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شؤون الوطن

سياسة

العدد ( )2651ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )17ت�شرين الثاين 2012

3

�أبرمت عن طريق الوفد نف�سه الذي زار مو�سكو

�صفق��ة الطائ��رات الت�شيكي��ة تنتظ��ر دوره��ا فـ��ي الئح��ة الف�س��اد
ا�ستغرب مراقبون من �إثارة بع�ض اجلهات ال�سيا�سية �صفقة ال�سالح الرو�سي فيما يغيب احلديث عن �صفقة الطائرات الت�شيكية التي جرت يف توقيت
ُ
تخل يف ما يبدو من عمليات ف�ساد نظراً لرداءة نوعية الأ�سلحة والطائرات
متزامن تقريب ًا عرب الوفد ذاته الذي ذهب �إىل مو�سكو ،وهي �صفقة مل
املتعاقد عليها.
واتفقت احلكومة مع جمهورية الت�شيك يف �شهر ت�شرين الأول املا�ضي على �شراء  24طائرة مقاتلة وطائرة تدريب يف �صفقة تبلغ قيمتها مليار دوالر،
وقال علي املو�سوي ،امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س جمل�س الوزراء حينها "لقد وقعنا على عقد ل�شراء  24طائرة من طراز  L159من جمهورية الت�شيك،
ا�ضافة اىل اربع طائرات من نف�س الطراز �ستمنح للعراق جمانا و�ست�سلم يف غ�ضون �سبعة �أ�شهر".

 بغداد /وائل نعمة
و�أفاد �أع�ضاء يف جلنة الأمن والدفاع
النيابي ��ة �أن التحقي ��ق م ��ازال جاري ��ا
ب�ش� ��أن هذه ال�صفقة  ،فيم ��ا ا�ستنكرت
القائم ��ة العراقي ��ة �إب ��رام �صفق ��ات
ال�س�ل�اح برمته ��ا ،م�ش ��ددة عل ��ى �أن
توقيتها غ�ي�ر منا�سب ،مبدية خ�شيتها
م ��ن ا�ستخدامه ��ا �ض ��د اخل�ص ��وم
ال�سيا�سي�ي�ن ،بينم ��ا اعت�ب�ر نائب عن
دول ��ة القان ��ون ان املعرت�ض�ي�ن عل ��ى
�صفق ��ات ال�س�ل�اح تدعمه ��م جه ��ات
�أجنبية.
ي�أت ��ي ذل ��ك ،يف وق ��ت ك�ش ��ف م�ص ��در
رفيع امل�ستوى يف احلكومة �أم�س عن
�أن �إلغ ��اء �صفقة الأ�سلح ��ة مع رو�سيا
�ستكل ��ف الع ��راق ماليني ال ��دوالرات،
م�ؤك ��د ًا �سع ��ي احلكوم ��ة العراقي ��ة
للبحث عن حل قانوين لل�صفقة.
وق ��ال امل�صدر الذي طلب عدم الإ�شارة
اىل ا�سم ��ه متحدث� � ًا لإح ��دى و�سائ ��ل
الإع�ل�ام �إن "احلكوم ��ة العراقي ��ة ال
ت�ستطي ��ع �إلغ ��اء �صفق ��ة الأ�سلح ��ة مع
رو�سي ��ا الن ذلك �سيحم ��ل العراق دفع
مالي�ي�ن ال ��دوالرات ح�س ��ب العق ��ود
املربمة بني الطرفني".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در �أن "احلكوم ��ة
العراقي ��ة تبح ��ث حالي ��ا ع ��ن خم ��رج
قانوين للق�ضية يجنب العراق خ�سارة
الأم ��وال" ،وا�ش ��ار �إىل �أن "املو�ضوع
ما زال حتى الآن قيد الدرا�سة".
وكان م�ص ��در يف احلكوم ��ة الرو�سية
قد ذكر يوم االثنني املا�ضي ان حكومة
تلغ �صفقة ال�سالح مع العراق،
بالده مل ِ
وا�صف� � ًا الت�صريح ��ات العراقي ��ة بهذا
ال�صدد بـ"ال�شائعات".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك نف ��ت جلن ��ة الأم ��ن
والدفاع النيابية علمها ببنود االتفاق
ال ��ذي جرى ب�ي�ن بغداد وب ��راغ حول
�صفقة �شراء الطائرات.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة ح�س ��ن جه ��اد
لـ"امل ��دى" �أم� ��س �إن "اللجنة ال تعرف
ما ج ��رى علي ��ه االتف ��اق ب�ي�ن العراق
والت�شي ��ك" ،م�ضيف ��ا "نح ��ن ننتظ ��ر
نتائج اللجنة املتخ�ص�صة التي �شكّلت
م�ؤخرا للتحقيق ب�صفقات ال�سالح".

المالكي يتفحص احدى الطائرات التشيكية  ..ارشيف

و�أخ�ب�ر ع�ض ��و جلن ��ة الأم ��ن النيابية
كمال ال�ساعدي يف وقت �سابق "املدى"
بت�شكي ��ل "جلن ��ة جدي ��دة مكون ��ة من
نائب عن جلن ��ة الأمن والدفاع وهيئة
النزاهة ووزارة الدفاع بالإ�ضافة �إىل
مكت ��ب القائ ��د العام للق ��وات امل�سلحة
للتحقيق يف �صفقات ال�سالح".
وق ��ال ال�ساع ��دي حينه ��ا �أن "اللجن ��ة
ممكن �أن تتو�صل �إىل تو�سيع ال�صفقة
وزيادة الأ�سلحة" ،م�ؤكدا �أن "العراق

مل يدف ��ع �إىل الي ��وم دوالرا واح ��دا
مقابل ال�صفقة الرو�سية".
من جانبه ��ا رف�ضت القائم ��ة العراقية
�إب ��رام الع ��راق �صفق ��ات ال�س�ل�اح
جمل ��ة وتف�صيال ،مبدي ��ة خ�شيتها من
ا�ستخ ��دام احلكوم ��ة لل�س�ل�اح �ضدها
و�ضد التحالف الكرد�ستاين.
وق ��ال ع�ض ��و القائمة ط�ل�ال الزوبعي
�إن "القائم ��ة ترف� ��ض �إب ��رام الع ��راق
ل�صفق ��ات ال�س�ل�اح �س ��واء كان ��ت م ��ع

رو�سي ��ا �أم الت�شي ��ك �أم حتى الواليات
املتح ��دة يف ه ��ذا التوقي ��ت" ،ال ��ذي
يعت�ب�ره الزوبعي حرج ��ا ال�سيما وان
الب�ل�اد متر ب�أزم ��ة ثقة ب�ي�ن الأطراف
ال�سيا�سية ،كما عرب.
و�أ�ض ��اف لـ"امل ��دى" �أم� ��س "كان م ��ن
الأج ��در ان تق ��وم احلكوم ��ة بتوف�ي�ر
اخلدمات وبن ��اء املجمع ��ات ال�سكنية
بدل �إهدار �أموال طائلة على ال�سالح"،
متابع ��ا "نخ�شى �أن ي�ستخ ��دم املالكي

ال�س�ل�اح اجلدي ��د �ض ��د خ�صوم ��ه
م ��ن القائم ��ة العراقي ��ة والتحال ��ف
الكرد�ستاين".
وبح�س ��ب الزوبعي ف� ��أن "املالكي ذكر
يف وق ��ت �ساب ��ق ان الأ�سلح ��ة الت ��ي
يرغ ��ب الع ��راق ب�شرائه ��ا �ستك ��ون
خم�ص�ص ��ة ل�ضرب مواق ��ع يف اجلبال
وال�سهول".
وكان ��ت م�ص ��ادر �أمنية ق ��د ذكرت يف
وقت �سابق ان �صفقة �شراء  28طائرة

الت ��ي تعاقد العراق عليه ��ا مع الت�شيك
عدمية اجل ��دوى ولي�ست لها �أية قيمة
ع�سكري ��ة على ار� ��ض الواقع ،وذكرت
�أن ه ��ذه الطائ ��رات م ��ن ط ��راز ال� �ـ59
خم�ص�ص ��ة للتدريب وال فائ ��دة قتالية
ترجى منها ،وبالنظر لعدم وجود كلية
للط�ي�ران يف الع ��راق .اجلدير بالذكر
�أن حمرك ه ��ذه الطائرة بالأ�سا�س من
�صنع رو�س ��ي وان جمهورية الت�شيك
تقوم بت�صنيع بدن الطائرة والتقنيات

التدهور الأمني والف�ساد الكبري �أثقال على نظام احل�صة

اخلارجية تنتقد ال�سعودية
لإعدامها  7عراقيني

�إل����غ����اء ال���ت���م���وي���ن���ي���ة ..حم�������اوالت ت��ن��ت��ه��ي ب��ال��ف�����ش��ل
 بغداد /د .ح�سن لطيف الزبيدي

ف ��ي ال�ساد�س من ال�شهر الحالي �أ�صدر مجل�س
الوزراء قراره ب�إلغاء نظام البطاقة التموينية
ب�صيغته الحالية واعتماد البدل النقدي بواقع
( )15000دين ��ار ل ��كل فرد �شهري ��ا ،ثم تراجع
المجل�س عن قراره بعد خم�سة �أيام من �إعالن
القرار .بد�أ نظام البطاقة التموينية بالتداعي
منذ ني�س ��ان  2003مت�أثر ًا بما جرى في البالد
في �أعقاب االحتالل الأميركي ،وزادت �سنوات
التدهور الأمن ��ي وانت�شار الف�س ��اد الكبير من
م�شكالته ،و�أ�صبح النا� ��س يت�سلمون مفردات
البطاقة م ��ن ال�سكر والزي ��ت والطحين والرز
وغيرها ب�شكل مت�أخر ،ف�ضال عن رداءة المواد
المق ّدم ��ة .وم ��ن جهته ��ا اعتب ��رت الحكوم ��ة
�أن نظ ��ام البطاق ��ة هو ج ��زء من ترك ��ة النظام
ال�ساب ��ق ،فالحاجة ال�سيا�سي ��ة لإن�شائه لم تعد
موج ��ودة ال�سيم ��ا بع ��د �إلغ ��اء مجل� ��س الأمن
الحظر االقت�صادي الذي تم فر�ضه على العراق
منذ غزوه الكويت في �آب .1990
لكن ظروف� � ًا �أخرى طر�أت جعل ��ت من ال�صعب
�إلغاء البطاقة التموينية ،فالتدهور الأمني وما
تركته الأو�ض ��اع الجديدة من �آثار �سلبية على
مجمل الن�شاط االقت�صادي عززت الحاجة �إلى
وج ��ود نوع م ��ن الحماية االجتماعي ��ة للفئات
الفقي ��رة واله�ش ��ة ف ��ي المجتم ��ع ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
�إدراك الحكوم ��ة الأهمي ��ة ال�سيا�سي ��ة للبطاقة
التمويني ��ة وتم�س ��ك المواطني ��ن به ��ا بغ� ��ض
النظر عن م�ستوى دخولهم وحاجتهم الفعلية
لمفرداته ��ا ،باعتبارها م ��ن حقوقهم المكت�سبة
التي ال ينبغي التنازل عنها.
م ��ع ذل ��ك ل ��م ت�سك ��ت الأ�ص ��وات الداعي ��ة �إلى
الإ�ص�ل�اح �س ��واء م ��ن الداخ ��ل �أو الخ ��ارج،
فالنظ ��ام م ��ن منظ ��ور الحكوم ��ة ي�ش ��كل عبئ ًا
متنامي ًا ب�سبب زيادة �أعداد الم�شمولين به بما
يقدر بحوالي � 800ألف ن�سمة �سنويا ناتجين
عن الزيادة الطبيعية لل�سكان.
و�أ�صبح نظام البطاقة يخدم قرابة �ضعف عدد
الأفراد الذي ��ن كان يخدمهم عند �إن�شائه ،الأمر
ال ��ذي ي�ستل ��زم توفير م ��وارد مالي ��ة وب�شرية
كبي ��رة ل ��م تع ��د تت�ل�اءم ومتطلب ��ات �إع ��داد
الموازنة العامة التي ابتعدت عن التركيز على
مخ�ص�ص ��ات الدع ��م ال�سلعي طبق ��ا لمتطلبات
الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي الت ��ي ا�شترطه ��ا البنك

الدول ��ي �ضمن حزم ��ة الإ�صالحات ال�ضرورية
لتكيي ��ف اقت�صاد الع ��راق و�إلغ ��اء ديون نادي
باري�س المتراكمة بذمة الحكومة.
�أم ��ا وزارة التج ��ارة ف�أ�صبح ��ت ه ��ي الأخرى
عاج ��زة ع ��ن تلبي ��ة متطلب ��ات البطاق ��ة تحت
�ضغ ��ط ثب ��ات تخ�صي�صاته ��ا ال�سنوي ��ة �ضمن
الموازن ��ة العام ��ة للدول ��ة ،واط ��راد ح ��االت
الف�س ��اد الم�ست�شري ��ة ف ��ي م�ؤ�س�ساته ��ا والتي
طالت كبار موظفيها .لذا فهذه الوزارة لم تكن
من ال ��وزارات المف�ض ّلة من الكت ��ل ال�سيا�سية
�أثن ��اء ت�شكي ��ل الحكوم ��ة ومع ذل ��ك ا�ستمرت
ف ��ي �إدارة النظام من دون كفاءة وبكلفة عالية
�س ��واء م ��ن منظ ��ور المجتم ��ع �أم م ��ن منظور
اال�ستدامة المالية العامة .ولم تفلح محاوالتها
ف ��ي الإ�ص�ل�اح الجزئ ��ي للنظ ��ام ال ��ذي تب ّنت ��ه
ف ��ي البداي ��ة و�ألغ ��ت بموجبه بع� ��ض مفردات
البطاق ��ة غي ��ر ال�ضرورية ،فيما ل ��م تتمكن من
ال�سيطرة عل ��ى عمليتي اال�ستهداف وال�شمول
بالبطاق ��ة ف ��ي ظل �ضخام ��ة ع ��دد الم�شمولين
بالنظ ��ام وتخلُّف قواع ��د البيانات الخا�صة به
وع ��دم القدرة على تلبية متطلبات �إدارته التي
طر�أت منذ عام .2003

حزمة الإ�صالحات

ب ��ادرت وزارة التج ��ارة بتنفيذ خط ��ة تق�ضي
بال�شروع بحجب البطاقة عن الموظفين الذين
تزي ��د رواتبهم ع ��ن ملي ��ون و� 500ألف دينار،
ول ��م تحقق ه ��ذه الخطوة تعدي�ل�ات مهمة في
قاعدة الم�شمولي ��ن بنظام البطاقة التموينية،
�إذ لم يزد ع ��دد الم�شمولين بهذا القرار عن 60
�ألف موظف فقط من الدرجة العليا.
فهن ��اك �أكث ��ر م ��ن  31ملي ��ون ف ��رد ًا يح�صلون
عل ��ى الح�ص ��ة التمويني ��ة الموزع ��ة بموجب
نظ ��ام البطاق ��ة التمويني ��ة ،وحت ��ى عندما تم
تو�سي ��ع ال�شمول بالحذف �إلى �أ�سر الموظفين
من الدرجة الثانية ف ��ان عدد غير الم�ستفيدين
تراوح بين � 300 - 270ألف ن�سمة فقط.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ف� ��إن خط ��وة تقلي� ��ص ع ��دد
مف ��ردات البطاق ��ة التمويني ��ة في ع ��ام 2010
لت�صب ��ح خم� ��س م ��واد ه ��ي الطحي ��ن وال ��رز
والزيوت وال�سك ��ر وحليب الأطفال لم تح�سِّ ن
الأداء.
وطبق ��ا لم�سح �شبكة معرفة العراق عام 2011
فق ��د ا�ستلمت حوالي  80ف ��ي المئة من الأ�سر

العراقي ��ة مادة واحدة عل ��ى الأقل من مفردات
البطاقة التموينية خ�ل�ال المدة بين (-2010
 ،)2011ف ��ي حي ��ن ا�ستلم ��ت  65ف ��ي المائ ��ة
منها مادتي ��ن على الأقل ،و 25ف ��ي المئة فقط
ا�ستلمت ما ال يقل عن ثالث مواد.
فيم ��ا تتلق ��ى �أق ��ل من  %5م ��ن الأ�س ��ر مفردات
الح�ص ��ة التموينية كاملة ،وه ��ذا ي�ؤ�شر حجم
الم�شكالت التي بات يعاني منها النظام.
وعل ��ى م�ست ��وى الم ��واد الم�ستلم ��ة م ��ن قب ��ل
الأ�سر ،فان الطحين يعد �أكثرها ت�س ّلم ًا بمعدل
ي�صل �إلى  71في المئة كما �أنه ي�شكل الم�صدر
الرئي�س لال�ستهالك لثالثة �أرباع ال�سكان ،يليه
ال ��رز بمعدل  64ف ��ي المئة فيما بل ��غ ا�ستهالك
مادت ��ي الزي ��وت والده ��ون  30ف ��ي المئ ��ة،
وح�صلت خم�سة في المئة فقط من الأ�سر التي
لديه ��ا �أطفال بعم ��ر �أقل من �سنتي ��ن على مادة
حليب الأطفال الذي ت�ستحقه.
وعل ��ى م�ستوى المحافظ ��ات ح�صلت على 90
في المئة من �أُ�س ��ر محافظتي المثنى والأنبار
على الطحين� ،أما دهوك فح�صلت على  57في
المئ ��ة م ��ن الأُ�سر عل ��ى الطحين وف ��ي وا�سط
لم تح�ص ��ل على الطحين �س ��وى  42في المئة
عل ��ى تل ��ك الم ��ادة .ورغ ��م �أن الأُ�سر ف ��ي بابل
وكرب�ل�اء ح�صل ��ت على ال ��رز معظ ��م الأ�شهر،

لك ��ن محافظتي وا�سط والنج ��ف ح�صلتا على
معدالت �أدنى بكثير من الرز من نظام البطاقة
التموينية بن�سب ت�صل �إلى  27في المئة و 44
في المئة على التوالي رغم �أن محافظة النجف
ت�ضم �أكبر مزارع للرز في البالد.

�أثر �إلغاء البطاقة على
الفقراء

وطبقا لدرا�سات �أعدت في �سنوات �سابقة فان
�إلغ ��اء البطاقة التموينية يمك ��ن �أن ي�ؤدي �إلى
زيادة حدة الحرم ��ان الغذائي وبالتالي الفقر،
ففي ع ��ام  2004بينت الدرا�س ��ات �أن �إلغاءها
يمك ��ن �أن يزيد عدد النا�س المحرومين غذائيا
م ��ن  2.6مليون ن�سم ��ة �أي ( 11في المائة من
ال�سكان) �إلى  6.2مليون ن�سمة.
وف ��ي عام  2006بي ��ن تقرير �آخ ��ر �أن هناك 4
ماليين ن�سمة �أي م ��ا ن�سبته ( 15.4في المائة
من ال�س ��كان) يعان ��ون من الحرم ��ان الغذائي
ويمك ��ن �أن ي�ض ��اف �إليهم  8.3ملي ��ون �آخرين
عند �إلغاء البطاقة التموينية.
�أم ��ا التحليل ال�شامل للأم ��ن الغذائي والفئات
اله�ش ��ة ع ��ام  2007فك�ش ��ف عن وج ��ود 930
�ألف ن�سمة في العراق من غير الآمنين غذائي ًا،
ويمك ��ن �أن يُ�ض ��اف �إليه ��م  2.8ملي ��ون ن�سمة

الكهربائية واملالحية ،وهي بالأ�سا�س
غ�ي�ر متط ��ورة ،وكان الأوىل البح ��ث
عن نوع �آخر من الطائرات التي تدعم
قوته اجلوية.
�إىل ذل ��ك ،رجح نائب عن ائتالف دولة
القان ��ون ان يت ��م احلدي ��ث يف الأي ��ام
القادم ��ة عن �صفقة ال�س�ل�اح الت�شيكي
بع ��د ال�صفق ��ة الرو�سي ��ة ،معت�ب�را �أن
االعرتا� ��ض على الأ�سلحة تقف وراءه
�ضغوطات دولية.
وقال النائب حممد ال�صيهود لـ"املدى"
�إن "�صفق ��ة ال�سالح الرو�سي قد تكون
وراءه ��ا �شبه ��ة ف�س ��اد ،لك ��ن للق�ضية
جان ��ب �آخ ��ر ي ��راد م ��ن ورائ ��ه عرقلة
ت�سليح العراق".
و�أو�ضح ال�صيه ��ود �أن "اجلهات التي
متن ��ع ت�سلي ��ح العراق تري ��د �أن يكون
�ضعيفا وان حتتكر هي �سوق ال�سالح
وم�ص ��دره الوحي ��د" ،يف �إ�ش ��ارة
�إىل الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة
الت ��ي يرتب ��ط الع ��راق معه ��ا باتفاقية
�إ�سرتاتيجية طويلة الأمد وابرم معها
عقودا �سابقة للت�سليح.
وطال ��ب ال�صيه ��ود ب�إمت ��ام �صفق ��ة
ال�سالح الرو�سي بالإ�ضافة اىل ك�شف
املف�سدين.
يذك ��ر ان طائ ��رات  L159التي تعاقد
عليه ��ا الع ��راق م ��ع الت�شي ��ك طائرات
ال تتج ��اوز �سرعته ��ا �سرع ��ة ال�صوت
ت�ستخ ��دم للتدريب واملهم ��ات القتالية
اخلفيف ��ة .ومل تتمك ��ن جمهوري ��ة
الت�شي ��ك من ت�سويق هذه الطائرة �إىل
�أي م�ش�ت�ر ع ��دا قوتها اجلوي ��ة ،ولذا
تعت�ب�ر ال�صفقة العراقية جناحا كبريا
لقطاع ال�صناعات احلربية الت�شيكية.
وكان وزير الدفاع الت�شيكي الك�ساندر
فوت ��درا ق ��ال يف وقت �ساب ��ق �إن "24
م ��ن الطائرات �ستك ��ون جديدة ،بينما
�ست�أت ��ي الأرب ��ع املتبقي ��ة م ��ن خزي ��ن
اجلي�ش الت�شيك ��ي" .يذكر ان العراق
كان قد عقد �صفقة مع الواليات املتحدة
تبلغ قيمتها  12مليار دوالر ل�شراء 36
طائ ��رة مقاتلة من ط ��راز � F16سيبد�أ
ت�سليمها يف ايلول .2014

�آخرين عند �إلغاء البطاقة التموينية.
وهن ��اك درا�س ��ة مطوّ ل ��ة �أعدها خب ��راء البنك
الدول ��ي لتحليل �أو�ض ��اع المعي�شة في العراق
ع ��ام � 2008أظه ��رت �أن الإلغ ��اء المفاج ��ئ
والع�شوائ ��ي للنظام من �ش�أن ��ه �أن يقلل ب�شكل
كبير من ا�سته�ل�اك الفقراء ف�ض ًال عن ا�ستهالك
غي ��ر الفق ��راء .كم ��ا �أ�ش ��ارت الدرا�س ��ة �أن هذا
الخيار بمثابة طرح لقيمة الح�صة التموينية،
والت ��ي ت�س ��اوي ( )10,100دين ��ار عراق ��ي
م ��ن متو�سط ن�صي ��ب �إنفاق الفرد م ��ن الفقراء
( )61,624دينار عراقي و( )126,944دينار
عراقي من غير الفق ��راء ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة
ف ��ي الفق ��ر ف�ض ًال ع ��ن ارتف ��اع ع ��دم الم�ساواة
داخل المجتمع.
و�أك ��دت الدرا�س ��ة ذاته ��ا �أن ا�ستب ��دال النظام
القائ ��م بنظ ��ام نق ��دي يمك ��ن �أن ي�ساه ��م ف ��ي
التخفي ��ف م ��ن الفق ��ر م ��ن خ�ل�ال تخفي� ��ض
مقايي� ��س الفقر والتف ��اوت ،لكن ذل ��ك مرهون
بمنع الأ�سعار من االرتفاع.
وال يمك ��ن �إال الت�سليم ب�أن ق ��رار الإلغاء لنظام
البطاق ��ة التمويني ��ة �سيك ��ون ل ��ه �آث ��ار �سلبية
و�أخرى ايجابي ��ة ،و�ستطال الأخي ��رة النظام
االقت�ص ��ادي وتوجه ��ه نحو تقني ��ات ال�سوق،
ويمكن �أن تعزز من �سيادة الم�ستهلك.
لك ��ن هن ��اك جمل ��ة م ��ن الآث ��ار ال�سلبي ��ة التي
يمك ��ن �أن تطال م�ستويات المعي�شة في البالد،
ف�إلغ ��اء البطاقة التموينية �سي� ��ؤول �إلى زيادة
الفق ��ر والحرمان الغذائي ال�سيم ��ا و�أن معظم
الدرا�س ��ات والتقاري ��ر التي �أ�صدره ��ا الجهاز
المرك ��زي للإح�ص ��اء ت�ؤك ��د احتمالي ��ة وقوع
م�شكلة الفقر .ف�ضال عن ذلك ال توجد �ضمانات
ب� ��أن اال�ستبدال النقدي �سي� ��ؤدي �إلى تح�سين
�أو�ضاع الفق ��راء والمحرومين غذائي ًا ،فه�ؤالء
ق ��د ال ي�صرفونها على الغذاء الذي يبقيهم عند
م�ستوى ا�سته�ل�اك الغذاء نف�س ��ه الذي توفره
البطاقة التموينية.
كم ��ا �أن التوجه �إل ��ى البديل النق ��دي يمكن �أن
ي� ��ؤدي �إل ��ى نتائ ��ج اجتماعي ��ة وديموغرافية
�سلبي ��ة فق ��د يدفع الأ�س ��ر الفقيرة �إل ��ى المزيد
من الإنجاب للح�صول على �أموال �أكثر ،الأمر
ال ��ذي �سيزيد مع ��دل النمو ال�سكان ��ي المرتفع
�أ�ص�ل ً�ا ويت�سب ��ب ف ��ي �آث ��ار تراكمي ��ة تتجاوز
النتائ ��ج الإيجابية للتح ��وّ ل النقدي وبخا�صة
انعكا�ساتها على الموازنة العامة.

 بغداد /المدى بر�س
انتق ��دت وزارة الخارجي ��ة المملكة العربي ��ة ال�سعودية
ب�ش ��دة على �إعدامه ��ا �سبعة عراقيي ��ن م�سجونين لديها،
وع� �دَّت م ��ا اقدم ��ت علي ��ه بمثابة تعطي ��ل التف ��اق تبادل
ال�سجن ��اء والمحكومي ��ن بي ��ن البلدي ��ن ،مطالب ��ة �إياها
بالتو�ضي ��ح و�إيق ��اف تنفي ��ذ الإع ��دام بالمحكومي ��ن
المتبقي ��ن .وق ��ال وكيل وزارة الخارجي ��ة العراقية لبيد
عب ��اوي ف ��ي حديث لـ(الم ��دى بر�س) �إن "الع ��راق طالب
الحكوم ��ة ال�سعودي ��ة بمعرف ��ة الأ�سب ��اب وراء قيامه ��ا
ب�إع ��دام �سبع ��ة م�سجوني ��ن عراقيي ��ن لديه ��ا" ،مبينا �أن
"ه ��ذا الإج ��راء كان مفاجئ ��ا وغير مب ��رر و�سي�ؤثر في
العالق ��ات بي ��ن البلدين" .و�أك ��د عب ��اوي �أن "الخارجية
عبرت ع ��ن ا�ستيائه ��ا من ه ��ذا الإج ��راء وطالبت بوقف
�أي عملي ��ات �إعدام �أخرى بح ��ق الم�سجونين العراقيين
في ال�سعودية" .و�شدد وكي ��ل الخارجية على "�ضرورة
الإ�س ��راع بالم�صادق ��ة عل ��ى توثي ��ق حق ��وق ال�سجن ��اء
والمحكومي ��ن بي ��ن البلدين" ،الفتا �إل ��ى �أن "و�ضع هذه
ال�ضواب ��ط �سيمن ��ع تك ��رار ح ��دوث ه ��ذه الإعدام ��ات".
ونف ��ذت ال�سعودي ��ة �أول من �أم�س �أح ��كام الإعدام بقطع
الر�أ� ��س بال�سي ��ف بحق �سبع ��ة م�سجوني ��ن عراقيين في
�سجني رفح ��اء والدم ��ام .ووقعت ال�سعودي ��ة والعراق
ف ��ي (� 18آذار الما�ض ��ي  )2012اتفاقا لتب ��ادل ال�سجناء
بي ��ن البلدينُ ،ت�س ِل ��م بغداد بموجبه �سجن ��اء �سعوديين
حارب ��وا القوات الأميركية ف ��ي العراق ليق�ضوا ما تبقى
م ��ن فترة عقوبتهم في وطنهم عل ��ى �أال ي�شملهم �أي عفو،
فيما ذك ��رت و�سائل �إعالم �سعودي ��ة �أن االتفاق ال ي�شمل
ال�سجناء الذين �صدرت بحقهم �أحكام بالإعدام.
وكان ��ت ال�سلط ��ات ال�سعودي ��ة اتخ ��ذت ف ��ي ( 19كانون
الأول  ،)2010ق ��رار ًا ب�إع ��دام  40عراقي� � ًا بته ��م و�صفها
وزير حق ��وق الإن�سان العراقي محم ��د �شياع ال�سوداني
�آن ��ذاك بـ"الباطل ��ة" والت ��ي تفتق ��د ل�ضمان ��ات المحاك ��م
العادل ��ة ،ب�سب ��ب �صدوره ��ا ع ��ن الق�ض ��اء ال�سعودي من
دون ح�ض ��ور جه ��ات عراقي ��ة ر�سمي ��ة وا�س ��ر المتهمين
كح ��ق قانون ��ي .يذك ��ر �أن عدد ًا م ��ن منظم ��ات المجتمع
المدن ��ي اتهمت ال�سعودية ب�إع ��دام العديد من العراقيين
ف ��ي �سجونها ،وبالحكم عل ��ى �آخرين لأ�سب ��اب و�صفتها
بـ"الملفق ��ة" ،كما يقبع في ال�سج ��ون العراقية منذ العام
 2003العدي ��د ممن ي�سمون "المقاتل ��ون العرب" الذين
التحق ��وا ب�صفوف تنظيم القاع ��دة ،ومعظمهم يحملون
الجن�سي ��ة ال�سعودي ��ة ،ف ��ي حي ��ن يته ��م الع ��راق بع�ض
الم�س�ؤولي ��ن ورجال الأم ��ن ال�سعوديي ��ن ب�إر�سالهم �إلى
العراق لتنفيذ �أعمال عنف وتخريب.
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قوس
� سعدون حم�سن �ضمد
بني �أر�سطو وبقية الفال�سفة والأنبياء فرق جوهري،
ف�أر�سطو اهتم بتعليم النا�س كيفيات التفكري ،ومل يهتم
بالتفكري نيابة عنهم ،هو بحث يف كيفيات ت�أهيل عقول
�أف ��راد املجتمع ،ليكونوا ق��ادري��ن على �إن �ت��اج الأفكار
�أو فح�ص م��دى ��ص��دق امل �ط��روح منها� ..أم��ا الآخ ��رون
ففكروا بالنيابة عن النا�س منتجني �أف�ك��ار ًا وفل�سفات
و�أيديولوجيات وبرامج جاهزة وحمدَّدة.
كال النوعني من ه��ؤالء املفكرين ي�صنفون على منتجي
الأفكار ،وكالهما مهم جد ًا ،لكنني �أريد ت�سليط ال�ضوء
على انعكا�سات نتاجهم ،ف�صحيح �أن ال�صنف الثاين

ال��ف�لا���س��ف��ة الأن��ب��ي��اء

�ساهم ،بن�سب خمتلفة ،يف حلحلة امل�شاكل االجتماعية
امل�ستع�صية ،من خالل الأديان والأيديولوجيات ،لكنهم
للأ�سف ت�سببوا مب�شكلة كربى� ،أق�صد �إيجادهم مزيد ًا من
الأتباع ،على خالف ال�صنف الأول ممن هم على �شاكلة
�أر�سطو طالي�س الذين ا�شتغلوا على حترير الأتباع ،من
خالل متكينهم من عقولهم ،بتعليمهم كيفية ا�ستثمارها
ب�شكل امثل ،ما يجعلهم يف غنى عن �أتباع الآخرين.
ال�صنف ال�ث��اين يجهدون يف البحث ع��ن كيفية �إقناع
الآخرين ب�أفكارهم ،ما ي�ؤدي النق�سام النا�س �إىل م�ؤمنني
"�أتباع" ،وغري م�ؤمنني .وهذه هي بذرة �أكرث احلروب

�شر ًا وعلى ام�ت��داد التاريخ� .صحيح �أنهم خرجوا من والأن �ب �ي��اء� ،أن ي �ح �دّدوا لنا ق��واع��د ت�صلح ب�شكل دائم
رحم احلاجة �إليهم ،و�صحيح �أنهم علمونا كيفيات �ضبط للتمييز بني اخلري وال�شر ،على غرار القاعدة اجلميلة:
ت�صرفاتنا ،ومعاجلة م�شاكلنا .لكن� ،أما كان ب�إمكانهم( ،تنتهي حريتك عندما تبد�أ حرية الآخرين) .فهذه قاعدة،
وكما فعل �أر�سطو� ،أن يعطونا قواعد منهجية ن�ستخدمها وهي ت�صلح لأن تكون منهج ًا ن�ستخدمه يف حتديد الكثري
يف و�ضع القوانني وال�ضوابط ال�سلوكية ،بدل و�ضعها من ال�ضوابط والقوانني التي ُت َن ّظم �إيقاع حياتنا.
ب�أنف�سهم؟ �إذ ال�ف��رق وا��س��ع ب�ين هذين الن�شاطني ،يف النكتة �أن الفال�سفة واملفكرين من ال�صنف الأول قليلون
الن�شاط الأول نخرج مبناهج وقواعد� ،أما يف الن�شاط جد ًا ،ولأنهم مبثابة اللقاح امل�ضاد للعبودية� ،أ َّث��رت قلة
ال �ث��اين فنخرج بعقائد .ول��ذل��ك فالكثري م��ن �ضوابط عددهم يف انت�شار العبودية ب�شكل هائل وكبري .على
ال�سلوك املوجودة يف الأدي��ان وبع�ض الأيديولوجيات كل حال ،ما �أريد الو�صول �إليه هو �أن الفال�سفة الأنبياء،
حتولت �إىل عقائد َي ْح ُرم مناق�شتها .كان ميكن للفال�سفة ��س��اه�م��وا ب�شكل ك�ب�ير يف تعطيل ت �ط��ور املجتمعات

ون���ض��وج�ه��ا ،م��ن ج�ه�ت�ين ،ج�ه��ة �أن �ه��م ف �ك��روا بالنيابة
ع��ن الآخ��ري��ن ،فت�سببوا بك�سل هائل يف التفكري على
امتداد التاريخ ،وتتعقد هذه امل�شكلة �أكرب عند من �أنتج
�شرائع وقوانني وجعلها مقد�سة ،فه�ؤالء ح َّرموا على
النا�س التفكري باملوا�ضيع التي تتعلق بحل م�شاكلهم
االجتماعية .واجلهة الثانية ،هي �أن احلروب الطويلة
واملكلفة ،التي خ�ضناها يف حمى ال��دف��اع ع��ن �إمياننا
ب�أفكارهم ودفاعنا عن وجهات نظرهم� ،أ َّثرت يف حرماننا
م��ن ط��اق��ات و�أوق���ات ك��ان ميكن ا�ستثمارها يف تعليم
�أنف�سنا كيفيات التفكري ،ال كيفيات التكفري.

الهيئات امل�ستقلة تر�ضخ الرادة رئي�س الوزراء

ديوان الرقابة املالية وال�سلطة الق�ضائية حتت قيد احلكومة
كان الف�ساد موجودا في ظل نظام �صدام ،فمثال خالل
فترة العقوبات الدولية كانت الحكومة تتالعب ببرنامج
تهرب البترول لك�سب المزيد
النفط مقابل الغذاء وكانت ّ
من النقد ف�أفاد المقربون من �صدام والقيادات العليا من
ذلك .بعد االجتياح الأميركي للبالد عام  2003ا�ستمر
الف�ساد وتو�سع مع تدفق مليارات الدوالرات الخا�صة
ب�إعادة الإعمار بالإ�ضافة �إلى �أرباح النفط مع �ضعف
الرقابة والإدارة ،مما �أتاح فر�ص �إ�ساءة ا�ستخدامها من
قبل النخبة الحاكمة حيث تقا�سموا ثروة البالد وخلقوا
م�ؤ�س�سات ف�ساد عن طريق التالعب بالعقود الحكومية من
اجل �إغناء �أحزابهم .لقد �شهد ديوان الرقابة المالية كل
ذلك وهو �أقدم هيئة لمحاربة الف�ساد في البالد .كانت
معوقة
هذه الهيئة هزيلة في عهد �صدام ،ثم �أ�صبحت ّ
في ظل الأميركان من خالل مجموعة من التعليمات
البيروقراطية الجديدة والمعقدة .اليوم يعاني الديوان
من ال�صراع الداخلي مع هيئات محاربة الف�ساد الأخرى
ومن محاوالت رئي�س مجل�س الوزراء نوري المالكي في
ال�سيطرة عليه مما ت�سبب في تحديد فاعليته ون�شاطاته.

ديوان الرقابة �أقدم هيئة ملحاربة الف�ساد يف البالد ..كان هزي ً
معوق ًا
ال يف عهد �صدام ثم �أ�صبح ّ
يف ظل الأمريكان ،واليوم يعاين من �ضغط املالكي
ترجمة املدى
ت�أ�س�س ديوان الرقابة املالية منذ �أكرث من
ثمانية عقود ،حيث �أ�س�سه الربيطانيون
عام  1927لتدقيق ح�سابات احلكومة .يف
عام  1980مت منحه �صالحيات �إ�ضافية
للنظر يف ال�سيا�سة املالية واالقت�صادية
للحكومة .مع هذا فلم تكن للديوان �أية
�صالحيات حقيقية يف عهد �صدام لأنه
كان يتعامل فقط مع الف�ساد ال��ذي يهدد
النظام واحل��زب .عندما ت�أ�س�ست �سلطة
االئ �ت�ل�اف امل ��ؤق �ت��ة يف ن�ي���س��ان ،2003
قامت ب�إلغاء ديوان الرقابة املالية وقتيا
كجزء من التخل�ص من م�ؤ�س�سات البعث.
ذه��ب رئي�س ال��دي��وان د .غ��امن الغازي
�إىل �سلطة االئتالف ليو�ضح مهامه لهم
وجنح يف �إعادة عمل الديوان يف �أيلول
مب��وج��ب الأم ��ر  ،57لكنه مت ا�ستبداله
برئي�س جديد هو عبدالبا�سط تركي .كان
الديوان حينها يعاين من نق�ص الكادر
والتجهيزات؛ فمن ب�ين  1200موظف
ك��ان ه�ن��اك  150-100مدققا فقط ومل
يكن فيه اكرث من خم�سة �أجهزة حا�سوب.
مل ت�ق��دم ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ك�ث�ير من
الدعم عدا القليل من التدريب .ورغم �أن
للديوان تاريخ ًا طوي ًال قبل وبعد �سقوط
�صدام فانه مل يكن فاعال جدا ،حيث قلع
حزب البعث �أ�سنانه ومل يكن لديه الوقت
للتعايف بعد ان حلت الواليات املتحدة
حزب البعث ثم اع��ادت الديوان للعمل.
ك��ان��ت واج�ب��ات��ه ال��رق��اب�ي��ة مطلوبة بعد
 2003ب�سبب ت��دف��ق �أم ��وال طائلة �إىل
البالد .يف ني�سان  2004حاولت �سلطة
االئتالف دمج دي��وان الرقابة املالية يف
اطار جديد ملحاربة الف�ساد ،اال ان الأمر
انتهى بتعقيد عمله بدال من ت�سهيله .حيث
ح��اول��ت �سلطة االئ�ت�لاف جعل الديوان
تابعا للمفت�شني العامني الذين �أ�س�ستهم
الواليات املتحدة داخل ال��وزارات واىل
هيئة ال�ن��زاه��ة ،ع��ن طريق جت��ري��ده من
�صالحياته يف �إر�سال الق�ضايا مبا�شرة
اىل املحاكم ،اذ ا�صبحت الق�ضايا متر
على املفت�شني العامني وهيئة النزاهة
ب��دال من م��روره��ا على ال��دي��وان .ا�ستاء
الديوان كثريا من الهيئات والتعليمات
اجلديدة التي �أ�س�سها االمريكان و�شعر
ب�أنه –ك�أقدم هيئة ملحاربة الف�ساد يف
البالد– يجب ان يت�ساوى او ان يكون
فوق املفت�شني العامني وهيئة النزاهة.
نتيجة لكربيائه املجروح ،ف�أنه مل يتعاون

يف اغلب احلاالت مع تلك الهيئات �أو �أن
ي�شاركها املعلومات مما �أعاق التحقيقات
يف جرائم ال�سرقة واالبتزاز.
يف ال��وق��ت نف�سه ك��ان ل �ل��دي��وان ت�أثري
حم��دود على موجة الف�ساد التي طغت
بعد �سقوط النظام ع��ام  .2003فمثال
مل ي�ث�م��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق يف اك�ب�ر الق�ضايا
�آنذاك ،واخلا�صة بوزارة الدفاع يف ظل
احلكومة امل�ؤقتة برئا�سة اي��اد عالوي،
ع��ن ��ش��يء ي��ذك��ر .اكت�شف ال��دي��وان ان
الوزارة �أ�ضاعت  1.27مليار دوالر على
م�شرتيات ع�سكرية ب�سبب الر�شاوى
والو�سطاء وجتهيزات عدمية الفائدة.
حدث ذلك خالل اال�شهر الثمانية االوىل
ب �ع��د ان ا�� �س�ت�رد ال� �ع ��راق � �س �ي��ادت��ه يف
ح��زي��ران  .2004ادع ��ت ال � ��وزارة انها
ا�شرتت جتهيزات من بولندا والواليات
املتحدة واورب��ا ودول عربية بينما يف
احلقيقة ان �ه��ا منحت ع �ق��ودا ل�شركات
عراقية وهمية ودفعت لها امل��ال مقدما.
بع�ض تلك ال�شركات ا�شرتت التجهيزات
فعال �إال �أن اغلبها مل يكن قابال لال�ستخدام
مثل ناقالت �أ�شخا�ص مدرعة فيها الكثري
من العيوب .حالة �أخرى ت�ضمنت �شراء
 64مروحية هجومية ن��وع ام �آي18-
م��ن ب��ول �ن��دا ورو� �س �ي��ا ،ت�ب�ين ان �أربعا
منها قد �صنعت قبل  25عاما .و�سطاء
�آخ��رون هربوا باملال الذي ت�سلموه ومل
يعرف عنهم �شيئا� .إحدى ال�شركات كان
ميلك جزءا منها �صهر وزير الدفاع حازم
�شعالن والذي كان يعمل م�ست�شارا لأحد
نواب رئي�س اجلمهورية .نتيجة التحقيق
كان قد طرد ت�سعة م�س�ؤولني فقط �أو مت
منحهم �إج��ازات من العمل .بعدها غادر
حازم �شعالن البالد يف  2005ومل جتر
معاقبة احد فعلي ًا.
لقد خرج ه�ؤالء العراقيون من عقود من
الدكتاتورية ،و�أول ما ق��رروا فعله هو
الهرب مبليار دوالر من املال العام.
متكن ديوان الرقابة املالية من ك�شف هذه
ال�سرقة ال�ضخمة لكن ب�سبب غياب الدعم
املحلي فقد ذهبت الق�ضية �أدراج الرياح.
هذه الق�ضية بينت للم�س�ؤولني العراقيني
اجلدد ان ب�إمكانهم فعل �أي �شيء يريدونه
دون عواقب �أو تداعيات.
كذلك لعب العنف دورا يف حتديد ت�أثري
ال� ��دي� ��وان .ف �م��ا ب�ي�ن 2008 – 2005
ت�ع��ر���ض ال �ع��دي��د م��ن م��وظ�ف��ي ال��دي��وان
�إىل القتل وكانوا هدفا لالغتياالت ،كما
�أن اح��د امل�س�ؤولني �ألقيت يف �سيارته

رم��ان��ة ي��دوي��ة ب�ع��د خ��روج��ه م��ن احدى
ال� ��وزارات .كما ان مقر ال��دي��وان اغلق
ب�سبب القنا�صني وامل �ع��ارك التي كانت
تدور يف ال�شارع خارج املقر ،وعلى مدى
ا�سابيع مل يتمكن املوظفون من الذهاب
اىل مكاتبهم نتيجة لذلك.
مل ت�ك��ن احل �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة اجلديدة
تدعم ال��دي��وان يف �أداء مهامه ،بل على
العك�س كانت ال�سلطات حت��اول حتديد
حتقيقاته ،وتالحق ا�ستقالليته وتتدخل
يف ق���ض��اي��اه .يف  2007اخ�ب�ر رئي�س
ال ��وزراء ن��وري املالكي االم�يرك��ان ب�أنه
ال ي��ؤي��د الهيئات ال�ت��ي حتقق بالف�ساد
وه��ذا ينطبق على اثنتني �أخ��ري�ين من
هيئات حماربة الف�ساد .وب�سبب تف�شي
املح�سوبية واملحاباة والر�شوة وال�سرقة
داخل حكومة بغداد ،ف�إن املالكي مل يكن
يريد �أن يقوم احد ما بتفتي�ش �سجالت
احلكومة وي�سبب لها امل�شاكل ،لذلك عمل
ما بو�سعه لعرقلة عمل الديوان .كما انه
حاول التالعب بالديوان ل�صالح �أهدافه
ال�سيا�سية .يف  2012وجهت اتهامات
�ضد رئي�س مفو�ضية االنتخابات فرج
احل �ي��دري لإع �ط��ائ��ه مبلغ  130دوالر ًا
لأع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة م�ل�ك�ي��ة ال ��دول ��ة مقابل
احل�صول على ار���ض حكومية .يعتقد
م�س�ؤول يف الديوان ان املالكي ي�ستخدم
الق�ضية لل�سيطرة على ه��ذه املفو�ضية
امل�ستقلة ،ويدعي ب��أن املالكي قد غ�ضب
على مفو�ضية االنتخابات بعد ان جاء
ائ�ت�لاف��ه – دول ��ة ال �ق��ان��ون – ث��ان�ي��ا يف
انتخابات  .2010مل يكن هذا امل�س�ؤول هو
الوحيد الذي يحمل تلك ال�شكوك ،حيث
ان الق�ضية �أ�سقطت يف ما بعد وثبتت
براءة احليدري .تبدو االتهامات وحجم
الأم� ��وال امل�شمولة بالق�ضية �صغرية،
لكن يف احلقيقة �أن �ه��ا ك��ان��ت ت�ستهدف
رئي�س مفو�ضية االن�ت�خ��اب��ات قبل عام
من انتخابات جمال�س املحافظات .يف
الواقع �إن رئي�س ال��وزراء ح��اول زيادة
ع��دد �أع���ض��اء املفو�ضية مم��ا ي�شري اىل
ان املالكي ي�ستخدم كل ما ي�ستطيع من
و�سائل للفوز باالنتخابات القادمة� .صار

ديوان الرقابة املالية بب�ساطة مرهون ًا يف
هذه اللعبة.
يف ال���س�ن��وات الع�شرين الأخ �ي�رة كان
ل �ل��دي��وان ت��اري��خ ع���س�ير ،ف�ف��ي �سنوات
الت�سعينات خ�سر الكثري من �صالحياته
بعد ان جعل �صدام ال�سلطة بيديه وبيد
عائلته وب�أيدي القياديني يف حزب البعث.
وبعد ان جاء االمريكان ف�أنهم مل يقدموا
له امل�ساعدة ،من خ�لال و�ضع ترتيبات
جديدة ح��ددت من ق��درات��ه .نتيجة لذلك

غالب ًا ما تف�شل
املحاكم يف ح�سم
الق�ضايا اخلطرية
التي يتورط فيها
كبار امل�س�ؤولني،
ف�إما يتم �إ�سقاطها
�أو ينال املدان فيها
�أحكام ًا خفيفة

مل يتمكن الديوان من تنفيذ مهامه بعد
ان تو�سع الف�ساد وو�صل اىل م�ستويات
عالية جديدة بعد �سقوط النظام ال�سابق.
ال� �ي ��وم ي �ت �ح��دد ع �م��ل ال���دي���وان ح�سب
املوقف ال�سيا�سي .انه ي�ستطيع اكت�شاف
ال�ع��دي��د م��ن ق�ضايا الف�ساد كما ي�شاء،
لكن لن يح�صل �شيء ب�ش�أنها اال اذا كان
املتورطون فيها من امل�ستويات الدنيا او
اذا �أراد كبار امل�س�ؤولني ح�صول �شيء
ما .ذلك ينطبق على بقية هيئات حماربة
الف�ساد .لهذا ال�سبب ي�أتي العراق دائما

�ضمن �أكرث البلدان ف�سادا يف العامل على
مدى ال�سنوات املا�ضية ،لعدم وجود رقابة
حقيقية وتوازنات داخل احلكومة.
ال�سلطة الق�ضائية يف العراق
نظريا ،من املفرت�ض ان تكون ال�سلطة
الق�ضائية م�ستقلة وتقوم مبراقبة عمل
احلكومة .عندما يتعلق الأم��ر بالف�ساد،
ف �غ��ال �ب��ا م ��ا ت�ف���ش��ل امل �ح��اك��م يف ح�سم
الق�ضايا اخلطرية التي يتورط فيها كبار
امل�س�ؤولني ،ف�إما يتم �إ�سقاطها او ينال
امل��دان فيها �أحكام ًا خفيفة .ف ��إذا �أر�سل
�شخ�ص مهم للمحاكمة فمعنى ذل��ك �إن
هناك �شخ�صا �أك�ثر منه ق��وة ي�ستخدم
الرتهيب �ضد النظام الق�ضائي .خالل
ال�سنتني املا�ضيتني �أ�صبح رئي�س املحكمة
العليا م��دح��ت امل�ح�م��ود حت��ت �سيطرة
املالكي ،مما يعني عدم اتخاذ �إجراء يذكر
يف املحاكم عندما يتعلق الأمر مبحاربة
ال���س��رق��ة وال��ر� �ش��وة وامل�ح���س��وب�ي��ة يف
القطاع العام.
ي�ق��ف رئ�ي����س املحكمة م��دح��ت املحمود
على قمة نظام املحاكم يف العراق ،فهو
ير�أ�س جمل�س الق�ضاء الأعلى بالإ�ضافة
�إىل املحكمة الفيدرالية العليا ،اللتني
من املفرت�ض �أن يوجها النظام العديل
وي�شرفا عليه .تعر�ض املحمود لالنتقاد
ملحاولته تركيز ال�سلطة الق�ضائية يف
ي��دي��ه وال �ت��دخ��ل يف ق�� ��رارات املحاكم
االدن� � ��ى .اخ�ب�ر اح���د م�����س���ؤويل االمم
املتحدة جمموعة االزم��ات الدولية بان
املجل�س الق�ضائي ال يتخذ اي��ة قرارات
دون ان ي��واف��ق عليها رئي�س املحكمة،
مما يعني ان �أي �سيا�سي ميتلك نفوذا او
ت�أثريا على املحمود ميكن له ان ي�سيطر
على املحاكم .وقد ح�صل ذلك م�ؤخرا مع
املالكي ،فمنذ عام  2010واملالكي يك�سب
احكاما ل�صاحله يف ال�ش�أن احلكومي ،من
بينها قرار يف كانون الثاين  2011ين�ص
ع�ل��ى ان ال�ه�ي�ئ��ات امل�ستقلة م�ث��ل البنك
املركزي العراقي ومفو�ضية االنتخابات
وه�ي�ئ��ة ال �ن��زاه��ة ت �ك��ون حت��ت �سيطرة
جمل�س ال ��وزراء م��ا مل ين�ص الد�ستور

 مل تدعم احلكومة العراقية اجلديدة ديوان الرقابة يف �أداء مهامه،
بل كانت حتاول حتديد حتقيقاته وا�ستقالليته وتتدخل يف ق�ضاياه

على خ�ضوعها ال�شراف الربملان.
�أو� �ض��ح ق��ا���ض كبري �أن �سبب ان�صياع
الق�ضاة للمالكي م�ؤخرا هو ان تركيبتهم
الفكرية قد �صيغت بهذا ال�شكل يف عهد
�صدام؛ �أي انهم ال يفكرون ب�شكل م�ستقل
ب��ل ينتظرون التوجيهات م��ن ال�سلطة
التنفيذية ،وه��ذا ه��و �سبب �إ�صدارهم
اح�ك��ام��ا م�شكوك فيها .ميكن مالحظة
�إرث عهد �صدام يف ت�شكيلة الق�ضاة يف
البالد؛ حيث ان الكثريين هم من بقايا
العهد ال�سابق ب�ضمنهم رئي�س املحكمة
مدحت املحمود .كانت املحاوالت االوىل
ل�سلطة االئتالف يف ا�صالح نظام املحاكم
غري فاعلة اىل حد كبري ،لأن العراقيني مل
ي�شاركوا يف العملية وانهم رف�ضوا الكثري
من االج��راءات االمريكية .جرى الكثري
من التمحي�ص للق�ضاة يف 2004-2003
نتج عنه اعفاء  180منهم ،والزال هناك
 530من بقايا العهد ال�سابق .لقد تغريت
احلكومة �شكليا اال ان الق�ضاة ظلوا على
حالهم .من املحتمل �أن تدريبهم على يد
الأمريكان مل يغري من عقيدتهم الق�ضائية
التي اع�ت��ادوا عليها يف ع��دم ات�خ��اذ �أي
�إجراء مهم دون موافقة ال�سلطات.
العنف والف�ساد �أ�صابا الق�ضاة �أي�ضا.
فما بني  2008-2003تعر�ض �أربعون
قا�ضيا و�أف ��راد من عوائلهم اىل القتل.
كما ان الكثري من ق�ضاة التحقيق الذين
يقررون ار�سال الق�ضايا اىل املحاكم من
عدمه كانوا خائفني من تنفيذ واجباتهم
ب�سبب الهجمات .الف�ساد اي�ضا ا�صاب
ال�سلطة الق�ضائية حيث يتلقى بع�ض
الق�ضاة ر� �ش��اوى مقابل التغا�ضي عن
الدعاوى او ا�سقاطها ،مما له ت�أثري كبري
على رغبة املنظومة العدلية يف التعامل
مع االب�ت��زاز .بالنتيجة راح��ت االحزاب
ال�سيا�سية تتملق للق�ضاة وتغازلهم .ان
الق�ضاة يعلمون ب�أنهم �سيدفعون ثمنا عن
قبولهم لق�ضايا كبرية وب�أنهم �سيحفظون
حياتهم اذا ما تغا�ضوا عنها ،مما يعني ان
ال�سلطة الق�ضائية قد تخلت عن دورها يف
مراقبة احلكومة .هناك الكثري من االمثلة
على ذل��ك .ففي  2007-2004مل تر�سل
هيئة النزاهة اىل املحاكم اك�ثر من %8
من ق�ضايا ف�ساد تت�ضمن ق��رارات �إدانة.
منذئذ ارتفع عدد املقا�ضاة الناجحة لكنها
كانت ت�شمل م�س�ؤولني مب�ستويات دنيا،
مما يعني ان الق�ضاة ال ميكنهم حتدي
الأمر الواقع.
خالل الوالية االوىل للمالكي يف -2006

 2010مل يطالب ن��ائ��ب الرئي�س عادل
عبداملهدي مبراجعة ق�ضايا الف�ساد فقط
وامن��ا �أم��ر اي�ضا ب�سحب ق�ضايا معينة
م ��ن امل �ح��اك��م ،وع �ن��دم��ا رف �� �ض��ت هيئة
ال �ن��زاه��ة ال �ت �ع��اون ج��اءه��ا ات �� �ص��ال من
رئي�س املحكمة مدحت املحمود ي�أمرها
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س .يف عام
� 2010أ�سقطت امل�ح��اك��م ات�ه��ام��ات �ضد
وزير التجارة فالح ال�سوداين وافراد من
عائلته كانوا يعملون معه متهمني ب�سرقة
 8-4مليارات دوالر من نظام البطاقة
التموينية .يف العام احلايل قامت املحاكم
ب�إجراء حماكمات ثم قلبت االتهامات �ضد
رئ�ي����س مفو�ضية االن �ت �خ��اب��ات ،بعدها
ا��ص��درت م��ذك��رة قب�ض بحق م�س�ؤولني
يف البنك املركزي العراقي .من امل�ستحيل
ان يحدث ذل��ك دون موافقة املالكي لأن
الق�ضاة كانوا دائما مرتددين يف قبول
اية ق�ضية يتورط فيها م�س�ؤولون كبار.
ب�ن�ف����س ال���ش�ك��ل مت�ل����ص ال ��وزي ��ر فالح
ال�سوداين لأن��ه ع�ضو يف ح��زب رئي�س
الوزراء.
ك��ل ه ��ذه االح � ��داث ت�ب�ين ان املنظومة
العدلية ترف�ض ات�خ��اذ �أي �إج ��راء �ضد
الف�ساد ما مل يدفعهم اليه قائد �سيا�سي
مثل رئي�س الوزراء.
�إن امل�ح��اك��م مت�ث��ل العن�صر ال��راب��ع يف
م�ؤ�س�سات حماربة الف�ساد يف العراق.
من املفرت�ض ان تعمل املحاكم واملفت�شون
العامون وهيئة النزاهة وديوان الرقابة
املالية معا .حيث يقوم املفت�شون وهيئة
النزاهة بتمرير ما تكت�شفه اىل قا�ضي
التحقيق لريى ما اذا كانت هناك ادلة كافية
الر�سالها اىل املحكمة .ثم جتري املحاكمة
يف الق�ضية وا�صدار حكم فيها .لكن بدال
من العمل معا يف مراقبة احلكومة ،فقد
مت تقوي�ض ك��ل م��ن ه��ذه الهيئات على
ي��د الأق ��وي ��اء .مل ت� ��ؤد امل�ح��اك��م واجبها
اخل��ا���ص بالف�صل يف ق�ضايا الف�ساد،
و�سقطت حتت �سطوة رئي�س الوزراء.
هذا ي�شري اىل توجه رئي�س الوزراء اىل
فر�ض رغبته على امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة.
النتيجة هي ان ال�سرقة واالبتزاز ت�ستمر
يف ال�ع��راق دون حما�سبة اال اذا كانت
ت�شمل م�س�ؤولني �صغار ًا او انها مدفوعة
�سيا�سيا لأن النخبة احلاكمة عازمة على
االغتناء ول��ن ت�سمح لكائن م��ن ك��ان ان
يقف يف طريقها.
عن� :أفكار عن العراق
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كتابة على الحيطان

الب�صرة ..االنتخابات قادمة!

 عامر القي�سي
تابعت برناجما ف�ضائيا حتدث فيه �أهايل الب�صرة عن
معاناتهم وم�شاكلهم،وهي متنوعة وكثرية ،الكثري منها
�أ�صبح يف عداد م�شاكل املا�ضي ال�سحيق عند �شعوب
�أخرى ومازالت لدينا من امل�شاكل امل�ستع�صية والبنيوية
كما يقول �أهل الأدب!
ولي�س يف الإعادة �إفادة،لكن معاناة �أهايل الب�صرة تثري
الكثري من الأ�سئلة عما فعله جمل�س حمافظتهم طوال
�سنوات حكمهم للمحافظة وم�صري ماليني الدوالرات
من تخ�صي�صات امليزانية لهم! ماقاله الأهايل ملن مل ير
الب�صرة يعطيك انطباعا م�أ�ساويا من �أن احلديث يجري
عن مدينة خارج الت�أريخ ولي�س عن ثغر العراق البا�سم

شؤون الوطن

5

�أو املحافظة االقت�صادية للعراق وال عن مدينة تطفو على
بحريات من البرتول وت�صدر  %90من نفط البالد وال
عن ميناء العراق الرئي�سي والوحيد للعالقة مع العامل،
وهو �أمر يثري الأ�سى والده�شة معا،الأ�سى من حال ثغر
البالد والده�شة من املعاناة املريرة لأهايل الب�صرة التي
من املفرت�ض �أن تكون وجه العراق و�أن تكون �شعلة
من احلركة والعمل والإعمار ونف�ض م�شاكل اخلدمات
من م��اء وكهرباء ونظافة وبطالة وم�شكالت �صحية
وتعليمية وبيئية..
ال�س�ؤال الذي نبحث عن �إجابة عنه هو نف�س ال�س�ؤال
الذي طرحه املواطنون عما يقوم به جمل�س املحافظة

ال���ذي تهيمن ع�ل�ي��ه الأح�� ��زاب امل�ت�ن�ف��ذة يف ال�سلطة
واحل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة ،وي ��ؤك��د م��ان��ذه��ب �إل �ي��ه لي�س
"اعرتافات"املواطنني ب��ل اع�ت�راف ��ات ال �ن��ائ��ب عن
حمافظة الب�صرة من�صور التميمي يف 3-11-2012
ال��ذي و�صف احلكومة املحلية بـ(حكومة الأر�صفة)
وال�ت��ي ال ترتقي �إىل م�ستوى معاناة وح��اج��ة �أهايل
الب�صرة".وقال التميمي بح�سب بيان له انه "يف كل
ي��وم ينتظر �أب�ن��اء الب�صرة م��ا ميكن �أن يخرجهم من
معاناتهم بتح�سني البنى التحتية و�إق��ام��ة امل�شاريع
التي تدخل يف حياتهم ومعي�شتهم وتنقذ �أبناءهم من
البطالة القاتلة وتنجي مر�ضاهم من ال�سرطان الذي

ا�ستفحل يف �أج�سادهم�،إال �أن هذا مل نره طيلة ال�سنوات
املا�ضية.و�أ�ضاف التميمي �إن "ال�شعب يعرف كل �شيء
ويعرف ما ي�صرف من �أموال والتي كان من املفرت�ض
�أن ت�صرف على بناء املدار�س وتوفري الدواء للمر�ضى
وحت�سني البنى التحتية و�إيجاد فر�ص عمل لل�شباب
العاطلني عن العمل وغريها من �ضروريات احلياة يف
املحافظة ,حيث نعتقد �أن ما ن�شاهده وي�شاهده �أبناء
حمافظتنا اليوم من تكرار عملية ر�ص الأر�صفة مبواد
تكلف الدولة �أمواال طائلة نعتقد �أنها عملية ا�ستغفال.
وهذا كالم �شاهد من �أهلها!
ولو تركنا العجز يف اخلدمات فالب�صرة مهي�أة لأن تكون

من كربيات املدن ال�سياحية،ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل
�أن كل فر�صة يف ال�سياحة تخلق ب�صورة غري مبا�شرة
خم�س ف��ر���ص عمل يف قطاعات �أخ ��رى .كما �أ�شارت
درا� �س��ات �أخ ��رى �إىل �أن ال ��دوالر امل�ستثمر للرتويج
ال�سياحي يدر حوايل ( )29دوالر ًا.
يف كل الأحوال ال�سيئة هذه،فحال الب�صرة احلزينة حال
كل حمافظات العراق،با�ستثناء كرد�ستان،باعرتاف
اجلميع ،ولأن الكالم ال يحل عقدة وال م�شكلة وال يغري
حاال فان �أمام �أهايل الب�صرة واملحافظات الأخرى فر�صة
يف انتخابات جمال�س املحافظات القادمة وب�أ�صواتهم
�سيبقى احلال على ما هو عليه �أو يتغري!

"عمـل الـوزارة ليـ�س كرديـ ًا فقـط وبالتـايل فنحـن نهتم بالثقافات العربية وال�سريانية والرتكمانية"

وزير ثقافة الإقليم :علينا تفهم االنتقادات لتطوير
جتربتنا الدميقراطية
�شخ�صية ا�ستطاعت بكل جدارة من خالل �أكثر من ثالث �سنوات �أن تج�سد عملها بم�صداقية في ال�ساحة الثقافية ,لي�س المن�صب الذي
يرتقيه رفعه بل �صدق نواياه و�إقدامه على خلق �إبداع ثقافي فني �شبابي �شامل في جميع المجاالت ,وا�ستطاع وزير الثقافة وال�شباب في
حكومة �إقليم كرد�ستان كاوة محمود بقدر كبير �أن يمزج ويقارب ب�ألوان ثقافات القوميات الأخرى لر�سم لوحة فنية مت�آلفة ومتبادلة في
حرية الإبداعات الفنية والثقافية.
 مكتب املدى� /سايل جودت
فعاليات غري مو�سمية
قال الوزير كاوة حممود يف لقاء خ�ص به
املدى "�إن وزارة الثقافة وال�شباب تختلف
عن بقية ال��وزارات الأخ��رى كونها تعمل
ع�ل��ى ب �ن��اء ال �ط��اق��ات وال� �ق ��درات والبناء
التحتي ��س��واء يف جم��ال الثقافة �أو يف
جمال ال�شباب للم�ساهمة يف جهود التنمية
الب�شرية ,نحن نتعامل يف جمال الثقافة
وال�شباب وبالتايل ا�ستطعنا مراجعة الكثري
مما ي�ستدعي مراجعته يف جم��ال الدفاع
عن حرية الإب��داع و الدفاع عن احلريات
ب�شكل عام ",و�أ� �ض��اف حممود "ال ب��د �أن
�أحتدث عن فعاليات ملمو�سة و حاولنا �أن
تكون فعالياتنا منظمة غري مو�سمية غري
ممركزة يف مكان حمدد لتجاوز التهمي�ش
الثقايف و�إ�شاعة التعاي�ش الثقايف،و�أكدنا
على �إثبات الهوية الكردية الكرد�ستانية.
فعاليات متنوعة
وق� � ��ال ال � ��وزي � ��ر "ا�ستطعنا توجيه
فعالياتنا يف جم��ال ال�ترب�ي��ة امل��دن�ي��ة غري
ال��ر��س�م�ي��ة،وف�ع��ال�ي��ات ال � ��وزارة فعاليات
م�ت�ن��وع��ة وال �ت��ي تخ�ص الأدب والفنون
وال�سينما وامل�سرح ,الرق�ص الفلكلوري
وح�م��اي��ة امل� ��وروث ال �ث �ق��ايف� ,إ� �ض��اف��ة �إىل
عملنا يف جمال ال�شباب وذلك بتوفريالبناء
الأ�سا�سي يف كتابة الإ�سرتاتيجية الوطنية
اخلا�صة بال�شباب يف الإقليم لبناء ال�شباب
وهي �إ�سرتاتيجية قطاعية �أ�سا�سية تكون
مكملة خلطة التنمية يف الإقليم ال تخ�ص
ال � ��وزارة ف�ق��ط وال �ت��ي تتعلق بامل�ساواة
اجل �ن��دري��ة وت�ن���ش�ي��ط ال �ن �� �ش��اط الثقايف
وااله �ت �م��ام ب�صحة ال�شباب والفعاليات
الرتفيهية و�إيجاد فر�ص العمل ,و�سعينا
لدعم البناء التحتي للريا�ضة ب�شكل عام.
ً
كرد�ستانيا
عملنا
وع��ن ع�م��ل ال� ��وزارة يف جم��ال التوا�صل
الثقايف بني الثقافتني العربية والكردية
وغ �ي�ره� ��ا ،ق � ��ال حم� �م ��ود "حماور ه��ذا
ال �ت��وا� �ص��ل ي �ك��ون مب�ج��ال�ين ال �ت �ع��اون مع
وزارة الثقافة يف احلكومة االحتادية وهي
لي�ست بامل�ستوى املطلوب ،وم��ن اجلانب
الآخ��ر التوا�صل املبا�شر م��ع املثقفني يف
و��س��ط وج�ن��وب ال�ع��راق,ع�ل�م��ا �أن �أ�سا�س

كبرية و�أنتجنا  82فيلما ق�صريا �إ�ضافة �إىل
الأفالم الت�سجيلية،والنزال ندعم املخرجني
يف هذا املجال وكذلك يف م�شاركاتهم خارج
العراق.

عمل ال��وزارة �أنها لي�ست كردية فقط �إمنا يف هذا املجال ليقرروا ب�أنف�سهم الأعمال
كرد�ستانية ,وبالتايل فنحن نهتم بالثقافة وتقييمها من الناحية الفنية والإبداع".
ال�سريانية والثقافة الرتكمانية والعربية
التعريف بالثقافة الكردية
ولدينا مديريات عامة للثقافة ال�سريانية
والرتكمانية ,نتعامل مع منظمات املجتمع وع��ن دور ال ��وزارة يف التعريف بالثقافة
املدين العاملة يف املجال الثقايف يف و�سط الكردية يف الأو�ساط العربية والعاملية قال
الوزير "�أعتقد هناك تطور يف هذا املجال
وجنوب العراق.
على ال�صعيد الأوروبي ومب�شاركة الوفود
الأوروبية ولدينا �أما�س فنية من خمتلف
نوعان من الدعم للمثقفني
وق ��ال ال��وزي��ر ع��ن دور وزارت� ��ه يف دعم دول العامل مبا فيها فرق الرق�ص ال�شعبي
الأدباء واملثقفني يف الإقليم "هناك نوعان ولدينا م�شاركات يف ال��دول الأوروبية,
من ال��دع��م،الأول تقدمي امل�ساعدات املادية ولدينا مهرجان �سنوي للرق�ص ال�شعبي
�إىل الفنانني والأدب� ��اء وال�ك�ت��اب ال��ذي��ن ال الفلكلوري ال�ع��امل��ي ت���ش��ارك فيه ف��رق من
ميلكون م��وردا ماديا ر�سميا من احلكومة الربازيل ,ال�سويد ,فرن�سا� ,إي��ران ,تركيا،
وال يتقاي�ضون راتبا �أو تقاعدا .والنوع و��ش��ارك��ت فرقنا يف �أوك��ران �ي��ا وبولونيا
الثاين هو ت�أ�سي�س �صندوق دعم الإبداع وال�سويد ورومانيا �إ�ضافة �إىل م�شاركاتنا
ال�سنوي يقوم بدعم املثقفني من خالل تقدمي يف الأ��س�ب��وع الثقايف امل�صري يف �أربيل
م�شاريع نتاجاتهم اجل��دي��دة و�إبداعاتهم و�أ�سبوع ثقايف يف الأردن و�شاركت فرقنا
الفنية ,وهناك جمل�س لل�صندوق يتكون من يف �أ� �س �ب��وع ث �ق��ايف يف �أب ��و ظ�ب��ي ودب��ي
ممثل نقابة الفنانني وال�صحفيني وثالث وغريها ,هناك توا�صل ثقايف وفني �إ�ضافة
�شخ�صيات ثقافية وفنية �إ�ضافة �إىل ممثل �إىل م�شاركتنا يف معار�ض الكتاب الدويل
الوزارة ،نحن نتعامل مع املنظمات املدنية ومعر�ض فرانكفورت للكتاب وم�شاركتنا
العاملة يف هذا املجال واالحتادات وهم يف يف معر�ض املدى للكتاب �سنويا يف �أربيل.
موقع القرار .ولدينا �صوت واحد للوزارة
نتعاون مع املجتمع املدين
من �ضمن �سبعة �أ��ص��وات ،علما �أن الدعم
هو من الوزارة نتعامل ب�شكل مفتوح ومرن وعن تعاون الوزارة مع منظمات املجتمع

جمهورية العراق
حمافظة كربالء املقد�سة
ق�سم العقود العامة
تعلن محافظة كربالء املقدسة عن إجراء املناقصتني
أدناه وفق املواصفات الفنية والكميات املبينة في
جداول الكميات والتي ميكن احلصول عليها من قسم
العقود العامة في احملافظة مقابل املبلغ املبني ازاء كل
منهم أدناه غير قابل للرد فعلى الراغبني من الشركات
العربية واألجنبية أو مقاولني وشركات عراقية ممن
لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف املطلوبة تقدمي
أعطيتهم املستوفية للتعليمات والشروط العامة
الى سكرتير جلنة فتح العطاءات املركزية في احملافظة
مرافق معها التأمينات األولية املذكورة ضمن شروط
املناقصة أدناه مع وصل الشراء (باسم مقدم العطاء)
النسخة األصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة
واملبينة في استمارة تقدمي العطاء .وان آخر موعد
لتقدمي وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة
الثانية عشر ظهر يوم (االثنني) املصادف .2012/11/26

امل��دين املخت�صة ق��ال الوزير "لدينا بورد
�شراكة مع االحت��ادات ال�شبابية وعالقات
م�شرتكة حميمية مع النقابات العاملة يف
املجال الثقايف الفني ,هم ي�شاركون معنا
يف اتخاذ و تنفيذ ال�ق��رارات والفعاليات
لأن العمل الثقايف وال�شبابي يتطلب هذا
التوجه.
ندعم ال�سينما
وعن دور ال��وزارة يف دعم قطاع ال�سينما
ال��ذي ي�ع��اين م��ن م�شاكل ك�ث�يرة مب��ا فيها
بنيته التحتية يف الإق �ل �ي��م ق��ال الوزير
"نحن نقدم دعما �سنويا لل�سينما يف
امل�ح��اف�ظ��ات ال �ث�لاث لإن �ت��اج الأف�ل��ام� ،أما
م�ؤ�س�سات الإنتاج ال�سينمائي فهذا الأمر
يتعلق بالقطاع اخلا�ص � ,أما ما يخ�ص دور
ال�سينما هنالك دور �سينما �أهلية ال تعمل،
وه��ذا يتعلق مب�ج��ال اال�ستثمار يف هذا
املجال ,هناك دور عر�ض يف ال�سليمانية
ودور ع��ر���ض ج��ي��دة يف ده � ��وك داخ ��ل
اجل��ام�ع��ة م��ن ال �ط��راز ال �ع��ايل �أق�م�ن��ا فيها
مهرجانات لل�سينما ,نحن ن�شجع القطاع
اخلا�ص لال�ستثمار يف هذا املجال.ولدينا
مهرجانات �سنوية لل�سينما ن�شارك فيها
على امل�ستوى العاملي،ويف  11/25هناك
مهرجان ثالث للأفالم الق�صرية.نحن دعمنا
�سنة  2010و� 2011ستة �أعمال �سينمائية

القنوات الأوىل يف الدول اال�سكندنافيه،
وهذا النموذج ناجح فيما �إذا تعامل معها
ب�شكل دميقراطي �شفاف بعيد عن الهيمنة.
كنا منلك قناة تلفزيونية حيث حولت �إىل
قناة تربوية ف�ضائية �إال �أنها ف�شلت،لكن
لدينا قناة �إذاعية با�سم راديو نوروز يف
كافة املحافظات.كما كانت لدينا ثمانية
�إ�� �ص ��دارات ث�ق��اف�ي��ة �إىل ج��ان��ب مطبوع
�إعالمي توقفت عن ال�صدور يف الكابينة
ال�سابقة،ونطمح �إىل م�ع��اودة �إ�صدارها
بعد التدقيق واملراجعة وفق �آليات جديدة
وم�ضمون جديد.

نعمل با�ستقاللية
وعما ي�شاع من ت�أثريات �أيديولوجية على
عمل ال��وزارة ق��ال ك��اوة حممود "�إن عمل
ال��وزارة عمل ح�سا�س لأن��ه يتعلق بحرية
الإب��داع وكيفية املحافظة عليه خا�صة يف
جمتمع يعي�ش يف مرحلة انتقالية،حيث
تتعاي�ش العالقات التقليدية مع احلداثة
 ,نحن اجتاهنا وا��ض��ح حيث ال نحجب
ح��ري��ة الإب � ��داع يف م���س��وغ��ات دي�ن�ي��ة �أو
�سيا�سية �أي��دي��ول��وج�ي��ة وح��ري��ة الإب ��داع
مكفولة بالد�ستور.الأ�سا�س يف ك��ل هذا
�ساهمنا يف القوانني
وجهة احلكومة يف ن�شر ثقافة دميقراطية
وعن دور الوزارة يف ت�شريع قوانني،مثل
مدنية تقدمية.
املحافظة على احل��ري��ات الفكرية �أجاب
ال دور ثقافية خارج الإقليم الوزير "بالطبع قمنا بتنظيم قوانني،منها
وعن نية ال��وزارة فتح دور ثقافية خارج م�شروع لقانون الإع�ل�ام و�أي�ضا قانون
ح ��دود الإق�ل�ي��م ق��ال ال��وزي��ر "لي�س لدينا امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى احل ��ري ��ات والأر� �ش �ي��ف
ب� ��ادرة يف ف�ت��ح ب �ي��وت ثقافية لأن ��ه �أم��ر الوطني،وكنا من امل�ساهمني يف م�شروع
متعلق مبنظمات املجتمع املدين ،ال نريد قانون الإعالم.
ت�شكيل دوائ� ��ر ح�ك��وم�ي��ة خ ��ارج مناطق
م�شكالت املرحلة االنتقالية
الإقليم واملتنازع عليها ولي�س من ال�صحيح
فتح ذلك لأن الأمر منوط بالأندية الثقافية وع ��ن ال �� �ش �ك��اوى امل �ت �ب��ادل��ة ب�ين الإع�ل�ام
ح�سب ال �ق��ان��ون،والأف �� �ض��ل �أن ال يكون وحكومة الإقليم �أو�ضح الوزير " نحن
تداخل حكومي بل العمل التن�سيقي من يف مرحلة انتقالية يف البناء الدميقراطي
�أج��ل عمل م�شرتك وما جرى يف عينكاوا وب �ح��ري��ة ال �� �ص �ح��اف��ة الأه �ل �ي��ة احلالية
بفتح بيت ثقايف تابع لوزارة الثقافة يف والتجربة اجلديدة بحاجة �إىل نوع من
احلكومة االحتادية ،غري �صحيح� ،إنه عمل اال�ستقرار ليكون هناك تراكم يف اخلربة،
خاطئ ,العالقات الثقافية ال تكون بهذه و�إذا كانت هناك �إ�شكاليات ف��ان الأمور
الطريقة من خالل فعاليات ملمو�سة ،وزاره ال تعالج بكوابح �أو م�صادرة احلريات.
مع �أخرى ولي�س على �شكل قن�صليات لأننا يجب �أن منيز بني التنظيم ال��ذي يعني
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ح �ق��وق الإن �� �س��ان ب�شكل
النزال يف بلد واحد.
عام ،كما يجب �أن تكون حرية ال�صحافة
م�صونة و�أي�ضا على ال�صحافة �أن ت�صون
حرة
و�سائل �إعالم ّ
وع��ن دع��م ال ��وزارة لو�سائل الإع�ل�ام من حرية الأف��راد ،وهذا الأمر يتطلب املهنية
عدمه قال الوزير "الإعالم حاليا �أهلي غري العالية وااللتزام يف القيم وتفهم ال�سلطة
حكومي،نحن يف ال ��وزارة الن�ق��دم دعما �أي�ضا االنتقادات التي ت�ساهم يف تطوير
لأي جهة �إع�لام�ي��ة ،والإع�ل�ام احلكومي جتربتنا ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،وب��ال �ت��ايل رغم
الإ�شكاليات �أنا متفائل بامل�ستقبل مل�صلحة
حمدود..
بت�صوري نحتاج �إىل قنوات �إعالمية لي�ست حرية ال�صحافة و�أي�ضا دور ال�صحافة
حكومية وال �أهليه تخدم املجتمع كما يف مب�س�ؤوليتها جتاه املجتمع وا�ستقراره.

مهتمون بامل�سرح
وع� ��ن دور ال � � ��وزارة يف دع� ��م الن�شاط
امل�سرحي قال الوزير كاوة "
لدينا ق��اع��ات ع��رو���ض منها ق��اع��ة ميديا
 ,وق��اع��ة ال�شعب  ,ال�ث�ق��اف��ة اجلماهريية
,الن�شاط املدر�سي  ,ومديرية امل�سرح �,أما
ع��ن ال�ع��رو���ض امل�سرحية ك��ان لدينا عدة
عرو�ض م�سرحية .ويوم  3/27يبد�أ يوم
امل���س��رح ال�ع��امل��ي ول�غ��اي��ة  /5/10مبعدل
عر�ض متوا�صل كل �أ�سبوع  ,وك��ان لدينا
مهرجان دويل للم�سرح يف �أرب�ي��ل قدمت
فيه عرو�ض من م�صر وباك�ستان والعراق
 ,يف ال�شهر املا�ضي �أقمنا مهرجان ًا للم�سرح
يف ال�سليمانية ومهرجان ًا مل�سرح ال�شارع
يف دربندخان ومهرجان ًا مل�سرح ال�شباب
يف جمجمال،لذلك هناك جتارب م�سرحية
خمتلفة من مدينة �إىل �أخرى  ,ومل نرف�ض
حتى الآن �أي عمل م�سرحي قدم لنا بغية
تطوير امل�سرح الكرد�ستاين.
ندعم الريا�ضة �أي�ضا
وعن دور الوزارة يف دعم القطاع الريا�ضي
قال الوزير "قدمنا دعما �سنويا و�صل �إىل
حوايل  16مليار دينار للأندية الريا�ضية
�إ�ضافة �إىل ا�ستمرار بناء البنية التحتية
الريا�ضية �سنويا ولدينا مراكز للريا�ضة
وال���ش�ب��اب ت�صل �إىل  40م��رك��ز ًا وندعم
حوايل  38مركز ًا للثقافة ال�شبابية متوزعة
يف املناطق واملدن ال�صغرية.
قلة امليزانية
وع��ن �أب ��رز م�شكالت ال� ��وزارة ق��ال كاوة
"كما هو حال باقي الوزارات نعاين من
قلة امليزانية املخ�ص�صة لنا وهي حمدودة
و ال تتنا�سب مع الربامج التي نريد العمل
عليها ،مع �ضرورة الت�أكيد على العمل يف
هذا اجلانب،وهذا الأمر يتعلق بالإمكانات
امللمو�سة وال �ق��درات امل��ال�ي��ة � ,إن العمل
الثقايف وال�شبابي لي�س عمال حكوميا �إمنا
عمل يومي جمتمعي،لذلك تتطلب املرونة
يف ال�ع�م��ل ودائ �م��ا ت�ك��ون احل�صيلة غري
مرئية ب�شكل �سريع.

العدد18545/
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�إعالن مناق�صة �إن�شائية رقم ( )120تنمية 2012/اال�ضافية
درجة الت�صنيف املطلوبة
للمقاولني وال�شركات العراقية

مبلغ م�ستندات
املناق�صة

تبويب

مدة امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املالحظات

.1

تبليط الشارع الفاصل بني اليرموك واألمير الثانية

انشائية/خامسة

225،000

()5 7 12 8

( )300يوم

مديرية بلديات كربالء املقدسة

الكشف مرافق
معه مخططات

.2

تبليط الشارع املمتد من نهاية الصافي حلي املدراء

انشائية/خامسة

225،00

()5 7 12 8

( )300يوم

مديرية بلديات كربالء املقدسة

الكشف مرافق
معه مخططات

ت

ا�سم امل�شروع

شروط املناقصة/
.1تقدم التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد من املائة من مبلغ العطاء على شكل صك مصدق أو
خطاب ضمان نافذ املفعول (ملدة90يوم) من تاريخ غلق املناقصة معنون الى /محافظة كربالء /حسابات تنمية
االقاليم (وبالعملة احمللية وبإسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاولني) او املدير املفوض أو احد املؤسسني
(بالنسبة للشركات حصراً) وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة
على ان ترفع النسبة الى  %5من قيمة العقد عند االحالة.
.2يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ،ومن
قبل اخملول رسميا ً بكتاب صادر وموقع من املدير املفوض بالنسبة للشركات املقاولة وبعكسه لن يتم استالم
االعطية مهما كانت االعذار.
.3مدة نفاذية العطاء املقدم ( )60يوم بعد تاريخ غلق املناقصة.
.4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.

امللحوظات:
.1حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.
 .2موعد انعقاد املؤمتر يوم (االثنني) املصادف  2012/11/19الساعة (11،00صباحاً) في قسم العقود العامة
ملناقشة آراء ومالحظات املقاولني بخصوص املشروع اعاله.
.3على الشركات واملقاولني االلتزام مبا جاء بالشروط اخلاصة املرافقة لوثائق املناقصة.
.6موقع احملافظة على االنترنيتwww.HolyKerbala.gov.iq:
.7البريد االلكتروني لقسم العقود العامة ( )E-mail.theholykarbala_gcd@yahoo.comلالجابة على
استفساراتكم.

املهند�س �آمال الدين جميد الهر
حمافظ كربالء املقد�سة
2012/11/13
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شؤون الوطن

نص ردن
 عالء ح�سن

�سال……مات
�صب ��اح الأربع ��اء حالفني احلظ عندما جنوت م ��ن املوت ب�أعجوبة
و�أنق ��ذت �أهل ��ي و�أ�صدقائي من مهمة �أن يكون ��وا جنازة يف م�صباح
�أك�ش ��ر ،اثر انفجار �سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق
بالقرب م ��ن مكتبة �صديقنا جمعة �أبو اجلراي ��د الواقعة يف ال�شارع
الفرع ��ي الرابط ب�ي�ن �شارعي ال�سع ��دون و�أبي ن�ؤا� ��س مقابل فندق
املريديان.
ح�ص ��ل االنفج ��ار �أثناء مرور موك ��ب مل�س�ؤول يف �أمان ��ة بغداد ،وقد
�شاهدت ��ه حماطا برجال حمايته الذين �أطلق ��وا زخات من الر�صا�ص
يف اله ��واء  ،ف�أكمل ��وا امل�شهد الثاين من ف�ص ��ل الرعب ،وبعد اجنالء
"غب ��ار املعرك ��ة" كما يقال ،توجه ��ت �إىل �سيارتي ،وكنت قد تركت
مفت ��اح ت�شغيلها فيها ،ويف احلو�ض اخللفي جمموعة �صحف ح�صة
ف�ضائي ��ة احلرة وراديو �سوا ،انتهى بها املطاف يف احلي ال�صناعي
يف البياع ،لتكون بخدمة التنكجي وال�صباغ.
قب ��ل �أي ��ام يف ه ��ذا امل ��كان كتب ��ت "مطلوب تنكج ��ي" ذك ��رت فيه �أن
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة امل�ضروب ��ة بجم حتت ��اج �إىل تنكج ��ي ي�ستخدم
طريقة البارد لتعديلها وو�ضعها يف م�سارها ال�صحيح ،وعلى الرغم
م ��ن كل املح ��اوالت لتحقيق هذا الهدف ،مل يظهر عل ��ى ار�ض الواقع
م ��ا ي�ؤكد �أن هن ��اك م�ؤ�شرات �أو دالالت �ست�صح ��ح امل�سار  ،ومت�ضي
العملية ال�سيا�سية �إىل الأمام.
بع ��د احلادث خرج ��ت بحاجة ما�سة �إىل التنكج ��ي وكذلك اىل طبيب
خمت�ص بالأن ��ف والأذن واحلنجرة ،ف�صوت االنفجار ما زال فاعال،
مرة ا�سمعه على �شكل �صفري ويف �أخرى ب�شكل �أزيز وك�أن جمموعة
زناب�ي�ر قادم ��ة نح ��و اجل�سد اخل ��راب ،اختلط ��ت عن ��دي الأ�صوات
فح�ش ��وت �أذين بالقطن �أثن ��اء النوم ،و�أخذت �أحت ��دث ب�صون عال،
لأنن ��ي �أت�ص ��ور �أن الآخرين ال ي�سمع ��ون ،وبني م ��دة و�أخرى �أ�ضع
�إ�صبع ��ي يف �أذين وا�ص ��رخ �آه لإع ��ادة الت ��وازن كما اخ�ب�رين بذلك
�شخ�ص تعر�ض حلادث مماثل.
�سالم ��ات �سمعتها �أكرث من �إلف م ��رة ،وردتني من �أ�صدقاء وزمالء ،
كان ��ت فرحتهم كبرية جدا عندما اخربتهم بان �إ�صابتي بالري�ش ،وال
ت�ستح ��ق القلق ،وما دمت حمتفظا بكامل قواي العقلية �أقدم �شكري
�إىل ال�سي ��د وزي ��ر الرتبية الدكت ��ور حممد متيم ،وجمي ��ع �أ�صدقائي
وخا�ص ��ة رئي� ��س التحرير ال�صدي ��ق عدنان ح�س�ي�ن ،وال�سيد النائب
علي ح�سني ،وبقية الزمالء يف ف�ضائية احلرة وراديو �سوا امل�صور
ح�س�ي�ن املو�س ��وي ،وزميله �ص�ل�اح مه ��دي ،و�صديق ��ي ال�شاعر رعد
ك ��رمي عزيز الذي ت ��وىل �إدارة غرفة العمليات بع ��د االنفجار ،واخذ
على عاتقه مهمة �إخبار �أ�شقائي هاتفيا� ،أما ال�صديق علي عبد الأمري
عج ��ام فكان �صوته عرب الفي�س بوك عندم ��ا طلب مني �أن �أكون على
قيد احلياة لن�سخر من �أعداء الدميقراطية والإرهابيني و�سراق املال
العام ،وذك ��رين ال�صديق عجام ب�إ�صرار وقناع ��ة والدي ح�سن علي
العتاب ��ي ال ��ذي كان يعلم الأبناء ث ��م الأحفاد بان ع�ص ��ر اال�شرتاكية
ق ��ادم ال حمال ��ة وامل�ستقبل للفق ��راء ،و�ستندح ��ر الر�أ�سمالية وعندما
كن ��ت �أ�شاك�س ��ه واذكر له �أن ه ��ذه جمرد �أوهام ي ��رد بكلمته املعروفة
"ان�ضبط " ويحذرين من التجاوز على �أفكار احلزب.
�سالم ��ات ل ��كل العراقي�ي�ن ون�صيح ��ة للم�س�ؤول�ي�ن �أن يتخل ��وا ع ��ن
�سياراته ��م  ،لأنه ��ا م�شخ�صة لدى م ��ن ي�ستهدفهم ،وم ��ن الأف�ضل لهم
ا�ستخدام ال�ستوتات �أو �سيارات الأجرة ال�صفر للو�صول �إىل مكاتب
عمله ��م� ،شكرا للقدر الذي عطف ب�أ�شقائي و�أ�صدقائي ،وخل�صهم من
مهمة اجلنازة .
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�أثناء م�ؤمتر تقييم الواقع اجلنائي يف ذي قار

انخفا�ض يف معدالت جرائم القتل وارتفاع يف حاالت
ال�سرقة واالنتحار
ك�شف��ت وثائ��ق الم�ؤتمر ال�سن��وي المو�سع لتقييم الواق��ع الجنائي في ذي قار ال��ذي نظمته مديرية �شرط��ة المحافظة الثالثاء
الما�ضي عن ارتفاع وا�ضح في معدالت ال�سرقة واالنتحار وانخفا�ض ملحوظ بجرائم القتل والخطف خالل عام . 2012
وت�ضمن��ت البيان��ات التي ج��رى ا�ستعرا�ضها �ضمن ورقة عم��ل الم�ؤتمر الذي عقد تح��ت �شعار "تر�سيخ اال�ستق��رار وب�سط �سلطة
القانون ح�صيلة التعاون الم�ؤ�س�ساتي والدعم المجتمعي للقوات االمنية" ،اح�صائيات لمجمل الجرائم التي ح�صلت خالل االعوام
 2010و 2011و 2012حي��ث تبي��ن ارتفاع معدالت الجريمة بن�سبة  % 3خالل عام  2012مقارن��ة بعام  2011اذ �شهد العام الحالي
 3226جريم��ة فيم��ا �شه��د الع��ام المن�صرم  3122جريمة مختلف��ة توزعت ما بين القت��ل العمد وال�سرق��ة والخطف واالغت�صاب
واالحتيال وتزوير محررات ر�سمية واالعتداء على موظفين وجرائم اخرى مختلفة .
 النا�صرية /ح�سني العامل
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام �شرط ��ة ذي ق ��ار
الل ��واء الرك ��ن ح�س�ي�ن عب ��د عل ��ي
خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر ال ��ذي ح�ضرت ��ه
"املدى" " :ان انعقاد امل�ؤمتر جاء
بهدف الوق ��وف على االح�صائيات
الر�سمي ��ة للجرائ ��م و�أنواعه ��ا،
و�سبل و�ض ��ع حلول عملية للتقليل
منه ��ا ال�سيم ��ا �أن معظ ��م اجلرائ ��م
ترتب ��ط بال�سرق ��ات وق�ضايا القتل
الع�شائري" .
فيم ��ا �أ�ش ��ار حماف ��ظ ذي قار طالب
كاظم احل�س ��ن �إىل �أن ذي قار ت�أتي
باملرتب ��ة االوىل م ��ن ب�ي�ن امل ��دن
العراقي ��ة يف اال�ستقرار الأمني� ،إذ
مل ت�سج ��ل يف العام احلايل �سوى
عمليت�ي�ن انتحاريت�ي�ن  ،مبين ��ا ان
القوات الأمنية ا�ستطاعت �أن تلقي
القب� ��ض عل ��ى منف ��ذي العمليت�ي�ن
و�إحالته ��م اىل الق�ض ��اء .وما يلفت
يف بيان ��ات امل�ؤمت ��ر ت�سجي ��ل
انخفا�ض ��ا ملحوظ ��ا يف مع ��دالت
جرائ ��م القت ��ل العم ��د �إذ انخف�ضت
م ��ن  64جرمي ��ة خالل ع ��ام 2011
اىل  52جرمي ��ة خالل العام 2012
كما �سجلت البيانات انخفا�ضا �آخر
يف معدالت جرائم اخلطف من 14
جرمي ��ة ع ��ام  2011اىل  8جرائ ��م
عام . 2012
وباملقاب ��ل� ،سجل ��ت البيانات التي
ت�ضمنتها ورق ��ة عمل امل�ؤمتر الذي
عقد بالتعاون مع رئا�سة ا�ستئناف

ذي ق ��ار االحتادي ��ة ارتف ��اع مقل ��ق
يف جرائ ��م ال�سرق ��ة واالنتح ��ار �إذ
ارتفع ��ت جرائم ال�سرق ��ة من 159
جرمي ��ة ع ��ام  2010اىل  453عام
 2011لتقف ��ز �إىل  583جرمي ��ة
�سرق ��ة خ�ل�ال ع ��ام  2012فيم ��ا

ارتفع ��ت ح ��وادث االنتح ��ار من 9
ح ��االت ع ��ام  2010اىل  15حال ��ة
ع ��ام  2011لت�ص ��ل اىل  24حال ��ة
ع ��ام    .2012وع ��زا امل�شارك ��ون
يف امل�ؤمتر دواف ��ع االنتحار التي
ح�صلت خالل عام  2012اىل جملة

م ��ن اال�سب ��اب م ��ن بينه ��ا امل�شاكل
اال�سري ��ة والنف�سي ��ة والف�ش ��ل
الدرا�س ��ي وتعاط ��ي احلب ��وب
املخ ��درة حي ��ث توزع ��ت دواف ��ع
االنتحار لع ��ام  2012بواقع ت�سع
ح ��االت انتح ��ار ب�سب ��ب امل�ش ��اكل

�أ�سر ت�شكو حرمانها من مياه ال�شرب جراء الق�صف الرتكي للأرا�ضي يف دهوك
 دهوك  /املدى
�أك��د �شهود ع�ي��ان يف حمافظة دهوك،
�أم�س اجلمعة� ،أن طائرات حربية تركية
دم ��رت م���ش��روع� ًا مل �ي��اه ال �� �ش��رب خالل
هجماتها على �إح��دى القرى احلدودية
الليلة املا�ضية ،م�ؤكدة �أن الهجوم ت�سبب
بحرمان � 17أ�سرة من مياه ال�شرب.
وقال �أحد �سكان قرية خانكي يف ناحية
كاين ما�سي احلدودية ويدعى �إ�سماعيل

عبد الرحمن خانكي يف حديث تناقلته
الـ"ال�سومرية نيوز" �إن "طائرتني
ح��رب �ي �ت�ين ت��رك �ي �ت�ين ق���ص�ف�ت��ا ،الليلة
امل��ا��ض�ي��ة ،م���ش��روع� ًا مل�ي��اه ال���ش��رب يف
قرية خانكي التابعة للناحية" ،مبين ًا �أن
"الهجوم �أ�سفر عن تدمري م�صدر مياه
امل�شروع و�أحوا�ض اخلزن".
و�أ�ضاف ا�سماعيل �أن "نحو � 17أ�سرة
م��ن �أه� ��ايل ال �ق��ري��ة ح��رم��وا م��ن مياه
ال�شرب النظيفة" ،الفت ًا يف الوقت نف�سه

�إىل �أن "الق�صف ا�ستمر لنحو �ساعة".
وتبعد ق��ري��ة خانكي نحو  15ك��م عن
احل ��دود العراقية ال�ترك�ي��ة ،وت�سكنها
� 17أ�سرة تعتمد على الزراعة وتربية
املوا�شي وهي تابعة لق�ضاء العمادية،
70كم �شمال مركز حمافظ دهوك .وكان
�شهود عيان ذك��روا يف وقت �سابق من
ام�س اجلمعة� ،أن طائرات حربية تركية
ق�صفت ليل �أم�س مناطق حدودية تابعة
ملحافظة ده��وك ،م�ؤكدين �أن الهجوم

ا�ستمر ل�ساعتني بدون معرفة اخل�سائر.
و�أكد �شهود عيان ،يف ( 7ت�شرين الثاين
 ،)2012مقتل و�إ�صابة �أربعة مدنيني
جراء هجوم جوي للطائرات احلربية
الرتكية يف جبال قنديل على احلدود
العراقية.
وت�شهد امل�ن��اط��ق احل��دودي��ة العراقية
م��ع تركيا منذ ال�ع��ام  ،2007هجمات
باملدفعية وغ��ارات للطائرات احلربية
الرتكية بذريعة �ضرب عنا�صر حزب

العمال الكرد�ستاين املتواجد يف تلك
املناطق منذ �أكرث من � 25سنة.
ي��ذك��ر �أن احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة �أعلنت،
يف ( 2ت�شرين الثاين  ،)2012رف�ضها
وج��ود �أي ق��واع��د �أو ق��وات ع�سكرية
�أج�ن�ب�ي��ة ع�ل��ى الأرا���ض��ي ال�ع��راق�ي��ة �أو
دخول قوات بحجة مطاردة املتمردين،
فيما رفعت تو�صية �إىل جمل�س النواب
ب ��إل �غ��اء وع ��دم مت��دي��د �أي ات�ف��اق�ي��ة مع
الدول الأجنبية بهذا ال�ش�أن.

م�ؤمتر مو�سع لدرا�سة واقع الرثوة ال�سمكية يف بابل
 بابل� /إقبال حممد
ق ��رر جمل� ��س حمافظ ��ة باب ��ل ت�شكي ��ل جلن ��ة
عليا م ��ن املجل�س ودي ��وان املحافظة ودوائر
الزراع ��ة وامل ��وارد املائي ��ة والبيئ ��ة من اجل
الإع ��داد لعق ��د م�ؤمتر مو�س ��ع لدرا�سة واقع
الرثوة ال�سمكية يف بابل وامل�شاكل واحللول
باعتبار املحافظة تعد الأوىل يف �إنتاج وتربية
الرثوة ال�سمكية  .وقال ع�ضو املجل�س حيدر
الزنب ��ور ل� �ـ "مل ��دى"� ،إن اع�ض ��اء املجل� ��س
ناق�ش ��وا �سب ��ل تن�شيط ال�ث�روة ال�سمكية يف
املحافظ ��ة والت ��ي ت�شته ��ر به ��ا املحافظ ��ة يف
الوقت احلا�ض ��ر لكن حدث تدهور يف الفرتة
الأخ�ي�رة يف كمي ��ة الإنتاج ب�سب ��ب قلة املياه
الوا�صلة �إىل بحريات تربية الأ�سماك مما قلل
عدد مرب ��ي هذه الرثوة وكذل ��ك قيام البع�ض
بال�صيد اجلائر بوا�سطة املبيدات والكهرباء،
�ّي� الزنب ��ور ان ��ه مت االتف ��اق عل ��ى كيفية
وب� نّ
معاجلته ��ا والطرق البديلة له ��ا بدل االعتماد
عل ��ى اال�ست�ي�راد وان املجل�س ق ��رر �أن يكون
املجل�س العراقي لل�ث�روة ال�سمكية م�ست�شارا
ل ��ه يف جمال ال�ث�روة ال�سمكية ت�شكيل جلنة
عليا م ��ن املجل�س ودي ��وان املحافظة ودوائر
الزراع ��ة وامل ��وارد املائي ��ة والبيئ ��ة من اجل
الإع ��داد لعق ��د م�ؤمت ��ر مو�س ��ع لدرا�سة واقع
الرثوة ال�سمكية يف بابل امل�شاكل واحللول .
ومن جانبه اكد عام ��ر املر�شدي رئي�س جلنة
الزراع ��ة يف املجل� ��س للم ��دى ان ��ه يوجد يف
حمافظ ��ة بابل الكثري م ��ن امل�سطحات املائية
ت�ساع ��د عل ��ى تربية ال�ث�روة ال�سمكي ��ة ولكن
مل يت ��م ا�ستغاللها ب�ص ��ورة �صحيحة وهناك
للأ�سف ال�شديد يتم �صيد الأ�سماك بطرق غري
نظامية �إما باملتفجرات �أو برمي ال�سموم مما
ي�ؤثر يف ال�صحة والبيئة العامة.
وبي ان حمافظ ��ة بابل حتتل املرتبة الأوىل
نّ
يف تربية الرثوة ال�سمكية وتوجد فيها 143
مزرع ��ة �سمكي ��ة جم ��ازة و�أك�ث�ر م ��ن 1000
مزرع ��ة غري جم ��ازة تنتج كل مزرع ��ة �سنويا

� 50أل ��ف طن من ال�سمك ويوجد يف املحافظة
 36مفق�س ��ا للأ�سم ��اك وينت ��ج  100ملي ��ون
�إ�صبعي ��ة تت ��م تربيته ��ا يف اقفا� ��ص خا�ص ��ة
وتو�ضع داخل البحريات او الأنهر او املبازل
املنت�شرة يف املحافظة .
وا�ش ��ار املر�ش ��دي اىل ان �أه ��م امل�ش ��اكل
الت ��ي تواج ��ه م�شاري ��ع تربية اال�سم ��اك على
امل�ست ��وى الإداري ه ��ي قل ��ة االهتم ��ام م ��ن
قب ��ل دوائ ��ر الدول ��ة وع ��دم و�ض ��وح الر�ؤى
امل�ستقبلي ��ة و الت�شريعات ال�ص ��ادرة ،و على
امل�ست ��وى الفن ��ي ه ��ي الوق ��ود وع ��دم توف ��ر

الطاق ��ة الالزم ��ة لت�شغي ��ل م�شاري ��ع تربي ��ة
اال�سم ��اك والطي ��ور وخا�صة املهاج ��رة منها
التي تدخ ��ل اىل العراق للت�شتي ��ة وتبقى من
 6-5ا�شه ��ر وا�سعار امل ��واد العلفية وعنا�صر
االنت ��اج االخ ��رى مث ��ل اال�سم ��دة وكذل ��ك
التذب ��ذب با�سعار بيع اال�سماك ومراكز البيع
(الع�ل�اوي) وارتفاع ن�سب ��ة التلوث يف املياه
مع زي ��ادة ن�سبة االمرا�ض مما يتطلب وجود
مركز ت�شخي�صي واحد او �أكرث يف املحافظة،
ويف م ��ا يخ� ��ص الأمرا� ��ض تع ��اين امل ��زارع
ال�سمكية العديد من الأمرا�ض.

م ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر ان جمل� ��س املحافظ ��ة
ا�ست�ض ��اف املجل�س العراقي للرثوة ال�سمكية
الذي يت�أل ��ف من العديد م ��ن اجلمعيات التي
تهت ��م بال�ث�روة ال�سمكي ��ة ال ��ذي ق ��دم درا�سة
وافي ��ة عن واقع الأ�سم ��اك الواقع والطموح.
واك ��دت الدرا�سة املقدم ��ة ان بابل لو توفرت
لها الرعاية من الدولة ال�ستطاعت ان تنتج ما
ي�سد حاجة العراق منه لوجود كل م�ستلزمات
النج ��اح وق ��د طال ��ب املجل� ��س بعق ��د م�ؤمتر
�شامل لدرا�سة واق ��ع الرثوة ال�سمكية وترفع
قراراته �إىل احلكومة االحتادية.

الأ�سري ��ة ،و  7ح ��االت بدواف ��ع
نف�سي ��ة ،وحال ��ة واح ��دة ب�سب ��ب
الف�ش ��ل الدرا�س ��ي ،وحال ��ة واحدة
اخ ��رى ب�سب ��ب تعاط ��ي احلب ��وب
املخ ��درة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ح�ص ��ول 5
حوادث انتح ��ار لأ�سباب جمهولة.

و�أ�ش ��ارت البيان ��ات اىل �أن 16
حالة م ��ن حاالت االنتحار امل�سجلة
يف الع ��ام املذك ��ور ا�ستخدمت فيها
طريق ��ة ال�شنق و 6ح ��االت طريقة
�إطالق النار وحالة واحدة بطريقة
تن ��اول احلب ��وب املخ ��درة وحال ��ة
�أخرى بطريقة الطعن.
كم ��ا �أ�ش ��ارت البيان ��ات اىل �إلق ��اء
القب� ��ض عل ��ى  6039م�شتبه ��ا ب ��ه
خ�ل�ال ع ��ام  2012م ��ن بينه ��م 33
متهم ��ا بجرائ ��م �إره ��اب و1275
خمم ��ورا و 295مهرب ��ا ومتاج ��را
ومتعاط ��ي باملخ ��درات و277
متهم ��ا بجرمية القت ��ل العمد و82
متهما بجرمية احتيال و 40متهما
بجرائم خطف و 12متهما بجرمية
تزييف عملة ومتهمان اثنان بتهمة
االختال� ��س و 122متهما بالتزوير
و  247متهم ��ا ب�سرق ��ة دور و 39
متهم ��ا ب�سرق ��ة حم ��ال و 15متهما
بجرمي ��ة ت�سلي ��ب و 98متهم ��ا
بجرائم �سرقات �أخرى و  54متهما
ببيع اخلم ��ور و 12متهم ًا بتهريب
امل�شتقات النفطية.
كم ��ا �أ�ش ��ارت البيان ��ات اىل �ضبط
كميات كبرية من الأ�سلحة واالعتدة
خ�ل�ال ع ��ام  2012م ��ن بينها 230
بندقي ��ة خمتلف ��ة و 31قطعة �سالح
متو�س ��ط و 40م�سد�سا و 81رمانة
يدوي ��ة و 226قناب ��ل هاون و170
قنابل مدفعية و � 88صاروخ قاذفة
و � 18ص ��اروخ كاتيو�شا و� 3ألغام
و� 7أ�صابع ديناميت.

ع�ضو يف جمل�س نينوى ينتقد قرار
�سحب الأ�سلحة ال�شخ�صية من ال�شرطة
 املو�صل /نوزت �شمدين
انتقد ع�ضو جمل�س حمافظة نينوى عبد
ال��رح�ي��م ال���ش�م��ري ،ق ��رار وزارة الداخلية
القا�ضي ب�سحب الأ�سلحة ال�شخ�صية من
منت�سبي ال�شرطة �أثناء �إجازاتهم الدورية
.وذك��ر ال�شمري يف ت�صريح لـ "املدى"� ،أن
" كتاب ًا �صدر عن مديرية �شرطة نينوى،
ي�شري اىل ان�ت���ش��ار ظ��اه��رة ح�م��ل ال�سالح
مبختلف ان��واع��ه ب�ين امل��واط�ن�ين ،وخا�صة
�سالح ال��دول��ة امل��وج��ود عند اغلب منت�سبي
ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع ،ول �غ��ر���ض احل ��د من
ه��ذه الظاهرة ،فقد ح�صلت موافقة وزارة
الداخلية على �سحب (امل�سد�سات) من مراتب
الداخلية" .وتابع "ان قرار �سحب الأ�سلحة
من عنا�صر ال�شرطة غري �صحيح ،وهو خط ًا
يراد به معاجلة خط�أ �آخر" ،على حد تعبريه.
و�أ�� �ض ��اف "�أن ح� ��وادث ك �ث�يرة وق �ع��ت يف
نينوى ،ا�ستهدف فيها عنا�صر يف ال�شرطة

واجل�ي����ش� ،أث �ن��اء متتعهم ب�ف�ترة الإج ��ازة،
فتمكنوا من الدفاع عن �أنف�سهم با�ستخدام
الأ�سلحة التي بحوزتهم ،وجتريدهم منها،
�سي�ضاعف من املخاطر التي يتعر�ضون لها".
ودعا عبد الرحيم ال�شمري وزارة الداخلية
�إىل "الرتاجع عن قراراها ،واىل �ضرورة �أن
تكون هنالك (باجات) خا�صة ملنت�سبي ال�شرطة
حلمل ال�سالح ،متيزهم عن بقية املواطنني".
ولفت �إىل �أن "القرار ي�ؤ�شر وجود عدم ثقة
بال�شرطي ،وت�ساءل� :إن مل تكن هنالك ثقة
بامتالك ال�شرطي لل�سالح ،مل يتم االحتفاظ
ب��ه �أ� �ص�لا يف �سلك ال�شرطة" .و�أف� ��اد ب�أن
"القرار ميكن تطبيقه يف حمافظات عراقية
�آخرى ،بخالف نينوى التي ال تتمتع بالأمن
الكامل الذي يتيح لل�شرطي �أن يتنقل جمرد ًا
من ال�سالح ،فهنالك ح��وادث اغتياالت تقع،
و�إن هنالك ا�ستهدافات لعنا�صر ال�شرطة،
و�أن على مدير �شرطة نينوى �أن يو�ضح ذلك
لوزارته " .

وزارة التعليم توافق على �إعادة
الطلبة املرقنة قيودهم
 بغداد /املدى
�أعلنت جلنة التعليم العايل
يف جمل�س ال �ن��واب� ،أم�س
اجلمعة ،عن موافقة وزارة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �ع ��ايل والبحث
العلمي على �إع ��ادة الطلبة
املرقنة قيودهم بغ�ض النظر
عن �سنوات الرتقني ،م�شرية
�إىل �أن الوزارة ب�صدد درا�سة
قبول خريجي الإع��دادي��ات
املهنية يف الكليات امل�سائية
والأه� �ل� �ي ��ة.وق ��ال ��ت ع�ضو
اللجنة غيداء احل�سيني ،يف
حديث نقلته "�شفق نيوز":
ان "وزارة التعليم العايل
وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي وافقت
ع�ل��ى اع ��ادة الطلبة املرقنة
ق �ي��وده��م ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر عن
ال�سنني التي مت ترقني قيدهم
ب �ه��ا وب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر اي�ضا

عن عدد املحاوالت ال�سابقة
ال�ت��ي حاولها الطالب لرفع
الرتقني" .ولفتت احل�سيني
�إىل ان "الوزارة تدر�س
م��و� �ض��وع ق��ب��ول خريجي
اعداديات التجارة وال�صناعة
يف الكليات االهلية وامل�سائية
ل �ه��ذا العام" ،م���ض�ي�ف��ة ان
"مو�ضوعهم �سيح�سم ب�أقرب
وقت".و�أعلنت جلنة التعليم
ال�ن�ي��اب�ي��ة ،ب��داي��ة اال�سبوع
اجل� � ��اري ،ع��ن ات �ف��اق �ه��ا مع
وزير التعليم العايل والبحث
العلمي ،على فتح الدرا�سات
امل�سائية وتو�سيعها لت�شمل
الكليات احلكومية واالهلية،
فيما اك��دت تخفي�ض معدل
القبول فيها من � 60إىل .%55
وكانت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،قد �أعلنت
نهاية �آب املا�ضي ،عن افتتاح

الدرا�سة امل�سائية يف  8كليات
يف اجلامعة العراقية للعام
ال��درا� �س��ي ،2013/2012
فيما و�ضعت خطتها لقبول
 7003ط��ال �ب��ا وط��ال �ب��ة يف
ال��درا��س��ات العليا والأولية
ال�صباحية وامل�سائية للعام
ال��درا� �س��ي نف�سه باجلامعة
امل �� �س �ت �ن �� �ص��ري��ة .وح � ��ددت
وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل
والبحث العلمي معدل 60
 %كحد �أدن��ى لقبول خرجي
الإع ��دادي ��ة ل�ف��رع��ي العلمي
والأدب � ��ي .وي�شكو العديد
م��ن الطلبة م��ن خطة قبول
ال�ع��ام احل��ايل لإغ�ل�اق اغلب
اجل ��ام� �ع ��ات �أق �� �س��ام �ه��ا من
ال��دور الأول ،بالإ�ضافة اىل
م�ع��دالت القبول والأخطاء
التي حدثت يف ا�ستمارات
القبول.
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اعتقال ثالثة من مروجي املخدرات والأفالم الإباحية يف بغداد
 بغداد  /المدى بر�س
�أف��اد م�صدر في ال�شرطة العراقية� ،أم�س
الجمعة ،ب ��أن ثالثة �أ�شخا�ص يروجون
الحبوب المخدرة والأفالم الإباحية �ألقي
القب�ض عليهم �صباح ام����س ف��ي منطقة

البتاوين و�سط بغداد.
وقال الم�صدر في حديث �إلى (المدى بر�س)
�إن "دورية م��ن ال�ن�ج��دة ال�ع��راق�ي��ة تلقت
معلومة من �أحد المواطنين ب�ش�أن تواجد
م��روج��ي ال�ح�ب��وب ال�م�خ��درة والأق��را���ص
الإب��اح�ي��ة ف��ي منطقة البتاوين" ،م�ؤكدا

�أن "الدورية تحركت على الفور و�ألقت
القب�ض على ثالثة منهم".
و�أ�ضاف الم�صدر الذي طلب عدم الك�شف
عن ا�سمه �أن" الموقوفين تم نقلهم الى
مركز �أمني للتحقيق معهم".
وتقع منطقة البتاوين ف��ي نهاية �شارع

ال���س�ع��دون ف��ي ال�ج�ه��ة ال�م�ق��اب�ل��ة ل�ساحة
ال�ت�ح��ري��ر و� �س��ط ب �غ��داد وت �ع��د م��ن اكبر
مراكز تجارة الأف�لام الإباحية والحبوب
المن�شطة والمخدرة.
وك��ان��ت ت �ج��ارة ال �م �خ��درات ،راج ��ت في
العراق بعد �أح��داث  ،2003فيما �أ�شارت

تقارير دولية �صدرت عن مكتب مكافحة
ال �م �خ��درات ف��ي الأم���م ال�م�ت�ح��دة �إل ��ى �أن
العراق تحول �إلى محطة ترانزيت لتهريب
المخدرات من �إيران و�أفغان�ستان �إلى دول
الخليج العربي ،كما ح��ذرت من احتمال
تحوله �إلى بلد م�ستهلك لتلك المواد.

خطوطنا اجلوية ت�ستعيد يف مي�سان ..خطة �أمنية حلماية املواكب الدينية
عافيتها
 بغداد /املدى بر�س
�أك ��دت وزارة النقل العراقية� ،أم ����س� ،أن اخل�ط��وط اجلوية
العراقية بد�أت ت�ستعيد عافيتها بعد �إ�سقاط الديون الكويتية
عنها ،وبينت �أن�ه��ا تتوقع و��ص��ول طائرتني م��ن ن��وع بوينغ
�أمريكية ال�صنع �إىل البالد مطلع العام املقبل ،الفتة �إىل �أنها
تطمح المتالك  45طائرة.
وق��ال امل�ست�شار الإع�لام��ي ل ��وزارة النقل ك��رمي ال �ن��وري يف
حديث �إىل (املدى بر�س)� :إن "ال�شركة العامة للخطوط اجلوية
العراقية ب��د�أت ت�ستعيد عافيتها وت�ستطيع �شراء وامتالك
الطائرات ،بعد �إ�سقاط الديون الكويتية عنها".
واتفقت الكويت مع ال�ع��راق خ�لال ال��زي��ارة الأخ�ي�رة لرئي�س
جمل�س الوزراء العراقي نوري املالكي �إىل الكويت يف ( 14من
�شهر �آذار  ،)2012على �إنهاء ق�ضية التعوي�ضات املتعلقة ب�شركة
اخلطوط اجلوية الكويتية و�صيانة العالمات احلدودية.
وكانت اخلطوط اجلوية الكويتية ،قدمت �شكوى للمحكمة
ال�ك�ن��دي��ة العليا طلبت فيها وق��ف عملية ت��وري��د الطائرات
�إىل ال �ع��راق بعد توقيع احلكومة العراقية عقدا م��ع �شركة
(ب��وم�ب��اردو) الكندية للطائرات ،ل�شراء  10ط��ائ��رات ركاب،
بقيمة �إجمالية ت�صل �إىل  400مليون دوالر �أمريكي ،ب�سبب
خالفات بني احلكومتني العراقية والكويتية.
و�أ��ض��اف ال�ن��وري �أن "وزارة النقل تتوقع و�صول طائرتي
بوينغ ب��داي��ة ال�ع��ام املقبل �ضمن العقد امل�برم م��ع الواليات
املتحدة" ،م�شريا �إىل �أن "الوزارة تتوقع ارتفاع عدد طائرات
الأ�سطول العراقي �إىل ."45
وك��ان ال�ع��راق ،وق��ع يف �أي��ار  2008عقدين الأول مع �شركة
(ب��وي�ن��غ) الأم�يرك�ي��ة ل�شراء  40ط��ائ��رة ،وال �ث��اين م��ع �شركة
(بومباردو) الكندية ،ل�شراء ع�شر طائرات ،فيما بينت وزارة
املالية �أن القيمة الإجمالية للعقدين بلغت خم�سة مليارات
دوالر.

 مي�سان /المدى
�أع�ل��ن محافظ مي�سان ورئي�س
اللجنة الأمنية العليا فيها علي
دواي الزم ع ��ن و���ض��ع خطة
�أمنية �سيتم تنفيذها خالل �أيام
�شهر المحرم لحماية المواكب
الح�سينية في عموم المحافظة.
وذك��ر الزم ف��ي بيان ��ص��ادر عن
ال�م�ح��اف�ظ��ة ح�صلت "المدى"
ن �� �س �خ��ة م��ن��ه� ،إن "الحكومة
المحلية و�ضمن �أولويات عملها

ف��ي ك��ل منا�سبة و�ضعت خطة
�أمنية محكمة لتوفير نطاق �أمني
محكم لعموم مناطق و�أحياء
المحافظة بغية توفير الحماية
ال�ل�ازم��ة ل�ل�م��واك��ب الح�سينية
ب�م��ا ي�ضمن ت��أدي�ت�ه��ا لل�شعائر
الح�سينية ب�أجواء �آمنة".
و�أو�ضح الزم �أنه "تمت مناق�شة
ت �ف��ا� �ص �ي��ل وم � �ف� ��ردات الخطة
الأم�ن�ي��ة المعدة ل�شهر المحرم
الحرام والمت�ضمن ت�أمين كافة
ال �ط��رق وال�����ش��وارع الرئي�سة

خطة �إ�سرتاتيجية لزج النخب الن�سوية �ضمن ملف امل�صاحلة
 دياىل /املدى
�أع �ل��ن م�ك�ت��ب امل���ص��احل��ة ال��وط�ن�ي��ة لل�ش�ؤون
الن�سوية يف حمافظة دياىل ،ام�س اجلمعة ،عن
�إط�لاق ا�سرتاتيجية لزج النخب الن�سوية يف
ملف امل�صاحلة ،بهدف ت�أكيد دور املر�أة وقدرتها
على االنخراط يف ملفات هامة.
وذكرت مديرة املكتب �سجى قدوري يف حديث
تناقلته "ال�سومرية نيوز"� ،إن مكتبها "�أطلق
�إ�سرتاتيجية هامة حتمل بعد ًا جوهري ًا تت�ضمن
زج النخب الن�سوية ممن يعملن يف جماالت
متعددة مبلف امل�صاحلة الوطنية" ،مو�ضحة

�أن "هذا الأم��ر يتم عرب تعزيز اط��ر التن�سيق
امل�شرتك وتوحيد الر�ؤى واخلروج مبقرتحات
داع�م��ة مللف امل�صاحلة الوطنية ب�ين خمتلف
الفئات".
و�أ�ضافت قدوري �أن "الإ�سرتاتيجية �ستعتمد
يف م�ضمونها العام على البعد الإع�لام��ي من
خ�لال �إق��ام��ة امل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات و�إعطاء
فر�صة هامة للنخب الن�سوية يف طرح �آرائها
م��ن اج��ل ع�لاج اجل ��راح �أ�صيبت بها الأ�سرة
العراقية ب�سبب �أع�م��ال العنف ال�سابقة وما
�أحدثتها اجلماعات امل�سلحة من �ضرر بالعالقات
االجتماعية".

واعتربت قدوري �أن "الإ�سرتاجتية هي الأوىل
من نوعها يف العراق وجاءت لت�أكيد دور املر�أة
يف املجتمع وقدرتها على االنخراط يف ملفات
هامة تخدم ال�صالح العام" ،م�ؤكدة �أن "�أكرث
من  50امر�أة من النخب الن�سوية املعروفة يف
دياىل وافقت على االنخراط يف تنفيذ مفردات
الإ�سرتاتيجية".
يذكر �أن مكتب امل�صاحلة الوطنية لل�ش�ؤون
الن�سوية يرتبط مبمثلية امل�صاحلة الوطنية
التي ترتبط ب��دوره��ا ب�شكل مبا�شر برئا�سة
الوزراء وهي معنية مبلف امل�صاحلة الوطنية
بكافة مفرداته.

جمهورية العراق
حمافظة كركوك
مديرية التخطيط واملتابعة
ق�سم العقود احلكومية

العدد4005 /
التاريخ2012/11/7 /

م� /إعــــالن رقـــم ( )12ل�سنة 2012
تعلن مديرية التخطيط واملتابعة /قسم العقود احلكومية في ديوان
احملافظة عن وجود مناقصة عامة لتنفيذ مشروع (جتهيز آليات
تخصصية خملتبر كركوك اإلنشائي) ضمن خطة دعم الصرف السريع
العام  2012فعلى الراغبني باملشاركة في املناقصة من الشركات
واملقاولني من حاملي هويات غرفة التجارة من الدرجة (املمتازة) نافذة
مراجعة قسم العقود احلكومية لغرض احلصول على وثائق املناقصة
مقابل مبلغ ( )150،000مائة وخمسون ألف دينار غير قابل للرد علماً
إن آخر موعد لتقدمي العطاءات في متام الساعة (الثانية عشر ظهراً)
من يوم (الثالثاء) املصادف  2012/11/20في قسم العقود احلكومية
وحضور املؤمتر اخلاص لإلجابة على اإلستفسارات في متام الساعة
(العاشرة صباحاً) من يوم (الثالثاء) املصادف  2012/11/13في مختبر
كركوك اإلنشائي وإن مدة تنفيذ املشروع (30يوم) وتبقى العطاءات
نافذة ملدة (90يوماً).
الدكتور جنم الدين عمر كرمي
حمافظ كركوك

والأح �ي��اء والمناطق م��ن خالل
ن�شر مفارز �أمنية ثابتة وراجلة
وك��ذل��ك ت�أمين ح��رك��ة المواكب
ال�ح���س�ي�ن�ي��ة ب �م��ا ي���ض�م��ن �سير
المنا�سبة ف��ي ظ��ل �أج ��واء �آمنة
م�ستقرة".
ودعا محافظ مي�سان المواطنين
�إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية
وال�ت�ب�ل�ي��غ ع��ن �أي ح��ال��ة تثير
ال�شك للم�ساهمة في حفظ الأمن
والأمان.
وي�ع��د االول م��ن �شهر المحرم

بداية للتاريخ الهجري القمري
الذي يتخذه الم�سلمون تقويما
� �س �ن��وي��ا ل �ه��م ،ب�ي�ن�م��ا ي�صادف
العا�شر من المحرم والذي يطلق
عليه يوم عا�شوراء ذكرى مقتل
الإمام الح�سين بن علي بن �أبي
ط��ال��ب على ي��د ال��دول��ة االموية
ب �ق �ي��ادة ي��زي��د ب��ن م �ع��اوي��ة في
العام الحادي وال�ستين للهجرة
في كربالء ،ويتخذه الم�سلمون
ال�شيعة ي��وم ع��زاء وح��زن على
مقتل الح�سين و�صحبه.
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السطور األخيرة
� سالم خياط

االنتخابات ،فن بيع الأمان
انف�ض العر�س االنتخابي الأمريكي مبا يليق به من
حفاوة ،وتبادل الأع��وان واملريدون �أنخاب الفوز،
وجترع املهزومون ك�أ�س املرارة حتى الثمالة.
كم هي ال�صور م�ضللة ’ال تنبي عن دواخل �صاحبها
وال تف�ضح نواياه� .شاهدنا كيف يربت الفائز على
كتف املهزوم وفرحه طاغ ،تف�ضحه ابت�سامته ولغة
ج�سده .ور�أي�ن��ا كيف رد اخلا�سر التحية ب�أح�سن
منها ،ب�أن �صافح خ�صمه ،ثم عانقه ،ثم م ّد �إليه يده
يرفعها مهنئا ،يباركه ويتقبل نتيجة الهزمية برحابة
�صدر! ولكن ما من �أحد بدا معنيا بخوالج املهزوم،
وما من �أحد ملح دموع اخلذالن ترتقرق يف مقلتيه،
وم��داراة املوقف بر�سم ابت�سامة (�ضحكة) مفتعلة،
فطعم االندحار مر ..مر ،ال يح�س مذاقه �إال املهزوم.
ال �غ��ري��ر وح���ده م��ن ت�ب�ه��ره احل �م�لات االنتخابية
امل�ستعرة يف معظم ال��دول الدميقراطية ،فالأموال
الطائلة املر�صودة ،والتي متولها ال�شركات الكربى
وال �ك��ارت�لات ،ال ت��دف��ع ع�ب�ث��ا ،وال خل��اط��ر املر�شح
�شخ�صيا ،وال حت�سبا لنافلة ،وال مل��ر��ض��اة الله!
من يدفع فل�سا  -بالعملة الأجنبية طبعا  -يرجتي
ا�ستعادة املبلغ �أ�ضعافا م�ضاعفة فيما ل��و حتقق
الفوز� ...إنه مو�سم البذار بانتظار موا�سم ح�صاد
وفري متتد ل�سنوات �أربع.
ثمة فرق �شا�سع بني �شراء ذمة الناخب� ،أو ابتياع
حم�ض قناعته ...ولكنه ف��ارق غ�ير ظاهر للعيان
 ال�سيما للمبهورين بالنظام الدميقراطي’ عنع �م��ى .........الآن وقد ه��د�أ �سعار حمى املناف�سة،
وبا�شر عمال البلدية رف��ع �آخ��ر �صور اخلا�سر من
ف��وق البنايات وال �� �س��واري ،والإب �ق��اء على بع�ض
�صور الفائز لرت�سيخ مبد�أ الفوز� ،سيعود (�أوباما)
لعرينه يف البيت الأبي�ض� ،أق��وى مما ك��ان ،و�أكرث
�شكيمة مم��ا ك ��ان� ،سيحكم _ �أم�ي�رك��ا ويتحكم
وم�ؤ�س�ساته التي دعمت ف��وزه مبقدرات وثروات
دول العامل و�سينفذ برامج الدهاقنة الذين �آزروه،
رغم �أنف اجلميع.
و�سينزوي اخلا�سر يف معقله ال�ضيق حم�سورا،
رمب ��ا ع����ض ع�ل��ى �سبابته ن��دم��ا� ،إذ � �ص��دق بلعبة
الدميقراطية مالذا ومل يتح�سب جلوهر اللعبة:::
�شراء الأ�صوات ،مقابل بيع الناخبني الأماين.....
ترى ،من ي�شبه من يف لعبة الدميقراطية ::املواطن
الأمريكي ،الذي ا�ست�سلم ،وابتاع حلما جميال زينته
ل��ه و�سائل الإع�ل�ام ودهاقنة امل��ال وال�سيا�سة� ،أم
الناخب العراقي ال�بريء املنكود احل��ظ ال��ذي باع
�صوته لقاء بطانية �صوف ووعد مع�سول؟
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قدم املدعي (محمد جبار عبود) طلباً يروم فيه
تبديل (لقبه) من (القادري) الى (احلسني) فمن
لديه اعتراض على الدعوى مراجعة هذه املديرية
خالل مدة أقصاها (عشرة ايام) وبعكسه سوف
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ( )21من قانون
األحوال املدنية رقم ( )65لسنة  1972املعدل.
اللواء حت�سني عبد الرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام /وكالة

قدم املدعي (وهاب عبود محمود أمني) طلباً يروم
فيه تبديل (لقبه) من (القادري) الى (احلسني)
فمن لديه اعتراض على الدعوى مراجعة
هذه املديرية خالل مدة أقصاها (عشرة ايام)
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام
املادة ( )21من قانون األحوال املدنية رقم ()65
لسنة  1972املعدل.
اللواء حت�سني عبد الرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام /وكالة
2012/11/14

2012/11/14

وزارة املوارد املائية
�شركة العراق العامة لتنفيذ م�شاريع الري
الق�سم القانوين

بغداد /الصاحلية /قرب جسر األحرار
بدالة 07400549715
http://www.mowr.gov.iq
Email:igcirp@yahoo.com

�إعـــالن منـاق�صـة رقـم ( )19ل�سنة 2012

تعلن شركتنا عن اعالن مناقصة جتهيز أنابيب دكتايل حديدية بقطر داخلي ( )600ملم وبطول
( )3150م.طول مع ملحقاتها ناجحة بالفحص اخملتبري للمشروع الريادي في أبو غريب للري املغلق
الواقع في محافظة بغداد /قضاء أبو غريب /قناة ( ،)AE-05وفقا لشروط املناقصة واملواصفات
الفنية املطلوبة وجدول الكميات واألسعار التي ميكن احلصول عليها من القسم القانوني مبقر
الشركة في الصاحلية قرب جسر األحرار لقاء مبلغ قدره ( )150000مائة وخمسون الف دينار غير
قابلة للرد فعلى املقاولني من حملة هوية غرفة التجارة /الصنف املمتاز او هوية تصنيف املقاولني/
الدرجة السابعة /إنشائية فأدنى نافذة فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة تقدمي عطاءاتهم
مبغلفني مغلقني ومختومني يتضمن األول التأمينات القانونية البالغة ( )%1واحد في املئة من مبلغ
العطاء بصك مصدق او خطاب ضمان غير مشروط صادر من مصرف معتمد في العراق ويكون
باسم مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسسني للشركة املشاركة في املناقصة معنون لشركتنا
وقابل للتجديد ويبقى سريان خطاب الضمان ملدة ال تقل عن أربعة اشهر من تاريخ تقدمي العطاء او
سندات القرض الصادرة من احلكومة العراقية او كفالة مصرفية مع كافة املستمسكات املطلوبة
وسيستبعد أي عطاء ال تكون تأميناته االولية االصولية نافذة للمدة احملددة اعاله فيما يشمل
املغلف الثاني على شروط املناقصة مع جدول الكميات واألسعار على ان تكون جميع النسخ
موقعة ومختومة ويدون على املغلفني اسم ورقم املناقصة وسيرفض أي عطاء لم يقدم ضمن
املدة احملددة باالعالن وتودع العطاءات بصندوق العطاءات مبقر الشركة في الصاحلية مبوعد أقصاه
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم (االربعاء) املوافق  2012/12/5حيث سيتم فتح العرض التجاري
أوال للتأكد من استيفاء الشروط ثم يفتح العرض الثاني وسيكون موعد اإلجابة على استفسارات
املشاركني باملناقصة في يوم (االربعاء) املصادف  2012/11/28وان أسعار العطاءات تعتبر نهائية وغير
قابلة للتفاوض بعد الفتح مع وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة ثالثة أشهر من تاريخ غلق املناقصة
علما ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات اذا كان العطاء غير مستوف للمواصفات الفنية
املطلوبة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن.
ارقام هواتف الشكاوى والطوارئ للوزارة:
 .1مكتب املفتش العام7723447 /
 .2مركز االعالم والعالقات7720149 /
املدير العام

معاون مدير العام
�صالح �شوقي عطية
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عربي  -دولي

في الحدث
 حازم مبي�ضني

الأردن بلد ي�شتعل
كانت قرارات رفع �أ�سعار امل�شتقات النفطية ،التي اتخذتها حكومة
ت�صري ��ف الأعمال الأردنية ،الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري� ،إذ ما
�إن ت�س ��رب اخلرب حتى غ�صت ال�شوارع باملتظاهرين واملحتجني،
الذي ��ن مل توف ��ر حناجره ��م �أح ��د ًا ،و�ص ��و ًال �إىل املل ��ك ،وك�أن تلك
اجلماه�ي�ر الت ��ي مل مينعه ��ا اللي ��ل وب ��رودة الطق�س م ��ن احتالل
ال�شوارع الرئي�سية ،كانت تنتظر القرار احلكومي لتنفجر غ�ضب ًا
وحنق ًا ،وهي ترى �أنها مطالبة بت�سديد فواتري الف�ساد ،امل�ست�شري
يف ج�س ��د الدولة منذ حوايل الع�شر �سن ��وات ،ما �أدى �إىل ارتفاع
املديوني ��ة ،لتتج ��اوز حاج ��ز الع�شرين ملي ��ار دوالر ،مطلوب من
الفقراء اليوم ت�سديده ��ا ،بينما يرتع حيتان ذلك الف�ساد متمتعني
مبا نهبوه ،دون خوف من املالحقة �أو العقاب.
احلكوم ��ة الت ��ي ير�أ�سها معار� ��ض من �صلب النظ ��ام ،تعترب رفع
الأ�سع ��ار حت�صيل حا�ص ��ل ،ب�سبب امتناع ال ��دول العربية عن مد
ي ��د امل�ساعدة ،وتخليها عن دعم اخلزين ��ة الأردنية ،ويرد البع�ض
هذا االمتناع �إىل �أن هذه الدول ترغب يف ر�ؤية م�ساعداتها تذهب
�إىل جي ��وب الفقراء ،ال �أن يتم نهبها جهار ًا نهار ًا ،يف دولة ميزتها
الأ�سا�سي ��ة الفقر ،ومع ذلك يت�صرف امل�س�ؤولون فيها وك�أنها دولة
نفطي ��ة ،متتلك من فائ� ��ض الأموال ما يغط ��ي احتياجات الأجيال
القادم ��ة وملئ ��ات ال�سنني ،وتب ��دو مظاهر الب ��ذخ وا�ضحة وجلية
عن ��د كل امل�ستويات العلي ��ا يف الدولة ،مبا فيها ديوان امللك ،الذي
يوظ ��ف برواتب خيالية �أع ��داد ًا من �أبن ��اء امل�س�ؤولني واملقربني،
تف ��وق �أعداد العامل�ي�ن يف البيت الأبي� ��ض والكرملني جمتمعني،
دون القيام بعمل يخدم الدولة ومواطنيها.
املديونية ناجمة عن البذخ والف�ساد ،وامللك عند �أغلبية املحتجني
يحمي الفا�سدين ،ومنه ��م زوج عمته املقيم حر ًا يف لندن ،مع تهم
بالف�س ��اد تف ��وق  100ملي ��ون دوالر ،ويخ�ص�ص روات ��ب خيالية
ملئ ��ات من �أف ��راد عائلته ،دون قي ��ام واحد منهم ب� ��أي عمل ،ودون
�أن يحم ��ل �أي �صفة ر�سمية ،ويق ��وم اجلي�ش بت�أمني حرا�سات لهم
تف ��وق يف �أعداده ��ا حرا�سات �أي زعيم يف دول الع ��امل ،مع �أنه ال
�أحد يفكر با�ستهدافهم ،وكثري على الواحد منهم �شرطي يقف عند
الب ��اب ،ولي�س هم ��رات م�سلحة تقطع الطريق ح�ي�ن يفكر الواحد
منه ��م بالذه ��اب �إىل ال�سينم ��ا �أو زي ��ارة �صدي ��ق ،واملقرب ��ون من
الق�ص ��ر ال يخفون ثرواتهم ،التي راكموه ��ا خالل �سنوات قالئل،
م ��ع �أن معظمهم بد�أ من �أ�سفل ال�سلم الوظيفي ،ليتحول اليوم �إىل
واحد من �أ�صحاب املاليني.
يظ ��ن البع� ��ض �أن دول اخللي ��ج تباط�أت يف تق ��دمي خ�شبة الإنقاذ
للنظام الأردين ،ب�سبب موقفه امل�ت�ردد من دعم الثورة ال�سورية،
وهو موق ��ف غري مفهوم وال مقبول عند تلك الدول ،التي ترى �أن
الأردن يتعامل معها باعتبارها بقرة حلوب ،وهي اليوم ت�ستفيق
لتطلب ثمن ًا �سيا�سي ًا مل�ساعداتها التي مل تعد جمانية ،فيما يحاول
الأردن اليوم ا�ستدراك م ��ا فاته يف هذه امل�س�ألة ،فيحت�ضن بع�ض
املعار�ض�ي�ن ال�سوري�ي�ن ،دون �أن يعل ��ن موقف ًا وا�ضح� � ًا و�صريح ًا
�ض ��د نظ ��ام الأ�سد ،ويف ح�ي�ن يروج البع� ��ض �أن هذا ه ��و �أق�صى
م ��ا ميكن للأردن تقدمي ��ه ،ف�إن الطرف الآخر يذك ��ر مبواقف امللك
ح�س�ي�ن جت ��اه �أزمة العراق م ��ع الكويت ،حني تبن ��ى علن ًا مواقف
اجلماه�ي�ر ،وعم ��ل �س ��ر ًا م ��ع كل الق ��وى ال�ساعية لإ�سق ��اط نظام
�ص ��دام ح�س�ي�ن ،رغم �أن الأخ�ي�ر كان يفتح خزائن امل ��ال العراقي،
ليغرف منها الأردن ما يفي�ض عن حاجته.
�أين من هنا؟ االحتجاجات العنيفة التي �أحرقت بع�ض امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف يومه ��ا الأول ،ويخ�شى كث�ي�رون تطورها لتطاول
�ش ��كل الدول ��ة ،املت�أرجح ��ة ب�ي�ن الف�س ��اد والتخب ��ط ال�سيا�س ��ي،
و�سيا�س ��ة ترحي ��ل الأزم ��ات التي جنح ��ت �سابق ًا ،وه ��ي �ستف�شل
حتم� � ًا هذه امل ��رة ،ب�سب ��ب فق ��دان الثق ��ة ال�شعبية بكل م ��ا ي�صدر
ع ��ن احلكومات ،الت ��ي يتم تغيريها ب�سرع ��ة ،دون �أن تنجز �شيئ ًا
غ�ي�ر زي ��ادة روات ��ب املتقاعدي ��ن م ��ن ال ��وزراء ،الذين ق ��د ميكث
الواح ��د منه ��م يف وزارته ل�شه ��ور ،ال يزي ��د عددها عل ��ى �أ�صابع
اليد الواح ��دة ،والأردن اليوم ي�شتعل مكتوي� � ًا بنار زيادة �أ�سعار
امل�شتق ��ات النفطي ��ة ،التي ت ��زداد احلاجة له ��ا يف ف�ص ��ل ال�شتاء،
خ�صو�ص ًا و�أن رفع الأ�سعار ا�ستهدف احتياجات الفقراء من هذه
املواد ،وت ��رك �أ�سعار ما ي�ستهلكه املرتفون عل ��ى حالها ،وامل�شكلة
�أن هناك قرار ًا و�شيك ًا برفع �أ�سعار الكهرباء ،عندها �ستعم العتمة
وينفجر الغ�ضب الأكرب.

قوات حكومية يف حلب ( ا.ف.ب)

تركيا تعرتف باملعار�ضة ال�سورية وتلوح بقوة جي�شها
� أنقرةBBC /
ان�ضم ��ت تركي ��ا �إىل فرن�س ��ا يف �إع�ل�ان
االع�ت�راف بائت�ل�اف املعار�ض ��ة ال�سوري ��ة
اجلدي ��د ممثال "�شرعي ��ا ووحي ��دا" لل�شعب
ال�س ��وري ،ونف ��ت يف الوق ��ت عين ��ه الأنباء
الت ��ي �أ�ش ��ارت �إىل و�ص ��ول وف ��د م ��ن حلف
�شمال الأطل�سي ال�ستطالع �أماكن ميكن فيها
ن�صب �صواري ��خ باتري ��وت ،ولكنها حذرت

م ��ن �أن لديها الق ��درة الع�سكري ��ة على فر�ض
الأمن باملنطقة.
وج ��اء االع�ت�راف الرتك ��ي بـ"االئت�ل�اف
الوطن ��ي لق ��وى الث ��ورة واملعار�ض ��ة" على
ل�سان وزير اخلارجية الرتكي� ،أحمد داوود
�أوغلو ،خ�ل�ال كلمة �ألقاها عل ��ى هام�ش لقاء
وزراء خارجية منظم ��ة التعاون الإ�سالمي،
ق ��ال خالله ��ا �إن م�س�ؤولية �أعم ��ال القتل يف
�سوريا تق ��ع على عاتق النظ ��ام الذي رف�ض

مر�سي رد ًا على ق�صف غزة :م�صر اليوم تختلف عن م�صر الأم�س
 القاهرةCNN /
رئي� ��س ال ��وزراء امل�صري :م ��ا يحدث يف غ ��زة كارثي
وعلى �إ�سرائيل �أن توقف هذا العدوان.
�أكد الرئي�س امل�صري حمم ��د مر�سي �أن م�صر لن ترتك
غ ��زة وحدها ،وا�صفا ما يحدث يف غ ��زة ب�أنه "عدوان
�سافر على الإن�سانية".
وق ��ال الرئي�س مر�سي يف كلم ��ة ق�صرية له عقب �صالة
اجلمع ��ة يف القاه ��رة "نح ��ن ن ��رى ما يح ��دث يف غزة
من ع ��دوان �سافر عل ��ى الإن�ساني ��ة و�أنا �أح ��ذر و�أكرر
حتذيري للمعتدين ب�أنه لن يكون لهم �أبدا �سلطان على
�أهل غزة".
و�أ�ض ��اف �أن "القاهرة لن ترتك غ ��زة وحدها كما �أنني
�أق ��ول لهم با�سم ال�شع ��ب امل�صري كل ��ه �إن م�صر اليوم
خمتلف ��ة عن م�ص ��ر الأم� ��س وع ��رب الي ��وم خمتلفون
ع ��ن ع ��رب الأم� ��س" .وي�أت ��ي ذل ��ك بعي ��د �ساع ��ات من
مقت ��ل فل�سطيني�ي�ن اثنني بينهما طف ��ل يف غارة جوية
�إ�سرائيلي ��ة عل ��ى ح ��ي ال�صفط ��اوي �شم ��ايل قط ��اع

غ ��زة �أثناء زي ��ارة ق�ص�ي�رة لرئي�س ال ��وزراء امل�صري
ه�ش ��ام قندي ��ل �إىل غزة اجلمع ��ة "ندد فيه ��ا بالعدوان
الإ�سرائيلي" على القطاع.
وق ��ال قندي ��ل خالل زي ��ارة مل�ست�شف ��ى ال�شف ��اء "�إن ما
يحدث يف غ ��زة كارثي وعلى ا�سرائي ��ل �أن توقف هذا
الع ��دوان" .وو�ص ��ل الوف ��د امل�ص ��ري �إىل ميناء رفح
ال�ب�ري على احل ��دود ب�ي�ن م�صر وقط ��اع غ ��زة ،منهيا
الزيارة التي ا�ستغرقت نحو � 3ساعات فقط.
وكان رئي� ��س الوزراء امل�صري قد و�صل ام�س اجلمعة
�إىل غزة تعبريا عن "الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني"
بعد الهجوم الع�سكري الإ�سرائيلي الأخري على القطاع
يف اليومني املا�ضيني.
وتوا�صل ��ت االنفج ��ارات يف غ ��زة يف الوق ��ت ال ��ذي
كثفت في ��ه �إ�سرائي ��ل م ��ن هجماتها عل ��ى القطاع فجر
ام�س بالتزامن مع زيارة وف ��د م�صري برئا�سة رئي�س
الوزراء.
وق ��ال مرا�سل بي بي �سي يف غ ��زة �شهدي الكا�شف �إن
كتائ ��ب الق�سام �أعلن ��ت ان عمليات الرد عل ��ى الغارات

صحافة عالمية

حما�س �أكرث جر�أة بف�ضل التحالفات اجلديدة يف العامل العربي املتغري
تناول ��ت ال�صحيف ��ة موق ��ف حما� ��س يف الت�صعي ��د
الإ�سرائيلي الأخري �ضد قطاع غزة ،وقالت �إن حما�س
التي �أ�صبحت �أكرث جر�أة تخترب التحالفات يف العامل
العربي املتغري.
وتق ��ول ال�صحيفة �إن ه ��ذا ال�ص ��راع اجلديد خمتلف
ع ��ن �سابق ��ه يف عملية الر�صا� ��ص امل�صبوب يف �شتاء
ع ��ام  2009والت ��ي �أودت بحي ��اة  1400فل�سطين ��ي.
لي� ��س فقط لأن �إ�سرائيل قالت �إنها حتاول �أن حتد من
هجماتها بتوجيه �ضربات حم ��ددة .فهذه املرة تقاتل
القوات الإ�سرائيلية حما�س جديدة زادت قوة بعد �أن
�أ�صبحت مدعومة من ق ��وى �إقليمية مثل قطر وتركيا
وم�ص ��ر وتظهر قوته ��ا مقارنة بال�سلط ��ة الفل�سطينية
ال�ضعيفة.

فبعد �أ�شهر من عدم �إطالق نريانها ،ومكافحتها لوقف
اجلماعات املقاتلة الأخرى عن �إطالق ال�صواريخ على
احل ��دود ،ف�إن حما� ��س ردت بقوة على قت ��ل �إ�سرائيل
لقائده ��ا الع�سك ��ري �أحم ��د اجلع�ب�ري ،ف�أر�سلت �أكرث
من � 300صاروخ عل ��ى �إ�سرائيل خالل � 24ساعة ،مع
اخرتاق قل ��ب املراكز ال�سكنية حول ت ��ل �أبيب ،وقتل
 3مدنيني.
وت�ش�ي�ر ال�صحيف ��ة �إىل �أن ��ه بالن�سب ��ة حلما� ��س ،ف�إن
الهدف لي� ��س بال�ض ��رورة حتقيق انت�ص ��ار ع�سكري،
ولك ��ن انت�ص ��ار دبلوما�س ��ي لأن ��ه يخت�ب�ر حتالفه ��ا
املتنام ��ي م ��ع القي ��ادة الإ�سالمية اجلدي ��دة يف م�صر
والعالقات الأخرى يف العامل العربي وخارجه.
ونقلت ال�صحيفة عن ناثان ثرال ،الباحث يف ال�ش�ؤون

الفل�سطيني ��ة والإ�سرائيلي ��ة يف جمموع ��ة الأزم ��ات
الدولي ��ة قوله �إن ال�صراع يظه ��ر �إىل �أي مدى تغريت
املنطق ��ة م ��ن بدء ث ��ورات الربي ��ع العرب ��ي ،وي�ضيف
قائ�ل�ا �إن ��ه الآن عندما ت�صب غزة حت ��ت الهجوم ،ف�إن
الأ�صوات الأعلى لن ت�أتي مما ي�سمى مبحور املقاومة
"�إي ��ران و�سوري ��ا وح ��زب الل ��ه" ،ولكن م ��ن حلفاء
الواليات املتحدة مثل قطر وم�صر وتركيا.
وي�ش�ي�ر اخلب�ي�ر �إىل �أحد ط ��رق اخلروج م ��ن الأزمة
وه ��و اتف ��اق ثالث ��ي الأط ��راف تتعه ��د في ��ه حما� ��س
باحت ��واء العنا�ص ��ر الأكرث تطرفا يف غ ��زة يف مقابل
حت�س�ي�ن التجارة ع�ب�ر معرب رفح ال ��ذي ت�سيطر عليه
م�ص ��ر وكذل ��ك يف مع�ب�ر كرم �أب ��و �سامل ال ��ذي تديره
�إ�سرائيل.

الت�صعيد يف غزة يعقد �سيا�سات �أوباما يف ال�شرق الأو�سط
علق ��ت ال�صحيفة عل ��ى ت�أث�ي�ر الت�صعيد
الإ�سرائيل ��ي يف غ ��زة عل ��ى الإدارة
الأمريكي ��ة ،وقال ��ت �إن االعت ��داء
الإ�سرائيل ��ي يعقد م ��ن �سيا�سات ال�شرق
الأو�سط اخلا�صة بالرئي�س باراك �أوباما
بعد �أي ��ام قليلة من �إع ��ادة انتخابه ،مما
يجعل الواليات املتح ��دة حما�صرة بني
الأجندات املت�صارعة لثالثة حلفاء عرب
رئي�سي�ي�ن وهم م�صر والأردن وال�سلطة
الفل�سطينية.و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن
البيت الأبي�ض �أيد �أم�س االول اخلمي�س
ب�ش ��كل ال لب� ��س في ��ه ح ��ق �إ�سرائيل يف
الدفاع عن نف�سها �ضد �صواريخ حما�س

تلبية املطالب امل�شروعة ل�شعبه.
م ��ن جانب ��ه ،حذر رئي� ��س ال ��وزراء الرتكي،
رجب طي ��ب �أردوغ ��ان ،الأط ��راف التي قال
�إنها "ت�سع ��ى �إىل اختبار ال�ص�ب�ر الرتكي"،
م�ؤك ��د ًا �أن لل�صرب حدودا معينة ،و�شدد على
ا�ستعداد بالده "للحرب وال�سالم".
و�أ�ض ��اف �أردوغ ��ان ،يف حف ��ل تعريف ب�أول
دبابة م ��ن �صناعة تركي ��ة� ،إن "بالده ت�سعى
لت�أم�ي�ن ال�س�ل�ام واال�ستق ��رار والأم ��ن يف

تركيا ،ويف دول املنطقة "،و�أ�ضاف" :يجب
�أال يفهم ال�صرب الرتكي ب�أنه هدوء وخجل"،
م�ؤك ��د ًا �أن بالده "ال تنجر �إىل الأفخاخ التي
تن�صب لها ،و�سيك ��ون لها رد عندما تقت�ضي
ال�ضرورة ذلك".
و�أو�ضح �أي�ض ًا� ،أن جي�ش بالده ،الذي يعترب
م ��ن الأق ��وى والأف�ضل يف الع ��امل" ،م�ستعد
من �أجل فر�ض الأم ��ن واال�ستقرار وال�سالم
يف املنطق ��ة" ،مبين� � ًا �أن حكومت ��ه ل ��ن ترتدد

يف اللج ��وء �إليه ،وفق ًا ملا نقلت ��ه وكالة �أنباء
الأنا�ضول الر�سمية.
�أم ��ا على �صعي ��د �صواري ��خ الباتريوت ،فقد
نفت رئا�سة هيئة الأركان الرتكية ما تناولته
و�سائ ��ل �إع�ل�ام ،ع ��ن و�صول وف ��د من حلف
ال�شم ��ال الأطل�س ��ي� ،إىل مدين ��ة دي ��ار بك ��ر،
جن ��وب غ ��رب الب�ل�اد ،بغر� ��ض الك�شف عن
�أماك ��ن ،لن�ش ��ر �صواريخ باتري ��وت ،وقالت
�إنها عارية عن ال�صحة.

م ��ن جانب امل�سلحني يف غ ��زة ،يف حني
دع ��ا �إىل حماية املدني�ي�ن الفل�سطينيني.
وت�ضغ ��ط �إدارة �أوبام ��ا عل ��ى حكوم ��ة
م�صر من الإ�سالميني ،والتي ت�شرتك مع
حما�س يف عالق ��ات �إيديولوجية ،لكبح
جماح الأجندات الع�سكرية وال�سيا�سية
حلما� ��س� .إال �أن ق ��درة وا�شنط ��ن عل ��ى
الف ��وز بتع ��اون م ��ن القاه ��رة ملمار�س ��ة
نفوذه ��ا ق ��د تراجع ��ت يف ظ ��ل حكومة
حممد مر�سي.
وتتاب ��ع ال�صحيفة قائل ��ة �إن امل�س�ؤولني
الإ�سرائيلي�ي�ن والأمريكي�ي�ن ي�شع ��رون
بالقل ��ق م ��ن �أن �ص ��راع غ ��زة ميك ��ن �أن

ي� ��ؤدي �إىل مزي ��د م ��ن اال�شتع ��ال يف
ال�ش ��رق الأو�س ��ط يف الوق ��ت ال ��ذي
يواجه في ��ه ملك الأردن عبد الله الثاين،
وهو حلي ��ف رئي�سي للوالي ��ات املتحدة
احتجاج ��ات عل ��ى ال�صعي ��د الوطن ��ي،
وتخو�ض �سوريا حربا �أهلية.
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى� ،أ�ش ��ارت ال�صحيفة
�إىل �أن �إدارة �أوبام ��ا تخ�ش ��ى �أي�ض ��ا
م ��ن �أن �صراع غ ��زة قد يجع ��ل الرئي�س
الفل�سطين ��ي حمم ��ود عبا� ��س ،اخل�ص ��م
الرئي�س ��ي حلما� ��س ،ب�ل�ا خي ��ار �س ��وى
ا�ستئن ��اف حم ��اوالت احل�ص ��ول عل ��ى
ع�ضوي ��ة لفل�سط�ي�ن يف الأمم املتح ��دة

مم ��ا ي� ��ؤدي �إىل مزي ��د م ��ن اال�ضطراب
الدبلوما�سي .ونقلت ال�صحيفة عن �أحد
الدبلوما�سيني العرب الذي يتوا�صل مع
الإدارة الأمريكي ��ة ،قول ��ه �إن ��ه ع ��ن هذه
النقط ��ة ال ي ��رى كيفية لرتاج ��ع عبا�س.
لك ��ن ل ��و م�ض ��ى الت�صوي ��ت يف الأمم
املتح ��دة يف طريقه ،ف�إن �إ�سرائيل ميكن
�أن ت�ستفيد م ��ن التهديدات ب�إنهاء عملية
ال�س�ل�ام م ��ع الفل�سطيني�ي�ن ،وق ��د ه ��دد
بع� ��ض �أع�ض ��اء الكوجنر� ��س الأمريكي
ب�سح ��ب امل�ساع ��دات ورمب ��ا انهي ��ار
ال�سلط ��ة الفل�سطينية التي حتكم ال�ضفة
الغربية.

اال�سرائيلية التي �أطلقت عليها ا�سم ”حجارة �سجيل”
م�ستم ��رة م�ؤك ��دة ان م�سلحيه ��ا اطلق ��وا � 42صاروخا
عل ��ى بل ��دات نري ا�سح ��ق ومفتاحيم وميغ ��ن ونريمي.
وقالت �إ�سرائي ��ل �إنها �ستوق ��ف كل الأعمال الع�سكرية
خ�ل�ال زي ��ارة قندي ��ل الت ��ي ا�ستغرق ��ت ث�ل�اث �ساعات
مادامت حركة حما�س ممتنعة عن �إطالق النار.
وقتل نحو  18فل�سطينيا من بينهم مدنيون وم�سلحون
وخم�س ��ة اطف ��ال من ��ذ ب ��دء العملي ��ات الع�سكري ��ة
اال�سرائيلي ��ة الت ��ي عرف ��ت با�س ��م "عم ��ود ال�سح ��اب"
االربعاء.
كم ��ا لق ��ي ثالثة ا�سرائيلني م ��ن بينهم امر�أت ��ان حتفهم
عندم ��ا ا�ص ��اب �ص ��اروخ انطلق م ��ن قطاع غ ��زة مبنى
يف مدين ��ة كرييات ماال�شي اجلنوبية الثالثاء بح�سب
م�س�ؤولني ا�سرائيليني.
هذا وا�ستدعت ا�سرائيل  30،000من قوات االحتياط
باجلي� ��ش و�سط �أنب ��اء عن هجوم ب ��ري حمتمل بينما
يقول جون دوني�سون مرا�سل بي بي �سي يف غزة �إنه
ال توجد م�ؤ�شرات على �شن اجتياح بري.

يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،خرج ��ت يف ال�ضف ��ة الغربي ��ة
املحتل ��ة مظاه ��رات �ش ��ارك فيه ��ا �آالف الفل�سطيني�ي�ن
للتندي ��د بالهج ��وم اال�سرائيلي على قط ��اع غزة .ودعا
املتظاهرون حركة حما�س اىل "ق�صف تل ابيب".
فق ��د خرجت مظاهرات يف رام الل ��ه ونابل�س والقد�س
ال�شرقي ��ة رف ��ع امل�شاركون فيه ��ا اعالم حرك ��ة حما�س
واحرقوا االعالم الإ�سرائيلية.
وه ��زت عدة انفجارات مدينة غزة طوال ليل اخلمي�س
وحتى فجر ام�س اجلمعة .وقال م�سلحون فل�سطينيون
�إنه ��م اطلقوا نح ��و � 350صاروخ من قط ��اع غزة نحو
ا�سرائي ��ل خالل االيام املا�ضية بينما قالت �إ�سرائيل ان
� 130صاروخ ��ا فق ��ط انطلقوا من القط ��اع واعرت�ضها
نظام (القبة احلديدية) الدفاعي.
ويف ت ��ل ابيب ،جل�أ ال�س ��كان �إىل املالج ��ئ بعد �إطالق
�صف ��ارات الإنذار التي حتذرهم م ��ن تهديد �صاروخي
حمتم ��ل وذل ��ك لأول مرة من ��ذ ع ��ام  .1991وقد �سقط
�صاروخ واحد يف منطقة غري م�أهولة بينما يعتقد ب�أن
�صاروخا �آخر �سقط يف املنطقة

برتايو�س يخرج عن �صمته ويديل ب�إفادته �أمام
الكونغر�س حول هجوم بنغازي
 وا�شنطن  /ا ف ب
يخ ��رج املدير ال�سابق لوكال ��ة اال�ستخبارات
املركزي ��ة الأمريكي ��ة (�س ��ي اي اي ��ه) ديفي ��د
برتايو� ��س ع ��ن �صمت ��ه �أم�س اجلمع ��ة ،بعد
ا�سب ��وع عل ��ى ا�ستقالت ��ه ب�سب ��ب ف�ضيح ��ة
غرامية ،ويديل ام ��ام الكونغر�س يف جل�سة
مغلق ��ة ب�إفادته ح ��ول الهج ��وم الدموي على
القن�صلي ��ة الأمريكي ��ة يف بنغ ��ازي يف 11
ايل ��ول� /سبتم�ب�ر .ونقل ��ت �شبك ��ة "�سي ان
ان" م�ساء ام� ��س االول اخلمي�س عن م�صدر
مقرب من برتايو�س انه من املرتقب ان يقول
ان ��ه "عرف على الف ��ور تقريب ��ا" ان الهجوم
مرتب ��ط مبنظمة �أن�صار ال�شريعة رغم بع�ض
"االلتبا� ��س" ،يف وقت رب ��ط فيه حوايل 20
تقري ��را ا�ستخباري ��ا الهج ��وم بتظاه ��رات
االحتج ��اج عل ��ى الفيدي ��و امل�س ��يء للإ�سالم
الذي �أنتج يف الواليات املتحدة.
و�إفادة برتايو�س التي يطالب بها الربملانيون
الذين يحققون يف الهجوم ،ميكن ان تو�ضح
مالب�سات ظروف مقتل ال�سفري االمريكي يف
ليبي ��ا كري�ستوفر �ستيفنز م ��ع عن�صري امن
وموظف جميعهم �أمريكيون.
وكان برتايو� ��س زار ليبي ��ا للتحقي ��ق يف
الهج ��وم .واخلمي� ��س �شاه ��د �أع�ض ��اء يف
جلن ��ة اال�ستخب ��ارات يف جمل� ��س ال�شي ��وخ
مقاط ��ع م ��ن �شريط فيدي ��و ي�ص ��ور الهجوم
لكن هذه العنا�صر وكذل ��ك �إفادات م�س�ؤويل
اال�ستخب ��ارات الذي ��ن �سيمثل ��ون �أم ��ام
الكونغر�س بقيت �سرية.
وق ��د ا�ستدع ��ى الكونغر� ��س الأمريك ��ي
م�س�ؤولني كب ��ارا يف احلكومة اللقاء ال�ضوء
على هذا الهجوم.
وقال ��ت دي ��ان فاين�شتاي ��ن رئي�س ��ة جلن ��ة

اال�ستخب ��ارات يف جمل� ��س ال�شي ��وخ يف
خت ��ام جل�س ��ة ا�ستم ��اع طويل ��ة �ش ��ارك فيها
كب ��ار م�س�ؤويل اال�ستخب ��ارات وبينهم مدير
وكال ��ة اال�ستخب ��ارات املركزي ��ة االمريكي ��ة
بالوكال ��ة ماي ��كل موري ��ل ان الفيل ��م ال ��ذي
التقطت ��ه عدة كام�ي�رات من�صوبة يف حميط
املجم ��ع الدبلوما�سي االمريك ��ي يف بنغازي
"ينطل ��ق قبل بدء احل ��ادث وي�ستمر طوال
ف�ت�رة احل ��ادث" .و�أ�ضاف ��ت فاين�شتاي ��ن �أن
"اجلرنال برتايو�س زار طرابل�س واجتمع
م ��ع الكث�ي�ر م ��ن النا� ��س املعني�ي�ن بالأم ��ر.
وبالت ��ايل م ��ن املهم ج ��دا التمكن م ��ن معرفة
وجهة نظره".
و�سي�ش ��رح برتايو� ��س اي�ض ��ا رد فع ��ل
وكال ��ة اال�ستخب ��ارات املركزي ��ة االمريكي ��ة
خ�ل�ال الهج ��وم .ويري ��د اجلمهوري ��ون
والدميقراطي ��ون معرف ��ة الإج ��راءات الت ��ي
اتخذت مل�ساعدة الذين كانوا حما�صرين يف
داخ ��ل القن�صلية .و�ستتم م�ساءلة برتايو�س
اي�ض ��ا ح ��ول الطريقة الت ��ي �أدارت بها "�سي
�آي اي ��ه" الو�ض ��ع لي ��ل � 12-11أيل ��ول/
�سبتم�ب�ر مل�ساع ��دة الأمريكي�ي�ن املحا�صرين
يف القن�صلي ��ة .و�ستج ��ري جل�ست ��ا ا�ستماع
�أخريان مغلقتان اي�ض ��ا يف جمل�س ال�شيوخ
قب ��ل جل�س ��ة ا�ستم ��اع علني ��ة ين�ش ��ر خاللها
اع�ضاء الكونغر�س نتائج حتقيقهم.
و�ست�ش ��ارك وزي ��رة اخلارجي ��ة االمريكي ��ة
هي�ل�اري كلينت ��ون املوج ��ودة يف اخل ��ارج
حالي ��ا ،يف جل�سات اال�ستم ��اع الربملانية يف
كان ��ون االول /دي�سم�ب�ر حي ��ث �ستعر� ��ض
نتائج التحقيق الداخلي الذي اجرته وزارة
اخلارجية االمريكية.
واك ��دت كلينت ��ون منت�صف ت�شري ��ن االول/
اكتوب ��ر املا�ضي انه ��ا "تتحم ��ل امل�س�ؤولية"

عن �إدارة تبعات هذا الهجوم.
ويته ��م اجلمهوري ��ون �إدارة الرئي� ��س باراك
اوباما بانها ا�ساءت �إدارة الو�ضع وت�صرفت
بع ��دم كف ��اءة .ورد �أوباما الأربع ��اء املا�ضي
على االنتق ��ادات قائال انه ا�ص ��در اوامر اىل
فريق ��ه لالم ��ن القوم ��ي "للقي ��ام ب ��كل �شيء
ل�ضمان امن" املوجودين يف القن�صلية.
لك ��ن جل�سات اال�ستم ��اع املرتقبة اعتبارا من
ال�ساع ��ة  7،30بالتوقي ��ت املحل ��ي (12،30
ت.غ) ال ميكن ان تتجنب الف�ضيحة التي ادت
اىل ا�ستقالة برتايو�س يف  9ت�شرين الثاين/
نوفمرب بعد الك�شف عن عالقة غرامية �أقامها
مع كاتبة �سريته بوال برودويل.
واجل�ن�رال ال�ساب ��ق املتقاع ��د م�سته ��دف
بتحقي ��ق "ا�ستك�ش ��ايف" داخ ��ل وكال ��ة
اال�ستخب ��ارات املركزي ��ة الأمريكي ��ة الت ��ي
تر�أ�سه ��ا على مدى � 14شهرا ،كما �أعلنت �سي
�آي ايه م�ساء اخلمي�س.
ويركز حتقي ��ق مكتب التحقيق ��ات الفدرايل
(اف بي �آي) امل�ستم ��ر منذ عدة ا�شهر والذي
ك�ش ��ف الق�ضي ��ة عل ��ى برودوي ��ل والوثائ ��ق
ال�سري ��ة الت ��ي مت العث ��ور عليها عل ��ى جهاز
الكمبيوت ��ر اخلا�ص بها رغ ��م ان ال �شيء يف
الوثائق ي�شري يف ه ��ذه املرحلة اىل احتمال
وجود تهديد لالمن القومي.
وطال ��ت الق�ضي ��ة اي�ض ��ا اجل�ن�رال ج ��ون
�آل ��ن قائد ق ��وات حل ��ف �شم ��ال االطل�سي يف
افغان�ست ��ان حي ��ث اطلق البنتاغ ��ون حتقيقا
ح ��ول مرا�س�ل�ات "غ�ي�ر الئق ��ة" ق ��د تك ��ون
ح�صل ��ت بينها وبني جيل كيل ��ي ،املر�أة التي
ا�شتك ��ت ل ��دى مكت ��ب التحقيق ��ات الفدرايل
ع ��ن م�ضايق ��ات تعر�ض ��ت لها من قب ��ل امر�أة
تبني الحقا انه ��ا برودويل ما ادى اىل ك�شف
الف�ضيحة.

آخ�������ر خ��ب��ر

الرياضي

حث املهند�س جا�سم حممد جعفر وزير ال�شباب والريا�ضة العبي منتخب ال�شباب على بذل املزيد من اجلهود
يف مباراتهم النهائية امام املنتخب الكوري وان يظفروا بالك�أ�س وهم جديرون به نظر ًا ل�لاداء العايل
والغرية العراقية املعهودة التي الزمتهم مع كل مباراة.
واكد جعفر ان الوزارة �ستنظم ا�ستقباال كبري ًا يف حال الظفر بالك�أ�س  ،وكما احتفل العراقيون باملنتخب
العراقي الذي فاز بك�أ�س �أمم �آ�سيا عام  2007وافرح اجلماهري العراقية � ،سيحظى العبو ال�شباب بذات
االحتفال والتكرمي والرعاية.
وقال جعفر خماطبا العبي ال�شباب واملالك التدريبي ان جميع العراقيني يرتقبون فوزكم وعودتكم بالك�أ�س
 ،كما ان هناك اهتماما كبريا من رئي�س الوزراء جتاه املنتخب  ،بانتظار حتقيق االجناز الكبري ورفع ا�سم
العراق عاليا  ،ونحن واثقون من انكم �ست�ضعون ا�سم العرق امام اعينكم وانتم تواجهون خ�صمكم.
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خ���ل���ي���ج���ي  21ي����ط����ال����ب ب����ق����وائ����م ال������ف������رق امل�������ش���ارك���ة

زيك��و ي�ؤك��د :الك��رة �أ�س��دت در�س�� ًا للنج��وم ون��ور وراء فوزنا

 بغداد /املدى
قال املدير الفني ملنتخبنا الربازيلي زيكو
�إن املنتخب الوطني لكرة ال��ق��دم �أعطى
در�س ًا مهم ًا مفاده ب�أن كرة القدم ال تعرتف
بالنجومية والأ���س��م��اء ال��رن��ان��ة و�إمن���ا
ت��ع�ترف بالعطاء و�إث��ب��ات اجل����دارة بعد
فوزه على املنتخب االردين بهدف مقابل
ال �شيء .
وا�ضاف زيكو يف ت�صريح �صحفي عقب
انتهاء مباراتنا مع منتخب االردين يف
ال��دوح��ة  :ان الالعبني �أث��ب��ت��وا قدراتهم
و�أث��ب��ت��وا ت��واج��ده��م ب�أنهم ق���ادرون على
حتقيق الإنت�صار ،حيث اجتهدوا فخرجوا
بنتيجة الفوز الثمني مو�ضحا �أن��ه يعلم
جيدا ق��درات املنتخب الأردين ال��ذي فقد
الرتكيز يف املباراة ،الفتا اىل �أن حار�س
املرمى نور �صربي كان الأميز يف املباراة
ولعب دور ًا مهم ًا يف حتقيق الفوز.
وك�شف زيكو ان منتخبنا الوطني �سيكون
�أف�ضل و�سيدافع عن حظوظه يف املناف�سة
يف اجلوالت املقبلة من الدور احلا�سم يف
ت�صفيات املونديال عن طريق البطوالت
ال��ت��ي �سيخو�ضها خ�ل�ال ال��ف�ترة املقبلة
وخ��ا���ص��ة ب��ط��ول��ة غ���رب �آ���س��ي��ا ال�سابعة
امل��ق��ررة يف ال��ك��وي��ت للفرتة م��ن 20 -8
كانون االول املقبل.
من جهة اخ��رى خاطبت اللجنة املنظمة
لدورة ك�أ�س اخلليج العربي  21لكرة القدم
واملقررة اقامتها يف العا�صمة البحرينية
املنامة للفرتة من  18 -5كانون الثاين
 2013االحت����ادات اخلليجية والعراق
واليمن امل�شاركة ب�ضرورة �إر�سال القائمة
امل��ع��ت��م��دة ل��ل��وف��ود الر�سمية ملنتخباتها
مبوعد �أق�صاه  5كانون االول املقبل.

ا�صرار ا�سود الرافدين مكنهم تخطي الن�شامى

طالب في�صل :تر�شيحي لرئا�سة االوملبية
�سابق لأوانه
 بغداد /عواد ها�شم
�أك����د رئ��ي�����س االحت�����اد العراقي
لأل��ع��اب ال��ق��وى ال��دك��ت��ور طالب
ف��ي�����ص��ل ان م�����س���أل��ة تر�شيحه
لرئا�سة اللجنة االوملبية الوطنية
العراقية �سابقة لأوانها ومل يتم
مناق�شتها لأ�سباب و�صفها بعدم
�صفاء الأجواء يف البيت االوملبي
وح��اج��ت��ه اىل امل��زي��د م��ن الوقت
لدرا�سة ظروف االنتخابات بغية
ع��دم تكرار ما ح��دث يف الدورة
االخرية على حد تعبريه.
وقال في�صل لـ(املدى)  :ان هناك
���ض��رورة ك��ب�يرة الج����راء بع�ض
التغيريات على واقع عمل اللجنة
االومل��ب��ي��ة يف ���ض��وء م���ا تفرزه
العملية الدميقراطية العام املقبل
من معطيات وم�ؤ�شرات نتمنى
ان تخدم م�سرية ريا�ضيينا طوال

ال�سنوات االربع القادمة بعد ان
ت�سببت التقاطعات وامل�شكالت
الكثرية يف ت�أخريهم وانحدار
نتائجهم اىل الهاوية.
وا�ضاف  :انا متفائل بان احلق
�سيعلو على كل �شيء وتنت�صر
يف امل��ح�����ص��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ارادة
ال��ري��ا���ض��ي�ين ال��ذي��ن ه��م بحاجة
ما�سة اىل من يقود مفا�صل ريا�ضة
ال���ع���راق يف امل���ي���دان ب�شجاعة
ون��ي��ات �سليمة وبرنامج هادف
ي�ستند اىل العلم بعد ان �شهدت
امل��رح��ل��ة ال�سابقة تقاع�س عدد
كبري من العاملني يف الريا�ضة
مل ي���ؤدوا م�س�ؤولياتهم بال�شكل
ال��ذي يدفع العابنا لالرتقاء اىل
من�صات التتويج عربي ًا وقاري ًا
ودولي ًا.
ونا�شد في�صل اجلهات احلكومية
مب�ساندة ودعم الريا�ضة والعناية

دهوك ي�سعى للبقاء يف ال�صدارة وقمة
ال�شرطة واجلوية غد ًا
 بغداد /املدى

بالبنى التحتية وت�شجيع الطاقات
املبدعة وا�صحاب االخت�صا�ص
وامل�شورة واخلربة نظر ًا لت�أثري
ذلك على عوامل التطور املن�شود
وال��ل��ح��اق ب��ال��رك��ب ال��ع��امل��ي يف
جميع االلعاب.
وب��خ�����ص��و���ص ت��ق��ي��ي��م��ه مل�سرية
ع����رو�����س االل�����ع�����اب ق������ال  :ان
���ش��ه��ادت��ي جم��روح��ة يف لعبتي
وب��ام��ك��ان امل��راق��ب�ين املن�صفني
واملتخ�ص�صني واالع�لام��ي�ين ان
يقيموا نتائج اللعبة يف ال�سنني
االخ�يرة يف ظل زخم البطوالت
املحلية وامل�شاركات اخلارجية
والنتائج االيجابية التي حققتها
ف��رق��ن��ا يف ف�ت�رة زم��ن��ي��ة ق�صرية
 ،م���ؤك��د ًا ان االحت��اد ما�ض بثقة
وتخطيط �سليم للرقي بالعاب
ال��ق��وى ل��ت��ك��ون مب�����ص��اف ال���دول
الآ�سيوية املتقدمة.

ويبحث اربيل حامل اللقب عن اول ثالث نقاط
هذا املو�سم وهو يدخل مناف�سات الدوري بعد
ان غاب عنها يف اجلوالت املا�ضية وهو يلتقي
�ضيفه الكهرباء يف م��ب��اراة م��ن ال��وا���ض��ح ان
فر�ص الفوز متيل فيها ل�صاحب االر�ض املدجج
ب��امل��ح�ترف�ين ب��ق��ي��ادة امل����درب ال�����س��وري ن��زار
حمرو�س و�سيواجه الكهرباء �صعوبة يف هذا
اللقاء الذي يحاول اخلروج منه باقل اخل�سائر
وهو يدرك بان م�ضيفه يبحث عن نقاط املباراة
كاملة.
وينتقل بغداد اىل ال�سليمانية للقاء م�ضيفه
يف لقاء يريد فيه �صاحب االر���ض تفادي اية
خ�����س��ارة ج��دي��دة ب��ع��د ان م��ن��ي ب��ث�لاث هزائم
متتالية واحل���ال ذات��ه بالن�سبة لبغداد الذي
ا�صبح مدربه ثائر احمد حتت �ضغط االدارة
لتحقيق اول فوز.
ويف بقية لقاءات املرحلة الرابعة يلعب النفط
مع امل�صايف على ملعبه يف لقاء متكافئ  ،ويقابل
الطلبة �ضيفه ك��رك��وك ع��ل��ى ملعب ال�شرطة
وكالهما يريدان الظفر بنقاط املباراة.

ي�����س��ع��ى ف��ري��ق ن����ادي ده����وك م��ت�����ص��در الئحة
الرتتيب بت�سع نقاط للبقاء يف ال�صدارة عندما
يحل �ضيفا على الزوراء اليوم ال�سبت يف اطار
اجلولة الرابعة من مناف�سات دوري النخبة
لكرة القدم التي تقرر فيها على نحو مفاجئ
تغيري موعد لقاء القمة بني ال�شرطة واجلوية
اىل ي��وم غد الأح��د بعدما كانت مقررة اليوم
ال�سبت وذلك العطاء فر�صة متابعة نهائي ك�أ�س
ا�سيا لل�شباب بني منتخبنا ال�شبابي ونظريه
الكوري اجلنوبي.
وي����ح����اول ده�����وك ال����ع����ودة ب��ن��ت��ي��ج��ة جيدة
وموا�صلة بقائه يف املقدمة برغم �صعوبة املهمة
امام الزوراء الذي �سيخو�ض هذه املباراة على
ملعب ال�شعب يف الثانية والن�صف ظهر ًا.
ويحاول الزوراء يف هذه املواجهة حتقيق اول
انت�صار له بعد ان اكتفى بثالثة تعادالت يف
املراحل الثالث املا�ضية يف حني خرج دهوك
من تلك اجلوالت بثالثة انت�صارات متتالية .

نهائي �آ�سيوي مرتقب بني كتيبة الليوث و ال�شم�شون الكوري اجلنوبي
 ر�أ�س اخليمة� /صالح عبد املهدي
ينتظر منتخبنا ال�شبابي يف ال�ساعة الثالثة وخم�س
واربعني دقيقة من ع�صر اليوم ال�سبت ان يحقق حلم ًا
طال انتظاره  12عاما عندما يواجه يف ملعب نادي
االمارات نظريه الكوري اجلنوبي يف املباراة النهائية
لبطولة ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب حتت �سن  19عاما.
وتاهل منتخبنا للقاء النهائي بعد تغلبه يف الدور
ن�صف النهائي على نظريه اال�سرتايل بهدفني من دون
رد �سجلهما مهند عبد الرحيم والبديل الناجح جواد
كاظم يف ال�شوط الثاين فيما بلغها الكوري اجلنوبي
عندما ازاح عن طريقه �شباب اوزبك�ستان بثالثة اهداف
مقابل هدف واحد .
�صحيح ان كال املنتخبني يطمحان للظفر بكا�س البطولة
اال ان منتخبنا ينطلق بحظوظ اوف��رال���س��ب��اب عدة
ابرزها جاهزيته الفنية والبدنية والنف�سية خلو�ض
املوقعة اخلتامية.
وا�شاد رئي�س احتاد الكرة ناجح حمود بعد و�صوله
اىل را�س اخليمة مل�ؤازرة منتخبنا ال�شبابي بالالعبني
واجل��ه��ازي��ن الفني واالداري ،وق��د ح�ضر الوحدة
التدريبية االخ�يرة التي اجراها ال�شباب يف ملعب
نادي االمارات م�شيد ًا باالجناز املزدوج املتمثل بحجز
تذكرة الت�أهل اىل مونديال تركيا من جهة ثم التاهل
اىل املباراة النهائية لبطولة �شباب �آ�سيا .
بجانب ذلك ا�شار مدرب منتخبنا ال�شبابي حكيم �شاكر
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مدربون يرجحون كفة منتخبنا
للظفر بكا�س �آ�سيا لل�شباب
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ال�شباب على بعد خطوة الحراز اللقب ال�ساد�س

اىل اكتمال اال�ستعدادات الفنية والبدنية والنف�سية
ت�أهب ًا ملواجهة اليوم اخلتامية معتربا بانها مباراة
العمر بالن�سبة ل��ه م�ضيفا ب��ان فريقه �سيحمل لواء
الكرتني العراقية والعربية اي�ضا يف املعرتك الكروي
القاري وانه متفائل بالفوز والعودة بكا�س البطولة
اىل بغداد برغم ان املهمة لي�ست �سهلة م�ؤكدا بانه
�سيقدم �شيئا ج��دي��دا يف امل��ب��اراة ومفاجاة املنتخب
الكوري باوراق تكتيكية م�ؤثرة .
ام���ا م���درب املنتخب ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي يل كوانغ
جونغ فاكد يف ت�صريحات �صحفية مقت�ضبة بان هدفه
هو الفوز باللقب الآ�سيوي وانه يعتمد على طريقة
خا�صة يف انتقاء العبيه لكل مباراة وهذا ما �سيحدث
بخ�صو�ص الت�شكيل الذي �سيخو�ض مباراة اليوم .
يف اط���ار مم��ار���س��ات ال�ضغط ع��ل��ى منتخبنا التي
متار�سها اللجنة املنظمة التابعة لالحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم فقد مت توجيه انذار للوفد العراقي بداعي
االحتفال املبالغ فيه لالعبني �سيف �سلمان وم�صطفى
ن��اظ��م عقب م��ب��اراة االرب��ع��اء ال��ت��ي ه��زم فيها ليوث
الرافدين املنتخب اال�سرتايل .
بعد ت�أهل العراق وكوريا اجلنوبية اىل مباراة اخلتام
ا�ستذكر امل��درب حكيم �شاكر توقعات امل��درب الراحل
حممود اجلوهري بخ�صو�ص ت�أهل املنتخبني مع ًا
ملباراة التتويج يف حالة عدم تقاطعهما يف مناف�سات
البطولة التي ت�سبق املباراة وهو ماح�صل بالفعل .

(ديربي) مثري بني البايرن
ونورنبريغ يف البوند �سيلغا

ونقل املوقع الر�سمي لالحتاد البحريني
على �شبكة االن�ترن��ي��ت ع��ن م�ي�رزا احمد
ن���ائ���ب م���دي���ر دورة ك����أ����س اخل��ل��ي��ج 21
ل��ل�����ش���ؤون ال��ف��ن��ي��ة ق��ول��ه � :أن الإج�����راء
ال��ذي اتخذته اللجنة املنظمة مبرا�سلة
االحت���ادات اخلليجية والعراق واليمن
لإر���س��ال قائمة العبي منتخباتها البالغ
ع���دده���م  35الع���ب��� ًا و 10م���ن املالكني
التدريبي والإداري واملن�سق الإعالمي
ج����اء ب���ه���دف حت��ق��ي��ق �أق�������ص���ى درج����ات
التن�سيق ب�ين ال��ل��ج��ان املنظمة للدورة
املعنية با�ستقبال املنتخبات اخلليجية
والعراق واليمن �إ�ضافة �إىل التن�سيق مع
اجلهات وال��وزارات ذات العالقة و�إجناز
الإج���راءات الفنية اخلا�صة ب��ال��دورة يف
ه��ذا ال�ش�أن  ،م�ضيف ًا �أن اللجنة املنظمة
ويف خطابها لالحتادات الريا�ضية حددت
عدد الوفد مبا ال يزيد على  51بني العب
و �إداري وم��درب ومن�سق اعالمي وهو
الإجراء الإداري املتبع بخ�صو�ص الوفود
امل�شاركة يف الدورة.
و�أك���د �أح��م��د �أن اللجنة املنظمة طالبت
االحت���ادات اخلليجية وال��ع��راق واليمن
ب�إعطائها ال��ق��وائ��م يف م��وع��د �أق�����ص��اه 5
ك��ان��ون الأول املقبل على �أن تكون هذه
القوائم م�صدقة من احت��اد الكرة  ،وذلك
ليت�سنى للجان العاملة ا�ستكمال �إجراءاتها
الإدارية على �أكمل وجه والتن�سيق يف ما
بينها كل بح�سب اخت�صا�صاته  ،م�شري ًا
اىل �أن اللجنة طلبت يف اخلطاب �أي�ضا
ن�����س��خ��ة م���ن ج�����وازات ال�����س��ف��ر اخلا�صة
ب�أع�ضاء الوفود من غري الدول اخلليجية
لتتمكن اللجنة م��ن �إ���ص��دار الت�أ�شريات
التي متنحهم املوافقة على دخول اململكة
بح�سب الإجراءات الإدارية املتبعة.

حممد حميد :جاهزون
للقب�ض على اللقب القاري

 بغداد /طه كمر

�أك��د حار�س مرمى منتخبنا ال�شبابي بكرة القدم حممد حميد
جاهزية منتخب ال�شباب خلو�ض املباراة النهائية التي �سيواجه
فيها منتخب �شباب كوريا اجلنوبية الذي يعد الطرف االقوى يف
البطولة بعد نتائجه الكبرية يف جمموعته.
وقال حميد يف ات�صال هاتفي مع (امل��دى) من دولة االم��ارات :
ان منتخبنا جاهز لهذه املواجهة التي تعد يف غاية الأهمية كون
الفائز فيها �سيحمل لقب بطل �شباب �آ�سيا ال�سيما اننا نتوق
لتحقيق اللقب ال�ساد�س يف تاريخ م�شاركاتنا يف البطولة.
و�أ�ضاف  :ان جميع العبي املنتخب ال�شبابي يف �أمت اجلاهزية
التي ت�ؤهلهم لتمثيل العراق يف هذه املباراة وال توجد اية غيابات
ب�سبب اال�صابات �أو احلرمان ما يدعونا ذلك اىل االطمئنان على
و�ضع املنتخب من ناحية امل�ستوى الفني ال��ذي ت�صاعد كثري ًا
وامكانية انتزاع الك�أ�س القارية بجدارة.
و�أ�شار حميد اىل ان العبينا قدموا م�ستويات رائعة وت�صاعدت
وت�يرة الأداء الفني كثريا بعد �أن متكن منتخبنا من حتقيق
االنت�صارات خالل وقت املباراة اال�صلي من دون اللجوء اىل
الوقت اال�ضايف وركالت الرتجيح  ،مثني ًا على احلر�ص الكبري
ال��ذي يبديه املالكان الفني واالداري من �أج��ل اخل��روج بنتائج
جيدة تلبي طموح القائمني على كرة القدم.
و�أكد حميد ان املنتخب الكوري ال يقل �ش�أن ًا عن بقية املنتخبات
التي واجهناها ومل يكن �أف�ضل حا ًال من منتخبي اليابان وا�سرتاليا
اللذين يعدان من خرية املنتخبات الآ�سيوية لفئة ال�شباب لكننا
متكنا من االجهاز عليهما وحتقيق الفوز الذي و�ضعنا طرفا يف
املباراة النهائية  ،مبينا يف الوقت ذاته ان املنتخب الكوري مل
يكن جمهول الهوية  ،ونعرف كل �صغرية وكبرية عنه وقد مت
ت�شخي�ص نقاط القوة وال�ضعف لديه من املالك التدريبي بقيادة
املدرب حكيم �شاكر ال�سيما بعد ان واجهناه يف مباراة االفتتاح
لنهائيات تلك البطولة وانتهت تلك املباراة بالتعادل ال�سلبي ما
يجعلنا على بينة من م�ستواه الفني وا�سلوب �أداء العبيه ومعرفة
االماكن التي من املمكن الرتكيز عليها وهز �شباكه وحتقيق الفوز
عليه الننا عقدنا العزم على العودة بك�أ�س البطولة اىل العا�صمة
احلبيبة بغداد .

 موفد احتاد ال�صحافة الريا�ضية
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 احرز ن��ادي ال�ك��وت لقب اول
بطولة للكرة ال�ع��اب��رة يف حمافظة
وا�سط التي اقيمت با�شراف االحتاد
امل��رك��زي للعبة وج ��اء ن ��ادي وا�سط
باملركز الثاين والعزة باملركز الثالث
وان �ت �ه��ت امل� �ب ��اراة اخل �ت��ام �ي��ة بفوز
الكوت على وا�سط بنتيجة  28مقابل
 16هدفا.
وق��ال عبد الكرمي يا�سر نائب رئي�س
االحت��اد امل��رك��زي للعبة يف ت�صريح
ل �ـ(امل��دى)�� :ش��ارك يف البطولة �ستة
ان��دي��ة ه��ي ان��دي��ة ال �ك��وت ووا�سط

والعزة والنعمانية والزعيم وداموك
�سبقتها دورة تدريبية وحتكيمية على
مدى ثالثة ايام يف قاعة ال�شهيد ميثم
حبيب املغلقة يف الكوت واعتمدت يف
البطولة طريقة الت�سقيط الزوجي.
وا�ضاف  :من امل�ؤمل ان ي�شكل احتاد
فرعي م�ؤقت خالل االي��ام املقبلة يف
حمافظة وا�سط برئا�سة ريا�ض عبد
�سمني م��درب ن��ادي ال�ك��وت ال�سابق
ب �ك��رة ال �ي��د ون��ائ��ب رئ �ي ����س الهيئة
االداري��ة لنادي الكوت حالي ًا لدوره
الكبري يف تو�سيع قاعدة اللعبة يف

حمافظة وا� �س��ط.ي��ذك��ر ان حمافظة
وا�سط كانت لديها حم��اوالت �سابقة
يف اح �ت �� �ض��ان ال��ك��رة ال �ع��اب��رة قبل
اع � ��وام ع ��دة مل ي�ك�ت��ب ل �ه��ا النجاح
ب�سبب التقاطعات ل��وج��ود جلنتني
للعبة واح��دة تابعة ل��وزارة ال�شباب
وال��ري��ا��ض��ة والأخ� ��رى تابعة للجنة
االومل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة وبعد
االتفاق بني اللجنتني انت�شرت اللعبة
وو�صلت للمحافل العربية وتو�سيعها
يف اغ�ل��ب حم��اف�ظ��ات ال �ع��راق حالي ًا
وهي لعبة غري اوملبية.

الرياضي

 ق��ررت جلنة امل�سابقات يف االحت��اد
العراقي املركزي لكرة القدم �إقامة مباريات
الدور الرابع من املرحلة االوىل لدوري النخبة
للمو�سم احلايل يف ال�ساعة  1:45من بعد ظهر
اليوم ال�سبت بدال من ال�ساعة  2:30من اجل
اتاحة الفر�صة للجماهري الريا�ضية ملتابعة
املباراة النهائية لك�أ�س �آ�سيا لل�شباب التي جتمع
منتخب ال�شباب مع نظريه الكوري اجلنوبي
يف ال�ساعة  3:45على ملعب االم��ارات بر�أ�س
اخليمة االماراتية .
وق ��ال م��دي��ر جل�ن��ة امل���س��اب�ق��ات امل��رك��زي��ة يف
تعديل توقيت عدد من مباريات الدوري االحت��اد العراقي لكرة القدم �شهاب احمد يف

المحلي

وجهة نظر
 خليل جليل

الفوز جاء بطموح العبينا
واخري ًا ُا�سدل ال�ستار على مواجهة االردن التي حظيت باهتمام
الفت امام منتخبنا لأكرث من �صعيد بدء ًا من اعتبارها مواجهة
امل�صري وم��رورا باحت�سابها مواجهة مع عدنان حمد وانتها ًء
ب�ع��وام��ل ال�ت�ح��دي امل �ت �ب��ادل ب�ين املنتخبني مل��ا ت�ن�ط��وي عليه
مبارياتهما من �أهمية ا�ستثنائية حتمل طابع التحدي املتبادل
وحماولة اثبات الذات ال�سيما وان املنتخب االردين دخل منذ
�سنوات معرتك التحدي مع منتخبنا الوطني.
انتهت املباراة مبثل ما متنينا وما تطلعنا اليه برغم التوج�س
امل�شروع واخلوف من امل�صري املجهول ملنتخبنا بعد ان �أخذت
ري��اح التغيري تع�صف به يف مرحلة ح�سا�سة ك��ان يواجهها
اث�ن��اء م�شوار رحلة الت�صفيات امل ��ؤدي��ة اىل نهائيات ك�أ�س
ال �ع��امل  2014يف ال�برازي��ل اىل احل��د ال��ذي ب��ات��ت فيه تهدد
احالم الو�صول اىل املونديال للمرة الثانية وفق ما ُاحيطت
باملنتخب من ظروف ال ميكن لأي �أحد ان ينكرها او مل يتوقف
عندها قبل لقاء االردن الذي �أعادنا اىل �سباق الت�أهل ودائرة
ال�صراع امل�ؤدي اىل احدى البطاقتني امل�ؤهلتني اىل مونديال
الربازيل او لنكون اكرث حتديد ًَا ،ا�صبحنا على م�سافة واحدة
مع املنتخبات االخ��رى يف املجموعة باجتاه البطاقة الثانية
بعد ان ا�صبح اليابانيون هم ا�صحاب اوىل البطاقتني مثلما هو
ي�شري احل�ساب الفني والتناف�سي على الورق بانتهاء اجلولة
ال�ساد�سة من الت�صفيات.
وث�م��ة ت���س��ا�ؤالت �أخ ��ذت ت�ت�ردد بعد ل�ق��اء االردن على �أل�سنة
جمهورنا ال�ك��روي ويف او�ساطنا املهتمة بق�ضية منتخبنا
وم�ستقبل ُا�سود الرافدين يف رحلة الت�صفيات وهي تت�ساءل
يف ما لو كان امل�ستوى واملجهود الذي قدمه العبونا ال�شباب
يف اول ظهور لهم مع املنتخب  ،هل كان هو امل�ستوى واملجهود
احلقيقي ام خ�صو�صية تلك املباراة وحماولة ك�سب لطف وود
اجلهاز الفني كانت وراء تلك املجهودات  ،وهل �سيتوا�صل
ذلك العطاء الفني واالدائي الذي قدمه من وجد نف�سه اول مرة
ب�ألوان املنتخب ؟ وبالطبع من حق جمهورنا ان يهتم مبثل هذه
االرها�صات وهذه الت�سا�ؤالت.
وعندما ذك��ر زيكو يف امل��ؤمت��ر ال�صحفي بعد م�ب��اراة االردن
وق��ال :ان العبيه ال�شباب طبقوا تعليماته بحذافريها ،كان
م�صيبا يف قوله الن ما طلبه زيكو من اال�سماء ال�شابة ان تدافع
يف ال�شوط االول وتدافع وتهاجم يف ال�شوط الثاين معتمدا
يف كل االحوال على خزين االمكانيات الفنية لالعبني وبع�ضهم
يلتحق للمرة الأوىل يف مع�سكر خارجي مع املنتخب ،ومع ذلك
اجتهد العبونا وحققوا فوزا عراقيا خال�صا بطموحاتهم التي
نتمنى �أال تقف عند حدود مباراة االردن  ،ليهدوا انت�صارهم
بذلك اىل جمهورنا الكروي يف كل مكان على خارطة الوطن ،
�أهدوه اىل كل الذين تعلقوا باملنتخب و�ساندوه من على ُبعــد
�آالف االميال بعد ان ُحرموا مع �سبق اال��ص��رار من م�ؤازرة
منتخبهم والوقوف خلفه خ�صو�صا ان هناك من �شجع على
ا�ستمرار هذا احلرمان!
لقد ا�ستحق جمهورنا الرائع املكتوي بنار احلظر املزعوم على
مالعبنا ذلك االنت�صار وااله��داء الن الفوز جاء بطموحاتهم
واخال�صهم ووفائهم جلمهورهم وبلدهم و�سمعة كرتنا ،ومل
ي� �� ِأت بهدف ح�م��ادي احمد وح��ده ال��ذي ج��اء ب�صناعة اقدام
واحرتافية علي رحيمة ليكون تتويج االنت�صار بهذا الهدف
الذي �أهداه حمادي احمد لي�س جلمهورنا ولي�س للماليني من
العراقيني  ،بل �أه��داه حلفيدة زيكو خ�لال ح�ضوره امل�ؤمتر
ال�صحفي مثلما ا�شارت و�سائل الإعالم التي غطت ويبدو انه
وجدها م�ستحقة لإهداء الفوز اكرث من العراقيني!!
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حذروا �شاكر من الإجنرار وراء م�صيدة الكوري

مدربــون :ان�سجام ال�شبـاب واندفاعهم يقربهمــا
من انتزاع كــ�أ�س �آ�ســيا
 بغداد /يو�سف فعل
و�صف عدد من املدربني و�صول منتخبنا
لل�شباب اىل املباراة النهائية لأمم �آ�سيا التي
تختم اليوم ال�سبت يف االمارات باالجناز
الكبري  ،وا�شاروا اىل قدرته للتغلب على
نظريه ال�ك��وري اجلنوبي وخطف اللقب
ل�ل�م��رة ال���س��اد��س��ة يف ت��اري �خ��ه المتالكه
مقومات البطل الن�سجام ق��درات الالعبني
مع الفكر التكتيكي للمالك التدريبي  ،كما
ان اوراق املنتخبني مك�شوفة حيث �سبق
ان التقيا يف االدوارالتمهيدية وانتهت
بالتعادل ال�سلبي ،ويتوقع ان حتفل املباراة
بالندية والإث��ارة لرغبة املنتخبني باعتالء
القمة الآ�سيوية  ،م�ؤكدين ان املواجهة ال
تقبل الق�سمة على �إثنني .
عبد الإله عبد احلميد:
منتخبنا ب�أف�ضل حاالته اليوم
قال نائب رئي�س رابطة املدربني املحرتفيني
عبد االله عبد احلميد لـ(املدى)  :ان منتخب
ال�شباب ظهر باف�ضل حاالته الفنية والبدنية
يف مباريات البطولة وبات على ُبعــد خطوة
لتحقيق اجن��از ق��اري تفتخر به كرتنا من
خ�لال خطف اللقب القاري والتغلب على
نظريه ال�ك��وري ،ووف��ق ما قدمه منتخبنا
يف املباريات ال�سابقة فان االف�ضيلة ت�صب
مل�صلحته المتالكه امل�ؤهالت الفنية والبدنية
الجتياز العقبة الكورية.
وا� �ض��اف  :ان اغ�ل��ب امل �ب��اري��ات النهائية
يرافقها الأداء احلما�سي والتحفظ يف
اجل��ان��ب الهجومي حت�سب ًا م��ن املدربني
بتلقي �شباكهما ه��دف � ًا مباغت ًا ق��د يُغيــِّر
م�لام��ح ال�ط��ري�ق��ة ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ينتهجها
كالهما يف املباراة ،م�شري ًا اىل ان فر�صة
اح��راز البطولة تتطلب من امل��درب حكيم
��ش��اك��ر ال�ل�ع��ب وف��ق ط��ري�ق��ة ال �ت��وازن بني
ال��دف��اع وال�ه�ج��وم وع��دم الإجن� ��رار وراء
ت�سريع اللعب الذي ينتهجه املدرب الكوري
اجلنوبي حيث ي�سعى دائم ًا اىل االعتماد
على نقل الكرة ال�سريع واللعب من اللم�سة
االوىل يف منت�صف امليدان ثم متريرها يف
العمق الدفاعي المتالك العبيه املهارات
الفردية العالية وال��ذك��اء امل�ي��داين  ،الفت ًا
اىل ان منتخبنا ي�ضم الع�ب�ين ميتلكون
املهارات الفردية واخلربة امليدانية لإيقاف
خطورة مناف�سيهم مع �ضرورة نقل الكرة
م��ن دون ت��أخ�ير وت��وف�ير العمق الدفاعي

والرتكيزعلى اال�ستفادة من �ضعف اخلط
اخل �ل �ف��ي ل �ت��واج��د امل �ه��اج �م�ين م�ه�ن��د عبد
الرحمن وعمار عبد احل�سني وحممد جبار
�شوكان ال��ذي��ن بامكانهم اح ��داث الفارق
و اح��راز االه ��داف م��ن ان�صاف الفر�ص،
وف��ق تلك املعطيات الفنية ف��ان منتخبنا
با�ستطاعته التغلب على املنتخب الكوري
واحراز اللقب القاري.
حميد �سلمان :االعتماد على
الروح املعنوية
وحت��دث م��درب منتخب ال�شباب ال�سابق
حميد �سلمان عن �صعوبة تخطي منتخب
كوريا اجلنوبية قائ ًال  :ان العبي منتخبنا
يتمتعون بحالة معنوية عالية بعد �ضمان
و��ص��ول�ه��م اىل م��ون��دي��ال ال���ش�ب��اب املقبل
والت�أهل اىل املباراة النهائية بعد تغلبهم

ع�ل��ى ن�ظ�يره��م اال�� �س�ت�رايل ب�ه��دف�ين دون
مقابل يتطلب من املالك التدريبي ت�سخري
تلك العوامل االيجابية لتطبيق ا�سلوبه
التكتيكي والتعامل مع امل�ب��اراة بواقعية
وي�ضع اال�سلوب الفني ال��ذي يعتمد على
التحفظ ال��دف��اع��ي وامل�ب��اغ�ت��ة الهجومية
واالبتعاد عن االداء الفردي مع �ضرورة
تقريب امل�ساحات بني الالعبني يف الثلث
الو�سطي الن تو�سيع امل�ساحات يزيد من
�صعوبة ال�سيطرة على امل �ب��اراة المتالك
امل �ن��اف ����س ال �� �س��رع��ة وامل� �ه���ارات الفردية
العالية.
وا� �ش��ار ��س�ل�م��ان اىل ان امل�ن�ت�خ��ب ميتلك
ال �ع��دي��د م��ن ال�لاع �ب�ين امل��وه��وب�ين الذين
با�ستطاعتهم تغيري نتيجة املباراة وكبح
جماح �سرعة الكوريني التي تعد من اهم
عنا�صر قوته  ،حمذر ًا املالك التدريبي من

�أ�سود الرافدين ..انت�صار ال�شباب وعودة الروح
 كتب� /أحمد التيمومي
بفريق ��ش��اب وروح ج��دي��دة وقتال
حتى الرمق الأخ�ير  ،ج��دد املنتخب
ال �ع��راق��ي �آم��ال��ه يف امل�ن��اف���س��ة على
�إحدى البطاقات الآ�سيوية املبا�شرة
ل�ل�م��ون��دي��ال ال�برازي �ل��ي ع��ام 2014
عندما ت�ف��وق على �شقيقه الأردين
ب� �ه���دف دون رد � �ض �م��ن اجل��ول��ة
ال���س��اد��س��ة ب��ال�ت���ص�ف�ي��ات احلا�سمة
للمجموعة الثانية يف اللقاء العربي
ال��ذي �شهده ملعب حمد الكبري يف
العا�صمة القطرية ال��دوح��ة م�ساء
الأربعاء املا�ضي.
ه��دف املهاجم ال�شاب حمادي �أحمد
(� 19سنة) الذي �سجله قبل  4دقائق
فقط من نهاية الوقت الأ�صلي للقاء
ال ��ذي �أداره ال���دويل ال�صيني تان
هاي  ،هذا الهدف ال��ذي جاء بقذيفة
ي�سارية مدوية لنجم القوة اجلوية
حقق به "�أ�سود الرافدين" العديد من
املكا�سب حيث �أمن لهم الفوز الأول
يف هذه املرحلة ومنحهم ثالث نقاط
ثمينة وه��و ر�صيد يزيد بنقطة عن
جمموع ما حتقق لهم خالل اجلوالت
الأرب��ع الأويل و �صعد بهم كذلك من
املركز الأخري يف هذه املجموعة �إىل
املركز الثالث بفارق الأه ��داف فقط
عن املنتخب الأ�سرتايل الذي غاب عن
اللعب خ�لال ه��ذه اجلولة  ،وثماين

ت�صريح لــ(املدى ) :انه �ستقام خم�س مباريات
اليوم ال�سبت جتمع االوىل بني فريقي الزوراء
ودهوك على ملعب ال�شعب الدويل فيما يلتقي
النفط على ملعبه مع فريق امل�صايف ويحت�ضن
ملعب ال�صناعة مباراة فريقي الطلبة وكركوك
يف حني يلعب فريق �أربيل على ملعب فران�سو
حريري مع فريق الكهرباء  ،فيما يحل فريق
بغداد �ضيف ًا على فريق ال�سليمانية .
واو�� �ض ��ح :ان غ ��د ًا االح ��د �سي�شهد اختتام
مناف�سات الدور الرابع باقامة مباراة واحدة
يف ال�ساعة اخلام�سة ع�صر ًا على ملعب ال�شعب
الدويل بني فريقي القوة اجلوية وال�شرطة.

ن�ق��اط ع��ن املنتخب ال �ي��اب��اين الذي
حقق انت�صاره الرابع على املنتخب
العماين خ��ارج قواعده و�ضمن �إىل
حــد كبري بلوغ النهائيات.
مل تقت�صر مكا�سب زم�لاء احلار�س
الكبري ن��ور �صربي ال��ذي �أنقذ هدف ًا
م�ؤكد ًا يف الدقائق الأخرية عند هذا
احل��د ،بل منحت جمموعة الالعبني
ال���ش�ب��اب ث�ق��ة ك �ب�يرة ودف �ع��ة هائلة
ملوا�صلة م�سريتهم يف هذه الت�صفيات
ب�ع��د ق ��رار امل��دي��ر ال�ف�ن��ي الربازيلي
زيكو ال�شجاع بتجديد دماء الفريق

و�إبعاد اجليل الذهبي للكرة العراقية
الذي حقق املركز الرابع يف �أوملبياد
�أثينا  2004وجنح يف الظفر بلقب
ك�أ�س �آ�سيا للمرة الأوىل يف تاريخه
بعد تفوقه على املنتخب ال�سعودي
ب�ه��دف ي��ون����س حم�م��ود يف التا�سع
وال�ع���ش��ري��ن م��ن مت��وز  2007على
م �ل �ع��ب ج� �ل���ورا ب� ��وجن ك���ارن���و يف
العا�صمة الأندوني�سية جاكارتا.
ث�ل�اث م��واج �ه��ات ت�ب�ق��ت للمنتخب
ال �ع��راق��ي يف ه��ذه امل��رح�ل��ة يبد�أها
�أم ��ام �سلطنة ُع �م��ان يف م�سقط يف

الأ�سود ث�أروا من الن�شامى يف الدوحة

ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ال �ع��ام املقبل
ث��م ي��واج��ه امل�ن�ت�خ��ب ال �ي��اب��اين يف
الدوحة يف احلادي ع�شر من ال�شهر
نف�سه و�أخ�ير ًا يختتم م�شواره �أمام
املنتخب الأ��س�ترايل على �أر�ضه يف
الثامن ع�شر من ال�شهر ذاته يف لقاء
رمب��ا يكون م�صريي ًا وفا�ص ًال ملنحه
بطاقة الت�أهل الثانية يف تاريخه بعد
غياب دام منذ نهائيات املك�سيك عام
.1986
بعد اجليل ال�سابق الذي �أعاد الكرة
العراقية للواجهة الآ�سيوية والعاملية
وامل� �ك ��ون م ��ن حم �م��د ع �ل��ي ك� ��رمي ،
با�سم عبا�س  ،ف��ري��د جميد  ،ق�صي
منري  ،ك��رار جا�سم � ،سالم �شاكر ،
ن�ش�أت �أك��رم  ،مهدي ك��رمي � ،صالح
�سدير  ،عبدالوهاب �أبوالهيل  ،عالء
ع�ب��دال��زه��رة  ،ع�م��اد حم�م��د  ،هوار
م�لا حممد وال�ق��ائ��د يون�س حممود
 ،ب��ات��ت �آم� ��ال اجل �م��اه�ير العراقية
تتعلق باحلار�س نور �صربي ومعه
�سامال �سعيد وعلي ح�سن رحيمة
من هذا اجليل وزمالئهم اجلدد الذين
�أثبتوا جدارتهم بالدفاع عن �ألوان
ال�ع�ل��م ال �ع��راق��ي خ�ل�ال ل �ق��اء الأردن
وه��م� :أح�م��د �إب��راه�ي��م  ،على بهجت
 ،خ�ل��دون �إب��راه�ي��م � ،أ�سامة جبار ،
�أح�م��د يا�سني  ،و�سعد عبد الأم�ي�ر ،
علي ح�سني  ،ح�سام �إبراهيم  ،وليد
�سامل � ،أجمد را�ضي وبالطبع حمادي

�أحمد من �أجل موا�صلة م�سرية الكرة
العراقية �إحدى املدار�س العريقة على
امل�ستويني العربي والآ�سيوي.
يف ال�شهر املقبل يخو�ض املنتخب
العراقي بت�شكيلته احلالية بطولة
غرب �آ�سيا التي ت�ضيفها الكويت يف
الفرتة من  8وحتى  18كانون االول
وي�ستهلها مبواجهتني يف املجموعة
الثالثة مع الأردن و�سوريا يف 10
و  13ال�شهر نف�سه  ،ثم ي�شارك بداية
العام اجلديد يف الن�سخة  21لك�أ�س
اخلليج التي ت�ضيفها البحرين بداية
م��ن  5ك��ان��ون ال�ث��اين ال�ق��ادم ويلعب
خاللها املنتخب العراقي يف املجموعة
الثانية مع ال�سعودية والكويت ثم
اليمن يف ال�ساد�س والتا�سع والثاين
ع�شر من ال�شهر ذاته.
هاتان البطولتان الر�سميتان املهمتان
يدخلهما "�أُ�سود الرافدين" من �أجل
معانقة اللقب الثاين يف بطولة غرب
�آ�سيا التي بد�أت عام  2002والرابع
يف ك�أ�س اخلليج ال��ذي انطلقت عام
 ، 1970والأهم �أنهما �سيكونان خري
�إع��داد لهذا املنتخب ال��واع��د ملتابعة
م���س�يرت��ه يف ال�ت���ص�ف�ي��ات العاملية
وحتقيق �آم��ال العراقيني يف متابعة
منتخب بالدهم وهو ي�شارك مع كبار
العامل على �أر�ض مديره الفني زيكو
يف ال�صيف بعد املقبل.
 مدير التحرير الريا�ضي قنــاة مودرن

عملية ال�شحن املعنوي املبالغ فيها النها
تكبل ق��درات الالعبني  ،مذكر ًا بان مباراة
اليوم تعد تاريخية وكرتنا ب�أم�س احلاجة
اىل اجناز قاري يعيدها اىل الواجهة من
جديد لن�سيان التعرثات ال�سابقة.
مطن�ش:عدم املبالغة
يف الهجوم
بينما �أكد املدرب هادي مطن�ش ا�ستحقاق
منتخبنا ال �� �ش��اب اح � ��راز ال �ل �ق��ب للمرة
ال�ساد�سة  ،وا�ضاف  :لقد توفرت ملنتخب
ال�شباب فر�صة �إع���داد منا�سبة وخا�ض
العديد من التجارب الكروية �أهلته فني ًا
وب��دن�ي� ًا للظهور مب�ستوى فني طيب يف
النهائيات ومكنته من اعتالء قمة جمموعته
بجدارة وا�ستحقاق ،وقد ا�ستفاد كثري ًا من
ت��واج��د منتخبات ق��وي��ة فيها مثل كوريا

�شبابنا قهروا ا�سرتاليا واكدوا ا�ستحقاقهم للقب
اجلنوبية وال�صني وتايالند التي امتازت
بطريقة لعبها املبنية على ال�سرعة يف نقل
الكرات وتبادل املراكز  ،لذلك ميتلك املالك
التدريبي فكرة وا�سعة واطالع كامل على
فــك �شفرة مناف�سه الكوري واللعب بطريقة
تتالءم مع ق��درات العبيه الفنية والبدنية
والذهنية التي ت�ؤهلهم الجتيازه لكن يجب
احلذر من املبالغة يف االندفاع اىل االمام
وت ��رك امل���س��اح��ات يف امل�ن��اط��ق اخللفية،
ووف��ق تلك املعطيات فانه بامكان العبينا
قطف ثمار وا�سعاد اجلمهور بالفوز.
ونا�شد مطن�ش العبي املنتخب ب�أنهم على
اعتاب مرحلة جديدة من كتابة تاريخ جديد
لكرتنا الن اح��رازه لقب بطل �آ�سيا يُ�سهم
ب��االرت�ق��اء يف اجل��ان�ب�ين الفني واملهاري
ل�لاع �ب�ين وي ��ؤه �ل �ه��م لتمثيل املنتخبني
االوملبي وال�شباب قريب ًا.

زغري ي�ؤكد :ك�أ�س �آ�سيا �سيكون من
ن�صيب كرتنا

 بغداد /حيدر مدلول

�أكــد ع�ضو االحتاد العراقي لكرة القدم كامل
زغري ان رئي�س االحتاد ناجح حمود و�صل
اىل مدينة ر�أ�س اخليمة االماراتية قادم ًا من
العا�صمة القطرية الدوحة مل ��ؤازرة ودعم
منتخب ال�شباب ال��ذي �سيخو�ض املباراة
النهائية مع نظريه الكوري اجلنوبي يف
ال�ساعة الرابعة �إال رب��ع من ع�صر اليوم
ال�سبت بتوقيت بغداد يف الدور النهائي
لبطولة ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب  2012التي
�ضيفتها دول��ة االم��ارات العربية املتحدة
للفرتة م��ن  3ولغاية  17ت�شرين الثاين
احلايل .وقال زغري يف ات�صال هاتفي من
مدينة ر�أ�س اخليمة االماراتية مع (املدى):
ان احت��اد ال�ك��رة ق��رر تخ�صي�ص مكاف�آت
مالية خا�صة ملنتخب ال�شباب يف حالة فوزه
على املنتخب الكوري اجلنوبي يف نهائي
ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب وحتقيق اللقب للمرة
ال�ساد�سة يف تاريخ ه��ذه البطولة برغم
�صعوبة املنتخب الكوري اجلنوبي الذي
يطمح ه��و الآخ��ر اىل الظفر باللقب بعد
ان ا�ستطاع ان يُزيح املنتخبني االيراين
واالوزب � �ك� ��ي م ��ن ط��ري �ق��ه يف ال ��دوري ��ن
امل��ا� �ض �ي�ين وي���ض�م��ن م �ق �ع��د ًا اىل جانب
منتخبنا ال�شبابي وا�سرتاليا واوزبك�ستان
يف نهائيات ك��أ���س ال�ع��امل لل�شباب الذي
�سيقام ال�ع��ام املقبل يف تركيا .واو�ضح

زغري ان ا�صرار وعزمية العبينا والروح
ال�ق�ت��ال�ي��ة ال �ت��ي ي�ت�ح�ل��ون ب�ه��ا وت�أكيدهم
ع�ل��ى � �ض��رورة ال �ع��ودة ب �ك ��أ���س البطولة
اىل ب �غ��داد ب��رغ��م ق��وة املنتخب الكوري
اجلنوبي من اجل اهدائها اىل اجلماهري
الريا�ضية ال�ع��راق�ي��ة ال�ت��ي ب��ات��ت تعدهم
بانهم �سيكونون جن��وم امل�ستقبل الذين
�سريفدون املنتخبات العراقية بالعديد من
الالعبني ال��ذي��ن ق��دم��وا م�ستويات كبرية
�أ�شاد بها العديد من و�سائل الإعالم العربية
والآ�سيوية املتابعة لهذه البطولة وعدَّتهم
�أنهم �سيكونون املنتخب احلقيقي الذي
�سيعيد االلقاب الآ�سيوية من جديد للكرة
العراقية التي باتت تتطلع اىل لقب �آ�سيوي
ج��دي��د ي�ضيف اىل ال�ل�ق��ب ال ��ذي �أح ��رزه
منتخبنا الوطني عام  2007متوقع ًا ان
تزحف اجلماهري العراقية املقيمة يف دولة
االم��ارات العربية اىل ملعب االم��ارات يف
ر�أ���س اخليمة باعداد كبرية ج��د ًا من اجل
�شحذ همم الالعبني واهدائهم لقب ًا جديد ًا
�سيتم االح�ت�ف��ال ب��ه بعد ان�ت�ه��اء املباراة
خ��ا��ص��ة ان ال��زي��ارات ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا عدد
كبري من العوائل العراقية املقيمة هناك
اىل الفندق الذي يحت�ضن الوفد العراقي
يف ر�أ� ��س اخليمة ا�ضافت دع�م� ًا معنوي ًا
كبري ًا على امل��درب حكيم �شاكر والالعبني
ب�ضرورة ح�سم املباراة ل�صاحلهم وايقاف
زحف (ال�شم�شون الكوري).

اخبارهم

� أعلن �ألك�سندر فريه مهاجم بازل وهدّاف منتخب �سوي�سرا
�أنه �سيعتزل كرة القدم يف نهاية هذا املو�سم.وقال فريه ( 33عام ًا)
يف م�ؤمتر �صحفي نظمه بازل بطل �سوي�سرا� :أدرك��ت � ّأن هناك
�أ�شياء �أكرث �أهمي ًة من االنت�صارات والهزائم.واعتزل فريه اللعب
مع منتخب �سوي�سرا بعد فرتة ق�صرية من التعادل دون �أهداف مع
بلغاريا يف �آذار املا�ضي ،وفريه هو �صاحب �أكرب عدد من الأهداف
ي�سجّ لها العب ملنتخب �سوي�سرا بر�صيد  42هدف ًا يف  84مباراة.
و�شارك فريه يف نهائيات ك�أ�س العامل مرتني وبطولة �أمم �أوروبا
مرتني و�سبق له اللعب مع �أندية بورو�سيا دورمتوند الأملاين
ورين الفرن�سي و�سريفيت ال�سوي�سري.وعلى م�ستوى الأندية
ت�صدّر فريه قائمة ه�دّاف ال��دوري الفرن�سي مع رين يف 2005
وكان هدّاف ًا للدوري ال�سوي�سري يف �آخر مو�سمني مع بازل.

 قـال نادي �سو�شو الذي يناف�س يف دوري الدرجة
االوىل الفرن�سي لكرة القدم �إن ديدييه �أوفونو حار�س
م��رم��ى منتخب ال�غ��اب��ون ان�ضم اىل �صفوفه كبديل
لبيرييك كرو�س امل�صاب .و�سيلعب اوفونو مع �سو�شو
حتى حزيران املقبل ومل ين�ضم احلار�س الغابوين اىل
�أي فريق منذ �أن ترك لومان يف نهاية املو�سم املا�ضي.
و ُا�صيب كرو�س يف اربطة الركبة يف مباراة يف ك�أ�س
ان��دي��ة امل�ح�ترف�ين الفرن�سية �أم ��ام �سانت ايتيني يف
 30ت�شرين االول املا�ضي.وان�ضم اوفونو اىل قائمة
�سو�شو ملباراته �أم��ام م�ضيفه اجاك�سيو يف الدوري
اليوم ال�سبت ،ويحتل �سو�شو املركز الثامن ع�شر يف
مايكل �شوماخر الدوري الفرن�سي الذي ي�ضم  20فريقا بعد  12مباراة.

 ا�شرتى ال�سائق الأملاين مايكل �شوماخر بطل العامل �سبع
مرات يف �سباقات �سيارات (ف��ورم��وال )1-مزرعة م�ساحتها
 200هكتار ب��والي��ة تك�سا�س الأم��ري�ك�ي��ة ح�سب م��ا ذكرته
�صحيفة "بيلـد" الأملانية.و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن كورينا
زوجة �شوماخر التي تع�شق �سباقات الروديو الغربية للخيول
 ،تتواجد بالفعل يف �شمال تك�سا�س للبحث عن جمموعة من
اخليول حيث حتتوي املزرعة على ا�سطبالت حديثة ميكن �أن
ت�ستوعب  36ح�صان ًا ،وبرغم ذلك ال يعتزم �شوماخر وزوجته
 ،املقيمان يف �سوي�سرا  ،الإق��ام��ة ب�شكل دائ��م يف الواليات
املتحدة.وقال �شوماخر يف ت�صريحاته ل�صحيفة بيلد "ال ،
�سنظل يف �سوي�سرا ،ولكننا غالبا ما �سنق�ضي االجازات هنا،
�ألك�سندر فريه كورينا تع�شق خيولها  ،وهنا مكان مثايل لريا�ضتها املف�ضلة.

الرياضي

العالمي
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قب��ل خم���س ج��والت م��ن نهاي��ة الن�ص��ف الأول م��ن البوند�سليغ��ا

نورنبريغ ي�ضي ِّـف بايرن يف "ديربي" بافاريا ..و"كال�سيكو" مثري
يجمع �شالكه وليفركوزن
 ميونيخ /في�صل �صالح

قبل خم�س جوالت من نهاية مناف�سات
اجل � ��ول � ��ة االوىل م � ��ن م��ن��اف�����س��ات
"البوند�سليغا" ل�ه��ذا املو�سم تنطلق
مباريات اجلولة الثانية ع�شرة من هذه
املناف�سات باقامة �سبع مباريات اليوم
ال�سبت بينما ي�شهد يوم غد الأحد اقامة
�آخر مباراتني من مباريات هذه اجلولة
عندما ي�ضيف ملعب "فيزر �شتاديوم"
يف برمين لقا ًء �ساخنا يلتقي فيه فريدر
برمين تا�سع الرتتيب ال�ع��امل بر�صيد
 14نقطة  ،ن��ادي فورتونا دي�سلدورف
��ص��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع ع�شر بر�صيد
اح��دى ع�شرة نقطة ويف الوقت نف�سه,
يواجه ن��ادي هوفنهامي �صاحب املركز
الثالث ع�شر بر�صيد اثنتي ع�شرة نقطة
على ملعبه "نيدر راين" وام��ام انظار
ج�م�ه��وره  ،فولف�سبورغ ال ��ذي يحتل
امل��رك��ز ال���س��اد���س ع�شر بر�صيد احدى
ع�شرة نقطة .
وم��ن جهة اخ��رى ي�شهد ال�ي��وم ال�سبت
اقامة ثالث "قمـم" كروية �ضمن جدول
املباريات ال�سبع لهذا اليوم التي تعـد
"القمة" الأوىل �ستجمع بايرن ميونيخ
املت�صدر بر�صيد  30نقطة وبفارق �سبع
نقاط عن اق��رب مطارديه ن��ادي �شالكه,
ون��ورن �ب�يرغ �صاحب امل��رك��ز اخلام�س
ع�شر بر�صيد اح��دى ع�شرة نقطة يف
"ديربي" مقاطعة بافاريا الذي �سيكون
ملعب "فرانكني" يف نورنبريغ م�سرح ًا
ل��ه وال ��ذي يتوقع ل��ه الكثري ان يكون
مثري ًا و�ساخن ًا وي�شهد اول ظهور لهداف
بايرن ميونيخ ماريو غوميز بعد غياب
ا��س�ت�م��ر اك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة ا��ش�ه��ر ب�سبب
اال�صابة التي تعر�ض لها يف بداية هذا
املو�سم ويتوقع العديد م��ن املتابعني
ان يكون ظهور ماريو غوميز ظهور ًا
متميز ًا ال�سيما بعد الأداء املتميز له
يف املباراة التجريبية التي لعبها بايرن
ميونيخ ق�ب��ل ي��وم�ين ام ��ام ن ��ادي فالك
�شفابني وهو احد اندية الهواة يف مدينة
ميونيخ وجن��ح غ��وم�ي��ز يف ت�سجيل
اربعة اه��داف من االه��داف ال�ستة التي
انتهت بها تلك امل�ب��اراة  ،وا�ضافة اىل
ذلك يتوقع خرباء اللعبة هنا ان يكون
هذا "الديربي" بني بايرن ونورنبريغ

"حمطة" ناحجة اخرى له يف "�سل�سلة"
املحطات الناجحة الع�شر التي �شهدت
ف� ��وزه يف ع���ش��ر م �ب��اري��ات م ��ن ا�صل
اح��دى ع�شرة مباراة لعبها البافاريون
قبل انطالق ه��ذه اجلولة خا�صة وانه
�سيواجه يف هذا "الديربي" نادي ًا ي�شهد
تراجع ًا ك�ب�ير ًا يف م�ستواه ال��ذي ظهر
عليه يف املو�سم املا�ضي وتعر�ض لأكرث
من خ�سارة يف ه��ذا املو�سم  ،وا�صبح
ب�سبب ذلك احد املر�شحني للدخول يف
"دائرة" الهبوط والعودة مرة اخرى
ل��دوري املظاليم ال�سيما وه��و �سيلعب

امام بايرن ميونيخ الذي رفع "�شعار ًا "
بعد خ�سارته املفاجئة والوحيدة يف هذا
املو�سم وكانت ام��ام ليفركوزن ،يقول
"ال وقت للخ�سارة بعد اليوم!
كال�سيكو في�ستفالني
ويف ال��وق��ت ال ��ذي ي�شتد "ال�صراع"
فيه ال�ي��وم ال�سبت ب�ين ب��اي��رن ميونيخ
ون ��ورن� �ب�ي�رغ يف "ديربي" ب��اف��اري��ا
�سيندلع "�صراع" �آخر اكرث قوة و�إثارة
م��ن "ديربي" ب��اف��اري��ا ع�ن��دم��ا يلتقي
ن��ادي �شالكه � -صاحب مركز الو�صيف

ا�ستبعاد هدف �إبراهيموفيت�ش من الرت�شح
جلائزة بو�شكا�ش
 زيزروخ /وكاالت
ا�ستبعد االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) هدف ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش يف �شباك
�إنكلرتا من قائمة �أجمل هدف برغم اجماع العامل كله على �أن الهدف الرابع للنجم ال�سويدي
زالتان �إبراهيموفيت�ش يف �شباك �إنكلرتا خالل فوز ال�سويد على �إنكلرتا  2-4يف املباراة الودية
الدولية التي جمعت بينهما على �أنه �أجمل الأهداف يف عامل كرة القدم� ،إال �أن االحتاد الدويل لكرة
القدم (فيفــا) ا�ستبعد هذا الهدف من قائمة �أجمل الأهداف يف عام  .2012وقالت م�صادر بـ(فيفــا)
"مبا �أن هدف ابراهيموفيت�ش جاء عقب بدء عملية الت�صويت على جائزة بو�شكا�ش لأف�ضل هدف
يف العام احلايل ..و�إجراء الكثري من عمليات الت�صويت ..ف�إن جلنة االختيار ال ميكنها �ضم مر�شح
�آخر لقائمة املر�شحني للجائزة" .و�أكد امل�صدر "جلنة االختيار ميكنها �أن ت�ضع يف اعتبارها �ضم
ه��دف ابراهيموفيت�ش جلائزة بو�شكا�ش لأف�ضل ه��دف يف  ."2013و�أح��رز ابراهيموفيت�ش
الأهداف الأربعة للمنتخب ال�سويدي يف مباراة الأربعاء املا�ضي  ..وكان �أجملها على االطالق
م��ن م�سافة  30ي ��اردة عقب
هو الهدف الرابع الذي جاء من ت�سديدة خلفية مزدوجة
خط�أ قاتل من احلار�س الإنكليزي جـــو هارت ،ولكن
الهدف الرابع البراهيموفيت�ش جاء بعد �ساعات من
بدء عملية الت�صويت على جائزة بو�شكا�ش لأف�ضل
ه��دف يف ال �ع��ام احل ��ايل .وق ��ال ابراهيموفيت�ش
مهاجم باري�س �سان جريمان الفرن�سي مازح ًا عقب
انتهاء املباراة �أمام �إنكلرتا "�أعرف �أن هديف لي�س على
القائمة ..علينا �أن نحل هذه امل�شكلة".وانت�شر الهدف
الرابع البراهيموفيت�ش ب�سرعة الربق على موقع "يوتيوب"
االلكرتوين حيث كان العامل يت�ساءل منذ م�ساء الأربعاء املا�ضي
وحتى اخلمي�س عما �إذا كان هذا الهدف يندرج �ضمن قائمة
�أعظم الأهداف على مر الع�صور ،على �شاكلة هدف الأ�سطورة
الأرجنتيني دييغو مارادونا يف �شباك �إنكلرتا يف ك�أ�س العامل
� 1986أو هدف الهولندي ماركو فان با�سنت يف نهائي يورو
� 1988أم��ام االحت��اد ال�سوفييتي �أو هدف الربازيلي روبرتو
كارلو�س يف �شباك فرن�سا.

الت�صويت يحرم �إبرا
من املناف�سة على
جائزة بو�شكا�ش

بر�صيد  23نقطة الذي حقق فوز ًا مثري ًا
يف اجل��ول��ة املا�ضية وع��اد م��ن برمين
ب�ث�لاث ن�ق��اط "ذهبية" منحته فر�صة
االن �ف��راد باملركز الثاين  -على ار�ضه
وامام انظار جمهوره نادي ليفركوزن
خام�س الرتتيب العام بر�صيد  18نقطة
الذي تعر�ض خل�سارة قا�سية يف اجلولة
املا�ضية ام��ام ن��ادي فولف�سبورغ وفقد
ب�سببها ث�لاث ن�ق��اط "ذهبية " اي�ضا,
يُ�ضيفه �شالكه يف "كال�سيكو" نورد
في�ستفالني ال ��ذي اع �ت��اد ج�م�ه��وره ان
يكون"كال�سيكا" �ساخن ًا ومثري ًا ال�سيما

ع�ن��دم��ا ي �ك��ون ط��رف��اه ه��ذي��ن الناديني
اللذين لديهما الكثري من الو�سائل الفنية
ال �ت��ي با�ستطاعتها ان حت�سم نتيجة
امل �ب��اراة ال�ت��ي ت��وف��رت فيها يف الوقت
نف�سه الكثري من الدوافع لتكون مباراة
مثرية ومتميزة ورمبا "قمة" مباريات
اجل��ول��ة الثانية ع�شرة م��ن مناف�سات
ه��ذا امل��و��س��م  ،وم��ن اب��رز ال��دواف��ع هو
�أن �شالكه وليفركوزن ما زاال "فر�سي"
الرهان يف بطولة "الليغا" االوروبية
ومر�شحني قويني للو�صول اىل ابعد
نقطة فيها � ،أما الدافع الثاين هو طموح

بايرن ميونيخ يطمح موا�صلة الدوري بال هزائم
هذين الناديني للبقاء قريبني ج��دا من
دائرة" االندية املر�شحة للم�شاركة يف
البطوالت االوروب�ي��ة للمو�سم املقبل ،
والدافع الثالث هو ف��ارق النقاط الذي
ُيعــد ف��ارق� ًا قلي ًال يف ح�سابات االندية
وكذلك يف ح�سابات الربح واخل�سارة
ول��ذل��ك كله ول��وج��ود "نخبة" م��ن ابرز
الالعبني والهدافني يف ت�شكيلة الناديني
يتوقع ان يرتفع امل�ستوى الفني يف
هذه "الكال�سيكو" اىل الذروة وخا�صة
عندما ينجح العبو الناديني يف االرتقاء
اىل م�ستواهم احلقيقي.

الربو�سيون يف مهمة �سهلة
اذا ك��ان "ديربي" بافاريا �صعب ًا بع�ض
ال�شيء على بايرن ميونيخ املت�صدر ،
واذا ك��ان "كال�سيكو" ن��ورد في�ستفالني
�صعب ًا وم�ث�ير ًا على �صاحبي املركزين
الثاين واخلام�س ف ��أن مباراة برو�سيا
دورمتوند رابع الرتتيب العام بر�صيد
 19نقطة ام ��ام ن���ادي ج��روي�ثر فريث
ال�صاعد ت��و ًا ل��دوري اال��ض��واء والعائد
بقوة لدوري املظاليم الذي يحتل وبعد
مرور احدى ع�شرة جولة من مناف�سات
ه��ذا املو�سم امل��رك��ز ال�سابع ع�شر قبل
االخ �ي�ر ب��ر��ص�ي��د ��س�ب��ع ن �ق��اط �ستكون
مباراة �سهلة جد ًا ال�سيما اذا انتهت يف
�سياقها الطبيعي وال��ذي يحكمه فارق
امل�ستوى الفني بني الناديني ومن دون
حدوث مفاج�آت يتمكن فريث بوا�سطتها
من قلب الطاولة على برو�سيا دورمتوند
واال�سباب التي دفعت ع��دد من خرباء
اللعبة ومتابعي مناف�سات"البوند�سليغا"
للقول �إن ه��ذه امل �ب��اراة �ستكون �سهلة
لربو�سيا دورمتوند هي ان املباراة �ستقام
على ار�ض وامام انظار جمهور برو�سيا
دورمتوند ومنها اي�ضا احلالة املعنوية
املرتفعة جدا لالعبي برو�سيا دورمتوند
بعد ف��وزه��م الكبري ال��ذي حققوه على
النادي امللكي اال�سباين يف دوري الأندية
االبطال وكذلك طموجهم الكبري النتزاع
نقاط املباراة الثالث من �ضيفهم يف هذه
املباراة التي �سيحافظون من خاللها على
موقعهم احلايل و�سريفعون بوا�سطتها
ر�صيدهم من النقاط ال��ذي ال يبعد عن
ر�صيد �صاحب مركز الو�صيف �إال ب�أربع
ن�ق��اط وه ��ذا يعني ويف ح��ال��ة خ�سارة
�شالكه "كال�سيكو" ن ��ورد في�ستفالني
ام��ام ليفركوزن ان ف��ارق النقاط بينهم
وبني �صاحب مركز الو�صيف �سي�صبح
نقطة واح��دة ورمب��ا �سيتقدم برو�سيا
دورمت��ون��د يف حالة ف��وزه املتوقع على
ف�ي�رث وخ���س��ارة او ت �ع��ادل اينرتاخت
فرانكفورت امام اوغ�سبورغ اىل املركز
ال �ث��ال��ث ب ��دال م��ن ف��ران �ك �ف��ورت  ،ويف
ال��وق��ت نف�سه �ستكون امل �ب��اراة �صعبة
ج��دا ع�ل��ى ف�يرث ال��ذي وك�م��ا ي�ب��دو من
نتائجه االخ�يرة قد ق��دم اوراق هبوطه
لدوري الدرجة الثانية اىل جانب نادي
�أوغ�سبورغ.

كانتونا يرغب يف تدريب مان�ش�سرت يونايتد
 لندن /وكاالت
�أكــد ايريك كانتونا جنم مان�ش�سرت يونايتد �سابقا
�أن��ه ي ��أم��ل يف ت��دري��ب ال�ف��ري��ق ال��ذي يناف�س يف
الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم يف يوم من
االي��ام لكنه ال يتوقع ذل��ك قريبا ب�سبب العزمية
القوية للمدرب اليك�س فريغ�سون.
وق��ال الفرن�سي كانتونا ( 46عاما) ال��ذي خربته
الوحيدة يف التدريب هي قيادة منتخب فرن�سا
لكرة القدم ال�شاطئية يف مقابلة مع تلفاز �إي.ا�س.
ب ��ي� :إن ��ه ��س�ي�ك��ون م�ه�ت�م� ًا ب �ت��دري��ب مان�ش�سرت
يونايتد.
ونقلت �صحيفة ديلي م�يرور عن كانتونا مدير

ايريك كانتونا

ال��ك��رة ح��ال �ي��ا يف ن� ��ادي ن �ي��وي��ورك كوزمو�س
االمريكي قوله "�أقول ان مان�ش�سرت يونايتد نا ٍد
متميز لكني بالطبع �س�أفعل ذل��ك .اليوم �أن��ا مع
نيويورك كوزمو�س".
وا�ضاف "لكن اذا �سنحت فر�صة يف يوم من االيام
ف ِل َم ال يحدث ذلك؟"وتابع قائال "�أحب م�شاهدة
يونايتد يفوز ب�ألقاب و�أريد ان يكون فريغ�سون
امل��درب لالبد ".و�سوف يتم فريغ�سون  71عاما
يف كانون االول املقبل ويتوىل تدريب يونايتد
منذ  26عاما.وخا�ض كانتونا  45مباراة دولية
مع فرن�سا واحرز  20هدفا وفاز ب�أربعة القاب يف
الدوري االنكليزي يف خم�س �سنوات مع يونايتد
بعد ان�ضمامه �إليه من ليدز يونايتد عام .1992

خ�سارة ثالثة مليامي و�أُوكالهوما يف دوري ال�سلة الأمريكي
 وا�شنطن� /أ ف ب
خ �� �س��ر م� �ي ��ام ��ي ه� �ي ��ت ح��ام��ل
ال �ل �ق��ب �أم� � ��ام م���ض�ي�ف��ه لو�س
اجنلي�س كليربز ،107-100
و�أوك �ل�اه� ��وم� ��ا � �س �ي �ت��ي ث��ان��در
الو�صيف �أم ��ام �ضيفه ممفي�س
غريزلري  107 -97يف دوري كرة
ال�سلة الأمريكي للمحرتفني .وهي
اخل�سارة الثالثة لكال الفريقني يف 9
مباريات.
يف املباراة الأوىل على ملعب �ستيبلز
�سنرت" و�أم��ام  19146متف ّرج ًا ،تابع

ل��و���س �أجن �ل �ي ����س ك �ل �ي�برز انطالقته
ال �ق��وي��ة ه ��ذا امل��و� �س��م وح � ّق��ق ف��وزه
ال�ساد�س يف  8م�ب��اري��ات حتى الآن
والرابع على التوايل وذلك يف غياب
جنمه ت�شاون�سي بيالب�س املُ�صاب،
كما هو الفوز اخلام�س على التوايل
للو�س �أجنلي�س كليربز على ميامي
يف �ستيبلز �سنرت.
ومل ينفع ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ت ��أ ّل��ق جنمه
"امللك" ل��ي�ب�رون ج�ي�م����س �صاحب
 30نقطة و 7مت��ري��رات حا�سمة و5
متابعات ،لأن بقية الالعبني مل يكونوا
يف يومهم وف�شلوا يف تخطي حاجز

 14ن �ق �ط��ة ،ال �ت��ي ك��ان��ت م��ن ن�صيب
البديل راي �آلن.واكتفى دواين وايد
ب �ـ  6ن �ق��اط م��ع  6مت��ري��رات حا�سمة
و 3متابعات يف  29دقيقة ،وكري�س
بو�ش بـ  11نقطة مع  9متابعات يف
 30دق�ي�ق��ة.يف امل�ق��اب��ل ،ت ��أ ّل��ق البديل
جمال ك��راوف��ورد يف �صفوف الفائز
بت�سجيله  22نقطة ،وباليك غريفني
�صاحب  20نقطة مع  14متابعة و6
مت��ري��رات حا�سمة ،و�أ� �ض��اف كري�س
بول  16نقطة مع  10متابعات.
وتبادل الفريقان ال�سيطرة على �أرباع
امل� �ب ��اراة ،فك�سب �أ� �ص �ح��اب الأر� ��ض

الربعني الأوّ ل والثالث  24-25و-33
 20على التوايل ،وال�ضيوف ال ُربعني
ال �ث��اين والأخ �ي�ر  27-30و22-26
على التوايل.
ويف ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ملعب "�إيرنجي
�أرينا" وامام  18203متف ّرجني ،مُني
�أوك�لاه��وم��ا �سيتي ث��ان��در بخ�سارته
الثانية على �أر�ضه هذا املو�سم ،عندما
�سقط �أم���ام ممفي�س غ��ري��زل�ي��ز -97
.107
وكانت اخل�سارة الأوىل لثاندر على
�أر�ضه �أمام �أتالنتا هوك�س 104-95
يف  5ت�شرين الثاين احلايل.
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رؤية فنية

الواقعية التكتيكية للأ�سود متنحهم الفــوز على الن�شامى

فر�ض مدرب املنتخب الوطني زيكو �أ�سلوبه اخلططي املبني
عل��ى ر�ؤية فنية واقعي��ة تتمثل بالدف��اع املنظم والهجوم
املرت��د لتحقيق الفوز عل��ى نظريه االردين به��دف دون مقابل
يف املب��اراة التي ج��رت يف العا�صمة القطرية الدوح��ة ،واحرز هدف
الفوز حم��ادي احم��د ( )86بطريقة فنيــ��ة رائعة ،وبه��ذه النتيجة
ارتف��ع ر�صيد منتخبنا اىل  5نقاط يف الرتتي��ب الثالث يف املجموعة
الت��ي يت�صدرها ال�سام��وراي بر�صيد  10نقاط اعادت��ه اىل دائرة
التناف�س وال�صراع خلطف احدى بطاقتي الت�أهل اىل املونديال.
وامتزج اداء منتخبنا اخلططي ب��روح الإ�صرار والتحدي لتخطي
الن�شامى مع تق��دمي �أغلب الالعبني امل�ستوى الفن��ي املميز بالرغم
م��ن بع�ض االخطاء التكتيكي��ة يف ال�شقني الدفاع��ي والهجومي التي
كادت تفق��ده نق��اط الفوز  ،لكن ت�أل��ق احلار�س الرائع ن��ور �صربي يف
احباط العديد من الكرات اخلطرة �أ�ضاء الفرح يف �سماء الدوحة.
 بغداد /يو�سف فعل
 عد�سة /كرمي جعفر

التنظيم الدفاعي
ل�ع��ب منتخبنا بت�شكيلة ت ��أل �ف��ت من
ن��ور� �ص�بري حل��را� �س��ة امل��رم��ى وعلي
ح�سني رحيمة واحمد ابراهيم ووليد
��س��امل وع�ل��ي بهجت ل�ل��دف��اع وخلدون
اب��راه�ي��م و�سعد عبد االم�ي�ر و�أ�سامة
ر�شيد واحمد يا�سني وح�م��ادي احمد
للو�سط وح���س��ام اب��راه�ي��م للهجوم ،
وظهرت مالمح طريقة لعب منتخبنا
 1-3-2-4التي اعتمدت على التنظيم
الدفاعي والهجوم ال�سريع عن طريق
العبي االطراف حمادي واحمد يا�سني
م��ع ان��دف��اع ا��س��ام��ة ر��ش�ي��د لأداء دور
��ص��ان��ع االل �ع��اب وال�لاع��ب ال �ق��ادم من

اخل �ل��ف لتقدمي امل���س��ان��دة الهجومية
ل�ل�اع��ب ح �� �س��ام اب ��راه� �ي ��م ،ل �ك��ن تلك
املحاوالت مل تكن بالقوة الكافية لتدك
ح�صون الدفاع االردين ب�سبب البطء
يف نقل الكرة وع��دم ا�ستطاعة ا�سامة
ر�شيد يف تطبيق ال��واج�ب��ات املركبة
املكلفة بها لأن ��ه م��ا زال بحاجة اىل
الكثري من امل�ؤهالت املهارية والذكاء
امل�ي��داين واخل�ب�رة للنجاح يف مهمته
م��ا ا�سهم بقطع ال �ك��رات ب�سهولة من
امل��داف �ع�ين ب��ا� �س��م ف�ت�ح��ي وخ �ل �ي��ل بن
عطية و�سعد مرجان والع��ب الو�سط
�شادي ابوه�شه�ش والقيام بالهجوم
اخلاطف بوا�سطة عامر دي��ب وح�سن

عبد الفتاح ،و�أدى عدم التزام الالعب
احمد يا�سني بالدور الدفاعي من قيام
املنتخب االردين بعملية التح�ضري
الهجومي م��ن اجل�ه��ة الي�سرى حيث
وجد علي بهجت �صعوبة بقطع الكرات
من عامر ديب وخليل بن عطية وح�سن
عبد الفتاح وعامر ديب ،لذلك ا�ستطاع
الن�شامى الو�صول اىل مرمى احلار�س
نور�صربي ال��ذي وا�صل ت�ألقه وجنح
يف ابعاد العديد من الكرات ال�صعبة
ع��ن م��رم��اه ح�ف��زت زم�ل�اءه املدافعني
لتقدمي االف�ضل يف املباراة التي انتهى
ال�شوط االول �سلبي ًا.
ون �ظ��م زي �ك��و � �ص �ف��وف م�ن�ت�خ�ب�ن��ا يف

ال�شوط الثاين ب�صورة اف�ضل ورمم
االخ �ط��اء التي ارتكبها ال�لاع�ب��ون يف
اجل��ان �ب�ين ال��دف��اع��ي وال �ه �ج��وم��ي من
خالل االيعاز لالعب علي ح�سني رحيمة
بتوفري العمق الدفاعي وعدم املبالغة
يف االح�ت�ف��اظ ب��ال�ك��رة وت�ن��اغ��م حركة
العبي االرتكاز خلدون ابراهيم و�سعد
عبد االم�ير يف عمليتي ال�صعود اىل
الأمام يف �سد الثغرات وايقاف خطورة
العبي الو�سط االردنيني مع منح العب
ال��دف��اع وليد �سامل حرية احل��رك��ة يف
الطلعات الهجومية وتكليف املدافع
املميز احمد ابراهيم الذي قدم اف�ضل
مبارياته الدولية مبراقبة عامر ديب.

�شركة امل�شاريع النفطية
اعـــالن منــــاق�صـــة

عنوان املناق�صة :جتهيز خزان اطفاء وم�ضخات وملحقاتها ملحطة كهرباء املو�صل

رقم الطلبية5437/QR-04/2012 :

تغيريات تكتيكية
والتغيريات التكتيكية ادت اىل ان
تغيري طريقة اللعب اىل  2-5-3و-3
 3-4ما جعل العبي املنتخب يتحررون
من االداء املتحفظ ونقل الكرة ال�سريع
واالبتعاد عن االحتفاظ الزائد بالكرة
ل�ع��دم منح الفر�صة الكاملة للدفاع
االردين ل �ل �ع��ودة اىل اخل �ل��ف و�سد
الثغرات  ،ولتعزيز الفعالية الهجومية
ملنتخبنا ا��ش��رك زي�ك��و اجم��د را�ضي
حمل ح�سام ابراهيم يف الدقيقة 71
ونبيل �صباح مكان ا�سامة ر�شيد 76
 ،واربك ذلك خمططات املدرب عدنان
حمد الدفاعية والهجومية فقام بتبديل

ه�ج��وم��ي للمحافظة ع�ل��ى ال �ت��وازن
اخلططي لفريقه و�أ� �ش��رك الالعبني
احمد هايل وعدي ال�صيفي.
هــدف ملعوب
وم ��ن ه�ج�م��ة تكتيكية م�ن�ظ�م��ة يف
الدقيقة  86ات�سمت بعملية الرتابط
بني الثلثلني الو�سطي والهجومي مرر
احمد يا�سني الكرة اىل اجمد را�ضي
الذي لعبها ق�صرية اىل �سعد عبد االمري
ن��اول�ه��ا اىل ح�م��ادي اح�م��د ال��ذي قام
بالدوران على املرمى لتو�سيع زاوية
ال��ر�ؤي��ة و�سدد ال�ك��رة قوية بي�ساره
اىل ميني احلار�س عامر �شفيع هزت

ال�شباك حم��رز ًا ه��دف ال�ف��وز ،وكان
بامكان منتخبنا اال�ستفادة من �ضعف
ال��دف��اع االردين لكن ال�ب��طء يف نقل
الكرات اىل املهاجمني �أبعد اخلطورة
عن مرمى �شفيع  ،وبعد الهدف تعامل
زيكو مع امل�ب��اراة بواقعية من خالل
االي�ع��از اىل العبي االرت �ك��از خلدون
ابراهيم و�سعد عبد االم�ير التمركز
ام� ��ام امل��داف �ع�ين وع� ��دم ال �ت �ق��دم اىل
االمام لت�شكيل حاجز دفاعي و�أ�شرك
��س��ام��ال �سعيد حم��ل ح �م��ادي ونبيل
�صباح (�أ�سامة ر�شيد) احمد للحد من
خ�ط��ورة الهجوم االردين واحلفاظ
على الفوز.

)OIL PROJECTS COMPANY (SCOP
TENDER ANNOUNCEMENT
Name of Tender: -Supply, of fire protection tank, pump &accessories for ALOMOUSEL Power Station

)Req. No.:- (5437/ QR-04/ 2012

تعلن شركة املشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط عن إجراء مناقصة جتهيز خزان اطفاء سعة
( )1000m3وثالث مضخات ماء نوع طاردة عن املركز ومتطلبات اخرى فعلى الشركات املتخصصة
وذات اخلبرة ممن لها أعمال مماثلة والتي ترغب في املشاركة مراجعة مقر الشركة الكائن في مقر
وزارة النفط لشراء وثائق املناقصة وشروطها ومببلغ قدره  350000دينار (ثالثمائة وخمسون ألف)
نقدا ً وغير قابل للرد علما بأن آخر موعد لتسلم العطاءات الساعة الثانية عشر من ظهر يوم االثنني
املوافق .2012/12/10

امل�ستم�سكات املطلوبة-:

* شهادة تأسيس الشركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة ومصدقة من اخلارجية والسفارة
العراقية في ذلك البلد.
* شهادة تأسيس الشركة العراقية من مسجل الشركات في وزارة التجارة مع تقدمي براءة الذمة من
دائرة الضريبة نافذة.
* تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء.
* تقدمي تأمينات أولية بنسبة ( )%1واحد باملئة فقط من مبلغ العطاء ويجب أن تكون بشكل خطاب
ضمان او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد وتوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه
رقم الطلبية وأسم الشركة.
* يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد.
* يجب ان يكون املناقص من املصنعني أو أحد وكالئه اخملولني رسميا ً مبوجب وثائق مصدقة.
* نسخة من وصل شراء وثائق املناقصة.
 يتم تقدمي العطاء في أربعة ظروف-:األول -يحتوي على املستمسكات املطلوبة.
الثاني -يحتوي على العرض الفني.
الثالث -يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الرابع -يحتوي على العرض التجاري املسعر.
مالحظات - -:الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 ميكن الرجوع الى موقع الشركة على االنترنيت.Web site: - www.moiraq.com
www.oil.gov.iq
E-mail:-scop_iraq@yahoo.com

The Oil Projects Company (SCUP) of the Ministry of Oil, Baghdad, Iraq, announces the issuance of the abovementioned Tender.

Brief description:-

This tender cover Supple of tine protection tank of (1000 m3) capacity with three fire water centrifugal pumps,
and the required equipment.
-The Origin of the Materials: USA, Canada ,U.K, Japan. West Europe, South Korea
Tender documents may be collected (by an authorised representative of the tender) at SCOP's headquarter in
Baghdad against the payment, non-refundable, of ID ..350.000(three handred fifty thousand Iraqi Dinar).
Companies are required to submit the following documents duly legalized and authenticated by the Iraqi
Embassy (or representation) in the country of registration of the company:
I. Document of institution of the foreign companies issued from chamber of commerce or industry approved by
foreign ministry &Iraqi embassy at the same country.
2. Document of Institution of Iraqi companies issued from companies register in trade ministry with valid
discharge from tax office.
3. Authorization letter to the representative of company who purchase the tender.
4. Tenderers shall provide a preliminary, deposit (bid bond) of one percent (1%) of the offered
price .It shall be in the from of guarantee or cheque issued by a Bank in Iraq in separate sealed envelope with
Request No and name of company on it.
5. Bidder shall be either a manufacturer or one of its legally certified.
6. The bidder who will be awarded this .tinder shall bear the advertisement cost which should
be paid by the contractor before signature of the contract.
7. A copy of the receipt for the purchase of the Tender Documents.

Notes :

* Tenders shall be submitted in four (4) envelopes as follows: Envelope (1) containing: The technical offer.
Envelope (2) containing: The non priced commercial offer.
Envelope (3) containing: The priced commercial offer.
Envelope (4) containing: Required documents.
* The Company is unobliged to accept the lowest price.
* Bids will be neglected if the above mentioned document is not attached.
* The deadline for receipt of the bids is 12.00 noon 102012/12/.
 * Tenderer could refer to the web site:Web Site: www.moiraq.com
www.oil.gov.iq
E-mail : scop_iraq@yahoo.com

املدير العام

Director General

العدد ( )2651ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )17ت�شرين الثاين 2012

13

تحقيقات

 ...و�أنت تدخل محافظة ال�سليمانية تبهرك �شوارعها الرئي�سية العري�ضة المنفتحة على ف�ضاء وقمم جبال تحت�ضن المدينة الحديثة
�شتاء ،وتتمرد جبالها على ق�سوة
التكوين من مختلف جهاتها� ،أطلق عليها ع�شاقها "بلورة كرد�ستان العراق" تغطيها �أردية الثلوج البي�ضاء
ً
بردها برداء الطبيعة الأخ�ضر في الربيع وال�صيف .قال عنها �صحفي �أوربي �إنها مدينة �أوربية يتكلم �أهلها اللغة الكردية .التي �أنجبت
بلهجتها ال�سورانية الكردية العديد من الكتاب والروائيين العراقيين الكرد �أمثال نالي ومولوي ومحوي وكوردي وبيرميرد وكوران وفائق
بيك�س و�شيركو بيك�س و�آخرين.
 ال�سليمانية /مكتب المدى

م����ع م������رور ال����ذك����رى ال�����ـ  228ل��ت���أ���س��ي�����س��ه��ا..

ال�سليمانية ..فاتنة تعزف بقيثارة احل�ضارة �أنا�شيد الرقي

في متحفها اكت�شف
العراقيون �أنهم �سبقوا
فيثاغور�س بـ� 1750سنة،
وا�ستكملوا منه الرقيم
الناق�ص في ملحمة
كلكام�ش!

على طول طريق ينابيع
�سرجنار ال�صافية،
ومجراها تنت�شر
المطاعم والمقاهي
العالية ومالعب الأطفال
وحدائق متنوعة� ...إنها
م�صيف خالب

يزور م�سلمو ال�سليمانية
الكني�سة الرئي�سية
بالمدينة في الأعياد
الدينية لم�شاركة
�إخوانهم الم�سيحيين
�أفراحهم تعبيرا عن
الوحدة االجتماعية
المميزة

«مقهى ال�شعب»� ،أقدم
و�أ�شهر مقاهي «�شارع
كاوه» .نكهة ال�سليمانية
التي طالما اجتذبت
ال�شعراء والفنانين
وال�صحافيين وبع�ض
رجال ال�سيا�سة منذ 60
عام ًا

ال�سليمانية مدينة جمعت بين �ألق الما�ضي
ف��ي متحفها الرئي�س وب�ي��ن انطالقها الى
الم�ستقبل كمدينة ع�صرية ومعا�صرة ،توجد
في متحفها دالل��ة الت�أريخ العراقي وعمقه
و�أ�صالته وتفرده  ،لهذا �أطلقت زوجة رئي�س
الجمهورية ،هيرو �إبراهيم احمد ،مبادرة
للوقوف على ماهية الكنوز الموجودة في
متحف ال�سليمانية وت�صنيفها وهو ما �أ�سفر
 حتى الآن  -عن اكت�شافات جديدة ت�ؤكد �أنالبابليين �سبقوا "فيثاغور�س" بنحو 1750
��س�ن��ة ،وع��رف��وا ال�صفر ور��س�م��وه بعالمة
مميزة قبل غيرهم م��ن ال�شعوب والأم ��م،
مثلما ق��ادت للعثور على رقيم يتيح �إكمال
النق�ص في ملحمة كلكام�ش ،واكت�شافات
تاريخية �أخرى مثيرة.
اكت�شافات في عمق الت�أريخ
وق��ال الخبير الآث��اري البروفي�سور فاروق
ال ��راوي � ،أ��س�ت��اذ اللغات القديمة والآث ��ار
ف��ي ج��ام�ع��ة ل �ن��دن وال �ب��اح��ث ف��ي المتحف
البريطاني ،وهو من بين من ا�ستعان بهم
متحف ال�سليمانية  ،في �إطار مبادرة "هيرو
خان" (لقب خان يطلق احترام ًا على المر�أة
في �إقليم كرد�ستان)� ،إن المبادرة تهدف من
بين �أمور �أخرى� ،إلى "و�ضع �سجل متكامل
(فهر�سة) عن مقتنيات متحف ال�سليمانية
من الن�صو�ص الرافدينية القديمة ،م�شير ًا
�إل��ى �أن��ه ت��م "التحري ع��ن �أك�ث��ر م��ن خم�سة
�آالف ن�ص بلغات مختلفة هي بح�سب القدم
ال�سومرية ،الأك��دي��ة ،البابلية ،الآ�شورية،
العيالمية ،الآرامية ،العبرية ،وال�سريانية
والعربية" .وعلى حافظة الت�أريخ هذه تهب
تيارات هواء �شرقية ت�سمى باللغة الكردية
«ره �شبا» �أي «الهواء الأ�سود» فتعطل الحركة
�أح�ي��ان��ا فيها ،لكن النا�س ف��ي ال�سليمانية
يتعاملون معها كما لو �أنها غير موجودة
ويمار�سون حياتهم ب�صورة طبيعية ،بع�ض
التعطل ف��ي الحركة ي�شتمل على ال��ذي��ن ال
تغريهم تقلبات الطبيعة!
عندما كانت �إمارة
كانت ال�سليمانية معروفة قبل ت�أ�سي�سها
كمدينة حديثة في  1784ميالدية �إذ �أنها
كانت عا�صمة لإم��ارة بابان الكردية ،وقد
ك��ان��ت ال�م�ن��اط��ق ال�ق��ري�ب��ة م��ن ال�سليمانية
المتمثلة ب�ع��ا��ص�م��ة ال�ب��اب��ان�ي�ي��ن م��دي�ن��ة "
قالجواالن "�ساحة معركة �إبان ال�صراعات
ال�صفوية العثمانية ولذلك قام �إبراهيم با�شا
بابان في عام  1783بت�أ�سي�س مدينة جديدة
لت�صبح عا�صمة لإم� ��ارة ب��اب��ان وف��ي عام
� ،1785أنهى �إقامة �أ�سواق التجارة وق�صر
الحاكم وان�ش�أ �سوق ًا فيها ،فبد�أ �سكان القرى
المجاورة باالنتقال ال��ى المدينة الجديدة
وظلت مدينة ال�سليمانية عا�صمة الإم��ارة
البابانية حتى ع��ام  1851م ف��ي القرنين
التا�سع ع�شر والع�شرين ال�م�ي�لادي كانت
مدينة ال�سليمانية مركزا للثقافة القومية
وال �ح��رك��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ك��ردي��ة ومنها
�أعلن محمود الحفيد ثورته �ضد االحتالل
البريطاني في � 22أ ّي��ار  1919وقام ب�إلقاء
القب�ض على الم�س�ؤولين البريطانيين في
المدينة و�أع �ل��ن دول��ة م�ستقلة للكرد وان
ال�سليمانية هي عا�صمتها و�أعلن االحتالل
البريطاني اع�ت��راف��ه بهذه ال��دول��ة و�إع�لان
محمود الحفيد ملك ًا عليها لإ�سكات �سكان
ال�سليمانية و�إيقاف ثورتهم.
�أ�صل الت�سمية
وبح�سب ال�م��ؤرخ الكردي المعروف كريم
زند :ف�إن "ت�سمية ال�سليمانية قد تباينت فيها
الآراء فمنهم من يعتقد انه تم العثور �أثناء
الحفر في بناء المدينة على خاتم نق�ش عليه

ا�سم �سليمان وتيمن ًا بالخاتم وا�سم النبي
�سليمان �سميت المدينة بال�سليمانية ،وهناك
ر�أي �آخ��ر يقول �إنها �سميت با�سم �سليمان
با�شا الكبير والي بغداد وهو كان من �أ�شهر
ال��والة ال��ذي��ن حكموا ال �ع��راق ،كما قيل �إن
�إبراهيم با�شا �سماها با�سم ابنه (�سليمان)،
ويقال �أي�ضا �إن المدينة بنيت ف��وق بقايا
م��دي�ن��ة �أث��ري��ة ك��ان��ت ت �ع��رف بـ(�سليونا)،
وهناك ر�أي �آخر يقول �إنها بنيت في الأ�صل
على مجموعة من التلول و�أحد هذه التلول
هو تلة (ملكندي) التي تعد النواة الأولى
لت�أ�سي�س المدينة.
احتفاالت هذا العام
بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية الـ 228لت�أ�سي�س
مدينة ال�سليمانية ،مدينة الإب��داع والثقافة
والفن ،وبرعاية محافظ ال�سليمانية نظمت
م��دي��ري��ة ال �ت��راث ال �ك��ردي ف��ي ال�سليمانية
اح� �ت� �ف ��ا ًال م �ه �ي �ب � ًا ب��ال �ت �ع��اون م ��ع جامعة
ال�سليمانية ،في مبنى كلية التربية الأ�سا�سية
ف��ي المجمع الجديد لجامعة ال�سليمانية،
�صباح يوم الأربعاء الرابع ع�شر من ال�شهر
الجاري ،وح�ضرت االحتفال ال�سيدة هيرو
�إب��راه�ي��م زوج��ة رئي�س الجمهورية جالل
طالباني وجمع غفير من ال�ضيوف.
في بداية الحفل� ،ألقى عميد كلية التربية
الأ��س��ا��س�ي��ة كلمة رح��ب فيها بالح�ضور،
م�شير ًا �إلى �أهمية االحتفال بت�أ�سي�س مدينة
ال�سليمانية ،مدينة الإبداع والت�ألق.
ث��م �سلط رئ�ي����س ج��ام�ع��ة ال�سليمانية في
كلمة له ،ال�ضوء على تاريخ وعراقة مدينة
ال�سليمانية و�أ�صالتها .بعد ذلك ،قدمت فرقة
(الفن الكردي) العديد من الفعاليات الفنية،
و�شارك ع��دد من المطربين في تقديم هذه
الفعاليات و�إحياء هذه الذكرى ،ومن ثم تم
عر�ض فيلم وثائقي يتحدث عن تاريخ جامعة
ال�سليمانية وتاريخ مدينة ال�سليمانية ،كما
ت��م افتتاح معر�ض لل�صور الفوتوغرافية
ومعر�ض للكتاب .وعلى هام�ش االحتفاالت
ال �ت��ي ج ��رت بمنا�سبة ال��ذك��رى ال�سنوية
الـ 228لت�أ�سي�س مدينة ال�سليمانية افتتحت
بلدية ال�سليمانية ،معر�ض ًا فوتوغرافيا
�أظهرت فيها التطور واالزدهار الذي �شهدته
مدينة ال�سليمانية منذ العام  ،2007ولغاية
.2012
عر�س مبتكر ..كما المدينة
في �أيلول من العام الحالي ابتكر �شاب من
ال�سليمانية طريقة مبتكرة جديدة لالحتفال
بعيد ت�أ�سي�س مدينته ..فلم يرغب �سامان
محمد ف��ي �أن ي �ك��ون ح�ف��ل زف��اف��ه تقليديا
كما ه��ي ال �ع��ادة ف��ي اغ�ل��ب ح�ف�لات الزفاف
بمدينة ال�سليمانية ،فقرر �أن يكون زواجه
�أول خ ��روج ع��ن التقليد المتبع ف��ي هذه
المنا�سبات ،من خ�لال امتناعه عن توزيع
الحلويات �أو (الني�شان) كما يطلق عليه
�شعبيا على المدعوين ،وا�ستبدالها بتوزيع
�أ��ش�ج��ار ال�صنوبر .لكن محمد ال��ذي كان
�سعيدا ب�ق��راره كانت له تبريراته لتوزيع
�شتالت �أ�شجار ال�صنوبر� ،إذ يرى "�أن المهم
عنده هو ك�سر التقليد ب�شيء يجمع النا�س
حوله وال يقاطعوه".
قراءة في الجغرافيا والت�أريخ
تقع ال�سليمانية على ارتفاع  2895قدما عن
�سطح البحر� ،إذ ت�سود الطبيعة الجبلية في
المحافظة وتزداد كلما اتجهنا نحو الحدود
ال�شرقية مع �إيران وتبعد عن كركوك �شرقا
 140كيلومتر ًا وعلى م�سافة �ستين كيلومتر ًا،
ومن �شمال غربي مدينة ال�سليمانية يقع �سد
دوك��ان على نهر ال��زاب ال�صغير ويقدر عدد
�سكان المدينة حالي ًا بحوالي 1,893,617

ن�سمة كما توجد �أقلية م�سيحية في المدينة
وت�ضم المدينة مطار ًا دولي ًا تم افتتاحه في
 21تموز .2006
ال�سليمانية محاطة ب�سل�سلة من الجبال ،حيث
يقع جبل �أزم��ر وجبل كويزة �شمال �شرقي
المدينة ،ويقع جبل بة ران��ان في جنوبها
ويمتد �سهل �شهرزور غربي المدينة� ،أما
جبل بيره مكرون فهو �أعلى قمة جبلية في
محافظة ال�سليمانية .ال�سليمانية مدينة ذات
�أرا�ض خ�صبة ففيها �سهال �شهرزور وبيتوين
وال�ل��ذان يعتبران من �أخ�صب ال�سهول في
ال���ش��رق الأو���س��ط ك �ك��ل .ت��اري�خ�ي� ًا تميزت
ال�سليمانية ب��ال��زراع��ة وم��ن �أهمها زراعة
القمح بعد  ،2003فقد �شهدت ال�سليمانية
و�إقليم كرد�ستان ككل طفرة اقت�صادية هائلة
على جميع الم�ستويات حيث �أن المدينة
تعتمد الآن على الزراعة وال�سياحة بالإ�ضافة
الى وجود م�صانع �صغيرة.
محمود الحفيد
و�أر�شيف الجهاد
ويمتاز مركز المدينة بال�شواخ�ص الح�ضارية
مثل م�سجدها الكبير ال��ذي يقع في و�سط
ال�سليمانية ،وي�ضم �ضريحي ال�شيخ محمود
الحفيد وكاك احمد ال�شيخ .وال�شيخ محمود
الحفيد ينتمي الى ا�سرة كردية عريقة في
ال�سليمانية التي يرجع تاريخها ال��ى اكثر
من � 150سنة ،وك��ان عميدها ال�شيخ احمد
البرزنجي ال��ذي يتمتع بمركز كبير ديني
ودن �ي��وي ،فلما ت��وف��ي ال�شيخ اح�م��د خلفه
ابنه ال�شيخ �سعيد ثم خلفه بعد وفاته ال�شيخ
محمود الحفيد الذي اخذ نفوذه في �صفوف
الكرد يت�صاعد �إب��ان الحكم العثماني وقد
�سطر التاريخ لهذا الزعيم الكردي بطوالت
و�أم�ج��اد حافلة بالوطنية وال��وف��اء لل�شعب
الكردي .وقد ات�سمت ال�سليمانية بحركتها
الثقافية حيث فيها جامعة ال�سليمانية التي
�ساهمت م�ساهمة فعالة في �إعداد جيل مثقف
ومت�سلح ب�أحدث العلوم لكي ي�ساهم في بناء
وتطور �إقليم كرد�ستان.
عين الغزال
(ب�ن��اري ك��وي��زة) ،و(ج�ب��ل ازم��ر) مرتفعان
ج�م�ي�لان ،الطق�س فيهما معتدل و�صاف،
يرتادها ال�سياح في ف�صل ال�شتاء لال�ستمتاع
بمنظر ت�ساقط الثلوج ،وفي ف�صل ال�صيف
لال�ستمتاع ب�ج��وه��ا ال�م�ع�ت��دل ومناظرها
ال �خ�ل�اب��ة ،ف�ي�ه��ا ال��ط��رق م �ع �ب��دة ب�صورة
هند�سية بديعة ،وعين الماء الموجودة في
�أزمر معلم �سياحي منذ القدم ،ي�ضم مرافق
�سياحية وم�شاريع �سياحية عمالقة .و�إذا
�أردت �أن تنحدر فهناك (قلعة ج��والن) التي
تقع بجوارها عين ماء تدعى (كاني ا�سكان)

�أي (عين الغزالن) ،وكان الأمراء البابانيون
الموجودون "في قالجو" ،ي�أتون �إلى هذه
المنطقة ل�صيد الغزالن ،التي كانت ترتوي
من هذه العين التي ما زال��ت موجودة الى
الآن..
م�سجد وكني�سة
الجامع الكبير الذي �شيد في القرن الثامن
ع�شر م��ن قبل �أم ��راء ب��اب��ان ،ي�ضم منارات
كبيرة وعالية يوجد داخ��ل الم�سجد مرقد
ال�شيخ معروف النوديهي المعروف بـ(كاكا
احمد ال�شيخ) كما ي�ضم مرقد ال�شيخ محمود
الحفيد .وهناك مرقد النبي �أيوب (ع) الذي
يقع في قرية (بردة كر) جنوب ال�سليمانية
ب��ـ( )56ك��م وت��وج��د عين مائية معدنية في
الوادي المجاور.
تقع هذه الكني�سة في و�سط المدينة� ،شيدت
منذ ب��داي��ات المدينة على ط��راز معماري
جميل ،ت�ضم قاعة كبيرة للأعياد والمرا�سيم
الدينية وحديقة جميلة يجتمع فيها م�سيحيو
المدينة ف��ي منا�سباتهم ،وي ��زور م�سلمو
ال�سليمانية تلك الكني�سة في الأعياد الدينية
لم�شاركة �إخوانهم الم�سيحيين �أفراحهم.

ق�صة �صخرة البطولة
ت �ب �ع��د � �ص �خ��رة ال �ب �ط��ول��ة ( )53ك ��م غ��رب
مدينة ال�سليمانية على الطريق الرئي�سي
الم�ؤدي �إل��ى مدينة كركوك ،تتمتع بطبيعة
�ساحرة ومناظر خالبة� ،إ�ضافة ال��ى بعدها
التاريخي ،حيث يوجد كهف (باله كه وره)
الأثري وم�ضيق بازيان المذكور في م�صادر
التاريخ القديم ،ب�أنه كان الموقع الع�سكري
والإ�ستراتيجي ،الذي اعتمد عليه اللولويون
في دفاعهم عن منطقتهم �ضد المد الآ�شوري،
وهناك اي�ض ًا (�صخرة البطولة) التي قاتل
خ�ل�ف�ه��ا ال���ش�ي��خ م �ح �م��ود ال�ح�ف�ي��د المحتل
البريطاني حينها.
نكهة مقهى ال�شعب
تك�سب المقاهي القديمة تحديدا نكهة خا�صة
للمدن ،فبغداد تدلك عليها مقاهيها ،الزهاوي،
ال�شابندر ،البرازيلية ،ح�سن عجمي ،في
دم�شق الـ"هافانا والرو�ضة وب��ار فريدي "
في بيروت الغربية "توليدو و�أم نبيل" ..
في ال�سليمانية هناك نكهة خا�صة لمقهى� ،إنها
"مقهى ال�شعب " و�أنت تلجها تلفحك رائحة
ال�شاي الممزوج بالهيل ،و�أحاديث تختلط

احدث فنادق املدينة

حرم ال�سيد رئي�س اجلمهورية يف عيد الت�أ�سي�س

ال�سليمانية ..بلورة كرد�ستان
فيها اللهجات الكردية التي ال يميزها �سوى
�سكان المدينة وهناك من يتناق�ش ب�صوت
عال باللغة العربية فتح�س ب�أنك في �شارع
المتنبي � ...إنه «مقهى ال�شعب»� ،أقدم و�أ�شهر
مقاهي «�شارع ك��اوه» .المقهى ال��ذي لطالما
اجتذب ال�شعراء والفنانين وال�صحافيين
وب�ع����ض رج ��ال ال�سيا�سة ،م��زي�ن��ة جدرانه
بع�شرات ال���ص��ور ل���روّاد م��ن بينهم �شاعر
ال�سليمانية ال�شهير رحيم مولوي� .إنها مملكة
الإب��داع ،مقهى ال�شعراء والغاوين مع ًا في
مدينة كل ما فيها من ال�شعر و�إليه.
ا�سطه �شريف الجايجي
في البدء كان المقهى عبارة عن مكان �ضيق
ت�ح��ت ��س� ّل��م �إح���دى ال�ب�ن��اي��ات وف��ي المكان
الحالي ذات ��ه .م��ن ه��ذه الف�سحة ال�صغيرة
بد�أت خطوات �أ�سطة �شريف الجايجي و�سنة
بعد �أخرى �أخذ المقهى يحتل م�ساحات �أو�سع
حتى �أ�صبح ي�شمل الطابق الأ�سفل من البناية
و�أ�سهم في ذل��ك ازدي��اد رواده من ال�شعراء
ال��ذي��ن �أخ��ذ المقهى منهم ا�سمه� ،إن جميع
�أدباء وفناني كرد�ستان عموما وال�سليمانية
خ���ص��و��ص��ا ك ��ان ال�م�ق�ه��ى يجمعهم خا�صة
�أي��ام الجمع ،فيه يتبادلون الآراء ،والكتب
وال�ق���ص��ائ��د و�أ��س�ه�م��ت مكتبة ال�سليمانية
القديمة والكبيرة القريبة م��ن المقهى في
�إي�صال جميع الكتب والجرائد والمجالت
ال�ع��رب�ي��ة وال �� �ص��ادرة ف��ي ب �غ��داد �إل ��ى �أي��دي
الأدب��اء في المقهى .والتي كانت –المكتبة
 هي الم�صدر الوحيد والمهم في توفير كلما يحتاجه الأدي��ب من الثقافات العربية في
المدينة.
ً
يوميا
 300زبون
يقول بكر حمه �أمين ،نجل �صاحب المقهى
وهو الذي يدير المكان اليوم بعد وفاة والده:
�إن المقهى ي�ستقبل ي��وم�ي� ًا �أك�ث��ر م��ن 300
زبون ،و�إن «غالبية ه�ؤالء ترتاده منذ عقود،
ال ت�ستغني عنه وال ي�ستغني عنها� ،إنها العادة
وال�ل�ق��اءات وال��وج��وه الأل�ي�ف��ة» .ال�صحافي
وال �ك��ات��ب ال �ك��ردي �أ� �س��ود محمد م�صطفى
ال��ذي ي��رت��اد المقهى منذ �أك�ث��ر م��ن �أربعين
ً
�سنة .يقول �إن ال�شهرة التي اكت�سبها المقهى
طوال العقود الما�ضية �ساهمت في زيادة عدد
مرتاديه من �أهالي المدينةً ،
ف�ضال عن ال�سياح
ال��ذي��ن ي�ت�ق��اط��رون ع�ل��ى ال�م�ك��ان �أف ��واج� � ًا..
وي�شهد المقهى ت�أريخا لل�شعراء الكبار �أحمد
هردي وديالن ،و كاميران مكري ،و �شيركو
بيك�س .والقا�ص المعروف ر�ؤوف بير كرد،
ف�ضال عن جميع الفنانين الكرد على ر�أ�سهم
رف �ي��ق ج ��االك ور�ؤوف ي�ح�ي��ى .وق ��د �شهد
"مقهى ال�شعب" معارك �أدبية �إبداعية حول
التجديد في ال�شعر الكردي.
المقهى وتجديد ال�شعر
�صدر في المقهى �أغلب البيانات التجديدية
ف��ي ال�شعر وال �ف��ن .ول��م يقت�صر ذل��ك على
الإب ��داع والإ�شكاليات و�إن�م��ا �شهد المقهى
منا�سبات ع��دي��دة وع�م��ل م��ن خ�لال تواجد
المبدعين على �أن يكون همزة الو�صل بين
المنا�ضلين والأدباء في داخل المدينة وثوار
الجبل �أيام الن�ضال �ضد الدكتاتورية ،وكانت
�أغلب البيانات والمن�شورات ال�سرية ت�صل
�إلى الجانبين  -الثوار والمدنيين  -من خالل
مقهى ال�شعراء و�صاحبه الذي يقوم ب�إي�صالها
من والى الثوار والمدنيين.
هذه هي ال�سليمانية اليوم وينتظرها الكثير
في الم�ستقبل ،والم�ستقبل القريب تحديدا
م��ن م���ش��اري��ع ت�ت�ن��اول ك��ل م �ف��ردات الحياة
اليومية لتتحول ح�ي��اة ال�م��واط��ن فيها من
معاناة كبيرة ارتبطت بت�أريخها المعا�صر
الى انطالقة نحو الم�ستقبل.

 14االقتصادي
العدد ()2651
ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت
( )17ت�شرين الثاين 2012

ا�ستقرار �إنتاج نفط ال�شمال على � 690ألف برميل يومي ًا
كركوك  /املدى بر�س

هل ُت�ستحدث ( بنوك هاتفية )
لت�سهيل العمل امل�صريف ؟
 بغداد /االخبارية
دع ��ا اخلب�ي�ر امل�صريف حم�س ��ن علي اىل
ا�ستح ��داث طريق ��ة (البن ��وك الهاتفي ��ة)
لت�سهي ��ل التعام�ل�ات امل�صرفي ��ة ،م�ؤك ��د ًا
اهمي ��ة و�ض ��ع برام ��ج توعي ��ة م�صرفي ��ة
م ��ن قب ��ل ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة اىل
املواط ��ن م ��ن اج ��ل ار�ش ��اده يف كيفي ��ة
التعام ��ل م ��ع تقني ��ات العم ��ل امل�ص ��ريف.
وقال عل ��ي ام�س اجلمع ��ة� :إن امل�صارف
العراقي ��ة اليوم بفرعيه ��ا العام واخلا�ص
تواج ��ه �صعوبات يف كيفي ��ة التعامل مع
املواط ��ن كون ��ه يجهل الكثري م ��ن االمور
التي تخ� ��ص العمل امل�ص ��ريف كال�صكوك
واالدخار و�سحب االموال وغريها نتيجة
غي ��اب التوعي ��ة امل�صرفي ��ة يف الع ��راق.
و�أ�ض ��اف :عل ��ى ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة ان
ت�أخذ دوره ��ا يف تطوير النظام امل�صريف

م ��ن خ�ل�ال ا�ستخ ��دام التقني ��ات احلديثة
كطريقة البن ��وك الهاتفي ��ة يف التعامالت
امل�صرفي ��ة وان ت�ساع ��د عل ��ى ن�شر الوعي
والثقاف ��ة امل�صرفي ��ة للمواط ��ن من خالل
تعامل ��ه بالتقني ��ات احلديث ��ة لت�سهي ��ل
تعامالته البنكية واجنازها ب�أ�سرع وقت.
يذك ��ر ان نائ ��ب حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي
العراقي ك�شف يف وقت �سابق (لالخبارية)
عن وجود درا�سة ال�ستخدام تقنيات جديدة
تدع ��ى بـ"البنوك الهاتفية" يف التعامالت
امل�صرفي ��ة� ،أي ان عملية حتويل احل�ساب
البنك ��ي تت ��م ع ��ن طري ��ق جه ��از الهات ��ف
النق ��ال "املوباي ��ل" لت�سهي ��ل الكث�ي�ر من
التعام�ل�ات ما بني امل�ص ��ارف واجلمهور.
و�أك ��د� :أن ( )%80م ��ن املواطن�ي�ن ه ��م ال
يتعاملون م ��ع امل�صارف يف عملية توديع
وحتويل ح�ساباته ��م ،ولكن هناك ()%80
من املواطنني ميتلكون جهاز موبايل .

ت��������أه�������ي�������ل حم�����ط�����ات
للوقود يف بابل
�أفاد م�صدر يف �شركة نفط ال�شمال ،ام�س
اجلمع ��ة ،بـ�أن �إنت ��اج ال�شركة م ��ن النفط
اخلام و�صل �إىل  690الف برميل يوميا،
فيم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن ال�شرك ��ة ت�ص ��در م ��ن
�إنتاجه ��ا نحو ( )400 – 350الف برميل
يوميا� ،أكد �أن معدالت الإنتاج والت�صدير
ت�شهد ا�ستقرارا ن�سبيا يف املدة احلالية.
وق ��ال امل�ص ��در يف حدي ��ث ل� �ـ ( امل ��دى
بر� ��س) �إن "مع ��دل االنت ��اج الثابت الذي
تنتج ��ه احلق ��ول الواقع ��ة �ضم ��ن نط ��اق
�شرك ��ة نفط ال�شمال ثاب ��ت عند  690الف
برميل يوميا" ،مبين ��ا �أن "�إنتاج ال�شركة
ال يقا� ��س بالأي ��ام ب�سب ��ب عملي ��ة ال�ض ��خ

واخل ��زن والعر�ض وامت�ل�اء اخلزانات يف
مين ��اء جيهان الرتك ��ي لكن يقا� ��س باملعدل
ال�شهري".
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در الذي طلب ع ��دم الك�شف
ع ��ن ا�سم ��ه �أن "الإنت ��اج اليوم ��ي ي�أتي من
حق ��ول كرك ��وك ،وباب ��ا كرك ��ر ،وجمب ��ور،
وباي ح�سن ،واخلب ��از ،وحقلي خورمال،
وطاوقل ��ي يف �إقليم كرد�ست ��ان" ،مو�ضحا
�أن ��ه "يت ��م جتهي ��ز امل�ص ��ايف يف كرك ��وك
وبيج ��ي وال ��دورة بنح ��و ()320 - 310
ال ��ف برميل بينما يذهب املتبقي بني (350
–  )400ال ��ف برميل يوميا للت�صدير �إىل
ميناء جيهان"

معاجلة الن�ضوحات
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در اىل �أن "اال�ستق ��رار يف
الإنت ��اج والت�صدير ي�أت ��ي نتيجة معاجلة
الن�ضوحات وامل�ش ��اكل الفنية وا�ستقرار
الكهرب ��اء واحلاج ��ة للغاز ال ��ذي ال ي�أتي
لوال عمل �آبار النفط و�إنتاجها اليومي".
وت�ش�ي�ر بيان ��ات وزارة النف ��ط �إىل �أن
م�ستوي ��ات الإنتاج قبل �إب ��رام عقود عام
 2009كان ��ت ت�ت�راوح ب�ي�ن ()1.600
ملي ��ون �إىل ( )1.900ملي ��ون برمي ��ل
يومي� � ًا ،وارتفعت خالل عام (� )2011إىل
نحو ( )2.300ملي ��ون برميل ،وو�صلت
مطل ��ع عام (� )2012إىل ( )2.900مليون

برمي ��ل ،يف حني �أعلنت ال ��وزارة ارتفاع
الإنت ��اج الوطني حاليا �إىل م ��ا يقرب من
( )3.200مليون برميل يوميا.
و�أع ��دت م�س ��ودة قانون املوازن ��ة العامة
لعام ( )2013على �أ�سا�س ت�صدير العراق
مليون�ي�ن وت�سعمائ ��ة الف برمي ��ل يوميا
ب�سعر  90دوالر ًا للربميل الواحد.
و�أعلن ��ت الوكال ��ة الدولي ��ة للطاق ��ة ،يف
ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي� ،أن الع ��راق ل ��ن
يتمك ��ن م ��ن الو�ص ��ول �إىل �إنت ��اج ()8
ماليني برميل من النفط يوميا �إال بحلول
ع ��ام  ،2035يف توقع ��ات تخال ��ف متاما
ت�صريح ��ات وزارة النف ��ط الت ��ي ت�ؤك ��د

قدرته ��ا على �إنتاج ت�سع ��ة ماليني بحلول
 ، 2018و 12مليون برميل يف حال توفر
اال�ستثم ��ارات ،يف حني رجح ��ت الوكالة
�أن يتمك ��ن العراق م ��ن جتاوز رو�سيا يف
�إنت ��اج النفط بحلول عام  ،2030متوقعة
�أن يُ�سه ��م يف  %45م ��ن الزي ��ادة العاملي ��ة
للإنتاج بحلول عام .2035
يذك ��ر �أن �إقلي ��م كرد�ست ��ان الع ��راق ملزم
بت�صدي ��ر ( )250ال ��ف برمي ��ل يومي ��ا
بح�س ��ب االتفاق ��ات الت ��ي و�ضع ��ت عل ��ى
�أ�سا�سه ��ا موازن ��ة ع ��ام ( )2013والت ��ي
تعتم ��د على مع ��دل ت�صدي ��ر وطني ي�صل
�إىل ( )2.900مليون برميل يوميا.

�شركة نفط ال�شمال� /شركة عامة /كركوك

جمهورية العراق
حمافظة كربالء املقد�سة
ق�سم العقود العامة

اعالن للمرة الأوىل

العدد/
التاريخ2012 / / /

تعلن شركة نفط الشمال /شركة عامة /كركوك عن اجراء املناقصة
املرقمة ( )2012 /54واخلاصة بتجهيز(محرك كتربلر  C7موديل2005 /
ذو قدرة  300حصان مع جميع تفرعاته عدد.)6/
يرجى من اجملهزين الذين نشاطهم جتارة عامة من الراغبني باالشتراك
باملناقصة أعاله االطالع على الوثائق احململة على املوقع االلكتروني
( )www.noc.oil.gov.iqومراجعة قسم العقود /عرفة /كركوك
للحصول على أوراق املناقصة اعاله لقاء مبلغ قدره ( )250،000مائتان
وخمسون ألف دينار غير قابل للرد ،على أن يقدم املشارك شهادة
تأسيس مصدقة من مسجل الشركات بالنسبة للشركات العراقية
أو تقدمي هوية غرفة جتارة نافذة لعام  ،2012وكتابا ً من الهيئة العامة
للضرائب يؤيد فيه ايفائه بالتزاماته جتاهها ومعنونا ً الى شركة نفط
الشمال (النسخة االصلية) وتقدمي التأمينات األولية بنسبة ()%1
من مبلغ العطاء املقدم والشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات،
وتودع العطاءات في صندوق العطاءات رقم ( )2اخلاص بالتجهيز
الكائن في استعالمات دوائر عرفة /كركوك وسيكون انعقاد املؤمتر
اخلاص باالجابة عن استفسارات املشاركني في الساعة الثانية عشرة
ظهرا ً يوم اخلميس املوافق  2012/11/22في قاعة قسم التطوير ،علما
بأن آخر موعد لتقدمي العطاءات هي الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من
يوم األحد املوافق  2012/12/2ويتحمل من حتال عليه املناقصة أجور
نشر االعالن.

ء /املدير العام

 بابل  /االخبارية
ب ��ا�� �ش ��ر ف� � ��رع ال� ��� �ش ��رك ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ت� ��وزي� ��ع امل� �ن� �ت� �ج ��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة يف
حم ��اف� �ظ ��ة ب���اب���ل ب� ��إح���ال���ة ع � ��دد م� ��ن امل� �ح� �ط ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة ل �ل �ت ��أه �ي��ل.
وق��ال امل���س��ؤول االع�لام��ي للفرع منري ج�بر ام����س � :إن امل�ح�ط��ات ال�ت��ي هي
ق�ي��د الإح��ال��ة ت�شمل حمطات امل �� �ش��روع وال���ش��وم�ل��ي وامل���س�ي��ب واملحاويل
وامل��دح �ت �ي��ة ف�ي�م��ا مت اجن� ��از �إح ��ال ��ة حم �ط��ة ال� �غ ��روب يف ن��اح �ي��ة القا�سم.
و�أ�� �ض ��اف ج�ب�ـ��ر � :أن اع �م��ال ال �ت��اه �ي��ل ت���ش�م��ل ا� �ض��اف��ة اىل اع �م��ال اك�ساء
ال � �� � �ش� ��وارع واالع� � �م � ��ال امل ��دن� �ي ��ة االخ� � � ��رى ن�����ص��ب م�����ض��خ��ات ح��دي��ث��ة.
و�أو�ضح جرب :ان الفرع بد�أ منذ �شهور عدة بحملة لتاهيل جميع املحطات يف
املحافظة وقد اكمل اعمال ت�أهيل حمطات وق��ود حمورابي وب��اب امل�شهد يف
مدينة احللة باعتبارهما من املحطات املهمة يف املحافظة.

�إعالن مناق�صة �إن�شائية رقم ( )118تنمية /2012/تبويب
015 002 012 07
تعلن محافظة كربالء املقدسة عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ مشروع
(تنفيذ الشبكة الكهربائية ملناطق خلف مديرية الري مقابل حي رمضان ،حي األمني ،خلف معمل اليشماغ ،حي
القضاة)
وفق الكميات واملواصفات املبينة في جداول الكميات واخملططات مع قرص ( )CDاخلاصة باملشروع املذكور آنفا ً والذي
ميكن احلصول عليها من قسم العقود العامة في احملافظة مقابل مبلغ قدره ( )125,000مائة وخمسة وعشرون ألف
دينار غير قابل للرد فعلى الراغبني من الشركات العربية واألجنبية أو مقاولني وشركات عراقية ممن لهم هوية نافذة
بدرجة تصنيف (كهربائية ميكانيكية /تاسعة) تقدمي أعطيتهم املستوفية للتعليمات والشروط العامة الى سكرتير
جلنة فتح العطاءات املركزية في احملافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة ضمن شروط املناقصة أدناه مع وصل
الشراء (باسم مقدم العطاء) النسخة األصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة في استمارة تقدمي العطاء.
آخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم (األحد) املصادف .2012/11/25
شروط املناقصة/
.1تقدم التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد من املائة من مبلغ العطاء على شكل صك مصدق أو خطاب
ضمان نافذ املفعول (ملدة90يوم) من تاريخ غلق املناقصة معنون الى /محافظة كربالء /حسابات تنمية االقاليم (وبالعملة
احمللية وبإسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاولني) او املدير املفوض أو احد املؤسسني (بالنسبة للشركات حصراً) وصادر
من مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة على ان ترفع النسبة الى  %5من قيمة العقد
عند االحالة.
.2يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ،ومن قبل اخملول
رسميا ً بكتاب صادر وموقع من املدير املفوض بالنسبة للشركات املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت
االعذار.
.3مدة نفاذية العطاء املقدم ( )60يوم بعد تاريخ غلق املناقصة.
.4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
امللحوظات:
.1مدة املشروع ( )150يوم.
.2حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.
.3موعد انعقاد املؤمتر يوم (األحد) املصادف  2012/11/18الساعة (11،00صباحاً) في قسم العقود العامة ملناقشة آراء
ومالحظات املقاولني بخصوص املشروع اعاله.
.4على الشركات واملقاولني االلتزام مبا جاء بالشروط اخلاصة املرافقة لوثائق املناقصة.
.6موقع احملافظة على االنترنيتwww.HolyKerbala.gov.iq:
.7البريد االلكتروني لقسم العقود العامة ( )E-mail.theholykarbala_gcd@yahoo.comلالجابة على استفساراتكم.

املهند�س
�آمال الدين جميد الهر
حمافظ كربالء املقد�سة
2012/11/13
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االقتصادي

لتفادي �ضياع املليارات �سنوي ًا

ن����واب ي���دع���ون ل��ت��غ��ي�ير �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة جت��ه��ي��ز ال��ك��ه��رب��اء
 بغداد � /سارة �سالم

بعد قرار اال�ستمرار با�ست�ي�راد الطاقة الكهربائية
م ��ن خ�ل�ال تخ�صي� ��ص  700ملي ��ار دين ��ار �ضم ��ن
موازن ��ة الع ��ام  2013انطلق ��ت دع ��وات العدي ��د
من املراقب�ي�ن لتغيري �إ�سرتاتيجي ��ة جتهيز الطاقة
بفتح �أب ��واب اال�ستثمار �أمام ال�ش ��ركات والق�ضاء
عل ��ى املف�سدين يف هذا القط ��اع  ،وارت�أى البع�ض
�ض ��رورة من ��ح �صالحي ��ات للمحافظات م ��ن اجل

يف تطوي ��ر قط ��اع الكهرب ��اء  ،والآن ي�ص ��ل معدل
جتهيز الطاقة على مدار � 24ساعة تقريبا".
وكان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د ق ��رر  ،ي ��وم الثالث ��اء
املا�ض ��ي  ،تخ�صي� ��ص  700مليار دين ��ار ال�سترياد
الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،كما وافق عل ��ى حتويل �ستة
مليارات دينار من �أرباح ال�شركة العامة ال�سترياد
وتوزيع الأدوية �إىل تخ�صي�صات الإخالء الطبي.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م احلكوم ��ة العراقي ��ة عل ��ي
الدب ��اغ يف بي ��ان ل ��ه �إن "جمل� ��س ال ��وزراء وافق
بجل�سته الـ ، 48عل ��ى تخ�صي�ص  700مليار دينار
ال�سترياد الطاقة الكهربائية ا�ستناد ًا �إىل املادة 43
من قانون املوازنة االحتادية لعام ."2012

تطوير هذا القطاع..
النائ ��ب عن التحال ��ف الكرد�ست ��اين وع�ضو جلنة
الطاق ��ة النيابي ��ة قا�س ��م حمم ��د دع ��ا �إىل تغي�ي�ر
ال�سيا�س ��ة يف ا�ستح�ص ��ال الطاق ��ة الكهربائية من
خ�ل�ال تن�شيط اال�ستثمار بدال من هدر الأموال يف
ا�ستريادها .
واتهم قا�سم حمم ��د يف ت�صريح لـــ (املدى) وزارة

الكهرباء بالتق�صري بالقول �إن "احلكومة العراقية
�أنفق ��ت ماب�ي�ن  36 – 26ملي ��ار دوالر عل ��ى قطاع
الكهرب ��اء ومل يتجاوز �إنتاجه ��ا  6000ميكاواط
با�ستثناء امل�ستورد".
مو�ضحا "�أن املبلغ املر�صود لهذا القطاع و�أ�ضعافه
 ،ال ميكن له �أن ي�ساعد على حت�سني واقع الكهرباء
يف الع ��راق � ,إال باتباع �سيا�سة جديدة ترتكز على

فتح ب ��اب اال�ستثم ��ار لقط ��اع الكهرب ��اء  ,و�إعطاء
ال�صالحيات للمحافظات".
وب�ي�ن قا�س ��م حمم ��د "�إن جلن ��ة الطاق ��ة النيابي ��ة
رفعت يف وقت �سابق تو�صية �إىل جمل�س الوزراء
لتثبي ��ت هاتني النقطتني على �أ�سا� ��س �أنها الكفيلة
بتح�س�ي�ن واقع الكهرباء بناء عل ��ى جتارب الدول
املحيطة  ,و�أقرب مث ��ال على ذلك جتربة كرد�ستان

املف�سدون وتلك�ؤ ال�شركات
�إىل ذل ��ك �أك ��د النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة الأح ��رار وع�ضو
جلن ��ة النفط والطاق ��ة النيابية ع ��دي العوادي �أن
قط ��اع الطاقة يحتاج �إىل مبال ��غ كبرية �شريطة �أن
ت�ستثم ��ر ب�شكله ��ا ال�صحي ��ح .و�أو�ض ��ح العوادي
يف ت�صري ��ح لـــ (امل ��دى) �":إن امل�شكلة التي تواجه
قط ��اع الطاق ��ة تلك� ��ؤ ال�ش ��ركات املوج ��ودة  ,و�إن
�أغلب هذه الأم ��وال تذهب جليوب املف�سدين .وقد
وجه ��ت جلن ��ة النفط والطاق ��ة مالحظ ��ات عديدة
ح ��ول عمل هذه ال�ش ��ركات  ،و�أ�شار العوادي �إىل
�أن ا�ستمرار ا�سترياد الطاقة الكهربائية يدلل على
"ف�ش ��ل وزارة الكهرباء يف �إيجاد حلول ناجعة,
بدال من هدر امل ��ال العام يف كثري من اجلوانب ،و
الوزارة حلد الآن عاجزة عن اال�ستغناء عن الطاقة
امل�ستوردة".
م ��ن جهته ��ا ر�أت ع�ض ��و جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة
النيابي ��ة �سوزان ال�سعد ت�ضم�ي�ن  29,45ترليون

جن�سية ال�شركة املنفذة  ...جمهولة !

�سوق الأرواق املالية يك�شف عن
ارتفاع حجم التداول

�أول حمط��ة كهرب��اء ا�ستثماري��ة يف الب�ص��رة تدخ��ل اخلدم��ة
 الب�صرة  /املدى بر�س
افتتح ��ت وزارة الكهرب ��اء� ،أم� ��س الأول
اخلمي� ��س� ،أول حمط ��ة لتولي ��د الكهرب ��اء تبن ��ى
بطريق ��ة اال�ستثمار ،وفيما �أك ��د �أن �إنتاج املحطة
�سيخ�ص� ��ص ملحافظ ��ة الب�صرة فق ��ط ،ع َّد حمافظ
الب�ص ��رة ب� ��أن التحول م ��ن النظام املرك ��زي �إىل
النظام الالمرك ��زي �سي�ساعد يف الإ�سراع بتنفيذ
امل�شاري ��ع العمراني ��ة ،بينم ��ا �أث�ي�ر ج ��دل ب�ش� ��أن
اجلن�سي ��ة احلقيقية لل�شركة املنفذة ومدى التزام
جمل� ��س املحافظ ��ة بق ��رارات مقاطع ��ة ال�شركات
التي ي�صدرها.
وقال وزير الكهرباء عب ��د الكرمي عفتان يف حفل
االفتتاح ال ��ذي �أقيم باملنا�سب ��ة وح�ضرته (املدى
بر� ��س)� ،إن "ه ��ذه املحطة ه ��ي الأوىل من نوعها
يف الب�ص ��رة� ،إذ بنيت ع�ب�ر اال�ستثمار ،و�ستقوم
احلكوم ��ة املحلي ��ة ب�ش ��راء �إنتاجه ��ا م ��ن الطاقة
الكهربائية من ال�شركة امل�ستثمرة".
و�أ�ض ��اف عفت ��ان �أن "املحط ��ة هي حمط ��ة غازية
ويبل ��غ �إنتاجها ( )100ميغ ��اواط ،ومت �إجنازها
خالل �أربع ��ة �أ�شهر و�سيك ��ون �إنتاجها خم�ص�صا

للب�ص ��رة لأن حكومته ��ا ه ��ي الت ��ي �ستدف ��ع
التكاليف".
اال�ستثمار �سهل الإجناز
م ��ن جهته قال حمافظ الب�ص ��رة خلف عبد ال�صمد
�إن "التحول من النظ ��ام املركزي �إىل الالمركزي
�سي�ساع ��د يف عملية تنفي ��ذ امل�شاري ��ع العمرانية
والإ�س ��راع فيها" ،م�ضيف ��ا �إن "طريقة اال�ستثمار
�سهلت �إجناز هذه املحطة".
و�أكدت ال�شركة امل�ستثمرة (�شركة داود اجلميح)
�أن "ه ��ذا امل�شروع هو اجلزء الأول من م�شروعنا
اال�ستثم ��اري يف قط ��اع الكهرب ��اء يف الب�ص ��رة،
واملت�ضم ��ن �إن�ش ��اء حمطة طاق ��ة كهربائية ب�سعة
( )100ميغ ��اواط ،يف ناحي ��ة الهارث ��ة ،وبكلف ��ة
ا�ستثمارية تبلغ  70مليون دوالر ،و�أخرى ب�سعة
 150ميغاواط يف ال�شعيب ��ة ،وبكلفة ا�ستثمارية
تبلغ ( )175مليون دوالر".
وذكر ممث ��ل ال�شركة �أن "�شركة ج�ن�رال �إلكرتيك
( )GEالأمريكي ��ة ،قام ��ت بتجهي ��ز امل�ش ��روع
ب�أح ��دث القطع والتجهي ��زات املخت�صة املتطورة
املطلوبة ،وب�أحدث املعايري واملوا�صفات العاملية
م ��ع ال�ضم ��ان� ،إىل جان ��ب الإ�ش ��راف والت�شغيل

وال�شراكة يف امل�س�ؤولية".
و�أك ��دت ال�شرك ��ة �إنه ��ا "�ستقوم بخط ��وة مماثلة
بالتعاق ��د م ��ع �شرك ��ة ال�ست ��وم الفرن�سي ��ة لتنفيذ
اجل ��زء الثاين من العقد و�إكم ��ال م�شروع حمطة
ال�شعيبة".
تعددت الروايات ب�ش�أن جن�سية ال�شركة !
وتق ��ول م�ص ��ادر �إعالمي ��ة �إن بع� ��ض امل�س�ؤولني
جتنب حتديد جن�سية ال�شرك ��ة املنفذة للم�شروع
اال�ستثم ��اري ،وفيم ��ا اعتربتها هيئ ��ة اال�ستثمار
�شرك ��ة �سعودي ��ة لبناني ��ة م�شرتك ��ة ،ذك ��ر بي ��ان
لل�شرك ��ة �أن جن�سيته ��ا �إماراتي ��ة ،يف حني ت�شري
التقاري ��ر �إىل �أنها �شرك ��ة �سعودية ولديها مكاتب
يف بع� ��ض دول اخلليج مبا فيه ��ا دولة الإمارات،
لك ��ن بع�ض امل�س�ؤول�ي�ن املحليني حاول ��وا التكتم
عل ��ى جن�سيته ��ا جتنب� � ًا للإح ��راج الن ال�شرك ��ة
ح�صل ��ت يف (� 29آذار )2011عل ��ى �إج ��ازة تنفيذ
امل�ش ��روع مبوافق ��ة جمل� ��س املحافظ ��ة ،بعد يوم
واحد من اتخاذ املجل�س قرار ًا مبقاطعة ال�شركات
ال�سعودي ��ة احتجاج ��ا عل ��ى �إر�ساله ��ا ق ��وات �إىل
البحرين.
وكانت حمافظ ��ة الب�صرة حت�صل على  300ميغا

دين ��ار عراق ��ي يف موازن ��ة  2013للطاق ��ة مبلغ ��ا
كب�ي�را ويجب �أن ي�ستثم ��ر ب�شكله ال�صحيح للرقي
بواق ��ع الطاق ��ة يف البالد .وذك ��رت ال�سعد بح�سب
بيان له ��ا تلقت املدى ن�سخة منه �أن " �أهمية و�ضع
خطط وم�شاريع �إ�سرتاتيجية لواقع الطاقة تكمن
ل�ضمان التط ��ور �سواء كان عل ��ى م�ستوى الرثوة
النفطي ��ة �أو الكهرباء ،م�شرية �إىل �أهمية الرتكيز
على امل�شاري ��ع اال�ستثمارية للطاقة خ�صو�صا بعد
�إقرار جمل�س النواب على ذلك ".
وتابع ��ت النائبة �أن " ال�ث�روة النفطية يف البالد
حتتاج �إىل ث ��ورة تكنولوجية ت�ساعد يف تطويره
على امل�ستوى العاملي،باعتب ��ار �أنه املورد الوحيد
الآن يف البالد لدعم االقت�صاد العراقي".
ونوه ��ت �إىل "�ض ��رورة الأخ ��ذ بع�ي�ن االعتبار كل
حمافظة وثقله ��ا النفطي من �أجل الرقي مب�ستوى
املحافظة اخلدم ��ي خ�صو�صا �أن واقع الكهرباء ما
زال غري ملب لطم ��وح املواطن يف �أوقات الذروة
على الرغم من التطور الب�سيط يف بع�ض الأحيان
،وعلي ��ه يج ��ب �أن تك ��ون هن ��اك التفات ��ه حقيقي ��ة
بو�ضع �آلية منا�سبة لهذا القطاع املهم".
يذك ��ر �أن الع ��راق يع ��اين نق�ص� � ًا يف الطاق ��ة
الكهربائي ��ة من ��ذ بداي ��ة �سن ��ة  ،1990وازدادت
�ساع ��ات تقن�ي�ن التي ��ار الكهربائ ��ي بع ��د 2003
يف بغ ��داد واملحافظ ��ات ،ب�سب ��ب ق ��دم الكث�ي�ر من
املحط ��ات بالإ�ضاف ��ة �إىل عملي ��ات التخريب التي
تعر�ض ��ت له ��ا املن�ش�آت خ�ل�ال ال�سن ��وات اخلم�س
املا�ضية ،حي ��ث ازدادت �ساعات انقط ��اع الكهرباء
ع ��ن املواطن�ي�ن �إىل نحو ع�شري ��ن �ساعة يف اليوم
الواح ��د ،م ��ا زاد من اعتماد الأه ��ايل على مولدات
الطاقة ال�صغرية.

واط من التي ��ار الكهربائي امل�ست ��ورد من �إيران،
بح�س ��ب بيانات وزارة الكهرباء ،لكنها ت�صر على
�أن الطاق ��ة الفعلي ��ة للخط التزيد عل ��ى  150ميكا
واط.
وت�سببت االنقطاعات يف اخلط الإيراين بخروج
تظاه ��رات غا�ضبة يف ع ��دد من مناط ��ق الب�صرة
احت ��ج امل�شارك ��ون فيه ��ا عل ��ى "�إهم ��ال وزارة
الكهرب ��اء" ملحافظتهم ،وعلى التذبذب يف جتهيز
الكهرباء الذي �سبب عطب �أجهزتهم املنزلية.
يذكر �أن الب�ص ��رة (590كم جنوب بغداد) حتوي
خم� ��س حمطات كبرية لإنت ��اج الطاقة الكهربائية
تع ��اين كله ��ا م ��ن الق ��دم واحلاج ��ة �إىل ال�صيانة
والتحدي ��ث ،وه ��ي حمط ��ة الهارث ��ة احلراري ��ة،
وحمط ��ة النجيبي ��ة احلراري ��ة ،وحمط ��ة خ ��ور
الزب�ي�ر الغازية ،وحمطة ال�شعيب ��ة الغازية ،فيما
تعت�ب�ر حمط ��ة البرتوكيماوي ��ات الغازي ��ة الت ��ي
�أن�شئ ��ت يف الع ��ام � ،1988أحدث حمط ��ة لإنتاج
الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة التي
يع ��اين �سكانه ��ا يف ف�ص ��ل ال�صي ��ف م ��ن زي ��ادة
مع ��دالت الرطوبة وارتف ��اع درجات احلرارة �إىل
�أكرث من  50درجة مئوية خالل النهار.

 بغداد  /قي�س عيدان
�أو�ضح تقرير �صادر عن �سوق العراق للأوراق املالية واخلا�ص مب�ؤ�شرات �شهر ت�شرين
الأول املا�ضي عن ارتفاع �أ�سعار �أ�سهم (� )34شركة مقارنة ب�أ�سعار �إغالقها يف �شهر �أيلول
املا�ضي ،فيما انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم (� )22شركة مقارنة ب�أ�سعار �إغالقها يف نف�س ال�شهر
،فيما التزال خم�س ع�شرة �شركة متوقفة بقرار من هيئة الأوراق املالية لعدم �إيفائها
مبتطلبات الإف�صاح وتزويد الهيئة بالبيانات املالية ال�سنوية �أو الف�صلية ،التقرير الذي
ح�صلت عليه "املدى" �أو�ضح ارتفاع عدد الأ�سهم املتداولة بن�سبة ( )%86.9قيا�سا ب�شهر
�أيلول لي�سجل ( )45مليار �سهم .لي�سجل هذا االرتفاع بن�سبة ( )%30.6قيا�سا ب�شهر �أيلول
لي�سجل �أكرث ( )63مليار دينار  .فيما انخف�ضت عدد العقود املنفذة بن�سبة ()%10.5
قيا�سا بال�شهر ال�سابق لي�سجل ( )10395عقدا ،وبهذه امل�ؤ�شرات ارتفعت قيمة امل�ؤ�شر العام
بن�سبة ( )%1.4عندما �أغلق على ( 119.12نقطة قيا�سا ب�إغالق ال�شهر املا�ضي ()117.49
نقطة.وبني التقرير �أن عدد الأ�سهم امل�شرتاة من قبل غري العراقيني خالل �شهر ت�شرين
الأول ( )1.359مليار بقيمة ( )2.005مليار دينار �سهم ،فيما بلغ عدد الأ�سهم املباعة من
قبل غري العراقيني يف ال�شهر نف�سه ( )3.970مليارا بقيمة ( )5.319مليار دينار نفذت
من خالل ( )866عقد �شراء من �أ�صل العقود املنفذة خالل ال�شهر ،ومن خالل تنفيذ ()483
عقد بيع من �أ�صل العقود املنفذة خالل ال�شهر.حيث بلغ جمموع ر�ؤو�س �أموال ال�شركات
املدرجة ( )2870مليار �سهم .حيث بلغت القيمة ال�سوقية لل�شركات املدرجة يف ال�سوق
( )4479مليار دينار.

لت�صحر الأرا�ضي الزراعية !
اال�ستثمارات النفطية �سبب �آخر
ّ
 بغداد � /إبراهيم �إبراهيم
رغ ��م م ��ا حتقق ��ه اال�ستثم ��ارات النفطي ��ة م ��ن
م ��ردود اقت�صادي كب�ي�ر للبل ��د �إال �أنها ت�سبب
�أ�ض ��رارا بيئي ��ة و�صحي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن ت�صحر
الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة والت ��ي ت�سب ��ب هج ��رة
املزارع�ي�ن ،ويختل ��ف اخل�ب�راء االقت�صاديون
والبيئيون و�أع�ضاء جمل�س النواب يف �أهمية
هذه اال�ستثمارات وت�أثرياتها ال�سلبية.
�إذ �أك ��د ع�ض ��و جمل� ��س النواب جم ��ال البطيخ
يف ت�صري ��ح لـ"املدى" �أن "االرتفاع الكبري يف
الإنت ��اج �سيعظم موارد الدخل و�ستكون هناك
مبال ��غ كبرية ت�ص ��رف على امل�شاري ��ع و�أعمال
متنوعة تق�ضي على البطالة وتنع�ش االقت�صاد
تدريجيا.
و�أ�ض ��اف البطي ��خ "الب ��د م ��ن و�ض ��ع خط ��ط
جي ��دة ال�ستخدام ه ��ذه الزي ��ادات واملردودات
املالي ��ة الكبرية ب�ص ��ورة عادلة بني املحافظات
واملواطن�ي�ن ،م�ست ��دركا "لك ��ي تتحق ��ق عملية
التنمي ��ة يج ��ب ح ��ل م�شكل ��ة الف�س ��اد الإداري
واملايل".
وتاب ��ع �إن "احلكوم ��ة �أول ��ت �أهمي ��ة كب�ي�رة
لتعوي�ض املت�ضررين من املزارعني واملواطنني
من خالل �صرف املبالغ املجزية لهم ،ف�ضال عن
تق ��دمي م�ساهمات مالي ��ة للجامع ��ات واملعاهد
ومراك ��ز البح ��ث العلم ��ي وتدري ��ب الطلب ��ة
اجلامعيني"
تلوث ًا
حرق الغاز ي�سبب ّ
م ��ن جانبه نّ
بي ع�ضو جمل� ��س النواب جواد
الب ��زوين �أن "زيادة الإنت ��اج النفطي تعني
الزي ��ادة يف حرق الغ ��از امل�صاحب ما ي�ؤدي
حتما �إىل تلوث �أكرب"
و�أ�ض ��اف �إن "الكثري م ��ن الأرا�ضي حجزت
لل�ش ��ركات ما �سي�ؤدي �إىل ت�صحر الكثري من
الأرا�ضي الزراعية يف املحافظات النفطية"

" ه ��ذه امل�شاكل لي�ست م�ب�ررا للوقوف �ضد
عمل ال�شركات اال�ستثمارية  ..رغم ت�أثرياتها
ال�سلبي ��ة عل ��ى ال�صح ��ة والبيئ ��ة " ح�س ��ب
ماتق ��ول ع�ضوة جلنة النف ��ط والغاز فاطمة
ال ��زركاين يف ت�ص ��رح لـ"امل ��دى" وت�ضي ��ف
"م ��ن املمك ��ن �أن جند حال له ��ذه امل�شكلة �إذا
خرج امل�س�ؤولون من حالة التلك�ؤ".
وت ��رى ال ��زركاين �إمكانية �إ�ص�ل�اح امل�شكلة
يف انتهاج طريقة احلف ��ر املائل وال�سيطرة
على الت�أثريات البيئية وال�صحية وتقلي�ص
ن�سب ��ة الأرا�ضي التي تعط ��ى لال�ستثمارات
النفطية بهدف دعم القطاع الزراعي".
وكان ��ت م�ص ��ادر يف ائت�ل�اف الكت ��ل
الكرد�ستانية �أكدت �أن "غياب القوانني التي
تنظ ��م عمل ال�شركات النفطي ��ة ف�ضال عن �أن
القوان�ي�ن املعمول بها يف هذا املجال حتتاج
�إىل التجدي ��د مب ��ا يتنا�س ��ب والتط ��ورات
االقت�صادية للبل ��د ..هما ال�سببان الرئي�سان

يف ه ��ذه امل�شكل ��ة� .إىل ذل ��ك ب�ي�ن اخلب�ي�ر
االقت�صادي ميثم لعيبي �أن "اكت�شاف ثروات
طبيعية من باطن الأر�ض مثل النفط والغاز
�سيك ��ون موردها املادي اك�ب�ر من ا�ستخدام
الأر�ض يف الزراعة.
وتابع لعيب ��ي �إن"الدولة متلك حق ال�سيادة
مبوجب عقد مت بينها وبني املواطن وتنازل
مبوجب ��ه الأخ�ي�ر �إىل الأول ع ��ن ج ��زء م ��ن
م ��وارده مقاب ��ل �أن توفر ل ��ه الدولة حاجات
عامة" .على حد قوله.
وت�ضي ��ف "وتع ��د نظرية العق ��د االجتماعي
م ��ن ال�صي ��غ التقليدي ��ة له ��ذا االتف ��اق الذي
ي�ؤدي �إىل عقد اقت�صادي �ضمني".
و�أو�ض ��ح "�أن للدولة �سلطة تقرر من خاللها
م ��ا ه ��و �صال ��ح للبل ��د مبوج ��ب تقوي� ��ض
املواط ��ن له ��ا ،ف�ض�ل�ا ع ��ن امتالكه ��ا قدرات
كب�ي�رة يف ا�ستغ�ل�ال الرثوات غ�ي�ر متوفرة
لدى الأفراد.

�آثار �سلبية
من جانبه �أكد اخلبري البيئي حيدر اجلزائري
يف حديث لـ"املدى" �أن"�آثارا �سلبية و�أ�ضرارا
بيئية مرتتب ��ة على عمليات ا�ستخ ��راج النفط
خا�صة بع ��د عقود الرتاخي�ص اجلديدة ،منبها
�إىل ع ��دم وج ��ود و�سيل ��ة لتحدي ��د حج ��م تلك
الأ�ضرار"
و�أ�ض ��اف اجلزائري �أن"عملي ��ات اال�ستخراج
وح ��رق الغاز حتمل �ض ��ررا بيئيا على ال�سكان
املحلي�ي�ن الذي ��ن يتعر�ض ��ون �إىل �أكا�سي ��د
الكربي ��ت والنرتوج�ي�ن وغ ��از �أول �أوك�سي ��د
الكارب ��ون والهباء الأ�سود ال ��ذي يغطي �سماء
تلك الأمكنة ف�ضال عن �أنها ت�شكل هدرا للرثوة
الوطنية"
ً
ويتاب ��ع �إن" كث�ي�را م ��ن �سكان ه ��ذه املناطق
�أ�صيبوا بالأمرا�ض و�أكرثها الربو والأمرا�ض
اجللدية".
مو�ضح ��ا "رغ ��م تل ��ك املخاط ��ر يرف� ��ض معظم
ال�س ��كان املحلي�ي�ن الهج ��رة لوج ��ود �أرا�ضيهم
الزراعي ��ة التي تعت�ب�ر م�صدر رزقه ��م الوحيد
ف�ضال عن قل ��ة التعوي�ضات التي دفعت لهم من
قبل احلكومة"
م�شددا "ال ميك ��ن �إعفاء احلكومة �أو ال�شركات
النفطية من امل�س�ؤولي ��ة ب�سبب اال�ستمرار يف
عملي ��ات ح ��رق الغاز وح ��رق احلف ��ر النفطية
الت ��ي تت�سبب يف �إت�ل�اف الأرا�ض ��ي الزراعية
لت�سربها �إىل املياه اجلوفية"
ولف ��ت اجلزائ ��ري �إىل �أن "اال�ستثم ��ارات
النفطي ��ة اجلدي ��دة الت ��ي ج ��اءت ع�ب�ر دورات
الرتاخي� ��ص اخلم�س مل ت ��راع املعايري البيئية
متاما ،رغم �أن بع�ض العقود �أ�شارت �إىل ذلك"
داعيا احلكوم ��ة �إىل"�إلزام ال�شركات باملعايري
البيئي ��ة وتقليل معاناة ال�س ��كان املحليني عرب
اجناز م�شاري ��ع �صديقة للبيئ ��ة وعمل �أحزمة
خ�ض ��راء وبن ��اء م�ست�شفيات ومراك ��ز �صحية
وم�شاري ��ع مياه وكهرب ��اء تدخل �ضمن العقود
املوقعة"

ويت�س ��اءل اخلب�ي�ر النفطي �إي ��اد احليايل عن
كمية التلوث بغازثاين كربيتيد الهيدروكربون
الت ��ي �س ��وف يتعر�ض لها الف ��رد العراقي حني
يبل ��غ �إنتاج الع ��راق  12ملي ��ون برميل يوميا
يف الع ��ام  - 2015كم ��ا هو متوق ��ع� -إذ كانت
ح�ص ��ة الفرد م ��ن التل ��وث  2كغم م ��ن �إنتاج 2
ملي ��ون برميل" .وب�ي�ن احلي ��ايل �أن "التلوث
يحدث م ��ن خالل ف�صل الغازع ��ن النفط ف�ضال
عن ن�شاط مكامن الآبار"
و�أ�ش ��ار احلي ��ايل �إىل �أن " التوج ��د يف عق ��ود
الرتاخي� ��ص لل�ش ��ركات النفطي ��ة م ��ا يراع ��ي
خملفاتها الهائلة والتي ت�سبب التلوث البيئي
وال ��ذي ي� ��ؤدي �إىل �سرطان ��ات و�أمرا�ض ربو
وت�شوهات خلقي ��ة وخ�صو�صا يف الأجنة كما
هو �شائع يف حمافظة الب�صرة حاليا"
م�ؤك ��دا �أن"امل�شكلة تتعلق بحي ��اة الإن�سان من
جهة وبت�أثر الإنتاج الزراعي يف املنطقة.
و�ش ��دد احليايل عل ��ى �ض ��رورة �أن تطبق هذه
ال�ش ��ركات املعاي�ي�ر البيئي ��ة وال�صحي ��ة يف
عمليات اال�ستخراج  ،منبه ًا �إىل �أن عدم تطبيق
هذه املعايري �سي�ؤدي �إىل خ�سارة ثروة ناجزة
من جان ��ب واحل�ص ��ول على ث ��روة طارئة من
جانب �آخر".
النفط ي�ستحوذ على الأرا�ضي
الزراعية
ويق ��ول املهند�س الزراعي ن�صي ��ف قا�سم �إن"
اال�ستثم ��ارات النفطي ��ة �أث ��رت عل ��ى الزراعة
واملزارع�ي�ن ب�ش ��كل كبري ،م�ضيف ��ا يف حديث
لـ"امل ��دى"�,إن "الزراع ��ة له ��ا م ��ردودات
اقت�صادي ��ة مهم ��ة ،فه ��ي ت�ساه ��م يف توط�ي�ن
الع�شائر وتقليل مع ��دالت البطالة وخلق حيز
من الأمان"
مبين ��ا �أن"اال�ستثمارات النفطي ��ة ا�ستحوذت
عل ��ى �أرا�ض ��ي الكثري من الفالح�ي�ن مما �سبب
م ��وت م�ساحات �شا�سعة م ��ن الب�ساتني والتي

�أ�ضرت ب�شكل كبري الناجت الزراعي".
ويح ��ذر قا�س ��م م ��ن "عواقب وم�ش ��اكل كثرية
�أهمه ��ا �إمكانية فقدان الأم ��ن الغذائي ،معتربا
�أن "التعوي�ض ��ات للمت�ضرري ��ن غ�ي�ر من�صفة
ويج ��ب �إعادة النظر به ��ا ح�سب ا�ستحقاق كل
مواطن"
وي�ؤك ��د املتحدث با�س ��م وزارة النفط عا�صم
جهاد يف حديث �صحف ��ي �أن" العقود النفطية
تت�ضم ��ن �شروط ��ا و�ضعته ��ا ال ��وزارة ،بينها
درا�س ��ة املعاي�ي�ر البيئي ��ة وال�صحي ��ة الت ��ي
ت�ستخدمه ��ا �أي �شرك ��ة قب ��ل دخوله ��ا مرحل ��ة
التناف�س"
مبين ��ا �أن"�أي �شرك ��ة نفطي ��ة �أو غازي ��ة يت ��م
التعاق ��د معه ��ا يج ��ب �أن تك ��ون مهتم ��ة ب�أدق
املعاي�ي�ر املطلوب ��ة ،وف ��ق العق ��ود امللزم ��ة
بتطبي ��ق معايري البيئة العاملي ��ة واال�ستخدام
الأمثل للعمليات النفطية"
الفت ��ا �إىل �أن"خط ��ة رفع الطاق ��ات الإنتاجية
رافقته ��ا خط ��ة احلف ��اظ عل ��ى البيئ ��ة ودرء
االنبعاث ��ات التي ت�سه ��م يف التلوث بالتعاون
مع العديد من اجلهات"
وذكر بيان للوزارة تلقت "املدى" ن�سخة منه,
�أن" الف ��رق التفتي�شي ��ة التابع ��ة ملديري ��ة بيئة
وا�س ��ط قامت بزي ��ارة حقل الأح ��دب النفطي
و�إج ��راء الك�ش ��ف املوقع ��ي والبيئ ��ي للحق ��ل
ملتابعة الإجراءات املتخذة من قبل �شركة نفط
الو�س ��ط و�شرك ��ة الواح ��ة ال�صيني ��ة من اجل
معاجلة االنبعاثات الغازية "
م�ؤك ��دا " هن ��اك جل ��ان رقابة بيئي ��ة م�شرتكة
حتدد املتطلبات البيئية لعمل هذه ال�شركات"
و�أ�ضاف �أن" الفرق التفتي�شية �أنذرت ال�شركة
لعدم التزامها يف احلد من االنبعاثات الغازية
وم ��ا ت�سبب ��ه من �أ�ض ��رار على البيئ ��ة و�صحة
املواطن" و�أ�شار البيان �إىل �أن" وزارة البيئة
�ستقوم مبتابعة �أعمال كافة ال�شركات املخالفة
بعد انتهاء فرتة الإن ��ذار ملعرفة مدى التزامها
بالتعليمات البيئية".
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امل���ف���اه���ي���م���ي���ة يف ال���ت�������ش���ك���ي���ل ال���ع���رب���ي
علي النجار

(�إن مبد�أ الإبداع مماثل ملبد�أ االنبعاث ,,ال�شكل القدمي
ت�صلب وعليه �أن يتحول �إىل هيئة مليئة باحليوية,
باحلركة التي ترقى وت�شجع� ,أن تنتع�ش احلياة والروح
وين�شط العقل).
هاينز �شتيغل ,يو�سف بويز
(يتنز ُل الفن ،يف الإجمال ،يف الواقع من دون �أن يكون
َّ
واقع ًا بالكامل ،نا�شر ًا مَ
متوهم ًا يحلو لنا العي�ش
عال ًا َّ
فيه �أحيان ًا – ال يف �صورة دائمة – بد ًال عن احلياة
اليومية ..).مارك جيمينيز

(على فناننا �أن يحلم �أن يكون احد مغامري هذا القرن
ال�ستكناه حقيقته اجلديدة .متمثال ب�سلفه الفنان
العربي الإ�سالمي ).بلند احليدري**

لي�س الفن الذي يتبنى �أو يعالج الأفكار وليدا
�شرعيا للمكت�شفات الفنية للقرن الع�شرين
فقط .بل هو �أبعد من ذلك بكثري .هو بع�ض
من ممار�سات الفنون ال�سومرية والفرعونية
واليونانية والإ�سالمية ,وما قبلهما وما بينهما
وما بعدهما .لنت�ساءل مثال :متى توقفت الذات
الإن�سانية الفاعلة(�سابقا) واملتفاعلة(حاليا)
ع��ن ال�ت��وق��ف ع��ن اب�ت�ك��ار �أو �إخ� ��راج �أفكار
ت�ع��ال��ج م��درك��ات ال� ��ذات وامل��و� �ض��وع ,الأن��ا
والآخر(مبعناه الوا�سع) .الواقع العياين
(الإب�صاري) والواقع االفرتا�ضي(الب�صرية).
و�إن �شكلت الفكرة هاج�س ًا ّ
مم�ض ًا عند العديد
من فناين ما ا�صطلح عليه مبا بعد احلداثة
الأوروبية(احلداثة الق�صوى� ,أو املعا�صرة)
فلي�س الأمر �إال حماولة منهم ال�ستعادة الأر�ض
ال�سحرية اخل�صبة التي �أهملتها تراكمات
تقاليد ال�صنعة الفنية الر�سمية .وجمالياتها
الإن�سانوية املركزية .وخا�صة بعد متزق �أو
ت�شظي مناطق امل��رك��ز الإن�سانوي الغربي
بحروبه العاملية العبثية .وخيبات مثقفيه
الأكرث ح�سا�سية ,وعدم اليقني الذي مار�سته
اكت�شافات الفل�سفة املعا�صرة التفكيكية .فكان
ال بد لهم من الرجوع للذات اخلفية املهملة
ومالحقة �إدراكاتها �أو ع�صياناتها .تلك الذات
ال �ت��ي غيبت حت��ت رك ��ام ال�ع���ص��اب العلمي
ومكت�شفاته العملية و�صالدة مفاعيلها فقط.
لكن وبعد �أن زال ال�سحر عن الوجه الآخر
للتقدم ال�صناعي التقني الذي غيب الإن�سان
�أو �شيئه �صاموال �ضمن �صواميل ترو�سه
ال�شر�سة .ك��ان ال ب��د م��ن التمرد وب�شرا�سة
تعادل �شرا�سة القهر الذي مور�س على الذات
قربانا لآلهة احل��روب وامل�صائب الب�شرية,

وعقدة الأن��ا املتعالية ,بعد �أن فتحت �أزمنة
الأزمات احلداثية يف بداية القرن الع�شرين
الباب وا�سعا على متردات وتكهنات و�أحالم
الذات يف منطقة التعبري والأداء الفني.
م��ا ح��داث��ة دو��ش��ام��ب �أو ح��داث��ة امل�ستقبلي
الرو�سي مايوكف�سكي�,أو الإيطايل مارتيني,
وب�ع��ده�م��ا ب ��أج �ي��ال ال �ي��اب��اين اون ك ��وارا,
الأمل � ��اين ج��وزي��ف ب��وي��ز ,م ��ان ��زوين ,ايف
كالين ,مار�سيل بروثار ,ا�سمث�سون�,سياه
�أرج� ��اين( )1وغ�يره��م ك�ثر� ,إال ام�ت��داد لذلك
ال�سحر ال �ق��دمي ال ��ذي ف�ك��ك و�أع� ��اد �صياغة
�إدراكاتنا يف اجلزء املهمل �أو املغيب منها.
دو��ش��ام��ب م��ن خ�لال التقاطاته الهام�شية(
اجلاهز واملهمل ,وغري املنظور له)� .أو كما يف
�أعماله االفرتا�ضية بقوانينها ال�شطرجنية
التي �أق�صى عنها هاج�س الغلبة واخل�سارة,
ل�صالح قوانينها الريا�ضية االفرتا�ضية,
�أ� �ش��رك �ن��ا يف ل�ع�ب�ت��ه م�ت�ل�ق�ين افرتا�ضيني.
وحت � ��ول �إىل ع � ��راب مل �ن��اط��ق اكت�شافات
احل��داث��ة الفائقة ومنها (ال ��دادا اجلديدة).
لكن لي�س بالهام�ش �أو املهمل وحده تتغذى
�أف �ك��ارن��ا االف�ترا��ض�ي��ة� .إن ك��ان��ت ال�صناعة
واالك�ت���ش��اف��ات العلمية(ومنها الب�صرية),
وهي �صنائع متقنة ب�شكل ما� ,شكلت بع�ض ًا
م��ن ح��واف��زاك�ت���ش��اف��ات ا��ش�ت�غ��االت احلداثة
الأوروب��ي��ة .فال�صناعة ,وكعلوم تطبيقية
اكت�شفت طرق تنفيذها عرب خطوط وحظوظ
الوعي املادي املفرط .لكن العلم �أي�ضا ,وهو
يف املركز من اهتمامات الإن�سان احلديث
الإج��رائ �ي��ة� ,أوج ��د فائ�ض �أزم��ات��ه و�سحق
الروح يف جزئها التعبريي الإبداعي اخلفي.
ومل تعد جماليات املكان وم�شهدية الواقع

الفيزيائي و جماورتها فنيا تكفي للتعبري
عن كامل �إدراكاتنا الواعية والالواعية التي
غيبتها ه��ذه التفا�صيل امل�شهدية و�ألعابها
ال �ت �ح��وي��ري��ة ال �ت �ج��اوري��ة .وك� ��ان الب ��د من
التمرد على �أزم ��ات ع�صر احل��داث��ة الأوىل
من القرن الع�شرين ,بعد �أن ت�صادمت حمنة
العلم بفائ�ضة من �أزمات الركود االقت�صادي
واحل��روب الكونية ,و�أزمنة التعبري الفني
الرتاكمي اال�سرتخائي .ولتطلق فعل التمرد
التدمريي غري امل�سبوق كما (الدادا) .ثم عاد
ال�صخب فعال قابال للمعاينة الإبداعية حتى
بعد انق�ضاء �أزمنته.
منذ �أف�لاط��ون وحتى هيكل وكانت و�صوال
لهربرت ري��د .ك��ان للجمال الفني قوانينه
التي تكر�س الواقع العياين مناطق ا�شتغال
مب��رج�ع�ي��ات م�ستمدة غ��ال�ب��ا م��ن م�شهديته
املثالية و الفيزيائية املغرقة مبثاليتها .وحتى
يف ما يخ�ص �إدراكاتها الطق�سية(ال�سحرية)
عند (ري��د) .لكنها بقيت وعرب كل احلداثات
الفنية الأوروبية (ما دام كل اكت�شاف ملنطقة
تعبريية و�أدائية فنية جديدة يعترب حداثة ملا
�سبقها) ت��راوح �ضمن مفهومها الإن�سانوي
امل��رك��زي .ومل يلتفت م��دون��و ت��اري��خ الفن
ال �غ��رب �ي��ون �إىل الأط�� � ��راف :اجل �غ��راف �ي��ة ـ
التاريخية ,وب�شكل خا�ص الآ�سيوية منها ـ
(الفن الإ�سالمي ,ال�صيني والياباين ,الهندي)
�إال يف �أزمنة مت�أخرة بع�ض ال�شيء .مثلما مل
يلتفتوا لنف�س الأط��راف يف زمن معا�صرتنا
�إال �ضمن براكماتيتهم الت�سويقية النفعية,
و�سيا�ستهم الفنية التي حتكمها م�ؤ�س�ساتهم
النفعية اخلا�صة.
بعد تفكيك املنظومة اجلمالية الفنية يف

يحيى ال�شيخ يف مغامرة جديدة عرب معر�ضه ال�شخ�صي
اجلديد بالعا�صمة الأردنية
عمان /علي عبد الأمري عجام
ّ

ن �ح��و  30ع �م�لا ج ��دي ��دا قدمها
الت�شكيلي العراقي يحيى ال�شيخ
يف معر�ضه ال�شخ�صي بغالريي
"الأورفلي" بالعا�صمة الأردنية
وال� ��ذي ح�م��ل ع �ن��وان "�أكرث من
�سرية" وافتتح الأ�سبوع املا�ضي.
ويف � �س�يرة اب ��ن ج�ي��ل �ستينات
ال� �ق ��رن امل��ا���ض��ي ،ان� ��ه م ��ن جيل
ال �� �س �ج��ال ال �ف �ك��ري والإن �� �س��اين
وامل��ج��دد ل�ك�ث�ير م��ن الأ�ساليب،
ومنها �أ�ساليب الت�شكيل العراقي
التي ب��د�أت حينها ب��االف�تراق عن
جت��رب��ة ال���رواد وم��ا ب�ع��ده��م ،عن
الك�شف عن �سر وجوده قبل �أيام
يف عمّان ،انه �أخريا تعب من �سرية
امتدت لنحو  35عاما يف املنايف:
در���س املاج�ستري يف يوغ�سالفيا
ال�سابقة  1970ثم الدكتوراه يف
االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق 1984
ث��م �إىل �سوريا ل�صعوبة عودته

ال�شيخ يتحدث لل�ضيوف عن عمله
من معر�ضه الأخري :روح �صوفية تت�أمل خراب العامل
�إىل ب�ل��اده ال �ت��ي ك���ان يحكمها يف اال��ش�ت�غ��ال فنيا على خامات من مل�سة خا�صة وم�ؤثرة.
ن �ظ��ام � �ص��دام ح���س�ين ال���ذي كان مل ت �ع��رف �ه��ا ال��ل��وح��ة العراقية معر�ض ال�شيخ اجل��دي��د ..دليل
ال�شيخ اح��د اب��رز معار�ضيه من والعربية من قبل ،كما يف �أعماله �آخر على حيوية الت�شكيل العراقي
ب�ين املثقفني ال�ع��راق�ي�ين ،ث��م من ع��ل��ى ال� ��� �ص ��وف ،وا� �س �ت �ن �ط��اق وجتدده �أي�ضا.
دم�شق �إىل ليبيا للعمل �أكادمييا ال� � ��ر�ؤى والأف � �ك� ��ار ج �م��ال �ي��ا يف وي�ح�ي��ى ال�شيخ ه��و اب��ن مدينة
يف �إح � ��دى ج��ام �ع��ات �ه��ا ،ث��م �إىل د�أب و��ص�بر ،ه��و اق��رب �إىل د�أب العمارة (جنوب العراق) املولود
عمّان م�ؤقتا ومنها �إىل الرنويج ال� �ع ��ارف ال� ��روح� ��اين يف ن�سج ف �ي �ه��ا ال� �ع ��ام  ،1945وه���و ابن
الجئا �سيا�سيا ،ومنها �إىل تون�س ر�ؤاه و�أف �ك��اره .كما �أن مغامرته امل � � ��وروث امل� �ن ��دائ ��ي ،ال ملجرد
للعمل الأك ��ادمي ��ي م ��رة �أخ ��رى ،ال تتوقف عند العمل على ال�صوف االمتياز الديني ،بل مبا منحه ذلك
قبل �أن يقرر االنتهاء م��ن �سرية ال��ذي يتطلب �صعوبة ج�م��ة ،بل امل��وروث من طاقة فكرية تبعثها
�شاقة كهذه يف اال�ستقرار مبدينة ين�سج من الري�ش ق��راءة للحياة عنا�صر ت�ل��ك البيئة اجلغرافية
عمّان التي ت�ضم طائفة كبرية من والإن�سان حني يغدو ما هو قرين والإن�سانية :املاء ،الق�صب� ،شجرة
مثقفي ب�ل�اده وحت��دي��دا فنانيها ب��ال��زوال وال �ف �ن��اء م ��ؤ� �ش��را على اليا�س ،جريد النخل وال�ب�ردي.
ال�ت���ش�ك�ي�ل�ي�ين ،مم��ن وج� ��دوا يف جماليات ت�ستحق النظرة املتمعنة هي عنا�صر كوّ نت م�ؤثرات مزاجه
ال�ف�ن��ي الأول ،ف�ث�م��ة ت�ضاري�س
ع�صرية املدينة وحيوية معار�ضها العميقة.
الت�شكيلية على مدار العام ف�سحة ومثلما ع��رف ال�شيخ ،غرافيكيا الأر�ض ،الرتاب املحروث ،ال�صد�أ،
ممكنة ال يبدو العراق اليوم قادرا ب��ارع��ا ،فانه يف معر�ضه اجلديد اخل�شب وت�شققاته ،ث��م مالبثت
� �س �ي �ق��دم جم �م��وع��ة م ��ن �أع �م��ال��ه هذه امل�ؤثرات الطبيعية �أن �صارت
على �أن يتوفر عليها.
ه� ��و يف م �ع��ر� �ض��ه " �أك� �ث��ر من الغرافيكية اجلديدة ،مبا يجعله عنا�صر �أ�سا�سية يف بناء لوحته
�سرية" ي��دخ��ل م�غ��ام��رة جديدة ،مت�صال ب�أ�سلوب كانت له فيه �أكرث و�سياقها اللوين.

�أوروبا ومنذ منت�صف القرن الع�شرين .بتنا
نعوم يف حميط عاملي عوملي ي�ستقي عنا�صر
مدركاته اجلمالية من كل الأطراف .لقد طال
التفكيك ,وه��و ال�سمة ال�ع��ومل�ي��ة اجلديدة
ك��ل � �ش��يء ,و�أ�صبحنا ن�ع��وم يف ف�ضاءاته
املتعددة .ومل يعد العمل الفني ح�صرا على
حامل اللوحة �أو ف��ورم املنحوتة �أو رقعة
اخلط العربي .لقد تفتقت ق�شرة العمل الفني
التقليدي لتفق�س كائنات افرتا�ضية �إن كانت
لها م��ن �صلة م��ا ب��الأع�م��ال الفنية التقليدية
املتنوعة الأداءات ومناطق ا�شتغاالتها ف�إنها,
�أخريا ,وبواقع املكت�شفات الرقمية اجلديدة
�أخ��ذت تن�أى حل��دود ق�صوى حد اغرتابها,
وهما مطلقا .و�إن كنا منار�س �أعمالنا غالبا,
مثلما نت�سوق ون�أكل افرتا�ضا �أثرييا بع�ض
الأحيان� .أو غالبا كما يف العامل الغربي .فان
العمل الفني هو الآخر خلق افرتا�ضاته التي
هي �أحيانا قابلة للت�سويق و�أحيانا �أخرى
ع�صية على ذلك حلد العدم .ومل يعد الفنان
ق��ادرا على التحكم مبقدار مداخيله املالية
التي غالبا ما ي�شاركه فيها و�سطه االجتماعي
و�إج��راءات��ه الت�سويقية ,بعد �أن بات العمل

الفني يحمل بذرة تهدميه ولي�س دميومته.
وما يبقى �سوى �صدى �أوهامه �أو �إيهاماته
االفرتا�ضية امللتقطة رقميا �أحيانا.
�إن ك��ان دو�شامب ع��راب��ا للدادئية اجلديدة
وممهدا لفن الفكرة ,ب�إحاالت ثقافية حتولية
يف زم��ن الأزم� ��ات الأوروب��ي��ة الأوىل .فان
(جوزيف بويز) وبت�أثري من احلدث(�سقوط
طائرته يف احلرب العاملية الثانية ,و�إنقاذه
م��ن ال�سكان املحليني (بتغطيته ب��دث��ار من
ال�ل�ب��اد ,وتغذيته ب��ال �ل�بن( ,)1حت��ول عنده
وع�ن��د جمايليه م��ن الفنانني الأمل� ��ان ,ومن
الأم��ري �ك��ان(ال �ف �ل��وك �� �س ����س) �إىل ع �م��ل فني
اف�ترا� �ض��ي ي �ت �غ��ذى� ,أو ي�ن�ب�ن��ي م��ن خالل
نقائ�ضه .ومثلما هي مكت�شفاته الفنية البيئية
ـ كفنّ اجتماعي مهد لل�سيا�سة اخل�ضراء(حزب
اخل���ض��ر الأمل� ��اين م �ث�لا) وال���ذي ل�ع��ب دورا
يف ال�سيا�سة الأوروب�ي��ة ,هو ونظرا�ؤه من
�أحزاب اخل�ضر الأخرى.
لقد اختلطت الأداءات(ف��ن الأر���ض ,الفن
الفقري ,االختزالية ,الأداء ,احلدث
امل��ادة الأولية ,ال�صورة ,اجل�سد) وحتولت
الأفكار مواد و�أفعاال فنية يف بداية ال�ستينات

ول�ت�ن�ت��ج ل�ن��ا ف�ن��ا غ��رائ�ب�ي��ا يف ال �ع��دي��د من
تفا�صيله ,ورمب��ا ال يحمل من الإرث الفني
املا�ضي �إال عنوانه اللغوي .لكنه الآن يحتل
م�ساحة وا�سعة من م�شهديتنا الفنية العاملية.
وان كان بويز ا�شتهر ب�أداءاته املعروفة التي
�أطلق عليها ا�سعد عرابي(طقو�س التجليات
التوليفية ( .)2فان اجل�سد مل ي�سلم حتى من
جتريح ا�ستح�ضارا لفعل القمع الإن�ساين
املعا�صر(زمن احل��روب الإقليمية) كما عند
الفنانة اليوغ�سالفية (مارينا ابراموفت�ش).
�أنا ال �أريد �أن �أورد تاريخ احلركات الفنية
الأوروبية املعا�صرة التي �أجنبت الأداءات
املفاهيمية الفنية(*) ,بقدر ما �أورد �إ�ضاءات
منها كمدخل لبحثنا ع��ن ال�ت�ج��ارب الفنية
املفاهيمية ب�ج��ذره��ا الأوروب � ��ي ,وكمدخل
لأداءات �ن��ا الفنية العربية ال�ت��ي ه��ي �سليلة
الف�ضاء العاملي .لكننا وكمتلقني �إيجابيني
لثقافات ال �ع��امل ,ومنها الفنية ,ولإمياننا
بحقيقة تداول املكت�سبات الثقافية التاريخية
يف حلقاتها الأك�ث�ر ت�ف��اع�لا .ف�لاب��د ل�ن��ا من
الأخذ والعطاء ,الت�أثر والت�أثري .مبعنى ما,
الإميان بتداول املعلومة عامليا(كما فعل رواد
الفل�سفة الإ�سالمية يف ع�صرها الو�سيط).
وم ��ن �ضمنها امل�ع�ل��وم��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة الفنية,
و�إمكانية تخريجها �أو تخ�صيبها مبا يتوافق
و� �ش��روط الإخ ��راج التي يتحكم فيها ارث
ثقايف و�صوري قابل للتداول وفق املنظومة
الثقافية الفنية ال�سائدة يف ع�صرنا ,والتي
ال تلغي جغرافيتنا وفاعليتها التداولية
املعا�صرة .بالوقت ال��ذي ال تنف�صل فيه عن
جممل الفاعلية العاملية يف دورتها املعوملة
�أو املكوكبة املعا�صرة .نحن الآن مثلما نتلقى
كما هائال من �سيل مفردات املعارف ال�سائلة
�ضمن �ش�ساعة ف�ضاء امل�شهدية الإبداعية
ال�ف�ن�ي��ة ال��وا� �س �ع��ة .علينا �أي �� �ض��ا اخلو�ض
يف �إمكانية الك�شف عن مكت�شفاتنا الفنية
املوازية �أو املجاورة للم�شهدية العاملية .رغم
�أننا �أي�ضا وك�شعوب عربية تعر�ضنا للإعاقة
املعلوماتية ب�سبب من �إحباطات تواريخنا
احلديثة(املتزامنة وزمن احلداثة الأوروبية)
املعروفة .لكن الآن ,وبعد انتفاء الأ�سباب
املعيقة ,بانفتاح الأف��ق العاملي ال�سرباين,
والرقمي ,على �أرحب ف�ضاءاته .مل يعد هناك
من �سبب لت�أخرنا عن اللحاق� ,أو امل�ساهمة
يف �صناعة �أعمالنا الفنية مبحاذاة �صناعة
مراكزها العاملية الأكرث نفوذا.
�أخ�ي�را لقد دخلنا ف�ضاء م�شاعية املعلومة
وعلينا جتاوز بع�ض عرثات �إعاقة طموحنا,
م��ن اج��ل جت ��اوز م��ا تبقى م�ن�ه��ا .علينا �أن
ن�ت�ح���س����س ن �ب ����ض ع �� �ص��رن��ا ,و�أن نحاور
حداثتنا التي رثت جوانبها حد ثبات عزلتها.
والدخول �إىل الف�ضاء املعا�صر فنا اجتماعيا
يف بع�ض من مفا�صله ,ال يلغي جتربة الفنان
املتمر�س .وال جتربة �أي �شخ�ص �آخر يحاول
دخ��ول ه��ذه الف�ضاءات امل�شاعة� .إن��ه ف�ضاء
الفكرة امل�شاعة املتحولة ب�صريا.

معارض عالمية

الفنان الفيتنامي كونغ  ..و وجوه املاكياج
ترجمة  /عادل العامل

افتُتح يف �أواخر ت�شرين الأول يف
هانوي معر�ض للفنان الفيتنامي نغوين
فان كونغ بك�شف فيه عن الفوارق الدقيقة
وراء الوجوه املر�سومة يف معر�ضه هذا
املقام حتت عنوان " وجوه املكياج ".
و يت�ألف املعر�ض ،الذي �أقيم يف متحف
الفنون اجلميلة الفيتنامي يف هانوي،
من  22لوحة من لوحات �أ�ستاذ الر�سم
امل�صقولة امل�ستوحاة من عاهرات ي�ضعن
ماكياج ًا �سميك ًا يف عرو�ض اجلن�س
احلا�صلة يف مناطق ال�ضوء الأحمر من
تايالند و �أوروبا.
و قال كونغ يف معر�ض حديثه عن
لوحاته هذه � " :إن �صور الن�ساء
الواقفات يف �أماكن زجاجية وهن
يدعون ال�ضيوف ترتدد يف ذهني كثري ًا.
و هن يغيرّ ن �أنف�سهن بق�صدٍ خا�ص و
من خالل هذا فقدن ب�سهولةٍ جمالهن
الطبيعي و �أ�صبحت الواحدة منهن
�شخ�ص ًا �آخر " .و �أ�ضاف قائ ًال  " :و قد
�أ�صيب زوا ٌر بال�صدمة لل�سبب الكامن
وراء ر�سمي لوجوه املاكياج هذه ،غري
�أن عملي الفني يركز فقط على الوجوه
".
و يقوم كونغ ،كجزء من بحثه هذا،
بالتمعن يف وجوه الكثري من الفتيات

اجلميالت املن�شورة على �أغلفة املجالت
يف فيتنام من �أجل حتليل التكوين
االجتماعي للجمال اخلارجي .و هو
يريد ،من خالل لوحاته ،ا�ستق�صاء فكرة
اجلمال هذه و اجلمال الكامن املختفي
حتت املاكياج و الإ�ضافات الأخرى.
و قد حتدث عنه الر�سام يل ثييت كونغ
يف هذا الإطار قائ ًال � " :إن كونه مع ّلم
ر�سم ،يجعله ميتلك تقنية جيدة للتعبري
عن فكراته ،لكنه ير�سم يف اعتدال .و

قد قلت له �إنني �أريده �أن يكون �أكرث
ليربالي ًة بل و مطلق العنان .و هو ،يف
هذا املعر�ض ،قد �أدرك هذا التغيري للمرة
الأوىل ".
لقد ولد كونغ يف عام  1976يف مقاطعة
باك جيانغ ال�شمالية .و ُعر�ضت �أعماله
الفنية يف بلدان كثرية مبا فيها كوريا
اجلنوبية ،و اليابان ،و الفيليبني ،و
ماليزيا ،و اململكة املتحدة.
عن Baomoi /
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اختتام مهرجان بغداد مل�سرح ال�شباب العربي

تلويحةالمدى

" با�سبورت " العراقي �أف�ضل عر�ض . .و" نادر بلعبد "
التون�سي �أف�ضل مُمثل

� شاكر لعيبي

ً
"مثقفا"
اجلالد

بغداد  /ب�شار عليوي

ُاختتمت على قاعة الم�سرح
الوطني ببغداد عا�صمة
الثقافة العربية لعام 2013
 ,فعاليات ( مهرجان بغداد
لم�سرح ال�شباب العربي ) في
دورته الأُولى ,والذي عُ قد
ِ
للفترة من 14/11/2012_6
بم�شاركة  19عر�ض ًا م�سرحي ًا
ُ
من  10دول عربية ب�ضمنها
العراق وبح�ضور ُنخبة من
�أبرز ُنقاد الم�سرح العربي
منهم د� .سامح مهران
رئي�س �أكاديمية الفنون في
القاهرة ,والناقد المغربي
المعروف د .ح�سن المنيعي
والناقدة الم�سرحية
الم�صرية د .نهاد �صليحة
 ,والناقد الم�صري الكبير
د .ح�سن عطية رئي�س
الجمعية العربية ل ُنقاد
الم�سرح  ,حيث احت�ضنت
م�سارح ( الوطني  /منتدى
الم�سرح � /سميرامي�س ) ,
فعاليات المهرجان الذي
ت�ضمن �إقامة محور نقدي
الم�ستقبلية
بعنوان ( المالمح ُ
للم�سرح العربي بعد التغيير).

حيث �شهد املهرجان خالل �أيامهِ الثمانية,
عر�ض  19عمل م�سرحي ،منها م�سرحية
( فياكرا ) من العراق  ,ت�أليف و�إخراج
� �ص�لاح م�ن���س��ي  ,وم���س��رح�ي��ة ( �أي�ض ًا
و�أي���ض� ًا) بانتوميم م��ن ال �ع��راق ,ت�أليف
و�إخ ��راج �أن�س عبد ال�صمد و م�سرحية
(تذكر �أيها اجل�سد) ت�أليف و�إخراج حممد
م�ؤيد و العر�ض ال�سوداين ( عر�ض غري
قابل للنقد وج�سد غري قابل للت�شريح )
ت�أليف ق�صي حممد ال�سماين و�إخ��راج
�أبو بكر حممد ال�شيخ وم�سرحية ( ن�ساء
ب�لا مالمح ) اجل��زائ��ري��ة �إخ ��راج �إ�سالم

حممد عبا�س  ,وم�سرحية ( جثة على
الطريق ) م��ن الأردن ت�أليف �سعد الله
ونو�س � ,إخراج حممد وليد اجليزاوي,
وم�سرحية ( ليلة القتلة ) م��ن م�صر,
ت�أليف خوزيه تريانا � ,إخراج تامر كرم,
وم�سرحية ( با�سبورت ) من ال�ع��راق ,
ت�أليف حيدر جمعة �إخراج عالء قحطان,
وم�سرحية ( �صور من ب�لادي _ خيال
ظل ) لكلية الفنون اجلميلة _ جامعة
بابل � ,سيناريو و�إخراج د� .أحمد حممد
عبد الأمري  ,وعدد �آخر من العرو�ض .كما
�شهد املهرجان �إ�صدار �ستة ُكتب م�سرحية
هي ( جماليات ال�سينوكرافيا يف العر�ض
امل�سرحي ) جل�ب��ار ج ��ودي ,و(النقدية
امل�سرحية وه��وام����ش ال���س��رد) للدكتور
عقيل م�ه��دي يو�سف  ,و(ق ��دمي امل�سرح
جديده وجديد امل�سرح قدميه) للدكتور
� �س��ام��ي ع �ب��د احل �م �ي��د  ,و (ري �ن �ه��ارات
وم�سرح �آخر ) للدكتور فا�ضل خليل  ,و

(حت��والت ال�شع��ر امل�ص��ري
الراه��ن) عن��وان م�ؤمت��ر
ال�شعر امل�صري الأول
القاهرة /رويرتز

ي�ب��د�أ الأ��س�ب��وع ال�ق��ادم باملجل�س الأع�ل��ى للثقافة بالقاهرة
م�ؤمتر ال�شعر امل�صري الأول مب�شاركة ع�شرات من ال�شعراء
والباحثني الذين يقدمون بانوراما لواقع ال�شعر امل�صري
وم�ستقبله.
وقال املجل�س الأعلى يوم اخلمي�س يف بيان �إن امل�ؤمتر الذي
يحمل عنوان (حت��والت ال�شعر امل�صري ال��راه��ن) �سيفتتح
الأح��د ال �ق��ادم وت�ستمر جل�ساته ثالثة �أي��ام ومنها (�أبعاد
التحديث يف �شعر التفعيلة) و(ق ��راءة تطبيقية يف �شعر
احلداثة) و(احلداثة امل�صرية� ..سمات وظواهر) و (واقع
الإب��داع ال�شعري والتيارات املت�شددة) و(دور املجالت غري
الر�سمية يف حركة ال�شعر امل�صري).
كما يت�ضمن امل�ؤمتر �أي�ضا حمورا عن (حتوالت �شعر العامية
امل�صرية) تناق�ش فيه ق�ضايا (حكاية ال�شعر و�شعر احلكاية..
ح�س الن�ساء وح�س الرجال يف �سرية بني هالل) و(�صالح
ج��اه�ين وم�ف�ه��وم ال��ري��ادة) و(مت�ث�ي��ل ال�شعب يف ال�سياق
الثوري ..درا�سة خطابي جمال عبد النا�صر وف�ؤاد حداد).
وحداد ( )1985-1927من �أبرز رموز �شعر العامية امل�صرية
وت�ه��دى ال ��دورة الأوىل م��ن امل ��ؤمت��ر �إىل ا�سمه وا�شتهرت
ق�صائده ومنها (الأر�ض بتتكلم عربي) و(امل�سحراتي) وقال
عنه بريم التون�سي "ال �أحد �أ�شعر من ف�ؤاد حداد".
وم��ن امل�شاركني يف امل��ؤمت��ر �سيد حجاب وزي��ن العابدين
ف�ؤاد وعبد املنعم تليمة ونبيل عبد الفتاح و�سيد البحراوي
وخريي دومة وجمال الق�صا�ص وعبد العزيز جمال الدين
وحممد بغدادي وي�سري عبد الله ومنرية م�صباح وهيثم
احلاج علي.
وينظم امل�ؤمتر خم�س �أم�سيات �شعرية مب�شاركة � 30شاعرا
 ،منهم حممد ال�شهاوي وحممد �إبراهيم �أبو �سنة وحممود
قرين عيد �صالح وعزة ح�سني وفاطمة قنديل وي�سري ح�سان
وميالد زكريا.

( مدخل �إىل م�سرح عادل كاظم ) للدكتور
�شفيق املهدي  ,و ( �إ�سرتاتيجية التفكيك
يف العر�ض امل�سرحي ) للدكتور جبار
ح�سني � �ص�بري  ,و ( �أزم �ن��ة امل�سرح)
ل�ل��دك�ت��ور �شفيق امل �ه��دي  ,و ( امل�سرح
والأف��ك��ار والتطبيقات ال�ت��ي ُتعار�ض
التقاليد ) للدكتور حممد �سيف  .و �شه َد
اليوم الأخ�ير من املهرجان �إق��ام��ة حفل
ت��وزي��ع اجل��وائ��ز على الفائزين  ,حيث
ت�ضمن احلفل االحتفاء بالنحات العراقي
املُغرتب ( �أحمد البحراين ) واملو�سيقار
العراقي املُ�غ�ترب ( �سلطان اخلطيب )
وم��ن ُث��م ق��راءة البيان اخلتامي للجنة
املهرجان التحكيمية وامل�ؤلفة من ( د.
�سامي عبد احلميد من العراق _ رئي�س ًا
 /د� .سامح مهران من م�صر  /زهرية بن
عمار من تون�س  /د .جواد الأ�سدي من
ال�ع��راق  /د� .أح�م��د ال�غ��ازي م��ن املغرب
� /أح �م��د ب��ن ع��ام��ر م��ن ت��ون����س  /ف���ؤاد

ال�شطي من الكويت  /د� .أكرم اليو�سف
من �سوريا  /حامت عودة من العراق _
�أع�ضا ًء )  ,تال ذل� َ�ك الإع�ل�ان عن جائزة
رابطة ُنقاد امل�سرح يف العراق لأف�ضل
عر�ض يف املهرجان ُ
حيث مُنحت لـ( تذكر
�أيها اجل�سد ) من العراق � ,إخراج ( حممد
م ��ؤي��د ) ُ ,ث��م �أُع�ل�ن��ت ج��وائ��ز املهرجان
وكانت كالآتي :
•جائزة �أف�ضل ممُ ثلة بدور ثانوي ,
ومنحت لـ" جي�سي عادل " من م�صر عن
دورها يف م�سرحية ( ليلة القتلة ) .
•جائزة �أف�ضل ممُ ثلة بدور رئي�سي
 ,ومنحت مُنا�صفة ب�ين ُك��ل م��ن " �آمال
بن عمرة " و " نادية علي احل�سنات "
و " ب�سعدي ��ص��وري��ة " ع��ن �أدواره���ن
يف م�سرحية ( ن�ساء ب�لا م�لام��ح ) من
اجلزائر.
•جائزة �أف�ضل ممُ ثل بدور ثانوي ,
ومنحت لـ " مداح " �أحمد " عن دورهِ يف

امل�سرحية �أعاله .
•جائزة �أف�ضل ممُ ثل بدور رئي�سي,
ومنحت لـ" ن��ادر بلعبد " عن دوره يف
م�سرحية ( طوا�سني ) من تون�س .
•ج ��ائ ��زة �أف �� �ض��ل � �س �ي �ن��وك��راف �ي��ا ,
ومُنحت مل�سرحية ( �أي�ض َا و�أي�ض ًا ) لأن�س
عبد ال�صمد من العراق .
•ج��ائ��زة جل�ن��ة التحكيم اخلا�صة
منحت مل�سرحية ( طوا�سني ) من تون�س
ملُخرجها ( حافظ خليفة ) .
•ج��ائ��زة �أف���ض��ل �إخ���راج  ,ومنحت
ل�ع�لاء ق�ح�ط��ان ع��ن �إخ ��راج��هِ م�سرحية
(با�سبورت ) من العراق .
•ج ��ائ ��زة �أف �� �ض��ل ع �م��ل ج �م��اع��ي ,
ومُنحت ل�ـ( تذكر �أيها اجل�سد ) �إخراج
حممد م�ؤيد من العراق .
•ج��ائ��زة �أف���ض��ل ع��ر���ض م�سرحي,
و ُم �ن �ح��ت ل� �ـ( ب��ا��س�ب��ورت ) م��ن العراق
�إخراج " عالء قحطان " .

اعتق� � َد اجل�ل�اد الفرن�س � ّ�ي �شارل -ه�ن�ري �سان�سون ب�أن ��ه كان ي�شتغل
ب�أمان� � ٍة و"�ضم�ي� ٍر" ل�صال ��ح الثورة الفرن�سي ��ة .وقد ب� � ّررت ال ُ
أهداف
النبيل ��ة للث ��ورة وجم ��وحُ قادتها الأه ��وا َل ،ب�شهادته و�شه ��ادة جميع
امل�ؤرخ�ي�ن والكتاب املت�أخرين .مل يغتفر �سان�سون لنف�سه �إعدامه �آخر
مل ��وك فرن�سا ،وظل الأمر ي�ؤرقه حتى �أن هناك �صفحات يف املذكرات
تعلن �أ�سف� � ًا وحرية وندم� � ًا ،ومديح ًا ل�شجاعة لوي� ��س ال�ساد�س ع�شر
و�شارلوت كوردي مث ًال.
�إ�ضاف ��ة �إىل روب�سب�ي�ر ( 1794 -1758وكان يعم ��ل حمامي� � ًا) ،نف ��ذ
�سان�سون وعائلت ��ه حكم الإعدام بالعديد من رج ��االت الفكر والثقافة
والف ��ن مثل املو�سيقي�ي�ن ج ��ون -بابتي�ست ك�سني ��ل ()1793-1755
وج ��ون -بابتي�س ��ت ل ��وروا ،والأدب ��اء :جوزيف -دوميني ��ك روكي،
وج ��ان -بيري بري�س ��و (وهو بالأح ��رى جاك -بي�ي�ر بري�سو -1754
 )1793الكات ��ب ال�سيا�س ��ي والرحّ ال ��ة وم�ؤل ��ف العدي ��د م ��ن الأعمال
املن�شورة حول نظرية القانون والتاريخ الطبيعي ،وجان -لوي كارا
( ) 1793 - 1742ال�صحف � ّ�ي والكات ��ب واملرتجم ،وج ��ان -فران�سوا
دوكو� ��س ( )1793 - 1765املهت ��م بال�سيا�س ��ة والفل�سف ��ة ،وج ��اك
لوكل�ي�رك الذي �أعدم بعمر  34عام ًا ،مدير جري ��دة (الوثائق الوطنية
والأجنبي ��ة) ،وجاك رينيه �أيب�ي�ر ( )1793 -1757ال�صحفي ال�شهري
ورج ��ل ال�سيا�س ��ة وم�ؤ�س� ��س اجلري ��دة ال�ساخ ��رة (الأب دو�شي�س ��ن)
واملوظ ��ف يف رقابة م�س ��رح املنوع ��ات �سابق ًا كما ي ��رد يف املذكرات.
ولع ��ل و�صف �سون�س ��ون للع�سك ��ريّ املثق ��ف املع ��دوم �شارل-فيليب
رون�س ��ان ( )1794 -1751بالأدي ��ب �أي�ض ��ا ي�أت ��ي ب�سب ��ب ن�شاط ��ه
واملكتبي �أنطوان-فران�س ��وا مومورو (-1756
النظريّ  .ث ��م الطبّاع
ّ
 )1794رج ��ل ال�سيا�س ��ة واملثق ��ف والنا�شر الذي ن�ش ��ر كتاب ًا عن عمل
املطبع ��ة ظل مرجع ًا تعليمي ًا لوقت طويل .وجون -بابتي�ست كلوت�س
امللق ��ب ب�أنا�شار�سي� ��س ( )1794-1755م�ؤل ��ف امل�صنفات واملحا�ضر
يف املتاحف .والكاتب ال�صحفي من �أ�صل بلجيكي بيري -جان برويل
ُواط ��ن العالمَ ) الباري�سية .ثم رجل
( )1794 -1750مدي ��ر جريدة (م ِ
القان ��ون ري�شمون فيلوت .هذا فقط يف اجلزء الرابع الذي بحوزتي
م ��ن مذكرات �آل �سان�سون .وفيه يقدّم لنا اجلالد "املثقف" مرة �أخرى
درو�س ًا مروّ عة تتعلق بنا مبا�شرة.
فق ��د وقع ��تْ يف ما �سُ ّم � َ�ي بالث ��ورات العربي ��ة ،بعد اال�ستق�ل�ال ومنذ
الزمن النا�صريّ � ،إعدام ��ات مماثلة لكتاب و�أدباء و�صحفيني و�سا�سة
مثقف�ي�ن .حاز حكم البع ��ث من الت�صفي ��ات ال�شنيعة احل�ص ��ة الأوفر.
وقائ ��ع ع ��راق �صدام ح�س�ي�ن م�شه ��ورة وال �ض ��رورة لذكره ��ا ،بينما
الأمثل ��ة عل ��ى (جالدين -مثقف�ي�ن) مل ميار�س ��وا القت ��ل ب�أيديهم ولكن
�صمت ��وا و�سان ��دوا ورافق ��وا جمي ��ع مراحل"الرع ��ب" الثق ��ايف يف
الع ��راق ،الفعل � ّ�ي والرم ��زيّ  ،ف�إنها م ��ن ال�شهرة مبكان .م ��ا زال رموز
ه ��ذا النمط م ��ن اجل�ل�اد يف بحبوحة وتبجّ ��ح دون اع�ت�راف �صغري
مث ��ل اعرتافات �سان�سون وبع�ض �أ�سف ��ه� .أكاد �أقول هنا ب�أننا نتحدث
ع ��ن املثقف ج�ل�اد ًا .عندما زال النظام ال�ساب ��ق ،ارتكبت �أي�ض ًا جرائم
مماثل ��ة بحق "رموز" البعث الثقافية ،الغنائية خا�صة ،التي مل تهرب
من العراق بعد االحتالل عام  ،2003ودائما با�سم ث�أر مقدّ�س وغليان
رخي البال.
�شعبي مُنح �شرعي ًة �شعبية ،بل مور�س "ب�ضمري" ّ
ّ
ومثلما ح ��دث يف الثورة الفرن�سية ،ترتكب الي ��وم يف �سوريا ،با�سم
احلال ��ة الثورية احلا�سمة وحرقة القلب امل�شابه ��ة ،بع�ض االغتياالت
�أو الدع ��وات العلني ��ة لقت ��ل �أدب ��اء وممثل�ي�ن ومثقف�ي�ن وحمام�ي�ن
حم�سوب�ي�ن على نظ ��ام الأ�سد الدم ��ويّ  .القتل انطالق ًا م ��ن "الرمزية
الثقافية" ومن دون حماكمة حقيقي ٍة �أو �صورية ،على منط حماكمات
الثورة الفرن�سية امل�شروحة �أي�ض� � ًا يف كتاب �سان�سون ،ظل املمار�سة
الأو�س ��ع يف العراق و�سوريا .العقل دائم� � ًا يف غيبوبة ،الندم غائب،
واملربرات القوية يف متي�سّ ر الالعبني جميع ًا ،القاتل والقتيل ،اجلالد
وال�ضحية.
ي�أ�س ��ف الفرن�سي ��ون الي ��وم عل ��ى �أه ��وال املق�صل ��ة الثوري ��ة ،وه ��ذه
الأع ��داد الكبرية م ��ن مثقفيهم املهدورة دما�ؤهم حت ��ت �شفرتها .وهذا
الأم ��ر يفيدن ��ا ،ل ��و �أفاد ب�أمثول� � ٍة �صغ�ي�رة ،عندما ُن ِ�ص� � ُّر على ح�ضور
املجتم ��ع املد ّ
ين الذي ي�ضع القانون وحده معيار ًا ،بعيد ًا عن الهيجان
و�شرعي ��ات القتل "الثوري" دون حماكمات عادلة� ،أو حتى حماكمات
م�ستعجلة مثل التي �أقامتها الثورة الفرن�سية يف مرحلتها الأوىل.

بعد �سنوات الظالم  ،الأ�ضواء تعود لل�سينما العراقية
ترجمة املدى

�ضجيج م��ول��دات الكهرباء ،و ت�شابكات الأ�سالك
الكهربائية ،و �إزع��اج��ات نقاط التفتي�ش الأمنية ،
تعترب كلها جزء ًا من �صناعة ال�سينما يف العراق عدا
عن االفتقار �إىل م�ساحة الأ�ستوديو و ندرة الكوادر
املتخ�ص�صة اخل�ب�يرة� .إال �أن ممثلني مثل �صادق
عبا�س ي�شعرون بال�سعادة لعودتهم �إىل العمل .
يقول عبا�س عن فيلم ق�صري �أطلق م�ؤخرا يف بغداد
" �إن رحلة الألف ميل تبد�أ بخطوة واحدة .لنجعل
من هذا الفيلم خطوة �أوىل لل�سينما العراقية ".
لقد تركت احلرب و العقوبات الدولية معظم البنية
التحتية و ال�صناعة يف البالد – ب�ضمنها �صناعة
ال�سينما  -يف فو�ضى عارمة  .التمويل احلكومي
كان �سيحقق القفزة التي حتتاجها �صناعة ال�سينما
�إال �أن ذل��ك مل يكن م��ن �أول��وي��ات�ه��ا ،حيث ك��ان �آخر
مت��وي��ل مل�شاركة روائ �ي��ة طويلة يف ع��ام . 1990
كان منتجو الأفالم امل�ستقلون ميولون من �أموالهم
اخلا�صة .
رمبا تغريت الأم��ور اليوم ؛ فبعد ت�سعة �أ�شهر من
مغادرة �آخر القوات الأمريكية العراق ارتفع �ضخ
النفط �إىل �أعلى م�ستوياته منذ ع�شرات ال�سنني ،و
يعود الف�ضل يف ذلك �إىل عقود مبليارات الدوالرات
مع ال�شركات الأجنبية .يف كل يوم تظهر عالمات
جديدة على املزيد من اال�ستقرار  ،و تقول احلكومة
�إنها �ستنظر الآن يف �إعادة متويل الفن  .خ�ص�صت
وزارة الثقافة  4.7مليون دوالر للعام القادم ،مبا
يكفي لتمويل  21فيلما متتد ما بني �أف�لام طويلة
وق�صرية و وثائقية مت�س موا�ضيع ح�سا�سة ،مثل
العالقة الوثيقة بني ال�سنة و ال�شيعة و التي مزقتها
اخل�صومات الطائفية بالإ�ضافة �إىل ق�ضية �شرف
العائلة  .يقول �إ�سماعيل اجل�ب��وري نائب رئي�س
ق�سم ال�سينما و امل�سرح يف وزارة الثقافة " ن�أمل �أن
يتحقق ذلك  ،لأننا مل ننتج �أربعة �أفالم يف عام واحد
خالل كل تاريخ ال�سينما العراقية".
ي �ع��ود ت��اري��خ ال���س�ي�ن�م��ا ال �ع��راق �ي��ة �إىل �سنوات
اخلم�سينات من القرن املا�ضي ،رغم �أن الإنتاج مل
يتجاوز �أفالم ًا قليلة يف ال�سنة حتى يف ذلك الوقت.

ت�أ�س�س ق�سم ال�سينما احلكومي ع��ام  1959لكنه
�أنتج فيلمني طويلني فقط يف العقد الالحق مع عدد
من الأفالم الوثائقية .
خالل حكم �صدام لأربعة و ع�شرين عاما من ، 1979
كانت �صناعة ال�سينما تعمل ب�شكل رئي�سي كو�سيلة
دعائية حلزب البعث ،و كان ذلك ي�شمل �أي�ضا الفنون
و امل�سرح و املو�سيقى  .كانت الأف�لام تركز �أ�سا�سا
على احلرب العراقية-الإيرانية ( 1988 – 1980
) را�سمة �صورة العراق على انه املنت�صر يف تلك
احل��رب التي انتهت مب��أزق و بوقف �إط�لاق النار .
�أما فيلم " الأي��ام الطويلة " ف�إنه يحكي ق�صة حياة
�صدام .
جاءت ذروة ال�صناعة يف �سنوات ال�سبعينات عندما
�أ�س�ست احلكومة �أول م�سرح لها و خ�ص�صت �أموال
�أكرث للأفالم الطويلة و جذبت �صناع الأفالم العرب
للم�ساعدة يف ذلك � .أنتج �أول فيلم تكنيكولور يف
هذه الفرتة " الر�أ�س " ملخرجه في�صل اليا�سري .
يقول حممد مهدي  ،املوظف احلكومي  ،ب�أنه يتذكر
كيف �أن وال��دت��ه ك��ان��ت دائ�م��ا ت��ذه��ب �إىل ال�سينما
مع وال��ده مل�شاهدة الأف�لام الرومان�سية امل�صرية ،
تاركني �أطفالهما برعاية اجلدة" ك��ان الذهاب �إىل
ال�سينما �شيئا رومان�سيا بالن�سبة لهما" و ي�ضيف
و ه��و ي�ضحك ب ��أن وال��ده غالبا م��ا ك��ان ي�ست�سلم
للنوم �أثناء العر�ض  .ي�ست�أنف مهدي قائال �إن تلك
العادة توقفت مع جميء احلرب ،حيث التحق والده

فيلم ابن بابل
باخلدمة الع�سكرية " ،والدتي ت�أ�سف على موت
ال�سينما العراقية".
بعد االجتياح الأمريكي للعراق عام  2003و �إ�سقاط
� �ص��دام ،ت�ع��ر���ض �أر��ش�ي��ف ال�سينما و جتهيزاتها
�إىل النهب  ،كما ت�سبب العنف الطائفي الالحق
با�ستنزاف البلد من مواهبه الفنية  .تباط�أ �إنتاج
الأفالم و تدهورت البنية التحتية ل�صناعة ال�سينما،
و �ساءت حالة املختربات و تعطلت الكامريات و
�أغلقت دور ال�سينما  .حاولت دور الإنتاج ال�سينمائي
امل�ستقلة مللمة ال�شتات ب�شيء من النجاح ،مثل الفيلم
احلربي املمول بتمويل خا�ص " ابن بابل " الذي فاز
بعدد من اجلوائز العاملية و اختري كمر�شح ر�سمي
جلوائز الأكادميية لعام . 2011
�إن ع��ودة التمويل احلكومي تعني بداية جديدة
للكثري م��ن امل �خ��رج�ين امل�ح�ل�ي�ين رغ ��م �أن املبالغ
�صغرية ح�سب املعايري العاملية  .مبوجب الربنامج
احلكومي ،ف��ان متويل الأف�ل�ام الطويلة ميكن �أن
ي�صل �إىل  1.25مليار دينار (  1.07مليون دوالر )
بينما الفيلم الق�صري مثل " دمعة رجل " الذي يلعب
فيه الفنان عبا�س احد الأدوار الرئي�سية  ،فيمكن
�أن ي�صل �إىل  74مليون دينار  .يقول قا�سم حممد
�سلمان  ،رئي�س ق�سم ال�سينما يف ال��وزارة و املنتج
املنفذ لواحد وع�شرين فيلما ب�أنه مت تخ�صي�ص
 40مليون دينار فقط ل�صناعة ال�سينما من 2004
�إىل  . 2012يثني �سعد عبدالله -مدير �إنتاج فيلم

" دمعة رجل " الذي يحكي ق�صة �شقيقني ،احدهما
يبقى يف ال�ع��راق و الآخ��ر يرحل للخارج و يعود
غنيا ،يتقاطعان حول من الذي �سيهتم بوالدتهما-
على دعم احلكومة قائال " �أ�شعر بان احلكومة تريد
دعمنا� .صحيح �أنهم �أعطونا القليل لكننا �سن�أخذ ما
ن�ستطيع ".
يقول قا�سم عبد – الذي عاد �إىل العراق بعد 2003
لتدري�س �إنتاج الأفالم – �إن مبادرة التمويل تتعلق
بجمع ن�ق��اط �سيا�سية �أك�ث�ر مم��ا تتعلق برتويج
�صناعة الأفالم املحلية�" .إنها للدعاية ال�سيا�سية و
لي�ست للثقافة ".
يتفق مفيد اجل��زائ��ري رئي�س منظمة دع��م الثقافة
العراقية امل�ستقلة على �أن اجلهود احلكومية مطلوبة
كجزء من خطة من�سقة ت�شمل كل �أنواع الفنون ،و
يقول " عندما يكون القطاع اخلا�ص �ضعيفا ،ميكن
للحكومة فقط �أن تلعب ذل��ك ال��دور .نحن بحاجة
�إىل الدعم يف كل جماالت الثقافة  ...قاعدة لإ�شعال
فتيل الإنتاجية التي ميكن �أن تنمو مبرور الوقت ".
بالإ�ضافة �إىل ذلك يقول الكثري من �صانعي الأفالم و
الفنانني و املو�سيقيني و املمثلني بان قيود املحافظة
على القيم الدينية م��ازال��ت م��وج��ودة يف العراق
اجلديد  ،مع حم��اوالت الأح��زاب الإ�سالمية فر�ض
وجهات نظرها الإ�سالمية الراديكالية على الفنون .
حتى لو حت�سنت �صناعة ال�سينما  ،فمازالت �أماكن
ع��ر���ض الأف�ل�ام �شحيحة .و رغ��م حت�سن الو�ضع
الأمني كثريا فال يزال النا�س خائفني من التجمعات
العامة  .يقول �سلمان �إن من بني  82دار �سينما كانت
يف العراق – معظمها يف بغداد – مل يتبق اليوم
�أك�ث�ر م��ن خم�س  .ال�سينمات ال�صغرية اخلا�صة
ت�شتغل يف بع�ض ال �ن��وادي االجتماعية ،كما �أن
احد املخرجني املحليني ي�ستخدم ب�صورة منتظمة
�شا�شة قابلة للنفخ يف الهواء الطلق لعر�ض نتاجاته
اخلا�صة يف بغداد � .إال �أن العديد من �صانعي الأفالم
يتمنون عودة العراقيني �إىل دور ال�سينما  .يقول
رعد م�شتت خمرج الفيلم الطويل " �صمت الراعي
"  " ،امل�شاهدون هم من يقرر يف النهاية� .إنهم هم
امل�ستهلكون و هم الذين يجلبون املال �إىل ال�سينما
من خالل �شراء التذاكر .عندي �أمل كبري يف عودة
ال�سينما العراقية �إىل احلياة ".
عن  :رويرتز
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القــــــــــــــــــــــرود اخلــــــــــمــــــــ�ســــــــــة
الخيال هو نعمة من عند اهلل � -سبحانه وتعالى  -ومن حق كل مواطن �أن يتخيل
كيفما �شاء ،فالخيال ال يمكن �ضبطه و�إح�ضاره ،وال يمكن حب�سه في زنزانة وال
يقدر �أي معتوه �أخرق �أن يتهمه بالكفر �أو العمالة �أو يقذفه بتهمة الجنون ..وعليه
فقد تخيلت �أننا نحن الب�شر نعي�ش زمن القرود ودولتهم .وعندما تكون للقرود
دولة فلي�س لزام ًا على الب�شر الرق�ص للقرود ..لندع القرود ترق�ص للقرود� ..أما
الب�شر فعليهم الحفاظ على �إن�سانيتهم التي خلقهم بها اهلل ..وطبع ًا هناك نظرية
كافرة تقول �إن الإن�سان �أ�صله قرد� ،صاحبها عالم كبير� ..إال �أن جدتي  -رحمها
اهلل  -عندما كانت تحكي لي الحواديت في طفولتي ..قالت لي ما هو عك�س النظرية
تمام ًا..

وحيد حامد
قالت« :القرود كانوا نا�س زينا متام ًا..
لكنهم �أغ�ضبوا ربنا � -سبحانه وتعاىل
 ف�سخطهم الله وحولهم �إىل حيواناتب�ه��ذا ال���ش�ك��ل» ..والآن ون�ح��ن يف هذا
ال��زم��ان ع�ن��دم��ا �أت���أم��ل ال �ق��رود ب�شتى
�أنواعها �أج��د �أن م�ؤخراتها �صلعاء بال
�شعر ي�سرتها ،وغالب ًا ما تكون حمراء
اللون ،و�أرى على وجوه القرود� ،إناث ًا
وذك� ��ور ًا ،حلية كثيفة تغطي الوجه،
و�أ� �س ��أل نف�سي ،و�أي�ض ًا �أ��س��أل ال��ذي ال
ي���س��أل �إال يف طلب العفو واملغفرة..
�سبحانك رب��ي ..ملاذا كانت القرود على
هذه ال�صورة املف�ضوحة؟!
ثم �أ�ستغفر ب�سرعة و�أندم فالله � -سبحانه
وتعاىل  -ال ي�س�أل عن م�شيئته ..وهي
امل�شيئة نف�سها التي جعلت من القرود
ح�ك��ام� ًا يف ب�لاد ��ض��اق �أه�ل�ه��ا بوطنهم
ورمبا كرهوه ،بالد ترى الوطن جمرد
فري�سة يجب �أن تطارد وتقتل وت�ؤكل..
هنا البد �أن ينزل الله عقابه على ه�ؤالء
ال�ق��وم ال�ظ��امل�ين ..وب��د ًال م��ن �أن ير�سل
عليهم الريح التي تع�صف بهم �أو املياه
ال�ت��ي تغرقهم �أو ال �ن��ار ال�ت��ي حترقهم
 ��س�ب�ح��ان��ه وت��ع��اىل  -ج �ع��ل ال �ق��رودحتكمهم�« ..إن عذاب ربك ل�شديد».
ذه��ب اخل�ي��ال ب��ي ب�ع�ي��د ًا ..كيف تكون
دولة القرود؟ وكيف يكون حال قادتها
وزعمائها �أو ًال ..باعتبارهم والة الأمور
و�أ��ص�ح��اب كلمة ال ت��رد .وك�ي��ف يحكم
القرود �أ�ص ًال وهناك الأ�سود والنمور
وال�ف�ي�ل��ة وال �ف �ه��ود ..وح �ت��ى الثعالب
والذئاب..
وكانت الإجابة عند حكيم القرود بكل
�أنواعها وف�صائلها عندما قال :هل ر�أيتم
�أ��س��د ًا �أو من��ر ًا ي�أكل ق��رد ًا �أو يطارده؟
نحن �أح�سن من يقفز ..نحن �أح�سن من
يختفي يف حفر اجلبال ويحتل �أعايل
ال�شجر ..نحن �أكلة املوز والبد �أن نحكم
ونحاكم ونث�أر من الذين �سخروا منا..

و�أ�ضاف حكيم القرود :ل�سنا الأقوياء،
ل�ك��ن ل��دي�ن��ا ال��ده��اء وامل �ك��ر واخل�سة،
والثالثة هم وقود ال�سيا�سة..
نحن الأتقياء لأن النا�س حتب �أن ترانا
ه �ك��ذا ..ون�ح��ن نك�سب ك �ث�ير ًا ب�إظهار
ال�ت�ق��وى م��ع علمنا ال�ك��ام��ل ب���أن احلكم
وال�سيا�سة ال يعرفان التقوى ..واجلميع
يعلم �أن احل �ج��اج الثقفي ك��ان معلم ًا
للقر�آن واحلديث و�أديب ًا وخطيب ًا وهو
من جن�س الإن�سان ولي�س احليوان..
وم��ع ه��ذا قتل من قتل بال رحمة ،وهو
ال��ذي ق��ذف الكعبة ب�ك��رات ال�ن��ار ،وهو
قاتل �سعيد بن جبري وعبدالله بن الزبري
الذي ترك جثته معلقة وم�صلوبة..
وهارون الر�شيد ،وهو من جن�س الب�شر
�أي�ض ًا ،كان يطلب الوعاظ ليعظوه ومن
�شدة الت�أثر يبكي حتى تبتل حليته..
ومبجرد انتهاء الوعظ ومغادرة الوعاظ
يعود �إىل البط�ش وقطع الرقاب ..ونحن
القرود لدينا التوح�ش ال�لازم للهجوم
ال���ض��اري على ك��ل م��ن ي �ح��اول زعزعة
حكم قبيلة القرود .وع�ضة القرد قاتلة..
وال �أحد يزعم �أن يف هذه البالد �أ�سود ًا
و�سباع ًا ومنور ًا وفهود ًا..
ف�أغلب كل ه ��ؤالء تو�سلوا �إلينا حتى
ي�صبحوا ق� ��رود ًا مثلنا ب�ع��د �أن �صار
احلكم لنا ونحن نختار منهم م��ن هو
جاهز للخ�ضوع وتقبيل اليد والر�أ�س..
وقد هرع �إلينا من ه ��ؤالء �أع��داد كثرية
مل نتوقع خ�ضوعها لنا بهذه الب�ساطة..
و�أ� �ص �ب��ح م��ن ح��ق ال� �ق ��رود �أن تركب
الأ� �س��ود ..وبعد ه��ذا ال�شرح من حكيم
القرود.
بعد ه��ذا التو�ضيح وال�شرح من حكيم
القرود كان البد يل �أن �أح��اول التعرف
ع ��ن ق� ��رب ع �ل��ى ال ��زع ��ام ��ات امل� ��ؤث ��رة
والقيادية يف دولة القرود.
 -١قــرد اجلبالية
مبجرد �أن و�صلت �إليه �صعد �إىل �أعلى
اجلبل حيث وجد لنف�سه مكان ًا وم�ستقر ًا
ومعه �أت�ب��اع��ه وحا�شيته و��ص��ار القرد

الأعظم ،متام ًا كما فعل «ح�سن ال�صباح»
زع�ي��م ط��ائ�ف��ة احل�شا�شني ح�ي��ث �صعد
�إىل قمة اجلبل واح�ت��ل قلعة «الن�سر»
فتح�صن بها..
وه��و �أول من فر�ض على �أتباعه مبد�أ
ال�سمع وال �ط��اع��ة ..وه��و ال ��ذي �سرق
ع�ق��ول�ه��م ب��دخ��ان احل���ش�ي����ش وجعلهم
ي �ع �ي �� �ش��ون اجل��ن��ة وه� ��م �أح� �ي���اء على
الأر�ض عن طريق اخلداع والقدرة على
الإقناع ..كان ي�أمرهم بتعاطي احل�شي�ش
حتى تغيب عقولهم وت�ستويل الن�شوة
على �أبدانهم وي�سري اخلدر اللذيذ يف
عروقهم ويدفع بهم �إىل الوادي الأخ�ضر
�أ��س�ف��ل القلعة واجل �ب��ل ح�ي��ث �أ�شجار
ال �ف��اك �ه��ة وج� � ��داول امل� ��اء واجل � ��واري
احل���س��ان ويعي�ش «امل�ساطيل» الوهم
ب ��أن ه��ذه ه��ي اجل�ن��ة ..وه��ي فع ًال جنة
بالن�سبة لرجال ال يعرفون ال�صحراء
ورمالها ال�ساخنة و�شم�سها احلارقة..
وقبل �أن يفيقوا يدفع بهم �إىل �أعلى
اجلبل من جديد حيث القلعة احل�صينة
وي�س�ألهم ه��ل ر�أي �ت��م اجل �ن��ة؟ يقولون
نعم وع�شنا نعيمها ..فيقول لهم :هي
يف انتظاركم تعي�شون فيها �إىل الأبد
بعد �أن متوتوا �شهداء ..يهتفون �سمع ًا
وط��اع��ة و�أم ��رك ال ي��رد ..ق��ال لأحدهم:
ارم بنف�سك من ف��وق اجل�ب��ل ..واندفع
الرجل �إىل التهلكة منفذ ًا الأم��ر ودون
تفكري ..لقد ر�أى اجلنة! وعليه �أن يدفع
بفرق االغ�ت�ي��االت تغتال اخل�صوم بال
رحمة وم��ن يقب�ض عليه يقتل نف�سه..
وكما فر�ض مبد�أ ال�سمع والطاعة ف�إنه
�أول من �أن�ش�أ فرق االغتياالت الدموية
وال�سيا�سية.
ق��رد اجل �ب�لاي��ة ال ��ذي يتخذ م��ن ح�سن
ال�صباح ق��دوة وي�ؤمن مبنهجه ويعمل
على تطبيقه �أ�ضاف �إليه وزاد عليه دهاء
حكماء �صهيون وخطط النازية وق�سوة
الفا�شية بالإ�ضافة �إىل نعومة الأفاعي
ووداع� ��ة احل �م��ائ��م ..وه��و يحكم دون
�أن يكون احلاكم الظاهر �أم��ام النا�س

ولديه جي�شه اخلا�ص من �شباب القرود
وهم يف تدريب م�ستمر و�أ�صحاب قوة
وب�أ�س وجاهزون للقتال يف �أي حلظة
وقتال كل من يتمرد على مبد�أ ال�سمع
والطاعة..
�أو يناه�ض حكومة القرود� ..أو ينازع
�أو يعار�ض �أو ي�سخط� ..أو يثور� ..أفراد
هذا اجلي�ش املدرب واملجهز م�ستعدون
لقتل الأه��ل والع�شرية والقبيلة تنفيذ ًا
لأمر القرد الأعظم الذي ي�سكن القلعة يف
�أعلى اجلبل.
 -٢قــرد ال�سريك
على عك�س جميع القرود املحيطة بالقرد
الأع �ظ��م «ق��رد اجل�ب�لاي��ة» ك��ان ه��ذا غري
المع رغم �أنه قرد �أمريكي ولي�س �إفريقي ًا
�أو �آ�سيوي ًا ..وكان القرد الأعظم ي�سند
�إل�ي��ه املنا�صب وامل �ه��ام ال�ت��ي يت�صارع
عليها زعماء قبيلة القرود فيجد قبو ًال
م��ن اجلميع على اع�ت�ب��ار �أن ��ه ال يه�ش
وال ين�ش و�أح�سن القرود �سمع ًا وطاعة
ودائ �م � ًا يفعل م��ا ي��ؤم��ر ب��ه ،ك��ان ي�شغل
من�صب ال ��ذراع القوية للقبيلة ،وهو
من�صب رفيع ال ي�شغله �إال ال�صفوة من
القادة..
وعندما ج��اء �إىل ه��ذه البالد «ال�سريك
العجيب واملده�ش» وفيه الأ�سد واللب�ؤة
وال�ف�ي��ل واحل �� �ص��ان واحل �م��ار والعبو
الأك��روب��ات والقرد املده�ش ال��ذي يبهر
اجلمهور ب�ألعابه و�أي���ض� ًا البليات�شو
الذي يفجر ال�ضحكات ..وعليه اجتمع
قرد اجلبالية باملجل�س الأعلى للقرود،
وكان القرار الذي ال رجعة فيه ..البد �أن
نكون �أ�صحاب ال�سريك..
وقال قرد اجلبالية «�أكروبات �إيه وكالم
فارغ �إيه� ..إحنا اللي بدعنا الأكروبات»
والبد �أن نكون �أ�صحاب ال�سريك ..ولأن
الأم��ر كان عاج ًال وملح ًا فقد مت اختيار
القرد الذي ي�شغل من�صب الذراع القوية
ليكون قرد ال�سريك بد ًال من القرد الأ�صلي
املوجود يف ال�سريك الذي اختفي فج�أة
ومل يتم العثور عليه ..ومت تدريبه على
�أهم الألعاب وح��ذروه من �أن يلعب من
تلقاء نف�سه ..يلعب ح�سب التعليمات
املر�سلة �إليه..
والب��د �أن ي�س�أل ع��ن �أي �شيء قبل كل
�شيء ..وقال القرد �سمع ًا وطاعة ف�صار
قرد ال�سريك.
ع ��امل ال �� �س�يرك م�ب�ه��ر وخ �ل�اب وم �غ� ٍ�ر،
�أ��ص��اب�ت��ه رج�ف��ة عندما �شاهد ك��ل هذه
الأبهة وهو القرد الذي ن�ش�أ وترعرع يف
غابة عجفاء خالية من الثمار وال تنبت
فيها �أ�شجارها ،ولأن قرد ال�سريك البد
�أن يعد ويجهز فقد وجد من يقوم على
نظافته وت�سوية حليته و�ألب�سوه رداء
ال�سريك البنطلون املخطط واجلاكتة
ال �ك��اروه��ات و�أي �� �ض � ًا امل �ن �ب��اغ الأحمر
ف�أح�س بذاته و�أكرث من ذات��ه ..وعندما
خ���رج �إىل اجل �م �ه��ور �أده �� �ش �ت��ه �شدة
الرتحيب والتهليل ف��أخ��ذ ي��دور حول

نف�سه وه��و يقف و�سط دائ��رة الألعاب
ويتفقد هذا اجلمهور.
قفز يف الهواء قفزة عالية� ..أعجبت
النا�س ف�صفقوا وهللوا وكربوا فتوهم
�أن ��ه زع �ي��م .ج� ��اءوا ل��ه ب��احل���ص��ان كي
يركبه ويطوف به وهو يقدم �ألعابه �إال
�أنه رف�ض و�صمم على �أن يركب الأ�سد
وي �ق��دم �أل�ع��اب��ه ف��وق ظ �ه��ره ..ق��ال��وا له
ات�صل ب�صديق ،فتذكر ق��رد اجلبالية
ال��ذي �أعجب بالفكرة ،وق��ال له �أث��ق يف
مهارتك� ..أن يركب القرد الأ�سد واقعة مل
حتدث يف تاريخ الب�شرية ،ولكن الأ�سد
هذا كان واهن ًا وفاقد ًا الهمة ولي�س له
كرامة ويرى اللب�ؤة زوجته يف �أو�ضاع
خملة مع كالب ال�سريك ويغم�ض عينيه..
ولكن للأ�سف هو �أمام النا�س �أ�سد..
الإعجاب بالقرد وهو يقدم �ألعابه على
ظهر الأ�سد و�صل �إىل حد الهو�س حتى
�إن واح��دة من املتفرجات �أ�صرت على
لقائه للتعارف والتعبري عن الإعجاب
وعندما التقى بها يف عجالة ملح �ساقيها
املدملجتني وبيا�ضهما ال�صايف الرائق..
بال �شعور داعب ع�ضوه الذكري ..و�إذا
ب��ال���س�يرك ك�ل��ه يهتف وي�صيح ويهلل
وي �� �ض �ح��ك� ..أروع ل�ع�ب��ة ق��دم �ه��ا قرد
ال�سريك ..قال م�شاهد «لو املنظر ده يف
ال�سينما كانت الرقابة ق�صت �أمه»..
�أما زوجة الأ�سد التي �شاهدت الواقعة
فقد ذهبت �إىل القرد وغازلته قائلة «�أنت
رج��ل وال��رج��ال قليل �،أن ��ت متلك م��ا ال
ميلكه الأ�سد» �إال �أن القردة «�أم ميمون»
و�صلها اخلرب فما كان منها �إال �أن تركت
بيتها والزمت بعلها.
 -٣قــرد القرود
ه ��و ال� �ق ��رد اخل � ��ازن � ��دار« ..تو�ضيح»
اخل��ازن��دار ه��ذه وظيفته وال عالقة لها
ب��ال���ش��ارع ال ��ذي يحمل نف�س اال�سم..
�أي �� �ض � ًا ل�ي���س��ت ه �ن��اك ع�لاق��ة بال�سيد
القا�ضي �أح�م��د اخل��ازن��دار ال��ذي قتلته
جماعة الإخوان كفانا الله �شرهم و�أبعد
عنا كيدهم وحجب عنا مكرهم ،فقد بلغنا
�أنهم طغوا يف الأر�ض ..ما علينا ..القرد
اخلازندار هذا هو اخلازن لأموال قبيلة
القرود الذي يقوم بت�شغيلها وتنميتها..
وهو �شاطر جد ًا يف هذا املجال لدرجة
�أن الرتاب �إذا �أم�سك به �صار ذهب ًا..
وه��و ال��ذي يحتكر جت��ارة امل��وز طعام
القرود املف�ضل ،و�أي�ض ًا بقية الأطعمة
الأخ � ��رى ..وجت���ارة الأغ��ذي��ة حتديد ًا
ه��ي الأك�ث�ر رب�ح� ًا بعد جت��ارة ال�سالح
وامل �خ��درات ..ولكنها الأخ�ط��ر يف عامل
ال�سيا�سة ..قد ي�صرب املري�ض على �آالم
امل��ر���ض ..وق��د يتحمل اجل��ري��ح عذاب
ج��رح��ه� ..أم��ا اجلائع ف�إنه ال يقدر على
حتمل اجل ��وع ..واجل ��وع م��ذل ويوتر
الأع�صاب ويدفع �إىل الغ�ضب ،وعليه
فقد قرر هذا القرد التحكم يف كل �أنواع
الطعام..
يفتح الدكاكني الكبرية التي ت�ستوعب ما

يكفي �سكان الغابة ودون جمهود ي�صبح
املتحكم فيهم ،وغري الطعام يتحكم يف
كل ما يخ�ص امل�سكن وامللب�س والدواء
وحتى مدار�س القرود ال�صغرية ..قرد
القرود هذا هو القوي احل�صني ،وهو
لي�س �أكرب من قرد اجلبالية يف الأهمية
لكنه ال يقل عنه ،وهو قادر على �إ�صدار
ال �ق��رارات والأوام� ��ر ،ويتم العمل بها
دون الرجوع �إىل قرد اجلبالية ،وقد ظن
بع�ض القرود �أن قرد القرود هذا ي�سعي
ويطمع يف اجللو�س �أعلى اجلبل مكان
قرد اجلبالية..
لكنه ال يفكر يف هذا مطلق ًا ..ماذا �سيجني
من وراء هذا وهو التاجر ال�شاطر غري
تقبيل القرود يده ..وهو القادر بفلو�سه
ع�ل��ى �أن يجعل ال �ق��رود وغ�ي�ر القرود
يقبّلون يده وم�ؤخرته ال�ضخمة �إذا لزم
الأمر ..كان يطمع ومازال يف �أن يكون
قرد ال�سريك الذي تلتفت �إليه الأنظار..
وال��ذي يتحرك يف موكب مهاب مدجج
بال�سالح وك�أنه خارج على ر�أ�س جي�ش
يحارب الأعداء رمبا يف �سيناء..
كان ومازال راغبا وطامع ًا يف �أن يكون
قرد ال�سريك حتى ي�صبح القرد الر�سمي
الذي يت�صرف يف �أمور الدولة كما ي�شاء
ويرغب ..و�صحيح �أنه ر�سميا وعملي ًا
ال ي�شغل �أي من�صب يف دولة القرود..
�إال �أن ��ه دول ��ة ال �ق��رود ذات �ه��ا وخمطط
�سيا�ساتها وم�شعل حرائقها ونا�شر
الفنت ..وانتظروه فهو قادم ..قادم ..ال
حمالة.
 -٤قــرد احلاوي
العب يا ميمون..
يعرف يف قبيلة ال�ق��رود ب��أن��ه ق��رد «بن
حنت» ،واحلنت هو ابن الثعلب ،وتقول
عجائز القبيلة �إن �أم��ه ال�ق��ردة ميمونة
قد وطئها ثعلب وق��رد يف ذات الوقت،
وكل منهما اعتالها بعد الآخ��ر مبا�شرة
فحملت ب�ه��ذا ال �ق��رد العجيب املده�ش
وال نعلم �إذا كان �أب��وه الثعلب �أم القرد
�أم �أنه نتاج نطفة م�شرتكة( ..اعتذار..
الوطء واالعتالء كلمتان مل �أكن �أعرفهما
لأين قليل املعرفة وم��ازل��ت �أتعلم وقد
تعلمتهما م��ن �أح ��د ال�شيوخ يف دولة
القرود و�أ�صبح ا�ستعمالهما جائز ًا ،و�إذا
قلت �أن��ا ذاه��ب �إىل حفل نكاح فاعلموا
�أين ذاهب �إىل فرح ،فهذه هي لغة دولة
القرود).
ال�ق��رد اب��ن احل�ن��ت ه��ذا م��ن ي��وم��ه كان
ي�سعى بكل ج�ه��ده لكي يلفت الأنظار
�إل� �ي ��ه ..وع �ل �ي��ه ك ��ان �أول م��ن تباهى
مب�ؤخرته احلمراء العارية ومل يلتفت
�إىل حت��ذي��رات �أم��ه ب ��أن يف القبيلة من
يحب اللواط ويع�شقه..
�إال �أن ع���ش�ق��ه ال �ظ �ه��ور ج �ع �ل��ه يقوم
بت�صرفات �شديدة الرعونة فيزعم �أنه
ق ��ادر ع�ل��ى ف�ع��ل �أ� �ش �ي��اء عظيمة لدولة
ال�ق��رود وي��راه��ن على ذل��ك لكنه يخ�سر
دائم ًا لأنه هزيل اجل�سم وال يعرف فنون

ال�ق�ت��ال ،و�إذا ح��اول القفز م��ن �شجرة
�إىل �شجرة �أخ��رى �سقط على الأر���ض
بينهما ..ولكن لديه ق��درة مده�شة على
التربير فيقول �إن�ه��ا �سقطة مدرو�سة،
الغر�ض منها فتح �آفاق جديدة مل�شروع
الوثيقة والتي ت�ستلزم �إجراء املزيد من
التجارب ..وهو قرد كاذب و�إذا اعتزل
الكذب اختنق..
�أمام هذا العجز البدين كان البديل لديه
احلماقة وطول الل�سان والعدوانية يف
الكالم ..باحث ًا عن �أي من�صب يف دولة
ال�ق��رود ولكن املن�صب ال ي�أتيه �أب ��د ًا..
وعليه ف�إنه يكرث من الكذب ..ويكرث من
�صنع التربيرات و�إهانة خ�صوم دولة
القرود بالوقاحة والفجاجة وقلة العقل،
وي�ب��دو �أن ه��ذه الأف �ع��ال مل جت��د قبو ًال
ل��دى زع�م��اء دول��ة ال �ق��رود ،فقد ق��رروا
اخل�لا���ص م�ن��ه ..ب�إ�سناد مهمة ت�صلح
له وي�صلح لها ..القرد ال��ذي ي�سرح به
ح��اوي القبيلة ..فهو امل ��درب على كل
الألعاب ..وهو القرد ابن احلنت الذي ال
يخجل من عري م�ؤخرته ..و�أح�سن من
يعمل عجني الفالحة ونوم العازب وهو
البارع يف هز امل�ؤخرة.
 -٥قـرد الغجر
هو حالة ن��ادرة يف ع��امل ال�ق��رود ..فهو
ال�ق��رد الوحيد ال��ذي نبتت على ر�أ�سه
ق��رون مثل ق��رون ال��وع��ل ف�صار القرد
امل �ح��ارب ..يتم �إط�لاق��ه على �أي خ�صم
فريهب اخل�صم وينطحه لإظهار القوة
وال �ب ��أ���س لي�س �إال ..ل�ه��ذا ال�سبب هو
م�ق��رب م��ن ق��رد اجل�ب�لاي��ة و�أي �� �ض � ًا قرد
ال�سريك وكذلك قرد القرود يحبه ..ن�ش�أ
وت��رع��رع يف م���ض��ارب الغجر الكائنة
على �أط��راف الغابة بال م��وارد ،فعلمه
�أب��وه القرد الغجري العجوز �أن يكون
هجام ًا خطاف ًا يخطف �أي �شيء �سواء
كان طعام ًا �أو ملب�س ًا �أو حلية..
�أي���ض� ًا علمه امل �ه��ارة يف الهجوم على
خلق ال�ل��ه وب��ث اخل��وف يف نفو�سهم،
خا�صة �أنه القرد ذو القرنني ..وعندما
�أثبت ج��دارة انتقل من م�ضارب الغجر
�إىل القلعة الواقعة �أعلى اجلبل فكان
�أح��د رم��وزه��ا ..وهم بدورهم �أح�سنوا
ا��س�ت�غ�لال��ه ..ف�ق��رد الغجر ه ��ذا ..تراه
يف ك��ل م�ك��ان ..ت��راه ف��وق من�صة� ..أو
ير�سل ق ��روده ل�ه��دم من�صة� ..أو على
�شا�شة تليفزيونية حيث ترى قرنيه قبل
�أن ت��رى وجهه وه��و ال��ذي يتوىل �أمر
«اخلازوق» الذي �سيكون (�أبوالقوانني)
يف هذه الدولة التي يحكمها القرود..
وهو �شديد احلما�س ويختار امل�شاركني
يف �صنع «اخلازوق» ح�سب املوا�صفات
املطلوبة ..ويغر�س قرنيه يف �صدر كل
من يعار�ض هذا اخل��ازوق ..ن�س�أل الله
�أن ي�صنع خازوقه ثم يجل�س عليه� ..أما
نحن فن�س�أل الله ال�سالمة.
عن "الم�صري اليوم"

العراق ورو�سيا االحتادية ..عالقات هوائية يف بيئة عا�صفة
د .عامر ح�سن فيا�ض
كانت ال�ع�لاق��ات ب�ين ال �ع��راق ورو��س�ي��ا وما
ت ��زال مثلها م�ث��ل ال �ع�لاق��ة ب�ين ت��اج��ر كبري
وجت ��ار � �ص �غ��ار ،ف�ق��د بقيت ت�ل��ك العالقات
هوائية يف بيئة دولية عا�صفة يف مرحلتي
القطبية الثنائية ال�سابقة والقطبية الأُحادية
احلالية.
وم��ن غري املنطقي وال املعقول �أن ت�ضحي
رو�سيا االحتادية (التاجر الكبري) مب�صاحلها
�إزاء الغرب (التجار الكبار) من �أجل �صفقات
مع تاجر �صغري مثل العراق.
فمنذ عام  2003مل تعد ال�سيا�سة اخلارجية
يف العراق حم�سوبة لدولة ا�سمها العراق
بقدر ما هي حم�سوبة يف �أح�سن الأحوال
لكيان �سيا�سي وحم�سوبة يف معظم الأوقات
و�أ�سو�أها لكيانات �سيا�سية عراقية.
فاخلطاب ال�سيا�سي العراقي املوحد غاب
ب�شكل كامل و�أخذنا ن�شهد جمموعة خطابات
متنافرة ،ف�ض ًال ع��ن ان�ع��دم وج��ود الناطق
الر�سمي با�سم ال�سيا�سة اخلارجية العراقية
وب��د�أن��ا ن�ستمع ب�ق��رف خل�ط��اب��ات ناطقني
موتورين.
�إن املتحكم بالعالقات الدولية الثنائية يف
ع��امل�ن��ا امل�ع��ا��ص��ر ه��ي البيئة ال��دول �ي��ة التي
ي�صنعها الكبار دون ال�صغار ،و�إذا كان الكبار
يتربقعون بالقيم واملثل وامل�ب��ادئ لتغطية
م�صاحلهم يف التعامل مع ال�صغار ف�إن قادة
و�ص ّناع ال�ق��رار ل�ل��دول ال�صغار يرتفع عن
امل�صالح فقط �إذا كانت الأخرية متثل م�صالح
�شعبهم ال م�صاحلهم اجلهوية ال�ضيقة.
وع �ن��د م�ت��اب�ع��ة م���س��ار ال �ع�لاق��ات العراقية
ال��رو��س�ي��ة م��ن ح�ي��ث ب��واك�ير ه��ذه العالقة
وحا�ضرها وم�ستقبلها �ستظل هذه االنتباهات
ترن كالأجرا�س وت�ستح�ضر نف�سها.
لقد احتل العراق �أهمية كبرية يف توجهات
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة الرو�سية االحتادية
املعا�صرة ب�سبب ت��واف��ر م�شجعات مادية
ميتلكها العراق ،كالنفط ور�أ�س املال واملوقع

الإ�سرتاتيجي.
فالعراق وحميطه اخلليجي ي�شكل منفذ ًا
حيوي ًا تطل منه رو�سيا التاريخية (القي�صرية
وال�سوفيتية) واحلالية (االحت��ادي��ة) على
املياه الدافئة.
�إن حلم ال��و� �ص��ول �إىل امل �ي��اه ال��داف �ئ��ة ظل
و�سيبقى حقيقة را�سخة عند الرو�س القدماء
واجل � ��دد ،وك���ان الإع �ل��ان امل�ب�ك��ر ع��ن قيام
العالقات الدبلوما�سية التجارية بني االحتاد
ال�سوفيتي وال�ع��راق يف �أي�ل��ول ع��ام 1944
دلي ًال على ذلك.
لكن �سرعان ما توترت العالقات بني البلدين
�إثر ارتباط العراق بحلف بغداد عام 1955
عندما وجد ال�سوفيت يف هذا امللف تهديد ًا
لأم �ن �ه��م ال �ق��وم��ي فانقطعت ال �ع�لاق��ات بني

البلدين يف ك��ل امل �ج��االت بعد ت��زاي��د قيمة
النفط يف منطقة اخلليج.
وع�ن��دم��ا حت � ّ�ول م �ي��زان ال �ق��وى التقليدية
م��ن �صيغة ال��ت��وازن ال�ق��ائ��م ع�ل��ى التكاف�ؤ
الإ��س�ترات�ي�ج��ي ب�ين فرن�سا و�إن �ك �ل�ترا �إىل
��ص�ي�غ��ة ال � �ت� ��وازن ال� �ن���ووي ب�ي�ن االحت� ��اد
ال�سوفيتي والواليات املتحدة الأمريكية ،يف
تلك املرحلة �أ�صبح العراق خطا دفاعيا �أمامي ًا
عن م�صالح االحتاد ال�سوفيتي ونقطة وثوب
وانطالق لقلب املنطقة العربية.
و�شهدت �أعوام ما بعد عام  1968نقلة مهمة
يف م�سار ع�لاق��ات االحت ��اد ال�سوفيتي مع
العراق وعربت معاهدة ال�صداقة والتعاون
ع��ام  1972ع��ن ق��وة ه��ذه ال�ع�لاق��ات يف ما
بينهما ،وعلى ام�ت��داد عقد الثمانينات من

مباحثات املالكي وبوتني (�أر�شيف)
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ا�ستمرت ق��وة ه��ذا امل�سار
ال� �ت� �ع ��اوين ب�ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن حل�ي�ن ح���دوث
ت �غ�ير ج��وه��ري يف ال���س�ي��ا��س��ة اخلارجية
ال�سوفيتية.
حدث ذلك بانتهاء املواجهة ال�سوفيتية مع
الغرب الر�أ�سمايل ال��ذي انعك�س �سلب ًا على
العالقات العراقية  -ال�سوفيتية عند ت�أييد
ال�سوفيت لقرارات جمل�س الأمن �إزاء العراق
بعد الغزو العراقي لدولة الكويت ال �سيما
لقرار جمل�س الأمن رقم  678عام � 1990أتاح
للواليات املتحدة الأمريكية ا�ستخدام القوة
الع�سكرية �ضد العراق.
وعندما �أ�صبحت رو�سيا االحتادية وريثة
�شرعية لالحتاد ال�سوفيتي عام  1991ظل
العراق ومنطقة اخلليج ب�شكل عام م�ساحة

مهم�شة يف التوجهات اخلارجية لرو�سيا
االحتادية ِّ
مف�ضلة �سيا�سة املواالة للغرب.
وبعد ع��ام  1995تراجعت �سيا�سة املوالة
الرو�سية للغرب وع��اد الرو�س نادمني �إىل
احل�ل�ف��اء ال�ق��دام��ى ،ويف مقدمتهم العراق
،ف�أخذت رو�سيا االحتادية تطالب بقوة يف
جمل�س الأمن برفع احل�صار االقت�صادي عنه
ث��م عار�ضت احل��رب على ال�ع��راق ورف�ضت
احتالله.
لقد �شكل احتالل العراق يف ني�سان (�أبريل)
عام  2003تاريخ ًا فا�ص ًال يف م�سار العالقات
الرو�سية العراقية وما حملته هذه املرحلة
من تغيرّ ات مهمة على ال�صعيدين الرو�سي
الداخلي والإقليمي والعاملي.
واملالحظ انه بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي
مل تعد ع�لاق��ات رو��س�ي��ا االحت��ادي��ة ت�ستند
�إىل اجل��ان��ب ال�ع�ق��ائ��دي الأي��دي��ول��وج��ي بل
على معطيات ومقاربات عملية ت�ستند �إىل
الواقعية و�أف�ضلية امل�صالح الذاتية.
و� �ش �ه��دت رو� �س �ي��ا االحت ��ادي ��ة ط� ��وال عقد
الت�سعينات من القرن املا�ضي تراجع ًا لدورها
العاملي مم��ا �أدى �إىل اخ�ت�لال يف التوازن
العاملي لتتفرد الواليات املتحدة الأمريكية
كقطب �أوح��د يف العامل يف ظل نظام عاملي
جديد.
وه �ن��ا ف�ض ّلت رو��س�ي��ا االحت��ادي��ة الغارقة
يف �أزماتها الداخلية �سيا�سة التوافق مع
ال�سيا�سات الغربية ح�ي��ال ال �ع��راق ،ولكن
خالل فرتة حكم الرئي�س (فالدميري بوتني
 )2008-2002وق�ف��ت رو��س�ي��ا االحتادية
بقوة �إىل جانب العراق يف كثري من الق�ضايا
املتعلقة بنزع �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
املوقف اجلديد ب��د�أ من م�شروع العقوبات
الذكية الذي اعرت�ضت عليه رو�سيا االحتادية
و�أع �ل �ن��ت ان ��ه ي���ض��ر ب��امل���ص��ال��ح التجارية
واالقت�صادية الرو�سية مع العراق م�ؤكدة
دعمها وموقفها الثابت يف م�ساندة العراق
و�ضرورة رفع احل�صار االقت�صادي عنه.
ومع بدء احلملة الع�سكرية الأمريكية على

العراق �أكدت رف�ضها القاطع ال�ستخدام القوة
�ضد العراق و�ضرورة عودة فرق التفتي�ش
الدولية �إليه.
وبعد االحتالل الأمريكي للعراق يف ني�سان
(�أبريل) عام  2003ات�سم املوقف الرو�سي
ب�ت�ح�م�ي��ل ال���والي���ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
وبريطانيا م�س�ؤولية ما يجري يف العراق
من انفالت �أمني وا�ضح وقتل على الهوية
وط��ال �ب��ت ب �� �ض��رورة ت�سليم ال���س�ل�ط��ة �إىل
ال �ع��راق �ي�ين والإ� � �س� ��راع ب� ��إخ ��راج ال �ق��وات
الأجنبية من العراق.
وم��ع جم��يء الرئي�س ( دمي�تري مدفيديف)
ال� ��ذي � �س �ع��ى �إىل ت �ع��زي��ز ال � ��دور العاملي
الرو�سي و�إثبات وجود ال�سيا�سة الرو�سية
يف ال �ع��راق وامل�ن�ط�ق��ة تو�سعت العالقات
بني الطرفني من خالل االتفاقيات الثنائية،
ف�ضال ع��ن اال��س�ت�ث�م��ارات ال��رو��س�ي��ة وفتح
�أب��واب دبلوما�سية وقن�صلية جديدة ،منها
فتح قن�صليات رو�سية يف �أربيل والب�صرة
وتبادل الزيارات الر�سمية الرفيعة امل�ستوى
بني البلدين ومانتج عنه من تبادل اقت�صادي
كان �آخرها �صفقات الت�سليح للجي�ش العراقي
مبليارات الدوالرات.
�إن م�سار العالقات الثنائية الرو�سية العراقية
ي�ؤكد القاعدة العامة التي تفيد ب�أن العالقات
الدولية الثنائية يف عاملنا املعا�صر حمكومة
بالبيئة الدولية وبالكبار دون ال�صغار غري
�أن لكل قاعدة ا�ستثناء.
و�إذا �أراد العراق �أن يكون يف عالقاته مع
دول العامل مبا فيها رو�سيا االحتادية متميز ًا
وفريد ًا خارج �سرب هذه القاعدة فيتوجب
عليه توحيد خطابه يف ال�سيا�سة اخلارجية
والعمل مبعادلة ك�سب الأ��ص��دق��اء وحتييد
الأعداء.
و�أخ �ي�ر ًا �أن يعمل ق ��ادة الكتل ال�سيا�سية
ال �ع��راق �ي��ة امل�ت�ن�ف��ذة ع�ل��ى م��غ��ادرة �سيا�سة
اال�ستقواء بالأجنبي وا�ستح�ضار �سيا�سة
اال�ستقواء ببع�ضهم البع�ض.
عن "نقا�ش ويكلي"

19

ﻣﻨﻮﻋﺎﺕ

2012172651

""

ﺳﻼﻣﺎ ﻳﺎﻋﺮﺍﻕ


 


   "
    
"
  

  



" 
       "
     
" "
       
""


 
  
  
       
        
  
    ""
      

 " " "   
 """
       

       
 
      


 ""


     

      
      "" 
      

 ""
   ""  ""  
 ""
  

""
"
      ""
  "     
 " "   
""
 ""     
 "  "   "" 
 






    
       
 
   
       
     
     
   
  
  
    “ ”

  
    
”  
“”“ 
        
  
  
   
    
       
“    




    
 
   
   
    “   ”
 
 


 
   
  
    
  

   
  










     



     
      

 







 " " 
  
     
    
   
     
       
 ""
   
 






     
      



     


  


 













     
 
 

     




    


      


      

 


       
       
       
      

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ






 –
 –


 –




   
  
     
  
 " " 
    
    
    
     
    
 
  
  " "
       





ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ


     



 

     
 

      
      

    


      


  

    





 
      
 
 " " 
 
        
 
    




17

       
     
     
   
 
  

 


  







   
   
 
 “   
 “ ”
 
    
 
   “ ”
    
   
    
  
 
     
  

    
  
 
  
  
  
“

" 
 
" 

   
       
  
   
  
 
  



 –


 –







    
    
        
      
   
       
    
      

     


   
  
  

   
    
   





     
 
  
   
     
   
   
    
  
   
   
 
 
  

ﺣﻈﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻮﺯﺍﺀ



ﺍﻟﺜﻮﺭ



ﺍﻟﺤﻤﻞ

 

     “”
    





     
    
 


      
    

 
       
    
  
       
     


 
 
      

   

  
    




ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ

ﺍﻻﺳﺪ




   

      

    
    

  



    
      
  
    
 
      
    


    


    
       
    
     
       
 

ﺍﻟﻘﻮﺱ



  
          
   
    
 
      
     
 


ﺍﻟﺤﻮﺕ



 




   
    
      
  



ﺍﻟﻌﻘﺮﺏ



   
 
    
 
    
   

 

ﺍﻟﺪﻟﻮ





       
     
      
 


 


ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ




        
      
     
    
     
    
  
    

ﺍﻟﺠﺪﻱ

–

          

    


     
  
  
   


  




ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ


ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺷﻔﻮﻳﺔ

Editor-in-Chief

Fakhri Karim



aliH@almadapapernet




500

20





http://www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

General Political daily

ﻛﺎﺭﻛﺎﺗﻴﺮ

17 November 2012



" "   
    
    
 " " 
    

    

 


    
         
         
       
  



     
 
   
   
     
  
"
   
      
    

    



       
  
      
 
       
     
       

 

 
 


      
       
     
  
     
 
  

        



   
    
     
   

      
    
   
   



ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﻯ

              

  





       "  

"



 
 


 
  
 

  


  

           


          
 
 

 
           
  

 
          



 
  
        

 




  




    
    
 
    

"
 "
       
       
  
 

         
       

 
          

 



    " "   
" 
     "
""


          " 

 
   



  
  
 
  
"
""


  
     

 
 
  
 

  


  
           
 

      
  
         
 
  
         

 


     


      "   
   
  

 """
""
           

  



 


 

   
  
"

"

 
    
 
 

 
 
"

   

" 
 
 
   
   






"


     

"

   
    "  
   
  
"

   

 
  
     
      
     

      
     
      

ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﺓ ﻣﻊ

    
     

    

""
    
  



  





   


     











        
       
   

    







     

 
       
     



    

        
   


  

         


     

     
 

    


  
    

   
           
    

      



     

   
         

        
    


