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 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ،ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
 ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﺤﻮﺛﻬﻢ،ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ
 ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ،(ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﳋﺮﻳﺠﲔ )ﺣﺼﺮﺍﹰ
 ﻟﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ،ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺎﺕ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
.ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻬﺎ
٢٠١٢/١١/٢٥ ﻭﺳﺘﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻳﻮﻡ
-:ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻵﺗﻲ
unemconf@gov-iq.net
unempconf@gmail.com

(٠٧٧٠٤٨٤٩٧٧٨) ﻭﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
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شؤون الوطن

سياسة
قوس

� سعدون حم�سن �ضمد

العدد ( )2637ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )3ت�شرين الثاين 2012

املهاجرون العراقيون طي الن�سيان فـي هولندا

نكتة بحجم الكون
هل و�صلنا �إىل معرفة اجل�سيم الأ�سا�س يف بناء املادة؟ ال
مل ن�صل بعد ..فهل �سنفعل؟ �أ�شك بذلك ،فجميع حماوالت
الفيزيائيني لإغالق باب هذا الت�سا�ؤل فتحت لنا املزيد من
الأبواب ،التي �أدخلتنا على املزيد من الأبعاد والأعماق.
ك ّنا نعتقد ب ��أن (اجل ��زيء) هو الطابوقة الأ�سا�س يف
جدار امل��ادة ،ثم تبني �أن ال��ذرة هي اجلزء الأ�سا�س يف
بناء تلك الطابوقة ،ثم �ضحكنا على �أنف�سنا ملا تبني لنا
�أن ال��ذرة عبارة عن ع��امل كبري ت�سبح داخله املكونات
الأ�سا�سية ،وهي النواة ،مبا حتتوي عليه من بروتونات
ونيوترونات ،والإلكرتونات التي تدور حولها ،ثم تبني
الحقا �أن ال�بروت��ون��ات وال�ن�ي��وت��رون��ات ،ه��ي الأخ��رى
ُم َركَّبة ،و�أن كال منها يحتوي على ثالثة ج�سيمات تدعى
(ك��وارك��ات) ،ومل ت��زل �إىل الآن �أبحاثنا م�ستمرة يف
ك�شف املزيد من �أخطائنا و�سرب املزيد من �أعماق املادة،
�إىل درجة �أو�صلتنا �إىل بحث الأعماق ما فوق املجهرية
للمكان� ،أعماق ي�ستخدمون يف عملية قيا�سها ما ي�سمى
بـ(طول بالنك) ،هو طول مرعب يف دقته ،فعندما ن�س�أل:
ما مقدار طول بالنك؟ يجيبنا برايان غرين يف كتابه
(الكون الأنيق) ب�أنه« :من ال�صغر بحيث ال ميكن تخيله:
فهو ج��زء من املليون من ج��زء من املليار من ج��زء من
املليار من جزء من املليار من ال�سنتيمرت» ثم يذكر مثا ًال
تو�ضيحي ًا لتقريب هذه النكتة قائ ًال�« :إذا قمنا بتكبري
م�ساو حلجم الكون املعروف لنا،
ذرة واحدة �إىل حجم
ٍ
ف�إن طول بالنك لن يتجاوز ارتفاع �شجرة واحدة»!.
ح�سنٌ � ،أال يبدو على وعينا ،وب�سبب طول بالنك هذا،
�أنه �أ�شبه بنكتة؟ تخيلوا معي �أننا نقوم بتكبري الذرة ـ
التي كان وعينا يعتقد ب�أنها �أ�صغر الأ�شياء على الإطالق
م�ساو حلجم الكون ،ثم جند هناك جزء ًا داخل
ـ �إىل حجم
ٍ
هذه الذرة الهائلة يكون ارتفاعه مبقدار ارتفاع �شجرة
متو�سطة ،وهذا اجلزء لي�س �أ�صغر الأ�شياء ،بل هو �أداة
لقيا�س الأ�شياء ال�صغرية يف عاملنا الذي كنا ،ومل نزل،
ن�ستخدم وعينا يف معرفته!!
ال�س�ؤال (اخلبيث) ال��ذي ال ا�ستطيع جتنبه بعد هذه
ال�ثرث��رة ه��و :هل �أن وعينا (التاريخي) ،ال��ذي �أخط�أ
خا�صة �إذا تذكرنا
بفهم الطبيعة ،م�ؤهل لفهم ما وراءها؟ َّ
م�ؤ�شرين مهمني:
امل�ؤ�شر الأول� ،أن مقدار خط�أ هذا الوعي بفهم الطبيعة
ي���س��اوي البعد ال�ه��ائ��ل ال ��ذي يف�صل ب�ين ط��ول بالنك
الذي اكت�شفناه الحق ًا ،وبني حجم الذرة الذي اعتقدنا
ب�أنه �أ�صغر الأ�شياء �سابق ًا ..وامل�ؤ�شر الثاين� ،أن هذا
الوعي ،ال��ذي مل ي�ستطع �أن ي�ضع ت�صور ًا نهائي ًا عن
الطبيعة ،مع �أن��ه يراها وي�سمعها وي�شمها ويلم�سها،
يتجر�أ بنف�س الوقت وي�ضع ت�صور ًا نهائي ًا ال يقبل ب�أي
احتمال يف خطئه ي�صف فيه ،ويف�سر من خالله ،عامل
ما وراء الطبيعة ،مع �أنه عامل تتعطل عند حدوده جميع
احلوا�س اجل�سدية ،وتتك�سر عند حافته خمتلف �أدوات
االختبار والقيا�س العلمية!!

قامت المرا�سلة �آنا هوليغان
بزيارة بع�ض العراقيين
ال�ساكنين في "قرية
الخيم" بالقرب من محطة
القطار المركزية في
الهاي الهولندية ،حيث
�أقام الع�شرات من الالجئين
العراقيين مخيما تعبيرا
عن رف�ضهم قرار الحكومة
الهولندية القا�ضي باعادتهم
الى العراق .تقول هوليغان:
قمنا بزيارة المخيم في
�ساعات ال�صباح االولى.
مجموعة من الخيم ن�صبت
على الع�شب الهولندي
الم�شذب ب�أناقة ،تختلط
ظاللها الكاكية باالوراق
المت�ساقطة من �شجر الليمون
ّ
لت�شكل ما ي�شبه الكوالج
المو�سمي.

 ترجمة عبدالخالق علي
قال عزيز  -احد الالجئين ممن ا�ستيقظوا
مبكرا " نحاول البقاء داخل الخيم حتى
ي��دف ��أ الجو" .ب ��د�أ ع��زي��ز بتهيئة قهوة
ال�صباح ،ف�سكب الماء من دل��و ،وهبتهم
اياه احدى الكنائ�س القريبة ،في ابريق
فوق المدف�أة .ناولني عزيز قدحا مليئا
بالقهوة ال�سوداء قائال :اهال بكم .ه�ؤالء
الالجئون العراقيون يريدون ان يعرف
العالم بانهم موجودون هنا.
ه� � ��ؤالء ال �ن��ا���س ي �ع �ي �� �ش��ون ف ��ي الوقت
ال�ضائع ،حيث نفد تاريخ ت�أ�شيراتهم و
هم االن بمثابة مقيمين غير �شرعيين.،
انهم يرمون النفايات على االر�ض كنوع
من التحدي ،راف�ضين العودة الى بغداد.
ي �ق��ول اح��ده��م " � �س ��أم��وت ان ع��دت الى
العراق".
يقول اخ��ر " ان��ا واث��ق باني �ساتعر�ض
للقتل على ي��د االرهابيين اذا ع��دت الى

بغداد .لقد ات�صلت بعائلتي هاتفيا دون
ان القى ج��واب��ا ،ال اح��د يعرف اي��ن هي
الآن ،يقولون ان �شارعنا مهجور .اذا
كنت م�سيحيا او م�سلما من طائفة معينة
فال يمكنك العي�ش في بغداد" .هذا الخوف
يطارد الالجئين العراقيين في �سوريا
اي�ضا ،اال ان الحكومة الهولندية ال تنظر
للأمر بهذا ال�شكل .يقول (فرانك وا�سنار)
الناطق با�سم وزارة الهجرة الهولندية
" نحن نجري تقييمات فردية لكل حالة.
القرار الذي نتو�صل اليه مبني على دليل
م��ن �سفارتنا ف��ي ب�غ��داد و م��ن منظمات
مثل العفو الدولية و غيرها من الوكاالت
المحلية في العراق باال�ضافة لال�ستماع
الى حكايات الالجئين انف�سهم".
ا�ستنادا الى �آخر االح�صاءات فان 45-40
 %من طلبات لجوء العراقيين في هولندا
قد تمت الموافقة عليها .تقول الوزارة في
ال�سابق كنا نعيد المرفو�ضين الى بلدهم
اال ان ال �ع��راق ال �ي��وم يرف�ض اعادتهم

ق�سرا .البع�ض يحذر من ان ال�سماح ببقاء
المهاجرين غير ال�شرعيين ف��ي هولندا
�سيثير ازم ��ة اج�ت�م��اع�ي��ة .ي�ق��ول جيرت
توملو م��ن الجناح اليميني " ر�أي�ت��م ما
حدث في اليونان خالل (الفجر الذهبي)،
م��ن ال�م��ؤك��د ان نف�س ال���ش��يء �سيحدث
هنا" .ان ��ه ي�شير ال ��ى ح ��زب النازيين
الجدد في اليونان المتهمين باعمال عنف
�ضد المهاجرين .ي�ب��دو ان تهديد عنف
ال�شوارع ال ينا�سب �سمعة هولندا كدولة
ليبرالية .يقول ال�سيد توملو " اعتقد
انكم ال ت�صدقون ذلك ،انظروا ما ح�صل
مع النازيين – لقد تعاونا معهم ،و اذا لم
تفعل الحكومة �شيئا ب�ش�أن هذا الموقف،
ف��ان ال�ن��ا���س �ستت�صرف ع�ل��ى طريقتها
الخا�صة .ان االقت�صاد ي�سوء يوما بعد
ي��وم و ال يمكن للبالد دف��ع نفقات ه�ؤالء
الالجئين غير ال�شرعيين بعد اليوم و اال
ف�سوف نعاني كثيرا".
مرت � 13سنة منذ ان تم تهريب (بوان)

ال��ى خ��ارج ال�ع��راق م��ع عائلته على ظهر
احدى ال�شاحنات عندما كان يبلغ الثامنة
م��ن ع �م��ره .ان��ه ال �ي��وم ف��ي �سن الحادية
و ال�ع���ش��ري��ن و ي �ت �ح��دث ال �ه��ول �ن��دي��ة و
االنكليزية بطالقة .يقول " اخذني �أبي و
امي على ظهر �شاحنة ثم على ظهر مركب
عبر تركيا ثم الى اوربا .كان االمر خطيرا
جدا حيث اعرف انا�سا كثرا ماتوا و هم
في الطريق " ،لكنه م�سلك لم يكن لأغلب
العراقيين م�ف��را م��ن ال�سير ف�ي��ه .يقول
�آخ��ر رف�ض ذك��ر ا�سمه بانه دف��ع خم�سة
االف دوالر لمن قام بتهريبه مع زوجته
و اطفاله الثالثة ،و اليوم تتلقى عائلته
الطعام و الم�أوى من مخيم لجوء ر�سمي
قريب .اما الذين رف�ضت طلبات لجوئهم
فال ي�شملهم الطعام او ال�سكن الذي تقدمه
الدولة .ي�صرخ عزيز قائال " لقد رمونا في
ال�شوارع مثل الكالب ،لكننا ّ
نف�ضل الموت
هنا في الهاي على العودة الى العراق ".
انهم يح�صلون فقط على الرعاية الطبية

م�������س���ت���وي���ات ال���ف�������س���اد ت���رت���ف���ع يف ال����ع����راق
جاء في التقرير الف�صلي لمنظمة (ووت�ش دوغ) االميركية المرفوع الى
الكونغر�س ان الف�ساد مازال ي�شكل واحدا من �أهم العوائق امام التقدم
الديمقراطي و التطور في العراق مع تهريب  800مليون دوالر الى خارج
البالد بطرق غير قانونية في كل ا�سبوع.
 ترجمة المدى
ا� �س �ت �ن��ادا ال ��ى ت �ق��ري��ر ج��دي��د للحكومة
االميركية ،فان الف�ساد في العراق م�ستمر
في ال�صعود ،بينما تهبط م�ؤ�شرات التقدم
ف��ي ال �ب�لاد .ف�ف��ي مطلع ال�شهر الحالي
ط��ردت الحكومة العراقية محافظ البنك
المركزي العراقي �سنان ال�شبيبي على
خلفية ادعاءات بالف�ساد ،في خطوة تعتبر
ع��ر��ض��ا م��ن اع��را���ض ال�ف���س��اد المتنامي
ف��ي ال �ع��راق و نتيجة ل��ه ف��ي �آن واح��د،
ب��اال��ض��اف��ة ال��ى ك��ون�ه��ا تعبر ع��ن احكام

رئي�س ال ��وزراء ن��وري المالكي قب�ضته
على ال�سلطة،ح�سبما جاء في تقرير �صدر
الثالثاء عن مكتب المفت�ش العام لإعادة
�إعمار العراق �ستيوارت بوين.
ي�ق��ول التقرير " ج ��اءت ه��ذه الخطوة
الحا�سمة الم�شكوك فيها د�ستوريا بعد
ان طفى على ال�سطح تدقيق �أجري حول
م ��زادات العملة االجنبية التي يجريها
البنك المركزي ،حيث ك�شف التدقيق ان
 %80من المليار دوالر التي يتم �شرا�ؤها
ف��ي م ��زادات البنك اال�سبوعية ،ترتبط
بمعامالت غير قانونية مع �ضياع االموال

الخا�صة بتلك المعامالت في الخارج على
�شكل غ�سيل اموال.
ي�ستمر التقرير قائال ان " ه��ذا التطور
يعتبر دالل��ة على ع��ام متعب في العراق
يدلل عليه الف�ساد المتزايد و العنف و
ال�ت��وت��رات االثنية  -الطائفية العميقة
و ال�م�خ��اوف المت�صاعدة م��ن ال�صراع
ف��ي � �س��وري��ا و االن �ق �� �س��ام��ات الوا�سعة
داخ��ل حكومة التحالف ".في مقابلة له
م��ع " الكيبل " ق��ال المفت�ش ال �ع��ام من
غير الوا�ضح ان ط��رد ال�شبيبي �سيمثل
�سيطرة المالكي على ال�سلطة اال ان من

المحتمل ان ينف�سح المجال امام المالكي
لل�سيطرة على احتياطي ر�أ�س المال الذي
يحتفظ ب��ه ال�ب�ن��ك .ي�ضيف ب��وي��ن " من
الحقائق المعروفة ان ال�شبيبي ي�ستحوذ
على احترام وزراء المالية في كل العالم
لجهوده في اي�صال احتياطي العراق الى
حوالي  65مليار دوالر .و انا اعرف من
خالل نقا�شاتي بان هناك رغبة للحكومة
العراقية في الو�صول الى ذلك االحتياطي
لغر�ض االنفاق منه اال ان ال�شبيبي ي�شدد
على منع ا�ستخدامه".
التف�سير الذي اعطته الحكومة العراقية
هو ان ال�شبيبي لم يبذل جهدا كافيا في
مكافحة غ�سيل االموال الم�ستمر في البنك
م��ن خ�لال م ��زادات ال ��دوالر اال�سبوعية
مقابل الدينار العراقي .من جانبه �أكد
عبدالبا�سط تركي رئي�س ديوان الرقابة
المالية ،وهو ي�شغل حاليا من�صب محافظ
ال�ب�ن��ك ال �م��رك��زي وك��ال��ة وج���ود غ�سيل
االم� � ��وال .ي�شير ال�ت�ق��ري��ر ال��ى دالالت
�سلبية اخ��رى ،فلقد عانى العراق �أ�سو�أ

التظاهرات و�سيلة النا�س الوحيدة للقوف بوجه الف�ساد

ايام العنف خالل �أكثر من عامين عندما
حكم على نائب الرئي�س طارق الها�شمي
ب��االع��دام غيابيا ع��ن ات�ه��ام��ات يعتبرها
كثيرون ذات طبيعة �سيا�سية ،من جانب
�آخر فان عالقة العراق مع تركيا في حالة
تدهور ،و العنف المتوا�صل في �سوريا
ي�سبب م�شاكل �سيا�سية و ان�سانية للعراق
في �آن واحد ،و ان الخالف حول م�شاركة
ايرادات النفط مع الكرد الزال بال حلول.
االعداد الر�سمية لكادر ال�سفارة االميركية
ف��ي ب �غ��داد ت �ت��زاي��د رغ ��م ادع� ��اء وزارة
الخارجية االميركية بانها ف��ي طريقها
ال��ى تخفي�ض ال �ع��دد .ي�ق��ول ال�ت�ق��ري��ر "
ذك��رت ال�سفارة االميركية ان 16.035
�شخ�صا كانوا يدعمون مهمة الواليات
المتحدة في العراق ب�ضمنهم  1075من
الموظفين المدنيين و  14960متعاقدا.
ق��ال��ت ال���س�ف��ارة ان التناق�ض ف��ي العدد
ك��ان ب�سبب خط�أ �سابق في بع�ض فئات
الكادر " .يقول بوين " انا اتوقع انكما�ش
العدد ،فلقد كانت لدينا اع��داد مت�ضاربة
حول حجم الكادر في ال�سفارة ،و علينا
االنتظار لنرى كيف �ستتطور الم�س�ألة
خالل الف�صلين القادمين".
ك��ذل��ك اع �ل��ن م�ك�ت��ب ال�م�ف�ت����ش ال �ع��ام في
تقريره غلق العديد من التحقيقات التي
نتج عنها اما اتهامات بالذنب او ادانات
لأ��ش�خ��ا���ص �أ�� �س ��ا�ؤوا ا��س�ت�خ��دام ام��وال
دافعي ال�ضرائب االميركان في العراق.
في مطلع ال�شهر الحالي ،تم الحكم على
اثنين من الموظفين ال�سابقين من �شركة
بار�سونز المتعاقدة بال�سجن لمدة 27
و � 15شهرا بتهمة " ا��س�ت�لام ر�شاوى
و احتيال و تزوير البريد االلكتروني
و ح �ف��ظ اي� � ��رادات ��ض��ري�ب�ي��ة م� ��زورة "
باال�ضافة الى دفع غرامة مليوني دوالر
كتعوي�ض لحكومة ال��والي��ات المتحدة.
كما تم الحكم يوم االثنين على المتعاقد
الفرعي العراقي احمد �سرجل قزاز المقيم
في المملكة المتحدة بال�سجن � 15شهرا
وا�سترداد مليون دوالر مع غرامة مليون
دوالر اخرى.
لقد خ�ص�صت الحكومة االميركية مبلغ
 60.5مليار دوالر لإغاثة العراق و�إعادة
اعماره منذ عام  .2003في كانون الثاني
�سين�شر مكتب المفت�ش ال �ع��ام تقريره
االخير مع المزيد من التدقيق ،ثم يبد�أ
بترتيب عملياته اال اذا ر�أى الكونغر�س
تمديد تمويله بعد �آذار.
 عن :فورين بولي�سي

يف انتظار املجهول
ام��ا االم ��ور االخ ��رى فانها ره��ن بعطف
بع�ض المتطوعين مثل ال�سيد ادوي��ن
اي�سمان ال��ذي يتردد دائما على المخيم.
ي�ق��ول اي���س�م��ان " نجلب ل�ه��م ال�ط�ع��ام و
بع�ض النا�س تجلب لهم المالب�س ،فلي�س
م��ن ال �� �ص��واب ان نتركهم دون رعاية،
ال�شتاء قريب و ال اريد التفكير بما �سيحل
بهم حينذاك ".
داخل الخيمة يتجمع ه�ؤالء الرجال حول
الوهج المنبثق من النار و هم يلعبون
النرد (الطاولي) ،و المو�سيقى العربية
ت��دور و دخ��ان ال�سجائر يتطاير داخل
الخيمة.
يلعب عزيز و ا�صدقا�ؤه لعبة االنتظار في
هذه المدينة التي كر�ست نف�سها لترويج
ال�سالم و العدالة ،و ي�أملون ان يجذب
مخيمهم االنظار و الدعم ،و يدعون ان
يحنو عليهم قلب هولندا.
 عن :توبيك�س

ال حرب و ال �سالم يف عراق
ما بعد احلرب

 ترجمة المدى

معاناة غياب اخلدمات

في المو�صل طفل عراقي يرعى الغنم في ال�صحراء؛ فتاة م�سيحية تتزلج
على مم�شى قذر تحت ت�ساقط الثلج؛ في مدينة النجف مجموعة من الن�ساء
يندبن فقدان احد االقارب قتل نتيجة انفجار �سيارة مفخخة؛ بينما �شخ�ص
�آخر ي�شتري م�صوغات ذهبية من �سوق محلي.
ال هي حرب و ال �سالم .هذا هو العراق الذي تركه الجنود االميركان قبل
ع�شرة ا�شهر بعد انهائهم واحدة من اطول حروب الواليات المتحدة بكل
ه��دوء و بال مرا�سيم .في بداية العام الحالي �سافر الم�صور اال�سترالي
�آدم فيرغ�سون في انحاء العراق من بغداد العا�صمة الى �صحارى الب�صرة
الغنية بالنفط حيث يلتقي دجلة و الفرات في طريقهما الى الخليج العربي.
تحدث فيرغ�سون عما ر�آه خالل ترحاله في العراق في مقابلة مع �صحيفة
نيويورك تايمز .يقول ان العراق الي��زال في حالة حرب مع نف�سه ،و قد
حاولت من خالل ال�صور ان ا�ستطلع احوال البالد ما بعد االميركان و ان
ا�صور التحديات الحالية التي تواجهها .في احدى ال�صور تظهر امر�أة و هي
تخبز في بيتها على ار�ض تغطي �آثار مدينة نينوى القديمة .االف العوائل
العراقية تعي�ش ب�شكل غير قانوني في المواقع التاريخية و البع�ض منها
يتعر�ض لالزعاج ب�سبب االن�شطة الآثارية .هذه ال�صور هي مجرد لمحات
و اتمنى ان تك�شف الإرث الذي تركته اميركا في العراق ،و هو �إرث ت�أ�صل
في الحياة التي دمرها العنف .القوات االمنية ت�سير على �شكل دوريات في
كل مكان ،و نقاط التفتي�ش تنت�شر في الطرقات .تواجد م�ستمر للجي�ش في
ال�شوارع و يبدو العراق و ك�أنه دولة بولي�سية ،لم اتمكن من الذهاب الى
�أي مكان بال ترخي�ص حتى لو كانت زيارتي غير ر�سمية الى احدى مناطق
بغداد مع ر�سائل من وزارات حكومية .في بع�ض المناطق تمنعني ال�شرطة
من الدخول .ق�ضيت معظم وقتي احاول ان التقط ال�صور لكن دون ت�صوير
فعلي .اعتقد ان هناك رف�ضا من القوات االمنية اللتقاط ال�صور لأنهم يرون
فيها تهديدا .انهم ينفذون واجباتهم بحذر و يقظة ب�سبب تهديد التفجيرات
العنيفة ،و ال مكان لل�صحافة الحرة في اولوياتهم.
 عن :نيويورك تايمز

شؤون الوطن
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دع��وة الياب��ان �إىل رف��ع م�ست��وى متثيله��ا فـ��ي الإقلي��م
� أربيل  /المدى
دعا رئي�س دائرة العالقات الخارجية
ف��ي ح �ك��وم��ة �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان فالح
م�صطفى ،اليابان �إل��ى رف��ع م�ستوى
تمثيلها الدبلوما�سي في الإقليم.جاء
ذل��ك خ�لال ا�ستقباله ،ود� .آك��ي هيكو
ت��ان��اك��ا بمنا�سبة ت�سنمه م�ه��ام عمله
كم�س�ؤول لوكالة جايكا اليابانية حيث
جرى بحث ن�شاطات وبرامج الوكالة
المذكورة في �إقليم كرد�ستان.
وقال م�صطفى في بيان لدائرة العالقات
"نحن ف��ي حكومة �إقليم كرد�ستان
�سعداء لم�ستوى التعاون والتن�سيق
م��ع وك��ال��ة ج��اي �ك��ا واال� �س �ت �ف��ادة من
تجارب والحكومة ال�شعب الياباني.
و�أ�ضاف �أنه "في الوقت نف�سه �سعداء
�أي���ض��ا ب��وج��ود القن�صلية الفخرية
ال�ي��اب��ان�ي��ة ف��ي الإق �ل �ي��م ،ون��رغ��ب عن
طريقكم في دعوة الحكومة اليابانية
�إلى رفع م�ستوى تمثيلها الدبلوما�سي
في الإقليم".
و�أع ��رب م�صطفى نيابة ع��ن حكومة
�إقليم كرد�ستان عن �شكره لوكالة جايكا
اليابانية للدعم والم�ساعدة الم�ستمرة

ولم�شاركتها في عملية �إعمار الإقليم.
و�� �س� �ل ��ط م �� �ص �ط �ف��ى ال� ��� �ض ��وء على
مخططات حكومة �إق�ل�ي��م كرد�ستان

الم�ستقبلية وعدد ال�شركات الأجنبية
العاملة ف��ي الإق�ل�ي��م ،كما تطرق �إلى
الم�ستلزمات واالح�ت �ي��اج��ات الآنية

م�صطفى ي�ستقبل الوفد الياباين
والم�ستقبلية للإقليم ،وخا�صة في
م �ج��ال ال�ت��رب�ي��ة وال ��زراع ��ة وتمكين
القدرات الذاتية والقطاع ال�صناعي.

كتابة على الحيطان

م�ضيفا �أنه "ب�إمكان وكالة جايكا لعب
دور مهم في هذه المجاالت وفي مجال
�إقامة دورات لتدريب وت�أهيل كوادر
حكومة �إقليم كرد�ستان على مختلف
الم�ستويات".ودعا م�صطفى م�س�ؤول
وك ��ال ��ة ج��اي �ك��ا �إل� ��ى ح ��ث وت�شجيع
ال �م �ن �ظ �م��ات وال� ��وك� ��االت اليابانية
للم�شاركة ب�شكل �أو� �س��ع ف��ي عملية
�إعمار �إقليم كرد�ستان.وقال م�س�ؤول
وكالة جايكا اليابانية "نتمنى تو�سيع
ع�لاق��ات ب�لادن��ا م��ع �إق�ل�ي��م كرد�ستان
ب�شكل �أف���ض��ل وم��ن جانبنا �سنقوم
�شاكرين برفع دعوتكم �إل��ى الجهات
ذات العالقة" ،ع � ��اد ًا دع� ��وة �إقليم
كرد�ستان بـ"المهمة".
و�أ� �ض��اف م���س��ؤول وك��ال��ة جايكا �أن
"�إقليم ك��رد� �س �ت��ان ي�ت�م�ت��ع بفر�ص
واع��دة وخ�لال عودته �سيقوم ب�شرح
التطورات الحا�صلة في الإقليم وما
تلم�سه م��ن تقدم وخا�صة ف��ي مجال
الأم � ��ن واال���س��ت��ق��رار للم�س�ؤولين
وال��ج��ه��ات ذات ال �ع�لاق��ة ف��ي ب�ل�اده
بالإ�ضافة �إل��ى المنظمات وال�شركات
وال�صحفيين اليابانيين وحثهم على
زيارة �إقليم كرد�ستان".

م����ل����اح���������ظ���������ات �أول���������ي���������ة

اح��ت��ف��ال��ي��ة ب���ال���ذك���رى  163مل���ي�ل�اد ال�����ص��ح��اف��ة ال�����س��ري��ان��ي��ة
 عنكاوا  /املدى
احتفا ًء بيوم ال�صحافة ال�سريانية
وتكرميا لذكرى ت�أ�سي�سها الـ ،163
نظم احتاد الأدباء والكتاب ال�سريان
بالتن�سيق م��ع امل��رك��ز الأك��ادمي��ي

االجتماعي يف عنكاوا ،،ندوة حوارية
حول "واقع �صحافتنا ال�سريانية "
وعلى قاعة املركز ،وحا�ضر يف هذه
ال�ن��دوة ك��ل م��ن الأ��س��ات��ذة :بنيامني
حداد ،د .بهنام عطالله ،عبد امل�سيح
�سلمان .مناق�شني املحاور التالية:

اللغــة ال�سـريانيـــة يف �صحافتنــا،
�صحافتنــا ال�سريانيــة اليـــوم،
فاعليـــة �صحافتـنــــا يف املجتمـــــع.
وح�ضر هذه الندوة نواب من برملان
ك��رد��س�ت��ان و�شخ�صيات �سيا�سية
وم�ن�ظ�م��ات جم�ت�م��ع م ��دين و جمع

جانب من االحتفالية

بدء عودة احلجاج �إىل
الإقليم الأ�سبوع احلايل
� أربيل /املدى
من املقرر عودة الوجبة الأوىل من احلجاج �إىل �إقليم كرد�ستان
عن طريق مطار �أربيل ال��دويل الأ�سبوع احل��ايل.وق��ال الناطق
الر�سمي با�سم وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية يف حكومة �إقليم
كرد�ستان بارزان �صالح :بالرغم من وجود عدد من العراقيل يف
عودة حجاج الإقليم خالل العام املا�ضي ،ولكن بف�ضل التن�سيق
بني اململكة ال�سعودية واحلكومة العراقية فقد مت حتديد وتنظيم
موعد عودة حجاج الإقليم هذا العام .و�أو�ضح الناطق الر�سمي
�أن يوم الأحد املقبل �ست�صل الوجبة الأوىل من قافلة احلجاج �إىل
الإقليم ،حيث �سي�صل عن طريق مطار �أربيل الدويل حوايل 420
حاج ًا .و�أ�ضاف �أنه من املقرر �أن ي�صل جميع حجاج الإقليم خالل
فرتة  12يوم ًا.ويقدر عدد حجاج الإقليم بحوايل الأربعة �آالف
حاج وحاجة زاروا ال�سعودية لأداء فري�ضة احلج لهذا العام.

غفري من املهتمني بال�ش�أن الثقايف.
يف ب��داي��ة ال �ن��دوة وق��ف احل�ضور
دقيقة �صمت �إكراما و�إجالال لأرواح
� �ش �ه��داء ال�ك�ل�م��ة احل ��رة يف الوطن
و� �ش �ه��داء ال���ص�ح��اف��ة ال�سريانية،
وبعدها رحب رئي�س احت��اد الأدباء
وال �ك �ت��اب ال���س��ري��ان رون ��د بول�ص
باحل�ضور ،ملقيا ال�ضوء على �أهمية
ه��ذه املنا�سبة التي تكمن ب�صدور
�أول �صحيفة �سريانية بتاريخ" 1
 " 1849 / 11 /بعنوان (زهريرا
دب� �ه���را) يف �أورم � �ي� ��ا يف �إي� � ��ران،
و� �ض��رورة االحتفاء بهذه املنا�سبة
و مت�ج�ي��ده��ا .ث��م ب ��د�أ املحا�ضرون
ب�إلقاء مداخالتهم ،باكورتها كانت
املداخلة الرثية التي �أدىل بها "حداد
" م�ؤكدا على الثغرات و ال�سلبيات
التي تعانيها ال�صحافة ال�سريانية
ال �ي��وم ،وم ��ن �أه �م �ه��ا ��ض�ع��ف اللغة
ال�سريانية امل�ستخدمة فيها كونها

اقرب �إىل اللهجة العامية وحمدودية
م�ساحتها يف دوري��ات�ه��ا و�صحفها،
م��ؤك��دا ��ض��رورة ال��رج��وع �إىل اللغة
ال �� �س��ري��ان �ي��ة الأدب � �ي� ��ة الر�صينة،
و�ضرورة اال�ستفادة من معجميات
ال �ل �غ��ة ال���س��ري��ان�ي��ة وق��واع��ده��ا يف
توليد امل�صطلحات الع�صرية ،ذاكرا
عدد ًا من امل�صادر واملراجع اللغوية
ميكن للعاملني يف ميدان ال�صحافة
والإعالم اال�ستفادة منها يف عملهم.،
ويف م��داخ �ل �ت��ه �أك � ��د د.ع� �ط ��ا الله
تزايد عدد الإ��ص��دارات والدوريات
ال�سريانية وخا�صة بعد التغيري يف
العراق ،مو�ضحا االفتقار �إىل املهنية
يف العمل ال�صحفي و �ضرورة رفع
ك �ف��اءة وم �ه��ارات العاملني يف هذا
احل�ق��ل ال �ه��ام ،و� �ض��رورة �أن تت�سع
م�ساحة ال�صفحات ال�سريانية يف
هذه الإ�صدارات ،ويف مداخلته �أثنى
�أي�ضا على دور �صحافتنا ال�سريانية

قلة وعي!
من جهته قال رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك يف
دهوك كاوة عبد العزيز �إن هناك ا�ستغالال كبريا
من قبل التجار لقلة وع��ي املواطنني بالق�ضايا
التجارية ،م�شريا �إىل �أن التجار يقومون ببيع

�ضحايا م�ؤجّ لة بر�سم نائب!
خرب حادثة م ّر مرور الكرام ،كما لو �أن احلادثة هي جزء من احلياة اليومية
الطبيعية وعدم حدوثها هو اال�ستثناء والذي ينبغي التوقف عنده ،اخلرب
هو جزء من �إخطبوط الف�ساد الذي يلف ج�سد الدولة العراقية ،لكن اختالفه
يف �أن �ضحاياه كادت �أن تكون كارثة ت�شابه كارثة ج�سر الأئمة ،وال�ضمري
الغائب وارتفاع م�ستوى الف�ساد املايل يف ما نتحدث عنه هما من �أوقفا الكارثة
بالتعا�ضد مع ال�صدفة �أو القدر!
يقول اخلرب "ك�شف النائب عن االئتالف الوطني ،كرمي عليوي� ،أن ج�سر
الطريق احلويل يف مي�سان ،تهدم قبل تد�شينه ،و�سبب انهياره لي�س عمال
تخريبيا" ،اليعترب الف�ساد املايل تخريبا!" و�إمنا �سوء التنفيذ ،مطالبا يف الوقت
نف�سه وزارة الإعمار الإ�سكان مبحا�سبة ال�شركة املنفذة.و�أ�ضاف �إن "م�شروع
اجل�سر احلويل يف حمافظة مي�سان ،تابع لوزارة الإعمار والإ�سكان ،ولي�س
للمحافظة ،حيث �أحالته الوزارة ل�شركة ،وبقيت الأخرية تعمل ملدة �سنتني يف
�إن�شاء هذا اجل�سر ،وقبل افتتاحه تهدم ،ومل يكن ال�سبب عمال تخريبيا ،و�إمنا
هناك مواد �إن�شائية غري �صاحلة يف البناء ا�ستخدمت يف امل�شروع" ،مو�ضحا
�أن" اجل�سر �سقط قبل �أن متر �أي �سيارة عليه".
ال�س�ؤال هو :ماذا لو �أن اجل�سر تهدم وتهاوى يف يوم تد�شينه ومرور ال�سيارات
عليه؟
بطبيعة احلال �سيكون االفتتاح احتفاليا مما يعني وجود م�س�ؤولني ومواطنني
وو�سائل �إعالم و�سيارات و�سيتحول االبتهاج يف حلظة عا�صفة �إىل كارثة
�إن�سانية حقيقية �ضحيتها املئات من املواطنني! ولن نتحدث عن الأموال الطائلة
التي �أنفقتها وزارة الإعمار والإ�سكان والتي ذهبت هبا ًء يف الهواء ..لكننا نقول
لو حدث هذا يف �أي بلد يحرتم نف�سه لقامت القيامة وما قعدت �إال مبحا�سبة
املق�صرين ول�سمعنا عن ا�ستقاالت جماعية وك�شف �سريع وفوري للف�ساد املايل
والأخالقي يف امل�شروع دون انتظار هيئات للنزاهة وحتقيقات،لأن الق�ضية
بكل ب�ساطة ال تتعلق بعموالت حتت الطاولة وال بتهريب الدوالر �إىل دول
اجلوار وال بتلوث املياه ،و�إمنا تتعلق ب�أرواح النا�س الربيئة التي كادت
�أن تدفع ثمنا فاح�شا لأنا�س ماتت �ضمائرهم وانتحرت يف داخلهم امل�شاعر
الإن�سانية وحتولت قيمة الإن�سان لديهم �إىل حفنة من الدوالرات ح�سب طيب
الذكر ترنتي� ..أنا الآن �أت�صور �أن اجل�سر مل يتهاو قبل التد�شني و�س�أفرت�ض �أنه
تهاوى وتهدم حلظة التد�شني ومرور ال�سيارات عليه ..و�أ�س�أل من �سيتحمل
امل�س�ؤولية؟ �أ�ستطيع �أن �أجزم �أن دم ه�ؤالء ال�ضحايا امل�ؤجلة كان �سي�ضيع
بني �أوراق التحقيقات وال�ضغوطات احلزبية وال�سيا�سية و�سيغلق امللف
على مهند�س �أو عامل �أو موظف �صادرة �أو واردة ورمبا �سيتحمل امل�س�ؤولية
ح ّرا�س املوقع فهم احللقة الأ�ضعف وكب�ش الفداء املمكن!
لو كنت رئي�سا للوزراء"بدون مزايدات" حلملت نف�سي �ساعة �سماعي اخلرب
وتوجهت �إىل املوقع لأت�أكد فقط �أن عراقيا مل ميت يف هذا االنهيار "الحظوا
ردود �أفعال الرئي�س الأمريكي �أوباما على �ضحايا �إع�صار �ساندي رجا ًء " لكن
هذا مل يح�صل ولن يح�صل،ويف �أ�سو�أ الأحوال كان من املمكن �أن يقوم بهذا
العمل وزير الإ�سكان الذي تتحمل وزارته م�س�ؤولية �إحالة م�شروع اجل�سر �إىل
�شركات فا�شلة وفا�سدة بالت�أكيد.
عزيزي القارئ حاول البحث عن امل�شاريع الفا�شلة يف البالد من خالل
"الإنرتنيت " �ستكت�شف دون عناء �أن �إمكانية انهيار �أي م�شروع قائمة يف �أي
حلظة وعليك �أن تتخذ االحتياطات الالزمة عند عبورك ج�سور الف�ساد املايل
والأخالقي �أو مرورك قرب بناية ملقاول "�شفط" الأموال وغادر البالد بانتظار
انهيار ما قام به من عمل "وطني" بدعم وم�ساعدة ور�شاوى م�ؤ�س�سات الدولة
املق�سمة بني الأحزاب والطوائف!
مالحظة مهمة :ذكرت و�سائل �إعالم حملية �أن "ج�سر الطريق احلويل يف
حمافظة مي�سان تهدم قبل افتتاحه ،و�أن ال�شركة املنفذة تابعة لنائب برملاين
حايل وهي التي ت�سلمت امل�شروع منذ ثالث �سنوات ،ومت بيعه �إىل �أكرث من
ل�ص "عفو ًا" مقاول...مع حتياتي!

� أربيل /املدى
�أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي يف ح�ك��وم��ة �إق�ل�ي��م كرد�ستان
العراق عن نتائج القبول املركزي يف
اجل��ام �ع��ات وامل �ع��اه��د احل �ك��وم �ي��ة يف
الإقليم.
وق��ال علي �سعيد وزي��ر التعليم العايل
والبحث العلمي يف الإقليم يف ت�صريح
�صحفي� ،إن �أك�ث�ر م��ن � 37أل��ف طالب
وطالبة من خريجي ال�سنة الدرا�سية
احلالية ونحو ثمانية �آالف من خريجي
ال�سنوات املن�صرمة ق��دم��وا طلباتهم
للقبول يف اجل��ام�ع��ات الكرد�ستانية.
و�أ� �ض��اف �سعيد ان��ه مت قبول 29797

متقدما منهم يف املعاهد واجلامعات
احلكومية بالإقليم وهو ما ي�شكل ن�سبة
 %80من جمموع املتقدمني.
و�أ�شار الوزير �إىل �أن وزارة التعليم يف
الإقليم �سمحت ه��ذا العام ولأول مرة
خلريجي الأع���وام ال�سابقة بالتقدمي
ل�ل�ج��ام�ع��ات وامل��ع��اه��د� ،إذ ف �ت��ح باب
التقدمي خلريجي ال�سنتني املن�صرمتني
 2011 – 2010و 2010 - 2009
ممن مل يتم قبولهم يف �أي جامعة �أو
معهد حكومي �أو �أهلي وقاموا بتقدمي
طلباتهم �أي���ض��ا،وك��ان ع��دده��م 8237
طالبا وطالبة ومت قبول  2441متقدما
منهم.
وك�شف الوزير �أن �أدنى درجة مت قبولها

يف اجلامعات واملعاهد احلكومية %58
من املجموع العام.ويوجد يف الإقليم
عدد من اجلامعات الأهلية� ،إال �أن نتائج
ال�ق�ب��ول فيها مل تعلن ب�ع��د ،وبح�سب
ق��ول وزي ��ر التعليم ال �ع��ايل والبحث
العلمي انه ب�إمكان الذين مل يتم قبولهم
يف اجل��ام �ع��ات احل �ك��وم �ي��ة ،التقدمي
للجامعات الأهلية التي تبلغ طاقتها
اال�ستيعابية نحو �سبعة �آالف طالب.
يذكر �أن وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي يف �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان العراق
اع �ت �م��دت ه���ذا ال� �ع ��ام ن �ظ��ام التقدمي
االلكرتوين فقط للجامعات واملعاهد،
بعد �أن �أعلنت عن هذه اخلدمة ب�شكل
جتريبي العام املا�ضي.

استعراض الصحف

دع����وات �إىل ت��غ��ي�ير ال��ق��وان�ين اخل��ا���ص��ة ب��ال��ع��م��ل البيطري

حذرت باحثة من جامعة ال�سليمانية ،من خماطر
الأغ��ذي��ة املجمدة وخا�صة الدجاج على ال�صحة
العامة ،م�شرية �إىل �أن جتاربها العلمية على هذه
املواد �أثبتت وجود جراثيم فيها ي�صعب اكت�شافها.
و�أجرت الدكتورة هازاو حممد املخت�صة بال�صحة
الغذائية وال�سيطرة النوعية �سل�سلة من البحوث
والتجارب على الدجاج املجمد الذي ي�ستورد من
اخلارج وتو�صلت �إىل جمموعة من النتائج الهامة
�أبرزها �أن هناك �إ�ضافات ومواد ت�ضاف �إىل هذه
الب�ضائع لتجعلها �صحية وج�ي��دة م��ن الظاهر
يف حني ال تكون كذلك يف حقيقة الأم��ر .ودعت
الدكتورة هازاو حممد �إىل �ضرورة زيادة نقاط
ال�سيطرة النوعية يف املنافذ احلدودية كافة مع
جلب �أجهزة حديثة لقيا�س مدى جودة و�صالحية
هذه امل��واد ،م�شددة على �ضرورة التخل�ص من
الفحو�صات القدمية ال�ت��ي تركها اجلميع بعد
تطوير �أ�ساليب وو�سائل �أكرث قدرة على الك�شف
والت�شخي�ص .ودعت �أي�ضا �إىل �ضرورة �أن يتم
�إر�سال مندوبني خمت�صني �إىل ال�شركات التي يتم
ا�سترياد املواد الغذائية منها.وقالت انه ال ينبغي
ترك هذا الأمر بيد التجار وحدهم لأن هذا يدخل
�ضمن م�س�ؤوليات الأم��ن الغذائي كما �أن هناك
مبالغ مالية طائلة ت�صرف لدعم هذا اجلانب.

يف حث روح التعاون والت�سامي بني
كافة قوى و�شرائح �شعبنا ،والتوعية
ب��اجت��اه ح �ق��وق �شعبنا امل�شروعة
يف ال��وط��ن .ويف م��داخ�ل�ت��ه �أك ��د "
�سلمان " على الواقع العام و املناخ
ال�سائد،مو�ضحا �أن الدكتاتورية يف
ال �ع��راق ق��د ُق�ب�رت ول�ك��ن الإ�شكالية
ت�ك�م��ن ب� ��أن ال��دمي �ق��راط �ي��ة مل تولد
بعد ،وه��ذا يجعل العمل ال�صحفي
و فاعليته حم�ف��وف��ا ب��امل�خ��اط��ر ،ثم
�ألقى ال�ضوء على جتربته ال�صحفية
ال��ذات�ي��ة منطلقا م��ن كتابته عمودا
بعنوان (حديث النا�س) يف جريدة
"بيث ع �ن �ك��اوا " و�أث � � ��ارت ه��ذه
ط��روح��ات��ه ال�ك�ث�ير م��ن الت�سا�ؤالت
وامل ��داخ�ل�ات ��س��اه��م ب�ه��ا احل�ضور
ب�شكل فاعل و �إيجابي .ويف اخلتام
قام بول�ص بتقدمي الهدايا التقديرية
�إىل املحا�ضرين الأف��ا��ض��ل تكرمي ًا
جلهودهم وعطائهم.

 عامر القي�سي

التعليم العايل :قبول نحو � 30ألف طالب يف اجلامعات وال�سماح خلريجي الأعوام ال�سابقة بالتقدمي
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م� ��واد رخ�ي���ص��ة وم��رك��ون��ة يف خم� ��ازن بع�ض
ال�شركات يف الأ�سواق املحلية م�ستغلني املنا�سبات
والأعياد التي يتزايد فيها الطلب على هذه املواد.
ودعا عبد العزيز �إىل �ضرورة �أن تتخذ �إجراءات
للحد من ه��ذه الظاهرة ك��أن يتم فر�ض �ضرائب
كمركية �إ�ضافية على مثل هذه املواد التي اقرتبت
انتهاء م��دة �صالحيتها وذل��ك ك��ي ال يتم �إدخ��ال
الب�ضائع الفا�سدة �إىل الأ�سواق .يذكر �أن حكومة
�إقليم كرد�ستان كانت قد �أ�س�ست يف العام 2007
م�ؤ�س�سة خا�صة با�سم (هيئة التقيي�س وال�سيطرة
النوعية لإقليم كرد�ستان"ملتابعة الب�ضائع الداخلة
�إىل الإقليم م�ستعينة ب�شركات �أجنبية خمت�صة
وفتحت لها مكاتب يف النقاط احلدودية ملتابعة
الب�ضائع التي تورد �إىل الإقليم.
�أ�شار �سليمان متر مدير ال�صحة احليوانية يف
بيطرة حمافظة ده ��وك �إىل �أن هنالك م�شاكل
و�صعوبات عديدة يعانيها القطاع البيطري يف

العراق ب�شكل عام،وعزا �سبب هذه املعوقات �إىل
القوانني البيطرية القدمية التي مازالت �سائدة
حلد الآن يف املحاجر واملختربات البيطرية داعيا
�إىل "�ضرورة تغيري هذه القوانني البالية التي
تعرقل �سري عملهم ومواكبتهم رك��ب احل�ضارة
" .وب�ين �سليمان �أن املوا�صفات والقيا�سات
العاملية اجلديدة كلها �صارت يف �صالح ال�صحة
الب�شرية وفق التغريات اجلديدة التي طر�أت على
منط احلياة مقرتحا "يدعو �إىل تغيري القوانني
البيطرية والقيا�سات،فمثال م��دة �صالحية �أو
ا�ستهالك البي�ض �أو اللنب قدمية جدا حيث تغريت
قوانني عمرها  80عام َا!
ه��ذه القيا�سات يف معظم �أن�ح��اء ال�ع��امل ونحن يف ح�ين �أك��د ال��دك�ت��ور دي��ار طيب م��دي��ر بيطرة
ك�أطباء بيطريني نعاين من هذه امل�شاكل ب�شكل ده��وك �أن هنالك العديد من القوانني البيطرية
يومي،لذا ندعو �إىل تغيريها" من جهته �أكد �إدري�س ال �� �س��ائ��دة يف ال �ع��راق،ل �ك �ن �ه��ا ت �ع��ود �إىل عقد
احمد ع�ضو الهيئة الإدارية لنقابة البيطريني يف الثالثينات من القرن املا�ضي ويتم �إجراء تعديالت
حمافظة دهوك �أن القوانني البيطرية وال�سيطرة عليها،مو�ضحا �أن " العراق يحتاج �إىل قانون
النوعية بحاجة �إىل �إعادة �صياغة من جديد " لأن يجمع ك��ل ه��ذه التعليمات وال�ق��وان�ين يف نظام
بيطري موحد ي�ساير توجهات منظمة ال�صحة
العاملية ومنظمة التجارة العاملية التي �شهدت
ت�ط��ورا يف ه��ذا ال�صدد خ�لال ال�سنوات الع�شر
الأخ�يرة " وبني طيب �أن الو�ضع يف العراق قد
ال ي�ساعد على مترير مثل ه��ذا القانون حاليا "
لكنه �أم��ر يدعو �إىل النظر به لأن املباحثات مع
منظمة التجارة الدولية تتطلب حتديد القوانني
البيطرية وال���س�ي��ا��س��ات ال�ه�ي��اك��ل الإداري � ��ة يف
امل�ؤ�س�سات البيطرية" .يذكر �أن جمل�س النواب
العراقي وبرملان �إقليم كرد�ستان يعكفان �سنويا
على �إ��ص��دار وتغيري القوانني منذ �سنوات لأن
معظم القوانني ال�سائدة يف العراق مازالت قدمية
تعود �إىل زمن النظام ال�سابق وهي بحاجة �إىل
تغيري مبا ين�سجم مع التطورات اجلديدة.
احلياة يف تطور م�ستمر ف�إننا بحاجة ما�سة �إىل
تغيري هذه القوانني التي ترتبط بحياة النا�س
ومت�سهم ب�شكل مبا�شر �سواء ك��ان م�ستهلكا �أو
منتجا وق��د عفا عليها ال��زم��ن و� �ص��ارت قدمية
جدا" ودع��ا �إدري����س �إىل ت�شكيل جل��ان خمت�صة
لإع��ادة �صياغة هذه القوانني "ويجب �أن ي�ؤتى
ب�أ�شخا�ص كفوئني ومتمر�سني يف ه��ذا املجال
ذوي خربة من اجل اخلروج بقوانني تن�سجم مع
احلياة الع�صرية والواقع الذي نعي�ش فيه"

كورد�ستاين نوى :ا�ستقطاع  %10من رواتب كبار امل�س�ؤولني الكرد
بينهم رئي�س الإقليم
�صحيفة كورد�ستاين نوى كتبت �أن وزارة املالية
يف �إقليم كرد�ستان �أ�صدرت تعليماتها با�ستقطاع
 %10من رواتب امل�س�ؤولني بدءا من رئي�س الإقليم
وان�ت�ه��اء ب�أع�ضاء االدع ��اء ال�ع��ام وامل�ست�شارين.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �إن التعليمات تق�ضي بتخ�صي�ص
الأم��وال امل�ستقطعة لدعم برنامج الرعاية ملر�ضى
ال�سرطان يف الإقليم.
وقالت ال�صحيفة يف خرب �آخر �إن رئي�س حكومة �إقليم

كرد�ستان نيجريفان بارزاين �سيقوم بزيارة ر�سمية
�إىل �إيران يف العا�شر من هذا ال�شهر و�سيلتقي خاللها
رئي�سا اجلمهورية والربملان الإيرانيني للتباحث يف
كيفية تطوير العالقات بني الإقليم و�إيران.و�أ�ضافت
ان��ه من املقرر �أي�ضا �أن يفتتح املعر�ض التجاري
الإي��راين يف الثالث ع�شر من هذا ال�شهر يف �أربيل
مب�شاركة �أك�ثر من � 100شركة �إيرانية تعمل يف
جمال اال�ستثمار والإعمار.

هاوالتي :ثالثة �أحزاب ت�سعى �إىل خلق اجتاه كردي جديد
ت�ق��ول �صحيفة "هاوالتي" �إن
ث�لاث��ة �أط � ��راف ��س�ي��ا��س��ة كردية
ت�سعى �إىل خ�ل��ق اجت ��اه جديد
يحمل خطابا عقالنيا خمتلفا عن
خطاب �أحزاب ال�سلطة و�أحزاب
املعار�ضة .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن
احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي

الكرد�ستاين واحلزب ال�شيوعي
ال �ك��رد� �س �ت��اين وح� ��زب كادحي
كرد�ستان يعملون من خالل جلنة
م�شرتكة على ت�شكيل هذا االجتاه
الثالث مقابل اجت��اه��ي ال�سلطة
واملعار�ضة ،ونقلت ال�صحيفة عن
ع�ضو ق�ي��ادة احل��زب ال�شيوعي

الكرد�ستاين ط��ه �سليمان قوله
�إن ال �� �س��اح��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف
�إقليم كرد�ستان تظهر ان هناك
اجت��اه�ين؛ ال�سلطة واملعار�ضة،
يف حني �أن تعميق الدميقراطية
يحتاج �إىل اجت��اه �آخ��ر يف هذه
ال�ساحة.

هولري:حملة ل�ضحايا حلبجة والأنفال
�صحيفة هولري كتبت �أن �ضحايا حمالت الأنفال
وحلبجة القاطنني يف مدن بريطانيا بينها برمنغهام
ومان�ش�سرت وليدز ولندن بد�أوا حملة جلمع التواقيع
ملطالبة احلكومة الربيطانية لإدراج حمالت الأنفال
وحلبجة �ضمن جرائم الإبادة اجلماعية �ضد الكرد.
ونقلت ال�صحيفة ع��ن بيان �سامي ممثلة حكومة

الإقليم يف بريطانيا قولها �إن ال�ك��رد بحاجة �إىل
تدويل ه��ذه اجل��رائ��م ،التي ارتكبت �ضدهم ،وهي
خطوة نحو حماكمة الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف
هذه اجلرائم.و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن احلملة متكنت
م��ن جمع  1500توقيع فيما يحتاج ع��ر���ض هذه
الق�ضية على احلكومة �إىل جمع � 10آالف توقيع.
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تلقيح �ضد العنف
تداعي ��ات تراج ��ع الأو�ض ��اع الأمني ��ة �ألق ��ت بظالله ��ا عل ��ى احلي ��اة
االجتماعي ��ة ،فانعك�س ��ت ت�أثرياتها عل ��ى احلالة النف�سي ��ة للكثري من
الأ�شخا� ��ص ،فدخ ��ل العن ��ف �إىل الإط ��ار الأ�س ��ري ،و�سجل ��ت مراكز
ال�شرط ��ة يف العا�صم ��ة بغ ��داد جرائ ��م قتل م ��ن هذا الن ��وع و�أكرثها
ب�شاع ��ة تلك الت ��ي ح�صلت يف ح ��ي ب�أطراف العا�صم ��ة ارتكبها �شاب
ب�إط�ل�اق النار على �أفراد �أ�سرته واحدا بعد الآخر فقتل زوجته وابنه
الر�ضي ��ع و�أخاه وزوجته الذين كانوا ينامون على �سطح الدار وقتل
زوج ��ة والده ومل ينج من هذه املج ��زرة غري ابن �أخيه ال�صغري الذي
�أ�صي ��ب باطالقة واحدة بيده وه ��رب �إىل اجلريان .وظهر يف ما بعد
�أن القات ��ل يع ��اين �أزم ��ات مالية �شدي ��دة �أثرت يف نف�سيت ��ه ،وبعد �أن
ارتكب جرميته ذهب �إىل اقرب مركز �شرطة معرتفا بذنبه.
ويف حادث �آخ ��ر ت�شاجر رجل مع زوجته بالأيدي وتطورت املعركة
لت�صب ��ح بال�سكاك�ي�ن وح�ي�ن قام ��ت الزوج ��ة بج ��رح زوجه ��ا ،اخرج
بندقي ��ة �أطل ��ق منه ��ا عيارات كث�ي�رة على ج�س ��د الزوج ��ة والن بناته
ك ��ن يرغنب يف �صده ع ��ن هذه اجلرمية �إال �أنه اعت�ب�ر موقف الفتيات
حتي ��زا لوالدتهن فوجه فوهة البندقية التي مل يعد ي�سيطر عليها �إىل
�أج�ساده ��ن ليقت ��ل ثالث ًا من بنات ��ه كانت �إحداهن طالب ��ة جامعية ومل
يب ��ق م ��ن هذه العائلة �س ��وى االبن احمد ال ��ذي كان م�سافرا �إىل بيت
عم ��ه ،الأب الآن يف ال�سج ��ن ،واحمد ابن الثامنة ع�ش ��رة يعي�ش الآن
وحده يف املنزل املهجور.
ويف حي �آخر من العا�صمة و�إثر م�شادة كالمية بني �شقيقني ا�ستخدم
الأك�ب�ر م�سد�سه و�سدد ر�صا�صات ع ��دة �إىل ر�أ�س �أخيه الأ�صغر وبعد
�أن قتل ��ه طل ��ب رب العائلة عدم ك�ش ��ف اجلرمية وت�ضام ��ن معه �أفراد
العائلة بهذا الر�أي و�ضعوا ولدهم القتيل يف كي�س جنفا�ص ودفنوه
يف حديق ��ة املن ��زل .وو�ضع ��وا عل ��ى قربه برامي ��ل و�أكيا� ��س نفايات
للتموي ��ه ،ورج ��وا بني اجل�ي�ران واملعارف خ�ب�ر �سفر ابنه ��م� ،سافر
للعم ��ل يف �إحدى املحافظات ولك ��ن �شجار ًا ح�صل داخل العائلة جعل
الأب يذه ��ب �إىل مرك ��ز ال�شرطة ليبلغ عن احل ��ادث بعد مرور �شهرين
على تنفيذ اجلرمية.
مث ��ل ه ��ذه احلوادث م�سجل ��ة يف مراك ��ز ال�شرطة وبع�ضه ��ا ن�شر يف
�صحفنا اليومية ،وتعزو �أكادميية متخ�ص�صة بعلم االجتماع �أ�سباب
ح�صولها اىل ت ��ردي الأو�ضاع املعي�شية والأمني ��ة وتف�شي الفقر بني
معظ ��م ال�شرائح االجتماعية وا�ستخ ��دام الأ�سلحة من دون �ضوابط،
ف�ض�ل�ا ع ��ن العقلي ��ة االنفعالية الت ��ي بد�أ يت�ص ��ف بها الف ��رد العراقي
نتيجة �أح ��داث العنف التي مازالت تعي�شها الب�ل�اد وال�شعور بفقدان
الأمن.
وتقرتح الأكادميية اعتم ��اد برامج تثقيفية تبث عرب و�سائل الإعالم،
ت�شج ��ع عل ��ى الت�آخي الأ�س ��ري ونبذ العن ��ف وال�سعي حل ��ل م�شاكل
�اف للم�صاب�ي�ن بالأمرا� ��ض النف�سية
البطال ��ة وال�سك ��ن و�إن�ش ��اء م�ش � ٍ
للتقليل و�إ�شاعة ثقافة الت�سامح.
بع ��د �أن كان العراقي ��ون يف ق ��دمي الزم ��ان يذرف ��ون الدم ��وع �أثن ��اء
م�شاه ��دة الأف�ل�ام الهندي ��ة تعاطف ��ا م ��ع �أبطاله ��ا الفق ��راء وامل�ساكني
لتعر�ضه ��م ملواقف م�أ�ساوية ،ويطلقون احل�س ��رات لف�شل بطل الفيلم
يف �إنقاذ حبيبته من رئي�س الع�صابة ال�شرير� ،أ�صبحوا اليوم "واقعا
ويقين ��ا" يعي�ش ��ون تفا�صيل م�أ�س ��اة تراجع امللف الأمن ��ي وانعكا�س
تداعيات ��ه اخلط ��رة حتى داخ ��ل الأ�سرة ،وقد بات م ��ن امللح �أن تقوم
الدولة بواجبها يف حت�صني املجتمع �ضد تف�شي هذا الوباء اخلطر.
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�آخرها �إلقاء �شاب بنف�سه من �أعلى مئذنة يف البطحاء

تنامي ح��االت االنتحار ب�ين ال�شباب والفتي��ات يف ذي قار
 النا�صرية /ح�سني العامل
�أثار تزايد حاالت االنتحار بين
ال�شباب والفتيات في محافظة
ذي قار المزيد من القلق بين
الأو�ساط ال�شعبية ،داعين
الجهات المعنية �إلى التدخل
لمعالجة �أ�سباب ودوافع االنتحار
والحد من هذه الظاهرة الآخذة
بالتزايد.

وقال ال�شاب ليث ح�سني يف ت�صريح لـ "املدى" ،وهو
ي�ستعر�ض جانبا من تفا�صيل حالتي انتحار �شهدتها
حمافظ ��ة ذي قار نه ��ار الأول من �أم� ��س اخلمي�س �إن
"حاالت االنتح ��ار �أ�صبحت ظاه ��رة ت�ستدعي املزيد
م ��ن االهتم ��ام والدرا�س ��ات للوق ��وف عل ��ى �أ�سبابها
ودوافعها وو�ضع احللول ملعاجلتها من قبل اجلهات
ال�صحية والبحثية".
و�أ�شار ح�س�ي�ن �إىل �أن "حاالت االنتحار بني ال�شباب
والفتي ��ات بات ��ت حديث ال�ش ��ارع يف الآونة الأخرية
حيث مل مي ��ر �أ�سبوع واحد من دون �أن حت�صل حالة
�أو حالتا انتحار يف املحافظة".
وكان ��ت و�سائل �إعالم حملية ق ��د نقلت يوم اخلمي�س
املا�ض ��ي ع ��ن م�صدر م ��ن �شرط ��ة ذي قار قول ��ه "ب�أن
م�ست�شفى ال�شطرة العام تلقى حالة وفاة ل�شاب يف الـ
 38من عمره وقد �أ�صيب بطلق ناري يف الر�أ�س".
وب�ي�ن ب ��ان ال�ش ��اب �أق ��دم عل ��ى االنتح ��ار م�ستخدما
م�سد�سه داخ ��ل �إحدى غرف داره الواقع �إىل ال�شمال
من مدينة ال�شطرة.
فيم ��ا �أ�شار م�صدر �آخر من ال�شرط ��ة �إىل �أن �شابا يف

الـ  39من العمر �ألق ��ى بنف�سه منتحرا من على منارة
م�سجد يف ناحية البطحاء ما �أ�سفر عن م�صرعه على
الفور.
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در �أن ال�ش ��اب املنتح ��ر كان متزوجا
ولدي ��ه ثالثة �أطف ��ال ،ويعاين م�ش ��اكل ح�سب �إفادات
مقربني منه وم�صادر طبية".
ويرى العديد من املواطن�ي�ن الذين التقتهم "املدى"،
�أن دواف ��ع االنتح ��ار تع ��ود �إىل جملة م ��ن الأ�سباب،
بينه ��ا الأو�ضاع االقت�صادي ��ة واالجتماعية والأمنية
غ�ي�ر امل�ستقرة التي �أ�شاعت �أج ��واء قامتة من الي�أ�س
يف نفو� ��س ال�شب ��اب� ،إذ تتف�ش ��ى البطال ��ة وترتف ��ع
معدالت الفقر وتت�ضاءل فر�ص التعيني �أمام ال�شباب
عموما واخلريجني ب�شكل خا�ص.
و�أ�شاروا �إىل �أن ال�ضائقة املالية التي مير بها ال�شباب
ال�سيما املتزوجني منهم جتعلهم عاجزين عن مواجهة
ال�ضغ ��وط احلياتية واملتطلب ��ات الأ�سرية ،وبالتايل
تدفعه ��م لالنتحار يف ظل غياب املعاجلات احلكومية
احلقيقية مل�شكلة البطالة.
ولفت ��وا �إىل �أن �ضع ��ف �أداء امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة

والبحثي ��ة التي من �ش�أنها �أن تعال ��ج حاالت ودوافع
االنتح ��ار بني �شريح ��ة ال�شباب قد �أ�سه ��م اىل حد ما
با�ستفح ��ال ظاه ��رة االنتح ��ار حيث جل� ��أ العديد من
ال�شب ��اب واملراهقني ونتيج ��ة لغياب الوعي وحاالت
الي�أ� ��س والتهمي� ��ش الت ��ي مي ��رون به ��ا ،اىل تعاطي
احلب ��وب واملواد املخدرة يف حماول ��ة منهم للهروب
من ق�سوة الواقع.
وتقدر مع ��دالت الفقر والبطال ��ة يف حمافظة ذي قار
بح�س ��ب تقرير ن�شرت ��ه وزارة التخطي ��ط والتعاون
الإمنائ ��ي العراقي ��ة يف ني�سان  2010ب� �ـ  %34وهي
�أعلى من معدالت الفقر يف عموم العراق بنحو ،%11
حيث يبلغ معدل الفقر يف عموم العراق وفق التقرير
الذي �أع ��ده اجلهاز املركزي للإح�ص ��اء وتكنولوجيا
املعلومات .%23
وتتن ��وع ط ��رق وو�سائ ��ل االنتح ��ار يف حمافظة ذي
ق ��ار م ��ا ب�ي�ن ا�ستخ ��دام ال�شن ��ق باحلب ��ال ،والرم ��ي
بالر�صا� ��ص ،وال�صع ��ق بالكهرباء والغ ��رق يف مياه
الأنه ��ر وتن ��اول ال�سم ��وم والعقاقري الطبي ��ة ،ف�ضال
عن احل ��رق ويعد الأ�سلوب الأخ�ي�ر هو املف�ضل لدى

اختناق خم�سة �أ�شخا�ص نتيجة ت�س ّرب مادة عطرية من معمل غاز الديوانية
 الديوانية  /املدى
�أعلنت مديرية الدفاع املدين يف حمافظة الديوانية،
�أم� ��س اجلمع ��ة ،ب� ��أن خم�س ��ة �أ�شخا� ��ص �أ�صيب ��وا
باختناق ��ات نتيج ��ة لت�سرب م ��ادة عطري ��ة �أ�ضيفت
للغ ��از يف معم ��ل الديواني ��ة  .ونقل ��ت "ال�سومري ��ة
ني ��وز" عن مدير الدائ ��رة العميد حممد طاهر قوله:

�إن "خم�س ��ة �أ�شخا� ��ص �أ�صيب ��وا باختناق ��ات ،ليل ��ة
�أم� ��س ،نتيج ��ة ت�سرب م ��ادة عطرية م ��ن معمل غاز
الديوانية ( 5كم غرب املدينة)".
و�أ�ضاف طاهر �أن "املادة العطرية �أ�ضيفت خلزانات
الغ ��از يف املعمل يف حماولة لتح�سني رائحته ،فيما
�أدى رك ��ود اله ��واء اجل ��وي �إىل انت�شار ه ��ذه املادة
ب�شكل كثيف يف الأحي ��اء املحيطة باملعمل" ،م�ؤكدا

ال�شرطة التزمت احلياد ومل تتدخل

عودة �أكرث من  500حاج
عرب منفذ عرعر
 الأنبار /املدى
�أعلن ��ت هيئ ��ة ا�ستقب ��ال احلج ��اج ع ��ن
عودة �أك�ث�ر من  500ح ��اج عراقي بعد
�أداء فري�ضة احلج عرب منفذ عرعر على
احلدود العراقية ال�سعودية ،م�ؤكدة �أن
جميع العائدين بحالة �صحية جيدة.
ونقل ��ت "ال�سومري ��ة ني ��وز" عن ع�ضو
الهيئ ��ة حمم ��د ال�شم ��ري قول ��ه� :إن
"قافل ��ة للحج ��اج العراقيني ت�ضم �ست
حاف�ل�ات تنق ��ل �أك�ث�ر م ��ن  500ح ��اج
عراق ��ي دخل ��ت� ،صباح �أم� ��س اجلمعة،
م ��ن منف ��ذ عرع ��ر مبحافظ ��ة الأنب ��ار،
عل ��ى احل ��دود العراقي ��ة ال�سعودي ��ة".
و�أ�ضاف ال�شم ��ري �أن "جميع احلجاج
العائدين م ��ن �أداء فري�ضة احلج بحالة
�صحي ��ة جي ��دة ،وه ��م م ��ن املحافظ ��ات
اجلنوبي ��ة والو�سط ��ى" ،م�ؤك ��دا �أن
"قطاع ��ات م ��ن اجلي� ��ش وال�شرط ��ة
التابعة لقيادة عمليات الأنبار �ستتوىل
حماية القواف ��ل" .وكان ثمانية حجاج

�أن "امل ��ادة غ�ي�ر �سامي ��ة" .و�أ�ش ��ار طاه ��ر �إىل �أن
"امل�صابني مت نقلهم �إىل م�ست�شفى قريب للعالج".
من جانب ��ه� ،أعلن مدي ��ر معمل الغ ��از فرا�س يون�س
ع ��ن ت�شكي ��ل جلنة حتقيقي ��ة ملعرفة �أ�سب ��اب ت�سرب
الغ ��از من معمل غاز املحافظ ��ة  .وذكري يون�س يف
ت�صري ��ح تناقلت ��ه وكاالت �صحفية �إن ��ه "مت ت�شكيل
جلنة حتقيقية ملعرفة �أ�سباب احلادث من معمل غاز

الديوانية" .و�أ�ض ��اف �أن " اللجنة �ستقدم تقريرها
بعد انتهاء التحقيق �إىل احلكومة املحلية".
يذكر �أن معمل غاز الديوانية  180كم جنوب بغداد،
هو معمل حكومي يوفر مادة غاز الطهي للمواطنني،
وتبل ��غ طاقته التخزينية نحو � 3آالف م 3يف اليوم،
وتعترب هذه احلادثة الأوىل من نوعها التي ت�سجل
يف املعمل.

عراقي�ي�ن جميعه ��م من �أه ��ايل حمافظة
الأنب ��ار �أ�صيبوا يف ( 15ت�شرين الأول
 )2012ب�سق ��وط م�صع ��د يف فندق يف
مك ��ة املكرمة ،فيما ت ��ويف �أحد احلجاج
م ��ن �أهايل حمافظ ��ة ال�سليمانية بنوبة
قلبي ��ة مبدين ��ة مك ��ة املكرمة ،كم ��ا لقي
اثن ��ان من احلج ��اج العراقيني يف (27
ت�شري ��ن الأول  )2012م�صرعهم ��ا
و�أ�صي ��ب ت�سع ��ة �آخ ��رون جميعهم من
حمافظ ��ة وا�سط بحادث �س�ي�ر يف مكة
املكرمة �أي�ض ��ا .و�أحيا حجاج بيت الله
احل ��رام يف ( 27ت�شرين الأول )2012
�أول �أي ��ام الت�شري ��ق الثالثة حيث رمى
�ضي ��وف الرحم ��ن خ�ل�ال ه ��ذا الي ��وم
اجلم ��رات الثالث ،بعده ��ا توجهوا �إىل
بيت الله احلرام و�أدوا طواف الوداع.
يذك ��ر �أن ح�صة حجاج الع ��راق املقررة
م ��ن قبل ال�سلط ��ات ال�سعودية تبلغ 31
�ألف� � ًا و 400ح ��اج ،بح�س ��ب م ��ا �أعلن ��ه
رئي� ��س هيئة احلج والعمرة حممد تقي
املوىل.

حماية ع�ضو مبجل�س الأنبار تقتحم �إذاعة حملية
النتقادها الأو�ضاع اخلدمية
 االنبار  /املدى
قام ��ت قوة من �أفراد حماي ��ة ع�ضو جمل�س االنبار
�أركان خلف الطهموز م�ساء ام�س مبهاجمة حمطة
�إذاع ��ة "�ص ��وت االنب ��ار" يف الرم ��ادي وحماولة
�إغالقه ��ا .ونقل ��ت وكال ��ة "اور" ع ��ن م�ص ��در يف
�إذاع ��ة �ص ��وت االنب ��ار قول ��ه� ،إن "قوة م ��ن �أفراد
حماي ��ة ع�ضو جمل�س حمافظة االنبار �أركان خلف
الطرم ��وز هاجمت مقر �إذاعة �صوت االنبار و�سط
مدين ��ة الرمادي وحاولت �إغ�ل�اق املحطة الإذاعية
وط ��رد العامل�ي�ن يف املحط ��ة م ��ن البناي ��ة الت ��ي
ت�شغلها الإذاعة".و�أ�ضاف امل�صدر �أن " ال�سبب من
حماول ��ة �أفراد حماية ع�ضو جمل�س االنبار �إغالق
املحط ��ة الإذاعية ب�سبب تقرير �إذاعي �أعدته �إذاعة
�ص ��وت االنب ��ار وبثته �أم� ��س عن �س ��وء اخلدمات
يف الرمادي و�شبة انع ��دام امل�شاريع اخلدمية يف
املدينة".
وب�ي�ن امل�ص ��در �أن "ع�ض ��و جمل�س االنب ��ار �أركان
خل ��ف الطهموز ه ��و م�س�ؤول جلن ��ة اخلدمات يف
جمل� ��س االنب ��ار وان �شرط ��ة حمافظ ��ة مل تتدخل
حلماي ��ة املحط ��ة الإذاعية ،لك ��ن جه ��ات �سيا�سية

طالبت �أف ��راد حماية الطرم ��وز باالن�سحاب حتى
ال ي�ؤثر يف مرك ��ز ع�ضو جمل�س املحافظة �إعالميا
وتوجيه انتقادات �إعالمية �ضده ب�سبب "بلطجة"
�أف ��راد حمايت ��ه وع ��دم تدخ ��ل �شرط ��ة االنب ��ار".
بح�سب ما نقلته "�أور" .
وت�ؤك ��د منظم ��ات مدني ��ة معنية مبتابع ��ة حقوق
الإن�س ��ان وحري ��ة ال ��ر�أي ،زيادة ح ��االت االعتداء
على ال�صحفيني وانتهاك حقوقهم �أثناء حماولتهم
احل�صول على املعلومة من م�ؤ�س�سات الدولة .
وكان مر�ص ��د احلري ��ات ال�صحفي ��ة ق ��د دان يف
( )2011/7/30م ��ا قامت ب ��ه قيادة �شرطة �صالح
الدي ��ن �ض ��د و�سائل �إع�ل�ام و�صحفي�ي�ن يف مدينة
تكري ��ت ،مبديا ا�ستغرابه ال�شديد للتجاوزات غري
القانونية التي يقوم بها مدير عام ال�شرطة اللواء
الركن عبد الكرمي اخلزرجي �آنذاك.
وينقل املر�ص ��د "يف حاالت عديدة �أقدمت عنا�صر
م ��ن ال�شرطة العراقية على االعتداء بال�ضرب على
ال�صحفي�ي�ن وتهديده ��م والتنكيل به ��م ،بالإ�ضافة
�إىل مهاجمة م�ؤ�س�سات �إعالمية يف مدينة تكريت،
والتعم ��د يف بع� ��ض الأحي ��ان �إىل التدخ ��ل بب ��ث
و�سائل الإعالم و�إيقاف عملها ".و�شكا �صحفيون

يعمل ��ون يف قن ��اة �صالح الدي ��ن ،يف ( )7/30من
الع ��ام املا�ضي ،من تهجم مدير ع ��ام ال�شرطة على
الف ��رق الإعالمية يف القناة من خالل ات�صاله بهم،
بعد التفج�ي�ر الذي �شهدته املدين ��ة يوم اخلمي�س
املا�ضي.
وقالوا ومعه ��م �آخرون يتبعون لقن ��وات �إعالمية
خمتلف ��ة يف ات�ص ��االت م ��ع مر�ص ��د احلري ��ات
ال�صحفية� :إن اللواء الركن عبد الكرمي اخلزرجي
مدي ��ر عام �شرط ��ة حمافظ ��ة �صالح الدي ��ن ات�صل
بالقن ��اة ،وكال ال�شتائ ��م �إىل ال ��كادر ،متهم ًا �إياهم
بالإرهاب وب�أنهم ال ميتلكون ال�شرف ب�سبب بثهم
لقط ��ات وم�شاه ��د تلفزيونية للهج ��وم االنتحاري
ال ��ذي ا�سته ��دف ع ��دد ًا م ��ن اجلن ��ود والفالح�ي�ن
بالق ��رب من م�ص ��رف الرافدين و�س ��ط تكريت ،ما
�أدى �إىل مقت ��ل � 15شخ�ص ��ا بينه ��م ثالث ��ة جنود،
و�إ�صابة نحو  38بجروح و�إحراق ثالث �سيارات
مدينة و�إحلاق �أ�ضرار بعدد من املحال التجارية.
و�أ�ض ��اف ال�صحفي ��ون وجميعه ��م يعمل ��ون يف
قناة �ص�ل�اح الدي ��ن �إن اللواء اخلزرج ��ي "هددنا
باالعتداء علينا جن�سي ًا فردا فردا"� ،إذا ما ا�ستمررنا
بالتغطية الإعالمية للتفجري االنتحاري".

�إ�ضافة  2000م�ستفيد من امل�شمولني مبنح الرعاية االجتماعية �إىل ح�صة بابل
 بابل� /إقبال حممد
وافق ��ت وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية على �إ�ضافة
 2000م�ستفي ��د �إىل ح�صة حمافظ ��ة بابل من امل�شمولني
مبنح الرعاية االجتماعية.
وق ��ال نائب حمافظ باب ��ل رئي�س اللجن ��ة العليا للرعاية
االجتماعي ��ة يف املحافظ ��ة علي عبد �سهي ��ل يف ت�صريح
لـ "امل ��دى" :ان ق�س ��م الرعاية االجتماعي ��ة يف املحافظة
�شه ��د تطورات عدة ميكن �أن تق�س ��م اىل ق�سمني؛ الأول:
ا�ستح�ص ��ال موافق ��ة الوزي ��ر عل ��ى ان يك ��ون احل ��ذف
واال�ستح ��داث م ��ن داخ ��ل املحافظ ��ة وب ��دوري كرئي�س

جلن ��ة �شبك ��ة احلماية يف املحافظة عمم ��ت كتابا اىل كل
الوح ��دات الإداري ��ة و�أعطيت �صالحي ��ة ان تكون عملية
احلذف واال�ستحداث من قبلهم.
وب�ي�ن �أن الق�س ��م الثاين م ��ن التطورات يتمث ��ل ب�شمول
 2000درج ��ة �إ�ضافي ��ة للرعاية االجتماعي ��ة وق�سمناها
عل ��ى الوح ��دات الإداري ��ة واالق�ضي ��ة ح�س ��ب الن�سب ��ة
ال�سكانية و�شكلنا جلان ًا تدر�س ال�شمول اجلديد لتغطية
احل�ص� ��ص الإ�ضافي ��ة ،مو�ضح ��ا ان ح�ص ��ة املرك ��ز تبلغ
 ،%41وح�ص ��ة ق�ضاء الها�شمي ��ة  ،%29واملحاويل ،%23
وامل�سي ��ب  ،%19العدد الكلي ال�ساب ��ق للمحافظة � 57ألفا
و 750منا�صفة بني الرجال والن�ساء .

من جهته ��ا بينت رئي�س اللجن ��ة االجتماعية يف جمل�س
املحافظ ��ة الدكت ��ورة �سكين ��ة الفت�ل�اوي ان اللجن ��ة
قام ��ت بات�صاالت مبا�ش ��رة مع وزارة العم ��ل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة لزي ��ادة ع ��دد امل�ستفيدي ��ن م ��ن من ��ح �شبكة
الرعاي ��ة االجتماعي ��ة وبالذات من الرج ��ال ب�سبب كرثة
الطلبات التي تقدم للجنة من املواطنني .من جانبه ،قال
مدير �شبكة احلماية االجتماعية يف بابل حممد كمر عبد
الكاظ ��م ان ال ��وزارة وافقت على طل ��ب املحافظة بزيادة
ح�صة املحافظة من اجل �شمول اكرب عدد من امل�ستحقني
مبن ��ح الرعاي ��ة ،م�ش�ي�را اىل ان ال ��وزارة منحت 2000
اىل ح�ص ��ة املحافظ ��ة ل�شم ��ول اكرب عدد م ��ن امل�ستحقني

برواتب ال�شبكة ،داعيا امل�ستفيدين وامل�شمولني وح�سب
ال�ضواب ��ط والتعليم ��ات اىل مراجع ��ة اللج ��ان الفرعية
والوحدات الإدارية لغر�ض الت�أكد من انطباق ال�ضوابط
وال�شروط عليه ��م ،مبينا ان هذه الزي ��ادة وزعت ح�سب
الكثافة ال�سكانية ملراكز واق�ضية املحافظة .
و�أ�ض ��اف ان اللج ��ان امل�شكل ��ة يف رعاي ��ة بابل م ��ا زالت
م�ستمرة يف تدقيق جمي ��ع معامالت امل�ستفيدين وقد مت
حذف الأ�سماء التي ثبت عدم ا�ستحقاقها من اجل �إ�ضافة
ا�سماء جديدة تك ��ون م�ستحقة لهذه املنحة ،الفتا اىل ان
الق�س ��م قام مبقا�ضاة �أ�صحاب الأ�سماء الوهمية وا�سرتد
منهم الرواتب التي ت�سلموها.

الفتيات عند �إقدامهن على االنتحار.
وو�ضع ��ت وزارة ال�صحة يف اخلام� ��س من حزيران
العام اجلاري خطة لبحث ومعاجلة ظاهرة االنتحار
ب�ي�ن ال�شب ��اب الت ��ي �سجل ��ت �أرقام ��ا مت�صاع ��دة يف
معظم �أنحاء العراق والت ��ي تباينت �آراء امل�س�ؤولني
واملراقبني يف حتديد �أ�سبابها.
وتت�ضمن اخلطة برامج وتثقيفية عامة ومتخ�ص�صة
لالقرتاب �أكرث م ��ن ال�شباب ،والتعرف �إىل ال�ضغوط
وامل�ش ��اكل امل�ؤدية �إىل االنتح ��ار ،والعمل على �إيجاد
حلول علمية لها.
وتت�ضم ��ن اخلط ��ة احلكومية عق ��د ن ��دوات تثقيفية
يف دوائ ��ر ال�صح ��ة العام ��ة بالعا�صم ��ة واملحافظات
للتعري ��ف ب�أ�سبابه ��ا ،وو�ض ��ع احلل ��ول للح ��د منه ��ا
بالتن�سي ��ق م ��ع اجله ��ات ذات العالق ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
�إدراج ه ��ذه املو�ضوعة يف برنام ��ج �أ�صدقاء ال�شباب
واليافع�ي�ن ال ��ذي انطل ��ق يف مركز ال�صح ��ة الأولية
بدع ��م م ��ن الأمم املتح ��دة كم ��ا �أف ��اد املتح ��دث با�سم
ال ��وزارة زي ��اد ط ��ارق يف ت�صري ��ح تناقلت ��ه "�إذاعة
العراق احلر" �آنذاك.

دعوات للعناية بنوعية
الأغذية وا�ستحداث نظام
الرقابة ال�صحية االلكرتوين
 بغداد /قي�س عيدان
دع ��ت وزارة ال�صحة املواطن�ي�ن �إىل العناية بنوعية الأغذية
الت ��ي يتناولونها ،وجتن ��ب العادات الغذائي ��ة اخلاطئة التي
ت�سبب الإ�صابة بالأمرا�ض.
املتح ��دث الر�سم ��ي لل ��وزارة الدكتور زياد ط ��ارق �أو�ضح يف
ت�صري ��ح "املدى"� ،أن هذه الدعوة هي خطوة متقدمة من قبل
ال ��وزارة وم�ؤ�س�ساتها يف جمال التثقيف ال�صحي للمواطنني
و�شرائ ��ح الطلبة و�ضرورة �إتب ��اع نظام غذائي �سليم للحفاظ
عل ��ى ال�صح ��ة املح�صن ��ة جت ��اه الأمرا� ��ض وغ�ي�ر االنتقالية
منها خا�ص ��ة التي حتدث نتيجة الع ��ادات الغذائية اخلاطئة،
وت�ضمن ��ت اي�ضا الت�أكيد على �ضرورة تناول الأطفال وطالب
املدار� ��س واملراهق�ي�ن وجبة الإفطار الأهم م ��ن بني الوجبات
الأخ ��رى والت ��ي ع ��ادة م ��ا تهم ��ل من قب ��ل ه ��ذه ال�شرائح يف
املجتمع .وكذل ��ك اعتماد وجبات متوازن ��ة تتوفر فيها جميع
املكونات الغذائية الأ�سا�سية ب�شكل طبيعي وغري مركز كالذي
توف ��ره الأطعمة امل�صنعة واملعلبة� ،إذ تدعو اجلهات املخت�صة
بالتغذي ��ة اىل عدم تن ��اول املواد الغذائي ��ة املعلبة وامل�صنعة
املحتوي ��ة على مواد حافظة وكذل ��ك امل�شروبات الغازية التي
هي ال�سبب الأ�سا�س ��ي يف الإ�صابة بالأمرا�ض غري االنتقالية
كال�سك ��ري و�ضغ ��ط الدم� ،إ�ضاف ��ة اىل كونه ��ا عوامل حمفزة
للإ�صاب ��ة بالأمرا� ��ض ال�سرطاني ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل ان �شرائ ��ح
مهم ��ة من املجتمع معر�ضة للإ�صاب ��ة بهذه الأمرا�ض وحاالت
فقر ال ��دم واجلف ��اف الأطف ��ال دون �سن اخلام�س ��ة والأمهات
املر�ضعات والن�ساء يف �سن الإجناب خا�صة .
وب�ي�ن �أن ال ��وزارة وم�ؤ�س�ساتها التخ�ص�صي ��ة املتمثلة مبعهد
بح ��وث التغذي ��ة ووح ��دات و�شع ��ب التغذي ��ة يف املحافظات
تق ��وم بتجهيز الأمه ��ات املر�ضعات واحلوامل مب ��واد داعمة
مثل حبوب الفريوفولك واحلديد وبع�ض �أنواع الفيتامينات
من خالل مراكز الرعاية ال�صحية الأولية ،ويف �سياق مت�صل
قام ��ت دائ ��رة ال�صح ��ة العام ��ة وق�س ��م الرقاب ��ة ال�صحية يف
ال ��وزارة بتنفيذ الإج ��راءات املتقدم ��ة لإن�شاء نظ ��ام الرقابة
االلك�ت�روين وتو�سيع ��ه �ضم ��ن املراح ��ل املق ��ررة ل ��ه لي�شمل
جميع �أنحاء البالد ،و�أو�ض ��ح طارق �أن الربنامج �سيعزز من
ق ��درة وفعالية فرق الرقابة ال�صحية يف ال�سيطرة على جميع
قطاعات البالد املتعلقة ب�صحة و�سالمة املواطنني التي ت�شمل
منافذ جتهيز الأغذية واملخ ��ازن والأ�سواق العامة ،وم�صادر
جتهي ��ز املياه ،و�أماكن تق ��دمي اخلدمات العام ��ة كامل�ؤ�س�سات
ال�سياحي ��ة الأهلية والفن ��ادق و�صالون ��ات احلالقة وغريها،
ومتابعة كل ما يتعلق بامللوثات البيئية .
و�أ�ش ��ار �إىل قيام ف ��رق متخ�ص�صة من ق�س ��م الرقابة ال�صحية
م�ؤخ ��را مبتابع ��ة تن�صي ��ب النظ ��ام االلك�ت�روين يف دائرتي
�صح ��ة بغداد الكرخ والر�صاف ��ة� ،إذ يتم تن�صيب الربنامج يف
قط ��اع الرعاي ��ة ال�صحي ��ة الأولية يف حي الع ��دل �ضمن قطاع
الكرخ ،وقط ��اع الرعاية ال�صحية يف مناط ��ق بغداد اجلديدة
والبلديات ،وقطاع الر�صافة للرعاية ال�صحية الأولية.

شؤون الوطن

محليات
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ع�شر �سنوات ومن دون مدر�سة وماء وكهرباء

"احلميدية" حمور �صراع بني بغداد ودياىل دون حتديد امل�صري

 بغداد /دعاء �آزاد
��ش�ك��ا ع ��دد م��ن �أه� ��ايل ��س�ك��ان ح��ي احلميدية
�شرق العا�صمة بغداد من فقدان مدينتهم مياه
ال�شرب منذ �أكرث من ع�شر �سنوات ،ف�ضال عن
نق�ص خ��دم��ات امل��ج��اري ،وغ �ي��اب ال�شوارع
املبلطة  .وينقل املواطن نبيل عبد الر�ضا من
�سكان احل��ي يف حديث لـ "املدى"" ،منطقتي
املهم�شة ال تريدنا �أن نحيى فيها مثل الب�شر،
فهي من�سية م��ن قبل ال�سلطات ،وترف�ض �أن
تعيد لأهلها �شيئ ًا من احلياة" .وي�صف عبد
الر�ضا منطقة احلميدية ب�ح��دود املمتع�ضني
من العي�ش ،وي�شري �إىل ان احلي "الذي يبعد
عن و�سط بغداد م�سافة حم��دودة ال توجد فيه
�سوى مدر�ستني كل واحدة ت�شهد  3ح�ص�ص من
الدوام� ،إ�ضافة �إىل �أنهما ت�شهدان زخما كبريا
م��ن ال�ط�لاب فال�صف ال��واح��د �صار ي�ستوعب
�أكرث من  150طالبا ،وكل ذلك يحدث بالقدرة".
على حد و�صفه .
وي�ت��اب��ع "احلميدية ت�شهد تناميا ك�ب�يرا من
وجمار وحتى
ال�سكان رغم �أنها مدينة بال ماء
ٍ
كهرباء" .وك��ان��ت ��ش��رك��ة م���ش��اري��ع حمطات
الطاقة الإيرانية (مبنا) افتتحت وبالتن�سيق
مع وزارة الكهرباء يف الـ  24من ابريل ،2011
حم�ط��ة ال�ك�ه��رب��اء ال�غ��ازي��ة يف م��دي�ن��ة ال�صدر
قرب احلميدية .وي�ضيف عبد الر�ضا "املحطة
الإيرانية التي ن�صبتها احلكومة يف بغداد مل
ن��ر منها ول��و ن�صف �أم�ب�ير رغ��م جماراتنا لها
من حيث الأر���ض ،فهي ت�ستخدم املدينة منفذا
لو�صول �شاحنات الكاز اوي��ل دون الكهرباء
للمواطنني" .وك�شف �أن "املحطة ت�ستهلك
يوميا ما يفوق الـ � 50صهريج وق��ود ،املحطة
حترق �أموالنا دون مقابل ،بل يقابل ذلك �صمت
حمافظة بغداد و�أمانتها التي ال حت�سبنا �ضمن
خ��ارط��ة �أدواره � ��ا يف املحافظة" .و�أعلنت
حمافظة بغداد يف الـ  4متوز من العام اجلاري،
ال�ب��دء بتغيري جن�س الأرا� �ض��ي ال��زراع�ي��ة يف
منطقة احلميدية �إىل �سكنية  .وذك��ر حمافظ

ب��غ��داد � �ص�لاح ع �ب��د ال� � ��رزاق ان "املحافظة
وب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال�ب�ل��دي��ات واال�شغال
العامة بد�أت �إجراءاتها بتغيري جن�س الأرا�ضي
يف منطقة احلميدية التابعة �إىل ناحية املنورة
يف ق�ضاء مدينة ال�صدر من زراعي �إىل �سكني
وجتاري من اجل �شمولها باخلدمات البلدية،
وق ��د مت ت��وج�ي��ه ق���س��م ال�ت�خ�ط�ي��ط العمراين
ب�إعداد تنظيم جديد لأزق��ة وحم�لات و�شوارع
املنطقة" .و�أ�ضاف �إن "منطقة احلميدية تنق�سم
اىل �أق�سام ثالثة :الأول يعود لأمانة العا�صمة،
والثاين �إىل ناحية املنورة ،والأخ�ير ملحافظة
دي��اىل وق��د با�شرت املحافظة م�شاريع خدمية
يف املنطقة ت�ضمنت افتتاح م�شروع ملجمع ماء
احلميدية بطاقة ( )200مرت مكعب يف ال�ساعة
�إ�ضافة اىل تعديل وت�سوية الطرق وال�شوارع
الرئي�سية وفر�شها باحل�صى اخل��اب��ط ،ف�ضال
عن تزويدها باملولدات واجن��از بناء مدر�سة
وم�ستو�صف �صحي" .و�أ�شار اىل �إن" حمافظة
بغداد �سبق ان طالبت بتحويل جن�س الأرا�ضي

الزراعية يف مناطق العا�صمة اىل �سكنية بغية
�شمولها باخلدمات وكان �آخرها خماطبة جمل�س
ال��وزراء لتغيري جن�س الأرا�ضي الزراعية يف
منطقة ح��ي ال�سفري �إىل �سكنية " .ه��ذا ومل
ت�ؤكد املواطنة �أ�شواق حم�سن من �سكان احلي،
م��زاع��م املحافظة فهي �أ� �ش��ارت يف ت�صريح لـ
"املدى" ،عك�س ما ورد يف ت�صريحات عبد
ال��رزاق قبل �أ�شهر من �إع��داد التقرير ،فتقول
حم�سن " كذبت املحافظة ويكذب كل م�س�ؤول
ين�سب لنف�سه اجنازا يف احلميدية" .وت�شري
�إىل ان امل��دي�ن��ة "مل تلحظ بكاب�سة نفايات
واحدة من �إعالن املحافظة حتويل جن�سها من
زراعي �إىل �سكني ،فهي بالعك�س ت�ستخدم من
قبل احلكومة املحلية مكانا لردم النفايات فيها
دون ان يرف طرف احد امل�س�ؤولني على �سالمة
�أطفالنا و�شيوخنا املعر�ضني لأ�صناف غريبة من
الأوبئة نتيجة تلك املمار�سات" .وت�صف حم�سن
و�ضع املنطقة بـ " �سلة املهمالت " التي يحتاج
�إليها ال�سيا�سيون وقت االنتخابات لت�سويق

�شركة توزيع املنتجات النفطية /هيئة توزيع
الفرات الأو�سط /فرع بابل

Oilbabil@yahoo.com
Babil-dis@scopd.com.iq
Oilplanning@yahoo.com
 www.opdc.oil.gov.iqموقع الشركة االلكتروني الرسمي
البريد االلكتروني لفرع بابل/
شعبة التخطيط واملتابعة

�إعـالن منـاق�صـة
رقم املناق�صة2012-MG-17 :
عنوان املناق�صة -:من�صات عدادات متكاملة للوقود
التبويب10-6-10 -:
تعلن املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية /الفرات األوسط عن إجراء
مناقصة (منصات عدادات متكاملة للوقود) حملطة كهرباء املسيب الغازية.
فعلى الراغبني من الشركات واملكاتب التخصصية املسجلة داخل العراق
وخارجه مراجعة قسم الشؤون التجارية في مقر املديرية الكائن في مدينة
احللة /منطقة اجلمعية /خلف محطة كهرباء احللة الغازية للحصول على
شروط االشتراك باملناقصة واملواصفات والكميات لقاء مبلغ قدره ()300000
ثالثمائة ألف دينار ال غيرها غير قابل للرد اال في حالة الغاء املناقصة من
قبل املديرية حيث يعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط دون تعويض مقدمي
العطاءات ويكون تقدمي العطاءات في مقر املديرية وآخر موعد الستالم
العطاءات هو الساعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم الفتح الثالثاء 2012/11/20
وفي حال كون موعد الغلق عطلة رسمية يكون الفتح في يوم الدوام الذي
يليه وإن املديرية غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه
املناقصة أجور النشر واإلعالن.
للمعلومات يتم نشر التفاصيل اخلاصة بالطلبات املعلنة ملديريتنا على
العنوان التالي-:
املوقع االلكتروني للوزارةwww.moelc.gov.iq :

عواد عبد الكاظم
10/23

ء /ويف حممد املياحي
املدير العام

� سالم خياط

خزنة �أر�شيف للبيع
كلما �إعرتاين وهن ،او �أملت بي وعكة ،و�أح�س�ست �إن نهايتي �إقرتبت،
يفرت�سني قلق �شر�س و�أنا �أرنو اىل الرفوف التي �إكتظت بالكتب ،ثم
�أرمق ال�صناديق واحلقائب املح�شوة باملجالت وق�صا�صات ال�صحف،
واملقاالت املرفو�ضة من قبل رئي�س التحرير وامل�ؤ�شر عليها :غري �صالح
للن�شر ،وقد جتاوز عمر غالبيتها الربع قرن ،تعرتيني رجفة ح�سرة،
و�أ�شفق على ه��ذا النب�ض احل��ي من �سوء امل�آل.وتت�سعر يف �صدري
الرغبة يف بيع هذا الكنز ملن يقدر قيمته،ال لرغبة طاغية يف املال ،لكن
�إعتزازا و�صونا ملا �أعتربه كنزي املقد�س.
جهرت ب�سري ل�صديق ق��دمي� ،أع��رف �شغفه ب�إقتناء الكتب ،حد �إن��ه ال
يعيد كتابا �إ�ستعاره قط ،مرددا القول امل�أثور (جمنون من يعري كتابا
من كتبه ،والأكرث جنونا من ي�ستعري كتابا ويعيده ل�صاحبه)!!
�أ�صغى حلديثي ب�إهتمام ،وق��ال مت�صنعا ال�ل�آم�ب��االة :من ذا ي�شرتي
ب�ضاعة بائرة؟؟ ثم وا�صل قبل �أن يبتلع ريقه:::انا �أ�شرتي! �أ�شرتي
مباية دوالر!
حني ملح دمعة مكابرة ترتجرج بني جفني ومقلتي ،ب��د�أ يهون الأمر
علي ،قال :امل تبلغك حكاية امل��ؤرخ عبا�س العزاوي _ م�ؤلف كتاب
العراق بني �إحتاللني _ التي �أورده��ا الأ�ستاذ مري ب�صري يف اجلزء
الأول من �سل�سلته املو�سوعية (�أع�لام الأدب يف العراق احلديث)؟؟
هززت ر�أ�سي نفيا .ف�إ�ستطرد ...جمع عبا�س العزاوي مكتبة �ضخمة
ت�ضم ع�شرات الآالف من الكتب القيمة واملخطوطات النفي�سة ،وحني
�إبتنى دارا جديدة على �شاطئ دجلة ،خ�ص�ص ال��دور الأول برمته
ملكتبته الفخمة .حاولت جامعة بغداد �شراء مكتبة العزاوي ،وفاو�ضته
على ال�سعر ،وعر�ضت عليه ماية �ألف دينار (تعادل حينذاك ثلثماية الف
دوالر) وكانت تعد ثروة �ضخمة �آنذاك .لكن العزاوي رف�ض العر�ض،
وقال لل�سفري امل�صري الذي زاره مبعية وفد ثقايف ،و�س�أله� :أال يخ�شى
�أن ت�ؤممها الدولة؟ قال العزاوي وهو ي�شري �إىل نهر دجلة الذي لداره
�إطاللة على �شاطئه� ::س�أرميها يف النهر قبل �أن ي�ستولوا عليها!!
رح��ل ال �ع��زاوي ،ون��ا���ش اليتم الذليل مكتبته ال�ثري��ة ذات الأ�صول
والفروع..
ذات �ضحى ،ح�ضر حمالون متربمون ل��دارة ال�ع��زاوي ،و�ضعوا تلك
الكنوز املعرفية واملخطوطات التي ال تقدر بثمن يف �سيارات احلمل،
والقوا بها  -كيفما �آتفق  -يف قبو من �أقبية مكتبة املتحف!! �أما الثمن
املدفوع فيذكر مري ب�صري �إنه مل يتجاوز ال�سبعة ع�شر �ألف دينار!!.
يعني بت�صريف تلك الأيام :ثالثة دوالرات! وبت�صريف هذي الأيام،،
ربع دوالر فقط ال غري.
ما �أبخ�سه �سعر املعرفة يف �أ�سواق النخا�سني؟

اعــــالن للمرة الأوىل

تعلن �شركة نفط ال�شمال� /شركة عامة /كركوك عن اجراء املناق�صة املرقمة ( /2012/53ت�شغيلية)
واخلا�صة بـتجهيز (.))STUD – BOLT,ALLOY STEELASTMA 193 (GRADE B7

يرجى من اجملهزين الذين نشاطهم جتارة عامة من الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاله االطالع على الوثائق احململة
على املوقع االلكتروني ( )www.noc.oil.gov.iqومراجعة قسم العقود /عرفة /كركوك هم أو وكالئهم اخملولني عن طريق
دوائر كتاب العدول للحصول على أوراق املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )250000مائتان وخمسون ألف دينار غير قابل
للرد ،على ان يقدم املشارك شهادة تأسيس مصدقة من مسجل الشركات بالنسبة للشركات العراقية أو تقدمي
هوية غرفة جتارة نافذة لعام  ،2012وكتابا ً من الهيئة العامة للضرائب يؤيد فيه ايفائه بالتزاماته جتاهها ومعنونا
الى شركة نفط الشمال (النسخة األصلية) مع حجب البطاقة التموينية وتقدمي التأمينات االولية بنسبة ( )%1من
مبلغ العطاء املقدم وتكون أما على شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك
املركزي العراقي عدا مصارف (الوركاء لالستثمار ،البصرة الدولي ،البالد االسالمية) ،والشركة غير ملزمة بقبول أوطأ
العطاءات ،وتودع العطاءات في صندوق العطاءات رقم ( )2اخلاص بالتجهيز الكائن في استعالمات دوائر عرفة /كركوك
وسيكون انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات املشاركني في الساعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم اخلميس
املوافق  2012/11/15في قاعة قسم التطوير ،علما بأن آخر موعد لتقدمي العطاءات هي الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من يوم األحد املوافق  2012/11/25وعلى املشارك في املناقصة تقدمي كامل املستمسكات املطلوبة عند تقدمي عطائه
واستكمالها خالل ( )15يوم وحسب التعليمات النافذة وبعكسه يهمل العطاء ،يتحمل من حتال عليه املناقصة
أجور نشر االعالن.

ء /املدير العام

ن�صري فا�ضل ك�شا�ش
مدير فرع بابل
وزارة الكهرباء /املديرية العامة لإنتاج الطاقة
الكهربائية /الفرات الأو�سط

السطور األخيرة

�شركة نفط ال�شمال� /شركة عامة /كركوك

�إعالن مناق�صة رقم (( )2012/17املرة الثانية)
تعلن شركة توزيع املنتجات النفطية /هيئة توزيع الفرات
األوسط /فرع بابل عن مناقصة مشروع (مشروع هدم وإعادة
بناء محطة املشروع احلكومية) في محافظة (بابل /قضاء
احملاويل /ناحية املشروع) ،فعلى جميع الراغبني باالشتراك
باملناقصة أعاله من الشركات ومقاولي أعمال الهندسة
املدنية املصنفني (لغاية الدرجة /اخلامسة-إنشائي) أعاله
مراجعة مقر فرع بابل الكائن في (احللة –شارع /60مقابل
كلية الفنون اجلميلة) للحصول على شروط املناقصة لقاء
مبلغ قدره ( )100،000ألف دينار عراقي غير قابلة للرد وتودع
العطاءات في صندوق تقدمي العطاءات في مقر بناية هيئة
توزيع الفرات األوسط الكائن في (احللة-باب احلسني /خلف
كراج بغداد القدمي) وان آخر موعد لقبول العطاءات الساعة
الثانية عشر ظهرا ً ليوم (اخلميس) املصادف ()2012/11/29
وفي حالة مصادفة آخر يوم عطلة رسمية يعتبر اليوم الذي
يليه آخر يوم للمناقصة ويلتزم املناقص بتقدمي تأمينات أولية
بنسبة ( )%1من مبلغ العطاء على شكل صك مصدق أو
خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد في العراق نافذة ملدة
(سنة واحدة) وسوف يهمل أي عطاء غير مستوف للشروط
املطلوبة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أج��ور نشر
االعالن وسيكون انعقاد املؤمتر الفني اخلاص باإلجابة على
استفسارات املقاولني قبل سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة
في مقر (بناية القسم الفني التابع لفرع بابل والكائن في
احللة /مقابل مستشفى مرجان التخصصي) ويتم تبويب
املناقصة على حساب (ح /112/مباني وإنشاءات) وملزيد من
املعلومات يرجى زيارة موقع الشركة االلكتروني التالي:

الأ�صوات التي تو�صلهم ملقاعد ال�سلطة .
ات�صلت املدى ببلدية ال�صدر الثانية التي تعد
احلميدية تابعة لها �ضمن حمور ال�صالحيات
الإداري���ة واخل��دم�ي��ة ،ف�أ�شار م��ن جانبه مدير
عام البلدية ح�سني طاهر لفتة �إىل ان "مديرية
بلدية ال�صدر تقدم اخلدمات لهذه املنطقة كنوع
من امل�ساعدة الإن�سانية"! ،م�ؤكدا �أن "املديرية
�أن�ش�أت جممع للمياه مب�ساحة  50مرتا"� ،إال
�أن امل�شروع مل تر�صد له "املدى" مكانا واقعيا
على الأر���ض هناك .من جانبه �أو�ضح جمل�س
حمافظة بغداد �أن " ال�سبب الرئي�س يف قلة
اخلدمات يف منطقة احلميدية يعود لل�صراع
ال��ذي ك��ان ج��اري��ا ب�ين جمل�س حمافظة بغداد
وحمافظة دياىل حول عائدية املنطقة �إىل �أي
منهما".
و�أك� ��د ع���ض��و جم�ل����س حم��اف�ظ��ة ب �غ��داد غالب
ال��زام�ل��ي يف ت�صريح ل �ـ "املدى" �أن ��ه ب�سبب
"تدخل من جمل�س حمافظة بغداد �أ�صبحت
منطقة احل�م�ي��دي��ة ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ب�ع��د � �ص��راع مع

حمافظة دياىل".
و�أ� �ش��ار �إىل �أن "جمل�س حم��اف�ظ��ة ب �غ��داد مد
�شبكة مياه �صاحلة لل�شرب �إىل جميع املنطقة
بعد �إن�شاء جممع للمياه مب�ساحة  200مرت".
وا�ستدرك لكن "بع�ض الأحياء داخ��ل املنطقة
مل ت�صلها �شبكة املياه لأنها حتتاج �إىل وقت
لفح�صها" .و�أ�ضاف �أم��ا "م�شكلة املدار�س فال
توجد ار���ض ميكن تخ�صي�صها لبناء مدر�سة
لذلك و�ضعنا كرفانات كحل م�ؤقت" ،م�شريا
�إىل �أن "الأ�سبوع املقبل �سيبد�أ العمل ب�صيانة
وت ��أه �ي��ل ال �� �ش��وارع ب�ع��د ال�ت�ع��اق��د م��ع �شركة
متخ�ص�صة " ،وهو عك�س ما ورد من �إدالء على
ل�سان حمافظ بغداد قبل �شهور .ولفت الزاملي
�إىل �أن "املحافظ �سبق وان ط��ال��ب بتحويل
جن�س الأرا�ضي الزراعية يف مناطق العا�صمة
�إىل �سكنية بغية �شمولها ب��اخل��دم��ات وكان
�آخرها خماطبة جمل�س ال��وزراء لتغيري جن�س
الأرا� �ض��ي ال��زراع �ي��ة يف منطقة ح��ي ال�سفري
�إىل �سكنية" ،ومل ي�شر اىل تنفيذ قرار حتويل
جن�س يف الوقت احلا�ضر  .وكانت �أمانة بغداد
قد �أكدت يف نهاية حزيران من العام اجلاري،
�أن�ه��ا غ�ير م�س�ؤولة ع��ن االن �ح��راف��ات ال�ت��ي قد
حت�صل يف املاء املنتج من جممع ماء احلميدية
كونه يقع خ��ارج ح��دوده��ا الإداري ��ة ويخ�ضع
لإدارة وم�س�ؤولية حمافظة بغداد .وكانت هيئة
خدمات بغداد التابعة ملجل�س حمافظة بغداد
عدت على ل�سان ع�ضوها ح�سني علي عطية �أن
ن�سبة الكلور الذي ي�ضعها م�شروع احلميدية
لتعقيم املياه قليلة جدا وان طريقة خزن مادة
الكلور يف املحطات املحيطة مبدينة ال�صدر
�شرقي بغداد غري جيدة.
وق��ال��ت م��دي��ري��ة ال�ع�لاق��ات والإع �ل�ام يف بيان
�صحفي �أن جم�م��ع م��اء احل�م�ي��دي��ة ت��اب��ع �إىل
حمافظة بغداد ولي�س لدائرة ماء بغداد التابعة
لأمانة بغداد وهي غري م�س�ؤولة عنه ،م�ضيفة
�أن "وجود �أي انحراف يف املاء املنتج هو من
م�س�ؤولية املحافظة ك��ون املجمع يقع خارج
احلدود الإدارية لأمانة بغداد".
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جمهورية العراق
رئا�سة جمل�س الوزراء
ديوان الوقف ال�شيعي
ق�سم العقود احلكومية

اعــالن مناق�صــة رقم ()2012/72

يعلن ديوان الوقف الشيعي /قسم العقود احلكومية عن اجراء املناقصة اخلاصة بـ(تأهيل حسينية
الرسول (ص)) على القطعة املرقمة ( )43752/4في محافظة (بغداد -مدينة الصدر – قطاع)53-
فعلى الشركات واملقاولني الراغبني في التقدمي من ذوي اخلبرة واالختصاص واملؤهلني وفق الشروط
أدناه وممن يحملون هوية التصنيف ال تقل عن الدرجة (التاسعة) التي تؤهلهم لالشتراك باملناقصة
سارية املفعول وصادرة من وزارة التخطيط (أصلية) مراجعة مقر قسم العقود احلكومية في
الكاظمية املقدسة لتسلم وثائق االشتراك باملناقصة مقابل مبلغ قدره ( )50،000خمسون ألف
دينار غير قابلة للرد وتقدمي عطاءاتهم في أغلفة مغلقة ومختومة (ومدرج عليها رقم املناقصة
واسم العمل) الى سكرتير جلنة فتح العطاءات في ديوان الوقف الشيعي في بغداد وسيكون آخر
موعد لقبول العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة ظهر يوم (اخلميس) املوافق ( 2012/11/29على
ان تكون مدة نفاذية العطاء بضمنها التأمينات األولية ال تقل عن ثالثة أشهر) ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة اجور نشر االعالن ومراجعة شعبة التعاقدات البرام العقد وخالل أربعة عشر يوما ً
من تاريخ االحالة.
الشروط واملستمسكات والوثائق املطلوبة:
 .1تأمينات أولية قدرها ( )%1مبوجب صك مصدق او خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء.
 .2كتاب براءة ذمة نافذة من الضريبة.
 .3حتديد مدة تنفيذ العمل.
 .4هوية احتاد املقاولني مجددة (أصلية أو مصورة) أو هوية تصنيف الشركات صادرة من وزارة
التخطيط على ان تكون الهوية (خضراء اللون) معتمدة وسارية املفعول عند االحالة وتوقيع
العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط.
 .5وصل شراء الكشف التخميني (النسخة األصلية).

العدد:
التاريخ2012 / / :م

 .6شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة مهنة للمقاولني.
 .7تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي رقما ً وكتابة وأن يوقع على جميع مستندات العطاء
ومختومة بختم املقاول ومدون فيه اجملموع النهائي للعطاء رقما ً وكتابة.
 .8تخضع املقاولة املنبثقة عن هذه املناقصة للتعليمات اخلاصة بتنفيذ العقود احلكومية النافذة
والشروط العامة للمقاوالت املدنية والكهربائية.
 .9تقدمي حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني آلخر سنة مالية بالنسبة للشركات.
 .10تلتزم الشركة املتعاقدة القيام بالتأمني على أعمال املقاولة لدى شركات التأمني املعتمدة من
قبل وزارة املالية.
 .11قائمة باألعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات الرسمية
 .12على الشركة أو املقاول بيان طريقة ومنهج تقدمي العمل وتفاصيل ونوع املعدات املزمع
استعمالها في تنفيذ العمل.
 .13على الشركة أو املقاول تقدمي منهاج العمل مع تقدمي وثائق ومؤهالت الكادر الهندسي والفني
واالداري العاملني رسميا ً في الشركة.
* مالحظة /الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
* مالحظة /في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه.
* مالحظة /استنادا ً الى كتاب وزارة التجارة املرقم  4969في  2011/2/10سوف يتم حجب البطاقة
التموينية على من ترسو عليه املناقصة.
* مالحظة /على الشركة أو املقاول مراجعة الدائرة الهندسية لالستفسار عن األمور الفنية
والتصميمية واخلاص باملشروع.
E-mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com

مدير ق�سم العقود احلكومية
2012 / /
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العدد ( )2637ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )3ت�شرين الثاين 2012

عربي  -دولي

في الحدث
 حازم مبي�ضني

هدنة معلنة وقتال م�ستمر
مل نتوقع �سريان هدنة حقيقية بني الإخوة الأعداء املتقاتلني يف �سوريا,
وهي التي ر�أى فيها املبعوث الأممي الأخ�ضر الإبراهيمي خطوة �أوىل,
قد تقود �إىل حلول ما زالت غام�ض ��ة ,مل يف�ص ��ح عن م�ضمونها ,ومل يكن
توقعن ��ا م ��ن باب الت�ش ��ا�ؤم ,بقدر ما كان ي�س ��تند �إىل فه ��م ملواقف طريف
ال�ص ��راع ,فالنظام يتعامل مع معار�ض ��يه باعتبارهم ع�ص ��ابات �إرهابية
خمربة مدعومة من اخلارج ,ولي�س على �أ�سا�س �أنهم مواطنون يطالبون
بحقوقهم ,واملعار�ضون من جانبهم ا�شرتطوا رحيل النظام بكل رموزه,
ابت ��دا ًء من رئي�س اجلمهورية ,وحت ��ى �آخر بعثي ,وبديهي �أن فهم ًا كهذا
عند الطرفني لن ي�ؤدي �إىل هدنة ,و�إن كانت تقت�صر على �أيام العيد ,ولن
يف�ض ��ي �إىل طاولة ح ��وار بني طرفني يختلفان يف ال ��ر�أي ,ويبحثان عن
خمرج من الأزمة امل�ستمرة دم ًا وخراب ًا ,منذ ما يقرب من �سنتني.
مل تك ��ن الهدن ��ة املقرتح ��ة �أك�ث�ر م ��ن ا�س�ت�راحة ب�ي�ن معركتني يع ��د لهما
الطرفان ,وكل منهما يتهم الآخر بخرقها ,نتيجة الفهم املتباين لطبيعتها,
فاملعار�ضة ترى �أن التظاهر حق م�شروع للمواطنني ,وهو خارج االتفاق
على وقف �إطالق النار ,فيما يرى النظام يف �أي تظاهرة ,ا�س ��تمرار ًا من
ن ��وع خمتلف لن�ش ��اط اجلماعات التخريبية ,وهو على ا�س ��تعداد لقمعها
بكل الو�سائل املتوفرة بني يديه ,وهذا بالن�سبة للمعار�ضني خرق للهدنة
ي�س ��تحق الرد ,وحتى مع اعتبارها ا�سرتاحة ف�إنها مل ت�صمد منذ حلظتها
الأوىل ,ومت خرقه ��ا بكل الطرق املتاحة عند كال الفريقني ,ولنا �أن نتذكر
�أنهما �أكدا على حقهما بالرد بالتزامن مع قبول هدنة العيد.
اجلي� ��ش النظام ��ي تعهد بالق�ض ��اء على معار�ض ��ي الأ�س ��د ,باعتبارهم "
ً
إرهابية م�س ��لحة ,توا�ص ��ل خرقها الفا�ض ��ح لوقف العمليات
جمموعات �
الع�سكرية ,مما يحتم ا�س ��تمرار الت�صدي لها ,ومالحقة فلولها وال�ضرب
بي ��د من حديد الجتثاثها ,وتخلي�ص الوطن من �ش ��رورها " ,وهدد واحد
من �أع�ض ��اء جمل�س ال�ش ��عب بطرد املقاتلني �إىل الدول املجاورة ,و�سمى
الأردن حتدي ��د ًا ,وق ��ال �إن ذل ��ك �س ��يتم باللج ��وء �إىل الط�ي�ران احلربي,
و�أ�ض ��اف �أن عل ��ى الأردن حتم ��ل عواقب ذلك ,واملعار�ض ��ة م ��ن جانبها,
وب�س ��بب من تعدد قياداتها ,مل تتمكن من �ض ��بط الأمور ,خ�صو�ص ًا و�أن
بع�ض الف�ص ��ائل �أعلنت �س ��لف ًا عدم التزامها بهدنة العيد ,وكانت النتيجة
�أن �أح ��د ًا مل يلتزم بتنفيذ مب ��ادرة الإبراهيمي ,ولعل الإيجابية الوحيدة
فيها �أن عديد القتلى خالل �أيام العيد الثالثة انخف�ض �إىل ن�ص ��ف ما كان
عليه قبلها.
كان للهدن ��ة �أن تنجح وتف�ض ��ي �إىل طاولة حوار ,لو �أن طريف ال�ص ��راع
مل يق ��ررا م�س ��بق ًا ع ��دم �إمكاني ��ة الت�ص ��الح م ��ع الط ��رف الآخ ��ر ,ال ��ذي
يتوجب الق�ض ��اء علي ��ه ,والتخل�ص من ��ه نهائي ًا ,النظام يتهم معار�ض ��يه
ب�أنه ��م ع�ص ��ابات �إرهابية م�س ��لحة مرتبطة ب�أجن ��دات خارجية " رجعية
ً
خطيئة بحق الوطن �إن
�إمربيالية �ص ��هيونيه " ,وهو بعد ذلك �س�ي�رتكب
تعامل معها بغري االجتثاث ,واملعار�ضة تكيل التهم للنظام ب�أنه " طائفي
دكتاتوري مت�س ��لط فاقد لل�ش ��رعية ومت�صالح �س ��ر ًا مع �إ�سرائيل " فكيف
لها قبول ا�ستمراره ب�أي �صورة من ال�صور ,وكال الطرفني ي�ستحوذ على
امتدادات خارجية الم�ص ��لحة لها ب�س ��يادة الهدوء يف �س ��وريا ,ومع ذلك
طرح الإبراهيمي مبادرته ووا�صل جوالته املكوكية بني عوا�صم العامل,
باحث ًا عن مفتاح �س ��حري ,لفتح باب �أحكم طرفا ال�صراع �إغالقه ,و�سدوا
كل النوافذ التي ميكن منها تلمح بارقة �أمل.
قب ��ل الطرف ��ان الهدنة ومل يلتزما به ��ا ,ما يزيد الأمور تعقي ��د ًا ,ويفر�ض
على املبع ��وث الدويل ومن ابتعثه البحث عن حل ��ول منطقية وحقيقية,
تنهي الأزمة ال�س ��ورية ,وهم يعرف ��ون جيد ًا هذه احللول و�إن مل يلج�أوا
�إليها حتى اليوم لأنها تتعار�ض مع م�صاحلهم.

الرئي�س الفل�سطيني يل ّمح �إىل "التنازل عن ّ
حق العودة"
 رام اهلل BBC /
قال الرئي�س الفل�س ��طيني حمم ��ود عبا�س �إنه
ال يحق له العودة �إىل مدينة �صفد التي عا�ش
طفولته فيها والتي �صارت جزءا من �إ�سرائيل
منذ عام .1948
و�أو�ض ��ح عبا� ��س يف حدي ��ث للتليفزي ��ون
الإ�سرائيلي �أنه يعترب الأرا�ضي الفل�سطينية
حاليا هي ال�ض ��فة الغربية وقط ��اع غزة التي
ا�س ��تولت عليها �إ�س ��رائيل من الأردن و م�صر
عام .1967
ي�ش ��ار �إىل �أن �إح ��دى النق ��اط اخلالفية التي
عرقلت عملية ال�س�ل�ام متثل ��ت يف حق عودة
الالجئ�ي�ن الفل�س ��طينيني لأرا�ض ��يهم الت ��ي
فقدوها بقيام دولة �إ�سرائيل.
وبه ��ذا يك ��ون عبا�س ق ��دم تنازال ن ��ادرا و�إن
كان رمزيا لإ�سرائيل يف �سياق اجلمود الذي
يهيمن على عملية ال�سالم املعطلة.
وت�س ��تبعد �إ�س ��رائيل ح ��ق الع ��ودة خوف ��ا
من تدف ��ق فل�س ��طيني يق�ض ��ي عل ��ى الغالبية
اليهودي ��ة وتق ��ول ان ��ه ينبغي �إع ��ادة توطني

الالجئني يف دولة فل�س ��طينية م�س ��تقبلية يف
ال�ض ��فة الغربية وقطاع غزة وهي الأرا�ض ��ي
التي احتلتها يف حرب عام . 1967
و�سئل عبا�س ،يف حوار �ضمن ن�شرة الأخبار
بالتلفزي ��ون الإ�س ��رائيلي الت ��ي تتمتع ب�أكرب
ن�س ��بة م�ش ��اهدة ،عما �إذا كان يريد �أن يعي�ش
يف �صفد وهي البلدة التي عا�ش فيها طفولته
يف منطق ��ة اجللي ��ل عندم ��ا كان ��ت فل�س ��طني
تخ�ضع لالنتداب الربيطاين.
وق ��ال عبا� ��س للقن ��اة الثاني ��ة بالتلفزي ��ون
الإ�س ��رائيلي متحدث ��ا باالجنليزية من مدينة
رام الله يف ال�ض ��فة الغربية" :لقد زرت �صفد
م ��رة من قبل .لكنني �أريد �أن �أرى �ص ��فد .من
حقي �أن �أراها ،ال �أن �أعي�ش فيها".
و�أ�ضاف" :فل�سطني الآن يف نظري هي حدود
 67والقد�س ال�ش ��رقية عا�ص ��مة له ��ا .هذا هو
(الو�ض ��ع) الآن و�إىل الأبد .هذه هي فل�سطني
يف نظ ��ري� .إنني الجئ لكنني �أعي�ش يف رام
الل ��ه� .أعتق ��د �أن ال�ض ��فة الغربي ��ة وغ ��زة هي
فل�سطني والأجزاء الأخرى هي �إ�سرائيل".
ردود فعل

�أمريكا تعمل لإبراز "�شخ�صيات قيادية" ب�سوريا . .
والعفو الدولية تدين "�إعدام جنود"
 وا�شنطنCNN/
تقدم ��ت وزارة اخلارجي ��ة الأمريكية خطوة �إ�ض ��افية
على �ص ��عيد املوقف من املعار�ض ��ة ال�س ��ورية� ،إذ قالت
�إنه ��ا تعرفت على �شخ�ص ��يات �س ��ورية �أظهرت قدرات
"قيادي ��ة" ،بينم ��ا رد املجل� ��س الوطن ��ي املعار� ��ض
عل ��ى انتقادات الوزي ��رة هيالري كلينت ��ون له بالقول
�إن ال�ش ��عب ال�س ��وري "يخت ��ار م ��ن ميثل ��ه ب�إرادت ��ه
احلرة".وقال باتريك فينرتيل ،نائب الناطق الر�سمي
با�سم اخلارجية الأمريكية� ،إن وا�شنطن �ستقوم بلفت
الأنظار �إىل ال�شخ�ص ��يات القيادية التي حددتها خالل
االجتماع املقبل للمعار�ضة ال�سورية التي �ستلتقي يف
العا�ص ��مة القطرية ،الدوحة ،بال�س ��ابع م ��ن نوفمرب/
ت�شرين الثاين اجلاري.
و�أ�ضاف فينرتيل" :نتحدث عن قيادة �سيا�سية �أولية،
�أ�شخا�ص ميكنهم تنظيم �أنف�سهم وتقدمي اخلدمات لأن
الأمر املهم اليوم هو العمل على ما بعد �سقوط النظام
لأن حلظة �س ��قوط (الرئي�س ال�س ��وري ب�ش ��ار) الأ�س ��د
�س ��ت�أتي و�س ��تربز احلاجة �إىل وجود هيكيلية ميكنها
توفري اخلدمات والإدارة لل�شعب".
وك�ش ��فت م�ص ��ادر يف الإدارة الأمريكية لـ� CNNأن
بع� ��ض امل�س� ��ؤولني ،مبن فيه ��م ال�س ��فري الأمريكي يف
�س ��وريا ،يعملون يف وا�ش ��نطن حالي ًا على هذا امللف،
وقد قاموا مبقابلة الأ�ش ��خا�ص الذين �أ�شار �إليهم بيان
اخلارجية الأمريكية عرب طرق خمتلفة.
و�أ�ض ��افت تلك امل�ص ��ادر �أن الرتكيز الأمريكي ين�ص ��ب
حالي� � ًا عل ��ى �شخ�ص ��يات تتمت ��ع بخ�ب�رات �إداري ��ة
و�سيا�س ��ية� ،أما القدرات الع�سكرية فلي�ست على ر�أ�س
�س ��لم الأولوي ��ات بالن�س ��بة لعملية االختي ��ار ،دون �أن
يعني ذل ��ك عدم وجود �شخ�ص ��يات خا�ض ��ت املواجهة
امل�سلحة مع النظام.
واعت�ب�ر فينرتي ��ل �أن املجل� ��س الوطن ��ي ال�س ��وري،
وبعد �أ�ش ��هر من العم ��ل "مل ينجح يف فر� ��ض قيادته"
عل ��ى م�س ��توى الداخ ��ل ال�س ��وري �أو ب�ي�ن خمتل ��ف
الطوائ ��ف واملناطق اجلغرافية م�ض ��يفا" :متكنا نحن
ومعنا جمموعة �أ�ص ��دقاء ال�شعب ال�سوري من حتديد
الأ�ش ��خا�ص الذين �أظه ��روا قدرات قيادي ��ة ويرغبون
بامل�شاركة يف م�ستقبل �سوريا".
و�أ�شار فينرتيل �إىل �أن العمل على املعار�ضة ال�سورية
"�أمر ملح" مع تزايد خطر ظهور تنظيمات مت�ش ��ددة
على م�س ��رح الأح ��داث ،نافيا نية وا�ش ��نطن فر�ض �أي
�شخ�صية على ال�شعب ال�سوري.
من جانب ��ه ،رد املجل�س الوطني ال�س ��وري بالقول �إنه
انبث ��ق قبل ع ��ام "من جهود ال�س ��وريني و�إرادتهم بكل
مكوناته ��م و�شخ�ص ��ياتهم ،مم ��ا دفع احل ��راك الثوري
العتب ��ار املجل�س معرب ًا عن �ض ��مري الث ��ورة ومبادئها
و�أهدافه ��ا "،م�ؤك ��د ًا �أن ��ه عمل خالل الأ�ش ��هر املا�ض ��ية

على �إجناز هيكلة وا�س ��عة لكافة �أطره ،حيث ان�ضمت
مكونات �سيا�سية وثورية جديدة.
وبح�س ��ب البي ��ان فق ��د �أك ��د املجل� ��س �أنه "�سيوا�ص ��ل
دوره امل�أم ��ول يف متثي ��ل الث ��ورة �سيا�س ��ي ًا ودعمه ��ا
�إغاثي ًا و�إن�ساني ًا وتوفري كافة املتطلبات للجي�ش احلر
والكتائ ��ب امليداني ��ة �إىل ح�ي�ن حتقيق الن�ص ��ر امل�ؤزر
على الطغمة الأ�سدية".
ور�أى �أن احلدي ��ث ع ��ن جت ��اوز املجل� ��س الوطني �أو
تكوي ��ن �أط ��ر �أخرى بديل ��ة "حماول ��ة لإي ��ذاء الثورة
ال�س ��ورية ،وزرع ب ��ذور الفرقة واالختالف ،وم�ؤ�ش ��ر
على عدم جدية قوى يفرت�ض �أن تكون داعمة لل�ش ��عب
ال�س ��وري يف مواجهة نظام القتل والإجرام" على حد
تعبريه.
وكانت العا�صمة الأردنية ،عمّان قد �شهدت ام�س االول
اخلمي�س لقاء لأطياف من املعار�ض ��ة ال�سورية ،جرى
خالل ��ه البح ��ث يف م�ش ��روع ت�ش ��كيل جمل� ��س متثيلي
جديد ،متهيدا لت�شكيل حكومة انتقالية خالل �شهرين،
يف م�سعاها لإ�سقاط نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد.
م ��ن جانب �آخ ��ر دانت منظمة العف ��و الدولية ما يبدو
�أن ��ه "�إعدام ��ات فوري ��ة" للجن ��ود ال�س ��وريني تنفذها
املعار�ض ��ة ح�س ��ب �ش ��ريط فديو ُب ��ث عل ��ى الإنرتنت.
وقال ��ت املنظم ��ة �إن �أعم ��ال القت ��ل ،يف ح ��ال ت�أكيدها،
ت�ش ��كل "جرمية حرب" .ويعتقد �أن تلك الإعدامات قد
نف ��ذت بعد مهاجمة م�س ��لحي املعار�ض ��ة نقطة تفتي�ش
بني دم�شق وحلب .وكانت وكالة رويرتز للأنباء قالت
�إن م�س ��لحي املعار�ض ��ة قتلوا ثمانية وع�شرين جنديا
ي ��وم اخلمي� ��س يف هجمات عل ��ى ثالث نق ��اط تفتي�ش
حول بلدة �سراقب على بعد �أربعني كيلومرتا جنوبي
حلب و�سط �أنباء عن �سقوط البلدة يف �أيدي م�سلحي
املعار�ضة .وقال روبرت كولفيل املتحدث با�سم مكتب
الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف بيان �صحفي "على
غرار ت�س ��جيالت الفيديو الأخرى من ه ��ذا النوع ف�إن
من ال�ص ��عب التحقق من �ص ��حة الأمر على الفور على
�ص ��عيد املوقع ومن هم املتورط ��ون .يجب �أن نفح�ص
ه ��ذا بعناية� .س ��يتم فح�ص الأمر بعناية ".وا�س ��تطرد
قائ�ل�ا "لك ��ن املزاعم تفيد ب� ��أن ه�ؤالء كان ��وا جنودا مل
يعودوا مقاتلني .وبالتايل ف�إن يف هذه املرحلة يرجح
ب�شدة فيما يبدو �أن تكون هذه جرمية حرب �أخرى".
وقال املر�ص ��د ال�س ��وري حلق ��وق الإن�س ��ان �إن مقاتلي
املعار�ض ��ة �س ��يطروا يوم اخلمي�س عل ��ى ثالثة مواقع
ع�س ��كرية ح ��ول �س ��راقب الواقع ��ة على طريق �س ��ريع
يربط بني �شمال وجنوب �سوريا وقتلوا  28جنديا.
و�أظه ��رت لقط ��ات الفيدي ��و �أن البع� ��ض �أطل ��ق علي ��ه
الر�صا�ص بعد �أن ا�ست�سلم .وعاملهم مقاتلو املعار�ضة
بق�سوة وقاموا ب�سبهم قبل �أن يطلقوا عليهم الر�صا�ص
م ��رة تل ��و الأخرى وه ��م راق ��دون عل ��ى الأر�ض.ويف
غ�ض ��ون ذلك وا�صلت قوات احلكومة طلعاتها اجلوية

قرب دم�شق وريفها.
يذك ��ر �أن اجلي� ��ش ال�س ��وري النظام ��ي ق ��د كث ��ف م ��ن
ا�س ��تخدامه الطائ ��رات يف الآونة الأخرية خ�صو�ص ��ا
عندما تعجز القوات الربية عن �إخراج قوات املعار�ضة
من املواقع التي حتتلها.
"االن�س ��حاب" من �س ��راقب يف غ�ضون ذلك ان�سحبت
الق ��وات النظامية ال�س ��ورية فج ��ر اجلمعة من حميط
بلدة �سراقب يف �شمال غربي البالد التي ي�سيطر عليها
امل�سلحون املعار�ض ��ون والواقعة على تقاطع طريقني
رئي�س�ي�ن ،بح�س ��ب ما �أفاد املر�ص ��د ال�س ��وري حلقوق
الإن�س ��ان .وقال املر�صد "ان�س ��حبت القوات النظامية
من حاجز الوي�س الع�سكري الواقع �شمال غربي بلدة
�س ��راقب ال ��ذي يعد �آخ ��ر حاجز للق ��وات النظامية يف
حميط البلدة" ،م�شريا �إىل �أنها تقع يف حمافظة �إدلب
وحميطها "يعتربان الآن خارج �سيطرة النظام ب�شكل
كامل".و�أو�ضح مدير املر�صد ،رامي عبد الرحمن ،يف
ات�ص ��ال هاتفي م ��ع وكالة فران�س بر� ��س� ،أن نحو 25
كيلومرتا يف حميط املدينة "بات خاليا من �أي وجود
للق ��وات النظامي ��ة" التي ان�س ��حبت فج ��ر اليوم "من
دون �أن تعرف وجهتها".
و�أ�ش ��ار عبد الرحمن �إىل �أن ه ��ذه املدينة الواقعة على
الطريق بني دم�ش ��ق وحلب ،م ��ن جهة ،وحلب ومدينة
الالذقي ��ة ال�س ��احلية "باتت الوحيدة يف �ش ��مال البالد
الت ��ي ال وجود نهائيا للق ��وات النظامية يف داخلها �أو
حميطها".من جهة �أخرى ،قالت املعار�ض ��ة ال�س ��ورية
�أنه ��ا ا�س ��تطاعت توثي ��ق مقت ��ل قرابة مئة وخم�س�ي�ن
�شخ�ص ��ا بر�ص ��ا�ص القوات احلكومية ي ��وم اخلمي�س
يف مناطق عدة يف �سوريا.
لقاء ثالثي
على ال�صعيد ال�سيا�سي �أعلنت جامعة الدول العربية،
�أن لق ��اء ثالثي ًا ي�ض ��م الأم�ي�ن العام للجامع ��ة الدكتور
نبي ��ل العربي ،ووزير اخلارجية الرو�س ��ي �س�ي�رجى
الف ��روف والأخ�ض ��ر الإبراهيم ��ي املبع ��وث الأمم ��ي
العرب ��ي امل�ش�ت�رك اخلا�ص ب�س ��وريا� ،س ��يعقد م�س ��اء
الأحد املقبل لبحث م�س ��تجدات الأو�ضاع على ال�ساحة
ال�سورية.
ي�أت ��ي عقد اللقاء يف �أعقاب ف�ش ��ل الهدن ��ة بني اجلي�ش
ال�س ��وري واجلي� ��ش احلر خ�ل�ال �أيام عيد الأ�ض ��حى
املب ��ارك ،وعلى خلفي ��ة التطورات اخلط�ي�رة اجلارية
على الأر�ض حالي ًا يف �سوريا.
وكان ال�س ��فري �أحم ��د ب ��ن حل ��ى ،نائ ��ب الأم�ي�ن العام
للجامعة العربية� ،أكد يف وقت �سابق ،ا�ستمرار اجلهد
والتح ��ركات الدبلوما�س ��ية الت ��ي جتريه ��ا اجلامع ��ة
العربية للتعامل مع الو�ضع يف �سوريا.
وو�ص ��ف ابن حلي الأو�ضاع احلالية يف �سوريا ب�أنها
غري مقبولة و�أنها دخلت مرحلة النفق املظلم ون�س ��عى
�إىل �إيجاد خمرج من هذا النفق.

وحتدى عبا�س �إ�س ��رائيل والواليات املتحدة
بتقدمي ��ه طلب ��ا �إىل اجلمعي ��ة العام ��ة ل�ل��أمم
املتح ��دة لرفع متثيل الفل�س ��طينيني �إىل دولة
غري ع�ضو.
ويف مواجه ��ة عقوب ��ات حمتملة �إ�س ��رائيلية
و�أمريكي ��ة وع ��د عبا� ��س بالع ��ودة ف ��ورا
�إىل حمادث ��ات ال�س�ل�ام بع ��د الت�ص ��ويت يف
الأمم املتح ��دة ال ��ذي م ��ن املرج ��ح �أن يف ��وز
الفل�سطينيون فيه.
وته ��دف الت�ص ��ريحات ،الت ��ي قوبل ��ت
بانتق ��ادات �ش ��ديدة م ��ن جان ��ب معار�ض ��ي
عبا� ��س الإ�س�ل�اميني ،فيما يب ��دو للت�أثري على
الإ�س ��رائيليني قب ��ل االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
الإ�س ��رائيلية الت ��ي �س ��تجري ي ��وم  22م ��ن
يناير/كانون الثاين.
وتتوقع ا�ستطالعات الر�أي حاليا فوزا �سهال
لرئي� ��س ال ��وزراء بنيامني نتنياه ��و واليمني
ال�سيا�سي الإ�سرائيلي.
ويقول نتنياهو انه يريد ا�ستئناف املحادثات
مع عبا� ��س لكنه يدع ��م اال�س ��تيطان اليهودي
يف القد� ��س ال�ش ��رقية وال�ض ��فة الغربية وهو

عبا�س ونتنياهو وطريق املفاو�ضات املغلق (ا.ف.ب)

ال�سبب الذي �أبداه الفل�سطينيون لالن�سحاب
م ��ن اجلولة الأخرية من املفاو�ض ��ات يف عام
. 2010
وع�ب�ر بع� ��ض م�س� ��ؤويل حكوم ��ة نتنياه ��و
ع ��ن �ش ��كوكهم يف ق ��درة عبا� ��س عل ��ى �إبرام
اتف ��اق �س�ل�ام بعد �أن فقد ال�س ��يطرة على غزة
الت ��ي ان�س ��حبت منها �إ�س ��رائيل ع ��ام 2005
و�أ�صبحت حتت �سيطرة حما�س.
و�س ��عى عبا�س يف حديثه للقن ��اة الثانية �إىل
الت�أكيد على �س ��يطرته على الأمن يف املناطق
الت ��ي يديره ��ا الفل�س ��طينيون يف ال�ض ��فة
الغربي ��ة قائ�ل�ا ان ��ه م ��ا دام يف ال�س ��لطة "لن
تكون هناك �أبدا انتفا�ضة م�سلحة ثالثة (�ضد
�إ�سرائيل)".
وق ��ال" :ال نري ��د �أن ن�س ��تخدم الإره ��اب .ال
نريد �أن ن�س ��تخدم القوة .ال نريد �أن ن�ستخدم
الأ�س ��لحة .نريد �أن ن�س ��تخدم الدبلوما�س ��ية.
نري ��د �إن ن�س ��تخدم ال�سيا�س ��ة .نري ��د �أن
ن�س ��تخدم املفاو�ض ��ات .نري ��د �أن ن�س ��تخدم
املقاومة ال�سلمية".
وق ��ال ب ��ول هري�ش�س ��ون املتح ��دث با�س ��م

وزارة اخلارجية الإ�س ��رائيلية �إن امل�س�ؤولية
مازال ��ت تق ��ع على عات ��ق عبا�س للع ��ودة �إىل
املفاو�ضات.
و�أ�ض ��اف�" :إذا كان يريد �أن يرى �صفد �أو �أي
م ��كان �آخ ��ر يف �إ�س ��رائيل فانه يف م ��ا يتعلق
بذلك �سي�س ��عدنا �أن نريه �أي مكان .لكن يجب
�أن تك ��ون هن ��اك رغب ��ة يف امل�ض ��ي قدم ��ا يف
عملية ال�سالم".
و�أ�ض ��اف �أن ��ه نظرا لأن عبا� ��س لي�س مواطنا
�إ�س ��رائيليا "فانه لي�س له احلق يف �أن يعي�ش
يف �إ�سرائيل .نحن نتفق على هذا".
ويف غ ��زة ن ��ددت حما� ��س بعبا�س قائل ��ة انه
يتح ��دث نيابة عن نف�س ��ه فق ��ط� ،إذ ال تعرتف
احلركة الإ�سالمية ب�إ�سرائيل.
وقال �سامي �أبو زهري املتحدث با�سم حما�س
ان ��ه لن يقبل �أي فل�س ��طيني التن ��ازل عن حق
الفل�سطينيني يف العودة �إىل ديارهم وقراهم
وبلداتهم التي نزحوا منها.
و�أ�ض ��اف ان ��ه "�إذا كان �أبو م ��ازن (عبا�س) ال
يريد �ص ��فد ف�إن �ص ��فد �سي�ش ��رفها �أال ت�ستقبل
�أمثاله".

صحافة عالمية

بريطانيا تدر�س ن�شر طائرات مقاتلة يف الإمارات
ذكرت �صحيفة "الإندبندنت" الربيطانية� ،أن لندن تدر�س
ن�ش ��ر طائرات حربية يف اخلليج يف الوقت الذي ت�ستمر
في ��ه املواجهة مع �إي ��ران على خلفي ��ة برناجمها النووي،
وو�سط ت�صاعد التوتر يف املنطقة.
وقالت ال�صحيفة ال�صادرة �أم�س اجلمعة� ،إن احتمال ن�شر
طائ ��رات "تايف ��ون" ،ي�أتى عقب حمادثات م ��ع الإمارات،
لتعزي ��ز الوج ��ود الع�س ��كري الربيط ��اين يف املنطقة يف
وق ��ت تهدد في ��ه �إ�س ��رائيل بتوجيه هجمات جوية� ،ض ��د
طهران واال�ض ��طرابات التي تعم معظم ال�ش ��رق الأو�سط
يف �أعق ��اب الربي ��ع العرب ��ي ،واحل ��رب الأهلي ��ة الدائرة
يف �س ��وريا .و�أ�ض ��افت �أن القرار اخلا�ص ب�ش� ��أن �إر�سال

الطائرات يف مثل هذا الوقت الذي ي�شهد توترات� ،سوف
يتخذه رئي�س الوزراء الربيطاين "ديفيد كامريون" بعد
�إج ��راء مزيد م ��ن املحادثات مع ح ��كام دب ��ي و�أبو ظبي،
ومن املتوقع �إ�صدار �إعالن يف امل�ستقبل القريب.
وتابع ��ت الإندبندن ��ت ،نق�ل�ا ع ��ن م�ص ��ادر ع�س ��كرية
ودبلوما�س ��ية رفيع ��ة امل�س ��توى� ،أن قاع ��دة "الظف ��رة"
الواقع ��ة عل ��ى بع ��د  20مي�ل�ا جن ��وب �أب ��و ظب ��ي ،تعترب
قاعدة حمتملة لن�ش ��ر طائ ��رات تايفون ،ويتم ا�س ��تخدام
هذه القاعدة من قبل الطائرات القاذفة املقاتلة الفرن�س ��ية
م ��ن طراز مرياج ،والتي يتم فيها �أي�ض ��ا ن�ش ��ر طائرات و
بطاريات باتريوت ،امل�ضادة لل�صواريخ الأمريكية.

البعثة الدبلوما�سية يف بنيغازي كان �أغلبها
من "ال�سي�.أي� .إيه"
قال ��ت ال�ص ��حيفة نق�ل�ا ع ��ن م�س� ��ؤولني
�أمريكيني� ،إن مدي ��ر املخابرات املركزية
الأمريكي ��ة "�س ��ي�.أي�.إيه" ديفي ��د
برتايو�س ،الذي مل يكن �ضمن م�ستقبلي
جثام�ي�ن القتل ��ى الأمريكيني يف الهجوم
عل ��ى القن�ص ��لية الأمريكي ��ة مبدين ��ة
بنيغازي الليبية يف �س ��بتمرب املا�ض ��ي،
كان يح ��اول �إخفاء دور الوكالة يف جمع
املعلومات اال�ستخباراتية وتوفري الأمن
يف بنيغازي .و�أو�ض ��حت ال�صحيفة� ،أن
م ��ن بني القتلى الأربعة يف هذا احلادث،
كان "تريون بريت ��ون وجلني دوهرتى"
من فرقة "�س ��يل" الكوماندوز البحرية،
والل ��ذان مت تعريفهما لل ��ر�أي العام على
�أنهما �ض ��باط �أمن تعاقدت معهما وزارة
اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة ،لكنهم ��ا كان
يف احلقيق ��ة يعم�ل�ان ل�ص ��الح "ال�س ��ي.
�أي�.إيه".
و�أك ��د ه� ��ؤالء امل�س� ��ؤولون املقربون من
برتايو� ��س ،والذي ��ن مل تذكر ال�ص ��حيفة
�أ�س ��مائهم� ،إن اجله ��ود الأمريكي ��ة يف
بنيغازي كان ��ت يف �أوجها ،خالل عملية
لل�س ��ي�.أي�.إيه ،فم ��ن ب�ي�ن  30م�س� ��ؤوال
�أمريكي ��ا مت �إجال�ؤه ��م ع ��ن املدين ��ة بعد

ه ��ذا الهجوم ،كان �س ��بعة فق ��ط يعملون
ل�ص ��الح اخلارجية الأمريكي ��ة ،وتقريبا
كل البقي ��ة تابع�ي�ن لل�س ��ي�.أي�.إيه حتت
غطاء دبلوما�س ��ي ،وال ��ذي كان الغر�ض
الرئي�س ��ي للقن�صلية .وكان الهجوم على
القن�ص ��لية الأمريكية ببنيغازي ،قد �أثار
جدال �سيا�س ��يا حول ما �إذا كانت الإدارة
الأمريكي ��ة قدم ��ت الأم ��ن ال ��كايف ،ويف
ظ ��ل املو�س ��م االنتخابي ،ف�إن ه ��ذا يلقي
بظالله على �س ��جل ال�سيا�س ��ة اخلارجية
لإدارة �أوباما .وبعد ما يقرب من ثمانية
�أ�س ��ابيع على الهجوم ،تتابع ال�ص ��حيفة
الأمريكي ��ة ،ف� ��إن احلقيق ��ة الكامل ��ة مل
تظه ��ر لل ��ر�أي العام ،فحت ��ى الآن ال تزال
االنتق ��ادات موجه ��ة �إىل اخلارجي ��ة
الأمريكية ،ولي�س لل�س ��ي� .أي�.إيه ،الذي
يعم ��ل ب�ش ��كل كب�ي�ر يف الظ ��ل ،ويق ��ول
املنتق ��دون يف الكوجنر�س "�إن ال�س ��ي.
�أي�.إيه ا�س ��تخدم ال�س ��رية ب�شكل جزئي
ليحمي نف�س ��ه م ��ن اللوم ،وه ��و االتهام
الذي �أنكره �أحد امل�س� ��ؤولني املقربني من
الوكالة.
واعت�ب�رت "وول �س�ت�ريت" �أن الك�ش ��ف
عن وجود "ال�سي�.أي�.إيه" يف بنيغازي

ي�س ��لط �ض ��وء جدي ��دا عل ��ى الأح ��داث،
وعلى الطبيعة ال�س ��رية ب�ش ��كل �أ�سا�سي
للعملي ��ات الأمريكية هن ��اك ،والتي �أدت
�إىل ارتب ��اك ،ويق ��ول حمقق ��ون تابعون
للكوجنر� ��س� ،إن ��ه يب ��دو �أن "ال�س ��ي.
�أي�.إي ��ه" واخلارجي ��ة ،مل يكون ��ا عل ��ى
نف� ��س ال�ص ��فحة ح ��ول دور كل منهم ��ا
يف الأم ��ن ،مم ��ا ي�س ��لط ال�ض ��وء عل ��ى
اخل�ل�اف بني امل�ؤ�س�س ��تني ب�ش� ��أن حتمل
امل�س� ��ؤولية ،ويث�ي�ر ت�س ��ا�ؤالت حول ما
�إذا كان التن�س ��يق الأمن ��ي يف بنيغ ��ازي
كان معيبا .كما �أن الدور ال�س ��ري لل�سي.
�أي�.إيه ،ي�س ��اعد يف �شرح ملاذا بدا الأمن
غري منا�س ��ب يف املن�ش� ��أة الدبلوما�س ��ية
الأمريكي ��ة ،حي ��ث اعتق ��د م�س� ��ؤولو
املخاب ��رات الأمريكي ��ة� ،أن امل�س� ��ؤولية
�س ��يتحمل ج ��زءا منه ��ا �أف ��راد "ال�س ��ي.
�أي�.إي ��ه" يف املدين ��ة ،من خالل �سل�س ��لة
من االتفاقيات ال�س ��رية التي حتى بع�ض
امل�س�ؤولني يف وا�شنطن مل يعرفوا عنها
�ش ��يئا .كم ��ا �أنه يف�س ��ر مل ��اذا مت التخلي
عن القن�صلية لل�ص ��و�ص لأ�سابيع بعدما
ترك ��زت اجله ��ود الأمريكية عل ��ى ت�أمني
املقرات الأكرث �أهمية لل�سي�.أي�.إيه.
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ابرز مباريات اليوم
املباراة
مان�ش�سرت يونايتد
�سوانزي �سيتي
ملقا

�آر�سنال
ت�شيل�سي
رايو فاليكانو

املباراة

الوقت
15:45
18:00
18:00

بر�شلونة
ريال مدريد
فالن�سيا

�سيلتا فيغو
ريال �سرق�سطة
�أتلتيكو مدريد

الوقت
20:00
22:00
0:00

العدد ()2637
ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت
( )3ت�شرين الثاين 2012

م���ك���اف����آت م���ال���ي���ة ���ض��خ��م��ة ب���ان���ت���ظ���ار الع��ب��ي��ه

�أربيـــل ي�سعــى �إىل �أول لقــب �آ�سيــوي �أمـــام الكويـــت
 بغداد /حيدر مدلول
يطمح فريق �أربيل حامل لقب دوري
النخبة للمو�سم املا�ضي اىل احل�صول
على اول لقب �آ�سيوي عندما يواجه
ف��ري��ق ال�ك��وي��ت الكويتي يف املباراة
النهائية على ملعب فران�سو حريري
يف ال�ساعة اخلام�سة من ع�صر اليوم
ال�سبت يف اختتام مناف�سات الن�سخة
احل��ال �ي��ة م��ن ب �ط��ول��ة ك���أ���س االحت ��اد
الآ�سيوي .2012
وق ��ال ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي����س الهيئة
االداري ��ة لنادي اربيل الريا�ضي عبد
اخل��ال��ق م�سعود ل �ـ(امل��دى) :ان فريقه
مطالب بالرتكيز على طريقة اللعب
اخلا�صة به من دون االلتفات للفريق
املقابل خ�صو�صا وان��ه يتقابل معه
للمرة الثالثة يف تاريخ م�شاركته يف
بطولة ك��أ���س االحت��اد الآ��س�ي��وي منذ
انطالقها يف  2004بعد ان ا�صبح اول
فريق عراقي ي�صل اىل املباراة النهائية
يف ك ��أ���س االحت ��اد الآ� �س �ي��وي بعد ان
تغلب يف الدور قبل النهائي على فريق
ت�شونبوري التايالندي بنتيجة واحدة
 1-4ذهابا وايابا ويامل ان ي�ستفيد من
اف�ضلية عاملي االر�ض واجلمهور.
وا��ض��اف م�سعود  :ان م��درب الفريق

�أربيل يف مواجهة مثرية جديدة مع الكويت

ال�سوري ن��زار حمرو�س يعرف جيد ًا
ن �ق��اط ق ��وة و� �ض �ع��ف ف��ري��ق الكويت
الكويتي الذي يعد من االندية الآ�سيوية
امل�ت�ط��ورة بدليل اح���رازه اللقب قبل
الن�سخة املا�ضية وو�صوله اىل املباراة
النهائية العام املا�ضي التي خ�سرها
امام فريق نا�ساف االوزبكي وا�صبح
يعرف طريقة لعبهم ب�شكل كبري حيث
عمل خالل فرتة املع�سكر املغلق الذي
دخ�ل��ه ي��وم االح ��د امل��ا��ض��ي ب�ع�ي��دا عن
و�سائل االعالم على حتليل اداء الفريق
وما يركز عليه مدربه الروماين ايوان
م��ارل�ين ل�ق�ي��ادت��ه ب� ��دء ًا م��ن دور ربع
النهائي وت�صدره ترتيب فرق الدوري
الكويتي بفارق كبري عن اقرب مناف�سيه
القاد�سية مو�ضحا ان حمرو�س �سيختار
الالعبني الذين �سيلعبون يف الت�شكيلة
اال��س��ا��س�ي��ة م�ن��ذ ب��داي��ة امل��ب��اراة التي
تعتمد على الهجوم ال�سريع واملباغت
وال�سيطرة على منطقة الو�سط من
اجل ت�سجيل هدف مبكر يعطينا الثقة
يف اال�ستمرار يف ال�ضغط على العبي
الفريق املناف�س وعدم اتاحة الفر�صة
لهم اللتقاط انفا�سهم.
ولفت م�سعود اىل ان فريق الكويت
ميتلك عدد ًا من املحرتفني يقف
يف مقدمتهم املهاجم الربازيلي

روجرييو والتون�سيان �شاذي الهمامي
وع�صام جمعة والبحريني ح�سني علي
ب��اب��ا ال��ذي��ن مي�ن�ح��ون ق��وة ا�ضافية
للفريق ا�ضافة اىل وجود عدد كبري من
العبي املنتخب الكويتي يف �صفوفه
وابرزهم الهداف عبد الهادي خمي�س
وخ��ال��د عجب وول�ي��د علي واحلار�س
م�صعب الكندري.
وك�شف م�سعود ان الهيئة االداري ��ة
للنادي قررت تخ�صي�ص مكاف�أت مالية
كبرية �سيتم منحها لالعبني يف حال
احل�صول على اللقب من اج��ل حتفيز
الالعبني على تقدمي ال�صورة اجلميلة
وامل �ع��روف��ة ع��ن ال �ك��رة ال �ع��راق �ي��ة يف
هذا الوقت بالذات وخا�صة ان �أربيل
ا�صبح حالي ًا ميثل االن��دي��ة العراقية
يف املحافل اال�سيوية والعاملية بدليل
انه مت ت�صنيفه �ضمن قائمة اف�ضل 400
ن��اد يف العامل ح�سب املوقع الر�سمي
لالحتاد ال��دويل لتاريخ واح�صائيات
كرة القدم داعي ًا اجلماهري الريا�ضية
ال��زح��ف اىل ملعب ف��رن���س��و حريري
للوقوف وراء فريقه باعتباره ميثل
الكرة العراقية التي تتطلع
اىل حتقيق اول اجن��از
ل�ل�أن��دي��ة العراقية على
�صعيد هذه البطولة.
روبن العب بايرن ميونيخ
وريني ادلر حار�س
هامبورغ

ال�شباب يبد�أ م�شواره الآ�سيوي (كال�سيكو �أملاين) ملتهب بيـن بايــرن وهامبورغ
بلقاء كوريا اجلنوبية اليوم
 برلني /في�صل �صالح

حكيم �شاكر
 الفجرية� /صالح عبد املهدي
يدخل منتخبنا ال�شبابي اليوم ال�سبت في
اجواء مناف�سات بطولة كا�س ا�سيا رقم 37
عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي على
ملعب نادي الفجيرة الريا�ضي في ال�ساعة
الثانية ظهرا بتوقيت بغداد في المباراة
االف�ت�ت��اح�ي��ة للبطولة� ،ضمن المجموعة
الثانية ويقودها الحكم الدولي االوزبكي
راف�شان ارماتوف.
وك��ان منتخبنا ال�شبابي ق��د خ��ا���ض ظهر
ام�س مرانه االخير في ملعب نادي الخليج
بالفجيرة بعد ان ادى ع�صر الخمي�س وحدة
تدريبية متكاملة في الملعب الرئي�سي الذي
يحت�ضن م�ب��اري��ات المجموعتين الثانية
والرابعة للبطولة.
وب��دت �صفوف الفريق مكتملة م��ن خالل
جاهزية الالعبين ال �ـ 22الذين وق��ع عليهم
اختيار المدرب حكيم �شاكر وع��دم وجود

ا�صابات تحرم �أي العب من الم�شاركة في
مباراة اليوم  ،واكد مدرب منتخبنا ال�شبابي
حكيم �شاكر بان مباراة اليوم �ستكون البوابة
الحقيقية لالنطالق نحو القمة اال�سيوية
لذلك ف��ان ك�سب نقاطها الثالث هو الهدف
الذي ي�سعى مع العبيه الى تحقيقه برغم
االعتراف ب�أن المنتخب الكوري الجنوبي
لي�س خ�صما �سهال حيث و�صفه بانه منتخب
ق��وي ومتمر�س ،وا��ض��اف �شاكر ب��ان امله
كبير بالعبيه ف��ي ت�سجيل ب��داي��ة ح�سنة
على طريق تحقيق الهدف المزدوج المتمثل
بالتاهل الى نهائيات كا�س العالم لل�شباب
التي �ست�ضيفها تركيا العام المقبل ف�ضال
عن الفوز باللقب ال�ق��اري واع ��ادة امجاد
الكرة العراقية في هذه البطولة بالذات
 ،وعن الت�شكيلة المتوقعة لمباراة اليوم قال
�شاكر ان الت�شكيلة تتالف من محمد حميد
ومحمد جبار ارباط وعلي فائز وم�صطفى
ناظم وعلي عدنان و�سيف �سلمان واحمد
عبا�س وهمام طارق وجواد كاظم وايهاب
كاظم وعلي قا�سم .
و�سيرتدي منتخبنا في مباراة اليوم اللون
االب�ي����ض فيما ي��رت��دي المنتخب الكوري
ال�ج�ن��وب��ي زي��ه ال�ت�ق�ل�ي��دي وه��و القمي�ص
االحمر وال�سروال االزرق .
ويعد لقاء اليوم هو ال�سابع بين العراق
وك��وري��ا الجنوبية على �صعيد منتخبات
ال�شباب حيث �سبق للمنتخبين ان التقيا
ف��ي �ست م��واج�ه��ات �سابقة ف��از منتخبنا
بمباراتين وخ�سر مثلهما وتعادال مرتين

 موفد اتحاد ال�صحافة الريا�ضية

جميع الأن��ظ��ار تتجه ال �ي��وم ال�سبت
للقاء (كال�سيكو الكرة االلمانية) في
�شمالها وجنوبها الذي �سيكون طرفاه
ناديي بايرن ميونيخ مت�صدر الترتيب
العام بر�صيد  24نقطة الذي اهتز قلي ًال
بعد خ�سارته االول��ى في ه��ذا المو�سم
امام نادي ليفركوزن  2-1في الجولة
الما�ضية وهامبورغ �صاحب المركز
ال�سابع بر�صيد  13نقطة الذي ا�ستعاد
الكثير من بريقه في الجوالت االربع
االخيرة وابتعد كثير ًا عن دائرة الهبوط
ال �ت��ي ك��ان اح��د فر�سانها وت �ق��دم الى
مركزه الجديد الذي ال يرغب هامبورغ
بالتراجع عنه وخا�صة في مباراة اليوم
،بل ي�سعى للح�صول على مركز متقدم
ال�سيما عندما يلتقي ب��اي��رن ميونيخ
على ار�ضه وام��ام انظار جمهوره �أي
بايرن ميونيخ ُيعد الفوز عليه خطوة
مهمة في طريق ا�ستعادة ثقة هامبورغ
بالعبيه وبت�أريخه ال��ذي ال يخلو من

�صفحات م�شرقة  ،وف��ي الوقت نف�سه
�سيحاول البافاريون الذين انتك�ست
اع�لام�ه��م ف��ي مباراتهم ال�سابقة امام
ليفركوزن بعد خ�سارتهم على ار�ضهم
وام� ��ام اك �ث��ر م��ن  71ال��ف م�ت�ف��رج من
جمهورهم � ،سيحاولون ا�ستعادة نغمة
الأنت�صارات التي تميزت بها عرو�ضهم
في المباريات الثمان االولى التي حقق
بايرن ميونيخ فيها ثمانية انت�صارات
متتالية لهم ف��ي ه��ذا المو�سم خا�صة
وت�شكيلتهم ال ت�ع��ان��ي م��ن اي نق�ص
و�أك��دت على �أنها ال تحتاج لعدد كبير
م��ن الالعبين النجوم وذل��ك م��ا اكدته
مباراتهم االخ�ي��رة ف��ي بطولة الك�أ�س
التي ف��از ال�ب��اف��اري��ون فيها على نادي
كيز�سالوترن برباعية بت�شكيلة �ضمت
ت�سعة العبين ج��دد ال��ذي��ن اك��دوا على
قدراتهم في م��لء ال�ف��راغ ال��ذي يحدثه
غ �ي��اب ه ��ذا ال�لاع��ب او ذاك م��ن هذه
الت�شكيلة ،واما هامبورغ فيحاول في
ه��ذه ال�م�ب��اراة ان ي�ضرب ع�صفورين
بفوز واح��د الأول ان�ت��زاع ث�لاث نقاط

ذهبية م��ن اق��وى االن��دي��ة االلمانية
المر�شحة للفوز باللقب والمت�صدر
ال �ح��ال��ي ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ ،والثاني
للتقدم ال��ى م��رك��ز اف���ض��ل م��ن مركزه
ال���س��اب��ع ال �ح��ال��ي ورب �م��ا �سيقفز الى
المركز الرابع في ح��ال تعر�ض اندية
برو�سيا دورت�م��ون��د للخ�سارة وكذلك
ليفركوزن وماينز في حالتي الخ�سارة
والتعادل في مبارياتهم التي �سيلعبونها
ال �ي��وم اي���ض��ا وه ��ذا االم ��ر ُي �ع��د دافعا
قويا لالعبي ه��ام�ب��ورغ ال�سيما منهم
الهولندي رافائييل ف��ان دي��ر فارت
وال� �ك ��وري ال�ج�ن��وب��ي �سون
ي ��ون ��غ ول �ح��ار� �س��ه
ال� �ع ��ائ ��د ب �ق��وة
ري � �ن� ��ي ادل� � ��ر،
وف � � ��ي ال���وق���ت
نف�سه �سي�شكل ذلك
ب��اي��رن
عامل �ضغط على العبي
ميونيخ المطلوب منهم تحقيق الفوز
ولي�س �شيئ ًا �آخر في هذه المباراة او
في المباريات االخرى!

�صبحي ينجح يف اختبارات احلكام لنهائيات �شباب �آ�سيا
 بغداد /طه كمر
ن�ج��ح ال�ح�ك��م ال��دول��ي ال�م���س��اع��د ل ��ؤي
�صبحي �أدي ��ب ف��ي اج�ت�ي��از اختبارات
الحكام الم�شاركين في قيادة مباريات
نهائيات �أمم �آ�سيا لل�شباب التي تنطلق
ال �ي��وم ال�سبت ف��ي االم� ��ارات العربية

ال �م �ت �ح��دة.وق��ال �صبحي ف��ي ات�صال
م��ع (ال �م��دى)  :لقد تمكنت م��ن اجتياز
اختبارات الحكام الم�شاركين في قيادة
مباريات نهائيات �أم��م ا�سيا لل�شباب،
مبينا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ان االختبارات
والفح�ص الطبي �أُجريت �أول من �أم�س
الخمي�س بم�شاركة  26حكم ًا يمثلون

نخبة الحكام م��ن �آ�سيا حيث �أُجريت
االختبارات الخا�صة باللياقة البدنية
المعتمدة م��ن قبل االت�ح��ادي��ن الدولي
واال�سيوي تحت ا�شراف مدرب اللياقة
البدنية ف��ي لجنة الحكام ف��ي االتحاد
اال�سيوي ماينيم تاكارا من �سنغافورة .
و�أ�شار �صبحي الى ان اختبار التحمل

ك��ان ب��واق��ع  10دورات للنجاح و12
دورة للتميز ،ام��ا الحكام الم�ساعدون
كانت درجة النجاح  6ثانية و�سيكون
يوما ام�س واليوم دورة �صقل لجميع
ال�ح�ك��ام ال�م���ش��ارك�ي��ن وال �ت��ي يحا�ضر
فيها نخبة من المحا�ضرين منهم عوني
ح�سونة من االردن واي�شي ن�شامارا من

اليابان ع�ضو لجنة الحكام اال�سيوية
وب �ي��رم م��ن تايلند ع�ضو لجنة حكام
االتحاد اال�سيوي  ,مبينا في الوقت ذاته
ان لجنة الحكام �ستقوم بتعيين طواقم
لتحكيم المباريات ومن ثم يكون هناك
تق�سيم للحكام على ح�سب المجاميع
الدارة نهائيات االمم اال�سيوية لل�شباب.

بالمناسبة

ث������ورة رب���ي���ع الأ������س�����ود ت����ب����د�أ م����ن ال���ف���ج�ي�رة!
� إياد ال�صاحلي
لي�س �أم��ام منتخب ال�شباب اليوم في لقائه
المرتقب مع كوريا الجنوبية �سوى ت�أكيد
�أح�ق�ي�ت��ه ف��ي ل�ع��ب دور ال�ب�ط��ل والو�صول
�إل ��ى ال ��دور النهائي على م�سرح التتويج
باعتباره يمثل تاريخ ًا م�شرف ًا للكرة العراقية
وحلم ًا كبير ًا في الم�ستقبل القريب لت�سلم
راية الوطني وهو مقبل على تحوّ ل جذري
بالت�أكيد عقب ان�ت�ه��اء ت�صفيات مونديال
.2014
ال يخفى مدى ال�ضغوط التي يعانيها منتخب
ال���ش�ب��اب م��ن الإع �ل��ام وال �ج �م �ه��ور ب�ع��د ان
تزامن خو�ضه التحدي الكبير بُعيد التقهقر
ال��ذي �شهده المنتخب الأول �أم��ام ا�ستراليا
وتذيله مجموعته في نهاية مرحلة الذهاب،
ما زاد من الأ�صوات بحتمية ت�أهيل العبين
�شباب ومحاولة تج�سير الهوة بينهم وبين
المحترفين ،وعليه فالم�س�ؤولية الكبرى
يتحملها المدير الفني حكيم �شاكر وطاقمه
الم�ساعد في رحلة النهائيات القارية وال بديل
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له �سوى الخروج بنتائج جيدة تدفعه لر�سم
تطلعات المواجهات الثالث في مجموعته
ال�ث��ان�ي��ة ام ��ام ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة وال�صين
وتايالند ليكون فار�س المجموعة بالرغم من
�صعبة التكهن في مثل هذه البطوالت لفئة
ال�شباب.
�إن من يمتلك �صفوة العبين �شباب ًا امثال محمد
حميد وعلي فائز ومحمد جبار ارباط وعمار
كاظم و�سيف �سلمان واحمد عبا�س واحمد
عبد الأمير وهمام طارق ومحمد جبار ومهند
عبد الرحيم وعمار عبد الح�سين وغيرهم من
المجتهدين يمكن ان يعوّ ل عليهم في التقدم
لأبعد من ال��دور رب��ع النهائي لتميزهم في
ن��واح عـدة منها تكتيكية متميزة و�أخ��رى
ذات عالقة بالح�صانة ال�شخ�صية من ت�أثيرات
الحروب النف�سية التي يجيد �شنها مدربو
فرق �شرق �آ�سيا بعد �أن خبر ُا�سود الرافدين
الجُ دد وقبلهم مدربهم طبيعة التناف�س مع
هكذا منتخبات تراهن على مناورات �إعالمية
وراء الكوالي�س �أكثر منها فنية.
وال ي�ف��وت على ال �م��درب حكيم �شاكر مدى

اربيل يواجه الكويت
ب�سالح تكتيكي مفاجئ

�أهمية النقاط الثالث الأول��ى في المجموعة
التي ت�سهم في تعزيز الدعم المعنوي لالعبين
وتعينهم على التوا�صل بذات العطاء لك�سب
بقية الجوالت المرتقبة ،فهناك مفاج�آت كثيرة
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في طريق النهائي يمكن ان تقلب الطاولة
على المالك التدريبي وتقوّ �ض �آماله ما لم
يكن يقظ ًا لبع�ض الأخطاء الفنية ومنها عدم
تقلي�ص م�ساحات الفراغ بين العبينا التي

(ديربي) افريقي �ساخن بني
االهلي والرتجي

التفا�ؤل ي�سود مع�سكر الأ�سود

ت�شكل تهديد ًا حقيقي ًا لمنتخبنا ال�شاب ف�ض ًال
عن التنقل البطيء لعدد من الالعبين و�سط
الملعب وع��دم رجوعهم ال�سريع للتغطية
ناهيك عن اال�سترخاء والثقة المطلقة بح�سم
النتيجة بالرغم من وجود �أكثر من ربع �ساعة
احيان ًا على نهاية اللقاء وه��ي حالة �سلبية
تعانيها اغلب منتخباتنا الوطنية من دون ان
تجد لها ح ًال ناجع ًا قبل حلول الكارثة !
ان ت��واف��ر عن�صر االن���س�ج��ام بين المدرب
وال�لاع�ب�ي��ن �أ��س�ف��ر ع��ن ن�ت��ائ��ج اي�ج��اب�ي��ة في
تجارب �سابقة ثبّتت دعائم ق��وة التح�ضير
لنهائيات �أمم �آ�سيا ودفعت الجميع للتفا�ؤل
ب�إمكانية تحقيق االنجاز القاري ال�ساد�س بعد
القاب ( 1975في الكويت ،و 1977في �إيران
 ،و 1978في بنغالدي�ش  ،و 1988في قطر
و 2000في �إي��ران )  ،ولم ي��أ ُل اتحاد الكرة
ج�ه��د ًا ف��ي توفير احتياجات المنتخب منذ
�أكثر من عام بالرغم من ت�شكي المدرب حكيم
�شاكر في بع�ض االحيان بحث ًا عن مباريات
قوية تظهر الجوانب الفنية الخفية ودي ًا قبل
افت�ضاحها ر�سمي ًا  ،لكن ما تم ان�ج��ازه من
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ا�ستعدادات وفق ما تيّ�سر للمدرب يُعد جيد ًا
وم�شجع ًا على ترجمته الى الأر�ض اليوم �أمام
كوريا الجنوبية في م�ستهل انطالقة الأ�سود
القارية بحث ًا عن مكان تحت �شم�س االنجاز
التي ابتعدنا عنها كثير ًا منذ مطلع الألفية
الثالثة ب�سبب الخمول والك�سل والنوم نحن
فيافي القناعة بما تحقق ،وال�صحيح عجزنا
عن تقديم توليفات رائعة لالعبين �شباب ُاتهم
بع�ضهم بالتزوير ومخالفة �ضوابط االتحاد
الآ�سيوي ل�سوء نظرة بع�ض المدربين الذين
ُانيطت بهم مهمات ثبت انها �أكثر من قدراتهم
المتوا�ضعة.
�إذن ،الفر�صة لن تتكرر ،واعتقد انها مواتية
ج��د ًا لتالميذ �شاكر ف��ي ه � ّز ار���ض الفجيرة
وتقديم �شهادة ميالدهم الدولية التي يترقبها
ماليين العراقيين في مف�صل تاريخي عهدناه
�شبيه ًا بالربيع الكروي عام  2000يوم زحف
زم�ل�اء يون�س برفقة ال �م��درب ع��دن��ان حمد
الحتالل مقاعد المنتخب الأول  ،و�آن الأوان
ان يخلوها ل�م��ن ُي�ث�ب��ت �أه�ل�ي�ت��ه وجدارته
لمرحلة الأ�سود ما بعـد التغيير !

فالن�سيا ي�سعى للفوز على
اتلتيكو مدريد

 رف�ض ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي الإن�ك�ل�ي��زي ل�ك��رة القدم
التعليق على ما ن�شرته تقارير ب�أن مديره الفني الإيطايل روبرتو
تو�صل يف نهاية املو�سم املا�ضي �إىل اتفاق
مان�شيني ك��ان قد ّ
لتدريب موناكو الفرن�سي.وكانت �صحيفة "غارديان" قد ذكرت
تو�صل �إىل اتفاق لتدريب موناكو
املو�سم املا�ضي �أن مان�شيني ّ
الفرن�سي ملدة خم�سة �أع��وام ،براتب ثمانية ماليني ي��ورو يف
العام الواحد �إ�ضافة �إىل املكاف�آت.وبرغم �أن موناكو يناف�س يف
دوري الدرجة الثانية ،يحر�ص مالكه امللياردير الرو�سي دميرتي
ريبولوفليف على اال�ستثمار ب�شكل كبري يف �شراء الالعبني
اجلدد.وكان هذا العقد �سيجعل مان�شيني ثالث �أعلى املدربني
�أج��ر ًا يف كرة القدم بعد غو�س هيدينك م��درب �آجن��ي الرو�سي
وكارلو �أن�شيلوتي مدرب باري�س �سان جريمان الفرن�سي.

اخبارهم

� صدم الأمريكي �سام كويري ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش
امل�صنف ثانيا عندما هزمه  0-6و )7-5( 7-6و 6-4يف الدور
الثاين من دورة باري�س بري�سي الدولية لكرة امل�ضرب� ،آخر
ال ��دورات الت�سع الكربى والبالغة جوائزها 2.427.975
مليون يورو.ومل يخرج ديوكوفيت�ش من هذا الدور منذ دورة
ميامي يف �آذار  2010حيث �سقط امام البلجيكي اوليفييه
رو�شو.وبلغ ديوكوفيت�ش ن�صف النهائي يف جميع البطوالت
التي �شارك فيها هذا املو�سم ما عدا دورة املا�سرتز يف مدريد
يف �أيار حيث توقف م�شواره يف ربع النهائي.ويعد خروج
ديوكوفيت�ش �ضربة اخ��رى ملنظمي ال ��دورة بعد ان�سحاب
ال�سوي�سري روجيه فيدرر امل�صنف اوال عامليا بداعي الراحة
روبرتو مان�شيني وغياب اال�سباين رافايل نادال ب�سبب اال�صابة.

 حــل االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) جلنة
اخلرباء التي يقودها �أ�سطورتا كرة القدم ،الأملاين
فرانز بيكنباور والربازيلي بيليه ،والتي كانت
معنية باقرتاح �سُ بل تطوير الناحية الرتفيهية يف
ك��رة القدم قبل مونديال  2014بالربازيل.و�أكد
(فيفا) ان املهمة املوكلة لفريق العمل مللف مونديال
� ،2014ستقوم بها اللجنة التابعة لها برئا�سة
الفرن�سي مي�شيل بالتيني رئي�س االحتاد الأوروبي
لكرة القدم (يويفا).وان�ضم اجلناح الأ�سرتايل
ه��اري كيويل وال�ن�ج��م الأمل ��اين ال�سابق �شتيفي
جونز ،اىل اللجنة اجلديدة التي �ستعقد اجتماعها
نوفاك ديوكوفيت�ش يف  16ت�شرين الثاين احلايل يف زيوريخ.

الرياضي

العالمي
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قمــ��ة عربي��ة نارية بني الأهل��ي والرتجي يف الإ�س��كندرية
 القاهرة� /أ ف ب
يخو�ض االهلي امل�صري حامل الرقم
القيا�سي يف عدد االلقاب ( )6والرتجي
ال�ت��ون���س��ي ح��ام��ل ال�ل�ق��ب غ �ـ �ـ��د ًا االح��د
الف�صل االول م��ن امل��واج �ه��ة النارية
بينهما يف الدور النهائي مل�سابقة دوري
ابطال افريقيا لكرة القدم عندما يلتقيان
على ملعب برج العرب يف اال�سكندرية،
ويلتقي الفريقان يف الف�صل الثاين
(الإياب) يف  18ت�شرين الثاين احلايل
على ملعب راد�س يف العا�صمة تون�س.
اجلديد يف مباراة االح��د انها �ستكون
مفتوحة ام��ام اجلماهري بعدما ا�ضطر
االه �ل��ي اىل خ��و���ض جميع مبارياته
البيتية م��ن دون جمهور ب�سبب قرار
ح �ك��وم��ي ،ع�ق��ب االح� ��داث امل�أ�ساوية
التي �شهدها ملعب ب��ور �سعيد مطلع
ال�ع��ام احل��ايل وال�ت��ي خلـَّفت وف��اة 72
م�شجعا ل�ل�ن��ادي االه�ل��ي بعد مباراته
امام امل�صري البور�سعيدي يف الدوري
املحلي التي كانت اي�ضا �سبب ًا يف توقف
الن�شاط الريا�ضي يف م�صر.
و�سمحت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة امل�صرية
ل�ل�أه �ل��ي ب�ط�ب��ع � 20أل���ف ت��ذك��رة فقط
حل �� �ض��ور امل � �ب� ��اراة ،ب �ي��د ان االحت���اد
االفريقي طالب بزيادة العدد �أم�لا يف
ح�ضور جماهريي كبري.
وق ��ال �سيد عبد احلفيظ م��دي��ر الكرة
ب��الأه�ل��ي "تلقينا خطابا م��ن االحت��اد
الإف��ري�ق��ي يطالب بح�ضور امل��زي��د من
اجلماهري للمباراة النهائية" ،م�ضيفا
"اخلطاب ي�ؤكد �أن �سعة ملعب برج
العرب � 85أل��ف متفرج وهو ما ي�سمح
بح�ضور �أكرث من � 20ألف بت�أمني جيد
ومن دون م�شاكل".
وه��ي امل ��رة التا�سعة ال�ت��ي يبلغ فيها
االهلي الدور النهائي للم�سابقة القارية
واالوىل منذ  2008بعد ان خ��رج يف
 2009من الدور الثالث على يـــد كانو
بيالرز النيجريي ويف  2010من ن�صف
النهائي على يـــد الرتجي التون�سي ويف
 2011من الدور ربع النهائي.
ام��ا ال�ترج��ي فبلغه للمرة الثالثة على
التوايل وال�ساد�سة يف تاريخه (توج
باللقب عامي  1994و 2011وخ�سر
نهائي  1999و 2000و.)2010
و�سيكون ال��دور النهائي عربي ًا مائة
ب��امل��ائ��ة ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى التوايل
بعدما توج الرتجي على ح�ساب الوداد
البي�ضاوي املغربي املو�سم املا�ضي،
والعا�شرة يف تاريخ امل�سابقة بينها 5
مرات بني اندية تون�سية وم�صرية بعد
الرتجي والزمالك عام  0-0( 1994يف
ال�ق��اه��رة و 1-3يف تون�س) واالهلي
والنجم ال�ساحلي عامي 0-0( 2005
يف �سو�سة و 0-3يف القاهرة) و2007
( 0-0يف �سو�سة و 3-1يف القاهرة)

واالهلي وال�صفاق�سي عام 0-0( 2006
يف القاهرة و 0-1يف راد�س).
التقى الفريقان  10مرات حتى االن يف
امل�سابقة القارية ،وك��ان الفوز حليف
الرتجي  3م��رات مقابل مرتني لالهلي
و 5تعادالت.
وك��ان��ت ب��داي��ة مواجهات الفريقني يف
ال���دور ث�م��ن ال�ن�ه��ائ��ي مل�سابقة بطولة
�أفريقيا لالندية البطلة (امل�سمى القدمي
ل���دوري �أب �ط��ال �أف��ري �ق �ي��ا) ع��ام 1990
حيث تعادال ذهابا و�إيابا وفاز الرتجي
بركالت الرتجيح.
وبعد غياب  11عاما تكررت املواجهة
بني الفريقني يف ن�صف نهائي دوري
�أب �ط��ال �أف��ري�ق�ي��ا ،وت �ع��ادال يف القاهرة

م��ن دون �أه� ��داف ويف ت��ون����س بهدف
لكل منهما ،ليث�أر الأه�ل��ي من الرتجي
لت�سجيله خارج القواعد.
والتقى الفريقان م��رة �أخ��رى يف دور
املجموعات ع��ام  ،2007وف��از الأهلي
 0-3بالقاهرة ،ورد الرتجي  0-1يف
م �ب��اراة الإي� ��اب ال �ت��ي مل ت�ك��ن م�ؤثرة
للطرفني ،حيث ت�صدر الأهلي املجموعة
يف حني ودع الرتجي البطولة.
وجت ��ددت امل��واج�ه��ة ب�ين الفريقني يف
ن�صف ن�ه��ائ��ي دوري �أب �ط��ال �أفريقيا
 ،2010وفاز الأهلي  1-2يف القاهرة،
ورد ال�ترج��ي  0-1يف تون�س وت�أهل
اىل ال��دور النهائي حيث خ�سره امام
مازميبي الكونغويل الدميوقراطي.

وال �ت �ق��ى ال �ف��ري �ق��ان ل �ل �م��رة االخ �ي�رة
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي يف دور املجموعات،
ففاز ال�ترج��ي  0-1ذه��اب��ا يف تون�س،
وتعادال  1-1ايابا يف القاهرة ،فت�أهل
الرتجي اىل دور االربعة ثم اىل النهائي
حيث توج باللقب على ح�ساب الوداد
البي�ضاوي ،فيما خرج الفريق القاهري
خايل الوفا�ض من ربع النهائي.
وي�سعى االه�ل��ي اىل موا�صلة عقدته
لالندية التون�سية حيث ت��وج بلقبني
على ح�سابها علما بانه احرز  3القاب يف
امل�سابقة على ح�ساب اندية عربية بعد
لقبه عام  1987على الهالل ال�سوداين.
وا� �س �ت �ع��د االه��ل��ي ال �ط��ام��ح اىل لقبه
ال �� �س��اب��ع ،ج �ي��دا ل �ل �م �ب��اراة وبجميع

�سان جريمان ينفـي اهتمامه برونالدو
 باري�س� /أ ف ب

�أك�ـ�ـ��د رئي�س ن��ادي ب��اري����س ��س��ان ج�يرم��ان نا�صر
اخلليفي ب�أنه مل يتحدث اىل احد يف ري��ال مدريد
ب�ش�أن انتقال كري�ستيانو رونالدو اىل فريق العا�صمة
الفرن�سية نافي ًا بذلك ال�شائعات التي ن�شرتها �صحيفة
«ال جازيتا ديللو �سبورت» الريا�ضية االيطالية
الوا�سعة االنت�شار.وقال اخلليفي �إثر نهاية مباراة

فريقه �ضد مر�سيليا « مل احتدث مع احد يف ريال
مدريد ب�ش�أن رون��ال��دو ,وه��و الع��ب جيد لكنه يف
ري��ال مدريد».كما نفى امل��دي��ر الريا�ضي يف �سان
جريمان الربازيلي ليوناردو هذه االنباء وق��ال «
�أ�صبحت اخبار رونالدو مبثابة امل�سل�سل ،تتكلمون
وت�ت�ك�ل�م��ون ،مل ي�ح��دث اي ل �ق��اء ،ال نفكر ب�سوق
االنتقاالت ال�شتوية يف الوقت احلايل».وكان ل�سان
ح��ال امل��درب ك��ارل��و ان�شيلوتي مماثال عندما قال

« ت�ستطيعون ط��رح ه��ذا ال���س��ؤال على �صحافيي
« الجازيتا ديللو �سبورت» ،ام��ا بالن�سبة �إيل فان
رونالدو العب جيــد ال  ،بل ا�ستثنائي لكننا منلك
العبني ا�ستثنائيني مثل مينيز».وكانت ال�صحيفة
االي�ط��ال�ي��ة ق��د ذك ��رت ب��ان ب��اري����س ��س��ان جريمان
م�ستعد لدفع مبلغ مقداره  100مليون يورو ل�ضم
مهاجم ريال مدريد اال�سباين كري�ستيانو رونالدو
اىل �صفوفه املو�سم املقبل.

يوفنتو�س �أمام امتحان الإنرت للحفاظ على االنت�صارات
 روما /وكاالت
ي�ستطيع نادي يوفنتو�س بطل دوري
ال��درج��ة الأوىل الإي�ط��ايل لكرة القدم
تعزيز �سجله اخل��ايل من الهزمية يف
البطولة املحلية ليحقق  50مباراة
ال �ي��وم ال�سبت اذا جتنب اخل�سارة
يف لقــاء القمـــة ال��ذي �سيجمعه مع
انرتنا�سيونايل.
وبرغم ان احلديث عن احل�سم ال يزال
�سابقا لأوان� ��ه ف��ان انرتنا�سيونايل
الثاين يف الرتتيب بفارق اربع نقاط
ع��ن ي��وف�ن�ت��و���س � �ص��اح��ب ال �� �ص��دارة
ال ميكنه حت�م�ـُّ��ل ه��زمي��ة اذا م��ا �أراد
اال��س�ت�م��رار يف مالحقة ح��ام��ل اللقب
ال� � ��ذي ج��م��ع  28ن �ق �ط��ة م� ��ن ع�شر
مباريات.

وق�� � ��ال خ ��اف� �ي�ي�ر زان � �ي � �ت� ��ي م ��داف ��ع
ان�ترن��ا��س�ي��ون��ايل ال ��ذي ف��از يف �آخ��ر
ت�سع مباريات يف جميع املناف�سات:
�سنذهب اىل هناك بروح معنوية عالية

و�سن�سعى اىل اللعب ب�إ�سلوبنا ،نحن
ندرك اننا نقدم ادا ًء متميز ًا ،ن�أمل ان
تكون مباراة جيدة.
وتعززت ثقة انرتنا�سيونايل بفوزه

اليويف ي�سعى للحفاظ على ال�صدارة

 2-3ع�ل��ى ��س��ام�ب��دروي��ا ب�ع��د ان كان
مت�أخر ًا بهدف يف نهاية ال�شوط االول.
و�أ� �ض��اف زانيتي  :قلب ت��أخ��رن��ا كان
ا�شارة كبرية ،دخل مرمانا هدف وهو
امر ميكن ان يحدث �إال اننا كنا منلك
القوة للرد من دون ي�أ�س با�ستخدام
ا�سلوبنا املتميز.
و� �س �ت �ك��ون م� �ب ��اراة ال� �ي ��وم ال�سبت
الأوىل ل�سرتاما ت�شيوين يف مواجهة
يوفنتو�س ،وا�ستغنى انرتنا�سيونايل
عن مدربه ال�سابق كالوديو رانيريي
يف مار�س /اذار املا�ضي بعد يومني
م��ن ه��زمي��ة ال�ف��ري��ق ام ��ام يوفنتو�س
( )0-2يف �آخر لقاء بينهما ،وتعززت
معنويات يوفنتو�س �أي�ضا بعد فوزه
بهدف مت�أخر لبول بوغبا  1-2على
بولونيا.

عنا�صره التي يعقد عليها �آم��اال كبرية
خ�صو�صا �صاحبة اخلربة يف مقدمتها
القائد ح�سام غايل ووائل جمعة وحممد
ابو تريكة وحممد بركات واحمد ال�سيد
واح�م��د فتحي و�سيد معو�ض وعماد
متعب اىل ج��ان��ب ال��واع��دي��ن عبدالله
ال�سعيد وح�سام عا�شور ووليد �سليمان
وال�سيد حمدي و�شهاب الدين احمد.
وخ��ا���ض االه �ل��ي م� �ب ��اراة ودي� ��ة ام��ام
وادي دجلة وهي �سيا�سة اتبعها طوال
م �� �ش��واره يف امل�سابقة ب�سبب غياب
مباريات ال ��دوري وال�ك��أ���س املحليني،
وهو ي�أمل يف ا�ستغالل عاملي االر�ض
واجل�م�ه��ور لتحقيق نتيجة ايجابية
ي�ؤمن بها مباراة االياب وبالتايل الظفر

بر�سم الدور النهائي مل�سابقة دوري �أبطال �أفريقيا
باللقب و�ضمان بطاقة امل�شاركة يف ك�أ�س
العامل لالندية للمرة الرابعة يف تاريخه
وان �ق��اذ م��و��س�م��ه م��ن اجل��ان �ب�ين امل��ايل
وال�ت��اري�خ��ي يف ظ��ل �إل �غ��اء البطوالت
املحلية.
وق ��ال م ��درب االه �ل��ي ح���س��ام البدري
"البطولة لها طابع خا�ض بالنظر اىل
ال�ظ��روف التي ع�شناها ونعي�شها يف
الوقت الراهن ،وكل ذلك يجعلنا نت�شبث
بالتتويج بها و�إه��دائ �ه��ا اىل ال�شعب
امل�صري وروح ال�شهداء".
وا�ضاف "املباراة االوىل مهمة للفريقني
وبالتايل �سي�سعى كل منهما اىل الفوز
ب �ه��ا ،ن�ح��ن ن��رغ��ب يف حت�ق�ي��ق نتيجة
ايجابية لت�أمني مباراة العودة واالمر

ذاته بالن�سبة اىل الرتجي وبالتايل فان
املباراة �صعبة لكن تركيزنا هو تقدمي
م�ب��اراة جيدة وحتقيق الفوز بنتيجة
ت�سهـِّل علينا االمور �إيابا" ،م�شريا اىل
"ان اجلماهري �ستكون الوقود والدافع
الكبري لالعبني وللفريق".
واردف ق��ائ�لا "الرتجي ف��ري��ق كبري
ول��دي��ه ف��ردي��ات يف امل�ستوى� ،سنعمل
ع�ل��ى اح�ت�رام ن �ق��اط ق��وت��ه وا�ستغالل
نقاط �ضعفه" ،و�سيكون امل��داف��ع �سيد
م�ع��و���ض اب ��رز ال�غ��ائ�ب�ين ع��ن ت�شكيلة
االهلي ب�سبب اال�صابة ،فيما �سيكون
النجم يو�سف امل�ساكني ابرز الغائبني
عن ت�شكيلة الرتجي ب�سبب خ�ضوعه
لعملية جراحية مفاجئة فجر اخلمي�س
املا�ضي.
وك���ش��ف ال�ترج��ي ف�ج��ر اخل�م�ي����س عن
غ��ي��اب امل �� �س��اك �ن��ي ب���س�ب��ب خ�ضوعه
جلراحة ال�ستئ�صال ال��زائ��دة الدودية
والتي ت�ستلزم راحة �سبعة �أيام.
وكان نبيل معلول املدير الفني للرتجي
التون�سي قد �أكد �أن امل�ساكني �سيكون
�أ�سا�سيا �أم ��ام الأه �ل��ي ب��رغ��م ح�صوله
على �إن��ذار ،م�ضيفا �أن��ه لن يهتم بفكرة
ح�صول امل�ساكني على �إنذار والتخوف
من ح�صوله على بطاقة �صفراء �أخرى
حترمه من �إي��اب النهائي و�سيدفع به
من بداية املباراة ،بيد ان الرياح جرت
مبا ال ت�شتهيه �سفن معلول الذي يدخل
اللقاء بخم�سة العبني مهددين بالغياب
ع��ن م�ب��اراة االي��اب يف ح��ال ح�صولهم
على بطاقة �صفراء.
واكد معلول �أنه م�ستعد ملواجهة الأهلي
ودخول التاريخ من خالل الفوز باللقب
الإفريقي للمرة الثانية على التوايل.
و�أ���ض��اف �أن "مباراة ال�ف��ري�ق�ين تعد
مباراة ديربي ،وانا اجيد التعامل جيدا
مع هذه النوعية من املباريات ،خا�صة
�أن�ن��ا جنحنا يف �إق�صاء الأه�ل��ي العام
املا�ضي".
وتابع "البدري يعرف جيدا كل العبي
الرتجي متاما ،ورمبا الت�شكيل املتوقع،
و�أن��ا �أع��رف �أي�ضا كل العبي الأهلي"،
م�شريا اىل ان "الأهلي فريق متجان�س
وميلك العبني مميزين �أ�صحاب خربة
كبرية ،خا�صة يف البطوالت الإفريقية
�أمثال حممد �أبو تريكة ،وحممد ناجي
"جدو" ،وعماد متعب ،وهم ي�ستطيعون
�إحداث الفارق يف �أي وقت".من جهته،
اكد العب الو�سط الدويل ح�سني الراقد
ان فريقه �سيذهب اىل اال�سكندرية من
اج��ل ال �ف��وز ،وق ��ال ال�ترج��ي مي�ل��ك كل
ال �ع��وام��ل م��ن اج ��ل ال �ن �ج��اح يف هذه
املقابلة املرتقبة بف�ضل م��ا ميلكه من
خربة وما يحدو الالعبني من عزم كبرية
للمحافظة على اللقب القاري و�إهدائه
الأح � �م� ��ر
م��ن جديد جلمهور
والأ�صفر".

بورتالند يُلحق بـليكرز هزميته الثانية
يف دوري ال�ســلة الأمريكي
 وا�شنطن� /أ ف ب
مُني لو�س اجنلي�س ليكرز بخ�سارته الثانية
على التوايل ب�سقوطه �أمام بورتالند ترايل
باليزرز � 116-106ضمن دوري كرة ال�سلة
الأمريكي للمحرتفني ،وكان ليكرز قد ا�ستهل
مو�سمه بال�سقوط على �أر��ض��ه �أي�ض ًا �أمام
داال�س مافريك�س.
وتلقى ليكرز �ضربة ب�إ�صابة العبه �ستيف
نا�ش �أف�ضل العب يف الدوري مرتني �سابق ًا
يف �أواخر ال�شوط الأول علم ًا ب�أ ّنه ان�ضم �إىل
الفريق مطلع املو�سم احلايل.
وتقدم بورتالند بفارق  19نقطة يف بع�ض
م��راح��ل امل �ب��اراة ،و�سجل ل��ه نيكوال باتوم
 26نقطة و�أ�ضاف داميان ليالرد  22نقطة
وجنح يف �ست متابعات.
يف املقابل مل تنفع النقاط الـ  33التي �سجلها
دواي��ت ه��اورد وال �ـ  30نقطة التي �سجلها
كوبي براينت وبدا وا�ضح ًا ب�أن التفاهم ال
يزال غائب ًا عن �صفوف الأخري بعد ان�ضمام
ن��ا���ش وه ��اورد �إىل �صفوفه مطلع املو�سم
احلايل ،وكان هاورد قد �سجل  19نقطة يف
املباراة الأوىل لكنه جنح يف ت�سديد ثالث
رميات حرة من �أ�صل ُ 14احت�سبت له.
وق ��ال ه���اورد "نحتاج �إىل بع�ض الوقت

لنفهم حتركات بع�ضنا
ال�ب�ع����ض ،ك�ن��ا نتوقع
ه � � ��ذا االم� � � ��ر خ�ل�ال
املباريات التجريبية
ال�ث�م��ان ال �ت��ي لعبناها
ا�� �س� �ت� �ع ��داد ًا للمو�سم
احل��ايل مل نلعب �سوي ًا
كثري ًا".
و�أ�ضاف "�إنها مرحلة و�ستمر ،يتعني علينا
�أن ن���ض��اف��ر ج �ه��ودن��ا لتح�سني عرو�ضنا
واملناف�سة على اللقب يف نهاية املو�سم"� ،أما
نا�ش ف�أُ�صيب يف �ساقه وخ�ضع للعالج لكنه
مل يتمكن من �إكمال املباراة وخرج يف الربع
الثالث
� ،أم� ��ا م� ��درب ل �ي �ك��رز ف �ق��ال "املعنويات
جيدة لكن ال �أح��د يحب اخل�سارة وهذا
�أم ��ر طبيعي� ،أن ��ا واث ��ق م��ن �أن الأم ��ور
�ستتح�سن".
وقاد جيم�س هاردن فريقه اجلديد هيو�سنت
روكت�س �إىل الفوز على ديرتويت بي�ستونز
 96-105بت�سجيله  37نقطة وجناحه يف
 12متريرة حا�سمة ،وكان هاردن انتقل
من اوكالهوما �سيتي �إىل هيو�سنت ملدة
 5موا�سم يف �صفقة ق��درت ب �ـ 80مليون
دوالر قبل �ساعات قليلة من خو�ضه املباراة.

ليكرز
يحرم من
خدمات
�ستيف
نا�ش
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يقال �أن العراقيين من �أكثر ال�شعوب ا�ستخدام ًا لل�سبح
وامتالك الأنواع النادرة منها ..وهناك �أ�سواق عامرة
بها ،ويتعامل اغلب �أ�صحاب محال التحف واالنتيكات
بها والحفاظ عليها ك�أنها حلي ذهبية ،بل هي كذلك،
لأن بع�ضها جاوز �سعره ثمن قالدة الذهب وحل محلها في خزائن
الن�ساء و�أقراطهن ..و�صارت لل�سبح تجارة رائجة ومربحة وتباع
بالدوالر �أي�ض ًا.

�سبح وخوامت

�أن������������������واع مم������ن������وع������ة م��������ن ال���������س����ف����ر

ال�س َبح� ..أ�سرار عميقة و�أ�سعار مرتفعة بع�ضها يعادل الذهب
ِ
 بغداد /فرات �إبراهيم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

الكثير من ال�سبح النادرة
ُنقلت الى خارج البالد
ب�سبب جهل �أ�صحابها
قيمتها
بثمن
هنالك ما يُباع
ٍ
مرتفع جداً ي�صل �إلى
ثالثة ماليين دينار

يزداد �سعر ال�سبحة �إذا
ظهرت فيها الح�شرات
المحنطة
(العقيق اليماني)
ي�ساعد على وقف النزف
الدموي وين�شط الدورة
ويي�سر الأمور
الدموية
ّ
ال�صعبة

�صياغة ال�سبح
اح��د المتعاملين ال�ق��دام��ى ف��ي �سوق
ال�سبح ق��ال :تعلمت ه��ذه المهنة من
�أخ��ي الكبير و�أ�صبحت ال�ي��وم ق��ادر ًا
على تثمين ال�سبحة الجيدة من غيرها
المقلدة بمجرد النظر �إليها �أو لم�سها
و�أحيان ًا �شم عطرها ..وهناك الكثير
ممن ي��رت��ادون المحل بق�صد ال�شراء
�أو ال �ف��رج��ة وال �ت �ع��رف �إل ��ى الأن� ��واع
النادرة ..نح�صل على ال�سبح من باعة
معروفين لدينا م�سبق ًا �أما من ال نعرفه
ف�لا ن�شتري منه خ�شية �أن يكون قد
�سرقها .ن�شتري كذلك �سبح ًا بالجملة
م��ن محافظة النجف خ�صو�ص ًا قرب
المراقد الدينية ومن المو�صل �أي�ض ًا..
�أم��ا المادة التي ت�صنع منها ال�سبحة
فهي (البول�ستر) ع��اد ًة و�أغ�لاه��ا تلك
الم�صنوعة من م��ادة (الكهرب) وهي
�أغلى �أنواع ال�سبح .وهنالك الكثيرون
ممن ال يعرفون �سعرها الحقيقي..
وهنالك ن��وع��ان م��ن ال�سبح م��ن حيث
عدد الحبات الم�صنوعة منها .الأولى
ذات ( )101حبة ،ن�سب ًة �إل��ى �أ�سماء
الله الح�سنى ،وهي ( ،)99والحبتان
الباقيتان بمثابة فا�صلتين لل�سبحة.
�سبح مخدرة �أي�ض ًا
احد باعة ال�سوق يقول �إن العراق من
�أك�ث��ر ال��دول التي تتعامل م��ع ال�سبح
وه��و م�ستورد جيد لها .ون�أ�سف لأن
الكثير م��ن ال�سبح ال �ن��ادرة �أخرجت
خ��ارج القطر ب�سبب جهل �أ�صحابها
بقيمتها الحقيقية ..واغ ��رب �أن ��واع
ال�سبح �سبح (النارجين) وهي عبارة
ع��ن ج��وزة يطلق عليها فحم الكوك،
في داخلها ل ّبة نواة تحتوي على مواد
م �خ��درة ..وه��ذا يف�سر ع��دم ال�سماح
ب�إدخالها ال�م�ط��ارات �إذا كانت مغلقة
وي �� �س �م��ح ف �ق��ط ل �ل �ج��وزة المفتوحة
ن�صفين والخالية م��ن ال �ن��واة ل�صنع
ال�سبح منها .ويقال �أن ع�صا مو�سى
�صنعت منه �أي من حجر الكوك.
هواية متجذرة
ل��م ت��� ِأت هوايتي ف��ي جمع المحاب�س
م ��ن ف � ��راغ ف �ق��د ك� ��ان وال�� ��دي وعمي
يع�شقان ه��ذه ال�ه��واي��ة ف�ت��أث��رت بهما
حتى �أ�صبحت ذات االه�ت�م��ام الأول

بالن�سبة لي ...حميد كاظم هذا ما قاله،
و�أ� �ض��اف :ك��ان��ت ال�ب��داي��ة ع��ام 1987
متزامنة مع بداية عملي في التدري�س،
حينذاك �شعرت بميل كبير نحو هذه
ال �ه��واي��ة ف� �ب ��د�أت ب�ج�م��ع ال �ع��دي��د من
ال�سبح وب�أنواعها المختلفة ..وي�ضيف
�أن �أف�ضل الم�سابح هي التي ت�صنع من
الأحجار الكريمة التي عرفها الإن�سان
منذ القدم وك��ان لها الأث��ر الكبير في
حياته ..فالفراعنة مثال ع��رف��وا هذه
الأح �ج��ار الكريمة وك��ان��وا يدفنوها
مع موتاهم نظرا لأهميتها في نظرهم
وكدليل على قيمة الميت ...كما �أن هناك
درا��س��ات عديدة ت�ؤكد لتلك الأحجار
فوائد جمة فـ(العقيق اليماني) ي�ساعد
على وق��ف ال �ن��زف ال��دم��وي وين�شط
ويي�سر الأم��ور� ،أما
ال��دورة الدموية
ّ
(الباك زهر) ومعناه قاتل ال�سم ف�إن من
ي�صاب بلدغة �أفعى �أو عقرب فانه ي�شفى
منها �إذا �سارع �إلى �سحق حبة من هذا
الباك زهر وو�ضع م�سحوقها فوق تلك
اللدغة عندئذ يمت�ص الم�سحوق ال�سم
من ال��دم كما �أن للياقوت �أث��ر ًا كبير ًا
في تقوية الب�صر ومعالجة العديد من
�أمرا�ض العيون في حالة التكحل به،
كما انه يمنع حامله من الموت غدرا..
ومن الأق��وال ال�شائعة في هذا ال�صدد
�أن الياقوت ل��م ي��ر ف��ي ي��د م�غ��دور قط
وق��د ج��اء ذل��ك ف��ي ق��ول لأح��د العلماء
ال�ب��اح�ث�ي��ن ف��ي م �ج��ال ع�ل��م الأح �ج��ار
الكريمة.
�أم��ا ما ي�سمى بـ(الكهرب) وال�سيما ذا
اللون الأ�صفر فين�شط الدورة الدموية
وي�ساعد على معالجة مر�ض �ضعف
كريات ال��دم الحمر في الج�سم ومن
ف��وائ��ده �أي�ضا الت�أثير االي�ج��اب��ي في
نف�سية حامله ،حيث ي�شعر بالهدوء
النف�سي.
الكهرب
ه��ذا ال �ن��وع ع �ب��ارة ع��ن �صمغ تفرزه
الأ�شجار ال�سيما الأن��واع الموجودة
ف��ي غ��اب��ات ب��ول �ن��دا .وه� ��ذا ال�صمغ
يت�ساقط م��ن ال�شجرة على الأر� ��ض،
ثم يغمر تحت التراب بفعل العوامل
الجوية ويبقى فترة طويلة ج��دا قد
ت�صل �إلى الأل��ف عام ،حتى ي�صل �إلى
حالة من الجودة العلمية وحين يتم

ا�ستخراجه من باطن الأر�ض يكون �إما
على �شكل �أحجار �صمغية �أو عيدان،
ثم يتم ت�صنيعه وتنقيته وتحويله �إلى
م�سابح .ومن �أنواع هذا الكهرب النوع
الألماني وهو �أجود الأن��واع ثم ي�أتي
في المرتبة الثانية الكهرب الهندي،
ثم البولندي ثم الرو�سي ،وي�ستطرد
محمد غ�سان حديثه ق��ائ�لا� :إن هذه
الأن� ��واع ت�صدر رائ�ح��ة العنبر وهي
زك�ي��ة ،لها �أث��ره��ا ف��ي تن�شيط ال��دورة
الدموية ،وبعث ن�شوة ملحوظة عند
�شمها ..و�أجود �أنواع الكهرب المنت�شر
ف��ي ال���س��وق ال�ع��راق�ي��ة ه��و الألماني،
ومن �أ�سباب �إقبال النا�س عليه نظافة
الخامة الم�صنوع منها ودقة الت�صنيع،
بالإ�ضافة الى العمر الزمني الطويل
لهذا ال�صنف من الكهرب ..وهذا النوع
الأل�م��ان��ي يمر بمراحل متعددة يبد�أ
باللون الأبي�ض وي�سمى هنا في العراق
والخليج بالكهرب الم�صري ثم يتحول
لونه الى الأ�صفر في�سمى بالألماني ،ثم
مع مرور الزمن ي�أخذ اللون البرتقالي
فيدعى حينئذ بالكهرب العدني ..ثم
�أخ�ي��را وبعد م��رور فترة طويلة جدا
على حمله ي�أخذ اللون البني فيدعى
حينئذ بالكهرب الهندي وهو �ضعيف
ن�سبيا و�سهل الك�سر الن الزمن الطويل
يفقده الليونة والتما�سك.

�سبح ممنوعة من ال�سفر
ه��ل ت���ص��دق �أن بع�ض �أن� ��واع ال�سبح
ممنوعة من ال�سفر ال لقيمتها �أو ثمنها
ولكن اغلب ال�م�ط��ارات تمنع دخولها
�إلى الطائر ،حيث يقول �أبو علي وهو
��ص��اح��ب م�ح��ل ف��ي ال�ك��اظ�م�ي��ة� :أغ ��رب
�أن���واع ال�سبح �سبح ال�ن��ارج�ي��ن وهي
ع �ب��ارة ع��ن ج ��وزة يطلق عليها (فحم
ال�ك��وك) ف��ي داخلها لبّة ن��واة تحتوي
على م��واد م�خ��درة ..وه��ذا يف�سر عدم
ال�سماح ب�إدخالها المطارات �إذا كانت
مغلقة وي�سمح فقط للجوزة المفتوحة
ن�صفين وال�خ��ال�ي��ة م��ن ال �ن��واة ل�صنع
ال�سبح منها .وي�ق��ال �أن ع�صا مو�سى
�صنعت منه� ،أي حجر الكوك ،ويقول:
ل��ذل��ك ف � ��إن ال �ت �ج��ار ال �ي �ه��ود غ��ال �ب � ًا ما
يحتفظون ب�سبح النارجين في خزائن
خا�صة بها.
وكلما كانت الم�سبحة قديمة كان �سعرها
�أغلى ،وتباع الكهرب بالوزن الم�ستخدم
وه��و ال �غ��رام ،ف�سعر الأل�م��ان��ي القديم
يتراوح ما بين ( 45 ،10دوالر ًا للغرام
ال��واح��د) ،و(ال�ب��ول��ون��ي) �سعر الغرام
ي �ت��راوح م��ا ب�ي��ن (  4دوالرات 12 -
دوالر ًا)� ،أما الرو�سي ف�سعر الغرام منه
يتراوح ما بين ( 8000 - 1500دينار
ع��راق��ي) ..و�أ��ش��ار فا�ضل �إل��ى انتعا�ش
بيع ال�سبح في �شهر رم�ضان.

البولندي والرو�سي
�أقل جودة
الكهرب البولندي والرو�سي اقل جودة
م��ن الأل �م��ان��ي لأ��س�ب��اب ع��دي��دة �أهمها
احتوا�ؤها على �شوائب عديدة وعدم
الدقة في ت�صنيعها ،وان عمرها الزمني
تحت الأر� ��ض يكون اق��ل �إ�ضافة �إلى
�إدخ��ال بع�ض المواد الم�صنعة عليها
كالبال�ستيك .وي��ؤك��د علي �أب��و ح�سن
�أن ال�صناعة الحديثة تقوم بتقليد هذه
الأن��واع من الكهرب ،ب�صنع �أ�صناف
منه ع�ب��ارة ع��ن م�سحوق م��ن الكهرب
الأ� �ص �ل��ي �إ� �ض��اف��ة �إل���ى ن�سبة كبيرة
ج��دا من البال�ستيك مع �إدخ��ال بع�ض
الروائح ال�شبيهة برائحته خالل عملية
الت�صنيع ،ولكن هذه الم�س�ألة معروفة
ل��دى �أه��ل الخبرة ،ويمكن اكت�شافها
ب�سهولة .ومن الغ�ش المنت�شر في هذا
المجال ما ي�سمى بالكهرب المعط�ش

في �سوق الكاظمية
�أنواع العقيق هي اليماني وال�سليماني
والهندي والخرا�ساني �إال �أن �أف�ضل
�أن ��واع العقيق ه��و اليماني باعتباره
ح�ج��را ك��ري�م��ا وم �ب��ارك��ا لأن ��ه م��ن �أول
الجبال التي اعترفت بوحدانية الله،
�أ� �س �ع��اره��ا م �ت �ف��اوت��ة ،وح���س��ب قدمها
منها الحجر الذي ي�ساوي ع�شرة �آالف
دوالر ومنها الحجر الذي ال يقدر بثمن،
لأن البع�ض منها ب��د�أ يدخل في عالج
�أم��را���ض كثيرة يقول حيدر �أب��و �سعد
�صاحب محل �آخر في �سوق الكاظمية:
هنالك الحجر اليماني الأحمر القديم
والذي تجد �آيات قر�آنية منقو�شة عليه،
�أم ��ا العقيق الآخ���ر ف�ه��و ق��دي��م ي�سمى
(جراخته) بالكوفية والخط عليه كوفي
�أي���ض��ا وه ��ذا ال�ح�ج��ر ي �ب��د�أ ��س�ع��ره من
 1500دوالر �إلى خم�سة �آالف دوالر� ،أما
�إذا كان من الزمرد و(جراخته) عبا�سية
فانه ي�صل �إلى �سعر � 15ألف دوالر.
ري��ا���ض ال�ساعدي خبير ف��ي الأحجار
ال �ك��ري �م��ة ي �ق��ول� :إن ح �ج��ر الياقوت
ي�سلطون عليه ال�ضوء وتتم به معالجة
الأمرا�ض ال�سرطانية �أما بقية الأحجار
فت�ؤدي الغر�ض نف�سه ،والله اعلم بها
وب�م��داوات�ه��ا ك��ذل��ك ف� ��إن ال�سبح هناك
نوعيات كثيرة منها الكهرمان والكهرب
والي�سر وال �ب��اي زه��ر وه��ي الأخ ��رى
يقدر �سعرها بحجمها ونوعها وقدمها.
هناك كهرب يماني الغرام بـ 22دوالر ًا،
�أم��ا الكهرب الرو�سي فالغرام بخم�سة
دوالرات والألماني الغلف ي�صل الغرام
�إلى  30دوالر ًا.
في �سوق ال�سبح تجد الكثير من الأ�شكال
والأن��واع ،وكما ذكرنا ف�إن غالبية تلك
ال�سبح يعتمد �سعرها وقيمتها على
قدمها وم�صدرها ون��وع الحجر الذي
تحتويه ،ولهذا ف�إن البع�ض يقتني هذه
ال�سبح تيمنا ب�أحاديث الر�سول و�آل
بيته الأطهار ،والبع�ض الآخ��ر يقتنيها
للعالج �أما البع�ض الآخر فهوايته جمع
ال�سبح بكل �أ�شكالها و�ألوانها وع�شاق
ال�سبح ال يحد من ع�شقهم لها ذاته وان
ام �ت�ل�أت خزائنهم بها وللع�شق فنون
وجنون.

�صاحب �أحد املحال املتخ�ص�صة

وه��و ف��ي �أ��ص�ل��ه طبيعي ون���ادر جدا
وثمين لكن النوع ال�صناعي المنت�شر
ح��ال �ي��ا ف��ي الأ�� �س���واق ي �ت��م تعطي�شه
بو�ضعه في (الزيت المغلي) وبع�ض
المواد الأخرى.
قيمة تاريخية
�أما علي ح�سين ر�ضا الذي لديه �أكثر من
�ألف م�سبحة فيتكلم عن هوايته قائال:
كانت البداية منذ ع�شرين عاما عندما
�أخ ��ذت بجمع ال���س��اع��ات والقداحات
والأحجار الكريمة ،ثم تطورت الهواية
فاقت�صرت على جمع المحاب�س القيمة
فقط .وقد جمعت منها �أنواعا عديدة
م��ن ال�ك�ه��رم��ان الأل �م��ان��ي والبولندي
والرو�سي �إ�ضافة �إلى م�سابح (الي�سر)
بعيون وغير عيون �إ�ضافة �إلى م�سابح
المرجان وبع�ض الم�سابح المتنوعة
من العاج والفيروز .وي�ستطرد قائال:
�إن بع�ض الم�سابح ذات قيمة تاريخية
كم�سبحة الكهرمان الهندي والعدني
وال �ي �م��ان��ي .وع �م��وم��ا ف � ��إن م�سابح
الكهرمان ت�صنع من �صمغ الأ�شجار،
�أم ��ا ال �م��رج��ان فيتم ا��س�ت�خ��راج��ه من
البحر والي�سر ي�صنع من �شجر بحري،
�أما الفيروز في�ستخرج من جبال �إيران،
والعقيق من اليمن والعراق وي�سمى
بالعقيق ال�سليماني ،و�أغ �ل��ى �أن��واع
م�سابح الكهرمان الألماني هو المطعم
العدني ،الذي هو مائل �إلى االحمرار
ويقدر ثمن الم�سبحة الواحدة بـ250
�ألف دينار.
م�سبحة نادرة
محمد يو�سف ،هاو �آخر وعا�شق لعالم
ال�سبح يقول :ب��د�أت في جمع ال�سبح
النادرة منذ العام  ،1959ولدي العديد
من الأن ��واع القيمة منها ال�سندلو�س
والي�سر والكهرب والفيروز والعقيق..
ك�م��ا �أن ��ي اح�ت�ف��ظ بم�سبحة م��ن نوع
ال�سندلو�س التركي وعمرها  65عاما،
وي�ضيف :لقد جمعت ح�صيلتي من

�صانع وبائع لل�سبح
تلك الم�سابح �أثناء تجوالي في م�صر
وال �ي �م��ن وال �ك��وي��ت وال �ه �ن��د وتركيا
و�إي ��ران ،حيث يبلغ ع��دد ال�سبح لدي
�أكثر من � 700سبحة متنوعة الم�صدر
وال�صناعة والثمن.
تي�سير الوالدة
وق�ضاء الحاجة
ال�سيد عدنان الجميلي �صاحب محل
�سبح يقول :ت�صنع ال�سبح من مواد
طبيعية و�أ��ش�ه��ر ال �م��واد التي ت�صنع
منها ال�سبحة (الكهرمان) وه��ي مادة
ت�ف��رزه��ا بع�ض الأ� �ش �ج��ار ف��ي منطقة
بين رو�سيا و�أل�م��ان�ي��ا ت�شبه ال�صمغ
وتكون على �شكل �أق��را���ص ثم تخرط
�إلى حبات .وللكهرمان �أ�سماء عدة منها
(الكربة) و(الكهرب) كما ي�سمى عندنا
في العراق ويختبر الكهرب الأ�صلي
ب�أن تحك الخرزة منه بقطعة ال�صوف
ف�إذا التقط كالمغناطي�س يكون �أ�صلي ًا
وتنبعث منه رائحة طيبة وهناك �أي�ضا
(ال ُي�سر) وه��ي م��ادة تنبت في البحر
كال�شعاب المرجانية لها ل��ون �أ�سود
وتطعم حبات م�سبحة اليـُ�سر بالف�ضة
�أو الذهب والي�سر الحقيقي تنبعث منه
رائحة ال�سمك �إذا فرك باليد .وهناك
تقليد م �ع��روف ع�ن��د ال�ن���س��اء بو�ضع
م�سبحة ال� ُي���س��ر ف��ي ع�ن��ق الأم عند
ال��والدة لت�سهل عملية خروج الجنين
�إل��ى الدنيا .ويعتقد الكثير �أن حمل
م�سبحة الي�سر (تي�سر) الأمور ال�صعبة
وت�سهل ق�ضاءها.
�أما مهند ال�ساعدي فيقول� :إن لل�سبح
فوائد كثيرة ومهمة فهي ت�سهل �أمرك
في ال��دوائ��ر بف�ضل الله فقط �أي �أنها
و�سيلة ت�سبح بها با�سم الله فتنق�ضي
حاجتك ،كما �أن البع�ض منها قادر على
�إخ ��راج �سم الحية �أو العقرب �إذا ما
�أ�صيب احد ما بلدغة �أفعى �أو عقرب،
وق��د �شاهد الكثير كيف يخرج ال�سم
حينما و�ضعت �إح��دى الأح �ج��ار على
رجل �شخ�ص لدغ من �أفعى.
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اوراق اقتصادية

 با�سم عبد الهادي ح�سن

خملفات احلروب وملوحة الرتبة و�شح املياه تعيق �إنتاج التمور
بغداد� /سارة �سالم

االقت�صاد العراقي و�آثار
البند ال�سابع

الف�ص ��ل ال�سابع �أو البند ال�سابع هو �أحد ف�صول ميثاق الأمم املتحدة
وهو يعنى مبعاجلة امل�سائل ذات العالقة بالإجراءات املطلوبة جتاه
ال ��دول الت ��ي تهدد الأمن وال�س�ل�ام ال ��دويل وقد مت اللج ��وء �إليه �أول
مرة جتاه كوريا ال�ش ��مالية عام  ،1955وهو ي�سمح با�ستخدام القوة
الدولية ملواجهة الأح ��داث ولهذا و�ضع العراق حتت طائلة هذا البند
بعد �صدور قرار جمل�س الأمن الدويل رقم  678عام  1990لإخراجه
من الكويت.
وبع ��د التغي�ي�ر ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق ع ��ام  ،2003كان العدي ��د من
املراقب�ي�ن يتوقع ��ون �أن ذل ��ك �سيكون �سبب ��ا كافيا لإع ��ادة النظر بهذا
املو�ض ��وع ويتم �إخراج الع ��راق من طائلة هذا البن ��د �إال �أن الأحداث
�سارت ب�شكل خمالف حيث ا�ستمر �سريان هذا القرار وعلى الرغم من
ذلك فان بع� ��ض اخلرباء القانونيني ي�ؤك ��دون �أن العراق من الناحية
العملي ��ة ميكن اعتباره قد خرج �سيا�سيا م ��ن طائلة هذا البند وكل ما
تبقى هو التبعات االقت�صادية له.
لق ��د مت اتخ ��اذ جمموع ��ة م ��ن الإج ��راءات ملواكب ��ة تغ�ي�رات املنه ��ج
ال�سيا�س ��ي اجلديد حيث �شهد االقت�ص ��اد العراقي حتوال من املركزية
اىل اقت�ص ��اد ال�سوق واعتماد �آلياته يف حتقيق التوازن �ضمن الإطار
الكلي ،ف�ضال عن حاجة العراق لإدارة وارداته من النفط وا�ستثمارها
�ضم ��ن ا�سرتاتيجي ��ات اقت�صادي ��ة ويف �سبي ��ل دعم الع ��راق �سمح له
مبوج ��ب القرار  1483بالت�صرف ببع� ��ض �أمواله وف�صلت فيه ملكية
الأم ��وال ع ��ن �إدارتها لذا تبق ��ى �إدارة االموال يف عه ��دة الأمني العام
لالمم املتحدة على �أن تتم �إدارتها ب�شفافية عالية وعلى اثر ذلك فتحت
ح�سابات عائ ��دات النفط العراقي و�صن ��دوق تنمية العراق وح�ساب
التعوي�ض ��ات وا�ستم ��ر العم ��ل بهذه الآلي ��ة حلني �ص ��دور القرار رقم
 1956ليعي ��د للعراق ملكية �أمواله مقابل رف ��ع احلماية الدولية عنها
وهذا االمر ي�سمح الي دولة بتجميد �أموال العراق او م�صادرتها بناء
عل ��ى دعوى يقيمها �شخ�ص او �شركة تدع ��ي فيها �أنها من املت�ضررين
من دخول العراق اىل الكويت.
وم ��ن اجل حماي ��ة الأموال يف اخل ��ارج ب ��د�أ الع ��راق باالعتماد على
بع� ��ض الإجراءات الثنائية ومن �أبرزها االتفاق مع الواليات املتحدة
يف حماي ��ة الأم ��وال العراقية املوجودة فيها �ض ��د الدعاوى وذلك من
خالل ما يعرف بالأمر الرئا�سي الأمريكي والذي يجدد �سنويا ورمبا
يكون ذلك �سببا يف �ضياع فر�صة تنويع احتياطيات العراق حيث ان
�أورب ��ا هي امل�صدر االول للع ��راق وبالتايل هنالك خ�سائر يتم حتملها
نتيجة لتحويل العملة من الدوالر اىل اليورو والتي تزيد يف حاالت
ارتفاع �سعر �صرف العملة الأوربية جتاه الدوالر.
ويف �إط ��ار اخل�سائ ��ر والآث ��ار االقت�صادي ��ة الت ��ي ت�سبب به ��ا و�ضع
الع ��راق حتت طائلة البند ال�سابع فان بع� ��ض املنظمات الدولية تقدر
خ�سارتنا بح ��دود ( )200مليار دوالر ،ف�ضال ع ��ن تعوي�ضات واجبة
الت�سديد بلغت ( )300مليار دوالر لل�شركات والأفراد ودولة الكويت
ف�ضال عن ذلك ت�شري بع�ض التقارير اىل هجرة ما يقارب الـ( )23الف
م ��ن الكف ��اءات بني باحث وا�ست ��اذ جامعي وطبي ��ب ومهند�س كما �أن
تراجع عائدات العراق �سبب تراجعا يف تخفي�ض الرتاكم الر�أ�سمايل
وتعوي�ض ��ات االندث ��ار ،الأم ��ر الذي �ساه ��م يف تدين الن ��اجت املحلي
الإجمايل ومتو�سط دخل الفرد.
لق ��د �أ�صب ��ح خ ��روج الع ��راق م ��ن طائل ��ة الف�ص ��ل ال�ساب ��ع �ض ��رورة
اقت�صادي ��ة �أكرث من �أي �شيء �آخر ،وهذا يتطلب بذل املزيد من اجلهد
وعلى ال�صعد كافة يف �سبيل حتقيق ذلك ال�سيما يف عالقاتنا مع دولة
الكويت ،نتمنى �أن يحدث قريبا.

تتج ��ه الب�صرة الفيح ��اء �إىل ا�سترياد التم ��ور بعد �أن
كان ��ت واحة غني ��ة ب�أع ��داد النخيل و�أ�صن ��اف التمور
الفاخ ��رة .خملف ��ات احل ��روب ال�سابق ��ة وا�ستن ��زاف
الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة ال�ستخدامه ��ا ك�أرا� ��ض �سكني ��ة
وتورديها يف خدمة القطاع النفطي يف املدينة ،و�شح
املي ��اه وارتفاع ن�سب ��ة ملوحة الرتبة �أ�سب ��اب �أرجعها
مراقب ��ون �إىل قلة �إنت ��اج التم ��ور يف الب�صرة .وحذر
العدي ��د م ��ن ن ��واب الب�صرة كم ��ا مواطنوه ��ا اجلهات
املعني ��ة من خط ��ر �آفة ا�ست�ي�راد التم ��ور والعمل على
احلد منها.
و�أعرب النائب عن حمافظ ��ة الب�صرة و ع�ضو ائتالف
دول ��ة القان ��ون من�ص ��ور التميم ��ي ع ��ن �أ�سف ��ه حي ��ال
ا�ست�ي�راد الب�ص ��رة للتم ��ور من دول اجل ��وار "وكانت
الب�صرة متتلك �أكرث من  360نوعا من التمور".
التميم ��ي يف ت�صري ��ح لـ� �ـ (امل ��دى) �أرج ��ع �أ�سباب قلة
�إنت ��اج التم ��ور �إىل "تدم�ي�ر ب�سات�ي�ن التم ��ور �أثن ��اء
احل ��رب العراقي ��ة  -الإيراني ��ة وه ��ي الآن عب ��ارة عن
حق ��ول �ألغام ،ف�ض ًال عن هجرة مزارعي الب�صرة لأكرث
م ��ن  37عام ��ا �إىل خ ��ارج حمافظ ��ة الب�ص ��رة ،والذين
طالب ��وا بحق الع ��ودة " ،وم�ش�ي�را �إىل تق�صري الدولة
يف دعم املزارعني وتعوي�ضهم ورفع �آثار احلروب يف

حمافظة الب�صرة ،رغم مطالبات �أهل املدينة برفع �آثار
احل ��روب لك ��ن الربمل ��ان مل ي�صوت على ه ��ذه اللجنة،
هن ��اك ردود خجول ��ة ولي�ست منطقي ��ة وال تتعامل مع
الواق ��ع كحالة �إن�سانية" ،مبينا �أن "التمور التي تنتج
يف الب�ص ��رة تنتج بن�سب قليلة ،وب�أ�صناف رديئة وقد
دم ��رت العدي ��د م ��ن الب�ساتني ب�سب ��ب ملوح ��ة الرتبة
و�شح املياه".
وق ��د �أك ��د العديد م ��ن املواطن�ي�ن والبائع ��ة يف مدينة
الب�ص ��رة �أن املدينة ت�شهد �ش ��ح �إنتاج التمور ،معربني
ع ��ن ا�ستيائه ��م م ��ن تزايد حال ��ة ا�ست�ي�راد التمور يف
املحافظ ��ة ،بعد �أن كان ��ت من �أهم املحافظ ��ات املنتجة
للتمور يف العراق وب�أ�صناف فاخرة  ،ما يدلل على قلة
اهتمام اجله ��ات املعنية بالواقع الزراعي و ال�صناعي
يف الب�ل�اد� .إىل ذلك �أرجع اخلبري االقت�صادي �ضرغام
حممد علي �أ�سباب الرتاجع الكبري احلا�صل يف �أعداد
النخي ��ل يف الع ��راق وجودتها �إىل احل ��روب ال�سابقة
وملوح ��ة الرتب ��ة والتم ��ر املع ��روف عن ��ه ال يتحم ��ل
امللوحة العالية،
و�أ�ض ��اف �ضرغ ��ام يف ت�صري ��ح لـ� �ـ (امل ��دى) �":إن قلة
الإنت ��اج لأ�صن ��اف التم ��ور الفاخ ��رة ،تع ��ود مل�شكل ��ة
الت�صنيع و الت�سويق و هما حلقتان غائبتان عن �أعني

املعني�ي�ن ،وال يوجد اهتمام بها م ��ا �شكلت تبعات على
�إنتاج التم ��ور ،و�سبب ذلك مناف�س ��ة عالية من التمور
الإيرانية وال�سعودية كونه ��ا ُتباع ب�أ�سعار زهيدة وال
تغط ��ي كلفة املنتج املحلي .والع ��راق يعد بيئة مالئمة
ال�سترياد التمور باعتباره بلدا ا�ستهالكيا ومن املمكن
�أن ُت�ش�ت�رى التمور منه وتعب�أ وتع ��ود �إليه ،العراق ال
ي�ستطي ��ع خزن التم ��ور الفاخرة لف�ت�رات طويلة لعدم
امتالكه معامل متخ�ص�صة بهذا اجلانب.
فيم ��ا طال ��ب النائب عن حمافظة الب�ص ��رة عبد ال�سالم
املالك ��ي وزي ��ري الزراعة ع ��ز الدين الدول ��ة والرتبية
حممد متيم بزي ��ارة املحافظة واالط�ل�اع ميدانيا على
معاناتها يف املجالني الرتبوي والزراعي.
وق ��ال املالكي بح�سب بيان ل ��ه �إن "الب�صرة التي كانت
الأوىل يف �إنت ��اج التم ��ور عاملي ��ا ،وامل ��ورد الأ�سا� ��س
للطماط ��م �إىل حمافظ ��ات الع ��راق� ،أ�صبح ��ت الي ��وم
م�ستهلكة وم�ستوردة لهذه املحا�صيل ،وحتولت �آالف
أرا�ض
الهكت ��ارات من امل ��زارع والب�سات�ي�ن فيه ��ا اىل � ٍ
غري منتج ��ة وفقرية مبح�صولها ،م ��ا �أدى اىل عزوف
الفالح�ي�ن عنها ،وه ��ذا الواقع الزراع ��ي املرير ال يقل
خط ��ورة عن الواق ��ع الرتب ��وي �أي�ض ًا ،وال ��ذي جتلى
وا�ضح ��ا يف ت ��دين م�ستويات النج ��اح فيه ��ا� ،إ�ضافة

العــراق يتـــ�صدر الـــدول امل�ستـــوردة للبــ�ضاعة الإيــــرانــــية
 بغداد /متابعة املدى
�أعلن ��ت املديري ��ة العامة مل�ؤ�س�س ��ة اجلمارك
الإيرانية �أن العراق ت�صدر الدول امل�ستوردة
من �إيران ،م�ؤكدة �أنه ا�ستورد خالل الأ�شهر
ال�سبعة املا�ضية ب�ضاعة بقيمة  3.56مليار
دوالر .وقال املدي ��ر العام للم�ؤ�س�سة عبا�س
معم ��ار جناد يف حديث لو�سائ ��ل �إعالم� ،إن
"العراق ت�صدر الدول امل�ستوردة للب�ضائع

الإيرانية منذ بداية العام الفار�سي احلايل،
ال ��ذي بد�أ يوم  20م ��ن �آذار املا�ضي" ،مبينا
�أن ��ه "ا�ست ��ورد خالل ه ��ذه الف�ت�رة ب�ضاعة
بقيمة بلغت  3.56مليار دوالر".
و�أ�ض ��اف جن ��اد� ،أن "دول ��ة الإم ��ارات تلت
الع ��راق با�ست�ي�راد الب�ضاع ��ة الإيرانية� ،إذ
�أنها ا�ستوردت خالل الفرتة املذكورة بقيمة
 2.98ملي ��ار دوالر ،فيما تلتها بقيمة 2.96
ملي ��ار دوالر ،ث ��م �أفغان�ست ��ان بقيمة 1.62

ملي ��ار دوالر ،والهن ��د بقيم ��ة  1.52ملي ��ار
دوالر".
وفر�ض ��ت الوالي ��ات املتح ��دة واالحت ��اد
الأوروب ��ي م�ؤخ ��را عقوب ��ات جدي ��دة �ضد
�إي ��ران م�ستهدف ��ة قطاعيها امل ��ايل والنفطي
لإجباره ��ا عل ��ى وق ��ف تطوي ��ر برناجمه ��ا
الن ��ووي فيم ��ا �أعلن ��ت ال�ص�ي�ن معار�ضتها
للعقوب ��ات الأحادي ��ة الت ��ي تبنته ��ا ال ��دول
الغربي ��ة .ويعتم ��د الع ��راق يف �أغل ��ب

عملي ��ات اال�ست�ي�راد عل ��ى دولت ��ي �إي ��ران
و�سوري ��ا عرب املناف ��ذ احلدودي ��ة املرتبطة
مع ��ه ،حيث احتل ��ت ب�ضائع ه ��ذه الدولتني
الأ�س ��واق العراقي ��ة .ويذك ��ر �أن املجتم ��ع
ال ��دويل يتهم طهران با�ستخ ��دام برناجمها
النووي املدين املعلن لإخفاء خطة لتطوير
�أ�سلح ��ة ذري ��ة ت�ش ��كل تهديد ًا خط�ي�ر ًا لأمن
املنطق ��ة ،وما زال ��ت الأمم املتح ��دة تفر�ض
عقوب ��ات متدرج ��ة على طه ��ران ب�سبب هذا

امللف ولع ��دم �سماحها للمفت�ش�ي�ن الدوليني
بزي ��ارة مراك ��ز املفاعالت ملعرف ��ة طبيعتها،
وفيم ��ا نفت �إيران م ��رار ًا �سعيها �إىل حيازة
ال�سالح النووي ،م�ؤكدة �أن هدف برناجمها
الن ��ووي مدين �صرف �أقرت ب�إنتاج ما يزيد
ع ��ن  4500كيلوغرام� � ًا م ��ن اليوراني ��وم
املخ�ص ��ب منذ عام  ،2007وهي كمية كافية
لإنتاج �أربعة �أ�سلحة نووية ،وفق تقديرات
خرباء.

نخيل الب�صرة ت�شكو االهمال
اىل املب ��اين املدر�سي ��ة املتهالكة يف حمافظة تعترب من
�أغنى حمافظات الع ��راق اقت�صاديا" .و�أ�ضاف النائب
عن دولة القانون �أن "مطالبنا هامة وال تقل �أهمية عن
املطالبات باجناز م�ش ��روع ري اجلزيرة يف املو�صل،
ك ��ون الب�صرة هي رئة الع ��راق االقت�صادية واملالحية
والزراعية ،وقد عانت كثريا يف ظل احلروب التي �أقحم
به ��ا النظ ��ام املقبور البلد" ،داعي ��ا الربملان واحلكومة
�إىل "توف�ي�ر تخ�صي�صات للمحافظ ��ة من قانون البنى
التحتي ��ة �أو موازن ��ة الط ��وارئ لإنق ��اذ املحافظ ��ة من
و�ضعها املتهالك" .وحذر املالكي من "موقف حازم من
قبل ممثلي املحافظة دفاعا عن �أبنائها ،وبكافة الطرق
امل�شروع ��ة الت ��ي كفله ��ا لن ��ا الد�ست ��ور ،يف ح ��ال عدم
تنفيذ مطالبنا ،ومل يتخذ وزيرا الرتبية والزراعة �أي
�إجراءات بهذا اخل�صو�ص".
ويواج ��ه الع ��راق �أزم ��ة �شحّ مي ��اه تنعك� ��س يف �أ�سو�أ
ف�ت�رة جف ��اف عرفته ��ا الب�ل�اد من ��ذ عق ��ود .وبح�س ��ب
مع� �دّالت االنخفا� ��ض وامل�ؤ�ش ��رات احلالي ��ة ،لن يكفي
خمزون املياه لتفادي انت�شار �أزمة �إن�سانية ،وقد �أدى
تفاق ��م الو�ض ��ع �إىل ارتفاع يف مع� �دّالت نق�ص الغذاء،
والن ��زوح ،والفق ��ر يف الع ��راق ،ما رف ��ع م�س�ألة نق�ص
املياه لت�صبح يف �أعلى قائمة �أولويات احلكومة.

توقف �صادرات النفط ميناء
جيهان الرتكي

م����ع����وق����ات ق���ان���ون���ي���ة و�أخ����������رى �إداري��������ة

غ���ي���اب امل��ن��اط��ق ال�����ص��ن��اع��ي��ة ت�����س��ب��ب ب�����ض��ع��ف امل�����ش��اري��ع اال���س��ت�����ش��م��ار
 بغداد /احمد عبد ربّه
عد خ�ب�راء اقت�صاديون غياب البيئ ��ة اال�ستثمارية يف
الب�ل�اد �سبب� � ًا بحلول الع ��راق يف قائمة ال ��دول الأكرث
خطورة عل ��ى اال�ستثمار ،م�شريي ��ن اىل ان ر�أ�س املال
الأجنبي بحاجة �إىل ت�سهيالت عدة.
اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي عل ��ي الفكيك ��ي ،يف ت�صري ��ح
للم ��دى� ،سلط ال�ضوء عل ��ى الأ�سباب الت ��ي تقف وراء
غي ��اب امل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة قائ�ل�ا :ان ع ��دم وجود
مناط ��ق �صناعي ��ة يف املفه ��وم احلدي ��ث ذات خدم ��ات
وت�سهي�ل�ات م�شرتكة تدع ��م �أداء الوح ��دات الإنتاجية
ه ��و الآخر ت�سبب بتلك� ��ؤ اال�ستثمار ،ف�ض�ل ً�ا عن غياب
الركائ ��ز الأ�سا�سي ��ة لال�ستثمار كاال�ستق ��رار ال�سيا�سي
واالقت�صادي.
و�أ�ضاف الفكيكي� :إن دائرة ال�ضرائب العامة �أ�صدرت
تعليم ��ات جت�ب�ر امل�ستثم ��ر املحل ��ي عل ��ى تق ��دمي ذمته
املالي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ذل ��ك غري موج ��ود يف كل دول
العامل التي تعتمد على اال�ستثمار.
ودع ��ا �إىل اال�ستعانة باخلرباء املتخ�ص�صني يف جمال
اال�ستثم ��ار م ��ع �أهمي ��ة االط�ل�اع عل ��ى جت ��ارب الدول
املتقدمة ،م�شدد ًا على �ضرورة ت�شجيع القطاع اخلا�ص
املحل ��ي و�إعط ��اء الأولوي ��ة لل�ش ��ركات الر�صين ��ة ذات
اخلربة وامل�ؤهالت.
ويواج ��ه قان ��ون اال�ستثمار رقم  13لع ��ام  2006الذي
اقره جمل�س النواب معوق ��ات عديدة لعل �أبرزها عدم
توف ��ر الأرا�ضي الالزمة لال�ستثم ��ار ،ف�ضال عن انعدام

اال�ستقرار ال�سيا�سي و�ضعف اال�ستثمار.
وكان ا�ستبي ��ان اقت�ص ��ادي ن�ش ��ره موق ��ع "مبا�ش ��ر"
حي ��ث كان ��ت �آراء العديد م ��ن العامل�ي�ن يف امل�شاريع
اال�ستثماري ��ة ت�ؤك ��د �أن الع ��راق يعت�ب�ر م ��ن البل ��دان
الأكرث خطورة على اال�ستثمار من اليونان التي ت�شهد
�أ�سو�أ �أزمة مالية يف تاريخ �أوروبا.
و�أ�ض ��اف التقري ��ر �أن هنال ��ك دولتني فقط هم ��ا الأكرث
خط ��ورة من اليونان الت ��ي ت�سعى ب ��كل ال�سبل لإقناع

الدائن�ي�ن �أن بو�سعها فر�ض حزم تق�شفية ،وهما �إيران
والعراق.
من جانبه و�صف ع�ضو يف جلنة االقت�صاد واال�ستثمار
النيابية ،ملف اال�ستثمار يف العراق ،بـ"املعطل".
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة عبد احل�س�ي�ن ري�س ��ان ،يف بيان
�صحف ��ي ان "كل الطموح ��ات الت ��ي بني ��ت عل ��ى ه ��ذا
املو�ض ��وع ،باعتب ��ار ان ��ه ي�سهم ب�ش ��كل مبا�شر يف دفع
عملية التنمي ��ة والنهو�ض بالبن ��ى التحتية للدولة ،مل

تك ��ن بامل�ستوى املطل ��وب ،ب�سبب ك�ث�رة امل�شاكل التي
يع ��اين منها" ،م�ؤكد ًا �أن "قانون اال�ستثمار يف العراق
ال ب�أ�س به من ناحية التطبيق� ،إذا ما قورن مبا موجود
يف دول اجل ��وار واملنطقة" ،مبين ��ا �أن "امل�شكلة تكمن
يف ال�صالحيات والروتني الإداري".
و�أ�ض ��اف �أن "الع ��راق ال يزال ي�صن ��ف منطقة خماطر
ب�سب ��ب الو�ضع الأمن ��ي فيه ،ح�سب تقاري ��ر املنظمات
الدولية ،مما �أدى اىل ع ��زوف ال�شركات املعروفة على
امل�ست ��وى الأول يف الع ��امل ع ��ن املج ��يء �إىل العراق،
ب�سب ��ب اعتماده ��ا عل ��ى تل ��ك التقاري ��ر ،بي ��د �أن تل ��ك
التقاري ��ر حتوي �شيئ� � ًا من ع ��دم العدال ��ة ،باعتبار �أن
الو�ضع الأمني م�ستتب ب�شكل كبري جد ًا يف الكثري من
املحافظات العراقية ،التي مل ت�شهد خروقات معينة ،بل
على العك�س هناك بع� ��ض املحافظات ا�ستطاعت بجهد
�شخ�ص ��ي �أن ت�ستقطب الكثري م ��ن �شركات اال�ستثمار،
وبدا بها العمل".
ون ��وه ري�س ��ان ب�أنن ��ا "ال ن�ستطي ��ع الق ��ول ب ��ان كل
ال�ش ��ركات اال�ستثماري ��ة التي قدم ��ت اىل العراق ب�أنها
لي�س ��ت مل�ستثمري ��ن حقيقيني ،باعتب ��ار �أنها �شركات مل
ت�صن ��ف ب�ش ��كل وا�ض ��ح ،ومل نعلم حت ��ى الآن هل هي
وهمية �أم ال".
و�أق�ت�رح ع�ضو اللجنة االقت�صادي ��ة النيابية ان "حتل
جمي ��ع امل�ش ��اكل التي تعرتي اال�ستثم ��ار يف البلد ،من
خ�ل�ال توجه الدول ��ة �ضمن �سيا�ستها املالي ��ة و�أهدافها
و�إ�سرتاتيجيته ��ا ،الت ��ي يج ��ب �أن توج ��د يف املوازنة
العامة االحتادية تخ�صي�صات لال�ستثمار.

 دهوك /وكاالت
ك�شف م�صدر يف �شركة نفط ال�شمال� ،أم�س
اجلمع ��ة ،عن �أن �صادرات النفط من حقول
كرك ��وك �إىل ميناء جيه ��ان الرتكي توقفت
ب�سب ��ب وج ��ود خل ��ل بالأنب ��وب الناق ��ل،
مرجح ًا �إمكاني ��ة ا�ستئناف الت�صدير خالل
� 24ساعة.
وق ��ال امل�ص ��در لـ"ال�سومري ��ة ني ��وز"� ،إن
"عملية �ض ��خ النفط من حقول كركوك �إىل
مين ��اء جيهان الرتكي توقف ��ت ،ظهر ام�س،
ب�سب ��ب ح ��دوث ن�ض ��وح وتك�س ��رات يف
اخل ��ط الرئي� ��س الناقل �ضم ��ن م�سار IT1
يف نقط ��ة الكيلو  132عن ��د منطقة الفتحة
�ضم ��ن احل ��دود الإداري ��ة ملحافظ ��ة �صالح
الدي ��ن" ،مبين ًا �أن "مع ��دالت الت�صدير عرب
ه ��ذا اخلط كانت تبلغ بني  350و� 400ألف
برميل يومي ًا".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در الذي طلب ع ��دم الك�شف
عن ا�سمه� ،أن "امل�ل�اكات الفنية والهند�سية

با�شرت �إ�ص�ل�اح ال�ضرر ،ملعاودة ا�ستئناف
الت�صدي ��ر خ�ل�ال ال�ساعات ال� �ـ 24املقبلة"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "ال�شرك ��ة تعم ��ل حالي ًا على
تخزي ��ن النفط يف حمطات ال�ض ��خ متهيد ًا
ال�ستئناف الت�صدير ثاني ��ة مبجرد �إ�صالح
اخلط".
و�أكد امل�صدر �أن "عملية الت�صدير لن تت�أثر
ب�سب ��ب وج ��ود كميات كبرية م ��ن املخزون
النفط ��ي يف م�ستودع ��ات مين ��اء جيه ��ان
الرتك ��ي" ،الفت ��ا �إىل �أن "عملي ��ات حتمي ��ل
ال�سفن الناقل ��ة للنفط م�ستم ��رة ولن تت�أثر
ه ��ي الأخرى بهذا التوقف الذي يحدث بني
احلني والآخر لأ�سباب فنية".
وكان م�ص ��در يف �شرك ��ة نف ��ط ال�شم ��ال
ك�شف ،يف ( 26ت�شري ��ن الأول � ،)2012أن
�ص ��ادرات نفط كرك ��وك �إىل مين ��اء جيهان
الرتك ��ي توقف ��ت يف احد الأنابي ��ب ب�سبب
تفج�ي�ر اخل ��ط الناق ��ل داخ ��ل الأرا�ض ��ي
الرتكي ��ة ،ويف ح�ي�ن �أ�ش ��ار �إىل �أن مع ��دل
الت�صدير لن يت�أثر.
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�آالف املواطنني يزورون معر�ض بغداد يف يومه الثاين

فضاءات

 ثامر الهيم�ص

�شركات حملية وعاملية ت�سعى للح�صول على عقود جتارية

در����������س امل�����رك�����زي

 يوميات معر�ض بغداد ينقلها  :قي�س عيدان

توا�صل "املدى" تغطيتها اليومية لأعمال دورة معر�ض
بغداد الدوىل التي �أنطلقت فعالياتها �أم�س االول حيث
�شه ��دت ح�ضورا مميزا لل�شركات املحلية يف القطاعنب
املختلط واخلا�ص.
املهند� ��س حممد عبا�س م ��ن �شركة الفاو ق ��ال لـ (املدى
) �إن احل�ض ��ور املمي ��ز لل�شركات م ��ن القطاع احلكومى
و اخلا� ��ص اعط ��ى �إنطباعا جيدا عل ��ى امل�ستوى املميز
للمنتوجات باال�ضافة اىل ا�سل ��وب العر�ض والعاملني
ف ��ى تلك االجنحة لالجابة عن جمي ��ع الت�ساوالت وهذا
�شيء جديد ُا�شاهده فى هذه الدورة .
ف ��ى ح�ي�ن �أو�ضح رج ��ل االعم ��ال عبا� ��س املو�سوي ان
جمي ��ع املعار� ��ض التجاري ��ة ف ��ى الع ��امل ه ��ى فر�ص ��ة
للتع ��ارف م ��ا ب�ي�ن رج ��ال االعم ��ال وامل�ستوردي ��ن من
ال�ش ��ركات امل�شاركة م�ش�ي�ر ًا اىل وجود �آالف املواطنني
باملعر�ض يف يومه االول .
ال�شركات ال�صناعية والزراعية
والإ�سكان
متي ��زت الأجنح ��ة املحلي ��ة التابع ��ة ل ��وزارة الزراع ��ة
واال�س ��كان وال�صناع ��ة بح�ض ��ور ملفت للنظ ��ر ال�سيما
ان العدي ��د من تلك ال�ش ��ركات قدمت منتجاتها اجلديدة
خ�صو�ص� � ًا لل�سي ��ارات احلديث ��ة املنتج ��ة م ��ن قب ��ل
ال�ش ��ركات ال�صناعية التابعة ل ��وزارة ال�صناعة بعد ان
ح�صل ��ت على ح ��ق التجميع ملعظ ��م امل ��اركات فى حني
ب ��ادرت وزارة اال�سكان واالعمار اىل تقدمي العديد من
النم ��اذج اخلا�ص ��ة باملجمعات ال�سكني ��ة باال�ضافة اىل
مبادرة �صندوق اال�سكان فى االجابة على ا�ستف�سارات

املواطن�ي�ن مدير جن ��اح اال�سكان ي�شري ل� �ـ( املدى ) اىل
�إجن ��ازات وزارة الإعم ��ار والإ�س ��كان وت�شكيالته ��ا
والعديد م ��ن امل�شاريع اجلب ��ارة املعرو�ضة �أمامكم يف
هذا املعر�ض هو دليل على �أن جنود الإعمار والإ�سكان
هم ركن �أ�سا�س ��ي يف تنفيذ توجيهات الدولة وخططها
يف توفري ال�سكن الالئق وامل�شاريع ال�سرتاتيجية التي
تدعم اقت�صاد الوطن ،و�أن الأعمال الهند�سية التي تنفذ
يف العراق هي ب�أيدٍ عراقية وبخربات وطنية .
�أمانة بغداد توجه مالكها املتقدم
لزيارة املعر�ض
�أمانة بغداد وجهت مالكها املتقدم لزيارة �أجنحة الدول
وال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض واالطالع على احدث
الآلي ��ات واملعدات والتقني ��ات الداخلة يف عمل االمانة
بغية اال�ستفادة منه ��ا يف االرتقاء بواقع عمل الدوائر
البلدي ��ة والفـنية مم ��ا يتطلب اعتماد �آلي ��ات وتقنيات
حديثة لتلبية الطلب املتنام ��ي على اخلدمات مبختلف
�أنواعه ��ا ال�سيم ��ا مع الزيادة الكب�ي�رة يف عدد ال�سكان
 ،وان االمان ��ة �ستح ��اول ق ��در الإم ��كان الإ�ستف ��ادة من
املنتجات املوج ��ودة يف معر�ض بغداد الدويل بدورته
التا�سع ��ة والثالث�ي�ن ال�سيم ��ا تل ��ك املتعلق ��ة بقطاع ��ات
النظاف ��ة والزراع ��ة والط ��رق والقطاع ��ات اخلدمي ��ة
االخ ��رى وه ��ذه فر�صة مهمة لفتح قن ��وات ات�صال بني
ال�شركات العراقية ونظرياته ��ا من خمتلف دول العامل
اىل جان ��ب متك�ي�ن وزارات وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة م ��ن
احل�ص ��ول عل ��ى املع ��دات واملكائن الت ��ي حتتاجها يف
تنفيذ م�شــاريع اعادة البناء والإعمار.

�شركات وجامعات �أمريكية
ال�سف�ي�ر االمريكي يف بغ ��داد �ستيف ��ن بيكروفت او�ضح
�أن اجلن ��اح االمريك ��ي امل�ش ��ارك يف املعر� ��ض ميثل ٣٥
منظم ��ة امريكي ��ة منه ��ا � ٢٤شركة جتاري ��ة و  ٧جامعات
و  ٣منظم ��ات جتاري ��ة تابع ��ة للحكوم ��ة االمريكية ،كما
ان ال ��كادر املتواجد يف اجلناح االمريكي يتحدث بلغتني
لأج ��ل الرتحيب بالزائرين وت�سهي ��ل عملية ات�صالهم مع
ال�ش ��ركات واجلامع ��ات ذات ال�صل ��ة ا�ضاف ��ة لتخ�صي�ص
حي ��ز الجتماعات ممثل ��ي ال�ش ��ركات� .ستيف ��ن ا�شار اىل
ان العدي ��د م ��ن ال�ش ��ركات االمريكي ��ة اك ��دت م ��ن خ�ل�ال
ح�ضورها على اهمية امكاني ��ات ال�سوق العراقية وهي
ب�ص ��دد ت�أ�سي�س وجود ق ��وي لها يف الع ��راق م�ضيف ًا ان
الب�ضائ ��ع واخلدمات الت ��ي تقدمها ال�ش ��ركات االمريكية
ت�ساع ��د العراق بغية اعادة اعمار بنيته التحتية وقطاعه
ال�صناع ��ي وت�سه ��م يف رف ��اه ال�شع ��ب العراق ��ي ،و ان
ال�ش ��ركات االمريكي ��ة مبقدورها تقدمي اح ��دث التقنيات
العاملي ��ة ونظم االدارة والن�شاطات التجارية ،والرتويج
للم�س�ؤولية االجتماعية التي تقع على عاتق ال�شركات .
�أجنحة جديدة للمعر�ض
بطلب من االمانة العامة ملجل�س الوزراء ومتويل جمل�س
حمافظ ��ة بغداد  ,مت بن ��اء اجنحة جديدة للمعر�ض بعدد
 15بناي ��ة وت�أهيل قاعات عر�ض جدي ��دة بنحو  20قاعة
وبن ��اء قاع ��ة �سمي ��ت بقاعة بغ ��داد ب�سع ��ة � 10آالف مرت
مرب ��ع وهي اكرب قاعة يف الع ��راق حاليا مع ت�أهيل ابنية
خم ��ازن مب�ساح ��ة � 3آالف مرت مربع بع ��دد  5قاعات كما
مت بن ��اء معر� ��ض لل�سي ��ارات بثالث ��ة طواب ��ق مب�ساح ��ة

معر�ض بغداد الدويل ( ار�شيف)
 5750م�ت�را مربع ��ا للطاب ��ق الواح ��د ف�ض�ل�ا ع ��ن بن ��اء
مطع ��م بطابقني مب�ساحة  680مرتا مربعا وان�شاء بناية
ال�شخ�صيات املهمة بطابقني ومب�ساحة  6400مرت مربع
وان�ش ��اء بناية اال�سترياد بطابقني ومب�ساحة  1500مرت
مرب ��ع للطاب ��ق الواحد وت�أهيل بناي ��ة الت�سجيل الكربى
بطابق�ي�ن ومب�ساح ��ة  8000م�ت�ر مربع للطاب ��ق الواحد
وتاهي ��ل بناي ��ة امل�ص ��رف مب�ساح ��ة  1500م�ت�ر مرب ��ع
وتاهيل كافتريي ��ات املعر�ض بع ��دد  5كافترييا واالبنية
�ان ف�ضال عن
االداري ��ة وملحق ��ات املعر� ��ض بع ��دد  6مب � ٍ
ان�شاء مر�آب لل�سيارات
ناهيك ع ��ن ان�شاء نافورات مو�سيقي ��ة متنوعة بعدد 15
ناف ��ورة وتاهيل املجاميع ال�صحي ��ة للمعر�ض بنحو 15
جمموع ��ة مع ن�ص ��ب اب ��راج للحماي ��ة بارتف ��اع  6امتار
قراب ��ة  15برج� � ًا وعم ��ل اعم ��ال الأر�صف ��ة باملقرن� ��ص
والرثم�ستون بنحو  21الف مرت مربع واعمال اال�سيجة
احلديدية للمدخل واحلدائق الداخلية بنحو  3200مرت
مرب ��ع وتغلي ��ف ال�سور اخلارج ��ي للمعر� ��ض بنحو 50
ال ��ف مرت مربع واملحافظة حر�ص ��ت على تاهيل املعر�ض
�ضمن اختيار ون�صب اف�ضل واعلى املوا�صفات احلديثة
واملتطورة العاملية من خ�ل�ال مناق�شة العديد من االفكار
والت�صامي ��م بحيث يك ��ون املعر�ض انطالق ��ة جديدة يف
العم ��ل املعماري واالن�شائ ��ي مع الأخذ بنظ ��ر احل�سبان
املتطلب ��ات الالزم ��ة لذل ��ك واالبني ��ة التخ�ص�صي ��ة م ��ع
االرادة ب ��ان يكون م�صداق ًا حي� � ًا يج�سد بوابة العراقيني
يف مواجه ��ة التحدي ��ات واقام ��ة املعار� ��ض با�صرارن ��ا
على اعم ��ار العراق وخا�ص ��ة العا�صمة بغ ��داد وباف�ضل
املوا�صفات التي ال تقل عن ما موجود يف الدول العاملية
واالقليمية .

نتمنى جميع ًا كعراقيني �أن يكون در���س البنك امل��رك��زي يف
�أزمته الإداري��ة واملالية احلالية الأخري يف �سل�سلة التخوين
والإ�سقاط والت�شهري  ،ولي�س جم��رد در���س �آخ��ر يف جدول
الحق  ،خ�صو�ص ًا بعد �إعالن دولة رئي�س جمل�س الوزراء �أن
احلكومة لي�ست طرف ًا مبا�شر ًا يف الأزمة .
ف��الأزم��ة مل تعالج بحكمة وكانت عملية التعاطي معها غري
موفقة برغم �أنها لي�ست الأ�سلوب الأوحد يف املواجهة ومبا
�أن امل�س�ألة �أ�سا�س ًا من الناحية الر�سمية كما يقال هي مو�ضوع
متويل البنى التحتية ورف�ض املركزي ذلك العتبارات فنية مالية
�إ�ضافة اىل الدعوات املناه�ضة للحكومة �أن م�شروع البنى رمبا
يكتنفه الف�ساد مثل الكهرباء ،هذا من ناحية مو�ضوعية واردة
وميكن �إدارة الأزمة عرب الو�سائل التقليدية من دون اللجوء
لل�ضغط التنفيذي والت�شريعي املقابل  ،ولكن مثل �أي م�شروع
�أخر متتد يــد املتحا�ص�صني لتخريب العمل وامل�شروع وتعقدت
الأزمة بنا ًء على كيديات الدفع الأجل حتى ال يُ�سجل ب�أ�سم فالن
بنجاحه وي�ضمن تر�شيحه للدورة القادمة كما معروف ومعلن
 ،ولي�س خوف ًا من ف�ساد �أو ديون م�ستقبلية  ،لأنه لو كان كذلك
للم�سناه يف الكهرباء وباقي اخليبات امل�شرتكة من ال�شراكة
يف املجل�سني ( الوزراء والربملان ) التي ُا�سدل ال�ستار عليها
وحتى من دون تقدمي اعتذار لل�شعب �أو �إع��داد بديل متكامل
وا�ضح املعامل من قبل املعار�ضني برملاني ًا املتوافقني وزاري ًا .
هذا بب�ساطة هو البعد ال�سيا�سي الفاعل والنافخ يف نار
الأزمة التي حتولت اىل كرة نار كل يقذفها على �صاحبه
�أم��ا البعد امل��ايل لالزمة فهو نفق اال�سترياد الع�شوائي
املظلم ال��ذي مل ن َر حتى اليوم �أي �ضوء يف نهايته ،فهو
الذي فتح بيع العملة ومزادها ب�شكل مل نعرفه �سابق ًا ت�أتي
البرتودوالرات لنحولها بوا�سطة الدينار ويعاد ت�صديرها
مبئات املاليني يومي ًا عدا العطل الر�سمية  ،وا�ستمرار هذه
احلالة كما معروف اقت�صادي ًا ومالي ًا بتحول املو�ضوع
اىل م�ؤ�س�سة ولي�س جمرد اداء م�صريف  ،ب�سبب ت�ضخم
امل��ال املتدفق وه�شا�شة االقت�صاد ال��داخ�ل��ي ( زراع ��ة ،
�صناعة وجتارة داخلية ) مع غياب كل عوامل احل�صانة
االقت�صادية ( تعرفة كمارك �سيطرة نوعية تن�سيق بني
الزراعة وال�صناعة من جهة ومع القطاع التجاري بجناحيه
اخلا�ص والعام ) ومبا �أن اال�سترياد �سيد املوقف لي�س
اقت�صادي ًا حيث نتحدث عن حيتان التجارة بحيث �أ�صبح
م�ألوف ًا نتعاي�ش معه وعن�صر ًا �ضاغط ًا ب�شدة على البنك
املركزي وله �أن�صاره من ال�سا�سة العتبارات طائفية �أو
منافع �شخ�صية �أو االثنني مع ًا .
�أما اجلانب الد�ستوري للمو�ضوع وهو ارتباط امل�صرف
املركزي بالربملان  ،املفرو�ض بالبنك �أن ال يراهن على ذلك
لأن الربملان ال يفرق كثري ًا عن جمل�س الوزراء لأننا نظام
ال يعمل باملعار�ضة احلقيقية  ،بل بال�شراكة � .إ�ضافة اىل
م�شكلة ال�شلل ال��ذي دمر الربملان بوا�سطة ر�ؤ�ساء الكتل
الذي مل يعد �سر ًا .
�أما اجلانب الأهم بالن�سبة لهذه امل�شكلة هو ما تركته من
�إ�شاعة الفاح�شة يف جمتمع ما زال يتعامل مع الأف��راد
ولي�س امل�ؤ�س�سات ويربط بع�ضهما ببع�ض  ،ولذلك يكون
مبد�أ اذا اب ُتليتهم فا�سترتوا  ،والبلوى معروفة وم�ستمرة
حتى الآن .
يف اخلتام هذه الأزمة رمبا �ستتكرر ما دامت هناك م�صالح
مبا�شرة للمتحا�ص�صني الذين مل يف�صلوا حتى الآن بني
املال العام واملال اخلا�ص !

م�شكلة عجزت احلكومة عن حلـِّها

خرباء ومواطنون يعدون خ�صخ�صة الكهرباء باحلـل ال�صائب
 بغداد  /رافد �صبار
ي ��رى خ�ب�راء ومواطن ��ون �ض ��رورة خ�صخ�صة
القط ��اع الكهربائي ال ��ذي بات امل�شكل ��ة الع�صية
عل ��ى احلكوم ��ة بع ��د �ص ��رف �سيل م ��ن االموال
التي مل تغيـِّر �شيئ� � ًا ..وعلى الرغم من التح�سن
الب�سي ��ط يف ه ��ذا الف�صل اال ان ذل ��ك ال يعد ح ًال
للم�شكل ��ة او نهاي ��ة له ��ا وامنا ام ��ر ًا طبيعي ًا الن
املواطن ال يحتاج التي ��ار الكهربائي كثري ًا ،ففي
مو�سم اخلري ��ف من كل عام يُ�ستغنى عن اجهزة
التدفئ ��ة والتربي ��د لريف ��ع بذل ��ك ال�ضغ ��ط على
املنظومة الوطنية.
ويق ��ول املواطن م�صطفى حممد جا�سم لـ (املدى
) :ان م�شكل ��ة الكهرباء يف الب�ل�اد باتت من دون
ح ��ل وال ميك ��ن ان ت�ستم ��ر اك�ث�ر بي ��د القط ��اع

احلكوم ��ي كونه ��م مل يفعل ��وا �شيئ� � ًا له ��ا يف كل
ال�سنني التي �أعقب ��ت االحتالل االمريكي وحتى
اليوم .
وي�ضي ��ف :من ال�ضروري نقل ه ��ذا القطاع املهم
اىل ال�شركات اخلا�صة مبين ًا اننا لن نخ�سر اكرث
مما نخ�سره اليوم من �ساعات التجهيز.
وتاب ��ع :يج ��ب ان يك ��ون التعاق ��د م ��ع �ش ��ركات
ر�صين ��ة لها �سمع ��ة وباع يف جم ��ال الطاقة وان
تكون جتربة كرد�ستان امام �أعني امل�س�ؤولني .
واك ��د جا�س ��م ان حت�س�ي�ن التي ��ار الكهربائي يف
هذا الوقت حتديد ًا هو ن�سب ًة لتقليل احلمل على
املنظومات الكهربائية من قبل املواطنني نتيجة
حت�س ��ن اجل ��و ،لأن املواطن يتخل ��ى عن اجهزة
التربي ��د باال�ضاف ��ة اىل ع ��دم ت�شغي ��ل املدفئ ��ات
الكهربائي ��ة ف ��كل ذلك يعد ام ��ر ًا طبيع� � ًا لإزدياد

�ساعات التجهيز.
وحت ��دث املواط ��ن ذو الفقار املعمارل� �ـ (املدى ):
ع ��ن خ�صخ�صة القطاع باحلل ال�صائب اذا ما مت
التعاقد مع �شركات اجنية ر�صينة ولي�ست حملية
كون ��ه م�ؤيد ًا للفكرة وك ��ون ال�شركة اخلا�صة لن
ت�سرق من امواله ��ا �شريطة ان ال يتدخل القطاع
احلكومي بعمله ويكتفي مبراقبة العمل للحفاظ
على حق ��وق املواطنني وتنفيذ ما متفق عليه من
قبل ال�شركات.
عجـز تــام
وا�ش ��ار املعم ��ار اىل ان وزارة الكهرب ��اء اثبتت
عجزه ��ا التام عن جتهي ��ز املواطن�ي�ن بالكهرباء
ط ��وال ال�سن�ي�ن املن�صرمة وح ��ان الوقت لإيجاد
البدي ��ل مو�ضح� � ًا ان ت ��رك القط ��اع الكهربائ ��ي
بي ��د ال�ش ��ركات اخلا�صة هو احل ��ل االمثل اذا ما

و�ضعت ال�شروط املذكورة يف احل�سبان.
اىل ذل ��ك يق ��ول اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي با�سم عبد
امله ��دي ان مو�ضوع خ�صخ�صة قط ��اع الكهرباء
مهم جد ًا وقد ي�أتي بالذي مل ت�ستطع الوزارة ان
ت�أتي به من تن�شيط تام للقطاع �إال ان التقييمات
مت�ضاربة حتى الآن بهذا اخل�صو�ص .
واو�ضح عب ��د املهدي بت�صريح خ�ص به (املدى)
ان املو�ضوع حتى الآن هو غام�ض كوننا مل نعلم
م ��ا ال ��ذي �سيُخ�ص� ��ص االدارة ام امل�شاريع فقط
؟ فاخل�صخ�ص ��ة لها اكرث م ��ن ا�سلوب وما و�ضع
العامل�ي�ن وال�ش ��ركات الت ��ي �ستعم ��ل اجنبية ام
حملية؟ كمواطنني ننظر من جانب عدم الأمل.
وا�ش ��ار عب ��د امله ��دي اىل ان على الرغ ��م من كل
التخ�صي�صات التي ُر�ص ��دت اىل قطاع الكهرباء
اال انه ل ��ن ت�ستطيع الوزارة ان حتقق اي تطور

ملح ��وظ ونح ��ن مع قان ��ون خ�صخ�ص ��ة القطاع
الكهربائ ��ي �سواء للخ�ب�راء او ملواطنني عاديني
فاملهم توف�ي�ر الكهرباء للمواط ��ن ،م�ؤكد ًا انا من
امل�ؤيدين خل�صخ�صة قطاع الكهربا ء �إال ان الأمر
يج ��ب ان يدر�س ب�ش ��كل كبري�,سيما وان القطاع
اخلا�ص قادر على جناح هذه املهمة اذا ما ر�سيت
عليه خا�ص ��ة اذا مت التعاقد مع �شركات ر�صينة.
وكان ق ��د �ص ��وت جمل� ��س الن ��واب بتاريخ /30
متوز املا�ض ��ي بالأغلبية ل�صالح قرار تقدمت به
جلن ��ة النفط والطاقة يق�ض ��ي بخ�صخ�صة قطاع
الكهرباء يف البالد.
ويع ��اين الع ��راق م ��ن نق� ��ص ح ��اد يف الطاق ��ة
الكهربائي ��ة وال ت ��زال ال�شبك ��ة الوطني ��ة توف ��ر
�إمدادات الكهرباء ل�ساعات قليلة يف اليوم.
و�أنفق العراق منذ عام  2003ولغاية عام 2011

مبل ��غ  27ملي ��ار دوالر عل ��ى الطاق ��ة الكهربائية
وه ��و مبل ��غ كان مبق ��دوره وفق ��ا لت�صريح ��ات
خ�ب�راء يف دول �أوروبي ��ة �أن ي�ؤ�س� ��س ل�شبك ��ة
متكاملة م ��ن الطاق ��ة الكهربائية جتع ��ل العراق
بلد ًا م�صدر ًا للطاقة.
وقال النائب حمما خليل لوكالة كرد�ستان للأنباء
(�آكاني ��وز) �إن "جمل�س النواب �صوت بالأغلبية
عل ��ى ق ��رار ُيل ��زم احلكوم ��ة بفت ��ح اال�ستثم ��ار
بالطاقة الكهربائية".
و�أو�ض ��ح خلي ��ل �أن "الق ��رار من �ش�أن ��ه �أن يُنهي
�أزم ��ة الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف الب�ل�اد بعد دخول
ال�ش ��ركات لال�ستثم ��ار به ��ذا القط ��اع" .وت�أت ��ي
االنقطاع ��ات املتك ��ررة يف الكهرب ��اء عل ��ى ر�أ�س
�ش ��كاوى ال�س ��كان وخا�ص ��ة يف ف�ص ��ل ال�صي ��ف
عندما تتجاوز احلرارة  50درجة مئوية.

خ��������ارج ال����ح����دود
عواصم

أمريكـا

 50مليار دوالر �أ�ضرار �إع�صار �ساندي
�أعلنت �شرك ��ة �أيكات املتخ�ص�صة يف
تقدي ��ر الأ�ض ��رار �أن قيم ��ة الأ�ضرار
الت ��ي خلفه ��ا الإع�ص ��ار �سان ��دي يف
الوالي ��ات املتح ��دة ،الت ��ي اجت ��اح
�ساحله ��ا ال�شرق ��ي م�س ��اء االثن�ي�ن
املا�ض ��ي ،قد تبل ��غ  50ملي ��ار دوالر،
والتقدي ��رات اجلدي ��دة للخ�سائ ��ر
املغطاة ت�أميني ًا هي �ضعف التوقعات
الت ��ي �أ�صدرته ��ا "�أي ��كات" يف وق ��ت
�ساب ��ق ،وقال ��ت ال�شرك ��ة� :إن توقف
�شبك ��ة م�ت�رو الأنف ��اق ع ��ن العم ��ل
وانقطاع الكهرب ��اء �سترتتب عليهما
خ�سائ ��ر �أكرب كثري ًا مما كان متوقعا،
بح�سب �صحيفة االقت�صادية.
و�أ�ضاف ��ت ال�شرك ��ة املتخ�ص�صة وفقا
ل ��وكاالت� :إن قيم ��ة الأ�ض ��رار الت ��ي
خلفها الإع�ص ��ار يف �أول اقت�صاد يف

الع ��امل ت ��راوح ب�ي�ن  30و 50ملي ��ار
دوالر ،بينها � 10إىل  20مليار دوالر
قيمة الأ�ضرار امل�شمولة بالت�أمينات.
و�أو�ضح ��ت �أنه ��ا �أع ��ادت النظ ��ر يف
تقديراتها ال�سابق ��ة ب�سبب اخل�سائر
الباهظ ��ة الت ��ي �أحلقه ��ا الإع�ص ��ار
بالكهرب ��اء ومن�ش� ��آت �أخ ��رى وتبني
�أنه ��ا �أكرب بكثري من تلك التي تخلفها
�أعا�صري مماثلة من الفئة الأوىل.
م ��ن جهته ق ��ال املراقب امل ��ايل ملدينة
نيوي ��ورك� :إن تداعي ��ات الإع�ص ��ار
�سان ��دي تكب ��د املدين ��ة ما ي�ص ��ل �إىل
 200ملي ��ون دوالر يومي ��ا ب�سب ��ب
توق ��ف �أن�شط ��ة اقت�صادي ��ة ب�ش ��كل
دائ ��م من بيع �شرائ ��ح البيتزا وحتى
�صفق ��ات دم ��ج ال�ش ��ركات وتعامالت
�أخرى يف وول �سرتيت.

م���ل���ي���ار ام���������ر�أة ي���دخ���ل���ن االق���ت�������ص���اد ال��ع��امل��ي
ت�س ��اوي مع ��دالت عمل الن�ساء مع مع ��دالت الرجال
يف الإم ��ارات �إىل ارتف ��اع �إجم ��ايل الن ��اجت املحلي
بن�سب ��ة  ،%12ويف م�ص ��ر من �ش� ��أن �إجمايل الناجت
املحل ��ي �أن يرتف ��ع بن�سب ��ة  ،%34بح�س ��ب تقري ��ر
�صادر عن "بوز �أند كومباين" .وت�شري هذه الأرقام

�إىل ال ��دور املح ��وري الذي ميك ��ن �أن ت�ؤديه الن�ساء
العام�ل�ات يف دف ��ع عجلة النم ��و االقت�ص ��ادي ،لكن
برغم بلوغ عدد الن�ساء العامالت نحو مليار امر�أة،
يف رق ��م يالم� ��س عدد �س ��كان الهن ��د وال�ص�ي�ن ،ف�إن
هذه املجموعة ال�سكاني ��ة ال�سريعة النمو مل تنل ما

يكف ��ي من االنتباه من �صانعي القرار يف العديد من
البلدان .ويف �ض ��وء هذه املعطيات ،و�ضعت �شركة
اال�ست�ش ��ارات الإدارية «بوز �أن ��د كومباين» م�ؤ�شر
املليار الثالث ،وهو ت�صنيف لـ 128بلد ًا على �أ�سا�س
م ��دى فاعلية هذه ال ��دول يف متكني امل ��ر�أة لت�صبح

"حمرك ًا لالقت�صاد .ويت�ألف امل�ؤ�شر من بيانات عن
الو�ضعي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية للن�ساء ،وهو
يه ��دف �إىل ع ��زل العوام ��ل التي ت�سه ��م يف و�صول
املر�أة �إىل االقت�صاد الأو�سع ،ف�ض ًال عن حتديد كيف
ميكن حتقيق املزيد من التقدم والتكامل.

كوريا الجنوبية

جاالك�سي نوت  "2تتجاوز  3ماليني وحدة يف  37يوم ًا
قالت �شركة �سام�سوجن �إلكرتونيك�س� ،أكرب �شركة للتكنولوجيا يف العامل
م ��ن حيث الإي ��رادات� ،أن �إجم ��ايل مبيعات منتجها اجلدي ��د "جاالك�سي
ن ��وت  "2يف جميع �أنح ��اء العامل جتاوزت  3ماليني وح ��دة منذ طرحه
يف �أواخ ��ر �سبتمرب� /أيل ��ول املا�ضي .وقالت ال�شرك ��ة يف بيان �صحفي
�إن �شحنات اجلهاز ،الذي يجمع بني خوا�ص الهاتف الذكي واحلا�سوب

اللوح ��ي واملزود ب�شا�شة قيا� ��س 5ر 5بو�صة ،جتاوزت  3ماليني وحدة
خالل  37يوم ��ا فقط من �إطالقه .وكانت ال�شرك ��ة الكورية اجلنوبية قد
�أعلن ��ت الأ�سبوع املا�ضي �أن �أرباحه ��ا يف الربع الثالث ت�ضاعفت مقارنة
مع العام املا�ضي بف�ضل املبيعات القوية للهواتف الذكية.
كم ��ا �سجل ��ت ال�شركة �أرباح ��ا ف�صلية قيا�سية بلغ ��ت 6ر 6تريليون وون

(4ر 7ملي ��ار دوالر) لتتجاوز متو�س ��ط توقعات  27حملال يف ا�ستطالع
�أجرته خدمة "بلومربج" الإخبارية والبالغ 25ر 6مليار دوالر.
وارتفع ��ت املبيعات يف الربع الثالث بن�سبة 4ر %26على �أ�سا�س �سنوي
لت�ص ��ل �إىل 2ر 52تريلي ��ون وون ،و ُيع ��د ذل ��ك �أعل ��ى م�ست ��وى لها على
الإطالق.
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الثقافي  -تشكيل

(حياة ّ
ٌ
ه�شـة)..معر�ض
الت�شكيلي
�شخ�صي للفنان
ّ
ها�شم تايه
ال�شخ�صي (حيا ٌة
الت�شكيلي ها�شم تايه معر�ضه
يقيم الفنان
ّ
ّ
َّ
ه�شة) يف قاعة جمعيّة الفنانني الت�شكيليني العراقيني
بالب�صرة القدمية اليوم ال�سبت الثالث من ت�شرين الثاين
للعام احلايل..
ي�ض ّم املعر�ض �أعمال الفنان الأخ�يرة التي �أجنزها على
�سطوح ّ
ه�شة م�ستخدم ًا م��وا ّد مبتذلة وخ��ام��ات مرذولة
اليومي وتع ّر�ضت للتلف� ،ساعي ًا �إىل
اال�ستعمال
�شذت عن
ّ
فني ذي �صلة ببيئة ومكان ترتدّى فيهما احلياة،
�إنتاج �أثر ّ
وتفقد جاذبيتها ،حم��او ًال حت �دّي التنافر ال��ذي ميكن �أن
يح�صل بني مادّة رثة مبتذلة وو�سيط جما ّ
يل حامل..
�شخ�صي له يف العام
يُذكر �أن ها�شم تايه �أقام �أول معر�ض
ّ
 1974بالب�صرة ،و�سبق له �أن عر�ض عدد ًا من �أعماله يف
معر�ض م�شرتك م��ع الفنان يا�سني وام��ي �أق�ي��م بعنوان
(كارتون) يف قاعة حوار ببغداد العام الفائت.

" مانيه  :ت�صوير احلياة "
ترجمة  /عادل العامل

� �س �ي �ق��ام ل �ل �ف �ن��ان الفرن�سي
�أدوارد ماتيه Edouard
 1832 (Manetــ )1883
معر�ض رئي�س للبورتريهات
� ، portraitsأو �صور
الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص  ،و ذل � ��ك يف
الأك ��ادمي� �ي ��ة امل �ل �ك �ي��ة بلندن
يف ال���س�ن��ة ال �ق��ادم��ة .و هذا
املعر�ض اال�ستعادي هو الأول
من نوعه يف اململكة املتحدة
و يُتوقع �أن يكون واحد ًا من
�أبرز معار�ض عام .2013
و قد جُ مع �أكرث من  50لوحة
�أجن��زه��ا مانيه ع�بر م�سريته
ال�ف�ن�ي��ة ،م��ن خم�ت�ل��ف �أنحاء
العامل ،تعود ملجموعات عامة
و مالكني خا�صني .و تت�ضمن

��ص��ور ًا �شهرية مثل ( ال�سكة
احل��دي��دي��ة ) و ( مدموزيل
كلو ).
و � �س��وف ُي�ب�رز امل �ع��ر���ض ،و
هو بعنوان " مانيه  :ت�صوير
احل� �ي ��اة " ،ال � ��ذي ي��ق��ام يف
الفرتة  26كانون الثاين ــ 14
ني�سان � ،2013أعما ًال عظيمة
لفنان القرن التا�سع ع�شر �إىل
جنب قطع فنية �أقل �شهر ًة.
و قالت �أمينة املعر�ض ،ماريان
�ستيفن�س� ،إن �صور مانيه "
مل ُت��د َر���س يف معر�ض �أو يف
�شكل كتاب " من قبل ،بالرغم
من التزام الفنان الثابت جتاه
فن الت�صوير على امتداد عمله
الفني.

العدد ( )2637ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )3ت�شرين الثاين 2012

ف��ـ��ي معـــر�ض الفنــــان مظهـــر �أح��م��د الأخ��ي��ـ��ـ��ـ��ر(رب الأر�����ض)

العمــ��ل الفنــي حينــما يتحــ��ول فع ًال اعتــرا�ضي ًا
علي النجار

ل�ي���س��ت ه ��ي ل�ع�ب��ة م ��ن ن��وع �ي��ة ت �ل��ك الأل� �ع ��اب
امل�صنوعة لكي يزجى بها الوقت جزافا .كما
�أنها لي�ست جم��رد مزحة ي��راد بها اللعب على
الذقون .كذلك هي مل تكن جمازفة غري حم�سوبة
العواقب� .إمنا هي م�صممة للحفر عميقا ,واىل
ما حتت ق�شرة الظواهر التي �أعوزتنا الفطنة
بع�ض الأح �ي��ان� ,أو غالبا ,ع��ن �إدراك املغزى
املخطط لها م�سبقا لإدراك �أف�ضل م��ا بذاتنا
الإن�سانية من �إب��داع يتجاوز امل��أل��وف� .ضمن
ه��ذه املوا�صفات ميكننا النظر �إىل �سياقات
عر�ض الفنان العراقي ـ ال�سويدي(مظهر �أحمد)
الأخري(رب الأر�ض).
كان العر�ض يف ليلة افتتاحه يف اخلام�س من
�أكتوبر/ت�شرين الأول يف قاعة(الكاردن) يف
مدينة (ب��ورو���س) ال�سويدية ,ال يختلف عن
�أي عر�ض ت�شكيلي �سابق لهذا الفنان� .إن مل
ي�شكل جزءا متمما مل�شروع عر�ضه اال�ستعادي
ال�سابق ال��ذي �أق��ام��ه يف متحف(داالرانا�س)
يف مدينة ف��ال��ون ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ,حيث يقيم
وي�ع�م��ل .ل�ك��ن ي�ب��دو �أن ث�م��ة مفاجئة م�ؤجلة
تنتظر م�شاهدي العر�ض .وكما عودنا الفنان
يف عرو�ضه العديدة .فلي�س هو �أم��ر عر�ضي
�أن يتم ت�صوير الأعمال املعرو�ضة وحوارات
وان �ط �ب��اع��ات امل���ش��اه��دي��ن ل �ه��ا .ل�ك��ن اجلديد
بالأمر هو ا�ستحداثه لن�صب كر�سي �أم��ام كل
عمل ,ليمنح امل�شاهد فر�صة ت�أمل مريحة ,كما
�أن امتناعه عن ت�سعري �أعماله وحتى لكل من
ي�ستطلع عن ذلك ,هو �أمر يدعو للت�سا�ؤل .فهل
ينوي الفنان االحتفاظ ب�أعماله لنف�سه ,وهذا
�أمر يخالف �شروط العر�ض التقليدي� .أو هل
هو مزمع على �إعادة عر�ضها يف مكان �آخر� .أو
رمبا هو زاهد �أ�سا�سا بقيمتها املادية .لكن وكما
نعلم ف��ان لكل عمل فني �سعره اخلا�ص(ولو
�أن ثمة ريبة يف ت�سعري بع�ض الأعمال الفنية)
لكنها الو�سيلة الأه��م لدخل الفنان� ,إن مل تكن
الوحيدة لبع�ضهم .ومن اجل حل هذا الإ�شكال.
فقد �أعلن الفنان �أن عر�ضه غري مكتمل و يدعو
امل�شاهدين لزيارته جمددا بعد ثالثة �أيام ,لأنه
�سوف ي�ضيف �شيئا مفاجئا للعر�ض.
رب الأر�ض:
مل ي�ك��ن ع �ن��وان ه��ذا ال �ع��ر���ض(رب الأر� ��ض)
وليد �صدفة .ب��ل ه��و ج��زء م��ن تفكري و�سلوك
يومي ,درب الفنان نف�سه على خو�ض غماره.
بعد قناعته بان لكل جهد �شخ�صي دورا ما يف
زي ��ادة وع��ي ال�ن��ا���س مب��ا ي��دور ح��ول�ه��م ,ومبا
ي�ؤثر فيهم� ,سواء كان �سلبا �أو �إيجابا .ومبا
�أن ثمة كارثة تنتظر م�صري كرتنا الأر�ضية,
جراء حجم التلوث الناجت عن ا�ستخدام �أ�سلحة
احل��روب(ال��دم��ار ال�شامل) التي لوثت �أماكن
عديدة من عاملنا الأر�ضي ,وباتت ب�ؤرا مزمنة
ومقلقة لت�سرب ال��دم��ار �إىل م��ا ح��ول�ه��ا .فمن

ي�ضمن لنا بعد هذه الأفعال �أن يتناول طعاما,
�أو ي�شرب ماء ,خالي ًا من التلوث .وجوهر فكرة
هذا العر�ض قائمة على الإ�شارة �إىل حجم هذه
امل�شكلة الإن�سانية امل�سكوت عنها من لدن �صناع
ال�ق��رار العاملي� ,أو العوملي العابر للقارات.
�إ�ضافة �إىل جدلية قيمة العمل الفني الداللية
واملادية.
يف م�شهد من احد ف�صول فيلم الأحالم للمخرج
ال�ي��اب��اين ال�شهري �أك�ي�رو ك��ورا� �س��اوا� ,سمع
ع�سكري ع��ائ��د م��ن احل���رب وه��و يف طريقه
الجتياز النفق� ,صدى �إي�ق��اع خطوات �أحذية
ع�سكرية مت�سارعة �آتية خلفه من عتمة النفق .
وحينما التفت ,وجد ف�صيله و�آمره خلفه يدعوه
لقيادتهم .لكن املفاج�أة تكمن بكون هذا الف�صيل
ت�ع��ر���ض ل�ل��إب ��ادة .ومل ي�ك��ن �أم� ��ام الع�سكري
(قائدهم) �إال �أن ي�أمرهم ب ��أن يدعوا الأحياء
ب�سالم .وزيادة يف �إثارة رعب امل�شهد امل�أ�ساوي
ه� ��ذا ا��ص�ط�ب�غ��ت وج� ��وه ال�ع���س�ك��ر الأم � ��وات
بالأبي�ض ال�شاحب ,خللو �أج�سادها من دمائها.
وكان ت�ضاد الأ�سود والأبي�ض مرعبا.
مظهر �أحمد ا�شتغل على مفهوم التحوالت لي�س
الأوفيدية بل امل�أ�ساوية التي خ�ضعت لها بع�ض
�شعوبنا الأر�ضية� .إن مل تكن كلها ب�شكل ما ،
م�ستغال �أداته الفنية كملونة ,و�صياغة �إ�شارات
دالل�ي��ة .ووع��ي مفرط بدر�س �إع��ادة ال�صياغة
الفنية املعا�صرة التي اعتمدت م�ب��د�أ تهدمي
عنا�صر العمل و�إعادة �صياغته� .أجرى حماولته
الأوىل قبل عر�ض �أعماله بعدة �أ�شهر  ,ويف
غرفة مظلمة ر�سم عليها بال�صبغة البي�ضاء .يف
حماولة منه ,ل�سرب مناطق �إدراك ما و�سط عتمة
املجهول .ثم فاج�أته النتائج غري املتوقعة والتي
مل تخرب العمل الفني الذي كان جاهزا للعر�ض
قبل خم�س �سنوات ,والتي ع��ززت من قدرته
التعبريية .وكانت هذه املحاولة� ,أو التجربة
الأوىل له يف جمال ح��وار املجهول .وما دمنا
ق��ادري��ن على ذل��ك� .إذ ًا مل��اذا ال نتجنب ال وعي

جمهولية �إقامتنا الأر�ضية ,مبا نهيئ لها من
�أدوات الدمار .وكانت جدلية تناق�ضات الأبي�ض
�أ�سود حا�ضرة هنا �أي�ضا.
من قتل منا ,وبكل امل�سميات� ,سواء كان �شهيدا,
�أو مفقودا� ,أو مغتاال .فقد ذهب بال رجعة .مع
كل ما �أطلقنا عليه من �صفات مبجلة �أو نعوت
�أخرى .وبقي �أحيا�ؤنا ما بني انتظار موقت �أو
م�ؤجل يحيلنا للجزء الآخر من �أحالم �أو نبوءات
ه��ذا املخرج الياباين حينما يحا�صر التلوث
الإ�شعاعي احد ال�شخ�صيات ,ويجد نف�سه و�سط
حميط طبيعة كارثية .فال الإن�سان من حوله
بات �إن�سانا ,وال النبات هو نف�سه .ولي�س له
من خمرج �إال رمي نف�سه يف البحر .فيا ترى
هل نحن نفقه مغزى ه��ذه الر�سالة(الإ�شارة)
ونتنبه حلجم ما �أ�صابنا من تلوث اليورانيوم
املن�ضب ,وعلى امتداد رقعة العراق اجلغرافية,
�إن مل تتجاوزها جلغرافيا املحيطني بنا .وكل
ال�شواهد ت�ؤكد حجم الكارثة .ولي�س العراق
وحده ينوء ب�أعباء نتائج هذه الكارثة� .إ�ضافة
�إىل �أن فثمة ثقوبا �أر�ضية �أخ��رى .ول��و ب�أقل
درجة من التلوث .ويف نية مظهر �أن يجعل من
�ضمن نتائج تغيريات عر�ضه � ,إ�شارات �إنذار
افرتا�ضية لعواقب هذه الكوارث الأر�ضية.
�أن�ل�ي��ل ه��و( رب الأر�� ��ض) يف امليثولوجيا
ال�سومرية� .أدات��ه الف�أ�س .مظهر احمد جعلها
حمور عر�ضه هذا .لكنه حولها �إىل جمرفة ذهبية
تتو�سط عر�ضه ,و لوى جزءها املعدين لت�صبح
غري �صاحلة ال للحرث وال لأي ا�ستعمال ,لقد
عطل الفعل الإلهي الأ�سطوري ,ومل يعد الذهب
ذهبا �إال يف املتحف .لكنه لي�س التعطيل الوحيد
الذي حاوله الفنان .لقد عاد بعد ثالثة �أيام من
العر�ض ليلغي كل تفا�صيل ر�سومه املعرو�ضة
من خالل تغطيتها باللون الأ�سود فقط ,ومل يبق
من اثر مللونة �أعماله هذه �إال حفر لعناوينها على
ال�سطح الأ�سود .لقد حولها مفهوميا �إىل (:فاكهة
 ,طري زهرة  ,طفل � ,صديق  ,حيوان � ,شاعر

 ,مو�سيقي) .فهل حتولت مظهرية �أو مغزى
هذه الر�سوم فعال �إال (:فاكهة ,طري ,زهرة ,طفل,
�صديق ,حيوان� ,شاعر ,مو�سيقي) .بالطبع كال
بفعل دمار �أ�سلحة الإبادة التي يتناق�ض فعلها
وم�سميات هذه الر�سوم امل�ؤن�سنة� .إذ ًا هو فعل
احتجاجي .وا�ضحة نواياه املتعددة.
يف مقدمة كتابه(الفنون والآداب حتت �ضغط
العوملة) يت�ساءل امل�ؤلف(جوو�ست �سمايرز(:)1
(�إذا كان من الأ�سا�سي للدميقراطية �أن يتم تقدمي
الفنون والآداب على نحو فردي ذي �صلة ولو
بدرجة ما باملجتمعات الفردية ,ي�صبح من حق
املرء �أن يت�ساءل عن �آثار العوملة االقت�صادية.
مع اخذ كل االعتبار ,جند �أن اح�ترام اجلهود
املحلية لي�س من بني �أول�ي��ات نظام التجارة
احلرة العاملي .فهل يعني هذا احلياة الثقافية
يف كثري من املجتمعات).
لكن ,ومب��ا �أن العوملة االقت�صادية طالت كل
�شيء يف حياتنا املعا�صرة .فان قوانينها باتت
تت�صرف بالنتاج الإن�ساين اجلميل مبا يتوافق
وم�صالح تكتالتها الكربى املادية .ونحن نعلم
بان ثمة كارتالت �إعالمية ت�سيطر على النتاج
العاملي وتعممه� ,أو ت�ستغله ح�سب ت�صنيفاتهم.
ومن �ألعابها التي ال تخفى على اح��د ,احتكار
امل�ع�ل��وم��ة وحت��دي��د ثمنها � �س��واء للن�شر �أو
االق�ت�ب��ا���س ك��ذل��ك �أ��س�ع��ار ال�ن�ت��اج الفني الذي
يتبنونه هم وحدهم .من ـ م��زادات �أو �إدارات
متاحف �أو مروجني �أو حتى رعاتهم �شخ�صيا
ـ ,وم��ا بني ذل��ك من قنوات تطول حتى غ�سيل
الأموال .ويتم من وراء كل ذلك اللعب مبقدرات
هذا ال�سوق الفني بحيث يتم حجب �أو تهمي�ش
�أو تبخي�س قدر كل ما عدا من مت اختياره من
قبلهم ,وت�سويقه �ضمن اطر م�صطلح الذائقة
العاملية املعا�صرة ,ومن اجل احلفاظ على �سعر
العمل الفني الأ�سطوري كجزء من �أ�سا�سيات
نظامهم اال�ستثماري .ومعلوم �أن قلة قليلة من
جمموع النتاج الفني والثقايف العاملي الفعلي

هو الذي يتمتع بهذه االمتيازات التي حتافظ
على �شروطه الت�سويقية ب�أعلى م�ستوياتها.
�إذ ًا ,هي جت��ارة بال �ضوابط �إن�سانية مطلقا,
وث�ق��اف��ات �شعوب ع��دي��دة تتعر�ض للتخريب
من جرائها .فهل تعمد مظهر احمد �أن ي�سلط
ال�ضوء على ه��ذا ال���ش��أن الثقايف املهم ؟ نعم
هو فعلها احتجاجا على �صدمة �أ�سعار الأعمال
العوملية املهيمنة على املفا�صل العليا للعرو�ض
الأوروبية وما يقع حتت �سطوتها من العوامل
الأخرى .ومن اجل لفت االنتباه لهذه الظاهرة
فقد ثبت مظهر �أ��س�ع��ار �أع�م��ال��ه بعد �أن �ألغى
تفا�صيلها ال�شكلية(اللونية) بالأ�سود فقط .فهل
من يجر�ؤ على �شراء عمل منها .ومل يكتف بذلك
ب��ل وج��ه دع��وة لتوا�صل احل��وار ح��ول فعلته
االحتجاجية هذه.
ي�ست�شهد مظهر مب�أ�ساة الفنان الهولندي
العاملي ف��ان ك��وخ !.ونحن معه نقول �أي�ضا:
م��اذا جنى ه��ذا الفنان من كل مبيعات �أعماله
الأ�سطورية مباليينها العديدة بعد معاناته
خ�لال ف�ترة حياته حتى مماته امل�أ�ساوي؟ من
امل�ستفيد من كل هذه املاليني ؟�ألي�س من الأجدر
به �أن يتمتع ولو ببع�ض منها حينما كان يعي�ش
ع�ل��ى ه��ام����ش امل�ج�ت�م��ع ال ��ذي ك��ان ينظر �إليه
بريبة.
�أ�سئلة حمرية .لكنها ال تزال حمتفظة بعالمة
ا�ستفهامها .لذلك ,هو مطلب عادل �أن ي�ستحق
املبدع ثمن �إبداعه .ال �أن يذهب هذا الثمن وبكل
ت�ضاعيفه غ�ير ال�شرعية �إىل ج�ي��وب الدهاة
ال�ق��دام��ى واجل���دد .فهل ه��و حداد(بال�سواد)
م��ا ن �ف��ذه م�ظ�ه��ر ع�ل��ى �أرواح م��ن غ��ادرن��ا من
مبدعي �أزمنة الغفل املا�ضية� .أم هو احتجاج
على ال�سائد و املقنن من هذا الت�صرف نف�سه,
امل�ؤ�س�ساتي العوملي ؟
لقد �سعى مظهر(وكما ي�ق��ول) �إىل �أن يجعل
امل�شاهد بحاجة �إىل ا�ستقبال العمل الفني
(ع��ن طريق العني ,ثم العقل ,والقلب) .وكان
الت�أمل(امل�شاهد جال�سا �أمام العمل) .ثم التغيري
ال��درام��ات�ي�ك��ي ال �ث��اين ل�شكل ال�ع�م��ل .و�صوال
للحوار املعمق.
التغيري الثالث والأخري الذي �أجراه مظهر هو
يف جعل خلفيات الر�سوم تواجه امل�شاهد .مع
جتريد بع�ضها م��ن �أط��ره��ا وتثبيت حافاتها
الن�سيجية �أ�سفل اللوحات املعلقة  ،لي�صنع
مركبه(البريفورمان�س) اجلديد بفعل حتطيمي
�آخر .لكنه ترك عمال واحدا كما كان .هذا العمل
هو(الطري) املحفورة كلمته على الأ�سود .فهل
هو �أم��ل جديد ينبثق من رحم الأر���ض املعتم,
ليحلق بعيدا يف �سماء ال مت�سها نوايا ال�شر
الأر�ضي.
رغ��م ك��ل م��ا �أث ��اره ه��ذا العر�ض امللتب�س .من
ج��دل وت�سا�ؤالت .من قبول �أو امتعا�ض .من
لغط ي��دور ح��ول �إع��ادة تقييمنا العمل الفني
والثقايف ب�شكل عام .زمن انتباه لدور املبدع
لإثارة الأ�سئلة .ثم التذكري الرمزي لعدم خلط
احلقائق بالأوهام.

ال����ف����ن����ان ������س��ي��روان ب������اران

ظ���������ل��������ال اجل�������������������س���������د ورم����������������������وزه
ناجح املعموري

دائ�م� ًا ما يلج�أ ��س�يروان ب��اران �إىل �إجراء
�إ�ضايف لتعزيز احل�س بالكتلة ومتا�سكها
التعبريي  ،باختياره قيا�سات كبرية يف
امل�ساحة مع �ضمان ا�شتغال ه��ذه امل�ساحة
كخلفية  ،هذا التدبري يقوي عر�ض الكتلة
يف متايزها ال�شكلي والتعبريي العاطفي ،
ومبوقعها يف �إ�سقاط حاد  .بيد �أن الفنان
ال��ذي �ألغى الو�ضعيات الطبيعية يف بناء
ال�ل��وح��ة وب �ن��اء �أ��ش�ك��ال��ه ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،
يف�ضل كما هو وا�ضح العر�ض الفني كف�ضاء
تعبريي عام  ،كما قال الناقد �سهيل �سامي
نادر .
اجل�سد الذكوري غريب  ،متطاول مدكوك
دك � ًا وك��أن��ه خر�سانة  ،لذلك عالقته باملكان
الذي اتخذ الكائن الذكوري �صفته العري�ضة
 ،العالية  ،رجل متعال مثل جبل  ،مثري يف
الر�سم و�إن مل يكن متثي ًال للم�ألوف  ،ف�إنه
مر�سوم بالت�صورات التي �صاغها التخيّل
اخل��ا���ص ب��ال�ف�ن��ان  ،ه��و ال ي�ق��وى ع�ل��ى فك
اال�شتباك مع يومياته ووقائعها  ،ال�صور ،
املرئيات  ،وخمزونات لذاكرة من �سرديات
مثرية عن املر�أة التي تبدّت �أق�صر وخمتفية
يف جم��ال ال��ذك��ورة الثقايف  ،ر��س��م �إرادة
� �س�يروان وذك ��رين بلوحات الفنان حممد
ع��ارف ال��ذي �أ��س�ط��ر �شخو�صه  ،الذكورة
والأنوثة ف�ضاءان خمتلفان  ،لكن الأنوثة
ثاوية ومثل النائمة على كتفه  .يف لوحات
حممد عارف عتبة يف كل واحدة  ،ت�سرتيح
عليها الأن�ث��ى  ،تلوذ بها ورم��زي��ة الذكورة
مهيمنة  ،مفرو�شة عليها وك��أن�ه��ا تعتليها
بالعلني اال�ستعاري  .ويف لوحة �سريوان
رقم "  "3رجل ك�أنه يعتلي مرتفع بناء مثل
ال�سالمل املف�ضية �إىل فراع  /ف�ضاء هو امتداد
يف عمق اللوحة  ،بلون واح��د  ،املغايرة
الوحيدة ح��دود �سوداء توحي بالفوا�صل
ب�ين �سلمة و�أخ ��رى � ،إنهما ي�صعدان مع ًا

يتخطيان الأر�ض  /املدن�س  ،نحو املتعايل ،
املطلق  ،املقد�س  ،يتجهان وهي الئذة بج�سد
الذكر  ،حتمل مثل بالونة ت�ستقبل وتومىء
بها معلنة عن فرح وانت�صار من نوع �آخر
 .الأن�ث��ى يف ه��ذه اللوحة يغطي البيا�ض
النا�صع قدميها وفخذيها  ،ه��ي حملقة ،
عريانة بجل�ستها على فخذه الأي�سر  ،جال�سة
وهو ينمو تدريجي ًا  ،يكرب النوع فيه يتجه
بالأنثى �إىل ف�ضاء ال احد يعرفه �أو يراه ،
حتى �سريوان يجهله  ،هو معني باالن�ضمام
الثنائي  ،وهي ترمي وجهها نحوه وت�ضم
منه �شيئا ي�شعل يف داخلهما االيرو�س
وي�ؤجج املتعة املخبوءة يف اجلن�سانية غري
املكتملة � ،أنثى من �ألوان داكنة  .الأ�سود له
م�ساحة وا�سعة ،متداخل و�إي��اه الأح�م��ر ،
وامل�شع ببقعة بيا�ض ارتفعت من ال�ساقني
وال�ق��دم�ين ورف��رف��ة ط��ائ��ر كاحلمامة بلون
ف�ضاء اللوحة يرف يف فجوة بني الفخذين ،
ليتحول رمز ًا  /عالقة جن�سية و�أفرت�ض �أنا
املتلقي ب�أنها حمامة لتناظر داللتها مع النوع
 ،فاحلمامة رم��ز �أن �ث��وي اب �ت��د�أ باالقرتان
معها منذ فجر التاريخ وبدايات الديانات
حتى حلظة �سقوط اخل �ط��اب الأم��وم��ي /
�أو ثقافة الأنثى و�سلطتها  .الرجل حا�ضر
�شاهق  ،ي��داه غائبتان  ،ذوبهما اال�شتباك
يف متا�س الده�شة واجلنون ال�صاعد بهما
ومعهما نحو ب ��ؤرة ا�ستدعت ق��وة اخليال
لإنتاج مثل هذه الأ�سطورة امل�شتعلة بنار
الأنثى احلمراء يف رعدة الوجه وارتعا�ش
حوا�سها كلها والأحمر الطاغي على ف�ضاء
�صدرها  /وم��وط��ن ب��ث اخل�صب [ ه��و �أن
يوا�صل لونه العاطفي اجلاد �إىل النهاية .
ذلكم هو �ش�أن احلكايات الغرامية كافة التي
ال ميكن �إخفا�ؤها على العقل يف نكده املعتاد
وت�شا�ؤمه الذاتي  ،فيحولها �إىل �شغب وهزل
 .هذا ما �سيفعله �سريوان يف النهاية  ،عندما
ي�صور و�ضعيات نبت�سم لها  ،لأنها �إما تبدو
غريبة بع�ض ال�شيء م�ستها ي ٌد مرحة و�إما
جاءت كا�ستطراد لتعبريية �أ�سلوبية تلفق
وت�صوغ �أو�ضاع ًا ون�سب ًا م�شوهة �أو مبالغ
بها  .لكن هناك ترابطات فنية وظيفية جتعل

من ذلك ال�شغب مربر ًا على امل�ستوى الفني
� /سهيل �سامي نادر  /تنويعات على ثيمة
واح��دة  /ﮔﻪ الوي��زي ن��وى  /العدد / 30
. 2012
ن�ستطيع ال�ق��ول ب ��أن اجل�سد الآدم ��ي غري
منتظم وفاقد جلماليته � .أعتقد ب�أن الفنان
�سريوان يتعمد هذا اخلرق لالنتظام حتى
يجعله �سياق ًا فني ًا  ،يوفر للمتلقي فر�صة
�إع ��ادة �إن�ت��اج اللوحة  /اجل�سد على وفق
ت �� �ص��ورات امل�ت�ل�ق��ي اخل��ا� �ص��ة  .وه ��ذا هو
ال��ذي �أط�ل��ق عليه مريلوبونتي الالمرئي
الذي ي�ؤ�س�س نوع ًا من العالقة معه وك�شط
ال�سطح املت�سرت عليه  .والالمرئي هو بع�ض
من احلقيقة ولي�س احلقيقة كلها وهنا ما
ي�شبه اللقاء مع جاك دري��دا ال��ذي قال ر�أي ًا
حول " حذاء الفالحة " لفان كوخ  :احلقيقة
ر�سم ًا  .وما �أجنزه �سريوان هو حالة اجل�سد
املت�آكل واملرمم واملنقو�ش عليه كثري ًا  ،ولكن
هذا اجل�سد املر�سوم ال ي�شبه ج�سد ًا من قبل
ولي�ست ل��ه حم��اك��اة م��ع �أمن� ��وذج �سابق ،
وهذا يت�ضح �أكرث يف فل�سفة مريلوبونتي
يف �إرج��اع الفن �إىل الداللة الأ�صلية للفعل

التعبريي من حيث هو ظاهرة �إن�سانية عامة
 ،و�إذا كان البد للفن �أن يتطور فذلك لأن من
�ش�أن هذا الفعل التعبريي �أن يتغري .
ه�ن��ا يعيد م�يرل��وب��ون�ت��ي ك��ل ت��اري��خ الفن
�إىل �أ�صل �إن�ساين م�شرتك  ،وه��و العملية
التعبريية التي ق��ام بها ال�ب��دن ،ول��ذا ف�إن
العمل الفني �أك�ث�ر م��ن و�سيلة للتمتع �أو
اللذة � ،إنه منتج ح�ضاري يتجه مبا�شرة �إىل
الروح .
وبتوظف مفاهيم مريلوبونتي الفل�سفية عن
الفن ن�ستطيع القول ب�أن " اللغة ال�صامتة "
التي يتحدث بها فن الت�صوير  ،هي �أف�صح
من �أية لغة موجودة يف التداول وا�ستهلكها
االت�صال .
ظ��ل اجل���س��د يف ل��وح��ات � �س�يروان مركز ًا
مهيمن ًا ع�بر ت �ك��رره وا� �ش�تراك��ه بالندوب
والك�شط وكل العالمات املعربة عن حمنته
وقبل ذلك عن م�صري الفرد الإن�ساين وي�ضيء
الفنان خ�لال ذل��ك جت��ارب عا�شها الإن�سان
العراقي يف ال�شمال والو�سط �أو اجلنوب ،
وتكاد �أن تكون هذه التجربة عاك�سة ملحنات
وم�صاعب الكائن يف امتحانات مع القوة

وال�سلطة وم��ا �أحلقته م��ن تدمري وخراب
كما يف لوحة رق��م " "6والتحدي لكل ذلك
ج�سدته هذه اللوحة مع لوحات �أخرى قريبة
يف التكون ونوع الكتلة و�سعة الف�ضاء مع
�ضرورة مالحظة تغري امللفوظات اللونية
و�أهمها ال�ل��ون الأخ�ضر الوا�سع  ،خلفية
لف�ضاء اللوحة حيث اجل�سد الذكوري الفخم
امل�شحون بالطاقة املرموز لها باللون الأحمر
وان��دف��اع حما�سي من الرجل نحو اجل�سد
احل�ي��واين للت�شارك مع ًا بقبلة �أث ��ارت يف
الرجل طاقة التجدد ويف الكائن احليواين
الرمزي قوة القبول والر�ضا وك�أنهما متكنا
من �إنتاج ف�ضاء ت�شاركي �أخ�ضر  ،ويومئ
طريان اجل�سدين – كما قلنا – بالتحرر من
الأر�ضي  /الدنيوي والتحليق عالي ًا نحو
ال�سماوي  /املقد�س وك�أنهما ي�ستعيدان
فردو�سهما ال��ذي ط��رد منه الإن�سان الأول
ب�سبب مغامرة االكت�شاف ولي�س اخلطيئة
كما يف امل�سيحية  ،فالهبوط �إىل الأر�ض
معرفة واكت�شاف مثلما يعني حلظة التباهي
لكل من اجلنو�سة بطاقة كل منهما يف �إثارة
اللذة واملتعة وما تف�ضي �إليه من خ�صب ،

رم��زه ال ��دال عليه ه��و الف�ضاء الأخ���ض��ر .
وت�شرتك �أغلب لوحات �سريوان باالنفالت
من الأر�ضي �إىل ال�سماوي حليازة جديدة
مل��ا ف �ق��ده ال �ك��ائ��ن الأول ،ويف ذل ��ك ر�ؤي ��ة
�ضدية للدنيوي ال��ذي ت��رك على الوجوه
والأج�ساد املر�سومة خرابه وت�شويهاته ،
لكنها مل تتعطل وظلت بقران وثيق ودائمي
مع احلياة عرب �أه��م فواعلها وهي امل��ر�أة ،
مركز االنبعاث واخل�صوبة احلا�ضرة يف
لوحاته ومل تغب عنها  ،لكنه – �سريوان –
ا�ستعا�ض عنها يف �أكرث من لوحة برمزها �أو
العالقة الدالة عليها وهذا يحتاج امتداد ًا يف
�إ�شارتنا لذلك .
عرفت الديانات البكرية نظام ًا ثقافي ًا ودينياً
 ،كانت الأم الكربى  /والآلهة امل�ؤنثة هي
ممثلة لل�سلطة وتنوع خطاياتها وحازت
الأم الأوىل على رموز غفرية للتدليل عليها
وال�ت�ع��ري��ف بنظامها وم��ن ت�ل��ك ال��رم��وز ،
احليوانات و�أك�ثر احل�ضارات  /الديانات
امل�ب�ت�ك��رة ل�لات���س��اع ذل��ك ه��ي ال�ف��رع��ون�ي��ة .
ويقتنع ال �ب��اح��ث ب� ��أن ال�ف��رع��ون�ي��ة ديانة
حيوانات  ،مقرتنة مع الأم الأوىل والآلهة
امل�ؤنثة  ،كان ذلك يف احل�ضارة ال�سومرية
وغ�يره��ا  ،ل�ك��ن ن �ط��اق ذل ��ك حم���دود  ،لذا
ب��الإم�ك��ان اق�ت�راح ق��راءة ل��وج��ود احليوان
يف م�شاركته للكائن الآدم���ي يف لوحات
�سريوان وهي �أن الت�شخي�ص يف احليوان
املر�سوم غائب � /أو غائم  ،لكننا نفرت�ض
�أن يكون �أنثى من �أجل حتقق الثنائية بني
الرجل و�أنثى  /الفر�س ونحن ال ن�ستطيع

ك�شط الر�سم وتلم�س نوع الكائن احليواين
يف لوحة �أك�ثر اق�تراب� ًا من �سطح الكهوف
التي ر�سم الإن�سان على جدرانها الداخلية
حيواناته  ،ومن املحتمل �أن تكون اخليول
مذكرة وهذا �أمر �ضعيف جد ًا  .لأن �سريوان
مهتم باجلن�سانية  ،امل��ذك��ر وامل ��ؤن��ث وما
ي��رج��ح �أن �ث��وي��ة ال �ن��وع ا� �س �ت �م��رار الكائن
املر�سوم بعالقة الوله واالن�شداه الغرامي
لأنثى احليوان فيقبلها .
�أغ�ل��ق � �س�يروان ب��اب لوحاته على اجل�سد
املر�سوم وتكتم �أكرث على الأ�شياء الغام�ضة
فيه  ،و�أ�ستطيع �أن �أك��رر ق��ويل ح��ول ولع
�سريوان لك�شط �سطوح اجل�سد للك�شف عن
طياته الغام�ضة  ،فيفاج�أ بغرابة �أكرث  .وقبل
ختم هذه القراءة �أ�ؤكد �أن �سريوان فنان له
طريقة خا�صة به  ،عندما يخلق الإن�سان
يف لوحته ويرميه و�سط عا�صفة الأنثى
مت�سرت ًا عليه من الف�ضيحة والإع�ل�ان عن
رغبته وذهوله احل�سي  ،فيعيد عجن عتبة
اجل�سد  /ا�ستهالله  /الر�أ�س  ،ويختزل كل
ما لديه بلغة الإفالت اخلا�صة عن الدنيوي
ويقدم كائنه �صاعد ًا نحو ال�سماوي مغاير ًا
للطائر عند ا�ستقرار خط طريانه وحفاظه
ع�ل��ى منطية احل��رك��ة الأف �ق �ي��ة  ،ل�ك��ن كائن
��س�يروان املر�سوم ي�صعد جف ًال حملق ًا مع
الأنثى عمودي ًا مثل �صاروخ مل يتخذ مداره
بعد .
باخت�صار �شديد � :أراد الفنان [ �أن يجد
ن �ه��اي��ات ��س�ع�ي��دة ل�ل�ع��امل � ،أراد �أن يعظم
الوجود] كما قال ال�شاعر طالب عبد العزيز
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بو�شكــني وت�شيخــــوف..ت�شابــــه وتناغـــــم فكــــري

� شاكر لعيبي

ً
حداثيا اليوم ،هل يجب
�أن تكون
ً
"نيوليرباليا"؟
�أن تكون

�أ.د�.ضياء نافع

ولد بو�شكين في العام  ,1799وهو
من عائلة نبالء ,وبرز عندما كان
في المدر�سة ,وتنب�أ له الجميع
بم�ستقبل �أدبي زاهر�,أما ت�شيخوف
فقد ولد في العام  ,1860وكان جده
من الأقنان  ,الذين ا�ستطاعوا �شراء
حريتهم  ,وكان �أبوه تاجرا �صغيرا
�أفل�س وا�ضطر �أن يغادر مدينته
تاغنروغ هربا من الدائنين ,وترك
ابنه �أنطون وحيدا هناك ,وا�ستطاع
االبن �أن ينهي المدر�سة ويلتحق في
كلية الطب في جامعة مو�سكو بجهوده
الفردية وعمله وكفاحه ,وبد�أ �أنطون
ت�شيخوف منذ عام  1880بن�شر ق�ص�ص
فكاهية �صغيرة في مجالت الدرجة
الثانية الرو�سية كي يح�صل على
بع�ض النقود التي تعيله في الدرا�سة
والمعي�شة.

مل يحلم ت�شيخوف -يوما ما �-أن يكون ا�سمه جنب
ا�سم بو�شكني � ,إذ �أن الأخري �أ�صبح ومنذ ظهوره
اال�سم الأول والأك�بر يف م�سرية الأدب الرو�سي
وتاريخه ,وق��د اع�ترف كل �أدب��اء رو�سيا الكبار
بهذا ابتداء من لريمنتوف وغوغول وتورغينيف
ود�ستويف�سكي وتول�ستوي ووو,..ول �ك��ن بعد
وفاة ت�شيخوف يف العام  ,1904اطلق تول�ستوي
جملة ب�سيطة وعميقة يف �آن واحد ,قال فيها �إن
ت�شيخوف ه��و – بو�شكني يف ال�ن�ثر ,و�أو�ضح
تول�ستوي فكرته هذه كما جاء يف �شهادة الناقد
الزاريف�سكي يف �إح��دى مقاالته التي ن�شرها يف
مو�سكو عام  1909حتت عنوان (عن تول�ستوي)
هكذا – ( كل �شخ�ص يقدر �أن يجد يف ق�صائد
بو�شكني �شيئا – ما عا�شه هو نف�سه �أو عاناه,
ويف ق�ص�ص ت�شيخوف يجد القارئ حتما نف�سه
و�أفكاره) � .إن �أقوال تول�ستوي مل ت�أت طبعا من
فراغ ,و�إمنا جاءت م�ستندة �إىل خربته وجتربته
الغنية يف الإبداع الفكري.
لقد حاول النقاد والباحثون تطوير هذه الأفكار,

بو�شكــني
و�أخ � � ��ذوا ي��ق��ارن��ون ب�ي�ن ن �ت��اج��ات ت�شيخوف
وب��و� �ش �ك�ين ,واك�ت���ش�ف��وا �أن ال �� �ش��يء الرئي�سي
والأ�سا�سي الذي يوحدهما هو مفهومهما للأدب
ب�شكل ع��ام,ف�م��ن امل �ع��روف �أن بو�شكني مل يعلن
نف�سه معلما �أخالقيا للآخرين  ,ومل يوظف م�ؤلفاته
لتوجيه القراء و�إقناعهم ب�أفكاره ومثله العليا كي
يحذوا حذوه ,ومل يحول �أدبه �إىل تعاليم فل�سفية
واجتماعية كما فعل ذلك كبار الأدباء الرو�س من
بعده مثل غوغول وتورغينيف ود�ستويف�سكي
وتول�ستوي� .إن هدف ال�شعر بالن�سبة لبو�شكني
– ه��و ال�شعر نف�سه ,ال��ذي ينطلق م��ن (الدقة
والإي �ج��از)  ,كما عرب بو�شكني نف�سه م��رة ,وكل
هذه ال�صفات تنطبق على ت�شيخوف �أي�ضا ,الذي
كان ي�ؤكد �أنه يريد �أن يكون(فنانا حرا فقط) ومل
يرغب �أب ��دا يف �أن يحول م�ؤلفاته �إىل حمكمة
ت�صدر الأحكام على �أبطاله ,بل كان ي�صر على �أن
يكون �شاهدا مو�ضوعيا ملا يجري حوله ,ويرتك
احلكم للقارئ لي�س �إال.
يتميز بو�شكني وت�شيخوف �أي�ضا يف كونهما قد
طرحا يف �أدبهما احلوادث الب�سيطة واالعتيادية
دون �إطار فل�سفي معمق وحوارات فكرية مطولة
بني الأبطال ,وهي ال�صفات التي مت ّيز بها بقية
ك�ب��ار الأدب� ��اء ال��رو���س ك�م��ا ه��و م �ع��روف ,ولعل
التوقف قليال عند رواي��ة بو�شكني – (يفغيني
اونيغني )ال�شعرية  ,حيث الب�ساطة يف امل�ضمون
والأ�سلوب ال�شفاف وتقنيته  ,ومقارنتها بق�صة
ت�شيخوف – ( ال�سيدة ذات الكلب ال�صغري )  ,التي
تت�ضمن نف�س تلك اخل�صائ�ص  ,ميكن �أن تو�ضح
ه��ذه الت�شابه وال�ت�ن��اغ��م ال�ف�ك��ري ب�ين بو�شكني
وت�شيخوف.
�إن رواي��ة ( يفغيني اونيغني) هي العمل الفني
املركزي عند بو�شكني وهي قمة �إبداعه الأدبي,
هذه الرواية التي �أ�سماها الناقد الأدب��ي الكبري
بيلين�سكي – (مو�سوعة احلياة الرو�سية )  ,التي
ميكن القول �إن ال�شعب الرو�سي حلد الآن يعرفها
ويطالعها ويتغنى بها وي�ست�شهد ب�أبيات منها،
بغ�ض النظر عن امل�ستويات الثقافية والفكرية

ت�شيخـ ــوف

املختلفة � .إن جممل م�ضمون هذه الرواية يكمن
يف ق�صة حب فتاة �شابة كتبت حلبيبها يفغيني
اونيغني ر�سالة ,تف�صح فيها عن حبها له ,ولكنه
مل يتقبل ذل ��ك ,ومت���ض��ي ال �� �س �ن��وات ويلتقيان
مرة �أخرى,فيبد�أ هو مبالحقتها ,ولكنها جتيبه
ب�شجاعة و�أمانة �أنها ال تزال حتبه لكنها متزوجة
الآن وبالتايل ترف�ضه .ومل ي�ضع بو�شكني لهذه
الرواية �أي نهاية ,و�أبقاها هكذا (مفتوحة) لي�س
�إال .وهذا كل �شيء يف تلك الرواية ,وال�س�ؤال هو
– ملاذا �أ�صبحت هذه الرواية ( مو�سوعة ) احلياة
الرو�سية؟ واجل��واب – لأن بو�شكني كتب فيها
ب�أ�سلوبه ال�سهل املمتنع عن كل تفا�صيل احلياة
اليومية الرو�سية,و�أذكر مرة اندها�شي ,عندما
كنت �أحت��دث م��ع ام ��ر�أة رو�سية م�س ٌنة �أعطتني
نوعا من �أن��واع املربى وقالت يل �إنها مذكورة
يف رواي ��ة يفغيني اون �ي �غ�ين ,و�أذك� ��ر �أي���ض��ا ما
قاله يل �أحد املرتجمني الرو�س مرة ,جميبا على
اعرتا�ضي ال�ستخدامه مفردة �إنكليزية يف �سياق
اجلملة الرو�سية قائال  ,ان بو�شكني ا�ستخدم كلمة
انكليزية يف �سياق روايته تلك ,وق��ر�أ مقطعا من
ال��رواي��ة ,حيث يخاطب بو�شكني �شخ�صا ا�سمه
�شي�شكوف ,ك��ان لغويا رو�سيا متزمتا ,ويعتذر
منه مبرح لأنه ا�ستخدم مفردة �إنكليزية ال يعرف
كيف يرتجمها ,وقال يل املرتجم الرو�سي – �إذا
كان بو�شكني قد عمل ذلك فلماذا ال �أعمل �أنا ذلك؟
وال �أريد اال�ستطراد �أكرث يف هذه املجال املت�شعب
والكبري ,ولكني �أود االنتقال �إىل احل��دي��ث عن
الق�صة الطويلة ( ال�سيدة ذات الكلب ال�صغري )
لت�شيخوف� .إن م�ضمون هذه الق�صة يتناول لقاء
رجل متزوج بامر�أة متزوجة  ,وق�صة حبهما يف ما
بعد,وتنتهي الق�صة ببكاء مرير من البطلة التي ال
جتد خمرجا لهذا احلب وكلمات باهتة للبطل لي�س
�إال�,أي �أن تلك الق�صة ( كما هو احلال يف ق�ص�صه
الكثرية الأخ ��رى) تبقى دون نهاية حم��ددة ,بل
متتلك نهاية مفتوحة لكل االحتماالت( مثل نهاية
يفغيني اونيغني) ,ولكن هذا امل�ضمون الب�سيط
لهذه الق�صة مل مينعها من �أن ت�صبح واحدة من

�أجمل مناذج الأدب العاملي التي حتولت �إىل فيلم
�سينمائي �شهري وترجمت �إىل ع�شرات اللغات
الأخرى و ما زالت واحدة من الق�ص�ص التي تطبع
وتنت�شر بني القراء ,ومن الطريف �أن ن�شري هنا
�إىل �أنها ق��د حتولت �إىل ن�صب يف مدينة يالطا
,ال�ت��ي ت�ع��ارف فيها البطل والبطلة �أث�ن��اء عطلة
ال�صيف ,ويقف هذا الن�صب الآن على كورني�ش
املدينة و�أ�صبح معلما م��ن معامل مدينة يالطا.
وال ميكن اال�ستطراد �أك�ثر يف هذا املجال,ولكن
ميكن اال�ستنتاج� ,أن �أ�سلوب الب�ساطة املتناهية
بامل�ضمون وال�شكل يف الأدب الرو�سي ,الذي بد�أه
بو�شكني قد انبعث وا�ستمر – بعد انقطاع يف
م�سرية هذا الأدب – عند ت�شيخوف بالذات,و�أنّ
خط ًا فكري ًا وفني ًا وا�ضح ًا قد تبلوريف هذا الأدب ,
وميثله ويج�سمه بحق بو�شكني وت�شيخوف.
هناك بالطبع �صفات م�شرتكة �أخرى بينهما ,لعل
�أهمها هو التقارب يف �أ�سلوب الكتابة وتقنيتها,
فكالهما كانا ي�ؤكدان ا�ستخدام التفا�صيل الدقيقة
وال�صغرية لإبطالهما ,كي يو�صال للقارئ �صفات
ه� ��ؤالء الأب�ط��ال,م�ت�ج�ن�ب�ين ال��و��ص��ف التف�صيلي
وال �� �ش��رح ال �ف��ائ ����ض ل �ل �م��زاج ال ��روح ��ي ل �ه ��ؤالء
الأبطال,وكل ذلك كان يتطلب ا�ستخداما وا�سعا
جدا للمفردات اللغوية وا�شتقاقاتها ,لدرجة جعلت
مك�سيم غ��ورك��ي ي�شري �,إىل �أن م ��ؤرخ��ي الأدب
الرو�سي �سيقولون �,إن هذه اللغة قد و�ضع �أ�س�سها
كل من بو�شكني وتورغينيف وت�شيخوف.
�إن مو�ضوعة بو�شكني وت�شيخوف مت�شعبة جدا
يف دن�ي��ا النقد الأدب ��ي ال��رو��س��ي ,وم��ن الطريف
خ�ت��ام��ا �أن ن�شري ه�ن��ا �إىل م�ق��ال��ة كتبها �أندريه
بيتوف – رئي�س نادي القلم يف رو�سيا بعنوان
مثري هو (جدي ت�شيخوف وجد جدي بو�شكني),
يتناول فيها التناغم اجلميل بني الأديبني ,ويعترب
بو�شكني ممثال لظاهرة امل�ستوى الثقايف العاملي
يف الإن�سان الرو�سي� ,أما ت�شيخوف ف�إنه يج�سد
ّ
التح�ضر يف املثقف الرو�سي ,م�ؤكدا عدم
ظاهرة
وجود ( �أفكار عارية) لديهما ,و�أن �أ�سلوبهما هو
رمز احلفاظ على نظافة البيئة الأدبية واللغوية.

مراجعات

موسيقى السبت

پيي�ترو لوكات ّل��ي ف��ن الكم��ان
ثائر �صالح

يف رواية ( تعب حقيقي ) لكري�ستيان �أوتييه ..
م���واج���ه���ة احل���ي���اة..م���ع اق���ت��راب امل�����وت ..
ترجمة  /عدوية الهاليل

ه��ذا ع �ن��وان املجموعة رق��م  3م��ن كون�شرتات
الكمان للمو�سيقي الإيطايل پييرتو لوكات ّلي الذي
عا�ش ومات يف �أم�سرتدام بهولندا .وت�سل�سل 3
هو �أحد �أهم جمموعات الكمان يف القرن الثامن
ع�شر و�أكرثها �شهرة ،وتت�ألف من  12كون�شرتو.
و� �ض��ع ل��وك��ات�ل��ي يف احل��رك��ة الأوىل والثالثة
الأخ�يرة من كل كون�شرتو ج��زء ًا خا�ص ًا بالكمان
امل�ن�ف��رد على �صيغة كاپريچيو (وه��ي معروفة
ع�ن��دن��ا ب�صيغتها الإن�ك�ل�ي��زي��ة ك��اپ��ري����س وتعني
نزوة) ،وهي يف الواقع كادن�سا كما هو متعارف
عليه يف الكون�شرتو الحق ًا (الكادن�سا اجلزء الذي
ي�ؤديه العازف املنفرد يف الكون�شرتو �سواء كان
مرجتال� ،أم مكتوب ًا �سلف ًا مبثابة خامتة للحركة
املو�سيقية).
تناولت حياة لوكات ّلي و�أهميته يف كلمتي ليوم
 29كانون الثاين  ،2011وقلت �أنه كان م�ستق ًال
عن الكني�سة والنبالء مالي ًا� ،إذ ك��ان يعي�ش من
ريع م�ؤلفاته التي ين�شرها ومن التدري�س ،لذلك
�شعر باحلرية يف الت�أليف املو�سيقي .و�س�أحتدث
اليوم عن زي��ارت��ي بيت لوكات ّلي يف �أم�سرتدام

�أن تك ��ون حداثي ًا اليوم� ،أن تكون مثقف ًا ر�صين ًا� ،أن تكون كاتب ًا لق�صيدة
الن�ث�ر �إذا �شئنا� ،أن تكون طليعي ًا وجم� �دّد ًا ومعا�صر ًا ومنهمكا ب�شجون
الع ��امل ،هل ُي ْوج ��ب �أن حتذو حذو الليرباليني اجل ��دد؟ .و�أنت ترى �إىل
"حمور [واحد] لل�شر" كما يقرتح املحافظون الأمريكيون ،و�أنت تخلط
بني التح ��رر الوطن � ّ�ي واحلرية والكرام ��ة ال�شعبية من جه ��ة ،والعناق
الغرام � ّ�ي مع الرجعية الرثة امل ��زوّ دة اليوم بقناع جديد من جهة �أخرى،
�أن ت ��ذ ّم الطغ ��اة متجاه ًال �ش� � ّر ًا �آخر لعل ��ه املثيل النموذج � ّ�ي لهم بحجة
التخل� ��ص منه ��م �أو ًال (ه ��ذا م ��ا وق ��ع يف الع ��راق ومل ُت�ستخل� ��ص العِ رَب
العربية بعد منه)� ،أنْ تكون تلفيقي ًا �إىل درجة القبول بالإخوان امل�سلمني
هنا ورف�ضهم هناك� ،أنْ متتدح "القاعدة" هنا من دون �أن ُتعلِن ُ�صراح ًا،
الطائفي ،ل�صالح
عال� ،أنْ تتماهى مع امل�شروع
وال تقبلها هناك ب�ضجيج ٍ
ّ
أنْ
حتب
�
ب�صرامة،
كله
مبواجهته
تقف
أنك
�
�م
جه ��ة وحيدة من حيث تزع �
ّ
البع ��ث العراق ��ي بالأم�س وتكره الي ��وم البعث ال�س ��وري (�أو بالعك�س)
يف حني �أنهما خرجا م ��ن طين ٍة فا�سدةٍ واحدة� ،أنْ يكون م�صري النوويّ
الإي ��را ّ
ين وحده �شغلك ال�شاغ ��ل ولي�س النوويّ (الك ��وريّ !)� ،أنْ تنهمك
ً
مب�شاه ��دة الف�ضائي ��ات الك�ب�رى منجرف� �ا دون عقل نقديّ م ��ع �أخ�ضرها
أنك علما ّ
وياب�سه ��ا� ،أن تر�ضى عملي� � ًا مبحت ّلي القد�س (على �أ�سا� ��س � َ
ين
ال يهت ��م باجلغرافيات املقدَّ�سة) بينما جتد �أن دول ًة جماور ًة �أخرى متثل
�ش ��ر ًا ا�ستثنائيا مطبق ًا دون فارق واحد ب�ي�ن الأمرين (مثلك مثل النائب
ال�سيا�سي هنا
الكويتي ولي ��د الطباطبائي متام� � ًا)� ،أنْ ترف�ض الإ�س�ل�ام
ّ
وتقبل ��ه هن ��اك� ،أنْ ال ت ��رى �إال تفا�صي ��ل حمدّدة �صغرية مم ��ا يجري يف
اخلارط ��ة العربي ��ة الكبرية والعاملي ��ة� ،أنْ تزعم �أنه ال ميك ��ن ا�ست�شراف
م�ستقبل اللحظة الراهنة وتدعو �أن جتري الأمور يف قدرها املقدّر (هذا
طليعي مثلك)� ،أنْ تقف
نتو�سمهما يف مثقف
يتعار�ض مع الب�صرية التي ّ
ّ
عربي هن ��ا بكل ما �أوتيتَ من ق ��وة بينما ت�صمت ب�شكل
م ��ع ثورة �شعب ّ
عربي �آخر هن ��اك� ،أنْ تتوقف ع ��ن فعل املمانعة
مري ��ب عن ثورة �شع ��ب ّ
ّ
املتوه ��ج حت ��ى لو وقع ابت ��ذا ٌل و ُرخ� ��ص يف ا�ستخدام ��ه (�ساهمتَ �أنت
نف�سك فيه) ،بحيث يُراد �أن ي�صري رديف ًا للجرب والطاعون ،و�أن يُ�ستبدل
ال�سيا�سي
بـم�شروع"الر�ض ��ا" (مب ��اذا؟)� ،أنْ "ت�شيطن" �أع ��داءك بطريقة
ّ
الطليعي املره ��ف� ،أنْ تتماهى
الفا�س ��د املحنك ولي�س ب�أ�سل ��وب ال�شاعر
ّ
حرفي ًا م ��ع طروحات �سمري جعجع ب�ش�أن امل�س�أل ��ة اللبنانية ،وفر�ضيات
الأح ��زاب الديني ��ة يف العراق (عل ��ى �أ�سا�س املنفع ��ة الربغماتيكية)� ،أنْ
ي�ص�ي�ر هجاء "حما�س" و"حزب الله" و"الي�سار العربي" على التناوب
ديدن ��ك لأنهم ��ا لي�سا ،ح�س ��ب الرواي ��ة النيوليريالية ال�سائ ��دة بطبعتها
العربية ،على وئام مع ر�ؤيتها للعامل� ،أل�سنا هنا يف قلب "الأيديولوجيا
ال�سيا�سي ��ة" الواحدة التي ت�سعى للتغلغل عميق ًا يف املجتمع ،امل�ستلهمة
م ��ن نيوليربالي ��ة ذات �أ�ص ��ول فا�ضح ��ة .م ��اذا �سنعدّد �أكرث م ��ن ذلك من
مظاه ��ر �صريحة ب�ش�أن "نيوليربالي ��ة" �صارت تتغلغل ببطء يف الثقافة
العربية احلديثة؟ .الكثري.
اليظ�ن ّ�ن �أحد �أننا نقف مع �ش ��رور الطغاة ،وال مع الأح ��زاب الدينية وال
إقليمي �أو ذاك .ال مع �أمراء الطوائف يف العراق وغريه،
مع هذا البلد ال ّ
وال م ��ع �أيديولوجي ��ة املتد ّين�ي�ن امل�سيّ�سني يف تون�س وم�ص ��ر والأردن
ولبن ��ان ..ال ��خ ،ولي�ست دع ��وة للقفز عل ��ى الوقائع وال�ض ��رورات� .إننا
أطراف من امل�أزق
نل ّم ��ح ،ب�أكرب قدر ممكن من الو�ض ��وح واملجازفة� ،إىل � ٍ
الطليعي" نف�سه فيه� .إن �أعظم حذاقة ال ميكنها �إخفاء
الذي يجد "املثقف
ّ
ً
"نيوليربالي ��ة جديدة" �سائدة تتماهي جوهريا م ��ع ر�ؤية ميتافيزيقية
وطليعي .ر�ؤي ��ة خمفيّة
و�أحادي ��ة للتاري ��خ والع ��امل ،بلبو� ��س حداث � ّ�ي
ّ
برباع� � ٍة حت ��ت ركام لغ ��ويّ بدي ��ع ،ي�سعى لطم ��ر العقل املف ّك ��ر ون�سيان
ال ُف َو ْيرق ��ات والفوارق وجتاهل حلظ ��ات ال�صراع الكربى الوا�ضحة يف
املنطق ��ة ثم حمو امل�سافة العظيمة بني الالعب�ي�ن الكبار املختلفني جذري ًا
نتو�سم فيهم
يف ه ��ذه اللحظات عينها ،ر�ؤي ��ة تتغلغل يف �أفكار مثقف�ي�ن ّ
الب�ص�ي�رة واملعرف ��ة واحلد�س ،والنظ ��ر يف عمق تفا�صي ��ل وتناق�ضات
العربي.
"امل�أ�ساة الإغريقية" الثقافية يف عاملنا
ّ

ربيع العام املا�ضي .و�صلت �أم�سرتدام �صباح ًا يف
رحلة عمل ق�صرية ،وق��ررت التجوال يف املدينة
حلني بدء موعد اجتماع العمل ظهر ًا .جتولت بني
قنوات املدينة القدمية و�شوارعها حتى اقرتاب
موعد ال�ع��ودة �إىل املطار حيث يعقد االجتماع،
ف �ت��وج �ه��ت � �ص��وب حم �ط��ة ال �ق �ط��ار الرئي�سية.
وانعطفت لأ�سري يف ال�شارع املحاذي لقناة الأمري
(پ� ِ�رن �� �س��نگراخ��ت) .عندها ر�أي ��ت �صدفة لوحة
حجرية مكتوبة بالإيطالية تعلن عن البيت الذي
عا�ش فيه لوكات ّلي حتى وفاته .فتوقفت لت�صويرها
وت�صوير البيت الب�سيط ال�صغري الذي ال يختلف
عن بقية بيوت �أم�سرتدام .فت�ساءلت ،كم لوحة
حجرية تعلن �أن هذا البيت هو بيت والدة ناظم
الغزايل �أو حممد القباجني يف بغداد �أو ح�ضريي
�أبو عزيز يف ال�شطرة �أو املال عثمان يف املو�صل
وغ�يره��م م��ن فناين ال �ع��راق؟ يف �أوروب ��ا يعامل
الفنان وتراثه بكل احرتام ويجري احلفاظ على
مقتنياته و�أعماله وتفتح لها املتاحف ،لأن ذلك
ال�ت�راث ه��و ملك الب�شرية وم��ن واج��ب املجتمع
احلفاظ عليه.

يف رواي ��ة ( ت�ع��ب حقيقي ) للفرن�سي
كري�ستيان �أوتييه � ،سرنى رج�لا يرى
اقرتاب �شبح املوت منه ليتمكن من تقييم
حياته ...وب�أ�سلوبه الظريف والأنيق
�سيتمكن �أوتييه من �إي�صال فكرته للقارئ
وك�أنه يتحدث عن نف�سه..
يف ب ��داي ��ة ال ��رواي ��ة  ،ي�ت�ل�ق��ى باتريك
بريثيه نب�أ وفاة والده  ،فيواجه املوقف
ب�شكل عادي جدا لرجل بلغ �سن الثامنة
والأربعني و�صار قويا وم�س�ؤوال بحيث
يهيئ نف�سه ملواجهة مثل هذا املوقف ثم
يوا�صل حياته بهدوء و�سعادة ...
بريثيه  ،هو مهند�س معماري م�شهور
،يعمل يف مدينة كبرية يف موطنه الأم
يف اجل�ن��وب الغربي ...وم �ن��ذ طفولته
 ،ال ي�ع��رف بريثيه املنحدر م��ن الطبقة
ال�ب�رج��وازي��ة ال��ري�ف�ي��ة � �س��وى النجاح
وال�ت��أل��ق يف حياته ..الإخ �ف��اق الوحيد
الذي �سيعرفه هو النهاية املريرة لعالقته
مع زوجته احل�سناء ماري �،إذ مل ت�ستمر
�إال ل�ث�لاث ��س�ن��وات ف�ق��ط ...ك �م��ا ان��ه مل
يتمكن من �إقامة رابطة حقيقية مع ولديه
وهما يخو�ضان مرحلة املراهقة املعقدة
�،إذ يكت�شف اختالف �أذواقهم املو�سيقية
والأدبية عنه وغرابتها بالن�سبة للحياة
وله ..
رغم ذلك  ،تبقى احلياة وردي��ة بالن�سبة
ل�ب�يرث�ي��ه ال ��ذي ال ي�ج��د ف�ي�ه��ا م��ا ي�ضري
حتى يحل ذلك اليوم الذي تنقلب فيه كل
املوازين وي��زوره النح�س و�سوء احلظ
ب�أب�شع �صوره ..
يتزامن الأمر مع حدث كبري وهام ،ففي
الوقت ال��ذي يجري فيه انتخاب رئي�س

اجل�م�ه��وري��ة وي��دخ��ل اجلميع يف حالة
�إن��ذار  ،ي�شعر باتريك ب��أول حالة توعك
�صحي ..ورغم عدم وجود �صلة وا�ضحة
بني احلدثني �إال �أن الكاتب يرتئي اختيار
مثل ه��ذا احل��دث لي�ضع بطله مبواجهة
نف�سه فيعيد تقييم حياته على �أ�س�س
جديدة ...
ب�ع��د ب�ضعة �أ��س��اب�ي��ع  ،ي �ج��ري باتريك
فح�صا طبيا �شامال في�صدر الطبيب قراره
اخلطري حني يبلغه ب�أنه م�صاب مبر�ض
اللوكيميا وب��أن �أيامه معدودة �،إذ رمبا
تبقى له �ستة –ثمانية �أ�شهر ورمبا �أكرث
�إذا ما خ�ضع للعناية املركزة ...

الغريب يف الأمر �أن بطلنا باتريك بريثيه
ي�ستقبل اخل�ب�ر ب���ش�ج��اع��ة ن � ��ادرة وال
تزعجه �أبدا فكرة احتمال موته الو�شيك
بل يزعجه �أن يعلن اخل�بر ملحبيه لكنه
ينده�ش حني يرى كيفية ا�ستقبالهم للأمر
،ففي مكتب الهند�سة املعمارية الذي يعمل
فيه ي�سارع �شركا�ؤه التخاذ الرتتيبات
الالزمة لتن�سيق العمل يف حالة غيابه ،
�أما �أوالده فال يهمهم من الأمر �إال كيفية
�ضمانه مل�ستقبلهم بعد وفاته ...
لأجل هذا كله  ،ي�شعر باتريك ب�أنه م�ستعد
ملواجهة امل��وت وت��ودي��ع �أحبته بتجرد
مذهل وي��روي ذل��ك بلغة رائ�ع��ة خا�صة

يف ال�صفحات التي ي�صف فيها م�شاعره
الأخ�ي�رة جتاههم وكيف ينوي مغادرة
احلياة التي كان يتمنى �أن يراها تنتهي
بهدوء ودون ندم ...
م��ن امل �ع��روف �إن �أه��م غ��ر���ض يف الأدب
الروائي هو الإدها�ش �،إذ يجب �أال حتدث
الأ�شياء كما يتوقع ال�ق��ارئ ..ففي هذه
ال��رواي��ة  ،وبعد �أن ي�ألف باتريك فكرة
م��وت��ه ال�ق��ري��ب ب�سبب م��ر���ض ميئو�س
م��ن �شفائه ،يفاجئه نف�س الطبيب ب�أن
هناك خط�أ يف الت�شخي�ص وب ��أن حياته
�ست�ستمر ومعها كل م�شاريعه و�أحالمه
وطموحاته...والغريب يف الأم��ر �أي�ضا
�أن باتريك مل ي�ستقبل اخلرب ب�أن يتنف�س
بارتياح النقالب املوقف بل يغرق مبا�شرة
يف موجة من اال�ضطراب والقلق � ،إذ مل
يعد يتقبل عودته �إىل الأحياء بعد �أن قرر
مغادرتهم ،لذا يهرب من عائلته و�أ�صدقائه
ليق�ضي �أ�شهرا طويلة يف حجرة يف فندق
حماوال طوال الوقت ا�ستعادة قدرته على
الت�شبث باحلياة من جديد ...
يعيد الكاتب كري�ستيان اوتييه بطله �إىل
نف�سه حزينا ومنك�سرا بعد �أن يغادره
ال�شعور بال�شباب واالب�ت�ه��اج يف هذه
الكوميديا الرتاجيدية الظريفة والقوية
ل�ي�م�ن��ح ال� �ق ��ارئ ان �ط �ب��اع��ا ج ��دي ��دا عن
م�ستجدات احلياة ...
رمبا ي�شعر القارئ ب�صورة الكاتب تطل
عرب مالمح البطل الفكرية والثقافية فهو
يف نف�س ال�سن تقريبا وميكنه احلديث
عما يحبه وي�شعر به من خالل بطله كما
يتلذذ بت�صوير اللوحات الأخالقية لزمنه
وينقل �إلينا حلظات مترده كتلميذ ابدي
ال تتحدد �سلوكياته بعمر معني ..
�صدرت رواية ( تعب حقيقي ) لكري�ستيان
�أوتييه م�ؤخرا عن دار ن�شر (�ستوك ) يف
�256صفحة .
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مع االنتخابات الأمريكية
حم���اف���ظ ن���ي���وي���ورك ي��ت��ح��ول �إىل دع����م �أوب���ام���ا
 ترجمة و�إعداد /ابت�سام عبد اهلل

بد�أ ت�أثير �إع�صار (�ساندي) وا�ضح ًا
على الحملة االنتخابية في
الواليات المتحدة الأميركية،
وخا�صة بعد �أن اتخذ محافظ
نيويورك (بلومبرغ) ذو ال�شعبية
الوا�سعة ،موقف ًا م�ؤيداً لباراك
�أوباما ،الذي احدث تطوراً حول
مو�ضوع (المناخ) والتغيرات التي
�ستطر�أ على العا�صفة ،فيما كان
ف�شل رومني مع المو�ضوع نف�سه
وا�ضح ًا.

ورب ��ط ماي ��كل بلوم�ب�رغ دعم ��ه لأوبام ��ا مع
هج ��وم عفيف ��ة عل ��ى رومن ��ي ب�س ��بب تغيري
مواقف ��ه لي� ��س بالن�س ��بة اىل املن ��اخ فق ��ط بل
بالن�سبة اي�ض ًا ملو�ضوعات �أخرى لها �أهميتها
وهي :الهج ��رة ،ال�سالح غري املرخ�ص ،حرية
الإجها�ض ،والرعاية ال�صحية.
وق ��د ج ��اء موق ��ف بلوم�ب�رغ ،بع ��د ازدي ��اد
احلما�س له ب�سبب كيفية تعامله مع الإع�صار
(�سان ��دي) ،واتخ ��اذه مواق ��ف ناجح ��ة يف
تعامله معه ،على العك�س من رومني.
وق ��د كتب مايكل بلومربغ ع ��ن الأ�ضرار التي
�سببه ��ا �إع�ص ��ار (�سان ��دي) عل ��ى نيوي ��ورك،
ويف فق ��رة م ��ن املو�ض ��وع كتب�":أعتق ��د �أن
رومن ��ي رجل جي ��د وحمرتم ،وان ��ه �سيجلب
جترب ��ة قيم ��ة بالن�سب ��ة للتج ��ارة �إىل البي ��ت
الأبي�ض ،وه ��و يدرك �أن �أمريكا ق ��د ت�أ�س�ست
على وعد بالفر� ��ص املتكافئة ولي�ست النتائج
املتكافئة".
وم�ض ��ى بلوم�ب�رغ قائ�ل ً�ا" :لقد اتخ ��ذ �سابق ًا
مواقف جيدة حول مو�ضوعات مثل الهجرة،
امل�سد�سات غري املرخ�صة ،الإجها�ض وحقوق
غي �آراءه بالن�سبة
الرعاية ال�صحية ،ولكن ��ه رّ
لكاف ��ة تل ��ك الأمور ،بل ان ��ه يدع ��و حالي ًا �ضد
منوذج (الرعاي ��ة ال�صحية) الذي وقع قانون ًا
حولها يف ما�سوت�شو�ست�س.
ورد ًا عل ��ى موقف بلوم�ب�رغ� ،أعلن اوباما عن

 وا�شنطن BBC /

جملة االيكونوم�ست الوا�سعة االنت�شار يف �أمريكا ،ذكرت يف افتتاحيتها �أنها دعمت
�أوباما قبل �أربعة �أعوام ،وهي ما تزال على دعمها له يف االنتخابات املقبلة.
وقال ��ت املجلة":وبالن�س ��بة لكاف ��ة نواي ��اه جت ��اه التجارة ،ف ��ان رومن ��ي يقدم خطة
اقت�صادية تنجح فقط �إن مل ي�صدق املرء �أغلب ما يقوله".
ويف الوقت ،ف�إن �أوباما �س ��حب االقت�ص ��اد الأمريكي من حافة الهاوية ،وحقق �أي�ض ًا
خطوة وا�ضحة يف ال�سيا�سة اخلارجية .ولذلك ال�سبب تتم�سك املجلة به".
(عن الغارديان)

ملاذا حتتاج املر�أة
الأمريكية �إىل �أوباما ؟
م ��ع تق ��دم موع ��د االنتخاب ��ات ي ��زداد قل ��ق
امل ��ر�أة الأمريكية حول من �س ��يكون الرئي�س
الق ��ادم ،والفرق بني �أوبام ��ا ورومني حول
مو�ض ��وعات تخ� ��ص اجلن� ��س ،ميك ��ن �أن
تقا� ��س يف عقود عدة  ،خا�ص ��ة وان رومني،
يغط ��ي رغبت ��ه يف �إع ��ادة امل ��ر�أة �إىل �أعوام
اخلم�س ��ينات.وتدرك امل ��ر�أة الأمريكي ��ة
م ��ا حققت ��ه �إدارة �أوبام ��ا يف خ�ل�ال الف�ت�رة
الرئا�س ��ية ال�س ��ابقة للمر�أة .لق ��د مت تعيينها
يف �أعلى املنا�صب من �أجهزة الق�ضاء العايل
�إىل �إدارات الدول ��ة ،واالجنازات يف حتديد
الن�س ��ل والرعاي ��ة ال�ص ��حية� .أم ��ا رومن ��ي،
احلاك ��م ال�س ��ابق ملا�سوت�شو�س ��ت�س �أعل ��ن
انه �س ��يلغي �ص ��ندوق الدعم املايل للأ�سرة،
ويلغ ��ي ق ��رار املحكم ��ة العليا الت ��ي وافقت
قان ��ون ح ��ق الإجها� ��ض وموقفه م ��ن الأجر
املت�س ��اوي مع الرجل جاء مع �شرط عودتها
�إىل املن ��زل مبكرة لإع ��داد الطعام للأ�س ��رة.
�إن هذه الأمور واملواق ��ف تعني زواج ًا غري
متكاف ��ئ كما انه يعن ��ي عدم تكاف� ��ؤ الفر�ص
قيا�س� � ًا اىل (اجلن� ��س)� .إن الأم ��ر يتع ��دى
حق ��وق امل ��ر�أة وحياته ��ا التي ه ��ي يف خطر
الي ��وم – وم�س ��تقبل (الن�س ��وية) اي�ض� � ًا يف

وم ��ن الأم ��ور املهمة اي�ض� � ًا �أن نتف ��ق جميع ًا،
فيم ��ا �إن كن ��ا دميقراطي�ي�ن او جمهوري�ي�ن او
م�س ��تقلني� ،أن هن ��اك طريقا واح ��دا حلل هذه
التحديات والتقدم اىل الأمام ك�أمة واحدة.

اع�صار �ساندي
وقد ج ��اء موقف بلوم�ب�رغ ،بعد �إ�ش ��ادة كري�س
كري�ستي ،حمافظ نيوجري�سي ب�أوباما ،وكيفية
تعامل ��ه م ��ع (�س ��اندي) عل ��ى الرغ ��م م ��ن ك ��ون
كري�س ��تي جمهوري ًا ،م�ضى كري�ستي يف توجيه

(عن الغارديان)

�صراع خفي بني �أوباما ورومني لك�سب �أ�صوات حمبي القهوة

جملة (االيكو نوم�ست)
تدعم �أوباما

 بقلم /جي�سيكا فاالنيتي

حمافظ نيويورك
ت�ش ��رفه بدعم حمافظ نيويورك�" :إين اقدره
بعم ��ق لقيادته يف جم ��ال الأعم ��ال ،والنزعة
الإن�سانية ويف احلكومة".
و�أ�ض ��اف �أوبام ��ا" :اتف ��ق م ��ع بلوم�ب�رغ
يف �أه ��م املو�ض ��وعات يف ع�ص ��رنا – وان
املفتاح القت�ص ��اد قوي هو ا�س ��تثمار املواهب
واملهارات والتعليم بالن�س ��بة لأفراد ال�شعب،
وان �إ�ص�ل�اح قان ��ون الهجرة� ،أم ��ر هام خللق
جمتمع حيوي ودميقراطي ،كما تتفق �آرا�ؤنا
ح ��ول املناخ ،من انه ي�ش ��كل تهديد ًا بالن�س ��بة
مل�ستقبل �أبنائنا.

املديح لقيادة �أوباما ،وكيفية تعامله مع الأزمة.
وكان بلومربغ م�ستق ًال ،ودميقراطي ًا �سابق ًا قبل
حتول ��ه �إىل احلزب اجلمهوري عام  .2001و�إن
الأ�ض ��رار الت ��ي �أحدثها الإع�ص ��ار يف نيويورك
و�أجزاء كبرية من ال�ساحل ال�شرقي – من فقدان
الأرواح واملن ��ازل والأعم ��ال  -و�ض ��ع م�ص�ي�ر
مر�ش ��حي الرئا�س ��ة على املحك .وق ��ال بلومربغ
يف مقالت ��ه�":إن املن ��اخ يف �أمري ��كا يتغ�ي�ر ،ومع
ت�صاعد تلك التغيريات الكبرية ،والتي ُاختربت
يف نيويورك ،ورمبا حول العامل ،والكارثة التي
حدثت يف هذا الأ�سبوع ،يجب �أن ترغم اجلميع
عل ��ى انتخ ��اب ق ��ادة يتخ ��ذون مواقف �س ��ريعة
و�آنية" .وكان �أوباما اتخذ خطوات �أ�سا�سية من
اجل تقليل ا�ستهالك (الكربون) ،وكانت لرومني
(تغي املناخ) ،ولكنه تراجع
دعوات اي�ض ًا حول رّ
عنها يف ما بعد.
و�أنه ��ى بلوم�ب�رغ مقالت ��ه قائ�ل ً�ا�" :إن �أ�ص ��غى
�أوباما لل�ش ��عب من (كال احلزبني) ويبني ج�سر ًا
مع املعتدلني فب�إمكانه حتقيق الأمل الذي �أ�شاعه
قب ��ل �أربعة �أعوام ويق ��ود البالد نحو م�س ��تقبل
�أف�ضل ،لأوالدي و�أوالدكم".
ولذل ��ك ال�س ��بب �س�أ�ص ��وّ ت ل ��ه ،وم ��ن املع ��روف
ان بلوم�ب�رغ �شخ�ص ��يته ليربالي ��ة معروف ��ة يف
�أمريكا.

خط ��ر� .إن يف ج ��دول رومن ��ي ،م�ش ��روعات
تعي ��د امل ��ر�أة �إىل اخلل ��ف .وكي ��ف يك ��ون
م�س ��تقبل املر�أة� ،إن كانت يف جماعة رومني
وطائفت ��ه الدينية ،م ��ن ال ي�س ��مح ب�إجها�ض
املر�أة اثر حادث اغت�ص ��اب ،لأن ذلك الأمر قد
ح ��دث ب�إرادة الرب ،كم ��ا �أن �أولئك يعتقدون
�أن حتدي ��د الن�س ��ل ،يحوّل امل ��ر�أة �إىل امر�أة
فا�س ��قة� .إن احلزب اجلمهوري يطالب املر�أة
بع ��دم االهتم ��ام بتحدي ��د الن�س ��ل وحق ��وق
الإجها� ��ض ،وعليه ��ا االهتم ��ام بق�ض ��ايا
جوهري ��ة ،مثل االقت�ص ��اد ،وه ��م ال يدركون
�أن امل ��ر�أة الأمريكي ��ة ال حت ��ب �أن يق ��ول لها
الرج ��ل م ��ا عليه ��ا فعل ��ه �أو ت�ؤمن ب ��ه ،لأنها
ق ��ادرة عل ��ى اتخاذ الق ��رار بنف�س ��ها .وتقول
(�أ�سو�س�ش ��ييتد) للأنب ��اء� ،إن االنتخاب ��ات
ق ��د �أظه ��رت اختفاء ذل ��ك الفرق ب�ي�ن الرجل
وامل ��ر�أة .و�أعلن ��ت وكال ��ة  ABCللأنب ��اء،
�أن اال�ستبيانات اليومية التي جتربها تظهر
تقدم �أوباما بني الناخبات لأنه يقدم م�ستقب ًال
�أف�ض ��ل لبناته ��ن�.إن امل ��ر�أة الأمريكي ��ة ،قلقة
اليوم خوف� � ًا من فقدان حقوقه ��ا التي نالتها
اثر ن�ضال طويل ،وهي يف حاجة اليوم �إىل
قرارات تقدمية ،يح�سّ ��ن �أو�ضاعها ،ال �إلغاء
قرارات كانت يف �صاحلها.
(عن الغارديان)

يدور �ص ��راع على �أ�ص ��وات الناخبني يف املقاهي ال يلقى
اهتمام الإعالم الأمريكي الوطني �أو املحلي.
م ��ن ب�ي�ن كل متاج ��ر الواليات املتح ��دة ال�ص ��غرية ،رمبا
يحب ن�ش ��طاء حمل ��ة الرئي� ��س الأمريكي ب ��اراك �أوباما،
�أن يزوروا فروع �سل�س ��لة �س ��فن �إيلف�ي�ن ""Eleven 7
ال�ش ��هرية.فهناك يدور �ص ��راع على �أ�ص ��وات الناخبني ال
يلقى اهتمام الإعالم الأمريكي الوطني �أو املحلي.
يف ه ��ذه الف ��روع ي�س ��مع م�ؤي ��دو املر�ش ��ح الدميقراط ��ي
�أخب ��ارا يلهث ��ون وراءها عن �أدائه مقارنة ب�أداء مناف�س ��ه
اجلمهوري ميت رومني ،مر�شح احلزب اجلمهوري ،يف
ال�سباق على رئا�سة الواليات املتحدة.
فامل�ت�رددون على فروع "�س ��فن �إيلفني" يف�ض ��لون �أوباما
رئي�سا بن�س ��بة  51يف املائة � ،أما الذين يف�ضلون رومني
فتبلغ ن�سبتهم  49يف املائة.
متك ��ن رومني م ��ن تقلي�ص الفارق بين ��ه وبني اوباما يف
ا�ستطالعات الر�أي
وتخال ��ف ه ��ذه النتيج ��ة نتائج �أح ��دث ا�س ��تطالع للر�أي
�أجرته م�ؤ�س�س ��ة "جالوب" املتخ�ص�ص ��ة يف قيا�س الر�أي
الع ��ام ،ي ��وم الثام ��ن والع�ش ��رين م ��ن �أكتوبر /ت�ش ��رين
الأول ،و�أكد تفوق رومني بن�سبة  51يف املائة مقابل 46
يف املائة لأوباما� ( .أما ن�سبة الـ  3يف املائة الباقية فتمثل
فئة املرتددين).
وحتى اال�ستطالع الذي تفاءلت به حملة �أوباما ،و�أجرته
�ش ��بكة �س ��ي بي �إ�س بعد مرور �إع�ص ��ار �س ��اندي� ،أعطى
الرئي� ��س ن�س ��بة ت�أييد بلغ ��ت  48يف املائ ��ة ،متفوقا على
رومني بن�سبة واحد يف املائة فقط.
و�أحد الفوارق بني ا�ستطالعات "جالوب" وغريها ،وبني
ت�صويت "�سفن �أيلفني" هو الو�سيلة.
فبينم ��ا ت�س ��تخدم "جال ��وب" الو�س ��ائل العلمي ��ة الت ��ي
تق ��دم �أحيان ��ا بع� ��ض احلواف ��ز املادي ��ة للم�ش ��اركني يف
اال�س ��تطالعات ،ي�ص ��وت زبائ ��ن املتجر ال�ش ��هري ب�أكواب
القهوة التي يدفعون هم ثمنها.
الأك ��واب ،زرق ��اء الل ��ون الت ��ي طبع عليه ��ا ا�س ��م �أوباما
و�ش ��عاره وحم ��راء الل ��ون الت ��ي حتم ��ل ا�س ��م رومن ��ي
و�شعاره ،متاحة مل�شرتي القهوة ،كل يختار املر�شح الذي
يود ر�ؤيته رئي�سا للواليات املتحدة.
ً
�أم ��ا ه� ��ؤالء الذي ��ن ال ي�ؤي ��دون �أي� �ا م ��ن املر�ش ��حني �أو
يرف�ض ��ون الإف�صاح عن مر�شحهم ،فيمكنهم �شراء القهوة
يف �أكواب �أخرى ت�س ��مى "�أكواب �س ��فن �إيليفني العادية
غري احلزبية".

وح�ص ��ل يف االنتخابات احلقيقي ��ة على  52.9يف املائة.
�أما مناف�س ��ه اجلمهوري جون ماكني ،فقد ح�صل على 46
يف املائ ��ة يف الت�ص ��ويت ب�أكواب �س ��فن ايليف ��ن ،وفاز بـ
 45.7يف املائة يف االنتخابات الر�سمية.
وهذا ما حدث �أي�ضا يف دورة انتخابات عام .2004
فق ��د ف ��از ج ��ورج دبلي ��و بو� ��ش ( املر�ش ��ح اجلمه ��وري)
بن�س ��بة  51يف املائ ��ة يف الت�ص ��ويت ب�أك ��واب القه ��وة
وف ��از باالنتخابات بن�س ��بة  50.7يف املائة� .أما مناف�س ��ه
الدميقراط ��ي ج ��ون ك�ي�ري ،فق ��د ح�ص ��ل يف الت�ص ��ويت
بالأكواب  ،عل ��ى  49يف املائة وحقق  48.3يف املائة يف
االنتخابات الر�سمية.
وح�س ��ب بي نيتو ،ف�إن عدد زبائن �سفن ايلفني ي�صل �إىل
 7ماليني يوميا ،ي�ش�ت�رى منهم حوايل مليون القهوة من
املتجر".
ورومني

�أوباما

"�ساحات معارك"
وح�س ��ب اال�س ��تطالعات الأخ�ي�رة ،هن ��اك ت�س ��ع واليات
ت�س ��مى "�س ��احات املع ��ارك" �أو "الوالي ��ات املت�أرجحة"،
الت ��ي يتبادل فيها املر�ش ��حان بني حني و�آخ ��ر التقدم يف
اال�س ��تطالعات .ومن بني هذه الوالي ��ات ،يتفوق رومني
يف واح ��دة فق ��ط هي وي�سكن�س ��ن بن�س ��بة  51يف املائة ،

نتائج متطابقة
ومن املثري �أن نتائج الت�صويت يف انتخابات عام ،2008
ج ��اءت متطابقة تقريبا لنتائج الت�ص ��ويت ب�أكواب قهوة
�س ��فن �أيليف ��ن ،فقد ح�ص ��ل املر�ش ��ح الدميقراط ��ي باراك
�أوبام ��ا عل ��ى  52يف املائ ��ة يف الت�ص ��ويت بالأك ��واب،

رومني يتفوق
ويف نهاية اليوم ،يجري �آليا جتميع عدد الأكواب املباعة
يف ف ��روع املتج ��ر كافة ،ليتحدد عدد م�ؤيدي كل مر�ش ��ح،
وتعلن النتيجة يف بع�ض الفروع وتن�شر على موقع على
االنرتنت �أن�شئ خ�صي�صا لهذا لنتائج.
من بني الواليات الأمريكية الـ 51يف ت�شارك  34والية يف
اال�س ��تطالع الذي يبد�أ قبل �شهرين من موعد االنتخابات
الر�س ��مي.وتقول نان�س ��ي �س ��ميث نائبة رئي�س م�ؤ�س�سة
�سفن ايليفن ورئي�سة �إدارة الت�سويق� ،إن الواليات الـ17
الباقي ��ة ال ت�ش ��ارك يف الت�ص ��ويت لأن ��ه لي�س للم�ؤ�س�س ��ة
فروع فيها.
وح�س ��ب النتائ ��ج اليومي ��ة للت�ص ��ويت ب�أك ��واب قه ��وة
�س ��فن �إيليفن ،ف�إن رومني يتف ��وق يف ثالث واليات فقط
ه ��ي وي�س ��ت فريجيني ��ا (  54لرومن ��ي و 46لأوبام ��ا)،
وي�سكن�س ��ن ( 51لرومني و 49لأوبام ��ا) و�أوهايو ( 55
لرومني و 45لأوباما).
ويتع ��ادل املر�ش ��حان يف والي ��ة واح ��دة فقط ه ��ي والية
فريمونت ،يف �أق�صى �شمال �شرق الواليات املتحدة.

ح�سب ت�صويت �سفن �إيليفن.
ورغ ��م �أن التوقعات ت�ش�ي�ر �إىل �أن فلوريدا ،وهي �إحدى
الواليات الت�سع املت�أرجحة� ،سوف ت�صوت للدميقراطيني
هذه املرة �أي�ض ��ا ،ف�إن املر�شح اجلمهوري رومني يتفوق
 ،ح�س ��ب الت�ص ��ويت ب�أكواب القهوة ،عل ��ى �أوباما بفارق
مري ��ح يبلغ  5املائ ��ة.ويف العا�ص ��مة وا�ش ��نطن ،يتفوق
�أوبام ��ا عل ��ى رومني ب�أعل ��ى ن�س ��بة ،مقارن ��ة بالواليات
واملناط ��ق الأخرى.وتبل ��غ ن�س ��بة امل�ص ��وتني ل ��ه  79يف
املائة مقابل  21يف املائة خل�صمه.يف ر�سالة �أر�سلت �إىل
بي بي �س ��ي قال جوزيف دي بينتو ،رئي�س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�س ��ة �س ��فن �أيليفن "مل ندع �أبدا �أن الت�صويت علمي
�أو �صحيح من الناحية الإح�صائية".
غ�ي�ر �أنه �أ�ض ��اف "درجة دقة اال�س ��تطالع ب�أكواب القهوة
مذهلة وترت�سخ انتخابات بعد الأخرى".
وت�ش�ي�ر �س ��ميث �إىل �أن ت�ص ��ويت م�ؤ�س�س ��تها التجاري ��ة
"�أ�سرع حتى من الأمة الأمريكية كلها يف حتديد الفائز
يف االنتخابات".
وت�ض ��يف �أن مل�ؤ�س�سة �س ��فن ايليفن فروعا يف ثمانية من
الواليات الأمريكية الأكرث كثافة �سكانية يف البالد.

حتى منت�صف الليل
�أقداح القهوة الزرقاء واحلمراء
وتقول مرجريت ت�شابري�س ،مديرة الإعالم يف امل�ؤ�س�سة،
لبي بي �س ��ي �إنه يف كل واحدة م ��ن الدورات االنتخابية
الثالث الأخرية� ،ش ��ارك �أكرث من �ستة ماليني �شخ�ص يف
الت�ص ��ويت ب�أك ��واب القهوة.وه ��ذا من بني �أ�س ��باب فخر
�س ��ميث بالت�ص ��ويت املبكر ب�أكواب القهوة الذي عادة ما
يبد�أ قبل يوم الت�ص ��ويت الر�س ��مي النهائي يف ال�ساد�س
من ال�ش ��هر احلايل .فهي تعتقد �أن م�ؤ�س�س ��ة "ت�س ��هم يف
زيادة الوعي ب�أهمية الت�صويت يف االنتخابات والت�أكيد
على �أن كل �ص ��وت ،كما هو احلال يف الت�صويت ب�أكواب
القه ��وة ،م�ؤث ��ر"� .أح ��د الف ��وارق املهم ��ة الأخ ��رى ب�ي�ن
ت�ص ��ويت �س ��فن ايلفني وغريه ��ا من ا�س ��تطالعات الر�أي
املعتادة هو �أن الأول ي�ش ��ارك فيه عدد كبري من ال�ش ��باب،
وه ��ي من فئات الناخبني الذين ي�ص ��عب على م�ؤ�س�س ��ات
مثل جالوب الو�ص ��ول �إليها ولهذا ف�إن �صوتهم ال يو�ضع
يف ح�س ��بان �ش ��ركات ا�س ��تطالع ال ��ر�أي العام .فو�س ��يلة
االت�صال ال�شائعة بني ه�ؤالء هو الهواتف املحمولة بينما
تعتمد و�س ��ائل ا�س ��تطالع الر�أي التقليدية على االت�صال
على الهواتف املنزلية ،ومن ثم ف�إن غالبية امل�ش ��اركة فيها
ه ��م من كبار ال�سن.ولإ�ض ��فاء �أكرب قدر م ��ن اجلدية على
الت�صويت ب�أكواب القهوة� ،سيظل الت�صويت متاحا حتى
منت�ص ��ف ليل ال�س ��اد�س من نوفمرب /ت�شرين الثاين� ،أي
بع ��د � 5س ��اعات من انتهاء زمن الت�ص ��ويت الر�س ��مي يف
ال�ساعة ال�سابعة (م�ساء اليوم نف�سه).
و�س ��وف تعلن النتيجة النهائية الكامل ��ة حتى قبل بداية
ظهور النتائج النهائية لالنتخابات الر�سمية.

�أوباما ورومني يعاودان الهجوم يف �آخر جوالت احلملة االنتخابية
 وي�سكون�سن /رويرتز
ع ��اد الرئي� ��س الأمريك ��ي ب ��اراك �أوبام ��ا
ومناف�س ��ه اجلمه ��وري مي ��ت رومن ��ي
�إىل تب ��ادل الهج ��وم لي�س ��ت�أنفا حملتهم ��ا
االنتخابية بعد تعليقها ب�س ��بب الإع�ص ��ار
(�س ��اندي) م ��ن �أج ��ل تو�ص ��يل "الر�س ��الة
اخلتامية" يف اجلولة الأخرية من �س ��باق
متقارب نحو البيت الأبي�ض.
وقبل خم�سة �أيام على االنتخابات املقررة
يوم الثالثاء �أحيا �أوباما �شعار "التغيري"
ال ��ذي رفع ��ه يف ع ��ام  2008وق ��ال �إن ��ه
املر�ش ��ح الوحيد الذي كافح من �أجله حقا.
وانتقد رومن ��ي �أوباما وا�ص ��فا �إياه ب�أنه
عا�ش ��ق للحكوم ��ات الكبرية التي تو�س ��ع
البريوقراطية االحتادية.
و�أعل ��ن ماي ��كل بلوم�ب�رج رئي� ��س بلدي ��ة
نيوي ��ورك يوم اخلمي� ��س ت�أيي ��ده لتويل
�أوبام ��ا ف�ت�رة ثاني ��ة ،م�ش�ي�را �إىل �س ��جل
�أوبام ��ا ب�ش� ��أن ق�ض ��ية التغ�ي�ر املناخ ��ي
وخا�ص ��ة يف �أعقاب ال�ض ��ربة التي وجهها
الإع�صار �ساندي ملنطقة نيويورك.

وق ��ال بلومربج �أن �أوبام ��ا اتخذ خطوات
مهمة للحد من انبعاثات الكربون الناجمة
عن ا�س ��تهالك الطاقة بينما تبنى مناف�س ��ه
رومني مواقف �سابقة اتخذها عندما كان
حاكم ��ا لوالي ��ة ما�سات�شو�س ��ت�س ملكافحة
التغري املناخي.
وتظه ��ر ا�س ��تطالعات ال ��ر�أي التي جترى
يف الب�ل�اد تع ��ادل املر�ش ��حني تقريب ��ا يف
ال�س ��باق الرئا�س ��ي و�سيق�ض ��ي �أوبام ��ا
ورومني الأي ��ام الأخرية من حملتهما يف
ثم ��اين والي ��ات مت�أرجح ��ة من �ش� ��أنها �أن
حتدد الفائز ب�أ�ص ��وات املجمع االنتخابي
الالزمة لدخ ��ول البيت الأبي� ��ض وعددها
� 270صوتا.
وجع ��ل �أوبام ��ا والي ��ة وي�سكون�س ��ن �أول
حمط ��ة يف جولة تت�ض ��من �أرب ��ع واليات
يوم اخلمي�س يعقد خاللها �أي�ضا جتمعات
انتخابي ��ة يف نيفادا وكول ��ورادو قبل �أن
يق�ضي الليل يف �أوهايو .وخطط رومني
لق�ض ��اء ي ��وم كام ��ل يف �أن�ش ��طة انتخابية
بوالية فرجينيا.
وقال �أوباما �أمام ح�شد من � 2600شخ�ص

عل ��ى م ��درج للطائ ��رات يف وي�سكون�س ��ن
التي متثل جزءا حيويا من �إ�سرتاتيجيته
االنتخابية "رمبا ت�ش ��عرون بخيبة الأمل
جتاه وت�ي�رة التغيري لكنك ��م تعلمون مبا
�أ�ؤمن به و�أين �أقف".
و�أ�ض ��اف "�أعلم كيف يبدو التغيري لأنني
كافحت من �أجله".
وكان �أوبام ��ا ورومن ��ي علق ��ا حملتهم ��ا
االنتخابية لب�ض ��عة �أي ��ام يف الوقت الذي
�ض ��رب في ��ه الإع�ص ��ار �س ��اندي ال�س ��احل
ال�شرقي وخلف وراءه دمارا هائال و�أجرب
�أوبام ��ا عل ��ى حتوي ��ل اهتمامه �إىل �س ��بل
الإغاثة من الإع�صار.
و�أعط ��ى ه ��ذا التعليق بع� ��ض املزايا غري
املتوقع ��ة لأوبام ��ا ال ��ذي حظ ��ي ب�إ�ش ��ادة
كب�ي�رة م ��ن احلاك ��م اجلمه ��وري لوالي ��ة
نيوجري�س ��ي كري� ��س كري�س ��تي امل�ؤي ��د
لرومني حيث ق�ضى �أياما يف �إدارة جهود
الإغاثة االحتادية يف ا�س ��تعرا�ض للقيادة
الرئا�س ��ية �أدى لتهمي� ��ش رومن ��ي �إىل حد
كبري.
غري �أن املر�ش ��حني ع ��اودا تبادل الهجمات

ال�سيا�س ��ية يف �أول ي ��وم م ��ن ا�س ��تئناف
احلمل ��ة االنتخابي ��ة رغ ��م �أنهم ��ا حتدث ��ا
بنربة �أك�ث�ر �إيجابية ب�ص ��ورة طفيفة عن
املعت ��اد يف م�س ��عى ال�س ��تقطاب الناخبني
الذين مل يح�سموا �أمرهم ودفع �أن�صارهما
�إىل الإدالء ب�أ�صواتهم.
وتق ��دم �أوبام ��ا بف ��ارق �ض ��ئيل يف
ا�س ��تطالعات الر�أي يف ع ��دد من الواليات
املت�أرجحة الرئي�سية مدفوعا يف الأ�سا�س
بتقدم طفيف ومتوا�صل يف والية �أوهايو
احليوية التي تلعب دورا حا�سما يف فوز
�أي م ��ن املر�ش ��حني وكذل ��ك تقدم ��ه بفارق
�ض ��ئيل يف والي ��ات وي�سكون�س ��ن واي ��وا
ونيفادا.
ويعتزم �أوباما زيارة �أوهايو يف كل يوم
م ��ن الأي ��ام الأربع ��ة الأخرية م ��ن حملته
االنتخابية كما يخط ��ط جلولتني �أخريني
لواليتي وي�سكون�سن وايوا.
وحت ��ى الآن مل يخط ��ط �أوبام ��ا �س ��وى
لزيارة واحدة لكل من فلوريدا وفرجينيا
حي ��ث تظه ��ر معظ ��م ا�س ��تطالعات الر�أي
تقدم رومني بفارق طفيف .ومن املقرر �أن

يزور رومني وي�سكون�س ��ن و�أوهايو يوم
اجلمعة ونيوهامب�شري وايوا وكولورادو
ي ��وم ال�س ��بت .ويعت ��زم رومن ��ي اختت ��ام
حملت ��ه م�س ��اء االثن�ي�ن يف نيوهامب�ش�ي�ر
وهي الوالية التي انطلقت منها م�س ��اعيه
االنتخابية العام املا�ضي.
و�أظه ��ر ا�س ��تطالع �أجرت ��ه م�ؤ�س�س ��ة
�إب�سو�س ل�صالح رويرتز ون�شرت نتائجه
�أم� ��س الأول اخلمي�س �أن ال�س ��باق ال يزال
متقارب ��ا ب�ش ��دة بح�ص ��ول �أوبام ��ا عل ��ى
ت�أيي ��د بن�س ��بة  47باملئة مقاب ��ل  46باملئة
لرومن ��ي .و�أظهرت معظم اال�س ��تطالعات
الت ��ي �أجري ��ت يف الب�ل�اد نتائ ��ج مماثل ��ة
تقريبا.
وك�شفت �سل�سلة من ا�ستطالعات الر�أي يف
الوالي ��ات املت�أرجحة تق ��دم �أوباما بفارق
�ض ��ئيل يف خم� ��س من الوالي ��ات الثماين
الأ�شد تناف�سا وهي �أوهايو ووي�سكون�سن
واي ��وا ونيفادا ونيوهامب�ش�ي�ر .وت�ش�ي�ر
معظ ��م ا�س ��تطالعات ال ��ر�أي �إىل تق ��دم
رومني بف ��ارق طفيف يف فلوري ��دا بينما
يتقارب املر�شحان يف كولورادو.
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تغرمي زوجة قبيحة � 120ألف دوالر

الفرن�سيون ال يحرتمون رئي�سهم

م�شاكل زوجية ،خا�صة �أن ابنتنا كانت قبيحة ب�شكل ال
يعقل ،فقد روعتني" .وبح�سب �صحيفة �آير�ش اكزمرن،
فقد �أثبتت حتاليل احلم�ض النووي (� )D.N.Aأن
االبنة القبيحة هي ابنته فعال ،وبينت �أن زوجته �أجرت
عمليات جراحية جتميلية بقيمة � 77ألف يورو �أو ما
يعادل � 100ألف دوالر ،وهذه العمليات غريت ال�شكل
اخلارجي فقط� ،إال �أن اجلينات هي ذاتها.
وبعدما عرف ال�سيد فينغ بذلك رفع ق�ضية على زوجته
كونها قبيحة ،ففاز ،حيث حكم القا�ضي له بتعوي�ض
م��ن زوج�ت��ه بقيمة � 120أل��ف دوالر ،كونها غ��ررت به
وخدعته ،و�أج ��رت عمليات جراحية جتميلية مكثفة
لتغيري مظهرها قبل �أن تلتقي ال�سيد فينغ ،ومل تخربه
زوجته ب�أمر تلك العمليات .ال�سيد فينغ اعتقد �أن ابنته
كانت نتيجة عالقة غرامية مع �شخ�ص �آخ��ر ،لكن بعد
ذلك ،المت الزوجة نف�سها لأن ابنتها ولدت بهذا ال�شكل،
ومل تكن ح�سب معايري الزوج التي تفرت�ض �أن تكون
جميلة.
يو بي اي

رفع املواطن ال�صيني جيان فينغ دعوى ق�ضائية على
زوجته يف �شهر �أيار املا�ضي بعد والدتها ابنته ،والتي
كانت قبيحة ب�شكل ال يعقل ،فك�سب تعوي�ض ًا بـ � 450ألف
ريال �سعودي.
يف بادئ الأمر اعتقد ال�سيد فينغ �أن زوجته �ستلد طفلة
جميلة مثلها ،حيث ق��ال "تزوجت زوجتي بعد عالقة
غرامية ،و�سرعان ما �أجنبنا ابنتنا الأوىل ،وبد�أنا نواجه
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اع�� �ت� ��رف ال ��رئ� �ي� �� ��س
الفرن�سي اال�شرتاكي
ف ��رن� ��� �س ��وا ه� ��والن� ��د،
�أن م �ن �� �ص��ب رئي�س
اجل��م��ه��وري��ة �أ�صبح
ع�م�لا ع���س�يرا ج��دا يف
زم��ن مل يعد فيه هناك
�أي احرتام� ،أو ت�سامح
حيال ممار�سة رئي�س
اجل � �م � �ه� ��وري� ��ة مل� �ه ��ام
من�صبه.
ون � �ق � �ل� ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة
ل��وم��ون��د ع ��ن هوالند
ق���ول���ه �إن � � ��ه ي ��واج ��ه
�أوقاتا ع�صيبة جدا
يف مم��ار� �س��ة مهام
م �ن �� �ص �ب��ه ،ب�سبب
ع � ��دم ال �ت �� �س��ام��ح

وعدم االحرتام اللذين �صعوبة و�ضع رئي�س
ي�ل�ق��اه�م��ا ،لكنه �أ�شار اجلمهورية يف الوقت
�إىل �أنه كان يدرك ذلك احل� ��ايل ،ب�سبب عدم
االح� � � �ت � � ��رام وع � � ��دم
جيدا.
ال�ت���س��ام��ح� ،إال �أنني
وق� � � � � � � � � ��ال
�أردت ال�سلطة
هو ال ند
ل �ي ����س فقط
«رغ���م
لأ� � �س � �ب� ��اب
�شخ�صية ،
ول� � �ك � ��ن م��ن

سالما ياعراق
 ها�شم العقابي

�أجل فرن�سا التي �أ�ؤمن
ب�أنه من الأف�ضل لها �أن
حتقق الطفرة املطلوبة
حتت حكم الي�سار يف
م �ظ �ل��ة امل �ف��او� �ض��ات
وال�ع��دال��ة ،للحيلولة
دون �إن� � � � � � ��زال
ال�ضرر بالطبقات
ال �ك��ادح��ة� ،أف�ضل
من �أن يتم ذلك
ب � �ع � �ن� ��ف يف
ظ � � ��ل ح��ك��م
الآخ��ري��ن»،
يف �إ� �ش��ارة
وا�� �ض� �ح���ة
�إىل اليمني
املعار�ض.
�أ �ش �أ

الو�شاة اجلدد
كتبت غري مرة عن ظاه ��رة "الوا�شي" يف �أغانينا ال�شعبية
وقل ��ت �إن انت�شاره ��ا لدين ��ا ال �شبيه له يف �أغ ��اين ال�شعوب
الأخ ��رى� .ص ��ار ذل ��ك "الوا�ش ��ي" كم ��ا البط ��ل ال�شعب ��ي
الأ�سط ��وري ال ��ذي يك ��در حي ��اة املحب�ي�ن وين ّكده ��ا بنق ��ل
�أخباره ��م �إىل حي ��ث يج ��ب �أن ال ت�ص ��ل .و�ص ��ار ال�شعراء،
خا�ص ��ة الن�ساء ،يتبارون يف ما بينهم ليثبت احدهم للآخر
�أن "و�شات ��ه" �أق�سى و�أدهى و�أمر .م ��ع كل ذلك ،يظل كل ما
قر�أته و�سمعته من حكايات و�أ�شعار عن "الوا�شي" يدور يف
عامل الآداب ال�شعبية وال يدخل يف دنيا ال�سيا�سة واحلكومة
وملحقاتها من �أجهزة خمابراتية وا�ستخباراتية.
قبل �أيام �أثار انتباهي مقال تطرق فيه كاتبه �إىل "الو�شاة"
باعتبارهم �سلطة جديدة يف عراقنا "اجلديد" .قر�أت املقال
و�أعجبتن ��ي �شخ�صيات ��ه ،خا�ص ��ة يف جم ��ال ط ��رح �أ�سباب
ظه ��ور "الوا�ش ��ي" اجلدي ��د ،حت ��ى قل ��ت� :س�ت�ر الل ��ه على
الوا�ش ��ي القدمي .والله يا عمنا الكبري داخل ح�سن لو عدت
الي ��وم لرتحمت عل ��ى كل و�شاتك "الأول�ي�ن" ،وال�ستغفرت
ربك عن غنائك لبيت تل ��ك العا�شقة العراقية التي ا�ضطرها
"الو�شاة" �إىل �أن تدعو على حبيبها باملوت:
وانطبك وا�شي الليل وي وا�شي الغروب
ي�سمر ع�ساك متوت وخل�ص فرد نوب
لق ��د �أ�ض ��اف الع�شاق يف زمن الع ��م داخل للوا�ش ��ي �ألقابا
و�أ�سماء عدة منه ��ا :العري�ضي والن ّمام وال�شامت والعاذل،
لكنه ��م مل ي�صلوا بخيالهم �إىل ما تو�ص ��ل له العراقيون من
�أ�سم ��اء يف ه ��ذه الأيام .لكن ه ��ل كان يخطر بب ��ال �أحد �أن
"الوا�شي" �سي�صبح ا�سمه "ع ّال�سا" و "ح ّراكا" و "ق ّفا�صا"
و "�صك ّاكا"؟
وان كان و�ش ��اة زم ��ن �أبي كاظم ورفاق ��ه ح�ضريي ونا�صر
حكي ��م زه ��ور ح�س�ي�ن وغريهم ،ال م ��كان له ��م �إال يف خيال
ال�شعراء عل ��ى الأغلب ،فو�شاة اليوم لهم املنطقة اخل�ضراء
املحمي ��ة التي رحم ربنا مطربينا الأوائ ��ل �إذ ودعوا الدنيا
قبل �أن يرونها.
�أه ��ل اخل�ضراء ي�سمع ��ون وال يرون .فم ��ن ي�سكنها ال يرى
النا� ��س وال يعا�شره ��م وال يعرف كيف ي�أكل ��ون �أو ينامون
�أو يحبون� .صلتهم بالنا�س يتحكم بها "الو�شاة" من جميع
الأ�صن ��اف� .سمعت �شخ�صا ي�شك ��و �أن احدهم قد "عل�سه"
عن ��د رئي�س الوزراء و�آخر �شكا �أنه ��م قد ":حركوه" عنده.
م�شكل ��ة ال ��ذي ال يعتمد على عينيه كث�ي�را �سي�ضعف ب�صره
وين�ش ��ط �سمعه .انه مثل الأعمى ،ال ��ذي بفعل فقدانه نعمة
الب�صر ،تت�ضاعف عن ��ده قوة حا�سة ال�سمع .وهكذا ي�صبح
احلاك ��م �أو ال�سيا�سي ،الذي ال يرى النا�س وال يخاطبهم �إال
عرب ال�شا�شات ،يرى الأ�شياء ب�أذنيه ال بعينيه.
وعن العمى و "الوا�شي" قالت عراقية:
يعملي جودة
وين الله ابو احلوبات
يخلي الو�شاين اوياه اعمه واكوده
ومهما كانت �أفعال و�شاة الأم�س ف�إنها مل ت�صل ل�سفك الدماء
وا�ستعم ��ال الك ��وامت وهجم ��ان البي ��وت كما يفع ��ل و�شاة
اليوم .لقد غنينا كثريا عن الو�شاة ال�سابقني ورق�صنا طربا
لكلم ��ات م ��رت على �أ�سمائهم .لكن هل فين ��ا من يغني اليوم
عن "ال�ص ّكاكة" و "الع ّال�سة" و "احل ّراكة" ونطرب له؟
لكن ��ي �أت ��دارك و�أقول من يدري؟ فق ��د يوجد يف اخل�ضراء
غن ��اء �آخر عن "و�شاة" تطرب ل ��ه �آذان من نوع �آخر �أي�ضا.
وقد ترق�ص له �أكتاف و�أرداف مل نت�شرف مبعرفتها بعد.

فيـــــــــل �آ�سيــــــــوي "يتحــــــــدث" بالكوريــــــة
يقول باحثون من جامعة فيينا
�إن في ًال �آ�سيويا يدعى كو�شيك
ميكنه حماكاة �أح��ادي��ث الب�شر
ونطق كلمات بالكورية ميكن
�أن يفهمها امل �ت �ح��دث��ون بهذه
ال �ل �غ��ة .ومل تت�ضح الأ�سباب
ال �ت��ي ج�ع�ل��ت ال �ف �ي��ل ي��ب��د�أ يف
حم��اك��اة ال �ك�لام ال�ب���ش��ري لكن
عاملي الأحياء الإدراكية اجنيال
�شتويجر وتيكوم�سه فيت�ش
�أ�شارا يف بحث ن�شر يف دورية

كارنت بيولوجي �إىل �أن الأمر
رمب��ا له عالقة ب��اخل�برات التي
اكت�سبها وه��و ��ص�غ�ير .وكان
كو�شيك ال�ف�ي��ل ال��وح�ي��د الذي
ي �ع �ي ����ش يف ح��دي �ق��ة ح �ي��وان
�إف��رالن��د يف ك��وري��ا اجلنوبية
لنحو خم�س �سنوات يف �شبابه
ومل يكن يرافقه �سوى الب�شر
خالل تلك الفرتة املهمة لعمليتي
ال �ت �ط��ور وت �ك��وي��ن ال �ع�لاق��ات.
وق��ال��ت �شتويجر "نت�صور �أن

الأم��ي�ر ه����اري يتلقى ع��ر���ض � ًا ل��ل��ت��ع � ّري !
تلقى الأم�ير ه��اري ،امل�صنف ثالث ًا على العر�ش
الربيطاين ،عر�ض ًا ب�أكرث من � 160أل��ف دوالر
للتعري يف مدينة ال�س فيغا�س الأمريكية ،حيث
التقطت ل��ه قبل ف�ترة � �ص��ور ًا ك��ان فيها عاري ًا.
و�أف��ادت �صحيفة "دايلي �ستار" الربيطانية �أن
املنتج امل�سرحي الربيطاين ،ديفيد كينغ ،يجهد
لإ� �ش��راك الأم�ي�ر ه ��اري (�� 28س�ن��ة) يف عر�ض
" ،"Shades Of Temptationالذي
ي�شارك فيه راق�صون ع��راة ،مقابل � 100ألف
جنيه �إ�سرتليني( ،ما يزيد على � 161ألف دوالر).
ونقلت عن كينغ قوله �إن "الأمري هاري �أثبت انه
م�صدر �إغراء هذا ال�صيف ..ومن �أف�ضل منه لأداء
ه��ذا الدور؟" .و�أ��ش��ار �إىل ان��ه كتب �إىل الق�صر
امللكي الربيطاين لدعوة الأم�ير للم�شاركة يف
العر�ض "وهذا عر�ض جدي" .ورف�ض متحدث
با�سم الأمري هاري التعليق على املو�ضوع .وكان

الأم�ير ه��اري �أث��ار ف�ضيحة بعدما ن�شرت �صور
عارية له يف حفلة ب�أحد فنادق ال�س فيغا�س خالل
ق�ضائه عطلته ال�صيفية يف الواليات املتحدة.
يو بي �أي

حظك هذا اليوم
الحمل

� 21آذار  19 -ني�سان

تداف ��ع ع ��ن م�صاحل ��ك ب�شرا�س ��ة
وق ��وة وتثبت ح�ض ��ورك وت�سجل
�أهداف� � ًا وتت ��اح لك فر�ص ��ة لتعزيز
بع� ��ض االو�ض ��اع يتذ ّم ��ر احلبيب
م ��ن قل ��ة اهتمام ��ك ب ��ه وان�شغالك
عن ��ه .امنح ��ه القلي ��ل م ��ن الوق ��ت
فه ��و مل�صلحتكم ��ا .ال جتعل العمل
ي�ستحوذ عل ��ى كام ��ل اهتماماتك،
انتبه ل�صحتك.
السرطان

 22حزيران  22 -متوز

علي ��ك �أن تدافع ع ��ن اجنازاتك لتنال
ما ترغب يف حتقيقه ،فثمة من يحثك
ويحر�ضك على الت�صرف بع�شوائية
ورعون ��ة ،فكن ح ��ذر ًا .تعي�ش بع�ض
االرتب ��اك وااللتبا� ��س عل ��ى ال�صعيد
العاطفي ،فتحت ��ار كيف تت�صرف قد
حتاول القيام بامل�ستحيل للمحافظة
على هدوء �أع�صابك
الميزان

 23ايلول  23-ت�شرين االول

تب ��د�أ ال�شه ��ر م ��ع قم ��ر يف اجل ��وزاء
ينا�سبك ج� �دًا ،ويدعوك �إىل االنفتاح
والتو�سّ ��ع ومالق ��اة النا� ��س وتقدمي
العرو� ��ض ،فت�شع ��ر بالراح ��ة وق ��د
تتلق ��ى ر�سائل من �أ�صدق ��اء عاطفي ًا:
الثقة الكبرية عن ��وان املرحلة املقبلة
م ��ع ال�شريك ،وخ�صو�ص� � ًا �أن الأمور
و�صلت �إىل حد ال يطاق.
الجدي

الثور

 20ني�سان� 20 -أيار

تتع ��دد االحتم ��االت الإيجابي ��ة ،وجت ��د ً
جتاوبا
معك بع ��د ت ��ردد وممانعة ،فتحول احل ��وار �إىل
�أكرث �إنتاجية و�إيجابية .وحترز ً
جناحا يف عامل
التج ��ارة والرتويج والإع�ل�ان والإعالم()60%
عاطفي � ً�ا :ح ��اول �أن تتعامل م ��ع ال�شريك بهدوء
ّ
وا�ستوعبه،وجتن ��ب النزاعات العقيمة وابحث
ع ��ن حل ��ول مقبول ��ة م ��ن اجلمي ��ع .ال جتعل من
نف�سك �ضحية �ضعفك �أمام احللويات  ،واعتربها
حني تنظر �إليها ك� ّأنها �سم.
االسد

 23متوز � 22 -آب

يخ ّي ��م عل ��ى ه ��ذا ال�شه ��ر مرب ��ع
“�ساتورن”والك�س ��وف احلا�ص ��ل يف
العق ��رب بتاري ��خ .م ��ا يدفع ��ك �إىل اعتم ��اد
احل ��ذر من ��ذ الي ��وم الأول ،ول ��و �أن ي ��وم
 1يحم ��ل �إلي ��ك �صداق ��ات حل ��وة ولقاءات
عذب ��ة مع املقرّبني عاطفي � ً�ا :ال تت�صرف مع
ال�شري ��ك وفق � ً�ا ملزاجيت ��ك ،فه ��و ال يحتمل
كرثة ال�ضغوط ،وقد يبتعد ً
�سريعا
العقرب

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

ي ��وم �شدي ��د التوتر م ��ا يجعلك تعاين
مراوح ��ة امل ��كان .ق ��د ت�صم ��ت ع ��ن
ت�صرف ��ات �شائك ��ة وني ��ات �سيئ ��ة
تالحظه ��ا �أو ت�ضط ��ر �إىل التكي ��ف مع
�أجواء معادي ��ة �أو ظلم يلحقه بع�ضهم
بك ،عدا عن العراقي ��ل واملناف�سة غري
ال�شريف ��ة التي تتعر�ض له ��ا .عاطفي ًا:
�إذا كن ��ت ت�ل�ازم ال�شري ��ك يف �أ�صع ��ب
الأوقات و�أكرثها حراجة
الدلو

الجوزاء

 21ايار  21 -حزيران

�سريع الغ�ض ��ب وال يعجب ��ك العجب .تنزعج
م ��ن ب ��طء العم ��ل وال تتوق ��ف ع ��ن توجي ��ه
املالحظات القا�سي ��ة �إىل من حولك .ت�صطدم
مبواقف الآخرين ،وين�شب نزاع مع احدهم،
م ��ا يزي ��د الأجواء توت � ً�را وت�أزم � ً�ا اعمل على
تلطي ��ف الأج ��واء وانتب ��ه �إىل ن�ب�رة �صوتك
الت ��ي ق ��د تخونك .خف ��ف من ح ��االت التوتر
التي قد تنعك�س ً
�سلبا على و�ضعك ال�صحي.
العذراء

 23اب � 22 -أيلول

انطالق ��ة جديدة ت�ساع ��دك على حتقيق
ا�ستق ��رار مادي ،وال �سيم ��ا بعد الركود
ال ��ذي عرفت ��ه �أخ�ي ً
�را �أن ��ت يف بح ��ث
دائ ��م ع ��ن اال�ستق ��رار ،وه ��ذا يحت ��اج
�إىل خط ��وات حا�سمة م ��ع ال�شريك على
الرغم م ��ن املجازفة والعراقي ��ل .انتبه
�إىل �ضغط ��ك نتيجة العمل املرهق الذي
تقوم به.
القوس

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

قد تعي�ش خماوف ال �أ�سا�س لها ورمبا تختلق
لنف�سك �أزم ��ة ل�شدة توترك وعدم قدرتك على
حتليل الواقع ب�ش ��كل منطقي ،كذلك قد تركز
عل ��ى عالق ��ة �شخ�صية ت�سب ��ب ل ��ك القلق .قد
ت� ��ؤدي دور الو�سيط يف ن ��زاع �أو خالف ما.
ً
.عاطفيا:
ابق على احلياد ،وراقب م ��ن بعيد
ال تدع املل ��ل ي�سيطر على عالقت ��ك بال�شريك،
فهو قد ي�ؤدي �إىل تزايد امل�شكالت بينكم .
الحوت

 22كانون19– 1كانون2

 20كانون� 18 - 2شباط

� 19شباط � 20 -آذار

ي ��وم نا�شط ج� � ّد ًا يحمل �إلي ��ك الكثري من
الأخباروالنتائجواحللولواالنفراجات.
تواج ��ه بع� ��ض امل�س�ؤول�ي�ن �أو الظروف
املربكة ،لك ّن الأجواء تبقى م�شجّ عة ج ّدا،
و�ستحم ��ل �إليك تط� �وّرات مفيدة� .أن�صح
ل ��ك التعام ��ل م ��ع كل التط ��ورات به ��دوء
و�سالم ّ
متجنب ��ا اخلالف ��ات واالنفعاالت
عاطفي � ً�ا :يغم ��رك ال�شري ��ك بالأ�ش ��واق
واحلب والرومان�سية.

ق ��د تالم على موق ��ف �أو ت�شعر ببع�ض
الإرب ��اك وعدم القدرة عل ��ى ال�سيطرة
عل ��ى الظ ��روف .مت� � ّر ه ��ذا الي ��وم
بتحدي ��ات كب�ي�رة حت ّم� ��س و�ضع ��ك
العاطف ��ي �إم ��ا �سلب ًا �أو �إيجاب� � ًا .حاذر
م�شكل ��ة زوجي ��ة �أو مواجه ��ة عائلي ��ة
�س ��ارع �إىل �ش ��راء بع� ��ض املع ��دات
الريا�ضي ��ة وا�ستعماله ��ا كم ��ا يل ��زم
لتحافظ على ر�شاقتك.

تدخل يوم� � ًا ممت ��از ًا حتقق خالله
بع� ��ض الأه ��داف عل ��ى ال�صعيدين
املهن ��ي وال�شخ�ص ��ي .تب ��دو
املعنوي ��ات مرتفع ��ة كم ��ا التف ��ا�ؤل
.عاطفي� � ًا :ال تعتق ��د �أن م�ساحم ��ة
ال�شريك �سترتك لك املجال لت�ستم ّر
يف اخلط� ��أ ،فه ��و ق ��ادر عل ��ى قلب
الأمور ر�أ�س ًا على عقب يف القريب
العاجل.

كو�شيك بد�أ يكيف طريقة النطق
م��ع مرافقيه م��ن الب�شر ليعزز
ارتباطه االجتماعي بهم وهو
�شيء ي�شاهد �أي�ضا يف �أجنا�س
�أخ ��رى تتعلم الأ� �ص��وات ويف
ح ��االت خ��ا��ص��ة ج ��د ًا ح�ت��ى يف
م��ا ب�ين الأجنا�س" .وت ��رددت
�أن �ب��اء ع��ن فيلة حت��اك��ي �صوت
حمركات ال�شاحنات وع��ن فيل
ذك��ر يعي�ش يف حديقة حيوان
يف قازاخ�ستان ينطق كلمات

باللغتني الرو�سية والقازاخية
ل �ك��ن مل ي��در���س ال �ع �ل �م��اء هذه
احلالة.
وت� ��� �ص ��در ك��و� �ش �ي��ك ع �ن��اوي��ن
الأخ� �ب ��ار ق �ب��ل ب���ض��ع �سنوات
بعدما اجتذب ال�سياح بقدراته
غ�ي�ر ال �ع��ادي��ة ل �ك��ن الباحثني
�أجروا الآن فقط اختبارات حيث
طلبوا م��ن مواطنني كورييني
جنوبيني تدوين ما ي�سمعونه
ع �ن��د الإن� ��� �ص ��ات لت�سجيالت

�صوتية للفيل .ووجد الباحثون
�أن� ��ه ي���ض��ع خ��رط��وم��ه يف فمه
للم�ساعدة يف ت�شكيل الأ�صوات
لينطق خم�س كلمات بالكورية
وه��ي (�أه�ل�ا) و(اج�ل����س) و(ال)
و(ارقد) و(جيد) .لكن الباحثني
مل يجدوا دليال على �أن كو�شيك
ي �ف �ه��م م �ع��اين ال �ك �ل �م��ات التي
ينطقها.
رويرتز

العثور على �أق��دم �سمكة طائرة يف العامل
قال علماء من ال�صني �إن �أقدم �سمكة
طائرة عرفها العامل كانت تهرب من
�أعدائها طري ًا فوق املياه نحو 225
م�ل�ي��ون ��س�ن��ة .وع��ر���ض الباحثون
حت��ت �إ�� �ش ��راف ك��ي ك�ي�ن ج ��او من
جامعة بكني الهيكل العظمي الكامل
لأق��دم �سمكة طائرة عرفها العلماء
حتى الآن يف جملة "برو�سيدجنز
ب" ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�أك��ادمي �ي��ة امللكية
للعلوم يف بريطانيا.و�أطلق العلماء
ا�سم "�سمكة �شينجي الطائرة" على
ه ��ذه ال�سمكة ال �ت��ي ع�ث�روا عليها
بالقرب من مدينة �شينجي ب�إقليم
جويت�شو ال�صيني وقالوا �إنها تعود
حلقبة الرتيا�س الو�سطى اخلا�صة
بتاريخ تطور الأر���ض والتي متتد
يف الفرتة من  250مليون �سنة �إىل

 200مليون �سنة.
وي �ع �ي ����ش ال� �ي ��وم ن �ح��و  50نوع ًا
م��ن ه��ذه الأ� �س �م��اك ال �ط��ائ��رة وهي
ت�سبح ب�سرعة كبرية ومتخر فوق
�سطح امل��اء ثم تن�ساب على زعانف
ال���ص��در ع�بر ال �ه��واء وت �ه��رب بذلك

من �أعدائها مثل الدولفني �أو �سمك
التونة .و�أو�ضح العلماء �أن ال�سمكة
املكت�شفة الآن كانت ت�ستخدم نف�س
هذه الإ�سرتاتيجية و�أن طولها كان
يبلغ نحو � 15سنتمرتا.
ا .ف .ب

3

حدث في مثل هذا اليوم

ن���اج���ي ����ش���وك���ة رئ���ي�������س��� ًا ل����ل����وزراء
كان املل ��ك في�ص ��ل الأول  ،ي ��رى �أن
العراق بعد �أن حترر من ربقة االنتداب
و�أ�صبح م�ستق ًال بدخوله ع�صبة الأمم
البد �أن ي�سري يف حياته اجلديدة على
نهج جديد .وقد الحظ �أن وزارة نوري
ال�سعيد الت ��ي تكونت يف يوم �2 3آذار
 1930وعدل ��ت يف ي ��وم  19ت�شري ��ن
الأول  1931تعر�ض ��ت �إىل انتق ��ادات
قا�سي ��ة ووجه ��ت �إليها طع ��ون الذعة
ف ��ر�أى �أن الب ��د م ��ن �إج ��راء تعدي�ل�ات
يف �سيا�س ��ة الدولي ��ة �إذا م ��ا انته ��ت
مهم ��ة ن ��وري بدخول الع ��راق ع�ضو ًا
يف ع�صبة الأمم لإ�شع ��ار الر�أي العام
بانتق ��ال الع ��راق م ��ن عه ��د �إىل عهد.
فلم ��ا قدم ن ��وري ا�ستقالته م ��ن رئا�سة
الوزراء يف  27ت�شري ��ن الأول 1932
تلف ��ن امللك عل ��ي �إىل ناجي �شوكت يف
م�ساء الي ��وم الأول من ت�شرين الثاين
يدع ��وه �إىل تناول الع�شاء على مائدته
م ��ع �أخي ��ه املل ��ك في�ص ��ل فلم ��ا اجتمع ال�س ��ادة ناجي ال�سويدي ور�شيد عايل
ناج ��ي بامللكيني  الأخوي ��ن �س�أله امللك الكي�ل�اين وجميل املدفع ��ي .فقال امللك
في�ص ��ل �أن ير�ش ��ح ثالث ��ة �أ�شخا� ��ص في�ص ��ل� “ :أما ر�شيد ع ��ايل فهو ي�شغل
لتكوي ��ن الوزارة اجلديدة فذكر هذا له رئا�س ��ة الدي ��وان يف الوق ��ت احلا�ضر
و�أما جمي ��ل املدفعي فان وقته مل يحن

كلمات متقاطعة
�افقي
أفقي

عمودي

بعد ف�ض�ل� ًا عن انه قد انتخ ��ب لرئا�سة
جمل�س النواب حديث ًا و�أما الثالث فهو
ناجي �شوكت”.وبعد يومني ا�ستدعى
املل ��ك في�صل ناجي �شوك ��ت �إىل بالطه
امللكي وقال ل ��ه� “ :إين قررت �أن �أ�ضع
ثقت ��ي في ��ك لتكوين ال ��وزارة اجلديدة
ف�أرج ��و �أن تكون عن ��د ح�سن ظني بك
وان جتعلن ��ي اذك ��ر دوم� � ًا �أين كن ��ت
موفق� � ًا يف و�ضع ثقتي” .ف�شكر ناجي
�صاح ��ب اجلالل ��ة عل ��ى ثقت ��ه وعر�ض
علي ��ه ا�ستع ��داده خلدم ��ة الب�ل�اد وانه
�سيك ��ون وزارته من �شب ��ان حمايدين
وجمردي ��ن م ��ن كل حت ��زب فوج ��ه
�إلي ��ه �صاح ��ب اجلالل ��ة ه ��ذا الكت ��اب:
وزي ��ري الأفخ ��م ناج ��ي �شوك ��ت
“ بن ��اء عل ��ى ا�ستقال ��ة فخام ��ة ن ��ور
ال�سعي ��د من من�ص ��ب رئا�س ��ة الوزراء
ونظ ��ر ًا �إىل اعتمادن ��ا عل ��ى درايتك ��م
و�إخال�صك ��م لقد عهدنا �إليك ��م برئا�سة
ال ��وزارة اجلدي ��دة عل ��ى �أن تنتخب ��وا
زمالءك ��م وتعر�ض ��وا �أ�سماءهم علينا
والله ويل التوفيق.
�ص ��در ع ��ن ق�صرن ��ا امللك ��ي يف الي ��وم
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 - 1مطربة عربية.
� - 1شاعر فل�سطيني.
 - 2غم (م) /مت�شابهان� /شعر البعري.
 - 2يف البور�صة (م)/من العلوم(م).
 - 3ينهب.
 - 3من الزهور(م)� /أ�ص ّر (م).
 – 4قاتل(م)/القنوط(م).
� – 4أربح(م) /تقال يف الهاتف.
 - 5والية �أمريكية(م).
 - 5دك � /سياج(م)� /سائل حيوي(م).
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جر.
 - 10من الفواكه /م�سقط مائي(م).
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الراب ��ع م ��ن �شه ��ر رج ��ب ل�سن ��ة �أل ��ف
وثلثماية وواح ��د وخم�سني  هجرية.
املوافق لليوم الثالث من �شهر ت�شرين
الث ��اين ل�سنة �أل ��ف وت�سعماية واثنني
وثالث�ي�ن ميالدية.وق ��د �أكد لن ��ا ال�سيد
ناج ��ي �شوك ��ت �أن في�ص ��ل ت ��رك ل ��ه
حري ��ة اختي ��ار �أع�ضاء وزارت ��ه فقرر
ت�أليفها من �أ�شخا� ��ص مل ي�سبق لهم �أن
�شغلوا املنا�ص ��ب الوزارية من قبل �أو
انتظم ��وا يف منظم ��ات �سيا�سية فكان
ال ب ��د من الرج ��وع �إىل كبار املوظفني
النتق ��اء ال ��وزراء اجل ��دد م ��ن ذوي
الكفاءة وال�سمعة احل�سنة .وعلى هذا
الأ�سا� ��س تكون ��ت ال ��وزارة يف يوم 3
ت�شرين الثاين . 1932
وال�سيد ناجي �شوكت �سيا�سي عراقي
بارز يف العهد امللكي  ،ولد ببغداد عام
 1893وت ��ويف ع ��ام  . 1980تخ ��رج
يف مدر�س ��ة احلقوق وت ��وىل منا�صب
دبلوما�سية ووزارية خمتلفة  ،وعرف
باندفاعه الوطني وحزمه.
رفعة عبد الرزاق حممد
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