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عالم آخر
من ّ
حق النا�س �أن ي�شعروا بالقلق من ت�س ّلل القاعدة
والبعث �إلى �صفوف المتظاهرين الذين يمار�سون
حقهم ال��د���س��ت��وري ف��ي االح��ت��ج��اج على م�صادرة
�إرادتهم والت�ضييق على حرياتهم وتدهور �أو�ضاعهم
المعي�شية والأمنية وتدني الخدمات ال�ضرورية،
واكتظاظ ال�سجون والمعتقالت بالمظلومين ،من
غير الإرهابيين والقتلة.
�سبب يرون فيه غمط ًا لحق
ومن حقهم التظاهر لأي
ٍ
حيف عنهم .وفي
من حقوقهم� ،أو للمطالبة برفع
ٍ

حرم الد�ستور تحريم ًا مطلق ًا تقييد
كل الحاالت ُي ِّ
هذا الحق �أو االلتفاف عليه تحت �أي ذريعة �أو ادعاء
باطل.
م��ن جانب �آخ���ر ،يح ّتم الد�ستور على الحكومة
و�أجهزتها المخت�صة �أن تتخذ كل ما من �ش�أنه حماية
ه��ذا الحق وكفالته وتي�سيره للمواطنين ،بغ�ض
النظر عن تعار�ض المظاهرات والمتظاهرين معها،
�أو �ضد �أي اج��راء �أو نهج �أو �سيا�سة من �سيا�ساتها
المعتمدة.

 فخري كرمي

على افرتا�ض ت�س ّلل القاعدة والبعث :

ه��ل جنيز �إط�ل�اق ال��ر���ص��ا���ص على امل��ت��ظ��اه��ري��ن..؟
ومن بني �أ�شد اللزوميات التي كفلها
الد�ستور الن�ص على املنع املطلق
ال� �س �ت �خ��دام احل �ك��وم��ة الر�صا�ص
احلي �ضد املتظاهرين �أو املحتجني
او �أي جت �م��ع �أو ف�ع��ال�ي��ة �سلمية
وح َّرم الد�ستور
جلماعة من النا�سَ .
يف ن�� ٍ��ص �صريح ال يقبل الت�أويل
زج اجلي�ش وال�ق��وات امل�سلحة يف
ّ
ال���ص��راع��ات ال�سيا�سية ،و�ضمني ًا
ج� ّرده��ا م��ن ح��ق التعامل بال�سالح
يف ّ
ف�ض احلركات االحتجاجية �أو
التظاهرات او التجمعات ال�شعبية
او امل��واج�ه��ة معها ،لأن الد�ستور
حدد مهام اجلي�ش والقوات امل�سلحة
ح �� �ص��ري � ًا ب�ح�م��اي��ة ح� ��دود العراق
و�صيانة �سيادته وا�ستقالله.
ول�ت��أك�ي��د حت��رمي مم��ار� �س��ة العنف
�ضد املواطنني� ،شدد الد�ستور على
االلتزام بالقانون ومبادئه و�آلياته
عند االع�ت�ق��ال ،مانع ًا منع ًا مطلق ًا
ان� �ت ��زاع االع��ت ��راف م ��ن املتهمني
حتت ال�ضغط النف�سي او املادي �أو
جو غري �إن�ساين يدخل
و�ضعهم يف ٍ
يف باب ال�ضغط .ويف هذا ال�سياق
امل�ح��دد َح� � ّر َم �أي �شكل م��ن ا�شكال
التعذيب والق�سر وانتهاك الكرامة.
ل �ك��ن ال �� �س�يرة ال��ذات��ي��ة ل�سلطتنا
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة و�أج �ه��زت �ه��ا و�أدوات� �ه ��ا
تتناق�ض كلي ًا مع ه��ذه اللزوميات
الد�ستورية ،وم��ع حيثيات الكفالة
ال �ت��ي ح�� ّدده��ا ل�ل�ح�ق��وق .و�شهدت
�سنوات واليتي املالكي بالتحديد
انتهاك ًا ��ص��ارخ� ًا غ�ير حم��دود لها،
متثلت يف قمع املظاهرات ال�سلمية
ب��ال��ر��ص��ا���ص ،وت�ن�ف�ي��ذ االعتقاالت
ال �ع �� �ش��وائ �ي��ة وامل �ن �ظ �م��ة ب� ��الآالف،
وخ��رق الد�ستور يف ك��ل املوا�ضع
وامل ��واد التي ال ت�سمح بالت�ضييق
ع�ل��ى احل��ري��ات واحل �ق��وق املدنية
وال�شخ�صية .ويف اك�ثر احل��االت
امل �ت �ع��ار� �ض��ة م ��ع ال��د���س��ت��ور �أم ��ر
امل��ال�ك��ي ع��ام  ٢٠١١ب ��إط�لاق النار
على املتظاهرين يف ب�غ��داد ومدن
�أخ � ��رى .ومل ي�ك��ن يف ال�شعارات

املرفوعة ما ي�شي بت�سلل البعث �أو
القاعدة اىل �صفوف املتظاهرين.
ورمب��ا ك��ان العك�س ه��و ال�صحيح،
�إذا ما ا�ستدللنا على اتهامات القائد
العام للقوات امل�سلحة لل�شيوعيني
وال� ��دمي � �ق� ��راط � �ي �ي�ن وم� �ن� �ظ� �م ��ات
امل��ج��ت��م��ع امل� � ��دين و�شخ�صيات
عامة ،بالتحري�ض على املظاهرات
وامل�شاركة فيها ،و�صياغة �شعاراتها
املطالبة بالإ�صالح ال�سيا�سي وتوفري
اخل ��دم ��ات وو���ض��ع ح ��دٍ لالنفالت
الأمني والتعدي على احلريات.
ويف الوقت الذي كانت املظاهرات
تواجه بالقمع والر�صا�ص وال�شتائم
َ
واالعتقاالت ،كانت بغداد العا�صمة
وحمافظات ع��دي��دة ت�شهد عمليات
�إرهابية متزامنة ،وي�سقط ج ّراءها
الع�شرات من ال�شهداء واملئات من
مما
اجلرحى واملعاقني
ّ
وامل�شوهنيّ ،
كان مثار �سخرية وا�ستهجان �شعبنا
املبتلى ،لل�صوالت التي يب�شر بها
أتباع
�ضد القاعدة وفلول البعثُ � ،
دول��ة القانون والناطقون با�سمها
وقوات حفظ النظام.
�إن ت �ط��ور ًا عك�سي ًا تخلل امل�شهد
ب�ج��وان�ب��ه املختلفة ،خ�ل�ال الفرتة
امل ��ذك ��ورة� ،إذ ت��راج �ع��ت احلريات
بوتائر مت�صاعدة ،وجرى الت�ضييق
بو�سائل م�ستحدثة ،مغلفة بلبو�س
ال��دي��ن�� ،ض��د امل��واط �ن��ة واحلقوق
املكت�سبة ،وات�سعت دائرة االنتهاكات
والف�ساد واملح�سوبية ،وتزايدت
مظاهر االنفراد والإق�صاء والت�سلط
ال �ف �ئ��وي وال �ع��ائ �ل��ي ،يف ح�ين كان
التطلع العام ينتظر انفراج ًا امني ًا
وت�ن�م�ي��ة اق �ت �� �ص��ادي��ة واجتماعية
مب�ستوى الدخل الوطني واملوارد
الهائلة ،وتكري�س ًا للدولة املدنية
على قاعدة م�ؤ�س�ساتية وحقوقية
قانونية ،وت��درج� ًا مقبو ًال بتجاوز
ال �ت��واف��ق ال�ط��ائ�ف��ي واملحا�ص�صي
وت � �ع� ��زي� ��ز ًا ل� � ��دور و���ص�ل�اح��ي��ات
امل�ح��اف�ظ��ات على ح�ساب املركزية
و�أ�ساليبها الق�سرية.

بحر العلوم يدعو �إىل م�ؤمتر �شعبي
لدرء الأخطار املحدقة بالبالد
 بغداد /املدى
دعا العالمة الدكتور حممد بحر العلوم �إىل عقد م�ؤمتر �شعبي "يخرج
بنتيجة لدرء اخلطر الذي يهدد العراق ووحدته".
جاء ذلك يف بيان �أ�صدره الدكتور بحر العلوم الليلة املا�ضية �أعرب
فيه عن قلقه البالغ حيال ما يجري يف البالد ،وقال فيه "�إننا ن�ست�شعر
ببالغ امل�س�ؤولية اخلطر املحدق بنا جميع ًا على خلفية الأحداث التي
ح�صلت يف طوزخورماتو ،وبعدها يف الفلوجة والتي اذا ما توا�صلت
يف �أماكن �أخرى ميكن �أن تهدد ال�سلم الأهلي وجتر البالد اىل خماطر
جادة لي�س للعراقيني بكل �أطيافهم �أي م�صلحة فيها ،لأن اجلميع يدرك
ان امل�صلحة احلقيقية ال ميكن حتقيقها بغري اللحمة الوطنية الرا�سخة
بني �أبناء العراق منذ ق��رون عديدة" .و�أ�ضاف البيان "�إن الأحداث
التي وقت بني اجلي�ش العراقي واملتظاهرين يف الفلوجة ،وقبلها يف
طوزخورماتو وراح �ضحيتها الأبرياء من �أبنائنا الأعزاء متثل – بال
�أدنى �شك -م�ؤ�شر ًا واقعي ًا على �سري الأم��ور بالنحو الذي ال نتمناه،
وال نريده لعراقنا اجلديد القائم على �أ�سا�س التعاي�ش الأخوي حتت
مظلة العراق الواحد املوحد ،كما ال نخفي قلقنا ال�شديد من مغبة تنفيذ
اجلهات املغر�ضة �أجندتها املري�ضة – من داخل العراق وخارجه -يف
حماولة النيل من املكت�سبات التي حتققت ،والعودة بالأمور اىل مربع
اال�ستبداد والدكتاتورية البغي�ضة".
ودع��ا ال�سيد بحر العلوم ال�سا�سة �إىل �أن "يعوا خ�ط��ورة املرحلة
وي �ب��ادروا اىل ال �ت��زام احلكمة يف التعاطي االي�ج��اب��ي م��ع مطالب
املتظاهرين يف املحافظات مادامت يف �إطارها الد�ستوري امل�شروع".
و�شدد ال�سيد بحر العلوم على "�إن ثروة العراق يف قدرته على الت�آخي
والتعاي�ش ال�سلمي بني مكوناته دون ا�ستثناء ،كما ان مقيا�س جناح
جتربتنا ال�سيا�سية يتمثل يف احلفاظ على هذا الف�سيف�ساء العراقي يف
العي�ش الكرمي ويف ظل منظومة د�ستورية ت�ضمن احلقوق والواجبات
وبذلك يتحمل جمل�س النواب واحلكومة م�س�ؤولية وطنية للتو�صل
اىل ر�ؤي��ة م�شرتكة ملواجهة الأزم��ات التي تواجهها البالد وبخالفه
�سنخ�سر العراق و�سنن�ساق خلف املخططات الإقليمية والدولية التي
تريد تق�سيم وطننا الغايل" .وختم بحر العلوم بيانه بالدعوة اىل
"م�ؤمتر �شعبي ت�شارك فيه كل الأطراف العراقية احلري�صة على وحدة
العراق".

وت�أكيد ًا ملا ت�سوقه الأو�ساط املالكية،
�أج ��زم ب��ان د ً
وال عربية و�إقليمية
و�أو�ساط ًا متنفذة فيها تر�صد تطور
الأو�� �ض���اع يف ال� �ع ��راق واحل� ��راك
ال��دائ��ر ف �ي��ه ،وت�ت�ح�ين �أي فر�صة
متاحة لتمرير توجهاتها ،و�أجندة
هذه الدول واحلكومات والأو�ساط
تتعدد من حيث الأ�ساليب والأدوات،
لكن هدفها دون �شك هو ا�ستهداف
ن �ه��ج و� �س �ي��ا� �س��ات دول� ��ة القانون
أجندات حتمل يف
ورئي�سها .وهي �
ٌ
طياتها روائ���ح طائفية ومذهبية
ولي�س من امل�ستبعد ان تنظر بعيد ًا
يف �إم�ك��ان�ي��ة االخ�ل�ال بالتوازنات
ال�سيا�سية يف البالد و�إجراء تغيري
جذري يف طبيعة احلكم واحلكام.
فهل يف هذه التوجهات واملطامع،
ع�ل��ى �صعيد ال �� �ص��راع ال�سيا�سي،
م��ا ه��و ��ش��ا ٌذ وغ��ري��ب؟ وه��ل ينطلق
ر�أ���س حكومتنا وه��و مي� ّد ي��ده �إىل
�ساحة ال�صراع الدموي يف �سوريا
م��ن م�ع��ادل��ة ُم �ب�ر�أة م��ن ه��ذا النهج
والتوجهات؟
ان التدخل بو�سائل غري مرئية او
الرق�ص على حبال اخلديعة ،قد يثري
الغبار يف امل�شهد ،لكن من ال�صعب
�إ� �ض �ف��اء ط��اب��ع ال �ب�راءة والنزاهة
على امل��واق��ف اخلبيئة ال�ت��ي مهما
ُبذلت من مناورات لإخفاء مراميها
البعيدة ،تك�شفت بال رتو�ش �أمام
من يعنيه الأمر.
ان ال�ق��اع��دة تعبث ب�أمننا وحياة
مواطنينا .هذا ٌ
حق وواقع.
وان فلول البعث ال�ساقط �سيا�سي ًا
و�أخالقي ًا تبحث لها عن دور ومالذ،
كلما ت�سنى لها ذل��ك .وه��ذا ح� ٌ�ق ال
مراء فيه.
وان ج�ي�ران� � ًا و�أ�� �ش� �ق ��ا ًء و�أت ��راب� �اً
م�ل�ت��اع�ين ل�ه��م ام� �ت��
�دادات وعيونٌ
ٌ
وع�س�س ،ولهم م�صالح ومطامع،
ٌ
ي��ر� �ص��دون �أو��ض��اع�ن��ا ويتح ّينون
الفر�ص الذهبية لتعزيز مواقعهم
وات� �ب ��اع� �ه ��م ،وم �ن �ه��م م ��ن يوظف
املليارات لتح�سني موقع قدمه يف

هذا امليدان �أو ذاك .وه��ذا ال ي�أتيه
خلف او من دون!.
الباطل من ٍ
�إن�ه��م جميعا ي�ح��اول��ون �أن يند�س
�أقوام لهم يف مظاهرة يف الفرات او
اجلنوب او بغداد مثلما هو احلال
يف مدن الغربية ،ومينون النف�س
يف ان يرتفع لهم فيها �شعار �أو عل ٌم
او هتاف.
ولكن ما يعقب هذا الإقرار بالواقع
املرير الذي تعي�ش يف اتونه جتربتنا
"الدميقراطية " ت�سا�ؤ ٌل ممت ٌد حول
الأ� �س �ب��اب وال �ع��وام��ل وال �ظ��روف
التي تمُ كّن من م��رور و�إم��رار هذه
املخططات وت�سلل �أدواتها اىل عمق
بالدنا وجتربتنا .و� ُأي بيئةٍ �سانحة
ه��ي الأم�ث��ل لتحولها جمتمعة �إىل
خيمة بريئة يجد بع�ضنا يف ظروف
ملتب�سة فيها مالذ ًا له ،دون ان يكون
هذا البع�ض متق�صدا االحتماء بها؟
الأم � ��ان � ��ة الأخ �ل�اق � �ي� ��ة واحل � �ي � � َدة
ال�سيا�سية املو�ضوعية �ستقودان
انحياز م�سبق �إىل ان
ال�سائل دون
ٍ
النهج الذي �ساد العملية ال�سيا�سية
منذ تقلد املالكي رئا�سة احلكومة،
ه��و ال ��ذي ك��ان و�سيظل وراء كل
امل �خ��اط��ر واال� �س �ت �ه��داف��ات للعراق
الدميقراطي وللتجربة ّ
اله�شة فيه.
ول���و ك��ان��ت ح�ك��وم�ت�ن��ا مب�ستوى
التحديات وما تتطلبها من توطيد
وتطبيق
للعمل الوطني امل�شرتك،
ٍ
وتعميق لقيم املواطنة على
للد�ستور
ٍ
ح�ساب الت�شرذم الطائفي ،وتكري�س
ل �ل �� �ش��راك��ة ال��وط �ن �ي��ة ول �ل �م �ب��ادئ
الدميقراطية وك��ل ما تقت�ضيه من
�سيا�سات وتدابري ومنظومات عمل
وقوانني ،ال�ستحال على جميع دول
الإقليم والأنظمة العربية املخالفة،
ان تنال من ح�صانة �شعبنا و�صالبة
موقفه ومت�سكه بحيا�ض الوطن،
او ان تعبث ب��أم��ن ال�ع��راق وحياة
مواطنيه.
وم�ه�م��ا ردد زع �ي��م دول���ة القانون
وب�أعلى �صوته ،ومعه احلواريون
امل���ص��وت��ون ،خ�لاف ذل��ك ،ف�لا �أحد

من عقالء �شعبنا �سي�صدقهم وي�أبه
بكالمهم.
و�إذا افرت�ضنا �أننا مهددون بالت�آمر
�ادر لأن�صار
اخل��ارج��ي وبت�سللٍ غ� ٍ
القاعدة والذن��اب ال��دوري ولأتباع
املت�آمرين ،فهل هذا كله �سبب مقبول
ل�ت��وج�ي��ه ال��ر� �ص��ا���ص اىل �صدور
املتظاهرين؟
ممنْ جتر�أ القائد العام للقوات
ٍِ
بقرار َّ
امل�سلحة ف��أم��ر ب ��إط�لاق الر�صا�ص
احلي على املتظاهرين؟
وحتت � ّأي مادة د�ستورية قرر املالكي
زج اجلي�ش يف ال�صراع ال�سيا�سي
ّ
ويف مواجهة التظاهرات؟
لقد ح��ان ال��وق��ت ليتجر�أ الربملان،
فيتخذ ق� ��رار ًا ب�ت�ج��رمي م��ن �أوع��ز
ب�إطالق النار خارق ًا بذلك الد�ستور
دون م� ��وارب� ��ة ،وان ي� �ج� � ّرم من
زج اجل� �ي� �� ��ش يف غ �ي�ر م��واق �ع��ه
ّ
و�سياقاته..
على الربملان ان ي�صدر قرار ًا حتذيري ًا
ين ّدد باملجرمني من ال�ضباط الذين
خرقوا الد�ستور ال��ذي مينعهم من
قرار خمالف للد�ستور
االئتمار ب�أي ٍ
من اي جهة �صدرت ،والت�أكيد على
ان مثل هذا اخلرق �سيكون مو�ضع
م�ساءلة وعقاب ولن مير �أو ُيغ�ض
الطرف عنه.
لعل يف هذا التحذير االخالقي من
ردع يحمي بها التجربة
الربملان قوة ٍ
الدميقراطية اله�شة ،ويعيد االعتبار
للد�ستور املغمى عليه ،لكرثة العبث
والتالعب بقيمه ومبادئه.
على الربملان ال�شروع دون تردد يف
اتخاذ ق��رارات تطيح بال�صالحيات
املغت�صبة خالفا للد�ستور ،فيحل
ال��ت�����ش��ك��ي�ل�ات ال��ع�����س��ك��ري��ة غري
الد�ستورية ويعيد القطعات �إىل
مواقعها وحيث ينبغي �أن تُرابط.
على الربملان �أن ّ
يغل رغ��م النتائج
ي��د رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء الذي
�سقطت �شرعيته �أخالقيا مبا ارتكبه،
وبالت�صويت على جتريده من احلق
يف الرت�شح لدورة ثالثة.

� سرمد الطائي

الربيع العراقي املختلف
قبل اخلو�ض يف مو�ضوع هذا املقال� ،أريد ان �أجيب ب�سرعة على ت�سا�ؤل طرحه الأ�صدقاء
يف في�سبوك مفاده :ما قيمة ان ننظم حملة لإقالة ال�سيدين مدحت املحمود وحممد عبد
اجلبار ال�شبوط ،بينما ميكن لل�سلطان ان ي�أتي بنماذج ت�شبههما يقومان بخدمته وت�سويغ
نزواته يف الت�سلط واال�ستبداد.
ان االمر ال يتعلق ب�شخ�ص ال�سادة املذكورين و�أ�شباههم من موظفي الدولة الذين مل
ي�ج��ر�ؤوا على تقييد ال�سلطان بل ا�ست�سلموا لرغباته ،ولكن الغاية من تنظيم حملة
ملحا�سبتهما على �ضياع الكثري من العدالة يف الق�ضاء ،و�ضياع الكثري من احلقيقة يف
�إع�لام الدولة ،هو ت�أ�سي�س تقليد جديد حتتاجه التعددية ال�سيا�سية حلماية الت�شارك
امل�س�ؤول ومنع ظهور الدكتاتور .وهذا التقليد ي�ؤ�س�س لقواعد مراقبة وحما�سبة جتعل
كل من ي�أتي خلفا للمحمود وال�شبوط وكل �شاغلي املنا�صب احل�سا�سة ،يح�سبون �ألف
ح�ساب قبل ان ينفذوا رغبات احلاكم ،ليدركوا ان هناك جمتمعا مدنيا ميكنه �إ�سقاطهم لو
نقلوا الوالء من الدولة التعددية اىل احلاكم امل�شتهي للفردية .وليدركوا ان هناك برملانا
قادرا على حما�سبتهم وخلعهم .ولو �شعر ال�شبوط واملحمود بوجود حترك ملراكز القوى
هذه ملا متادوا يف اال�ست�سالم ل�شهوات ال�سلطان.
ان جناح احلراك املدين يف ال�ضغط ملراجعة النظام الق�ضائي ومعاقبة ر�أ�سه ،ومراجعة
الو�ضع املخجل لل�صحافة املمولة من الدولة واملوالية لل�سلطان وتغيري ر�أ�سها� ،سيثبت
قوة �أن�صار التعدد وال�شراكة امل�س�ؤولة واملجتمع املدين ،على حماية العراق من "حريق
الرايخ" وخطر �إع��ادة البالد حلقبة ال�ضياع يف رغائب ون��زوات حاكم يتخيل انه قوي
ومنقذ وخمل�ص وبطل ق��ادم من املالحم لهداية الأم��ة .ولذلك ف ��إن �شباب الفي�سبوك
�سيوا�صلون حراكهم ملطالبة كل مراكز القوى بالعمل لإ�صالح و�ضع العدالة واحلقيقية
اللذين عبث بهما احلاكم امل�شتهي للتفرد.
ويف هذا ال�سياق ف�إن و�ضع البالد منذ � ٢٥شباط  ٢٠١١يعني �إن هناك اطرافا جماهريية
و�سيا�سية تبحث عن تغيري وا�صالح عميق .ولذلك ف�إننا وخالل اال�سابيع املا�ضية مل نعد
جمرد بلد مر�شح للدخول يف نادي بلدان الربيع العربي ،بل يف الواقع ف�إن العراق دخل
هذا النادي ب�أكرث من اعتبار .ولكن يف الوقت نف�سه ف�إن هذا الربيع يختلف عن كل انواع
التحول التي �شهدتها باقي بلدان املنطقة من نواح عدة.
كان اهل بلدان الربيع م�ضطرين اىل االطاحة ب�أنظمتهم ال�سيا�سية كي يطلقوا العنان
لقطار التغيري بالعودة اىل احلركة على �سكة الزمن بعد عقود من اجلمود ال�سيا�سي.
ولذلك ف�إنهم ما زالوا امام احتماالت �سوداء مل يعتادوا عليها ،وو�صلوا احيانا اىل مرحلة
اخلراب اال�سود كما يف النموذج ال�سوري.
وال�شك اننا يف العراق امام �سيناريوهات �سوداء ،بل ان و�ضعنا احلايل فيه جوانب
�سوداء وخمزية مبا فيه الكفاية ،لكننا نختلف عن الربيع العربي بامتالكنا احلد االدنى
من ال�شرعية الد�ستورية ومراكز القوى التي جنحت يف منع ال�سيد نوري املالكي من
اعالن نف�سه حاكما مطلقا و"�إحراق الرايخ" العراقي.
لقد ر�أينا خالل االع��وام الثالثة املا�ضية ان �ضغوط اخلارج الإقليمي وال��دويل جنحت
يف منح ال�سيد املالكي والية ثانية على خالف رغبة الأكرثية ال�سيا�سية .لكنها �أثبتت �أن
االكرثية املعار�ضة لنهج املالكي يف �إدارة البالد ،جنحت يف تطويق خطره �إىل حد بعيد،
وهي تطلق عملية مراجعة لقواعد اللعبة ميكنها �أن تقدم لنا �ضمانات بعدم االنزالق نحو
م�شاهد الدم واخلراب التي حدثت يف بلدان الربيع العربي ،وتتم�سك يف نف�س الوقت
بن�سختنا اخلا�صة من الربيع ال�سيا�سي والتغيري.
ان هناك من يقول للعراقيني :عليكم القبول باملالكي بكل م�ساوئه و�إال ف�سيح�صل لكم
ما ح�صل لل�سوريني حني قرروا تغيري الو�ضع .وعليكم الوقوف �ضد اي "ربيع عراقي"
الن خ�صوم املالكي يريدون تخريب البالد .لكن العراقيني امل�ؤمنني بالتغيري يقولون
له�ؤالء :لقد مر علينا خراب رهيب حني تخل�صنا من �صدام ح�سني ،وقد دفعنا ال�ضريبة
هذه �إ�صرارا على التخل�ص من اال�ستبداد .لقد مر علينا خريف طويل بقي ع�شرة اعوام
منذ  ،٢٠٠٣وعلينا ان نعيد كتابة قواعد اللعبة لل�سنوات الع�شرة املقبلة كي ندخل ربيعا
تدعمه �شرعية د�ستورية يجري تطويرها ،وتعددية �سيا�سية منعت الفريق ال�سيا�سي
والع�سكري للمالكي من اال�ستيالء على الدولة.
ان ربيع العراق يتم�سك بال�شرعية التعددية التي �سالت دما�ؤنا لكي يجري �إقرارها� .إن
الربملان الذي ي�شتمه الكثري منا يبقى �صالون ال�شرعية الذي نلج�أ �إليه ونعمل معا ال�صالح
و�ضعه وتعزيز دوره .وكل ربيع عراقي يحمل رياح التغيري� ،سيكون بطعم املراجعة
التي ي�شرتك فيها اجلميع ومتر عرب الربملان واحلياة الد�ستورية� .إن �أداء اطراف "�أربيل
النجف" مرورا بالرمادي او من ا�سميهم "حتالف � ١٩أيار" منحنا امال كبريا ب�أن زعماء
"� ١٩أيار" يتعلمون من �أخطاء "اخلريف العراقي" ويتم�سكون اليوم ب�إدارة اخلالف
ال�سيا�سي والطائفي ب�شكل اقل كلفة مما م�ضى .لقد �أثبتت لنا مواقفهم من مظاهرات
املنطقة الغربية ان منع البلد من االنزالق �أمر ممكن .وان اال�صالح الكبري يبد�أ كربيع ال
ينتهي بانزالق نحو الهاوية .لكن اخلطر الوحيد هو احلاكم امل�شتهي لال�ستبداد ،والذي
اثبت لنا انه م�ستعد لتوريطنا مبغامرات قاتلة كي يحتفظ بعر�شه او "كر�سيه الهزاز".
ونراهن على ما تراكم من حكمة وخربة بني خ�صومه ملنع هذا ال�سيناريو الأ�سود.
و�أختم املقال بعبارة ل�شل�ش العراقي مثلت قبل ايام �ضمري الكثريين من ان�صار الربيع
العراقي النا�ضج .ان "نهر الدميقراطية مازال عذبا و�صاحلا لل�شرب ،وف�ساد الأ�سماك ال
يعني ف�ساد النهر .ال ترتكوا هذا النهر من اجل بركة الدكتاتورية الآ�سنة مهما كان �شكلها
وطائفتها".

الرمادي تدعو لإخالء املدن من اجلي�ش خ�شية مقتل متظاهرين

اللجان ال�شعبية للتظاه��رات تدعو لـ"جمعة �أرحل" ..واملو�صل
تبلغ املبعوث الأممي مبطالبها
 بغداد /م�ؤيد الطيب
بد�أ متظاهرو مدينة املو�صل برفع �شعار
"ارحل" ا�ستعداد ًا لتظاهرة اجلمعة
ال �ق��ادم��ة ال �ت��ي حت�م��ل اال� �س��م نف�سه،
قا�صدين بها رئي�س ال� ��وزراء نوري

املالكي ،فيما ح��ذرت حمافظة الأنبار
من تكرار حادثة مقتل متظاهرين يف
مدينة الفلوجة ،خالل تظاهرة اجلمعة
املقبلة يف حال مل ين�سحب اجلي�ش من
مراكز املدينة .و�أك��د مرا�سل "املدى"
يف املو�صل �أن "املتظاهرين رفعوا

الفتات مكتوب عليها (جمعة ارحل) يف
�شوارع املحافظة وب��د�أوا باال�ستعداد
من �أج��ل تظاهرة يوم اجلمعة املقبل،
ودعوا الأهايل وخا�صة طلبة اجلامعات
للم�شاركة يف التظاهرة �آملني يف زيادة
عدد املتظاهرين".

ي�أتي ذل��ك يف حني و�صل �أم�س مم ّثل
الأمني العام للأمم املتحدة يف العراق
مارتن كوبلر �إىل املو�صل والتقى مع
ممثلي ال�ت�ظ��اه��رات و�سلموه ر�سالة
حتمل مطالبهم ليقوم بنقلها للحكومة
املركزية يف ب�غ��داد .وعلمت "املدى"
ان ابرز هذه املطالب دعوة كوبلر ب�أن
يكون حيادي ًا يف تعامله و�أن ال مييل �إىل
جهة احلكومة ويحابيها على ح�ساب
املتظاهرين ،فيما �أ�شار كوبلر اىل انه
�سينقل هذه املطالب اىل احلكومة يف
بغداد .وقال كوبلر يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك م��ع حمافظ املدينة واع�ضاء
يف جمل�س املحافظة وح�ضره مرا�سل
"املدى بر�س" �إن "زيارتي للمو�صل
تهدف للقاء املتظاهرين ونقل مطالبهم
�إىل ب �غ��داد واجل �ل��و���س م��ع احلكومة
ل �ت �ق��ري��ب وج� �ه ��ات النظر" ،م���ؤك��دا
�أن "دور الأمم امل�ت�ح��دة يف العراق
يقت�صر على الو�ساطة ب�شكل حيادي".
و�أ�شار كوبلر �إىل �أن "على احلكومة
وامل �ت �ظ��اه��ري��ن � �ض �ب��ط ال �ن �ف ����س ملنع
انتقال �أحداث الفلوجة �إىل حمافظات
�أخرى ،و�ضرورة �أن تكون التظاهرات
�سلمية" ،م�ستدرك ًا ب��ال�ق��ول "ادعوا
احلكومة �إىل �إعارة مطالب املتظاهرين
الأهمية الق�صوى وحمل تلك املطالب
ع�ل��ى حم�م��ل اجلد" .اىل ذل��ك �أعلنت
اللجان ال�شعبية لتن�سيق التظاهرات،
ع ��ن �إج ��رائ� �ه ��ا ا�� �س� �ت� �ع ��دادات مكثفة

للخروج بتظاهرات مليونية يف يوم
اجلمعة القادم با�سم (جمعة �أرحل)،
و�أكدت �أن التظاهرات �ستطالب ب�إقالة
رئي�س احلكومة نوري املالكي لأنه مل
يعد �صاحلا للتعامل مع �شعبه ،حمملة
املالكي م�س�ؤولية "�أحداث الفلوجة"
وع� ��دم اال� �س �ت �ج��اب��ة مل �ط��ال��ب احل ��راك
ال�سلمي.
وق��ال��ت ال �ل �ج��ان ال���ش�ع�ب�ي��ة يف بيان
�أم�س ،وت�سلمت "املدى" ن�سخة منه،
�إن "اال�ستعدادات ج��اري��ة النطالق
ت��ظ��اه��رات ح��ا� �ش��دة � �ض��د �سيا�سات
ح�ك��وم��ة رئ�ي����س ال� ��وزراء يف الأنبار
ون �ي �ن��وى و� �ص�لاح ال��دي��ن و�سامراء
وب��غ��داد ،ي��وم اجل�م�ع��ة امل�ق�ب��ل ،حتت
ا� �س��م (ج �م �ع��ة ارحل)" ،و�أك � ��دت �أن
"التظاهرات �ستطالب ب�إقالة املالكي
وا�ستبداله بغريه وذلك لعدم �صالحيته
يف التعامل مع �شعبه" ،مبينة �أن "الذي
يطلق النار على �أبناء بلده ال ي�ستحق
ان يكون حاكما لهم".
وحملت اللجان رئي�س احلكومة نوري
املالكي باعتباره القائد العام للقوات
امل�سلحة م�س�ؤولية "الدماء الطاهرة
ال��ت��ي � �س��ال��ت ع �ل��ى ار�� ��ض الفلوجة
ويف م�ي��ادي��ن ال�ع��زة وال�ك��رام��ة وعدم
اال�ستجابة للمطالب امل�شروعة للحراك
ال�سلمي واخ �ت�لاق الأزمات" ،داعية
ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة �إىل "عدم االجن��رار
حلالة املواجهة مع املتظاهرين.
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كردستان

العدد ( )2712ال�سنة العا�شرة  -االربعاء ( )30كانون الثاين 2013

احلزبان الرئي�سان يف الإقليم مع �إجراء االنتخابات يف وقتها
 ال�سليمانية /المدى

اقترحه الوفد الم�شترك لالتحاد
الوطني الكرد�ستاني والحزب
الديمقراطي الكرد�ستاني خالل
اجتماعاته مع �أطراف المعار�ضة
في كرد�ستان� ،أكد �آزاد جندياني
ان هذه المقترح ال �صلة له ب�إجراء
االنتخابات الن هاتين الم�س�ألتين
العالقة لهما ببع�ض ،ان مقترح
ت�شكيل حكومة م�شتركة وطنية
ه��و �أح ��د ��س�ي�ن��اري��وه��ات العمل

اك ��د �آزاد ج �ن��دي��ان��ي المتحدث
با�سم المكتب ال�سيا�سي لالتحاد
الوطني الكرد�ستاني ان االتحاد
الوطني وال �ح��زب الديمقراطي
مع اج��راء االنتخابات في �إقليم
كرد�ستان.
وح ��ول م�ق�ت��رح ت�شكيل حكومة
وطنية في �إقليم كرد�ستان والذي

الم�شترك بين �أط ��راف ال�سلطة
و�أطراف المعار�ضة ،م�شدد ًا على
ان ه��ذا المقترح لن يكون بدي َال
عن االنتخابات.
وا�شار جندياني الى ان االتحاد
الوطني الكرد�ستاني والحزب
ال��دي�م�ق��راط��ي ال�ك��رد��س�ت��ان��ي مع
اج� ��راء االن �ت �خ��اب��ات وق ��د ابلغا
ال�سيد رئي�س �إقليم كرد�ستان بهذا
ال�ش�أن.

خ����ط ����س���اخ���ن ال����س���ت���ق���ب���ال م�������ش���اك���ل ال���ع���م���ال

 ال�سليمانية  /هيفي خالد

اع �ت�برت ن�ق��اب��ة ال�ب�ن��اء وامل �� �ش��اري��ع يف اقليم
ك��رد� �س �ت��ان ق� ��رار وزارة ال �ع �م��ل وال �� �ش ��ؤون
االجتماعية بتخ�صي�ص خ��ط �ساخن مل�شاكل
العمال خطوة جيدة للتقليل من م�شاكل العمال
ومطالبا ب�شمول العمال االجانب بهذه اخلدمة.
اكملت وزارة العمل وال���ش��ؤون االجتماعية
الرتتيبات الن�شاء خط �ساخن داخ��ل الوزارة
ت�ستقبل مكاملات العمال الذين ينتهك حقوقهم
لدى ال�شركات وارباب العمل.
وقال مدير االعالم يف وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية يف حكومة االقليم عبا�س اكرم
ان ال�ع�م��ال يف الإق�ل�ي��م ي��واج�ه��ون الكثري من

امل�شاكل منها انتهاك حقوقهم وه��روب بع�ض
ارباب العمل وال�شركات من دفع ا�ستحقاقاتهم
م�ضيفا"الهدف من اخلطوة هو معرفة م�شاكل
العمال والتدخل من اج��ل معاجلته" م�ؤكدا"
اخل��ط ي�ك��ون مفتوحا يف ال� ��دوام الر�سمي"
مبينا" االت�صال باخلط �سيكون جمانا و�سيعلن
الرقم يف االيام القادمة".
ه��ذا واع �ت�برت نقابة ال�ب�ن��اء وامل���ش��اري��ع يف
حم��اف�ظ��ة ال�سليمانية اع�ل�ان ال � ��وزارة بفتح
اخلط ال�ساخن خطوة ايجابية وجيدة من اجل
التقليل من م�شاكل العمال اليومية.
وكانت النقابة املذكورة قد دعت يف وقت �سابق
�أ�صحاب العمل اىل االلتزام باملعايري الدولية
لل�سالمة املهنية ،معلنة عن ان  21عامال لقوا

حتفهم �أثناء العمل .وق��ال عثمان حمة �سعيد
رئي�س نقابة البناء وامل���ش��اري��ع يف حمافظة
ال�سليمانية يف ت�صريح للمدى ان م�شاكل العمال
م��ع ال�شركات وا��ص�ح��اب امل�شاريع م�ستمرة
وتدخلت النقابة حلل الع�شرات من تلك امل�شاكل
م�ضيفا" ان تدخل الوزارة عرب اخلط ال�ساخن
حل��ل م�شاكل ال�ع�م��ال مهم " .وك��ان��ت النقابة
قد طالبت يف ت�صريح �سابق للمدى ا�صحاب
امل�شاريع وال�شركات واملقاولني بااللتزام بنظم
وقواعد و�أ�س�س ال�سالمة املهنية وتوفري �أجواء
منا�سبة للعمل ف�ضال عن مراعاة �صحة العمال
�صحية وخلق بيئة منا�سبة للعمل.
وا��ش��ار عثمان ان ال�ت�ج��اوزات القانونية من
قبل ا�صحاب العمل قد ازدادت وعلينا جميعا

موت طفل واختفاء والدته يف في�ضانات دهوك
 عبداخلالق دو�سكي  /دهوك
ادت موجة االم�ط��ار التي ت�ساقطت يف حمافظة دهوك
خ�لال اليومني املن�صرمني اىل ح��دوث في�ضانات كبرية
تركت وراءها اثارا كبرية على املواطنني وادت اىل قتل
طفل وغرق والدته واختفائها يف النهر.
العقيد �سليمان مدير الدفاع امل��دين يف حمافظة دهوك
او�ضح انهم قد و�ضعوا كافة منت�سبيهم يف احلالة الطارئة
وقال " �سقطت كميات كبرية من االمطار يف ليلو 1/29
وادت هذه االمطار اىل حدوث في�ضانات كبرية وادت اىل
اغ��راق طفل مع والدته يف احد االنهر يف منطقة �شاريا
جنوب مدينة دهوك وعرثنا على جثة طفل لكن مازالت
فرقنا تبحث عن امل��ر�أة " .وب�ين مدير الدفاع امل��دين ان
الفي�ضانات اثرت على ( )100بيت يف مدينة دهوك وكما
اثرت على خميم دوميز اي�ضا " وقد ت�أثرت  100خيمة
بهذه الفي�ضانات ا�ضافة اىل عدة منازل يف مع�سكر فايدة

شؤون الوطن

ا�ضافة اىل تعر�ض مدر�سة اىل ا�ضرار وعدد من املحالت
التجارية وخمزن كبري ملالب�س البالة " .من جهته ا�شار
كوركي�س �شليمون نائب حمافظ دهوك ان االمطار التي
ت�ساقطت ق��د تركت اث��ارا يف بع�ض املناطق وان�ه��م قد
اتخذوا االجراءات املمكنة للحد من هذه الت�أثريات " هذه
الفي�ضانات خلفت وراءه��ا تاثريا كبريا على املواطنني
ونحن االن فقط نقوم بعالج ما مت هدمه و�سنقوم بتخمني
اال��ض��رار التي جنمت عن ه��ذه الفي�ضانات و�سنحاول
تعوي�ض املت�ضررين يف وقت الحق" .نّ
وبي نائب حمافظ
دهوك انهم قد ار�سلوا فرق الدفاع املدين وعنا�صر ال�شرطة
اىل كافة املناطق التي تعر�ضت للفي�ضانات وقال " مل ت�ؤد
هذه الفي�ضانات اىل حدوث اي م�شاكل امنية يف املحافظة
على العك�س ك��ان امل��واط�ن��ون متعاونني معنا يف وكنا
مع جميع امل�ؤ�س�سات التابعة لنا قد عقدنا اجتماعا يف
مديرية ال�شرطة يف اليوم ال�سابق و�شكلنا فرق ووزعناها
يف ارجاء املدينة ملتابعة هذا االمر".

التدخل من اجل و�ضع تلك امل�شاكل يف �إطارها
القانوين م�ضيفا " تعاين �ساحات العمل من
غياب �شبه تام ملعايري ال�سالمة املهنية وعلى
ال��وزارة ادراك ذلك وامل�سبب الرئي�س لت�شكيل
اخلطورة على حياة العمال ".مطالبا الوزارة
بـ " تعيني مرتجمني اثناء ا�ستقبال املكاملات
الن م�شاكل العمال االجانب التقل عن م�شاكل
العمال العراقيني".
و�شهدت م��دن اقليم كرد�ستان الع�شرات من
احل��وادث �أثناء العمل وتعر�ض العمال خلطر
الإ�صابة ف�ضال عن ان ع��ددا منهم لقوا حتفهم
ج��راء انهيار اجل��دران عليهم او وقوعهم من
�سلم العمل ف�ضال عن هروب ا�صحاب امل�شاريع
من دفع م�ستحقات العمال اليومية.

5

ياور :مل نتو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن مواقع
املراكز الأمنية امل�شرتكة
� أربيل  /املدى
ك�شف الأم�ين العام ل��وزارة البي�شمركة الفريق
جبار ياور عن �أن اجتماع اللجنة العليا امل�شرتكة
بني �إقليم كرد�ستان واحلكومة االحتادية الذي
عقد الأح��د يف ب�غ��داد بحث نقاط ع��دي��دة للآلية
املقرتحة للعمل امل�شرتك يف املناطق الكرد�ستانية
خ��ارج �إقليم كرد�ستان،دون التو�صل اىل اتفاق
ب�ش�أن مواقع املراكز االمنية امل�شرتكة وان�سحاب
القوات اال�ضافية من املنطقة.
و�أو� �ض��ح ال�ف��ري��ق ي��اور يف ب�لاغ �صحفي عقب
االجتماع� ،أن املجتمعني قاموا مبراجعة ومناق�شة
ما مت التو�صل �إليه يف االجتماع ال�سابق ب�ش�أن �آلية
ومبادئ العمل امل�شرتك مابني القوات االحتادية
وقوات الإقليم يف مناطق العمل امل�شرتك.
و�أ�شار ي��اور �إىل �أن��ه "بقي خالف بني اجلانبني
ب���ش��أن نقطتني رئي�سينت ح��ول كيفية حتديد
وتثبيت مواقع املراكز الأمنية امل�شرتكة و�آلية
ان�سحاب القوات الإ�ضافية للطرفني من مناطق
العمل امل�شرتك" الفت ًا �إىل �أن��ه تقرر �أن تناق�ش
هاتان النقطتان الحق ًا وميداني ًا يف االجتماعات
الالحقة للجنة العمل العليا ب�أمل التو�صل اىل
�صيغة م�شرتكة حول ذلك.

و�أ� �ض��اف ي��اور �أن وف��د وزارة البي�شمركة �أكد
خ�لال االج�ت�م��اع �أي�ضا على ال�غ��اء ق ��رارات نقل
ال�ضباط الكرد ب�أ�سباب غري مربرة من منت�سبي
وزارة الدفاع والداخلية يف احلكومة االحتادية
واعادتهم اىل �أم��اك��ن �أعمالهم ال�سابقة و�أي�ض ًا
ال�ك��ف ع��ن ا��س�ت��دع��اء ال���ض�ب��اط ال �ك��رد للتحقيق
معهم مبربرات خمتلفة وكذلك االلتزام مبقررات
االت �ف��اق �ي��ات ال���س��اب�ق��ة و�إي��ق��اف ك��ل التحركات
الع�سكرية.

عماد احمد  :ن�سعى �إىل تطوير عمل منظمات املجتمع املدين
� أربيل  /املدى
التقى عماد �أحمد نائب رئي�س حكومة
�إقليم كرد�ستان ،برئي�س وم��دراء دائرة
امل �ن �ظ �م��ات غ�ي�ر احل �ك��وم �ي��ة يف �إقليم
ك��رد� �س �ت��ان ل�ب�ح��ث الإر� � �ش� ��ادات املهمة
يف جم� ��ال امل �ن �ظ �م��ات غ�ي�ر احلكومية
وحت�سني م�ستوى التن�سيق فيما بينها.
ويف م�ستهل اللقاء �أع��رب نائب رئي�س
ح�ك��وم��ة �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ع��ن �سعادته
ل�ب��دء دائ ��رة املنظمات غ�ير احلكومية،
و�أعلن �أن رئا�سة جمل�س ال��وزراء ترغب
عن طريق ه��ذه ال��دائ��رة االهتمام بدور
املنظمات التي ت�شارك جبن ًا �إىل جنب مع
امل�ؤ�س�سات والهيئات الأخرى يف عملية
التنمية وتطوير والو�ضع االجتماعي

وال�سيا�سي والثقايف ،و�أن تكون داعمة
حل �ك��وم��ة �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان يف جمال

�إحياء وتن�شيط عملية الإع�م��ار و�إغناء
جت��رب �ت��ه ،وحت �� �س�ين ت �ق��دمي اخل��دم��ات

للمواطنني .و�أ�شار نائب رئي�س حكومة
�إقليم كرد�ستان �أن��ه عقب ب��دء الدائرة
مبهامها ومب��وج��ب ق��ان��ون خ��ا���ص لهذه
املنظمات �ستقوم ال��دائ��رة بتخ�صي�ص
م �ب��ال��غ ��ش�ه��ري��ة جل�م�ي��ع امل �ن �ظ �م��ات غري
احل �ك��وم �ي��ة وذل� ��ك مب��وج��ب امل�شاريع
التي تقدمها تلك املنظمات �إىل الدائرة.
و�أ�ضاف عماد �أحمد �أن الت�شكيلة ال�سابعة
حلكومة الإقليم وبالتن�سيق مع املنظمات
واجلمعيات والنقابات ت�سعى �إىل �أن
تعمل ك��ل منظمة يف جم��ال تخ�ص�صها
و�أن يكون لها دور يف ه��ذا امل�ج��ال ،يف
ه��ذا الإط ��ار مت �إي �ع��از جميع ال ��وزارات
لفتح �أبوابها للمنظمات غري احلكومية
للم�شاركة يف و�ضع اخلطط والربامج
و�إف�ساح املجال لهم لأداء دورهم.

صحافة كردستان
 تقول �صحيفة "وار" اليومية ال�صادرة في نوعية جيدة وتوزع على المواطنين" .
ده��وك ان��ه ت��م جمع  103توقيع م��ن اع�ضاء
مجل�س النواب العراقي لقطع مبلغ (  )500اما �صحيفة "�آوينه" ان خم�س ا�صابات
مليون دوالر من الميزانية الخا�صة برئي�س بانفلونزا الخنازير اكت�شفت في ال�سليمانية،
ال� ��وزراء وتنقل ال�صحيفة ع��ن ال�ن��ائ��ب عن وان اث�ن�ي��ن م��ن الم�صابين ت�ل�ق��وا العالج
التحالف الكرد�ستاني فرهاد اترو�شي قوله و�شفوا من المر�ض ،فيما غادر م�صاب ثالث
" ن�سعى الى جمع عدد اكبر من هذه التواقيع الم�ست�شفى دون ع�ل��م االط �ب��اء .وا�شارت
كي نقطع هذا المبلغ من االموال التي ي�صرفها م �� �ص��ادر مطلعة ان ه �ن��اك اح �ت �م��اال ظهور
المالي في اغرا�ضه الخا�صة به والتواقيع ا� �ص��اب��ات اخ���رى ف��ي م ��دن االق �ل �ي��م ،ولكن
التي جمعناها لحد االن هي لنواب من قائمة المر�ض االن ينح�صر في ال�سليمانية فقط.
التحالف الكرد�ستاني ون��واب من العراقية ون�ق�ل��ت ال�صحيفة ع��ن م��دي��ر ع���ام �صحة
والمجل�س االعلى ونواب من الكتلة ال�صدرية ال�سليمانية م �ي��ران ع�ب��ا���س ق��ول��ه ان هذه
ونقترح ان يتم توزيع هذا المبلغ الم�ستقطع االنفلونزا مو�سمية وان��ه من المحتمل ان
م��ع البطاقة التموينية او جلب م��واد ذات تعود مرة اخرى مع تجدد موجات البرد.

 وت �ك �ت��ب �صحيفة "ميديا" ان االت �ح��اد
الوطني الكرد�ستاني والحزب الديمقراطي
الكرد�ستاني �سيدخالن االنتخابات البرلمانية
في اقليم كرد�ستان بقوائم م�ستقلة ،ونقلت
ال�صحيفة ع��ن ئ��اري��ز عبد ال�ل��ه ع�ضو قيادة
يجر ح�سم م�س�ألة
االتحاد الوطني قوله انه لم ِ
ال��دخ��ول ف��ي االنتخابات بقائمة م��وح��دة او
قوائم منفردة ،ولكن االت�ج��اه ل��دى الإتحاد
ي�سير نحو الم�شاركة بقوائم م�ستقلة .فيما
اك ��د خ �� �س��رو ك� ��وران ع���ض��و ق��ي��ادة الحزب
الديمقراطي ان الو�ضع بين حزبه واالتحاد
الوطني ال يزال على ماهو عليه ،م�شيرا الى
انه من المبكر طرح م�سالة كيفية الم�شاركة في
االنتخابات.

جمهورية العراق  /وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لل�صناعات الن�سجية /حلة  -الق�سم التجاري

العدد/
التاريخ2013 / / /

مناقصة رقم/11 :م/ص ن ح2011/4-
تاريخ الغلق2013/3/12 :

تعلن الشركة العامة للصناعات النسيجية في احللة /أحد تشكيالت
وزارة الصناعة واملعادن عن حاجتها الى تأمني-:

جتهيز م�ضخات متنوعة /ملعمل الألب�سة الرجالية/
النجف

وحسب املواصفات والشروط التي ميكن احلصول عليها من القسم التجاري
في مقر الشركة الكائن في احللة أو من مكتب الشركة في بغداد /شارع
السعدون لقاء مبلغ قدره ( )25000خمسة وعشرون ألف دينار فقط غير
قابل للرد على أن ترفق مع العطاء تأمينات أولية بنسبة  %1من قيمة العطاء
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
ميكن االطالع على مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة
على -:موقع الشركة االلكتروني  www.naseeghilla.comوE-Mail: nasseg hilla@yahoo.com
أو موقع الوزارة االلكتروني  www.industry.gov.iqوE-Mail: economic_tenders@yahoo.com
أو على املوقع االلكتروني webmaster@nmc@gov.iq

المدير العام
ورئيس مجلس االدارة

�شركة نفط ال�شمال� /شركة عامة /كركوك

اعـــالن للمــرة األولـــــى

تعلن شركة نفط الشمال /شركة عامة /كركوك عن اجراء املناقصة املرقمة
(م.ش /5/2013 /3تشغيلية) واخلاصة بـ(انشاء نقاط حراسة عدد 8/وحفر
خندق مع ساتر ترابي وسياج سلكي واسالك منفاخية حول احللقني (جنمة
وقيارة) – محافظة نينوى).
يرجى من الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاله من مقاولي اعمال الهندسة
املدنية املصنفني من الدرجة السادسة فما فوق والنافذة هوياتهم مراجعة
قسم العقود /عرفة /كركوك هم أو وكالئهم اخملولون عن طريق دوائر كتاب
العدول للحصول على قرص ( )CDاملدون فيها أوراق املناقصة لقاء مبلغ قدره
( )500،000/-خمسمائة ألف دينار غير قابل للرد ،مع ضرورة قيام الشركات
املقاولة بارفاق شهادة التأسيس مع هوية تصنيف عند االشتراك ،ويقدم
املشارك كتاب عدم املمانعة من الدخول في املناقصات أعاله صادر من
الهيئة العامة للضرائب ومعنونا الى شركة نفط الشمال (النسخة
االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية ،وتقدمي تأمينات أولية بنسبة
( )%1من مبلغ العطاء وتكون إما على شكل صك مصدق او خطاب ضمان
صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي ،وتودع العطاءات
في صندوق العطاءات رقم ( )1اخلاص باملقاوالت الكائن في استعالمات دوائر
عرفة /كركوك وسيكون انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات
املشاركني في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم األحد املوافق 2013/2/10
في مقر الدراسات والتصاميم ،علما بأن آخر موعد لتقدمي العطاءات في
موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم األحد املوافق 2013/2/17
وعلى املشارك في املناقصة تقدمي كامل املستمسكات املطلوبة عند تقدمي
عطائه واستكمالها خالل ( )15يوم وحسب التعليمات النافذة وبعكسه
يهمل العطاء ،ويتحمل من حتال عليه املناقصة أجور نشر االعالن ويلتزم
باستكمال اجراءات التعاقد خالل ( )14يوما ً من تاريخ اعالن االحالة ،وللمزيد
من املعلومات مراجعة املوقع االلكتروني (( )www.noc.oil.gov.iqصفحة
املشاريع -املناقصات احمللية -املناقصات احمللية املعلنة).

ء /المدير العام
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شؤون الوطن

محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

ت�صريح نا�سف
ت�صريح ��ات �أع�ض ��اء جمل�س النواب الناري ��ة منها على
وج ��ه اخل�صو� ��ص  ،يف بع� ��ض الأحي ��ان تك ��ون �أ�شب ��ه
بعبوات نا�سفة �أو انفج ��ار �سيارة ملغمة تخلف خ�سائر
ب�شري ��ة ومادي ��ة بح�سب تعبري م ��ن اكتوى ه ��ذه الأيام
بلهج ��ة الت�صعيد وتب ��ادل ال�شتائم من العي ��ار الثقيل ،
وقد ترتك �أ�ضرارا و�آثارا �سلبية اجتماعية واقت�صادية
و�سيا�سية طويلة الأمد  ،وم�شعلو احلرائق من �أ�صحاب
الت�صريح ��ات الناري ��ة  ،ي�ستم ��دون قوته ��م م ��ن النفوذ
احلكوم ��ي  ،وعوام ��ل �أخ ��رى تتعل ��ق بات�س ��اع القاعدة
ال�شعبي ��ة  ،لأن احده ��م ميثل � 100أل ��ف ناخب �صوتوا
ل�صال ��ح املر�ش ��ح �أثناء خو� ��ض االنتخاب ��ات الت�شريعية
 ،لك ��ن هذه القاع ��دة االنتخابية مو�ضع �ش ��ك وارتياب ،
ويق ��ال �إن اقل من  25نائبا فق ��ط ح�صلوا على �أ�صوات
ناخب�ي�ن منحتهم حق ع�ضوية جمل�س النواب  ،من دون
اال�ستعان ��ة ب�أ�ص ��وات ر�ؤ�س ��اء قوائمه ��م � ،أو عن طريق
املقاع ��د التعوي�ضية  ،وبابتكار ه ��ذا النظام االنتخابي
الفريد م ��ن نوعه و املدعوم من الكت ��ل الكبرية املتنفذة
يف الدورة الت�شريعية ال�سابقة �أ�صبح املر�شح ب�أ�صوات
ع�ش ��رة من �أفراد من حمايته رئي�س جلنة برملانية  ،ومن
م�س ��اوئ هذا النظ ��ام انه ره ��ن �إرادة الن ��واب بر�ؤ�ساء
الكت ��ل وقادته ��م ال�سيا�سي�ي�ن  ،ومنحه ��م ح ��ق الوقوف
يف امل�ؤمت ��رات ال�صحفي ��ة �أمام كام�ي�رات الف�ضائيات ،
�أثن ��اء قراءة البيانات  ،ووجوههم حتمل مالمح جامدة
خالية ع ��ن �أي تعبري  ،ولكن حينما ت�ص ��در الإ�شارة لهم
بالت�صريح به ��ذا املو�ضوع �أو غريه  ،ي�أتي احلديث مثل
تالوة حمفوظ ��ة "عندي خروف ابي�ض اتبعه فريك�ض "
ويب ��د�أ الت�صري ��ح بالديباجة امل�ستهلك ��ة  ":يف احلقيقة
والواق ��ع وا�ستنادا �إىل ماورد يف الد�ستور فان موقفنا
ينطل ��ق م ��ن حر�صن ��ا عل ��ى حتقي ��ق امل�صال ��ح الوطني ��ة
والوقوف بقوة �أمام من يحاول �سرقة مكت�سبات ال�شعب
العراقي يف ظل النظام الدميقراطي اجلديد وت�ضحيات
�أبن ��اء ال�شع ��ب " وبع ��د �أن يع ��دل املتحدث ربط ��ة عنقه ،
وي�سرتج ��ع مفردات ��ه ،يعلن بلهج ��ة حما�سية �سن�ضرب
بي ��د من حدي ��د  ،كل �أع ��داء العملية ال�سيا�سي ��ة و�سنلقن
دول اجل ��وار در�س ��ا ل ��ن تن�س ��اه يف دفاعه ��ا ع ��ن مكون
اجتماعي على ح�ساب الأغلبية  ،وهنا ينفجر "الت�صريح
النا�س ��ف"  ،وتنق ��ل الف�ضائيات حدي ��ث النائب �أبو 78
�صوت ��ا  ،وت�ستع�ي�ن بزمالئ ��ه من الكتل الأخ ��رى لغر�ض
الرد و التعليق والتحليل  ،وتكرب كرة النار ب�إ�شعال عود
ثقاب من برمل ��اين يحر�ص دائما على حمل �شخاطة يف
احت ��دام ال�صراع وات�ساع اخل�ل�اف و�ضياع فر�ص احلل
للأزمات املتالحقة .
جمي ��ع النواب �س ��واء �أ�صح ��اب الأ�ص ��وات ال�شرعية �أو
املنتحل ��ة له ��م امتيازاته ��م وحقوقهم  ،ويج ��ب �أن تنظر
رئا�س ��ة املجل� ��س �إىل ق�ضية مهم ��ة تتعل ��ق ب�أهمية ر�صد
�أ�صحاب "الت�صريح ��ات النا�سفة" بن�شر عدد �أ�صواتهم
الت ��ي ح�صلوا عليه ��ا �أثن ��اء االنتخابات  ،حت ��ى يتعرف
ال�شع ��ب العراقي على حج ��م قواعدهم ال�شعبية  ،ومدى
حر�صه ��م على تنفيذ مطالب ناخبيهم  ،وهذا الإجراء من
الرئا�سة قد يخفف من لهجة الت�صعيد  ،لغر�ض �أن يدرك
ذل ��ك النائ ��ب �أكذوب ��ة متثي ��ل � 100ألف حت ��ى يكف عن
�إط�ل�اق ت�صريحات ملغمة تهدد الأم ��ن الوطني وال�سلم
الأهلي .

العدد ( )2712ال�سنة العا�شرة  -االربعاء ( )30كانون الثاين 2013

ب ّينت �أنها " ال متتلك ع�صا ً �سحرية"

�أمانة بغداد :كمية الأمطار التي تهطل على العا�صمة
ب�إمكانها �أن ُتغرق لندن !
 بغداد /املدى بر�س
بينت �أمانة بغداد ب�أنها " ال
تمتلك ع�ص ًا �سحرية" لإنقاذ
بغداد من الغرق ،و�أكدت �أن
ب�إمكان الكميات التي هطلت
�إغراق كبريات العوا�صم
العالمية !
وقال الوكيل الإداري لأمانة
بغداد ،نعيم عبعوب ،في
حديث �إلى (المدى بر�س)،
�إن "�أمانة بغداد ال تمتلك
ع�ص ًا �سحرية لإنقاذ بغداد
من الفي�ضانات التي ت�سببها
الأمطار" ،متوقع ًا �أن "تغرق
بغداد �إذا ما ا�ستمر هطول
الأمطار بالكميات ال�سابقة
نف�سها".
و�أ�ضاف عبعوب� ،إن هذه
"الكميات ب�إمكانها �أن تغرق
لندن وكبريات العوا�صم
العالمية" ،عاداً ذلك "م�سالة
علمية يعرفها الجميع ،بح�سب
ر�أيه.

يذكر �أن موجة الأمط ��ار ال�سابقة التي �أغرقت
غالبية مدن و�سط العراق وجنوبه ،وا�ضطرت
احلكوم ��ة االحتادية والعديد م ��ن احلكومات
املحلية ،لتعطيل الدوام الر�سمي ،مل ت�ستغرق
�إال نحو ت�سع �ساع ��ات ،يف حني تواجه مدينة
كال�سليماني ��ة �شم ��ايل البالد موج ��ات مطرية
متتد لأي ��ام متتالية دون �أن تغ ��رق �شوارعها،
�أو مناطقها ال�سكنية.
و�أو�ض ��ح الوكي ��ل الإداري لأمان ��ة بغ ��داد� ،أن
"�شبك ��ة املجاري التي منتلكها ت�ستوعب كمية
حمدودة من املي ��اه و�إذا ما ازدادت كميتها عن
معدالته ��ا الطبيع ��ة ف� ��إن املج ��اري �ستطفح"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "موج ��ة الأمط ��ار ال�سابق ��ة
ا�ضطرتن ��ا لإيقاف العمل يف عدد من املحطات
ومل تتعط ��ل لدينا �أي حمط ��ة" ،عازي ًا ذلك �إىل
"ع ��دم ق ��درة بع�ض املحط ��ات عل ��ى ا�ستيعاب
كميات املياه التي �سببتها تلك الأمطار".

و�أك ��د عبع ��وب� ،أن "�أمان ��ة بغ ��داد ب ��د�أت
ا�ستعداداته ��ا للأمط ��ار من ��ذ �أيلول م ��ن العام
 2012املن�صرم مبوجب خطة معمول بها منذ
ع�ش ��رات ال�سنوات ومل ن�ضعه ��ا نحن اليوم"،
معرب� � ًا ع ��ن �أمل ��ه بـ"ع ��دم حدوث طوف ��ان كما
ح ��دث يف موجة الأمط ��ار ال�سابقة لأن املوجة
احلالي ��ة �أق ��ل حدة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ا�ستعدادنا لها
ب�ش ��كل �أف�ض ��ل بع ��د ت�شخي�ص مكام ��ن اخللل
ال�سابقة".
وذك ��ر الوكي ��ل الإداري لأمان ��ة بغ ��داد ،نعي ��م
عبع ��وب� ،أن "الأمان ��ة تتاب ��ع ب�ش ��كل ميداين
ال�ش ��وارع والأحياء وتقوم بجوالت �صباحية
وم�سائي ��ة لتفقد الأماكن الت ��ي ميكن �أن تكون
خ ��ارج ال�سيطرة" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "الو�ضع
حت ��ت ال�سيط ��رة حت ��ى الآن برغ ��م هط ��ول
الأمطار منذ �صباح اليوم االثنني".
وكان ��ت هيئ ��ة الأن ��واء اجلوي ��ة العراقية قد

ذك ��رت ،ي ��وم االثن�ي�ن املا�ض ��ي� ،أن هط ��ول
الأمط ��ار �سي�ستمر حتى ،م�ساء �أم�س الثالثاء،
ويف حني �أكدت �أن الأمطار �ستكون غزيرة يف
املنطق ��ة ال�شمالي ��ة وبع�ض �أج ��زاء املنطقتني
الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة ،توقع ��ت �أن يتح�س ��ن
الطق�س هذا اليوم الأربعاء .
و�سب ��ق �أن توقع ��ت هيئ ��ة الأن ��واء اجلوي ��ة
العراقي ��ة يف ،الـ 25من كان ��ون الثاين 2013
احل ��ايل ،ت�ساق ��ط موج ��ة ب�ي�ن معتدل ��ة �إىل
غزي ��رة ،م ��ن الأمطار عل ��ى بع� ��ض حمافظات
العراق خالل اليومني املقبلني .
وت�شه ��د بغ ��داد وع ��دد م ��ن املحافظ ��ات ،من ��ذ
�صب ��اح �أول من �أم�س االثن�ي�ن ،هطول �أمطار
متوا�صل ��ة مم ��ا �أث ��ار خم ��اوف املواطنني من
احتم ��االت �أن ت�سب ��ب بـ"كارث ��ة" كتل ��ك الت ��ي
ح�صل ��ت يف ال� �ـ 25م ��ن كان ��ون الأول 2012
املن�ص ��رم ،بع ��د ا�ستمرار هط ��ول الأمطار ملدة

يوم ماطر �آخر يف بغداد� ..شوراع مدينة ال�صدر تفي�ض باملياه التي عطلت احلركة
ت�سع �ساعات فقط.
بال�صورة ال�سليمة للمو�سم ال�شتوي.
و�شه ��دت بغداد وع ��دد من املحافظ ��ات ،خالل يذكر �أن العا�صمة بغداد واملحافظات العراقية
موجة الأمطار ال�سابقة ،غرق الكثري من الأحياء تعاين منذ �سنوات م ��ن م�شاكل كبرية وجدية
ال�شوارع ومنازل املواطنني وحمالتهم ،وهو يف جم ��ال اخلدم ��ات ،ال�سيم ��ا تل ��ك املتعلق ��ة
م ��ا حولها �إىل �أ�شبه مب�سطح ��ات مائية عطلت بالكهرباء ،ومياه ال�شرب ،وال�صرف ال�صحي،
حرك ��ة النا� ��س واملركبات و�أ�سف ��رت عن مقتل و�شب ��كات الط ��رق وغريه ��ا ،برغ ��م وع ��ود
نح ��و �ست ��ة �أ�شخا� ��ص ب�سب ��ب انهي ��ار دورهم احلكومة وامل�س�ؤول�ي�ن املحليني ،والأدهى �أن
ال�سكني ��ة وه ��م بداخله ��ا ،يف ح�ي�ن وجه ��ت امل�شاريع املعلن عنها يف هذا املجال �إما متلكئة
للم�س�ؤول�ي�ن املحلي�ي�ن ،ويف مقدمتهم الوكيل �أو غري م�ستوفية للموا�صفات املحددة ،و�سط
الإداري لأمانة بغداد ،نعيم عبعوب ،انتقادات تب ��ادل االتهام ��ات ب�ي�ن احلكوم ��ات املحلي ��ة
�شديدة لعجزه ��ا عن �إكم ��ال م�شاريع ال�صرف والوزارات االحتادية املعنية.
ال�صحي وعدم �صيانة �شبكات املجاري.
ويق ��ارن كث�ي�رون يف مناط ��ق و�س ��ط العراق
وكان رئي� ��س احلكوم ��ة ،ن ��وري املالك ��ي ق ��د وجنوب ��ه� ،أو�ضاعهم بكثري م ��ن احل�سرة ،مع
ق ��ال يف لقاء تلف ��ازي ،حينه ��ا� ،إن �أمانة بغداد �أو�ض ��اع حمافظ ��ات وم ��دن �إقلي ��م كرد�ستان،
تعامل ��ت م ��ع املو�ض ��وع و"ك�أن الأمط ��ار ل ��ن التي ت�شه ��د نه�ضة عمرانية وخدمية ملحوظة
ت�سق ��ط جم ��دد ًا" ،يف معر� ��ض انتق ��اده �أداء ومطردة ،برغم ق�ساوة ظروف الإقليم اجلوية
ت�شكيالته ��ا وقياداته ��ا ،وع ��دم ا�ستعداده ��م مقارنة مبناطق العراق الأخرى.

بكلفة جتاوزت الـ  4مليارات دينار

بابل :افتتاح م�شروع لت�سجيل املركبات و�إ�صدار �إجازات ال�سياقة
 بابل  /املدى بر�س
افتتح يف بابل ،فرع امل�شروع الوطني
لت�سجيل املركبات و�إ�صدار �إجازات
ال�سياقة يف املحافظة بكلفة جتاوزت
�أربعة مليارات دينار ،وهو واحد من
�سبعة ع�شر م�شروعا مماثال يجرى
تنفيذها يف البالد.
وقال حمافظ بابل حممد امل�سعودي يف
حديث �إىل (املدى بر�س) �إن " امل�شروع

�شيد على م�ساحة  15000مرت مربع
بكلفة جتاوزت �أربعة مليارات دينار"،
م�ضيفا �أنه "يت�ألف من �سبع بنايات
تخ�ص�صية لت�سجيل مركبات و�إ�صدار
�إجازات ال�سوق ومكتب للمعلومات
والإدارة وا�سرتاحة للمواطنني
،بالإ�ضافة �إىل �ساحة متطورة لفح�ص
و�إعطاء �إجازة ال�سوق وفق النظام
الدويل احلديث ".
وعد امل�سعودي �أن امل�شروع "ميثل

قفزة نوعية يف عمل املرور وتقدمي
اخلدمات ال�ضرورية خا�صة �أن جميع
الإجراءات تتم ب�صورة الكرتونية"،
مبينا �أن هناك "ثالثني جهاز
كومبيوتر لإ�صدار �إجازات ال�سوق يف
مدة ال تتجاوز اخلم�س دقائق".
وال تطالب الأجهزة املرورية ،حتى
الآن ،عدا يف �إقليم كرد�ستان العراق،
�سائقي �سيارات النقل العام واخلا�ص
واحلمل ،باحل�صول على �إجازة �سوق،

مع �أنها عاودت �إ�صدار تلك الإجازات
منذ نحو عام.
و�أعلنت مديرية املرور العامة ،يف
 ،2013-1-27مبا�شرتها بتبديل
لوحات ال�سيارات نوع الفح�ص
امل�ؤقت �إىل لوحات دائمة يف جميع
�أنحاء العراق ،ويف حني �أ�شارت �إىل
�أن �شركة تورج الرتكية هي املنفذة
للم�شروع� ،أكدت �إجناز ثالثني معاملة
خا�صة بالتبديل خالل ع�شر دقائق.

يذكر �أن �إح�صاءات مديرية املرور
العامة ت�شري �إىل �أن �أكرث من مليون
ون�صف املليون �سيارة دخلت العراق
منذ العام  2003من دون ت�سجيل،
وهو ما �أدى بح�سب امل�س�ؤولني
الأمنيني �إىل تي�سري ا�ستخدامها يف
�أعمال التفجري ،فتم �إح�صاء ا�ستخدام
�أكرث من �أربعة �آالف �سيارة يف
تفجريات �ضربت مناطق متفرقة من
العراق.

م�س ّلحون يهاجمون م�ست�شفى مبدينة ال�صدر ويعتدون بال�ضرب على الأطباء
 بغداد /املدى بر�س
�أف ��ادت م�ص ��ادر طبي ��ة عراقية ،ب� ��أن جمموعة
م�سلح ��ة ع ّرف ��ت نف�سه ��ا ب�أنه ��ا م ��ن تنظي ��م
"ع�صائ ��ب �أه ��ل احل ��ق" هاجم ��ت م�ست�شفى
الإم ��ام عل ��ي وا�شتبك ��ت م ��ع ام ��ن امل�ست�شفى
ث ��م قام ��ت باالعت ��داء بال�ض ��رب عل ��ى الأطباء
والعاملني يف ق�سم الطوارئ.
وق ��ال امل�ص ��در يف حديث �إىل (امل ��دى بر�س)،
�أم� ��س الثالث ��اء� ،إن "ع�ش ��رة م�سلح�ي�ن كانوا
يحمل ��ون �أ�سلح ��ة هاجم ��وا قراب ��ة ال�ساع ��ة
اخلام�سة من فجر اليوم م�ست�شفى الإمام علي
مبدينة ال�ص ��در �أطلقوا النار عل ��ى امل�ست�شفى
وا�شتبكوا مع عنا�صر الأمن فيها".
و�أ�ض ��اف ال ��ذي طلب ع ��دم الك�شف ع ��ن ا�سمه
�أن "امل�سلح�ي�ن �سيط ��روا على عنا�ص ��ر الأمن
ودخل ��وا �إىل ق�سم الط ��وارئ وع ّرفوا �أنف�سهم
ب�أنهم ينتمون �إىل ع�صائب �أهل احلق وقاموا
باالعت ��داء بال�ض ��رب على الأطب ��اء والعاملني
في ��ه ،ث ��م قام ��وا بتخري ��ب وتك�س�ي�ر �أجه ��زة
امل�ست�شفى".
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در �أن "الهجوم ح ��دث بعد �أن
اعت ��دى رجل عل ��ى طبيب يف ق�س ��م الطوارئ
قرابة ال�ساعة الرابعة فجرا لدى قيامه بفح�ص
زوجته" ،مبينا �أن "الطبيب كان يقوم بقيا�س

ال�ضغ ��ط لزوجة الرجل �أم ��ام جميع العاملني،
�إال �أن الرجل ثار على الطبيب وتهجم عليه".
ولف ��ت امل�ص ��در �إىل �أن "الرج ��ل بعدما �ضرب
الطبي ��ب غ ��ادر امل�ست�شفى مع زوجت ��ه ثم عاد
بعد نحو �ساعة مع امل�سلحني".
وذك ��ر امل�ص ��در �أن "الأطب ��اء والعامل�ي�ن يف
امل�ست�شف ��ى ب ��د�أوا اعت�صام ��ا من ��ذ ال�صب ��اح
مطالب�ي�ن بحمايته ��م وحما�سب ��ة املعتدي ��ن"،
م�ؤكدا �أن "بع�ض العاملني والأطباء تعر�ضوا
لل�ضرب املربح و�أ�صيبوا بك�سور وكدمات".
يذك ��ر �أن ح ��االت االعتداء بال�ض ��رب والتهجم
على الأطب ��اء لأ�سباب ال�ش ��رف بفعل املجتمع
الع�شائ ��ري العراق ��ي ت�سج ��ل من ق ��وت لآخر
يف م�ست�شفيات بغداد وباق ��ي املحافظات� ،إال
�أن ��ه مل يتم �أي هج ��وم م�سلح عل ��ى م�ست�شفى
من ��ذ انتهاء احلرب الطائفي ��ة يف العام 2007
عندم ��ا كان ��ت ميلي�شي ��ات الأح ��زاب املختلفة
تقم ��ع الأطباء وجتربهم حت ��ت تهديد ال�سالح
وال�ضرب على معاجلة جرحاهم و�إنقاذهم.
وت�شهد حمافظة بغداد ،ا�ستقرارا امنيا ن�سبيا،
�إال �أن بع� ��ض ح ��وادث االغتي ��ال بالأ�سلح ��ة
الكامت ��ة والعب ��وات الال�صق ��ة تتك ��رر ب�ي�ن
الفرتة والأخ ��رى وت�ستهدف عادة �شخ�صيات
�سيا�سي ��ة �أو رج ��ال �أعم ��ال �أو منت�سب�ي�ن يف
الأجهزة الأمنية.

م�ست�شفى االمام علي يف مدينة ال�صدر

نينوى ت�ؤكد خل ّو �شمالها
من التل ّوث الإ�شعاعي
 املو�صل /نوزت �شمدين
نف ��ت مديرية �صحة نينوى ،ما حتدثت عنه و�سائل �إعالم ب�ش�أن انت�شار
االنفلون ��زا الوبائي ��ة يف ناحية تل عبطة جنوب غ ��رب مدينة املو�صل،
م�شرية �إىل �أن فريق ًا من برنامج الوبائيات زار الناحية منت�صف ال�شهر
اجلاري ،والتقى باملالكات ال�صحية العاملة والأطباء ،ف�ض ًال عن �أع�ضاء
يف املجل�س البلدي للناحية ونفى وجود مالمح للوبائية يف الناحية.
وق ��ال م�صدر يف �صحة نين ��وى يف ت�صريح لـ "املدى"� ،إن مدير املركز
ال�صح ��ي يف ناحي ��ة ت ��ل عبط ��ة ،ع ��اد بعدها بيوم�ي�ن ،ليبل ��غ عن ثالث
وفي ��ات جديدة من �أبن ��اء الناحية ،كانوا راقدي ��ن يف العناية التنف�سية
( رده ��ة الع ��زل ) يف م�ست�شفى ابن �سينا التعليم ��ي يف مدينة املو�صل،
غ�ي�ر �أن املعلومة مل تكن دقيق ��ة ،لعدم العثور عل ��ى �أ�سماء املتوفني يف
الردهة املذكورة ،و�أ�ضاف �أن �أي مواطن من ناحية التل مل يكن قد دخل
امل�ست�شفى خالل �شهر كانون الأول .
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در �إىل �أن فري ��ق الوباي ��ات ع ��اد جم ��ددا �إىل الناحية يف
ي ��وم الإثن�ي�ن  ،1/21ومت جمع املعلومات ال�ضروري ��ة عن الوفيات يف
عام ��ي  2011و ،2012ومت التو�صل �إىل نتيجة مفادها عدم وجود �أي
وب ��اء يف الناحية ،وذلك باال�ستن ��اد �إىل معطيات عدة ،منها عدم وجود
�أعرا� ��ض الوب ��اء املزعوم ب�ي�ن �أي من �أفراد عائل ��ة املتوفني �أو احلاالت
امل�شكوك بها.
كما �أن معظم الوفيات يف املنطقة خالل الفرتة املا�ضية كانت لأ�شخا�ص
تزي ��د �أعماره ��م على  60عام� � ًا ،وكانوا م�صابني ب�أمرا� ��ض مزمنة ،ومل
يكونوا م�صابني االنفلونزا .
ونف ��ت مديري ��ة بيئة نين ��وى ،وجود م�ص ��ادر م�شع ��ة يف ناحية وانة
�شم ��ال مدين ��ة املو�صل ،وذلك عل ��ى خلفية ن�ش ��ر و�سائل �إع�ل�ام تقارير
�أفادت بظهور �أمرا�ض وحدوث ت�شوهات خلقية بني مواطنني هناك .
�إىل ذل ��ك �أك ��د مدي ��ر �إع�ل�ام بيئة نين ��وى ن�ش ��وان �شاك ��ر يف ت�صريح لـ
"املدى"� ،أن القراءات الأولية لأجهزة امل�سوحات الإ�شعاعية �أكدت خلو
املنطق ��ة من �أي م�صدر م�شع ،مبينا �أن فريق ��ا فنيا متخ�ص�صا من �شعبة
مراقب ��ة امل�صادر امل�شع ��ة يف مديرية بيئة نينوى �أج ��رى ك�شف ًا موقعي ًا
عل ��ى امل ��كان ،وتو�ص ��ل �إىل عدم دق ��ة املعلوم ��ات ب�ش�أن وج ��ود �أ�شعاع
ت�سبب ب�أمرا�ض وت�شوهات خلقية ر�صدت هناك.
وكان ��ت تقاري ��ر �صحفي ��ة قد حتدثت ع ��ن �إ�صابة مواطن�ي�ن يف قرية �أم
حوي ��رة تابعة لناحية وانة ،ب�أمرا� ��ض وت�شوهات خلقية ب�سبب وجود
خملف ��ات ع�سكري ��ة م�شع ��ة ،وه ��و ما نف ��اه مدي ��ر الناحية ب�ش ��دة ،وعد
احلديث بهذا ال�ش�أن مفتقد ًا امل�صداقية.
م�ص ��در طب ��ي يف املرك ��ز ال�صحي التاب ��ع لناحية وانة� ،أك ��د عدم ورود
�أي ��ة �إ�صابة بت�شوه خلقي �إىل املركز نتيجة تلوث �إ�شعاعي يف املنطقة،
وق ��ال بان معظم احل ��االت الواردة �سببه ��ا زواج الأق ��ارب الذي يعترب
يف املنطق ��ة عرف ًا ع�شائري ًا �سائد ًا ،و�أك ��د �أنها حاالت كثرية ،يدفع ثمنها
يف الغالب املواليد اجل ��دد ،الذين يعانون العوق وغريه من الإ�صابات
والأمرا�ض التي تالزمهم طوال حياتهم .
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شؤون الوطن
م����ن ال���م���ح���رر

ـة

زفة العر�س وال�سالطني
ال�سيا�سيني

امر�أه تت�سول مع
اطفالها في �شوارع
بغداد
عد�سة املدى

���س��ك��ان ال��ع��ا���ص��م��ة ي�ستقبلون ���س��ق��وط الأم���ط���ار ب��ح��ذر!
 بغداد/اينا�س طارق
كرث احلديث عن �سقوط االمطار يف بغداد
واخل��وف من الغرق م��رة ثانية حيث ما
ان ب��د�أت االم�ط��ار ت�سقط حتى وجهت
انظار ال�سكان اىل ال�شوارع خوفا من ان
يعيد املطر تاريخه وتغرق بغداد ويهجر
ال�سكان منازلهم وتعطل احلياة وتتوقف
عجلة العمل حيث ت�سقط االمطاريف 25
كانون الأول  2012بغزارة ،االمر الذي
�أدى �إىل م�صرع �سبعة �أ�شخا�ص وتهجري
املئات من منازلهم و�سقوط عدد من املنازل
على �ساكنيها ف� ً
ضال عن غ��رق ال�شوارع
الرئي�سة والفرعية للمدينة ،وكان معدل

�سقوط الأمطار فيها قيا�سيا ،وتعر�ضت
�شوارع عديدة �إىل الغرق وغمرت املياه
الكثري من املنازل .وقد ا�شتكى مواطنون
من عجز الأجهزة املعنية عن التعامل مع
ما و�صفه بع�ضهم بامل�أ�ساة.
الأم���ر ال ��ذي ت�سبب يف �صعوبة حركة
امل��واط �ن�ين وامل��رك �ب��ات و حت��ل امل�شكلة
ب�إعطاء ال�سكان عطلة ر�سمية ،كان الله
يف ع ��ون االم ��ان ��ة وامل �ج��ال ����س البلدية
التي "الته�ش والتن�ش" كما يقول املثل
ال�شعبي ه��ذا م��ا ب��د�أ حديثه ب��ه املواطن
�صادق ح�سني من �سكنة منطقة حي تبوك
حملة  879حيث ق��ال �:شوارعنا غرقت
وا�صبحنا الن�ستطيع الدخول واخلروج

من منازلنا التي دخلها ماء املطر املختلط
مبياه ال�صرف ال�صحي ولوال ان منزلنا
طابقان لرتكناه و�سقوط املطر يف هذا
ال�شهر كانون االول من عام  2013جعلنا
نحزن النفرح بهطول االمطار .بينما علق
�سائق تك�سي اجرناه للتنقل من منطقة
اىل اخ��رى اثناء هطول املطر  ،اذا كنتم
ت�سكنون يف املناطق التي غرقت ال�سنة
املا�ضية ويق�صد عام  2012ال�شهر االخري
لن اذه��ب اليها ول��ن ادخ��ل اىل نفق ولن
اعرب من الكرخ اىل الر�صافة فانا ا�سكن
منطقة ال �ك��رخ فمن ي�ضمن ال �ع��ودة اذا
غرقت بغداد فاالمر لي�س مب�أمن واالمانة
مل تفعل �شيئا وا��ش��اراىل ان �سيارته قد

غمرتها امل �ي��اه وه��و الآن ي �ح��اول ر�صد
ال �ع �ط�لات امليكانيكية فيها ل�ك��ي يحدد
م�صريها وما �إذا كانت قد تعر�ضت لتلف
كامل وا�ستعار �سيارة اخيه للعمل فيها
الن��ه �صاحب عائلة  .املياه ب��د�أت ترتفع
يف ال�شوارع وها هي منطقة حي اجلهاد
بد�أت تتجمع فيها املياه و�صعوبة احلركة
لل�سيارات وامل��ارة ا�صبحت حتتاج اىل
زوارق فكيف اذا ا�ستمرت عدة ايام .
واثناء التنقل بال�سيارة وجدنا ان �شارع
م �ط��ار ب �غ��داد ال� ��دويل ال ��ذي ان �ف��ق عليه
مايقارب  39مليونا لتجهيزه ال�ستقبال
القمة العربية يف بغداد ي�شهد جتمع املياه
بقرب �سيطرة املطار املرابطة امام جامع

ش����ؤون ال��ن��اس

"�إىل من يهمه الأمر"

�إجابة من وزارة النفط

املواطنون يت�ساءلون عن كيفية حتول مذاخر االدوية
وال�صيدليات املجازة وغري املجازة اىل عيادات طبية
فال�صيديل يقوم بفح�ص املري�ض بال�سكر وال�ضغط
وحتديد ن��وع ال��دواء له ،وهنا ال�صيديل اخ��ذ دور
الطبيب ان ك��ان �صيدليا بالفعل وه��ذا االم��ر يعترب
�سابقة خطرية جدا الن حياة النا�س يف خطر ومن
ي�صف الطبيب هو �صيديل يعرف ا�سماء ال��دواء ال
ت�شخي�ص املر�ض �شفهيا .وه��ذا االم��ر يعترب �سابقة
خ �ط�يرة ج��دا ح�ي��ث ي�ج��ب ان ت���ص��در ب�ي��ان��ا وزارة
ال�صحة تو�ضح فيه ع��دم �صرف ال��دواء اال بو�صفة
طبية وخ�لاف ذل��ك يتعر�ض ال�صيديل اىل امل�س�ألة
القانونية .

نهديكم �أطيب حتياتنا...
ا� �ش��ارة اىل م��ا ن�شرته �صحيفتكم الغراء
حتت عنوان (كركوك ت�شكو نق�ص الوقود
والأ� �س �م��دة ل�ف�لاح�ي�ه��ا) ن��ود �إع�لام �ك��م ب�أن
�شركة توزيع املنتجات النفطية قد بينت بان
جتهيز الفالحني مبنتج زيت الغاز (الكاز)
م�ستمر وبدون انقطاع ،ويتم ح�سب اخلطة
الزراعية ال�شتوية وال�صيفية التي تر�سل
لل�شركة من قبل مديرية زراعة كركوك ح�سب
عدد الدومنات ويتم حتديد كمية املنتج اعاله
لكل دومن من قبل دائ��رة ال��زراع��ة ،كما يتم
جتهيز ال�ساحبات الزراعية بكمية  200لرت
لكل ا�سبوع اي ما جمموعه  800لرت �شهريا.
اما احلا�صدات الزراعية فيتم جتهيزها خالل

احل�صاد بكميات من منتج زيت الغاز ويتم
حتديد الكمية من قبل جلنة م�شرتكة تكون
برئا�سة ال�سيد حمافظ كركوك وع�ضوية كل
من الدوائر (الزراعة�،شركة توزيع املنتجات
النفطية ،ال�سايلو ،اجلمعيات الفالحية).
�شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.
عا�صم جهاد
مدير املكتب الإعالمي لوزارة النفط

�إجابة من وزارة الرتبية

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
�إ�شارة اىل ما ن�شرته �صحيفتكم مو�ضوعا
بعنوان (دكتوراه وزارة الرتبية الين الهلي
وال ين احلبيبي).
ن��ود اعالمكم ان مديرية االع�لام الرتبوي

فاحتت املديرية العامة لل�ش�ؤون االداري��ة
واجابت االخرية مبا يلي:
1ـ مت�ن��ح خم���ص���ص��ات اخل��دم��ة اجلامعية
ملن يحمل اللقب العلمي واملرتبة العلمية
ا�ستنادا اىل قرار جمل�س الرئا�سة املرقم 36
ل�سنة  2008املت�ضمن تعديل قانون وزارة
الرتبية رقم  34ل�سنة  1998وعمال بقانون
اخلدمة اجلامعية رقم  23ل�سنة  2008املادة
�سابعا /الفقرة رابعا.
2ـ فيما يخ�ص مو�ضوع الإحالة اىل التقاعد
ف�ق��د ح ��ددت امل� ��ادة  11امل�ل�غ�ي��ة م��ن قانون
اخلدمة اجلامعية اعاله ب�أن متديد اخلدمة
لغاية �سن ال�سبعني مل��ن يحمل لقبا علميا
(ا�ستاذ وا�ستاذ م�ساعد) ح�صرا يف حني ان
املادة  11املعدلة من نف�س القانون بينت ان

�أ�صحاب ال�صيدليات ي�شكون
ب �ع��ث جم �م��وع��ة م ��ن ا�صحاب
ال�����ص��ي��دل��ي��ات وامل�� �ح�ل��ات يف
منطقة البياع وحت��دي��د ًا �شارع
� 20شكوى عرب �صفحة �ش�ؤون
ال �ن��ا���س ي�خ��اط�ب��ون ف�ي�ه��ا امانة

بغداد برفع التجاوزات من امام
حم�لات�ه��م ب�ع��د ان ا��ص�ب��ح �سري
امل��ارة �صعبا للغاية وه��ذا االمر
��س�ب��ب يف ح���ص��ول ال �ع��دي��د من
التجاوزات على املارة و�سرقات

لعام  2012تبلغ  700مليار دينار فيما تبلغ
امل��وازن��ة الت�شغيلية  700مليار دينار".و�أن
م�شاريع عام  2012تهدف �إىل بناء جم�سرات
وم�شاريع ماء وم�شاريع �صرف �صحي وتعبيد
اكرب م�ساحات ممكنة من ال�شوارع.

ا�سود

ان الت��ق��دم االم ��ان ��ة اي خ��دم��ات للمواطن
ال��ع��راق��ي ال� ��ذي ع��ان��ى والزال ي �ع��اين من

��س��وء اخل��دم��ات البلدية وك�ث�رة التخ�سفات
والتعرجات واملطبات واحلفر يف ال�شوارع
العامة والفرعية وال�شيء الوحيد الذي ي�شهد
ل��ه ل�لام��ان��ة بالعمل ال� ��د�ؤوب وامل�ستمر هو
اك�ساء االر�صفة باحلجر املقرن�ص كل �شهر
حيث ا�صبحت هوايتها املف�ضلة وتركت كل
االمور املهمة على حالها الن ح�سب ت�صريحات
م�س�ؤوليها التخ�صي�صات املالية التكفي كان
الله يف عون االمانة على حمل االمانة !

يكون التمديد لغاية �سن  65ملن ينطبق عليه
و�صف اخلدمة اجلامعية واع�ت�برت نافذة
من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية يف
 7/5/2012وبالتايل فهي ت�شمل احلاالت
التي تقع بعد تاريخ نفاذها.
للتف�ضل ب��االط�ل�اع ون���ش��ر االج ��اب ��ة ..مع
التقدير
حممد طارق عبدالهادي
املدير العام /وكالة

�إي�ضاح من وزارة التجارة

حتية طيبة
ن �� �ش��رت ج��ري��دت �ك��م حت ��ت ع� �ن ��وان (كتلة
االح��رار :احلكومة �ضاقت ذرعا بالتجارة)
نود تو�ضيح الآتي :ان وزارة التجارة جهة

وزارة املالية مع التحية

ح �ق��ائ��ب ال �ن �� �س��اء ،وذك� � ��روا يف
� �ش �ك��واه��م ان �ه��م ت �ق��دم��وا بعده
�شكاوى اىل امانة بلدية الر�شيد
ل �ك��ن الح ��ل ل���ش�ك��واه��م واحل ��ال
يبقى كما هو عليه .

ح���ف���روا الأر���ص��ف��ة
وتركوها!..

أبيض وأسود
ان التخ�صي�صات املالية ت�ساوي نحو 500
مليون دوالر هي موازنة االمانة عام 2011وال
مت�ث��ل ��س��وى م��ا تخ�ص�صه م��دي�ن��ة اب��و ظبي
لإدامة حدائقها.وعلى �سبيل املثال ف�إن �إك�ساء
�شوارع العا�صمة يحتاج  1200مليار دينار،
لكن املخ�ص�ص له �سنويا هو  90مليار دينار
فقط ما يعني �أننا بحاجة �إىل  15عاما لتعبيد
جميع �شوارع بغداد .املوازنة اال�ستثمارية

ام ال�ط�ب��ول وال���س�ي�ط��رة االم�ن�ي��ة تركت
موقعها متحولة اىل الر�صيف مقرا لها
ب�سبب طفح املجرى القريب من �سيطرتهم
وم��رورا اىل منطقة حي العامل جند ان
ال�سكان هناك بد�ؤوا بعمل �سواتر ترابية
امام ابواب منازلهم خوفا من جتاوز مياه
االمطار عتبات منازلهم وي�صبحون يف
حرية من امرهم كما حدث ال�سنة املا�ضية
ومل مي�ض �شهران على احلادث  .االيجدر
بامل�س�ؤولني يف االمانة �إن�شاء منظومة
املجاري يف العا�صمة واعطاء االولوية
اىل م�شاريع امل�ج��اري ال والرتكيز على
م�شاريع قد ال تهم املواطن �أو مت�س حياته
و�أمنه وا�ستقراره مبا�شرة.

يبدو ان العملية ال�سيا�سية يف العراق التختلف عن زفة العرو�س التي
حولت العر�س اىل الهرج واملرج وجعلت كل من ي�ضمر احلقد واالنانية
للعري�س يعلق بكلمات ا�ستفزازية من اجل ف�شل "عر�سهم" ،فبع�ض
�سيا�سيينا يتفوه بكالم قد يكون قا�صدا قوله او ال! فالعلم عند الله
من اجل خلق البلبلة واخل��وف وزعزعة الو�ضع االمني الذي كاد ان
ي�ستتب ،هذه العرو�س التي ذكر حكايتها احد الكتاب االفا�ضل جعلتني
اكتب من جديد عنها ف��اذا كانت هي فارعة الطول وح�يرت احل�ضور
يف كيفية الدخول اىل املنزل ،وكل من هب ودب اراد ان يبني نف�سه
وي�شمر عن �ساعديه ويعلق بكالم قبل ان يفكر فيه وك��أن��ه �سلطان
زمانه فمنهم من اقرتح قطع ر�أ�سها واخر قدميها وهلم جرا  ...يظهر
من اليختلف عنهم على ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية امللتهبة امل�ضطربة
ويحاكي النا�س وي�صدر االوامر واملقرتحات  ،يقابله اخرون يبعثون
بر�سائل م�شفرة ان �صح التعبري عنها بانهم هم من يقرتح وي�صدر االمر
وك�أنهم يف �ساحة حرب التختلف عن زفة العر�س فاجلميع يريد ان
يقطع العراق اىل اجزاء على ح�ساب م�صلحته وال�ضغينة التي يحملها
لغريه  ،ويهاتر ويتهم ويهدد بعودة العنف الطائفي اذا بقى احلال كما
هو عليه هذه التعابري �سمعها العراقي منذ عدة �سنوات جعلته يعي�ش
ا�سوء ايام حياته املليئة باخلوف وعدم االم��ان حتى داخل داره من
اجل ان يكون "�سلطان زمانه" واقفا على املنرب ال�سيا�سي وي�صرخ
حتى يبح �صوته ليظهر بذلك بانه االكرث حر�صا على املواطن العراقي
والوطن ،ويتكلم عن الواقع ال�سيا�سي احلزين والغريب وت�أثري دول
اجلوار وتدخل االرهاب يف زعزعة وحدة الوطن الواحد !
هل يريدون ه�ؤالء ال�سالطني ان يعودوا بنا اىل ال�صف االول ونعيد
الدر�س من جديد ون�صبح جهالء العلم لنا وال ر�أي ونعي�ش يف �سيادة
الغابة ال القانون .ماذا يريدون �أمل يكتفوا باالموال التي �سرقوها بعقد
�صفقات فا�سدة تف�ضح مبجرد اكتمال عقودها وتق�سم االموال وي�سكت
املواطن واليطلب الكثري من اجل ا�ستقرار الو�ضع االمني وعدم عودة
العنف الطائفي يريد ان يبني العراق ال ان يهدم ان تبقى بغداد عرو�س
وام الدنيا منرب الثقافة والعلم! ر�ضي العراقي بالوعود الكاذبة باالعمار
والبناء وحت�سني ال��واق��ع اخلدمي وبناء امل�ساكن وتعديل الرواتب
والق�ضاء على البطالة واالمية وحت�سني مفردات البطاقة التموينية ومد
�شبكات املاء ال�صالح لل�شرب  ،وبناء ال�سدود واخلزانات لتجميع مياه
االمطار وحت�سني ال�صناعة الوطنية ،عودة التيار الكهربائي وحت�سني
الواقع ال�صحي �،صرف الدواء جمانا امنيات كل عراقي ان يعي�ش بكرامة
وحرية �شارك يف عر�س االنتخابات الوطنية من اج��ل احلفاظ على
العرو�س بغداد من كل مكيدة تروم عودة العنف والطائفية �س�ؤالنا!؟ هو
هل �سوف نحتاج اىل زفة �أخرى لكن تختلف هذه املرة بتغري العرو�سة
التي �سوف تختار بحنك وان تكون مالئمة للعري�س حتى ال يختلف
يف زفتها احل�ضور وينتبه املتخا�صمون بني هوجة التهليل والزغاريد
والت�صاريح بان بغداد �سوف تبقى جمتمعة ال منفردة والن�شيد الوطني
واحد ي�صدح من جميع احلناجر موطني اجلالل وال�سناء والبهاء يف
عالك هل �أراك �ساملا منعما وغامنا مكرما.

ردود واجابـــ��ات

وخ��������زة

ابي�ض

ي�شكو �سكنة حملة  837زقاق  60دار
 12قيام جهة مرتبطة بدائرة بلدية
الر�شيد بحملة يف املحلة املذكورة
ب��إزال��ة ال�ت�ج��اوزات على �شبكة املاء
يف املنطقة فحفرت الأر�صفة وتركتها
من دون ت�سوية وهذا احلال منذ �أكرث
م��ن �سنة ون�صف وو��ض��ع الأر�صفة
املحفرة ي�شوه منظر ال�شوارع راجني
الإ�سراع بت�أهيل الأر�صفة!

ا�صدر جمل�س الوزراء قرار مينح مبوجبه �سلفا
بدون فوائد اىل ا�صحاب امل�شاريع ال�صناعية
املعطلة على ان تتحمل وزارة املالية الفوائد
املرتتبة دعما للقطاع ال�صناعي وح�سب كتاب
وزارة املالية  405يف  2012/2/27ومفاده
ان تنفيذ قانون املوازنة وفق املادة  35الفقرة د
مت ت�شكيل جلان لغر�ض ت�سهيل عمليه الت�سليف
من قبل وزارة العمل وال���ش��ؤون االجتماعية
واحتاد ال�صناعات العراقي حيث �شكلت جلان
وا�ستبدلت جلان والت��زال امل�شاريع تراوح يف
املربع االول علما ان تلك امل�شاريع معطلة منذ
عام � 2003آملني من رئا�سة ال��وزراء ووزارة
املالية وزارة العمل وال �� �ش ��ؤون االجتماعية
واحت��اد ال�صناعات العراقي اعطاء املو�ضوع
اهمية خدمة لل�صالح العام .

مديرية املرور م�شكورة

ار�سل جمموعة من مراجعي موقع �شركة
ال�ظ�لال التابع ملديرية امل ��رور العامة يف

و�صلت ع��دة ر�سائل ع�بر ال�بري��د االل �ك�تروين وم��ن عدة
مناطق يف العا�صمة ي�شكون فيها حالهم مع ازمة ال�سكن
املتفاقمة مطالبني احل�ك��وم��ة ان جت��د ح�لا ل�ه��م وتدعم
امل���ص��ارف احلكومية م��ن اج��ل اق��را���ض امل��واط�ن�ين لكي
يتمكنوا من بناء منازلهم وان اليقت�صر االم��ر فقط على
املوظفني فلي�س العراقيون جميعا يعملون يف الوظائف
احلكومية ونحن بدورنا ننا�شد وزارة املالية والتخطيط
بحل ازمة ال�سكن التي اظهرت اخر نتائج االح�صائيات
الر�سمية ح��اج��ة ال �ع��راق اىل اك�ثر م��ن  3م�لاي�ين وحدة
�سكنية فقط !

انقطاع املاء عن املحمودية

�سكان منطقة املحمودية يعانون من انقطاع املياه لعدة
ايام يف ال�شهر الواحد وا�صبحت معاناة ال�سكان التطاق
وكثري من العوائل ت�سهر يف الليل من اجل �سحب املاء
مباطورات املياه وخزنها وك�أنهم يتبارون يف �سباق مع
بع�ضهم البع�ض واال�سرع من ي�سحب املاء اوال والبع�ض
االخر من ال�سكان ي�ضطر اىل البحث عن انابيب نقل املياه
ويقومون بك�سرها او الذهاب اىل اقرب �ساقية نهر وملء
القناين الفارغة باملاء وهذا االمر ادى اىل ا�صابة االطفال
والن�ساء والرجال على حد �سواء بطفح جلدي وا�سهال
معوي .

تنفيذية للقرارات التي ت�صدر من رئا�سة
ال� ��وزراء بخ�صو�ص ال�ب�ط��اق��ة التموينية
وان ما ذكر بعدم امكانية ال��وزارة لوحدها
م��ن ت��وف�ير م��ف��ردات ال�ب�ط��اق��ة التموينية
واي�صالها اىل املواطن غري �صحيح ،اذ ان
ال��وزارة تقوم بهذه املهمة منذ اقرارها عام
 .1992راجني من اع�ضاء جمل�س النواب ان
ي�ضغطوا باجتاه �سرعة تهيئة اال�ستحقاقات
املالية بح�سم املوازنة مبكرا مبا ي�ؤدي اىل
االلتزام باال�ستحقاقات جميعها املفرو�ضة
على ال ��وزارة ك��اف��ة .راج�ين ن�شر ه��ذا الرد
والتعقيب التو�ضيحي يف جريدتكم �شاكرين
ومقدرين لكم ح�سن التعاون ...مع التقدير.

فوزية حميد عبا�س
مدير املكتب الإعالم

ب �غ��داد م�ن��ا��ش��دة اىل م��دي��ر امل� ��رور العام
يطلبون ان يجنبهم ��ش��ر بع�ض موظفي
امل��رك��ز وباالخ�ص ال�ضابط امل���س��ؤول عن
ت�سلم معامالت ت�سجيل ال�سيارات اثناء
مراجعتهم للح�صول على ارق��ام �سياراتهم
حيث يتجاوز بكالمه على املراجعني وهذه
ظ��اه��رة غ�ير ح���ض��اري��ة وال تليق ب�سمعة
مديرتنا املوقرة .

�سوق �شالل

تبدو منطقة �سوق �شالل حملة � 335شارع
 5ب��ال �ق��رب م��ن م �ك��وى اخل �� �ض��راء بحالة
بائ�سة ب�سبب ت��راك��م النفايات وخملفات
الباعة املتجولني الذين حولوا ال�شارع اىل
امتداد ال�سوق والذي مل يكن �سوقا من قبل
فت�سببوا بالفو�ضى واالزعاج فا�صبح منظر
ال�شارع اليطاق وال��روائ��ح املنبعثة جراء
تراكم النفايات كريهة جدا وال�سكان هناك
ي�شكون من ذلك االمر ي�ضاف اىل ذلك جتمع
الكالب ال�سائبة ليال .

عزيزنا املواطن

ش��كــــاوى المواطني��ن
�أزمة ال�سكن متى حتل
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ال�سيد وزير الزراعة

ات�ص َل بنا جمموعة من العاملني يف (البيطرة العامة
 امل�ست�شفى البيطري يف بغداد  -مدينة ال�صدر ،حياالمانة) ب�صيغة العقد منذ العام  2007ينا�شدونكم
العمل على تثبيتهم على املالك الدائم لأنهم حرموا من
ق��رار تثبيت العقود ب�سبب ك��ون دائرتهم تعمل وفق
نظام التمويل الذاتي ،وهذا ما ابقاهم معلقني ،ال�سيما
ان رواتبهم قليلة وهم ا�صحاب عوائل ،راجني النظر
يف امرهم وع��دم حرمانهم من خدمتهم ب�سبب نظام
اداري اقرته الدولة ،واليد لهم فيه.

ال�سيد وزير النقل

� يّإن املواطن حممد ها�شم بهري ،املوظف �سابقا يف املن�ش�أة العامة لل�سكك
احلديد العراقية ،تخرجت يف معهد ال�سكك عام  1989ومت تعييني يف
املن�ش�أة مبوجب �أمر �إداري يف العام  ،1990وقد مت انتدابي من اخلدمة
الع�سكرية يف حينه ،ويف العام  1996مت ايداعي ال�سجن بتهمة كيدية
بحجة ت�صادم قطارين علما ان عنوان وظيفتي هو (ناظر حمطة) ومت
ف�صلي يف العام نف�سه من دائرتي ،وهذا مثبت يف ا�ضبارتي ال�شخ�صية
املوجودة الآن يف الدائرة واملرقمة ( ،)1075وقد قدمت طلبا للعودة
لدائرتي اكرث من مرة ،لكن طلباتي ترف�ض بحجج واهية  ،علما ب�أين
من مواليد العام  1969ومتزوج ويل خم�سة ابناء احدهم ا�ست�شهد
بعملية ارهابية .ارجو النظر مب�شكلتي و�إعادتي اىل وظيفتي.

خ�ص�صت املدى هذه الزاوية من �أجلك على
�أمل �أن ترفده ��ا ب�آرائك احلرة ومقرتحاتك
و�ش ��كاواك امل�شروعة ،وكل م ��ا ين�شر فيها
يع�ب�ر ع ��ن ر�أي �أ�صحابه ��ا وال ميث ��ل ر�أي
ال�صحيف ��ة� ،إال م ��ن حي ��ث ت�ضامنه ��ا م ��ع
م�شاكل املواطن�ي�ن ونحن م�ستعدون لن�شر
ر�سائلك ��م و�شكاواكم الت ��ي ن�أمل ان تكون
بعي ��دة ع ��ن االنفع ��ال اجل ��ارح وب�أ�سلوب
هادئ ور�صني ين�سجم مع نهج املدى الذي
يحر� ��ص عل ��ى حري ��ة ال ��ر�أي ودميقراطية
التعب�ي�ر �آمل�ي�ن مرا�سلتن ��ا عل ��ى عن ��وان
اجلريدة �أو عرب الربيد االلكرتوين:
info@almada-group.com
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عربي  -دولي

في الحدث
 حازم مبي�ضني

���س��وري��ا وال�����ص��ف��ق��ة
امل�شبوهة
بع ��د ما يق ��ارب العامني م ��ن �أب�شع و�أح ��ط �أ�ش ��كال القتل التي
تعر� ��ض لها املواط ��ن ال�سوري ،بعد �أكرث م ��ن �ستني �ألف قتيل
ومئ ��ات �آالف الالجئ�ي�ن �إىل دول اجلوار ف ��رار ًا من ظلم ذوي
القرب ��ى ،وبعد �أن نطق رئي� ��س الوزراء الرو�س ��ي ميدفيديف
جوهر ًة فحواها �أن فر� ��ص احتفاظ ب�شار الأ�سد بال�سلطة تقل
�أكرث و�أكرث يومي ًا ،و�أنه كان يتعني عليه التحرك ب�سرعة �أكرب،
ودع ��وة املعار�ضة ال�سلمية التي كان ��ت م�ستعدة للجلو�س �إىل
طاول ��ة املفاو�ض ��ات مع ��ه ،و�أنه ارتك ��ب خط�أ فادح� � ًا قد يكون
قا�ضي� � ًا ،وبعد �أن �سمع الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،كالم ًا
قا�سي� � ًا من زعماء العامل يف م�ؤمتر دافو� ��س ف�إنه تكرم باتخاذ
موق ��ف يت�سم بالغمو� ��ض و�إن ر�أى البع�ض فيه جانب ًا �إيجابي ًا
جلهة دعم موقف املعار�ض ��ة ال�سورية بينما ا�شتم منه �آخرون
رائح ��ة �صفقة يتم الت ��داول ب�ش�أنه ��ا بني مو�سك ��و ووا�شنطن
وعوا�صم �أخرى �أقل �أهمية.
ب�شرن ��ا �أوباما يف م�ستهل رئا�سته الثانية �أنه يعمل على تقييم
م ��ا �إذا كان التدخل الع�سكري يف �سوريا �سيحدث فرق ًا يف حل
الو�ض ��ع ال�س ��وري املت� ��أزم� ،أم �أنه �سي� ��ؤدي �إىل تفاقم الأمور،
وق ��ال �إن من املهم عن ��ده احل�صول على �أجوب ��ة حول الفروق
الت ��ي �سيحدثها التدخل ،وهل ميكن لذل ��ك �أن ي�ؤدي �إىل املزيد
م ��ن العن ��ف �أو �إىل ا�ستعم ��ال الأ�سلح ��ة الكيماوي ��ة ،وم ��ا هو
اخلي ��ار الذي يوفر �أف�ض ��ل احتمال لنظام م�ستق ��ر بعد الأ�سد،
ويف ن�ب�رة �أرادها �أن ت�صطبغ ب�صبغ ��ة �أخالقية قال �إن �إدارته
تريد الت�أكد من �أن التدخل الأمريكي فيما يجري يف �سوريا لن
ي�أت ��ي بنتائج عك�سي ��ة ،و�أنه ال يريد الإقدام عل ��ى �أمر من دون
در�س عواقبه ب�شكل كامل.
م ��ن املهم الرط بني ه ��ذه الت�صريحات ،وبني م ��ا يقال عن نقل
بع� ��ض �أ�سلحة الأ�س ��د الكيماوية �إىل لبن ��ان ،وقناعة �إ�سرائيل
ب� ��أن �أيام الرئي�س ال�س ��وري �أ�صبحت معدودة يف احلكم ،و�أن
�سقوط نظامه �أ�صبح و�شيك ًا جد ًا ،مع مايثريه ذلك من خماوفها
م ��ن وق ��وع �أ�سلحته حت ��ت �سيط ��رة جمموعات م ��ن الثوار قد
تق ��وم با�ستخدامها يف �أية حلظة �ضدها ،وهي بد�أت فعلي ًا يف
التحرك ملواجه ��ة كل االحتماالت ،فن�صب ��ت بطارية �صواريخ
واحدة على الأقل بالقرب من احلدود مع �سوريا ولبنان ،فيما
يالحظ املراقبون �أن احلركة يف تل �أبيب لي�ست طبيعية ،حيث
يعق ��د رئي�س الوزراء بنيامني نتنياه ��و اجتماعات ماراثونية
متوا�صل ��ة مع قادة اجلي�ش واملخاب ��رات والوزراء املهمني يف
احلكومة ،ما يوحي ب�أن ثمة حالة ا�ستنفار �أمنية يف �إ�سرائيل،
وهو الأمر الذي يرجح غالبية املراقبني �أنه على �صلة مبرحلة
ما بعد انهيار نظام الأ�سد ،وت�أثريات ذلك على الدولة العربية.
ت�أتي هذه التطورات ال�سيا�سية املتالحقة ،بعد عزوف م�شبوه
ع ��ن دعم املعار�ض ��ة ال�سورية ،ح ّد حجب ال�س�ل�اح النوعي عن
مقاتليه ��ا ،الذين انتقلوا جلهدهم الذات ��ي م�ؤخر ًا �إىل ما ي�شبه
ح ��رب ال�ش ��وارع يف العا�صم ��ة ،بع ��د �سيطرته ��م عل ��ى �أجزاء
مهم ��ة من ريفه ��ا ،حيث يقوم "حم ��اة الدي ��ار" بق�صف مدفعي
و�صاروخ ��ي عنيف على معظ ��م مدن وبل ��دات �سوريا و�صو ًال
�إىل ح ��ي ب ��رزة الدم�شقي وخمي ��م الريموك ،يف ح�ي�ن تتقوى
يوم ��ا بعد يوم �شوكة املتطرفني من "اجلهاديني" ،الذين �سمح
له ��م التواط� ��ؤ ال ��دويل بالدخول يف ج�س ��د الث ��ورة ،لتتحول
املعرك ��ة �ضد النظام �إىل حرب �أهلية التبقي والتذر ،ونتيجتها
املعروف ��ة هي تق�سيم الدولة ال�سوري ��ة ،والق�ضاء على �أي �أمل
بتحولها �إىل دولة دميقراطية.
رائحة ال�صفقة امل�شبوهة تفوح ،وفيها تتم الت�ضحية بالرئي�س
الأ�س ��د ،واحلف ��اظ على نظام ��ه و�أم ��ن طائفته ،خ�شي ��ة وقوع
الب�ل�اد بيد جبهة الن�صرة ،التي يج ��ري ت�ضخيم دورها لإثارة
ذعر الع ��امل من طالبان ثانية تن�ش�أ على ح ��دود �إ�سرائيل ،وكل
حدي ��ث عن الأخالق لي� ��س �أكرث من لغو ،وكل ب ��كاء مت�ساحي
على ال�شعب ال�سوري الي�ستهدف غري التغطية على كون العامل
خ�ل�ا من القيم ،ومل يعد عيب ًا عنده الت�ضحية ب�شعب كامل على
مذبح م�صاحله.

حمتجون يواجهون قنابل غاز م�سيل للدموع �أطلقتها �شرطة مكافحة ال�شغب خالل ا�شتباكات قرب ميدان التحرير يف القاهرة (ا.ف.ب)

وزير الدفاع امل�صري يحذر من انهيار الدولة وحمتجون
يتحدون حظر التجول
 القاهرة  /رويرتز
قال وزير الدفاع امل�صري الفريق �أول عبد
الفت ��اح ال�سي�س ��ي �إن ال�ص ��راع ال�سيا�سي
يف الب�ل�اد يدفع البالد اىل حاف ��ة االنهيار
يف حتذي ��ر �شدي ��د م ��ن امل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي
�أدارت الب�ل�اد حتى منت�صف العام املا�ضي
وجم ��يء رئي� ��س منتخب يكاف ��ح من اجل
احتواء �أعمال عنف دامية يف ال�شوارع.
و�أ�ض ��اف ال�سي�س ��ي ال ��ذي عين ��ه الرئي�س
حممد مر�س ��ي العام املا�ضي وزيرا للدفاع
وقائ ��دا عام ��ا للق ��وات امل�سلح ��ة يف بيان
يوم الثالث ��اء ان �أحد الأ�سب ��اب الرئي�سية
النت�ش ��ار ق ��وات اجلي� ��ش يف م ��دن القناة
الت ��ي هزته ��ا �أعمال عنف ه ��و حماية قناة
ال�سوي� ��س التي يلعب دخله ��ا دورا حيويا
يف االقت�ص ��اد امل�صري وله ��ا اهمية كبرية
�أي�ضا للتجارة الدولية.
وتاب ��ع يف ت�صريح ��ات ن�ش ��رت عل ��ى
ال�صفح ��ة الر�سمي ��ة للمتح ��دث الع�سكري
با�س ��م القوات امل�سلح ��ة "ا�ستمرار �صراع
خمتلف القوى ال�سيا�سية واختالفها حول
�إدارة �ش� ��ؤون البالد قد ي� ��ؤدى �إىل انهيار
الدولة".
وحت ��دى حمتج ��ون م�صري ��ون مناوئون
للحكوم ��ة احلظ ��ر الليلي يف م ��دن القناة
املفرو� ��ض بع ��د ال�ساع ��ة التا�سع ��ة م�س ��اء
بالتوقي ��ت املحل ��ي وهاجم ��وا مراك ��ز
لل�شرط ��ة بعد ان �أعل ��ن الرئي�س اال�سالمي

حممد مر�سي حال ��ة الطوارئ يف حماولة
لإنه ��اء موجة م ��ن اال�ضط ��راب خلفت 52
قتيال على االقل.
و�أب ��رزت ت�صريح ��ات ال�سي�س ��ي ال�شعور
املتنام ��ي باالزم ��ة الت ��ي تواج ��ه م�ص ��ر
ورئي�سها اال�سالم ��ي الذي يكافح من اجل
ا�صالح اقت�صاد مرتنح ويحتاج اىل تهدئة
االجواء لت�ستعد م�صر النتخابات برملانية
خالل ا�شهر قليلة م ��ن املفرت�ض ان تر�سخ
الدميقراطية اجلديدة.
وم ��ن غ�ي�ر املرج ��ح ان تعن ��ي ه ��ذه
الت�صريح ��ات رغبة اجلي� ��ش يف االم�ساك
جم ��ددا بزم ��ام ال�سلطة الت ��ي هيمن عليها
ط ��وال �ست ��ة عق ��ود من ��ذ انه ��اء احلقب ��ة
اال�ستعماري ��ة و�أي�ض ��ا خ�ل�ال الف�ت�رة
االنتقالية الت ��ي �أعقبت االطاحة بالرئي�س
امل�صري ال�سابق ح�سني مبارك عام 2011
.
لكنه ��ا تبع ��ث بر�سال ��ة قوي ��ة مفاده ��ا ان
�أك�ب�ر م�ؤ�س�س ��ة يف م�ص ��ر والت ��ي لها دور
اقت�صادي وامني كبري وتتلقى م�ساعدات
كب�ي�رة ومبا�ش ��رة م ��ن الوالي ��ات املتحدة
ت�شع ��ر بالقل ��ق عل ��ى م�ص�ي�ر الب�ل�اد بع ��د
خم�س ��ة �أي ��ام م ��ن اال�ضطراب ��ات يف املدن
الكربى.
وق ��ال ال�سي�س ��ي "�إن التحدي ��ات
والإ�شكالي ��ات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة
واالجتماعي ��ة والأمنية التي تواجه م�صر
حالي ��ا متث ��ل تهدي ��دا حقيقيا لأم ��ن م�صر

ومتا�س ��ك الدول ��ة امل�صري ��ة و�أن �إ�ستمرار
هذا امل�شهد دون معاجلة من كافة الأطراف
ي�ؤدى �إىل عواقب وخيمة ت�ؤثر على ثبات
وا�ستقرار الوطن".
و�أ�ض ��اف ان "االن�ضب ��اط وااللت ��زام
بالثوابت الوطني ��ة جعل القوات امل�سلحة
العم ��ود ال�صلب الذي ترتك ��ز عليه الدولة
امل�صرية".
ورف� ��ض معار�ض ��ون �سيا�سي ��ون دع ��وة
مر�س ��ي للح ��وار ي ��وم االثن�ي�ن يف م�سعى
النه ��اء العن ��ف .وب ��دال م ��ن ذل ��ك نزل ��ت
ح�شود كب�ي�رة من املحتج�ي�ن اىل �شوارع
القاه ��رة واال�سكندري ��ة و�أي�ضا بور�سعيد
وال�سوي� ��س واال�سماعيلي ��ة .وفر� ��ض
مر�سي قان ��ون الطوارئ وحظ ��ر التجول
يف مدن القناة الثالث.
وخ ��رج �ألوف املحتج�ي�ن املناوئني ملر�سي
�إىل ال�ش ��وارع ي ��وم االثن�ي�ن يف الذك ��رى
الثاني ��ة لأح ��د �أك�ث�ر �أي ��ام االنتفا�ضة على
مب ��ارك دموي ��ة وال ��ذي ع ��رف بجمع ��ة
الغ�ضب .وا�ستمرت االنتفا�ضة  18يوما.
وتظاهر �سكان مدن القناة الثالث الكربى
بور�سعيد وال�سوي�س واال�سماعيلية خالل
الليل يف حتد حلظر التجول.
وقت ��ل �شخ�ص ��ان عل ��ى االق ��ل بالر�صا�ص
خالل ا�شتباكات ليلية يف مدينة بور�سعيد
يف �أح ��دث موج ��ة من اعم ��ال العنف التي
اندلع ��ت ي ��وم اخلمي� ��س املا�ض ��ي ع�شي ��ة
الذكرى الثاني ��ة لالنتفا�ض ��ة لريتفع بذلك

عدد من قتل ��وا يف املدينة اىل � 42شخ�صا
معظمهم قتل بطلق ناري.
وزاد م ��ن ح ��دة اال�ضط ��راب ال�سيا�س ��ي
وعن ��ف ال�ش ��وارع ق ��رار حمكم ��ة جنايات
بور�سعيد يوم ال�سب ��ت ب�إحالة �أوراق 21
متهم ��ا للمفتي متهيدا للحكم باعدامهم يف
ق�ضية مقتل �أكرث من  70من م�شجعي كرة
القدم بعد مباراة يف املدينة قبل عام.
وهتف املحتجون يف الإ�سماعيلية "ي�سقط
ي�سق ��ط حمم ��د مر�سي" و"ت�سق ��ط ت�سقط
الط ��وارئ" وت ��رددت هتاف ��ات مماثلة يف
املدينتني الأخريني .ويف القاهرة ا�ضاءت
الن�ي�ران ال�سم ��اء احلالك ��ة بع ��د ان احرق
حمتج ��ون عربات .وا�ست ��وىل املحتجون
عل ��ى عرب ��ة م�صفحة لل�شرط ��ة واحرقوها
يف ميدان التحرير .و�أظهرت لقطات بثتها
قناة اجلزي ��رة مبا�شر م�ص ��ر التلفزيونية
حرق م�صفحة �أخرى يف مكان قريب.
ويته ��م املحتج ��ون الرئي� ��س اال�سالم ��ي
بخيان ��ة الث ��ورة وااللتف ��ات فق ��ط �إىل
حلفائ ��ه الإ�سالميني والرتاج ��ع عن وعده
ب�أن يك ��ون رئي�سا ل ��كل امل�صري�ي�ن .بينما
يقول الإ�سالمي ��ون �إن مناف�سيهم يريدون
الإطاح ��ة مبر�سي بطرق غ�ي�ر دميقراطية
عل ��ى الرغم من �أنه �أول رئي�س ينتخب يف
م�صر انتخابا حرا.
وتناث ��ر احلط ��ام يف مي ��دان التحرير بعد
�أيام من اال�شتب ��اكات يف املكان الذي �شهد
مهد االنتفا�ضة التي �أطاحت مببارك.

�أمريكا تنتقد �إعالن �إيران �إر�سال قرد �إىل الف�ضاء
 وا�شنطن  /ا.ف.ب
قال ��ت الناطق ��ة با�س ��م وزارة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة،
فيكتوري ��ا نوالن ��د� ،إن خطوة �إي ��ران ب�إر�س ��ال قرد �إىل
الف�ضاء اخلارجي  -يف حال جرى الت�أكد من �صحتها -
متثل انتهاكا �صريحا لقرارات جمل�س الأمن التي متنع
طهران م ��ن ممار�سة ن�شاطات تتعلق بتطوير �صواريخ
بعيدة املدى ،على خلفية برناجمها النووي.

موق ��ف نوالن ��د ج ��اء يف معر� ��ض رده ��ا عل ��ى �أ�سئل ��ة
ال�صحفيني ح ��ول اخلطوة الإيرانية الت ��ي �أعلنت عنها
طهران من خالل �شريط فيديو ،يُظهر �إطالق ال�صاروخ
ال ��ذي �صع ��د �إىل ارتف ��اع  120كيلوم�ت�را ع ��ن �سط ��ح
الأر� ��ض ،حامال كب�سولة تقل القرد الذي �أظهره الفيديو
وقد عاد بعد ف�ت�رة �إىل الأر�ض وعالمات الذهول بادية
عليه.
ونقلت وكالة "فار�س" الإيرانية �شبه الر�سمية عن �أحمد

وحي ��دي ،وزي ��ر الدفاع ،قول ��ه �إن �إر�س ��ال القرد ميثل:
"خطوة �أوىل باجتاه �إر�سال ب�شر �إىل الف�ضاء".
ولك ��ن نوالن ��د ردت االثن�ي�ن مبدي ��ة �شفقتها عل ��ى حالة
"القرد ال�صغري امل�سكني" الذي ظهر يف ال�صور ،م�ضيفة
�أن بالدها مل تت�أكد فعال من ح�صول عملية الإطالق.
وتابعت نوالند قائلة" :مبعث قلقنا احلقيق هو تطوير
�إي ��ران لتكنولوجي ��ا مركبات ق ��ادرة على تنفي ��ذ عملية
دف ��ع ف�ضائي ،فمن املع ��روف �أن �أي نظام قادر على نقل

�شيء ما �إىل الف�ضاء ه ��و مت�صل ب�شكل مبا�شر بتطوير
�صواري ��خ بعيدة امل ��دى "،م�ضيفة �أن ذل ��ك "ميثل خرقا
لق ��رارات جمل�س الأمن التي متن ��ع" تطوير هذا النوع
من ال�صواريخ القادرة على حمل �أ�سلحة نووية.
ولفت ��ت نوالن ��د �إىل �أن وا�شنط ��ن �ستوا�ص ��ل العمل مع
�شركائها من �أجل �إيجاد طرق للتعامل مع م�صادر القلق
املتعل ��ق بربنام ��ج ال�صواري ��خ الإيراني ��ة ،ولكنها نفت
قدرتها على ت�أكيد ح�صول عملية الإطالق الإيرانية.

وجتم ��ع ال�شب ��ان ح ��ول عرب ��ة �شرط ��ة
حمرتق ��ة لك ��ن خالف ��ا لالي ��ام ال�سابق ��ة مل
ت�شهد ال�ساعات االوىل من �صباح الثالثاء
ا�شتباكات متجددة مع ال�شرطة.
ون�ش ��ر اجلي� ��ش قوات ��ه يف م ��دن القن ��اة
الث�ل�اث ووافق ��ت احلكوم ��ة ي ��وم االثنني
عل ��ى م�شروع تعديل قانوين مينح �أفراده
�سلط ��ة ال�ضبطي ��ة الق�ضائي ��ة الت ��ي تتيح
للع�سكري�ي�ن �إلق ��اء القب�ض عل ��ى املدنيني.
وواف ��ق جمل� ��س ال�ش ��ورى ال ��ذي يت ��وىل
الت�شري ��ع حل�ي�ن انتخاب جمل� ��س النواب
خ�ل�ال ال�شه ��ور املقبل ��ة عل ��ى م�ش ��روع
التعديل.
وزادت حالة عدم اال�ستقرار يف م�صر قلق
ال ��دول الغربي ��ة التي يخ�ش ��ى م�س�ؤولون
فيها تغري وجهة الدولة العربية املهمة يف
ال�ش ��رق الأو�س ��ط والتي تربطه ��ا معاهدة
�سالم مع �إ�سرائيل.
ودان ��ت الوالي ��ات املتح ��دة ي ��وم االثن�ي�ن
العن ��ف الدام ��ي ال ��ذي يجتاح م�ص ��ر منذ
ايام ودعت الزعم ��اء امل�صريني اىل القول
بو�ض ��وح ان العن ��ف غ�ي�ر مقب ��ول .وقال
املتحدث با�سم البيت االبي�ض جاي كارين
ان الوالي ��ات املتح ��دة رحب ��ت بالدع ��وات
حلوار وطن ��ي وحث ��ت كل امل�صريني على
ا�ستخ ��دام العملي ��ة الدميقراطية ب�صورة
�سلمية .وا�ض ��اف لل�صحفيني "نتطلع لأن
يع�ب�ر كل امل�صري�ي�ن عن انف�سه ��م ب�صورة
�سلمية".

 :UNالإبراهيمي مل
ي�صب بجلطة ويقدم
�إفادة ملجل�س الأمن

مقاتلو املعار�ضة ي�ستولون على مركز �أمني وج�سر مهم يف �شرق �سوريا
 دم�شق  /وكاالت
ا�ست ��وىل مقاتل ��و املعار�ض ��ة ال�سوري ��ة خالل
ال�ساعات املا�ضية على مركز للأمن ال�سيا�سي
وعل ��ى ج�سر �أ�سا�سي يف مدينة دير الزور يف
�شرق �سوريا بعد معارك عنيفة ،مقل�صني بذلك
امل�ساح ��ة التي ال تزال ت�سيط ��ر عليها القوات
النظامي ��ة يف ه ��ذه املدين ��ة اال�سرتاتيجي ��ة،
بح�س ��ب م ��ا ذك ��ر املر�ص ��د ال�س ��وري حلقوق
االن�سان.وق ��ال املر�ص ��د ال�س ��وري يف بي ��ان
�صب ��اح الي ��وم �إن "مقاتلني من ل ��واء الفرقان
وجبه ��ة الن�صرة ول ��واء القاد�سي ��ة واملجل�س
الث ��وري وعدة كتائ ��ب �أخ ��رى اقتحموا فرع
االم ��ن ال�سيا�س ��ي يف مدين ��ة دير ال ��زور بعد
ا�شتباكات عنيفة م�ستمرة منذ عدة ايام".
وكان ه ��ذا املركز حما�ص� � ًرا منذ حوايل ثالثة
ا�سابي ��ع ،وه ��و لي� ��س االول ال ��ذي ي�ست ��ويل
عليه مقاتل ��و املعار�ضة يف املدينة .وا�ستوىل
املقاتل ��ون املعار�ضون يف حمي ��ط املركز على
ج�س ��ر ال�سيا�سية عند املدخل ال�شمال ال�شرقي
لدي ��ر ال ��زور امل� ��ؤدي اىل حمافظ ��ة احل�سكة،
وعلى ج�سر الدرة اال�صغر املوازي.
وكانت احياء يف املدينة تتعر�ض للق�صف من
القوات النظامية قبل الظهر ،ومنطقة اجل�سر
لغ ��ارات جوية .واو�ضح مدي ��ر املر�صد رامي
عب ��د الرحمن �أن "ه ��ذا التق ��دم يف دير الزور

مه ��م جدًا ،لأن ��ه تقدم يف مدين ��ة ا�سرتاتيجية
تعترب مدخ ًال اىل املنطقة التي حتوي الرثوة
النفطية والغازية اال�سا�سية يف �سوريا".
كما �أن ال�سيطرة على ج�سر ال�سيا�سية "يعني
قط ��ع االم ��دادات ب�ش ��كل كب�ي�ر عل ��ى القوات
النظامي ��ة يف احل�سك ��ة" يف �شم ��ال �ش ��رق
الب�ل�اد .ويق ��ع كل ريف دي ��ر ال ��زور ال�شرقي
حت ��ت �سيط ��رة الكتائ ��ب املقاتل ��ة املعار�ضة،

بينما يتنازع الطرفان ال�سيطرة على املدينة.
وفيم ��ا ذكر املر�صد �أن ��ه مل يعرف بعد ح�صيلة
�ضحاي ��ا مع ��ارك دير ال ��زور االخ�ي�رة ،اال �أنه
ا�ش ��ار اىل مقتل � 16شخ�ص� � ًا يف حمافظة دير
ال ��زور االثن�ي�ن ،هم ع�شرة عنا�ص ��ر من قوات
النظام واربعة مقاتلني معار�ضني ومدنيان.
يف ادل ��ب متك ��ن مقاتل ��و املعار�ض ��ة �صب ��اح
اليوم م ��ن ال�سيطرة تقريبًا على جممل �سجن

ادل ��ب ال ��ذي يبعد ح ��وايل ثالث ��ة كيلومرتات
م ��ن املدينة التي ال ت ��زال ت�سيطر عليها قوات
النظام.
واو�ضح عبد الرحم ��ن �أن "ا�شتباكات ال تزال
ت�سم ��ع عن ��د بع�ض اط ��راف ال�سج ��ن" ،اال �أن
اجلزء االك�ب�ر من قوات النظ ��ام ان�سحب من
ال�سج ��ن ومع ��ه ع ��دد م ��ن ال�سجن ��اء ،بح�سب
املر�ص ��د الذي كان ا�شار قب ��ل يومني اىل فرار
عدد كبري من املعتقلني بعد دخول املجموعات
املقاتلة اىل ال�سجن.
وا�شار اىل �أن ال�سجن يتعر�ض اليوم الثالثاء
لق�ص ��ف مدفع ��ي من ق ��وات النظ ��ام .من جهة
ثاني ��ة ،افاد املر�صد ع ��ن "مقتل �ضابط حر�س
ح ��دود ترك ��ي اثر اط�ل�اق ن ��ار عل ��ى احلدود
الرتكي ��ة ال�سوري ��ة بالق ��رب م ��ن مع�ب�ر ب ��اب
اله ��وى تبعه ا�ستنف ��ار للق ��وات الرتكية على
احلدود ومنع دخول الالجئني غري ال�شرعيني
اىل االرا�ض ��ي الرتكي ��ة يف تلك املنطقة" .ومل
تعرف بال�ضبط ظروف اطالق النار.
�إعدام يف حلب
�إىل ذلك ،عرث على  65جثة على االقل يف حي
يقع حتت �سيطرة مقاتلي املعار�ضة يف مدينة
حل ��ب يف �شم ��ال �سوري ��ا ،ل�شب ��ان "اعدم ��وا
بر�صا�ص ��ات يف الر�أ� ��س" ،بح�س ��ب م ��ا اف ��اد
املر�ص ��د ال�سوري حلق ��وق االن�س ��ان و�شهود
الثالثاء.

وقال رامي عبد الرحمن "مت انت�شال  65جثة
عل ��ى االق ��ل الي ��وم من نه ��ر قوي ��ق يف مدينة
حلب وهم مكبلو االي ��دي مبعظمهم واعدموا
بر�صا�صات يف الر�أ� ��س" .و�أ�شار املر�صد �إىل
� ّأن نا�شط�ي�ن وعنا�صر يف جمموع ��ات مقاتلة
معار�ضة يف املنطقة يوا�صلون انت�شال املزيد
من اجلثث.
و�أو�ض ��ح �أن معظ ��م ال�ضحاي ��ا ه ��م �شب ��ان
يف الع�شرين ��ات .و�أك ��د �ضاب ��ط يف اجلي� ��ش
ال�س ��وري احلر �أنه "مت انت�شال  68جثة حتى
الآن م ��ن النهر" .وق ��ال ال�ضاب ��ط الذي عرف
عن نف�س ��ه با�سم اب ��و �ص ��دى "بع�ضهم جمرد
اطفال" ،متهمًا النظام "ب�إعدامهم".
وذكر ابو �صدى �أن ال�ضحايا "مدنيون" ،و�أنه
ي�صعب التعرف عليه ��م ب�سبب اثر الر�صا�صة
عل ��ى وجوههم .وقال مرا�س ��ل لوكالة فران�س
بر� ��س �أنه �شاه ��د  15جثة تنق ��ل يف �شاحنة.
وق ��ال اح ��د املتطوع�ي�ن الذي ��ن �ساهم ��وا يف
انت�ش ��ال اجلث ��ث لوكال ��ة الأنب ��اء الفرن�سي ��ة
"ال نع ��رف من هم� ،إنه ��م ال يحملون بطاقات
هوية".
وق ��ال مقات ��ل يف اجلي�ش ال�س ��وري احلر ابو
ان� ��س ،وهو يتفح� ��ص جثة لفت ��ى يف الثانية
ع�شرة م�ص ��اب يف عنقه" ،لي�ست املرة االوىل
التي نعرث فيها على جثث ،لكننا مل نعرث يوم ًا
على مثل هذا العدد".

 نيويورك CNN/
نفت الأمم املتح ��دة �إ�صابة املبعوث اخلا�ص للأمم
املتح ��دة واجلامعة العربي ��ة �إىل �سوريا ،الأخ�ضر
الإبراهيم ��ي ،بجلط ��ة ،قائلة �إنه �سيق ��دم �إفادة �إىل
جمل� ��س الأم ��ن ال ��دويل ح ��ول مهمت ��ه ،الثالث ��اء،
بالتزام ��ن مع �إع�ل�ان املنظمة الأممي ��ة ارتفاع عدد
ال�سوريني الفارين من العن ��ف الذي يطحن بلدهم
منذ قرابة العامني.
وفن ��د املتح ��دث با�س ��م الأمم املتح ��دة ،يف بي ��ان
�ص ��در عن مكتبه نقله املوق ��ع الإلكرتوين للمنظمة
الأممية ،ما نقلته و�سائل �إعالن عن �إ�صابة املبعوث
امل�شرتك بجلطة.
ولف ��ت املتح ��دث �إىل �أن الإبراهيم ��ي “يوا�ص ��ل
جه ��ود الدبلوما�سي ��ة لإيجاد حل للأزم ��ة الدموية
يف �سوري ��ا ”،حيث قتل �أكرث من � 60ألف �شخ�ص،
وفر مئات الآالف للخ ��ارج هرب ًا من دوامة العنف،
منه ��م �أك�ث�ر م ��ن � 110أل ��ف خ�ل�ال يناير/كان ��ون
الث ��اين وحده.وتتحم ��ل الأردن وتركي ��ا ولبن ��ان،
عل ��ى التوايل ،الع ��بء الأكرب م ��ن ق�ضية الالجئني
وت�ست�ضي ��ف كل دول ��ة نحو � 150أل ��ف الجئ ،من
�أ�ص ��ل � 585ألف الجئ م�سج ��ل لدى الأمم املتحدة،
بجانب �أكرث من � 123ألف الجئ غري م�سجل.
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منتخبنا الوطني يع�سكر يف ال�شارقة حت�ضري ًا للقاء ماليزيا

م���ن املق���رر �أن يع���ود منتخبن���ا الوطن���ي
لك���رة ال�سل���ة بع���د غ���د اجلمع���ة قادم��� ًا من
تركيا بعد اختتام مع�سك���ر تدريبي ا�ستمر
ا�سبوع�ي�ن يف �إطار حت�ضريات���ه للم�شاركة
يف بطول���ة غ���رب �آ�سي���ا الت���ي تنطل���ق يف
العا�صم���ة االيراني���ة طه���ران يف � 5شب���اط
املقبل مب�شاركة �سبع���ة منتخبات من بينها
منتخبن���ا الوطن���ي اىل جان���ب منتخب���ات
فل�سط�ي�ن واالردن و�سوري���ا ولبنان ف�ض ًال

Ey_salhi@yahoo.com

�إنذار اىل احتاد الكرة

وبي���ار بابكر وح�س�ي�ن عالء وج���واد كاظم
و ُا�سامة ر�شيد وب�سام قابل.
واو�ضح زغري� :أن منتخبنا الوطني �سيتخذ
م���ن فن���دق (هولي���دي �إن) مق���ر ًا ل���ه ط���وال
تواجده يف مدينة ال�شارقة التي �سيخو�ض
فيه���ا مب���اراة ودي���ة دولي���ة م���ع املنتخ���ب
املاليزي ع�صر يوم اجلمعة املقبل على احد
مالعبه���ا مب�شاركة الالعب�ي�ن املحرتفني يف
االندية القطري���ة واالماراتي���ة وال�سويدية
الذي���ن م���ن امل�ؤم���ل ان يكونوا ق���د ان�ضموا
اىل �صف���وف منتخبنا م�ساء اليوم االربعاء
بع���د ان انه���وا م�شاركتهم م���ع االندية التي
يلعب���ون يف �صفوفه���ا يف الوق���ت احلا�ضر
(يون����س حمم���ود وعل���ي ح�س�ي�ن رحيم���ة
وكرار جا�سم واحمد يا�سني) م�شري ًا اىل ان

عن املنتخب االيراين حامل اللقب.
وق���ال رئي�س االحتاد العراق���ي لكرة ال�سلة
ح�س�ي�ن العمي���دي لـ(امل���دى)� :إن املع�سك���ر
ال���ذي �أم�ض���اه املنتخب يف تركي���ا �سيكون
مفي���د ًا بالن�سبة لالعبني واجلهاز التدريبي
على �صعيد حتقيق جاهزية جيدة خلو�ض
مناف�س���ات ه���ذه البطول���ة خ�صو�ص��� ًا وان
املباريات التجريبية التي خا�ضها املنتخب
هن���اك بالت�أكيد �ستمنح امل���درب ر�ؤية فنية
ع���ن طبيع���ة م�ستويات الالعب�ي�ن وقدرتهم
الفني���ة ومعاجل���ة �أي���ة هف���وات او �أي���ة

�أودي�شو يتهـم احلكـم ب�سرقة
نقاط الفـوز �أمام الزوراء

 بغداد  /املدى

ايوب �أودي�شو

اته���م م���درب فريق ن���ادي الق���وة اجلوية
لك���رة القدم ايوب ادي�ش���و احلكم الدويل
مهن���د قا�س���م ب�سرق���ة نق���اط الف���وز م���ن
فريقه يف مبارات���ه االخرية التي خا�ضها
ام���ام فريق ال���زوراء على ملع���ب ال�شعب
الدويل وانته���ت بتعادلهما (� )3-3ضمن
مناف�س���ات اجلول���ة  11من ال���دور االول
لدوري النخب���ة للمو�سم احلايل -2012
. 2013
وق���ال �أي���وب ُادي�شو� :إن���ه ال يوجد مربر
لإ�ضاف���ة احلك���م دقيقت�ي�ن ا�ضافيتني اىل
الوق���ت الإ�ضايف ال���ذي كان قد منحه يف
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العدد ()2712
ال�سنة العا�شرة  -االربعاء
( )30كانون الثاين 2013

� إياد ال�صاحلي

هذه املب���اراة الودية مع املنتخ���ب املاليزي
�ستعمل على زيادة درجة اجلاهزية الكاملة
حت�ض�ي�ر ًا خلو����ض املب���اراة االوىل ام���ام
املنتخ���ب االندوني�سي الت���ي ن�أمل منها يف
احل�صول عل���ى النقاط الثالث بزيادة وفرة
من االه���داف من اجل الرتب���ع على �صدارة
املجموع���ة والتفك�ي�ر يف املب���اراة الثاني���ة
التي �سنخو�ضها مع املنتخب ال�صيني على
ملعب���ه ي���وم � 22آذار املقبل قب���ل ان يختتم
منتخبن���ا مباريات���ه �ضم���ن جول���ة الذه���اب
بلقــاء املنتخ���ب ال�سعودي على ملعب نادي
االهل���ي يف مدين���ة دب���ي ي���وم  15ت�شري���ن
الثاين املقبل .
وعبـَّر زغ�ي�ر عن �شكره لالحت���اد االماراتي
لك���رة الق���دم للت�سهي�ل�ات الت���ي قدمه���ا يف

�سبي���ل �إقام���ة مباري���ات منتخبن���ا الوطني
يف ت�صفيات ك�أ�س �آ�سي���ا  2015على ملعب
نادي االهلي مبدينة دب���ي الإماراتية وهذا
�ش���يء لي�س غريب ًا عليه وخا�صة ان رئي�سه
يو�س���ف ال�سركال اكد خالل لقاء جمعنا معه
على هام����ش نهائي���ات ك�أ�س �آ�سي���ا لل�شباب
 2012ب���ان جمي���ع امكانيات احت���اد بالده
�ستك���ون حتت ت�ص���رف املنتخبات الوطنية
العراقي���ة وخا�ص���ة املنتخ���ب الوطني لكرة
القدم ال���ذي يعـدُّه م���ن املنتخب���ات العربية
الت���ي يتمن���ى ان تتواجد للم���رة الثانية يف
املوندي���ال بع���د موندي���ال مك�سيكو�ست���ي
ف�ض ًال عن ا�شادت���ه باملنتخب ال�شبابي الذي
ا�ستط���اع ان يح�ص���ل على مرك���ز الو�صافة
بعد املنتخب الكوري اجلنوبي .

منتخبنا يواجه ماليزيا وديا اجلمعة املقبل
م���ن جهة اخرى جدد زغ�ي�ر مطالبته للنائب
احمد العريبي ب�ضرورة تقدمي اعتذاره اىل
رئي�س احتاد الكرة ملا بدر منه من ت�صرفات
مرفو�ض���ة عل���ى هام����ش املب���اراة النهائي���ة
ملنتخبن���ا الوطني م���ع املنتخ���ب االماراتي
الت���ي خ�سرها به���دف مقابل ال�ش���يء �ضمن
مناف�س���ات ك�أ����س اخلليج العرب���ي  21التي
ُاختتمت بالعا�صمة البحرينية املنامة .
وك�ش���ف ان احت���اده �سيق���وم برف���ع �شكوى
�ض���ده يف حال���ة ع���دم اعت���ذاره اىل رئا�سة
جمل�س النواب واجلهات احلكومية التخاذ
موق���ف من���ه بع���د ت�صرفات���ه جت���اه رئي�س
احت���اد الك���رة ناجح حم���ود والت���ي �أثارت
ا�ستي���ا ًء �شديد ًا لدى الوفود اخلليجية التي
كانت متواجدة يف فندق (كروان بالزا).

العمي��دي :ودي��ات تركي��ا جه��زت منتخبن��ا ال�سل��وي لغ��رب �آ�سي��ا
 بغداد  /املدى

الوقت
23:00
23:30
23:00

مصارحة حرة

 بغداد  /حيدر مدلول
م���ن امل�ؤمل ان يغادر وفــد منتخبنا الوطني
لك���رة القدم اليوم االربع���اء اىل مدينة دبي
االماراتي���ة يف طريق���ه اىل مدين���ة ال�شارقة
لإقام���ة مع�سك���ر تدريب���ي هن���اك حت�ض�ي�ر ًا
ملواجه���ة املنتخ���ب االندوني�س���ي ي���وم 6
�شب���اط املقب���ل يف افتت���اح م�ش���واره �ضمن
اجلول���ة االوىل من الدور االول للمجموعة
الثالثة م���ن الت�صفي���ات الآ�سيوي���ة امل�ؤهلة
اىل نهائي���ات ك�أ�س �آ�سيا  2015التي �ستقام
يف ا�سرتالي���ا ال�سيما بعد ان �أوقعته القرعة
اىل جان���ب منتخب���ات ال�سعودي���ة وال�صني
واندوني�سيا .
وق���ال ع�ض���و االحت���اد العراق���ي املرك���زي
لك���رة القدم كام���ل زغري لــ(امل���دى) :ان وفد
منتخبن���ا الوطني �سيرت�أ�س���ه النائب االول
لرئي����س احت���اد الكرة عبد اخلال���ق م�سعود
وي�ض���م اىل جانب���ه ع�ض���و احت���اد الك���رة
ق���ادر �شمخ���ي وامل�ل�اك التدريب���ي امل�ؤل���ف
من حكي���م �شاكر مدرب��� ًا وبا�س���ل كوركي�س
مدربا م�ساعدا وعبد الكرمي مدربا حلرا�س
املرمى و�سردار حممد مدربا للياقة البدنية
ولي���ث ح�سني مدير ًا اداري ًا للمنتخب ووليد
طربة من�سق��� ًا اعالمي��� ًا ود.قا�س���م اجلنابي
طبيب��� ًا واملعاجل�ي�ن �صال���ح ط���رار وفار�س
عبدالل���ه واالداري�ي�ن زي���اد عب���د الرحم���ن
وحق���ي ابراهيم اىل جان���ب  25العبا �سيتم
اختيارهم من بني  33العبا مت ا�ستدعا�ؤهم
�ضم���ن القائم���ة االولي���ة الت���ي اختتم���ت
وحداته���ا التدريب���ة م�س���اء �أم����س الثالث���اء
عل���ى ملع���ب ال�شعب ال���دويل ه���م  :يون�س
حممود ونور �صربي وح�سام كاظم وحيدر
رع���د وامري �صب���اح وجالل ح�س���ن وحممد
حميد و�أحمد ابراهي���م و�سالم �شاكر وعلي
ح�س�ي�ن رحيم���ة ونبي���ل �صب���اح وعمارعبد
احل�س�ي�ن وعل���ي بهج���ت و�سي���ف �سلم���ان
وحمم���د جب���ار رب���اط و�ضرغ���ام ا�سماعيل
ووليد �سامل وعلي عدنان وخلدون �إبراهيم
وحمم���د جبار�ش���وكان وح�س���ام �إبراهي���م
وحمادي �أحمد وهمام طارق واحمد عبا�س
وم�صطفى ناظم ومهند عبد الرحيم واحمد
يا�س�ي�ن وع�ل�اء عبدالزه���رة وك���رار جا�سم
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ابرز مباريات اليوم

املب���اراة والبال���غ  4دقائ���ق بع���د انته���اء
الوق���ت الأ�صل���ي يف ال�شوط�ي�ن جاء منه
ه���دف التع���ادل الثال���ث لفري���ق ال���زوراء
ال���ذي �أح���رزه املدافع �آو����س ابراهيم من
ركل���ة حرة مبا�ش���رة ا�ستق���رت يف مرمى
احلار�س مهند قا�سم مطالبا جلنة احلكام
املركزي���ة ب�ض���رورة ادخال ح���كام الكرة
العراقيني يف دورات تطويرية ت�ساعدهم
يف اتخ���اذ قرارات حا�سم���ة يف املباريات
التي يقودونها يف دوري النخبة.
و�أو�ض���ح ُادي�شو :ان فريق���ه ا�ستطاع ان
ي�سيط���ر عل���ى جمري���ات ال�ش���وط الثاين
م���ن املب���اراة بع���د التبدي�ل�ات الناجح���ة
الت���ي �أجراه���ا و�أ�سهم���ت يف اح���راز
الهدف�ي�ن الث���اين والثال���ث ع���ن طري���ق
الالعب�ي�ن حم���ادي احم���د و حمم���د عب���د
الزه���رة ف�ض ًال ع���ن اهدار فر����ص كثرية
للت�سجيل توف���رت لالعبني امام احلار�س
احم���د عل���ي بع���د ان كان فريق ال���زوراء
هو املت�سيد عل���ى جمريات ال�شوط االول
من املب���اراة  ،م�شي���د ًا باجلمه���ور الكبري
ال���ذي �سان���د و�شج���ع الالعب�ي�ن يف هذه
املب���اراة الت���ي امتعته���م ليثبت���وا ب�أنه���م
الالع���ب رق���م  12ال���ذي ي�سان���د الالعبني
يف ال�س���راء وال�ض���راء من اج���ل حتقيق
حلمه���م باملناف�س���ة عل���ى اللق���ب للمو�سم
احلايل برغم �ضياع النقاط يف املباريات
الأخرية التي وقف احلظ �ضدنا.

قحطان جثريقاطرة ب�شرية
يف غري زمنها

�أخطاء فردي���ة �أو جماعية قبل الدخول يف
املناف�س���ات الت���ي يتوق���ع ان تك���ون مثرية
لأن البطول���ة �ستق���ام يف اي���ران وي�ستفيد
م���ن اف�ضلية االر����ض واجلمه���ور منتخب
البل���د امل�ضي���ف ف�ض ًال عن رغب���ة املنتخبات
االخ���رى بتحقي���ق نتائ���ج جي���دة يف ه���ذه
البطول���ة واملناف�س���ة عل���ى لقبه���ا وه���ذا ما
يتطلب ا�ستعداد ًا جيد ًا.
و�أع���رب رئي����س االحت���اد العراق���ي لك���رة
ال�سل���ة ح�س�ي�ن العمي���دي ع���ن �أمل���ه يف ان
يحق���ق منتخبنا الوطني ظه���ور ًا جيد ًا يف

ه���ذه البطول���ة وان يقدم �ص���ورة مطلوبة
تنال ر�ضا اجلميع.
ي�ش���ار اىل ان منتخبنا الوطني لكرة ال�سلة
الذي ي�شرف عل���ى تدريباته املدرب املحلي
فك���رة توم���ا خا����ض خ�ل�ال مع�سك���ر تركيا
ثالثة لق���اءات جتريبية مع عدد من االندية
اثنني منهما تركيني وثالث ًا من كازاخ�ستان
خ�سر يف اثنني وفاز يف اللقاء الثالث.
وع ـ��� َّد العمي���دي ان اهمي���ة املباري���ات
التجريبي���ة تكم���ن يف ق���درة الالعب�ي�ن
وامل���درب عل���ى ت�ل�ايف االخط���اء م�ستقب ًال

وع���دم التعر�ض له���ا وان يك���ون الالعبون
يف اج���واء ا�ستعدادي���ة طيب���ة ال�سيما وان
بقية املنتخب���ات قطعت �شوط��� ًا كبري ًا على
�صعيد ا�ستعداداتها.
يذك���ر ان االحت���اد العراق���ي لك���رة ال�سل���ة
ي�سع���ى للتخفي���ف م���ن الظ���روف الفني���ة
ال�صعب���ة الت���ي يواجهه���ا املنتخ���ب وعمل
على ت�أمني مع�سك���ر تدريبي يف تركيا على
الرغ���م م���ن تطلعاته ب���ان يتمت���ع املنتخب
مبع�سك���رات تدريبية خارجي���ة اخرى كان
يحاول االحتاد ت�أمينها امام املنتخب.

ع��ذر ًا  ..مل يعد الوقت مي�ضي ل�صاحلنا بعد الآن  ،فامللف اخلليجي
� 22أ�صبح بني �أيدينا  ،واحلجج والتحديات التي واجهنا بها الأخوة
يف االحتادات اخلليجية منذ قرارهم ب�سحب امللف  21وت�سليمه اىل
البحرين يجب ترجمتها اىل حقائق دامغة تدلل على �صواب مت�سكنا
بتنظيم خليجي الب�صرة  ،وتعزز م�صداقية اللجنة العليا املنظمة
للدورة على جاهزية بلدنا يف االنتهاء من النقو�صات املتبقية قبيل
افتتاح ملعب (جذع النخلة) يف احلادي والع�شرين من �آذار املقبل.
اليوم يبد�أ العمل الفعلي الحت��اد الكرة لعمل ور���ش فنية واعالمية
وادارية تعِ ّد برامج منوعة لكيفية النهو�ض بواجبات االحتاد جتاه
دورة الب�صرة  22و�إ�شعار الآخرين يف اخلليجي وغريهم ان العمل
يجري على ق��دم و�ساق وال وج��ود لأي��ة اع��ذار �أو ت�سويفات ت�ؤخر
ان��دف��اع االحت��اد وحت�� ّد من همّة املتعاونني مع متطوعني �أم خرباء
ن�ستفيد من خدماتهم بعقود جمزية.
فاملهام كبرية ويفرت�ض ان تكون درج��ات اال�ستعداد متوافقة على
حجم امل�س�ؤولية التي اخذت تقرتب اكرث فاكرث من االحتاد باعتبار ان
ال�سنني املا�ضية جُ يرّ ت جلهود وزارة ال�شباب والريا�ضة بحكم ادارتها
ملفات البناء وجتهيز البنى التحتية و�ضمان �سري عملية االجناز  ،و�آن
الأوان ان ي�أخذ االحتاد زمام املبادرة من الوزارة بعدما �أمّنت الأخرية
املن�ش�آت احليوية  ،واقرتبت من ق�ص �شريط امللعب الرئي�س بانتظار
املرحلة االخرية من ت�س ّلم الفنادق واالطمئنان على توافر املنظومة
الكهربائية التي ت�ؤكد م�صادر موثوقة عدم تو�صل جهود الوزارة
اىل حل نهائي ب�ش�أن املحطة الكهربائية املغذية للمدينة الريا�ضية ،
وال ندري م�صري التن�سيق والتالقح بينها وبقية ال��وزارات ال�ساندة
مثل ال�صحة واال�سكان والكهرباء وحمافظة الب�صرة نف�سها للوقوف
على �أهم املع�ضالت التي تبطىء وتائر العمل يف االمتار املتبقية من
ماراثون االجناز.
حق ًا ان جر�س الإن����ذار ُي��ق��رع بقوة يف �ساحة احت��اد ال��ك��رة  ،ومن
غري املقبول ا�ستمرار حالة الك�سل تطغي على ا�سلوب ادارت��ه ملف
خليجي  ، 21فالدعاية االعالمية غائبة ومل نر اية كرا�سات او افالم
فيديو او موقع الكرتوين خا�ص بخليجي  22ين�شر �آخر م�ستجدات
التهيئة للدورة ال�سيما بعد ان ت�سلم رئي�س االحتاد ناجح حمود علم
الدورة اخلليجية ووعد ا�شقاءه يف االحتادات اخلليجية ب�أن االحتاد
وبالت�شاور مع اللجان العاملة يف دورت��ي م�سقط  2009واملنامة
� 2013سيفتح ج�سور املعرفة واال�ستئنا�س بخرباتهم لتطبيقها على
ار�ض الب�صرة  ،الأمر الذي يتطلب اال�سراع يف ر�سم خارطة الطريق
ب���أدق التفا�صيل و�صو ًال اىل قمة النجاح يف اظهار ال��دورة كن�سخة
ا�ستثنائية ال مثيل لها منذ �أن ر�أت النور يف عيون �أهل اخلليج للمرة
االوىل عام .1970
وعلى �صعيد تنظيم العمل  ،يجب ان ي�سمي االحتاد اليوم قبل الغد
جلنة خليجي  22داخل اروقته يكون عملها منف�ص ًال عن بقية املهام
املنوطة باع�ضاء االحت��اد  ،وللمحافظة اي�ض ًا على جم��رى متابعة
االحتاد ملف الدورة يومي ًا  ،فاملتعارف عليه �أن تداخل ا�ستحقاقات
املنتخبات الوطنية وت�صاعد التناف�س يف دوري النخبة يف الفرتة
املقبلة مع ا�ستمرار املتابعة احلثيثة للجنة التفتي�ش برئا�سة القطري
�سعود املهندي للتو�صل اىل قناعات تامة بخ�صو�ص ا�ستف�ساراتها
التي تلقاها االحتاد عن نقو�صات ملف التنظيم من جميع النواحي
رمبا يربك ح�سابات االحتاد ويُتيه بواجباته املطلوبة �أزاء خليجي
.22
ثقتنا كبرية بكل جهد خيرّ �سواء يف وزارة ال�شباب والريا�ضة �أم احتاد
الكرة على اال�ستعداد املتكامل لتاليف جميع النقاط ال�سلبية الواردة
يف تقارير اللجنة التفتي�شية  ،والقدرة على اطالق تعهدات ب�سالمة
االج��راءات التنظيمية املتخذة  ،وطم�أنة الوفود اخلليجية واالعالم
الريا�ضي عن كل االرها�صات املتداولة بينهم من خ�لال التح�ضري
املدرو�س لدعوتهم يف افتتاح امللعب الرئي�س للمدينة النها �ستكون
ال�شهادة االوىل لنجاحهم يف (بروفة) غري ر�سمية ي�ستلهمون خاللها
االنطباع الواقعي عن قدرة العراقيني على احت�ضان ابناء اخلليج يف
�أهم دوراتهم الريا�ضية � ،آمنني بني الرافدين.

ال�سيف االيطايل يقطع �آمال حبيب يف ن�صف نهائي اجلزائر
 الجزائر  /رحيم الدراجي
رف����ع املنتخ����ب الوطن����ي للمب����ارزة
ر�صي����ده اىل ميداليتني برونزيتني يف
بطول����ة اجلزائ����ر الدولي����ة (احت����ادات
البح����ر املتو�س����ط) �إذ متك����ن املب����ارز
حبيب ح�سن ب�سالح ال�شي�ش من الفوز
بامليدالي����ة الربونزي����ة الي����وم الثالثاء
عندم����ا تغل����ب يف املناف�س����ات الأولي����ة
على مبارزي تون�س وم�صر واجلزائر
وايطاليا لي�صل لل����دور ال�ساد�س ع�شر
باملناف�س����ة ويك����رر انت�صارات����ه عندما
غلب نظ��ي�ره التون�سي بنتيجة 9 -15
ويت�أه����ل لل����دور الثمانية م����ن املناف�سة
ويحق����ق ف����وز يف غاي����ة الإث����ارة عل����ى
املب����ارز اال�سب����اين بنتيج����ة 11-15
لي�ص����ل اىل ال����دور الن�ص����ف نهائ����ي
ع����ن ج����دارة وا�ستحق����اق ن����ال �أعجاب
احلا�ضري����ن  ،ولك����ن طم����وح املب����ارز
حبيب ح�سن يف الو�صول للقاء اخلتام
ا�صط����دم بق����درات املب����ارز االيط����ايل
ليخ�س����ر النتيج����ة بواق����ع 12 -15
ويف����وز بامليدالية الربونزي����ة لي�صبح
ر�صيدن����ا برونزيتني يف بطولة قد تعد
من البطوالت الكربى يف العامل ب�سبب
ق����وة ونوعية املنتخب����ات املتبارية يف
لواء احتاد البحر املتو�سط.
م����ن جهت����ه اكد الع����ب �س��ل�اح ال�شي�ش
حبي����ب ح�س����ن ان����ه �سعي����د ب����الأداء
وامل�ست����وى ال����ذي �أظه����ره يف جوالته
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جميع����ا �أم����ام العب��ي�ن عل����ى م�ستويات
عاملي����ة ولي�����س قاري����ة فعندم����ا تواجه
العب ا�سب����اين او ايط����ايل جتد نف�سك
يف بطولة كربى ولي�ست بطولة عادية
وبالت����ايل توا�ص����ل العط����اء واالندفاع
واال�ستماع اىل تعليمات اجلهاز الفني

تون�س امل العرب الوحيد
يف امم افريقيا

وتنفيذه����ا ب�ش����كل دقيق ي�ؤك����د على ان
الالع����ب العراق����ي ميت����از برتكيز عايل
ت�سع����ف مهمت����ه يف مواج����ه الكبار من
خمتل����ف املنتخب����ات الك��ب�رى والبق����اء
يف دائرة املناف�سة بقوة على الرغم من
الفارق يف االداء وامل�ستويات بطبيعة

احلايل لتلك املدار�س العاملية للمبارزة
وبالت����ايل حتقي����ق الف����وز يف الأدوار
التمهيدية كان من اه����م املقومات التي
جعلتن����ي ازداد ثقة وعزمي����ة و�إ�صرار
ان �أك����ون عل����ى من�صة التتوي����ج ونعم
متكن����ت م����ن ذل����ك باحل�ص����ول عل����ى
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حبيب ي�ضيف برونزية ثانية ملنتخبنا

الربون����ز على الرغ����م م����ن الطموحات
كانت اكرب من ذلك بكثري .
رئي�س الوفد حممد عبد الواحد و�صف
امل�شارك����ة يف بطول����ة اجلزائر الدولية
باملك�س����ب الكب��ي�ر للمب����ارز العراق����ي
عندم����ا يلتق����ي فيه����ا جن����وم بحج����م
املنتخب����ات االيطالي����ة ابط����ال الع����امل
وا�سباني����ا وتون�س وم�ص����ر واجلزائر
تزيد م����ن خربات����ه واحتكاك����ه بنجوم
اللعبة العامليني.
و�أ�ش����ار رئي�����س الوف����د امل�ش����ارك يف
البطول����ة ان اجلمي����ع يعل����م ان ابط����ال
اللعبة هم منتخبات اوروبا وبالتحديد
الطلي����ان وا�سباني����ا الذي����ن جتده����م
با�ستم����رار يف املباري����ات النهائي����ة
للبطوالت العاملية الكربى بعد خو�ض
املناف�س����ات م����ع مائة منتخ����ب  ،م�شري ًا
اىل ان املب����ارز العراق����ي ا�ستط����اع
ان يواج����ه العب����ي الع����امل يف بطول����ة
اجلزائر الدولية ويثبت قدراته ب�شكل
ملف����ت للنظر ويقف معهم على من�صات
التتوي����ج م����ا يدل����ل عل����ى ان����ه املب����ارز
العراق����ي قادر عل����ى ان يك����ون مناف�س ًا
قوي ًا يف جميع البطوالت وبثقة عالية
بالنف�����س وه����ذا ي�ؤكد اف�ضلي����ة الالعب
العراق����ي عل����ى مب����ارزي املنتخب����ات
الذي����ن يت�صدره����م الطلي����ان واال�سبان
يف البط����والت العاملي����ة وي�صل����ون
للنهائيات.
* موفد احتاد ال�صحافة الريا�ضية

(كال�سيكو) مثري بني الريال
والرب�شايف يف برنابيو

اخبارهم

 غادرنا متوجه ًا اىل مدينة
دب� ��ي االم ��ارات� �ب ��ة وف� ��د املنتخب
الوطني بال�سباحة وذلك للم�شاركة
يف مناف�سات بطولة دب��ي الدولية
باللعبة التي �ستقام هناك اليوم
االرب�ع��اء وت�ستمر لغاية � 3شباط
املقبل.
وقال امني �سر احتاد ال�سباحة رائد
ف��ا��ض��ل  :ان ال��وف��د ت��ر�أ� �س��ه ح�سن
ع��ري��ان خليل و��ض��م يف ع�ضويته
ها�شم حممد ك��اظ��م اداري���ا وامري
اب��راه �ي��م ح���س��ن اع�لام��ي االحت ��اد
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والتون�سي منري ب��ن عبد العزيز
ال �� �س��اح �ل��ي م� ��دي� ��ر ًا للمنتخبات
العراقية وو�صفي م�ط��رود لوتي
واحمد حازم جعفر وكمال م�صطفى
حمودي مدربني وال�سباحون :احمد
احود عبد الكرمي واحمد �سالم علي
ومهند احمد �ضياء وطيف نعمان
ث��اب��ت وف ��ادي راف ��د ج�لال وحممد
جا�سم فا�ضل وعلي خ�ضري ح�سن
وا� �س �ح��اق جعفر � �ص��ادق وح�سن
ع�صام ��ص��ادق واح�م��د عقيل زكي
وك���رار ع�ل��ي حن�ش وع �ل��ي جا�سم

فا�ضل وم�صطفى ك�م��ال م�صطفى
وابراهيم ليث كمال وزيد رافد عبد
احل�سني وح�سن عدنان علي واحمد
خليفة فا�ضل وام�ي�ر ع��دن��ان علي
وبكر �سالم علي وعبد الله احمد
ناجي.
واو�ضح  :ان  12منتخبا واكرث من
 20ناديا �سي�شاركون يف مناف�سات
بطولة دبي الدولية للفئات العمرية
ومنها منتخبات الكويت وم�صر
واجل��زائ��ر  ،ف� ً
ضال ع��ن ان��دي��ة من
ا�سرتاليا وبريطانيا.

الرياضي

 قال االم�ي�ن امل ��ايل ل�لاحت��اد العراقي
املركزي للفرو�سية حممود ح�سني �إن احتاد
اللعبة �س َّمى وفـد منتخبه لفعالية التقاط
االوتاد وذلك للم�شاركة يف مناف�سات بطولة
الهند الدولية التي �ستقام خالل املدة من 18
ولغاية  25من �آذار املقبل ومب�شاركة وا�سعة
من منتخبات قارية و�أخرى �أوروبية.
وا�ضاف  :ان الوفد �سيكون برئا�سته وي�ضم
ك�لا م��ن ج��ا��س��ب ج�بر مهنا م��درب��ا ملنتخب
ال��ع��راق وال�لاع �ب�ينُ :ا� �س��ام��ة ل ��واء بهلول
وحم�م��د �شايع وع�ب��د احلميد ر�شيد وعلي
جانب من فعالية التقاط االوتاد بعنون وعبد اخل��ال��ق �إي��اد و�سلمان هادي

المحلي

بصمة الحقيقة
 طه كمر

كرتنا بخيــر
م��ن خ�لال متابعتي مل��ب��اراة القمة �أو (كال�سيكو)
العا�صمة كما يحلو لع�شاق ال��ك��رة العراقية �أن
ي�سمونها ال��ت��ي ج��م��ع��ت ق��ط��ب��ي ال��ك��رة العراقية
الزوراء واجلوية بكامل جنومهما تفاءلت خري ًا ,
ومل �أُجامل �أو �أُبالغ عندما �أقول هذه العبارة حق ًا
 ،بل �إنني كنت من امل�ستمتعني بتلك املباراة التي
كانت مبثابة �أم�سية جميلة مل �أ َر بحياتي �أجمل منها
وقد �أُبالغ �إن قلت جعلتني �أذه��ب اىل (كال�سيكو)
�إ�سبانيا الذي يجمع بر�شلونة وريال مدريد  ,وعذر ًا
لهذا الت�شبيه الذي مل �أعتده من قبل لكن احلقيقة
يجب �أن نن�صف كرتنا والعبينا  ،وكل َمن له �ش�أن
بهذا (الديربي) الذي ط َّرز �سماء ملعب ال�شعب بتلك
الأم�سية اجلميلة جد ًا.
وما جعلني ب�صراحة �أتوق جدا و�أعي�ش حالة من
التفا�ؤل والفرح هو ذلك الأداء العايل ال��ذي قدمه
العبو الفريقني عندما ظهروا مب�ستوى فني رائع
�أبهر كل َمن تابع املباراة ف�ضال عن غزارة االهداف
التي ات�سمت بها تلك املباراة والتي تعــد ملح كرة
القدم كون الأداء مهما كان جميال لكنه يبقى يفتقر
اىل االه��داف  ,وه��ذه املباراة �شهدت �ستة اهداف
تقا�سمها العبو الفريقني لتكون فعال قمة ملتهبة بكل
�شيء بعد �أن �أ�شعل لهيبها منذ اللحظة االوىل قائد
وكر ال�صقور علي عبد اجلبار عندما غ��ازل �شباك
احلار�س الكبري احمد علي وهزها بكرة ر�أ�سية وال
�أروع منها لتدق تلك الكرة جر�س الإنذار احلقيقي
اىل الكتيبة البي�ضاء بعد ان تكفلت ببعرثة ع�ش
ال��ن��وار���س ال��ذي انتف�ض الع��ب��وه انتفا�ضة كربى
جت�سدت بدك كتيبة ال�صقور مرتني وهز �شباكهم
ليعود اجل��وي��ون م��رة اخ��رى اىل اج���واء املباراة
ويعلنوا حتديهم جم���دد ًا عندما و���ض��ع��وا كرتني
كليهما ب��ال��ر�أ���س حتى ي ��أ���س اجلميع ان املباراة
�ستنتهي عند هذه النتيجة لكن �أحفاد ثعلب الكرة
العراقية �أبوا �إال ان يرتكوا ب�صمة جميلة على هذا
(الكال�سيكو) ليتمكنوا من مداعبة ال�شباك اجلوية
م��رة ثالثة للتعادل الكفة بكل �شيء من �أداء اىل
مهارة اىل فن رفيع جدا اىل ح�صيلة من االهداف
لتكون فعال ليلة وردي���ة �أع��ادون��ا �أزاءه����ا ه�ؤالء
ال�شباب اىل الع�صر الذهبي للكرة العراقية �إبان
فرتة عمالقة الكرة العراقية ح�سني �سعيد وعدنان
درج��ال واحمد را�ضي ويون�س عبد علي وحبيب
جعفر و�سعد قي�س وليث ح�سني و�شاكر حممود
وبا�سل كوركي�س وك��رمي ���ص��دام ونعيم ���ص��دام ,
ما يجعلنا ذلك �أن نتفاءل حق ًا ب�أننا منتلك العبني
بهذه املوا�صفات ومنتلك ح�سن تنظيم ملباريات
ك��ه��ذه خ�صو�صا ان��ه��ا �شهدت اع��ت��زال اح��د جنوم
الكرة العراقية وهو الالعب الكبري احمد خ�ضري
الذي كانت له �صوالت وجوالت �سواء مع اجلوية
او املنتخبات الوطنية التي مثـَّلها  ،فقد حفر ا�سمه
ب�سجل هدايف ال��دوري العراقي وكان رقما �صعبا
يف (كال�سيكو) �أي��ام زم��ان لن�شاهد باجيو اليوم
حمموال على االكتاف والورود حتيطه يف �آخر يوم
تالم�س قدماه �أدمي ملعب ال�شعب العب ًا .
وما لفت انظارنا اي�ضا اننا �شاهدنا يف تلك االم�سية
اجلميلة �شخ�صيات ريا�ضية رفيعة امل�ستوى متمثلة
برئي�س اللجنة االومل��ب��ي��ة رع��د ح��م��ودي ورئي�س
احتاد الكرة العراقية ناجح حمود واع�ضاء االحتاد
العراقي وبع�ض الالعبني الدوليني  ،لذلك فعال
كانت ليلة �أول من �أم�س جميلة بكل ما حملته لنا
من معانٍ وعِ بـَر تدعونا اىل التفا�ؤل ان لدينا جيال
كرويا ذهبيا ،و�أن العراق ما زال معافى وما زال
ولود ًا  ،لأنه منجم ال ين�ضب باملواهب .

على ان ي�شارك اربعة منهم ب�صفة ا�سا�سية
 ،م�شري ًا اىل ان احت��اد الفرو�سية �سيقوم
ب�ت��وف�ير مع�سكر ت��دري�ب��ي داخ �ل��ي ملنتخب
العراق لفعالية التقاط الأوتاد قبيل امل�شاركة
يف البطولة الدولية بالهند.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر �أك ��د االم�ي�ن امل ��ايل الحتاد
اللعبة ان اجتماع اجلمعية العمومية الحتاد
الفرو�سية �سيعقد يف العا�صمة بغداد مطلع
� �ش �ب��اط امل �ق �ب��ل �إذ ��س�ي�ت��م خ�ل�ال االجتماع
امل�صادقة على التقريرين االداري واملايل
للعام  2012ف� ً
ضال عن مناق�شة منهاج العام
احلايل.
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نجوم في الذاكرة

احل����ل����ق����ة

غيت �شراع موهبته
قحطان جثري ..نقطة حتول رّ
 كتب /زيدان الربيعي
هناك جنوم قالئل ي�صمدون يف ذاكرة
ال �ن��ا���س ع�ل��ى م ��دى ط��وي��ل م��ن الزمن،
لكونهم تركوا �أثر ًا طيب ًا خلفهم من خالل
الب�صمات العديدة التي يقدمونها فوق
امل�ستطيل الأخ�ضر وكاف�أتهم اجلماهري
باخللود الطويل يف ذاك ��رة اجلمهور
الريا�ضي.
(املدى) حتاول الغور يف م�سرية جنوم
املنتخبات ال�ع��راق�ي��ة ال�سابقني الذين
ترف�ض ذاك��رة جمهورنا مغادرتهم لها
حيث �صمدوا يف البقاء فيها برغم مرور
عقود عـدة على اعتزالهم اللعب حتى �أن
ق�سم ًا منهم ابتعدوا عن الريا�ضة برمتها
�أوغادروا العراق �إىل بلدان �أخرى.
زاوي��ة (جنوم يف الذاكرة ) ت�ستعر�ض
يف حلقتها  158م�سرية مهاجم فرق
ال�صناعة والطلبة والكرخ واملنتخبات
الوطنية ال�سابق قحطان جثري درين
ال��ذي ُو ِل ��د ع��ام  1973ول�ع��ب �أك�ث�ر من
" "30مباراة دولية حيث �سيجد فيها
ال�ق��ارئ الكثري من املحطات واملواقف
املهمة والطريفة.
بداياتـه
ب� ��د�أ ال�ل�اع��ب ق �ح �ط��ان ج �ث�ير ممار�سة
لعبة كرة القدم منذ نعومة �أظفاره مع
�أبناء منطقته وبعد �أن وجد يف نف�سه
موا�صفات جعلته متفوق ًا على �أقرانه
قرر اللعب مع فرق الفئات العمرية يف
الأن��دي��ة املحلية حتى ي�صقل موهبته
ب�شكل �صحيح ،ح�ي��ث ت��وج��ه يف عام
� 1986إىل �أ�شبال فريق القوة اجلوية
الذي تعلم فيه بع�ض مبادئ طرق اللعب
املنظم ثم اجته منه �إىل نا�شئة ال�صناعة،
�إال �أن بع�ض ال �ظ��روف اخلا�صة التي
�صادفته يف ذلك الوقت �أجربته على ترك
اللعب مع نا�شئة ال�صناعة.
لكن حب الالعب قحطان جثري للعبة كرة
القدم جعلته يعاود اللعب مرة �أخرى،
املرة لي�س مع فرق
ل� �ك ��ن ه ��ذه
ال� � �ف� � �ئ�� ��ات
ا لعمر ية ،
�إمن� � ��ا يف
دوري
ال� ��درج� ��ة
ال��ث��ان��ي��ة
بعد �أن قرر
االن �� �ض �م��ام
�إىل ن� ��ادي
ا ال عظمية
ث ��م مثـَّل
ب�ع��د ذلك
ف � ��ري � ��ق

م ��ؤ� �س �� �س��ة ال� �ه�ل�ال يف دوري وزارة
ال�صناعة ال��ذي ا�ستطاع من خالله �أن
يلفت االنتباه �إليه.
نقطة التحول
�إن ن�ق�ط��ة ال �ت �ح��ول ال �ت��ي ح���ص�ل��ت يف
م���س�يرة ال�لاع��ب ق�ح�ط��ان ج�ث�ير عندما
�شاهده م��درب ن��ادي ال�صناعة يف ذلك
ال��وق��ت ث��ائ��ر ج���س��ام يلعب يف دوري
وزارة ال���ص�ن��اع��ة و�أُع� �ج ��ب بقدراته
يف ب��داي��ة العقد الت�سعيني م��ن القرن
املن�صرم  ،قرر �ضمه �إىل �صفوف فريقه
ومنحه فر�صة اللعب يف دوري الكبار
حيث اثبت جدارته و�أكد على �أنه العب
واعــد وينتظره م�ستقبل كبري بعد �أن
متكن قحطان جثري م��ن ال�ت�ف��وق على
كبار املدافعني وهــ ّز �شباك ابرز حرا�س
املرمى يف ذلك الوقت.
وك��ان ل��وج��ود امل ��درب ث��ائ��ر ج�سام مع
املنتخب الأوملبي كمدرب م�ساعد ل�شقيقه
الأك�بر �أن��ور ج�سام الف�ضل يف دعوته
�إىل املنتخب الأوملبي ،لأن��ه كان مطلع ًا
ب���ص��ورة ج�ي��دة ع�ل��ى م���س�ت��واه البدين
وقدراته الفنية حيث �شارك مع املنتخب
الأومل �ب��ي يف ال�ف��وز ببطولة الل نهرو
ال��دول �ي��ة يف ال�ه�ن��د وك��ذل��ك يف بطولة
مرديكا الدولية.
التميـز الكبيـر
يف عام 1995ق َّدم الالعب قحطان جثري
نف�سه بقوة كبرية �إىل اجلمهور بعدما
ت ��أل��ق ك �ث�ير ًا م��ع املنتخب الأومل �ب��ي يف
ت�صفيات دورة �أتالنتا الأوملبية �سواء

يف املرحلة الأوىل منها �أو يف املرحلة
احلا�سمة التي كان فيها منتخبنا قريب ًا
ج��د ًا م��ن ال�ت��أه��ل �إىل نهائي الأوملبياد
املذكور ل��وال خ�سارته بالهدف الذهبي
�أمام نظريه ال�سعودي �إذ انتقل بعد هذا
الت�ألق �إىل �صفوف نادي الطلبة الذي لعب
له خم�سة موا�سم متتالية ومن ثم انتقل
�إىل الكرخ ال��ذي ت�ألق معه كثري ًا حتت
�إ�شراف املدرب ثائر ج�سام الذي يعرف
�إم�ك��ان�ي��ات ه��ذا ال�لاع��ب ج �ي��د ًا ويعرف
كيفية توظيفها بال�صورة ال�صحيحة،
وقد ا�ستطاع �أن يح�صل على لقب هداف
بطولة بغداد بر�صيد �ستة �أه��داف ،كما
ح�صل على لقب و�صيف الهداف لبطولة
الدوري وكذلك فاز بلقب هداف الدوري
يف مو�سم 1999ـ. 2000
جثيــر واملنتخب
يف ع��ام  1996مت ا��س�ت��دع��اء الالعب
ق�ح�ط��ان ج�ث�ير �إىل ��ص�ف��وف املنتخب
الوطني من قبل �شيخ املدربني الراحل
ع�م��و ب��اب��ا ال���ذي � �ش��ارك يف ت�صفيات
بطولة �أمم �آ�سيا التي جرت يف الأردن
ومت�ك��ن منتخبنا م��ن ��ص��دارت�ه��ا  ،كما
�شارك يف العام نف�سه يف نهائيات بطولة
�أمم �آ�سيا التي جرت يف الإمارات حتت
�إ�شراف املدرب يحيى علوان وم�ساعده
ع��دن��ان ح�م��د ،بعد ذل��ك � �ش��ارك قحطان
جثري يف ت�صفيات ك��أ���س ال�ع��امل حتت
�إ�شراف املدربني يحيى علوان ثم بديله
�أيوب �أودي�شو.
كما ��ش��ارك قحطان جثري م��ع منتخبنا
الذي لعب يف نهائيات بطولة �أمم �آ�سيا

جثري ارتدى قمي�ص الطلبة خم�سة موا�سم متتالية
التي ج��رت يف لبنان ع���ام 2000حتت فيها الهدف العراقي الوحيد يع ُّدها من
�إ�شراف املدرب ميالن  ،وبعد ذلك �شارك �أعــز املباريات اجلميلة �أي�ضا.
يف ت�صفيات ك�أ�س العامل حتت �إ�شراف
�أجمـل �أهدافــه
املدربني عدنان حمد وبديله الكرواتي
بيلني وم�ساعده ثائر ج�سام وقد مثلت �سجل قحطان جثري الكثري من الأهداف
ه ��ذه ال�ت���ص�ف�ي��ات �آخ ��ر م���ش��ارك��ات��ه مع اجلميلة يف م�سريته الريا�ضية ومن
املنتخب ال��وط�ن��ي ب�ع��د �أن مت �إبعاده �أجمل هذه الأهداف هدفه اجلميل لفريق
من الطاقم التدريبي اجلديد للمنتخب ال�ك��رخ يف م��رم��ى الطلبة وك��ذل��ك هدفه
ال��ذي ت��أل��ف م��ن الأمل ��اين بريند �ستاجن للطلبة يف مرمى اجلوية ف� ً
ضال عن هدفه
للمنتخب الوطني يف مرمى املنتخب
وم�ساعده نزار �أ�شرف.
الباك�ستاين يف ت�صفيات ك�أ�س العامل.
االحرتاف اخلارجي
مميـزاته
نظر ًا مل�ستواه اجليد من خالل م�شاركاته
م��ع املنتخب ال��وط �ن��ي خ��ا���ض الالعب ميتلك الالعب قحطان جثري الكثري من
قحطان جثري جتربة االحرتاف مع نادي املميزات ومن �أبرزها ال�سرعة الفائقة
االحتاد القطري "الغرافة حالي ًا" وكذلك ال �ت��ي ج�ع�ل��ت اجل �م��اه�ير وال�صحافة
لعب مع نادي اخلور القطري وبعد عام تطلق عليه لقب "ال�شبح" ،كذلك ميتلك
 2003عاد �إىل نادي ال�صناعة ثم اعتزل ميزة املراوغة وهز ال�شباك من خمتلف
وحتول �إىل التدريب ال��زواي��ا  ،كما مي�ت��از بالتكنيك العايل
اللعب ب�شكل نهائي
َّ
ً
وجن� ��ح جن ��اح� � ًا ك� �ب�ي�را يف خطواته ول��و �أن��ه ُمنح الفر�صة التي ي�ستحقها
التدريبية الأوىل م��ع فريق ال�صناعة �أو جاء بوقت �آخر غري الوقت الذي برز
الذي قاده للح�صول على مراكز متقدمة فيه وك��ان��ت ال�ك��رة العراقية حما�صرة
عربي ًا و�آ�سيوي ًا لكان له �ش�أن �آخر برغم
يف املو�سمني املا�ضيني.
�أنه حقق الكثري من الأ�شياء يف الوقت
ال�صعب ف� ً
ضال عن ذلك �أن قحطان جثري
�أعــز مبارياته
خا�ض قحطان جثري الكثري من املباريات ي�ستطيع �أن يكيـِّف نف�سه مع �أي مهاجم
التي يعتز بها  ،ومنها م �ب��اراة الكرخ يلعب �إىل جانبه.
والطلبة التي �سجل فيها قحطان هدف ًا
�أبـرز املدربني
جمي ًال على الطائر ،كذلك مبارياته التي
لعبها مع املنتخب الأوملبي يف ت�صفيات ثائر ج�سام ،جمال علي� ،أن��ور ج�سام،
�أوملبياد �أتالنتا  ،و�أن مباراته الأخرية عمو بابا ،ثائر احمد� ،أي��وب �أودي�شو،
مع املنتخب الوطني يف ت�صفيات ك�أ�س يحيى علوان ،عدنان حمد ،بيلني ،ميالن
العامل �ضد املنتخب الإيراين التي �سجل و�ستاجن.

يف اختتام مناف�سات الدور  11للنخبة

ال�شرطة يوا�صل مالحقته للمت�صدر ..وعبد اجلبار ي�سجل �أ�سرع الأهداف
 بغداد /املدى
ح��اف��ظ ف��ري��ق ده����وك ل��ك��رة ال��ق��دم على
���ص��دارت��ه ل�ترت��ي��ب ف���رق دوري النخبة
للمو�سم احلايل  2013-2012بر�صيد 22
نقطة بعد تعادله مع فريق الكهرباء ()1-1
بانتهاء مناف�سات اجلولة احلادية ع�شرة
من الدور االول متقدما بفارق النقاط عن
اقرب مالحقيه ال�شرطة الذي يبلغ ر�صيده
م��ن النقاط  22نقطة اث��ر ف��وزه الثمني
على فريق نفط اجل��ن��وب ( )1-2بينما
حل فريق نفط اجلنوب يف املركز الثالث
بر�صيد  18نقطة وقفز فريق بغداد اىل
املركز الرابع بعد ان خطف ث�لاث نقاط
ثمينة من فريق م�صايف الو�سط ليبلغ
ر�صيده  17وحافظ فريق نادي الزوراء
على امل��رك��ز اخلام�س بر�صيد 16نقطة
متفوقا بفارق االهداف على امليناء الذي
يحتل امل��رك��ز ال�����س��اد���س وف��ري��ق كربالء
الذي تراجع من املركز الرابع اىل املركز

لقاء الزوراء واجلوية حظي مبتابعة مميزة

ال�سابع بعد خ�سارته ام��ام فريق النفط
بهدف مقابل ال�شيء.
وبلغت عدد الأهداف التي مت ت�سجيلها يف
الدور التا�سع  32هدفا يف الدور املذكور
�أعاله لي�صبح عددها امل�سجل  250هدفا
منذ بداية انطالق مناف�سات دوري النخبة
يف  18ت�شرين االول املا�ضي ح�صة فريق
دهوك  21هدفا يف احدى ع�شرة مباريات
م��ق��اب��ل ع�����ش��رة اه����داف اه��ت��زت �شباكه
من قبل ف��رق بغداد وال���زوراء والنجف
وزاخو والقوة اجلوية وم�صايف الو�سط
والكهرباء يف حني وا�صل مهاجم فريق
ك��رب�لاء ح�سني ف��ره��ود ���ص��دارت��ه لقائمة
الهدافني بر�صيد � 7أه��داف برغم �صيامه
عن التهديف ،يليه يف املركز الثاين مهاجم
فريق زاخ��و ال�سوري رجا راف��ع بر�صيد
� 6أه��داف وج��اء يف املركز الثالث �سبعة
العبني �سجل كل واح��د منهم � 5أهداف
(م�صطفى ك��رمي مهاجم فريق امل�صايف
واجمد را�ضي مهاجم فريق �أربيل وب�سام

قابل �صانع العاب فريق ال�صناعة وحمادي
احمد مهاجم فريق القوة اجلوية وحيدر
�صباح مهاجم فريق الزوراء والكامريوين
جان م�شيل النــد مهاجم فريق ال�شرطة و
نا�صر طالع مهاجم فريق امليناء) بينما
�سجل �ستة العبني  4اه��داف لكل واحد
منهم وهم (مهاجم فريق دهوك الربازيلي
اوليفريا ومهاجم فريق ال�سليمانية احمد
مناجد وح�سام مالك منور مهاجم نادي
نفط اجلنوب ومهند عبدالرحيم مهاجم
فريق ده��وك وبا�سم علي �صانع العاب
فريق نفط اجلنوب).
�سجل مدافع فريق القوة اجلوية علي عبد
اجلبار ا�سرع هدف يف دوري النخبة يف
الدقيقة االوىل يف مرمى حار�س فريق
الزوراء احمد علي يف املباراة التي انتهت
بتعادل الفريقني ( )3-3والتي جرت على
ملعب ال�شعب ال��دويل بح�ضور اكرث من
 45الف متفرج .
و�سجل مهاجم فريق نفط اجلنوب نا�صر

طالع اول (�سوبر هاترك) بعد ان امطر
�شباك فريق ال�سليمانية يف املباراة التي
انتهت مل�صلحة فريقه ( )2-5التي �ضيفها
ملعب االدارة املحلية لفريق نفط اجلنوب
يف حم��اف��ظ��ة ال��ب�����ص��رة وال���ت���ي �شهدت
ت�سجيل اكرب عدد من االه��داف للفريقني
(� ) 7أهداف بينما �سجل فريق �أربيل �ستة
اهداف يف مرمى فريق كركوك.
ووا�صل فريق الطلبة م�سل�سل خ�ساراته
يف دوري النخبة للمو�سم احل��ايل بعد
ان ت��ل��ق��ى ال��ه��زمي��ة ال�����س��اب��ع��ة م��ن فريق
زاخ���و ليقبع يف م ��ؤخ��رة ترتيب اندية
النخبة بر�صيد  7نقاط فقط لي�ضعه يف
دوام���ة ام��ام جماهريه الكبرية التي ما
زالت تثري عالمات اال�ستفهام والت�سا�ؤل
عن احلال الذي و�صل به الفريق بعد ان
ك��ان من املناف�سني على املراكز املتقدمة
يف املوا�سم ال�سابقة برغم ت��وايل ثالثة
مدربني على تدريبه وكان �آخرهم املدرب
نزار �أ�شرف.

 قال �أر�سني فينغر م��درب �آر�سنال �إن��ه يجب �إلغاء فرتة
االنتقاالت ال�شتوية �أو على الأقل و�ضع قيود عليها بداعي �أنها
غري عادلة للدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم الذي يناف�س
فيه ،وعلى الرغم من �أن �آر�سنال مل يتعاقد مع �أي العب جديد
متكن مناف�سه نيوكا�سل يونايتد من �ضم العبني عديدين منهم
اخلما�سي الفرن�سي مو�سى �سي�سوكو وما�ساديو حيدرة وماتيو
ديبو�شي ويوان جوفران ومابو ياجنا مبيوا.
و�أ�ضاف فينغر يف م�ؤمتر �صحايف  :اعتقد انه يجب الغاء فرتة
االنتقاالت ال�شتوية �أو ق�صرها على العبني اثنني فقط.
و�أو�ضح  :ان هذا غري عادل للدوري لأن الأندية التي لعبت مرتني
�أمام نيوكا�سل مثال متلك �أف�ضلية على الأندية التي واجهته مرة
واحدة بعدما ا�شرتى � 6أو  7العبني.

اخبارهم

� أعلن منظمو ب�ط��ول��ة ان��دي��ان وي�ل��ز م�شاركة
اال�سباين رافائيل نادال ،امل�صنف اخلام�س عامليا بني
العبي التن�س املحرتفني ،وذلك بعد غياب عن املالعب
منذ منت�صف العام املا�ضي.
ومن املقرر �أن تقام مناف�سات البطولة يف الفرتة بني
الرابع و 17من �آذار املقبل يف الواليات املتحدة على
الأرا�ضي ال�صلبة.
وي�ت�ن��اف����س يف ال �ب �ط��ول��ة ك��ل م��ن ال �� �ص��رب��ي نوفاك
ديوكوفيت�ش وال�سوي�سري روجيه فيدرير والربيطاين
�آندي موراي واال�سباين ديفيد فريير �إ�ضافة �إىل نادال
والت�شيكي توما�س بريديت�ش والفرن�سي جـو ويلفريد
�أر�سني فينغر ت�سوجنا ،والأرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو.

رافائيل نادال

� أفادت و�سائل �إعالم تركيّة متخ�ص�صة �أن النجم
الإيفواري ديدييه دروغبا وقـَّع عقد ًا مع غلطة �سراي
ملدة ثمانية ع�شر �شهر ًا انتقل مبوجبه من �شنغهاي
�شينوا ال�صيني.و�أعلنت حمطة "ليغ تي يف" الناقل
الر�سمي للدوري الرتكي � ّأن العب ت�شيل�سي الإنكليزي
ال�سابق وجد الوقت للتوقيع على عقد االنتقال للفريق
الرتكي برغم وج��وده مع منتخب ب�لاده يف جنوب
�أفريقيا حيث جتري بطولة �أمم �أفريقيا يف ن�سختها
الـ .29يذكر � ّأن دروغبا 34 ،عام ًا ،كان قد انتقل من
ت�شيل�سي �إىل �شنغهاي �شينوا مقابل راتب  12مليون
ي��ورو �سنوي ًا �إال � ّأن النادي ال�صيني واج��ه م�شاكل
ماديّة و�إداريّة كثرية.

الرياضي

عالمي
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ن�سور قرطاج يتح َّملون مهمة �إنقاذ امل�شاركة العربية الأفريقية
 نيل�سربوت� /أ ف ب

بانها �ستوقف اديبايور" ،معترب ًا "ان
امل�ب��اراة �صعبة ،لكن جميع املباريات
الآن �صعبة اي�ضا واحل��ال��ة النف�سية
لدى الالعبني ممتازة".
وال ي�ه��م ادي �ب��اي��ور ال ��ذي �سجل اول
اه ��داف ��ه يف ال �ن �ه��ائ �ي��ات االفريقية،
ان ي�ك��ون ك�ب�يرا "املهم اك�ثر ان نرى
اديبايور فعاال وي�سجل االهداف ،املهم
هو الفوز باملباراة ،واذا كان البع�ض
يردد اننا مل ن�شاهد اديبايور كبريا فهم
احرار فيما يذهبون اليه".

بات على تون�س بعد خ��روج اجلزائر
ثم املغرب �أن تنقذ ماء الوجه العربي
امل �� �ش��ارك يف ك ��أ���س االمم االفريقية
التا�سعة والع�شرين لكرة القدم التي
ت�ضيفها جنوب افريقيا حتى � 10شباط
 ،عندما تلتقي مع توغو اليوم االربعاء
يف اجلولة الثالثة االخ�يرة يف الدور
االول من مناف�سات املجموعة الرابعة.
وتلعب اجل��زائ��ر م��ن جانبها مباراة
ت�أدية واجب مع �ساحل العاج املر�شحة
الأوفر حظ ًا لنيل اللقب.
وتت�صدر �ساحل العاج الرتتيب بر�صيد
 6نقاط مقابل  3لكل من توغو وتون�س،
وال ��ش��يء ل�ل�ج��زائ��ر ال�ت��ي ك��ان��ت اول
املودعني كما كانت �ساحل العاج اول
املت�أهلني ،فيما اختتم الطرف العربي
الثالث منتخب امل�غ��رب م�شاركته يف
البطولة بثالثة تعادالت وثالث نقاط
يف املجموعة االوىل وحلق باجلزائر.
تون�س – توغــو
ب ��د�أت تون�س البطولة ب�ف��وز �صعب
على اجلزائر يف الوقت بدل ال�ضائع
بت�سديدة مل ت�ك��ن يف احل���س�ب��ان من
النجم يو�سف م�ساكني ،ثم �سقطت امام
�ساحل ال�ع��اج بثالثية غ�ير حم�سوبة
اي�ضا قد يكون لها ت�أثريها على نف�سية
الالعبني خالف ًا ملا ي�ؤكده املدرب �سامي
الطرابل�سي الذي قال �إنه �سيعمل على
ن�سيان هذه النتيجة القا�سية والرتكيز
على اللقاء احلا�سم مع توغـــو.
وعــ َّد الطرابل�سي ان منتخبه قدم يف
املباراة الثانية عر�ض ًا اقوى وم�ستوى
اف�ضل مم��ا ك��ان عليه ام��ام اجلزائر،
وان �ساحل ال�ع��اج �سيطرت " 15او
 20دق�ي�ق��ة يف ال �ب��داي��ة ث��م دان ��ت لنا
ال�سيطرة بالكامل وك�ن��ا قريبني من
ادراك التعادل".
وب��ر�أى الطرابل�سي �أن �ساحل العاج
�سجلت يف ال�شوط الثاين هدفا ثانيا
"عك�س �سري امل�ب��اراة فغرينا طريقة
اللعب قليال يف الدقائق االخ�يرة لأن
اخل�سارة هي اخل�سارة وجاء بالتايل
الهدف الثالث".
وي�شدد الطرابل�سي على اهمية الرتكيز
حتى نهاية املباراة مهما تكن النتيجة،

وي�ق��ول "الرتكيز مطلوب ج��دا حتى
�آخ��ر دقيقة والأم ��ل بالت�أهل موجود
وه��ذا م��ا �سنحاول توظيفه م��ن اجل
حتقيق الفوز يف املبارة االخرية على
توغو ،والفوز طبع ًا ي�ؤهلنا".
و�شجع فوز توغو على اجلزائر ()0-2
مدربها الفرن�سي ديدييه �سيك�س على
رفع �سقف التطلعات "الأهم من الت�أهل
ه��و � �ص��دارة املجموعة لأن الفر�صة

ا�صبحت متاحة" ،وك��أن��ه يعوِّ ل على
فوز اجلزائر على �ساحل العاج بفارق
كبري من االه��داف ،علم ًا ب��أن االخرية
�ضمنت نظري ًا ال�صدارة.
و�أ�ضاف �سيك�س  :انه �سيجد اخلطة
التكتيكية املالئمة لتحقيق الفوز ولن
يعتمد اال� �س �ل��وب ال��دف��اع��ي لتحقيق
النقطة ال�ت��ي متنحه ب�ط��اق��ة الت�أهل
الثانية عن املجموعة بعد ان حجزت

�ساحل العاج االوىل.
و�أك� ��د "لي�س ب��ال��دف��اع نحقق الفوز
الذي ي�ؤهلنا ،لدينا منتخب يلعب كرة
القدم ولي�س منتخب ًا للدفاع ،الالعبون
م���ص�م�م��ون ل ��دى ن��زول �ه��م اىل ار���ض
امللعب على حتقيق ال �ف��وز� ،صحيح
ان هناك حقيقة ريا�ضية تقول ب�أننا
بحاجة اىل نقطة واح��دة ،لكن واقع
ين�ص على االكتفاء بها".
كرة القدم ال ّ

تون�س مطالبة بحفظ ماء وجه العرب يف جنوب �أفريقيا
واو�� �ض ��ح "املهم اك�ث�ر م ��ن ذل���ك هو يو�سف م�ساكني املنتخب التوغويل
امل��رك��ز االول يف املجموعة ال��ذي ما كما فعل مع اجل��زائ��ر ،وق��ال "اذا كان
زالت حظوظنا قائمة لإحرازه ،كما ان لديهم يو�سف فنحن لدينا (اميانويل
لتون�س فر�صة اي�ضا� ،سرن�سم خطة اديبايور) مع ان العالقة تبدو فاترة
تكتيكية ت�ضع العبينا يف اف�ضل موقع بينه وبني قائد املنتخب التوغويل وال
لكنها قابلة للتغيري ح�سب جمريات يوجد اي نوع من الكيمياء.
وتابع "يف كل منتخب يوجد جنم او
املباراة".
اك�ثر ،وان��ا اعتقد ب ��أن م��درب تون�س
و�أ�� �ش ��ار اىل �أن ��ه ال
�سيفكر م�ل�ي� ًا بالطريقة ال�ت��ي يعتقد
يخ�شى �أن يباغت

براينت يقـود ليكرز للفوز على �أوكالهوما
 وا�شنطن� /أ ف ب
لعب النجم كوبي براينت دور املوزع وقاد لو�س اجنلي�س
ليكرز اىل فوز مهم على اوكالهوما �سيتي و�صيف املو�سم
امل��ا��ض��ي  96 -105يف دوري ك��رة ال�سلة االمريكي
للمحرتفني.
انهى براينت املباراة مع  14متريرة حا�سمة �إ�ضافة اىل
 21نقطة و 9متابعات ،علما بانه لعب  14متريرة حا�سمة
اي�ضا خالل الفوز على يوتا.
ويقدم ليكرز مو�سم ًا متوا�ضع ًا ب�سبب اال�صابات وتغيري
املدرب ،وقد رفع ر�صيده اىل  19فوزا مقابل  25خ�سارة،
فيما مُني �سيتي بخ�سارته الـ 11مقابل  34فوز ًا ،اي بفارق
فوزين عن �سان انطونيو �سبريز مت�صدر ترتيب الدوري.
على ملعب "�ستيبلز �سنرت" يف لو�س اجنلي�س وامام

 18997متفرج ًا ،ا�ضاف املوزع الكندي املخ�ضرم �ستيف
نا�ش ،اف�ضل العب مرتني يف ال��دوري �سابقا 17 ،نقطة
وميتا وورل��د بي�س  15نقطة و 10متابعات ،والبديل
الإ�سباين باو غا�سول  16نقطة.
�أنهى كيفن دوران��ت ه��داف ال��دوري يف املوا�سم الثالثة
املا�ضية املباراة كاف�ضل م�سجل مع  35نقطة ،وا�ضاف
زميله امل��وزع را�سل و�ستربوك  17نقطة و 13متريرة
حا�سمة و 9متابعات.و�أنهى بو�سطن �سلتيك�س �سل�سلة
�سلبية من  6خ�سارات متتالية بفوزه على ميامي هيت
حامل اللقب  98-100بعد التمديد مرتني.
لكن الفريق الأخ�ضر مُني ب�ضربة قا�سية متثلت باالعالن
عن ا�صابة موزعه املخ�ضرم راجون روندو وابتعاده عن
املالعب لبقية املو�سم.
و�أع �ل��ن بو�سطن خ�لال ال�ل�ق��اء �أن رون ��دو ،ال��ذي اختري

كوبي
براينت
ا�سا�سيا يف فريق املنطقة ال�شرقية ملباراة كل النجوم
التي �ستقام ال�شهر املقبل� ،سيغيب حتى نهاية املو�سم
لإ�صابته يف اربطة ركبته اليمنى.
وقال بول بري�س جنم �سلتيك�س :يجب ان نعتمد على
بع�ضنا البع�ض ،كان مي�ضي مو�سما رائعا ،انا حزين
لأجله.
وتعر�ض رون��دو لال�صابة خالل خ�سارة فريقه امام
اتالنتا بعد �شوطني ا�ضافيني اي�ضا ،و�سحب ا�سمه من
الت�شكيلة التي �ستواجه ميامي يف الدقيقة االخرية ،اذ
مت ار�ساله اىل م�ست�شفى يف بو�سطن لإج��راء فحو�ص
طبية ك�شفت فداحة ا�صابته.
ويبلغ معدل رون��دو 1ر 11متريرة حا�سمة يف املباراة
الواحدة (الأف�ضل يف الدوري) و7ر 13نقطة هذا املو�سم
يف  38مباراة خا�ضها.

 الريا�ض� /أ ف ب
يحت�ضن ملعب فهــد ال��دويل بالريا�ض اليوم
الأربعاء (الديربي) الكبري الذي يجمع الهالل
بالن�صر يف اجلولة الثامنة ع�شرة من الدوري
ال�سعودي لكرة القدم.وتعد مواجدهة قطبي
الريا�ض يف غاية الأهمية لكليهما برغم تباين
الطموح بينهما ،فالهالل الباحث عن املناف�سة
على اللقب بعد تعرث املت�صدر الفتح �أمام الأهلي
ب��ال�ت�ع��ادل الإي �ج��اب��ي ي�سعى حل�صد النقاط
كاملة ،بينما يبحث الن�صر عن رد اعتباره اوال
على ذكرى الثالثية التي فاز بها على الهالل يف
الدور االول واملحافظة على حظوظه يف حجز
مقعد �آ�سيوي يف دوري االبطال ثانيا.
مواجهة قطبي العا�صمة لها ح�سابات خا�صة
�أي�ضا ،فبالرغم م��ن �أهمية امل �ب��اراة م��ن �أجل
الظفر بالنقاط الثالث وك�سب القمة التاريخية
و��س�ي�ك��ون ل�ه��ا ح���س��اب��ات ج�م��اه�يري��ة �أخ��رى
و�إدارية باملعنى ال�صحيح بعد فرتة االنتقاالت

ال���ش�ت��وي��ة ال �ت��ي ت�سلحا ب�ه��ا ع�ل��ى م�ستوى
العنا�صر الأجنبية بتدعيم خطوطهما على
امل�ستوى الدفاعي وخط الو�سط.
ف��ال �ه�لال ج �ل��ب امل ��داف ��ع ال�ب�رازي��ل��ي اوزاي� ��ا

دي ب��اول��و وم��واط �ن��ه غ��و��س�ت��اف��و يف مركز
املحور ،بينما جلب الن�صر املدافع البحريني
ال��دويل حممد ح�سني والع��ب الو�سط املهاجم
ال�برازي�ل��ي با�ستو�س ال��ذي �أث�ب��ت �أن��ه �صفقة

الهالل ي�سعى حل�صد نقاط جولته مع الن�صر

زاكوبالوفا تت�أهل �إىل الدور
الثاين لبطولة باري�س
 باري�س� /أ ف ب

(دي����رب����ي) ����س���ع���ودي ���س��اخ��ن ب��ي�ن ال���ه�ل�ال وال��ن�����ص��ـ��ر
ناجحة يف اجلولتني املا�ضيتني  ،فلمن �ستكون
الكلمة يف ه��ذه امل��واج�ه��ة م��ن اال�ستفادة من
تعاقداتهما التي قد ترفع �أ�سهم �إحدى الإدارتني
وجهازيهما الفنيني �أو ترمي بهما يف املجهول
فيما خ�سرا.
ي��دخ��ل ال�ف��ري��ق ال �ه�لايل امل��واج �ه��ة يف مركز
الو�صافة بر�صيد  39نقطة والتم�سك بالأمل يف
املناف�سة على اللقب يف اجلوالت الت�سع املتبقية
ب�أمل تعرث الفتح وتقلي�ص فارق النقاط االربع
عن املت�صدر ،وقد فرط يف فوز كان يف متناول
اليــد يف اجلولة املا�ضية �أمام االتفاق واكتفى
بالتعادل االيجابي  2-2يف الثواين الأخرية.
و�سيدخل الفريق وعينه على النقاط الثالث
�إذا ما �أراد فعال �أن ي�ؤكد رغبته يف املناف�سة
على اللقب وي�ؤكد ح�ضوره بتفوقه يف القمة
التاريخية بني الفريقني التي ت�صب ل�صاحله
يف ال�سنوات الأخرية ليبقي الأمل يف العودة
لبطولته املف�ضلة التي ح�صل عليها قبل العام
املا�ضي ملو�سمني متتاليني.

�ساحل العاج – اجلزائـــر
مل يكن خ��روج منتخب اجل��زائ��ر من
اجل��ول��ة الثانية متوقع ًا كما مل يكن
ا�ستمراره يف البطولة متوقعا اي�ضا،
ومل ي�ستحق �شباب املدرب الفرن�سي-
ال�ب��و��س�ن��ي وح �ي��د خليلودزيت�ش ان
ُي �ه��زم��وا يف امل �ب��ارات�ين لأن �ه��م كانوا
االف���ض��ل �سيطرة وحت��رك � ًا ومتركز ًا
لكنهم الأ� �س��و�أ يف ان �ه��اء حماوالتهم
الهجومية بال�شكل الإيجابي.
وو�� �ص ��ف خ �ل �ي �ل��ودزي �ت ����ش اخل� ��روج
ب�ـ(ال�ع��ار ال�ه��ائ��ل) لأين مل ُاواج ��ه يف
حياتي منتخب ًا ي�سيطر يف مباراتني
ومي�ت�ل��ك زم���ام امل� �ب ��ادرة ومل ي�سجل
هدف ًا!
وع �ل��ى امل�ق�ل��ب الآخ� ��ر ،ي �ب��دو ان رفع
ال�سقوف ع��دوى ب�ين الفرن�سيني الن
مدرب �ساحل العاج التون�سي اال�صل
�صربي ملو�شي عاله اكرث من �سيك�س
وكالهما م�ستجدان وال ميلكان �أية
جتربة او خربة يف جمال التدريب.
و�أك���د مل��و��ش��ي يف ه��ذا ال���س�ي��اق " ان
منتخب �ساحل العاج ي�سعى اىل احراز
اللقب ويجب �أال يعتمد على جنم واحد
لأن على ك��ل الع��ب فيه ان ي�ك��ون يف
خدمة املجموعة".و�أعرب ملو�شي عن
انزعاجه وا�ستيائه الكبري من العبيه
يف املباراة االوىل �ضد توغو ()1-2
قبل ان يرتاح نف�سيا بعد الفوز على
تون�س ( )0-3ويحق له ان يطمح اىل
ان يكون امل��درب ال��ذي يحمل الك�أ�س
االوىل ل�ساحل ال �ع��اج منذ  20عاما
والثانية يف م�شاركتها الع�شرين يف
النهائيات بوجود هذا اجليل الذهبي
ال ��ذي � �ش��ارف جنمه على الأف� ��ول مع
تخطي الثالثني من ال�سنني.

على الطرف الآخ��ر يدخل الفريق الن�صراوي
بهدف حتقيق الفوز ليعيد الب�سمة جلماهريه
�أم��ام غرميه التقليدي الهالل وك�سر التفوق
يف الآون��ة الأخ�يرة والتقدم خطوات يف �سلم
ال�ترت�ي��ب ،ف �ف��وزه يف امل �ب��اراة يرفعه لنقاط
تقربه من املراكز املتقدمة.
ال�ف��ري��ق ال�ن���ص��راوي ال ��ذي ب��ات مي�ل��ك ثقافة
الفوز مع مدربه كارينيو حقق ف��وزا معنويا
يف اجلولة الأخرية �أمام التعاون عندما حوَّل
خ�سارته بهدفني لفوز بثالثة �أه��داف رفع بها
ر�صيده للنقطة  31يف املركز الرابع وهو ي�أمل
برد الدين للهالل وهو بال �شك قادر على ذلك �إذا
ما متكن مدربه كارينيو من اختيار الت�شكيلة
املثالية التي تخو�ض (ديربي) العا�صمة يف
ظل تكامل �صفوفه وارت�ف��اع ال��روح املعنوية
لالعبني حيث ميلك �أكرث من عن�صر قادر على
ذلك برغم غياب �أهم �أوراقه يف الفرتة الأخرية
خالد الزيلعي وحممد عيد املوقوفني بالبطاقات
ال�صفر.
ُ

ب �ل �غ��ت ال�ت���ش�ي�ك�ي��ة ك�ل�ارا
زاك ��وب ��ال ��وف ��ا امل�صنفة
ثامنة ال��دور ال�ث��اين من
دورة ب��اري ����س الدولية
ل� �ك ��رة ال �ت �ن ����س البالغة
جوائزها  690الف دوالر ،وذلك
بفوزها على اال�سبانية انابيل
ميدينا غاريغي�س ( 6-2و5-7
و.)0-6وتلتقي زاكوبالوفا يف
ال��دور املقبل اال�سبانية االخرى
ك��ارال �سواريز ن��اف��ارو او العبة
�صاعدة م��ن الت�صفيات.وبلغت
الدور الثاين اي�ضا االملانية مونا
ب��ارت�ي��ل واالم�يرك �ي��ة كري�ستينا
م��اك��اي��ل ب��ف��وز االوىل على
ال� �ب ��ول� �ن ��دي ��ة اور� � �س� ��وال
رادفان�سكا ()1-7( 6-7
و ،)0-6والثانية على
ال �ف��رن �� �س �ي��ة ب��ول�ين
ب��ارم��ون �ت �ي �ي��ه 4-6
و.1-6وت� � �ل� � �ع � ��ب
ب � � ��ارت� � � �ي � � ��ل يف
ال � � ��دور ال �ث��اين
م���ع االي �ط��ال �ي��ة
روبرتا فينت�شي
اخل� ��ام � �� � �س� ��ة او
الرومانية �سيمونا
ه�� ��ال� � �ي�� ��ب ،ف��ي��م��ا
تلتقي ماكايل مع
الفرن�سية االخرى

ماريون بارتويل الثالثة وو�صيفة
البطلة.و ُاعفيت ب��ارت��ويل التي
خ�سرت نهائي العام املا�ضي امام
االمل��ان �ي��ة اجنيليكا ك�يرب��ر ،من
الدور االول على غرار امل�صنفات
الثالث االوليات الأخريات وهن:
االيطالية �سارا ايراين والت�شيكية
ب�ت�را ك�ف�ي�ت��وف��ا وال�سلوفاكية
دوم�ي�ن�ي�ك��ا �سيبولكوفا االوىل
والرابعة على
وال��ث��ان��ي��ة
التوايل.

كالرا زاكوبالوفا
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رونالدو ّ
عدها �صعبة ..ومي�سي واثق من الفوز

ريال مدريد يفتقد العبيه البارزين يف مواجهة
بر�شلونة بك�أ�س �إ�سبانيا
�ستواج��ه ق��درة ريال مدريد على الت�أقلم �أكرب اختبار ممكن حني ي�ضي��ف بر�شلونة حامل اللقب يف ذهاب الدور قبل النهائي لك�أ�س ملك ا�سبانيا لكرة القدم يف غياب عدد من �أكثـر العبيه ت�أثريا اليوم االربعاء.ومع تراجع فر�صه
ب�شدة يف الدفاع عن لقب دوري الدرجة االوىل اال�سباين بت�أخره بفارق  15نقطة خلف بر�شلونة بات �سعي جوزيه مورينيو مدرب الفريق ين�صب على ك�أ�س ا�سبانيا ودوري ابطال اوروبا باعتبارهما من اولويات النادي.ومع ذلك فان
الدور قبل النهائي لك�أ�س ا�سبانيا ي�أتي يف ظل معاناة الفريق من اال�صابات وااليقافات.ومت ا�ستبعاد احلار�س �إيكر كا�سيا�س وهو قائد الفريق ملدة ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر عقب خ�ضوعه جلراحة لعالج ك�سر بعظام اليد ومل ي�شف املدافع بيبي
الذي خ�ضع جلراحة يف الكاحل.

مدريد  /وكاالت
كما �سيغيب الثنائي الدفاعي �سريجيو
رام��و���س وف��اب �ي��و ك��ون�ت�راو واجلناح
انخيل دي ماريا عن مباراة الذهاب على
ملعب برنابيو ب�سبب الإيقاف.وقال
كري�ستيانو رونالد هداف الفريق الذي
�سجل ثالثة �أه��داف ليقوده للفوز على
خيتايف �" 0 -4إنها مباراة مهمة حقا..
مباراة �صعبة".
و�أ�� �ض ��اف "نلعب ع�ل��ى �أر� �ض �ن��ا وه��ذه
فر�صة عظيمة للنجاح� .سنفتقد لعدد من
الالعبني وحت��دي��دا الالعبني امل�ؤثرين
وال���ذي���ن ي� �ع ��دون يف غ ��اي ��ة االهمية
للت�شكيلة �إال ان هذا لي�س عذرا".
وتابع " يجب ان ن�ؤدي ب�شكل جيد الن
بر�شلونة فريق رائع ".
و�إىل ج��ان��ب غ �ي��اب ه� � ��ؤالء الالعبني
ال� �ب ��ارزي ��ن مي ��ر ري� ��ال ال �ف��ائ��ز بك�أ�س
ا�سبانيا عام  2011ب�أوقات �صعبة بعد
تقرير ن�شرته �صحيفة ماركا الريا�ضية
اال�سبانية وال�ت��ي �أ� �ش��ارت فيها اىل ان
كا�سيا�س ورامو�س ه��ددا بالرحيل عن
الفريق اذا مل يتم انهاء عقد مورينيو.
و�أق ��دم فلورنتينو برييز رئي�س نادي
ري��ال على خطوة غري معتادة بالدعوة
مل ��ؤمت��ر �صحفي ل�ن�ف��ي ال�ق���ص��ة متهما
ال�صحيفة بالكذب.
وكانت مفاج�أة خ�سارة جهود كا�سيا�س
يف تلك املرحلة احل��رج��ة م��ن امل�سابقة
قد دفعت النادي للتحرك �سريعا ب�ضم
ح��ار���س ب��دي��ل ه��و دي�ي�ج��و ل��وب�ي��ز من
ا�شبيلية لكن الأرج��ح �أن يجل�س بديال
النطونيو ادان ال��ذي �سيلعب ا�سا�سيا
اليوم.
وي��ت��ف��وق ري � ��ال ع �ل��ى ب��ر� �ش �ل��ون��ة يف
املواجهات املبا�شرة هذا املو�سم.
وفاز ريال على بر�شلونة بف�ضل قاعدة
احت�ساب الهدف خ��ارج امللعب بهدفني
يف م �ب��اراة ك ��أ���س ال���س��وب��ر اال�سبانية
يف م�ستهل املو�سم احل��ايل عقب تعادل
الفريقني  4-4كما تعادل الفريقان 2-2
يف ال���دوري اال��س�ب��اين على ملعب نو
كامب.
واخترب رونالدو دفاع بر�شلونة م�سجال
�سبعة �أه��داف يف �آخر �ست لقاءات قمة
و�ستتوا�صل مناف�سته لليونيل مي�سي
 الذي اقتن�ص منه جائزة اف�ضل العبيف ال�ع��امل ثانية  -لتربز يف الواجهة
جمدد ًا.
وب �ع��د �أن رف ��ع رون ��ال ��دو ر� �ص �ي��ده من
االه��داف يف ال��دوري اال�سباين �إىل 21
هدفا بثالثية تفوق مي�سي عليه لي�سجل
رباعية بعدها بقليل ويقود بر�شلونة
ل�ل�ف��وز  1-5ع�ل��ى او��س��ا��س��ون��ا ويرفع
ر�صيده ال�شخ�صي اىل  33ه��دف��ا هذا
املو�سم.
وق ��ال خ���وردي رورا امل���درب امل�ساعد
لرب�شلونة خ�ل�ال م ��ؤمت��ر �صحفي "ال
اعتقد ان مي�سي يحتاج لكري�ستيانو لكي
يحفزه فهو ميتلك طموحا ال يفرت".
وف� ��از ب��ر��ش�ل��ون��ة ع �ل��ى ري� ��ال  3-4يف
جمموع امل�ب��ارات�ين ليطيح ب��ه م��ن دور
الثمانية لك�أ�س امللك العام املا�ضي.
ويف املباراة الثانية بالدور قبل النهائي
ي�ضيف اتليتيكو مدريد �صاحب املركز
ال �ث��اين يف ال� ��دوري اال� �س �ب��اين فريق
ا�شبيلية على ا�ستاد كالديرون اخلمي�س
املقبل ولديه امل يف عودة هدافه رادامل
فالكاو من اال�صابة.
وم �ن��ي اتليتيكو  -ال ��ذي خ�سر 0 -3
ب�شكل مفاجىء ام��ام اتليتيك بيلباو -
باخل�سارة  0 -2امام ا�شبيلية يف
نهائي ك�أ�س امللك .2010

�أفراح باكتمال �شفاء �أبيدال
�أدى العبو فريق بر�شلونة تدريبا خفيفا
ال�ستعادة اللياقة البدنية بعد �ساعات من
الفوز العري�ض على �أو�سا�سونا  1-5يف
الدوري الإ�سباين لكرة القدم ،وذلك يف
م�ستهل حت�ضرياتهم ملباراة الكال�سيكو
املرتقبة ال�ي��وم الأرب �ع��اء �أم ��ام الغرمي
التقليدي ريال مدريد يف ك�أ�س امللك.
واكتملت �صفوف البار�سا يف التدريب
وبدت املعنويات مرتفعة قبل لقاء الريال
على ملعب �سانتياغو برنابيو يف ذهاب
قبل نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا.
وت�ضاعفت االفراح باكتمال �شفاء الظهري
الأي�سر الفرن�سي �إري��ك �أبيدال واكماله
مرحلة التعايف بعد العملية اجلراحية
التي �أجراها ل��زرع كبد عقب ا�ستئ�صال
ورم بالكبد.
وم��ن املنتظر �أن ين�ضم �أب �ي��دال ب�صفة
ر�سمية للتدريبات اجلماعية للفريق
ال�ك�ت��ال��وين ب� ��دء ًا م��ن الأ� �س �ب��وع املقبل
مت�ه�ي��د ًا مل�شاركته يف امل �ب��اري��ات ،حيث
ت�سلم الت�صريح الطبي.
ويعتلي بر�شلونة ��ص��دارة الليغا بـ58
نقطة ،ب �ف��ارق  11نقطة ع��ن الو�صيف
�أتلتيكو م��دري��د ،و 15نقطة ع��ن حامل
اللقب ريال مدريد.
رونالدو :بر�شلونة فريق رائع
"نلعب على �أر�ضنا وهذه فر�صة عظيمة
للنجاح� ،سنفتقد لعدد من الالعبني
وحت� � � ��دي� � � ��دا
ال�ل��اع�� �ب�ي��ن
امل�ؤثرين

وال��ذي��ن ي �ع��دون يف غ��اي��ة الأهمية
للت�شكيلة �إال �أن هذا لي�س عذر ًا.
وتابع "يجب �أن ن ��ؤدي ب�شكل جيد
لأن بر�شلونة فريق رائع".
و�إىل جانب غياب ه���ؤالء الالعبني
ال �ب��ارزي��ن مي��ر ري ��ال ال�ف��ائ��ز بك�أ�س
�إ�سبانيا عام  2011ب�أوقات �صعبة
بعد تقرير ن�شرته �صحيفة ماركا
الريا�ضية الإ�سبانية والتي �أ�شارت
فيها �إىل �أن كا�سيا�س ورامو�س هددا
بالرحيل عن الفريق �إذا مل يتم �إنهاء
عقد مورينيو.
و�أق � ��دم ف�ل��ورن�ت�ي�ن��و ب�يري��ز رئي�س
ن��ادي ري��ال على خطوة غري معتادة
بالدعوة مل�ؤمتر �صحفي لنفي الق�صة
متهما ال�صحيفة بالكذب.
وك ��ان ��ت م� �ف ��اج� ��أة خ�����س��ارة جهود
كا�سيا�س يف تلك املرحلة احلرجة
من امل�سابقة قد دفعت النادي للتحرك
�سريعا ب�ضم حار�س بديل هو دييغو
لوبيز من ا�شبيلية لكن الأرج��ح �أن
يجل�س بديال النطونيو ادان الذي
�سيلعب �أ�سا�سي ًا يف الكال�سيكو.
وي�ت�ف��وق ري ��ال ع�ل��ى ب��ر��ش�ل��ون��ة يف
املواجهات املبا�شرة هذا املو�سم.
وف ��از ري ��ال ع�ل��ى بر�شلونة بف�ضل
قاعدة احت�ساب الهدف خارج امللعب
ب�ه��دف�ين يف م �ب��اراة ك ��أ���س ال�سوبر
الإ�سبانية يف م�ستهل املو�سم احلايل
عقب تعادل الفريقني  4-4كما تعادل
الفريقان  2-2يف الدوري الإ�سباين
على ملعب نو كامب.
واخ �ت�بر رون��ال��دو دف ��اع بر�شلونة
م�سجال �سبعة �أه��داف يف �آخ��ر �ست
قمة و�ستتوا�صل
ل � �ق� ��اءات
منا ف�سته
لليو نيل
مي�سي
 -الذي

اقتن�ص منه جائزة �أف�ضل العب يف
ال �ع��امل ثانية  -ل�ت�برز يف الواجهة
جمدد ًا.
وبعد �أن رف��ع رون��ال��دو ر�صيده من
الأه� � ��داف يف ال � ��دوري الإ�سباين
�إىل 21هدفا بثالثية تفوق مي�سي
عليه لي�سجل رباعية بعدها بقليل
وي �ق��ود بر�شلونة للفوز  1-5على
او�سا�سونا ويرفع ر�صيده ال�شخ�صي
�إىل  33هدفا هذا املو�سم.
وقال خ��وردي رورا امل��درب امل�ساعد
لرب�شلونة خالل م�ؤمتر �صحفي "ال
اعتقد �أن مي�سي يحتاج لكري�ستيانو
لكي يحفزه فهو ميتلك طموحا ال
يفرت".
وف��از بر�شلونة على ري��ال  3-4يف
جمموع املباراتني ليطيح به من دور
الثمانية لك�أ�س امللك العام املا�ضي.
مي�سي :اعرف كيف �أهزم
الريال
�أكد النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي
الهداف التاريخي لفريق بر�شلونة
م�ت���ص��در ال� ��دوري اال� �س �ب��اين لكرة
القدم ،ب ��أن فريقه الكتالوين جاهز
بن�سبة مئة باملئة خل��و���ض مباراة
الكال�سيكو اجلديدة يف ذهاب الدور
ن�صف النهائي لبطولة ك ��أ���س ملك
�إ�سبانيا �ضد ال�غ��رمي الأزيل فريق
ريال مدريد بطل الليغا.
وقال مي�سي يف ت�صريحات �صحافية
�أن بر�شلونة ميلك ت�شكيلة ممتازة
مل��واج �ه��ة ري� ��ال م ��دري ��د يف ذه ��اب
ن�صف النهائي على ملعب �سنتياغو
برينابيو حيث قال" :كل �شيء مهم
وم�ع�ق��د ،ول�ك��ن لدينا ف��ري��ق جيد
وواثق ي�ستطيع حتقيق العالمة
الكاملة".
وجن��ح بر�شلونة يف حتقيق
بداية خارقة للدوري اال�سباين
حيث حقق  18انت�صار مقابل
تعادل وحيد يف ذه��اب الليغا،
وك��ان التعادل الوحيد �أمام

(كال�سيكو) ك�أ�س امللك يهدد الريال �أمام غرميه الأردين
ري��ال م��دري��د يف ملعب الكامب نو ،الهاتف او االنرتنت لكرثة ال�ضغط
غ�ير �أن مي�سي يعتقد �أن الظروف ال��ت��ي وق� ��ع ع �ل �ي �ه��ا م ��ن اجلماهري
مهي�أة �أكرث �أمام بر�شلونة للفوز يف امل�ت���ش��وق��ة ل �ل �ق��اء ال� ��ذي ي �ج��ري يف
�سانتياغو برينابيو معقل النادي
مباراة الك�أ�س.
ويتعر�ض ري��ال مدريد لظروف قد امللكي.
جتعله يخ�سر م �ب��اراة الكال�سيكو ،وا��س�ه�م��ت ن�ت��ائ��ج ري���ال م��دري��د يف
خ�صو�صا مع غياب جمموعة مهمة الفرتة الأخرية يف ا�ستعادة الع�شاق
م��ن الالعبني يف خ��ط ال��دف��اع ،ومع لثقتها يف الفريق ،بعد ت�أخره بفارق
ق� � ��درات ه �ج��وم �ي��ة ك� �ب�ي�رة لفريق  15نقطة عن املت�صدر بر�شلونة يف
بر�شلونة ال��ذي �سجل العدد الأكرب ترتيب فرق الليغا تارك ًا املركز الثاين
من الأه��داف يف ال��دوري حتى الآن للجار اتلتيكو.
( )74وم��ع ق ��درات خ��ارق��ة �أظهرها وح �ق��ق ال ��ري ��ال ف � ��وز ًا ك��ب�ي�ر ًا على
مي�سي يف التهديف ( 33ه��دف يف خيتايف يف اجلولة  22من الليغا،
ال��دوري فقط) ،ومع غياب احلار�س ق��وام��ه �أرب �ع��ة �أه���داف نظيفة ،كان
الأ�سا�سي ايكر كا�سيا�س عن عرين ن�صيب ال� ��دون ال�برت �غ��ايل منها 3
امللكي ،تبدو كل الظروف مهي�أة �أمام �أهداف ،لي�ستعيد الفريق �ألقه وبريقه
قبل لقاء الكال�سيكو املهم.
بر�شلونة لتحقيق الفوز.
ويعتقد مي�سي �أي���ض��ا �أن ب�إمكانه وت � ��راوح ��س�ع��ر ت��ذك��رة ال �ل �ق��اء بني
�إق�صاء ريال مدريد ب�سهولة من ك�أ�س  180-40ي��ورو للتذكرة الواحدة،
امللك ،قائال" :بر�شلونة ال يدخل �أي لكن ه��ذا ال�سعر مل يكن كافي ًا لثني
مباراة �إال من �أجل الفوز ،نحن نعتقد اجلماهري ع��ن اال�صطفاف لأوق��ات
�أننا ق��ادري��ن على �إق�صاء �أي فريق ط��وي �ل��ة ل �ت ��أم�ين ح �� �ض��ور امللحمة
يلعب �أمامنا ،نحرتمهم ولكننا ن�ؤمن الكروية بني الناديني العريقني.
بقدراتنا جيدا".
لوبيز واثق من نف�سه
�أع ��رب دييغو لوبيز خ�لال تقدميه
الطبول تقرع يف مدريد
ب��د�أ جماهري ري��ال مدريد الإ�سباين االث �ن�ين ك �ح��ار���س م��رم��ى ج��دي��د يف
اال�ستعداد مبكر ًا للقاء الكال�سيكو �صفوف ريال مدريد ،عن رغبته يف
الذي يجمع فريقها بالغرمي بر�شلونة دع��م م��رك��ز ح��را� �س��ة امل��رم��ى بنادي
يف ن�صف نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا العا�صمة الإ� �س �ب��اين ،ب�ع��د �إ�صابة
ق��ائ��د ال�ف��ري��ق وح��ار��س��ه الأ�سا�سي،
اليوم الأربعاء.
ال� ��دويل �إيكر
وا��ص�ط�ف��ت اجل �م��اه�ير بالع�شرات
كا�سيا�س.
للح�صول على ت��ذاك��ر ال�ل�ق��اء �أم��ام
وق � � � � ��ال
م�ك��ات��ب �سانتياغو ب�يرن��اب�ي��و بعد
ل ��وب� �ي ��ز
تعطل خدمة �شراء
ال�� � � ��ذي
ال��ت��ذاك��ر
ج��ل�����س
ع�ب��ر
ع�� � �ل� � ��ى

مقاعد ال �ب��دالء خ�لال ل�ق��اء خيتايف
بالليغا (" )0-4مل �آت خلطف حرا�سة
املرمى من كا�سيا�س� ،س�أحاول فقط
ا�ستغالل الفر�ص التي �سيمنحها يل
املدرب .م�شاعري رائعة بعد العودة
للنادي� ،أ�شكر الدعم الذي وجهته يل
اجلماهري يف املباراة الأخرية".
و�أب� ��رز "لقد جئت ل�ل��ري��ال ملحاولة
امل�شاركة يف املباريات� ،أ�سعى لأن
�أك� ��ون دع �م��ا ل�ل�ف��ري��ق يف م��رك��زي،
�س�أعمل م��ع (�أن�ط��ون�ي��و) �أدان على
تغطية غياب كا�سيا�س ،و�أن��ا جاهز
للعب الكال�سيكو" املنتظر اليوم
الأرب �ع��اء �أم��ام بر�شلونة يف ذهاب
ن�صف نهائي ك�أ�س امللك.
و� �ش��دد الع ��ب �إ��ش�ب�ي�ل�ي��ة وفياريال
ال� ��� �س ��اب ��ق "لدي ث� �ق ��ة ك� �ب�ي�رة يف
ام �ك��ان �ي��ات��ي ،خ �� �ض��ت ال��ع��دي��د من
املباريات الدولية مع �إ�سبانيا ،علي
�أن اط��وي �صفحة �إ�شبيلية ،ال �أعلم
مل��اذا مل �أ��ش��ارك معه �أ�سا�سيا ب�صفة
علي �أن �أبذل �أق�صى
م�ستمرة ،والآن ّ
جهد من البداية� .أثق كثريا يف نف�سي
و�س�أكون جاهزا عندما يقرر املدرب
الدفع بي".
وي�شار �إىل �أن لوبيز كان العبا �سابقا
يف ري ��ال م��دري��د خ�ل�ال ال �ف�ترة من
 2000وحتى  ، 2007و��ش��ارك يف
 11مباراة فقط مع �إ�شبيلية ،الذي
ان�ضم �إليه ال�صيف املا�ضي ،واهتزت
�شباكه ع�شر مرات.
و�أ��ض��اف ح��ول احلديث عن نا�شيء
امللكي "ال اعتقد �أن ال�ف��ري��ق يق ّيم
نا�شئيه بال�شكل الالئق عندما يرحلوا
ع��ن �صفوفه .لكن ه��ذا ال يعني �أن
النادي ال يثق فيهم".
وح���ول تعليقه ع�ل��ى ق���رار حار�س
ب��ر� �ش �ل��ون��ة الأ�� �س ��ا�� �س ��ي ،فيكتور
ف��ال��دي ����س ،ب��ع��دم اال���س��ت��م��رار مع
الفريق الكتالوين بعد انتهاء تعاقده
يف �صيف  ، 2014ع�ل��ق "فيكتور
حار�س حمرتف وقراره املبكر بعدم
اال�ستمرار يتيح لفريقه فر�صة كافية
للبحث عن بديل".
رامو�س جاهز للمواجهة
�أك��د م��داف��ع ري��ال م��دري��د الإ�سباين،
���س��رخ��ي��و رام� ��و�� ��س �أن ال �ف��ري��ق
�سيخو�ض م��واج�ه��ة بر�شلونة يف
ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س امللك اليوم
الأربعاء يف ملعب �سانتياغو برنابيو
مبعنويات مرتفعة عقب الفوز على
خيتايف برباعية نظيفة يف الليغا.
وقال رامو�س يف م�ؤمتر �صحفي " كل
ما يهمني الآن هو الفريق� ،سنخو�ض
مباراة بر�شلونة مبعنويات مرتفعة..
الكال�سيكو �سيكون �شيء �آخر ولكن
كما �سبق وق�ل��ت ف���إن ال��ري��ال جمرب
دائما على الفوز بكل املباريات".
وحت��دث الالعب عن حرا�س الفريق
ح �ي��ث ق ��ال "ل�سنا م �� �س ��ؤول�ين عن
اعطاء دور �أكرب �أو �أقل لآدان ،عليه
ا�ستغالل الفر�صة ،نحن نحب �إيكر
و�آدان ،و�أي�ضا دييغو لوبيز� ،أبواب
الفريق مفتوحة للجميع".
وحت � ��دث رام� ��و�� ��س ع ��ن مو�ضوع
ا�شاعات رغبة العبي الفريق يف رحيل
امل��درب الربتغايل جوزيه مورينيو
والت�صريح بهذا الأمر يف اجتماع مع
رئي�س النادي فلورنتينو برييز حيث
قال "كما قال الرئي�س لقد كان الأمر
كله كذبة كبرية ،نحن ندعم املدرب،
ال يجب علينا النظر للوراء واحلديث
عن مثل هذه املو�ضوعات".
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م�ؤ�س�سوها �شيعة و�سنة وم�سيحيون

الكـــاظميــــة

تروي حكاية ت�شكيل �أول
جمعية ليبرالية في المدينة
الق�سم الأول-قبل �سنوات عديدة ،عندما كان ح�سني مبارك ال يزال رئي�س ًا ،وفي خ�ضم جولة
من االنتخابات ال�شكلية التي كانت تجري وقتها ،قمت بزيارة م�صر باحث ًَا ومنقب ًَا
عن قبر ال�شاعر العراقي عبد المح�سن الكاظمي ،ابن عم جدي ،الذي انتهى به
المطاف بعيداً عن م�سقط ر�أ�سه بغداد ،ليدفن في �أطراف القاهرة.
 بغداد /نبرا�س الكاظمي
ل���دي ول���ع ب��ال��م��داف��ن ،وه����ذا �أم���ر
ق���د ي����راه ال��ك��ث��ي��رون ب����أن���ه غريب
و�سوداوي .ف�أنا ا�ستهل �أي زيارة
�أقوم بها لإحدى مدن العالم بالبقع
التي تحت�ضن عظام �أبنائها وبناتها.
المقابر تخت�صر التاريخ ،فولعي
الحقيقي ه��و ب��ال��ت��اري��خ ،و�شاهد
القبر ،وم��وق��ع القبر ،يخت�صران
ل���دي الكثير م��ن ح��ي��ث التواريخ
(ال���������والدة وال����م����م����ات) و����ص�ل�ات
القربى والهوية المذهبية والمرتبة
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وم��ا �إل��ي��ه .ب��ل حتى
درج��ة االعتناء بهذا القبر �أو ذاك
تخبرني الكثير عن �ساكنه ،وع ّمن
ي�سكن حاليا في ه��ذه المدن .وقد
يقا�س ُرق��ي المدن ب��دار �أوب��را� ،أو
ورفعة
متحف� ،أو تنا�سق تنظيمها ِ
ُن�صبها ون�ضارة حدائقها ،ولكن
بالن�سبة لي ف��إن تعاملها مع �أ�سى
الفراق والذكرى ،ومخافة الموت،
وغاية التخليد ،هو دليل �آخر على
رقيها .فعلى م��دى التاريخ ،كانت
المدافن متاحف مفتوحة للتعبير
الفني عن هذه الم�شاعر العميقة،
من التاج محال� ،إلى البير ال �شيز
بباري�س� ،إلى قبتي الكاظمية ،والى
الأهرام �أي�ضا (.)1
رحلة البحث عن القبر
و ّفر لي احد الأ�صدقاء الدبلوما�سيين
العراقيين هناك واحدة من �سيارات
ال�سفارة ،و�سائقها ،ليعينني في
بحثي عن قبر ال�شاعر.
ال�����س��ائ��ق ،وال����ذي �أ���ص��ب��ح �صديقا
هو الآخ��ر ،ا�سمه ط��ارق ،وهو من
مدينة �أ�سيوط التي تقع جنوبي
م�صر ،ومن �أ�صل نوبي ،ويع�شق
�أغ���ان���ي م��ح��م��د م��ن��ي��ر ،وك�����ان من
�ساكني الع�شوائيات المترامية
ح��ول العا�صمة الم�صرية .ويبدو
�أن االب��ت��ع��اد ع��ن روت��ي��ن ال�سفارة
الممل وم�شاركتي في هذا البحث
ق��د ا���س��ت��ه��واه ،ف��وج��دت��ه متحم�س ًا
ومت�شوق ًا في م�سعاي .لم يكن لدي
الكثير م��ن المعلومات ع��ن موقع
القبر لتتبعها� ،سوى �أن الكاظمي
دفن في بادئ الأمر في �إحدى مقابر
الفقراء بم�صر الجديدة عام ،1935
وث��م نقل جثمانه ال��ى قبر �أفخم،
على نفقة الخارجية العراقية عام
 ،1947وب�أن �ضريحه موجود في
مكان ما في مقبرة الإمام ال�شافعي
ال�����ش��ا���س��ع��ة ،ال��ت��ي ت�����س��م��ى عامي ًا
بالقرافة (�أو الئرافة ،في اللهجة
الم�صرية) ،والتي تحوي الماليين
من الأموات والأحياء.
بد�أنا م�شوارنا مع مع�شر الدفانين
ال���ع���ام���ل���ي���ن ه����ن����اك ،ول���ك���ن���ه���م لم
ي�ستطيعوا ت��ع��ي��ي��ن م��ك��ان القبر
ال ب���ذاك���رت���ه���م وال ب�سجالتهم،
ولكنهم �أعطونا ا�ستدالالت مكانية
حيث يمكن �أن نجد القبر ح�سب
الم�ؤ�شرات القليلة المتوفرة لدي.
وع��ن��د متابعة ه��ذه اال�ستدالالت،
وال��ت��ي �أخ��ذت��ن��ا ال���ى ب��ق��ع متعددة
ع��ل��ى ط���ول ال��ق��راف��ة� ،أت��ي��ح ل��ي �أن
�أرى م��داف��ن ال��ع��دي��د م��ن با�شوات
م�����ص��ر وع��وائ��ل��ه��م ،م��م��ا �أع����اد في
ذهني ومخيلتي ق�ص�ص عنهم وعن
�سيرهم ،والتي �شاركتها مع طارق
ونحن في م�شوارنا .فعرجت على
ف��ل�ان ،وع��ل��ى ا���س��ت��ق��ال��ة ع�ل�ان من
الحكومة ،وعلى مذكرات احدهم،
وع��ل��ى ال��ل��غ��ات ال��ت��ي ك���ان يتقنها
�آخر ،وهكذا ،لأ�سرد لطارق بع�ض
الجوانب الم�ضيئة من ذاك الع�صر
ر�صعه ه�ؤالء الرجال
الذهبي الذي ّ
برفعتهم و�أعمالهم ،والكثير منهم
كان قد خرج من بيئة فقيرة وريفية
ك��م��ا ح��ال��ه .وك����ان ط����ارق ي�ستمع
ل��ي و�أن����ا ا���س��ت��ر���س��ل ،وي��وح��ي لي
ب�إيماءاته ب�أنه ي�ستمع وي�ستوعب،
ويبت�سم ويهز ر�أ�سه موافقا ،الى
ح��ي��ن وق����وع ل��ح��ظ��ة م���ن ال�صمت

يبدو ان��ه وجدها منا�سبة ليقول،
مخت�صرا في قوله الكثير“ ،ده زمن
كميل وعدا”.
محمد عبده
واالعتدال الديني
�صعقتني ه��ذه العبارة .وف��ي تلك
اللحظة ا�ستفقت من �سكرة الما�ضي
“الجميل” لأرى واقع م�صر �أمامي.
وتو ّلد لدي �س�ؤال جديد وم ّلح“ :ما
ال���ذي ح�صل هنا؟” فم�صر كانت
�س ّباقة ،منذ �أن فتحها نابليون في
�آخر القرن الثامن ع�شر ،في االنفتاح
ع��ل��ى ال���غ���رب وم���ح���اول���ة اللحاق
ب��ه .ول��م تكن نتائجها ق�شرية� ،أي
�أنها مح�صورة في طبقة �صغيرة
ومنغلقة على نف�سها ،بل ا�ستطاعت
�أن ت�ستقطب �أم������و ً
اال ه��ائ��ل��ة من
اال�ستثمارات ،وهجرة �أتت ب�أقليات
من كافة بقاع البحر المتو�سط ،من
لبنان وايطاليا واليونان ،وحتى
من �أماكن مثل ا�سكتلندا ،و�شاعر
عراقي ،لي�شتركوا جميعا في هذه
التجربة .وقد �سعى الفرن�سيون،
وم��ن ث��م �أ���س��رة محمد علي با�شا،
وم��ن ث��م االنكليز ،على ا�ستيعاب
دم����اء ج��دي��دة م��ن �أري�����اف م�صر،
من م�صر “الغالبة” ،و�أدخلوهم
م��دار���س ول��ق��ن��وه��م ل��غ��ات وعلوم
الريا�ضيات والهند�سة ،و�أر�سلوهم
ب��ب��ع��ث��ات درا����س���ي���ة �إل�����ى ال���غ���رب،
وتوالدت �أجيال على هذا المنوال.
فهذه التجربة ا�ستمرت لأكثر من
قرن ون ّيف ،وتركت عمران ًا بهي ًا،
و�إ����ص�ل�اح��� ًا اق��ت�����ص��ادي��ا ،وحفرت
ق��ن��اة ال�سوي�س ،و�صنعت ث��وارا
�ضد الو�صاية الأجنبية مثل احمد
ع��راب��ي و���س��ع��د زغ��ل��ول ،و�أف����رزت
اع��ت��د ً
اال دينيا مثل ال�شيخ محمد
عبده ،ون�شرت كتابات جريئة كتلك

لل�شيخ علي عبد الرازق عن الخالفة،
ولم�صطفى �أمين عن تحرر المر�أة.
فكيف انتهى الحال بكون كتاب طه
ح�سين “في ال�شعر الجاهلي” من
الكتب الممنوعة ح�سبما �أفادني به
احد باعة الكتب في حدائق الأزبكية
عند بحثي عنه؟ هل يعقل ب�أن كتابا
ن�شر ع��ام  1926في القاهرة بات
محظور ًا في �سنة  2006في نف�س
المدينة التي �شهد بها النور ،وباتت
ن�سخه قليلة ،وتلك الموجودة منها
وال��م��ع��اد طبعها ف��ي ت��ون�����س يتم
تداولها وبيعها خل�س ًة؟
ل��م �أج���د ق��ب��ر ال��ك��اظ��م��ي ف��ي نهاية
ال��م��ط��اف ،ول��ك��ن ه��ذه الت�سا�ؤالت
الجديدة دفعتني للبحث مطوال عن
تلك الفترة وما تبقى منها في م�صر
اليوم .وقد تعددت زيارتي من ذاك
الحين �إلى هناك ،لأ�ستوعب المزيد
و�أرى الكثير .ولكني ل�ست هنا
بمعر�ض البحث عن �أ�سباب انهيار
المدنية في م�صر ،وانزوائها في
زوايا متوارية عن الأنظار ليق�ضي
فيها بقايا ذاك “الزمن الكميل”
وذراري�����ه�����م �أوق���ات���ه���م بال�شجن
واج��ت��رار الما�ضي ،ول��ع��ل رواية
وفيلم “عمارة يعقوبيان” كانا خير
اخت�صار لهذه الت�سا�ؤالت.
ومنذ ذاك الحين و�أن��ا �أتعمق في
ارث العراق المدني �أي�ضا ،لأطرح
على نف�سي ال�����س ��ؤال نف�سه و�أن��ا
�أع��اي��ن حا�ضره“ ،ما ال��ذي ح�صل
هنا؟”.
�صور من الكاظمية
وج���دت ه��ذه ال�����ص��ورة بين �صور
وال��دي الراحل ،وقد و�ضع �شرح ًا
لها على خلفيتها ،قائ ًال�“ :صورة
ت���ذك���اري���ة ت��ج��م��ع ب��ي��ن الممثلين
والممثالت والملقن والمذيع قرب

ال�شيخ حممد عبده

الم�سرح� .إن ا�شتراك الفتيات معنا
في هذه الرواية كان للمرة الثانية
ف��ي �أع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة لفرع
جمعية بيوت الأم��ة في الكاظمية،
وكانت المرة الأولى في ا�شتراكهن
في رواية (تحت الرماد) في نف�س
المو�سم .مثلت هذه الرواية (القبلة
القاتلة) �أي��ام  17و.1947-9-18
الممثالت هن� :أمينة محمد و�سميرة
محمد .ديبيان (ح�سن عبد الباقي)
الفيري (هادي مهدي) فالوا (ر�شيد
الدبي�سي) ج��اك (را�ضي ال�سعيد)
الدكتور م��ون��روا (جعفر عمران)
ريمون (علي جليل) الملقن (حكمت
ع��ب��د ال��������ر�ؤوف) ال��م��ذي��ع (ج����واد

ال�شيخ عبد املح�سن الكاظمي

امين))2( ”.
وهذه ال�صورة كذلك ،وقد كتب على
ظهرها“ :جوقة اللجنة الفنية لفرع
جمعية بيوت الأم��ة في الكاظمية
وهي تت�ألف من :ال�سيد ر�ضا علي،
م��ل��ح��ن وم���ط���رب ال��ل��ج��ن��ة الفنية،
والعازف على العود ال�سيد محمد
عبا�س ،عازف العود ال�سيد في�صل
مو�سى ،ع��ازف كمان ال�سيد �سليم
ر�ستم ،ع��ازف كمان ال�سيد خليل
الورد ،ال�ضارب على الطبل ال�سيد
ها�شم ال��ورد ،عازف ال�صنج-23 .
."1947-9
عجيب �أم���ر ه��ات��ي��ن ال�صورتين!
تخيلوا ،م�سرحية كهذه ،وبم�شاركة
ال��ن�����س��اء ،ف��ي بيئة الكاظمية قبل
��� 65س��ن��ة! ه���ذه ال��ك��اظ��م��ي��ة التي
ك��ان��ت مغلقة ع��ل��ى نف�سها لقرون
ع��دي��دة! وم��ن المفارقات �أن اغلب
الم�شتركين الظاهرين فيها كانوا
م��ن ع��وائ��ل ت��ق��ل��ي��دي��ة ومحافظة،
وبع�ضها دينية �أخ��رج��ت العديد
م��ن رج����ال ال��دي��ن ال�����ش��ي��ع��ة .ومن
المفارقات �أي�ضا �أن ه ��ؤالء ج ّلهم
م��ن المتطوعين م��ن دون مقابل،
وهم من الهواة ،فمنهم من انتهى
به المطاف �أ�ستاذا جامعيا ،و�آخر
م��دي��را ع��ام��ا ف��ي �أم��ان��ة العا�صمة،
ومنهم من �أ�صبح ناقدا و�شاعرا،
و�آخر تاجر ًا .وكانت الغاية من هذه
العرو�ض الم�سرحية �أو المو�سيقية
ه���ي ت��م��وي��ل ن�����ش��اط��ات الجمعية
الخيرية عن طريق مبيعات التذاكر.
كما �إن فعاليات كهذه �أزهرت طاقات
فنية �أغنت العراق كله ،فال�شخ�ص
الم�شار �إليه كـ “جعفر عمران” هو
الفنان ال��راح��ل الم�سرحي الكبير
جعفر ال�سعدي ،الذي بد�أ م�شواره
م��ن خ�لال اللجنة الفنية لجمعية
بيوت الأمة فرع الكاظمية ،وربطته
���ص��داق��ة م���دى ال��ع��م��ر م��ع وال���دي.
وملحن ومطرب فرع الجمعية في
الكاظمية كان الفنان الراحل ر�ضا
علي ،الذي يعتبر من رواد الأغنية
العراقية ،ولكن كونه كرديا فيليا،
فقد ع��ان��ا م��ا ع��ان��اه ج���راء التمييز
الطائفي والعن�صري ف��ي الحقبة
البعثية التي �أبعدته عن جمهوره
وعن النجومية التي كان ي�ستحقها،
و�أذك��ر �أن وال��دي كان دوم� ًا يدندن
�إح�����دى �أغ��ان��ي��ه ال�����ش��ه��ي��رة “يابه
يابه �شلون عيون…اهل البلد ما
يدرون”)3( .
بيوت الأمة
خارج الدين وال�سيا�سة
ما هذه الجمعية؟ وما المغزى من
ا�سمها؟ وم��ا ك��ان��ت غايتها ،ومن
يقف وراءه����ا؟ ك��ل ه��ذه الأ�سئلة

تزاحمت ف��ي ر�أ���س��ي و�أن���ا �أعاين
هاتين ال�صورتين.
وبعد بحث وج��ي��ز ،تو�صلت �إلى
ه���ذه الأول���ي���ات ع��ن��ه��ا :ت�أ�س�ست
جمعية بيوت الأم��ة �سنة .1935
وين�ص نظامها الأ���س��ا���س��ي (،)4
ال��م��ع��دل �سنة  ،1940ف��ي مادته
ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى �أن “ال ع�لاق��ة لهذه
الجمعية بال�سيا�سة والدين” ،في
حين ال��م��ادة ال��راب��ع��ة تن�ص على
�أن:
“غاية الجمعية ت��ه��ذي��ب �أبناء
ال�شعب تهذيب ًا اجتماعي ًا و�صحي ًا
و�أخ�لاق��ي � ًا ف��ي ب��ي��وت الأم���ة التي
تقيمها الجمعية خ�صي�صا لهذه
الغاية وذل���ك بالو�سائل العلمية
الحديثة” .
يت�ضح �إلينا ب�أنها كانت جمعية
ليبرالية مدنية منت�شرة في اغلب
ال��م��دن ال��ع��راق��ي��ة ،وك��ان��ت تُعنى
ب��ال��رق��ي االج��ت��م��اع��ي والتنوير،
وبالأعمال الخيرية .وكانت هيئتها
الت�أ�سي�سية تت�ألف من حنا الخياط،
وفا�ضل الجمالي ،وجميل داللي،
ويحيى قا�سم ،ور�ؤوف الكبي�سي،
واحمد كمال ،وعلي ال�شرقي .ولأن
الأجيال الحالية قد ال ت�ستدل على
�أهمية هذه الأ�سماء لأنها محيت من
ذاكرتها ،ولأن واقعها اليوم يبحث
ع��ن �أج��ن��دة طائفية �أو عن�صرية
�أو �سيا�سية مخفية ف��ي �أي عمل
خ���ي���ري ،ف�ل�ا ب���د ل��ل��ت��و���ض��ي��ح ب����أن
ال�سيد مولود مخل�ص ،ذاك ال�سني
م��ن ت��ك��ري��ت ،وال�����ض��اب��ط ال�سابق
واحد رجاالت الدولة العراقية ،قد
ا�شترك في ت�أ�سي�س هذه الجمعية
م��ع الطبيب الم�سيحي االرمني
حنا خياط ،اب��ن المو�صل ،و�أول
وزي��ر �صحة عراقي .وذل��ك بمع ّية
المربي الكبير فا�ضل الجمالي،
ال�شيعي الكظماوي ،الذي �سي�شغل
من�صب رئي�س الوزراء الحقا� .أما
يحيى قا�سم ،فكان �صحفي ،وهو
مالك جريدة ال�شعب ال�صادرة في
تلك الحقبة .ور�ؤوف الكبي�سي من
كبار الإداريين الذي خدموا ال�سلك
ال��ح��ك��وم��ي ،ف��ي حين عرفنا علي
ال�شرقي �شاعرا ،وكان كذلك ع�ضوا
في مجل�س الأعيان وا�ستوزر عدة
م���رات ف��ي الحقبة الملكية ،ولنا
عودة عليه الحقا.
وت ��أ���س�����س��ت ف����روع للجمعية في
�أم��اك��ن م��ت��ع��ددة ،منها الكاظمية،
حيث ك��ان ير�أ�سها التاجر ها�شم
ال��ب��ي��اع ،وال��ن��ج��ف ،ح��ي��ث ت�ألفت
اللجنة الت�أ�سي�سية م��ن ال�سادة:
ح�سن ال�سيد ه���ادي زوي���ن وعبد
ال��وه��اب ك��م��ون��ة وم��ح��م��د ر�ؤوف
عبا�س الجواهري وج��واد ح�سام

وج��واد كاظم وجعفر همدر وعبد
ال��م��ج��ي��د ج��ا���س��م وك���اظ���م مو�سى
الرفيعي ( .)5وفي الب�صرة ،حيث
ت��ك��ون��ت هيئتها الإداري������ة (�سنة
 )1941م��ن ال�����س��ادة :عبد القادر
ال�سياب وعبد القادر ال�سواد وعبد
الرحمن المن�صور ويو�سف ال�سيد
ح�سن وعبد ال�سالم الحاج نا�صر
وبدر الطه العبد الجليل وغيرهم
(.)6
ت�أ�سي�س الفرع الن�سوي
وف��ي �سنة  ،1938ت�أ�س�س الفرع
ال��ن�����س��وي لجمعية ب��ي��وت الأم���ة
ب��ه��دف �إن�����ش��اء م���دار����س م�سائية
ف��ي الكاظمية وال��ك��رخ لتدري�س
الفتيات وتعليمهن مبادئ القراءة
والكتابة ،وفي عام  1947افتتحت
ميتما للبنات الفقيرات الم�شردات،
وف�����ي ال�����س��ن��ة ال�ل�اح���ق���ة وجهت
ن�شاطها نحو العناية بالالجئين
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ال��ق��ادم��ي��ن �إل���ى
العراق .و�ساهمت ،مع بقية �أفرع
الجمعية ،في �إن�شاء عدد من الدور
ال�سكنية ال�صغيرة للأ�سر الفقيرة
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ب��ال��ق��رب م���ن �شارع
ال�شيخ عمر ،وباتت ه��ذه المحلة
تعرف بـ “محلة بيوت الأمة” في
خرائط �أمانة بغداد �آنذاك .وكانت
الهيئة الإدارية للفرع الن�سوي في
عام  1951تت�ألف من :عل ّية يحيى
قا�سم ،و�ضفيرة جعفر ،و�أنعام
الدليمي (�شقيقة ال��وزي��رة نزيهة
الدليمي التي ا�ستوزرت في العهد
الجمهوري الحقا) ،وبدرية علي
(مديرة مدر�سة) ،وزكية العبايجي
وجورجيت موتكة وبليغة ر�سول.
ق��د ال تعني ه��ذه الأ���س��م��اء الكثير
لمن يقر�أها اليوم ،فالكثير منهم قد
وافته المنية ،وقد ا�ضمحلت معالم
هذه الجمعية و�سيرتها واندر�ست
انجازاتها وعمرانها .ف�أنا لم �أجد
مو�سعة� ،أو مقالة جادة،
�أي درا�سة ّ
عن هذه الجمعية في �أي مكان �إال
ه��ذه “النتوفات” التي �شاركتكم
�إي��اه��ا �أع��ل�اه .ول���وال ال�صورتان
تلك من �أر�شيف والدي لما كنت قد
�سمعت بها �أبد ًا.
ول��ك��ن ل��ه��ذه الأ���س��م��اء دالل���ة ،لمن
يتتبع ما توفر من �سيرتها ،على
ت��ن��وع القائمين على ه��ذا الجهد
دينيا ومذهبيا وطبقيا ومهنيا.
وااله���م م��ن ذل��ك كله �إن��ه��م ج��ا�ؤوا
�سوية ،من منابت و�أ�صول متعددة،
ل��ل��ن��ه��و���ض بمجتمعهم ولتعميم
ال��رف��ع��ة ع��ن ال��ج��ه��ل وال�����س��ت��ر من
الفقر ،بما تي�سر .فما الذي دفعهم
�إلى ذلك؟ ولماذا تنا�سينا كعراقيين
تلك الجهود الرائعة والجميلة.
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من �ش�أنها �أن ترفع الناجت املحلي الإجمايل وم�ساهمة القطاعات غري النفطية

دفــع عجلـة التنميـة االقت�صـاديـة مرهــون بتنفيذ
�سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي
 بغداد /علي الكاتب

يرى عدد من الأكادمييني �أن ت�صحيح م�سار
االقت�صاد الوطني ودفع عجلة التنمية نحو
الأمام ورفع م�ساهمة القطاعات غري النفطية
كـ (القطاع ال�صناعي والزراعي وال�سياحي )
يف الناجت املحلي الإجمايل  ،ي�أتي كنتيجة
حتمية لتنفيذ �سيا�سات �إ�صالح اقت�صادي
�إداري و�إعادة الهيكلة بامل�ستوى املطلوب .
وقالت اخلبرية االقت�صادية بوزارة ال�صناعة
واملعادن �إخال�ص جبار نا�صر لـ (املدى)�:إن
املطلوب هنا هو تنفيذ حزمة متكاملة من
ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية والنقدية
الكلية املرتبطة بتنفيذ برنامج ا�ستثماري
وا���س��ع ل��رف��ع م��ع��دالت ال��ن��م��و االقت�صادي
وزي��ادة م�ستويات ت�شغيل الأي��دي العاملة ،
وكذلك ت�شجيع اال�ستثمار املحلي والأجنبي
�سواء كان املبا�شر �أو غري املبا�شر من اجل
رف��ع معدالت ت�شغيل امل���وارد املحلية  ،عرب
�إجراء �إ�صالحات �إدارية ومالية �شاملة .
و�أ�ضافت �:إن تنفيذ �سيا�سات ت�ستهدف �سعر

العدد126 :
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ال�صرف احلقيقية عند م�ستويات تناف�سية
 ،مهم جدا يف هذا ال�صدد مقرتن مب�ساندة
�سيا�سة مالية ونقدية غري تو�سعية من اجل
تقلي�ص م��ع��دالت الت�ضخم امل��رت��ف��ع��ة التي
يعاين منها االقت�صاد العراقي والتي ت�سهم
يف رفع تكلفة الإنتاج  ،ومن ثم الت�أثري على
�سعر ال�صرف احلقيقي  ،ف�ضال عن اال�ستفادة
م��ن ب��رام��ج الإ���ص�لاح االقت�صادي لعدد من
الدول العربية كال�سعودية وغريها  ،و�إن�شاء
�شبكات فاعلة لل�ضمان االجتماعي وتطويرها
للتخل�ص من الآث��ار ال�سلبية املرافقة لتنفيذ
برامج الإ�صالح االقت�صادي و�إعادة الهيكلة.
وزادت �أن حتقيق االن��دم��اج م��ع االقت�صاد
العاملي �شرط �أ�سا�س ليكون اندماجا متوازنا
ب�شكل ال يتم على ح�ساب التفريط بامل�صالح
االقت�صادية الوطنية  ،مع وجود نظم مالئمة
ل��ل��م��وارد الب�شرية  ،وت��ع��د م�شكلة الف�ساد
الإداري من �أك�بر امل�شكالت التي يواجهها
االقت�صاد العراقي يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

على وجه اخل�صو�ص.
وبينت �أن تبني منهج اال�ستثمار ب�شتى
�أنواعه كو�سيلة فاعلة يف �إح��داث تغيريات
جذرية و�سريعة يف العراق اجلديد  ،ال�سيما
بعد �أن مر االقت�صاد العراقي بحقبة طويلة
متيزت بطولها مقارنة بالفرتات التي �شهدت
ح����دوث ت���ط���ورات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وف��ك��ري��ة ،
يف ح�ين بقي االقت�صاد الوطني ي�ستخدم
التكنولوجيا و�أفكار ونظريات قدمية نتيجة
احل�صار املادي واملعنوي وعدم توفر �إمكانية
مواكبة تلك التطورات .
ولفتت �إىل �أن املو�ضوع يتطلب اتخاذ عدد
من الإجراءات ،منها درا�سة واقع القطاعات
ال�صناعية والزراعية وال�سياحية والنفطية
واخل��دم��ي��ة  ،على �أ���س��ا���س �أن ال��ع��راق ميلك
�أماكن دينية مقد�سة و�أثارا ح�ضارية عريقة ،
و�أحداث ترابط وت�شابك بني هذه القطاعات
االقت�صادية ،الأمر الذي يتطلب ثبات �أ�سعار
�صرف العملة املحلية ( الدينار) واحلد من

حاالت الت�ضخم ودعم وت�شجيع اال�ستثمار
ال��داخ��ل��ي كخطوة لإي��ج��اد م�شاريع جاذبة
لال�ستثمار اخلارجي .
ونوهت �إىل �أهمية �إحداث �إ�صالحات �إدارية
واجتماعية و�إعادة هيكلة قانون اال�ستثمار
من جديد وتطويره  ،وخلق ثقة بني الدولة
وامل����واط����ن ع��ل��ى وف����ق م��ت��ط��ل��ب��ات جتربة
اال�ستثمار احلديثة يف بالدنا  ،و�ضرورة
القيام بتعديالت لقانون اال�ستثمار املرقم 13
ل�سنة  2006مبا يخدم العمل اال�ستثماري
يف العراق .
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ت��دري�����س��ي يف اجلامعة
امل�ستن�صرية �إي����اد ال��ع��ام��ري �إن م��ن �أه��م
اجل��وان��ب ال��ت��ي م��ن املمكن �أن ينجح فيها
اال�ستثمار هو القطاع ال�صناعي  ،مما يتطلب
حتديد ال�صفات العامة لهذا القطاع املتمثلة
بغياب ال�سرتاتيجية التنظيمية املوحدة
التي جتمع اخل��ط��وات وال��ق��رارات املتخذة
لتنمية ال��ق��ط��اع ال�صناعي يف اط��ر زمنية

كلفته  78مليار دينار

تنفيذ جممع القبلة ال�سكني
يف حمافظة الب�صرة

�ضمن كميات ت�سويقية رقمية حمددة .
و�أ�ضاف �إن غياب التما�سك الوثيق بني تلك
الروابط �أ�سهم يف تراجع القطاع ال�صناعي
مبختلف ن�شاطاته  ،ال�سيما بعد م��رور هذا
ال��ق��ط��اع ب��ف�ترات م��ن ال��ت��ذب��ذب ب�ين الوفرة
والندرة  ،ومن االهتمام �إىل الإهمال ب�سبب
حقبة من احل��روب والعقوبات االقت�صادية
�،إىل جانب افتقار الإدارات ال�صناعية �إىل
ا�ستخدام و�سائل التدريب التقني والفني
والإداري مب��ا يعزز ق��درات��ه��ا ورف��ده��ا بكل
مفردات املهارة احلديثة .
و�أمل���ح �إىل �أن م��ن الأ���س��ب��اب الأخ���رى وراء
تراجع القطاع ال�صناعي هي ح��دوث حالة
م��ن ال��ت�����س��رب للكثري م��ن اخل��ب�رات الفنية
املتقدمة التي كانت تعمل يف ه��ذا القطاع
 ،نحو ق��ط��اع��ات �أخ���رى ال مت��ت ب�صلة �إىل
تخ�ص�صاتها �،سواء داخ��ل �أو خ��ارج البالد
 ،بالرغم من �إنفاق مبالغ مالية كبرية على
تلك ال��ك��وادر والكفاءات لتطويرها و�صقل
مهاراتها على مدى �سنوات عديدة .
و�أو�ضح :كان مفرت�ضا �أن تتم �إع��ادة النظر
ال�شاملة ب���أو���ض��اع االقت�صاد العراقي بعد
�سنوات طويلة مابني اقت�صاديات احلرب
واحل�صار ،والتدمري والنهب والف�ساد ،وكان
متوقعا �أن يكون هذا مبكرا عندما انك�شف
غبار ال�سنوات املا�ضية وا�ستيعاب رعب
ال�صدمة� ،إذ كان من الطبيعي �أن يكون هذا
الهم هو هما وطنيا خال�ص ًا ،ف�سرتاتيجية
�إ���ص�لاح االقت�صاد ال��ع��راق��ي وانت�شاله من
�أو�ضاعه املركبة ،تبقى يف املقام الأخري هدفا
يفرت�ض �أن يظل هاج�سا للقوى الوطنية
واملخل�صني ،بينما ال ي�شكل ذل��ك املعطى
ه��دف��ا يحظى ب���أول��وي��ة ل��غ�يره��م ،ف�سيا�سة
التعجيز والأ���ض��ع��اف واالت��ك��اء ،ه��و الأمر
الأكرث ح�ضورا يف امل�شهد العراقي ،لأن هذا
�سيكون مدخال للقبول بالو�صفة التقليدية
ل�����ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل يف اخل�صخ�صة
وتخفي�ض الدعم�،أو الذهاب �إىل اال�ستدانة
امل�شروطة،وعدم ال��ق��درة على زي��ادة �إنتاج
النفط م��ن دون ت��دخ��ل ال�����ش��رك��ات النفطية
العمالقة الأمريكية والربيطانية وغريها .
و�أ�شار �إىل �أن الت�أخر املتعمد يف النهو�ض
باالقت�صاد ال��ع��راق��ي م��ن �أزم��ت��ه ورك���وده،
ت�ستوجب وقفة جمتمعية وطنية �سواء من
ذوي االخت�صا�ص �أم من القائمني على الأمر
يف ال�سلطات التنفيذية .

 بغداد  /املدى
ت��وا���ص��ل امل�ل�اك���ات الهند�سية
ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ه��ي��ئ��ة العامة
للإ�سكان التابعة لوزارة الإعمار
والإ�سكان تنفيذ جممع القبلة
ال�سكني يف حمافظة الب�صرة .
وقالت وزارة الإعمار والإ�سكان
يف بيان �صحفي ت�سلمت املدى
ن�سخة منه �":إن جممع القبلة
ال�����س��ك��ن��ي ب��ل��غ��ت كلفته () 78
م��ل��ي��ار دي���ن���ار ع���راق���ي وال����ذي
ي�شيد على �أر�ض تبلغ م�ساحتها
(  ) 62دومن����ا .و�أ���ض��اف��ت ":
ي��ت��ك��ون امل��ج��م��ع ال�����س��ك��ن��ي من
( � ) 704شقة �سكنية موزعة
ع��ل��ى ع��م��ارات �سكنية ب��ع��دد (
 ) 72عمارة متعددة الطوابق
ب�أربعة طوابق وبنموذجني من

العمارات ال�سكنية ( . ) A&B
مو�ضح ًا �أن العمارة من نوع A
حتتوي ( � ) 8شقق �أي بواقع
���ش��ق��ت�ين يف ال��ط��اب��ق ال��واح��د
لتبلغ م�ساحة ال�شقة الواحدة
(  150م�، ) 2أم�����ا ال���ن���وع B
فتتكون العمارة الواحدة من (
� ) 12شقة بواقع ( � ) 4شقق يف
الطابق ال��واح��د لتبلغ م�ساحة
ال�شقة (  130م. ) 2
وت���اب���ع���ت :ي���ح���ت���وي املجمع
ال�سكني على ع��دد م��ن الأبنية
اخلدمية املتكونة من (رو�ضة
،م��در���س��ة اب��ت��دائ��ي��ة ���س��ع��ة 18
�صفا و مدر�سة متو�سطة �سعة
��� 12ص��ف��ا ع���دد ( )2و�أ����س���واق
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��رك��ز �صحي
وم��ب��ن��ى �إداري و ج���ام���ع مع
ال�شبكات اخلدمية .

 23مليار دينار لإن�شاء
طريق حديث يربط
الديوانية بالنجف
 الديوانية /متابعة املدى
خ�ص�ص جمل�س حمافظة الديوانية� ،أم�س الثالثاء 23 ،مليار دينار
لإن�شاء طريق حديث باجتاه حمافظة النجف ،و�أكد املجل�س �أن
تخ�صي�صات امل�شروع من امليزانية اال�ستثمارية املقررة للمحافظة
لعام  .2013وقال ع�ضو املجل�س داخل �صيهود يف حديث
لـ"ال�سومرية نيوز"� ،إن "جمل�س املحافظة �صوت يف جل�سته
التي عقدت ،اليوم ،على تخ�صي�ص امليزانية اال�ستثمارية املقررة
للمحافظة لإن�شاء طريق حديث باجتاه حمافظة النجف" ،مبين ًا
�أن "امليزانية اال�ستثمارية تبلغ  23مليار دينار عراقي" .و�أ�ضاف
�صيهود �أن "الطريق �سينفذ بطول  36كم ويبد�أ من الديوانية ولغاية
ق�ضاء ال�شامية ( 40كم غرب الديوانية)" ،م�شري ًا �إىل �أن "الطريق
يعترب من م�شاريع البنى التحتية املهمة التي �ست�سهم بتقليل الزخم
احلا�صل على الطريق احلايل ف�ض ًال عن ت�سهيل عبور الزائرين
والب�ضائع من املحافظات الو�سطى باجتاه النجف عرب الديوانية".
و�أكد �صيهود �أن "�إدارة املحافظة �ستحر�ص على تنفيذ امل�شروع
مبوا�صفات فنية عالية من خالل ت�شكيل جلان ملراقبة العمل".

جمهورية العراق  /حمافظة املثنى
دائرة العقود احلكومية  -ق�سم التعاقدات

مناق�صة رقم (� / )20،19،18،17إعالن للمرة الأوىل

تعلن دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى عن إجراء مناقصة عامة للمرة األولى
للمشاريع املوضحة في اجلدول املرفق واخلاصة مبديرية طرق وجسور املثنى ضمن مشاريع اخلطة
االستثمارية املستمرة (خطة مشاريع /2012التخصيصات االحتياطية) للمحافظة استنادا
لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة  2008وشروط املقاولة ألعمال الهندسة
املدنية والكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بقسميها األول والثاني فعلى الشركات
واملقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص الراغبني باالشتراك في املناقصة مراجعة دائرة العقود
في احملافظة لغرض شراء مستندات املناقصة اعتبارا من يوم األثنني املوافق  2013/2/4ويكون
آخر موعد لقبول العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق  2013/2/19في
مقر الدائرة الكائن ضمن مبنى احملافظة وفقا للشروط املبينة أدناه:
 -1تكون التأمينات األولية ملقدمي العطاءات على شكل خطاب ضمان نافذا ً ملدة ال تقل عن
( )90يوم او صك مصدق او كفالة مصرفية ضامنة او سندات القرض الصادرة من احلكومة
العراقية بنسبة ( )%1واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد
في العراق.
-2تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )60يوما ً اعتبارا من تاريخ غلق
املناقصة.
 -3ثمن مستندات املناقصة غير قابل للرد.
-4املوقع االلكتروني حملافظة املثنى /مركز نظم املعلومات www.muthana-gov.com
-5يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.
 -6يحدد احلد األعلى للغرامات التأخيرية من اجلهة املتعاقدة بنسبة ( )%10عشرة من املئة من
مبلغ العقد ،وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ املدة التأخيرية ( )%25خمسة وعشرين من املئة
من (مدة العقد مضاف اليها أي مدد إضافية ممنوحة) يتم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باإلسراع
باجناز العقد.
 -7تطبق املعادلة التالية عند احتساب الغرامات التأخيرية:
مبلغ العقد /مدة العقد × ( = )%10الغرامة لليوم الواحد
 -8حتدد نسبة التحميالت اإلدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل شخص آخر بتنفيذ أي
من التزامات املقاول او املتعاقد بنسبة ( )%20عشرين من املئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك
االلتزام.
 -9تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
-10يلتزم الطرف الثاني –املنفذ للعقد – بان يشغل ما اليقل عن  % 50من عماله وموظفيه
من العماله الوطنية عن طريق مركز التشغيل في بغداد واحملافظات اال في حالة اعتذار املركز
عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة  30يوما من تاريخ
استالم املركز للطلب
 -11االلتزام بالتعليمات املقدمة الى مقدمي العطاءات املرافقة الى مستندات املناقصة.

�إبراهيم �سلمان امليايل
حمافظ املثنى
2013/1/28

و�صف موجز للم�شاريع وح�سب ت�سل�سل املناق�صات
رقم
املناق�صة

الو�صف املوجز للم�شروع

17

يتضمن العمل القيام بقشط وتسوية وتعديل كامل مسار الطريق املقترح وتعديل استقاماته بالشكل املطلوب وإزالة كل ما يعترض الطريق وحدل األرض الطبيعية وتثبيت
املناطق الرخوة أينما وجدت باملواد املتاحة (كاحلجر أو اجللمود) ومن ثم القيام بأعمال دفن الترابية والقيام بفرش طبقة من احلصى اخلابط صنف ( )Bوالقيام بفرش أساس قيري من
اخلرسانة اإلسفلتية الساخنة (استاباليزر) وتنفيذ قناطر أنبوبية بالستيكية قطر ( )50سم وحسب ما ورد في الكشف واخملططات.

18

يتضمن العمل فتح مسار الطريق وإعادة تأهيل الطبقة املفروشة مبادة احلصى اخلابط وذلك بالتسوية والرش واحلدل اجليد وكذلك تعريض الطريق للمناطق الضيقة ومن ثم القيام
بأعمال دفن الترابية وحسب الكشف كذلك تعريض الس ّدة في املناطق الضيقة والقيام بفرش طبقة احلصى اخلابط صنف ( )Bشامالً العمل الرش واحلدل اجليد ومن ثم القيام
بفرش طبقة من األساس القيري وكل ما يتطلبه العمل وحسب ما ورد في الكشف.

19

يتضمن العمل القيام بقشط وتسوية وتعديل مسار الطريق املقترح وتعديل استقاماته بالشكل املطلوب وإزالة كل ما يعترض الطريق وحدل األرض الطبيعية وتثبيت املناطق
الرخوة أينما وجدت باملواد املتاحة (كاحلجر واجللمود) ومن ثم القيام بأعمال دفن الترابية والقيام بفرش طبقة من احلصى اخلابط صنف ( )Bوالقيام بفرش طبقة اساس قيري من
ّ
مسلحة صنف ( )37.5/DXقطر ( )75سم وكل ما يتطلبه العمل وحسب ما
اخلرسانة اإلسفلتية الساخنة (استاباليزر) وتنفيذ قناطر أنبوبية كونكريتية باستخدام خرسانة غير
ورد في الكشف واخملططات.

20

يتضمن العمل القيام بقشط وتسوية وتعديل كامل مسار الطريق املقترح وتعديل استقاماته بالشكل املطلوب وإزالة كل ما يتعرض الطريق وحدل األرض الطبيعية وتثبيت
املناطق الرخوة أينما وجدت باملواد املتاحة (كاحلجر واجللمود) ومن ثم القيام بأعمال دفن الترابية والقيام بفرش طبقة من احلصى اخلابط صنف ( )Bمع أعمال الفرش والتسوية
والرش واحلدل والقيام بفرش طبقة أساس من اخلرسانة اإلسفلتية الساخنة (استاباليزر) بسمك كلي محدول ( )10سم وبعدها فرش طبقة سطحية من اخلرسانة اإلسفلتية
وبسمك ( )5سم وتنفيذ قناطر أنبوبية كونكريتية قطر ( )1م و( )75سم من اخلرسانة الغير مسلحة صنف  37.5/DXوكذلك تنفيذ جسر كونكريتي بطول ( )30م وبعرض ( )8م عند
احملطة ( )0+980والقيام بتنفيذ صبة كونكريتية في منطقة تقاطع الطريق مع سكة احلديد.

مناق�صة رقم (� / )20،19،18،17إعالن للمرة الأوىل
م�شاريع مديرية طرق وج�سور املثنى
رقم
ت
املناق�صة

التبويب
ا�سم امل�شروع

الدرجة
واالخت�صا�ص
كحد �أدنى

الكلفة التخمينية
للم�شروع/دينار
105،669،200

50،000
200،000

�سعر الك�شف /مبلغ الت�أمينات/
دينار
دينار

املادة

النوع

ت.نوع

ت�سل�سل

1

()17

تبليط طريق سلمان آل ناصر بطول 300م

08

015

001

026

إنشائية10/

2

()18

تبيط الطريق الرابط بني سدة أيسر الفرات
مع سدة أمين السوير مرورا ً بطريق الشيخ
خليل آل بو جراد بطول 7،5كم

08

015

001

027

إنشائية7/

1،006،500،000

3

()19

تبليط طريق مطشر آل سهر بطول  1،5كم

08

015

001

030

إنشائية10/

190،325،000

50،000

4

()20

تبليط طريق مدخل السماوة الشمالي
الرابط مع جسر بربوتي منطقة الداحرة
بطول  2،8كم

08

015

001

031

إنشائية5/

2،389،055،000

300،000

 %1من مبلغ
العطاء

15

االقتصادي

العدد ( )2712ال�سنة العا�شرة  -االربعاء ( )30كانون الثاين 2013

ْ
دخلت عن طريق مطارها خالل العام املا�ضي
 56طن ًا من الذهب

فضاءات

�أربيل ت�سحب الب�ساط من بغداد وت�صبح املركز الرئي�س
لتجارة الذهب يف البالد

 ثامر الهيم�ص

فايرو�س البريوقراطية..
يف امللحقيات التجارية

� أربيل /املدى بر�س

�أك ��دت جمعي ��ة �صاغ ��ة الذه ��ب يف �إقلي ��م
كرد�ست ��ان �أن �أربي ��ل حتول ��ت �إىل مرك ��ز
رئي� ��س لتج ��ارة الذهب يف الع ��راق .ويف
ح�ي�ن بين ��ت �أن نح ��و  56طن� � ًا م ��ن املعدن
الأ�صف ��ر دخل ��ت �إىل املدين ��ة ع ��ن طري ��ق
مطارها خ�ل�ال  2012املن�صرم ،ف�ض ًال عن
الكمي ��ات الأخ ��رى التي وردتها ب ��ر ًا ومن
داخل الع ��راق ،ك�شفت ع ��ن توجه �شركات
عربي ��ة و�أوربي ��ة متخ�ص�ص ��ة بتج ��ارة
الذه ��ب والأملا� ��س لدخول �أ�س ��واق الإقليم
خالل امل ��دة املقبلة .وقال رئي�س اجلمعية،
قارم ��ان جوه ��ر ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى
بر� ��س)� ،إن "الو�ض ��ع امل�ستق ��ر يف �أربي ��ل
مقارن ��ة ببغداد والت�سهي�ل�ات التي تقدمها
حكومة الإقلي ��م �أنع�شت جتارة الذهب يف
املدينة بنحو الف ��ت" ،م�شري ًا �إىل �أن هناك
"اليوم يف �أربيل � 25شركة خا�صة بتجارة
الذه ��ب ،ف�ض ًال عن ف ��روع لث�ل�اث �شركات
تركية متخ�ص�صة بهذا املجال".
و�أ�ض ��اف جوه ��ر �أن "املعلومات املتوافرة
لدى اجلمعية من جهاز ال�سيطرة النوعية
ت�ؤك ��د �أن نحو  56طن ًا م ��ن الذهب و�صلت

�إىل مط ��ار �أربي ��ل ال ��دويل من اخل ��ارج"،
مبين ًا �أن تلك "الكمي ��ات تدخل يف �صناعة
احللي يف �أنحاء العراق".
و�أو�ض ��ح رئي� ��س اجلمعي ��ة �أن "بغ ��داد
كان ��ت قبل احل ��رب يف  ،2003ه ��ي مركز
الذهب الرئي�س يف العراق ،وكان ال�صاغة
يذهب ��ون �إليه ��ا ل�ش ��راء م ��ا يحتاجون ��ه"،
وتابع "�إما الي ��وم ف�أ�صبح ال�صاغة ي�أتون
�إىل �أربي ��ل م ��ن بغ ��داد والب�ص ��رة ل�ش ��راء
الذه ��ب ،ال �سيم ��ا �أن �ش ��ركات جت ��ارة
الذه ��ب املوجودة هنا �أك�ث�ر بكثري من تلك
املوج ��ودة بالعا�صم ��ة �إن كان ��ت ق ��د بق ��ي
م ��ن يعمل يف ه ��ذا املجال ب�سب ��ب الو�ضع
الأمني ال�صعب هناك".
وذك ��ر جوه ��ر �أن "�إقليم كرد�ست ��ان بعامة
و�أربي ��ل بخا�ص ��ة متكن ��ا م ��ن ا�ستقط ��اب
الكث�ي�ر م ��ن العامل�ي�ن يف جم ��ال جت ��ارة
الذه ��ب و�صياغت ��ه م ��ن املناط ��ق العراقية
الأخرى ،مثل ال�صابئ ��ة املعروفني بالعمل
يف ه ��ذا املج ��ال" ،الفت� � ًا �إىل �أن هنال ��ك
"العدي ��د م ��ن ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة الت ��ي
�أخ ��ذت تتوافد على الإقلي ��م الفتتاح فروع

لها ،ومنها ثالث �شركات تركية ،على �سبيل
املثال ال احل�صر".
وك�شف رئي� ��س جمعية �صاغ ��ة الذهب يف
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،ع ��ن "وج ��ود �ش ��ركات
�إماراتي ��ة راغب ��ة بافتت ��اح ف ��روع له ��ا يف
�أربي ��ل" ،متوقع� � ًا �أن "ت�شهد امل ��دة املقبلة
دخ ��ول جت ��ارة الأملا� ��س �إىل الإقلي ��م بع ��د
�أن ب ��د�أت �ش ��ركات �أوروبي ��ة التح ��رك
به ��ذا االجتاه �أم�ل ً�ا بافتتاح ف ��روع لها يف
�أربيل".
وع ��زا جوه ��ر من ��و جت ��ارة الذه ��ب يف
�أربي ��ل �إىل "�سبب م�ض ��اف يتمثل بارتفاع
امل�ست ��وى املعي�ش ��ي لل�س ��كان وحت�س ��ن
قدرتهم ال�شرائي ��ة" ،الفت ًا �إىل �أن "الن�سوة
مل يع ��دن يرغ�ب�ن يف لب� ��س ذات احلل ��ي
الذهبي ��ة ملدة طويل ��ة و�ص ��رن يبحثن عن
جديد املوديالت يف هذا املجال مما يدفعنا
ال�سترياد موديالت جديدة كل �شهرين".
وكان ��ت �إح�ص ��اءات مديري ��ة ال�سيط ��رة
النوعي ��ة للذه ��ب واملجوه ��رات يف �إقليم
كرد�ست ��ان ،ذك ��رت نهاي ��ة �آب م ��ن الع ��ام
املن�ص ��رم� ،أن �أ�س ��واق �إقلي ��م كرد�ست ��ان

نعمة املطر ت�صبح نقمة عند البع�ض

تدفق كميات كبرية من ال�سيول الإيرانية
�إىل املناطق احلدودية يف وا�سط
 وا�سط /وكاالت
ك�ش ��ف م�س� ��ؤول حمل ��ي يف حمافظ ��ة
وا�س ��ط ،ع ��ن تدف ��ق كمي ��ات كب�ي�رة م ��ن
ال�سي ��ول الإيرانية اىل املناطق احلدودية
يف حمافظ ��ة وا�س ��ط وبال ��ذات �إىل ق�ضاء
بدرة وناحيتي ج�ص ��ان وزرباطية .بينما
اعترب البع� ��ض من مواطني مدينة الكوت
�أن نعم ��ة املطر �أ�صبحت نقمة يف ق�سم من
مناطق املحافظة خا�صة التي ت�شهد �أعمال
حفريات.
وق ��ال قائممق ��ام ق�ض ��اء بدرة جعف ��ر عبد
اجلب ��ار للوكال ��ة الإخباري ��ة للأنب ��اء� :إن
كمي ��ات كبرية من مي ��اه ال�سي ��ول القادمة
من الأرا�ضي الإيرانية تدفقت تلقائي ًا �إىل
املناط ��ق احلدودي ��ة يف حمافظ ��ة وا�سط
وبال ��ذات �إىل ق�ض ��اء ب ��درة وناحيت ��ي
زرباطي ��ة وج�ص ��ان مم ��ا �أدى �إىل ارتفاع
منا�سي ��ب نهر ال ��كالل وكذلك غ ��رق بع�ض
املناطق الزراعية يف الق�ضاء.
و�أ�ض ��اف �أن تل ��ك ال�سي ��ول و�صل ��ت اىل
معظم املناطق الزراعية يف الق�ضاء وعند
ا�ستمرار تدفقها بهذه الكميات �ستكون لها
انعكا�سات على املو�سم الزراعي احلايل.
واعت�ب�ر عب ��د اجلب ��ار هطول املط ��ر بهذه
الكميات نعمة خا�ص ��ة للمناطق املحرومة
م ��ن املي ��اه �أو التي تعاين م ��ن وجود �شح
فيها وبالذات املناطق احلدودية املحرومة
من املي ��اه حي ��ث �ستنتع�ش الزراع ��ة فيها
وتخ�ض ��ر الأر�ض يف مو�سم الربيع املقبل
وي�ساع ��د ذل ��ك �أي�ضا يف ارتف ��اع منا�سيب
املياه اجلوفية التي ي�ستفاد منها عند حفر
الآب ��ار االرتوازية.م ��ن جانب ��ه ذكر ع�ضو
املجل� ��س املحلي يف ناحي ��ة ج�صان حممد
را�ض ��ي خ�ش ��ان �أن احلكوم ��ة املحلية يف
الناحية اتخذت �إج ��راءات احرتازية منذ
نه ��ار �أم�س خ�شي ��ة تعر�ض بع� ��ض القرى
�إىل الغرق مثلما ح�صل يف املرة ال�سابقة.

و�أ�ض ��اف قمن ��ا بتهيئ ��ة ع ��دد م ��ن الآليات
التخ�ص�صي ��ة متهيد ًا لفتح بع� ��ض املعابر
والقناط ��ر يف املناط ��ق املنخف�ض ��ة والتي
يحتمل غرقها جراء ال�سيول ال�شديدة لكن
حتى ه ��ذه اللحظ ��ة لي�ست هن ��اك خماطر
على �سكان القرى املق�صودة كون ال�سيول
القادم ��ة مت ت�صريفه ��ا م ��ن خ�ل�ال املعابر
املوج ��ودة ب�ص ��ورة منتظمة لأنه ��ا لي�ست
كبرية جد ًا.
مو�ضح� � ًا �أن "بع�ض القرى ال تزال مهددة
بخطر ال�سيول �إذا ا�ستمر هطول الأمطار
لفرتات �أطول".
من جانب �آخر اعترب مواطنون من مدينة
الك ��وت �أن نعم ��ة املطر حتول ��ت �إىل نقمة
حقيقية جراء �أعمال احلفريات التي تقوم
به ��ا ال�شركات واملقاول�ي�ن لتنفيذ م�شاريع
خدمية يف بع�ض املناطق.
ويق ��ول املواط ��ن �أحم ��د حمي ��د م ��ن ح ��ي
الكرامة �ش ��رق الكوت �أن ال�شارع الرئي�س
�أغل ��ق متام ��ا نتيج ��ة �أعم ��ال احلفري ��ات
وتزام ��ن هط ��ول املطر م ��ع ذل ��ك �أدى �إىل
ح ��دوث �إرب ��اك كب�ي�ر يف ال�س�ي�ر واملرور
خا�صة لطلبة املدار�س.
و�أ�ض ��اف �إن ه ��ذه النعم ��ة �أ�صبحت نقمة
حقيقي ��ة يف املدين ��ة ج ��راء احلفري ��ات
الت ��ي �أغلق ��ت ال�ش ��وارع وجعل ��ت امل ��رور
فيه ��ا �صعب ًا وال �أحد يدف ��ع ثمن ذلك �سوى
املواطن الب�سيط ".
وانتق ��د الطال ��ب مثن ��ى حام ��د ال�ش ��ركات
املنف ��ذة مل�شاري ��ع الإعم ��ار يف املحافظ ��ة
كونه ��ا قام ��ت ب�أعم ��ال حف ��ر العدي ��د م ��ن
ال�ش ��وارع وتركته ��ا حت ��ت رحم ��ة املط ��ر
حيث حتول ��ت �إىل م�ستنقع ��ات وبرك من
املياه لعدم وجوم ت�صريف لها".
ودع ��ا احلكومة املحلي ��ة �إىل حما�سبة تلك
ال�شركات لأنها �أ�صابت املواطنني بال�ضرر
حتى �أ�صب ��ح املطر نقمة عليه على العك�س
مما ينتظرون من نعمته.

ا�ست ��وردت خ�ل�ال الأ�شه ��ر ال�سبعة الأوىل
م ��ن  2012نح ��و  34طن ًا م ��ن الذهب ،يف
ح�ي�ن كانت ق ��د ا�ستورد خالل ع ��ام 2011
املا�ضي نحو  17طن ًا من الذهب و�أكرث من
خم�سة �أطنان م ��ن الف�ضة فقط ،مما ي�ؤ�شر
الطل ��ب املتزايد عليه .كم ��ا ك�شف �صندوق
النق ��د ال ��دويل� ،أم� ��س الأح ��د ،ال� �ـ 27م ��ن
كانون الث ��اين  2013احلايل ،عن تقلي�ص
الع ��راق خزينه من الذهب مبق ��دار الربع،
لي�صل �إىل  29.9طن ًا خالل ت�شرين الثاين
 2012املن�صرم ،بعد كان رفعها �إىل �أربعة
�أ�ضعافه ��ا لأول م ��رة من ��ذ �سن ��وات خ�ل�ال
�أيلول وت�شرين الأول املا�ضيني.
وذك ��ر ال�صن ��دوق يف تقري ��ره ال�شه ��ري،
ال ��ذي �أطلعت (امل ��دى بر�س) عل ��ى ن�سخة
منه� ،أن ر�صيد العراق من الذهب املوجود
ل ��دى البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي ،انخف�ض
مبق ��دار �إىل  29.9طن� � ًا نهاي ��ة ت�شري ��ن
الث ��اين املا�ض ��ي بعد �أن كان مطل ��ع ال�شهر
نف�سه  39.6طن ًا.
وكان التقري ��ر ال�شه ��ري ل�صن ��دوق النق ��د
الدويل ال�صادر يف الـ 21من كانون الأول

 2012املن�ص ��رم� ،أورد ب� ��أن احتياطي ��ات
الع ��راق م ��ن الذه ��ب ،ارتفع ��ت �إىل �أرب ��ع
�أ�ضعافه ��ا لت�ص ��ل �إىل  31.07طن� � ًا خ�ل�ال
ثالثة �أ�شه ��ر ،يف "�أكرب" خطوة للبالد منذ
�سنوات.
و�أو�ض ��ح ال�صندوق يف بي ��ان ال�سابق� ،أن
الع ��راق يف �أول تغي�ي�ر عل ��ى احتياطات ��ه
من ��ذ �سنوات� ،أ�ضاف ما يع ��ادل  23.9طن ًا
من الذه ��ب يف �آب  2012املن�صرم ،لي�صل
ال ��وزن الكل ��ي �إىل  29.7طن� � ًا ،وتب ��ع ذلك
زي ��ادة مبق ��دار  2.3طن يف �أيل ��ول لت�صل
موجودات ��ه �إىل  32.09طن� � ًا ،ث ��م ح�ص ��ل
تراجع يف ت�شرين الأول بقيمة  1.02طن،
لي�صل الوزن الكلي �إىل  31.07طن ًا.
ويع ��د الإع�ل�ان ع ��ن انخفا� ��ض احتياطات
الع ��راق م ��ن الذه ��ب ام ��ر ًا "متوقع ��ا"
خ�صو�صا م ��ع ارتفاع احتياط ��ات العراق
من العملة ال�صعبة خالل الأ�شهر املا�ضية،
الت ��ي بلغ ��ت يف ت�شري ��ن الث ��اين املا�ضي،
نح ��و  70ملي ��ار دوالر بح�س ��ب البن ��ك
املركزي العراقي  ،وه ��و �أعلى رقم يحققه
العراق يف تاريخه.

ح�س ��ب التعليمات ال�ص ��ادرة عن اجله ��ات ذات العالقة (�صحة،
�سيط ��رة نوعي ��ة ،كمارك) ب� ��أن امل ��واد الغذائية يج ��ب �أن ت�صل
منافذن ��ا احلدودية مبدة ال تتجاوز ثل ��ث �أو ربع فرتة النفاذية
عموم ًا .وهذا �إجراء معمول به يف �أغلب دول العامل امل�ستوردة
للحوم احلمراء والبي�ضاء خ�صو�ص ًا و�أنها مادة �أ�سا�سية بحيث
ت�شكل حاجة يومية للمائدة العراقية .والإنتاج الوطني ال ي�سد
ربع احلاجة املحلية.
ولكي تتم املعاملة ب�أوراقها الأربعة (ال�شهادة ال�صحية ،و�شهادة
ذبح احلالل مع �شه ��ادة املن�ش�أ وقائمة املجهز) ال بد للمجهز من
�أن ت�صدق يف غرفة التجارة يف بلد املن�ش�أ .ثم تر�سل للملحقية
التجارية العراقية هناك لت�أييد الوثائق يف �أعاله.
وم ��ن امل�ؤك ��د �أن امللحقية التجاري ��ة تعلم جيد ًا م ��ن �أن الت�أخري
�أثن ��اء امل�صادقة �أف ��ات كثرية .وه ��ي �أو ًال �أن التاج ��ر امل�ستورد
(العراق ��ي) يدفع كلف ��ة �إ�ضافية عن كل يوم ت�أخ�ي�ر بعد �إي�صاله
الوثائ ��ق �إىل امللحقي ��ة التجاري ��ة .وهذه الكلفة كم ��ا معلوم ال
يدفعها التاجر دفع ًا للبالء بل يعك�سها طبع ًا على الكلفة� .إ�ضافة
�إىل �أنه ��ا مدفوع ��ة بالعملة ال�صعبة لي�س له ��ا �سبب معقول غري
البريوقراطية وال �أعذار.
ومبا �أننا بلد م�ستورد من الطراز الأول و�أكرث ا�ستريادنا طبع ًا
ا�ستهالكي� � ًا ميت ��د من قدح م ��اء ال�شرب �إىل مالي�ي�ن الأطنان من
احلبوب ب�أنواعه ��ا مرور ًا بال�سلع امل�ست ��وردة رديئة املوا�صفة
ومع ذلك تنفذ �إلينا عرب منافذنا .هل جمرد �إهمال �أم عدم وجود
موا�صفة �أم غياب ال�شركة املتعهدة الأجنبية الفاح�صة �أم ف�ساد؟
الله �أعلم.
وكنتيج ��ة له ��ذه االحتماالت ف� ��إن غذاءن ��ا �أي�ض ًا مي ��ر عرب هذه
املنافذ وله ن�صيبه م ��ن الت�أخري با�سم الفح�ص للوثائق الأربعة
وال�سيط ��رة النوعية �أن وجدت ف�أي�ض ًا ت�أكل هذه املدة يف جرف
النفاذي ��ة كم ��ا �أكلت فرتة الت�أخري يف ملحقياتن ��ا .وما لذلك من
�أث ��ر عندم ��ا يكون امل�ست ��ورد يف اخلان ��ة ال�ضيقة وم ��ا ميار�سه
لإخراج الب�ضاعة وعمليات الإف�ساد التي �أ�صبحت غنيمة ولذلك
ن�سم ��ع عن تالعب يف "االك�سباير" ورف ��ع (ليبل) املوا�صفة �إن
وج ��دت وم ��ا يرتتب على ذل ��ك بعدها من �سوء خ ��زن �سواء يف
املخزن الرئي�سي �أم يف معار�ض ودكاكني املفرد.
لذل ��ك نالح ��ظ �أن الت�أخ�ي�ر يف امللحقي ��ات ترتت ��ب علي ��ه هزات
ارتدادي ��ة يدفع ثمنها الع ��راق كعملة �صعب ��ة واملواطن �أما من
�صحته �أو جيبه يف حالة رفع ال�سعر.
ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل �أن ال�شح يف اال�سترياد رمبا يتقاطع مع منع
الذبح ح�سب مو�سمها �أو منع ال�صيد �أو لأ�سباب �أخرى كم�شاكل
اله�ل�اكات والأوبئة االنتقالية وغريها .مم ��ا ي�ؤدي لرفع الكلف
على ذوي الدخل املحدود والفقراء �أو ًال و�إذا ترفع الأ�سعار ف�إن
بدائ ��ل �سوف ت�شغل املكان بيع اللح ��وم النافذة فرتتها ب�أ�سعار
بخ�سة مالي ًا مكلفة �صحي ًا .
وال يفوتنا �أن الرقابة ال�صحية �شبه غائبة يف متابعة املعرو�ض
ال�سلع ��ي الغذائي و�إن وجدت ف�أمره ��ا معروف وما تتعر�ض له
م ��ن �إغ ��راءات ونحن نعي�ش حاالت ف�ساد يج ��ب �أن ال تغيب عن
بال امل�س�ؤولني يف اخلارجية وال�صحة والتخطيط وال�سلطتني
الرابعة واخلام�سة عندما يكون كالمهم م�سموع ًا.
ولذل ��ك نخ�ش ��ى عل ��ى امللحقي ��ات التجاري ��ة م ��ن �أن يفت ��ك به ��م
فايرو� ��س البريوقراطية �أو الف�ساد ال �سمح الله .حيث ال حظنا
�أي�ض ًا م�شكلة معامالت �صحة ال�صدور يف الدائرة القن�صلية يف
بغداد وتعاملها مع ملحقياتنا يف اخلارج وما يعاين النا�س من
مراجعات وت�أخري رغم �أنف الربيد االلكرتوين املزعوم.

خ�������ارج ال����ح����دود
ق�������ط�������ر

ت�ستثمر  10مليارات دوالر يف ماليزيا
ق ��ال �صن ��دوق ال�ث�روة ال�سيادي ��ة
القطري �إن ��ه يعتزم �إنف ��اق ن�صف
الع�ش ��رة ملي ��ارات دوالر الت ��ي
يتوقع ا�ستثمارها يف ماليزيا على
جمم ��ع للبرتوكيماوي ��ات يه ��دف
لتحوي ��ل ماليزي ��ا �إىل مركز عاملي
لتجارة النفط والغاز.
وم ��ن املتوق ��ع �أن ي�ساع ��د جمم ��ع
بينج�ي�راجن املتكام ��ل للب�ت�رول

يف والي ��ة جوه ��ور اجلنوبي ��ة
ماليزي ��ا عل ��ى مناف�س ��ة جارته ��ا
�سنغاف ��ورة لت�صب ��ح �أك�ب�ر مرك ��ز
للبرتوكيماويات يف املنطقة.
وق ��ال ح�س�ي�ن عل ��ي العب ��د الل ��ه
نائ ��ب رئي� ��س جمل� ��س �إدارة قطر
القاب�ض ��ة -لل�صحفي�ي�ن -يف
كواالملب ��ور "جن ��ري حمادث ��ات
يف ه ��ذا ال�ص ��دد ،وق ��د ن�ستثمر ما

ي�ص ��ل �إىل خم�سة ملي ��ارات دوالر
خالل ث�ل�اث �أو �أرب ��ع �سنوات يف
م�شروع ��ات برتوكيماوي ��ات هن ��ا
يف بينجرياجن".
و�أ�ض ��اف �أن �إجم ��ايل ا�ستثمارات
قطر القاب�ضة يف ماليزيا �سيتجاوز
نهاية الأم ��ر ع�شرة مليارات دوالر
يف خمتلف القطاعات.
وم ��ن املتوق ��ع �أن يجت ��ذب جممع

بينج�ي�راجن ا�ستثم ��ارات بقيم ��ة
 170مليار رجنيت ( 55.84مليار
دوالر ) بحلول موعد بدء ت�شغيله
عام .2016
وي�ضم املجمع م�شروع برتونا�س
للتكرير والبرتوكيماويات بتكلفة
�ست�ي�ن ملي ��ار رجني ��ت ،والتاب ��ع
ل�شرك ��ة برتولي ��وم نا�شيون ��ال
اململوكة للدولة.

م�����������������ص�����������������ر

ف������ي������ي������ن������ا

عجز باملوازنة قد يتجاوز  30مليار دوالر
حذر وزير اال�ستثمار امل�صري �أ�سامة �صالح من تعر�ض
البالد لزيادة يف عجز امليزانية العامة لتتجاوز مئتي
مليار جنيه (ثالثني ملي ��ار دوالر) خالل ال�سنة املالية

و�ستنف ��ق قط ��ر القاب�ض ��ة ملياري
رجني ��ت ( 656.92مليون دوالر)
لبن ��اء فن ��دق فخ ��م م ��ن �سل�سل ��ة
هارودز و�سط املدينة.
و�أنفق ��ت قطر مائة مليون رجنيت
الع ��ام املا�ض ��ي لت�صب ��ح م�ستثمرا
رئي�سيا يف �شركة ال�سلع الزراعية
فيلدا غلوبال فنت�شريز هولدنغز.

احلالية التي تنتهي يف حزيران املقبل.
وعزا الوزير خماوفه �إىل �أحداث العنف التي ت�شهدها
الب�ل�اد ،م�ؤك ��دا �أن تعط ��ل املراف ��ق العام ��ة واالعتداء
عليه ��ا و�سرقة حمتويات بع�ضه ��ا �سينجم عنه تراجع
يف الإي ��رادات العامة للدولة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل احتمال
نف ��ور جه ��ات دولية عن تق ��دمي قرو�ض مل�ص ��ر ب�سبب
حالة عدم اال�ستقرار.
وذك ��ر �صال ��ح �أن �إع ��ادة �إ�صالح م ��ا دمرت ��ه الأحداث
الأخرية مبرافق الدولة العامة� ،سيحمل خزانة الدولة
نفقات �إ�ضافية مل تكن مدرجة يف خطة وموازنة العام
اجلاري.
وتع ��اين املوازن ��ة العام ��ة عج ��زا كبريا ،بل ��غ ت�سعني
ملي ��ار جني ��ه ( 13.5ملي ��ار دوالر) يف الن�صف الأول
من العام املايل احلايل .2013 - 2012
جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صر تتفاو�ض حاليا القرتا�ض
نح ��و  14.5ملي ��ار دوالر خ�ل�ال العام امل ��ايل احلايل
منها  4.8مليارات من �صندوق النقد الدويل والباقي
م ��ن م�ؤ�س�س ��ات دولية منه ��ا البنك ال ��دويل واالحتاد
الأوروب ��ي والبن ��ك الأفريق ��ي للتنمي ��ة ودول عربية
و�إقليمي ��ة به ��دف ع�ل�اج عج ��ز املوازنة و�إع ��ادة بناء
احتياط ��ي الب�ل�اد من النق ��د الأجنبي ال ��ذي فقد %60
م ��ن قيمته منذ قيام الثورة ال�شعبية يف كانون الثاين
.2011

�أوبك ت�ستبعد خف�ض الإنتاج
ا�ستبع ��د الأمني العام ملنظمة ال ��دول امل�صدرة للنفط (�أوبك) عبد
الل ��ه البدري �أن تقدم املنظمة على تخفي� ��ض الإنتاج خالل العام
اجل ��اري ،م�شريا �إىل �أن من املرجح �أن تظل الإمدادات جيدة يف
ال�سوق العاملية.
وهب ��ط �إنت ��اج �أوب ��ك م ��ن النف ��ط يف كان ��ون الأول املا�ضي �إىل
 30.37ملي ��ون برميل يوميا ،م�سج�ل�ا �أدنى م�ستوياته يف �أكرث
من عام.
وج ��اء تراجع �إنتاج �أوبك نتيجة خف�ض ال�سعودية � -أكرب منتج
يف املنظم ��ة  -لإنتاجه ��ا ،الأمر الذي ترك �إنت ��اج �أوبك عند �أقرب
م�ست ��وى حتى الآن من اله ��دف الر�سمي املحدد عن ��د  30مليون
برميل يوميا.
وخالل م�ؤمتر نفطي عقد بلندن ،اعترب البدري �أن هناك حت�سن ًا
يف االقت�ص ��اد العامل ��ي� ،إال �أن بع� ��ض ال ��دول م ��ا زال ��ت تواج ��ه
�صعوب ��ات ،م�ضيفا "ال نريد خف� ��ض الإنتاج �إذا كانت اقت�صادات
بع�ض الدول الكبرية ما زالت تعاين".
وبع ��د �شه ��ر من ترك املنظم ��ة �سيا�سة الإنت ��اج دون تغيري خالل
اجتم ��اع يف فيين ��ا� ،أ�شار الب ��دري �إىل ر�ضاه ع ��ن حالة ال�سوق،
وقال لل�صحفيني يف امل�ؤمتر �إن �أوبك ال تتوقع انهيار ال�سعر.
وع ��ن و�ض ��ع النف ��ط يف الع ��ام  ،2013توق ��ع الب ��دري �أن تظ ��ل
الإمدادات جيدة بال�سوق لتلبية النمو املتوقع يف الطلب� ،إال �إذا
وقع حادث كبري ي�ؤثر على م�ستوى الإنتاج العاملي.
وبالن�سبة حل�صة العراق يف املنظمة ،ا�ستبعد البدري �أن تناق�ش
�أوبك خالل العام اجلاري حتديد ح�صة للعراق.
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ع��������ن م������ع������ادل������ة ج��������دي��������دة ل���ل���ح���ك���م
د .مهند البراك

ل����م ت�������أت ف���ك���رة ن��ظ��ام
ال��م��ح��ا���ص�����ص��ة الطائفية
ك���ب���دي���ل ل��دك��ت��ات��وري��ة
���ص��دام ،من ق��وى معار�ضة
ال���دك���ت���ات���وري���ة ،و�إن���م���ا
م��ن ال��م��ط��اب��خ ال�سيا�سية
ل�لاح��ت��ك��ارات و ل��ل��إدارة
الأميركية التي كانت تتهي�أ
لإ���س��ق��اط ال��دك��ت��ات��وري��ة
لتحقيق �أهدافها بالحرب،
ب��ع��د تجربتها ف��ي ح��رب
تحرير الكويت من الطاغية
ع���ام  ،1991ال��ت��ي ي��ط��ول
الحديث عن تفا�صيلها.

و �إذا كانت املحا�ص�صة ح ًّال مرحلي ًا
للحفاظ على وح��دة العراق ولقطع
ال�ط��ري��ق ع�ل��ى ق �ي��ام ب��دي��ل �إ�سالمي
م �ت �ط��رف ك ��ان ن �ظ��ام والي� ��ة الفقيه
الإي� ��راين ي�ع� ّد ل��ه وف��ق ت�صريحات
امل��ر� �ش��د الأع � �ل� ��ى ،وان �ع �ك ����س على
موقف ال�ق��وى الإ�سالمية ال�شيعية
املدعومة وامل�ضغوط عليها منه ،يف
اجتماع النا�صرية يف  2003حني
ك��ان اجل�ن�رال غ��ارن��ر ممثل الإدارة
الأمريكية يبحث مع قوى معار�ضة
ال��دك��ت��ات��وري��ة ع ��ن ت���ش�ك�ي��ل بديل
الدكتاتورية بامللمو�س .
وك��ان��ت نتيجة ت��وايل الأح���داث �أن

�أعلنت املحا�ص�صة ك�أ�سا�س للحكم،
وت��داخ �ل��ت ب��ال �ف �ي��درال �ي��ة و� �ص��ارت
ع��ام� ً
لا زاد م��ن تطبيق الفيدرالية
عرقلة بتقدير فريق من املراقبني . .
فيما حقق النفوذ الإي��راين امل�شابه
ل�لاح �ت�لال ت �ق��دم � ًا ه��ادئ�� ًا تدريجي ًا
موظف ًا لذلك �ضجيج احلرب و �إعالن
االح �ت�ل�ال الأم�ي�رك ��ي ،ث��م مقاومته
يف حينه  . .حتى �صار ملف ًا يبدو
وك��أن��ه اتفق عليه ب�ين الأم�يرك��ان و
الإي��ران�ي�ين  . .كبداية حل��ل م�شكلة
املفاعل النووي الإيراين ،يف زحمة
ملفات امل�صالح الأمريكية ـ الإيرانية.
�إ ّال �أن ن� �ظ ��ام ح �ك��م املحا�ص�صة

ب��ال�ط��ري�ق��ة امل �ع �م��ول ب �ه��ا مل ي�سفر
�إال ع��ن ت �ك� ّ�ون ك �ت��ل م�ت�ن�ف��ذة تعمل
ع�ل��ى تكري�س �سلطتها و هيمنتها
الأن��ان��ي��ة ،م �ك� ّ�ون��ة ط�ب�ق��ة �سيا�سية
حاكمة ،الأم��ر ال��ذي يهدد ببقائها و
دميومتها يف �أب��راج �ه��ا ،بعيد ًا عن
ال�شعب  . .يف خ�ض ّم ازدياد التفرقة
و ت�صاعد الدمياغوجيا ال�سيا�سية
الطائفية ،حيث �صار املتنفذون يف
احلكم يدعون ل��و�أد الطائفية و هم
يع ّمقونها ،و �أ ّدى ذل��ك يف م��ا �أدى
�إىل انفراد احلكومة القائمة ب�سلطة
ال� �ق ��رار م��دع � ّي��ة ان��ف��راده��ا بتمثيل
ال�شيعة ،خ��ارق��ة ب��ذل��ك الد�ستور و

م��ؤدي��ة �إىل ت��ده��ور الو�ضع الأمني
و املعي�شي و الثقايف و احل�ضاري
للبالد  . .حيث ت�ضاعفت ن�سبة خط
الفقر لعموم العراقيني من � %23إىل
�أك�ثر من  % 35وفق �آخ��ر �إح�صائية
لوزارة التخطيط !
بعد �أن ّ
وظف مبد�أ التوافق للتهدئة
و �إىل �إبعاد تفجر املواقف ،و ّ
وظف
لإدارة ال�صراعات و لي�س �إىل ح ّلها
 . .ب ��د ًال م��ن ك��ون��ه �أ��س��ا��س� ًا ل�ضمان
حتقيق م�صالح البالد و لإعادة دورة
العملية الإنتاجية التي توقفت فيها،
بهدف حتقيق النمو االقت�صادي و
ال�سري على طريق مكافحة البطالة

و ت�شجيع اال�ستثمار ال��ذي يخدم
ق�ضية الرفاه االجتماعي ملكونات و
تكوينات البالد . .
الأمر الذي �صار يهدد خطري ًا بتفتت
البالد  . .و �أخ��ذ ي ��ؤدي �إىل ت�صاعد
احتجاجات و تظاهرات متوا�صلة
م��ن ج�م�ي��ع امل��ذاه��ب و التكوينات
العراقية تطالب ب��الإ��ص�لاح ،و �إىل
ظ�ه��ور �أج �ي��ال �شابة ج��دي��دة رج��ا ًال
و ن���س��ا ًء�� ،س��واء ك��ان��ت م�شاركة �أو
حم ّركة لتلك االحتجاجات ،التي �إن
قابلتها احلكومة بالر�صا�ص احلي
يف رب �ي��ع  ، 2011ف ��إن �ه��ا تقابلها
الآن بعدم اال�ستجابة الفعلية ـ عدا

ت�شكيلها جل��ان��ا للبحث ت�سويف ًا،
ب��و� �ص��ف ال �ع��دي��د ـ يف وق� ��ت يرى
ف�ي��ه ك �ث�يرون �أن ا��س�ت�م��راره��ا دون
�إي� �ج ��اد ح��ل��ول ،ي�ج�ع�ل�ه��ا تتعر�ض
�إىل اند�سا�سات حت��اول حرفها عن
مطالبها بالإ�صالح ،من جهات متعددة
�،سواء كانت حكومية �أو خارجية �أو
�إرهابية  . .كما يفيد ناطقون با�سمها
مم��ن ي �ح��اول��ون احل��ف��اظ ع�ل�ي�ه��ا و
تعميق عراقيتها و روحها الوطنية
الراف�ضة للطائفية..
�إن دوام و تو�سع تلك االحتجاجات
ال �ت��ي ت�ب��ارك�ه��ا م��رج�ع�ي��ة ال�ن�ج��ف و
ت�ؤ ّيدها قوى التحالف الكرد�ستاين

ب���������ا����������س���������م ي������و�������س������ف

ال�������������ع�������������ن�������������ف

فريدة النقا�ش

ح�سين عبد الرازق
ال جدال �أن ظاهرة العنف �أ�صبحت من الظواهر
التي تثري قلق املواطن العادي يف م�صر ،ومن
ب��اب �أوىل املهتمني بال�ش�أن ال�ع��ام ،ف ��أي نقا�ش
عادي �أو خالف يف ال��ر�أي �أو �إ�ضراب �أو وقفة
احتجاجية �أو مظاهرة �سلمية ،ميكن يف حلظة
�أن تتحول �إىل ا�شتباك ومعركة  -م�سلحة �أحيانا
كثرية  -وي�سقط جرحى وقتلى ،يكفي ما حدث
يف �أول فرباير العام املا�ضي و�سقوط  74قتيال
من «�ألرتا�س �أهالوي» بعد مباراة لكرة القدم بني
الأهلي وامل�صري يف ا�ستاد بور�سعيد ..مرورا
ب�سقوط ثمانية قتلى وجرح  456من املواطنني
ال��ذي��ن ت�ظ��اه��روا يف  12م��ن حم��اف�ظ��ات م�صر
«القاهرة  -الإ�سكندرية  -البحرية  -الأق�صر -
كفر ال�شيخ  -الإ�سماعيلية  -الغربية  -ال�شرقية
 ال�سوي�س  -املنيا  -دمياط  -الدقهلية» ،فقدبد�أت املظاهرات �سلمية بعد �صالة اجلمعة يف
الذكرى الثانية لثورة  25يناير ،وفج�أة ظهرت
جمموعات اجتهت مبا�شرة لال�صطدام بال�شرطة
وحماولة اقتحام مقار حكومية وحماولة حرق
«املجمع العلمي وح��رق مبنى �إداري مبحطة
�سكك حديد م�صر وحرق بع�ض خيام املعت�صمني
مبيدان التحرير» ،و�صوال �إىل �أحداث بور�سعيد
يوم ال�سبت املا�ضي بعد �صدور احلكم ب�إحالة
�أوراق  21من املتهمني يف كارثة مباراة الأهلي

امل�صري ال�ع��ام املا�ضي �إىل املفتي «�أي توقع
احل�ك��م ب��إع��دام�ه��م» ،وحم��اول��ة �أه ��ايل املحكوم
عليهم اقتحام ال�سجن يف بور�سعيد و�سقوط 31
قتيال ،بينهم اثنان من رجال ال�شرطة و�إ�صابة
 283ب�إ�صابات خمتلفة بع�ضها �إ�صابات خطرية،
وظهور ما �سمي بـ «ب�لاك بلوك» الذين �أطلقوا
ال �ن��ار �أم���ام ال�سجن ويف � �ش��وارع بور�سعيد
ب�صورة ع�شوائية ومن مدافع ر�شا�شة ومدافع
حممولة علي �سيارات «جرينوف»!
ويعرف د .ف ��ؤاد جمال عبدالقادر العنف ب�أنه
«�سلوك ي�صدره فرد �أو جماعة ب�صورة متعمدة،
�صوب �آخ��ر �أو �آخ��ري��ن� ،أو �صوب ذات��ه ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر مدفوعا مبوقف الغ�ضب
�أو الإح��ب��اط �أو ال��دف��اع ع��ن ال���ذات �أو القيم
اخل��ا��ص��ة �أو ال�ع��ام��ة �أو املمتلكات �أو الرغبة
يف االنتقام �أو احل�صول على مكا�سب معينة،
يرتتب عليه �إحلاق �أذى بدين �أو مادي �أو نف�سي
بالطرف الآخر.
و�أع��م��ال ال�ع�ن��ف تعترب م�ت�ع��ددة ال ��دواف ��ع ،قد
ت�سبب التوتر املفرط لل�شخ�ص القائم باالعتداء
�أو غ�ضبه ال�شديد م��ن �سلوكيات ��ص��درت عن
ال�ضحية ن �ح��وه� ،أو الع �ت �ق��اده ب� ��أن ال�ضحية
مبثابة ع��ائ��ق ي�ح��ول دون بلوغه �أه��داف��ه� ،أو
نظرا ل�شعور املعتدي بالإحباط �أو للرغبة يف
االنتقام من �شخ�ص ما ،وقد تكون �أعمال العنف
مدفوعة ب�أ�سباب �أخرى ،منها الدفاع عن النف�س
واملمتلكات �أو الآخرين».

و التيار ال�صدري و املجل�س الأعلى
اال��س�لام��ي �� . .ص��ار ي�ط��رح ب�إحلاح
ق�ضية ان�ت���ش��ال و ت �ق��ومي العملية
ال�سيا�سية يف البالد ،و �صار يرتكّز
على �ضرورة �إجراء انتخابات مبكرة
بعد تعديل ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات . .
انتخابات مبكرة وفق امل��ادة  64من
الد�ستور� ،سعي ًا �إىل �سالمة تطبيقه و
روحه ،على �أ�سا�س الدولة االحتادية
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى  :ال �ه��وي��ة العراقية
اجل��ام �ع��ة ،ت �ك��اف ��ؤ ال �ف��ر���ص و على
�أ�سا�س الكفاءة والنزاهة ،و التداول
ال�سلمي لل�سلطة و احل��وار يف حل
امل�شاكل ال�سيا�سية و لي�س التلويح
ب��ال�ع�ن��ف �أو ب��ا��س�ت�خ��دام��ه ،ب�إبعاد
اجلي�ش عن حل امل�شاكل ال�سيا�سية
الأم � � � ��ر ال� � � ��ذي يتطلب
،
الإ�سراع ب�إقرار قانون �أحزاب يحدد
هويتها و �أهدافها و مواردها ،على
�أ�سا�س تق ّبل الآخ��ر ،و على �أ�سا�س
ا�ستقالل الق�ضاء وحرية ال�صحافة
 . .فيما ت�ضيف قوى �سيا�سية هامة
�إىل ذل��ك � � ،ض��رورة ال �ب��دء ب�إجراء
الإح�صاء ال�سكاين والدميوغرايف
ب��إ��ش��راف الأمم املتحدة و الهيئات
الدولية و العاملية حلقوق الإن�سان،
لف�ض النزاعات على املناطق املتنازع
عليها. .
و ي ��رى م��راق �ب��ون �أن ات��خ��اذ تلك
الإج � � � � � ��راءات ،م ��دع ��وم ��ة بحركة
ج �م��اه�يري��ة ��س�ن�ي��ة ��ش�ي�ع�ي��ة كردية
ع��راق�ي��ة مبكوناتها امل �ت �ع��ددة التي
تت�صاعد و تنتظم ،و ال �ت��ي ميكن
�أن ت�ك��ون منطلق ًا لك�سر احلواجز
الطائفية بتوحيد املطالب و اجلهود
يف العمل م��ن اج��ل �إج ��راء �إ�صالح
�سيا�سي جذري بالو�سائل الد�ستورية
ال�سلمية � ،إ��ص�لاح م��ن �ش�أنه �إنهاء
املعاناة امل�شرتكة جلميع املكونات،
من انعدام الكهرباء وامل��اء ال�صالح
لل�شرب ونق�ص اخلدمات الأ�سا�سية
للعي�ش الإن�ساين ال�ك��رمي ،و تكون
�سند ًا قوي ًا لدولة قانون حقيقية.
و ت��رى �أو� �س��اط تت�سع �أن حتقيق
ما�سبق ه��و ال ��ذي ميكن �أن يحقق
م�صاحلة اجتماعية وطنية ثابتة،
مت� ّه��د الن�ت�ق��ال ت��دري�ج��ي م��ن الدولة
الطائفية التحا�ص�صية �إىل دولة
الال طوائف يف الظروف الإقليمية
اجل��اري��ة ،ال��دول��ة املدنية االحتادية
الدميقراطية  . .دولة املواطنة.

وللعنف �أ�سباب معروفة ،منها �أ�سباب اقت�صادية
،م �ث��ل ال�ف�ق��ر وال �ب �ط��ال��ة وان �خ �ف��ا���ض م�ستوى
املعي�شة ،فالعاطل عن العمل  -خا�صة من هم
يف �سن ال�شباب  -والذي يعي�ش حتت خط الفقر
وال يجد قوت يومه �أو قوت يوم �أوالده وبناته
والذي يعاين من انخفا�ض دخله احلقيقي نتيجة
لالرتفاعات املتوالية واليومية للأ�سعار ،يتحول
 �شاء �أو مل ي�ش�أ � -إىل �شخ�ص متوتر يثور لأي�سبب ويندفع ملمار�سة العنف.
كذلك فحاالت الإحباط والي�أ�س وفقدان الأمل،
وتف�شي الع�شوائيات وال��زح��ام وال�ضو�ضاء
واالختناقات املرورية وانت�شار الزبالة مع تدين
الوعي ت�شكل �أ�سبابا اجتماعية ونف�سية للعنف.
ويلعب االحتقان ال�سيا�سي والتيارات ال�سيا�سية
امل�ت�ط��رف��ة «املت�شحة ب��ال��دي��ن خ��ا��ص��ة» وتكفري
املختلفني يف ال��ر�أي وتخوينهم ،وان�سداد �أفق
احلوار وم�سارات التغيري ،دورا يف العديد من
ظواهر العنف.
�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك ما ن�شر عن تهريب  10ماليني
قطعة �سالح من ليبيا �إىل م�صر بعد �سقوط نظام
القذايف ،ووج��ود ن�صف مليون بلطجي كانوا
يعملون بالتن�سيق مع احلزب احلاكم ووزارة
الداخلية قبل الثورة ويعملون الآن يف خدمة
من يدفع ،لأدرك�ن��ا �أن العنف قد حت��ول بالفعل
من ممار�سة فردية �إىل ظاهرة اجتماعية خطرة،
و�أن مواجهتها يحتاج �إىل جهود هائلة من جانب
الدولة واملجتمع.

ال�سخرية التي تزلزل عرو�ش اال�ستبداد والظلم هي
حمور الر�سالة التي يقدمها الفنان «با�سم يو�سف» على
�شا�شة التليفزيون ،ومل تتحمل رئا�سة اجلمهورية التي
نالت الن�صيب الأعظم من التهكم �أن ي�ستمر هذا الربنامج
ال��ذي ي�سقط هيبتها ب��ال�ت��دري��ج وب�أ�سلوبها ال�ساخر
العميق الذي ي�صل الإتقان فيه �إىل حد التلقائية يعاونه
فن االرجتال ،وي�ستحيل على فن االرجتال �أن يتجدد كل
مرة �إال �إذا كان ينهل من ثقافة عميقة ،ومعرفة �سيا�سية
واقت�صادية ودرا�سة �سيكولوجية يعرف عن طريقها كيف
يوجه ال�صفعات بنعومة وهو ينهل �أي�ضا من اللحظة
التي نعي�ش فيها �أن ال�سخرية من الظاملني واالنفجار يف
ال�ضحك على تناق�ضاتهم ي�ؤدي �إىل �إ�سقاط اخلوف منهم
وهو ال ي�ضع الأ�شخا�ص فقط مو�ضع النقد ويجردهم
من الهيبة الزائفة واملخيفة ،و�إمنا يعري �أي�ضا الإطار
ال�سيا�سي واالجتماعي والتاريخي لو�ضع ما.
وتنه�ض ه��ذه ال�سخرية العميقة املتجددة على تراث
عريق م��ن ال�شعر وامل�سرح وف�ن��ون الأراج �ي��ز والفرق
ال�شعبية اجلوالة وفن الكاريكاتري الذي �سطع يف عهود
ال�ظ�لام والقمع ك� ��أداة ج�ب��ارة طاملا الذت بها ال�شعوب
و�صبت فيها غ�ضبها على الظاملني وهي تنا�ضل من �أجل
�إ�سقاط عرو�شهم.
وكم من ال�شعراء وامل�سرحيني ال�ساخرين يف تاريخنا
الذين تعر�ضوا للعقاب فكان �أن نفى امللك «ف�ؤاد» ال�شاعر
العبقري بريم التون�سي ،و�صادر اخلديوي �إ�سماعيل
م�سرح يعقوب �صنوع و�أغلقه ،ويف ظل احلكم النا�صري
وال�ساداتي تعر�ض ال�شاعر �أحمد ف ��ؤاد جنم واملفتي
ال�ضرير ال�شيخ �إمام عي�سى للمالحقة وال�سجن �ضمن عدد
ال يح�صى من الكتاب واملنا�ضلني ال�سيا�سيني ،وها هو
«با�سم يو�سف» واقع يف مرمى نريان رئا�سة اجلمهورية
التي تالحق ال�صحفيني والإعالميني بع�شرات الدعاوى
الق�ضائية ويخربنا تاريخ الواليات املتحدة الأمريكية
بتفا�صيل خمجلة عن ممار�سات املكارثية �ضد الكتاب
والفنانني ال��ذي��ن الحقتهم جلنة ال�سيناتور مكارثي
ملتابعة الن�شاط املعادي للواليات املتحدة الأمريكية وكان
من بني �ضحاياها الفنان العاملي ال�ساخر «�شاريل �شابلن»
�ضمن املئات من فناين امل�سرح وال�سينما كتابا وخمرجني
وممثلني وجهت لهم تهمة ال�شيوعية واالن �خ��راط يف
الن�شاط املعادي لأمريكا.
وعرفت �أوروب��ا بدورها املمار�سات النازية والفا�شية
�ضد الكتاب والفنانني واملفكرين الذين جري حب�سهم
وتعذيبهم و�إحراق كتبهم وت�شريدهم �أو قتلهم ،وعرفت

�أوروب��ا يف تلك موجة هائلة من فنون و�آداب املقاومة
�شعرا وق�صة ورواية وم�سرح ًا ،و�أخذ الفنانون والكتاب
يبتدعون ويبتكرون الرموز وك��أن �شفرة �سرية �أخذت
ت�سري بينهم وبني جمهورهم الذي دفع ثمن حريته دماء
و�آالم��ا ،ويف هذا الواقع الكئيب لعبت ال�سخرية دورا
حموريا يف تعرية النظم امل�شوهة املعادية للإن�سانية،
�سواء النازية �أو الفا�شية وا�ستطاع هذا الإنتاج الفني
والأدب��ي �أن ي�شرع النوافذ علي امل�ستقبل ،وهو يعزز
القوة املعنوية للمنا�ضلني واجلماهري العري�ضة حتى ال
ي�سحق الظلم روحها �أو يجردها من �إن�سانيتها ،بل �إن
هذا الإنتاج الأدبي والفني املقاوم حتول �إىل �أداة جبارة
للمقاومني الذين قاموا بتهريب الكتب مع تهريب ال�سالح،
بل وعرفت ال�سجون يف ذلك الزمن الوح�شي �إنتاجا رائعا
للمواد الأدبية �شعرا ونرثا ،وانطلقت قريحة املواطنني
املبدعني ف�ألفت �آالف النكات التي ج��رى تداولها �سرا
وه��ي تتهكم على الفا�شية وال�ن��ازي��ة وت�سقط هيبتها
املفتعلة واملفرو�ضة بقوة القهر والأف �ك��ار العن�صرية
املعادية لكل القيم النبيلة التي �أنتجتها الإن�سانية عرب
كفاحها الطويل من �أجل �إن�سانيتها وقام �أ�شهر زوجني
م�سرحيني �ساخرين يف ع�صرنا و�أي��ام�ن��ا ه��ذه وهما
«داريوفو» و«فرانكارامي» بتوظيف م�سرحهما وكتابة
عرو�ضهما ال�ساخرة بهدف الو�صول لأو�سع جماهري يف
ارتباط باحلياة ال�سيا�سية وتقلباتها ..ويف �إيطاليا التي
�سبق �أن حت��ررت من الفا�شية بقي ا�ستغالل الكادحني
قائما يف ظل النظام الر�أ�سمايل و�سيا�سات الليربالية
اجلديدة ،وبرزت الأدوار التي لعبتها الكني�سة يف الدفاع
عن اال�ستغالل وت�سويقه با�سم الدين.
وب��رع الزوجان الفنانان يف تطوير فن الكوميديا دي
الرتي �أو االرجتال ف�أخذا يحوالن امل�سارح �إىل جتمعات
جماهريية وا�سعة يف �أوروبا كلها حتاكم بال�سخرية نظم
اال�ستغالل التي تختفي وراء الدميقراطية البورجوازية
خا�صة حني يكون اليمني يف ال�سلطة ،وت�ستدعي بالتهكم
حا�سة ال�سخرية يف اجلمهور.
من كل ه��ذا ال�تراث الهائل وطنيا وعامليا ينهل الفنان
«با�سم يو�سف» وف��ري�ق��ه ،فهم ال ي�ضحكوننا فقط بل
ي�ستثريون �أي���ض��ا ه��ذا احل����س الفكاهي العميق لدي
امل�صريني الذين برعوا يف �إطالق النكات على حكامهم
الظاملني واجلهلة.
ويحظى برنامج «با�سم يو�سف» كما يحظى برنامج
«هاين رمزي» التهكمي بدوره بن�سبة م�شاهدة عالية كما
تقول التقارير ،وهو ما يف�سر لنا فزع رئا�سة اجلمهورية
م��ن «ب��ا��س��م ي��و��س��ف» على نحو خ��ا���ص ،وال ��ذي �سوف
يحتمي من البط�ش بتلك القاعدة العري�ضة التي تتلقى
ر�سالته بامتنان كل �أ�سبوع وهي تطلق ال�ضحكات من
القلب وينري ال�ضحك لها �سبل الوعي الناقد ملا نحن فيه.
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منطقة محررة

اصدار المدى الجديد

�صخي يوا�صل الرحلة امل�ضنية يف (دروب الفقدان )
عالء املفرجي
الرحلة التي بد�أها ال�سيد جار الله وهو يقود
جموع الهاربني من �أمل ال�سياط ،ومرارة
احلياة يف ظل اجلور واال�ستالب� ،إىل حيث
احللم واخلال�ص ..احللم يف حياة تكرم
�آدميتهم ومتنحهم ب�صي�ص �أمل يف حياة
حمتملة ،ليكت�شفوا يف ما بعد ال جدوى
من هذا ال�سعي املحموم للحياة وكان الأمر
(خراب �أينما حلوا) وكان عليهم �أن ( ال
يتوقعوا �أن تقدم لهم ايثاكا الرثوات) كما
يقول كافافي�س.
الرحلة التي ر�صدها لنا القا�ص والروائي
عبد الله �صخي املعجون مبرارة و�أمل
�أولئك الأ�سالف ،طالئع الهجرة الأوىل من
مدن اجلنوب الرازحة حتت وط�أة ا�ستالب
واحلرمان ،وب�أ�سلوب ملحمي اعتمد
التكثيف ،را�صدا �أحداثا �شكلت منعطفات يف
تاريخ الوطن ،ورا�سما برباعة �شخ�صيات
اختزلت �صفات اجلموع.
يف (خلف ال�سدة) وقف عبد الله �صخي عند
واحدة من �أهم احلقب يف تاريخ العراق،
لي�ؤرخ بدايات الهجرة من الريف �إىل املدينة

عبد الله �صخي
على خلفية �أحداث اجتماعية و�سيا�سية
حمتدمة �شهدها العراق يف الن�صف الثاين
من القرن املن�صرم.
وبعد �أن نتوقف يف خلف ال�سدة عند البدايات
الأوىل للهجرة وما رافقها من �أحداث ت�أخذنا

غالف الرواية
رواية (دروب الفقدان) لعبد الله �صخي
ال�صادرة حديثا عن دار املدى �إىل متابعة
حيوات وم�صائر ال�شخ�صيات الرئي�سية التي
وردت يف رواية (خلف ال�سدة)� .إنها توا�صل
تلك الرحلة امل�ضنية التي بد�أها املهاجرون

الأوائل و�أقاموا خلف �سدة ناظم با�شا ثم
ا�ستقروا يف مدينة "الثورة" (ال�صدر حاليا).
من هنا تعالج الرواية يوميات مكية احل�سن
وابنها علي �سلمان وابنتها مديحة والنا�س
يف اجلوار يف رحلة جديدة ،رحلة املدينة
هذه املرة و�أثر الإجراءات ال�سيا�سية لي�س
يف تلك العائلة فقط �إمنا يف عموم ال�سكان
يف تلك البقعة التي حو�صرت بالتهديد
امل�ستمر.
يقول عبد الله �صخي عن عمله الروائي
اجلديد:
حاولت من خالل عائلة مكية احل�سن �أن
اك�شف معاناة جيلي لي�س فقط ممن عا�شوا
يف مدينة "الثورة" �إمنا يف كل مناطق البالد
يف تلك احلقبة .لي�س لدي �أدنى �شك يف �أن
الغالبية العظمى من املجتمع ت�أثرت بالقمع
والطغيان و�سيا�سة احلزب الواحد .حتى
�أولئك الذين كانوا يوالون تلك ال�سلطات
عانوا �سيا�ستها ال�شمولية العدوانية .كانت
�أحالم النا�س ت�صطدم برغبة �سلطوية
متوح�شة بالإخ�ضاع وم�صادرة احلريات.
يف هذا املناخ الكئيب ي�سطع يف الرواية
احلب وال�شوق واحل�سرات والأمل بن�سمة
حرية تعيد للإن�سان �سنواته املهدورة.

(�����س����ي����دات زح��������ل) ل��ل��ط��ف��ي��ة ال���دل���ي���م���ي

�����س����رد ل���ل���وج���ع ال����ع����راق����ي امل�������س���ت���دمي
�شكيب كاظم

يعيب بع�ض النقاد والباحثني على
الأدب �إجما ًال ،والق�صة والرواية
وال�شعر حتديد ًا �ضعف تفاعلهم
مع �صروف الدهر وتقلباته التي
تع�صف مبجتمعاتهم ،و�إن هذا
التفاعل قد ي�أتي�-إذا �أتى-مت�أخر ًا،
وك�أن الأديب الكاتب يعي�ش يف
برجه العاجي العايل ،بعيد ًا عن
جمريات احلياة و�أمورها ،لكني
�أرى �أن الكتابة الأدبية والذي
يعنيني هنا ،ال�سرد الروائي ،قد
واكب الع�صف الذي �إجتاح احلياة
العراقية ،وال�سيما ما ح�صل يف
العقد الأول من القرن احلادي

والع�شرين ،الذي هو نتاج مدمر
لل�سيا�سات اخلاطئة التي دمرت
احلياة يف العراق ،ومنذ �أواخر
العقد اخلم�سيني ،فلقد كتب
�أحمد خلف وحنون جميد وطه
حامد ال�شبيب ومي�سلون هادي
وحت�سني كرمياين و �سعد حممد
رحيم وكثري غريهم� ،أعما ًَال
روائية ا�ستلهمت ال�ش�أن العراقي
العا�صف ،ولت�أتي الروائية
العراقية املبدعة والكاتبة
الر�صينة لطفية الدليمي ،لت�ضيف
بروايتها (�سيدات زحل) ال�صادرة
عن دار ف�ضاءات للن�شر والتوزيع

بعمان ،لت�ضيف �إ�ضافة مميزة
�إىل فن ال�سرد العراقي ،ولت�ضيء
العتمة التي لفت احلياة العراقية
منذ عقود ،وخا�صة بغداد،
م�ستلهمة ت�أريخها واقفة عند
مثابات �شاخ�صة ومهمة من
حياتها ،منذ �أن �أ ِذنَ اخلليفة
�أبو جعفر املن�صور للمهند�س
احلجاج بن �أرط�أة لتخطيط
املدينة التي يريدها عا�صمة
ملُلكِ ه ،لكن ابن �أرطاة ل�سوء تدبري
وقلة ذوق وفهم ،ير�ش رماد ًا على
املخطط الهند�سي وينرثه ،كي
يجعله �أكرث و�ضوح ًا للرائي،
لكن منظر الرماد وهو يغطي
املدينة� ،أفزع املن�صور� ،أتكون
عا�صمة املن�صور رمادا� ،أ�ستكون
وبا ًال على �ساكنيها؟ �إذن فلنجد
ح ًال ،ولكن احلل جاء �ضغث ًا على
�إبالة جاء -اي�ض ًا لقلة تدبري ولعله
لنح�س طالع -ليزيد النار حطب ًا،
�أمر املن�صور ،بو�ضع القطن على
ت�ضاري�س املخطط ثم �أمر بالزيت،
ثم �أ�شعل النار ،ليج�سم امل�شهد،
خمطط املدينة العا�صمة ،لكن
ياللهول ،املدينة حترتق وت�شب
فيها النريان� ،أكان عمل املن�صور
�إرها�ص ًا بالذي �سيح�صل لهذه
املدينة من نكبات على مدى اكرث

ح���������د����������س
عادل �سعيد* �إىل َح ِّد ا ّنه
َد� ّ���������س���������ه���������ا يف
فمِ ه............
*****
حنيك ّنا ُن�صغي�إىل
ِب َ�شعره الكَثيف
وهراوتهِ الغليظة ت�شايكوف�سكي
ك������ان اغ���ت���ب ُ
���اط���ه �أنا
ُ
ع��ظ��ي��م��ا� ،إن�سانُ وهوا ُء الغرفة
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َ
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َ
ً
عظيما
�أج���ن���ح���ةِ ال َبجع

الذي
طا َر ِبي
و َمالب�سي
و�سريري
َ
وال ُغرفة
ول��ك��نّ ال���ه���وا َء ما
َ
زال هناك
ُي�صغي �إىل
ت�شايكوف�سكي
*****
كان َحزين ًا
ال����ق����ف����� ُ����ص وه����و
ي��ح�� ّد ُق يف َ
الطري
ا ّلذي
ف َّر من ُه للتَو
َّ
وحط على غ�صن
�ير ا ّل���ذي كان
ال��ط ُ
دامع ًا
وه���و ي���ح��� ّد ُق يف
القف�ص ا ّلذي
كان با ُب ُه مفتوح ًا
*****
ما �أك َ
�ثر الأجنحة
التي
�����ط��ي��ر ب����ه����ا يف
ن
ُ
حياتنا
ول���ك���نّ �أ����س���و�أه���ا
جميعا
ت��ل��ك ال��ت��ي تحُ ّل ُق
بنا
يف ال������ ّ�����س�����م�����اء
اخلط�أ!

من �أربعة ع�شر قرن ًا ،وللبلد الذي
�أ�صبحت عا�صمة له؟
الرواية�( ،سيدات زحل) �سرد
موجع لوقائع احلياة العراقية،
وقد ا�ستخدمت الروائية املبدعة
لطفية الدليمي تقنيات ال�سرد
الروائي باقتدار ،كي تتمكن من
تقدمي عمل روائي جميل ،يقر�أ
مبتعة و�شغف ،ممتزجة بالدمع
الهتون ،وميتد �إىل اكرث من ثالث
مئة �صفحة ،ا�ستخدمت الروائية
فن تيار الوعي ،الذي كتب به
جيم�س جوي�س ،و�أزدهى على يد
فرجينيا ولف ،كما �أنها زاوجت
بني �سرد الواقع ،وبني الفانتازيا
والغرائبية ال�سحرية ،ترى �ألي�س
الواقع العراقي ي�شبه الفانتازيا
والفانتازيا الفاجعة حتديد ًا؟!!
كما �أنها �إ�ستفادت من قراءات
معمقة يف الت�أريخ العراقي
املوغل يف ال ِقدَم واحلديث
واملعا�صر وحيوات مت�صوفة
بغداد :عبداجلبار النفري وابو
املغيث احل�سني بن من�صور
احلالج وعوامل ال�سحر والأبراج
و�إنعكا�ساتها على حياة الب�شر،
�أولي�س الرواية ا�سمها(�سيدات
زحل) برج النح�س وال�ش�ؤم؟!
ظلت الروائية لطفية الدليمي،

ت�شتغل على ثيمة الوجع
العراقي املم�ض واملزمن،
وحتديد ًا وجع الن�ساء ،منذ �أن
كتبت جمموعتها الق�ص�صية
(عامل الن�ساء الوحيدات) مرور ًا
بـ(مو�سيقى �صوفية) ومازالت
يف الذاكرة حما�ضرتها الر�صينة
يف �إحدى �أما�سي �إحتاد �ألأدباء
والكتاب يف العراق م�ساء ال�سبت
 1994/3/26ملنا�سبة �صدور
جمموعتها هذه ،تناولت فيها
جوانب من طفولتها بق�ضاء بهرز،
حيث املاء واخل�ضرة والهدوء
ال�شامل ،وثقافتها وقراءاتها
وكتاباتها ثم كانت جمموعتها
املهمة (مامل يقله الرواة) ال�صادرة
عن دار �أزمنة بعمان عام ،1999
وروايتها (خ�سوف برهان
الكتبي) التي طبعتها �أول مرة دار
�ألواح مبدريد ،وثانية بيت ال�شعر
برام الله عام  ،2000ثم الرواية
امل�أ�ساوية (�ضحكة اليورانيوم)،
لكن جاءت روايتها (�سيدات
زحل) لتكون رواية الوجع
الن�سوي بامتياز ،ف�ضال عن وجع
الرجال ونكباتهم� ،إذ خ�ص�صت
الف�صل الثامن الذي �سمته كتاب
البنات ،خ�ص�صته لأوجاع
ونكبات وخيبات البنات؛ راوية،

منار ،هالة� ،شروق ،ملى� ،آ�سيا
كنعان التي تغادر العراق بجواز
مزور با�سم حياة البابلي ،ف�ض ًال
عن االمهات اخلائبات والزوجات
املهجورات ،حتطم منظومة القيم
احلياتيه يف العراق� ،صريت
الطبيب اجلراح املخت�ص باالنف
واالذن واحلنجرة� ،صريته قاطع ًا
لأذان الرجال ،هذا الذي يفرت�ض
به �أن يكون مداوي ًا و�آ�سي ًا لأوجاع
النا�س ،يتحول �إىل قاطع ل�صيوان
البائ�سني ،لي�شوه اخللقة التي
خلقهم الله تعاىل عليها ،هو جراح
التجميل الذي يكرث من ر�سم طائر
ال�ش�ؤم؛ الغراب.
رواية (�سيدات زحل) للروائية
العراقية املغرتبة لطفية الدليمي،
وثيقة حية للحزن العراقي
امل�ستدمي وللفجائع التي لفت
حياتنا ،مزجت الفن بالواقع
بعيد ًا عن الت�سجيلية الفجة،
و�ستكون مرجع ًا ملن يريد درا�سة
احلياة العراقية من االجيال
التي ت�أتي بعدنا ،ولن يكتفي
القراء والدار�سون ،باال�ستعانة
بالت�أريخ ،بل �سي�ستعينون بالفن
الروائي الذي در�س احلياة
العراقية ،ورواية (�سيدات زحل)
�ستكون يف مقدمة من يرجع اليه.

 جنم وايل

زيارة �شتوية ب�صحبة بي�سوا
�أمام مقهى الربازيلية ،يف الكيادو ،احلي القدمي من ل�شبونة،
يربز متثال ال�شاعر الربتغايل فريناندو بي�سوا ،جال�س ًا عند
�شرفة املقهى ،وك�أنه �أحد رواد املقهى� .إىل جانبه ،عند طاولة
�أخرى جل�ست الآن امر�أة جميلة ،عمرها يف �أوا�سط الثالثني،
نظرتها �ضائعة تكتم حزن ًا عميقاً .املر�أة ،تبدو غري برتغالية،
من ال�صعب معرفة هوية البالد التي جاءت منها ،وجهها يوحي
بكل االحتماالت ،رمبا �أمريكية� ،أو �إ�سبانية ،بل ملاذا ال تكون
عراقية �أو لبنانية مثالً؟ لكنها على �أية حال ،تبدو م�شلولة ،بال
حراك ،يف جل�ستها تلك �إىل جانب التمثال الربونزي لل�شاعر.
�أراقبها من �أقا�صي �شرفة املقهى ،حيث �أجل�س وحيداً ،بينما
�أوا�صل كتابة هذه ال�سطور ،و�أمامي ك�أ�س من الكامباري،
حتت �شم�س ال�شتاء اجلميلة النادرة� ،إال يف الربتغال ،بالد
غم �أوج��ب هذا الكرب ال��ذي تعرب عنه
رحالتي ال�شتوية� .أي ّ
عينا هذه املر�أة؟ �أفكر ببيت من ال�شعر لفريناندو بي�سوا" :وما
�أنا �إال حلم حزين".
ل�شبونة يف نهاية دي�سمرب ،ويف �أيام �أعياد امليالد بالذات تفوح
برائحة دكاكني احللويات ،برائحة حمال بيع القطن ،برائحة
مياه نهر التاج الرطبة .رطوبتها الع�سلية ت�صعد حتى الطرق
الوعرة حلي الفاما حيث حمال العِ طارة ال�صغرية ،ومكتبات
بيع الكتب الرخي�صة ،و�أك�شاك بيع اللحوم والأ�سماك اململحة،
التي مت��زج تلك ال��روائ��ح ب��روائ��ح �أخ��رى خمتلفة .عرب ك�أ�س
الكمباري اللذيذ ،وعرب رائحة القهوة املحم�صة ،من املمكن،
�أن تخطر على البال فج�أة ذكرى قدمية� ،أو �أ�سماء اختفت عادة
يف زوايا القلب الولهان ،فتكت�شف حينها يف نف�سك ذلك الطفل
الذي كان يلعب يف ميدان �صغري ،بعيد هو الآن� ،شبيه مبيادين
هذه املدينة ال�ساحرة .رمبا هي الروائح التي يبعثها حمل لبيع
التبغ� ،أو تلك التي تبعثها ور�شة لت�صليح الدراجات� ،أو تلك
حب ن�سيته
التي ت�أتي من حمل لبيع الفحم ،يحملك على تذكر ِّ
يف مكان هو الآخ��ر من�سي .لي�ست هي املرة الأوىل ،يف كل
رحلة تكت�شف رائحة ما خا�صة ،ت�شمها �أنت وحدك ،بني كل
تلك الروائح التي تلون ف�ضاء مدينة ما ،هناك رائحة ما تعود
�إليك فقط ،تظل عالقة يف �أنفك ،مع م��رور ال�سنوات ،رائحة
تعود �إليك فقط ،مفرت�ض ًا �أنها �شكلت روح��ك ،قطعة ،قطعة،
رغم �أنها غالب ًا حلوة جداً ،ويف مرات عديدة �أخرى مميتة.
�أتخيل :كيف �أن املر�أة اجلال�سة جاءت وحيدة �إىل ل�شبونة .و�إذا
كانت واقعة يف حب بي�سوا ،ف�إنها زارت بالت�أكيد �أي�ض ًا مقهى
مارتينيو د�آرك��ادا ،حيث كان ال�شاعر العا�شق ،الذي �أتعبته
ال�ضغائن والأيام ،و�أكرث� :أ�ضنى قلبه املري�ض رف�ض مواطنيه
"الربتغاليني" له وملا يكتبه ،ي�شرب �أ�شد الكحول قوة ،ي�سكر
حتى الهزال لكي يبث يف نف�سه احلما�سة ليتجاوز ي�أ�سه ،وليبد�أ
بكتابة ما ُيثقل �صدره� ،أو ليملي ما تبقى عنده من عذاب على
ذواته "املنق�سمة" الأخرى :ريكاردو راي�س ،البريتو كائريو،
الفارو كامبو�س ،فريناندو �سواري�ش� ،أنتونيو مورا ،بيثنته
كيدي�س ،الك�سندر �سياج وغريهم ،لكي ين�سى ولو للحظات
قليلة وظيفته اململة (مرتجم ًا يف مكتب للمرا�سالت التجارية)،
وليحلم بنف�سه مثل �أمري يرحل لي ًال عرب طريق مدينة �سينرتا
البحرية ،على مقود �سيارة �شيفروليه ،يح�صل عند مرروه
على قبلة طائرة يف الهواء من فتاة "�أ�ضناها الكرب والوجد"
هي الأخرى حتلم به (من ق�صيدة لبي�سوا).
�أقول لنف�سي :ملاذا ال تكون املر�أة اجلال�سة عند بي�سوا ،قادمة
من بالد يعرفها الله وح��ده ،قد جالت الأم�س� ،أو اليوم عرب
�أزق��ة ل�شبونة دون ه��دف ،و�أح�ست بني كل روائ��ح الأع�شاب
والبهارات رائحة ت�صعد فج�أة �إىل �أنفها ،رائحة ج�سد عار
وعرقان ،ي�سكب احلب قطرة قطرة ،ج�سد برز للعيان من عمق
البن�سيون حيث عا�شت منذ زمن قدمي حب ًا كبري ًا نهايته دموع
الوداع .وهي رائحة بي�سوا التي تغلف هواء ل�شبونة ،جعلتها
تفيق ثانية ،وكمن �شرب �شراب ًا حلو ًا قوياً ،مثل الذي �شربه
بي�سوا ،فائدته متنحها الآلهة فقط ل�صفوة قليلة ،ا�ستطاعت
امل��ر�أة� ،ساعدتها رائحة بي�سوا ،يف النجاح بالعودة للحياة
دون �أن تنتهي بتحطيم نف�سها عند �شرفة املقهى الربازيلية،
وتظل هنا بعد حتولها �إىل متثال� ،سوية معه ،مع فريناندو
بي�سوا ،عيونها مليئة بامليالنكوليا" .الواقع لي�س بحاجة يل".
يف �شكلها الذي اتخذ �شكل التمثال الربونزي لل�شاعر ذاته
تبدو املر�أة جال�سة وهي تفكر يف كلمات بي�سوا تلك.

الرواي��ات العظيم��ة ت�ؤ�س���س مل�ش��روع فن��ي عاملي
ترجمة عبد اخلالق علي

يف عام � 2003شرع روبرت مكروم بجمع
قائمة ت�ضم �أف�ضل مئة رواية كتبت على
الإطالق .منذ ذلك احلني �أ�صبح م�شروعه
مرجعا عامليا و م�شروعا فنيا �أ�سا�سيا �أ�شادت
به منظمة اليون�سكو.
يف البداية ،كان التقدم الذي �أحرزته القائمة
مرجتال وغري منظم ،حيث جاءت اخليارات
نتيجة القرتاع غري ر�سمي – جزئي
و�شخ�صي للغاية .كان االقرتاع عبارة عن
جتوال يف املكتب ملدة �أ�سبوع واال�ستف�سار
من الزمالء عن الق�ص�ص اخليالية املف�ضلة
لديهم .ال عجب ،وكما �أ�شار العديد من النقاد
يف ما بعد ،اىل �أن تركز القائمة على االنكليز
وعلى الطبقة الو�سطى بالتحديد .بالن�سبة
للناقد ،فقد ا�ستبعد العديد من اخليارات غري
املتوقعة .حمرر الأخبار يف الأوبزرفر مل يقر�أ

�أبدا "�آنا كارنينا"؛ كما �أن الزميل املتميز
تريي كلمارتن ك ّر�س ال�سنوات الأخرية من
حياته لإعادة ترجمة "برو�ست" ،مع هذا
فالكثري من الزمالء مل يفتحوا �أبدا "البحث
عن الوقت ال�ضائع" .مفاج�أة �أخرى هي عدم
وجود �شهية للروائيني االمريكان العظام
من �أمثال هوثورن وميلفيل رغم �أن اجلميع
ر�شحوا "مطاردة يف ر�أي".
�إذا �أردنا التحدث بق�ساوة ،فبعد �سريفانتي�س
(�أبو الرواية) ،مل يكن هناك جدال حول �أول
 70 – 50اختيار ًا .امل�شكلة بد�أت مع القرن
الع�شرين خا�صة عندما راحت بذور الق�صة
االنكليزية تنت�شر يف ا�سرتاليا و الهند و
�إفريقيا ،وكان املطلوب تقدمي ت�ضحيات
مزعجة .يف  2003كان الناقد على و�شك
�إكمال �سرية ذاتية للكاتب بي جي وودهاو�س،

لكن يف القائمة الأخرية مل يكن هناك ذكر
لعمله " �شفرة وو�سرت " او حتى " فرح يف
ال�صباح " .انه الآن نادم على ذلك .حذوفات
اخرى �سببت الندم اي�ضا  .ت�ساءل ديفيد
باديل كيف ن�ستبعد جون ابدايك؟ ماذا نفعل
ب�ش�أن الق�ص�ص اخليالية الكال�سيكية؟ ق�ص�ص
الرعب؟ �أيان فليمنغ؟ لقد ت�شاجرنا وجتادلنا
وناق�شنا الأ�سماء .ال �شيء يركّز الفكر الأدبي
مثل املوعد النهائي.
عندما ظهرت قائمة الأوبزرفر ،بد�أت تتخذ
حياة خا�صة بها� .أوال� ،إنها برزت كحوار
مقتطف يف "ق�صة ديك وثور" لعام 2006
 ،وك�إعادة �سرد لق�صة مي�شيل ونرتبوتوم
"تري�سرتام �شاندي"  .بعد ذلك اجتهت �إىل
املدونات والإ�شادة والتنديد والإ�ساءة.
ا�ستمرت عجلة الأخبار الأدبية بالدوران.

القوائم تغريت وتف�سخت� ،إال �أن قائمة
الأوبزرفر بقيت مزدهرة .من حني �إىل �آخر،
�سيقوم جمتمع �أدبي �آخر باكت�شاف ذلك
و�سي�صاب باجلنون .عندما علمت ا�سرتاليا
بالقائمة عام � 2009شب حريق من التعليقات
املعادية تركّز على اختيارنا لبيرت كاري كممثل
وحيد للق�صة اال�سرتالية.
كانت هناك حلظات �أخرى �أكرث �سحرا  :عازف
الكالرنيت يف الفرقة املو�سيقية الذي �أ�س ّر
ب�أنه احتفظ بن�سخة من القائمة يف حقيبته
املو�سيقية ؛ واملنتج التلفزيوين الذي يفكر
كيف �سيجعل من القائمة فيلما وثائقيا.
والآن يدر�س الفنان البلجيكي توم هينجنز
م�شروعا رائدا � .ستوديو الت�صميم الغرافيكي
اخلا�ص به قام بتوحيد  100فنان من  28بلد ًا
يف م�شروع ابداعي م�شرتك .كل فنان قام
ب�إعادة ت�صميم غالف بحجم البو�سرت لكتاب
من قائمة الأوبزرفر ،مما نتج عنه جمموعة
مت عر�ضها يف قاعة مدينة انتويرب يف بداية
ال�شهر احلايل .هدفهم من ذلك :زيادة الوعي
بالأمية عن طريق �شريحة رائعة من االجتاهات
املعا�صرة يف الت�صميم والر�سوم التو�ضيحية
 .بالن�سبة للم�ستهلك والقارئ� ،أ�صبحت
املجموعة عبارة عن ت�شكيلة بو�سرتات تركز
على الكال�سيكيات العاملية .يف نف�س الوقت،
�سلطت �سارة براون ال�ضوء على احلملة كما
فعلت الوكالة الأدبية (كرت�س براون) .
نتيجة لذلك ،انخرطت منظمة اليون�سكو �أي�ضا،
كجزء من �صراعها �ضد الأمية؛ هناك حديث
عن كتاب رمبا تقوم بالتقدمي له لورنتني �أمرية
هولندا� ...أت�صور �أن هذه القائمة �ستبقى تثري
الأمواج واجلدل على مدى �سنوات قادمة.
وهذا �شيء جيد بالن�سبة �إىل عمل ا�ستغرق
�أ�سبوعا واحدا يف عام .2003
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� إعداد وترجمة  :ابت�سام عبد اهلل

لنحتفل مع العامل بـجني �أو�سنت
ال�����ذك�����رى ال������ـ  200ل�����رواي�����ة (ك��ب��ري�����اء وحت����ام����ل)
تحتف��ل بريطاني��ا بالروائية جين �أو�ست��ن بمنا�سبة مرور الذكرى الـ  200ل�ص��دور روايتها الأ�شهر (كبرياء وتحامل) الت��ي تم اختيارها �أف�ضل
رواية بريطانية.
ً
�إن �أعمال �أو�ستن الأدبية ،ال تتحدث عن ق�ص�ص رومانتيكية فقط ،ولكنها تناق�ش اي�ضا وب�إتقان ودقة االحتكاك ما بين الأفراد والمجتمع ،مع
ك�شف التواط�ؤ ما بين الحب والتملك ،عبر �أ�سلوب يت�سم بخيبة الأمل.
ويتناول الف�صل الأول من (كربياء وهوى)
�أم ��ور ًا عادي ��ة ح ��ول �إغ ��راء امل ��ال وينتهي
بو�ضع نهاية لإح ��دى ال�شخ�صيات ب�صخب
عالٍ .
وتعترب هذه الرواية الأ�شهر عاملي ًا يف الأدب
الرومان�س ��ي ،وق ��د حقق ��ت املرتب ��ة الأوىل
عاملي ًا يف االنت�شار حتى اليوم.

وحتتف ��ل الأو�س ��اط الأدبي ��ة العاملية بـ جني
�أو�سنت يف خالل هذا ال�شهر :املعجبون بها،
الأكادميي ��ون ،امل�ؤلف ��ون و�صن ��اع الأف�ل�ام،
ويتوا�ص ��ل االحتف ��ال يف خ�ل�ال الأ�سابي ��ع
املقبلة ،ويتوقع النقاد انت�شار �شهرة �أو�سنت
م ��ع الأعوام – فهي حالي� � ًا حتولت اىل ا�سم
�شه�ي�ر جد ًا يف بريطانيا والواليات املتحدة

الأمريكي ��ة وا�سرتالي ��ا ،وا�سمه ��ا ب ��د�أ يف
االنت�ش ��ار يف ال�صني والهند ورو�سيا ،حيث
ب ��د�أت طبعات متع ��ددة م ��ن رواياتها تطبع
هناك ،على الرغم من مرور ع�شرات الأعوام
على طبعها ،ويف خ�ل�ال االحتفال بذكراها،
يتزاح ��م ال�سياح لزيارة منزلها يف جاوتون
يف هامب�شاير ،والط ��واف يف املناطق التي

ت�أتي على ذكرها يف رواياتها.
وتقول الكاتبة جريمني غرير �إنها تعيد قراءة
رواية (كربياء وحتام ��ل) كل خم�سة �أعوام
لأنها تدرك �أن جني �أو�سنت و�ضعت فيها �أهم
تقاليد العمل الروائي الرومان�سي.
لق ��د طبعت رواية (كربي ��اء وهوى) يف عام
 1813بع ��د �أن باعت �أو�س�ت�ن حقوق طبعها

ب� �ـ  110باون ��د ،ونالت الرواي ��ة بعد طبعها
الإعج ��اب؛ ق ��ال عنه ��ا ال�سريوال�ت�ر �سكوت
(مل�سة رقيقة) جتع ��ل ال�شخ�صيات واملواقع
االعتيادي ��ة ذات طاب ��ع خا�ص .ث ��م �أعلن انه
قر�أها ثالث مرات.
ويق ��ول الأكادميي ��ون �إن الرواي ��ة مت ��ت
قراءته ��ا م ��ن قبل الرج ��ال يف الغال ��ب ،قبل

ق ��رن من الزمن ،ثم اعت�ب�رت بعد ذلك رواية
ن�سوي ��ة ،و�أنتج ��ت �أف�ل�ام كث�ي�رة عنه ��ا يف
�شتى �إنحاء العامل؛ يف الهند ،وقام بالأدوار
الأوىل ممثل ��ون هن ��ود ومت الت�صوي ��ر يف
انكلرتا.
كم ��ا مت �إنتاج فيلم عن حياة جني �أو�سنت يف
ا�سرتاليا.
جني �أو�سنت ،الت ��ي �ستكون مركز احتفاالت
عدي ��دة ،يف املراك ��ز الأدبي ��ة ال�شه�ي�رة،
تناول ��ت يف روايته ��ا �أم ��ورا عادي ��ة يف
احلياة اليومية للإن�س ��ان يف القرن التا�سع
ع�شر وت�صفها بدق ��ة :قطع الأثاث ودانتيلال
النواف ��ذ ،واللوحات املعلقة عل ��ى اجلدران
وعلى ال�صناديق ال�صغرية التي حتفظ فيها
الر�سائ ��ل والذكريات التي يتبادلها املحبون
من �أبطاله ��ا ،وكانت �أو�سنت دقيقة املالحظة
وذكي ��ة ،وروايتها (كربي ��اء وهوى) تعك�س
ذكاءها وثقافتها.
ول ��دت ج�ي�ن �أو�س�ت�ن ع ��ام  1775يف
�ستيفينت ��ون ،هامب�شاي ��ر ،كان ��ت الطفل ��ة
ال�سابع ��ة م ��ن ثماني ��ة ،ووالده ��ا ق�سي�س� � ًا،
ملدر�سة �آبي يف ريدينك ،وتلقت جني تعليمها
هن ��اك ،و�ضمن نط ��اق العائل ��ة ،تعلمت هي
و�شقيقته ��ا الوحي ��دة الر�س ��م والعزف على
البيانو ..الخ..
اهتمت ج�ي�ن بالق ��راءة (كان لوالدها مكتبة
ت�ضم ��ن  500كتاب) وكتبت اي�ض� � ًا �أن �أفراد
عائلته ��ا كان ��وا يحب ��ون ق ��راءة الرواي ��ات،
وكان ��ت ه ��ي تع ��رف الكث�ي�ر ع ��ن رواي ��ات
ع�صرها وكتابها ومنه ��ا فيلدينغ وريت�شارد
�سون.

عن الغارديان

ه���ل ت��ف�����ض��ل ه��ول��ي��وود ال��ب��ط��ل الأب��ي�����ض؟

�أعوام من حياة جني �أو�سنت

يبدو وا�ضح ًا للمراقبين �أن ال�سينما الغربية تبدو متحاملة على الآ�سيويين ،عبر الأفالم التي تنتجها عن
ق�ص�ص تدور في البلدان الآ�سيوية و�آخرها فيلم عن كارثة ت�سونامي – عام � .2004أبطاله من الأمريكيين،
وعنوانه (الم�ستحيل).
ً
لقد �أدت كارثة (ت�سونامي) �إلى قتل � 227،898شخ�صا على الأقل ،ولكن �ستديوهات هوليوود في تناولها تلك
الم�أ�ساة� ،أ�صرت على ت�سليط ال�ضوء نحو �أ�شخا�ص من البي�ض عانوا من تلك الفاجعة ،وك�أن م�أ�ساة (الميونين)
ال تعني �شيئ ًا.

�أحب ��ت ج�ي�ن �أو�س�ت�ن الأن�شط ��ة االجتماعي ��ة
واالحتفاالت باملنا�سب ��ات ،و�أوىل ر�سائلها تتحدث
ع ��ن الرق� ��ص يف احلف�ل�ات يف هامب�شاي ��ر وع ��ن
زياراتها مدينة لندن ،وهناك ر�أي لل�سيدة ميتفورد
تق ��ول فيه( :كانت جني �أحل ��ى و�أرق فرا�شة ،تبحث
ع ��ن ال ��زوج) ،ولك ��ن املعا�صري ��ن لها يفن ��دون ذلك
الق ��ول ،لأن ميتفورد كانت ت�شع ��ر بالغرية منها� ،إذ
�أن ج�ي�ن �أو�سنت كتبت روايته ��ا (الأخوات الثالث)
وهي يف الـ  18من عمرها.
وال توجد معلومات حقيقية عن عالقاتها بالرجال،
ويف عام  1796- 1795كانت لها عالقة ق�صرية مع
احد �أقاربه ��ا ،ويف عام  1800ق ��رر والدها العودة
�إىل ب ��اث ،وانتقل ��ت العائل ��ة �إىل هن ��اك يف ال�سن ��ة
التالية ،وكانت مت�ضي العائلة ال�صيف ،على �شاطئ
البحر ،ويف �إحدى تلك الرحالت مرت جني �أو�سنت
مبرحل ��ة تفتح م�شاعرها ،ومل تعرف تلك العالقة �إال
بع ��د موته ��ا ،اثر حدي ��ث �شقيقتها كا�سان ��درا عنها،
وو�صف ��ت ال�شاب بكون ��ه جيد ًا ج ��د ًا ولكنه خاطب
غري ناجح.
وبع ��د ف�ت�رة وجي ��زة ،مات ال�ش ��اب ،ح�س ��ب رواية
كا�سان ��درا ،وال توج ��د دالئل ت�ش�ي�ر �إىل حزن جني
�أو�س�ت�ن مبا ح ��دث وكان ��ت �آن ��ذاك تبلغ ال� �ـ  27من
عمرها.
�أما احلادثة الثانية فهي تقدم (هاري�س بيغ للزواج
به ��ا وكان ي�صغرها ب�ستة �أع ��وام وكان ذلك يف عام
 ،1802عندم ��ا كانت تق�ضي عطل ��ة يف منزل عائلة
بيغ ،ووافقت جني عل ��ى الزواج به ،على الرغم من
عدم �إح�سا�سها بحبه ،ولكنها يف اليوم التايل غريت
ر�أيها ،وعادت مع �شقيقتها �إىل منزل العائلة.
ويف ع ��ام  ،1803باع ��ت �أو�س�ت�ن روايته ��ا (دي ��ر
نورثيغ ��ر) لأح ��د النا�شري ��ن وكان ��ت حتم ��ل �أو ًال

عنوان (�سوزانا وتقا�ضت مبلغ  10باوندات ،ولكن
النا�شر �آث ��ر عدم ن�شرها (ومل تطبع الرواية �إال بعد
� 14سنة).
ويف ع ��ام  ،1805ت ��ويف والده ��ا و�أ�صب ��ح اعتماد
العائل ��ة عل ��ى الرج ��ال فيه ��ا – ح ��وايل  450باوند
يف الع ��ام ،و�سينعك� ��س ذلك يف روايته ��ا( ،كربياء
وحتامل).
ويف �أعق ��اب عودة الأ�س ��رة اىل هامب�شاير ،عاودت
�أو�س�ت�ن ن�شاطه ��ا الأدب ��ي ،لإع ��ادة كتاب ��ة رواي ��ة
(�إح�سا� ��س وحت�س� ��س) الت ��ي طبع ��ت ع ��ام ،1811
وظهرت الرواية او ًال با�سم م�ستعار ،ت�أليف (�إحدى
ال�سي ��دات) .و�سرع ��ان م ��ا عرف ��ت الأ�س ��رة بالأمر،
وح�صل ��ت �أو�س�ت�ن م ��ن الطبع ��ة الأوىل عل ��ى 140
باوند.
و�إثر ذل ��ك النجاح ،ع ��ادت لرتاجع رواي ��ة (كربياء
وه ��وى) وبعد عام  ،1813بد�أت �أ�سرتها و�أقاربها،
يعرف ��ون �أنه ��ا كاتب ��ة تلك الرواي ��ات ،بع ��د انت�شار
ا�سمه ��ا والكتاب ��ات اجلي ��دة الت ��ي ظه ��رت له ��ا يف
ال�صح ��ف املحلي ��ة ،وب ��د�أت دور الن�ش ��ر تعيد ن�شر
رواياته ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إىل ن�شره ��ا رواي ��ة (حديق ��ة
مان�سفيل ��د  ،1814-ونفذت بعد �ستة �أ�شهر ،وبد�أت
�إثره ��ا يف كتاب ��ة (�إمي ��ا) ،وعم ��ل �شقيقه ��ا ه�ن�ري
كو�سيط بينها وبني النا�شرين.
ويف ع ��ام  ،1817ب ��د�أت يف كتاب ��ة رواي ��ة جديدة
بعن ��وان (�ساندي�ش ��ن) ،ولكنه ��ا تخل ��ت عنه ��ا يف
�آذار وكتب ��ت و�صيته ��ا ،تارك ��ة م ��ا متل ��ك ل�شقيقتها
كا�سان ��درا ،ويف �أي ��ار نقل ��ت �إىل امل�ست�شفى للعالج
وتوفي ��ت يف ال� �ـ  18من متوز ع ��ام  1817عن عمر
� 41سنة وتركت للعامل رواياتها.

(بحث خا�ص)

وفيل ��م (امل�س ��تحيل) �أ�ش ��به بفيل ��م كليندت
اي�س ��توود ال�س ��ابق( ،ما بعد ذلك) ،يتناول
الكارثة ،ح�سب وجهة نظر (البي�ض) الذين
كان ��وا يف تل ��ك املناط ��ق لغر� ��ض ال�سياحة
�آنذاك.
لق ��د انح�ص ��رت م�أ�س ��اة مئ ��ات الألوف من
ال�ضحايا يف ق�صة زوجني نعومي وات�سن
و�إيوان ماكريغ ��ور ،والتي ال ميكن قيا�س
جتربتهما مبا حدث للآخرين.
وق ��د �أث ��ار الفيل ��م ،انتق ��ادات النق ��اد� ،إذ
و�صفت ��ه النيويورك تامي ��ز (انه ال يتحدث
عن امل�أ�ساة العامة ،بل يقدم ق�صة عن رحلة
�سياحية مل تتحقق).
ويداف ��ع ماكريغور عن الفيلم قائ ًال انه قدم
العديد من ال�شخ�صيات الآ�سيوية :فهم من
�أنق ��ذ بطلة الفيلم الأمريكي ��ة ،وكذلك طاقم
العاملني يف امل�ست�شفى حيث مت نقلها.

ويف احلقيق ��ة ف� ��إن خم ��رج (امل�ستحي ��ل)
 ج ��ون انطوني ��و بايون ��ا ،كان ق ��د ت�أث ��ربالق�ص ��ة احلقيقي ��ة لإحدى الأ�س ��ر وكانت
ا�سبانية.
ومن اجلدير بالذكر �أن الأفالم ال�سينمائية
الغربية الت ��ي ظهرت يف مرحلة (ال�سيا�سة
العن�صري ��ة) كان �أبطاله ��ا با�ستم ��رار م ��ن
البي�ض.
ويف ع ��ام � 1915أنت ��ج فيل ��م( ،مول ��د �أمة)
الذي كان مبثابة احتفال �إعادة بناء �أمريكا
بع ��د احلرب الأهلية ،ويف ذل ��ك الفيلم ،قام
ب� ��أدوار ال�س ��ود ،ممثلون بي� ��ض ،مت �صبغ
وجوهه ��م باللون الأ�س ��ود ،مع �ضخ ميول
للتعاط ��ف م ��ع منظمة ك ��و كالك� ��س كالن،
العن�صري ��ة التي جتاهر مقته ��ا لل�سود يف
املواطنني الأمريكيني.
وق ��د تغ�ي�رت الأح ��وال االجتماعي ��ة يف

الوق ��ت احلا�ض ��ر ،ويتبى معظ ��م العاملني
يف ال�سينم ��ا وجهة النظ ��ر التقدمية ،ومع
ذل ��ك ف ��ان (املنقذي ��ن) يف الأف�ل�ام مازالوا
م ��ن البي� ��ض ،كم ��ا ج ��رى يف (رق�صات مع
الذئ ��اب) و(اجلان ��ب الأعم ��ى) و(�آفات ��ار)
و(امل�ساع ��دة) ،وال ميك ��ن للم�شاه ��د �أن
يتخيل فيلم� � ًا حاز الأو�س ��كار مثل (خزانة
الأمل)� ،سيع ��زز م ��ن مكان ��ة العراق ��ي على
ح�ساب الأمريكي.
بل حتى �أفالم الأطف ��ال (الكرتون) ،تطلب
�أبط ��ا ًال م ��ن الع ��رق الأبي� ��ض يف ادوار
البطولة.
ويتحجج املنتجون ع ��ن ذلك الأمر بقولهم
�أن امل�شاهدين ال يتحملون �شخ�صيات غري
بي�ضاء يف الأدوار الرئي�سة ،فهل �أنهم عرب
رواد
تل ��ك احلج ��ة يتجاهلون مدى ن�ض ��ج ّ
ال�سينما يف الوقت احلا�ضر؟

وم ��ن الوا�ض ��ح ان تل ��ك احلج ��ة غ�ي�ر
�صحيحة� ،إذ قامت جامعة انديانا ،ب�إجراء
ا�ستبيان ع ��ن تف�ضيل رواد ال�سينما للبطل
ال�سينمائي ،وكانت غالبية الإجابات تدور
حول تنوع الأعراق.
�إن جناح – وي ��ل �سمث ،مورغان فرميان،
�إيدي م ��وريف ،دين ��زل وا�شنط ��ن ،وهايل
ب�ي�ري� ،أمر ال ميك ��ن ت�ضخيم ��ه .ومع ذلك
ففي ع ��ام  ،2010حقق ال�س ��ود جناح ًا يف
متثي ��ل الأدوار الأوىل م ��ن �أف�ل�ام حقق ��ت
املراتب الأوىل يف حتقيق الإيرادات.
وم ��ن املع ��روف �أن هولي ��وود كان ��ت تنتج
الأف�ل�ام �سابق� � ًا م ��ن اج ��ل ال�س ��وق املحلية
يف الدرج ��ة الأوىل ،حي ��ث كان ��ت �إيرادات
ال�س ��وق اخلارجية اقل ب�ش ��كل عام ،ولكن
الأم ��ر قد تغري حالي ًا� ،إذ �أن الأفالم الكبرية
حتقق �أرباح ًا �ضخمة يف الأ�سواق العاملية،
ومع ذلك ف�إن م�س�ألة م ��ا يف�ضله الأمريكي،
�أمر ًا مهم ًا بالن�سبة �إىل بطل الفيلم.
�إن اال�ستوديوه ��ات الأمريكي ��ة ،حت ��اول
حالي� � ًا التع ��اون م ��ع ال�سينم ��ا الآ�سيوي ��ة
ومنها ال�صينية ،وت�أت ��ي �أفالم الأطفال يف
الدرج ��ة الأوىل ،ومنها ما يت ��م ت�صويرها
يف الربازيل حالي ًا.
�إن تف ��وق البط ��ل الأبي�ض /وع�ب�ر �أ�سماء
خمتلفة :كاب�ت�ن �أمريكا ،والبط ��ل ال�سوبر
الربيطاين جيم�س بوند ،وم�صا�ص الدماء
الو�سي ��م يف �سل�سلة �أف�ل�ام (توااليت) �أمر
بادئ الو�ضوح.
�إن البع� ��ض مم ��ن يعار�ض ��ون �أفالم� � ًا مثل
(امل�ستحيل) قد يثريون ال�شك وال�شبهة يف
الغاي ��ات الت ��ي ي�صبو �إليها �صن ��اع الأفالم
الغربية ومنها ن�شر (االمربيالية الثقافية)،
يف حني �أن املال هو الهدف الأول بالن�سبة
�إليهم ولي�ست الأيديولوجية.
ومن اجلدير بالق ��ول �أن الأفالم الأمريكية
حتقق اليوم جناح ��ات �ساحقة يف اليابان
والربازي ��ل وكوري ��ا اجلنوبي ��ة ،وه ��ي
تتفوق عل ��ى الأفالم الهندي ��ة يف �إيراداتها
يف �آ�سيا.

عن الأوبزرفر
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سالما ياعراق

مع اقرتاب بداية املو�سم الثاين

�أمريكا تنتقد �إعالن �إيران جنوماملو�سمالأولمن� ArabIdolإىل الواجهة جمدد ًا

�إر�سال قرد �إىل الف�ضاء

قالت الناطقة با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية ،فيكتوريا
نوالند� ،إن خطوة �إيران �إر�سال قرد �إىل الف�ضاء اخلارجي
 يف حال جرى الت�أكد من �صحتها  -متثل انتهاكا �صريحال���ق���رارات جمل�س الأم����ن ال��ت��ي مت��ن��ع ط��ه��ران م��ن ممار�سة
ن�شاطات تتعلق بتطوير �صواريخ بعيدة املدى ،على خلفية
برناجمها النووي .موقف نوالند جاء يف معر�ض ردها على
�أ�سئلة ال�صحفيني حول اخلطوة الإيرانية التي �أعلنت عنها
طهران من خالل �شريط فيديوُ ،يظهر �إطالق ال�صاروخ الذي
�صعد �إىل ارتفاع  120كيلومرتا عن �سطح الأر���ض ،حامال
كب�سولة تقل القرد الذي �أظهره الفيديو ،وقد عاد بعد فرتة
�إىل الأر����ض وع�لام��ات ال��ذه��ول بادية عليه .ونقلت وكالة
"فار�س" الإيرانية �شبه الر�سمية عن �أحمد وحيدي ،وزير
الدفاع ،قوله �إن �إر�سال القرد ميثل" :خطوة �أوىل باجتاه
�إر�سال ب�شر �إىل الف�ضاء" .ولكن نوالند ردت االثنني مبدية
�شفقتها على حالة "القرد ال�صغري امل�سكني" ال��ذي ظهر يف
ال�صور ،م�ضيفة �أن بالدها مل تت�أكد فعال من ح�صول عملية
الإط�لاق .وتابعت نوالند قائلة" :مبعث قلقنا احلقيق هو
تطوير �إيران لتكنولوجيا مركبات قادرة على تنفيذ عملية
دفع ف�ضائي ،فمن املعروف �أن �أي نظام قادر على نقل �شيء
ما �إىل الف�ضاء هو مت�صل ب�شكل مبا�شر بتطوير �صواريخ
بعيدة املدى "،م�ضيفة �أن ذلك "ميثل خرقا لقرارات جمل�س
الأمن التي متنع" تطوير هذا النوع من ال�صواريخ القادرة
على حمل �أ�سلحة نووية.
CNN

تويرت" يعتذر عن �شريط �إباحي
ن�شر على تطبيق "فاين"
اع����ت����ذر م���وق���ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي "تويرت" الذي
�أطلق تطبيق "فاين" اجلديد
ال��ذي اجتاحته املحتويات
الإب����اح����ي����ة ب��ح�����س��ب ع���دة
مراقبني ،عن �شريط م�صور
�إب���اح���ي �أدرج يف الق�سم
امل��ع��ن��ون "خيارات فريق
التحرير" (�إدي�ترز بيك�س)،
وب��ع��د ت��ع��ل��ي��ق��ات �أدىل بها
بع�ض امل�ستخدمني للإعراب
ع���ن ا���ش��م��ئ��زازه��م� ،سارع
موقع التوا�صل االجتماعي
�إىل �سحب ال�شريط من هذه
ال��ف��ئ��ة ،متحججا ب��ـ "خط�أ
ب�شري" ،م���ن دون تقدمي
امل���زي���د م���ن التو�ضيحات،
وك����ان "تويرت" ق���د �أطلق
اخل��م��ي�����س تطبيق "فاين"

ال������ذي ي�����س��م��ح لأ����ص���ح���اب
هواتف "�آي فون" املتعددة
ال��و���س��ائ��ط ب��إ���ض��اف��ة �شريط
ف��ي��دي��و ق�����ص�ير م���دت���ه �ست
ثوان �إىل تغريداتهم ،وميكن
م�����ش��اه��دة ه����ذه الأ����ش���رط���ة
بوا�سطة "فاين" �أو �إدماجها
مبا�شرة يف التغريدات ،غري
�أن ع���دة حمللني �أك����دوا �أن
عدة حمتويات �إباحية قابلة
ل��ل��ت��ح��م��ي��ل ب��ات��ت متوافرة
ب��امل��ج��ان يف م��ت��ج��ر "�آبل"
الإل���ك�ت�روين "�آب �ستور".
وب���ات اجلميع ي�ترق��ب ردة
فعل "�آبل" امل��ع��روف��ة بعدم
ت�ساهلها البتة مع هذا النوع
من املحتويات.
افب

ق � ��ررت جم �م��وع��ة MBC
ممثلة ب�شركة " بالتينيوم
ري�ك��وردز " �إع��ادة املناف�سة
النهائية بني جن��وم املو�سم
الأول من برنامج " Arab
 " Idolالثالثي (دنيا بطمة،
وكارمن �سليمان ،ويو�سف
ع��رف��ات) ،ول �ك��ن ه��ذه امل��رة
ب��وت�يرة �أ�صعب ،فاملناف�سة
ب� ��دون جل �ن��ة حت �ك �ي��م ،وبال
ت���ص��وي��ت� ،إمن ��ا احل �ك��م هو
اجل �م �ه��ور احل �ق �ي �ق��ي ال ��ذي
�سي�ستمع �إىل �أغانيهم التي
ك �ت �ب��ت وحل��ن��ت خ�صي�ص ًا
ل�ه��م ،وال�لاف��ت ه��و الن�شاط

الفني املكثف للثالثي الفني
مع ًا ويف وقت واحد بتفوق

الحمل

� 21آذار  19 -ني�سان

حماوالتك لإعادة ت�صويب
الأم�����ور ���س��ت�لاق��ي جناح ًا
الف��ت � ًا ،و�ست�شكل �أ�سا�س ًا
م��ت��ي��ن� ًا ل��ل��م��رح��ل��ة املقبلة.
ح�ي�ن ت�����ش��ع��ر ب������أي تغيري
يف ت�ص ّرفات ال�شريك ،ال
ت�ت�ردد يف ط���رح الأ�سئلة
ل��ت��و���ض��ي��ح الأم��������ور لئال
تتفاقم امل�شكلة.
السرطان

 22حزيران  22 -متوز

ت��ك�ث�ر ال � �ل � �ق� ��اءات وال �ت �ن �ق�لات
وق��د ت��رغ��ب يف تغيري �سيارتك
�أو م �ك��ان �إق��ام �ت��ك ،وال تتفاج�أ
ب��و��ص��ول دع ��وة للم�شاركة يف
حما�ضرة �أو للقيام بجولة عمل.
�أن ��ت ع�ل��ى ق��د احل�م��ل يف ك��ل ما
يوكل �إليك ،وال ترتدد يف التقرب
من �أرباب العمل وعر�ض �أفكارك
واقرتاحاتك عليهم.
الميزان

 23ايلول  23-ت�شرين االول

ي�لائ �م��ك ه� ��ذا ال� �ي ��وم لت�سوية
امللحة وت�ساعدك
امل�شكالت املالية ّ
ع �ل��ى �إي� �ج ��اد ال �ط��ري��ق الأ�سهل
والأق �� �ص��ر مل�ح��ا��ص��رة التيارات
ال�سلبية .تنعم بوقت جيد وواعد
ج � ��د ًا ،وي� �ك ��ون م ��زاج ��ك ه��ادئ � ًا
وامل�ن��اخ منع�ش ًا .ي��زول ال�ضجر
وتكون الأجواء العاطفية منا�سبة
�أي�ض ًا� ،إذ تعي�ش رومان�سية.
الجدي

 22كانون19– 1كانون2

ت�ستعيد ك��ام��ل ن�شاطك وع��اف�ي�ت��ك ما
يجعلك ت�شرق بهالة كبرية .رمبا يكون
لك لقاء مميز على ال�صعيد العاطفي.
وحتم ًا قد تتلقى جواب ًا وتفرح
خل�بر �أو ان �ف��راج مل���س��أل��ة ع��ال�ق��ة .قم
مب�ساع حثيثة فقد ت�صادف التجاوب
وال��دع��م ،وت�صل �إىل حلول مر�ضية.
تهتم مل�س�ألة مالية ,قر�ض ,ا�ستثمار,
�أو �إرث.

الثور

ت�ت�راج ��ع احل� �ظ ��وظ م ��ا يجعلك
مرتدد ًا حائر ًا ومربك ًا �أمام بع�ض
اجل���دي���د والأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ال��ذي��ن
يحملون �إليك عر�ض ًا �أو اقرتاح ًا.
�إذا مل ي��رحت قلبك �إليهم ،ال تتخذ
قرار ًا ،بل ادر�س الأمور بهدوء .ال
تت�سرع وال تتهور ،واحر�ص على
�أن تكون عالقاتك باملحيط متزنة
وخطواتك مدرو�سة.
االسد

 23متوز � 22 -آب

مزاياك كثرية ومن ال�ضروري
ا�ستثمارها بذكاء يف هذا اليوم
امل�شجع لتقدمي طلب �أو التقدم
�إىل وظيفة .احلظ حليفك �شرط
�أن تكون متيقظ ًا وذكي ًا .يبتعد
ع �ن��ك اخل�����ص��وم ك �م��ا ب�سحر
�ساحر لتبقى ال�ساحة خالية
تنتظر منك مبادرة �أو خطوة
لقطف الثمار.
العقرب

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

ت�شعر رمبا برغبة يف اال�سرتاحة
�أو االب � �ت � �ع� ��اد ع� ��ن ال �ف��و� �ض��ى
وال�ضجيج .ق��د ترغب يف القيام
برحلة ا�ستجمام �أو ق�ضاء عطلة
الأ� �س �ب��وع م��ع الأح� � ّب ��اء لت�شحن
نف�سك بالطاقة الإيجابية .ابحث
ع��ن ال ��راح ��ة ال�ن�ف���س�ي��ة وع ��د �إىل
روتينك اليومي الذي يطمئن بالك
ويهدئ من روعك.
الدلو

 20كانون� 18 - 2شباط

تقوم بخطوة فعالة وتلفت
الأن�������ظ�������ار والإع�������ج�������اب,
ت��رت��اح ل��ل��ظ��روف الإيجابية
واملطمئنة .هناك دعم ملوقفك
ور�ؤي������ة م�����ش�ترك��ة ل�ل��أم���ور.
�إن��ه ي��وم واع��د بانفراج .ثق
بنف�سك وح���اول �أن تفر�ض
توجهاتك.

الدعوة والإخوان  ..وما بينهما

وت �� �ص��وي��ر �أغ �ن �ي��ة " عظمة
على عظمة " يف القاهرة،
الأغ �ن �ي��ة م��ن ك �ل �م��ات هاين
ال�صغري ،و�أحل ��ان وتوزيع
حم�م��د رح �ي��م� ،أ ّم� ��ا الكليب
فهو من �إخراج يا�سر �سامي
وتهدف الأغنية �إىل ت�أريخ
�أ� �س �م��اء رم ��وز الأغ �ن �ي��ة يف
العامل العربي ،الذين قدّموا
�ألوان ًا غنائيّة مميّزة مثل �أم
كلثوم ،فريوز ،عبد الوهاب،
العندليب عبد احلليم حافظ
 ،ودي�� ��ع ال� ��� �ص ��ايف ،راب ��ح
ب���س�ي��ط ل��دن �ي��ا ب �ط �م��ة ،فهي كليب خا�ص بها ،وقد انتهى دري ��ا�� �س ��ه ،ال�����ش��ح��رورة و
�سبقتهم ب�ت���ص��وي��ر فيديو امل �ت �ن��اف �� �س��ون م��ن ت�سجيل وردة.

�صديقي ال�شاعر امل�صري جمعتني به بع�ض الهموم امل�شرتكة وحبي
ملعرفته بتاريخ العراق و�أدبه وفنه وحبه ملعرفتي املتوا�ضعة بتاريخ
م�صر ورموزها الفكرية .تهاتفنا �أم�س لنتفق على الذهاب ملعر�ض
الكتاب ،لكن حني التقينا �ألغينا الفكرة ب�سبب الأح��داث الدامية التي
ع�صفت بالقاهرة ،فانزوينا مبكان �آمن تناولنا به "املق�سوم" .اكت�شفت
�أن همّا �آخر �صار يجمعنا هو اخلوف� .صاحبي يخاف على م�صر و�أنا
على العراق خا�صة �أن البلدين يف هذه الأيام �صارا على �شفا حفرة من
احلرب الأهلية.
قال يل� :أتعلم �أن ما حتبه يف م�صر� ،أنت العراقي ،ال يعرفه جماعة
الإخ��وان وال مر�سيّهم؟ �أجبته :وهل تدري ب�أن ما حتبه يف العراق،
علي� :صدقت
و�أنت امل�صري ،ال يعرفه جماعة الدعوة وال مالكيّهم؟ رد ّ
فكالهما من نف�س الطينة .حوار مل يزدنا �إال حزنا وخوفا ،فاخت�صرناه
وعدنا �إىل بيتينا كل يئن على لياله.
يف الطريق �أخ��ذين الواه�س ف�صرت �أع��دد مع نف�سي امل�شرتكات بني
الدعوة والإخ ��وان .وحتى �أُ�سهّل الأم��ر �صارت تطوف يف خميلتي
�صورتي املالكي ومر�سي .دعكم عن بع�ض الت�شابه يف ال�شكل ،ولنقف
عند طريقتهما يف احلكم �أو يف طريقة �إدارة الدولة ،هذا �إن كان هناك
فهم ملعنى للدولة يف ذهنيهما .الرجالن بحكم مرجعيتهما الدينية ال
يقيمان وزنا للدنيا فلي�شقى بها العراقي وامل�صري حتى و�إن ا�ستجديا
يف ال�شوارع وناما يف بيوت التنك �أو الع�شوائيات وظال بال كهرباء �أو
ماء ،با�ستثناء املنطقة اخل�ضراء وق�صور الرئا�سة طبعا ،لأن ال�سعادة
احلقة يف الآخرة ،وما الدنيا �إال مرحلة عابرة.
ال يعرفان معنى احل��وار .لكن �إن حلت يف �أي من البلدين �أزمة تنذر
بكارثة قد ي�صل الدم بها حد الركب ،وخافا على كر�سيهما ،ي�ستجديانه
ا�ستجداء .كالهما يرى الرفا�س على قاب قو�سني �أو �أدنى من �أن تهطر
الر�أ�س ،لكنه ال يتحرك حتى تفلق الف�ؤو�س الهامات .ال يهمهما النا�س
بل حزباهما ،لأنهما �أهلهما وع�شريتهما .ف��الأق��رب��ون �إليهما �أوىل
بال�سلطة.
حرام عندهما التظاهر .لكنه حالل على من يعتمر العمامة يف العراق،
�أو يطلق اللحية ويرتدي الد�شدا�شة الق�صرية يف م�صر.
مثال :يف املظاهرات ال�شعبية التي خرجت ب�ساحة التحرير يف بغداد
قبل عامني ت�صدى لها املالكي ورهطه بكل وح�شيه رغم �أنها �سلمية
وواعية وكانت ت�شتم البعث والقاعدة علنا .وها هي تظاهرات املنطقة
الغربية ال ت�شتم البعث وال القاعدة واملالكي حائر كيف يلبي مطالبها.
لقد لبى بع�ضها و�سيلبي الباقي مرغما ال بطال .ال�سبب �أن التظاهرات
الأوىل لي�س فيها نف�س الإ�سالم ال�سيا�سي ببنما احلالية يقودها رجال
دين و�سا�سة �إ�سالميون.
احلال نف�سها كانت مب�صر يوم التظاهرات امل�ضادة لد�ستور ال�شريعة.
لقد داهمها حزب مر�سي بجي�ش عرمرم من الإخ��وان وقتلوا بع�ض
املتظاهرين .بينما ك��ان ح��ازم �إ�سماعيل حامال �سيفه بباب مدينة
الإنتاج الإعالمي يهدد بذبح و�سلخ الإعالميني املعار�ضني ،ومر�سي
ك�أنه ال يرى وال ي�سمع.
لقد �سقط مبارك بفعل تظاهرات قادتها القوى ال�شعبية من ميدان
التحرير ومل يكن للإخوان فيها ح�ضور يذكر .وكذلك �سقط �صدام
بفعل االجتياح الأمريكي ،ومل يكن للدعوة يف ذلك ف�ضل .النتيجة جاء
االثنان و�سرقا الثمرة ،التي ي�سميها البع�ض كعكة� .صدق العراقي يوم
قال "ينام طرفاين و ياكل و�سطة" ،ويوم غنى "يا من تعب يا من �شكه
 ..يا من على احلا�ضر لكه".
الزبدة� :ستكون حال النا�س يف ظل حكم الإ�سالم ال�سيا�سي كما هي
حال العراقيني وامل�صريني اليوم ،وال�ساتر الله.

�شمبانزي ير�سم لوحات �سعر الواحدة � 150ألف دوالر
يبدو �أن املعاناة النف�سية ت�شكل تربة
خ�صبة لإب ��داع ��ات لي�س ل��دى جن�س
الب�شر فح�سب ب��ل ل��دى احليوانات
�أي�ضا ،وهو ما جتلى يف لوحات خطتها
يد �شمبانزي عانى نف�سي ًا ملدة طويلة
ب�سبب خ�ضوعه لأب �ح��اث ودرا�سات
�أدت �إىل توتر �أ�صابه .لكن ال�شمبانزي
"كالي" البالغ من العمر  25عام ًا مل
ي�ست�سلم وق��اوم معاناته الناجمة عن
حقنه بامل�سكنات واحل �ق��ن وحتليل
الأن�سجة يف �أح��د مراكز الأبحاث يف
والية فلوريدا الأمريكية ،مما ا�ستدعى

نقله �إىل مركز رعاية متخ�ص�ص ،حيث
�أظهر موهبة بر�سم لوحات كل يوم،
ُتباع ال��واح��دة منها مقابل � 150ألف
دوالر .ويبدو �أن ريع لوحات "كالي"
الفنية ج ��اءت كم�صدر دخ��ل للملج�أ
الذي يعي�ش فيه ال�شمبانزي� ،إذ �سيتم
تخ�صي�صها يف جم��ال احل �ف��اظ على
�سالالت القردة وال�شمبانزي النادرة.
ومن امل�ؤكد �أن هذه اللوحات �ست�سهل
الأمر من الناحية املادية �،إذ تبلغ تكلفة
ال��رع��اي��ة ب��احل�ي��وان ال��واح��د � 16ألف
دوالر �سنوي ًا.

ثمانين َيّة مولعة ب�ألعاب الفيديو
تتمتع �سيدة بريطان َيّة يف ال�ساد�سة
والثمانني من عمرها تدعى "هيلدا
نوت" بلعب الفيديو كيمز منذ نحو
 40عام ًا .وقد ب��د�أ �شغفها بالألعاب
منذ �أول لعبة فيديو معروفة ،وهي
لعبة بونغ ال�شهرية ،م��رور ًا بلعبة
� �س��وب��ر م��اري��و ال �� �ش �ه�يرة و�صوال
لأل�ع��اب اللياقة على جهاز الـWii
و الـ  ،PS3وا�ستعر�ضت "هيلدا"
مهاراتها يف لعبة Grand Theft
 Autoوهي لعبة معروفة ب�أ َّنها
جتذب الالعبني الذكور �صغار ال�سن
على الأغلب ،كما وجد يف جمموعتها
للألعاب لعبة  ،4 Disgaeaوهي
لعبة يابان َيّة من �ألعاب الدور �أو الـ
 RPGمن نوع الألعاب الطويلة

حظك هذا اليوم
 20ني�سان� 20 -أيار

 ها�شم العقابي

الجوزاء

 21ايار  21 -حزيران

ق��د ت�ع�ي����ش ق���ص��ة ع��اط�ف�ي��ة تتمتع
ب�أوقاتك وق��د تقع حتت �سحر �أحد
الأ�شخا�ص ال��ذي ين�سيك ما حولك
�أو رمب��ا تغامر يف جم��االت جديدة
ب��اح �ث � ًا ع��ن ال�ل�ه��و وامل� ��رح .تتعدد
املنا�سبات االجتماعية التي تو�صلك
ب�ب�ع����ض الأ� �ش �خ��ا���ص املميزين،
فتمار�س �سحرك وتلفت الآخرين
ب�شخ�صيتك الرباقة.
العذراء

 23اب � 22 -أيلول

تنقلب امل�ع�ط�ي��ات مل�صلحتك
لتبد�أ مرحلة جديدة� .إذا كنت
تبحث ع��ن عمل فقد تتوافر
ل��ك فر�ص ج�ي��دة .كذلك تبدو
املالمح �إيجابية يف عالقاتك
ال���ش�خ���ص�ي��ة م ��ع ال � ��زوج �أو
احلبيب �أو الأهل .جتد نف�سك
و� �س��ط �أج� ��واء ح ��ارة جميلة
و�أنيقة.
القوس

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

ت�شتعل النقا�شات ب���ص��ورة �سريعة
وت �ك�ثر االن �ت �ق��ادات اجل ��ارح ��ة التي
ل��ن حتتملها العالقات املت�أرجحة �أو
ً
متيقظا وحاول تلطيف
اجلديدة .فكن
الأجواء .تذ ّكر �أنك �صاحب الت�أثريات
ال�سلبيّة وال ب� ّد من �أ ّن��ك ت�ترك �أ�سو�أ
االن�ط�ب��اع��ات و�أب���ش�ع�ه��ا ،ف�لا تتو ّهم
�أ ّن احلبيب وح��ده خمطئ .عليك �أن
حترتم م�شاعره
الحوت

� 19شباط � 20 -آذار

ت�ع�ي����ش ي ��وم � ً�ا دق �ي �ق� ً�ا ي�ح�م��ل بع�ض
ال �ت �ط��ورات امل��زع �ج��ة .ح ��اذر ب�ش�أن
ال �ق �� �ض��اي��ا امل ��ال� �ي ��ة وامل �� �س �ت �ح �ق��ات
والت�شوي�ش وااللتبا�س واال�ستثمار.
ان�ت�ب��ه ل���ص�ح�ت��ك ،و�إذا ��ش�ع��رت ب ��أي
ع��ار���ض فا�ست�شر الطبيب .االبتعاد
عن �أج��واء العمل بع�ض ال�شيء مفيد
ل��ك .فكر يف رحلة �إىل اخل��ارج برفقة
ال�شريك.

التي حتتاج للتخطيط ال�سرتاتيجي
واتخاذ الكثري من القرارات ما ي�ؤكد
�أ َّن اهتمام "هيلدا" ومهاراتها يف
اللعب ه��ي �أك�ث�ر م��ن جم��رد �ضغط
ع �� �ش��وائ��ي ع �ل��ى الأزرار ،وتقول
"هيلدا" ب�أ َّنها حتب دائم ًا اال�ستمتاع
باكت�شاف �أ�شياء جديدة يف اللعبة،
وال��و� �ص��ول �إىل امل��رح�ل��ة اجلديدة
واحل��دث اجلديد ،ومن ثم ال�شعور
ب��الإجن��از عندما تنهي اللعبة .كما
ت�ؤمن �أي�ض ًا �أ َّن اللعب يحافظ على
ن���ش��اط�ه��ا ع�ق�ل�ي� ًا ،ح�ي��ث �إ َّن كثري ًا
من �أل�ع��اب (الفيديو كيم) ال تعتمد
فقط على الهجوم واملغامرات ،بل
حت �ت��وي ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن الأل �غ��از
التي تتطلب من الالعب فعل �شيء

ما بطريقة معينة وبتوقيت معني،
وت�ستمتع "هيلدا" باللعب يف منزلها
على �شا�شة عمالقة مبقا�س � 65إجنا
ت�ساعدها م��ع �ضعف ب�صرها ،كما
ت�ستمع �أي�ضا ب�ألعاب الأل�غ��از على

جهاز الـ"�آيباد" ،ولي�س هنالك ـ على
ما يبدو ـ �أي بوادر تدل على توقفها
عن ممار�سة هذه الهواية يف وقت
قريب.
bbc
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حدث في مثل هذا اليوم

وف������اة امل��ل��ا ع���ث���م���ان امل��و���ص��ل��ي
يف م��ث��ل ه���ذا ال���ي���وم م���ن عام
 1923تويف ببغداد املال عثمان
امل���و����ص���ل���ي  ،ر�أ��������س امل���در����س���ة
املو�سيقية العراقية يف �أواخر
ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر و�أوائ����ل
ال��ق��رن ال��ت��ايل  ،وك���ان ل��ه الدور
الكبري يف تطوير النغم التقليدي
يف ال��ع��راق و�صلته باملو�سيقى
ال�شرقية يف البلدان الإ�سالمية .
ولد احلافظ عثمان احلاج عبد
ال��ل��ه ب��ن احل���اج فتحي ب��ن علي
امل��ن�����س��وب �إىل �آل ال��ط��ح��ان يف
املو�صل  ،فقد �أب��اه وه��و كفيف
الب�صر  ،فكفله �أحد �سراة الأ�سرة
العمرية ال�شهرية يف املو�صل ،
فن�ش�أ على حب التجويد القر�آين
والإن�����ش��اد الديني وال�شعري ،
انتقل �إىل بغداد وهو يف الثانية
ع�شرة من عمره  ،فرعاه احمد
ع����زت ال��ع��م��ري حم����رر جريدة
ال���زوراء ،فتعلم ببغداد �أ�صول ببغداد وعلى ال�شيخ بهاء احلق �إىل املو�صل و�أكمل درا�سته يف
املقام العراقي على �أ�ساطني قرائه الهندي علوم ال�شريعة  ،ثم عاد القراءات  ،ورحل �إىل ا�سطنبول

كلمات متقاطعة
�أفقي
 -1غزوة �إ�سالمية (م)�/إكمال.
� -2صحيح و�سليم(م)/التحية
� -3صلح(م)/مفرد �أوتار.
 -4تكلم /مت�شابهان.
 -5بعث بها احلياة(م)�/أر�شد.
 -6للتعريف/عك�س �أمرت /متوفى.
� -7ضعف الب�صر(م)/طائر خرايف/
مت�شابهان.
 -8خا�صتنا /للتنبيه/حيوان كا�سر.
 -9خامت الأنبياء/يقوم (مبعرثة).
� -10سيادة وهيمنة� /أخربه.

عمودي
 -1نفاق /من احلوا�س اخلم�س.
� -2آلة نفخ /ترك املن�صب �أو
اال�ستقالة.
 -3ي�ستف�سر عنه /ج�شع (م).
� -4ضمري املتكلم�/أجابه(م).
 -5من الأوزان اخلفيفة.
 -6للتعريف/امتهان.
� -7شحذا  /عملة �آ�سيوية.
 -8تويف /بحث.
 -9من العنا�صر امل�شعة.
 -10مت�شابهان /من علوم البالغة.
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 ،وت�����أث����ر ب���ال���ط���رق ال�صوفية
و�أنا�شيدها  ،وال�سيما الطريقة
املولوية ،وذهب �أي�ضا �إىل م�صر
و�أن�ش�أ جريدة فيها با�سم املعارف
 ،وا�شتهر �أمره هناك  ،وقيل �إن
م���ن ت�لام��ي��ذه ال�����س��ي��د دروي�����ش
املو�سيقار امل�صري الذائع  ،و�إن
�أغنية ( زوروين بال�سنة مرة
) م��ن �أحل��ان��ه ال��ت��ي ن�سبت �إىل
تلميذه .
عاد �إىل بغداد  ،وعينّ مبنا�صب
خمتلفة يف م�ساجدها ومعاهدها
الدينية  ،ويف بغداد �أ�صبح ا�سما
جهريا و�أ���س��ت��اذا كبريا ملدر�سة
الإن�شاد الديني فيها  ،كما �ساهم
يف بع�ض احل��رك��ات الوطنية ،
ومنها �أح���داث ث��ورة الع�شرين
ببغداد  ،وترك قبل رحيله عدد ًا
من املجاميع الأدبية  .وكتب عنه
الكثريون .
رفعة عبد الرزاق حممد
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