب احلركات الثورية واالجتماعية� .أخرجت
ع�شرين فيلم ًا �سينمائي ًا وحازت جائزة غوتكور
( )1984عن روايتها (العا�شق).
لكنها االحتفاء الدائم بالذات وع�شقها لدرجة
اخلوف عليها من التحطم بني يدي الآخرين.
�أم��ا (ي��ان �أن��دري��ا) فال ي�صدق ما هو عليه و�أنه

و�صل �إىل هذا احلد من اجل��ر�أة ليقف مبهور ًا
�أم��ام الأزل �ي��ة ،غ��ارق� ًا يف �شموخها ال��ذي ي�شبه
كثري ًا �شجر احلور .فال ي�صدق �أنه مع كل املعاين
التي ج�سدت و�ستج�سد حياته ،فكيف يخرج
من هذا الذهول �سوى �أن ي�سرد لها وب�سذاجة
�سطور ًا من �أعمالها.
ع ّله يتجاوز حمنته بع�ض ال�شيء ،لكنه ي�صطدم
بفظاظة مفاجئة (ع��رف��ت رج��ا ًال رددوا �أم��ا يف
�أعمايل كلها فال تكن غبي ًا �أيها الفا�شل) لي�سقط
الأمر بني يديه ،وال يعد (يان) ميلك �إال الإذعان
امل�ستدمي لعالقة جمنونة تتدثر ب��رمت فوقي
وافرتا�س ،عالقة تت�شابك فيها خمتلف العواطف
الإن�سانية (العا�شق – احلبيبة – الإبن – الأم
– العبد – الفا�شل – احلنو – التجرب – الإبداع
– الإخال�ص) وليذهب كل واحد منهما �أ�سرع من
الآخر لع ّد حبيبه والق�ضاء عليه.
فبعد �أن طلبت (دورا) من (ي��ان) (ك��ل ما عليك
فعله �أن حتبني) �سرعان ما يجد ذلك احلب عبئ ًا
وعبث ًا ال�سيما حني �أعاد �إليها ما ن�سيته من �أ�سئلة
ح��ول اجل�سد وال ��روح ،مف�ضلة ارت�ي��اد الظالم
الرطب ون�سيان الآخ��ري��ن �إال كعوامل �أدبيته،
كما �أن (�أندريا) ف�شل رغم ولهه الكبري احتمال
ذلك اجلربوت ،ليغادر باحث ًا عن نف�سه يف مكان
�آخر ،لكن �أنى له ذلك وهو الذي مل يعرف نف�سه
�إال بـ(دورا) ،يف�شل ثانية ويعود ليكتب �صفحات
ذل��ك احل��ب وت �ل��ك احل �ي��اة ال �ت��ي ت��دع��ى حكاية
(مارغريت دورا).
تلك احلكاية التي �أع��اد بها امل�خ��رج (جو�سيه
دي ��ان) ال�سينما الفرن�سية ب�ع��وامل�ه��ا الرقيقة
احلاملة ،وكنا قد ن�سيناها �أحيان ًا بفيلم �شفاف
رغم حمدودية املكان (�أغلب م�شاهد الفيلم تدور
يف ال�شقة) وطغيان احلوار وباثنني من املمثلني
فقط�( :إميربك دميارغي) (يان �أندريا) والرائعة
(جان م��ورو) يف دور (مارغريت دورا) والتي
ا�ستطاعت بت�ألقها ال��دائ��م �أن مت�سك بتالبيب
الدور ،وتعيد لنا عوامل (دورا) لنعي �أو ًال ماذا
تعني ال�سينما ،وما هو احلب وما هي احلياة.

وي�غ�م��ي عليها مل��دة م��ن ال��زم��ن ث��م ن��راه��ا مع
الطبيبة التي حتاول م�ساعدتها و�إنقاذها من
الأزمة النف�سية احلادة التي متر فيها ،.وحينما
ت�ستقر بع�ض ال�شيء تكتب ر�سالة اعتذار �إىل
�أولغن على الرغم من معرفتها التامة ب�أنه لن
يرد عليها وتخربه فيها ب�أنها تعتذر جد ًا لأنها
مل تفهمه من قبل ،كما متنت له �أن ُيخلى �سبيله
وتعود الأمور �إىل �سابق عهدها .ثم نفاج�أ ب�أحد
املرا�سلني التلفزيونيني وهو يخاطب اجلمهور
من داخل باحة ال�سجن معلن ًا عن نب�أ �سار مفاده
�أن �أح��د ال�سجناء ق��د ق��رر يف خامتة املطاف
بناء على ر�سالة زهرة �أن يتزوج من حبيبته
التي �أخ�ط��أت ذات م��رة ،لكنه ق��رر م�ساحمتها
وال��زواج منها داخ��ل ف�ضاء ال�سجن لكي يبد�أ
معها حياته من جديد.
مل تكتف املخرجة املبدعة ي�شيم �أو�سطا �أوغلو
بالق�صة الرئي�سية للفلم ،و�إمنا �أردفتها بق�صة
ف��رع�ي��ة مل ت �خ��رج ع��ن م���ض�م��ون ق�صة زه��رة
وماهور ،فلقد �أحبت داريا جندي ًا واعتادت �أن
تذهب معه �إىل "�أزميت" ووعدها ب�أنه �سوف
يتزوجها ذات يوم ،ولكنه ذهب ومل يعد ،فيما
�أجنبت داريا ولدها الذي مل تره ،ومل تلم�سه
�أب��د ًا ،بل �أنها مل تعرف الأبوين اللذين تبنياه
فظلت رائحة الطفل ت�سكنها وتطاردها مثل
�شبح غام�ض يعذبها ليل نهار.
قد تكون هذه الق�صة م�ألوفة ومطروقة مئات
املرات بدليل �أن املخرجة ي�شيم �أو�سطا �أوغلو قد
كررت ق�صة داريا للإ�شارة �إىل �إمكانية حدوث

ه��ذه الق�ص�ص مل��رات متعددة ،لكن معاجلتها
الفنية كانت �أكرب من ثيمة الفلم نف�سها ،بل �أن
ا�ستعمالها للقطات املق ّربة كانت على قدر كبري
من الذكاء بحيث �أم�سكت بالعديد من املعطيات
اجلمالية لوجه زهرة ويديها ،وبقية مفاتنها
اجل�سدية التي كانت على قدر كبري من الإثارة،
كما �أن تال�شي ال�شاحنة الكبرية احلجم كان
لقطة ب�صرية متميزة �أوح��ت لل ُم�شاهدين ب�أن
ه��ذا ال�سائق العابر لن يعود ،وه��ذا هو د�أب
ال�شخ�صيات غري املقيمة مبكان حمدد.
ي�ن�ط��وي ع�ل��ى ه��ذا ال�ف�ل��م ع�ل��ى ق���س��وة كبرية
�سواء يف عملية الإجها�ض املروعة التي قامت
بها زه ��رة� ،أو ح��االت ال�ضرب العنيف التي
�شاهدناها من �أكرث من �شخ�صية ،فالأم ت�ضرب
ابنتها وتع ّنفها ،و�أولغن ر�أيناه ي�ضرب داريا
�ضرب ًا مربح ًا ويحطم كل م��وج��ودات املنزل،
فيما كان هناك �شخ�ص ثالث ي�سمم الكالب لأنها
تنبح لي ًال .الفلم ي�ستبطن هذا الربزخ الفا�صل
بني مكانني ،الأول جحيم ملحوظ تتعذب فيه
ال�شخ�صيات املقيمة يف املدينة ،والثاين جنة
مفرت�ضة نتخيلها يف �أذهاننا ونتمنى �أن نقيم
فيها ،لكنها �أ�شبه بال�سراب ال��ذي ال نفلح يف
ا�صطياده �أو الإم�ساك به.
ج��دي��ر ذك ��ره �أن ي�شييم �أو� �س �ط��ا �أوغ��ل��و قد
�أخ��رج��ت ع ��دد ًا م��ن الأف�ل�ام املهمة ن��ذك��ر منها
"بانتظار الغيوم"" ،رحلة �إىل ال�شم�س"" ،
الأثر"" ،الثنائي" و "�صندوق باندورا" الذي
فاز بالعديد من اجلوائز املحلية والعاملية.

كالكيت
 عالء املفرجي

جتارب يف �صناعة ال�سينما
اخت�صرت �إح��دى الندوات التي �أقيمت كن�شاط م�صاحب لعرو�ض
مهرجان ابوظبي ال�سينمائي الكثري مما يجب �أن يقال عن ال�سينما
يف بلدان ما زالت �صناعة ال�سينما فيها تواجه العقبات يف العمل.
الندوة حملت عنوان (�صناع �أفالم عرب يتحدثون عن جتاربهم) وكان
اختيارا موفقا ملدير الربنامج العربي يف املهرجان ال�صديق انت�شال
التميمي للم�شاركني يف الندوة بو�صف جتاربهم تلخي�صا دقيقا ملا
تعانيه ال�سينما العربية يف كل مكان ،حتى يف الدول التي قطعت يف
�صناعة ال�سينما تاريخا طويال ،ذلك �أن هذه التجارب تعك�س هاج�س
جيل كامل من ال�سينمائيني العرب يف خمتلف بلدانهم.
ي�سري ن�صر الله �صاحب التجارب الطليعية يف ال�سينما امل�صرية،
والذي لفت �إليه الأنظار منذ منت�صف الثمانينات من القرن املن�صرم
ب�أعمال �سينمائية مثل (�سرقات �صيفية)( ،مر�سيد�س)( ،املدينة)،
و(اح�ك��ي يا�شهرزاد) وغ�يره��ا وال�ت��ي ك��ان ق��د عمل قبلها م�ساعدا
وم�شاركا للمخرج الكبري يو�سف �شاهني يف �أفالمه؛ وداعا بونابرت،
وال�ق��اه��رة م�ن��ورة ب�أهلها وغ�يره�م��ا .جت��رب��ة ه��ذا امل�خ��رج جديرة
بالإعالن عنها ،فاملخرج ن�صر الله كان �أول من غرد حلن االختالف
واملغايرة عن ال�سائد يف �أفالمه يف العقود الأخرية من عمر ال�سينما
امل�صرية ،بعد املوجة اجلديدة لهذه ال�سينما بداية �سبعينيات القرن
املا�ضي ..وا�ستطاع بتجربته �أن يو�سم مرحلة مهمة يف تاريخ هذه
ال�سينما بطابع املغرية ال��ذي ا�ضطلع به ع��دد من �شباب ال�سينما
امل�صرية ،وهذا الت�أثري بتقديري ما زال ماثال حتى هذه اللحظة.
جتربة ي�سري ن�صر الله ت�ستحق وقفة خا�صة وطويلة بو�صفها
جتربة متفردة يف ال�سينما العربية ،خا�صة وان التجارب الأخرى
التي تعرفنا عليها يف هذه الندوة ال متتلك خ�صو�صية وجتربة ن�صر
الله وتاريخه الطويل و�سينماه التي ال تخطئها ذائقة متفرج �أو
جم�سات ناقد.
و�إذا كنا نن�أى بتجربة املخرج ن�صر الله عن جتارب الآخرين الذين
�شاركوا يف الندوة ب�سبب اخلربة والتاريخ الطويل فان هذا ال يعني
انها جت��ارب ال ت�ستحق الوقوف عندها  ،بل العك�س �أنها جتارب
خل�صت معاناة جيل من املخرجني ال�شباب.
فامللمح الأبرز يف جتربة املخرج حممد الدراجي يتلخ�ص يف انه كان
مع زميله املخرج عدي ر�شيد �أول من اخذ على عاتقه �شرف املحاولة
يف ع��ودة ال��روح لل�سينما العراقية بعد توقف دام �أك�ثر من عقد
ون�صف من الزمن ،وهي جتربة اكتنفتها الكثري من امل�صاعب ،فبينما
كان عدي ر�شيد ي�ستخدم يف تنفيذ فيلمه (غري �صالح للعر�ض) ما
تخلف من رماد احلرب والتخريب بعد االحتالل الأمريكي و�سقوط
الدكتاتورية ،ليقدم مع زمالئه ال�شباب فيلما جديرا بامل�شاهدة وقبلها
باملحبة ،كنا نت�سقط عن بعد �أخبار زميله ال��دراج��ي وه��و ي�سجل
�أمتارا طويلة كوثائق �ستكون يف ما بعد عن�صرا مهما يف فيلمه
(�أحالم) الذي �شارك ووفق يف ع�شرات املهرجانات ال�سينمائية.
و�إذا كانت جتربة الدراجي ترتبط مبا ميكن �أن ي�صنعه من قلب
الدمار واخل��راب ،فان جتربة زميله الإم��ارات��ي ن��واف اجلناحي ال
تبتعد كثريا �سوى �أنها تنفرد يف �أنها حتاول �أن ت�صنع �شيئا من ال
�شيء  ..فهو من بلد لي�س فقط انه ال ميتلك احلد الأدنى من �صناعة
ال�سينما ،و�إمنا يفتقد جذرا تاريخيا لهذا الفن ،فكانت جتربته كمن
ينحت بال�صخر يف بلد ما زالت حتكمه التقاليد ال�صارمة ..ومن هنا
�إ�صرار اجلناحي كان امللمح الأبرز يف هذه التجربة ..والتي منحته
مع قلة من ال�سينمائيني الإماراتيني امتياز املحاولة الأوىل التي
�ستوثق يف ما بعد بو�صفها جتربة رائدة.
ولي�س بعيدا جتربة املخرج اليمني ب��در؟؟؟؟ ولكن حالته �ضعف
الإمكانات وغياب الدعم احلكومي ،وهي بالنتيجة �سعي د�ؤوب اىل
بث الروح يف بلد مثل اليمن.
والأمر خمتلف مع كاتب ال�سيناريو واملنتج امل�صري حممد حفظي
الذي ت�ؤ�س�س جتربته لنهج جديد لل�سينما امل�صرية.

يف م������ه������رج������ان �أب�������وظ�������ب�������ي ال���������س����ي����ن����م����ائ����ي

ي�سري ن�صر اهلل يحظى بجائزة فارايتي ..وفيلم فرن�سي عن طباخة
ميرتان
�أبو ظبي  /املدى

اخ�ت��ارت جملة (ف��اراي�ت��ي) الأم�يرك�ي��ة امل�خ��رج امل�صري
ي�سري ن�صر الله ملنحه جائزة (�أف�ضل خم��رج ال�شرق
الأو�سط) لهذا العام.
وي�شارك ن�صر الله يف املهرجان الذي انطلق اخلمي�س
املا�ضي بفيلم (بعد املوقعة) ال��ذي يتناول جانب ًا من
االع�ت��داءات التي وقعت يف الثاين من فرباير� /شباط
 2011على املحتجني ال�سلميني الذين طالبوا ب�إ�سقاط
الرئي�س امل���ص��ري ال�سابق ح�سني م�ب��ارك واملعروفة
�إعالميا مبوقعة اجلمل ،والتي كان لها دور حا�سم يف
التعجيل بخلع مبارك .ويعر�ض فيلم ن�صر الله خارج
امل�سابقة بعد �أن �شارك يف مهرجانات منها (كان) يف �أيار
املا�ضي.
قال انت�شال التميمي مدير الربامج العربية يف املهرجان:
�إن اجل��ائ��زة ب��د�أت يف ع��ام  2007م��ع ان�ط�لاق ال��دورة
الأوىل ملهرجان �أبوظبي ومنحت يف ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية �إىل اللبنانية نادين لبكي والأردين �أمني مطالقة
والفل�سطيني �إيليا �سليمان والعراقي حممد الدراجي
والإي ��راين �أ�صغر ف��ره��ادي .وق��ام علي اجل��اب��ري مدير
املهرجان بت�سليم اجلائزة �إىل ن�صر الله.
ومن الأف�لام املهمة التي عر�ضها املهرجان فيلم (حجر
ال�صرب) للمخرج والروائي الأفغاين عتيق رحيمي �ضمن
م�سابقة (�آفاق جديدة) ،وهو عن امر�أة تتحدث ب�صراحة
مطلقة حني يقع الزوج يف غيبوبة وتقول ر�أيها يف عامل
قا�س يحكمه رجال مدججون بال�سالح والأيديولوجيا
وال يجيدون �إال �صناعة احلروب لأنهم ف�شلوا يف احلب.
يبد�أ الفيلم بهم�سات امر�أة تدعو "يا قهار" ومتتد يدها
ب�أدوية �إىل رجل مفتوح العينني ويبدو يف �سن �أبيها ثم
يت�ضح �أنه زوجها �أحد امل�سلحني والذي �أ�صابته ر�صا�صة
يف �إحدى املعارك وا�ستقرت يف رقبته و�أ�صابته مبوت
�سريري وتخلى عنه رفاقه ،تاركني ج�سده املقبل على
املوت بني يدي زوجته وابنتيه ال�صغريتني.
وحجر ال�صرب يف الأ�سطورة الأفغانية م�ستودعا لأ�سرار

فراهاتي
وهذيانات .ولكن الزوج هنا يتحول �إىل (حجر ال�صرب)
تعرتف له الزوجة ب�أ�سرار عن �أ�سرتها وعن عالقتها به
وبغريه من الرجال.
وعر�ض الفيلم بح�ضور بطلته املمثلة الإيرانية غول�شفتي
ف��راه��اين وخم��رج��ه ال��روائ��ي الأف �غ��اين عتيق رحيمي.
ويلخ�ص الفيلم يف  98دقيقة جوانب من �آث��ار احلرب
يف �أفغان�ستان ،وقال رحيمي بعد العر�ض  ":لي�س باحثا
يف علم االجتماع ولكني خمرج ..ال �أبحث عن حلول"،
مو�ضحا �أنه يقدم ق�صة �إن�سانية من بني ق�ص�ص حتدث
كثريا.
و�شهد �أم�س عر�ض الفيلم الفرن�سي (املطبخ الراقي) الذي
�أخرجه كري�ستيان فيني�سيت الذي �سبق له �أن فاز بجائزة
ال�سيزار عام  1990عن فيلمه الروائي الأول (املتكتم).
يتمحور فيلمه هذا (املطبخ الراقي) حول الطعام وولع
الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق فران�سوا ميرتان به ..حيث
يقوم بتعيني �أوتينز البوري وهي طاهية معروفة لتكون
طباخته يف ق�صر االليزيه لكي يحظى بفر�صة تذوق
�أ�شهى الأك �ل�ات ..ويف كوميدية ب�إيقاع �سريع نتابع
�أحداث هذا الفيلم .
و�ضمن م�سابقة (�آف��اق جديدة) عر�ض فيلم "املغ�ضوب
عليهم" للمخرج حم�سن ب�صري وه��و فيلم ع��ن ثالثة

ي�سري ن�صر الله
�أ�صوليني �إ�سالميني يختطفون جمموعة عمل ،بناء على
�أوام��ر قائد روح��ي� .سيح�ضر ب�صري هذا العر�ض �إىل
جانب بطلني من الفيلم هما عبد نبي البينيوي و�أمني
الناجي.
ومتيزت م�سابقة الأف�لام الوثائقية هذا اليوم بعر�ض
فيلم "حممد �أنقذ من املاء" وهو فيلم يعالج موا�ضيع
الفقر وال�صحة العامة من خالل ق�صة عن �صبي يعاين
من ق�صور كلوي ب�سبب تلوث املاء .و�شارك يف العر�ض
املخرجة �صفاء فتحي التي ا�ستوحت الفيلم من جتربة
خا�ضها �أخوها و�ستح�ضر �أي�ض ًا املنتجة دلفني موريل.
و��ض�م��ن ال��ن��دوات امل�صاحبة مل�ن�ه��اج امل �ه��رج��ان قدمت
املونتريية العاملية املعروفة فران�سواز بونو در�سا يف
املونتاج ال�سينمائي مع فران�سواز بونو.
ح�صلت فران�سواز بونو على الإلهام من والدتها املنتجة
مونيك بونو ،لت�صبح واحدة من �أف�ضل العاملني يف هذا
املجال على امتداد العقود الأربعة املا�ضية .وقد تعاونت
طوي ًال مع املخرج اليوناين ال�شهري كو�ستا غافرا�س،
وح ��ازت ج��ائ��زة �أو� �س �ك��ار ع��ن فيلم "زد" ع��ام ،1969
وجائزة "بافتا" عن فيلم "املفقود" عام  .1982كما عملت
مع العديد من �أ�ساطري ال�سينما مثل رومان بوالن�سكي
وجان جاك �أنو وجويل تاميور.
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م���ا ي��ط��ل��ب��ه امل�� ّي��ت��ون
�أهايل ناحية ال�س�ل�ام يف مي�سان بد�أوا ع�صيان ًا مدني ًا
�أم� ��س احتجاج ًا على �س ��وء اخلدمات بح�س ��ب ما نقله
موق ��ع الف ��رات نيوز .و�أح�س ��ب �أن هذه امل ��رة الأوىل
الت ��ي تلج� ��أ فيها منطقة عراقية �إىل هذا الأ�س ��لوب يف
االحتج ��اج ،بع ��د �أن م � ّ�ل العراقيون من ال�ش ��كوى يف
و�س ��ائل الإع�ل�ام ويف ال�ش ��وارع ويف بيوته ��م وم ��ع
�أنف�سهم و�أمام الله يف �صلواتهم ودعائهم.
مي�س ��ان تكاد تكون �أغنى بقاع الأر�ض موارد طبيعية،
م ��ع ذلك ف�إن هذه املحافظة هي الأفقر على الإطالق يف
�اج بالفقراء ال�س ��ائرين على ثاين �أكرب
هذا البلد ال�ض � ّ
احتياط ��ي للنفط يف العامل ،و�إذا كانت احلكومة ترفع
�ش ��عار اال�ض ��طراب الأمني حج ��ة �أبدية عل ��ى انعدام
الإعم ��ار وغياب اخلدمات ف�إن ه ��ذه املحافظة الوادعة
هادئة �أمني ًا ،وكان ميكن لها �أن تكون فردو�س� � ًا ب ُع�شر
�أم ��وال النف ��ط الذي يخرج من �أر�ض ��ها ،لك ��نّ حكومة
الل�صو�ص لها �إ�سرتاتيجية �أخرى.
�إ�س�ت�راتيجية ال�سا�س ��ة النهاب�ي�ن تتمثل يف ا�س ��تثمار
هذه الف�ت�رة امل�ض ��طربة حملي� � ًا و�إقليمي ًا وا�س ��تغالل
�ص�ب�ر العراقيني وخوفهم من عودة حرب طائفية ،من
�أجل نهب ما ميكنهم نهبه قبل �أن تع�صف بهم عوا�صف
يتوقعونها ،وميكن �أن ت�أتي لهم من كل اجتاه.
اخلرب القادم من ناحية ال�سالم مفرح ،لأنه ي�ؤ�شر ـ لأول
مرة ـ على اتفاق مئات من العراقيني على فكرة واحدة،
فكرة غري م�س � ّ�وقة �إعالمي� � ًا ،ومل تدفعهم لها احلكومة
امل�ستعدة للدفع لت�أبيد �س ��لطان زعيمها ،ومل ي�ستفتوا
دين ،ب ��ل كان باعثهم الوحيد هو
يف اعت�ص ��امهم رجل ٍ
الغ�ضب الذي ال ب ّد لكل �إن�سان �أن ي�ست�شعره حني يرى
�أموا ًال ق ّدر الل ُه �أن تكون له ف�سرقها ل�صو�ص حاكمون
با�سم الله.
يحكمنا �أنا�س ق�س ��اة القل ��وب ،غليظو الأرواح ،مع �أن
�أغلبهم من م ّدعي التق ��وى والعبادة ،ونحن نعرف �أن
التوا�ص ��ل مع الغيب بال�ص�ل�اة والذكر يرقق احلجر،
فمن �أية مادة ق ّدت هذه القلوب؟
�أمام هذه الق�س ��وة التي مت ّيز �سا�س ��ة العراق الذين ال
ي�أبه ��ون لأ�ص ��وات ناقدة ناقمة مهما كان ��ت قوية ال ب ّد
من وقفات جماعية كهذه ،و�إذا حدث �أن �أ�صابت �سائر
مدن العراق عدوى ناحية ال�س�ل�ام املي�س ��انية ،خا�صة
و�أن هذه املناطق لي�س ��ت ب�أح�س ��ن حا ًال من "ال�سالم"،
ف�س ��تجد ه ��ذه احلكومة الفا�ش ��لة نف�س ��ها �أم ��ام حلظة
ح�س ��اب حقيقي ��ة على م ��ا بددته م ��ن �أم ��وال الأجيال
العراقية.
علي خرب م�ش ��ابه
و�أن ��ا �أق ��ر�أ خرب ناحية ال�س�ل�ام م� � ّر ّ
م ��ن تون� ��س :قط ��ع حمتج ��ون يف قري ��ة العم ��ران
التابعة لوالية �س ��يدي بوزيد الطريق على ال�س ��يارات
احلكومي ��ة احتجاجا على �س ��وء اخلدم ��ات ،فاعتقلت
ال�ش ��رطة بع�ض ��هم ،فل ��م يكن م ��ن �أهايل القري ��ة �إال �أن
ه ��ددوا بانتح ��ار جماع � ّ�ي �إذا مل تفرج ال�س ��لطات عن
�أبنائهم ومل تتح�سن الأو�ضاع اخلدمية يف قريتهم.
ه ��ذا "الإجم ��اع" ما ينبغ ��ي �أن يح ��دث عندنا �أي�ض� � ًا،
فط ��وال �س ��نوات مل يحت�ش ��د �أنا� ��س يف الع ��راق على
موقف واحد �إال حتت �ش ��عار عقائ ��دي برع �أولو الأمر
يف ا�س ��تثماره وا�س ��تثمار قوى امل�ؤمنني به على �أكمل
وج ��ه .ولع � ّ�ل يف الأنب ��اء الآتية من ناحية ال�س�ل�ام ما
يجعلنا ن�أمل يف �إ�ص ��غاء العراقي�ي�ن �إىل هموم النا�س
الأحياء ال �إىل ما يطلبه امليتون.
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جدلية التنمية ومتويل البنى التحتية بالدفع الآجل
كرمي م�صطفى*
طلعت علينا احلكومة فج�أة بطلب متويل
�إ��ض��ايف لإع�م��ار البنى التحتية  ,ومل��ا كان
التمويل مفقودا بر�أيها فقد ارت�أت اللجوء
�إىل ال�ق��رو���ض اخل��ارج�ي��ة ب�صيغة الدفع
الآجل.
ال نريد �أن ن�س�أل احلكومة �أين كانت طيلة
ال�سنوات ال�سابقة لتتذكر فج�أة احلاجة �إىل
�إعمار البنى التحتية ونح�سب بح�سن نية
�أن اال�ستيقاظ من الغفلة ولو بعد حني هو
م�ؤ�شر �إيجابي .ولن ننجر �إىل مماحكات
حول خماطر االقرتا�ض اخلارجي وماعانته
�شعوب ودول عديدة من م� ٍآ�س جنمت عن
االقرتا�ض اخلارجي رغم ثرواتها الطبيعية
الهائلة.
نخمن �أن احل�ك��وم��ة مبطلبها اجل��دي��د قد
�أدرك��ت �أن اال�ستثمار الأجنبي غري راغب
ب��ال��ق��دوم �إىل ال� �ع ��راق �إال يف جم ��االت
ا�ستخراج النفط وبع�ض املجاالت اخلدمية
غ�ير الأ��س��ا��س�ي��ة رغ��م �أهميتها كالفنادق
والأ�سواق وما�شابه.
ونخمن �أي�ضا �أن احلكومة قد بد�أت تدرك
اخلط�أ الكبري يف تخ�صي�ص معظم امليزانية
لتغطية ال �ن �ف �ق��ات الت�شغيلية ومتنعها
اال�ستحقاقات االنتخابية ع��ن الت�صريح
بذلك .
نعود �إىل مبادئ علم االقت�صاد ون�ستذكر �أن
احد �أهم معوقات التنمية يتمثل بالتمويل
املرتبط ع�ضويا بالفائ�ض االقت�صادي الذي
نعرفه تب�سيطا ب�أنه الفرق بني قيمة �إنتاج
املجتمع مطروحا منه التكلفة التي يتكبدها
املجتمع لتحقيق الإنتاج .ومن البديهي انه
كلما عظم الفائ�ض توفرت للمجتمع خيارات
اكرب للت�صرف.
وي�ستخدم الفائ�ض ب ��إح��دى ط��رق ثالث
 ،الأوىل يف ا�ستهالكه و�إ��ش�ب��اع حاجات
امل�ج�ت�م��ع الآن �ي��ة وامل���س�ت�م��رة  ,والثانية
يف ا�ستثماره لإ��ش�ب��اع ح��اج��ات املجتمع
امل�ستقبلية ,والثالثة يف تبديده مثال يف
احلروب �أو بناء الأهرامات مثال �أو الف�ساد
�أو الإفراط يف �إ�شباع احلاجات وغريها.
وتعظيم الفائ�ض يت�أتى �إم��ا ب�شكل مطلق
�،أي زي��ادة حجم الإنتاج �أو ب�شكل ن�سبي
�،أي تقليل الكلف املرتتبة لتحقيق الإنتاج.
�أما ح�سن �إدارة الفائ�ض فيقت�ضي �أ�سا�سا
االبتعاد عن خيار التبديد و�إقامة املوازنة
الدقيقة بني اال�ستهالك واال�ستثمار لتوفري
�أ��س��ا���س حقيقي لتنمية م�ستدامة حتقق
�إ�شباعا متزايدا حلاجات النا�س وازدهارا
يف م�ستوياته املعي�شية و�أي�ضا حتقق منوا
متعاظما للفائ�ض املتاح.
ت��واج��ه املجتمعات يف كثري م��ن الأحيان

ظ��روف��ا ط��ارئ��ة �أو م�ستدامة ت�ع��وق توفر
�اف لتحقيق التنمية ب��ل �أحيانا
فائ�ض ك� ٍ
يكون الفائ�ض �سلبيا �أي يعتا�ش املجتمع
على مدخراته ال�سابقة �أو الإع��ان��ات .هذه
ال� �ظ ��روف ق��د ت �ك��ون ط�ب�ي�ع�ي��ة كاجلفاف
وال �ك��وارث الطبيعية الأخ ��رى ,وبع�ضها
م��رت�ب��ط ب��ال �ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ه العاملية
ك��ان�خ�ف��ا���ض �أ� �س �ع��ار ال���س�ل��ع الت�صديرية
وال��رك��ود االق�ت���ص��ادي وغ�يره��ا ,والآخ ��ر
مرتبط بظروف حملية كاحلروب الأهلية
�أو اخلارجية وت�سلط ديكتاتوريات مبددة
ل �ل �م��وارد االق�ت���ص��ادي��ة .مم��ا ي�ضطر هذه
املجتمعات �إىل البحث عن م�صادر متويل
خ��ارج �ي��ة ل ��ردم ف �ج��وة ال�ع�ج��ز التمويلي
وال�ب��دء مب�سار تنموي يعالج االختالالت
احلا�صلة و�إنعا�ش االقت�صاد.
عند ذاك ت�شرع الدولة (احلكومة �أ�سا�سا
واملجتمع عموما الحقا وم�سرت�شدا ب�سيا�سة
احلكومة) بدرا�سات و�إج��راءات ت�ستهدف
عقلنة االقرتا�ض وتوجيهه و�إدارته بال�شكل
الذي ينت�شل االقت�صاد من كبوته .ن�شري �إىل
بع�ض الإجراءات الأ�سا�سية:
• ال�شروع ب ��إج��راءات �صارمة وقا�سية
وملزمة لإي�ق��اف �أي ه��در للموارد املتاحة
�سواء كانت طبيعية �أو ب�شرية �أو مالية.
وه ��ذا ��ش��رط �أ��س��ا��س��ي وم�سبق لأي جهد
تنموي جاد ميول عن طريق االقرتا�ض.
• تقلي�ص وحت��دي��د اال� �س �ت �ه�لاك العام
واخلا�ص.
• الإدارة الفاعلة مل��وارد الدخل املتاحة
للحكومة وامل�ج�ت�م��ع �،أو ب�ع�ب��ارة �أخ��رى
زي � ��ادة ال��ك��ف��اءة ل �ل �ق �ط��اع��ات الإنتاجية
واخلدمية و�إزال ��ة �أي��ة معوقات تواجهها

ذاك�������������������رة �أك�������ت�������وب�������ر

و�إق� ��رار �سيا�سات دع��م وتن�شيط املنتج
املحلي.
�أثناء العمل بهذه ال�سيا�سات والإجراءات
ت�ب��د�أ احلكومة ب��درا��س��ة حجم االقرتا�ض
ال �� �ض��روري امل�ط�ل��وب ت��وف�يره ب �ن��اء على
معطيات القطاعات وامل�شاريع امل�ستهدف
ب�ن��ا�ؤه��ا �أو تطويرها .ويتم تقييم حجم
�إ�سهام هذه القطاعات يف منو الناجت املحلي
على املديات الق�صرية واملتو�سطة والطويلة
وحجم فر�ص العمل التي �ستوفرها ومدى
ت�أثريها على القطاعات االقت�صادية الأخرى
وك��م �ست�ساهم يف رف��ع م�ستوى املعي�شة
لل�سكان .ومن ثم تبد�أ احلكومة باحت�ساب
كلف التمويل اخلارجي و�إج��راء املوازنة
بني الكلف والنمو امل�ؤمل حتقيقه.
مل ن�أت بجديد ,كل ذلك مبحوث بتفا�صيل
وحت �ل �ي�لات عميقة ور��ص�ي�ن��ة ومرتاكمة
ط ��وال � �س �ن��وات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي و�شكلت
�أ�سا�س نظريات التنمية االقت�صادية.
نعود �إىل قرار حكومتنا القا�ضي بتمويل
البنى التحتية باالقرتا�ض اخلارجي ,نزعم
�أن احلكومة تبدد املوارد املتاحة وتت�ساهل
جدا يف التبديد املجتمعي للموارد ومل تلج�أ
حلد الآن �إىل حتقيق ال�شرط الأول وهو
�إجراءات �إيقاف التبديد� .إن �شواهدنا على
ذلك تتمثل يف:
• يف العراق �أكرب ت�شكيلة وزارية و�أكرب
ع��دد م��ن امل�ست�شارين واخل�ب�راء والقادة
الع�سكريني رفيعي امل�ستوى ,وقلما جند
مثل هذا احلجم حتى يف الدول العظمى.
• يف ال��ع��راق �أع �ل��ى م���س�ت��وى للأجور
وال� ��روات� ��ب وامل �خ �� �ص �� �ص��ات ل �ل��ر�ؤ� �س��اء
والوزراء والربملانيني وامل�ست�شارين.

• يف ال �ع��راق �أع �ل��ى ن�سبة ف���س��اد مايل
و�إداري بدون حماربة فعلية.
• يف العراق ن�سبة توظيف حكومي تفوق
�أي معيار عقالين يقابلها نق�ص يف الكفاءة
ونوعية اخلدمة العامة.
• يف العراق يتقاعد املوظف وامل�س�ؤول
مبكرا وي ��أخ��ذ رات �ب��ا تقاعديا  ,ث��م يعود
للعمل جم��ددا كخبري �أو م�ست�شار �أو �أي
م�سمى �آخر بعقد يف نف�س امل�ؤ�س�سة العامة
�أو يف م�ؤ�س�سة خا�صة حارما ال�شباب من
فر�ص العمل ومكلفا املجتمع كلفة تقاعده
املبكر وغري املربر .مفهوم التقاعد يت�ضمن
توفري ال�ضمان والراتب التقاعدي للمواطن
الذي بلغ ال�سن القانونية �أو مل يعد ي�ستطيع
العمل �شرط �أن الميار�س �أي عمل �آخر �ضمن
القطاعني العام �أو اخلا�ص.
• يف ال�ع��راق تتمتع �شريحة كبرية من
امل�س�ؤولني و املوظفني بامتياز العمل يوم ًا
�أو يومني فقط �أ�سبوعيا.
• يف ال �ع��راق م �غ��االة مفرطة يف �إيفاد
امل�س�ؤولني واملوظفني �إىل خ��ارج العراق
مبخ�ص�صات يتمناها �أغ �ل��ب الأورب �ي�ين
ودون النظر �إىل نتائج الإيفادات.
• يف ال��ع��راق تعطيل متعمد لطاقات
�إنتاجية حقيقية ومهمة ونعني بها �أ�سا�سا
م�ؤ�س�سات ال�صناعة وامل��ؤ��س���س��ات التي
كانت تابعة للت�صنيع الع�سكري.
• يف ال�ع��راق تتبع �سيا�سات اقت�صادية
(جتارية ونقدية وكمركية) حتارب القطاع
الإن �ت��اج��ي اخل��ا���ص م�ث��ل ��ض��آل��ة التعرفة
الكمركية و�سعر ال�صرف املغاىل به للعملة
العراقية.
• يف العراق يرتك املف�سدون يهربون مبا

ال تزال وقائع حرب �أكتوبر المجيدة كنزا مدفونا
رغم كل ما �أحاط بها من �ضجيج ،وم�ؤخرا جدا تذكرت
رئا�سة الجمهورية واحدا من �أعظم قادتها وهو الفريق
«�سعدالدين ال�شاذلي» ومنحت ال�سمه و�ساما ،وخالل
الثالثين عاما الما�ضية اختزل المنافقون ملحمة هذه
الحرب في ال�ضربة الجوية لكي يتقربوا من مبارك
وحا�شيته.
فريدة النقا�ش
و�إذا ما ا�ستعر�ضنا �أ�شكال التعبري الأدبي
والفني عن هذه احلرب �سوف يده�شنا
مدى الفقر وال�سطحية فيها مقارنة مبا
�سمعناه وق��ر�أن��ا عنه يف ال�صحف عن
امل�آثر املجيدة ،با�ستثناء املذكرات التي
كتبها ال �ق��ادة امل�ي��دان�ي��ون للحرب التي
خذلتها �سيا�سة ال�سادات حني تباط�أت
كما قال ه�ؤالء القادة �أنف�سهم عن تطوير
الهجوم ،فوقعت احلرب املجيدة فري�سة
للتالعب ال�سيا�سي من قبل �أمريكا التي
ق��ال عنها ال���س��ادات بعد ذل��ك �إن�ه��ا متلك
 %99م��ن �أوراق اللعبة وه��و ي�ستعد
لت�سليم م�صرينا لها �إن يف زيارته للقد�س
�أو يف توقيع اتفاقية ال�صلح املنفرد مع
�إ�سرائيل بعد «كامب ديفيد».
قالت الأغنية «امل�صريني �أهمه» لكن هذه
اجلملة الفريدة بقيت جمرد �أغنية رغم
�أن هذه احلرب امللحمية كانت قد وفرت
لنا مادة ثرية لو�صف م�صر من جديد..
ل��و� �ص��ف ب�ط��ول�ت�ه��ا وجت �� �س �ي��د روحها
احلقيقية ،فهي قليلة ج��دا تلك القرى
امل�صرية التي مل تقدم بطال �أو �شهيدا
يف ه��ذه احل��رب وم��ن قبلها يف ملحمة
ح��رب اال�ستنزاف التي مهدت الأر���ض
النت�صار �أكتوبر ،وبقيت �سجالت حرب
اال�ستنزاف � -إال قليال  -حبي�سة الأدراج
وال�ن�ف��و���س ،واكتفى بع�ضنا بت�سجيل
اجلانب الع�سكري لها دون البعد الثقايف
ب�أثره العميق على ال�شخ�صية الوطنية
امل�صرية ومكوناتها ،وما برز منها خالل
املواجهات املت�صلة مع العدو بعد هزمية

والتكنولوجيا ،ودر�س العمل اجلماعي
امل�ت�لاح��م ال�صبور ،فتملك ث��وار يناير
�أدوات الع�صر باقتدار ،وثابروا بعناد
ح�ت��ى رح ��ل «م��ب ��ارك» وه��م يوا�صلون
م�سرية الثورة امل�صرية ببعديها الوطني
الدميقراطي واالجتماعي ،و�إن كانت
الظروف مل تعد مواتية.
ماذا �ستفعل فرق العمل املن�شودة؟ �سوف
ي �ك��ون عليها �أن جت�م��ع ت ��راث �أكتوبر
املن�سي يف كل مكان ،يف كل جنع وقرية
ومدينة مع الرتكيز على �أه��ايل �سيناء
وت��ذك��ر �أه��ال�ي�ه��ا مب ��آث��ر �أب�ن��ائ�ه��م وتقيم
املتاحف ال�ت��ي ت�ضم ��ص��ورا ومذكرات
وخ��رائ��ط وح�ك��اي��ات ،متاحف م�صغرة
على غرار بانوراما حرب �أكتوبر.
حلم «�صالح جاهني» بتماثيل رخام على
الرتعة و�أوبرا ،ومن حقنا وحق الأجيال
التالية �أن حتلم مبتاحف وجداريات
و�أف�لام وم�سابقات ترمم ذاك��رة �أكتوبر
وال يقولن �أحد حتتاج النجوع والقرى
وامل��دن �إىل ال�صرف ال�صحي �أوال قبل
املتاحف واجل��داري��ات ،ونقول �إن��ه عرب
�إحياء ذاك��رة �أكتوبر �سوف يحيا الأمل

*اقت�صادي عراقي

خ�������دع�������ة امل�������ئ�������ة ي�����وم
ح�سني عبدالرازق

 1967وج��روح�ه��ا العميقة ،واخل��راب
الذي �أحدثته يف النفو�س قبل املعدات.
ثمة حاجة الآن �إىل فرق عمل من طالب
�أق���س��ام ال�ت��اري��خ وال�ب��اح�ث�ين و�أع�ضاء
اجلمعية التاريخية امل�صرية ووزارة
الثقافة مع جلنة توثيق احلرب مل�سح قرى
م�صر ومدنها تنقيبا عن ذاكرة �أكتوبر،
و�إحياء للتاريخ ال�شعبي لبالدنا يف هذه
ال�ف�ترة الغنية م��ن عمرها ،ه��ذه الفرتة
التي �أبدع فيها �أبناء الفالحني والعمال،
وك�شفوا عن �أعماقهم املتح�ضرة ،وبينوا
�أن �صربهم الطويل مل يكن �إذعانا و�إمنا
ك��ان ت��أه�ب��ا ط��وي��ل امل ��دى ل��رد االعتبار
ل�ل�ك��رام��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وحت��ري��ر الأر� ��ض
املغت�صبة والنفو�س املهزومة.
وال يفوتنا �أن هذا الإميان بالقدرة الذاتية
والثقة يف النف�س قد �شكل وجدان ال�شعب
امل���ص��ري منذ ث��ورت��ي ال�ق��اه��رة الأوىل
والثانية �ضد احلملة الفرن�سية يف نهاية
ال�ق��رن الثامن ع�شر ،و�أخ��ذ ي�سري يف
�ضمري امل�صريني حتى الثورة العرابية
وثورة  1919وانتفا�ضة  1946وثورة
يوليو  1952و� �ص��وال �إىل ه� ّب��ة يناير
املجيدة �سنة  ،1977ه��ذه الهبّة التي
�سارت على خطاها ثورة  25يناير 2011
م�ستلهمة تراثها ،وا�ضعة ن�صب عينيها
�أهداف ثورة يوليو ،وكانت كل من حرب
اال�ستنزاف وحرب �أكتوبر وهبّة يناير
هي املقدمات التي حملت درو�سا بليغة
ل�ث��وار يناير ..در���س املثابرة والتقدم
الذاتي ودر�س ا�ستخدام منجزات العلم

اختل�سوه دون مالحقة جدية ملحاكمتهم
وا�سرتجاع تلك الأموال.
• املغاالة يف �أ�سعار وقيم العقود نتيجة
التعاقد مع الو�سطاء وانعدام ال�شفافية.
ال�س�ؤال املهم �إذا كنا كرماء جدا يف تبديد
مامتاح لدينا من م��وارد و�إذا كنا الننوي
ت�ع��دي��ل ه��ذا ال���س�ل��وك �أو ه��ذه ال�سيا�سة
التبذيرية فكيف �سن�ستطيع �سداد القرو�ض
اجلديده؟ ال�شك �أن التبديد مر�شح للت�صاعد
طاملا �أن لي�س لدينا �سيا�سة وا�ضحة لوقف
الهدر العام واخلا�ص .نزعم �أن احلكومة
ت�أمل �أن ت��زداد ال�صادرات النفطية ب�شكل
ميكنها م��ن ��س��داد ال�ق��رو���ض واال�ستمرار
يف التبديد والهدر .ولكن ماذا لو انتك�ست
ه��ذه الآم��ال؟ التنمية التبنى ا�ستنادا �إىل
الأحالم!
نزعم �أن الدولة العراقية ,حكومة و �شعبا,
تفتقر �إىل( ر�ؤي� ��ة) مل��ا ي�ج��ب �أن يكون,
(ر�ؤي ��ة ) مل��ا ن��ري��د �أن ن �ك��ون� .إن بو�صلة
الدولة العراقية قد تعطلت و�أ�صبحنا نفكر
بالنفط فقط .النفط تلك الع�صا ال�سحرية
ب�إيراداته املتوقع ارتفاعها ب�شكل متعاظم
يف ال�سنوات القادمة �سيجعلنا قادرين على
االنتقال �إىل جمتمع الرفاهية دون احلاجة
�إىل عمل جاد و حقيقي.
�إن ال �ف��ائ ����ض االق �ت �� �ص��ادي امل �ت��اح حاليا
وامل�ؤمل يف ال�سنوات القادمة يف ظل �إدارة
�اف على البدء بتنمية
اقت�صاديه �سليمة ك� ٍ
اقت�صاديه حقيقية وال � �ض��رورة حقيقية
لالقرتا�ض اخلارجي يف الوقت احلا�ضر.
�إن تعطل البو�صلة وغياب الر�ؤية ي�ستوجب
بر�أينا الدعوة �إىل عقد م�ؤمتر وطني لر�سم
�إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة ,ي�شرتك فيه
�أهل االخت�صا�ص واملراكز العلمية والنا�س
ع �م��وم��ا .ي���ش�ترك ب��ه امل��وال��ون للحكومة
واملعار�ضون لها.
ي �ت �ب �ن��ى امل � ��ؤمت� ��ر �أو ًال حت �ل �ي��ل ال ��واق ��ع
االق� �ت� ��� �ص ��ادي وت �� �ش �خ �ي ����ص االخ� �ت�ل�االت
واالخ �ت �ن��اق��ات ,وث��ان �ي��ا ي�شخ�ص مالمح
�إ�سرتاتيجيات تنموية ونه�ضوية �شاملة
ل�ك��ل ال���ص�ع��د االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
واملياه والبيئة والعلوم والتكنولوجيا...
الخ ترتجم �إىل �سيا�سات وم�سارات تلهم
وحتفز القطاعات العامة واخلا�صة ,تلهم
وحت �ف��ز احل �ك��وم��ة وامل �ج �ت �م��ع ,و�أخ �ي�را
يبحث امل�ؤمتر �سبل متويل هذه (النه�ضة)
م��ن امل�ت��اح حمليا م��ن م��وارد وم��ا يتوجب
اقرتا�ضه كم ًا ونوع ًا وتوقيت ًا.
عند ذاك فقط نتخل�ص من االرجتال وتعود
بو�صلتنا �إىل العمل وفق (ر�ؤية) نه�ضوية
وطنية �شاملة.

يف النفو�س ،و��س��وف يتقدم �أ�صحاب
احلقوق �أب�ن��اء و�أح�ف��اد من ا�ست�شهدوا
ل�ي�ب�ن��وا م���ص��ر اجل��دي��دة ال �ع��ادل��ة وهم
ي���س�ت�خ�ل���ص��ون�ه��ا م ��ن �أي � ��دي الأف ��اق�ي�ن
وامل �ت��اج��ري��ن ب��دم��اء ال �� �ش �ه��داء يف كل
ع�صر ،وه�ؤالء الذين ترب�صوا بثورتها
و�سرقوها لي�سلموها لأع��دائ�ه��ا وحتى
ال ت�صبح ذك ��رى ح��رب �أك �ت��وب��ر جمرد
منا�سبة احتفالية يقال فيها الكالم ذاته
ك��ل ع��ام ،و�إمن��ا تتحول كما ينبغي لها
�أن تكون �إىل منهج حياة عنوانه الإتقان
والإخال�ص واالبتكار والأُثرة والتفاين
وذلك حتى ال نربي جيال يعاين فقدان
الذاكرة يف ما يتعلق بتاريخه احلقيقي
الذي �شاء البع�ض �أن يحوله �إىل تاريخ
�أ�شخا�ص بدال من �أن يكون تاريخ �شعب
ظهرت عبقريته على �أف�ضل نحو و�أبهرت
العامل يف هذه احلرب.
ق��ال امل�خ��رج امل�ب��دع «ي�سري ن�صرالله»
ال��ذي �سبق �أن �صنع فيلما ملحميا عن
�شعب فل�سطني ه��و «ب ��اب ال�شم�س» -
قال «�إنني لو �صنعت فيلما عن �أكتوبر
�سيكون ال�شعب هو البطل».

ان�شغلت ال�صحف و�أجهزة الإعالم باحلديث عن «�إجنازات»
الرئي�س د .حممد مر�سي خالل املئة يوم الأوىل من حكمه (من
 30يونيو وحتي � 7أكتوبر  ،)2012وما حتقق من وعوده
وما مل يتحقق ،وقبل الدخول يف تفا�صيل برنامج املئة يوم
الأوىل لرئي�س اجلمهورية ،فهناك عدد من املالحظات البد من
و�ضعها يف االعتبار..
 املالحظة الأوىل �أن رئي�س اجلمهورية ه��و ال��ذي بادرب�إعالن برناجمه للأيام املئة الأوىل حلكمه ،مت�أثرا يف ذلك
كما يبدو مبا يحدث يف الواليات املتحدة وفرن�سا وغريها
م��ن ال��دول الدميقراطية التي ت��أخ��ذ بالنظام الرئا�سي �أو
النظام املختلط.
 املالحظة الثانية �أن برنامج الرئي�س للمئة يوم الأوىل ركزعلى خم�س ق�ضايا رئي�سية هي «الأم��ن  -امل��رور  -النظافة
 اخلبز  -الوقود» ،ورغم �أهمية هذه الق�ضايا �أو الأزماتفهي نتاج لأزمات وق�ضايا رئي�سية جتاهلها برنامج الرئي�س
متاما ،فالق�ضايا اخلدمية اخلم�س التي تعهد الرئي�س بحلها
�أو مواجهتها لبدء حلها ،هي منتج ثانوي� ،إذا جاز التعبري
لل�سيا�سات ال�ت��ي �أع�ل�ن��ت ع��ام  1974حت��ت ا��س��م االنفتاح
والقائمة على ان�سحاب ال��دول��ة م��ن اال�ستثمار والإنتاج
وت��وف�ير اخل��دم��ات الأ�سا�سية وال��ره��ان على دور القطاع
اخلا�ص املحلي والأجنبي يف حتقيق التنمية وعلى دور
ال�سوق الر�أ�سمايل ،تنفيذا لرو�شتة �صندوق النقد والبنك
الدوليني وهيئة املعونة الأمريكية املعروفة با�سم «�سيا�سة
التثبيت والتكيف الهيكلي» ،ومن �أهم بنودها بيع وت�صفية
القطاع العام «اخل�صخ�صة» ،وه��ي ال�سيا�سة املتبعة حتى
الآن!
وق��د �أدت ه��ذه ال�سيا�سات يف كل البالد التي طبقت فيها،
وحتديدا يف م�صر� ،إىل نتائج �سلبية �أبرزها ارتفاع ن�سب
الفقر التي و�صلت �إىل �أن  %48من الأ�سر امل�صرية تعي�ش
حتت خط الفقر و %23من الأ��س��ر تعي�ش حتت خط الفقر
املدقع ،و�إىل وجود  1500منطقة ع�شوائية يعي�ش فيها ما
بني  12مليونا و 17مليونا.
كما �أدت �إىل انت�شار البطالة ،فطبقا لبيانات اللجنة العليا
للت�شغيل برئا�سة جمل�س الوزراء  -قبل ما يزيد على خم�س
�سنوات  -يرتاوح عدد العاطلني عن العمل ما بني  5.2مليون
و 436.3مليون عاطل بن�سبة ما بني  %17و %20من حجم
قوة العمل ،وي�شكل املتعلمون بني العاطلني الأغلبية بن�سبة
ت�صل �إىل نحو  ،%3.87والن�سبة الأك�بر من ال�شباب الذين
ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين  15و� 40سنة ،وق��د ارتفعت ن�سب
البطالة بعد الثورة.

و�شاع الف�ساد يف م�صر طوال العقود املا�ضية ب�صورة غري
م�سبوقة ،حيث انت�شر من القمة �إىل القاع ،وتورط فيه كبار
امل�س�ؤولني «و�أبنا�ؤهم وزوجاتهم وذووهم» من احلكام يف
�أجهزة احلكومة والهيئة الت�شريعية وال��دوائ��ر الق�ضائية
واملوظفني الكبار وال�صغار وجهاز ال�شرطة ،وزاد الأمر
خطورة �أن ه ��ؤالء  -خا�صة كبارهم  -كانوا خ��ارج نطاق
املحا�سبة وبعيدين عن دائ��رة �سلطة القانون ،بل �أ�صبح
البع�ض منهم هم من ي�شرعون القانون!
 املالحظة الثالثة� ،أنه رغم ثورة  25يناير و�إ�سقاط حاجزاخل��وف ،فمازالت تر�سانة القوانني املقيدة للحريات التي
تنتهك حقوق الإن�سان قائمة ،تهدد احلرية العرفية التي
نتمتع بها يف املرحلة احلالية ،ويف مقدمة هذه القوانني:
ال�ق��ان��ون رق��م  10ل�سنة  1914واخل��ا���ص بالتجمهر الذي
�أ�� �ص ��دره خ��دي��وي م���ص��ر يف � 18أك �ت��وب��ر  1914يف ظل
احلماية الربيطانية ،والقانون رقم  14ل�سنة  1923اخلا�ص
بالتجمعات واملظاهرات ،وع�شرات املواد يف قانون العقوبات
 58ل�سنة  ،1937والقانون  58ل�سنة  1949الذي يجرم حق
الإ� �ض��راب ،وق��ان��ون الأح�ك��ام الع�سكرية  34ل�سنة ،1966
وقانون احلرا�سات  34ل�سنة  1971وقانون مكافحة الإرهاب
 97ل�سنة  ،1992وقانون اجلمعيات  84ل�سنة � ..2002إلخ.
وق��د جتاهل برنامج املئة ي��وم ال��ذي طرحه الرئي�س حممد
مر�سي هذه الق�ضايا اجلوهرية متاما ،وركز على الق�ضايا
اخلم�س ال�سابق الإ�شارة �إليها.
ويف الأ�سبوع املا�ضي قامت �شبكة «مراقبون بال حدود»
مب�ؤ�س�سة عامل جديد للتنمية وحقوق الإن�سان ب�إ�صدار تقرير
يت�ضمن درا�سة موثقة لتعهدات الرئي�س وما مت تنفيذه منها
�أو �شرع يف تنفيذه.
يقول التقرير �إن الرئي�س طرح يف برنامج الق�ضايا اخلم�س
 64بندا يتم تنفيذها خالل املئة يوم الأوىل ،و�أن هناك 42
بندا مل يتم االقرتاب منها ،وبد�أ يف تنفيذ  22بندا فقط� ،أي
�أن هناك  %63.65من وعود الرئي�س مل ي�شرع يف تنفيذها
حتى نهاية املئة يوم الأوىل.
وعلى �سبيل املثال فمن بني  18بندا يف ملف امل��رور مل يتم
تنفيذ �إال بندا واح��دا ومل يتم التعامل مع  17بندا ،ويف
ملف الوقود مت تنفيذ بند واحد من خم�سة بنود ،ويف ملف
النظافة مل يتم تنفيذ  4بنود من  ،7ويف ملف رغيف العي�ش
مل يتم تنفيذ  9بنود من  ..13وهكذا.
واملح�صلة النهائية بقاء احلال على ما هو عليه ،و�إح�سا�س
النا�س �أن الرئي�س واجلماعة واحل��زب قد خدعوهم ،و�أن
ثورتهم يف  25يناير قد متت �سرقتها ،و�أن ال�س�ؤال املطروح
ال�ي��وم على ك��ل الأح� ��زاب وال �ق��وى ال�سيا�سية واحلركات
االحتجاجية هو ..ما العمل؟!
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 189مليون دوالر ً
ثمنا لـ"حتف" تايتانيك
م ��ن املقرر �أن تباع التحف التي انت�ش ��لت من حطام
�س ��فينة تايتانيك مقابل  189مليون دوالر ل�ص ��الح
�ش ��ركة برميري للمعار�ض وهي ال�ش ��ركة التي متلك
حقوق انت�شال مقتنيات ال�س ��فينة املنكوبة العابرة
للمحيطات .وا�س ��تخرج من احلطام الذي اكت�ش ��فه
روب ��رت ب ��االرد يف ع ��ام � 1985أك�ث�ر م ��ن 5500
حتفة ل�ش ��ركة برمي�ي�ر التي قامت بثم ��اين رحالت
�إىل ال�س ��فينة منذ عام  .1987وانت�ش ��لت املقتنيات
التي ترتاوح بني الأطباق اخلزفية و�أدوات املائدة
الف�ضية و هيكل ال�سفينة الذي يزن  17طنا من قاع
املحيط الأطل�س ��ي حيث ا�ص ��طدمت تايتانيك بجبل
جلي ��دي وغرق ��ت قبل  100عام مما �أ�س ��فر عن وفاة
�أكرث من � 1500ش ��خ�ص .وقفزت �أ�سهم برميري 18
يف املئ ��ة �أول م ��ن �أم� ��س الثالثاء بع ��د �أن قالت يف
بي ��ان للهيئ ��ة التنظيمي ��ة �إنها وقعت خط ��اب نوايا

 ها�شم العقابي

غ�ي�ر مل ��زم لبيع التح ��ف مقابل  189ملي ��ون دوالر
�إىل جمموع ��ة م ��ن الأف ��راد دون ت�س ��ميتهم .وكانت
ال�ش ��ركة تتطل ��ع �إىل بي ��ع مقتنياته ��ا م ��ن تايتانيك
للرتكيز على املعار�ض لكن حمكمة احتادية ق�ض ��ت
العام املا�ض ��ي ب�أن البيع يجب �أن ي�ضمن االحتفاظ
مبجموعة تايتانيك كاملة .وقال بيل فالهو�س وهو
مدير حماف ��ظ ب�ص ��ندوق التحوط �أودي�س ��ي فاليو
بارت�ن�رز الذي ميتلك ح�ص ��ة يف برمي�ي�ر "يجب �أن
ميلك (امل�ش�ت�رون) املوارد الالزم ��ة لعر�ض ورعاية
الأعم ��ال الفنية ويج ��ب �أن يتمكنوا من احل�ص ��ول
عل ��ى موافق ��ات املحكم ��ة" .وق ��ال م�س� ��ؤولون م ��ن
برمي�ي�ر يف م�ؤمت ��ر ع�ب�ر الهات ��ف االثنني املا�ض ��ي
�إن ال�ش ��ركة تتوق ��ع �أن يلبي االتفاق جميع �ش ��روط
املحكمة.

لال  ..ال له

جمعتن ��ي ،ليل ��ة اجلمعة الفائتة ،جل�س ��ة على �ض ��فاف النيل
باملمثل امل�صري عهدي �صادق .وقبل �أن �ألتقيه ،وي�صبح يل
�صديقا ،كنت قد عرفته من خالل م�سل�سالت كثرية منها ر�أفت
الهجان وليايل احللمية واملال والبنون .وعهدي يجيد نطق
اللهجة العراقية لفظا وروحا ،ك�أنه واحد منا.
ال يفوّ ت ،هذا الرقيق الطبع ،فر�صة �إال ويطالبني ب�أن �أغني
ل ��ه �أغا َ
ين عراقية .الغريب انه ال تطربه غري �أغانينا القدمية
امل�شبعة بروح احل�سرات والأنني .يعرف ح�ضريي �أبو عزيز
ونا�صر حكيم وداخل ح�س ��ن وزهور ح�سني .العرب عموما
يعرف ��ون ناظ ��م الغزايل وكاظم ال�س ��اهر .لكن عهدي من�ش� � ّد
�أك�ث�ر لأغاين الريف .يعرف الأبوذي ��ة والدارمي واملواويل
العراقية ويلح من اجل �أن ا�سمعه منها �إلقاء �أو غناء.
طلب مني �أن ا�س ��معه ق�ص ��يدة من ق�ص ��ائدي فلبيت بواحدة
قليل ��ة احلزن� .أجم ��ل ما يف عهدي هو ان ��ه ال يحوجني �إىل
ترجم ��ة ق�ص ��ائدي �إىل امل�ص ��رية ،وهو الأمر ال ��ذي غالبا ما
اف�ش ��ل فيه .وباملنا�س ��بة ،وجدت الناقد جابر ع�ص ��فور ،هو
الآخر ،يفهم العراقية بعمق ،خا�صة �شعرنا ال�شعبي� .أذهلني
م ��رة كيف ان ��ه توقف عند بيت قلت فيه "وبو�س ��ة الكل طفل
كابل جنمته ونام � ..أو وي طرة الفجر لل�ضيم يتحفه".
ق ��ال يل عهدي :يالله غن ��ي كايف تتدلل علين ��ا .اخرتت بيتا
م ��ن الأبوذي ��ة بد�أته بالزمة "ل�ل�ا ال له  ..ال ل ��ه  ..ال  ..ال له"
ال�شهرية وبطريقة داخل ح�سن .كان هديف �أن �أمهد للدخول
�إىل �أغني ��ة راق�ص ��ة ك ��ي اخف ��ف م ��ن وق ��ع احل ��زن العراقي
على احلا�ض ��رين� .أنهي ��ت بيت الأبوذي ��ة فعرجت على طور
"الهجع"" :ال ال ولك من علمك رك�ص الهجع  ..الله ولو".
�أظن �أين وُفقت بالأداء �إىل حد ما.
هم�س عهدي ب�أذين حني انتهيت :لو انتم العراقيون تعلمتم
قول "ال" يف الواقع مثلم ��ا تكرثون منها يف �أغانيكم لكانت
حالك ��م غري الت ��ي هي الآن� .ص ��دقت ي ��ا �ص ��ديقي فاالنكليز
يحر�ص ��ون عل ��ى تربية �أطفالهم على قول "ال" منذ ال�ص ��غر.
�س�ألني م�ستفهما :هيه دي "ال" اللي عندكم يف الأغاين نافية
و ّال ناهية؟ احرتت يف �إيجاد جواب �س ��ريع فت�أنيت قليال ثم
�أجبته ب�أنها ناهية على الأكرث.
ولكي اثبت له �أنها "ناهية" غنيت له وغنى معي:
ال تلزم ايدي  ..بويه نعيمه يا نعيمه  ..رد يا طبيب اجلاي
روح ��ي بوري ��دي  ..بوي ��ه نعيم ��ه ي ��ا نعيم ��ه  ..ال تنكط ��ع
وابالك
ول�سعدون جابر غنيت:
عيني عيني
واملاله تايل
لتعا�شر البذات
يرد جفه خايل  ..يا عيني
مثل اليلم املاي
ومن ريا�ض احمد:
ال تن�شد عل احلال حايل �أردى حاله
�سمجه و�شحيح املاي وبظهري فاله
�س ��ادت حلظة �صمت بيننا� .س ��رح بي اخليال �صوب العراق
فقر�أت له ب�صوت عال:
ال تكظي ايام عمرك بلها
واعتلي خيل ال�صبايا وب ّلها
دنيّ املاي اللحيتك بلها
لو �شفت جارك حليته امزينه
ق ��ال يل عه ��دي� :أظ ��ن �أنه ��ا تعن ��ي "�أكل ��ت ي ��وم �أكل الث ��ور
البي�ض" .نعم �إنها كذلك يا �صاحبي.

رويرتز

تنتظر �إدخالها مو�سوعة غيني�س بعدما بلغ وزن
�صدرها  22كيلوغراما!

ببغاء �ضائع ّ
يدق باب منزل
مبنقاره لطلب امل�ساعدة
عُرث على ببغاء �ضائع على بعد
ن �ح��و  3ك �ي �ل��وم�ترات م��ن منزل
مالكته مبدينة بريطانية ،بعد
�أن دق ب��اب بيت مبنقاره لطلب
امل�ساعدة .وقالت �صحيفة "ديلي
اك�سربي�س"� ،إن الببغاء امل�سمى
(ب��وب��ي) اخ�ت�ف��ى م��ن قف�صه يف
منزل مالكته مارغيتا فيالغوفيا
مبدينة بليموث ،مم��ا �سبب لها
كرب ًا ال يو�صف ودفعها لإطالق
حملة بحث وا�سعة النطاق عنه.
و�أ�ضافت �أن مارغيتا فقدت الأمل
بالعثور على ببغائها بوبي ،غري
�أن الأخ�ير ظهر فج�أة على عتبة
ب��اب منزل يف حي جم��اور ملنزل
م��ال�ك�ت��ه وط� ��رق ب��اب��ه مبنقاره،
و�أُ�صيبت �صاحبة املنزل� ،سارة
ب �ي�ردي ،ب��ال��ده���ش��ة ح�ين فتحت
الباب و�شاهدت ببغا ًء يقف على

سالما ياعراق

ع�ت�ب�ت��ه .وذك� ��رت ال�صحيفة �أن
��س��ارة �أخ��ذت الببغاء �إىل مركز
لرعاية احل�ي��وان��ات يف املدينة،
حيث مت ّمل �شمله الحق ًا مع مالكته
م��ارغ �ي �ت��ا .ون���س�ب��ت �إىل �سارة
قولها� ،إن اليوم التي �شاهدت فيه
الببغاء بوبي "كان الأكرث غرابة
يف حياتها ،وكانت عادت للتو �إىل
منزلها حني �سمعت طرق ًا عاج ًال
و�صاخب ًا على ال�ب��اب ،واعتقدت
ل�ل��وه�ل��ة الأوىل �أن �شخ�ص ًا ما
يرمي بابها بحجارة" .و�أ�ضافت
� �س��ارة �أن �ه��ا "فتحت ال �ب��اب ومل
ت���ش��اه��د �أي �شخ�ص با�ستثناء
الببغاء ،ومل ت�صدق عينيها حني
�شاهدته ،وت�ساءلت م��ا �إذا كان
امل�شهد حقيقي ًا".
يو بي اي

تنتظر الأمريك َّية ت�شل�سي ت�شارمز ( 36عام ًا) �أن
ِّ
حتطم ال َّرقم القيا�سي المتالكها ال�صدر الأكرب
حجم ًا يف العامل حيث يبلغ وزنه  22كيلوغرام ًا.
وي��زداد حجم �صدر امل��ر�أة احلا�صلة على لقب
�أكرب �صدر يف العامل يف كل �شهر � 2.5سم ،وذلك
نتيجة �إجرائها عمل َّية زرع مادة البوليربوبولني
يف �صدرها التي تعمل على انتفاخه من الداخل.
ووفق ًا لت�صريحاتها ،ف ��إنَّ الأمريك َّية ت�شل�سي
ت�شارمز تعي�ش ح�ي��اة طبيعية برفقة ثدييها
العمالقني ،وال ي�سبِّبان لها �أية م�شاكل يف حياتها
اليومية .وتقول ت�شل�سي �إنها ت�ستعمل حماالت
�صدر قيا�س  ،164XXXو�أنَّ �صدرها �آخذ يف
النمو ب�صورة م�ستمرة .لكن بح�سب مو�سوعة
غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية ،ف ��إن ا َل�ت��ي حتمل
لقب �أك�بر �صدر يف العامل هي املمثلة ماك�سي
ماوندز ،لكن ت�شل�سي واثقة من �أنَّ �صدرها �أكرب
من �صدر ماك�سي بكثري ،وهي يف انتظار القرار
ال َّر�سمي الذي �ستتخذه اللجان اخلا�صة التابعة
ملو�سوعة غيني�س .ودخلت ماك�سي ماوندز،
التي قدَّمت الكثري من �أفالم الإغراء ،مو�سوعة
غيني�س ع��ام  2005المتالكها ال�صدر الأكرب
حجم ًا يف ال�ع��امل .من ناحية �أخ��رى ،خ�ضعت

الربازيل َّية �شيال هري�شي لأكرث من ثالثني عملية
لكي يبلغ وزن �صدرها  40كيلوغرام ًا تقريب ًا.
وبدورها ،تعترب العار�ضة الأملان َّية بي�شاين من
الن�ساء اللواتي ا�شتهرن يف �أوروب��ا حليازتها
ث��دي�ين ي�شبهان يف �شكلهما ث �م��رة البطيخ،
ويبلغ وزن كل ثدي  9كليوغرامات ،وذلك بعد
خ�ضوعها للعديد من عمليات تكبري ال�صدر،
وتبلغ بي�شاين  19عام ًا فقط و�أمنيتها الوحيدة
تتفوق على ت�شل�سي ت�شارمز
يف احل�ي��اة �أن َّ

ليدخل ا�سمها املو�سوعة املذكورة .ويف الوقت
الذي تعرب فيه ت�شل�سي عن �سعادتها المتالكها
�أك �ب�ر � �ص��در يف ال� �ع ��امل ،ت ��رى الأرجنتين َّية
�سابرينا ��س��اب��روك ال�ت��ي �أج ��رت �أك�ث�ر م��ن 15
عمل َّية وا�شتهرت من خالل �صدرها الكبري� ،أ َّنها
مل تعد تتح َّمل ذلك و�ست�ست�أ�صل ثدييها ليعودا
�إىل حجمهما َّ
الطبيعي عندما كانت مراهقة.
و�أما ت�شل�سي ت�شارمز املولودة يف � 7آذار عام
 1976يف ميني�سوتا يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريك َّية ،ظهرت �صورها على �أغلفة العديد
م��ن امل �ج�لات مثل "بوك�سوتيكا" و"�سكور"
ع��ام  ،2000و"هي�ستلر بو�ستي بيوتي�س"
متخ�ص�صة
ع��ام  ،2000وم�ط�ب��وع��ات �أخ ��رى
ِّ
ب�ش�ؤون البالغني ،وهي �أي�ض ًا واحدة من �أ�شهر
العار�ضات على الإنرتنت وتتبو�أ �أعلى املراكز
يف موقع "بيغ بوب�س" ولها العديد من اللقطات
التي تظهر فيها عارية وتعد من �أب��رز الوجوه
الن�سائية يف فوتوكلب�س دوت ك��وم .وكانت
ت�شل�سي قد �أث��ارت �ضجة كبرية يف الواليات
املتحدة الأم�يرك� َّي��ة بعدما ظهرت يف برنامج
تلفزيوين عر�ضت خالله �صدرها الكبري.
�إيالف

ه���ن���دي ي��ن��ج��ب وه�����و يف  96م����ن ع��م��ره
�أ�صبح الهندي راميجيت راغ��اف �أك�بر �أب يف زوجته الثانية رحبوا بطفلهم اجلديد راجنيت
العامل لثاين مرة وهو يف �سن  96عاما .كان ال�شهر املا�ضي .ذكر راجميت متحدث ًا من منزله
راغ��اف ق��د ح�صل على ه��ذا اللقب منذ عامني يف والية هاريانا التي تبعد  31ميال عن دلهي
عندما �أجنب طفله الأول كارميجيت وهو يف "ماذا �أ�ستطيع �أن �أفعل؟ هذه هي �إرادة الله،
�سن  94عاما .وعلى الرغم من �أن��ه �أق�سم �أن فالله �أراد �أن يكون يل ولد �آخر" .و�أ�ضاف �أن
طفال واح��دا يكفيه �إال �أن راميجيت وزوجته الأطباء �سخروا منه ولكنهم �أ�صابتهم الده�شة
�شكونتيل البالغة من العمر  54عاما والتي تعد �أي�ض ًا عندما و�ضعت �شكونتيل الطفل ب�صحة

حظك هذا اليوم
الحمل

الثور

الجوزاء

� 21آذار  19 -ني�سان

 20ني�سان� 20 -أيار

 21ايار  21 -حزيران

م ��ن �أبرز مميزاتك �أنك جتد ح ًال
ل ��كل الأم ��ور العالقة ،لك ��ن ذلك
يدف ��ع بع�ض ��هم �إىل احل ��ذر منك
.الت�صرفات الع�شوائية تغ�ضب
ال�ش ��ريك ،وتدفع ��ه �إىل اعتم ��اد
املعامل ��ة باملثل .حاول �أن تبتعد
عن امل�أكوالت امل�شبّعة بالأ�سيد،
لأنها ت�سبب لك ال�ضرر.

ح�ض ��ورك الق ��وي مه ��م ج ��د ًا يف
الف�ت�رة املقبلة ،لكن احلذر واجب
احيان ��ا .الغ�ي�رة ته ��دد العالق ��ة
بال�ش ��ريك ،وال�س ��بب ه ��و بع�ض
الريب ��ة يف ت�ص ��رفاتك .الغ ��ذاء
ال�ص ��حي مه ��م ج ��د ًا ،لك ��ن ذل ��ك
ي�س ��توجب متابع ��ة دائم ��ة وغري
مرحلية.

ال� �ت� ��� �ص ��رف ب��ع�����ش��وائ��ي��ة له
ان �ع �ك��ا� �س��ات ��س�ل�ب�ي��ة ،فحاول
�أن تركز �أك�ثر حتى تنجح .ال
حت��اول التغا�ضي ع��ن �أخطاء
ال �� �ش��ري��ك ،لأن ذل���ك ي�شجعه
على امل�ضي ق��دم � ًا .اب�ت�ع��د عن
امل�شروبات الغازية ،لأن الإكثار
م �ن �ه��ا ي���س�ب��ب ل ��ك م�شكالت
�صحية.

السرطان

 22حزيران  22 -متوز

وظ ��ف ط��اق �ت��ك اخل�ل ّ�اق ��ة وفكرك
النيرّ لإيجاد احللول املنا�سبة ،وال
جتعل الآخ��ري��ن �أ�صحاب النيات
ال�سيئة ي�ضعون العراقيل �.أمامك
م�شكالت ب�سيطة ت �ه �دّد العالقة
بال�شريكّ ،
لكن ال�صرب ي ��ؤدّي �إىل
ت�صويب الأمور جمدد ًا �.إذا عر�ض
عليك الأ� �ص��دق��اء م�شاركتهم يف
رحلة �إىل الطبيعة ،رافقهم.
الميزان

االسد

 23متوز � 22 -آب

اخلجل يفق ��دك الثق ��ة بالنف�س،
و�أن ��ت متلك ما يكفي من عوامل
النجاح فال ت�ت�ردد .التقاليد يف
العالقة مع ال�ش ��ريك هي اف�ض ��ل
احللول ،وهذا وا�ضح منذ فرتة
.عليك �أن تبتعد عن الأماكن التي
ال ت�ش ��عرك بالراحة ،و�ستالحظ
التح�سن �سريع ًا.
العقرب

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

ق ��د ت�ص ��طدم باملحي ��ط وتعي�ش
انفع ��االت �ش ��ديدة وجت ��ارب
قا�س ��ية ،وتقدم على ما مل تفعله
يف ال�سابق .حذار من الغ�ضب،
فهو ق ��د يجعل ��ك غري ق ��ادر على
اتخاذ القرار .مفاج�آت �سا ّرة يف
حياتك العاطفية ،وعوامل مهمة
ت�س ��اعدك على التق ��رب �أكرث من
ال�شريك
القوس

 23ايلول  23-ت�شرين االول

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

ق ��د تتعر� ��ض لبع� ��ض الظل ��م غري
امل�ب�رر ،لك ��ن الرتكي ��ز �ض ��روري
لتمري ��ر ه ��ذا الي ��وم .اال�س ��تقرار
العاطف ��ي مه ��دد ب�ش ��كل كب�ي�ر،
والعالق ��ة م ��ع ال�ش ��ريك يف مه ��ب
الري ��ح �.إذا كن ��ت م�ض ��طر ًا �إىل
تق ��دمي الت�ض ��حيات ،ال تتخ َّل عن
�صحتك ب�أي ثمن.

متي ��ل �إىل تو�س ��يع رقع ��ة �أن�ش ��طتك،
فامل�ش ��اريع الكثرية والن�ش ��اط موجود،
وال �س ��يما يف الأي ��ام املقبل ��ة حي ��ث
االزده ��ار ه ��و العنوان .نقا�ش ��ات حول
بع�ض النقاط قد تتطور �إىل خالف حاد،
لك ��ن الأخبار املقبلة حتم ��ل �إليك البهجة
وال�س ��عادة .ب ��ادر�إىل اتخ ��اذ اخلطوات
الكفيل ��ة بتخلي�ص ��ك م ��ن البدان ��ة الت ��ي
عبئا ً
�أ�صبحت ً
ثقيال عليك.

تب ��دو الأعمال �ض ��اغطة ومتعبة،
لك ��ن ال تف�س ��ح املجال �أم ��ام �أحد
ليخدع ��ك �أو يغر ّر بك فتت�ص ��رف
ب�أ�س ��لوب �س ��لبي ي�ؤذي م�صلحة
العالق ��ة املهنية .تواج ��ه العالقة
امل�ض ��طربة �ض ��غوط ًا واتهام ��ات
متبادل ��ة بين ��ك وب�ي�ن ال�ش ��ريك.
اب ��ذل جه ��دك للبقاء قرب ��ه �أطول
وقت ممكن.

الجدي

 22كانون19– 1كانون2

�أن ��ت مث ��ال امل�ش ��اغب ومتث ��ل خط ��ر ًا
عل ��ى ا�س ��تقرار املحي ��ط املهن ��ي الذي
تعمل في ��ه .متيل �إىل �إث ��ارة العدائية
والتو ّت ��ر �أينم ��ا حلل ��ت .ال ت�ث�ر �أي
خ�ل�اف وان�س ��حب م ��ن �أي ن ��زاع
.عاطفي ًا� :إذا لقيت الدعم املطلوب فقد
حتق ��ق �إجن ��از ًا كبري ًا تتلق ��ى التهاين
علي ��ه ،وحت ��اول الإقدام عل ��ى خطوة
�أ�شد �صعوبة

الدلو

الحوت

 20كانون� 18 - 2شباط

� 19شباط � 20 -آذار

احذر املواجهات .يجب �أن تفكر ملي ًا
قبل �أي ت�ص ��رف ،ال ته ��دم ما بنيت،
وانتب ��ه مم ��ا يح ��اك خلف ال�س ��تار.
ت�س ��تفيد م ��ن �شخ�ص ��يتك لإقن ��اع
ال�شريك بوجهة نظرك ،فتدخالن يف
عالقة الفتة طال انتظارها .ال جتزع
�إذا ما �أح�س�ست ب�أوجاع طفيفة تطر�أ
عل ��ى �ص ��حتك ،لكن ه ��ذا ال مينع من
زيارة الطبيب.

احلذر واجب يف الظروف احلالية،
وخ�صو�ص� � ًا �أنّ الأ ّي ��ام املقبل ��ة قد
تك ��ون قا�س ��ية وغ�ي�ر حم�س ��وبة
النتائ ��ج .ق� �دّم الدع ��م لل�ش ��ريك
كلم ��ا احت ��اج �إليك ،فالظ ��روف قد
تتبدّل ،فل ��ن جتد غريه �إىل جانبك
.الو�ض ��ع ال�ص ��حي يرتبط �أحيان ًا
كبرية بالو�ضع النف�سي .حاول �أن
تكون هادئ ًا ومرتوي ًا

ج �ي��دة يف م�ست�شفى ح �ك��وم��ي وع �ل �م��وا �أن
راجميت وال��د الطفل .كما �أ�شار راجميت �أنه
يعلق �آم��اال كبرية على �أبنائه .عمل راجميت
مزارع ًا طيلة حياته ولكنه يرغب يف �أن ي�صبح
�أبنا�ؤه موظفني حكوميني رفيعي امل�ستوى.
ديلي ميل

18

حدث في مثل هذا اليوم

وف������������اة الأم�������ي�������ر زي�����د
يف مثل هذا اليوم من عام  ، 1970تويف
يف باري�س الأمري زيد بن ال�شريف
احل�سني  ،ونقل جثمانه �إىل العا�صمة
الأردنية حيث دفن يف املقربة امللكية .
وقد لعب زيد دورا مهما وتوفيقيا يف
تاريخ العراق يف العهد امللكي � ،إذ متيز
باحلكمة والأناة والهدوء  .وعندما قامت
ثورة  14متوز  ، 1958وكان �سفريا
للعراق يف لندن  ،غادر ال�سفارة بهدوء
و�سلم ما بذمته �إىل موظفيه  ،وملا �سئل
عن موقفه قال � :أنا ل�ست �سيا�سيا وال
�ش�أن يل بهذه الأمور .
تزوج �شريف مكة امللك احل�سني بابنة
عمه عابدية و�أجنبت له امللوك :عبد الله
وفي�صل وعلي والأمرية �صاحلة  ،و
قد توفيت عابدية عام  ، 1888فاقرتن
ثانية يف ا�سطنبول بعادلة بنت �صالح
ابن ال�صدر الأعظم م�صطفى ر�شيد با�شا
 ،وهي تركية  ،ف�أجنبت له الأمري زيد
وفاطمة و�سارة  .فالأمري زيد من �أب عربي
و�أم تركية  ،ويذكر بع�ض الكتاب �أن هذا

ولد زيد يف ا�سطانبول عام  1898ون�ش�أ
يف عا�صمة العثمانيني  ،ثم غادرها مع
�أبيه الذي عني �شريفا ملكة عام . 1909
وملا ن�شبت الثورة العربية �سنة ، 1916
عهد �إليه قيادة قوة يف معارك الثورة �ضد
الأتراك  .ثم رافق �أخاه في�صل �إىل ال�شام
 ،وكان نائبه يف املحافل الدولية  .وعندما
توىل في�صل عر�ش العراق �سنة ، 1921
جاء زيد �إىل العراق  ،وتوىل منا�صب
فخرية  .والتحق بجامعة �أك�سفورد
لدرا�سة الزراعة فتخرج فيها �سنة 1927
 .وتوىل نيابة امللك يف �صيف ،1925
كما ناب عن امللك في�صل يف �أيار ، 1931
كما توىل النيابة امللكية يف عهدي في�صل
الأول وفي�صل الثاين  .وتوىل الأمري
زيد منا�صب دبلوما�سية رفيعة ،فقد عني
وزيرا مفو�ضا يف �أنقرة والقاهرة وبرلني
كان �سببا يف عدم تويل زيد من�صب ملكيا  ،وا�ستمر �سفريا للعراق يف لندن من
 ،وقد �أثريت هذه الق�ضية بعد م�صرع عام � 1946إىل قيام ثورة متوز 1958
امللك غازي �سنة  1939بحادث ال�سيارة  .كنت قد �س�ألت الأ�ستاذ ح�سني جميل
املعروف .
 ،ال�شخ�صية الوطنية والدميقراطية
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الكبرية  ،عن ال�سبب الذي منع الأمري
زيد من تويل من�صب رئا�سة الوزراء
 ،بعد �أن منع عن تويل من�صب الو�صي
بعد مقتل امللك غازي  ،قال يل ما معناه
�إن العرف ال�سائد �أن ال يتوىل احد من
الأ�سرة املالكة من�صبا تنفيذيا كبريا مثل
رئي�س الوزراء  ،لأنه عر�ضة للمتغريات
ال�سيا�سية وهجوم املعار�ضة  ،ورمبا
ان�سحب الهجوم عليه �إىل هجوم على
امللك �أو الأ�سرة املالكة  ،وهم �أقرب �إىل
الرموز الوطنية .
وبعد ثورة متوز تنقل زيد بني لندن
وباري�س وعمان �إىل �أن توفاه الله  .و
ما يجدر ذكره �أن زوجته هي ال�سيدة
فخر الن�ساء ابنة �شاكر با�شا من الفنانات
الت�شكيليات امل�شهورات يف العامل ،
وقد �أجنبت له الأمري رعد �سنة . 1936
وطبعت مذكراته بعد رحيله .
رفعة عبد الرزاق حممد
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صباح المدى

زارت امل ��دى �أم� ��س الفنان ��ة الكب�ي�رة عفيفة
ا�س ��كندر التي ترقد يف ق�سم العناية املركزة،
بعيدا عن حمبيها ومعجبيها الذين �أطربتهم
ب�أجم ��ل الأغاين ،نتيجة �إ�ص ��ابتها بنزف يف
الأمع ��اء ،وقال �أخ�ص ��ائي التخدير والعناية
املركزة يف م�ست�ش ��فى مدينة الطب الدكتور
علي �شوقي :دخلت عفيفة اىل وحدة العناية
املركزة وكانت تعاين من م�ضاعفات �صحية
نتيجة ن ��زف يف اجلهاز اله�ض ��مي ،كما �أنها
كان ��ت تع ��اين من هب ��وط بالقل ��ب و�أمرا�ض
باطنية �س ��ابقة واجري لها الالزم من �إعطاء
الدم وال�س ��وائل الوريدية ال�ستقرار حالتها،
و�أ�ض ��اف :يف الوق ��ت احلا�ض ��ر و�ض ��عها
ال�ص ��حي �شبه م�س ��تقر بعد �أن توقف النزف
لكن ال يزال هناك هبوط يف القلب وال ميكن
�إخراجها حاليا من العناية املركزة ،حت�س ��با
حلدوث �أية م�ض ��اعفات يف الوقت احلا�ض ��ر

�صفحــة

ب�������س���ام ف���رج
■ عاد �شيخ ال�شعراء حممد
جواد الغبان من رحلة عالج

اىل ع� �م ��ان ،وق� ��د خ �ل��ت ه��ذه
الرحلة من اي التفاتة حكومية
و��س��ط مطالبات م��ن املثقفني
ب��رع��اي��ة امل �ب��دع�ين والعلماء
ومطالبة ال�برمل��ان باال�سراع
بت�شريع قانون رعاية العلماء
واملفكرين.
وم���ن امل� �ع ��روف ان ال�شاعر
الغبان من م�ؤ�س�سي احتاد االدباء والكتاب
ونقابة ال�صحفيني العراقيني عام 1959
ول��ه اك�ث�ر م��ن ع���ش��رة دواوي� ��ن مطبوعة
وخم�سة كتب نقدية ور�أ���س حترير جملة
الفكر الرائدة.
■ الفنانة ب�شرى �إ�سماعيل ك�شفت عن

■ ال�شيخ العالمة عبد
ال���ك���رمي امل��ا���ش��ط��ة

ان�شغالها يف متريناتها املكثفة لأجل عر�ض
عملها امل�سرحي الذي يحمل عنوان "فيلم
�أبي�ض و�أ�سود" على امل�سرح الوطني يف
الع�شرين من ال�شهر احل��ايل .وامل�سرحية
من �إخراج حامت عودة وي�شاركها البطولة
ع��دد م��ن الفنانني مثل �إي��اد الطائي وطه
امل�شهداين و�آخرين".
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الزمـــن املهــــدور
متتع �صدام ح�سني بحرية مطلقة لأن �سلطته كانت مطلقة .وال�سلطة
املطلقة تعني ت�صفري املجتمع من كل ا�سباب القوة واحتكار هذه
اال�سباب من قبل حاكم فرد .وقد و�صل �صدام اىل هذه النتيجة بعد
 11عاما من العمل يف اط��ار �سلطة البعث ،بني .1979 – 1968
وهي الفرتة التي ق�ضاها نائبا لرئي�س جمل�س قيادة الثورة.
ماذا فعل خالل الأعوام التي مهدت الأر�ض �أمام �سلطته املطلقة؟
الدولة هي جمتمع �سيا�سي وجمتمع م��دين .الأول هو احلكومة
والأحزاب .والثاين كل ما عدا ذلك من �سوق� ،ضمنه و�سائل االعالم،
ونقابات وجمعيات غري حكومية وم�ؤ�س�سات دينية .خالل الـ 11
عاما �أجنز �صدام �سيطرته التامة على "املجتمع ال�سيا�سي" من خالل
الغاء الأحزاب وفر�ض حكم احلزب الواحد ،وال�سيطرة على ال�سلطة
بكل ما فيها من قوة ع�سكرية و�أمنية وق�ضائية واقت�صادية.
ان االقت�صاد� ،أو ما يعرف بال�سوق،هو �أهم وجوه قوة املجتمعات.
وهو اي�ضا امل�صدر الرئي�س ملداخيل احلكومة ،من خالل ال�ضرائب.
هذا ال ينطبق على دول االقت�صاد الريعي ،حيث النفط هو كل �شيء،
وهو بيد احلكومة .ما يجعل الرثوة اي�ضا بيد احلكومة ،فت�صبح
م�ستغنية عن احلاجة االقت�صادية اىل املجتمع.
ويف هذه احلالة ت�صري ال�سوق نف�سها تابعة اىل احلكومة ،هي التي
جتيز �أو متنع �أعماله وم��وارده .وبذلك تنتهي القوة االقت�صادية
للمجتمع ،ب�ع��دم��ا ا�صبحت ال�ث�روة م ��ادة و�سيا�سة ح�ك��را على
احلكومة ،ترفع من ت�شاء وتخف�ض من ت�شاء .االعالم يعد جزءا من
املجتمع املدين ،لكن �صدام نقله اىل ملكية "احلزب والثورة" .بعد
هذا اجلزء الأه��م من املجتمع امل��دين ،هناك النقابات واجلمعيات
غري احلكومية ،وقد احلقت جميعا بال�سلطة �أو احلزب احلاكم .كما
جرى التحكم بامل�ؤ�س�سات الدينية .وهكذا فانه مع عام  1979كانت
كل وجوه وا�سباب القوة قد انتقلت من املجتمع ال�سيا�سي واملجتمع
املدين اىل �شخ�ص احلاكم الوحيد ،اىل الدكتاتور .و�أ�صبح البلد
"عراق �صدام".
مع حرب اخلليج الثانية عام � 1991ضعفت ال�سلطة املطلقة ،وكان
من �أبرز مظاهر �ضعفها ا�ضطرارها اىل االن�سحاب من كرد�ستان،
لت�ستطيع تعزيز ال�سيطرة على بقية انحاء العراق .ما اتاح للكرد
ا�ستقالال ذاتيا ا�ستمر اىل اليوم ،وجعلهم قوة فاعلة وم�ؤثرة يف
احلركة ال�سيا�سية التي عادت اىل احلياة بعد .2003
وخ�لال ال�سنوات ال�ست املا�ضية من واليتي املالكي ب��د�أت �سرية
جديدة ملراكمة اال�ستئثار بال�سلطة وال�ثروة بيد �شخ�ص رئي�س
ال���وزراء .ال�سيطرة على امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة اح��د ف�صول هذه
ال�سرية .ويف �سياقها تتمو�ضع اقالة �سنان ال�شبيبي حمافظ البنك
املركزي .فبعد ال�سيطرة على القوة الأمنية والع�سكرية ها هي تتمدد
اىل بيت املال الذي يحتفظ باحتياط نقدي قدره  67مليار دوالر.
ان املجتمع امل��دين ،ال��ذي ق�ضى عليه ��ص��دام ،ال ميثل عائقا �أمام
ال�سرية املتجددة لال�ستبداد .حتى و�سائل االع�لام الكثرية اليوم
منزوعة الفاعلية لأ�سباب عديدة �أهمها غياب ق�ضاء م�ستقل قادر
على ان يكون ظهريا لها .والواقع �أن كل و�سائل الرقابة واملحا�سبة،
مبا فيها الربملان نف�سه ،عدمية الفاعلية اذا افتقدت اىل الظهري
الق�ضائي .واحلقيقة امل�ؤملة هي ان الق�ضاء نف�سه �صار �أقوى �أذرعة
�سرية اال�ستبداد ،خا�صة بعد فتواه التي �أبطلت ارادة ال�شعب يف
انتخابات .2010
رغم ذلك فان الأر�ض ،داخليا وخارجيا ،ال تبدو ممهدة متاما �أمام
حماولة ع��ودة ناجحة لال�ستبداد .لكن فاعلية املحاولة تكمن يف
الزمن املهدور .يف �إ�ضافة �سنوات �أخرى من ال�ضياع.

العمود الثامن

ت�ؤدي �إىل الوف ��اة ،وطالبت مرافقتها نهرين
بولي� ��س يوحن ��ا املعروف ��ة ب� �ـ (ام عي�س ��ى)
وزارة ال�ص ��حة بتوفري غرفة خا�صة للفنانة
عفيفة كي يت�سنى لها مرافقتها والعناية بها،
لأنها الآن يف غرفة ال ي�سمح فيها بدخول �أي
مرافق مع املري�ض.
وم ��ا يذك ��ر �أن امل ��دى ترع ��ى الفنان ��ة عفيفة
ا�س ��كندر منذ �س ��نوات عدة وتق ��دم لها راتبا
�شهريا قدره �ألف دوالر.
ول ��دت الفنان ��ة ع ��ام  1921م ��ن �أب عراق ��ي
م�س ��يحي و�أم يونانية .وعا�ش ��ت يف بغداد.
وغن ��ت يف عمر خم�س �س ��نوات وكانت �أول
حفل ��ة �أحيته ��ا بعم ��ر � 8س ��نوات يف �أربيل.
لقب ��ت ب� �ـ (منلوج�س ��ت) من املجم ��ع العربي
املو�س ��يقى كونه ��ا جتي ��د �أل ��وان الغن ��اء
واملقامات العراقية.
بد�أت م�ش ��وارها الفني عام  1935يف الغناء
يف ماله ��ي ونوادي بغداد وغن ��ت يف �أرقى
ماله ��ي العا�ص ��مة بغ ��داد حينها مث ��ل ملهى
(اجلواهري) و(الهالل) و(كباريه عبد الله)
و(برادي ��ز) ..علم ��ا �أن املالهي كانت �س ��ابقا

�أف�ض ��ل من الن ��وادي االجتماعي ��ة املوجودة
حالي ��ا .وا�س ��تطاعت عفيف ��ة بنباهة حت�س ��د
عليه ��ا �أن تتعل ��م وتت�أقلم مع �أج ��واء الفن..
وب�سرعة حتولت �إىل جنمة من جنوم الفن،
كانت حينها �شابة ذكية جدا .والتفت حولها
�شخ�ص ��يات مهمة وذات مكان ��ة اجتماعية..
وغن ��ت له ��م املونول ��وج مل ��دة ( )6-5دقائق
باللغ ��ة الرتكي ��ة والفرن�س ��ية والأملاني ��ة
والإنكليزي ��ة ،وعمل ��ت م ��ع الفنان ��ة (منرية
الهوزوز) والفنانة (فخرية م�شتت).
كانت املغني ��ة الأوىل يف العهد امللكي وكان
كب ��ار امل�س� ��ؤولني يف الدول ��ة العراقي ��ة م ��ن
ملوك وقادة ور�ؤ�ساء ووزراء يطلبون ودها
ويطرب ��ون ل�ص ��وتها ويح�ض ��رون حفالته ��ا
م ��ن دون حي ��اء .فاملل ��ك في�ص ��ل الأول كان
من املعجبني ب�ص ��وتها� .أما نوري ال�س ��عيد،
رئي� ��س ال ��وزراء يف العهد امللك ��ي ،فقد كان
يح ��ب املق ��ام واجلالغ ��ي البغ ��دادي وكان
يح�ض ��ر كل ي ��وم اثن�ي�ن �إىل حف�ل�ات املق ��ام
ويح�ضر حفالتها .وعبد الكرمي قا�سم �أي�ضا،
كان يحب غناءها ويحرتمها.

ي���س�ت��ذك��ره ب�ي��ت امل��دى
للثقافة والفنون ب�شارع
املتنبي يوم غد اجلمعة
مبنا�سبة ذك��رى وفاته
ال �ث��ال �ث��ة واخلم�سني،
و� �س �ي �ت �ح��دث ع� ��دد من
الباحثني عن حياة الراحل و�أعماله اخلالدة .ويعد املا�شطة
�أحد مفكري حمافظة بابل (احللة) والذي كان له دور كبري
يف ن�شر ال�سلم واحلث على روح احلب والت�سامح والت�ضامن
وجتاوز املرحلة ال�صعبة يف عموم �أنحاء املجتمع العراقي
ال��ذي ك��ان ي�ع��اين م��ن التناحر الفكري وال���ص��راع القوي
احلا�صل يف تلك الفرتة احلرجة التي عا�شها املفكر.

�أال يوجد بني املحيطني برئي�س ال��وزراء من له عقل �سيا�سي نا�ضج ين�صحه
ب�أن يلعب ال�سيا�سة بقواعدها ال�صحيحة ،وان تكون قراراته نا�ضجة �سيا�سيا
وقانونيا؟ ،الن بع�ض ال �ق��رارات امل�ضحكة جتعل النا�س ترتحم على �أيام
م�ضت.
يف زم��ن �صدام ك��ان ال�ق��رار يتخذ ب�شكل ف��ردي ،فيجد ال��وزي��ر او امل�س�ؤول
نف�سه خارج اخلدمة دون ان يعرف اال�سباب ،لكن املفرو�ض ان قادة العراق
اجلدد ثاروا على نظام �صدام ،فلماذا يتم�سكون بطريقته يف احلكم؟ ،ونراهم
ي�صرخون يف الف�ضائيات وال�صحف ويف الربملان مرددين اجلملة نف�سها :امل
يكن �صدام يفعل كذا وكذا.
نعم �صدام كان يفعل ما يحلو له ..فهل انتم �سائرون على دربه؟ اجلواب نعم..
فقد بات وا�ضحا ان حلم العراقيني بالتغيري والعدالة االجتماعية وب�إقامة دولة
امل�ؤ�س�سات قد �أجه�ض واىل غري رجعة ،كانت النا�س ت�أمل من ق��ادة البالد
ان تنه�ض بحياتهم ،ف�إذا بهم امام م�س�ؤولني و�سيا�سيني ال يحرتمون عقول
و�إرادة العراقيني .اليوم يريد مكتب رئي�س الوزراء ان يثبت انه انت�صر على
معار�ضيه ..فمع انتهاء الف�صل االخري من معركة البنك املركزي ،بات وا�ضحا
للجميع ان مفهوم الدولة ذات امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة قد ا�سقط واىل غري رجعه،
الن هناك عدد من ال�سا�سة ال يريدون ان ي�ؤمنوا بان الدولة لي�ست ملكا لأحد،
وانها ملك جلميع العراقيني ..يف كل قرار يتخذونه يزيدون �إح�سا�س النا�س
بالغربة عن هذا الوطن ..مل يقل لنا احد كيف تتخذ القرارات وملاذا؟ من حق
النا�س ان تعرف هل قرر املالكي ان يدير الدولة وحده؟ خطواته االخرية جزء
من الو�سائل التي تقوده اىل هذا الهدف؟ هذا ال�س�ؤال يرتدد بقوة خ�صو�صا،
ونحن نرى كيف قرر رئي�س ال��وزراء ان يجعل من الربملان وجمل�س الق�ضاء
االعلى جمرد �صور لدميقراطية زائفة ..ولن نحتاج اىل دليل يثبت ان البع�ض
يريد ان ت�صبح الدولة ملكا له ح�صرا ..ولعل مراجعة لت�صريحات فيلق رئي�س
الوزراء تك�شف عن مالمح ال�سيناريو الغبي الذي اتبعته احلكومة يف ق�ضية
اال�ستيالء على البنك املركزي واعادته اىل حظرية املالكي ،وتك�شف اكرث ان
القائمني على هذا ال�سيناريو ومنفذيه يفتقرون لأدن��ى ح�س من الوطنية،
ناهيك عن اجلوانب القانونية يف دولة ي�ضع رئي�س وزرائها على مكتبه �شعار
" دولة القانون " ،ويتغزل مبحا�سن الد�ستور.
�سيناريو ال�شبيبي م�ستوحى من جتارب اال�ستبداد والطغيان ..بد�أ ب�إثارة
حملة اتهامات وتخوين �ضد كل من يريد ان يغرد خارج ال�سرب ،ثم �شعارات
من نوعية االجندات اخلارجية ،والبالد تعاين من و�ضع اقليمي خطري ،ثم
افتعال معارك جانبية ..وانتهى ال�سيناريو بورقة يوقعها رئي�س الوزراء
بعدها ب��د�أت ال�صولة التي قادها احد املقربني النائب كمال ال�ساعدي الذي
احتفنا بت�صريح م�ضحك خ�صو�صا ان��ه اخت�صر الق�ضية حني اتهم جميع
املدافعني عن ا�ستقاللية البنك املركزي بانهم ممولون ل�ل�إره��اب ،ومل ين�س
ال�ساعدي ان يك�شف عن �سر خطري فالأموال التي تهرب من مزادا ت البنوك
ال تذهب �شرقا والغربا ح�سبما اكدت التقارير الدولية وامنا تهرب اىل بريوت
ودبي وعمان ح�سب قول ال�ساعدي ،ومل ين�س النائب املقرب ان يدخلنا يف
دهاليز ت�صريحه فالرجل يحلف ب�أغلظ الأميان انه "ال يتهم حمافظ البنك �سنان
ال�شبيبي ،بل اتهم بع�ض ال�سيا�سيني الذين ت�ضرروا كثريا من ايقاف عمليات
الف�ساد يف البنك املركزي".
�إذن ال�سبب هو ال�سيا�سيون ،فليتف�ضل ال�سيد النائب ويعلن عن �أ�سمائهم،
اعتقد ان هذه هي م�س�ؤوليته ،فليتف�ضل ويقدمها �سيادته من خالل قبة الربملان،
حتى تعرف النا�س " را�سها من رجليها " ولأننا حتى هذه اللحظة مل ن�سمع
من اجلميع �سوى " طنطنة " فارغة دون ان نرى ادلة حقيقية تثبت تورط
ال�شبيبي او �أي من الذين وجهت جتاههم مدافع دولة القانون فنحن اذن امام
ثالثة �سيناريوهات:
الأول ان املالكي اليحتاج اىل ادلة لإقالة اي م�س�ؤول فهو يت�صرف باعتباره
املالك الوحيد للمزرعة ،الثاين ان مقربي املالكي ال يريدون لكفاءة وطنية مثل
�سنان ال�شبيبي ان تعي�ش معهم حتت �سماء واحدة .والثالث وهو اال�صح ان
ثمة ت�صميما وا�ضحا من قبل مكتب رئي�س الوزراء لل�سيطرة على املال العام.
حديث كمال ال�ساعدي يعني مبا�شرة ان الذين قالوا ال ال�ستيالء ال�سلطة
التنفيذية على البنك املركزي متهمون باالرهاب وبتنفيذ اجندات اجنبية..
ويف�ضح م��ا ه��و خمفي حت��ت ��ش�ع��ارات مزيفة ع��ن ال�ع��دال��ة ودول ��ة القانون
والنزاهة.

