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العيد على الأبواب..
�إنه مو�سم حوادث الطرق واالع�صاب!

العدد ( ) 2630ال�سنة العا�شرة  -الثالثاء ( )23ت�شرين االول 2012

ّ
احل�����ق �إىل �أ���ص��ح��اب��ه
���س��ي��ا���س��ي��ون ون���ا����ش���ط���ون :ع����اد

ً
خام�سا يف املادة  13من انتخابات املحافظات
االحتادية تبطل عمل الفقرة
 بغداد /وائل نعمة
ق��ال املتحدث الر�سمي با�سم جمل�س الق�ضاء الأعلى
عبد ال�ستار البريقدار �إن "املحكمة االحت��ادي��ة �أقرت
بعدم د�ستورية الفقرة خام�سا يف املادة  13من قانون
انتخاب جمال�س املحافظات رقم ."36
و�أك ��د ال�ب�يرق��دار يف ات�صال ي��وم �أم����س م��ع "املدى"
�إن "املحكمة �أل��زم��ت جمل�س ال �ن��واب بت�شريع مادة
جديدة".
وي�ع��د ق ��رار املحكمة االحت��ادي��ة ان�ت���ص��ار ًا لأ�صوات

الناخبني وملنظمات املجتمع امل��دين ح�سب و�صف
�سيا�سيني ومراقبني ،فيما تخوفت كتل �صغرية يف
داخل جمل�س النواب �أن متنع �إرادات الكتل الكبرية
تنفيذ قرار الق�ضاء.
وقال الربملاين ووزير الثقافة ال�سابق مفيد اجلزائري
"�إن القوى املتنفذة يف احلكومة وجمل�س النواب �إذا
رف�ضت تنفيذ القرار ف�إنها تعلن الع�صيان على الد�ستور
وت�صطدم ب�شكل مبا�شر مع ال�سلطة الق�ضائية".
و�شدّد اجل��زائ��ري يف ات�صال �أم�س مع "املدى" على
�أن يلتزم جمل�س النواب بقرار املحكمة االحتادية يف

 %90من التعديالت �أجنزت والت�صويت قريب ًا

فر�صة �أخرية للجميع

املالية النيابية :جمل�س الوزراء ي�ؤخر قانون رواتب موظفي الدولة
 بغداد /حممد �صباح
كالم اليوم

�أ�شاع و�صول وفدين كرد�ستانيني �إىل بغداد وال�شروع
يف ح��وار مع احلكومة االحتادية والتحالف الوطني
�أجواء الأمل والتفا�ؤل ب�إمكانية خروج البالد من الأزمة
ال�سيا�سية التي طال كثريا �أمدها وتركت �آث��ار ًا �سلبية
حادة على احلياة العامة يف خمتلف املجاالت.
وتتطلع الغالبية ال�ساحقة من �شعبنا �إىل �أن تثمر اجلهود
التي بذلها الرئي�س جالل طالباين خالل الفرتة املا�ضية
حوار ًا وطني ًا ر�صين ًا وب ّنا ًء بني القوى ال�سيا�سية مبا
ي�ضع حلو ًال للم�شاكل التي تعانيها العملية ال�سيا�سية
ويفتح الطريق �أمام تعزيز الفر�ص املالئمة لقيام النظام
الدميقراطي املن�شود.
يتطلب االحتفاظ بديناميكية حيوية للحوار الذي بد�أ
يف بغداد منذ يومني حر�ص الأطراف املنخرطة يف هذا
احلوار كلها على توفري الأجواء املنا�سبة للخروج من
احل��وار باتفاق على تو�سيع قاعدته لي�شمل بالإ�ضافة
�إىل القوى امل�شاركة يف احلكومة والربملان �سائر القوى
الوطنية التي نا�ضلت �ضد الدكتاتورية وعملت من اجل
قيام نظام دميقراطي يف البالد من �ش�أنه �أن يعوّ �ض
ال�شعب العراقي عمّا عاناه من حمن ووي�لات طوال
عقود مت�صلة من الزمن.
وممّا ي�ستلزمه ذلك من �إظهار احلر�ص على عدم تعكري
الأجواء االيجابية املتوفرة الآن بت�صريحات ا�ستفزازية
من هذا الطرف �أو ذاك مبا يعيد العملية كلها �إىل املربع
الأول ،وهو مربع قاتل لأنه �سيعود بنا �إىل نفق الأزمة
الذي بد�أ لوقت غري ق�صري �أن ال �ضوء يف نهايته.
�إن ك��ل الأط ��راف ال�سيا�سية املنخرطة يف املباحثات
احلكومية وال�سيا�سية اجلارية يف بغداد الآن تقف �أمام
اختبار وطني حقيقي .وال��ر�أي العام العراقي يراقب
باهتمام بالغ جمريات هذه املباحثات وحتدوه الآمال
العري�ضة بتحقيق نتائج من �ش�أنها و�ضع الأم��ور يف
ن�صابها ،مبا يجعل الدولة مب�ؤ�س�ساتها املختلفة من�صرفة
اىل تقدمي اخل��دم��ات التي مت�س احلاجة ب�شدة اليها
وطال �أمد انتظارها ،واىل حتقيق التنمية ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،وهو ما يعد �شرط ًا �أ�سا�سيا
ملواجهة التحديات الكبرية التي يواجهها جمتمعنا
ودولتنا ،ويف املقدمة الإرهاب والف�ساد املايل والإداري
والفقر والبطالة وتردي نظام اخلدمات العامة.
ه��ذه فر�صة �أخ�ي�رة لكل ال�ق��وى التي �أم�ضت م��ا يزيد
عن �سنتني يف �صراع عبثي مل يجلب لنا �إال املزيد من
املعاناة واخل��راب� ..إنها الفر�صة التي �ستت�ضح فيها
�صورة من يختار �أن يكون يف جبهة ال�شعب والوطن
ومن يكون يف اجلبهة املقابلة.

�إلغاء املادة  13من قانون انتخاب جمال�س املحافظات
لأن قرارات املحكمة االحتادية ملزمة ونهائية.
و�أ�ضاف اجلزائري �أن "الكتل الكبرية بيّنت من خالل
مواقفها يف جتارب �سابقة ب�أنها ال تفكر اال مب�صاحلها
ال�شخ�صية واال�ستحواذ على ال�سلطة" ،م��ؤك��د ًا عدم
تعليق �أمل كبري على الأح��زاب الكبرية التي �ست�سعى
�إىل عرقلة تنفيذ قرار ال�سلطة الق�ضائية".
و�أك���دت جلنة الأق��ال �ي��م يف جمل�س ال �ن��واب ان قرار
املحكمة االحتادية جاء من�سجما مع ر�ؤيتها ال�سابقة
يف م��ا يخ�ص ت��وزي��ع �أ� �ص��وات الناخبني على جميع

الكتل ال�سيا�سية الداخلة يف االنتخابات.
وقال ع�ضو اللجنة النائب خالد �أمني �إن "جلنة الأقاليم
كان لها ر�أي �سابق يف �ضرورة توزيع �أ�صوات الناخبني
على القوائم الفائزة واخلا�سرة يف االنتخابات وا ّال
يقت�صر توزيع املقاعد ال�شاغرة على القوائم الفائزة
فقط" .اىل ذلك ر�أت النائبة امل�ستقلة �صفية ال�سهيل
ان ق��رار املحكمة االحت��ادي��ة بعدم د�ستورية الفقرة
التي تتعلق ب�شغل املقاعد ال�شاغرة يف قانون جمال�س
املحافظات قد "�أعاد احلق لأ�صحابه".
 التفا�صيل �ص3

ح� ّم��ل �أع���ض��اء يف اللجنة املالية
يف جمل�س ال� ��وزراء واحلكومة
م�س�ؤولية ت�أخري الت�صويت على
ت �ع��دي��ل ق��ان��ون روات� ��ب موظفي
الدولة ،منتقدين تلك�ؤ عمل اللجنة
الوزارية يف �إجناز عملها.
وك�شف ه ��ؤالء النواب �أن قانون
روات� ��ب م��وظ �ف��ي ال ��دول ��ة و�صل
اىل مراحله االخ�يرة و�سيعر�ض
للت�صويت بعد عطلة عيد الأ�ضحى،
م�ؤكدين �أن ن�سبة االجن��از بلغت
 %90ون �ن �ت �ظ��ر و�� �ص ��ول تقرير
جمل�س ال��وزراء حول تعديل هذا
القانون.
ويف ال��وق��ت ال��ذي �أك ��دوا �أن هذا

ال �ق��ان��ون �شمل تغيري العناوين
الوظيفية لكل موظف ح�صل على
��ش�ه��ادة جامعية �أث �ن��اء اخلدمة،
لفتوا اىل ان هذا التعديل �سريفع
روات��ب ال��درج��ات الدنيا ()10/9
م��ن (� )400أل ��ف �إىل م��ا يقارب
(� )700ألف دينار.
و�أك � � ��دوا �أن "الهدف م ��ن ه��ذه
التعديل ه��و تقليل ال �ف��وارق بني
رواتب موظفي الدولة" ،م�شددين
"على ع��دم وج��ود �أي تخفي�ض
للرواتب الأخرى".
ففي مقابلة مع"املدى"� ،أم�س،
ك���ش��ف ع �ب��د احل �� �س�ين اليا�سري
ع�ضو اللجنة املالية النيابية �أن
"قانون رواتب موظفي الدولة رقم
 22ل�سنة  2008و�صل اىل مراحله

�أمريكا من�شغلة بانتخاباتها لكنها لن ت�سامح احلكومة

نواب :وا�شنطن م�ستاءة
من �صفقات الأ�سلحة الرو�سية
 بغداد /جنم اخلزاعي

ق��ال ع�ضو جلنة ال�ن��زاه��ة النيابية عزيز العكيلي �إن ال�ع�لاق��ات بني
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وال�ع��راق مر�شحة للتدهور على خلفية
�صفقة الأ�سلحة التي ترغب احلكومة يف عقدها مع اجلانب الرو�سي.
ع��ازي� ًا ال�سبب �إىل ان��زع��اج �أم�يرك��ا م��ن توجه احلكومة �إىل الرو�س
بغية ت�سليح القوات العراقية ،وخمالفة االتفاقية الأمنية املوقعة مع
احلكومة الأمريكية والقا�ضية ب�أن يكون الت�سليح �أمريكيا .العكيلي
�أ�ضاف "�أن الأم�يرك��ان الآن يتظاهرون بالر�ضا عن املالكي ،بيد �أن
ان�شغالهم بالتح�ضري النتخابات الرئا�سة هو الذي مينعهم من اتخاذ
�أي �إجراء متعلق بهذا ال�ش�أن" .وعزا العكيلي �إ�صرار حكومة املالكي
على اختيار هذه التوقيت بالذات لإمتام ال�صفقة� ،إىل معرفته ب�ضعف
املوقف الأم�يرك��ي املن�شغل باالنتخابات الرئا�سية املقرر عقدها يف
�شهر ت�شرين الثاين املقبل ،وحر�ص البيت الأبي�ض على احلفاظ على
�سمعة الرئي�س �أوباما والتخوف من اتخاذ �أي قرار خاطئ قد ي�ضره
يف ال�سباق االنتخابي .ولفت �إىل �أن الأمريكان "لن ي�ساحموا احلكومة
على ذلك" ،و�ست�شهد العالقة بني البلدين ،بح�سب العكيلي ،تدهورا
خطريا قد ينعك�س على الو�ضع الأمني املرتدي �أ�صال".
 التفا�صيل �ص2

الأخ�ي�رة و�سيتم الت�صويت عليه
بعد عطلة عيد الأ�ضحى ،منوها
اىل ان اللجنة امل�صغرة التي �شكلها
ال�برمل��ان دوّ ن��ت جميع التعديالت
واملقرتحات على هذا القانون".
وتابع اليا�سري قائال "�أن التعديل
�شمل تغيري العناوين الوظيفية
لأ�صحاب ال�شهادات التي ح�صل
عليها موظفو الدولة اثناء اخلدمة
وم �ن �ه��م ح �م �ل��ة ال �ب �ك��ال��وري��و���س
واملاج�ستري والدكتوراه ،وتعديل
ال�شهادات غري املعدلة وف��ق �آلية
ج��دي��دة ��س�ت�ق��ر م��ع ت���ش��ري��ع هذا
القانون".
بدورها �أك��دت ماجدة عبد الطيف
النائبة عن كتلة الأح��رار النيابية
"ان قانون تعديل رواتب املوظفني

�أجنزنا منه  ،%90وننتظر و�صول
تقرير جمل�س ال� ��وزراء م��ن اجل
دجمه بهذا القانون".
وذك��رت عبد اللطيف يف لقاء مع
"املدى" �أن جمل�س النواب �شكل
يف وقت �سابق جلنة م�صغرة من
اج��ل االن�ت�ه��اء م��ن تعديل قانون
روات ��ب امل��وظ�ف�ين ،وال�ت��ي تت�ألف
من كل من عبد احل�سني اليا�سري
رئي�سا ،ماجدة عبد اللطيف نائبا
ل ��ه ،واح �م��د امل �� �س��اري ،وجنيبة
جنيب اع�ضاء يف اللجنة ،الفتة
اىل ان احل �ك��وم��ة ل��دي �ه��ا بع�ض
امل�ل�اح��ظ��ات ال �ت��ي ��س�ت���ص��ل �إىل
جمل�س ال�ن��واب من اج��ل االطالع
عليها".
 التفا�صيل �ص2

الملتقى الثاني للثقافة العربية –
الكردية ينطلق فـي الب�صرة

Email: info@almadapaper.net
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لقاء املالكي والوفد الكرد�ستاين
ناق�ش الأمور العالقة بني الطرفني
 بغداد /املدى
�أكد ع�ضو التحالف الكرد�ستاين النائب ح�سن جهاد �أن "اللقاء الذي
جمع الوفد الكرد�ستاين ورئي�س الوزراء نوري املالكي مت خالله بحث
مو�ضوع املوازنة بالتف�صيل ،بالإ�ضافة �إىل العالقات بني الأحزاب
ال�سيا�سية ،وق�ضية روات��ب البي�شمركة ،رغم �إن ق�ضية البي�شمركة
بحاجة �إىل عقد لقاءات واجتماعات بني وزارة الدفاع االحتادية
ووزارة البي�شمركة".
و�أ�ضاف جهاد يف ت�صريح لـ"املدى" �أن "عددا كبريا من امللفات العالقة
مل يتمكن هذا االجتماع من حلها ،مثل �إ�شكالية ملف قانون النفط
والغاز ،و�ستكون هناك تفا�صيل �أك�ثر عن كل اللقاءات بعد رجوع
الوفدين �إىل كرد�ستان".
وقد �أكد رئي�س الوزراء يف بيان �صدر� ،أم�س ،عقب ا�ستقباله الوفدين
املمثلني ع��ن الأح ��زاب الكردية يف �إقليم كرد�ستان برئا�سة برهم
�صالح ،وتلقت "املدى" ن�سخة منه� ،أنه "خالل االجتماع متت مناق�شة
خمتلف الق�ضايا مع الإقليم" ،داعيا �إىل "و�ضع م�صلحة البلد فوق كل
اعتبار".
و�أ�ضاف املالكي �أن "اجلميع يقوى بقوة البلد ومتا�سكه والعك�س
�صحيح" ،م��ؤك��دا "�ضرورة مالم�سة امل�شاكل الواقعية والتحرك
احلقيقي لو�ضع احللول على �أ�سا�س الد�ستور وعدم االكتفاء بتبادل
عبارات املجاملة".
و�أو�ضح بيان رئي�س ال��وزراء �أن��ه "جرى خالل اللقاء االتفاق على
�ضرورة االبتعاد عن الإث��ارة يف الأج��واء الإعالمية وو�ضع �آليات
للحوار املبا�شر وبحث امل�شاكل التف�صيلية ومعاجلتها على �أ�سا�س
الد�ستور".

عفيفة ا�سكندر

ت�������������ودع ب�����غ�����داد
التفا�صيل �ص19
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رئي�س اجلمهورية ي�ستقبل الوفد احلكومي لإقليم كرد�ستان
 بغداد /املدى
ا� �س �ت �ق �ب��ل رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة
ج�لال طالباين ظهر �أم����س الوفد
احل� �ك ��وم ��ي لإق� �ل� �ي ��م ك��رد� �س �ت��ان
ب��رئ��ا� �س��ة ن��ائ��ب رئ �ي ����س حكومة
�إقليم كرد�ستان عماد احمد الذي
يزور بغداد حلل امل�سائل العالقة
بني احلكومة االحتادية وحكومة
الإقليم.
ويف ال�ل�ق��اء ال ��ذي ح���ض��ره نائب
رئي�س جمل�س ال ��وزراء الدكتور
روز نوري �شاوي�س رحب طالباين
بالوفد ،م�شريا �إىل �أهمية جميئهم،
م �ع �ت�برا ه� ��ذه ال� ��زي� ��ارة خطوة
ايجابية يف الوقت ال��ذي جنحت
اجل��ه��ود امل �� �ش�ترك��ة ال�ستئ�صال
امل���ش��اك��ل ،م ��ؤك��دا � �ض��رورة طرح
امل���س��ائ��ل وامل �ق�ترح��ات واملطالب

�أم�س كتب الأ�ستاذ عادل عبد املهدي يف مقاله اليومي املوجز
(�صحيفة العدالة) عن ق�ضية البنك املركزي ،منوه ًا ،وهو
العارف واملتخ�ص�ص ،مبا حققه البنك من جناحات متميزة مل
حتقق مثلها �أي م�ؤ�س�سة �أخرى يف الدولة ،وداعي ًا �إىل عدم
تخريب "م�ؤ�س�سة ناجحة لأخطاء ونواق�ص و�شبهات ال بد
�أن تقع فيها ،وتكون كب�ش فداء ل�سيا�سات النظام الفا�شلة".
عبد املهدي ،العارف واملتخ�ص�ص م��رة �أخ��رى ،ختم مقاله
بعبارة ذات مغزى كبري ،فهو و�صف النظام ال�سيا�سي ذا
ال�سيا�سات الفا�شلة القائم يف بالدنا الآن ب�أنه "الذي يالحق
الفل�س وال يرى خ�سارة الدينار �أو ربحه".
هذه يف الواقع واحدة من �أكرب م�شاكلنا مع هذا النظام..
مع الطبقة ال�سيا�سية املتنفذة (يف احلكومة والربملان).
فهو نظام يالحق �أ�صغر ال�صغار بني الفا�سدين بينما كبار
ال َف َ�سدة الذي ينهبون املال العام مبئات ماليني الدوالرات
وباملليارات �أح�ي��ان� ًا ،ف��ان حكومتنا وبرملاننا لي�س فقط
يتبعان معهم تكتيك "ال �أرى ،ال �أ�سمع ،ال �أتكلم" ،و�إمنا �أي�ض ًا
ُت�سهّل لهم طرق الفرار من البالد ليلتحقوا باملاليني التي
ه ّربوها من قبل ،وفوق هذا كله يُعاملون معاملة "يف �آي
بي" (�شخ�ص مهم للغاية) ،.ف ُتفتح لهم �صاالت ال�شرف يف
ويكنوا من اجللو�س يف مقاعد الدرجة االوىل،
املطارات مُ
ويدافع عنهم م�س�ؤولو دولتنا علن ًا بو�صفهم "نا�س �شرفاء"
كما ح�صل م��ع وزي��ر التجارة الأ�سبق املحكوم بال�سجن
ب�ضع �سنوات عن ق�ضايا ف�ساد م��ايل و�إداري كبرية ومل
تكلف الدولة نف�سها مالحقته واالموال التي ف ّر بها(.رجاء
ا�ستدعوا اىل الذاكرة �أ�سماء الوزراء والنواب وغريهم من
م�س�ؤويل هذه الدولة الذين خرجوا باجلمل مبا حمل ومل
يعودوا ،ولن يعودوا).
امل��وظ �ف��ون ال �� �ص �غ��ار امل��رت �� �ش��ون وامل� � ��زورون يُالحقون
ويُ�شر�شحون� ،أما كبار املرت�شني واملزورين فال جتد دولتنا
� �ض�ير ًا م��ن وج��وده��م يف ال �ع��ايل م��ن منا�صبها� ...صغار
البعثيني يجري اجتثاثهم وفق ًا لقانون امل�ساءلة والعدالة
حتى لو كانوا طباخني وفرا�شني ،اال ان كبار �ضباط الأمن
واملخابرات ،وبع�ضهم قتلة وجالدون ،فيجري ا�ستخدامهم
يف �أخطر امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية.
انه نظامنا الفا�شل الذي "يالحق الفل�س وال يرى خ�سارة
الدينار �أو ربحه" يبط�ش بالكفاءات املرموقة وال�شخ�صيات
الوطنية ال�شريفة والنزيهة كالدكتور �سنان ال�شبيبي ،ويعزز
وير ّقي من مكانة الفا�سدين واملرتزقة والو�صوليني.
�أول من �أم�س وجه الرئي�س جالل طالباين نداء الينا نحن
االعالميني وم�ؤ�س�ساتنا ،لكي ندعم ج�ه��وده اخل�ّيةرّ ة من
�أجل �إخراج البالد من م�أزقها ال�سيا�سي املرتتبة عليه م�آزق
اجتماعية واقت�صادية عدة .ويف هذا ال�سياق دعا الرئي�س
اىل وقف �أي "حمالت �إعالمية ت�شحن الأجواء وتعيق جهود
احلوار وامل�صاحلة والتفاهم".
انها دعوة �سليمة ويف مكانها ووقتها ،لكن لي�س الإعالم من
يتحمل امل�س�ؤولية عن هذه احلمالت �أو عن امل�أزق ال�سيا�سي
 ..نظامنا ال�سيا�سي ه��و امل���س��ؤول ،والنخبة ال�سيا�سية
املتنفذة هي امل�س�ؤولة ..االع�لام ال ي�صنع الأح ��داث ..انه
يعك�سها ،وحمالت االتهام وال�شتيمة واملنابزة والت�سقيط
والتدلي�س يبادر اليها ويوا�صلها ال�سيا�سيون متكئني على
ح�صانتهم التي من ف��رط جهلهم يف ال�سيا�سة والإدارة ال
يعرفون انها ال ينبغي ان حت�صن من امل�ساءلة �أمام الق�ضاء،
لو كان ق�ضا�ؤنا م�ستق ًال ونزيه ًا وعاد ًال.
�إذا كان هناك �إعالم منخرط يف احلمالت التي عناها رئي�س
اجلمهورية فهو "الإعالم" الذي تغدق عليه �أطراف نافذة يف
دولتنا باملال واالمتيازات.
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يف �إط��اره��ا ال�ع��راق��ي ويف �ضوء
الد�ستور واالتفاقات التي انبثقت
احلكومة على �أ�سا�سها وب�شكل
ودي وو� �ض��ع م�صلحة العراق
ال��دمي �ق��راط��ي االحت�� ��ادي ن�صب
العني .وعرب طالباين عن تفا�ؤله
ب �ن �ج��اح امل� �ح ��ادث ��ات ب�ي�ن ال��وف��د
واجل� �ه ��ات امل�ع�ن�ي��ة وب � ��أن تكون
النتائج مثمرة وتو�صل �إىل احلل،
ل �ك��ون م�ن�ط�ق��ة ك��رد� �س �ت��ان ج��زءا
حيويا ومهما بالن�سبة للعراق
وهي املنطقة الأكرث ت�ضررا.
من جهته �أ�شار نائب رئي�س حكومة
�إقليم كرد�ستان �إىل �سري حمادثات
واج �ت �م��اع��ات ال��وف��د م��ع اللجان
واجلهات املخت�صة ،وا�صفا اياها
بااليجابية ،وم�ؤكدا ان جناح تلك
اللقاءات مل�صلحة العراق و�شعبه
بكافة مكوناته.

جانب من اللقاء( ..موقع الرئا�سة)

البياتي :ما�ضون بال�صفقات مع مو�سكو ونطلب زيادة ميزانية الت�سليح

توقعات بتدهور العالقات مع وا�شنطن على خلفية ال�صفقة الرو�سية
ّ
توقع ع�ضو لجنة النزاهة النيابية عزيز العكيلي تدهور العالقات بين الواليات المتحدة الأميركية والعراق،
على خلفية �صفقة الأ�سلحة التي ترغب الحكومة في عقدها مع الجانب الرو�سي .محيال ال�سبب في ذلك �إلى
انزعاج �أميركا من توجه الحكومة الى الرو�س بغية ت�سليح القوات العراقية ،ومخالفة االتفاقية الأمنية الموقعة
مع الحكومة الأميركية والقا�ضية ب�أن يكون الت�سليح �أميركيا.
العكيلي �أ�ضاف "�أن الأميركان الآن يتظاهرون بالر�ضا عن المالكي ،بيد �أن ان�شغالهم بالتح�ضير النتخابات الرئا�سة
هو الذي يمنعهم من اتخاذ �أي �إجراء متعلق بهذا ال�ش�أن".
 بغداد  /جنم اخلزاعي
وب �� �ش ��أن م��ا ورد يف ب�ع����ض التقارير
الإخ� �ب ��اري ��ة ال �ت��ي حت��دث��ت ع��ن وج��ود
ا�شكالية مالية يف مترير ه��ذه ال�صفقة
ب�سبب و��ض��ع الأم� ��وال ال�ع��راق�ي��ة حتت
ال�ب�ن��د ال �� �س��اب��ع� ،أك ��د العكيلي ذل ��ك يف
ات���ص��ال م��ع "املدى" �أم ����س ،بقوله "ال
يخفى �أن الأموال العراقية مهيمن عليها
بقرار دويل و�أن مفتاحها بيد الواليات
املتحدة ،لذلك فنحن حتت رحمة احلكومة
الأمريكية وبحاجة �إىل موافقتها على
مترير الأموال لإجناح ال�صفقة وهو �أمر
م�ستبعد".
وع��زا العكيلي �إ� �ص��رار حكومة املالكي
ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار ه���ذه ال �ت��وق �ي��ت ب��ال��ذات
لإمت ��ام ال�صفقة� ،إىل معرفتها ب�ضعف
املوقف الأمريكي املن�شغل باالنتخابات
الرئا�سية املقرر عقدها يف �شهر ت�شرين
الثاين املقبل ،وحر�ص البيت الأبي�ض
على احلفاظ على �سمعة الرئي�س �أوباما
والتخوف من اتخاذ �أي قرار خاطئ قد
ي�ضره يف ال�سباق االنتخابي.
ولفت �إىل �أن الأم�يرك��ان "لن ي�ساحموا

احلكومة على ذلك" ،و�ست�شهد العالقة
بني البلدين ،بح�سب العكيلي ،تدهورا
خطريا قد ينعك�س على الو�ضع الأمني
املرتدي �أ�صال.
وب�ش�أن ال��ر�أي القائل �أن البالد بحاجة
�إىل تنويع م�صادر ال�سالح وع��دم ربط
م�صري الدولة بالت�سليح الأمريكي ،قال
العكيلي "نحن مع التنويع وهذا يح�سب
للحكومة ،وهناك املئات من الطيارين
العاملني �إ�ضافة �إىل �أولئك املتقاعدين �أو
املجتثني ممن لي�س لهم معرفة بالطائرات
الأم�يرك �ي��ة ،يف ح�ين �أن �ه��م ذوو خربة
ممتازة بالطريان الرو�سي".
م��ن جهته �أك��د ع�ضو اللجنة القانونية
الربملانية ح�سن جهاد لـ"ملدى" �أم�س "�أن
عقد الت�سليح الرو�سي ال ميكن �أن ميرر
بال�سرعة ال�ت��ي ت�ط��ال��ب ب�ه��ا احلكومة،
ب�سبب ح�سا�سية املو�ضوع وتداعياته
على اجلبهة الداخلية للبالد".
و�أ�� � �ض � ��اف ج� �ه ��اد "�أننا يف الكتلة
الكرد�ستانية نتح�س�س من �أي عقد تربمه
وزارتا الدفاع والداخلية ب�ش�أن الت�سلح
ب�سبب امل�شاكل العالقة والأزم ��ات التي
ه��ي ب�ح��اج��ة �إىل ح�ل��ول ج��ذري��ة  ،لذلك

ف�إن امل�س�ألة تتطلب الكثري من املناق�شات
واملوافقات الربملانية ،كما �أن هناك ا�سئلة
بحاجة �إىل �أج��وب��ة م��ن قبل احلكومة
االحتادية".
وا�شار جهاد �إىل "�أن الأولية التي نطالب
بها احلكومة الآن تتمثل بالإ�سراع يف
تقدمي اخلدمات للمواطنني �إ�ضافة �إىل
زيادة التخ�صي�صات املالية التي ت�شجع
اال�ستثمار وت��دع��م االق�ت���ص��اد ،ب��دال من
�صرف الأموال على �شراء الأ�سلحة التي
حتتاج �إىل موازنة جديدة".
وق��ال جهاد "اذا ك��ان الب��د من الت�سليح
ف�ن�ح��ن ب �ح��اج��ة �إىل ا� �س �ت�يراد �أج �ه��زة
� �س��ون��ار م �ت �ط��ورة وك ��ل م��ا ي���س��اع��د يف
حماربة الإرهاب" ،م�ؤكدا "�أن الأموال
ال�ت��ي �ستخ�ص�ص ل�ه��ذا ال�ت��وج��ه �سوف
مت��رر ب�سرعة خالفا ل�صفقة الطائرات
والأ�سلحة".
وم��ن جانبه �أك��د النائب عبا�س البياتي
عن دولة القانون قانونية �صفقة ال�سالح
ال��رو� �س��ي ،ن��اف�ي� ًا تعليق ه��ذه ال�صفقة
على املوافقة الأمريكية املتعلقة بالبند
ال �� �س��اب��ع ،ب �ق��ول��ه "�أن ال �ب �ل��د خ ��رج من
العقوبات املفرو�ضة عليه من قبل املنظمة

احلكومة حتكم قب�ضتها
على ال�سلطات با�ستبدال ال�شبيبي

حملت جمل�س الوزراء م�س�ؤولية الت�أخري
ّ

املالية النيابية� :أجنزنا  %90من تعديل رواتب موظفي الدولة
 بغداد /حممد �صباح
ك�شف �أع���ض��اء يف اللجنة املالية
النيابية ان قانون رواتب موظفي
الدولة و�صل �إىل مراحله الأخرية
و�سيعر�ض للت�صويت بعد عطلة
عيد اال�ضحى ،م�ؤكدين ان ن�سبة
االجناز بلغت  %90وننتظر و�صول
تقرير جمل�س الوزراء حول تعديل
هذا القانون.
ويف ال��وق��ت ال��ذي �أك���دوا ان هذا
ال �ق��ان��ون ��ش�م��ل ت�غ�ي�ير العناوين
الوظيفية لكل موظف ح�صل على
�شهادة جامعية �أثناء اخلدمة ،لفتوا
اىل ان هذا التعديل �سريفع رواتب
ال� ��درج� ��ات ال��دن �ي��ا ( )10/9من
(� )400إل��ف اىل ما يقارب()700
الف دينار.
وحملوا ا�سباب ت�أخري الت�صويت
على تعديل هذا القانون �إىل تلك�ؤ
اللجنة الوزارية يف اجناز عملها.
واكدوا ان "الهدف من هذا التعديل
ه��و تقليل ال� �ف ��وارق ب�ين روات ��ب
موظفي الدولة" ،م�شددين على
"عدم وجود اي تخفي�ض للرواتب
االخرى".
ف�ف��ي م�ق��اب�ل��ة مع"املدى" ،ام�س،
ك�شف عبد احل�سني اليا�سري ع�ضو
اللجنة املالية النيابية �أن "قانون
روات���ب م��وظ�ف��ي ال��دول��ة رق��م 22

ل�سنة  2008و�صل مراحله الأخرية
و�سيتم الت�صويت عليه بعد عطلة
عيد اال�ضحى ،منوها ب��أن اللجنة
امل�صغرة التي �شكلها الربملان دونت
جميع التعديالت واملقرتحات على
هذا القانون".
وتابع اليا�سري قائال "�أن التعديل
�شمل تغيري العناوين الوظيفية
ال�صحاب ال�شهادات التي ح�صل
عليها موظفو الدولة �أثناء اخلدمة
وم �ن �ه��م ح �م �ل��ة ال �ب �ك��ال��وري��و���س
واملاج�ستري والدكتوراه ،وتعديل
ال�شهادات غ�ير املعدلة وف��ق �آلية
ج ��دي ��دة ��س�ت�ق��ر م ��ع ت �� �ش��ري��ع هذا
القانون".
وكان جمل�س النواب قد قرر ت�أجيل
ال�ت���ص��وي��ت ع�ل��ى م���ش��روع قانون
ال�ت�ع��دي��ل الأول ل �ق��ان��ون روات ��ب
موظفي الدولة والقطاع العام رقم
( )22ل�سنة عام  2008نهاية العام
املا�ضي.
وا�ضاف اليا�سري "�أن هذا القانون
� �س�يرف��ع روات � ��ب درج � ��ات الدنيا
( )10_9م��ن (� )400أل��ف دينار
�إىل ما يقارب ( )700ال��ف دينار،
م��و��ض�ح��ا ان احل �ك��وم��ة �أر�سلت
قانون �سلم ال��روات��ب �إىل �شورى
الدولة من اجل تدقيقه قبل �إر�ساله
اىل الربملان".
وب�ي�ن "ان ت �ع��دي��ل ه ��ذا القانون

�سيوحد الرواتب اال�سمية جلميع
موظفي ال��دول��ة يف كافة وزارات
وم�ؤ�س�سات ودوائر الدولة ت�ضاف
اليه خم�ص�صات غالء املعي�شة التي
مل حتدد ن�سبتها بعد وخم�ص�صات
��ص�ع��وب��ة ال �ع �م��ل يف الوظيفة"،
منوها ب�أن الربملان عازم على �إقرار
هذا القانون يف �أ�سرع وقت ممكن
كونه يخدم �شريحة كبرية".
و�شكلت اللجنة املالية النيابية جلنة
م�صغرة مهمتها م��راج�ع��ة قانون
روات ��ب موظفي ال��دول��ة والقطاع
ال �ع��ام رق��م ( )22ل�سنة ،"2008
مبينة �أن "ت�شكيل هذه اللجنة جاء
بعد الزيادات الكبرية يف الرواتب
التي ح�صلت على م�ستوى قوى
الأم��ن الداخلي واجلي�ش مما �أدى
�إىل �أن يكون هنالك ت�ف��اوت كبري
يف م�ستوى الدخول بني هذه الفئة
واملوظفني يف بقية الوزارات".
وبدورها �أكدت ماجدة عبد الطيف
النائبة عن كتلة االح��رار النيابية
"ان قانون تعديل رواتب املوظفني
�أجنزنا منه  ،%90وننتظر و�صول
ت�ق��ري��ر جمل�س ال� ��وزراء م��ن اجل
دجمه بهذا القانون.
وذك��رت عبد اللطيف يف لقاء مع
"املدى" �أن جمل�س النواب �شكل
يف وق��ت �سابق جلنة م�صغرة من
اج��ل االن �ت �ه��اء م��ن ت�ع��دي��ل قانون

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

روات ��ب امل��وظ�ف�ين ،وال �ت��ي تت�ألف
من كل من عبد احل�سني اليا�سري
رئي�سا ،ماجدة عبد اللطيف نائبا
له ،واحمد امل�ساري ،وجنيبة جنيب
اع�ضاء يف اللجنة ،الفتة �إىل ان
"احلكومة لديها بع�ض املالحظات
التي �ست�صل اىل جمل�س النواب
من اجل االطالع عليها".
وا�ضافت "ان الهدف من تعديل هذا
القانون هو توحيد ال��روات��ب بني
جميع امل��وظ�ف�ين م��ع ا�ستحقاقات
ال�شهادة يف كل امل�ؤ�س�سات،م�شرية
�إىل ان��ه بعد ت�شريع ه��ذا القانون
ال يكون احت�ساب ال�شهادة خمتلفا
م��ن وزارة اىل اخ ��رى او دائ ��رة
او م��ؤ��س���س��ة معينة ب��ل �ستكون
اال� �س �ت �ح �ق��اق��ات م �ت �� �س��اوي��ة لكل
ال�شهادات".
ورجحت عبد اللطيف وهي ع�ضو
اللجنة املالية النيابية على "�أن
يكون الت�صويت على هذا القانون
بعد عطلة عيد الأ�ضحى بعد �إ�ضافة
ج�م�ي��ع امل �ق�ت�رح��ات والتعديالت
عليه ،الف�ت��ة اىل ان ه��ذا القانون
يحتاج �إىل مزيد من الدقة والعمل
امل�ت��وا��ص��ل ل�ل��و��ص��ول �إىل قانون
عادل ومن�صف للجميع".
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ع��زت جنيبة جنيب
النائب عن التحالف الكرد�ستاين
ا�سباب ت�أخر الت�صويت على قانون

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

 ترجمة املدى

تعديل روات��ب موظفي الدولة اىل
اللجنة ال��وزاري��ة ال�ت��ي مل تنجز
عملها حل��د ال��ي��وم ،م���ؤك��دة عدم
وج��ود اي��ة خالفات �سيا�سية على
تعديل هذا القانون.
وب �ي �ن��ت جن �ي��ب يف ح��دي �ث �ه��ا مع
"املدى" �أن "اللجنة ال��وزاري��ة
امل�شكلة م��ن ق�ب��ل رئ��ا��س��ة جمل�س
ال� ��وزراء لتعديل ق��ان��ون موظفي
ال ��دول ��ة مل ت��رف��ع ت �ق��ري��ره��ا بعد،
مطالبة ب�ضرورة الإ�سراع بتقدمي
ه � ��ذا ال��ت��ق��ري��ر ب��ع��د ع �ط �ل��ة عيد
الأ�ضحى".
وا�ضافت "يف حال و�صول القانون
هذه الفرتة اىل جمل�س النواب فلن
يحتاج ��س��وى �أ�سبوعني لعر�ضه
للت�صويت" ،م�شرية اىل ان هذا
التعديل �سيقلل الفوارق احلا�صلة
يف ال��روات��ب بني ال��درج��ات العليا
وال��دن �ي��ا ال��ذي��ن ل��دي �ه��م �شهادات
ابتدائية او ما يعادلها او اقل منها
و وزارات الدولة".
واك��دت �أن "�سلم الرواتب اجلديد
� �س��وف ل��ن يخف�ض اي رات ��ب بل
�سيعمل على رفع رواتب الدرجات
ال ��دن� �ي ��ا وال� �ت���ي ت �� �ص��ل م���ن غري
املخ�ص�صات اىل ما ق��دره ()150
ال��ف دي �ن��ار ال ��ذي ال يتنا�سب مع
غ�لاء املعي�شة التي تواجه ه�ؤالء
ال�شريحة".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

الدولية والتي كانت تلزمه باللجوء �إىل
�صندوق تنمية العراق" .م�شريا "�إىل �أن
قرار �أغالق ال�صندوق قد اتخذ منذ �سنة
تقريبا وبالتايل مل يعد هناك �صندوق
و�أ�صبح البلد حرا يف الت�صرف ب�أمواله
ح�سب م�صاحلة القومية العامة".
وا�ستطرد البياتي بالقول "�إن الدليل
الآخر على �أن البلد ال يعاين من م�شكلة
مالية تعيق ال�صفقة ،هو املوافقة الرو�سية
عليها ،فلي�س من املعقول موافقة اجلانب
الرو�سي على �إمتامها من دون علمهم �أن
هناك غطا ًء مالي ًا لها".
وب�ش�أن التخ�صي�صات املالية لها ،قال
البياتي "�إن الأم� ��وال امل��ر��ص��ودة لهذه
ال�صفقة هي من �أموال وميزانية وزارة
الدفاع ،وال اقتطاع من ميزانية �أية وزارة
�أخ��رى كما طالب بزيادة التخ�صي�صات
املر�صودة للت�سلح يف امليزانية العامة
من � %4إىل ."%7
وتابع البياتي "�أننا ما�ضون ب�إمتام هذه
ال�صفقة لأنها �صفقة تعد نوعية بالقيا�س
لغريها م��ن ال�صفقات ،كما �أن�ه��ا تتميز
بال�سرعة وال�سعر اجليد".
وب���ش��أن تخوف البع�ض م��ن ا�ستخدام

هذه الأ�سلحة �أو توجيهها نحو الداخل،
�أك��د البياتي ا�ستحالة ذل��ك ،م��ؤك��د ًا "�أن
هناك الكثري من الو�سائل التي متنع هذا
اال�ستخدام اخلاطئ ،وتبتدئ بالربملان
و�صوال �إىل ال�سلطة ال�شعبية".
م�ضيف ًا "�أن الكل يعلم �أن ه��ذا ال�سالح
�ستكون مهمته حماية احل��دود والدفاع
عن البالد فقط ،متهما البع�ض ب�أنهم وراء
ترويج مثل ه��ذه ال�شائعات للت�شوي�ش
على ال�صفقة ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية
املعروفة للجميع".
�أم��ا يف ما يخ�ص العالقة مع الواليات
املتحدة وتداعيات هذه ال�صفقة عليها،
او�ضح البياتي "�أن العالقة مع اجلانب
الأمريكي هي عالقة �إ�سرتاتيجية طويلة
امل��دى ،ول��ن ت��ؤث��ر عليها �صفقة �أ�سلحة
�صغرية قيا�سا مبدى الت�سليح الوا�سع
للقوات اعتمادا على الأ�سلحة الأمريكية".
م�ستغربا من ن�شر البع�ض لهذه الأقاويل
قائال "مل ن�سمع �أن �أمريكا قد ن�صبت �أحدا
للت�صريح نيابة عنها ،و�إن ك��ان هنالك
عدم ر�ضا من اجلانب الأمريكي لتحدثوا
معنا مبا�شرة من دون �أن يعينوا و�سيطا
للحديث عن ذلك".

ق��ال خ�ب�راء ودبلوما�سيون ان ا��س�ت�ه��داف حم��اف��ظ البنك
املركزي ،هذا الرجل املحرتم ،يبدو وك�أنه خطوة اتخذها
رئي�س ال ��وزراء ن��وري املالكي م��ن اج��ل دم��ج ال�سلطة يف
قب�ضته و�إر�سال ر�سالة �سيئة اىل امل�ستثمرين الأجانب .ففي
اال�سبوع املا�ضي جرى ا�ستبدال �سنان ال�شبيبي كمحافظ
للبنك املركزي �أثناء تواجده خارج البالد و�إ�صدار مذكرة
اع�ت�ق��ال بحقه وب�ح��ق م���س��ؤول�ين �آخ��ري��ن يف البنك بتهم
التالعب بالعملة.
هذه اخلطوة هي الأخرية لتقوي�ض ا�ستقاللية البنك املركزي،
بعد �أن و�ضعت املحكمة العليا يف العام املا�ضي البنك حتت
�إ�شراف احلكومة بدال من الربملان .يقول كري�سنب هاوز مدير
ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا يف جمموعة يورا�سيا "انها
خطوة اخرى يف الطريق اىل �سيطرة مركزية متطرفة ،فمن
خالل وزارت��ي الدفاع والداخلية ي�سيطر املالكي مبا�شرة
على البنك ،اذ ان هاتني ال��وزارت�ين حليفتان رئي�سيتان
لرئي�س ال���وزراء�، ،إن�ه��ا ق�صة معروفة" .عمل ال�شبيبي،
االقت�صادي البالغ  70عاما ،على م��دى عقدين من الزمن
يف هيئة التجارة واال�ستثمار التابعة للأمم املتحدة وكان
ي�شغل من�صب حمافظ البنك املركزي منذ عام  .2003ي�صفه
املحللون والدبلوما�سيون بانه تكنوقراطي مقتدر كافح من
اجل احلفاظ على ا�ستقاللية البنك املركزي .مع ذل��ك ،فقد
قررت احلكومة يوم الثالثاء ا�ستبداله بال�سيد عبدالبا�سط
تركي رئي�س ديوان الرقابة املالية بعد تقرير برملاين اتهم
ال�شبيبي وغريه من م�س�ؤويل البنك بالتالعب بالعملة ح�سب
ت�صريح علي املو�سوي الناطق با�سم مكتب املالكي .يقول
عبدالرحمن امل�شهداين رئي�س ق�سم االقت�صاد يف اجلامعة
امل�ستن�صرية "ال اعتقد ان االتهامات متت اىل احلقيقة ب�صلة
لأن ال�سيد ال�شبيبي اقت�صادي معروف وذو �سمعة طيبة.
رمبا يوجد ف�ساد يف البنك املركزي اال انه لي�س بامل�ستوى

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
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قرب�ص

ال�ع��ايل .يف احلقيقة ،نحن االقت�صاديني ننظر اىل مظهر
حممد �صالح –نائب حمافظ البنك املركزي  -ك�أ�ستاذ لنا".
ي�أتي قرار طرد ال�شبيبي بعد ان �سعى املالكي اىل طرد رئي�س
مفو�ضية االنتخابات ال�سابق و اىل اجراء �إ�صالحات فيها
من املرجح �أن متنح ح��زب ال��دع��وة نفوذا اك�بر .لقد جنح
املالكي يف كلتا احلالتني .يقول جو�ست هلرتمان نائب
رئي�س برنامج ال�شرق االو�سط و �شمال افريقيا يف جمموعة
االزمات الدولية يف بروك�سل "�سوف تزعم حكومة املالكي
بان اخلطوة املتخذة �ضد ال�شبيبي هي جزء من امل�ساعي
الطويلة الجتثاث الف�ساد ،لكن يبدو �أن�ه��ا م�ساع طويلة
لل�سيطرة على امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة .امل�شكلة هي انه حتى لو
كانت بع�ض املزاعم – يف هذه الق�ضية او غريها مثل ق�ضية
الها�شمي– فيها �شيء من ال�صحة ،فمن امل�ستحيل اكت�شاف
ذلك لأن العملية الق�ضائية يف البالد تبقى معيبة جدا "يف
ا�شارة اىل حكم الإعدام ال�صادر غيابيا بحق طارق الها�شمي
 .ع��ن ق�ضية ط��رد ال�شبيبي� ،أ��ض��اف هلرتمان قائال "انها
خطوة غري ايجابية ،اذ ان البالد متجهة اىل �سل�سلة من
االنتخابات املهمة" وهي انتخابات جمال�س املحافظات يف
 2013واالنتخابات الوطنية العامة يف العام الذي يليه.
معار�ضو املالكي – معظمهم اع�ضاء يف حكومة الوحدة
الوطنية التي ير�أ�سها – يتهمونه بدمج ال�سلطة وبال�سلوك
اال�ستبدادي الذي يت�صاعد تدريجيا ،بينما ينفي املالكي من
جانبه تلك التهم و ي�صر على انه يت�صارع مع حتالف غري
عملي .لكن يبقى هناك الكثري من امل�شككني ،ي�شريون اىل
اخل�لاف مع وزي��ر االت�صاالت حممد ع�لاوي مما دفعه اىل
اال�ستقالة من احلكومة ،مدعيا ان املالكي يتدخل يف وزارته.
يقول احد الدبلوما�سيني الغربيني رف�ض ذكر ا�سمه �إن "هذه
الق�ضية ت�شبه ق�ضية املالكي مع وزي��ر االت�صاالت ،حيث
يريد املالكي ان يدير االمور لوحده .يبدو ان لديه م�شكلة
�شخ�صية مع ال�شبيبي وال يتعلق االمر بالقانون".
 عن :توبيك�س
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املحكمة االحتادية :الفقرة خام�س ًا يف املادة  13من قانون انتخابات املحافظات غري د�ستورية

ال�سلطة الق�ضائية تنت�صر لأ�صوات الناخبني
انت�صرت املحكمة االحتادية ام�س االثنني لأ�صوات الناخبني وملنظمات املجتمع املدين اثر قرارها االخري القا�ضي
بعدم د�ستورية احدى الفقرات يف قانون انتخاب جمال�س املحافظات الذي ي�سمح للكتل الكبرية اال�ستحواذ على ا�صوات
الناخبني  -ح�سب و�صف �سيا�سيني ومراقبني -فيما تخوفت كتل �صغرية يف داخل جمل�س النواب ان متنع ارادات الكتل
الكبرية تنفيذ قرار الق�ضاء .واعلن جمل�س الق�ضاء االعلى ،اعلى �سلطة ق�ضائية يف البالد ،ام�س االثنني ،الغاء الفقرة
املتعلقة باحت�ساب ا�صوات الناخبني يف قانون انتخاب جمال�س املحافظات.

 بغداد /وائل نعمة
وق��ال المتحدث الر�سمي با�سم مجل�س
الق�ضاء عبدال�ستار البيرقدار ان "المحكمة
االتحادية اق��رت بعدم د�ستورية الفقرة
خام�سا في المادة  13من قانون انتخاب
مجال�س المحافظات رقم ." 36
واكد البيرقدار في ات�صال يوم ام�س مع
"المدى " ان "المحكمة الزمت مجل�س
النواب بت�شريع مادة جديدة".
وتن�ص الفقرة الخام�سة م��ن ال�م��ادة 13
من قانون انتخابات مجال�س المحافظات
لعام  2008على منح المقاعد ال�شاغرة عند
وجودها الى القوائم الفائزة.
واك��دت لجنة االقاليم في مجل�س النواب
ان قرار المحكمة االتحادية جاء من�سجما
مع ر�ؤيتها ال�سابقة فيما يخ�ص توزيع
ا�� �ص ��وات ال�ن��اخ�ب�ي��ن ع �ل��ى ج�م�ي��ع الكتل
ال�سيا�سية الداخلة في االنتخابات.
وق��ال ع�ضو اللجنة ال�ن��ائ��ب خ��ال��د امين
"ان لجنة االقاليم كان لها ر�أي �سابق في
��ض��رورة توزيع ا��ص��وات الناخبين على
القوائم الفائزة والخا�سرة في االنتخابات
وان اليقت�صر ت��وزي��ع المقاعد ال�شاغرة
على القوائم الفائزة فقط".
واعتبر امين وهو ممثل طائفة ال�صابئة
المندائيين في مجل�س النواب في ات�صال
ي��وم ام�س م��ع "المدى" ان على مجل�س
النواب ان ي�شرع بد ًال عن المادة الملغاة
م��ادة ج��دي��دة ت��ؤك��د على ال�م���س��اواة بين
الكتل الداخلة في االنتخابات.
وك ��ان ��ت ل�ج�ن��ة االق��ال �ي��م والمحافظات
ال�ب��رل�م��ان�ي��ة اك ��دت ف��ي وق ��ت � �س��اب��ق ان
االب �ق��اء ع�ل��ى ال �م��ادة ال�ث��ال�ث��ة ع���ش��رة من
ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات مجال�س المحافظات
خ��رق وا� �ض��ح و��ص��ري��ح ل �ق��رار المحكمة
االتحادية.
وق ��ال رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة محمد ك�ي��ان��ي في
ت�صريح �صحفي �سابق �إن ا�صرار الكتل
الكبيرة على ابقاء تلك المادة من القانون
وعدم االخذ بالمقترحات التي تم تقديمها
من قبل اللجنة هو نوع من الهيمنة على
ال�سلطة مبينا ان �سعي بع�ض االطراف
لوقف العمل بقانون االنتخابات الحالي
حق �شرعي يهدف �إل��ى تحقيق اكبر قدر
ممكن من الم�شاركة الديمقراطية في �صنع
القرار بالعراق الجديد.
وا�ضاف كياني ان قانون االنتخابات الذي
تم الت�صويت عليه فيه اجحاف كبير بحق
الكتل ال�صغيرة و�سرقة ال�صوات الناخبين

من خالل تحويل ا�صواتهم الى كتل اخرى
لم ي�صوتوا لها.
فيما و�صف ع�ضو اخر في لجنة االقاليم
قرار المحكمة االتحادية بخ�صو�ص عدم
د�ستورية ال�م��ادة  13في قانون انتخاب
مجال�س المحافظات بـ"ال�صائب".
وا�ضاف من�صور التميمي ان "ت�صويت
مجل�س النواب على الفقرة  13من قانون
انتخاب مجال�س المحافظات كان مخالفا
ل�ل��د��س�ت��ور وق� ��رار ال�م�ح�ك�م��ة االتحادية
�صائب".
وك��ان مجل�س ال�ن��واب �صوت بالأغلبية
على قانون انتخاب مجال�س المحافظات
خالل جل�سته الـ 12من الف�صل الت�شريعي
الأول لل�سنة الت�شريعية الثالثة التي عقدت
في الأول من �آب و�أعلنت لجنة الأقاليم
والمحافظات النيابية ،في ال �ـ 28من �آب
ال�م��ا��ض��ي ،ع��ن ات �ف��اق ال�ك�ت��ل ال�سيا�سية
ع�ل��ى ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات مجال�س
المحافظات ،وفيما �أ�شارت �إلى �أن التعديل
�سيت�ضمن الفقرة الخا�صة بلجنة الأقاليم،
اكدت �أن فقرة القا�سم االنتخابي �ستبقى
على حالها.
وك��ان رئي�س كتلة الف�ضيلة البرلمانية

عمار طعمة ك�شف ،في (� 2آب الما�ضي)،
ع��ن تقديم طلب موقع م��ن  55نائب ًا �إلى
رئا�سة مجل�س النواب لإع��ادة الت�صويت
ع�ل��ى ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات مجال�س
المحافظات ،محذر ًا من �أن عدم الت�صحيح
يوقع مجمل العملية االنتخابية والتجربة
الديمقراطية في "حرج �شديد".
و�أكد برلمانيون عن كتل �سيا�سية مختلفة
�أن البرلمان ��ص��وت على �إح ��دى فقرات
التعديل الثاني لقانون انتخاب مجال�س
المحافظات والأق�ضية والنواحي والتي
تخ�ص احت�ساب ع��دد المقاعد م��ن دون
الأخ ��ذ ب ��ر�أي المحكمة االت �ح��ادي��ة ،وفي
حين ه ��ددوا بالطعن ب�ه��ذا ال �ق��رار �أم��ام
المحكمة االت�ح��ادي��ة ف��ي ح��ال الت�صويت
على جميع فقراته ،اعتبروا �أن ا�ستمرار
بع�ض الكتل في نهجها غير العادل �سي�ؤثر
"لتفرد م�شرعن".
وق�ل��ل التميمي م��ن ق��درة الكتل الكبرى
في مجل�س النواب على ع��دم تنفيذ قرار
المحكمة االت�ح��ادي��ة،م��و��ض�ح��ا " بع�ض
االح� ��زاب وم�ن�ظ�م��ات المجتمع المدني
�سوف ت�ضغط لتطبيق القرار".
وك��ان ع��دد م��ن ال�سيا�سيين والمراقبين

مركز فرز لأ�صوات الناخبني
ل�ش�أن االنتخابات واالو��ض��اع ال�سيا�سية
في العراق ابدوا تخوفهم من تدخل الكتل
الكبيرة في مجل�س النواب ومنعها لتنفيذ
قرار ال�سلطة الق�ضائية.
وابدى نائب عن كتلة الرافدين تخوفه من
عدم تنفيذ القرار ،معتبر ًا الغاء المادة 13
وال��زام مجل�س النواب بت�شريع بديل لها
"انت�صار ًا ل�صوت الناخب".
وق���ال ال �ن��ائ��ب ع �م��اد ي��وح�ن��ا ي ��وم ام�س
لـ"المدى" "اننا غير مطمئنين لتنفيذ
قرار ال�سلطة الق�ضائية ،لكننا نعول على
ال�شخ�صيات الوطنية في داخل المجل�س
الجباره على تنفيذه".
واو�ضح يوحنا ان "قرار الق�ضاء متوازن
و�صحيح وجاء �ضد ارادات الكتل الكبرى
الطامحة الى �سرقة ا�صوات الناخبين".
ودع ��ى ع ��دد م��ن ال�سيا�سين ومنظمات
المجتمع ال�م��دن��ي ف��ي وق��ت ��س��اب��ق الى
تعديل قانون انتخاب مجال�س المحافظات
من خالل تنظيم حملة كبيرة �ضد القانون
تحت ا�سم "الت�سرق �صوتي".
ف��ي غ�ضون ذل��ك ق��ال البرلماني ووزي��ر
الثقافة ال�سابق مفيد الجزائري "ان القوى
المتنفذة في الحكومة ومجل�س النواب اذا

رف�ضت تنفيذ القرار فانها تعلن الع�صيان
على الد�ستور وت�صطدم ب�شكل مبا�شر مع
ال�سلطة الق�ضائية".
و��ش��دد ال�ج��زائ��ري ف��ي ات���ص��ال �أم����س مع
"المدى" على ان يلتزم مجل�س النواب
بقرار المحكمة االتحادية في الغاء المادة
 13من قانون انتخاب مجال�س المحافظات
الن ق ��رارات المحكمة االت�ح��ادي��ة ملزمة
ونهائية.
وا� �ض��اف ال�ج��زائ��ري ان "الكتل الكبيرة
بينت من خالل مواقفها في تجارب �سابقة
بانها التفكر اال بم�صالحها ال�شخ�صية
واال�ستحواذ على ال�سلطة" ،م�ؤكد ًا عدم
تعليق �أم��ل كبير على االح ��زاب الكبيرة
ال �ت��ي �ست�سعى ال ��ى ع��رق�ل��ة تنفيذ ق��رار
ال�سلطة الق�ضائية".
و�أب ��دى ال�ج��زائ��ري تخوفه ال��ذي لخ�صه
ب�ت��دخ��ل ال �ق��وى ال�ك�ب�ي��رة داخ ��ل مجل�س
ال �ن��واب و�سعيها ال��ى ع��دم تنفيذ القرار
م �� �س �ت �� �ش �ه��د ًا ب� �ق ��رار � �س��اب��ق ���ص��در قبل
��س�ن�ت�ي��ن م��ن ق �ب��ل ال�م�ح�ك�م��ة االت �ح��ادي��ة
يتعلق باحت�ساب ا��ص��وات الناخبين في
االنتخابات البرلمانية ولم يقم المجل�س
حينها بتعديله ،م�ضيف ًا "ربما الزالت الكتل
النيابية الكبيرة تماطل في تعديل قانون
انتخابات مجل�س النواب رغم �صدور امر
ق�ضائي بتعديلة الن موعد االنتخابات لن
يحل قبل عام ون�صف العام ،فيما اليوجد
امامهم وقت طويل امام انتخابات مجال�س
المحافظات".
و�أع �ل �ن��ت ال�م�ف��و��ض�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا الم�ستقلة
لالنتخابات ،في وقت �سابق ،عن تحديدها
�شهر ني�سان المقبل موعد ًا �أولي ًا لإجراء
انتخابات مجال�س المحافظات والأق�ضية
والنواحي ،فيما �أكدت ان الحكومة تعهدت
ب ��إط�ل�اق االم� ��وال المخ�ص�صة للعملية
االنتخابية بعد البدء بجدول العمليات.
وقال رئي�س مجل�س المفو�ضين �سرب�ست
م�صطفى ف��ي ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي �سابق
"اعطينا اليوم الفترة الزمنية التي من
الممكن ان تجرى فيها انتخابات مجال�س
المحافظات واالق�ضية والنواحي لرئي�س
الوزراء نوري المالكي وهي مح�صورة ما
بين  25-10من ني�سان المقبل" ،مبينا ان
"تحديد اليوم الذي تجرى فيه االنتخابات
�سيكون من �صالحيات رئي�س الوزراء".
وا�ضاف م�صطفى �أن "الموعد الذي حددته
المفو�ضية �أولي ولي�س نهائي ًا".
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� سرمد الطائي

"�صياحة" عراقية يف �أمريكا
كيف حتكم العامل و�أنت بعيد اىل هذه الدرجة؟انه �س�ؤال ظللت اردده اثناء
الرحلة الطويلة واملنهكة من بغداد اىل امريكا ،حماوال تخيل هيالري كلينتون
وهي تقطع هذا الطريق مرتني يف اال�سبوع متنقلة بني ازمة الربيع العربي
وازمة اليورو املنهار يف اوربا.
انه يومي الثاين يف وا�شنطن التي ازورها اول مرة يف �سنة يقول تقومي
�سكان امريكا القدماء انها �ست�شهد "نهاية العامل" .ولكن يبدو ان النا�س هنا مل
يت�أثروا ال بنبوءة املايا واالزتيك وال بفيلم  ٢٠١٢الذي انتجته هوليوود قبل
اربع �سنوات ،با�ستثناء م�شرد يعي�ش مع ال�سناجب التي مل ا�شاهدها اال يف
االفالم الوثائقية بينما تتقافز حولنا يف حديقة �صغرية بني مئات احلدائق
التي تعتني بها "امانة وا�شنطن" .امل�شرد االمريكي يقول يل انه ترك عمله
وعائلته واعتكف قرب ال�سناجب ا�ستعدادا لقدوم نيزك نهاية ال�سنة هذه
�سي�ضرب امريكا اوال ثم يخرب كل الكرة االر�ضية .اعطيت الرجل �سيكارة
وان�صرفت ك�أي عراقي قادم من بالد �ضربتها �آالف النيازك عرب التاريخ
ودمرتها مرارا ،وبالت�أكيد ف�إن اي نيزك �سينوي حتطيم املدن العمالقة يف
�شهر كانون االول لن يبذل اي جهد يف تدمري بالدنا التي �سبق لل�سا�سة اجلهلة
ان دمروها ثم �سلموها خللفائهم امل�صابني بالدوار والف�ساد وانعدام االرادة
داخل عمليتنا ال�سيا�سية.
ويف الطريق اىل امريكا مل اتذكر كري�ستوفر كولومب�س اال�سباين الذي
اكت�شف العامل اجلديد هذا قبل  ٥قرون ،بل كنت يف الطائرة ات�صفح كتاب
"الذهب والعا�صفة" وهو اول رحلة �شرقية المريكا قام بها رجل دين كلداين
عراقي اىل املك�سيك وال�شواطئ املحيطة بها عام  ١٦٦٨منطلقا من بغداد يف
�سفرة ا�ستغرقت  ١٠اعوام قام بتمويلها بابا الفاتيكان .الكتاب الذي ن�شر اول
مرة يف لبنان عام  ١٩٠٥ثم اعيد ن�شره يف االردن عام  ٩٩كتبه ابونا املو�صلي
اليا�س بن حنا حتت عنوان "�صياحة يف امركة" اي "�سياحة يف امريكا" وهو
مليء بالكلمات العراقية الدارجة واالخطاء اللغوية اجلميلة والفطرية التي
�سجلت الده�شة من "جبال الذهب" يف بالد الهنود احلمر.
واحلقيقة ان الذهب الذي خرج من هذه البالد وحملته االف ال�سفن اىل اوربا
يومذاك� ،ساهم يف جتويع اجدادنا يف العراق وال�شام مرارا ،اذ انه انتج
ت�ضخما رهيبا ب�سبب الرثاء املفاجئ يف اوربا ،ما جعل االتراك العثمانيني
يزيدون من �صادراتهم اىل الغربيني ورفع ا�سعار القمح والتمر والقما�ش
يف البالد العثمانية ون�شر القحط طيلة القرن الثامن ع�شر ،وكان اول انذار
ب�سقوطنا املريع من دولة تناطح الغربيني اىل دويالت تائهة م�سحوقة لن
يراها حتى نيزك املايا الذي قد ي�أتي لتدمري العامل.
وعدا اخبار التلفزيون ف�إن ا�سواق وا�شنطن و�شوارعها ال حتمل اي داللة
مبا�شرة على وجود انتخابات رئا�سية قريبة .فال الرئي�س اوباما وال خ�صمه
ا�ستغلوا نفوذهم لل�صق كل تلك ال�صور العمالقة التي يحبها زعماء الكتل لدينا.
ال احد يخرب اجلدران اجلميلة املبنية بالطابوق االحمر .وال�صورة الوحيدة
حتى االن للمتناف�سني هي عبارة عن دمية كارتونية تباع يف مطاعم الهمربغر
لرومني ومثلها الوباما .اما البيت االبي�ض الذي يتحكم بالقارات ال�سبعة فال
يقف امامه �سوى �شرطي واحد وامر�أة عجوز تنظم تظاهرة م�ستمرة منذ ٣٠
عاما �ضد امتالك امريكا لل�سالح النووي.
امام بيت اوباما اخذت �صورة لل�شرطي فابت�سم ومل يطلب مني اخفاء الكامريا
كما يفعل �شرطتنا امام بيت اي ع�ضو جمل�س حمافظة ،و�ألقيت التحية على
العجوز التي حتتج داخل خيمة من�صوبة امام بيت اوباما ،منذ  ٣٠عاما .من
اين لك كل هذا ال�صرب �سيدتي؟
ان وا�شنطن بعمر مدينة مثل طهران اي انها بنيت قبل  ٢٠٠عام ،لكنني انا
القادم من مدن ال يعرف مهند�سوها املكان املنا�سب لو�ضع املج�سرات ،اجد
نف�سي م�صغيا حلكاية التوازن والتناظر ال�ساحر بني مواقع املباين يف قلب
عا�صمة امريكا ،التي خططها �صديق جلورج وا�شنطن امل�ؤ�س�س�.أمل يجد
حكامنا �صديقا كهذا ير�سم مدينة بهذه احلكمة والر�شاقة؟
لقد خطوا �شارعا م�ستقيما طويال �أوله كونغر�س و�آخره بيت ابي�ض .ويف
قلبه م�سلة م�صرية كان يحبها امل�ؤ�س�س وا�شنطن متناظرة مع ن�صب ابراهام
لنكولن الذي قام بتوحيد الواليات .وعلى ال�شارع و�ضعوا وزارة العدل
كخ�صم يتحدى ،امام مكتب التحقيقات الفدرايل "اف بي اي" .يف ا�شارة
اىل ان االمن ال يربر ظلم ال�شعب! اما قرب الربملان "الكونغر�س" ف�شيدوا
متحف ال�صحافة ليذكروا ال�سا�سة بحرية التعبري .هل قامت امة بكل هذه
اال�ستعرا�ضات يف �شارع واحد؟
انا الزائر الفطري القادم من بلد �صار بال كهرباء وامتلأ ب�سا�سة ال يفكرون
اال يف احلرب وال�صراع ،يقول يل املر�شد ال�سياحي ب�أدب " :بلدنا لي�س
لديه تاريخ طويل كالذي متتلكونه انتم ابناء بابل" .اما انا فرحت ا�شعر ان
تاريخنا الطويل �صار عبئا علينا وجعلنا م�شغولني بخالفات عمرها  ٣االف
�سنة احيانا ،وان االوربي االول الذي جاء لهذه البالد متحمال م�شقة اطول
رحلة ،امنا هرب من تاريخه ال�صعب ،لي�ؤ�س�س عاملا جديدا بحلم خمتلف.
املغامرة كانت ت�ستحق كما يبدو ،وكما �سجلها ابونا العراقي يف "�صياحته"
قبل  ٣٥٠عاما دون ان ينجح يف اقناعنا ب�أي نوع مفيد من الهرب!

 6مليارات دينار ملكافحة الكولريا

ال�صحة النيابية :الأموال �ستذهب للمف�سدين...
و�أطباء :الظاهرة لي�ست خطرية
 بغداد  /اياد التميمي
انتقدت لجنة ال�صحة النيابية و�أط �ب��اء تخ�صي�ص
 6م�ل�ي��ارات دي�ن��ار للحد م��ن ظ��اه��رة انت�شار مر�ض
الكوليرا في البالد ،م�ؤكدين ان الظاهرة ال تحتاج الى
مثل هذه االم��وال ،وان الحد منها يكمن في الوقاية
واالر�شادات ال�صحية فقط .واكد ع�ضو لجنة ال�صحة
النيابية النائب جواد البزوني ان بع�ض الكوارث التي
ت�صيب العراقيين "�أ�صبحت بمثابة منافع لل�سا�سة
والم�س�ؤولين الحكوميين" ،الفت ًا �إلى �أن "مبلغ الـ6
مليارات دينار الذي طلبته لجنة مكافحة وباء الكوليرا
يعد م��ن الفر�ص ال��واع��دة وال�سريعة ج��دا للإثراء
ولتنمية م�ستويات الف�ساد والمالي والإداري" .ع�ضو
لجنة ال�صحة البرلمانية قال ان "انت�شار الظاهرة ال
يحتاج الى اموال ،الن الق�ضاء عليها يتطلب ار�شادات
�صحية فقط ،معتبرا ان تخ�صي�ص االم��وال �سيكون
للمف�سدين والمنتفعين فقط".
وا�شار الى ان "احد ا�سباب انت�شار الظاهرة يكمن في
قله ا�ستيراد مادة الكلور المعقمة للماء ،باعتبار ان
هذه المادة اخذت ت�ستخدم من قبل الإرهابيين لتنفيذ
اعمالهم" .وكان م�صدر مقرب من الحكومة ك�شف عن
ت�شكيل لجنة خا�صة لمتابعة مو�ضوع انت�شار مر�ض
الكوليرا بعد و�صوله الى محافظتي كركوك وديالى.
و�أ�شار البزوني �إلى �أنه من المتعارف عليه في كل دول
العالم ان تو�ضع برامج و�ستراتيجية لكل م�شروع
تفوق قيمته  1مليون دوالر ويعر�ض للنقا�ش وتطلع
عليه و�سائل الإعالم ويطلع عليه النا�س ومن ثم يقر
بجل�سة عامة" ،م�ستدرك ًا بالقول "اما في العراق فان
م�شاريع وبرامج بمبالغ خيالية تقر وتنفق �أموالها
وال نرى لها �أية �آثار وال يعرف �أحد كيف �أقرت وكيف
مررت" .و�أو�ضح البزوني انه فوجئ بطلب مبلغ 6
مليارات دينار خ�ص�ص لمكافحة وباء الكوليرا ،مبين ًا
�أنه "�صدم بان وزارة ال�صحة م�س�ؤولة عن البرنامج
الذي تفوق قيمته  8مليارات دينار" .وت�ساءل كيف
ومتى و�أين اقر م�شروع ح�صر مر�ض الكوليرا ،و�أين
�ستذهب �أمواله؟" .بالمقابل اعتبر عميد كلية الطب
في جامعة بغداد ان مو�ضوع الكوليرا غير مخيف وال
يحتاج الى هذه االموال لأننا لغاية االن لم ن�سجل اية

حاالت ا�صابة في بغداد .وا�ضاف ان حاالت الكوليرا
ما ان اكت�شفت يتخذ لها اجراءات �صحية ب�سيطة وال
تحتاج الى �إخافة النا�س بهذه الطريقة .وا�شار الى "ان
عالج الكوليرا موجود في م�ست�شفيات العراق كافة"،
معتبرا ان انت�شاره قد يكون ب�سبب ح��االت ال�سفر.
وك��ان رئي�س ال��وزراء ن��وري المالكي �أوع��ز بت�شكيل
لجنة من الخبراء ال�صحيين لمتابعة مو�ضوع انتقال
فيرو�س مر�ض الكوليرا في محافظتي كركوك وديالى
اثر انت�شاره في محافظات ومدن اقليم كرد�ستان.
وا��ض��اف م�صدر �صحي ان "المالكي طالب اللجنة
ب�إعداد تقارير واح�صاءات دقيقة عن كيفية و�صول
ال�ف�ي��رو���س ال��ى ه��ذه ال�م�ن��اط��ق و�أع� ��داد الم�صابين
ب��ه وط��رق مكافحته وال�ح��د م��ن انت�شاره ف��ي باقي
المحافظات " .ي��ذك��ر ان م�صادر �صحية ف��ي اقليم
كرد�ستان اك��دت اال�سبوع الما�ضي ،وف��اة �شخ�صين
في ال�سليمانية وثالث في محافظة ده��وك وا�صابة
نحو � 2000شخ�ص اخر ب�أعرا�ض اال�صابة بمر�ض
الكوليرا اك��دت نتائج التحليالت التي اجريت لهم
ا�صابة اكثر من � 150شخ�صا منهم بفيرو�س المر�ض.
وانت�شر الوباء في ال�سليمانية �أوال� ،إال �أنها اتخذت
حزمة �إج��راءات لتطويق الوباء الذي ينت�شر ب�شكل
كبير ع��ن ط��ري��ق ال �م �ي��اه .وي�سبب ال�م��ر���ض القيء
و�إ�سهاال ح��ادا ويمكن �أن ي ��ؤدي �إل��ى الوفاة ب�سرعة
ب�سبب الجفاف �إن لم يعالج .وكان خبير �صحي �أممي
في منظمة ال�صحة العالمية هو �سيد جعفر ح�سين
ك�شف قبل اي��ام عن �إن قناني مياه ال�شرب وعبوات
ال�ط�ع��ام ال�ق��ادم��ة م��ن �إق�ل�ي��م كرد�ستان تحمل مر�ض
الكوليرا ،م�ؤكد ًا �إن الوباء تم اكت�شافه �سنة  2009في
محافظة ال�سليمانية.
و�أ�شار �إلى ان هذا الوباء الم�ستوطن في العراق تم
اكت�شافه �سنة  2009في ال�سليمانية وبع�ض مناطق
محافظة كركوك ،محذر ًا الم�ؤ�س�سات المعنية وو�سائل
الإعالم من �إن "الخطر يكمن في قناني مياه ال�شرب
وعبوات الطعام القادمة من �إقليم كرد�ستان" .وقال
الخبير الأممي �إن منبع الوباء يكمن في بحيرة دوكان
بال�سليمانية ،الفت ًا الى �إن نحو مليوني متر مكعب
من المخلفات الملوثة للمعامل وغيرها ت�صب في نهر
دجلة يومي ًا ،الأمر الذي قد ي�سهم في انت�شار الوباء.

�إعــــــــــــــــالن
تدعو االمانة العامة جمللس الوزراء ،الباحثني واخلبراء ومراكز الدراسات
احلكومية واملستقلة ومنظمات اجملتمع املدني ،الى تقدمي بحوثهم
ودراساتهم عن معاجلة بطالة اخلريجني (حصراً) ،متضمنة للمقترحات
واملعاجلات من زاوية االختصاص ،لتعرض على اللجنة التحضيرية للمؤمتر
الختيار املناسب منها.
وستخصص مكافأة مناسبة للبحوث املميزة وسيكون يوم 2012/11/25
هو آخر موعد لتسلم البحوث وعلى البريد االلكتروني اآلتي-:
unemconf@gov-iq.net
unempconf@gmail.com

وللمزيد من التفاصيل يرجى االتصال على الهاتف ()07704849778
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قوس

�أ ُّمن��ا لي�س��ت حكيم��ة

� سعدون حم�سن �ضمد
يقع املوت من �ضمن خيارات الطبيعة وحلولها التي �أقف
�أمامها بخ�شوع ،فاملوت �آلية يف �إع��ادة جتديد اجل�سد
(الكلي) ومن خالله تعمل �أمنا الر�ؤوم على التهام الهرم
الفا�سد من �أجزائها لإتاحة الفر�صة �أمام اليافع ال�صالح.
املوت �أي�ض ًا �آلية للت�صالح مع البيئة ولواله النهار هذا
الكوكب عاجز ًا عن ا�ستيعاب النمو املتزايد ل�ساكنيه.
لكن املوت ،من جهة �أخرى ،يت�سبب مب�شكلة كبرية ،تكاد
�أن تذهب ب�أهمية امل�صالح التي جننيها من ورائه ،فاملوت
يهدم تراكم اخلربة العملية لدى الأف��راد وما ينتج عنها

من حكمة ،يهدمها من خالل مقاطعته حياتهم يف �سنينها
الأكرث غنى.
يولد الإن�سان بدون جتربة غنية ،من جهة ،ومزود ًا بطاقة
هائلة على احلياة ،من جهة �أخرى ،طاقة تفتح نوافذها
ع�ل��ى ح��اج��ة ك�ب�يرة لتجريب �أي ��ش��يء ورغ �ب��ة عارمة
مبعرفة كل تفا�صيل املحيط ،وهذا ما يدفع املراهق �إىل
اجلموح واملغامرة .لذلك مل ينجح �آبا�ؤنا يف حماوالتهم
كبح جماحنا ،ونف�شل نحن الآن بتقييد جموح �أبنائنا
ورف�ضهم االن�صياع حلكمتنا العملية التي علمتنا احلياة.

ال ي�ستطيع �شيء �أن ي�صقل هياج ال��روح الفتية مثل
التجارب ،وهذه الأخ�يرة ال ت�أتي �إال عرب �سنني طويلة.
�سنني تتك�سر خ�لال�ه��ا �أم� ��واج ال�ع�ن�ف��وان ع�ن��د �صخرة
الظروف القا�سية ،ما يبني داخ��ل الوعي حكمة عملية
غاية بالأهمية ..لكن امل�شكلة �أن العالقة بني هذه احلكمة
وبني املوت عك�سية ،فكلما مرت ال�سنني وزادت احلكمة
اقرتب امل��وت ..وما �أن ت�أتي اللحظة التي تكاد احلكمة
فيها �أن تبلغ متامها حتى ي�ه��دره��ا امل��وت وه��و ينخر
اجل�سد .ما يجعل املجتمع م�ضطر ًا لدفع تكاليف اجلموح

مع كل جيل جديد.
�أث��رث��ر معكم بهذه الأف�ك��ار �أ�صدقائي ،و�أن��ا �أدرك ب�أن
الطبيعة ومبدعها �أك�ث�ر معرفة م� ّن��ا ،فمن ي��دري لعل
احلكمة التي يكت�سبها الإن���س��ان جتعله �أك�ثر جمود ًا
ومعار�ضة للتغيري ،الأمر الذي يحرم املجتمع من فر�ص
خا�صة و�أننا نعلم �أن �أغلب دعاة التغيري هم
التطورَّ ،
من ال�شباب .لكنني كلما التفت �إىل الوراء ،حتديد ًا �إىل
الأحداث التي تلت �سنة  2006و�صو ًال �إىل �سنة 2009
�شعرت ب�أمل كبري ،فم�شاهد اجلثث التي قدمناها �أ�ضاحي

على مذبح الهياج الثوري كبرية ،كانت �ضريبة هائلة
بقينا نقدمها ل�صالح اجلموح �إىل �أن تك�سر �أمام ق�سوة
الواقع َو َق ِبل النزول عند اخليارات الأكرث حكمة ،والتي
عُر�ضت عليه بوقت مبكر .ورمبا لو مل يكن املوت هادرا
للحكمة العملية بهذا ال�شكل ملا خ�سرنا كل هذه الأرواح
ب�سبب قلة التجربة.
�أخ�يرا قد ال �أع��رف �أن ك��ان امل��وت يفقدنا احلكمة التي
نحتاج �أم يرفدنا بالتجديد ال��ذي نريد ،لكنني �أعرف
بالت�أكيد �أن الطبيعة �أكرث دراية م ّنا.

نواب :الأ�سباب �سيا�سية و�سي�ؤثر يف نزاهة االنتخابات

التخطيط :الربملان م�س�ؤول عن ت�أخري تعداد ال�سكان لعدم �شموله باملوازنة
ً
عاما لم يجر في البالد تعداد �سكاني ،على الرغم من معرفة الجميع
منذ 15
بفائدته ،فهو مطلب �أ�سا�س لو�ضع خطط وبرامج التنمية با�ستخدام
قاعدة معلومات حديثة و�شاملة وموثوقة في كل ما يتعلق بحجم وتركيب
وخ�صائ�ص ال�سكان ،وي�ستخدم هذا التعداد لأغرا�ض �صنع ال�سيا�سات
والتخطيط والإدارة ،كال�سيا�سات والبرامج الحكومية ،وتخطيط الخدمات
ً
إهماال
واالنتخابات ،لكن منذ عام التعداد الأخير  1997والمو�ضوع يالقي �
كبيراً ،ب�سبب الخالفات ال�سيا�سية التي انتقدتها وزارة التخطيط ور�ؤ�ساء

كتل ونواب ،حيث �أ�شاروا �إلى المبالغ الكبيرة التي �صرفت على عمليات
"الترقيم والتخطيط للدور والمباني و�صرف ماليين الدوالرات على
مراحل التعداد ال�سكاني االولية" ،منتقدين هذا الت�أخير الذي اعتبروه
ً
�سيا�سيا ،والجملة التي �أكد عليها جميع النواب والمتخ�ص�صون كانت "من
ال�ضروري اجراء التعداد ال�سكاني" وا�شاروا الى عدة ا�سباب لت�أجيله طيلة
هذه ال�سنوات ولكن اهمها توجهات وتكهنات �سيا�سية امتاز ا�صحاب القرار
بتمريرها لإيقاف جميع الم�شاريع التنموية في البلد.

 بغداد  /ابراهيم ابراهيم
و�أكد اﻟﻣﺗﺣدث ﺑا�ﺳم وزارة التخطيط ﻋﺑد اﻟزهرة
اﻟهﻧدواي ان "وزير اﻟﺗﺧطيط ﻋﻠﻲ �ﺷﻛري ﺑد�أ
ﺑ�ﺳﻠ�ﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻠﻘﺎءات ﺑين ﻣﺧﺗﻠف ا�ﻷ طراف
�ﻹﻗﻧﺎعها و�إزاﻟﺔ ﻣﺧﺎوفها ﻣن اﻟﺗﻌداد وايجاد
�أر�ﺿية �سيا�سية منا�سبة �ﻹﺗﻣﺎمه وان اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﺑﺎﻧﺗظﺎر اﻟﺗواﻓق اﻟ�ﺳيا�ﺳﻲ له".
واكد الهنداوي يف ت�صريح لـ"املدى"� ،أن "اﻟﺟﻣيع
يعرف �أهمية اﻟﺗﻌداد اﻟﺗﻧﻣوية واحليوية لكافة
مفا�صل الدولة واﻟﻛل ﻣ�ﺻر ﻋﻠﻰ �إجرائه ﻟﻛن
اﻟﺧﻼفات تكمن ﻲﻓ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣختلف عليها
وهو �أﻣر ميكن ﺗﺟﺎوزه ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎدرة اﻟوزير
على �إﺟراء اﻟﺗﻌداد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻲﻟ ملا ميثله
من �أهمية كبرية على كافة اجلوانب اال�سا�سية
للبلد".
وبني الهنداوي �أن "عدم تخ�صي�ص مبلغ يف
موازنة عام  2012لعملية التعداد ال�سكاين يعترب
من اهم املعوقات التي تواجه امل�شروع حيث
فوجئت الوزارة بعدم ا�ضافة اي مبلغ ي�ساعد
على امتام االعمال االولية واملهمة مل�شروع
التعداد".
واو�ضح الهنداوي �أن "ا�ستمارة التعداد �صممت
وفق احدث املعايري الدولية بالتعاون مع خرباء
�أكفاء وهي ت�شمل نقاط حمددة ودقيقة وهناك
بع�ض االعرتا�ضات من قبل الكتل ال�سيا�سية
لإ�ضافة حقول ت�شمل الأقليات مثل االيزيدية
والآ�شورية ومل يتم االتفاق عليها".
وا�شار اىل �أن "وزارة التخطيط نفذت عمليات
�شاملة ت�ضمنت ح�صر وترقيم جميع مناطق
العراق دون ا�ستثناء وذلك عام  2010واظهرت
النتائج وجود  31,634,000ن�سمة مبعدل زيادة
بلغ  800,000ن�سمة اي ما يعادل  %3وهي
عمليات ميدانية من قبل فرق متخ�ص�صة تابعة
للجهاز املركزي لالح�صاء اما التقديرات فت�شري
الآن اىل وجود  34مليون ن�سمة حتى نهاية عام
."2012م�ستدركا �أن "الت�أخر يف �إجراء التعداد
ال�سكاين يكلف احلكومة خ�سائر كبرية خ�صو�صا
وان عمليات احل�صر والرتقيم التي جرت يف
الفرتة ال�سابقة �سيكون لزام ًا �إعادتها وحتديث
معلوماتها وبياناتها".
وكانت وزارة التخطيط قد حملت جمل�س النواب
م�س�ؤولية ت�أخري اجراء التعداد ال�سكاين وقيام
جمل�س النواب بحجب امليزانية اخلا�صة بتنفيذ
التعداد ال�سكاين �ضمن موازنة عام  2012التي
قطعت الطريق يف تنفيذ التعداد يف البالد.
فيما اتهم ع�ضو التحالف الوطني جواد البزوين
احلكومة االحتادية ووزارة التخطيط خ�صو�ص ًا
بت�أخري التعداد ال�سكاين لعموم حمافظات
البالد.
وقال البزوين يف ت�صريح لـ"املدى" �إن "احلكومة
�أجرت عمليات الرتقيم والتخطيط للدور واملباين
و�صرفت ماليني الدوالرات على مراحل التعداد
ال�سكاين االولية ولكن من املمكن خ�سران هذه
االموال ب�سبب التغيري الع�شوائي ملعامل الكثري
من مناطق البالد".
و�أ�ضاف �أن "موعد تنفيذ التعداد ال�سكاين
حدد عام  2010ومت تخ�صي�ص الأموال الالزمة
لذلك يف موازنة الدولة� ،إال �أن �سوء الإدارة
وعدم و�ضع خطط كفيلة لتنفيذ هكذا م�شروع
�سرتاتيجي �أدى �إىل ت�أخره �إىل الآن".
و�أ�شار البزوين �إىل �أن "احلكومة ووزارة
التخطيط هما امل�س�ؤولتان عن ت�أجيل التعداد
ال�سكاين لأكرث من ثالث �سنوات مما ي�ؤدي اىل
التخبط ال�شديد يف التخطيط مل�شاريع البنى
التحتية والعدد الفعلي لل�سكان ا�ضافة اىل
الع�شوائية يف توزيع الرثوات على املواطنني".
وقال رئي�س جلنة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
النيابية يونادم كنا �إن "�سبب ت�أجيل التعداد
ال�سكاين املتكرر كان وال يزال مرتبطا مبو�ضوع
املناطق املتنازع عليها واملادة  140الد�ستورية
املثرية للجدل".

وا�ضاف كنا يف ت�صريح لـ"املدى" �أن "ال نه�ضة
تنموية يف العراق دون �إح�صاءات علمية ر�صينة
ممثلة بتعداد �سكاين جديد من �ش�أنه حل امل�شاكل
التي لها عالقة باملوازنات املالية والتخ�صي�صات
ف�ضال عن دقة متثيل املحافظات وجمال�سها
واحتياجاتها".
وا�شار اىل �أن "م�شروع التعداد ال�سكاين يعمل
على ر�سم اخلطط امل�ستقبلية والتنموية ملواجهة
التحديات الكبرية والتي من اهمها امل�ستوى
اخلطري للفقر والذي ي�سجل �أرقاما مقلقة ويف
خمتلف مناطق البالد".
فيما ا�شار ع�ضو دولة القانون النائب كمال
ال�ساعدي اىل ايجاد حلول ت�ستطيع الدولة من
خاللها جتاوز الكثري من العقبات املوروثة قبل
وبعد عام  2003يتفق عليها جميع االطراف.
واكد ال�ساعدي يف ت�صريح لـ"املدى" �أن "ح�صول
تغيري دميوغرايف كبري ملناطق كثرية يف البلد
من قبل النظام البائد ادى اىل �إحداث توترات
�سكانية و�سيا�سية وخا�صة يف حمافظة كركوك
ا�ضافة اىل ح�صول تغيري دميوغرايف جديد بعد
عام  2003ادى كل ذلك خللق م�شاكل �سكانية
و�سيا�سية على االر�ض تعيق وب�شكل وا�ضح
عملية التعداد ال�سكاين".
وا�ضاف �إن "التعداد العام لل�سكان هو من يحدد
م�صري حمافظة كركوك من الناحية االدارية
وال�سيا�سية وهناك اي�ضا مناطق متنازع عليها
كثرية متثل حجر عرثة يف طريق عملية التعداد
وعملت احلكومة خالل ال�سنوات ال�سابقة على
اكمال التح�ضريات الفنية واللوج�ستية للبدء
بتنفيذ امل�شروع اال انها تواجه بعقبات تكون يف
الأغلب �سيا�سية".
و�أو�ضح ال�ساعدي ان "البطاقة الوطنية املوحدة
هي البديل �أو احلل اجلزئي لهذه امل�شاكل
باعتبارها حتتوي على مميزات �أمنية ي�صعب
اخرتاقها �أو تغيريها مثل ب�صمة العني وب�صمة
الأ�صبع ا�ضافة اىل عدم تكرار الأ�سماء او
القوميات واذا مامت هذا امل�شروع ميكن التكلم
عن حلول ملحافظة كركوك �أو غريها من املناطق
املختلف عليها �سيا�سيا".
فيما اعرب رئي�س التحالف الكرد�ستاين ف�ؤاد
مع�صوم ﻋنخيبة �أﻣﻠه ﻟﻠﺗ�ﺄﺟيل اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﺗﻌداد,
ﻣ�ﺷددا ﻋﻠﻰ �أن اﻟﻣو�ﺿوع �ﺳيطرح ﻟﻠﻣﻧﺎﻗ�ﺷﺔ
ﻲﻓ ﻣﺟﻠ�س اﻟﻧواب ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻻﺗﺧﺎذ
ﻣوﻗف ﺣﺎزم ﻣنه.
و�أكد مع�صوم يف ت�صريح لـ"املدى"� ،إن "ﻣن
اﻟﻣﻔﺗر�ض اجراء التعداد ﻲﻓ عام  2009ﻟﻛن ﺗم
ﺗ�ﺄجيله �إﻰﻟ  2010وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛ�ﺳﺑﻲ دﻋوى ﻋﻠﻰ

رﺋي�س اﻟﺣﻛوﻣﺔ حينها ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدية �إﻻ
انه ﻟم يجر ﻲﻓ ﺗﻠك اﻟ�ﺳﻧﺔ".
واكد مع�صوم ان "�إجراء اﻟﺗﻌداد يجب تنفيذه
بداية العام اﻟﻣﻘﺑل وذﻟك ﻟﻌدم وﺟود �أي ﻣﺑرر
ﻟﺗ�ﺄجيله ﺑﻌدها اال اننا نالحظ ﻋدم وﺟود �أية
�إﺟراءات وﺗﺣرﻛﺎت ﻓﻌﻠية ﻋﻠﻰ ا�ﻷ ر�ض ميكن
ﻣن ﺧﻼلها اﻟﺗﻣﺎ�س ﺟدية ﻲﻓ �إﺟرائه ﻣن ﻗﺑل
اﻟﺣﻛوﻣﺔ".
وبني مع�صوم ان "وزارة اﻟﺗﺧطيط هي اجلهة
امل�س�ؤولة عن التعداد وقد �ﺷددت ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼﻛها
ﻛﺎﻣل ا�ﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻔﻧية واﻟﻠوﺟ�ﺳتية اﻟﺗﻲ تهيئ
لها تنفيذه خالل الفرتة القليلة املقبلة".
من جهته اكد ع�ضو دولة القانون النائب عادل
�شر�شاب �إن "اخلالفات ال�سيا�سية بني الفرقاء
هي ال�سبب الرئي�س يف عملية ت�أجيل التعداد
ال�سكاين لأكرث من اربع �سنوات من خالل
االزمات امل�ستمرة التي حتدث بني الكتل حول

بع�ض املناطق ذات االختالف ال�سكاين".
وا�ضاف �شر�شاب يف ت�صريح لـ"املدى" ان
"احلكومة اكملت كافة التجهيزات الفنية
واللوج�ستية وطالبت منذ عامني بتخ�صي�ص مبلغ
يف املوازنة لإجراء التعداد ال�سكاين وهذا وا�ضح
من خالل بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الذي
يعترب اجلهة امل�س�ؤولة فني ًا واداري ًا عن مو�ضوع
التعداد حيث متت التهيئة باالعتماد على �سجالت
البطاقة التموينية ا�ضافة اىل عمليات احل�صر
والتدوين االخرية ".
وبني �شر�شاب ان "امل�شاكل ال�سكانية يف بع�ض
املحافظات ووجود مناطق خمتلف عليها مل
حت�سم اىل االن تعترب العائق االكرب امام اجراء
التعداد الذي يبني بدوره عدد ال�سكان ويحدد
التواجد الفعلي لكافة ال�شرائح والقوميات على
االر�ض ا�ضافة اىل حجم الرثوة والتخطيط
االمثل لتوزيعها".
يذكر ان ا�ﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة دعت ﻋﺑر ﻣﺑﻌوﺛها �أد
ميلكرت اﻟذين ﻋﺎر�ﺿوا �إﺟراء اﻟﺗﻌداد اىل ان
ينظروا �إﻟيه ﻋﻠﻰ �أنه �أداة �ﻹ يجاد ﺣﻘوق �أو
ﻣ�ﺳﺗﺣﻘﺎت وﻣﺎ هو �إﻻ �ﺻورة ﻟﺣظية ﻟﻠواﻗﻊ ﻻ
�أﻛﺛر وينبغي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣ�ﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣن
ينتمي �إﻰﻟ �أين �أو ﻣن م�أﺗﻲ ﻣن �أين ﻲﻓ ﻣﻛﺎن �آﺧر
هو طﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎو�ﺿﺎت ال�سيا�سية.
هذا وك�شف اجلهاز املركزي لالح�صاء ان عدد
�سكان العراق بلغ  34مليون ن�سمة وفق جداول
وبيانات دقيقة و�صحيحة دون اال�ستغناء عن
القيام باجراء تعداد �سكاين ب�سبب كونه ال
ي�ستهدف معرفة عدد ال�سكان فقط بل يوفر قاعدة
بيانات �شاملة ووا�سعة عن كل مايحتاجه املواطن
من خدمات مثل التعليم وال�صحة والعمل وغريها
الكثري.
وقد �أو�ضح اخلبري االح�صائي د .عبا�س
البهاديل �إن "البيانات واملعلومات االح�صائية
التي تتناول خمتلف جوانب احلياة ا�صبحت
اداة مهمة وا�سا�سية وعلمية يف التحليل
والدرا�سات العلمية التي تهدف اىل التعرف
على اجتاهات وم�ستويات التطور والنمو
يف املجتمعات املختلفة فم�ؤ�شرات النمو
االقت�صادي واالجتماعي وال�صحي وغريها من

اجلوانب ترتكز على توفر معلومات اح�صائية
دقيقة".
وا�ضاف البهاديل يف ت�صريح لـ"املدى" �إن
"متو�سط الدخل الفردي وكذلك متو�سطات
ا�ستهالك الطاقة ،مثل مياه ال�شرب ،وال�سعرات
احلرارية ،واالطباء واال�سرة واالفراد يف
الغرفة ...الخ ،متثل اداة ا�سا�سية يف مقارنة
التطور بني املجتمعات ويف املجتمع الواحد
خالل فرتة زمنية حمددة وغري حمددة وهناك
م�ؤ�شرات مت اعتمادها مثل معدل النمو ا�ضافة
اىل معدالت وفيات االطفال ومتو�سط العمر
عند الوالدة".
واكد البهاديل �إن "التعداد العام يوفر بيانات
عن ال�سكان وعددهم وتوزيعهم اجلغرايف
الغرا�ض حتديد الناخبني واملر�شحني وعدد
النواب او ممثلي ال�شعب يف كل منطقة او
وحدة ادارية ونظرا لقرب عملية انتخابات
جمال�س املحافظات واالق�ضية والنواحي فان
ذلك يتطلب التعرف على عدد ال�سكان يف هذه
املناطق وال ميكن اعتماد بيانات اح�صائية عن
ال�سكان من خالل تعدادات �سابقة وذلك لتغيرّ
املعطيات خالل فرتة زمنية طويلة ن�سبيا".
وا�شار اىل "اعتماد االنتخابات ال�سابقة
التي اجريت عام  2010على بيانات البطاقة
التموينية رغم ال�شوائب وامل�شاكل التي
حتتويها وقد ا�ستخرج منها �سجل الناخبني
وال نعلم مدى دقة هذا ال�سجل االن وهل ميكن
ا�ستخدامه على ا�سا�س توزيع جغرايف لل�سكان
يف االق�ضية والنواحي ا�ضافة اىل التعديالت
واال�ستحداثات االدارية".
م�ستدركا ان "بيانات احل�صر والرتقيم التي
اجراها اجلهاز املركزي لالح�صاء يف وزارة
التخطيط قبل اكرث من عام ال تكون مفيدة وال
يجوز االعتماد عليها ب�سبب احلركة امل�ستمرة
لل�سكان والتي ت�ؤثر يف عددهم وتوزيعهم
اجلغرايف واالداري من �سنة اىل اخرى".
وختم البهاديل حديثه م�ؤكد ًا ان "عدم وجود
تعداد عام لل�سكان جعل التخمينات هي �سيدة
املوقف ففي انتخابات  2005اعتمد الرقم 27,5
مليون ن�سمة هو جمموع ال�سكان والذي مل

يحدد ب�شكل دقيق ن�سبة امل�شمولني بالت�صويت
مما ادى اىل تفاوت االرقام النهائية اما العدد
املعتمد يف االنتخابات االخرية بلغ  32,5مليون
ن�سمة وكذلك مل تكن االرقام النهائية دقيقة".
ومن اجلدير بالذكر ان مهدي العالق رئي�س
اجلهاز املركزي للإح�صاء قد �ص ّرح يف وقت
�سابق �إن "عدد ال�سكان يبلغ حاليا  34مليون
ن�سمة بناء على درا�سة �أعددناها تعتمد بالدرجة
االوىل على عملية احل�صر والرتقيم التي
اجنزت يف نهاية العام ،"2009م�ؤكدا ان "تلك
البيانات احلديثة مكنتنا من التو�صل اىل عدد
�سكان يف البيئتني احل�ضرية والريفية وعلى
كافة امل�ستويات االدارية والتي تت�ضمن الناحية
والق�ضاء واملحافظة".
وا�شار اىل ان "التعداد ال�سكاين العام يوفر
معطيات عن احتياجات ال�سكان ب�شكل تف�صيلي
والتي تت�ضمن التعليم وال�صحة والهجرة
وخ�صائ�ص امل�سكن وظروف البيئة املحيطة
به مما ي�سهل حتقيق االهداف التي تخدم
املواطن".
و�شدد العالق على ان "امل�ساجالت واملجاذبات
ال�سيا�سية هي التي اخرت عملية البدء باجراء
التعداد ال�سكاين العام ب�سبب ت�صورات الكثري
من املكونات ال�سيا�سية حول منوذج ا�ستمارة
اال�ستبيان التي حتتوي على ا�سئلة يراها
البع�ض غري منا�سبة ف�ضال عن وجود �إ�شكاالت
متداخلة حول كيفية ادارة املناطق املختلف
عليها ،وكل هذه بحاجة اىل قرارات �سيا�سية
حت�سم هذا اجلدل" .يذكر ان العراق اجرى
حتى االن  7تعدادات �سكانية وكان اول تعداد
عام لل�سكان مت يف العام  1934وبعده على
التوايل يف االعوام 1965 ،1957 ،1947
 1997، ،1987 ،1977،وكان من املفرت�ض
ان يجرى التعداد الثامن يف العام  2007لكن
الو�ضع ال�سيا�سي املت�شنج واالعرتا�ض على
التعداد يف املناطق املتنازع عليها حال دون
ذلك ،وكان من امل ّتبع �أن يجري تعداد جديد كل
ع�شر �سنوات ،وك�شفت ال�سنوات الأخرية عن
حاجة متزايدة لقاعدة معلومات دقيقة يحتاجها
املخطط يف البلد لر�سم خارطة امل�ستقبل.
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�شاركت فيه احلكومة والأمم املتحدة

اجتماع مو�سع يبحث �أو�ضاع الالجئني ال�سوريني يف الإقليم
� أربيل /المدى
ب�ه��دف �إط�ل�اع الدلبوما�سيين
وم �م �ث �ل��ي ال� � ��دول الأج �ن �ب �ي��ة
المعتمدين لدى �إقليم كرد�ستان
و��� �ش� ��رح �آخ � � ��ر ال� �ت� �ط���ورات
واو�ضاع الالجئين ال�سوريين
ف ��ي الإق� �ل� �ي ��م ،ع� �ق ��دت دائ� ��رة
العالقات الخارجية في حكومة
الإق� �ل� �ي ��م �إج� �ت� �م ��اع� � ًا مو�سع ًا
بح�ضور فالح م�صطفى رئي�س
ال ��دائ ��رة وب �� �ش��رى هاليبوتا
م �� �س ��ؤول��ة ال�م�ف��و��ض�ي��ة العليا
ل �� �ش ��ؤون ال�لاج �ئ �ي��ن التابعة
للأمم المتحدة ()UNHCR
في الإقليم مع الدبلوما�سيين
وممثلي الدول الأجنبية.
وقال فالح عن �أهداف الإجتماع
انه خا�ص ل�شرح �آخر التطورات
في المنطقة ب�شكل عام و�أو�ضاع
الالجئين ال�سوريين في الإقليم.
و�أ�ضاف :قمنا بم�ساعدة ه�ؤالء
الالجئين بح�سب �إمكانياتنا،
ون��ح��ت��اج �إل � ��ى الم�ساعدات
ب�شكل اف�ضل ،وندعو المجتمع
الدولي لتقديم الدعم وم�ساعدة
ه�ؤالء الالجئين.
وت��اب��ع :ان��ه ب�سبب �إ�ستمرار
الأزم� ��ة ال �� �س��وري��ة ف� ��أن ن�سبة
الالجئين الوافدين �إل��ى �إقليم

كرد�ستان ف��ي ت��زاي��د م�ستمر،
حيث و�صل عددهم �إل��ى ()35
�أل��ف الج��ىء ،وم��ع ق��رب حلول
ف�صل ال�شتاء فمن المتوقع �أن
يحتاج ه� ��ؤالء ال�لاج�ئ��ون �إلى
م�ساعدات ب�شكل �أف�ضل.
و�أ��ش��اد ف�لاح ب��دور المفو�ضية

العليا ل�ش�ؤون الالجئين التابعة
للأمم المتحدة ()UNHCR
في الإقليم بم�ساعدة الالجئين،
و�أعرب عن �شكر وتقدير حكومة
�إقليم كرد�ستان للمفو�ضية للدعم
وم�ساعدة الالجئين ال�سوريين
ف ��ي ح� ��دود م �ح��اف �ظ��ة ده���وك.

وب�خ���ص��و���ص م��وق��ف حكومة
�إقليم كرد�ستان ب�ش�أن الأزمة
في �سوريا ،قال م�صطفى :نحن
نحترم �إرادة ال�شعب ال�سوري
ون��دع��م الحلول الديمقراطية
لمعالجة ه��ذه الأزم��ة و�ضمان
حقوق جميع مكونات ال�شعب

ال�سوري.

فيلــم وثائقي

م��ن ج��ان�ب�ه��ا ت�ح��دث��ت ب�شرى
هاليبوتا م�س�ؤولة المفو�ضية
ال �ع �ل �ي��ا ل�����ش���ؤون الالجئين
ال��ت��اب��ع��ة ل �ل��أم� ��م المتحدة

( )UNHCRف��ي الإقليم
ع��ن �أو�� �ض ��اع ال�لاج �ئ �ي��ن في
ال� �ع ��راق و�إق �ل �ي��م كرد�ستان
ب�شكل ع ��ام ،ب��اال� �ض��اف��ة �إل��ى
ت�ل��ك المخيمات ال�ت��ي �أُع ��دت
لالجئين مثل مخيم دوميز في
محافظة دهوك ،وقدمت �شرح ًا
وافي ًا عن طريق فلـم وثائقي
لآخ��ر الإح�صائيات المتعلقة
ب��ال�لاج�ئ�ي��ن ال �� �س��وري �ي��ن في
االق�ل�ي��م ،و�أك ��دت على �أهمية
تلك الخطوات المتخذة حتى
الآن من قبل محافظة دهوك
وح �ك��وم��ة �إق �ل �ي��م كرد�ستان،
و�سلطت ال�ضوء ف��ي الوقت
نف�سه على �أه��م الإحتياجات
ال�ضرورية الالزمة لإ�ستقبال
ف�صل ال�شتاء.
ك��م��ا �إ���س��ت��ع��ر���ض��ت ب��رام��ج
وم�شاريع الوكالة في العراق
و�إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ،و�أه� ��م
الم�شاكل والمعوقات التي تقف
حائ ًال �أم��ام تحقيقها وخا�صة
ال��م�����س��اع��دات ف���ي ال �م �ج��ال
ال�صحي والتربوي وتوفير
المياه والم�ستلزمات الأخرى
التي يحتاجها الالجئون في
مخيم دوميز ،كما تطرقت �إلى
الم�شاريع الم�ستقبلية لوكالة
(.)UNHCR

قبل �أن يهاجر احلب قلوب ًا� ..أدمتها احلرب!

ال�����غ�����زل ي����ح����ط رح�����ال�����ه يف ال����ب����ي����ت ال����ك����ردي
� أربيل /املدى
�أقامت منظمة البيت الثقايف الكردي على
ق��اع��ة م��ؤ��س���س��ة ��ش�ف��ق ل�ل�ث�ق��اف��ة واالع �ل�ام،
ا�صبوحة خا�صة ب�شعر الغزل ،حتت عنوان
"قبل ان يهاجر احلب قلوب ًا ..ادمتها احلرب"،
ا�سهم فيها عدد من ال�شعراء العراقيني ،كما
ت�ضمنت ن�شاطات فنية متنوعة بح�ضور

جمع من املثقفني وجمهور من املتابعني.
و"لن اق��ول وداعا" ،و"انتظار" ،و"هوى
ال�شاعرة حياة ال�شمري ،افتتحت اال�صبوحة �شهرزاد" ،و"�ضياء الفجر" ،و"عند الثانية
قائلة "كلنا مررنا بحاالت احلب والغزل يف �صباحا".
�سنوات انهكتها احلروب ،لكن قلوبنا بقيت
عامرة" ،ث��م ق��ر�أت جمموعة م��ن ق�صائدها
�أم كلثوم..
الق�صار ،التي ابرزت فيها �ش�ؤون و�شجون وتبعها داوود ال��رح�م��اين بق�صيدة كتبها
املر�أة ولواعجها واحالمها وهذا ما ت�شي به باللهجة ال�ع��راق�ي��ة ال��دارج��ة ا��س�م��اه��ا "ام
عناوين الق�صائد املقروءة "�شتاء الروح" ،كلثوم" ،برغم انها ان�صبت ب�ش�أن الغزل الذي

استعراض الصحف

هاوالتي :املعار�ضة تتهم رئا�سة
الربملان ب�إخفاء قرار رقم2
ق ��ال ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة "هاوالتي" ان
ك�ت��ل اح� ��زاب امل�ع��ار��ض��ة يف برملان
ك��رد��س�ت��ان ات�ه�م��ت رئ��ا��س��ة الربملان
باخفاء القرار رقم  2اخلا�ص باعادة
ال��د� �س �ت��ور اىل ال�ب�رمل ��ان لتعديله.
وا�� �ش ��ارت ال���ص�ح�ف��ة اىل ان جلنة
برملانية كانت قد زارت املتظاهرين
يف ال�سليمانية خالل تظاهرات 17
�شباط العام املا�ضي ا�ضافة اىل عدد
م��ن االق���ض�ي��ة وال �ن��واح��ي وقدمت
ت�ق��ري��را م��ن  17نقطة اىل الربملان
الذي �أقره حتت الرقم اثنني و�ضمن
فقراته اع��ادة الد�ستور اىل الربملان
وت �ع��دي �ل��ه .ون �ق �ل��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة عن
ك ��اردو حممد رئي�س كتلة التغيري
يف ال�ب�رمل ��ان ال �ك��رد� �س �ت��اين قوله:

ان االح ��زاب الثالثة يف املعار�ضة
الكرد�ستانية تطالب بالك�شف عن هذا
القرار وعدم اخفائه .ويف مو�ضوع
�آخ��ر تذكر ال�صحيفة ان اح�صاءات
ح�صلت عليها ت�شري اىل ان ا�صحاب
بع�ض االماكن ال�سياحية املخالفة يف
اربيل ُاحيلوا اىل الق�ضاء ا�ستناد ًا
اىل ما قدمته جلنة متابعة اخلدمات
يف امل��واق��ع ال�سياحية يف حمافظة
اربيل ،وا�ضافت ال�صحيفة ان تقرير
ال�ل�ج�ن��ة ل�لا��ش�ه��ر الت�سعة املا�ضية
ك�شف ان  367موقعا ومرفقا �سياحي ًا
من بني ما جمموعه  674قد خالفت
ال�شروط وان املخالفات �شملت عدم
ت��وف��ر ال �� �ش��رط ال�صحية و�شروط
ال�سالمة وغريها.

كورد�ستاين نوى :جهود احلوار
تقدمت خطوات جيدة

وتنقل �صحيفة "كورد�ستاين نوى" عن رئي�س اجلمهورية جالل
طالباين قوله :ان جهود احل��وار مع االط��راف ال�سيا�سية العراقية
تقدمت خطوات جيدة على طريق النجاح ،وا�ضافت ال�صحيفة ان
طالباين ورئي�س الوزراء نوري املالكي التقيا ال�سبت املا�ضي وناق�شا
على مدى �ساعتني االو�ضاع الراهنة يف البالد واتفقا على �ضرورة
اتخاذ خطوات عملية ملعاجلة اخلالفات بني االط��راف ال�سيا�سية،
كما اتفقا على اهمية زي��ارة الوفد الكرد�ستاين لبغداد باعتبارها
خطوة ايجابية من اجل حل امل�شاكل العالقة بني احلكومة الفدرالية
وحكومة االقليم .من جهة �أخ��رى ،نقلت ال�صحيفة عن نائب رئي�س
حكومة االقليم عماد احمد قوله :ان زيارة وفد حكومة اقليم كرد�ستان
اىل بغداد هي من اجل مناق�شة م�شروع امليزانية العامة للعام املقبل
و�صياغة املقرتحات النهائية ومالحظات اقليم كرد�ستان عليها،
وا�شارت ال�صحيفة ان الوفد و�صل االحد اىل بغداد و�سيعقد �سل�سلة
اجتماعات مع اجلهات ذات العالقة يف احلكومة الفدرالية بخ�صو�ص
كل جوانب امليزانية املقرتحة.

تبوح به اغاين ام كلثوم فلم تخ ُل ق�صيدته
م��ن م�غ��زى �سيا�سي ،ث��م ق��ر�أ ع��دن��ان مهدي
من��اذج من �شعره ،تطرق فيها �إىل الأعياد
املرتبطة باملر�أة و�ضمنها يف ق�صائده :عيد
احل��ب وعيد االم وعيد امل ��ر�أة وغ�يره��ا من
االع �ي��اد ،ام��ا خالد حم�سن ف�ق��ر�أ ق�صيدتني
االوىل حت��ت ع �ن��وان "امر�أتي" والثانية
بعنوان "بغداد حبيبتي" ،وقال قبل �إلقائه
الق�صيدتني "�أحببت اثنني امر�أتي وبغداد"،
وقد امتزج يف الق�صيدتني الغزل واحلزن
ال�شفيف والوطن و�ضمّن ق�صيدتيه احزان
ب�غ��داد وت��داع�ي��ات �ساحة ال�ط�يران واحللم
ب��واق��ع اف���ض��ل ..وق��د خل�صت تلك ال�صور
ع�ب��ارات ،منها "بغداد �أبعد من �شوارعها"
و"بغداد التي �ضاقت ..يا وجعي" ،و"تلك
ال�سماء التي ر�سمتها طفولتي ..وانا احمل
ال�سماء يف جيبي" ،وتغنى ال�شاعر بجمال
� �ش��ارع "ابو نوا�س" ال� ��ذي ك ��ان وال ��ذي
غ��اب وذب ��ل ،و�أل �ق��ى عبد اجل�ب��ار اجل��ادري
ق�صيدة ق�صرية كمقدمة لق�صيدته "مدينة
القلب" :يا من كان النظر اىل وجهك منتهى
غايتي،و�شمعة ت�ضيء درب� ��ي،ويف غفلة
غاب كل �شيء بعد حرقك لأوراق��ي،وه��ا انا

�أغلق �آخ��ر �أبوابي،هيهات ان تعود ايام ُِك
وايامي".
ق�صائد بلغتني..
ت�ل�ا ذل ��ك اح �م��د احل �م��د ال���ذي ق���ر�أ رباعية
باللهجة الكردية ،ثم �أ�س�س عليها رباعية
باللغة العربية ق��ر�أه��ا للجمهور ،بعد ذلك
�أل �ق��ت �سمرقند اجل��اب��ري ق�صائدها التي
عربت فيهما عن مزيج من احلزن ومما جاء
يف احدى ابيات ق�صائدها "�أحتجج بالربد
ف�أرتدي ا�صابعك" .وقد �أثار الإعالمي علي
ال��دل��وي� ،أج ��واء الفن واحلما�سة والفرح
حني بادر اىل غناء موال ق�صيدة "اقول وقد
ناحت بقربي حمامة "..اعقبها برتديد اغنية
"كلي يا حلو امنني الله جابك "..وقوبلت
الفعالية با�ستح�سان احلا�ضرين وتفاعلهم.
وافتتحت منى حممد غالم قراءاتها لنماذج
م��ن ق�صائدها ب��ال�ق��ول "املر�أة م�ث��ل اللغز
ي�ستحق ان تتغزل به" ،واختتمت اال�صبوحة
مبالحظات �أبداها بع�ض احلا�ضرين ب�ش�أن
امل�ساهمات ،وق�ضية ال�شعر عموما ،فيما
مل تخ ُل اجواء النقا�ش عن �إث��ارة اجلداالت
ال�سيا�سية.
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كتابة على الحيطان
 عامر القي�سي

نداء طالباين..
ن�سمع لكنهم ال ي�سمعون!
لي�ست ه��ي امل � ّرة االوىل التي يوجه فيها رئي�س اجلمهورية جالل
طالباين ندا ًء ب�ضرورة التهدئة وايقاف احلمالت الإعالمية املت�شنجة
دعم ًا حلوار قائم �أو حمتمل ..نداء الرئي�س اجلديد خ�ص به هذه امل ّرة
و�سائل االع�لام قائال "�آمل من جميع و�سائل اعالمنا الوطني احلر
وامل�س�ؤول �أن تكون �ساندة وداعمة لتعزيز هذه الأج��واء الإيجابية
ورفدها بكل ما يعزز لغة احلوار والت�صالح والتقدم يف العمل امل�شرتك
يف بناء الدولة وم�ؤ�س�ساتها وتقدمي �أف�ضل اخلدمات املطلوبة لل�شعب
الذي ي�ستحق الكثري.
�إن ثقتنا �أكيدة يف ال�شعور العايل بامل�س�ؤولية الذي تتحلى به معظم
و�سائل اعالمنا..وهذا ما ي�شجع دائما على دعوتها �إىل �أن تكون طرفا
ايجابيا يف م�سار احلوار الوطني وتعمل على ان تكون جانبا فاعال
يف �إعالء لغة احلوار واملحبة وتفادي كل ما يدعو اىل الت�شنج وتوتري
الأجواء.
لقد كانت و�سائل االعالم الوطنية وامل�س�ؤولة �سندا داعما لأي �شكل من
�أ�شكال احلوار بني اطراف العملية ال�سيا�سية ،وا�ستجابت على م ّر �أزمنة
االزمات ،وهي كثرية ومتوا�صلة لكل الدعوات ال�صادرة من اال�صوات
الوطنية احلقيقية التي حتمل وزر هموم البالد والعباد للم�ساهمة
الفاعلة يف اجناح اي �شكل جاد من ا�شكال احلوار الوطني للخروج من
نفق االزمة احلالية ،وما النربة احلادة والعالية واالنتقادات القوية التي
ت�صدر من و�سائل الإعالم الوطنية �إال اح�سا�س ًا بعمق االزمة وخماطر
تطورها وامتدادها من الطاوالت واملناو�شات االعالمية اىل ال�شارع،
وهو ما حدث يف �أكرث من "منا�سبة" وبرغم ذلك ين�شغل �سيا�سيونا
يف البحث عن "ثغرات "واردة وحمتملة يف ظل فو�ضى البالد لرفع
الدعاوى الق�ضائية على االعالميني واملطالبة بتعوي�ضات ال تقدر عليها
�إال احلكومات لأج��ل �إجل��ام الأ��ص��وات االعالمية الوطنية احلري�صة
واملخل�صة وامل�س�ؤولة معا واذا تعذرعليها ذلك فان �شرذمة من القتلة
جاهزة لإ�شهار الكوامت وا�سكات ال�صوت والروح معا ،والأدلة كثرية
القريبة منها والبعيدة ف�ضال عن التهديدات التي �أ�صبحت �سلوكا
تقليدا "واخالقيا "لبع�ض �سا�سة ال�صدفة لدينا ومافيات الطوائف.
م��ام ج�لال ..نقول بكل �صراحة وو��ض��وح ان �آذان�ن��ا ت�سمع نداءات
امل�س�ؤولية وتتجاوب معها لإنقاذ البالد من م�ستنقع املهاترات وخماوف
االنفالتات ..لكن امل�شكلة احلقيقية يف �سا�ستنا الذين ال ي�سمعون �إال
�أ�صواتهم وال يتعاملون اال مع افكارهم فيما املختلف معهم مبا يف
ذلك االعالميون ،هم جزء من امل�ؤامرة الكونية �ضدهم،هذا املختلف
هو العميل واحلامل لأجندة من خارج احل��دود ،لذلك يت�سابقون يف
الف�ضائيات على ن�شر غ�سيلهم �أمامنا ويرتا�شقون االتهامات التي
حتفز ال�شارع على اال�ستجابات املقبلة يف ت�صوراتهم ،انهم ِعلـَّة
الت�صعيد ومهارتهم الوحيدة هي خلق االزمات والأعداء معا ،مهارتهم
يف التالعب بااللفاظ واجلمل خللط االل��وان واالوراق فيتعذر على
املواطن امل�سكني ان يفرز الألوان ويقر�أ االوراق ويرتبها!
نعرتف ان بع�ض الف�ضائيات وو�سائل االعالم االخرى �أججت و�صعّدت
من �سخونة الأزمات وورطت �سيا�سيني باقوال ما كانوا يريدون قولها،
لكن احلقيقة يف هذا املقطع هي ان و�سائل االعالم هذه يف جمملها تعود
اليهم ،ميولونها وير�سمون خططها ويهند�سون ويطلقون خطاباتها،
فتتعرث اخل�ط��وات وتت�شنج امل��واق��ف ،وم��ن خاللها ي�ه��ددون اجلميع
بعودة العنف والعودة اىل املربع االول ،وهي ال�صيغة التي حفظوها
عن ظهر قلب فريوجونها مبنا�سبة ومن دونها ،كم هرم ًا يف ال�سلطة
والربملان ويف قيادات الكتل ال�سيا�سية املنخرطة يف العملية ال�سيا�سية
قالوا مبلء �أفواههم ،اذا مل تتحقق الق�ضية الفالنية وغريها فان العنف
�سيعود اىل ال�شارع م�ستهرتين مب�شاعر النا�س القني الرعب من القادم
حتى يف غرف نومهم..والنتيجة هي معاناة املواطنني وامتيازات
ال�سيا�سيني وا�ستمرار االزمة التي تقيـَّد حتى الآن �ضد جمهول!!
ن��دا�ؤك هو ندا�ؤنا الداخلي الذي نتحرك على �ضوئه وهو هادينا من
قرارة �أنف�سنا الن االزمة �أزمتنا ونحن من دفع بع�ض فاتورتها املرتفعة
الكلفة بال�شهداء الذين ت�ساقطوا باملئات على مذابح ه��ذه االزمات
وتبعاتها وذيولها وت�صفياتها!
نحن ن�سمع �سيادة الرئي�س ن��داءك ون��داءن��ا ..لكنهم يا للح�سرة ال
ي�سمعون!!

ح����ف����ل خ����ي���ري ل���ل���أي������ت������ام يف ده������وك
بهدف ادخال ال�سرور يف قلوبهم وحماولة دجمهم مع املجتمع �أقام املركز الثقايف
يف جامعة دهوك حفال ترفيهيا خرييا للأطفال الأيتام املتواجدين يف دور
الأيتام املتواجدة يف حمافظة دهوك وتربع فيها عدد من ال�شخ�صيات وامل�ؤ�س�سات
غري احلكومية وقد ت�ضمن هذا احلفل الكثري من الفقرات الفنية والرتفيهية
مثل الأغاين وامل�سابقات والرق�صات وتوزيع الهدايا.
 عبداخلالق دو�سكي  /دهوك
الدكتور بيار حممد مدير املركز
ال�ث�ق��ايف يف ج��ام�ع��ة ده ��وك قال
" نحن ن �ح��اول م��ن خ�لال هذه
احل �ف�لات ال �ت��ي نقيمها �سنويا
ل�لاي �ت��ام ت�ق��ري�ب�ه��م م��ن املجتمع
وادخ�� ��ال ال��ف��رح وال �ب �ه �ج��ة اىل

قلوبهم وم��ن جهة اخ��رى فاننا
ن �ح��اول ا� �ش��اع��ة ث�ق��اف��ة االعمال
اخلريية داخل املجتمع عن طريق
تنظيم حفالت ترفيهية ومعار�ض
فنية لأغرا�ض خريية ت�سهم فيها
جهات خمتلفة تتربع مبا ت�ستطيع

ل�شرائح خمتلفة من املجتمع مثل
املعاقني واملر�ضى والفقراء".
من جهته او�ضح الدكتور لقمان
حممد رئي�س جامعة دهوك الذي
ح�ضر ج��ان�ب� ًا م��ن ف�ع��ال�ي��ات هذا
احل �ف��ل اخل �ي�ري ان �ه��م ي�سعون

ل �ل �ت �ق��رب م ��ن امل �ج �ت �م��ع " نحن
ك�ج��ام�ع��ة ن �ه��دف م��ن وراء هذه
الن�شاطات االجتماعية ان نكون
عمــل خيــر
قريبني من املجتمع الذي نعي�ش وق ��ال ح�سني ع�ل��ي امل��دي��ر العام
فيه وهذه هي الوظيفة احلقيقية للرعاية االجتماعية يف حمافظة
للجامعة �أن تكون ب�ين املجتمع ده��وك :ان احلكومة وف�ـَّ��رت كل
ونابعة من املجتمع".
امل���س�ت�ل��زم��ات ل�لاط �ف��ال الأي��ت��ام
واو� �ض��ح رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دهوك املتواجدين لديهم يف دور الأيتام
ان �ه��م ��س�ن��وي��ا ي �ق��وم��ون بتنظيم " ت��وف��ر ل�ه��م امل�ب�ي��ت واملالب�س
ح �ف �ل �ت�ي�ن م� ��ن ه� � ��ذه احل� �ف�ل�ات وال �ط �ع��ام ال �ي��وم��ي ا� �ض��اف��ة اىل
الرتفيهية لالطفال الأيتام " لأن م�صرف جيب ي�ق��دم لهم �شهريا
ه ��ؤالء الأط�ف��ال هم م�ستقبل هذا "و�أ�ضاف :ان ه�ن��ال��ك الكثري
البلد و�سي�صبح كل واح��د منهم من املواطنني يقومون بالتربع
رقم ًا يف ه��ذا املجتمع ،ل��ذا فاننا ل� �ه� ��ؤالء الأي � �ت� ��ام " ال �ك �ث�ير من
كجامعة نرى من واجبنا االهتمام ال�شخ�صيات والأغنياء يقومون
ب ��أن �ف �� �س �ه��م م ��ن دون ان توجه
اليهم اي��ة دع��وة ب�شراء مالب�س
او م�ستلزمات م��در��س�ي��ة وامنا
تطوع ًا من انف�سهم وحمبة لعمل
اخلري و�إح�سا�س ًا منهم بان ه�ؤالء
الأط �ف��ال بحاجة اىل عناية من
اجلهات كافة".
و�أو� � �ض� ��ح م��دي��ر ع� ��ام ال��رع��اي��ة
االجتماعية يف دهوك :ان لديهم
 271طفال يتيما يعتنون بهم يف
داري��ن منف�صلني احدهما خا�ص
ب��الأوالد والآخ��ر خا�ص بالبنات
وق��ال " املتواجدون يف الدارين
ه��م  33يف دار الأوالد و 20يف
دار ال �ب �ن��ات ام ��ا الآخ�� ��رون فقد
دجمناهم مع عوائل من �أقربائهم
مع تكفلنا بجميع م�صاريفهم ".
بهم ورعايتهم قدر الإمكان" .

عندما ترق�ص اليتيمة
� �س �ل��وى ط�ف�ل��ة ي�ت�ي�م��ة ك��ان��ت قد
ح�ضرت ه��ذا احلفل قالت " لقد
رق�صنا كثريا وح�صلت على هدايا
جميلة وف��رح �ن��ا ك �ث�يرا يف هذا
احلفل وق��د �شاهدت الفتاة التي
تغني يف التلفاز اغ��اين الأطفال

و�صورت معها".
َّ
يو�سف غازي احد الأيتام الذين
ح�ضروا هذه احلفلة قال " انني
� �س �ع �ي��د ل� �ت ��واج ��دي يف احلفلة
املمتعة وقد لعبنا ورق�صنا كثريا
ونتمنى ان ت�ق��ام ه��ذه احلفالت
لنا ".
من جهتها ا��ش��ارت خبات ا�سالم
مديرة دار رعاية البنات امل�سائية
يف دهوك ان ثقافة القيام باالعمال
اخلريية ما زال��ت �ضعيفة داخل
املجتمع مو�ضحة بالقول " نطمح
ان يزداد العمل اخلريي لأن هذا
املعهد يعد �سند ًا للعوائل الفقرية
وال�ضعيفة والفئات اله�شة داخل
املجتمع مثل الأرام ��ل والأطفال
الأي�ت��ام واملعوقني "،واو�ضحت
خبات ان ثقافة العمل اخلريي
داخل املجتمع قد اتخذت منحيني
الأول� :شخ�ص ي �ق��وم بالعمل
اخل�يري يف ال�سر وه��و متم�سك
ببع�ض ال�ع��وائ��ل التي اع�ت��اد ان
يعطيها خرياته ،والنوع الثاين
وه ��و ال ��ذي مي�ن��ح ��ص��دق��ات��ه عن
ط��ري��ق و� �س��ائ��ل اع�لام �ي��ة وه��ذه
احلالة تكون لها ت�أثريات نف�سية
كثرية على العوائل او الأ�شخا�ص
الفقراء املتعففني.
وت ��رى خ�ب��ات ان اف�ضل طريقة
ل �ل �ت�برع ه��ي ع��ن ط��ري��ق تنظيم
حفالت ومعار�ض خريية يجمع
م��ردوده��ا يف ��ص�ن��ادي��ق خا�صة
بهذا الأمر وتكون م�صادر �صرف
هذه الأموال التي جتمع يف هذه
ال�صناديق وا�ضحة وجهة ر�سمية
ت�شرف عليها ل�ضمان و�صولها اىل
امل�ستحقني من جهة ولكي ال يتم
ا�ستغالل ه�ؤالء الفقراء لأغرا�ض
الدعاية والإع�لان من قبل بع�ض
اجلهات وال�شركات.
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شؤون الوطن

نص ردن
 عالء ح�سن

على �إيقاع اخل�شابة
فرق ��ة اخل�شاب ��ة الب�صراوية املعروفة ب� ��أداء جميع الأغ ��اين العربية
والعراقية املن�س ��جمة مع �إيقاعاتها لها جمهورها الوا�س ��ع يف الداخل
واخلارج  ،وعلى الرغم من انح�سار ن�شاطاتها يف ال�سنوات الأخرية
لأ�سب ��اب معروف ��ة  ،حافظ ��ت عل ��ى ح�ضوره ��ا  ،وال�سيم ��ا �أن �أغانيها
�أ�صبحت حتت متناول من يرغب يف �سماعها .
باملعن ��ى ال�سيا�س ��ي فرقة اخل�شاب ��ة متتلك قاع ��دة جماهريية وا�سعة
ب ��دون ح�سد ي�سمعه ��ا اجلمهور العراقي ب ��كل مكوناته من زاخو �إىل
الف ��او ومن الرطبة �إىل خانقني  ،وما حققت ��ه اخل�شابة تفوق على تلك
اجلهة ال�سيا�سية التي ف�شلت يف و�ضع جدارية حتمل �صورة لزعيمها
يف اح ��د �أحياء العا�صمة بغ ��داد  ،فبعد االنتهاء م ��ن افتتاح اجلدارية
وعل ��ى طريق ��ة النظ ��ام ال�سابق  ،ا�ستف ��رت الأجهزة الأمني ��ة جهودها
للقب� ��ض عل ��ى املتورط�ي�ن بت�شوي ��ه ال�ص ��ورة ،ومت اعتق ��ال �صاحب
عربانة لبيع اللبلبي و�إخ�ضاعه للتحقيق ملعرفة اجلهة �أو الأ�شخا�ص
املتورطني بارتكاب جرمية التطاول على الرموز الوطنية .
�أب ��و اللبلبي ت ��رك موقع عمله لأنه مل يكن يعتق ��د يف يوم ما �أن يكون
متهم ��ا بخ ��رق القان ��ون والتج ��اوز على حق ��وق الآخرين �س ��واء من
ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة �أو زعماء الأح ��زاب والتنظيمات  ،والرجل
اعت ��اد بث �أغ ��اين اخل�شابة عرب م�سجل يعم ��ل بالبطارية ال�ستقطاب
الزبائ ��ن  ،مع ا�ستع ��داده لتلبية طلب ��ات امل�ستمعني بتغي�ي�ر "البكرة"
ب�شرط عدم طلب �أغاين و�أنا�شيد النظام ال�سابق .
ف�ض ��ل �أب ��و اللبلبي اختيار م ��كان بعيد عن �أية جداري ��ة  ،وان يكون
بق ��رب �سيط ��رة �أمني ��ة  ،لال�ستعانة بعنا�صرها وق ��ت احلاجة للإدالء
ب�شهادته ��م عل ��ى ح�سن �سلوك ��ه  ،ورف�ضه احلدي ��ث بال�سيا�سة  ،ولكن
امل�شكل ��ة الت ��ي واجهت ��ه فقدان ��ه الزبائ ��ن  ،ولتف ��ادي ك�س ��اد ن�شاط ��ه
االقت�ص ��ادي قرر الع ��ودة �إىل مقره الأول بع ��د �أن اختفت اجلدارية ،
وهيكلها احلديدي حتول �إىل مظلة ل�سواق الكيات و�أ�صحاب عربات
بيع النفط والغاز .
زبائ ��ن بائ ��ع اللبلب ��ي رحب ��وا بعودته ون ��ددوا بتعر�ض ��ه للتحقيق
والتعر� ��ض للم�ساءل ��ة واال�ستج ��واب و "اجلرج ��رة " يف مراك ��ز
ال�شرطة وت�ضامن ًا معه دفعوا ثمن ال�صحن م�ضاعفا على �إيقاع �أغاين
اخل�شاب ��ة  ،حمملني دائرة البلدي ��ة امل�س�ؤولية بو�ضع اجلداريات يف
�أماك ��ن ق ��د تعر�ضها لهجم ��ات حمتملة من �أع ��داء العملي ��ة ال�سيا�سية
وال�ساخط�ي�ن عل ��ى الأداء احلكوم ��ي  .م ��ع ا�صرفاهم عل ��ى �أن يكون
حيهم خاليا من �أية جدارية.
م ��ع ارتف ��اع عدد املحلل�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن املخت�صني بال�ش� ��أن العراقي ،
و�إطاللته ��م اليومية عرب �شا�شات الف�ضائي ��ات للدفاع عن موقف جهة
�أو م�س� ��ؤول �أو قائ ��د �سيا�س ��ي معني ،م ��ن املتوقع �أن ت�شه ��د ال�ساحة
العراقي ��ة  ،ونتيجة �إ�صرار البع�ض عل ��ى اعتماد ال�صورة يف تو�سيع
القاعدة ال�شعبية � ،سيظهر جيل جديد من املحللني املخت�صني ب�ش�ؤون
اجلداريات  ،وبوادر الظهور برزت من خالل و�ضع الأعالم واخلرائط
وال�ص ��ور عل ��ى �ص ��دور املدافعني عن زعمائه ��م ،و�أ�سياده ��م  ،وك�أنهم
يدع ��ون العراقي�ي�ن لتقليده ��م للح�ص ��ول على �ش ��رف تعليق �صورة
"مل ��ك زمانه" على �صدورهم ،تعبريا عن املحبة والوالء والإخال�ص
والوطن والقائد  ،من امل�ؤكد �أن �صاحب عربانة بيع اللبلبي �سريف�ض
هذه الدعوة ،فهو ال يريد �أن يتعر�ض للجرجرة والتحقيق.
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م���ظ�ل�ات ان���ت���ظ���ار ت��ن��ت��ظ��ر ..والح�����اف��ل��ات!
 بغداد  /دعاء �آزاد
تراقب �أم �سلمان يمينا وي�سارا
ع�سى �أن ت�أتي وي�صدق
اعتقادها ،وهي جال�سة تحت
�إحدى مظالت انتظار الحافالت
في مدينة ال�صدر �آملة بمرورها
في منطقتها ،و�أم �سلمان التي
�أ�سعدها خبر عودة الحافالت
الحمراء �إلى �شوارع العا�صمة،
ظنت �أن وجود مظلة االنتظار
داللة على �أن الحافلة ذات
الطابقين لها محطة توقف
في هذه المنطقة ،بالرغم من
�أن الحافلة الحمراء لم ت�شمل
خدماتها المدنية التي ت�سكن
فيها �أم �سلمان� ،إال �أن الأخيرة
كانت م�صرة على انتظارها ...
كان م�شهد الأم�س عن تلك
الحافلة التي تقف عند كل
محطة انتظار ما زال عالقا في
ذهنها كما �أغلبية البغداديين

مالمح غري موجودة
�سع ��د عب ��د الكرمي من �س ��كان ح ��ي �أور قال
يف حديث ��ه ل� �ـ "امل ��دى" �إن منطقته حتتوي
على مظ�ل�ات انتظار حلاف�ل�ات الركاب رغم
�أن مالمح تل ��ك احلافالت غري موجودة على
الأر�ض  ،وي ��رى �أن وزارة النقل قد ت�صرف
الفائ� ��ض م ��ن �أم ��وال م�ؤ�س�ساته ��ا بن�ص ��ب
املظ�ل�ات يف عم ��وم مناط ��ق املحافظ ��ة من
دون حافالتها !
بينم ��ا ت�ستخ ��دم حن�ي�ن �صال ��ح م ��ن �سكان
بغ ��داد مظلة احلاف�ل�ات النتظار �سيارة نقل
الطلبة �إىل كليتها ،وهي تعترب تلك املظالت
" قدمي ��ة وبائ�س ��ة " وحت ��ى اجلديدة منها
ال ت�شب ��ه �أ�س ��و�أ م ��ا متتلكها ال ��دول الفقرية
.وال ت�ستطي ��ع �أن ت�ش ّب ��ه حنني مكان انتظار
�سي ��ارات نقل الركاب يف بغ ��داد باملوجودة

�ضخم مثل م�ت�رو بغداد حلل �أزمتها ،ح�سب
م ��ا يق ��ول ال�ش ��اب �أحم ��د م�ؤي ��د وي�ضي ��ف
"احلاف�ل�ات احلم ��راء كب�ي�رة احلج ��م ال
تتحمله ��ا ط ��رق العا�صم ��ة  ،بالإ�ضافة �إىل
�أنها بطيئة ج ��دا لذلك ال نف�ضل ا�ستخدامها.
و�أ�شار �إىل �أن "و�سائل النقل العامل يف دول
العامل تط ��ورت ب�شكل كبري يف خدماتها من
�سرعة هائلة ت�صل �إىل ن�صف �سرعة الطائرة
و�أخ ��رى توفر يف كمية الوقود امل�ستخدمة
ف�ضال عن تل ��ك الو�سائل ال�صديق ��ة للبيئة..
ولي�س من املعقول �أن ن�ستخدم حلوال قدمية
ملعاجلة �أزمة كبرية مثل �أزمة �شوارعنا.

يف بل ��دان اخلليج ،فتذكر حنني �أن "مظالت
االنتظ ��ار يف الإم ��ارات � ،شفاف ��ة م�صنوعة
م ��ن الزج ��اج املقاوم وفيه ��ا مقاع ��د جميلة
مريح ��ة ف�ضال عن �أنه ��ا تراعي مناخ بالدهم
احل ��ارة فو�ضعوا جهازا للتربي ��د بالإ�ضافة
�إىل كتب عام ��ة لق�ضاء وقت االنتظار ،بينما
تبقى حمط ��ات وقوف البغدادي�ي�ن النتظار
احلاف�ل�ات خاوي ��ة ومفتوح ��ة عل ��ى غب ��ار
حفريات الأر�صفة �.س ��كان العا�صمة خا�صة
كب ��ار ال�سن منه ��م انتابهم الف ��رح عند عودة
البا�صات احلمر �إىل �شوارعهم ولكن مل تكن
كما توقعوا لي� ��س الن مرورها يقت�صر على
مناطق معين ��ة دون �أخرى فقط و�إمنا لأنهم
يف بغداد ولندن فقط
ي�شعرون ب�أنها ت�ضيق �شوارعهم املزدحمة.
حال ��ة �شوارعن ��ا ا�ستثنائي ��ة ال تفيدها هذه �أم ��ا من ��ى جم ��ال تق ��ول �إن "تل ��ك احلافالت
احلل ��ول الرتقيعية �إمنا حتتاج �إىل م�شروع جميلة وله ��ا ذكريات يف نفو� ��س العراقيني

وال توجد مثيلتها �إال يف بغداد ولندن وهذا
�ش ��يء جيد  ،مقرتح ��ة �أن يك ��ون جانب من
كل ط ��رق بغداد ل�س�ي�ر هذه احلاف�ل�ات لكي
ن�ستطيع اال�ستفادة منها .
�إىل ذلك بينت ال�شركة العامة لنقل امل�سافرين
والوفود التابعة لوزارة النقل ،وعلى ل�سان
مدير عام ال�شركة ع ��ادل جبار ال�ساعدي يف
ت�صريح لـ"املدى" �أن "عدد مظالت االنتظار
التابع ��ة ل�شركت ��ه هي  37مظل ��ة فقط مقابل
 70حافلة.
ويف م ��ا يخ�ص مظ�ل�ات االنتظ ��ار الأخرى
�أك ��د ال�ساعدي "�أنها قدمي ��ة منذ عهد النظام
ال�ساب ��ق �،أم ��ا احلدي ��ث منه ��ا فه ��ي تابع ��ة
للنق ��ل اخلا� ��ص ومل تو�ض ��ع لأج ��ل انتظار
احلافالت.
وانتقد ال�ساعدي ت�صرفات بع�ض املواطنني

ً
تهويال له �أهداف �سيا�سية
الوزارة تعترب خرب انت�شاره

ال�صحة النيابية جتدد خماوفها من الكولريا وت�ؤكد تلوث املاء بن�سبة % 85
 بغداد /املدى
�أب ��دت جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة الربملاني ��ة
خماوفه ��ا من انت�ش ��ار مر� ��ض الكولريا يف
الع ��راق ،م�شرية �إىل �أن " 85باملئة من املاء
املخ�ص�ص لل�شرب غري �صالح لال�ستعمال".
ونقل ��ت وكال ��ة الف ��رات ني ��وز ع ��ن فال ��ح
الزيادي ع�ضو اللجن ��ة� ،أن "هناك خماوف
م ��ن انت�شار مر�ض الكول�ي�را كون الأر�ضية
مهي� ��أة و�سببه الرئي�س هو عدم وجود مياه
�صاحلة لل�شرب �،إذ انه ح�سب الإح�صائيات
�أن  85باملئ ��ة من مياه ال�شرب غري �صاحلة
".
و�أ�ض ��اف �أن الزيادي "اللجن ��ة �أبدت ر�أيها
يف اخلط ��ة املو�ضوع ��ة م ��ن قب ��ل وزارة
ال�صح ��ة ملواجهة املر�ض ،و�أ�شارت �إىل �أنها
غري مقتنعة ومل ت�شرك فيها بقية الوزارات
املعنية مث ��ل البيئ ��ة والبلدي ��ات والأ�شغال
العامة".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن"�أغل ��ب الإ�صاب ��ات وقع ��ت
ع ��ن طريق مي ��اه الإ�سالة ،وه ��ذا يقع �ضمن
م�س�ؤولية وزارة البلديات التي يجب عليها

النهو� ��ض بواقع املي ��اه يف املحافظات وان
عمله ��ا مل يكن على قدر عال م ��ن امل�س�ؤولية
�ضم ��ن �إجراءاته ��ا الوقائي ��ة �ض ��د مر� ��ض
الكولريا".
وتاب ��ع �أن"اللجنة �أو�ص ��ت مبفاحتة مكتب
رئي� ��س ال ��وزراء �أو نائب رئي� ��س الوزراء
ل�ش� ��ؤون اخلدم ��ات ب�ض ��رورة تفعي ��ل دور
غرف ��ة العملي ��ات امل�شرتك ��ة بني ال ��وزارات
املعنية و�أي�ضا يف باقي املحافظات لإي�صال
املاء ال�صالح لال�ستهالك الب�شري".

ماء الكولريا!!
و�أك ��د �أن "هناك خط ��را ين ��ذر بانت�شار ماء
الكول�ي�را يف العراق ،و�أ�شرنا �إىل انه يجب
التعام ��ل مع ��ه عل ��ى �أ�سا� ��س مهن ��ي �أ�سا�سه
م�صلح ��ة املواط ��ن ولي� ��س عل ��ى �أ�سا� ��س
ال�شعارات ال�سيا�سية".
وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة �أعلن ��ت يف وق ��ت
�إجراءات احرتازية
�ساب ��ق تكثي ��ف ا�ستعداداته ��ا للوقاي ��ة م ��ن
ولف ��ت املتح ��دث يف ت�صري ��ح تناقله موقع
مر�ض الكولريا يف جميع املحافظات.
وذك ��ر املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م ال ��وزارة �إذاع ��ة الع ��راق احل ��ر� ،إىل �أن وزارة
زي ��اد ط ��ارق يف بي ��ان �صادر عن ال ��وزارة ،ال�صح ��ة متكنت م ��ن ح�صر وب ��اء الكولريا

م�ؤمت��ر لبح��ث تعوي���ض �ضحاي��ا
العمليات الإرهابية يف ذي قار
 النا�صرية  /ح�سني العامل
يفتت ��ح الي ��وم الثالث ��اء يف حمافظة
ذي ق ��ار م�ؤمت ��ر لك�ش ��ف االنتهاكات
الإرهابي ��ة حلقوق الإن�س ��ان و�شرح
�آلي ��ة تعوي� ��ض املت�ضرري ��ن م ��ن
العمليات الإرهابية .
وذك ��ر مدي ��ر مكت ��ب وزارة حق ��وق
الإن�س ��ان يف ذي ق ��ار احلقوق ��ي
حمم ��د را�ض ��ي بح ��ر يف ت�صري ��ح لـ
"امل ��دى"� ،أن "وقائ ��ع امل�ؤمت ��ر الذي
يعقد برعاي ��ة وزارة حقوق الإن�سان
تت�ضمن مقررات لف�ض ��ح االنتهاكات
الإرهابية حلق ��وق الإن�سان والبحث
ع ��ن الآليات التي م ��ن �ش�أنها �أن حتد
من مظاه ��ر الإرهاب حي ��ث �سيطرح
القا�ضي ناظم حميد ورقة بحثية عن
خماطر و�أ�ساليب الإرهاب يف انتهاك
حق ��وق الإن�سان " .و�أ�ض ��اف بحر "

�أن" امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة تنف ��ذ ع ��ددا من
الإجراءات االحرتازية يف فح�ص ومعاجلة
ح ��االت الإ�سهال التي ترد �إليه ��ا ومعاملتها
كحال ��ة ا�شتب ��اه بالكول�ي�را حل�ي�ن �إثب ��ات
الفحو�صات املختربية عك�س ذلك".
م ��ن جانبها �أعربت وزارة ال�صحة عن قلقها
م ��ن انت�ش ��ار مر�ض الكول�ي�را بع ��د ارتفاع
�أعداد امل�صابني باملر�ض يف �إقليم كرد�ستان
وانتقال العدوى �إىل حمافظة كركوك .
ويف الوق ��ت ذاته قال املتحدث با�سم وزارة
ال�صح ��ة الدكت ��ور زياد ط ��ارق �إن املر�ض ال
ي�ش ��كل خطورة يف الوق ��ت احلا�ضر ح�سب
خارط ��ة الر�ص ��د الوبائ ��ي ،الت ��ي �أظه ��رت
وق ��وع بع� ��ض الإ�صاب ��ات يف حمافظ ��ة
كرك ��وك لتما�س احلرك ��ة فيها مع حمافظات
�إقليم كرد�ستان .

�سيق ��دم القا�ض ��ي �سلم ��ان مكطوف
بحث ��ا �آخر يتن ��اول تفا�صي ��ل و�آلية
تطبيق قانون تعوي� ��ض املت�ضررين
املرق ��م  20ل�سن ��ة  ." 2009وتاب ��ع
مدير مكت ��ب وزارة حق ��وق الإن�سان
يف املحافظة �إن " امل�ؤمتر �سيوا�صل
�أعماله اليوم وغدا ،ف�ضال عن عر�ض
فيل ��م توثيق ��ي ومعر� ��ض لل�ص ��ور
تب�ي�ن ب�شاع ��ة االنته ��اكات الإرهابية
حلقوق الإن�س ��ان " .و�أ�ش ��ار �إىل �أن
" اله ��دف من امل�ؤمت ��ر يدخل �ضمن
الربام ��ج التوعوي ��ة الت ��ي تتبناه ��ا
وزارة حق ��وق الإن�س ��ان يف تو�ضيح
املخاط ��ر م ��ن الإرهاب وط ��رق احلد
منها وكذلك توعية املواطنني بقانون
تعوي� ��ض املت�ضررين م ��ن العمليات
الإرهابي ��ة و�شرح الآلي ��ة التي ميكن
للمت�ضرري ��ن �أن يح�صلوا من خاللها
على حقوقهم " .

وهيجان ��ه الأخ�ي�ر �ضم ��ن ب� ��ؤر التل ��وث
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان وق�س ��م �ضئي ��ل م ��ن
مناط ��ق كرك ��وك ،مو�ضح ��ا �أن ال ��وزارة
اتخ ��ذت جملة �إجراءات وقائية وعالجية
وتثقيفي ��ة ملنع انت�ش ��ار املر�ض ،وحجمت
�أ�ض ��راره ال�صحي ��ة والإن�ساني ��ة ،م�ضيفا
�أن ال ��وزارة اتخذت �إج ��راءات احرتازية
�سريرية يف العديد من امل�ست�شفيات منها:
توف�ي�ر امل�ستلزم ��ات الطبي ��ة والأدوي ��ة،
والك ��وادر الطبي ��ة ،حت�سب ��ا ل ��كل طارئ،
�إ�ضاف ��ة �إىل زج �أع ��داد كب�ي�رة م ��ن الفرق
ال�صحي ��ة ملراقبة نوعية املي ��اه والأطعمة
وامل�أكوالت يف الأ�سواق املحلية ،والعمل
عل ��ى رف ��ع م�ست ��وى الوع ��ي ال�صح ��ي
والنظافة ال�شخ�صية والعامة بني النا�س.
وطم� ��أن املتح ��دث با�س ��م وزارة ال�صح ��ة
النا� ��س �أن الكول�ي�را مر�ض م ��ازال حتت
ال�سيط ��رة التام ��ة ،وما يثار ع ��ن تو�سعه
وا�ستفحاله وحتول ��ه �إىل وباء يهدد مدن
العراق تهويل مفتعل لأغرا�ض �سيا�سية .
وتعد الكولريا م ��ن الأمرا�ض امل�ستوطنة
يف الع ��راق لوجود بيئ ��ة خ�صبة لذلك يف

املي ��اه والأطعم ��ة امللوث ��ة وميت ��از بفرتة
ح�ضان ��ة ق�صرية و�سرع ��ة انتقال العدوى
وظهور الأعرا�ض.
وقال ��ت م�س�ؤول ��ة ق�س ��م تعزي ��ز ال�صح ��ة
العامة يف وزارة ال�صحة الدكتورة �أ�سيل
�إياد �إن لدينا خم ��اوف من انت�شار املر�ض
بني الفئات احل�سا�سة وه ��م الأطفال دون
اخلام�سة ،وكب ��ار ال�س ��ن والعجزة ،ومن
لديه ��م �أمرا�ض مزمن ��ة وم�ستع�صية وهم
الأكرث ت�ضررا من حاالت فقدان ال�سوائل،
الت ��ي ت�صيب مر�ض ��ى الكول�ي�را ،م�شرية
�إىل �أن املر� ��ض ميكن �أن يعالج حد ال�شفاء
بن�سب ��ة  %99فيم ��ا لو مت التدخ ��ل الطبي
والرعاية ال�صحي ��ة مبكرا وحال اكت�شاف
الأعرا�ض.
وح ��ذرت امل�س�ؤول ��ة ال�صحي ��ة م ��ن نتائج
�صحية وخيمة تهدد حياة امل�صابني الذين
يت�أخ ��ر عر�ضه ��م عل ��ى املراك ��ز املخت�ص ��ة
ويرتكون بدون عالج.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن ن�س ��ب الوف ��اة نتيج ��ة
مر�ض الكولريا م ��ع العالج ت�صل �إىل �أقل
من . %1

مظالت ومقاعد خالية تنتظر البا�ص االحمر
قائ�ل�ا :و�ضعن ��ا مظ�ل�ات زجاجي ��ة جميل ��ة
ومقاع ��د منا�سب ��ة النتظ ��ار احلاف�ل�ات لك ��ن
بع�ض املواطنني قاموا بتخريبها.
و�أ�ش ��ار ال�ساع ��دي �إىل �أن وزارة النق ��ل
تعاق ��دت لأجل �ش ��راء  800حافل ��ة �ستغطي
جمي ��ع م ��دن بغ ��داد واملحافظ ��ات ،م�ضيف ��ا
"ر�صدت  200مليار دينار ميزانية ل�شرائها
 .ورج ��ح ال�ساع ��دي �أن ت�سري تلك احلافالت
يف �شوارع بغداد يف العام  .2013وقال �إن
"امل�شكل ��ة يف �شوارعنا ولي�س يف احلافلة
ونح ��ن ال ن�ستطيع تغي�ي�ر �شوارعنا .وذكر
�أن "جمل�س حمافظة بغ ��داد اخذ على عاتقه
تنفي ��ذ م�ش ��روع مرتو بغ ��داد لكن يب ��دو �أن
جمل� ��س املحافظة و�ضع ه ��ذا امل�شروع على
جان ��ب� ،إذ حتى هذه اللحظ ��ة مل يبد�أ العمل
به".

مق�برة جماعي��ة يف مدينة ال�ص��در
�ضحاياها من موظفي دائرة البعثات
 بغداد /املدى
ك�ش ��ف م�صدر �أمني م�س�ؤول� ،أم�س الإثنني ،عن العثور على مقربة جماعية يف
منطق ��ة ال�سدة على �أطراف مدينة ال�صدر تعود ملوظفني لدائرة البعثات التابعة
لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي اختفوا يف . 2006ونقلت وكالة "�شفق
ني ��وز" عن م�صدر طلب عدم الإ�ش ��ارة �إىل ا�سمه� ،إن "قوة �أمنية عرثت على 16
جث ��ة دفن ��ت ب�شكل جماع ��ي يف منطقة ال�س ��دة التابعة ملدينة ال�ص ��در يف بغداد
تع ��ود بح�سب اعرتافات احد املعتقل�ي�ن ملوظفني تابعني لدائرة البعثات التابعة
لوزارة التعليم العايل".و�أ�ضاف امل�صدر �أن "املعلومات اال�ستخبارية املتوفرة
تفيد ب�أن اجلثث تع ��ود ملوظفني يف دائرة البعثات اختطفوا يف  2006ودفنوا
ب�ش ��كل جماعي" .وبني �أن "اجلهات املخت�صة جتري عمليات فح�ص الـDNA
للجث ��ث للت�أكد من �أ�صحابها و�إبالغ ذويه ��م".وكان ع�شرات من منت�سبي دائرة
البعث ��ات التابعة ل ��وزارة التعليم العايل والبحث العلم ��ي قد جرى خطفهم من
داخ ��ل دائرته ��م يف �ساح ��ة الأندل�س يف �شه ��ر ت�شرين الثاين ع ��ام � 2006أثناء
م ��ا يع ��رف بـ"العن ��ف الطائفي".وعلق وزي ��ر الداخلي ��ة يف ذل ��ك الوقت جواد
البوالين يف م�ؤمتر �صحفي جمعه بوزيري الدفاع والتعليم العايل على عملية
االختط ��اف ،وذكر �أن التحقيقات الأولي ��ة ك�شفت وجود جمموعات مق�صرة يف
�أداء واجباتها وتعاون بع�ض موظفي دائرة البعثات يف عملية االختطاف.فيما
عل ��ق وزير التعليم العايل والبح ��ث العلمي �آنذاك عبد ذياب العجيلي ع�ضويته
باحلكوم ��ة العراقي ��ة احتجاج ًا على ع ��دم �إنهاء �أزمة االختط ��اف ،يف حني قال
وزي ��ر الدفاع ال�ساب ��ق عبد القادر العبيدي� ،إن "التحقيقات تو�صلت �إىل بع�ض
�أ�سماء وعناوين ملنفذي االختطاف"� ،إال �أنه مل يك�شف عنها.

بعد ح�صول موافقة بغداد

�صالح الدين ت�سمح مبرور  8000حاج تركي متوجهني �إىل ال�سعودية
� صالح الدين /املدى
�أك ��د م�ص ��در يف �شرط ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن� ،أم�س
االثن�ي�ن� ،أن املحافظ ��ة �سمح ��ت مب ��رور �أكرث
م ��ن  8000حاج ترك ��ي متوجه�ي�ن �إىل الديار
املقد�سة بتوجيه من بغداد.
ونقل ��ت وكال ��ة "ال�سومرية ني ��وز" عن م�صدر
مل ت�سمي ��ه� ،إن "ال�سيطرات الأمنية يف �صالح
الدي ��ن تلق ��ت تعليمات م ��ن بغ ��داد بال�سماح لـ
 290حافل ��ة ي�ستقله ��ا �أك�ث�ر م ��ن  8000حاج
ترك ��ي قادمة م ��ن حمافظة نين ��وى ومتوجهة
�إىل الدي ��ار املقد�س ��ة بامل ��رور ع�ب�ر الأرا�ض ��ي
العراقية".
و�أ�ض ��اف امل�صدر الذي طلب ع ��دم الك�شف عن
ا�سم ��ه بح�س ��ب الوكال ��ة� ،أن "�شرط ��ة �ص�ل�اح
الدي ��ن نف ��ذت الأوام ��ر و�سمح ��ت للحاف�ل�ات
باملرور ووفرت احلماية لها".
وكانت اجلهات املخت�ص ��ة العراقية �أعادت يف
( 18ت�شري ��ن الأول  ،)2012م ��ن منف ��ذ عرعر
احل ��دودي  1200ح ��اج ترك ��ي �إىل بالده ��م،
حل�صوله ��م عل ��ى ت�أ�ش�ي�رة دخ ��ول م ��ن �إقلي ��م
كرد�ستان ،بعد �ساعات على احتجاز  90عام ًال

تركي ًا يف حمافظة �صالح الدين.
كما �أعلنت اللجنة الأمنية يف جمل�س حمافظة
باب ��ل يف وقت �سابق ،عن احتجاز  128حافلة
تق ��ل عم ��ا ًال �أت ��راك ًا من قب ��ل �شرط ��ة املحافظة
حل�صوله ��م عل ��ى ت�أ�ش�ي�رة دخ ��ول م ��ن �إقلي ��م
كرد�ستان �أي�ض� � ًا ولي�س من احلكومة املركزية
يف بغداد.
ي�شار �إىل �أن احلكوم ��ة العراقية �أعلنت ،يف (
 18ت�شرين الأول  ،)2012عن �إعادة امل�سافرين
الأت ��راك �إىل بالده ��م ،وع ��زت احتجازهم من
قبل ال�سلطات املخت�صة لعدم التن�سيق امل�سبق
معه ��ا ،فيما طالبت جمي ��ع احلجاج الأتراك �أو
غريهم باحل�صول على الت�أ�شريات واملوافقات
القانونية الالزمة من ال�سفارات والقن�صليات
العراقية يف بالدهم.
وفيم ��ا �أعرب ��ت احلكوم ��ة الرتكي ��ة ،يف (19
ت�شري ��ن الأول  )2012ع ��ن تفهمه ��ا لق ��رار
احلكوم ��ة العراقي ��ة مبن ��ع احلج ��اج الأتراك
من العب ��ور �إىل الأرا�ض ��ي ال�سعودية ،حملت
�شركات ال�سف ��ر الرتكية م�س�ؤولية الأزمة ،كما
�أك ��دت �إج ��راء ات�ص ��االت مع بغ ��داد حلل هذه
امل�شكلة.

شؤون الوطن
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اعترب ان "ترميم ال�شوارع �أوىل من الآثار"

م�س�ؤول لـ ( ) يطالب با�ستفتاء رجال الدين حول جواز
ت�أهيل منارة احلدباء من قبل "اليون�سكو"
 املو�صل /نوزت �شمدين

اعرت�ض ع�ضو جمل�س حمافظة نينوى
نواف تركي الفي�صل ،على اتفاقية �أبرمتها
املحافظة م��ؤخ��ر ًا مع منظمة اليون�سكو
لإع��ادة ت�أهيل منارة احلدباء التاريخية
يف م��دي�ن��ة امل��و� �ص��ل ،مطالبا با�ستفتاء
ع�ل�م��اء ال��دي��ن ح ��ول م ��دى ج ��واز تدخل
املنظمات الدولية يف ت�أهيل املنارة.
وقال الفي�صل يف اجلل�سة  152الدورية
للمجل�س وح�ضرتها "املدى"� ،أن " نينوى
�أوىل من اليون�سكو برتميم املنارة التي
ت�ع�ت�بر رم� ��ز ًا مل��دي �ن��ة امل��و� �ص��ل ،والأم� ��ر
ي�ستوجب ت�شريع ًا من علماء الدين� ،إذ
ينبغي بيان ر�أي�ه��م يف م��دى ج��واز قيام
منظمة اليون�سكو برتميم امل �ن��ارة ،كما
يجب م��راج�ع��ة الأم ��ر م��ن زاوي ��ة �أخ��رى
وهو املبلغ املر�صود لعملية الرتميم البالغ
ثمانية مليارات دينار� ،ستدفع من اموال
نينوى ".
وت�ساءل الرتكي �أثناء �إح��دى مداخالته
يف اجلل�سة "�أين كانت اليون�سكو عندما
ت�أ�س�ست منارة احلدباء"!.
وط ��ال ��ب "رئا�سة جم �ل ����س املحافظة،
بت�صحيح م�سار االتفاقية مع اليون�سكو،
لأن حمافظ نينوى اثيل النجيفي عندما
وقعها ،مل يرجع �إىل املجل�س لبيان ر�أيه
حول الأمر ".
وك��ان حمافظ نينوى �أثيل النجيفي قد
وق��ع يف �أرب �ي��ل يف  22م��ن �شهر �أيلول
الفائت ،مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة (اليون�سكو) ،مذكرة
ت�ف��اه��م ل��درا� �س��ة وت��وث�ي��ق اال�ستقرارية
واحلفاظ على مئذنة احل��دب��اء ،ب�صفتها
من املعامل الإ�سالمية العربية والعراقية.
ومنارة احل��دب��اء ،هي مئذنة مائلة نحو
ال�شرق ،مبنية من اجل�ص واحلجر ،تقع
يف اجلانب الغربي للجامع النوري ،او
ما يعرفه اهايل مدينة باملو�صل باجلامع

ال�ك�ب�ير ،يقع يف اجل��ان��ب االمي��ن ملدينة
املو�صل ،وبح�سب امل�صادر التاريخية ،ف�أن
من قام ببنائه هو �أمري الدولة االتابكية،
نور الدين زنكي ،عام1170ميالدية.
وعلى الرغم من وجود معامل �أثرية �أخرى
كثرية يف املو�صل� ،إال �أن منارة احلدباء
بقيت الأ� �ش �ه��ر ،حتى �أ��ض�ح��ت ومب��رور
ال���س�ن�ين رم� ��ز ًا ي�ف�ت�خ��ر ب��ه �أه� ��ل مدينة
املو�صل ،والعراقيون عموم ًا ،و�صارت
�صورتها ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة قيمة ،وكذلك
و�ضعت يف ال�ط��واب��ع ال�بري��دي��ة ،وعلى
النقود العراقية الر�سمية (فئة 10000
دينار).
ويرى خرباء �أن من الأخطاء ال�شائعة ما
يتعلق بت�سمية ا�شتهرت بها مدينة املو�صل

وهي (احلدباء)� ،إذ �أن هنالك �إجماعا بني
املتخ�ص�صني ،يف �أن هذه الت�سمية جاءت
ب�سبب اح �ت��داب نهر دج�ل��ة قبل دخوله
املدينة من اجلهة ال�شمالية ،ولي�س ن�سبة
اىل منارة احلدباء.
ويكون ج�سم املنارة اال�سطواين ،يرتكز
على قاعدة من�شورية ،وكالهما مزخرف،
ب ��ارت� �ف ��اع ك �ل��ي ي �ب �ل��غ ن �ح��و  45م �ت�ر ًا،
واكت�سبت �شكلها امل��ائ��ل ،ب�سبب عوامل
طبيعية اث��رت يف امل��واد التي بنيت بها،
وال�سيما اجل�ص ،الذي ي�شكل جوفها.
وي � ��رى م �ت �خ �� �ص �� �ص��ون يف الآث � � ��ار ان
اال�ستعانة باخلربة الدولية ،لإنقاذ معامل
مدينتهم الأث��ري��ة م��ن االن ��دث ��ار ،ويرى
معظمهم ان التجربة اثبتت ع��دم مقدرة

منارة احلدباء (املو�صل)
ال� �ك ��وادر ال �ع��راق �ي��ة ،يف ال �ق �ي��ام بذلك،
م�شريين اىل �أن �إ�سناد االمر اىل مقاولني
عراقيني غري متخ�ص�صني كما ح��دث مع
�سور مدينة نينوى االثرية قبل �سنوات،
�سي�ؤدي اىل �سحب االعرتاف الدويل بها،
ب�سبب ا�ستخدام مواد ت�ؤثر على قيمتها
الأثرية.
كاتب وباحث �آثاري م�شهور يف نينوى،
(طلب عدم الإ��ش��ارة اىل ا�سمه) ،قال يف
ت�صريح لـ "املدى"� ،أن �سبب اعرتا�ض
ع�ضو املجل�س لتوقيع مذكرة التفاهم مع
اليون�سكو �سيا�سي بحت ،لكونه ميثل
جهة �سيا�سية معار�ضة للجهة �أو الكيان
ال�سيا�سي الذي ينتمي �إليه املحافظ ،كما
�أن ت�صريحه مبنع اليون�سكو من ترميم

تنـــــويــــــه

تنـــويـــه

ورد سهوا ًفي اعالن مديرية
زراع��ة كربالء املقدس��ة
رق��م القطع��ة ()17/16
خطأ والصحي��ح ()7/16
واملنش��ور ف��ي صحيفة
امل��دى الع��دد  2623ف��ي
.2012/10/16
لذا اقتضى التنويه.

ورد سهوا ًفي اعالن مديرية
زراع��ة كربالء املقدس��ة
رق��م القطع��ة ()49/2
خطأ والصحي��ح ()2/49
واملنش��ور ف��ي صحيفة
امل��دى الع��دد  2621ف��ي
.2012/10/14
لذا اقتضى التنويه

يف معر�ض اربيل الدويل.....
زين ت�ضرب رقما قيا�سيا يف عدد الزوار
حضور زين في معرض اربيل اجتاح اهتمام الزائرين وكسر حدود
التوقعات حيث تهافت املئات من ابناء شعبنا الكردي على مقر زين
لشراء منتجات الشركة.
ويعد هذا النجاح املنقطع النظير الذي اعده البعض سابقة حقيقية
واستثنائية في مجال االعمال احد مستلزمات العمل امليداني الرصني
الذي سبقته الشهرة العريضة والتغطية الواسعة والعدد املتزايد
ملشتركي زين.
ان مشاركة زين في معرض اربيل الدولي في دورته الثامنة شكل
انعطافة في تطلع الشركة الى االنفتاح على اسواق اقليم كردستان.
كما أن العفوية التي اندفع بها ابناء االقليم الستقبال شركة زين
واحلشد الهائل من املتطلعني الى االشتراك بخدمات الشركة الفائقة
قد اضاف مؤشرا اخر الى اجندة عمل زين في تقدمي افضل اخلدمات
واحدث التكنولوجيا الى ابناء اقليم كردستان العزيز.
وفي لقاء مع احد املواطنني ردا على سؤال حول ملاذا تقتني شريحة زين
قال" :نحن كنا في بغداد وكنا نقتني شريحة زين ونحن في اربيل اليوم
وبودي ان تقتني عائلتي شرائح زين الن ثقتي بهذه الشركة كبيرة وانا
من متابعي خطوات عملها وتطورها والتكنولوجيا احلديثة املستخدمة
لديها وبرامجها ومشاريعها ...ثقتي بزين ليس لها حدود".
وقد امتاز معرض اربيل في دورته احلالية مبشاركة واسعة جدا من
الشركات العاملية العديدة التي تتطلع الى املساهمة في احلركة
التنموية الهائلة التي يشهدها االقليم .لذا ومن هذا املنظار الشامل
وجدت زين مكانا رحبا لتضيف اعدادا اخرى كبيرة من مشتركيها
خصوصا وان ادخالها اخر املبتكرات التكنولوجية واجرائها عملية
التحديث لشبكتها قد هيأ منصة انطالق كبيرة معتمدة على
الثقة والرصانة والسمعة الفائقة لشبكة زين.
وشاركت زين كراع بالتيني ملعرض اربيل الذي يعد ظاهرة اقتصادية
متقدمة سواء في عدد زواره او عدد االجنحة فيه .وكانت فرحة كبيرة

املنارة ينم عن جهل بهكذا �أم��ور ،لكون
اليون�سكو رمم��ت وع�بر ال�ع��امل ع ��دد ًا ال
يح�صى م��ن امل �ع��امل الأث��ري��ة الإ�سالمية
وغري الإ�سالمية ،وهو ال يعرف �أن الأمر
يتعلق بالإرث الإن�ساين العاملي ،و�سيمنح
ذل��ك احل��دب��اء �شهرة عاملية وا��س�ع��ة ،قد
توازي برج بيزا املائل يف ايطاليا.
وت��اب��ع ال�ب��اح��ث ان "جمل�س املحافظة
ذات��ه ،ك��ان قد ر�صد يف �شهر �آب املا�ضي
�أرب �ع��ة م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ل�صيانة معامل
نينوى الأث��ري��ة بينها م �ن��ارة احلدباء،
مل��اذا مل يعرت�ض ع�ضو املجل�س وقتها،
وطلب بت�ضمني قرار املجل�س عدم التدخل
الدويل يف ترميم منارة احلدباء.
وعلى الرغم من �إج��راء عمليات �صيانة
عديدة على املنارة قبل وبعد عام ،2003
�إال �أن الت�شققات يف قاعدتها ا�صبحت
مثرية للقلق ،و�أك��دت اجلهات الفنية يف
ع��دد م��ن دوائ���ر ن�ي�ن��وى احل�ك��وم�ي��ة ،ان
ال�سبب يف ذل��ك ،امل�ي��اه اجلوفية �أ�سفل
املنارة ،واكد خرباء ان كمية املياه كانت
ك�ب�يرة ج ��دا ،و�أن االم ��ر يتطلب تدخ ًال
م��ن جهات دول�ي��ة متخ�ص�صة ،و�إال فان
م�صريها االنهيار.
ويق�ضي م�شروع ت�أهيل احل��دب��اء بقيام
اليون�سكو ببحث �شامل حول مواد البناء
واخل�صائ�ص اجليولوجية والتحليل
الهيكلي خالل فرتة � 12شهر ًا ،قبل اتخاذ
ال �ق��رار ح ��ول ن ��وع الإج � ��راء الرتميمي
ال� ��واج� ��ب اع� �ت� �م ��اده .وق� ��د ّ
مت حتديد
الأولويات الواجب معاجلتها خالل زيارة
ميدانية قام بها خبري يف اليون�سكو يف
حزيران .2012
وي�أتي برنامج التعاون هذا ،وهو الأول
من نوعه يف املنطقة منذ  20عام ًا ،ليقود
مدينة املو�صل يف عملية اتخاذ القرارات
ال�صائبة والقيام ب��الإج��راءات املطلوبة
من �أجل احلفاظ على املئذنة املائلة التي
جلبت ال�شهرة للمدينة ال�شمالية.
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السطور األخيرة
� سالم خياط

نقد ذاتي لأفق رحب

فوجئت ،رمب��ا فوجئ غ�يري م��ن مت�صفحي ومدمني ق��راءة املدى
الألكرتوين ،فوجئنا ب�إختفاء مالمح وت�ضاري�س ال�صفحة القدمية
وبزوق مالمح �صفحة جديدة ب�أ�سلوب مغاير ..هكذا على حني غرة،
دون �إي�ضاح �سابق ،او تربير ،او دعوة للرتقب ،تتيح للقارئ ف�سحة
من الوقت لإ�ستيعاب مفردات التغيري ،و�إ�ستقبال ال�صدمة! مبا يليق
بها من الت�أهب!
التجديد –بداهة – يف معظم احلقول الإن�سانية مطلوب ومبارك،
وه��و �سمة من �سمات احل�ي��اة ،والزم��ة لدميومة العمل والإرتقاء.
والتجديد عموما وغالبا ما يواجه بالنفور ،والرف�ض ،والإ�ستهجان،
�سيما �إذا كان التغيري بالتجدد حادا وكا�سحا عرب �إ�ضافة متميزة�،أو
�إ�ستبدال منهج عقيم ب�آخر �شديد اخل�صوبة.
يف املخرتعات ،ظل جمهرة من النا�س يتهيبون من ركوب ال�سيارات
والقطر ،حد �أن و�صفها اجلهال من العامة ب�أنها مركب ال�شيطان ،و�أقام
البع�ض زمنا يف�ضلون عليها عربات الدواب ،كذلك ال�ش�أن بتلقي النا�س
ف�ضائل املخرتعات ،كالهواتف والتلفزيون �,,,إلخ.
يف الآداب ،جوبه امل�ج��ددون _ �سيما يف ال�شعر ودوارات الفكر
والفل�سفة ،بعوا�صف من الإ�ستنكار والتنديد ،ولي�س زمننا بعيدا عما
جرى للذين حملوا م�شاعل التغيري ،من �إتهامات طه ح�سني بالإحلاد ,
وو�صم �سارتر ونيت�شة وفولتري ور�سو وفرج فودة� ،إىل �آخر القائمة
التي تطول وتتطاول.
يف ال�ف�ن��ون واج �ه��ت م��دار���س التجديد (ال�سرييالية والتكعيبية
و�أخواتها)رف�ضا وتعري�ضا و�إ�ستهجانا قبل �أن ت�ستقر الذائقة ويهد�أ
جي�شان النفور.
رافقت �صورة الكاتب مقاالته يف معظم ال�صحف الورقية وتفاقم
�أم��ره��ا يف امل��واق��ع الأل�ك�ترون�ي��ة،وت�ب��ارى ال�ك�ت��اب ب�إختيار �أجمل
ت�سريحة ،و�آن��ق رباط عنق و�أ�صفى �إبت�سامة ،وهي جمرد رتو�ش،
فالكاتب املجيد فكرة رائدة ،ور�أي خالق ،فما نفع كاتب جميل جمال،
ولي�س بكتاباته م�سحة ح�سن؟.
ما ي�سرتعي الإهتمام بالت�صميم اجلديد تخ�صي�ص م�ساحة للإ�ستبيان،
وهي فكرة جديرة بالعناية الفائقة� ،سيما �إذا كان الإ�ستبيان لغر�ض
الإح�صاء املح�ض ،فالرقم – يقينا – ذو دالالت �أبلغ من جعجعة
الكلمة ،وا�صدق من املقولة املدهونة بالبيان والبديع والبهرج...
ولكن �أك�ثر ما ي�سرتعي النظر ،حتديد م�سارات الإج��اب��ة بـ (جيد،
عادي ،مقبول) وتفادي و�ضع م�ؤ�شر (غري مقبول ،ملتب�س ،م�شو�ش).
ال�صحيفة بالن�سبة للكاتب _ ال�صحفي على وج��ه اخل�صو�ص
–هي بيته ،و�أريكته ،ومتك�أه ،وو�سادته ،وقدحه ،وفنجان قهوته،
وامل��و��ض��وع امللتزم ب��الأم��ان��ة ال�صحفية البالغ ه��دف��ه ،حلم يقظته
ومنامه.
التغيري ملجرد جماراة مواقع اخرى ،لي�س جتديدا ،الإبهار والتفرد
والتميز ،ركائز التجدد ،وما كتبته �أع�لاه ال يعدو غري �إرها�صات
جالت بخاطري وانا �أرنو لبوابات املوقع وحقل الإ�ستطالع ،ف�أهم�س
ب�صوت ع��ال :لي�س مم �ت��ازا ،ولي�س ج�ي��دا ولي�س م�ق�ب��وال� ،،أرنو
لت�صميم مبهر ،امتيازه يف ب�ساطته وتفرده ،ولي�س م�ستن�سخا من
غريه ك�صورة (بالنيجاتيف) طبق الأ�صل.

اعـــــــــــــالن
تعلن شركة العراق املعاصرة للمقاوالت العامة عن حاجتها الى
االختصاصات التالية
محاسبني عدد ( )2العمل في بغداد
مهندس مدني عدد ( )3العمل في البصرة
ميكانيكي خبير في املولدات كمنز (العدد) ( )5العمل في البصرة
 املحا�سب:

 -1اختصاص محاسبة
			
 -2خبرة ال تقل عن خمس سنوات
 -3لديه معرفة شاملة في جميع أعمال احلسابات
 -4لديه خبرة على نظام حسابات في الكومبيوتر
 -5يجيد اللغة االنكليزية

(العمل
في بغداد)

 املهند�س:

 -1لديه خبرة عمل ال تقل عن خمس سنوات
(العمل
في مجال جدولة وتخطيط املشاريع
 -2لديه خبرة عالية في العمل على برنامج برميرا  V6في البصرة)
 -3يجيد اللغة االنكليزية قراءة وكتابة ممتازة
 ميكانيك:

جلمهور اقليم كردستان ليتعرف على مجمل اخلدمات املقدمة من
قبل الشركة والتي استقبلها بحماسة منقطعة النظير خصوصا
وان الشركة قد اعدت العدة ألطالق مشاريع عديدة لإلسناد اجملتمعي
ستعلن في حينها لزج طاقات الشباب الكردي في ميدان االتصاالت
املتنقلة ملا ميثله هذا القطاع احليوي من مستقبل للمنطقة
ككل .وفي االمس القريب قدمت الشركة وبالتعاون مع شركة
مايكروسوفت رعاية لبرنامج اكادميية تكنولوجيا املعلومات (IT
 )Academyالذي نال في حينها صدى واسعا من االطراء في االعالم
احمللي الكردي والعربي على حد سواء .وتأسيسا على نوعية البرامج
املقدمة فان مشاركة زين في معرض اربيل بدورته احلالية حتظى
باالهتمام الواسع من قبل اهالي االقليم الذين حتشدوا بشكل
ملفت امام جناح زين في املعرض .ان صدى هذا النجاح داللة اكيدة
على االداء الفائق لزين.

 -1لديه شهادة خبرة من شركة كمنز
 -2ال تقل خبرته عن خمس سنوات		
 -3يجيد اللغة االنكليزية كتابة وقراءة

(العمل
في البصرة)

من يجد في نفسه الكفاءة تقدمي السيرة الذاتية على املوقع التالي
Bilvi.thomas@almcogroup.com
والهاتف 07810314882 /
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عربي  -دولي

في الحدث
 حازم مبي�ضني

الإخ���������وان واالن���ت���خ���اب���ات
يف الأردن وفل�سطني
مل يك ��ن مفاجئ� � ًا ف ��وز مر�شح ��ي حرك ��ة فت ��ح ب�أغلبي ��ة الفت ��ة ,يف
االنتخاب ��ات املحلي ��ة يف ال�ضفة الغربية ,يف ظ ��ل مقاطعة الإخوان
امل�سلمني " حما�س " لتلك االنتخابات ,واتهامهم ب�أنها انتخابات من
ط ��رف واح ��د " ,فتحاوية " ,تزي ��د الإنق�سام وال عالق ��ة لها بالوفاق
الوطني ,والحق ًا عدم االعرتاف ب�شرعيتها ,والدعوة لوقفها حماية
لوح ��دة ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي ,يف ح�ي�ن اعتربت فتح فوزه ��ا فيها,
ا�ستفت ��ا ًء �شعبي ًا وا�سع ًا على برناجمه ��ا ال�سيا�سي و�أدائها الوطني,
وو�صفه ��ا الرئي�س حممود عبا� ��س ب�أنها "يوم من �أيام الدميقراطية
ي�سج ��ل لل�شعب الفل�سطيني" ,معرب� � ًا عن �أمله يف �أن ت�سمح حما�س
ب�إج ��راء االنتخاب ��ات يف غ ��زة متهي ��د ًا لإج ��راء انتخاب ��ات رئا�سية
وت�شريعية يف كل الأرا�ضي الفل�سطينية.
ومثلم ��ا هو حال الإخوان يف الأرا�ضي الفل�سطينية ,كان حالهم يف
الأردن ,وهو رف�ض االحتكام للقواعد ال�شعبية و�صناديق االقرتاع,
مع اتهام الطرف الآخر ب�أب�شع النعوت ,وحتميله م�س�ؤولية تغييب
احلالة الدميقراطية ,والوا�ضح �أن لدى الطرفني ما يدعوهما لرف�ض
االنخ ��راط يف عملي ��ة انتخابية ,تبني حجم كل منهم ��ا �شعبي ًا ,ومن
خ�ل�ال �صناديق االقرتاع يف الأردن ,بعيد ًا عن امل�سريات التي لي�س
�صدفة انها تنطلق من امل�ساجد بعد �صالة اجلمعة ,م�ستغل ًة جماهري
امل�ؤمنني من غري املعنيني مب�سرياتهم ,ويف الأرا�ضي الفل�سطينية,
من خالل العنف الذي جتلى ب�أب�شع �صوره يف االنقالب احلم�ساوي
عل ��ى ال�شرعية ,وما تبع ذلك من قمع �سلطوي ,مار�سته حما�س �ضد
كل �صوت معار�ض.
من ��ذ بداي ��ة احلراك ال�شعبي �ش ��رق نهر الأردن� ,صع ��د " الإخوان "
�إىل �أعلى �أغ�صان ال�شجرة ,بفعل غوغائية بع�ض قيادييهم ,ومل يعد
مبقدوره ��م الن ��زول ,بعد متاديه ��م يف املطالب الت ��ي يرون وجوب
الوف ��اء به ��ا ,للتكرم بامل�شارك ��ة يف ور�شة الإ�صالح ��ات ال�سيا�سية,
التي تقوم بها الدولة ا�ستجابة للحراك ال�شعبي ,قيل �إنهم ينتظرون
انت�ص ��ار " �إخوانه ��م " يف �سوري ��ا ,و�إنه ��م ي�ستق ��وون باحلكوم ��ة
االخواني ��ة يف م�ص ��ر ,و�إنه ��م يعت�ب�رون الربي ��ع العرب ��ي ربيع� � ًا
لتنظيمهم ,غري �أن الدولة الأردنية مار�ست واجبها يف احلفاظ على
عملي ��ة �إ�صالحية متدرج ��ة ,كان م�أمو ًال �أن يك ��ون االخوان يف �أدق
تفا�صيله ��ا ,لكنه ��م واظبوا عل ��ى الرف�ض العدمي ,ليج ��دوا �أنف�سهم
خارج �إطار القدرة على امل�شاركة يف �صنع القرار� ,إال �إن اعتربوا �أن
م�سرياته ��م الأ�سبوعية قادرة عل ��ى يل ذراع الدولة ,لتلبي مطلبهم,
وهو كما ينبغي القول " ال�سلطة كاملة بكل مفا�صلها ".
منذ ت�أ�س�ست حركة حما�س غربي نهر الأردن ,وعينها على قيادة ال�شعب
الفل�سطيني ,من خالل مناكفة فتح ومنظمة التحرير ,وبعد �أو�سلو الذي
رف�ضت ��ه بكالم جماين ,وقبلته عملي� � ًا و�شاركت يف قطف نتائجه ,وهي
ت�سع ��ى للو�صول �إىل كامل ال�سلطة يف الأرا�ضي الفل�سطينية حتى �أنها
�أدخل ��ت " االنق�ل�اب " �إىل القامو�س ال�سيا�س ��ي يف دولة مل تت�شكل بعد,
ومار�ست ��ه عملي� � ًا يف غزة ,من�شئة �إمارة �إ�سالموي ��ة ,يعترب �أكرث قادتها
ت�ش ��دد ًا ان املقاوم ��ة " جمرد فكرة " ,بع ��د �أن كان يطالب ب�إعالن احلرب
على �إ�سرائيل� ,إن جرحت قدم فتاة يف رفح ,واليوم ترف�ض تلك احلركة
امل�شاركة يف االنتخابات املحلية �أو النيابية �أو الرئا�سية ,حفاظ ًا على "
�سلطته ��ا " يف قطاع غزة ,وعلى ح�ضورها الإقليمي ,حتى لو ا�ضطرت
لنق ��ل البندقية من كتف املمانعة ال�سوري الإيراين� ,إىل الكتف امل�صري
الأردين بعالقاته الدبلوما�سية الكاملة مع �إ�سرائيل.
ن�ستطي ��ع �أن نتفه ��م مواقف الإخ ��وان يف فل�سط�ي�ن والأردن ,لو كانوا
ميار�س ��ون ال�سيا�سة ب�شكل مك�ش ��وف ,ودون تغليف مواقفهم بالتم�سح
بالدين ,يف حماولة ال�ستغف ��ال الب�سطاء من املتدينني بفطرتهم ,ودون
الو�صول �إىل حد تخوين الآخر ,الذي ي�صر حتى اللحظة على اعتبارهم
مكون� � ًا �أ�سا�سي ًا يف احلياة ال�سيا�سية ,لك ��ن امل�ؤكد �أن تعنتهم �سيدفعهم
�إىل خ ��ارج دائ ��رة الفعل ,حتى ل ��و توهموا �أن ال�شارع ق ��ادر على �إدارة
الدولة.

انت�شار مكثف للقوات اللبنانية يف العا�صمة بريوت بعد احداث العنف االخرية ( ا.ف.ب)

اجلي�ش اللبناين ي�ؤكد �أن "البالد متر يف �أزمة" و�سقوط قتلى يف طرابل�س
 بريوت BBC /
�أك ��د اجلي� ��ش اللبن ��اين يف بي ��ان ل ��ه االثنني
ان "الب�ل�اد مت ��ر يف وق ��ت حرج بع ��د اغتيال
امل�س� ��ؤول الأمن ��ي الكب�ي�ر الل ��واء و�س ��ام
احل�س ��ن" ،وي�أت ��ي ه ��ذا البي ��ان بع ��د جت ��دد
اال�شتباكات يف العدي ��د من املناطق اللبنانية
لي�ل ً�ا و�سق ��وط ثالث ��ة قتل ��ى يف طرابل� ��س
وا�صاب ��ة العديد من اال�شخا� ��ص بعد ت�شييع
احل�سن اىل مثواه االخري يف �ساحة ال�شهداء

الأحد.
وادت هذه اال�شتباك ��ات امل�سلحة اىل �سقوط
ثالثة قتلى وا�صابة � 26شخ� ًصا يف طرابل�س
�شمايل العا�صمة اللبنانية.
ويف العا�صم ��ة ب�ي�روت� ،أ�صي ��ب نح ��و 6
�أ�شخا� ��ص بعد ان اقتحمت قوات من اجلي�ش
اللبن ��اين منطق ��ة الطري ��ق اجلدي ��دة -ذات
الغالبي ��ة ال�سني ��ة -يف حماول ��ة للقب�ض على
م�سلحني .ودوت يف املنطقة ا�صوات القذائف
وا�سلح ��ة اتوماتيكية وم�ض ��ادات للدبابات،

كم ��ا من ��ع اجلن ��ود دخ ��ول ال�صحافي�ي�ن اىل
املنطقة حر� ًصا على �سالمتهم.
وقال ��ت ال�شرطة ان "من ب�ي�ن اجلرحى الذين
ا�صيب ��وا يف منطقة الطري ��ق اجلديدة هم4 :
لبنانني و�سوري وفل�سطيني".
اجلي�ش :البالد متر بوقت حرج
وباال�ضاف ��ة اىل ت�أكيده �أن "البالد متر بوقت
ح ��رج ،دعا اجلي� ��ش اللبن ��اين يف بيانه "كل
الزعم ��اء ال�سيا�سي�ي�ن لتوخي احل ��ذر عندما
يعربون عن مواقفه ��م و�آرائهم" ،م�شري ًا اىل

�أنه �سيتخذ اج ��راءات حا�سمة للحيلولة دون
وقوع فو�ضى يف املناطق �شديدة التوتر".
�سعد احلريري
وق ��ام العديد م ��ن املوال�ي�ن لرئي� ��س الوزراء
اللبن ��اين ال�ساب ��ق �سع ��د احلري ��ري بقط ��ع
العدي ��د م ��ن الطرق ��ات يف ب�ي�روت واحرقوا
العدي ��د من االطارات بح�س ��ب م�صور لوكالة
"فران�س بر�س".
وقال احد امل�سلحني ":لن يبقى احلال كما كان
�سابق ًا� ،سنجتمع مع احمد احلريري -رئي�س

كا�سرتو �ساخر ًا من موته :ال �أعرف ما هو ال�صداع
 هافاناCNN /
كثفت كوب ��ا جهوده ��ا لإ�سكات �شائع ��ات وتكهنات
ح ��ول �صح ��ة زعيمه ��ا ال�سابق في ��دل كا�س�ت�رو� ،إذ
عم ��دت �إىل ن�ش ��ر مق ��ال حت ��ت ا�سم ��ه يف و�سائ ��ل
الإع�ل�ام الت ��ي تديره ��ا الدول ��ة ،ي�سخ ��ر في ��ه م ��ن
ال�شائعات حول وفاته.
ويرافق املقال ،الذي ن�شر على موقع "كوباديبيت"
الر�سم ��ي �صب ��اح االثن�ي�ن� ،ص ��ورا لكا�س�ت�رو86 ،

عاما ،مي�ش ��ي م�ستندا �إىل عكاز يف حديقة ،وينظر
�إىل ن�سخ ��ة م ��ن �صحيف ��ة "غرامنا "،الت ��ي تديرها
الدولة.وق ��ال كا�سرتو يف املقال �ساخرا" :ال �أتذكر
حت ��ى ما هو ال�صداع "،م�ضيفا �أن �صوره لهي خري
"دليل على مدى كذب" امل�س�ؤولني عن ال�شائعات.
وي�أت ��ي املق ��ال بع ��د �أن ق ��ال �إليا�س جاي ��وا النائب
ال�سابق للرئي�س الفنزويلي يوم الأحد� ،إن كا�سرتو
"ب�صحة جيدة جدا" و�أظهر لل�صحفيني لقطة له مع
الزعيم الكوبي قال �إنها �أخذت يف اليوم ال�سابق.

وت�صاعدت وترية التكهن ��ات حول �صحة كا�سرتو
يف الأ�سابي ��ع الأخ�ي�رة� ،إذ �أن ��ه مل ي�شاه ��د علن ��ا
من ��ذ مار�س�/آذار عندم ��ا التقى الباب ��ا بنديكتو�س
ال�ساد�س ع�شر خالل زيارة البابا �إىل كوبا.
ويف املق ��ال ،ي�ست�شهد كا�سرتو بالتغطية الإعالمية
لهجوم خليج اخلنازير ،و�أزمة ال�صواريخ الكوبية
يف �أوائل ال�ستينيات ،ك�أمثلة �سابقة على الت�ضليل
من قب ��ل جمموعات يف و�سائ ��ل الإعالم التي "هي
يف �أيدي �أ�صحاب االمتيازات والأغنياء".

الق�ضاء يرف�ض طلب �أحمدي جناد زيارة �سجن ايفني
طهران /رويرتز
رف� ��ض الق�ضاء الإيراين طلب ��ا من الرئي�س
حممود �أحم ��دي جناد لزي ��ارة �سجن ايفني
يف طه ��ران حيث يجري احتج ��از �أحد كبار
م�ساعديه يف م�ؤ�شر �آخر على تراجع نفوذه
يف العام الأخري الذي يق�ضيه يف املن�صب.
و�أودع عل ��ي �أك�ب�ر جوانفك ��ر امل�ست�ش ��ار
ال�صحف ��ي لأحم ��دي جن ��اد ورئي� ��س وكالة
�أنب ��اء اجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة االيراني ��ة
�سج ��ن ايف�ي�ن يف �سبتم�ب�ر �أيل ��ول ليق�ضي
عقوب ��ة مدتها �ستة �أ�شهر لن�شره مقاال اعترب

منافيا للذوق العام.
كم ��ا �أدي ��ن ب�إهان ��ة الزعي ��م الأعلى �آي ��ة الله
عل ��ي خامنئ ��ي يف موقع ��ه ال�شخ�ص ��ي على
االنرتنت لك ��ن مل يت�ضح كيف �أو متى حدث
هذا.
وربط ��ت و�سائ ��ل الإع�ل�ام الإيراني ��ة طلب
�أحم ��دي جناد زيارة ايفني والذي �أعلن عنه
ه ��ذا ال�شهر باحتجاز جوانفك ��ر و�إن مل يرد
ت�أكيد ر�سمي لهذا.
ورف� ��ض الق�ضاء الطلب يوم الأحد قائال �إنه
لي�س يف م�صلحة البالد يف وقت تواجه فيه
�أزم ��ة اقت�صادية .ويلقي خ�صوم �سيا�سيون

عنان يعرب عن دعمه لهدنة
"عيد الأ�ضحى" يف �سوريا
 وا�شنطن � /أ�.ش�.أ
�أع ��رب الأم�ي�ن الع ��ام ال�ساب ��ق
ل�ل��أمم املتحدة ك ��ويف �أنان ،عن
دعم ��ه لهدن ��ة عي ��د الأ�ضحى يف
�سوريا والت ��ي اقرتحها مبعوث
الأمم املتح ��دة واجلامع ��ة
العربي ��ة امل�ش�ت�رك ل�سوري ��ا
الأخ�ض ��ر الإبراهيمي.ودع ��ا
�أن ��ان يف ت�صريح ��ات خا�ص ��ة
�أدىل به ��ا ل�شبك ��ة "�س ��ي ان ان"
الأمريكي ��ة �أذاعته ��ا االثن�ي�ن،
جميع الأط ��راف يف �سوريا �إىل
قبول هذه الهدن ��ة لكي يتمكنوا
من التقاط �أنفا�سهم يف ظل هذه
الأي ��ام الع�صيب ��ة الت ��ي يعي�شها
ال�شعب ال�سوري والتي و�صفها
بـ"الكابو�س".وق ��ال �أن ��ان �إن
�أ�سبوع ��ا م ��ن الهدن ��ة �أو حت ��ى
يوم ��ا واح ��دا كم ��ا ه ��و مقرتح
�سيك ��ون مفي ��دا ج ��دا لل�شع ��ب

ال�سوري الذي مير ب�أيام �صعبة
للغاي ��ة ،م�ؤكدا �أن جناح تطبيق
ه ��ذه الهدن ��ة ،م ��ن املمك ��ن �أن
يدف ��ع جميع الأط ��راف فيما بعد
ال�ستمراره ��ا .كم ��ا �أو�ض ��ح �أن
الو�ض ��ع يف �سوري ��ا يع ��د �أكرث
تعقيدا من الو�ضع يف كو�سوفو
عام  ،1999ولذلك ف�إننا بحاجة
�إىل التفاو� ��ض والتو�ص ��ل �إىل
ح ��ل دبلوما�س ��ي لأن اللج ��وء
�إىل العم ��ل الع�سك ��ري �سيجعل
الو�ض ��ع �أك�ث�ر �س ��وءا ،حيث �أن
�شب ��ح احل ��رب الطائفي ��ة يحوم
ح ��ول �سوريا.جت ��در الإ�ش ��ارة
�إىل �أن �أن ��ان الذي توىل من�صب
املبع ��وث اخلا�ص للأمم املتحدة
واجلامعة العربية ب�ش�أن الأزمة
يف �سوري ��ا ا�ستق ��ال م ��ن ه ��ذا
املن�ص ��ب يف �شه ��ر �أغ�سط� ��س
املا�ض ��ي بع ��د �إخف ��اق خطت ��ه
الرامية حلل الأزمة ال�سورية.

بالل ��وم يف االزمة على �س ��وء �إدارة حكومة
�أحم ��دي جن ��اد �إ�ضاف ��ة �إىل العقوب ��ات
الغربية.
ونقل ��ت وكالة مهر للأنب ��اء عن املدعي العام
غ�ل�ام ح�س�ي�ن حم�سن ��ي ايجئ ��ي قول ��ه يوم
االحد "الب ��د �أن نهتم بالق�ضايا الرئي�سية...
زي ��ارة �سج ��ن يف ه ��ذه الظ ��روف ق�ضي ��ة
حمدودة الأهمية".
وم�ض ��ى يق ��ول "�إذا كن ��ا نفك ��ر يف م�صلحة
الب�ل�اد ف�إن زيارة (�سجن) يف هذه الظروف
لي�ست مالئمة".
وتراجع نف ��وذ �أحمدي جن ��اد داخل الهيكل

ال�سيا�سي يف �إيران بعد خالف مع خامنئي
عام .2011
واندل ��ع اخل�ل�اف علن ��ا ب�ي�ن �أحم ��دي جناد
وخامنئ ��ي يف الع ��ام املا�ض ��ي بع ��د �أن �أعاد
خامنئ ��ي ال ��ذي له الكلم ��ة العلي ��ا يف البالد
وزير اال�ستخبارات حيدر م�صلحي ملن�صبه
بعد �أن عزله احمدي جناد.
ونق ��ل ع ��ن عل ��ي �سعي ��دي �شه ��رودي ممثل
خامنئ ��ي يف احلر� ��س الث ��وري قول ��ه ي ��وم
االثن�ي�ن ل�صحيف ��ة اعتم ��اد �إن ��ه ي�أ�سف على
ت�أييده ال�سابق للرئي�س.
وم�ضى يقول "مل يكن لدينا الب�صرية ملعرفة

م ��ا يدور يف ذه ��ن �أحمدي جن ��اد وما الذي
يري ��د �أن يفعل ��ه يف امل�ستقبل...ال�شع ��ارات
التي ي�ستخدمها الآن خمتلفة عن ال�شعارات
التي كان ي�ستخدمها يف املا�ضي".
ويقول خ�صوم حمافظون لأحمدي جناد يف
الربمل ��ان �إن �إدارته �أ�ساءت التعامل مع �أزمة
العمل ��ة وغريه ��ا م ��ن امل�شاك ��ل االقت�صادية
الت ��ي تعاين منه ��ا البالد نتيج ��ة للعقوبات
املفرو�ضة عليها ب�سبب برناجمها النووي.
ومينع القانون الإي ��راين �أحمدي جناد من
تر�شي ��ح نف�س ��ه لف�ت�رة ثالث ��ة يف انتخابات
الرئا�سة املقررة يف يونيو حزيران.

الأ�سد ثاين �أغنى رئي�س عربي بعد القذايف
�أو�ض ��ح تقرير ن�ش ��ره موق ��ع "انفي�ستوبيديا
– ،"INVESTOPEDIAاملخت� ��ص
ب�ش�ؤون املال عن  8ر�ؤ�ساء تربعوا على قائمة
الديكتاتوريني الأغنى يف العامل ،وكان بينهم
خم�سة ر�ؤ�ساء عرب قائم�ي�ن �أو خملوعني �أو
راحلني ،وكان �أولهم معم ��ر القذايف والثاين
ب�شار الأ�سد والثال ��ث ح�سني مبارك والرابع
علي عبدلله �صال ��ح واخلام�س زين العابدين
بن علي.
وبلغت ث ��روة الرئي�س الليب ��ي الراحل معمر
القذايف عل ��ى مدى فرتة حكمه التي ا�ستمرت
 42عام� � ًا �إىل  75اىل  80ملي ��ار دوالر وكانت
الوالي ��ات املتحدة ق ��د جم ��دت  30مليارا من
ا�ستثم ��ارات �أ�سرة القذايف بينما جمدت كندا
ح ��وايل  2.4مليار دوالر والنم�سا  1.7مليار
دوالر وبريطانيا مليار دوالر.
وتبل ��غ ث ��روة الرئي�س ال�سوري ب�ش ��ار الأ�سد
ملي ��ار ون�ص ��ف ولك ��ن م ��ع �إ�ضاف ��ة الأ�صول
الثابتة وثروة عائلة الأ�سد خالل فرتة حكمها
ف�إنه ��ا ت�صل �إىل  122ملي ��ار دوالر ،رق ٌم يزيد
عن ن�صف جمموع ميزانيات الدولة ال�سورية
منذ الع ��ام � 1970إىل العام ويق ��ال �إن ثروته
ت�أتي من الطاقة والأرا�ضي والرتاخي�ص.
ف� ��إذا كان عدد ال�سوريني اليوم هو  23مليون
ن�سم ��ة ،ف�إن كل مواطن �س ��وري ،طفال كان �أم
عج ��وزا ،له مبل ��غ  5300دوالر .ومبعرفة �أن

متو�س ��ط عدد �أف ��راد العائل ��ة ال�سورية هو 6
�أ�شخا� ��ص ،فقد �سرقت من ك ��ل عائلة 31800
دوالر.
يف ح�ي�ن حق ��ق الرئي� ��س امل�ص ��ري ال�ساب ��ق
ح�سن ��ي مبارك ث ��روة بلغت  70ملي ��ار دوالر
على مدى حكمه الذي ا�ستمر  30عام ًا وانتهى
ب�إعالن تنحيه.
بينم ��ا حق ��ق الرئي� ��س اليمن ��ي ال�ساب ��ق علي
عبدالل ��ه �صالح  32مليار دوالر على مدى 30
عام� � ًا من احلكم ال ��ذي تخلى عن ��ه ب�شروطه،
�أما الرئي� ��س التون�سي زين العابدين بن علي
فبلغت ثروته حوايل  7مليارات دوالر.
فيم ��ا بلغت ث ��روة رئي�س زميباب ��وي روبرت
موجابي م ��ن  10 - 5ملي ��ارات دوالر بف�ضل
�سرقت ��ه ملخزون املا� ��س يف بالده �أم ��ا رئي�س
غيني ��ا الإ�ستوائي ��ة تي ��ودورو �أوبيانغ نغيما
مبا�سوغ ��و ا�ستغ ��ل ث ��روات ب�ل�اده النفطي ��ة
حمقق� � ًا ث ��روة جت ��اوزت امللي ��ار دوالر يف
ح�ي�ن �أن مواطني ��ه يعي�ش ��ون عل ��ى �أق ��ل م ��ن
دوالر واح ��د يومي ًا.بينما ا�ستح ��وذ الرئي�س
الغابوين علي بونغو �أوندميبا على  %25من
الناجت املحلي الإجم ��ايل وبلغت ثروته �أكرث
من مليار دوالر.
عن العربية نت

الأ�سد

تي ��ار امل�ستقبل وابن عم زعيم املعار�ضة �سعد
احلري ��ري -لنخ�ب�ره اننا لن نقبل ب� ��أن نبقى
مهم�شني".
و�شي ��ع لبن ��ان االح ��د رئي�س ف ��رع املعلومات
يف ق ��وى االمن العام اللبن ��اين اللواء و�سام
احل�سن ،وطال ��ب العديد من امل�شيعني رئي�س
ال ��وزراء اللبن ��اين جنيب ميقات ��ي بالتنحي
ع ��ن من�صبه .وتوجه العدي ��د من املتظاهرين
م ��ن �ساح ��ة ال�شهداء اىل ال�س ��راي احلكومية
مطالبني با�ستقالة ميقاتي.

�سقوط جرحى باحتجاجات
ع ّمت �أنحاء الكويت
 الكويت CNN /
�أ�صي ��ب الع�شرات يف الكويت ،م�ساء الأحد ،بينهم رجال �أمن،
يف احتجاجات �ضد احلكومة ،تعد الأكرب من نوعها يف الدولة
اخلليجية ال�صغرية الغنية بالنفط.
وقالت م�ص ��ادر يف املعار�ض ��ة وو�سائل �إع�ل�ام حملية كويتية
�إن ع ��دد امل�شاركني يف م�س�ي�رات احتجاجية اندلعت يف �أنحاء
البالد يقدر بع�شرات الآالف ،بينما يقدر عدد الكويتيني جميعا
بنحو  1.1مليون ن�سمة.
وخرج ��ت امل�سريات لالحتج ��اج على مر�سوم �أم�ي�ري بتعديل
نظ ��ام الدوائر االنتخابية التي �ستج ��ري طبقا لها االنتخابات
املقبلة ،يف م�سعى لتجنب ال�سماح بتمثيل �أكرب للمعار�ضة يف
جمل� ��س الأمة.ي�شار �إىل �أن انتخابات جرت يف فرباير�/شباط
املا�ض ��ي �أ�سفرت عن ف ��وز غالبية معار�ضة يف الربملان ،قبل �أن
تق�ضي املحكمة الد�ستورية بحله و�إعادة برملان  2009املوايل
للحكومة لأ�سباب قيل �إنها "�إجرائية".
ونقل ��ت وكال ��ة الأنباء الر�سمية عن بيان ل ��وزارة الداخلية يف
قول ��ه �إنه قامت جمموع ��ات من املتجمهري ��ن تعمدوا اخلروج
مب�سريات �شملت املناط ��ق التجارية و�سط العا�صمة وبالقرب
م ��ن �أب ��راج الكوي ��ت ب�ش ��ارع اخللي ��ج العرب ��ي غ�ي�ر عابئ�ي�ن
بالتعليمات واالر�شادات بحظر تلك امل�سريات".
وق ��ال ال ��وزارة �إن امل�س�ي�رات "عطل ��ت حركة ال�س�ي�ر واملرور
وامل�صالح التجارية واحليوية والو�صول �إىل امل�ست�شفيات".
وذكر البيان �إنه مت "ر�شق رجال الأمن باحلجارة وغريها مما
�أدى �إىل �إت�ل�اف عدد م ��ن املركبات الأمني ��ة و�إ�صابة احد ع�شر
رج�ل�ا من رج ��ال ال�شرطة نقل ع ��دد منه ��م للم�ست�شفيات لتلقي
العالج نتيجة الإ�صابات التي تعر�ضوا لها".
وبح�س ��ب وكالة الأنباء الر�سمية فق ��د "ا�ضطرت �أجهزة الأمن
وبدع ��م من احلر�س الوطني �إىل التعامل الفوري واملبا�شر مع
هذه التجاوزات ال�صريح ��ة واخلرق العلني للقانون حيث مت
�ضبط عدد من مث�ي�ري ال�شغب والعنف و�إحالتهم مبا�شرة �إىل
جهة التحقيق املخت�صة".
و�أ�ضاف البيان �أن وزارة الداخلية "ت�ؤكد جمددا �أنها لن ت�سمح
مطلقا باخلروج يف م�سريات �أي ��ا كانت الأ�سباب والدواعي"،
مهددة بالتعامل مع املحتجني "بكل احلزم وال�شدة".
�أعل ��ن جمل�س الوزراء الكويتي يوم ام�س االثنني �أنه ال يجوز
عقد جتمع يزيد على � 20شخ�صا يف الطرق �أو امليادين �إال بعد
احل�ص ��ول على ترخي�ص .وقال بي ��ان �أ�صدره جمل�س الوزراء
عق ��ب اجتماعه ام�س بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "�إنه
ال يج ��وز للأخوة املواطنني �إجراء جتمع ملا يزيد على ع�شرين
�شخ�ص ��ا يف الط ��رق �أو امليادين العامة �إال بع ��د احل�صول على
ترخي� ��ص بذلك م ��ن املحافظ املخت� ��ص ".وا�ض ��اف البيان �أنه
"يكون لرجال ال�شرطة منع وف�ض �أي جتمع مت بدون ترخي�ص
كم ��ا يكون لهم ح�ض ��ور التجمع الذي �صدر ب ��ه ترخي�ص ولهم
ف�ض ��ه يف حالة ما �إذا كان من �ش�أن ا�ستم ��راره الإخالل بالأمن
�أو النظ ��ام العام �أو وقعت فيه جرمي ��ة �أو حدث فيه ما يخالف
الآداب العامة".
وق ��ال البي ��ان �إن "هذا ما �أعلنت ��ه وزارة الداخلية بكل و�ضوح
جتنب ��ا لوق ��وع �أي خمالف ��ات ق ��د ت� ��ؤدي �إىل الإخ�ل�ال بالأمن
والنظ ��ام العام".ودعا جمل� ��س الوزراء املواطن�ي�ن "الحرتام
القانون واملحافظة عل ��ى �أمن الوطن ونظامه العام واحلر�ص
عل ��ى التعبري عن ال ��ر�أي بالو�سائل ال�سلمي ��ة احل�ضارية التي
تعك�س ما جبل عليه �أهل الكويت من رقي يف التعامل وتغليب
العقل واحلكمة التي من �ش�أنها �إي�صال الر�سالة والر�أي".

الرياضي
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ابرز مباريات اليوم
املباراة
�سبارتك مو�سكو
مان�ش�سرت يونايتد
بر�شلونة

الوقت
21:45
21:45
21:45

بنفيكـا
�سبورتينغ براغا
�سيلتك

املباراة
بايرن ميونيخ
يوفنتو�س
ت�شيل�سي

ليل
نور�شيالند
�شاختار دونيت�سك

الوقت
21:45
21:45
21:45

العدد ()2630
ال�سنة العا�شرة  -الثالثاء
( )23ت�شرين الأول 2012

�أربيل يطمح لنهائي ك�أ�س االحتاد يف موقعة ت�شونبوري
 بغداد /حيدر مدلول
ي�ط�م��ح ف��ري��ق �أرب��ي��ل ل �ك��رة القدم
ل �ل��و� �ص��ول اىل امل� �ب ��اراة النهائية
لبطولة ك ��أ���س االحت���اد الآ�سيوي
 2012عندما يلتقي مع ت�شونبوري
ال �ت��اي�لان��دي يف ال �� �س��اع��ة الثالثة
م��ن ع�صر ال�ي��وم الثالثاء بتوقيت
ب �غ��داد على ملعب االخ�ي�ر مبدينة
ت�شونبوري �ضمن مناف�سات جولة
الإياب لدور ن�صف النهائي.
وق��ال نائب رئي�س الهيئة االدارية
لنادي �أربيل الريا�ضي عبد اخلالق
م�سعود لـ(املدى ) :برغم اننا حققنا
فوز ًا كبري ًا يف مباراة الذهاب على
فريق ت�شوبوري ( )1-4التي ُاقيمت
على ملعب فران�سو حريري �إال انه
ال زالت امامنا مباراة �صعبة اليوم
ال�ث�لاث��اء ام��ام الفريق التايالندي
التي منتلك فيها فر�صة جيدة نحتاج
اىل الرتكيز وخا�صة يف اجلانب
الدفاعي من اجل العبور اىل املباراة
النهائية للن�سخة احلالية من بطولة
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي .2012
وا�ضاف  :ان فريق ت�شونبوري يعد
من الفرق الآ�سيوية املتطورة التي
ا�ستطاعت ان حتقق نتائج كبرية
يف ال�ن���س�خ�ت�ين االخ�ي�رت�ي�ن التي
�شارك فيها كممثل عن تايالند وهو
قوي جدا وخا�صة عندما يلعب على
ار�ضه وتقف خلفه جماهري كبرية
ت�شجعه طوال فرتة املباراة وميتلك
العبني مميزين من املحرتفني ويقف
يف مقدمتهم هدافه الربازيلي تياغو

الذي يعد من اهم االوراق الرابحة
التي يراهن بها مدربه التايالندي
وي �ث��ان �ي��ا وه ��اك ��اول ح �ي��ث قدموا

مباراة جيدة يف جولة الذهاب امام
فريقنا برغم هزميته باربعة اهداف
مقابل ه��دف واح��د �إال ان العبينا

�أربيل يفتقد خلدمات ل�ؤي �صالح يف مباراة االياب مع ت�شونبوري
�سيحاولون الت�سجيل مبكرا من القدرة الهجومية التي يعتمد عليها
اجل ح�سم النتيجة مع الرتكيز على ال�ف��ري��ق ال�ت��اي�لان��دي يف الهجمات
اجل��ان��ب ال��دف��اع��ي م��ن اج��ل ايقاف امل��رت��دة التي تت�سم يف اخلطورة

�سلة دهوك حترز املركز الثالث �آ�سيوي ًا
 بغداد /طه كمر
�أحرز فريق دهوك لكرة ال�سلة المركز
الثالث في بطولة االن��دي��ة الآ�سيوية
بن�سختها  23ال�ت��ي م��ن ال �م ��ؤم��ل ان
تكون مناف�ساتها ق��د ُاختتمت م�ساء
�أم�س االثنين في العا�صمة اللبنانية
بيروت بعد تغلبه على فريق بيلينت
ا�سباغات التركمان�ستاني بفارق 15
ن�ق�ط��ة.وق��ال االم �ي��ن ال�م��ال��ي لالتحاد
العراقي المركزي لكرة ال�سلة عبا�س
خ�ضير لـ( المدى )  :ان فريق دهوك
تمكن من تحقيق الفوز على مناف�سه
فريق بيلينت ا�سباغات التركمان�ستاني
بنتيجة( )58 -73نقطة في المباراة
التي جرت بينهما بر�سم المباراة التي
تحدد المركزين الثالث والرابع.
و�أ�ضاف  :ان فريق دهوك كان قد تقدم
خالل الربع االول من اللقاء بفارق 3
نقاط بعد ان ح�سم نتيجته ل�صالحه
ب �ـ( )17-20نقطة  ،فيما عاود العبوه
موا�صلة ت�ألقهم خالل مجريات الربع

الثاني م��ن ال�م�ب��اراة ليحققوا فارق ًا
فني ًا في االداء توجوه بتغلبهم على
خ�صمهم بنتيجة ( )14-19نقطة ،
م�شير ًا الى انه برغم محاولة الفريق
التركمان�ستاني للعودة ال��ى اجواء
ال �م �ب��اراة م��ن خ�ل�ال ت�سجيله نقاط ًا

ال�شباب يتغلب على الأردن ويواجه الإمارات اليوم

مهمة �إال ان ا�صرار العبي فريق دهوك
حال دون تحقيق ذلك لي�ستمر ال�ضغط
ال��ده��وك��ي ع �ل��ى م �ج��ري��ات المباراة
حتى تمكنوا من انهاء الربع الثالث
ل�صالحهم بنتيجة ( )10-13نقطة
ليو�سعوا الفارق الى  11نقطة تكفل

يون�س يتهم حكم �إيطايل
ب�سرقة ثالث نقاط
من الوكرة
 متابعة /املدى
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ب�ضمانهم ك�سب الجولة االخيرة من
اللقاء التي �أنهوها ل�صالحهم اي�ضا
ب�ن�ت�ي�ج��ة ( )17-21ن�ق�ط��ة لتنتهي
ال�م�ب��اراة بفوز ده��وك بنتيجة (-73
 )58نقطة.
و�أ� �ش��ار خ�ضير ال��ى ان ف��ري��ق دهوك
وم��ن خ�لال تقديمه الم�ستوى الرائع
ال��ذي جعله ينهي ال�م�ب��اراة ل�صالحه
بفارق  15نقطة يكون بذلك قد احرز
المركز الثالث في البطولة ال��ذي يعد
انجازا عراقيا يح�سب لل�سلة الدهوكية
والعراق ب�صورة عامة .
يذكر ان فريق ده��وك ك��ان قد تعر�ض
للخ�سارة ام��ام فريق مهرام االيراني
ب�ن�ت�ي�ج��ة ( )76 - 93ن �ق �ط��ة �ضمن
مناف�سات ال��دور ن�صف النهائي الذي
ت ��أه��ل ال�ي��ه ب�ع��د تحقيقه ال �ف��وز على
فريقي فالكونز المنغولي وبيلينت
ا�سباغات التركمان�ستاني وتعر�ضه
ال��ى الخ�سارة �أم��ام فريقي الريا�ضي
اللبناني ومهرام االي��ران��ي ح�سب ما
يق�ضي به نظام البطولة.

�سلة دهوك حترز املركز الثالث يف البطولة الآ�سيوية

اتهم قائد المنتخب الوطني لكرة
ال��ق��دم ي��ون ����س م �ح �م��ود مهاجم
ال��وك��رة القطري الحكم االيطالي
لوكابانتي بحرمان فريقه من الفوز على فريق لخويا في
المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الغرافة �ضمن
اال�سبوع الرابع من دوري نجوم قطر بعد احت�سابه ركلة
جزاء �صحيحة لفريقه.
وق��ال يون�س في ت�صريح �صحفي  :ان الحكم لوكابانتي
حرمنا من الفوز بعدم احت�سابه ركلة جزاء �صحيحة كانت
من الم�ؤكد �أنها تح�سم النتيجة ل�صالحنا لكننا في النهاية
لن نلقي اللوم على الحكم لأننا بالفعل �أهدرنا فوزا م�ستحقا
خا�صة بعد �أن ف�شلنا في الحفاظ على تقدمنا بعد �أن تلقينا
هدف التعادل من خط�أ دفاعي  ،م�شير ًا الى ان فريقه ي�سير
في الطريق ال�صحيح نحو المناف�سة وبقوة على اللقب
للمو�سم الحالي بعد الم�ستوى الجيد ال��ذي قدمه طوال
المباريات االربع التي خا�ضها وجعلته يخطف  10نقاط
و�ضعته في ترتيب الفرق الثالثة االول��ى مع ناديي ال�سد
والريان.
واو��ض��ح يون�س  :لعبت المباراة و�أن��ا �أ�شعر بحالة من
الإره��اق ب�سبب م�شاركتي في ثالث مباريات خالل فترة
وجيزة �أمام البرازيل و�أ�ستراليا مع منتخبنا الوطني ثم
الوكرة لكنني حاولت �أن �أبذل كل ما في و�سعي لم�ساعدة
فريقي في تحقيق نتيجة �إيجابية .

�أربيل ي�سعى لفوز جديد
�أمام ت�شونبوري

ال �� �ش��دي��دة ك�م��ا فعلنا يف امل �ب��اراة
االوىل حيث اع��د امل��درب ال�سوري
ن���زار حم��رو���س تكتيكة منا�سبة
اختار بها الت�شكيلة اال�سا�سية التي
�ستخو�ض امل� �ب ��اراة م�ن��ذ بدايتها
التي �ستفتقد خلدمات املهاجم ل�ؤي
�صالح الذي مل يح�صل على ت�أ�شرية
الدخول اىل االرا�ضي التايالندية
ب�سبب ج��وازه الدبلوما�سي الذي
يحتاج مل��واف�ق��ات خا�صة م��ن اجل
حتقيق حلم اجلماهري الريا�ضية
يف العراق التي تنتظر ان يهديها
الع�ب��و ف��ري��ق �أرب �ي��ل ف��رح��ة جديدة
للت�أهل اىل املباراة النهائية للبطولة
الآ� �س �ي��وي��ة ال �ت��ي ي�ضيفها ملعب
ف��ران���س��و ح��ري��ري ي��وم  3ت�شرين
الثاين املقبل .
واو���ض��ح م���س�ع��ود  :ان املع�سكر
التدريبي ال��ذي اق��ام��ه الفريق يف
العا�صمة املاليزية كواالملبور كان
ناجح ًا من جميع اجلوانب الفنية
واالداري � ��ة م��ن اج��ل ال�ت��أق�ل��م على
االج ��واء ال�ت��ي تت�شابه م��ن ناحية
ارتفاع الرطوبة و�سقوط االمطار
مابني مدينتي كواالملبور مع مدينة
ت�شونبوري ال�ت��ي ت�ضيف اللقاء
احلا�سم والذي مت اعداده بنا ًء على
طلب املدرب ال�سوري نزار حمرو�س
والذي �شهد م�شاركة جميع الالعبني
وخا�صة العبي منتخبنا الوطني
وك��ذل��ك امل �ح�ترف�ين اجل� ��دد الذين
ي �� �ش �ك �ل��ون ال� �ق���وة ال �� �ض��ارب��ة يف
م�ب��اري��ات دور ال �ـ �ـ 8وك��ذل��ك جولة
ال ��ذه ��اب م ��ن دور االرب� �ع ��ة التي

ا�ستطعنا فيها ان نحقق انت�صارات
كبرية جعلت انظار متابعي البطولة
بان فريقنا بات اه ًال للمناف�سة على
ل�ق��ب الن�سخة احل��ال�ي��ة لتعوي�ض
االخفاق الذي ح�صل له يف الن�سخة
االخ�ي�رة التي خ��رج منها م��ن دور
االرب� �ع ��ة م��ن ق �ب��ل ف��ري��ق الكويت
الكويتي.
وك�شف م�سعود  :ان الهيئة االدارية
ل�ل�ن��ادي ق ��ررت تخ�صي�ص مكاف�أة
مالية ك�ب�يرة رف����ض االع�ل�ان عنها
�سيتم منحها لالعبي الفريق االول
لكرة ال�ق��دم يف حالة و�صوله اىل
امل �ب��اراة النهائية م��ن البطولة من
اج��ل حتفيز ال�لاع�ب�ين على تقدمي
ال���ص��ورة اجلميلة وامل�ع��روف��ة عن
ال��ك��رة ال �ع��راق �ي��ة يف ه ��ذا الوقت
ب��ال��ذات وخا�صة ان �أرب�ي��ل ا�صبح
حالي ًا من االندية العاملية التي مت
ت�صنيفها �ضمن قائمة اف�ضل 400
ن��ادي يف العامل  ،مبين ًا انه يتمنى
ان يالعب فريقه مع فريق االتفاق
ال�سعودي يف نهائي البطولة بد ًال
م��ن ن���ادي ال �ك��وي��ت ال �ك��وي �ت��ي الن
االخري من االندية التي يقف احلظ
كثري ًا اىل جانبها عند مواجهتنا معه
بدليل ان��ه ك��ان وراء خروجنا من
الن�سختني االخريتني من البطولة
الآ�سيوية ويعد من االندية الكويتية
التي يراهن عليه م�س�ؤويل االحتاد
الكويتي على تعوي�ض االخفاقات
التي ا�صابت املنتخبات الكويتية
يف الفرتة االخرية يف املناف�سة على
اللقب للمو�سم احلايل.

 ر�أ�س اخليمة� /صالح عبد املهدي
ي��خ��و���ض منتخبنا ال�����ش��ب��اب��ي في
ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء اليوم
ال��ث�لاث��اء  ،ح�سب ت��وق��ي��ت بغداد
المحلي ثاني تجربة له ا�ستعداد ًا
لنهائيات بطولة ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب
تحت  19عام ًا عندما يواجه نظيره
االماراتي في الملعب االول لنادي
االمارات بر�أ�س الخيمة فيما يغادر
بعدها الى دبي للقاء منتخب �شباب
ال�سعودية في الخام�س والع�شرين
والتا�سع والع�شرين م��ن ال�شهر
الحالي .
وك��ان منتخبنا ال�شبابي قد حقق
ف��وز ًا جدير ًا على نظيره االردني
ب���ه���دف دون رد ف���ي ال���م���ب���اراة
التجريبية التي جرت م�ساء اول
من ام�س  ،االحد  ،في ملعب نادي
االم������ارات ف���رع ال���زه���راء بر�أ�س
الخيمة وذل���ك �ضمن تح�ضيرات
المنتخبين ل��خ��و���ض النهائيات

حكيم �شاكر
ال��ق��اري��ة ال��ت��ي تحت�ضنها دول���ة
االم��ارات العربية المتحدة للفترة
م��ن ال��ث��ال��ث وح��ت��ى ال�سابع ع�شر

من ت�شرين الثاني المقبل  ،وانهى
المنتخبان الح�صة االولى ب�شباك
ع�����ذراء ق��ب��ل ان ي����درك مهاجمنا
ال��م��ب��دع ع��ل��ي ق��ا���س��م ه���دف الفوز
ف��ي الح�صة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي كانت
بمعظمها ع��راق��ي��ة ط��وال وعر�ضا
وه��ك��ذا ذه��ب ال��ف��وز ال��ى الجانب
االكثر ا�ستحقاق ًا برغم ان النتيجة
في هكذا مباريات ال تعني �شيئ ًا
كما ه��و م��ع��روف مقارنة ب�أهمية
اكت�شاف درج���ة جاهزية الفريق
وال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ع��ال��ج��ة االخطاء
وتعزيز الحاالت االيجابية ،وعلى
العموم ظهر �شبابنا بو�ضع جيد من
الممكن جد ًا ان يكت�سب التطور في
المباريات الثالث المقبلة و�صو ًال
الى الجاهزية التامة قبل ال�شروع
ب���دخ���ول م��ن��اف�����س��ات المجموعة
الثانية في النهائيات التي ت�ضم الى
جانبه منتخبات كوريا الجنوبية
وال�صين وتايالند وتقام مبارياتها
في امارة الفجيرة.

مهمة �سهلة لدهوك وحامل اللقب مع ال�صقور يف واجهة املرحلة الثانية
 بغداد /خليل جليل
ت �ب��دو ف��ر� �ص��ة و� �ص �ي��ف المو�سم
الما�ضي ده��وك مواتية لتحقيق
ف��وزه الثاني على ال�ت��وال��ي وهو
يلتقي ج��اره ال�سليمانية ال�سبت
المقبل ف��ي المرحلة الثانية من
بطولة دوري النخبة التي ت�شهد
قمة مبكرة �ستجمع حامل اللقب
�أربيل مع ال�صقور ثالث المو�سم
ال �م��ا� �ض��ي ال� �ق ��ادم م��ن العا�صمة
ب �ت �ط �ل �ع��ات ال �م �ن��اف �� �س��ة وروح
التحدي.
وق ��ررت لجنة الم�سابقات اقامة
ه��ذه ال�م��واج�ه��ة ال�ساخنة االحد
ال �م �ق �ب��ل ع��ل��ى م �ل �ع��ب فران�سو
ح��ري��ري ن �ظ��ر ًا ل�سفر �أرب �ي��ل الى
تايالند وذلك العطاء الفر�صة امام
العبيه للتخفيف من عناء الرحلة
و�ستكون الجولة الثانية من دون
اي �شك جولة للتعوي�ض من جهة
وفر�صة لتعزيز البدايات الجيدة
للبع�ض الآخر من جهة ثانية فعلى
ملعبه ي�ضيف الم�صافي الكهرباء
الجمعة واالخير ي�سعى لتعوي�ض
م��ا فقده ام��ام ال�ج��وي��ة ف��ي بداية
متعثرة يريد المدرب ح�سن احمد
ان ال تتكرر في حين ي�أمل م�ضيفه
بتحقيق فوز ثان على التوالي بعد
ان ا�سقط مناف�سه ال�سليمانية في
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الجولة الما�ضية بهدف نظيف.
وف��ي ه��ذه الجولة يواجه الطلبة
على ملعبه ثاني اختبار ل��ه امام
ن �ف��ط ال �ج �ن��وب ال �ج �م �ع��ة اي�ضا
وك�لاه�م��ا يبحثان ع��ن اول ثالث
نقاط بعد تعادل االول مع الميناء
�صفر� -صفر في المرحلة الما�ضية
واالخير مع الزوراء .2-2
وعلى ملعبه يحاول النفط الذي
لم يجد ل��دى محترفيه ما ي�سعفه

مان�ش�سرت يونايتد يبحث عن
انت�صار جديد يف دوري الأبطال

في الجولة االولى عندما خ�سر في
ملعب النجف من �صاحب االر�ض
ب �ه��دف م��ن دون رد ،ان يتخطى
��ض�ي�ف��ه زاخ� ��و وم ��ن ال �م ��ؤك��د ان
النفط ال يريد ان ي�سمح لنف�سه ان
يتعر�ض الى هزيمة ثانية في الوقت
الذي يقف فيه بطليعة الفرق التي
تمكنت من اب��رام تعاقدات كبيرة
مع بع�ض الالعبين الى الحد الذي
اث�ي��رت فيه حفيظة بقية االندية

خ�صو�ص ًا التي تعاني فرقها من
الم�شاكل المالية و�سيكون هذا
اللقاء هو اول اختبار لزاخو الذي
�شغل المركز الخام�س على الئحة
ال�م��و��س��م ال�م��ا��ض��ي ،ب�ع��د ت�أجيل
ل�ق��ائ��ه ف��ي ال�م��رح�ل��ة االول���ى امام
�أربيل لذهاب االخير الى تايالند
للقاء ت�شونبوري في اياب ن�صف
ال�ن�ه��ائ��ي ل�ب�ط��ول��ة ك ��أ���س االتحاد
الآ�سيوي اليوم الثالثاء .

مباريات �ساخنة يف اجلولة الثانية لدوري النخبة
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وي�شهد ملعب ال�شرطة الجمعة
لقا ًء منتظر ًا بين �صاحب االر�ض
و�ضيفه النجف وكالهما يبحثان
عن فوز ثان على التوالي خ�صو�صا
االول وهو يخو�ض هذا اللقاء امام
ان���ص��اره ال�ت��ي ع��ان��ت ف��ي الجولة
الما�ضية عندما انتظر فريقها حتى
الدقيقة الثانية م��ن ال��وق��ت بدل
ال�ضائع م��ن ال�م�ب��اراة لكي يحرز
هدفه الوحيد ويدين بفوزه على
ال���ص�ن��اع��ة ال ��ى الع �ب��ه المحترف
فيليك�س وي�ضيف الزوراء �صاحب
النقطة ال��واح��دة من تعادله امام
نفط الجنوب في الجولة الما�ضية
ك��رب�لاء ف��ي ه��ذه المرحلة ويحل
ال�صناعة �ضيفا على الميناء.
ومن الوا�ضح ان الزوراء الذي بد�أ
م�شواره بعيد ًا عن مدربه لتفرغه
ب��دورة تدريبية خارجية � ،سيجد
نف�سه محرج ًا ام��ام جمهوره في
هذه الجولة و�سيكون مطالب ًا باول
ف��وز على ح�ساب ك��رب�لاء ال�سبت
المقبل.
والحال ذاته بالن�سبة لفريق بغداد
ال��ذي انفقت ادارت��ه تخ�صي�صات
مالية �ضخمة على تعاقداته لكنه
تعثر منذ انطالق الم�سابقة امام
كربالء بهدفين لواحد وبات مرغم ًا
لتحقيق الفوز على �ضيفه كركوك
ال�سبت اي�ضا.

مواجهة �صعبة لت�شيل�سي
�أمام �شـاختار

اخبارهم

 نفـى العب منتخبنا الوطني لكرة القدم
ق�صي منري امل �ح�ترف يف �صفوف ن��ادي قطر
القطري الأنباء التي �أ�شارت �إىل اعتزاله اللعب
دول�ي��ا م��ع �أ� �س��ود ال��راف��دي��ن م ��ؤك��دا �أن و�سائل
اعالمية كثرية فهمت ت�صريحاته ب�شكل خاطئ
قبل امل �ب��اراة �أم��ام املنتخب الأ� �س�ترايل �ضمن
مرحلة الت�صفيات اخلتامية امل�ؤهلة �إىل مونديال
الربازيل.
وا�ضاف  :مل �أقل �أين اعتزلت اللعب دوليا و�إمنا
كل ما عنيته هو �أين لن �ألعب يف الوقت الراهن
مع املنتخب العراقي ومل يكن قراري انفعاليا ،
ق�صي منري بل جاء بعد تفكري طويل وقررت �أن �أترك مكاين
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لالعبني �آخرين لأين ال �أحظى ب�أية فر�صة من
املدرب الربازيلي زيكو.
وب�شان امل�شاكل القائمة بينه وب�ين زيكو قال
ق�صي منري :ح�سب علمي لي�س بيني وبينه �أي
�شيء وال �أجد �أي مربر لكل هذا التجاهل الذي
يعاملني ب��ه ..مل يفكر حتى يف ا�شراكي خالل
املباريات ال��ودي��ة ول��و لدقائق قليلة وق��د حــ َّز
ذلك يف نف�سي كثريا خا�صة و�أين قدمت الكثري
للمنتخب ويل مكانتي الفنية وال �أر�ضى لنف�سي
جميع هذه الإهانات.
و�أ�ضاف "امل�شكلة تكمن يف �أنه مل يتحدث معي
�أب��د ًا يف خ�صو�ص �أي �شيء حتى �أفهم دوافعه

الرياضي

المحلي
 طه كمر

كلنا مع الإمرباطور
كلنا �أم��ل �أن يحقق فريق �أربيل الفوز �أو التعادل �أم��ام م�ضيفه فريق
ت�شونبوري التايالندي على �أر�ضه الذي يُعد بطعم الفوز كونه �سينقله
اىل املباراة النهائية للمرة الأوىل يف ت�أريخ النادي عندما يمُ ثل العراق
يف بطولة ك�أ�س االحت��اد الآ�سيوي ليعوِّ�ض على الأق��ل �إخفاقة ُا�سود
الرافدين الذين جعلونا ن�ضع �أكرث من عالمة ا�ستفهام على م�ستقبل الكرة
العراقية نتيجة التعرثات الأخرية التي تعر�ضوا لها خالل الت�صفيات
امل�ؤهلة �إىل مونديال الربازيل . 2014
ف��ري��ق �أرب �ي��ل �سيواجه ال �ي��وم خ�صمه ال�ت��اي�لان��دي ال ��ذي ه��زم��ه قبل
�أ�سبوعني على ملعب فران�سو حريري ب�أربعة �أهداف مقابل هدف وحيد،
وبهذا الفوز يكون �أربيل قد قطع �أكرث من ن�صف الطريق اىل املباراة
النهائية التي ال ميكن التفريط بنتيجتها مهما كانت ظ��روف مباراة
اليوم خ�صو�صا �إن العبي �أربيل اعتادوا على حتقيق النتائج اجليدة
يف مالعب اخل�صوم خ�صو�صا عندما تكون حا�سمة  ,وهذا ما يتطلب
منهم اليوم ان يعوا حالة مهمة وهي الدخول اىل املباراة بخيار الفوز
ال غريه برغم ان التعادل يتكفل بت�أهلهم اىل املباراة النهائية ،فاللعب
باخليار الواحد دائما ما يجعل �صاحبه �أكرث طموحا لتحقيق مبتغاه
على العك�س من اللعب باخليارين اللذين من املفرت�ض ان يكونا هما
الأرجح ل�صاحبهما كونه �سيدخل املباراة بو�ضع نف�سي جيد ما يتحتم
عليه الت�أين واللعب ب�أع�صاب باردة.
فريق �أربيل ميتلك نخبة من الالعبني الذين مبقدورهم تقدمي �صورة
جيدة وانطباعا عاليا جدا للكرة العراقية يف املحافل الدولية ال�سيما
ان��ه ي�ضم خ�يرة الالعبني حيث يتواجد احلار�سان الدوليان �سرهنك
حم�سن وجالل ح�سن ف�ضال عن تواجد خط دفاعي �صلب اكد ح�ضوره
يف ال��دوري العراقي ويف البطولة ذاتها ويُعد �صمام �أم��ان الفريق
الأربيلي � ,إ�ضافة اىل تواجد خرية العبي العراق بخط الو�سط الذي يُعد
مفتاح لعبه دائما خ�صو�صا عندما ي�سيطر على منطقة العمليات ويقود
الهجمات على مرمى اخل�صوم  ,فيما يُعد خط هجومه من �أف�ضل خطوط
فرق ال��دوري ،وقد �أكد قدرته على طرق مرميات اخل�صوم ومتكن من
ه ِّز �شباكها وح�صيلته التهديفية خالل مناف�سات الك�أ�س الآ�سيوية ت�شهد
له بذلك �إال ان غياب قائد الفريق ل�ؤي �صالح قد ي�ؤثر �سلبي ًا على �أداء
الفريق لكن الربكة ببقية الالعبني املتواجدين يف هذا املركز والذين ال
يقلون �ش�أن ًا عنه  ,ال�سيما ان تواجد الالعب الدويل �صالح �سدير خلف
املهاجمني �سيمنحهم ثقة عالية يف دك مرمى اخل�صم من خالل متريراته
املتقنة ف� ً
ضال عن ت�سديداته التي ما زال��ت ب�صمتها عالقة يف �أذهان
اجلميع فتارة ت�صيب العار�ضة و�أخرى تعانق ال�شباك.
اليوم اجلميع مطالب بالوقوف مع الإم�براط��ور ال��ذي �سيقول كلمته
الف�صل حتم ًا يف موقعة ت�شونبوري التي كلنا ثقة ب�أنه �سيخرج منها
مرفوع الر�أ�س ورافع ًا علم العراق عالي ًا يف �سمائها مت�سلح ًا بحب املاليني
من العراقيني التي �آزرته من �شمال العراق اىل جنوبه فليعرف اجلميع
كلنا هولري اليوم وكلنا مع االمرباطور الأ�صفر وثقتنا به �ستجعله ينجح
جناحا باهرا يف اختبار اليوم ليع َّد العُـدة جمدد ًا للقاء القمة على ملعب
فران�سو حريري هناك يف �أربيل العراق باملباراة النهائية لتلك البطولة
التي ال نر�ضى بغري لقبها �إطالق ًا  ,لي�ضمد جروح العراقيني ويلملم تلك
الأوراق التي تبعرثت بفعل فاعل �أطاح بكل �آمالنا وجعلنا نتجرع مرارة
الهزائم ليتذيل ُا�سود الرافدين جمموعتهم بنقطتني يتيمتني ح�صلتـا من
تعادلني مع منتخبني كانا يحلمان بالوقوف �أمامنا وهما ال يقويان على
جمابهة زئري الأ�سود التي تكاد تلتهمهما من الوهلة الأوىل  ,لكن هذا
حال كرة القدم فلندع الأ�سود على �أم��ل ان يتعهد املعنيون بخروجها
من حمنتها ون�ؤازرالعبي �أربيل كي ال نعكر تلك الأجواء اجلميلة التي
�سيلوِّ نها ه�ؤالء ال�شباب باللون الوردي ب�إذن الله.

رؤية فنيـة

بصمة الحقيقة

تغلـَّب فريق النجف على فريق النفط بهدف
دون مقابل يف املباراة التي جرت يف ملعب
االول �ضمن اجل��ول��ة االوىل ملناف�سات
املرحلة االوىل للمو�سم 2013 /2012
اح ��رزه علي ع��ودة يف د ،53وب��رغ��م �إن
�أحداث هذا ال�شوط االول مل ت�شهد الندية
الوا�ضحة ب�ين الفريقني ب�سبب حر�ص
املدربني عبد الغني �شهد( النجف) وناظم
�شاكر( النفط) على ع��دم ا�ستقبال هدف
مبكر ي�صعـِّب املهمة  ،لعب النجف بطريقة
 2/4/4يف حماولة من املدرب �شهد ايجاد
ح��ال��ة م��ن ال� �ت ��وازن ه�ج��وم��ا ودف��اع��ا مع
ت�ضيق امل�ساحات يف منطقة الو�سط للحـد
من خطورة العبي نادي النفط الذي َّ
ف�ضل
مدربه ناظم �شاكر اللعب ب�أ�سلوب 2/5/3
حم��اوال ال�سيطرة على منطقة العمليات
وال�ضغط على النجف من و�سط امللعب
،و�شهدت الدقيقة  20ح�صول فريق النفط
على ركلة حرة مبا�شرة انربى لها الدويل
ح�سام كاظم وت�صدى لها مبنتهى الرباعة
احلار�س �سيف جميل بعدها بدقيقتني عاد
الالعب نف�سه للت�سديد مرة اخرى لكن كرته
ذهبت �إىل خارج املرمى ،بعدها يف الدقيقة
32ي�سدد الالعب مهدي في�صل ركلة حرة
تذهب �إىل �أح�ضان احلار�س �سيف جميل
لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل من دون
�أهداف .
�شوط املدربني
وبعد �إج ��راء امل��درب �شهد العديد من
احل�ل��ول الهجومية �أح��رزع�ل��ي عودة
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الدفاع املنظم لأربيل مينحه ال�ضوء الأخ�ضر
لتخطي ت�شونبوري

 بغداد /يو�سف فعــل
يطمح مدرب اربيل لكرة القدم ال�سوري
نزار حمرو�س ان يظهر العبوه اليوم
بامل�ستوى الفني اجليد ال��ذي ي�ؤهلهم
ل �ت �خ �ط��ي ع �ق �ب��ة ف ��ري ��ق ت�شونبوري
ال �ت��اي�لان��دي يف ملعبه ل�ق�ط��ع تذكرة
املرور اىل املباراة النهائية لبطولة ك�أ�س
االحتاد اال�سيوي للمرة االوىل بتاريخ
النادي  ،و يتوقع ان ت�ؤثر نتيجة املباراة
ال�سابقة بني الفريقني التي انتهت بفوز
اربيل على ت�شونبوري  1-4بظاللها
على اجواء املباراة وعلى طريقة تفكري
املدربني يف اتخاذ اال�ساليب اخلططية
وتنعك�س على طبيعة اداء الالعبني من
الناحتني الهجومية والدفاعية  ،وت�أتي
��ص�ع��وب��ة امل� �ب ��اراة ع�ل��ى الع �ب��ي اربيل
حماولة م��درب ت�شونبوري اال�ستفادة
من عاملي االر���ض واجلمهور لتحفيز
الالعبني لتقدمي الأف�ضل من خالل بث
ال��روح املعنوية للفريق وانتهاج نقل
الكرة ال�سريع من العمق واالطراف .
الكثافة الدفاعية
ي �ع �ت �م��د حم ��رو� ��س يف ط��ري �ق��ه لعبه
على ارب �ع��ة م��داف�ع�ين :اح�م��د ابراهيم
وايواكينا ونبيل �صباح وهلكرد مال
حممد وهذا الرباعي يجمع بني اخلربة
وال� �ق ��وة وع �ن �ف��وان ال �� �ش �ب��اب وكذلك
�إجادتهم يف اغ�لاق امل�ساحات وتوفري
التغطية املنا�سبة عند �صعود املدافعني
اح�م��د اب��راه�ي��م او بواكينا م��ن خالل
االن�ضمام اىل ال��داخ��ل ل�سد الثغرات
ب �� �س��رع��ة ح �ي��ث ُي �ج �ي��د ب��واك �ي �ن��ا قطع
الكرات واملراقبة الل�صيقة للمهاجمني
وال�صعود من اخللف م�ستفيد ًا من قوته
اجل�سمانية ومهاراته الفردية اجليدة
بينما ي�ت��وج��ب ع�ل��ى الع �ب��ي االط ��راف
هلكرد مال حممد ونبيل �صباح امل�ساهمة
ب�ع�م�ل�ي��ة ال �� �ص �ع��ود م��ن اخل �ل��ف لعمل
ال��زي��ادة ال�ع��ددي��ة يف منت�صف امللعب
وال�ق�ي��ام بعملية ال��رب��ط الهجومي مع
العبي الو�سط وعمل الكثافة الهجومية،
ولتحقيق تلك التحركات يتطلب من
الرباعي الدفاعي التفاهم بينهما ملنع
املهاجمني م��ن ال�ت�ح��رك بحرية داخل
منطقة اجلزاء و�صعوبة الو�صول اىل
مرمى �سرهنك .

�ســــد الثغرات
ُيعد خط الو�سط ابرز مالمح قوة فريق
اربيل لتميزهم يف اداء االدوار الدفاعية
والهجومية ب��وج��ود �سعد عبد االمري
و�صالح �سدير ون��دمي ال�صباغ وعمار
عبد احل�سني  ،ويعول حمرو�س كثريا
على ق ��درات ال�لاع��ب �سعد عبد االمري
بت�شكيل ج��دار ح��دي��دي ام��ام املدافعني
لقطع ال�ك��رات وعمل الكثافة الدفاعية
يف الثلث الو�سطي من امللعب مع مترير
الكرات و�صناعة الهجمات بالتعاون مع
ندمي ال�صباع ونبيل �صباح ،بينما ي�ؤدي
ال��دويل ال�سابق �صالح �سدير اجلانب
ال�ه�ج��وم��ي وال �ت �ح��رك ب�ح��ري��ة ال�ستالم
الكرة ومتريرها خلف املدافعني واىل
االط � ��راف ه�ل�ك��رد م�لا حم�م��د او عمار
ع �ب��د احل �� �س�ين واىل امل �ه��اج �م�ين اجمد

النجف يتغلـَّب على النفط بهدف علي عودة
 متابعة /حممد ال�شريفي

ومن املمكن �أن يكون هناك �سوء فهم �أو �أقاويل
ُن�سبت يل بق�صد الإ�ساءة للعالقة بيننا لكن زيكو
كان دائم التجاهل وال يحدثني ابد ًا حتى �أعرف
حقيقة موقفه مني وهذا �أمر حميـِّر بالفعل".
و�أو��ض��ح "لقد تغريت تعامالته معنا كالعبني
ب�شكل وا� �ض��ح م�ق��ارن��ة ب�ب��داي�ت��ه م��ع املنتخب
الوطني ،و�أ�صبحت عالقته جافة للغاية معي
وال يكلمني  ،بل و�صل الأمر �إىل حد عدم �إلقاء
التحية كلما يراين والغريب �أي�ضا �أن �أحد ًا من
الإحتاد او من ادارة املنتخب مل ي�ستف�سر مني
�أو يحاول معرفة حقيقة هذا الو�ضع وي�سعى
�إىل حلـِّه"!

و�أك �ـ��د "يف جميع الأح� ��وال �أن ��ا ره��ن �إ�شارة
املنتخب و�أف ��دي منتخب ب�ل��دي ب��دم��ي �إذا ما
وُجهت يل الدعوة لأين قادر على تقدمي الإ�ضافة
الفنية ولكن �أمتنى قبل ذلك �أن يجمعني لقــاء
ب��امل��درب ونتحدث خالله ع��ن �أ��س�ب��اب جتاهله
ال��وا��ض��ح يل وال��دواف��ع التي ق��ادت��ه لأن ي�أخذ
موقف ًا معادي ًا مني حتى نتجاوز هذا الإ�شكال
وتعود املياه �إال جماريها".
وعن حظوظ املنتخب الوطني يف الت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل املونديال بعد الهزمية
القا�سية �أم��ام املنتخب الأ� �س�ترايل ..ق��ال منري
"يجب �أن نعرتف �أن الو�ضعية �أ�صبحت �أكرث

تعقيد ًا ولكنها لي�ست م�ستحيلة وك��ل �شيء
مم� �ك ��ن..الآن علينا �أال ن�ضيع �أي ��ة نقطة يف
امل�ب��اري��ات املقبلة ونقاتل م��ن �أج��ل التعوي�ض
واملناف�سة على بطاقة الت�أهل الثانية ..من املهم
�أال ن�ست�سلم ون��داف��ع ع��ن حظوظنا بكل قوة
وعزمية لأننا ق��ادرون على حتقيق احللم مهما
كان �صعب ًا".
ً
واختتم حديثه بالقول "ن�أ�سف كثريا للهزمية
ال �ت��ي ت�ع��ر��ض�ن��ا ل�ه��ا �أم� ��ام منتخب �أ�سرتاليا
وعلينا �أن نبحث عن الأ�سباب احلقيقية وراء
ذل��ك ون�ستفيد من الأخ�ط��اء حتى ال تتكرر يف
امل�ستقبل".

ه��دف ال �ف��وز يف ال��دق�ي�ق��ة ، 53وه��ذا
الهدف جعل م��درب النفط ناظم �شاكر
يت�صرف ب�سرعة ف��أخ��رج علي �صالح

و�أ��ش��رك علي من�صور لرييح مدافعي
ال �ن �ج��ف م ��ن حت ��رك ��ات ع �ل��ي �صالح
خ�صو�صا و�إن البديل مل يكن �أف�ضل
ً

النجف ي�ستهل املو�سم اجلديد بفوز م�ستحق

را� �ض��ي ول� ��ؤي � �ص�لاح ،وميتلك �سدير
القدرة على تنفيذ اك�ثر من دور مركب
يف امل �ب��اراة المتالكه امل �ه��ارات الفردية
العالية واخلربة امليدانية الوا�سعة مبا
مينحه ال��ر�ؤي��ة الكاملة لنقاط ال�ضعف
يف �صفوف املناف�س  ،ام��ا هلكرد مال
حممد فانه مي��ر ب�أف�ضل ح��االت��ه الفنية
وي�س�ستطيع نقل الكرة من الدفاع اىل
الهجوم بانطالقته ال�سريعة لكن عليه ان
يتعاون ب�صورة اكرث مع العبي الو�سط
وال �ه �ج��وم واالب��ت��ع��اد ع��ن االحتفاظ
ال��زائ��د بالكرة  ،وعلى رب��اع��ي الو�سط
تقريب امل�ساحات يف حالة انتقال الكرة
اىل امل�ن��اف����س لتقليل خ �ط��ورة العبي
منت�صف امل �ي��دان ل�ف��ري��ق ت�شونبوري
الذين يجيدون عمل امل�ن��اوالت البينية
الق�صرية واالنتقال ب�سرعة من دون كرة

ح��اال منه م��ا دف��ع �شهد القيام بتغيري
م�ضاد ف�أ�شرك النيجريي �أوليفر بدال
م��ن �ضياء عبا�س  ،ويف الدقيقة 60
�شهدت حماولة جدية من العب النفط
حممد �سعد الذي �سدد كرة قوية ردها
احلار�س �سيف جميل و�شتتها املدافع
ح��ي��در ع� �ب ��ودي م� ��رة اخ� ��رى  ،هدف
النجف منح العبيه ثقة م�ضاعفة عندما
راح� ��وا ي�ت�ن��اق�ل��ون ال �ك��رات الق�صرية
برباعة ور�شاقة ما دف��ع ذل��ك باملدرب
ناظم �شاكر للزج بورقة اخرى ف�أ�شرك
يا�سر عبد املح�سن واخرج ح�سام كاظم
يف حم��اول��ة ل��زي��ادة ال�ق��وة الهجومية
واال��س�ت�ف��ادة م��ن طلعات �سامر �سعيد
ال ��ذي عجز ع��ن فعل �أي ��ش��يء ولعب
احلار�س ال�شاب �سيف جميل دور ًا يف
حتقيق الفوز من خالل �إبعاده العديد
من الكرات اخلطرة .
وا�ضاع العب النفط حممد �سعد ركلة
ج��زاء يف الدقيقة  76لعرقلة املدافع
امل �ه��اج��م ع�ل��ي من�صور داخ ��ل منطقة
اجل ��زاء بعدما متكن احل��ار���س املبدع
�سيف جميل من الت�صدي للكرة حارم ًا
ال�ن�ف��ط م��ن ف��ر��ص��ة حتقيق ال �ت �ع��ادل ،
وح�ف�ل��ت ال��دق��ائ��ق الع�شر الأخ�ي�ر من
امل�ب��اراة ب��إث��ارة وندية وا�ضحتني بني
الفريقني يف حماولة من فريق النفط
احل �� �ص��ول ع �ل��ى ن�ق�ط��ة ل �ك��ن التنظيم
الدفاعي اجليد وبراعة احلار�س بددت
ت �ل��ك امل� �ح ��اوالت ال �ه �ج��وم �ي��ة وبقيت
النتيجية على حالها و ظفر النجف
بثالث نقاط غالية يف بداية م�شواره
مبناف�سات الدوري.

اىل الهجوم ،وكذلك العودة اىل املناطق
اخللفية ل�سد ال�ث�غ��رات ،م��ا يتطلب من
العبي اربيل احلذر من الهجوم املرتد .
تفاهم املهاجمني
ينتظر مدرب اربيل من املهاجمني اجمد
را�ضي و ال�سنغايل �ساال ان يكونا يف
املوعد وي�ستطيعيا ا�ستثمار الفر�ص امام
املرمى وتبقى حتركاتهما بحاجة ما�سة
اىل امل�ساندة الهجومية م��ن الالعبني
ندمي ال�صباغ وهلكرد ومن خلفهم �سعد
ع �ب��د االم �ي�ر لت�شكيل ط ��وق هجومي
ق ��وي م��ن ال���ص�ع��ب ف��ك ��ش�ف��رت��ه ،وه ��ذا
�سي�ؤدي من الناحية الفنية اىل انهيار
ال�سدود الدفاعية مبا يتيح للمهاجمني
مواجهة حار�س املرمى ب�سهولة  ،كما
ان حت��رك��ات �ساال اىل اجل��ان��ب ل�سحب

�أربيل ي�سعى لتعزيز تفوقه يف جولة الإياب
املدافعني وتو�سيع امل�ساحات الهجومية
يف حم��اول��ة لإ�ضعاف التكتل الدفاعي
وكذلك على اجمد را�ضي و�ساال ابداء
قدرة عالية من التعاون بينهما واالبتعاد
عن االنانية يف االداء مع �ضرورة القيام
بعملية تبادل املراكز يف الثلث الهجومي
او مترير الكرات من اجلانبني اىل اجمد
را�ضي واال�ستفادة من ق�صر املدافعني
و�ضعف التمركز لديهم ولإجادة را�ضي
لعب الكرات بر�أ�سه التي ميكن ان يكون
�سالح ًا فعاال لهز �شباك مرمى ت�شونبوري
 ،وك�شفت املباراة ال�سابقة بني الفريقني
التي انتهت بفوز اربيل  1-4ان الفريق
ب�ستطاعته تكرار الفوز المتالكه اخلزين
امل �ه��اري ال ��ذي ُي�سهل مهمة الو�صول
اىل امل��ب��اراة النهائية وت�خ�ط��ي فريق
ت�شونبوري .

الربازيلي �أوليفريا يقود دهوك لهزمية
كركوك يف ملعبه
 بغداد� /إكرام زين العابدين
�أحل��ق ن��ادي ده��وك خ�سارة قا�سية مب�ضيفه فريق
ك��رك��وك ب��رب��اع�ي��ة نظيفة يف امل �ب��اراة ال�ت��ي جرت
على ملعب كركوك �ضمن مناف�سات اجلولة االوىل
من املرحلة الأوىل ل��دوري النخبة الكروي  ،وقاد
املباراة احلكم احمد ذاري وم�ساعدوه جناح رحم
وجيا �صالح وناجي ح�سن .
املباراة تعد الأوىل ملدرب دهوك اجلديد جمال علي
ال��ذي ت�سنم املهمة ه��ذا املو�سم على �أم��ل موا�صلة
حتقيق ن�ت��ائ��ج اي�ج��اب�ي��ة للفريق وامل�ن��اف���س��ة على
اللقب الذي �أحرزه قبل مو�سمني مب�ساعدة عدد من
الالعبني املحرتفني والعبي النادي الذين مثلوه يف
املو�سم املا�ضي.
اما فريق كركوك ال��ذي ت�سنم مهمة تدريبه املدرب
حميد �سلمان قبل ف�ترة ق�صرية عانى م��ن �ضعف
الإع ��داد وقلة املباريات التجريبية وكذلك ابتعاد
ثمانية من اعمدة الفريق باجتاه الفرق الأخرى.
ظهرت نوايا فريق دهوك للخروج بنتيجة ايجابية
يف انطالق مناف�سات دوري النخبة و�إ�صرار العبيه
على و�ضع اول ث�لاث نقاط لر�صيده منذ الدقائق
االوىل للمباراة.
ح���ص��ل ف��ري��ق ده� ��وك ع �ل��ى ف��ر���ص ع ��دة �أخطرها
للمحرتف ال�برازي�ل��ي اوليفريا يف الدقيقة ()10
لكنها ارتطمت بالعار�ضة.
و�أ�ضاع مهاجم ده��وك مهند عبد الرحمن فر�صتني
الفتتاح الت�سجيل لكن ال�ضغط توا�صل و�سط تراجع
العبي كركوك للحفاظ على النتيجة واخل��روج من
ال�شوط االول بو�ضع نف�سي مريح.
وجنح مهاجم دهوك مهند عبد الرحمن يف ا�ستغالل
كرة عر�ضية ولعبها بر�أ�سه اىل داخل �شباك كركوك

الربازيلي �أوليفريا
معلنة الهدف االول له يف الدقيقة ( ،)43ال�شوط
االول �شهد �إ�شهار البطاقة ال�صفراء بوجه مدافع
دهوك ا�سامة علي  ،وانتهى بتقدم دهوك بهدف من
دون رد.
يف ال�شوط الثاين ظهر الفارق الكبري بني ا�ستعدادات
دهوك وكركوك حيث �سيطر فريق دهوك على �أجواء
املباراة وجنح حمرتفه الربازيلي اوليفريا ب�إ�ضافة
الهدف الثاين لفريق ده��وك يف الدقيقة ( )54بعد
خط�أ دفاعي.
ا�ستمر تفوق فريق ده��وك و�سيطرته على اجواء
اللقاء ،وجنح الالعب �سيف كاظم يف ا�ضافة الهدف
الثالث الذي �سجل من �ضربة قوية من خارج منطقة
اجلزاء يف الدقيقة (.)59
و�أن��ذر احلكم الالعب و�سام جبار الحتجاجه على
قراراته يف ال�شوط الثاين  ،واختتم اوليفريا �آخر
�أهداف دهوك بت�سجيله الهدف الرابع من كرة خارج
منطقة اجلزاء يف الدقيقة (. )75

اخبارهم

 قال كارلو ان�شيلوتي مدرب باري�س �سان جريمان �إن
ج��وزي��ه مورينيو م��درب ري��ال م��دري��د اال��س�ب��اين حم��ق وان
الفريق الفرن�سي لي�س قويا مبا يكفي للفوز ب��دوري ابطال
اوروبا لكرة القدم حاليا.وردا على �س�ؤال ب�ش�أن امتالك باري�س
�سان جريمان العبني ممتازين لكنه لي�س لديه فريق ممتاز قال
ان�شيلوتي �إن��ه يتفق يف ال��ر�أي مع امل��درب الربتغايل.وقال
لتلفزيون كانال بلو�س "الفريق لي�س قويا مبا يكفي للمناف�سة
بقوة يف دوري ابطال اوروب��ا حاليا".وا�ضاف "نحتاج من
اربع اىل خم�س م�شاركات اخرى".وكان البع�ض قد اعتربوا
باري�س �سان جريمان �صاحب االن�ف��اق ال��واف��ر مناف�سا قويا
يف دوري ابطال اوروب��ا بعد تعاقده مع ال�سويدي زالتان
ابراهيموفيت�ش وتياغو موتا من ميالنو يف متوز املا�ضي.

 قال �سول كامبل قلب دف��اع منتخب انكلرتا لكرة القدم
�سابقا ان االحت��اد االوروب ��ي للعبة يجب ان يقر مبد�أ اخل�صم
من ر�صيد النقاط ك��رادع لوقف الت�صرفات العن�صرية بدال من
تغرمي االحتادات الوطنية للعبة عندما حتدث مثل هذه الوقائع.
وقال كامبل يف مقابلة مع راديو فايف اليف التابع لهيئة االذاعة
الربيطانية "انها ك��ارث��ة .يبدو االم��ر كما ان��ه ال �سيطرة على
اجلماهري من قبل امل�س�ؤولني وبلغت االمور مبلغها بعد ان تعر�ض
داين (روز) لالهانة خالل اللقاء باكمله بدءا من القاء احلجارة
وانتهاء باطالق �صيحات ت�شبه �صيحات القردة".وا�ضاف "االمر
كان مثريا لال�شمئزار بالن�سبة يل .تعاطفت معه حقا ومع بقية
الالعبني هناك الن كل �شخ�ص مهتم بامر انكلرتا يجب ان ي�شعر
كارلو ان�شيلوتي مبثل هذا ال�شعور".

 رف�ض الإي �ط��ايل وال�تر زينغا م��درب الن�صر
الإم��ارات��ي ،املبالغة يف ال�سعادة بفوز فريقه الكبري
 1-6على �ضيفه احت��اد كلباء يف اجل��ول��ة الرابعة
ل��دوري املحرتفني الإم��ارات��ي لكرة القدم ،وق��ال "�أنا
را�ض عن الأداء وهو الأهم عندي يف لقاء مثل مباراة
احت��اد كلباء ،وح�صلنا على  3نقاط بعد �أداء قوي
وتناف�سي بني الالعبني الذين خا�ضوا املباراة بروح
قتالية عالية".و�أ�ضاف" ،حر�صت على حتفيز الالعبني
قبل املباراة ،بالت�أكيد على �صعوبتها حتى يخو�ضها
العبو الن�صر برتكيز �شديد ،لتجنب �أي مفاج�آت رمبا
حتدث خالل اللقاء ،و�أطالب الالعبني ب��الأداء بنف�س
�سول كامبل امل�ستوى واجلدية خالل املباريات املقبلة".

الرياضي

العالمي

العدد ( )2630ال�سنة العا�شرة  -الثالثاء ( )23ت�شرين الأول 2012

مان�ش�سرت يونايتد ي�سعى �إىل التم�سك بال�صدارة �أمام
براغــا يف دوري الأبطال
 لندن /وكاالت
ُيعــد ت�صميم مان�ش�سرت يونايتد على
ت�ف��ادي �أخ�ط��اء املو�سم املا�ضي وبدايته
الناجحة هذا املو�سم و�سجله اخلايل من
الهزائم على �أر�ضه �ضد الفرق الربتغالية
م�ؤ�شرات جيدة قبل ت�ضييف براغا يف
دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا لكرة القدم اليوم
الثالثاء.
وبرغم �أن براغا مل يخ�سر يف مبارياته
اخلم�س الأخ�يرة �ضد ف��رق �إنكليزية �إال
�أن يونايتد ميتلك يف جعبته الكثري يف
الهجوم خا�صة مع ا�ستعادة واين روين
مل���س�ت��واه ال�ت�ه��دي�ف��ي ب�ع��د ب��داي��ة بطيئة
للمو�سم.
ويدخل يونايتد امل�ب��اراة وه��و على قمة
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ام�ن��ة بر�صيد ��س��ت نقاط
من انت�صارين على غلطة �سراي وكلوج
يف تناق�ض ت��ام مع بدايته ال�ضعيفة يف
البطولة امل��و��س��م امل��ا��ض��ي عندما تعادل
يف �أول مباراتني وف�شل يف النهاية يف
جتاوز مرحلة املجموعات.
وخ���س��ر ب��راغ��ا ع�ل��ى ملعبه �أم� ��ام كلوج
يف مباراته االفتتاحية قبل �أن يعو�ض
الهزمية بالفوز خ��ارج ملعبه على غلطة
�سراي وينع�ش �آماله يف الت�أهل ملرحلة
خ��روج املهزوم لكن �سيتعني عليه الأداء
ب�شكل جيد للخروج بنقطة من ملعب �أولد
ترافورد.
ً
ومل يعــد دف ��اع ي��ون��اي�ت��د ق��وي �ا كاملعتاد
وا�ستقبلت م��رم��اه خم�سة �أه ��داف على
�أر��ض��ه يف �آخ��ر مباراتني له يف الدوري
الإنكليزي املمتاز �ضد توتنهام هوت�سبريز
و�ستوك �سيتي لكن مهاجميه �سجلوا 26
هدفا بجميع امل�سابقات حتى الآن ،و�أحرز
امل�ه��اج��م ال�ه��ول�ن��دي روب ��ن ف��ان بري�سي
خم�سة �أه��داف يف دوري �أبطال �أوروبا
يف مبارياته اخلم�س الأخرية مع �آر�سنال
ويونايتد  ،كما هــ َّز ال�شباك �ضد �ستوك
ال�سبت املا�ضي.
و�شاهد امل��درب اليك�س فريغ�سون فريقه
وه��و يعو�ض ت�أخره بهدف مبكر �سجله
روين باخلط�أ يف مرمى فريقه �ضد �ستوك
ليهزمه  2-4حني �سجل مهاجم انكلرتا
هدفني لريفع ر�صيده مع النادي ومنتخب
ب�لاده �إىل خم�سة �أه��داف يف �آخ��ر ثالث
مباريات.
وق� ��ال ف�يرغ �� �س��ون ب �ع��د م� �ب ��اراة �ستوك

"وا�صلنا ب��دء املباريات ب�شكل �سيىء،
دخلت مرمانا �أه��داف مبكرة �ضد فولهام
وتوتنهام ،ال ميكن �أن نتحمــَّل حدوث ذلك
الثالثاء املا�ضي".
وبرغم ذلك خ�سر يونايتد مباراتني فقط
ه��ذا امل��و��س��م وي�ح�ت��ل امل��رك��ز ال �ث��اين يف
ال ��دوري وم��ن امل��رج��ح �أن مينح خوزيه
بي�سريو م��درب براغا �أ�صعب اختبار له
حتى الآن بينما يتطلع �إىل موا�صلة �سجل
الفريق الربتغايل ال�ق��وي على ال�صعيد
الأوروبي.
وخ�سر ب��راغ��ا يف نهائي ك ��أ���س الأندية
الأوروبية �أمام مناف�سه املحلي بورتو يف
 2011واحتل املركز الثالث يف الدوري

ال�برت�غ��ايل املو�سم املا�ضي وه��و املركز
نف�سه ال��ذي يقبع فيه الآن وراء ثنائي
ال�صدارة بورتو وبنفيكا.
وقال بي�سريو� :إن خربة براغا الأوروبية
تعني �أن ��ه "لن يتـم ال�ت�لاع��ب به" و�أن
يونايتد "ال يخفيني".
و�أ� �ض��اف "ندخل ك��ل م �ب��اراة ب�ح�ث� ًا عن
الفوز ،هدفنا الأ�سا�سي يف دوري �أبطال
�أوروب���ا ه��و ال�ت��أه��ل ل��دور ال�ستة ع�شر،
واحل�صول على املركزين الأول �أو الثاين
يعطيك ذل��ك ..لكن ال �أح��د يقاتل من �أجل
املركز الثاين".
و�سي�أمل براغا �أال يُ�صاب العبوه باالرهاق
يف مباراة غــد الثالثاء بعدما تعني عليه

فالكاو يقـود �أتلتيكو �إىل موا�صلة ال�شراكة مع بر�شلونة
 مدريد� /أ ف ب
تابع املهاجم ال��دويل الكولومبي رادام�ي��ل فالكاو
غار�سيا ت�أ ّلقه وقاد فريقه �أتلتيكو مدريد �إىل موا�صلة
�شراكة ال�صدارة مع بر�شلونة بت�سجيله هدف الفوز
يف مرمى م�ضيفه ريال �سو�سييداد (� )0-1ضمن
املرحلة الثامنة من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
وكان �أتلتيكو مدريد يف طريقه �إىل اخلروج بنتيجة
التعادل ال�سلبي قبل ح�صوله على ركلة حرة مبا�شرة
م�سج ًال
يف الدقيقة الأخرية �إنربى لها فالكاو بنجاح ّ

هدف الفوز الثمني لفريق العا�صمة ورافع ًا ر�صيده
�إىل � 9أه��داف يف املركز الثاين على الئحة هدايف
الليغا م���ش��ارك��ة م��ع م�ه��اج��م ري ��ال م��دري��د ال��دويل
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو وبفارق هدفني خلف
جنم بر�شلونة ال��دويل الأرجنتيني ليونيل مي�سي
املت�صدّر.
وه��و الفوز ال�سابع على التوايل لأتلتيكو مدريد
ال��ذي تابع نتائجه ال��رائ�ع��ة منذ �سقوطه يف فــخ
التعادل �أم��ام م�ضيفه ليفانتي ( )1-1يف املرحلة
الأوىل.

دل بوتـــرو يحــرز لقـــــب
دورة فيينـــــا
دل بوترو
يخطف
لقب دورة
فيينا

 فيينا� /أ ف ب
�أحرز االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو
امل�صنف اوال لقب دورة فيينا النم�سوية
الدولية لكرة امل�ضرب البالغة جوائزها
 550الف يورو ،بفوزه على ال�سلوفيني
غريغا زميليا ال�صاعد م��ن الت�صفيات
 5-7و 3-6يف امل� �ب ��اراة النهائية.
وعوَّ�ض دل بوترو ( 24عاما) امل�صنف
ثامنا عامليا خ�سارته لقب الدورة العام
املا�ضي امام الفرن�سي جو ويلفريد
ت�سونغا ال��ذي مل ي��داف��ع ع��ن لقبه
هذا املو�سم بعدما ف�ضـَّل امل�شاركة
يف دورة �ستوكهومل.وهو اللقب
الثالث ل��دل ب��وت��رو يف  4مباريات
ن �ه��ائ �ي��ة خ��ا� �ض �ه��ا ح �ت��ى االن ه��ذا
ال�ع��ام حيث ت��وج بلقبي دورتي
مر�سيليا الفرن�سية وا�ستوريل
الربتغالية وخ�سر نهائي دورة
روت��ردام الهولندية ،ورف��ع دل
بوترو ر�صيده من االلقاب اىل 12
منذ بـدء م�سريته االحرتافية.

والرت زينغا

مان�ش�سرت يونايتد يبحث عن فوز جديد يف دوري االبطال
خ��و���ض وق��ت �إ� �ض��ايف يف ف ��وزه ( )0-3نف�سه خ�سر يونايتد مرة واحدة يف �آخر
على لي�شو�س يف ك�أ�س الربتغال اجلمعة  36مباراة على �أر�ضه يف دوري �أبطال
املا�ضية ،وق��ال بي�سريو "منتلك اخلربة �أوروبا.
ونحن م�ستعدون للعب كل �أربعة �أيام".
ويف ما ي�أتي الت�شكيلة املحتملة للفريقني:
وبجانب جمموعة من الالعبني املوهوبني مان�ش�سرت يونايتد :ديفيد دي خيا ورفائيل
و�أ���ص��ح��اب اخل �ب�رة يف و� �س��ط امللعب وريو فرديناند وجوين ايفانز وباتري�س
مثل هوغو فيانا وروب��ن ميكائيل و�آالن ايفرا واندر�سون وتوم كليفريل ودارين
�سيعتمد بي�سريو على خ��دم��ات املهاجم فليت�شر وواي� ��ن روين وداين ويلبيك
ط��وي��ل ال�ق��ام��ة �إي��دي��ر ه� �دّاف ال�ف��ري��ق يف وروبن فان بري�سي.
الدوري.
براغــا :بيتو ولياندرو �سالينو ونونو
و�أط��اح براغا ب�أودينيزي الإي�ط��ايل من ان��دري��ه ك��وي�ل�ي��و وب��اول��و فيني�سيو�س
ال��دور التمهيدي الأخ�ي�ر ويخلو �سجله و�إ�سماعيلي وكو�ستاديو وهوغو فيانا
من الهزائم يف مبارياته ال�سبع الأخرية و�آالن وم ��و�� �س ��ورو وروب � ��ن ميكائيل
خ ��ارج ملعبه يف �أوروب� ��ا ،ويف الوقت و�إيدير.
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قطر ترغـب بت�ضييـف
جتـارب (فورموال وان)
 باري�س� /أ ف ب

ك�شف رئي�س االتحّ اد القطري
لل�سيارات والد ّراجات النارية
ومدير حلبة "لو�سيل" نا�صر
العطية �أنّ قطر تنتظر بتفا�ؤل
موافقة االتحّ ��اد ال��دويل على
ط �ل �ب �ه��ا ل �ت �� �ض �ي �ي��ف جت���ارب
�سباقات (ال�ف��ورم��وال وان)،
�أم ًال يف االنتقال م�ستقب ًال �إىل
مرحلة ت�ضييف ال�سباقات.
وق� ��ال ال �ع �ط �ي��ة يف ا ّت�صال
ه��ات�ف��ي م��ع وك��ال��ة "فران�س
ب��ر���س  :ن�ن�ت�ظ��ر ب�إيجابية
موافقة االتحّ ��اد ال��دويل على
ط �ل �ب �ن��ا ب �ت �� �ض �ي �ي��ف جت���ارب
ب �ط��ول��ة ال �ع��امل (للفورموال
وان).
وتابع "ح�ضر وفد من االتحّ اد
ال� ��دويل �إىل ال ��دوح ��ة (قبل
يومني) وتف ّقد حلبة لو�سيل
ومن�ش�آتها وكانت انطباعات
�أع�ضائه �إيجابية ،خ�صو�ص ًا
ب�ع��د �أن �أج��ري �ن��ا التعديالت
الالزمة على احللبة".
وعن املهلة املتو ّقعة ل�صدور
امل��واف�ق��ة ق��ال العطية ،الذي
ي�شغل �أي �� �ض � ًا من�صب نائب
رئي�س االتحّ اد الدويل برئا�سة
الفرن�سي جان تود� :أعتقد �أ ّننا
قد نح�صل على الرخ�صة يف
اجتماعات اجلمعية
ال � �ع � �م� ��وم � �ي� ��ة يف
كانون ال ّأول
املُ�� �ق�� �ب� ��ل،
وب� �ع ��ده ��ا
�سن�ستع ّد

ل �ت �� �ض �ي �ي��ف ال� �ت� �ج ��ارب قبل
انطالق مو�سم (الفورموال يف
.)2013وع��ن املرحلة املقبلة
يف ح��ال ك��ان القرار �إيجابي ًا
ق� ��ال "الأمر الآن يتعلـَّق
ب��ال�ت�ج��ارب ال �ت��ي �سن�ستفيد
م �ن �ه��ا ك� �ث�ي�ر ًا م���ن الناحية
الت�سويقية" ،م���ض�ي�ف� ًا :يف
حال ح�صولنا على الرخ�صة
ف�إنّ قطر �ست�سعى بالت�أكيد �إىل
ت�ضييف �سباقات (الفورموال
وان) يف امل�ستقبل ،فنحن
ن�سعى الآن ليكون ك� ّ�ل �شيء
ج��اه��ز ًا للتفاو�ض فيما بعد،
�إذا ما �أردنا �أن نكون جزء ًا من
بطولة ال�ع��امل (للفورموال).
واخ��ت��ت��م" :الفكرة واردة
ل���دي� �ن���ا وال�� �ط�� �م� ��وح كبري
لت�ضييف ( ال �ف��ورم��وال وان
)يف امل�ستقبل".وحتت�ضن
ق �ط��ر ع �ل��ى ح�ل�ب��ة "لو�سيل"
�إح��دى ج��والت بطولة العامل
ل �ل��د ّراج��ات ال�ن��اري��ة منذ عام
.2004
وك ��ان ع��ام  2004بالتحديد
م� ��وع� ��د ًا الح �ت �� �ض��ان منطقة
ال�شرق الأو� �س��ط � ّأول �سباق
�ضمن بطولة العامل ل�سباقات
(ال�ف��ورم��وال وان) وذل��ك على
حلبة ال�ب�ح��ري��ن ال��دول �ي��ة يف
منطقة (�صخري) ،كما ان�ض ّمت
العا�صمة الإم��ارات �ي��ة �أبو
ظ��ب��ي �إىل امل� � ��دن ال �ت��ي
ت���ض�ي�ـِّ��ف �سباقات
(للفورموال وان)
ب��دء ًا من ت�شرين
الثاين .2009

الأهلي يلحق بالرتجي �إىل نهائي دوري �أبطال �أفريقيا
 القاهرة� /أ ف ب
حلق الأهلي امل�صري حامل الرقم
ال�ق�ي��ا��س��ي يف ع ��دد الأل� �ق ��اب ()6
ب��ال�ترج��ي ال��ري��ا� �ض��ي التون�سي
حامل اللقب �إىل ال��دور النهائي
مل�سابقة دوري �أب �ط��ال �أفريقيا
ل �ك��رة ال �ق��دم ب �ف��وزه ع�ل��ى �ضيفه
�صن �شاين النيجريي ( )0-1يف
ال�ق��اه��رة يف �إي ��اب ال ��دور ن�صف
�سجل حممد ناجي جــدو
النهائيّ ،
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
 ،28وكان الفريقان قد تعادال 3-3
ذه��اب � ًا يف نيجرييا ،وه��ي امل � ّرة
التا�سعة التي يبلغ فيها الأهلي
ال��دور النهائي للم�سابقة القارية
والأوىل منذ  2008بعد �أن خرج
يف  2009من ال��دور الثالث على
يـــد كانو بيالرز النيجريي ويف
 2010من ن�صف النهائي على يـــد
الرتجي التون�سي ويف  2011من
الدور ربع النهائي ،وكان الرتجي
قد حجز بطاقته �إىل الدور النهائي
للمرة الثالثة على ال �ت��وايل بعد
ف� � ��وزه ع��ل��ى � �ض �ي �ف��ه م��ازمي �ب��ي
الكونغويل (.)0-1
وك� ��ان ال�ت�رج��ي ق��د ق �ط��ع ن�صف
الطريق نحو بلوغ النهائي للمرة
ال�ساد�سة يف تاريخه (توّ ج باللقب
ع��ام��ي  1994و 2011وخ�سر
نهائي  1999و 2000و)2010
وذل�� ��ك ب �ع��د ع���ودت���ه م���ن ملعب
مازميبي بالتعادل ( )0-0ذهاب ًا
قبل �أ�سبوعني.

وث� � ��أر ال�ت�رج ��ي ،امل� �ت ��وّ ج بلقب
ال� ��دوري امل�ح� ّل��ي ،م��ن مازميبي،
بطل امل�سابقة �أرب ��ع م ��رات ،لأنّ
الفريق الكونغويل كان قد تغ ّلب
ع�ل�ي��ه يف ن �ه��ائ��ي  2010عندما
اكت�سحه ذه��اب� ًا يف لوبومبا�شي
بخما�سية نظيفة وتعادل معه 1-1
�إياب ًا يف تون�س.

و�ستكون امل��واج�ه��ة ب�ين الأهلي
وال�ت�رج��ي اخل��ام���س��ة ب�ين �أندية
ت��ون���س�ي��ة وم �� �ص��ري��ة يف ال���دور
ال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�ك��ؤو���س ال �ق��اري��ة بعد
الرتجي والزمالك عام 0-0( 1994
يف ال �ق��اه��رة و 1-3يف تون�س)
والأهلي والنجم ال�ساحلي عامي
 0-0( 2005يف �سو�سة و 0-3يف

القاهرة) و 0-0( 2007يف �سو�سة
و 3-1يف ال��ق��اه��رة) والأه��ل��ي
وال�صفاق�سي عام  0-0( 2006يف
القاهرة و 0-1يف راد�س).
ويقام الدور النهائي يف � 2أو� 3أو
 4ت�شرين الثاين/نوفمرب املقبل
ذهاب ًا يف القاهرة ،ويف � 16أو 17
�أو  18منه �إياب ًا يف تون�س.

جدو يقود الأهلي اىل نهائي دوري �أبطال �أفريقيا

و�سيكون الدور النهائي عربي ًا مئة
باملئة للمرة الثانية على التوايل
بعدما ت��وّ ج الرتجي على ح�ساب
الوداد البي�ضاوي املغربي املو�سم
امل��ا� �ض��ي ،وال �ع��ا� �ش��رة يف تاريخ
امل�سابقة.
وكان الأهلي �صاحب الأف�ضلية يف
ال�شوط الأول وهدّد مرمى �ضيوفه
�أك�ثر من مرة قبل �أن ينجح جدو
يف ت��رج�م��ة ه ��ذه الأف���ض�ل�ي��ة �إىل
ه��دف �إث ��ر هجمة من�سقة قادها
عبدالله ال�سعيد تبادل من خاللها
جدو وغايل الكرة قبل �أن مي ّررها
الأخ� �ي��ر ل� �ل ��أول داخ � ��ل املنطقة
ف�سدّدها بيمناه وارتطمت بقدم
�أح��د امل��داف�ع�ين وع��ان�ق��ت ال�شباك
(.)28
و�أه��در �سيد حمدي وجدو فر�ص ًة
ذه �ب �ي � ًة م ��ن ان� �ف���راد ب��احل��ار���س
النيجريي ( ،)35وح��رم القائم
الأي���س��ر ج��دو م��ن ال �ه��دف الثاين
ع�ن��دم��ا �أب �ع��د ت�سديدته الزاحفة
( ،)40ث��م ردّت ال �ع��ار� �ض��ة ك��ر ًة
ر�أ��س�ي� ًة جل��دو م��ن م�سافة قريبة
�إثر كرة عر�ضية من حممد بركات
ّ
وتدخلت العار�ضة مر ًة
(،)2+45
�أخ��رى حلرمان جدو من الثنائية
بردّها كر ًة ر�أ�سي ًة من م�سافة قريبة
(.)52
و�أنقذ �شريف �إكرامي مرماه من
هدف حم ّقق ب�إبعاده ت�سديد ًة قوي ًة
للكامريوين مدرانو �إىل ركنية مل
تثمر ( ،)72و�أخرى لالعب نف�سه
ردّها القائم (.)73
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رونالدو يحتفل مع 50
مليون معجب على في�سبوك
 مدريد /وكاالت
ق��ام ال�لاع��ب ال ��دويل الربتغايل
ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو مهاجم
ال� ��ري� ��ال ب��ال �ت �ع �ب�ير ع ��ن �شكره
ملعجبيه ومتابعيه ع�ل��ي موقع
التوا�صل الإجتماعي في�سبوك
ب�ع��د �أن و� �ص��ل ع��دده��م �إىل 50
م �ل �ي��ون م �ع �ج��ب  ،و�أرف� � ��ق ذلك
ب�صورة له عليها رقم  50مليون.
وق ��رر كري�ستيانو �أن ي�شارك
معجبيه ومتابعيه الإحتفال بتلك
 ،وطالبهم
املنا�سبة

ب�أر�سال كل منهم �صورة �شخ�صية
مع ا�سم دولته حتى  30ت�شرين
االول اىل بريد �إل�ك�تروين �أعدَّه
خ�صي�ص ًا لتلك املنا�سبة على موقع
"جي ميل " حتت ا�سم " نحن 50
مليون  ،و�سيختار رونالدو �أف�ضل
�صورة بنف�سه و�سيقوم بن�شرها
والإعالن عن ا�سم الفائز ودولته.
يذكر �أن رونالدو قاد ريال مدريد
للفوزعلى �سيلتا فيغو بهدفني
ه � ��دف� � � ًا
ل�لا��ش��يء � ،أح��رز
م� � ��ن رك� �ل ��ة
جزاء.

مواجهة �صعبة لت�شيل�سي �أمام �شاختار وبر�شلونة يبحث
عن فـوز جديد يف ا�سكتلندا
 نيقو�سيا /وكاالت
ي��واج��ه ت�شيل�سي الإن �ك �ل �ي��زي حامل
اللقب وبر�شلونة الإ�سباين بطل 2009
و 2011امتحانني �صعبني يف املرحلة
ال�ث��ال�ث��ة م��ن دور امل�ج�م��وع��ات ل��دوري
ابطال اوروبا لكرة القدم اليوم الثالثاء
عندما يحل االول على �شاختار دانيت�سك
االوك� ��راين وي�ستقبل ال �ث��اين �سلتيك
اال�سكتلندي.
وي�ع�ي����ش ت�شيل�سي ف�ت�رة رائ��ع��ة يف
الدوري االنكليزي �إذ فاز ب�سبع مباريات
م��ن ا�صل � ،8آخ��ره��ا على ار���ض جاره
توتنهام  ، 2-4ليبتعد ف��ري��ق امل��درب
االيطايل روبرتو دي ماتيو بال�صدارة
اربع نقاط عن اقرب مطارديه مان�ش�سرت
يونايتد ومان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب،
لكن الفريق االزرق �سيواجه الثالثاء
خ�صما عنيدا فاز يف  12مباراة كاملة
ل��ه يف ال� ��دوري ه��ذا امل��و� �س��م ،وانتزع
تعادال ثمينا من يوفنتو�س االيطايل يف
املرحلة الثانية من امل�سابقة القارية قبل
ثالثة ا�سابيع.
ويت�صدر ت�شيل�سي ترتيب املجموعة
اخلام�سة مع ارب��ع نقاط من مباراتني
بفارق االه��داف عن �شاختار ونقطتني
عن يوفنتو�س االيطايل الذي يحل على
نورد�شيالند الدمناركي متذيل الرتتيب
من دون �أية نقطة.
وقد يعود املدافع جون تريي املوقوف
حمليا اىل ت�شكيلة ال �ف��ري��ق اللندين
بعد ثالثة ايام من ت�أكيد رئي�س النادي
برو�س باك من حمله �شارة القائد �إثر
ق�ضية تهجمه عن�صري ًا ع�ل��ى املدافع
انطون فرديناند.
و�سيكون تريي ورفاقه يف دفاع البلوز
امام خطر داهم يف ظل تواجد املهاجم
االرميني هرنيك خميرتيان �صاحب 16
هدفا يف جميع امل�سابقات هذا املو�سم.
ويقف التاريخ اىل جانب �شاختار ،اذ
مل يخ�سر يف اربع مباريات على ار�ضه
ام��ام ف��رق انكليزية ،بيــد ان ت�شيل�سي
بدوره مل يخ�سر يف  8مباريات متتالية
يف امل�سابقة املرموقة.
ويف املجموعة عينها ،ي�سعى يوفنتو�س
ب �ط��ل اي �ط��ال �ي��ا اىل حت�ق�ي��ق انطالقته
احلقيقية يف امل�سابقة واح��راز اول 3
نقاط له عندما يحل على نودر�شيالند
املتوا�ضع على ملعب "فاروم بارك".
ويف ك��ات��ال��ون �ي��ا ،ي�ستقبل بر�شلونة
اال� �س �ب��اين ��س�ل�ت�ي��ك اال� �س �ك �ت �ل �ن��دي يف
املجموعة ال�سابعة على وق��ع ثالثية
ا�سطورته االرجنتيني ليونيل مي�سي
يف مرمى ديبورتيفو الكوروينا ()4-5

يف ال��دوري املحلي حيث يحقق بداية
رائعة �سجل فيها  22نقطة من ا�صل 24
حتى االن.
واق� �ت��رب م �ي �� �س��ي ،اف �� �ض��ل الع� ��ب يف
العامل يف االع��وام الثالثة املا�ضية ،من
معادلة رقم اجلوهرة الربازيلية بيليه
وامل��دف�ع�ج��ي االمل ��اين غ�يرد م��ول��ر ،بعد
ت�سجيله حتى االن  71هدفا عام ،2012
مقابل  75هدفا لبيليه عام  1959حتت
ال ��وان �سانتو�س ومنتخب الربازيل
و 85هدفا ملولر عام  1972مع بايرن
ميونيخ ومنتخب املانيا.

50 000 000
ال��ع��ي��ـ��ـ��ن ي�����س��ت��ع��ي��د و���ص��اف��ة ال������دوري الإم����ارات����ي
 دبـي� /أ ف ب
ا��س�ت�ع��اد ال �ع�ين ح��ام��ل ال�ل�ق��ب املركز
الثاين بعد ف��وزه الكبري على م�ضيفه
دبا الفجرية  1-5يف اختتام املرحلة
الرابعة من ال��دوري االم��ارات��ي لكرة
القدم.
�سجل الفرن�سي جريي�س كيمبو ايكوكو
( )6وال �غ��اين ا� �س��ام��واه ج �ي��ان (38
و )42واال��س�ترايل اليك�س بروك�سي
( 41و )68اهداف العني ،والربازيلي
الك�سندر يديرو�س ( 76من ركلة جزاء)
هدف دبا الفجرية.
و�ضرب العني بقوة للمباراة الثالثة
ع�ل��ى ال �ت��وايل ب�ع��دم��ا ك��ان ق��د ف��از يف
املرحلتني االخريتني على (عجمان 2-4
والظفرة  ،)0 -7وافتتح الت�سجيل عرب
العبه العائد من اال�صابة ايكوكو الذي
ا�ستلم ك��رة طويلة ان �ف��رد و� �س��دد يف
مرمى احلار�س حممد الرويحي (.)6

وا�ضاف جيان الثاين �إثر عر�ضية من
حممد احمد ارتقى لها املهاجم الغاين
ف��وق اجل�م�ي��ع ب��ر�أ� �س��ه م��ر��س�لا الكرة

بعيدا عن متناول الرويحي (.)38
وان��ه��ار دب ��ا ال �ف �ج�يرة مت��ام��ا وتلقى
مرماه الهدف الثالث بعد ثالث دقائق

حقق الفريق الكروي الأول لنادي ال�ســد فوزا م�ستحقا
على نادي ال�سيلية  1-4يف املواجهة التي جمعتهما
على ملعب ال�شواهني يف اجلولة الرابعة لدوري
جنوم قطر ليوا�صل (عيال الذيب) بف�ضل هذا الفوز
ح�صد النقاط رافعا ر�صيده �إىل  12نقطة يف �صدارة
دوري النجوم ب�ف��ارق نقطتني ع��ن اق��رب مناف�سيه
الريان والوكرة فيما ظل ال�سيلية يف م�ؤخرة جدول
الرتتيب من دون اي ر�صيد من النقاط �.سجل �أهداف
ال�ســـد خلفان �إبراهيم  -هاتريك  -يف الدقيقة  41و92
و 93وح�سن الهيدو�س يف الدقيقة  49من ركلة حرة
مبا�شرة فيما �سجل البوركيني داغانو هدف ال�سيلية
الوحيد يف الدقيقة  86من ركلة جزاء نفذها مرتني
�.شهد ال�شوط الأول ب�سالة وا�ضحة من �أ�صحاب
الأر�ض ولكن املهارات الفردية لعبت دورا كبريا يف
منح ال�ســد التفوق يف ظل التحركات من دون كرة
والتمريرات العر�ضية والإخرتاق من العمق لينجح
الفريق يف تتويج �سيطرته بهدف خلفان الذي جاء

ع�بر ب��روك���س��ي ال���ذي ت�ل�ق��ى متريرة
حممد عبد الرحمن وانفرد و�سدد كرة
ا�صطدمت بالرويحي وتابعت طريقها

العني يهزم دبا الفجرية بخما�سية

خلفان يقود ال�سد لإعتالء �صدارة دوري النجوم
 الدوحة /وكاالت

ومي�ل��ك مي�سي -ال��ذي �سجل  59هدفا
م��ع بر�شلونة و 12ه��دف��ا م��ع منتخب
االرجنتني هذا العام 8 -ا�سابيع لتحقيق
�إجناز ا�ضايف يف م�سريته الزاخرة.
ويف ظل غياب ثنائي ال��دف��اع كارلي�س
بويول وج�يرار بيكيه يتوقع ان يعمد
امل � ��درب ت�ي�ت��و ف �ي�لان��وف��ا اىل ا� �ش��راك
االرج �ن �ت �ي �ن��ي خ��اف �ي�ير ما�سكريانو
وال� �ك ��ام�ي�روين ال �ك �� �س �ن��در � �س��ون��غ يف
قلب الدفاع ،على الرغم من ان الظهري
الربازيلي �أدريانو لعب يف هذا املركز
يف مواجهة (الكال�سيكو) مع ريال مدريد

بعد جملة تكتيكية بد�أها ح�سن الهيدو�س ومررها
�إىل را�ؤول الذي �أر�سلها من مل�سة واحدة �إىل املنطلق
من اخللف للأمام خلفان �إبراهيم ليودعها على ميني
حار�س ال�سيلية م�سجال هدف التقدم (لعيال الذيب).
ومع بداية ال�شوط الثاين وو�سط حماوالت ال�سيلية
للعودة ح�صل ن��ادي ال�ســد على ركلة حرة مبا�شرة
متكن ح�سن الهيدو�س من ت�سديدها برباعة لتخدع
حار�س املرمى وي�سجل الهدف الثاين (لعيال الذيب).
وك��ان ال�ســد مبقدوره ت�سجيل ه��دف ثالث يف ثلث
ال�ساعة الأوىل من زمن ال�شوط الثاين ولكن رعونة
مم��ادو نياجن ويو�سف �أحمد وخلفان �إبراهيم يف
�إنهاء الهجمات ب�شكل منوذجي حالت دون الت�سجيل
برغم الفر�ص التي ُاتيحت لهم �أم��ام مرمى ال�سيلية
.و�شهدت الدقيقة � 86إحت�ساب احلكم عبدالرحمن
عبدو لركلة جزاء لل�سيلية �سددها داغانو وت�صدى
لها حار�س ال�ســـد حممد �صقر لكن احلكم امل�ساعد
الأول طلب �إعادتها ونفذها داجانو جمددا وكاد �صقر
يت�صدى لها ولكن قوة الت�سديدة البوركينية حالت
دون ذلك لت�سكن �شباك ال�ســـــد.

( ،)2-2وت�ستمر ا�صابة الظهري الأمين
ال�برازي �ل��ي داين الفي�ش ليحل مكانه
ال�شاب م��ارت��ن مونتويا ،كما �سيغيب
الع��ب ال��و��س��ط �سريجيو بو�سكيت�س
ب�سبب الإ�صابة.
من جهته ،يطمح �سلتيك اىل موا�صلة
نتائجه اجليدة قاري ًا ،بعدما انهى فريق
امل� ��درب نيبل ل�ي�ن��ون �سل�سلة م��ن 20
م�ب��اراة م��ن دون �أي ف��وز ،بتغلبه على
��س�ب��ارت��اك مو�سكو ال��رو��س��ي  2-3يف
اجلولة ال�سابقة.
والالفت ان النقطة الوحيدة االخرى

نحو ال�شباك ( .)41وبعد دقيقة واحدة
�سجل جيان الرابع للعني بعد متريرة
من عمر عبد الرحمن ( ،)42ليت�صدر
ت��رت�ي��ب ال �ه��داف�ين م��ع م�ه��اج��م االهلي
ال�برازي�ل��ي ادي�ن��ال��دو غرافيتي ولكل
منهما  9اهداف.
انهى بروك�سي مهرجان اهداف العيــن
بت�سجيله اخلام�س بعدما تلقى متريرة
رائعة من جيان (.)68
و�سجل دبا هدفه الوحيد عرب يديرو�س
من ركلة ج��زاء ُاحت�سبت على مدافع
العني حممد �سامل ُوط��رد على �إثرها
(.)76
و�أهدر جيان فر�صة ت�سجيل "الهاتريك
" الثاين له هذا املو�سم بعد االول يف
مباراة الظفرة ،بعدما نال فوزي فايز
ركلة جزاء ُ طرد على �إثرها الربازيلي
ج��وزي��ف دا�سيلفا و� �س��دده��ا املهاجم
ال��غ��اين ف ��أ� �ص��اب��ت ال �ق��ائ��م وخرجت
(.)85

�أختبار �صعب لت�شيل�سي يف مو�سكو �أمام �شاختار
التي ح�صل عليها �سلتيك يف رحالته
ج� � ��اءت �� �ض ��د (ال� �ع� �م�ل�اق اال�� �س� �ب ��اين
بر�شلونة) عام  2004عندما كان لينون
العب و�سط يف �صفوف "هوب�س".
وق��ال امل ��درب االي��رل �ن��دي ال���ش�م��ايل :ال
�أق��ول �إن�ن��ا �س ُن�سحق ه�ن��اك� ،سنحاول
حتقيق بع�ض االمور ،لكن ُندرك �صعوبة
املواجهة.
وي �ت �� �ص��در ب��ر��ش�ل��ون��ة ال�ترت �ي��ب ب�ست
نقاط مقابل  4ل�سلتيك ونقطة لبنفيكا
ال�برت �غ��ايل ال ��ذي يحل على �سبارتاك
مو�سكو الرو�سي يف مباراة مبكرة.

غار�سيا يحتفظ بلقبه العاملي
لوزن خفيف الو�سط
 وا�شنطن /وكاالت
متكن املالكم الأمريكي من �أ�صل بورتوريكي داين غار�سيا من االحتفاظ
ببطولة العامل ل��وزن خفيف الو�سط للرابطة العاملية للمالكمة واملجل�س
العاملي للمالكمة ،بعد ف��وزه بال�ضربة القا�ضية يف اجلولة الرابعة على
مناف�سه الرهيب املك�سيكي �إري��ك مورالي�س.متيزت اجلولة الأوىل بحذر
�شديد وخا�صة من غار�سيا الذي اعتمد اللكمات امل�ضادة على �إثر ال�ضغط
ال�سلبي الذي مار�سه �إيريك مورالي�س ،ولكن �سرعان ما ارتفع ن�سق النزال
يف اجلولة الثالثة و�أ�صبحت الهجمات متبادلة بني املالكمني ،هجمة بهجمة
ولكمة بلكمة مع متيّز لداين غار�سيا �صاحب اللكمات القوية والثابتة.
جتلى ذلك بو�ضوح يف اجلولة الرابعة مبراوغة ج�سدية وت�سديدة للكمة
خطافية ي�سارية م�ضادة �أطاحت مبورالي�س و�أخرجت ن�صفه الأعلى من
احللبة ليعلن احلكم بينجي ا�ستيفا�س نهاية النزال ،ليحتفظ بذلك ال�سريع
الأمريكي داين غار�سيا بلقبي الرابطة العاملية واملجل�س العاملي ،بعد �أن
جنح يف توحيد اللقبني �سابق ًا �إثر فوزه بال�ضربة القا�ضية ويف اجلولة
الرابعة كذلك على املالكم الربيطاين من �أ�صل باك�ستاين �أمري خان بتاريخ
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بونيودكور ي�سعى لالقرتاب من النهائي الأول يف تاريخه
 ط�شقند� /أ ف ب
ي�سعى بونيودور االوزب�ك��ي اىل
االق�ت��راب م��ن ال�ن�ه��ائ��ي االول له
يف ت��اري��خ م�شاركاته يف دوري
اب �ط��ال ا��س�ي��ا ل �ك��رة ال �ق��دم عندما
ي�ضيِّف اول�سان الكوري اجلنوبي
يف ط�شقند ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء يف
ذهاب ن�صف النهائي.ولعب ام�س
االث �ن�ي�ن االحت� ��اد ال �� �س �ع��ودي مع
م��واط�ن��ه االه �ل��ي يف ج��دة �ضمن
ذهاب املواجهة الثانية من ن�صف
النهائي ،وتقام مباراتا الإياب يف
 31ت�شرين االول احلايل .ت�صميم
ال �ف��ري �ق�ين االوزب� �ك ��ي وال��ك��وري
اجلنوبي �سيكون كبريا خلو�ض
املباراة النهائية كونها �ستقام على
ار���ض املت�أهل منهما يف موعد مل
ي �ح��دده االحت���اد الآ� �س �ي��وي حتى

االن.بونيودكور ت�أهل اىل ن�صف
النهائي بعد ان اط��اج باديالييد
اال� � �س �ت�رايل يف دور الثمانية
بتعادله معه ذه��اب��ا  2-2قبل ان
يفوز عليه يف ط�شقند  2-3ايابا.
ويخو�ض بونيودكور غمار ن�صف
نهائي البطولة للمرة الثانية بعد
ع ��ام  ،2008ح�ي�ن�ه��ا خ ��رج ام��ام
ادياليد بالذات بعد خ�سارته امامه
( )3-0يف ا�سرتاليا ،وفوزه عليه
( )0 -1على �أر�ضه.
ومل ي�����س��ب��ق لأي ف� ��ري� ��ق من
اوزبك�ستان ان اح��رز اللقب يف
دوري اب� �ط ��ال ا���س��ي��ا ،يف حني
فر�ضت الفرق الكورية اجلنوبية
اف �� �ض �ل �ي��ة ن �� �س �ب �ي��ة يف االع � ��وام
املا�ضية وت��وِّ ج��ت بطلة يف ثالث
منا�سبات عرب �شونبوك موتورز
ال� �ك���وري اجل �ن��وب��ي يف 2006

بونيودكور يبحث عن اول لقب يف الدوري الآ�سيوي

وب��وه��ان��غ � �س �ت �ي �ل��رز يف 2009
و�سيونغنام اي�ل�ه��وا يف ،2010
كما ك��ان �سيونغنام ق��اب قو�سني
او ادنى من اللقب عام  2004حني
تقدم ذهابا على االحتاد ال�سعودي
 1-3يف جدة قبل ان يخ�سر ()5-0
على ار�ضه (كان النهائي يقام من
مباراتني) ،يف حني خ�سر �شونبوك
نهائي الن�سخة املا�ضية امام ال�سد
ال�ق�ط��ري ب��رك�لات ال�ترج�ي��ح 4-2
بعد تعادلهما يف الوقتني اال�صلي
واال�� �ض���ايف  2-2يف جيوجنو
(يقام النهائي من مباراة واحدة
بدء ًا من .)2009
�أول���س��ان ق��دَّم ع��رو��ض� ًا ج�ي��دة يف
ال �ب �ط��ول��ة ح �ت��ى االن ،فت�صدر
امل�ج�م��وع��ة ال���س��اد��س��ة يف ال ��دور
االول قبل ان يتغلب على كا�شيوا
راي�سول الياباين يف الثاين .2-3
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العدد ( )2630ال�سنة العا�شرة  -الثالثاء ( )23ت�شرين الأول 2012

العيد على الأبواب ،ومع الفرح الذي ي�صاحبه  ،تكثر حوادث الطرق مع الأ�سف  ،نتيجة ال�سرعة في قيادة المركبات  ،وفي كل منا�سبات
الأعياد والعطل ،ترى �إح�صائيات الم�صادر الطبية ،ت�ؤ�شر حوادث عديدة ،اغلبها في مناطق الر�أ�س ،والعمود الفقري ،وهي �إ�صابات تحتاج الى
جراحات طبية دقيقة و�سريعة  ،وعنايات فائقة الدقة ...فما هي هذه الجراحات؟ تعالوا معنا لندخل عالم جراحات (المخ والأع�صاب)
وهي �أدق �أنواع التخ�ص�صات الطبية  ..وكل عيد و�أنتم بخير وكفاكم اهلل �شر الحوادث ! بداية  ،نقول �إن جراحة الجملة الع�صبية من
التخ�ص�صات الدقيقة في الطب .و ُتعنى ب�أمرا�ض الجهاز الع�صبي وعالجها بالتدخل الجراحي �أو غير الجراحي .ويعالج �إ�صابات الجهاز
الع�صبي المركزي والعمود الفقري والنخاع ال�شوكي جراح متخ�ص�ص في المخ والأع�صاب  ،ويعد هذا التخ�ص�ص من �أ�صعب و�أدق تخ�ص�صات
الطب ،ومدة التدريب فيه تعتبر طويلة نوعا ما.
 تحقيق /نادية ب�شير

ال������ع������ي������د ع������ل������ى الأب�����������������������واب..

�إنه مو�سم حوادث الطرق واالع�صاب!
ويحتاج هذا النوع من التخ�ص�ص
الطبي وال�سيما فتح الدماغ الب�شري
ال ��ى �إم �ك��ان��ات ط�ب�ي��ة ك�ب�ي��رة كونه
يتعامل مع جزء حيوي جدا �أال وهو
دم��اغ الإن�سان ال��ذي يحوي مراكز
ال�سيطرة على جميع �أجزاء الج�سم
وال �� �س �ي �ط��رة �أي �� �ض��ا ع �ل��ى وظائف
�أع�ضائه ،ف�أي خلل ي�صيبه �سينعك�س
بالنتيجة على الج�سم ب�أكمله.
�إذ ًا �سندخل اليوم عالم طب الأع�صاب
والجملة الع�صبية ودماغ الإن�سان.
متى يلج�أ الطبيب
لفتح الدماغ؟
في �أروقة م�ست�شفى الجملة الع�صبية
ف��ي ب�غ��داد  ،كانت جولتنا الأول��ى،
حيث ت��رد ح��االت ع��دي��دة لإ�صابات
ال��ر�أ���س وال��دم��اغ  ،نجد الجراحين
في عجلة من �أمرهم لأداء عملهم .
وهكذا توقفنا قليال مع معاون مدير
الم�ست�شفى الدكتور �أ�سامة العوادي
اخت�صا�ص جراحة الجملة الع�صبية
حيث �أك��د لنا �أن  %80من الحاالت
التي تدفع بالطبيب لإجراء عمليات
فتح الدماغ هي الإ�صابة ب��الأورام
� �س��واء الحميدة منها �أو الخبيثة
�إ�ضافة الى �أورام النخاع ال�شوكي.
وهناك �إ�صابات الحوادث �إذ يتعر�ض
ال��ر�أ���س ال��ى �ضربة معينة وكذلك
ح��وادث التفجيرات وال�سقوط من
ع�ل��و وح� ��وادث ال���س�ي��ارات واغلب
هذه الحاالت يح�صل فيها ك�سر في
الجمجمة ونزيف في ال��دم��اغ (�أي
ما يعرف بنزف المخ) او التعر�ض
الى طلقة او �شظية او �ضربة قوية
على ال��ر�أ���س ب��آل��ة ح��ادة ت���ؤدي الى
ك�سر او حدوث خ�سف في الجمجمة
ويح�صل نزف داخلها و�أحيانا نزف
داخل الدماغ .
�أم��ا بخ�صو�ص العالج ف��ان نتائجه
مذهلة فخالل �ساعات م��ن تعر�ض
�إن�سان ال��ى ح��ادث �أدى ال��ى فقدانه
الوعي و�إ�صابة دماغه نجده وبعد
العملية ق ��ادرا تماما على الحركة
وال �م �� �ش��ي وت �ت �ع��دل ��ص�ح�ت��ه �شيئا
ف�شيئا  ،ولكننا نبقيه بالم�ست�شفى
ع���ش��رة �أي� ��ام ل�ضمان ع��دم التهاب
ال �ج��رح ،وال���ش��يء المهم ف��ي الأمر
هو الإ�سراع باي�صال الم�صاب الى
الم�ست�شفى الن �إ��ص��اب��ة ال��دم��اغ ال
تحتمل الت�أخير في �إج��راء العملية
ومعالجة ال�ضرر الذي �أ�صابه واي
ت�أخير في هذا ال�ش�أن ي ��ؤدي حتما
�إلى الوفاة  ،لذلك نجد �أن م�ست�شفى
الجملة الع�صبية م�ستعدا � 24ساعة
يوميا ال�ستقبال هكذا حاالت وهناك
اطباء اخت�صا�ص على م��دار اليوم
و�أي ح��ال��ة ت��ردن��ا ل�شخ�ص فاقد
الوعي وال ي�ستطيع تحريك يده �أو
رجله نعمل له المفراز ب�شكل �سريع
ف�إذا ما ثبت وجود ك�سر بالجمجمة
نلج�أ على الفور الى فتح الدماغ.
الباطنية والجراحة
الع�صبية
وقفتنا الأخ��رى كانت مع الدكتور
م��ح��م��د ع� �ب ��د ال� �م� �ن� �ع ��م ال��وط��ن��ي
اخت�صا�ص جراحة الدماغ والجملة
الع�صبية ف��ي م�ست�شفى الكرامة
ببغداد حيث ق��ال :تنق�سم الجملة
الع�صبية �إل ��ى ق�سمين رئي�سيين
وبموجبهما يتحدد عمل الطبيب
ف�إما �أن يكون طبيب باطنية ع�صبية
�أو طبيب ج��راح��ة جملة ع�صبية
ورغم تداخل النوعين مع بع�ضهما
�إال �أنهما يتخذان م�سارين مختلفين،

وه��ذه �أه��م المهام الموكلة �إل��ى كل
منهما ،الأول يخ�ص طب الأع�صاب
وال�ط�ب�ي��ب ه�ن��ا لي�س ج��راح��ا لأن��ه
يتعامل مع ا�صابات العمود الفقري
والحبل ال�شوكي والأع�صاب فمثال
يعالج م��ر���ض ال�صرع ال��ذي ال تتم
معالجته بالعمليات الجراحية بل
بالأدوية الن المري�ض هنا يعاني من
خلل في الدائرة الكهربائية للدماغ
حيث يح�صل بها تحفيز �أك�ث��ر من
الطبيعي .
�أم��ا ال�ن��وع الثاني فيكون الطبيب
جراحا لأن��ه "يتعامل مع �إ�صابات
الدماغ وك�سور الجمجمة والنزف
والأورام الدماغية".
وي�ضيف ":النا�س ب�شكل ع��ام ال
يتفهمون م��ا ه��ي ج��راح��ة الجملة
الع�صبية لذا نجدهم يلج�أون لنا عند
تعر�ضهم الى حاالت نف�سية ظنا منهم
�أننا �أطباء نف�سانيون  ،وهنا احب
الت�أكيد على نقطة هامة اال وهي ان
الطب النف�سي يتعلق بروح االن�سان
الن جميع التحاليل والفحو�صات
التي تُجرى للمري�ض النف�سي ومنها
تحليل الدم وقيا�س م�ستوى ال�ضغط
وال �ن �ب ����ض ت �ك��ون طبيعية بعك�س
مري�ض الجملة الع�صبية الذي يمكن
ت�شخي�ص حالته م��ن خ�لال نتائج
الفحو�صات".
م�ست�شفى الكرامة
بال �صالة عمليات
وي � �ع� ��ود ل��ل��ح��دي��ث ع� ��ن ج ��راح ��ة
ال��دم��اغ بالقول ":لدينا ف��ي بغداد
�أرب� �ع ��ة م���س�ت���ش�ف�ي��ات متخ�ص�صة
بالجملة الع�صبية �أو فيها �أق�سام
متخ�ص�صة وهي م�ست�شفى الجملة
ال �ع �� �ص �ب �ي��ة ،وم���س�ت���ش�ف��ى العلوم
الع�صبية ،وم�ست�شفى مدينة الطب،
وم�ست�شفى الكاظمية� .أم��ا هنا في
م�ست�شفى الكرامة فهو ع��ام ولي�س
فيه �صالة عمليات خا�صة بالجملة
الع�صبية وهو �أمر �ضروري لإجراء
ال �ع �م �ل �ي��ات ال��ت��ي ت �خ ����ص ال��دم��اغ
وال�ج�م�ل��ة الع�صبية  ،ل��ذل��ك نقوم
ب��إح��ال��ة مر�ضانا المحتاجين الى
عمليات ال��ى م�ست�شفى تخ�ص�صي
�آخ� ��ر الن ه ��ذا ال��ن��وع ال�م�ع�ق��د من
العمليات يحتاج الى �صالة خا�صة
ومتخ�ص�صة بالجملة الع�صبية
تكون على م�ستوى عال من التعقيم
ال��دق �ي��ق لأن� �ن ��ا ن �ق��وم ب�ف�ت��ح دم ��اغ

الإن�سان ون�صل الى منطقة ال�سحايا
ال��دم��اغ �ي��ة ف�� ��إذا ل��م ي �ك��ن م�ستوى
التعقيم � %100سيموت المري�ض ال
محالة الن فتح الدماغ يتطلب تقنيات
عالية و�أج��واء تخ�ص�صية غاية في
الدقة وم��راع��اة �أن تكون الردهات
معقمة تعقيما كامال هذا بالإ�ضافة
ال��ى � �ض��رورة وج��ود ك��ادر جراحي
متخ�ص�ص بالجملة الع�صبية من
طبيب وم�ساعد طبيب وممر�ضة
ورده���ة ع�ن��اي��ة م��رك��زة ب�ع��د �إج ��راء
العملية تتولى الإ�شراف التام على
المري�ض ومراقبة حالته � 24ساعة
يوميا واي���ض� ًا نحتاج �إل��ى �أجهزة
خا�صة كالمايكرو�سكوب والناظور
لتك�شف لنا عن �أورام الدماغ".

المعنى العلمي لنزف المخ
ي��وا� �ص��ل ال��دك �ت��ور م�ح�م��د الوطني
ال �ح��دي��ث بالقول ":ينق�سم نزف
المخ �أو الدماغ �إل��ى نوعين :الأول
يكون ع��ادة خ��ارج منطقة ال�سحايا:
هذا النوع ممكن عالجه لأنه يحدث
نتيجة ك�سر الجمجمة وح�صول �شق
�صغير في ال�سحايا �أي انه ينح�صر
في المنطقة الواقعة خ��ارج الدماغ
وداخل الجمجمة وهنا يتجمع الدم
وي �ب��د�أ بال�ضغط على ال��دم��اغ ،لأن
الجمجمة ه��ي ع�ب��ارة ع��ن عظم وال
تت�أثر بال�ضغط عليها .واذا لم يتم
ع�ل�اج ال�م��ري����ض ��س��ري�ع��ا ف�ستكون
النتيجة الحتمية هي ال��وف��اة .وكل
م��ا ي�ق��وم ب��ه ال �ج��راح ف��ي م�ث��ل هذه

هناك �إ�صابات الحوادث
�إذ يتعر�ض الر�أ�س الى
�ضربة معينة وكذلك
حوادث التفجيرات
وال�سقوط من علو
وحوادث ال�سيارات

خارطة ملخ االن�سان

ت�ستغرق عمليات فتح
الدماغ ثالث �ساعات
وهذه الم�س�ألة تنطوي
على خطورة بالغة
على حياة الم�صاب

احد �ضحايا احلوادث

ال �ح��االت ه��و �إزال� ��ة ال ��دم المتجمع
بهيئة خثرة حتى يعود الدماغ �إلى
و�ضعه ال�سابق.
والثاني يكون تحت منطقة ال�سحايا:
وهذا النوع �أي�ضا يمكن عالجه.
وال�ث��ال��ث يكون داخ��ل ال�سحايا �أي
في عمق الدماغ :وهو النوع الخطر
ال��ذي يتعذر عالجه الن النزف هنا
قد ح�صل داخل الدماغ ومن ثم �أدى
الى تلف داخلي في بع�ض المناطق
المهمة بالدماغ ،و�أود �أن �أ�شير هنا
ال��ى �أن خاليا ال��دم��اغ اذا تعر�ضت
للتلف ف�إنها ال تحيا من جديد ابد ًا
بعك�س �أي خاليا اخرى بالج�سم  ،لذا
نجد �أن عمليات من هذا النوع غير
ناجحة اط�لاق � ًا وخا�صة ف��ي بالدنا
حيث الإمكانات الطبية محدودة في
هذا الجانب.
وت�ستغرق عمليات فتح الدماغ ثالث
�ساعات وهذه الم�س�ألة تنطوي على
خطورة بالغة على حياة الم�صاب.
�أم��ا كيف تتم فتكون �أوال بتحديد
المنطقة ال �م��راد فتحها ف��ي الر�أ�س
وت �ح��دي��د ع ��دد ال �ث �ق��وب المطلوب
�إح��داث �ه��ا لفتح ال��ر�أ���س وف�ق��ا لحالة
الم�صاب وم��ن ث��م تتم �إزال ��ة الجلد
وقلبه �إلى الخارج بوا�سطة ال�سكين
لن�صل �إل��ى عظم ال��دم��اغ حيث يتم
ع�م��ل ث �ق��وب ف�ي��ه ب��وا��س�ط��ة الدريل
الكهربائي �أو اليدوي الخا�ص بفتح
ال��دم��اغ وال� ��ذي �صممه ع�ل�م��اء في
هذا الجانب لأن��ه يتحرك وبدورانه
ُيحدث ثقب في عظام الدماغ �أي انه
يتحرك ب�شكل دائري وما �أن ينتهي
من العظم وي�صل �إلى داخل الدماغ
يتوقف ب�شكل تلقائي حتى لو ا�ستمر
الطبيب بال�ضغط عليه فلن يتحرك
ابد ًا �أي انه �صمم خ�صي�صا وبتقنيات
علمية دقيقة لإحداث فتحات بالعظم
فقط.
وي���ض�ي��ف غ��ال �ب��ا م��ا ت ��رد �إ�صابات
ح��وادث ال�سيارات وح�صول نزف
بالدماغ وبمجرد �إحداث ثقوب بعظم
الدماغ يتدفق الدم المح�صور داخل
الر�أ�س.
وال �ث �ق��وب ه ��ذه ي�ن�ت��ج ع�ن�ه��ا عظام
ناعمة ج��د ًا وك�أنها ن�شارة الخ�شب
ي�أخذها الجراح ليعيدها �إلى مكانها
بعد االن �ت �ه��اء م��ن العملية و�سوف
تلتحم ب�شكل طبيعي وال يبقى لها �أي
اثر بعد �شهر �أو �شهرين من �إجراء
العملية .
وب�ع��د عمل ال�ث�ق��وب ي�ق��وم الجراح
ب�إدخال من�شار �إما كهربائي �أو يدوي
كي يق�ص العظم بين الفتحات التي
حددها م�سبق ًا وهنا ي�صبح الدماغ
�أ�شبه بالباب المفتوح ،بعد �أن ي�صله

الطبيب يقوم بفتح غ�شاء ال�سحايا
ليظهر �أم��ام��ه ال��دم��اغ ب�شكل وا�ضح
ويبد�أ ب�إجراء العملية ح�سب نوعها
وه��ذه ال�ق��واع��د م�ت�ع��ارف عليها في
جراحة الجملة الع�صبية وال يجوز
تغييرها لأن�ه��ا تنطوي على �أُ�س�س
علمية �سليمة.
�أورام الدماغ و�أنواعها
تنق�سم �إلى �أربعة �أق�سام ،وبالن�سبة
ل� �ل ��ورم غ �ي��ر ال �خ �ب �ي��ث ج� ��دا يجب
�إزالته والخيار طبعا لأهل المري�ض
بالموافقة على �إج ��راء العملية من
عدمها � .أم��ا ال��ورم الخبيث والذي
يتم ت�شخي�صه بوقت مت�أخر ال نلج�أ
ال��ى �إزال��ت��ه لأن �ن��ا ع�ل��ى ع�ل��م م�سبق
بعدم جدوى العملية كما يجب الأخذ
باالعتبار عمر المري�ض.
وف��ي بع�ض الأح �ي��ان ي�ك��ون ال��ورم
حميد ًا لكن مكانه خبيث �أي يقع في
منطقة من الدماغ ال يجوز للجراح
�أن ي�صل اليها وتدعى جذع الدماغ
والنخاع الم�ستطيل وهي ح�سا�سة
ومهمة ج��دا الن فيها م��رك��ز تنف�س
الإن���س��ان وم��رك��ز ال�ضغط والنب�ض
ف�أي لم�س لهذه المنطقة من �ش�أنه �أن
يوقف التنف�س مثال مهما بلغت براعة
الجراح في �إجراء العملية  ،وهنا �إذا
ث ُبت ان الورم قريب من هذه المنطقة
يتم تحويل المري�ض للعالج بالطب
الذري و�إخ�ضاعه لجل�سات الإ�شعاع
حتى يتم تحجيم ال ��ورم والق�ضاء
على ق�سم من الخاليا ال�سرطانية �أي
انه عالج يمد في عمر المري�ض.
وهناك جهاز ،لكنه عاطل االن وغير
م�ستعمل ،وه ��و م��وج��ود الآن في
م�ست�شفى ال�ع�ل��وم الع�صبية يقوم
ب� ��إزال ��ة ال� ��ورم ب���دون ف�ت��ح الدماغ
�شرط �أال يتجاوز حجمه � 5سنتيمتر ًا
ويتم ب�إلبا�س المري�ض جهازا �أ�شبه
بالخوذة ثم �إدخاله في مجال �أ�شعة
م�شابهة للرنين المغناطي�سي وبعد
تحديد مكان الورم يتم ت�سليط �أ�شعة
تتولى ف�صل ال ��ورم ع��ن ال�شرايين
والخاليا التي تغذيه وهكذا تقتله
وينتهي االمر كما ان العالج به ب�سيط
جدا الن المري�ض يكون بكامل وعيه
عند رب��ط الجهاز بدماغه والعالج
يكون ع��ادة بجل�ستين ت�ستغرق كل
واحدة منهما حوالي ربع �ساعة.
هذا الجهاز كان �سينقذ حياة انا�س
كثيرين لو كان يعمل فقد كان العراق
البلد االول في ال�شرق الأو�سط الذي
قام ب�إدخاله في عام  2000وهو الآن
متروك في غرفة مقفلة وال �أحد يهتم
بت�شغيله و�إ�صالحه وهو بحق يعتبر
�إنعا�شا للجملة الع�صبية.

احلوادث يف ازدياد
مجاالت �أخرى في التخ�ص�ص
ي�ضيف ال��دك �ت��ور ال��وط�ن��ي بالقول
":هناك �إ�صابات الأع�صاب الطرفية
ال �ت��ي ت�ع��ان��ي م�ن�ه��ا ال�ن���س��اء ب�شكل
خا�ص بعد الأربعين اذ تح�صل حالة
م��ن ال�خ��در الم�ستمر باليد وتعالج
بعملية م��و��ض�ع�ي��ة ب�ت��و��س�ي��ع قناة
الأع�صاب وقطع بع�ض االوتار منها
حتى يخف ال�ضغط على الأع�صاب
وبالتالي تزول حالة الخدر.
ويوا�صل حديثه عن مجاالت الجملة
الع�صبية الأخ��رى وه��ي الإ�صابات
بالحوادث مثال �شظية اخترقت قوم
ب�إزالتها وهكذا ،وهناك اي�ضا حاالت
الإ�صابة ب�أكيا�س �شحمية او دهنية
خارج الجمجمة وهي عملية ب�سيطة
للغاية.
و�أي�ضا هناك الت�شوهات الخلقية لدى
الأطفال منذ الوالدة اذ يظهر في ظهر
الطفل كي�س م��ائ��ي يجعله م�شلوال
ال ي�ستطيع ان ي�ح��رك ظ�ه��ره او ال
ي�سيطر على الإدرار بالتالي نقوم
ب ��إزال��ة الكي�س و�إرج���اع الأع�صاب
الى مكانها في العمود الفقري وهذه
العملية قد تتطلب ان يعمل فيها فريق
متكامل يت�ضمن طبيب تجميل يقوم
بخياطة مكان العملية وعمل ترقيع
جلدي لها.
كما ت��رد �إ��ص��اب��ات �أخ��رى مثال طفل
ر�أ�سه كبير ومعناه وجود ماء داخل
ال��دم��اغ وت�ت��م �إزال �ت��ه بعملية نقوم
ب��رب��ط "�صوندا" رف �ي �ع��ة ودقيقة
وفيها �صمام داخ��ل ال��دم��اغ تتولى
�سحب ال�م��اء ال��زائ��د ال�م��وج��ود بعد
ربطها بجهاز ل�سحب ال�م��اء ،وهذه
ال �ح��ال��ة �أ� �ش �ب��ه ب��ان���س��داد المجاري
�أي �أن م�ج��رى ال�م��اء ف��ي دم��اغ هذا
الطفل م�سدود لذا نقوم بعمل مجرى
خارجي له ي�سحب الماء ليذهب �إلى
منطقة البطن لتجمعه وتر�سله �إلى
خ ��ارج ال�ج���س��م ع��ن ط��ري��ق الجهاز
البولي.
و�أخ �ي��ر ًا ..على الرغم من الم�شاكل
التي تعاني منها الم�ؤ�س�سات ال�صحية
في العراق بح�سب العاملين فيها ف�إن
عجلة التقدم البد لها �أن ت�سير نحو
الأم� ��ام ح�ي��ث ك�شفت دائ� ��رة �صحة
ب�غ��داد الر�صافة م ��ؤخ��را ع��ن ن�صب
ج�ه��از رن�ي��ن متطور ف��ي م�ست�شفى
العلوم الع�صبية يعد الأح��دث على
م�ستوى منطقة ال���ش��رق الأو�سط
وه��و م��ن ن��وع (ث��ري ت��ي) ويعد من
الأج �ه��زة ال�م�ت�ط��ورة على م�ستوى
العالم �إذ يعطي ت�شخي�صا عالي الدقة
والجودة ويمتاز ب�سرعة الأداء في
مجال الجملة الع�صبية والجراحات
المتعلقة بها.
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اقت�صاديون  :حت�سني واقع العا�صمة ي�ستلزم موازنة خا�صة ببغداد

اوراق اقتصادية
 د.عامرة البلداوي

كون العراق مق�س ��م ًا �إىل �إقليمني �ض ��من دولة
واح ��دة � ،إذ توج ��د هن ��اك موازن ��ة احتادي ��ة
وموازنة �إقليم كرد�ستان  ،فيما ال توجد هناك
موازن ��ات لبقية مناط ��ق العراق الت ��ي كانت
مدجم ��ة حاليا �ض ��من املوازن ��ة االحتادية يف
�إدارة مالية واحدة  ،ومن الأف�ضل �إدراج بقية
مناط ��ق العراق ك�إقليم ت�س ��تحدث ل ��ه موازنة
ت�سمى موازنة �إقليم املركز فيما حتول ح�صة
بقي ��ة مناطق الع ��راق بعد ا�س ��تبعاد النفقات
االحتادي ��ة واحلاكم ��ة �إىل ه ��ذه املوازن ��ة
الت ��ي تكون لها دورة حما�س ��بية م�س ��تقلة عن
املوازنة االحتادية و�إدارة خا�ص ��ة على غرار
كرد�ستان.

 بغداد  /علي الكاتب

ث��ب��ت م��وق��ف��ك
اليوم يوم تثبيت املواقف  ..ع ّلقت النائب الدكتورة ماجدة
التميم ��ي عمله ��ا يف املجل� ��س احتجاج ًا عل ��ى نتائج اللجنة
الربملاني ��ة التحقيقي ��ة لتق�ص ��ي احلقائ ��ق يف ق�ضي ��ة البنك
املرك ��زي وو�صف ��ت �أع�ض ��اء اللجن ��ة ب�أنهم لي�س ��وا مهنيني
واخت�صا�صاته ��م بعيدة عن اجلوان ��ب املالية واالقت�صادية
و�أن ��ه كان عليه ��م الت�ش ��اور م ��ع اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل�س
الن ��واب ذات االخت�ص ��ا�ص واملعنية بالأمر  ،يف حني اعترب
�أع�ض ��اء �آخ ��رون يف اللجنة املالية ذاتها �أن قرار �س ��حب يد
حماف ��ظ البنك املركزي مل ي�ؤثر على �س ��عر الدينار العراقي
ب�س ��بب التعي�ي�ن ال�س ��ريع ملحافظ بدي ��ل هو عبد البا�س ��ط
ترك ��ي (مدي ��ر دي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة ) �أو�ض ��ح جمموعة
م ��ن االقت�ص ��اديني ميثلون �ش ��بكة االقت�ص ��اديني العراقيني
من خ�ل�ال �إر�س ��ال مذكرة فني ��ة �إىل جمل�س الن ��واب مهنية
حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي و�إجن ��ازات البنك خ�ل�ال عقد من
ال�س ��نني يف احلفاظ على قيمة العملة العراقية وخطورة ما
يتعر�ض له من �ضغوطات  .وقد تخوف �آخرون من تعر�ض
امل�س� ��ؤول امل�س ��تقل (م ��ن ال ظه ��ر وال ح ��زب ي�س ��نده) بهذه
ال�س ��هولة وال�سرعة ل�سحب اليد والت�شهري باالتهام بق�ضايا
ف�س ��اد بحيث مل ت�ش ��فع له كل �إجنازاته ال�س ��ابقة و�سمعته ,
ونحن هنا ال نق�ص ��د �شخ�صية حمافظ البنك املركزي �سنان
ال�ش ��بيبي بالتحدي ��د فقبله تعر�ض القا�ض ��ي رحيم العكيلي
�إىل م�ض ��ايقات ومل يتمك ��ن م ��ن �أداء واجبات ��ه كم ��ا ينبغي
مما ا�ض ��طره لتقدمي اال�س ��تقالة والتنحي عن من�صبه  .وقد
فاجئني البع�ض بغلق هواتفهم  ،مل يريدوا التورط يف �أي
موقف جتاه هذا املو�ض ��وع ( عندما طلب ��ت منهم �أن نخرج
مبوقف موحد لن�صرة ال�شبيبي) وف�ضلوا �أن يبقوا بعالقات
طيبة ت�ضمن ا�ستمرار �أن�ش ��طتهم االقت�صادية دون حماربة
وه ��ذا هو الأخطر �...إذن ثبت موقف ��ك الآن لأعرف من �أنت
!! فاجلميع طيبون ومبت�س ��مون وناقدون وحمللون ولكن
عندما تتوقف على تثبيت املوقف نتائج تراهم ين�س ��حبون
�أو يتخوف ��ون � ....أقول بكل �ص ��راحة هن ��اك ثالثة مواقف
ل�س ��نان ال�شبيبي كانت �سبب ًا يف �سحب يده و�إ�صدار مذكرة
�إلق ��اء القب�ض بحق ��ه ،الأوىل انه مل يواف ��ق على تغطية �أو
متويل العجز و�إقرا�ض احلكومة من االحتياطيات النقدية
يف البنك  ،والثاين اعرتا�ض ��ه عل ��ى ارتباط البنك املركزي
مبجل�س الوزراء وت�أكيده على ا�س ��تقاللية البنك واعتماده
على ن�ص د�س ��توري يف ذلك  ،والثالث ت�أ�شريه على م�صادر
الف�ساد يف �إدارات البنك املركزي ومطالبته رئا�سة الوزراء
ب�إق�ص ��ائهم � . .أن ��ا مع امل�س� ��ؤول املهني الناج ��ح الذي عمل
بهدوء ودون �ض ��جيج وحقق ا�ستقرار ًا يف العملة ل�سنوات
طويلة وعلين ��ا جميعا �أن ندعم موقفه وال نتوقف حتى يتم
الرتاجع عن القرار.

دع ��ا ع ��دد م ��ن االقت�ص ��اديني �إىل ا�س ��تحداث
موازنة خا�ص ��ة ب�إقليم (املرك ��ز) لبغداد وبقية
املحافظات و�إدراجها �ضمن املوازنة االحتادية
للعراق لل�سنوات املقبلة من �أجل حت�سني واقع
النظ ��ام املايل يف البالد ،ف�ض�ل�ا عن تو�ض ��يح
ماهي ��ة م�ص ��طلح ( الوف ��رة ) املدرج ��ة �ض ��من
�إ�س�ت�راتيجية املوازنة املالية و�أ�سباب الزيادة
يف ال�ضرائب على املوظفني لل�سنوات -2012
.2015وق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي الدكت ��ور
�أحم ��د �إبريه ��ي ل� �ـ (امل ��دى )�إن هناك �ض ��رورة
وحاجة ملحة ال�س ��تحداث موازنة �إقليم املركز
(العا�ص ��مة بغ ��داد وبقية املحافظات) وف�ص ��ل
ح�ساباتها عن ح�سابات املوازنة االحتادية من
اجل حت�س�ي�ن واق ��ع النظام امل ��ايل يف العراق
وحت�س�ي�ن الإدارة املالي ��ة له ��ذا الإقليم املقرتح
،كم ��ا من املهم �أي�ض ��ا العمل عل ��ى تطوير مالية
ال�ش ��ركات العام ��ة وال�س ��لطات املحلية لل�س�ي�ر
قدما بهذا االجتاه .
حتقيق �سبل االرتقاء
و�أ�ض ��اف �إبريهي �إن من املهم كذلك الك�شف عن
الأر�ص ��دة املالية امل�ص ��رفية جلمي ��ع املوازنات
ب�ش ��كل دوري م ��ن اج ��ل الأخ ��ذ باالعتب ��ار
عن ��د الإع ��داد و�إ�ص ��دار املوازن ��ات اجلديدة ،
و�إع ��ادة تبوي ��ب البيانات امل�ص ��رفية للف�ص ��ل
بني �إيداع ��ات قطاع الأعمال الع ��ام وموازنات

االحت ��اد والأقالي ��م وامل�س ��تويات املحلي ��ة ك ًال
على حدة من �أجل تو�ض ��يح وتن�ش ��يط البحث
والتفكري يف �سبل االرتقاء .
وق ��ال �إن هن ��اك ق�ض ��ية �أخ ��رى ط ��ال انتظ ��ار
احل�سم فيها تتمثل يف التمويل الداخلي لعجز
املوازنة اال�ض ��طراري يف حالة الهبوط احلاد
يف م ��وارد النف ��ط �أو االختي ��اري ،ومنها ماله
�صلة باجلدل الدائر حول قانون البنى التحتية
املقرتح  ،حيث �أن التمويل امل�صريف للموازنة
يتطل ��ب يف الب ��دء الك�ش ��ف عن ودائ ��ع القطاع
احلكوم ��ي يف امل�ص ��ارف وعائديته ��ا وكذل ��ك
�إج ��راء التغيريات املقرتح ��ة يف النظام املايل
احلكومي ليتمكن من ا�س ��تيعاب هذه ال�سيولة
يف البداية قبل احلدي ��ث عن االقرتا�ض املايل
وغريه ��ا  ،كم ��ا �أظه ��ر التقرير ال�س ��نوي للبنك
املركزي يف نهاية �س ��نة  2011وجود �أكرث من
 32تريليون دينار ب�ص ��يغة ودائع للم�ص ��ارف
يف البن ��ك املرك ��زي ،منه ��ا ماه ��و احتياطيات
�إلزامي ��ة وغريها من اال�س ��تثمارات بفائدة � ،إذ
بال�ش ��ك �أنه ��ا توفر �س ��يولة م ��ن دون توظيفها
،الأم ��ر ال ��ذي يتطل ��ب اتخ ��اذ �إج ��راءات ،منها
اعتماد نظام �إدارة نقدية للموازنة بالتن�س ��يق
مع الدين الداخلي .
و�أو�ض ��ح �أن املبا�ش ��رة با�س ��تحداث �س ��وق
خا� ��ص لأدوات الدي ��ن يف الع ��راق �أ�س ��وة
بالدول الأخرى تتطلب �إخ�ض ��اع الإنفاق العام

ل�شروط اال�ستقرار املعروفة ومالحظة العناية
امل�ستمرة بتو�سيع قدرة اقت�صاد العراق بن�سبة
امل�ش ��اركة يف الن�شاط االقت�ص ��ادي  ،وتقلي�ص
حجم م�س ��احة القطاع احلكومي ل�صالح تنمية
مو�س ��عة للقاع ��دة الإنتاجية للنهو� ��ض بقطاع
الأعمال اخلا�ص املحلي (القطاع اخلا�ص) .
و�أ�ش ��ار �إبريه ��ي �إىل �أن نظام املالية العامة يف
العراق يت�صف بالتعقيد والذي يتكون من قطاع
الأعمال العام الذي يت�شكل من ال�شركات املالية
وغري املالية  ،والأوىل هي امل�صارف التجارية
املتخ�ص�ص ��ة و�ش ��ركات الت�أم�ي�ن وغريه ��ا ،
والث ��اين �ش ��ركات وزارات النفط وال�ص ��ناعة
واملع ��ادن والإعم ��ار والإ�س ��كان وغريها التي
تقوم مبمار�سة الن�ش ��اطات التجارية املختلفة
 ،وجمي ��ع تلك ال�ش ��ركات تكون م�س ��تقلة ماليا
و�إداريا ح�س ��ب قان ��ون ال�ش ��ركات بالرقم 22
ل�سنة  1997وتعديله الالحق .
و�أ�ضاف �إن حال تلك ال�شركات متباين ويغلب
على ن�ش ��اطاتها الف�ش ��ل يف الوقت احلا�ضر �إال
القليل منها  ،فيما تبنت احلكومة خطة متثاقلة
لإعادة هيكلتها  ،وم ��ن الناحية العملية ي�ؤجل
تنفي ��ذه لتعط ��ل بع� ��ض تل ��ك ال�ش ��ركات بنحو
كبري فيما بع�ض ��ها الآخر ذ و �أداء �ض ��عيف بكل
املقايي� ��س نتيج ��ة غي ��اب الدافع الذات ��ي لديها
وانع ��دام وجود املحفزات واحلزم احلكومي ،
ولهذه ال�ش ��ركات عالقة وا�ضحة باملوازنة � ،إذ

مناطق العا�صمة التزال تعاين االهمال
تقوم باقتطاع ح�ص ��ة م ��ن الأرباح عند حتققها
لتدفع على �ش ��كل �إعانات لل�ش ��ركات اخلا�س ��رة
وكل م�ص ��اريف ال�ش ��ركات املتوقف ��ة ،ومنه ��ا
رواتب املوظفني .
وثيقة املركز املايل ..
ولف ��ت �إىل �أن م ��ن امله ��م �إع ��داد وثيق ��ة املركز
املايل التجميعي لتلك ال�شركات من �أجل �ضمان
�س�ل�امة الأو�ضاع املالية يف العراق  ،مع تقدمي
واف مللف املوازنة العامة لل�س ��لطتني
حتلي ��ل ٍ
التنفيذية والت�ش ��ريعية مع تقدمي التوجيهات
لل�ضوابط وال�سيا�سات التي يجب االلتزام بها
والتي ت�ص ��در مع ملح ��ق باملوازنة العامة عند
ت�شريعها  ،حيث �أن هذه ال�شركات ت�سهم ب�شكل
فاعل يف تعيني املركز املايل للدولة .
ونوه �إىل �أن النظام املايل العام يت�ضمن كذلك
املوازن ��ة االحتادي ��ة الت ��ي ت�س ��تقبل �إي ��رادات
النفط لتعتمد عليها يف الإنفاق  ،والتي تعاين
�إدارته ��ا ع ��دد ًا م ��ن امل�ش ��كالت ،منه ��ا �ض ��عف
التوثيق واملطابقات ،ومنها ق�صور احل�سابات
املقابلة حلركة الأر�ص ��دة امل�ص ��رفية ،و�ضعف
كفاءة �أق�س ��ام املحا�س ��بة والتدقي ��ق يف الكثري
من الدوائر ،وعدم احتواء تقارير الأداء املايل
على الو�ص ��ف الكامل لتح�س�ي�ن �إدارة املوازنة
وغريها.
وهن ��اك املوازن ��ات عل ��ى امل�س ��توى الإقليمي

عدم تفعيل القوانني �سبب
يف عدم ا�ستثمار الغاز

الملخص االقتصادي

ارت�����ف�����اع ك���ب�ي�ر ب����أ����س���ع���ار امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وال����ع����ق����ارات
توقع اخلبري االقت�ص ��ادي حيدر ال�شمري ،ارتفاع
�أ�س ��عار امل ��واد الغذائي ��ة والعقارات خالل ال�س ��نة
القادمة نتيجة الأزمات االقت�ص ��ادية التي ت�شهدها
بع�ض دول العامل ،ف�ض�ل ً�ا عن �أزمة ال�سكن اخلانقة
الت ��ي تنمو �س ��نوي ًا يف البالد .وقال ال�ش ��مري يف
ت�صريحات �صحفية � :أغلب الدرا�سات االقت�صادية

الدولي ��ة ت�ؤك ��د �أن الع ��امل مقب ��ل عل ��ى �أزم ��ة غذاء
جديدة نتيجة تباط�ؤ منو اقت�صاديات بع�ض الدول
ال�س ��يما الأوروبية والأمريكية ،ما �سريفع �أ�سعار
امل ��واد الغذائي ��ة يف الأ�س ��واق العاملية.و�أ�ض ��اف:
مب ��ا �أن العراق يعتم ��د على اال�س ��ترياد اخلارجي
لل�سلع الغذائية ب�س ��بب قلة منتجه املحلي ف�إن ذلك

جلنة برملانية تطالب ب�إعادة البطاقة
التموينية لذوي الدخل املرتفع
ك�ش ��فت اللجن ��ة االقت�ص ��ادية
عن رف ��ع كتاب لرئا�س ��ة الربملان
تطالب ب�إعادة البطاقة التموينية
املحجوب ��ة ع ��ن مواطن�ي�ن م ��ن
ذوي الدخل املرتفع.
وقال ��ت ع�ض ��و اللجن ��ة النائ ��ب
ع ��ن القائم ��ة العراقي ��ة ن ��ورة
البج ��اري لـوكال ��ة /دنانري�:/إن
اللجن ��ة االقت�ص ��ادية معرت�ض ��ة
على حج ��ب البطاق ��ة التموينية
ع ��ن � 320أل ��ف عائلة م ��ن ذوات
الدخ ��ل املرتفع والتي يتقا�ض ��ى

معيلها راتب ( )1,5مليون دينار
ف�أكرث،م�شري ًة �إىل رفع كتاب من
قب ��ل اللجن ��ة لرئا�س ��ة الربمل ��ان
تطال ��ب في ��ه �إع ��ادة البطاق ��ة
ل ��كل من حجب ��ت عن ��ه يف البلد
،ال�سيما الأ�ساتذة.
و�أو�ض ��حت البج ��اري �أن ل ��كل
مواط ��ن عراق ��ي ح ��ق بخ�ي�رات
البل ��د وم ��ن غ�ي�ر ال�ض ��روري
حجب مف ��ردات التموينية التي
ال تتج ��اوز كلفتها � 20ألف دينار
 ،ع ��ن الأ�س ��اتذة خا�ص ��ة الذي ��ن

ق�ض ��وا �س ��نوات طويل ��ة بالعمل
والدرا�س ��ة حتى و�ص ��لوا �إىل ما
هم عليه الآن.
يذكر �أن وزي ��ر التجارة قد �أعلن
يف وقت �س ��ابق �أن عدد العوائل
امل�ش ��مولة بقرار الوزارة حجب
ح�ص ��ة البطاق ��ة التمويني ��ة عن
�أ�ص ��حاب الروات ��ب العالي ��ة بلغ
حالي ًا �أك�ث�ر من � 500ألف عائلة،
الفت ًا �إىل �أن تعداد ال�سكان العام
يف العراق عرب حاجز  33مليون
ن�سمة.

ي� ��ؤدي �إىل زيادة الأ�س ��عار يف الأ�س ��واق املحلية،
�أي �أن ال�س ��وق العراقية تت�أثر مبا�ش ��رة بالأ�سواق
العاملية ،الفت� � ًا �إىل �أن �أزمة ال�س ��كن تنمو وتتفاقم
�س ��نوي ًا نتيج ��ة لغي ��اب احللول اجلذري ��ة من قبل
وزارة الإ�س ��كان واحلكوم ��ة االحتادي ��ة ،وه ��ذا
يعط ��ي م�ؤ�ش ��ر ًا �أن ال�س ��نة القادمة �س ��تحدث فيها

 بغداد  /رافد �صبار

طفرات ب�أ�س ��عار الغ ��ذاء والعقار .و�أ�ش ��ار �إىل� :أن
الطلب على العقار يزداد �سنوي ًا نتيجة زيادة النمو
ال�سكاين ،فكلما ازداد الطلب على �شراء الوحدات
ال�س ��كنية يف املقاب ��ل ي ��زداد �س ��عر العق ��ار ،داعي ًا
�إىل و�ض ��ع خطط �إ�س�ت�راتيجية لتجنب ت�أثري هذه
الزيادات يف الأ�سعار على االقت�صاد الوطني.

درجات وظيفية وزيادة يف البطالة
�أك ��د الأكادمي ��ي والأ�س ��تاذ يف اجلامع ��ة
امل�ستن�ص ��رية حامد املو�س ��وي� ،أهمي ��ة تفعيل
القطاع ��ات الإنتاجي ��ة كال�ص ��ناعية والزراعية
وال�س ��ياحية لتنويع الإيرادات املالية وللق�ضاء
عل ��ى البطال ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ك�ث�رة �إط�ل�اق
الدرجات الوظيفية من قبل احلكومة لن تق�ضي
على البطالة امل�ست�شرية يف البالد.
وق ��ال املو�س ��وي للوكال ��ة الإخباري ��ة للأنب ��اء
:هناك بع�ض الت�ص ��ريحات ال�سيا�س ��ية تطالب
بزيادة الدرجات الوظيفية يف دوائر ووزارات
الدول ��ة حلل �أزم ��ة البطال ��ة يف الب�ل�اد ،م�ؤكد ًا
�أنها لن حتل من �أزمة البطالة بل �س ��تثقل كاهل
الدولة كون بع�ض الدوائر متخمة باملوظفني ،و
تعاين من البطالة املقنعة يف اغلب مفا�صلها.
و�أو�ض ��ح� :أن عملي ��ة الق�ض ��اء عل ��ى البطال ��ة

امل�ست�ش ��رية والت ��ي ت ��زداد �س ��نوي ًا ت�أت ��ي م ��ن
خ�ل�ال و�ض ��ع خطة اقت�ص ��ادية �ش ��املة من قبل
متخ�ص�ص�ي�ن وذوي �ش�أن باالقت�ص ��اد العراقي
تت�ض ��من �إعادة هيكل ��ة القطاعات االقت�ص ��ادية
كاف ��ة ،وال�س ��ماح لدخول �ش ��ركات ا�س ��تثمارية
عاملي ��ة معروف ��ة �إىل العراق مما �س ��يولد فر�ص
عم ��ل كب�ي�رة للعاطل�ي�ن ع ��ن العمل ،ف�ض�ل ً�ا عن
النهو�ض باالقت�صاد العراقي بكافة جوانبه.
و�أ�ش ��ار �إىل� :أن املوازن ��ة احلالي ��ة �أغلبه ��ا
ت�ش ��غيلية وت�ص ��ريحات الكت ��ل النيابي ��ة كله ��ا
تدع ��و �إىل �إ�ض ��افة �أموال للموازنة الت�ش ��غيلية
وال �أحد يفكر بتداعيات هذه الأموال امل�صروفة
على االقت�صاد العراقي ،مبين ًا �أنها �ست�ؤدي �إىل
م�شاكل كثرية كالت�ض ��خم والركود االقت�صادي
يف البلد

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

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

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

 750الف دينار
 150الف دينار

اسعار العمالت
الدوالر 1124

ديناراً

 850الف طن
 180الف دينار

اسعار النفط
خام برنت

113

اخلام االمريكي 96.15

موازنات على امل�ستوى املحلي ..
و�أو�ض ��ح �إبريه ��ي �أن هن ��اك نوع� � ًا �آخ ��ر من
املوازن ��ات ه ��ي املوازن ��ات عل ��ى امل�س ��توى
املحلي لأمان ��ة بغداد واملحافظات والوحدات
الإداري ��ة الأدنى وبلدي ��ات املدن  ،وهي تزداد
�أهميتها م ��ع التوجه الالمركزي يف ال�س ��لطة
ل�ض ��رورة الك�ش ��ف عن تل ��ك الأن�ش ��طة املالية
لل�س ��لطات امل�س� ��ؤولة واجله ��ات الرقابي ��ة
واخل�ب�راء املالي�ي�ن بنح ��و �أف�ض ��ل  ،كم ��ا من
ال�ض ��روري مناق�ش ��تها بتمع ��ن عن ��د �إق ��رار
املوازنة املالية االحتادية.فيما ت�ساءل اخلبري
االقت�ص ��ادي من ��اف ال�ص ��ائغ ع ��ن ا�س ��تخدام
م�ص ��طلح ( الوفرة) يف �إ�سرتاتيجية املوازنة
املالي ��ة لتغطية جزء من مف ��ردات العجز فيها
� ،إذ مل تت�ض ��من تو�ض ��يح ًا له ��ذا امل�ص ��طلح
املبه ��م يف �أدبياتها واملق�ص ��ود به هو هل هو
الفائ�ض من ال�س ��نوات املالية ال�سابقة � ،أم �أن
املق�ص ��ود به و�ضع فكرة جديدة يراد الإ�شارة
�إليها بو�ضوح �ض ��من مفردات املوازنة املالية
االحتادية للبالد.
وق ��ال ال�ص ��ائغ �إن املق�ص ��ود به ��ا �إذا كان هو
الفائ� ��ض يث ��ار ت�س ��ا�ؤل �آخ ��ر ح ��ول املعي ��ار
الذي مت اختياره وفق� � ًا لذلك وماهية االجتاه
املن�ش ��ود ،وملاذا يتم ذكر م�ص ��طلح الوفرة من
دون الفائ� ��ض وم�ص ��درها غري املعل ��وم ،كما
مت �إدراج زيادة يف �ض ��ريبة املوظفني �ض ��من
املوازن ��ة لل�س ��نوات  2015-2012بنح ��و
 6,216ملي ��ار يف �س ��نة � 2012إىل 313
مليار ًا يف �س ��نة  ، 2013ومل يتم و�ص ��ف تلك
الزيادات و�أ�س ��بابها بنحو وا�ضح واملق�صود
بها هل هي لزيادة �أعداد املوظفني ؟

دوالر
دوالراً

اعترب مراقبون فقدان الغاز الطبيعي واحرتاقه يف اجلو منذ �س ��نوات نتيجة
لنق� ��ص التكنولوجي ��ا احلديث ��ة بعملي ��ة اال�س ��تخراج ف�ض�ل ً�ا عن ع ��دم تفعيل
�ش ��ركة النف ��ط الوطنية و�إق ��رار قانون النف ��ط والغاز الذي ممكن �أن ي�س ��اعد
عل ��ى تطور العمل به ��ذا املنتج املهم الذي يعتمد عليه ك�أ�س ��ا�س لالقت�ص ��اد يف
بع�ض البلدان كقطر وغريها.وعزا اخلبري االقت�صادي ثامر الهيم�ص احرتاق
ن�ص ��ف امل�س ��تخرج م ��ن الغ ��از الطبيعي تقريب� � ًا �إىل ع ��دم وجود �ش ��ركة نفط
وطني ��ة والت�أخ ��ر يف �إقرار قانون النفط والغ ��از  ،حيث ال يوجد اليوم قانون
ت�س ��تطيع ال�شركات املتعاملة بهذا اخل�صو�ص �أن تنخرط يف عملها ال�سيما �أن
ت�أخر هذين العاملني �س ��بب مهم يحول دون �صناعة نفطية حقيقية يف البالد.
و�أو�ض ��ح الهيم�ص يف ت�صريح لــ (املدى) �أن م�ش ��كلة ال�صناعة النفطية اليوم
يف الع ��راق تعاين م�ش ��اكل قانونية و�سيا�س ��ية ع ��دة من �ض ��منها العالقة مع
الإقليم.
العراق ي�ستورد النفط الأبي�ض
ولف ��ت الهيم� ��ص" �أننا اليوم ن�س ��تورد الغ ��از والنفط الأبي� ��ض بالرغم من �أن
العراق يحت�ض ��ن �أرخ�ص منتج نفطي يف العامل من حيث اال�س ��تخراج،م�ؤكد ًا
�أن با�س ��تطاعة القائم�ي�ن على ج ��والت الرتاخي�ص التي تطلقه ��ا وزارة النفط
بني احلني والآخر �أن يفر�ض ��و ا على ال�ش ��ركات املتعاقد معها ا�س ��تثمار الغاز
املحرتق جو ًا �،إال �أن ذلك مل يتم وقد يكون امل�س� ��ؤولون مل يطرحوا املو�ض ��وع
على تلك ال�شركات من الأ�صل�.إىل ذلك يقول اخلبري االقت�صادي غازي الكناين
�إن مو�ض ��وع احرتاق الغاز الطبيعي يف اجلو هو لي�س حدث ًا جديد ًا ،فهو منذ
�س ��نني طوال ومل ي�س ��تطع القائمون على القطاع النفطي ا�ستثمار تلك الثورة
التي تعتمد عليها موازنات دول وتنعم برفاهية كقطر مث ًال.وعزا الكناين تلك
امل�ش ��كلة �إىل عدم وجود قوانني ت�ستطيع ال�ش ��ركات التي يتم التعاقد معها �أن
تبا�شر عملها ولعل قانون النفط والغاز من �أهم تلك القوانني املنتظرة من قبل
ال�ش ��ركات اال�س ��تثمارية لتنظيم �أعمال ال�صناعات النفطية ال�سيما وان �شركة
�ش ��ل �سبق وان تعاقدت مع احلكومة العراقية ال�س ��تثمار الرثوة املتطايرة �أو
املحرتق ��ة يف الهواء �إال �أن عدم تفعيل ذلك القانون حال دون العمل حلد الآن.
وكانت جلنة النفط والطاقة النيابية  ،ك�ش ��فت الأ�س ��بوع املا�ضي عن احرتاق
()700مليون قدم جو ًا من الغاز الطبيعي يف اليوم الواحد.
حرق ماليني الدوالرات !
و�أك ��د ت اللجن ��ة �أن الع ��راق ينتج يومي ًا بح ��دود ( )1,5مليار ق ��دم مكعب من
الغ ��از الطبيع ��ي منه بح ��دود ( )800ملي ��ون قدم م�س ��تخدم حملي� � ًا و()700
ملي ��ون قدم يحرق جو ًا ،داعي ًا �إىل ا�س ��تغالل الغاز املنبع ��ث مع النفط لتعزيز
الإيرادات املالية للدولة.وقالت اللجنة لوكالة �أنباء حملية الأربعاء املا�ض ��ي"
�إن ما ينتجه العراق يومي ًا من الغاز الطبيعي بحدود مليار وخم�سمئة مليون
قدم مكعب في�ستغل منه بحدود ( )800مليون قدم مكعب يف احلاجة املحلية،
بينم ��ا بح ��دود ( )700مليون ق ��دم مكعب يتم حرق ��ه جو ًا من دون ا�س ��تثمار،
واغلب ما ينتج هو غاز م�صاحب للنفط بن�سبة ()70%
و�أ�ض ��افت اللجنة" بالرغم مما ميتلكه العراق من ثروة غازية هائلة �إال �أنه ما
زال ي�ستورد الغاز من دول اجلوار وخا�صة �إيران ،فلو مت ا�ستغالل وا�ستثمار
الغ ��از املنبع ��ث مع النف ��ط يف احلقول اجلنوبي ��ة حلقق االكتف ��اء الذاتي منه
و�صدر املتبقي �إىل اخلارج ،وبالتايل �سيعزز من الإيرادات املالية للدولة.
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جمهورية العراق
حمافظة كربالء املقد�سة
ق�سم العقود العامة
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اعالنــات

�إعــادة �إعــــالن مناق�صة جتهيز رقم ( )7تنمية2012/
تبويب 013 002 012 09

تعلن محافظة كربالء املقدسة (للمرة الثانية) عن اإلعالن املرقم ( )15تنمية2012 /
جتهيز وفحص ونصب عربات التخدير ( /)Anesthesia Machineعدد  7ملدينة احلسني (ع)
الطبية
وفق الكميات واملواصفات املبينة في جداول الكميات اخلاصة باملشروع املذكور آنفا ً والذي
ميكن احلصول عليها من قسم العقود العامة في احملافظة مقابل مبلغ قدره ()150,000
مائة وخمسون ألف دينار غير قابل للرد فعلى الراغبني من الشركات العربية واألجنبية
أو مقاولني وشركات عراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة تصنيف (غرفة جتارة /أولى) تقدمي
أعطيتهم املستوفية للتعليمات والشروط العامة الى سكرتير جلنة فتح العطاءات
املركزية في احملافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة ضمن شروط املناقصة أدناه
مع وصل الشراء (باسم مقدم العطاء) النسخة األصلية مع املستمسكات االخرى
املطلوبة واملبينة في استمارة تقدمي العطاء .آخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية (موعد
الغلق) هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم (اخلميس) املصادف .2012/11/8
شروط املناقصة/
.1تقدم التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد من املائة من مبلغ العطاء على
شكل صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ املفعول (ملدة90يوم) من تاريخ غلق املناقصة
معنون الى /محافظة كربالء /حسابات تنمية االقاليم (وبالعملة احمللية وبإسم مقدم
العطاء (بالنسبة للمقاولني) او املدير املفوض أو احد املؤسسني (بالنسبة للشركات
حصراً) وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة

على ان ترفع النسبة الى  %5من قيمة العقد عند االحالة.
.2يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة
لدى كاتب العدل ،ومن قبل اخملول رسميا ً بكتاب صادر وموقع من املدير املفوض بالنسبة
للشركات املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
.3مدة نفاذية العطاء املقدم ( )60يوم بعد تاريخ غلق املناقصة.
.4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
امللحوظات:
.1مدة املشروع ( )90يوم.
.2حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.
.3موعد انعقاد املؤمتر يوم (اخلميس) املصادف  2012/11/1الساعة (11،00صباحاً) في
قسم العقود العامة ملناقشة آراء ومالحظات املقاولني بخصوص املشروع اعاله.
.4تقدمي قائمة باألعمال املماثلة وللسنوات اخلمس املاضية.
.5تقدمي تأييد تسجيل اجملهز لدى وزارة الصحة.
.6موقع احملافظة على االنترنيتwww.HOLYKerbala.gov.iq:
.7البريد االلكتروني لقسم العقود العامة (E-mail.theholykarbala_gcd@yahoo.
 )comلالجابة على استفساراتكم.

املهند�س �آمال الدين جميد الهر
حمافظ كربالء املقد�سة
2012/10/21
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الثقافي
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استطالع ثقافي

�����س����ب����ل اخل�������������روج م�������ن ن�����ف�����ق الأزم���������������ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة

مثقفون :احلل بجيل عراقي جديد يرمي باملحا�ص�صة �إىل حاوية التاريخ
الأزمة ال�سيا�سية التي تع�صف بالبالد منذ اكثر من �سنتين كانت المحور الذي و�ضعته المدى الثقافي �أمام عدد من مثقفينا
ال�ستطالع �آرائهم في ما خ�ص �سبل الخروج من هذه الأزمة التي باتت ت�شكل تحديا جديا لمجتمع ووطن قدما الكثير من اجل
نيل حريتهما.
واختلفت �آراء ووجهات النظر باختالف النظر لطبيعة هذه الأزمة و�آفاق انفراجها.

()2-2
اجرى اال�ستطالع/عالء المفرجي

م�صلح��ة الوط��ن فوق
اجلميع

�أ�شار الدكتور عقيل مهدي �إىل �أن م�صلحة
الوطن فوق اجلميع فلو قارنا بني زمنني
املا�ضي الذي كانت لدينا مالحظات عليه،
واحل��ا���ض��ر ،ف��ي��ف�تر���ض ب��ك��ل رج���ل مكلف

تغلي��ب م�صلح��ة الوطن
على امل�صالح الذاتية

بواجب �سيا�سي �أو ثقايف �أو خدمة عامة،
�أن ينظر �إىل ال�شعوب املتح�ضرة التي
تو�صلت اىل �آف���اق مفتوحة ،وتت�سم مع
روح الع�صر بجدية ونظرة تفوق النوايا
الذاتية التي تنظر مل�صالح فئوية او عرقية
او طائفية نحن نعجز جميعا ح�ين نرى
احدهم هنا �أو هناك غري م�ؤهل الن ميثل
ه��ذا القطاع �أو ذاك ال من حيث القدرات
وال من حيث التخ�ص�ص الدقيق وال �أي�ضا
يتنا�سب م��ع ال���دور ال��ذي يفرت�ض ب��ه �أن
يلعبه.
و�أ�ضاف مهدي :للأ�سف الت�شنجات واملنافع
ال�ضيقة والأم���ي���ة يف ت�سيري الأن�شطة
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية

يعاين املثقف العربي منذ عهود غابرة من ا�سرتاقه �شبه الدائم مع ال�سلطة
ال�سيا�سية وحت��اول ال�سلطات ال�سيا�سية عرب تلك العهود �أن تق�صي دور
املثقف وهي تعاين منه دون �شك الن اال�سرتاق لي�س م�صلحيا فقط كما
تف�سره ال�سلطة ال�سيا�سية �إمنا هو ا�سرتاق معريف �سببه البحث عن احلقيقة
 ،و�أ�ضاف خلف  :ما ي�شغل املثقف العربي منذ ع�صور طويلة هو البحث عن
احلرية وتثبيت �أركان العدالة االجتماعية و�إذا مل حت�صل حتقيق منا�سب
لهاتني احلقيقتني ف�أن اال�سرتاق يتعمق �أكرث واجلفوة بينهما تت�سع وهذا
ما نتلم�سه ب�أزمتنا ال�سيا�سية الآن وعليه �أرى ان ال حل لنا �إال بتحقيق
ثالث نقاط �أوالها زرع الثقة بني الفرقاء ،وثانيا توفر اجلانب الكبري من
الدميقراطية يف التعامل ،وثالثا تغليب م�صلحة الوطن على ح�ساب امل�صالح
الذاتية �أو ال�ضيقة التي ت�صب يف �صالح الكتلة �أو احلزب.

�أ�صبحت الأزمات ال�سيا�سية لدينا من (البداهات) بحكم التكرارية والتوا�صلية ..
�سواء كانت الأزمة يومية �أو �شهرية �أو �سنوية  ..و�سواء كانت هذه االزمة ال�سيا�سية
العراقية مفتعلة او حقيقية  ..املهم ان االهتمام بها يف ال�شارع اليومي �أ�صبح ي�سريا
جدا من جميع �شرائح املجتمع العراقي املثقف وغري املثقف لدرجة ال�ضجر منها
�أحيانا  ..و احيانا �أخرى الت�شكيك مب�صداقية هذه الأزمة ال�سيا�سية وما حتمله من
نوايا خفية مرتبطة مب�صاحلية هذه الكتلة الربملانية �أو تلك مع الأطراف والأحزاب
الأخرى  ..ودليل ذلك �أن العدد الأكرب من هذه الأزمات ال�سيا�سية (كما ي�سمونها)
ت�صل لدرجة �سخونة عالية جدا �إعالميا لكن فج�أة تختفي وتتال�شى والأ�سباب ال
يعرفها احد مع الأ�سف.
اعتقد �أن تعريف كلمة (املثقف) هنا هي بالعك�س من كلمة (ال�سيا�سي) ومن هنا
�أقول �إن الثقافة �ضد ال�سيا�سة دائما ذلك �أن الأوىل هدفها واحد هو (الإن�سان)� ..أما
الثانية فهدفها (النفعية) وحتما هذه لي�ست قاعدة ثابتة فاال�ستثناءات قد حت�صل
لكن برغم قلتها �إال �أن ال�ساعني نحو الإن�سان من ال�سيا�سيني هم �أولئك الذين ارتدوا
معطف الثقافة احلقيقية فجاهدوا على اجلمع بني ما هو ثقايف وح�ضاري تطوري
منتم ب�إخال�ص ملبادئ ان�سانوية ا�صال يف طروحات و�أولويات
وما هو �سيا�سي ٍ
كتلته �أو حزبه ..
الثقافة ومن ينتمون �إليها من احلقيقيني ال املزيفني ،تقلقهم كثريا الأزمة ال�سيا�سية
 ..لكن اخلفايا ال�سيا�سية التي ال يعلمها احد تثري خوف املثقفني كثريا � ..أو ان
الطروحات التي ال حتمل امل�صداقية التي يجب ان تكون عند ال�سيا�سي �أحيان ًا
تعمل على ربكة وجهات النظر الثقافية او التحليلية وبالتايل مما يزيد الطني بلة
تلك التحليالت ال�سيا�سية (امل�ؤقتة) التي ت�صدر عن حا�ضنة (املثقف) ال��ذي راح
يبحث عن م�صدر رزق جديد له حني ت�ضييفه
يف القنوات الف�ضائية وبراجمها ال�سيا�سية
املرئية �أو امل�سموعة – وهذه لعنة جديدة �ضد
الثقافة � -أو بع�ض كتاباته ال�سيا�سية وهي
موقتة �أي�ضا و�أحيانا م���أج��ورة ل�صالح هذه
اجلهة �أو تلك.
ال منا�ص م��ن تخفيف الأزم���ة ال�سيا�سية
�إال باالهتمام باجلانب التوعوي والثقايف
والفكري والرتبوي والتعليمي يف م�ؤ�س�سات
الدولة العراقية كافة ..بل وحتى ال�سلوكيات
احل�ضارية التي غابت عن �إن�ساننا العراقي
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة م��ع الأ���س��ف ..واحلد
من جميع �أنواع الف�ساد :االجتماعي والعلمي
وال�سيا�سي والديني وغ�يره ..والك�شف عن
النيات املخل�صة التي تعمل من اجل (املجموع)
العراقي ،ال من اجل (الذات) التحزبية املقيتة.
حممد ح�سني حبيب (خمرج
وناقد م�سرحي )

وال دميقراطية يف
ظل �سلطة مهيمنة
يت�ساءل املثقف مبرارة وحرقة ،كيف يخاطب
ال�سيا�سي ،كيف ير�سل درو�سه املعرفية
واجلمالية وال�سي�سيوثقافية لل�سيا�سي
و�صناع القرار ال�سيا�سي و�صانعي العماية

ال�سيا�سية و�شاغليها وامل�شتغلني فيها
والالعبني فيها الدور االيجابي وال�سلبي
ّ
مع ًا ،ورغم مرور هذه الأعوام الت�سعة
للتغيري ،لكن املعادلة ال�سيا�سية مل حتقق
مفهوم التغيري ،فقد �أطيحت ب�آمال املثقف
والثقايف الذي كان ب�إمكان ال�سيا�سي
اال�ستفادة من خرباته الثقافية والإن�سانية
ال من حيل ال�سيا�سي و�إرباكه للم�شهد
الثقايف وال�سيا�سي واالجتماعي يف البالد
 ...و�أت�ساءل معك �صديقي ما الدور الذي
ميكن �أن يلعبه املثقف يف دفع العملية
ال�سيا�سية اىل �شاطئ الأمان والت�صالح

�إنه��اء التحا�ص���ص
�ضرورة وطنية ُم ِّلحة

ا�إنّ الدميقراطية الوليدة التي فوجئ بها
ال�سيا�سيون اجلدد قبل العراقيني �أنف�سهم مل
ُتتِح للجميع قادة و�شعب ًا �أن يتمثلوها ب�شكل
جيد ،ف�سرعان ما �سقط ال�سيا�سيون يف فخ
التحا�ص�ص الذي �أف�ضى �إىل تق�سيم امل�شهد
ال�سيا�سي العراقي بعدد الأح��زاب الكبرية
واملتو�سطة ليخلقوا م��ن دون �أن ي��دروا
تكتالت حزبية ال تخلو من نف�س دكتاتوري
وا�ضح حتى و�إن �أنكروه� .إنّ تعدد املهيمنات
الدكتاتورية اجلديدة قد ب�سطت نفوذها على
ال�ساحة العراقية من �شمالها �إىل جنوبها،
ومن �شرقها �إىل غربها حتى بات املراقب من

عقيل مهدي (اكادميي وم�سرحي)

����ض���ع���ف دور
امل�����راق�����ب�����ة
واملعار�ضة

احمد خلف(روائي)

االهتمام باجلانب التوعوي والثقايف

تنقطع ع��ن امل��ج��رى احل��ي��ات��ي احلقيقي
ملجتمعنا ال���ذي نكبته احل���روب والغباء
ال�سيا�سي واالن��ك��ف��اء �إىل املا�ضي املظلم
واملعتم نتمنى ب�أحالمنا القابلة للتحقيق
وامل���ؤم��ن��ة ب��ق��وة الإن�����س��ان وح�����ض��ارت��ه �أن
ي��ت��ج��اوز م��ا ي��ث��ار يف ه���ذا ال��ب��ل��د العريق
مب�شاريع حقيقية ي���أخ��ذ فيها التخطيط
ال��ع��ل��م��ي وت��خ�����ص��ي�����ص ك���ل م���ا ه���و ممكن
لالنتقال من النظرية �إىل التطبيق اخلالق
ويتنا�سق بني �أوج��ه احلياة املختلفة لكي
ي��ك��ون ال��ع��راق��ي م��ت��زن��ا م��ع ح��اج��ات بلده
و�أماين ال�شعوب املتح�ضرة لأننا ب�صراحة
ق��د فوتنا فر�صا كثرية و�ضيعنا كفاءات
مقتدرة وما زلنا ننظر بحذر وا�سرتخاء ملا

يحيط بنا من م�صائب و�أخطار قائمة.
و�أكد �أن الأمل الأمثل لنا هو ردم م�ستنقع
اخل���راف���ة وال��ق��ف��ز ع��ل��ى ح��ق��ائ��ق ال��واق��ع
املو�ضوعية وفهم التحدي العاملي والذهاب
ب��ع��ي��دا ع��ن ح��ل��ول ق��دمي��ة م��ر ب��ه��ا العراق
وكانت نتائجها خميبة لآمال �شعبنا الذي
يتطلع فعال ليعي�ش بحرية وبدولة تكفل له
حقوق املواطنة وان يزدهر كل على طريقته
اخلا�صة ومبجموع هذا احل��راك يحق لنا
�أن نتحدث عن وطن م�ستقر منتلك م�ستقبله
ب�شكل حقيقي وواقعي ولي�س ب�شكل مثايل
موهوم بخزعبالت التاريخ املري�ض.

قريب �أو بعيد يرى �أن هذه التكتالت قد باتت
�أ�شبه ب��ال��دوي�لات ال�صغرية داخ��ل العراق
ال��ذي ب��دا جديد ًا بالفعل يف ظل ال�سياقات
التي �ش ّرعتها هذه الأحزاب عرب ممثليها يف
الربملان العراقي.
مل َ
يحظ املثقف العراقي منذ �سقوط النظام
وجم��يء القادة الدميقراطيون اجل��دد ب�أية
مكانة معنوية ال يف الد�ستور العراقي ،وال
يف �أذه��ان ممثلي الرئا�سات الثالث� ،إذ ظل
املثقفون را�صدين للم�شهد ال�سيا�سي ب�أزماته
املتعاقبة ،وقارئني له� ،أو حمللني �إي��اه يف
بع�ض احلاالت ،لكنهم لي�سوا م�شاركني فيه،
�أو �صانعني لبع�ض من جوانبه الأ�سا�سية.
ومع كل هذا التهمي�ش املُتع َمد �إ ّال �أنّ املثقف
ال��ع��رب��ي ميتلك بع�ض احل��ل��ول �أو بع�ض
امل��خ��ارج لهذه الأزم���ة التي تع�صف بالبالد
مذ َن َ��وت "دولة القانون" �أن تفكك" القائمة
العراقية" وتطيح بر�أ�سها لأن��ه ميثل ،من
املرحب به
وجهة نظرهم ،امل�� ّد العربي غري
ّ
يف عراق اليوم.
�إن ت�شكيل حكومة الغالبية ،وتق�سيم الربملان
�إىل م���ؤي��دي��ن ملمثلي احل��ك��وم��ة املنتخبة،
ومعار�ضني لها ق��د يكون ح ً
�لا م��ن احللول
ال��ت��ي اق�ترح��ه��ا امل��ث��ق��ف ال��ع��راق��ي ،ل��ك��ن هل
�ستقبل بقية الأحزاب بهذا املقرتح خ�صو�ص ًا
و�أنه ي�ضر بالتحا�ص�ص املقيت الذي �أ�شرنا
�إليه �سلف ًا� .أم��ا املقرتح الثاين ال��ذي �صاغه
املثقف العراقي فهو االنتخابات املبكرة على
كل امل�ستويات �شرط �أن تكون �شفافة ونزيهة
و ُم��را َق��ب��ة م��ن قبل الأمم املتحدة وو�سائل
الإع�لام الغربي ،فيما يظل املقرتح الثالث
حا�ضر ًا ويتمثل يف م�سك الع�صا ال�سيا�سية
من املنت�صف ،وحماولة ك�سب الوقت ،بهدف
الإطاحة باجلميع تقريب ًا بغية العودة �إىل
املربع الأول و�إتباع �سيا�سة الع�صا واجلزرة
�أو الرتهيب والرتغيب �إن �شئتم والقول يف
خامتة املطاف ب�أنه مل يرتكبوا �أية خمالفة
د�ستورية!
عدنان ح�سني �أحمد (ناقد)

والتقدم والو�ضوح وك�شف امل�سكوت
عنه ال�سيا�سي؟ املثقف �أطيح به ،بكيانه
منذ الأيام الأوىل لتوزيع املنا�صب ،ال بل
منذ حلظات كتابة الد�ستور فنحن الآن
بحاجة �إىل كتابة د�ستور ثقايف وبحاجة
�إىل برملان ثقايف وجمهورية ثقافية
حت ّد من �سلوكيات ال�سا�سة يف العراق
"قادة العملية ال�سيا�سية" لأنهم �أخذوا
البالد �إىل منطقة معتمة ،م�ساحة عتمتها
�سبعة �آالف عام عك�س م�ساحة �إ�شراقتها
التاريخية� ،إ ّال ملاذا كل هذه املحا�ص�صات
الطائفية اخلطرية؟ ملاذا كان هذا الإلغاء

يعي�ش العراق �أزمة �سيا�سية خطرية
تتعمق با�ستمرار ل�سبب جوهري
وهو الثقايف او ًال واخ�ي ً
را وكل ما
�أ�شري له هو اح��د مكونات الثقايف
مبفهومه الأنرثبولوجي العام ،لذا
كان العنف العا�صف بنا حتى هذه
اللحظة من تبديات الثقايف الذي
دفعت به التجربة ال�سيا�سية املعطلة
متام ًا ب�سبب املحا�ص�صة الطائفية
والقومية .و�ستظل مكونات العامل
الثقايف �ضاغطة وفاعلة جدا بعدما
ك�شفت تعرثات التجربة ال�سيا�سية
معامل ه��ذا التعرث وم��ن �أب��رزه��ا �أن
املكونات الإ�سالمية والقومية غري
ق���ادرة على ب��ن��اء جت��رب��ة �سيا�سية
ب�سبب التع�صب الثقايف والقومي
ال���ذي ي�ستيقظ دائ��م��ا على رائحة
املا�ضي وذاكرته .وعلى الرغم من
تعقد التجربة وا���س��ت��م��رار العنف
والقتل والف�ساد املتنوع� ،أج��د �أن
ع��ددا م��ن احل��ل��ول الإن��ق��اذي��ة ،وهي
البدء ب�شكل جدي بت�شريع قوانني
خا�صة بحرية التعبري والأح���زاب
واالنتخابات ،لأنه من غري املنطقي
وامل���و����ض���وع���ي �أن ت��ظ��ل �أح�����زاب
وح����رك����ات وت����ي����ارات اجتماعية
وتاريخية خارج العملية ال�سيا�سية
ب�سبب معرقالت ال��ق��وان�ين ،وهذا
ال��ع��زل الق�صدي مطلوب لالنفراد
بال�سلطة من قبل الكيانات الكبرية
لأج������ل �إ�����ض����ع����اف دور امل���راق���ب���ة
واملعار�ضة  ،كما �أن غياب مثل هذه
ال��ق��وان�ين يعطل مت��ام�� ًا امل�صاحلة
ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ت�����أخ����رت ك��ث�ي ً
را
ب�سببها ات�سعت م�ساحة التحفظ
على العملية ال�سيا�سية� .إن الإبقاء
على املراقبة الهام�شية واملعار�ضة
ال�شكلية ي�سمح �ضمن ًا للحكومة
والكتل الكبرية با�ستمرار ب�أحالمها
التي تنمو يوما بعد �آخر وت�شكلت
مالحمها الديكتاتورية ،ه��ي التي
�أحل���ق���ت ����ض���رر ًا ف���ادح��� ًا بالتحول
الدميقراطي بالبلد  .ولأنني جعلت
م��ن غياب الثقايف �سبب ًا اعتقد �أن
مركز الع�شرية ونظامها االجتماعي
والثقايف املحمي بالد�ستور املنحاز
ل��ه��ا ك��ث�ي ً
را ي��ن��ط��وي ع��ل��ى تهمي�ش
للمجاالت الثقافية والفنية وارى
�أن االهتمام بالع�شرية ثقافي ًا فيه
تعطيل لهيبة وقوة الق�ضاء و�إعالء
ل��ل��ق��ان��ون ال���ع�������ش���ائ���ري /ال��ع��ريف
امل�����ش��ارك بقوة يف تعطيل الثقافة
احلقيقية  ،التي – �إن وجدت – لكان

حلقيقة ال�شعب و�إرادته؟ ملاذا ي�شرعون
قوانني لرواتبهم اخليالية وين�سون ثالثة
�أرباع ال�شعب العراقي اجلائع؟ يعي�ش
ال�سيا�سي العراقي املت�سلط على رقاب
النا�س الدر�س الدمياجي وال ميكن ومن
امل�ستحيل �أن ير�ضى املثقف العي�ش يف
هذه احللقة الكارثية ،لأنه �إن�ساين النزعة
وجمايل الر�ؤية وحامل كبري باحلياة
ولي�س باجلاه واملال كما يلهث وراءهما
ال�سيا�سي .ال�سيا�سي ال يعي�ش احلداثة
والتعددية والدميقراطية وال يقبل �أن
يتعلم در�س الثقايف ونبل املثقف ،يرف�ض

دوره��ا ب��ارز ًا ول��ذا اعتقد وبثقة �أن
الفاعلية املطلوبة �ستظل بعيدة لأن
وج��وده��ا بالعنا�صر واخل�صائ�ص
التي نريدها يعني حتقق انقالب
اج��ت��م��اع��ي و���س��ي��ا���س��ي وه����ذا غري
مرغوب فيه من قبل الكيانات ذات
الأ�صول البدوية /الع�شائرية وغري
امل�ستعدة ل��ل��ت��ن��ازل ع��ن ه���ذا املجد
امل���زاح���م ب��ال��ط��وائ��ف والقوميات
ال�صغرية .
�إن �إ���ص�لاح الو�ضع ال�سيا�سي �أمر
�صعب وم��ع��ق��د لأن الأط�����راف غري
م�ستعدة لال�ستماع للآخر والتجاور
م��ع��ه وال��ت��ح��اور و�إي�����اه والقبول
باختالفاته م��ع �أن ال��ك��ي��ان��ات غري
م�����س��ت��ع��دة ل��ل��ت��وج��ه ن��ح��و �إر����س���اء
تقاليد وقوانني العدالة االجتماعية
وامل�����س��اواة وح��ق��وق امل��واط��ن��ة يف
دول��ة مدنية ال تخ�ضع م�ؤ�س�ساتها
للدين �أو للقومية .يعي�ش العراق
الآن اخطر �أزماته ال�سيا�سية لوجود
ال��ق��وى االج��ت��م��اع��ي��ة /ال�سيا�سية
الفاعلة خارج العملية الدميقراطية
والتعامل مع املحا�ص�صة بدي ًال لتلك
القوى التي ب�إمكانها تطوير التجربة
ال�سيا�سية وتنظيفها من ال�شوائب
التي ذكرناها كما �أن اخلال�ص من
قيود القبائلية اخلطرية التي �أحلقت
�أف��دح الأ���ض��رار �سبب جوهري يف
الإ�صالح االجتما� -سيا�سي والذي
�را و�أ�ؤك�������د �أخ���ي ً
ت����أخ���ر ك���ث�ي ً
��را �أن
االنتماء للقبائلية وثقافتها البدوية
يعرقل جتربتنا ال�سيا�سية ويعطل
دور القوى االجتماعية الكربى يف
دع��م و�إن��ق��اذ برنامج عراقي وطني
ير�سم �آفاق امل�ستقبل لكل العراقيني
الذين ينتمون فع ًال لوطنهم و�أحالمه
امل�ستقبلية.
ناجح املعموري (ناقد
وباحث)

توا�ضع املثقف ويلهث بجربوته يف ميدان
الت�سابق الل ّذي" ،وال دميقراطية يف ظل
�سلطة مهيمنة" �أنا مثقف �إذ ًا �أنا موجود
هذا هو �شعار الثقايف �أما �شعار ال�سيا�سي
فهو �أنا مت�سلط وقوي يف كتلتي ال�سيا�سية
وثري �إذ ًا �أنا موجود رغم ًا عن كل النا�س،
وهذه هي الكارثة ،و�ش ّر البلية ما ي�ضحك،
لقد ابتلى ال�شعب العراقي منذ اخلليقة بكل
احلكام وال�سالطني الذين حكموه وحتى
هذه اللحظة.
�شاكر �سيفو (�شاعر)
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م���ق���ال �أج�����اث�����ا ك��ري�����س��ت��ي امل���ف���ق���ود !
ترجمة� /أحمد فا�ضل

كان ال بد لهذا املقال �أن يظهر بعد  82عاما
من كتابته واختفائه يف ظروف غام�ضة
 ،م��ع �أن كاتبته الإنكليزية ال�شهرية
�أجاثا كري�ستي (  ) 1976 - 1890كان
معروفا عنها العناية ال�شديدة ب�أر�شفة
كتاباتها واحلفاظ على �أعمالها  ،لكنه
ولأ�سباب جمهولة فقد اختفى منذ عام
 1930حتى ظهر على �صفحات �صحيفة
الغارديان اللندنية يف عددها ال�صادر
يوم اجلمعة � 28سبتمرب � /أيلول 2012
 ،دون �أن تعطي ال�صحيفة �أي تفا�صيل
عن كيفية العثور عليه �سوى الإ�شارة
اىل �أن��ه املقال املفقود منذ زم��ن طويل
يعود للعام املذكور .
�أج��اث��ا كري�ستي يف ه��ذا امل��ق��ال تكتب
مالحظاتها ع��ن معا�صريها م��ن ك ّتاب
الأدب البولي�سي وك�أنها متار�س دور
ال��ن��اق��د يف ت��ل��ك ال��ف�ترة اخل�����ص��ب��ة من
حياتها وحياة كتاب الرواية البولي�سية
التي كانت تلقى رواجا كبريا من القراء
�آن����ذاك  ،وه��ي بنف�س ال��وق��ت تعر�ض
جتربتها يف الكتابة البولي�سية وتقدم
ن�صائحها للكتاب ال�����ش��ب��اب  ،ك��م��ا �أن
الأ���س��م��اء ال��ت��ي تناولتها ل��ه��ا مكانتها
الأدبية يف هذا املجال ومل يقرتب منها
�أي ناقد يف ذل��ك الوقت وه��ذا ما مييز
مقالها حماولني ق��راءت��ه والتمعن فيه
بعد كل تلك ال�سنوات( .املرتجم).
مل��اذا يقر�أ النا�س الق�ص�ص البولي�سية

بالذات ودائما؟ رمبا لأن ق�صة املحقق
ي���ج���دون ف��ي��ه��ا اال����س�ت�رخ���اء الكامل
والهروب من احلياة اليومية الرتيبة
 ،وم��ع �أن النا�س بجميع م�ستوياتهم
م�شغولون دائ��م��ا يف �أعمالها خا�صة
منهم الرجال رفيعوا امل�ستوى �أو ممن
يحملون ال��درج��ات العلمية الكبرية ،
لكنهم ي��ب��دو �أن لديهم ال��وق��ت الكايف
لقراءتها وقيا�س درجة الذكاء اخلا�صة
بهم وهم يقفون �أمام لغز حمري يتحدى
فيه كاتبه براعتهم يف التحليل ويجعلهم
متيقظني ذهنيا ملتابعة �أحداث ذلك اللغز
الذي يحتاج اىل تركيز وفطنة ولرمبا
يكون ال��ق��ارئ على اط�لاع يف امل�سائل
اجلنائية  ،هنا يتحقق الرهان الكبري
ال���ذي ه��و �أق���ل بكثري م��ن ال��ره��ان على
اخليول �أو القمار لأنه من النادر جدا �أن
جتد القارئ وهو يتابع �أحد املجرمني
من خالل قراءته للق�صة البولي�سية وقد
ح��رك يديه وقدميه كما يفعل يف تلك
النوادي� ،أو يحرك كر�سيه املريح بعد
�أن تكون متعة املطاردة قد �أو�شكت على
النهاية.
قبل احلديث عن تلك الروايات ال بد يل
�أوال �أن �أ�شيد ب�آرثر كونان دويل رائد
الكتابة البولي�سية مع بطليه العظيمني
���ش��ارل��وك ه��ومل��ز وال��دك��ت��ور وات�سون
ول��ع��ل �أك�ب�ر خلق م��ن االث��ن�ين ه��ي تلك
اخل�صائ�ص التي منحها لكليهما و�أق�صد

بها تلك التقنيات التي ميزت عملهما يف
الك�شف عن اجلرمية مع �إميانهما املطلق
مببد�أ �أن تكون دائما على خط�أ حتى ال
يركبك الإع��ج��اب بنف�سك  ،وعلى غرار
ذلك اخلط من الكتابة ومنذ ذلك احلني
تقريبا �صارت ال�شخ�صية املركزية هي
"املحقق اخلا�ص" وهي جوهر الق�صة
البولي�سية ،م��ن هنا ج��اءت �شخ�صية
املحقق هركيول بوارو لت�شكل يف كثري
من الأحيان نوعا من الإحراج يل لي�س
يف �شخ�صيته ول��ك��ن يف طريقة عمله
ب�سبب ما ميتلكه من خ�برة كبرية يف
احل���ي���اة مت��خ�����ض��ت ع��ن��ه��ا ���س��ن��وات من
اخلربة للطبيعة الب�شرية كذلك.
وي��ن��ب��غ��ي �أن �أع����ط����ي ك��ل��م��ت��ي كذلك
للكاتبة م��ارج�يري Allingham
املوجودة بيننا حاليا ،فهي واحدة من
ال��ك��ت��اب امل��ول��ع�ين ب��اخل��ي��ال البولي�سي
وم���ا مي��ي��ز كتاباتها لي�س ف��ق��ط لغتها
الإنكليزية املحببة ،ولكن ر�سمها املتقن
لل�شخ�صية ،ولها ق��وة رائعة يف خلق
�أجوائها ال�سحرية التي ميكنك �أن ت�شعر
بت�أثرياتها من وراء الكوالي�س كما يقال،
و�شخ�صياتها تعي�ش يف ذاكرتك لفرتة
طويلة حتى بعد تركك لقراءتها فهي
غري عادية ومنهم من عاي�شتهم الكاتبة
فال�سيدة فاراداي يف ق�صتها "اجلنازة"
تبدو قامتة وم�ستبدة� ،أم��ا جيمي يف
ق�صتها "احل�سناء" فقد �أح��ب راق�صة

وجهة نظر

ال��ث��ق��اف��ة وال����دول����ة ال��ر ْي��ع�� ّي��ة
علي ح�سني عبيد

مفهوم الدولة الريعية يعني ح�صر م�صدر االقت�صاد
بالطبيعة ،مبعنى �أو�ضح �أن امل�صدر الرئي�س ملوارد
ال��دول��ة الريعية يت�أتى مما يتواجد يف بطن الأر�ض
من ثروات معدنية ونفطية ،تقوم الدولة با�ستثمارها،
وال ي�شرتك املنتج الإن�ساين البحت يف بلورة وبناء
اقت�صادها� ،أي �أن اجلهد الإن�ساين البحت يت�ضاءل
ك��ث�يرا يف ب��ن��اء االق��ت�����ص��اد ب��ال��دول��ة ال��ري��ع��ي��ة ،ويبقى
االعتماد قائما على نحو �شبه كلي مبا يتم ا�ستخراجه
من باطن الأر���ض ،كما هو احلال مع الدول اخلليجية
والعراق راهنا.
هذا الرتابط بني �أحادية املورد واقت�صاد الدولة ،يعطي
انطباعا وواقعا ّ
ه�شا لها ،وتنعك�س هذه اله�شا�شة على
كل ما يت�صل بالدولة يف القطاعات الأخرى ،وال�سبب
�أن البناء املتنوع للدولة بكل �أبعاده مل يكن منتج ًا ذا
طابع ب�شري �صرف ،ومن بني ما تنعك�س عليه ه�شا�شة
ال��دول��ة ال��ري��ع��ي��ة ،احل�� ّي��ز ال��ث��ق��ايف ب�ش ّقيه (الثقافة/
املثقف)� ،إذ ت�سعى حكومات الدول الريعية يف الغالب
�إىل �سلب ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات واملنظمات الثقافية،
وتدجني املثقف وجعله �أداة بيدها ،حتركه وف َقما ترغب
وتريد ،ومبا يحمي العر�ش ال�سلطوي من خالل حماباة
فكر ال�سلطة.
لذا ال بد ملن يهمه الأمر (مثقفون /م�صلحون /مفكرون/
وغريهم)� ،أن يعرفوا ويتح�س�سوا هذا اخلطر ،حيث
ت�ستدرجهم ال�سلطة �إىل ج��ان��ب��ه��ا ،م��ن خ�ل�ال تقدمي
العطايا واملنافع ب�أ�شكال و�صور �شتى ،الهدف منها �أوال
و�أخريا �شراء ال�ضمري الثقايف ،حتى يغ�ض الطرف عن
االنتهاكات الكبرية وال�صغرية ،التي ترتكبها ال�سلطة
بحق الإن�����س��ان ،وه��ي جت���اوزات خطرية يف الغالب،
تهدف �إىل حماية العر�ش ال�سلطوي يف نهاية املطاف
و�إدامة عمر ال�سلطة �أكرث.
وال ينح�صر �أ�سلوب تدجني الثقافة و�شراء املثقفني
على الدول الريعية ،بل كل الدول التي حتكمها �أنظمة

ع�سكرية �أو وراث��ي��ة �أو ف��ردي��ة� ،إذ �أنها ت�ضع خططا
م��درو���س��ة لتحييد الثقافة وامل��ث��ق��ف ،ث��م تقوم مب�سخ
الثقافة وحتجيم دوره��ا وحت�صره يف تع�ضيد الفعل
والقرار والفكر ال�سلطوي فقط ،ولكن تبقى ه�شا�شة
الفعل الثقايف يف الدول الريعية �أكرث من �سواه ،لأن
الدولة برمتها (ابتدا ًء من االقت�صاد) تقوم على منتج
الطبيعة ولي�س منتج الإن�سان الفكري والعملي.
ولعل الت�أكيد على �أهمية ا�ستقالل الثقافة واملثقف
يف ال��دول الريعية ،يكت�سب �أهمية كربى ،لأن املثقف
امل�ستقل ،ميكن �أن يرتفع بالدولة ويحيلها من دولة
ريعية اىل دولة ي�صنعها اجلهد الإن�ساين ولي�س موارد
الطبيعة فقط ،لكن هذا القول ال يعني �أننا �ضد �سيا�سة
ا�ستثمار املوارد والرثوات الطبيعية ،بل من مميزات
الدولة الناجحة �أن ت�ستثمر طاقاتها الطبيعية ب�أق�صى
م��ا ميكن ،ولكن ك��ل اخلطر يكمن يف بقاء االقت�صاد
مرتكزا على م�صدر طبيعي �أوح��د ،الأم��ر ال��ذي يجعل
الدولة كلها رهن هذا امل�صدر الطبيعي القابل للن�ضوب،
فيما تبقى الثقافة �أي�ضا مهددة من لدن ال�سلطة التي
ت�ضغط باجتاه جتيري الثقافة واملثقف ل�صاحلها.
لذا ثمة هدف بالغ الأهمية ينبغي �أن يدركه املثقفون
والقائمون على الثقافة ،هو ف�صل الثقافة وتوابعها عن
ال�سلطة حتى لو كانت يف دولة ذات منحى ريعي ،كما
هو احلال يف العراق ،حيث تعد دولة العراق ريعية،
ب�سبب اعتمادها على النفط يف تع�ضيد اقت�صادها،
ويكاد النفط �أن ي�شكل م��وردا �أوح��د لبناء االقت�صاد
العراقي ،الأم��ر الذي ينعك�س على النظام ال�سيا�سي،
وال�سلطة التي �ستحاول �أن ت�سحب الثقافة واملثقفني
�إىل جانبها.
ي�ستدعي هذا الواقع امل�ؤكد ،بناء ثقافة م�ستقلة يف بلد
ريعي كالعراق ،ثم توظيف الثقافة لبناء منظومة �سلوك
�إن�ساين يتحفز كليا نحو تفعيل املنتج الإن�ساين املادي
والفكري ،مبعنى على الإن�سان العراقي �أن يفكر وينتج،
عليه �أن يعمل بعقله وي��ده ،وعلى الدولة برمتها� ،أن
تتحول من دولة ريعية �إىل دولة ينتجها ويبنيها اجلهد
الإن�ساين الع�ضلي العقلي يف �آن واحد.
هناك فر�ص حقيقية لتحقيق ثقافة م�ؤثرة ،ومثقفني
م�ستقلني يف دول��ة ال��ع��راق� ،شرط �أن يعي ال�سيا�سي
ب���إمي��ان ت��ام� ،أن حماولة تدجني الثقافة واملثقف يف
ظل العراق الريعي الراهن ،ال تخدم �أحدا حتى الطبقة
ال�سيا�سية نف�سها.

ي��ع�تري��ه��ا ح���زن غ���ري���ب ،م��ي��ت��ة ال���روح
كما ت�صفها ،لكنها مثرية ما ،وال�شيء
الوحيد الذي يجمع بني �أبطال ق�ص�صها
هو اجلرمية التي دائما ما ت�سند الك�شف
عنها �إىل رجال الكامبيون �أو ما ي�سمون
بالتحقيقات اخلا�صة ( ) S I Bحيث
تت�صاعد الأح����داث ب�شكل دراماتيكي
وح��ت��ى اخل���وف جن��ده يت�صاعد حتى
يبلغ ذروته م�شعرا القارئ ب�أن اجلرمية
�آتية ال مفر منها � ،أو كقنبلة ال ندري
متى تنفجر.
�أما دوروثي �سايرز فقد �أنهكتها الق�صة
البولي�سية على م��ا يبدو وه��ذا �شيء
يبعث على الأ���س��ف بتحول اهتمامها
اىل موا�ضيع ق�ص�صية �أخ��رى� ،سايرز
ك��ان��ت تكتب ب�شكل جيد وا�ستثنائي
وتعترب �إحدى البارعات يف ذلك احلقل
حيث �أنتجت روايات مهمة عدة �أ�شاعت
البهجة بني القراء منها "جثته" و"وفاة
غ�ير طبيعية" و"هذه الأح�����داث غري
ال�سارة يف نادي بيلونا" هذه الرواية
ب���ال���ذات ه��ي ب��ال��ت���أك��ي��د م��ن �أف�����ض��ل ما
كتبت.
وم��ع ديك�سون ك��ار �أو كما �أطلق ا�سما
�آخر على نف�سه هو ديك�سون كارتر فقد
جاءتنا رواياته من �أمريكا ب�سحر �أخاذ،
واعتقد �أن كتاب ال��رواي��ة البولي�سية
وحدهم ميكن �أن يقدروا خفة يده يف ما
�سرده من �أحداث  ،وقد �أكون حمقة �أو

ال �أكون حينما �أ�سميه بامل�شعوذ الكبري
وم��ل��ك ف��ن الت�ضليل  ،ك��ل كتبه كانت
رائ��ع��ة ،لكن �أح��داث��ه��ا م�ستحيلة متاما
كخدعة حت�ضري الأرواح  ،وه��و لديه
موهبة �سردية ال ح��دود لها  ،فبمجرد
�أن تبد�أ بقراءة ق�صة له ال ميكنك تركها
ب�سهولة  ،حيث �أن ك��ل ف�صل قبل �أن
ي�شارف على نهايته ي�ضع له تف�سريا
معقوال ،وم��ا ب�ين م��ارج�يري و�سايرز
وك��ارت��ر تقف بينهن  Ngaioمار�ش
ب�أ�سلوبها الطريف مع مايكل ايني�س
ال��ك��ات��ب ال��ب��ارع وغ�لادي�����س ميت�شل ،
ه���ؤالء جميعا ن�ستطيع �أن نقول عنهم
�أنهم و�ضعوا �أ�ساليب جديدة لق�ص�ص
اجل��رمي��ة ام��ت��ازت بالعلمية ،اخرتتهم
ب�سبب �إع��ج��اب��ي ال��ك��ب�ير ب��ه��م ،والآن
ا�سمحوا يل �أن �أتكلم ب�ضع كلمات عن
نف�سي ،فمنذ رب��ع ق��رن مذ ب��د�أت كتابة
ال���رواي���ات والق�ص�ص البولي�سية مل
انحاز �إىل �شريحة معينة من املجتمع،
فقد كتبت عن اجلرمية و�سط الطبقات
ال��ك��ادح��ة والأر���س��ت��ق��راط��ي��ة  ،لكنهم
علي ا�سم "دوقة
يف �أم��ري��ك��ا يطلقون ّ
املوت" ،وهو ا�سم ال �أحبذه كثريا ،ومع
�أنني ا�ستمتعت بكتابة تلك الق�ص�ص
وح���اول���ت �أن �أك�����ون �أك��ث�ر ان�ضباطا
وتق�شفا وه��و �أم���ر جيد ي��خ��دم عملية
التفكري يف هكذا نوع من الكتابة التي
ال ت�سمح ب�أن تكون ف�ضفا�ضة �أو مبتذلة
لتتنا�سب كليا مع ما ت�ضعه من برامج
�أولية لعملك هذا الذي يحتاج منك بنا ًء
فكريا جلعل وظيفة الكتابة البولي�سية
مقنعة حقا .
ل��ق��د ح��اول��ت ت��غ��ي�ير �أ���س��ل��وب كتابتي
للرواية �أو الق�صة البولي�سية مرارا
و�أ�صبحت �أكرث اهتماما على مر ال�سنني
بالوقوف يف مواجهتها حرفا بحرف
وقد �أ�ستاء من بع�ض مواقفها وحتدوين
الرغبة بعدم الر�ضا عنها  ،لكن عنفها
�سرعان ما يتفجر ب�سبب رعونة قاتل
�أو خطة جلرمية خطرة كما يف روايتي
"ع�شرة زنوج �صغار"� ،أو"جرمية قتل
على النيل" ،كان هريكول بوارو كثريا
م��ا ي��ح��ج��ز لنف�سه ت��ذك��رة داخ����ل �أح��د
القطارات كما يف روايتي "جرمية يف
قطار ال�شرق ال�سريع"� ،أو طائرة� ،أو
ق��ارب كبري ،ع��اب��را فيها �أورب���ا ليكون
وجها لوجه �أمام �أنا�س غرباء� ،أعطيت
فيها واح���دة م��ن امل�����ش��ورات املجانية
للكتاب ال�شباب ع��ن كيفية عمل رجل
التحري حم��ذرة بالوقت نف�سه من �أن
يتم �إن�شاء ه��ذه ال�شخ�صية املحورية
بعناية ودقة فقد متكث معك فرتة طويلة
جدا.
كتابة� /أجاثا كري�ستي
عن� /صحيفة الغارديان
اللندنية

حرف ّ
علة
 عواد نا�صر

ل���ن���ك���ت���ب ����ش���ع���ر ًا!

�أ�صدقائي ال�شعراء� ،أو ًال ،ثم من يحاولون ال�شعر ،وبعدهم من
يحاولون ويرتددون ،و�أخري ًا من يحبون ال�شعر.
�أقول :لنكتب ال�شعر!
بدء ًا ،ال ت�س�ألوين "كيف؟" فالإجابة عند غريي ممن لديهم �إجابات
على الأ�سئلة كلها بال غرور وال توا�ضع.
ال�شعر لغز ..من يبحث عنه يجده ومن يجده يبحث عنه.
لل�شعر �أ�سباب كثرية ،مثلما للعط�ش �أ�سباب كثرية يف �إعالن قدمي
لل�سفن �أب.
ل�ست مت�أكد ًا من �أن العراقيني م� ّؤهلون لل�شعر� ،أكرث من غريهم،
لكنني مت�أكد من �أنهم ذوو خيال خ�صب ،ومن �أر�ضهم ال�سحيقة
خرجت �أوىل امل�لاح��م والأ���س��اط�ير ال�شهرية التي بهرت العامل
وحظيت بده�شته واح�ترام��ه ،وب�ش�أن ه��ذا ل�ست ممن ينظرون
�إىل املا�ضي بتبجيل خا�ص وحنني مر�ضي نظر ًا لب�ؤ�س حا�ضرهم
وغمو�ض م�ستقبلهم� ..شخ�صي ًا ،ال يهمني امل�ستقبل وال �أعول عليه.
ما يقلقني هو احلا�ضر.
امل�ستقبل يخ�ص �أج��ي��ا ًال �أخ���رى �ستعي�شه ،ح��ل��و ًا �أو م���ر ًا ،وهم
امل�س�ؤولون عن جعله حا�ضر ًا يليق بهم ،بخالف حا�ضرنا التعي�س،
�أو �سيدمرون هذا احلا�ضر (الذي هو م�ستقبلهم) كما دمرنا ما�ضينا
القريب وحا�ضرنا املاثل ،وهذه مواد �أولية ميكن �أن تدخل يف عداد
ال�شعر ،قدر ما يتعلق الأمر بفكرة هذا العمود.
بع�ض ال�شعراء يقولون ،و�أن��ا ل�ست مت�أكد ًا ،للمرة الثانية ،مما
ي��ق��ول��ون� ،إن��ه��م يكتبون �شعر ًا "�إنزياحي ًا"" ،مفارق ًا لل�سائد"
فاعذرونا �إذا مل تفهمونا ،لأننا نكتب للم�ستقبل ،وم��ع �إدراكي
ملقا�صدهم وه��ي تنطوي على اجل��ان��ب التقني /الفني للن�ص
ال�شعري� ،إال �أنني �أعتقد �أن الكتابة للحا�ضر �أهم ،خ�صو�ص ًا �إذا
كانت �أجمل� ،أي �أ�صدق.
الإط�لاع على جت��ارب �شعراء العامل ي�ساعدنا على تفهم الو�ضع
ب�شكل �أب�سط ،عندما نعرف �أن الواقع املعا�ش والبيئة االجتماعية
اللذين يعي�شون يف كنفهما هما امل��ادة اخل��ام التي ت�شكل ن�سيج
�أعمالهم ال�شعرية.
لكن ال�س�ؤال ال�شعري هو :كيف تتحول املادة اخلام �إىل ق�صيدة؟
اجلواب بعدد �أجوبة ال�شعراء �إذ لدى كل �شاعر جواب ،ومن هنا
تف ّر ُد ال�شعراء واختالف ال�شعر وتنوعه ولكنه ،يف نهاية الأمر،
يبقى عم ًال فني ًا جمي ًال ،مهما تعددت الأجوبة واختلفت الر�ؤى
وتبلبلت اللغات عرب الأر�ض والزمن والب�شر.
ق��ر�أت م��رة" :ال�شعر قوامه كلمات تخلق ���ص��ور ًا �أو ر�سوم ًا يف
عقولنا .ميكن و�صف تلك الكلمات ب�أنها ]�أح�سن الكلمات عند ع ّز
الطلب[ .وثمة طرق متعددة لكتابة ال�شعر ،فمن الق�صائد ما ميكن
�أن ي�سمع مثل الأغ���اين ،وه��ذا يعود �إىل ال��وزن والقافية ،وثمة
ق�صائد تخربنا ب�أنها ق�صائد من دون �أن نقر�أ كلماتها .الق�صائد
تتميز بالأ�سطر الق�صرية بخالف �أكرث �أنواع الكتابة الأخرى"....
�إلخ .وهذا تعريف �أكادميي ،تعليمي ،يتجاهل �أ�شكا ًال �أخرى عديدة
لل�شعر الذي ال ميكن �سماعه وال يكتب يف جمل ق�صرية وال يتقيد
بوزن وقافية وووو.
تلكم واح��دة من ف�ضائل الفن :تنوعه وانف�صاالته وخروجاته
ودخوالته مثل �أولئك ال�سحرة الذين يخرتقون اجلدران.
كل م ّنا يجد ال�شعر يف هي�أة� ،صورة ،كلمة ،منظر ،حال ،حرف،
موقف ،هناك يف �أبعد مدينة �أو يف �أق��رب زاوي��ة �شارع �أو يف
عنكبوت تبني بيت ًا يف ركن غرفة نومك.
�شخ�صي ًا ،وج���دت ال�شعر يف �أ���ش��ك��ال ومنا�سبات ع��دي��دة ،وال
ت�ضحكوا م ّني �إذا قلت :وجدته مرة يف بطيخة حمراء ،حلوة مثل
الع�سل ،فت�ساءلت :كيف ت�أ ّتى لهذه الثمرة ال�ساحرة �أن تخرج من
الرتاب؟
�آخر م ّرة وجدته يف �سطر من بيت "�أبوذيّة" غناه مطرب ريفي
عراقي معروف ملن يعرفونه وغري معروف ملن ال يعرفونه ا�سمه
ح�سني �سعيدة ،من مدينة ال��ث��ورة ،يقول ال�سطر�" :إلك �شم�س
بو�سط روحي ولك ظل"! .طبع ًا ال نعرف ا�سم القائل.
بعد هذا ،هل �سنكتب �شعر ًا؟

امللتقى الثاين للثقاف��ة العربية – الكردية
ينطلق فـي الب�صرة
الب�صرة /ري�سان الفهد

ان��ط��ل��ق��ت يف ال��ب�����ص��رة� ،أول من
�أم�س الأحد ،فعاليات امللتقى الثاين
للثقافة العربية الكردية الذي ينظمه
مركز ك�لاوي��ز الثقايف حت��ت �شعار
(نحو �آف��اق ثقافية عربية – كردية
منفتحة) .
وق�����ال امل��ت��ح��دث الإع��ل�ام����ي با�سم
امللتقى ال�شاعر علي نكيل لـ"املدى":
افتتحت الأحد فعاليات ملتقى الثقافة
العربية  -الكردية الذي يقيمه مركز
كالويز الثقايف الثاين يف الب�صرة،
بح�ضور ر�سمي ونخبوي كبريين
من املحافظة ومب�شاركة � 100أديب
ومثقف من حمافظات البالد كافة.
و�أ���ض��اف" :تتوزع �أن�شطة امللتقى
على م��دى يومني تعقد خاللها ()4
جل�سات �صباحية وم�سائية تقدم فيها
ب��ح��وث ودار���س��ات تتعلق بالثقافة
امل�شرتكة ومفهومها و�سبل تفعيلها
وت��ر���س��ي��خ��ه��ا ،ف�����ض�لا ع��ن �أم�سيات

�شعرية ل��ع��دد م��ن ال�����ش��ع��راء العرب
والكرد".
و�أو�ضح" :تتناول اجلل�سات �أي�ضا
م��وا���ض��ي��ع يف ال��ت��ع��ددي��ة الثقافية،
و�إ�شكالية الوحدة والتعدد ،والتطور
الأيديولوجي للتعددية الثقافية،
وال��ت��ح��ل��ي��ل االج���ت���م���اع���ي ملفهوم
ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ،و�أف���ك���ار حول
التعددية الثقافية  ،والكرد يف �شعر
اجلواهري" ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل"دور
ال�������س���ري���ان يف ال��ت��ق��اء الثقافتني
العربية والكردية ،و�أدب���اء كركوك
ب�ين الثقافتني ال��ع��رب��ي��ة والكردية
والثقافة الن�سوية الكردية ،وت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ى ال�����ص��ح��اف��ة الكردية.
و�سيناق�ش امل�شاركون فكرة ت�أ�سي�س
مركز ثقايف تفاعلي دائم للثقافات
العراقية .
وبد�أت فعاليات امللتقى بكلمة رئي�س
اللجنة التح�ضريية الناقد يا�سني

الن�صري ال��ت��ي �أك���د فيها �أن انعقاد
هذا امللتقى يف الب�صرة التي تعد
النافذة الثقافية لأنها مدينة الثقافة
وال�شعر� .إنها املدينة التي مل ت�أخذ
�إال القليل من حقها الثقايف وعمقها
احل�����ض��اري ،وب�ين �أن م��ا مييز هذا
امللتقى هو بحث التعددية الثقافية
التي يزخر بها العراق وخ�صو�صا
اجل��ذور الثقافية العربية والكردية
ال��ت��ي ل��ه��ا ج����ذور ع��م��ي��ق��ة يف عمق
التاريخ وان هذا امللتقى ميثل �صوت
احل���ق ���ص��وت ال��ع��راق اجل��دي��د .ثم
�أل��ق��ى م�لا بختيار م�����س���ؤول الهيئة
العام للمكتب ال�سيا�سي يف احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين كلمة قال
فيها :ج��ئ��ن��ا رغ���م ك��ل ال��ظ��روف من
اج��ل التالقح الثقايف ب�ين املثقفني
الكرد وال��ع��رب يف كل مكان ،حيث
�أق��م��ن��ا امل��ل��ت��ق��ى الأول يف ب��غ��داد،
والثاين ه��ذا يف الب�صرة ،والثالث

يف حمافظة عراقية �أخرى .وتطرق
مال بختيار اىل الواقع الثقايف يف
كرد�ستان العراق ،واحلرية املطلقة
ال��ت��ي ت�شهدها احل��رك��ة الإعالمية
والثقافية ب��دون قيود من اي��ة جهة
ك���ان���ت .ث���م ال���ق���ى مم��ث��ل حمافظة
الب�صرة الدكتور ح�سن خالطي كلمة
�أكد فيها على التالحم بني ال�شعبني
العربي والكردي ،وان هذه املبادرة
جميلة جدا ت�ؤكد مدى العالقة بني
ال�شعبني والثقافتني العربية الكردية
بكل عمقها
التاريخي الأخوي .بعدها �ألقى مدير
مركز كالويز الثقايف الدكتور نوزاد
ا�سود كلمة قال فيها "�أقمنا امللتقى
الأول يف بغداد و�شارك فيه العديد
م��ن الأدب����اء ال��ع��رب وال��ك��رد م��ن كل
املحافظات ،ويف هذا امللتقى توخينا
فيه التلون الثقايف يف جمال ال�شعر
والق�صة ،وتعدد املحاور ،والتعاي�ش
الت�سامح واحلوار الثقايف ،بعيدا عن
كل �أ�شكال العنف وحتى �إلغاء حاالت
اال�ستعالء الثقايف والقومي وتكون
لغة احل��وار هي ال�سائدة .ثم �ألقى
رئي�س احت��اد �أدب���اء الب�صرة كرمي
جخيور كلمة �أكد فيها التقاء اجلبل
والنهر والهور لتفعيل التوا�صل بني
العرب والكرد وه��و امتداد للثقافة
بني ال�شعبني وت�أكيد وحدة العراق،
وهو توحيد ال�صوت الواحد يف ظل
الثقافة عابرة كل �شيء .هذا وي�ستمر
املهرجان على م��دى يومني تناق�ش
فيه �أكرث  17بحثا ،ف�ضال عن قراءات
�شعرية من �شعراء العرب والكرد
من خمتلف �أنحاء العراق ..وبد�أت
اجلل�سة الأوىل برئا�سة ال�شاعر علي
الفواز التي ناق�شت حمور التعددية
الثقافية وال��ذي ت�ضمن �إلقاء �سبعة
بحوث عن التعددية الثقافية والهوية
الثقافية الوطنية.
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الإعــــــالم العربـــــــي و الثـــــورات اجلديـــدة

مم���ع���وط ال����ذ َن����ب!
يل زمي ��ل عا�ش يف الأردن �أكرث م ��ن عقد �أر�سل
يل ر�سال ��ة عنوانه ��ا "م ��ا ظ ��ل يف اخل ��رج �إال
ممعوط ال َذ َنب" وفيها رابط خلرب من�سوب �إىل
"م�صادر مطلعة" يقول �إن "الأردن يدرب قوات
خا�صة بغية دخول الأرا�ضي العراقية واحتالل
حمافظة الأنبار باالتفاق مع الناتو".
اخلرب كما هو وا�ضح تنق�صه �صورة تو�ضيحية
لفيل طائر ،لك ّني مع ذلك بحثت عن الأمر لأعرف
�أ�سا�سه وتداعياته ،فوجدت �أن تقرير ًا �إخباري ًا
لبناني ًا هو من �أطلقه �أو ًال منذ �أ�سبوعني تقريب ًا،
لكن اجلدي ��د يف الأمر �أنّ جلن ��ة الأمن والدفاع
ّ
احلق
يف برملاننا من�شغلة به على ما يبدو ،ولها
يف ذلك طبع ًا ،رغم عدم معقوليته.
قا�س ��م الأعرج ��ي وه ��و ع�ض ��و يف اللجن ��ة
الربملاني ��ة� ،ص� � ّرح �أم� ��س �أن اخل�ب�ر ي ��راد منه
ال�ضغط على الع ��راق لتغيري موقفه من �أحداث
�سوري ��ا ،لكنه �أ�ضاف "�سنق ��ف �صف ًا واحد ًا �ضد
ّ
كل جي�ش يدخ ��ل العراق دون موافقة احلكومة
العراقي ��ة" ،وال �أع ��رف َ
مل نغ ��زين قلب ��ي م ��ن
عب ��ارة "دون موافق ��ة احلكوم ��ة" لأين �شعرت
ـ وق ��د �أك ��ون خمطئ� � ًا ـ ب� ��أن الأزم ��ة الإقليمي ��ة
�ستجع ��ل جيو�ش ًا تدخل �إىل �أرا�ضينا "مبوافقة
احلكوم ��ة" ،ومعروف ه ��و اجلي�ش الذي ميكن
�أن توافق احلكومة على "�إدخاله" معزز ًا مكرم ًا
لينقذن ��ا ،ال داع ��ي لأن �أ�سمي ��ه و�أتركه حل�صافة
القارئ اللبيب.
عن ��وان ر�سال ��ة الزمي ��ل �أ�ضحكني "م ��ا ظل يف
اخل ��رج �إال ممعوط الذنب" ،مل يب ��ق �إال الأردن
لتغزون ��ا� ،إيران غزتنا ب�شتى ال�سبل ،اقت�صادي ًا
وع�سكري� � ًا وهيمن ��ة على مفا�ص ��ل ح�سا�سة يف
الدول ��ة وقط ��ع مي ��اه وق�ص ��ف ق ��رى ،الأت ��راك
يغزونن ��ا يومي� � ًا ق�صف� � ًا لأرا�ضين ��ا وا�ستهتار ًا
بهيبة الدولة وتدخ�ل� ًا �سافر ًا يف �أحيان كثرية،
�سوري ��ا م�س�ؤول ��ة عن غزون ��ا برج ��ال القاعدة
الذين كان ��وا يتدربون يف مع�سكرات خمابرات
الأ�س ��د قب ��ل �أن ينقلب ��وا علي ��ه ،دول اخللي ��ج
�صامت لكنه مميت
ر�ص ��دت �أموا ًال طائلة لغ ��زو
ٍ
من ��ذ التغيري وحتى الي ��وم ،فلم يبق يف اخلرج
�إال الأردن التي ي�صله نفط عراقي جمان ًا تقريب ًا
�إحيا ًء ل�س ّنةٍ �س ّنها �صدام ،ولأنها �س ّنة ح�سنة فله
�أجرها و�أج ُر قادتنا اليوم الذين يعملون بها.
لن نك ��ون مبن�أى عن تداعيات �أح ��داث �سوريا،
لك ��نّ �سا�س ��ة الأردن �أذكي ��اء مبا يكف ��ي ليدركوا
�أن دخ ��ول قواته ��م العراق لن مي� � ّر ب�سالم ،فال
و�ضعه ��م االقت�ص ��ادي يتي ��ح له ��م خو�ض حرب
مع جاره ��م الذي طاملا �أح�سن �إليهم ،وال قدرات
جي�شه ��م �ست�صم ��د �أم ��ام ق ��وة �أهلي ��ة م�سلح ��ة
ومد ّرب ��ة �أربك ��تْ �أمري ��كا� ،إذا ن�سين ��ا اجلي� ��ش
العراقي ال ��ذي ي�شغله قادته مبح ��اوالت فا�شلة
ّ
حلف ��ظ الأم ��ن دون ج ��دوى ،وه ��ي فا�شل ��ة لأن
خطط القيادة فا�شلة ال لأن اجلي�ش غري كفء.
يظ ��ل اخلرب الذي ا�صطبحتُ ب ��ه �أم�س ناق�ص ًا،
تع ��وزه �صورة فيل يطري على احلدود العراقية
الأردني ��ة ،وعنوان عري�ض :م ��ا ّ
ظل باخلرج �إال
ممعوط الذ َنب!

مع مجريات الأزم��ات والأح��داث التي
تع�صف بال�شارع العربي هذه الأيام ،
كان الإع�لام عبر و�سائله المختلفة،
الم�سموعة منها والمرئية  ،وكذلك
المكتوبة  ،يت�صدى لتطورات هذه
الأزم����ات  ،يعاين الأح����داث ويحلل
الم�شاهد المختلفة على ال�ساحة
وي��ت��اب��ع التفا�صيل  ،وك��ل ذل��ك من
�أجل �أن يقدم مادة تت�سم بال�شمولية
واقتنا�ص المعلومة ذات الأهمية ،
لمواكبة الأح���داث وتطوراتها على
ال�ساحة وجه ًا لوجه .
عبد املجيد ح�سن �شياع
لق ��د ح�صل ��ت يف الث ��ورات العربي ��ة متابعة
�إعالمي ��ة و�أ�سالي ��ب تغطي ��ة مبا�ش ��رة لأب ��رز
املواقف التي �صنعتها �إرادة املواطن العربي
 ،كما جرى يف تون�س وليبيا وم�صر  ،وكذلك
يف �سوريا  ،وغريهما  ،وقد مُنح الإعال ُم قدرا
كبريا ج ��دا لتحم ��ل م�س�ؤوليات ��ه وم�ساهمته
الفاعلة يف ت�أثريه على الر�أي العام  ،ال �سيما
�أن امل�شه ��د الإعالمي ي�شه ��د تطورا متوا�صال
�إث ��ر معطيات ما جاءت به الثورة املعلوماتية
الهائل ��ة وتقنيات االت�ص ��ال  ،وما جنم عنهما
م ��ن �آثار انعك�ست ب�ش ��كل مبا�شر على امل�شهد
التكنولوج ��ي مبجاالته كاف ��ة ،وهذا ما نراه
عرب التدف ��ق املرئي على �شا�ش ��ات التلفزيون
وانت�شار الأقمار الف�ضائية  ،التي ات�سعت لها
الف�ض ��اءات املفتوح ��ة  ،واال�ستخدام الوا�سع
ل�شبك ��ة الإنرتني ��ت  ،حي ��ث �أ�صب ��ح ب�إم ��كان
�أي �شخ� ��ص يف الع ��امل �أن يك ��ون قريب ��ا جدا
م ��ن �أي معلومة يريده ��ا ويف �أي وقت ي�شاء
وع�ب�ر �أ�سهل الطرق ،وهذا م ��ا �أتاحه جمتمع
املعلوماتي ��ة م ��ن انت�ش ��ار و�شي ��وع الثقاف ��ة
الرقمية  ،التي انعك�ست نتائجها على و�سائل
االت�ص ��ال احلديثة الت ��ي �ألغت ح ��دود املكان
والزم ��ان  ،وجعل ��ت الك ��ون م ��دارا وا�سع ��ا
ي�ستجي ��ب له ��ذه التح ��والت الهائل ��ة  ،الت ��ي
ترك ��ت ب�صماته ��ا وا�ضحة يف جمي ��ع �أرجاء
املعمورة ج ��راء الطفرة التكنولوجية املذهلة
وم ��ا رافقته ��ا من تغي�ي�ر يف اال�سرتاتيجيات
واملفاهي ��م يف احلقول ال�سيا�سية والإعالمية
واالجتماعي ��ة واالقت�صادية  ،التي من �ش�أنها
�أن تعي ��د بن ��اء وترتي ��ب عنا�ص ��ر مكوناته ��ا
و�إع ��ادة �صياغة العقول بعد خلخلة املنظومة
املعرفي ��ة للمجتمع ��ات الت ��ي تلق ��ت �صدم ��ة
العومل ��ة وم ��ا حل ��ق به ��ا م ��ن تب ��دالت كبرية
وهائلة يف جميع املج ��االت حتت ظل النظام
العاملي اجلديد .
وق ��د كان ن�صي ��ب الإع�ل�ام واالت�ص ��ال يف
ه ��ذا الت�أث�ي�ر م ��ن التح ��والت التكنولوجي ��ة

املذهلة الت ��ي ميزت العق ��ود الثالثة الأخرية
من الق ��رن املا�ضي وا�ضح ��ا ومبا�شرا ،حيث
�أن ��ه مه ��د الطريق لربوز ظاه ��رة العوملة عرب
معطي ��ات الرتا�سل الكبري والهائل  ،وانت�شار
�أقم ��ار االت�صاالت وث ��ورة الهات ��ف املحمول
وتعميم املعلوماتية يف قطاعات �إنتاج ال�سلع
املختلفة وت�صغري احلوا�سيب وربطها داخل
�شبك ��ة كوكبية  ،التي مكنت من انقالب �ضخم
وهائل و�شامل يف نظام العامل .
ونظر ًا لل ��دور الذي يلعبه الإعالم يف حتقيق
ه ��ذا التح ��ول واالنق�ل�اب الكب�ي�ر والتح ��ول
العامل ��ي  ،فق ��د �أ�صب ��ح االهتم ��ام ب ��ه م ��ن
الأولوي ��ات والأ�س� ��س التي ت�ستن ��د �إليها كل
اخلط ��ط والربامج الهادف ��ة نحو هذا التوجه
مبا يحق ��ق الت�أثري يف ال ��ر�أي العام وت�شكيل
اجتاهاته كافة.
�إن ح ��دوث الأزم ��ات ي�أتي نتيج ��ة حماوالت
كث�ي�رة وع�س�ي�رة ومعاناة طويلة ج ��دا تقود
�إىل ت�صاعد حاالت ال�صراع �إىل �أق�صى مداها
 ،مم ��ا يول ��د حالة م ��ن التناق�ض ب�ي�ن الواقع
وبني م ��ا ينبغي �أن يكون  ،وتختلف الأزمات
تبع ��ا لن ��وع ال�ص ��راع واخت�ل�اف الآراء ب�ي�ن
طرفني  ،واختالف امل�صالح وتنوع ال�شعوب
وال�سيا�س ��ات والثقافات املختلف ��ة  ،و�إن هذه
الأزمات هي �سم ��ة احلياة وال بد من حدوثها
 ،لأن الفع ��ل الإن�س ��اين ي�سع ��ى دائم ��ا �إىل
التغي�ي�ر نحو حي ��اة �أف�ضل  ،وهذا م ��ا تت�سم
ب ��ه املجتمع ��ات املتقدم ��ة ،التي ت�سع ��ى دائما
لفر� ��ض �إرادة التجديد والتغي�ي�ر  ،ومواكبة
منطق الع�صر .
وحامل ��ا تبد�أ الأزم ��ة بالتنامي  ،ال ب ��د من �أن
ترافقها مواكبة �إعالمية تتنا�سب وحجم هذه
الظاه ��رة وق ��وة ت�أثريها وكيفي ��ة مواجهتها
والتفاع ��ل معها  ،مما يجع ��ل املتلقي يف حالة
توا�ص ��ل دائمة و�إحاطة ملا ي ��دور من حوله ،
لأن امت�ل�اك املعلومة ي�ش ��كل جزءا كبريا جدا
م ��ن امتالك الق ��وة وال�سيط ��رة على جمريات

م�صر..من امليدان �إىل �صراع القوى
الق�سمة على اثنين..
ظلت م�صر عبر تاريخها رقم ًا �صحيح ًا..لم تتعود طبيعتها ِ
و ال الجمع بين النار و الماء�..أو ال�صيف وال�شتاء في وقت واحد�..إ ّ
ال �أن تداعيات
ثورة  25كانون الثاني غ ّيرت هذه الطبيعة �إلى حالة انق�سام حاد –ربما يكون �أحد
�أهم �أ�سباب التخبط و حالة عدم الفهم التي يعي�شها ال�شارع الم�صري ..تحول الواقع
الم�صري بمجمله �إلى كتلتين ..يمار�س كل منهما تجاه الآخر �أق�سى درجات الترب�ص
و الهجوم.

لينا مظلوم*
ي�أتي على ر�أ�س قائمة االنق�سامات و
التخبط يف مركز القرار امل�صري..
رئ��ا� �س��ة اجل �م �ه��وري��ة و العاملون
ا ُ
جل��دد بها ..د.حممد مر�سي �أتى من
قلب جماعة الإخ ��وان امل�سلمني �إىل
من�صب الرئا�سة بعد �أن �أق�سم علنا
�أغلظ الأمي��ان بانف�صاله –�سيا�سيا-
عن اجلماعة ..و�أحاط نف�سه بحوايل
ع �� �ش��ري��ن � �ش �خ �� �ص �ي��ة -غ �ل��ب عليها
االنتماء للتيارات الإ�سالمية! -بني
م�ست�شارين و نواب...كل من ه�ؤالء
ت�صور �أن وج ��وده داخ ��ل الرئا�سة
ي �خ��وّ ل��ه ح��ق �إ�� �ص ��دار الت�صريحات
ال��رئ��ا��س�ي��ة املتناق�ضة ,رغ ��م وجود
متحدث ر�سمي ل�ه��ذه امل�ه� ّم��ة!! قادة
ح��زب احل��ري��ة و ال �ع��دال��ة -اجلناح
ال���س�ي��ا��س��ي ل �ل �ج �م��اع��ة -ميار�سون
ب��دوره��م �إط�ل�اق الت�صريحات با�سم
الرئا�سة ..كونهم �أ�صحاب الف�ضل يف
�إي�صال مر�سي داخل ق�صر الرئا�سة..
�أي�ضا الإخ��وان هم الر�صيد ال�شعبي
الباقي للدكتور مر�سي يف ظِ ل حالة
التذمر العام التي ت�سود ال�شارع..فهم
الذين يح�شدون له يف كل املنا�سبات..
بينما تتبخر مئات الت�صريحات التي
�أطلقها مر�سي �أثناء وبعد االنتخابات
عن كونه رئي�سا لكل امل�صريني حتت
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ح��رارة �شم�س القاهرة التي ُتزيدها
ح��ال��ة ال �� �س �خ��ط ال� �ع ��ام �سخونة..
نتيجة هذا االنق�سام فقدت القرارات
الرئا�سية جديتها و م�صداقيتها..
�أ��ص�ب�ح��ت –رغم خ �ط��ورت �ه��ا -م��ادة
للعبث و ال�سخرية..
الأمثلة عديدة�..أبرزها �أزمة االنق�سام
احلاد بني الق�ضاء امل�صري و م�ؤ�س�سة
الرئا�سة التي تفجرت �إث��ر حماولة
مر�سي عزل النائب العام عبد املجيد
حممود عن من�صبه مخُ الفا القانون
ال ��ذي يحمي ��ص��اح��ب ه��ذا املن�صب
م��ن ال�ع��زل �إ ّال �إذا ارت�ك��ب م��ا يُخالف
ال �ق��ان��ون ..مم��ا �أ��ش�ع��ل فتيل العداء
و الرتب�ص بني م�ؤ�س�سة الق�ضاء و
الرئا�سة ..زاده��ا وقود الت�صريحات
الرئا�سية املت�ضاربة التي �أخذت ُتلقي
على خمتلف الأط� ��راف تبعات هذه
الأزمة التي انتهت برتاجع مر�سي عن
قرار الإقالة ..بينما تتحمل الرئا�سة
وح��ده��ا وزر ه��ذا ال�ع�ب��ث ب �ق��رارات
الرئا�سة ..و تتواىل ف�صول الأزمة
م�ست امل�ؤ�س�سة
�إىل ف�ضيحة جديدة ّ
الرئا�سية حني �أعلن احد قادة جماعة
الإخ��وان عن مكاملة هاتفية �سجلتها
الرئا�سة تت�ضمن موافقة النائب العام
–�شخ�صيا -على الإق��ال��ة!! و هي
�سقطة خطرية ُتدين الرئا�سة بتهمة
التج�س�س عرب طرق غري قانونية �إذ ال

يجوز قانونا ت�سجيل مكاملات هاتفية
دون �إذن من القا�ضي!!
�أخطاء اجلماعة توالت ل ُتغ ّذي حالة
االن �ق �� �س��ام م��ع �إع �ل��ان ال��ت��ي��ارات و
الأح � ��زاب امل��دن�ي��ة ع��ن خ��روج�ه��ا يف
م�ظ��اه��رات �ضد "الوهم" االخ��واين
ال��ذي حاولت اجلماعة ترويجه منذ
ال�ث��ورة ..و انتهى با�ستئثارها على
جميع م�ؤ�س�سات و مفا�صل الدولة ..و
حدد لها يوم  12ت�شرين الأول لتلتقي
امل�سريات يف �ساحة التحرير� ..إ ّال �أن
ق��رار دخ��ول ح�شود الإخ� ��وان حوّ ل
دام بادر
امل �ك��ان �إىل �ساحة اق�ت�ت��ال ٍ
�إ�شعالها م ��ؤي��دو مر�سي م��ن �شباب
الإخ�� ��وان ��ض��د امل �ظ��اه��رة ال�سلمية
املعار�ضة للحكم االخواين..
م�ث��ال �آخ��ر على االنق�سام الرئا�سي
 ,خ �ط��اب �أث � ��ار ا� �س �ت �ي��اء و �صدمة
امل �� �ص��ري�ي�ن مل���ا ك �� �ش �ف��ه ع���ن حالة"
االنف�صام" الع�صبي ال��ذي متار�سه
اجلماعة�..إذ ن�شرت املواقع الإعالمية
الإ�سرائيلية م�ؤخرا �صورة اخلطاب
الر�سمي الذي قدمه ال�سفري امل�صري
اجلديد يف "تل �أبيب" مبنا�سبة ت�سلم
من�صبه �إىل الرئي�س الإ�سرائيلي..
ب���س�ب��ب ال���ص�ي�غ��ة احل�م�ي�م��ة ( ب ��دء ًا
م��ن ال���ص��دي��ق ال�ع��زي��ز برييز..حتى
�صديقكم ال��ويف..م��ر� �س��ي) ..بينما
الديباجة الربوتوكولية تعتمد على

العبارات الر�سمية و ال ُت�صاغ بهذه
احلميمية ..خ�صو�صا و �أن جماعة
الإخ��وان و ممثلها يف الرئا�سة طاملا
�أعلنوا �أن القد�س -ال القاهرة -هي
ع��ا��ص�م��ة م �� �ص��ر!! ..ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
��ش�ع��اره��م ال�ت��اري�خ��ي ال��دائ��م يف كل
مظاهرة( خيرب خيرب يا يهود..جي�ش
حممد �سوف يعود)  ..طبعا مل جتد
الرئا�سة ما يحفظ م��اء وجهها �أمام
خ�ط��اب "الغزل" ه��ذا ��س��وى �إع�ل�ان
مرتبك �ساذج عن طلبها تو�ضيحا من
اخلارجية امل�صرية  ..رغم �أن اخلطاب
يحمل توقيع مر�سي ال�شخ�صي..
الإع�ل��ام امل �� �ص��ري مل ي �ن� ُ�ج م��ن حالة
االنق�سام احلاد بعد تويل �شخ�صيات
�إخ ��وان� �ي ��ة وزارة الإع� �ل ��ام و كل
املنا�صب القيادية يف و�سائل الإعالم
امل�صري الر�سمي -املقروء و املرئي-
 ..ح���ّ�ش��دت ه��ذه ال��و��س��ائ��ل خطابها
وال�صحف
يف مواجهة مع القنوات
ُ
اخلا�صة التي التزمت بحرية ا�ستقالل
الآراء و املواقف التي تتبناها ..مما
�أطلق حالة هجوم �شر�سة من الإخوان
�ضد هذه الو�سائل و�صلت �إىل درجة
ال���ش�ت��ائ��م و االت��ه��ام يف ال �ع��ر���ض و
الطعن يف الذ ّمة املالية ملن يعملون يف
هذه املنابر الإعالمية ..هذا التدين يف
م�ستوى اخلطاب الهجومي الإخواين
يحدث يوميا �أم��ام امل�شاهدين!! �أما
ال��ُ��ص�ح��ف الر�سمية  ..ف�ق��د حتولت
�إىل جمرد "من�شورات" تمُ ّجد الفكر
الإخ ��واين  ..و ت�صبغ �أزم��ات م�صر
بلون وردي زائف  ..بينما اجته كبار
ال�ك� ّت��اب و ال�صحفيني �إىل ال�صحف
امل�ستقلة نتيجة ا�ستبعاد مقاالتهم
م��ن ال�ن���ش��ر -ب�ع��د �أن ق���ض��وا �سنني
يف الكتابة على �صفحات اجلرائد
ال��ر��س�م�ي��ة -جل��ر�أت �ه��م ع�ل��ى التم�سك
مببد�أ م�صر املدنية الليربالية التي
حتكمها قوانني الق�ضاء  ..ال قوانني
الإخوان امل�سلمني.
*كاتبة عراقية مقيمة يف القاهرة

الأزم ��ة بحج ��ة التعام ��ل معه ��ا ،وف ��ق �أف�ضل
ال�سب ��ل و�إيج ��اد احلل ��ول الناجحة له ��ا  ،مع
الأخذ بنظر االعتبار عاملي الزمان واملكان .
وقد ظلت ال�شركات الإعالمية الغربية الكربى
تفر�ض هيمنتها يف جمال التغطية الإعالمية
للأزمات  ،ب ��ل جلميع الأحداث العاملية املهمة
 ،وتق ��وم ب�صناع ��ة خطابه ��ا وفق ��ا مل�صاحلها
و�أهدافه ��ا  ،مما جعل املواط ��ن العربي �أ�سري
كل هذه احلمالت ومت�أثرا بها .
ولعل �أزمة اخلليج  ،واحتالل العراق للكويت
 ،ثم احتالل العراق من قبل الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة وحلفائه ��ا  ،ال ��ذي رافقته تغطية
�إعالمي ��ة غري م�سبوقة من قب ��ل  ،توافقت مع
�أهدافها وخمططاته ��ا يف املنطقة ،ولذلك فقد
كان اخلط ��اب الإعالم ��ي �ص ��ادرا م ��ن م�صدر
واح ��د  ،وكان ��ت جمي ��ع قنواتن ��ا الإعالمي ��ة
العربي ��ة ه ��ي جم ��رد تابع ��ة للآل ��ة الإعالمية
الغربية.
ويف هذا املجال تكون جتربة الإعالم العربي
حديث ��ة العهد  ،مقارنة مع الإعالم الغربي يف
تعاملها مع الأزمات والثورات اجلديدة  ،التي
تبدو �أنها جتارب �سوف ت�ستمر بفعل ا�ستمرار
الأزمات القائمة على خمتلف املجاالت  ،التي
تت�صدره ��ا اليوم الث ��ورات العربية اجلديدة
 ،الت ��ي �أطاحت بع ��دد غري قليل م ��ن الأنظمة
احلاكمة يف منطقتن ��ا العربية وغريت م�سار
تاريخه ��ا للأف�ض ��ل  ،وكل ذل ��ك لتعي ��د ر�س ��م
خارطة جديدة ل�سيا�ساتها وم�ستقبل �أجيالها
 ،ولكن حدوث كل هذه الثورات العربية جاء
خمتلفا هذه امل ��رة مب�ستوى �شموليته وعمق
ت�أثريه ونتائجه  ،وقد كانت م�ساهمة الإعالم
العرب ��ي  ،وال �سيم ��ا القن ��وات التلفزيونية ،
�إىل جان ��ب الو�سائ ��ل الإلكرتوني ��ة  ،املتمثلة
مبواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي عل ��ى �شبكة
الإنرتني ��ت  ،وكذل ��ك املدونات له ��ا دور كبري
ومه ��م يف التغطي ��ة الإعالمية له ��ذه الثورات
و�سرعة تفاعلها مع نب�ض ال�شارع وردود فعل

اجلمهور لها .
لق ��د مار� ��س الإع�ل�ام املرئي قبل ان ��دالع هذه
الأزم ��ات والث ��ورات دورا اعتيادي ��ا  ،فق ��د
كان يقرتب م ��ن النقل الإخب ��اري واملتابعات
مل ��ا كان ��ت تق ��وم ب ��ه احل ��ركات الثوري ��ة من
اعت�صامات وحت�ضريات وم�سريات و�إطالق
ن ��داءات ومطالبات م ��ن الدول ��ة بالعمل على
تلبي ��ة جميع مطالبها ،وق ��د كانت ت�صريحات
التنظيمات املعار�ضة املوجودة باخلارج هي
ال�سائ ��دة واجلريئة  ،كونها تتمتع بقدر كبري
م ��ن حرية التعب�ي�ر وال ��ر�أي يف البلدان التي
توج ��د فوق �أرا�ضيه ��ا  ،وال �سيم ��ا العوا�صم
وال ��دول الغربية  ،كما �أن منظمات الدفاع عن
حق ��وق الإن�سان هي الأخ ��رى �ساهمت بنوع
من املطالبات ب�ضرورة احلر�ص على احرتام
حقوق الإن�سان .
�إن هذه الت�سريب ��ات الإعالمية مل تكن ت�صدر
م ��ن الإعالم الر�سم ��ي  ،بل م ��ن القنوات غري
الر�سمي ��ة امل�ستقل ��ة منها واخلا�ص ��ة � ،أو من
بع� ��ض القن ��وات العاملي ��ة  ،الت ��ي توج ��د لها
مقرات ومرا�سلون يف عوا�صم الثورات .
وكان االعتم ��اد �أي�ض ��ا عل ��ى اخلط ��اب
الإلكرتوين وم ��ا تن�شر فيه من م�شاهد مرئية
عم ��ا يح�ص ��ل م ��ن جت ��اوزات ومواق ��ف �أو
ت�صوي ��ر حل ��االت املواجهة بني رج ��ال الأمن
واملتظاهري ��ن وغريه ��ا  ،وق ��د كان االعتم ��اد
على املواق ��ع االت�صالي ��ة لأن رقابة احلكومة
كانت متنع القي ��ام بت�صوير �أو ن�شر �أي حالة
�أو �أي موق ��ف يتعر�ض �إىل �سيا�سة النظام �أو
انتق ��اده  ،لذل ��ك كان ��ت عملية تكمي ��م الأفواه
وخن ��ق احلريات هي �أحد الأ�سباب الرئي�سية
لالحتق ��ان  ،وال �سيم ��ا يف ليبي ��ا وتون� ��س ،
بينم ��ا كان ��ت فر� ��ص التعبري يف ح ��ال �أف�ضل
يف م�ص ��ر  ،وه ��ذا م ��ا نلم�سه من خ�ل�ال الكم
املعلومات ��ي الذي توافر لدى املواطن من قبل
الإع�ل�ام � ،أما يف ليبيا فق ��د كان النظام يطبق
قب�ضت ��ه احلديدية على جميع و�سائل الإعالم

 ،ومل ي�سم ��ح �إال للإع�ل�ام الر�سمي  ،الذي كان
ينطق با�سم القائد و�أتباعه.
وهنا لع ��ب الإعالم دورا رئي�سيا  ،و�أ�سهم يف
توفري املعلوم ��ات املتنوعة �أم ��ام امل�شاهدين
 ،مم ��ا جعلهم يتخ ��ذون االحتياط ��ات مما قد
يح ��دث  ،وه ��و م ��ا ح�ص ��ل فع�ل�ا يف تون�س ،
عندما ح ��اول النظام اعتماد مب ��د�أ التخويف
و�إ�شاع ��ة الفو�ض ��ى ب�ي�ن جمي ��ع املواطن�ي�ن
من خ�ل�ال تخري ��ب وح ��رق امل�صال ��ح العامة
ومداهم ��ة الأحي ��اء والبي ��وت وغريه ��ا � ،إذ
�سرع ��ان م ��ا مت ت�شكي ��ل م ��ا �سم ��ي باللج ��ان
ال�شعبي ��ة للدف ��اع واحلماي ��ة من قب ��ل �أهايل
احل ��ي ،وهذا الإج ��راء زاد من ح ��دة التالحم
بني �صفوف ال�شعب عامة عندما �شعروا ب�أنهم
جميعا �أمام خطر واحد  ،وقد �أعاد الثوار يف
م�ص ��ر هذه التجربة  ،وكذل ��ك ان�سحب احلال
على الثورتني اليمنية والليبية وغريهما .
ويف ه ��ذه املرحل ��ة ا�ستطاع اخلط ��اب املرئي
م ��ن ت�أجي ��ج م�شاع ��ر امل�شاهدي ��ن  ،وذل ��ك من
خ�ل�ال امل�شاه ��د امل�ؤث ��رة الت ��ي تتواف ��ر على
ق ��در كب�ي�ر م ��ن درام ��ا الإن�ساني ��ة � ،إذ كان ��ت
العد�س ��ات باملر�ص ��اد لت�سجيل �أعم ��ال العنف
وال�ض ��رب واالنتق ��ام  ،حي ��ث م�شاه ��د ال ��دم
والقتل والده�س � ،أو عرب م�شاهد ا�ستعرا�ض
احل�شود املليونية الغا�ضبة .
�إن حج ��م الإ�شكالي ��ات التي يعانيه ��ا الإعالم
العرب ��ي ي�ستدع ��ي من ��ا وقف ��ة مو�ضوعي ��ة
وفهم ��ا عميقا لواقعن ��ا من الداخ ��ل  ،و�إعادة
نظ ��ر مبجمل الق ��راءات ال�سيا�سي ��ة خلطابنا
الإعالم ��ي  ،لت�أ�شري موا�ض ��ع اخللل ودرا�سة
الظاه ��رة وحتدي ��د �أ�سب ��اب تعرثه ��ا والعمل
على و�ض ��ع ال�ش ��روط الكفيل ��ة ب�إع ��ادة ربط
هذا اخلط ��اب باملجتمع  ،وتنظيم عالقاته مع
النظ ��ام ال�سيا�سي اجلديد � ،إ�ضافة �إىل �إيجاد
�سب ��ل النهو� ��ض احلقيقية ل ��ه و�إع ��ادة الثقة
بين ��ه وبني متلقيه من خ�ل�ال اعتماد الربامج
املختلف ��ة والأف ��كار اجلدي ��دة  ،واحلر� ��ص
عل ��ى حتل ��ي اخلط ��اب اجلدي ��د بالتعبري عن
حاجات اجلمهور كون ��ه الفاعل احلقيقي يف
�صنع �أح ��داث الثورات الت ��ي حدثت  ،ولذلك
عل ��ى الإع�ل�ام �إي�ص ��ال املعلوم ��ة احلقيقي ��ة
وال�صادق ��ة امللتزم ��ة بق�ضاي ��ا ه ��ذا اجلمهور
وهمومه و�آماله  ،بعيدا عن ال�صيغ التقليدية
واالنحيازية يف توجيه اخلطاب  ،مب�ستوى
م ��ن املهنية العالي ��ة للعمل الإعالم ��ي والر�أي
احلر .
�إن الأزمات التي حتدث هي �أ�شبه باختبارات
لتقيي ��م �أداء الإع�ل�ام وو�ضعه �أم ��ام حتديات
م�ستم ��رة لإع ��ادة الثقة مع املتلق ��ي من خالل
املمار�س ��ة الإعالمي ��ة لتق ��دمي ر�سال ��ة تت�س ��م
بامل�صداقي ��ة واحليادي ��ة واملهني ��ة  ،ف�ل�ا
�سبي ��ل للإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي
واالقت�ص ��ادي بع ��د الث ��ورة دون �إ�ص�ل�اح
للإع�ل�ام وتغيري منهجيته و�أ�ساليبه و�أهدافه
مب ��ا يحق ��ق خطاب ��ا ج ��ادا و�صادق ��ا ي�سع ��ى
لتحقي ��ق الت ��وازن املطلوب  ،ويك ��ون م�ؤهال
لإقامة ح ��وار متكاف ��ئ ومن�سجم م ��ع الواقع
اجلديد .

برقية �شكر لـ" " UNAMI
ن�صيف اخل�صاف
با�سمي وبا�سم احلاملني بوطن ي�ضمن لهم
العي�ش الكرمي ،وحترتم فيه احلقوق املدنية
واحل��ري��ات العامة واخل��ا��ص��ة التي تن�ص
عليها جميع املواثيق والأع���راف الدولية
ويف م�ق��دم�ت�ه��ا الإع��ل��ان ال �ع��امل��ي حلقوق
الإن �� �س��ان ،وت�ك��ون فيه �إن�سانية الإن�سان
قيمة عليا ال تعلو عليها قيم فرد �أو جماعة
مهما كانت ،واحلاملني ب�أن ثمة من يقف �إىل
جانبهم لتحقيق ول��و ج��زء ي�سري من ذلك،
�أقول لكم:
�شكر ًا لكم لأنكم كنتم �شهود ًا "�صامتني" حني
�سرقت �أ�صواتنا يف االنتخابات ال�سابقة
وذهبت ل�صالح �آخرين مل ننتخبهم.
�� �ش� �ك���ر ًا ل� �ك ��م لأن�� �ك� ��م �� �س���اع���دمت "بناة
الطائفية"واالقتتال الطائفي والف�ساد على
البقاء من �أج��ل املزيد من الف�ساد واملزيد
من فو�ضى املحا�ص�صة التي كنتم من بني
امل�ساهمني الرئي�سيني فيها.
�شكر ًا لكم ،لأنكم مل ت�سمعونا ن�ستنجد بكم
ل�ت���س��اه�م��وا-ول��و مب �ج��رد كلمة اعرتا�ض
واح��دة -ب ��أن تكون مفو�ضية االنتخابات
"م�ستقلة" حق ًا ولي�ست م�ؤ�س�سة تتقا�سمها
�أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي التي قادت البالد
�إىل �أن يكون م��ن ب�ين ال��دول الأك�ث�ر ف�ش ًال
وف�ساد ًا يف العامل.
� �ش �ك��ر ًا ل �ك��م ،لأن �ك��م وق�ف�ت��م ��ص��ام�ت�ين �أم ��ام
حماولة ت�أ�سي�س مفو�ضية انتخابات جديدة
ال تقل "حما�ص�صة" عن �سابقتها ،ولن تقود
بالت�أكيد �إىل "انتخابات نزيهة"مادامت
�أ�صواتنا ال جتد �آذان��ا �صاغية عند �أحد،ال
من �سيا�سيينا ،الذين نطالبهم-عبثا -ب�أن
يبنوا دولة "ال �سلطة" م�ؤ�س�سات ،وال من
يدعي م�ساعدتنا لبناء دولتنا التي احتلت
ودمرت ،ومازالت تدمر ،حتت �أنظاركم ،بل
مب�ساعدتكم.
��ش�ك��ر ًا ل�ك��م ،لأن �ك��م �ساهمتم-وت�ساهمون

الآن -ع�ب�ر � �س �ك��وت �ك��م-غ�ير امل �ب��رر -عن
خرق الد�ستور� ،شكر ًا لكم ،لأنكم تكررون
�أخطاءكم ،التي كانت نتيجتها ،لغاية الآن،
تقا�سم املنا�صب بني �أحزاب ف�صلت مفو�ضية
االنتخابات ال�سابقة-والالحقة -وقانون
االنتخابات ال�سابق –والالحق -بني �أنا�س
مل يكن من بني اهتماماتهم "بناء دولة" كما
متنى ال�سيد الأمني العام للأمم املتحدة"بان
ك��ي مون" ع�شية االن �ت �خ��اب��ات العراقية
ال�سابقة.
�شكر ًا لكم ،لأنكم بذلتم كل ما ت�ستطيعون من
جهد ،حلماية "�سكان مع�سكر �أ�شرف ،وهم
مدرجون �ضمن قائمة املنظمات الإرهابية،
ومل تبذلوا لو جزء ًا من مئة من هذا اجلهد
حلماية حقوق �شعبنا الأ�سا�سية بالعي�ش
احلر و الكرمي والآمن.
�شكر ًا لكم ،لأن�ك��م تدافعون ب���ض��راوة ،عن
ح�ق��وق قتلة �أب�ن��ائ�ن��ا م��ن الإره��اب �ي�ين ،وال
تدافعون عن حقوقنا ك�ضحايا لهم ولغريهم،
لأننا ن�ؤمن باحلرية ونريد العي�ش �أحرارا،
ال �أ�سرى اخلوف من الإرهاب الذي تدافعون
عن جمرميه وتطالبون ب�إطالق �سراحهم ،وال
�أ�سرى مليلي�شيات �أحزاب تريد فر�ض �إرادتها
علينا وعلى م�ستقبلنا الذي بتنا قلقني عليه
�أكرث من حا�ضرنا ،لأنكم �سكتم حني تطلب
الأمر الكالم ،وتكلمتم خط�أ حني تكلمتم.
�شكر ًا ل�ك��م ،لأن�ك��م �سكتم ع��ن �إخ�ب��ارن��ا عن
�أم��وال�ن��ا� ،أي��ن ذهبت؟ و�أي��ن �أُنفقت؟ وملاذا
مازلنا نعترب الكهرباء حلما بعيد املنال؟
وملاذا يوجد �أطفال م�شردون يف �شوارعنا؟
وملاذا مازالت بع�ض مدار�سنا طينية؟ بينما
ننفق على بعثكم �أمواال طائلة ؟!
�أك��رر �شكري مرات وم��رات لكل �إجنازاتكم
ال�سابقة ،و�س�أبقى �أ�شكركم ما دمتم تقدمون
لنا "هذه امل�ساعدة" التي مل نكن نرجوها
ون�أملها.
وفقكم ال�ل��ه لعمل ك��ل م��ا ميكن خلذالننا،
وال�سالم عليكم ورحمة الله.
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عفيفة ا�سكندر
تودع بغداد  ..وهي تردد " تدري بالكلب تدري "
 بغداد/غفران احلداد
فارقت الحياة الفنانة الكبيرة عفيفة
ا�سكندر بعد منت�صف ليلة �أول من �أم�س
الأحد بعد �صراع طويل مع المر�ض عن
عمر ناهز 91عام ًا .
المتحدث الر�سمي لوزارة الثقافة عبد
القادر �سعدي الجميلي �أ�شارفي حديث
لـ"المدى "الى �أن ":هنالك م�شروعا
�أطلقته وزارة الثقافة وبتوجيه من
الدكتور �سعدون الدليمي على احتواء
ودعم �شريحة الفنانين ممن يعانون من
المر�ض وعالجهم في الداخل والخارج
لذلك �شكلت لجنة لال�ستف�سار عن احوال
الفنانين العراقيين ودعمهم ماديا
ومعنوي ًا".

و�أ�ض ��اف اجلميلي يف حديث لـ" املدى"�أم�س ":و�آخر
دعم من قب ��ل وزارة الثقافة كان للفنانة الراحلة عفيفة
ا�س ��كندر مببل ��غ  10مالي�ي�ن دين ��ار عراق ��ي لغر� ��ض
الوق ��وف على حالته ��ا وقد زيد هذا املبل ��غ خالل فرتة
عالجها".
م�ش�ي�ر ًا" االن بعد وفاتها نحن بدورنا كوزارة الثقافة
�سوف ن�شارك ذويها والفنانني وجمهورها هذا احلزن
وامل�ص ��اب اجللل".و�س ��وف تك ��ون لن ��ا م�ش ��اركة يف
احياء مرا�س ��يم ع ��زاء الفنانة عفيفة ولدينا ات�ص ��االت
م ��ع ذويها ال�س ��تالمها من امل�ست�ش ��فى وت�ش ��ييعها اىل
مثواه ��ا الأخري".كما عرب عدد م ��ن الفنانني لـ"املدى"
ع ��ن حزنهم الكب�ي�ر بوفاتها حي ��ث قال ��ت الفنانة هناء

حمم ��د عنها انه ��ا "فنانة كبرية مبدع ��ة و�أجمل الأغاين
كانت ب�صوتها ".
وت�ض ��يف بعيون دامع ��ة خالل حديث لـ" امل ��دى" �أم�س
 " :لق ��د خ�س ��رنا حنجرة ذهبية و�أن ��ا عملت مع زمالئي
الفنان�ي�ن عم ًال درامي ًا يخلد حياتها يف م�سل�س ��ل "فاتنة
بغ ��داد" ال ��ذي عر� ��ض عل ��ى قن ��اة ال�ش ��رقية ,وال �أقول
�س ��وى �إنا لل ��ه و�إنا �إليه راجعون هم ال�س ��ابقون ونحن
الالحقون".
يف حني �أ�شار املطرب حميد من�صور بالقول"هي فنانة
رائ ��دة كب�ي�رة وكان لها لونه ��ا اخلا�ص ومل تقل ��د �أحد ًا
وغنت لنا الأغاين اجلميلة والأ�صيلة باللون البغدادي
�وت حزي ��ن لـ"املدى":
".و�أ�ض ��اف الفن ��ان حمي ��د ب�ص � ٍ

�أغنيات عفيفة ا�سكندر
 د� .س ّيار َ
اجلميل
متيزت اغنياتها بنكه ��ة رائعة وكانت ت�صدر
من واقع بيئة بغداد احل�ضرية  ،وهي متتاز
بروحه ��ا العراقي ��ة وفنتازيته ��ا الراق�ص ��ة
امل�س ��تمدة م ��ن طفولته ��ا املو�ص ��لية  ..كانت
تراعي يف اختياراتها من الكلمات والق�صائد
ّ
واملو�شحات التي كانت تع�شقها ع�شقا خا�صا
 .ر�أيته ��ا مرة يف طفولت ��ي ببغداد يف احدى
بيوت ��ات قريبات ��ي وه ��ي تق ��ر�أ �ش ��عرا يف
حف ��ل خا� ��ص بحديق ��ة غ ّن ��اء وكان ��ت رائعة
االداء وت ��درك معن ��ى خم ��ارج احل ��روف ..
وه ��ي تدرك عنا�ص ��ر اجلذب من قب ��ل الفنان
للآخرين وكيف تر�سم االبت�سامة على الوجه
وكي ��ف ّ
حت ��رك مالحمه ��ا م ��ن اجت ��اه لآخر .
ولق ��د تعاملت م ��ع ملحن�ي�ن عراقي�ي�ن كانوا
يحرتمونها وي�أخذون بر�أيها وكانت حترتم
عمله ��ا وحتب جمهوره ��ا وتنع� ��ش حفالتها
 ..ولع ��ل اه ��م م ��ا كانت تعت ��ز به �ص ��ديقاتها
القدمي ��ات من �س ��يدات جمتمع بغ ��داد  .ومل
نع ��رف لعفيف ��ة ا�س ��كندر غن ��اء لعه ��د �أو ذم ًا
لآخر� ،س ��وى للوعة التي ترتكها �أزمان وراء
�أزمان  ،ومل ن�سمع الوطن �إال يف بحر املحبة
الفائ�ض الذي يتدفق من كلمات �أغنياتها.
لق ��د وا�ص ��لت عفيف ��ة ح�ض ��ورها متع ��دد
امل�س ��تويات يف الأغني ��ة العراقي ��ة ،اذ كانت
له ��ا "كاريزم ��ا" من ن ��وع خا� ��ص ،وكانت قد
ارتبط ��ت بالنخب ��ة املثقفة وال�سيا�س ��ية على
الأغلب ،قب ��ل �أن تغيب ،معلنة اعتزا ًال غنائي ًا
معروف الأ�س ��باب ،وهي ت ��رى حتول جميع
املطرب ��ات واملطربني العراقي�ي�ن الذين �أتوا
من بعدها �إىل كور�س موحد ،يلهج ب�ص ��فات
الدكتات ��ور .قبل �أن تغيب غيبته ��ا تلك كانت
عفيفة قد تركت عهد ًا من ال�شجن الآخر الذي
مل يعد متاح ًا منذ غيابها.
ولع ّلها الوحيدة من بني جميع املطربني
العراقيني على الإطالق ،ممن بقوا داخل
العراق ،التي مل تظهر ال يف غناء فردي وال
يف كور�س جماعي كي متجد احلروب ،على
�إيقاع مقتل العراقيني الذين مل ي�ؤبنهم �أحد،
ك�أنها كانت عفيفة ال�صوت ،ووفية ملن �أحبّها
ممن ذهبوا ومن تبقوا على ار�ض الرافدين
 .م�صادر العطاء
غنت عفيفة ا�س ��كندر الل ��ون البغدادي ،الذي
يبدو غائب� � ًا متاما اليوم  ،ع ��ن جممل الغناء
العراق ��ي ،وق ��د احرتمت نف�س ��ها مبتعدة عن
ت�أدية �ألوان املقام العراقي ،ومل تعرف �أطوار
الغن ��اء اجلنوب ��ي ،وكثري من املخت�ص�ي�ن ال
يعرفون �س ��ر ذلك الو�ض ��وح يف �أغانيها ذات
اللحن ال�سريع الذي ينظر �إليه راهن ًا مبثابة
نقلة نوعية يف طبيعة الأغنية العراقية التي
كان ��ت �س ��ائدة �آن ��ذاك ،ف�أق ��ول انها ق ��د نقلت
اللون الغنائي ال�س ��ائد يف املو�صل ومناطق
ال�ش ��مال اىل بغ ��داد  ..وعلي ��ه  ،فهي لي�س ��ت
ت�أثريات الأدوار امل�ص ��رية ،بل تلك املواويل
التي تنحدر �أطوارها من جغرافية املو�ص ��ل

ال�ش ��مالية  .لق ��د ت�ض ��منت �أغانيه ��ا الأوىل
نكهة ال�ش ��ارع البغدادي ،بعباراته ال�ش ��ائعة
وبالغته اخلا�ص ��ة وبنحته للجملة من لهجة
مو�ص ��لية �ص ��عبة باحاالته ��ا واماالته ��ا ال
ميك ��ن �أن تتداخل معها اب ��دا لهجات املناطق
الأخ ��رى؛ بي ��د �أن �أج ��واء بغ ��داد املخملي ��ة
يف عق ��دي الأربعين ��ات واخلم�س ��ينات ق ��د
ا�س ��توعبتها وحمل ��ت مزاجا متمدن ��ا ال يكاد
يف�ص ��ل بني ما تفرزه احلياة ،وما ي�س ��تعريه
الف ��ن من تلك الإف ��رازات ،فيتدثر ب�إيحاءاتها
الرثي ��ة ،ما �أمكن ل ��ه �أن يتدث ��ر دون �أن يفقد
تلك ال�صلة.
لق ��د �ش� � ّكلت عفيف ��ة ري ��ادة م ��ن ن ��وع ما يف
الأغني ��ة العراقي ��ة املتمدن ��ة الت ��ي تخلو من
لواعج اجلن ��وب او نواح الريف او بكائيات
املق ��ام  ..وك�أنه ��ا ّ
متث ��ل رم ��ز زم ��ن ذهب ��ي
ب ��كل خ�ص ��به االبداع ��ي العراقي يف ال�ش ��عر
والق�صة والفنون الت�شكيلية وجنوم امل�سرح
والغن ��اء ،فاملجتم ��ع امل ��دين العراق ��ي بد�أت
مالحمه تت�شكل للتو ،وجاء ظهور التجمعات
الثقافي ��ة :جماع ��ة بغ ��داد للف ��ن الت�ش ��كيلي،
والفرق امل�س ��رحية الأهلية كفرق ��ة الزبانية،
مرتافق� � ًا مع ثورة ال�ش ��عر احلدي ��ث ،وحركة
الرواد ،ومع التجديد يف الق�صة  ..وع�صرنة
احلياة التي يبدو من ال�صعب تكرارها ثانية
يف ن�سيج �ش ��رائح املجتمع العراقي ونخبه،
حي ��ث مل تكن امل�س ��افة وا�ض ��حة ب�ي�ن امللهى
واملقهى ،وال�ص ��الة وال�ص ��الون ،فكلها كانت
منتدى للحوار واحلياة مع ًا.
عفيفة وغناء ال�شعر
ان عالقته ��ا املتمي ��زة م ��ع �أهل الأدب لي�س ��ت
�س ��وى انعكا� ��س طبيع ��ي لعالقته ��ا ب ��الأدب
نف�سه ،فهي مغنية تكاد تنتمي ملغنيات الع�صر
العبا�س ��ي ،يف م ��ا يتعل ��ق بالثقاف ��ة الأدبية،
رغم ال�س ��مة الع�ص ��رية التي طبعت جتربتها
و�سلوكها بطابع خا�ص ،والبيئة التي حققت
�ص ��لة منوذجية معه ��ا؛ فغنت ق�ص ��ائد رقيقة
بدت متنا�س ��بة مع جتربتها ودللت على عمق
اختياراته ��ا م ��ن حي ��ث اهتمامه ��ا باجلمل ��ة
واملفردة ،فغنت ل�ش ��عراء بغداد كالعبا�س بن
الأحن ��ف يف "�أيا من وجهه قمر" وللع�ش ��اق
الأندل�س ��يني ،كاخلطي ��ب الأندل�س ��ي الأعمى
يف "قيل يل قد تبدال" .لرمبا مل ي�س ��مع كثري
من العراقيني ق�ص ��يدة "ي ��ا عاقد احلاجبني"
لب�ش ��ارة اخلوري ،من فريوز كما �س ��معوها
م ��ن عفيفة ا�س ��كندر ،ورمبا بعده ��ا ،الأولية
هن ��ا غ�ي�ر ذات �أهمي ��ة� ،ص ��حيح �أن تل ��ك
الق�ص ��يدة لدى املغنية البغدادية حتولت �إىل
م ��ا ي�ش ��به الطقطوقة ،لكن ال�ص ��حيح �أي�ض� � ًا
�أن البغ ��اددة عندما ي�س ��معون جملة "قتلتني
مرت�ي�ن" يف الأغنية بلح ��ن خمتلف عن حلن
الرحابن ��ة الذائ ��ع عربي� � ًا ،فه ��م ي�س ��معونها
ب�ص ��رخة وانتفا�ض ��ة من "عفاوي" ال بهم�س
ونربة ان�س ��يابية و�شفيفة يف �صوت ال�سيدة
فريوز اللبنانية ال�شهرية .
عن كتاب ن�ساء ورجال يف حياتي

وفاتها خ�سارة للفن العراقي ,انها فنانة ال تعو�ض".
امللحن حم�سن فرحان قال يف حديث لـ" املدى":الفنانة
عفيفة ا�سكندر فنانة عراقية ملتزمة و�أ�ستطيع ت�سميتها
بالفنان ��ة "املجتمعي ��ة " حي ��ث �أن كل �ش ��رائح املجتمع
العراقي ت�س ��معها ".و�أ�ض ��اف حم�س ��ن ":اعظم ما فيها
فهي مل تغ ��ادر العراق رغ ��م كل املغريات
حبه ��ا لبلده ��ا ّ
املادية التي عر�ض ��ت عليها لإحياء احلفالت يف البلدان
العربية والأوربية ".م�شري ًا "�أ�شكر رئي�س اجلمهورية
ج�ل�ال طالب ��اين لاللتفات ��ة الرائع ��ة له ��ا يف حياته ��ا
ومل�ؤ�س�س ��ة امل ��دى الت ��ي احت�ض ��نتها بتقدمي امل�س ��اعدة
الكب�ي�رة لها وال �أقول �س ��وى رحم الله عفيفة ا�س ��كندر
و�إن ��ا لله و�إن ��ا �إلي ��ه راجعون".الفنان كاظم القري�ش ��ي

اخر �صورة للراحلة بعد�سة م�صور املدى حممود ر�ؤوف
ق ��ال" فنان ��ة كب�ي�رة ج ��د ًا افتقدناه ��ا وه ��ذا طريقن ��ا
جميع ًا وخ�س ��ارتها خ�س ��ارة للفن العراقي والعربي".
و�أ�ض ��اف القري�ش ��ي لـ" املدى" �أمتن ��ى ان نحافظ على
ذكراها و�أمتن ��ى من كل الفنان ��ات ان يقتدين ب�أخالقها
وتوا�ض ��عها وحبه ��ا للف ��ن والل ��ه يرحمه ��ا ويرحمن ��ا
جميع ًا".يذك ��ر ان الراحل ��ة عفيف ��ة ا�س ��كندر ولدت يف
�س ��وريا عام1921م ��ن �أب عراق ��ي و�أم يوناني ��ة ,غنت
يف عمر خم�س �س ��نوات وكانت �أول حفلة �أحيتها بعمر
ثم ��اين �س ��نوات يف �أربي ��ل حي ��ث �أدت �أول �أغني ��ة لها
بعن ��وان" زنوب ��ة" و تزوجت الراحلة عفيفة ا�س ��كندر
بعم ��ر الـ 12م ��ن الع ��ازف العراق ��ي االرمني ا�س ��كندر
�أ�صطفيان ومنه �أخذت لقب ا�سكندر.

سالما ياعراق
 ها�شم العقابي

وداع ًا عفيفة
مل اعه ��د ال�ش ��اعر مكي الربيع ��ي انه بكى يوم ��ا خالل �ص ��داقتي القريبة
والعميقة معه عندما كنا بالعراق .فارقته دهرا طويال اىل ان �سمعت ،يف
منت�ص ��ف الت�س ��عينيات ،انه بالأردن ،فطرت اللتقية .اكت�شف اين �صرت
اغني .الح بعينيه �س�ؤال ا�ستغراب� .أجبته ان الغناء �أف�ضل حيلة دفاعية
بوجه الغربة ،يا �ص ��ديقي� .س� ��ألني ان كنت احفظ �أغنية "حركت الروح
ملن فاركتهم" فغنيتها له .يف تلك اللحظة �س ��الت دموعه .وكانت تلك هي
امل ��رة الأوىل الت ��ي ارى فيه ��ا دموعه ت�س ��يل .قال يل انه �ص ��ار يعتربها
ن�شيد املنفيني العراقيني وي�سمعها كلما اختلى بنف�سه.
واليوم اذ تلقيت نب�أ وفاة املطربة عفيفة ا�س ��كندر �ص ��احبة الأغنية التي
ابكت �ص ��ديقي ،بكيت لوحدي .بكاء اقرب لل�ص ��مت من ��ه للنحيب .ومع
�أول دمعة تذكرت دموع مكي .وان كان مارتن لوثر كنج قد قال "اننا يف
النهاية ال نتذكر كلمات الأعداء بل �ص ��مت الأ�ص ��دقاء" ،فاين اكت�شفت ان
دموع الأ�صدقاء �أكرث ح�ضورا يف الذاكرة من �صمتهم.
ع ��ام  2012ح�ص ��د ارواح الكث�ي�ر م ��ن املغن�ي�ن والفنان�ي�ن وال�ش ��عراء
العراقيني املهمني ،فياله من عام م�ش�ؤوم .وما �أحقر املوت.
اتذكر لعفيفة حفلة مبنا�سبة عيد العمال يف � 1أيار .كانت مرحة وجريئة
وه ��ي ت�ض ��من مقاطع من اغني ��ات تراثي ��ة يف اغنيتها كي تف ��رح النا�س
اكرث .وكانت قلوب املحتفلني ت�صفق قبل اياديهم حني رددت:
جينه من بغداد جينه  ..والنذر والله بدينه
نندب اللي باملدينة  ..يرجع االحباب لينه
ارد ابچي بالعبا�س	 والطم باحل�سني
ما �صابني من هواي ب�س دمعة العني
عفيف ��ة ا�س ��كندر امل�س ��يحية مل تق�ص ��د الفاتي ��كان او الباب ��ا بنذورها بل
ق�صدت كربالء .وملاذا؟ لتبكي عند العبا�س وتلطم عند احل�سني!
هل �أرادت عفيفة ان جتامل امل�سلمني بهذه االغنية؟ قطعا ال .انها بعفويتها
وح�سها الفني تدرك ان العبا�س واحل�سني يف عراقنا لي�سا رمزين دينيني
وامنا �ش ��عبيني .احل�س ال�شعبي ي�ص ��نعه اخليال ال�شعبي ولي�س الدين.
وذلك مينحه جرعة ح�صانة عالية �ضد الطائفية والتع�صب.
كان ��ت عفيفة تغني واجلمهور العراقي بكل �أطيافه يتفاعل معها مبحبة.
و�أن ��ا ا�س ��تمع لعفيف ��ة تذكرت عر�س ��ا �ص ��ابئيا ح�ض ��رته ذات م ��رة .كان
العري�س مي�ش ��ي �صوب عرو�سه والزفافة يهو�سون "�صلوا على حممد".
ويف العر�س ذاته كانت املندائيات ين�شدن بطرب:
للكاظم ام�شن
		
كلچن ياحلديثات
ح ّلن �شعرچن
		
مي �سيد ال�سادات
وداعا يا عفيفة التي رحلت عنا بعد �صمت طويل .ما يجعل موتك موجعا
اكرث ان دعاة الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي والطائفي قتلوا ح�س النا�س التلقائي
فم ��ا عاد ميكن لك ،وانت امل�س ��يحية واملطربة ان تفك ��ري ،ولو باخليال،
ان تبكي يف �ض ��ريح العبا�س او تلطمي يف �ص ��حن �أخيه احل�س�ي�ن .وما
ع ��اد من حق ال�ص ��ابئيات ان يذهنب للكاظمية لينرثن �ش ��عرهن عند باب
احلوائج.
لق ��د متنا قب ��ل موتك حتى وان كن ��ا نتنف�س .لريحمك ال ��رب ويرحمنا يا
�إيقونة من زمن املحبة.

عفيفة ا���س��ك��ن��در� ..أغ��ن��ي��ة خ��ال��دة
) مع الفنانة الراحلة عام 2008
هذا الحوار اجرته (
بمنا�سبة تكريمها في ا�سبوع المدى ال�ساد�س والذي �أقيم في بغداد
 بغداد /املدى
يف الي ��وم االخ�ي�ر لأ�س ��بوع امل ��دى الثق ��ايف
ال�ساد�س الذي عقد يف بغداد تفاعل اجلمهور مع
الفعالي ��ات اىل درجة قل نظريها يف املهرجانات
والكرنفاالت املقامة م�ؤخر ًا فقد �صفق احل�ضور
للوط ��ن عندم ��ا ذكر ا�س ��مه ..و�ص ��فقوا لل�ش ��عر
عندم ��ا ذك ��رت ا�ش ��عار مظف ��ر الن ��واب الفواحة
بالغربة واحلنني ..و�صفقوا للطرب اال�صيل يف
تك ��رمي الفنانة املبدعة عفيفة ا�س ��كندر ومتايلت
اركان امل�س ��رح الوطني �شجن ًا مع اغاين الرتاث
العابقة بالنغم اخلالد.
فيلم مع�شوقة بغداد
مل يك ��ن الع�ش ��ق ب�ي�ن بغ ��داد واملطرب ��ة عفيف ��ة
ا�س ��كندر من طرف واحد ..ب ��ل كان حب ًا متباد ًال
دافئ ًا ناعم ًا �صافي ًا ك�صفاء نهر دجلة..
يتح ��دث الفيل ��م ع ��ن �شخ�ص ��ية املطرب ��ة عفيفة
ا�س ��كندر ت ��ارة ع ��ن ل�س ��انها وتارة اخ ��رى على
ل�س ��ان بع�ض من تعاي�ش معها من الفنانني ومن
ابرزهم عازف الطبلة الفنان �سامي عبد االحد.
يب ��د�أ الفلم بلقطة جميلة عن نه ��ر دجلة اخلري..
النه ��ر اخلال ��د ..ومنظ ��ر ل�ش ��قة الفنان ��ة عفيف ��ة
ا�س ��كندر الواقع ��ة عل ��ى �ش ��ارع اب ��ي ن�ؤا� ��س..
وحتدث عازف الكمان امل�ش ��هور (�آنذاك) والذي
راف ��ق املطرب ��ة يف جمي ��ع حفالتها �س ��امي عبد
االحد يف الفلم قائ ًال:
ـ يف مطلع القرن الع�شرين جاءت املطربة عفيفة
ا�س ��كندر وه ��ي �ص ��غرية م ��ن حل ��ب لتعي�ش يف
�أربيل ..وهي �ص ��غرية ال�سن تزوجت من عازف
كم ��ان م�ش ��هور اخ ��ذت عنه ا�س ��مه (ا�س ��كندر)..
عا�شت الفنانة متنقلة بني املو�صل و�أربيل.
ثم تتحدث املطربة يف الفيلم عن بدايات حياتها
الفنية وكيف دخلت �ساحة الفن الوا�سعة املليئة
بال�صراعات واملناف�سات فتقول:
ـ يف �أربيل كان عمري � 8س ��نوات ح�ض ��رت ذات
ي ��وم حفلة كانت املطربة فيه ��ا غائبة فتقدم مني
منظم احلفل و�س� ��ألني ان كنت ا�ستطيع ان احل
حمله ��ا ف�أجب ��ت بالإيج ��اب وهك ��ذا غني ��ت لأول
مرة على خ�ش ��بة امل�س ��رح و�ص ��فق يل اجلمهور
طوي ًال.
يف بداي ��ة عمل الإذاع ��ة العراقية تق ��ول الفنانة
قدم ��ت طلب� � ًا للعم ��ل يف االذاع ��ة (عري�ض ��ة)
ف ��كان الرد م ��ن االذاعة انه ��م ال يري ��دون اطفا ًال
(زعاطي ��ط)!! وكان يف ذل ��ك الوق ��ت قد ملع جنم
العدي ��د م ��ن املطربني يف االذاعة امثال �ص ��ديقة
املالية ور�ش ��يد القندرجي قارئ املقام امل�شهور.
كن ��ت احت ��دث اللهج ��ة املو�ص ��لية �إ ّال �أن املطربة
�س ��ليمة م ��راد علمتن ��ي كي ��ف انط ��ق اللهج ��ة
البغدادية وبذا �ص ��رت اغن ��ي االغنية البغدادية
م ��ع وجود مطرب�ي�ن �آخري ��ن م�ش ��هورين ..وقد
ع�ش ��قت االغني ��ة البغدادي ��ة ..واملنولوج�س ��ت

خطوبة امللك في�ص ��ل الثاين يف
ا�س ��طنبول اغنية (جاين احللو
ج ��اين) ع ��ام  ..1956كذل ��ك
غ ّن ��ت يف بغ ��داد ي ��وم تتويج
امللك في�ص ��ل الثاين ملك ًا على
العراق عام .1952
بعد ذلك تتحدث الفنانة عفيفة
ا�سكندر فتقول:
ـ كان يح�ض ��ر اىل بيتنا رجال ال�سيا�س ��ة واالدب
وكان بيتن ��ا مفتوح� � ًا طيلة � 24س ��اعة .وما زال
مفتوح� � ًا ..انا اول مطربة غنت يف اول و�ص ��لة
غنائي ��ة عند افتتاح تلفزي ��ون بغداد عام ،1956
وبح�ض ��ور امللك في�ص ��ل الثاين ومن بعدي غنى
املطرب الكبري ناظم الغزايل.
وكانت اغنية (هاي هم ق�سمة وعد ..جوز منهم)
وي�ص ��ور لن ��ا الفلم بع�ض� � ًا م ��ن اغ ��اين املطربة
ومنها (قيل يل ق ��د تبدال) و (على عنادك الحبهم
واحرك افادك).
ثم توا�صل املطربة حديثها عرب الفيلم فتقول:
ـ ا�ش ��تغلت فلمني روائي�ي�ن االول ـ القاهرة بغداد
ـ اخ ��راج احم ��د بدرخ ��ان ومتثي ��ل العدي ��د م ��ن
املمثلني امل�ش ��هورين �آنذاك منهم مديحة ي�س ��ري
وب�ش ��اره واكي ��م ..الفيلم الث ��اين كان ـ ليلى يف
العراق ـ عر�ض  4ا�س ��ابيع متتالية ،يف �سينمات
بغداد ومن املمثلني العراقيني الذين �شاركوا يف
الفل ��م الفنان العراقي املرحوم جعفر ال�س ��عدي،
واملطربة ال�سورية ـ نورهان ـ واملمثل الكوميدي
العراقي عبد الله العزاوي.
ث ��م يعود ع ��ازف الطبلة �س ��امي عب ��د االحد اىل
ال�شا�شة ليتحدنا قائال:
يف منت�ص ��ف ال�س ��بعينيات اعتزل ��ت الفنان ��ة
الكب�ي�رة وهي يف اوج عطائها الفني و�ش ��هرتها
الوا�س ��عة ،كم ��ا اعتزل ��ت الظه ��ور عرب و�س ��ائل
االع�ل�ام املختلف ��ة ،ع�ش ��قها الكث�ي�رون وتن ��اول
الو�س ��ط الفن ��ي ق�ص�ص� � ًا وحكايات ع ��ن حياتها
اخلا�صة ..قال عنها م�ؤلف االغاين املرحوم عبد
الكرمي العالف قائال:
ـ اودع ��ت يد الق ��در فيها او�ص ��اف ًا بدنية وحتلت
يف جم ��ال �س ��احر م ��ن �ص ��نع اخل�ل�اق ال م ��ن
�ص ��نع احل�ل�اق ..ارتباطها مبدين ��ة بغداد يفوق
الو�ص ��ف ..وينته ��ي الفل ��م عل ��ى نغ ��م اغنيته ��ا
(هزين احلنني لهلي وال�ش ��وك ب ��ي زاد ـ هيا بنا
يا ربع من�شي بدرب بغداد).

اي�ض ًا.
ويتحدث الفيلم على ل�س ��ان احد الكتاب القدامى
كيف ان ا�س ��م عفيفة ا�سكندر ملع ب�سرعة وب�شكل
كبري ويعود الف�ض ��ل يف ذل ��ك اىل جمالها الأخاذ
وموهبته ��ا القيم ��ة ونطقه ��ا ال�س ��ليم لكلم ��ات
االغ ��اين وخا�ص ��ة اال�ش ��عار ومنه ��ا اغني ��ة م ��ن
ت�أليف ب�شارة اخلوري..
يا عاقد احلاجبني
على اجلبني اللجني
ان كنت تق�صد قتلي
قتلتني مرتني
وكان للمطربة �صالون ادبي كبري يح�ضره ادباء
ومثقفون و�ش ��عراء تلك احلقب ��ة الزمنية ومنهم
حقي ال�ش ��بلي ،ح�س�ي�ن مردان ،م�صطفى جواد،
وال�شاعر الكبري حممد مهدي اجلواهري.
يع ��ود اىل ال�شا�ش ��ة ع ��ازف الطبل ��ة �س ��امي عبد
املخرج فريد �شهاب
االحد ..ليتحدث عن ذكرياته مع الفنانة املبدعة
عن الفيلم يحدثنا خمرجه فريد �شهاب فيقول:
عفيفة ا�سكندر فيقول:
ـ يف حفل خطوبة احد وجهاء بغداد كانت املطربة ـ جرى ت�صوير الفيلم يف �شقة الفنانة عفيفة ا�سكندر
تغني فح�ضر احلفل يف بغداد الو�صي عبد االله ويف بع� ��ض مناطق بغداد و�ض ��فاف دجلة ..ورجعنا
وامللك في�ص ��ل الثاين وكان املطرب الكبري ناظم اىل ار�ش ��يف االفالم التي �ش ��اركت به ��ا وهي فيلمان
الغ ��زايل حا�ض ��ر ًا ..وقد غ ّن ��ت املطربة يف حفل االول القاه ��رة بغ ��داد والث ��اين ليل ��ى يف الع ��راق..

ملحق عراقيون اخلا�ص عن عفيفة
ا�سكندر ا�صدرته املدى عام 2010
ومتت العملية االخراجية املكملة من مونتاج و�صوت
يف ا�س ��توديوهات (م�ؤ�س�سة املدى للثقافة والفنون)
وعن �شخ�صية املطربة امل�شهورة يقول املخرج:
ـ انه ��ا متتلك �شخ�ص ��ية مرحة مل ي�ؤث ��ر عليها املر�ض
ال ��ذي �أمل به ��ا وجعله ��ا مقع ��دة ت�س�ي�ر عل ��ى عجالت
الكر�س ��ي املتح ��رك ..متتلك عنف ��وان ال�ش ��باب برغم
�س ��نوات العم ��ر ..وعن تاري ��خ انتاج الفيل ��م وطوله
يقول املخرج:
ـ طول الفيلم ( )15دقيقة وتاريخ انتاجه .2008
عفيفة ا�سكندر
من مواليد حمافظة املو�ص ��ل عام  ،1921مل حت�ص ��ل
على ال�شهادة االبتدائية فقد تركت الدرا�سة وهي يف
ال�صف اخلام�س االبتدائي..
تقول الفنانة عفيفة:
ـ ان ��ا م ��ن عائلة فني ��ة ..والدت ��ي كانت تع ��زف العود
والقانون وقد تعلمت منه ��ا العزف على العود ..كان
ا�سم امي مرمي وكانت متتلك �صوت ًا جمي ًال حنون ًا.
*ما عدد االغاين التي قدمتها؟
ـ انها الف اغنية.
* من هم ابرز امللحنني الذين حلنوا لك؟
ـ ه ��م كرث اذكر منهم احمد اخلليل ،ناظم نعيم ،خزعل
مهدي.
*هل مت تكرميك طيلة هذه املدة؟
ـ مت تكرمي ��ي يف امريكا عام  ،1952ك�أح�س ��ن مطربة
عراقية متوا�ص ��لة م ��ع الفن ،وعلى م�س ��توى العراق
فان م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للثقافة والفنون اول م�ؤ�س�س ��ة
عراقية تكرمني وبهذه املنا�سبة ا�شكر اال�ستاذ فخري
كرمي رئي�س م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى على هذا التكرمي وهذه
الرعاية.
*فيلم مع�ش ��وقة بغداد ي�ؤكد على انك تع�ش ��قني بغداد
 ..فهل غادرتها مكرهة؟
ـ تركت الوطن ملدة (� )10سنوات لظروف خا�صة.
*من هم احب االدباء اىل قلبك يف تلك الفرتة؟
ـ املرحوم علي الوردي كان �أقرب الأدباء والكتاب اىل
قلبي اىل جانب املرحوم حقي ال�شبلي.
*انت تعانني املر�ض ..ما هو مر�ضك؟
ِ
ـ �أعاين من �ش ��لل يف �ساقي اليمنى و�أريد الذهاب اىل
امريكا للعالج ..ولذا انا معاقة كما ترين �أ�س�ي�ر على
الكر�سي املتحرك.
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كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج
صباح المدى

لطاملا �أحببت ورددت قول احل�سن الب�صري" ذم الرجل نف�سه يف
العالنية مدح لها يف ال�سر" .فهو كالم خمتلف ومن�شق عن اجتاه
ثقافتنا املولعة بالفخر الذاتي والنابذة للنقد الذاتي.
وهو بنظري ي�صلح لأن يكون مقيا�سا للأفراد وال�شعوب ،يف�شل
فيه من كان معتدا فخورا وينجح احلذر اخلجول .ولكن ماذا نقول
يف املتنبي الذي �أو�صل الفخر الذاتي اىل �أق�صاه يف �أ�شعار كثرية
�شهرية من مثل:
وما الدهر اال من رواة ق�صائدي� /إذا قلت �شعرا ا�صبح الدهر من�شدا
انه بيت عبقري يف ت�صوير �سمة بارزة من �سمات العقلية العربية،
هي الفخر الذاتي" ،الوا�صل" اىل جنون العظمة �أحيانا� .سمة رديئة
قطعا ولكن املتنبي بلغ غاية اجل��ودة يف ت�صويرها .ويف درا�سته
ال�شهرية عن ابي الطيب �شخ�ص بال�شري املفارقة ال�سائدة يف �شعر
�صاحبنا بني فن رفيع وفكر رقيع ،قائال انه "�ألب�س �أتفه املعاين �أثوابا
ملكية" .وكانت "املَ َلكية" �ستكون من ن�صيب الثوب واملعنى معا لو
كان ر�أي الب�صري �سائدا وجاء �شعر املتنبي �سابحا يف تياره.
ولكن واقع احلال �أن فكر املتنبي هو التيار ال�سائد ،وفكر احل�سن
الب�صري هام�شي رغم �أنه "�أ�شبه النا�س كالما بكالم الأنبياء" كما
و�صفه الغزايل .ولو كانت املعادلة مقلوبة ملا كان للأ�صولية دور
مقبول يف ال�سيا�سة .فلهذا الإم��ام اجلليل �سابقة "علمانية" �أوىل
م��ن نوعها يف تاريخنا العربي اال��س�لام��ي .ج��اءه يوما رج��ل من
اخلوارج و�س�أله :ما تقول يف اخلوارج؟ �أجابه :هم ا�صحاب دنيا.
رد "اخلارجي" عليه م�ستغربا "::ومن �أين قلت هذا ،و�أحدهم مي�شي
يف الرمح حتى ينك�سر فيه ويخرج من �أهله وول��دِ ه؟ قال احل�سن:
حدثني عن ال�سلطان �أمينعك من اقامة ال�صالة و�إيتاء الزكاة واحلج
والعمرة؟ �أج��اب��ه:ال .قال احل�سن :ف ��أراه امنا منعك الدنيا فقاتلته
عليها".
ووا� �ض��ح �أن الدنيا مقبلة على وزي��ر الكهرباء ك��رمي ب��ن عفتان.
فقد �أ�صدرت وزارت��ه كتابا عنوانه (لقاءات وزي��ارات معايل وزير
الكهرباء خالل عام من ت�سنمه امل�س�ؤولية) ،م�ؤلف من � 64صفحة فيها
� 148صورة� ،أي مبعدل � 3صور ونيف يف كل �صفحة .وهذه �سابقة
�أوىل من نوعها يف تاريخ الوزارات العراقية والإقليمية والدولية.
وما كان لهذه ال�سابقة �أن تخرج من بحار الأنوار وتفي�ض على �سطح
الياب�سة لو مل يكن الرجل تلميذا جنيبا يف مدر�سة "العلم نورن".
والدرر التي بد�أنا حديثنا عنها ،ومتثل الوجهة االن�سانية املهم�شة يف
موروثنا ،كثرية غزيرة ،وترد الروح فعال ،لوال ان تهمي�شها من قبل
جماعات "العلم نورن" يعود في�سلب الروح .ومن تلك الدرر قول ابي
يزيد الب�سطامي ":ال يزال العبد عارفا مادام جاهال ،ف�إذا زال جهله
زال��ت معرفته" .ون�صيب فكر هذا املت�صوف العظيم من التهمي�ش
لي�س �أق��ل من ن�صيب �سلفه الب�صري ،لدرجة �أن تلميذا �صغريا له
كان "يختلف" معه ،اىل �أن �أخرجه يوما عن طوره وقال له ":يا هذا،
والله اذا وافقتني كنت ثقيال علي ،فكيف �إذا خالفتني؟!".
ولعل ال�سيا�سيني على ر�أ�س قائمة املخالفني لنظرة الب�سطامي يف
املعرفة .يف احدى م�سرحيات �شك�سبري ترد هذه ال�شتيمة ":ولتدعي
كال�سيا�سي احلقري معرفة كل �شيء" .وهي �شتيمة لي�ست من دون
�أ�سا�س .ذلك �أن "ديدن" ال�سيا�سي هو ال�صاق املحا�سن بنف�سه خا�صة
املعرفة والف�ضيلة .وكلما كرث هذا الديدن يف ال�سا�سة �شاعت بني
�أقوامهم يقظة الهوى ورقدة العقل .ومنذ نه�ضة الإ�سالم اىل وقعته
ال�سودة على يد طالبان ،مل �أحل��ظ �أرق��د من عقل ك��رمي بن عفتان.
والعو�ض بت�صاويره عن رقدة بال يقظة للكهرباء.

العمود الثامن

 مطربة الأوبرا العراقية بيدر
ال��ب�����ص��ري� ،أ�� �ض� �ي ��ف ا�سمها
وو��ض�ع��ت ب�صمتها ب�ع��د �أن غنت
ع �ل��ى م �� �س��رح "فرييدن�سكريج"
مبدينة بوت�سدام الأملانية كتذكار
م��ع قائمة الفنانني ال��ذي��ن وقفوا
ع�ل��ى ه ��ذا امل �� �س��رح وق��دم��وا فنهم
م��ن اج��ل ال���س�لام والتعاي�ش بني
ال�شعوب ومن بينهم الفنان اخلالد
(بيتهوفن).

 الباحث �صالح املو�سوي نظم له مركز
اجل �ن��وب والتخطيط الإ��س�ترات�ي�ج��ي ندوة
فكرية عن مفهوم الزبونية ال�سيا�سية ح�ضرها
نخبة م��ن االو� �س��اط االدب �ي��ة والثقافية يف
حمافظة ذي قار ،وا�شار الباحث اىل تقارب

باميال �أندر�سون
ترق�ص على اجلليد
ت�ستعد النجمة باميال �أن��در��س��ون لالنتقال
م��ن الرق�ص م��ع النجوم �إىل الرق�ص على
اجلليد .وذكرت �صحيفة "�صن" الربيطانية
�أن �أن��در� �س��ون ال�ت��ي خ��رج��ت م��ن برنامج
"الرق�ص مع النجوم" يف مرحلة مبكرة
من املناف�سة جتري حمادثات لال�شرتاك يف
برنامج "الرق�ص على اجلليد" يف مو�سمه
اجلديد بداية العام .2013
وق��ال م�س�ؤولون يف الربنامج �إن �أندر�سون
بد�أت يف التدرب ،وهي معتادة على الرق�ص
بعد م�شاركتها يف "الرق�ص مع النجوم"
يف الواليات املتحدة.

كاتي بريي م�صا�صة
دماء مثرية

القبلية والطائفية على امل�شهد ال�سيا�سي
العراقي ما جنم عن ذلك ت�صدر طبقة �سيا�سية
تتبنى مفاهيم الطائفية والع�شائرية وهيمنتها
بالتايل على احلكومة والربملان.
 املخرج �صالح كرم ي�ستعد لإخراج فيلم
"�أحالم اليقظة" ق�صة غيداء العجلي والذي
�سي�شارك �ضمن �أف�لام بغداد عا�صمة الثقافة
العربية  .2013ي�شارك يف الفيلم اكرث من
ث�لاث�ين فنانا وف�ن��ان��ة و�سيتم ت�صويره يف
�أربيل  ،يتحدث الفيلم عن خروج العراقيني
من البالد بعد  2003يف �سنوات الأح��داث
الطائفية والتهجري ،وفيه الكثري من املواقف
الإن���س��ان�ي��ة وح��ب ال��وط��ن ،وك��ل �شخ�صية
مفهوم الزبونية ال�سيا�سية مع املعنى ال�شائع لها حكاية م�ؤثرة ت�سرد ق�صتها مل��اذا وكيف
مل�صطلح (املح�سوبية) ،الفتا اىل طغيان البنى خرجت من البالد.

�شغلت املطربة عفيفة ا�سكندر الأو�ساط الفنية والثقافية يف بغداد ..فهذه املر�أة
امل�سيحية اجلميلة دخلت الإذاع��ة العراقية عام  1937لي�صبح ا�سمها بني ليلة
و�ضحاها على كل ل�سان ..كان ال�سحر عند النا�س �آنذاك هو الراديو ..فقد ا�ستحوذ
الأثري املغني على البيوت.
جاءت هذه البنت من �أربيل �إىل بغداد� ،صبيّة حتلم بعامل من ال�شهرة والأ�ضواء،
كان عامل بغداد جميال وخمتلطا وملونا ،ففي هذه املدينة حتمل ال�شوارع امل�ضاءة
�أ�سماء ملوك و�شعراء و�أم��راء� ،أ�شهرها الر�شيد ..يف هذا ال�شارع ان�ش�أ تاجر
م�سيحي �أ�شهر املحال "ح�سو اخوان" وافتتح م�سيحي �آخ��ر �أ�شهر �أ�ستوديو
لل�صور "�أر�شاك" ..ويف هذا ال�شارع �أي�ضا ين�شئ م�سيحي �آخر �أ�شهر فندق "دجلة
بال�س" ..يف هذه املدينة التي تتطلع �إىل امل�ستقبل بعيون مفتوحة علقت ال�شواهد
على �شوارعها الرئي�سية "امللك ،ابو نوا�س ،الأمري غازي ،ابن �سينا ،تلك كانت
بغداد الثالثينيات والقادمون ي�أتون من قريب ومن بعيد يغنون ،ويع�شقون،
ويحلمون بيوم ي�صبحون فيه قادرين على العي�ش برفاهية ،وعلى احل�صول على
جهاز "باي" يغني لهم داخل البيت بدال من ا�سطوانات جقماقجي وبي�ضافون.
يف البيت الذي �سكنته عفيفة ا�سكندر يف كرادة مرمي كان املذياع ي�صدح ب�أغنيات
�سليمة با�شا ومنرية الهوزوز وزهور ح�سني والقباجني ..وكانت الفتاة اجلميلة
مت�ضي �أكرث الوقت من اجل �أن ت�سمع ما حتب.
الإذاعة نف�سها "�إذاعة بغداد" كانت على بعد خطوات من البيت الذي �سكنته عفيفة
و�سوف تغامر ذات يوم ،بالذهاب �صوب الإذاع��ة ،وتطلب من ف�ؤاد جميل مدير
الإذاعة �آنذاك� ،أن تغني ولكن من �سيلحن لها الأغنية؟ مل يكن غري اليهودي �صالح
الكويتي الذي كانت �أ�صوات املطربات تنتظر عند عتبة بيته ،غنت عفيفة ف�أطربت
وقب�ضت �أعلى اجر ت�أخذه مطربة انذاك وهو دينار ون�صف الدينار دفع لها من
�أموال اجلباية التي ت�أخذها الإذاعة نظري تقدمي براجمها ملن عنده جهاز راديو،
فحني �أن�شئت الإذاعة عام  1936اعرت�ضت وزارة املالية على املبالغ املخ�ص�صة
لعدم وجود بند يف املوازنة ملثل هكذا م�شاريع ،فتفتق ذهن البع�ض عن فر�ض
ر�سوم مببلغ ربع دينار �سمي بر�سم الراديو ي�ؤخذ من �أ�صحاب املقاهي واملحال
والبيوت التي ت�ضع ه��ذا اجل�ه��از ،وه�ك��ذا ن�ش�أ جي�ش م��ن اجل�ب��اة ب��زي موحد
يجوبون الطرقات ويطرقون االبواب ويتن�صتون على النا�س من خلف ال�شبابيك
قائلني" :عدكم راديون" ويكون اجلواب دائما "ال يابه عدنا قبول".
نحن هنا يف دار الإذاع��ة الال�سلكية العراقية التي �أن�ش�أها ملك يع�شق الفنون
"غازي" ،حيث يجل�س �صالح الكويتي فنان متق�شف ،من�ضبط ،حزين املالمح،
ويف بغداد التي ي�أتي اليها احلاملون وا�صحاب املواهب ،حيث ي�صنعون لها جمدا
يطرزونه مثل عقد من اخلرز امللون ،ي�صغي �صالح الكويتي اىل الفتاة اجلميلة
املالمح ،الفارعة الطول ويقول لها ب�صوت هام�س دون �شيء من ابت�سامة ت�شجيع
او فرح "عفيفة ا�سم �سيعني ال�شيء الكثري ،و�سوف تكونني النغم اجلديد لهذه
الإذاعة".
وب�أمر من املرتجم والأديب الأنيق ف�ؤاد جميل ،بد�أت عفيفة الرحلة نحو الأ�سطورة،
ومل يكن لها �أن تدرك �أنها �سوف ت�صبح ذات يوم جنمة بغداد امل�شعة ،و�سوف
ت�صبح نوعا ال يقلد من الغناء ،ال قبل وال بعد ،فمعها ومع الأغنيات الق�صرية
الب�سيطة التي ت�شدو بها �سوف يتغري جوهر الأغنية العراقية ،و�سوف ي�أتي �إليها
امللحنون وال�شعراء الذين كانت حتلم �أن تلتقيهم يوما لي�س�ألوها :عفيفة هل تغنني
لنا ولت�صبح امر�أة �أخرى من قوم عي�سى ت�أ�سر القلوب والأ�سماع ،فقبلها �أ�سرت
�شقيقة لها قلوب كل العراقيني وهم ي�سمعون ناظم الغزايل ي�شدو:
�سمراء من قوم عي�سى من �أباح لها....قتل امرئ م�سلم قا�سى بها ولها
ر�أيتها ت�ضرب الناقو�س قلت لها..من علم اخلود �ضربا بالنواقي�س
نقلت عفيفة فرحها وعفويتها ومرحها �إىل كل �أغنياتها التي زينت بها حياة
العراقيني ،ر�سمت لنا وطنا دائما ما ينتهي �إىل البهجة واحلياة.
ماتت عفيفة ا�سكندر ويف عيونها عتاب ،فبغداد ا�ستبدلت ثوب احلياة برداء
مقزز ل�سا�سة كارهني لكل ما حولهم ،ال يرون جماال وال خريا وال �سعادة اال يف
�سرقة �أحالم النا�س و�سعادتهم� ،أغم�ضت عفيفة عينيها وهي تودع حبيبتها وقد
ا�ستوىل عليها �سيا�سيون يفر�ضون كثريا من الك�آبة على احلياة معززين ثقافة
الظالم ،يبددون الأمل ويحا�صرون التفا�ؤل ،ي�أمرون النا�س بالكف عن ممار�سة
الفرح ال��ذي مل يعد مهنة العراقيني بعد �أن �سادت مهن جديدة مثل الع�صابات
وامليلي�شيات وف��رق امل��وت والعال�سة واحل��وا��س��م و�أم� ��راء احل��رب الطائفية
وال�سيا�سيني امل�أجورين وكل ه��ؤالء يتبارون يف كيفية ذبح ال�سعادة والفرح
وو�أدهما يف مقربة الظالم.

مي عز الدين :
�أنا "بطة بلدي"

مادونا ت�ؤذي م�شاعر جمهورها
يف حماولة للخروج عن امل�ألوف ،ا�ستخدمت مطربة
البوب ال�شهرية مادونا امل�سد�س خ�لال جولتها
الفنية �أم��ام جمهور والي��ة ك��ول��ورادو بالغرب
الأم��ري �ك��ي .م��ادون��ا ب��ررت ذل��ك ب��أن�ه��ا تريد
�إ�شعال �أجواء حما�سية باحلفل ،وفوجئت
برف�ض اجلمهور لهذا الت�صرف ،حيث
طلبوا منها �إيجاد و�سيلة �أخرى غري
تلك الو�سيلة امل�ؤذية للم�شاعر.

مطربة احلنطور بـ"لوك جديد"
يبدو �أن املطربة ال�شعبية �أمينة ال�شهرية مبطربة احلنطور
�شعرت بامللل من مظهرها القدمي وقررت �أن تطل على جمهورها
بلوك جديد ،حيث بدت كالنجمات اللبنانيات� .أمينة فقدت
الكثري من وزنها  ،و�صبغت �شعرها باللون الأ�سود احلالك
�إ�ضافة �إىل �إطالته ب�شكل طبيعي.مطربة احلنطور �ستظهر
بهذا اللوك يف كليبها اجلديد« اوعى تقول حلد» كلمات مالك
عادل �أحلان حممد عبد املنعم وتوزيع با�سم منري.

قالت الفنانة امل�صرية ال�شابة مي عز الدين
�إنها �شخ�صية ك�سولة جد ًا وال حتب احلركة
حيث تق�ضي معظم �أوق��ات�ه��ا يف املنزل،
و�شبهت نف�سها بالبطة البلدي.
م��ي �أ� �ش��ارت �إىل �أن�ه��ا حت��ب تناول
الأط�ع�م��ة لذلك ال ت�صلح �أن تكون
م �ث��اال ل�ل��ر��ش��اق��ة اذ �أن �ه��ا ال حتب
ممار�سة الريا�ضة ،ولكن وقت
ال �ب��دء يف الت�صوير �سرعان
ما ت�ستعيد ر�شاقتها.يذكر �أن
الفنانة امل�صرية حت�ضر لعمل
ف�ن��ي درام���ي ل��رم���ض��ان 2013
رف�ضت الك�شف عنه  ،م�ؤكدة �أنها
حتب الظهور الدرامي لتقرتب من
اجلمهور وتدخل منازلهم.

بيون�سيه تف�شل يف ت�سجيل ا�سم طفلتها كعالمة جتارية

�أيفي" كعالمة جتارية.وذكر م�صدر �أن النجمني
حاوال ت�سجيل ا�سم الطفلة كعالمة جتارية و�سط
تقارير ع��ن ع��زم بيون�سيه �إط�ل�اق خ� ّ�ط �أزي��اء
للأطفال يحمل ا�سم ابنتها.
غ�ير �أن �شركة "بلو �أيفي" لتنظيم االحتفاالت
يف بو�سطن ،والتي تن�شط منذ ع��ام � ،2009أي
قبل والدة الطفلة� ،سارعت يف التقدم بطلب يكبح
م�ساعي ال�ن�ج�م�ين ،ك��ي حت�م��ي �شركتها.وفازت
فريونيكا �ألك�سندرا ،مالكة ال�شركة ،بالدعوى ما
يعني منع النجمني م��ن احتكار اال��س��م .يذكر �أن
ف���ش��ل جن�م��ا امل��و��س�ي�ق��ى الأم�ي�رك��ي��ان بيون�سيه بيون�سيه �أجن�ب��ت طفلتها "بلو �أيفي" يف كانون
وزوجها جاي زي يف ت�سجيل ا�سم طفلتهما "بلو الثاين املا�ضي.

كاتي بريي وحبيبها جون ماير
تنكرا ب�أزياء ممتعة يف حفل
عيد ميالدها الذي �أقيم يف
القلعة ال�سحرية بلو�س
اجن� �ل ��و� ��س .واحتفلت
امل �غ �ن �ي��ة ب �ع �ي��د ميالدها
ال� � � � �ـ 28وه� � ��ي م �ت �ن �ك��رة
كم�صا�صة دم���اء مثرية،
يف حني ج��ون،ال��ذي احتفل
بعيده  35يف وقت �سابق من
اال�سبوع املا�ضي ،تنكر كزومبي
يف زي �صياد.

م����ت����اب����ع����ة

غ����ائ����ب اجل����ن����اب����ي 17 ..ع����ام���� ًا م����ن م���ت���ع���ة ال��ت��ج��ري��ب
حتت عنوان ( 17عاما من متعة التجريب  ..وتعدد الر�ؤى والأ�ساليب)
وبرعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع دائرة الفنون الت�شكيلية� ،أقام
الفنان غائب اجلنابي معر�ضه ال�شخ�صي ال�سابع على قاعة ع�شتار يف
وزارة الثقافة ،وافتتح املعر�ض وكيل وزير الثقافة فوزي الأترو�شي،
�ضم املعر�ض  64لوحة و� 10أعمال نحتية عك�س الفنان خاللها ر�سالة
ً
طويال.
احلب وال�سالم و�صورا من غربته التي امتدت
 متابعة /نورا خالد ..ت�صوير /حممود ر�ؤوف

و�أ���ش��ار م��دي��ر امل��ر��س��م احل��ر يف دائ��رة
الفنون الت�شكيلية خالد املبارك �إىل �أن
املعر�ض هو ح�صيلة جتربة كبرية لفنان
د�ؤوب ميتلك احل�س والألق الفني الذي
حتويه ه��ذه الأع �م��ال ،و�أ��ض��اف املبارك
 :جتربة الفنان امتدت اىل ثالثة عقود
�أو �أك�ثر من املعاناة وال��ر�ؤى والأحالم
امل�ب�ع�ثرة لفنان ك��ان مغرتبا ل�ف�ترة من
الفرتات وعا�ش الغربة وحمل الغربة مبا

حتويه من جتربة عائدا �إىل بلده لي�ساهم
يف ح��رك��ة ال �ع �م��ران وال �ب �ن��اء ،وو�صف
املبارك املعر�ض ب�أنه كرنفال من الألوان
االترو�شي يف افتتاح معر�ض اجلنابي
اجل�م�ي�ل��ة .الفنانة الت�شكيلية ع�شتار
جميل حمودي �أكدت �أن املعر�ض يلخ�ص حمودي :املعر�ض يرفع معنويات الفنان الفنون الت�شكيلية جمال العتابي نّ
بي �أن
جت��رب��ة ك��ام�ل��ة ل�ف�ن��ان ع��راق��ي ع��ا���ش  20من ك�ثرة الأع�م��ال واجلمهور املحت�شد .امل��و��ض��وع��ات تنوعت يف ه��ذا املعر�ض
عام ًا بايطاليا مت�أثرا بفنها وهذا وا�ضح �أم��ا بالن�سبة لأ�سعار اللوحات فقالت :اغلبها تتجاوز الواقع الأليم لت�صل �إىل
من خالل دجمه لطبيعة الغرب اجلميلة الأ�سعار تعود �إىل الفنان كيف يقيم عمله واقع مليء باملحبة وال�صفاء والعاطفة،
مع البغداديات التي يحن لها ،و�أ�ضافت وكيف يرى نف�سه و�سط الفن .مدير دائرة الفنان غائب اجلنابي قدم بع�ض الأعمال

للطبيعة التي عا�شها يف الغربة �إ�ضافة
�إىل بغداد يف �أعمال الر�سم والنحت عرب
عنها ب��ر�ؤاه و�أ�ساليبه وادوات��ه ا�ضافة
اىل امل��و��ض��وع الإن���س��اين وه��و (امل ��ر�أة
وال��رج��ل) وك��ان��ت ه��ي الأع �م��ال الغالبة
يف املعر�ض .و�أكد العتابي �أن املعر�ض
يقع �ضمن م�شاريع وخطة وزارة الثقافة
ودائرة الفنون الت�شكيلية و�أي�ضا �ضمن
م�شروع بغداد عا�صمة الثقافة العربية،
وتوفر الدعم لهذا امل�شروع عامل �ساعد
على �إقامة االن�شطة والفعاليات املختلفة،
وا�ضاف العتابي :هناك اهتمام وتوجه
لتحقيق ن�شاطات اخرى مثل ال�سمبوزيوم
وملتقى الفن الت�شكيلي العربي الذي
� �س �ن��دع��و ف �ي��ه ف �ن��ان�ين ع��رب��ا واج��ان��ب
والفنانني العراقيني املغرتبني وهذه اول
التفاتة من قبل ال��وزارة للمغرتبني وهم
ي�شكلون عددا كبريا من الفنانني الكبار،
و�أ� �ش��ار العتابي اىل ان دائ ��رة الفنون

الت�شكيلية لديها ب��رام��ج وخطط
ت�أخذ دورها بالتنفيذ وفق جدول
زمني متفق عليه.
اما الفنان غائب اجلنابي فقال:
ب �ع��د م� �ع ��ان ��اة ك� �ب�ي�رة و�صلت
اىل �إق���ام���ة امل��ع��ر���ض وب��دع��م
م��ن ال � ��وزارة ودائ � ��رة الفنون
الت�شكيلية متمثلة ب�شخ�ص
جمال العتابي.
و�أ�ضاف� :أدخلت املعر�ض بباب
ا�ستعادي ولي�س ا�ستعاديا،
فهو �شريط زمني منذ فرتة
رجوعي من ايطاليا ،يروي
عدة جتارب منها التجريدية
وموا�ضيع الطبيعة واملر�أة
ال� �ت ��ي � �ص��ورت �ه��ا باحلب
وال� �ت� �ف ��ا�ؤل �أم� ��ا الطبيعة
فتدل على العمق والعامل
الأف�ضل.

