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يف وث��ي��ق��ة مل��ج��ل�����س ال�������وزراء ح�����ص��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا (

 بغداد /حامد ال�سيد
منذ ب��دء ح�ضاراتهم القديمة وح�ت��ى الوقت
الحا�ضر� ،إ�ضافة �إل��ى �أن الن�سور فهي تمثل
ق��ررت الأم��ان��ة العامة لمجل�س ال��وزراء �إزالة الجيل المعا�صر واندفاعه �إل��ى الأم��ام بخطى
ن�صب الن�سور م��ن موقعه ف��ي ال�ساحة التي ث��اب�ت��ة ل�ل��و��ص��ول �إل ��ى الأه � ��داف المن�شودة،
تحمل اال�سم ذاته ،ما ينفي ت�أكيدات
في ال�ساحة ذاتها قتل الع�شرات من
�أم��ان��ة العا�صمة التي زعمت في
ت�صريحات م�ت�ك��ررة �أن �ه��ا تريد
�صيانة الن�صب ال �إزالته.
وح�صلت "المدى" على كتاب
�� �ص ��ادر ع ��ن الأم� ��ان� ��ة العامة
ل �م �ج �ل ����س ال� � � � ��وزراء ي� ��ؤك ��د
تو�صيات الحكومة �إلى �أمانة
ب �غ��داد ،ال��داع �ي��ة �إل ��ى �إزال ��ة
ن�صب الن�سور م��ن الموقع
ال �ح��ال��ي ف��ي و� �س��ط �ساحة
وا���س��ع��ة ب �ح��ي ال �ي��رم��وك
ببغداد �إلى ال�ساحة المقابلة
للجامعة التكنولوجية.
وي�ق��ع ن�صب "الن�سور"
و��س��ط �إح ��دى ال�ساحات
الوا�سعة بحي اليرموك
ببغداد وتم ت�شييده عام
 1969من قبل النحات
ال� � �ع � ��راق � ��ي ال� ��راح� ��ل
م� �ي ��ران ال �� �س �ع��دي ،ويرمز
الن�صب �إل��ى القوة والطموح لدى العراقيين

التجمع ي�ؤيّد املحكمة الد�ستورية
يف رف�ضها مل�سودة الد�ستور
 القاهرة  /املدى
�أعلن حزب التجمع امل�صري ت�أييده وم�ساندته ملوقف
املحكمة الد�ستورية العليا ،ورف�ضه للم�سودة الأولية
مل�شروع د�ستور جمهورية م�صر العربية الذي ن�شرته
اللجنة معتربا ان��ه "ميثل ردة ع��ن ال��دول��ة املدنية
وال��دمي�ق��راط�ي��ة وي��ؤ��س����س ل��دول��ة �إخ��وان �ي��ة �سلفية
ا�ستبدادية".
وج��اء يف بيان للحزب تلقت امل��دى ن�سخة منه "�إن
احل��زب ان�ف��رد مبقاطعة االجتماع امل�شرتك ملجل�س
ال���ش�ع��ب وال �� �ش��ورى املخ�ص�ص لت�شكيل املحكمة
ومقاطعتها حلملها نف�س العوار الذي كان �سبب ًا يف
�إبطال ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية الأوىل ،واملتمثل
يف هيمنة حزب احلرية والعدالة (الأخوان امل�سلمني)
وحلفائه من تيار الإ��س�لام ال�سيا�سي على اجلمعية

ووج� ��ود ع ��دد ك �ب�ير ب�ي�ن �أع �� �ض��اء جم�ل����س ال�شعب
وال�شورى يف ع�ضويتها  ،وبالتايل �صياغة الد�ستور
مبنطق الأغلبية والأقلية ولي�س على �أ�سا�س التوافق.
ودعا احلزب الأحزاب والقوى ال�سيا�سية واحلركات
االحتجاجية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين للعمل مع ًا
لإ�سقاط اجلمعية الت�أ�سي�سية وم�شروعها ،وت�شكيل
جمعية ت�أ�سي�سية مت�ث��ل ك��اف��ة الأط��ي��اف احلزبية
وال�سيا�سية واالجتماعية امل�صرية تتوىل �صياغة
د�ستور توافقي م��دين دميقراطي و�أمامها م�شاريع
عديدة من بينها "م�شروع د�ستور جمهورية م�صر
العربية" ال��ذي �صاغه ح��زب التجمع مع كوكبة من
ال�سيا�سيني من اجت��اه��ات دميقراطية خمتلفة ومن
رج��ال الفقه وال�ق��ان��ون  ،وامل�شاريع التي طرحتها
م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين و"اجلبهة الد�ستورية
امل�صرية".
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الربملان يدعو التعليم لإعادة فتح ق�سم طب الطريان

)

احلكومة تكذب الأمانة وتقرر �إزالة ن�صب الن�سور
العراقيين في عام  2006بعد �أن تعر�ض لهم
�أف��راد �شركة "بالك ووتر" في مجزرة عرفت
بـ"مجزرة الن�سور".
ويو�صي كتاب مجل�س ال��وزراء ،ذو العدد �ش
ل� /أ  ،2324 / 42 / 2 / 9 /ال�صادر بتاريخ
� ،2012 / 9 / 17أمانة العا�صمة بغداد /مكتب
الأم�ي��ن ،بتنفيذ

ملكة بريطانيا تبحث
عن خادمة

م��ا ق��ررت��ه اللجنة الم�شكلة بخ�صو�ص رفع
ن�صب وتماثيل في بغداد وا�ستبدالها بتماثيل
حديثة بموجب الأم ��ر ال��دي��وان��ي رق��م ()48
ل�سنة  .2006وتدعو �أمانة مجل�س الوزراء،
�أمانة بغداد الى تنفيذ "ن�صب الكرد الفيليين
ف��ي ت�ق��اط��ع منطقة ح��اف��ظ ال�ق��ا��ض��ي� /شارع
الر�شيد ،ف�ضال عن تخ�صي�ص ال�ساحة الأقرب
�إلى مقر الجامعة الم�ستن�صرية في
منطقة �شارع فل�سطين
لإق��ام��ة ج��داري��ة �ساحة
المهجرين العراقيين"،
وت���ش�ت��رط ع�ل��ى الأمانة
"التن�سيق م��ع وزارة
ال��ث��ق��اف��ة ل �ت �ك �ل �ي��ف اح��د
الفنانين لت�صميم الن�صب
وتخويل عقيل المندالوي
بمتابعة ذلك".
وي�شدد المجل�س ف��ي كتابه
ع �ل��ى "�إزالة ن���ص��ب �ساحة
الرواد ،في المن�صور ،واختيار
�أحد الن�صب �أو التماثيل المقرة
�سابقا لتنفيذه ف��ي ال�م��وق��ع "،
م ��ؤك��د ًا على "نقل ن�صب �ساحة
الن�سور �إل ��ى ال�ساحة المقابلة
للجامعة التكنولوجية".
 التفا�صيل �ص2

� 3أطباء فقط ي�شرفون
على �صحة مطارات البالد
 بغداد/حممد �صباح
�أك��دت وزارة ال�صحة "�أن ع��دد �أط�ب��اء الطيران
المدني ( )4اح��ده��م خ��ارج الخدمة لأن��ه م�صاب
بمر�ض ال�سرطان وه��م وح��ده��م ي�شرفون على
جميع مطارات العراق" ،وحملت وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي الم�س�ؤولية الكاملة عن
قلة عدد الكوادر الطبية في المطارات ب�سبب قرار
�إغالقها لق�سم طب الطيران المدني .من جانبها
طالبت لجنة ال�صحة النيابية ،وزارت��ي التعليم
العالي والنقل بالتعاون من اجل �إعادة فتح ق�سم
طب الطيران المدني ،منوهة ب��أن العراق مقبل
على بناء عدة مطارات �ستحتاج الى كوادر طبية
متطورة.
ففي مقابلة مع"المدى"� ،أم�س �أك��د مدير دائرة
ال�ت�خ�ط�ي��ط ف��ي وزارة ال���ص�ح��ة ل�ط�ي��ف جا�سب
الحجامي "�أن ع��دد �أطباء طب الطيران المدني
(� )9أطباء (خم�سة منهم يعملون حاليا في المراكز
ال�صحية ،و�أرب �ع��ة منهم ي�شرفون على جميع
مطارات العراق احدهم م�صاب في ال�سرطان)،
منوها الى ان جميعهم في اعمار متقدمة وقريبة
على بلوغ �سن التقاعد".
وي �م �ت �ل��ك ال� �ع ��راق ��س�ت��ة م� �ط ��ارات م��دن �ي��ة منها
مطار بغداد الدولي ال��ذي �أن�شئ في ع��ام 1982

م��ن ق�ب��ل �إح���دى ال���ش��رك��ات الفرن�سية ،ويعتبر
م��ن �أك �ب��ر ال �م �ط��ارات ال�ع��راق�ي��ة وه �ن��اك مطارات
�أخ��رى في المو�صل والب�صرة والنجف و�أربيل
وال�سليمانية.
وكانت وزارة النقل العراقية قد �أعلنت� ،أواخر
ح��زي��ران الما�ضي� ،أن�ه��ا �ستبا�شر العمل بمطار
الفرات الأو�سط بمالكاتها الخا�صة خالل العام
المقبل  2013في حال عدم ا�ستثمار الم�شروع من
قبل �شركة �أجنبية ،م�ؤكدة �أن المطار �سي�ستوعب
بعد االن �ت �ه��اء منه �أك �ث��ر م��ن  20مليون م�سافر
��س�ن��وي� ًا .وت��اب��ع الحجامي �أن "مهمة الكوادر
الطبية للطيران المدني القيام ب�إجراء الفح�ص
ال�ط�ب��ي ع�ل��ى ال�ط�ي��اري��ن وال �ط��واق��م ال�ج��وي��ة كل
�ستة �أ�شهر ،وتحديد مدى �صالحيتهم لال�ستمرار
بمزاولة المهنة ،ا�ضافة الى اجراء الفح�ص الطبي
االب�ت��دائ��ي للمتقدمين للعمل ب�صفة طيارين او
مراقبين جويين او مهند�سين جويين او م�ضيفين،
و�إج��راء الفح�ص والمعالجة الطبية وال�سريرية
للحاالت المر�ضية واال�صابات المختلفة ف�ضال
عن اعطاء القرارات لق�سم من الحاالت ال�صحية
الخا�صة للطيارين وال �ط��واق��م ال�ج��وي��ة والتي
تقت�ضي �إيقاف �أو تفعيل �سريان ال�شهادة الطبية
�أو �إعطاء �صالحية م�شروطة ال�ستمرارها".
 التفا�صيل �ص2

ق���������ادة اجل�����ي�����و������ش ال����ع����رب����ي����ة ي���ج���ت���م���ع���ون يف ب����غ����داد

نواب يدعون لعودة اجلي�ش "خام�س قوة" يف العامل
 بغداد  /جنم اخلزاعي
دعا ع�ضو في لجنة الأم��ن والدفاع النيابية
�إل��ى ال�ع��ودة بالجي�ش لأن يكون "الخام�س
في العالم كما كان في �سابق عهده ،وذلك من
خالل �إع��ادة �ضباط الجي�ش ال�سابق ممن لم
يعرفوا بمواالتهم للنظام البائد لتكوين فرق
و�ألوية ال توالي هذه الجهة �أو تلك� ،أو تخدم
�أجندة دون �أخرى".

وقال النائب مظهر الخزاعي للمدى �أم�س �أنه
متفائل ب�أن "يتمخ�ض االجتماع المزمع عقده
في بغداد لر�ؤ�ساء هيئات الجيو�ش العربية،
والذي دعت �إليه وزارة الدفاع ،عن قرارات
تخدم البالد" ،م�شدد ًا في الوقت نف�سه على
�أن "الأولوية هي الحفاظ على �أم��ن البالد
وع��دم التدخل ف��ي � �ش ��ؤون ال ��دول الأخ��رى
�إقليمية كانت �أم عربية".
و�أ���ش��ار ال �خ��زاع��ي �إل ��ى "�أن ال�سبب وراء

تكرار الخروقات الأمنية وعدم نجاح �أي من
الخطط التي ت�ضعها قيادة الجي�ش الحالية،
هو عدم كفاءة القادة الأمنيين".
وب�ش�أن االجتماع قال الجنابي "نتمنى �أن ال
يكون لهذا االجتماع عالقة بما يجري على
ال�ساحة ال�سورية من اقتتال داخ�ل��ي ،و�أن
نبتعد عن ممار�سة �أية �ضغوط على مختلف
الف�صائل المتناحرة هناك".
من جهته نفى ع�ضو لجنة الأمن والدفاع عن

التحالف الكرد�ستاني �شوان محمد طه وجود
مثل هذه النية لدى قادة الحكومة الأمنيين،
عادا �إقامة الم�ؤتمر لغر�ض تبادل الخبرات
و�إقامة االتفاقيات الأمنية الم�شتركة".
ون��وه �شوان �إل��ى "�أن اغلب ال��دول العربية
ت�ع��ان��ي م��ن م���ش��اك��ل فيما بينها ون��زاع��ات
حدودية ،لذلك من الم�ستبعد والدة مثل هذا
الم�شروع في القريب العاجل".
 التفا�صيل �ص3

الكوي��ت تواف��ق عل��ى ت�سوي��ة ق�ضي��ة اخلط��وط اجلوي��ة
 بغداد  /املدى
�أعلنت حكومة الكويت �أم�س الثالثاء
ع��ن اب�لاغ �ه��ا � �ش��رك��ات امل �ح��ام��اة يف
بريطانيا ب ��إي �ق��اف جميع الدعاوى
املقامة على الأمالك العراقية ،م�شرية

�إىل موافقتها على الت�سوية املالية مع
ال�ع��راق يف ق�ضية اخلطوط اجلوية
الكويتية .وكان نائب رئي�س الوزراء
ووزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الكويتي �صباح
اخلالد �أجرى ات�صا ًال هاتفي ًا مع نظريه
العراقي هو�شيار زيباري.

و�أكد �صباح اخلالد بح�سب بيان �صادر قانون للموافقة على الت�سوية املالية
عن وزارة اخلارجية العراقية تلقت الذي مت التو�صل اليها بني اجلانبني".
"املدى" ن�سخة منه �إن "دولة الكويت و�أ�� � �ض � ��اف اخل���ال���د �أن� � ��ه "مت ن�شر
وافقت على ت�سوية ق�ضية اخلطوط القانون اليوم يف اجلريدة الر�سمية
اجلوية الكويتية ،ووق��ع ام�ير دولة الكويتية" ،م���ش�ير ًا �إىل �أن��ه "جرى
ال �ك��وي��ت م��ر��س��وم��ا ام�ي�ري��ا ملر�سوم اب�لاغ �شركات املحاماة يف بريطانيا

بوقف جميع الدعاوى على اخلطوط
اجلوية العراقية واالمالك العراقية".
ي�شار اىل ان العراق والكويت قد وقعا
ت�سوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ
 500مليون دوالر كتعوي�ض نهائي
اىل اخلطوط اجلوية الكويتية.

ت��������ه��������ن��������ئ��������ة
يتق�دم معال�ي وزي�ر الزراعة
الدكت�ور ع�ز الدي�ن عبد اهلل
الدول�ة باس�مه ش�خصياً
وباسم منتس�بي وزارة الزراعة
باس�مى واعطر آي�ات التهاني
والتبريكات إلى األمة االسالمية
والش�عب العراقي ملناس�بة
حلول عيد األضح�ى املبارك..
داعياً الس�ميع اجمليب أن يعيده على اجلميع باخلير
واليمن ودوام العافية ..وأن يحقق طموحات شعبنا
احلبيب ،وأن يحفظ عراقنا م�ن كل مكروه ،متمنياً
دوام التقدم وعلى كافة األصعدة.

كل عام و�أنتم ب�ألف خري
الدكتور
عز الدين عبد اهلل الدولة
وزير الزراعة
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شناشيل
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بني ال�شبيبي وال�سوداين
ال ميكن �أن يكون الأمر �إال كما و�صفه وحلله حمافظ البنك
املركزي املقال يف انقالب �آخر على ال�شرعية (الد�ستور)
خططت له رئا�سة جمل�س النواب ونفذته رئا�سة احلكومة
ال��ت ّ��واق��ة اىل �إع�����ادة ال��ب�لاد اىل ح��ظ�يرة الدكتاتورية
والهيمنة والت�سلط .فالدكتور �سنان ال�شبيبي اعترب ان
"هناك دوافع �سيا�سية تقف وراء �إثارة هذا املو�ضوع يف
الربملان والإعالم وامل�ؤ�س�سات التي ال تفقه �آلية عمل البنك
املركزي ،ما خلق فو�ضى كبرية من دون الرجوع اىل البنك
ل�شرح املو�ضوع".
املنطق والقانون والأخ�لاق والأع���راف ،مبا فيها منطق
وقوانني و�أخ�لاق و�أع��راف املجتمعات الوثنية ومنطق
وق���وان�ي�ن و�أخ���ل��اق و�أع������راف ال��ب��ل��دان الأك��ث��ر تخلف ًا
ك��ال�����ص��وم��ال ،تق�ضي ب���أن��ه يف ح��ال وج���ود ق�ضية فيها
�شبهات ُترفع مع �أ�سانيدها اىل الق�ضاء الذي يطلب �سماع
مرافعات كل من املدعي واملدعى عليه مف�سح ًا يف املجال
�أمامهما لتقدمي كل ما ميكن �أن ي�سند موقف كل منهما،
فغاية الق�ضاء وهدفه و مبتغاه حتقيق العدالة والإن�صاف
ولي�س الظلم واالنتقام.
يف ق�ضية البنك امل��رك��زي مل تت�صرف دول��ت��ن��ا مبنطق
املجتمعات ال��وث��ن��ي��ة وق��وان��ي��ن��ه��ا و�أخ�لاق��ه��ا و�أعرافها
وال مبنطق البلدان الأك�ثر تخلف ًا وقوانينها و�أخالقها
و�أعرافها .فبينما كان حمافظ البنك املركزي ميثل البالد
يف م�ؤمتر مايل دويل يف اليابان ،دُبر يف ليل و ُنفذ يف
�ساعات ،ورمبا دقائق� ،أمر �إ�صدار مذكرة بتوجيه اتهام
بالف�ساد اىل الدكتور ال�شبيبي وب�إلقاء القب�ض عليه كما
لو ان الق�ضاء كان قد عقد حماكمة مكتملة الأركان ملحافظ
البنك املركزي وانتهى به الأم��ر اىل �إدانته �إدان��ة ال ريب
فيها وال �شك ،ال ي�أتيها الباطل من �أمام �أو من خلف وال من
فوق او من حتت!
ال ميكن �أن يكون وراء ذلك اال �أهداف �سيا�سية جلهة لها
م�صلحة يف �أن جتري الأمور بخالف ما يق�ضي به املنطق
وال��ق��ان��ون والأخ��ل�اق والأع�����راف حتى يف املجتمعات
الوثنية والبلدان الأكرث تخلف ًا .وهذه الأهداف تتلخ�ص
يف اخل�لا���ص م��ن ه���ذه ال�شخ�صية ال��وط��ن��ي��ة الكفوءة
والنزيهة التي تدير البنك امل��رك��زي ،وب�سبب وطنيتها
وكفاءتها ونزاهتها رف�ضت �أن تنتهك ال�شرعية (الد�ستور)
وجتعل من البنك ملحق ًا باحلكومة �أو م�ؤ�س�سة تعمل وفق ًا
مل�شيئة رئي�س احلكومة �أو رئي�س جمل�س النواب خدمة
مل�صاحلهما ال�شخ�صية واحلزبية.
لو مل تكن هناك �أهداف �سيا�سية وراء الإقالة غري ال�شرعية
ل�سنان ال�شبيبي لكانت دولتنا قد ت�صرفت مع ال�شبيبي يف
الأقل كما ت�صرفت مع وزير التجارة الأ�سبق عبدالفالح
ال�سوداين الذي تركته هذه الدولة "مي�شي بطوله" داخل
البالد وخارجها حتى اثناء حماكمته و�سمحت له باملغادرة
من املطار الدويل ب�سالم و�أمان وترف بالرغم من وجود
ق�ضايا �أخرى مقامة عليه تتعلق بالف�ساد املايل والإداري.
وها هو يلعب خارج البالد باملاليني املنهوبة من املال العام
وال �أحد يف رئا�سة احلكومة �أو رئا�سة الربملان يطلب من
االنرتبول �إلقاء القب�ض عليه و�إر�ساله �إلينا خمفور ًا (لي�س
هو الوحيد فهناك ع�شرات مثله).
مل��اذا كل هذه املعاملة الفخمة لل�سوادين؟ ومل��اذا كل هذه
املعاملة ال�شنيعة للدكتور ال�شبيبي؟ ال بد ان وراء ذلك
دوافع و�أ�سباب ًا �سيا�سية ،فال�سوداين قيادي يف �أحد فروع
حزب الدعوة اال�سالمية احلاكم بخالف الدكتور ال�شبيبي
املكتفي واملعتز بهويته الوطنية العراقية فح�سب.
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ت����ك����ذب ن���ف���ي �أم�����ان�����ة ب���غ���داد
م����ذك����رة جم���ل�������س ال�����������وزراء

احلكومة تقرر �إزالة ن�صب "الن�سور"
ح�صلت "المدى" على كتاب �صادر عن الأمانة العامة لمجل�س الوزراء ي�ؤكد
تو�صيات الحكومة الى امانة بغداد ،الداعية الى �إزالة ن�صب الن�سور من
الموقع الحالي الذي يقع في و�سط �ساحة وا�سعة بحي اليرموك ببغداد
الى ال�ساحة المقابلة للجامعة التكنولوجية ،وهو ما ينفي ت�أكيدات امانة
العا�صمة التي زعمت في ت�صريحات متكررة انها تريد �صيانة الن�صب
ولي�س ازالته .

الكتاب الذي
ا�صدرته امانة
جمل�س الوزراء

 بغداد /حامد ال�سيد
وي��ق��ع ن�����ص��ب "الن�سور" و���س��ط اح���دى
ال�ساحات الوا�سعة بحي الريموك ببغداد
ومت ت�شييده ع��ام  1969من قبل النحات
ال��ع��راق��ي ال��راح��ل م�ي�ران ال�سعدي ،وهو
يرمز �إىل القوة والطموح لدى العراقيني
منذ بدء ح�ضاراتهم القدمية وحتى الوقت
احل��ا���ض��ر� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أن الن�سور متثل
اجليل املعا�صر واندفاعه �إىل الأمام بخطى
ثابتة للو�صول �إىل الأهداف املن�شودة ،يف
ال�ساحة ذاتها قتل بالقرب منها الع�شرات
من العراقيني يف عام  2006بعد �أن تعر�ض
لهم �أف��راد �شركة "بالك ووتر" يف جمزرة
عرفت بـ"جمزرة الن�سور" .
ويو�صي كتاب جمل�س ال��وزراء ،ذو العدد
�ش ل� /أ  ،2324 / 42 / 2 / 9 /ال�صادر
بتاريخ  ،2012 / 9 / 17امانة العا�صمة
ب��غ��داد /مكتب االم�ي�ن ،بتنفيذ م��ا قررته
اللجنة امل�شكلة بخ�صو�ص رف���ع ن�صب
ومتاثيل يف بغداد وا�ستبدالها بتماثيل
حديثة مبوجب االمر الديواين رقم ()48
ل�سنة . 2006
وتدعو امانة جمل�س الوزراء ،امانة بغداد
اىل تنفيذ " ن�صب الكرد الفيليني يف تقاطع
منطقة حافظ القا�ضي��� /ش��ارع الر�شيد،
ف�ضال عن تخ�صي�ص ال�ساحة االق��رب اىل
مقر اجلامعة امل�ستن�صرية يف منطقة �شارع

فل�سطني لإقامة جدارية �ساحة املهجرين
ال��ع��راق��ي�ين " وت�����ش�ترط ع��ل��ى االم���ان���ة "
التن�سيق مع وزارة الثقافة لتكليف احد
الفنانني لت�صميم الن�صب وتخويل عقيل
املندالوي مبتابعة ذلك " .
وي�����ش��دد املجل�س يف كتابه على " �إزال���ة
ن�صب �ساحة الرواد ،يف املن�صور ،واختيار
احدى الن�صب او التماثيل املقررة �سابقا
لتنفيذه يف املوقع " ،م���ؤك��دا على " نقل
ن�صب �ساحة الن�سور اىل ال�ساحة املقابلة
للجامعة التكنولوجيا " .
ويركز الكتاب الر�سمي الذي وقعه بالنيابة
نائب االم�ين العام ملجل�س ال��وزراء فرهاد
نعمة الله ح�سني ،على " اقامة ن�صب عرو�س
ال��دج��ي��ل يف منطقة ���ش��واط��ئ الكاظمية
ال��ت��اج��ي��ات اجل��ن��وب��ي��ة ،وبتكليف وزارة
الثقافة التي بدورها �ستعد الت�صاميم لذلك
" ،الفتا اىل تنفيذ " �إقامة ن�صب ال�شهيد
قا�سم املربقع يف �ساحة وهران ،بعد تكليف
ال��ن��ح��ات ع��ب��ا���س غ��ري��ب ب���إق��ام��ة الن�صب
والتن�سيق مع م�ؤ�س�سة ال�شهداء " التابعة
ملجل�س الوزراء .
ويكلف ق��رار جمل�س ال����وزراء ب��ـ " اقامة
ج��داري��ة موحدة كرمز للمقابر اجلماعية
ويكتب عليها ا�سماء ال�شهداء يف جميع
امل��واق��ع املكت�شفة " ،داع��ي��ا اىل " اجراء
الك�شف املوقعي على ال�ساحات والتقاطعات
املجاورة لفندق بابل لإقامة متثال ال�شيخ

ال�����ش��ب��ي��ب��ي عليها
وبيان الأن�سب منها
" بح�سب م��ا ورد
يف ك��ت��اب جمل�س
الوزراء.
وي��وع��ز القرار
اىل " الفنانني
ال����ف����ائ����زي����ن
مب�����س��اب��ق��ة
اق��������ام��������ة
ال���ن�������ص���ب
والتماثيل
ل��ل��ع��ل��م��اء
للمبا �شر ة
ب���ت���ن���ف���ي���ذ
اع����م����ال����ه����م
وه���������������م ك����ل
م����ن ال���ن���ح���ات،
ح����م����زة ال���ط���ائ���ي
لتنفيذ ن�صب نزيهة
ال��دل��ي��م��ي ،ون����داء كاظم
لتنفيذ ن�صب حم��م��د مهدي
اجلواهري " .
وا���ص��در جمل�س ال����وزراء تخويال لـ
"عطور ح�سني علي م��دي��ر عام
م�ؤ�س�سة ال�����ش��ه��داء ملتابعة
تنفيذ ن�صب ال�شهيدة
العراقية " ،ف�ضال عن

� 3أطباء فقط ي�شرفون على مطارات البالد

عبطان و الزبيدي "الأكثـر مقبولية" للمن�صب

ال�صحة النيابية تدعو التعليم �إىل �إعادة طب الطريان املدين
 بغداد/حممد �صباح
طالبت جلنة ال�صحة النيابية،
وزارتي التعليم العايل والنقل
بالتعاون م��ن اج��ل اع���ادة فتح
ق�����س��م ط���ب ال����ط��ي�ران امل����دين،
منوهة ب��ان العراق مقبل على
بناء عدة مطارات �ستحتاج اىل
كوادر طبية متطورة.
فيما ك�شفت وزارة ال�صحة،
ان ع��دد اطباء ال��ط�يران املدين
( )4اح���ده���م خ�����ارج اخلدمة
لأن��ه م�صاب مبر�ض ال�سرطان
وه���م وح��ده��م ي�����ش��رف��ون على
جميع مطارات العراق ،حملت
وزارة التعليم العايل والبحث
مطار بغداد الدويل�( ..أر�شيف)
العلمي امل�س�ؤولية الكاملة عن
ق��ل��ة ع���دد ال���ك���وادر الطبية يف يف اعمار متقدمة وقريبة على ال���ف���رات الأو����س���ط مبالكاتها مب���زاول���ة امل��ه��ن��ة ،ا���ض��اف��ة اىل
امل��ط��ارات الن��ه��ا ق���ررت اغالق بلوغ �سن التقاعد.
اخل��ا���ص��ة خ�ل�ال ال���ع���ام املقبل اجراء الفح�ص الطبي االبتدائي
ق�����س��م ط���ب ال���ط�ي�ران امل����دين .وميتلك ال��ع��راق �ستة مطارات  2013يف ح��ال ع��دم ا�ستثمار للمتقدمني للعمل ب�صفة طيارين
ففي مقابلة مع"املدى" ،ام�س  ،مدنية منها مطار بغداد الدويل امل�شروع من قبل �شركة �أجنبية ،او مراقبني جويني او مهند�سني
اك��د مدير دائ��رة التخطيط يف الذي �أن�شئ يف عام  1982من م���ؤك��دة �أن املطار �سي�ستوعب جويني او م�ضيفني ،واجراء
وزارة ال�صحة لطيف جا�سب قبل �إحدى ال�شركات الفرن�سية ،بعد االنتهاء منه �أك�ثر من  20ال��ف��ح�����ص وامل���ع���اجل���ة الطبية
احلجامي"ان عدد اطباء الطب وي��ع��ت�بر م���ن �أك��ب��ر امل���ط���ارات مليون م�سافر �سنوي ًا.
وال�سريرية للحاالت املر�ضية
ال���ط�ي�ران امل����دين ( )9اطباء العراقية وهناك مطارات �أخرى وت���اب���ع احل��ج��ام��ي ان "مهمة واال����ص���اب���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ف�ضال
(خم�سة منهم يعملون حاليا يف يف املو�صل والب�صرة والنجف الكوادر الطبية للطريان املدين عن اعطاء ال��ق��رارات لق�سم من
املراكز ال�صحية ،واربعة منهم و�أربيل وال�سليمانية.
القيام ب�إجراء الفح�ص الطبي احل�����االت ال�����ص��ح��ي��ة اخلا�صة
ي�شرفون على جميع مطارات وكانت وزارة النقل العراقية ع��ل��ى ال���ط���ي���اري���ن وال���ط���واق���م للطيارين وال��ط��واق��م اجلوية
ال�����ع�����راق اح����ده����م����ا م�����ص��اب �أعلنت� ،أواخر حزيران املا�ضي ،اجلوية كل �ستة ا�شهر ،وحتديد وال���ت���ي ت��ق��ت�����ض��ي اي���ق���اف او
بال�سرطان ،منوها ان جميعهم �أن��ه��ا �ستبا�شر ال��ع��م��ل مبطار م���دى �صالحيتهم لال�ستمرار تفعيل �سريان ال�شهادة الطبية

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

اقامة ن�صب " تذكارية يف بوابة معر�ض
بغداد ال��دويل واختيار النموذج امل�صمم
م��ن قبل املعماري احمد ح�سن " دون ان
يذكر نوع وتفا�صيل الن�صب .
"املدى" حاولت االت�صال برئي�س جلنة
ال��ث��ق��اف��ة النيابية ع��ل��ي ال�����ش�لاه ل��ب��ي��ان ما
اذا ك���ان ال��ك��ت��اب ال��ر���س��م��ي ق��د ���ص��در من
احلكومة دون دراي��ة املجل�س ،لكن هاتف
ال�شاله كان مغلقا وظل كذلك حتى �ساعة
�إعداد التقرير.
بينما ا�شار مقرر جلنة الثقافة واالعالم يف
جمل�س النواب م�ؤيد الطيب يف ت�صريح
ل��ـ "املدى" ،اىل ان " امل��دن يف العا�صمة
بغداد تبقى معروفة ب�شواهدها ورموزها
امل��ع��م��اري��ة ،ف�ضال ع��ن ن�صبها ومتاثيلها
ال��ع��ري��ق��ة " ،ن��اف��ي��ا ان ي��ك��ون " ل��دي��ه علم
بتفا�صيل ما ورد يف مقررات جلنة ازالة
اث��ار نظام �صدام ح�سني احلاكم امل�ستبد،
ال��ت��ي �شملت ترحيل ن�صب الن�سور من
موقعه يف الريموك اىل منطقة الكرادة " .
ودعا الطيب " امانة بغداد اىل املحافظة
ع��ل��ى م�ل�ام���ح ال��ع��ا���ص��م��ة م���ن خالل
االه��ت��م��ام ب�����ش��واه��ده��ا املتمثلة
بن�صب �ساحة التحرير و�سط
العا�صمة ،ون�صب الن�سور
ال����ذي ي��ع��ود ت�شييده
ل��ف�ترة م���ا ق��ب��ل حكم
البعث البائد" .
وك����ان����ت �صحف
حم��ل��ي��ة وعربية
ق����د ت���ن���اول���ت "
رف�������ض وزارة
ال��ث��ق��اف��ة وع�بر
م��ذك��رة ر�سمية
وج���ه���ت���ه���ا �إىل
اللجنة الوزارية
امل���ك���ل���ف���ة ب�����إزال����ة
الن�صب والتماثيل،
رف�ضها ال��ق��اط��ع تلك
اخل����ط����وة ،مو�ضحة
فيها �أ���س��ب��اب و�أهمية
ال��ن�����ص��ب يف احل��رك��ة
الفنية العراقية ،وعدم
�أي ���ص��ل��ة ب��ي��ن��ه��ا وبني
النظام ال�سابق" ،و�إن
اعرتا�ضها لن يغري �شيئا
ول����ن ي���ك���ون م��ل��زم��ا لتلك
اللجنة للأخذ به ".
ه��ذا وي��رى اح��د ال�صحفيني ان
" ن�صب الن�سور يرمز اىل طيارين
اثنني �ساهموا يف احل��رب مع (اي��ران )
اال ان احلقيقة ولي�س دفاعا عن الن�صب
ف��ق��د ا���س�����س ال��ن�����ص��ب ق��ب��ل اك�ث�ر من
ع�شر �سنوات قبل بدء احلرب
العراقية – الإيرانية".

املدير العام
غادة العاملي

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

او اع��ط��اء �صالحية م�شروطة
ال�ستمرارها".
وب�ش�أن قلة عدد اطباء الطريان
امل���دين م��ق��ارن��ة م��ع ت��زاي��د عدد
امل��ط��ارات يف العراق،او�ضح
جا�سب لطيف،ان وزارة التعليم
العايل اغلقت ق�سم الطب املدين
يف جميع اجلامعات والكليات
ال�سباب ادع��ت فيها ع��دم توفر
االم��ك��ان��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة ك�أ�ساتذة
واج��ه��زة وخم��ت�برات،الف��ت��ا ان
هناك اتفاقا مبدئيا على فتح
ق�سم للدبلوم يف كلية الكندية
الطبية ".
وب�ي�ن ان"خم�ص�صات ه����ؤالء
الأط���ب���اء ه��ي ك��ب��اق��ي ال��ك��وادر
الطبية العاملة يف امل�ست�شفيات
وه��������ي ( )500ال��������ف ام����ا
خم�ص�صات الطيارين فبلغت
( )2مليون دي��ن��ار وامل�ضيفني
وامل�ضيفات لكل منهما مليون
دينار".
دع��ت جلنة ال�صحة النيابية،
وزارتي التعليم العايل والنقل
اىل ال���ت���ع���اون م���ن اج����ل فتح
ق�سم الطب الطريان املدين يف
اجلامعات والكليات،مبينة انها
مل ت�صلها اية �شكوى من وزارة
ال�صحة بهذا اخل�صو�ص.
وذك���ر ال��ب��زوين يف ح��دي��ث مع

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
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"املدى" ان العراق مقبل على
فتح ع��دد كبري من امل��ط��ارات و
الطائرات وبالتايل يحتاج اىل
كوادر طبية متخ�ص�صة ملراقبة
هذه املطارات".
و�أ������ض�����اف ان "على وزارة
التعليم ال��ع��ايل ت��وف�ير جميع
امل�ستلزمات الفنية واال�ساتذة
واملختربات من اجل ال�شروع
بفتح ق�سم خا�ص.
يذكر ان الطب الطريان يعد فرعا
من فروع الطب الباطني الذي
يعنى ب��ال��ت��غ�يرات الف�سلجية
احل��ا���ص��ل��ة يف ج�سم االن�سان
نتيجة ت��ع��ر���ض��ه لالرتفاعات
ال��ع��ال��ي��ة وال���ت���ي ع��ن��ده��ا يقل
ال�ضغط اجلوي والأوك�سجني
ودرج����ة احل����رارة االم���ر الذي
يعر�ض العاملني يف الطريان
اىل ف��ق��دان احل�����رارة ونق�ص
االوك�سجني وتخلخل ال�ضغط
بالتايل يت�أثر االداء الوظيفي
للج�سم ل��ذا ك��ان ط��ب الطريان
وال��ذي جمع اجلوانب الطبية
الوقائية واملهنية ال�سريرية
والعالجية ف�ضال عن اجلوانب
الف�سلجية والنف�سية لالن�سان
ومب���ا ي����ؤم���ن ���ص��ح��ة و�سالمة
ال��ع��ام��ل�ين يف م��ه��ن��ة ال��ط�يران
وامل�سافرين.
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مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

كتلة املواطن� :أمانة العا�صمة
ح�صتنا ولن ُتدار بالوكالة
 بغداد  /املدى
�أكد النائب عن كتلة املواطن علي �شرب
�إن كتلته ر�شحت ث�لاث��ة �أ���س��م��اء من
الكتلة ملن�صب �أمني العا�صمة بعد �أن
ق ّدم الأمني ال�سابق �صابر العي�ساوي
ا�ستقالته ،مو�ضح ًا �إن �أمانة العا�صمة
هي من ح�صة املجل�س االعلى ويجب
�أن يكون الأمني اجلديد منهم.
و�أك��د �شرب يف ت�صريح لـ"املدى" �إن
"املجل�س الأعلى ر�شح ثالثة �أ�سماء
وق��دم��ه��ا ل��رئ��ا���س��ة جمل�س ال����وزراء،
ومازلنا ننتظر ال��رد منهم ،علم ًا �إن
رئي�س ال���وزراء يتعمد الت�أخري يف
ع��دم ال��رد واختيار اال���س��م ال��ذي من
املفرو�ض �أن يكون �أم�ين للعا�صمة
بدل �صابر العي�ساوي".
و�أ���ض��اف �شرب �إن "لدينا تخوفا من
االهتمام الوا�ضح لدى رئي�س الوزراء
ب�إبقاء املنا�صب تُدار بالوكالة خا�صة
بعد �أن �أ�صبح هذا النظام موجودا يف
كثري من الهيئات وال��وزارات ،ورمبا
يتم�سك املالكي بوكيل �أم��ان��ة بغداد
لل�ش�ؤون الإدارية عبد احل�سني نا�صر
امل��ر���ش��دي ك���أم�ين للعا�صمة ،وال��ذي
عينه بالوكالة لأمانة العا�صمة".
هذا وقد �أكد النائب عن نف�س الكتلة
جواد البزوين ب�أن كتلته قد ر�شحت

ال��ن��ائ��ب�ين ع��ب��د احل�����س�ين العبطان
وب��اق��ر ج�بر ���ص��والغ ملن�صب �أم�ين
العا�صمة بانتظار م��واف��ق��ة رئا�سة
جمل�س ال����وزراء مبين ًا ذل��ك بالقول
"�أن النائبني هما الأك�ث�ر مقبولية
وج��دارة يف تر�شيحهم ملن�صب �أمني
العا�صمة".
و�أكد البزوين يف ت�صريح لـ"املدى"
�إن "كتلة امل��واط��ن ت�ضغط وبقوة
على رئي�س احلكومة من �أجل اختيار
ا�سم �أحد املر�شحني وعدم الإطالة يف
االختيار ،لأن ذلك املن�صب من ح�صة
املجل�س الأعلى ولن نتخلى عنه وال
ت�ستطيع احلكومة �أن ترف�ض طلبنا".
وم��ن اجلدير بالذكر �إن �أم�ين بغداد
�صابر العي�ساوي كان قد قدم ا�ستقالته
�إىل رئي�س ال����وزراء ن���وري املالكي
يف ظ��روف غام�ضة ،قيل عنها �إنها
"�أ�سباب �شخ�صية" ،واملالكي وافق
على اال�ستقالة.
و�إن من�صب العي�ساوي �أ�سند �إىل
�أحد وكالئه ب�شكل م�ؤقت ،وهو وكيل
�أم��ان��ة بغداد لل�ش�ؤون الإداري���ة عبد
احل�سني نا�صر املر�شدي ،والذي با�شر
مبهامه امين ًا لبغداد بالوكالة بتكليف
من جمل�س الوزراء ابتداء من اليوم
الأرب���ع���اء ال�����س��اد���س والع�شرين من
�شهر �أيلول املا�ضي.
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العراقية تعاين العزلة ال�سيا�سية

الوطني والكرد�ستاين :حري�صون على �إ�شراك اجلميع...
واملفاو�ضات بعد العيد
ت�شعر �أطراف يف القائمة العراقية بالعزلة ال�سيا�سية بعد و�صول الوفد الكردي االثنني املا�ضي �إىل
بغداد ولقائه التحالف الوطني.
وكانت ت�صريحات لأطراف يف العراقية رجحت �إلغاء الوفد الكردي زيارته �إىل بغداد ،حيث قال
بع�ض نواب القائمة �إن حديث القيادي يف دولة القانون يا�سني جميد وهجومه على رئي�س �إقليم
كرد�ستان م�سعود بارزاين اجل و�صول الوفد.
 بغداد /وائل نعمة
غ�ي��ر �أن و� �ص��ول ال��وف��د ال��ك��ردي الكبير
ي��وم االث�ن�ي��ن ال�ف��ائ��ت وال �م �ك��ون وح�سب
ت���ص��ري�ح��ات ال �م �ت �ح��دث ال��ر� �س �م��ي با�سم
التحالف الكرد�ستاني من جميع الأحزاب
الكردية الم�شاركة في العملية ال�سيا�سية
وخ��ارج�ه��ا ا�شعر بع�ض �أط���راف القائمة
العراقية بخ�سارة حليف لها خالل م�شاور
�سحب الثقة ع��ن رئي�س مجل�س ال��وزراء
نوري المالكي.
بد�أت العالقات �أكثر تما�سكا بين العراقية
وال �ت �ح��ال��ف ال �ك��رد� �س �ت��ان��ي ح �ي��ن التقى
زع�ي��م ال�ع��راق�ي��ة �إي ��اد ع�ل�اوي م��ع رئي�سي
الجمهورية و�إقليم كرد�ستان ف��ي �أربيل
ني�سان الما�ضي ثم التحق بهم فيما بعد
زع �ي��م ال�ت�ي��ار ال �� �ص��دري م�ق�ت��دى ال�صدر،
وات�ف��ق المجتمعون على �إق��ال��ة المالكي،
لكن �إخفاقهم في الح�صول على الأ�صوات
ال�لازم��ة لطرح الثقة ع��ن المالكي جعلهم
ي �غ��ادرون خ�ي��ار �سحب ال�ث�ق��ة ،ف�ضال عن
مباغتة التحالف الوطني معار�ضي المالكي
بالتلويح لورقة �إ�صالحية عرفت بـ"ورقة
الإ�صالح ال�سيا�سي".
م��ا زال ��ت ال �ع��راق �ي��ة غ�ي��ر مقتنعة بورقة
الإ� �ص�لاح التي ب�شر بها رئي�س التحالف
الوطني �إب��راه�ي��م الجعفري ودع��ا جميع
الكتل �إلى الم�ساهمة في �إن�ضاجها.
يقول ع�ضو في العراقية �إن لقاءات التحالف
ال��وط�ن��ي م��ع �أط ��راف العملية ال�سيا�سية
بعيدة عن الإ�صالح .وي�ضيف النائب عن
العراقية اح�م��د الم�ساري ان "اال�صالح
م �ج��رد دع��اي��ة وال�ت�ح��ال��ف ي�سعى لك�سب
الوقت" ،متابعا "الوفد الكردي و�صل �إلى
ب�غ��داد للبحث ف��ي ميزانية الإق�ل�ي��م وحل
الإ�شكاليات بين الإقليم والمركز" .وي�أمل
الم�ساري �أن تنفتح كتلتا التحالف الوطني
والكرد�ستاني على باقي الكتل ال�سيا�سية
و�شمولها في الحوارات.
تعود النائبة ال ��وردي ع��ن العراقية مرة
�أخ��رى لتقلل م��ن �أهمية ال �ح��وارات التي
ج� ��رت ب �ي��ن ال ��وف ��د ال� �ك ��ردي والتحالف
الوطني ،حيث تقول �إن "مباحثات لجنة
الإ�صالح والتحالف الوطني مع وفد ائتالف
الكتل الكرد�ستانية تعك�س عدم وجود ورقة
الإ�صالح" ،وا�صفة تلك ال�ل�ق��اءات ب�أنها
�سيناريو مكرر ال يحمل جديدا.
و�أ�ضافت وردي في ت�صريحات �صحفية

�سابقة �أن "الحوارات الم�شتركة بين وفد
ائتالف الكتل الكرد�ستانية ولجنة الإ�صالح
ال تعدو كونها تخديرا لالزمة الراهنة �أكثر
مما هي للبحث عن حلول للملفات العالقة".
ولفتت �إلى �أن هذه الحوارات فقدت قيمتها
مع دخول الأزمة عامها الأول.
و�أك� � ��دت وردي �أن ال �ق��ائ �م��ة العراقية
ل��ن ت�سجل ح���ض��وره��ا ف��ي االجتماعات
لقناعتها ب�سير الأم ��ور �ضمن �سيناريو
مكرر ال جديد فيه .على النقي�ض من ذلك
ي ��ؤك��د ع�ضو ف��ي جبهة ال �ح��وار الوطني
بزعامة �صالح المطلك وهي احد مكونات
القائمة العراقية �أن الوفد الكردي بزعامة
برهم �صالح التقى اول من ام�س رئي�س
واع�ضاء الجبهة ف��ي ب�غ��داد .وق��ال ع�ضو
الجبهة ح�م��زة ال�ك��رط��ان��ي لـ"المدى"" ،
تبادل وفد التحالف الكرد�ستاني ورئي�س
جبهة الحوار الوطني وجهات النظر حول
االزم��ة ال�سيا�سية الحالية و�سبل الحل"،
متابعا ان اللقاء جرى في بغداد بح�ضور

عدد من اط��راف جبهة الحوار و�أك��دوا �أن
"ت�شخي�ص االزمة هو ن�صف الحل،ويجب
التحرك �سريعا الحتواء كل اال�شكاليات بين
االقليم والمركز وبين باقي الكتل الن القادم
�سيكون االخطر ال�سيما مع المتغيرات في
دول الجوار والتدخل االقليمي في ال�ش�أن
العراقي" .وي ��رد ائ �ت�لاف ال�م��ال�ك��ي على
العراقية بالالمباالة ويقلل من وجودها في
المفاو�ضات مع الوفد الكردي.
واكدت ع�ضو ائتالف دولة القانون النائب
عن التحالف الوطني بتول ف��اروق ،عدم
وج ��ود ح��اج��ة ر�أي او م �� �ش��ورة القائمة
ال�ع��راق�ي��ة ف��ي ح��ل الم�شاكل العالقة بين
الحكومة االتحادية و�إقليم كرد�ستان ،لأنها
تتعلق بالد�ستور وتطبيقه ،ولي�س م�شاكل
�سيا�سية .وق��ال��ت ف��اروق ف��ي ت�صريحات
�سابقة (للوكالة االخ�ب��اري��ة ل�لان�ب��اء)� :إن
الم�شاكل التي ظهرت م�ؤخر ًا بين الحكومة
االت�ح��ادي��ة و�إق�ل�ي��م كرد�ستان ،ال تحل �إال
بالحوار وتقريب وجهات النظر ،مو�ضح ًة:

�أن هذه الم�شاكل تتعلق بالد�ستور وتطبيق
بنوده كواردات النفط والمنافذ الحدودية
وغيرها ،م�ضيفة :ال نبقى بانتظار القائمة
العراقية لطرح ر�أيها لحل ه��ذه الم�شاكل
لأن�ه��ا م�شاكل حقيقية د�ستورية ولي�ست
�سيا�سية ،م�شير ًة �إل��ى �أن الم�شاكل بين
الوطني والعراقية هي خالفات �سيا�سية
وعلى ر�ؤية ادارة البالد ،وان هذه الم�شاكل
اقل من الخالفات بين بغداد و�أربيل.
ف �ي �م��ا ي� ��ؤك ��د ال �ت �ح��ال �ف��ان الكرد�ستاني
وال��وط�ن��ي ان الإ�شكاليات ف��ي ال�ع��راق ال
يمكن حلها ب���ص��ورة م�ن�ف��ردة ،وي�شددان
على �أهمية وج��ود القائمة العراقية لحل
الأزم ��ة ال�سيا�سية .النائب قا�سم محمد
عن التحالف الكرد�ستاني يقول "ال يمكن
التركيز على كتلة �سيا�سية واح��دة دون
النظر �إل��ى الأخرى" .وي�ضيف في حديث
لـ"المدى " ان "الخالفات ت�ح�ت��اج الى
الحوار مع جميع الكتل ،فال يمكن تمرير
قانون المحكمة االتحادية والبنى التحتية

وقانون النفط والغاز دون وجود العراقية
وب��اق��ي �أط ��راف العملية ال�سيا�سية ...ال
يمكن لوحدنا ان نمرر القوانين".
فيما ي�ؤكد ع�ضو التحالف الوطني واحد
اع���ض��اء لجنة الإ� �ص�لاح �أن "ت�صريحات
الجعفري بعد لقائه الوفد ال�ك��ردي ت�ؤكد
انفتاح التحالف على جميع الكتل ومنها
العراقية" .وي�ضيف النائب قا�سم االعرجي
في حديث لـ"المدى " �أن "الملف الأمني
وت�سمية الوزراء الأمنيين ال يمكن مناق�شته
ب��دون وج��ود القائمة العراقية" ،م�ضيفا
"نحن حري�صون على ا�شراك الجميع في
الحوارات" .وان�ت�ه��ت ج��ول��ة الحوارات
الأول��ى التمهيدية بين التحالف الوطني
وال��وف��د ال�ك��رد��س�ت��ان��ي ع�ل��ى ان ت�ست�أنف
م��ن جديد بعد نهاية عطلة عيد اال�ضحى
للخو�ض في تفا�صيل االزمة والإ�شكاليات
ال �ع��ال �ق��ة ب �ي��ن الإق �ل �ي��م وح �ك��وم��ة ب �غ��داد،
ال�سيما وان المباحثات الأخيرة كانت في
العموميات –على حد و�صف االعرجي.
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عالم آخر

� سرمد الطائي

العراق و�إيران ومتاهة �أرقام نيوتن
حكاية نيوتن وولعه بالأرقام بني الأمور التي �أتذكرها مرات عدة كل
�أ�سبوع و�أ�شارك �أ�صدقائي الده�شة بها ،ونيوتن هذا مل يكن جمرد
مكت�شف لقوانني اجلاذبية ،بقدر ما كان عامال رهيبا يف �إخراجنا نحن
العرب وامل�سلمني ،من التاريخ حني خ�سرنا بب�ساطة لعبة الأرقام.
والأمر له �صلة بتف�سري �ساحر ينقله عبد الكرمي �سرو�ش حني يجيب على
�س�ؤال :كيف عرثت اوربا على ا�سرار العلم وتطورت وما الذي حدث
بال�ضبط مع نيوتن قبل خم�سة قرون وجعله يك�شف قوانني احلركة
وميهد ل�صناعة املحركات؟
ينقل �سرو�ش عن فيل�سوف علم ال �أتذكره �أن نيوتن كان يت�أمل ال�سماء
فوجدها مثل �سقف كني�سة او كاتدرائية ،مملوءة بلوحات عن اجلن
والأبال�سة وال�شياطني والإلهة والأ�ساطري .كانت اللوحات جميلة لكنها
حتجب �صورة الكون .حرك نيوتن يده وم�سح بها ال�سماء امللونة
بالإيقونات والر�سوم الكن�سية فقام مبحوها وظهرت حتتها فج�أة
معادالت ريا�ضية و�أرقام و�أ�سرار تف�سر الأ�شياء ب�شكل علمي ،فبدل ان
يقول الكاهن ان �إله املطر �صب املاء من االعلى ،كانت معادالت اجلاذبية
ت�شرح كيف تتكثف االبخرة وت�صبح ثقيلة لتنزل على االر�ض .الرقم
مالك احلقيقة يقودك لعامل اال�سرار ،وقد قامت اال�سطورة ب�إخفاء ارقام
احلقيقة حتت �صور االبال�سة والعفاريت ،ازالها نيوتن و�أر�سل بني
جلدته الحقا اىل القمر و�صنع لهم اي باد اي�ضا!
وقد كان لدينا علماء برعوا يف علم االرقام واحل�ساب مثل اخلوارزمي
لكننا فرطنا بهم ون�سيناهم بينما جنح االوربيون يف اقتفاء اثر
�صاحب التفاحة ال�شهري .والنتيجة كما افهمها وانا اجتول يف مطارات
الغرب و�شوارعه ،ان علي ان اتعلم جداول ح�سابية معقدة كي �أتعلم
العي�ش يف الغرب "ال �سمح الله" فلكل مدينة �شوارع و�أزقة وعمارات
مرقمة ،غربا و�شرقا وبدون الرقم لن ت�صل �إىل �أي عنوان .اتبع الأرقام
و�ست�صل ب�سرعة و�سهولة� .أما يف بغداد ف�أنت تقول لل�سائق :خذين �إىل
الوزيرية ،مقابل �شربت الطارق ،بعد م�سرح الطليعة وال رقم وال هم
يحزنون .وت�س�أل �ألف مرة قبل �أن تهتدي لهذه النقاط الدالة ،ك�أنك عربي
يف �صحرائنا ال�ساحرة يبحث عن بئر بني جدي�س ،يف تهامة ،قبل مفازة
الغيالن مب�سرية يومني وليلة!
الأرقام جنحت يف �إر�شاد احل�ضارة الغربية اىل جزء كبري من احلقيقة
وعلمتها التنظيم الدقيق لكل �شيء .حتى نذالتهم و�أنانيتهم جرى
تنظيمها لتقلي�ص م�ساوئها ،بينما ال زلنا تائهني يف اال�ساطري واالحالم
وداخل عامل كبري من "ح�ساب العرب" الذي منع كل جناحاتنا.
ومن هذه اال�ساطري ان ايران قادرة على مناطحة الغرب .لكنني اقر�أ خربا
يقول ان االرقام الغربية �صارت تعبث بكل تفا�صيل اجلار الإيراين كما
عبثت بنا و�إعادتنا اىل الع�صر احلجري .ب�ضعة ارقام ومعادالت قامت
ب�شل عراق  ١٩٩٠وب�ضعة �أرقام جنحت يف �شل �شركة النقل البحري
االيرانية قبل ايام .ان ع�شرات ال�سفن الإيرانية حمجوزة يف موانئ
العامل اذ مل يعد يحق لها احلركة والتزود بالوقود ب�سبب العقوبات
كما يقول اغاي داجمر مدير �شركة النقل البحري ،الذي يك�شف اي�ضا
ان هجمات امريكية بالفايرو�سات عطلت �سي�ستم احلا�سوب يف �شركته
و�صارت الب�ضائع تفقد وتختفي او تر�سل اىل عناوين خاطئة وا�صيبت
�شركته بالدوار .وحكاية االرقام يف ايران هذه االيام مرعبة ،وهي
تفكك ا�ساطري ال�صمود امللحمي وتر�سم لنا انهيار بلد جنح اخر ع�شرين
�سنة يف اعادة اعمار بنيته التحتية والتنموية لكن اخطاء �سا�سته جتلد
�شعبه وت�أخذه نحو م�صري جمهول.
�أرقامهم تقوم بتعريتنا ك�أي منر من ورق �أو �أ�سد مزيف .ملاذا جعلنا
�أنف�سنا يف مواجهة نيوتن؟ ملاذا نعجز عن م�سح ال�سماء و�إبعاد �صور
الأ�ساطري واملبالغات لن�ستخرج ما خفي حتتها من حقيقة؟ هل �سيطول
وقوفنا حتت �سقف الوهم الذي يفقدنا ال�صلة بالواقع ويبدد �أعمارنا
وم�صائرنا؟
�إن الأرقام توا�صل لعننا .لكنني قر�أت قبل قليل خربا يتعلق بقانون
االنتخابات �أفرحني قليال ،وهو ان ق�ضاءنا ابطل الفقرة اخلا�صة
باحت�ساب �أ�صوات الناخبني ومنع �أن تلتهم الأحزاب الكبرية �أ�صوات
الأحزاب ال�صغرية ،وهذا معناه ان ينجح املعتدلون والقوى الدميقراطية
يف ا�ستعادة نحو مليون �صوت �ضاعت عام  ٢٠١٠والتهمتها حيتان
الربملان ب�سبب معادلة "اخلا�سر االقوى والرابح اال�صغر" او �شيء من
هذا القبيل .مر�شح معتدل يح�صل على � ٢٠ألف �صوت فيخ�سر ،ومر�شح
مع حزب كبري يح�صل على � ٢٠صوتا فيفوز! ولكن هل �سيقوم النواب
بالتعديل ام يريدون �إبقاءنا حتت �سماء الأ�ساطري ال�سيا�سية التي
�أ�ضاعت علينا �ألف �سنة من ممكنات النجاح؟

اجتماع لقادة اجليو�ش العربية يف بغداد

�آراء مت�ضاربة ب�ش�أن �إن�شاء قوات عربية
مب�شاركة عراقية
 بغداد /نجم الخزاعي
�أعرب ع�ضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مظهر الخزاعي عن
تفا�ؤله في �أن "يتمخ�ض االجتماع المزمع عقده في بغداد
لر�ؤ�ساء هيئات الجيو�ش العربية ،والذي دعت �إليه وزارة
الدفاع ،عن ق��رارات تخدم البالد" ،م�شددا في الوقت نف�سه
على �أن "الأولوية هي الحفاظ على �أمن البالد وعدم التدخل
في �ش�ؤون الدول الأخرى اقليمية كانت �أم عربية".
ودعا الجنابي �إلى العودة بالجي�ش لأن يكون "الخام�س في
العالم كما كان في �سابق عهده ،وذلك من خالل �إعادة �ضباط
الجي�ش ال�سابق ممن لم يعرفوا بمواالتهم للنظام البائد
لتكوين فرق و�ألوية ال تعرف بمواالتها لهذه الجهة �أو تلك،
�أو تخدم �أجندة دون �أخرى" .م�شيرا �إلى "ان ال�سبب وراء
تكرار الخروقات الأمنية وعدم نجاح �أي من الخطط التي
ت�ضعها القيادة الحالية في الجي�ش� ،إلى عدم كفاءة القادة
الأمنيين" .وب�ش�أن االجتماع المذكور ق��ال الجنابي في
ات�صال مع "المدى" �أم�س" ،نتمنى �أن ال يكون لهذا االجتماع
عالقة بما يجري على ال�ساحة ال�سورية من اقتتال داخلي،
و�أن نبتعد عن ممار�سة �أية �ضغوط على مختلف الف�صائل
المتناحرة هناك" .وف��ي ال�ش�أن ذات��ه وردا على التقارير
الإخبارية المتحدثة عن نية القيادة الع�سكرية تقديم مقترح
لإن�شاء ق��وات عربية م�شتركة ،مهمتها التدخل في الب�ؤر
ال�ساخنة وف�ض النزاعات في الدول التي ت�شهد ا�ضطرابات
�أمنية في المنطقة� ،أعرب الجنابي عن ترحيبه بالمقترح في
حال �صدقت هذه التقارير ،الفتا �إلى "�أن القوات العربية هي
الأقرب لنا من القوات الغربية التي ت�ستقدم من �شتى دول
العالم للتدخل في ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية" .معتبرا
" �أن اال�شتراك باللغة والقيم والتقاليد وغيرها من الق�ضايا،
�أمور ت�ساعد في �إ�ضفاء ال�شرعية على هذه القوات في حال
اال�ستعانة بها" .كما �أك��د الجنابي على "جاهزية القوات
الع�سكرية لتوفير الأم��ن ف��ي م�ساحات وا�سعة ف��ي داخل
البالد وخارجها �أن تطلب منها ذلك ،بيد �أنه �أحال الم�شكلة
الأمنية التي تعاني منها البالد �إلى �ضعف التخطيط وانعدام
الكفاءة لدى القادة الأمنيين ،نافي ًا �أن "تكون القوات القتالية
تعاني من �ضعف التجهيزات �أو حاجة �إلى العدة والعديد".
وم��ن جهته نفى ع�ضو لجنة الأم��ن وال��دف��اع ع��ن التحالف
الكرد�ستاني �شوان محمد طه وج��ود مثل ه��ذه النية لدى

قادة الحكومة الأمنيين ،عادا �إقامة الم�ؤتمر لغر�ض تبادل
الخبرات و�إقامة االتفاقيات الأمنية الم�شتركة".
منوها �إلى "�أن اغلب الدول العربية تعاني من م�شاكل فيما
بينها ونزاعات حدودية ،لذلك من الم�ستبعد والدة مثل هذا
الم�شروع في القريب العاجل" .وتابع طه "�أن على الدول
المعنية بهذا ال�ش�أن ت�صفير م�شاكلها ف��ي البداية وف�ض
النزاعات التي تع�صف بعالقاتها الم�شتركة ،ومن ثم التفكير
ب�إن�شاء مثل هذه القوات" .م�ستطردا "لهذا كله نعتقد �أن ال
�صحة لهذه التقارير ،وال يمكن �إن�شاء قوات عربية على غرار
تلك الم�شكلة في الخليج".
يذكر �أن وزارة الدفاع قد ا�صدرت بيانا ب�ش�أن االجتماع التي
تزمع عقده في بغداد طالبت فيه جامعة الدول العربية بعقد
م�ؤتمر لقادة الجيو�ش العربية في العا�صمة بغداد نهاية
�شهر كانون الثاني المقبل ،فيما ا�شارت الى دعم الجامعة
العربية لعقد االجتماع كونه �سيعيد التعاون العربي على
الم�ستوى االمني .وقال م�ست�شار وزير الدفاع الفريق محمد
الع�سكري في م�ؤتمر �صحفي عقده،ظهر �أم�س االول ،بمقر
الجامعة العربية بالقاهرة ،عقب لقائه االمين العام للجامعة
العربية نبيل العربي� ،أنه "�سلم االخير ر�سالة مكتوبة من
وزير الدفاع وكالة �سعدون الدليمي تت�ضمن المطالبة بعقد
م�ؤتمر عربي لر�ؤ�ساء �أركان الجيو�ش العربية في العا�صمة
بغداد نهاية �شهر كانون ثاني  .2013وا�ضاف الع�سكري �أن
"العربي رحب كثيرا بالفكرة و�أكد دعم الجامعة العربية
لها" ،الفتا الى انه "وعد بحث الدول العربية على الم�شاركة
الفاعلة ف��ي الم�ؤتمر كونه �سيعيد التعاون العربي على
الم�ستوى الأمني".
وا�شار م�ست�شار وزي��ر الدفاع �إل��ى �أن "العراق اعد �أجندة
خا�صة لهذا الم�ؤتمر �سوف يناق�شها م��ع ال��دول العربية
�ستت�ضمن الكثير من مجاالت التعاون بين ه��ذه الدول"،
م�ؤكدا �أن "العراق �سير�سل هذه االجندة الى ر�ؤ�ساء اركان
الجيو�ش العربية لإبداء المالحظات عليها قبل الم�ؤتمر".
وتعتبر مطالبة العراق ال�ست�ضافة جامعة ال��دول العربية
بعقد م�ؤتمر لقادة الجيو�ش العربية في العا�صمة بغداد
هي الأول��ى من نوعها حيث لم ت�شهد الجامعة العربية على
مدى ت�أريخها �أن عقدت م�ؤتمرا من هذا النوع �إذ اقت�صرت
اجتماعات الجامعة �ضمن وزراء الخارجية واالقت�صاد
والمال فقط.

�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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دعوة لفتح مكاتب رقابية م�صغرة يف الوزارات

نواب :املفت�ش العام �أ�صبح مك ِّم ًال للف�ساد وعمله يثري ال�سخرية

 بغداد  /ابراهيم ابراهيم

يف نهاي ��ة حارة معتمة وو�س ��ط �ض ��جيج مول ��دات الكهرباء و�ص ��راخ
ال�ص ��بية ،كان ��ا يقفان �س ��اكنني ك�أنهما ن�ص ��ب تذكاري مهم ��ل وحزين،
�أعمى بدين بع�ض ال�ش ��يء وق�صري ،ي�ضع يده على كتف جمنون يفعل
بع� ��ض م ��ا يفعله املجان�ي�ن �إال �أنه يبق ��ى مراوح ًا مبكان ��ه مبقدار يتيح
لرفيقه الأعمى االطمئنان �إىل �أن كتف منقذه ما يزال مبتناول يده.
للوهلة الأوىل �ش ��عرت بال�صدمة� ..ص ��دمة من ال يريد �أن ي�صدق �أن ما
ي ��راه يح ��دث فع ًال ،مل �أرد الت�ص ��ديق ب�أن القدر ميكن �أن يكون تعي�س� � ًا
لدرجة ال ترتك �أمام �أعمى من خيارات �س ��وى �أن ي�ض ��ع يده على كتف
جمنون وي�سلمه قياده.
ثم للوهلة الثانية �ش ��عرت باحلزن واخل ��وف ،احلزن على هذا الأعمى
الذي �س ��لبته احلياة نعمة الب�ص ��ر ثم �أوكلته ملجنون ،واخلوف من �أن
يختطفني مثل هذا القدر يف يوم ما ،فمن ي�ستطيع �أن يحمي نف�سه من
فخاخ احلياة ،خا�ص ��ة يف بلد مثل العراق ،بلد ي�ستطيع ب�أي حلظة �أن
يحولك �إىل �أعمى �أو م�شلول �أو مقطوع الأطراف �أو �أو �أو.
ثم للوهلة الثالثة وبعد �أن ابتعدت عن الأعمى وقائده� ،شككت بحقيقة
حالهما� ،أو �أنني �أردت الت�ش ��وي�ش على احلزن ال ��ذي �أراد �أن يلتهمني
�ساعتها ،وما �ساعدين على الت�شكيك� ،أن مروري بالرجلني كان �سريع ًا
لدرج ��ة مل تت ��ح يل الت�أكد من جن ��ون القائد وفقدان ب�ص ��ر الـمَقود� ،إال
�أن �س ��وء حظ ��ي قادين ليلة �أم� ��س �إىل ذات الطريق ويف ذات ال�س ��اعة
تقريب ًا ،وهكذا فوجئت بنف�س امل�ش ��هد ،بالأعم ��ى وقائده يقفان بنف�س
الزاوية �س ��اكنني حزينني تائه�ي�ن وال يربطهما باملكان �س ��وى قدرهما
التع�س� ..أ�س ��رعت ب�إخراج املوبايل اللتقاط �ص ��ورة توثق ما اعتربته
ن�ص ��ب ًا يليق ب ��ه �أن يوثق ،لكن كامريا املوباي ��ل مل تعمل وقتها� ،إىل �أن
متلمل ال�ضرير فتحرك قائده عائد ًا به �إىل بيتهما.
�أي ق ��در تعي� ��س يج�ب�ر �أعم ��ى عل ��ى ا�س ��تعارة عي ��ون جمن ��ون (قل ��ت
لنف�س ��ي)� ..إذ الأعم ��ى يحت ��اج م ��ن ير�ش ��ده باجتاه هدف حم ��دد ،لكن
املجن ��ون ع�ش ��وائي باجتاهات ��ه وال ميك ��ن التحكم به ،ما يعن ��ي �أنه ال
ي�ص ��لح قائد ًا .على كل حال امل�صري التع�س لهذا الأعمى ذكرين مب�صري
الع ��راق ،فما �أ�ش ��به امل�ص�ي�رين ،وما �أ�ش ��به بلدي ـ الذي التب�س ��ت عليه
الأهداف واالجتاهات املت�ض ��ادة حتى بات ال ي�س ��تطيع تلم�س طريقه ـ
بالأعمى ،وما �أ�ش ��به ت�ش ��كيلة ق ��ادة بلدي ـ التي جتم ��ع الل�ص والعميل
والغبي والوطني وال�شريف واملجرم ـ باملجنون؟
مل ُيب ��ق الق ��در التع�س �أمام الأعم ��ى من �أحالم ممكنة التحقيق �س ��وى
�أن يحظ ��ى بدقائ ��ق يق�ض ��يها خ ��ارج بيت ��ه ،لي�س ��مع بع�ض الأ�ص ��وات
وي�ستن�ش ��ق ن�س ��يم ًا يخرج ��ه م ��ن رتابة حيات ��ه اململة .ومل ُيب ��ق القدر
التعي� ��س �أم ��ام الع ��راق من �أح�ل�ام ممكن ��ة التحقيق �س ��وى �أن يحظى
بحياة ال يهدده فيها م�سد�س كامت �أو عبوة نا�سفة .حياة ال تنقطع فيها
الكهرب ��اء ولو لأربع �س ��اعات متوا�ص ��لة ،وال يكون امل ��اء فيها خمتلط ًا
مبياه ال�ص ��رف ال�ص ��حي ،حياة ي�ش ��عر فيها �أنه يعي�ش داخل وطن ،ال
داخل ملتقى ل�صو�ص و�سفاحني.

ق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة الربملاني ��ة
النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة االح ��رار ام�ي�ر الكناين
�إن "دور مكات ��ب املفت�ش�ي�ن ا�ص ��بح مكم�ل ً�ا
للف�س ��اد املوج ��ود يف الهيئ ��ات والوزارات
احلكومي ��ة ،ويظه ��ر ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال عدد
ملف ��ات الف�س ��اد املتزاي ��دة ،لذل ��ك اجته ��ت
اللجنة القانونية يف جمل�س النواب لرف�ض
طرح قانون املفت�ش�ي�ن لغر�ض ت�شريعه لأن
مكاتب املفت�ش�ي�ن متثل حلق ��ة هدر للأموال
الدولة".
كا�شفا عن �إ�صرار اللجنة على �إلغاء مكاتب
املفت�شني العمومني خالل املرحلة القادمة.
و�أك ��د الكن ��اين يف ت�ص ��ريح لـ"امل ��دى" �إن
"عملي ��ة تعي�ي�ن املفت�ش�ي�ن تتم م ��ن خالل
جلنه م�سيطر عليها من قبل رئا�سة الوزراء
واغلبهم ميثلون لونا واحدا وحزبا واحدا
هو دول ��ة القانون لذلك ي�ص ��رون على عدم
الغائها وخ�س ��ارة منا�صب تنفيذية عديدة.
واغلب اخلرباء االقت�ص ��اديني واالداريني
يعت�ب�رون وجوده ��ا معوق ��ا وغ�ي�ر جم ��دٍ
والتجربة ال�سابقة تدل على ذلك".
و�أ�ض ��اف الكن ��اين �إن "مكات ��ب املفت�ش�ي�ن
العموم�ي�ن �ش ��كلت ب�أم ��ر احلاك ��م امل ��دين
برمي ��ر لذل ��ك تعت�ب�ر حلق ��ة غريب ��ة دخلت
يف ج�س ��م الدول ��ة االداري ،واغل ��ب الذين
يعمل ��ون فيه ��ا مل يت ��م اختيارهم ب�ص ��ورة
دقيق ��ة وال يحمل ��ون م�ؤهالت تخ�ص�ص ��ية
كما ه ��و موجود يف دي ��وان الرقابة املالية
الذي يعترب من �أعرق امل�ؤ�س�س ��ات الرقابية
يف البلد".و�أكد ع�ض ��و جمل�س النواب عن
كتلة العراقية البي�ض ��اء جم ��ال البطيخ �إن
"وج ��ود مكات ��ب املفت�ش�ي�ن يف ال ��وزارات
والهيئات احلكومية ميثل �إ�ش ��كالية كبرية
يج ��ب معاجلته ��ا ب�ش ��كل جذري م ��ن خالل
الغائه ��ا واال�ستعا�ض ��ة مب�ؤ�س�س ��ة دي ��وان
الرقابة املالية وهيئة النزاهة".
و�أ�ض ��اف البطيخ يف ت�صريح لـ"املدى" �إن
"هناك قناعة لدى رئي�س جمل�س الوزراء يف

�ض ��رورة �إلغاء مكاتب املفت�شني باعتبارهم
حلق ��ة زائ ��دة ال تعم ��ل �إال عل ��ى عرقلة عمل
الوزارات وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية وحتمل
الدولة خ�سائر كبرية".
و�أو�ض ��ح البطيخ �إن "الكثري من ال�شكاوى
و�صلتني من وزراء وغريهم من الدرجات
اخلا�ص ��ة يتذم ��رون م ��ن تدخ ��ل وعرقل ��ة
املفت�ش�ي�ن العموم�ي�ن لعم ��ل م�ؤ�س�س ��اتهم
وب�ش ��كل يثري ال�س ��خرية لكونهم اليفقهون
�ش ��يئا واليحمل ��ون �ش ��هادات تخ�ص�ص ��ية
ت�ؤهلهم لذلك".
فيما انتقد املفت�ش العام لوزارة العدل امني
اال�س ��دي الدعوات اللغاء مكاتب املفت�ش�ي�ن
العمومي�ي�ن يف الوزارات النها ت�ؤدي عمال
كبريا يف منع الف�ساد قبل وقوعه.
وقال اال�س ��دي �إن "�إغالق مكاتب املفت�شني

العموميني معناه حدوث كارثة يف الدوائر
احلكومي ��ة م ��ن خ�ل�ال ا�ست�ش ��راء الف�س ��اد
وغياب الرادع ال ��ذي مينع حدوث عمليات
الف�ساد املايل واالداري".
م�شريا اىل ان "مكاتب املفت�شني العموميني
ت�ؤدي عمل الرقابة الداخلية� ،أي انها متنع
الف�ساد قبل وقوعه وعملها يختلف عن عمل
ديوان الرقابة املالية اوهيئة النزاهة".
وك�ش ��ف الأ�س ��دي ان "مكتبه ا�س�ت�رد مبلغ
 420ملي ��ون دين ��ار خ�ل�ال العام املا�ض ��ي،
كما رفع تو�ص ��يات اىل اجلهات املخت�ص ��ة
ب�إع ��ادة ام ��وال بقيم ��ة  36ملي ��ارا و823
مليون دينار اىل خزينة الدولة وهذا االمر
ميثل ج ��زء ًا من مه ��ام املكت ��ب يف مكافحة
الف�ساد" .
ومن جانبه �أكد النائب ال�س ��ابق والقا�ضي

قذائف الهاون تعود �إىل �سماء بغداد

ث��م��اين ���س��ي��ارات م��ف��خ��خ��ة ت��ق��ت��ل وت�����ص��ي��ب ال��ع�����ش��رات
قت��ل ثمانية ا�شخا�ص على االقل وا�صيب � 25آخرون بج��روح �صباح �أم�س في هجمات بقذائف هاون
و�سيارة مفخخة ا�ستهدفت حيين �شعبيين في �شمال بغداد ،بح�سب ما افادت م�صادر امنية وطبية في
وكالة فران�س بر�س.
وق��ال م�صدر في وزارة الداخلية ان "�سبعة ا�شخا�ص قتل��وا وا�صيب اثنان اخران بجروح في هجمات
بقذائف هاون �سقطت على حي جكوك" القريب من مدينة الكاظمية.

 املدى  /وكاالت( /ا ف ب)
وا�ض ��اف ان ��ه يف هجوم �آخ ��ر "قتل �شخ�ص ��ان
وا�ص ��يب  10بانفج ��ار �س ��يارة مفخخة يف حي
ال�شعلة" القريب من جكوك.
واكد م�صدر طبي ر�سمي مقتل ثمانية ا�شخا�ص
وا�ص ��ابة  25يف ه ��ذه الهجم ��ات الت ��ي �ش ��نت
�صباح �أم�س.
وادى تفجري ال�شعلة اىل ت�ضرر عدد من املنازل
يف موق ��ع الهج ��وم ال ��ذي منع ��ت ق ��وات االمن
ال�صحافيني من االقرتاب منه.
وج ��اءت ه ��ذه الهجمات بع ��د يومني م ��ن مقتل
� 11شخ�ص ��ا وا�ص ��ابة نح ��و  50بج ��روح يف
انفجار عبوتني نا�س ��فتني يف باب الدروازة يف
الكاظمي ��ة حيث يقع �ض ��ريحا الإمامني مو�س ��ى
الكاظ ��م وحممد اجلواد� ،س ��ابع وتا�س ��ع الأئمة
لدى ال�شيعة االثني ع�شرية.
يف ح�ي�ن �أفاد م�ص ��در يف ال�ش ��رطة �،أم�س  ،ب�أن
� 20شخ�صا �س ��قطوا بني قتيل وجريح بانفجار
ثماين �سيارات مفخخة �شمال غرب بغداد.
وقال امل�ص ��در يف حديث لـ"ال�س ��ومرية نيوز"،
�إن "ثم ��اين �س ��يارات مفخخة انفجرت� ،ص ��باح
�أم� ��س ،يف منطقت ��ي جك ��وك وال�ش ��علة� ،ش ��مال
غرب بغداد ،مما �أ�س ��فر عن مقتل �ستة �أ�شخا�ص
و�إ�ص ��ابة � 14آخرين بج ��روح متفاوتة و�إحلاق
�أ�ضرار مادية كبرية بعدد من املنازل".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ال ��ذي طلب عدم الك�ش ��ف عن
ا�س ��مه� ،أن "�س ��يارات الإ�س ��عاف نقلت اجلرحى
�إىل م�ست�شفى قريب لتلقي العالج وجثث القتلى
�إىل دائرة الطب العديل ،فيما فر�ضت قوة �أمنية
طوقا امني ��ا على منطقة احلادث وقطعت جميع
الطرق امل�ؤدية �إىل املنطقتني".
وكان م�ص ��در يف ال�ش ��رطة ق ��ال يف حدي ��ث
لـ"ال�س ��ومرية ني ��وز" ،يف وقت �س ��ابق من يوم
�أم� ��س� ،إن �س ��تة �س ��يارات مفخخ ��ة انفج ��رت
يف منطق ��ة ال�ش ��علة� ،ش ��مال غ ��رب بغ ��داد ،مما
�أ�س ��فر عن مقتل �أربعة �أ�ش ��خا�ص و�إ�ص ��ابة 14
�آخري ��ن بج ��روح متفاوتة" ،فيما اكد �أن ت�س ��عة
ا�ش ��خا�ص قتلوا و�أ�صيب اثنان �آخران بانفجار
�س ��يارة مفخخة يف منطقة جكوك� ،ش ��مال غرب
العا�ص ��مة فيما �أكدت قيادة عمليات بغداد مقتل
و�إ�ص ��ابة ع ��دد م ��ن الأ�ش ��خا�ص وانهي ��ار اح ��د
املنازل بتفجري �س ��يارة مفخخ ��ة و�أربع عبوات
ال�ص ��قة و�ضعت يف �سيارات مدنية يف منطقتي
ال�شعلة وجكوك� ،شمال غرب بغداد.
و�ش ��هدت بغداد�،أم� ��س� ،إ�ص ��ابة مدني�ي�ن اثنني
ب�س ��قوط قذيف ��ة ه ��اون يف ق�ض ��اء اب ��و غريب،

غ ��رب بغ ��داد ،فيم ��ا �س ��قطت قذيف ��ة ه ��اون يف
منطقة ال�ش ��عب� ،ش ��مال غرب بغداد ،كما اعتقل
 27م ��ن عنا�ص ��ر القاع ��دة والعثور عل ��ى خمب�أ
لال�سلحة والعتاد خالل عملية امنية نفذتها قوة
م ��ن الفرقة الـ 17يف اجلي�ش مبنطقة البوعيثة،
جنوب بغداد.
يذكر �أن العا�ص ��مة وعدد ًا من املحافظات �شهدت
ت�ص ��عيد ًا �أمني ًا منذ منت�ص ��ف حزيران املا�ضي،
�أودى بحي ��اة مئات املواطن�ي�ن ،كان �آخرها يف
ال� �ـ 30من �أيل ��ول املا�ض ��ي ،حني �ش ��هدت البالد
�سل�س ��لة تفجريات ب�س ��يارات مفخخة وعبوات
نا�س ��فة �أ�سفرت عن مقتل و�إ�ص ��ابة �أكرث من 75
�شخ�ص� � ًا ،وج ��اء ه ��ذا الت�ص ��عيد بالتزام ��ن مع

الأزمة بني الكتل ال�سيا�سية.
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه �أف ��اد م�ص ��در يف �ش ��رطة
حمافظة االنبار�،أم�س الثالث ��اء ،ب�أن قوة �أمنية
م�ش�ت�ركة اعتقلت  15من عنا�صر القاعدة بينهم
ثالث ��ة م�س� ��ؤولني كب ��ار ،كما عرثت عل ��ى معمل
لتفخيخ ال�س ��يارات خالل عمليات �أمنية نفذتها
يف مناط ��ق متفرق ��ة م ��ن املحافظة والعا�ص ��مة
بغ ��داد .وقال امل�ص ��در يف حديث لـ"ال�س ��ومرية
ني ��وز"� ،إن "قوة خا�ص ��ة من �ش ��رطة حمافظتي
االنب ��ار وبغ ��داد نف ��ذت عملية �أمني ��ة كبرية يف
مناط ��ق ع ��دة م ��ن حمافظ ��ة االنبار و ق�ض ��اءي
التاج ��ي والطارمية �ش ��مال بغداد� ،أ�س ��فرت عن
اعتقال القائد الع�س ��كري الع ��ام لتنظيم القاعدة

اثار انفجار ام�س يف بغداد
وامل�س� ��ؤول ع ��ن عملي ��ات تفخي ��خ ال�س ��يارات
وامل�س�ؤول الأمني يف االنبار و 12عن�صر ًا �آخر
من التنظيم".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ال ��ذي طلب عدم الك�ش ��ف عن
ا�سمه� ،أنه "مت �ض ��بط معمل لتفخيخ ال�سيارات
وم�ص ��ادرة الع�ش ��رات من الأ�س ��لحة املتو�سطة
واخلفيفة ،ف�ض�ل�ا عن م�صادرة عدد من الأحزمة
النا�س ��فة اجلاهزة للتفجري و�س ��يارات ال حتمل
�أوراق ًا ثبوتية".
ولف ��ت امل�ص ��در �إىل �أن "العملي ��ة ا�س ��تندت �إىل
معلوم ��ات �أمني ��ة دقيقة وتن�س ��يق ب�ي�ن قيادتي
�شرطة بغداد واالنبار" ،م�شري ًا �إىل �أنه "مت نقل
املعتقلني �إىل مركز �أمني للتحقيق معهم".

جمل�س النواب ( ار�شيف)
وائ ��ل عب ��د اللطي ��ف� ،إن "اغلب املفت�ش�ي�ن
العمومي�ي�ن م�س� ��ؤولون ع ��ن ف�س ��اد م ��ايل
و�إداري مل ��ا يت ��م �ص ��رفه من ام ��وال كبرية
حت ��ت عناوي ��ن ترفيهي ��ة مث ��ل االيف ��ادات
وال�ضيافة ا�ضافة اىل احلمايات واملركبات
امل�صفحة التي تكلف موازنة الدولة اموال
طائلة" .و�أ�ضاف عبد اللطيف يف ت�صريح
لـ"امل ��دى" �إن "هن ��اك م�ؤ�س�س ��ات ج ��اء بها
برمير �شوهت الهيكل التنظيمي والرقابي
للدول ��ة واعاق ��ة عمله ��ا ب�ش ��كل كب�ي�ر منها
مكاتب املفت�شني التي ا�صبحت ب�ؤر للف�ساد
ورقابة تعطيل ا�ضافة اىل الت�ضخم الكبري
يف اجله ��از الرقابي والذي ي�ؤثر على عمل
امل�ؤ�س�س ��ات ،لك ��ن بامكان جمل� ��س النواب
�إلغا�ؤه ��ا مثلم ��ا الغ ��ى حمكم ��ه اجلناي ��ات
العليا وتنتهي امل�شكلة".

و�أو�ض ��ح �إن "وج ��ود ه ��ذه املكاتب جعلت
الكثري من امل�س�ؤولني يفكرون برتك عملهم
ب�سبب اتهامهم على كل توقيع �أو عقد يربم
مم ��ا ادى اىل توق ��ف الكث�ي�ر م ��ن االعمال
وامل�شاريع التي تهم املواطن بحجة الف�ساد
من قبل موظفني اليتمتعون مبعرفة اب�سط
اليات العمل الرقابي واالداري".
هذا وقد �أدىل ع�ضو جلنة النزاهة النيابية
خال ��د العل ��واين بت�ص ��ريحات �ص ��حفية
�س ��ابقة بني فيها �إن "اجتماعا عقد برئا�س ��ة
الأم�ي�ن العام ملجل�س ال ��وزراء علي العالق
مع �أع�ض ��اء جلن ��ة النزاه ��ة النيابية وعدد
من امل ��دراء العامني يف الدوائ ��ر القانونية
لل ��وزارات ملناق�ش ��ة قان ��ون املفت�ش�ي�ن
العمومي�ي�ن وتقيي ��م عمله ��م خ�ل�ال الفرتة
املا�ض ��ية" ،مبين ��ا ان "املجتمع�ي�ن بحث ��وا
�إمكاني ��ة البق ��اء عل ��ى ه ��ذه املكات ��ب �أو �إن
ي�صار �إىل �إلغائها".
و�أو�ض ��ح العل ��واين �إن "اللجن ��ة الت ��ي مت
ت�ش ��كيلها من قب ��ل جمل�س ال ��وزراء لتقييم
عمل املفت�ش�ي�ن هي التي ارت� ��أت �إلغاء هذه
املكاتب وفتح مكاتب تفتي�ش يف الوزارات
على �إن تكون تابعة لهيئة النزاهة".
ومن اجلدير بالذكر �إن مكتب املفت�ش العام
يق ��وم بالتن�س ��يق بني هيئ ��ة النزاهة وبني
املحكم ��ة الت ��ي تنظ ��ر يف ق�ض ��ايا الف�س ��اد
الإداري حي ��ث يق ��وم مبراجع ��ة الهيئ ��ة
ب�ص ��ورة دورية لغر� ��ض متابعة الق�ض ��ايا
التحقيقي ��ة املحالة �إليهم كم ��ا يقوم املكتب
ب�إجراء التحقيق الإداري يف كافة الق�ضايا
الت ��ي ت ��رد �إليه م ��ن هيئة النزاه ��ة واتخاذ
الإج ��راءات الالزم ��ة ب�ص ��ددها و�إعالمهم.
�إىل جانب �إحالة ق�ضايا ال�شهادات املزوره
�إىل هيئة النزاهة لغر�ض اتخاذ الإجراءات
الالزم ��ة ب�ص ��ددها حي ��ث �إن الهيئ ��ة تقوم
بن�ش ��ر �أ�س ��ماء املزوري ��ن الذي ��ن يحمل ��ون
�ش ��هادات مزورة على موقعهم االلكرتوين
لغر�ض اط�ل�اع املجتمع على تلك الأ�س ��ماء
واحليلول ��ة دون تعيينهم يف دوائر الدولة
�أو قبولهم يف اجلامعات واملعاهد.

وفد كرد�ستان واملطلك ي�ؤكدان
على "ال�شراكة الوطنية"
 بغداد  /املدى
�أك ��د نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء �ص ��الح
املطل ��ك عل ��ى �ض ��رورة �أن ُتبن ��ى
احلكومة على �أ�سا�س ال�شراكة يف كل
امللف ��ات ،م�ش�ي�ر ًا �إىل ان هن ��اك اتفاقا
ب�ي�ن الكتل عل ��ى �أن تعي امل�س� ��ؤولية،
جاء ذلك عقب ا�ستقباله الوفد الكردي
املفاو� ��ض برئا�س ��ة بره ��م �ص ��الح،
و�أ�ش ��ار الأخري �إىل ان الوقت قد حان
لتاليف الأزم ��ات والت�أكيد على �إيجاد
احللول لها.
و�أك ��د املطل ��ك يف بيان �ص ��در� ،أم�س،
وتلق ��ت "امل ��دى" ،ن�س ��خة من ��ه� ،إن
"هن ��اك اتفاق ��ا ح ��ول ت�ش ��خي�ص
امل�ش ��كلة وهي اننا منر ب�أزمة خطرية
والق ��ادم �أخط ��ر �إذا ما بقي ��ت الأمور
عل ��ى حاله ��ا" ،حم ��ذرا م ��ن "املخاطر
والتدخالت اخلارجية التي تهدد �أمن
و�سالمة البالد".
ودع ��ا املطل ��ك �إىل "�أهمي ��ة �أن تبن ��ى
احلكوم ��ة على �أ�س ��ا�س ال�ش ��راكة يف
كل امللفات من دون ا�ستثناء" ،معتربا
�أنه "ال يجوز لأي طرف من الأطراف
�أن يتم�س ��ك مبل ��ف مع�ي�ن بحج ��ة �أن
الظ ��روف تفر�ض ذل ��ك ،لأن الظروف
غ�ي�ر الطبيعية �س ��ارية عل ��ى اجلميع
ولي�س على طرف دون �آخر".
و�أ�ض ��اف املطل ��ك ان "هن ��اك اتفاق ��ا
ب�ي�ن الكت ��ل ال�سيا�س ��ية عل ��ى �أن تعي
امل�س� ��ؤولية و�أن ت�س ��ارع عل ��ى ح ��ل
الإ�ش ��كاالت ال�سيا�س ��ية م ��ن خ�ل�ال
تطبيق الد�ستور بدون انتقائية ،رغم
مالحظاتنا علي ��ه والعيوب املوجودة
فيه والت ��ي ن�أمل مبعاجلته ��ا الحق ًا"،
م�ؤك ��دا "�إنن ��ا يف هذه املرحل ��ة لي�س
�أمامنا �إال الإلتزام بالد�ستور واحرتام
االتفاق ��ات ال�سيا�س ��ية التي ح�ص ��لت
بني الكتل ال�سيا�سية والتي �ستح�صل
�أي�ض ًا من �أجل بناء ج�سور جديدة من
الثقة بني الأطراف ال�سيا�سية".
و�ش ��دد املطلك عل ��ى "اهمي ��ة حتقيق
ملف امل�ص ��احلة واق ��رار قانون العفو
الع ��ام" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "امل�ص ��احلة
الوطنية ه ��ي نقطة جوهرية يتوجب
علينا �أن ن�شرع بتطبيقها ب�أ�سرع وقت
مبا فيها مو�ض ��وع �إقرار قانون العفو
الع ��ام عن املعتقل�ي�ن واملحكومني عدا
الذين تورطوا بدماء املواطنني".
و�أك ��د املطل ��ك عل ��ى "�أهمي ��ة تق ��دمي
امل�ص ��لحة الوطنية العلي ��ا للبالد على
امل�ص ��الح الفئوية واحلزبي ��ة" ،الفت ًا
�إىل �أن "يك ��ون ه ��ذا نهج ��ا للجمي ��ع
بعيد ًا ع ��ن اخلالف ��ات واملزايدات من
�أجل بناء البالد بناء �سليم ًا".

املطلك
من جانب ��ه قال رئي� ��س الوفد الكردي
املفاو� ��ض برهم �ص ��الح ،وفقا للبيان،
"�أتين ��ا حممل�ي�ن بر�س ��الة وا�ض ��حة
�إىل �أهلن ��ا يف بغداد مفاده ��ا �أن البلد
يعي�ش ب�أزمة وهن ��اك حتديات كبرية
تواج ��ه العملية ال�سيا�س ��ية " ،م�ؤكدا
�أن "الوق ��ت ق ��د ح ��ان لأن ننطلق من
خان ��ة الأزم ��ات �إىل خان ��ة احلل ��ول
�سعي ًا للو�صل �إىل �شاطئ الأمان الذي
ي�ستحقه املواطنني".
و�أ�ضاف �صالح �أن هناك ملفات عالقة
لكرد�س ��تان م ��ع احلكوم ��ة الإحتادية
وه ��ي ملف ��ات مهم ��ة" ،م�ؤك ��دا عل ��ى
�ض ��رورة �أن "تك ��ون احلل ��ول يف
بغ ��داد حل ��وال وطنية وم�س ��تندة �إىل
الد�س ��تور الذي هو الفي�صل يف ح�سم
اخلالف ��ات" .و�أو�ض ��ح رئي� ��س الوفد
الك ��ردي �إن "نتيج ��ة لقاءاتنا على مر
اليوم�ي�ن املا�ض ��يني �أثبت ��ت �إن هناك
�إقرار ًا ل ��دى اجلميع ب�أن هن ��اك �أزمة
خط�ي�رة يف البل ��د" ،حم ��ذرا م ��ن �إن
"هن ��اك �إقرار ًا �أي�ض� � ًا ب� ��أن القادم قد
يك ��ون �أخط ��ر م ��ا مل نت ��دارك املوقف
احل ��ايل وجن ��د حل ��و ًال وطني� � ًة تكفل
اال�س ��تقرار جلمي ��ع املواطن�ي�ن الذين
يطمحون �إىل العي�ش الكرمي بعيد ًا عن
الإق�ص ��اء والتهمي�ش".و�أعرب �صالح
عن �أمله ب�أن "تتوا�ص ��ل االجتماعات
واللقاءات بعد عطلة العيد الأ�ض ��حى
املبارك وب�ش ��فافية وا�ضحة" ،م�شددا
عل ��ى �ض ��رورة "انته ��اء الأزم ��ات من
غري رجعة".
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م�ؤكداً �أن عقود الإقليم النفطية �شفافة

نيجريفان بارزاين :راغبون يف ّ
حل جميع امل�شاكل مع بغداد باحلوار
� أربيل /المدى
ق���ال رئ �ي ����س ح �ك��وم��ة �إقليم
كرد�ستان �إن حكومة الإقليم
��س�ت�ع�ق��د اج �ت �م��اع � ًا ب �ع��د عيد
الأ�ضحى ،ا�ستعدادا للتباحث
مع الحكومة العراقية لإيجاد
الحلول المنا�سبة للم�شاكل.
كما �أعلن رغبة حكومة �إقليم
ك��رد���س��ت��ان ف ��ي ح ��ل جميع
الم�شاكل العالقة مع الحكومة
في بغداد عن طريق الحوار.
م�ضيفا� :إن تطبيق المادة
 140م��ن الد�ستور العراقي
ه��و مطلب الحكومة و�أي�ض ًا
�أح��د مطالب �شعب كرد�ستان
ويعتبر من �إح��دى �أولويات
ح �ك��وم��ة الإق��ل��ي��م و�أك�� ��د في
الم�ؤتمر ال�صحفي الذي عقده
ع �ل��ى ه��ام ����ش ال��ي��وم الثاني
لزيارته منطقة كرميان حول
ال�ع�ق��ود ال�ن�ف�ط�ي��ة� ،،شفافية
العقود النفطية التي �أبرمتها
ح �ك��وم��ة �إق �ل �ي��م كرد�ستان.
وكانت الحكومة العراقية قد
ل��وح��ت االث �ن �ي��ن ،بـ"مالحقة
قانونية" � �ض��د ال�شركات
الأج�ن�ب�ي��ة ال�ت��ي �أ��س�ه�م��ت في
ت�صدير نفط ك��رد��س�ت��ان �إلى
الأ�سواق العالمية.وبد�أ �إقليم
كرد�ستان العراق ببيع نفطه
�إلى الأ�سواق الدولية بموجب
اتفاقات ت�صدير م�ستقلة مع
��ش��رك��ات عالمية كبرى،لكن
نظرا لأن كرد�ستان تعاملت
مع ترافيجورا وفيتول وهما
من �أكبر ال�شركات التجارية
ف��ي ال�ع��ال��م م��ن ال�صعب على

بغداد �أن ت��رد على ذل��ك لأنها
تعتمد على هاتين ال�شركتين
في ا�ستيراد منتجات مكررة
مثل البنزين والديزل.
وق��ال نيجيرفان ع��ن زيارته
�إنها ت�أتي في �إطار اال�ستماع
ب�شكل مبا�شر �إل ��ى وجهات

ن �ظ��ر ال �ج �ه��ات ذات العالقة
ف��ي دربنديخان ليت�سنى لنا
م�ت��اب�ع��ة ال �م �� �ش��اري��ع وتلبية
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات .وقال":ال
� �ش��ك �أن ن��وع �ي��ة الم�شاكل
واالح� �ت� �ي ��اج ��ات ق ��د تغيرت
الآن� ،أنجز الكثير من العمل

لحد الآن ،ولكن م��ا �أن�ج��ز لم
يكن بم�ستوى طموحنا .ولو
�أج��ري�ن��ا م�ق��ارن��ة فهناك تقدم
جيد ،ولكن ف��ي الحقيقة من
ال�صعب م�ق��ارن��ة المنجزات
بم�ستوى ت�ضحياتنا ،حيث
�أن الذي تم �إنجازه قليل جد ًا

مقارنة بتلك الت�ضحيات التي
قدمها ال�شعب ".وبخ�صو�ص
م�شكلة انخفا�ض ن�سبة المياه
ف��ي ��س��د درب �ن��دي �خ��ان� ،أعلن
رئي�س الوزراء ":هذه م�س�ألة
وطنية في �إطار العراق ،ولهذا
ينبغي على الحكومة العراقية

بارزاين يف اللقاء ال�صحفي
ال� �ت� �ب ��اح ��ث م� ��ع ال��ح��ك��وم��ة
الإي ��ران� �ي ��ة ب�خ���ص��و���ص تلك
ال �� �س��دود ال �ت��ي � �ش �ي��دت على
ن �ه��ر ���س��ي��روان م��ن الجانب
الإي��ران��ي ب�شكل ال ي�ؤثر على
انخفا�ض معدالت المياه ل�سد
دربنديخان.
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قن�صل �سلوفاكيا يبد�أ مهامه ..وفرن�سا تبحث �سبل التعاون يف النقل واملوا�صالت
� أربيل  /املدى
مب�ن��ا��س�ب��ة ت�سنمه م �ه��ام ع�م�ل��ه كقن�صل
فخري جلمهورية �سلوفاكيا لدى �أربيل،
ا�ستقبل م�س�ؤول العالقات اخلارجية يف
حكومة �إقليم كرد�ستان ف�لاح م�صطفى،
�أم�س الثالثاء القن�صل الفخري جلمهورية
�سلوفاكيا ل��دى الإق�ل�ي��م �أح �م��د عبدالله.
و�أب��دى ف�لاح ا�ستعداد احلكومة لإجناح
م�ه��ام��ه يف الإق �ل �ي��م ،و�أو�� �ض ��ح للقن�صل
�سيا�سة حكومة �إقليم كرد�ستان بخ�صو�ص
االن�ف�ت��اح على املجتمع ال ��دويل وتنمية
ال �ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة وال�سيا�سية

واالق �ت �� �ص��ادي��ة ع �ل��ى �أ� �س��ا���س امل�صالح
امل�شرتكة .فيما �أع��رب القن�صل الفخري
جلمهورية �سلوفاكيا عن رغبة �سلوفاكيا
يف تعميق �أوا� �ص��ر ال�ع�لاق��ات م��ع �إقليم
كرد�ستان ،كما �أعلن عن قرب زيارة وزير
اخلارجية ال�سلوفاكي �إىل الإقليم بهدف
اف�ت�ت��اح مقر القن�صلية يف �أربيل.يذكر
�أن بتعيني القن�صل الفخري جلمهورية
�سلوفاكيا فان عدد الدول التي لها ممثليات
يف �إقليم كرد�ستان و�صل الــ  26دولة.
ويف �سياق الن�شاط الدبلوما�سي لتعميق
التعاون مع الإقليم ،ا�ستقبل وزير النقل
واالت�صاالت يف حكومة الإقليم جون�سون

�سياوي�ش ،القن�صل الفرن�سي العام يف
الإقليم �آالن كيبخات،وقد �أب��دى القن�صل
ا�ستعداده للتن�سيق والعمل بني وزارة
النقل واالت�صاالت يف فرن�سا و الوزارة
ذاتها يف �إقليم كرد�ستان لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات ملواطني الإقليم يف جمال النقل
واالت�صاالت،كذلك تطرق اجلانبان �إىل
زي��ارة وف��د م��ن ال�شركات الفرن�سية �إىل
الإقليم يف منت�صف �شهر ت�شرين الثاين
امل �ق �ب��ل ح �ي��ث ي�ع�م��ل ال��وف��د يف جم��االت
متعددة .ويف ال�سياق ذاته ا�ستقبل وزير
الزراعة واملوارد املائية يف حكومة �إقليم
ك��رد��س�ت��ان � �س�يروان ب��اب��ان ممثل وكالة

 KOICAالكورية اجلنوبية يف الإقليم
�أون ��س��وب ك�ي��م ،وت��دار���س ال�ل�ق��اء �آلية
التعاون والتن�سيق بني الوزارة والوكالة
يف جم���ال ت�ن�ف�ي��ذ امل �� �ش��اري��ع ال��زراع �ي��ة
والإروائ� �ي���ة ،ح�ي��ث �أ� �ش��ار مم�ث��ل كويكا
�إىل �أن منظمتهم ت��روم موا�صلة �أعمالها
وم�شاريعها للعام  2014مقدم ًا جمموعة
من امل�شاريع .من جانبه� ،أكد وزير الزراعة
واملوارد املائية �أن الوزارة وح�سب خطتها
الإ�سرتاتيجية لها �أولوياتها يف تنفيذ تلك
امل�شاريع وعلى الوكالة تقدمي م�شاريعها
ع��ن طريق وزارة التخطيط يف حكومة
الإقليم ملناق�شتها وتنفيذها.،

وت �ط��رق ال �ل �ق��اء �أي �� �ض��ا �إىل م �� �ش��روع مت
�إعداده من قبل الوكالة وهو تطوير القرى
اجلديدة،على �أن تتحمل هي كافة الأعمال
امل �ن��وط��ة ب��امل���ش��روع �إىل ج��ان��ب افتتاح
معر�ض لل�صور يف �أرب �ي��ل ي�ضم جممل
الفعاليات وامل�شاريع املقدمة من الوكالة.
و �أكد وزير الزراعة على �ضرورة �أدراج
بناء معامل لل�صناعات الغذائية �ضمن
خطتها حيث �أن �أكرث حما�صيل املزارعني
الفائ�ضة عن احلاجة املحلية تذهب هدر ًا
دون اال� �س �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا،م�ب��دي� ًا ا�ستعداد
الوزارة لتقدمي جميع الت�سهيالت الالزمة
لذلك.
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كتابة على الحيطان
 عامر القي�سي

احلل الوحيد� ..إذا كانوا
راغبني!!

لكي ال يذهب الزمن هدر ًا
لكي نخفف من حجم النفاق ال�سيا�سي
لكي نقنع النا�س بوطنيتنا وعراقيتنا
لكي ال تتعار�ض �شعاراتنا مع �سلوكنا اليومي
لكي نخرج من الأزمة.
لكي نفعل كل ذلك و�أكرث منه ،علينا �أن نرمي ب�سلة املحا�ص�صة �إىل
املزبلة و�أن نطلق الر�صا�ص على مثلث "�س ّني� ..شيعي ..كردي
"�.إذا مل نفعل ذلك ف�إننا على ثقة �أن ما تقوم به القوى ال�سيا�سية
من حوارات قائمة و�أخرى قادمة� ،سواء على طاولة م�ستديرة �أم
م�ستطيلة ،هي ح��وارات لإع��ادة �إنتاج الأزم��ة برداء جديد!! وهو
ما ح�صل فعال يف كل ح��وارات ال�سنوات املا�ضية مما ولد واقعا
�سيا�سيا من ال�صعوبة جتاوزه واالنطالق �إىل واقع �آخر مغاير يف
الأهداف واملنطلقات.
�إذا ك��ان �سا�ستنا راغبني يف اخل��روج من م�ستنقع املحا�ص�صة
الذي ورطنا �أنف�سنا فيه منذ انطالق عملية التغيري ،ف�إن عليهم �أن
يتمتعوا باجلر�أة وال�شجاعة الكافيتني ليعلنوا �أن الطريق الذي
�سلكوه �سابقا هو �سلوك الأزمات والويالت وانعدام �أفق امل�ستقبل
وان ال�ط��ري��ق ال�صحيحة ه��ي ط��ري��ق معايري مثلث "املواطنة
والكفاءة والنزاهة" وهو املثلث امل�ضاد للمثلث الذي يتم�سك به
ال�سا�سة اليوم رغم ال�شعارات الرباقة واجلميلة والأحاديث عن
مثلث الإنقاذ!
وعلى من يهمه الأمر مبن يف ذلك رئي�س اجلمهورية راعي حوارات
اليوم للخروج من الأزمة� ،أن يقولوا لنا بو�ضوح و�صراحة من هو
املتم�سك مبثلث املوت الأول ومن هو املتم�سك مبثلث الإنقاذ الثاين
لكي يعرف املواطن من هو اجلاد فعال ومن هو الراكب للموجة
واملعرقل لأي خطوة �إىل الأمام.
رمبا تكون هذه الفر�صة الأخرية للمكا�شفة والأخرية للإعالن عن
ح�سن النوايا والأخ�يرة �أي�ضا لإع�لان الوطنية احلقة من خالل
لي�س ال�صفقات والرت�ضيات و�إع��ادة توزيع احل�ص�ص والكلمات
الف�ضفا�ضة عن الأخوّ ة والتالحم والعراق الواحد و�إمنا من خالل
العمل اجل��اد انطالقا من ر�ؤي��ة جديدة ..مل يعد الكالم نافعا وال
جمديا وال ع�صا حتل م�شاكل البالد والعباد ،املطلوب حجم عال من
اجلر�أة وال�شجاعة لالنتقال �إىل طريق امل�ستقبل رغم فداحة الثمن
الذي �سيدفع لهذه االنتقالة ،لكنها ت�شبه �آخر ال��دواء الكي ،وهي
فر�صة لتطبيق م�صداقية ال�شعارات املرفوعة ،وعلينا �أن النخدع
�أنف�سنا بالبحث عن ترقيعات وت�سويات لأننا �سنجد �أنف�سنا بعد
حني قريب وقريب جدا نراوح يف امل�ستنقع ذاته ونلوك الكالم ذاته
وت�شوي نريان الأزمات املواطنني دون رحمة� ..أ
�أ�ستطيع �أن �أقول دون تردد �إن �أي حل �آخر هو خداع لنا وت�أكيد
لقناعات النا�س من �أن من يقودنا هم رجال �أحزاب وم�صالح وقادة
ميلي�شيات ولي�س رجال دولة و�إنهم غري جادين لالنتقال �إىل املثلث
احلقيقي واملمكن للإنقاذ�،إنه مثلث املواطنة والكفاءة والنزاهة،
ومفردات هذا املثلث يتغنى بها اجلميع دون �أن يالم�سوها فيما هم
يعيدون �إنتاج مفردات الطائفية واملحا�ص�صة واملكونات.
�سيا�سة الرت�ضيات والتوافقات وا�ستحقاقات املكونات �أف�ضت بنا
�إىل هذه املحطة التي �صرنا نتحاور فيها مثل حوار الطر�شان مما
�أدى �إىل تخندقات عتيدة ومت�سكات مبكا�سب نتيجة ظروف طارئة
وا�ستحواذ حزبي مقيت على مفا�صل الدولة و�أ�صبح امل�س�ؤولون
من ال�سا�سة يت�صرفون مع الدولة باعتبارها �ضيعة �شخ�صية لهم �أو
حلزبهم �أو ملكونهم يقابل هذا الو�ضع عجز تام عن حتقيق م�صالح
املواطنني املعنيني مبا�شرة بالتغيري ونتائجه ..ونقولها وا�ضحة
�إن على املرجعية �أن تلعب دورا من خالل موقف وا�ضح ترفع فيه
يدها وتغطيتها عن �أي ن�شاط �سيا�سي خ��ارج كيانات الدولة �أو
داخلها ،لت�ساعد بذلك حتى القوى الدينية املتنورة يف حماربة
منتجي الأزمات وا�ستبدالهم بقوى قادرة على �أن تكون مالذا �آمنا
لهوية املواطنة والكفاءة والنزاهة!!

كرد�ستان جتاوزت  5ماليني ن�سمة وتعلن "تهمي�ش" مليون مبوازنة 2013
� أربيل  /املدى
ك�شفت م��دي��ري��ات الإح �� �ص��اء يف حمافظات
�إقليم كرد�ستان ،االثنني ،عن �أن عدد �سكان
الإقليم بلغ خم�سة ماليني و� 300ألف ن�سمة
ح�سب �آخ��ر الإح �� �ص��اءات التي �أج��رت�ه��ا يف
�أرب �ي��ل وال�سليمانية وده� ��وك ،م ��ؤك��دة �أن
املوازنة العراقية العامة للعام املقبل 2013
�سـ"تهم�ش" مليونا من �سكان الإقليم.

ونقلت �صحيفة روداو الكردية عن مديريات
الإح�صاء يف �أرب�ي��ل وال�سليمانية ودهوك
ت�أكيدها �أن "الإح�صاءات ت�شري �إىل زيادة
ع��دد �سكان الإقليم يف حمافظاته الثالث"،
م ��ؤك��دة �أن "عدد ��س�ك��ان الإق �ل �ي��م ب�ل��غ نحو
خم�سة ماليني و� 300ألف �شخ�ص".و�أ�ضافت
ال�صحيفة �أن "امل�س�ؤولني يف وزارة املالية
يف حكومة الإقليم وامل���س��ؤول�ين ال�ك��رد يف
بغداد ي�ؤكدون �أن هذه الزيادة مل تنفع يف

استعراض الصحف

هولري:جهات تعمل على عرقلة عمل
حكومة الإقليم
تنقل �صحيفة "هولري" عن رئي�س
حكومة �إقليم كرد�ستان نيجريفان
بارزاين قوله �إن ال�سيا�سة النفطية
للإقليم منحته ا�ستقاللية �أكرث.
و�أع��رب ب��ارزاين عن اعتقاده �أن
حكومة �إقليم كرد�ستان جادة يف
ممار�سة حقوقها التي منحها �إياها
الد�ستور يف جمال النفط والغاز

و�إنها �ست�ستمر يف هذه املمار�سة
يف الت�شكيالت احلكومية املقبلة
لأنها م�س�ألة �أ�سا�سية يف برنامج
ع �م��ل احل� �ك ��وم ��ة ،و�أ� � �ض� ��اف �إن
ه �ن��اك ج �ه��ات ك �ث�يرة ت�ع�م��ل على
ع��رق�ل��ة ح�ك��وم��ة الإق �ل �ي��م ومنعها
من ممار�سة حقوقها هذه وخلق
امل�شاكل لها.

�سري يف كركوك
هوال 1200 :متطوع ّ
�صحيفة هوال نقلت عن م�صادر و�صفتها باخلا�صة �أن قيادة الفرقة()12
التي ترابط يف منطقة كيوان يف كركوك با�شرت قبول طلبات التطوع يف
غاية ال�سرية منذ �أكرث من �شهر ،ومت قبول �أكرث من  1200متطوع حلد
الآن.ومل تتطرق م�صادر ال�صحيفة �إىل �آلية قبول ه�ؤالء �أو �إىل �أي �صنف
ع�سكري �أو وحدات �سيتم تن�سيبهم �إليها.وتقول هوال �أي�ضا �إن العديد
من الزعامات وال�شخ�صيات العربية يف كركوك تلقت تهديدات بالقتل
مما يدعى باجلي�ش العراقي احلر� ،أحد الت�شكيالت امل�سلحة ال�سرية التي
ن�شطت يف املناطق ال�سنية من املحافظة م�ؤخرا.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر �صحفية قولها �إن ما يدعى باجلي�ش العراقي
احلر بد�أ بتوجيه حتذيرات وتهديدات للع�شرات من القيادات والزعامات
الع�شائرية العربية ال�سنية املقربة من ائتالف دولة القانون وتن�صحهم
ب�إعالن التوبة والعودة �إىل ال�صف الوطني.

زيادة ح�صة الإقليم من املوازنة العامة".
وقال مدير الإح�صاء يف حمافظة ال�سليمانية
حم�م��ود ع�ث�م��ان� ،إن "عدد ��س�ك��ان حمافظة
ال�سليمانية بلغ مليونني و� 56186شخ�صا".
من جهته �أك��د م�س�ؤول الإح�صاء والتحليل
والبيانات يف مديرية �إح�صاء حمافظة �أربيل
�أن عدد �سكنة املحافظة بلغ مليونا و927118
�شخ�صا" ،م�ضيفا �إن "عدد �سكنة حمافظة
دهوك بلغ مليونا و� 316ألف �شخ�ص".

و�أ�ضافت ال�صحيفة �إن "هذه الإح�صاءات
ت��أت��ي يف وق��ت تبلغ فيه ح�صة الإق�ل�ي��م من
املوازنة العراقية العامة  ،"%17م�ؤكدة �أن
"هذه الن�سبة بقيت ثابتة منذ عام 2004
باال�ستناد �إىل �إح�صاءات وزارة التجارة يف
توزيع البطاقة التموينية حينما ك��ان عدد
�سكان الإقليم يبلغ �أربعة ماليني و320604
�أ�شخا�ص".
وكيل وزارة املالية ر�شيد طاهر الذي يتواجد

ح��ال�ي��ا يف ب �غ��داد ��ض�م��ن ال��وف��د احلكومي
الكرد�ستاين املفاو�ض ب�ش�أن ميزانية العراق
للعام املقبل  2013وم�س�ألة ح�صة الإقليم
م �ن �ه��ا�،أ� �ش��ار �إىل �أن "يف �إع� ��داد امليزانية
العراقية للعام املقبل مت اعتماد حتديد �سكان
ال�ع��راق ب�ـ  34مليونا و 410560ن�سمة"،
منوها �إىل �أن "�سكان �إقليم كرد�ستان بقي
حم��ددا ب�ـ  4م�لاي�ين و� 320أل��ف �شخ�ص".
و�أو���ض��ح ط��اه��ر ان��ه "مبوجب ه��ذا العدد

املعتمد ك�إح�صاء ل�سكان الإقليم تكون ن�سبته
 %12من �سكان العراق" ،منوها �إىل �أن هذا
يعني �أن "نحو مليون م��واط��ن م��ن �سكنة
الإقليم �سيهم�شون".
يذكر �أن ح�صة �إقليم كرد�ستان من املوازنة
العراقية العامة ت�شهد كل عام جدال وا�سعا
قبل �إقرارها ،حيث تطالب بع�ض اجلهات يف
بغداد بتخفي�ضها �إىل  ،%11فيما يقول الإقليم
�إن الن�سبة تقارب .%25

ب���ل���غ���ت �أع��������داده��������م ن����ح����و � 30أل�����ف����� ًا

ا����س���ت���م���رار ت����دف����ق ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال�������س���وري�ي�ن �إل����ـ����ى ده����وك
 دهوك ـ عبد اخلالق �سلطان

قال مدير خميم "دوميز" يف دهوك
نياز ن��وري �إن الالجئني ال�سوريني
م�ستمرون يف التدفق على املخيم،
�إذ ي�صل املئات منهم يومي ًا حتى بلغ
عددهم فيه ( )28833الجئ ًا ،م�شري ًا
�إىل العدد الفعلي لالجئني ال�سوريني
الذين دخلوا املحافظة جت��اوز 40
�أل����ف الج����ئ ،م���وزع�ي�ن يف الوقت
احلا�ضر على املحافظات الثالث يف
�إقليم كرد�ستان العراق.
وبني نوري �أن املخيم يقدم اخلدمات
ال�ضرورية له�ؤالء الالجئني ابتداء
من و�صولهم ،حيث يتم تزويدهم،
با�ستمارة خا�صة باملفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني ،وب�إقامة ملدة �ستة
�أ�شهر قابلة للتجديد ،وم��ن ثم يتم
تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية لهم مثل
اخليام واملواد الغذائية والبطانيات
وبقية احتياجات ال�سكن.
وب�ّي�نّ مدير خميم دوم��ي��ز �أن املهام
اخل��ا���ص��ة با�ستقبال ف�صل ال�شتاء
مت توزيعها على اجل��ه��ات العاملة

يف املخيم� ،سيتم جتهيز الالجئني الطرق الداخلية يف املخيم وتبليطها وبخ�صو�ص احتياجات العيد قال م�لاب�����س ج���دي���دة ل�لاج��ئ�ين �إ�ضافة
بالنفط الأبي�ض والبطانيات وتبديل بطبقة من الفلينكوت للتخ ّل�ص من ن����وري �إن��ه��م ي��ق��وم��ون بالتن�سيق �إىل �سلة غ��ذائ��ي��ة ت��ق��دم ل��ك��ل عائلة
اخل��ي��ام امل��م��زق��ة ،ف�ض ًال ع��ن �صيانة الطني.
م��ع جهات ع��دي��دة يف �سبيل توفري بهذه املنا�سبة.وبالرغم م��ن ك��ل ما
ي��ق��دم ،ف��ان �أح���وال الالجئني داخل
امل��خ��ي��م ال ت�سر ال��زائ��ري��ن ،فبع�ض
العائالت مازالت تفتقر �إىل اخلدمات
ال�ضرورية مثل عائلة �أم هناء التي
ت��ت��ك��ون م��ن خم�سة �أف�����راد ،والتي
تقول �إنهم يعانون ال�برد وبحاجة
�إىل بطانيات ومدافئ ،مو�ضحة �أنهم
ل��ن يحتفلوا بالعيد حزنا على من
فقدوهم ،ول�ل�أو���ض��اع ال�سيئة التي
مير بها بلدهم.
و�شكت منرية خليل هي الأخرى من
عدم قدرتها على حت�ضري م�ستلزمات
العيد ،وقالت ":مل نح�ضر �شيئا للعيد
ون��ح��ن ب��ح��اج��ة �إىل ���ش��راء مالب�س
ج��دي��دة ل�ل�أط��ف��ال و���ش��راء حلويات
و�ألعاب للأطفال ..هذا العيد �سيكون
�صعبا علينا وق��د كنا يف ال�سابق
نح�ضر �أنف�سنا للعيد قبل ع�شرة
�أي��ام ونح�ضر احللويات واملالب�س
اجلديدة �أما الآن فال ن�ستطيع توفري
لقمة العي�ش لأطفالنا".
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نص ردن
 عالء ح�سن

ال�شعب ي�ضرب حتت احلزام
قب ��ل �أن ينهي احدهم بي ��ت ق�صيدة ال�شاع ��ر �أبي القا�سم
ال�شاب ��ي "�إذا ال�شع ��ب يوم ��ا �أراد احلي ��اة" قاطع ��ه �آخر
"يابه دطري" وثالث طلب من زميله �أن يتوىل واجبه يف
حماية امن املتظاهرين  ،الن "احلاته" ات�صلت به تلفونيا
للق ��اء �سري ��ع وعاج ��ل ،وراب ��ع ا�ستجاب لن ��داء �صاحب
"الكي ��ا" املتوج ��ه �إىل البياع  ،فا�ستق ��ل ال�سيارة بعد ان
�أعطى الفتة لآخ ��ر ،وخام�س بح �صوته من ترديد �شعار
"ال�شعب يريد �إ�صالح النظام" من دون �أن ي�سمع جوابا
م ��ن الآخرين ،وبهذه النهاية امليلو درامية  ،انتهى ف�صل
الربي ��ع العربي  ،وتبدد الغ�ض ��ب و تال�شى االحتجاج ،
وادرك رافع ��و �شع ��ار ا�سق ��اط النظ ��ام او ا�صالح ��ه بان
الق�ضي ��ة بحاج ��ة اىل توفري ظ ��روف مو�ضوعية وذاتية
وحت�شي ��د �شعب ��ي  ،و�ض ��م الق ��وى الدميقراطي ��ة بتي ��ار
موح ��د لتحقي ��ق �أهدافه ��ا ع�ب�ر التظاه ��رات ال�سلمي ��ة
وو�سائل ال�ضغط املتاحة  ،بعيدا عن العنف ،وعلى هذه
القاع ��دة �ضربت ال�سلطة امل�ستب ��دة �شعبها وجعلته يرى
جن ��وم النهار ،فالتحقت بنت نع� ��ش العرجاء ب�أخواتها
وم ��ر الربيع وبع ��ده ال�صيف ثم اخلري ��ف فال�شتاء  ،ومل
ت�ستطع القوى الدميقراطي ��ة مللمة �شتاتها ،للتو�صل اىل
موق ��ف موحد يع�ب�ر عن االحتج ��اج واال�ستي ��اء يف اقل
تقدير "يابه دطري".
املتفائلون بحياة �سيا�سية م�ستقرة يف العراق يراهنون
على متري ��ر ت�شريعات تتعلق بقان ��ون ت�شكيل الأحزاب
و�إجراء التعديالت الد�ستورية وتغيري النظام االنتخابي
 ،يف ح�ي�ن يرى �آخرون وه�ؤالء لي�س ��وا من املت�شائمني،
و�إمن ��ا �أ�صح ��اب نظ ��رة واقعي ��ة للم�شه ��د ال�سيا�سي� ،أن
هناك دوافع وراء تعطيل تلك القوانني وعرقلة متريرها
م ��ن قبل جمل�س النواب ،الن كتلة كبرية �ستفقد مكا�سبها
وتف�ش ��ل يف حتقي ��ق �أهدافه ��ا ،عندم ��ا يح�ص ��ل اتف ��اق
موح ��د عل ��ى �إق ��رار ت�شريعات تزي ��ل الغبار ع ��ن �صورة
الدميقراطي ��ة فتظهر ب�شكلها احلقيق ��ي ،وتكون حينذاك
معبودة اجلماهري  ،ولكنها ول�شديد الأ�سف �سوف تكون
متجهم ��ة الوجه �صارمة املالمح �أمام دعاة ت�شكيل التيار
الدميقراط ��ي املوح ��د امل�ؤمن بالت ��داول ال�سلمي لل�سلطة
ع�ب�ر �صناديق االقرتاع ،وعند �إع�ل�ان نتائج االنتخابات
الت�شريعي ��ة املقبل ��ة ل ��ن يح�صلوا على مقع ��د �أو"خمدة"
يف جمل� ��س النواب ،و�ستكون املقاعد م ��ن ح�صة الكتلة
الكبرية من وزن الفيل.
ت�س ��ع �سنوات م�ض ��ت من الزمن الدميقراط ��ي العراقي ،
وتراج ��ع الأداء احلكومي والربملاين ب ��رز ب�شكل الفت،
يف كل ي ��وم �أزم ��ة ،وال�صراع حمت ��دم  ،واملنطقة تلتهب
 ،وم�صريها جمهول ،واحتم ��االت اندالع احلرب قائمة،
وعلى هذا الإيقاع ال�صاخب ح�صل ا�صطفاف طائفي بني
دول �إقليمي ��ة ،وخطورت ��ه يف امتداد ج ��ذوره بني �أبناء
ال�شع ��ب الواحد ،وهذا املقطع املرعب من اال�ضطراب مل
يحف ��ز الن�شامى من �سا�سة العراق على جتاوز اخلالف ،
و�أ�صبح اتفاقهم بحاجة اىل املزيد من الوقت ،ويف حال
حتقيق ��ه �سيتم �إعالن ترحيل الأزم ��ة اىل ما بعد خو�ض
االنتخابات الت�شريعية املقبلة.
بالتحاق بنت نع�ش العرجاء ب�أخواتها ،ح�صل تغيري يف
الظواهر الفلكي ��ة ،والت�شريعات املطروحة امام جمل�س
النواب خ�ضعت لل�ش ��د واجلذب  ،ال القوى الدميقراطية
توح ��دت  ،وال االطراف امل�شاركة يف احلكومة تو�صلت
اىل حل ��ول حل�سم امللف ��ات العالقة  ،وبع�ضه ��ا اخذ يلوح
بت�شكي ��ل حكوم ��ة �أغلبي ��ة �سيا�سية عل ��ى �أ�سا�س �ضمان
متثيل املكونات مبعن ��ى حما�ص�صة ب�شكل �آخر وحينما
يتحقق هذا اخليار �سرتفع الكتل املت�ضررة �شعار "ال�شعب
ي�ضرب حتت احلزام" يف الزمن الدميقراطي.

محليات

العدد ( )2631ال�سنة العا�شرة  -االربعاء ( )24ت�شرين الأول 2012

رجل دين ي�شدّ د عليه ويعتربه تربية من �أجل "العقيدة"

نا�شطون� :إجبار الطفلة على لب�س احلجاب يتنافى
مع مبادئ حقوق الطفل
 بغداد /رحمة العيبي
ا�ستنكر باحثون ونا�شط ��ون مدنيون الرتويج
لأع ��راف مكت�سبة يف بع�ض مناط ��ق العا�صمة،
جترب الفتي ��ات دون �س ��ن الـثامنة عل ��ى ارتداء
احلج ��اب لدواعي �سرت املحرم ��ات ،و�شدد عدد
منهم على احرتام م ��ا �ضمنه الد�ستور العراقي
من حريات مدنية تكفل للجميع العي�ش بكرامة
دون امالءات  .ب�شرى الزبيدي تدري�سية �أكدت
يف ت�صري ��ح ل� �ـ "امل ��دى" ،انه " يج ��ب ان يدرك
املجتمع وح�س ��ب التعريف العلم ��ي ب�أن الطفل
هو ال�شخ�ص الذي مل تكتمل عنده ملكة الإدراك
واالختيار لق�صور عقله عن فهم حقائق الأ�شياء
واختي ��ار النافع منها واالبتعاد عن ال�ضار منها
وال يرجع هذا الق�ص ��ور يف الإدراك واالختيار
�إىل عل ��ة �أ�صابت عقله و�إمنا ب�سبب عدم اكتمال
من ��وه و�ضع ��ف قدرت ��ه الذهني ��ة والبدني ��ة فال
ي�ستطي ��ع وزن الأ�شي ��اء مبيزانه ��ا ال�صحي ��ح
وتقديرها ح ��ق التقدير".و�أ�ضافت الزبيدي �أن
"�إجب ��ار الطفلة على احلج ��اب بدعوى �أن هذه
فري�ضة �إ�سالمية �أم ��ر يتنافى مع مبادئ حقوق عن تن ��وع الأدي ��ان والطوائف ،ه ��ذا التنوع ال
الطفل وم ��ع التعري ��ف العلمي ملعن ��ى الطفولة يفر� ��ض على احد االن�صي ��اع اىل تقاليد االخر،
وه ��و نوع من التعدي عل ��ى حرية الطفلة التي ويج ��ب اح�ت�رام تقالي ��د وع ��ادات الآخ ��ر بكل
ال تع ��ي �أن �شعره ��ا "ع ��ورة" فهي م ��ن الرباءة الأحوال" .
ال ت ��درك معن ��ى "العورة" كم ��ا يعرفه ��ا الكبار
تدريب النف�س على الفرائ�ض
الأمر ال ��ذي يجعل الفتيات بحالة عدم ا�ستقرار
�إىل ذلك عرب خطي ��ب و�إمام احد م�ساجد مدينة
نف�سي" .
ال�صدر ال�شيخ �إ�سح ��اق البهاديل يف ت�صريح لـ
"املدى" ،عن �أن "ال�سن ال�شرعي لبلوغ البنت
ثقافة املجتمع بد�أت بالرتاجع
وبين ��ت �أن " الوع ��ي بد�أ يرتاج ��ع ،لأن امل�س�ألة لأداء الفرائ� ��ض التكليفي ��ة يف الدين الإ�سالمي
لي�ست غط ��اء للر�أ� ��س يحمي ع ��ورة البنت ،بل ه ��و يف التا�سعة م ��ن العم ��ر �إال �إن هناك بيوتا
الغطاء ال ��ذي يحمي ج�سد وعقل الأطفال يجب وعوائل تلتزم بالإ�س�ل�ام والت�شريع والتكليف
ان يكون املجتمع نف�سه وعلى منظمات املجتمع قب ��ل هذا العم ��ر �أي يف اخلام�س ��ة �أو ال�ساد�سة
املدين وامل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة وعلماء النف�س وهناك من يحافظ عل ��ى احلجاب بهذا العمر".
واالجتم ��اع االنتب ��اه �إىل مث ��ل هك ��ذا ظواه ��ر وت�ساءل البه ��اديل "�إذا كانت البنت تتقرب �إىل
ومعاجلتها والوقوف عند �أ�سبابها بطرق علمية الله مع عائلتها فهذا من املفيد وامل�ستحب ،لأنها
به ��ذا الأمر تتهي�أ نف�سي ��ا للحجاب وتتعود عليه
بعيدا عن التع�صب وعواطف املجتمع" .
م ��ن جانبه ��ا ت ��رى الباحث ��ة االجتماعي ��ة �سعاد قب ��ل �سن التكليف ال�شرعي" .و�أ�ضاف البهاديل
اخلفاجي ان "احلجاب كظاهرة دينية �إ�سالمية "نح ��ن نعي� ��ش يف جمتم ��ع �إ�سالم ��ي حماف ��ظ
ال اخت�ل�اف حول ��ه ب�سب ��ب طبيع ��ة املجتم ��ع وغالبيته م ��ن امل�سلمني ،وال �ض�ي�ر �أن تتحجب
الإ�سالم ��ي الذي نعي�ش في ��ه ،وبالوقت نف�سه ال البن ��ت وه ��ي يف عم ��ر �صغرية ،ول ��ن ت�ؤثر يف
يجوز �إجبار البنت على احلجاب �سواء يف �سن اح ��د وان احلجاب يف �س ��ن مبكرة هو نوع من
التكلي ��ف او قبل ه ��ذا ال�س ��ن ،وال يجوز فر�ض الرتبي ��ة الإ�سالمية وتدري ��ب نف�س الطفلة على
�أي ��ة فري�ضة ق�سرا ،ويجب ان تكون البنت على �إح ��دى الفرائ�ض املهمة ،كما نفع ��ل عندما نعلم
�أطفالنا ال�صالة وه ��م مل يبلغوا ال�سن ال�شرعي
قناعة تامة باحلجاب قبل ان ترتديه " .
و�أ�ضاف ��ت اخلفاج ��ي �أن "طبيع ��ة املجتم ��ع من باب تدري ��ب النف�س على هذه الفرائ�ض كي
العراقي متنوعة ،والع ��ادات والتقاليد تختلف ت�ستمر م ��ع الطفل حت ��ى يبلغ ال�صب ��ا ومرحلة
م ��ن منطق ��ة اىل �أخ ��رى ،و تربي ��ة البن ��ت على ال�شب ��اب ،ويكون ق ��د تهي�أ وت ��درب نف�سيا على
تل ��ك العادات تك ��ون ح�سب البيئ ��ة التي تعي�ش تلك الفرائ�ض" .
فيه ��ا وال ميك ��ن فر� ��ض التقالي ��د الإ�سالمية يف
احلجاب يف املناهج املدر�سية
كل املجتم ��ع العراقي املتنوع فمجتمعنا يتكون
م ��ن ( بيئ ��ة ريفي ��ة وبيئة قبلي ��ة وبيئ ��ة مدنية �أم ��ا ال�صحفية �أفراح �شوقي فتق ��ول لـ"املدى"،
متح�ض ��رة و�إ�سالمية مت�ش ��ددة وغريها) ف�ضال �إن "حج ��اب ال�صغ�ي�رات موج ��ود حت ��ى يف

الكت ��ب املنهجي ��ة اجلدي ��دة للمراح ��ل كاف ��ة
خ�صو�ص ��ا املراح ��ل االبتدائي ��ة ،و�إظهار �صور
املر�أة يف ال�ص ��ور التو�ضيحية باحلجاب الذي
�شم ��ل ال�صغ�ي�رات �أي�ض ��ا ،متنا�س�ي�ن �سيا�س ��ة
التنوع الديني املوجود يف العراق ،ومتنا�سني
قبله ��ا احلريات ال�شخ�صي ��ة يف اختيار العقائد
وال�شعائ ��ر الديني ��ة وال�سلوكي ��ات ،وطبيع ��ة
اللبا�س وامل�أكل وغريها" .
وتابعت �شوق ��ي �أن "الد�ست ��ور العراقي ي�شدد
على اح�ت�رام احلريات ال�شخ�صي ��ة ،واالهتمام
مبرحل ��ة الطفول ��ة �إال ان الواقع ي�ش�ي�ر �إىل ان
هنال ��ك �سيا�س ��ة ممنهج ��ة تتما�شى م ��ع دعوات
رج ��ال الدي ��ن لأج ��ل حماولة فر� ��ض �سيطرتهم
على املجتمعات ،وك�سب ر�ضا اجلمهور بدعوى
احلف ��اظ على التقاليد الديني ��ة ،ويتغافل معظم
الداعني لتل ��ك الفرو�ض �أن البن ��ات ال�صغريات
بحاج ��ة اىل �إفهامه ��ن معن ��ى الدي ��ن وال�ش ��رع
والآداب العام ��ة واح�ت�رام االخ�ل�اق و�صيان ��ة
النف� ��س اف�ضل من الت�صفي ��ق والتهليل لقما�شة
تلف بها �شعر الر�أ�س ،ي�صاحبها فراغ مهول يف
الفكر والثقافة ومبادئ الأخالق الفا�ضلة ".
بينم ��ا تذك ��ر النا�شط ��ة املدني ��ة هن ��اء �أدور ان
"الطفول ��ة يف الع ��راق فقدت براءته ��ا وبريقها
اجلميل ��ة من خ�ل�ال بع� ��ض التقالي ��د والعادات
الت ��ي يح ��اول املجتم ��ع فر�ضه ��ا عل ��ى الأطفال
بطريق ��ة ق�سري ��ة وهي مل تكن موج ��ودة �سابقا
ومن ��ذ ن�ش�أتنا وحلد الآن ع�شن ��ا عادات وتقاليد
واحرتمناه ��ا ومل نتجاوز عليها ،وهذه ظواهر
غريب ��ة عل ��ى املجتم ��ع العراق ��ي لأن املجتم ��ع
البغ ��دادي كان م ��ن �أف�ض ��ل املجتمع ��ات وع�شنا
ع ��ادات وتقالي ��د يف املا�ض ��ي ب ��دون فر�ض �أي
منها كما يحدث الآن" .

فهم خاطئ للطفولة
وبين ��ت �أدور ان "الفه ��م اخلاط ��ئ للطفولة �أمر
يثري الت�س ��ا�ؤل لتفقد الطفلة جماله ��ا وبراءتها
من خ�ل�ال احلجاب ومن غري املعق ��ول �أن يفكر
املجتمع ب�أن و�ضع البنت م�شني بدون حجاب"
.و�أ�ضافت ان "االعتداءات تتكرر على الطفولة
ب�صورة كبرية يف الوقت احلا�ضر ،واملفرت�ض
�أن ين ��ال الطف ��ل كل الرعاي ��ة واالهتم ��ام لبناء
�شخ�صياته ��م ،وم ��ن غري املمكن �إ�ش ��راك الطفل
بق�ضاي ��ا اجلن�س واخلوف والكبت واحلرمان،
مب ��ا يف ذلك الف�صل ب�ي�ن اجلن�سني يف املدار�س
االبتدائي ��ة ،الأم ��ر ي�ش ��كل لدينا خم ��اوف لأنه
ي�ؤث ��ر عل ��ى طبيع ��ة العالق ��ات الإن�ساني ��ة يف
املجتم ��ع العراقي م�ستقب�ل�ا ،وال ينبغي �إ�شراك
الطف ��ل بامل�ش ��اكل النف�سي ��ة الت ��ي يع ��اين منها
املجتمع العراقي " .
و�أو�ضح ��ت ان " االع�ت�راف ب�شخ�صية وكرامة
الطف ��ل يف املجتم ��ع العراق ��ي يج ��ب ان تكون
م ��ن الأولوي ��ات التي يجب ان نعم ��ل من اجلها
ويج ��ب �إعطاء الطفل فر�ص ��ة للتفكري والإبداع
والتح ��دث ع ��ن رغبته وعدم كب ��ت م�شاعره من
اج ��ل خل ��ق عالق ��ات طبيعي ��ة ب�ي�ن الأطفال يف
مرحلة الطفولة وبراءتها وتربيتهم على قاعدة
�أن الإن�س ��ان هو �إن�سان �سواء كان �أنثى ام ذكرا
ال ميك ��ن التفري ��ق بينهما" .وتابع ��ت النا�شطة
يف منظمة �أم ��ل ببغ ��داد �أن "ي�ستخدم املجتمع
العراق ��ي الزجر والق�س ��ر والعنف على الأطفال
وبالت ��ايل تت�ش ��وه نف�سية الطف ��ل يف امل�ستقبل
ويك ��ون املجتمع غري معافى من هذه الأمرا�ض
الت ��ي ت� ��ؤدي اىل تده ��ور كب�ي�ر يف العالق ��ات
االجتماعية".
و�شددت على "عدم �إ�شراك الطفل بق�ضايا تفوق
طفولته وان ال نف�صل بني الذكر واالنثى بطريقة

ال���دخ���ول جم���ان��� ًا �إىل ج��م��ي��ع امل���راف���ق ال�����س��ي��اح��ي��ة يف ب��غ��داد
وب�ي�ن �أن "الأمانة �أكمل ��ت ا�ستعداداته ��ا ،وهي�أت جميع
الأ�سر والزائرين الوافدين من جميع املحافظات.
 بغداد /املدى
وذك ��ر �أمني بغداد عبد احل�س�ي�ن املر�شدي يف بيان تلقت مرافقه ��ا ال�سياحي ��ة والرتفيهي ��ة ال�ستقب ��ال الأ�س ��ر
�أعلنت �أمانة بغداد عن فتح املرافق ال�سياحية والرتفيهية "املدى" ن�سخة منه �إن "الدخول �إىل املرافق ال�سياحية والزائرين الوافدين من جميع املحافظات".
التابع ��ة له ��ا باملجان خالل �أي ��ام عيد الأ�ضح ��ى ،م�ؤكدة والرتفيهي ��ة التابع ��ة لأمان ��ة بغداد كاف ��ة �سيكون جمان ًا و�أ�ض ��اف املر�ش ��دي �أن ��ه "من املتوق ��ع �أن ي�شه ��د متنزه
ال ��زوراء �إقب ��ا ًال مليوني� � ًا للأ�سر خ�ل�ال �أي ��ام العيد ،بعد
اكتمال ا�ستعداداتها وتهيئة جميع تلك املرافق ال�ستقبال طوال �أيام عيد الأ�ضحى املبارك".

تهيئت ��ه وجتهي ��زه ب�أح ��دث الألع ��اب" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"دائ ��رة احلرا�سات والأمن التابعة لأمانة بغداد �أعدت
وبالتن�سيق مع قيادة عمليات بغداد خطة �أمنية حلماية
ه ��ذه الأماكن ،وتوف�ي�ر الأجواء الآمن ��ة لزائريها طوال
�أيام العيد ال�سعيد".

تربيتهم ون�ش�أتهم وال نفر�ض القيود عليهم �سواء
باملدر�سة او داخل الأ�سرة وهذه التوعية حتتاج
اىل ت�ضافر جه ��ود الأ�سرة واملدر�سة ومنظمات
املجتم ��ع امل ��دين وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية للحد
م ��ن الظواهر ال�سلبي ��ة واالهتم ��ام بعقل البنت
ولي�س بغط ��اء ر�أ�سها".وطالب حازم الأعرجي،
اجلمع ��ة املا�ضي ��ة ،احلكوم ��ة العراقي ��ة مبن ��ع
دخول ال�سافرات واملتربج ��ات للمدينة ،م�شددا
عل ��ى �ضرورة تطبيق الالءات الأربع يف املدينة
للحف ��اظ على قد�سيته ��ا ،وه ��دد ب�إقامة جمال�س
للدعاء عل ��ى امل�س�ؤولني املق�صرين عند عدم منع
هذه احلاالت .وق ��ال الأعرجي خالل خطبته �إن
"قوات ال�شرطة وبع�ض ال�ضباط القائمني على
�سيط ��رات دخول الكاظمي ��ة �أبلغوين بتطبيقهم
التكالي ��ف ال�شرعي ��ة ملن ��ع دخ ��ول ال�ساف ��رات
واملتربج ��ات� ،إال �أن �ضباط ��ا كب ��ارا مينعونه ��م
من ذل ��ك ،وي�ص ��درون عقوبة باجت ��اه من يقوم
بهذا" ،مطالبا احلكومة العراقية بـ"منع دخول
ال�ساف ��رات واملتربج ��ات للمدين ��ة للحفاظ على
قد�سيته ��ا وع ��دم تدني�سها".و�ش ��دد الأعرج ��ي
على �ض ��رورة "تطبي ��ق ال�ل�اءات الأربع ،وهي
ال للغن ��اء وال للت�ب�رج وال للخم ��ر وال للقمار يف
الكاظمي ��ة ،كونه ��ا من مطال ��ب �أهاله ��ا" ،معربا
ع ��ن ا�ستغراب ��ه م ��ن "ت�صريح ��ات احلكوم ��ة
املت�ضارب ��ة بهذا ال�ش�أن ،فف ��ي الوقت الذي ت�ؤكد
فيه جلن ��ة الأوق ��اف الديني ��ة النيابي ��ة وبع�ض
�أع�ض ��اء جمل� ��س املحافظ ��ة �إق ��رار ه ��ذا القرار،
تنفي وزارة الداخلية ذلك ".وهدد االعرجي بـ"
�إقامة جمال�س للدعاء على امل�س�ؤولني املق�صرين
باحلكوم ��ة املركزية� ،إذا مل متن ��ع هذه احلاالت
ال�ل�ا �أخالقي ��ة وال�ل�ا �إ�سالمية" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"ه ��ذه املجال�س �سوف تبد�أ نهاي ��ة هذا العام �إذا
مل تطبق احلكومة تلك املطالب ال�شعبية ".

 90قطعة �أر�ض �سكنية
للمواطنني يف الديوانية

تبد�أ العام املقبل وت�ستمر لثالثة �أ�شهر

حتديد م�سارات خا�صة بحافالت النقل العام يف �شوارع بغداد �أيام العيد
وال�سلبية له ��ا" ،الفت ��ا �إىل �أن "املحافظة
 بغداد /املدى
�ستعمل على تو�سيع هذه اخلطة م�ستقبال
�أعلن ��ت حمافظ ��ة بغداد ع ��ن عزمها تنفيذ يف حال جناحها خالل هذه الفرتة".
خط ��ة لتحديد م�س ��ارات خا�صة حلافالت وتابع �أنه "�ستتم خالل ال�شهرين املقبلني
النق ��ل الع ��ام يف ال�ش ��وارع الرئي�سي ��ة
وال�سريع ��ة بجانب ��ي الك ��رخ والر�صافة،
مبينة �أن اخلطة �ستبد�أ مطلع العام املقبل
وت�ستم ��ر لثالثة �أ�شه ��ر ،فيما دعت وزارة
النقل �إىل الإ�سراع يف ر�سم �سيا�سة النقل
العام بالعا�صمة.
وذكر حماف ��ظ بغداد �صالح عب ��د الرزاق
يف بيان �صدر على هام�ش اجتماع جمعه
م ��ع وزي ��ر النق ��ل ه ��ادي العام ��ر� ،أم� ��س
الثالثاء ،وتلقت "امل ��دى" ن�سخة منه� ،إن
"النق ��ل العام يف بغداد م ��ا يزال �ضعيفا
ويعاين م�ش ��اكل عديدة م ��ع ازدياد نقاط
التفتي� ��ش وك�ث�رة �أعداد ال�سي ��ارات ،مما
�أدى �إىل زي ��ادة االختناق ��ات املرورية يف
ال�شوارع والطرق الرئي�سية".
و�أ�ض ��اف عب ��د ال ��رزاق �أن "املحافظ ��ة
�ستعم ��ل عل ��ى تنفي ��ذ خط ��ة بداي ��ة العام
املقبل ،لتحديد م�سارات خا�صة يف بع�ض
ال�ش ��وارع الرئي�سي ��ة وال�سريعة بجانبي
الكرخ والر�صاف ��ة لت�سيري حافالت النقل
الع ��ام التابع ��ة ل ��وزارة النق ��ل عليه ��ا"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "ه ��ذه امل�س ��ارات �ستت ��م
تهيئته ��ا م ��ن حي ��ث الإج ��راءات الأمنية
واملرورية".
و�أك ��د �أن "هذه اخلط ��ة ت�ستمر ملدة ثالثة
�أ�شهر ،للوقوف على املردودات االيجابية

تهيئ ��ة املتطلب ��ات والإج ��راءات الفني ��ة
واللوج�ستي ��ة ،م ��ن خ�ل�ال توف�ي�ر جميع
احتياج ��ات ه ��ذه امل�س ��ارات ،وعملي ��ات
تفتي� ��ش ال ��ركاب باملحط ��ات الرئي�سي ��ة

املخ�ص�ص ��ة لوقوف احلاف�ل�ات".اىل ذلك
دعا وزي ��ر النقل ه ��ادي العامري بح�سب
البي ��ان �إىل "�ضرورة الإ�س ��راع يف ر�سم
�سيا�س ��ة النقل الع ��ام يف العا�صمة بغداد

وحلحل ��ة م�ش ��اكل النق ��ل خ�ل�ال الف�ت�رة
املقبل ��ة" ،معرب ��ا ع ��ن ت�أيي ��ده لـ"خط ��ة
حمافظة بغ ��داد يف تخ�صي� ��ص م�سارات
تعالج الزخم بالواقع املروري".
م�شاكل حقيقية ..
و�أكد العام ��ري "ا�ستعداد وزارته لتوفري
�أي ��ة م�ستلزم ��ات لإجن ��اح ه ��ذه اخلط ��ة
عل ��ى ار� ��ض الواق ��ع" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"بغ ��داد تع ��اين االن من م�ش ��اكل حقيقية
بالن�سب ��ة للنق ��ل العام ،مع ارتف ��اع �أجور
النق ��ل اخلا� ��ص مم ��ا دف ��ع ال ��وزارة �إىل
التعاق ��د عل ��ى �ش ��راء  300حافل ��ة حديثة
خ�ل�ال الفرتة املقبلة للعم ��ل يف العا�صمة
واملحافظات".
وبح�س ��ب البي ��ان فان ��ه مت االتف ��اق على
تخ�صي� ��ص م�ساري للحاف�ل�ات الأول يف
جان ��ب الكرخ ويرب ��ط منطق ��ة الكاظمية
والعالوي عرب �ش ��ارع مطار املثنى ،فيما
�سيكون الآخر يف جانب الر�صافة ويربط
اجلامعة امل�ستن�صرية بجامعة بغداد عرب
�شارع فل�سطني.
يذكر �أن معظم املدن الرئي�سية يف العراق
وب�شكل خا� ��ص العا�صمة بغ ��داد ،تعاين
يف �أوق ��ات عدي ��دة وخا�ص ��ة يف ف�ت�رة
النهار من اختناق ��ات مرورية كبرية منذ
�سنوات ،وقد تفاقمت امل�شكلة يف الأعوام
الأخرية بعد دخول الآالف من ال�سيارات
امل�ستعمل ��ة واحلديث ��ة للب�ل�اد ،لتلبي ��ة
احتياج ��ات ال�سكان الذي ��ن تزايد عددهم
يف الفرتة الأخرية.

 الديوانية /املدى
�أعلن ��ت حمافظ ��ة الديوانية� ،أم�س
الثالث ��اء ،ع ��ن توزي ��ع  90قطع ��ة
�أر� ��ض �سكني ��ة عل ��ى املواطن�ي�ن،
م�ؤكدة �أن ��ه مت توزيع �أكرث من 15
�ألف قطعة منذ  ،2006فيما ك�شفت
ع ��ن و�ض ��ع خط ��ة �إ�سرتاتيجي ��ة
لتوف�ي�ر اخلدم ��ات يف الأحي ��اء
اجلديدة.
ونقل ��ت وكال ��ة "ال�سومرية نيوز"
عن حمافظ الديوانية �سامل علوان
�إنه "مت الي ��وم توزيع الوجبة 81
من قط ��ع الأرا�ض ��ي ال�سكنية على
�شرائ ��ح خمتلف ��ة م ��ن املواطنني"،
مبين� � ًا �أنه ��ا "ت�ضمن ��ت  90قطع ��ة
�أر� ��ض �سكني ��ة �شمل ��ت �شرائ ��ح
املوظف�ي�ن وال�سجن ��اء ال�سيا�سيني
واملعاون�ي�ن الق�ضائيني ،ف�ض ًال عن
�شهداء الإرهاب".
و�أ�ضاف علوان �أن "عدد الأرا�ضي

التي مت توزيعها يف املحافظة منذ
ع ��ام  2006بل ��غ � 15ألف ��ا و460
قطع ��ة �أر� ��ض" ،الفت� � ًا �إىل �أنه "مت
و�ض ��ع خط ��ة �إ�سرتاتيجية لتوفري
اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة للمناط ��ق
التي توزع فيه ��ا الأرا�ضي ،بهدف
ت�شجيع بن ��اء �أحياء جديدة خارج
املدن ومعاجلة �أزم ��ة ال�سكن التي
يعاين منها مركز املحافظة".
وتع ��اين حمافظة الديوانية180 ،
ك ��م جن ��وب بغ ��داد ،البال ��غ ع ��دد
�سكانه ��ا نح ��و ملي ��ون و� 200ألف
ن�سمة ،من �أزمة �سكن حادة نتيجة
ارتفاع �أ�سع ��ار الأرا�ضي ال�سكنية
والبيوت امل�ست�أجرة ،رغم �أنها تعد
ثاين �أفقر حمافظ ��ة عراقية ،الأمر
ال ��ذي �أدى �إىل ازدياد ظاهرة بناء
امل�ساكن الع�شوائية على الأرا�ضي
احلكومية ،فيما تبلغ ن�سبة العجز
يف ال�سك ��ن يف مرك ��ز املدينة %25
ح�سب �إح�صائيات ر�سمية.
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جت����رب����ة ب����ر�����س����م امل���ح���اف���ظ���ات

املو�ص��ل �أق��ل م��دن الع��راق ت�سجي�ل ًا للح��وادث املروري��ة
 ،2003عندما كانت الفو�ضى تعم
الأرجاء.
ويوا�صل �ضابط امل ��رور" ،كما �أن
دوري��ات ال�شرطة واجلي�ش �أي�ض ًا،
ال تتوقف يف الغالب عند الإ�شارات
ال�ضوئية ،وي�ضطر رجل املرور اىل
فتح ال�سري �أمامها حتى و�إن مل يكن
قد حان الدور يف ذلك االجتاه ،ب�سبب
منبهات تلك ال��دوري��ات ،او �صياح
�سائقها مبكرب ال�صوت والطلب من
رج��ل امل��رور فتح امل�سار ،ثم هم�س
�ضابط املرور:هذه الت�صرفات قللت
من �ش�أن رجال املرور ،رغم الواجب
العظيم الذي يقومون به".
وي �� �ش�ير ال � ��ر�أي ال��ع��ام يف املدينة
بتقدير عال �إىل دور رج��ال املرور،
واملواطنون يثمنون �صمودهم يف
ال���ش��ارع رغ��م ظ��روف��ه املفاجئة يف
ال�ع��ادة ،لكن البع�ض يظن ب ��أن هذا
ال��دور �سينقلب ب�شكل �أو ب�آخر عند
ا��س�ت�ع��ادة ��ش��رط��ة امل� ��رور �سلطتهم
الكاملة على ال�شارع والبدء بفر�ض
الغرامات وت�سجيل املخالفات!!

احتاج �سيف غامن �إىل ن�صف �ساعة لكي ي�ستفيق من ذهول
انتفاخة بالون ال�سيارة بوجهه ،بعد �أن ا�شرتكت �سيارته
الهونداي (�سوناتا) يف حادث مع �أربع �سيارات �أخرى طائ�شة،
�شمال مدينة املو�صل.
اقت�صر احلادث على �أ�ضرار يف املركبات ،ومل يكن �أي من �سائقيها
اخلم�سة ال�شباب ،م�ستعداً للذهاب بالأمر بعيداً ،واال�ستعانة
برجال املرور من اجل التخطيط والك�شف عن املت�سبب،
فجميعهم بال �إجازات قيادة ،وثالثة منهم دون �سن الثامنة
ع�شرة.

 املو�صل /نوزت �شمدين
�سيف ،تفهّم املوقف �سريع ًا ،وقبل بنتائج
مفاو�ضات ق�صرية جرت لتدارك املوقف،
تويل مبوجبها كل طرف ت�صليح �سيارته،
كان ذلك بالن�سبة �إليه ورمب��ا الآخرين،
�أف�ضل بكثري من الو�صول �إىل املحاكم.
م�شهد ه��ذا احل ��ادث ك��ان قليل الوقوع
يف مدينة املو�صل ،فمنذ و�صول قيادة
العمليات ه�ن��اك منت�صف ع��ام ،2008
واحل���وادث امل��روري��ة ال تقع �إال ن ��ادر ًا،
ب�سبب نقاط التفتي�ش ل�ق��وات اجلي�ش
وال���ش��رط��ة ،وال �ت��ي وزع ��ت ب�سخاء يف
جميع �شوارع املدينة ومداخلها ،ف�ض ًال
عن تطويق الأحياء ال�سكنية واملناطق
التجارية ،وغلق تفرعاتها بالكونكريت،
واالكتفاء مبنفذ واحد يف كل منها.
ح�ت��ى ج���س��ور امل��دي�ن��ة اخل�م����س ،زرعت
مداخلها بنقاط التفتي�ش ،و�أق�صى �سرعة
ميكن �أن تبلغها �أي �سيارة يف ظل هذا
القيد ال�صارم ،مل يكن ليتجاوز  60كم،
وهي �سرعة غري مميتة كما ي�ؤكد رجال
املرور.
ولكن احلوادث بد�أت تقع� ،س�ؤال طرحناه
ع�ل��ى العميد ن���ش��وان اخل��زرج��ي مدير

�شرطة م��رور نينوى ،ف�ق��ال ب ��أن تقليل
ال�سيطرات الع�سكرية والأمنية قد يكون
ال�سبب ،ف�ض ًال عن عوامل �أخرى عديدة،
منها ت��وق��ف عمل الإ���ش��ارات ال�ضوئية
يف ال�ت�ق��اط�ع��ات ،وع ��دم ام �ت�لاك بع�ض
ال�سائقني اخلربة يف قيادة املركبات ،كما
�أن الكثريين بال �إجازات قيادة �أ�ص ًال.

�ضرورة املطبات
ال�صناعية

تقليل نقاط التفتي�ش

وتابع اخلزرجي يف اجتماع جرى قبل
�أ�شهر برئا�سة حمافظ نينوى ،ب�صفته
رئي�س اللجنة الأمنية يف نينوى� ،أوعز
فيه بتقليل نقاط التفتي�ش ،وما �أن حدث
ذل��ك فعلي ًا ،حتى قمنا وب��ال�ت�ع��اون مع
هند�سة امل��رور التابعة لبلدية املو�صل،
بتنظيم ال�شوارع و�إعادة ت�أهيلها وت�أثيثها
بالعالمات ال�شاخ�صة ،والأر�ضية".
وب�ين مدير امل��رور �أن ت�أثيث ال�شوارع
��ش�م��ل و� �ض��ع ال �ع�لام��ات الف�سفورية،
واالعمدة الق�صرية يف ال�شوارع ،وت�أهيل
الإ�� �ش ��ارات ال�ضوئية يف التقاطعات،
وكذلك عمل تقاطعات (للكريف) ال�شارع
ال�ي�م�ين ،ل�ك��ي ال ت�ق��وم ال���س�ي��ارات ب�سد
الطريق ب�سبب االزدحام ،والفرق �شا�سع
ب�ين ال �ف�ترة املا�ضية وال��وق��ت احل��ايل،

وهناك ارتياح ملمو�س من قبل املواطن.
والأه���م م��ن ك��ل ذل��ك ي�ق��ول امل��دي��ر ،انها
�إج��راءات لتنظيم �سري امل��رور ،منع ًا من
وق ��وع احل� ��وادث ،و��س�ت�ع��ود ال�شوارع
جميعه ًا �إىل طبيعتها املرورية يف حال
رفعت جميع نقاط التفتي�ش م�ستقب ًال.
مدينة املو�صل مركز حمافظة نينوى،
ثاين �أكرب مدينة عراقية ،جاوز �سكانها
مليون ًا ومئة الف �شخ�ص ،تتجول فيها
م�ئ��ات الآالف م��ن امل��رك�ب��ات ،وم��ع هذا،
فهي اقل مدينة عراقية ت�سجي ًال للحوادث
امل��روري��ة ،او ك��ان��ت ك��ذل��ك قبل ان تبد�أ
حملة فتح الطرق.
الكثريون ه�ن��اك ،يعتقدون ب ��أن وجود
ال�ق��وات الأمريكية يف ��ش��وارع املو�صل

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ب�ع��د  2003وح �ت��ى ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،ثم
انطالق عملية ام الربيعني الأمنية التي
عنيت مب�سك الأر���ض بدرجة ا�سا�سية،
كلها �أ��س�ب��اب �أدت اىل ن ��درة احل ��وادث
املرورية.
من بني ه�ؤالء الكاتب ال�صحفي �إياد مراد،
وهو يرى ب�أن الو�ضع الأمني املتدهور،
ك��ان مينع مواطني املو�صل م��ن اقتناء
ال�سيارات احلديثة ،والطرق كانت مغلقة
بوجوههم ،وحركة ال�سري املزدحمة يف
الغالب مر�سومة �أمني ًا ،لذا والكالم لإياد
"من الطبيعي �أن تقع احلوادث املرورية،
ب �ع��د رف���ع م ��ا ي �ق��رب م ��ن ن �� �ص��ف نقاط
التفتي�ش عن ال�شوارع ،و�إغ��راق املدينة
ب�سيارات حديثة طائرة بفعل �سرعتها،

وبقاء التقاطعات ال�ضوئية رهن ًا ب�أكف
�شرطة امل��رور امل �ج��ردة ،ب�سبب انطفاء
الإ� �ش��ارات منذ �أك�ثر م��ن ت�سعة اع��وام،
وع� ��دم حم��ا� �س �ب��ة ال �� �س��ائ �ق�ين ع ��ن حمل
�إجازات القيادة� ،أو اتباع و�سائل الأمان
يف القيادة ،كربط الأحزمة ،للتخفيف من
�أ�ضرار احلوادث �إن هي وقعت".

يف املدينة  3تقاطعات
فقط

ثالثة تقاطعات فقط تعمل الآن يف
مدينة امل��و��ص��ل" ،ال�سوي�س وابن
االث�ير واحل��ي الزراعي" ،وال�سبب
يف ع��دم �إع��ادة ال��روح اىل ا�شارات
باقي التقاطعات ،هو عدم تزويدها

بالطاقة الكهربائية من قبل مديرية
كهرباء نينوى ،وهذا بح�سب �ضابط
مرور  ،ال�سبب يف عدم االعتماد على
الإ���ش��ارات ال�ضوئية يف املو�صل،
�ضابط املرور هذا طلب عدم الك�شف
عن ا�سمه ،وق��ال �إن عمل الإ�شارات
ال�ضوئية ل��ن يكون جم��دي� ًا يف ظل
ال� �ظ ��روف ال��راه��ن��ة يف املو�صل،
فمواكب امل�س�ؤولني ال ميكن �إيقافها
يف ال� �ع ��ادة ،ال �ع �� �ش��رات م�ن�ه��ا متر
يومي ًا ،ول��وال وج��ود رج��ال املرور
يف �أماكنهم لأختلط احلابل بالنابل
واخ �ت �ن �ق��ت ال �ت �ق��اط �ع��ات بالزحام،
و�أه� ��ايل مدينة امل��و��ص��ل ،يذكرون
هذه املناظر بعد �أحداث ني�سان عام

وي� ��رى ال �غ��ال �ب �ي��ة م ��ن ال �ن��ا���س �أن
امل �ط �ب��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة ،م��ن احللول
االك �ي��دة ال�ت��ي يرجوها يف مدنهم،
ل�ي����س لأن امل��رك �ب��ات اع��ت��ادت على
نقاط التفتي�ش ،ولكنها احلل الأمثل
الم �ت �� �ص��ا���ص � �س��رع��ة ال �� �س �ي��ارات،
وجتنب وقوع احلوادث.
وه �ن��ال��ك دع�� ��وات مل �ن��ع امل��راه �ق�ين
م��ن ق �ي��ادة امل��رك �ب��ات يف ال�شوارع
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ،وحت���دي���د ًا احل��اف�لات
ال �� �ص �غ�يرة ،ك �م��ا ي��ج��ري االن يف
املو�صل ،وان تتم مراقبة التقاطعات
ال�ضوئية باالجهزة او الكامريات كما
هو احلال يف مدن اقليم كرد�ستان،
وان يتم الطلب من االجهزة الأمنية،
ان يلتزم عنا�صرها بقواعد املرور
و�أن يكونوا ج��زءا من احل��ل ،ال ان
يكونوا هم امل�شكلة ذاتها.

�شركة امل�شاريع النفطية /هيئة م�شاريع ال�شمال

((ان وعد اهلل حق))

اعــــالن للمـــرة الثانيـــة

�صدق اهلل العظيم

ت������ع������زي������ة
انتقل الى رحمة اهلل تعالى املرحوم الشاب

(حممد عبد اجلبار زنكنة)
(اثر حادث �سري م�ؤ�سف)

�شقيق ال�سيد ح�سني عبد اجلبار زنكنة

وستقام الفاحتة في (جامع الوائلي) – شارع فلسطني
خلف نادي الشباب الرياضي واعتبارا ً من يوم األربعاء
 10/24وملدة ثالثة أيام من الساعة ( )6-3مسا ًء
((�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون))

مناق�صة ت�أجري �سيارات ومعدات ومكائن مل�شروع انبوب الغاز ال�سائل /بيجي حمام العليل
تعلن شركة املشاريع النفطية /هيئة مشاريع الشمال عن حاجتها لتأجير السيارات واملعدات واملكائن للعمل في مشروع انبوب الغاز (بيجي حمام العليل) ( )10عقدة) /قرب
مصفى بيجي للحصول على وثائق املناقصة واجلدول اخلاص باالعداد واملعدات والسيارات واملكائن من القسم املالي في مقر الهيئة الكائن في كركوك /منطقة العمل الشعبي
مقابل مبلغ ( )50000خمسون ألف دينار غير قابل للرد وفق الشروط التالية-:
 -1ان تكون كافة السيارات واملعدات واملكائن من املوديالت احلديثة.
 -2أن يقدم املناقص أو صاحب املعدة شهادة تسجيل ضريبي نافذة صادرة من أحد فروع الهيئة العامة للضرائب.
 -3تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن املناقص اذا كان متعهداً.
 -4أن يقدم املناقص جميع األوراق الثبوتية الرسمية السيارة أو املعدة نسخة ملونة.
 -5أن يقدم املقاول أو املناقص صك تأمينات أولية أو خطاب ضمان مببلغ ( )%1واحد باملائة من مبلغ العطاء املقدم –و )%5( -خمسة باملائة من مبلغ العقد ملن ترسو عليه املناصقة
وأن يكون الصك املصدق أو خطاب الضمان صادر من املصارف احلكومية أو املصارف األهلية املعتمدة ،ويجب أن اليكون صك التأمينات األولية أو خطاب الضمان من املصارف أدناه
(مصرف الوركاء لالستثمار ،مصرف البصرة الدولي ،مصرف البالد االسالمية ،مصرف ايالف االسالمي ،مصرف األهلي العراقي ،مصرف عبر العراق ،مصرف العراق االسالمي).
 -6يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 -7تكون الغرامة التأخيرية وفق املعادلة التالية :مبلغ العقد/مدة العقد× %10الغرامة التأخيرية لليوم الواحد.
 -8تهمل العطاءات غير املستوفية للشروط والتي لم ترفق فيها املستمسكات املطلوبة.
 -9للدائرة احلق في جتزئة العطاء على أكثر من مناقص.
 -10آخر يوم لتقدمي العطاءات الساعة الثانية عشر من يوم الثالثاء املصادف .2012/11/6

ع�صام جمعة خ�ضر /مدير الهيئة

مديرية جماري بابل

رقم املناق�صة :د14/غ1106/
م /ن�شــــر �إعــــــــالن

تعلن مديرية مجاري بابل عن اعادة االعالن بوجود مناقصة سرية لتنفيذ مشروع (تنفيذ
أبنية ملركز اجملاري في ناحيتي املدحتية واملشروع) وفقا ً للشروط واملواصفات املطلوبة في
الكشف الفني اخلاص بالعمل ويكون خاضعا ً لكراس الشروط العامة ملقاوالت أعمال
الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة
 2008املعدلة فعلى املقاولني والشركات من ذوي اخلبرة واالختصاص الراغبني باالشتراك
مراجعة الشعبة القانونية في مديرية مجاري بابل لغرض شراء مستندات املقاولة لقاء
مبلغ قدره (عشرة آالف دينار) غير قابل للرد ..وتقدمي عطاءاتهم في أغلفة مختومة الى
سكرتير جلنة فتح العطاءات في مديرية مجاري بابل ومبوعد أقصاه (الساعة الثانية عشر
من اليوم اخلامس عشر) ..تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر آخر إعالن ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن وفقا ً للشروط-:
 -1تقدمي ضمانات قانونية بنسبة  %2من مبلغ العطاء مبوجب صك مصدق أو خطاب
ضمان.
 -2هوية تصنيف املقاولني نافذة.
 -3براءة ذمة من الضريبة لغرض الدخول في املناقصة (نافذة).
 -4يفضل من لديه اعمال مماثلة مؤيدة من قبل اجلهات التي مت تنفيذ العمل حلسابها.
 -5حتديد مدة لتنفيذ العمل.
 -6ال يحق للمقاول الذي ترسو عليه املقاولة احالة هذه املقاولة أو جزء منها إلى مقاول
ثانوي.
 -7ال تقبل التحفظات وال الشروط اخملالفة للشروط العامة للمقاوالت وشروط إعادة
اإلعالن.
العطاءات.
أوطأ
بقبول
ملزمة
غير
الدائرة
-8
ر .مهند�سني �أقدم
 -9الدائرة غير مسؤولة عن جتهيز أي مادة داخلة بالعمل.
حميد عجر�ش حم�سن
العطاء.
 -10على املقاول االطالع على موقع العمل قبل تقدمي
مدير جماري بابل

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الو�سطى عن �إعالن املناق�صة
اخلا�صة بـ (�إن�شاء بناية الفح�ص الهند�سي) حمطة كهرباء جنوب بغداد احلرارية

(�إعـــادة �إعــــــالن)

10/16

فعلى الراغبني من الشركات واملكاتب املسجلة رسميا داخل العراق وخارجه
تقدمي عطاءاتهم على املناقصة املذكورة أعله التي ميكن احلصول على كمياتها
ومواصفاتها من قسم الشؤون التجارية في مقر املديرية الكائن في الباب الشرقي
ساحة غرناطة محلة ( )109شارع ( )19بناية ( )15ص.ب ( )1085لقاء مبلغ قدره
( )50000ألف دينار عراقي غير قابل للرد يسلم الى أمانة الصندوق على أن يقدم
العطاء مع املستمسكات املطلوبة املدرجة أدناه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم
ومؤشر عليه رقم املناقصة وموعد الغلق يوضع في صندوق املناقصات علما ً إن آخر
موعد لغلق املناقصة سيكون الساعة الثانية عشر ظهراً" ليوم األحد 2012/11/18
وسيهمل كل عطاء غير مستوفي للشروط أو يرد بعد تأريخ غلق املناقصة.
 ....مع التقدير
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عربي  -دولي

في الحدث
 حازم مبي�ضني

هدنة الإبراهيمي الوهمية
مل يعد هناك �ش ��ك يف ف�ش ��ل املبادرة ,التي روج لها املبعوث الدويل �إىل
�س ��وريا الأخ�ض ��ر الإبراهيمي ,وطرحها ر�س ��مي ًا خالل زيارته لدم�شق,
لعق ��د هدنة بني طريف ال�ص ��راع خالل عيد الأ�ض ��حى ،فق ��د رد الطرفان
املعنيان بالأمر بحذر ,ذلك �أن النظام ال�س ��وري يرى يف عقدها اعرتاف ًا
�صريح ًا بوجود ند له على ال�ساحة ,فيما هو ي�ؤكد �أنه يحارب جمموعة
م ��ن الع�ص ��ابات الإرهابي ��ة املدعوم ��ة من اخل ��ارج ,و�إذا كان ��ت بع�ض
�أط ��راف املعار�ض ��ة ر�أت يف االق�ت�راح بع� ��ض الإيجابية ,ف� ��إن اجلي�ش
ال�س ��وري احلر اعترب �أن اقرتاح الهدنة ه ��و فقاعة �إعالمية� ,إذ ال يوجد
من �س ��يفر�ض الهدن ��ة �أو يراقبها ,و�أكد املوقفني �أحمد بن حلي م�س ��اعد
االم�ي�ن الع ��ام للجامعة العربي ��ة ,باعتباره �أن هناك بارقة �أمل �ض ��عيفة
يف التو�ص ��ل �إىل وقف للنار ,لأن رد احلكومة ال�س ��ورية واملعار�ضة ,ال
يبدي �أي عالمات على رغبة حقيقية يف تنفيذ وقف النار.
االبراهيم ��ي ال ��ذي اعتقد �أنه مببادرته �س ��يتمكن من النف ��اذ �إىل مدخل
للحل� ,س ��يحمل معه ف�ش ��ل تل ��ك املبادرة عائ ��د ًا �إىل نيوي ��ورك ,لإحاطة
جمل� ��س الأمن بنتائ ��ج جولته الت ��ي مل ينتظرها املجل�س ,فعقد جل�س ��ة
بح ��ث فيه ��ا م�ش ��روع بي ��ان ,ي�ؤيد الدع ��وة �إىل وق ��ف �إط�ل�اق النار يف
�س ��ورية خالل العي ��د كخطوة �أولي ��ة لعملية �سيا�س ��ية ,يف حني جتري
ا�س ��تعدادات حثيثة ,وتتم درا�س ��ة خطط لإر�س ��ال قوة حفظ �س�ل�ام اىل
�س ��وريا للم�س ��اعدة يف حتقي ��ق حل للأزمة النا�ش ��بة فيه ��ا يف حال قرر
جمل�س الأمن ذلك ,فيما واقع احلال ي�ؤ�ش ��ر �إىل �ض ��رورة توفر �شروط
�أ�سا�س ��ية لن�شر تلك القوة� ,أهمها التو�صل �إىل وقف لإطالق النار ،يتبع
بعملية �سيا�س ��ية ,تتقيد مبوجبها احلكومة ال�سورية �أو ًال ,ثم الأطراف
الأخ ��رى ,بوقف تام لإطالق النار ,وكل هذا حراثة يف املاء ما دام طرفا
ال�صراع يتم�سكان مبواقفهما.
يف جمل� ��س الأم ��ن يتب ��ارز الالعب ��ون الدولي ��ون ,وهم عل ��ى مقاعدهم
الوثرية ,ويح�سبون نقاط فوزهم �أو خ�سارتهم ,غري عابئني ب�شالل الدم
املتدفق ,رو�س ��يا تقرتح بيان ًا يدين ب�أق�سى العبارات االعتداء الإرهابي
يف منطق ��ة باب توما بدم�ش ��ق ,ويعترب �أن الإرهاب بكل �أ�ش ��كاله واحد
م ��ن �أك�ث�ر التهديدات جدية لل�س ��لم والأم ��ن الدوليني ,فيم ��ا نائب وزير
خارجيتها ي�سافر �إىل طهران لبحث الأزمة ال�سورية ,يف ظل ر�ؤية عرب
عنها وزير اخلارجية ,وهي تدافع عن الرئي�س الأ�س ��د باعتباره �ضامن ًا
حلق ��وق االقلي ��ات القومية والديني ��ة ،ويتمتع بدعم م ��ا ال يقل عن ثلث
ال�ش ��عب ال�س ��وري ,ولنا برباءة خبيثة �أن ن�س� ��أله عن حقوق الأكرثية,
وعن ثلثي ال�شعب الذين يعرتف هو ب�أنهم ال ي�ؤيدون الأ�سد.
الوالي ��ات املتحدة غري معني ��ة يف الوقت الراهن ب�أي تطور على الأزمة
ال�سورية� ,إن مل مي�س م�صاحلها ب�شكل مبا�شر ,لكنها تعلن �أن ا�ستمرار
الأ�س ��د يف ال�س ��لطة ي�ؤجج املي ��ول املتطرفة ,و�أوروب ��ا العجوز ربطت
مواقفه ��ا بوا�ش ��نطن ,منتظر ًة �إجن ��از انتخاباته ��ا الرئا�س ��ية ,والعامل
العربي من�ش ��غل مبو�س ��م احلج وما يلي ��ه من �أفراح العي ��د ,وجامعتهم
العتيدة تنتظر ف�ش ��ل الهدنة ,ملوا�ص ��لة م�س ��اعيها وجهودها ,لأن هناك
م�س� ��ؤولية �إن�س ��انية و�أخالقي ��ة عل ��ى اجلمي ��ع ,وبع ��د كل ذل ��ك يوج ��ه
الإبراهيم ��ي النداء البائ�س �إىل اجلمي ��ع ,لأن يتوقفوا بقرار منفرد عن
ا�س ��تعمال ال�س�ل�اح �أثناء العيد ،وبح�سن نية يبدو �س ��اذج ًا ,ي�شري �إىل
�أن كل ط ��رف ميك ��ن �أن يبد�أ به ��ذا متى �أراد ,ولي�س مهم� � ًا �أن يكون هذا
اليوم او غد ًا.
قلنا �سابق ًا ون�ؤكد اليوم �أن مبادرة الإبراهيمي حمكومة بالف�شل ,حتى
و�إن لقي ��ت ت�أيي ��د ًا من الدول الداعمة للأ�س ��د �أو ملعار�ض ��يه ,و�إذا كانت
هدنة لثالثة �أيام ا�س ��توجبت كل هذا الأخذ والرد ,وف�ش ��لت يف النهاية,
فكيف لنا �أن نتوقع جناح مهمته بالكامل ,والتو�ص ��ل �إىل حلول للأزمة
املتفاقمة والتي حت�صد يومي ًا �أرواح املئات من الأبرياء.

اجلي�ش اللبناين ين�شر دبابات يف عدد من احياء طرابل�س ( ا.ف.ب)

توا�صل القتال يف لبنان ب�سبب ال�صراع يف �سوريا
 طرابل�س /رويرتز
قال م�صدر ع�سكري يف لبنان يوم الثالثاء
�إن �أربعة �أ�ش ��خا�ص قتلوا و�أ�صيب  15يف
ا�ش ��تباكات بالأ�س ��لحة الناري ��ة �ش ��هدتها
مدين ��ة طرابل� ��س اللبنانية م�س ��اء االثنني
يف ث ��اين ليل ��ة م ��ن القت ��ال بني م�س ��لحني
�سنة وعلويني ي�ؤيدون طريف ال�صراع يف
احلرب الدائرة يف �سوريا.
ويف العا�صمة بريوت خفت حدة التوترات
بعد �أن انت�ش ��رت القوات يف �أنحاء املدينة
لإخ�ل�اء ال�ش ��وارع م ��ن امل�س ��لحني الذي ��ن
ا�شتبكوا ليل الأحد.
وت�ص ��اعد العنف بعد اغتيال اللواء و�سام
احل�س ��ن رئي�س فرع املعلوم ��ات يف قوات
الأمن الداخلي بلبن ��ان واملعار�ض للقيادة
ال�سورية يف هجوم يف و�سط بريوت يوم

اجلمعة.
و�أ�ش ��عل الهجوم �أزمة �سيا�سية مع مطالبة
املعار�ضة با�ستقالة حكومة رئي�س الوزراء
اللبناين جنيب ميقاتي املوالية يف �أغلبها
لدم�شق.
ودار القت ��ال يف طرابل� ��س ب�ي�ن ح ��ي باب
التبان ��ة وه ��و معق ��ل لل�س ��نة وح ��ي جب ��ل
حم�سن الذي ي�سكنه العلويون.
وقال م�ص ��در ع�س ��كري طب ��ي لرويرتز �إن
ثالث ��ة م ��ن ال�س ��نة وعلوي ��ا واح ��دا قتلوا
و�أ�ص ��يب � 15آخ ��رون .وق ��ال �س ��كان �إن
املقاتل�ي�ن تبادل ��وا �إطالق نريان الأ�س ��لحة
الآلية والقذائف ال�صاروخية.
وكان و�س ��ط طرابل�س مزدحما �صباح يوم
الثالث ��اء وكان ��ت حرك ��ة امل ��رور �سل�س ��لة.
وانت�ش ��ر جنود من اجلي� ��ش اللبناين على
م�ت�ن مدرع ��ات تعتليه ��ا مداف ��ع �آلي ��ة .لكن

املتاج ��ر القريبة من املناطق التي �ش ��هدت
قتاال �أغلقت �أبوابها.
كما �أغلقت �سوق للفاكهة يف منطقة القتال
وقال �سكان �إنهم يخ�شون من القنا�صة.
وي�ؤيد ال�س ��نة مقاتلي املعار�ضة ال�سورية
الذي ��ن ي�س ��عون للإطاحة بالرئي�س ب�ش ��ار
الأ�سد يف حني يدعم العلويون الأ�سد الذي
ي�س ��انده �أي�ضا حزب الله اللبناين امل�شارك
يف االئت�ل�اف احلكومي كما ي�ؤيده �ش ��يعة
�آخرون وعلويون.
و�أدى العن ��ف يف طرابل� ��س الت ��ي عان ��ت
موج ��ات �س ��ابقة م ��ن القت ��ال من ��ذ اندالع
ال�ص ��راع يف �س ��وريا قب ��ل � 19ش ��هرا �إىل
ارتفاع ع ��دد القتلى �إىل ع�ش ��رة على الأقل
�إىل جانب  65م�صابا منذ يوم اجلمعة.
ويخ�ش ��ى الكث�ي�ر م ��ن اللبناني�ي�ن �أن تعيد
احل ��رب يف �س ��وريا بالده ��م �إىل احل ��رب

الأهلي ��ة التي �ش ��هدتها يف القرن املا�ض ��ي
مم ��ا يقو� ��ض جهوده ��م لإع ��ادة بن ��اء
الب�ل�اد بو�ص ��فها مرك ��زا للتج ��ارة وامل ��ال
وال�سياحة.
ويته ��م �سا�س ��ة معار�ض ��ون �س ��وريا ب�أنها
وراء قتل اللواء احل�س ��ن ال ��ذي كان يعمل
على احلد من النفوذ ال�سوري يف لبنان.
و�س ��اعد احل�س ��ن وهو �س ��ني على الك�شف
عن م�ؤامرة تفجري �أدت �إىل اعتقال و�إدانة
وزي ��ر لبن ��اين �س ��ابق م ��وال للأ�س ��د يف
�أغ�سط�س �آب كما قاد حتقيقا �أ�شار ب�أ�صابع
االتهام �إىل �س ��وريا وح ��زب الله يف حادث
اغتي ��ال رئي� ��س ال ��وزراء ال�س ��ابق رفي ��ق
احلريري عام .2005
وكان مليقات ��ي وه ��و �أي�ض ��ا �س ��ني روابط
�شخ�ص ��ية بعائل ��ة الأ�س ��د قب ��ل �أن ي�ص ��بح
رئي�س ��ا لل ��وزراء يف يناير كان ��ون الثاين

"العفو الدولية":حقوق الإن�سان يف تون�س تعود �إىل الوراء
 تون�س � /أ ف ب
حذرت منظمة العفو الدولية الثالثاء من �أن التقدم الذي �سجل
يف جمال حقوق الإن�س ��ان منذ �إ�س ��قاط الرئي�س زين العابدين
ب ��ن عل ��ي يف تون� ��س يرتاجع عل ��ى ي ��د احلكومة الإ�س�ل�امية
احلالية ،م�شككة يف التزام هذه احلكومة بالإ�صالح.
وقال ��ت املنظمة يف بيان �أ�ص ��درته مبنا�س ��بة م ��رور عام على
انتخابات املجل�س الوطني الت�أ�سي�س ��ي يف  23اكتوبر 2011
�أن "التق ��دم يف م�ض ��مار حقوق الإن�س ��ان الذي �أعقب �إ�س ��قاط
زين العابدين بن علي ي�ش ��هد اليوم ع ��ودة اىل الوراء على يد
احلكوم ��ة احلالية" التي تقودها حركة النه�ض ��ة الإ�س�ل�امية.
و�أ�ض ��افت �أن ذل ��ك "يث�ي�ر ال�ش ��كوك ح ��ول م ��دى التزامه ��ا
بالإ�صالح".
وتابع ��ت املنظم ��ة �أن احلكوم ��ة احلالية "اخت ��ارت �إال حتافظ
عل ��ى املب ��ادرات" الإ�ص�ل�احية الت ��ي اتخذته ��ا قبله ��ا حكومة

ت�سيري الأعمال االنتقالية.
وذكرت ب�أن حكومة ت�س ��يري الأعم ��ال االنتقالية "حققت تقدما
مهما على طريق الإ�صالح مبا يف ذلك الت�صديق على معاهدات
دولية مهمة حلقوق الإن�سان والإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني
و�س ��جناء الر�أي املحتجزين منذ ما قبل االنتفا�ضة" .كما �أنها
"�س ��نت قوانني جديدة ب�ش� ��أن حرية ال�صحافة ،و�أزالت القيود
املفرو�ضة على ت�أ�سي�س اجلمعيات".
وقال ��ت ح�س ��يبة حاج �ص ��حراوي نائبة مدير برنامج ال�ش ��رق
الأو�س ��ط و�ش ��مال �أفريقيا يف منظمة العفو الدولية "نعرتف
بان تدابري اتخذت من قبل ال�سلطات للت�صدي الرث االنتهاكات
وال�سري قدما اىل الإمام".
لكنها ا�ض ��افت ان هذه التدابري "مل مت�ض بعيدا وثمة عالمات
تبع ��ث عل ��ى القلق الي ��وم ب�أن هذه الإ�ص�ل�احات الت ��ي يحتاج
اليها التون�س ��يون ب�ص ��ورة ما�س ��ة وغريها من الإ�ص�ل�احات،
رمبا تواجه خماطر الردة".

وتابع ��ت "يف الأ�ش ��هر الأخ�ي�رة تزاي ��دت القي ��ود املفرو�ض ��ة
عل ��ى حري ��ة التعب�ي�ر بينم ��ا ا�س ��تهدف �ص ��حفيون وفنان ��ون
ومنتق ��دو احلكوم ��ة وكتاب ومدون ��ون حتت �س ��تار احلفاظ
على النظام العام والأخالق العامة".و�أ�ض ��افت �أن "من حلقت
بهم الإ�ص ��ابات وعائالت من لقوا م�ص ��رعهم �أثناء االنتفا�ض ��ة
ي�ش ��عرون ن احلقيقة مل تظهر للعيان وطم�ست وهم ينتظرون
حتقيق العدالة والإن�صاف".
وقالت �ص ��حراوي "بدا �أي�ضا �أن ال�س ��لطات التون�سية عاجزة
او غ�ي�ر راغب ��ة ،يف حماي ��ة الأف ��راد م ��ن هجمات عل ��ى �أيدي
جماعات يعتقد �أنها تنتمي �إىل التيار ال�سلفي".
و�أ�ض ��افت "خ�ل�ال العام الذي انق�ض ��ى منذ انتخ ��اب اجلمعية
الوطني ��ة الت�أ�سي�س ��ية ،تلق ��ت منظم ��ة العفو الدولي ��ة تقارير
ب�ش� ��أن تعر�ض تون�س ��يون للتعذيب وغريه من �ص ��نوف �سوء
املعامل ��ة والعدي ��د منها م ��ن حمتجني زعم ��وا �أنهم تعر�ض ��وا
للتعذي ��ب �أثن ��اء املظاهرات وعند القب�ض عليه ��م �أو فى مراكز

االحتجاز".وتابع ��ت "يف م�ؤ�ش ��ر �آخ ��ر يبع ��ث عل ��ى القل ��ق،
رف�ضت احلكومة التون�س ��ية اجلديدة م�ؤخرا تو�صية ملجل�س
الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان �أثناء املراجعة الدورية العاملية
ل�س ��جل تون�س ،ب�إلغاء الأحكام املتبقية من القانون التون�سي
الت ��ي متيز �ض ��د املر�أة و�إلغ ��اء عقوبة الإع ��دام ،وعدم جترمي
العالقات اجلن�سية املثلية".
واعت�ب�رت �أن "تون�س على مفرتق طرق وال بد لل�س ��لطات من
ا�س ��تغالل الفر�ص ��ة التاريخية املتاحة ومواجهة الإرث امل�ؤمل
من انتهاكات وخروقات حقوق الإن�سان فيما م�ضى وتكري�س
حقوق الإن�س ��ان العاملية فى القانون واملمار�س ��ة العاملية على
طريق حتقيق حكم القانون وتر�سيخه يف تون�س اجلديدة".
ور�أت �أن "الد�س ��تور اجلدي ��د ال ��ذي �س ��تنتهي �ص ��ياغته يف
الأ�ش ��هر املقبلة ،ي�ش ��كل اختبارا حا�س ��ما �س ��يبني م ��ا �إذا كانت
مر�س ��اة تون� ��س قد ا�س ��تقرت حق ��ا يف ميناء حقوق الإن�س ��ان
وحكم القانون".

ص���ح���اف���ة ع��ال��م��ي��ة

غ�ضب يف �إ�سرائيل من زيارة �أمري قطر لقطاع غزة
ذك ��رت ع ��دد م ��ن ال�ص ��حف وو�س ��ائل
الإعالم الإ�س ��رائيلية ام�س الثالثاء� ،أن
كال من �إ�س ��رائيل وال�سلطة الفل�سطينية
يتفق ��ان عل ��ى �أم ��ر واحد وه ��و �أن �أمري
قطر حم ��د بن خليفة �آل ث ��اين ال ينبغي
�أن يزور قطاع غزة ،على حد قولهم.
ونقلت �صحيفة "معاريف" الإ�سرائيلية
ع ��ن الناط ��ق با�س ��م وزارة اخلارجي ��ة
الإ�س ��رائيلية يج ��ال بامل ��ور قول ��ه:
"الغري ��ب يف ه ��ذه الزيارة �أال ي�س ��اند
الأم�ي�ر كل الفل�س ��طينيني ،وق ��د ف�ض ��ل
حما� ��س على ال�س ��لطة ومل يق ��م بزيارة
الرئي� ��س حممود عبا� ��س يف مدينة رام
الل ��ه" ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن الأم�ي�ر القط ��ري
قد اختار اجلانب اخلط�أ داخل املع�سكر
الفل�س ��طيني وه ��ذا لي� ��س جي ��د ًا" ،على
ح ��د تعب�ي�ره .وف ��ى ال�س ��ياق نف�س ��ه،
قال ��ت �ص ��حيفة "جريوزالي ��م بو�س ��ت"
�إن م�س� ��ؤولني فل�س ��طينيني بال�س ��لطة
الفل�س ��طينية �أعربوا ع ��ن خماوفهم من
�أن زي ��ارة الأمري القطري لغزة �س ��تدعم

مكان ��ة حرك ��ة حما� ��س يف �ص ��فوف
الفل�س ��طينيني ،كم ��ا �أنها �س ��تقوم بدعم
�سيا�س ��ة حما�س يف ال�س ��احات العربية
الإ�سالمية والدولية.و�أ�شار امل�س�ؤولون
الفل�س ��طينيون ،بح�س ��ب ال�ص ��حيفة
الإ�سرائيلية� ،إىل �أن الزيارة هي ر�سالة
للعامل �أجمع ب�أن احلكومة الفل�س ��طينية
يف قطاع غ ��زة هي احلكومة ال�ش ��رعية
و�أن قط ��اع غ ��زة ه ��و كي ��ان �سيا�س ��ي
وجغرايف م�س ��تقل ،على حد تعبريهم.
من جانبه �أو�ض ��ح م�س ��ئول �إ�س ��رائيلي
رفي ��ع امل�س ��توى ل�ص ��حيفة "يديع ��وت
�أحرون ��وت" الإ�س ��رائيلية� ،أن عدد ًا من
الدول من بينها رو�سيا وتركيا قد قبلت
ال�ش ��روط الثالث التي عرب عنها �س ��ابق ًا
الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة ال�س ��ابق
كويف عنان م ��ن �أجل التعامل مع حركة
حما� ��س ،وه ��ى �أن تتوق ��ف ع ��ن العمل
امل�س ��لح وتع�ت�رف ب�إ�س ��رائيل وتقب ��ل
باتفاقيات ال�سلطة الفل�سطينية ال�سابقة
مع �إ�سرائيل.

�صحيفة مريور الربيطانية متورطة
يف ف�ضيحة التن�صت على الهواتف
مل تقت�ص ��ر ف�ض ��يحة التن�ص ��ت على الهواتف
الربيطاني ��ة على �إمرباطوري ��ة مردوخ فقط،
حي ��ث �أعلن اليوم الثالثاء عدد من امل�ش ��اهري
ع ��ن اعتزام ��ه اتخ ��اذ �إج ��راء قان ��وين �ض ��د
جمموعة �صحف مريور.
وق ��ال م ��ارك لوي�س وه ��و حمام ��ي �إعالمي،
�إن �س ��فني -جوران اريك�س ��ون املدي ��ر الفني
ال�سابق للمنتخب الإجنليزي ومربية �سابقة
كانت تعمل لدى ديفيد وفيكتوريا بيكهام كانا
من بني �أ�شخا�ص رفعوا دعاوى لدى املحكمة
العليا �ضد جمموعة ال�صحف.
وتزعم الدعاوى حدوث "خيانة للثقة و�إ�ساءة
ا�س ��تخدام املعلوم ��ات اخلا�ص ��ة املتعلق ��ة
باعرتا�ض ر�س ��ائل الربيد ال�صوتي اخلا�صة
بالهواتف املحمولة �أو اعرتا�ض احل�س ��ابات
الهاتفية �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها" .وقال لوي�س
�إن ��ه ينوب ع ��ن �أربعة من �أ�ص ��حاب الدعاوى
وهم اريك�سون ،و�آبى جيب�سون وهي مربية
�س ��ابقة لدى �آل بيكهام ،واملمثلة التلفزيونية
�ش ��وبني جوالتي ،وجاري فليتكروفت وهو

املدرب ال�س ��ابق لنادي بالك�ب�رن روفرز لكرة
القدم .وتتعلق املزاعم ب�ص ��حف يف جمموعة
مريور وهي ديلي مريور و�ص ��انداي مريور
وذا بيب ��ول ،وتع ��ود املزاعم لف�ت�رة قبل �أكرث
من ع�ش ��رة �أع ��وام عندما كان ب�ي�رز مورجان
رئي�س حترير �ص ��حيفة مريور ،وحتى الآن،
مازال ��ت ال�ص ��حف اململوك ��ة لقط ��ب الإع�ل�ام
روب ��رت م ��ردوخ يف بريطاني ��ا م ��ن بينه ��ا
تاميز و�ص ��ن ودوري ��ة ني ��وز �أوف ذا وورلد
املغلقة الآن ،يف مركز ف�ض ��يحة التن�صت على
الهواتف.
واعت ��ذر م ��ردوخ م ��رارا ع ��ن التن�ص ��ت غري
القانوين عل ��ى الهواتف م ��ن جانب حمققني
تابعني ل�شركات خا�صة ودفع تعوي�ضا �ضخما
ل�سل�سلة من امل�شاهري الذين ت�ضرروا من تلك
املمار�س ��ات ،وا�س ��تقال ع ��دد من امل�س ��ئولني
البارزي ��ن يف جمموعته نيوز انرتنا�ش ��ونال
من بينهم الرئي�س ��ة التنفيذية ال�س ��ابقة ربيكا
بروك�س وهم يواجهون الآن املحاكمة ب�ش� ��أن
اتهامات بالتن�صت على الهواتف.

العام املا�ضي .وت�ضم حكومته �أع�ضاء يف
ح ��زب الله �إىل جانب م�س ��يحيني و�ش ��يعة
�آخرين موالني لدم�شق.
وعر� ��ض ميقات ��ي اال�س ��تقالة يف مطل ��ع
الأ�سبوع لإف�س ��اح الطريق حلكومة وحدة
وطنية لكن الرئي�س مي�شال �سليمان �أقنعه
بالبقاء يف من�ص ��به لإتاحة الوقت لإجراء
حمادثات للخروج من الأزمة ال�سيا�سية.
وق ��ال مي�ش ��ال ع ��ون حلي ��ف ح ��زب الل ��ه
والنائب عن التيار الوطني احلر �إن لبنان
ال ميكنه حتمل مثل هذا الفراغ يف ال�سلطة
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ت�ش ��كيل احلكومة ميكن ان
ي�ستغرق �ستة �أ�شهر �أو �أكرث.
وق ��ال ل�ص ��حيفة ب�ي�روت ديلي �س ��تار "ما
ح ��دث (اغتي ��ال احل�س ��ن) ميثل انتكا�س ��ة
�أمني ��ة لكن �إذا كان هناك فراغ فقد ي�س ��قط
البلد يف الفو�ضى

حمكمة الق�ضاء الإداري امل�صري
حتيل دعاوى حل "الت�أ�سي�سية"
�إىل املحكمة الد�ستورية
 القاهرة  /رويرتز
�أحالت حمكم ��ة الق�ض ��اء الإداري بالقاهرة ،الثالث ��اء ،دعاوى
�أقيمت �أمامها حلل اجلمعية الت�أ�سي�سية ل�صياغة د�ستور م�صر
�إىل املحكم ��ة الد�س ��تورية العليا لبيان مدى د�س ��تورية قانون
�أ�ص ��دره جمل�س ال�ش ��عب قبل ح ّله هذا الع ��ام يحدد فيه معايري
انتخاب �أع�ضاء اجلمعية.
ويتي ��ح احلك ��م �أ�س ��ابيع عدي ��دة للجمعي ��ة الت�أ�سي�س ��ية الت ��ي
تعرت�ض بع�ض القوى على ت�ش ��كيلها و�أدائها لعملها لتوا�ص ��ل
كتابة م�سودة الد�ستور.
وقال القا�ض ��ي �إن املحكمة قررت وقف نظ ��ر الدعاوى و�إحالة
�أوراقها للمحكمة الد�س ��تورية العليا للبت يف مدى د�س ��تورية
م ��ا ت�ض ��منته امل ��ادة الأوىل من القان ��ون رقم  79ل�س ��نة 2012
مبعايري انتخاب �أع�ض ��اء اجلمعية الت�أ�سي�سية لو�ضع م�شروع
د�ستور جديد للبالد.
واعت�ب�ر حمامي الإخوان امل�س ��لمني ،عبداملنعم عبداملق�ص ��ود،
�أن احلك ��م "�إيجاب ��ي" ،قائ�ل ً�ا لـ"العربية.ن ��ت"�" :إن املحكم ��ة
الد�س ��تورية لن تنظر يف الدعوى قبل �أقل من �ستة �أ�شهر وهو
ما �س ��يتيح الفر�صة لالنتهاء من �ص ��ياغة الد�ستور واال�ستفتاء
عليه وبالتايل تنتهي الدعوى وتنق�ضي اخل�صومة".
وم ��ن ناحيته �أب ��دى املحامي خالد علي� ،أح ��د رافعي الدعاوى
املحال ��ة ،حزن ��ه م ��ن احلك ��م قائ�ل ً�ا �إنه "�ص ��حيح م ��ن الناحية
القانونية ،لكنه كان يتمنى �إ�صدار حكم بحل الت�أ�سي�سية".
جل�سة �صاخبة يُذكر �أن عدد ًا كبري ًا من �أع�ضاء الإخوان وحزب
احلرية والعدالة و�أن�ص ��ارهم ح�ض ��روا اجلل�س ��ة ،وا�ستقبلوا
احلك ��م بالتكبري والتهلي ��ل ،ويف املقاب ��ل ردد رافعو الدعاوى
�ش ��عارات تطالب ب�إ�س ��قاط الت�أ�سي�س ��ية وهتافات �ض ��د مر�ش ��د
اجلماعة.وما �أثار االرتباك يف اجلل�سة �صدور قرار من رئي�س
الدائرة مبنع و�سائل الإعالم والكامريات من ح�ضور اجلل�سة،
ما �أدى �إىل ا�شتباكات بني امل�صورين ورجال الأمن.
وبعدها و ّزع ائتالف خريجي كليات ال�ش ��ريعة والقانون بيان ًا
بعنوان "ال لت�أ�سي�س ��ية الفرعون" ،جاء فيه �أن "م�ص ��ر الثورة
يج ��ب �أن تكون خمتلفة عما قب ��ل الثورة و�أن الد�س ��تور الذي
�س ��وف يخرج من اجلمعية الت�أ�سي�س ��ية منعدم ال�ش ��رعية لأنه
�أق�صى كافة القوى والتيارات املجتمعية".
و�أو�ض ��ح البي ��ان �أن "م�س ��ودة الد�س ��تور جاءت ب�ص�ل�احيات
مطلق ��ة لرئي�س اجلمهورية تفوق �ص�ل�احيات د�س ��تور 1971
لأن ��ه يج�سّ ��د فرعون ًا جدي ��د ًا يجع ��ل الرئي�س يع�ّي نّ احلكومة
خ ��ارج الأغلبي ��ة الربملاني ��ة ويح ��ق ل ��ه تعي�ي�ن رب ��ع جمل� ��س
ال�شورى و�إعالن احلرب والطوارئ والع�صف ب�أغلب احلقوق
واحلري ��ات الت ��ي جت�سّ ��د قي ��م الإن�س ��انية وتتف ��ق م ��ع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية".
وختم البيان قائ ًال�" :إن الد�س ��تور بهذا ال�شكل يجعل م�صر بال
منظومة قانونية حتمي �شعبها من تع�سف النظام احلاكم".
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�شالكه
ريال مدريد

�أربيل ّ
يدك ت�شونبوري برباعية جديدة ويت�أهل �إىل نهائي �آ�سيا
 بغداد /طه كمر
ت�أهل فريق �أربيل بكرة القدم بجدارة
اىل امل��ب��اراة النهائية لبطولة ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي للقاء الفائز من مباراة

الكويت الكويتي واالتفاق ال�سعودي
ب��ع��د �أن ه� ��زم ف ��ري ��ق ت�شونبوري
التايلندي ب�أربعة �أه��داف مقابل هدف
واحد يف املباراة التي جرت يف تايلند
�ضمن مناف�سات �إي ��اب ال ��دور ن�صف

النهائي للبطولة.
ا�ستهل �صاحب الأر�ض املباراة ب�أ�سلوب
هجومي بحت بعد �أن رم��ى بكل ثقله
يف ��س��اح��ة ل�ع��ب ف��ري��ق �أرب��ي��ل ولكي
ي�ؤمن املنطقة الدفاعية التي ا�صبحت

عر�ضة للهجمات الأربيلية التي متكن
�إزاءها الالعب نبيل �صباح من اخرتاق
دف��اع��ات ت�شونبوري ليعلن ع��ن اول
تهديد حقيقي لفريق ت�شونبوري بعد
ان �سدد كرته لكنها ذهبت اىل اح�ضان

اجمد را�ضي �سجل هدفني يف موقعة ت�شونبوري

احتاد الكرة يجدد الثقة بزيكو ويعل ِّـق ملفـه يف اجتماع ا�ستثنائي
 بغداد /حيدر مدلول
جدد االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ثقته بالبرازيلي زيكو مدرب
منتخبنا الوطني في ت�صفيات ك�أ�س العالم  2014بالرغم من الخ�سارة
االخيرة التي تعر�ض لها امام المنتخب اال�سترالي (� )2-1ضمن الجولة
الخام�سة من الت�صفيات واحتالله المركز االخير بر�صيد نقطتين.
وقال ع�ضو االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم قادر �شمخي لـ(المدى):
ان اتحاد الكرة قرر ا�ستمرار المدرب البرازيلي زيكو في مهمته حتى
نهاية عقده في  2014خالل االجتماع الذي عقده في مقره لمدة يومين
متوا�صلين برئا�سة ناجح حمود وبح�ضور جميع اع�ضائه با�ستثناء
كامل زغير المتواجد حاليا في دولة االمارات العربية المتحدة لرئا�سة
وفد منتخب ال�شباب لمناق�شة م�سيرة منتخبنا في جولة الإي��اب من
الت�صفيات التي �ستكون بدايتها خو�ضه المباراة الخام�سة مع �شقيقه
االردني يوم  14ت�شرين الثاني المقبل .

وا�ضاف :ان اتحاد الكرة قرر تعليق مناق�شة ملف المدرب زيكو ومالكه
الم�ساعد المكون من �شقيقه ايدو ومدرب اللياقة البدنية �سانتانا وعبد
الكريم ناعم حتى انعقاد االجتماع اال�ستثنائي معه نهاية ال�شهر الحالي
في بغداد لتو�ضيح جملة من االمور ب�ش�أن المالب�سات التي حدثت بين
زيكو وم�ساعده با�سل كوركي�س وعدد من الالعبين المحترفين والمدير
االداري ريا�ض عبد العبا�س التي كانت من اال�سباب الرئي�سة التي ادت
ال��ى خ�سارة منتخبنا ام��ام المنتخب اال�سترالي ما ولــَّد حالة غ�ضب
وا�ستياء كبير في ال�شارع الريا�ضي من ت�ضا�ؤل �آمالنا في المناف�سة
على بطاقة الت�أهل الثانية عن المجموعة بعد تراجعه الى المركز االخير
بر�صيد نقطتين من اجل الت�صحيح واعادة االمور الى ن�صابها لم�صلحة
الكرة العراقية .
واختتم �شمخي ت�صريحه ب��ان االت�ح��اد �سيناق�ش اي�ضا م�س�ألة اعداد
منتخبنا ومبا�شرته وحداته التدريبية مطلع ت�شرين الثاني المقبل في
بغداد وبيان موقفه من اجراء مباراة ودية مع لبنان �أو ايران.

احلار�س التايلندي ،ليعود �صباح يف
الدقيقة  16ويتالعب باملدافعني وي�سدد
كرة ارتطمت باحلار�س وحتولت اىل
ركلة ركنية جاء منها هدف �أربيل بعد
�أن �سددها �سعد عبد الأمري بر�أ�سية وال
�أروع من بني مدافعي الفريق امل�ضيف
معلنا الهدف الأول لفريق �أربيل .
بعد ه��ذا ال�ه��دف ت��راج��ع �أرب�ي��ل ب�شكل
غري م�برر اىل املناطق اخللفية ومنح
الفر�صة لالعبي ت�شونبوري للتقدم يف
�ساحته وي�شكل �ضغط ًا هجومي ًا على
مرمى احلار�س جالل ح�سن حتى �شهدت
الدقيقة  20فر�صة �ضائعة لت�شونبوري
بعد �أن ر ّد قائم مرمى �أربيل كرة خطرية
ليعود الالعب �سوناتان وي�سجل هدف
ال�ت�ع��دي��ل ل�ف��ري�ق��ه ب�ع��د خ�م����س دقائق
م�ستغ ًال �سوء التغطية الدفاعية ويكملها
اىل ال�شباك االربيلية.
ن�شط العبو ت�شنبوري يف هجماتهم
بعد ه��ذا ال�ه��دف وك ��ادوا ان ي�ضيفوا
اهدافا اخرى لوال براعة خط الدفاع،
يف الدقيقة � 40شهدت فر�صة �ضائعة
لت�شونبوري بعد ان �سدد تياغو كرة
مباغتة ك��ادت تقول كلمتها ل��وال انها
ظ �ل��ت ط��ري��ق امل��رم��ى ب�ق�ل�ي��ل لينتهي
ال�شوط االول بالتعادل بهدف ملثله .
ويف �شوط املباراة الثاين مل يبد � ّأي
م��ن الفريقني رغ�ب��ة يف زي ��ارة �شباك
الثاين حتى حانت الدقيقة  63لتعلن
ت �ق��دم ف��ري��ق �أرب� �ي ��ل ب��ال �ه��دف الثاين
ع��ن ط��ري��ق اجم��د را� �ض��ي ال��ذي انفرد
باحلار�س التايلندي و�سدد الكرة التي
ارتطمت ب�ق��دم امل��داف��ع وارت�ف�ع��ت من
فوق احلار�س معانقة ال�شباك .
وا��ش��رك م��درب �أرب�ي��ل ن��زار حمرو�س
االوغ �ن��دي ��س��وال ب��دي�لا لنبيل �صباح
ليعود را�ضي يف الدقيقة  70لزيادة
الغلة التهديفية بت�سجيله الهدف الثالث
لفريقه والثاين ال�شخ�صي له بعد ان
ت��اب��ع ك��رة و�صلته م��ن �ضربة ركنية
نفذها �سدير و�سددها �أحمد �إبراهيم
ر�أ��س�ي��ة جميلة �إال انها وج��دت �أق��دام
را�ضي لها باملر�صاد لي�ضعها بكل ثقة
معانقة ال�شباك.
يف الدقيقة  82ع ّمق البديل م�صطفى
ك ��رمي ال ��ذي ح � ّ�ل حم � ّ�ل �أجم ��د را�ضي
جراحات ت�شونبوري بت�سجيله الهدف
الرابع من ت�سديدة هائلة عانقت ال�شباك
بعد �أن عجز احل��ار���س التايلندي عن
فعل ��ش��يء لها لتنتهي امل �ب��اراة بفوز
م�ستحق لأرب�ي��ل وت�أهله اىل املباراة
النهائية .
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� إياد ال�صاحلي
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احتادنا ب�إمرة زيكو!
َه ُزلت  ..ومل يعـد يف القو�س منزع  ،و�آن الأوان �أن يعرتف احتاد
الكرة بف�شله يف �صفقة التعاقد مع مالك تدريبي حتوّ ل مرتجم املدرب
بني ليلة و�ضحاها اىل مدير �إداري للمنتخب الوطني يف �سابقة
خطرية مل ت�شهدها حتى الدول القابعة حتت خط فقر ت�صنيف فيفا!
امل�ترج��م �سالم العبيدي ال يُ�شك يف حبه لوطنه وعمله ال��د�ؤوب
باعتباره حلقة و�صل بني زيكو والالعبني  ،ولكن �أن يَنقل اليه ما
يحلو له من ت�صوّ رات �أُتهم ب�أن بع�ضها جمافي ًا للحقيقة  ،ويرتجم عنه
معلومات خاطئة �أربكت عالقة املدرب مع م�ساعده با�سل كوركي�س
وعدد من الالعبني املهمني يف الفريق قبل ان يجرد املدير االداري
ريا�ض عبد العبا�س �صالحياته يف مع�سكر تركيا مثلما �أفاد الأخري
بذلك يف مقابلة تلفازية م�ساء �أول من �أم�س االثنني  ،فذلك ال ميكن
ال�سكوت عليه ويُدين االحتاد بالتهاون يف �إ�شرافه على حت�ضريات
املنتخب يف ت�صفيات ك�أ�س العامل باعتبار ان جميع الأدوات العاملة
معه هم موظفون حتت �إدارته وال يجوز تهمي�ش �صالحيات �أحــد �أو
بروز ديكتاتورية فنيـة ت�ستحوذ على �إرادات اجلميع وال رادع لها
حتى لو كان ( بيليه الأبي�ض) نف�سه!
�إن حديث ريا�ض عبد العبا�س املفاجىء ع�شية االجتماع احلا�سم (كما
�سُ مِّي) لبحث حلول �أزمة املنتخب � ،أثار اجلدل يف توقيته وطريقة
طرحه وك�أنه �أو�شك على فقدان مهمته ومل يبق غري ان ينتزع عود
ثقاب من جيبه ليُ�شعل حريق ًا كبري ًا يُ�شغل به العراقيني ال�صابرين
واملرتقبني ملن يدلـُّهم على م�سببات عرو�ض الأ�سود الهزيلة  ،ومدى
�صحة اخلفايا التي ح��اول رئي�س االحت��اد ناجح حمود طمطمتها
بعيد ًا عن رقابة الإعالم مثلما ك�شفها ريا�ض باجلملة.
ويف الوقت الذي نحيي ريا� ًضا على مواجهته اجلمهور وقول ما
يف جعبته من �أ�سرار عمّا م ّر به املنتخب من توتر وا�ستياء و�سوء
�إعداد نف�سي و�ضيق يف �أفق التجربة باختيار الربازيل ند ًا ودي ًا له
 ،والتال�سن املقرف بني النائب االول لرئي�س االحتاد عبد اخلالق
م�سعود واملدرب ،والتغييب ال َعمـد لعنا�صر ركيزة يف حتقيق الهدف
 ،ف�إننا نلقي بالالئمة على ريا�ض لأن��ه ارت�ضى ط��وال ف�ترة عام
الظهور عرب ال�شا�شات الف�ضائية وك�أنه ناطق �إعالمي لزيكو  ،مدافع ًا
عن �أجنداته ،ومفند ًا جميع االتهامات التي طالت عمله و�سيا�سته
بوقت مبكر  ،واختياره طوع نف�سه القيام بواجبات (بودي كارد)
لردع كل العب ت�سوّ ل له نف�سه التق ّرب او ال�صدام باملدرب خ�شية
فقدان من�صبه الذي جاء اليوم ليقول �إنه من�صب زائل وال يتقا�ضى
عليه دينار ًا واحد ًا  ،فمن دعاك للبقاء �إذن و�سط كل هذه التقاطعات
وخالفات �إق�صاء النجوم  ..و�شقاوات الربازيلي املدلل ؟!
ثم كيف يرت�ضي احتاد الكرة ان يعمل مدير اداري وم�ساعد مدرب
وبقية الطواقم االداري ��ة والطبية كموظفني �صغار ب��إم��رة زيكو
بح�سب و�صف ريا�ض ،ملاذا يتحملون املعاملة القا�سية منه ويخ�شون
عنجهيته وانطوائيته التي ت�ضمر الكراهية ملن يحتـد معه ،وتركيبة
تعاطيه الغريب وتعنيفه املحيطني به؟!
هذه املعلومات امل�ؤملة "�إن تطابقت �صحتها" مع ما يجري خلف
ال�ستار  ،يكون رئي�س االحتاد وبقية �أع�ضائه هم اي� ًضا حتت �إمرة
زيكو ما مل يت�ضمن بيانهم امل�ؤمل ا�صداره بعد االجتماع تنبيه ًا
�شديد ًا للمدرب يُدين ت�صرفاته املخجلة ويُلزمه العمل بحدود ما
�أتفق عليه �أثناء توقيع العقد � ،أما �إذا تنازل االحتاد عن كل ذلك لأجل
امل�صلحة العامة ،فال الوطن وال الكرة العراقية يقبالن ببطاقة زيكو
املونديالية على طبق الهوان!

اجلولة الثانية للنخبة تفتتح غد ًا بلقاء بني بغداد وكركوك
 بغداد /خليل جليل
قررت لجنة الم�سابقات في االتحاد
ال�ع��راق��ي ل�ك��رة ال�ق��دم تقديم موعد
مباراة بغداد وكركوك �ضمن الجولة
الثانية من بطولة ال��دوري ال��ى غد
ال�خ�م�ي����س ن �ظ��ر ًا ل �ت��واف��ق الموعد
ال���س��اب��ق م��ع ع�ط�ل��ة ع�ي��د اال�ضحى
المبارك وعدم امكانية الو�صول الى
ملعب بغداد نتيجة االجراءات التي
تتخذ خالل ايام العطلة ومنها �إغالق
الطرق المحيطة بملعب بغداد.
وذك��ر �سكرتير اللجنة �شهاب احمد
لـ(المدى)  :ان ق��رار ًا ُاتخذ بت�أجيل
م �ب��اراة �أرب �ي��ل وال�ج��وي��ة المقررة

الأح ��د المقبل ف��ي ملعب فران�سو
ح��ري��ري ف��ي ح��ال ت��أه��ل �أرب �ي��ل الى
ال �م �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ب�ط��ول��ة ك�أ�س
االتحاد الآ�سيوي.
وتقام بعد غد الجمعة �أربع مباريات
�ضمن الجولة الثانية من م�سابقة
دوري النخبة �إذ يلتقي فريق الطلبة
على ملعبه مع نفط الجنوب وكالهما
يبحثان عن اول فوز وتعوي�ض ما
فاتهما في الجولة االولى التي خرجا
منها بنقطة واح��دة لكل منهما ولم
يحدد مكان المباراة بعد على �أمل ان
يعلن عن الملعب الذي ي�ضيف هذه
المباراة المهمة للفريقين خ�صو� ًصا
الطلبة اليوم االربعاء.

وف ��ي ال �ي��وم ذات ��ه يحت�ضن ملعب
ال�شرطة ل�ق��ا ًء �ساخن ًا بين �صاحب
االر� ��ض و�ضيفه النجف وكالهما
يرغبان بتجديد الفوز للمرة الثانية
على التوالي بعد ان تغلب االول على
ال�صناعة ب�صعوبة وتخطى مناف�سه
ال�ن�ج��ف ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ف��ي المرحلة
االولى ما يجعل هذا اللقاء مر�شح ًا
للإثارة وال�صراع بين الطرفين.
وعلى ملعب نفط الجنوب في مدينة
الب�صرة يقابل الميناء ال�صناعة
وهما ي��ري��دان اجتياز ه��ذه المهمة
والخروج بنقاط المباراة كاملة.
ويحاول الميناء بقيادة مدربه عقيل
هاتو ان ي�ستثمر امكانية محترفيه

 متابعة /املدى
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انتقادات عنيفة �ضد قرار
نقل مباريات املنتخب

مدير التحرير

رئي�س الق�سم

دخل نادي الوحدة ال�سعودي في مفاو�ضات جادة مع مهاجم
منتخبنا الوطني عالء عبد الزهرة تمهيد ًا للتعاقد معه ر�سمي ًا
خالل الفترة المقبلة.
وذكرت م�صادر اعالمية �سعودية �إن عالء عبد الزهرة وافق
ب�شكل مبدئي على العر�ض  ،لكنه �أرج�أ ح�سم الموقف ب�شكل
ر�سمي �إل��ى غد الخمي�س  ،تح�سب ًا لو�صول عر�ض
ر�سمي �آخر من �أحد الأندية الخليجية.
مثـَّل ع�لاء عبدالزهرة العديد من �أندية دوري
ن�ج��وم ق�ط��ر � ،أب��رزه��ا ال �خ��ور والخريطيات
والوكرة  ،و�أخير ًا نادي قطر الذي كان معار ًا
له في الأ�شهر ال�ستة الأخيرة من المو�سم
ال �م��ا� �ض��ي.وك��ان ع �ب��دال��زه��رة ق��د �أح��رز
ه��دف التقدم لمنتخبنا ف��ي المباراة
الما�ضية مع ا�ستراليا في ت�صفيات
ك�أ�س العالم  ، 2014قبل ان تعود
ا��س�ت��رال�ي��ا ل�ل�م�ب��اراة وتخطف
ال �ف��وز بهدفين ف��ي الدقائق
الأخيرة.
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حممد كاظم مدافع انيق من
ع�صر ذهبي

م�س�ؤول ال�صفحة

الق�سم الفني

العدد ()2631
ال�سنة العا�شرة  -الأربعاء
( )24ت�شرين الأول 2012

مصارحة حرة

عالء عبد الزهرة مطلوب يف الوحدة ال�سعودي

عرو�ض
جديدة لعالء
عبد الزهرة
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ابرز مباريات اليوم

ق�سم الت�صحيح
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بغداد يواجه كركوك يف لقاء �صعب

ال� �ث�ل�اث ��ة ف� ��ي ت �خ �ط��ي ال�صناعة
واال�ستئثار باول فوز يعطي للفريق
دافع ًا معنوي ًا في اللقاءات المقبلة
من اجل البقاء في المراكز المتقدمة
ومنذ وقت مبكر.
وعلى ملعبه ي�ضيف الم�صافي فريق
الكهرباء الجمعة اي�ضا وهما يرفعان
��ش�ع��ار ال �ف��وز م��ن اج��ل التعوي�ض
بالن�سبة للكهرباء الذي خرج خا�سر ًا
ام��ام الجوية في الجولة الما�ضية
بثالثة اه ��داف مقابل ه��دف واحد
�ان ع�ل��ى التوالي
ولتحقيق ف��وز ث � ٍ
بالن�سبة للم�صافي ال ��ذي اجتاز
ال�سليمانية في المرحلة االولى.
وعلى ملعب ال�شرطة يواجه الزوراء
ك ��رب�ل�اء ال �� �س �ب��ت ال �م �ق �ب��ل  ،حيث
�ستكون مهمة االخير في هذا اللقاء
�صعبة ام��ام النوار�س المتعط�شين
الول ف� ��وز ه� ��ذا ال �م��و� �س��م وكذلك
الحال بالن�سبة لكربالء الذي اجتاز
بغداد في الجولة الما�ضية وي�سعى
ل�ع��دم ال �خ��روج ع��ن �سكة ال�ف��وز في
هذه الجولة.وي�ضيف ملعب النفط
ل �ق��اء ��ص��اح��ب االر�� ��ض وزاخ� ��و في
لقاء ح�سا�س للأول بعد تعثره امام
النجف  ،ف�ض ًال عن رغبة ال�ضيوف
بالعودة بفوز ثمين اي� ًضا
 ،وي��زور و�صيف المو�سم الما�ضي
ده��وك ملعب ج��اره ال�سليمانية في
هذه الجولة ال�سبت اي�ضا في مباراة
ال تخرج ع��ن نطاق التوقع بعودة
ده ��وك بنتيجة ي�سعى لتحقيقها
المتالكه عنا�صر متمر�سة ووثوقة
قيا�س ًا لفريق ال�سليمانية الوافد
الجديد الى الم�سابقة .
وم���ن ال��وا���ض��ح ان ده� ��وك يهتم
بتحقيق ف��وز ج��دي��د وال�سليمانية
ل�ت�ع��وي����ض خ �� �س��ارت��ه ف��ي الجولة
الما�ضية .

ريال مدريد يف حتد جديد
امام دورمتوند

اخبارهم
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 ت�أهل منتخب وا�سط ل�ل�أوزان االوملبية
بالتايكواندو لتمثيل املنطقة اجلنوبية التي
ج ��رت يف ال �� �س �م��اوة اال� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي من
دون مناف�س لعدم م�شاركة ف��رق ن�سوية يف
البطولة ،بينما جن��ح ع��دد م��ن الالعبني من
الت�أهل للنهائيات لتمثيل املنطقة اجلنوبية
التي �ستقام يف وقت الحق يف بطولة مناطق
العراق للأوزان االوملبية.
�أعلن ذلك رئي�س االحت��اد الفرعي للتايكوندو
�ستار جبار لـ( املدى ) وا�ضاف  :جنح منتخب
وا��س��ط م��ن متثيل املنطقة اجلنوبية بكامل
العباتنا من دون مناف�س فيما خا�ض العبينا

 ق����دَّ م وزي � � ��ر ال �� �ش �ب��اب
والريا�ضة املهند�س جا�سم حممد
جعفر مبلغ  50مليون دينار اىل
نادي احللة م�ساهمة من الوزارة
يف دع��م فريقها ال�سلوي الذي
تنتظره م���ش��ارك��ات مهمة على
امل�ستويني املحلي واخلارجي
ال� �س �ي �م��ا وان� ��ه � �س �ي �ك��ون ممثال
ل �ل �ع��راق يف اح� ��دى البطوالت
اخل��ارج�ي��ة بعد اح� ��رازه املركز
ال�ث��ال��ث يف مناف�سات ال ��دوري
�سلة احللة تتلقى دعم ًا وزاري ًا امل �م �ت��از ل�ل�م��و��س��م امل��ا� �ض��ي .من

للرجال مناف�سات جنح ع��دد منهم يف متثيل
املنطقة اجلنوبية التي �ستقام يف بغداد بوقت
الحق.
وا�ضاف جبار  :جاءت ت�سمية منتخب وا�سط
لبطولة املنطقة اجلنوبية بعد ت�صفيات جرت
يف مدينة الكوت مت على �إثرها اختيار االوائل
لهذه البطولة يف منتخب املحافظة.
و�أكد  :ان فريقنا الن�سوي بكامل جنماته جنح
بتمثيل املنطقة اجلنوبية من دون مناف�س،
فيما جنح ناطق هالل يف وزن فوق  80كغم
وحيدر �سامي الفائز باملركز الثالث يف وزن
حتت  80كغم .

الرياضي

المحلي

رأيك وأنت حــر
� سعد امل�شعل

الروح القتالية� ..أملنـا
جرح جديد �أ�صاب الكرة العراقية  ..ما الذي حدث لكرتنا � ،إخفاق
يتلو �آخر واجلماهري ال�شغوفة مبنتخبها تنتظر الكثري وهي تتابع
رحلته املونديالية وتتفاج�أ يف كل مرة بعدم قدرة هذا املنتخب على
تقدمي امل�ستوى الذي يليق ب�سمعته �إعادة هيبته .
نالحظ �أن جميع احتادات الكرة يف العامل تخطط وتدر�س جيد ًا رحلة
منتخباتها يف �أية بطولة ب�إتقان واهتمام كبري وت�ضع براجمها ب�أروع
ما ميكن وتربز مالمح ووجوه جديدة وتقدم م�ستوى م�شرف ًا لت�سعد
جماهريها  ،فالكل يعمل ليتقدم ونحن ال نعمل فنت�أخر وكل اخلوف
�أن ي�أتي يوم تتقدم فيه �أ�ضعف املنتخبات على منتخبنا برغم امتالكنا
العديد من الالعبني املوهوبني من ال�شباب الذين اثبتوا ح�ضورهم
على امل�ستويني العربي و الآ�سيوي لكن غياب التخطيط لبناء منتخب
قوي دوما ي�صطدم بالكثري من العراقيل دون ان يُنبىء ببناء منتخب
وطني قوي قادر ًا على املناف�سة بحيث بات ذلك من امل�ستحيل.
فرحنا بالتعاقد مع الربازيلي زيكو الذي �أبدى تفا�ؤله ب�ضم الوجوه
اجلديدة يف �صفوف املنتخب كما ابدى ثقته بقدراتهم على متثيل
الكرة العراقية ب�صورة م�شرفة ولكن مل نلم�س منه ما يتفق مع مهمة
خلق منتخب قوي يناف�س به منتخبات ال تتفوق علينا ا�ص ًال و�سبق
وان تغلبنا عليها يف منا�سبات �سابقة.
اقول :ان عقد زيكو كلف الدولة الكثري من املال ولكن �صدقوين هناك
من املدربني الوطنيني من ميتلك �صفات الكفاءة التدريبية وميتلك
احل�س الوطني والغرية على منتخب ب�لاده �أك�ثر منه لكنه ال ينا ُل
الفر�صة احلقيقية بت�سميته لقيادة املنتخب منذ ف�ترة طويلة ومل
يح�صل فتافيت من قيمة عقود املدربني الأجانب الذين تعاقد احتاد
كرتنا معهم .
ن�صيحتنا الحتاد كرتنا �إعفاء زيكو من مهمته بعد االخفاقات املتتالية
و�إناطة املهمة احلالية للمدرب ان��ور ج�سام ي�ساعده يحيى علوان
ورا�ضي �شني�شل لإنت�شال املنتخب من الغرق و�أمامهم فرتة اقل من
�شهر ليت�آلفوا مع الالعبني جيد ًا فامل�س�ألة باتت يف غاية الوطنية
و�إ�سناد املهمة ملدربينا الكفوئني الذين ذكرتهم هو واجب وطني وال
يعتقد �أحد �أنهم �سريف�ضون ذلك �إطالق ًا لأن ح�سهم وغريتهم الوطنية
�أ�سمى من �أي �شيء ..ولأن ال�شارع الريا�ضي العراقي مل ي َر من زيكو
�أي حت�سن يف م�ستوى املنتخب يف رحلته املونديالية حيث انه يفتقد
للتخطيط و�أ�ساليب التدريب الذي �أوعدنا بها  ،فهجماتنا على منتخب
اخل�صم �شبه معدومة  ،وهل �ستبقى امل�شكلة يف املباريات املقبلة
وهي عدم القدرة على بناء هجمة من�سقة ما يعني دخول املنتخب يف
اللقاءات امل�صريية القادمة ب�شعار واحد عنوانه الفوز لإحياء الآمال
والعودة اىل التناف�س على البطاقة الثانية.
ال ا�ستطيع تقييم عمل امل��درب وال �أح��ب احلديث عن الأم��ور الفنية
ولكن يجب ان تكون هنالك درا�سة لو�ضع املنتخب ونتائجه املا�ضية
 ،و�أمتنى ان يخرج احتادنا بدرا�سة تفيد م�ستقبل الكرة العراقية
واملنتخب و�إي �ق��اف نزيف النقاط التي كانت يف متناول اليد لو
�أح�سن اجلهاز الفني التعامل معها � ،أخفقنا �أمام الكنغر اال�سرتايل
ب�سبب غياب الإرادة والروح القتالية التي متيز بها الالعبون خالل
نعط للمنتخب
املباريات ال�سابقة  ،وال�سبب يف الهزمية هو اننا مل ِ
املناف�س حقه ..كنا مطالبني بالفوز والإبقاء على �آمالنا يف احل�صول
على �إحدى بطاقتي املجموعة وموا�صلة م�شوار الت�صفيات وبلوغ
نهائيات ك�أ�س العامل املقبلة يف الربازيل.
ومع ذلك ن�ؤكد ان الأمل ميكن ان يعود اذا ما عادت الروح القتالية
لالعبني  ،و�أمتنى �شخ�صي ًا ان يحقق املنتخب الفوز يف املباراة املقبلة
حتى ال ُنحرم من امل�شاركة يف مونديال الربازيل.

العدد ( )2631ال�سنة العا�شرة  -الأربعاء ( )24ت�شرين الأول 2012

متخ�ص�صــون :نقــل مبارياتنا �إىل دبـــي هـــروب
من م�شاكل املنتخــب احلقيقية
 بغداد /علي النعيمي

معظم وقائعه ولعالقاتنا الوثيقة مع الالعبني.
ونوَّه الربيعي �إىل ان نقل مباراة ُا�سود الرافدين
من الدوحة �إىل دبي رمبا يدخل �ضمن الأ�سباب
النف�سية التي تتعلق بامت�صا�ص ردود �أفعال
ال�شارع الناقمة بعد ت�ضا�ؤل فر�ص املنتخب
الوطني بالت�أهل �إىل مونديال � 2014أو علـَّه ف�أل
ح�سن ملدينة دبي باعتبار ان تلك املدينة �شهدت
مباريات �سابقة  ،كانت معظم نتائجها ايجابية
ل�صاحلنا  ،م�ضيف ًا مع ذلك ف�أن هذه التربيرات
ل��ن تعفي االحت ��اد وال حتى امل ��درب زي�ك��و من
التقاع�س يف �أداء �أدواره� ��م لأن�ه��م يتحملون
امل�س�ؤولية املبا�شرة.

انتقد ع��دد من املتخ�ص�صني يف جم��ال تدريب
كرة القدم  ،م�ساعي االحتاد العراقي املركزي
بكرة القدم الرامية �إىل نقل مباريات املنتخب
الوطني املتبقية من جوالت الإي��اب لت�صفيات
مونديال الربازيل  2014من قطر �إىل مالعب
الإم� ��ارات ،معتربين ان تلك اخل�ط��وة جاءت
المت�صا�ص نقمة ال�شارع الريا�ضي  ،وهروب ًا
وا�ضح ًا من الأ�سباب احلقيقة التي ادت �إىل
خ�سارة �أ�سود الرافدين يف مباراته الأخرية
�أمام ا�سرتاليا بنتيجة ( )2-1التي �أُقيمت يف
الدوحة الأ�سبوع.
الدوحة اختيار خاطئ
�أول املنتقدين ك��ان ج�م��ال علي م��درب نادي
ده��وك بكرة القدم حيث قال لـ(املدى بر�س) :
ان قرار االحتاد نقل مباراتنا �إىل بلد �آخر جاء
مت�أخر ًا ك��ون ان اجلماهري العراقية والنقاد
ال�ع��راق�ي�ين �أ� �ش��اروا منذ ف�ترة بعيدة �إىل ان
ق��رار اختيار ال��دوح��ة �أر� �ض � ًا للمنتخب  ،كان
ق��رار ًا خاطئ ًا ومل يخدم م�سرية منتخبنا يف
الت�صفيات ،نظر ًا ل�صعوبة ا�ستح�صال الفيزا
للدوحة والكلفة املرتفعة خلطوط الطريان
وكذلك لأجواء الدوحة الرطبة التي �أثرت على
العبينا قبل اخل�صوم ،وا�صف ًا تلك اخلطوة
بالغام�ضة والتي ال ميكن لنا تف�سريها �إال ب�أنها
هروب وا�ضح من مناق�شة الق�ضية والتغا�ضي
ع��ن الأ� �س �ب��اب الرئي�سة ال�ت��ي ق ��ادت �إىل تلك
الإخفاقات املريرة.
وك ��ان ال�ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م احت ��اد الكرة
نعيم �صدام قد �أعلن م�ؤخر ًا عزم احت��اده نقل
مباريات املنتخب من قطر �إىل مالعب الإمارات
بعدما مل�سوا �أن احد �أ�سباب خ�سارتنا الأخرية
هو ا�ستمرار �إقامة املباريات يف قطر وما نتج
عنها من مالب�سات وظروف غري طبيعية.
و�أو� �ض��ح علي  :ك��ان الأج���در ب��احت��اد اللعبة
اختيار �إيران بد ًال من الدوحة على اقل تقدير
ب�سبب �سهولة دخول �أرا�ضيها من غري ت�أ�شرية
ول�ب�ع��ده��ا ع��ن �أج� ��واء ال�ت�ن��اف����س ك�م��ا ه��و يف
اخلليج وت�أثرياته الإعالمية  ،م�شدد ًا على ان
اخللل ال يكمن باملكان وال حتى بتواجد اجلالية
العراقية يف دبي �إمنا يتعلق بالو�ضع اخلططي
وهبوط اجلانب الفني لأغلب العبي املنتخب.
و�أك� ��د  :ك��م مت�ن�ي��ت ان ي�ط�ل��ع احت���اد اللعبة
اجلماهري العراقية على تفا�صيل عقد زيكو
وب�ن��وده ومناق�شته علنــ ًا فيما �إذا ك��ان هناك
�شرط ملزم يف عقد زيكو مع االحت��اد يجربه
على احل�ضور والتواجد والتدريب يف بغداد

�أو حتى يف كرد�ستان  ،م�شري ًا �إىل �أن امل�شكلة
التي يواجها املنتخب هي يف م�س�ألة الت�أقلم
على �أف�ك��ار امل��درب الربازيلي ،لأن العبينا مل
ي�صلوا �إىل مرحلة الن�ضوج االحرتايف كالذي
موجود يف الدوريات الأوروبية ،بحيث تمُ كـِّن
امل��درب�ين م��ن تطبيق تكنيكيات معينة خالل
يومني �أثناء جتمعهم مع الالعبني.
وت�ساءل علي  :ما زلت �أجهل من ال��ذي يطلب
ترتيب امل �ب��اراة ال��ودي��ة التي يرغب املنتخب
ال��وط�ن��ي يف �إج��رائ �ه��ا ،ه��ل امل ��درب زي�ك��و �أم
االحتاد؟ ملمح ًا �إىل ان مباراة الربازيل الودية

التي �أُقيمت يف ماملو قبل مباراتنا مع ا�سرتاليا
ق��د �أ� �ض � َّرت الالعبني ك�ث�ير ًا ،لأن�ه��ا �أخ��ذت جل
تركيزهم الذهني وا�ستنزفت جهدهم البدين
والفني ،ناهيكم ع��ن وق��ع اخل�سارة الكبرية
ال�ت��ي ُ م�ن��وا بها وال�ت��ي انتهت ل�صالح جنوم
ال�سامبا ب�ستة �أهداف.
عالقة االحتاد العراقي بالقطري
�إما الدكتور الأكادميي كاظم الربيعي فقد ابدى
ا�ستغرابه ال�شديد م��ن نقل مكان م��ا تبقى من
مبارياتنا �إىل دب��ي ،مبديا �شكوكه ب ��أن هناك

�شباب مدينة ال�صدر ً
بطال للم�صارعة الرومانية يف بابل
 بابـل /املدى
�أح��رزت مديرية �شباب وريا�ضة
ال�صدر امل��رك��ز االول يف بطولة
املدار�س التخ�ص�صية للم�صارعة
ال��روم��ان�ي��ة ،فيما ف��ازت مديرية
�شباب وريا�ضة الر�صافة بفعالية
امل�صارعة احلرة يف البطولة التي
اقامتها وزارة ال�شباب والريا�ضة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��دي��ري��ة ال�شباب
والريا�ضة يف بابل وبالتن�سيق
مع االحتادين املركزي والفرعي
ل �ل �ع �ب��ة مب �� �ش��ارك��ة وا���س��ع��ة من
مديريات ال�شباب والريا�ضة يف
بغداد واملحافظات.
وج��اءت مديرية �شباب وريا�ضة
الكرخ باملركز الثاين يف احلرة
وحققت مديريتا الب�صرة وبابل
املرتبة الثالثة ،ويف امل�صارعة
ال��روم��ان�ي��ة ج��اءت وا��س��ط ثانيا
وح�ق�ق��ت امل�ث�ن��ى وال �ك��رخ املركز
ال�ث��ال��ث و��ش�ه��د ال �ي��وم اخلتامي
ح���ض��ور رئ�ي����س جل�ن��ة ال�شباب
والريا�ضة يف جمل�س حمافظة
بابل ومدير ال�شباب يف املحافظة
ال �ل��ذي��ن ت� َّ�وج��ا ال��ف��رق الفائزة
والالعبني.
وا� �س �ف��رت ال�ن�ت��ائ��ج ال �ف��ردي��ة يف
ن� ��زاالت احل� ��رة ع��ن ف ��وز حممد
اجلواد زهري من الر�صافة ببطولة
وزن  42كغم ت�لاه احمد �سلمان
م��ن بابل وج��اء باملرتبة الثالثة
الالعبان حممد نوري من مي�سان

واحمد �صبحي من النجف  ،ويف
وزن  46كغم حقق امل�صارع وليد
حممود من الر�صافة املركز االول
وجاء ثانيا ر�ضا حممد من مي�سان

جانبها �أث �ن��ت الهيئة االداري���ة
لنادي احللة على موافقة جمل�س
ال� ��وزراء وت�ف��اع�ل��ه م��ع طلبها ،
واي �� �ض��ا اال��س�ت�ج��اب��ة ال�سريعة
مل�ست�شار وزير ال�شباب والريا�ضة
الدكتور ح�سن احل�سناوي  ،كما
ا�شادت مببادرة الوزير وعدَّتها
خطوة ايجابية كبرية يف طريق
ت �ق��دمي ال ��دع ��م امل � ��ادي لالندية
ال��ع��راق��ي��ة خ �ل�ال م�شاركاتها
الداخلية واخل��ارج�ي��ة  ،م�ؤكدة
ان ه��ذا ال��دع��م يُعد دافعا كبري ًا

لإدارة النادي وفريقها ال�سلوي
ع �ل��ى ت �ق��دمي امل �� �س �ت��وى املتميز
خالل املناف�سات املقبلة.
يذكر ان نادي احللة ت�أ�س�س عام
 1964ومن االندية العريقة يف
لعبة كرة ال�سلة وحقق اجنازات
كبرية خالل عمر ت�أ�سي�سه متثل
يف ح�صوله على ت�سعة القاب
م�ه�م��ة م�ن�ه��ا ث�ل�اث م� ��رات بطال
ل��ل��دوري امل �م �ت��از وم�ث�ل�ه��ا بطال
ل�ل�ك��أ���س وث�ل�اث م ��رات و�صيف ًا
لبطل الدوري.

وح��ل ب��امل��رك��ز ال�ث��ال��ث مهند عبد
الكرمي من ال�صدر وعلي م�سلم من
الب�صرة  ،ويف وزن  50كغم فاز
عمر احمد من الر�صافة تاله خالد

وليد من الكرخ ثم حل ثالث ًا عبد
الزهرة جواد من ال�صدر وعقيل
عبد زيد من بابل  ،ويف وزن 54
كغم فاز كرم �شاكر من الر�صافة

جانب من �أحد نزاالت امل�صارعة يف البطولة

م�شكالت املنتخب الفنية وراء نك�سته امام ا�سرتاليا
فتور ًا قد حدث بني االحتادين القطري والعراقي
�أو لعل ان الإخ��وة يف ال��دوح��ة �أوق�ف��وا دعمهم
اللوج�ستي والفني الحتاد الكرة املتمثل بتحملهم
نفقات املع�سكر و�إقامة املنتخب العراقي وغريها
م��ن الت�سهيالت.و�أ�شار الربيعي �إىل ان ثمة
متغريات ن�ستطيع قراءتها ب�سهولة ب��أن هناك
�شيئا م��ا ق��د ح�صل قبل وب�ع��د م �ب��اراة العراق
وا�سرتاليا يف الدوحة بحيث �أج�برت االحتاد
على ات�خ��اذ ه��ذه اخل�ط��وة الغريبة وال�ت��ي هي
بعيدة كل البعد عن الأ�سباب املنطقية التخاذها
بحكم قربنا من امل�شهد الريا�ضي واطالعنا على

زيكو روّ�ض املتمردين
�آخر املتحدثني كان را�ضي �شني�شل مدرب نادي
ال��زوراء بكرة القدم ال��ذي �أك��د �أن��ه م��رة �أخرى
يف�شل االحتاد يف حتديد الأ�سباب احلقيقة التي
جعلت منتخبنا يف املركز الأخري يف جمموعته
خ�لال ت�صفيات ك ��أ���س ال �ع��امل احل��ال�ي��ة ،عازي ًا
�أ�سباب ذلك �إىل م�شاكل �إدارية وا�ضحة حدثت ما
بني الالعبني واالحتاد �إ�ضافة �إىل م�شاكل فنية
تخ�ص عمل امل��درب زيكو وخياراته اخلططية
وطريقة توظيف �أدواته يف امللعب ولي�س مكان
احلدث كما يزعمون.
و�أ�ضاف �شني�شل :ان املدرب زيكو هو الوحيد
ال��ذي ا�ستطاع ان يكبح جماح بع�ض الالعبني
امل �ح�ترف�ين (امل �ت �م��ردي��ن) يف امل�ن�ت�خ��ب وان��ه
ا�ستطاع بف�ضل �أ�سلوبه و�شخ�صيته ال�صارمة
تروي�ض النجوم الكبار الذين لطاملا ما �أث�أروا
�أزم��ات وافتعلوا امل�شاكل للمدربني ال�سابقني
الذين توالوا على قيادة املنتخب.
وت��اب��ع  :ان م�شكلة املنتخب ال تكمن بطبيعة
امل� � ��ؤازرة وق�ل��ة اجل�م��اه�ير ال�ع��راق�ي��ة يف قطر
وكرثتها يف دبي ،لأننا كثري ًا ما لعبنا من دون
جماهري وحققنا نتائج مم�ي��زة  ،لكن ال�سبب
احلقيقي يكمن يف املدرب زيكو الذي ال يتواجد
كثري ًا مع املنتخب يف بغداد ومل ي�شاهد العبي
ال��دوري عن كثبً ،
ف�ضال عن الإدارة ال�ضعيفة
الحتاد الكرة يف ت�أمني احتياجات املدرب وتلبية
طلباته من مباريات ودية �أو جتريبية!
وت �� �س��اءل �شني�شل ع��ن �أوج� ��ه االخ �ت�ل�اف بني
الدوحة ودب��ي ً
قائال � :أن الإخ��وة يف قطر لهم
مواقف م�شرفة وداعمة للكرة العراقية ،وفتحوا
مالعبهم من خالل ا�ستقبالهم واحت�ضانهم للكثري
من الالعبني وامل��درب�ين والكفاءات التدريبية،
عالوة على ان حمرتفينا اغلبهم يلعبون يف قطر
ومعتادون على املناخ و�أر�ضيات املالعب وان
�أجواء قطر ت�شابه دبي من حيث حرارة اجلــو
والرطوبة.

كربالء حتت�ضن دورة تدريبية �آ�سيوية
وح ��ل ك���رار ن���وري م��ن مي�سان
ثانيا وجاء ثالثا علي فار�س من
الكرخ و�سجاد يون�س من ال�صدر،
ويف وزن  58كغم فاز او ًال ح�سن
مهدي من الر�صافة وج��اء ثانيا
زي���دون حم�م��د م��ن ال �ك��رخ َّ
وحل
باملرتبة الثالثة ح�سني علي من
ب��اب��ل وح�سن �صباح م��ن مدينة
ال�صدر ،ويف وزن  63كغم احرز
�سرمد خالد من الر�صافة املركز
االول وج��اء ثانيا جعفر �صادق
من ال�صدر َّ
وحل ثالثا علي حممد
من بابل وح�سام عبد اجلبار من
الكرخ  ،ويف وزن  69كغم جاء
ح�سني حممد من الر�صافة اوال
ث��م �سعدي توفيق م��ن الب�صرة
ثانيا وح��ل ثالثا ع�لاء حممد من
مدينة ال�صدر وحممد �شاكر من
الكرخ ،ويف نزاالت وزن  76كغم
فاز �سيف مهدي من الر�صافة اوال
ثم حل ثانيا م�سلم �سعد من بابل
وجاء ثالثا عمر حامد من االنبار
وع �ب��ا���س � �س �ع��دون م��ن الب�صرة
 ،ويف وزن  85ف ��از ط��ه لطفي
من الر�صافة ثم حممد قا�سم من
الكرخ وحل ثالثا علي احمد من
بابل وعلي �سهيل م��ن مي�سان ،
ويف وزن  100كغم ف��از حممد
ع �ل��ي م��ن ال��ر� �ص��اف��ة او ًال وحل
ثانيا عبد القادر عبد الكرمي من
ال�ك��رخ وج��اء ثالثا حيدر مهدي
م��ن ال�ب���ص��رة وح���س�ين ع�ل��ي من
وا�سط.

 كربالء� /أجمد علي
ان �ط �ل �ق��ت يف م��دي �ن��ة ك��رب�لاء
ال���دورة التدريبية الآ�سيوية
ملدربي كرى القدم من فئة ()C
التي يقيمها االحت��اد العراقي
امل��رك��زي لكرة القدم بالتعاون
مع االحت��اد الفرعي يف كربالء
وت�ستمر ملدة � 10أي��ام يحا�ضر
فيها حما�ضر بحريني من�سب ًا
من االحتاد الآ�سيوي.
وق��ال رئي�س االحت ��اد الفرعي
ل�ك��رة ال�ق��دم ق��ي ك��رب�لاء يحيى
ك��رمي للمدى� :إن ه��ذه الدورة
التي �ست�ستمر حتى الأول من
ال�شهر املقبل �سي�شارك فيها 28

م��درب��ا م��ن حم��اف �ظ��ات كربالء
وال �ن �ج��ف وال �ب �� �ص��رة وبابل
وبغداد والتي �سيحا�ضر فيها
املحا�ضر الآ�سيوي البحريني
��ص�غ�ير ع �ب��د ال �ن �ب��ي ي�ساعده
امل� ��درب ال� ��دويل رح �ي��م حميد
واملدرب حميد خميف..و�أ�شار
�إىل ان الهدف من �إقامة الدورة
ي�أتي لتطوير قابليات مدربي
ك��رة القدم من الذين ميتلكون
م��وه��ب��ة ت��دري��ب��ي��ة �إال انهم
غ�ير ح��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى ال�شهادة
التدريبية التي يعمل االحتاد
اال�سيوي على منحها للمدربني
االك��ف��اء وم �ن��ع اي م���درب من
ال �ت��واج��د يف امل�ل�ع��ب او يقود

ن��ادي� ًا م��ن دون احل�صول على
ال���ش�ه��ادة املعتمدة واخلا�صة
مبثل ه��ذه ال ��دورات.و�أك ��د ان
ال��دورة �ست�شهد درو�سا نظرية
وعملية يف ع �ل��وم ك��رة القدم
منها التكتيك والإعداد النف�سي
وق���ان���ون ال �ت �ح �ك �ي��م و�أه �م �ي��ة
ت� �ط ��وي ��ر ك�� �ف� ��اءات ال�لاع �ب�ين
وحرا�س املرمى ومهنة التدريب
والتجريب على املدى الطويل
والتغذية ومعرفة الإ�صابات..
و�أفاد ان امل�شاركني �سيح�صلون
على ال���ش�ه��ادة الآ��س�ي��وي��ة بعد
االنتهاء من الدولة واخل�ضوع
اىل االم �ت �ح��ان ال� ��ذي ُيجريه
املحا�ضر واللجنة امل�شرفة.

تخ�صي�ص  16مليون دينار لدعم �أندية وا�سـط
 الكوت /عـلـي عبد احل�سيـن الـقـري�شي
قرر جمل�س حمافظة وا�سط تخ�صي�ص 16مليون
دينار لدعم االندية الريا�ضية يف املحافظة لتحقيق
ن�ت��ائ��ج طيبة خ�ل�ال امل��و� �س��م ال��ري��ا��ض��ي احل��ايل.
�أع �ل��ن ذل��ك ع�ضو جل�ن��ة ال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض��ة يف
جمل�س حمافظة وا�سط ورئي�س اللجنة القانونية
منتظر ناجي النعماين ل�ـ(امل��دى)  ،وا�ضاف � :إن
اللجنة الريا�ضية يف املجل�س قررت دعم م�شاركة
منتخب املحافظة بالكرة ال�ط��ائ��رة للمعاقني يف
بطولة املنطقة اجلنوبية والفرات االو�سط التي
�ستقام يف حمافظة الب�صرة مببلغ مليوين دينار.

واو�ضح� :أن املجل�س قرر منح مليون دينار اىل
م�ؤ�س�سة الأح ��رار الثقافية لغر�ض اقامة بطولة
وح ��دة ال �ع��راق املفتوحة ل�ف��رق وان��دي��ة ومراكز
التدريب املتخ�ص�صة بلعبة ك��رة اليــد مب�شاركة
 14نادي ًا  ،م�شري ًا اىل �أن املجل�س خ�ص�ص مليوين
دينار لنادي الكوت الريا�ضي وا�ستح�صل موافقة
وزارة ال�شباب والريا�ضة على ابقاء النادي يف
مقره احلايل لغاية االنتهاء من بناء املقر اجلديد
اخلا�ص به .
واختتم النعماين ت�صريحه � :أن املجل�س خ�ص�ص
( )11مليون دينار لإقامة بطولة جمل�س حمافظة
وا�سط.

 ك�شف الإ�سباين خوزيه �أنطونيو كمات�شو العب ريال مدريد
�سابق ًا عن الت�صويت ل�صالح �إنيي�ستا العب نادي بر�شلونة يف عملية
الت�صويت لإختيار الفائز بالكرة الذهبية لعام .2012و�شدد جنم ريال
مدريد ال�سابق كمات�شو الذي يعمل حالي ًا مدير ًا فني ًا للمنتخب ال�صيني،
يف ت�صريحات ل�صحيفة ماركا الإ�سبانية وقال " قد يبدو للبع�ض �أن
الأف�ضلية لنجمي البار�سا وري��ال مدريد و�أن التناف�س �سيكون على
�أ�شده بني مي�سي وكري�ستيانو من �أج��ل اجلائزة ,ولكني غري مهتم
يكتف كمات�شو
بالت�صويت لهما ,ف�صوتي قد ذه��ب لإنيي�ستا ".ومل
ِ
بذلك  ،بل �أبدى تعاطف ًا وا�ضح ًا مع كل املر�شحني الإ�سبان للح�صول
على اجلائزة العاملية وخا�صة كا�سيا�س وت�شابي هرينانديز ,وقال :
لقد �إخرتت �إنيي�ستا ,ولكن كا�سيا�س وت�شابي هرينانديز ي�ستحقان
التقدير ملا قدماه للمنتخب الإ�سباين.

اخبارهم

 ر�شحت جمعية النا�شرين يف ال�سويد االثنني
املا�ضي جنم كرة القدم زالت��ان �إبراهيموفيت�ش للفوز
بجائزة �صاحب �أف�ضل كتاب  ،وذلك بعد �أن حقق الكتاب
الذي يروي �سريته الذاتية �أعلى املبيعات.و�أو�ضحت
اجلمعية �أن كتاب "�أنا زالتان �إبراهيموفيت�ش" كان من
بني �ستة كتب مر�شحة للفوز باجلائزة يف فئة الكتب
التي ت��روي الق�ص�ص الواقعية ،وتبلغ قيمة اجلائزة
� 100أل��ف ك��ورون��ا (� 15أل��ف و 100دوالر) وت�سمى
ج��ائ��زة "�أوج�ست �سرتندبريغ" ن�سبة �إىل الكاتب
امل�سرحي وامل��ؤل��ف �أوج�ست �سرتندبريغ.ويقام حفل
ت�سليم اجلائزة  ،التي متنح لأ�صحاب �أف�ضل كتب يف
خوزيه �أنطونيو كمات�شو ال�سويد منذ عام  ، 1988يف  26ت�شرين الثاين املقبل.

احل��ل��ق��ة

 كتب /زيدان الربيعي

بـدايـاتـه
بد�أ الالعب حممد كاظم م�سريته الريا�ضية
يف الفرق ال�شعبية يف منطقة حي العامل
وم �ن��ذ ال���ص�غ��ر �أُع �ج��ب ب�ك��اب�تن املنتخب
الوطني ونادي ال�شرطة الراحل عبد كاظم
وك��ذل��ك ب��احل��ار���س الكبري رعــد حمودي
وقد كان متفوق ًا منذ البداية على �إقرانه،
الأمر الذي جعله يف�ضل �أن يتعلم الفنون
والأ�ساليب ال�صحيحة للعبة كرة القدم عرب
ان�ضمامه �إىل مركز �شباب الريموك حتت
�إ�شراف املدرب طالب الها�شمي عام 1975
 ،وبعد مدة قليلة متت دعوته �إىل منتخب
الأ�شبال الذي �شارك يف �إحدى البطوالت
التي جرت يف ال�سويد ،حيث �أعطاه هذا
االختيار الثقة الكبرية بالنف�س وت�أكد �أنه
ي�سري على الطريق ال�صحيح وبعد ذلك
جاءته فر�صة �أف�ضل عندما مت ت�أهيله �إىل
منتخب النا�شئني ال��ذي كان ي�شرف عليه
الراحالن ثامر حم�سن ومظفر نوري.
وق ��د ا���ش�ت�رك ه ��ذا امل�ن�ت�خ��ب يف �إح ��دى
البطوالت التي �أُقيمت يف �إ�سبانيا حيث
تيقن حممد كاظم �أن طموحاته الكبرية

ومضات من التاريخ
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حممد كاظم ..ت�ألق يف �أكرث من مركز و�أ�سهم يف �إجنازات الطلبة
هناك نجوم قالئل ي�صمدون في ذاكرة النا�س على مدى طويل من الزمن ،لكونهم تركوا �أثراً
طيب ًا خلفهم من خالل الب�صمات العديدة التي يقدمونها فوق الم�ستطيل الأخ�ضر وكاف�أتهم
الجماهير بالخلود الطويل في ذاكرة الجمهور الريا�ضي.
(المدى) تحاول الغور في م�سيرة نجوم المنتخبات العراقية ال�سابقين الذين ترف�ض ذاكرة
جمهورنا مغادرتهم لها حيث �صمدوا في البقاء فيها برغم مرور عقود عـدة على اعتزالهم
اللعب حتى �أن ق�سم ًا منهم ابتعدوا عن الريا�ضة برمتها �أو غادروا العراق �إلى بلدان �أخرى.

زاوية (جنوم يف الذاكرة) ت�ستعر�ض يف
حلقتها  147م�سرية مدافع فريقي ال�شرطة
والطلبة واملنتخبات الوطنية ال�سابق
حممد ك��اظ��م ف��ري��د ال��ذي ول��د ع��ام 1963
ولعب مباريات دولية عــدة حيث �سيجد
فيها القارئ الكثري من املحطات واملواقف
املهمة والطريفة.

جيجي دي كانيو

الرياضي

العالمي

العدد ( )2631ال�سنة العا�شرة  -الأربعاء ( )24ت�شرين الأول 2012

نجوم في الذاكرة

� أعلن رئي�س ن��ادي ج�ن��وى االيطايل
�أن��ري �ك��و ب��ري��زي��و��س��ي �إق��ال��ة م ��درب فريقه
جيجي دي كانيو عقب اخل�سارة امام �ضيفه
روما  4-2االحد املا�ضي يف املرحلة الثامنة
من الدوري االيطايل لكرة القدم.
و�أو� �ض��ح بريزيو�سي ان��ه ات�صل باملدرب
لويجي دل نريي خلالفة دي كانيو يف مهامه،
ومل ي�شرف دل نريي على تدريب اي فريق
منذ مو�سم  2011-2010الذي كان قد �أنهاه
يف املركز ال�سابع على ر�أ���س االدارة الفنية
ليوفنتو�س ،ويحتل جنوى املركز العا�شر
زالتان �إبراهيموفيت�ش بر�صيد  9نقاط.

يف طريقها للتحقيق ،لأن اختياره من قبل
مدرب كبري بحجم الراحل ثامر حم�سن مل
يكن اعتباط ًا� ،إمن��ا لوجود فيه م�ؤهالت
وموا�صفات جيدة ميكن �أن تتطور يف
امل�ستقبل  ،وبعد ذلك ح�صلت نقطة التحول
الأوىل يف ح �ي��ات��ه ع �ن��دم��ا مت اختياره
لتمثيل فريق �شباب نادي ال�شرطة "فريقه
املف�ضل" ال��ذي ك�ث�ير ًا م��ا متنى اللعب له
وبعد �أن ظهر مب�ستوى جيد مت ت�أهيله �إىل
الفريق الأول لل�شرطة ليتواجد �إىل جانب
العبني كبار ك��ان م��ن �أ��ش��د املعجبني بهم
�أمثال رعــد حمودي ،علي ح�سني حممود،
�صباح حامت ،حممد طربة وغريهم.
وكان ميكن لالعب حممد كاظم �أن يوا�صل
ت�ألقه م��ع ه���ؤالء النجوم ال�ك�ب��ار� ،إال �أن
قبوله يف كلية الرتبية الريا�ضية غيـَّر
م���س��اره ال��ري��ا��ض��ي ع�ن��دم��ا ت��وج��ه �صوب
فريق كبري بنجومه وبجماهرييته التي
بد�أت تزداد مباراة بعد �أخرى و�أق�صد هنا
فريق الطلبة الذي �أ�صبح الفريق الأهم يف
حياته الريا�ضية.
وقد خا�ض �أول مباراة ر�سمية يف حياته
الريا�ضية مع الطلبة �ضد الزوراء وانتهت
بالتعادل" 2ـ ،"2وق��د متكن حممد كاظم
يف هذه املباراة من تثبيت �أقدامه ب�شكل
جيد برغم �أنه واجه مهاجمني كبار ًا �أمثال
فالح ح�سن وثامر يو�سف وع��ادل خ�ضري
والراحل عبد الإله عبد الواحد.
وب�ع��د ذل��ك ا�ستمر حممد ك��اظ��م يوا�صل
مهمته يف الدفاع عن �أل��وان فريق الطلبة

برغم وجود مدافعني كبار يف هذا الفريق
�أمثال جمال علي ،عدنان درج��ال ،ح�سن
علي فنجان وغريهم.
ونظر ًا للم�ستوى اجليد الذي قدمه حممد
ك��اظ��م م��ع ف��ري��ق ال�ط�ل�ب��ة اخ��ت��اره �شيخ
امل��درب�ين ال��راح��ل عمو بابا �إىل �صفوف
امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي ال� ��ذي ك���ان ي�ستعد
للم�شاركة يف مباريات خليجي" "6الذي
جرى يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة
ع��ام 1982وقد خا�ض �أول مباراة دولية
مع املنتخب الوطني �ضد املنتخب الأردين
وكانت مباراة ودية جرت يف ملعب ال�شعب
الدويل وانتهت بفوز كبري ملنتخبنا ب�سبعة
�أهداف مقابل هدف .
وب��رغ��م ت��واج��د حممد كاظم م��ع منتخبنا
الوطني يف خليجي"� "6إال �أن الفر�صة
مل ت�سنح ل��ه يف امل���ش��ارك��ة يف مباريات
تلك الدورة نتيجة لتجان�س ومتا�سك خط
دفاعنا الذي كان ي�ضم مدافعني كبار ًا جد ًا
يتمنى �أي الع��ب ال�ت��واج��د قربهم �أمثال
ح�سن فرحان ،ناظم �شاكر ،عدنان درجال،
ك��رمي ع�لاوي ،لذلك ك�سب الالعب حممد
كاظم اخلربة من تواجده �إىل جانب ه�ؤالء
الالعبني الكبار ،بعد ذلك اختاره املدرب
ال�ي��وغ���س�لايف ال��راح��ل �آب ��ا �إىل �صفوف
منتخب ال�شباب الذي �شارك يف ت�صفيات
بطولة �شباب �آ�سيا التي جرت يف النيبال
و�أحرز فيها منتخبنا املركز الأول وت�أهل
�إىل ال��دور الرباعي ال��ذي �أُق�ي��م يف العام
نف�سه يف بانكوك وح�صل منتخبنا على

املركز الثالث حيث ك��ان حممد كاظم من
الركائز الأ�سا�سية يف املنتخب املذكور
ال��ذي �أ�صبح بع�ض جنومه من الالعبني
الكبار يف م�سرية الكرة العراقية �أمثال
اح �م��د را�� �ض ��ي�� ،ش��اك��ر حم �م��ود� ،صادق
مو�سى ،با�سم قا�سم وغريهم.
وك��ان الالعب حممد كاظم من امل�ساهمني
البارزين يف فوز الطلبة ببطولة الدوري
يف مو�سمي1981 - 1980و1982ـ1983

ح�ي��ث ت �ط��ور م���س�ت��واه ك �ث�ير ًا وب ��ات من
ال�ل�اع �ب�ي�ن ال ��ذي ��ن ي��ع��ول ع�ل�ي�ه��م ك �ث�ير ًا
خ�صو�ص ًا �أنه ميتلك موا�صفات ج�سمانية
وب��دن �ي��ة م�ت�م�ي��زة ج� ��د ًا ،لكنه اب�ت�ع��د عن
املنتخب ال��وط�ن��ي ال��ذي �أح ��رز امليدالية
الذهبية ل��دورة الأل�ع��اب الآ�سيوية التي
ج��رت يف الهند ع��ام  1982نتيجة لقيام
عمو بابا بتجريب بع�ض الالعبني اجلدد
م ��ع امل �ن �ت �خ��ب وال� �ع ��ودة م ��ن ج��دي��د اىل
املنتخب .
يف ع��ام  1984مت �إب �ع��اد �شيخ املدربني
ال��راح��ل ع�م��و ب��اب��ا ع��ن ق �ي��ادة املنتخب
وت�سمية املدربني �أكرم احمد �سلمان و�أنور
ج�سام بد ًال عنه ومت اختيار الالعب حممد
كاظم �إىل �صفوف املنتخب الوطني الذي
�شارك يف ت�صفيات ك�أ�س العامل عام1985
حيث كانت هذه امل�شاركة قد مثلت اخلامتة
له مع املنتخبات الوطنية.
ويف عام  1986مت اختياره من قبل االحتاد
العراقي لكرة ال�ق��دم �إىل اح��د منتخبات

الأحرف الأنكليزية " "ABCDوقد كان
الهدف من ت�شكيل هذه املنتخبات و�ضع
الالعبني الذين �سبق لهم متثيل املنتخبات
الوطنية �أم��ام �أع�ين املدربني الربازيليني
ال��ذي��ن ج ��اءوا ل�ل�إ��ش��راف على املنتخبني
الوطني والثاين.
وبقي الالعب حممد كاظم متوا�ص ًال مع
فريق الطلبة الذي قاده لإحراز لقب بطولة
الدوري للمرة الثالثة يف م�سريته الكروية
خالل العقد الثمانيني من القرن املن�صرم
ح �ت��ى اع��ت��زال��ه ال �ل �ع��ب يف ع���ام 1988
نتيجة لتعر�ضه ل�ل�إ��ص��اب��ة يف الع�ضلة
ال�ضامة يف ال�ساق ليتحول �إىل التدريب
لتخ�سره املالعب العراقية وتربحه ميادين
التدريب.
�أجمل �أهدافـه
ب��رغ��م �أن��ه يلعب يف خ��ط ال��دف��اع� ،إال �أن
�سجل ال�لاع��ب حممد كاظم يحتوي على
بع�ض الأه � ��داف اجل�م�ي�ل��ة وم�ن�ه��ا هدفه

مع فريق الطلبة العتيد بنجومه الكبار مو�سم 1981-1980

الذي �سجله لفريق الطلبة يف مرمى فريق
ال�صناعة من م�سافة بعيدة  ،وكذلك لديه
�أهداف �أخرى منها هدفه يف مرمى منتخب
�شباب النيبال  ،ف�ض ًال عن هدفه التاريخي
يف مرمى حار�س القوة اجلوية املعروف
كاظم �شبيب وك��ان ه��دف� ًا جمي ًال و�أ�سهم
�أي �� �ض � ًا ب��اح�ت�ف��اظ ال�ط�ل�ب��ة بلقب بطولة
الدوري وانتهت املباراة بالتعادل" 3ـ."3
�أعــز مبارياته
خ��ا���ض ال�لاع��ب حم�م��د ك��اظ��م ال�ع��دي��د من
امل�ب��اري��ات اجلميلة� ،إال �أن��ه يعتز كثري ًا
مبباراته الأوىل يف بطولة ال��دوري مع
الطلبة �ضد ال���زوراء يف افتتاح بطولة
ال � ��دوري يف ب��داي��ة ث�م��ان�ي�ن�ي��ات القرن
املن�صرم ،لأن ه��ذه امل�ب��اراة منحته هوية
اللعب مع الكبار بعد �أن جنح فيها جناح ًا
كبري ًا.
مميزاته
مي�ت�ل��ك ال�لاع��ب حم�م��د ك��اظ��م ال�ك�ث�ير من
امل �م �ي��زات ال��رائ �ع��ة منها ال �ط��ول الفارع
والقوة اجل�سمانية وال�ق��درة على اللعب
يف �أك�ث�ر م��ن م��رك��ز وب��امل���س�ت��وى ذات ��ه ،
حيث لعب يف مركز املدافع الأمي��ن وقلب
الدفاع ويف خط الو�سط  ،ف�ض ًال عن ذلك
كان يُجيد ربط اللعب بني مراكز الفريق
ال��ذي يلعب ل��ه ،كما ميتلك ق��درات كبرية
يف م��راق�ب��ة ال�لاع��ب ال ��ذي يكلفه امل��درب
مبراقبته وكان ميكن ملحمد كاظم �أن يكون
�أكرث متيز ًا و�أكرث �شهر ًة لوال �أنه جاء يف
زمن النجوم الكبار والربوز ال�سريع جد ًا
لبع�ض الالعبني  ،لكن وبرغم كل هذا ف�إنه
يعد من الالعبني املهمني الذين م ُّروا على
م�سرية ن��ادي الطلبة وك��ذل��ك املنتخبات
الوطنية املختلفة.
�أبرز املدربني
ث��ام��ر حم���س��ن ،ط��ال��ب ال�ه��ا��ش�م��ي ،مظفر
ن ��وري ،عمو ب��اب��ا� ،أك ��رم اح�م��د �سلمان،
جمال �صالح و�أنور ج�سام .

متمرد و�أ�سطورة عاملية مبزاج حـاد
�ستويت�شكوف عبقري ِّ

� إعداد /املدى
عبقري بكل ما حتمل الكلمة من معنى � ..إنه
خري�ستو �ستويت�شكوف ال��ذي يُعد �أف�ضل
العب يف تاريخ كرة القدم البلغارية.
خ�ف��اي��ا م���س�يرة ه ��ذا ال���س��اح��ر ال���ذي ُع��رف
مبزاجه املتقلب و�سلوكه الذي يكاد ي�صل حد
التطرف يف بع�ض الأحيان� ،إىل درجة جعلت
النا�س ينق�سمون على �صنفني عند ا�ستح�ضار
م�شواره يف مالعب كرة القدم :ف�إما �أن تكون
من �أكرب املعجبني به و�إما �أن تكون من �أ�شد
ال�ساخطني عليه ،بينما ال توجد فئة تقف يف
منزلة بني املنزلتني.
ي �ك �ف��ي �إل� �ق���اء ن��ظ��رة خ��اط �ف��ة ع �ل��ى �سجل
�ستويت�شكوف لكي ي��درك امل��رء �أن��ه ب�صدد
احلديث عن �أ�سطورة من �أ�ساطري ال�ساحرة
امل�ستديرة  ،فقد ُع��رف ه��ذا املهاجم الدويل
ال�سابق ب�سرعته الفائقة وت�سديداته القوية
و�أهدافه ال�ساحرة ،لكنه ا�شتهر �أي�ض ًا بطبعه
املتقلب داخ��ل امللعب وخ��ارج��ه ،وه��و رمبا
ما جعل منه ذلك الالعب �صاحب ال�شخ�صية
القوية ،ذلك الذي كان يحمل على عاتقه فريق ًا
ب�أكمله يف ال�سراء وال���ض��راء ،وال��ذي كان
يقاتل بكل ما �أُوتي من قوة على كل الكرات
طوال الدقائق الت�سعني من عمر كل مباراة.
وُ ل ��د خري�ستو يف بلوفديد ي��وم � 8شباط
 ،1966وقد بد�أت �أوىل عينات ت�ألقه بالكرة
تظهر منذ نعومة �أظافره ،وخا�صة يف �أيام
مراهقته عندما كان يبلي البالء احل�سن فوق
مالعب الدرجة الثانية يف بالده  ،و�سرعان
ما �أثار انتباه زعيم الأندية البلغارية� ،سي�سكا
�صوفيا ،الذي �ضمه �إىل �صفوفه وهو ال يزال
يف ربيعه الثامن ع�شر.
وبعد عام واحد فقط على انتقاله �إىل عمالق
العا�صمة� ،شوهد �ستويت�شكوف يف �شجار
عنيف خ�لال نهائي ك��أ���س بلغاريا ،م��ا كاد
ي�ؤدي �إىل �إيقافه مدى احلياة ،بيد �أن العقوبة
تقل�صت �إىل �شهر واح��د ،وبعد عودته �إىل
�أجواء املباريات� ،أظهر للعامل وجهه الآخر،
وجه الهداف املت�ألق الذي ال يُ�شق له غبار،
حيث ف��از ب��احل��ذاء الذهبي الأوروب� ��ي عام
 1989بعد ت�سجيله  38هدف ًا يف  30مباراة.
ويف �سنة  ،1990ان�ضم �إىل نادي بر�شلونة،

حيث �أ�صبح يحمل القمي�ص رقم  ،8ليُ�صبح
فيما بعد واح��د ًا من جنوم "فريق الأحالم"
الذي �أتى على الأخ�ضر والياب�س حتت �إمرة
يوهان كرويف ،حيث �شهدت تلك احلقبة فوز
العمالق (الكاتالوين) بك�أ�س �أوروبا للأندية
للمرة الأوىل يف تاريخه.
وظل خري�ستو يف قلعة (الكامب نو) حتى
عام ( 1998با�ستثناء مو�سم ،1995-1994
الذي خا�ضه مع بارما الإيطايل) ،كانت تلك
�أف�ضل �سنوات م�سريته الريا�ضية ،ولو �أن
م�شواره مع كتيبة (البالوغرانا) بد�أ بعقوبة
�إيقاف دامت �شهرين كاملني بعدما دا�س عمد ًا
على �أحد احلكام.
وبرغم مزاجه احلاد� ،إال �أنه متكن من الفوز
بكل الأل �ق��اب املمكنة خ�لال ف�ترة مقامه يف
بر�شلونة ،بل و�إنه �أ�صبح من �أعز النجوم
�إىل قلوب م�شجعي الفريق (الكاتالوين)
بف�ضل ان�ط�لاق��ات��ه ال�سريعة وت�سديداته

الي�سارية ال�ساحقة وق��درت��ه الهائلة على
املراوغة �أثناء الرك�ض.
بلغ خري�ستو �أوج م�سريته يف ع��ام 1994
عندما ت ُّوج بالكرة الذهبية التي كانت متنحها
جملة فران�س فوتبول ،كما �شهدت تلك ال�سنة
تربعه على عر�ش الأبطال القوميني يف بالده،
عندما قاد املنتخب الوطني �إىل حتقيق �أف�ضل
�إجناز يف تاريخ كرة القدم البلغارية ببلوغه
ن�صف نهائي ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
 ،1994قبل �أن ي�سقط  2-1على يـــد �إيطاليا ثم
يخ�سر (� )4-0أمام ال�سويد يف مباراة حتديد
املركز الثالث  ،وبرغم �أن نهاية تلك املغامرة
مل تتم بال�شكل ال��ذي متناه �ستويت�شكوف،
�إال �أنه عاد �إىل دياره متوج ًا بجائزة هداف
م� �ن���ا�� �ص� �ف���ة م��ع
ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة،
الرو�سي

�أوليج �سالينكو.وبعدها بعامني ،جنح ذلك
اجليل يف ال�صعود بالفريق البلغاري �إىل
ك�أ�س الأمم الأوروبية  1996بعد غياب دام
� 28سنة� ،صحيح �أن منتخب ب�لاده �سقط
يف ال ��دور الأول ،بيـد �أن خري�ستو متكن
من هز ال�شباك يف جميع مباريات مرحلة
امل �ج �م��وع��ات ،ل�ي�ك��ون ذل��ك �آخ ��ر ف�صل من
ف�صول احلقبة الذهبية يف تاريخ الكرة
البلغارية.
وبعد � 13سنة متوا�صلة من العطاء،
خا�ض فيها  83مباراة بقمي�ص املنتخب
ال��وط �ن��ي ال ��ذي ��س�ج��ل م�ع��ه  37هدف ًا
بالتمام وال�ك�م��ال ،ق��رر �ستويت�شكوف
و�ضع حد مل�سريته الدولية عام ،1999
وبالنربة املتعالية التي ميزته دائم ًا،
كان خري�ستو يقول " لن
ي�صل �أي

�ستويت�شكوف م�سرية ذهبية مع العمالقة

ب �ل �غ��اري �إىل احل �ـ��د ال� ��ذي ب�ل�غ�ت��ه �أن� ��ا يف
م�سريتي".بعد انتهاء م�شواره يف بر�شلونة،
ع��اد �ستويت�شكوف �إىل �سي�سكا �صوفيا،
حيث �أم�ضى ف�ترة وج�يرة ،قبل �أن ينتقل
بني الن�صر ال�سعودي
وكا�شيوا ري�سول
ال � � � �ي� � � ��اب� � � ��اين
وال � � � � � � ��دوري
الأم� ��ري � �ك� ��ي
للمحرت فني ،
ل � �ي � �ق� ��رر يف
��س�ن��ة 2004
تعليق حذائه
ب�شكل نهائي،
لكنه مل

يبتعد عن مالعب كرة القدم� ،إذ �سرعان ما
�شرع يف تعلـُّم مبادئ التدريب يف النادي
الأع��ز على قلبه ،بعدما قرر الإ�ستقرار يف
بر�شلونة ،ويف مت��وز  ،2004ا�ستلم دفة
املنتخب البلغاري لكن �سرعان ما طفت على
ال�سطح بع�ض امل�شاكل ب�سبب ال�صراعات
الداخلية و�أ�سلوبه الع�صبي يف التعامل
م��ع ب�ع����ض ال�لاع �ب�ين ،وب �ع��د الإخ� �ف ��اق يف
الت�أهل �إىل ك��أ���س �أوروب ��ا  ،2008ا�ضطر
�ستويت�شكوف �إىل الإ�ستقالة من من�صبه
ع��ام  ،2007ليت�سنم �إدارة �سيلتا فيغو
بهدف �إبقائه �ضمن �أندية الدرجة الأوىل يف
�إ�سبانيا ،لكنه ف�شل يف مهمته ليغادر فريق
منطقة جالي�سيا بعد �ستة �أ�شهر فقط من
قدومه �إليه.
ثم انتقل �إثر ذلك �إىل جنوب �أفريقيا ،حيث
ا�ستلم دف��ة ماميلودي �صنداونز ،الذي
درب��ه مو�سم ًا واح��د ًا قبل �أن يعود
�إىل بلغاريا للإ�شراف على فريق
ليتيك�س ل��وف�ي�ت����ش ،ب�ي��د �أن
النجاح الذي مل يفارقه خالل
م�سريته ف��وق امل�ستطيل
الأخ���ض��ر يبدو وك ��أن��ه ما
زال ي��دي��ر ل��ه ظ�ه��ره منذ
�أن انتقل �إىل خارج خط
ال �ت �م��ا���س .وم ��ع ذل��ك،
ف� ��إن م��زاج��ه م��ا زال
مل يتغري� ،إذ ما زال
يحث العبيه بالنربة
احل� ��ادة والعبارات
ال �ق��وي��ة والطريقة
ال �ع �� �ص �ب �ي��ة نف�سها
التي كان ُي�شجع بها
رف��اق��ه �أو ي�ح�ت��ج بها
على احلكام يف ال�سابق،
�إذ يمُ كن تلخي�ص �شخ�صية
خري�ستو �ستويت�شكوف يف
جملة قالها ي��وم � ًا :ه��ل �أنا
نادم على �شيء ،على �أ�شياء
كثرية؟ لكنـَّي �س�أظل دائم ًا
حمتاط ًا وحذر ًا ،لأن هناك
دائم ًا َمن ُيريد �أن يق�ضي
عليك ،وخا�صة ا ُ
حل َّ�ساد!
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مان�ش�سرت �سيتي يلعب ورقته الأخرية �أمام �أياك�س يف دوري الأبطال
 نيقو�سيا� /أ ف ب
يلعب مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي
ورقته االخ�يرة عندما يحل �ضيف ًا
على اياك�س ام�����س�تردام الهولندي
يف اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن دوري
ابطال اوروبا اليوم االربعاء �ضمن
مناف�سات املجموعة الثالثة.
ويدرك مان�ش�سرت �سيتي ب�أن ال جمال
ام��ام��ه ���س��وى ال��ف��وز بعد ان خ�سر
م��ب��ارات��ه االوىل ام��ام ري��ال مدريد
 ،3-2و�سقط يف فــخ التعادل على
ملعبه ام���ام بورو�سيا دورمتوند
 1-1يف مباراة كان فيها ا�صحاب
االر�ض الطرف الأ�ضعف.
ومل ترحم القرعة مان�ش�سرت �سيتي
ال��ذي خا�ض ب��اك��ورة م�شاركته يف
هذه امل�سابقة املو�سم املا�ضي ،هذا
امل��و���س��م اي�����ض��ا ح��ي��ث �أوق��ع��ت��ه يف
جمموعة امل��وت م��رة ج��دي��دة ،ففي
املو�سم املا�ضي ج��اء يف جمموعة
حديدية اىل جانب بايرن ميونيخ
االمل���اين ون��اب��ويل االي��ط��ايل وعلى
الرغم من جمعه  10نقاط فقد احتل
امل��رك��ز الثالث وت��اب��ع م�شواره يف
الدوري االوروبي.
وت��ك��رر االم���ر يف امل��و���س��م احلايل
ح��ي��ث ج���اء م��ع ري����ال وبورو�سيا
دورمتوند و�أياك�س والفرق الثالثة
احرزت اللقب  14مرة جمتمعة.
وال جمال لرجال روبرتو مان�شيني
�إال العودة بنقاط املباراة الثالث من
ملعب �آري��ن��ا يف ام�����س�تردام اذا ما
�أراد انعا�ش �آم��ال��ه بانتزاع احدى
ال��ب��ط��اق��ت�ين امل���ؤه��ل��ت�ين اىل ال���دور
ال���ث���اين و�إال واج����ه امل�����ص�ير ذات���ه
املو�سم املا�ضي.
ومن املتوقع ان يعود اىل �صفوف
مان�ش�سرت �سيتي ���ص��ان��ع العابه
اال�سباين دافيد �سيلفا بعد تعافيه
من ا�صابة يف �ساقه تعر�ض لها يف
مطلع م��ب��اراة منتخب ب�ل�اده �ضد
فرن�سا يف ت�صفيات ك���أ���س العامل
 2014اال�سبوع املا�ضي.
اما اياك�س فخ�سر مباراتيه االوليني
ويبدو وا�ضح ًا انه على الرغم من
تقدمي العبيه ال�شبان عرو�ض ًا جيدة
فانهم يفتقدون اىل اخل�ب�رة التي
يتمتع بها العبو الفرق املناف�سة يف
هذه املجموعة.
ويتخلــَّف �سيتي بفارق  5نقاط عن

ريال مدريد و 3عن دورمتوند علما
بان االخريين �سيلتقيان يف مباراة
قمــة على ملعب �آيدونا بارك.
ويف املباراة الثانية ،ال يقف التاريخ
اىل جانب ري��ال مدريد النه خا�ض

فيدرر يحتفظ ب�صدارة
ت�صنيف حمرتيف التنـ�س
 باري�س� /أ ف ب
وا���ص��ل ال�سوي�سري روجيه
ف�����ي�����درر ت���رب���ع���ه ع���ل���ى قمة
ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي لالعبي
التن�س املحرتفني يف �أحدث
�إ����ص���دارات���ه  ،م��ت��ق��دم�� ًا على
ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش
والربيطاين �آندي موراي.
واح��ت��ل ف��ي��درر امل��رك��ز الأول
بالت�صنيف بر�صيد 12165
نقطة ت�لاه ديوكوفيت�ش يف
املركز الثاين  ،متخلفا بالفارق
ال�����س��اب��ق ن��ف�����س��ه  195نقطة
بر�صيد  11970نقطة بينما
حل م��وراي يف املركز الثالث
بر�صيد  7690نقطة.
وج����اء الإ����س���ب���اين رافاييل
ن�������ادال يف امل����رك����ز ال���راب���ع
ب��ر���ص��ي��د  6995ن��ق��ط��ة تاله
الإ���س��ب��اين دي��ف��ي��د ف�يري��ر يف
امل����رك����ز اخل���ام�������س بر�صيد
 5360نقطة وحل الت�شيكي
توما�س بريديت�ش
يف امل���رك���ز

روجيه فيدرر
يوا�صل تربعه
علىال�صدارة

ال�ساد�س بر�صيد  4985نقطة
.
واح����ت����ل ال���ف���رن�������س���ي ج���و-
وي��ل��ف��ري��د ت�����س��وجن��ا امل��رك��ز
ال�سابع بر�صيد  4815نقطة
ف��الأرج��ن��ت��ي��ن��ي خ�����وان دي��ل
بوترو باملركز الثامن بر�صيد
 3740نقطة ثم ال�صربي يانكو
تيب�ساريفيت�ش باملركز التا�سع
بر�صيد  3160نقطة وجاء
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي خ���وان موناكو
باملركز العا�شر بر�صيد 2775
نقطة.

 23م��ب��اراة �ضد ف��رق املانيا خارج
ملعبه وجنح يف الفوز مرة واحدة
فقط ،مقابل  16هزمية.
ومن املتوقع ان يعود اىل �صفوف
الفريق امللكي العب و�سطه املدافع

االمل��اين �سامي خ�ضرية بعد غيابه
عن مباراة ريال �ضد �سلتا فيغو يف
ال��دوري اال�سباين نهاية اال�سبوع
املا�ضي ،ولقاء منتخب ب�لاده �ضد
ال�سويد.يف املقابل ،يريد دورمتوند

عودة �سامي خ�ضرية تزيد من قوة الريال يف املواجهة
تعوي�ض خ�سارته على ملعبه امام ومل ي��ق��دم دورمت����ون����د العرو�ض
جاره �شالكه يف دربي الرور ال�سبت ال��ق��وي��ة ال��ت��ي �أه��ل��ت��ه لإح�����راز لقب
املا�ضي من خ�لال الفوز على ريال دوري (البوند�سليغا) يف املو�سمني
االخ�يري��ن ،ويتخلف حاليا بفارق
م��دري��د واالق��ت�راب م��ن بلوغ
 12نقطة ع��ن ب��اي��رن ميونيخ
الدور الثاين.

جتريد �آرم�سرتونغ من �ألقابـه يف دورة فرن�سا
 جنيف /وكاالت
�أوق����ف االحت����اد ال����دويل للدراجات
ال��ه��وائ��ي��ة ال����دراج االم�يرك��ي الن�س
�آرم�سرتونغ م���ؤي��دا عقوبة الوكالة
االمريكية ملكافحة املن�شطات حلامل
لقب دورة فرن�سا �سبع مرات �سابقا.
وق���ال ب���ات م��اك��وي��د رئ��ي�����س االحت���اد
الدويل :ان �آرم�سرتونغ �سيجرد من
القابه ال�سبعة يف "تور دو فران�س"
م�ضيفا ان "الن�س �آرم�سرتونغ ال مكان
له بعد االن يف عامل الدراجات".
وعـــ َّد ماكويد الذي و�صل اىل رئا�سة
االحتاد عام  2005يف م�ؤمتر �صحايف
يف جنيف ان "ال نية لدي باال�ستقالة"
على الرغم من االنتقادات التي ُوجهت
اىل احتاده يف ق�ضية �آرم�سرتونغ.
واتفق اجلميع على ان �آرم�سرتونغ
( 41ع��ام��ا) ،بطل دورة فرن�سا بني
 1999و ،2005اع��ت��م��د "برنامج

املت�صدر الذي فاز بجميع مبارياته
ه��ذا امل��و���س��م.واع�ترف م��درب ريال
مدريد الربتغايل خوزيه مورينيو
ال���ذي ي��ري��د ان ي�صبح اول مدرب
يقود ثالثة اندية خمتلفة اىل اللقب
القاري ب�صعوبة مهمة فريقه بقوله
"ال ل�ست واثق ًا من ان مان�ش�سرت
���س��ي��ت��ي ه���و اق�����وى م��ن��اف�����س لنا،
فبورو�سيا دورمت��ون��د ت��وج بطال
لأملانيا يف املو�سمني املا�ضيني وهو
ف��ري��ق م��ن��ظ��م وي�����ض��م يف �صفوفه
الع��ب�ين دول��ي�ين م��ن م�ستوى عالٍ
يف منتخب املانيا واف�ضل العبني
يف بولندا ،كما ان ملعبه وان�صاره
مده�شان".
يف املقابل ،ي�سعى كل من �آر�سنال
االنكليزي وملقــا الإ�سباين الذي
يخو�ض اول م�شاركة له يف دوري
ابطال اوروب��ا اىل حتقيق فوزهما
الثالث على التوايل واالق�تراب من
الدور الثاين.
و ُي�ض ِّيف �آر�سنال �ضمن املجموعة
الثانية �شالكه االمل���اين ال��ق��وي يف
م���ب���اراة ل���ن ت��ك��ون ن��زه��ة للفريق
اللندين ال��ذي يلملم جراحه جراء
خ�سارته املفاجئة ام���ام نوريت�ش
�سيتي (.)1-0
ويقف التاريخ اىل جانب الفريق
االنكليزي ،الن �شالكه مل يفــز على
اي فريق انكليزي خارج ملعبه يف
خم�س مواجهات.
ام���ا م��ل��ق��ـ��ـ��ا ال����ذي ي���واج���ه م�شاكل
م��ادي��ة فحقق ال��ف��وز يف مباراتيه
االول��ي�ين خمالف ًا التوقعات بفوزه
نتيجة واح��دة ( )0-3على كل من
زينيت ���س��ان بطر�سربغ الرو�سي
و�آن��درخل��ت البلجيكي ،اما خ�صمه
املقبل فهو ميالن االيطايل اجلريح
الذي ُيعاين كثريا هذا املو�سم بعد
خ�����س��ارت��ه �أب����رز الع��ب��ي��ه يف نهاية
املو�سم املا�ضي.
وخ�سر الفريق ال��ل��وم��ب��اردي اكرث
م��ن الع���ب م���ؤث��ر اب���رزه���م املهاجم
ال�سويدي زالتان ايرباهيموفيت�ش
وامل��داف��ع الربازيلي ثياغو �سيلفا،
ب��اال���ض��اف��ة اىل اع��ت��زال او انتقال
العبيه املخ�ضرمني وعلى ر�أ�سهم
ال��ي�����س��ان��درو ن��ي�����س��ت��ا والهولندي
كالرن�س �سيدورف والعب الو�سط
جينارو غ��ات��وزو واملهاجم فيليبو
�إينزاغي.

التن�شط االك�ث�ر ت��ع��ق��ي��د ًا يف تاريخ
الريا�ضة" يف �ضوء التقرير ال�ضخم
ال���ذي ا���ص��درت��ه ال��وك��ال��ة االمريكية
ملكافحة املن�شطات "يو�سادا" (1000
ف�صلت فيه �أدل��ة و�ضمنته
�صفحة)َّ ،
�شهادات ووثائق واثباتات جمعتها
م��ن � 26شخ�صا م��ن اق��رب املقربني
اىل "املتهم" بينهم  11دراج ًا من
زمالئه ال�سابقني،
وزوج������������ت������������ه
ال�����������س�����اب�����ق�����ة
ك���ري�������س���ت�ي�ن
ال���ت���ي تعد
ال���ع���ن�������ص���ر
احل����م����ل����ة
االب����������������رز يف
الفحو�ص
�ضده ،علما ان
ل������ه خ��ل�ال
ال����ت����ي ُاج����ري����ت
م�����س�يرت��ه م��ن��ذ ���ش��ف��ائ��ه م���ن �سرطان
يف امل��ح��ل��ب مل تثبت ق��ط تناوله
من�شطات.

�أ�سرتاليا تواجه كوريا اجلنوبية
ً
وديـا ال�شهر املقبل
� سيدين /وكاالت

�إيقاف الدراج
الن�س �آرم�سرتونغ

قال االحت��اد اال�سرتايل لكرة القدم ان منتخبه االول �سيلتقي مع
كوريا اجلنوبية يف مباراة ودية دولية لكرة القدم ال�شهر املقبل يف
اطار ا�ستعداداتهما ال�ستكمال حملة الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات
ك�أ�س العامل املقررة يف الربازيل .2014و�أعاد منتخب ا�سرتاليا
حملته يف الت�صفيات اىل الطريق ال�صحيح بعدما عدل ت�أخره
بهدف اىل فوز  1-2على منتخبنا اال�سبوع املا�ضي ،و�سيلتقي مع
م�ضيفه كوريا اجلنوبية يف  14ت�شرين الثاين املقبل.وقال هولغر
�أو�سيك مدرب ا�سرتاليا  :ان هذه املباراة �ستكون مهمة اخرى يف
اط��ار ا�ستعداداتنا ال�ستكمال الت�صفيات .وا�ضاف :نحن االن يف
منت�صف الطريق ونرغب يف الرتكيز على مبارياتنا املتبقية يف
الت�صفيات.وتابع مواجهة كوريا اجلنوبية متثل دائما حتدي ًا بالن�سبة
لنا خا�صة وانهم يت�صدرون جمموعتهم حاليا ،و�ستكون املباراة فر�صة
جيدة الختبار مدى قوتنا .وحتتل ا�سرتاليا املركز الثاين يف املجموعة
الثانية خلف اليابان املت�صدرة  10/نقاط /بعد مرور �أربع مباريات من
الدور االخري من الت�صفيات اال�سيوية لكا�س العامل .2014

االحت��اد يح�س��م ذه��اب ديرب��ي جــ��دة لأبط��ال �آ�سيا
 جــدة� /أ ف ب
���س��ج��ل امل��ه��اج��م ن��اي��ف ه����زازي ه��دف�� ًا يف
الدقيقة  67ليقود فريقه االحتاد للفوز على
الأهلي بهدف وحيد يف ديربي مدينة جدة
ال�سعودية ،يف ذهاب الدور ن�صف النهائي
من بطولة دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم،
كانت ه��ذه امل��ب��اراة على �أر���ض االحتاد،
و�ستقام مباراة الإي��اب على امللعب ذاته
لكنها �ستعــد على �أر�ض الأهلي.
يف ال���دق���ائ���ق الأوىل ���س��ي��ط��ر الأه��ل��ي
على جمريات اللعب م�ستغ ًال الت�سرع
واال�ستعجال واالرت��ب��اك ال��ذي �صاحب
�أداء العبي الإحت��اد منذ البداية ،وهدد
�سيمو�س �أ�صحاب ال�ضيافة ب���أول فر�صة
خطرة من ك��رة �سددها قوية لرتتطم يف
يــد املدافع �إبراهيم ه��زازي وتنتهي
�إىل خارج امللعب يف الدقيقة
الثانية.
ويف الدقيقة اخلام�سة كاد
تي�سري اجلا�سم يهز ال�شباك
�إث��ر رمية متا�س ُنفذت بدقة
عالية لينقذها م�بروك زاي��د �إىل
ركلة ركنية ،وبعدها بثالث دقائق رد نور

بقوة من كرة ر�أ�سية حلظة خروج خاطىء
من املعيوف فوق العار�ضة الأهالوية.
و�أه���در العماين عماد احلو�سني �أخطر
ال��ف��ر���ص الأه�لاوي��ة يف الدقيقة  32بعد

مت��ري��رة م��اك��رة م��ن ال�برازي��ل��ي �سيمو�س
واج��ه بها املرمى و�سددها �أر�ضية قوية
�أب��دع احل��ار���س م�بروك زاي��د يف �إبعادها
�إىل ركنية ،و�أط��اح ن��ور ب�آمال فريقه يف

ال��ت��ق��دم يف ال�����ش��وط الأول ب��ع��د متريرة
ذهبية م��ن �أن�����س ال�شربيني ان��ف��رد على
�أثرها باملرمى الأهالوي و�سددها بت�سرع
لينجح املعيوف يف حتويلها �إىل ركنية

االحتاد يك�سب جولة الذهاب �أمام الأهلي

يف ال��ث��واين الأخ�يرة.م��ع ب��داي��ة ال�شوط
الثاين هاجم الأهلي و�أ�ضاع العبوه بع�ض
الفر�ص اخلطرة �أم��ام مرمى زاي��د ،و�سدد
تي�سري اجلا�سم ك��رة م��ن خط�أ يف اجلهة
الي�سرى مرت �إىل جوار القائم يف الدقيقة
 ،48ث��م �أه���در احلو�سني فر�صة التقدم
مل�صلحة فريقه يف الدقيقة  54من انفراد
يف م��واج��ه��ة امل��رم��ى وق��ب��ل الت�سديد يف
ال�شباك تدخل �إبراهيم هزازي ب�أعجوبة.
ونظم �أ�صحاب الأر�ض �صفوفهم وجنحوا
يف خطف هدف الفوز يف الدقيقة  67عرب
نايف هزازي من كرة هي�أها له دي �سوزا
�أح��دث��ت درب��ك��ة ف���أخ��ط���أ يف متابعتها يف
املرة الأوىل ثم �أ�سكنها ال�شباك يف الثانية
و�سط احتجاجات �أه�لاوي��ة على �شرعية
الهدف بحجة �أن الكرة مل�ست يـــد الالعب
قبل الت�سديد.
وقبل انتهاء الوقت الأ�صلي بع�شر دقائق
ك��اد احلو�سني ي��ع��ادل النتيجة م��ن كرة
خ��ط��رة �أم����ام امل��رم��ى ل���وال ت��دخ��ل مربوك
زايد ،و�أ�ضاع نايف هزازي فر�صة تو�سيع
ال���ف���ارق م���ن ك���رة ذك��ي��ة ت��ل��ق��اه��ا م���ن نور
و�سددها �أر�ضية جانبية �أبعدها املعيوف
�إىل ركلة ركنية يف الدقيقة .86
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حتى يف جزر"الواق واق" ال يذبحونها!

حلوم احلمري دخلت البيوت واملطاعم ..ورمبا �أنت �أحد �آكليها!
�أنت تعي�ش في العراق� ،إذن �أدفع الثمن ،حياتك،
�صحتك ..فكل �شيء تفقده �أنت عاجال �أم �آج ً
ال!
�أ�ساليب و�أنواع مختلفة من الإرهاب الأمني
والغذائي واالقت�صادي ..لحوم فا�سدة ،معلبات
منتهية ال�صالحية ،مجازر ع�شوائية منت�شرة في
كل مكان ،لحوم ال تعرف نوعها �أو طعمها لكنها
تحمل �صفة واحدة هي "مذبوحة ح�سب ال�شريعة
الإ�سالمية".
 بغداد� /إينا�س طارق ..ت�صوير /محمود ر�ؤوف
ظ ��اه ��رة ب �ي��ع ل �ح��وم ال �ح �م �ي��ر لي�ست
ب�ج��دي��دة ف��ي الأ� �س��واق العراقية ففي
يوم  2009/9/4تحديدا كانت �صحيفة
المدى �سباقة في ن�شر تحقيق عن فتح
م��زاد لبيع (الحمير) نعم لبيع الحمير
وبينا حينها �أن المزاد يعقد في �ساحة
ك�ب�ي��رة ت�ق��ع ب�ي��ن منطقة (الرحمانية
،وال�شيخ علي) وبح�ضور ع��دد كبير
من المواطنين (المتعهدين) يتراوح
عددهم ما بين المئة والمئة وخم�سين،
والذي يت�أخر عن الح�ضور يكون حظه
غير جيد وينتظر حتى الأ�سبوع القادم
لعله يكون �أف�ضل بالن�سبة له ،ويمثلون
مختلف ال�شرائح المق�سمة بين ق�صاب
ومتعهد بيع اللحوم و�أ�صحاب معامل
�صناعة الأغ��ذي��ة المختلفة الجاهزة،
وب��اع��ة ح �ي��وان��ات (ال�ح�م�ي��ر) بع�ضهم
ي�أتون من المناطق القريبة من بغداد،
�أو من المناطق ال�شعبية التي ترعى
هذه الحيوانات.
الحكاية تكبر
ل �ك��ن الآن ال �ح �ك��اي��ة ك �ب��رت و�أ�صبح
وراءها تجار كبار "كبر ال�ضفدع و�صار
تنينا ،فمتى �ستقطع ه��ذه الأل�سنة"
ال�ت��ي ت �ن��ادي بالعمل والت�ضحية من
اج ��ل ال���ش�ع��ب ال�م���س�ك�ي��ن الم�ستكين
ال��ذي �أ�صبح ال يميز ما ي�أكل �أو حتى
ي�شرب� ،أ�صبح حقل تجارب وم�ستودع
للنفايات الب�شرية الم�ستوردة والمهربة
من الحدود القريبة وال�صديقة.

اللحوم البي�ضاء "ال�سمك والدجاج"
ارتفاعا منظورا وجعل المواطن يفكر
�ألف مرة عند تناوله الطعام ..
ي�ق��ول ال�م��واط��ن �صالح ح�سن ل��م �آكل
لحم الحمير لقد �أ�صبحنا ف��ي حيرة
ون�ت���س��اءل :ه��ل تناولنا تلك اللحوم
يوم ًا في �أحد المطاعم؟ ال �أع��رف لأنها
مطاعم جيدة  .وا�شار ح�سن في حديثه
قائ ًال :انا ال �أميز طعم لحم الحمير عن
بقية اللحوم لو ك��ان على هيئة كباب
�أو كفته� ،شاورمة ،لقد �أ�صبحنا حقل
ت�ج��ارب حتى الطعام يتالعبون بنا،
بد�أ الخوف يت�سلل �إلى قلوبنا ،وعلق
احد ال�شباب يدعى حامد وهو �صاحب
مطعم لبيع الكبة في منطقة ال�سعدون
ق��ائ�لا :ب�ع��د ان�ت���ش��ار خ�ب��ر ب�ي��ع لحوم
الحمير ا�صبح الزبائن يعلقون ب�أنهم
"ي�صفنون كثيرا" ويخافون من تناول
اللحم االحمر وهو ما �سبب ك�سادا لنا
لعدة �أيام لكن بعد �أن اطم�أنت الزبائن
بان اللحوم هي عراقية وتحمل عالمة
" "........ورغم ذلك فهم ي�س�ألوني كل
يوم "اللحم مو لحم حمير".
هذه موا�صفات لحوم الحمير!
�أكد العديد من المواطنين �أنهم ا�صبحوا
يحلفون ال�ج��زاري��ن وي�س�ألونهم هل
اللحم ال�م�ع��رو���ض غنم �أو ب�ق��ر ،وان
يروا الدم حتى يطمئنوا ب�أنه لي�س لحم
حمير ،يقول �أبو كاظم في العقد الرابع

من العمر وهو ق�صاب في منطقة حي
الجهاد لكنه يذبح على الر�صيف القريب
م��ن ح��ي ال�سالم :ال نذبح �إال الأغنام
العراقية! والنا�س ال ت�شتري اللحوم
م��ا ل��م ي��روا ال�ج��زر ب�أعينهم ،والدماء
على الأر� ��ض ،و�أ� �ض��اف اب��و كاظم في
ح��دي �ث��ه :ل ��ون ل �ح��وم ال�ح�م�ي��ر �أحمر
داكن �إلى بني غامق يميل �إلي الزرقة
ورائحته �سيئة و�أليافه وا�ضحة بارزة
ودهنه قليل ولكنه مختلف عن الدهن
العادي ،هذا ما علمني �إياه والدي فهو
كان ق�صابا �أي�ضا في ال�سابق ،ق�صاب
�آخر وهو كان يقوم بالذبح الع�شوائي
اي�ض ًا حيث الطريق م��ن منطقة حي
الجهاد م��رورا بحي ال�سالم والبياع

العراق م�شاع للآخرين
يقول مدير عام مديرية مكافحة الجريمة
االقت�صادية التابعة ل��وزارة الداخلية
ح�سين علي في ت�صريح لـ(المدى)�:إن
"الوزارة تقوم بالقب�ض على كل من
يقوم ببيع المواد المنتهية ال�صالحية
وغير ال�صالحة لال�ستهالك الب�شري،
ولكن هناك عمليات تهريب كبيرة تتم
عبر المنافذ ال �ح��دودي��ة ،ا��ض��اف��ة الى
ا�ستخدام (ليبالت) جديدة على المواد
المنتهية ال�صالحية ال�ت��ي ي�ساعدهم
بها �أ��ص�ح��اب مطابع تنت�شر ف��ي عدة
مناطق في العا�صمة ،و�أ��ش��ار ح�سين
ف��ي ح��دي�ث��ه ق��ائ�ل ً�ا :ه �ن��اك ع ��دة جهات
تعمل على تدمير االقت�صاد العراقي
والت�سبب بال�ضرر ل�صحة المواطن ،
فاالمر �إذن يحتاج الى تعاون المواطن
ذات��ه ب��الإب�لاغ ع��ن ه���ؤالء المتالعبين
بقوت و�صحة ال�شعب ونحتاج اي�ض ًا
�إلى حمالت تثقيفية للتوعية واالبتعاد
ع��ن � �ش��راء ه ��ذه ال �ل �ح��وم والمعلبات
(االك �� �س �ب��اي��ر) وان ي���ض��ع الم�ستهلك
�صحته �أم���ام عينه وال ي�غ��ره ال�سعر
المنخف�ض لهذه المواد ،و�أك��د ح�سين
في حديثه ق��ائ� ً
لا :ان مديرية مكافحة
الجريمة االقت�صادية ا�ستطاعت اعتقال
مروجي الب�ضائع المنتهية ال�صالحية
وغلق معامل عديدة تقوم بتعبئة المياه
غير ال�صالحة لل�شرب وتباع على �أنها
معقمة �أي�ض ًا.
ارتفاع الأ�سعار ب�سبب الحمير
وب�ع��د زي ��ادة وان�ت���ش��ار ال�شائعات �أو
(الحقائق) عن بيع لحوم الحمير في
الأ�� �س ��واق ال�ع��راق�ي��ة ارت�ف�ع��ت �أ�سعار

قالوا...

فهل ن�صدقهم

المعلبات منتهية
ال�صالحية واللحوم غير
ال�صالحة للأكل� ..إرهاب
غذائي جديد

مديرية مكافحة
الجريمة االقت�صادية:
الوزارة تقوم بالقب�ض
على كل من يقوم
ببيع المواد المنتهية
ال�صالحية لكن هناك
عمليات تهريب كبيرة
تتم عبر المنافذ
الحدودية

الأمانة تتابع با�ستمرار
�أماكن الجزر القانونية
المنت�شرة في مناطق
مختلفة في بغداد
واللحوم الخارجة منها
مفحو�صة ومرخ�صة

�أنا �صابر

وزارة ال�صحة ت�ضع
�إ�ستراتيجية لفح�ص
المواد الغذائية ومنع
تداول ال�ضار منها

القانون العراقي:
مخالفة يعاقب عليها
القانون العراقي وتدرج
�ضمن فقرة الغ�ش
الغذائي وال�صناعي
ويحا�سب عليها القانون
الخا�ص بال�سيطرة
النوعية
جمازر ع�شوائية

حي العامل ي�شكل �سل�سلة طويلة من
مجازر للذبح الع�شوائي والمنت�شرة
ب�شكل مخيف وي�شوه منظر الأر�صفة
والعا�صمة على حد �سواء..
يقول الق�صاب الع�شوائي ال��ذي جعل
من الر�صيف الواقع قرب كراج البياع
مجزرة ومطعما في �آن واح��د :اللحم
ال�ع��راق��ي غ��ال و�سعر الكيلو يتجاوز
� 17000ألف دينار وهو "ما ي�ص ّرف"
بالبيع وال ننكر اننا نخلطه بعدد من
�أنواع اللحم الم�ستورد وخ�صو�صا ما
ي�سمى اللحم الهندي وعندما ن�شتري
اللحم ي�ك��ون على �شكل قطعة كبيرة
يتجاوز وزنها  12كيلوغرام ًا ونحن
كق�صابين ولخبرتنا في المهنة نقول �إن
اللحم الم�ستورد او ما ي�سمى اندنو�سي
لي�س لحم بقر او عجل انما حيوانات ال
نعرف �أنواعها و ان �أي قطعة من هذا
اللحم لن تباع �شريحة و�إنما مثرومة
حتى ي�سهل طهيها و�إذا طبخت حتى
لو قطعت �إلى قطع �صغيرة لن تن�ضج.
وال�م��واط��ن ي�شتري ه��ذه الأن ��واع من
اللحوم وهو يعلم �أنها م�ستوردة وال
يهمه م��ن �أي ن��وع وحقيقة ال يمكن
ب�ي��ع "لفة ال �ك �ب��اب الم�شوي" ب�ألف
دينار اذا لم نخلط اللحوم  ،وعاد َة ما
تزدحم عيادات الأطباء والم�ست�شفيات
ب�م��ر��ض��ى ال�ت���س�م��م ال �غ��ذائ��ي ب�سبب
تناول ب�ضائع الأجبان �أو المعلبات �أو
اللحوم المجمدة المنتهية ال�صالحية
والتي غالب ًا ما تباع ب�سعر �أقل من تلك
الب�ضائع ال�صالحة لال�ستهالك الب�شري
ومع الأ�سف المواطن يتناولها!
�إرهاب متنوع
ويبدو �أن االمر لم يتوقف الى هذا الحد
ب��ل �أ�صبح الإره� ��اب ال�غ��ذائ��ي متنوع
الأ�شكال والأنواع ويعزو متخ�ص�صون
غ �ي��اب ال� ��دور ال��رق��اب��ي والت�شريعي
للدولة ،بالإ�ضافة �إلى الف�ساد الإداري
والمالي الم�ست�شري في البالد ،ف�ض ًال
عن امتالء المخازن بالب�ضائع الفا�سدة
ذات الأ�سعار الزهيدة ،من الأ�سباب التي
�ساهمت في رواج ب�ضائع "االك�سباير"
في العراق هل حياته �أ�صبحت رخي�صة
�إلى هذا الحد الذي �أ�صبح يتناول لحم
الحمير في �أغنى بلد بالنفط والثروة
الحيوانية ...
ت �ق��ول ن �غ��م وه��ي م��وظ�ف��ة ف��ي احدى
ال ��وزارات  :توجد معلبات قديمة في
الأ�سواق ولو نحن ال نتناولوها مثل
الأجبان واللبن ولكن النا�س الب�سطاء
ال ي �ع��رف��ون �إذا ان�ت�ه��ت �صالحيتها،
والبع�ض الآخر يقول نحن عائلة كبيرة
والأكل الطازج في ال�سوق غال علينا!
ولكن العيب في �أ�صحاب المحال الذين
يبيعون لأجل الربح الحرام وحتى �إذا
طبع ال�ت��اري��خ طبعوه على المعلبات
القديمة ،والآن يقولون �إن اللحوم
الحمراء ال تخلو من كونها لحم حمير،
�أي��ن الكمارك من كل ه��ذا؟ ثم �أي��ن هو
جهاز التقيي�س وال�سيطرة النوعية؟
�أيجوز �أن ي�أكل العراقيون مواد تالفة
منذ �أكثر من عقدين من الزمن؟! وان
الجهاز المركزي للتقيي�س وال�سيطرة
ال�ن��وع�ي��ة ،ال�ت��اب��ع ل� ��وزارة التخطيط
ال�ع��راق�ي��ة ،ه��و ال�م���س��ؤول ع��ن فح�ص
الب�ضائع عند منافذها الحدودية البالغة
 23منفذ ًا.

حلوم جمهولة امل�صدر

ح�سني علي
الر�أي االقت�صادي
ي��ق��ول م �ح �م��د �� �ص ��ادق �أ���س��ت��اذ م ��ادة
االقت�صاد في الجامعة الم�ستن�صرية في
ت�صريح لـ(المدى) :ب�صراحة من يقف
وراء �أ�سباب ارت�ف��اع �أ�سعار اللحوم
العراقية بنوعيها (الغنم ،والعجل ) هو
التهريب الذي يعتبر الحلقة المفرغة
لأ�سواقنا المحلية وملء �أ�سواق الدول
المجاورة ،الن نوعية اللحوم العراقية
تفوق اللحوم الأخرى لهذا نجد حاليا
ان��ه لدينا �أزم��ة في تربية الحيوانات
وارتفاع �أ�سعارها مما جعل المواطن
العراقي يلج�أ �إلى اللحوم الم�ستوردة
وعدم وجود رقابة �صحية �أو مجازر
مجازة من وزارة ال�صحة والداخلية،
ل��ذل��ك ي �ج��ب �أن ي �ت��م اف �ت �ت��اح مجازر
��ص�ح�ي��ة ح�ك��وم�ي��ة ب���إ���ش��راف وزارة
الزراعة وال�صحة � ..أن��ه لي�س بالأمر
ال�صعب والبعيد المنال ،االمر ا�صبح
يحتاج ال��ى متابعة جدية فاالقت�صاد
العراقي يتدمر يوما بعد يوم والف�ساد
المالي ا�ست�شرى في جميع م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة وو� �ص��ل االم ��ر ال ��ى االتجار
ب�صحة العراقي �أين الرقابة ال�صحية
من تلك المحال؟ وما عدد المحال التي
�أغلقت حتى يومنا هذا؟ و�أين ال�شروط
ال �� �ص �ح �ي��ة ل �ل��ذب��ح خ � ��ارج المناطق
المخ�ص�صة و�أين الختم الأزرق الذي
كنا ن�شاهده على اللحوم المعلقة في
تلك المحال؟؟ اختفت جميعها ،ولم يعد
لها وجود ومع اختفائها اختفت الثقة
لدينا تجاه محال الق�صابة التي تذبح
خارج المجازر ال�صحية الر�سمية � ،إذا
كانت موجودة �أ�ص ًال!
الأمانة تعلق الذبح
و�أو�� �ض ��ح م��دي��ر �إع �ل�ام مكتب �أمانة
بغداد حكيم عبد الزهرة في ت�صريح
لـ(المدى)�":أن الأمانة تتابع با�ستمرار
�أماكن الجزر القانونية المنت�شرة في
مناطق مختلفة في بغداد وان تكون
ال �ل �ح��وم ال �خ��ارج��ة م�ن�ه��ا مفحو�صة
ومرخ�صة ،واي�ضا يدخل ذل��ك �ضمن
م �� �س ��ؤول �ي��ة ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة في
ال�م��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة للبيطرة التابعة
ل ��وزارة ال��زراع��ة ،وا��ض��اف حكيم في
حديثه �أن �أم��ان��ة ب �غ��داد وبالتعاون
مع الدوائر البلدية التابعة لها تعمل
على ع��دم ال�سماح لحركة الموا�شي
والدواب داخل المدينة وحجز الأغنام
والموا�شي و�أخذ تعهدات من �أ�صحابها
بعدم تكرار المخالفة حر�صا منا على
عدم تف�شي الظاهرة لكن االمر ينت�شر

حكيم عبد الزهرة
يوم ًا بعد يوم مع الأ�سف ويحتاج الى
توعية المواطن بعدم ال�شراء منهم
 .و�أ� �ض��اف عبد ال��زه��رة "�إجراءاتنا
موجودة لكن ال يوجد هناك تعاون من
الجهات المخت�صة".
و�أ� �ش��ار ال��ى ان "�أمانة ب�غ��داد حددت
�أم��اك��ن ل�ب�ي��ع ال �م��وا� �ش��ي ف��ي مناطق
الأط�� ��راف ال�ب�ع�ي��دة وال �م �ع��زول��ة عن
ال� �م���دن ،ل �ك��ن �أ�� �ص� �ح ��اب الموا�شي
ه��م م��ن ي �خ��رج��ون ع �ل��ى ال�ضوابط
والقوانينط.
وزارة ال�صحة
و�أك��د وكيل المفت�ش العام في وزارة
ال���ص�ح��ة ال��دك �ت��ور اح �م��د ال�ساعدي
ف��ي ت�صريح ل�ـ(ال�م��دى) �:إن ال��وزارة
تتبع �إ�ستراتيجية معينة ومتطورة
ب �ف �ح ����ص الأغ� ��ذي� ��ة وب��ال��ت��ع��اون مع
ال� ��وزارات الأخ ��رى وعندما تكت�شف
وجود �أمرا�ض او بكتريا انتقالية او
�سرطانية ت�ق��وم بو�ضع ذل��ك المنتج
ال �غ��ذائ��ي ب�ق��ائ�م��ة ال �م �م �ن��وع تناوله
وتخبر ال�سلطات الم�س�ؤولة الأمنية
وال�صحية ب�ضرورة توعية المواطن
و�سحب المنتج من ال�سوق.
الر�أي القانوني
�أم� ��ا ال�خ�ب�ي��ر ال �ق��ان��ون��ي ع �ل��ي �سعيد
ف �ق��ال ف��ي ت �� �ص��ري��ح ل� �ـ(ال� �م ��دى)� :إن
االم��ن الغذائي عن�صر ًا مهما لحماية
المواطنين من جرائم الغ�ش التجاري
وال �� �ص �ن��اع��ي .وع �ل �ي��ه ف� ��الإج� ��راءات
القانونية ال�ت��ي يجب �أن تنفذ بحق
متداولي الغذاء المغ�شو�ش تتم على
مراحل ع��دة ب��دء ًا من فر�ض الغرامة
ال�م��ال�ي��ة ال �ت��ي ت �ح��دد ب�سعر ال�سلعة
م�ضروب ًا في ثالثة �أ�ضعافها والحجز
على المنتج وم�صادرة ما في الأ�سواق
وفر�ض عقوبة ال�سجن على �صاحب
الغ�ش ال�صناعي و�سحب �إجازة الإنتاج
م��ن الممار�سين لتلك ال�ج��رائ��م .ولقد
ن�ص القانون العراقي على �أن الذبح
ف��ي ام��اك��ن غير ال�م�ج��ازر الحكومية
والأه�ل�ي��ة التي تخ�ص�ص لال�ستهالك
ال�ب���ش��ري (الأغ� �ن ��ام ،ال �م��اع��ز ،البقر،
الجامو�س ،الجمل) فقط ول��م ت�شمل
ذب��ح لحوم الحمير وجعلها �صالحة
لال�ستهالك الب�شري الن ذل��ك مخالفة
يعاقب عليها القانون العراقي وتدرج
�ضمن فقرة الغ�ش الغذائي وال�صناعي
وي�ح��ا��س��ب عليها ال �ق��ان��ون الخا�ص
بقوانين ال�سيطرة النوعية وتحدد
العقوبة ح�سب ج�سامة ال�ضرر.

2012 ) ت�شرين االول24(  االربعاء- ) ال�سنة العا�شرة2631( العدد

)�شركة نفط الو�سط (�شركة عامة

MIDLAND OIL COMPANY (NMOC)

اعـــالن للمـــرة الثـــانيــة املناق�صة اخلارجية
11 -12 -9016 -01 املرقمة

SECOND ANNOUNCEMENT OF INTERNATIONAL

TENDER NO. 11 -12 -9016 - 01
GAS CHROMATOGRAPHY

Midland Oil Company (MdOC). Baghdad, Iraq, invites all interested and competent
companies to participate in A/M tender the documents which can be seen on our website
(http://mdoc.oil.gov.iq) , are easily getting from purchasing department , located in Boob
AI-Sham . AI--Rashidyia , Baghdad - Iraq . during Working hours from 8.00 am – 02.00 pm
after this time no tenders will be collected agains amount (10, 000) one hundred thousand
Iraqi dinars, and these amounts will be unrfundable , except 'n one case if mdoc cancels
that fender, the amounts will be refunded, the unbinding conference in the purchasing
department will be held on Sunday 18 /11 /2012 at 10.00 am to answer the participants
inquiries. and the latest day to receive the bids will be on Tuesday 27 /11 /2012,

Notes:

-Offers should be in (3) separate parts technical & commercial & the required document.
- The commercial bid will be analyze after finishing !he technical bid analyzing( in case
that the technical one is Identical).

Terms & conditions for collecting tender documents

1- A company foundation certificate (foreign companies) should be presented original
copies ratified by the foreign ministry of the supplier country and the Iraqi embassy
therein, and for Iraqi companies& their branches presented from Iraqi ministry of trade
obtained from "the registrar of companies required once a year.
2- The foreign companies with branches or bureaus in Iraq are requested to submit
registration in Iraqi trade ministry and ratified from (companies registrar office). Status
notification should be obtained from "the registrar of companies in Iraq through swift
communications.
3- if offers are submitted by an agent company the agency should be officially recognized
by and holding certification with live stamp of the manufacturer or mother companies.
4- Page (1) of technical offers and price page of commercial offers should be hold only
manufacture clear stamp.
5- the authorized person should have authorization stamped by the Iraqi embassy at the
country of the bidder or from solicit or for the Iraqi companies.
Documents and conditions required with the offers (a/m docurnent moust be provided
with the following document)
-Tax status from "the general tax office" and financial status should be submitted with
the commercial offer for the Iraqi companies and foreign companies, branches, bureaus
and official agents holding ratification of Iraqi trade ministry (in the required document
envelope).
2- Brif overview should be presented for company activities attached with the commercial
offer (in the rerieired document envelope).
3- Offers should he in ( 2 ) separate parts technical & commercial with reference and
date. each in (3) copies. sealed & to be submitted or handed over to the purchasing
Department, Box no. (3) in Bob AI- Sham, AI-Rashdiya . Baghdad Iraq, up to "2 a.m. of the
closing date, and any offer raga-- after this time &date and all offers received by e-mail
will be disregarded.
4- tender no. inquiry no. And name of the company that submits the offer should be
clearly shown on the envelopes.
5- Delivery period should be clearly shown unless north oil company decides to determine
delivery period clearly in some exceptional situations.
6 - Port of shipment, shipping route , arrival pod and entry point to Iraq should be specified
in the offer.
7 - Full company addresses (country, city, street no.. e-mail, tel. no.) Should be clearly
shown (in the Required document envelope).
8 - Full bank details for the correspondent bank including full postal address, account
no., zip code.
Should he clearly shown(in the required document envelope).
9- Each foreign economic company which have maintain work in Iraq or involve with specil
project should submit written notification to company register as soon as concluding
that agree mentor contract regarding this action or project (in the required document
envelope).
10- Country of origin should he specified and h̀e phrases: Europe, European country
(EEC) etc..Are not accepted) and manufacturer name & country of origin of materials
supplied shall not be subject to any alteration whatsoever after signing the contract
without the prior written approval of the first party.
11- A bid bond of equal (I% of total value of the bid) should be accompanied with the offor
(in the required document envelope).

The procedure and process dealing with documents subject to Iraqi law and
governmental regulations on contract implentations no. 1,2008 . Or any other
replcement regulations and the winner of the tender will be notified of officially MDOC
has the right (at any time) to suspend or cancel the tender without any obligations
to the bidders, Winner of the tender will bear the cost of announcement.

Director General
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اعالنـــات

GAS CHROMATOGRAPHY

 العراق كافة الشركات الراغبة واملؤهلة لتقدمي-تدعو شركة نفط الوسط بغداد
عطاءاتها للمناقصة أعاله من خالل االطالع على وثائقها احململة على املوقع
) وشراء وثائقها من قسم املشتريات واالخراجhttp://mdoc.oil.gov.iq( االلكتروني
 خالل ساعات العمل، العراق- بغداد- الراشدية-الكائن في منطقة بوب الشام
 وسوف لن،اليومي (من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر
) مائة الف دينار100,000( تقبل طلبات االشتراك بعد هذا الوقت) لقاء مبلغ قدره
عراقي علما ً ان هذه املبلغ غير قابل للرد إال اذا ألغيت املناقصة من قبل شركة
 وسيتم عقد مؤمتر فني غير ملزم في قسم املشتريات لإلجابة على،نفط الوسط
 علما ً ان آخر،2012/11/18 االستفسارالت في الساعة العاشرة من يوم األحد املوافق
.2012/11/27 موعد الستالم العطاءات سيكون في يوم الثالثاء
:مالحظات

.)الوثائق املطلوبة+جتاري+* يكون تقدمي العروض بثالثة ظروف مغلقة ومنفصلة (فني
* يتم حتليل العرض التجاري بعد انهاء التحليل الفني (في حالة مطابقة العرض
)الفني
�شروط �شراء وثائق املناق�صة

 تقدمي شهادة تأسيس الشركة (للشركات غير العراقية) وبنسخة أصلية مصدقة من-1
.وزارة اخلارجية لبلد الشركة والسفارة العراقية في ذلك البلد وملرة واحدة في السنة
 على الشركات غير العراقية التي لها مكاتب أو فروع في العراق تقدمي ما يؤيد تسجيلها-2
.لدى وزارة التجارة العراقية ومصدقا ً من دائرة مسجل الشركات
 تقدمي شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة التجارة العراقية وبنسخة أصلية-3
.بالنسبة للشركات العراقية وفروعها وملرة واحدة في السنة
 على أن يتضمن رقم الهاتف، االسم الكامل والعنوان للمخول بتوقيع العطاءات-4
.وعنوان البريد االلكتروني بغية االتصال به في املراحل الالحقة من املناقصة
 على ممثلي الشركات واخملولني تقدمي تخويل رسمي مصدق من السفارة العراقية من-5
بلد الشركة (غير العراقية) أما بخصوص الشركات العراقية فيجب تقدمي تخويل مصدق
.من قبل كاتب العدل في العراق
)الوثائق وال�شروط املطلوبة مع العطاءات (تقدمي الوثائق �أعاله ا�ضافة اىل الوثائق التالية

 تقدمي كتاب يبني فيه سالمة املوقف الضريبي من الهيئة العامة للضرائب واملوقف-1
املالي مع العرض التجاري للشركات العراقية املشاركة وفروع الشركات االجنبية
ومكاتبها ووكالئها املسجلون رسميا ً في وزارة التجارة العراقية (توضع في ظرف
.)الوثائق املطلوبة
 تقدمي ملخص لألعمال التي قامت باجنازها الشركة (توضع في ظرف الوثائق-2
.)املطلوبة
 تقدمي العروض الفنية والعروض التجارية مرقمة ومؤرخة وبشكل منفصل بثالث-3
 الواقع في،)3(  صندوق رقم،نسخ لكل منهما وبظروف مغلقة الى قسم املشتريات
 ظهرا من يوم12/-  في موعد أقصاه الساعة، العراق- بغداد- الراشدية-بوب الشام
الغلق اضافة الى املستمسكات املشار اليها في أعاله وتهمل جميع العروض املقدمة
.بعد ذلك الوقت والتاريخ وكذلك جميع العروض التي ترسل بالبريد االلكتروني
 يثبت على الظرف وبشكل وخط واضح رقم املناقصة ورقم الطلبية واسم الشركة-4
.املقدمة للعرض وتاريخ الغلق
 حتديد فترة التجهيز بشكل واضح في العرض عدا احلاالت اإلستثنائية التي حتدد-5
.فيها فترة التجهيز من قبل شركة نفط الوسط صراحة
 حتديد ميناء الشحن وطريق الشحن وميناء الوصول ومنطقة دخول املواد الى-6
.العراق
، العمارة، الشارع، املدينة، حتديد العنوان الكامل للشركة املقدمة للعرض (الدولة-7
 ورقم الهاتف) (توضع في ظرف الوثائق،العنوان االلكتروني والعنوان البريدي
.)املطلوبة
 الرقم الرمزي، حتديد العنوان الكامل للمصرف املراسل (االسم الكامل للمصرف-8
 العنوان االلكتروني والعنوان البريدي) (توضع في ظرف، رقم احلساب،SWIFT CODE
.)الوثائق املطلوبة
 على الشركة أو املؤسسة االقتصادية األجنبية التي متارس نشاط دائما ً في العراق-9
أو متعاقدة لتنفيذ مشروع ميعن ان تقدم اشعارا ً مكتوبا ً الى مسجل الشركات حال
ابرامها املعاهدة او االتفاق او العقد املتعلق بنشاطها أو مشروعها (توضع في ظرف
.)الوثائق املطلوبة
 وال يقبل تبيت عبارة املنشأ أوربي أو، حتديد بلد منشأ البضاعة بشكل واضح-10
 الخ والميكن تغيير اسم املصنع أو بلد املنشأ للمواد اجملهزة ألي سبب...صناعة أوربية
.كان بعد توقيع العقد أو بعد استحصال موافقة خطية مسبقة من الطرف األول
) من قيمة العطاء (توضع في ظرف%1(  تقدمي التأمينات لكل مناقصة والبالغة-11
.)الوثائق املطلوبة
إن آلية واسلوب معاجلة الوثائق مبني في وثائق املناقصات وانها خاضعة للقوانني
 أو أية تعليمات حتل2008 ) لسنة1( العراقية ولتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
 ويحق لشركة نفط الوسط،ًمحلها وسيبلغ املناقص الفائز باملناقصة بذلك رسميا
 ويتحمل،تعليق أو إلغاء املناقصة في أي وقت بدون ان تتحمل أي تعويض للمناقصني
.من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن

املدير العام
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االقتصادي

العدد ( )2631ال�سنة العا�شرة  -االربعاء ( )24ت�شرين الأول 2012

الطاقة الربملانية  :مراقبة ال�شركات النفطية العاملية جزء
من عملنا بالتن�سيق مع وزارة النفط

فضاءات

 ثامر الهيم�ص

الرجل املنا�سب و�إعادة الهيكلة

بغداد � /سارة �سالم_وكاالت

تعمد جلنة النفط والطاقة النيابية �إىل زيادة ن�سب مراقبتها
عل ��ى عمل ال�ش ��ركات النفطي ��ة العاملي ��ة العامل ��ة يف العراق
 ,كج ��زء من عمله ��ا ملراقب ��ة �أداء الوزارات الت ��ي ُتعنى بها ,
حماول ��ة منه ��ا لرفع ن�س ��ب ال�شفافية وحج ��م الإيرادات .يف
الوق ��ت نف�سه وقع ��ت وزارة النفط العراقي ��ة عقدا مع �شركة
كوكاز الكورية اجلنوبية لإن�شاء �أنبوبني لنقل الغاز ال�سائل
واجل ��اف بني حقول كرك ��وك وم�صايف بيج ��ي يف حمافظة
�صالح الدين.وقال النائب عن التحالف الكرد�ستاين وع�ضو
جلن ��ة النف ��ط و الطاق ��ة بايزي ��د ح�س ��ن � ,إن مهم ��ة جمل� ��س
الن ��واب بالإ�ضافة �إىل ت�شريع القوانني مراقبة عمل اجلهات
التنفيذي ��ة  ,و�إن مراقبة عمل ال�ش ��ركات النفطية العاملية يف
الع ��راق ت�أتي �ضم ��ن مراقبة �أداء وزارة النف ��ط  ،منوها �إىل
�إمكاني ��ة التن�سيق ب�ي�ن ال ��وزارة وجلنته ملراقب ��ة عمل هذه
ال�شركات .
�أربع جوالت تراخي�ص
النائب بايزي ��د ح�سن ويف ت�صريح لــ (امل ��دى) �أو�ضح �":أن
وزارة النف ��ط قامت بتنظيم �أربع جوالت تراخي�ص � ,شملت
احلق ��ول املنتج ��ة والعق ��ود الغازي ��ة والرق ��ع اال�ستك�شافية
ومثلت بع�ض من هذه الرقع �صعوبة فيها من قبل ال�شركات
الأجنبية ،لذا حولت �إىل وزارة النفط" .م�شريا �إىل "�إن هذه
العق ��ود يُفرت�ض �إن تقدم �إىل جلن ��ة النفط و الطاقة النيابية
لدرا�ستها و البحث يف مدى الفائدة التي تقدمها هذه العقود
لل�شع ��ب العراق ��ي" .وعم ��دت وزارة النفط لزي ��ادة واردات
النف ��ط بن�سبة تزي ��د عل ��ى  .95با�ستخدام �سب ��ل اال�ستثمار

الناجحة ,من خالل جوالت الرتاخي�ص التي منحت �شركات
عاملي ��ة �ضخم ��ة للعمل يف حق ��ول النف ��ط يف مناطق خمتلفة
يف الع ��راق  ,كمحاول ��ة لزي ��ادة الإنتاج اليوم ��ي وال�سنوي
م ��ن برامي ��ل النفط اخل ��ام يف الع�ش ��رات من حق ��ول النفط
املنتجة واملتوقفة ،يف خمتلف حمافظات العراق .وحماولة
لإنعا� ��ش االقت�صاد العراق ��ي ولال�ستفادة م ��ن الإيرادات يف
عملي ��ة �إع ��ادة الإعمار والتنمي ��ة االقت�صادي ��ة .حيث منحت
وزارة النفط العراقية عقودا ا�ستثمارية حلقول يف الب�صرة
وكركوك ومي�سان ,يف جولة الرتاخي�ص الأخرية.
م ��ن جهته ك�شف النائب ع ��ن التحال ��ف الكرد�ستاين وع�ضو
جلنة النفط والطاقة قا�سم حممد عن ت�شكيل جلنته جلنتني
م�صغرتني ملتابعة ومراقبة �ش� ��ؤون الطاقة ت�شمل (الكهرباء
والنفط) .
وق ��ال النائب قا�سم حمم ��د يف ت�صريح لـــ (املدى) �":إن عمل
اللج ��ان امل�صغرة مت ملراقب ��ة �ش�ؤون الكهرب ��اء ورفع تقارير
حول عمل الوزارة يف هذا املجال لدرا�ستها �ضمن اجتماعات
جلن ��ة النف ��ط و الطاق ��ة ,واللجن ��ة الثاني ��ة عني ��ت بتق�صي
ومراقبة عمل وزارة النفط وجوالت الرتاخي�ص التي قامت
بها و عم ��ل ال�شركات الأجنبية العامل ��ة يف العراق" .م�ؤكدا
�أن عملي ��ة املراقب ��ة ج ��اءت "لرف ��ع ن�سب ��ة ال�شفافي ��ة وزيادة
ال ��واردات و�سد ثغرة الف�ساد امل ��ايل و الإداري  ,وي�أتي ذلك
�ضمن عم ��ل جمل�س النواب الذي يقت�ض ��ي مراقبة ال�سلطات
التنفيذية"
وكان ��ت جلن ��ة النف ��ط والطاقة يف جمل� ��س الن ��واب� ،أعلنت
�أنه ��ا �ستبا�ش ��ر مطل ��ع ال�شهر املقب ��ل مراقبة عم ��ل ال�شركات

ً
�شريانا
�أكد بقاء النفط والغاز
لالقت�صاد العاملي

رئي�س نفط الهالل  :الغاز
طاقة امل�ستقبل النظيفة
 دبي /املدى
�أك��د الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ن�ف��ط ال �ه�لال جم�ي��د جعفر � ،أن
ح�صة النفط وال �غ��از يف مزيج
الطاقة العاملي �ستبقى الأكرب مع
موا�صلة الأ�سواق النا�شئة قيادة
النمو االقت�صادي العاملي.
وق��ال جعفر �أث �ن��اء م��داخ�ل��ة يف
منتدى ال�ط��اق��ة ال�ع��امل��ي املنعقد
ح��ال �ي��ا يف دب ��ي لأول م ��رة يف
تاريخه خارج الأمم املتحدة �أن
النفط والغاز �سيوا�صالن لعب
دور رئي�سي يف م��زي��ج الطاقة
خالل اخلم�سني عاما القادمة كحد
�أدنى ،فيما �سيربز الغاز كم�صدر
ال ين�ضب للطاقة النظيفة ليمثل
فر�صة حقيقية لرت�شيد ميزانيات
الطاقة ،واحل��د م��ن االنبعاثات
ال �ك��رب��ون �ي��ة وت�ق�ل�ي����ص نفقات
الوقود.
و�أ� � �ض� ��اف ج �ع �ف��ر �:إن الطلب
ال �ع��امل��ي ع �ل��ى ال �ط��اق��ة �سيبقى
ق� ��وي� ��ا ،ح� �ي ��ث ي �ب �ل��غ �إج� �م ��ايل
ا�ستهالك العامل حاليا نحو 250
مليون برميل من النفط املكافئ
يوميا ،ت�ستحوذ الدول املتقدمة
�صناعيا على نحو ن�صف هذه
الكمية ،و�سينمو الطلب العاملي
على ال�ط��اق��ة الأول �ي��ة �إىل �أكرث
م��ن ال �� �ض �ع��ف ف�ي�م��ا ل��و متكنت
بقية بلدان العامل من االقرتاب
م��ن م�ستويات ا�ستهالك الفرد
الواحد من الطاقة امل�سجلة يف
دول االحتاد الأوروبي.
وت��اب��ع " ُيعترب ال �غ��از م�صدرا
للطاقة النظيفة وال�ف�ع��ال��ة من

حيث التكلفة .وللمفارقة ،فقد
�أخفقت دول االحت��اد الأوروبي
يف حتقيق �أهدافها يف احلد من
انبعاثات الكربون ،وه��ي �أكرث
مناطق العامل تركيزا على احلد
من انبعاثات ال�غ��ازات الدفيئة،
وباتت تلج�أ ب�شكل متزايد �إىل
ا�ستبدال الفحم احلجري بالغاز،
يف املقابل ف�إن الواليات املتحدة
الأمريكية ،وهي الأق��ل اهتماما
يف احل��د م��ن االن �ب �ع��اث��ات ،فقد
جنحت يف حتقيق �أعلى ن�سبة
خف�ض يف ان�ب�ع��اث��ات الكربون
م �ن��ذ م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى  20عاما،
وح�ق�ق��ت �أع �ل��ى امل �ع��دالت عامليا
وذل ��ك باال�ستعانة ب��ال�غ��از بدال
م��ن الفحم احل�ج��ري ك��وق��ود يف
حمطات توليد الكهرباء .ويعود
الف�ضل الأكرب يف ذلك �إىل النجاح
يف �إم��داد الغاز ب�أ�سعار زهيدة
بفعل ثورة الغاز احلجري التي
ت�شهدها البالد.
وح��ذر م��ن توقع �إح ��داث تغيري
ب�ين ليلة و��ض�ح��اه��ا ،فالتحول
يف نظام الطاقة العاملي يحتاج
�إىل وقت ،حيث ا�ستغرق الفحم
قرنا من الزمن ليحل مكان وقود
الكتلة احليوية الذي كان ي�شكل
امل���ص��در الرئي�سي ل�ل��وق��ود يف
ال�ع��امل يف امل��ا��ض��ي ،كما احتاج
النفط �إىل  70عاما �أخرى ليحل
حمل الفحم ،على الرغم من املزايا
الكبرية لهذه التحوالت من حيث
ان�خ�ف��ا���ض ال�ت�ك�ل�ف��ة واملكا�سب
الهائلة على �صعيد الكفاءة ،وهي
املزايا التي ال تنطبق اليوم على
م�صادر الطاقة املتجددة.

الأجنبية الفائزة بج ��والت الرتاخي�ص الأربع ،بعد انتهائها
م ��ن درا�سة العق ��ود بني وزارة النفط وال�ش ��ركات الأجنبية.
وق ��ال ع�ضو اللجن ��ة فرات ال�ش ��رع يف ت�صري ��ح �صحفي �إن
"اللجن ��ة �ستتابع بداي ��ة ت�شرين الثاين املقبل كل ما يتعلق
بتطوير احلق ��ول النفطية العراقية وت�أهي ��ل البنى التحتية
للمن�ش�آت النفطي ��ة وح�سب العقود املربمة بني وزارة النفط
وال�ش ��ركات الأجنبية يف ج ��والت الرتاخي�ص" .و�أ�ضاف �أن
اللجن ��ة "�ستتابع الفقرة اخلا�صة بتعي�ي�ن العمال العراقيني
يف �أعم ��ال احلفر والتنقيب يف هذا املج ��ال و�إيجاد احللول
لأب ��رز املعوق ��ات الت ��ي تواج ��ه عم ��ل ال�ش ��ركات يف الب�ل�اد
خا�صة يف ما يتعلق مبو�ض ��وع دخول املعدات النفطية عرب
املوانئ" .و�شدد على �أن "جميع ال�شركات العاملة يف حقول
النفط العراقي ��ة �ستخ�ضع طوال فرتة عملها ملراقبة ميدانية
من قبل �أع�ضاء جلنة النفط والطاقة ب�صورة م�ستمرة".
حجر الأ�سا�س
وميثل قطاع النفط حجر الأ�سا�س والركيزة الرئي�سة لعجلة
االقت�صاد والتنمية يف العراق ملا ميثله من ثقل كبري يف رفد
موازن ��ة الدول ��ة باملوارد املالي ��ة التي ت�صل ن�سب ��ة م�ساهمة
قطاع النفط فيها �إىل �أكرث من (.)%90
ووقع ��ت وزارة النف ��ط عق ��دا م ��ع �شرك ��ة ك ��و كاز الكوري ��ة
اجلنوبي ��ة لإن�شاء �أنبوبني لنقل الغ ��از ال�سائل واجلاف بني
حقول كرك ��وك وم�صايف بيجي يف حمافظ ��ة �صالح الدين.
وق ��ال املتح ��دث با�سم ال ��وزارة عا�صم جه ��اد لوكالة فران�س
بر� ��س خ�ل�ال مرا�سيم التوقي ��ع "�أبرم ��ت وزارة النفط عقدا

مهما جدا مع �شركة كوكاز الكورية بكلفة  128مليون دوالر
ينفذ خالل � 22شهرا".
و�أو�ض ��ح �أن "امل�شروع �شمل مد خط�ي�ن للأنابيب من حقول
كركوك �إىل �شبكة الأنابيب الوطنية يف بيجي ،احدهما لنقل
الغاز اجلاف والآخر للغاز ال�سائل".
من جانبه ،قال مدير عام ال�شركة ها�شم عبد الغفور يف كلمة
ل ��ه خالل حفل توقي ��ع العقد �إن "خط ��وط �أنابيب نقل النفط
والغاز تعر�ض ��ت يف ال�سنوات ال�سابقة �إىل عمليات تخريب
وجتاوزات متعددة رافقتها جهود جبارة متوا�صلة من اجل
�إعادة ت�أهيلها بفرتات قيا�سية".
و�أو�ض ��ح �أن "هذا العقد يعد خطوة �أوىل من م�شاريع كبرية
لت�أهيل �شب ��كات الأنابيب التي يبلغ طولها  7000كم موزعة
ب�ي�ن املحافظات".و�أ�ضاف �أن مناق�صة م ��د الأنبوب طرحت
يف �ش ��كل علني وقدمت �أكرث من � 18شرك ��ة لتنفيذ امل�شروع
لك ��ن املناق�صة ر�ست عل ��ى �شركة كوكاز الكوري ��ة باعتبارها
قدم ��ت �أوط� ��أ الأ�سع ��ار وكان عر�ضها �ضم ��ن عرو�ض ثماين
�ش ��ركات متت مناق�شتها فنيا وجتاريا من قبل اللجنة املكلفة
مبتابعة �ضوابط املناق�صة".
و�أكد �أن "�إجناز هذه امل�شاريع �سي�ؤدي �إىل زيادة �ضخ كميات
الغاز ال�سائل واجلاف بني كركوك وبيجي �إ�ضافة �إىل زيادة
التجهيز للمحط ��ات الكهربائية وامل�ستودعات"� .إىل ذلك قال
نائب رئي�س ال�شركة الكورية "جانك جني �سوك" �إن ال�شركة
تنفذ م�شاريع عدة يف العراق منها حقول عكاز واملن�صورية
وب ��درة �إ�ضاف ��ة �إىل �أن ال�شرك ��ة لديه ��ا م�شاري ��ع تبل ��غ 28
م�شروعا يف  16دولة منها موزمبيق وكندا وا�سرتاليا.

ت��زم��ع احل�ك��وم��ة يف مقتبل ال �ع��ام ال �ق��ادم �إع� ��ادة هيكلة
ال�شركات اململوكة للدولة  ،وه��ذا التوجه له م�سوغات
كثرية وجاهزة ونا�ضجة ال�سيما بعد �أن و�صلت املراوحة
حد ًا ال يطاق �سواء يف �شركات ال�صناعة �أو التجارة بحيث
و�صلت مث ًال يف ال�صناعة �أن خلقت لها �أعما ًال لبع�ض هذه
ال�شركات لكي تدبر �أمورها لت�صبح ممولة ذاتي ًا يف حني
هي لي�ست �إال عملية �شكلية لها من �إف��رازات�ه��ا اجلانبية
الكثري  ،ت�شبه عملية ا�ستحداث منا�صب لإر�ضاء جهات
م�ؤتلفة وحيث ثبت بعد ذل��ك بطالن العملية  .وه��ذا ما
ح�صل فع ًال يف �إ�شكالية جتارة ال�سيارات من قبل ال�صناعة
 .فعندما يكون لدينا ( � 600 000ألف ) موظف ح�سب
�إح�صائيات (  ) 2010مدعومني من امليزانية االحتادية ‘
فهذا وال �شك تعبري عن ف�شل وتراجع عميق ،ولذلك ت�ستعني
الدولة باخلربات الأجنبية من خالل �شركات متخ�ص�صة يف
عمليات الهيكلة كما ح�صل يف الهيكلة اخلا�صة بامل�صارف
مب�ساعدة البنك الدويل .
ولهذا يجب �أن مت�ضي عمليات الهيكلة يف القطاع ال�صناعي
�أو التجاري واملايل متواكبة .
ولكي ال نن�سى �أننا عندما ن�ستورد النظريات واملنهجيات
اجل��اه��زة ت�ك��ون ق��د اق�ترب��ت م��ن ال�ت�ق��ادم يف ب�لاد املن�ش�أ
ونطبقها حرفي ًا بدون �أن نعمل الفكر يف ا�ستيعاب �أ�س�سها
الفل�سفية  .ومب��ا �أن�ه��ا �أي ال�شركات الغربية املخت�صة
بالهيكلة هي قائدة العملية ف�إنها ت�ستخدم ك��ادر ًا عراقي ًا
مهم ًا يكون لي�س قرين ًا لهم و�إال الداعي ال�ستخدام ال�شركات
املذكورة ،ف��إن هذه العالقة تكون ال�شركات هي املهيمنة
يف و�ضع الأولويات بغ�ض النظر عن الواقع واخللفيات
والتوجهات العامة .
ولذلك من املتوقع جد ًا �أن تكون هناك �إ�شكاليات �أو فر�ض
من��وذج معني جمرب �أو غري جمرب يف بلدان مماثلة يف
�أح�سن الأح��وال �أو النموذج اجلاهز للت�صدير من الغرب
ل�ضمان ارتباط اقت�صادات دول ال�شرق الأو�سط خ�صو�ص ًا
القريبة اقت�صادي ًا وجغرافي ًا على الأقل لالحتاد الأوروبي
الذي يعاين الآن اختناقات و�أزمات اقت�صادية ومالية .
ويف هذه احلالة ،هل تراهن احلكومة على الكادر العراقي
امل��واك��ب للعملية ،وه��ل ال�ك��ادر العراقي لديه فل�سفة �أو
خطة �أو ه��دف يعنى لتكييفه مع بيوت اخل�برة ه��ذه ؟
يف الوقت ال��ذي ن�شكو ثقافة ال��والء ولي�س ثقافة الأداء
وهجرة الأدمغة املزمنة وهيمنة الكادر امل�ستجد كبديل
عن ك��ادر م��ازال يتهدده االجتثات ولي�س لدينا غريه �إال
بع�ض الكوادر امل�ستقلة التي �أي�ض ًا مل جتد املكان املنا�سب
لها ،ولأن قانون التوازن و�صل �إىل امل�ستويات الدنيا يف
الوظيفة العامة .
وال نن�سى �أي�ض ًا �أن الكادر العراقي املتمر�س يف الإدارة
التقليدية والفنية هو كادر معظم خدمته يف ظل ال�شمولية
�أو على الأقل ر�أ�س مال الدولة يحتاج �إىل عملية غ�سل كاملة
 ،ولكن وفق �أي منهج �أو فل�سفة يف الإدارة �أو االقت�صاد
؟ ونحن النزال نعمل باجتاه مراجعة الد�ستور ونحاول
�إعادة كتابة قوانني النظام ال�سابق مبا يتالءم مع القوانني
الفاعلة الآن  .بعد كل هذا تبزغ �إمكانية لفجر جديد فكري ًا
ي�ستند �إليه الرجل املنا�سب ليحتل مكانه يف معمعة مازالت
حمتدمة بحيث يعجز �أي �أمر �إداري من ّ
يل عنقها وتكييفها
لدرجة جن��اح امل�شروع ( �إع��ادة الهيكلة )  ،حيث يكون
العراقي املنزوع من الطائفية ال�سيا�سية والعن�صرية هو
القائد لعمليات التحول من القطاع العام �إىل اخل�صخ�صة
�أو القطاع املختلط �أو التعاوين �أو امل�شاركة املتفاعلة بني
القطاعات الأربعة .

ب���غ���داد ت��ط��ل��ب م���ن وا���ش��ن��ط��ن ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى �أك�������س���ون م��وب��ي��ل
 ترجمة عبداخلالق علي
ق ��ال جاب ��ر حبي ��ب �سف�ي�ر الع ��راق يف
الوالي ��ات املتح ��دة �إن عل ��ى �إدارة �أوبام ��ا
ال�ضغط على �شركة �أك�سون موبيل من �أجل
�أن تخف ��ف من �صفقاتها مع �إقليم كرد�ستان
�،إذ �أن ذل ��ك ميكن �أن يزيد اخلالفات ما بني
بغداد و �أربيل.
قب ��ل عام �أغ�ضب ��ت �شركة اك�س ��ون حكومة
بغداد من خالل توقي ��ع �صفقة ا�ستك�شاف
للنف ��ط م ��ع حكوم ��ة الإقليم الت ��ي �سارعت

�إىل عق ��د �صفقات مماثلة م ��ع �شركات نفط
عاملي ��ة �أخرى اعتربتها بغداد باطلة و غري
قانوني ��ة  .تعت�ب�ر املناطق املتن ��ازع عليها
بني حكومة الإقليم و حكومة بغداد �إحدى
نق ��اط التوت ��ر املحتملة من ب�ي�ن التوترات
الأخرى يف الع ��راق .بعد انعقاد جلنة عن
مكامن الطاقة العراقية يف مركز الدرا�سات
الإ�سرتاتيجي ��ة و الدولي ��ة ،ق ��ال جاب ��ر "
نري ��د من احلكوم ��ة الأمريكي ��ة �أن تفر�ض
�ضغط ��ا عل ��ى �شرك ��ة اك�س ��ون موبيل لكي
تخف ��ف من عقودها مع �إقلي ��م كرد�ستان "،

و قال ال�سفري ان ��ه التقى م�ؤخرا مب�س�ؤول
الطاقة يف الوالي ��ات املتحدة الذي اخربه
ب ��ان حكومة الوالي ��ات املتح ��دة ال ميكنها
ال�ضغ ��ط كثريا عل ��ى ال�شرك ��ة لأن ال�شركة
تتخذ قرارات تعود بالنفع على امل�ساهمني
فيها ،فكان رد حبيب �أن هذه الق�ضية ميكن
�أن ت�سب ��ب م�ش ��اكل �سيا�سي ��ة و اجتماعية
لذلك يجب عدم النظر �إليها على �أنها ق�ضية
م�ساهم�ي�ن .م ��ن جانبه ��ا مل تطل ��ب �شركة
اك�سون التعلي ��ق على املو�ض ��وع مبا�شرة
 .ذك ��رت م�ص ��ادر دبلوما�سي ��ة الأ�سب ��وع

املا�ض ��ي �أن ال�شرك ��ة تتمن ��ى اخل ��روج من
م�ش ��روع حقل غ ��رب القرن ��ة  1يف جنوب
العراق ب�سب ��ب كون الإرباح هناك �ضئيلة
ج ��دا � .إال �أن املحللني ذك ��روا �أن ال�شركات
النفطي ��ة الأخرى من رو�سي ��ا و من بلدان
�أخرى قد ال تك ��ون لديها الدراية و املوارد
لرف ��ع الإنت ��اج يف حق ��ل القرن ��ة العم�ل�اق
.يق ��ول حبيب �إن الع ��راق يريد بقاء �شركة
اك�س ��ون يف جنوب الب�ل�اد " ،نحن نف�ضل
�أن تبق ��ى ال�شركة يف اجلن ��وب و ال �أعتقد
�أن هن ��اك مقارن ��ة ب�ي�ن حج ��م النف ��ط يف

جن ��وب الع ��راق و حجم ��ه يف ال�شم ��ال ،و
�أعتق ��د �أن ال�شركة تعرف ه ��ذه احلقيقة ".
خالل ال�شهر احلايل ن�ش ��رت وكالة الطاقة
العاملي ��ة يف باري� ��س تقري ��را ع ��ن العراق
جاء في ��ه �أن �إنتاج النفط يف جنوب البالد
ميكن �أن يرتفع �إىل  6.4مليون برميل يف
اليوم الواحد بحلول عام  ، 2035و ميكن
�أن يرتف ��ع الإنت ��اج �إىل  1.6مليون برميل
يوميا من �شمال البالد لنف�س الفرتة .
عن  :رويرتز

خ��������ارج ال����ح����دود
بريطانية

متداول يك ّبد بنك ًا بريطاني ًا خ�سائر بـ 2.3مليار دوالر
ق ��ال املحام ��ون الذي ��ن يتول ��ون الدف ��اع ع ��ن كويكو
�أدوب ��ويل ،املتهم بالتالعب يف �أموال بنك يو بي �إ�س
يف تداوالت جرت ب�صورة غري قانونية من وراء ظهر
البن ��ك ،ما �أدى �إىل ت�سجيل خ�سارة بقيمة  2.3مليار
دوالر ،ونت ��ج عن ذل ��ك �إحداث �أ�ض ��رار طويلة الأمد،

�إن اخل�سائ ��ر التي �سجله ��ا البنك ب�سب ��ب التداوالت
املذك ��ورة ال تعد �شيئ� � ًا بالقيا� ��س �إىل اخل�سائر التي
تكبده ��ا البنك ب�سب ��ب الأزمة املالية.وطبق� � ًا لتقارير
تابعت جل�سة �أم�س يف لندن �أن احلجج التي يطرحها
حمام ��و �أدوبويل دفاع ًا عنه حت ��ى الآن ،هي �أنه كان

السعودية

ايران

ال�سعودية تنوي ت�صفية �صناديق عقارية متعرثة
ك�شف وزي ��ر التج ��ارة وال�صناعة
رئي�س جلن ��ة امل�ساهمات العقارية
يف ال�سعودي ��ة توفي ��ق الربيعة، ،
ع ��ن دفع ��ة جديدة م ��ن امل�ساهمات
العقاري ��ة املتع�ث�رة الت ��ي �سيت ��م
الإع�ل�ان ع ��ن ت�صفيته ��ا قريب� � ًا،
و�أن اللجن ��ة تف�ض ��ل �أن يك ��ون
البي ��ع لل�صنادي ��ق اال�ستثماري ��ة
اخلا�ص ��ة بالنظ ��ر �إىل �أنه ��ا متنح

يعتقد �أن تداوالته كان ��ت ل�صالح البنك ،و�أن زمالءه
جتاهلوا ممار�ساته ومل يكرتثوا بها ،وفق ًا ل�صحيفة
"االقت�صادية" ال�سعودية.لكن يف منحى جديد اتخذه
فري ��ق الدفاع �أم�س ،وجه املحامون عدد ًا من الأ�سئلة
�إىل ت ��وم ناراتي ��ل ،كبري التنفيذي�ي�ن املاليني يف بنك

يو بي �إ�س و�أعلى م�س�ؤول تنفيذي يظهر ك�شاهد يف
املحاكم ��ة ،حيث كانت الأ�سئلة ت ��دور حول العواقب
التي ترتبت عل ��ى هذا البنك ال�سوي�سري وعلى �سعر
�سهم ��ه ،ب�سبب اخل�سائر الأخ ��رى وب�سبب �إجراءات
التفتي�ش واملتابعة لن�شاطات البنك.

خيارات للم�ساهمني عرب موا�صلة
ا�ستثماره ��م يف امل�ساهم ��ة م ��ن
خالل ال�صن ��دوق �أو ا�ستالم كامل
حقوقهم.
وق ��ال الوزي ��ر ل�صحيف ��ة
"االقت�صادي ��ة" ال�سعودي ��ة ،بع ��د
�إعالن جلنة امل�ساهم ��ات العقارية
�صباح �أم�س بيع م�ساهمة الب�شرى
يف مك ��ة املكرم ��ة بقيم ��ة جتاوزت

 680ملي ��ون ريال ل�صال ��ح �شركة
دار امل�ستثم ��ر ل�ل��أوراق املالي ��ة
والتي تعتزم فتح �صندوق عقاري
للم�ساهم ��ة� :سيت ��م ا�ست�ل�ام كامل
قيم ��ة الأر� ��ض خ�ل�ال  20يوم� � ًا،
بع ��د �أن مت ا�ستالم ما ن�سبته  5يف
املئة م ��ن القيمة ،معترب ًا �أن الربح
العائ ��د للم�ساهمني م ��ن خالل بيع
امل�ساهمة "ممتاز".

�إيران ُتن�شئ �شبكة دولية لغ�سيل الأموال
ك�شفت �صحيفة "ديلي تليغراف"
�أن م�ساع ��د ًا ب ��ارز ًا للرئي� ��س
الإي ��راين حمم ��ود �أحم ��دي جناد
ا�ستخدم رحالته �إىل فيينا لتحدي
عقوب ��ات الأمم املتحدة ،من خالل
�إقامة �شبكة دولية لغ�سيل الأموال
من �أج ��ل متوي ��ل �ش ��راء املعدات
لب�ل�اده م ��ن ال�س ��وق ال�س ��وداء.
ووفق ًا جلريدة "الإمارات اليوم"

فق ��د قالت ال�صحيف ��ة �إن امل�س�ؤول
الإي ��راين ا�ستخ ��دم زيارتني على
الأق ��ل هذا الع ��ام �إىل فيينا لتنفيذ
معام�ل�ات مالي ��ة قيمته ��ا مالي�ي�ن
اليورو ،وفق ًا مل�صادر مطلعة ،فيما
�أكد م�س�ؤول ��ون غربيون �أنه زائر
منتظم �إىل العا�صم ��ة النم�ساوية
منذ عام  2007و�أقام فيها فرتات
طويلة خالل زياراته.

و�أ�ضاف ��ت �إن امل�س� ��ؤول الإيراين
ومرك ��ز االبت ��كار والتع ��اون
التقن ��ي ،ال ��ذي ي�شغ ��ل من�صب� � ًا
�إداري ًا فيه و ُيع ��د جزء ًا من مكتب
الرئي�س �أحمدي جن ��اد ،مدرجان
عل ��ى الئح ��ة العقوب ��ات ب ��وزارة
اخلزانة (املالي ��ة) الأمريكية ،لكن
مل يتم اتخ ��اذ �أي �إجراء بحقه يف
�أوروبا.
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م�������س���ت���ق���ب���ل ال����ط����ف����ول����ة ف����ـ����ي ال�����ع�����راق

تكم��ن ث��روة ال�شع��وب الحقيقي��ة
ف��ي الجيل ال�صاع��د م��ن �أبنائها ،في
�أولى مراحل �أعماره��م الغ�ضة� ،أو ما
ي�سم��ى بمرحل��ة الطفول��ة ،وكيفما
تعتن��ي به��م ،بم��ا م��ن �ش�أن��ه توفير
جمي��ع الم�ستلزم��ات لبن��اء عقولهم
وتنميتها� ،ستح�صل مقابل ذلك على
جيل قادر على بن��اء مجتمع متقدم
حر و�سليم .فكيف هو واقع الطفولة
في العراق ،وكي��ف يتعامل مجتمعنا
م��ع �أبنائه في �سنين حياتهم الأولى،
ه��ذا م��ا �سنح��اول �أن نلق��ي ال�ض��وء
علي��ه لما له��ذا المو�ضوع م��ن �أهمية
عظيمة عل��ى مجتمعنا ف��ي حا�ضره
وم�ستقبله.

�صابرين فالح
�إن م�شكلة الطفولة يف العراق قدمية ،لأن النظرة
�إىل الطفل تت�سم ب�أنه غري واع ومدرك ملا حوله،
و�إدراكه يبد�أ عند البلوغ ،لذا فهو يتعر�ض �إىل
انتهاكات �أخالقية متعددة وخمتلفة .وي�ساعد
على ذل��ك ع��دم وع��ي الآب��اء والأم �ه��ات ،ب�أهمية
الطفولة يف املجتمع وت ��أث�يره��ا امل�ستقبلي،
وكثري م��ن العوائل ت�ترك الطفل للزمن ،فهو
وقت
كفيل بوجوده ودميومته وتوجيهه .ويف ٍ
مت�أخر بد�أ االهتمام بالطفولة ،لكنه تزامن مع
احل��روب واحل���ص��ار االقت�صادي ال��ذي �شهده
ال�ع��راق قبل  ،2003ثم العنف الطائفي الذي
ع�صف بالعراق دون رحمة يف الأع ��وام التي
تلت التغيري ،مما جعل الفرد العراقي ،يكون
�ضحية احل��رب والإره���اب ،ودف��ع الطفل ثمن ًا
غالي ًا يف ه��ذه ال �ظ��روف .ويتعر�ض الأطفال
خالل التفجريات بالعبوات النا�سفة وال�سيارات
املفخخة �إىل القتل �أو برت �أع�ضاء من �أج�سادهم
وهذا يجعلهم غري قادرين على ممار�سة حياتهم،
�أو فقدان �إحدى حوا�سهم كال�سمع والب�صر.
وب�سب ال �ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي تعي�شها

العوائل العراقية ينخرط الأطفال بالعمل مبكر ًا،
وي�شكل العمل امل��ره��ق ن��وع� ًا �آخ��ر م��ن العنف
اجل�سدي ،فكثري ما يطلب من الطفل �أن يقوم
ب�أعمال تفوق قدراته اجل�سدية� ،أو العمل حتت
�أ�شعة ال�شم�س احلارقة وق�ضاء �ساعات طويلة
يف العمل ،مما ي�سبب له التعب والإرهاق ،وقد
يتعر�ض الطفل لل�شتم والإهانة والإذالل ،كذلك
يتعر�ض الطفل �إىل العنف النف�سي ،بحرمانه
م��ن ك��ل و��س��ائ��ل ال�ترف �ي��ه ،ليكتفي باجللو�س
ل�ساعات طوال �أمام التلفزيون لي�شاهد وقائع
احلرب املرعبة ،ويقدر له �أن ي�شاهد ب�أم عينيه
االنفجارات واجلثث ،مما جعل الطفل ال مييل
�إىل الأل�ع��اب ال�سلمية ،و�إمن��ا يف�ضل �أن يلعب
�أدوار العنف �أو ير�سم � �ص��ور ًا متثل احلرب
وال��دم��ار وال�ق�ت��ل ،بعد �أن ك��ان ير�سم �شجرة
وع�صفور ًا ونخلة .وبذلك بات الطفل العراقي،
�ضحية املجتمع الذي يتجاهل حقوقه ،ويدافع
عنها ،ففي �إح�صائية
ملنظمة ال�ي��ون�ي���س�ي��ف ق���درت يف ع ��ام 2008
ن�سبة العمالة بني الأطفال �إىل  %11من الأيدي
العاملة" .وهذه الن�سبة زادت ب�سبب الظروف
االقت�صادية التي م��رت على ال�شعب العراقي

بعد ذل��ك ال�ت��اري��خ وظ ��روف احل��رب الطائفية
والعنف� .إن الأع �م��ال ال�شاقة التي يقوم بها
الأط�ف��ال قد ت�سبب لهم العوق ب�سبب التعامل
مع الآالت احلادة اجلارحة وظروف العمل التي
ال تنا�سب ه��ذه ال�شريحة .وت�شري �إح�صاءات
وزارة التخطيط والتعاون الإمن��ائ��ي� ،إىل �أن
عدد الأطفال الأيتام يف العراق بلغ نحو �أربعة
ماليني ون�صف املليون طفل بينهم � 500ألف
طفل م�شرد يف ال�شوارع.
كما ت�ستغل امليلي�شيات الأط �ف��ال وت�سخرهم
لأع�م��ال�ه��ا ال�ع��دوان�ي��ة كالقتل وزرع العبوات
النا�سفة وتفخيخ ال�سيارات ،ون�شر النعرات
الطائفية ،لترتك ت��أث�ير ًا �سلبي ًا على نفو�سهم
الغ�ضة الطرية وي�صابون ب�أمرا�ض نف�سية،
نتيجة اخل��وف وال��رع��ب ال��ذي يتعر�ضون له،
ويف درا�سة ملنظمة ال�صحة العاملية عام 2006
ل�شريحة م��ن  1090طف ًال �أك ��دت �أن  %30من
الأط�ف��ال يعانون ا�ضطرابات نف�سية و %47
يعانون كوابي�س واكتئاب ًا وقلق ًا ،نتيجة �صدمة
كبرية ،كما �أن حرمانهم من الدرا�سة ومن ذويهم
و�أ�صدقائهم ،يجعلهم يعي�شون يف �إحباط �شديد،
وه�ؤالء الأطفال يفتقدون الرعاية للتغلب على

ال�صدمة التي ت�صيبهم ج��راء فقدانهم �أهاليهم
وجريانهم وبيوتهم .الطفولة يف العراق تعاين
�أمرا�ض ًا كثرية ،البد من �إيجاد العالج الناجع
لها ،قبل فوات الأوان ،من اليتم وفقدان احلنان
الأب� ��وي ،وال��رع��اي��ة الأم��وم �ي��ة ،وم��ن �شح يف
القدرات ،على تلبية احلاجات الأ�سا�سية ،ومن
حرمان �شبه كامل ،من الأ�صدقاء ومن الهوايات،
ومن تدهور ال�صحة النف�سية ،واجل�سدية نظر ًا
مل�ع��ان��اة ط��وي�ل��ة ،وح��رم��ان م��ن م���ص��ادر الدخل
والأمان النف�سي .فماذا ميكننا �أن نفعل لإيقاف
ذلك التدهور ،الذي يعي�شه جمتمعنا ،وينعك�س
بالدرجة الأوىل على احلياة الآمنة لأطفالنا؟
وك�ي��ف ميكننا �إن �ق��اذ جمتمعنا ،مم��ا ي��راد له،
من يتم وتدهور ،وحرمان من احلب واحلنان
والأم ��ان� ،ألي�س م��ن واجبنا �أن نفكر ،ب�إنقاذ
طفولتنا البائ�سة ،م��ن واق��ع �شديد التعا�سة
؟ ونفكر �أن ن�صنع امل�ستقبل ،عله يكون �أكرث
�إ�شراقا ،من ما�ض تعي�س مظلم .
على مفكرينا وكتابنا� ،أن ي�ج��دوا ال�ط��رق يف
�إنقاذ طفولتنا ،من �سيا�سة التنكيل واحلرمان،
و�أن يعيدوا لأط�ف��ال ال�ع��راق حياتهم الآمنة،
و�أ� �س��ره��م امل�ت�ع��اون��ة امل�ت��آل�ف��ة ،ال�ت��ي ت��وف��ر كل

ح��اج��ات الإن���س��ان ال���س��وي ،م��ن ح��ب وحنان،
وتعليم اقت�صاد وت��رف�ي��ه ،وم��ن تعزيز الثقة
بالنف�س ،التي �سلبت ،ومن نظرة مطمئنة �إىل
امل�ستقبل ،ال��ذي يجب �أن يكون �أك�ثر �إ�شراقا،
من احلا�ضر التع�س ،والأم�س املظلم ،لنفكر يف
�إيجاد الطرق الناجعة ،التي تعيد احلياة لأطفال
ال �ع��راق اج�ت�م��اع�ي��ا ،و�سيا�سيا واقت�صاديا،
وثقافيا ونف�سيا ،وكل من هذه امليادين ،تتطلب
ت�ضافر اجلهود و�إمعان الفكر ،والرغبة اجلادة.
تعتني الأ� �س��رة بحياة ال�ط�ف��ل ،وت��وف��ر ل��ه ما
يحتاج ل��ه م��ن �أ��س��ا��س�ي��ات ،وت�غ��ر���س فيه حب
النف�س ،واحرتامها وتقدير الآخ��ري��ن ،وحب
التعلم والوطن والرغبة يف العمل والإح�سان
ف �ي��ه ،و�أن ي���درب م�ن��ذ ال���ص�غ��ر ع�ل��ى اح�ت�رام
ال� ��ر�أي الآخ� ��ر ،لي�س ن�ظ��ري��ا فح�سب ،و�إمن��ا
عمليا �أي�ضا ،ب ��أن يجد نف�سه يف بيئة حترتم
اختالف الآراء ،و�أن نعود �إىل ما�ضي تعليمنا
العراقي ،حني كانت هناك مكتبات عامة ،يف
كل مدر�سة ،وكل منطقة �سكنية ،و�إن كان هذا
الأمر مق�صورا على العا�صمة بغداد ،ف�إنه يجب
�أن يعمم ،على كل العراق ،لتكون الثقافة عامل
بناء ،ويتعلم الطفل العراقي كيف يقر�أ الكتاب،

الإخ������������وان  ..ث��������ورة م�������ض���ادة
 فريدة النقا�ش
يجادل عدد من كتاب الأعمدة وال�سيا�سيني قائلني :الإخوان
امل�سلمون هم جزء من قوى الثورة ،ويرتبون على هذه املقولة
اخلاطئة من وجهة نظري مواقف �سيا�سية تدعو �إىل التوافق
«بني كل قوى الثورة» باعتبار اجلميع كانوا يف الأيام الثمانية
ع�شرة امل�شهودة رفاق طريق تعر�ضوا معا للقنا�صة املجهولني
و�إ�صابتهم معا قذائف ما ي�سمى باللهو اخلفي ،و�سقط �شهداء
من كل الأط��راف وبعيدا عن قول الدكتور «كمال الهلباوي»-
وك ��ان ح�ت��ى وق��ت ق��ري��ب -متحدثا ب��ا��س��م ج�م��اع��ة الإخ ��وان
امل�سلمني� ،إن الإخ��وان امل�سلمني هم �آخر من التحق بالثورة
و�أول من خرج منها ..وقد خرجوا منها �إىل كرا�سي ال�سلطة.
�أق ��ول بعيدا ع��ن ه��ذه احلقيقة ف���إن ال �ث��ورة ه��ي بالتعريف
تغيري جذري يف الواقع القائم �سيا�سيا وثقافيا واقت�صاديا
واجتماعيا ،وبناء واق��ع جديد يتجاوز القائم �إىل الأف�ضل
والأرق ��ى .فكل ث��ورة تلغي املجتمع ال�ق��دمي بتجاوزه وهي
بهذا املعنى ثورة اجتماعية ،وكل ثورة تلغي ال�سلطة القدمية
وهي بذلك ثورة �سيا�سية ،وكل ثورة تتجاوز منط العالقات
االقت�صادية ال�ق��دمي وه��ي ب��ذل��ك ث��ورة اقت�صادية و�إذا كان

املجتمع الذي ثارت عليه اجلماهري هو جمتمع �إقطاعي ف�إن
النمط اجلديد ال��ذي تن�شئه الثورة هو ر�أ�سمالية ،و�إذا كان
املجتمع الذي ثارت �ضده اجلماهري ر�أ�سماليا فمن الطبيعي
�أن يكون النمط اجلديد الذي تن�شئه الثورة ا�شرتاكيا �أو قائما
على �شكل من �أ�شكال �إعادة توزيع الرثوة القومية على الأقل.
ف�أين هي الثورة امل�صرية يف  25يناير من كل هذا ،و�أي مكان
ميكن �أن يحتله الإخوان امل�سلمون يف م�سريتها التي تطلعت
كما يجمع املحللون �إىل بناء عامل جديد �أف�ضل خل�صه �شعار
العدالة االجتماعية ،لكنه مل يتحقق رغم ت�ضحيات الثوار.
لكي نتو�صل �إىل �إج��اب��ة علينا �أن نحلل ��ش�ع��ارات الثورة
ومنطلقاتها ،ونتعرف ب�شكل �أف�ضل على القوة االجتماعية
الأ�سا�سية التي �أطلقتها و�أب �ق��ت �شعلتها متقدة حتى هذه
اللحظة رغ��م كل ما حل بالبالد بعد انق�ضاء الأي��ام الثمانية
ع�شرة املجيدة .و�أبرز ما حل بالبالد بعد ما يقارب العامني من
اندالع الأحداث هو الدور املحوري جلماعة الإخوان امل�سلمني
وحلفائهم من ق��وى الإ��س�لام ال�سيا�سي .فقد جنحت مبادرة
ال�شباب يف �إزاح��ة «مبارك» وع��دد من �أع��وان��ه ،ولكن �صعود
الإ�سالم ال�سيا�سي �إيل ال�سلطة على �أنقا�ضه دفع بالبالد �إىل
اخللف علي كل امل�ستويات التي كان من املفرت�ض �أن تدفع بها

الثورة �إىل الأمام .و�إذا توقفنا �أمام التوجهات الثقافية التي
انت�شرت و�سادت يف ظل الإ�سالم ال�سيا�سي �سوف جند �أن القيم
احلديثة والدميقراطية ترتاجع وهي ت�صارع �ضد كل ما هو
قدمي ومناق�ض للدميقراطية ،وتتبنى قوى الإ�سالم ال�سيا�سي
ه��ذه القيم با�سم الدين وه��ي ت�سعي لفر�ض ق�ضايا الهوية
على املجتمع بديال عن ق�ضايا التقدم االجتماعي االقت�صادي
والتحرر الفكري وحت�صني احلريات العامة .وتدلنا املواد
املقرتحة يف �صياغة الد�ستور على هيمنة هذا التوجه لتقييد
احلريات با�سم الدين وعلى نحو خا�ص حرية الن�ساء ،وحرية
الفكر والتعبري .وهو التوجه الذي تعززه ممار�سات عملية
للمح�سوبني على تيار الإ�سالم ال�سيا�سي من �إخوان و�سلفيني
�ضد الفنانني والكتاب ب��دءا من اتهام �أدب «جنيب حمفوظ»
بالف�سق واملجون ،مرورا بتحريك ق�ضايا احل�سبة �ضد «عادل
�إم��ام» وج��ره �إىل املحاكم بتهمة ازدراء الأدي��ان يف �أعماله،
ولي�س انتهاء بالهجوم الوقح علي الفنانة �إلهام �شاهني .هذا
ف�ضال عن ال�سعي لتكميم ال�صحافة عرب جمل�س ال�شورى الذي
تطالب القوى ال�سيا�سية الرئي�سية ب�إلغائه ،ولكن الإ�سالم
ال�سيا�سي يبقي عليه حتى يظل �أداته يف قمع حرية ال�صحافة
وتقييد حريات ال�صحفيني وذلك بادعاء �أنهم ورثوه عن النظام

ال�سابق .وهو املنطق املتناق�ض مع توجهات الثورة و�أهدافها
و�شعاراتها التي كانت قد �أطلقت �شعار «ال�شعب يريد �إ�سقاط
النظام» .وهكذا ف��إن الثقافة التي ي�سعى الإ�سالم ال�سيا�سي
لن�شرها هي بكل املعايري ثقافة الثورة امل�ضادة التي يجري
ت�أكيدها بالإبقاء على كل تر�سانة القوانني املقيدة للحريات كما
هي ،بل والإ�ضافة �إليها .وثقافة الثورة امل�ضادة هي التعبري عن
اخليارات االقت�صادية واالجتماعية للنظام الر�أ�سمايل امل�شوه
والتابع الذي ورثه الإ�سالم ال�سيا�سي عن «مبارك» و�أبقي عليه
كما هو مع و�ضع الفته دينية متجاهال �أحد �شعارات الثورة
الرئي�سية وه��ي العدالة االجتماعية ،مع توجه خا�ص حلل
ق�ضايا الفقر ب�إذالل الفقراء والت�سول با�سمهم من الأغنياء لكي
يت�صدقوا ،وهي الآلية التي كانت قد لعبت الدور الرئي�سي يف
ح�صولهم على ماليني الأ��ص��وات يف االنتخاب با�ستثمارهم
للفقر واملتاجرة بب�ؤ�س النا�س.
�إن الإ�سالم ال�سيا�سي هو �إذن الع�صا الغليظة للثورة امل�ضادة
وهو ما يعرفه ويقر به مواطنون ب�سطاء بعد جتاربهم املريرة.
وعلى الذين يتحدثون عن الإخوان امل�سلمني باعتبارهم جزءا
من الثورة �أن يتوقفوا �أمام كل هذه احلقائق لعلهم يراجعون
�أنف�سهم فت�صفو ر�ؤيتهم وتت�سق مواقفهم.

احل�����اج�����ة مل������ؤمت�����ر ع������ام ل��ل�����ص��ح��ف��ي�ين
ح�سين عبدالرازق
يف ي��وم اجلمعة  17مار�س � - 2006أي منذ
�أك�ث�ر م��ن �ستة �أع� ��وام  -ان �ع �ق��دت اجلمعية
العمومية العادية لنقابة ال�صحفيني م�سجلة
حل��دث ت��اري �خ��ي ،وه��و اك�ت�م��ال ن���ص��اب عقد
اجلمعية العمومية لغري غ��ر���ض انتخابات
جمل�س �إدارة النقابة منذ عقود والف�صل بني
اجلمعية العمومية املخ�ص�صة لالنتخابات
والأخ ��رى املخ�ص�صة ملناق�شة تقرير جمل�س
النقابة وم�شاكل ال�صحفيني.
وقالت اجلمعية العمومية لنقابة ال�صحفيني
�ضمن قراراتها وتو�صياتها « ..وق��د توقفت
اجلمعية بوجه خا�ص �أمام الأو�ضاع املجحفة
وال�شاذة التي تعاين منها م�ؤ�س�سات ال�صحافة
امل�صرية� ،سواء علي م�ستوي الإطار الت�شريعي
املتخلف ال��ذي يقيد قدرتها على التعبري عن
ق���ض��اي��ا امل�ج�ت�م��ع وي���ش�ه��ر يف وج�ه�ه��ا �سيف
احلب�س يف جرائم الن�شر� ،أو على م�ستوى
الأو��ض��اع امل�ؤ�س�سية للعمل التي متنح القلة
من املحظوظني كل �شيء ومتنع عن الأغلبية

حقهم يف �أج��ر ع��ادل وك��رمي يتنا�سب م��ع ما
يقدمونه من عرق وجهد» ،و�أ�صدرت اجلمعية
العمومية ع��ددا م��ن ال �ق��رارات والتو�صيات
املهمة من بينها ..التم�سك مب�شروع القانون
الذي �أعدته النقابة ب�إلغاء العقوبات ال�سالبة
للحرية يف جرائم الن�شر و�إلغاء وتعديل بع�ض
الن�صو�ص الت�شريعية املعادية حلرية الر�أي
والتعبري وال�صحافة ،وا�ستخدام ال�صحفيني
ك��ل �أ��ش�ك��ال ال�ضغوط واالح �ت �ج��اج ال�سلمي
مبا فيها االعت�صام والتظاهر والإ�ضراب عن
العمل واح�ت�ج��اب ال�صحف حتقيقا ملطالب
ال�صحفيني ،وامل��واف�ق��ة على امل�شروع املقدم
من جمل�س النقابة ب�ش�أن الئحة جديدة لأجور
ال�صحفيني يف خمتلف امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
«قومية وحزبية وخا�صة» وبدء التفاو�ض مع
املجل�س الأع�ل��ى لل�صحافة واجل�ه��ات املعنية
حول م�شروع الالئحة ،وتكليف جمل�س النقابة
بتقدمي بالغ �إىل النائب العام ومطالبته بفتح
ملف الف�ساد يف بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
وحما�سبة كل من تورط يف �إهدار املال العام.
كما �أكدت اجلمعية العمومية لنقابة ال�صحفيني

ت�ضامنها م��ع ال��زم�لاء العاملني يف �صحيفة
ال���ش�ع��ب و«دان � ��ت ب �ق��وة ا� �س �ت �م��رار �إغالقها
وحجبها عن ال�صدور..
رغ ��م ت��وات��ر الأح� �ك ��ام ال�ق���ض��ائ�ي��ة النهائية
ب��إع��ادت�ه��ا ،وطالبت جمل�س النقابة التحرك
العاجل حل�ض اجلهات املخت�صة على املبادرة
ببحث وع�ل�اج اخل�سائر امل��ادي��ة ال�ت��ي حلقت
بالزمالء العاملني يف �صحيفة ال�شعب نتيجة
لإغالقها التع�سفي .»..وحال ال�صحافة اليوم
يبدو �أ��س��و�أ كثريا مما كانت عليه يف مار�س
 ،2006خا�صة بعد �إق ��دام جمل�س ال�شورى
ال��ذي مي��ار���س ح�ق��وق امللكية على ال�صحف
وامل��ؤ��س���س��ات ال�ق��وم�ي��ة ع�ل��ى تغيري ر�ؤ�ساء
جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات القومية ور�ؤ�ساء
حترير  52مطبوعة ت�صدر عن هذه امل�ؤ�س�سات
وتغيري ت�شكيل املجل�س الأعلى لل�صحافة يف
اجتاه «�أخونة» ال�صحافة ،وامل�صاعب املالية
ال �ت��ي ت��واج��ه �أغ �ل��ب امل��ؤ��س���س��ات ال�صحفية
ب��درج��ة� ،أو �أخ ��رى و�إف�لا���س و�إغ�ل�اق بع�ض
ال�صحف احلزبية واخل��ا��ص��ة .و�ضمن هذه
الأزم ��ة ال�شاملة ت�برز حاليا ث�لاث �أزم ��ات..

الأوىل ،تعقد �أزم��ة �صحيفة ال�شعب ومعاناة
�صحفييها املعت�صمني حاليا بنقابة ال�صحفيني
للمطالبة بت�سوية �أو�ضاعهم املالية و�صرف
مرتباتهم املتوقفة منذ  12عاما (!!) ورف�ض
امل�س�ؤولني احلاليني تطبيق القرار ال�صادر يف
ظل نظام ح�سني مبارك واملوقع من «�صفوت
ال�شريف» رئي�س جمل�س ال�شورى واملجل�س
الأع� �ل ��ى ل�ل���ص�ح��اف��ة ح�ي�ن�ئ��ذ و«م� �ك ��رم حممد
�أحمد» نقيب ال�صحفيني ،وال��ذي يعالج هذه
امل�شكلة .وان�ضم �إيل �صحفيي ال�شعب 210
من ال�صحفيني الذين كانوا يعملون يف �صحف
حزبية �أو خا�صة وتوقفت عن ال�صدور ،ومل
يتقا�ضوا مرتباتهم منذ �أكرث من عامني ،مثل
�صحفيي «ال �ع��رب��ي» ال�ن��ا��ص��ري و«الأح� ��رار»
و«ال� �غ ��د» و«اجل� �ي ��ل» و«ال ��وف ��د» و«الوطني
اليوم» .قرار رئي�س جمل�س ال�شورى د� .أحمد
فهمي ب��إق��ال��ة ال��زم�ي��ل ج�م��ال عبدالرحيم من
من�صبه كرئي�س لتحرير اجلمهورية والذي
عني فيه منذ ثالثة �أ�شهر ،بحجة ن�شر اجلريدة
خ�بر يتعلق بالقائد ال�ع��ام للقوات امل�سلحة
ال�سابق ورئي�س الأرك ��ان ال�سابق ثبت عدم

�صحته ،وه��و ق ��رار ال ميلكه وال ي��دخ��ل يف
�سلطته وينتهك قانون تنظيم ال�صحافة 96
ل�سنة  .1996الأزم��ة الثالثة تتمثل يف املواد
اخل��ا��ص��ة بال�صحافة امل�ق�ترح��ة يف م�سودة
الد�ستور اجل��دي��د وال�ت��ي ن�شرتها «اجلمعية
الت�أ�سي�سية» يوم الأحد املا�ضي والتي تنتهك
حرية ال�صحافة .وم��ن الوا�ضح �أن مواجهة
هذه الأزمات التي تهدد ال�صحافة وال�صحفيني
تتطلب تعبئة كل ال�صحفيني ،وع��دم االكتفاء
بالو�سائل التقليدية يف الت�صدي لهذه الهجمة
ال�ت�تري��ة على ال�صحافة امل���ص��ري��ة ،وخا�صة
يف ظ��ل امل�شاكل التي ت�ضعف حركة جمل�س
النقابة املنتخب ،وق��د يكون احل��ل يف �إقدام
جمل�س النقابة على ت�شكيل جلنة حت�ضريية
تعد لعقد م�ؤمتر عام لل�صحفيني يتناول الأزمة
بكل �أبعادها ويطرح ر�ؤية ال�صحفيني للحل،
ويح�شد ك��ل ال�ق��وى ال��دمي�ق��راط�ي��ة� ..أحزابا
ومنظمات جمتمع مدين ونقابات مل�ساندتهم،
ب��اع �ت �ب��ار �أن ق���ض�ي��ة ال �� �ص �ح��اف��ة وحريتها
وا�ستقاللها وتنظيمها ق�ضية ال تهم ال�صحفيني
وحدهم و�إمنا تهم املجتمع كله.

من ي�ضمن م�ستقبلهم؟
ّ
ويطلع على كل ما هو جديد ،يف حدود عمره،
و�إمكاناته العقلية ،و�أن حترتم املدار�س عقلية
الطفل وم��دارك��ه ،و�أن تخلو الكتب املدر�سية،
من �أفكار التع�صب والتطرف والت�شجيع على
العداء للر�أي الآخر ،وتغليب القوة اجل�سدية،
على القوى الروحية والعقلية والنف�سية ،كما
يجب االهتمام بالأن�شطة الال�صفية ،و�أن يقبل
عليها الطفل طواعية ،دون فر�ض �أو �إك��راه،
وعلى املربني �أن ي�شجعوا الإبداع بكل �ألوانه،
الأدب � :شعرا ونرثا ،والفن ،ر�سما ومو�سيقى
وم�سرح ًا ،الذي يجب �أن ي�أخذ العناية الواجبة،
من امل�س�ؤولني عن تربية الطفل ،والقائمني عليها
يف ال �ع��راق ،و�أن تخ�ص�ص املبالغ املنا�سبة،
لت�شجيع القدرات الإبداعية ون�شر اجليد منها،
و�إعفاء الأطفال من التكاليف املالية ،كما يجب
االهتمام بغر�س املبادئ اجلميلة التي حترتم
احلياة وتدعو �إىل الن�ضال ،من �أج��ل حت�سني
ظ��روف�ه��ا ،و�أن نبتعد ق��در الإم �ك��ان ع��ن ثقافة
املوت والدمار �أو ت�شجيع �سيا�سة العنف و�إلغاء
الآخرمادي ًا ومعنوي ًا ،وقد ننجح ،ولكن لي�س
من املحاولة الأوىل ب�أن ن�ساهم قلي ًال يف �إنقاذ
الطفولة العراقية.

امل�أزق الثقايف اجلديد
عبد الكرمي يحيى الزيباري
كتبَ عن ن�صو�ص ِهم ،قالوا هذا عبقري! افتحوا له الأب��واب ،تق َّد َم
بقراءة عامة ،قال� :أي�ش هذا؟ �أي�ش َف َّه َم هذا بالنقد �أو بالأدب؟ هذا
ٍ
ال��ذي ال ُ
يتقن لغته الأُم .اط��ردوه .اغلقوا الأب��واب �سيف�سد حفلنا
التنكري البهيج ،ه��ذا ال��ذي ال يفهم الأدب تعرفه مكتبات املدينة
العتيقة ،بيدهِ َ
نف�ض غبار الأر�شيف الكردي بالعربية فوق الرفوف
املتهرئةَ ،ك َتبَ َو َن َ�ش َر مئات املقاالت عن الأدب الكردي على جدران
بغداد والعوا�صم العربية� .صرخ ٌة �أخرى يف العراء .وقوف .اجلمع
ي�ؤيد امل�س�ؤول .ي�صفقون طوي ًال لهذا الت�صريح .ذو احلاجبني:
يتو�سل لن�شرتي منه
نعم اط��ردوه ناكر اجلميل هذا .كان بالأم�س َّ
كتب ًا! لي�س تاجر ًا ،وال دار ن�شر ،لو احت�سبنا ثمن �سيارة الأجرة
ذهاب ًا و�إياب ًا ثالث مرات ،ل�صارت كتبه هدية جمانية� ،أهداكم �أمَّهات
حما�سني الالتي �أُ ِد ُّل بها /كانت
الكتب .ال ذنبَ ل ُه �إال �أ َّن ُه قر�أها�( .إذا
َ
عيوبي فق ْل يل كيف �أعتذ ُر؟) ال ت�شرتوا كتبه املقروءة ،ال تن�شروا
ن�صو�صه املعتوهة .هكذا قال �أحدهم ،بالأم�س القريب كان م�س�ؤوال
عن توزيع املكاف�آت ومللمة املبيعات من املكتبات ،و�سيقول :بالأم�س
جاءنا حافي ًا! و�أنا �أقول له :اليوم وغد ًا يا هندُ ،يا دُمي َة ال�سندريال،
يا ذك��ر البط القبيح ،ما زال َكما جاءكم حافي ًا ،لكنه مل ول��ن وال
يُطاطي للزمن الدميقراطي ،رمبا ُ
يبيت ليل ًة يف مزبلة� ،أو يف �سجن،
�أو ميوت َك َم َد ًا �أو ِغيل ًة �أو �ضجر ًا.
ً
امل�س�ؤول الثقايف :ات��رك��وه �سيموت فقرا كالتوحيدي .رغ��م �أين
�أراهن �أنه مل ير ومل يقر�أ �أخالق الوزيرين ،وال املقاب�سات وال �شيئا
للتوحيدي .نعم �سوف مي��وت ومت��وت ،وامل��وت �صديق ،والفقر
�صديق ،واحلزن �صديق .لي�س كما تظنون ،ا�شرتى نف�سه ،و ِبعتم
من بَخ�س ،مرات وم��رات عديدة َ
وقف عند مفرتق الطريق ،بني
ِب َث ٍ
اجلفاف والطراوة� ،إىل �أين يتجه؟ هذا اليمني ،هذا الي�سار؟ القلب
يع�شق االخ�ضرار وي��ذوب يف ال�ط��راوة .ال �شيء بح�سب �إدوارد
ُ
ي�ستحق التوبيخ �أكرث من تلك الطباع الذهنية للمثقف التي
�سعيد
مبدئي �صعب ،يُدرك
تغري ِه بتجنب املخاطر ،واالبتعاد عن موقف
ٍّ
جيد ًا �أ َّنه ال�صواب ،يقرر بب�ساطة �أ ّال يتخذهُ ،يخ�شى � ْأن يبدو مولع ًا
باجلدل ،يريد االحتفاظ ب�سمعة ح�سنة ك�إن�سان متزن ومعتدل ،ي�أمل
� ْأن ُي ْدعَى م��ر ًة �أخ��رى �إىل مهرجان ،يتبادل االبت�سامات مع �أوج ِه
البهجة املُ�ستعارة ويُ�ست�شار يف م�س�ألة لغوية ،ويكون ع�ضو ًا يف
ِ
جمل�س �إدارة �أو جلنة لها مَقامُها ،ليظ َّل يف دائرة ال�ضوء ،ونطاق
االجت��اه ال�سائد الذي يُعوَّل عليه ،كما ي�أم ُل يوم ًا �أن يح�صل على
ن�شر مغمورة� ،أو مينحه
مديح �أو
تكرمي من دار ٍ
�شهادة مغرية �أو ٍ
ٍ
الوايل قطعة �أر�ض� ،أو من�صب �سفري �أو ملحق ًا ثقافي ًا �أو يدف َع �إيجا َر
بيت ِه .هذه الطباع الذهنية هي العامل الأق��وى دون منازع لإف�ساد
�شيء � ْأن يمَ َْ�س َخ حيا ًة
املثقف والثقافة والأدب و�إذا كان بو�سع �أيِّ
ٍ
فكري ًة متقدة ويق�ضي على ت�أثريها ،ويف نهاية الأمر يقتلها فل�سوف
يكون قد دمج مثل هذه الطباع وتر�سيخها يف النف�س.
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الثقافي

منطقة محررة
 جنم وايل

يف الدفاع عن كافكا
لي�س هناك كاتب من ك ّتاب اللغة الأملانية
�أثر يف �أجيال عديدة يف العامل مثل كافكا،
و�إن حمبيه لي�سوا بال�ضرورة �شركاءه يف
املواطنة �أو يف اللغة الأملانية التي كتب
بها .كافكا ميلك �أخوة يف الروح والعذاب،
على طول الأر�ض وعر�ضها ،بغ�ض النظر
عن اللغة والب�شرة والدين�" .آه ،كم هو
طويل الطريق للآخرين بالن�سبة يل".
حتى اليوم ما زال بينه وبني �أولئك الذين
مل يفهموه� ،أينما كانوا م�سافة طويلة.
�أما �شركا�ؤه الذين يتقا�سمون معه القلق
الوجودي واخلوف من احلياة ويكتبون
عن ت�شرد ونفي الإن�سان ،فيتوزعون هم
الآخرون على خارطة العامل .قائمة طويلة
تلك التي ميكن �أن ت�ضم �أ�سماء الكتاب
العامليني ال��ذي��ن ت ��أث��روا بكافكا ،ويكفي
ذك��ر بع�ض منهم :وليم فوكرن ،غار�سيا
ماركيز ،جورج �أورويل ،ميالن كونديرا،
باول �أو�ستري و�أورهان باموك (و�إن �أ�صر

الأخ�ي�ر على ت��أث��ره بنابوكوف...الخ)،
ولكن بعيد ًا عن الأ�سماء امل�شهورة هذه،
م��اذا ع��ن اجلي�ش املجهول ذاك :الكتاب
املجهولون الذين ال نعرفهم حتى الآن.
ت�أثري كافكا ال��ذي ُول��د وترعرع يف براغ
على �أج�ي��ال ع��دي��دة م��ن ك� ّت��اب وق��راء يف
العامل كان جلي ًا دائم ًا .كافكا فتح عيوننا
على ر�ؤي��ة احليف الذي يلحق بالإن�سان
ورعب امل�ؤ�س�سات ووح�شية ماكنة النظم
التوتالريية .لي�س من الغريب �أن يتحول
احل��دي��ث ع��ن جمال وعظمة �أدب كافكا،
باعتباره جزءا مهما من الإرث الإن�ساين،
�إىل احل ��دي ��ث ع ��ن احل ��ري ��ة ،ومقاومة
الأنظمة ال�شمولية.
هذا الت�أثري رمبا متناه كافكا عند كتابته
ن�صو�صه ،لكنه بالت�أكد مل يحلم ب�أن ت�أثريه
�سي�صل �إىل هذا احلجم� .أمر مفهوم ،ف�أي
كاتب ال يحلم ب�أن ي�صبح مقروء ًا من قراء
يف مكان �آخر.

لكن ما مل يفكر به كافكا �أب��د ًا يف حياته،
ب�أنه �س ُيقطع عن بع�ض� ،سي�ساء فهمه� ،أو
�أقله ب�أنه �سيتحول �إىل مو�ضوع ملعركة
على الإرث! �أو رمبا عرف ذلك� ،أمل يطلب
بحرق خمطوطاته بعد موته؟
�أي��ة مفارقة �أن ي�صبح هو بالذات ،الذي
مات وحيد ًا وفقري ًا يف غرفة �صغرية يف
م�صح يف مدينة كريلينغ (اليوم خي من
مدينة كلو�سترينويبورغ) يف النم�سا
ع��ام � ،1924ضحية لل�سيا�سة واجل�شع
واالح�ت�ي��ال .كافكا ال��ذي مل يكن متدين ًا
�أو داع��ي�� ًا لأي��دي��ول��وج �ي��ة م ��ا� ،سينتهي
الحق ًا ،بعد �أن ت�شتهر �أعماله عاملي ًا� ،إىل
�أي��دي طباخي الأيديولوجية ،يقطعونه،
ميزجونه ويطبخونه يف قدورهم ح�سب
ح��اج �ت �ه��م .يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة مث ًال،
وخ��ا� �ص��ة حت��ت ظ��ل ت�ل��ك الأن �ظ �م��ة التي
�أطلقت على نف�سها" :الدميوقراطيات
ال�شعبية" ،احلليفة ال�سابقة للتوتالريية

اال�شرتاكية والوريثة لأفكار "الواقعية
اال�شرتاكية" املنقر�ضة ،تعر�ض كافكا �إىل
مفارقة عبثية .فبالذات انتمائه اليهودي
الذي �أحلق به احليف يف �أوروبا املعادية
لل�سامية �آن��ذاك ،حتول �إىل تهمة �شنيعة
��ض��ده يف ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة "الثورية"
التي ت�صرخ لي ًال ون �ه��ار ًا بحربها "�ضد
الإمربيالية وال�صهيونية".
م��ن يتذكر احلملة امل�سعورة �ضد كافكا
وال��ت��ي ب� ��د�أت �أو ًال يف ع� ��راق "�صدام
ح�سني .يف �سنوات ال�سبعينات �صحونا
فج�أة على املجالت الثقافية الر�سمية ،التي
كانت ت�صدر عن وزارة الثقافة ،تخ�ص�ص
�سل�سلة م��ن ال��درا� �س��ات املتخ�ص�صة يف
الأدب ال�صهيوين .ويف كل تلك الدرا�سات
كان يربز ا�سم كافكا على ر�أ���س القائمة.
�إنها ملفارقة �أي�ض ًا �أن �أح��د الذين رفعوا
راي��ة الهجوم على كافكا "ال�صهيوين"
هو لي�س غري ال�شاعر العراقي ال�شيوعي

�سعدي يو�سف (مقاالته يف جملة الأقالم).
�صهيوين ه��ي ردي ��ف لإ��س��رائ�ي��ل طبع ًا،
�إ��س��رائ�ي��ل ال�ت��ي ن���ش��أت بعد وف ��اة كافكا
ب�أربعة وع�شرين عام ًا!
هكذا هو الأمر! البع�ض يحتاج �إىل جملة
واح��دة �أو مقطع ما يف ن�ص لكي يثبت
"�أال ترون ،كم �أنا على حق!" عندما قررت
حمكمة �إ�سرائيلية قبل �أي��ام ب ��أن ينتهي
�إرث كافكا الأدبي (الذي حتتفظ به �صديقة
ماك�س برود� ،صديق كافكا ونا�شر �أعماله)
�إىل املكتبة الوطنية يف القد�س� ،أثنى �أحد
امل�شرفني يف املكتبة على ال�ق��رار ،معل ًال
ذل��ك ب ��أن كافكا (ال��ذي مل ي��زر القد�س �أو
فل�سطني يف حينه يوم ًا) ينتمي للقد�س!
ودليله على ذلك هو الدفرت القدمي الذي
عر�ضه �أمام ال�صحفيني ،والذي كتب فيه
كافكا بخط يده بع�ض الكلمات العربية.
ح�سب امل�شرف الإ�سرائيلي ،كافكا �أراد
تعلم اللغة العربية يف �آخ��ر �أي��ام حياته،

لأنع قرر الهجرة للقد�س ،لكن املوت فقط
هو الذي منعه!
يف "الق�ضية"� ،أحد �أعمال كافكا الرئي�سية،
ُقدم بطله ،جوزيف للمحكمة يف ق�ضية ال
عالقة له بها .نف�س الأم��ر يحدث لكافكا
تقريب ًا� .إن��ه ُيحكم باالنتماء �إىل قومية
دون �أن ُي�س�أل عن ذلك! يف بع�ض املرات
هو من�ساوي ،يف مرة �أخرى �أملاين ،مرة
�صهيوين ،يف م��رة �أخ ��رى �إ�سرائيلي،
ولأنه ُولد عام  1883يف براغ التي كانت
�آن��ذاك تابعة ململكة النم�سا – هنغاريا،
ف ��إن��ه ،ح��امل��ا يحقق ال�ه�ن�غ��اري الفا�شي
فيكتور �أورب ��ان اململكة الهنغارية التي
يدعو �إليها� ،سي�صبح كافكا الهنغاري!
لكن هال يعود كافكا فع ًال لقومية معينة؟
هل من املمكن ت�صنيفه بب�ساطة لع�شرية
�أو ن�سب؟ ال �أظ��ن .لأن كما هي احلال مع
ك��ل كبار الأدب العاملي ،ال ينتمي كافكا
لأحد :با�ستثناء �إنه ينتمي لنف�سه!

��������ة ��������س�������اد��������س� ٌ
ٌ
������ة)
(ك���������ت���������اب�

(ك��������������������������������ا ُ
مت ���������ص��������ي��������ف)
* ّ
موفق حممد

ال�شاعر موفّق حممد

يف نهايةِ ِّ
�صيف
كل
ٍ
َ
خمط –
و�صي ُفنا ال ينتهي  ،فد
�أ�سو ًة ب�سا�ستِنا –
الف�صولَ كلَّها وح�صح�صها نا�سف ًا
تلونُ العراق
الأيا َم التي ّ
فال لونَ �إال اخلرافة
ال�سوا ُد
وهذا ال�سوا ُد الثقيل َّ ،
الذي لفَّنا يف َ�س ْورتِ ه
ُ
�سننقل ثم
جب
فمن ُج ٍّب �إىل ٍ
ُنطحنُ ثم ُنلقى رماد ًا
مهب الريح ال �أهلٌ وال
رماد ًا يف ّ
وطنُ
َ
ورهِ
وبعد �أ ْن �أطف َر ح ّي ًا من ت ّن ِ
ُم�شتعلَ الر� ِأ�س
مقيا�س رخرت
خمبو ًال على
ِ
حا�سد ًا َم ْن �ض َّيع يف ال�صيف

نب..
الل َ
عت العقلَ و�ض َّيعني
فقد �ض ّي ُ
باحلراب
ت�ضرب
وال�شم�س
ُ
ُ
ِ
الرقاب
على
ِ
اخلراب
ؤو�س
ْ
الحت ر� ُ
ِ
ال�شم�س تخب ُز ال�سابل َة على
ُ
الأر�صفة
وتقي ُم �أعرا�سها يف بيوت التنك
ُ
باملجان على
وتطلق الكوامت
ّ
ر�ؤو�س العراقيني
"ال�شم�س �شم�سي"
ُ
فكلُّ الطرقات ت�ؤ ّدي �إىل جهنم
وك ّلنا يف املوت �سوى
َ
بكامت
مات
ني َم ْن
وال
فرق ب َ
َ
ِ
�صوت �أو كامت �صيف
ٍ
فالت�سعري ُة واحد ٌة
رب وثالث ُة �أ�صابع
هكذا � :ش ٌ
ُ
"والعراق عراقي"
فب� ّأي كامت تختار ميتت ََك..
فكن فطن ًا واحذ ْر و�أركد حيث
تكون
وال تطف ْر من هذي املقالة �إىل
فرن ال�سرياميك
أ�س ؛
وال ت� َ
�أب�شر �أبا ع ّداي ال تا�سا
النار مئنا�سا
كنت رغم
قد َ
�سموم ِ
ِ
وعند �أولِ كر�صةِ بردٍ :
تِ برْ َ ْد و�أكَول "� َّإ�شاه" و�أركَ�ص
َو ِح ْب بيك
تِ َّذكّر من احلر �أبجي من �أالكَيــك
�أق ّد ُم �شكري للمع ِّلم الأول فقد
�سلَّمني امله َّف َة الأ�صل ّية

بحروفها امل�سمارية
ن�صر �إىل القادة
من نبوخذ ّ
العراقيني :
ال ترتكوا ر�أ�س ًا على رقبة
املهف َة التي �صيرّ ْت ر�أ�سي "مِ ك ٍّر
دبر مع ًا"
مفر مقبلٍ ُم ٍ
ٍ
وهي ت�أتيني بالهوى امل�سموم
من ّ
كل جانب
وللظلِ
وكانَ �شحيح ًا يف بالدِ ما بني
الكامتني
نف�ضت �أوراقها
فالأ�شجا ُر
ْ
وماتت
نكاي ًة بالأحزمة اخل�ضراء التي
ُ
ني من حتتها
ت�سيل الرباك ُ
وللمراوح الكهربائية على
ِ
اختالف ع�شائرها :
البو من�ضدي
البو عمودي
البو �سقفي
البو �شحن
و�أنا ُ
�شيخهم العلي ُم
�أتن ّق ُل الهث ًا بني هذه الأفخاذ
فال عمل وال ب�سنز
وللمربدة ما ي�صعدلها املاي
خ ّلتني �أنكَز
وللمك ّيف الذي يتح ّدث من وراء
�أنفه
وملولدة ال�شارع وجوزتها
ّ
اللعوب
ومولدة البيت وذئابها التي
تلهث باجلليكانات

ول�سطح الدار  ،هذا الفرن
احلجري الذي ي�شمرك "حار ًا
ّ
ومك َّ�سب ًا ورخي ًا"
فاحت ًا �صدرك للمفخخات
والعبوات الال�صقة وال�سيطرات
فتعال �إىل حيث اجلودة
ُ
ّ
يزحف كا�شف ًا
ول�شط احللة الذي
الفقري
عمو َده
ّ
فال موج يك�سو عظا َمه التي
نخرتها العواد ُم
وامل�س�ؤولون يف بحبوحة
فاكهون ويرفلون
وللـ"وطن ّية"  ،و�أقول لها :
�أنا بانتظارك زوجة امللك القتيل
وزير جاءكِ طائر ًا على
فكم من
ٍ
أبي�ض
ح�صانه ال ِ
بال�سنابكِ ما تب ّقى من
�ساحق ًا
ِ
�صايتكِ و�صرمايتِكِ
وللطواري وهي تنري بيت جاري
الفقري لله
ِ
الغالق
احلكومات ،
امل�س�ؤول يف
ِ
جلميع الطرقات
ونحنُ ن�سهر يف ال�صيف على
خدمتِهِ
وللعاك�سةِ ..
عفو ًا �آن�ستي  ،فلقد �أن�سانيك هذا
امل�س�ؤول
ولل ُبطل الرثثار � ،أبو الفتايِ ل ،
أغلقت فمه بج�سباية
الذي � ُ
لي�ضي َء يل كلَّ هذه اخلطوط
ال�ساخنة التي �أتن ّق ُل بينها
أوراق
جواز
دون
ِ
ٍ
�سفر �أو � ٍ

ثبوت ّية
امل�سيح يج ُّر"...
و"حملتُها  ،ف�أنا
ُ
وال َع َر ُق يخ ُّر
وال تدري من �أينَ يخ ُّر..
فما �أجملَ �أن تق�ضي العم َر الهث ًا
بني ِّ
كل هذه الط ّرهات
عا�ض ًا ب�أ�سنانِ َك على "الأمبري"
يفلت
خوف � ْأن َ
حام ًال �صلي َب َك  ،عفو ًا � :أعني
الدرج الذي ت�سند ُه على العمود
َ
للو�صول �إىل ع�شبة الكهرباء
ُ
ميتلك كلَّ هذه
ف َم ْن مثلك
الأنتيكات؟
وماذا تري ُد
ّ
كل ما �أري ُد ُه من الله �أن "يبينّ
حوبتي بيهم"
ّ
وكل ما �أرجوه من وزارة الكهرباء
�أن تقر�أ مقيا�س �سعادتي
موعني � ُآب يف
ف�أنا امل�سما ُر الذي ّ
الباب
متوز مبطارقه
بعد �أن ع َّدلني ّ
النار ّية
ّ
وكل ما �أرجوه من جمل�س
النواب
ّ
و�أ�ساطينه و�آلهته الذين يركبون
ال ّدواب لري ّدوا لها االعتبار
بعد دكَة ال�ستوتات �أو ًال
ويخففوا ع ّنا ح ّر ال�صيف ثاني ًا
ِ
وللحفاظ على البيئة ثالث ًا
آرب �أخرى ..
ولهم فيها م� ُ
�أن ي�ؤجلوا مناق�شة قانون رفع
الثقة عن ال�شعب العراقي
ُ
يتململ يف هذا ال�صيف
لأ ّنه بد�أ
هبطت فيه جه ّنم وخزنتها
الذي
ْ
على العراقيني
لتمار�س وظيفتها من موقع �أدنى
بنا ًء على طلبهم
ُ
نبول دم ًا وما من معني
وها نحنُ
وما من مجُ يب..
ّ
وكل ما �أرجوه من احلكومة
الوطنية امل�ؤمنة القانتة املتعبدة
يف حار خ�ضراء
يرق�ص
ويف العوا�صم التي
ُ
الثلج فيها
ُ
ُ
الغيب
�
أ
تقر
وهي
َ
َ
تك�شف يل ح�سابي  ،فهل
�أن
�سيكونُ ع�سري ًا يوم القيامة؟
لأج َّر معي ّ
كل هذه الهل ّمة التي
حازت على ت�شكّراتي �إىل مقربة
ْ
ال�سالم
مفرت�ش ًا �أر�ضها  ،منتظر ًا نفخ
ال�ص ْور،
ُ
ّ
مقام
لكل
:
ها
د
وبع
�سيكونُ
َ
ٍ
مقال.
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يف املناظرة الرئا�سية الأخرية:

�أوبام��ا ورومن��ي يت�ص��ادمان ح��ول ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة

 ترجمة :ابت�سام عبد اهلل
كان ب ��اراك �أوبام ��ا هجومي� � ًا ح ��ول ال�سيا�س ��ة
اخلارجي ��ة لأم�ي�ركا يف املناظ ��رة الثالث ��ة
والأخرية بين ��ه وبني مناف�سه رومن ��ي ،متهم ًا
الأخري باختيار احللول اخلاطئة.
ويف الوق ��ت الذي خ ��رج فيه �أوبام ��ا منت�صر ًا
بف ��ارق �ضئي ��ل ،ف ��ان املجابه ��ة ح ��ول امل�سائل
اخلارجي ��ة ،مل تكن قوي ��ة ،ومل توجه ال�ضربة
القاتلة خل�صمه.
وعن ��د الو�صول �إىل مكان املناظرة ،يف جامعة
لني /فلوري ��دا ،كان لدى �أوبام ��ا فائدة امتالك
معلوم ��ات �أوف ��ر ح ��ول ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة
والأم ��ن الوطني ،وبناء على كون ��ه الرئي�س -
الذي يطل ��ع على كافة التحلي�ل�ات التي تقدمها
اال�ستخبارات والدبلوما�سيون وقادة اجلي�ش
 فانه كان امل�سيطر عل ��ى املناق�شة يف الن�صفالأول من املناظرة.
�أم ��ا املر�ش ��ح اجلمه ��وري فب ��دا غ�ي�ر واثق يف
بع� ��ض الأحيان يتع�ث�ر يف كالم ��ه وحماوالته
لق ��راءة ال�سطور الت ��ي كان �أعدها .وبدا يعرق
و�أوباما يوا�صل الهجوم منذ بداية اجلل�سة ثم
حت�سن و�ضع رومني عند مناق�شة مو�ضوعات
�إي ��ران والع ��راق ورو�سي ��ا واي�ض� � ًا النفق ��ات
اخلا�صة باجلي�ش الأمريكي.
وق ��د وج ��ه �أوبام ��ا اىل خ�صم ��ه مرت�ي�ن عبارة
(خمط ��ئ ومتهور) وناق� ��ش الرئي�س الأمريكي
قائم ��ة م ��ن املو�ضوع ��ات التي ق ��ال �إن رومني
ق ��د �أخط�أ فيها بدء ًا من ت�أيي ��د غزو العراق عام
 2003واىل معار�ضته موعد معني لالن�سحاب
من �أفغان�ستان.
وق ��ال �أوباما":ال ��ذي نحت ��اج �أن نعمل ��ه يف
ال�ش ��رق الأو�س ��ط هو قي ��ادة قوي ��ة وم�ستقرة،

�أخ ��رى ،ب ��ل �إنن ��ا حررن ��ا �شعوب� � ًا اخ ��رى من
الديكتاتوريني).
و�أج ��اب �أوبام ��ا عل ��ى ذل ��ك بقول ��ه( :زي ��ارة
االعت ��ذار هي الكذبة الك�ب�رى يف خالل احلملة
االنتخابي ��ة" .و�أ�ض ��اف "ان كن ��ا نتح ��دث عن
الرح�ل�ات ،ف ��ان رحلة رومن ��ي يف ال�صيف اىل
بريطانيا ،بولندا و�إ�سرائيل انتقدت ب�شدة).
و�أكم ��ل �أوبام ��ا حديث ��ه( :عندما كن ��ت مر�شح ًا
للرئا�سة فان رحلتي االوىل كانت زيارة قواتنا
امل�سلحة ،وعندما ذهبت اىل �إ�سرائيل كمر�شح،
ف�إنن ��ي مل �أتقبل التربعات – وذهبت اي�ض ًا اىل
متح ��ف (الهولوكو�ست) لتذكري نف�سي بطبيعة
ال�شر ،وملاذا يكون ارتباطنا ب�إ�سرائيل دائم ًا).

اوباما
ولي� ��س قي ��ادة غ�ي�ر مالئم ��ة �أو مته ��ورة .ومع
الأ�سف فان ��ك تقدم مثل ه ��ذه الأفكار يف خالل
احلملة االنتخابي ��ة ،وما قدمته ال ميثل و�صفة
للقوة الأمريكية �أو يحف ��ظ �أمريكا ب�سالم على
املدى الطويل.
وم ��ع الإح�سا� ��س املتنام ��ي ل ��دى املع�سك ��ر
اجلمه ��وري م ��ن �أن البي ��ت الأبي� ��ض �أ�صب ��ح
يف متن ��اول الي ��د ،ف ��ان رومن ��ي ب ��د�أ �سعي ��د ًا
ب�أدائ ��ه ،حي ��ث �أن هدفه الأ�سا�س ��ي كان الت�أكيد

للأمريكيني انه مل يكن من دعاة احلرب.
وم ��ن مو�ض ��وع �إىل �آخ ��ر ،م ��ن العقوب ��ات
االقت�صادي ��ة لإي ��ران �إىل االن�سح ��اب م ��ن
�أفغان�ست ��ان كان هن ��اك خ�ل�اف �ضئي ��ل يف
املواق ��ف بني املر�شحني ،ولك ��ن رومني �أكد انه
يطم ��ح اىل ق ��وة �أمريكية اك�ث�ر فاعلية ال مكان
يف العامل تب ��دو قوتنا فيه �أك�ب�ر و�أكرث فاعلية
وت�أثري ًا ،مما كان عليه قبل �أربعة �أعوام.
وبينم ��ا كان من املتوقع �أن يكون النقا�ش حول
ال�سيا�سة اخلارجية فقط ،فان الق�ضايا املحلية
مل تك ��ن بعيدة ج ��د ًا ،حي ��ث تط ��رق املر�شحان
لل�سيا�سة االقت�صادية وال�ضرائب.
وم ��ن الدقائ ��ق املث�ي�رة يف املناظ ��رة ،مب ��ادرة

�أوبام ��ا وبعجرف ��ة التح ��دث م ��ع رومن ��ي ع ��ن
التط ��ورات الت ��ي ح�صلت يف اجلي� ��ش ،كما لو
�أن رومن ��ي كان طف�ل� ًا وجاء ذل ��ك بعد طلب من
رومني زيادة النفق ��ات الع�سكرية والتذمر من
ق ّلة عدد ال�سفن التي متتلكها القوة البحرية.
وكان ج ��واب �أوبام ��ا يرتك ��ز عل ��ى ان اجلي�ش
وطبيع ��ة ت�سليح ��ه ق ��د تغ�ي�را ع ��ن ال�ساب ��ق،
وان �أم�ي�ركا الي ��وم متتلك حام�ل�ات الطائرات
ولدينا �سفن ت�سري حتت املاء وهي الغوا�صات
النووي ��ة .ولك ��ن رومني مل ينكم� ��ش وا�ستعاد
ثقته بالنف� ��س يف الن�صف الثاين من املناظرة،
وخا�صة عند التحدث عن االقت�صاد الداخلي.
وع ��ن ال�ش ��رق الأو�س ��ط ق ��ال �إن هجوم� � ًا على

رومني
�إيران �سيكون احل ��ل الأخري وانه �ضد التدخل
الع�سكري املبا�ش ��ر يف �سوريا ،وحاول حتييد
ما حققه �أوباما بـ(مقتل �أ�سامة بن الدن) والذي
يتباه ��ى به �أوباما ،معلن ًا �أن �سيا�سته هي �أكرث
(مالحقة الأوالد ال�سيئني وقتلهم).
واتهم رومني �أوباما بقيامه (بجولة لالعتذار)
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط يف ب ��دء عه ��د رئا�ست ��ه،
وكان ��ت تل ��ك اجلول ��ة عالم ��ة عل ��ى ال�ضع ��ف،
قائ�ل� ًا�( :إن �أم�ي�ركا مل تكن ديكتات ��ورة �شعوب

نتيجة املناظرة الأخرية
لق ��د اتفق ��ت ا�ستطالع ��ات ال ��ر�أي الع ��ام ،على
تفوق �أوباما .فاال�ستطالع الذي �أجري من قبل
(ال�سيا�س ��ة العام ��ة) �أظه ��ر تف ��وق �أوباما %53
ورومني بـ %42يف حني �أن � CNNأعلنت �أن
�أوباما ح�صل على  %48مقابل  %40لرومني.
و�أظهرت املناظ ��رة اختالف ًا �ضئي ًال يف التعامل
مع �إيران ،واتفق االثن ��ان على �أن ب�شار الأ�سد
ل ��ن يبق ��ى يف ال�سلط ��ة ،كم ��ا �أن رومني اقرتح
تزوي ��د الثوار ال�سوري�ي�ن ب�أ�سلحة ثقيلة ،وان
تق ��وم �أمريكا ب ��دور قي ��ادي يف �إزاح ��ة الأ�سد
ع ��ن ال�سلطة�.أم ��ا �سيا�ستهم ��ا جت ��اه �إ�سرائيل
فكانت متقاربة ،مع اتهام رومني لأوباما بعدم
زيارت ��ه �إ�سرائيل يف خالل جولت ��ه يف ال�شرق
الأو�سط.
الغارديان

املقارنة بني الدميقراطي و اجلمهوري
قد يعرف القارئ �آراءهم
حول االقت�صاد وال�سيا�سة
الخارجية ،ولكن ماذا عن
الأمور الأخرى؟
لماذا ال ي�شرب االثنان
القهوة؟ وهل مكتباهما
مرتبان ومنظمان؟
�صحيفة الغارديان �أجرت
هذه المقارنة بين االثنين.

يف امل�شاطرة االوىل ( ار�شيف)

 ترجمة /ابت�سام عبد اهلل
* �أي فيلم �شاهدته مع زوجة امل�ستقبل يف املوعد الأول بينكما؟
�أوباما� :أف�ضل الأمر ال�صحيح.
رومني� :صوت املو�سيقى.
* ماذا عن فكرة ال�شباب عن الت�صرف الرومان�سي؟
�أوبام ��ا :كتابة ر�سائل حب م ّزيفة .مل �أق ��ر�أ "الأر�ض اليباب منذ
عام لـ(ت�.س�.إليوت)
ولك ��ن امل�صيبة ه ��ي نت ��اج العالقة ما ب�ي�ن اخل�صوب ��ة واملوت،
والذي ت�أثرت به يف ر�سالتي الأخرية ،لقد كتب لإحدى �صديقاته
وهي �أليك�س ماكنري:
"احلي ��اة تقت ��ات عل ��ى نف�سه ��ا� ،أم ��ر ا�ش�ت�رك ب ��ه م ��ع التقاليد
الغربية".
رومن ��ي :ر�سم قلب طوله  12قدما على رمال ال�ساحل الفرن�سي،
عندما كان يخدم يف �إر�سالية للمورمون ،ويكتب يف داخله�" ،أنا
�أحب �آن" ثم �إر�سال �صورة ما فعل �إىل زوجة امل�ستقبل.
* �أقرب متا�س مع املوت؟
�أوبام ��ا :يف ع ��ام  ،2008عندم ��ا �أعل ��ن ط ّي ��ار الرحل ��ة (MD
 )81االنتخابي ��ة حال ��ة اخلطر بعد �أن فق ��د ال�سيطرة على حركة
الطائرة نحو الأعلى �أو الأ�سفل.
رومني :يف ع ��ام  ،1968ا�صطدمت �سي ��ارة مر�سيد�س ب�سيارة
رومن ��ي (�سرتون) وكان يقودها يف فرن�س ��ا وقتل احد الركاب،
وقد �أعلنت ال�شرطة الفرن�سية موت رومني اي�ض ًا.
* �أف�ضل م�شروع لتطوير البيت؟
�أوبام ��ا :منذ عام تقريب ًا والعمال منهمك ��ون يف بناء "�شيء يف
العم ��ق ،حت ��ت البيت الأبي� ��ض" وقال ��ت مي�شيل عن ��ه يف جملة
"فانيت ��ي ف�ي�ر" �إن ��ه �أ�شب ��ه بفوهة ب ��ركان ،ثم تب�ي�ن �أن له عالقة
بالبنى التحتية.
رومن ��ي� :إن �أ�سرة رومني �أثارت ال�سخرية يف �أوائل هذا العام،
عندم ��ا قال ��وا �إنهم ميتلك ��ون رافعة �سعره ��ا  55،000دوالر يف
منزل يتم جتديده يف الجوال /كاليفورنيا.
* حادث ��ة معين ��ة توحي ب� ��أن القدر قد هي� ��أه مل�ستقب ��ل و�أحداث

مهمة.
�أوباما :بالن�سبة �إىل كاتب �سريته ديفيد ماراين�س ،كتب �أوباما،
يف مقالة مدر�سية وهو يف �سن الـ  8من عمره�" :أنا �أ�سكن قريب ًا
من والدتي ،ا�سري عادة مع والدتي ،ثم اذهب �إىل املنزل وحدي،
�أري ��د يف يوم ما �أن �أ�صب ��ح رئي�س ًا� ،أحب زيارة كافة الأماكن يف
�إندوني�سيا".
رومن ��ي :كان دوغال� ��س اندر�س ��ن ،وه ��و الي ��وم بروف�سور يف
مدر�س ��ة للأعم ��ال و�صدي ��ق لرومن ��ي وزمي ��ل ل ��ه يف جامع ��ة
�ستانفورد ،وعندما كان طالب� � ًا� ،أقرتب منه �صديق (وهو بالكاد
يعرفه) مت�سائ�ل� ًا" :هل تعرف ميت رومن ��ي؟" و�أجاب اندر�سن
بالنف ��ي ،فق ��ال الطال ��ب "ان ��ه �أف�ضل �شخ� ��ص تعرف ��ت عليه! ثم
ان�صرف عنه.
* �أف�ضل ما قر�أت؟
�أوبام ��ا :كت ��اب رالف �إلي�س ��ون( ،الرجل اخلفي) وق ��د حمل هذا
الكتاب �أينما ذهب لعدة �أ�شهر وهو طالب ،وكتاب جوليان بارنز
(الإح�سا� ��س بالنهاية) ،قر�أه يف البي ��ت االبي�ض( ،موبي ديك)،
كان الأف�ض ��ل عن ��ده قبل �أع ��وام ،وكتب هاري بوت ��ر التي قر�أها
جميع ًا.
رومن ��ي :كتاب ل� �ـ رون هاب ��ارد�( ،أر�ض املعرك ��ة) وكتاب جريد
داميوند( ،بنادق وحديد وجراثيم) ،والذي كان يقتب�س منه يف
ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
علم� � ًا �أن داميون ��د يتهم ��ه ب�إ�س ��اءة تف�س�ي�ر �آرائه ،م ��ا انه يعترب
(الإجنيل) كتابه املف�ضل.
* عيب �شخ�صي!
�أوبام ��ا :التدخ�ي�ن ،ع ��ادة ا�ستم ��رت حت ��ى العام�ي�ن الأولني من
الرئا�سة ،وقبل عام تخل�ص من تلك العادة نهائي ًا.
رومن ��ي :العادة ال�سيئة ،تناول �سلطاني ��ة (طا�سة) من م�شروب
"كوكو بوبز" �أو ما ي�شابهه من ع�صري �سكري.
*�سبب العزوف عن �شرب القهوة؟
�أوباما :غري معلوم ،ولكنه ال يتناولها .وهو يف�ضل �شاي التوت
الأ�سود.

رومن ��ي :امل�شروبات ال�ساخنة ال تفيد اجل�سم �أو املعدة ،ح�سبما
ذكر جوزيف �سمث ،م�ؤ�س�س الـ"مورمانية" ،عام  .1833واالمر
نف�س ��ه ي�سري على الكحول والتدخني .ورومني مولع بنوع من
الكوكا – عدمية الكافايني.
* ال�ضرائب التي دفعت يف عام 2012؟
�أوباما 162,074 :دوالرا عن الدخل� ،أي بن�سبة %20.5
رومني 1،9 :مليون دوالر ،عن دخل  13،7مليون دوالر.
* �أي فيلم تف�ضل؟
�أوباما :كازا بالبكا ،طريان فوق ع�ش الوقواق.
رومني� :أين �أنت يا �أخي!
* مدى تنظيم املكتب؟
�أوبام ��ا :ب�سي ��ط (ال�ص ��ور ملكتب �أوبام ��ا يف املكت ��ب البي�ضوي
تظه ��ره خالي� � ًا) ،عل ��ى العك� ��س م ��ن املكت ��ب يف خ�ل�ال رئا�س ��ة
كلينتون.
ً
رومن ��ي :ب�سي ��ط �أي�ضا ،والذي ��ن زاروا مكتبه احل ��ايل يجدونه
نظيف ًا خالي ًا من الأوراق.
* هل من تفا�صيل عن الروحيّة التناف�سية؟
�أوبام ��ا :بالن�سب ��ة للعبة كرة ال�سل ��ة فهو ميار�سه ��ا خارج مبنى
ال� �ـ  FBIيف وا�شنطن ،وهو يخت ��ار العبني معروفني �أو جنوم
اللعب ��ة من الكلية ،ويقول �أح ��د الالعبني معه" ،ان ت�ساهلت معه
مرة واحدة فلن تدعى ثانية للعب معه".
رومن ��ي� :إن عط�ل�ات عائل ��ة رومن ��ي ،تكون م ��ع ب ��دء �أوليمبك
رومن ��ي ،وه ��و م ��ن الأن�شط ��ة الريا�ضي ��ة الت ��ي يتناف� ��س فيه ��ا
الالعبون� :سباحة ،الدراجات والرك�ض.
* ما حدود نزعة الروح الريا�ضية والتناف�سية؟
�أوبام ��ا :يف ع ��ام  ،2010ويف لعب ��ة ،ك ��رة ال�سل ��ة� ،ض ��رب �أحد
الالعب�ي�ن مبرفقه ف ��م �أوباما ،م�سبّب ًا له جرح� � ًا اقت�ضى ت�ضميده
وخياطته  12عقدة ،ومل يدع ثانية للعب.
رومني :لأنه مل يكن يحقق الفوز با�ستمرار ،فقد �أ�ضاف رومني
املزيد من ال�سباقات التي كان متفوق ًا فيها ومنها" :من يقدر على

دق م�سمار يف قطعة من اخل�شب يف دقيقتني".
* الأ�سلوب الأبوي؟
�أوبام ��ا :ج ��اد متام� � ًا ،وعل ��ى �سا�ش ��ا ومالي ��ا كتاب ��ة تقري ��ر عن
حتركهم ��ا اليومية ،حت ��ى و�إن كانت معلوماتهم ��ا ال تطلب ذلك،
وب�إم ��كان م ��ايل ا�ستخدام (املوبايل) يف عطل ��ة نهاية الأ�سبوع،
وال ي�سم ��ح لأي منهما م�شاه ��دة التلفزي ��ون �إال لأغرا�ض تتعلق
بدرا�ستيهما يف خالل الأ�سبوع.
رومني� :إن القاعدة الوحي ��دة التي مت ك�سرها ،كما يتذكر ،تاغ،
اب ��ن رومني ه ��و( :انه مل يكن ي�سم ��ح لنا ق ��ول �أي �شيء �سلبي
�ضد والدتنا).
وتعق ��د العائل ��ة ليلي� � ًا جل�س ��ة للمناق�ش ��ة احلرة ،حي ��ث جنل�س
جميع� � ًا يف الظلم ��ة بعد �إطفاء الأنوار ونك ��ون �آنذاك يف منتهى
ال�صراحة.
* الطول؟
�أوباما 1،85 :مرت
رومن ��ي 1،88 :م� .إن املر�شح�ي�ن للرئا�س ��ة من ��ذ ب ��دء تق ��دمي
"املناظ ��رات املتلف ��زة" وعدده ��م  ،13كان  8م ��ن بني الفائزين
باملن�صب طوال القامة.
* ما هي الفكرة عن (العالقات املتميزة مع "اململكة املتحدة"؟
�أوباما( :لي�س لدينا �صديق �أقوى �أو حليف �أف�ضل من نيكوال�س
�ساركوزي وال�شعب الفرن�سي).
(ويف عام  2009كان تقييم الدولة الر�سمي �أكرث مبا�شرة وجاء
في ��ه( :ال عالق ��ات خا�صة �أو متميزة نح ��و بريطانيا وهي متاثل
عالقاتن ��ا مع الـ  190دولة �أخ ��رى يف العامل ،وهي ال تتوقع منا
معاملة خا�صة).
رومني�( :إنكلرتا هي جمرد جزيرة �صغرية� ،شوارعها وبيوتها
�صغ�ي�رة ،هناك عدد قليل من اال�ستثن ��اءات وهي ال تعمل �أ�شياء
يري ��د �شعوب بقي ��ة العامل �شراءه ��ا ،وهي �إن مل تك ��ن جغرافي ًا،
منف�صل ��ة عن الق ��ارة الأوربية باملي ��اه ،ف�إنها كان ��ت يف الغالب،
�ست�ضيع يف مواجهة طموحات هتلر).
وهذا الكالم جاء يف كتاب رومني( ،االعذار).

* ماذا عن التعامل مع الكلب؟
�أوبام ��ا�( :أكل الكلب والأفعى واجل ��رادة) يف خالل طفولته يف
اندوني�سي ��ا ح�سبما جاء يف كتابه�( ،أح�ل�ام من والدي)( ،قل ما
ت�شاء عن رومني ،ولكنه على الأقل مل يفعل غري و�ضع كلبه على
�سق ��ف �سيارته ولي�س على �سقف فمه) ..وهذه العبارة كتبت يف
�أحد املواقع االلكرتونية امل�ؤيدة لرومني.
رومن ��ي :ربط ��ت �صندوق ًا ب�سق ��ف ال�سيارة وو�ضع ��ت فيه كلب
العامل ��ة (�شيمو� ��س) ،طوال الرحلة من بو�سط ��ن اىل كندا ،وقد
(�أحب) الكلب تلك الطريقة يف ال�سفر ،كما تقول �آن رومني.
* عادات �صحية يف الأكل.
�أوباما� :أرف�ض املايونيز.
رومن ��ي� :أتن ��اول فق ��ط اجل ��زء الأعل ��ى م ��ن املعجن ��ات (مث ��ل
القطايف) ،لأن الزبدة تهبط دائم ًا �إىل الأ�سفل.
* بيوت ميتلكونها؟
�أوباما :منزل يحت ��وي على  6غرف نوم يف منطقة هايد بارك/
�شيكاغو.
رومني :منزل عل ��ى ال�ساحل يف الج ��وال /كاليفورنيا ،يو�صف
بكون ��ه (املن ��زل الرئي�س ��ي) .وهن ��اك من ��زل ذو غرفت ��ي ن ��وم
يف بيلم ��وت ،ما�سا�شو�سيت� ��س ،ومن ��زل عل ��ى �ضف ��اف بح�ي�رة
وينيبي�سوكني يف نيوهامب�شري يتالف من  6غرف نوم.
* الربامج التلفازية املف�ضلة؟
�أوبام ��ا :الـ (واير)( ،ب ��راد ووك �إمباير)( ،ه ��وم الند)( ،مودرن
فاميلي).
رومني( :مودرن فاميلي) 30 ،روك.
* فل�سفة املالب�س؟
�أوبام ��ا :تق ��ول زوجت ��ه مي�شي ��ل لوي� ��س ،ان ��ه يف�ض ��ل اللونني
الرمادي والأزرق لبدالته.
رومن ��ي :يتذكر زم�ل�ا�ؤه يف جامعة هارف ��رد ،تفا�صيل املالب�س
الر�سمي ��ة ،خمتلف� � ًا ع ��ن معظم الطالب ،ه ��ذا على الرغ ��م من �أن
رومن ��ي �أجاب يف لقاء تلفازي( ،م ��ا الذي يرتديه للنوم)� ،أجاب
(�أقل ما ميكن).

منوعات
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�صيني يبحث عن وظيفة ملدة
�شهرين يف مقهى �إنرتنت
�أم�ضى �شاب �صيني ( 23عام ًا) من منطقة �شاجندي ب�إقليم هينان
�شهرين يف مقهى للإنرتنت مل يبارحه قط حتى ولو لال�ستحمام ،بحث ًا
عن وظيفة بعد �أن فقد عمله كمدير �إقليمي لفرع �شركة متخ�ص�صة يف
تكنولوجيا املعلومات �أ�شهرت �إفال�سها .ونقلت و�سائل �إعالم حملية
�صينية �أن ال�شاب اختلى بجهاز حا�سوب يف ركن منزو من املقهى
واتخذه مكان ًا للأكل والنوم دون �أن يغادر "مكان عمله" قط ،ومل
يغري مالب�سه �أو ي�ستحم طوال مدة مكوثه باملقهى ،ما جعل رواده
يغادرونه مبجرد �أن ي�شموا رائحته الكريهة ويروا منظره املزري.
ومل ي�ستطع �صاحب املقهى طرد ال�شاب الذي ت�سبب يف هروب زبائنه
�أو تقدمي �شكوى �ضده �أو �إجباره على اال�ستماع لن�صائحه املتكررة
ب�ضرورة �أخذ ق�سط من الراحة ،لأنه كان يدفع احل�ساب با�ستمرار.
يذكر �أن العاطلني يف ال�صني يلج�أون �إىل اجللو�س مبقاهي الإنرتنت
الرخي�صة ن�سبي ًا ،بحث ًا عن عمل ،وغالب ًا ما يجدون وظيفة بعد نحو
�شهر ثم يرتكون املقاهي ويعودون �إىل عملهم الفعلي.
يو بي اي

�أمريكيان يخ ّبئان �أوراق ًا نقدية ليزرعا البهجة
يف نفو�س من يعرث عليها
قام �أمريكيان �صديقان مقربان
ب�إخفاء �أوراق نقدية من فئة الـ20
دوالر ًا بلغ جمموعها � 7آالف يف
�أنحاء مدينة بو�سطن ،يف حماولة
منهما زرع البهجة يف نفو�س
من يعرث عليها .وذكرت �صحيفة
“بو�سطن غلوب” الأمريكية �أن
�ستيف غرانت ،والطبيب النف�سي
ريت�شارد كوك ،كانا يخبئان
�أوراق ًا نقدية من فئة الـ 20دوالر ًا،
يف �أنحاء بو�سطن ،طوال العام

املا�ضي .و�أ�ضافت �أن ال�صديقني
كانا ين�شران تلميحات حول مكان
املال على موقعهما الإلكرتوين،
وعلى ح�سابهما يف موقع التوا�صل
االجتماعي “تويرت” ،لي�ساعدا
�أتباعهما الذين يبلغ عددهم 2100
�شخ�ص يف العثور على الأوراق
النقدية املخب�أة .وعندما يعرث
�أحد الأتباع على الورقة النقدية،
يقوم بن�شر خرب على موقعهما
الألكرتوين ليقول فيه �إن املال

رف�ض طلب �آنا لوندفال التي
تبلغ قريب ًا عامها الواحد بعد
املئة باالن�ضمام �إىل م�أوى
للعجائز يف بلدة �سويدية
بحجة �أن �صحتها جيدة على
ما قالت ابنتها الغا�ضبة .وقالت
غودرون ايك لوكالة فران�س
بر�س "ال ميكن ت�صديق �أنها
�ستحتفل قريب ًا بالذكرى 101
على ميالدها .فهي ال تزال
بكامل وعيها� .إال �أنها ال ت�شعر
بالأمان" .فقد �سقطت لوندفال
يف الربيع املا�ضي و�أم�ضت
�شهر ًا يف امل�ست�شفى .و�أو�ضحت
ابنتها �أنها مل تعد تريد
البقاء مبفردها منذ مغادرتها
امل�ست�شفى .وطلبت �أن تنقل
�إىل م�أوى للعجائز �إال �أن بلدة

افب

ق��ام��ت دار الأزي� � � ��اء املخت�صة
ب�صناعة احلقائب اليدوية الفاخرة
"هريميز" ب�إ�صدار �أغلى حقيبة يد
يف العامل بقيمة  2مليون دوالر ،
وال�سبب يف غ�لاء ه��ذه احلقيبة
هو �أنها تتكون من  1600ما�سة
ب�ي���ض��اء و�� �س ��وداء وم �ك��ون��ه من
الذهب ال��وردي .الغريب �أن هذه

الحمل

ن�شرت ملكة بريطانيا �إليزابيث الثانية
�إع�لان � ًا يف موقع العائلة امللكية على
�شبكة الإن�ترن��ت ع��ن حاجتها لتعيني
خ��ادم��ة ل�ل�ع�م��ل يف ق���ص��ر ب ��امل ��ورال.
وا��ش�ترط الإع�ل�ان �أن تكون املتقدمة
ل��وظ�ي�ف��ة م���س��اع��دة ال �ت��دب�ير املنزيل،
مت �ت �ل��ك م � �ه� ��ارات ت �ن �ظ �ي��ف التحف،
وت���ش�غ�ي��ل احل �م��ام��ات ،وق � ��ادرة على
ال�سفر �إىل ق�صر ب��امل��ورال الكائن يف
�أ�سكتلندا ب�شكل منتظم .و�ستتوىل
م �� �س��اع��دة ال��ت��دب�ي�ر امل� �ن ��زيل القيام
بالعديد م��ن ال��واج �ب��ات ،مب��ا يف ذلك
العناية باملجوهرات امللكية ،مقابل
رات��ب �سنوي مقداره  14.200جنيه
�إ�سرتليني� ،أي ما يعادل  273جنيه ًا
�إ� �س�ترل �ي �ن �ي��ا يف الأ�� �س� �ب ��وع ،و�سكن
جم��اين .وا� �ش�ترط الإع�ل�ان �أي�ضا �أن
ت �ك��ون امل��ر��ش�ح��ة امل�ث��ال�ي��ة ع�ل��ى خربة
ب�صناعة ال�ضيافة ،ودق�ي�ق��ة ،وتويل
اهتمام ًا وثيق ًا بالتفا�صيل ،وقادرة على
الرتكيز �ضمن فريق مزدحم بالعمل.
وكانت ملكة بريطانيا �أعلنت ال�شهر
املا�ضي عن حاجتها لتوظيف �ساعاتي
للعناية ب�ساعاتها اليدوية واملكتبية

الجوزاء

� 21آذار  19 -ني�سان

 20ني�سان� 20 -أيار

 21ايار  21 -حزيران

التهوّ ر ممنوع ه ��ذا اليوم ،لأنه
ي�ؤدي م ��ن دون �شك اىل تراجع
الثقة بالنف�س .من حق ال�شريك
علي ��ك �أن تكون �أك�ث�ر و�ضوح ًا،
ذل ��ك ي�ؤ�س� ��س للم�ستقب ��ل
ا�ستخ ��دام الكمبيوتر على نحو
متوا�ص ��ل ،ينعك� ��س �سلب� � ًا على
نظرك و�صحتك.

ال تقح ��م نف�س ��ك يف �ش� ��ؤون
الآخري ��ن ،فذل ��ك �سي�سب ��ب ل ��ك
بع�ض اخلالفات مع الزمالء .كن
م�ستع ��د ًا ملا �سيطرح ��ه ال�شريك،
فه ��و ق ��د يفاجئك مب ��ا يجول يف
خاطره .ال تع ّر�ض نف�سك لأ�شعة
ال�شم�س كث�ي�ر ًا ،لأن خماطر ذلك
كبرية �أكرث مما تت�صوّ ر.

ال ت�ض ّي ��ع وقت ��ك يف الأم ��ور
الثانوي ��ة ،ف�أن ��ت ق ��ادر عل ��ى
تق�ض وقتك
�صنع املعج ��زات.ال ِ
بالعت ��اب ،لأن الأم ��ور حتت ��اج
�إىل �أك�ث�ر م ��ن ذل ��ك لتحقي ��ق
الأه ��داف .اجله ��د ال ��ذي تبذل ��ه
لي�س مل�صلحتك ،فحاول �أن تقوم
بتمارين ريا�ضية للتعوي�ض.

السرطان

 22حزيران  22 -متوز

ال�صرب هو مفتاح الفرج بالن�سبة
�إلي ��ك ،وكل ما عدا ذل ��ك لن يكون
يف م�صلحت ��ك .يوفر ل ��ك ال�شريك
�أج ��واء ايجابي ��ة ،وه ��و م ��ا
�سينعك�س راح ��ة و�سعادة بينكما
.ال تف ��رط يف تن ��اول اللح ��وم
وامل�أكوالت الد�سمة ،اخل�ضراوات
والفواكه �أف�ضل ل�صحتك.
الميزان

االسد

 23متوز � 22 -آب

بانتظ ��ارك �ش� ��ؤون عقاري ��ة �أو
ممتلكات �أو عائ ��دات مالية تثري
بع�ض احل�سا�سيات �.أنت ج ّذاب
وتلفت الأنظ ��ار وت�أ�سر القلوب،
�إ ّي ��اك واملجازف ��ة با�ستق ��رار
عالقتك .تناول وجب ��ات الطعام
يف �أوقاته ��ا ،وال تك�ث�ر م ��ن
الدهنيات والن�شويات.
العقرب

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

قد يطالع ��ك هذا الي ��وم بانفراج
وت�سوي ��ة .تت�صال ��ح م ��ع �إحدى
اجلهات ،وت�ستعيد الثقة بنف�سك
.قد ت�سهل دروب ال�سفر للعمل �أو
لال�ستجم ��ام .تطمئ ��ن اخلواطر
وحت�صل على فر�صة للم�صاحلة
.الأج ��واء جميل ��ة ورومان�سي ��ة
للتقارب والود.
القوس

 23ايلول  23-ت�شرين االول

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

�أن ��ت الي ��وم عر�ض ��ة الختب ��ار
طاقات ��ك التنظيمي ��ة والإداري ��ة،
و�إذا مل حتت ��ط جي ��د ًا ملواجه ��ة
الأم ��ور ق ��د ال جتت ��از االمتح ��ان
بنج ��اح .ك ��ن حري�ص ًا ج ��د ًا على
م�ستوى عطائك وحب ��ك الذي قد
يرتاجع على نحو ملمو�س.

ال ت�ك��ن خ��ائ�ف� ًا وم �ت��ردد ًا ،فهذا
دليل على ع��دم الثقة بالنف�س،
وم � ��ؤ� � �ش� ��ر ي� �ج ��ب م �ع��اجل �ت��ه
.ت�صرفات احلبيب املت�سرعة
ت�سبب لك بع�ض الإرب��اك ،لذا ال
بد من ح�سم الأمور �سريع ًا قبل
تفاقمها .

 20كانون� 18 - 2شباط

حُت ��اط ب�أف ��راد العائل ��ة وتبحث عن
حل ��ول لبع�ض امل�ش ��كالت الداخلية.
ت�ض ��ع احده ��م عن ��د ح� �دّه �أو تبدو
متط ّلب� � ًا يف العمل .تغي ��ظ من يهتم
لأم ��رك ،ف ُك ��ن ح ��ذر ًا تعم ��ل عل ��ى
التخل� ��ص م ��ن العوائ ��ق وت�صحيح
الأخطاء ال�سابق ��ة ،وتربح ق�ضاياك
ب ��كل جدارة واحرتام ت�شعر بو�ضع
�صحي ممتاز
الحوت
� 19شباط � 20 -آذار

يخدم ��ك احلد�س العظي ��م الذي لن
يخدعك هذا الي ��وم ،وت�ستفيد منه
يف العمل ،وي�ساعدك على اكت�شاف
�أ�سباب بع�ض القلق �أو الإحباط .ال
تف�سح املجال �أمام القلق لي�سيطر
علي ��ك ،ل ّأن ذلك يدفعك �إىل ارتكاب
هف ��وات و�أخطاء قد تك ��ون مكلفة
وغري مربَّرة .

ت�سمح لك الظروف بتحديد خياراتك
و�إعادة النظر يف بع�ض االجتاهات.
قد تتلقى عر�ض� � ًا لعمل �إ�ضايف ،وقد
تتو�ص ��ل �إىل ت�سوية مالية �أو تعرف
�أفراح� � ًا .ت�صرف ��ات ال�شريك �ستكون
الفت ��ة وتدفعك �إىل �إع ��ادة النظر يف
بع� ��ض الأمور ،لئال ت�ص ��ل عالقتكما
�إىل طريق م�سدود.

الجدي

 22كانون19– 1كانون2

ال توظف �أموالك يف ا�ستثمارات
من دون و�ضع خطط ثابتة لها،
وتر ّي ��ث حت ��ى جت ��د العر� ��ض
املنا�سب .يوم مه ّم على ال�صعيد
العاطفي لأن عواطفك اجليّا�شة
تغمر احلبيب ،فال ب ّد من �أن تت ّم
امل�صاحل ��ات وتك�ث�ر اللق ��اءات
احلميمة بينكما .

الدلو

 ها�شم العقابي

ه ّيه باب وه ّيه ريح

اختفى .واعترب كوك الذي ي�ستمتع
بهذه املبادرة �أن “الكل ميكنه
الإفادة من هذه الأوراق النقدية”.
ي�شار �إىل �أن كوك وغرانت و ّزعا
�أكرث من  7000دوالر خالل العام
املن�صرم .وت�أتي هذه املبادرة
اخليرّ ة ،يف الوقت الذي تتف�شى
فيه �أعمال االحتيال وال�سرقة يف
املناطق الأمريكية كافة .

رمبا الحظ القارئ الكرمي �أين منحت نف�سي راحة باالبتعاد
ع ��ن الكتابة يف اله ��م ال�سيا�سي على م ��دى �أ�سبوع تقريبا.
وق ��د يت�صور البع�ض �أن هذا االبتع ��اد �سهل على من يكتب
عم ��ودا يومي ��ا .احلقيقة عك�س ذلك .فابتع ��ادي عن الكتابة
يف الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي العراق ��ي ،الذي قد يك ��ون الأتع�س
بالعامل ،ال ميكن �أن يحدث �إال �إذا �أغلقت كل منافذ الأخبار.
وفع�ل�ا �أغلقته ��ا وقررت ،على الأق ��ل� ،أن ال �أتاب ��ع القنوات
الف�ضائي ��ة العراقية ملدة �أ�سب ��وع كامل ،تيمنا بقول من قال
"باب التجيك منها ريح �سدها و�سرتيح".
لك ��ن ،وكم ��ا يق ��ول العراقي ��ون" ،البي ��ك ما يخلي ��ك" عدت
للأخب ��ار بعد �أن انتهى الأ�سبوع ممنيا النف�س �أن �أجد فيها
�شيئ ��ا قد تغ�ي�ر .تابعته ��ا و�إذا به ��ا "نف�س الطا� ��س ونف�س
احلم ��ام" .ال ب ��ل وجدت الطا� ��س خم�سوفا �أك�ث�ر واحلمام
يخ� � ّر دم ��ا عبيط ��ا� .أول خ�ب�ر ّ
م�سخ ��م ،وان كان متوقع ��ا،
يب�شرنا بتفجري م ��زدوج بالكاظمية احدهما يف �سوق باب
ال ��دروازة .التقرير امل�ص ��ور الذي رافق اخل�ب�ر ك�أنه �أفالم
�أر�شيفي ��ة م ��ن مئات التقاري ��ر ال�سابقة� .أمه ��ات منكوبات.
دموع ت�سي ��ل .نحيب يك�سر قلب حتى من ال قلب له� .أطفال
مم ��دون .جثث حمرتق ��ة� .صبيّة بُرتت �ساقه ��ا ،وطفل على
و�شك �أن يفارق �أنفا�سه يف �أي حلظة.
�أك ��رر ما قلته من قبل ،و�أظل �أكرره� :أن زوّ ار الإمام الكاظم
قدم ��وا م ��ن ال�ضحايا ما مل يقدم ��ه زوار �أي عتب ��ة مقد�سة.
وم ��ع هذا جند حكومتنا ،بقي ��ادة رئي�سها امل�ؤمن ،مل تتعلم
در�س ��ا واحدا يف كيفية حمايته ��م� .أكرث من �ألف مرة ومرة
�سمعت من دعاة الإميان بالله ور�سوله ،ومن ل�سان املالكي
نف�س ��ه� ،أن النب ��ي قال "ال يل ��دغ امل�ؤمن م ��ن جحر مرتني".
ف�أي ��ن هذا امل�ؤمن وه ��و يرى امل�ؤمن�ي�ن ،ال يلدغون مرتني،
بل و ُت َّ
قط ��ع �أو�صالهم ع�شرات املرات ق ��رب �ضريح الإمام؟
لو كان باب الدروازة جحرا من جحور اخل�ضراء ملا تفجر
مرة واحدة ولي�س مرتني.
ويقول ��ون �إن الكاظمية مقد�س ��ة ،وال نختلف مع من يقول.
لك ��ن القدا�س ��ة ال تخ� ��ص ار�ض املدين ��ة فقط ،ب ��ل الأهم �أن
ت�شم ��ل دم ��اء النا� ��س التي عليه ��ا .فدم بن ��ي �آدم عن ��د الله
�أك ��رم م ��ن بيت ��ه� .أ�شد م ��ا �أ�ستغربه حني �أ�سم ��ع عن تفجري
بالكاظمي ��ة هو �صم ��ت ال�سادة ورجال الدي ��ن فيها .وليتهم
اكتفوا بال�صمت ،بل ن�سوا دماء النا�س و�أيتامهم و�أراملهم
وجرحاه ��م .مل يدعوا الل ��ه لينتقم من حكوم ��ة مل حتمهم،
ب ��ل لأنها مل تكم ��ل هجومها لتجتث الغن ��اء و "ال�سافرات"
و�شرابي اخلمر ،ولي�س الإرهابيني.
قب ��ل ليلة واح ��دة فقط من التفج�ي�ر الأخري خط ��ب ال�سيد
حازم الأعرجي يف �صالة اجلمعة هاتفا من قلب الكاظمية:
ال للغناء ال للخمر ال لل�سفور ال للقمار.
ي ��ا بعد �شيبي يا �سيدن ��ا� ،أريد �أن �أ�ستحلف ��ك بجدك ر�سول
الل ��ه لأ�س�ألك :ه ��ل �سمعت يوما ب�سكران فج ��ر نف�سه و�سط
ح�شد من امل�ؤمنني �أو غ�ي�ر امل�ؤمنني؟ وهل �سمعت مبطرب
ك ّف ��ر ه ��ذا �أو ذاك وحل ��ل دمه؟ وه ��ل �سمع ��ت "ب�سافرة" �أو
"متربج ��ة" كم ��ا ت�سميه ��ا ،ن�سفت جامع ��ا �أو ح�سينية �أو
اقتحم ��ت فندق ��ا ليل ��ة عر�س فهجمت ��ه على ر�أ� ��س العرو�س
والز ّفافة؟
وحقكم ،متنيت �أن ال �أعود للأخبار و� ّأ�سد الباب التي ت�أتي
منه ��ا الريح ،لكني كما ق ��ال الرائع الراحل ط ��ارق يا�سني:
�شلون �أ�سدها ..وهيّه باب وهيّه ريح؟

يو بي اي

احلقيبة �صغرية احلجم لن متكن
م���ش�تري�ه��ا م��ن و� �ض��ع ح�ت��ى �أق��ل
االحتياجات كنظارة ال�شم�س على
�سبيل املثال ،و�صمم هذه احلقيبة
امل�صمم بيار ه��اردي وا�ستغرق
يف ت�صميمها عامني كاميلن حيث
جعلها تبدو ك�أنها م�صنوعة من
جلد التما�سيح .ح�سبما ذكرت

�صحيفة "فاينن�شال تاميز" يذكر
�إن حقائب "هريميز" من �أف�ضل
احل��ق��ائ��ب ال� �ت ��ي ي �ح��ر���ص على
اقتنائها امل�شاهري �أمثال فيكتوريا
ب �ي �ك �ه��ام وك ��ارد�� �ش� �ي ��ان و�إي� �ف ��ا
لوجنوريا وبيون�سيه وغريهن
الكثري.
يو بي اي

ملكة بريطانيا تبحث عن خادمة

حظك هذا اليوم
الثور

سالما ياعراق

�أغلى حقيبة يد يف العامل ثمنها مليونا دوالر

م�أوى عجائز يرف�ض �سويدية
يف �سن الواحدة بعد املئة
يوكموك التي مل تغادرها يوم ًا
رف�ضت طلبها مقرتحة عليها
م�ساعدة �إ�ضافية يف املنزل.
و�أو�ضحت ابنتها "امل�ساعدة
يف املنزل ال توفر لها �شعورا
بالأمان .هناك جر�س الإنذار
بطبيعة احلال لكن هذا غري
كاف" م�شددة على �أنها "ت�شرتي
حاجيات" والدتها وتزورها
"�أربع مرات على الأقل يف
اليوم" .و�أ�ضافت �أيك ( 73عاما)
"�أنا ل�ست يف عمر ال�شباب"
مو�ضحة �أنها ا�ست�أنفت قرار
البلدية لكنها مل حت�صل على رد
بعد .وحتتفل �آنا لوندفال بعيد
ميالدها ال�سبت املقبل.
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واجل��داري��ة ،وجعلها تدق من دون
انقطاع مبقرها الر�سمي يف لندن
ق�صر باكنغهام وق�صورها الأخرى،
مقابل رات��ب �سنوي مقداره 37
�ألف جنيه �إ�سرتليني .كما �أعلن
ق�صر باكنغهام يف �آب املا�ضي
عن حاجته �إىل �سائق لنقل امللكة
�إليزابيث الثانية ،البالغة من العمر
 86عاما ،خالل ممار�سة واجباتها
امللكية مقابل راتب �سنوي مقداره 23
�أل��ف جنيه �إ�سرتليني و�سكن جماين.
ويعمل يف ق�صر باكنغهام �أك�ث�ر من
 250موظف ًا ،مبن يف ذلك الطهاة
واخلدم وال�سقاة ،وكان
ق��د �أع �ل��ن م���ؤخ��ر ًا عن
ح��اج�ت��ه �إىل موظف
لإدارة احل �م��ام��ات
امل� �ل� �ك� �ي ��ة ب���رات���ب
�سنوي مقداره 14
�ألف ًا و  200جنيه
�إ�سرتليني.
يو بي اي

24

حدث في مثل هذا اليوم

وفاة �أحمد خمتار بابان
يف مثل هذا اليوم من عام  1976تويف يف
فندق ( كنك هوف ) يف بون ب�أملانيا رئي�س
الوزراء الأخري يف العهد امللكي � ،أحمد
خمتار بابان � ،سليل الأ�سرة الكردية الكبرية
وال�سيا�سي املحنك والإداري القدير  .وكان
قد ترك العراق بعد �إطالق �سراحه من قبل
حكومة الزعيم عبد الكرمي قا�سم عام ،1961
و�آثر البقاء بعيدا عن وطنه �إىل رحيله
الأخري.
وهو �أحمد خمتار بن ح�سن بيك بن فتاح بيك
بن عبد القادر بيك بن خانه بيك �،أحد �أحفاد
خالد با�شا الأول من �آل بابان �آخر ر�ؤ�ساء
الوزارات العراقية يف العهد امللكي .ولد
مبدينة احللة �سنة  1901ودر�س يف املدر�سة
ال�سلطانية يف العهد الرتكي ثم دخل دورة
املعلمني االبتدائية فتخرج منها,عني معلما
يف �أيلول  1918ودر�س يف الوقت نف�سه يف
مدر�سة احلقوق فنال �شهادتها �سنة(1923
) ،نقل كاتبا يف وزارة العدلية فموظفا يف
الديوان امللكي  1921،وعني حاكما مدنيا يف
املو�صل ، 1926ثم حاكما منفردا يف الكوت

بابان
،فحاكم �صلح بغداد الأول عام . 1933ونقل
مدعيا عاما يف بغداد ،فنائب ًا لرئي�س بداءة
املو�صل ونقل رئي�سا للمنطقة العدلية يف
احللة �سنة ، 940ورئي�سا لالدعاء العام يف
بغداد ، 1941ورئي�سا لالدعاء العام يف بغداد
. 1941وعني مت�صرفا للواء كربالء ومديرا

كلمات متقاطعة
�افقي
أفقي

 -1ممثل مصري كوميدي راحل.
 – 2يعبر /ضعف /متشابهة.
خال من أي عاهة /بحر(م).
ٍ –3
 - 4أنغام – راية.
 - 5طاغية في زمن النبي إبراهيم(ع)/
للتعريف.
 - 6ضمير منفصل /غياب(م).
 – 7خاطر(م) /عاتب.
 – 8أحد األنبياء.
 - 9حرف جر /من احلواس(م) /للندبة.
 - 10اضرب الكرة /ضوء(م).

عمودي

 – 1اعتقاد /عاصمة بيرو.
 – 2متشابهة /لم يكترث(م).
 – 3سقي(م) /معارك.
 – 4إذاعة عاملية(م) /من األسلحة(م).
 - 5مملكة أوروبية /ريب.
 – 6منع /متشابهة.
 – 7يشي /لالستثناء.
 - 8آية.
 – 9يرجو /متشابهة.
 - 10ممثل سوري.

عاما للتموين  . 1942توىل بعد ذلك حقائب
وزارية فكان وزيرا لل�ش�ؤون االجتماعية
 1942ووزيرا للموا�صالت والأ�شغال 1942
ووزيرا للعدلية  1943وانتخب نائبا عن
احللة يف �آذار  1943ونائبا عن حمافظة
ال�سليمانية 1946-43
وا�ستمر وزيرا للعدلية يف الوزارات
املتعاقبة يف  1944-1943ووزيرا لل�ش�ؤون
االجتماعية .
وعني رئي�س ًا للديوان امللكي ، 1946ومرة
ثانية  1953ثم عاد وزيرا للعدلية ونائبا
لرئي�س الوزراء  1953 1954كما عني ع�ضوا
مبجل�س الأعيان ، 1954و�أ�صبح وزيرا
للدولة  .1954وتوىل نيابة رئا�سة الوزراء
 1954واحتفظ مبن�صبة يف الوزارة التالية
امل�ؤلفة يف  7كانون الأول ، 1955ثم عني
وزيرا للدفاع ووكيال كما عني ع�ضوا مبجل�س
الأعيان  1954و�أ�صبح وزيرا للدولة .1954
وتوىل نيابة رئا�سة الوزراء . 1954
واحتفظ مبن�صبة يف الوزارة التالية امل�ؤلفة
يف  7كانون الأول  1955ثم عني وزيرا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

للدفاع ووكيال لوزير املعارف  20حزيران
. 1957
وتوىل رئا�سة الوزراء يف  19ماي�س 1958
يف �إطار االحتاد الها�شمي بني العراق
والأردن و�ألغيت �إثر قيام ثورة متوز 1958
 .ويف  1958 / 10 / 17وقف يف قف�ص
االتهام �أمام املحكمة الع�سكرية العليا (حمكمة
ال�شعب) ،يف  1958 / 11 / 19حكم عليه
بالإعدام �شنقاٌ حتى املوت .وبعد �إ�صدار ذلك
احلكم القا�سي عليه ا�ستطاعت ابنته ( �سراب)
ووالدتها من مقابلة الزعيم عبد الكرمي قا�سم
وطلبتا منه العفو عنه و�إخالء �سبيله ،وقد
لبى عبد الكرمي طلبهما و�أطلق �سراحه يف
منت�صف عام  ، 1961فق�صد بريوت وعا�ش
فيها ل�سنوات ثم عاد �إىل بغداد �سنة ،1975
ثم �أقام يف �أملانيا وتويف فيها مبر�ض القلب
ودفن يف مقربة خا�صة مبيونخ يوم 24
ت�شرين الأول  1976بناء على و�صيته .له
مذكرات ن�شرتها ابنته �سراب  ،بعناية الدكتور
كمال مظهر �أحمد .

رفعة عبد الرزاق حممد
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كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج
صباح المدى

الواليات املتحدة مدينة بف�ضل كبري اىل �صدام ح�سني .فقد �أعطاها
فر�صة �أوىل من نوعها بغزو الكويت ،اذ �أتاح لها بذلك خو�ض �أجنح
حرب خارجية �ساخنة يف تاريخها .حتى �أن جورج بو�ش الأب �صرح
فور نهايتها قائال ":بحق الله لقد حمونا عقدة فيتنام اىل الأبد!".
ولكن جورج بو�ش الإبن بدد حم�صول الوالد ،وخلق بدل عقدة واحدة
اثنتني،هما افغان�ستان والعراق ،بعد حربي  2001و .2003فاالثنتان
خا�سرتان  .ولعلهما ،ومن دون اخلو�ض فيهما� ،شكلتا خلفية انت�صار
م�سبق لأوباما على رومني يف املناظرة الثالثة املخ�ص�صة لل�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية.
�أم��ا املناظرة نف�سها فقد ع��ززت فوز �أوباما لأن��ه �أظهر ا�ستنكارا للغة
رومني التي ا�ستح�ضرت �أ�شباح احل��رب ال �ب��اردة� .صحيح �أن هذه
احلرب "الباردة" هي ق�صة جناح خارجي �أمريكي �آخر ،ولكن جروح
البالد مل تندمل من العراق ،وماتزال نازفة يف افغان�ستان ،وبالتايل فان
امل�شاعر لي�ست مهي�أة ال�ستقبال كلمات التلويح بحروب اخلارج ،باردة
�أو �ساخنة.
لقد و�ضع التاريخ بالد العم �سام يف مفارقة غريبة .فهي"الأمة الوحيدة
التي �صارت الأقوى يف العامل دون ان ت�سلك الطريق الع�سكري" على
ما قال ديغول �أي��ام احلرب العاملية الثانية .فحتى ذلك الوقت مل تكن
قد ب��د�أت بعد "املغامرة الكونية" التي تلت غ��روب االمرباطوريتني
الربيطانية والفرن�سية .وم��ع انطالق تلك املغامرة خا�ضت �سل�سلة
حروب خارجية �سيئة ال�سمعة والنتيجة ،عدا "عا�صفة ال�صحراء"،
وهي احل��رب اخلارجية الوحيدة التي حققت فيها الواليات املتحدة
ن�صرا كامال م�شفوعا ب�شرعية دولية كاملة.
واملفارقة هي ان �أمريكا �أ�صبحت يف موقع القوة الأوىل يف العامل عرب
م�سرية تطورية داخلية ،بال فتوح وال ح��روب يف اخل��ارج .لكن هذا
املوقع ،الذي خ�صها بدور قيادي يف جمل�س الأم��ن ،ميلي على قوتها
الع�سكرية وظيفة ت�شمل العامل ،للحفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني.
فهي قائدة "ال�شرطة الدولية" �أو رئي�سة خمفر �شرطة العامل.
وه��ذا "العز" كله ال ينال اال �أق��ل االهتمام ل��دى امل��واط��ن الأمريكي.
فال�سيا�سة اخلارجية ،التي كانت مو�ضوع املناظرة الثالثة ،لي�ست
مركز اهتمامه ،خالفا لل�سيا�سة الداخلية التي �شغلت املناظرتني الأوىل
والثانية .ولعلهما اك�ثر نفعا وفائدة من الأخ�يرة مل�شاهدي البلدان
النامية .فاحلكمة فيهما �أن عي�شة املواطن الكرمية هي الأهم ،هي ر�أ�س
االهتمام ومركز الهوى.
املناظرة الثانية ،مثال ،ناق�شت �سبعة مو�ضوعات تكرر ذكر عناوينها
 173مرة ،وكان ن�صيب مو�ضوعات الداخل اخلم�سة منها 164مرة و9
ملو�ضوعي اخلارج وهما ليبيا و�سوريا .وال�سبب يف ذكر ليبيا داخلي
اي�ضا ،وه��و مقتل الدبلوما�سيني الأمريكيني يف احل��ادث امل�شهور.
وتكرر ذكرها  5مرات� .سوريا مو�ضوع ال�ساعة ذكرت فقط  4مرات.
�أما املو�ضوعات اخلم�سة الداخلية فذكرت بالت�سل�سل الآتي :االقت�صاد
 ،66العمل  ،46جمال الطاقة  ،30التوظيف  ،11الهجرة الأجنبية 10
مرات.
هذه الأرق��ام تقول �أن العامل هو امريكا بالن�سبة اىل الأمريكي ،وان
امل�ستوى املعي�شي ،او العي�ش الكرمي هو مو�ضوع املواطن ،ولي�س
الطائفة �أو القومية �أو الفكرة �أو احلزب �أو جمد الأمة .كل هذه الأ�شياء
بخري طاملا كانت عي�شة املواطن الكرمية بخري .والعك�س �صحيح� .أي �أن
ال�شيء بخري اذا مل تكن حياة املواطنني بخري .هذه هي قاعدة التفكري
ال�صحيح يف البلدان ال�صحيحة .وهي ب�سيطة مفهومة مه�ضومة لدى
العامل والعالمِ  .وم�أتاها قريب يف بلدان االقت�صاد �أوال ،بعيد يف بلدان
ال�سيا�سة �أوال .وهذان عاملان بينهما هوة �سحيقة كالتي بني الأ�سطورة
واحلقيقة.
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 ال � �ف � �ن� ��ان ه�ل�ال
نافع العطية نائب

* املو�سيقي �سامي ن�سيم �أكد
انه �سيقدم البومات خا�صة ببغداد
عا�صمة للثقافة العربية 2013
منها "جتليات عود" و"بغداد
واملطر" وغ�ي�ره ��ا ..وه ��ي مع
فرقة منري ب�شري للعود ومدعومة
م��ن وزارة ال�ث�ق��اف��ة العراقية،
وا�ضاف :هناك قطعة مو�سيقية
بعنوان "اىل بيتهوفن" قدمت
�أول م��رة يف حفلتي م��ع فرقتي
منري ب�شري للعود يف بلغراد.

�إن ه��ذا امل���ش��روع وف��ر حالة من
ال �ت �ف��اع��ل ب�ي�ن ح �ي��وي��ة ال�شباب
وعنفوانه وبني ما ميلكه الرواد
من خربة بالتايل هذا �سيولد لنا
�أف�لام��ا ذات تكنيك ع��ال اىل حد
ما.

رئي�س الهيئة الإدارية
لفرقة جماعة امل�سرح
امل �ع��ا� �ص��ر �أع� �ل ��ن عن
�إعادة عر�ض م�سرحية
"الق�صيدة االخ�ي�رة
حل � ��ار� � ��س الفنار"
 الفنان فا�ضل خليل �أعلن
ع��ن م���ش��اري�ع��ه امل���س��رح�ي��ة لعام
يف ال �ب �� �ص��رة يومي
 2013والتي تقف يف مقدمتها
الأول وال � �ث� ��اين من
م�سرحيتا (ال�ث�ع�ل��ب والعنب)
�شهر ت���ش��ري��ن الثاين
وم�سرحية (�سردنبال) لل�شاعر
املقبل .العمل من ت�أليف الأديب
امل�سرحي الراحل جبار �صربي  مدير ق�سم ال�سينما يف دائرة ل��ع��ام  ،2013خ �ل��ق ح��ال��ة من الدكتور خزعل املاجدي� ،أما يف
العطية و�إخ��راج علي الزبيدي ،ال �� �س �ي �ن �م��ا وامل� ��� �س ��رح قا�سم التوا�صل بني الهواة من ال�شباب التلفزيون فقال :انتظر الفر�صة
ي���ش��ارك يف التمثيل �أح�م��د عبد حممد �سلمان� ،أكد �أن م�شروع وب �ي�ن امل��ح�ت�رف�ي�ن م ��ن ال � ��رواد يف ن�ص يبتعد عن الهم اليومي
ب�غ��داد عا�صمة الثقافة العربية ال�سينمائيني ،وق ��ال ��س�ل�م��ان  :وي�شمل الإن�سان يف كل مكان.
الواحد.

جومانا مراد تعود للأ�ضواء ب�إطاللة مثرية
ب �ع��د اب �ت �ع��اده��ا ل �ف�ترة ع��ن ال �ظ �ه��ور على
ال�ساحة ،ع��ادت الفنانة ال�سورية جومانا
م��راد للأ�ضواء من جديد ،ب�إطاللة جدية
وم�ث�يرة حيث ارت ��دت ف�ستانا �أ�سود
�ضيقا يج�سم منحنياتها ومفتوح
ال �� �ص��در وذل� ��ك خ�ل�ال ح�ضورها
حفل افتتاح �شركة �أف�لام م�صر

العاملية ملجمع �سينمات “�أمريكانا بالزا”
مبدينة ال�شيخ زاي��د .احلفل �شهد ح�ضور
ع��دد من الفنانني منهم املنتج حممد ح�سن
رم��زي ،املنتجة م��اري��ان خ��وري ،م�صطفى
قمر ،املخرجة كاملة �أبو ذكرى ،املنتج وائل
ع�ب��دال�ل��ه ،املنتج ج��اب��ي خ ��وري والفنان
�أ�شرف م�صيلحي.

ّ
يهل علينا وزي��ر الكهرباء عبد الكرمي عفتان ك َّل يوم من خالل ال�صحف
جرعات م�سكن ًة من الت�صريحات التي
والف�ضائيات ،ويتعاطى العراقيون
ٍ
يطلقها املتحدث با�سم الوزارة ،حيث يظهر الرجل بال�صورة وال�صوت على
ف�ضائيات متعددة كل م�ساء.
وبرغم كثافة احل�ضور الإعالمي لل�سيد عفتان وحوارييه� ،إال �أن واقع الأمر
يثبت بالدليل القاطع �أن �أحدا يف العراق ال يثق على الإطالق بت�صريحات
الوزير ،وال مبتحدثيه ،والدليل �إن معظم العراقيني ي�سخرون حني ي�سمعون
�أن هذا العام �سيكون الأخري يف �سل�سلة معاناتهم مع الكهرباء ،فالثابت �أن
النا�س تعطي �آذانها للم�شككني يف �سيا�سات الوزارة �أكرث ممّا تعطيها للوزير
واملتحدث با�سمه ،وميكن القول �إن حجج الوزارة و�أجهزتها تبدو واهية
ومتهالكة بحيث مل ت�صمد يف وجه ما يقوله الراف�ضون لبيانات الوزارة
وامل�شككون فيها ،ويف املح�صلة النهائية ميكن القول �إن الغالبية العظمى
من العراقيني ال تعترب وزارة الكهرباء �أمينة و�صادقة يف ت�صريحاتها ،ومن
ثم ف�أن النا�س تعطيها "الأذن الطر�شة" على حد تعبري �أهايل بغداد.
ووفقا للأرقام املعلنة حتى الآن ف�أن ع�شرات املليارات �صرفت من �أموال
العراقيني على الكهرباء حتى �أن البع�ض قال �ساخر ًا �إن ما نهب من ثروات
البلد بحجة �إ�صالح الكهرباء يكفي ل�شراء �أ�صول �شركة 'ج�نرال �ألكرتك'
ومعها �شركتي "�سيمنز والكرتونك" ،ما انفق من �أموال ي�صعب ت�صديقه
يف �أي بلد ،لكنه يف ال�ع��راق يقدم الدليل القاطع على �أننا نعي�ش زمن
الل�صو�ص الكبار ،وان م�صطلحات ال�شفافية والنزاهة ال تنفع حني ُتغيب
�إرادة النا�س.
يف اليوم االول جللو�سه على كر�سي ال��وزارة قبل عام بالتمام والكمال
�أكد الوزير عفتان عزمه على تغيري نظرة ال�شارع لعمل وزارة الكهرباء
من ال�سلب اىل الإيجاب ،داعي ًا �إىل "ن�سيان �سلبيات املا�ضي والنهو�ض
بواقع خدمة الكهرباء وجت��اوز جميع التحديات بتحويل ال�سلبيات �إىل
ايجابيات".
ولكي يجعلنا الوزير نن�سى املا�ضي ،فقد �أ�صدرت وزارة الكهرباء مطبوعا
يحوي � 148صورة للوزير كرمي عفتان اجلميلي ،وتناول هذا املطبوع
ال��ذي طبع على �شكل جملة �أه��م اللقاءات التي �أجراها الوزير باعتباره
احلاكم الأوحد ل�ش�ؤون الكهرباء يف العراق.
طبعا ال نريد �أن ن�س�أل كم تكلفة هذا املطبوع الذي �أ�صدرته ال��وزارة عن
الألف �إجناز واجناز التي قدمها الوزير ،باعتباره يقدم كل �صباح �إجنازا
مكهربا ،املطبوع نف�سه يدعو لل�ضحك ،على طريقة الكتب الفكاهية التي
حتمل عناوين من عينة "مئة نكتة ونكتة" �أو"�أ�ضحك مع جحا".
ي�ب��د�أ املطبوع مبقدمة ع��ن �أن ال ��وزارة ب��د�أت برناجما طموحا لتحديث
منظومة الطاقة الكهربائية ،وت�شعر و�أنت تقلب ال�صفحات وكان العراقيني
كانوا يعي�شون ع�صور الظالم والتخلف قبل �أن مينّ عليهم الرحمن بالوزير
عفتان ،ومل ين�س الوزير �أن يذكرنا ب�أنه ت�سلم تركة ثقيلة و�أن الأو�ضاع غاية
يف ال�سوء وال�صورة يف منتهى القتامة ،على نحو ت�سيل له دموع املواطنني
�إ�شفاقا على هذا الوزير امل�سكني ،الذي يحمل �أمانة تنوء بحملها اجلبال،
وال يغادر املطبوع �صغرية وال كبرية يف �سنة ال�سعد الأوىل للوزير� ،إال
ويعتربها �إجن ��ازا ،حتى ت�صورت �أن��ه �سيعترب جم��رد ا�ستيقاظ الوزير
من نومه وذهابه �إىل مكتبه هو بحد ذاته �إجناز كبري ي�ضاف �إىل �سل�سلة
ف�ضائل و�أف�ضال وزارة الكهرباء على العراقيني ،باخت�صار املطبوع يقدم
الكهرباء يف ال�سنة "العفتانية" الأوىل وك�أنها فا�ضت على العراقيني.
غري �أن الالفت يف الأمر �أن نوابنا املحرتمني �أثبتوا مرة �أخرى �أنهم يكيلون
مبكيالني يف هكذا ق�ضايا ،ذلك �أن �أحدا مل يغ�ضب �أو يبدي اعرتا�ض ًا من
هذا الإهدار للمال العام يف مطبوع يروج لأحد الوزراء وي�سعى "لتلميع"
�صورة �سيادته على نحو �سافر و�أكرث فجاجة.
ومل تخرج علينا النائبة حنان الفتالوي ت�صرخ وتولول مثلما فعلت يف
ق�ضية �إه��دار مئة �ألف دينار التي اتهم فيها رئي�س مفو�ضية االنتخابات
ال�سابق والتي اعتربتها النائبة احدى جرائم الع�صر الكربى ،فيما امتنع
النائب حيدر املال عن ت�سديد �إح��دى �ضربات اجل��زاء التي يوجهها دائما
للعديد من امل�س�ؤولني.
� 148صورة للوزير عفتان تثبت �أننا نعي�ش �أزهى ع�صور الكوميديا يف
زمن " ".....ال�سيا�سة.

تايلور �سويفت تطلق �ألبومها الرابع
مل مت��ر ��س��اع��ات قليلة ع�ل��ى �إط�ل�اق جنمة
مو�سيقى الريف الأمريكية تايلور �سويفت
�ألبومها اجلديد "�أحمر" حتى ب��د�أ يحقق
جناحات باهرة .و�أفاد موقع "يو
�أ���س ماغازين"

الي�سا متهمة بالغرور
يبدو �أن �إحدى النوبات املزاجية �أ�صابت �إلي�سا يف البحرين،
بعد ان و�صلت اليها دع ��وة م��ن "جموهرات �آ�سيا" وكيل
�ساعات "كروم" التي تعترب �إلي�سا الوجه الإعالين لها .وقد
حلت الفنانة للم�شاركة يف معر�ض املجوهرات العربية
ال��ذي يقام �سنوي ًا هناك وحت�ضره كبار ال�شخ�صيات
و�سيدات املجتمعّ ،
لكن الي�سا مل حت�ضر االفتتاح
الذي �أقيم والذي يعترب حدث ًا ر�سمي ًا كونه يقام
برعاية رئي�س الوزراء.
اعتذرت الي�سا ووعدت ب�أن تزور املعر�ض
م�ساء م��ا �أدى �إىل م��وج��ة ا�ستياء من
ت�صرفها حيث اتهمت ب�أ ّنها مل تعر
�أه�م�ي��ة حل�ضور رئي�س ال���وزراء،
وف�ضلت البقاء يف الفندق واال�سرتخاء
يف �سريرها واحت�ساء ال�شاي ،كما مل
تهتم مبالقاة معجبيها الذين ح�ضروا
باكر ًا اىل املعر�ض للرتحيب بها.
ك�م��ا ورف �� �ض��ت ال �ت �ق��اط ال�صور
معهم رغم �أ ّنها كانت قد غ ّردت
��س��اب�ق� ًا ع�ل��ى "تويرت" ب�أ ّنها
"متحم�سة للقاء الـ "فانز"
يف البحرين".

الأمريكي ب�أن املغنية البالغة من العمر 22
�سنة �أطلقت �ألبومها الرابع "�أحمر" ()Red
ب�ع��د منت�صف ل�ي��ل االث �ن�ين ومت �ك��ن خالل
�ساعات معدودة من احتالل مركز ال�صدارة
بني �أغاين "�آي تيونز".و�أ�شار �إىل ان
�أغنيتي "State of Grace
" و" I Knew You
"Were Trouble
حتققان النجاح الأكرب
يف الألبوم.
وتنطلق �سويفت الآن
يف ح �م �ل��ة ت��روي �ج �ي��ة
للألبوم اجلديد.

�أع��رب��ت ال�ف�ن��ان��ة امل���ص��ري��ة �سمية
ال ��دور وال�ن�ج��اح ال��ذي يحققه وبهذه
اخل� ��� �ش���اب ع� ��ن � �س �ع��ادت �ه��ا
الطريقة قمت باملوافقة على فيلم
ب�أ�صداء فيلمها اجلديد
"�ساعة ون�ص" لأنني وجدت
"�ساعة ون�ص" الذي
ال�ت�ج��رب��ة ت�ستحق القبول
ي�ت��م ع��ر��ض��ه حالي ًا
واالج �ت �ه��اد لتقدمي خطوة
يف دور العر�ض،
ج��دي��دة و�أع �م��ل للجمهور
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن �ه��ا
ال � ��ذي �أب� �ح ��ث ع ��ن ك ��ل ما
مل تكن تتوقع هذا
ير�ضيه ،وحتى �إن كان هذا
ال �ن �ج��اح .و�أ���ش��ارت
يف �شكل البطولة اجلماعية،
اخل���ش��اب �إىل �أن �ه��ا مل
خ�صو�ص ًا و�أنني منذ بدايتي
تلتفت �إىل م�ساحة الدور
�أم �ي��ل �إىل ال�ب�ط��ول��ة اجلماعية،
ال �� �ص �غ�يرة ب���س�ب��ب �إعجابها
و�أرى �أن�ه��ا تكون يف الغالب جتارب
بال�شخ�صية ال��ذي جت�سّ دها يف الفيلم .ناجحة وممتعة للم�شاهد ومل يكن عندي هاج�س
بالبطولة طوال م�شواري
وق��ال��ت :مل ت�ع��د ال�ب�ط��ول��ة امل�ط�ل�ق��ة هدف ًا االن� �ف ��راد
ل��ديّ يف ح��د ذات �ه��ا ،ول�ك��ن امل�ه��م ع�ن��دي هو
الفني.

م���ي�������س ك����م����ر� :أح�����ل�����م يف جت�������س���ي���د ف�����وازي�����ر ع���راق���ي���ة
فنانة اكت�شفها الراحل را�سم اجلميلي ،بد�أت م�شوارها (موديل)
طورت موهبتها وتدرجت
يف الأغاين العاطفية والإعالنات ،حتى ّ
لتج�سد الأدوار ال�صعبة على �صعيد التلفزيون ..الفنانة مي�س كمر
التقتها "املدى" وجتاذبت �أطراف احلديث عن فنها وهمومها وهي يف
بالد الغربة:
 بغداد /غفران حداد

�أعمال م�شرفة
جيد ولكن انتاج املحطات للدراما يب�شر
*كيف جتدين �أعمالنا الفنية؟
بخري خا�صة بعد ان بد�أت املحطة الأم
 ب�صراحة هناك العديد م��ن �أعمالنا العراقية ب�إنتاج الكثري من االعمال.العراقية م�شرفة وذات م�ستوى فني
ج�ي��د وال�ع�ك����س م��وج��ود اي���ض��ا ،هناك
اقتنا�ص الفر�ص
اعمال ذات م�ستوى هابط ال يجوز ان * �أدوار متنيتها ومل ت���ؤده��ا لغاية
نتحدث عنها وننقدها لكون الظروف اليوم؟
التي عمل بها الفنانون والفنيون ظروفا  -ك��ل الأدوار ال�ت��ي حلمت بها اديتها
�صعبة فلي�س من ال�سهل بتلك الظروف واحلمد لله واقتن�صت الفر�ص ب�صورة
ان ت�ك��ون ك��ل االع �م��ال مب�ستوى فني جيدة.

اخلروج جمربة
*ملاذا خرجت من العراق؟
خمية
ماال يعرفه اجلمهور
 خ��رج��ت جم�ب�رة ول���س��ت رّف�أ�صعب �شيء يف احلياة �أن تبقى *م ��ا ال ي�ع��رف��ه اجل �م �ه��ور ع��ن مي�س
غريب ًا ولي�س لديك وط��ن ،خرجت كمر؟
جمرب ًة مهجر ًة من بيتي مع عائلتي  -ال��ذي ال يعرفه اجلمهور عني هو
ح��ايل ك�ح��ال �آالف العراقيني بعد �أنني امتنى اكون معهم يف كل حلظة
تعر�ضي مل�شاكل ا��ض�ط��ررت على واع ��ود و�أق ��ف على خ�شبة امل�سرح
�إثرها اختيار الغربة.
العراقي يف بلدي.
اال�ستقرار يف بلدي
املكت�شف االول
*ماذا �أ�ضافت لكِ الغربة وماذا �أخذت *من اكت�شفكِ فني ًا؟
منكِ ؟
 املكت�شف االول يل هو الفنان الراحل الغربة �أ�ضافت يل ال�شعور االكرب ال ��ذي ك��ان �أب ��ا حقيقيا يل ا�ستاذيبامل�س�ؤولية جتاه عائلتي وجتاه فني ومعلمي الفنان را�سم اجلميلي.
وكنت حري�صة ا�شد احلر�ص �أن �أكون
قريبة من امل�شاهد العراقي وان اقدم
اختيار االدوار
له كل ماهو جديد وهادف ،كما اخذت *هل تختارين �أدوارك بنف�سك؟
الغربة مني اال�ستقرار يف بلدي الذي  -امتنى �أن اختار �أدواري بنف�سي

ظهرت املمثلة الأم�يرك�ي��ة �إي�ف��ا لونغوريا وعلى
خلفية عنقها بقعة حمراء ت�شري �إىل �أنها تخ�ضع
للعالج بالليزر للتخل�صّ من و�شم يرمز �إىل عالقتها
بزوجها ال�سابق ،جنم كرة ال�سلة طوين باركر.
وذك��ر موقع (تي �أم زد) �أن لونغوريا كان ت�ضع
و�شم ًا لرقم قمي�ص باركر على عنقها وهو يزول
مع الوقت ،بعد �أن بد�أت العالج بالليزر يف كانون
الثاين لإزالة � 3أو�شام عن ج�سمها ترمز لباركر.
ومن املتوقع �أن تختفي الأو�شام بالكامل عن ج�سد
لونغوريا خالل الأ�شهر املقبلة .يذكر �أن لونغوريا
طلبت الطالق من باركر بعد خيانته لها.

مل تعد البطولة املطلقة هدفا ل�سمية اخل�شاب

فنجان قهوة مع

اع�شقه.

�إيفا لونغوريا تتخل�ص
من و�شم طليقها

ول �ك��ن �أك�ث��ر امل �خ��رج�ين ه ��م الذين ومل يتحقق لغاية اليوم؟
ي�ضعونني ب��امل �ك��ان امل�ن��ا��س��ب وان  -مثلت كل الأدوار تقريبا ولكن بقي
توفرت الفر�صة احيانا انتقي الدور .عندي هاج�س �أن �أقدم فوازيرعراقية
متكاملة من كل �شيء فنا واخراجا
وفكرة.
الطموحات
*هل حققتي كل طموحاتكِ الفنية؟
جديدك
 ن �ع��م ح �ق �ق��ت ط �م��وح��ات��ي الفنية*جديد الفنانة مي�س كمر؟
وم�صرة على ان احقق الكثري.
 ات� � �ه� � �ي� � ��أ ل��ع��م��لت� � �ل� � �ف � ��زي � ��وين
التنوع مطلوب
*توقفت يف املدة الأخرية عن جت�سيد �� � �س� � �ي� � �ك � ��ون
ِ
م �ف��اج ��أة وقد
الكوميديا؟
 مثلت الكثري من الكوميديا خا�ص ًة ان�ه�ي��ت دورييف امل�سرح على مدى �سنوات طويلة يف م �� �س �ل �� �س��ل
بدون توقف من �سنة  ١٩٩٢اىل هذه "م م" م��ن �إخ��راج
الفنان الكبري الرائع
اللحظة ولكن التنوع مطلوب.
ح�سن ح�سني ودوري
الدور احللم
مم �ي��ز ج� ��دا يف ه��ذا
*ال ��دور ال��ذي حتلمني يف حتقيقه العمل.

