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شؤون الوطن

سياسة

العدد ( )2639ال�سنة العا�شرة  -االثنني ( )5ت�شرين الثاين 2012

ع�ضو يف التيار ال�صدري :بديل ال�شبيبي مل يناق�ش داخل التحالف الوطني

عالم آخر

الكناين :حزب الدعوة يحتكر مر�شحي حمافظ
البنك املركزي اجلديد

� سرمد الطائي

"اجلنون فنون" يف �أمريكا �أو �إيران

اتهمت اللجنة القانونية النيابية ،ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه رئي�س جمل�س الوزراء نوري املالكي
مبحاولته ال�سيطرة على ادارة البنك املركزي ،ولفتت اىل ان املالكي خرق الد�ستور ب�إقالته حمافظ البنك �سنان
ال�شبيبي ،باعتبار ان ذلك من �صالحية جمل�س النواب ،فيما اكد نائب كردي ان مو�ضوع اقالة ال�شبيبي �سيطرح
للمناق�شة يف جل�سة الربملان يوم غد الثالثاء.
 بغداد /محمد �صباح

ف �ف��ي م �ق��اب �ل��ة مع"المدى"،اكد امير
الكناني ع�ضو اللجنة القانونية النيابية
ان ق�ضية تر�شيح محافظ جديد للبنك
ال �م��رك��زي ب��الأ��ص��ال��ة ل��م تناق�ش داخل
التحالف الوطني ،الفتا الى ان هذا االمر
"مح�صور بيد رئي�س ال��وزراء وحزب
الدعوة ".
وا�ضاف ان"المالكي طرح ا�سمين على
الكتل ال�سيا�سية من اجل التوافق على
اح��ده �م��ا وه �م��ا اح �م��د ال�ب��ري�ه��ي نائب
محافظ البنك المركزي وعلي عبد االمير
عالوي وزير المالية ال�سابق ،وبين"ان
ائتالف دولة القانون يريد اقناع القائمة
العراقية بخلق توازن مع وزارة المالية،
وال�ت�ح��ال��ف الكرد�ستاني ال ��ذي يتولى
وزارة التجارة ،م�ؤكدا ان االمر ا�صبح
ق�ضية محا�ص�صات حزبية وكتلوية.
وك�ل��ف مجل�س ال� ��وزراء ف��ي 16ال�شهر
الما�ضي رئي�س دي��وان الرقابة المالية
عبد البا�سط تركي �إدارة البنك المركزي
وكالة خلفا للمقال �سنان ال�شبيبي.

وب�ش�أن قانونية اقالة ال�شبيبي من قبل
رئي�س الوزراء دون الرجوع الى مجل�س
ال �ن��واب ،او� �ض��ح ال�ك�ن��ان��ي ال�ن��ائ��ب عن
كتلة االح ��رار التابعة للتيار ال�صدري
ان"البنك المركزي هيئة م�ستقلة مرتبطة
بمجل�س النواب الذي له ال�صالحية في
تعيين اي محافظة واقالته من من�صبه
بعد طلب تتقدم به الحكومة الى رئا�سة
البرلمان".
واك��د ان��ه "ال يحق للحكومة االتحادية
اقالة محافظ البنك وتعيين بديل عنه
�سواء اكان باال�صالة او الوكالة �إال بعد
االت�ف��اق م��ع البرلمان م��ن خ�لال ار�سال
ا�سماء محددة يتم عر�ضها في المجل�س
للت�صويت عليها".
وبين ان مجل�س النواب غير ق��ادر على
محا�سبة رئ�ي����س ال � ��وزراء وحكومته
الحالية رغم كثرة اختراقها للد�ستور،
الف �ت��ا ال���ى ان �ن��ا ق ��ادم ��ون ع �ل��ى ق�ضية
االن�ت�خ��اب��ات المقبلة وت�شكيل حكومة
اغلبية �سيا�سية ال�ت��ي �ستكون نهاية

للمحا�ص�صة ال�سيا�سية.
وبدوره ،اعتبر النائب عن كتلة التغيير
ال �ك��ردي��ة لطيف م�صطفى ،ان رئي�س
مجل�س ال��وزراء خرق الد�ستور باقالته
ال�شبيبي الن ذل��ك من �صالحية مجل�س
ال� �ن ��واب،م� ��ؤك ��دا ان ه���ذا المو�ضوع
�سيناق�ش في قبة البرلمان يوم الثالثاء
القادم.
وق � ��ال ل �ط �ي��ف م �� �ص �ط �ف��ى ف ��ي ات�صال
مع"المدى"ان تعيين م�ح��اف��ظ البنك
المركزي يكون عن طريق تر�شيح ا�سماء
من مجل�س ال��وزراء الى مجل�س النواب
ويتم بعد ذلك الت�صويت عليها الختيار
المحافظ ،وهذا االمر ينطبق اي�ضا على
االقالة".
وت�ن����ص ال � �م� ��ادة( )103م��ن الد�ستور
العراقي على ان كال من البنك المركزي
العراقي ،وديوان الرقابة المالية ،وهيئة
االعالم واالت�صاالت ،ودواوين االوقاف،
هيئاتٌ م�ستقلة مالي ًا واداري � ًا ،و يكون
البنك المركزي العراقي م�س�ؤو ًال امام

مجل�س النواب ،ويرتبط ديوان الرقابة
ال�م��ال�ي��ة ،وهيئة االع�ل�ام واالت�صاالت
بمجل�س ال� �ن ��واب ،وت��رت �ب��ط دواوي���ن
االوقاف بمجل�س الوزراء.
وتابع لطيف ان" ق�ضية �سحب اليد من
المحافظ اي�ضا فيها مخالفة قانونية الن
من ال�ضروري م�ساءلته وا�ستجوابه في
مجل�س النواب لالطالع على الم�شاكل
التي واجهت عمل البنك.
ول �ف��ت ال ��ى ان"مو�ضوع اق��ال��ة �سنان
ال�شبيبي �سوف ت�ط��رح ب�شكل مف�صل
في جل�سة يوم الثالثاء المقبل ،م�شيرا
ال��ى ان م��ن المفرو�ض عر�ض الق�ضية
ع�ل��ى ال�ق���ض��اء وم��ن ث��م اط�ل�اق �سراحه
بكفالة ال ان ت�سوف االمور وتذهب دون
تحقيق".
واكد ان رئي�س الوزراء خالف الد�ستور
ب�إقالة ال�شبيبي وتعيين عبد البا�سط
تركي مكانه،عازيا ذلك الى عدم وجود
�سند قانوني او د�ستوري يخول المالكي
باتخاذ مثل هذه المواقف.

3

اجتماع التحالف الوطني ..ار�شيف
م��ن جانبه بين ف���ؤاد ال��دورك��ي النائب
عن دولة القانون في حديث مع"المدى"
ان هناك عدة ا�سماء مطروحة من اجل
تر�شيحها لقيادة البنك المركزي ال يمكن
ذكرها حاليا ،م�ؤكدا الى ان هذه اال�سماء
تمتلك الخبرة والتخ�ص�ص في ميادين
االقت�صاد" .وا���ض��اف ان" الحكومة
تتداول هذه اال�سماء مع وزارة المالية
والم�صارف االهلية والحكومية بغية
التو�صل الى ا�شخا�ص يمتلكون الكفاءة
العالية الدارة هذه الم�ؤ�س�سة المهمة في
البلد".
وب �خ �� �ص��و���ص االت� �ه ��ام ��ات الموجهة
ال ��ى ائ �ت�لاف دول���ة ال �ق��ان��ون بال�سعي
لال�ستحواذ على ادارة البنك المركزي،
نفى الدوركي نية ائتالفه ال�سيطرة على
البنك ،قائال ال يمكن الية جهة ان ت�سيطر
على البنك كونه هيئة م�ستقلة ،الفتا الى
ان تر�شيح اي �شخ�ص الى هذا المن�صب
يحتاج الى توافقات �سيا�سية بين اغلب
الكتل ال�سيا�سية.

رج��ل �أربعيني يجل�س على قارعة الطريق و�سط مدينة "�سولت ليك"
(بحيرة الملح) عا�صمة والية يوتاه� ،أ�س�أله :منذ متى تجل�س هنا وتر�سم
هذه اللوحات الغريبة؟ يرد ببرود :ال اعلم في الحقيقة الن ذلك لي�س مهما.
ولماذا ا�شغل نف�سي ب�أ�شياء غير مهمة وال يكترث لها احد؟ ا�س�أله :ما هي
اال�شياء المهمة التي تكترث لها اذن؟ يجيب وهو يحك ر�أ�سه :هناك بع�ض
اال�شياء المهمة و�سط ركام من اال�شياء ال�سخيفة .انظر مثال الى من يحاول
التنب�ؤ بنهاية العالم .ال احد عرف البداية ولذلك فال احد �سيعرف متى تحل
النهاية ،ولذلك فهذا �س�ؤال بال جدوى.
�أرى هذا الرجل منذ �أربعة ايام جال�سا امام حانة مليئة ب�شباب يقدمون له
التبغ وبع�ض الطعام ،وهو م�شرد من النوع الفخم ير�سم لوحات بع�ضها
معبر ،وال ي�ضع اي �سعر عليها لكن ال�سياح ينتابهم الف�ضول نحو "م�شرد
فخم" ير�سم لوحات حلوة ويوا�صل النوم في ال�شارع ،حتى ك�أن الت�شرد
في امريكا مهنة او حتى مو�ضة.
فوجئت بطريقة اجابته على الكثير من ا�سئلة �شخ�ص ف�ضولي مثلي.
وي�ستمر في لعبة عدم االكتراث هذه ،حتى حين ا�س�أله عن القراءة .من
الوا�ضح انه قد ت�أثر بفل�سفات القرن الع�شرين اليائ�سة التي تجعل الكثير
من القراء ،وانا منهم ،على حافة الجنون احيانا .ا�س�أله لمن يقر�أ هذه
االيام ،فيجيب انه لم يفتح اي كتاب منذ اعوام ،وانه لم يكن يالحظ ا�سم
الكاتب حين يت�صفح الكتب ،اذ ال اهمية لل�شخ�ص الذي قال تلك اال�شياء،
فالمهم هو اال�شياء نف�سها لو كانت ت�ؤدي الى طريق ما .ومن الم�ؤ�سف انه
لم يعثر على طريق �سوى ان يكون ن�صف فنان وم�شردا بدوام كامل.
الرجل هذا يعمل "فورمات" لحياته ،ولكن بطريقة متع�سفة تجعله ينام
و�سط البرد .ي�شرح لي كيف انه بد�أ ي�ستغني عن اال�شياء غير المهمة بعد
ان وجد نف�سه منهكا ب�أعباء زائفة .اليوم يجد انه خفيف كري�شة وبال
اعباء ،النه تخل�ص من كومة اوهام كانت تكلفه الكثير .هل هو ا�ستمرار
ل�سيرة المرتا�ضين والزهاد في كل زمان ومكان؟ لماذا يقوم الت�شرد احيانا
بتحويل النا�س الى فال�سفة؟ ام ان الفل�سفة حين تفرط في الت�سا�ؤل وتف�ضح
محاوالت االجابة ،هي التي تحول النا�س الى م�شردين؟ الفيل�سوف بوبي
يقول لي :ل�ست متع�سفا في طريقتي لنيل الحرية ،انتم المتع�سفون في
طريقة حياتكم "العاقلة"التي تحرمكم الحرية.
رب�م��ا ي�ك��ون على ح��ق ،وع�ل��ى اي ح��ال فقد ا�شتريت منه ل��وح��ة ت�شبه
الحروفيات ر�سم داخلها بخط "المزج" االنجليزي تخطيطا لكلمة "واي".
وهي لي�ست الجبل واي ال��ذي تحدثت ام�س عنه وعن تفا�ؤل المورمن
ب��روح��ه ق��رب جامعة يونغ خ��ارج ي��وت��اه وف��ي كني�سة "قدي�سي االيام
المتبقية" ،بل قام فناننا هذا بر�سم الكلمة االنجليزية التي تعني "لماذا".
هو يقول ان "الواي" هي ال�شيء المهم الوحيد الذي عثر عليه حين قام
بت�صفية اعبائه والتزاماته .لقد ام�سك بهذه الكلمة كغر�ض ثمين ولم يقم
برميها وراح ير�سمها كل يوم .ي�ؤكد لي ان لوحة "الواي" هي "االكثر
مبيعا بين اعماله" وانها تدر عليه ثمن القهوة والتبغ على مدار اال�سبوع.
ان النا�س تحب كلمة "واي" و"لماذا" .طيب "لماذا" يحبون "لماذا" رغم
انها تعني الطريق الم�سدود عندك يا �سيد بوبي .يو�ضح لي :قد نعثر على
الإجابات ثم ندرك �سريعا انها محملة ب�أخطاء ال تحتمل.
يبدو ان المجتمع الذي يقدم للنا�س تدريبا جيدا ،يتحول الم�شردون فيه
الى عار�ضي مواهب فريدة .وقد ر�أيت في وا�شنطن العا�صمة م�شردين
يعزفون الكمان ،واخرين يرتجلون الخطب ال�سيا�سية وي�سخرون من
اراء اوباما ورومني معا .اما الم�شهد الذي لن ان�ساه فهو في ازقة اطالنطا
بجورجيا ،لم�شرد امريكي ا�سود وقف يغني قبيل الفجر ،و�شعرت ان حزن
افريقيا كله يغني معه على حا�شية ليلة عوا�صف تن�صت الع�صار �ساندي
الذي مر فوق ر�ؤو�سنا م�سرعا وراح يعبث ببور�صة وول �ستريت.
انهم يعر�ضون جنونهم بطريقة مثيرة هنا .واالمر يذكرني بمجنون في
مدينة قم ب�إيران كان يجل�س في زاوي��ة مقبرة ح�سنة ال�شكل ،يرقد فيها
مت�صوف كبير ،وكنا طالبا فقراء ال نمتلك مكانا ي�صلح لمذاكرة الدرو�س
�سوى هذه المقبرة الن اماكن نومنا مزدحمة بمن يثرثرون حول كل �شيء
اال العلم .المجنون كان ي�سمع مذاكرتنا كل يوم بالعربية ويهذي بالفار�سية
في مو�ضوعات ال يكترث لها احد .لكن ذلك المجنون ا�صيب بجنون اكبر
يوما ما وحاول ان ي�ضرب �صديقي عبد اللطيف الحرز ،فتدخلنا لمنعه
وقلت له ما بك يا مجنون؟ فراح ي�ضحك من كل قلبه ورد :انت يا ولد ال زلت
�صغيرا على فهم الجنون .ادري انك تقول انني مجنون ،لكنك حين تكبر
قليال �ستفهم ب�شكل جيد لماذا ي�صاب النا�س بالخبل!
والحقيقة ان الحياة مليئة بمبررات ان نتحول الى مجانين او م�شردين،
او �شيئا من هذا و�شيئا من ذاك ،وكلما ر�أيت احد ه�ؤالء على قارعة طريق
اجتاحني رعب وهلع ورحت اتخيل نف�سي واحدا منهم يائ�سا من طريقة
حياتنا المعتادة ومحاوال تجربة خيار جديد هو مرعب حقا .وكل �شيء
ممكن في النهاية والجنون "خيار د�ستوري" لكل عراقي طالما ظل البلد
تائها بين خيارات اكثر �سا�سة العالم جنونا وبال اي موهبة .هل اح�صيتم
كم كلمة في لهجتنا العراقية تدل على الجنون :م�سودن ،منكد ،م�ستوي،
الكف ،م�شخوط� ،سويج ..والباقي عليكم ،ولم اجد عربيا يمتلك في لهجته
ما نمتلك من كلمات مترادفة في هذا الباب ،واالمر بحاجة الى تف�سير اتركه
لكم.
المجنون االمريكي باعني لوحة "الواي" وحاول ان يتهرب من �س�ؤالي
حول ج��دوى ان ي�صاب المرء بالخبل احتجاجا على لعبة يكرهها .ظل
يقول لي :ال احد يعرف نهاية العالم اذ ال احد يعرف بدايته ،والننا لم
نعثر على بداية وال نهاية فربما كان التاريخ دائريا ،ال مبتد�أ له وال منتهى.
اتركني ادور هنا مثل الكون الف�سيح.
ال ادري ان كانت مادتي هذه منا�سبة للن�شر ،لكن هذا المجنون الأمريكي
حقا جعلني افهم االن معنى ان يقوم م�ؤمنون كالمورمن،رغم انهم يحرمون
�شرب ال�شاي والقهوة ويتزوجون ب�أربع ن�ساء في العادة ،ب�إطالق ا�سم
"لماذا" على روح الجبل الهندي ال�صامت منذ قرون قرب جامعة يونغ .هل
ثمة جبل �آخر ا�سمه "لماذا"؟

بعد تعزيزها بـ 3000جندي و 350طن ًا من القذائف

الكرد�ستاين :عمليات دجلة ا�ستهداف �سيا�سي ووجودها جتاوز على الد�ستور
 بغداد  /م�ؤيد الطيب
�أكد ع�ضو جلنة الأمن والدفاع النيابية النائب
عن التحالف الكرد�ستاين �شوان حممد طه �أن
"ت�شكيالت عمليات دجلة لي�ست ع�سكرية بل
هي ا�ستهداف �سيا�سي ،وتعترب قطعة زائدة
يف الت�شكيالت الع�سكرية ،وت�سبب نوعا من
الرتهل ،وحتى عمليات بغداد التي هي على
ات�صال مبا�شر مع القائد العام للقوات امل�سلحة
فا�شلة �أي�ض ًا ومل حتقق �شيئا على �صعيد الواقع
الأمني".
و�أ�� �ض ��اف ط��ه يف ت���ص��ري��ح لـ"املدى" "قبل
االن�سحاب الأمريكي كانت كركوك حتت حماية
قوات اجلي�ش الأمريكي بالتعاون امل�شرتك مع
القوات الأمنية التابعة حلكومة املركز والقوات
الأمنية التابعة حلكومة كرد�ستان واملتمثلة
بالبي�شمركة� ،أم��ا بعد االن�سحاب الأمريكي
فقد مت االتفاق على التن�سيق بني قوات املركز
والبي�شمركة على التعاون يف ت�سلم ملف الأمن
اخل��ا���ص باملحافظة ،وال��د��س�ت��ور ين�ص على
�أن تكون �إدارة امللف الأمني يف كل حمافظة
من م�س�ؤولية احلكومة املحلية لتلك املحافظة
نف�سها ،لذلك تعترب عمليات دجلة جتاوزا على
الد�ستور وعلى حق حكومة كركوك يف حفظ
�أمنها".
و�أكد طه انه "على احلكومة �أن ت�سحب اجلي�ش

من داخل املدن وتن�شره على احلدود ،وتبتعد
عن ع�سكرة املجتمع وحتويل املدن واملحافظات
�إىل مع�سكرات للجيو�ش ،وم��ن الغريب جد ًا
�أن نرى ت�صرف بع�ض القادة الع�سكريني يف
مناطق متنازع عليها وهم يتنقلون ب�سياراتهم

و�أزي��ائ �ه��م الع�سكرية يف ج ��والت للمدار�س
وتوزيع الهدايا على الطالب قبل عيد الأ�ضحى،
وهذا الت�صرف يعطي م�ؤ�شرات وا�ضحة على
ن�شر وتعميق الفكرة الع�سكرية يف املجتمع
امل ��دين ،ونخ�شى �أي���ض� ًا م��ن وق��وع �صدامات

بينهم وبني قوات البي�شمركة".
وح��ول م��و��ض��وع مطالبة برملانيني و�شيوخ
ع�شائر م��ن ع��رب ك��رك��وك ،رئ�ي����س احلكومة
نوري املالكي مبنح منا�صب �أمنية رفيعة لأبناء
حمافظات دي��اىل ونينوى وك��رك��وك و�صالح

الدين ،معتربين ان ذلك �سيعزز من جناحات
ال�سلطات االحت��ادي��ة وي�ق��وي�ه��ا� ،أك ��د ط��ه �إن
"بع�ض النواب يقدمون طلبات لو�ضع �أتابعهم
يف منا�صب ع�سكرية رفيعة وهم بذلك يعلنون
والءهم للمالكي".
كما �أفاد النائب عن التحالف الكرد�ستاين ح�سن
جهاد امني يف ت�صريح لوكالة "الفرات نيوز"
ب�أن"هناك ق��رارا �صدر من قبل قيادة عمليات
دجلة يلزم جميع الأجهزة الأمنية يف حمافظتي
كركوك ودياىل ان ت�أخذ الأوام��ر منها كما انها
تتدخل يف ال�ش�ؤون الإدارية للمحافظتني حيث
انها قبل اي��ام ابلغت ناحية ق��ره تبه بعقدها
م ��ؤمت��ر ل�ل�خ��دم��ات يف دي ��اىل رغ��م ان �ه��ا لي�س
لها ع�لاق��ة ب��اخل��دم��ات كما ان�ه��ا ت�ق��وم ب�أمور
ا�ستفزازية من خالل حتريك ق��وات كبرية يف
املحافظتني وخا�صة يف كركوك".
وذكر امني ان "القيادة تقوم بتحريك قطعات
ت��اب�ع��ة ل�ه��ا وع �ن��د � �س ��ؤال �ه��ا ت��ذك��ر ان �ه��ا بهدف
ال �ت��دري��ب ،وه ��و ام ��ر م��رف��و���ض وي �ج��ب على
احلكومة ان تراجع ذلك".
وقد �أك��د م�صدر �أمني مطلع ان وزارة الدفاع
ت�سعى لتعزيز وتقوية ق��درات قيادة عمليات
دجلة عن طريق تعيني �أكرث من � 3000شخ�ص
برتبة جندي متطوع ،حيث �سيتم تعيني ه�ؤالء
اجلنود على مالك الفرقة الـ 12للجي�ش ومن ثم
�سيتم نقلهم اىل مالك قيادة عمليات دجلة.

و�أ� �ش��ار امل�صدر ال��ذي ف�ضل ع��دم الك�شف عن
ا�سمه يف ت�صريح خا�ص لـ :PUKmedia
ان اجلنود جميعهم من القومية العربية ومن
�سكنة حمافظات دياىل و�صالح الدين وبغداد
ومناطق تابعة لق�ضاء احلويجة ،م�شري ًا اىل �أن
املتطوعني مت تعيينهم بنا ًء على تو�صيات من
�أع�ضاء جمل�س النواب عن تلك املحافظات.
وك�شف امل�صدر �أن قيادة عمليات دجلة حتث
ه� ��ؤالء اجل�ن��ود املتطوعني على نقل بيوتهم
�أي�ض ًا اىل حمافظة كركوك و�ضواحيها.
وكان م�صدر مطلع يف الفرقة الـ 12للجي�ش قد
اعلن خالل ت�صريح خا�ص لـ :PUKmedia
ان قيادة عمليات دجلة قامت ب�إر�سال � 41سيارة
ع�سكرية اىل حمافظة كركوك ،م�شري ًا اىل ان
� 35سيارة من هذه ال�سيارات حمملة بالأعتدة،
وهي عبارة عن قذائف مدفعية وقنابل هاون
تقدر بـ 350طن ًا ،وان هذه ال�سيارات قد ار�سلت
اىل كركوك عن طريق �أحد �ضباط اال�ستخبارات
يف قيادة عمليات دجلة".
وكان م�س�ؤول ع�سكري يف وزارة البي�شمركة
ب�ح�ك��وم��ة اق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان اك ��د �أن "قوات
البي�شمركة تنتظر قرارا من القيادة ال�سيا�سية
لإقليم كرد�ستان لو�ضع ح��د لتحركات قيادة
ق��وات دجلة يف املناطق املتنازع عليها ،و�أن
البي�شمركة ل��ن يقفوا مكتويف الأي ��دي جتاه
تهديدات تلك القيادة".
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العراقية ت ّتهم املالكي بتعطيله لل�سيطرة على القرارات

النظ��ام الداخل��ي ملجل���س ال��وزراء يراوح فـ��ي مكانه

�سرية خالية من املنجزات
يجادل �أحد امل�س�ؤولني بوظيفة الإعالم ،معترب ًا �أن الإعالم
ال��ذي يت�سقط ع�ثرات ال�سلطة التنفيذية وال يك�شف عن
منجزاتها هو �إع�لام حتري�ضي ،ي�سعى �إىل ت�أليب النا�س
�ضد ال�سلطة التنفيذية .ثم ي�سرت�سل بجداله م�ستغرب ًا �أن
ُتخ�ص�ص �ساعة تلفزيونية كاملة للتحقيق مب�شروع متلكئ،
�أو للت�سا�ؤل عن �آخ َر ُنفذ مبوا�صفات �سيئة ،ثم ال تخ�ص�ص
�أكرث من دقائق معدودة لتغطية ن�شاطات الدوائر اخلدمية
يف الوزارات ..ح�سنٌ � ،أال يبدو على هذا اجلدال �أنه معقول
�أول وهلة؟ و َمل ال� ،أال ت�ستحق اجلهات التنفيذية فر�صة؟
يف احلقيقة هي ال ت�ستحق ه��ذه الفر�صة يف امل�ؤ�س�سات
الإع�لام �ي��ة؛ لأن�ه��ا ت�ستطع �أن ت�ستوفيها يف امل�ؤ�س�سات
الإعالنية ،وها هنا فرق جوهري بني امل�ؤ�س�ستني� ،أق�صد تلك
التي ُت ْع ِل ُم جمهورها مبعلومة تعتقد �أنهم بحاجة لأن َي ْع َلموا
بها ،وبني تلك التي ُت ْعلِن لهم ما يُطلب منها �أن تعلنه لهم.
الفرق بني امل�ؤ�س�سة الدعائية وبني امل�ؤ�س�سة الإعالمية هو
�أن الأوىل تعر�ض خدمة الرتويج ملن يدفع �أجورها ،والثانية
تعر�ض املعلومة للمهتم بها ،وهذا املهتم يف حقيقته هو دافع
�أجور �أي�ض ًا ،لكن ب�صورة غري مبا�شرة ..ولو �أن م�ؤ�س�سة
�إع�لام�ي��ة حت�ترم نف�سها ح��اول��ت �أن تعر�ض على جمهور
"واع" ،الدعاية بدل املعلومة ،ف�إنها �ستخ�سر هذا اجلمهور
ٍ
حتم ًا ..لذلك �أري��د �أن اقول لهذا امل�س�ؤول النائم :عليك �أن
تبحث عن مروجني يا �سيدي الفا�ضل ،ال عن �إعالميني.
لكن ما يجب االلتفات �إليه �أي�ض ًا� ،أن هذا الـ َّلب�س ال يقت�صر
على بع�ض امل�س�ؤولني ،بل هو يتكرر كثري ًا ،وخا�صة على
�صفحات (في�سبوك) ،فعند التعليق على الأخبار �أو املقاالت
جتد دائم ًا �أن هناك من ي�ستغرب تتبع تق�صريات احلكومة،
ويت�ساءل :ملاذا تبحثون على العرثات فقط؟ ثم يُتبع ت�سا�ؤله
هذا ب�سيل من ال�شتائم واالتهامات بالعمالة والرخ�ص وما
�إىل ذلك..
ل�ه��ؤالء ولل�سيد امل���س��ؤول� ،أق��ول� :إن املنجز ال��ذي يقدمه
اجلال�س على الكر�سي التنفيذي �إمنا يقدمه لقاء �أجور ُتدفع
له من املال العام� ،أي من مال ال�شعب ،وهو لهذا ال�سبب ال
ي�ستحق �أي �إ�شادة ،فهو مل يُح�سن لأحد ،ومل يتف�ضل على غري
نف�سه؛ لأن قيامه بواجباته على �أمت وجه �سيحميه من تبعات
امل�ساءلة عند التق�صري ..بعبارة �أخرى� :إن تنفيذ امل�س�ؤول
الواجب املطلوب منه على �أمت وجه ،يجعله م�ستحق ًا الأجور
ق�صر بزاوية من زوايا هذا الإجناز
التي يتقا�ضاها� ،أما �إذا َّ
ف�سيكون م�ستحق ًا العقوبة ..هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى،
ف�إن واجب الإع�لام هو الك�شف عن احلقائق ،ويف حال �أن
الإعالمي ك�شف عن تق�صري ما ،وكان هذا التق�صري حقيقة
واقعة ،فال يالم على ذلك حتى لو كان للجهة املق�صرة �ألف
منجز �سابق� ،أجنزته بدون تق�صري .ومن هنا ،عندما يرتكب
�شخ�ص م��ا ،ج��رمي��ة لأول م��رة يف حياته ،فلن ن�ستغرب
حما�سبة اجلهات الق�ضائية له ،ولن نطالبها بالإفراج عنه
بذريعة �أن �سريته خالية من ال�سوابق.

اتهمت كتل �سيا�سية رئي�س الوزراء نوري املالكي بتعطيل �إقرار
النظام الداخلي ملجل�س الوزراء بهدف ال�سيطرة على قراراته،
فيما قالت كتل �أخرى �إن عقبات قانونية كثرية تعرت�ض �إقراره،
بينما حمل امل�ست�شار القانوين للحكومة الوزراء �أنف�سهم �سبب
الت�أخري.
 بغداد /ابراهيم ابراهيم
وق� ��ال ع���ض��و ال �ق��ائ �م��ة ال �ع��راق �ي��ة حمزة
الكرطاين �إن قائمته طالبت منذ ت�شكيل
احل �ك��وم��ة ب��الإ� �س��راع يف �إق� ��رار النظام
ال��داخ �ل��ي ملجل�س ال � ��وزراء "بغية عدم
احتكار القرار احلكومي من قبل �شخ�ص
�أو حزب.
وح� ّم��ل الكرطاين يف ت�صريح لـ"املدى"
املالكي م�س�ؤولية ت��أخ�ير اق ��رار النظام
الداخلي ملجل�س الوزراء ،وقال �إن "الهدف

من ذلك هو �سعي املالكي لفر�ض �سطوته
و�سيطرته املطلقة على ق ��رارات جمل�س
ال� ��وزراء ومت��ري��ر ال �ق��رارات ال�ت��ي تخدم
م�صاحله وم�صالح حزبه".
و�شدد على "�ضرورة الإ��س��راع يف ح�سم
النظام الداخلي لأن��ه يعترب �صمام �أمان
لعمل و�أداء احلكومة ويجب كتابته وفق
الد�ستور والتوافق الوطني ال��ذي بنيت
عليه العملية ال�سيا�سية".
يذكر ان النظام الداخلي ملجل�س الوزراء
ه��و �أح� ��د ال�ق���ض��اي��ا ال �ع��ال �ق��ة ب�ي�ن الكتل

ال�سيا�سية حيث تطالب القائمة العراقية
ب�ضرورة حتديد �صالحيات رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء وم�ه��ام��ه وف��ق ال��د��س�ت��ور و�آلية
اتخاذ قرارات املجل�س والت�صويت عليها
وتنظيم عمل اللجان الوزارية.
من جانبها ا�ستبعدت النائبة عن الكتلة
العراقية البي�ضاء عالية ن�صيف �أن يكون
رئي�س ال ��وزراء م��ن يعرقل اق��رار قانون
ال �ن �ظ��ام ال��داخ �ل��ي ،وق��ال��ت يف ت�صريح
لـ"املدى"� ,إنه "يف حال اقرار قانون النظام
الداخلي ملجل�س ال��وزراء ف�سيعد خطوة
جيدة لتقوية م�ؤ�س�سات الدولة وال اعتقد
�أن املالكي ال يريد ت�شريعه خا�صة و�أن
جل�سات جمل�س الوزراء ت�سري بان�سيابية
تامة" .و�أ�ضافت "�إن �إقرار قانون جمل�س
ال��وزراء هو �أحد البنود املوجودة �ضمن
اتفاقية �أربيل ال�سيا�سية و�أن هناك مطالب
داخ��ل ال�برمل��ان للإ�سراع يف �إق��راره كون
ال �ق��وان�ين ��س�ت�م��رر يف جم�ل����س ال� ��وزراء
مب�شاركة القوى ال�سيا�سية امل�شاركة يف
احلكومة" .م��ن جهته ك�شف الع�ضو يف

اجتماع �سابق ملجل�س الوزراء  ...ار�شيف
ائ �ت�لاف دول ��ة ال�ق��ان��ون علي ال���ش�لاه عن
"وجود عقبات غري قانونية حت��ول دون
�إقرار نظام داخلي ملجل�س الوزراء" ،وقال
يف ت�صريح لـ"املدى"�" ،إن اللجنة امل�شكلة
لو�ضع نظام داخلي ملجل�س الوزراء امل�ؤلفة
من عدد من الوزراء ميثلون كتال �سيا�سية
خمتلفة ا�ضافة اىل م�ست�شارين قانونيني
يف احلكومة واجهتها ع��واق��ب قانونية
كثرية �أخلت وعرقلت عملها".
وا� �ض��اف "ان العملية ال�سيا�سية بنيت
على توافقات بني الكتل وكان من �ضمنها
ا�ستحداث منا�صب حت��ت ع�ن��وان نواب
رئي�س الوزراء وهذا يعار�ض ما ن�ص عليه
الد�ستور" .واو�ضح ان "اللجنة مل تنجز
عملها اىل االن وذلك لعدم وجود ار�ضية
قانونية مطابقة للد�ستور ,فهناك جمل�س
ورئي�س جمل�س يف الد�ستور و�صالحيات
جمل�س ال��وزراء موزعة على ال��وزراء ",
وتابع ان "الد�ستور مل ي�شر اىل من�صب
نائب رئي�س ال ��وزراء ول��ذا بقيت االمور
ه�لام�ي��ة ومل ت�ت��و��ص��ل ال�ل�ج�ن��ة اىل �آلية

م�����س��ت��ق��ب��ل ال����ع����راق م���ل���يء ب����اخل����وف والإث��������ارة
 ترجمة املدى
تغيرّ ت بغداد بعد عام فقط
من رحيل القوات الأمريكية
عن العراق� .صحيح �أنها
ّ
وممزقة بعد
مازالت متعبة
عقود الدكتاتورية والعقوبات
واحلرب ،لكن خارج
نقاط التفتي�ش واجلدران
الكونكريتية التي حتدد
املنطقة اخل�ضراء حيث تقع
ال�سفارة الأمريكية ويقيم
�أغلب ال�سيا�سيني العراقيني
والدبلوما�سيني الأمريكان،
فان العراقيني يحاولون
ا�ستعادة مدينتهم .لقد ف�شلت
جهود الواليات املتحدة يف
�إعادة �إعمار وتطوير العراق يف
الكثري من املجاالت.

ب�ع��د م ��رور م��ا ي �ق��ارب ال�ت���س��ع �سنوات
على ال�صدمة الأوىل واخل ��وف ،الزال
العراقيون يفتقدون التيار الكهربائي
امل�ستقر وي �ج��ازف��ون ب���ش��رب امل ��اء من
ال�صنابري بينما مياه ال�صرف ال�صحي
ال تزال تطفح من البالوعات وتفي�ض بها
ال�شوارع خالل امطار ال�شتاء .مع ذلك،
فهناك م�شروعان ناجحان – ا�ستمرار
�صناعة النفط وا�صدار العملة اجلديدة–
مت �ك��ن ال� �ع ��راق ع��ن ط��ري�ق�ه�م��ا م��ن دفع
مرتبات املوظفني وحتفيز االقت�صاد.
رمبا تكون العا�صمة بغداد متخلفة عن
باقي مدن العراق –حيث �ساعد الو�ضع
الأمني اجليد واال�ستثمارات الأجنبية
على دف��ع االقت�صاد لي�س فقط يف اقليم
كرد�ستان وامنا يف مدن اجلنوب اي�ضا
– اال ان اقت�صادها املحت�ضر تعود اليه
احل �ي��اة ت��دري�ج�ي��ا ،ف��وك�لاء ال�سيارات
الكورية واليابانية ينت�شرون يف الكرادة
وم �ن��اط��ق ب� �غ ��داد االخ� � ��رى ،وال �ط�ل�اب
يتناقلون القيل والقال يف رحاب جامعة
ب�غ��داد التي كانت منطقة �أ�شباح خالل
ذروة االعمال امل�سلحة� ،إ�شارات املرور
ال�ضوئية عادت تعمل يف ال�شوارع ،وبد�أ
البغداديون من خمتلف الطوائف الدينية

بالعودة اىل ارتياد املطاعم بعد افتتاح
امل��زي��د منها .يتجمع ال�شيعة وال�سنة
وامل�سيحيون يف مطعم النادي اللبناين
الذي افتتح قبل عامني وين�شر املو�سيقى
على �ضفاف دجلة ،بينما مطاعم اخرى
ق��دمي��ة ت��و� �س �ع��ت .وك��م��ا يف �سنوات
ال�سبعينات ،ف�ق��د ع ��ادت ال �ع��وائ��ل اىل
مطاعم �شارع ابي ن�ؤا�س لتناول وجبة
"ال�سمك امل�سكوف" العراقية التقليدية.
امل�شروبات الكحولية متوفرة لكن لدى
باعة يبيعونها باخلل�سة حيث يقولون
ان غ��ارات ال�شرطة التي يتعر�ضون لها
ال عالقة لها بفر�ض القيم الدينية وامنا
بتلقي الر�شاوى.
�أول امل�شاريع احلكومية الكربى �سيبد�أ
العمل به قريبا .معمل تنقية املياه على
نهر دجلة ،حيث �سيوفر �إ�سالة املاء لأغلب
مناطق العا�صمة مع مياه �صاحلة لل�شرب
خالل �أ�شهر .طواقم العمل تعمل بن�شاط
للعناية بالطبيعة وغر�س اال�شجار وعمل
مم��رات للم�شي يف احل��دائ��ق على طول
قناة اجلي�ش البالغ  25كيلومرتا ،املهم
�أن متنزهها �سيغري الطبيعة االجتماعية
واحل�ضارية للعا�صمة.
�إن اتهام رئي�س ال��وزراء ن��وري املالكي

بالتحول �إىل دك�ت��ات��ور فيها ��ش��يء من
امل�ب��ال�غ��ة� .صحيح ان��ه ك��ان ي�سعى �إىل
توحيد ال�سلطة لغر�ض احل�ك��م �إال �أن
�سلطته مازالت �ضئيلة قيا�سا اىل احلكام
يف ال�شرق االو�سط ،وانه يتم�سك بحكم
القانون اكرث من جريانه يف ال�سعودية
واالردن وايران و�سوريا وحتى تركيا.
ومن الدالئل ال�صحية �إن �صور املالكي
ال�شخ�صية غائبة ع��ن الأم��اك��ن العامة.
امل��ال�ك��ي ي�ع��رف ان ال�ع��راق�ي�ين نا�ضلوا
لإ�� �س� �ق ��اط �� �ص ��ورة �� �ص ��دام ل �ك��ن لي�س
ال�ستبدالها مبعبود �آخر.
ه�ن��اك م�شاكل �أخ ��رى ك �ث�يرة ،ف�أ�سعار
النفط ت�ساهم يف دعم القطاع احلكومي
امل�ت�ره ��ل؛ ح �ي��ث ي �ق �ب��ع امل��وظ��ف��ون يف
مكاتبهم م�ك�ت��ويف الأي� ��دي دون عمل،
ومعظم الوزارات ميكنها اجناز الأعمال
ب�ج��زء م��ن موظفيها ،ادارة امل�صارف
ب��دائ �ي��ة ،وال�ف���س��اد م�ت��وط��ن يف البالد.
يتداول العراقيون نكتة عن املالكي يف
البيت الأبي�ض ،فيقولون �س�أل املالكي
اوباما :كم يح�صل املواطن الأمريكي يف
ال�سنة؟
اوب��ام��ا 48 :ال��ف دوالر ،اال ان تكاليف
املعي�شة ال تتجاوز  11الف دوالر.

اجراءات امنية م�شددة  ...ار�شيف

املالكي :اذن ماذا يفعل باملال الفائ�ض؟
اوباما :انا ال ا�س�أل لأننا بلد دميقراطي.
وانتم كم يح�صل املواطن العراقي عندكم
يف ال�سنة؟
امل��ال �ك��ي 3.900 :دوالر ،وان تكاليف
املعي�شة تبلغ � 5آالف دوالر.
اوب��ام��ا :وم��ن �أي ��ن ي ��أت��ي بالباقي لكي
يعي�ش؟
املالكي� :أنا ال ا�س�أل لأننا بلد دميقراطي.
لي�س من العدل ان نطلق على املالكي ب�أنه
لعبة بيد اي��ران ،فالعراقيون يعتنقون
مذهب الت�شيع علنا ،وعندما يتعلق االمر
بالعالقة بني العرب والفر�س فالقومية
تن�سخ الت�ضامن الطائفي .فخالل احلرب
االيرانية-العراقية كان �آالف من �شيعة
ال �ع��راق يقاتلون الإي��ران �ي�ين م��ن نف�س
م��ذه �ب �ه��م ومل ي��ن��ح��ازوا اىل اجلانب
الإي ��راين .كما ان الكثري من العراقيني
ف��رح��وا بانهيار العملة الإي��ران�ي��ة لي�س
فقط لأن ذل��ك ي��وج��ه �ضربة للغطر�سة
االيرانية وامن��ا اي�ضا لأن��ه يوفر فر�صة
ل�شراء ال�سلع رخي�صة يف طهران وبيعها
ب�أ�سعار عالية يف بغداد.
كما ان اع�ت�ق��ال وحم��اك�م��ة الها�شمي ال
جتعل من املالكي دكتاتورا او �ألعوبة
ب�ي��د �إي � ��ران ،ف��ال�ع��راق�ي��ون – ب�ضمنهم
اي��اد ع�ل�اوي ق��د اق ��روا باحتمال تورط
الها�شمي يف اجل��رم املن�سوب �إليه وان
هيئة الق�ضاة التي م��ررت احلكم جاءت
من خلفيات �سيا�سية متنوعة .املالكي
رجل واقعي ،فمع رحيل االمريكان مل يعد
ي�ستطيع �أن يالعب طهران ووا�شنطن
من اجل احلفاظ على حرية م�ستقلة يف
العمل .ان العراق بلد ذو �أهمية كبرية
ال ميكن جتاهله او ن�سيانه .ال�ضغط
الأمريكي املتوا�صل هو الذي يبقى علي
مو�سى داق��وق –من ح��زب الله– رهن
االع�ت�ق��ال حتى بعد ان حكمت املحاكم
العراقية ب��إط�لاق �سراحه من ال�سجن.
كما �ساعد ال�ضغط الأمريكي املالكي على
الت�صدي لإي��ران و�إجبار طائراتها على
الهبوط من اجل التفتي�ش.
�إن اخل� ��وف م ��ن امل���س�ت�ق�ب��ل ي �ل��وح يف
بغداد ،وكذلك الإثارة من احتمال خروج
ال�ع��راق م��ن امل�ستنقع ال��ذي يغرق فيه.
الرو�س وال�صينيون ي�ضخون �أمواال يف
العراق ليكونوا جزءا من امل�ستقبل لكن
االم�يرك��ان يرتاجعون .يبدو ان الكثري
جدا من االمريكان يرغبون بالت�ضحية
مب�ستقبل ال �ع��راق على م��ذب��ح عداءهم
جل� ��ورج دب�ل�ي��و ب��و���ش .ذل ��ك ل��ن يكون
م�أ�ساويا للعراقيني فح�سب وامنا للأمن
القومي االمريكي اي�ضا.
 عن :توبيك�س

ملعاجلة هذا اخللل".
ول �ف��ت ال �� �ش�لاه اىل وج���ود "اجتهادات
�سيا�سية �أوقفت القانون ,كذلك عدم وجود
تفاهم بني الأط��راف وع��دم متثيل رئي�س
ال� ��وزراء يف غ�ي��اب��ه �أو ��س�ف��ره ,ك��ل هذه
املعوقات �ساهمت يف ت�أجيل �إقراره �إىل ما
بعد االجتماع الوطني".
اما النائب عن كتلة وطنيون عبد الرحمن
اللويزي فقال "ان النظام الداخلي ملجل�س
ال�� ��وزراء يف ط ��ور الإع�� ��داد ل�ك��ن بع�ض
اجلهات حتاول عرقلة كتابة م�سودته يف
حني جهات اخرى من م�صلحتها �إكمالها"،
وا�ضاف "ان هذه امل�سودة ت�شهد خالفات
حت��ت اروق� ��ة جمل�س ال � ��وزراء ادت اىل
الت�أخري يف �إمتامها معل ًال ذلك بالإرادات
ال�سيا�سية املتنافرة للقوى املوجودة يف
احلكم" .وتابع اللويزي "ان كتابة هذه
امل�سودة تعترب احد �شروط اتفاقيات �أربيل
لكن الفرقاء ال�سيا�سيني مل يتو�صلوا لغاية
الآن اىل نتيجة وا�ضحة ب�ش�أنها ،الأمر
ال ��ذي ج�ع��ل منها م�شكلة ك�ب�يرة تفر�ض
نف�سها بقوة على امل�شهد ال�سيا�سي".
و�أك��د ع�ضو كتلة الأح��رار النيابية جعفر
املو�سوي يف ت�صريح لـ"املدى"�",أن عدم
�إق� ��رار ن�ظ��ام داخ �ل��ي ملجل�س ال� ��وزراء ال
يتحمله رئي�س ال ��وزراء فقط و�إمن��ا هي
م�س�ؤولية جميع ال��وزراء الذين ميثلون
�أ�صوات كتلهم داخل احلكومة".
وا�ضاف املو�سوي "ان م�سودة القانون عند
اكتمالها �سوف تعر�ض على �أع�ضاء جمل�س
ال��وزراء ملناق�شتها ب�صورة م�ستفي�ضة ثم
يتم الت�صويت عليها بالإجماع" ،و�أ�شار
اىل "�إننا مل نر �أي اعرتا�ض طيلة الفرتة
ال�سابقة من قبل الوزراء لعدم وجود نظام
داخلي للمجل�س وذل��ك يثبت على مت�سك
اجلميع باملنا�صب التي ح�صلوا عليها".
وب�ي�ن "ان جم�ل����س ال� �ن ��واب غ�ي�ر معني
بهذا القانون كونه �ش�أنا يخ�ص ال�سلطة
التنفيذية ويعترب القانون خارطة طريق
لكل خطوات و�صالحيات اع�ضاء جمل�س
الوزراء" .وكانت االمانة العامة ملجل�س
الوزراء اكدت يف بيان لها يف وقت �سابق
تلقت"املدى" ن�سخة منه "ان املجل�س يعمل
وفق نظام داخلي ُاعد عام  2006وي�شمل
حت��دي��د ال �� �ص�لاح �ي��ات وامل� �ه ��ام وطريقة
الت�صويت.

احلياة خمتلفة يف العراق

 ترجمة عبداخلالق علي
كتبت املرا�سلة كاثي برين من مدينة النجف الأ�شرف تقول :على مدى االيام
الثالثة االخرية كنت احاول ان اح�صل على �أخبار عن املوقف يف مدينتي
مانهاتن التي كان الفي�ضان فيها ثقيال ب�سبب �إع�صار �ساندي .كنت �أت�صور
ان منزيل غمرته املياه والأهايل مرعوبون يعي�شون يف ظالم دام�س.
على االنرتنت �أنباء تقول "ال تعتقد �أن غلي املاء يجعله �صاحلا لل�شرب".
�صباح الأربعاء ح�صلت على اخبار عن الوطن ،التيار الكهربائي مقطوع
�إال �أن الفي�ضانات قد توقفت .كنت يف بغداد يوم االح��د املا�ضي الثامن
والع�شرين من ت�شرين الأول ومل ا�سمع عن �إع�صار �ساندي حتى فتحت
بريدي االلكرتوين �صباح االثنني ،فعلمت ان احد �أ�صدقائنا �سيبقى يف
منزلنا ب�سبب العا�صفة� .س�ألت نف�سي �أي��ة عا�صفة؟ قلة االخبار والقلق
ال��ذي انتابني �أع��اداين اىل زمن وجودنا يف بغداد خالل فرتة "ال�صدمة
واخلوف" .حينها ت�ساءلنا كيف �سيبدو الأمر يف الوطن دون وجود الكثري
من املعلومات عن �أو�ضاعنا؟ اليوم انقلب املوقف .املرء يت�صور الأ�سو�أ
دائما� .شعرت باالنزعاج وانا ا�ستمع للأخبار عن بعد �آالف الأميال� .أت�ساءل
ما هي الأفكار التي تدور يف ر�ؤو�س وقلوب املواطنني عند ارتفاع منا�سيب
املياه وهم ال يقدرون على فعل �شيء وال يدرون ما �سيحل بهم.
كما �سمعتم ،ف��ان التفجريات م�ستمرة خا�صة يف ب�غ��داد ،حيث قتل 53
�شخ�صا ال�سبت املا�ضي ومات � 24آخرون يوم الأحد .مرت ع�شر �سنوات
منذ بدء احلرب على العراق بقيادة الواليات املتحدة والتيار الكهربائي
م�ستمر يف االنقطاع يف كل �أنحاء العراق .قال �سامي – الذي ا�ست�ضافتني
عائلته يف مدينة النجف" -رمبا ن�ستطيع ان نر�سل لهم بع�ض الكهرباء من
املتوفر لدينا"� ،ضحكنا جميعا .تلقيت بريدا من �صديق �آخر من الب�صرة
يتحدث فيه عن نق�ص الكهرباء والرطوبة العالية حيث و�صلت درجات
احلرارة �إىل  50درجة مئوية يف ال�صيف املا�ضي خالل �شهر ال�صوم حيث
ال يتناول ال�صائمون الطعام وال�شراب من الفجر حتى غ��روب ال�شم�س.
يت�ساءل هذا ال�صديق "كيف ّ
�ضخت الواليات املتحدة مليارات الدوالرات
يف العراق وم��ازال البلد يفتقر اىل م�شروع حمطة توليد طاقة كهربائية
للم�ساعدة يف التخفيف من درجات احلرارة وتهدئة املزاج الذي تع ّكر مع
اال�ضطراب ال�سيا�سي وعدم توفر الأمن واالقتتال الطائفي"؟ لقد ّ
خف احلر
القائظ الآن يف الب�صرة وبغداد والنجف ،وال�شتاء على الأبواب .لقد هد�أت
املياه يف نيوجري�سي وجزيرة كوين ومانهاتن .هل �سنعي�ش ب�شكل خمتلف
اليوم عما كنا بالأم�س؟ هل �سنكون اكرث وعيا وادراكا ملوتنا وه�شا�شتنا؟
ونن�سج املزيد من الرتابط مع ا�سرتنا االن�سانية االكرب؟ وان ننتبه اىل ان
ا�صغر االفعال ميكن ان تكون لها عواقب بعيدة املدى؟ ل�سبب ما فقد �أنعم
الله علينا بيوم �آخر نعي�شه.
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شؤون الوطن

كردستان

العدد ( )2639ال�سنة العا�شرة  -االحد ( )5ت�شرين الثاين 2012

جامعة دهوك حتت�ضن امل�ؤمتر الثالث للمركز العلمي العراقي
بم�شاركة �أكثر من ( )65باحث ًا و�أكاديمي ًا
من جامعات عراقية مختلفة وتحت �شعار
(التنمية والبيئة والأجيال الم�ستقبلية)
عقد المركز العلمي العراقي م�ؤتمره
العلمي الثالث �ضمن �سل�سلة م�ؤتمرات
الدول الخارجة من الأزمة ،وذلك
بالتعاون مع جامعة دهوك.
وجرت �أعمال الم�ؤتمر في قاعات المركز
الثقافي لجامعة دهوك .
في بداية الم�ؤتمر تم توزيع ال�شهادات
التقديرية من قبل رئي�س المركز على
الباحثين الم�شاركين في الم�ؤتمر،
ثم �ألقى الدكتور ح�سن �أمين معاون
رئي�س جامعة دهوك كلمة قال فيها "
هذا هو الم�ؤتمر الثالث الذي ينظمه
المركز العلمي العراقي بالتعاون مع
جامعة دهوك ،وقد �أثبتت الم�ؤتمرات
الما�ضية نجاحها الكبير� ،إنني على يقين
ب�أن البحوث القيمة التي �ستطرح في
هذا الم�ؤتمر �ستالقي القبول والنجاح
لأنها تعالج ق�ضايا هامة تتعلق بالواقع
العراقي"

 عبد الخالق دو�سكي -دهوك
وب� ّي��ن الدكتور ح�سن �أم�ي��ن م�ع��اون رئي�س جامعة
ده��وك لل�ش�ؤون العلمية �أن ه��ذا الم�ؤتمر مهم جدا
بالن�سبة ل�ل��واق��ع ال�ع��راق��ي ،مو�ضحا �أن "الواقع
ال�ع��راق��ي ق��د تعر�ض للكثير م��ن عمليات التخريب
والتدمير �إثر الحروب الكثيرة التي ن�شبت فيه ،لذا
أم�س الحاجة �إل��ى م�ؤتمرات وبحوث علمية
ف�إنه ب� ّ
�أكاديمية ت�ساهم في �إيجاد حلول للم�شاكل البيئية
والتنموية التي يعانيها "
الدكتور ر�سول موفق رئي�س اللجنة التح�ضيرية
للم�ؤتمر �أو�ضح للمدى� :أن الم�ؤتمر تناول محورين
مهمين هما :محور البيئة والتنمية ،وقال " �شارك فيه

�أعلن الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني
بزعامة رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود
ب���ارزان���ي ،ع��ن �إج � ��راء ت �ع��دي�لات على
االتفاقية الإ�ستراتيجية الموقعة بينه
وبين االتحاد الوطني الكرد�ستاني �إن

�أ�ساتذة من جامعات عراقية مختلفة يمثلون الطيف
العراقي بكل �ألوانه وقومياته و�أقلياته"
معالجات للواقع الراهن
و�أ�شار ر�سول �إلى �أن الهدف من تنظيم هذا الم�ؤتمر
هو "توفير �سبل المعالجة للواقع العراقي في كافة
القطاعات المادية والمعنوية ومن �ضمنها قطاعات
ال ��زراع ��ة وال���ص�ن��اع�ي��ة واال� �س �ت �ث �م��ارات النفطية
والنهو�ض بالتعليم العالي للو�صول �إل��ى مجتمع
معرفة يمكن التقدم بالعراق بما ي�ستحقه" الدكتور
جمعة جاجان ال��ذي قام ب ��إدارة �إح��دى جل�سات هذا
الم�ؤتمر قال " هذا الم�ؤتمر يعد فعالية جيدة ت�ساهم
في �إيجاد حلول علمية و�أكاديمية للبيئة التي نعي�ش

اقت�ضت الحاجة.
وقال �سكرتير المكتب ال�سيا�سي للحزب
فا�ضل ميراني في كلمة له في الم�ؤتمر
الرابع ع�شر التحاد طلبة كرد�ستان في
�أربيل " �إن "الحاجة �إن اقت�ضت لإجراء
تعديالت على االتفاقية الإ�ستراتجية
ف�سوف نجيرها لكي تن�سجم مع الو�ضع

فيها يوميا وه��ي بيئة ملوثة من جميع النواحي
،ل��ذا ف�إنها بحاجة �إل��ى درا� �س��ات علمية ت�ساهم في
�إيجاد حلول منطقية لما نمر به من م�شاكل بيئية
وتنموية".
ومن �ضمن الم�شاركين في الم�ؤتمر الدكتورة �سحر
قدوري من الجامعة الم�ستن�صرية التي كان لها بحث
ع��ن كيفية تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في
�إدارة المخاطر البيئية والتي قالت " البيئة �أ�صبحت
تهاب الإن�سان بعك�س ال�سابق حيث ك��ان الإن�سان
يهاب البيئة ،لذلك ف ��إن البيئة تعاني من التدهور
".وتو�صلت الباحثة �إلى �ضرورة توظيف المعلومات
عن طريق التكنولوجيا والتي عن طريقها يمكن طرح
حلول للم�شاكل البيئية ،مثل ثلوث الماء والهواء عن

ال�سيا�سي الحالي ومتطلبات المرحلة
الحالية".و�أكد م �ي��ران��ي م��ح��اوالت
حزبه في "تعزيز عالقاته مع الأحزاب
الكرد�ستانية ف��ي الإقليم وك��ذل��ك العمل
الجاد لمعالجة جميع الم�شاكل العالقة
ب�ي��ن ب �غ��داد و�أربيل" .ودع���ا ميراني
�إل��ى "االهتمام با�ستقاللية الجامعات

هولري :رئي�س الوزراء نوري املالكي يرتاجع عن فكرة ت�شكيل
حكومة �أغلبية
�أن يخطو مثل هذه اخلطوة.
وق��ال��ت ه��وال يف خ�بر �آخ��ر �إن رئي�س ال���وزراء نوري
املالكي ي�سعى �إىل �إبعاد مدير دائ��رة كركوك للمفو�ضية
العليا لالنتخابات فرهاد طالباين من من�صبه �إ�ضافة �إىل
مدراء كل من تكريت واملو�صل ودياىل ومناطق الكرخ يف
بغداد بذريعة �أن تعيني ه�ؤالء مت حزبيا.

هوال :بيوت ملتطوعي الفرقة  12التابعة للجي�ش العراقي !
�صحيفة هوال الأ�سبوعية كتبت
�أن احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة تعهدت
ب�ب�ن��اء حم�ل��ة �سكنية ملتطوعي
الفرقة  12للجي�ش العراقي يف
ك��رك��وك ب��دع��وى �إ�سكانهم قرب
الفرقة ومتكينهم من نقل عوائلهم
�إىل تلك املحلة من بقية حمافظات
ال�ع��راق اجلنوبية والو�سطى ،

و�أ�ضافت ال�صحيفة �إن احلكومة
ت�سعى من خ�لال ذل��ك �إىل زيادة
ع��دد ال��راغ�ب�ين يف ال�ت�ط��وع بني
�صفوف هذه الفرقة �إىل 3000
�شخ�ص �،أل �ف��ان منهم م��ن خارج
كركوك� .إىل ذلك كتبت ال�صحيفة
�أن قائد عمليات دجلة عبد الأمري
ال��زي��دي ط�ل��ب م��ن ال�ق��ائ��د العام

للقوات امل�سلحة ن��وري املالكي
قطع النرثية ال�شهرية عن قوات
ال �� �ش��رط��ة امل �ح �ل �ي��ة يف كركوك
ردا على ع��دم قبولها االن�صياع
ل�سلطة ،كما طلب ا�ستدعاء قادة
� �ش��رط��ة ك ��رك ��وك وحماكمتهم
ملخالفتهم �أوام� ��ر ال�ق��ائ��د العام
للقوات امل�سلحة.

هاوالتي :معامل يف �أربيل حتولت �إىل م�صادر للغازات ال�سامة
ت�ق��ول �صحيفة "هاوالتي" �إن م���ش��روع قانون
�صندوق كرد�ستان لواردات النفط كان قد قدم من
قبل احلكومة �إىل الربملان الكرد�ستاين يف ال�سابع
من ال�شهر املا�ضي ولكن مل جتر له حتى القراءة
الأوىل يف الربملان .و�أ�ضافت ال�صحيفة �إن القانون
يق�ضي بت�شكيل هذا ال�صندوق جلمع موارد النفط
والغاز ويكون خا�ضعا لهيئة مراقبة واردات نفط
الإق�ل�ي��م .ول�ك��ن ع��دم وج��ود ه��ذا ال�صندوق �أدى
�إىل �أن يتوىل رئي�س احلكومة �صرف مبالغ هذه
ال ��واردات .ونقلت ال�صحيفة عن النائب كوران
�آزاد ع�ضو جلنة ال�صناعة والطاقة يف الربملان
الكرد�ستاين قوله �إن ال�سلطة واملعار�ضة خا�ضا
جداال طويال حول واردات النفط والغاز وات�ضح

�أن هذه الواردات ت�صرف من قبل رئي�س احلكومة
خارج امليزانية.
ويف خ�بر �آخ��ر ت�ن��اول��ت ال�صحيفة تقرير هيئة
البيئة يف �أرب �ي��ل ال ��ذي ك�شف �أن اغ�ل��ب معامل
ت�صفية الدهون وم�صايف النفط يف �أربيل حتولت
�إىل م�صادر لتلويث البيئة بالغازات ال�سامة وهي
ال ت��راع��ي ال���ش��روط البيئية يف عملها  ،و�أ�شار
التقرير �إىل �أن الأخطر هو م�صايف النفط اخلام
التي يعمل �أغلبها بدون �إجازة قانونية .و�أ�ضافت
ال�صحيفة �إن كل معمل من هذه املعامل يقوم يوميا
بت�صفية � 100إىل  200طن من النفط اخلام و�إلقاء
ف�ضالته الغازية يف اجلو ،وه��ذه املعامل ال تبعد
عن املناطق ال�سكنية �أكرث من  1500مرت.

كورد�ستاين نوى�:إر�سال (قانون حماية الن�ساء من العنف) �إىل الربملان
وتذكر �صحيفة "كورد�ستاين نوى" �أن قانون حماية
الن�ساء من العنف الأ�سري �أُر�سل �إىل جمل�س وزراء �إقليم
كرد�ستان .ونقلت ال�صحيفة عن ع�ضوة املجل�س الأعلى
لن�ساء كرد�ستان روناك فرج قولها �إن املجل�س قام ب�إعداد

م�سودة هذا النظام قبل �إر�ساله �إىل جمل�س ال��وزراء من
اجل امل�صادقة عليه .و�أ�ضافت �إن النظام ركز يف ق�سم
منه على م�س�ألة تطوير بيوت حماية وا�ستقبال الن�ساء
اللواتي يتعر�ضن للعنف الأ�سري.

خبات :الت�ضامن مع حقوق ال�سجناء ال�سيا�سيني الكرد يف تركيا
وتنقل �صحيفة "خبات" عن املتحدث با�سم املكتب
ال�سيا�سي للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين جعفر
�أميينكي قوله �إن حزبه ي�ضم �صوته �إىل الأ�صوات
املطالبة باحلقوق العادلة لل�سجناء ال�سيا�سيني الكرد

 عامر القي�سي

جامعة دهوك ..ار�شيف
طريق �أجهزة تكنولوجية حديثة ،وهذا ي�سهل علينا
اتخاذ قرارات �صائبة .
�أما الدكتور �سعيد خديدا في كلية التربية الأ�سا�س في
جامعة دهوك الذي ح�ضر جانبا من هذا الم�ؤتمر قال
" هذه الم�ؤتمرات �ضرورية للتعارف بين الأ�ساتذة
،كما �أن هذه الم�ؤتمرات تنمي فكرة العمل الم�شترك
بين �أ�ساتذة من جامعات عراقية مختلفة والتي تكون
نتائجه �أف�ضل من العمل الفردي ".
وقد اختتم الم�ؤتمر �أعماله بور�شتين �إحداهما عن
البيئة والثانية عن التنمية �شارك فيهما نحو ()30
باحثا قدموا خاللها بحوثهم وناق�شوها في ما بينهم
وخل�صوا �إلى مجموعة من التو�صيات التي �سترفع
�إلى الجهات المعنية.

في كرد�ستان وبم�شروع تنمية قدرات
الطلبة" .و�أ� �ض��اف م�ي��ران��ي �إن "هناك
م �ه �م��ات ك �ث �ي��رة �أم � ��ام الإق��ل��ي��م ويجب
العمل عليها ،منها االهتمام با�ستقاللية
الجامعات وتطوير عملية القبول في
الجامعات والمعاهد وك��ذل��ك االهتمام
بم�شروع تمكين قدرات الطلبة كي ي�سد

متطلبات الإق�ل�ي��م وحاجتها للكفاءات
العلمية".
وانطلقت فعاليات الم�ؤتمر الرابع ع�شر
التحاد طلبة كرد�ستان� ،صباح ال�سبت،
في �أربيل ،بم�شاركة �أكثر من  400ع�ضو
.وتختتم بانتخاب هيئة جديدة للمكتب
التنفيذي لالتحاد.

أن"الناخب
تن�ص املادة  ) )Z2من قانون االنتخابات يف هولندا على �
ِ
الذي ي�ستخدم وثائق االنتخابات امل�شار اليها يف (املادة � )Z1أو يقوم
ب�إعطائها اىل �شخ�ص �آخر بق�صد التزوير� ،أو يقوم بنف�سه بتزوير تلك
الوثائق� ،أو لديه خمزون منها (الوثائق) بنيّة التزوير يف العملية
االنتخابية ،ف�إنه يُعا َقب بال�سجن �ستْ �سنوات ك�أق�صى �سجن " فيما
تن�ص املادة �"Z3إذا كان الناخب ميتلك الوثائق املذكورة يف (املادة
 )Z1بق�صد ا�ستعمالها قانوني ًا �أو يعطيها �إىل �أ�شخا�ص �آخرين لغر�ض
التزوير� ،سيعا َقب بال�سجن �سنتيي �سجن " وتن�ص املادة َ "Z4منْ
يعطي وعود ًا �أو هدايا خالل االنتخابات للح�صول على �أ�صوات
الناخبني يُعا َقب بال�سجن �ستة �أ�شهرَ .منْ ي�شرتي ناخب ًا �أو يجربه على
الت�صريح لدعم قائمة انتخابية معيّنة �أثناء االنتخابات ف�إنه يُعا َقب
بال�سجن �ستة �أ�شهر.يُعا َقب ال�شخ�ص امل�ست ِلم للهدية بنف�س العقوبة
املذكورة يف النقطة الثانية �أعاله.
لعلم القاري ف�إن الأوراق االنتخابية ت�صل �إىل بيت الناخب عن طريق
الربيد ب�سبب عالقة الثقة املتبادلة بني الناخب وامل�ؤ�س�سة التي تنظم
االنتخابات  ،ون�س�أل كم من الربملانيني الآن  ..وكم من الذين مل يتهنوا
مبتعة اجللو�س على كر�سي الربملان مار�سوا كل الأفعال التي يحرمها
ويعاقب عليها قانون االنتخابات يف هولندا ،التي ال يحكمها ال �إ�سالم
وال م�سيح وال غريهما من الأديان  ،ومن املفرت�ض �أن يكونوا قد ق�ضوا
مدة العقوبة يف ال�سجن �أو يكونوا قد تخرجوا منه ب�شهادة جرمية
خم ّلة بال�شرف ال�سيا�سي لأيّ من زوّ ر �أو �ساعد على التزوير !
قوانني هولندا االنتخابية فيها مبادئ �إ�سالمية وكما قال الر�سول حممد
( �ص ) "لعن الله الرا�شي واملرت�شي يف احلكم " وفيها مبادئ �شرف
مهني و�أخالقي يف احل�صول على �أ�صوات الناخبني بكل جدارة دون
احلاجة �إىل توزيع البطانيات واملدافىء والرتويجات الدينية من خالل
الفتاوى التي تلزم الناخب  ،ب�سبب �ضغط الفتوى  ،برت�شيح قوائم �أو
�أ�سماء دون �أن يكون مقتنعا بها وال يعرف عن ما�ضيها ال�سيا�سي �أي
�شيء ولو من باب الف�ضول ..
ونحن على �أبواب انتخابات جمال�س املحافظات  ،علينا �أن نتذكر جيدا
ما مار�سته الأحزاب الإ�سالمية وغريها من خروقات ال تتفق �إال مع
مبادئ االنتهازية ال�سيا�سية و�شراء الذمم ب�أموال ال يعرف م�صدرها ال
الق�ضاء وال املفو�ضية امل�شرفة على االنتخابات وال يحدها قانون مازال
غائبا عن حياتنا ال�سيا�سية كقانون تنظيم الأحزاب الذي تقف بوجه
ت�شريعه قوى معروفة من �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي وغريها التي
جتد خزائن بع�ض دول اجلوار وغري اجلوار مفتوحة �أمامهم للتالعب
ب�أ�صوات الناخبني وبالتايل تغيري اجتاهات العملية ال�سيا�سية
واجتاهات الناخب احلقيقية ،مبا يخدم كمية الر�شاوى والفتاوى التي
ابتد�أت التح�ضريات لها مبا يف ذلك ا�ستخدام املال احلكومي ل�شراء
بع�ض الع�شائر التي دخلت املعرتك ال�سيا�سي من �أو�سع �أبوابه ،وهذا
حق مكت�سب يف القانون وال خالف عليه �إال يف طريقة ا�ستخدامه �سيئة
ال�صيت !
هل �ستبد�أ جولة جديدة من توزيع البطانيات وامل�سد�سات واملدافىء،
ونحن على �أبواب ال�شتاء  ،وتوزيع الفتاوى العلنية منها وال�سرية؟
نتمنى �أن ال يكون اجلواب �إيجابي ًا رغم �أن امل�ؤ�شرات تقول نعم حتى
لو كان ما حتدثنا عنه ممنوع يف هولندا ومقبول لدينا البلد الإ�سالمي
الذي حتكمه وتتحكم به مع الأ�سف �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سيي التي
تبتعد ب�إرادتها عن مبادئ الإ�سالم احلنيف احلقيقية فانت�شرت بذلك
ثقافة الف�ساد املايل والإداري والتزوير من �أو�سع �أبواب هذا الثالثي
القاتل للحياة الدميقراطية احلقيقية !

�ألف �سجني �شملهم العفو العام يف الإقليم

استعراض الصحف

�صحيفة هولري نقلت عن م�س�ؤول و�صفته بالرفيع يف
التحالف الوطني ال�ع��راق��ي �أن رئي�س ال ��وزراء نوري
املالكي تراجع عن فكرة ت�شكيل حكومة �أغلبية ،لأن هذه
الفكرة ال ت�صلح للو�ضع يف العراق حاليا ،لكنه �إذا ما
ر�شح �إىل والية ثالثة لرئا�سة الوزراء وح�صل على ت�أييد
الأطراف الأخرى يف التحالف الوطني ف�إنه من املحتمل

كتابة على الحيطان

�إ�سالم هولندا و�إ�سالمنا!
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يف كرد�ستان تركيا .و�أ� �ض��اف �إن حزبه يطلب من
احلكومة الرتكية �أن ت�ستجيب لهذه املطالب ،معربا
ع��ن اعتقاد حزبه �أن انتهاك حقوق املواطنني على
�أ�سا�س �سيا�سي �أمر ال ميكن قبوله.

نا�شطات يطالنب بعدم �شمول قاتلي الن�ساء بالعفو العام
� أربيل /المدى

ط��ال �ب��ت ن��ا� �ش �ط��ات ك ��ردي ��ات ب �ع��دم � �ش �م��ول قاتلي
الن�ساء بقانون العفو ال�ع��ام ال��ذي �أ� �ص��دره برملان
�إقليم كرد�ستان العراق يف �شهر حزيران املن�صرم،
ومتثلت �أبرز نقاطه يف تخفيف عقوبة الإع��دام �إىل
ال�سجن امل�ؤبد با�ستثناء املتهمني بالإرهاب واالجتار
باملخدرات.
وق��دم��ت نا�شطات يف منظمات ن�سوية يف الإقليم
مذكرة احتجاج �إىل برملان كرد�ستان تت�ضمن املطالبة
بعدم �شمول قاتلي الن�ساء بهذا العفو ،و�أكدن �أن ذلك
ي�شجع على ارتكاب املزيد من جرائم
من �ش�أنه �أن
ّ
القتل املوجهة �ضد الن�ساء.
وق��ال��ت رئي�سة منظمة متكني امل ��ر�أة يف كرد�ستان
��س��وزان ع��ارف لإذاع ��ة ال�ع��راق احل��ر ،هناك وجود

زيادة يف حاالت قتل الن�ساء بدافع ال�شرف ،و�أ�ضافت
قائلة":قانون العفو ي�شجع على زيادة حاالت العنف
�ضد املر�أة ،كونه يخفف العقوبة عن مرتكبي جرائم
القتل �ضد الن�ساء ،ولكن هناك �أي�ضا قانون العفو
العام الذي يخفف مدة العقوبة ،ويف بع�ض احلاالت
ميكن للمجرم �أن ُي�سجن ب�ضعة �أ�شهر فقط ،وهذا غري
من�صف وي�شجع حاالت العنف �ضد املر�أة".
و�أك��دت ع��ارف �أن القانون ي�سمح مبعاملة مرتكبي
جرائم قتل الن�ساء معاملة مرتكبي اجلرائم العادية،
و�أ�ضافت":هناك بع�ض اجلرائم ال ي�شملها قانون
العفو العام مثل الإرهاب واالجتار باملخدرات ،فلماذا
ال تتم معاملة قتلة الن�ساء باال�ستثاء نف�سه ،كي تكون
هناك �أهمية يف هذا املو�ضوع ،ولكن مع الأ�سف الآن
يتم التعامل مع قاتلي الن�ساء كالذين يقومون ب�سرقة
�أ�شياء ب�سيطة وي�شملهم العفو".

بدروها �أك��دت م�س�ؤولة م�ؤ�س�سة "وارفني" للدفاع
ع��ن ق�ضايا امل ��ر�أة يف كرد�ستان لنجة عبدالله� ،أن
امل��ادة  409املتعلقة بجرائم غ�سل العار يف قانون
العقوبات العراقي رقم  111لعام  ،1969مت �إلغا�ؤها
يف الإقليم منذ عام � ،2001إال �أنه يتم العمل بها مرة
�أخ��رى ح�سب قانون العفو العام يف الإقليم ،داعية
برملان كرد�ستان �إىل �أن يو�ضح ملاذا يتحدث قانون
العفو العام عن غ�سل ال�ع��ار .و�أ�ضافت ":نحن مع
مبد�أ الت�سامح والعفو و�إعطاء فر�صة �أخرى للإن�سان
ولكن عندما يقوم �إن�سان بقتل امر�أتني فكيف ميكن
�أن نت�سامح معه؟".
وت�شري �إح�صاءات �أ�صدرتها وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية يف �إقليم كرد�ستان� ،إىل �أن �أك�ثر من
(� )1000سجني مت �شمولهم لغاية الآن بقانون العفو
العام الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو ثالثة �أ�شهر.

م����رور ال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة ت�����ض��ب��ط��ه ���136ش��رط��ي��ة
 ال�سليمانية /المدى
الأمور املكتبية فقط ،بل دخلت حكرا على ال��رج��ال.وق��د كانت جناحا وق��درة كبريين .وقال من � 136شرطية م��رور يعملن
مل ي�ع��د ع�م��ل امل� ��ر�أة يف �إقليم �أي�ضا جم��االت العمل امليداين �شرطة املرور �أحد املجاالت التي مدير مرور ال�سليمانية العميد يف �أق�ضية ونواحي املحافظة،
كرد�ستان العراق مقت�صرا على ال �ت��ي ك��ان��ت ح�ت��ى وق��ت قريب انخرطت امل ��ر�أة فيها و�أثبتت حممد طاهر �إن هناك الآن �أكرث و�أن �أغلب ر�ؤ�ساء الأق�سام يف
مديرية م��رور ال�سليمانية من
الن�ساء.
�إىل ذلك �أو�ضحت نقيب املرور
�شيماء ع�ب��د ال���س�ت��ار ان��ه رغم
�صعوبة العمل امليداين بالن�سبة
ل �ل �م��ر�أة ،وتقييدها بالأعراف
وال �ع��ادات� ،إ ّال �أن�ه��ا جتيد هذا
العمل وتلقى احرتاما وا�ضحا
م��ن ق�ب��ل ��س��ائ�ق��ي ال �� �س �ي��ارات.
وقالت عريف املرور بهار حممد
�إن �ه��ا تعمل �شرطية م ��رور يف
�ساحات وتقاطعات ال�سليمانية
م�ن��ذ ع��ام  2004ومل جت��د �أي
� �ص �ع��وب��ة يف �أداء واج �ب �ه��ا.
و�أ�ضافت "�أنا �أعد عملي �شيئا
مقد�سا لأن�ن��ي �أق ��دم م��ن خالله
خدمة �إىل مواطني املحافظة،
وخ�لال �سنوات عملي الثماين
مل �أج ��د �أي �صعوبة يف �أداء
واجبي بجانب زمالئي الرجال،
ف�أنا �أنفذ القوانني والتعليمات
كما هي دون �أي ت�ساهل ،و�أجد
ال �ت��زام � ًا وت �ق �ب� ً
لا وا� �ض �ح � ًا من
جانب ال�سواق".
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�شركات عراقية حتمي اليابانيات بـ "العباءة"

نافورة راق�صة على �أغاين الع�سكر ت�ستف ّز امل�شاركني يف معر�ض بغداد

 بغداد /حامد ال�سيد
طاب ��ور االنتظ ��ار كان طوي�ل ً�ا  ،وه ��و بني
�أ�س�ل�اك �شائك ��ه وق ��وات متع ��ددة جمه ��زة
ب�أن ��واع خمتلف ��ة م ��ن الأ�سلح ��ة  ،وفيم ��ا
تن�ش ��ر القي ��ادات الأمني ��ة قواته ��ا يف كل
مكان منه  ،نرى الف ��رق اخلا�صة مبعاجلة
"املتفجرات" تتمركز يف مواقع قريبه من
تل ��ك القوات  ،ا�ستع ��دادا لأي خ ��رق �أمني
ي�ستهدف الوافدين ...
بهذه ال�ص ��ورة بد�أت مالمح معر�ض بغداد
ه ��ذا الع ��ام ،حالة م ��ن القب ��ول للرحلة بني
منتج ��ات الع ��امل  ،دون مغ ��ادرة �أكي ��دة ل� �ـ
"القل ��ق" ،ف�إدارة املعر�ض ب ��ادرت ب�شطر
الداخلني للمعر� ��ض �إىل ق�سمني ،للمدنيني
واحد و�آخر للم�س�ؤولني ،باب "احلارثية"
للمواطن�ي�ن ،بينم ��ا ب ��اب تقاط ��ع الزيتون
للم�س�ؤولني.
وغالب� � ًا م ��ا تق ��وم قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد
بغلق ال�ش ��وارع امل�ؤدية �إىل معر�ض بغداد
الدويل الواق ��ع يف منطقة املن�صور غربي
بغداد ،مما يث�ي�ر �سخط ًا كبري ًا لدى الكثري
م ��ن النا� ��س الراغب�ي�ن بزي ��ارة املعر� ��ض
كونه ��م يج ��دون �صعوبة بالو�ص ��ول �إليه،
�إ�ضافة �إىل ا�ضطرار اغلب املحال التجارية
القريب ��ة م ��ن املعر�ض �إىل الإغ�ل�اق ب�سبب
ع�سك ��رة املنطقة ،مبدرع ��ات حتمل مدافع
ذات العيار الثقيل بعيد املدى .

الياب ��اين) باال�ضاف ��ة اىل عر� ��ض الفل ��م
الياب ��اين فتي ��ات فن اخل ��ط الياباين وهو
درام ��ا كوميدية لفتيات املدر�س ��ة الثانوية
الالت ��ي �أحي�ي�ن البل ��دة املحبط ��ة من خالل
تنظيم م�سابقة لأداء خط اليد .
بينما �شدد رئي�س هيئة اال�ستثمار الوطنية
�سام ��ي الأعرج ��ي الذي ح�ض ��ر االحتفالية
عل ��ى �أهمية التفاهم املتبادل ما بني اليابان
والعراق ،معربا عن �أمله يف تعزيز التبادل
الثقايف بني البلدي ��ن بالإ�ضافة �إىل تعزيز
العالقات االقت�صادية .

اجللباب الياباين ..
�صحيفتن ��ا "امل ��دى" ر�ص ��دت ع ��ددا م ��ن
املوف ��دات الياباني ��ات وه ��ن يلب�س ��ن
"احلجاب" ،بينما �أرتدى غريهن "العباءة"
ال�شعبية ،كما ترتديها العراقيات يف اغلب
مناط ��ق البالد .. ،وقد عزا امل�س�ؤولون ذلك
 ،متويها م ��ن اال�ستهداف وحمظور ًا امني ًا
يدلل على خطورة الأو�ضاع ببغداد ! .
وتقول �إح ��دى امل�ش ��اركات اليابانيات� ،إن
" العب ��اءة مفرو�ض ��ة م ��ن قب ��ل ال�شركات
الأمنية العراقية املكلف ��ة بتعزيز الأمن لنا
" ،م�ؤكدة �أن " دواعي ارتداء اجللباب هو
متوي ��ه للجماعات امل�سلح ��ة ،وحفاظا على
�أرواحنا املهددة يف العا�صمة ،لأننا ن�سمع
م ��ا يتناق ��ل داخ ��ل تل ��ك ال�ش ��ركات املكلفة
بت�أم�ي�ن احلماي ��ة لن ��ا م ��ن و�ص ��ف خميف
للو�ضع هنا " .
ت�شابه بني اليابان والعراق ! ويراف ��ق الفتي ��ات الياباني ��ات مرتج ��م
ال�سفارة اليابانية يف العراق احتفلت بيوم عراق ��ي ،م�ست ��اء هو الآخر م ��ن تعامل تلك
الياب ��ان يف ال ��دورة ال� �ـ ( )23للمعر� ��ض ،ال�شركات مع الأجانب .
مغتنم ��ة فر�ص ��ة �إيف ��اد بعث ��ة م ��ن رج ��ال
الأعم ��ال الياباني�ي�ن �إىل بغ ��داد وم�شاركة
ت�صرف غريب
ّ
جناح اليابان يف املعر�ض ب�شكل كبري .
ويق ��ول املرتج ��م ال ��ذي رف� ��ض الك�ش ��ف
�سفري اليابان لدى العراق ما�ساتو تاكا�ؤكا ع ��ن ا�سم ��ه يف ت�صريح ل� �ـ "امل ��دى"� ،إن "
�أ�ش ��ار يف كلمة باملنا�سب ��ة �إىل الت�شابه بني منت�سبي تل ��ك ال�شركات يت�صرفون بغرابة
الياب ��ان والع ��راق ،مبين ��ا �أن كال ال�شعبني م ��ع الأجان ��ب ،ي�صف ��ون احل ��ال يف بغداد
فخ ��ور بتاريخ طويل وت ��راث ثقايف وكال بالأ�س ��و�أ من �أي منطق ��ة ملتهبة يف العامل
البلدين قد تعر�ض لدمار احلرب.
" ،م�ضيفا �إن " �أ�ساليب ال�شركات العراقية ال يليق بتنوع النا�س يف بغداد ،فهو يعطي
و�أك ��د ت ��اكا�ؤكا دعم الياب ��ان القوي ل�شعب املخ�ص�ص ��ة حلماية الأفراد ،غ�ي�ر مقبولة ،ت�صور ًا لدى تلك الوفود �أن العام واملطلق
العراق للم�ضي قدم ��ا ،و ت�ضمنت فعاليات لأنها مت�سخ الواق ��ع �إىل افرتا�ضات �سيئة يف العا�صم ��ة هو مع املتط ��رف الذي يقبل
ي ��وم اليابان جتربة الثقاف ��ة اليابانية مثل تقل ��ق الوافدي ��ن �أكرث مما ت ��زرع �شيئ ًا من الأجنبية ت�سري يف �شوارعه ب�شرط ارتداء
ارت ��داء الكيمون ��و (املالب� ��س التقليدي ��ة االطمئنان يف داخلهم ".
احلج ��اب " ،الفتا �إىل �أن " هذه الت�صرفات
الياباني ��ة) و�صن ��ع االوريغام ��ي (فن طي وع�ب�ر �أن " �إجبار الأجنبي ��ات على ارتداء خمت�ص ��رة ب�شركات الأم ��ن العراقية ،دون
ال ��ورق) وجترب ��ة ال�شودو (فن خ ��ط اليد "العباءة" ،والـ "احلجاب" ،لدواع �أمنية ،الأجنبية ".

�إعالن عن منح دول عربية 25
مليون دوالر يثري �سخط املواطنني

النافورة ترق�ص
على �أنغام الع�سكر
تفاج� ��أ زائ ��رو معر� ��ض بغ ��داد الدويل،
ب�أ�ص ��وات الناف ��ورة الراق�ص ��ة الت ��ي
تتمركز و�سط ال�ساحة الرئي�سة قرب دار
ال�ضيافة املخ�ص�ص ال�ستقبال امل�س�ؤولني
والدبلوما�سي�ي�ن ممثلي الدول امل�شاركة

ت����ب����ادل امل�������س����ؤول���ي���ات!

البيئة بدل �أمانة بغداد يف ت�شجري �شوارع العا�صمة
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة البيئ ��ة � ،أم� ��س الأحد ،عن
عزمه ��ا �إط�ل�اق حمل ��ة وا�سع ��ة لت�شج�ي�ر
مدين ��ة بغ ��داد للحف ��اظ عل ��ى البيئ ��ة م ��ن
زحف الكثب ��ان الرملية ،مطالبة القطاعات
احلكومي ��ة بالتكات ��ف لإجن ��اح حمل ��ة
الت�شجري.وذك ��ر املتح ��دث الر�سمي با�سم
الوزارة �أمري علي احل�سون يف بيان تلقت
"املدى" ن�سخة منه� ،إن "الوزارة فاحتت
�أمان ��ة بغداد والدوائ ��ر البلدية يف جانبي
الك ��رخ والر�صاف ��ة للم�ساهمة يف م�شروع
ت�شج�ي�ر العا�صم ��ة" ،مبين ��ا �أن "اله ��دف
من امل�ش ��روع هو تقلي ��ل �آث ��ار العوا�صف
الرتابي ��ة واحلفاظ عل ��ى البيئة من زحف
الكثب ��ان الرملي ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن امت�صا�ص
�ضو�ضاء املرور".
وتاب ��ع �أن "امل�ش ��روع يعت�ب�ر عالم ��ة
ح�ضارية وجمالي ��ة ملدينة بغداد" ،م�شريا

 بغداد /غفران حداد
�أث ��ار �إعالن املتحدث با�سم احلكومة
عل ��ي الدب ��اغ ب ��ان الع ��راق �سيمنح
م�ساع ��دات �إغاثي ��ة لكل م ��ن �سوريا
واليم ��ن وال�سودان بقيم ��ة �إجمالية
تبل ��غ  25ملي ��ون دوالر ا�ستي ��اء
عدد م ��ن املواطن�ي�ن ،م�شريي ��ن �إىل
�أن الفق�ي�ر يف الع ��راق �أوىل به ��ذه
الأموال من غريهم .
املواطن �سفيان حامت ذكر يف حديث
ل� �ـ "امل ��دى"" ،يب ��دو �أن احلكوم ��ة
كرمي ��ة ب�أموالن ��ا ونفطن ��ا لغرين ��ا،
ونحن �أوىل بتلك الأموال"
فيما ع�ب�رت الطالب ��ة اجلامعية نور
منا�ض ��ل ،ع ��ن م ��دى ا�ستغرابها من
�سماع خ�ب�ر الدب ��اغ الذي ج ��اء فيه
�إيع ��از جمل� ��س ال ��وزراء ل ��وزارة
املالي ��ة بت�سدي ��د م�ساهم ��ة الع ��راق
يف ال�صن ��دوق اخلا� ��ص بالإغاث ��ة
الإن�ساني ��ة داخ ��ل �سوري ��ا مببل ��غ
ع�شرة ماليني دوالر" .
وتع�ب�ر منا�ض ��ل " م ��ا دام ��ت لدين ��ا
حكومة بهذه الإن�سانية فلماذا التزيد
م ��ن مف ��ردات احل�ص ��ة التمويني ��ة
ومل ��اذا مل تعال ��ج االنقط ��اع امل�ستمر
للكهرب ��اء يف ف�ص ��ل ال�صي ��ف احلار
وملاذا مل تلتفت �إىل املئات �إن مل نقل
�آالف ال�شباب الذين يريدون الزواج

هذه الطفلة اوىل ب�أموال بالدها
وال ميلك ��ون �أي �إمكانية مادية ؟�إنها
م�صيبة حق ًا"ح�سب تعبريها " .
دعاية �إعالمية
بينم ��ا يقل ��ل ال�صحف ��ي خال ��د �أحمد
من �أهمي ��ة املو�ضوع بالقول" ،حني
�أعلن ��ت احلكوم ��ة الت�ب�رع مباليني
ال ��دوالرات �إىل جمهوري ��ة اليم ��ن
بغي ��ة م�ساع ��دة ال�شع ��ب اليمني ،و
جمهوري ��ة ال�س ��ودان ،لتخفي ��ف
الأعباء عن املت�ضررين يف دارفورما
هو �إال دعاي ٌة �إعالمي ٌة لها ،غري ذلك ال
يوج ��د �إطالقا ،لأن حكومتنا ال تفكر
ب ��كادح �أك�ث�ر مم ��ا تفك ��ر مب�ستثم ��ر
ين�سف �أموالنا".
فيم ��ا ت�س ��اءل نعي ��م ها�ش ��م " ،ل ��و
متنحني احلكوم ��ة القليل من املال
كقر� ��ض لأفتت ��ح حم�ل� ًا لبي ��ع املواد
الغذائي ��ة و�أعي ��ل �أ�سرت ��ي لتغ�ي�رت
حيات ��ي م ��ن ال�سم ��اء �إىل الأر� ��ض
ولك ��ن قدرن ��ا �أن ن�سم ��ع ب� ��أن لدينا
خريات وتتوزع امل ��كارم والإغاثات
لبع� ��ض ال�شع ��وب و�شعبن ��ا منكوب
وجائع " .
وي�ضي ��ف " لك ��ن ليظن ��وا �أنه ��م ل ��ن
يبق ��وا طوي�ل� ًا يف احلك ��م لينهب ��وا
ويكرم ��وا الغ�ي�ر ب�أموالن ��ا ف�سي�أتي
يوم �أراه قريب ًا �أنهم �سريحلون عن
كرا�س ��ي احلكم لأنهم و�صل ��وا �إليها
ب�أ�صواتنا نحن الفقراء" .

يف فعالي ��ات املو�س ��م احل ��ايل� ،سماعات
النافورة بد�أت ببث الأنا�شيد الع�سكرية،
التي متجد قي ��ادات وفرق ��ا تابعة ملكتب
القائد العام للقوات امل�سلحة !
ومتجد �أغاين املعر�ض الفرقة " الذهبية
"( ،القذرة �سابقا بعد �إعالن ت�شكيلها من
الق ��وات الأمريكية قبل مغادرتها العراق

النافورة والبالون يهتفان با�سم احلكومة
نهاي ��ة عام ، )2011وه ��ي الفرقة املكلفة
مبالحقة املجموع ��ات امل�سلحة من خالل
عملي ��ات نوعي ��ة ي�ش ��رف عليه ��ا رئي� ��س
جمل� ��س الوزراء ن ��وري املالك ��ي وحده
دون غريه .
بينم ��ا متج ��د ناف ��ورة �أخ ��رى العمليات
القتالي ��ة ل ��وزارة الدف ��اع يف حمافظات

�إىل �أن "امل�شروع �سيت�ضمن زراعة �أ�شجار
ذات النم ��و ال�سريع والق ��ادرة على حتمل
الظ ��روف اجلوية املتقلب ��ة ك�أ�شجار الأثل
والكالبتوز وال�سي�سبان والنيم".
و�أو�ضح املتحدث با�س ��م وزارة البيئة �أن
"هذه الأ�شجار �ست�ساعد على عمل م�صدات
للغبار والأتربة وخ�صو�صا �أن العراق مير
بف�ت�رة هبوب عوا�صف ترابي ��ة متتالية"،
مطالب ��ا "القطاع ��ات احلكومية واخلدمية
والدوائر البلدية بتكاثف اجلهود من اجل
�إجن ��اح حمل ��ة الت�شجري من اج ��ل حماية
وزيادة جمالي ��ة العا�صمة".وكانت وزارة
البيئ ��ة العراقية �أعلن ��ت ،يف ( 31ت�شرين
الأول  ،)2012ع ��ن اتفاقها مع �إيران على
تبادل اخل�ب�رات ب�ش�أن مكافح ��ة الت�صحر
والعم ��ل على التع ��اون البيئي ،فيما �أبدت
الأخ�ي�رة ا�ستعدادها لدع ��م العراق ب�شكل
كام ��ل يف معاجل ��ة العوا�ص ��ف الرتابي ��ة
والت�صح ��ر ،م�ؤك ��دة �أنه ��ا تعم ��ل جاه ��دة

لإنهاء مو�ضوع املياه بني البلدين.وي�ؤكد
خرباء يف جمال البيئة �أن حجم امل�ساحات
اخل�ض ��راء يرتاج ��ع ب�ش ��كل كب�ي�ر مقارنة
بات�س ��اع م�ساح ��ة املناط ��ق املت�صح ��رة،
فيما حتاول اجله ��ات احلكومية املخت�صة
زي ��ادة ن�سب ��ة زراعة ال�شت�ل�ات والأ�شجار
يف عموم مناط ��ق العراق لتحجيم ظاهرة
الت�صحر املت�صاعدة يف العراق و�سط قلة
منا�سيب نهري دجلة والفرات.
يذكر �أن الع ��راق �أخذ يعاين يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة م ��ن العوا�ص ��ف الغباري ��ة التي
ته ��ب عليها م ��ن جهة اجلن ��وب واجلنوب
الغربي ل�شبه اجلزيرة العربية مما �سببت
حدوث حاالت اختن ��اق كثرية للمواطنني
وخا�ص ��ة للأ�شخا� ��ص الذي ��ن يعانون من
حاالت الرب ��و  ،مما دفع بع�ض املحافظات
�إىل اللجوء لإن�شاء احلزام الأخ�ضر حول
حمافظاته ��ا ملن ��ع �أو تقليل دخ ��ول الغبار
�إليها.

غ ��رب و�شم ��ايل الع ��راق ،بع ��د �إ�ش ��راف
قواته ��ا الع�سكري ��ة عل ��ى تل ��ك العمليات
بع ��د ت�سلمه ��ا ملف �أم ��ن البالد م ��ن قبل
الأمريكان يف العام املا�ضي .
الزائ ��رة رغ ��دة رعد ع�ب�رت يف حديث لـ
"املدى" ،عن مدى ا�ستغرابها من جتاهل
�إدارة املعر� ��ض �أغني ��ات فلكل ��ور بغ ��داد
اجلمي ��ل ،وذكرت " من العيب �أن ترق�ص
ناف ��ورة بغ ��داد ب�أغني ��ات الع�سك ��ر دون
�صوت مائدة نزهت ،وعفيفة ا�سكندر �أو
اجلالغي البغدادي ".
يذكر �أن مهرج ��ان معر�ض بغداد الدويل
انطل ��ق بدورت ��ه التا�سع ��ة والثالثني يف
بغداد حتت �شعار (معر�ض بغداد الدويل
بوابة للإعم ��ار واال�ستثمار) ومب�شاركة
�أكرث من (� )1400شركة حملية و�أجنبية
و( )20دولة عربية وعاملية ،وي�ستمر ملدة
ع�ش ��رة �أيام ابتدا ًء م ��ن ()2012/11/1
لغاية ()2012/11/10
وكان رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ن ��وري
املالك ��ي ق ��د �أ�ش ��ار يف كلم ��ة �ألقاها لدى
افتتاح ��ه �أعم ��ال ال ��دورة ،بح�ضور عدد
م ��ن ال ��وزراء و�أع�ضاء جمل� ��س النواب
وممثل ��ي البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة يف
الع ��راق �إىل �أن �إقام ��ة املعر� ��ض تع�ب�ر
ع ��ن التوج ��ه االقت�ص ��ادي يف الب�ل�اد،
وتعك� ��س حالة اال�ستق ��رار والتطور يف
املج ��ال الأمني التي لواله ��ا ملا ا�ستطعنا
الي ��وم �أن نقيم هذا املعر� ��ض على ار�ض
بغ ��داد ،م�ضيف ��ا �أن الع ��راق بحاجة �إىل
�إع ��ادة �شامل ��ة لبن ��اه التحتي ��ة وزي ��ادة
الإنف ��اق عل ��ى اخلدم ��ات الت ��ي يج ��ب
توفريه ��ا للمواطن�ي�ن ،يف ظ ��ل الق ��درة
املالي ��ة احلا�صلة نتيجة تزايد الإيرادات
النفطية.
و�أك ��د �أن املعنيني باجلان ��ب االقت�صادي
يف بلدنا يتحمل ��ون م�س�ؤوليات تختلف
ع ��ن �أي بل ��د �آخ ��ر ،لأن بقي ��ة ال ��دول مل
مت ��ر بظ ��روف كالت ��ي عا�شه ��ا الع ��راق
يف زم ��ن الدكتاتوري ��ة ،ومل تواجهه ��م
حتديات كالت ��ي واجهناها ،لكن بالإرادة
تقدمنا خط ��وات مهمة على طريق البناء
والإعم ��ار و�أ�صبح ��ت لدين ��ا منظوم ��ة
قوان�ي�ن ت�ضم ��ن ر�ؤو� ��س الأم ��وال م ��ن
التقلب ��ات ،وقوان�ي�ن راعي ��ة وم�شجع ��ة
حلركة االقت�صاد ومنوه.

ّ
م�سلح يقتل مدير مدر�سة
�أمام �أنظار تالميذه
 كركوك /املدى
�أف���اد م�ص���در يف �شرطة حمافظ���ة كركوك ،ب�أن مدي���ر مدر�سة
ابتدائي���ة قت���ل بن�ي�ران جمه���ول اقتح���م املدر�س���ة �شم���ال
املحافظة.
ونقل���ت "ال�سومري���ة ني���وز" عن امل�ص���در قول���ه� ،إن "م�سلح ًا
اقتحم� ،صباح �أم�س االحد ،مدر�سة �أ�سوان االبتدائية مبنطقة
عرافة �شمال حمافظة كرك���وك و�أطلق النار على مديرها �أمام
�أنظار الطالب ،مما �أ�سفر عن مقتله يف احلال".
و�أ�ض���اف امل�ص���در ال���ذي طل���ب ع���دم الك�شف ع���ن ا�سم���ه� ،أن
"ق���وة �أمنية طوق���ت مكان احلادث ونقلت جث���ة القتيل �إىل
دائ���رة الطب الع���ديل ،فيما فتحت حتقيق��� ًا يف احلادث ملعرفة
مالب�ساته واجلهة التي تقف وراءه".
يذكر �أن حمافظة كركوك 250 ،كم �شمال العا�صمة بغداد ،تعد
من املناطق املتنازع عليها ،وت�شهد �أعمال عنف �شبه م�ستمرة
ت�سته���دف عنا�صر الأجهزة الأمنية واملدني�ي�ن ،بالإ�ضافة �إىل
ت�سجي���ل الكثري من ح���وادث القتل التي ين���درج غالبها �ضمن
اخلالفات ال�شخ�صية .

دعوة لال�ستفادة من تقنيات ال�شركات العاملية
 بغداد /املدى
�أك ��د �أمني بغداد عبد احل�س�ي�ن املر�شدي� ،أهمية الإفادة
م ��ن تقني ��ات ال�ش ��ركات العاملي ��ة الر�صين ��ة امل�شارك ��ة
يف معر� ��ض بغ ��داد يف تنفي ��ذ م�شاريع �إع ��ادة الإعمار،
داعي ��ا املالك املتق ��دم يف الأمانة لزي ��ارة �أجنحة الدول
وال�ش ��ركات امل�شارك ��ة يف املعر�ض والإف ��ادة من احدث
�آلياتها ومعداتها.
وذكرت الأمانة يف بيان �صدر� ،أم�س الأحد ،عقب زيارة
�أمني بغداد عبد احل�سني املر�شدي معر�ض بغداد الدويل،
وتلقت "امل ��دى" ،ن�سخة من ��ه� ،إن "املر�شدي جتول يف
�أروقة عدد كبري من �أجنحة الدول وال�شركات الأجنبية
واملحلي ��ة" ،م�ؤكد ًا "�أهمية م�شارك ��ة ال�شركات العاملية
الر�صين ��ة يف املعر� ��ض والإفادة م ��ن تقنياتها احلديثة
واملتطورة يف تنفيذ م�شاريع �إعادة الإعمار والبناء يف
العا�صمة بغداد و�سائر حمافظات العراق".
و�أ�ض ��اف �أن "�أمان ��ة بغداد ت�سعى للتع ��اون الثنائي مع
ع ��دد من الوزارات ب�ضمنه ��ا وزارة الزراعة التي ميكن
�أن ت ��زود الدوائ ��ر البلدية بامل ��واد والتقني ��ات الداخلة
يف �أعم ��ال الزراعة والت�شجري لل�ش ��وارع وال�ساحات"،
داعي ��ا "املالك املتقدم يف الأمانة لزي ��ارة �أجنحة الدول
وال�ش ��ركات امل�شارك ��ة يف املعر�ض والإف ��ادة من احدث
الآليات واملع ��دات والتقنيات الداخل ��ة يف عمل الأمانة
لالرتقاء بواقع عمل الدوائر البلدية والفنية".
و�شدد على �ض ��رورة " الإفادة م ��ن املنتجات املوجودة
يف املعر� ��ض ال�سيم ��ا تل ��ك املتعلق ��ة بقطاع ��ات النظافة
والزراع ��ة والط ��رق وتقني ��ات الإن ��ارة والتزي�ي�ن
وال�شا�شات التلفزيونية العمالقة".

وكان ��ت وزارة التج ��ارة العراقية �أك ��دت ،ال�سبت � ،أن
دوال عظمى و�شركات كب�ي�رة ت�شارك يف معر�ض بغداد
ال ��دويل �ضم ��ن دورت ��ه ال� �ـ ،39م�ش�ي�رة �إىل �أن العراق
�أ�صبح دول ��ة جاذبة لال�ستثمار و�سوق ��ا مفتوحا للعمل
بجميع القطاعات ،فيما اعتربت حمافظة بغداد املعر�ض
فر�ص ��ة لعق ��د �صفقات م ��ع رج ��ال الأعم ��ال وال�شركات
العاملية لإعادة �إعمار العراق.
وكان ��ت ال�شرك ��ة العام ��ة للمعار� ��ض العراقي ��ة التابعة
ل ��وزارة التجارة �أعلنت ،يف ال�ساد�س من ت�شرين الأول
 ، 2012عن ارتف ��اع م�شاركة الدول وال�شركات العاملية

يف معر�ض بغداد الدويل �ضمن دورته الـ 39املقبلة �إىل
 21دول ��ة ،فيما اعتربت �أن م�شاركة ال ��دول وال�شركات
يف املعر�ض �ضمن دورات ��ه ال�سابقة كانت �شكلية وغري
جادة.
و�أعلنت حمافظة بغداد ،يف ال�ساد�س من �أيلول ،2012
�أنه ��ا تقوم حاليا بتنفيذ  30م�شروعا يف معر�ض بغداد
ال ��دويل م ��ن بينه ��ا �إن�ش ��اء  15قاعة جدي ��دة خم�ص�صة
لعر� ��ض منتج ��ات ال�ش ��ركات امل�شارك ��ة يف املعر� ��ض،
�إ�ضاف ��ة �إىل قاع ��ات ال�ستقب ��ال ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة
وم�شاريع �أخرى تتعلق بالبنى التحتية.

مكان بديل للمعر�ض
وكان مدي ��ر معر� ��ض بغ ��داد ال ��دويل �ص ��ادق ح�س�ي�ن
�سلط ��ان قد �أكد ،يف مت ��وز � ،2012أن جمل�س الوزراء
وافق على تخ�صي�ص  500دومن من الأرا�ضي لإن�شاء
معر� ��ض بغ ��داد ال ��دويل اجلدي ��د يف جمم ��ع ق�ص ��ور
الفاو ،م�شريا �إىل �أن ك�ث�رة االختناقات املرورية التي
حتدث �أثناء �إقام ��ة دورة املعر�ض ال�سنوية و�ضخامة
املعار� ��ض الدولية دفعت وزارة التج ��ارة بالبحث عن
مكان بديل للمعر�ض.
وغالب� � ًا ما تق ��وم قيادة عمليات بغ ��داد بغلق ال�شوارع
امل�ؤدي ��ة �إىل معر�ض بغداد ال ��دويل الواقع يف منطقة
املن�ص ��ور غرب ��ي بغداد ،مم ��ا �أثار ا�ستي ��اء كبريا لدى
الكث�ي�ر من املواطنني الراغبني بزيارة املعر�ض كونهم
يج ��دون �صعوبة بالو�صول �إليه� ،إ�ضافة �إىل ا�ضطرار
اغل ��ب املح ��ال التجاري ��ة القريب ��ة م ��ن املعر� ��ض �إىل
الإغالق ب�سبب ع�سكرة املنطقة.
يذك ��ر �أن ال�شركة العامة للمعار� ��ض العراقية ت�أ�س�ست
ع ��ام  ،1959وكان ��ت ت�سم ��ى �آن ��ذاك مديري ��ة م�صلحة
املعار�ض العراقية ،حي ��ث ان�ضمت ال�شركة خالل �سنة
� 1971إىل ع�ضوي ��ة احت ��اد املعار� ��ض الدولي ��ة ال ��ذي
يق ��ع مق ��ره يف باري� ��س ،و�أقي ��م �أول معر� ��ض عراقي
ع ��ام  1964يف بغ ��داد مب�شارك ��ة �أرب ��ع دول عربي ��ة،
وا�ستم ��رت الدورات حت ��ى دخول الق ��وات الأمريكية
�إىل الب�ل�اد �سن ��ة  ،2003ث ��م توقف ��ت لع ��دم ا�ستق ��رار
الو�ضع الأمني يف بغداد .
ويع ��اين معر�ض بغداد الدويل �إهما ًال كبري ًا يف معظم
قاعات ��ه الت ��ي �أ�صابها الدم ��ار ب�سبب عملي ��ات ال�سلب
والنهب بعد العام .2003

شؤون الوطن

محليات

العدد ( )2639ال�سنة العا�شرة  -االثنني ( )5ت�شرين الثاين 2012

�سواق يربرون خمالفاتهم :ك�سب الرزق يجربنا على خمالفة القانون
 بغداد  /ابراهيم ابراهيم

يت�سبب ال�سري عك�س النظام من
قبل ال�ب��ا��ص��ات ال�صغرية (نوع
كيا) باختناقات م��روري��ة كبرية
يف ���ش��وارع ب �غ��داد ا� �ض��اف��ة اىل
عدم االلتزام بقواعد ال�سري عند
التقاطعات وال�ساحات وخا�صة
يف و�سط العا�صمة.
ي��ق��ول ح��ام��د ج��ا� �س��م  33عاما
ال��ذي يعمل �سائق تاك�سي "ان
قيادة املركبات يف بغداد تعترب
معركة حقيقة وخ�صو�صا عند
نقاط االزدحام التي تت�سبب فيها
االج��راءات االمنية وحفريات ال
تنتهي".
ويقول ال�سائق الثالثيني بهدوء
وهو يدخن �سيجارة "اذا التزمنا
بقانون امل��رور فلن ن�صل اىل اي
مكان وال حتى اىل بيوتنا".
وي�ضيف ج��ا��س��م "ال�سياقة يف
ب�غ��داد ال ت��زال رمب��ا الأ� �س��و�أ يف
املنطقة ورغ��م انها حت�سنت عن
قبل وخ�صو�صا اذا م��ا قورنت
ب��ع��وا���ص��م ق��ري��ب��ة م��ث��ل عمان
ودم�شق" ،م�ع�ت�برا ان "قيادة
ال���س�ي��ارة يف ب �غ��داد م�ث��ل قيادة
ال�سيارة يف مدينة االلعاب ب�سبب
االزدحامات ".
بينما ي�ق��ول اب��و ��س��امل 50عاما
م �ط�لا م ��ن ن ��اف ��ذة ح��اف �ل �ت��ه وق��د
جتاهل ابواق ع�شرات ال�سيارات
التي علقت خلفه تطالبه بالتحرك
ان "الوقوف على جانب الطريق
عند التقاطع هو الو�سيلة اال�سرع
لك�سب ال��زب��ائ��ن ب ��دل االنتظار

ل�ساعات داخل مر�آب احلافالت".
وا�ضاف ان "هذه ال�سيارة لي�ست
ملكي وانا اعمل �سائقا ،ومطلوب
مني ان ا�سلم ملالك ال�سيارة مبلغا
من املال ،لذلك ال ا�ستطيع م�سايرة
ط��اب��ور ال �ب��ا� �ص��ات ،لأن ��ه �سوف
ي�ؤخرين عن عملي ،وانا بحاجة
�إىل هذا الوقت لأك�سب املال بدال
من االنتظار".
وا�� �ش ��ار اىل ان "اغلب �سواق
�� �س� �ي ��ارات الأج� � � ��رة وب��ا���ص��ات

الكيا يتجاهلون عنا�صر املرور
املتمركزين على بعد ام�ت��ار من
التقاطعات".

�أكدا�س من املركبات

وعند تقاطع �ساحة ال��واث��ق يف
منطقة الكرادة ،تتكد�س ال�سيارات
خ �ل��ف ا�� �ش ��ارة ح �م��راء بانتظار
حلظة االنطالق ،وما ان تتحول
اال�� �ش���ارة اىل ال� �ل ��ون االخ�ضر
حتى تنطلق اب ��واق ال�سيارات

حوادث ب�سبب غياب الرقابة املرورية  ..ار�شيف
وتبد�أ بالتحرك ميينا وي�سارا يف القوانني وتنظيم ال�سري من دون
حماولة الجتياز التقاطع قبل ان جدوى" م�ؤكدا ان "قلة الوعي
ت�ستعيد اال�شارة لونها االحمر.
والثقافة لدى اغلب ال�سائقني هي
من جانبه برر رائد املرور �ضياء ال�سبب وراء خمالفتهم امل�ستمرة
امل �خ��زوم��ي ال�ف��و��ض��ى ال �ت��ي تعم لقوانني املرور" .ويحمل ال�ضباط
ح��رك��ة النقل يف � �ش��وارع بغداد امل�شرفون على االم��ن م�س�ؤولية
ب �ع��دم ث�ق��اف��ة ال �� �س��واق وجهلهم ه ��ذه ال�ف��و��ض��ى اي���ض��ا ق��ائ�لا ان
ب � �ق� ��واع� ��د امل � � � ��رور وب�� ��أخ�ل��اق "الزحامات اليومية حت��دث الن
ال�شارع".
الكثري من عنا�صر االمن يفر�ضون
م�ضيفا "�أ�صابنا امللل من املتابعة اجراءات عند نقاط التفتي�ش,علما
امل���س�ت�م��رة وامل�ح��ا��س�ب��ة لتطبيق ان اغلبهم ال يفت�شون ال�سيارات

�أ� �ص�لا وي�ك�ت�ف��ون ب��ال��درد��ش��ة مع
زمالئهم".
م�شريا اىل ان "الطرق يف بغداد
م��ا زال ��ت على حالها منذ �سنني
طويلة حيث ان الكثري منها ال يزال
مغلقا ,فيما ي�صل عدد ال�سيارات
التي تتنقل يف بغداد يوميا اىل
اكرث من مليون �سيارة".
م �� �س �ت��درك��ا ان "معظم ال��ذي��ن
ي�ق��ودون ال�سيارات يف بغداد ال
يحملون رخ�صة ت�سمح لهم بذلك,
اما الذين يفعلون فغالبا ما تكون
رخ�صهم قد انتهت �صالحيتها منذ
اعوام طويلة".
ويف م�شهد ا�صبح م��أل��وف��ا لدى
ال �ك �ث�ير م��ن ال �ن��ا���س ،ت�ت�ن�ق��ل يف
�� �ش���وارع ال �ع��ا� �ص �م��ة �شاحنات
� �ص �غ�يرة ت �ن �ق��ل ح �م��ول��ة كبرية
حتجب عن ال�سائق جم��ال ر�ؤية
ال�سيارات االخرى حوله.
ويقول عبا�س ابو علي وهو يقود
�شاحنته ال�صغرية ال�ت��ي حتمل
ب�ضائع اكرب من حجمها وي�سري
يف �� �ش ��ارع اجل �م �ه��وري��ة و�سط
بغداد ان "الزحامات جتربنا على
و��ض��ع حمولة م�ضاعفة حتى ال
ن�ضطر لتكرار امل�شوار".
ويتابع "كما ان �شرطة امل��رور ال
حتا�سب من ينقل حمولة زائدة
وذلك ب�سبب االهمال ".
وي�سعى امل���س��ؤول��ون ع��ن قطاع
ال�سري اىل رف��ع م�ستوى الوعي
ح��ي��ال اه �م �ي��ة ت�ط�ب�ي��ق ق��وان�ين
امل� � � ��رور ع�ب��ر ب� ��رام� ��ج ي��وم �ي��ة
واخرى ا�سبوعية تبثها القنوات
التلفزيونية.

7

السطور األخيرة
� سالم خياط

اللـعـنــة
من يتابع ت�أرجح �أ�سعار برميل النفط مينة وي�سرة ‘ �صعودا
وهبوطا ،ي�صيبه الدوار ويعرتيه �صرع،واحل�سابات النهائية
�إن زادت الأ�سعار اوتقل�صت تتجاوز املليارات مبليارات.
,وال�س�ؤال الذي يتبادر للذهن؟ ماذا غنم فقراء معظم الدول
العربية النفطية من ث��روات بلدانهم غري املزيد من العنت
والرهق وال�ضيق والويالت؟
ما هم �إن �آرتفع �سعر الربميل ما دام��ت ال��زي��ادة ال ت�صيب
جماميعهم �أو الغالبية العظمى منهم وال ترفه عنهم وال تدفع
عنهم غائلة جوع وعوز ومر�ض؟وما هم �إن �إنخف�ض �سعر
الربميل ما دام ال يفاقم فقرهم وقرتهم فلي�س بعد ح�ضي�ض
قاعهم قاع ..خريج هند�سة من الأوائل عاطل عن العمل يفرك
يديه ح�سرة وخيبة ،يقر�أ عن تدين �أ�سعار النفط وي�س�أل :هل
يعني ذلك �أن ال موائد خ�ضراء وال غرفا حمراء ،وال ليايل
ع�سجدية؟هل يعني ذلك ان ال �سفرات خيالية وال بذخا حد
اخلبال ،وال غرقا يف امللذات حد ال�سفه؟؟هل يعني هبوط
�سعر الربميل من النفط عودة املرابني وال�سما�سرة وبائعي
ال ��ذمم حلجومهم الأ��ص�ل�ي��ة ،لت�ستوعبهم اجل �ح��ور التي
�سكنوها زمنا ودكاكني بيع العلكة التي �ضمتهم ذات يوم؟ هل
يعني ذلك �أن ت�ستقبل االأر�ض فالحها الذي هجرها وحتول
مل�ق��اول ��ش��ره؟ ه��ل يعني ذل��ك �أن يكف امل�ق��اول الأم��ي الذي
�إحرتف الرثاء عن طريق الإبتزاز او املحا�ص�صة عن الإتكاء
على ع�صا القانون ،وبها يه�ش على الغنم؟؟ هل يعني ذلك �أن
تبرت الأيادي الأربعة والأربعني والأرجل ال�سبعة وال�سبعني
التي نبتت فج�أة وبقدرة قادر؟ هل يعني ذلك �أفول جنم طالب
الربح ال�سريع والت�ألق ال�سريع وال�صعود ال�سريع والو�صول
ال�سريع ,و�إفت�ضاح �أمر املتطفلني على عامل املال والإعالم
وال�سيا�سة و�أالقت�صادوالثقافة ..فلئن �صعد �سعر الربميل..
�أو هبط �سعر الربميل ف�إىل �سقر ..فرثوة بلد ال تغنيني عن
مد يدي وال تدفع عني غوائل الزمن وتزيدين ب�ؤ�سا وخوفا
وجوعا وذال وتبقع حياتي بالأزمات .لهي لعنة على �أهلها
وبركة على الغرباء� .أما من ج�سور،غيور يرفع لعنة اللعنة
عن كاهل العراقيني وميرغهم بالأمان ويذيقهم ح�سوة من
ع�سل الرثوة بعد �أن ب�شموا طويال ب�أكل ال�صبري؟؟

برملاين :الت�صحيح هو �سبب �إخفاق الطلبة يف االمتحانات

را�����س����ب����ون يف ال��������دور ال����ث����ال����ث ي�������ش���ت���ه���ون ال����راب����ع

 بغداد /غ�ضنفر العيبي
طال ��ب جمموعة م ��ن الطلبة الرا�سب�ي�ن بامتحان
الدور الثال ��ث وزارة الرتبية ب�إج ��راء دور رابع
له ��م بع ��د ف�شلهم باالمتح ��ان ,م�ؤكدي ��ن ان الدور
الرابع �سيكون فر�صتهم الأخرية للنجاح.
الطال ��ب ح�سني فا�ضل ذكر يف ت�صريح لـ "املدى"
"�أمتنى عل ��ى وزارة الرتبية النظر بعني الر�أفة
الأبوي ��ة لنا ،و�سنقوم ببذل م ��ا بو�سعنا من اجل
النجاح وتقدمي االف�ضل من اجل النجاح وخدمة
الع ��راق يف امل�ستقبل ونحن ال نختلف عن الطلبة
الذي ��ن �أدوا امتح ��ان ال ��دور الثال ��ث وامتن ��ى ان
يج ��رى امتحان لل ��دور الراب ��ع و�إعطائنا فر�صة
اخرى للنجاح" .فيما اعترب الرتبوي واالكادميي
�صالح الع ��اين ،امتحان ال ��دور الثال ��ث والرابع
م�ضيع ��ة للوق ��ت واجله ��د ،وا�صف ��ا اي ��اه باالمر
امل�ضح ��ك لأنن ��ا �سن�ص ��ل يف ي ��وم من االي ��ام اىل
دور �ساد� ��س او �سابع اذا ما بقي االمر على هوى

الطالب والقرارات غري امل�س�ؤولة التي ت�ؤدي اىل
نتائج �سلبية على الطالب وم�ستواه العلمي.
وبني العاين ان "االنظمة الرتبوية يف دول العامل
املتقدم ال تتيح للطال ��ب امتحان دور ثان ومعيار
النجاح يف الدول املتقدمة هو لدور درا�سي واحد
وان معدل النجاح هو  60درجة او  65يف بع�ض
االحي ��ان ،بدل من الـ� �ـ  50يف نظامن ��ا ويف حالة
ا�ضافة درجات القرار يكون معيار جناح الطالب
العراقي هو من  45ما ي�ؤدي بالنتيجة اىل تخرج
طلبة مب�ستويات متدنية علميا ".
و�أو�ض ��ح ان"اغل ��ب دول الع ��امل وحت ��ى ال ��دول
العربية ال ت�ضيف درجات القرار ( 5درجات) من
اج ��ل ان تكون خمرجات العملية التعليمية جيدة
ور�صينة و�أمتنى التعرف على امل�شكلة احلقيقية
الت ��ي ت� ��ؤدي اىل الر�س ��وب ب ��دال م ��ن ا�ستحداث
امتحان الدور الثالث والرابع الذي ي�ؤثر بال�سلب
على الطلبة الناجحني".

قرار خاطئ

وتعرت�ض جمموعة من الطلب ��ة على قرار وزارة
الرتبي ��ة ب�إج ��راء امتحان ال ��دور الثال ��ث للطلبة
الرا�سب�ي�ن ،معتربين القرار باخلاط ��ئ لأنه اتاح
للطلبة الك�سولني مناف�سة املتفوقني يف اجلامعات
واملعاهد معتربي ��ن القرار بغري الع ��ادل على حد
و�صفه ��م" .الطال ��ب حممد ج�ب�ر قال"جنحت من
ال ��دور الأول مبعدل  80درجة ومن غري املن�صف
ان ي�أت ��ي طالب را�سب بالدوري ��ن االول والثاين
وينجح بالدور الثالث ويناف�سني و�أت�ساوى معه
واعتق ��د ان احليف يقع عل ��ى الطالب الناجح يف
ال ��دور االول " .فيما قال ��ت ال�صحفية عبري عامر
به ��ذا اخل�صو�ص "انا �ضد قرار اجراء امتحانات
دور ثال ��ث او رابع النه ي�سم ��ح للطلبه الك�سولني
بالتناف� ��س م ��ع اقرانهم الذين جنح ��وا من الدور
االول وي�ؤخ ��ر بالنتيج ��ة عل ��ى �س�ي�ر العملي ��ة
التعليمي ��ة" .و�أ�ضاف ��ت ان "ال�سل ��ك التعليم ��ي
يف الع ��راق مته ��رئ وفا�ش ��ل ابتداء م ��ن املناهج

الدرا�سي ��ة الت ��ي عف ��ا عليه ��ا الزمن و�ص ��وال اىل
طرائق و�أ�ساليب التدري� ��س والف�ساد الذي ينخر
الدولة بكافه م�ؤ�س�ساتها ومن �ضمنها الرتبية".
وبين ��ت ان "املعل ��م م�س� ��ؤول اي�ض ��ا ع ��ن ر�سوب
الطلب ��ة لأن ��ه يعم ��ل ب�إخال� ��ص خ�صو�ص ��ا ان ��ه
يتقا�ضى راتبا جيدا بعد  2003وكذلك اعتمادهم
عل ��ى التدري� ��س اخل�صو�ص ��ي وع ��دم اهتمامه ��م
بط�ل�اب املدر�س ��ة" .و�أك ��دت عامر "يج ��ب �إعادة
النظ ��ر باملنظوم ��ة التعليمي ��ة ب ��كل مفا�صلها وال
داع ��ي لدور ثال ��ث او راب ��ع لأنه م�ضيع ��ة للوقت
والطالب الك�سول ال ينجح بكل الأحوال".

امل�صححون غري م�ؤهلني

م ��ن جانبه قال ع�ضو جلنة الرتبية النيابية وليد
عبود حمد يف ت�صريح لـ "املدى" "ال ميكن �إجراء
امتح ��ان دور راب ��ع للطلبة الرا�سب�ي�ن ويجب ان
نع ��ود طلبتنا على دوري ��ن فقط اول وثان ويجب
ان نهي ��ئ معلم ��ا وم�صحح ��ا عل ��ى ق ��در ع ��ال من

امل�س�ؤولية ".
وا�ض ��اف ان "امتحان ��ات ال ��دور الثالث اجريت
نتيجة املطالب ��ات وال�ضغ ��وط وب�سبب الظروف
غري االعتيادية التي متر على الطالب".
وع ��زا النائ ��ب �سبب ر�س ��وب الطلب ��ة اىل وجود
خل ��ل يف عملي ��ة ت�صحي ��ح الدفات ��ر االمتحاني ��ة
مبين ��ا ان "االعرتا�ضات الكب�ي�رة من قبل الطلبة
عل ��ى م�س�أل ��ة الت�صحي ��ح والتدقي ��ق يج ��ب ان
تدر�س ب�صورة جدي ��ة واعتقد ان هنالك خلال يف
الت�صحيح والتدقيق وهذا لغز يجب ان يحل لأن
الطالب اجاباته جيدة يف االمتحان اال ان درجته
ت�أتي متدنية ولي�س على م�ستوى طموحه".
وا�ضاف ان " بع�ض امل�صححني لي�سوا على درجة
عالية م ��ن امل�ؤهالت ليكون ��وا م�صححني وتلعب
املح�سوبية دورا كبريا ليكونوا م�صححني ".
و�ش ��دد النائب على �ض ��رورة ان" يكون امل�صحح
رج�ل�ا مهني ��ا و ذا اخت�صا� ��ص ول ��ه ق ��درة عل ��ى
التعام ��ل مع حلول الطلب ��ة بحيادية ومهنية ،الن

هنالك بع� ��ض امل�سائل حتل بعدة طرق وامل�صحح
غ�ي�ر الكفء ال يع ��رف اال طريقة واحدة للحل وال
يع ��رف االجوبة االخ ��رى ما ي�ؤثر عل ��ى درجات
الطلب ��ة" .وامل�شكلة ان امل�صحح�ي�ن ال يخ�ضعون
اىل رقاب ��ة و�سوف نرفع مقرتح ��ات ب�إعادة جلان
الت�صحي ��ح اذا كان ��ت هنال ��ك اعرتا�ض ��ات كبرية
وتكون لها �صالحيات ولها قانون.
وبني انه"عند االعرتا�ض من قبل الطلبة يجب ان
ي�صحح الدف�ت�ر من جديد وتق ��وم جلنة خمت�صة
بت�صحي ��ح الدف�ت�ر ولي� ��س جم ��ع الدرج ��ات فقط
و�ضرورة وجود جلان اخرى للتدقيق".
وا�شار النائب اىل وجود اخفاقات عند املدر�سني
وامل�صحح�ي�ن لذل ��ك يج ��ب ان ت�ستح ��دث مراك ��ز
للفح� ��ص والتدقيق ويكون العامل ��ون مب�ستوى
احلدث ومعاجلة ه ��ذه امل�شاكل م�ستقبال ومعرفة
امل�شاكل احلقيقية التي ت�ؤدي اىل ر�سوب الطالب
ب ��دال ع ��ن اج ��راء امتحان ��ات ال ��دور الثال ��ث او
الرابع".

إعــــــــالن
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ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا على
االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة ( ) www.kim-moh.netواملوقع اخلا�ص بالوزارة (.) www.moh.gov.iq
علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها اقل من مليون  $هو ( � ) 60.500ستون �ألف وخم�سمائة دينار غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون  $هو ( )121.000مائة وواحد وع�شرين �ألف دينار
غري قابل للرد ويتحمل من �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة  %1من قيمة العر�ض تقدم على �شكل
خط��اب �ضم��ان ناف��ذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاج��ة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما �أن
طريق��ة الدف��ع �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريق��ة ال�شحن (� ) CIPأو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات القانونية
(كفال��ة ح�س��ن الأداء) البالغ��ة  %5من قيمة الإحالة وعلى �ش��كل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفي��ة �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض الت��ي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االط�لاع ميكنكم زيارة موقع
ال�شركة �أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم 2012/ 11 /18
مالحظة  /يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق ,ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

we would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information against the
requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kim-moh.net) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq) .
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (60,500) Iraqi dinar unreturnable, while for the offer which its amounts more than (1) million dollars
is (121,000) Iraqi dinar unreturnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with presented offers, a documents of similar works.
Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there
is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, the payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation
way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at
ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
)For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 18 / 11 /2012 at (10 AM
O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

No. of
Closing date announcemeny
Third Time

Open date

5 /11 /2012 25 / 11/ 2012

Description

Invitation No.

No.

م�ستلزمات ا�سنان

72 / 2012 /887

1

امل���دي���ر ال��ع��ام

8

العدد ( )2639ال�سنة العا�شرة  -االثنني ( )5ت�شرين الثاين 2012

عربي  -دولي

مع االنتخابات الأمريكية

�صباح اليوم التايل
ل�صباح الغد

 ترجمة واعداد /ابت�سام عبد اهلل

ال ٌّرق َية الأخرية لأوباما ورومني" :التغيري"
االثنان يتبادالن التهم يف كلماتهما

 توما�س فريدمان

بع��د �إع�صار �ساندي ،ع��اد المر�شحان للرئا�سة االميركية ال��ى الن�شاط االنتخابي ،رومني يق��ول انه الرجل الذي
يقدر على نقل ال�شعب الى اتجاه اخر ،ولكن الرئي�س اوباما يقول انه اي�ض ًا �سيقدم �سيا�سة جديدة.
وقد اعاد اوباما كلمة (التغيير) الى الناخبين� ،سائراً على خطى المر�شح الجمهوري.
قب ��ل االنتخاب ��ات بيوم�ي�ن ،وم ��ع ازدي ��اد
حمى الن�ش ��اط ،ين�شغل املر�شح ��ان :الرئي�س
واحلاك ��م ال�ساب ��ق لوالي ��ة ما�سا�شو�سي ��ت
يجري ��ان مناق�شاتهم ��ا احلامي ��ة ،وكان
املو�ضوع االول لهما:
الدمار ال ��ذي خلفه االع�صار ومدى تعاطفهما
مع الذين تعر�ضوا للدمار.
وقد �شجع رومني م�ؤيديه على التربع ل�ضحايا
االع�ص ��ار ،فيما حت ��دث �أوباما ع ��ن �ضرورة
جت ��اوز االنق�سامات واالرتف ��اع فوق نزعات
التح ��زب ،والتع ��اون ب�ي�ن بع�ضه ��م البع�ض.
وق ��ال �أوبام ��ا يف نيوجري�س ��ي( :اليوج ��د
هناك دميقراطي ��ون �أو جمهوريون يف خالل
العا�صفة ،هناك فقط رف ��اق �أمريكيون ،ونال
بعد ذلك اخلطاب �إعج ��اب حاكم نيوجري�سي
اجلمهوري ،كري�س كري�ستي .ولكن االثنني،
اوباما ورومني� ،سرعان ما عادا اىل مهاجمة
احدهما االخر ،حماولني ق ��در االمكان تفوق
احدهم ��ا يف مو�ض ��وع( ،التغي�ي�ر) ال�سيا�سة
الت ��ي ين ��ادي به ��ا االثنان.وتذك ��ر ب ��اراك
اوباما اي ��ام رئا�سة بو�ش بغ�ض ��ب ،قائ ًال انه
خ ّف� ��ض ال�ضرائ ��ب بالن�سب ��ة لالغني ��اء فق ��ط
و(ترخي�ص ��ات) جمانية ل�شارع وول �سرتيت
والنف ��ط وت�أم�ي�ن ال�صناع ��ات – ث ��م اته ��م
رومني ،بعد ذلك ،با�ستخدام كل مواهبه مثل
بائع ،لتغطية نف�س ال�سيا�سة الفا�شلة ويقول
عنها (تغيري).
ثم قال م�ضيف ًا�( ،س�أحتدث عن ماهية التغيري،
وكان �شع ��اره يف انتخاب ��ات �( ،2008أم ��ل
وتغيري).
ث ��م حتدث عن من ��ح القوة للبن ��وك ال�ضخمة،
وكيفي ��ة و�صف تلك ال�سيا�س ��ة (بالتغيري) ان
التغي�ي�ر الفعل ��ي هو زي ��ادة ال�ضرائ ��ب على
االغنياء ،منح تخ�صي�ص ��ات ا�ضافية للرعاية
ال�صحية.
وكان رومن ��ي ،يل ��ح عل ��ى ا�ستخ ��دام كلم ��ة
(التغي�ي�ر) .قب ��ل (�سان ��دي) بف�ت�رة وجيزة،
وه ��ي و�سيلة جي ��دة ل ��ه لتحدي رئي� ��س قدم
جهد ًا كب�ي�ر ًا من اجل اعادة امريكا من انهيار

اقت�صادي و�شيك احلدوث.
ان تب ��ادل االتهام ��ات �أ�صبح ��ت ام ��ر ًا عادي� � ًا
يف التجمع ��ات اجلماهريي ��ة امل�ؤي ��دة ل ��كال
الطرف�ي�ن ،ف�أوبام ��ا ق ��ال م ��رة ان ��ه �سيع�ّي نّ�ن
�سكرت�ي�ر ًا يفهم (الأعمال والتجارة) يف فرتة
الرئا�س ��ة الثانية ،كي يع ��زز مهمات احلكومة
التي ت�ؤي ��د ذلك املجال ،وكان بذلك ي�شري اىل
كلمة رومن ��ي التي قال فيها( ،نحن يف حاجة
اىل رئي� ��س يفه ��م التج ��ارة ،و�أن ��ا افهمه ��ا)،
ث ��م ا�ضاف قائ�ل ً�ا( :ان ��ه لي�س بزم ��ن الأعمال

الب�سيط ��ة ،ب ��ل الكب�ي�رة ،ان ��ه زم ��ن التغيري
الكبري ،التغيري احلقيقي).
وح ��اول كل م ��ن املر�شح�ي�ن اقن ��اع الناخبني
باخلطة التي اعدها للأعوام الأربعة القادمة،
ويتحدث رومني عن خط ��ة النقاط اخلم�س،
مركز ًا عل ��ى الطاقة ،التج ��ارة ،التدريب على
الوظائف ،والتجارة الب�سيطة.
وقبل ا�سبوعني ،جاء اوباما بخطته للمرحلة
الرئا�سي ��ة الثاني ��ة م�ؤلف ��ة م ��ن � 20صفح ��ة،
حت ��ت عنوان( :خط ��ة للعمل وت�أم�ي�ن للطبقة

وراء كل مر�شح رئا�سي �أمريكي  ..امر�أة
 نيويوركmbc.net /
�ام م ��ن موع ��د
قب ��ل ثالث ��ة �أي � ٍ
االنتخاب ��ات الأمريكي ��ة� ،أظه ��ر
�أح � ُ
�اع لل ��ر�أي تق ��دم
�دث ا�ستط�ل ٍ
الرئي� ��س الأمريك ��ي " ب ��اراك
�ارق ب�سي ��ط عل ��ى
�أوبام ��ا" بف � ٍ
مناف�س ��ه اجلمه ��وري " مي ��ت
رومني" بني الناخبني املُحتملني
�اط مئوي ��ة يف
بهام� ��ش ث�ل ِ
�اث نق � ٍ
" فرجيني ��ا" ونقطت�ي�ن يف "
�أوهاي ��و" و " فلوري ��دا" وه ��ي
جانب ذلك،
واليات حا�سم ��ة .اىل ِ
ويف خ�ض ��م احلمل ��ةِ االنتخابي ��ة
املحموم ��ة الت ��ي خا�ضه ��ا
املر�شح ��ان ،فق ��د لعب ��ت ك ٌل من "
�آن رومن ��ي" و"مي�ش ��ال اوبام ��ا
ب�شخ�صي ِّتهم ��ا املتناق�ضتني دو ًرا
�وات
�ذاب �أ�ص � ِ
رئي�سي ��ا يف اجت � ِ
.اجلن�س اللطيف
تلعب كل من �آن رومني املتحدرة
من عائل ��ة ثرية ومي�ش ��ال اوباما
التي ن�ش�أت يف عائلة متوا�ضعة،
ب�شخ�صيتهم ��ا املتناق�ضتني دورا
رئي�سي ��ا يف احلمل ��ة الرئا�سي ��ة
لزوجيهم ��ا واجت ��ذاب ا�ص ��وات
اجلن� ��س اللطي ��ف .فالكث�ي�ر م ��ن
االمريكي�ي�ن ال يتقبل ��ون وج ��ود
رئي� ��س يف البي ��ت االبي� ��ض م ��ن
دون زوج ��ة اىل جانب ��ه ،وع ��دد
كب�ي�ر م ��ن املر�شح�ي�ن ال�سابق�ي�ن
�سقط ��وا قب ��ل اختياره ��م من قبل
حزبه ��م خلو� ��ض االنتخاب ��ات،
ب�سبب ف�ضائح جن�سية طاولتهم.
الأمريكي ��ات اللواتي ميثلن �أكرث
م ��ن اثن�ي�ن وخم�س�ي�ن يف املائ ��ة
م ��ن املجتم ��ع الأمريك ��ي ي�شكلن
ق ��وة ا�سا�سي ��ة بامكانه ��ا ترجيح
كف ��ة احد املتناف�س�ي�ن على كر�سي
الرئا�سة .من هنا اهمية اجتذابها
حل�س ��م املعرك ��ة احلالي ��ة الدائرة
بني باراك اوباما وميت رومني.
وال�سالح االم�ضى يف هذه املعركة
ه ��و زوجت ��ا املر�شح�ي�ن بح�س ��ب
ر�أي مي�شي ��ل �سوير اال�ستاذة يف
جامعة جورج تاون .
مي�شي ��ل تق ��ول ":الزوج ��ة ه ��ي
انعكا� ��س لزوجه ��ا  ،لذل ��ك ف� ��إن

مهمته ��ا ه ��ي ان حتك ��ي تفا�صيل
ع ��ن زوجها يف املنزل ،خ�صو�صا
اجلان ��ب االن�س ��اين ،ليقتن ��ع
الناخب انه ان�سان جيد فعال".
هذا بالفعل ما حاولت �آن رومني
القي ��ام ب ��ه فعمل ��ت عل ��ى اظه ��ار
اجلانب االن�س ��اين لزوجها الذي
لطامل ��ا اعترب ب ��اردا وبعي ��دا عن
النا�س.
�آن رومن ��ي  -زوج ��ة املر�ش ��ح
للرئا�سة االمريكية قالت يف لقاء
مع م�ؤيدين لزوجها ":انا وميت
ا�صدقاء طفولة ،ق�صة حبنا تعود
اىل املراهق ��ة وق ��د م�ض ��ى عل ��ى
زواجنا اثنان واربعون عاما".
ام ��ا مي�شي ��ل اوبام ��ا فدافع ��ت
ع ��ن الق ��رارات الت ��ي اتخذه ��ا
زوجها خالل وج ��وده يف البيت
االبي�ض.
مي�شي ��ل اوبام ��ا  -ال�سي ��دة
االمريكي ��ة االوىل قالت :ام�ضي
وقت ��ي كل ��ه يف احلدي ��ث عم ��ا
اجن ��زه زوجي واعتقد ان هذا ما
يريد النا�س �سماعه.
�آراء الناخب ��ات تتباي ��ن ب�ش� ��أن
عالق ��ة كل م ��ن املر�شح�ي�ن

بق�ضاياهن ،علما ان ا�ستطالعات
ال ��ر�أي اظه ��رت ان اوباما مازال
يحظى بثقة الن�ساء الأمريكيات
�أكرث من خ�صمه رومني.
اح ��دى الناخب ��ات قال ��ت":
�س�أ�ص ��وت لب ��اراك اوبام ��ا الن ��ه
يدع ��م الق�ضاي ��ا الت ��ي ا�ؤم ��ن بها
خ�صو�ص ��ا املتعلقة بامل�ساواة يف
العمل واحلقوق.
�أخرى�":س�أ�ص ��وت
وقال ��ت
لرومن ��ي الن لدي ��ه خططا اف�ضل
لتطوير االقت�صاد وق�ضايا املر�أة
 ،رغم انه مل يقل ما �أرغب به حتى
االن لكني ل�ست قلقة" .
يجمع املحللون عل ��ى ان لكل من
�آن رومني ومي�شيل �أوباما ت�أثريا
خمتلفا عل ��ى الناخبات .فالأوىل
رب ��ة من ��زل و�أم خلم�س ��ة �أوالد
ام ��ا الأخ ��رى فخريج ��ة جامعتي
برين�ستون وهارفرد املرموقتني
وم�سريتها املهنية الفتة .مهمتهن
اال�سا�سي ��ة هي اجت ��ذاب ت�شكيلة
وا�سعة ومتنوعة من االمريكيات
خ�صو�ص ��ا امل�ت�رددات اللوات ��ي
مل يح�سم ��ن بع ��د موقفهن من كال
املر�شحني.

الو�سط ��ى) ث ��م تلخ� ��ص يف خطاب ��ه الت ��ايل
اخلطة يف خم� ��س نقاط مركز ًا على اال�صالح
ال�ضريب ��ي ،الطاق ��ة ،التعلي ��م ،وتخفي� ��ض
النق� ��ص املايل ،وق ��د انهى خطاب ��ه باال�شارة
اىل الرئي� ��س فرانكلني د.روزفلت ،الذي حكم
خ�ل�ال مرحل ��ة (الك�س ��اد العظي ��م) ،واحت ��اج
اىل �أك�ث�ر من دورة رئا�سي ��ة العادة االو�ضاع
املالي ��ة اىل م ��ا كان ��ت علي ��ه �سابق� � ًا�.إن حملة
االنتخاب ��ات ،قد ت�شهد يف اليومني االخريين
تغي�ي�ر ًا مع اعالن العامل االخ�ي�ر لت�صعيدها

ب ��ل اي�ض ًا ح�س ��م ت�أرج ��ح الأ�ص ��وات حولها،
ونعني بذل ��ك :اطالق االرقام البطالة من قبل
جلنة العمل.
ولك ��ن االقت�صادي�ي�ن يقولون انه ل ��ن يحدث
تغي�ي�ر كب�ي�ر يف املو�ض ��وع� ،أي ان الناخبني
املرتددي ��ن حتى الي ��وم� ،سيتخ ��ذون قرارهم
النهائ ��ي ي ��وم الثالث ��اء ام ��ام �صنادي ��ق
االقرتاع.

هن ��اك �أمران �أتنب� ��أ بهما يف انتخاب ��ات الثالثاء املقبل :االول ه ��و ان الكتلة
االمريكي ��ة االك�ب�ر للت�صوي ��ت -و�س ��ط اليم�ي�ن /و�س ��ط الي�س ��ار – �ستكون
الفائ ��زة� ،أم ��ا االم ��ر الآخ ��ر ه ��و ح ��رب اهلي ��ة ك�ب�رى �ستح ��دث يف احلزب
اجلمه ��وري وح ��رب �أهلية �صغرية يف احلزب الدميقراط ��ي ،تبد�أ يف اليوم
الت ��ايل لالنتخاب ��ات ،لأن االثنني ارغما عل ��ى التكيف مع انت�ص ��ار الو�سط-
الي�سار /الو�سط اليمني.
والآن ،يج ��ب ان يك ��ون وا�ضح� � ًا م ��دى حج ��م الو�سط – اليم�ي�ن يف امريكا
والذي ي�سيطر على االنتخابات وان فاز ميت رومني ،يوم الثالثاء ،ف�سيكون
ال�سب ��ب يف ذلك حتركه من اق�صى اليمني ،وعزوف ��ه عن حفالت ال�شاي التي
كان ��ت تكر�س للأم ��ور التافهة ،وانتق ��ل اىل و�سط اليم�ي�ن يف ال�شهر االخري
قب ��ل الرت�شيح ��ات ،وان كان اوبام ��ا ق ��د احت�ض ��ن خط ��ة �سمب�س ��ون -باولز
للعج ��ز املايل ،ور�ش ��ح نف�سه منذ البداية مع الو�سط ،ل ��كان رومني قد خ�سر
االنتخابات بالت�أكيد ،ودون مزاحمة اوباما حتى النهاية.
ً
�إن �أوبام ��ا ماي ��زال يتابع تخفي�ض النق�ص املايل ويب ��دو عمليا يف ال�سيا�سة
اخلارجي ��ة ،ولكن ��ه يف نف�س الوقت يخف�ض من مبادرت ��ه الي�سارية بالن�سبة
للرعاية ال�صحية.
ان �سب ��ب �سيطرة و�سط الي�س ��ار /و�سط اليمني عل ��ى االنتخابات ،هو كون
الطريق الوحيد لبالدنا من اجل التقدم هي اتفاق �أو مقاي�ضة ت�صاغ من قبل
الو�س ��ط ،اتفاق حول التخويل ونفقات الدماغ ،رفع ال�ضرائب ،ا�ستثمارات،
التعليم ،االبحاث واملعاه ��د ،تعديل ال�ضرائب والذي يعترب من الأمور التي
ته ��م الو�سط.االم ��ر الآخ ��ر هو اتف ��اق على التعدي�ل�ات التي جت ��رى لقانون
الهج ��رة ،اما الثال ��ث فهو يفتح الطري ��ق ال�ستغالل حم�صولن ��ا الوفري الذي
اكت�ش ��ف م�ؤخ ��ر ًا وه ��و الغاز الطبيع ��ي ،ولكن �ضم ��ن خطة دقيق ��ة و�سليمة
نغي م�سارنا عن الهدف طوي ��ل الأمد ،اخلا�ص باقت�صادنا
بيئي� � ًا ،ال يجعلنا رّ
ذي طاق ��ة نظيفة ال ت�ؤثر �سلبي� � ًا على تغري املناخ.وان ف ��از رومني� ،سيكون
ال�سب ��ب يف ذل ��ك ،الو�سط – اليم�ي�ن /الو�سط الي�سار ،قد اتفق ��ا انه �سيكون
منا�سب� � ًا وم�ستع ��د ًا لتل ��ك امل�ساومة الكبرية م ��ع غرائز الو�س ��ط اجلمهوري
ويرغب الو�صول اىل ت�سوية من انه كان يفكر ويخطط لهذا الأمر يف ال�شهر
املا�ض ��ي -ويك ��ون م�ستعد ًا لفر� ��ض االعتدال عل ��ى حزبه ،وان ف ��از اوباما،
فيع ��ود ال�سب ��ب اىل نتيجة مفادها ان ��ه كان يحاول احلكم م ��ن الو�سط وانه
جن ��ح يف ذلك.لقد كتب الكثري م�ؤخر ًا حول هذين اخليارين ،علينا ان نكون
م ��ع رومني ،لأنه قد يق ��در ال�سيطرة على الأزمات يف حزبه واملوقف من تلك
امل�ساومات ولكن بقاءنا مع اوباما �سيح�صل فقط على ت�شابك حركة ال�سري.
اعتق ��د �أن �أف�ض ��ل �ش ��يء للب�ل�اد الي ��وم �سيك ��ون – ان ح�ش ��ر اجلمهوري ��ون
الرئا�س ��ة مرتني ،كما ح�صل الأمر مع الدميقراطي�ي�ن برئا�سة رونالد ريغان،
ف�سيك ��ون عليهم اعادة النظر يف �سيا�ستهم و�إجراء تعديالت عليها ،كما فعل
الدميقراطي ��ون برئا�س ��ة بل كلينتون ،حي ��ث نقلوا حزبهم بق ��وة اىل و�سط
الي�س ��ار ،ان االح ��زاب تتعلم من الهزمية ولي�س من الن�ص ��ر وخا�صة ان كان
الف�شل يتكرر الواحد بعد الآخر.
و�إن خ�س ��ر اجلمهوري ��ون يف االنتخاب ��ات ،فانه ��م بع ��د ي ��وم م ��ن الف�شل –
وخا�صة املت�شددين منهم� -سيحاولون اعاقة اوباما ،كما فعل الدميقراطيون
مع رونالدريغان ،ان على ق ��ادة احلزب اجلمهوري االنتباه للتغيريات التي
حتدث ،دون االنعزال عنها ،بحيث وجدنا املر�شحني من اجلمهوريني ي�شنون
حرب ًا �ضد امور كثرية ومنها املثلية اجلن�سية والبايولوجيا والخ..
النيويورك تاميز

عن الغارديان

االنتخابات الأمريكية :فوز �أوباما هو النتيجة الأف�ضل
م ��ن االنتقادات الأقل اقناع� � ًا فيما يخ�ص
االنتخابات االمريكية للرئا�سة ،ما يقوله
البع� ��ض بع ��دم وجود فارق كب�ي�ر ما بني
اوباما ورومني.
واحلقيق ��ة ان الأمر خمتلف ج ��د ًا ،فاملرء
يحك ��م عل ��ى م ��ن ينتخ ��ب بن ��اء عل ��ى ما
قدم ��ه يف املا�ضي ،وم ��ا الذي قرر تقدميه
م�ستقب�ل ً�ا ،رومن ��ي �أعلن ان ��ه فعل الكثري
والبع�ض مما فعل يناق� ��ض الآخر ،وكان
من ال�صع ��ب التعرف طوال م ��دة احلملة
االنتخابي ��ة �أي �ش ��يء ميث ��ل رومن ��ي
احلقيق ��ي :الرج ��ل ال ��ذي دع ��م حمل ��ة
اوبام ��ا للرعاي ��ة ال�صحي ��ة عندم ��ا كان
حاكم� � ًا� ،أم ن�ص ��دق املر�شح ال ��ذي �سحب
ت�أيي ��ده ذل ��ك الي ��وم و�أحادي ��ث رومن ��ي
مليئة باملتناق�ضات ،فه ��و يقول �شيئ ًا يف
بداي ��ة احلملة ،ثم يغري كالم ��ه اليوم .ان
ال�شكوك ب ��د�أت حتوم حول رومني لي�س
ب�سب ��ب تغي�ي�ر مواقف ��ه ال�سيا�سي ��ة ،ب ��ل
اي�ض ًا ب�سبب اح�سا�س �أو�سع بتجزئة ،ان
�سيا�سته االقت�صادية لها مل�سة خيالية� ،إن
رومني لن ي�ؤيد �سيا�س ��ة االقت�صادية لها
مل�سة خيالية ،ان رومني لن ي�ؤيد �سيا�سة
�أوباما جتاه ال�ضرائب يف حني يدعو اىل
زيادة نفقات الدفاع بحده.
وبالن�سب ��ة لل�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة ،ميث ��ل
رومني عودة اىل اعوام الكوارث جلورج
و.بو�ش ،مهدد ًا جمابه ًا ،مع ال�صني مهدد ًا
اياها بو�ضعها يف قائم ��ة تلويث العملة،
ثم مييل اىل القتال مع ايران يف ال�صراع
الدائر اليوم.
وم ��ن جهة �أخ ��رى من ورقة الت ��وازن ،ما
ال ��ذي يوجد هن ��اك ع ��ن �أوبام ��ا؟ قلة من
النا�س قد ال توافق ان الرئي�س االمريكي
اال�سود االول ،الذي كان قادر ًا على جذب
النا�س عرب خطاباته ،قد خ�سر بريقه ،ان
ر�سالة االمل والتغيري انت�شرت يف و�سط
ا�س ��و�أ ازمة اقت�صادي ��ة �شهدتها الواليات
املتحدة منذ (�أيام الك�ساد االقت�صادي يف
نهاي ��ة الع�شرين ��ات) وجاءت تل ��ك الأزمة
ب�سب ��ب ال�سيا�س ��ة اخلاطئة الت ��ي اتبعها
من �سبقه يف احلكم وجاءت اي�ض ًا ب�سبب
حربني كبريتني �شاركت فيها امريكا.
وان كان اوباما مل يغري امريكا بالطريقة

الت ��ي ن�أملها ،فانه حاول و�أجهد نف�سه يف
تقدمي ما عجزت عنه احلكومات ال�سابقة
وهو قانون الرعاية ال�صحية ،وقد برهن
اوباما على قدرته يف و�ضع نهاية للأزمة
االقت�صادي ��ة ع�ب�ر �إحلاح ��ه عل ��ى البنوك
و�أ�صحاب �صناع ��ة ال�سيارات� .إن �أمريكا
ب ��د�أت تنبثق من تلك الأزم ��ة بن�سبة منو
متوا�ضعة وارتفاع �أرقام التوظيف.
�أم ��ا يف ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة ،ف ��ان مبد�أ
اوبام ��ا كان احلقيب ��ة املختلط ��ة :فقد قام
بحزم تقلي� ��ص ا�شرتاك �أمريكا يف �أخطر
العمليات الع�سكرية التي جرت يف عهده
يف ليبيا ،كما رف�ض ال�ضغط اال�سرائيلي
عل ��ى �ضربات ع�سكرية �ض ��د ايران ،ويف
خ�ل�ال الربي ��ع العرب ��ي،
ف�ض ��ل متابعة االحداث
دون التدخ ��ل فيها ،كما
يف �سوريا.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ان
اوباما كان بامكانه و�ضع
ح ��د لعديد م ��ن انته ��اكات
حق ��وق االن�س ��ان الت ��ي
جرت يف مرحلة بو�ش ،فقد
ف�ش ��ل اي�ض ًا يف غل ��ق معتقل
غوانتنمو ،كما وعد.
وبالن�سب ��ة للتغي�ي�ر املناخ ��ي
اي�ض� � ًا ،كان اوبام ��ا خميب� � ًا
للآم ��ال�.إن انتخ ��اب اح ��د م ��ن
املر�شح�ي�ن للمرحل ��ة الرئا�سي ��ة
القادم ��ة �سيواج ��ه حتدي ��ات لها،
ففي الوقت الذي جنت فيه امريكا
م ��ن االزم ��ة االقت�صادي ��ة ،فانها ما
تزال �ضعيف ��ة وغري حم�صنة جتاه
ع ��دد م ��ن العوامل ومنه ��ا حرب يف
اخلليج ب�سبب ايران.
وعلي ��ه اي�ض� � ًا اال�ستع ��داد (لل�ص ��دع
املايل) من نهاية العام ،حيث �سينتهي
مبد�أ الدفع ال�ضريبي امل�ؤقت.
وعل ��ى النط ��اق الأو�سع ،هن ��اك احلرب
يف �سوريا التي متت�ص جاراتها ،والتي
تنت ��ج عدم ا�ستق ��رار متزاي ��د يف املنطقة
ويبدو ان اوبام ��ا غري قادر على مواجهة
رو�سيا ،العامل اال�سا�سي يف دعم اال�سد،
كم ��ا ان اخلطة املر�سوم ��ة ل�سحب �أغلبية

الق ��وات االمريكي ��ة م ��ن �أفغان�ست ��ان مع
حل ��ول عام  ،2014ا�ضافة اىل التوتر يف
باك�ستان ،هي عوامل �أزمة �أخرى .وعلى
الرغ ��م م ��ن ه ��ذه العوام ��ل ،ف ��ان املر�شح
املهي� ��أ الأف�ضل ملجابهة تل ��ك الظروف هو
ب ��اراك �أوبام ��ا ،ان ��ه رج ��ل مفك ��ر ،حتمّل
م�س�ؤوليات ��ه بجدّية كان ��ت غري موجودة
يف عه ��د بو� ��ش لقد جل ��ب �سمع ��ة �أف�ضل
للبي ��ت الأبي� ��ض يف الوقت ال ��ذي يوجد
عدد كبري م ��ن املعار�ضني له ،ب�سبب لونه
الأ�سود�.إن اهتمامه وخططه جتاه اع�صار
(�سان ��دي) ،امتدح من قب ��ل الكثريين من
ال�شخ�صي ��ات املعروف ��ة:

اجلمهوري ��ة �أو املحاي ��دة .ويف الأ�شه ��ر
القادم ��ة ،فان امل�س�ؤولية ل ��ن تكون ملقاة
فقط عل ��ى رئي�س الوالي ��ات املتحدة فقط
من �أجل الوق ��وف بحزم امام التحديات،
ولكنها تقع اي�ض ًا عل ��ى كافة اولئك الذين
انخرطوا يف ال�سيا�سة االمريكية ،وهذه
االنتخاب ��ات تق ��دم فر�صة لبداي ��ة جديدة
لل�سيا�سة االمريكية نف�سها وعلى اجلميع
التم�سك بها وعدم تبديدها.
الأوبزرفر

الرياضي
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مدربون يحللون خ�سارة �أربيل الك�أ�س الآ�سيوية
حمـَّل عدد من املدربني العراقني ،ال�سوري نزار حمرو�س مدرب اربيل م�س�ؤولية اخل�سارة القا�سية التي تعر�ض لها فريق نادي اربيل
لكرة القدم يف املباراة النهائية لبطولة كا�س االحتاد اال�سيوي امام الكويت الكويتي باربعة اهداف دون رد على ملعب فران�سو
حريري اول من ام�س ال�سبت وب�سبب هذه اخل�سارة الثقيلة تال�شت احالم اربيل بالفوز باللقب الول مرة يف تاريخه.وع ـ َّد املدربون
ان التغيريات التي انتهجها حمرو�س اثناء املباراة والت�شكيلة التي اعتمد عليها منذ بدايتها غري منا�سبة وغري مالئمة لتحقيق الفوز
وتخطي الكويت الذي ا�ستغل االخطاء الفردية والرتاجع الدفاعي ل�صفوف اربيل .
تفا�صيل مو�سعة يف ال�صفحتني  10و11
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ال�سنة العا�شرة  -االثنني
( )5ت�شرين الثاين 2012

مدرب ال�شباب َّ
يتحدى التنني ال�صيني يف ثاين مبارياته يف �أمم �آ�سيا
 الفجرية � /صالح عبد املهدي
 عد�سة  /حممد عطـا
يخو�ض منتخبنا ال�شبابي يف ال�ساعة
الثانية من ظهر اليوم ح�سب توقيت
بغداد ثاين اختبار له يف نهائيات بطولة
ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب حتت �سن  19عام ًا
عندما يواجه نظريه ال�صيني على �أدمي
ملعب ن��ادي الفجرية �ضمن مناف�سات
املجموعة الثانية تليها مباراة منتخبي
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وت��اي�لان��د الطرفني
الآخرين يف املجموعة  ،وكان منتخبنا
قد تعادل يف مباراته االوىل مع منتخب
كوريا اجلنوبية من دون اهداف بينما
ت�صدر منتخب تايالند املجموعة عقب
ف���وزه ع��ل��ى ن��ظ�يره ال�صيني بهدفني
مقابل ه��دف واح���د يف م��ب��اراة عنيفة
احم ّرت ببطاقتني وا�صف ّرت ب�سبع.
م���درب منتخبنا حكيم �شاكر �أك���د �أنه
ي��ح�ترم امل��ن��ت��خ��ب ال�صيني ال���ذي هو
ج��زء م��ن مدر�سة �شرق �آ�سيا و�سوف
يواجهه بنظام لعب يو�صل اىل احراز
نقاط الفوز الثالث و�سيكون بالت�أكيد
مغاير ًا ملا حدث يف املباراة االوىل امام
ك��وري��ا اجلنوبية كما و���ص��ف مباراة
ال��ي��وم ب��ان��ه��ا مكملة ل�سابقتها ب�أمل
حتقيق الفوز فيها وال �سواه من اجل
الدخول بقوة يف دائ��رة ال�صراع على
الت�أهل اىل دور الثمانية  ،م�شري ًا اىل
انه �سيخو�ضها باال�سماء نف�سها التي

لعبت املباراة االوىل مع احتمال وجود
تغيري ب�سيط .
اما مدرب املنتخب ال�صيني جان �أولدي
فقد اجاب على �س�ؤال للموفد ال�صحفي
بخ�صو�ص مباراة اليوم  ،م�شري ًا اىل
ان االمور ا�صبحت وا�ضحة لديه حيث
يلعب امام منتخب �شباب العراق بخيار
واح��د ه��و ال��ف��وز بعد ان خ�سر فريقه
مباراته االوىل امام تايالند م�ضيفا بانه
معجب ب��اداء املنتخب ال�شبابي وعقلية
الالعبني الذين و�صفهم بانهم يقاتلون
يف �ساحة امللعب  ،واختتم اولدي حديثه
بالت�أكيد على ان اخل�سارة جزء من كرة
القدم وانه كمدرب �سيكون له ح�ضور يف
ت�صحيح االخطاء التي حدثت يف مباراة
ت��اي�لان��د وا���ص��ف�� ًا خ�صمه ب���أن��ه ا�ستحق
الفوز.
يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي �أعقب مباراة
منتخبنا م��ع نظريه ال��ك��وري اجلنوبي
حت��دث م��درب منتخبنا ال�شبابي حكيم
�شاكر ف�أكد ان املباراة كانت مهمة كون
املنتخب الكوري اجلنوبي من املنتخبات
ال��ق��وي��ة ومي��ت��ل��ك الع��ب�ين مم��ي��زي��ن وقد
اعتمدنا على ا�سلوب معني ملجابهتهم
وقد جنحنا فيه  ،م�ضيف ًا �أنه كان يتمنى
ا�ستثمار الفر�ص التي �سنحت لالعبيه
يف الو�صول اىل املرمى املناف�س  ،م�شري ًا
اىل ان النقطة �ستمنح املنتخبني الثقة
قبل الدخول يف جــو املباراة املقبلة لكل
منهما .

منتخبنا بالكاياك
يوا�صل ا�ستعداداته
لبطولة العرب
 بغداد  /علي النعيمي
يوا�صل منتخبنا بلعبة تجديف الكاياك ا�ستعداداته
المكثفة ،تح�ضير ًا للبطولة العربية التي �ستقام في
الإ�سكندرية للمدة ( )30 – 28من ال�شهر الحالي،
بم�شاركة دول م�صر وال��ك��وي��ت وليبيا والجزائر
وت���ون�������س وال���م���غ���رب وال����ع����راق والأردن وقطر
والإمارات وفل�سطين وال�سعودية وال�سودان ولبنان
والبحرين.وقال �إياد �شم�سي ع�ضو االتحاد باللعبة
لـ(المدى بر�س)  :ان منتخبنا �سي�شارك للمرة الأولى
ف��ي فعالية ال��ك��اي��اك ،بعدما �أث��م��رت جهود االتحاد
العراقي في �إق��ن��اع االت��ح��اد العربي لإدراج فعالية
الكاياك �ضمن �أجندة الم�سابقات ال�سنوية لن�شاطات
االتحاد العربي.
وعزا �شم�سي رغبة اتحاده بعودة الكاياك مرة ثانية
�إلى اال�ستحقاقات العربية المتكالك العراق قاعدة
عري�ضة من الالعبين بهذه الفعالية ،وهذا ما �سيزيد
غلتنا من الميداليات في البطوالت العربية� ،إذ �سبق
لأبطالنا تحقيق نتائج كبيرة على الم�ستويين العربي
والآ�سيوي خالل العقد الت�سعيني من القرن الما�ضي،
لكن االتحاد العربي قرر �إلغاءها لقلة البلدان العربية
التي تمار�سها قيا�س ًا لم�سابقة الكانوي.
و�أكد ان المنتخب الوطني بالكايك يوا�صل تدريباته
ب�إ�شراف المدرب ماجد �صالح الذي اختار الالعبين
(عالء نوزاد � ،صدام حامد  ،علي عبد اللطيف ،م�ؤيد
عبد اللطيف وك��رار نجاح ) لال�شتراك في الدورة
العربية حيث �أقام لهم مع�سكرات خارجية وداخلية
تتالءم مع �أهمية الحدث وطبيعة المناف�سة.

وب�ش�أن التكتيك الذي اعتمده يف املباراة
اف�صح �شاكر ع��ن ان��ه عمل على تنظيم
دف��اع��ات فريقه ب�شكل جيد اىل جانب
اغالق الفجوات واملنافذ امام الكوريني
الذين ميتلكون نظام لعب مميز ًا من اجل
�أال ي�سمح لهم بتهديد مرمى فريقه .
واخ��ت��ت��م حديثه  :ان جميع منتخبات
املجموعة متتلك حظوظ ًا مت�ساوية يف
الت�أهل اىل الدور الثاين وان الفائز يف
اجلولة الثانية �سيكون اول املت�أهلني.
ام��ا م���درب املنتحب ال��ك��وري اجلنوبي
ف��ا���ش��ار اىل ان امل���ب���اراة ك��ان��ت �صعبة
للمنتخبني وق���د ج��ه��زت��ه��م للمباريات
امل���ق���ب���ل���ة وان الع���ب���ي���ه مل ي���ظ���ه���روا
مب�ستوياتهم املعروفة وا�ضاعوا فر�صا
�سهلة للت�سجيل منتظرا تطور االداء
يف امل�ستقبل وان لديه الثقة بالعبيه يف
ا�ستعادة م�ستوياتهم  ،وا�ضاف :انه لعب
من اجل احل�صول على النقاط الثالث بيد
انه ا�ستدرك قائال �إن احل�صول على نقطة
يف اول امل�شوار يعد ام��ر ًا جيد ًا م�شيد ًا
ب��دف��اع منتخبنا ال�شبابي ال��ذي و�صفه
بانه كان وراء نتيجة التعادل ثم عكف
على مدح مهاجمينا اي�ضا وقال عنهم انهم
اثبتوا قدرات فنية عالية .
مل ي���رت ِ���ق احل�����ض��ور اجل���م���اه�ي�ري اىل
م�ستوى احل��دث ال��ك��روي ال��ق��اري على
العك�س مما كان متوقع ًا وبهذا اخل�صو�ص
ا�ستطلعنا ر�أي ع�ضو جلنة العالقات
العامة للبطولة حممد جمعة حيث قال

 :ه��ن��اك ا���س��ب��اب ك��ث�يرة لقلة احل�ضور
اجلماهريي ومنها كرثة البطوالت التي
ت�شهدها ال��دول��ة يف ه��ذا ال��وق��ت ومنها
بطولة ك�أ�س القارات ال�شاطئية و�سباق

الفورموال وبطولة ال�شطرجن ف�ض ًال عن
ا�ستمرار مباريات الدوري االماراتي .
وا���ض��اف جمعة  :رمب��ا ي��ك��ون الطق�س
واقامة املباراة االوىل يف ال�ساعة الثالثة

احلار�س �سرهنك والهداف را�ضي يعو�ضان خيبـة اللقــب
 متابعة  /املدى
عوّ�ض احلار�س �سرهنك حم�سن واملهاجم �أجمد را�ضي خيبة فريقهما ب�إحراز
اللق���ب الق���اري بنيلهما جائزتي اف�ص���ل حار�س وهداف بطول���ة ك�أ�س االحتاد
الآ�سي���وي التي ُاختتمت يف �أربيل �أم�س الأول ال�سبت .وجاء ح�صول حار�س

مرمى �أربيل على لقب احلار�س الأف�ضل بعد �أداء متميز قدمه يف البطولة التي
�شه���دت �سل�سلة انت�صارات متتابعة لفريقه قبل �إخفاقته �أمام الكويت الكويتي
الت���ي ال يتحمل احلار�س تبع���ات الأهداف الأربعة فيها الت���ي جاءت من �سوء
التغطي���ة الدفاعية وفق املحللني الريا�ضيني ،فيما ج���اء ح�صول مهاجم �أربيل
�أجمد را�ضي على لقب هداف البطولة بعد ان �سجل ع�شرة اهداف.

ً
جلو�سا
اجلنوبية بطل اجلمهورية بالكرة الطائرة
 بغداد � /إكرام زين العابدين

�أح���رز منتخ���ب املنطق���ة
اجلنوبي���ة لق���ب بطول���ة
اجلمهوري���ة بالك���رة
الطائ���رة جلو�س��� ًا بع���د
فوزه على منتخب بغداد
الر�صافة بثالثة ا�شواط
مقابل �شوطني.
وقال االمني املايل للجنة
الباراملبية ورئي�س احتاد
الكرة الطائرة من و�ضع
اجللو����س �سمري الكردي
لـ(امل���دى)  :ان منتخ���ب
اجلنوبية ا�ستحق الفوز
يف املباراة بعد ان ح�سم
ا�شواطه���ا كاالت���ي( :
 )20-25و ()17-25
( )16-26و ( )23-25
و ( )12-15نقطة .
وا�ض���اف � :شارك���ت
يف البطول���ة خم�س���ة
منتخب���ات ه���ي بغ���داد
الر�صاف���ة وبغداد الكرخ
واجلنوبي���ة والف���رات

االو�س���ط ومنتخ���ب
الو�سط���ى وغ���اب ع���ن
مناف�س���ات البطول���ة
منتخب اقليم كرد�ستان.
وا�ش���ار الك���ردي اىل ان
حف���ل اختت���ام البطول���ة
�شه���د توزي���ع اجلوائ���ز
والك�ؤو����س عل���ى الفرق
الفائ���زة باملراكز الثالثة
االوىل بح�ض���ور النائب
الث���اين لرئي����س للجن���ة
الباراملبي���ة عقي���ل حميد
واالم�ي�ن الع���ام للجن���ة
فاخر اجلم���ايل ورئي�س
احت���اد الرماي���ة الدكتور
نعي���م عب���د احل�س�ي�ن
ورئي�س احت���اد املبارزة
احم���د عبد ح�سان وامني
�سر احت���اد العاب القوى
الدكت���ور �سع���د حمم���د
دخي���ل وممث���ل اقلي���م
كرد�ست���ان �ص�ل�اح الدين
احمد عبد القادر .

لقطة من احدى مباريات البطولة

م��ن ب��ع��د ال��ظ��ه��ر �سبب ًا �آخ���ر  ،ويف هذا
االط���ار علمنا ان البطولة �شهدت جدال
وا�سع ًا ح��ول تغيري التوقيتات بيد ان
االحتاد الآ�سيوي اغلق هذا الباب بداعي

موعد جديد لل�شباب بنهائيات �آ�سيا
ان االمر مرتبط بالقناة الناقلة ملباريات
احلدث الكروي القاري.
 موفد احتاد ال�صحافة الريا�ضية

ب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ ي��ح��ل � ِّـ��ق
ً
منفردا
بال�صدارة
 ميونيخ  /في�صل �صالج
ا�ستعاد بايرن ميونيخ "نغمة" انت�صاراته خارج ار�ضه وبعيدا عن جمهوره
التي ن�شزت قليال في الجولة الما�ضية عندما تعر�ض الول خ�سارة له في هذا
المو�سم  ،وكانت على يــد بايرليفركوزن عندما حقق ف��وزه التا�سع في هذا
المو�سم من ا�صل ع�شر مباريات لعبها البافاريون في هذا المو�سم وذلك في
"كال�سيكو" المانيا الذي جمعه وهامبورغ في ملعب "هامبورغ" وانتهى بفوز
بايرن ميونيخ بهدفين مقابل ال �شيء للم�ضيفين .
منح هذا الفوز بايرن ميونيخ فر�صة لالنفراد المطلق بال�صدارة وو�سع فارق
النقاط لي�صل الى �سبع نقاط بينه وبين اقرب "مطارديه" نادي �شالكه الذي
خ�سر مباراته في هذه الجولة امام هوفنهايم  3-2واينتراحت فرانكفورت الذي
تعثر بتعادله االيجابي  1-1مع نادي جرويثر فيرث في مباراة الناديين التي
جرت �ضمن مباريات الجولة التا�سعة من مناف�سات هذا المو�سم .
وبذلك اكد بايرن ميونيخ على �أنه المر�شح االقوى للفوز بلقب "البوند�سليغا"
في هذا المو�سم وخا�صة عندما عاد من هامبورغ بهذا الفوز الكبير الذي �سيعزز
البافاريون بوا�سطته ثقتهم في العودة بقوة لمناف�سات "ال�شامبيونزليغ"
وخا�صة عندما ي�ضيفون م�ساء االربعاء على ملعبهم وام��ام انظار جمهوره
نادي لي ــل الفرن�سي في الجولة الرابعة من مناف�سات بطولة الأندية االوروبية
االبطال.
و�ضع �شفاي�شن�شتايغر بايرن ميونيخ في المقدمة عندما اح��رز الهدف االول
للبافاريين ب�ضربة ر�أ���س  بالدقيقة  40من ال�شوط االول ال��ذي انتهى بهذه
النتيجة ،وفي ال�شوط الثاني رفع بايرن ميونيخ "غلة" اهدافه ثالثة اهداف
عندما تمكن من زرع كرتين �أخريين في مرمى الحار�س ريني ادلر ال�سيما بعد
�أن ا�ضاف توما�س موللر الهدف الثاني للنادي البافاري بالدقيقة  48من زمن
المباراة عندما ا�ستثمر بنجاح الكرة التي مررها له الفرن�سي ريبيري وبعد
مرور ثالث ع�شرة دقيقة على ت�سجيل بايرن ميونيخ هدفه االول وخم�س دقائق
على ت�سجيل هدفه الثاني  ،ا�ضاف توني كرو�س الهدف الثالث لبايرن ميونيخ
بوا�سطة الكرة التي "هند�سها" له الفرن�سي ريبيري.
وبهذا الفوز الكبير رفع بايرن ميونيخ ر�صيده من النقاط الى  27نقطة متربعا
على "القمة" واما هامبورغ فقد بقي ب�سبب هذه الخ�سارة الثقيلة في المركز
الثامن بر�صيد  13نقطة!

منتخبنا ي�شـد الرحال �إىل الدوحة حت�ضري ًا للقـاء الأردن
 بغداد  /حيدر مدلول

املدافع با�سم عبا�س يقطع الطريق امام العب �أردين يف مباراة �سابقة
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م��ن ال��م���ؤم��ل ان ي��غ��ادر وف��ـ��ـ��د منتخبنا
الوطني لكرة القدم اليوم االثنين الى
العا�صمة القطرية الدوحة لإقامة مع�سكر
تدريبي هناك على ملعب النادي العربي
يتخلله خ��و���ض��ه م���ب���اراة دول��ي��ة ودي��ة
مع المنتخب القطري االرب��ع��اء المقبل
ف��ي اط��ار ا�ستعداداته لخو�ض الجولة
ال�����س��اد���س��ة م���ن م��ن��اف�����س��ات المجموعة
الثانية للدور الحا�سم الآ�سيوي الم�ؤهل
الى مونديال البرازيل .2014
وقال المتحدث الر�سمي لالتحاد العراقي
لكرة القدم نعيم �صدام لــ(المدى ) :ان
ع�ضو اتحاد الكرة قادر �شمخي �سيتر�أ�س
الوفد وي�ضم الى جانبه يحيى زغير نائبا
له والمالك التدريبي لمنتخبنا الوطني
المكون من البرازيلي زيكو مدربا وعبد
ال��ك��ري��م ن��اع��م م��درب��ا ل��ح��را���س المرمى

و�سانتانا م��درب للياقة البدنية ووليد
طبرة من�سق ًا اعالمي ًا ود.قا�سم الجنابي
طبيبا وال��م��ع��ال��ج��ي��ن ف��ار���س ع��ب��د الله
و�صالح طرار واالداريين حقي ابراهيم
وزياد عبد الرحمن ا�ضافة الى  21العبا
 :ن���ور ���ص��ب��ري وج�ل�ال ح�سن ومحمد
كا�صد و�سامال �سعيد واحمد ابراهيم
وبا�سم عبا�س وعلي عبد الجبار ووليد
بحر وح�سام ك��اظ��م وخ��ل��دون ابراهيم
ومثنى خالد و�سعد عبد االمير وعبا�س
ح�����س��ي��ن رح��ي��م��ة وع��ل��اء ع��ب��د ال���زه���رة
وح�سام ابراهيم وم�صطفى كريم وامجد
را�ضي وحمادي احمد ووليد �سالم وعلي
بهجت.
واو����ض���ح  :ان ال�لاع��ب��ي��ن المحترفين
في االندية القطرية والأوروب��ي��ة (علي
ح�سين رحيمة وا�سامة ر�شيد وديفيد
ح��ي��در واح���م���د ي��ا���س��ي��ن) �سيلتحقون
بالمع�سكر التدريبي ال��ذي �سيحت�ضنه

تغطية مو�سعة لنهائي ك�أ�س االحتاد
اال�سيوي الدراماتيكي
رئي�س الق�سم

م�س�ؤول ال�صفحة

الق�سم الفني

ملعب ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي ال��ق��ط��ري الذي
ي�ستمر لغاية موعد م��ب��اراة الم�صيرية
التي �ستقام ف��ي ال�ساعة الرابعة يوم
 14ت�شرين الثاني الحالي امام المنتخب
االردني �ضمن مناف�سات الجولة ال�ساد�سة
من الت�صفيات الآ�سيوية الم�ؤهلة الى
ك�أ�س العالم  2014مبرر ًا ا�سباب ابعاد
الالعبين ن�ش�أت �أك��رم ويون�س محمود
وك���رار جا�سم ال��ى ع��دم قناعة المدرب
ال��ب��رازي��ل��ي زي��ك��و ب��ال��م�����س��ت��وي��ات التي
قدموها مع انديتهم التي يحترفون في
�صفوفها خالل الفترة االخيرة.
وا�شار نعيم الى ان المدرب زيكو �سي�سعى
الى ا�شراك عدد من الالعبين الجدد الذين
تم دعوتهم من قبله في المباراة الودية
التي �سيخو�ضها مع المنتخب القطري
ال�شقيق ي��وم االرب��ع��اء المقبل للوقوف
على الم�ستويات الحقيقية قبل اختيار
عدد منهم �ضمن الت�شكيلة اال�سا�سية التي
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ق�سم الت�صحيح

�سيلعب بها في المباراة الم�صيرية امام
المنتخب الأردن���ي وال��ت��ي �سيرفع فيها
�شعار الفوز وح��ده الكفيل بالعودة من
جديد الى المناف�سة على بطاقة الت�أهل
ال��ث��ان��ي��ة ع��ن ال��م��ج��م��وع��ه ال��ث��ان��ي��ة التي
يتخلف فيها منتخبنا عن منتخبي عُمان
وا�ستراليا بفارق ثالث نقاط ونقطتين
عن المنتخب االردن��ي ال�شقيق وخم�س
ن��ق��اط ع��ن المنتخب ال��ي��اب��ان��ي مت�صدر
الترتيب بانتهاء الجولة الخام�سة من
الت�صفيات.
م���ن ج��ه��ة اخ����رى اك���د ن��ع��ي��م ان اتحاد
الكرة �سير�سل القائمة االولية لمنتخبنا
الوطني والمكونة من  30العبا الى اتحاد
غرب �آ�سيا خالل االيام القليلة المقبلة من
اجل اعتمادها في ك�شوفات المنتخبات
الم�شاركة في بطولة غرب �آ�سيا ال�سابعة
التي تحت�ضنها دولة الكويت للفترة من
 20 -8كانون االول المقبل ال�سيما بعد

ان اوقعتنا القرعة في المجموعة الثالثة
الى جانب منتخبي االردن و�سوريا.
واو�ضح ان اتحاد غرب �آ�سيا حدد يوم
الخمي�س المقبل موعد ًا نهائيا ال�ستالم
القوائم االولية للمنتخبات  11الم�شاركة
في البطولة في كتاب ر�سمي تلقى االتحاد
ال��ع��راق��ي ال��م��رك��زي ل��ك��رة ال��ق��دم ن�سخة
منه  ،الفت ًا ال��ى اننا ننتظر من المدرب
البرازيلي زيكو ان يقدم القائمة االولية
لمنتخبنا والمكونة من  30العبا ح�سب
التعليمات وال�ضوابط التي تم ا�صدارها
من قبل اللجنة المنظمة للن�سخة ال�سابعة
م��ن بطولة غ��رب �آ���س��ي��ا حيث �سيواجه
منتخبنا الوطني ف��ي افتتاح م�شواره
�شقيقه االردن���ي ي��وم  10ك��ان��ون االول
المقبل على ملعب نادي الن�صر الكويتي
فيما �سيلعب مباراته الثانية امام �شقيقه
ال�سوري ي��وم  13من ال�شهر ذات��ه على
الملعب نف�سه.

ري��������ال م������دري������د ي���ب���د�أ
مبطاردة بر�شلونة
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�إحدى حماوالت �أربيل ال�ضائعة

الرياضي

المحلي

رؤية فنيــة
 يو�سف فعل

هفوات خططية لأربيل
ارتكب مدرب فريق �أربيل لكرة القدم ال�سوري نزار حمرو�س العديد
من الهفوات التكتكية التي �أدت اىل خ�سارة فريقه بق�سوة امام
نظريه الكويت الكويتي قوامها اربعة اه��داف نظفية يف املباراة
النهائية لبطولة ك�أ�س االحت��اد الآ�سيوي التي جرت اول من ام�س
ال�سبت على ملعب فران�سو حريري  ،و�أ�سهمت هفوات حمرو�س
اىل ظهور اغلب العبي الفريق يف م�ستوى فني متوا�ضع غابت
عنه العزمية والإ�صرار على انتزاع الفوز  ،ومن اهمها عدم توظيف
قدراته بال�شكل الأمثل من الناحتني املهارية والبدنية  ،وف�شله يف
اختيار اال�سلوب اخلططي املنا�سب لإيقاف م�صادر القوة لفريق
الكويت الكويتي املتمثلة بالثالثي الربازيلي روجريويو والتون�سي
ع�صام جمعة يف الهجوم مب�ساندة اخلطري فهد العنزي ومن خلفهم
�شادي الهمامي واعتمادهم على الهجوم املرتد يف االطراف والعمق
وعمل الكثافة العددية يف منت�صف امليدان ،وبهذه اخل�سارة القا�سية
ا�ضاع نزار حمرو�س والعبو �أربيل على فريقهم فر�صة تاريخية قد
ال تتكر يف كل مو�سم يف احراز لقب البطولة القارية للمرة االوىل
يف تاريخ االندية العراقية.
لعب �أرب�ي��ل بت�شكيلة ت�ألفت من �سرهنك حم�سن حلرا�سة املرمى
وايواكينا واحمد ابراهيم وهلكرد مال حممد ونبيل �صباح للدفاع
ومريان كرمي و�سعد عبد االمري وندمي ال�صباغ وعمار عبد احل�سني
و�صالح �سدير للو�سط واجمد را�ضي للهجوم وبطريقة 1-3-2-4
 ،يف م�سعى من املدرب ال�سيطرة على منت�صف امليدان  ،لكن مدرب
فريق الكويت الروماين ارين باغت حمرو�س بالهجوم امل�ضاد من
خ�لال قيام املهاجمني روج�يروي��و وع�صام جمعة وفهد العنزي
بال�ضغط االمامي لقطع الكرة و�أدى ذلك اىل ارب��اك املدافع احمد
ابراهيم الذي �شتت الكرة بطريقة خاطئة و�صلت الكرة اىل العنزي
م��رره��ا اىل روج�يري��و داخ��ل منطقة اجل��زاء مت اع�ث��اره م��ن العب
االرتكاز مريان كرمي احت�سبها احلكم ركلة جزاء احرز منها ع�صام
جمعة الهدف االول يف الدقيقة  ،2وادى احراز الهدف اىل انهيار
معنويات العبي اربيل ب�شكل اثر على طبيعة االداء الفني للفريق
واىل تغيري العديد من املعطيات اخلططية يف املباراة ومنها اللعب
با�سلوب  2-4-4والدفع بالالعب عمار عبد احل�سني اىل االمام  ،وهذا
ما كان يبحث عنه مدرب الكويت من فريق اربيل تقليل عدد العبي
الثلث الو�سطي لعمل التفوق العددي يف منت�صف امليدان للقيام
بالهجوم ال�سريع وقطع الكرات ب�سهولة ،ورافق ذلك ال�صعود غري
املنظم ملدافعي اربيل ايواكينا ونبيل �صباح وهلكرد مال حممد اىل
االمام وترك امل�ساحات يف املناطق اخللفية مع تباعد العبي الثلث
الو�سطي وع��دم التزامهم بتطبيق الواجبات الدفاعية مع طغيان
االداء الفردي وغياب الرتابط بني العبي الدفاع والو�سط وغياب
اجلمل التكتيكية يف عملية التح�ضر الهجومي ،واف�سح ذلك املجال
امام العبي الكويت بانتهاج الهجوم ال�سريع املنظم يف الدقيقة 42
جاء الهدف الثاين بعدما لعب املدافع ال�شريدة كرة طويلة خلف
املدافعني اىل ع�صام جمعة ا�ستلمها من دون م�ضايقة مررها داخل
منطقة اجل��زاء ب�سهولة اىل املندفع روجرييو ال��ذي اح��رز الهدف
الثاين و�سط �ضعف التمركز الدفاعي.
ويف ال�شوط الثاين كانت ا�صالحات حمرو�س اخلططية بطيئة
من خ�لال ت�أخره باجراء التبديالت التي ق��ام بها باخراجه عمار
عبد احل�سني والزج با�سال وا�شراكه ل�ؤي �صالح مكان الالعب نبيل
�صباح يف الدقيقة  64ثم م�صطفى كرمي يف الدقيقة  70حمل �صالح
�سدير ،لكن تلك املحاوالت مل تغري من واق��ع الفريق الفني ب�شيء
ب�سبب البطء يف نقل الكرة بني الالعبني وعدم االنتقال ال�سريع من
الثلث الو�سطي اىل الهجوم وغياب التعاون يف عملية التح�ضري
الهجومي  ،لذلك كانت اغلب الكرات مقطوعة يف منت�صف امليدان
التي ا�ستثمرها العبو الكويت فهد العنزي و�شادي الهمامي وع�صام
جمعة بتمرير الكرات من اللم�سة االوىل اىل روجريويو الذي
اره��ق املدافعني بتحركاته وم�شاك�ساته ليقوم بعملية االخرتاق
او اىل لالعب القادم من اخللف ،و�أزاء الهفوات الدفاعية وعدم
معاجلتها من املدرب حمرو�س احرز فريق الكويت هدفني ب�سيناريو
مكرر جاء عن طريقها الهدف الثالث بعد مناولة يعقوب الطاهر يف
العمق الدفاعي اىل البديل عبد الهادي خمي�س يف  78الذي لعبها
بهدوء اىل ال�شباك وجاء الهدف الرابع بهجمة منظمة عندما مرر
الكرة اىل التون�سي �شادي الهمامي الذي احرز الهدف الرابع من
دون وجود للمدافعني لتنتهي املباراة بخ�سارة م�ؤملة الربيل قوامها
اربعة اه��داف من دون مقابل وا�ضاع بذلك فر�صة العمر لت�سجيل
اجناز تاريخي بخطف اللقب القاري للمرة االوىل يف تاريخه.

�أع��رب امل��درب يحيى ع�ل��وان ع��ن خيبة
�أمله ملا ظهر عليه فريق �أربيل يف نهائي
ك�أ�س االحتاد القاري امام �ضيفه الكويت
بعد ان �سمح بفتح �شباكه ارب��ع مرات
يف لقاء حمل الكثري من �صور الده�شة
التي مل ت��زل تثري الكثري م��ن اال�سئلة
عن حقيقة م�ستوى وا�ستعداد الفريق
الهولريي ملثل هكذا حتدٍ.
وق��ال علوان يف حديثه ل�ـ(امل��دى) عقب
امل��ب��اراة  :ق��دم��ت �إدارة ن ��ادي �أربيل
دع�م� ًا ك�ب�ير ًا على امل�ستويات كافة من
�أجل حتقيق �آمال وطموحات اجلمهور
العراقي ب��إح��راز اللقب لينفرد �أربيل
بهذا الإجن ��از �إال �أن الفريق ف�شل يف
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يف ���س��ي��ن��اري��و ك���روي غ�ير متوقع

كيف �أ�ضاع �أربيل �أحالم اللقب الأول لك�أ�س االحتاد الآ�سيوي ؟
 كتب  /خليل جليل
مل يكن يتوقع �أن تنتهي املباراة النهائية للن�سخة
التا�سعة من بطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي يف
ملعب فران�سو حريري بتلك الطريقة وبذلك
ال�سيناريو الكروي امل ��ؤمل ال��ذي عا�شه فريق
�أرب�ي��ل ومعه �أن�صار وع�شاق الكرة العراقية
الذين �أرادوا ان يجدوا �ضالتهم يف هذا الفريق
وان ي�ضيف اجناز ًا طال انتظاره لي�س ل�سجله
فح�سب  ،بل للكرة العراقية ب�شكل عام قبل ان
تذهب تلك التطلعات يف غري اجتاهها ال�صحيح
ويتجرد �أربيل وجمهوره وم�س�ؤولو ناديه من
تلك االحالم الوردية ونحن نرى فريق ًا ُ�صرفت
له اموال طائلة وتوفرت له مقومات دعم ر�سمي
وريا�ضي يف الإقليم قـ ّل نظريها يف اي مكان
�آخر  ،بل لي�س لها مثيل وهو يتهاوى وينهار
ل�سهولة ت��ام��ة ام��ام ال�ك��وي��ت ال��ذي ال نختلف
بقوته وخربة العبيه وحرفية مدربه لكن لي�س
هو الفريق الذي يفرت�ض ان يهز �شباك اربيل
اربع مرات كانت قابلة للزيادة!
ملاذا كانت تلك اخل�سارة الثقيلة  ،وملاذا �إنهار
الفريق وتال�شت ق��وى عنا�صره وفقد هويته
احل�ق�ي�ق�ي��ة و��س�م��ح خل���ص�م��ه ان ي ��دك مرماه
برباعية قا�سية تاريخية لي�س م��ن ال�سهولة
ن�سيانها وت��رك�ه��ا خلف ظ�ه��ورن��ا بعد ان كان
�أربيل على بُعد خطوات من جمد كروي واول
لقب لبطولة ك��أ���س االحت��اد الآ��س�ي��وي وف ّرط
مب� ��ؤازرة جماهريه واف�ضلية عامل االر�ض
وب �خ��رج خ��ا��س��ر ًا ب�ه��ذه الطريقة ال�ن��ي كنا ال
نتمناها ؟ كل هذه اال�سئلة والت�سا�ؤالت االخرى
وجد جمهورنا الكروي من حقه ان ي�ضعها امام
م�س�ؤويل نادي �أربيل .
رعاية ا�ستثنائية
�أو ًال البد من التوقف عند اهم امتيازات الدعم
املعنوي واملادي الهائل الذي حظي به فريق
�أرب�ي��ل وم��ا ُاحيط برعاية مالية ا�ستثنائية
��س��واء م��ن قبل ادارة ال�ن��ادي برئي�سها عبد
الله جميد ال��ذي مل يدّخر و�سع ًا وج�ه��د ًا �إال
وكر�سهما مل�صلحة الفريق والالعبني وكان
خري �ساند وداع��م مل�سرية فريقه عندما اراد
هذا الرجل ان يرتك ب�صمات اخرى يف �سجل
ال �ن��ادي ب�ع��د ان حتققت م�ع��ه ارب �ع��ة القاب
حملية ووج��د من ال�ضرورة ان يكون هناك
االن اجناز خارجي فعمل كل �شيء من اجل
ذلك وجنح اي�ضا يف تكري�س ا�شكال دعم �آخر
م�ضاف خ�صو�ص ًا ما مل�سناه من حت�ضريات
وا�ستعدادات الفتة على خمتلف امل�ستويات
ك�شف عنها احل�ضور اال�ستثنائي للمباراة
النهائية ويبدو ان هذا االمر جاء حجمه فوق
ط��اق��ات العبيه عندما تعاملوا م��ع ذلك
احل�ضور بتخوف وتوج�س وكان
�ضغط ًا حقيقي ًا عليهم على العك�س
من العبي الكويت عندما ك�شف
مدربهم الروماين واين مارين
�أن الع �ب �ي��ه ي�ع���ش�ق��ون ع ��ادة
�ضغط اجلمهور واحل�ضور.

املتوفر كما ُيفرت�ض عند الالعبني  ،فقد
غاب مثل هذا الفكر الكروي االحرتايف
ل��دى العبي �أرب�ي��ل وحت��دي��د ًا املحليني
على العك�س مما اظهره العبو الكويت
من خربة وجتربة عري�ضة يف التعامل
م��ع اج� ��واء وظ� ��روف ه �ك��ذا مباريات
با�ستثاء ب�سيط يف ما يخ�ص �صفوف
يف ه��ذه املباراة
�أرب� � �ي � ��ل
ومت� � � � � �ث � � � � ��ل
ب� � ��ال � � �ق� � ��درة
االح�تراف �ي��ة
وال� �ظ� �ه���ور
املن�سجم مع
ه�� ��ذا

ومي��ك��ن ان ن �ت �ح��دث ع ��ن حم��ور
ث ��ال ��ث ق���د ي� �ك ��ون م���ن ع��وام��ل
النتيجة الثقيلة التي تعر�ض
ل �ه��ا ارب� �ي ��ل وه���و التوقيت
احل���س��ا���س وال��دق �ي��ق ملهمة
املنتخب الوطني واالعالن
ع��ن ت�شكيلته قبيل موعد
امل�� �ب� ��اراة وا�� �ص� �ب ��ح فيه
الع �ب��و ارب��ي��ل يف م�أمن
تام بالن�سبة ال�ستدعائهم
وا��ص�ب�ح��وا لي�س بحاجة
لإظ� � �ه � ��ار م� � �ه � ��ارات فنية
وامكانيات اخ��رى ي�سعون

الفكـر
االحرتايف
وث��ان��ي�� ًا ال نن�سى
ال� � � � � � ��دور امل � �ه� ��م
ل �ل �ف �ك��ر ال� �ك ��روي
االح�� � � �ت � � � ��رايف

ا��س�ت�غ�لال ال��دع��م امل�ع�ن��وي ال�ك�ب�ير من
خ�لال الأر� ��ض واجلمهور ومل ت�سعف
اخلربة بع�ض الالعبني مبجاراة فريق
الكويت وهي الق�شة التي ق�صمت ظهر
فريقنا و�أبعدته عن التتويج
و�أبدى علوان �إعجابه بالكويت العتماده
على الهجمات املرتدة ال�سريعة كما فعل
يف مباريات �سابقة  ،منتقدا يف الوقت
نف�سه مدرب فريق اربيل لعدم تنظيمه
الع�ب�ي��ه وت���رك م���س��اح��ات وا� �س �ع��ة يف
اخللف منحت الكويت فر�صة ا�ستغاللها
وت�سجيل ارب �ع��ة اه� ��داف م�ستحقة ،
م�شري ًا اىل ان امل��درب ن��زار حمرو�س
غفل عن حرية الالعبني الكويتيني و�سط
امللعب ا�ضافة �إىل املبالغة الكبرية التي
�أبداها االربيليون يف االحتفاظ بالكرة

الأم��ر الذي م ّكن الفريق البطل من
ال��رج��وع ال�سريع للخلف واحباط
اي��ة حم��اول��ة ع��راق�ي��ة.وع��زا علوان
�سبب تقهقر ارب �ي��ل ب�ه��ذه النتيجة
ابتعاده عن �أجواء املناف�سات املحلية
�أك�ثر م��ن ع�شرة �أي��ام بعك�س الفريق
ال�ضيف الذي خا�ض الأ�سبوع املا�ضي
م�ب��اراة يف ال ��دوري الكويتي  ،عالوة
على عدم زج �صالح �سدير كالعب �أ�سا�س
وبذلك يكون قد خ�سر �أهم الأوراق التي
كان ميكن لها �أن تقلب نتيجة املباراة يف
�أي وقت ف�ض ًال عن اللعب با�سلوب رتيب
حتى بعد الت�أخر بالهدف الأول وبهذا
يكون �أربيل وم��درب الفريق قد �ضيـَّعا
على الكرة العراقية فر�صة قد ال تتكرر
كثري ًا.

التميز لالعبني ايفان بوكينا و�سوال
اللذين كانا يف اف�ضل حاالتهما اثناء
املباراة وكان مقا�سها جاء متاما مع ما
يتطلعان اليه وما ميتلكان من قدرات
فنية وجــدا يف املباراة اخلتامية فر�صة
لإظ �ه��اره��ا وف��ق فكر اخ�ت�رايف كروي
فكانا يف م�ستوى حقيقي من ال�شجاعة
واجل��ر�أة ونحن نتلم�س ال��دور الكبري
لإي�ف��ان وال�ق��درة الوا�ضحة ل�سوال يف
الو�صول اىل مرمى الكويت  ،بل جعل
العبينا يقرتبون من تعديل النتيجة يف
اوق��ات عدة وعمل انعطافات مهمة يف
م�سار املباراة لكنه مل يجد َمن ُيرتجم
ذلك اجلهد.
عوامل النتيجة الثقيلة

�شادي الهمامي يختتم رباعية الكويت يف مرمى �سرهنك
خ�سارات باجلملة
فيها لإق �ن��اع اجل�ه��از الفني للمنتخب
لينعك�س االم��ر يف ما بعد على جممل عموم ًا خ�سر �أرب��ي��ل ا�شياء كثرية
اداء الذي افتقد اىل اخلدمات احلقيقية وكثرية يف هذه املباراة اخلتامية،
لالعبيه وت�صريح امل ��درب ال�سوري خ�سر اجلهد احلقيقي لالعبيه حتى
ن��زار حمرو�س عندما ق��ال� :إن خم�سة ك�لام امل���درب حم��رو���س عندما قال
من العبيه كانوا يف ا�سو�أ امل�ستويات بعد امل��ب��اراة ان �أربيل اليوم لي�س
ومنهما �سعد عبد االم�ير وع�م��ار عبد ب��ال��ف��ري��ق احلقيقي وخ�����س��رت كرة
احل �� �س��ن ي�ع�ك����س ذل ��ك ال �ت ��أث�ير ال��ذي �أربيل ما مت ت�أمينه من عوامل دعم
ت�ع��ر���ض ل��ه ف��ري �ق��ه .ف�ل��م ي�ج��د ه���ؤالء مايل �ضخم من اجل اللقب الذي مل
الالعبون انف�سهم حتت �ضغط املطالبة يتحقق وخ�سر الفريق ثقة جمهوره
بتقدمي اف�ضل ما عندهم قبل �ساعات وان�صاره بعد ان اهتزت �صورته
من موعد التحاقهم باملنتخب الوطني يف هذه املباراة احلافلة باحل�ضور
وهو ي�ستعد للمغادرة اىل قطر ملع�سكر ال�شخ�صي ع��ن��دم��ا ح��ر���ص��ت ادارة
تدريبي هناك .وما فات اجلهاز الفني ارب��ي��ل على دع���وة �ضيوف ب�شكل
ل�ف��ري��ق ارب �ي��ل م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى ت�أجيل غ�ير متوقع م��ن ك��ل ح��دب و�صوب
لقاءات الفريق يف اجل��والت املا�ضية �إال رج�����ال ال�����ص��ح��اف��ة والإع���ل��ام
وك��ان عليه ان يوا�صل مبارياته الني املخل�صني الذين وقفوا مع فريقهم
يخو�ضها على ملعبه على اق��ل تقدير ب�شكل م��ت��وا���ص��ل واب��ق��وا ماكنات
ليجعل العبيه يف ت�أهب دائم ومن دون االعالم الريا�ضي وال�صحافة �شغالة
�أي ارت �خ��اء خ�صو�صا وان املع�سكر على م���دار ال��وق��ت م��ن اج��ل �إجن��از
املحلي ال��ذي ا�ستمر ايام ًا عدة لفريق ُم�ش ِّرف للكرة العراقية ،ومن ح�سن
�أربيل مل يختلف عن اية حمطة تدريبية حظنا اننا مل نع�ش مرارة اخل�سارة
روتينية بينما جند ان فريق الكويت املدوية عن قرب ومل نع�ش ال�صدمة
خ��ا���ض مبارياته يف بطولة ال��دوري التي و�صفها حمرو�س بالقوية بعد
ال�ك��وي�ت��ي وات �خ��ذ م��ن ت�ل��ك املباريات املباراة ! ن�أمل ان يكون هذا النهائي
ف��ر��ص��ة لتعزيز م�ستوى اال�ستعداد در����س��� ًا وع��ب�رة مل�����س ��ؤويل الفريق
والتح�ضري  ،النه يف مناف�سة حقيقية ومراجعة ال�ش�أن ال��ك��روي للفريق
وعادة الالعبون يقدمون ما عندهم يف ط��امل��ا ان���ه ي�����س��ت��ع��د خل��و���ض غمار
مثل تلك املباريات التي تر�سم م�ؤ�شر ًا مناف�سات رحلة جديدة من البطولة
ي�ستهلها يف �آذار املقبل.
مبكر ًا عن طبيعة جاهزيتهم.

روجريينيو مبهور بجماهري هولري

علوان يُح ِّمل حمرو�س �ضياع اللقب الآ�سيوي
 متابعة  /حممد ال�شريفي

حمود يقلد �أربيل ميداليات الو�صافة

 متابعة  /املدى

علوان يبدي
ده�شته لأداء
�أربيل

�أع ��رب مهاجم ن��ادي ال�ك��وي��ت الكويتي الربازيلي
روجريينيو عن �سعادته بح�صوله على جائزة �أف�ضل
العب يف بطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي  2012التي
توِّ ج بها فريقه عقب فوزه على �أربيل ( )0 -4باملباراة
النهائية يف ملعب فرن�سو حريري� .سجل املهاجم
الربازيلي الهدف الثاين ل�صالح نادي الكويت قبل
ثالث دقائق من نهاية ال�شوط الأول.
وق��ال الالعب عقب نهاية امل�ب��اراة  :مل نت�أثر الليلة
باجلماهري الكبرية التي ح�ضرت امل�ب��اراة ،حيث
فزنا قبل ذل��ك على �أرب�ي��ل يف ه��ذا امللعب و�أمام
جمهور كبري ي�شعرين باالبهار لت�شجيعه النظيف
وم�ؤازرته فريقه حتى النهاية من دون م�شكالته
� ..أنا �سعيد جد ًا مب�ساعدة فريقي يف الفوز بلقب
ه��ذه البطولة ،وح�صويل على ج��ائ��زة �أف�ضل
الع��ب يف البطولة ..مل يكن بالإمكان �أن �أفوز
بهذه اجلائزة من دون م�ساعدة العبي الفريق.

روجريينيو يتوج بجائزة الأف�ضل

مدرب الكويت حممو ًال على االكتاف

البو �سعيدي يتوج �سرهنك جائزة االف�ضل

جميد يكرم را�ضي جائزة االف�ضل

الرياضي

المحلي
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هولري جنحت تنظيمي ًا وخ�سرت فنيــ ًا  ..و"عقدة" الكويت م�ستمرة !
� أربيل  /عمار �ساطع
ا�ستمرت "عقدة" ممثل الكرة العراقية
فريق �أربيل القارية امام مناف�سه اللدود
ال�ك��وي��ت ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة على
ال�ت��وايل يف ملعبه (فران�سو حريري)،
بتعر�ضه خل�سارة ج��دي��دة ام��ام �ضيفه
وهذه املرة برباعية من االهداف ابعدت
عنه معانقة ك�أ�س االحت��اد الآ�سيوي يف
ن�سختها التا�سعة ،يف وقت جنحت مدينة
هولري تنظيميا ب�إخراج اللقاء وت�ضييف
اال�شقاء بال�صورة التي عك�ست التطور
احلا�صل يف �إقليم كرد�ستان العراق.
خ�سارة اربيل امام الكويت يف فران�سو
حريري ،ا�ضحت "عقدة" ما من بعدها
ع�ق��ده ،فممثل ال�ع��راق حينما يلعب يف
ار� �ض��ه يخ�سر ويف ال �ك��وي��ت يتعادل،
ام��ا ال �ف��وز ف�ه��و م�سافر ب�لا ع �ن��وان عن
النتيجة �شئنا ام �أب�ي�ن��ا ،ارب �ي��ل خ�سر
يف دور الثمانية اللقب الآ��س�ي��وي عام
 2009بهدف امام الكويت بعدما تعادل
ذه��اب��ا بهدف واح��د ،ث��م ع��اد وخ�سر يف
ذهاب املواجهة بالدور الن�صف النهائي
امام الكويت يف فران�سو حريري اي�ضا
ب�ه��دف�ين دون رد وت �ع��ادل �إي��اب��ا بثالثة
اه��داف ،وباالم�س خ�سر اربيل باربعة
اهداف النهائي الآ�سيوي امام الكويت،
ومعها خ�سر اللقب ال��ذي بقي يف مدى
احالم اجلميع!
اربيل تنازل عن حقه بخطف اللقب للمرة
االوىل وم�ن��ح �ضيفه الكويتي الك�أ�س
للمرة الثانية يف غ�ضون ثالث �سنوات،
بعد ان ف�سح حكم امل �ب��اراة االوزبكي
فالنتني كوفالينكو الطريق معبد ًا للكويت
م�ن��ذ ال��وه �ل��ة االوىل لتحقيق مبتغاه
وهو العودة اىل الكويت بالك�أ�س و�سط
حالة ال�ضياع الفني وال�شتات الذهني
واالنهيار النف�سي واالنك�سار املعنوي
ال��ذي �أ��ص��اب ج�سد اربيل ال��ذي مل يكن
يف الواقع ي�ستحق اللقب بعد ان ف�شلت
كتيبة مدربه ال�سوري نزار حمرو�س يف
قراءة ما بني �سطور الكويتي لنحو 90
دقيقة!
وحينما نقول ان اربيل تنازل عن حقه

يف ك�سب اللقب الآ�سيوي املنتظر ،ف�أن
ذلك يعني انه ف�شل يف ا�ستثمار العوامل
امل�ساندة والداعمة له من حيث االر�ض
واجلمهور وك��ذل��ك ال�ث��ورة الفنية التي
يعي�شها ال�ف��ري��ق ال ��ذي ان �ه��ار ام ��ام املد
الهائل ل�ضيفه الذي ا�ستحق الو�صول اىل
م�سعاه والعودة من اربيل بالك�أ�س للمرة
الثانية اىل جانب ان اربيل مل يكن يف
يومه ابد ًا بعد ان تعامل ب�أ�سو�أ احلاالت
الفنية امام مرمى م�صعب الكندري الذي
بقي ع�صي ًا على ثالثة من ابرز املهاجمني
العراقيني!
وب��ال �ع��ودة اىل امل��واج�ه��ة ال�ت��ي توقعها
اجلميع ان تكون �صدامية نارية و�صراعا
مثريا بني الطرفني ،ف�إننا جند ان اربيل
تعر�ض لهزة كبرية عرب منح حكم املباراة
ركلة جزاء يف الدقيقة الثانية بعد خط�أ
ف��ردي مل�ي�ران خ�سرو وه��و م��ا غيـَّر من
احل�سابات وعطـَّل االفكار وهـ َّز ما كان
خمطط ًا له من قبل مدرب اربيل.
املحرتف التون�سي �شادي همامي و�ضع
الكرة يف مرمى احلار�س �سرهنك حم�سن،
هذا احلار�س الذي انقذ �أربيل من كرتني
مثريتني فيما تبقى م��ن دق��ائ��ق ،بينما
قتل فالنتني كوفالينكو احالم االربيليني
بالتعديل بعد ان تغا�ضى (عيني عينك)
ع��ن رك �ل��ة ج ��زاء ال غ �ب��ار عليها لالعب
الو�سط نبيل �صباح اىل جانب ا�شهار
البطاقة احلمراء بوجه املدافع الكويتي
داخل منطقة اجلزاء �إثر عرقلة وا�ضحة!
االنيهار االربيلي توا�صل ب�سبب �سوء
الرتكيز وفقدان امليدان ل�صالح مناف�سه،
ال��ذي كان يلعب وك�أنه يف ار�ضه وامام
ج �م �ه��وره ،ت�ت�ح��رك خ�ط��وط��ه ب�لا قيود
ويفرد الفريق (افراد ًا وجماعة) �سيطرته
على االدمي االخ�ضر كيفما ��ش��اء ،ينقل
الكرات بحرية كاملة وي�صل اىل مرمى
اربيل ب�أ�سهل الطرق عرب فهــد العنزي
وامل�ح�ترف الربازيلي روج�يري��و ف�ضال
ع ��ن االج� �ن ��اب ال �ت��ي حت��رك��ت ب�سرعة
واب �ق��ت دف��اع��ات ارب �ي��ل يف ح��ال��ة قلق
ب�سبب اله�شا�شة غري امل�بررة واملباالت
يف االحتفاظ بالكرات اىل جانب �سوء
ال �ت �م��ري��رات وغ �ي��اب ال�ه�ج�م��ات املبنية

بال�شكل الأمثل!
�سعد عبد االم�ير ك��ان تائها مل يجد من
ي�سانده وتفرقت التح�صينات الدفاعية
بال�صورة التي ت�ؤكد ان �أربيل و�صل اىل
خط النهاية يف م�سريته لكون الفريق مل
يعد مينح ال�شيء الذي متنته اجلماهري
التي ح�ضرت اىل ميدان فران�سو حريري
وق��درت بنحو  25000متفرج ،ف�أغلب
امل�ت���ش��ائ�م�ين مل ي�ك��ن ي�ت��وق��ع ان �أربيل
�سيخ�سر ،ويخ�سر مبثل ه�ك��ذا �صورة
حزينة ..بعد ما ت�ضاعفت النتيجة اىل
�ان ه��ز ��ش�ب��اك �سرهنك
ه��دف�ين ،ه��دف ث � ٍ
حم�سن يف الدقيقة  43وه��ذه امل��رة من
املحرتف الربازيلي الذي برز وت�ألق يف
اكرث من مرة ،ومل يكن يت�ألق لوال االداء
الرائع الذي بذله التون�سيان ع�صام جمعة
و�شادي همامي وحتى خط الو�سط الذي
ا� �س �ه��م م �� �س��اه �م��ة ف��اع �ل��ة يف اخل� ��روج
الكويتي متفوقا بهدفني دون رد.
وب��دال من �أن يعود �أربيل اىل الواجهة

ويقل�ص ال�ف��ارق ام�ل ًا بتعديل النتيجة
عرب ال��زج باملحرتف االوغندي �سليمان
م�صطفى (� �س��ال��و) ب ��دال م��ن ع �م��ار عبد
احل�سني ،هاجم �أربيل مرمى الكويتي من
دون تركيز وه��دوء ف��أُه��درت املحاوالت
ر�أ�سية كانت ام قدمية امام �صالبة الدفاع
ال�ك��وي�ت��ي وال���ض�غ��ط ع�ل��ى ح��ام��ل الكرة
والتعامل ال�سليم مع مراكز القوة يف
خطوط �أرب�ي��ل التي مل تكن يف ادائها
الطبيعي ال��ذي مينحها درج��ة الو�صول
اىل ما و�صل اليه الفريق الكويتي الذي
كان مهيئ ًا متام ًا يف ت�أكيد قدراته وواثق ًا
من حتقيق م�سعاه ط��وال  37دقيقة من
زم��ن ال�شوط الثاين بعد �أن ف�شلت كل
حم��اوالت تقلي�ص النتيجة وتعوي�ض
ما ج��رى من ت�أخر فني .ومل يكن حتى
ال� �ب ��دالء يف ي��وم �ه��م ل � ��ؤي � �ص�لاح كان
�سلبيا بعد ان ُز َّج بديال لنبيل �صباح
ث��م م�صطفى ك��رمي ال��ذي لعب يف وقت
(حم��رج) بديال ل�صالح �سدير ال��ذي كان

الكويت ك�سب الرهان وا�ضاف لقب ًا جديد ًا
غائبا يف دقائق تواجده يف اللقاء ومل
يفعل ما كان منتظر ًا منه بعد ان اخط�أ
يف االحتفاظ بالكرة اكرث من مرة وقطع
الكويت الطريق امامه يف ترك امل�ساحات
والفراغات امام منطقة اجلزاء خوف ًا من
ت�سديداته اخلارقة ،وك�أن الكويت در�س
العبي �أربيل تكنيكي ًا وعرف كيف يتعامل
الفريق الأ�صفر يف الأدمي الأخ�ضر؟!
الدقيقة � 83شهدت �آخ��ر مهازل دفاعات
�أربيل التي اهتمت بالهجوم بحث ًا عن
الهدف وتركت ال��دف��اع وو�سطها خاليا
من الالعبني بعد ان ا�ستنفرت ق��وة كل
عنا�صر ال �ف��ري��ق ،ال�ب��دي��ل ع�ب��د الهادي
اخلمي�س اطلق ر�صا�صة الرحمة على
فريق �أربيل وهز �شباك �سرهنك حم�سن
للمرة الثالثة و�سط اال�ستياء احلا�صل
على ما جرى لفريق كان يطمح باللقب
الآ�سيوي لكنه وقبل النهاية ب�سبع دقائق
ا�ضحى مت�أخر ًا بثالثة اهداف دون رد،
قبل ان ت�صبح النتيجة ارب�ع��ة اهداف

مع االنهيار الكبري الذي ح�صل لالعبي
ارب�ي��ل .ه��دف راب��ع ك��ان ا�شبه باهداف
اال�ستهتار يف فريق مل يعرف كيف يتعامل
م��ع اج ��واء امل �ب��اري��ات النهائية ب�سبب
نق�ص اخل�برة و�سوء التقدير ..الهدف
ال��راب��ع حمل ام�ضاء التون�سي �شادي
همامي ال��ذي افتتح الت�سجيل واختتم
مهرجان االه��داف يف الدقيقة االخرية
ل�ي�ت��وج ف��ري�ق��ه ال�ك��وي��ت باللقب و�سط
حالة الأف ��راح والأه��ازي��ج التي اطلقها
من ح�ضر اىل جانب فريق الكويت من

طالبوا احتاد الكرة املبا�شرة با�ستعادة حقوق كرتنـا

متخ�ص�صون  :لي�س �أمام (فيفــا) �سوى االن�صياع لر�سالة فران�سو حريري !
 بغداد  /طـه كمـر
�أثارت املباراة النهائية لبطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي
التي ُاقيمت �أول م ��ن ام�س بني فريقي �أربيل والكويت
الكويت ��ي وانتهت كويتية ب�أربع ��ة �أهداف نظيفة ردود
افع ��ال العدي ��د م ��ن ذوي االخت�صا�ص الذي ��ن يروا ان
بامكان الع ��راق تنظيم البط ��والت واملباريات الدولية
بع ��د ان �أبهر تنظيم تلك املباراة التي ُاقيمت على ملعب
فران�سو حري ��ري يف مدينة �أربي ��ل كل َمن ح�ضرها او
�شاهدها من �شا�شات التلف ��زة ليو�ضح ه�ؤالء املدربون
�آراءه ��م وطموحاتهم امل�ستقبلية ب�ش�أن اقامة املباريات
به ��ذا امل�ستوى على ار�ض الرافدي ��ن التي تنعم بالأمن
والأمان �إن �شاء الله .
ونا�ش ��د مدربون ��ا احت ��اد الك ��رة العراق ��ي مفاحت ��ة
االحتادين الدويل والآ�سيوي لرفع احلظر عن مالعبنا
لإعادة الروح لها بعد غيبة طويلة عن التوا�صل.

 ,م�ؤك ��د ًا انه ومن ه ��ذا املنطلق نود اي�صال �صوتنا اىل
كل امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن الك ��رة باعطائن ��ا حقن ��ا املغت�صب
جراء ذلك احلظر غري املربر.
رحيم حميد � :آن �أوان رفع الظلم عن
مالعبنا
فيم ��ا ق ��ال امل ��درب رحي ��م حمي ��د ال اع ��رف م ��اذا يريد
االحت ��ادان ال ��دويل والآ�سي ��وي ج ��راء ه ��ذا احلظ ��ر
الظ ��امل؟ فال ��ذي �شاه ��د املب ��اراة النهائي ��ة ب�ي�ن �أربي ��ل
والكويت الكويتي ي�ؤي ��د وي�ؤكد ان الأمور يف العراق
�أف�ضل كثريا مما موجود يف بع�ض الدول الأخرى التي

عبدالإله عبد احلميد  :تنظيم املباراة
يدعـو اىل التفا�ؤل
كان �أول املتحدث�ي�ن بهذا اخل�صو�ص امل ��درب عبدالإله
عب ��د احلمي ��د نائب رئي� ��س رابطة املدرب�ي�ن املحرتفني
الذي قال بهذا اخل�صو�ص � :إن مباراة �أربيل والكويت
�أعط ��ت الدليل القاطع عل ��ى قدرة الأندي ��ة املحلية على
تنظي ��م املباري ��ات الكب�ي�رة مث ��ل نهائ ��ي بطول ��ة ك�أ�س
االحت ��اد الآ�سيوي التي تعد البطول ��ة الثانية من حيث
الأهمي ��ة يف �أجن ��دة االحت ��اد القاري والت ��ي جرت يف
مدينة �أربيل و�سادها التنظيم الرائع املميز وان�سيابية
منوذجية لدخول وخروج اجلمهور اىل ملعب املباراة
وعدم وجود �أية حالة تعكر �صفو �أجواء املباراة برغم
خ�س ��ارة الفري ��ق املنظ ��م له ��ا م ��ا يدعون ��ا اىل التفا�ؤل
نح ��و امل�ستقب ��ل الزاه ��ر للك ��رة العراقي ��ة .وا�ض ��اف :
�أُنا�ش ��د احتاد الك ��رة العراقي بالعمل اجل ��اد ال�ستثمار
الظه ��ور الطي ��ب له ��ذه املب ��اراة ملفاحت ��ة االحتادي ��ن
الدويل والآ�سيوي لرفع احلظر عن مالعبنا طاملا هناك
�أم ��ن و�أم ��ان ي�سودان امل�شه ��د الريا�ض ��ي خ�صو�صا ان
مباراة �أول م ��ن �أم�س ح�ضرها العديد من ال�شخ�صيات
الريا�ضية امل�ؤث ��رة والرفيعة امل�ستوى على ال�صعيدين
العرب ��ي والقاري والتي �أ�ش ��ادت كذلك بح�سن التنظيم
وحفاوة اال�ستقبال والأجواء الرائعة يف مدينة �أربيل

تنعم باقامة املباريات الر�سمية على مالعبها .و�أ�ضاف
 :م ��ا ال ��ذي ح ��دث للذي ��ن ح�ض ��روا املباراة حي ��ث كان
هن ��اك ح�ضور جماه�ي�ري كبري مل ت�شه ��ده املالعب من
قبل وكان هن ��اك ح�ضور ر�سمي متمث ��ل بال�شخ�صيات
الريا�ضية العربي ��ة والآ�سيوية ف�ضال عن تواجد ممثل
االحتاد الآ�سيوي الذي نطالبه بكتابة تقريره بكل روح
ريا�ضية وثقة و�أمانة ملا ظهر به ملعب اربيل من ابداع
للتنظي ��م وقدرة عالية على ادارة املباريات الدولية كما
متت كتابة التقرير من قبل ممثل االحتاد الدويل �آنذاك
بخ�صو� ��ص ع ��دم امكاني ��ة الع ��راق لتنظي ��م املباريات
الدولية ليت ��م احلظر على مالعبنا ويح ��رم العراق من
اقام ��ة املباري ��ات الر�سمي ��ة عل ��ى ارا�ضيه  ,وه ��ذا يُعد
ظلم� � ًا وا�ستبداد ًا بحد ذاته كون ما جرى خالل املباراة
النهائي ��ة لبطول ��ة ك�أ�س االحتاد الآ�سي ��وي يُعد اجناز ًا
يُح�سب للقائمني على الكرة العراقية ومن هذا املنطلق
ننا�شد احتاد الكرة العراقي ملفاحتة االحتادين الدويل
والآ�سيوي لرفع احلظر اجلائ ��ر على مالعبنا اجلميلة
او حتى ال�سم ��اح باقامة املباري ��ات الدولية ملنتخباتنا
على ملعب فران�سو حريري يف �أربيل على الأقل اف�ضل
من اقامتها على املالعب القطرية او غريها من املالعب
البديلة.

يون�س عبد علي  :مالعبنا تبعث عن
الطم�أنينة
�أما هدّاف الدوري العراقي ال�سابق واملدرب احلايل يون�س
عبد عل ��ي ف�أكد ان االمور يف العراق ا�صبحت طبيعية من
خالل اقامة املباراة النهائي ��ة على ملعب فران�سو حريري
ب�ي�ن �أربيل والكويت الكويتي الت ��ي �أبهرت كل من تابعها
�س ��واء م ��ن �شا�ش ��ات القن ��وات الف�ضائي ��ة او م ��ن ح�ض ��ر
امللع ��ب حيث كان عر�سا كرويا جميال يحمل بني طياته كل
االيجابي ��ات واالمور اجلميلة التي تبعث على االطمئنان
والأم ��ان بعيد ًا عن التوج�س والتخ ��وف الذي كان ينتاب
العدي ��د من ال�شخ�صي ��ات الريا�ضية �سواء خارج او داخل
الع ��راق .و�أ�شار عبد علي اىل ان ��ه يجب على القائمني عن
الك ��رة العراقي ��ة مفاحت ��ة االحتادين ال ��دويل والآ�سيوي
ب�ش� ��أن امكاني ��ة رف ��ع احلظ ��ر املفرو�ض عل ��ى مالعبنا من
داع ك ��ون م ��ا �شاهدن ��اه اول م ��ن ام� ��س يتع ��دى
دون اي ٍ
ُ
الكثري م ��ن املالعب العربية والآ�سيوية التي اقيمت عليها
مباري ��ات به ��ذا احلجم ،فاحل�ض ��ور اجلماه�ي�ري له اثره
يف اجن ��اح اية مباراة بعيدا ع ��ن نتيجتها التي لال�سف مل
تك ��ن مب�ست ��وى طموحنا كون اخل�سارة الت ��ي تعر�ض لها
فري ��ق �أربي ��ل كانت ثقيلة وال تتالءم م ��ع معطيات الفريق
وطموحاته .

تكاف�ؤ مهاري وتناف�س مثري
اداريني و�ضيوف و�صحفيني وجماهري
�صدح �صوتها يف مرات كثرية اكرث من
جماهري �أربيل التي دخلت ن�صفها اىل
املدرجات وبقي ن�صفها االخري باالنتظار
خارج امللعب!
ر� �س��ال��ة ال �ك��وي��ت اخ�ت�ت�م��ت م��ن �أرب �ي��ل
بخطف ل�ق��ب ك ��أ���س االحت ��اد الآ�سيوي
 2012للمرة الثانية ،اما خزانة �أربيل
فبقيت ع�ن��د ح ��دود امل�ح�ل�ي��ة ف�ق��ط على
�أم��ل االنتظار للعام املقبل حيث تكرار
امل�شاركة القارية.

الروماين مارين  :حققنا
انت�صارات مهمة خارج �أر�ضنا
 متابعة  /املدى
�أعرب مدرب فريق الكويت الروماين ايوان مارين عن �سعادته بتحقيق اللقب
القاري يف نهائي ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي .2012
وقال مارين يف امل�ؤمتر ال�صحفي بعد نهاية املباراة  :ا�ستحقينا الفوز الكبري
والتتويج بلقب البطولة ،حيث قدمنا م�ستويات ممتازة خالل البطولة ككل.
و�أ��ض��اف  :حققنا انت�صارات مهمة �أم��ام ف��رق قوية مثل ال��وح��دات الأردين
واالتفاق ال�سعودي ،واليوم تغلبنا على �أربيل يف املباراة النهائية ،برغم �أننا
كنا نلعب خارج �أر�ضنا.
و�أو�ضح املدرب الروماين :كنا جاهزين ملواجهة �أربيل ،حيث كنا نعرف كيفية
التعامل معهم ،الطق�س كان جيد ًا وكل �شيء كان رائعا بالن�سبة لنا ..كذلك
اجلماهري التي ح�ضرت ب�أعداد كبرية جعلت الأجواء رائعة ،لت�صبح املباراة
مثرية.

حمرو�س م�صدوم من
�سيناريو النهائي !
 متابعة  /املدى
�أع � ��رب ال �� �س��وري ن� ��زار حمرو�س
م� ��درب ن� ��ادي �أرب� �ي ��ل ع��ن �صدمته
من امل�ستوى ال��ذي قدمه فريقه يف
املباراة التي خ�سرها �أم��ام الكويت
الكويتي ( )4-0على ملعب فران�سو
احلريري يف �أربيل ،وذلك يف نهائي
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي .2012
�سجل التون�سي ��ش��ادي همامي (2
من ركلة جزاء و )3+90والربازيلي
روج�يري�ن�ي��و ( )42وع �ب��د الهادي
خمي�س (� )83أه��داف الفوز ل�صالح
ن��ادي ال�ك��وي��ت .وق��ال حم��رو���س يف
امل�ؤمتر ال�صحفي بعد نهاية املباراة
� :أنا م�صدوم لأن الالعبني مل يقدموا
امل�ستوى املرتقب منهم ،ومنحوا لقب

رحيم حميد

امل�ؤازرة النظيفة وح�سن التنظيم �أبرز �سمات اللقاء

البطولة ل�ن��ادي ال�ك��وي��ت� ..سنحت
لنا ف��ر���ص ع��دة م��ن �أج��ل الت�سجيل
وك��ان يجب �أن ن�ستفيد منها ،ولكن
الالعبني �أخفقوا يف ذلك.
و�أ�ضاف � :سيناريو املباراة مل يكن
يف �صاحلنا ،حيث ت��أخ��رن��ا بهدف
بعد مرور دقيقتني ومن ركلة جزاء..
ه��ذا الأم��ر �أث��ر على الالعبني ،حيث
وجدوا �صعوبة يف العودة للمباراة،
وعندما حاولوا القيام بذلك �ضربنا
الفريق املقابل بالهجمات املرتدة.
و�أو�ضح  :فريقنا �أحبط اجلماهري
التي ح�ضرت ب�أعداد كبرية من �أجل
م�ساندتنا ،خط الو�سط مل يكن يف
�أف�ضل حاالته ،واملدافعون ارتكبوا
ال�ع��دي��د م��ن الأخ��ط��اء ومل يقدموا
م�ستوى جيد ًا �أي�ض ًا.

اخبارهم

� أكــد جان تود رئي�س االحت��اد ال��دويل لل�سيارات (فيــا) �أن
ت�ضييف �أحد �سباقات بطولة العامل ل�سيارات (الفورموال  )1لي�ست
�ضمن �أول��وي��ات م�صر يف الوقت احلايل.و�أبلغ تـود ال�صحفيني
يف اختتام زي��ارة ا�ستمرت يومني �إىل م�صر" ،يجب حتديد ما
هي الأولويات ،وال �أعتقد �أن الأولوية هنا يف م�صر هي ت�ضييف
�أحد �سباقات (فورموال  ،)1فهناك �أولويات �أخرى".وتابع "الأكرث
�أهمية هو العثور على و�سائل لتطوير الثقافة وتعليم ال�سائقني"،
م�ضيف ًا �أن االحتاد الدويل لل�سيارات �سيحث احلكومة امل�صرية على
تطوير �سباقات الكارتينغ "التي هي قاعدة كل �شيء يف ريا�ضة
ال�سيارات".وتتو�سع �سباقات (ف��ورم��وال  )1بعيد ًا عن �أوروب��ا
و�أمريكا ال�شمالية ،وان�ضمت بالفعل �سباقات يف �سنغافورة وكوريا
جان تود اجلنوبية والهنــد �إىل برنامج البطولة يف ال�سنوات املا�ضية.
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الرياضي

 يرقد العب التن�س الأوك��راين �سريجي بوبكا ابن
�أ�سطورة القفز بالزانة الذي يحمل اال�سم نف�سه ،حاليا يف
م�ست�شفى بالعا�صمة الفرن�سية باري�س بعد تعر�ضه حلادث.
ومل يك�شف م�ست�شفى جورج بومبيدو عن مزيد من التفا�صيل
بخ�صو�ص احلالة ال�صحية لبوبكا ( 25عاما) خطيب جنمة
التن�س البيالرو�سية فيكتوريا �أزارينكا امل�صنفة الأوىل
على العامل.وذكر موقع "�آر �أم �سي �سبورت" الإلكرتوين �أن
بوبكا امل�صنف  186على العامل يعاين من ك�سور م�ضاعفة
بعد �سقوطه من الدور الثالث بعدما حب�س يف دورة املياه،
حاول اخلروج عرب النافذة �إىل النافذه املجاورة.يذكر �أن
بوبكا االبن ( 25عاما) يحتل املركز الـ  186يف الت�صنيف
�سريجي بوبكا العاملي لالعبي التن�س املحرتفني.

العالمي

تعر�ض �سيبا�ستيان كيهل قائد نادي بورو�سيا
ّ 
دورمتوند حامل لقب الدوري الأملاين لكرة القدم يف
�آخر مو�سمني لك�سر يف �أنفه خالل مواجهة �شتوتغارت
قد تبعده عن مواجهة ريال مدريد الإ�سباين يف دوري
�أبطال �أوروبا غدا الثالثاء .وا�ستبدل كيهل (ً 32
عاما)
يف الدقيقة  20م��ن امل��ب��اراة التي انتهت بالتعادل
ال�سلبي بعد تلقيه �ضربة بالكوع على وجهه من قبل
رافايل هولت�سهاوزر.وقال مدرب دورمتوند يورغن
كلوب عن �إمكانية م�شاركة كيهل �ضد ريال :حتى لو
ممكنا� ،سريتدي ً
كان ذلك ً
قناعا ،وكان العب الو�سط
ً
قدم �أدا ًء مميزا يف الفوز الأخري للفريق الأ�صفر على
�سيبا�ستيان كيهل ريال مدريد  1-2يف امل�سابقة القارية.

العدد ( )2639ال�سنة العا�شرة  -االثنني ( )5ت�شرين الثاين 2012

خ�������������س������ارة م����ف����اج����ئ����ة مل���ل���ق���ـ���ـ���ا

ريال مدريد يوا�صل مطاردة بر�شلونة يف الليغـا

 مدريد� /أ ف ب
ح��ق��ق ري����ال م��دري��د ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ف��وزه
اخل��ام�����س يف �آخ����ر ���س��ت م��ب��اري��ات على
ح�ساب �ضيفه ريال �سرق�سطة ( )0-4على
ملعب "�سانتياغو برنابيو".
من جهة �أخرى حقق بر�شلونة �أف�ضل بداية
مو�سم يف تاريخه بتحقيقه فوزه التا�سع
من ا�صل  10مباريات على ح�ساب �ضيفه
�سلتا فيغو  1-3يف املرحلة العا�شرة من

بطولة ا�سبانيا لكرة القدم.ورفع الفريق
الكاتالوين ر�صيده اىل  28نقطة من 10
مباريات بفارق  3نقاط عن اتلتيكو مدريد
الذي لعب الحق ًا مع فالن�سيا وخ�سر �أمامه
( ،)2-0علما ب�أن اف�ضل بداية لرب�شلونة
ك��ان��ت يف م��و���س��م  1998-1997حتت
ا�شراف مدربه الهولندي لوي�س فان غال،
وخ��ا���ض امل���ب���اراة االرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل
مي�سي اف�ضل العب يف العامل يف االعوام
الثالثة االخرية ،بعد يوم واحد على والدة

امللكي يحقق فوزه اخلام�س ويهزم �سرق�سطة باالربعة
طفله االول تياغو .ع��ل��ى ملعبه "كامب لكن يف غ�ضون ثالث دقائق دخل الهدف
نو" ،تقدم بر�شلونة بعد مت��ري��رة (خــذ الثالث يف املباراة بتوقيع دافيد فيا الذي
وه���ات) ب�ين ال�برازي��ل��ي �أدري��ان��و وبدرو تلقى متريرة عر�ضية مق�شرة تابعها يف
ال���ذي ك��ان على ح���دود الت�سلل ،فتابعها ال�شباك م�سجال هدفه اخلام�س (.)26
االول اىل داحل ال�شباك (.)21ومل يت�أخر و�أُجرب ادريانو �صاحب الهدف االول على
فيغو ب���إع��ادة االم���ور اىل ن�صابها ،فبعد ت��رك امللعب م�صاب ًا بفخذه ت��ارك�� ًا مكانه
دقيقتني تابع م��اري��و برمييخو ت�سديدة ل��ل�برازي��ل��ي داين الفي�ش ( ،)39لتزداد
�أليك�س لوبيز املبعدة من احلار�س فيكتور م�صاعب امل��درب تيتو فيالنوفا على �إثر
فالدي�س وهز ال�شباك من املنطقة ال�صغرى اال����ص���اب���ات ال��ك��ث�يرة ال��ت��ي ي��ع��اين منها
م�سجال هدفه الثالث ه��ذا املو�سم ( ،)23دف��اع��ه.ويف ال�شوط الثاين ،عزز الظهري

يانوفيت�ش يواجه فيــرر يف نهائي باري�س
 باري�س� /أ ف ب
تابع البولندي يرزي يانوفيت�ش مغامرته وبلغ
ن��ه��ائ��ي دورة ب��اري�����س ب�ير���س��ي ال��دول��ي��ة لكرة
امل�ضرب� ،آخر ال��دورات الت�سع الكربى والبالغة
جوائزها 975ر427ر 2مليون يورو ،بفوزه على
الفرن�سي جيل �سيمون امل�صنف  20عامليا 4-6
و 5-7يف ن�صف النهائي.
ويلتقي يانوفيت�ش ،امل�صنف  69عامليا واملت�أهل

يرزي يانوفيت�ش

مان�ش�سرت يونايتـد ي�ستعيد �صدارة (الربميرليـغ)
 لندن� /أ ف ب
ت�صدّر مان�ش�سرت يونايتد الرتتيب
بعد فوزه الثمني على �ضيفه �آر�سنال
( )1-2وت���ع���ادل امل��ت�����ص��در ال�سابق
ت�شيل�سي مع �سوانزي ( )1-1يف
افتتاح املرحلة العا�شرة من الدوري
الإنكليزي لكرة القدم  ،لي�صبح ر�صيد
ت�شيل�سي  23نقطة مقابل  24ليونايتد
يف ال�������ص���دارة��� .س��ج��ل الهولندي
روب�����ن ب�ير���س��ي ( )3والفرن�سي
باتري�س ايفرا ( )67هديف يونايتد،
والإ�سباين �سانتي كازورال ()4+90
ه��دف �آر���س��ن��ال.ومل ينجح �آر�سنال
بالفوز على ملعب "�أولد ترافورد"
منذ  ،2006عندما ف��از بهدف وحيد
للتوغويل �إمي��ان��وي��ل ادي��ب��اي��ور� ،إذ
خ�سر  8مرات وتعادل مرة واحدة يف
جميع امل�سابقات  ،وكان �آر�سنال قد

خ�سر املو�سم املا�ضي بنتيجة كارثية
ع��ل��ى �أر�����ض ي��ون��اي��ت��د (.)8-2بك َّـ َر
املُ�ضيف بافتتاح الت�سجيل عندما
لعب الربازيلي راف��اي��ل عر�ضية من
اجلهة اليمنى �أخط�أ املدافع البلجيكي
توما�س فرمايلن يف �إبعادها الختالل
توازنه ،فو�صلت على طبق من ف�ضة
�إىل فان بر�سي الذي �سددها �أر�ضية
بيمناه ه��� ّزت �شباك احل��ار���س فيتو
مانوين (.)3وك��ان��ت املباراة الأوىل
التي يواجه فيها املهاجم الهولندي
روب���ن ف���ان ب�ير���س��ي ف��ري��ق��ه ال�سابق
ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه ال�����ص��ي��ف امل��ا���ض��ي �إىل
ال�شياطني احلمر مقابل  24مليون
جنيه ( 39مليون دوالر)�.سجل فان
بري�سي ،ه���دّاف املو�سم املا�ضي8 ،
�أه����داف يف  10م��ب��اري��ات م��ع فريقه
اجلديد يف ال��دوري.وح��رم مانوين،
ف����ان ب�ير���س��ي م���ن ت�����س��ج��ي��ل الهدف

 ماكاو� /أ ف ب
ان��ح�����ص��رت امل��ن��اف�����س��ة على
ت�����ض��ي��ي��ف دورة الأل���ع���اب
الآ���س��ي��وي��ة ع���ام  2019بني
مدينتي هانوي الفيتنامية
و�سورايابا الأندوني�سية،
و�����س����ت����خ����ت����ار اجل���م���ع���ي���ة
العمومية للمجل�س الأوملبي
الآ����س���ي���وي ي����وم اخلمي�س
املقبل ا�سم املدينة الفائزة
بنتيجة الت�صويت.
وحتت�ضن ماكاو اجتماعات
املجل�س الأوملبي الآ�سيوي
واحت����اد ال��ل��ج��ان الأوملبية
ال��وط��ن��ي��ة (�أن������وك) وجلنة
ال��ت�����ض��ام��ن الأومل���ب���ي التي
ي��ر�أ���س��ه��ا �أح��م��د ال��ف��ه��د من
� 6إىل  10ت�����ش��ري��ن الثاين
احلايل .
ي��ذك��ر �أن مدينة �آين�شيون
الكورية اجلنوبية �ست�ضيف
دورة الأل���ع���اب الآ�سيوية
امل��ق��ب��ل��ة يف  ،2015بعد
�أن اح��ت�����ض��ن��ت غوانغجو
ال�صينية �ألعاب .2010
و�أو����ض���ح ال��ف��ه��د "�سيكرم
املجل�س الأوملبي الآ�سيوي
�أف�ضل  20ريا�ضي ًا �آ�سيوي ًا
يف �أومل��ب��ي��اد ل��ن��دن (الذين
ح�����ص��ل��وا ع��ل��ى ميداليات
ذهبية)  10يف فئة الرجال
و 10ل��دى ال�سيدات ،ف�ض ًال
عن  21جلنة �أوملبية �آ�سيوية
حقق ريا�ضيوها ميداليات
يف الألعاب".
وت��اب��ع "القارة الآ�سيوية
ح��ق��ق��ت يف �أومل���ب���ي���اد لندن
نتائج �أف�ضل من التي حققتها
يف بكني  ،2008مع ارتفاع
ع���دد ال�����دول والريا�ضيني
ال���ذي���ن ح��ق��ق��وا ميداليات،
وم���ن واج��ب��ن��ا يف املجل�س
الأومل��ب��ي الآ���س��ي��وي تكرمي
ه�ؤالء الريا�ضيني".
وال�����دول ال����ـ 21ال��ت��ي حقق
ري���ا����ض���ي���وه���ا م���ي���دال���ي���ات
يف �أومل���ب���ي���اد ل��ن��دن 2012
ه�����ي :ك����وري����ا اجل��ن��وب��ي��ة

احمد الفهد
وال���ي���اب���ان وك��ازاخ�����س��ت��ان
و�إي����ران وك��وري��ا ال�شمالية
و�أذرب��ي��ج��ان و�أوزبك�ستان
والهنـ ــد ومنغوليا وتايالند
و�إن���دون���ي�������س���ي���ا وماليزيا
وتايوان وقط ــر و�سنغافورة
و�أف��غ��ان�����س��ت��ان والبحريـن
وه��ون��غ كونغ وال�سعودية
والكويـت وطاجيك�ستان.
حتققت امل��ي��دال��ي��ة العربية
يف ال���ق���ارة الآ���س��ي��وي��ة عرب
ب��رون��زي��ة لكل م��ن القطري
ن���ا����ص���ر ال���ع���ط���ي���ة وف��ه��ي��د
الديحاين يف الرماية ،الأول
يف ال�����س��ك��ي��ت وال���ث���اين يف
ال�تراب ،وبرونزية ملنتخب
ال�سعودية يف قفز احلواجز
�ضمن مناف�سات الفرو�سية،
وب���رون���زي���ة ل��ل��ب��ح��ري��ن يف
�أل����ع����اب ال���ق���وى بوا�سطة
ال����ع����داءة م����رمي ج���م���ال يف
�سباق  1500م.
ك��م��ا ت�شهد م��اك��او اجتماع
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي للأنوك
الذي �سيعتمد تعديل النظام
الأ�سا�سي ،ف�ض ًال عن اجتماع
جلنة الت�ضامن الأوملبي التي
�ستعتمد ب��دوره��ا ميزانية
ال��ف�ترة ب�ين  2013و2016
التي م��ن املتوقع �أن ت�شهد
ارتفاع ًا ب�أكرث من  20باملئة
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال�ب�رام���ج بعد
حت�سن املداخيل من الدورة
الأوملبية.

هاردن يقود هيو�سنت لفوز جديد يف دوري ال�سلة الأمريكي

من الت�صفيات ،اال�سباين دافيد فيــرر اخلام�س
عامليا الفائز على الفرن�سي ميكايل ليودرا امل�صنف
 121عامليا وامل�شارك ببطاقة دعوة  5-7و.3-6
وفرير هو الالعب الوحيد بني امل�صنفني الع�شرة
االوائ����ل ب��ق��ي يف املناف�سة ع��ل��ى ل��ق��ب ال����دورة،
وو�صل يانوفيت�ش جمهوال اىل ال��دورة اذ اعتاد
امل�شاركة يف بطوالت التحدي او الفئة الثانية،
بيد انه بلغ النهائي من اول م�شاركة له يف احدى
بطوالت امل�سرتز.

الثاين ( ،)22ثم �ص َّد حار�س يونايتد
الإ�سباين دافيد دي خيا ك��رة قريبة
م��ن ال��وي��ل��زي �أرون رام�����س��ي (،)24
قبل �أن يبعد مانوين كرة واين روين
بعد متريرة من مايكل كاريك (.)28
ويف الدقيقة الأخ��ي�رة م��ن ال�شوط
الأول ،رفع �آ�شلي يونغ كرة عر�ضية
�أوق��ف��ه��ا الإ���س��ب��اين �سانتي ك���ازورال
بيده فاحت�سب احلكم مايك دين ركلة
جزاء �سددها واين روين �أر�ضية اىل
جانب القائم الأمين (.)45يف ال�شوط
الثاين ،و�صلت الكرة من ركلة حرة
�إىل فان بري�سي الذي رو�ضها داخل
املنطقة وهو مبواجهة احلار�س ،لكن
م��ان��وين �أب��ع��ده��ا ب�براع��ة �إىل ركنية
( ،)66بيد �أن �آر�سنال مل يهن�أ ب�صدة
حار�سه� ،إذ تل ّقى الهدف الثاين بعد
ركنية و�صلت �إىل واين روين لعبها
عر�ضية �ساقطة على ر�أ����س الظهري

الدويل جوردي �ألب ــا النتيجة بكرة مررها
اندري�س �إيني�ستا لدافيد فيا ال��ذي لعبها
رائعة لألبــا ،فراوغ االخري احلار�س خايف
ف��ارا���س و���س��دد يف امل��رم��ى اخل��ايل و�سط
اعرتا�ض العبي فيغو على ت�سلل �ألبــا الذي
�سجل هدفه الثاين هذا املو�سم (.)61
و���س��ع��ى الع��ب��و بر�شلونة �إه����داء الهدف
ملي�سي ،مت�صدر ترتيب الهدافني ،كي يحتفل
به بعد والدة ابنه ،لكن النتيجة بقيت على
حالها واختتمها بدرو بت�سديدة �صاروخية
�صدها احلار�س فارا�س (.)4+90
يف منت�صف ال�شوط االول ،افتتح الفريق
امللكي الت�سجيل م��ن ركنية و�صلت اىل
ر�أ�����س امل���داف���ع را�ؤول ال��ب��ي��ول ابعدها
احل��ار���س روب��رت��و اىل ق��دم االرجنتيني
غ��ون��زال��و ه��ي��غ��واي��ن ال���ذي مل ي�ت�ردد يف
ايداعها ال�شباك ( ، )23وبعدها بدقيقتني،
هز ارجنتيني �آخر ال�شباك عندما و�صلت
ال��ك��رة اىل ان��خ��ل دي م��اري��ا على اجلبهة
ال��ي��م��ن��ى ،ف���اخ�ت�رق و����س���دد ك���رة ابعدها
احل����ار�����س ،ت��اب��ع��ه��ا اجل���ن���اح دي ماريا
�صاروخية يف �سقف املرمى معزز ًا الفارق
لفريق املدرب الربتغايل خوزيه مورينيو
(.)25
ويف نهاية ال�شوط الثاين ،وقفت العار�ضة
عائق ًا امام ت�سجيل الربتغايل كري�ستيانو
رون��ال��دو من ركلة ح��رة ،حارمة �إي��اه من
توقيع الهدف الثاين ع�شر له هذا املو�سم
( ،)84ثم �سدد كرة ار�ضية خطرية �أبعدها
احلار�س روبرتو بقدمه (.)86
واخ�ترق املهاجم الفرن�سي كرمي بنزمية
ملعب اخل�����ص��م م��ن هجمة م��رت��دة ولكز
مت��ري��رة ذكية اىل الع��ب الو�سط الغاين
مايكل اي�سيان املندفع من اخللف ف�سددها
ار�ضية م�سجال الهدف الثالث لريال (،)89
قبل ان يختتم الع��ب الو�سط الكرواتي
ل��وك��ا م��ودري��ت�����ش امل��ه��رج��ان بت�سديدة
ي�سارية ار�ضية م��ن خ���ارج املنطقة بعد
ان عاند احل��ظ رون��ال��دو بت�سجيل هدفه
االول ( ،)2+90لينتهي ال��ل��ق��اء بفوز
�صريح للم�ضيف ال��ذي رف��ع ر�صيده اىل
 20نقطة من  10مباريات وا�صبح ثالث ًا
يف الرتتيب.
وت��ع��ر���ض ملقـ ــا خل�����س��ارة مفاجئة امام
م�ضيفه راي��و فايكانو  2-1فرتاجع اىل
املركز الرابع� ،سجل االرجنتيني مارتن
دمييكيلي�س ( )49هدف ملقــا ،وبيتي (11
و )61هديف فايكانو ،وجتمد ر�صيد ملقــا
عند  18نقطة من  10مباريات اذ حقق 4
نقاط فقط يف مبارياته االربع االخرية.

هانـوي و�سورايابا تتناف�سان
على ت�ضييف �أ�سياد 2019

الفرن�سي باتري�س ايفرا الذي حولها
يف ال��زاوي��ة اليمنى ملرمى �آر�سنال
(.)67وزادت متاعب �آر�سنال عندما
نال العب الو�سط الدويل ال�شاب لوك
ويل�شري العائد من الإ�صابة بطاقته
ال�صفراء الثانية بعدما دا����س على
ق��دم �إي��ف��را (.)69وزجَّ فينغر بعدها
بالدويل ثيو والكوت ً
بدال من رام�سي
واملهاجم الرو�سي �آن���دري �أر�شافني
ً
بدال من الأملاين لوكا�س بودول�سكي،
ر ّد ع��ل��ي��ه ف�يرغ�����س��ون بالربازيلي
اندر�سون ً
بدال من العب الو�سط توم
ً
كليفريل وال�برت��غ��ايل ن��اين ب��دال من
الإكوادوري �أنطونيو فالن�سيا.
ويف �آخ���ر حل��ظ��ات ال��وق��ت ال�ضائع،
���س��جّ �� َل الإ���س��ب��اين ���س��ان��ت��ي ك���ازورال
ً
�شرفيا لآر���س��ن��ال م��ن ت�سديدة
ه��دف ً��ا
رائعة �سكنت املق�ص الأي�سر لدي خيـا
(.)4+90

 وا�شنطن /وكاالت
وا����ص���ل ج��ي��م�����س ه������اردن بدايته
ال�����ص��اروخ��ي��ة م���ع ف��ري��ق��ه اجلديد
هيو�سنت روك��ت�����س بت�سجيله 45
نقطة ليقوده �إىل الفوز على �أتالنتا
هوك�س � 102-109ضمن الدوري
الأم��ي�رك����ي ل��ل��م��ح�ترف�ين يف ك��رة
ال�سلة.
و�سبق �أن قاد هاردن هيو�سنت �إىل
ال��ف��وز ع��ل��ى دي�ت�روي���ت بي�ستونز
 96-105بت�سجيله  37نقطة و12
متريرة حا�سمة يف املباراة الأوىل.
هاردن كان قد انتقل من �أوكالهوما
�سيتي �إىل هيو�سنت ملدة  5موا�سم
يف �صفقة ُقدِّرت بـ 80مليون دوالر
ق��ب��ل ���س��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة م���ن انطالق
البطولة.
النجم الآخ���ر اجل��دي��د يف �صفوف
هيو�سنت جريميي ل�ين ،الأمريكي
م��ن �أ���ص��ل �صيني ،ت���أل��ق �أي�ض ًا يف
ه���ذه امل���ب���اراة م�����س��ج ً
�لا  21نقطة
م��ع  10م��ت��اب��ع��ات و 7متريرات
حا�سمة ،يف حني �أ�ضاف كول
ار�شيد  17نقطة.
ول������دى �أت��ل�ان����ت����ا ،ك���ان
ل���و ول��ي��ام�����س �أب����رز
امل�سجلني بر�صيد
 22نقطة ،مقابل
 18نقطة و10
م�����ت�����اب�����ع�����ات
جل���������و����������ش
�سميث.

وعا�شت مدينة نيويورك �أول ن�شاط
ريا�ضي منذ �أن �ضربها االع�صار
املدمر �ساندي وادى �إىل وف��اة 41
�شخ�صا يف امل��دي��ن��ة واىل انقطاع
وا���س��ع يف التيار الكهربائي ويف
امل��ي��اه ،وان��ت��ظ��ار ال�سكان �ساعات
طوال على حمطات الوقود ،اذ حقق
ن��ي��وي��ورك نيك�س ف���وز ًا الف��ت�� ًا على
ميامي هيت بطل املو�سم املا�ضي
بفارق  20نقطة .84-104
يذكر �أن��ه مت �إلغاء �سباق ماراتون
نيويورك ال�شهري الذي كان مقرر ًا
�أم�������س الأح������د ب�����س��ب��ب ت��داع��ي��ات
االع�صار.
كارميلو �أن��ط��وين جن��م نيويورك
ك��ان الأب���رز يف امل��ب��اراة بت�سجيله
 30نقطة مع  10متابعات ،والأقرب
يف
ال������������ي������������ه

�صفوف فريقه ك��ان �ستيف نوفاك
م�سج ًال  17نقطة.
�أم����ا ل����دى م��ي��ام��ي ه��ي��ت  ،ف�سجل
ل��ي�برون جيم�س  23ن��ق��ط��ة م��ع 7
م��ت��اب��ع��ات و 5مت��ري��رات حا�سمة،
ورا�شارد لوي�س  16نقطة ودواين
وايد  15اخرى.
وك����ان م��ي��ام��ي ق���د ت����وِّ ج ب��ط ً
�لا يف
ال��ن�����س��خ��ة الأخ���ي���رة ب���ف���وزه على
�أوكالهوما �سيتي يف الدور النهائي
 ،1-4وك��ان قد و�صل اىل النهائي
اي�ضا يف مو�سم  2011-2010قبل
�أن يخ�سر �أم���ام داال����س مافريك�س
.4-2كارميلو �أنطوين ع ـ َّد �أن الفوز
ه��و اق���ل م��ا مي��ك��ن ت��ق��دمي��ه ل�سكان
ن��ي��وي��ورك ب��ع��د ال��ن��ت��ائ��ج الكارثية
لإع���������ص����ار ���س��ان��دي
ب�����ق�����ول�����ه "انه
اول ن�شاط

جيم�س
هاردن

ريا�ضي يف نيويورك بعد االع�صار
واجل���م���ه���ور ح�����ض��ر اىل امللعب
لي�شجعنا ،فنجحنا يف تقدمي عر�ض
جيد امامه وحققنا الفوز ،وهذا اقل
ما ميكن تقدميه له".
و�أ�����ض����اف "حتى ق��ب��ل ي��وم�ين من
موعد امل��ب��اراة مل نكن مت�أكدين من
�أنها �ستقام يف موعدها ،ثم بعد �أن
علمنا ب�إلغاء �سباق املاراثون �شعرنا
ب�أنه يجب �أن نلعب و�أن نقدم �شيئ ًا
لنيويورك" ،وكانت مباراة نيويورك
نيك�س الأوىل م��ع بروكلني نيت�س
على �أر����ض الأخ�ي�ر ت���أج��ل��ت ب�سبب
االع�صار.وح�سم كليربز دربي والية
لو�س اجنلي�س ب��ف��وزه على ليكرز
 95-105ب��رغ��م ت���أل��ق جن��م االخري
كوبي براينت الذي �سجل  40نقطة.
وك��ان جمال ك��راوف��ورد الأف�ضل يف
�صفوف كليربز بت�سجيله  21نقطة،
و�أ���ض��اف زم��ي�لاه كري�س بول
وباليك غريفني  18و15
نقطة على التوايل.
اخل���������س����ارة هي
ال���ث���ال���ث���ة على
التوايل لليكرز
ب��ع��د �أن �سقط
�أم��������ام دال�����س
م���اف���ري���ك�������س
 99-91و�أمام
ب������ورت���ل��ان������د
ت�������������راي�������������ل
باليزرز -106
.116
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 14االقتصادي
العدد ()2639
ال�سنة العا�شرة  -االثنني
( )5ت�شرين الثاين 2012

م�����س��ع��ى ح���ك���وم���ي ل���ت���ق���دمي م�������س���اع���دات ل�����س��وري��ا

ر�صد مبالغ للدول املنكوبة جماملة يدفع ح�سابها فقراء البالد
 بغداد /رافد �صبار

تباينت الآراء ب�ي�ن املواطنني بخ�صو�ص
قرار احلكومة العراقية بتقدمي م�ساعدات
مالي ��ة اىل اجلمهوري ��ة ال�سوري ��ة ب�سبب
اعم ��ال العن ��ف الت ��ي ت�شهده ��ا واىل
ال�سودان واليمن فع�ب�ر بع�ض املواطنني
ع ��ن ا�ستيائه ��م م ��ن ر�ص ��د مبال ��غ لتل ��ك
ال ��دول والت ��ي تبلغ()25ملي ��ون دوالر
وا�صفني ذلك باملجاملة على ح�ساب فقراء
العراق،عك� ��س البع� ��ض الآخر الذي وجد
املو�ض ��وع برمت ��ه �إن�سانيا �صرف ��ا يهدف

فقـــــدان

فقدت مني هوية نقابة
الصحفيني باسم (رؤى
ف��اروق فيصل) عضو
مشارك على من يعثر
عليها تسليمها الى
جهة االصدار

اىل احرتام االن�سان ب�صورة عامة بغ�ض
النظر عن انتمائه .
يقول املواطن عبا�س يعقوب لـ (املدى):ان
العراق اليوم ب�أم�س احلاجة لتلك االموال
وان كان املو�ضوع ان�ساني ًا وباخل�صو�ص
ال�ش ��اب العراق ��ي ال ��ذي يع ��اين ازم ��ات
اقت�صادي ��ة تك ��ون �سبب� � ًا ا�سا�سي� � ًا يف
عزوفه ع ��ن ال ��زواج لعدم وج ��ود فر�صة
عمل فم ��ن ال�ض ��روري ان توفر احلكومة
العراقية اليوم الك�س ��اء املالئم ملواطنيها

قبل ان تفكر بالدول العربية التي بعمرها
مل تق ��دم م�ساعدات للع ��راق برغم امل�أ�ساة
التي مر بها.
وي ��رى يعق ��وب �أن مدينت ��ي الب�ص ��رة
والفلوج ��ة "�أح ��ق به ��ذه الأم ��وال،اذا
م ��ا �أخذن ��ا باالعتب ��ار ان الأقرب�ي�ن �أوىل
باملع ��روف" الفت ��ا اىل ان "العدي ��د م ��ن
التقارير ال�صحفي ��ة والدرا�سات ت�ؤكد ان
ن�سبة كبرية من املواليد اجلدد يف هاتني
املدينتني يعانون من �إعاقات دماغية وهم

احياء منكوبة يف العراق تنتظر م�ساعدات احلكومة�( ..أر�شيف)
الأك�ث�ر ا�ستحقاق ��ا لأي دين ��ار فائ�ض عن وو�صف الب�صي�صي املو�ضوع بـ(ال�شيمة
العراقي ��ة) الت ��ي طامل ��ا كن ��ا نق ��دم تل ��ك
حاجة الدولة"ح�سب قوله.
ويتكل ��م املواط ��ن احم ��د الب�صي�ص ��ي امل�ساع ��دات ل ��دول قد جل�أت لن ��ا حتى يف
ع ��ن االن�ساني ��ة املتواج ��دة يف االن�س ��ان النظ ��ام ال�سابق،م�ؤك ��د ًا ان احلكوم ��ة
العراق ��ي ولي� ��س يف احلكومي�ي�ن فق ��ط العراقي ��ة اليوم لها ر�ؤية وا�ضحة ال�سيما
ناظ ��ر ًا اىل مو�ض ��وع املعون ��ات املقدم ��ة وانه ��ا اكمل ��ت ال�س ��ت �سن ��وات كح ��كام
ل ��دول �سوريا وال�س ��ودان واليمن بنظرة للع ��راق وم ��ن غ�ي�ر املمكن ان يك ��ون ذلك
ان�ساني ��ة �صرفة تخلو م ��ن اي جماملة او املو�ضوع بغري ال�سديد ابد ًا.
م ��ا �شابه للحكوم ��ات لتح�س�ي�ن ال�سيا�سة اىل ذل ��ك يقول اخلب�ي�ر االقت�صادي �ستار
البيات ��ي :بالت�أكيد االقت�ص ��اد العراقي ما
اخلارجية للعراق.

جمهورية العراق /جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة جمل�س ا�ستئناف الأنبار االحتادية /حمكمة بداءة حديثة

العدد/192 :ب2012/

اىل اال�شخا�ص الثالثة -/ابراهيم و�أحمد وحممد وح�سن �أوالد فائق ح�سني – بتول عايد حممد

أصدرت هذه احملكمة بحقكم حكمها الغيابي البدائي املرقم /192ب2012/
في  2012/9/30القاضي بتمليك املدعية (زينب محمود عبد احلميد) اسهما
في العقار املرقم  8مقاطعة  19احلقالنية مبا يعادل  200م 2من عموم مساحة
العقار ،وجملهولية محل اقامتكم وحسب شرح املبلغ القضائي وتأييد اجمللس
احمللي لقضاء حديثة فقد قررت هذه احملكمة تبليغكم اعالنا ً في صحيفتني
محليتني يوميتني ولكم حق الطعن باحلكم ضمن املدة القانونية وبعكسه
سوف يكتسب احلكم الدرجة القطعية وفقا ً لألصول.
القا�ضي
�أحمد مطر خليفة
2012/10/16

�إعـــــــــــــالن

اجتماع الهيئة العامة ل�شركة فندق ال�سدير امل�ساهمة املختلطة
استنادا ً ألحكام املادتني ( )87،86من قانون الشركات رقم  21لسنة  1997املعدل وتنفيذا ً
لقرار مجلس اإلدارة في جلسته الرابعة املنعقدة في  2012/7/18يسرنا دعوتكم حلضور
اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في متام الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء
املوافق  2012/11/21في شركة فندق السدير ملناقشة جدول األعمال اآلتي-:
 -1مناقشة تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في  2011/12/31واملصادقة
عليه.
 -2مناقشة تقرير ديوان الرقابة املالية واحلسابات اخلتامية للشركة للسنة املالية املنهية
في  2012/12/31واملصادقة عليه.
 -3املوافقة على إطفاء جزء من العجز املتراكم لعام  2007البالغ ( )87000000سبعة
وثمانون مليون دينار من الفائض املتراكم لعام  2011ومناقشة وإقرار مقسوم األرباح لعام
 2011واملوافقة على تخصيص مبلغ ( )62416اثنان وستون ألف وأربعمائة وستة عشر
دينار من الفائض املتراكم عن نقص املبلغ اخملصص ألرباح املساهمني للسنوات (-1990
.)2001
 -4إعفاء شركة احليدر للمقاوالت من إيجار شهر كانون الثاني  2012البالغ ( )67000دوالر
تعويضا ً لفترة توقف الفندق من  2012/8/21لغاية  2010/9/19بسبب احلريق الذي نشب
بالفندق.
 -5مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم.
 -6املوافقة على تأهيل واستثمار شركة فندق السدير املساهمة اخملتلطة.
راجني من السادة احلضور في الزمان واملكان املذكورين أعاله أو تخويل من ينوب عنهم
مبوجب وكالة مصدقة من كاتب عدل أو صك إنابة تودع قبل ثالثة أيام في شعبة املساهمني
مستصحبني معهم شهادة االسهم.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع الى يوم األربعاء املوافق 2012/11/28
في نفس املكان والزمان احملددين.

عالء عبد احل�سني جعفر
رئي�س جمل�س الإدارة

زال يعاين م ��ن انتكا�س ��ات وا�ضحة على
ال�صعيدين الداخل ��ي واخلارجي و�أي�ض ًا
م�شكل ��ة الفق ��ر امل�ست�شري ��ة يف الب�ل�اد
حيث يوجد �أكرث م ��ن( )%25من املجتمع
العراق ��ي هم حتت خط الفقر مبعنى اكرث
من ()7ماليني مواطن ،ف�ض ًال عن البطالة
القائم ��ة اي�ض� � ًا حت ��ى وان انخف�ضت كما
قال ��ت وزارة التخطيط م ��ن  16اىل %11
اال اننا نعتقد انها اكرب من هذه الن�سبة.
وا�ش ��ار البيات ��ي اىل ان عملي ��ة اع ��ادة
االعم ��ار مل جت ��ر او يع ��اد االعم ��ار فع�ل ً�ا
يف ظل الف�س ��اد امل�ست�شري يف كل مرافق
الدولة العراقية اليوم فالأموال نحتاجها
نح ��ن اك�ث�ر للنهو�ض ببناء الع ��راق ومن
ثم نفكر مبن يحت ��اج امل�ساعدات فبالتايل
هن ��اك الكثري من الق�ضايا التي قد تن�شغل
بها الي ��وم الدول ��ة اواحلكوم ��ة العراقية
ويك ��ون م ��ن ال�ساب ��ق لأوان ��ه ان ندخ ��ل
يف موا�ضي ��ع امل�ساع ��دات به ��ذه املبال ��غ
ال�ضخمة اىل دول بداعي امل�ساعدة ونحن
كل م�ؤ�س�ساتن ��ا بحاج ��ة اليه ��ا لتقلي� ��ص
ن�سبة الفقر والبطالة على اقل تقدير.
ولف ��ت البياتي نحن لي� ��س �ضد املبد�أ يف
م�ساعدة البلدان العربية كون العراق هو
جزء م ��ن املنظوم ��ة العربي ��ة واالقليمية
والدولي ��ة وبالت ��ايل اجلان ��ب االن�س ��اين
وامل�صال ��ح القائم ��ة ب�ي�ن ال ��دول بالت�أكيد
حتت ��م ان يك ��ون للع ��راق دور معني على
االق ��ل من الناحي ��ة االن�ساني ��ة فبالنتيجة
النهائي ��ة نح ��ن مع املبادرة لك ��ن لي�س يف
ه ��ذا الوق ��ت او لي�س به ��ذه املبال ��غ التي
ر�ص ��دت والبالغة()25ملي ��ون دوالر.

ال�سيم ��ا وان املوقف العرب ��ي كان قا�صرا
عل ��ى دع ��م الع ��راق يف �ش ��كل مطلوب يف
الف�ت�رات ال�سابق ��ة عك� ��س الع ��راق الذي
حتى قبل  2003كان يقدم العون للبلدان
التي تعاين من م�شاكل وكوارث.
وتابع "ينبغي ان تراعى م�صلحة العراق
يف عالقات ��ه الدولي ��ة ولك ��ن لي� ��س م ��ن
ال�ضروري ان ندخل بهذا الثقل او بارقام
كب�ي�رة ينبغ ��ي ان نثب ��ت ح�ض ��ور ًا ولكن
لي�س على ح�ساب املواطن اكيد".
وكان ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة ق ��د اعلن ��ت
يف وق ��ت �سابق من اكتوب ��ر املا�ضي انها
�ستمن ��ح م�ساعدات اغاثية لكل من �سوريا
واليم ��ن وال�سودان بقيم ��ة اجمالية تبلغ
 25مليون دوالر.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م احلكوم ��ة عل ��ي
الدب ��اغ يف بي ��ان ان "جمل� ��س ال ��وزراء
اوع ��ز ل ��وزارة املالي ��ة بت�سدي ��د م�ساهمة
الع ��راق يف ال�صندوق اخلا� ��ص بالإغاثة
الإن�ساني ��ة داخ ��ل �سوري ��ا مببل ��غ ع�شرة
مالي�ي�ن دوالر ا�ستنادا اىل ق ��رار جمل�س
اجلامعة العربية".
وير�أ�س الع ��راق الدورة احلالية جلامعة
ال ��دول العربي ��ة .و�أ�ض ��اف الدب ��اغ ان
احلكوم ��ة ق ��ررت اي�ض ��ا "الت�ب�رع مببلغ
خم�سة ماليني دوالر اىل جمهورية اليمن
بغية م�ساعدة ال�شعب اليمني ال�شقيق".
وتاب ��ع ان جمل� ��س ال ��وزراء "وافق على
قيام جمهورية الع ��راق بتقدمي دعم مايل
مق ��داره  10مالي�ي�ن دوالر اىل جمهورية
ال�س ��ودان مبا�ش ��رة لتخفي ��ف الأعباء عن
املت�ضررين يف دارفور".

�أمــــانــــة بــــغــــداد

اعالن رقم (/1/114م)2012/
تعلن امانة بغداد عن إعادة إجراء مناقصة (تبليط الطريق الداخلية في مشروع ماء اجلادرية) وضمن
تخصيصات (اخلطة االستثمارية لعام  /2012مشروع تأهيل مشاريع التصفية) فعلى الراغبني باالشتراك
في املناقصة من الشركات واملقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص مراجعة مقر ديوان أمانة بغداد الطابق
األول /قسم العقود العامة والكائن قرب ساحة اخلالني لغرض احلصول على وثائق املناقصة وتقدمي العطاءات
لقاء مبلغ قدره ( )50.000خمسون ألف دينار غير قابلة للرد اال في حالة الغاء املناقصة وتقدمي العطاءات
داخل ظرف مغلق ومختوم مسجل عليه (اسم ورقة املناقصة ،عنوان الشركة الكامل والبريد االلكتروني
لها مع تثبيت عدد أوراق العطاء والتوقيع عليها كافة) متضمنا ً العرض الفني والتجاري على أن تقدم
املستمسكات اآلتية ضمن اوراق العطاء:
.1هوية تصنيف املقاولني /أنشائية /الدرجة العاشرة وهوية احتاد املقاولني نافذة وقت تقدمي العطاء اذا كان
املقاول عراقياً.
 .2تأمينات أولية مببلغ ( )%1من قيمة العطاء على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد
املصارف املعتمدة في العراق ألمر (أمانة بغداد /الدائرة االدارية) وبالدينار العراقي حصراً.
 .3براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب /قسم الشركات نافذة ومجددة وحسب النموذج
املعتمد.
 .4وصل شراء وثائق املناقصة مع نسخة من املستمسكات اخلاصة للمدير املفوض (بطاقة سكن -هوية
األحوال املدنية -شهادة اجلنسية العراقية).
 .5يكون كتاب التخويل ملمثل الشركة موقع ومختوم أما بالنسبة للشركة االجنبية يقدم كتاب تخويل
ملمثل الشركة موقع ومختوم ومصدق عليه من السفارة العراقية يخوله الشراء واملراجعة في العراق مع
ارفاق أوراق تأسيس الشركة مصدقة أيضا ً وكتاب تسجيلها لدى مسجل الشركات في العراق ان كان لها
فرع في العراق.
 .6تقدمي عقد مشاركة في حالة تقدمي العطاء من قبل شركتني أو أكثر مصدق اصوليا ً عند قطع التندر
وكذلك تصديق عقود االجارة التي ترفق في العطاء.
 .7تقدمي منهاج تقدم العمل والكفاءة املالية للشركة واحلسابات اخلتامية للثالث سنوات االخيرة مع
شهادة تأسيس الشركة مصدقة اصولياً.
 .8تقدمي اعمال مماثلة مؤيدة من قبل اجلهات ذات العالقة.
 .9تكون الشركة ملزمة بالتبليغ في حالة تغير عنوانها ويعتبر معتمد بالتبليغات في كل ما يتعلق
باملناقصة.
 .10سيهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط املطلوبة في املناقصة علما ً أن الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ
العطاءات أو أي حتفظات ترد فيها.
 .11يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن وأية مصاريف أخرى تترتب من جراء ذلك.
 .12ويكون موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن االستفسارات الراغبني باملشاركة هو في متام الساعة
العاشرة من صباح يوم االثنني املصادف  2012/11/19في مقر دائرة ماء بغداد.
 .13موعد غلق املناقصة هو لغاية الساعة الواحدة ظهرا ً من يوم االثنني املصادف  2012/11/26وميكن
للشركات املشاركة احلضور لفتح العطاءات وألية استفسارات أو معلومات تتم املراسلة على عنوان
البريد االلكتروني لدائرة اخمللفات الصلبة والبيئة وقسم العقود العامة-:
EMAIL: maabaghdad@amanatbaghdad.gov.iq
EMAIL: alukud@amanatbaghdad.gov.iq
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يوميات معرض بغداد الدولي
تتوا�صل لليوم الرابع �أعمال دورة معر�ض بغداد الدولي ،بح�ضور مكثف لعدد كبير من
�أع�ضاء مجل�س النواب وممثلي الم�ؤ�س�سات الحكومية وال�صناعات المحلية بالإ�ضافة الى
المعنيين والمخت�صين في المجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية وقد علمت (المدى) من
م�صدر مطلع �أن عددا كبيرا من العقود التي �ستبرم مع ال�شركات الم�شاركة �سيتم الإعالن
عنها في الأيام الأخيرة للمعر�ض في حين توا�صل العوائل العراقية زيارتها للمعر�ض.

عقود جديدة ويعلن عنها يف الأيام
الأخرية والقطاع ال�سياحي ي�شارك بقوة
 بغداد /قي�س عيدان

ممثلي م�شروع الت�أهيل وكادر ال�شركة
الهند�س ��ي والفن ��ي املتق ��دم ا�ستعر�ض
فيه واق ��ع ال�شركة والطاقات الإنتاجية
لها كذل ��ك تطرق �إىل امل�شاريع املقرتحة
واملزم ��ع القي ��ام به ��ا بالتع ��اون م ��ع
ال�شركات اال�ستثماري ��ة والتخ�ص�صية
يف ال�صناعات الكيمياوية.

من جان ��ب مت�صل ذك ��ر �س ��امل �أن وفد ًا
�آخ ��ر م ��ن �شرك ��ة  JSMالياباني ��ة
للأعم ��ال الهند�سي ��ة متمث�ل ً�ا بال�سي ��د
(ماكوتوم ��وري) مدي ��ر م�ساع ��د يف
ال�شركة و(يوجي مات�سووا) واملوظف
التنفي ��ذي واملهند� ��س (احم ��د حط ��اب
م�شت ��ت) ق ��د زار ال�شرك ��ة لغر� ��ض

التعري ��ف بن�شاط ��ات �شرك ��ة JSM
الياباني ��ة املتخ�ص�ص ��ة يف جم ��ال
جتهي ��ز امل ��واد االحتياطي ��ة للمكائ ��ن
ال ��دوارة والأجهزة واملع ��دات ومكائن
الإن�ش ��اءات ،و�أ�شار مدير عام الأ�سمدة
اجلنوبي ��ة �إىل �ض ��رورة التوا�ص ��ل
امل�ستم ��ر ب�ي�ن اجلانب�ي�ن م ��ن خ�ل�ال
املتابعة على املوقع االلكرتوين لتعزيز
التعاون امل�ستقبلي.
من جانبه �أعرب ال�سيد (ماكوتوموري)
عن ارتياح ��ه يف التعامل مع ال�شركات
الكبرية مثل �شركة الأ�سمدة اجلنوبية
يف كاف ��ة املجاالت ال�صناعي ��ة .وتعمل
ال�شرك ��ة عل ��ى و�ض ��ع �آلي ��ات تطوي ��ر
امل�صان ��ع لالرتقاء بطاقاته ��ا الإنتاجية
و�إن�ش ��اء م�صان ��ع جدي ��دة ع ��ن طري ��ق
اال�ستثم ��ار كونه ��ا م ��ن ال�ش ��ركات

اخلدمية الت ��ي ت�ساهم يف دعم �شريحة
وا�سعة من �أبناء ال�شعب العراقي وهي
�شريحة الفالحني.
متيز اجلناح الياباين
افتت ��ح اجلن ��اح الياب ��اين يف ال ��دورة
احلالي ��ة بح�ض ��ور ال�سف�ي�ر الياب ��اين
ووزير التجارة خري الله بابكر ورئي�س
هيئة اال�ستثمار �سامي االعرجي وبحث
احل�ض ��ور اهمية فتح �أب ��واب التعاون
االقت�ص ��ادي واال�ستثم ��اري امل�ش�ت�رك
بني البلدين من خ�ل�ال �إدخال الب�ضائع
الياباني ��ة مبا�ش ��رة اىل وكالء عراقيني
داخ ��ل البل ��د ،ولي�س ع�ب�ر و�سطاء يف
دول �أخ ��رى .وق ��د واف ��ق عل ��ى ه ��ذا
املو�ض ��وع اجلان ��ب الياب ��اين ووع ��د
بتع ��اون اقت�ص ��ادي كبري م ��ع العراق،

و�إدخال ال�شركات اليابانية لال�ستثمار
فيه .و�أ�ش ��ار �سفري اليابان لدى العراق
ما�ساتو تاكا�ؤكا يف كلمة باملنا�سبة �إىل
الت�شاب ��ه ب�ي�ن اليابان والع ��راق ،مبينا
�أن كال ال�شعب�ي�ن فخ ��ور بتاريخ طويل
وتراث ثق ��ايف وكال البلدين قد تعر�ض
لدم ��ار احل ��رب .كم ��ا �أك ��د ان الياب ��ان
�ستق ��دم دعمها الق ��وي ل�شع ��ب العراق
للم�ضي قدما.
من جانبه� ،شدد رئي�س هيئة اال�ستثمار
الوطنية �سامي االعرج ��ي الذي ح�ضر
االحتفالية على �أهمية التفاهم املتبادل
م ��ا ب�ي�ن الياب ��ان والع ��راق معرب ��ا عن
�أمل ��ه يف تعزي ��ز التب ��ادل الثق ��ايف بني
البلدي ��ن بالإ�ضافة �إىل تعزيز العالقات
االقت�صادي ��ة .وت�ضمن ��ت فعاليات يوم
الياب ��ان جترب ��ة الثقاف ��ة اليابانية مثل

وفود من ال�شركات العربية
والأجنبية تزور الأ�سمدة
اجلنوبية
زار عدد من الوفود العربية والأجنبية
ال�شرك ��ة العام ��ة ل�صناع ��ة الأ�سم ��دة
اجلنوبي ��ة �إح ��دى �ش ��ركات وزارة
ال�صناعة واملعادن للتباحث ب�ش�أن �إعداد
درا�س ��ة م�ستقبلي ��ة ت�شم ��ل التو�سعات
يف �صناع ��ة الأ�سم ��دة النرتوجيني ��ة
وال�صناع ��ات البرتوكيمياوي ��ة يف
الع ��راق وت�صمي ��م و�إن�ش ��اء وح ��دات
للغ ��ازات ال�صناعي ��ة واالموني ��ا
والبرتوكمياوي ��ات .وق ��ال الدكت ��ور
املهند� ��س �س ��امل حمي ��د �س ��امل املالك ��ي
مدير عام ال�شركة للمكتب الإعالمي يف
ال ��وزارة �إن وفد �شرك ��ة (مارتريد) مع
ممثلي م ��ن �شركتي (لن ��دا) و (البالل)
اطلع خالل زيارته امليدانية لل�شركة على
وح ��دة النرتوجني والأعم ��ال اجلارية
فيه ��ا م�ضيف ��ا ب�أنه مت عق ��د اجتماع مع

الإنتاج وحده ال يكفي للو�صول اقت�صاد متوازن

خبري اقت�صادي :حتقيق التنمية االقت�صادية مرهون
ب�ضمان امل�ساواة بني ال�شرائح االجتماعية
 بغداد /علي الكاتب
يرى اخلبري االقت�صادي ووزير التخطيط والتعاون
الإمنائي الأ�سبق الدكتور مهدي احلافظ �أن حتقيق
التنمية االقت�صادية مرهون ب�ضمان امل�ساواة بني
خمتلف ال�شرائح االجتماعية وال�ت��ي يلخ�صها من
خ�لال ا�ستعرا�ضه لكتاب (ث�م��ن امل���س��اواة) للكاتب
الأمريكي  Joseph Stiglitzمبقولة (التفاوت
االجتماعي وخطره الالحق).
ويقول احلافظ ان��ه منذ �أن ن�ش�أ االقت�صاد احلديث
قبل ع��دة ق��رون ك��ان اجل��دل م�ستمرا ح��ول ع��دد من
الق�ضايا الإيديولوجية املهمة  ،ومنها العالقة بني
الإنتاج والتوزيع ،فكان الر�أيان ال�سائدان الأ�سا�سيان
ي�صبان يف اطار اخلالف �أو اجلدل الدائر بني الفكر
اال�شرتاكي والفكر الر�أ�سمايل التقليدي.
م�ضيفا �أن الإنتاج ال ميكن �أن يفي بهدف الو�صول �إىل
اقت�صاد متوازن وم�ستدمي ما مل يكون هناك اهتمام
كاف للتوزيع مبعناه العام من حيث حتديد الدخول
وو��ض��ع �أ�س�س ع��ادل��ة و�سليمة لها  ،وه�ك��ذا تطور
اجلدل يف امليدان االقت�صادي بني املفكرين واملعنيني
بال�ش�ؤون العامة  ،اال ان العقود الأخرية ال�سيما بعد
ف�شل الأنظمة اال�شرتاكية طرحت بقوة هذه امل�سالة
وترتب عليها ظهور تكيفات مهمة يف بع�ض املفاهيم
وال�صيغ ،ما دع��ا البع�ض �إىل البحث عن �سياق او
�إط��ار جديد للفكر االقت�صادي ال��ذي ميكن �أن يوفق
بني تطور الإنتاج وعدالة التوزيع ،كما ظهرت كتب
ومعاجلات ر�صينة منها كتاب الدكتور ف��ؤاد مر�سي
بعنوان (الر�أ�سمالية تكيف نف�سها) ،وكان �أي�ضا من
الظواهر اجلديدة بروز التعامل مع ال�تراث والفكر
املارك�سي ب��درج��ة ملحوظة يف اجلامعات الغربية
على نحو يرمز �إىل �إمكانية التزاوج بني املفهومني
ال��ر�أ��س�م��ايل واال� �ش�تراك��ي ،وال�ترك�ي��ز على احلاجة
للجمع ب�ين مطلب زي ��ادة الإن �ت��اج ومطلب العدالة
ال�سليمة.
و�أ��ش��ار اىل �أن مفهوم التنمية الب�شرية ال��ذي ظهر
يف بداية الت�سعينات من القرن املا�ضي كان عنوانا
مالئما لهذه الظاهرة املهمة ،فالتنمية الب�شرية تهدف
�إىل تطوير خيارات النا�س يف املجاالت الأ�سا�سية
حلياتهم كالدخل والتعليم وال�صحة ومكافحة التلوث
واالهتمام بحقوقهم ال�سيا�سية والدميقراطية ب�شكل
خا�ص وغري ذلك.
وقال احلافظ ويف هذا ال�سياق ظهرت �أ�سماء المعة

يف ميدان التنمية االقت�صادية واالجتماعية و�أ�سهمت
يف �إث��راء هذه املفاهيم �أمثال Joseph Stiglitz
و  Amartya Senوغريهما م��ن الأكادمييني
واخل �ب��راء  ،ح�ي��ث ك��ان��وا جميعهم �أ� �ص �ح��اب فكر
ودور ملحوظ يف احلياة االقت�صادية الدولية� ،إذ
ف��از االث�ن��ان بجائزة (ن��وب��ل) لالقت�صاد يف �سنوات
متالحقة و�شغال كذلك منا�صب مهمة يف البنك الدويل
وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية ( )UNDPوا�سهما
يف احلمالت والربامج املطروحة ملكافحة الفقر يف
العامل.
و�أ�شار �إىل �أن من املفيد الإ�شارة �إىل �أن خربة هذا
النمط من االقت�صاديني البارزين امتدت �أي�ضا اىل
دوائر �صنع القرار يف الواليات املتحدة الأمريكية،
ال�سيما �أن  Stiglitzك��ان م�ث�لا رئي�سا للفريق
االقت�صادي اال�ست�شاري للرئي�س بل كلنتون �أثناء
واليته يف رئا�سة اجلمهورية ل��دورت�ين متتاليتني،
ثم �أن  Amartya Senلعب دورا قياديا فعاال
يف �صياغة مفهوم التنمية الب�شرية يف .UNDP
كما �أن ت�أثريه قد ظهر م�ؤخرا يف معاجلاته ق�ضايا
الظلم االج�ت�م��اع��ي �أو م��ا ي�سمى ب��ال�لام���س��اواة يف
جماالت عدة  ،ومنها دوره يف م�ؤ�س�سة Clinton
 Global Initativeالتي يقودها الرئي�س
ال�سابق كلينتون والتي تبحث يف مع�ضالت وق�ضايا
ال �ت �ط��ور يف ال �ع��امل  ،ف�ف��ي ع ��دد ��س��اب��ق م��ن املجلة
الأمريكية  ، Time Magazineت�صدر الرئي�س
كلينتون هذا العدد وك�شف بو�ضوح معامل الالم�ساواة
يف العامل ،حمددا خم�س ق�ضايا رئي�سة تدور يف هذا
الإطار وهي (التقانة وال�صحة وامل�ساواة واالقت�صاد
والعدالة) ،واقرتن ذلك ب�صدور كتاب مهم جدا هذه
ال�سنة لــ  Stiglitzحول الالم�ساواة ،وعنوانه هو
 The Price Of Inequalityثمن الالم�ساواة،
�أو (كيف يهدد املجتمع املجز�أ اليوم امل�ستقبل)،حيث
ي�أتي هذا الإ�صدار مبثابة تتمة ملجموعة من الكتب
الأخرى التي تناولت ق�ضايا العوملة و�سباق الت�سلح
واح�ت�لال البلدان الأخ��رى وال�سيما ال�ع��راق (كتاب
ثالثة تريليونات للحرب يف العراق).
ولفت احلافظ �إىل انه وح�سب ر�ؤية بع�ض اخلرباء
ف ��إن ه��ذا الكتاب (ثمن ال�لام���س��اواة) يطرح �أجندة
مت�ساو واقت�صاد اكرث ديناميكية
�شاملة خللق جمتمع
ٍ
وا�شد عدال ،فلم تعد �أمريكا (وطن الفر�ص) املتكافئة
كما ي�شاع ب��ل �أن الدميقراطية فيها �أ�صبحت اقل
جتاوبا مع حاجات معظم النا�س وهمومهم قد تقل�ص

الإح�سا�س بالهوية الوطنية وبات وا�ضحا �أن الإميان
بالر�أ�سمالية التقليدية مل يعد مقبوال حتى لدى العديد
من املفكرين الغربيني.
و�أو��ض��ح �أن الكتاب اجلديد يطرح مفاهيم متقدمة
ن�سبيا ح��ول ال�سوق وف�شله يف الإي�ف��اء بالتوقعات
والآم��ال التي ل�صقت به ،وي�ستهل الكاتب معاجلاته
بالإ�شارة اىل احلالة ال�سائدة يف االقت�صاد الأمريكي
املنق�سم �إىل (  ) 1باملئة للمرتفني وكبار الأثرياء و( 99
) باملئة لعامة النا�س  ،فالبطالة وكذلك عجز الأ�سواق
عن توليد وظائف جديدة يعدان الف�شل الأكرب يف هذا
املجال  ،بل ي�ضيف ب�أن هذا الواقع املرير هو الأ�سا�س
يف ب ��روز ظ��اه��رة ال�لام �� �س��اواة و��ض�ع��ف ال �ك �ف��اءة ،
ويلخ�ص احلالة بالقول �أن كل �شيء �أ�صبح يف خطر
(هنالك ثمن عال جدا للظلم (( �أو عدم امل�ساواة ))،
ف�ضال عن �أن الدميقراطية تواجه �أخطارا عديدة).
ونوه ب�أن الكاتب يتوقف عند الظاهرة املثرية امل�سماة
 Occupy Wallstreetالتي انت�شرت يف
�أمريكا يف وقت �سابق وعـدها �صرخة جريئة بوجه
الظلم وعدم امل�ساواة وذات �صلة ع�ضوية باحلركة
املناه�ضة للعوملة ،حيث من الالفت تركيز الكاتب على
الر�أ�سمالية ،حيث يقول (�إنها ف�شلت يف توليد ما كانت
تعد به ،بل �أخ��ذت تخلق �أعباء ومع�ضالت جديدة)،
فما هي منتجات الر�أ�سمالية يف نظر الكاتب؟ وهي
(الالم�ساواة والتلوث والبطالة) وكذلك الأهم تدهور
القيم �إىل احل��د ال��ذي �أ�صبح الأم��ر مقبوال من دون
حتديد امل�س�ؤول عن ذلك.
وك�شف �أن النظام ال�سيا�سي ي�ع��اين م��آخ��ذ كثرية
وم��ن هنا ب��ات �ضروريا الإ�صغاء لأ��ص��وات و�إرادة
املواطنني ،وي�أتي الأمر �أي�ضا اىل النظام االقت�صادي
حيث يجب �أن ي�ستند �إىل قواعد و�أنظمة وا�ضحة
ويعمل يف �إطار قانوين �شفاف ،حيث ي�شري الكاتب
�إىل م�س�ألة مهمة �أخ��رى وهي عدم �صواب االعتماد
على (الناجت املحلي الإجمايل) مقيا�سا جيدا للأداء
االقت�صادي لأنه ال يعك�س بدقة التغريات احلا�صلة يف
م�ستوى املعي�شة وال ميكن �أن ي�ؤ�شر �صفة اال�ستدامة
بالنمو االقت�صادي ،ثم يخل�ص امل�ؤلف �إىل القول ب�أن
االقت�صاد الكفء واملجتمع ال�ع��ادل يتطلب حتويل
الأ�سواق اىل �أ�سواق تناف�سية واقل ا�ستغالال� ،إذ �أن
امل�ؤلف يهدف من ذلك �إىل ت�أكيد ما كان الكثري يدعون
�إليه ،وهو ربط كفاءة النظام االقت�صادي بالتوزيع
االجتماعي  ،وهي الق�ضية التي دار حولها الكثري من
اجلدل واملماحكات يف اغلب الأوقات .

ارت ��داء الكيمونو (املالب� ��س التقليدية
اليابانية) و�صنع االوريغامي (فن طي
الورق) وجتربة ال�شودو (فن خط اليد
الياب ��اين) بالإ�ضاف ��ة �إىل عر�ض الفيلم
الياباين فتيات فن اخلط الياباين وهو
دراما كوميدية لفتيات املدر�سة الثانوية
الالتي احيني البلدة املحبطة من خالل
وعب
تنظي ��م م�سابقة لأداء خ ��ط اليد .رّ
العديد من الزوار عن تقديرهم حلكومة
اليابان جت ��اه مبادرتها لتعزيز التبادل
الثقايف .ومتتع ��وا بالثقاف ��ة اليابانية
التقليدية مثل ارتداء الكيمونو و�صنع
االوريغامي وكتاب ��ة الكلمات اليابانية
با�ستخدام الفر�شاة ،كم ��ا �أبدوا �آمالهم
الكب�ي�رة ملزيد من تقوي ��ة التعاون بني
البلدين يف ميدان الثقافة.
ال�سياحة والآثار ت�شارك
بحلة جديدة
تع ��د م�شارك ��ة وزارة ال�سياحة والآثار
ه ��ي امل�شارك ��ة احلقيقي ��ة الأوىل يف
هذه ال ��دورة قيا�س ًا لل ��دورات ال�سابقة
حيث قال وزي ��ر ال�سياحة والآثار لواء
�سمي�سم� :أن ال ��وزارة لها دور كبري يف
امل�شاركة بهدف �إظهار معامل وح�ضارة
وتراث الع ��راق واطالع الزوار على ما
معرو�ض م ��ن خالل ما تقدم ��ه �شركات
ال�سياح ��ة وال�سف ��ر ،ور�أى �أن املعر�ض
ه ��و فر�صة مهم ��ة لأ�صح ��اب ال�شركات
يف عر� ��ض م ��ا ميك ��ن عر�ض ��ه الط�ل�اع
اجلمهور علي ��ه وهو جزء من الرتويج
ال�سياحي لهذه ال�ش ��ركات ،م� ً
شريا اىل
�أن ال ��وزارة تعمل عل ��ى تو�سيع دائرة
امل�شارك ��ة يف كل املحاف ��ل الدولي ��ة
والإقليمية واملحلي ��ة  ،ومعر�ض بغداد
ه ��و �إطاللة جديدة م ��ن خالله ن�ستطيع
العمل عل ��ى الرتويج لعمل الوزارة يف
قطاع ال�سياحة.

خارج الحدود

مصر

اتفاق و�شيك للح�صول على قر�ض من �صندوق النقد
�أك ��د م�ص ��در م�س� ��ؤول �أن هن ��اك تقارب ًا يف
وجه ��ات النظ ��ر ،ب�ي�ن احلكوم ��ة امل�صرية
و�صن ��دوق النق ��د ال ��دويل ،خ�ل�ال جول ��ة
املباحث ��ات التي جت ��ري الآن ،م�ش�ي�ر ًا �إىل
�أن االختالف ��ات يف وجه ��ات النظ ��ر تتمثل
فق ��ط يف و�سائ ��ل التطبي ��ق� ،إال �أن هن ��اك
قناعة لدى م�س� ��ؤويل ال�صندوق برتك تلك
الأم ��ور للم�س�ؤولني امل�صري�ي�ن ،خا�صة �أن

اخلطوط العري�ضة للتحرك امل�صري خالل
املرحل ��ة املقبلة ،قد مت ��ت مناق�شتها والقت
ا�ستح�سان ًا من جانب م�س�ؤويل ال�صندوق.
ووفق� � ًا ل�صحيف ��ة "امل�صري الي ��وم" ،اتفق
اجلانب ��ان عل ��ى �ض ��رورة خف� ��ض العج ��ز
يف املوازن ��ة العام ��ة ،بن�سب ��ة ال تق ��ل ع ��ن
 %20عل ��ى �أن يت ��م ذل ��ك خ�ل�ال املوازن ��ة
اجلدي ��دة .2014/2013و�أ�ش ��ار امل�ص ��در

�إىل �أن جول ��ة املفاو�ض ��ات احلالية مع وفد
ال�صن ��دوق ،تعت�ب�ر م ��ن �أجن ��ح اجلوالت،
حي ��ث �إن هن ��اك تقارب ًا يف وجه ��ات النظر
بني اجلانبني ،علم ًا ب�أن وفد ال�صندوق �أكد
�أن ع�ل�اج العجز يف املوازن ��ة العامة ،ي�أتي
عن طري ��ق �أحد �أمري ��ن� ،إما زي ��ادة موارد
املوازن ��ة ،خا�صة عن طري ��ق ال�ضرائب� ،أو
خف�ض النفقات من خالل تر�شيد الدعم.

بلجيكا

ً
عر�ضة للفقر
ال�شباب هم الأكرث
ر�أى تقري ��ر اقت�صادي بلجيك ��ي �أن امل�ستقبل �سيكون �أكرث قتامة
بالن�سب ��ة �إىل ال�شب ��اب نظ ��را �إىل تزايد خماط ��ر تع ّر�ضهم للفقر
بن�سبة �أكرب من الأكرب �سن ًا.
وذك ��رت وكالة �أنباء �آكي االيطالي ��ة �أن التقرير اعترب �أن ظاهرة
تع ّر� ��ض ال�شباب للفق ��ر �أ�صبحت �أكرث و�ضوح� � ًا خالل ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،حي ��ث ت ��دل املعطي ��ات االقت�صادي ��ة املتواف ��رة خالل
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة عل ��ى �أن خط ��ر الفق ��ر ي ��زداد بالن�سب ��ة �إىل
ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18و 24عام ًا.

ع ��زا التقرير الأمر �إىل �صعوبة ح�صول ه�ؤالء ال�شباب على عمل
بفع ��ل الأزمة االقت�صادية التي ت�ضرب �أوروبا منذ �سنوات عدة،
م�ؤكد ًا �أن  14.8باملئة م ��ن ال�شباب الذين ينتمون �إىل ال�شريحة
املذكورة يعي�شون بالفعل حتت خط الفقر يف البالد.
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ،ال ��ذي ا�ستند يف بع� ��ض فقرات ��ه اىل معطيات
مكتب حماربة الفقر� ،إىل �أن ال�شباب الفقراء هم غالب ًا من �ضحايا
التهمي�ش االجتماع ��ي �أو املنحدرون �أ� ً
صال من عائالت فقرية �أو
ممزقة ،يف �إ�شارة �إىل � 175ألف �شاب و�شابة يف بلجيكا.

جوبا

ت�ستعد ال�ستئناف �ضخ النفط
قال ��ت دولة جن ��وب ال�سودان
�إن ��ه ميكنه ��ا �أن تنتج ما ي�صل
�إىل � 230أل ��ف برمي ��ل نف ��ط
يوميا يف غ�ض ��ون �شهر ،بعد
توق ��ف ا�ستم ��ر ت�سع ��ة �أ�شهر
ت�سب ��ب يف �إحل ��اق �ضرر بالغ
باقت�صادها.
و�أفاد وزير النفط يف جنوب
ال�س ��ودان �ستيف ��ن دي ��و داو

ب�أنه بعد التو�ص ��ل �إىل اتفاق
ال�ستئن ��اف تدف ��ق النف ��ط
اخلام ،ف� ��إن الدولة تهدف �إىل
ا�ستع ��ادة الإنت ��اج بالطاق ��ة
الكامل ��ة يف حقول نفط والية
�أع ��ايل الني ��ل بحل ��ول �آذار
املقب ��ل ،ويف حق ��ول والي ��ة
الوحدة بحلول �أيار القادم.
و�أ�ض ��اف �أن ��ه يف غ�ض ��ون

�شهر ميك ��ن جلنوب ال�سودان
�أن ي�ض ��خ م ��ا ب�ي�ن � 180إىل
� 200أل ��ف برمي ��ل يومي ��ا من
حق ��ول �أعايل الني ��ل ،وهو ما
يع ��ادل تقريب ��ا � 70إىل %80
م ��ن الإنت ��اج الكل ��ي للحقول،
ونحو � 30أل ��ف برميل يوميا
م ��ن حق ��ول الوح ��دة ،مم ��ا
ميث ��ل نحو  %30م ��ن الإنتاج

املحتمل.ويعترب هذا التقدير
�أ�سرع م ��ن توقع ��ات الوزارة
ال�سابق ��ة ال�ستئن ��اف الإنتاج
خ�ل�ال  90يوم ��ا .و�أ�ض ��اف
داو �أن م�س�ؤول�ي�ن �سودانيني
�أبلغوا جنوب ال�س ��ودان ب�أن
البني ��ة الأ�سا�سية يف ال�شمال
جاه ��زة ال�ستئن ��اف تدف ��ق
النفط.
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االم���ت���ن���اع ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ الأح����ك����ام ال��ق�����ض��ائ��ي��ة
(�أحكام املحكمة االحتادية العليا �أُ
ً
منوذجا)

القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي

يف �أكرث من منا�سبة �أ�شرت �إىل الأ�سباب التي
دع ��ت �إىل ظ �ه��ور ال�ق���ض��اء وامل �ح��اك��م حلاجة
املجتمعات �إليها وانبثقت م��ن ه��ذه احلاجة
العلوم والفنون ذات ال�صلة والأهمية التي
ت�ن�ط��وي عليها ف �ك��رة وج ��ود ال�ق���ض��اء بكافة
�أ�شكاله (االعتيادي والد�ستوري والإداري) وال
حاجة لإع��ادة ذكرها ،و�إمن��ا التذكري ب�أهميتها
ل�ت�ك��رار امل �ح��اول��ة جت��اه ال�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا مثلما
�صرح ب��ه �أح��د �أع�ضاء مفو�ضية االنتخابات
امل�ستقلة جتاه حكم املحكمة االحتادية العليا
ب�صدد ق��ان��ون انتخابات جمال�س املحافظات
والأق�ضية وال�ن��واح��ي  ،وه��ذه الأهمية دعت
جميع الت�شريعات يف ال��دول �إىل حماية هذه
الأح �ك��ام وجعلها م��ن �أ�س�س الثبات وال��دوام
لكينونة املجتمعات ،و�س�أعر�ض للمنظومة
الت�شريعية العراقية التي عدت �أفعا ًال تتعلق
مبخالفة الأح �ك��ام الق�ضائية واالم �ت �ن��اع عن
تنفيذها مبثابة جرمية ،وح��ددت لها العقوبة
البدنية وامل��ال�ي��ة (احلب�س وال�غ��رام��ة) .ولأن
امل���ش��رع وم��ن خ�لال التجربة احلياتية وجد
�أن من يخالف الأحكام الق�ضائية ويعطلها يف
الأغلب الأعم هو القائم على تنفيذها �سواء كان
موظف ًا مهمته تنفيذها بحكم وظيفته مثل دوائر
التنفيذ و�أع���ض��اء ال�ضبط الق�ضائي و�سائر
املوظفني املثبتني على املالك الدائم �أو غريهم
م��ن �أ� �ص �ح��اب ال��درج��ات اخل��ا��ص��ة وال� ��وزراء
وال�ن��واب والق�ضاة وم��ن يدخلون يف مفهوم
(املكلف بخدمة عامة) املعرفني يف حكم الفقرة
( )2من امل��ادة ( )19من قانون العقوبات رقم
 111ل�سنة  1969املعدل التي جاء فيها الآتي
(املكلف بخدمة عامة :كل موظف �أو م�ستخدم �أو
عامل �أنيطت به مهمة عامة يف خدمة احلكومة
ودوائرها الر�سمية و�شبه الر�سمية وامل�صالح
التابعة لها �أو املو�ضوعة حتت رقابتها وي�شمل
ذلك رئي�س الوزراء ونوابه والوزراء و�أع�ضاء
املجال�س النيابية والإداري � ��ة وال�ب�ل��دي��ة كما
ي�شمل املحكمني واخل�ب�راء ووك�ل�اء الدائنني
(ال�سنديكيني) وامل�صفني واحلرا�س الق�ضائيني
و�أع�ضاء جمال�س �إدارة ومديري وم�ستخدمي
امل�ؤ�س�سات وال�شركات واجلمعيات واملنظمات
وامل�ن���ش��آت ال�ت��ي ت�ساهم احلكومة �أو �إحدى
دوائرها الر�سمية �أو �شبه الر�سمية يف مالها
بن�صيب ما ب�أية �صفة كانت ،وعلى العموم كل
من يقوم بخدمة عامة ب�أجر �أو بغري �أجر .وال
يحول دون تطبيق �أحكام ه��ذا القانون بحق
املكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته �أو خدمته
�أو عمله متى وقع الفعل اجلرمي �أثناء توافر
�صفة من ال�صفات املبينة يف هذه الفقرة فيه)

،وحيث �أن املبد�أ العام يف الفقه اجلنائي (ال
عقوبة وال جرمية �إال بن�ص �أو بناء على ن�ص)
وامل�شرع العراقي بني �أن فعل امتناع املوظف �أو
املكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية
�أو تعطيلها جرمية يعاقب عليها على وفق حكم
املادة ( )329عقوبات التي جاء فيها الآتي
( – 1يعاقب باحلب�س وبالغرامة �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل موظف �أو مكلف بخدمة
ع��ام��ة ا��س�ت�غ��ل وظ�ي�ف�ت��ه يف وق��ف �أو تعطيل
تنفيذ الأوامر ال�صادرة عن احلكومة �أو �أحكام
القوانني والأنظمة �أو �أي حكم �أو �أمر �صادر من
�أحد املحاكم �أو �أية �سلطة عامة خمت�صة �أو يف
ت�أخري حت�صيل الأم��وال �أو الر�سوم ونحوها
املقررة قانونا
 – 2ي�ع��اق��ب بالعقوبة ذات �ه��ا ك��ل م��وظ��ف �أو
مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم �أو
�أمر �صادر من �إحدى املحاكم �أو من �أية �سلطة
عامة خمت�صة بعد م�ضي ثمانية �أيام من �إنذاره
ر�سميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ احلكم �أو الأمر
داخال يف اخت�صا�صه
 - 3تطبق العقوبات ذات�ه��ا على امل��وظ��ف �أو
الوكيل الر�سمي الذي ي�سرح ،ينزل درجة ،ينقل،
يهدد ،يرهب ،مييز �ضد ،ي�ضايق ،ينتقم ب�أي
طريقة �أخرى من �أي �شخ�ص يبلغ �أو يتعاون
مع جلنة النزاهة العامة العراقية �أو املفت�ش
العام يف الوزارة �أو ديوان الرقابة املالية العليا
�أو �أي جهة حكومية �أخرى خمت�صة بالتحقيق
وف���ض��ح ال�ف���س��اد و�إ���س��اءة ال�ت���ص��رف م��ن قبل
امل�س�ؤولني عن امل�ؤ�س�سات العامة) .وحيث �أن
مناط الفعل اجلرمي االمتناع �أو تعطيل تنفيذ
احلكم الق�ضائي ف�إن حملها هو احلكم الق�ضائي
،لذلك البد و�أن �أو�ضح ما هو احلكم الق�ضائي
بعجالة :هو القرار الذي ت�صدره املحكمة يف
خ�صومة وو�صف حكم املادة ( )161من قانون
امل��راف �ع��ات رق��م  83ل�سنة  1969امل �ع��دل ب�أن
احلكم الق�ضائي هو (يتلى منطوق احلكم علنا
بعد حترير م�سودته وكتابة �أ�سبابه املوجبة يف
اجلل�سة املحددة لذلك ،ويعترب الطرفان مبلغني
به تلقائيا� ،إذا كانت املرافعة قد جرت ح�ضوريا،
ح�ضر الطرفان �أم مل يح�ضرا يف املوعد الذي
عني لتالوة القرار) ،وهو ي�شمل كافة الأحكام
الق�ضائية ال���ص��ادرة ع��ن املحاكم ال�ت��ي تعمل
مبوجب قانون املرافعات يف الدعاوى املدنية
�،أم��ا يف ال��دع��اوى اجلزائية �أو اجلنائية ف�إن
الأح �ك��ام الواجبة التنفيذ ه��ي الأح �ك��ام التي
ت�صدرها املحاكم اجلزائية (اجلنايات  ،اجلنح
والتحقيق) وال�ت��ي ت�صدر �أحكامها مبوجب
قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية رقم  23ل�سنة
 1971املعدل وع��د احلكم الواجب النفاذ هو
احلكم الق�ضائي الذي �أ�شارت �إليه املادة ()224
�أ� �ص��ول ج��زائ�ي��ة ،ويف الق�ضاء الإداري هو
احلكم الذي ي�صدر عن حمكمة الق�ضاء الإداري

مبوجب الإج� ��راءات التي �أ��ش��ار �إليها قانون
املرافعات املدنية رقم  83ل�سنة  1969املعدل
على وف��ق حكم امل� ��ادة( )7م��ن ق��ان��ون جمل�س
��ش��ورى ال��دول��ة رق��م  65ل�سنة  1979املعدل
�،أما يف الق�ضاء الد�ستوري وهو �أ�صل البحث
يف هذه امل��ادة ف��إن �أحكام الق�ضاء الد�ستوري
يف العراق مثل غريه هي الأحكام التي ت�صدر
لتف�سري الن�صو�ص الد�ستورية �أو البت يف
الطعن بعدم د�ستورية القوانني والت�شريعات
ال�ن��اف��ذة ،واخ�ت���ص��ت فيه املحكمة االحتادية
العليا يف العراق دون غريها بهذا االخت�صا�ص
مبوجب قانون �إدارة الدولة االنتقالية ل�سنة
 2004املعدل وقانون املحكمة االحتادية العليا
ال�صادر مبوجب الأمر رقم  30ل�سنة  2005ثم
تعزز هذا الدور واالخت�صا�ص بحكم املادة ()93
من د�ستور العراق لعام ، 2005وجاء فيه ن�ص
�آخر ي�ؤكد �إلزامية �أحكامها ووجوب تنفيذها
على وفق حكم امل��ادة ( )94من الد�ستور التي
جاء فيها (قرارات املحكمة االحتادية العليا باتة
وملزمة لل�سلطات كافة) .ويف عجز املادة �أ�شار
�إىل �أن الإلزام ي�شمل كافة ال�سلطات ،و�أرى ب�أن
كاتب الد�ستور ثبت عبارة (ك��اف��ة) ومل يذكر
كلمة (جميع) لت�أكيد �شمولية فعل الإلزام على
الكل دون ا�ستثناء ،حيث جند �أن معنى كلمة

(كافة) عند �أهل اللغة مبعنى (والكا َّف ُة اجلماعة،
وقيل :اجلماعة من النا�س .يقالَ :لقِيتهم كا َّف ًة
�أَي ك َّلهم .وق��ال �أب��و �إ�سحق يف قوله تعاىل:
"يا �أَيها الذين �آمنوا ادْخلُوا يف ال�سلم كا َّف ًة،
ق��ال :كافة مبعنى اجلميع والإح��اط��ة ،فيجوز
ال�س ْل ِم ك ِّله �أَي يف
�أَن يكون معناه ادخلوا يف ِّ
جميع �شرائعه ،ومعنى كاف ًة يف ا�شتقاق اللغة:
ما ّ
يكف ال�شيء يف �آخره ،من ذلك ُك َّفة القمي�ص
مبعان
وهي حا�شيته) �،أما كلمة اجلميع ف�إنها
ٍ
�شتى ،منها جمع ال�شيء وعلى وفق ما ورد يف
ل�سان العرب والفرق وا�ضح ال�ستخدام كلمة
كافة لت�شمل ال�سلطات القائمة وال تدل �إال على
الكل ،بينما كلمة جميع تعرب �أحيانا عن املفرد
يف �أ�سلوب التعظيم ،مثل قوله تعاىل يف الآية
الكرمية ( )105من �سورة الن�ساء "�إِ َّنا �أَن َزلْ َنا
ا�س بمِ َ ا �أَ َر َ
اك
�إِ َل ْي َك الْكِ َت َ
اب ِبالحْ َ ِّق ِل َت ْح ُك َم َبينْ َ ال َّن ِ
ال ّل ُه َو َال َت ُكن ِّل ْل َخ�آ ِئ ِن َ
ني َخ ِ�صيمًا " ومن ذلك ف�إن
الد�ستور �شمل كل ال�سلطات القائمة يف تاريخ
كتابة الد�ستور �أو ال�ت��ي �ستقوم �أو تتكون
الحقا ،ف�ضال عن حكم الفقرة (ثانيا) من املادة
( )5من قانون املحكمة االحتادية العليا رقم 30
ل�سنة . 2005وم��ن ذلك جند �أن حكم املحكمة
االحتادية العليا الزم وبات وواج��ب التنفيذ،
واالمتناع عن تنفيذه �أو ال�سعي لتعطيله ي�شكل

"د�ستــــــور..يــا �أ�سيـــــادي"!
لينا مظلوم *
هذه ال�صرخة الفولكلورية ال�ساخرة التي تعك�س
مالمح روح الدعابة امل�صرية و طاملا داعبت �آذان
امل�شاهدين العرب يف الأعمال الفنية معربة عن
التعوذ من ال�شر و طلب الأمان " ..الأ�سياد" هي
امل��رادف ال�شعبي امل�صري للجن و العفاريت..
بينما حت��ول ح��ال�ي��ا "الد�ستور" يف امل�شهد
امل�صري �إىل لُغم – يحمل عنوان حرب �شريعة
�أو ه��وي��ة -ينتظر �أح��د اخل�ي��اري��ن �،إم��ا �إبطال
مفعوله �أو االنفجار..
الد�ستور بني الدولة و املحكوم هو العقد الذي
تحُ دد بنوده احلقوق و الواجبات املُتبادلة بني
الطرفني ..و تٌقنن ن�صو�صه مبادئ عامة ت�ضمن
حقوق و حريات املواطن ..مع �إمكانية �إ�ضافة
ق��وان�ين مكملة �شرط �أ ّال تكون خمالفة ملبادئ
الد�ستور العامة..منذ البداية قامت قواعد عملية
كتابة الد�ستور امل�صري عقب الثورة على �أ�س�س
خاطئة ..م�صر التي حتفل باخلربات القانونية
الدولية ,توارت �أمام اختيارات جماعة الإخوان
امل�سلمني و التيارات ال�سلفية الوهابية –رغم
انعدام خربتها -التي حر�صت يف ت�شكيل جلنة
اجلمعية الت�أ�سي�سية لكتابة الد�ستور على �أن

ت�ضم غالبية تنتمي �إىل تياراتها بعيدا عن معايري
التنوع و ال�ك�ف��اءة و الت�ساوي ب�ين التيارات
الفكرية و ال�سيا�سية و القانونية املختلفة..
مما نتج عن حتويل العملية برمتها �إىل �صراع
�سلفي -ليربايل  ..و خرجت امل�سودة الأوىل
للد�ستور بائ�سة..مهلهلة..ال يتجاوز م�ستواها
ن�ص ًا ركيك ًا تغلب عليه ال�ت��وازن��ات ال�سيا�سية
ل�ق��وى اليمني ال��دي�ن��ي املُ�سيطرة على الواقع
امل�صري الآن� ..أما �شر البلية ما ُي�ضحك ،فهي
ردود �أفعال القوى ال�سيا�سية و املدنية املختلفة
على هذه امل�سودة التي حتولت �إىل حرب هوية
 ..القوى الليربالية ترف�ض امل�سودة التي ترى
�أغلب م��واده��ا تعار�ض �أ�س�س الدميقراطية و
امل�ساواة و احلرية التي رفعتها الثورة امل�صرية
�شعارا لها ..التيارات ال�سلفية ت�سعى �إىل التمادي
يف تطرفها و ت�ع��ار���ض امل���س��ودة ال�ت��ي ال تفي
مبطالبهم الأ�سا�سية ،وعلى ر�أ�سها �إقامة احلكم
وفقا لل�شريعة الإ�سالمية ..و ترف�ض اختزال
ال�شريعة يف كلمة "مبادئ" فقط ..بالإ�ضافة �إىل
ق�ضايا مثل حرية الفكر و الإب��داع و ما يخ�ص
حقوق امل��ر�أة ..ال�شباب ب��دوره رف�ض امل�سودة
التي ابتعدت عن همومه �،إذ خلت من �أي �سيا�سة
�أو توجهات اقت�صادية تفتح �أم��ام ه��ذا اجليل

تظاهرات ميدان التحرير القاهرة ( �أر�شيق )

فعل جرمه قانون العقوبات رق��م  111ل�سنة
 1969امل �ع��دل على وف��ق حكم امل ��ادة ()329
عقوبات امللمح عنها �أعاله ،والبد من اال�ست�شهاد
بواقعة حدثت م��ؤخ��را �إذ �صرح �أح��د �أع�ضاء
مفو�ضية االنتخابات (نق�ض املحكمة االحتادية
للمادة  13من قانون جمال�س املحافظات غري
ملزم للمفو�ضية لأنها تعمل بقانون م�شرع من
جمل�س النواب"،م�ستطردا "لكنه ملزم ملجل�س
النواب " ويق�صد بذلك �أن املفو�ضية غري معنية
بتنفيذ حكم املحكمة االحتادية العليا رقم ( /67
احت��ادي��ة 2012/يف  ) 2012/10/22الذي
ق�ضى بتعطيل ن�ص الفقرة (خام�س ًا) من املادة
( )13من قانون انتخابات جمال�س املحافظات
والأق�ضية والنواحي رقم ( )38ل�سنة 2008
امل �ع��دل و�إن ��ص��ح االدع� ��اء ع�ل��ى ذم��ة و�سائل
الإع�لام ف�إن من نطق به �إما �أنه يتعمد تعطيل
ح�ك��م ق�ضائي ب��ات وم �ل��زم ويخ�ضع لأحكام
قانون العقوبات رقم  111ل�سنة  1969املعدل
�أو �أنه ال يعلم ب�أن احلكم الق�ضائي قد عطل ن�ص
الفقرة ( )5و�أ�صبحت هي والعدم �سواء ،لأن
فقه القانون الد�ستوري يع ّرف تعطيل الن�ص
القانوين مبوجب حكم الق�ضاء الد�ستوري هو
مبثابة �إلغاء للن�ص وال يجوز تنفيذه ويوجب
على اجلهات الت�شريعية �إ�صدار ت�شريع جديد

يعالج ذلك الفراغ الت�شريعي لأن حكم املحكمة
االحت��ادي��ة العليا كا�شف لبطالن الن�ص ،ويف
قرار للمحكمة الد�ستورية العليا يف م�صر املرقم
 39ل�سنة  1990جاء تو�ضيح لفكرة البطالن
وتعطيل الن�ص على وفق الآتي (ا�ستقر ق�ضاء
املحكمة الد�ستورية العليا على �أن للحكم بعدم
الد�ستورية �أثر ًا رجعي ًا كنتيجة حتمية لطبيعته
الكا�شفة فقررت يف �أحد �أحكامها " �أن الأ�صل
يف الأح �ك��ام الق�ضائية �أن�ه��ا كا�شفة ولي�ست
من�شئة � ،إذ هي ال ت�ستحدث جديد ًا وال تن�شئ
مراكز �أو �أو�ضاع ًا مل تكن موجودة من قبل  ،بل
هي تك�شف عن حكم الد�ستور �أو القانون يف
املنازعات املطروحة على الق�ضاء وت��رده �إىل
مفهومه ال�صحيح ال��ذي يالزمه منذ �صدوره
،الأم ��ر ال��ذي ي�ستتبع �أن ي�ك��ون للحكم بعدم
الد�ستورية �أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته
الكا�شفة بيان ًا لوجه ال�صواب يف د�ستورية
الن�ص الت�شريعي املطعون عليه منذ �صدوره ،
وما �إذا كان هذا الن�ص قد جاء موافق ًا للد�ستور
 ،ويف حدوده املقررة �شك ًال ومو�ضوع ًا فتت�أكد
للن�ص �شرعيته الد�ستورية  ،وي�ستمر نفاذه ،
�أم �أنه �صدر متعار�ض ًا مع الد�ستور  ،فين�سلخ
عنه و�صفه وتنعدم قيمته ب�أثر ين�سحب �إىل
ي��وم ��ص��دوره  ،وذل��ك ي��ؤك��د ق�صد امل�شرع يف
تقرير الأث��ر الرجعي للحكم بعدم الد�ستورية
وي ��ؤي��د ان�سحابه على م��ا �سبقه م��ن عالقات
و�أو��ض��اع ن�ش�أت يف ظل القانون ال��ذي ق�ضى
بعدم د�ستوريته)  ،وحيث �أن ع�ضو مفو�ضية
االنتخابات وهو �إما بحكم املوظف �أو املكلف
بخدمة عامة وعليه �أن ي�صدر �أوامره على وفق
ن�ص نافذ وغري معطل وال ملغى و�إال عد �أمره
�أو قراره معدوم ًا لإ�صابته بعيب االنحراف على
وفق فقه القانون الإداري وال تلحقه الق�ضائية
�أو القانونية ويتحمل تبعات �آثاره �إن رتب �أثر ًا
،ومثلما ذكر �أحد الأ�شخا�ص �أن الالفت للنظر
�أن �أي ًا من ال�سلطتني الت�شريعية �أو التنفيذية �أو
�أع�ضاء الأحزاب والكتل ال�سيا�سية مل ي�ستنكر
�أو ي�شجب ت�صريح ع�ضو املفو�ضية املنوه
عنه يف �أع�لاه ،لرمبا لأنه ين�سجم وتطلعاتهم
ال�سيا�سية يف اال�ستحواذ على �أ�صوات مل متنح
لهم �أو كما يطلق عليها �سرقة �أ�صوات الناخبني
فوجه م�سريتها نحو
التي ت�صدى لها الق�ضاء ّ
ال�صواب حلفظ احلقوق واخل��روج مبجال�س
نيابية وطنية �أو حملية متثل الأقرب �إىل رغبة
الناخب العراقي ،وهذا ما ن�ؤكد عليه ب�أن الق�ضاء
هو ال�ضمانة حلقوق الإن�سان من كل خرق �أو
تع ّد من الغري ،و�أدعو مفو�ضية االنتخابات �إىل
مراجعة ما �صدر عنها �أو عن ع�ضوها حتى ال
ي�شكل فعلهم خرقا يعاقب عليه القانون و�إمنا
نفرت�ض فيها اال�ستقاللية والنزاهة ونعول على
�أدائها يف انتخابات حرة نزيهة تعبرّ عن حقيقة
مطلب جمهور الناخبني .

ال تن�ســـــــوا �أ�ســـــرانــــــا "!
طاقة �أم��ل يف م�ستقبل �أف�ضل قاموا بثورتهم
�سعيا له ..طبعا الطرف الوحيد امل�ؤيد للم�سودة
"امل�ضبوطة" وفقا مل�صاحلهم هم جماعة الإخوان
و اجلناح ال�سيا�سي لها حزب احلرية والعدالة!
الق�ضاء امل���ص��ري �أ� �ص��در منذ �أي ��ام ُحكمه يف
ال��دع��اوى التي �أقيمت مطالبة بحل اجلمعية
الت�أ�سي�سية للد�ستور وب��إح��ال��ة ال��دع��اوى �إىل
املحكمة الد�ستورية العليا ..مما زاد يف ا�شتعال
فتيل معركة الد�ستور � ..إذ يتيح الت�أجيل فرتة
زمنية كي تنتهي اللجنة من مترير د�ستور غري
ت��واف�ق��ي ..ح �ق��ق -ب�ن�ج��اح ب��اه��ر ! -رف����ض كل
الفئات و القوى امل�صرية.
و�سط ح��دة ال�صراعات تظهر �أهمية مراجعة
عملية كتابة الد�ستور و �إعادة ت�شكيل اجلمعية
للمرة الثالثة -فقد �سبق و �أن مت حل اجلمعية
لذات الأ�سباب -على نحو يوازن بني التيارات
املختلفة و يحظى بتوافق وطني بدال من قيامها
على �أ�سا�س حزبي� ..إ ّال �أن الأم��ل يبدو �ضعيفا
يف ق���درة حم�م��د م��ر��س��ي و ه��و االب���ن املطيع
جلماعة الإخوان التي ت�شكل مع التيار ال�سلفي
�أغلبية �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية..فهو حتما
�سيواجه عدة م�آزق مع �أطراف عديدة �إذا حاول
اخل��روج بالت�شكيل اجل��دي��د ع��ن ه��ذا الإط ��ار..
�أي�ضا من امل�ستبعد �أن يجر�ؤ مر�سي على �إغ�ضاب
اجلماعة و �إق�صائها عن املغالبة و ال�سيطرة على
عملية كتابة الد�ستور..
اجلمعية الت�أ�سي�سية بدورها �شهدت منذ �إن�شائها
انق�سامات و خالفات داخلية �أ ّدت �إىل ان�سحاب
عدد كبري من �أع�ضائها  ..ما زالت ت�أمل يف حلول
ُتخرجها من ورط��ة الرف�ض العام و التخبط ..
�إىل حد ظهور مقرتحات و �أ�صوات تعلو مطالبة
م��ر��س��ي ب �ع��دم ط��رح م �� �ش��روع ال��د��س�ت��ور ال��ذي
�ستقدمه اللجنة له لال�ستفتاء عليه قبل �صدور
حكم املحكمة الد�ستورية العليا لأن��ه �سيكون
م�شكوكا يف م�شروعيته ..و �آراء �أخ��رى تدعو
�إىل تبني فكرة الد�ستور املوقت لعدة �سنوات
حتى يتم �إ�صدار د�ستور دائم ُير�ضي كل فئات
ال�شعب  ..و هو ما �سبق حدوثه يف بع�ض دول
�أمريكا الالتينية و دولة جنوب �إفريقيا .
بني انتظار ال�شارع امل�صري ل�سل�سلة مظاهرات
�سلفية ح��ا� �ش��دة ب �ه��دف ال�ضغط ع�ل��ى اللجنة
الت�أ�سي�سية حتى ت�ستجيب لكافة مطالبهم ...
يبقى الد�ستور هو الأزمة القادمة التي �ستواجه
الرئي�س الإخواين مر�سي و حكومته.
*كاتبة عراقية مقيمة بالقاهرة

�صالح احلمداين
يف ج �ن �ي��ڤ ح �ي��ث م �ق��ر الأمم
امل� �ت� �ح���دة الأورب� � � � � ��ي ،ج ��رت
م� �ف���او�� �ض���ات م� �ب ��ا�� �ش ��رة بني
ال�ع��راق و�إي ��ران م��ن ( -8/25
 ، )1988/9/7وك � ��ان على
املتفاو�ضني بحث قرار جمل�س
الأمن رقم  ٥٩٨والذي يت�ضمن
خم�س نقاط هي  ( :وقف �إطالق
النار  -االن�سحاب �إىل احلدود
الدولية  -تبادل الأ�سرى  -عقد
�إتفاقية �سالم � -إعمار البلدين
مب�ساعدة دولية ).
ف���ش��ل امل �ت �ف��او� �ض��ون يف هذه
اجل� ��ول� ��ة ،و� �س �ي �ف �� �ش �ل��ون يف
ن � �ي� ��وي� ��ورك ب� �ع ��ده ��ا ب�شهر،
ث���م ي � �ك� ��رروا ال �ف �� �ش��ل بعدها
بثالثة �أ��س��اب�ي��ع يف االرا�ضي
ال�سوي�سرية.
ظ �ل��ت االم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل�لامم

امل �ت �ح��دة ب �ع��ده��ا ،ت�ت�ن�ق��ل بني
بغداد وطهران لتقريب وجهات
النظر ،حتى �إن�سحبت القوات
ال�ع��راق�ي��ة ف �ج ��أة م��ن االرا�ضي
االي���ران� �ي���ة ،و� �س �ل �م��ت جميع
اال��س��رى االي��ران�ي�ين امل�سجلني
عندها  ،لتغزو الكويت !
اي� � ��ران ظ �ل��ت مت ��اط ��ل يف كل
بنود القرار  ،٥٩٨فال معاهدة
لل�سالم وقعت ،و ال حدود دولية
ر�سمت.
ّ
يبدو �أن حرب الثماين �سنوات
مل تنتهي بعد بالن�سبة للقيادة
االيرانية � -أو بالن�سبة للجرنال
ق��ا� �س��م ��س�ل�ي�م��اين ع �ل��ى الأق���ل
بح�سب ريان كروكر  -ما �إنتهى
ه��و ال�ط��ري�ق��ة التقليدية لقتل
العراقيني يف اجلبهات ،والذي
حتول اىل �شوارع املدن.
حتى اال�سرى العراقيني الذين
عوملوا بق�سوة بالغة  -خا�صة

ا�سرى عراقيني ( �أر�شيف)
م ��ن ق �ب��ل ال �ع��راق �ي�ين امل��وال�ين
الي��ران ،وامل�سئولني عن �إدارة
�أقفا�ص اال�سر  -ماطلت �إيران
يف �إرجاعهم� ،أو تبادلهم.
ح�ت��ى �أن � ١٩٨أ� �س�يرا عراقيا
منهم ،ال زالوا يف �سجون �إيران
حلد الآن  -بح�سب حممد �شياع
ال�سوداين وزير حقوق االن�سان
 ولأ�سباب غري مفهومة.ه���ؤالء اال� �س��رى لهم �أح�ب��ة هنا
ينتظرونهم منذ �سنني طويلة،
احلكومة الر�شيدة ال تعمل على
فك �أ�سرهم ،وال حكومة �إيران
تطبق بحقهم �سماحة اال�سالم
الذي تدعيه لقبا لها ول�شعبها.
وم��ن ��س�خ��ري��ات ال �ق��در �أن يف
ال� �ع ��راق ج�م�ع�ي��ات ومنظمات
ب��الآالف تدافع عن كل �شيئ �إال
�أ� �س��ران��ا يف ج�م�ه��وري��ة �إي ��ران
الإ�سالمية.
يف �أمان الله.
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البرج العاجي

احتف��اء دامنارك��ي بالطبع��ة االنكليزية لكت��اب "العمارة
ب�صفتها قبو ًال للآخر" خلالد ال�سلطاين

فوزي كرمي

كوبنهاغن /خا�ص باملدى

مبنا�سبة �صدور كتاب د .خالد ال�سلطاين،
باللغة االنكليزية بعنوان < تنا�ص معماري:
ال�ع�م��ارة ب�صفتها ق�ب��و ًال للآخر> ال�صادر
عن من�شورات مدر�سة العمارة /االكادميية
امللكية الدامنركية للفنون ،.اقامت مدر�سة
ال �ع �م��ارة يف ك��وب�ن�ه��اغ��ن ح�ف�لا يف اح��دى
قاعاتها ،خ�ص�ص لالحتفاء ب�صدور الكتاب
باللغة االنكليزية .وحتدث فيه معاون العميد
العلمي وكذلك امل�ؤلف ،الذي وقع على ن�سخ
عديدة من كتابه .ح�ضر االحتفال جمهور من
االكادمييني واملعماريني امل�صممني لبع�ض
امل�ب��اين ال�ت��ى تناولها ال�ك�ت��اب ،ف�ضال على
ا�صدقاء امل�ؤلف العراقيني والعرب املقيمني
يف كوبنهاغن.
والكتاب هو ترجمة كتاب �سبق وان ن�شره
امل� ��ؤل ��ف ،و� �ص��در ع��ن دار امل���دى بدم�شق
ع���ام  .2007وق���د ق���ام ب�ترج �م��ة الكتاب
اىل االن �ك �ل �ي��زي��ة امل�ت�رج��م ال �� �س��وري رائ��د
ال�ن�ق���ش�ب�ن��دي ،ب��اال���ش�ت�راك م��ع املرتجمة
واملعمارة العراقية �سعاد عبد علي.
تتعاطى م��و��ض��وع��ة ال�ك�ت��اب ال ��ذي ج��اء بـ
�� 256ص�ف�ح��ة ،ب��ال�ق�ط��ع ال �ك �ب�ير ،والغني
بال�صور واملخططات ،مع "ثيمة" <االنا>
و <االخر> معماري ًا .اذ يتناول امل�شاريع
امل�صممة من قبل املعماريني الدامنركيني،
واملخ�ص�صة اىل البلدان العربية واال�سالمية.
وتنزع ن�صو�ص الكتاب اىل الرفع من �ش�أن
احل ��وار ب�ين خمتلف ال�ث�ق��اف��ات املتنوعة،
وحت��دي��د ًا :احل ��وار امل �ع �م��اري .ي�شري منت

الكتاب اىل مقدرة امل�صممني الدامنركيني
يف ت ��أوي��ل قيم ال�ع�م��ارة "املكانية" ،وهي
هنا "العمارة اال�سالمية" ،وتوظيفها يف
الت�صاميم املخ�ص�صة لتلك البلدان .بيد ان
الت�أويل هنا ميتلك ذائقته اخلا�صة املعتمدة
على مرجعية جمالية ا�سكندينافية ،من هنا،
يف ر�أي امل�ؤلف ،متتلك جتربة هذا "الت�أويل"
�أهميتها و�إثارتها و ..فائدتها.
ي �ت �� �ض �م��ن ال��ك��ت��اب ال �ت �� �ص��ام �ي��م امل �ن �ف��ذة،
وغ�ي�ر امل �ن �ف��ذة ،ال�ت��ى �صممها املعماريون
الدامناركيون يف بلدان ال�شرق االو�سط،
وير�صد امل ��ؤل��ف خال�صات احل ��وار املمتع
واجل ��اد وال��راق��ي ب�ين ال�ث�ق��اف��ات املختلفة،
وال��ت��ى ��س�ع��ى امل �� �ص �م �م��ون اىل اظهارها
وتثبيتها يف ت�صاميمهم امل �ع��دة اىل تلك
البلدان ،وكذلك يف الت�صاميم املنفذة على
االر�ض الدامنركية .وبع�ض هذه الت�صاميم،
و�إن نفذت قبل فرتة زمنية طويلة ،فان لغتها
الت�صميمية مابرحت تثري ق��درا كبريا من

االهتمام لدى النقاد ومتلقي العمارة على
ح � ٍد ��س��واء ،نظرا حليوية املو�ضوع الذي
تثريه تكوينات تلك الت�صاميم .ذلك الن ثيمة
احل��وار ب�ين <الآنا> و< الآخر> ،كانت
على ال��دوام ،مثار حر�ص كرث من املثقفني
وتطلعهم نحو �إدامة ذلك احلوار الذي يرثي،
ع��ادة ،اخل�ط��اب املهني واالبي�ستمولوجي
مع ًا.
يتناول الكتاب اهم امل�شاريع التي تظهر فيها
ثيمة هذا احلوار اجلاد ،مثل <مبنى جمل�س
االم��ة الكويتي> يف العا�صمة الكويتية/
الكويت ( ،)1983-1972للمعمار يورن
اوت��زن .وم�صمم املبنى ،كما هو معروف،
معمار ذو �شهرة عاملية معروفة� ،سبق له
ان �صمم ،على �سبيل املثال ،مبنى "اوبرا
�سدين" ال�شهري يف او��س�ترال�ي��ا يف مطلع
ال�ستينات من القرن املا�ضي .وكذلك م�شروع
"جممع جدة الريا�ضي" (< )1967مل ينفذ>
لنف�س املعمار ،الذي �صمم اي�ضا "م�سرح يف

لبنان" (< )1970مل ينفذ> ،وم�صرف
"ملي بنك" يف العا�صمة االيرانية طهران
�سنة .1959ومب � ��ا ان ال�ك�ت��اب ي�سعى اىل
االحتفاء مبو�ضوعة <االنا> و <الآخر>،
فان امل�ؤلف يتناول اي�ضا يف كتابه ،م�شاريع
"يورن اوتزن" ال��دامن��رك�ي��ة ال�ت��ي اعتمد
يف �صياغة تكويناتها الت�صميمية على قيم
العمارة اال�سالمية ،هي التي يتعترب اوتزن
نف�سه احد املعجبني بها كثريا ،واملتحم�سني
لها ك�ث�يرا .فيتناول "جممع فخذين�سبو"
اال�سكاين ،)63-1962( ،الواقع يف �شمال
العا�صمة الدامنركية :كوبنهاغن ،وكذلك :
"مركز فاغوم التجاري" ( )1966يف مدينة
"فاغوم" الدامنرك.
يهتم الكتاب يف ت�صاميم "هينينغ الر�سن"،
ال � ��ذي ي �ع��د االن م ��ن ا� �ش �ه��ر املعماريني

الدامنركيني واالوربيني ،مثل مبنى "وزارة
اخل��ارج�ي��ة ال�سعودية" ( )84-1980يف
الريا�ض ،املبنى ال��ذي اعترب يف ر�أي كثري
م��ن ال �ن �ق��اد امل �ع �م��اري�ين ،اح ��د اه ��م مباين
العا�صمة ال�سعودية ،ون��ال امل�صمم عليه،
ع��ام  ،1984ج��ائ��زة "الآغا خ��ان للعمارة
اال�سالمية" املرموقة .كذلك يتناول الكتاب
م�شاريع "الر�سن" <العربية> ،مثل "�سفارة
الدامنرك يف الريا�ض" ( ،)84-1984ومبنى
"مدر�سة كوبنهاغن لالعمال" (-1986
 ،)88التي ا�ستخدم املعمار الدامنركي يف
لغتها الت�صميمية كثري ًا من مبادئ العمارة
اال�سالمية يف �صيغتها امل�ؤولة .وهي االن
تعترب من املباين امل�صانة ،واجبة احلفاظ
يف العا�صمة ال��دامن��رك�ي��ة ،ن�ظ��را لقيمتها
املعمارية والثقافية.
ي�شمل الكتاب اي�ضا،على ن�صو�ص نقدية،
�ان �آخ � ��رى ،م�صممة م��ن قبل
خ��ا��ص��ة مب �ب� ٍ
معماريني دامنركيني ،مثل " ابراج الكويت"
( ،)76-1970يف ال �ك��وي��ت العا�صمة،
للمعمارة "مالينا بيون" ،ومبنى "بنك
الكويت املركزي" ( ،)76-1966يف الكويت
اي�ضا ،للمعمار "�آنى ياكب�سون" باال�شرتاك
مع مكتب  ،D+Wومبنى "متحف البحرين
الوطني" ( )88-1981يف امل �ن��ام��ة/
البحرين ،للمعمار كنوذ هول�شري ،ومبنى
"البنك املركزي العراقي" ( )85-1978يف
بغداد /ال�ع��راق ،للمعمار ب��ول ين�سني ،كما
يتناول الكتاب م�شروع " معهد التدريب
ال�ت�ق�ن��ي يف ق���ص��ر ال �ب �خ��اري باجلزائر"
( /1982للمعمار هان�س مونك هان�سني.
وغ�يره��ا م��ن الت�صاميم ،ال�ت��ي حت�ضر يف
تكويناتها قيم ومبادئ العمارة اال�سالمية،
منظورا لها من وجهة نظر �آخرى.

�سعدية مفرح يف مو�سوعة فرن�سية جديدة
اخ��ت�يرت ال�شاعرة الكويتية
�سعدية مفرح لتمثيل �شعرية
امل����������ر�أة يف ب��ل��اده�����ا �ضمن
م��و���س��وع��ة ف��رن�����س��ي��ة جديدة
���ص��درت يف باري�س قبل �أيام
قليلة بعنوان (Femmes
poètes du monde
)arabe
ويف هذه املو�سوعة مت التعريف
بال�شاعرة �سعدية مفرح ب�شكل
واف كما مت��ت ترجمة بع�ض
ق�صائدها م��ن ب�ين دواوينها
ال�شعرية ال�سبعة ال�صادرة على

مدى ع�شرين عاما� ..إىل اللغة
الفرن�سية .واملو�سوعة ت�ضم
ن�صو�صا �شعرية ل�شاعرات
من العامل العربي وقد �أ�شرفت
عليها وعلى مدى �سنة ون�صف
ال�شاعرة الفرن�سية من �أ�صل
�سوري مرام امل�صري.
امل�صري قالت �إن �شاعرات هذه
املو�سوعة يكتنب ب��ال��رغ��م من
كل امل�صاعب يف بالدهن التي
تبدو �أحيانا �سجون ًا حقيقية.
و�أ�ضافت :اعرف تكلفة الكتابة
ج�سديا ونف�سيا ولو ظهر اننا

قد تخطينا كل احلواجز .حتى
هنا يف فرن�سا ه��ن��اك كاتبات
طلقن ب�سبب كتاب؟ �إذن تبقى
الكتابة والفنون من املحرمات
واملخاطرات.
و�أ�����ش����ارت امل�ترج��م��ة �إىل �أن
ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ك����ان عامال
مهما يف رغبتها ان تقوم بهذه
الرحلة اال�ستك�شافية لالقرتاب
م��ن ال�����ش��اع��رات ال��ت��ي و�صفت
ق�صائدهن ب�أنها قوية جريئة
مليئة ح��زن��ا وف���رح���ا ،ولذلك
كانت ترجمتهن متعة حقيقية.

ق�����ص��ي��ـ��ـ��ـ��دة امل�����ش��ه��ـ��ـ��ـ��د ال�����ش��ع��ري
فـي رابطة النقاد
كرمية الربيعي

نظم احتاد الأدباء والكتاب يف العراق ومن خالل
رابطة النقاد حما�ضرة قدمها الناقد الأكادميي احمد
مهدي عن ق�صيدة امل�شهد ال�شعري وهي جتربة
جديدة عن مفهوم النقد ال�شعري وكانت عبارة
عن �سياحة كبرية ابرع بها من خالل �إعطاء �صورة
وا�ضحة املعامل لتجارب �سبقها رواد احلركة ال�شعرية
احلداثوية يف ذلك الع�صر �أمثال �شاكر ال�سياب ونازك
املالئكة و�سعدي يو�سف وعدنان ال�صائغ وكل �شعراء
احلداثة و�صو ًال �إىل الت�سعينيات ،ق ّدم اجلل�سة د.
جا�سم حممد.
ويف بداية اجلل�سة ا�ستطاع املحا�ضر �أن يقدم �شرحا
موجزا ومو�ضوعا يف غاية ال�صعوبة والتعقيد
يتعلق مبفهوم ق�صيدة امل�شهد ال�شعري ،الذي يحمل
تفا�صيلة و�أ�سلوبية دقيقة يف البناء الداخلي ويف
ق�صيدة احلداثة ال�شعرية العربية .و�أ�شار مهدي �إىل
�ضرورة البناء الداخلي بعد �أن ن�ضجت جمموعة
الأ�شكال ق�صيدة القناع والدرامية امللحمية واملقطعة
والعنقودية ،وعرج احمد على �أن الت�شكيالت الكثرية
�أعطت م�ساحة وا�سعة للم�شهد ال�شعري احلداثوي
مت�سائال عن �أن هذه الظاهرة ال�شعرية مل يلتفت �إليها
احد النقاد ،و�أكد مهدي �أن هذه التجربة و�ضعت حتت
التجربة يف درا�سة ق�صيدة لل�شاعر رائد عبد القادر
بعد �أن �أ�شار �إليها معتقدا بان النقاد العرب مل ي�سلطوا
ال�ضوء �أو ي�شخ�صوا اللون اجلديد من �أ�شكال منط
االجتاه ال�شعري ،و�أبحر الناقد مب�صطلح امل�شهد
الأكرب يف الق�صيدة الدرامية ح�سب مبد�أ ال�شعر
العراقي احلديث ،و�أ�شار الناقد اىل ان التحول يف
البناء ال�شعري احلديث ميثل املنطقة الأقرب لق�صيدة
احلداثة باعتبارها التحول ال�شعري يف البناء
العمودي �إىل بناء التفعيلة ،فال يكتفي فقط بالتحول
ال�شكلي ال�سو�سري ،و�أكد انه بحاجة �إىل حتوالت
الظاهرة التعبريية لبناء الق�صة الدرامية ،قد تكون
بعيدة عن الن�ص النقدي مبا يخ�ص التحول احلداثوي
من الغنائية اىل الدرامية ،و�أوعز مهدي بو�صفه للناقد
عز الدين �إ�سماعيل وهو من �أوائل الأقالم النقدية يف

ال�ش�أن العربي بكتابة ال�شعر العربي املعا�صر والكثري
من جتارب ال�شعراء املعا�صرين �أمثال نازك املالئكة
وال�سياب و�سعدي يو�سف وعدنان ال�صائغ و�صوال
�إىل فرتة الت�سعينيات تفاعلوا مع احلدث بكتاباتهم
للم�سرحية ال�شعرية الناجحة بعد �أن و�صلوا وم�ضوا
�إىل جتارب كثرية طرزت من خاللها الق�صيدة
الغنائية.
وبعد ذلك جرت ملداخالت عدة منها مداخلة الناقد
والقا�ص فا�ضل ثامر الذي قال:
الناقد احمد مهدي �أعطى داللة وا�ضحة برباعة يف
تكوين وتف�صيل الق�صيدة ال�شعرية ب�أنها تناولت
البعد ال�شعري يف كتابة الن�ص الغنائي والدرامي،
واكد فا�ضل بان الناقد قد ات�سم يف �إنتاجية ور�سم
�صورة مف�صلية ومالمح �سردية ل�شعراء قد تركوا
ب�صمة وا�ضحة املعامل يف ال�شعر وامل�سرح بهذا الف�ضاء
املفتوح يبتكر �شكال من �أ�شكال الكتابة اجلديدة التي
ال تخ�شى احل�سا�سية التعر�ضية القدمية.
�أما الناقد علي الفواز فقال :كرث احلديث عن
امل�صطلحات اجلديدة يف �أ�شكال الفهم التو�صيفي
هو دليل على حيوية ذلك الفعل الثقايف ،وا�ستطرد:
حينما نتحدث عن ال�سردية ال�شعرية فنحن نتحدث
عن مفهومني؛ امل�شهد الدرامي وتوظيف امل�سرح داخل
الق�صيدة ،م�شريا �إىل ان هذا التجني�س واالختالط
التجني�سي ما بني امل�سرح وال�شعر والرواية.
�آخر مداخلة للكاتبة والقا�صة �سافرة جميل حافظ،
حيث طرحت على الناقد مهدي بان كل كتاب الق�صة
لديهم �إملام وح�ضور يف كتابة الدراما الق�ص�صية،
ولكن مل يتطرق الناقد جا�سم مهدي يف تف�سري معنى
الدراما وال�شعر الغنائي احلديث ،و�أ�شارت جميل �إىل
�أن الناقد مل ي�شرح لنا �أو ًال عن كيفية الدراما وكيف
تطورت وما لها من خ�صائ�ص وهي غري معروفة
يف ال�شعر العربي من الوا�ضح �أن العرب ال يعرفون
هذا املفهوم فقد اخذ عن الغرب وله �إمكانات و�أهداف
خا�صة وو�سائل و�أ�س�س تركزت يف خوا�ص هي الزمان
واملكان والوقت ،وقالت جميل حافظ� :أمتنى �أن يكمن
ال�شرح يف ما هو الن�ص الدرامي واملفهوم ال�شعري
الغنائي احلديث ،الن الكثري من الكتاب يجهلون الن
الناقد �صورة مبجموعة واحدة ال ينطبق نهائيا عما
حتدث عنه وما طرح.

م�أزق ال�شاعر املُ ِّ
تف�ضل
حني �أُدع��ى �أحيان ًا ملهرجان �أو ن�شاط �شعري ،يحلو يل �أن �أراقب
تعامل ال�شاعر العربي مع العاملني فيه� ،أو مع من يحيطون به جمل ًة.
اجلمهور� ،أو و�سطا�ؤه .و�أكرث ما حتلوا يل مراقبته هو النجم� ،أو
الذي قارب �أن يكون جنم ًا� ،أو الذي يتطلع �إىل �أن يكون جنم ًا .فنحن
�إذا فهمنا ا�ستجابته للدعوة على �أنها قبول ،حتى لو كان ن�سبي ًا،
ب�شروط املهرجان الر�سمي ،ال��ذي ال يهدف بال�ضرورة �إىل �أداء
و�إي�صال ر�سالة ال�شعر اال�ستثنائية ،البد �سنجد �أي ت�صرف يطمع
بتجاوز هذه ال�شروط معيب ًا� ،أو حمرج ًا.
هذه القاعدة يف ال�سلوك لن يعود لها معنى �إذا فهمنا بو�ضوح طبيعة
عالقة ال�شاعر العربي باملجتمع ،منذ مطلع ال�شعر العربي حتى اليوم.
كان ال�شاعر العربي �صوت الع�شرية ،ثم �صوت الإ�سالم الع�شائري،
ثم �صوت العقيدة ،وال�سلطة التي متثل هذه العقيدة..الخ� .أي �أن
مهمته الروحية ،الفكرية ،اجلمالية م�شوبة مبهمة الإعالمي على
الدوام .وهي م�شوبة حتى اليوم مبهمات قد تتخفى وراء قناع� ،أو
تكون ظاهرة فوق القناع مبا�شرة :ال�شاعر الوطني ،ال�شاعر القومي،
ال�شاعر الأممي ،ال�شاعر الإ�سالمي� ،شاعر الهجاء ال�سيا�سي� ،شاعر
التمرد� ،شاعر احلداثة..الخ.
ِّ
املتف�ضل� .صوته ال�شعري،
هذا ال�شاعر مرتبط بجمهوره ارتباط
مبعنى ما ،يوا�صل دوره الر�سايل الذي يحتاجه النا�س ،حتى يف
مت��رده ،وطليعيته ،م��ادام ه��ذا التمرد وه��ذه الطليعية يعربان عن
ر�سالة .و�شاعر الر�سالة فدائي ،تكرم يف التنازل عن ذاته جلمهوره
ب�صورة معلنة .والتنازل عن الذات يعني تناز ًال عن الذات ال�شاعرة،
وعن �أوىل متطلباتها ،وهي العزلة .ولذلك ي�شعر ب�أنه يف تنازله هذا
متف�ض ٌل يف قبول الدعوة ،ويف القراءة على اجلمهور .وهذا ّ
ِّ
التف�ض ُل
ي�ستدعي الكثري من الأفعال ،وردود الأفعال التي يحلو يل مراقبتها.
ال�شاعر املُ ّ
تف�ضل يرغب ب�أن يُ�شاع عنه ب�أنه بالغ احل�سا�سية ،كثري
ً
الرنفزة ،ذو ردود �أفعال غري حم�سوبة .كنت �أحيانا �أ�شعر ب�أين �أ�شبه
ب��روائ��ي يراقب بط ًال يليق ب��رواي��ة .فهو يف كل مرحلة من اليوم
م�صحوب بخرب :رف�ض الدخول �إىل مطعم الفندق لأن النادل قال له
�أن ك�أ�س اخلمرة مع الطعام على ح�سابك اخلا�ص .اعتكف يف غرفته
لأنه مل يت�سلم كارت دعوة الوزير �شخ�صي ًا .رف�ض القراءة لأن القاعة
�صغرية .قرر ال�سفر يف اليوم الثاين لأن �أحد موظفي املهرجان حتدث
معه بخ�شونة .وله احلق يف كل هذا� ،إذ كيف يُعامل �شاع ٌر ِّ
متف�ضل،
�أ�صبح جنم ًا بفعل ّ
تف�ضله ،بهذه الطريقة!
هذا ال�شاعر تنازل جلمهوره عن �أخطر عن�صر �شعري فيه ،وهو
ذاته .وعن �أخطر متطلبات هذه الذات ال�شعرية وهي العزلة ،وعن
�أخطر ثمار هذه العزلة وهي الزهد .فكيف ال يُعامل معاملة ال�شاعر
ّ
املتف�ضل؟
ّ
املتف�ضل هو بال�ضرورة ال�شاعر النجم� ،أو املتطلع لأن يكون،
ال�شاعر
�أو ال��ذي ق��ارب �أن يكون ،جنم ًا .ولعله يعرف مقدار ت�ضحيته� ،إال
�أنه يخفيها ،ويجهد يف �إماتة جذورها داخل كيانه� .إنه ّ
متف�ضل يف
كتابة �شعره ،ويف ن�شره له ،ويف ا�ستجابته للمهرجان ،ويف قراءته
للجمهور .وك�أي ِّ
متف�ضل ال بد �أن يكون بالغ احل�سا�سية فيما يت�صل
مبكانته� ،سريع الرنفزة ،وردود الأفعال.
ّ
املتف�ضل� ،شاعر �آخر تبدو له
ال بد �أن يقف يف مقابل هذا ال�شاعر
هذه الر�سالة ،وهذه احلاجة بالغتي الغرابة� .إنه يكتب ال�شعر لأنه
ال ي�ستطيع �إال �أن يكتب ال�شعر .وهو ال ّ
يتف�ضل على �أح��د يف هذه
اال�ستجابة الداخلية امللحة .وكتابة ال�شعر لديه فعل اع�ترايف عن
ق�صوره ،وعن عجزه �أمام الأ�سئلة املحرية .فكيف ّ
يتف�ضل على �أحد
ً
بذلك! ولكنه من جانب �آخر يجد م�سرة عميقة حني يعرف �أن روحا ما
كروحه قد وجدت يف ق�صيدته �سلوان ًا .اثنان يف العزلة هو وقار�ؤه.
وال �أح��د منهما ّ
متف�ض ٌل على الآخ��ر� .أو �أن ك ًال منهما متف�ضل على
�صاحبه بالت�ساوي .فاكت�شاف قارئ ال يقل �أهمي ًة عن اكت�شاف �شاعر.
و�إذا دع��ي لن�شاط جماعي وا�ستجاب ،فلي�س الختبار �صالحيته.
ال�شاعر ال ي�أمن على ق�صيدته �إال حني تكون بني دفتي كتابه .ويف
اخللوة بينها وبني قارئه تتقرر تلك ال�صالحية .ال�شاعر لن يلتقي
ال�شاعر النجم ،حتى لو حتدثا عن ال�شعر ح��ول مائدة م�ستديرة
واحدة.

�س�يرة ذاتية مثرية للجدل ..ج��ون كيت�س
مدمن �أفيون !
ترجمة � /أحمد فا�ضل

مثل غمو�ض �سوناتات �شك�سبري ،
وابت�سامة املوناليزا  ،و�أب��و الهول
 ،يبقى ال�شاعر ج��ون كيت�س ب�سرية
حياته وق�صائده �أ�شد غمو�ضا  ،وقد
بقي �صامتا عن العديد من احلوادث
التي مرت من خالل حياته ال�شخ�صية ،
وكان يحتقر وبت�صميم غري حم�سو�س
يف ق�صائده حقائق احلياة  ،ومل يكن
عاطفيا على الإط�ل�اق ،هكذا يحاول
نيكوال�س رو �أن يثبت كل ذلك و�أكرث
يف ك�ت��اب��ه "جون كيت�س" ال�صادر
حديثا من جامعة بيل الأمريكية ،مع
�أنه على العك�س من ذلك  ،كان كيت�س
�شابا يع�شق احلياة وي��ذوب عاطفة
�أمام كل ما هو جميل كما يف ق�صائده
قبل �أن ي�سقط �ضحية مر�ض ال�سل
القاتل  ،ف�إنه من امل�ستحيل �أن ن�صدق
�أن كيت�س وهو ال�شاعر الذي يكت�شف
اجلمال و�سط خرائب القبح� ،أن يدمن
الأفيون لين�سى الآالم والأحزان التي
كانت تداهمه يف حياته كما يحكي
رو .فاخليال واجلمال واحلب كان لها
الت�أثري الكبري يف �شعره فكان �أكرث
مو�ضوعية بني �شعراء الرومان�سية
وا�ستطاع جتاوز همومه ال�شخ�صية
يف العديد م��ن ق�صائده وه��ي حالة
ن� � ��ادرة ج� ��دا مل ي �ع �� �ش �ه��ا غ �ي�ره من
ال�شعراء على امل�ستوى ال�شخ�صي يف
حياتهم .
نيكوال�س رو يف �سريته عن كيت�س
التي ن�شرت م�ؤخرا حتدى فيها بع�ض
الأفكار التقليدية التي عرفت عنه وقد

�صب ج��ل اهتمامه ل�شعره حماوال
اك�ت���ش��اف ك�ي��ف ك ��ان ي�صنعه داخ��ل
عقله ب��دال م��ن عواطفه وه��ي �إ�شارة
خبيثة يكاد يقولها "بعقله امل�سكون
بالأفيون" ،ومع ذلك تبقى طروحاته
ه ��ذه حم��ل ن �ق��ا���ش ب �خ�لاف ال�سرية
التي �أطلقها الكاتب الإنكليزي �أندرو
مو�شن عام  1999عنه والذي مل ي�شر
فيها �إىل �أنه كان يكتب ق�صائده حتت
ت ��أث�ير الأف �ي��ون ب��ل رك��زت على قوة
�شخ�صيته و�شعره وكيف كان يتحدى
مر�ضه بكتابة ال�شعر .
ال�شيء املحبط يف �سرية رو هو �أنه
ح��اول �أن يقدم كلي�شيهات م�شو�شة
ع��ن كيت�س ك ��إدم��ان��ه الأف �ي��ون وهي
حجة حتتاج �إىل دليل ولرمبا هي من
تخميناته لأن خطابات كيت�س كانت
تخلو من هذا الأمر  ،ومع ذلك ف�إنه ال

يزال يتعني علينا الت�أكد من �أنه كان
مدمنا عليه �أم ال؟ ووفقا لنيكوال�س
رو فقد يكون لوفاة �شقيقه توم الأثر
القوي يف تناوله الأفيون ،وحتى لو
كانت ق�صيدته "�إىل العندليب" التي
ي�شري �إليها رو كدليل على تعاطيه ذلك
املخدر ،ف�إننا لو قمنا بتحليل الق�صيدة
لعرفنا كيف كان كيت�س يحتقر كل ما
ميت ب�صلة لتلك ال�سموم:
�أوجاع قلبي
و�آالم خدر النعا�س
ج�سدي املعنى
كما ل��و ك��ان يل م��ن ال�شوكران حالة
�سكر
�أو بع�ض من الأفيون
وم ��ع �أن� ��ه �أ�� �ش ��ار �إىل � �س��م ال�سموم
ال�شوكران والأفيون واخلمرة يف هذه
الق�صيدة فمن ال�صعب جدا �أن ن�صدق

�أن كيت�س كان مدمنا بدليل ا�ستخدامه
كلمة "لو" التي تظهر بو�ضوح وهو
ما كان يتمناه عقله الباطن لتكون تلك
ال�سموم مهدئا لأوجاعه لي�س �إال .رو
وبعد قراءتنا هذه الأبيات جنزم �أنه
ظلم كيت�س ال��ذي يقول عنه كولردج
وه��و من �أب��رز ال��وج��وه الثقافية يف
�إنكلرتا زمن احلقبة الإبداعية:
 كان كيت�س هو الأكرث ا�ستقرارا بني�شعراء املدر�سة الرومان�سية وا�ستند
يف خياله اىل الأ��س��اط�ير اليونانية
الهيلينية يف تكوين بع�ض �أج��واء
ق�صائده اجلميلة وال�ساحرة.
ما يطرحه رو من �إدمان كيت�س للأفيون
يحتاج �إىل �إعادة نظر لأنه قد يو�صل
ر�سالة خاطئة للقارئ وا�ستنتاجات
قا�سية ع��ن عبقرية ك�ب�يرة م��ن دون
دل�ي��ل ملمو�س ،وق��د يخلق انطباعا
خاطئا عنه ال �سيما و�أنه كان ي�ستخدم
اخليال ك�أحد �إبداعاته التي عرف بها
داخل ق�صائده  ،فهناك فرق �أ�سا�سي
بني طبيعة خيال ال�شعراء ن�شعر به
وهم يعي�شون معاناتهم يف الفقر �أو
امل��وت املبكر ولكل منهم موهبته يف
توظيف هذا اخليال.
�أم��ا ق�صة ح ّبه مع ف��إين ب��راون التي
مل ي�ستطع ال��زواج منها والتي متثل
له خ�سارة عاطفية وم�أ�ساوية ،لكنها
�أعطت ل�شعره جمالية على مر ال�سنني،
وال ميكن ل��رو ول�غ�يره �إع��ادت�ه��ا �إىل
كومة مرتبة من التفكري لأنها زقزقة
م�شبعة بالعاطفة من املبدع كيت�س.
*كتابة  /راتان بهاتا �شارجي وهو كاتب
هندي له م�ؤلفات عدة عن الأدب الإنكليزي
والأمريكي يعمل �أ�ستاذا م�شاركا يف
ق�سم الدرا�سات العليا يف اللغة الإنكليزية
بجامعة كولكاتا بالهند وير�أ�س حاليا جملة
�صوت الكتاب.
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ب�صمة املخ ..ومراقبة الإرهابيني
يبذل العلماء جهودا متوا�صلة الخرتاق مخ الإن�سان والتعرف �إىل �أ�سرار
وخفايا هذا ال�صندوق املغلق ب�إحكام  ،هذه اجلهود هدفت �إىل البحث يف
املجهول لعلها ت�ستطيع – �إن �أفلحت – يف حتديد النوايا وامل�شاعر وترجمة
الأفكار  ،التي تدور يف الر�ؤو�س قبل ان تخرج �إىل حيز التنفيذ  .ويف داخل
معامل �سرية لدى متحف العلماء يف حماولة لقراءة �أفكار الإن�سان بهدف
منع اجلرمية �أو مكافحتها �أو التنب�ؤ قبل وقوعها  .فهل تنجح التكنولوجيا
احلديثة يف ر�صد نوايا املجرمني؟ يف عدد ت�شرين االول املا�ضي ن�شرت
�صحيفة وا�شنطن تاميز � ..إن وكالة الف�ضاء الأمريكية (  ) NASAتعتزم
التج�س�س على عقول امل�سافرين داخل املطارات حتى ت�ستدل على الإرهابيني
وذلك من خالل جهاز م�شرتك يقوم عن بعد بت�سجيل الإ�شارات الكهربائية
ال�صادرة عن القلب و امل��خ ! واقرتحت ( ) NASAعلى �شركة (نورث
وي�ست ) للطريان اختبار م�صداقية هذا اجلهاز الذي ير�صد �أي حالة ع�صبية
مبالغ فيها عندما ي�شعر الراكب بقلق �شديد لإخفائه �أي �أمر خ�شية اكت�شافه،
فهياج الأع�صاب واحلالة الف�سيولوجية امل�ضطربة للج�سم تعني بالن�سبة ملن
عر�ضوا الفكرة وان�ضموا بها ،وجود �أفكار م�شبوهة يعاقب عليها القانون،
ولكن ردود فعل املراقبني عن حقوق الإن�سان �أبط�أت تنفيذ هذه الفكرة لأن
القانون ال يحا�سب �أي �إن�سان على نيته قبل املبا�شرة بالفعل ! وعلى الرغم
من ذلك ي�ؤكد الواقع �سعي العلماء لتطوير و�سائل جديدة للتحقيق والك�شف
عن املجرمني خلدمة الأجهزة الأمنية  ،وذلك بفك �شفرة العقل حتى ولو مل
ينطق الل�سان  ،ولأن الأفكار امل�ستقبلية تظهر دائما يف �صورة خيال علمي.
�إن تطلع رجال ال�شرطة الدائم ملخرتعات العلم هي همزة الو�صل بني اخليال
العلمي والواقع الفعلي ولهذا مت الرتحيب بفكرة ت�سجيل ب�صمات املخ التي
تعترب �أحدث ما تو�صل �إليه العلم فقد تو�صل اثنان من علماء النف�س بجامعة
(الينوى) من عر�ض تقنية ت�سجيل ب�صمات املخ بناء على طلب املخابرات
املركزية ،وتقدم هذه التقنية �إمكانية �إظهار ما �إذا كان امل�شتبه فيه يعرف
�أ�شياء املفرو�ض �أن يجهلها ولو كان بالفعل بريئا  ،وذلك من خالل قيا�س
الن�شاط الكهربائي ملخه خالل �سماعه كلمات معينة عن طريق ر�سم املخ ،
ف�إذا �أحدثت بع�ض الكلمات نوعا من الإثارة لفعله �أو �أيقظت لدى من ي�شتبه
فيه �صدى معينا تظهر بو�ضوح عالمات التعرف �إىل هذه الأ�شياء يف ر�سم
املخ اخلا�ص به .وهنا يظهر منحنيان يف �صورة املخ ،ف�إذا احتد املنحنيان
كان ذلك دليال على الرباءة و�إذا انف�صل املنحنيان كل عن الآخر فمعنى ذلك
�أن ال�شخ�ص يعرف معلومات عن مالب�سات اجلرمية التي �س�أل عنها .وقد
تو�صل باحث �آخر بجامعة (الينوى) با�ستخدام نف�س اجلهاز بتعديل ب�سيط
هو �إ�ضافة م�ؤ�شر يظهر انحرافا عندما يكذب الذي يخ�ضع لال�ستجواب لأن
حماولة الكذب حتدث ت�شوي�شا يف الإ�شارات املعربة عن الن�شاط الكهربائي
للمخ .
�إن الكثري م��ن دول ال�ع��امل تكر�س م�ي��زان�ي��ات �ضخمة لتمويل الأبحاث
اخلا�صة بالتنب�ؤ باجلرمية وك�شف كذب امل�شتبه فيهم .خا�صة يف حوادث
الإرهاب ،حتى يتم منع تنفيذ �أي خمطط  .ويف �أعقاب تفجريات نيويورك
�أعلن العلماء يف امل�ؤمتر ال�سنوي للجمعية الأمريكية للأمرا�ض النف�سية
والع�صبية �إن �أجهزة ك�شف الكذب التقليدية �أ�صبحت و�سيلة غري ذات قيمة
لعدم دقتها ،وان جتارب ت�صوير املخ بالأ�شعة �أذهلت الكذابني لدقتها يف
تقييم مدى م�صداقيتهم ،فمتى تلج�أ الأجهزة الأمنية عندنا �إىل ا�ستعمال
الأج�ه��زة احلديثة يف ك�شف ومتابعة الإره��اب وعنا�صره وتخل�صنا من
�سيطراتها و�أ�سلوبها العقيم يف تنفيذ خططها الأمنية الفا�شلة.

جريمة األسبوع

ال �أريــد �أن يــ ُــدن�س �أحـــــــد ج�ســــد �أمـــــي
بغداد  /املدى

كان من املمكن �أن يظل لغز هذه اجلرمية
غام�ضا اىل الأب��د ...ل�ك��ن �شكوك الزوجة
وم�ت��اب�ع��ة ال���ش��رط��ة اجل��دي��ة ك�شفت ق�صة
اجل��رمي��ة امل��روع��ة  ...ويف �ساعات فقط
�سقط القاتل يف �أي��دي العدالة  ...حاول
الإنكار  ...لكنه يف االخري اعرتف بجرميته،
ا�شتعلت النريان ب�ضراوة يف منزل ال�سيدة
(ف) انطلقت ال�صرخات يف كل مكان من
منازل جريانها الذين ت�سابقوا يف حماولة
لل�سيطرة على احلريق امل��روع ال��ذي حول
املنزل لكتلة من اللهب  ...منذ �أيام قليلة من
هذا احلادث كانت الهالهل والأغاين تنطلق
من املنزل مبنا�سبة زفاف ال�سيدة (ف) اىل
جارها ال��ذي يعمل موظفا يف احد املعامل
الإن �ت��اج �ي��ة  ...ج�م�ي��ع االه� ��ل واجل �ي�ران
احتفلوا بالعرو�سني رغم �أنه لي�س الزواج
الأول يف حياتهما  ...الزوجان عانى حياة
�شديدة الق�سوة  ...فيها جتارب زواج فا�شلة
ويف النهاية ق��ررت (ف) ان تختم حياتها
مع �شريك يقدر حياتها وي�صون كرامتها
و�سنها ال��ذي تعدى ال �ـ  54عاما  ...وكل
هذه الأح��داث مل تكن ببعيدة عن اجلريان
الذين يعرفون تفا�صيل اخلطبة والتعارف
والرغبة امل�شرتكة بالزواج  ...ومل ي�صدق
اجل �ي�ران �أي �� �ض��ا ان تنقلب الأف � ��راح �إىل
�أحزان والهالهل تتحول �إىل بكاء ونحيب
وكما �أ�ضاءت �شرفة البيت بالإنارة حولته
ال �ن�ي�ران �إىل كتلة م��ن ال�ل�ه�ي��ب ،وحينما
و�صلت �سيارة الإطفاء وجدت كل �شيء قد
انتهى! من خارج البيت وقفت ال�سيدة (ف)
ت�شاهد ما يحدث يف منزلها ...الذهول ك�سا
مالحمها ..مل تقو �ساقاها �إىل حملها ...
فتهاوت على الأر���ض غري م�صدقة ملا حدث
يف داره��ا! اخفت وجهها بكلتا يديها وهي
جته�ش ب��ال�ب�ك��اء ...ح��اول��ت �أن ت�ستجمع
ق��واه��ا وجت��ري م�سرعة �إىل ب��اب منزلها
ح�ت��ى تنقذ زوج �ه��ا ال ��ذي ت��رك�ت��ه مبفرده
منذ �ساعة واح��دة فقط ..ذهبت �إىل حمل
قريب لت�شرتي بع�ض م�ستلزمات البيت
ال�ضرورية بعد �أن �أك��دت لزوجها �أنها لن
تت�أخر ! وعادت لتجد احلال تغري متاما ...
كانت حلظات حا�سمة هي التي ف�صلت املوت
على احل�ي��اة  ...ك��ان م��ن املمكن ان تالقي
(ف) نف�س م�صري زوجها الذي كان نائما يف

غرفته لوال القدر اختار هذا امل�شهد بدونها
 ...خرج رج��ال الأطفال من منزل ال�سيدة
(ف) وهم يحملون بقايا جثة ل�شخ�ص تفحم
متاما  ...اجتهوا به اىل �سيارة النجدة التي
نقلته اىل الطب العديل ليعلن الطبيب وفاته
من اثر احلريق  ...توالت �صرخات (ف) ...
فلم يكن هذا ال�شخ�ص �سوى زوجها الذي
مل تهن�أ به �سوى �أيام قليلة ،هكذا  ..وبكل
ب�ساطة حتولت اىل �أرملة يف غ�ضون �سبعة
ايام  ..بعد ان كانت عرو�سا وفرحة باحلياة
الزوجية رغم كرب �سنها اال انها كانت �أنيقة
ي��وم زفافها وك��ان��ت فرحانة م��ن ك��ل قلبها
وك�أن ال�شيخوخة ال تقرتب منها مطلقا ...
الآن راح منها ك��ل �شيء جميل ...الزوج
ال�ط�ي��ب ال ��ذي ظ�ن��ت (ف) ان��ه �سيعو�ضها
عن كل ما حرمت منه يف حياتها وعا�شت
�سبعة �أي��ام فقط يف هذا احللم اجلميل ...
ول�ك��ن الفرحة مل ت�ك�ت�م��ل!� ...أع�ل��ن طبيب
الطب العديل وفاة زوجها حرقا ...ما زالت
(ف) غري م�صدقة ملا ت�شاهده  ...ت�سا�ؤالت
عديدة تهاجمها  ...كيف حدث ذلك .؟ ومن
امل���س��ؤول ع��ن ه��ذا احل��ري��ق  ...زوج�ه��ا ال
ي��دخ��ن  ...و�أ� �س�لاك ال�ك�ه��رب��اء �سليمة ...
قنينة الغاز غري م�شتعلة ..فمن �أي��ن جاء

ه��ذا احل��ري��ق؟ يف دقائق و�صلت ال�شرطة
وعلى ر�أ�سها مدير �شرطة احلي و�ضباط
التحقيق وب ��د�أ ال�ضباط بفح�ص املكان
و�إج��راء الك�شف الأويل على احل��ادث ...
رج��ال الأطفال جنحوا يف ال�سيطرة على
ال �ن�يران ال�ت��ي التهمت معظم حمتويات
امل �ن��زل � ...أ�سئلة حم�يرة ارت�سمت على
وج��وه ال�ضباط من هو القاتل  ..هل هو
حادث جنائي �أم حريق عادي ب�سبب �إهمال
الزوجة  ...البداية كانت تب�شر بعدم وجود
ق�صد جنائي وراء احل��ادث  ...ولكن بعد
�ساعات يف ت�شريح اجلثة توالت املفاج�آت
 ..البداية �أعلنت ال�شرطة �أنها عرثت على
�صفيحة � �ص �غ�يرة م��ن ال�ب�لا��س�ت��ك مليئة
بالنفط الأبي�ض قريبة من �إحدى الغرف ...
بعدها ت�أكد رجال ال�شرطة من وجود �آثار
النفط يف جميع غ��رف ورده��ات املنزل ..
و�أ�صبح املحققون على يقني عندما ت�أكدوا
من وج��ود �آث��ار اخ��رى للنفط على مالب�س
القتيل املتفحمة ! ..على اثر هذه النتائج
والأدلة املادية املهمة مت ت�شكيل فريق عمل
للبحث والتق�صي  ...والقب�ض على امل�سبب
الرئي�سي يف هذا احل��ادث  ...املحقق كان
ذكيا عندما ت�سلم الأوراق التحقيقية وبد�أ

رحلة ا�ستجواب جميع اجلريان واملعارف
وامل�شتبه فيهم  ..خطة املحقق كانت تقوم
ع�ل��ى حم��اول��ة ال��و� �ص��ول حل�صر خالفات
القتيل وح�صر �أعدائه و�أ�صحاب امل�صلحة
يف التخل�ص منه  ..املعلومات �أك��دت ان
اجل��رمي��ة حدثت ب�سبب االنتقام ال�شديد
ولي�س ال�سرقة ! بعد يومني من احلادثة
بد�أت الزوجة (ف) ت�سرتد �أنفا�سها الالهثة
 ...امل�شاهد �أمام عينها كانت متالحقة حفل
زفافها الب�سيط ال��ذي م�ضى عليه �أ�سبوع
واحد  ...ثم احلادث الرهيب  ...ثم اليوم
يف مركز ال�شرطة ! �أمام املحقق بد�أت ت�سرد
ق�صتها وق�صة زواجها بالتف�صيل فقالت ...
مل يكن بني زوجي خالفات مع �أي �شخ�ص
 ...زوج��ي �شخ�ص م�سامل �أ��س��رت��ه طيبة
يعمل يف اح��د املعامل  ...مل �أتخيل يوما
�أن��ه �سيلقي ه��ذا امل�صري  ...ك��ان يخربين
من �أيام اخلطوبة ب�أنه �سيحول حياتي اىل
حلم جميل يعو�ضني فيه الأيام املا�ضية...
ت�صمت (ف) وت���ش��رد بخيالها بعيدا...
يالحظ املحقق الذكي ما يدور يف ر�أ�سها...
ك��ان ال �ت�ردد ي�سيطر عليها وع �ل��ى طرف
ل�سانها جملة تريد �أن تقولها� ...شجعها
املحقق م�ؤكدا �أن كل معلومة لها �أهميتها

يف ك�شف غمو�ض احلريق حتى ال ي�ضيع
دم زوجها هدر ًا ...قالت (ف) هناك �شخ�ص
ك��ان يكره زوج��ي  ...ه��دده �إذا تزوجني
� �س��وف ينتقم م�ن��ه ول �ك��ن ع ��ادت الزوجة
لرتددها مرة اخرى  ...ولكن املحقق حثها
ان ت��وا��ص��ل حديثها فقالت  ...ان��ه ابني
الأك�بر (ث) كنت اعلم ان��ه �شديد الغ�ضب
لأنني تزوجت دون موافقته � ...أن��ا حرة
بحياتي  ...اعرت�ض على زواجي  ...لكني
مل اهتم باعرتا�ضه  ..عقدت ال�ق��ران على
زوج��ي (���س) دون علم ابني  ...لكن ابني
(ث) عندما علم بخرب عقد قراين � ..أ�صيب
به�ستريية غ�ضب وات�صل بي واخربين ب�أن
زوجي �سوف يدفع الثمن � ...سوف ينتقم
منه! اهتم املحقق بهذه املعلومات  ...طلب
من املفرزة ا�ستدعاء ابن الزوجة الذي يقيم
يف حي قريب من دار والدته عندما ح�ضر
(ث) اىل مركز ال�شرطة �أنكر ب�شدة عالقته
باحلادث  ...ولكن ال�شهود واجلريان �أكدوا
�أن�ه��م �شاهدوه اك�ثر م��ن م��رة يحوم حول
املنزل ويف �صباح ي��وم احل��ادث �أك��د احد
ال�شهود ان��ه ملحه ومعه �صفيحتا بال�ستك
لونهما ابي�ض  ...ب��د�أ (ث) يهتز ويتلعثم
وهو ي�ؤكد انه غري نادم على جرميته وقال
يف �إفادته الأوىل  ...نعم انه ي�ستحق القتل
لأن��ه ت��زوج �أم��ي دون موافقتي  ...هددته
ولكنه مل يرتدع ونفذت تهديدي  ...جعلته
يدفع الثمن لأنه حتدى �شريف ! يوم احلادث
�أت�ي��ت �صباحا اىل بيت وال��دت��ي وراقبت
خروجها من املنزل كنت �أراق�ب��ه من بعيد
كنت احمل ( كلنني) فيهما نفط ابي�ض ...
طرقت الباب  ...ففتح يل  ...دخلت البيت
�ضربته على ر�أ�سه � ...سقط على الأر�ض ...
مل �أ�ضيع وقتي �سكبت النفط الأبي�ض على
ج�سمه ومالب�سه وح��ول الأر���ض والغرف
الأخ��رى  ...وب�سرعة �أ�شعلت النار  ...مل
ي�صدق نف�سه  ..ح��اول ج��اه��دا �أن يطفئ
النار ولكن دون ج��دوى ! هربت ب�سرعة
و��ش��اه��دت��ه ي�ح�ترق م��ن بعيد  ...تنف�ست
ال�صعداء وعدت �إىل بيتي بعد �أن ارحتت
ونفذت تهديدي ! �أنهى (ث) اعرتافه �أمام
ال�ضابط بعدها �صدقت �أق��وال��ه ق�ضائيا
�أمام قا�ضي التحقيق وقرر القا�ضي توقيفه
و�إك �م��ال التحقيق و�إح��ال �ت��ه اىل حمكمة
اجلنايات لينال عقابه العادل بتهمة القتل
العمد مع �سبق الإ�صرار والرت�صد.

م����ن �أوراق ف���ت���اة ���س��ق��ط��ت يف ال���وح���ل

قضايا جنائية

جث��ث املوت��ى ..عالج�� ًا للم�ستح�ض��رات الطبية
 بغداد  /املدى
يخربنا التاريخ �أن عادة �أكل حلوم الب�شر كانت
معروفة بني بني الإن�سان يف حقب من الزمن
وا�ستمرت ع�بر ع�صور ع��دي��دة ،وميكن ح�صر
دواعي تلك العادة يف �ستة �أحوال كما ي�أتي:
� .1أكل القتلى من الأعداء �إمعان ًا يف االنتقام �أو
ظن ًا �أن ذلك يك�سبهم قوة العدو.
 .2قتل الب�شر من �أج��ل احل�صول على حلومهم
ب�سبب تف�ضيلها على حلوم �سائر احليوانات.
 .3ال��ق��ت��ل و�أك � � ��ل حل� ��م ال �� �ض �ح �ي��ة ل ��دواف ��ع
نف�سية م��ر��ض�ي��ة (��س�ي�ك��وب��اث�ي��ة �أو �سادية).
� .4أك��ل ال��ذي��ن يتوفون م��ن �أف ��راد اجلماعة �أو
القبيلة �إظهار ًا للتبجيل واالحرتام.
� .5أك��ل املوتى الذين يتوفون �أث�ن��اء املجاعات
ب�سبب احلاجة امللحة للغذاء.
� .6أك � ��ل دم الإن� ��� �س ��ان وم �� �س �ح��وق عظامه
و�أن�سجةج�سمهاملجففةمن�أجلالتداوي              .
وك��ان��ت ال �ف �ك��رة وراء و� �ص��ف امل�ستح�ضرات
الب�شرية للعالج االرتباط يف اللون �أو التكوين
�أو املو�ضع بني ال��داء وال ��دواء .فو�صف �شرب
ال�ب��ول ملر�ضى ال�يرق��ان �أو ال�صفراء ،وو�صف
حملول من ال�شعر لعالج ت�ساقط ال�شعر ،وو�صف
ا�ستن�شاق م�سحوق ع �ظ��ام اجلمجمة لعالج
ال�صداع ،وو�صف نخاع العظام لعالج روماتيزم
العظام ،وو�صفت روا�سب بول الإن�سان لعالج
ح�صى ال�ك�ل��ى .ك��ل ذل��ك ط�ب�ق� ًا ل�ق��اع��دة :وداوه
بالتي كان هي الداء! �أما ا�ستخدام البول لتطهري
اجل��روح فرمبا خللو بول الإن�سان ال�سليم من
البكترييا ،يف وقت مل يعرف فيه الإن�سان املواد
املطهرة واملعقمة املوجودة حالي ًا ،بل مل يتوفر
حتى املاء النظيف ،ولذلك كان البول هو �أقرب
�شيء للمحلول املعقم .املثل الذي يقول� :إن فالن ًا
(ال يبول على اجلرح) كناية عن البخل مبني على
تلك احلقيقة التاريخية.
يف القرن ال�ساد�س ع�شر ك��ان جراحو اجلي�ش
ال�ه��ول�ن��دي �إب ��ان ح��رب التحرير �ضد ا�سبانيا
ي�ست�أ�صلون ال�شحم م��ن القتلى يف املعارك،
ال�ستخدامه يف عالج الروماتيزم و�آالم املفا�صل
ب�صفة عامة .كما مل يقت�صر اجلالدون يف القرن
ال�سابع ع�شر على بيع ال��دم بل كانوا يجمعون
ال�شحم من ال�ضحايا ويبيعونه ،وفعل �سارقو
الأج�ساد من القبور ال�شيء نف�سه .وا�ستخدم
�أ�صحاب حم��ال الأدوي ��ة ال�شحوم الآدم�ي��ة بعد
�إ�ضافة مواد عطرية و�أع�شاب و�إعطائها �أ�سماء
دوائية وذلك لكي يناف�سوا اجلالدين و�سارقي
الأج �� �س��اد ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ع��ر��ض��ون ب�ضاعتهم
ب�أ�سعار زهيدة.
يف ال �ع �� �ص��ور ال��و� �س �ط��ى ب ��اع ال �� �ص �ي��ادل��ة (دم
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احلي�ض) املعطر مباء الورد ،وخليط من الدماغ
الب�شري مع التوت الأ��س��ود وزه��ور الالفاندر
والليلك وغريها.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن دور ك��ل م��ن الإي �ح��اء وعامل
ال��زم��ن يف ال�شفاء ،ف ��إن خ��وا���ص بع�ض املواد
الب�شرية امل�ستخدمة كان لها دور فعلي (ولو مل
يكن معروف ًا وقتها) يف ال�شفاء .وقد يُعزى جناح
قطرة ال�سائل ال�صفراوي يف عالج ال�صمم �إىل
خا�صية �إذابة روا�سب (�شمع الأذن) التي قد تغلق
القناة اخلارجية للأذن وت�سبب �صعوبة ال�سمع.
�أما حتفيز القيء عن طريق تناول �أظافر �أ�صابع
الأقدام الب�شرية فلم يكن خلا�صية كيميائية بقدر
�إحداث الغثيان الناجم عن اال�شمئزاز والقرف،
وي�شابهه تناول ال�براز ال�سائل كرتياق للفطر
ال�سام ،ف�إن كان الهدف �إخراج املحتويات ال�سامة
من املعدة عن طريق القيء فال �شيء �أقوى ت�أثري ًا
من هذه الطريقة! كما �أن املواد القاتلة للبكترييا
يف اللعاب الب�شري كانت وراء جناح ا�ستخدام
اللعاب الب�شري مو�ضعي ًا لعالج ع�ضة الكلب
والتهاب العني ورائ�ح��ة ال�ع��رق الكريهة؛ على
الرغم من عدم معرفة تلك اخلوا�ص يف املا�ضي.
ونظر ًا لأن العوار�ض �أو الأم��را���ض الب�سيطة،
ك��ال�ك��دم��ات وال���س�ع��ال وغ� ��ازات الأم �ع��اء تزول
تلقائي ًا خ�لال �أي��ام م�ع��دودة ،فقد لقيت الأدوية
ال�ت��ي و�صفت لعالجها جن��اح� ًا ك�ب�ير ًا وا�شتهر
ا�ستخدامها دون �أن يكون لها �أي ت�أثري فعلي.
مل تكن التجارب الطبية املقارنة على املر�ضى
م�ع��روف��ة يف ذل��ك ال��وق��ت كما ه��ي احل��ال الآن،
ف�لا ي�صح اع �ت �م��اد ن�ت��ائ��ج �أي جت��رب��ة يف هذا
اخل�صو�ص �إ ّال �إذا ت�ضمنت تق�سيم املر�ضى �أو
املتطوعني �إىل جمموعات عدة ؛ بحيث يعطى

�أف��راد كل جمموعة دواء خمتلف ًا ،ويعطى �أفراد
جم�م��وع��ة معينة �أق��را� �ص��ا م�شابهة لأق��را���ص
ال��دواء بيد �أنها م�صنوعة من ال�سكر دون �أي
مواد �أخ��رى ،ول�ضمان حيادية التجربة؛ يجب
حجب املعلومات ح��ول ماهية الأدوي ��ة عن كل
م��ن امل���ش��ارك�ين وال�ب��اح�ث�ين امل�ب��ا��ش��ري��ن ،حيث
ت�ستخدم �شفرة مفتاحها معروف لدى امل�شرف
العام على التجربة ال��ذي ال يحتك بامل�شاركني.
وق��د جنحت بع�ض امل�ستخل�صات الب�شرية يف
تخفيف الآالم ب�سبب املواد الثانوية امل�ستخدمة
يف املزيج ولي�س ب�سبب امل�ستخل�ص الب�شري
نف�سه ،ف�لا ��ش��ك �أن ال �ت ��أث�ير امل �خ��در وامل�سكن
خلال�صة اجلمجمة كان بف�ضل الأفيون املخلوط
بامل�ستح�ضر ولي�س �إىل م�سحوق العظم ،وكذلك
يعود الت�أثري املهدئ لروث احليوانات يف عالج
ال�صرع �إىل الكحول املخلوط بامل�ستح�ضر.
االخ� �ت�ل�اف ب�ي�ن ال �ط��ب ال �ق��دمي وامل �ع��ا� �ص��ر يف
ا�ستخدام �أن ��واع خمتلفة م��ن �أ�ساليب العالج
والتطبيب ال يختلف كثري ًا عن التباين احلايل
بني املجتمعات املعا�صرة يف العادات الغذائية.
كما ا�ستخدم القدماء امل�ستح�ضرات الب�شرية
يف العالج ،فقد ا�ستخدمت يف الع�صر احلديث
ومل تلق �أي ا�ستهجان يذكر؛ كا�ستخدام الطب
املعا�صر لهرمون النمو امل�ستخل�ص من الغدة
النخامية (غدة �صغرية توجد يف قاع اجلمجمة
�أ�سفل ال��دم��اغ) لعالج الأط�ف��ال الأق��زام� ،أو نقل
ال��دم الب�شري يف وقتنا احلا�ضر ال��ذي يذكرنا
ب��اال��س�ت�ح�م��ام ب��ال��دم يف ال�ع���ص��ور الغابرة  .
هنا ينبغي �أن نتذكر �أن اجل��راح ال�سوفييتي
(�شاموف) يف عام  1928قام بتجارب حول نقل
دم املوتى �إىل الأحياء؛ وبد�أ جتاربه على الكالب،

ف�أثبت جناح نقل الدم من الكلب امليت �إىل الكلب
احلي ب�شرط �أن يتم ذلك يف غ�ضون �ست �ساعات
م��ن ال��وف��اة ،ودل ذل��ك على �أن دم ال�ك�لاب يظل
معقم ًا وكراته احلمر �صاحلة لنقل الأك�سيجني
ملدة ال تقل عن �ست �ساعات .وبعد �سنتني قرر
معهد (�سكليفو�سوفكي) يف مو�سكو �أن ي�ستند
�إىل جتارب (�شاموف) وي�شرع يف جتارب نقل
دم الب�شر املوتى �إىل املر�ضى الأحياء ،فجهزت
غرفة عمليات ينقل �إليها الذين ميوتون فج�أة
�سواء يف ال�شارع �أم �أم��اك��ن العمل �أم غريها،
وت�ستنزف دم��ا�ؤه��م قبل �أن يُ�سمح لأقاربهم
با�ستالمهم .ومل يكن ا�ستنزاف ال��دم من رعايا
االحتاد ال�سوفييتي يحتاج �إىل موافقة حيث �إن
القانون يعترب �أج�ساد املوتى ملك للدولة ،ولها
�أن تفعل بها ما ت�شاء .ولكي ي�ستنزف دم املوتى
تغر�س الإبرة يف �أحد الأوردة الدموية بقاعدة
العنق ولي�س يف ال��ذراع مثلما الأحياء ،ونظر ًا
لتوقف م�ضخة الدم (القلب) يو�ضع اجل�سد على
�سطح مائل مبقدار  45درجة تقريب ًا بحيث يكون
الر�أ�س يف اجلانب ال�سفلي.
وا�ستمر املعهد يف نقل ال ��دم م��ن امل��وت��ى �إىل
الأحياء ملدة ثمان وع�شرين �سنة ،وبلغت كميات
ال��دم املتح�صل عليها �إب��ان تلك ال�ف�ترة حوايل
خم�سة وع�شرين ط�ن� ًا� ،أي م��ا ي�ع��دل  %70من
احتياجات امل�ست�شفيات يف االحتاد ال�سوفييتي.
وح���س��ب امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��واف��رة ،ك��ان الطبيب
الأمريكي (جاك كيفوركيان) الذي ا�ستحق لقب
(طبيب امل��وت) وال��ذي حتدثنا عنه يف �أ�سابيع
ما�ضية ،انه الطبيب الوحيد الذي جرب نقل دم
املوتى �إىل الأحياء خارج االحتاد ال�سوفييتي.
حاز اللقب خالل بداية الت�سعينيات من القرن
املا�ضي عندما مار�س فكرة (قتل املرحمة) يف
والي��ة ميت�شيجان وح��وك��م و�أوق ��ف ع��ن العمل
ودخل ال�سجن عدة م��رات ،ولكنه رمبا ا�ستحق
اللقب قبل ذلك بفرتة طويلة عندما قام يف عام
 1961با�ستنزاف ال��دم من �أربعة موتى ونقل
دماءهم �إىل �أربعة من املر�ضى الأحياء ،وجميعهم
ا�ستجابوا للنقل كما لو كان املتربعون �أحياءً.
مل ي�خ�بر (ك �ي �ف��ورك �ي��ان) �أق � ��ارب امل��وت��ى ب�أنه
ا�ستوىل على دم��ائ�ه��م ،م�ب�رر ًا ذل��ك لنف�سه ب�أن
دماءهم �ست�ستنزف على �أي��ة ح��ال �أثناء عملية
التحنيط ،التي كانت جترى لكثري من املوتى يف
ذلك الوقت .كما �أنه مل يخرب مر�ضاه ب�أن الدماء
التي جتري يف عروقهم م�صدرها �أج�ساد موتى،
وبرر ذلك لنف�سه ب�أن هذه العملية �أثبتت جناحها
يف االحت��اد ال�سوفييتي على مدى ثالثة عقود،
وال داع��ي لإخبار املر�ضى لأن رف�ضهم �سيكون
ب�سبب امل�شاعر العاطفية �ضد الفكرة ولي�س
ب�سبب كونها خطرة �أو �ضارة!

نا�س تن��ام عل��ى جرباي��ه ..ونا�س
تتلكه الباليه
بغداد  /املدى
خلف الق�ضبان  ...جل�ست (م) �شاردة الذهن ت�ستعيد
ذكرياتها امل�ؤملة منذ �أن كانت يف الرابعة من عمرها عندما
انف�صل والدها عن والدتها  ...طلقها دون �أن ينظر اىل
ابنته ال�صغرية  ...ومل يكن ه��ذا ال�سلوك جديدا عليه
 ...فقد �أ�صبحت عادة لديه �أن يتزوج من امر�أة ويرتكها
ليتزوج ب�أخرى  ...تارك ًا خلفه العديد من الأب�ن��اء ...
وكانت والده (م) الزوجة الثانية له � ...أجنبت منه (م)
ومل تنجب غريها وطلقها بعد زواج ا�ستمر �أربع �سنوات
وتركها ورحل ليتزوج من زوجته اجلديدة دون �أن يلتفت
حتى �إىل ابنته ال�صغرى التي ال ذنب لها  ...مرت الأيام
وال�سنني حتى و�صلت (م) �إىل �سن الع�شر �سنوات لت�أتي
ال�صدمة الأخرى التي هزت كيانها  ...فوالدتها تزوجت
هي الأخ��رى وتركتها وحيدة تعي�ش بني ج��دران املنزل
بدون رفيق �أو �شقيق �أو احد �أف��راد الأ�سرة ت�شعر معه
بالأمان والراحة ...وجدت الفتاة نف�سها وحيدة ...بعدما
تركها اجلميع ...وك��أن غلطتها �أنها ج��اءت �إىل احلياة
 ...مل جتد �سوى �أن تبحث لها عن �صديقة تكمل معها
الطريق  ...خا�صة �أنها تركت املدر�سة وهي يف ال�صف
اخلام�س ابتدائي  ...وم��ن هنا ك��ان طريق االنحراف
الذي �سلكته (م) .فقد تعرفت اىل فتاة قريبة منها تدعى
(ن)  ...كانت تكربها بع�شر �سنوات  ...ا�ستطاعت (ن)
�أن جتعل (م) تفتح لها قلبها وت��روي لها عن م�أ�ساتها
التي تعي�ش فيها  ...وم��رت الأي��ام وب��د�أت (ن) ترتدد
كثريا على بيت (م) والتي تعي�ش فيه مع جدتها الكبرية
ال�سن وتقربت �إليها و�أ�صبحت (ن) ت�شغل كل وقت وفكر
(م)  ...تذكرت �أول يوم �سقوطها  ...ا�ستمرت الدموع
من عينيها وبد�أت ت�سرد يل �أول يوم وكيف عا�شت هذا
اليوم؟ كانت جتل�س يف البيت وحدها عندما جاءت �إليها
�صديقتها (ن) وطرقت الباب  ...وعندما فتحته وجدت
�أمامها �صديقتها (ن) وب�صحبتها �شابان �أنيقان يقفان
خلفها بخطوات� ...أ�سرعت (ن) جتذب يد (م) �إىل خارج
البيت وطلبت منها �أن ت�صعد معها ب�سيارتهم الأنيقة..
وبداخل ال�سيارة �أخذت (م) ت�س�أل عن ال�شابني لتجيبها
(ن) �أنها يجب �أن تعرف انه لي�س هناك من ي�س�أل عنها
ولن جتد من ينفق عليها ...ومن هنا ال بد �أن يعمال معا
حتى يجدا ما يكفي ل�سد الرمق  ...و�أخ��ذت تطمئنها
قائلة �إنها جمرد ليلة واحدة و�ساعات قليلة تق�ضيها مع
�شاب تالطفه وحتقق رغباته وت��أخ��ذ مقابل ذل��ك مئات
الدوالرات ...وبالفعل اقتنعت الفتاة ال�صغرية وخرجت
لتق�ضي �أول �ساعات اخلطيئة يف �شقة معدة لذلك من قبل
ال�شابني وبعد �أن ق�ضيا معها �ساعات الن�شوة �أو�صالهما
�إىل بيتها يف �ساعة مت�أخرة من الليل ويف حقيبتها مائة
�ألف دينار! وكان هذا �أول مبلغ مت�سكه الفتاة يف يديها
ما جعلها توافق على اخل��روج مع �صديقتها كل م�ساء!
وب��د�أت الفتاة ال�صغرية تعرف �أ�شياء مل يتخيلها عقل
يف مثل �سنها يف ع��امل اجلن�س والليل  ...ب��ل �أخذت

(م) تعرف طريق املالهي مع �صديقتها (ن) ال�ستقطاب
الزبائن واختيارهم واالتفاق معهم بنف�سها على املبلغ
ال��ذي يعطوها �إي��اه مقابل الليلة التي يق�ضيها معها !
وتوالت الليايل وكرثت و�أ�صبحت ال�صغرية كما يطلقون
عليها يف املالهي� ..أ�ستاذة يف عامل اجلن�س!  ..كل هذه
ال�سنوات مل جتد فيها (م) الرقيب او الأم او ال�شقيق الذي
يقف بجانبها �أو ين�صحها ..لكن �ضاعت يف طريق الرذيلة
الذي لي�س به عودة!
حلظات ندم مرت على الفتاة وهي تتذكر كل هذه الأيام
التي مرت عليها �ضائعة ...خا�صة عندما تذكرت �أول مرة
مت �إلقاء القب�ض عليها بينما كانت يف �أح�ضان �شاب يف
�شقة يف بغداد اجلديدة! لتجد رج��ال ال�شرطة فوقهما!
مرت عليها �شهور خلف الق�ضبان تق�ضيها لتخرج بعدها
اىل ال�شارع مرة �أخرى ...وتعود �إىل حياتها مرة �أخرى
و�صديقتها (ن) التي ا�ستطاعت �أن جتذبها مرة �أخرى
اىل طريق امل�لاه��ي واجلن�س ال��رخ�ي����ص ...فكرت (م)
يف االبتعاد عن ه��ذا الطريق كثريا �إال �أنها ف�شلت يف
حتقيق هذا الهدف ب�سبب (ن) تلك الفتاة ال�شيطانة التي
ا�ستطاعت �أن جتذبها وتقنعها بان ت�ستمر يف بيع ج�سدها
ملن يدفع �أك�ثر! �أي��ام عديدة وال ت��زال الفتاة بعد وفاة
جدتها تعي�ش مبفردها يف املنزل ..والدتها ت�أتي لزيارتها
مرة او مرتني كل �أ�سبوع وترمي �إليها حفنة من الدنانري
 ...دنانري قليلة وترحل �إىل بيت زوجها الذي �أجنبت منه
ثالثة �أطفال ..ا�ستطاعوا �أن يجذبوا انتباهها وي�أخذوها
حتى من ابنتها (م) كل هذه الأ�سباب كانت �سببا يف ان
جتعل (م) ت�ستمر يف حياة ال�ضياع التي تعي�ش فيها ...
فمن يقف �إىل جانبها خا�صة بعد ان حاولت ان تعي�ش مع
والدها او حتى والدتها  ...لكنها يف كلتا احلالتني كانت
تعود اىل منزلها القدمي مرة �أخرى لتعي�ش مبفردها ..
بعدما جتد الرف�ض من زوجة االب او من زوج االم !..
ليايل طويلة ق�ضتها (م) ابنه الـ(� )17سنة تنتقل من رجل
اىل اخر ومن ع�شيق اىل اخر  ...لت�أخذ كل �ساعة املبلغ
املادي الذي ي�ساعدها على مواجهة �صعوبات احلياة ...
وداخل �إحدى ال�شقق يف حي املن�صور كان القب�ض على
(م) بتهمة ال�سرقة وال�سم�سرة على الفتيات ال�صغريات!
حملت �أوراق الق�ضية مفاج�آت كثرية ومثرية ل�ضابط
حتقيق الأح��داث ح��ول م�أ�ساة الطفلة (م) �أم��ام �ضابط
التحقيق وقفت (م) تروي ما�ساتها بدموع الندم قائلة:
حاولت �أن �أجد الفر�صة لأعي�ش حياة كرمية مع والدي..
�إال �أن زوجته الرابعة قامت بتعذيبي وكي النار بج�سمي
مم��ا جعلني اه��رب م�ن�ه��ا ...كما ح��اول��ت ان �أعي�ش مع
والدتي اال �أنني وجدت �أ�سو�أ معاملة من زوجها الذي
حاول اغت�صابي �أكرث من مرة! وح��اول تقييدي لكوين
امتنعت عنه! كنت �أمتنى ان �أعي�ش حياة �شريفة ...
لقد �أ�صبحت الآن جمرد فتاة �ساقطة تبيع ج�سدها فوق
كل فرا�ش ملن يدفع �أكرث! و�أكملت كالمها يل  ...مل يكن
ال�سبب يف �أخالقي وامنا ال�سبب يف �أ�سرتي التي �أطاحت
ب�أحالمي و�سقطت ب�سببهم يف هذا الوحل!
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