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ً
فرقا حلمايتهم
املو�صليون يخ�شون القاعدة وحمتجو االنبار ي�شكلون

 بغداد  /املدى
��ص��وت جمل�س حم��اف�ظ��ة نينوى،
ام�س ال�سبت ،على اخراج ال�شرطة
االحت��ادي��ة م��ن املحافظة وامهال
ب �غ��داد  15ي��وم � ًا للتحقيق مبقتل
متظاهري اجلمعة املا�ضية .لكن
مواطنني ع�بروا عن خ�شيتهم من
عودة القاعدة يف حال مت تنفيذ قرار

احلكومة املحلية .يف هذه االثناء
رف�ض معت�صمو املو�صل دعوات
ح �م��ل ال �� �س�لاح اث ��ر اال�شتباكات
ال� �ت ��ي ح ��دث ��ت ب�ي�ن ق � ��وات االم ��ن
واملتظاهرين ،مطالبني ب�أن تتوىل
حمكمة ا��س�ت�ئ�ن��اف ن�ي�ن��وى مهمة
التحقيق الن احلكومة االحتادية
"باتت طرفا يف الق�ضية" ،كا�شفني
ع��ن رف ����ض م �ق�ترح ق��دم��ه رئي�س

ال� ��وزراء ن��وري امل��ال�ك��ي للقاء مع
املعت�صمني .اىل ذلك حذر معت�صمو
االن �ب��ار االج �ه��زة االم�ن�ي��ة م��ن اي
احتكاك م��ع املحتجني ،وحتدثوا
عن ت�شكيل حماية خليم االعت�صام
قوامها  50م�سلحا و� 400شخ�ص
جمهزين بالع�صي والهراوات.
وك�شف مرا�سل "املدى" يف حمافظة
نينوى عن ان "جمل�س املحافظة

 بغداد  /املدى

يخ�شون من عودة �سيطرة القاعدة
على املحافظة يف حالة ان�سحاب
ال�شرطة االحتادية واجلي�ش".
ونقل مرا�سل "املدى" عن اللجان
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة يف � �س��اح��ة الأح� � ��رار
رف�ضها دع��وات حمل ال�سالح التي
اطلقها جتمع جمهول يحمل ا�سم
"انتفا�ضة �أحرار العراق".
 التفا�صيل �ص 2

عالوي :املالكي ا�ستوىل على احلكومة ..وجبهة املعار�ضة متما�سكة
 بغداد  /املدى
ج��دد رئي�س ائتالف العراقية اي��اد عالوي،
ام����س ال���س�ب��ت ،ان�ت�ق��ادات��ه احل���ادة لرئي�س
احل �ك��وم��ة م�ت�ه�م� ًا اي���اه ب��ال�ت�ع�م��د بت�سقيط
خ �� �ص��وم��ه ،واح �ت �ك��ار � �ص�لاح �ي��ات جمل�س
ال ��وزراء لنف�سه وح��زب��ه ،م��ؤك��دا ان اجلبهة
املعار�ضة لنوري املالكي ال ت��زال متما�سكة
رغ��م اخل�ل�اف العميق ح��ول اق���رار قانون
املوازنة.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال م� ��ؤمت ��ر ��ص�ح�ف��ي الع�ل�ان
ال �ت �ح��ال��ف االن �ت �خ��اب��ي ل��رئ �ي ����س ال � ��وزراء

اال�سبق الذي يعتزم خو�ض اقرتاع جمال�س
امل�ح��اف�ظ��ات ال�شهر امل�ق�ب��ل .وق ��ال ع�ل�اوي،
يف ت�صريح لـ "املدى" ام�س ،ان "ا�ستقالة
وزي ��ري امل��ال�ي��ة وال��زراع��ة ج��اءت ك��رد فعل
على جتاهل احلكومة ملطالب املتظاهرين
واالع �ت��داءات املوجه �ضدهم يف حمافظتي
االن �ب��ار واملو�صل" .وا� �ض��اف ان "اجلميع
ي�شعر بالتهمي�ش من قبل رئي�س احلكومة
ال���ذي ال ي�ل�ت��زم ب��ال��د��س�ت��ور وي�ت�ن���ص��ل عن
االتفاقات املربمة بني الكتل ال�سيا�سية" ،الفتا
اىل ان "املالكي يتفرد بالقرارات وان��ه بات
يختزل �صالحيات جمل�س الوزراء ب�شخ�صه

وح��زب��ه ،حتى ا�صبح املجل�س ال ح��ول له
وال قوة" ،وا�صفا بقاء وزراء العراقية يف
الكابينة احلكومية "بغري املجدي حاليا".
وب�ش�أن اقرار املوازنة االحتادية خارج اطار
التوافقات وانعكا�ساتها على التحالف امل�ضاد
لنهج املالكي ،ال��ذي ي�ضم الكرد والعراقية
وال�ت�ي��ار ال���ص��دري ،ا�ستبعد زع�ي��م القائمة
العراقية ان ي��ؤث��ر على اجلبهة املعار�ضة
للمالكي ،لكنه مل ينف وجود خالفات عميقة
بني ال�شركاء.
وك��ان جمل�س النواب اقر اخلمي�س املا�ضي
م�شروع قانون املوازنة االحتادية خارج اطار

http://www.almadapaper.net

رئا�سة كرد�ستان :مترير املوازنة بـ"الت�صويت
العددي" يكر�س االنفراد يف �إدارة الدولة

نينوى ت�صوت على اخراج ال�شرطة االحتادية
واملعت�صمون يرف�ضون "دعوات" حمل ال�سالح
�صوّ ت بالإجماع على قرار �إخراج
ق��وات ال�شرطة االحتادية من مدن
املحافظة وت�سليم امل�ل��ف الأمني
لقوات ال�شرطة املحلية".
لكنه ا�ستدرك �إن "اهايل نينوى
ي�شعرون بالقلق من خروج ال�شرطة
الإحت��ادي��ة وق�ط�ع��ات اجلي�ش من
حمافظتهم لأنهم ال يثقون ال�شرطة
املحلية" ،وي� �ت ��اب ��ع "االهايل

احذر تناول الأدوية مع الأع�شاب
فقد تزيد من �أعرا�ضها الجانبية

التوافقات للمرة االوىل منذ عام  ،2003رغم
مقاطعة التحالف الكرد�ستاين وكتل داخل
القائمة العراقية جلل�سة الت�صويت عليها.
وا�شار اياد عالوي اىل ان "جماهري القائمة
ال�ع��راق�ي��ة تتعر�ض اىل هجمات منظمة"،
الفتا اىل ان��ه "خالل اي��ام قليلة م�ضت قتل
 15منا�صرا للعراقية يف بغداد لوحدها"،
متهما جهات �سيا�سية مل ي�سمها بال�سعي اىل
ت�سقيط رموز ائتالفه "عن طريق التهمي�ش
والتخويف واالق�صاء وا�ستعمال االدوات
غري القانونية ،واالغتياالت ال�سيا�سية".
 التفا�صيل �ص 2

انتقدت رئا�سة اقليم كرد�ستان ب�شدة ،ام�س
ال�سبت ،اق��رار املوازنة االحتادية معتربة ذلك
تكري�سا لالنق�سام يف ال�صف الوطني واالنفراد
بال�سلطة وادارة ال��دول��ة .وو��ص�ف��ت اعتماد
جمل�س ال �ن��واب ع�ل��ى "الت�صويت العددي"
خرقا للتوافق الذي بنيت على ا�سا�سه العملية
ال�سيا�سية.
واتهم اقليم كرد�ستان ،يف بيان ت�سلمت "املدى"
ن�سخة م�ن��ه ،رئ�ي����س ال� ��وزراء ن ��وري املالكي
وائتالف دولة القانون مبوا�صلة خلق االزمات
وعرقلة بناء امل�ؤ�س�سات الدميقراطية ،وطالب
التحالف الوطني "عدم التفريط بال�شراكة
وعدم االجهاز على العملية ال�سيا�سية".
ودعا بيان االقليم ممثليه يف احلكومة والربملان
االحت��ادي�ين للح�ضور اىل كرد�ستان م��ن اجل
امل �� �ش��ارك��ة يف امل�����ش��اورات ل �ل �خ��روج مبوقف
موحد ازاء اقرار املوازنة االحتادية .ولوحت
رئا�سة كرد�ستان بـ"خيارات مفتوحة" ،وحملت
"املالكي واملتعاونني معه" تبعات ذلك .وفيما
يلي ن�ص بيان رئا�سة اقليم كرد�ستان الذي �صدر

بعد اجتماع ال�سيد م�سعود بارزاين مع ممثلي
الكتل الكرد�ستانية يف احلكومة االحتادية
وجمل�س النواب العراقي:
يف خطوة ملفتة ،تكر�س االنق�سام يف ال�صف
ال��وط �ن��ي ال��ع��راق��ي ،واالن� �ف���راد يف ال�سلطة
ال�سيا�سية وق �ي��ادة ال��دول��ة ،م��ررت امليزانية
االحت ��ادي ��ة ،دول���ة ال �ق��ان��ون ب �ق �ي��ادة املالكي،
وان�سياق التحالف الوطني لال�سف يف ذات
االجتاه ،خالف ًا ملا كان متوقع ًا من اطرافه ،دون
االخ��ذ باالعتبار وجهة نظر مكون ا�سا�سي،
ُيفرت�ض انه �شريك م�ؤ�س�س للعملية ال�سيا�سية
واع ��ادة بناء ال��دول��ة ،وك��ون��ه قومية رئي�سية
م �ق��ررة ل�ت�ح��دي��د وج �ه��ة ال �ب�لاد ك�م��ا ث�ب��ت ذلك
الد�ستور يف مقدمته ،باال�ضافة الرادة قوى
�شريكة اخرى مل تتوافق على اقراره.
ان ات �خ��اذ ه��ذا ال �ق��رار ان �ف��رادي � ًا ،وباالعتماد
على الت�صويت العددي ،ي�شكل خرق ًا فظ ًا لكل
م��ا ك��ان ا��س��ا��س� ًا لإط�ل�اق العملية ال�سيا�سية،
وللقاعدة التي ُبني الد�ستور على ا�س�سها ،ولكل
التوافقات واالتفاقيات التي �أُبرمت ،وملفهوم
التوافق الوطني.
 التفا�صيل �ص 3
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زوجة �صحفي فرن�سي ت� ّؤمل نف�سها ب�إيجاد جثته
بني الزبري والب�صرة
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ال�صدر والعراقية :حتالفنا امل�ضاد ل�سيا�سات املالكي لن ينفرط
وجلان فرعية ميكن ان تلبي مطالب �أربيل
 بغداد /املدى
ا�ستبعدت كتلتا الأحرار والعراقية انفراط
ع �ق��د حت��ال�ف�ه�م��ا م��ع ال� �ك ��رد ،امل��وج��ه �ضد
�سيا�سات رئي�س احلكومة "الت�سلطية"،
على خلفية ت�صويت االح��رار على املوازنة
يف ظل مقاطعة كتلتي التحالف الكرد�ستاين
وجزء من العراقية اللتني اكدتا امل�ضي قدما
لت�صحيح م�سار العملية ال�سيا�سية.
ويقول النائب عن كتلة العراقية �سامل ديل
�أن ت�صويت كتلة االح���رار على املوازنة
"�أمر طبيعي جاء وفق ر�ؤى وقناعات وهي
حمرتمة ولن ت�ؤثر على �سري التحالف معه

الذي جرى يف اجتماعات اربيل والنجف".
واع�ت�بر النائب ع��ن كتلة االح ��رار التابعة
للتيار ال�صدري �أم�ير الكناين يف حديث
مع "املدى" ام�س �أن التفاهمات واالتفاقات
التي يرتبط بها التيار ال�صدري مع كل من
ائ �ت�لاف ال �ق��وى الكرد�ستانية والعراقية
متوا�صلة" ،ملعاجلة الأخطاء املوجودة يف
احلكومة" ،نافيا يف الوقت ذاته �أن يكون
ت�صويت كتلته على املوازنة م�ؤثرا على هذه
التفاهمات.
و�أو�� �ض ��ح ال �ك �ن��اين �أن ال �ت �ح��ال��ف العابر
للطوائف ب�ين ال �ك��رد وال�ع��راق�ي��ة والتيار
ال�صدري "متني" لأن��ه ي�ستهدف ت�صحيح

م�سار العملية ال�سيا�سية التي تواجه تفردا
بال�سلطة م��ن ق�ب��ل ج�ه��ة واح� ��دة ،معتربا
ان التحالف لن ينهار و�سيوا�صل حتقيق
اهدافه.
وق��ال ان اجلميع ي�شعرون ب�أ�سف لكون
املفاو�ضات التي �أجراها التحالف الوطني
م���ع ال �ت �ح��ال��ف ال��ك��رد���س��ت��اين يف � �ش ��أن
م�ستحقات �شركات النفط العاملة يف اقليم
كرد�ستان مل تتكلل بالنجاح ،ولكنه ا�شار
اىل "ان الفر�صة ال ت��زال �سانحة لتحقيق
مطالب الكرد من خالل اللجان الفرعية التي
�شكّلت لهذا الغر�ض".
 التفا�صيل �ص 3

"اخل�ضراء" متزق املل�صقات خوفا من امل�سلحني ورف�ضا لت�شويه املنازل

املو�صل :ف�ضائية للمالكي واخرى للنجيفي حتتكران الدعاية االنتخابية
 بغداد  -املو�صل /املدى
ي���أخ��ذ ال�ت�ن��اف����س ب�ي�ن مر�شحي
ن �ي �ن��وى وق� �ع ��ا خ��ا� �ص��ا يف ظل
ال� �ظ���روف اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة التي
ت���ش�ه��ده��ا امل �ح��اف �ظ��ة م ��ن غياب
جزئي لالمن و�صراع انتماءات
يتمثل بتناف�س عربي كردي على
ما يعرف مبناطق ال�ن��زاع ف�ضال
عن اجواء االحتجاجات.
اذ ا� �س �ت �ي �ق��ظ اه � ��ايل "املنطقة
اخل�ضراء " يف املو�صل ليجدوا
ج � ��دران م �ن��ازل �ه��م وق ��د حتولت
اىل دعاية انتخابية لالعالن عن
ا� �س �م��اء امل��ر� �ش �ح�ين النتخابات
جمل�س املحافظة ،ورغم اخلوف
م��ن التعر�ض للم�ساءلة انتظر
ب �ع ����ض ه � ��والء االه� � ��ايل حلول
ال�ظ�لام الزال ��ة تلك ال��دع��اي��ة غري
مبالني.
وي �ق��ول اب ��و قتيبة اح ��د �سكان
املنطقة لـ"املدى " ان "االهايل
يخ�شون ا�ستهداف املنزل الذي

ث�لاث ق��وائ��م ه��ي االك�ثر تناف�س ًا
يف ال �� �ش��ارع ،تتمثل يف قائمة
"املتحدون" برئا�سة املحافظ
احل ��ايل اث �ي��ل النجيفي وت�ضم
اع �� �ض��اء يف جم�ل����س املحافظة
ممن كانوا ينتمون اىل القائمة
العراقية ويعرفون �سابقا با�سم
"قائمة احلدباء".
وف� �ي� �م ��ا ي �ن �� �ش �غ��ل امل��ر���ش��ح��ون
ب��ال��ت��ن��اف�����س ع �ب�ر ف�ضائيتي
"املو�صل" ،وهي مملوكة من قبل
املحافظ اثيل النجيفي ،و"�سما
املو�صل" امل �م �ل��وك��ة ل�شخ�ص
م� �ق ��رب م� ��ن رئ� �ي� �� ��س ال�� � ��وزراء
ن��وري املالكي ،واب��رز م��ا �سجل
على تلك الف�ضائيات التناف�س
متزيق مل�صقات الدعاية االنتخابية( ..املدى بر�س) ال�شديد بينهما من اجل الرتويج
ت�ل���ص��ق ع�ل�ي��ه دع��اي��ة انتخابية اخل�ضراء" ل��و� �ض��ع اللوحات ل�ل�م�ت�ن��اف���س�ين يف االن �ت �خ��اب��ات
ملر�شح ،ف�ضال عن ت�شويه منظر الدعائية خا�صتهم دون متزيق ،املحلية.
البيت" ،ل��ذل��ك ي�ق��وم اب��و قتيبة فع�شرات البو�سرتات متزق
 التفا�صيل �ص 2
وجريانه حتت جنح الظالم بازالة ب�شكل م�ستمر ،دون ان يتم
املل�صقات .فيما اليجد املر�شحون حما�سبة املتورطني بذلك .
م� �ك ��ان ��ا اف� ��� �ض ��ل م� ��ن "املنطقة وت�����ش��ه��د ن� �ي� �ن ��وى ب� ��روز

غدا
ف��ي المكتب��ات

ال���ع���دد ال���ج���دي���د م���ن مجلة
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ّ
ي�شكلون ِفرق ًا حلمايتهم
االهايل يخ�شون القاعدة ..وحمتجو الأنبار

شناشيل

نين��وى ت�ص�� ّوت عل��ى �إخ��راج ال�شرط��ة االحتادي��ة
واملعت�صمون يرف�ضون "دعوات" حمل ال�سالح

 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

تعر�ض الزميل عدنان ح�سني رئي�س التحرير
التنفيذي اىل وعكة �صحية حالت دون كتابة عموده
اليومي "�شنا�شيل".
تتمنى ال�شفاء العاجل للزميل ح�سني والعودة
ا�سرة
اىل قرائه وحمبيه.

املطلك يطالب بـ "قطع يد"
املعتدين على املتظاهرين
 بغداد /املدى
ا�� �س� �ت� �ن� �ك ��ر ن� ��ائ� ��ب رئ �ي ����س
الوزراء �صالح املطلك حادثة
اعتداء القوات االمنية على
متظاهري املو�صل اجلمعة
ال�ف��ائ�ت��ة ،وط��ال��ب احلكومة
ب� �ـ "قطع يد" امل�س�ؤولني
عنها ،منتقدا ق�ي��ام اجلي�ش
مب �ن��ع ال �� �ص�لاة يف منطقة
الأعظمية ،وم�ؤكدا م�شاركته
يف �صالة اجلمعة يف جامع
ابو حنيفة.
املطلك
وق��ال املطلك يف بيان �صدر
عنه ام�س واط ّلعت عليه "املدى" تعليقا على ح��ادث��ة مقتل
وج��رح متظاهرين يف امل��و��ص��ل" ،تلقينا ب�سخط وغ�ضب
�شديدين احلدث الإجرامي الذي طال متظاهري املو�صل و�أدى
�إىل ا�ست�شهاد وج��رح ع��دد م��ن املنتف�ضني ال��ذي��ن ي�شاركون
مبظاهرات �سلميه تطالب برفع الظلم و�إحقاق احلق".
واعترب املطلك �أن "ا�ستمرار متادي �سلوك البع�ض من القوات
الع�سكرية ب�إطالق النار على املتظاهرين ما كان ليح�صل لو
مت حما�سبة من �أطلقها �سابقا يف تظاهرات الفلوجة" ،مطالبا
احلكومة بـ"قطع اليد التي ام�ت��دت على املتظاهرين بهذه
الطريقة الب�شعة" .وابدى املطلك ا�ستغرابه ب�ش�أن "تزامن قتل
الأبرياء من املتظاهرين مع منع امل�صلني يف جامع �أبو حنيفة
النعمان من ال�صالة" ،و�شدد على �أن "منع ال�صالة �سابقة
خطرية مل حت�صل يف تاريخ ال�ع��راق ال��ذي يعمل الآن وفقا
لد�ستور و�ضع على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية".
وطالب املطلك بـ"فتح م�سجد الأمام �أبي حنيفة النعمان �أمام
امل�صلني ،ف�ضال عن فتح امل�ساجد املغلقة يف مناطق العامرية
وال���دورة وزي��ون��ة وجميع مناطق ب�غ��داد االخ��رى ليت�سنى
للم�صلني �أداء فري�ضة اجلمعة" ،م�ضيفا "�سنكون بني �أبناء
�شعبنا ون�صلي معهم يف �أب��ي حنيفة و�سن�ساند مطالبهم
امل�شروعة".
واتهم املطلك احلكومة بعدم االك�ت�راث ملطالب املتظاهرين
ومطالبهم ،وقال انه "يف الوقت الذي نعمل فيه ليال ونهارا
على حت��ري��ر الأب��ري��اء م��ن املعتقلني وامل�ع�ت�ق�لات ،م��ا زالت
بع�ض الأج��ه��زة الأم �ن �ي��ة مت��ار���س التع�سف يف املداهمات
واالعتقاالت".

�صوت جمل�س حمافظة نينوى� ،أم�س ال�سبت ،على �إخراج ال�شرطة االحتادية من املحافظة و�إمهال بغداد  15يوم ًا للتحقيق مبقتل
ّ
متظاهري اجلمعة املا�ضية .لكن مواطنني عربوا عن خ�شيتهم من عودة القاعدة يف حال مت تنفيذ قرار احلكومة املحلية.
يف هذه االثناء رف�ض معت�صمو املو�صل دعوات حمل ال�سالح اثر اال�شتباكات التي حدثت بني قوات الأمن واملتظاهرين ،مطالبني
ان تتوىل حمكمة ا�ستئناف نينوى مهمة التحقيق الن احلكومة االحتادية "باتت طرفا يف الق�ضية" ،كا�شفني عن رف�ض مقرتح
قدمه رئي�س الوزراء نوري املالكي للقاء مع املعت�صمني.
 بغداد /م�ؤيد الطيب
اىل ذلك حذر معت�صمو االنبار االجهزة
االمنية من اي احتكاك مع املحتجني،
وحت��دث��وا ع��ن ت�شكيل ح�م��اي��ة خليم
االعت�صام قوامها  50م�سلحا و400
�شخ�ص جمهزين بالع�صي والهراوات.
وك��ان��ت االج �ه��زة االم�ن�ي��ة يف نينوى
�أعلنت حظرا للتجوال بعد ا�شتباكات
مع متظاهرين عقب �صالة اجلمعة راح
�ضحيتها قتيالن وع��دد من اجلرحى.
وطالب زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر بار�سال وفد نيابي اىل املو�صل
وا�ستجواب امل�س�ؤول عن "االعتداء
ال�سافر".
ويف هذا ال�سياق ،قال م�صدر من داخل
جمل�س حمافظة نينوى �إن "�أع�ضاء
جمل�س املحافظة ،بعد اجتماع ال�سبت،
امهلوا احلكومة  15يوما للتحقيق
يف اع�ت��داء ق��وات ال�شرطة االحتادية
على املتظاهرين يف �ساحة الأح��رار
وب�خ�لاف��ه ف��أن�ه��م ��س�ي��دع��ون لع�صيان
مدين يف املحافظة".
و�أ�ضاف امل�صدر الذي طلب عدم الك�شف
عن ا�سمه يف حديث لـ"املدى" ام�س،
�أن "الكثري من �أع�ضاء جمل�س حمافظة
نينوى �أرادوا تقدمي ا�ستقاالتهم على
خلفية ما ح�صل يف �ساحة االعت�صام
يف امل��و� �ص��ل ي� ��وم اجل �م �ع��ة ل �ك��ن ما
منعهم ه��و اق�ت�راب م��وع��د انتخابات
جمال�س املحافظات" ،وتابع بالقول
"البع�ض من �أع�ضاء املجل�س �سيعلنون
ا�ستقالتهم تباع ًا بعد �أيام".
ويف ال���س�ي��اق ذات� ��ه ،ك���ش��ف مرا�سل
"املدى" يف حمافظة نينوى عن ان
"جمل�س املحافظة �صوّت بالإجماع
ع �ل��ى ق� ��رار �إخ � ��راج ق� ��وات ال�شرطة
االحتادية من مدن املحافظة وت�سليم
امللف الأمني لقوات ال�شرطة املحلية".
ل�ك�ن��ه ا� �س �ت��درك �إن "اهايل نينوى
ي�شعرون بالقلق من خ��روج ال�شرطة

االحت� ��ادي� ��ة وق��ط��ع��ات اجل �ي ����ش من
حمافظتهم لأنهم ال يثقون بال�شرطة
املحلية" ،ويتابع "الأهايل يخ�شون من
ع��ودة �سيطرة القاعدة على املحافظة
يف حالة ان�سحاب ال�شرطة االحتادية
واجلي�ش".
وا�شار مرا�سل "املدى" اىل ان "ع�شائر
اجل�ب��ور ع��ن جمل�س املحافظة عقدت
اجتماعا طالبت خالله ب�إطالق �سراح
ال�شيخ ح�سني العبيد اجلبوري و�أبنائه
الثالثة الذين اعتقلتهم قوات ال�شرطة
االحت��ادي��ة وه��ددوا برفع ال�سالح يف
حالة عدم �إطالق �سراحه".
ون �ق��ل م��را� �س��ل "املدى" ع��ن اللجان
ال�شعبية يف �ساحة الأح��رار مطالبتهم
بـ"عدم تدخل احلكومة يف التحقيق
بق�ضية االعتداء عليهم" ،معللني ذلك
بان "احلكومة باتت طرف ًا يف اجلرمية

متظاهرون يف �ساحة االحرار يف املو�صل( ..املدى بر�س)
ولفت العابد اىل �إن "متظاهري �ساحة الأمنية العاملة يف حمافظة نينوى
الأح�� ��رار ي��رف���ض��ون م�ق��اب�ل��ة رئي�س للتحقيق يف ك�شف مالب�سات الأحداث
ال ��وزراء ن��وري املالكي ال��ذي دعاهم التي وقعت يف مدينة املو�صل".
ل�ل�ح��وار بعد مقتل اح��د املتظاهرين وحتدث بيان الداخلية عن "جماعات
اجل �م �ع��ة املا�ضية" ،ور�أى ان "ال �إرهابية وعنا�صر مند�سة ومغر�ضة
ف��ائ��دة م��ن �أي ح��وار م��ع املالكي لأنه �أرادت ا�ستغالل التظاهرات يف يوم
يعرف جيد ًا مطالب املتظاهرين و�إن اجل�م�ع��ة ح�ي��ث ق��ام��وا ب�شن �سل�سلة
كان يريد تنفيذها فلينفذها بدون �أي م��ن االع � �ت� ��داءات ال�ت���ص�ع�ي��دي��ة جلر
القوات الأمنية �إىل الت�صادم وحولت
مفاو�ضات".
وك��ان��ت وزارة الداخلية حتدثت عن ال�شعارات م��ن (�سلمية �سلمية) �إىل
بـ"مند�سني" ج��ا�ؤوا لت�صعيد املوقف (ح��رب �ي��ة ح��رب �ي��ة) م��ا ي ��دل ع�ل��ى نية
الأم �ن��ي يف امل�ح��اف�ظ��ة وج��ر الأم ��ور مبيتة للقيام ب��أع�م��ال ت�صعيد امني
لإي� �ق ��اع ال �ت �� �ص��ادم ب�ي�ن املتظاهرين وك ��ذل ��ك ع �م �ل��وا ع �ل��ى االح �ت �ك��اك مع
والقوات الأمنية ،على خلفية اعتقال ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة واع �ت�لاء �سياراتهم
ق� ��وة م ��ن اجل �ي ����ش ال �� �ش �ي��خ ح�سني �إ�ضافة �إىل توفر معلومات دقيقة لدى
عبيد عبد ال�ع�ج��اج ،وال ��ذي و�صفته قوى الأم��ن ب�إدخال �أرب��ع بنادق نوع
بـ"الإرهابي" .و�أعلنت الداخلية عن كال�شنكوف".
"ت�شكيل جلنة حتقيقية من كل الأجهزة وا�ضاف البيان �إن "املند�سني قاموا

وال ميكنها التدخل يف حتقيق يخ�ص
جرميتها" ،و�أكدوا "رغبتهم ب�أن تتوىل
حمكمة ا��س�ت�ئ�ن��اف ن�ي�ن��وى جمريات
الق�ضية بالكامل".
ورف�ض غ��امن العابد ،املتحدث با�سم
اللجان التن�سيقية لتظاهرات نينوى،
دع� ��وات ح�م��ل ال���س�لاح ال �ت��ي �أطلقها
جتمع جمهول يحمل ا�سم "انتفا�ضة
�أحرار العراق".
و�أكد العابد ،يف ات�صال مع "املدى"،
�إن "ع�ضوين من جمل�س املحافظة هما
حممد عبدالله اجلبوري ويحيى عبد
حمجوب حتدثا مع �شيوخ الع�شائر
و�أخربوهم ب�أنهم �سيعقدون اتفاقا مع
قائد ال�شرطة االحتادية لإطالق �سراح
العبيد ،وطلبوا من الع�شائر الرتيث
ب��رف��ع ال���س�لاح ب��وج��ه احل�ك��وم��ة لأنه
حرب �أهلية".
�سيجر املحافظة �إىل ٍ

ً
ً
ورف�ضا لت�شويه املنازل
خوفا من امل�سلحني
"اخل�ضراء" متزق الدعاية االنتخابية

ت�����������ع�����������زي�����������ة

املو�صل :ف�ضائية للمالكي و�أخرى للنجيفي تتناف�سان
لرتويج القوائم ..واملر�شحون ال يعلنون هوياتهم
 ب��غ��داد -امل��و���ص��ل /وائ���ل نعمة
وجرجي�س توما
ي�أخذ التناف�س بني مر�شحي نينوى وقعا خا�صا
يف ظ��ل ال �ظ��روف اال�ستثنائية ال�ت��ي ت�شهدها
امل �ح��اف �ظ��ة م��ن غ �ي��اب ج��زئ��ي لل��أم��ن و�صراع
ان �ت �م��اءات يتمثل بتناف�س ع��رب��ي ك ��ردي على
م��ا ي�ع��رف مب�ن��اط��ق ال �ن��زاع ف�ضال ع��ن �أج ��واء
االحتجاجات.
�إذ ا�ستيقظ �أه ��ايل "املنطقة اخل�ضراء" يف
املو�صل ليجدوا ج��دران منازلهم وق��د حتولت
اىل دعاية انتخابية للإعالن عن �أ�سماء املر�شحني
النتخابات جمل�س املحافظة ،ورغم اخلوف من
التعر�ض للم�ساءلة انتظر بع�ض ه�ؤالء الأهايل
حلول الظالم لإزالة تلك الدعاية غري مبالني.
وي�ؤكد �سكان "املنطقة اخل�ضراء" وهي املنطقة
التي يقطنها حمافظ نينوى اثيل النجيفي وعدد
من امل�س�ؤولني املحليني والأمنيني ،ان الدعاية
االنتخابية "البو�سرتات" غري مرحب بها على
جدران منازل �أهايل املو�صل.
ويقول ابو قتيبة احد �سكان املنطقة لـ"املدى " �إن
"الأهايل يخ�شون ا�ستهداف املنزل الذي تل�صق
عليه دعاية انتخابية ملر�شح ،ف�ضال عن ت�شويه
منظر البيت" ،لذلك يقوم ابو قتيبة وجريانه
حتت جنح الظالم ب�إزالة املل�صقات .فيما ال يجد
املر�شحون مكانا اف�ضل من "املنطقة اخل�ضراء"
لو�ضع اللوحات الدعائية خا�صتهم دون متزيق،
فع�شرات البو�سرتات متزق ب�شكل م�ستمر ،دون
ان يتم حما�سبة املتورطني بذلك.
واملو�صل املدينة املحمومة �أمنيا والتي ي�شبهها
�سكانها بـ"الثكنة الع�سكرية" ،لكرثة وجود
القوات الأمنية وال�سيطرات الع�سكرية على كل

مداخلها ،تقل فيها الدعاية االنتخابية ب�سبب
ازدي� ��اد ح ��االت االغ �ت �ي��ال وح� ��وادث اخلطف،
ل��ذا يخ�شى املر�شحون زي ��ادة "البو�سرتات"
ويكتفون مبل�صقات قليلة.
ويذكر مرا�سل "املدى" يف املدينة �أن "يافطات
لن�ساء مر�شحات معلقة يف ال�شوارع دون �أن
ت�ضم �صورة املر�شحة ،التي اكتفت بذكر ا�سمها
خوفا م��ن اال�ستهداف الأمني" ،الفتا �إىل ان
مليعة الدباغ وهي �إحدى املر�شحات لالنتخابات
امل�ح�ل�ي��ة وع���ض��و ح ��ايل يف جمل�س املحافظة
وتظهر ب�شكل يومي على القنوات املحلية يف
املو�صل ،تتحفظ �أي�ضا على �إظهار �صورتها يف
"البو�سرت االنتخابي" خا�صتها.
وت�شهد نينوى ب��روز ث�لاث ق��وائ��م ه��ي الأكرث
تناف�س ًا يف ال�شارع ،تتمثل يف قائمة "املتحدون"
برئا�سة املحافظ احلايل �أثيل النجيفي وت�ضم
�أع�ضاء يف جمل�س املحافظة ممن كانوا ينتمون
اىل القائمة العراقية ويعرفون �سابقا با�سم
"قائمة احلدباء".
وت�شري الأو� �س��اط ال�سيا�سية ه�ن��اك اىل �أنها
"القائمة ال��وح �ي��دة ال �ت��ي ت���ض��ع دعاياتها
االنتخابية يف املناطق املتنازع عليها يف برطلة
واحل �م��دان �ي��ة وتلكيف" ،وه��ي م�ن��اط��ق نفوذ
للتحالف الكرد�ستاين الذي يخو�ض االنتخابات
يف قائمة "الت�آخي والتعاي�ش" التي ي�صفها
املهتمون بال�ش�أن ال�سيا�سي يف املو�صل بالأكرث
ان�ضباطا يف ت�صريحاتها ودعايتها االنتخابية.
وتناف�س قائمتا النجيفي والكرد�ستاين قائمة
ج��دي��دة ت��ر�أ��س�ه��ا �شخ�صية ان�شقت ع��ن قائمة
احل��دب��اء ال�سابقة ب��زع��ام��ة "دلدار زيباري"
ال��ذي يدخل االنتخابات بقائمة "جتمع البناء
والعدالة" ،والتي ت�ضم جمموعة من الوجوه

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

تتقدم �أ�سرة املدى بالتعازي اىل الزميل
االعالمي �سعدون حم�سن �ضمد

اجلديدة التي مل تدخل االنتخابات �سابق ًا.
وعلى رغم تعدد واختالف القوائم االنتخابية
يف نينوى �إال �أنها ت�شرتك بعدم وجود برامج
انتخابية معلنة ،وي�شري املراقبون يف املو�صل
�إىل �أن امل�ؤمترات ال�صحفية واملحافل ال�سيا�سية
ل�ل�ك�ي��ان��ات وامل��ر��ش�ح�ين ال ت�ت�ح��دث مطلقا عن
الربامج االنتخابية" .كما ينتقد الأهايل �ضعف
الأداء من قبل جمل�س املحافظة احلايل ،وا�صفني
�إي��اه بالهزيل اذ مل يحقق املجل�س وخالل 171
جل�سة عقدت حتى الآن �أي منجز ملمو�س.
فيما ين�شغل املر�شحون بالتناف�س عرب ف�ضائيتي
"املو�صل" وهي مملوكة من قبل املحافظ اثيل
النجيفي ،و"�سما املو�صل" اململوكة ل�شخ�ص
مقرب من رئي�س الوزراء نوري املالكي ،وابرز
ما �سجل على تلك الف�ضائيات التناف�س ال�شديد
ب�ي�ن�ه�م��ا م��ن اج ��ل ال�ت�روي ��ج للمتناف�سني يف
االنتخابات املحلية.
وتعد نينوى ث��اين حمافظة عراقية م��ن حيث
ع ��دد ال���س�ك��ان وي�ق�ط�ن�ه��ا ن�ح��و �أرب��ع��ة ماليني
ن�سمة ،ميثلون دي��ان��ات وط��وائ��ف متعددة� ،إال
�أن املمار�سة االنتخابية يف املحافظة تواجه
م�صاعب جمة �أبرزها يكمن يف عمل مفو�ضية
االنتخابات .وكان حمافظ نينوى اثيل النجيفي
ك�شف يف وقت �سابق ح�صول بع�ض اخلروقات
يف امل��و��ص��ل يف م��ا يخ�ص ان�ت�خ��اب��ات جمل�س
امل�ح��اف�ظ��ة ،م ��ؤك��دا تعر�ض موظفي مفو�ضية
االنتخابات يف منطقة القيارة اىل تهديدات من
قبل جماعات غري معروفة حتذرهم من اال�ستمرار
يف عملهم ،لكنه ذكر �أن هذه اخلروقات مل ت�ؤثر
يف عملية التح�ضري لالنتخابات ال�سيما وان
احلملة ال��دع��ائ�ي��ة ت�سري يف �أج� ��واء طبيعية،
بح�سب قوله.

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

بر�شق القوات الأمنية باحلجارة �أدت
�إىل جرح �ضابط برتبة عقيد و�أربعة
منت�سبني بجروح خمتلفة ،وبعد ذلك
�أطلق املند�سون عيارات نارية ب�شكل
ع�شوائي لذلك ك��ان ل��زام� ًا على قوى
الأم ��ن �إط�ل�اق ال�ع�ي��ارات ال�ن��اري��ة يف
ال �ه��واء لتفريق امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،و�أدت
الأح � � ��داث م ��ن ج� ��راء �إط �ل��اق النار
الع�شوائي من قبل املند�سني �إىل مقتل
حممود �صالح يا�سني".
ام��ا يف االن��ب��ار ،ف�ق��د �أك� ��دت اللجان
التن�سيقية ل�ساحة "العزة والكرامة"
ان "قوات ال�شرطة االحتادية و�سوات
وقوات من اجلي�ش ومدنيني م�سلحني
طوقوا �ساحة العز والكرامة بحجة
وج��ود م�سلحني م��ن تنظيم القاعدة
داخ� ��ل ال �� �س��اح��ة مم ��ا �أث � ��ار حفيظة
امل �ت �ظ��اه��ري��ن وق �ل �ق �ه��م ،واختطفوا
اث�ن�ين م��ن املتظاهرين ك��ان��وا خارج
ال�ساحة".
و�أ�ضاف �سعيد الاليف ،املتحدث با�سم
ال�ل�ج��ان التن�سيقية يف ات���ص��ال مع
"املدى" �أم�س� ،إن "ع�شائر الرمادي
وح��دي �ث��ة وه �ي��ت وال �ق��ائ��م والكثري
م��ن م��دن الأن �ب��ار اجت�ه��وا �إىل �ساحة
االعت�صام بعد �سماع خ�بر احل�صار
عليها وقاموا بطرد القوات الأمنية".
وتابع الاليف �إن "اللجان التن�سيقية
والع�شائر اتفقوا على توفري احلماية
ل�ساحة ال�ع��ز وال �ك��رام��ة بن�شر 400
متظاهر يبيتون يف ال�ساحة ويحملون
الع�صي ومن بينهم خم�سني �شخ�صاُ
ّ
يحملون ال�سالح".
وح��ذر امل�ت�ح��دث با�سم �ساحة العزة
والكرامة يف الأنبار ،من فتح النار �ضد
املتظاهرين يف الأنبار من قبل قوات
الأمن يف املحافظة ،قائ ًال �إن "الو�ضع
م�ت��أزم ج��د ًا والأه ��ايل والع�شائر يف
املحافظة بد�أوا يفقدون �صربهم و�أي
�إط�ل�اق ن��ار ب�ين املتظاهرين �ستعقبه
ردة فعل عنيفة".

ل���������وف���������اة وال������������ده
اثر مر�ض ع�ضال

و�ستقام الفاحتة على روحه يف مدينة ال�صدر
اجلوادر  /قطاع  70اعتبارا من اليوم وملدة
ثالثة ايام.
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الكرد� :إقرار املوازنة �إجها�ض ملبد�أ التوافق الوطني

ال�صدر والعراقية :حتالفنا امل�ضاد ل�سيا�سات املالكي لن ينفرط
وجلان فرعية ميكن �أن تلبي مطالب �أربيل
ا�ستبعدت كتلتا الأحرار والعراقية انفراط عقد تحالفهما مع الكرد ،الموجه �ضد �سيا�سات رئي�س الحكومة
"الت�سلطية" ،على خلفية ت�صويت االحرار على الموازنة في ظل مقاطعة كتلتي التحالف الكرد�ستاني
وجزء من العراقية اللتين اكدتا الم�ضي قدما لت�صحيح م�سار العملية ال�سيا�سية .ويقول النائب عن كتلة
العراقية �سالم دلي �أن ت�صويت كتلة االحرار على الموازنة "�أمر طبيعي جاء وفق ر�ؤى وقناعات وهي
محترمة ولن ت�ؤثر على �سير التحالف معه الذي جرى في اجتماعات اربيل والنجف".

 بغداد /حممد �صباح

واع �ت�بر ال �ن��ائ��ب ع��ن كتلة االح ��رار
التابعة للتيار ال�صدري �أمري الكناين
يف ح��دي��ث م��ع "املدى" ام ����س �أن
التفاهمات واالتفاقات التي يرتبط
بها التيار ال�صدري مع كل من ائتالف
ال��ق��وى ال �ك��رد� �س �ت��ان �ي��ة والعراقية
م��ت��وا���ص��ل��ة" ،ملعاجلة الأخ� �ط���اء
امل� ��وج� ��ودة يف احلكومة" ،نافيا
يف ال��وق��ت ذات��ه �أن ي�ك��ون ت�صويت
كتلته على املوازنة م�ؤثرا على هذه
التفاهمات.
و�أو�ضح الكناين �أن التحالف العابر
للطوائف بني الكرد والعراقية والتيار
ال �� �ص��دري "متني" لأن� ��ه ي�ستهدف
ت�صحيح م�سار العملية ال�سيا�سية
التي تواجه تفردا بال�سلطة من قبل
جهة واحدة ،معتربا ان التحالف لن
ينهار و�سيوا�صل حتقيق اهدافه.
وق��ال ان اجلميع ي�شعرون ب�أ�سف

ل �ك��ون امل �ف��او� �ض��ات ال �ت��ي �أج��راه��ا
ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي م ��ع التحالف
ال�ك��رد��س�ت��اين يف � �ش ��أن م�ستحقات
� �ش��رك��ات ال�ن�ف��ط ال�ع��ام�ل��ة يف اقليم
كرد�ستان مل تتكلل بالنجاح ،ولكنه
ا�شار اىل "ان الفر�صة ال تزال �سانحة
ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ط��ال��ب ال��ك��رد م��ن خالل
ال�ل�ج��ان الفرعية ال�ت��ي �شكّلت لهذا
الغر�ض".
واع �ت�بر ال�ك�ن��اين عملية الت�صويت
على املوازنة جاءت "ال�سقاط حجج
املالكي املتوا�صلة بان الربملان مينع
احل�ك��وم��ة م��ن ت �ق��دمي اخل��دم��ات من
خ�ل�ال ت ��أخ�ير اق� ��رار امل ��وازن ��ة ومع
اقرارها �ستنتفي جميع حججه".
اال ان م�صادر كردية قالت انها ت�شعر
"باخلذالن" من الكثري من االطراف
ال�سيا�سية ال���ش��ري�ك��ة يف مواجهة
�سيا�سات املالكي ،وان موافقة تلك

االطراف على اقرار املوازنة دون اخذ
ر�أي ال�شريك الكردي ودون االلتفات
اىل مقاطعته جل�سة الربملان اال�سبوع
املا�ضي "امنا يقوي طموحات املالكي
يف االنفراد بالدولة وق�ضمها والتحكم
مب�صائر الرثوة وال�سلطة بنحو يقود
العراق اىل منزلق خطري".
وا� �س �ت �غ��رب��ت امل�����ص��ادر يف حديث
لـ"املدى" ان تكون االطراف ال�شريكة
متفقة على خطورة �سيا�سات املالكي
يف امللف املايل ،وموافقتها يف الوقت
نف�سه على م��وازن��ة "تت�ضمن منحه
امل��ل��ي��ارات دون ح�ساب" وب�شكل
حذر من عواقبه اجلميع ،ويف وقت
تتعر�ض فيه البالد اىل اختبار رهيب
ب�سبب ازم��ة املظاهرات يف املناطق
ال�غ��رب�ي��ة وزج امل��ال�ك��ي للجي�ش يف
ح�سم اخلالف ال�سيا�سي �ضمن اكرث
من منا�سبة.

وق��ال��ت امل���ص��ادر انها �سرتحب ب�أي
مبادرة للحوار "تهدف اىل ت�صحيح
اخل �ط ��أ ال�ك�ب�ير يف اق���رار امل��وازن��ة،
وان ال��وق��ت مي�ضي وك��ل اخليارات
مفتوحة".
من جهتها ر�أت حكومة اقليم كرد�ستان
�أن العديد من م��واد قانون املوازنة
فيها �إج �ح��اف بحق االق�ل�ي��م ،وتقف
بال�ضد من برامج وتطلعات حكومة
كرد�ستان.
وا�شار بيان �صدر عن حكومة االقليم
واطلعت "املدى" على ن�سخة منه �أن
"حكومة الإقليم ترف�ض العديد من
فقرات قانون املوازنة الإحتادية لهذا
العام" ،م ��ؤك��دة �أن الت�صويت على
قانون امل��وازن��ة "تهمي�ش ملقرتحات
وم�ل�اح� �ظ ��ات الإق� �ل� �ي ��م بخ�صو�ص
املوازنة ،وجتاوز على حقوق �شعب
كرد�ستان".

ولفت البيان اىل �أن "هذه الت�صرفات
�إج �ه��ا���ض مل��ب��د�أ ال �ت��واف��ق الوطني
وال���ش��راك��ة احلقيقية يف ال�سلطة،
حيث ُبني ال�ع��راق اجلديد على هذا
املبد�أ كما ين�ص عليه الد�ستور" ،ولفت
اىل ان "النفقات احلكومة ال�سيادية
وال�ب�ي���ش�م��رك��ة وت�ن�م�ي��ة املحافظات
والبرتودوالر وم�ستحقات ال�شركات
النفطية مل ُت�ؤخذ بنظر االعتبار يف
املوازنة".
و�أ�شارت حكومة الإقليم اىل �أنه يف
"الأيام القادمة �سيتم الإع�ل�ان عن
موقف �إقليم كرد�ستان بكل �صراحة
و�ضوح" ،م���ش��ددة على ان الإقليم
�سيتخذ كافة الإج���راءات القانونية
وال��د��س�ت��وري��ة "ملناه�ضة املحاولة
ال��رام �ي��ة لإحل� ��اق ال �� �ض��رر مب�صالح
ومعي�شة امل��واط �ن�ين يف كرد�ستان
والعراق عموم ًا".
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عالم آخر
� سرمد الطائي

ال�شيخ �أحمد الطه
و"حماية التظاهرات"
يت�ساءل ال�صديق نربا�س الكاظمي يف مدونته ليل اخلمي�س ،عن �سيناريو
العنف الطائفي الأ�سود ال��ذي بد�أنا نخ�شاه حقا ،لي�س�أل عن �شكلنا يف �أول
حلظات حرب حمتملة .يقول "احلرب� ،إن َو َقعَت...ماذا �سي�سجل التاريخ عن
الأ�سابيع والأجواء التي �سبقتها ،ومواقفكم واهتماماتكم خاللها؟".
بعد �ساعات من قراءتي هذا البو�ست ،كان هناك رجل دين حنفي يتحدث يف
كركوك مب�ستوى عال من االعتدال ويخفف نار االنفعاالت التي ملحناها يف
الأ�سابيع الأخ�يرة .وبينما يحاول رجل الدين هذا ر�سم ما يليق باحتجاج
عراقي على ظلم حكومي ي�شمل يف الواقع كل االطراف ،تورطت قواتنا بفتح
النار على متظاهري املو�صل ،واعتقلت يف الرمادي �ضابطا �سابقا وجتهزت
العتقال �سواه يف الليلة الالحقة .وبدل �أن ت�شجع احلكومة اعتدال الطه ،ف�إنها
جتعل مهمته �أكرث تعقيدا.
ال�شيخ احمد ح�سن الطه هو امام جامع ابي حنيفة� ،سافر اىل كركوك و�صلى
اجلمعة هناك وطلب يف خطاب متوازن احل�صول على دعم ملطالب املتظاهرين
من "امل�سلمني والعرب والكرد والرتكمان" .وقد ذهب ال�شيخ �إىل مدى ابعد
وراح يحاول �ضبط ايقاع النفو�س .وراح يقول للآالف "هنالك مد�سو�سون يف
التظاهرات يرفعون �شعارات ت�سيء للوحدة ولر�سالتنا ال�سلمية ،ونحن نطالب
العقالء ب�أن يوقفوا املند�سني" وراح يفتي بتحرمي ومنع علم الثالث جنمات
(املن�سوب لزمن �صدام ح�سني) او اي عبارات و�شعارات تثري الآخرين ،وقال
عبارة م�ؤثرة "ال تثريوا الأعداء وال ت�شقوا �صف ال�صديق".
ان ال�شيخ الطه يريد ان ي�شجع العقالء على تن�ضيج متوا�صل خلطاب التظاهر،
لكي ال ي�سهل للخ�صم ان ي�ستهدف االحتجاج امل�شروع متذرعا بوجود �شعارات
ورم��وز عنفية او �صدامية ،او �سيوف او راي��ات للقاعدة .كما ان هذا ال�شيخ
يدرك ان كل �شعار م�سيء او مثري لالنق�سام ي�سبب حرجا ال�صدقاء املتظاهرين
من كتل كردية و�شيعية �شجعت اهل املنطقة الغربية على املطالبة بحقوقهم.
وحني لقي حمتجون م�صرعهم بنار قوات الأمن ،ا�صدر زعيم التيار ال�صدري
بيانا هو االكرث و�ضوحا يف كل ما قاله ،دعا فيه الربملان اىل ا�ستجواب رجل
االمن الذي كان وراء االعتداء يف املو�صل .واىل ت�شكيل وفد برملاين حمايد
لالطالع على ظروف اعت�صام نينوى وطريقة تعامل اجلي�ش معه .ولو �سارع
الربملان اىل هذا قريبا ف�إننا �سنكون �أمام قاعدة جيدة حلماية التظاهرات.
كل من �إمام جمعة ابي حنيفة ،ومكتب التيار ال�صدري ،قدموا ن�صحا قا�سيا
�إىل احلكومة وال�برمل��ان يف حلظة تاريخية حماطة ب�سيناريوهات �سوداء
على وقع التناحر الإقليمي .وكل منهما انتقد جزءا من املتظاهرين يرفعون
�شعارات ورموزا م�سيئة .ال�صدر قال بو�ضوح انه متحم�س حلماية التظاهرات
والوقوف اىل جانبها ،طاملا بقيت بعيدة عن الإ�ساءات التي حترجه مع جمهوره
وت�ضعف ممكنات التعاي�ش الأهلي ،وهو الذي غامر يف حلظة تاريخية ووقف
�إىل جانب االحتجاج ،وتقبل على م�ض�ض هام�ش �أخطاء املحتجني ،مراهنا على
�أن التيار الأ�سا�سي معتدل ،وان كل الأطراف �ستفهم هذا يف النهاية للوقوف
بوجه الفريق ال�سيا�سي والع�سكري لل�سلطان ،وهو فريق يدير البالد بنحو
خاطئ ي�ضر اجلميع وقد يقود �إىل كارثة.
ال�صدر و�أم��ام جمعة ابي حنيفة ،حتدثوا �أم��ام جمهور العراق بلغة موحدة
تقريبا ،متثل املنطق ال��ذي يحتاجه املتظاهرون لك�سب اك�بر دائ��رة ت�أييد
لق�ضيتهم.
لكن امل�شكلة �أن ال�صدر يظل وح��ده تقريبا فيما تبقى الأ��ص��وات امل�شابهة له
خافتة ،وفيما يظل اجلميع غائبون اىل حد كبري حتى التيار املدين العلماين
الذي يجب �أن ال ي�صمت يف حلظات يحيطها �سيناريو الدم.
كما ان ال�شيخ الطه يظل وحده تقريبا مع غياب ال�شيخ عبد امللك ال�سعدي وهو
املعتدل الأب��رز ال��ذي تناغم مع ال�صدر قبل ب�ضعة �أ�سابيع وخففا معا نريان
االنق�سام.
يريد ال�شيخ الطه وعبد امللك ال�سعدي وال�صدر والعديد من الزعماء ال�شيعة
والأك��راد� ،أن يقولوا ان ا�ستبداد املالكي لي�س �شيعيا بل هو موجه للجميع.
لكن م�ساحة من الفو�ضى ت�سيطر على �أجواء التظاهر ،وتقدم للفريق الع�سكري
لل�سلطان خدمة كبرية وهو الطامح اىل ت�صيد اخطاء املحتجني العتقالهم وفتح
النار عليهم.
والأزمة الكربى هي عجزنا عن فتح قنوات توا�صل معقولة� .سنبقى بال حوار
وطني ،منتظرين ان حتل الكارثة وحينها �سنحاول احتواءها ثم �سن�شعر �أننا
ت�أخرنا ،و�سنعرث على حلول مكلفة ،و�سي�سقط عراقيون كثريون ال �سمح الله
بنار اجلهل من كل اجلبهات.
ان التحالف الذي ت�شكل ال�صيف املا�ضي بني �أربيل والنجف ،جنح يف بناء
جبهة وطنية معار�ضة ل�سلوك املالكي .لكنه تعر�ض اىل اختبار قا�س يف ملف
املوازنة ،ادى اىل اهتزاز العالقة مع التحالف الكرد�ستاين .وهذا توقيت �سيئ
�سيكون مفيدا الجندة املالكي ،و�سيكون �شرا كبريا يدفع ثمنه معار�ضو التفرد
واال�ستبداد.
انني احاول ان اتخيل ال�صورة التي يريدنا نربا�س الكاظمي ر�سمها ال�ستيعاب
درج��ة اخلطر .ومازلنا م�ؤمنني ب ��أن البالد ق��ادرة على احتواء اخلطر .لكن
ح�صول �صدع يف جبهة التعدد ال�سيا�سي ،ي�ؤثر ب�شكل ملحوظ ،يف ت�أخري
احلوار الوطني .وي�سمح جلبهة التفرد التي ت�شتهي اال�ستبداد ان ت�ستغل غياب
التوا�صل واحلوار ،لتزج بجنودنا يف ازمة االحتجاج.
قد ال حت�صل حرب طائفية ،ونحن ق��ادرون حتى الآن على منعها ،لكن املالكي
يقوم ب��زج اجلي�ش ،وهناك احتكاك وخ�سائر ،وانفعال غري م�سيطر عليه،
وانتخابات تلهب النفو�س والأنانيات .و�شعب م�سكني يف �شرق او�سط م�ستعر.
واالمل ال ينقطع من ان ن�ستعيد درو�سنا ال�سابقة ،واملطلوب زيادة يف �سرعة
حترك العقالء ،لي�سبقوا جيو�ش احلمق واالرجتال.

دعت ممثلي االقليم يف بغداد للت�شاور ولوحت بـ"خيارات مفتوحة" ..وحملت املالكي و"املتعاونني معه" امل�س�ؤولية

رئا�سة كرد�ستان :مترير املوازنة بـ"الت�صويت العددي" يكر�س االنق�سام واالنفراد يف �إدارة الدولة
 بغداد  /املدى

انتقدت رئا�سة اقليم
كرد�ستان ب�شدة ،ام�س
ال�سبت ،اقرار املوازنة
االحتادية معتربة ذلك
تكري�سا لالنق�سام يف
ال�صف الوطني واالنفراد
بال�سلطة وادارة الدولة.
وو�صفت اعتماد جمل�س
النواب على "الت�صويت
العددي" خرقا للتوافق
الذي بنيت على ا�سا�سه
العملية ال�سيا�سية.

واتهم اقليم كرد�ستان ،يف بيان ت�سلمت
"املدى" ن�سخة منه ،رئي�س الوزراء نوري
املالكي وائتالف دولة القانون مبوا�صلة
خلق االزم��ات وعرقلة بناء امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية ،وطالب التحالف الوطني
"عدم التفريط بال�شراكة وعدم االجهاز
على العملية ال�سيا�سية".
ودع��ا بيان االقليم ممثليه يف احلكومة
وال�ب�رمل ��ان االحت ��ادي�ي�ن ل�ل�ح���ض��ور اىل
كرد�ستان من اجل امل�شاركة يف امل�شاورات
للخروج مبوقف موحد ازاء اقرار املوازنة
االحت��ادي��ة .ول��وح��ت رئ��ا��س��ة كرد�ستان
بـ"خيارات مفتوحة" ،وحملت "املالكي

وامل�ت�ع��اون�ين معه" تبعات ذل ��ك .وفيما
يلي ن�ص بيان رئا�سة اقليم كرد�ستان
ال��ذي �صدر بعد اجتماع ال�سيد م�سعود
ب��ارزاين مع ممثلي الكتل الكرد�ستانية
يف احلكومة االحتادية وجمل�س النواب
العراقي:
يف خطوة ملفتة ،تكر�س االنق�سام يف
ال�صف الوطني العراقي ،واالن�ف��راد يف
ال�سلطة ال�سيا�سية وقيادة الدولة ،مررت
امليزانية االحتادية ،دولة القانون بقيادة
امل��ال �ك��ي ،وان���س�ي��اق ال�ت�ح��ال��ف الوطني
لال�سف يف ذات االجت��اه ،خ�لاف� ًا مل��ا كان
متوقع ًا من اطرافه ،دون االخذ باالعتبار

وجهة نظر مكون ا�سا�سي ،يُفرت�ض انه
�شريك م�ؤ�س�س للعملية ال�سيا�سية واعادة
بناء الدولة ،وكونه قومية رئي�سية مقررة
لتحديد وجهة البالد كما ثبت ذلك الد�ستور
يف مقدمته ،باال�ضافة الرادة قوى �شريكة
اخرى مل تتوافق على اقراره.
ان اتخاذ هذا القرار انفرادي ًا ،وباالعتماد
على الت�صويت ال �ع��ددي ،ي�شكل خرق ًا
فظ ًا لكل ما ك��ان ا�سا�س ًا الط�لاق العملية
ال�سيا�سية ،وللقاعدة التي بُني الد�ستور
على ا�س�سها ،ولكل التوافقات واالتفاقيات
التي �أُبرمت ،وملفهوم التوافق الوطني.
ان اق��رار امليزانية بحد ذات��ه ،ال ي�شكل

ج��وه��ر اخل �ل��ل واخل � ��رق ال� ��ذي تت�سع
جم��االت��ه ،ب��ل بو�صفه تعميق ًا للمظاهر
امل�ت�ع��ار��ض��ة م��ع ال �ن �ظ��ام الدميقراطي،
وم�صادرة االرادة الوطنية التي توافقت
على جتاوز خملفات االنظمة الدكتاتورية
�راق دميقراطي
امل �ت �ع��اق �ب��ة ،واق ��ام ��ة ع� � ٍ
احتادي ،على ا�سا�س ال�شراكة والتوافق
والتوازن يف اطار احرتام الد�ستور.
لقد مت��ادت دول��ة القانون ورئي�سها ،يف
التحلل من كل االلتزامات التي ت�ضمن
موا�صلة ا�ستكمال بناء م�ؤ�س�سات الدولة
الدميقراطية ،وت�صفية املظاهر اخلطرية
التي �شابتها ،ب�شكل خا�ص ،منذ الوالية
الثانية حلكومة املالكي ،والتي انعك�ست
يف االن � �ف� ��راد وال �ت �� �س �ل��ط واالق� ��� �ص ��اء،
والتوغل يف اتخاذ االجراءات والتدابري
غ�ير ال��د��س�ت��وري��ة ،يف ��س��ائ��ر املجاالت،
بالت�ضييق على احلريات الدميقراطية،
وممار�سة اال�ساليب البولي�سية والعنف
�ضد احل��رك��ات االحتجاجية واملطلبية
لالو�ساط ال�شعبية ،وزج اجلي�ش خالف ًا
للد�ستور يف ال���ص��راع ال�سيا�سي ويف
مواجهة املواطنني املطالبني باخلدمات
واال�� �ص�ل�اح االق �ت �� �ص��ادي واالجتماعي
وال�سيا�سي.
ويف ه��ذا ال�سياق يوا�صل رئي�س دولة
ال �ق��ان��ون ،ان �ت��اج االزم � ��ات ،وتدويرها
وت�صعيد ال �ت��وت��ر ،وم���ض��اي�ق��ة �شركاء
العملية ال�سيا�سية واف�ت�ع��ال امل�ب�ررات
الواهية العاقة تفكيك اي ازمة طارئة.
وتثري هذه الظاهرة النوايا املبيتة التي

باتت ت�ؤ�شر بو�ضوح لو�ضع البالد يف
�رق من �ش�أنها متزيق وحدتها
مفرتق ط� ٍ
وت�شتيت جهود قواها وحماية ما حتقق
من اجنازات نتيجة تظافرها.
ان ه��ذا اخليار ال��ذي ج��رى التعبري عنه
بو�ضوح ،يف اك�ثر من منا�سبة ،يج�سد
التطلع امل�شبوه ل�لاج�ه��از على النظام
الدميقراطي واال�س�س التي بنيت على
ت�سلط وانفرا ٍد يقود
قاعدته ،ولتكري�س
ٍ
اىل مزي ٍد من التدهور واالنحدار .
ان القوى الكرد�ستانية التي كانت عامل
ت��وح �ي � ٍد وت ��واف ��ق ،مل ت�ت�ردد يف جميع
امل �ن �ع �ط �ف��ات ،ب��ات �خ��اذ م��ا ي �� �س��اع��د على
الت�صدي للمخاطر التي واجهت العراق،
وه ��و م��ا فعلته ق�ب��ل اك�ث�ر م��ن �شهرين
بتوجيه ر��س��ال��ة اىل التحالف الوطني
بجميع اطرافه ،تت�ضمن ر�ؤياها ملعافاة
احلياة ال�سيا�سية ،واحليلولة دون تفكك
ق��واع��د العملية الدميقراطية ،ومل تكن
ال��ر�ؤي��ا�� ،س��وى جت�سيد ملطالب عراقية
الطابع ،تنطلق من الد�ستور والتوافق
ال��وط�ن��ي واالت �ف��اق��ات امل�برم��ة .ومل تلق
الر�سالة لال�سف ،ما ت�ستحق من اهتمام
وجدية .
اننا اذ نتلم�س خطورة املوقف وتداعياته
وما ميكن ان يُبنى عليه ،وما ي�شكله من
�راء ملوا�صلة نهج االن �ف��راد ،بدعاوى
�إغ � ٍ
االك�ث�ري��ة واالق �ل �ي��ة ،وج ��ر ال �ع��راق اىل
م�ت��اه��ات امل��واج�ه��ة الطائفية ،بو�سائل
خ ��ارج اال� �س ����س ال��دمي �ق��راط �ي��ة وخالف ًا
للد�ستور ،جند من م�س�ؤوليتنا التاريخية

وواجبنا ،ان نتوجه اىل جميع القوى
الوطنية احلري�صة على حماية النظام
الدميقراطي وم�سريته ،واحلر�ص على
اي �ق��اف ال �ت��ده��ور واالن� �ح ��دار وب�شكل
خا�ص قوى التحالف الوطني ،ان تتخذ
موقف ًا �صريح ًا مبا�شر ًا �ضد ال�سيا�سة
التي تدفع اىل التفريط مب��ا حتقق من
اجن� ��ازات ،وان �ه��اء ال�شراكة والتوافق
الوطني واالجهاز على العملية ال�سيا�سية
الدميقراطية.
انطالق ًا من كل ذلك  ،نعلن توجهنا لدعوة
ممثلي القوى الكرد�ستانية يف احلكومة
االحت��ادي��ة وق ��ادة الكتلة الكرد�ستانية
ال�برمل��ان �ي��ة اىل ك��رد� �س �ت��ان ،للت�شاور
والت� �خ���اذ امل ��وق ��ف ال � ��ذي ي�ن���س�ج��م مع
تطلعاتنا ،والعمل للحيلولة دون امرار
نهج الت�سلط وتكري�س �سيا�سة االنفراد
واالق���ص��اء .ويف ذات االط��ار والتوجه
للقيام باجراء امل�شاورات الوا�سعة مع
كل االطراف والقوى واملكونات لتن�ضيج
املوقف وللتو�صل اىل اخليار الذي يحمي
العراق الدميقراطي ،وينهي حالة االنفراد
واملغامرة.
ون�ح��ن اذ ن�ضطر الت �خ��اذ ه��ذا املوقف،
املفتوح على كل اخل�ي��ارات ،نحمل دولة
القانون ورئي�سه املالكي ،واملتعاونني
معه ،م�س�ؤولية ما قد يرتتب على ذلك،
وم ��ا مي �ك��ن ان ت �ق��ود ال �ي��ه م��ن مواقف
وتطورات.
رئا�سة اقليم كرد�ستان
ال�سبت ٢٠١٣ /٩/٣
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قالت �إن تفرد املالكي بال�سلطة �أزعج ال�سي�ستاين وال�صدر ..والتنمية يف اجلنوب هي الأكثـر بطئ ًا

الإندبندنت :تقا�سم ال�سلطة يف العراق ال يحظى بقبول ال�سنة والكرد ..وال�شيعة ال يحكمون �إال باال�سم
 ترجمة املدى

امل�شرتكة.
وقالت ال�ص ��حيفة ،يف تقرير لها ن�ش ��ر اجلمع ��ة� ،إن العراق ه ��و �أول بلد عربي
تديره حكومة �ش ��يعية منذ �أن �أطاح �صالح الدين الأيوبي بالفاطميني يف م�صر
عام  1171ميالدي.
وا�ض ��افت ان حك ��م ال�ش ��يعة يف ه ��ذا البلد يعاين م ��ن ا�ض ��طرابات عميقة ،ومل
يتمكن القادة من تقا�سم ال�سلطة بطريقة م�ستقرة تر�ضي ال�شركاء الآخرين من
"ال�سنة والكرد" ،بل حتى املجتمع ال�شيعي.
وقالت ال�صحيفة ان رد رئي�س الوزراء نوري املالكي على كل هذا كان من خالل
ا�س ��تيالئه على اكرب ما ي�س ��تطيع من �س ��لطة ،ملتف ًا على االتفاقات التي كان من
�ش�أنها ان جتزئ ال�سلطة بطريقة عادلة ا�سمي ًا.
وتابعت ال�صحيفة قولها ان جهود املالكي باحتكار ال�سلطة ـ على الرغم من انها
اقل فاعلية مما يزعم خ�صومه -ابعدت عنه �أفرادا واحزاب ًا وم�ؤ�س�سات �شيعية،
كان من ابرزها مرجع الطائفة يف العراق اية الله ال�سيد علي ال�سي�ستاين.
واعت�ب�رت االندبندت ان اي ��ران وهي الدول ��ة الكبرية الوحي ��دة االخرى التي

على رغم االزمات ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية واالجتماعية التي مير بها العراق
اليوم يبقى ال�س� ��ؤال االكرث اهمية يف هذا الوقت وكل وقت ،هل جنح ال�ش ��يعة
يف ادارة الدول ��ة العراقي ��ة اجلديدة خ�صو�ص� � ًا بع ��د العام �ألف�ي�ن وثالثة؟ ففي
الوقت الذي ي�سعى �سا�سة تلك الطائفة �إىل الت�صدي لالزمات املتالحقة ،تنربي
مطالبات من الداخل العراقي بل حتى االقليمي تنادي ب�س ��قوط احلكم ال�شيعي
للعراق.
وتق ��ول �ص ��حيفة اندبندنت الربيطانية �إن ال�ش ��يعة ،وبعد ع�ش ��ر �س ��نوات من
احلكم يف العراق ،ال �س ��لطة لهم ،الفتة اىل ان ادارة االغلبية ال�ش ��يعية للعراق
موجودة على الورق فقط ،فيما االنق�سامات الطائفية على ار�ض الواقع جتعل
من البلد ع�صي ًا على احلكم.
والحظ ��ت ال�ص ��حيفة انه عندم ��ا يكون هناك ح ��زب واحد يحك ��م منطقة ما من
الع ��راق ف ��ان عالم ��ات التنمي ��ة والتط ��ور تك ��ون وا�ض ��حة ،بخ�ل�اف االدارات

يحكمها ال�ش ��يعة ،ولديها نفوذ قوي يف العراق ،وت�ؤكد يف جل�سات خا�صة انها
غري م�س ��رورة ب ��اداء املالكي ،اال انها ال تريد انفجارا �سيا�س ��يا يف العراق فيما
هي تواجه �ضغوط ًا غربية وامريكية ب�ش�أن برناجمها النووي و�ضغوط ًا اخرى
غري م�سبوقة ومت�صاعدة يف �سوريا ،حليفها العربي الآخر.
وت�ش�ي�ر ال�ص ��حيفة الربيطانية الأ�شهر اىل ان املالكي خ�سر من جملة ما خ�سره
زعيم التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر ،والذي يرغب بتنحي املالكي عن من�صبة
رغم ان ال�صدريني ما زالوا ي�شكلون جزء ًا مهما من احلكومة احلالية.
وت�ض ��يف ان موقف ال�ص ��دريني ه ��و االكرث اهمي ��ة وثقال النهم اكرث انغما�س ��ا
بال�سيا�س ��ة يف العراق قبل �سقوط �صدام وبعده .ومع ميلهم الكبري اىل الدين،
اال انهم وطنيون.
وي�س ��عى ال�ص ��دريون اىل حتويل انف�سهم من تنظيم �ش ��به ع�سكري خميف اىل
حركة �سيا�س ��ية ،وي�ش ��به ال�ص ��دريون تنظيم ال�ش�ي�ن فني واجلي�ش اجلمهوري
االيرلندي ال�س ��ري ب�شمال ايرلندا الذين نزعوا ا�س ��لحتهم يف الت�سعينيات من
القرن املا�ضي لغر�ض احل�صول على ال�سلطة د�ستوريا وم�شاركتها مع اعدائهم

ال�سابقني.
وت�ؤ�ش ��ر ال�ص ��حيفة ذلك التحول يف ال�س ��لوك ال�ص ��دري اىل ما قام به زعيمهم،
فف ��ي وقت مبكر من العام احلايل ،ح�ض ��ر مقتدى قدا�س ��ا م�س ��يحيا يف كني�س ��ة
�سيدة النجاة و�سط بغداد حيث قتلت القاعدة حوايل  50من امل�صلني يف العام
 .2010كما �ص ��لى يف وقت الحق يف م�سجد عبد القادر الكيالين و�سط بغداد.
وهو ي�س ��اند احتجاجات االنبار واملناطق ال�سنية �ش ��ريطة �أ ّال يطالبوا بتغيري
النظام.
وتقول ال�ص ��حيفة ان خارج بغداد يف اجلنوب ذا الغالبية ال�شيعية ،يعاين فيه
النا� ��س الفقر اكرث من العا�ص ��مة ،على الرغم من ان االمن اف�ض ��ل واملناخ اكرث
ا�سرتخاء.
وت�ش�ي�ر " االندبندنت " اىل ان م�ؤ�ش ��رات النمو يف املدن ال�شيعية بطيئة جد ًا،
بل انه حم�سو�س بنحو اكرب بكثري مما يف العا�صمة بغداد .فمدن الع�شوائيات
كانت وال تزال يف الكثري من املدن العراقية.
* عن االندبندت

تقرير ديوان الرقابة املالية ()22

قصة الالدولة في العراق خالل الربع األول من 2012

املوارد املائية ال ت�شرتي � ً
أجهزة لر�صد مياهنا اجلوفية وال تفح�ص حالة
ال�سدود ..واالت�صاالت تهمل  % 7من الهواتف الأر�ضية خارج اخلدمة
ح�صلت "املدى" على الن�ص الكامل لتقرير ديوان الرقابة املالية للربع الأول من العام  2012الذي �سيطرح على القارئ الكرمي مفاج�آت ال حت�صى عرب حلقات.
والديوان من �أعرق م�ؤ�س�سات الدولة العراقية .ويف هذا التقرير جمموعة مزايا فريدة� ،أولها انه يك�شف معلومات مب�ستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة
كافة ،وهي تظهر �إىل العلن لأول مرة ويجري عر�ضها بلغة قانونية وتدقيق احرتايف ومراجعة م�ستوفية ومقارنات ت�شمل ال�سنوات ال�سابقة .وثاين املزايا انه
مل ي�صدر عن حزب �ضد حزب او كتلة �ضد �أخرى ،بل كتبه طاقم موظفني يالقي قبوال وا�سعا ،ويحرتمه رئي�س جمل�س الوزراء نف�سه� .أما ثالث املزايا فهو ان
ديوان الرقابة ي�ستطيع عرب �صالحياته اخلا�صة �أن ي�صل ب�شكل موثق �إىل معظم املعلومات التي يعجز الإعالم عن الو�صول �إليها مع �أن هذا الو�صول حق له يف
النظام الدميقراطي ،بل يُحرم من االطالع على هذه املعلومات حتى الربملان� .إن التقرير الف�صلي وكما �سيالحظ القارئ الكرمي ،ينطوي على �صراحة كبرية،
وهو مبثابة اعرتاف رفيع بغياب الدولة يف تفا�صيل مرعبة �أدت بنا اىل هذه الأحوال ال�سيئة .ان الدولة عرب هذا التقرير ،تعرتف بان يف داخلها م�ساحات
وا�سعة من "الالدولة" ،وهذه امل�ساحات تبد�أ بالدوائر اخلطرية كمجل�س الوزراء ،وال تنتهي عند �أ�صغر قرية ،كما �سيالحظ املتابعون لهذه احللقات.
�سنكت�شف تباعا �أننا �أمام الق�صة الكاملة للدولة العراقية خالل الربع الأول من عام  ،2012او "ق�صة الالدولة يف العراق" لو �شئتم.
 بغداد /املدى
ثاني ًا -درا�سة التحريات الهيدرولوجية
عدم �ش ��راء �أجهزة ر�ص ��د منا�س ��يب وحتليل نوعي ��ة املياه
اجلوفية والواردة �ضمن التخ�صي�صات ال�سنوية للم�شروع
حيث حتققت ن�سب �صرف ()%56،5،%38،5،%51،%24،5
خالل الأعوام ( )2011،2010،2009،2008على التوايل
بالرغم من �أهميتها يف حتديد �ص ��فة التو�صيلة الكهربائية
وامللوحة ودرجة احلرارة حيث كان من املقرر �شراء ع�شرة
�أجهزة مل�شروع �إن�شاء املحطات الهيدرولوجية.
ثالث ًا -م�شروع �شبكة املحطات الهيدرولوجية
مت �ص ��رف مبلغ ( )725مليون دينار (�س ��بعمائة وخم�س ��ة
وع�ش ��رين ملي ��ون دينار) م ��ن كلف ��ة امل�ش ��روع البالغة ()4
ملي ��ارات دين ��ار (�أربع ��ة ملي ��ارات دينار) لأعمال الن�ص ��ب
وال�صيانة والت�شغيل ،وكذلك تدريب املالكات العاملة حيث
ت�ش ��كل املبالغ امل�ص ��روفة ن�س ��بة ( )%18من مبلغ امل�شروع
الكل ��ي حي ��ث قدمت عدة جه ��ات ا�ست�ش ��ارية ( )178حمطة
كمنحة من قبلها ،اال ان الفريق املكلف ب�أعمال الن�ص ��ب قام
بن�صب ( )81حمطة من حمطات قيا�س املنا�سيب فقط لغاية
 2011/12/29حيث مت ن�صب ( )8،12،3،31حمطة خالل
الأعوام ( )2011،2010،2009،2008دون �أن يتم ن�ص ��ب
املحط ��ات الأخ ��رى ولغاية تاري ��خ �إعداد التقري ��ر الرقابي
بالرغم من �أهمية ذلك يف ا�ستكمال م�شاريع �أخرى.
ح -نتائ ��ج �أعم ��ال الرقاب ��ة والتدقي ��ق التخ�ص�ص ��ي عل ��ى
ن�ش ��اط مرك ��ز الدرا�س ��ات والت�ص ��اميم الهند�س ��ية للأعوام
()2011،2010،2009،2008
�أو ًال� -أهداف املركز وم�ستوى تنفيذها ( )1مل يعتمد املركز
الزي ��ارات امليداني ��ة يف اجراء امل�س ��وحات الطوبوغرافية
اخلا�ص ��ة بعدد من الأعم ��ال املوكلة اليه ومنها الت�ص ��اميم
اخلا�صة ب�أعمال الهيئة العامة مل�شاريع الري واال�ست�صالح،
مم ��ا ت�س ��بب يف م�ش ��اكل متع ��ددة مل�ش ��اريع ري كرك ��وك
واحل�سينية.
( )2عدم الت ��زام املركز باعداد الت�ص ��اميم املنجزة من قبله
�ض ��من فرتة زمنية حمددة وفق اال�س ���س الفني ��ة املتعارف
عليها االمر الذي �أثر �سلب ًا على اجناز االعمال حيث ت�سبب
يف ت�أخ�ي�ر اجناز الت�ص ��اميم ولعدد من امل�ش ��اريع ا�ض ��افة
اىل ا�ض ��طراره اىل ادخ ��ال تغي�ي�رات عدي ��دة عل ��ى امل ��واد
امل�ستخدمة ليتالءم مع متطلبات تنفيذ امل�شروع.
( )3قبول بع�ض النتائج الفا�شلة وغري املطابقة للموا�صفات
الفني ��ة مقاب ��ل خ�ص ��م من �س ��عر الفقرة االمر الذي ي�ش ��جع
اجلهات املنفذة على عدم االلتزام باملوا�صفات املحددة كما
هو احلال يف تقييم نتائج الفحو�صات اخلر�سانية الفا�شلة
مل�ش ��روع نهر �س ��عد وتقيي ��م النتائ ��ج اخلا�ص ��ة بالبالطات
اخلر�س ��انية امل�س ��بقة ال�ص ��ب (�ش ��تايكر) العائدة مل�ش ��روع
حمط ��ة �ض ��خ ب ��زل (كوت-بت�ي�رة) ،مم ��ا يتطل ��ب القب ��ول
مببد�أ اخل�ص ��م وتنفيذ الأعمال وفق املوا�ص ��فات والكفاءة
املطلوبة.
( )4ع ��دم قيام املرك ��ز مبهام ��ه املتمثلة بتحليل ر�ص ��ودات
اجهزة التح�س ���س لل�س ��دود القائمة رغم �أهميتها يف معرفة
الهب ��وط ال ��ذي يح�ص ��ل بال�س ��د لغر� ��ض �إج ��راء املعاجل ��ة
الالزم ��ة قبل تفاقم احلال ��ة حيث بني املرك ��ز ان هذا العمل
من اخت�ص ��ا�ص الهيئة العام ��ة لل�س ��دود واخلزانات اال ان
التعليم ��ات تل ��زم املركز بهذا العم ��ل �إ�ض ��افة �إىل عدم قيام
املرك ��ز ب�إع ��داد ت�ص ��اميم منظوم ��ات املراقبة والتح�س ���س
لبع� ��ض ال�س ��دود كما يف الأمثلة (ك�ش ��كا� ،ش�ي�رين ،بلكانة،
با�سرة ،با�ستورة).
ثاني ًا -املبادرة الزراعية
ع ��دم ا�س ��تغالل تخ�صي�ص ��ات املب ��ادرة الزراعي ��ة
للغاي ��ة والغر� ��ض ال ��ذي �أطلق ��ت م ��ن اجل ��ه للأع ��وام
( )2001،2010،2009،2008وه ��و تطوي ��ر قط ��اع الري
لدع ��م القط ��اع الزراعي حيث لوحظ ال�ص ��رف ق ��د مت على
�أبواب مل تدرج �ض ��من م�شروع املبادرة الزراعية (كت�سديد

مل�ش ��روعي (اعداد درا�س ��ات اجلدوى الفنية واالقت�صادية)
و(درا�س ��ات وت�صاميم ان�ش ��اء بناية الوزارة) حيث مل تتم
مبا�شرة الوزارة يف تنفيذها وقامت الوزارة باعادة ادراج
امل�شروعني �ضمن املوازنة اال�ستثمارية ل�سنة .2010/
( )2ت�أخ ��ر الوزارة يف توقيع العقود حيث مت توقيع �أغلب
العقود يف �ش ��هر كانون الأول ل�س ��نة  2010 /والت�أخر يف
اعالن املناق�صات ودرا�سة وحتليل العطاءات مما �أدى اىل
ت�أخر تنفيذها خالل �سنة ،2010/وكما يف الأمثلة-:

نفق ��ات ال�س ��يارات امل�ؤج ��رة ملنت�س ��بي وت�س ��ديد اج ��ور
املتعاقدي ��ن الوقتي�ي�ن) والت ��ي كان م ��ن الواج ��ب �ص ��رفها
م ��ن موازنة املركز وح�ص ��ر �ص ��رف تخ�صي�ص ��ات املبادرة
الزراعي ��ة على �أبواب ذات عالقة مبا�ش ��رة بتطوير القطاع
الزراعي.
ثالث ًا -م�ستوى تنفيذ الأعمال
ا�س ��تمرار املرك ��ز يف احال ��ة �أعمال ��ه اىل جهات �س ��بق وان
تل ��ك�أت يف اجناز التزاماتها التعاقدية ا�ض ��افة اىل �ض ��عف
الإج ��راءات القانوني ��ة املتخذة من قبله بح ��ق تلك اجلهات
الأم ��ر الذي �ش ��جعها على ع ��دم االلتزام يف تنفي ��ذ الأعمال
املناطة بها بالأوقات املحددة.
 .18وزارة االت�صاالت
�أ�صدرت عنها التقارير التالية-:
بيانات
مالية

تقرير
دوري

تقومي
األداء

تدقيق
عقود

مهام
تدقيقية
أخرى

مجموع
التقارير

2

3

3

39

11

58

و�أدناه �أهم امل�ؤ�شرات واملالحظات التي وردت فيها-:
�أ -دور الوزارة يف الإ�شراف على ت�شكيالتها
مازال الدور اال�ش ��رايف لل ��وزارة بحاج ��ة اىل تفعيل اكرب
يف متابعة الت�ش ��كيالت يف جمال تنفيذ امل�ش ��اريع ومتابعة
االعتمادات امل�س ��تندية وعدم م�سائلة ال�شركات عن ا�سباب
تدين ال�ص ��رف على امل�ش ��اريع �إ�ض ��افة �إىل �ض ��عف متابعة
الوزارة لت�شكيالتها بخ�صو�ص ت�صفية االر�صدة املوقوفة
يف ح�سابي ال�س ��لف والأمانات ،خالف ًا لكتاب وزارة املالية
املرق ��م ( )2658يف  2011/2/28واخلا� ��ص بت�ص ��فية

رقم العقد

تاريخ

املبلغ/
مليون
دينار

تاريخ
اإلعالن

تاريخ فتح
العطاءات

تاريخ
دراسة
وحتليل
العطاءات

تاريخ
اإلحالة

/39مشتريات2010/

2010/12/27

7990

2010/7/24

2010/8/30

2010/11/10

2010/12/15

تنفيذ املوازنة العامة االحتادية ل�سنة ،2010/مما يتطلب
قي ��ام املديرية باتخاذ االجراءات الالزمة ال�ستح�ص ��ال تلك
املبالغ وفق ًا لقانون حت�صيل الديون احلكومية رقم ()56
ل�سنة( 1977/املعدل).
و -العقود
�أو ًال -قيام ال�ش ��ركة العامة لالت�ص ��االت والربي ��د باملبالغة
يف حتدي ��د الكلفة التخمينية للعق ��ود كونها اكرب من مبلغ
الإحال ��ة يف اغلب العق ��ود ،خالف ًا للم ��ادة (�-3أو ًال-ب) من
تعليم ��ات تنفيذ العق ��ود احلكومية رقم ( )1ل�س ��نة2008/
كما يف الأمثلة �أدناه-:
رقم وتاريخه

مبلغ الكلفة
التخمينية/مليون
دينار

مبلغ اإلحالة/
مليون دينار

/38مشتريات2010/

2010/12/30

7372

2001/7/21

2010/12/29

2010/12/29

2010/12/30

/47مشتريات2010/

975

799

176

/4مشتريات2010/

2010/12/30

13849

2010/10/9

2010/11/3

2010/12/21

2010/12/27

2010/12/6

603

446

147

2010/12/37

1951

1096

855

2010/12/48

1788

1130

658

2010/12/3

830

357

474

ال�سلف املوقوفة يف ح�ساب اخلطة اال�ستثمارية.
ب -الن�شاط
�أو ًال -مقر الوزارة
مل تقم الوزارة ب�إعداد خطة لتنفيذ امل�ش ��اريع اال�ستثمارية
تت�ض ��من و�ض ��ع ج ��دول زمني للتعاق ��دات وجدول ��ة تنفيذ
امل�ش ��اريع واجنازه ��ا مبوج ��ب التوقيت ��ات املو�ض ��وعة
بالإ�ض ��افة اىل ع ��دم و�ض ��ع خط ��ة للزي ��ارات التفتي�ش ��ية
ملتابعة تنفيذ تلك امل�ش ��اريع ،حيث تعتم ��د دائرة التخطيط
واملتابع ��ة يف ال ��وزارة عل ��ى التقاري ��ر املقدمة م ��ن وزارة
التخطي ��ط ملراقب ��ة متابعة التنفي ��ذ بالإ�ض ��افة اىل متابعة
اجلهات امل�س ��تفيدة ،مما يتطلب قيام الوزارة ب�إعداد خطة
بالتعاقدات وتنفيذها وخطة الزيارات التفتي�شية.
ثاني ًا -مديرية ات�صاالت وبريد املثنى
( )1تدين ن�س ��بة ا�س ��تغالل اخلط ��وط الهاتفية من جمموع
�س ��عة الب ��داالت يف حمافظ ��ة املثن ��ى حي ��ث بلغت الن�س ��بة
( ،)%56ووج ��ود ( )1482خ ��ط هات ��ف عاط ��ل ع ��ن العمل
لغاية  2010/12/31يف البداالت وميثل ن�س ��بة ( )%7من
جمموع اخلطوط امل�شغولة.
( )2ع ��دم قي ��ام املديرية بتنفي ��ذ طلبات املواطنني لن�ص ��ب
خطوط الهواتف االر�ضية على الرغم من وجود ()20780
خط ��ا �ش ��اغرا من جمموع �س ��عة البداالت حي ��ث بلغت عدد
الطلبات املنفذة لن�ص ��ب الهاتف ( )492طلبا وت�شكل ن�سبة
( )%19من جمموع الطلبات املقدمة والبالغة ( )2612طلبا
وهي ن�س ��بة متدنية ،مما يتطلب اتخاذ املديرية االجراءات
الالزم ��ة لن�ص ��ب اخلط ��وط اجلدي ��دة وزي ��ادة ا�س ��تغالل
اخلطوط ال�شاغرة يف بداالت املديرية.
ج -م�شاريع املوازنة اال�ستثمارية
�أو ًال -ديوان الوزارة
( )1ع ��دم ا�س ��تغالل التخ�صي�ص ��ات م ��ن قب ��ل االت�ص ��االت

مم ��ا يتطلب ع ��دم الت�أخ ��ر بالإع�ل�ان والدرا�س ��ة والتحليل
وتوقي ��ع العق ��ود ومب ��ا ي�ض ��من تنفي ��ذ العقود يف �س ��نتها
املخت�صة.
ثاني� � ًا -قامت مديرية ات�ص ��االت وبريد املثنى بتدوير مبلغ
( )127مليون دينار (مئة و�س ��بعة وع�شرين مليون دينار)
الظاهرة يف ح�سابات اخلطة اال�ستثمارية واخلا�ص بتنفيذ
( )3م�شروع واخلا�صة ب�إن�شاء قنوات �ضوئية دون وجود
املوافقات الالزمة ،خالفا لكتاب ال�شركة العامة لالت�صاالت
والربي ��د يف  2009/12/7وال ��ذي ح ��دد مبوجب ��ه تنفي ��ذ
العمل و�صرف املبلغ وت�س ��ويته قبل  ،2009/12/31وقد
طل ��ب ديوان الرقاب ��ة املالية اجراء التحقيق ب�ش� ��أن تدوير
املبالغ خالف ًا للقانون املوازنة ل�سنة 2009/وال�صرف منها
يف ال�سنة 2010/واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أن ذلك.
د -م�شاريع تنمية الأقاليم
نفذ ل�ص ��الح مديرية ات�ص ��االت وبريد املثنى م�ش ��روع (مد
كيبل �ض ��وئي اىل ق�ض ��اء ال�س ��لمان) مببلغ ( )1751مليار
دين ��ار (مليار و�س ��بعمائة وواحد وخم�س�ي�ن ملي ��ون دينار
(واقت�ص ��ر دور املديري ��ة على الإ�ش ��راف وا�س ��تالم املنجز
من امل�ش ��روع ،حيث قامت املديري ��ة بتاريخ 2011/3/12
با�س ��تالم امل�ش ��روع ا�س ��تالم ًا اولي� � ًا وق ��د لوح ��ظ حتمي ��ل
امل�ش ��روع مبلغ ( )76مليون دينار (�س ��تة و�سبعون مليون
دينار) عن الكمية املتبقية من جتهيز كيبل �ض ��وئي م�س ��لح
(دبل قي ��د � 12ش ��عرة) والبالغة ( )25340مرت ًا وب�س ��رعة
( )3000دينار/م�ت�ر (ثالث ��ة �آالف دينار امل�ت�ر الواحد) مت
�إدخال ��ه اىل خم ��زن املديرية ،حيث مت جتهي ��ز ()160000
م�ت�ر م ��ن مادة الكيبل وح�س ��ب الفق ��رة رقم ( )4من ك�ش ��ف
تنفيذ العمل ومت ا�س ��تخدام و�ص ��رف ( )134660مرت ومت
ادخ ��ال الكمية املتبقي ��ة اىل خمزن املديري ��ة دون االعتماد
على الكمية امل�ص ��روفة وامل�س ��تخدمة فعال يف العمل ،علم ًا
ان ��ه ال يوج ��د يف فق ��رة يف الك�ش ��ف تنب ��ي ادخ ��ال الكمية
املتبقية من مواد عمل امل�شروع اىل خمزن املديرية.
وقد طلب ديوان الرقابة املالية اجراء التحقيق يف ا�س ��باب
ذلك وحتميل امل�ش ��روع ب�أكرث من كلفته الفعلية وحما�س ��بة
املق�صرين.
هـ -الإيرادات
�ضعف اجراءات مديرية ات�صاالت وبريد املثنى يف متابعة
ا�ستح�ص ��ال الدي ��ون املرتتبة بذمة امل�ش�ت�ركني حيث بلغت
اجمايل الديون غري املتح�صلة لغاية  2010/12/31مبلغ
( )4107مليون دينار (�أربعة مليارات ومئة و�سبعة مليون
دين ��ار) خالف ًا للم ��ادة ( )1من الق�س ��م الثاين م ��ن تعليمات

الفرق

ثاني� � ًا -ت�أخ ��ر بع� ��ض ال�ش ��ركات يف توقيع بع� ��ض العقود
م ��ع املقاول�ي�ن لأك�ث�ر م ��ن ( )14يوم� � ًا م ��ن تاري ��خ تبلغ ��ه
بالإحال ��ة ومل يت ��م توجي ��ه �إن ��ذار للمق ��اول ،خالف� � ًا للمادة
(-7ع�شرون-ب) من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
( )1ل�س ��نة 2008/والتي تن�ص عل ��ى (تعد قرارات الإحالة
نافذة م ��ن تاريخ تبليغ من تر�س ��و عليه املناق�ص ��ة بتوقيع
العق ��د خالل مدة ( )14يوم من تاريخ التبليغ بالإحالة بعد
م�ص ��ادقة رئي� ��س جهة التعاقد مع ا�ش ��عار بقية املناق�ص�ي�ن
بقرار الإحالة للمناق�صة.
ثالث ًا -العقد املرقم /26م�شرتيات 2010/واخلا�ص بان�شاء
جممع ات�ص ��االت وبريد امليمونة /مي�سان واملحال من قبل
ال�ش ��ركة العامة لالت�صاالت والربيد ل�ش ��ركة ميامة العراق
(عراقية اجلن�س ��ية) مببلغ ( )418ملي ��ون دينار (�أربعمائة
وثماني ��ة ع�ش ��ر) وبفرتة تنفيذ (� )210أي ��ام تبد�أ من اليوم
التايل ال�س ��تالم املوقع حم�سوب ًا على تخ�صي�صات املوازنة
اال�س ��تثمارية ل�سنة ،2010/حيث مت الإعالن عن املناق�صة
قبل اعداد الكلفة التخمينية للعقد وبعد فتح العطاءات قامت
اللجن ��ة املركزية مبراجعة وم�ص ��ادقة العق ��ود يف الوزارة
ومبوج ��ب قراره ��ا املرق ��م ( )2/86يف  2010/8/17مت
ايقاف عملية الدرا�س ��ة والتحلي ��ل ومتت �إعادة االعالن يف
 ،2010/9/30وان �إعادة الإعالن ادى اىل �ش ��ف الأ�س ��عار
حي ��ث قدمت �ش ��ركة ميام ��ة الف ��رات عر�ض ��ها التجاري يف
االعالن االول ب�سعر ( )443مليون دينار (اربعمئة وثالثة
واربع�ي�ن مليون دينار) ويف االعالن الثاين ( )422مليون
دينار (اربعمئة واثنان وع�شرين مليون دينار).
ز -تقومي اداء مديرية ات�ص ��االت وبريد كركوك لل�س ��نوات
()2010،2009،2008
�أو ًال -اخلطط ال�سنوية
ال يوج ��د ل ��دى املديري ��ة خط ��ة �س ��نوية لعملها كم ��ا مل تقم
املديري ��ة بو�ض ��ع خطة �س ��نوية لأعم ��ال �ص ��يانة البداالت
وال�شبكات.
ثاني ًا -البداالت
( )1ارتف ��اع �س ��عة اخلطوط خالل �س ��نتي ()2010،2009
مقارنة بن�س ��بة 2008/ب�س ��بب تبدي ��ل �س ��عة ( )3بداالت،
مقاب ��ل وج ��ود انخفا�ض يف ن�س ��بة �إ�ش ��غال تل ��ك اخلطوط
قيا�س ًا بال�سعة حيث بلغت ( )%59،%60على التوايل ل�سنتي
( )2010،2009بعد ان كانت ( )%72يف عام.2008/

العدد ( )2745ال�سنة العا�شرة  -االحد (� )10آذار 2013

وزير االتصاالت العراقي ورئيس مجلس ادارة زين
يلتقيان على هامش مؤتمر االتصاالت في برشلونة
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إعـالنـــات
وزارة التجارة
ال�شركة العامة لتجارة ال�سيارات واملكائن

جمهورية العراق
وزارة االعمار واال�سكان
�شركة �آ�شور العامة للمقاوالت االن�شائية

رقم التبويب 4010002003/على اخلطة اال�ستثمارية لعام 2013
رقم املناق�صة 2013/1
رقم االعالن 2013/1

Ashoor General Constructive Contract Co.
الق�سم :القانونية

إعـــادة إعـــالن للمــــرة الثـــالثــة

بر�شلونة � 26شباط 2013

استقبل السيد اسعد احمد البنوان رئيس مجلس ادارة مجموعة زين
الدكتور تورهان املفتي وزير االتصاالت العراقي عند زيارته جلناح الشركة في
املؤمتر العاملي لالتصاالت الذي نظمه االحتاد العاملي الـ  GSMAفي برشلونة.
وجرى التباحث حول مستقبل االتصاالت في املنطقة وبعض القضايا
التي تعزز تطور هذا القطاع من خالل اتباع سياسات تهدف نشر خدمات
االتصاالت في العراق .وحضر اللقاء د .هيام الياسري مستشارة السيد وزير
االتصاالتوالسيد وائل غنامي رئيس اإلدارة املالية والتشغيلية وعدد من مديري
شركة زين العراق.
كما جرى خالل هذا اللقاء املهم التباحث بشأن حتديات نشر خدمة النطاق
العريض ملا تنطوي عليه من اهمية في منو االقتصاد العراقي حيث سيشكل
نشرها فرقا نوعيا في اخلدمات املقدمة وسرعة االداء كما سيعزز من تنوع
اخلدمات املقدمة للمشتركني .كما جرى التباحث ايضا حول قضية بوابات
النفاذ الدولي حيث ذكر السيد البنوان بان " زين العراق ملتزمة التزاما تاما
مبراعاة االتفاق بشأن امرار املكاملات الهاتفية من خالل بوابات النفاذ التابعة
للوزارة وتنفيذ بنود الرخصة املتعلقة بهذا املوضوع".
من ناحية اخرى اعرب السيد وزير االتصاالت الدكتور تورهان املفتي عن
ارتياحه ألداء شركة زين العراق باعتبارهااحد اكبر املشغلني للهاتف
النقال في العراق وحث على ان متضي الشركة وفق معايير استراتيجيتها
الفاعلة واملعلنة نتيجة لألثر الكبير الذي حتدثه االتصاالت املتنقلة في تلبية
احتياجات املواطنني خلدمات االتصاالت في حياتهم اليومية وكذلك فيما
يتعلق مبساهمة الشركة في دعم واسناد اجملتمع العراقي .ومن اجلديران
لشركة زين العراق طيف واسع من خدمات االسناد اجملتمعي تقدمها الى
فئات مختلفة من اجملتمع على الصعيد التربوي والصحي واالجتماعي
والثقافي وغيرها ولديها شراكات واسعة مع مؤسسات حكومية وغير
حكومية إلجناز مشاريعها املتنوعة.
على صعيد اخر تعتبر مشاركة زين العراق جنبا الى جنب مع مجموعة
زين في هذا املؤمتر املهم امرا ايجابيا باعتبار ان هذا املؤمتر يعد التجمع
االكبرويشكل احلدث االبرز في صناعة االتصاالت في العالم وألنه يحظى
بحضور كثيف من قادة وعمالقة صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
في العالم وذلك على مستوى املصنعني واملشغلني والشركات صاحبة
اخلدمات ذات القيمة املضافة .واشار السيد غنامي في هذا الصدد الى ان "
مشاركة زين العراق في هذا املؤمتر الدولي تعزز من استثمار الفرص التي
تضمن تقدمي احدث اخلدمات للمواطنني وحتقيق افضل كفاءة إنتاجية
لعملياتها التشغيلية مبا يسمح لها ان تواصل تقدمي خدمات اتصال عالية
اجلودة وفق املعايير الدولية".

تعلن الشركة العامة لتجارة السيارات واملكائن عن إعادة إعالن مناقصة للمرة الثالثة إلنشاء بناية اإلدارة
العامة في مجمع املثنى الكائن في جرف النداف ضمن املوازنة االستثمارية لعام  2013فعلى الراغبني
باالشتراك في املناقصة مراجعة القسم القانوني في مقر الشركة الكائن في الوزيرية (مرآب مرسيدس
سابقاً) لشراء الشروط واملواصفات مقابل دفع مبلغ قدره ( )250000مائتان وخمسون ألف دينار ال غيرها غير
قابل للرد ويقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم ورقم املناقصة ويتم وضعه في صندوق
العطاءات في مقر الشركة في موعد أقصاه (الساعة الثانية عشر ظهراً) من يوم (االثنني) املوافق .2013/4/1
وتكون العروض نافذة ملدة ستون يوما ً من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون العروض مشفوعة بتأمينات
أولية بنسبة  %1من قيمة العطاء وباسم املناقص حصرا ً مبوجب صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ ملدة
ستون يوم بعد تاريخ الغلق صادر من املصارف املعتمدة في العراق وبالدينار العراقي ومعنون المر الشركة واذا
صادف يوم الغلق عطلة رسمية فسيكون اليوم الذي يليه هو موعد الغلق ويتحمل من ترسو عليه املناقصة
أجور نشر اإلعالن على أن يرفق مع العطاء املستمسكات التالية-:
 -1وصل شراء املناقصة (نسخة اصلية).
 -2براءة الذمة من ضريبة الدخل مجددة لعام  2013معنونة ألمر الشركة العامة لتجارة السيارات واملكائن
حصراً.
 -3هوية احتاد املقاولني نافذة مع شهادة ممارسة املهنة (مصورة).
 -4هوية تصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط الدرجة السادسة إنشائية نافذة مصورة.
 -5احلسابات اخلتامية للشركة املقدمة للسنتني األخيرتني مصدقة من محاسب قانوني ومن قبل نقابة
احملاسبني واملدققني العراقيني.
 -6تثبيت العنوان الكامل ملقدم العطاء (رقم الهاتف /البريد االلكتروني /نقطة دالة لسكن مقدم العطاء مع
تثبيت عدد أوراق العطاء والتوقيع عليها كافة).
 -7املستمسكات الشخصية (هوية األحوال املدنية /بطاقة السكن).
 -8عقد مشاركة مصدق لدى كاتب العدل بالنسبة للشركة.
 -9شهادة تأسيس مع عقد التأسيس بالنسبة للشركات مصدقة قانونا ً بتاريخ حديث من دائرة تسجيل
الشركات.
 -10قائمة باألعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات ذات العالقة.
 -11لشركتنا حق إلغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط.
 -12تكون الشركة ملزمة بالتبليغ في حالة تغيير عنوانها ويعتبر معتمد بالتبليغات التي تتعلق
باملناقصة.
مالحظة-:
 سوف يستبعد أي عطاء غير مستوفي للشروط أعاله وان الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءاتوباإلمكان االطالع على البريد االلكتروني للشركة WWW.gaMCOiraq

عدنان جاسم الشريفي
المدير العام
ورئيس مجلس اإلدارة
2013/3/4

انتهى

اىل /املقاول ال�سيد ق�صي عبد االله �سعود /املدير املفو�ض ل�شركة
منافذ ا�سيا للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة
العنوان /حمافظة دياىل -بعقوبة -مقابل بناية فرع �شركة �آ�شور
هـ07701918561/
E-mail:manafithasia@yahoo.com

م/تبلــيــــغ
بالنظر المتناعكم عن استالم كتاب التبليغ الصادر من الشركة املرقم
( )1347املؤرخ في  2013/1/30املعطوف على طلبكم املرقم ( )320املؤرخ في
 2012/12/16املتضمن عدم حصول موافقة الشركة على قيامكم بابدال
خزانات القير لرشاشات القير اجملهزة من قبلكم مبوجب العقد املرقم ()30
املؤرخ في  2011/5/23واحملالة أعمالها بعهدتكم مبوجب كتاب االحالة
املرقم ( )3901املؤرخ في  2011/4/6وذلك لكون العمل مسحوب منكم
لعدم جتهيزكم لرشاشات القير مبوجب املواصفات الفنية املطلوبة عليه
نبلغكم رسميا ً عن طريق اجلريدة بضرورة رفع رشاشات القير اجملهزة من
قبلكم واملوجودة حاليا ً في ادارة مشاريع بغداد التابعة للشركة وخالل
مدة أقصاها ( )15خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور التبليغ باجلريدة
الرسمية وبخالفه فان الشركة غير مسؤولة عن حدوث أي اضرار تلحق
بالرشاشات نتيجة وجودها في االدارة مع العلم بأن الرشاشات موجودة
منذ فترة طويلة ..رجا ًء.
المدير العام

لشركة آشور العامة للمقاوالت
االنشائية

�شركة نفط الو�سط� /شركة عامة

اعـــــــالن للمرة الثانية
تعلن شركة نفط الوسط /شركة عامة /بغداد /الراشدية
مجاور محطة كهرباء القدس عن اج��راء املناقصة املرقمة
) (MDOC/SOM/28-13-8005-01واخلاصة بـ(جتهيز ونصب وتشغيل
ماكنة تنعيم األسطح مع كافة ملحقاته ا aSurface Ginder M
 )chineفعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة اعاله من املقاولني من
ذوي اخلبرة واالختصاص املصنفني من الدرجة اخلامسة فما فوق
والنافذة هوياتهم مراجعة قسم املشتريات هم أو وكالئهم اخملولون
عن طريق دوائر كاتب العدل للحصول على وثائق املناقصة لقاء مبلغ
قدره ( )100،000مائة ألف دينار غير قابلة للرد ،وحسب ما مبني أدناه
وتودع العطاءات في صندوق العطاءات املرقم ( )2اخلاص باملقاوالت
الكائن في استعالمات الشركة وسيكون انعقاد املؤمتر اخلاص
باالجابة عن استفسارات املشاركني في الساعة العاشرة صباحا ً من
يوم الثالثاء املوافق  2013/ /19في مقر الشركة /الهيئة الهندسية
(قسم الهندسة امليكانيكية) ،علما ً بأن آخر موعد لتقدمي العطاءات
في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم األحد املوافق
 2013/3/31ويتحمل من حتال عليه املناقصة أجور نشر االعالن ويلتزم
باستكمال اجراءات التعاقد خالل ( )14يوما ً من تاريخ اعالن االحالة،
وللمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكتروني (www.mdoc.oil.
 )gov.iqقسم املشتريات واالخراج – املناقصات احمللية.
مالحظات:
* يكون تقدمي العروض بثالثة ظروف مغلقة ومنفصلة (فني+جتاري+الوثائق
املطلوبة).
* يتم حتليل العرض التجاري بعد انهاء التحليل الفني.
* يذكر مبلغ التدريب بشكل منفصل على أن ال يتضمن مبلغ مصرف
اجليب.
الوثائق املطلوبة عند �شراء وثائق املناق�صة
 -1تقدمي شهادة تأسيس الشركة وبنسخة مصورة ملونة مصدقة
من مسجل الشركات لعام  2013أو هوية غرفة التجارة مصورة ملونة

مع كل عطاء يقدم.
 -2في حالة تقدمي العطاءات من قبل الشركات الوكيلة يجب ان
يكون التخويل مصدق من قبل الشركات املصنعة او الشركات االم
ومختوم بختمها.
 -3على ممثل الشركة تقدمي ما يؤيد تخويله شراء أوراق املناقصات
وتقدمي العروض بإسمها.
الوثائق املطلوبة عند تقدمي العطاءات /تو�ضع يف ظرف
الوثائق املطلوبة (تقدمي الوثائق �أعاله ا�ضافة اىل الوثائق
املطلوبة �أدناه)
 -1وصل شراء املناقصة وتهمل العطاءات بخالف ذلك.
 -2تأمينات أولية غير مشروطة (خطاب ضمان أو صك مصدق أو كفالة
مصرفية ضامنة) تقدم من قبل مقدمي العطاءات أو املدير املفوض أو
املؤسسني للشركة املشاركة في املناقصة من أحد املصارف املعتمدة
لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف (الوركاء ،البصرة الدولي،
البالد االسالمي) لصالح شركة نفط الوسط وبرقم املناقصة أعاله
ومببلغ ( )%1من قيمة العطاء السنوي وبالدينار العراقي وبظرف مغلق
منفصل يرفق مع ظرف الوثائق املطلوبة ويشير بشكل واضح الى
رقم املناقصة واسم املصرف العراقي املصدر خلطاب الضمان أو الصك
املصدق وتصادر هذه التأمينات في حالة عدم توقيع العقد بعد ( )14يوم
من تاريخ تبليغ اجملهز باالحالة مع اتخاذ االجراءات القانونية واالدارية
بحق اجملهز ،ويهمل أي عطاء اليحتوي على التأمينات األولية.
 -3تقدمي كتاب يبني فيه سالمة املوقف الضريبي من الهيئة العامة
للضرائب واملوقف املالي للشركات واملكاتب العراقية املشاركة (للعام
املاضي).
 -4تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن اجملهزين املشمولني
باحلجب.
 -5تقدمي ملخص لألعمال املماثلة التي قامت باجنازها الشركة مؤيدة
من جهات التعاقد املعنية.

المدير العام
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شؤون الوطن

محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

�ساللة "�أبو التولة"

العدد ( )2745ال�سنة العا�شرة  -الأحد (� )10آذار 2013

فقد �أثره �أثناء تغطية حرب 2003

زوجة �صحفي فرن�سي ت�ؤ ّمل نف�سها ب�إيجاد جثته بني الزبري والب�صرة
 املدى /طالب عبد العزيز

يف زمن بعيد وقبل الدخول �إىل ع�ص ��ر ال�ش ��اورمة والكنتاكي
 ،كان اخلباز وهو من النباتات الطبيعية يدخل مادة �أ�سا�س ��ية
يف وجب ��ة غذائي ��ة تع ��رف با�س ��م "التول ��ة " يتناوله ��ا �أبن ��اء
القرى والأري ��اف ،القابعون حتت خط الفق ��ر ،وتناول التولة
با�ستمرار يحمل �إ�شارة وا�ضحة �إىل تدين دخل الأ�سرة  ،وهذا
م ��ا ح�صل مع زاير �صيهود الذي خل ��ف لأ�سرته لقب "�أبو تولة
" لكرثة تناوله اخلباز  ،وعندما �صدر قانون بعد ثورة الزعيم
يف الع ��ام  1958يق�ض ��ي باال�ستيالء عل ��ى �أرا�ضي الإقطاعيني
ومنحه ��ا للفالح�ي�ن مل يح�ص ��ل حت ��ول نوع ��ي يف حي ��اة زاير
�صيه ��ود فغ ��ادر احلياة م ��ن دون �أن يجد �إجابة ل�س� ��ؤال رفيقة
حيات ��ه " �شو بعدنا ناكل اخلباز " ا�ستف�سار الزوجة يك�شف يف
كل الأح ��وال عن التفاوت الطبقي بني �أبن ��اء املجتمع العراقي،
والف ��رق ال�شا�سع بني الريف واملدينة  ،وهذه "الإ�شكالية " على
ح ��د تعبري املثقفني مازالت حا�ضرة  ،الن "التولة" انتقلت �إىل
املدين ��ة  ،واخ ��ذ يتناولها �أبن ��اء املدن بعد حت�سين ��ات �أ�ضافتها
ربات البيوت.
�ساللة �صيهود من الأ�سالف مل يبق منها �إال العدد القليل ومنه
ام ��ر�أة جتاوزت ال�سبع�ي�ن  ،جمعت الأبن ��اء والأحفاد الجتماع
مو�س ��ع ،و�أثن ��اء تر�ؤ� ��س اجلل�س ��ة �أعلن ��ت �أنه ��ا �ستك�ش ��ف عن
و�صي ��ة زاي ��ر �صيهود "�أب ��و التولة " احلا�ض ��رون مل يتوقعوا
�إطالق ��ا توزي ��ع م�ي�راث �أو ممتل ��كات ملعرفته ��م ب�أن ��ه مل يخلف
�س ��وى جمب�س جلبه من �إيران وم�سبح ��ة  101من نوع الي�سر
احلج ��ازي انتهى بها املطاف لدى االب ��ن الأكرب ا�ضطر لبيعها
لري ّكب �أ�سنانا �صناعية  ،ب ��دا االجتماع بقراءة �سورة الفاحتة
عل ��ى �أرواح موتاه ��م ثم تكلم ��ت امل ��ر�أة ال�سبعيني ��ة فا�ستهلت
حديثها ب�أهمية الزواج بني الأقارب وزيادة الذرية  ،وخاطبت
احلا�ضري ��ن "و�صية الزاي ��ر تكول ابن فالن ي�أخ ��ذ بنت فالنة"
و�أخ ��ذت تع ��دد الأ�سم ��اء وت�شج ��ع ال�سامعني عل ��ى اال�ستجابة
لتنفيذ الو�صي ��ة  ،احدهم وهو الوحيد ا�ستطاع �إنهاء درا�سته
ثم �أ�صبح معلما مبدر�سة ابتدائية ،اعرت�ض و�أخذ يذكر �أ�سماء
املعاقني من �ساللة الزاير نتيجة زواج بنت العم من ابن العم ،
فل ��م تفلح الأ�س ��رة يف حت�سني ن�سلها  ،ومل ي�ستطع احد منها �أن
يح�ص ��ل على �شهادة الدرا�سة املتو�سط ��ة  ،ويف كل عام ت�ضيف
رقما جديدا لقائمة املعاقني .
�أج ��واء االجتماع وبع ��د تو�ضيح وتف�سري و�شرح مف�صل  ،لأن
العقول احلا�ضرة تدرك الأمور بالتكرار اململ �أفرزت معار�ضني
وم�ؤيدين ملا طرحه املعل ��م �صاحب ال�شهادة الدرا�سية الوحيد
يف �سالل ��ة "�أبو تولة " الذي طالب باعتماد الت�صويت للموافقة
على تنفيذ الو�صية �أو رف�ضها  ،ور�أيه حمله �أعباء الدخول يف
معاناة جديدة لي�شرح مفه ��وم الدميقراطية ومعنى الت�صويت
ثم اتخاذ القرار املنا�سب.
ف�شل ��ت "�ساللة �أبو تول ��ة " يف حتقيق اتفاق نهائي على تنفيذ
و�صي ��ة زاي ��ر �صيهود وم ��ن امل�ستبع ��د �أن تتو�ص ��ل �إىل حلحلة
لتج ��اوز �أزمته ��ا الداخلي ��ة  ،لأن الأمر يحت ��اج �إىل فتح دورات
لفهم و�إدراك معنى للدميقراطية  ،وهذه امل�شكلة امل�ستع�صية ال
تتعل ��ق بتلك ال�ساللة  ،فهناك �أحزاب وتنظيمات �سيا�سية ت�صر
عل ��ى �أن يك ��ون زعيمها �أو �أمينها العام م ��دى احلياة ويف حال
وفاته ينتقل املن�صب �إىل ابن �أو حفيد مل يتناول "التولة " يف
حياته  ،بل يف�ضل الكنتاكي.

ربما في ذات اللحظة ،في اليوم
الربيعي ،ذاته من العام 2003
الذي خرج فيه ابني �أحمد ،ابن
الثامنة ع�شرة ،ليجلب لي �صحيفة
الزمان ،التي كانت تغطي �أخبار
الحرب ،والتي يوزعها الجنود
البريطانيون بالب�صرة ،ولم
يعد حتى غابت �شم�س الدنيا
يومذاك ،وقد طال انتظارنا
�أنا و�أمه و�أ�شقا�ؤه و�أبناء زقاقنا
ال�صغير في قريتنا ال�صغيرة
الوادعة على النهر،ربما بذات
القلوب التي �أوجعتنا �ساعتئذ،
بذات الدموع التي ملأت م�آقينا،
وفي تلك اللحظة بالذات اختفى
(فريدريك نيراك) ال�صحفي
الفرن�سي الذي كان يعمل
ل�صالح تلفزيون الـ (�أي تي �أن)
البريطاني.

الصحفي الفرنسي فيدرك نيرك المفقود في العراق عام  2003مع صديقه كيفير

مل يك ��ن ن�ي�راك جندي� � ًا ،كان �صحفي ��ا ح�س ��ب،
مل يخ ��ف يف حقيبت ��ه م�سد�س ��ا� ،أو بندقية ،وال
�سكينا حتى ،هي حقيبة �صغرية بداخلها كامريا
ورزم ��ة �أق�ل�ام ملون ��ة� ،أوراق ودف�ت�ر مذكرات
�صغ�ي�ر ،كل م ��ا �أراد ت�صوي ��ره وكتابته نرياك،
ال�صحفي الفرن�سي ع ��ن احلرب ،جلبه يل ابني
�أحم ��د مع ��ه يف �ساعة مت�أخ ��رة من الليل ��ة تلك،
قالوا ل ��ه�" :إن طبعة م�سائية للجريدة �ست�صدر،
فيها تغطية �إ�ضافية للح ��رب يف الب�صرة ،لعلها
م ��ن التي التقطتها عني كام�ي�را نرياك ،من التي
دونه ��ا يف دف�ت�ر مذكرات ��ه ،وخطه ��ا قلم ��ه ،لكن
�أحم ��د عاد ب�أخب ��ار احلرب اجلدي ��دة ،التي كان
فيها الكثري من ال�صور التي �صورها نرياك ،عاد
يل وفرح ��ت به ،ون�شفت دموع �أمه و�أ�شقائه يف
اللحظة التي اختفى فيها نرياك.
يقول الذين جنوا م ��ن احلادثة" :كان فريدريك
ن�ي�راك وزمال�ؤه كل م ��ن :املرا�سل ت�ي�ري لويد
وامل�ص ��ور دانييل دميو�سي�ي�ر واملرتجم ح�سني
عثم ��ان ق ��د دخل ��وا الب�ص ��رة ي ��وم � 22آذار عام
 2003ب�سيارت�ي�ن عن طريق احل ��دود الكويتية
م ��ن نقط ��ة �سف ��وان ،ويف الطري ��ق ب�ي�ن الزبري
والب�صرة كان فريق العمل قد وجد نف�سه و�سط

�إط�ل�اق نار كثيف من اجلانبني ،بحيث حتطمت
�سيارة تريي لويد ،الذي �أ�صيب بعيارات نارية،
وقتل فيها ،فيما حالف احلظ دانييل دميو�سيري
وجنا� ،أم ��ا فريدريك وح�سني عثمان فقد توجها
ب�سيارتهم ��ا ،جلهة غري معلومة ،والتقيا بجنود
عراقيني ي�ستقل ��ون �سيارة (بيك اب دبل قمارة)
هك ��ذا ي�صوّر البع� ��ض احلادثة،الت ��ي مل ُتعرف
متام ��ا ،لكن اجل ��زء امل�ؤكد منه ��ا� ،أنهم تعر�ضوا
لنريان من اجلي�ش الأمريكي.
وقتل البع�ض ممن كانوا يف ال�سيارة ،واختفت
جثثه ��م ،مل يع�ث�ر عليه ��ا �أح ��د ،و�إن �آخري ��ن
جُ رح ��وا ،وم ��ا زال ��وا عل ��ى قي ��د احلي ��اة ،وهم
الذي ��ن رووا لنا ما متك ّنا من احل�صول عليه من
احلادثة املوجعة هذه .
ع�ش ��ر �سنوات مرت على اختفاء فريدريك ،ع�شر
�سن ��وات م ��ن الأمل والوج ��ع والقه ��ر والدموع
م ��رت على زوجته (فابيان) لكنها ما زالت ت�ؤّمل
نف�سها بر�ؤيته ،ب�سماع خرب قد يفتح نافذة �أمل،
ول ��و �صغرية يف العثور علي ��ه� ،أو لنقل العثور
عل ��ى جثت ��ه ،فه ��ي تق ��ول �":إن احلادث ��ة وقعت
ب�ي�ن الزب�ي�ر والب�ص ��رة ،وه ��ي م�ساف ��ة لي�ست
بطويل ��ة" ،مل تقط ��ع الأم ��ل ،ومل تي�أ� ��س ،ه ��ي

تتطل ��ع �إىل من ي�أخذ بيدها ،من لديه �أدنى فكرة
ع ��ن احلادث ذاك ،وتبحث عمن يدلها على خيط
ولو خفي عن زوجها ،وهي تعرف �آالم الأمهات
العراقي ��ات ،اللواتي فق ��دن �أزواجهن و�أبنائهن
و�أ�شقائه ��ن يف احل ��روب ،فابي ��ان الأم لطفل�ي�ن
تقول�":أنا�ش ��د الب�صري�ي�ن جميع ��ا�،أن يقف ��وا
معي،لأنه ��م يعرفون ماذا يعني �أن تفقد الزوجة
زوجها،م ��اذا يعني �أن ي�س�ألها �أبنا�ؤها عن �أبيهم
وال جت ��د جواب ًا،ب ��ل ال جتد ق�ب�را له"،هي ومنذ
ال�سن ��وات الع�شر املا�ضية ت ��رى �أن البع�ض من
العراقي�ي�ن ميلك ��ون معلومات مهم ��ة عن حادثة
فقدان زوجها فردريك نرياك.
وم ��ن قل ��ب يعت�ص ��ره الفق ��د تق ��ول فابي ��ان":
�إنه ��ا م�ؤمن ��ة جد ًا،بوج ��ود �أحد�،سي�أت ��ي له ��ا
م ��ن الع ��راق  -وم ��ن الب�صرة�،سيم� � ُّد له ��ا ي ��د ًا
ً
رحيمة،رقيقة،حانية،م ��ن �صح ��راء الغي ��ب
ال�ضيق ��ة ،التي بني الب�صرة والزبري،التي �ضاع
فيه ��ا فردري ��ك ،ليق ��ول لها خ�ب�ر ًا عنه ،م ��ا زالت
ت�ؤم ��ن بوج ��ود �أمل يف عثورها عل ��ى جثته يف
�أق ��ل تقدي ��ر ،م�ستح�ض ��رة بذل ��ك �أح ��وال مئات
الآالف م ��ن الن�س ��اء العراقي ��ات اللواتي بحثن
يف املقاب ��ر اجلماعي ��ة عم ��ن فق ��د َن ،يف �سل�سلة

احلروب الطويلة ،ذل ��ك لأنها تقف حائرة
م ��ع طفليها �أم ��ام �صور �أبيهم ��ا ،يف غرفة
الن ��وم ،م ��ع �أ�صدقائ ��ه ويف �أماكن كثرية
ق�ضته ��ا مع ��ه ،لكنها جت ��د نف�سه ��ا عاجزة
�أي�ض ��ا يف الإجاب ��ة ع ��ن �أ�سئل ��ة ولديه ��ا،
اللذين ما زاال يقوالن لها :ماما متى يرجع
�أبونا من �سفره؟ ب ��ل متى نزور قربه؟ �أو
�أين قربه؟ هذه �أ�سئلة كبرية ،ال جتد معها
فابيان �إجابة.
ه ��ي تبح ��ث عم ��ن يق ��ف معه ��ا يف
حمنتها،والأم ��ل ،كل الأم ��ل معق ��ود بي ��د
الغي ��ب الندية هذه ،بي ��د العراقيني الذين
لن يبخلوا عليها.
قب ��ل ع�ش ��ر �سن ��وات م ��ن ه ��ذا اليوم،عاد
(�أحمد) ابني من غيبته التي مل تدم �سوى
�ساعات ق�صرية ،ومع نزول قر�ص ال�شم�س
الأخري دخل علينا حامال �صحيفة الأخبار
الت ��ي كتبها و�صوره ��ا فريدري ��ك نرياك،
ل�صال ��ح قن ��اة �أي ت ��ي �أن ،كان ��ت �أحالمنا
كلها معلقة يف حلظة دخوله البيت ،حلظة
ر�ؤيتنا ل ��ه ،وقبل �أكرث من خم�س �سنوات
تزوج ،من البنت التي كان يح ّبها ،عندهما

�أمانة بغدادّ :
نقدم خدماتنا للع�شوائيات ..وعلى امل�س�ؤولني جت ّنب
ا�ستهدافنا عرب الت�صريحات
 بغداد /املدى
ع�ّب�رّ ت �أمان ��ة بغ ��داد ع ��ن ا�ستغرابه ��ا م ��ن ت�صريح ��ات
امل�س�ؤول�ي�ن يف العا�صم ��ة الت ��ي تتهمه ��ا بع ��دم تق ��دمي
اخلدم ��ات للمناط ��ق الع�شوائي ��ة املتج ��اوزة ,م�ؤكد ًة �أن
ه ��ذه الأحياء يت ��م تقدمي اخلدم ��ات ال�ضروري ��ة لها من
خالل الدوائر البلدي ��ة الأربع ع�شرة املنت�شرة يف عموم
مناطق العا�صمة بغداد .
وقال ��ت �أمان ��ة بغ ��داد يف بي ��ان اطلع ��ت "امل ��دى" عل ��ى
ن�سخ ��ة من ��ه� ،أم� ��س ال�سب ��ت� ،إن "�أمان ��ة بغ ��داد تق ��وم
بحمالت م�ستمرة لتقدمي اخلدمات ال�ضرورية للمناطق
الع�شوائي ��ة املتجاوزة وكذلك مناطق الأطراف التي تقع
خ ��ارج ح ��دود الت�صمي ��م الأ�سا�س ملدينة بغ ��داد وت�شمل

عمليات تنظي ��ف ال�ش ��وارع ورفع النفاي ��ات والأنقا�ض
و�إك�ساء بع�ض ال�شوارع الرئي�سة و�إن�شاء �شمعات فقراء
لتزويد ال�سكان باملاء ال�صايف وغريها من اخلــدمات".
و�أ�ضاف ��ت �أن "القان ��ون ال ي�سم ��ح �إطالق ًا لأمان ��ة بغداد
تنفي ��ذ �أي م�ش ��روع للمناط ��ق الع�شوائية املتج ��اوزة �أو
الأحي ��اء اجلدي ��دة الت ��ي ج ��رى تغي�ي�ر ا�ستعماله ��ا من
زراع ��ي �إىل �سكني دون ا�ستح�صال املوافقات الأ�صولية
كم ��د �شبكات امل ��اء ال�صايف وال�صرف ال�صح ��ي و�إك�ساء
الطرق".
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن "ه ��ذه املناط ��ق والأحي ��اء ال�سكني ��ة
املتج ��اوزة يت ��م تق ��دمي اخلدم ��ات ال�ضرورية له ��ا على
الرغ ��م مما ت�شكل ��ه هذه العملي ��ة من ع ��بء �إ�ضايف على
مالكات الأمانة و�ضغط ًا كبري ًا على ميزانيتها املخ�ص�صة

لتق ��دمي اخلدمات للمناط ��ق الر�سمية �ضم ��ن قواطع 14
دائرة بلدية".
وبين ��ت �أن "�أمان ��ة بغ ��داد ومن خ�ل�ال دائرة م ��اء بغداد
تق ��وم بتزويد املناطق التي تقع خارج حدودها الإدارية
وتتب ��ع �إىل حمافظة بغ ��داد ووزارة البلديات ب�أكرث من
� 360أل ��ف م�ت�ر مكعب من امل ��اء ال�صايف يومي� � ًا �شعور ًا
منه ��ا بامل�س�ؤولي ��ة الوطني ��ة جت ��اه �سكان ه ��ذه املناطق
وامل�ساهمة يف رفع جزء من معاناتهم".
و�أو�ضح ��ت �أن "�أمان ��ة بغ ��داد ت�ستغ ��رب حتميله ��ا
امل�س�ؤولي ��ة ع ��ن نق� ��ص اخلدم ��ات يف عدد م ��ن املناطق
الواقع ��ة يف جان ��ب الر�صاف ��ة ،واحلقيق ��ة �أنه ��ا لي�س ��ت
�ضم ��ن احل ��دود الإداري ��ة لأمانة بغ ��داد ،وبالت ��ايل ف�إن
عملي ��ة تق ��دمي اخلدم ��ات له ��ا وتنفي ��ذ امل�شاري ��ع الت ��ي

تخ ��دم �ساكنيه ��ا لي�س ��ت من واجب ��ات الأمان ��ة بل �ضمن
م�س�ؤوليات حمافظة بغداد ووزارة البلديات والأ�شغال
العام ��ة" ،منوه ًا �إىل �أن "�أمانة بغداد على الرغم من ذلك
م�ستمرة بعملية تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية لهذه املناطق
من خالل حمالت تنفذها الدوائر البلدية".
ودع ��ت �أمانة بغداد يف بيانه ��ا جميع اجلهات �إىل "تفهم
هذه احلقيقة وعدم �إطالق الت�صريحات اجلزافية وغري
املنطقية �ضدها" ,م�شددة يف الوقت ذاته على "الوزارات
واجلهات امل�س�ؤولة عن مناطق الأطراف التي تقع خارج
ح ��دود الت�صمي ��م الأ�سا� ��س ملدينة بغ ��داد ب�أخ ��ذ دورها
احلقيق ��ي والعمل من �أج ��ل خدمة هذه املناط ��ق و�إنهاء
معان ��اة �ساكنيها من خ�ل�ال تنفي ��ذ امل�شاريع يف خمتلف
القطاعات اخلدمية".

منت�سبو الت�صنيع الع�سكري يف بابل يطالبون بت�شكيل جلنة تنظر يف "رفع الغنب" عنهم
 بابل /املدى بر�س
تظاهر منت�سبو هيئة الت�صنيع الع�سكري
املنحلة� ،أمام مبن ��ى حمافظة بابل و�سط
مدين ��ة احلل ��ة للمطالب ��ة بـ"حقوقه ��م"،
وطالب ��وا بـ"ت�شكي ��ل جلن ��ة خا�ص ��ة" يف
ديوان املحافظة بدال من ال�سابقة من �أجل
تعدي ��ل عناوينه ��م ودرجاته ��م الوظيفية
"ورفع الغنب" عنهم .

وقال ممثل منت�سبي ديوان حمافظة بابل
ف� ��ؤاد عم ��اد ناجي يف حدي ��ث �إىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "الع�ش ��رات م ��ن منت�سب ��ي
هيئ ��ة الت�صني ��ع الع�سك ��ري املنحلة ممن
نقلوا �إىل دي ��وان حمافظة بابل ،خرجوا
للمطالب ��ة برف ��ع الغ�ب�ن واحلي ��ف ال ��ذي
حلق بن ��ا" ،مبينا "لقد نقلن ��ا من �شركات
الت�صني ��ع الع�سك ��ري ج ��راء ع ��دم تعديل
عناوين ��ا ودرجاتن ��ا الوظيفي ��ة منذ �أكرث

من ع�شرة �أعوام على الرغم من مبا�شرتنا
يف الدي ��وان من ��ذ �أكرث م ��ن �سنتني �أ�سوة
ب�أقراننا املنقولني �إىل الوزارات".
و�أك ��د ناج ��ي �أن "اللجن ��ة امل�شكل ��ة لرفع
الغ�ب�ن عن الدرج ��ات الوظيفي ��ة ملنت�سبي
هيئ ��ة الت�صنيع الع�سك ��ري مل تنجز �أكرث
م ��ن  %20من عمله ��ا بعد م ��رور �أكرث من
ع ��ام عل ��ى ت�شكيله ��ا" ،مطالب ��ا بت�شكي ��ل
جلنة خا�صة جدي ��دة يف ديوان املحافظة

لتعدي ��ل عناويننا ودرجاتنا الوظيفية �أو
حتديد ف�ت�رة زمنية معينة من قبل وزارة
املالي ��ة الحت�س ��اب فروقاتن ��ا املالي ��ة ب�أثر
رجعي".
كما طالب ناجي "باحت�ساب فروقاتنا من
�صدور القانون يف كانون الثاين ،2008
�إع ��ادة احت�س ��اب العناوي ��ن والدرج ��ات
الوظيفي ��ة ملنت�سب ��ي مديري ��ة التخطي ��ط
العم ��راين يف باب ��ل الذي ��ن يعان ��ون كما

الع�شرات من منت�سبي الت�صنيع الع�سكري يتظاهرون �أمام مبنى حمافظة بابل ..ام�س ال�سبت

نعاين نحن".
من جانبه طالب املوظف يف �شركة حطني
�أحمد علي يف حدي ��ث �إىل (املدى بر�س)،
"برفع الت�سكني عن العناوين والدرجات
الوظيفي ��ة جلمي ��ع املنت�سب�ي�ن للت�صني ��ع
الع�سك ��ري املنح ��ل واال�ستف ��ادة م ��ن
خرباته ��م الوظيفي ��ة واملهنية �إم ��ا ب�إعادة
ت�أهيل ال�شركات �أو �إعادة تعيينهم لدوائر
الدولة ووزارتها".
و�أكد علي �أن "التوقيفات التقاعدية البالغة
 %12مل ت�سدد من قبل ال�شركات التي تعمل
بها وزارة املالية علما �أن دائرة املوازنة قد
�أعلن ��ت بت�سديدها عن ال�شركات �إىل هيئة
التقاعد الوطنية ونقل التخ�صي�ص املايل
لل�شركات الت ��ي ارتبطت بوزارة الدفاع"،
م�ش�ي�را �إىل "�أنن ��ا قدمنا طلب ��ا �إىل رئي�س
اللجن ��ة الوزاري ��ة ح�س�ي�ن ال�شهر�ست ��اين
يف وقت �سابق م ��ن العام احلايل ،2013
ومت ��ت �إحالته �إىل وزير حق ��وق الإن�سان
،وبدوره �أحاله �إىل وزارة املالية و�أعلمنا
نائب رئي�س الوزراء ب�إجرائهم هذا� ،إال �أن
وزارة املالية مل تنجز العمل كعادتها".
يذك ��ر �أن باب ��ل ت�ض ��م العديد م ��ن �شركات
الت�صني ��ع الع�سك ��ري الت ��ي �ألغي ��ت بع ��د
�سق ��وط النظام ال�ساب ��ق يف  2003وهي
�شركات بدر وحطني والقعقاع والقاد�سية
وحمورابي ،وت�ضم �أكرث من � 25ألف عامل
ومهند�س وموظف وهي الآن متوقفة عن
العم ��ل بع ��د �أن �سرقت اغل ��ب معاملها يف
ع ��ام  2003وان اغلبه ��ا يقع �شم ��ال بابل
وبالتحديد يف ناحية الإ�سكندرية.

الي ��وم ول ��دان ،ونح ��ن �سع ��داء بحيات ��ه
معن ��ا ،لكننا ن�شرتك م ��ع فابيان يف حلظة
�إن�ساني ��ة واح ��دة ،مع فريدي ��رك وفابيان
و�أبنيهما،مع تريي لويد وامل�صور دانييل
دميو�سي�ي�ر واملرتج ��م ح�س�ي�ن عثم ��ان ،
فري ��ق العمل الذين يتذك ��رون الآن حادثة
�إطالق النار الت ��ي تعر�ضت لها �سيارتهم،
وم ��ن الن�ي�ران امل�شرتك ��ة الت ��ي انفتحت
عليهم من اجلانب�ي�ن الأمريكي -العراقي،
نتذكرهم مثلما نتذكر �أهلنا وجرياننا،ذلك
لأن حياتنا وم�صرينا م�شرتك� ،أين ما كنا،
ويف �أي زمان ،نحن مع فابيان نبحث عن
حادث ��ة مقتل زوجه ��ا ،ومعه ��ا نبحث عن
جثته ،ومعها نبحث عن الأمل الذي تعول
علي ��ه بيننا،لنق ��ف �إىل جانبها،علنا ندخل
البهجة على قلبها .
كان عم ��ر فريدريك نرياك �ساعة اختفائه،
�أو �ساع ��ة مقتله � 43سنة ،اليوم يبلغ عمر
غيابه � 53سنة ،لقد مرت � 10سنوات على
عيني فابيان وهما تتطلعان للطريق الذي
ق ��د يعود نرياك منه ،ترى هل يف الب�صرة
مِ نَ العراقيني َمنْ يقول لها كلمة �أخرية؟

تخ�صي�ص  1500دومن
يف مي�سان لإن�شاء منازل
واطئة الكلفة

 مي�سان /املدى

حمافظ مي�سان علي دواي

�أعلنت حمافظة مي�سان عن تخ�صي�ص  1500دومن لوزارة الإعمار
والإ�سكان لغر�ض �إن�شاء دور �سكنية واطئة الكلفة� ،إ�ضافة �إىل ما مت
تخ�صي�صه �سابقا  105دوامن لإن�شاء �ألف وحدة �سكنية.
وذكر بيان للمحافظة اطلعت"املدى" على ن�سخة منه� ،أم�س ال�سبت،
�أن "وزير الإعمار والإ�سكان حممد الدراجي وحمافظ مي�سان علي
دواي الزم عقدا اجتماعا مع مدراء الدوائر التابعة �إىل الوزارة يف
املحافظة يف مبنى ديوان املحافظة ملناق�شة واقع عمل امل�شاريع املنفذة
يف مي�سان من قبل الوزارة الذي ح�ضره عدد من مدراء الدوائر
اخلدمية يف املحافظة".
و�أ�ضاف �إن" زيارة وزير الإعمار والإ�سكان حمافظة مي�سان ت�ضمنت
و�ضع حجر الأ�سا�س مل�شاريع �إن�شاء ج�سر علي الغربي الكونكريتي
وجممع الكميت ال�سكني يف ناحية كميت وجممع �أبو رمانة ال�سكني
يف ق�ضاء العمارة وكذلك ج�سر وجممع �سكني يف ق�ضاء املجر
الكبري".
و�أ�شار �إىل �أن "اجتماع وزير الإعمار والإ�سكان باملحافظ �أثمر
عن تخ�صي�ص  1500دومن من قبل حمافظ مي�سان لوزارة الإعمار
والإ�سكان لغر�ض �إن�شاء دور �سكنية واطئة الكلفة ف�ضال عما مت
تخ�صي�صه �سابقا  105دوامن لإن�شاء �ألف وحدة �سكنية وكذلك
مت الإعالن من قبل وزير الإعمار والإ�سكان وحمافظ مي�سان خالل
االجتماع عن تنفيذ املرحلة الأوىل من املمر الثاين لطريق البترية
(طريق احل�سني) الذي يربط العمارة بالفجر باعتباره طريقا
للزائرين وقد وقعت فيه حوادث كثرية والذي نعتربه من �أولويات
املحافظة.
وتابع �أن" حمافظة مي�سان ومنذ عام  2011فاحتت وزارة الإعمار
والإ�سكان وعرب عدة خماطبات ر�سمية وزيارات للوزارة ولقاءات
متكررة بالوزير لإدراج م�شروع املمر الثاين لطريق البترية (طريق
احل�سني) ،وقد �أثمرت تلك اجلهود احلثيثة عن �إدراجه �ضمن خطة
 2013كمرحلة �أوىل وحالي ًا يف مرحلة الإعالن للتنفيذ" .
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عربي  -دولي

في الحدث
 حازم مبي�ضني

جولة كريي والأزمة
ال�سورية
�أثبتت جولة وزير اخلارجية الأمريكي ال�شرق �أو�سطيه� ،صحة
ما كان �أعلنه وزير اخلارجية الأردين ال�سابق مروان املع�شر ،من
�أن وا�شنطن ب�صدد الإع�ل�ان عن تغري وحتول �سرتاتيجي كبري
يف موقفه ��ا من الأزم ��ة يف �سوريا� ،إذ ب ��د�أت تتعاي�ش من فكرة
بق ��اء الرئي�س الأ�سد يف موقعه ،والعم ��ل يف مرحلة الحقة على
م�ساعدت ��ه ل�سحق التنظيم ��ات الإرهابي ��ة ،ويف مقدمتها تنظيم
القاعدة ،وقد �أظهر الوزي ��ر كريي خالل جولته الوجه احلقيقي
لب�ل�اده ،حني �ص ��رح �أن �إعالن جنيف هو احل ��ل ،و�أن ثمة �إطار ًا
�أو �سبي�ل ً�ا حلل وت�سوية �سلمية يف �سوريا ،وب�إمكان الإيرانيني
والرو�س والأ�سد دع ��م ذلك ،ويعني ذلك العودة �إىل مربع اتفاق
جني ��ف ،القا�ضي بت�شكيل حكومة انتقالية ب�صالحيات تنفيذية،
عل ��ى �أن يت ��م اختياره ��ا مبوافق ��ة الأط ��راف كافة ،م ��ا يعني �أن
ب�إمكان الأ�سد اختيار من ميثل ��ه ،وتختار املعار�ضة ممثليها يف
احلكومة العتيدة.
يالح ��ظ �أن �إدارة �أوبام ��ا تع ��زف عل ��ى وت ��ر املوق ��ف الرو�سي،
مبتعد ًة عن �أروقة الأمم املتحدة ،برغم وجود قرار من جمعيتها
العام ��ة ،مت �إقراره ب�أغلبي ��ة � 133صوتا ،وهو يدي ��ن ا�ستخدام
احلكوم ��ة ال�سوري ��ة للأ�سلح ��ة الثقيل ��ة ،وينتق ��د عج ��ز جمل�س
الأم ��ن ،ويف وقت ت�ستخدم فيه احلكوم ��ة ال�سورية كل �صنوف
الأ�سلح ��ة ،ف�إن كريي يعتق ��د ب�ضرورة م�شارك ��ة �إيران ورو�سيا
والأ�س ��د ،يف تنفيذ "جنيف" ،من دون �أن ي�س�أل كيف للأ�سد دعم
اتفاق كهذا� ،إن مل يكن ملبي ًا مل�صلحته ،وكيف لإيران وهي �شريك
�سرتاتيج ��ي لنظام دم�شق ،الإ�سهام يف حل ي�ستهدف تغيري هذا
النظ ��ام ،وهي التي ا�ستثمرت في ��ه الكثري ،ويتلخ�ص م�شروعها
ال�سيا�سي با�ستمراره ،واملوق ��ف الرو�سي بغري حاجة لتف�سري،
وهو يبح ��ث عن مقاي�ضات ت�ضمن م�صال ��ح مو�سكو يف �سوريا
ومناطق �أخرى.
الق ��رار الأمريك ��ي الي ��وم ،والذي تت ��م �صياغته على ي ��د الوزير
كريي ،هو التدخل علن� � ًا يف ق�ضية ت�سليح اجلي�ش احلر ،بهدف
ال�ضغ ��ط علي ��ه ،لفر�ض حل "جني ��ف" كما تفهم ��ه وا�شنطن ،مع
ر�ضا مو�سك ��و وطهران ،ما ي�ستوجب ا�ستم ��رار احلال الراهن،
املزعج للنظام واملعار�ضة يف �آن مع ًا ،ويف حال رف�ض املعار�ضة
لهكذا ت�ص ��ورات ،ف�إن الأ�سد �سيكون الراب ��ح ،و�سيحظى بر�ضا
وا�شنطن ،التي تعمل اليوم ،كعادتها ،على �إبقاء باب االحتماالت
كاف ًة مفتوح ًا على م�صراعيه ،وكريي وهو يقود هذا احلراك ،مل
ي�س ��ع مطلق ًا لوق ��ف تدفق الأ�سلحة الرو�سية لدع ��م نظام الأ�سد،
�أو يطل ��ب ،ولو جمرد طلب ،من ذل ��ك النظام ،وقف ق�صفه للمدن
الثائ ��رة ،وامل�ؤ�سف �أن كل هذا احلراك يتم خدمة لأمن �إ�سرائيل،
بع ��د �أن رف�ض ��ت كل ال�ضمان ��ات ،الت ��ي قدمته ��ا املعار�ض ��ة بهذا
اخل�صو�ص.
العارف ��ون للمجتم ��ع ال�س ��وري التع ��ددي ،ي�ؤمن ��ون �أن �سوريا
م ��ا بعد الأ�س ��د والبعث ،لن تك ��ون حمكومة من قب ��ل املتطرفني
الإ�سالمويني ،وحتى لو و�صلت قوى �إ�سالمية معتدلة �إىل بع�ض
مفا�ص ��ل الدولة ،ف�إن ذلك ال يعن ��ي �أن �سوريا وقعت يف �أح�ضان
القاع ��دة ،الت ��ي تفت� ��ش عن موطئ ق ��دم يف �أي بقع ��ة يف العامل،
ت�شه ��د �شك ًال من التوتر ،وخم ��اوف وا�شنطن على �أمن �إ�سرائيل
ح ��ال �سق ��وط الأ�سد ،لي�س ��ت منطقي ًة وال م�ب�ررة ،فال�صحيح �أن
ه ��ذا النظ ��ام ،بالرغم م ��ن �إعالنه املتكرر ع ��ن املقاومة ،من دون
�أي فع ��ل يرتافق مع ذلك ،هو الأن�سب للدول ��ة العربية ،والبديل
عنده ��ا هو الدم ��ار للدول ��ة ال�سورية بكل مقوماته ��ا ،عرب حرب
�أهلي ��ة تعيد خل ��ط الأوراق يف املنطقة برمته ��ا ،ومن هنا ميكن
فه ��م املوقف الأمريكي ،الذي �أحجم عن دعم الثورة عملي ًا ،حتى
قبل �أن ن�سمع خ ً
ربا واحد ًا عن جبهة الن�صرة ،وهو ي�سعى اليوم
لإجباره ��ا عل ��ى القبول باحل ��وار مع الأ�سد ع�ب�ر التحكم بتدفق
الأ�سلحة التي حتتاجها حل�سم املوقف ل�صاحلها.
لع ��ل كل ه ��ذا احل ��راك الأمريك ��ي البائ� ��س ،ه ��و ما دف ��ع رئي�س
االئت�ل�اف املعار� ��ض مع ��اذ اخلطيب لإلغ ��اء زيارت ��ه لوا�شنطن،
ولع ��ل بع� ��ض الرد عل ��ى هذه ال�سيا�س ��ات ،متثل يف من ��ح مقعد ًا
�سوري ��ا يف اجلامعة ملعار�ضي الأ�س ��د ،واجلهر بحق العرب يف
ت�سلي ��ح الثورة ،حل�سم الأمور ،واحلفاظ على الدولة ال�سورية،
ومنع تفتتها.

م�صريون ينتظرون حكم املحكمة على احداث جمزرة بور �سعيد (ا.ف.ب)

حك��م ب�إع��دام  21م�صري�� ًا يف جم��زرة ا�ست��اد بور�سعي��د
وغليان �أمني يف م�صر
 القاهرةBBC /
حك ��م الق�ض ��اء امل�ص ��ري ب�إع ��دام � 21شخ�ص� � ًا �شنق ��ا بعد
�إدانتهم يف الق�ضية املعروفة �إعالمي ًا با�سم "جمزرة ا�ستاد
بور�سعيد".وعق ��ب �صدور احلكم  ،ت�صاعدت حدة التوتر
الأمني ب�ش ��كل غري م�سبوق يف املدين ��ة .وظهرت دعوات
بال�سع ��ي لوقف املالحة يف قن ��اة ال�سوي�س احتجاج ًا على
احلكم.و�شم ��ل احلكم �سجن ع�شرات من املدانني الآخرين
بينهم عدد من القيادات الأمنية .وحكم على اللواء ع�صام
الدين �سمك  ،مدير �أمن بور�سعيد بال�سجن  15عام ًا.
وعق ��ب انتهاء جل�س ��ة املحكم ��ة ،توجه ��ت جمموعات من
املواطن�ي�ن الغا�ضب�ي�ن �إىل مبن ��ى مديرية �أم ��ن وحمافظة
بور�سعيد لالحتجاج على الأحكام.
ويق ��ول عطية نبيل ،مرا�س ��ل بي بي �س ��ي يف بور�سعيد،
�إن جمموع ��ات من املواطن�ي�ن وال�شب ��اب الغا�ضب التفوا
حول مديرية الأمن ومبنى ديوان عام حمافظة بور�سعيد
لالحتجاج على الأحكام.
وانت�ش ��رت جمموعات م ��ن ال�شرطة الع�سكري ��ة وعنا�صر
اجلي� ��ش الثاين املي ��داين يف و�ض ��ع اال�ستع ��داد وبكامل

�أ�سلحتها.وحاول ��ت عنا�ص ��ر تابعة للمخاب ��رات احلربية
ترت ��دي ال ��زي امل ��دين �إقن ��اع املتظاهري ��ن باالبتع ��اد عن
املكان.
وتوجه ��ت جمموعات �أخ ��رى �إىل املج ��رى املالحي لقناة
ال�سوي� ��س حيث �سرت دعوات ب�ي�ن املتظاهرين بتعطيلها
"لإي�صال ر�سالة �إىل النظام".
وت�ؤم ��ن حالي� � ًا وح ��دات م ��ن اجلي� ��ش الث ��اين املي ��داين
والق ��وات البحرية قن ��اة ال�سوي�س وجمي ��ع مكاتب هيئة
القناة يف بور�سعيد.
خط �أحمر
وو�صف ��ت قي ��ادات باجلي� ��ش القن ��اة ب�أنها خ ��ط �أحمر لن
ي�سمح لعمليات االحتجاج والتظاهر بتجاوزه.
وي�ش�ي�ر مرا�سلنا �إىل �أن هناك حالة من الغ�ضب وال�سخط
ب�ي�ن �أه ��ايل بور�سعي ��د عل ��ى و�سائل الإع�ل�ام الت ��ي �أنذر
الأه ��ايل �أطقمه ��ا مبغ ��ادرة املدين ��ة و�إال �ستك ��ون هدف� � ًا
للمحتجني الغا�ضبني.
وي�ضي ��ف �أن ه� ��ؤالء "ي ��رون يف �أداء الإع�ل�ام خل ًال كبري ًا
وحتي ��ز ًا ل�صالح النظ ��ام وعدم عر�ض احلقائ ��ق ب�صورة

كامل ��ة".ويف القاهرة ،اقتحمت جماه�ي�ر رابطة جماهري
�ألرتا� ��س �أه�ل�اوي مبن ��ى احتاد الك ��رة امل�ص ��ري مبنطقة
اجلزيرة التي يقع فيها النادي الأهلي و�أ�شعلوا النار فيه.
و�أكد �شهود عيان لبي بي �سي �سرقة عدد من الك�ؤو�س من
داخل االحتاد.كما اقتحمت جماهري الأهلي نادي ال�شرطة
يف املنطقة نف�سها ،و�أحرقت بع�ض حمتوياته.
ويف وق ��ت الحق ،قرر جمل� ��س �إدارة النادي الأهلي �إلغاء
جميع مباريات الن�شاط الريا�ضي التي كان مقرر ًا �إقامتها
�أم�س ال�سبت مبقر النادي باجلزيرة" ،لظروف �أمنية".
و�أ�شار املوقع الر�سمي للأهلي �إىل �أن �إدارة النادي الأحمر
ق ��ررت "�إلغاء جمي ��ع املباريات الت ��ي كان املحدد موعدها
للع ��ب �أم�س ال�سبت يف �ألعاب ك ��رة ال�سلة والطائرة واليد
وك ��رة امل ��اء واجلمب ��از ،وذلك لظ ��روف �أمني ��ة يف �أعقاب
النطق باحلكم يف ق�ضية جمزرة بور�سعيد".
جل�سة
وعقدت حمكمة جناي ��ات بور�سعيد جل�سة النطق باحلكم
يف القاه ��رة ب�سب ��ب اال�ضطراب ��ات الأمني ��ة يف حمافظ ��ة
بور�سعيد.

ال�سعودية ت�سجن نا�شطني حقوق ّيني بارزين ع�شر �سنوات لكل منهما
 الريا�ض  /رويرتز
�أ� �ص��درت حمكمة �سعودية حكمها على
�سيا�سيني ون��ا��ش�ط�ين ب��ارزي��ن حلقوق
الإن �� �س��ان ي��وم ال�سبت بال�سجن ع�شر
�سنوات على الأقل لكل منهما يف جرائم
ت�شمل التحري�ض على الفتنة و�إعطاء
م�ع�ل��وم��ات غ�ير دق�ي�ق��ة ل��و��س��ائ��ل �إع�ل�ام

�أجنبية .وحممد فهد القحطاين وعبد
الله حمد من الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني جلمعية
احلقوق املدنية وال�سيا�سية املحظورة
يف اململكة العربية ال�سعودية التي توثق
انتهاكات حقوق الإن�سان وتدعو مللكية
د�ستورية وانتخابات.
وال ت���س�م��ح ال �� �س �ع��ودي��ة �أك �ب��ر حليف
ل ��وا�� �ش� �ن� �ط ��ن يف م� �ن� �ط� �ق ��ة اخل��ل��ي��ج

باالحتجاجات �أو قيام �أحزاب �سيا�سية �أو
ت�شكيل نقابات عمالية .ويف العام املا�ضي
�أ�صدرت اجلمعية بيانا يطالب امللك عبد
الله عاهل ال�سعودية بعزل ويل العهد
ووزير الداخلية الأمري نايف الذي عدّته
اجلمعية م�س�ؤو ًال عن انتهاكات احلقوق.
وت���ويف الأم �ي�ر ن��اي��ف ب�ع��د ذل ��ك بوقت
ق�صري .وحكم على القطاين بال�سجن ع�شر

���������ص��������ح��������اف��������ة ع������امل������ي������ة

مع�سكرات يف الأردن برعاية �أمريكية لتدريب املعار�ضة ال�سورية
على مواجهة الإ�سالميني..
انفردت �صحيفة اجلارديان بتحقيق يك�شف �أن
بريطانيا وفرن�سا ت�شاركان يف جهود تقودها
الواليات املتحدة لتدريب عنا�صر املعار�ضة
العلمانية ال�سورية داخل مع�سكرات يف الأردن
ملواجهة نفوذ الإ�سالميني.
و�أو�ضحت ال�صحيفة وفقا مل�صادر مقربة،
�أن البلدان الغربية تقوم بتدريب املعار�ضة
ال�سورية يف الأردن يف حماولة لتعزيز العنا�صر

العلمانية داخل املعار�ضة باعتبارها ح�صنا يف
مواجهة املتطرفني الإ�سالميني ،والبدء يف بناء
قوات الأمن للحفاظ على النظام حال �سقوط
ب�شار الأ�سد .وتقول امل�صادر الأمنية� ،إن جهود
التدريب تقودها الواليات املتحدة وت�شارك
فيها بريطانيا وفرن�سا مبدربني ،ومع ذلك،
نفت وزارة الدفاع الربيطانية قيام �أي جنود
بريطانيني بتوفري تدريبات ع�سكرية مبا�شرة

للمعار�ضة ،برغم وجود عدد حمدود من الأفراد
مبا يف ذلك فرق القوات اخلا�صة ،يف الأردن
لتدريب اجلي�ش الأردين.
وعلمت اجلارديان� ،أن فرق تابعة لال�ستخبارات
الربيطانية متد �أفراد املعار�ضة العلمانية
بالإر�شاد اللوج�ستي وغريها يف �أ�شكال معينة.
و�أو�ضح م�س�ؤولون بريطانيون �أنهم يعتقدون
�أن قواعد جديدة �أ�صدرها االحتاد الأوروبي

تعطي اململكة املتحدة ال�ضوء الأخ�ضر للبدء
يف توفري التدريب الع�سكري للمقاتلني بهدف
احتواء انت�شار الفو�ضى والتطرف يف مناطق
خارجة عن �سيطرة النظام ال�سوري.
ووفقا مل�صادر �أوروبية و�أردنية ف�إن الغرب بد�أ
بتدريب املعار�ضة ال�سورية منذ العام املا�ضي
ويركز على الع�سكريني املن�شقني عن اجلي�ش
ال�سوري النظامي.

�سرتاتيجية "جبهة الإنقاذ"
ت�ؤدي �إىل مزيد من �سيطرة الإ�سالميني يف م�صر
قال ��ت �صحيفة وا�شنط ��ن بو�ست� ،إن ��ه لي�س من
ال�صع ��ب �أن نحدد م ��ا يجب �أن تقوم ب ��ه القيادة
احلالية يف م�صر لتجنب انهيار اقت�صادي يلوح
يف الأفق وخطر الفو�ضى الأكرث �إثارة للجدل.
وتو�ض ��ح �إنه يجب �أوال تنفي ��ذ �شروط �صندوق
النقد الدويل �سريع ًا للح�صول على قر�ض بقيمة
 4.8مليار دوالر .والأهم من ذلك� ،أنه يجب على
الرئي� ��س الإ�سالم ��ي حمم ��د مر�س ��ي واملعار�ضة
العلمانية �أن يتوقفا عن حماوالت نزع ال�شرعية
وتدمري بع�ضهما بع�ض ًا والتوافق ب�ش�أن د�ستور
دميقراطي وانتخابات جديدة.
و�أ�ضاف ��ت يف افتتاحيتها ،ال�سب ��ت� ،أنه يح�سب
ل�ل��إدارة الأمريكي ��ة� ،أن الرئي� ��س �أوباما ووزير
خارجيت ��ه ج ��ون ك�ي�ري �سلم ��ا ه ��ذه الر�سال ��ة

وب ��ر�أت املحكمة  7م ��ن كبار امل�س�ؤول�ي�ن الأمنيني يف
املحافظ ��ة  ،وقت ��ل � 74شخ�ص ًا معظمه ��م من م�شجعي
الن ��ادي الأهلي املعروفني با�س ��م �ألرتا�س �أهالوي يف
�أح ��داث اال�ست ��اد بعد مب ��اراة لكرة القدم ب�ي�ن فريقي
الأهلي وامل�صري البور�سعيدي العام املا�ضي.
وحوك ��م يف الق�ضي ��ة  73متهمًا ،بينه ��م  9من قيادات
ال�شرط ��ة ببور�سعي ��د ،و 3م ��ن م�س� ��ؤويل الن ��ادي
امل�صري .وح�سب القانون امل�صري ،ف�إنه يحق للنيابة
العام ��ة وللمدان�ي�ن جميع� � ًا الطع ��ن على احلك ��م �أمام
حمكم ��ة النق� ��ض ،الأم ��ر الذي م ��ن �ش�أنه وق ��ف تنفيذ
الأح ��كام م ��ع ا�ستم ��رار حب� ��س املحك ��وم عليهم حلني
الف�صل يف الطعن.وق�ضت حمكمة جنايات بور�سعيد
يف يناي ��ر /كانون الث ��اين املا�ضي ،ب�إحال ��ة �أوراق الـ
 21متهم� � ًا �إىل املفت ��ي ال�ستط�ل�اع ر�أي ��ه ال�شرع ��ي يف
احلكم ب�إعدامهم.
ويق ��ول �أه ��ايل بور�سعي ��د �إن �أبناءه ��م املدان�ي�ن يف
الق�ضية لي�سوا م�س�ؤولني عن �أحداث اال�ستاد الدامية.
ويطالب ��ون ال�سلطات امل�صرية بالبحث عمن يعدّونهم
املتهمني احلقيقيني يف الق�ضية وتقديهم للمحاكمة.

خالل الأ�سبوع املا�ض ��ي ،يف ات�صال بني مر�سي
و�أوبام ��ا وف ��ى زيارة كريي ،لك ��ن ال يوجد دليل
على �أن �أحدا يف م�صر ا�ستمع للر�سالة.
وت�ش�ي�ر اىل �إنه بالرغم من وع ��ود مر�سي بدعم
الدميقراطي ��ة وال�س�ل�ام م ��ع �إ�سرائي ��ل و�إقام ��ة
عالق ��ات جيدة م ��ع الواليات املتح ��دة ،وعر�ضه
م ��رارا وتك ��رارا احلوار م ��ع املعار�ض ��ة و�إبداء
ا�ستع ��داده لتعدي ��ل الد�ست ��ور احل ��ايل وت�أكيده
لك�ي�ري �أن ��ه يرغب يف عق ��د اتفاق م ��ع �صندوق
النقد الدويل .ف� ��إن املمار�س ��ة العملية حلكومته
تظهر �إتباعه م�سار ًا خمتلف ًا.
فلق ��د مت ت�أجي ��ل التداب�ي�ر الالزم ��ة لتحقي ��ق
اال�ستق ��رار ،واجته نظامه نح ��و و�ضع �ضوابط
قمعي ��ة جدي ��دة على املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية

الت ��ي ت�ؤثر عل ��ى ا�ستقالله ��ا ومتنعها م ��ن تلقي
التربعات من اجلهات املانحة الدولية.
فيما ي�ضغط املدعي العام ،املعني من قبل مر�سي،
عرب �إقام ��ة الق�ضاي ��ا اجلنائية �ض ��د ال�صحفيني
والفنان�ي�ن بتهم واهية تتعل ��ق ب�إهانة الرئي�س.
وبرغ ��م ق ��ول م�س� ��ؤويل احلكوم ��ة� ،إن الرئي�س
يعار�ض مالحقة ال�صحفيني ،ف�إنه ال يوجد واقع
عملي يثبت هذا.
وف ��ى توافقه ��ا يف ال ��ر�أي م ��ع حكومته ��ا ،عدّت
ال�صحيف ��ة �أن ق ��رار جبه ��ة الإنق ��اذ الوطن ��ي
مبقاطعة االنتخابات الربملاني ��ة ،بعد ي�أ�سها من
�ضم ��ان �إج ��راء انتخاب ��ات نزيه ��ة ،ب�أن ��ه هزمية
لنف�سها بنف�سها.
وقال ��ت �إن رف� ��ض املعار�ض ��ة ح�ض ��ور احل ��وار

ال�سيا�س ��ي الذي عق ��ده مر�س ��ي و�إ�صرارها على
مقاطع ��ة االنتخاب ��ات ،وحت ��ى رف�ضه ��ا ح�ضور
لقاء ك�ي�ري فى القاهرة ،الأ�سب ��وع املا�ضي ،هى
�سرتاتيجي ��ة م ��ن ال�صع ��ب �أن ت� ��ؤدي بغري �شك
�إىل حتوي ��ل النظام ال�سيا�سي النا�شئ كليا نحو
الإ�سالميني.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن ��ه بينما ي�شع ��ر بع�ض يف داخل
املعار�ض ��ة بالغ�ضب من وا�شنط ��ن لدعمها نظام
مر�سي ،ويب ��دو �أنهم يعتق ��دون �أن �إدارة �أوباما
ينبغ ��ي �أن تن�ض ��م �إليه ��م يف معركته ��م الت ��ي ال
هوادة فيه ��ا مع الإ�سالميني .لكن يف الواقع ف�إن
�أوبام ��ا حم ��ق يف العمل م ��ع الرئي� ��س املنتخب
�شرعي ��ا ،م ��ع دفع ��ه للتو�صل �إىل ح ��ل و�سط مع
خ�صومه.

�سنوات .ومت �إبالغ حمد ب�أنه يتعني عليه
�أن يكمل �ست �سنوات متبقية من حكم
�سجن �سابق ب�سبب �أن�شطته ال�سيا�سية
وان يق�ضي خم�س �سنوات �إ�ضافية يف
ال�سجن .و�سيظل االثنان رهن احلب�س
اىل �أن ي�صدر ق��ا���ض حكما يف الطعن
املقدم منهما ال�شهر املقبل .وعلى عك�س
معظم الق�ضايا ال�سابقة فان هذه املحاكمة

كانت مفتوحة �أمام ال�صحافة واجلمهور
فيما و�صفه نا�شطون �سعوديون ب�أنه
خطوة يف جم��ال حقوق الإن�سان برغم
انتقادهم للأحكام.
وردد م� ��ؤي ��دو ال��رج �ل�ين ه �ت��اف��ات ب���أن
املحاكمة كانت ذات دواف��ع �سيا�سية بعد
�أن �أ�صدر القا�ضي الأحكام وقام �ضباط
�أمن ب�إخالء قاعة املحكمة.

نقابي �سابق دفعه
نيكوال�س مادورو
ّ
هوغو ت�شافيز اىل الرئا�سة
 كراكا�س � /أ ف ب
نيكوال�س مادورو �سائق احلافلة ال�سابق الذي
دخل ال�ساحة ال�سيا�سية من باب العمل النقابي،
من �أ�شد املدافعني عن مبادئ هوغو ت�شافيز الذي
كلفه م�س�ؤولية وزارة اخلارجية قبل تعيينه نائبا
له مع تدهور و�ضعه ال�صحي.
وقد �أعلن مادورو الذي اق�سم اليمني �أم�س
لي�صبح رئي�سا بالوكالة ،يف خطاب �أمام اجلمعية
الوطنية انه طلب من املجل�س الوطني لالنتخابات
الدعوة "فورا" اىل انتخابات رئا�سية مبكرة.
وكان ت�شافيز طلب من الفنزويليني قبل مغادرته
كراكا�س انتخاب مادورو رئي�سا لهم يف حال
ا�ضطر �إىل مغادرة ال�سلطة م�ؤكدا انه "ثوري
بالكامل" وانه "رجل جتربة بالرغم من �شبابه".
وقال الرئي�س الفنزويلي حينذاك "انه احد القادة
ال�شباب الذين يتمتعون ب�أف�ضل الكفاءات" لقيادة
البالد "بيده احلازمة ور�ؤيته وقلبه كرجل من
ال�شعب وموهبته مع النا�س ( )...وباالعرتاف
الدويل الذي اكت�سبه" .فيما كان مادورو وزيرا
للخارجية منذ  2006عينه ت�شافيز نائبا للرئي�س
يف �أعقاب فوزه يف االنتخابات الرئا�سية يف
ال�سابع من ت�شرين الأول/اكتوبر.
وال يعرف �شيء عن احلياة اخلا�صة لهذا الرجل
القوي البنية ذي ال�شارب الداكن الكث واللطيف
املحيا� ،إال انه ي�شاطرها مع �سي�سيليا فلوري�س
املدعية العامة للجمهورية .وقد توىل يف املا�ضي
لفرتة وجيزة رئا�سة اجلمعية الوطنية (-2005
 )2006بعد انتخابه للمرة الأوىل نائبا عام
 1999حتت راية حركة اجلمهورية اخلام�سة
التي �أ�س�سها ت�شافيز مع و�صوله اىل ال�سلطة يف
العام نف�سه.
والتقى الرجالن �سابقا يف �إطار احلركة الثورية

البوليفارية التي �أن�ش�أها ت�شافيز كذلك ونفذ على
ر�أ�سها حماولة انقالبه الفا�شلة على الرئي�س
كارلو�س اندري�س فرييز العام .2002
وقال ت�شافيز عند تعيينه نائبا للرئي�س "انظروا
اىل �أين و�صل نيكوال�س� ،سائق احلافلة
نيكوال�س .كان �سائق حافلة ،كم كانوا ي�سخرون
منه!".
وذكر ا�سم مادورو تكرارا يف اطار التكهنات
حيال اخلليفة املحتمل للرئي�س املري�ض .ومنذ
بد�أ ت�شافيز رحالته املتكررة للعالج يف كوبا كان
مادورو من زواره املثابرين .وعند عودة الرئي�س
من زيارة طبية �إىل هافانا كان نيكوال�س مادورو
اىل جانبه على درج الطائرة على ما نقل التلفاز.
وقد فوتا معا قمة ال�سوق امل�شرتكة لأمريكا
اجلنوبية (مريكو�سور) يف برازيليا التي �شهدت
ح�ضور فنزويال كدولة كاملة الع�ضوية فيها.
كما بات هذا امل�س�ؤول الذي ينتمي اىل اجلناح
املعتدل يف تيار ت�شافيز م�ألوفا يف اللقاءات
الدولية منذ حل حمل الرئي�س املري�ض مرات عدّة
يف اجتماعات قمة خمتلفة .ويركز حمللون على
نربة امل�صاحلة التي يعتمدها وقدرته الوا�سعة
على التفاو�ض والت�أثري على خمتلف توجهات
تيار ت�شافيز .وقال املحلل ال�سيا�سي ريكاردو
�سوكري انه "ال يثري �ضجيج ًا ( )...ويبدو �أنه
( )...م�ستعد للحوار" .وتابع اال�ستاذ يف جامعة
فنزويال املركزية "�إنه �أي�ض ًا خيار (الزعيمني
الكوبيني فيديل وراوول) كا�سرتو" حليفي
الرئي�س ت�شافيز.
و�شددت امل�ؤرخة مرغريتا لوبيز مايا من جهتها
على "اخال�ص ( )...اف�ضل متحدث" دويل
با�سم ت�شافيز ،الذي تبنى بالكامل خطابه "�ضد
االمربيالية" ودعمه للأنظمة املثرية للجدل على
غرار �إيران وليبيا و�سوريا.
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الرياضي

العدد ( )2745ال�سنة العا�شرة  -الأحد (� )10آذار 2013

جل���ن���ة االن�������ض���ب���اط ت��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق�� ًا يف اع����ت����داء م�����ش��ج��ع

�صراع ريال مدريد وبر�شلونة يتوا�صل يف الدوري الأوروبي لل�سلة
 مدريد /وكاالت
بلغ بر�شلونة دور الثمانية للدوري
االوروب��ي لكرة ال�سلة بفوزه 77-90
على اوملبياكو�س ح��ام��ل اللقب بينما
ت�ع��ر���ض رودي ف��رن��ان��دي��ز الع��ب ريال
م ��دري ��د ل �ه �ج��وم م ��ن ق �ب��ل م���ش�ج��ع يف
املباراة التي فاز فيها فريقه 104-105
على زالغريي�س كاونا�س.
وج��اءت املباراتان على �أعلى م�ستوى
خا�صة تلك املباراة املثرية التي ُاقيمت
يف ليتوانيا والتي �شهدت تعديل ريال
م��دري��د ل �ت ��أخ��ره ب �ف��ارق  14ن�ق�ط��ة يف
الربع الثالث ليح�سن �سجله اىل ت�سعة
انت�صارات مقابل هزمية واحدة يف دور
املجموعات الثاين للبطولة ويقرتب من
امل�ضي نحو االدوار االق�صائية.
�إال �أن � �س �ع��ادة ري� ��ال م��دري��د بالفوز
ت�ضاءلت بع�ض ال���ش��يء عندما هاجم
م�شجع لزالغريي�س ال�لاع��ب فرنانديز
اثناء �إ�ستقالل الالعب حلافلة الفريق
وه��و م��ا دف��ع جلنة االن�ضباط التابعة
للدوري االوروب��ي للبدء يف حتقيقاتها
يف الواقعة.
وق��ال خ��وان كارلو�س �سان�شيز الزارو
مدير قطاع كرة ال�سلة يف ري��ال مدريد
مل��وق��ع ال �ن��ادي على االن�ترن��ت  :حاول
�شخ�صان مهاجمة ال�لاع��ب وا�ستطاع
م�س�ؤول عن الأمن يف النادي قد �إنربى
للدفاع عنه.
وا�ضاف "عانى (فرنانديز) من �ضربة يف
الرقبة والكتف �إال �أن رجل الأمن التابع
للنادي تلقى اال�سو�أ ،لقد تلقى العديد من
ال�ضربات قبل ان تتمكن ال�شرطة التي
ك��ان��ت يف اخل ��ارج ان تتدخل وتعتقل
ال�شخ�صني".
وتابع "الالعب يبدو على ما يرام �إال ان
االمر كان مرعب ًا بع�ض ال�شيء ،ما حدث
يعد ام��ر ًا خمزي ًا وهو �شيء ال يريد اي
�شخ�ص من �أية ريا�ضة التعر�ض له".
و�أف�سدت الواقعة املواجهة املثرية التي
ذه �ب��ت يف اجت ��اه ري ��ال ع�ق��ب تراجعه
بفارق �سبع نقاط يف الدقيقة االخرية من
الوقت الأ�صلي قبل ان يتجاوز ا�صحاب
االر�ض بوابل من الرميات الثالثية يف
الوقت اال�ضايف.
وت��أل��ق نيكوال مريوتيت�ش امل��ول��ود يف

اجل�ب��ل اال� �س��ود �ضمن �صفوف الفائز
بت�سجيله اع �ل��ى ع ��دد م��ن ال �ن �ق��اط يف
املباراة وبلغت  31نقطة عقب ت�سجيله
م ��ن ج �م �ي��ع ت �� �ص��وي �ب��ات��ه ال �ب��ال �غ��ة 18
ت�صويبة ،و��س�ج��ل االم��ري �ك��ي جي�سي
ك� ��ارول  21ن�ق�ط��ة مب��ا يف ذل ��ك خم�س

�سابيال ي�ستبعد با�ستوري عن
مواجهتي فنزويال وبوليفيا

 بوين�س �آير�س� /أ ف ب
ا�ستبعد املدير الفني للمنتخب
االرجنتيني اليخاندرو �سابيال
الع� ��ب و�� �س ��ط ب��اري�����س �سان
ج�ي�رم ��ان ال �ف��رن �� �س��ي خافيري
با�ستوري عن مباراتي فنزويال
وب��ول�ي�ف�ي��ا يف  22و� 26آذار
احل��ايل �ضمن ت�صفيات ك�أ�س
العامل  2014لكرة القدم.
وب ��رغ ��م م �� �س �ت��وي��ات��ه اجليدة
يف الآون ��ة االخ�ي�رة م��ع فريق
ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ،اال ان
�سابيال مل ي�ستدع العب بالريمو
االيطايل ال�سابق �ضمن ت�شكيلة
من  21العبا يحرتفون خارج
البالد �ضمت زميل با�ستوري
يف �� �س ��ان ج�ي�رم ��ان املهاجم
ايزيكييل الفيتزي.
ت �ت �� �ص��در االرج��ن��ت�ي�ن ترتيب
املجموعة املوحدة يف ت�صفيات
امريكا اجلنوبية بفارق  3نقاط
عن االكوادور و 4عن كولومبيا
ب �ع��د  9م��راح��ل ع �ل��ى انطالق
الت�صفيات.
وهنا ا�سماء الالعبني :حرا�سة
امل ��رم ��ى� � :س�يرخ �ي��و روم�ي�رو
(� � �س � �م � �ب� ��دوري� ��ا االي� � �ط � ��ايل)
وم��اري��ان��و ان��دوخ��ار (كاتانيا
االيطايل)

با�ستوري خارج قائمة �سابيال
ال ��دف ��اع :ه��وغ��و كامبانيريو
(ن ��اب ��ويل االي� �ط ��ايل) وبابلو
زاب��ال �ي �ت��ا (م��ان���ش���س�تر �سيتي
االن � �ك � �ل � �ي� ��زي) وم� ��ارك� ��و�� ��س
روخ ��و (�سبورتينغ ل�شبونة
الربتغايل) وايزيكييل غاراي
(بنفيكا الربتغايل) وفيديريكو
فرنانديز (خيتايف اال�سباين)
وخ��و� �س �ي��ه م ��اري ��ا با�سانتا
(مونتريي املك�سيكي)
الو�سط :اوغو�ستو فرنانديز
(�� �س� �ل� �ت ��ا ف� �ي� �غ ��و) وخ ��اف� �ي�ي�ر
ما�سكريانو (بر�شلونة) وايفر
بانيغا (فالن�سيا اال�سباين)
وب��اب �ل��و غ��وي �ن��ات��زو (ليربتاد
ال� �ب���اراغ���وي���اين) وخو�سيه
� �س��وزا (ميتالي�ستا خاركيف
االوك ��راين) وانخل دي ماريا
(ريال مدريد اال�سباين) ووالرت
مونتيو (كروزيرو املك�سيكي)
ال� �ه� �ج ��وم :ل �ي��ون �ي��ل مي�سي
(ب� ��ر� � �ش � �ل� ��ون� ��ة اال� � �س � �ب� ��اين)
وغ��ون��زال��و ه�ي�غ��واي��ن (ري ��ال
م��دري��د) ورودري �غ��و باال�سيو
(ان � �ت ��ر م � �ي �ل�ان االي� � �ط � ��ايل)
و�سريخيو اغويرو (مان�ش�سرت
�سيتي) وايزيكييل الفيتزي
(ب� ��اري � ��� ��س � � �س� ��ان ج�ي�رم ��ان
الفرن�سي) وفرانكو دي �سانتو
(ويغان الإنكليزي).

رميات ثالثية من �سبع حماوالت.
وي�ت���ص��در ري���ال ب�ط��ل اوروب � ��ا ثماين
مرات جمموعته التي ت�ضم ثمانية فرق
ويحتاج لفوز واحد من بقية مبارياته
االرب��ع ليبلغ دور الثمانية ال��ذي يتقرر
فيه الفائز مبواجهة حت�سم بالأف�ضل يف

خم�س مباريات.
ويت�أهل الفائز من دور الثمانية لقبل
النهائي الذي �سيقام يف لندن يف الفرتة
من العا�شر وحتى الثاين ع�شر من �أيار
املقبل.
و�أن � �ت� ��زع ب��ر� �ش �ل��ون��ة ال � ��ذي يت�صدر

جمموعته تا�سع انت�صار خ�لال ع�شر
مباريات لي�ضمن عبوره لدور الثمانية
ع �ق��ب ت�سجيل ال���س�ل��وف�ي�ن��ي اي� ��رازمي
لوربيك  21نقطة م�سجال من �سبع من
ا�صل ثماين ت�صويبات ثنائية.
وكان اوملبياكو�س الذي حظي بت�شجيع

ت�صاعد الأثارة يف مناف�سات �أوروبا ال�سلوية
كبري م��ن قبل اجلماهري ال�صاخبة يف
ملعب ال�سالم وال�صداقة متما�سكا يف
اول ثالثة ارباع �إال انه خ�سر امام بطل
اوروبا  2010يف الربع الأخري.
وق � ��ال ك��و� �س �ت��ا���س � �س �ل��وك��ا���س الع��ب
اوملبياكو�س "بر�شلونة هو اف�ضل فريق

�شارابوفا ورادفان�سكا تت�أهالن للدور الثالث ببطولة ويلز للتن�س
 وا�شنطن /وكاالت
بلغت الرو�سية ماريا �شارابوفا الدور الثالث يف
مناف�سات فردي ال�سيدات ببطولة انديان ويلز
للتن�س .
ففي الدور الثاين للبطولة املقامة يف الواليات
املتحدة ف��ازت �شارابوفا امل�صنفة الثانية على
االيطالية فران�شي�سكا �سكيافوين مبجموعتني
متتاليتني بواقع  2-6و.1-6
وت�أهلت البولندية اني�سكا رادفان�سكا امل�صنفة
الثالثة للدور الثالث بفوزها على االمريكية
ماريا �سان�شيز  2-6و.1-6
كذلك ت�أهلت الت�شيكية ب�ترا كفيتوفا امل�صنفة
اخل��ام���س��ة ل �ل��دور ذات���ه ب �ف��وزه��ا ع�ل��ى اوجل��ا
جوفورت�سوفا الع�ب��ة رو��س�ي��ا البي�ضاء 4-6
و 6-3و.3-6
وبلغت االيطالية �سارة �إيراين امل�صنفة ال�ساد�سة

ال��دور ذات��ه بفوزها على اال�سبانية لوردي�س
دومينيجيز لينو  2-6و 6-3و .3-6وت�أهلت
الفرن�سية ماريون بارتويل امل�صنفة التا�سعة
ل�ل��دور الثالث بفوزها على اجل�ن��وب افريقية
�شانيل �شيربز  3-6و .3-6و�صعدت ال�سلوفاكية
دومينيكا �سيبولكوفا امل�صنفة  12اىل الدور
الثالث بفوزها على الرومانية �سيمونا هاليب
 5-7و .6-7وت�أهلت الرو�سية ماريا كرييلنكو
امل�صنفة  13اىل ال ��دور الثالث بفوزها على
االمريكية كري�ستينا مكهيل  6-4و 4-6و.1-6
و�صعدت االيطالية روب��رت��ا فين�شي امل�صنفة
الرابعة ع�شرة على القازاخ�ستانية ك�سينيا
ب�يرف��اك مبجموعتني متتاليتني ب��واق��ع 3-6
و .4-6وودع��ت ال�صربية ايلينا يانكوفيت�ش
امل�صنفة  18البطولة بخ�سارتها امام الرو�سية
�سفيتالنا كوزنت�سوفا ( 6-0و 2-6و.)5-7
وبلغت الت�شيكية كالرا زاكوبالوفا امل�صنفة 19

الدور الثالث بفوزها على (اال�سرائيلية) �شاحار
بري  7-6و 2-6و.3-6
وودعت النم�ساوية تامريا با�شيك امل�صنفة 23
البطولة بخ�سارتها ام��ام االمريكية مالوري
بورديت  6-7و.1-6
وفازت اال�سبانية كارال �سواريز نافارو امل�صنفة
 25على مواطنتها �سيلفيا �سولري ا�سبينوزا
 1-6و.1-6
وخرجت الرو�سية ان�ستا�سيا بافليوت�شينكوفا
امل�صنفة  26من البطولة بعد خ�سارتها امام
ال �� �س��وي��دي��ة ي��وه��ان��ا الر�� �س ��ون  5-7و.1-6
و�صعدت الرومانية �سورانا كري�ستيا امل�صنفة
 27للدور ذات��ه بتغلبها على اال�سبانية انابيل
مدينا جاريغو�س  6-4و 3-6و .1-6وودعت
القازاخ�ستانية يارو�سالفا �شفيدوفا امل�صنفة
 31املناف�سات بخ�سارتها امام االوكرانية لي�سيا
ت�سورينكو  1-6و 6-3و.1-6

خمالفة مرور ّية تزيد من متاعب تيفيز القانونية
 لندن /وكاالت
�أل� �ق���ت ال�����ش��رط��ة ال �ق �ب ����ض على
الأرجنتيني كارلو�س تيفيز مهاجم
مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي  ،وذلك
بعد �ضبطه �أثناء قيادة �سيارته يف

�ضواحي مدينة مان�ش�سرت.وقال
م�س�ؤولون يف ال�شرطة املحليةّ :
مت
�ضبط رجل يف التا�سعة والع�شرين
من عمره  ،لال�شتباه يف �أنه يقود
�سيارته ب�شكل غ�ير ق��ان��وين ،ثم
�أُف��رج عنه بكفالة مالية.ويمُ �ضي

تيفيز ف�ترة من احلظر ،بعد حُ كم
� �ص��در يف ك��ان��ون ال �ث��اين 2012
يق�ضي مبنعه من القيادة ملدّة �ستة
�أ�شهر ،بعد قيادة �سيارته ب�سرعة
جنونية ،كما ُغ� � ِّرم مببلغ 1540
.وتن�ص العقوبة
جنيه ًا �إ�سرتليني ًا
ّ

ب�إحالة تيفيز الآن اىل ال�سجن ل�ستة
�أ�شهر وغرامة مالية قدرها 5000
ج�ن�ي��ه �إ��س�ترل�ي�ن��ي ك �ح � ّد �أق�صى،
وعاد ًة ما ُت�ستبدل الأحكام ب�أخرى
تهدف �إىل خدمة املجتمع وبرامج
مراقبة ال�سلوك االجتماعي.

يف الدوري االوروبي وقد اظهر العبوه
خالل اللقاء حجم قدراتهم وتفوقهم".
وقال ت�شابي با�سكوال مدرب بر�شلونة
"ن�شكر اجلماهري اليونانية التي ت�شجع
بر�شلونة والتي ح�ضرت هنا لتمنحنا
دعما ك�ب�يرا ،كانت م�ب��اراة عظيمة بني
اثنني من اف�ضل الفرق".
وميتلك مونتيبا�شي �سيينا �صاحب املركز
الثاين �سجال م�ؤلفا من �سبعة انت�صارات
وثالث هزائم عقب خ�سارة الفريق -78
 71امام خيمكي مو�سكو الذي يتقا�سم
املركز الثالث مع اوملبياكو�س بر�صيد
�ستة انت�صارات مقابل اربع هزائم.
ومل يكن هناك يف تلك اجلولة ما ي�شعر
الفرق الرتكية بال�سعادة بعد فوز مكابي
تل ابيب الذي نال اللقب اربع مرات -94
 85على فناربق�شه وف��وز كايا البورال
ف�ي�ت��وري��ا اال� �س �ب��اين ع�ل��ى ب�شيكطا�ش
.73-83
وابقى مكابي وكايا �آمالهما قائمة يف
�شق طريقهما اىل قائمة اول اربعة فرق
يف املجموعة ،وميتلك الفريقان خم�سة
انت�صارات لكل منهما وخم�س هزائم
اال ان فناربق�شه حقق انت�صارين مقابل
ثماين هزائم فيما ك��ان ب�شيكطا�ش قد
مُني بع�شر هزائم من دون اي انت�صار
وبات خارج املناف�سة نهائيا.
ويحتل فريق انا�ضولو ايفي�س ا�سطنبول
ال��ذي حقق ثمانية ان�ت���ص��ارات مقابل
ه��زمي�ت�ين امل��رك��ز ال �ث��اين يف جمموعة
ريال عقب فوزه  86-91على البا برلني
بف�ضل  23نقطة م��ن ج ��وردان فارمار
العب لو�س اجنلي�س ليكرز ال�سابق.
وجتاوز ت�ش�سكا مو�سكو �صاحب املركز
ال�ث��ال��ث ال��ذي حقق �سبعة انت�صارات
مقابل ثالث هزائم عقبة بامربج االملاين
بنتيجة .58-78
وي�ح�ت��ل باناثينايكو�س اث�ي�ن��ا الفائز
ب��ال�ل�ق��ب ��س��ت م���رات ال���ذي ح�ق��ق �ستة
ان�ت���ص��ارات مقابل ارب��ع ه��زائ��م املركز
الرابع بينما ي�أتي يونيكاي ملقــا الذي
حقق خم�سة انت�صارات وخم�س هزائم
بعده يف الرتتيب بعد ان �سجل الفريق
اال�سباين  11نقطة متتالية من دون ان
ي�سجل مناف�سه اي نقاط ليتغلب على
الفريق اليوناين  60-66بعد ان �سجل
ماركو�س وليامز  22نقطة للفائز.

(فيـفا) ّ
يتوعد الكرة
الكونغولية بعقوبات حازمة
 لوزان /وكاالت
����ص��� ّع���د االحت�������اد ال�����دويل
ل���ك���رة ال���ق���دم "فيفا" من
ل��ه��ج��ت��ه جت����اه م�����س ��ؤويل
ال���ري���ا����ض���ة يف الكونغو
الدميقراطية م��ه� ّدد ًا �إياهم
بعقوبات قا�سية يف حال
مل يتم الرتاجع عن مر�سوم
�أ���ص��درت��ه وزارة الريا�ضة
مي�س ا�ستقاللية االحت��اد
املحلي للعبة.
�وج��ه ال�سكرتري العام
وت� ّ
لـ"فيفا" ج��ي��روم فالكه
بخطاب ر�سمي �إىل وزير
ال���ري���ا����ض���ة ال���ك���ون���غ���ويل
ب��������ودوان ب���ن���زا م���وك���ايل
طالب من خالله ب�ضرورة
ال�تراج��ع ع��ن امل��ر���س��وم ملا
مي ّثله من تدخّ ل يف �ش�ؤون
االحتاد وهو ما يتنافى مع
ق��وان�ين الهيكل الريا�ضي
الدويل.
وق����ال ف��ال��ك��ه يف خطابه:
(ف��ي��ف��ا) ق��ل��ق جت���اه م��ا ورد

يف مر�سومكم امل����ؤرخ يف
 29ت�شرين الثاين ،2012
�إذا مت تطبيق هذا املر�سوم
���س��ت��ك��ون ع��واق��ب��ه وخيم ًة
على الريا�ضة الكونغولية.
وين�ص امل��ر���س��وم ال�صادر
ع�����ن وزارة ال���ري���ا����ض���ة
ال��ك��ون��غ��ول��ي��ة ع���ل���ى منع
تنظيم م��ب��اري��ات ال���دوري
املحلي يف املالعب اخلا�صة
وعلى �ضرورة مراقبة املنح
املالية التي يق ّدمها (فيفا)
ل�لاحت��اد الكونغويل لكرة
القدم.وه ّدد االحتاد الدويل
بتجميد �أن�شطة املنتخبات
والأندية الكونغولية على
امل�ستوى القاري والدويل
يف ح�����ال مل ي���ق���ع العمل
بتو�صياته من خالل �إلغاء
املر�سوم �أو �سحبه.
يذكر �أنّ (فيفا) ُيدعم ب�ش ّدة
ا���س��ت��ق�لال��ي��ة االحت�������ادات
املحلية ويرف�ض �أي تدخّ ل
�سيا�سي يف �ش�ؤون الهياكل
الريا�ضية التابعة له.

فيدرر :جوازات ال�سفر البيولوجية �ستجعل البطوالت نظيفة
 لوزان /وكاالت
�أ�شاد ال�سوي�سري روجيه فيدرر باالعالن
عن �أن التن�س �سي�شهد ا�ستخدام جوازات
�سفر بيولوجية لالعبني وحث الريا�ضة
ع�ل��ى ج�ع��ل راب �ط��ة ب �ط��والت املحرتفني
"نظيفة ق��در االمكان" من خ�لال منهج
متكامل.
وق��ال االحت��اد ال��دويل للتن�س �أي�ضا �إنه
�سيزيد عدد اختبارات الدم التي جترى كل
عام يف �إطار برناجمه ملكافحة املن�شطات
بعد تفجر ق�ضايا عدة يف ريا�ضات �أخرى
�شهرية.
وق��ال ف�ي��درر احلا�صل على  17لقبا يف
البطوالت الكربى وهو ي�ستعد للم�شاركة
يف بطولة انديان ويلز املفتوحة "هذه
�أنباء جيدة� ،أعتقد �أن التن�س قام بعمل
جيد يف حماولة كل �شيء ممكن ليكون
ري��ا� �ض��ة ن �ظ �ي �ف��ة ..ل�ك�ن�ن��ا ن��دخ��ل حقبة
جديدة ،كل �شيء �أ�صبح �أكرث احرتافية

با�ستخدام املزيد من املال".
و�أ�ضاف "نحتاج للت�أكد من جانبنا ب�أننا
ن�ق��وم بكل ��ش��يء ل�ه��ذا ال�سبب ونحتاج
لت�شجيع ال�لاع �ب�ين يف ه ��ذه العملية،
ي�ج��ب �أن ن�ق��وم ب�ك��ل ��ش��يء ل�ضمان �أن
تكون ب�ط��والت املحرتفني "نظيفة قدر
االمكان".
وبادر فيدرر والعديد من زمالئه بالدعوة
لإج � ��راءات ��ض��د املن�شطات يف التن�س
خ��ا��ص��ة ب�ع��د اع �ت�راف ب�ط��ل ال��دراج��ات
ال �� �س��اب��ق الن� �� ��س ارم� ��� �س�ت�رون ��غ ب ��أن��ه
ا�ستخدمها طوال م�شواره.
وقال فيدرر "م�س�ألة الدراجات دارت منذ
فرتة لكن ما طفا على ال�سطح هذا العام
ك��ان ه��ائ�لا بالت�أكيد ،ه��ذا الأم ��ر يدفعك
للتفكري ب�أنه من ال�ضروري �أن نت�أكد من
القيام بكل �شيء ممكن".
وبح�سب �أرق ��ام ُن�شرت مبوقع االحتاد
ال ��دويل للتن�س ف� ��إن  21اخ�ت�ب��ارا للدم
فقط جرت خارج املناف�سات يف بطوالت

فيدرر يدعو بتنظيم بطوالت املحرتفني

امل �ح�ترف�ين يف  .2011ون �ف��ذ االحت ��اد
الدويل للدراجات �أكرث من  3314اختبارا
للدم خارج املناف�سات يف العام نف�سه.
وق��ال فيدرر عن �إج��راء اختبارات الدم
خ��ارج املناف�سات يف التن�س "الأ�شياء
تغريت ،يف ال�سابق ك��ان الأم��ر وك�أنهم
ي�س�ألونك عن املكان ال��ذي �ستذهب �إليه
وح�سب".
و�أ�ضاف "الآن ي�س�ألونك عن املكان الذي
�ستذهب �إليه خ�لال ال�ساعة التالية من
ال �ي��وم ..ي�ج��ب �أن ت�خ�بره��م ب�ك��ل �شيء
وبكل تفا�صيلك ،البع�ض حمتاج للتعود
على ذلك ".لكن فيدرر يرغب يف �أن تتم
االخ �ت �ب��ارات خ��ارج املن�شطات بطريقة
�أكرث دميقراطية وتكرار ًا.
وت��اب��ع ال�لاع��ب ال�سوي�سري البالغ من
العمر  31ع��ام��ا "يف ال�ع��ام املا�ضي يف
بطوالت دب��ي وروت ��ردام وان��دي��ان ويلز
ال�ت��ي ف��زت بها كلها مل �أخ�ضع الختبار
واحد ،وهذا �أمر غري منا�سب".

13

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ

2013102745

   
      
  ""     


  
""
  
"
  



 
     
  
 
        
     
 
   
   
   

  

 
    
 
   
 
      
    
     
         
   

   
  

  
 
 

      
 
        
        
      
       

       
  
  
  


  
 
      
 

  
 
 
       
 
     
      

 
 
   
  

   




    




    
       
 


     

     
     
    
       
   
   
  
          
     


















 
 




















     
    
  
  

    
   
    

     
     
      
    
  
        
 

    
    

      
  
 

 
    
 
     
    
     
    






     
      


 


    

 

 
     
      
         
  
         
      
   
 


     

 
     
 
    
     
    


    

   

      
      
   
   


   
     

  

 
     
        
 
     




      
    


   
        
    
      

     
    


 
       
    

    


    
 


      
  

 
    
    



          
     
   
         
    
   

 
     
  
   



   
   
    

    
    
  
     
    
      


       


 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ14
2745

201310

       




ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ






     
"
     
     

"
   "  
     
        
   
"

 "     


 

     
     


     

     

     
     
          


 

 "     
   
      


 
    
 "    
 


 
      
"



      
    
   



 
    

     
    

     

 
     




   
      


 
 

  

   

 
  

 
    


 
   

      
      
  
  



 
     
 
     
 
  
       
"
      
    " 
 "


 



         
     
     
  
     
 
 


       
"   "

"
     
      
       
    
       

     

 "   
   "  
" "


     


 " "  
    "
  
     


"     
    "  
" "


  
  


  
     
  

ﻓﻘــــﺪان

ﻓﻘــﺪان ﻣﺴﺘﻤﺴـﻜـﺎت

ﻓﻘــﺪان ﻣﺴﺘﻤﺴـﻜـﺎت

ﻓﻘﺪﺕ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺑﺎﺳــﻢ )ﺃﳕﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﻮﺩ( ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺜﺮ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ

ﻓﻘﺪﺕ ﻣﻨﻲ ﺍﳌﺴﺘﻤﺴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻫﻮﻳﺔ ﺷﺆﻭﻥ-٢ . ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﻔﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ-١
 ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ )ﺃﺣﻤﺪ-٣ .ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
.(ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻠﻴﻞ

:ﻓﻘﺪﺕ ﻣﻨﻲ ﺍﳌﺴﺘﻤﺴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
. ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ-٢ . ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ-١
 ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﺑﺎﺳﻢ-٤ . ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ-٣
.()ﻫﻨﺪ ﻋﻤﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭ

Invitation for Prequalification (IFP)
Water Supply Sector Loan Project in Mid-Western Iraq IQ-P13
Package 11-, Contract Nr. 3

Rehabilitation and procurement of equipment for the existing facilities of the water supply project for the location
of Ba’shiqa Hamdaniya / Republic of Iraq
1. The Ministry of Municipalities and Public Works has received a Loan from Japan
International Cooperation Agency toward the cost of the Water Supply Sector Loan
Project in Mid-Western Iraq.
2. The Ministry of Municipalities and Public Works (hereinafter referred to as “the
Employer”) intends to prequalify contractors and/or firms for Rehabilitation of the Existing
Intake Facilities and procurement of equipment. The facilities include Treatment Plant
(WTP), Pumping Stations and Transmission Pipelines Lines in Ba'shiqa- Hamdaniya
(Ninawa Governorate). The operational capacity for the WTP after rehabilitation will be
41,400 m3/day, the civil and structural condition of the existing facilities is generally
sound, however much of the electrical and mechanical plant will require replacing.
Construction experience will be required in the rehabilitation of WTP and Pumping
Stations. A minimum average annual construction turnover of USD 15 million will be
required.
3. It is expected that Invitation for Bids will be made in August 2013.
4. Prequalification will be conducted through prequalification procedures specified in
the Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans, March 2009, and is open
to all bidders from eligible source countries, as defined in the guidelines.

5. Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the
Prequalification Documents at the address given below:
6. A complete set of the Prequalification Document may be purchased by interested
Applicant(s) on the submission of a written application to the address below and upon
payment of a nonrefundable fee of ID 300,000 (Three Hundred Thousand Iraqi Dinar
only, in cash).
7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered
to the address below by 15 May 2013.
Iraq – Baghdad,
Al-Mansour,
Ministry of Municipalities and Public Works (MMPW),
Strategic Management Office (SMO),
2nd Floor,
PMT Director: Alaudeen Jasim Mohammed
from 9:00 to 14:00 Baghdad Local Time.
+964 7813011556,
jq.mmpwpmt@yahoo.com
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راي

العدد ( )2745ال�سنة العا�شرة  -االحد (� )10آذار 2013

ال��ن��ج��اح يف م��واج��ه��ة حت���دي ال��ت��ج��ارة ع�بر الأط��ل�����س��ي
�آنا باال�سيو*
ترجمة :هند علي
كان �إعالن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
عن بدء املفاو�ضات اخلا�صة باتفاقية �شراكة
التجارة واال�ستثمار عرب الأطل�سي ال�شاملة
�سبب ًا يف توليد ق��در كبري من الإث ��ارة على
جانبي الأطل�سي .فبعد �شهر م�ضطرب بدا
فيه الأم ��ر وك� ��أن زخ��م امل�ح��ادث��ات ق��د تبدد،
ج��اء ه��ذا الإع�لان ليجدد الأم��ل يف �إمكانية
التو�صل �إىل اتفاق حتويلي بني الواليات
املتحدة واالحتاد الأوروبي.
ورغ� ��م ان �ت �ب��اه امل �ع �ل �ق�ين و� �ص �ن��اع ال �ق��رار
ال�سيا�سي �إىل التحديات العديدة املت�أ�صلة
يف مثل ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ،ف���إن امل ��زاج العام
متفائل ،وهو ما انعك�س يف تعليقات جون
كريي وزي��ر اخلارجية الأمريكي يف برلني
�أثناء رحلته الأوىل �إىل اخل��ارج منذ توليه
املن�صب .ولكن من �أجل منع املفاو�ضات من
التوقف عند موا�ضيع ح�سا�سة ،مثل �إعانات
الدعم و�سالمة الغذاء ،فيتعني على القوى
ال�سيا�سية الفاعلة �أن جتتمع �أو ًال من �أجل
حل اخل�لاف��ات الأ�سا�سية .و�إذا اق�ترن هذا
النهج مب�شاركة م�ستمرة على م�ستوى عال،
ف�إنه قد ي�ؤدي �إىل �إمتام ال�صفقة.
�إن الفوائد االقت�صادية املرتتبة على �إبرام
اتفاقية جتارية بني الكتلتني االقت�صاديتني
اللتني ت�شكالن �أك�ث�ر م��ن  %50م��ن الناجت
العاملي وت��دي��ران م��ا يقرب م��ن  4تريليون
دوالر م��ن اال��س�ت�م��ارات ع�بر احل��دود جلية
ووا�ضحة .وقد يعمل مثل هذا االتفاق �أي�ض ًا
على حتويل العالقات ع�بر الأطل�سي على
نطاق �أو�سع.
وينبغي لأي اتفاق جتاري طموح عرب �ضفتي
الأطل�سي ،ويتوافق ب�شكل كامل مع معايري
منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية ويتقبل �أطراف ًا
ثالثة� ،أن يطمح �إىل ما هو �أك�ثر من جمرد
�إر� �س��اء الأ��س��ا���س لـ"حتالف �شمال �أطل�سي
جتاري" .بل ينبغي له �أن ي�سعى �إىل و�ضع
الأ�سا�س لإن�شاء منطقة جتارة حرة حلو�ض
الأطل�سي بالكامل ،مع امتداد الع�ضوية �إىل
�إفريقيا و�أمريكا الالتينية.
�إن �إمت ��ام اتفاقية ال�ت�ج��ارة ب�ين الواليات
املتحدة واالحت ��اد الأوروب ��ي م��ن �ش�أنه �أن
يعيد تن�شيط العالقات عرب الأطل�سية التي
�أث�ق�ل��ت �أزم ��ة منطقة ال �ي��ورو كاهلها التي
�أ�صبحت معر�ضة خلطر ت�ضا�ؤل �أهميتها
ال�سرتاتيجية .ولكن من املحزن �أننا �سلكنا
هذا الطريق من قبل ،ولكن نفد الزخم قبل
بلوغنا نهايته.
ففي منت�صف ت�سعينات ال�ق��رن الع�شرين،
ويف �إط ��ار �سعي را�سمي ال�سيا�سات �إىل
�إعادة �صياغة العالقات الأمريكية الأوروبية
يف م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د احل ��رب ال� �ب ��اردة ،كان
هناك حترك نحو �إقامة منطقة جتارة حرة
عرب الأطل�سية .ولكن الإنهاك ال��ذي �أ�صاب

الواليات املتحدة يف �أعقاب �إمت��ام اتفاقية
ال �ت �ج��ارة احل ��رة ل���ش�م��ال �أم�ي�رك��ا م��ع كندا
واملك�سيك ،ف�ض ًال عن تدابري احلماية املحلية
املت�صاعدة� ،ساعد يف تعطيل �إمتام اتفاقية
منطقة التجارة احل��رة عرب الأطل�سية .كما
خ��رج��ت ال��دف �ع��ة الأخ �ي��رة يف ع ��ام 2007
عن م�سارها ب�سبب اخل�لاف��ات ال�سيا�سية،
وخا�صة حول �صحة املعايري و�سالمتها.
الواقع �أن البيئة احلالية تبدو �أكرث مواتاة.
وال��دف �ع��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا مثل
ه��ذه ال�شراكة مطلوبة ب�شدة على جانبي
الأط�ل���س��ي .ف�ف��ي ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،تقدم
التجارة احلرة لأوباما ن�صر ًا �سيا�سي ًا كبري ًا
حمتم ًال يف م��ا يت�صل بق�ضية حتتاج بكل
ت�أكيد �إىل الدعم من احلزبني .وم��ن ناحية
�أخ���رى ،تعر�ض امل�ف��او��ض��ات على �أوروب ��ا
الفر�صة لتحويل �سردها بعيد ًا عن النربة
الرتيبة التي تتناول �إدارة الأزمة وباجتاه
و�صفة حقيقية للنمو.
وبطبيعة احل ��ال ،ه�ن��اك الآن ال��زخ��م الذي
ت�شكله ال�ق��وى االقت�صادية ال�صاعدة على
م�ستوى العامل ،والتي تتحدى قدرة الواليات
املتحدة و�أوروبا على �إمالء معايري التجارة
الدولية.
�ُت�ح �أن الو�سيلة اجليدة للبدء يف
ولقد اق رُ ِ
املحادثات تتلخ�ص يف النظر يف اتفاقيات
ال �ت �ج��ارة احل� ��رة واالت �ف��اق �ي��ات املرتبطة
بالتجارة احلرة القائمة بالفعل بني الواليات
املتحدة واالحت��اد الأوروب ��ي .ولكن جناح
امل �ح��ادث��ات امل�ق�ب�ل��ة � �س��وف ي�ح�ت��اج �إىل ما
ه��و �أك�ث�ر م��ن الأج���واء الإي�ج��اب�ي��ة و�إط�ل�اق
املفاو�ضات الفنية .كما يتطلب �إجناز االتفاق
�أي�ض ًا توفر الإرادة ال�سيا�سية على �أعلى
امل�ستويات.
ويف الواليات املتحدة ،يتعني على الرئي�س
والكونغر�س �أن ي�شاركا م��ن �أج��ل �ضمان
ع��دم ت�سبب امل���ص��ال��ح املحلية الرا�سخة،
مثل ال��زراع��ة وال�ط�يران امل��دين ،يف عرقلة
االتفاق املحتمل .والب��د من �إث��ارة الق�ضايا
اخل�لاف�ي��ة ـ �ـ م�ث��ل الأغ��ذي��ة امل�ع��دل��ة وراثيا،
و�إع��ان��ات ال��دع��م ،وح�ق��وق امللكية الفكرية
ــ مع اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة الرئي�سية
الآن ،ولي�س الح�ق��ا .وال��واق��ع �أن م�شاركة
زعماء الكونغر�س الأمريكي يف املفاو�ضات
منذ البداية ــ وخا�صة اجلمهوريني الذين
ي ��ؤي��دون مثل ه��ذا االت �ف��اق ـ�ـ م��ن �ش�أنه �أن
يزيد من فر�ص النجاح ،لأن االتفاق يف حد
ذاته لن ُي َ
نظر �إليه باعتباره انت�صار ًا لإدارة
�أوباما فح�سب.
وع �ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف� ��إن ال�ت��وج��ه الثنائي
احلزبية قد ي�ساهم يف تي�سري عملية تفوي�ض
م��ا ي�سمى بهيئة تنمية ال�ت�ج��ارة ،في�سمح
للرئي�س بالتايل بتقدمي اتفاقية للت�صويت
من دون �إمكانية التعديل ــ وهو �أمر �ضروري
ال�ستكمال املفاو�ضات .ولقد ر�أي�ن��ا بالفعل
دعم ًا م��ؤه� ً
لا يف الكونغر�س الأم�يرك��ي من
جانب رئي�س اللجنة املالية ماك�س بوكو�س

وال��زع�ي��م اجل�م�ه��وري �أوري ��ن هات�ش الذي
حتدث ب�شكل حم��دد ،على الرغم من �إطالق
و��ص��ف "الفر�صة املغرية" على االتفاقية
املحتملة ،عن احلاجة �إىل معاجلة "احلواجز
الزراعية غري املربرة" يف الواليات املتحدة،
مبا يف ذلك ال�سيا�سات اخلا�صة بالتعامل مع
الأغذية املعدلة وراثي ًا والهرمونات.
ومن جانبه ،يتعني على االحت��اد الأوروبي
�أن ي��ذه��ب �إىل م��ا ه��و �أب �ع��د م��ن املفو�ضية
الأوروب �ي��ة و�أن ي�شرك املجل�س الأوروب��ي
ور�ؤ� �س��اء ال ��دول الأع���ض��اء ب�شكل مبا�شر.
ورغم �أن التفاو�ض ب�ش�أن �إبرام االتفاقيات
يقع �ضمن اخت�صا�صات املفو�ضية ،ف�إن
التحرك ب�ش�أن الق�ضايا الرئي�سية يتطلب

كاركاتير

���رر املجتمع
���رر امل������ر�أة ،حت� ّ
حت� ّ
د .مهند البراك
فيما تتوا�صل احلراكات و الفورات االجتماعية
يف املنطقة التي ّ
حطمت �أفكار خلود دكتاتوريات
على كرا�سيها و توريثها �إىل ورثتها ،و حققت
جناحات يف ت�صعيد روح املواجهة و جناحات
يف جم ��االت وع �ج��زت ع��ن �أخ� ��رى  ..ب�سبب
�شرا�سة القمع امل�ستقوي بالتخلف و ممثليه
ومب��ن كانوا يوم ًا مع التطلعات ال�شعبية من
�أج��ل التغيري ،القمع ال��ذي ال ي� ��ؤدي �إ ّال �إىل
ح��االت متنوعة من الفو�ضى التي ال تفيد �إ ّال
القوى الظالمية . .
برز دور املر�أة يف تلك الن�شاطات اجلماهريية
ال�شجاعة ـ ال�ت��ي ا�شتهرت و ا�صطلح عليها
بالربيع العربي ـ  ،ب�سبب تزايد م�س�ؤولياتها
و�أعبائها و تزايد الدور احل�ضاري واالجتماعي
ل �ل �م��ر�أة� � ،س��واء يف العائلة �أو يف املجتمع،
بعد �أن �أخذت تتبوّ �أ مواقع �أ�سا�سية و قيادية
يف عمليات الإن �ت��اج واخل��دم��ات والن�شاطات
االجتماعية ،يف جمتمعات ودول املنطقة ،حيث
برزت يف العلوم والآداب والثقافة ،و و�صلت
�إىل ف�ضاءات �أكرث تطور ًا مما م�ضى ،و �صارت
ج ��زء ًا ن�شيط ًا م��ن ن���ش��اط��ات املجتمع �سواء
االجتماعية �أو ال�سيا�سية  . .حيث قدّمت املر�أة
و تقدّم بجهودها هي جنب ًا �إىل جنب مع الرجل،
ما يخدم جمتمعاتها الوطنية على طريق التقدم
و التحرر االجتماعي  . .و �أثبتت �أن �إحقاق
حقوق املر�أة لي�س �صدقة �أو رحمة من جهة ما،
و �إمنا هي ق�ضية �أ�سا�سية ـ و لي�ست مكمّلة �أو
ديكور ًا ـ لتحرر و متدّن املجتمع ب�أ�سره ،و�أنها
ال تعود �إىل �إيديولوجيا �أو �أحزاب بعينها فقط
 . .و �إمنا هي نتاج قرون طويلة من �صراعات
�إن�سانية من اج��ل حتقيق عدالة اجتماعية و
من اج��ل عائلة و طفولة �سعيدة ت�ضمن رقي
املجتمعات وخريها و �سلمها و رفاهها � . .إن
�ضمنت دور و �أ�س�س حترر املر�أة و موقعها.
و فيما ي�شري �سيا�سيون و اجتماعيون �إىل �أن
بروز الن�ساء يف جمتمعات الدول الإ�سالمية،
عرب �أنواع ال�صراعات و �أخطرها و رغم �أنواع
التقاليد التي قيّدت حريّتها ،و حتقيقها كتف ًا
لكتف مع الرجل  . .جناحات لها و ل�شعوبها
و حلركاتها التحررية التقدمية  . .يعني بروز
ط��اق��ة حت��رري��ة ك�ب�يرة ت��دف��ع نحو احل��داث��ة و

التطور و التمدّن و �إىل التفاعل مع تطورات
عامل اليوم يف جعل بلداننا �أكرث حترر ًا و من
اجل التقدم االجتماعي ل�شعوب منطقتنا . .
و ي�ضيف �آخ��رون �أن تعاظم ن�ضال امل��ر�أة من
اج��ل حقوقها وح�صولها على م��واق��ع فاعلة
يف املجتمع ،مك�سب ًا و تعزيز ًا كبري ًا للطاقات
ال�ث��وري��ة اخل�لاق��ة يف املجتمع ودف �ع � ًا لعجلة
جت��دي��د حقيقي لعمومه . .الأم ��ر ال��ذي �صار
يرعب �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي التي و�صلت
�إىل احلكم يف املنطقة بدفع من االحتكارات
ال��دول �ي��ة لتقييد احل ��راك ��ات واالنتفا�ضات
ال�شعبية ال�شبابية والن�سائية من اجل اخلبز و
احلرية  . . .ب�شرط �أن تطرح (�إ�سالم ليربايل
جديد) يتنا�سب مع فكرة الدولة املدنية (؟) . .
رغم توا�صل �سلوك و طغيان �شعارات " الدولة
الإ�سالمية ال�شمولية " و " حكم والية الفقيه "
امللتقيني  . .الذي يرى كثريون ب�أنه �إن ا�ستطاع
حتقيق �شيء من احلد للطغيان ال�سابق ،ف�إنه
ب�سلوكه العملي �صار يدخل املنطقة يف متاهات
حكم و طغيان جديدين با�سم " املقد�س " .
وفيما قامت حكومات الإ�سالم ال�سيا�سي بق�ضم
و تغييب قوانني حماية حقوق املر�أة ،كما جرى
يف تغييب ق��ان��ون الأح���وال املدنية التقدمي
العراقي الذي �ضمن حقوق امل��ر�أة االجتماعية
و ال�سيا�سية والقانونية و االقت�صادية . .
ان�ح��ازت تلك احل�ك��وم��ات ان�ح�ي��از ًا �أع�م��ى �إىل
(ذك��وري��ة املجتمع) و�أع���ادت جمتمعاتنا �إىل
العهود احلجرية و �أزمنة ال�صيد . .
ف�إ�ضافة �إىل التدهور الأخالقي الذي ح�صل و
يح�صل على يد ميلي�شيات الإ�سالم ال�سيا�سي
امل�سلحة ال�سنيّة و ال�شيعية و ع�صاباتها،
التي مار�ست و متار�س االغت�صاب اجلن�سي
للمعار�ضني و خا�صة الن�ساء ـ وف��ق تقارير
منظمات العفو الدولية ـ  . .فان �صيغ و عقود
(زواج املتعة) و (امل�سيار) و (اخللع) والتب�شري
بها علن ًا بكثافة متوا�صلة ر�صدت لها �أموال
فلكية ،و ب�صيغ مثرية لغرائز �شباب اجلن�سني
على وجه اخل�صو�ص  . .ال تعني �إ ّال التب�شري
و الدعوة �إىل (اجلن�س احل�لال) من �إر�ضاع
الكبري �إىل زواج��ات القا�صرات  . .و غريها،
و ك ��أن ق�ضية امل ��ر�أة و حقوقها الإن�سانية و
ال�ق��ان��ون�ي��ة ك �م��واط��ن و ب�شر تتلخ�ص بتلك
الق�ضايا اخلطرية !!

الدعم الوا�ضح من جانب ال��دول الأع�ضاء.
على �سبيل املثال ،لن يتم التو�صل �إىل حلول
و�سط ب�ش�أن الق�ضايا الزراعية �أو امل�ؤ�شرات
اجل �غ��راف �ي��ة يف غ �ي��اب ال ��دع ��م الفرن�سي
والإيطايل .والواقع �أن فرن�سا �أبدت تذمرها
بالفعل �إزاء الإ� �ص�لاح ال��زراع��ي و�إعانات
الدعم الثقافية.
كان التقرير الأخري ال�صادر عن فريق العمل
الرفيع امل�ستوى ح��ول الوظائف والنمو،
قبل �إع�ل�ان �أوب��ام��ا ،ق��د �أو� �ص��ى ب� ��أن بعقد
اجتماعات دوري ��ة ب�ين االحت ��اد الأوروب ��ي
وال��والي��ات املتحدة على م�ستويات عالية
بعد ب��داي��ة امل�ف��او��ض��ات م��ن �أج ��ل مراجعة
تقدم املحادثات .وهو اقرتاح ممتاز ،ولكن

مثل هذه امل�شاركات الرفيعة امل�ستوى البد
�أن حت��دث �أي�ض ًا منذ ال�ب��داي��ة ،وقبل البدء
يف مفاو�ضات التجارة الر�سمية ،التي من
املتوقع �أن تبد�أ هذا ال�صيف.
واملطلوب الآن عقد اجتماع رفيع امل�ستوى
يجمع بني عدد �صغري من الزعماء ال�سيا�سيني
الأ���س��ا���س��ي�ي�ن .و�إىل ج��ان��ب املفاو�ضني
ال��وا��ض�ح�ين ـ �ـ مفو�ض االحت ��اد الأوروب� ��ي
ال �ت �ج��اري ك� ��ارل دي ج��و� �ش �ي��ت ،ورئي�س
املفو�ضية خو�سيه مانويل بارو�سو ،واملمثل
التجاري اجلديد للواليات املتحدة ــ ف�إن هذه
املجموعة الب��د �أن تت�ضمن رئي�س املجل�س
الأوروب ��ي هريمان ف��ان روم�ب��وي ،وبع�ض
ر�ؤ�ساء ال��دول الأوروبية ،وكبار م�س�ؤويل

�إدارة �أوباما .والبد �أي�ض ًا من �إ�شراك زعماء
الكونغر�س الأمريكي.
�إن �أي قمة ناجحة الب��د �أن تظهر من حيث
املبد�أ اال�ستعداد على �أعلى امل�ستويات لتذليل
العقبات التي حتول دون التو�صل �إىل اتفاق.
و�إذا جنح مثل هذا االجتماع ف�إن هذا كفيل
ب�إر�ساء الأ�سا�س لتوفري الدعم ال�سيا�سي
احلقيقي للمفاو�ضات الف ّعالة واملثمرة .ومن
امل��ؤك��د �أن �إب��رام اتفاق يعيد جتديد �شباب
العالقة بني �ضفتي الأطل�سي لن يتطلب ما
هو �أقل من ذلك.
*وزيرة اخلارجية الأ�سبانية �سابقا ،وكبرية نواب
رئي�س البنك الدويل �سابقا ،وع�ضو جمل�س الدولة
الإ�سباين حاليا.

الق�ضايا اخلطرية  . .التي مل ت�ؤ ّد �إ ّال �إىل تزايد (
التحر�ش اجلن�سي) من جهة ،و من جهة �أخرى
وهي الأخطر  . .تزايد وجود و �أعداد الأطفال
الال�شرعيني الذي بلغ حدود ًا ال ميكن �أن تليق
مبن يحكم با�سم االعتقاد الديني �أو املذهبي،
و �إمن��ا ت�سيء �إليهما  . .حيث ت�شري وكاالت
و و�سائل �إع�ل�ام متنوعة �إىل املعاناة امل�ؤملة
لع�شرات و مئات الآالف من الن�ساء الأرام��ل
و�أطفالهن ب�سبب البطالة و الفقر و غياب املعيل،
و معاناة �آالف الأمهات ال�شابات من اللواتي
اغت�صنب �أو جرى تزويجهن بالتهديد و بقوة
ال�سالح من رجال مل يعرفن حتى جن�سية ق�سم
كبري منهم ،ناهيك عن �أ�سمائهم احلقيقية . .
و ناهيك عن تف�سري �صيغ و عقود الزواج �آنفة
الذكر املتنكرة للمر�أة  . .يف بلدان ي�ستمر فيها
ت�شكيل الن�ساء غالبية ال�سكان ،ب�سبب احلروب
والإره ��اب و �صدامات امليلي�شيات الطائفية
وغ�يره��ا م��ن امليلي�شيات امل�سلحة ال�ت��ي كان
�ضحاياها من الرجال ب�شكل عام  . .و ب�سبب
الفقر و البطالة ال�ت��ي ت�سبب ع ��زوف �أع ��داد
متزايدة عن الزواج ،و ت�سبب تزايد العنو�سة
يف جمتمعاتنا  . .لتكون النتائج الآنفة �أ�سباب ًا
مل�ضاعفات اجتماعية اخطر من �شكل �آخر . .
�إن م��ا ي�ج��ري ه��و �سبب الأزم� ��ات الأخالقية
امل�ت���ص��اع��دة  . .و لي�س ن���ض��االت امل� ��ر�أة من
�أج ��ل حقوقها و م��ن �أج ��ل اخل�ب��ز و احلرية،
التي تواجهها حكومات الإ� �س�لام ال�سيا�سي
بع�صابات التحر�ش اجلن�سي واالغت�صاب يف
ال�شارع نهار ًا جهار ًا (با�سم الإ�سالم) زور ًا و
نفاق ًا  . .و التي تنهى عنها ال�شرائع ال�سيا�سية
و القانونية و الد�ستورية ،ب��ل و الدينية و
املذهبية احلقيقية ذاتها . .
�إن تطور ن�ضاالت املر�أة و ت�صاعدها بت�ضامن
كل قوى اخلري و التقدم هو الذي ي�شد �أزرها
وي�ج�ع�ل�ه��ا ت��واج��ه و ت�ت�ح��دى ك��ل الأ�ساليب
الرخي�صة ملحاولة كبحها و حتطيمها  . .كما
تتوا�صل ن�ضاالتها وتت�صاعد و ت�صبح املثال
ال�ه��ادي يف �ساحات دول املنطقة من م�صر و
العراق و تون�س �إىل �إيران  . .ويبقى املوقف
م��ن ح�ق��وق امل� ��ر�أة ،موقف ًا �سيا�سي ًا قانوني ًا،
و�إن�ساني ًا ح�ضاري ًا !!
االنت�صار ل�ل�م��ر�أة �صانعة امل�ج��د بعيدها يف
الثامن من �آذار !

املجتم��ع العراق��ي وبن��اء الدول��ة
م�أزق اجلمود والفهم والثقة
الدكتورة منى العينه جي
م�سار التغري ال�سيا�سي ال��ذي اب�ت��د�أ يف ال�ع��راق منذ ع�شر �سنوات ،
يحمل اليوم ر�سالة مبنتهى اخل�ط��ورة  ،هي �أي��ن و�صلنا يف البناء
اجلديد للدولة العراقية ؟ ورغم الأحكام امل�سبقة التي غالبا ما مت�س
ح�سنا الأخالقي املت�ضمن التعقل واالنتظار �ضمن هموم ثنائية ( حفظ
الأم��ن – منع امل��وت ) ومنح الفر�ص ال�سخية لتحقيقها � ،إال �أن��ه بات
وهما �أن نعتقد �أن �ضجيجا هنا �أو هناك ميكن �أن يحول انتباهنا عن
وجود وجهة نظر مت�شائمة جتاه بناء دولة ر�شيدة  ،و�أن تقبل فكرة �أن
نتحول من م�أ�ساة الدكتاتورية �إىل مهزلة الدميقراطية �أ�صبح يف مطلق
الأحوال �أمر ًا له ت�أثري �صارخ وم�ؤمل على �أنف�سنا  ،ال�سيما و�أننا غري
م�ستعدين النتظار �سنوات �إ�ضافية لتحقيق مناخ قانوين يحكم تنفيذ
قرارات تتخذها الدولة ل�ضمان عدالة اجتماعية  ،مما ي�ستدعي �إعادة
النظر ببناء الدولة املت�آكلة حاليا التي مت و�ضع �أ�س�سها الرملية من قبل
املحتل بعد �إ�سقاط النظام ال�سابق يف . 2003
�إن فهمنا بناء الدولة م�ستند لأفكار متعارف عليها يف ال�سيا�سة  ،وبقدر
حاجتنا �إليها ف�إن الهدف االجتماعي ميثل غاية باعتباره عملية تنموية
اجتماعية ت�ستغرق زمنا طويال وتتيح للمجتمع املفكك �أن يتوحد
ليتطابق مع الدولة  ،وهذا غري الهدف ال�سيا�سي الذي يهدف �إىل تقوية
النظام مبواجهة اخل�صوم .
وجهة النظر احلديثة التي جاء بها منظرو البيت الأبي�ض الأمريكي
تعتقد �أن بناء الدولة يف عاملنا الثالث هو �إن�شاء م�ؤ�س�سات حكومية ،
الهتمام املجتمع الدويل بذلك  ،فاحلكومات ال�ضعيفة يف م�ؤ�س�ساتها
هي م�صدر م�شكالت عاملية ،كالفقر والتطرف والإره��اب  ،وه��ذا ما
يهددهم  ،ولأن ال�ضعف يف بناء الدولة بالن�سبة لهم هو �ضعف القدرة
يف فر�ض القوة امل�ؤ�س�سية والعيب يف امل�ؤ�س�سات التي متثل القوة.
يف الدولة العراقية الفتية مت�أ�س�ست بنى وهياكل غري كفوءة �صعدت
�إىل قمة الهرم الإداري بقوة و�أدارت امل�ؤ�س�سات احلكومية بقوانني
مزدوجة ( و�ضعية – عرفية)  ،و�أ�صبحت قوة امل�ؤ�س�سة من قوة البنية
التي تديرها ( ع�شائريا �أو طائفيا) ،ذلك �أدى �إىل حدوث �أزمات متعددة
 ،هي نتيجة لل�صراع بني ر�ؤى خمتلفة وجدت كل منها �أن لها الأحقية
ب�إدارة الدولة العراقية ،وهذه الر�ؤى :
الأوىل  :ر�ؤي��ة دينية من�شطرة على نف�سها جذبت اجلماهري لتدين
�شعبي متطرف منغلق � ،أ�ضعف االهتمام بالآخر ك�شريك يف الوطن (
الطائفية).
الثانية  :ر�ؤي��ة اجتماعية مقننة للحركة متحورت حولها اجلماعات
فجذبتهم لنظام الع�صبية كقوة و�شوكة بيد الدولة واخل�صوم على حد
�سواء ( الع�شائرية) .
مت�أ�س�ست الطائفة ومت�أ�س�ست الع�شرية و�أدارت امل�ؤ�س�سات احلكومية
بفكرها وكفاءتها املتوا�ضعة  ،وقوة القرار الر�سمي تزاوج مع فتاوى

رجال الدين و حكمة �شيوخ الع�شائر ،تبعتها م�أ�س�سة امل�شاعر التقليدية
� ،ضمانة حلماية املف�سدين ومكت�سباتهم  ،وبالتايل ا�ستمرار ال�سلطة  ،و
هذه بداية م�أزق اجلمود الفكري يف الإدارة وبداية ت�آكل الدولة.
ال�صعود الفكري غري املح�سوب  ،و�ضعف امل�ؤ�س�سات احلكومية
�أفرز الأزمات  ،الثقافية واالجتماعية .الأوىل متثلت بانخفا�ض �شديد
مب�ستوى الوعي االجتماعي �سببه ارتفاع �شديد مبعدل الأمية  ،وتدهور
التعليم الأ�سا�سي واجلامعي ف�أ�صبح ال�سلوك داخل امل�ؤ�س�سات وغريها
عبارة عن �أمرا�ض متوطنة و�أخ��رى مكت�سبة ولدت ثقافة مري�ضة من
الالم�س�ؤولية وعدم االن�ضباط واالرجت��ال والع�شوائية التي �شاعت
باتخاذ ال�ق��رارات وال�سلوكيات الر�سمية مع �ضعف الرقابة و�ضعف
الأداء املهني للعاملني بامل�ؤ�س�سات احلكومية وحيث تتزايد وترتهل
الأجهزة البريوقراطية ال جند اهتماما لنتائج هذه ال�سلوكيات مما يدل
على جزئية التفكري املحددة بالطائفة �أو الع�شرية �أو اجلماعة املتحزبة.
وبذلك تغريت االجتاهات وتغري ال�سلوك و�شاع التفكري اخلرايف وغاب
التفكري العلمي .
الأزمة الثانية هي االجتماعية  ،متمثلة بوجود فجوة وا�سعة بني من
هم يف قمة الغنى ومن هم يف قاع الفقر ،ي�شاركها حراك هابط للطبقة
الو�سطى  ،مع انف�صام بني ثقافة النخبة وثقافة اجلماهري  ،م�ضافا �إليه
تدهور م�ستوى احلياة مقابل معدالت �صعود مهولة مل�ستوى احلياة
يف املناطق املغلقة اخل�ضراء  ،ونتيجة لهذه الأو�ضاع عك�ست الفئات
الو�سطى اجتاهها �إىل اخللف  ،وهي املحرك العاقل للمجتمع ونزعة
�إىل مغازلة الطائفية و الع�شائرية و م�ساندة اجلمود واالرت��داد �،أما
الأو�ضاع االقت�صادية فقد �أ�صابت الكثريين بالإحباط وفقدان الأمل يف
امل�ستقبل نتيجة ا�ست�شراء ظاهرات �شر�سة ،كالبطالة والفقر والغالء
والتهمي�ش .
هاتان الأزمتان �شكلتا للدولة م�أزق الثقة  ،فبينما اجته �أفراد املجتمع
لل�صناديق �أمال بتح�سني الأو�ضاع  ،وجدوا �أنف�سهم اليوم على يقني
من فقدان الثقة بامل�ؤ�س�سات احلكومية والقائمني عليها ممن انتخبوهم
فخرجوا �ضد ال�سلطة و�ضد املجتمع يف �آن واحد  ،راف�ضني االن�صياع
للقرارات امل�ؤ�س�سية املزدوجة .
اجلمود على فكر الطائفة والع�شرية كم�ؤ�س�سات �أ�صبحت ت�شارك القرار
ال�سيا�سي  ،وم�أزق الثقة الذي وقعت به احلكومة بخذالن املجتمع وعدم
حتقيق حاجاته  ،ت�ؤ�شر امل�أزق الثالث وهو م�أزق الفهم ملعنى التحول
الدميقراطي من خالل الإ�صرار على نظام د�ستوري مل يثبت جناحه
وهو نظام املحا�ص�صة ال��ذي �أف��رز امل�أزقني ال�سابقني و جعل النخب
ال�سيا�سية عاجزة �أمام م�شكالت تراكمت ،وجميعها �أ�صبحت م�ؤجلة ،
لأن املو�ضوع مل يعد �إ�صدار قرارات �أو بناء م�ؤ�س�سات حكومية جديدة
،بل يرتبط ب�صحوة ثقافية تتبنى تغيري ثقافة املجتمع املري�ضة و�إعادة
ت�شكيل وعي م�ؤ�س�سي جديد وتغيري املمار�سات الثقافية واالجتماعية
�سيا�سي ًا  ،و�إعادة بناء ن�سق القيم .
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صحة و عافية

اكت�شاف جني جديد ي�ساعد يف معاجلة الأورام ال�سرطانية

نبتة اليوم

ـ الزجنبيل(عرك حار) ـ
هو جذر غليظ لنبتة �أ�صلها من �آ�سيا ،ت�ستعمل كثري ًا يف
حت�ضري الأدوي ��ة ولكنه م��ذك��ور يف الن�صو�ص الهندية
وال�صينية ال�ق��دمي��ة ،وع��رف��ه ال�ي��ون��ان وال��روم��ان ،راج
ا�ستعماله يف �أوروب��ا خالل القرون الو�سطى ،مر بفرتة
�إهمال ولكن بالوقت احلا�ضر عاود اعتباره حيث عرف
علم التغذية �أهميته.
فوائده :

 -1فاحت لل�شهية
 -2ين�شط عملية اله�ضم وي�سهلها
 -3يقاوم ع�سر اله�ضم والغازات املعوية
 -4مدر للبول
 -5معقم وخمف�ض للحرارة
 -6يعالج الر�شح وال�سعال
 -7يخفف �آالم املفا�صل
 -8من�شط ج�سماين عام
 -9من�شط جن�سي

العدد ( )2745ال�سنة العا�شرة  -الأحد (� )10آذار 2013

�أعلن ياكوب اوندرو�سيك الناطق با�سم معهد و�سط
�أوروبا التكنولوجي الذي يتخذ من مدينة برنو
ثاني �أكبر المدن الت�شيكية مقرا له �أن الباحث
الت�شيكي ال�شاب ميخال زيمرمان الذي تو�صل �إلى
هذا االكت�شاف يعمل في المعهد ،غير �أن اكت�شافه
تو�صل �إليه في مختبرات جامعة روكيفلير الأمريكية
،حيث يعد درا�سة دكتوراه .و�أو�ضح �أن بحث زيمرمان
ركز على متابعة ت�صرفات و�سلوك �أورام الخاليا
عند الإ�صابة ب�سرطان ال�صدر الوراثي والمبي�ض
لدى عالجها الكيماوي  ،م�شيرا �إلى �أن الأدوية التي
ت�ستخدم في معالجة الخاليا الم�صابة بالأورام يتم
ب�شكل مق�صود ال�سماح لها ب�إلحاق ال�ضرر بالحم�ض
النووي �أو ما يعرف �أي�ضا بال�شفرة الوراثية عن طريق
ما ي�سمى باالنك�سار الت�سل�سلي الثنائي .

اال�ستعمال :

ي�ستعمل كنقيع وي�ضاف �إىل ال�سلطة �أي�ضا
و�أ�ض ��اف ب� ��أن اخلاليا الت ��ي ت�ص ��اب ب� ��أورام ال�صدر
الوراثية ت�ض ��م جينيات متحولة ال ت�سمح بالت�صحيح
املنا�س ��ب للك�س ��ور ،وله ��ذا ف ��ان اخلالي ��ا حتت�ضر بعد
تعر�ضه ��ا للعالج الإ�شعاعي ،وبالت ��ايل يرتاجع الورم
 ،غ�ي�ر انه يف ح ��ال �إيج ��اد اخلاليا امل�صابة ب� �الأورام
لطريق م ��ا لت�صحيح االنك�سار احل ��ادث بدون �أخطاء
ف ��ان ال ��ورم يك�س ��ب املقاومة للع�ل�اج  .و�أ�ش ��ار �إىل �أن
اجل�ي�ن اجلديد الذي يحمل ا�س ��م  1 Rifالذي اكت�شفه

الباح ��ث زميريم ��ان يق ��رر ويح�س ��م ن ��وع ت�صحي ��ح
احلم� ��ض الن ��ووي ،وبالت ��ايل ي�ؤث ��ر يف م ��دى جناح
العالج .
ويق ��ول زميريم ��ان به ��ذا اخل�صو� ��ص ب ��ان التجارب
الت ��ي �أجريناها ت�ؤ�شر �أن التغي�ي�رات التي تطر�أ على
اجلني  1 Rifميكن �أن تزعزع التغريات اجلينية التي
ت�سبب بالتعدي ��ل اخلاطئ للحم�ض النووي ،وبالتايل
ف ��ان االنك�سارات الت ��ي جرت من ج ��راء العالج ميكن

يف ه ��ذه احلال ��ة ت�صحيحه ��ا بع ��دد اقل م ��ن الأخطاء
وميك ��ن بالتايل للخاليا ال�سرطاني ��ة �أن تعي�ش الحقا.
ور�أى ب ��ان اكت�شاف هذا اجلني يفت ��ح جماالت جديدة
للأبح ��اث العيادي ��ة ل�سرطانات ال�ص ��در واملبي�ض كما
يزي ��د فر� ��ص التنب� ��ؤات املنا�سب ��ة والع�ل�اج الإفرادي
املوجه .وي�ستنتج من النتائج التي حتققت بان متابعة
تغريات هذا اجل�ي�ن الوراث ��ي يف الأورام ال�سرطانية
الوراثي ��ة يف ال�ص ��در واملبي�ض ميكن ل ��ه �أن ي�ستخدم

احذر تناول الأدوية مع الأع�شاب فقد تزيد من �أعرا�ضها اجلانبية
يف �إطار حر�صنا دائما على ا�ستخدام
دواء ع�شبي �آم � ��ن،اال ان ه �ن��اك امر
ن�ت�ج��اه�ل��ه مت��ام��ا يف جمتمعنا وهو
تفاعل الأع�شاب مع الأدوي��ة ،فبالرغم
من تقدم العلم احلديث ولكن تظهر كل
يوم �أبحاث ودرا�سات تكت�شف املزيد
من �أ�سرار طب الأع�شاب.
فبعد �أن �أ�صبحت الأع�شاب والنباتات
ال�ط�ب�ي��ة ت���س�ت�ح��وذ ع �ل��ى ف �ك��ر معظم
امل �ج �ت �م �ع��ات �� �س ��واء ال �� �ش��رق �ي��ة �أو
الغربية ،فنحن هنا لتحديد م�سار �آمن
للعالج بالأع�شاب ،فبالرغم من كفاءة
الأع�شاب وقدرتها يف عالج العديد من
الأمرا�ض.
ون�شري �إىل �أن �سوء ا�ستخدام الأع�شاب
وجهل م�صدرها �أ�صبح يهدد عر�ش
العالج بالأع�شاب ،وحتولت عالجات
الأع �� �ش��اب لنظام جت ��اري يبحث عن
ال ��رب ��ح ال �� �س��ري��ع ب �ع��د �أن اقتحمه
امل�شعوذون واجلهالء الذين يلعبون
على �آالم املر�ضى الب�سطاء ،ونحن
ه�ن��ا ل��و��ض��ع الأع �� �ش��اب يف م�سارها
ال�صحيح ،فهي ك� ��أي دواء ت�ستلزم
م�شورة املتخ�ص�صني فقط يف جمال
الطب وال�صيدلة ،و�أك�ب�ر دليل على
ذلك تفاعل الأع�شاب مع بع�ض الأدوية
ال��ذي ق��د يت�سبب يف ك��ارث��ة حقيقية
للمري�ض.
و�إن ه ��ذه ال �ت �ف��اع�لات ال يعلمها �إال
امل�ت�خ���ص���ص��ون يف امل��ج��ال الطبي،

وت��أت��ى تفاعالت الأع�شاب مع بع�ض
الأدوي ��ة نتيجة ت�أثري الأع�شاب على
معدل امت�صا�ص الأدوي ��ة ،وت�أثريها
على �سرعة و�صول ال��دواء للدم ،وقد
يكون ت��أث�ير الأع���ش��اب بال�سلب على
بع�ض الأدوي� ��ة ع��ن ط��ري��ق تثبيط
بع�ض الإنزميات التي ت�ساعد
على امت�صا�ص الدواء.
وم� ��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى ،ق ��د يكون
للأع�شاب ت�أثري من�شط لهذه الإنزميات،
مم��ا ي �ك��ون ل��ه ت ��أث�ير ع�ل��ى زي ��ادة
تركيز الدواء يف الدم مما ي�سبب
ا� �ض �ط��راب��ا يف اجلرعة
ال �ع�لاج �ي��ة ،وزي� ��ادة
الآث� � � ��ار اجلانبية
ل� � �ل � ��دواء وزي� � ��ادة
�س ّميته ،ف�إذا و�صل
جل� ��رع� ��ات � �س��ام��ة
وعالية ،ويف كال
احل��ال �ت�ين �سواء
تقليل �أو زي ��ادة
ن � �� � �س � �ب� ��ة
ال� � � ��دواء
يف ال ��دم
ي � �� � �ش � �ك� ��ل
خطرا حقيقيا على
�صحة املري�ض.
ول �ع��ل ب�ع����ض احل� ��االت وال��درا� �س��ات
احل ��دي� �ث ��ة امل� �ن� ��� �ش ��ورة يف جم�ل�ات
ودوري��ات عاملية على تفاعل الأع�شاب

م��ع الأدوي� ��ة ال�ت��ي يظهر بها ك��ل يوم
جديد:
تناول الزجنبيل مع الأدوية
-1
ال � �ت� ��ي حت � �ت� ��وي على
�سلفا جو ا نيد ين
يز يد

من تركيز ال�سلفاجوانيدين ،مما يزيد
من �آثاره اجلانبية.
 -2بع�ض الأع�شاب مثل اجلنكو والثوم
واملرمرية ،تت�سبب يف النزيف لو مت
�أخ��ذه��ا ب�ج��رع��ات ك�ب�يرة م��ع الأدوي ��ة
مثل
املانعة للتجلط،

ن�صائح عن اخل�ضراوات والفواكه
ودواء (.)Warfarin
 -3الإك�ث��ار من العرق�سو�س والكافيني
املوجود يف ال�شاي والقهوة ي�ؤثر على
�أدوي� ��ة ال���ش��راي�ين ال�ت��اج�ي��ة وال�ضغط،
و�أدوي���ة القلب مثل دواء الالنوك�سني
وت�سبب ا�ضطرابا يف �ضربات القلب.
 -4كل النباتات الطبية امللينة املعاجلة
ل�ل�إم �� �س��اك ،ال �ت��ي حت �ت��وي ع �ل��ى م ��ادة
الأنرثاكينون .
� -5أم� ��ا ع �� �ص�ير ال �ك��ري��ب ف� ��روت فهو
يحتوي على م��واد فعالة تعرف با�سم
( )furanocoumarinsوتت�سبب
يف ت�ق�ل�ي��ل ك� �ف ��اءة م �ع �ظ��م الإن ��زمي ��ات
امل�س�ؤولة عن �أي�ض معظم الأدوية ،فتقلل
تركيز معظم الأدوي ��ة يف ال��دم ،وتقلل
ت�أثريها العالجي مم��ا يكون
له ت�أثري �سلبي وخطري على
�صحة بع�ض املر�ضى.
وب�ع��د ��س��رد بع�ض الأمثلة
ع ��ن ت �ف��اع�لات وت ��داخ�ل�ات
الأدوي��ة مع الأع�شاب �أ�صبح
��ض��روري��ا زي ��ادة وعينا بهذا
املو�ضوع ،و�إدراك خطورته
على �صحتنا ،وي�ج��ب علينا
ا��س�ت���ش��ارة املتخ�ص�صني يف
امل �ج��ال ال�ط�ب��ي ق�ب��ل ت �ن��اول �أي
ع�شب مع �أي دواء يف نف�س الوقت،
مع احلر�ص دائما على تناول الأدوية يف
مواعيد بعيدة متاما عن مواعيد تناول
الأع�شاب.

الإنـــفــلــونـــزا الــوبــائــيــة..ا�سبابها وطرق معاجلتها 2-1
 د .مزاحم مبارك مال اهلل
كرث احلديث عن �إنفلونزا اخلنازير يف العام املا�ضي
وقبلها �إنفلونزا الطيور ومل تكن م�ضاربات ال�شركات
العاملية بعيدة عن دخ��ول حلبة �صراع الإن�سان مع
الطبيعة من �أجل �صحته،وقد ت�سي�س هذا املو�ضوع
من �أجل امل�صالح اال�ستحواذية لتلك ال�شركات بحيث
مت ا�ستخدام منظمة ال�صحة العاملية لهذا الغر�ض.
ولكن �سرعان ما انك�شف هذا التالعب مبقدرات النا�س
دون ا�ستبعاد ع��ودة ظ�ه��ور امل��ر���ض(وه��ذا �صحيح
من الناحية العلمية البحتة) يف الأج��واء املنا�سبة.
و� � �ش � �ه� ��دن� ��ا �إج� � � � � � � � ��راءات غ� ��ري � �ب� ��ة ن� �ت� �ي� �ج ��ة :ـ
�أو ًال ـ �أن امل �ع �ل��وم��ات غ�ي�ر م�ت�ك��ام�ل��ة ع��ن الطبيعة
امل��ر� �ض �ي��ة وال ��وب ��ائ� �ي ��ة ل� �ه ��ذا ال� �ف�ي�رو� ��س وب��ذل��ك
ت � ��وات � ��رت امل� �ع� �ل ��وم ��ات مب � � ��رور الأي�� � � ��ام  ،ل��ذل��ك
ت �ت �غ�ير الإج� � � � � ��راءات ت��ب��ع�� ًا ل �ت �غ�ير امل��ع��ل��وم��ات.
ثاني ًا ـ وجدت الكارتالت االقت�صادية منفذ ًا لها لتمرير
خطة ترتكز على �إف��زاع النا�س وتخويفهم من �أجل
ت�سويق املنتجات الوقائية والعالجية والت�شخي�صية
ذات الكلف الباهظة ،فالنفط على �سبيل املثال ميكن
�أن ين�ضب ولكن الأمرا�ض لها بداية ولي�س لها نهاية.
وم��ن تلك الإج ��راءات على �سبيل املثال حملة �إعدام
اخلنازير يف بع�ض ال��دول العربية يف حني �أن دولة
املك�سيك التي اكت�شفت فيها احلاالت مل تعدم �أي خنزير
 ،ومثال �آخر غلق العديد من املدار�س يف بع�ض الدول
ك��ال�ع��راق ولكن مل ُتغلق �أي مدر�سة يف العديد من
دول �شرق �آ�سيا التي �سجلت �أعلى عدد من احلاالت.
وم �ث��ال �آخ ��ر ع�ل��ى امل �ت��اج��رة مب �ق��درات ال���ش�ع��وب ما
�أعلنت عنه بع�ض املختربات يف ال��دول الر�أ�سمالية
عن تو�صلها للقاح �ضد املر�ض بل و�ضد جميع �أنواع
فايرو�سات الإنفلونزا ولكن تلك ال��دول وخمترباتها
وال�شركات التي تقف وراء �إنتاج هكذا لقاحات رف�ضت
ومل تعط �أي �ضمان باللقاح �سواء من ناحية الوقاية
�أو من ناحية الآثار اجلانبية املت�أتية من ا�ستخدامه.
ومع ذلك توجد �إمكانية عودة ظهور املر�ض ،وفع ًال

فخالل هذا ال�شهر وال�شهر املن�صرم مت ت�سجيل عدد من
احلاالت يف العراق ويف بع�ض البلدان املجاورة له.
والب � ��د م ��ن ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى امل ��ر� ��ض ملزيد
م��ن امل �ع��رف��ة وه ��ل ه��و ف �ع� ًلا م��ر���ض مم�ي��ت ال�شفاء
م �ن��ه  ،ه��ل ي���س�ت��وج��ب ه ��ذه ال���ض�ج��ة الإع�ل�ام��ي��ة ؟
متناه يف ال�صغر يُطلق عليه
امل��ر���ض ي�سببه كائن
ٍ
ف��اي��رو���س(وه��ي كلمة ي��ون��ان�ي��ة تعني اجل��رث��وم��ة)
وال�ف�يرو���س المي�ك��ن �أن يعي�ش �أك�ث�ر م��ن � 48ساعة
خ � ��ارج خ�ل�اي ��ا ح �ي��ة �أخ � � � � ��رى(�أو ع �ل��ى ال�سطوح
الرطبة)،الفريو�س �أ�صغر من البكرتيا وكل �أنواعه
َم � َر� �ض �ي��ة،وه �ن��اك ع��دد غ�ير حم ��دود م��ن �أن� ��واع هذا
الكائن ومنها (فايرو�س الإنفلونزا ،وفايرو�س التهاب
الكبد ،فايرو�س التهاب الدماغ  ،فايرو�س احل�صبة
 ،وفايرو�س داء الكلب وغ�يره��ا)� .إن ن��وع فايرو�س
الإنفلونزا ه��و م��ن عائلة (�أورثوميك�سوفايرو�س)
وق��د ا�ستطاع العلماء �أن ي�ع��زل��وه و�أن ي�صوروه
و�أن ي�ح�ل��وا ل�غ��ز ت��رك�ي�ب��ه ف�ه��و م ��ؤل��ف م��ن حام�ض
نووي( )RNAوحم� ��ور وغ �ل�اف ومت حل��د الآن
اكت�شاف ثالثة �أنواع منه وقد �أطلقوا عليها . A. B.C
غ�ل�اف ف��اي��رو���س الإن �ف �ل��ون��زا م ��ؤل��ف م��ن تركيبات

بروتينية �أطلق عليها العلماء ا�سم(هيماكلوتنني)،لذا
�أخ� ��ذوا احل ��رف الأول(يف ال�ل�غ��ة الإن �ك �ل �ي��زي��ة) من
ه��ده ال�ترك�ي�ب��ات وب��ذل��ك ت�سمى �،Hأما على �سطح
ال�ف�يرو���س فالرتكيبات الربوتينية ق��د �أط�ل��ق عليها
العلماء ا�سم (نيورا�أمينيدي�س)و�أخذوا احلرف الأول
�أي���ض� ًا م��ن ا��س��م ه��ده الرتكيبات وب��ذل��ك ت�سمى .N
وج� ��راء احل� ��االت ال��وب��ائ �ي��ة ال �ت��ي اج �ت��اح��ت العامل
خ�لال �أك�ث�ر م��ن  150ع��ام � ًا فقد �أظ �ه��رت الدرا�سات
والبحوث والتحاليل الت�شخي�صية واملقارنة التي
امتدت لع�شرات ال�سنني احلقائق التالية(مع الأحد
بنظر االع�ت�ب��ار ال�ف��رق ب�ين م��ا نطلق عليه "مر�ض"
وب�ي�ن م��ان�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه "وباء"فكلمة ال��وب��اء تعني
ان �ت �� �ش��ار امل��ر���ض ب�ي�ن ال �ن��ا���س ب� ��أع ��داد ك �ب�يرة ج��د ًا
وي���ص�ب��ح يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان خ� ��ارج ال�سيطرة).
�أو ًال ـ ك��ل �أ� �ص �ن��اف ن ��وع  Aت���ص�ي��ب احل �ي��وان��ات
الداجنة و�أن ه��ذا النوع هو امل�س�ؤول عن احلاالت
الوبائية بني الب�شر ،وكذلك نوع  Bي�صيب الإن�سان
وب��إم�ك��ان ن��وع � Cأن ي�صيب اخلنازير ال�بري��ة� ،أما
ن��وع��ا Bو  Cفالي�صيبان احل �ي��وان��ات الداجنة.
ثاني ًا ـ يف نوع  Aيوجد حلد الآن  16نوعا من  Hو9

يف امل�ستقبل �أثناء اختيار العالج الأكرث فعالية.
و�أ�شار �إىل �أن ه ��ذه النظرية �سيتوجب الآن اختبارها
عل ��ى الفئران ثم الحقا على املر�ضى  .وي�ؤكد زميرمان
ب ��ان البحث الذي قام ب ��ه كان ي�أخذ ال�صف ��ة الأ�سا�سية
،ولذل ��ك مت الرتكيز على تو�صيف �آلية تنظيم ت�صحيح
االنك�س ��ارات الت�سل�سلي ��ة الثنائي ��ة ومل يت ��م التعام ��ل
مبا�شرة مع اخلاليا امل�صابة بالأرام ال�سرطانية و�إمنا
مع خطوط اخلاليا اجلينية التي مت ت�صحيحها.

�أن��واع من  ، Nلذا فهناك فايرو�سات الإنفلونزا ذات
الغالف  Hمن � 1إىل  16وهناك فايرو�سات الإنفلونزا
ذات الرتكيب  Nمن � 1إىل  ، 9وبذلك �أ�صبح لدينا
�أن � ��واع  H5N2 ، H2N1, H1N1وه �ك��ذا .
ثالث ًا ـ نوعا Bو  Cال توجد فيهما �أنواع تتفرع عنها.
راب � � � � �ع � � � � � ًا ـ �إذن امل� � � �ه � � ��م ه� � � ��و ن � � � � ��وع .A
خام� ًساـ نوع  A (H1N2و � )H3N2إ�ضافة �إىل
ن��وع��ي Bو Cت�سبب ه��ذه الأن� ��واع م��ا يُطلق عليه
الإنفلونزا املو�سمية  ،وه��ي الإنفلونزا االعتيادية
التي يتعر�ض لها �سكان الكرة الأر�ضية با�ستمرار .
�ساد� ًسا ـ نوع �Aصنف ( )H5N1ي�صيب الطيور.
�سابع ًا ـ نوع � Aصنف ( )H1N1ي�صيب اخلنازير .
ثامن ًا ـ وهناك �أ�صناف �أخرى ت�صيب اخليول وغريها .
ت � ��ا�� � �س� � �ع� � � ًا ـ ه� � � �ن � � ��اك �إم � � �ك� � ��ان � � �ي� � ��ة ان�� �ت�� �ق� ��ال
ال� � � �ع � � ��دوى م� � ��ن احل� � � �ي � � ��وان �إىل الإن� � ��� � �س � ��ان.
ع� � ��ا� � � �ش� � ��ر ًا ـ وه� � � �ن � � ��اك �إم� � �ك � ��ان� � �ي � ��ة ان � �ت � �ق� ��ال
ال � � � �ع� � � ��دوى م � � ��ن �إن � � �� � � �س� � ��ان �إىل �إن � � �� � � �س� � ��ان .
�أحد ع�شر ـ هده الأن��واع والأ�صناف لها القابلية على
ال�ت�غ�ير اجل�ي�ن��ي فتظهر �أن� ��واع و�أ� �ص �ن��اف جديدة.
اث� �ن ��ا ع �� �ش �رـ وه� �ن ��اك اح �ت �م��ال �ي��ة ظ� �ه ��ور �أ� �ص �ن��اف
ت� �ق ��اوم امل� ��� �ض ��ادات(�� �س ��واء م �ع �ق �م��ات �أو مطهرات
�أو م � � ��واد ك��ي��م��ي��اوي��ة  ،ك ��ال� �ع�ل�اج ��ات م� �ث�ل� ًا ).
�إن ف��اي��رو���س الإن�ف�ل��ون��زا ي�صيب ك��ل الأع �م��ار ولكن
ن�سبتهاعالية بني الأطفال وكبار ال�سن(�أكرث من � 65سنة)
�إ�ضافة �إىل ذوي الأمرا�ض التي جتعلهم �ضمن عوامل
الأخطار من م�ضاعفات الإ�صابة بالأنفلونزا�.إن الطبيعة
الرتكيبة لفايرو�س الإنفلونزا جتعل بالإمكان ظهور
�أ�صناف جديدة منه خ�صو�ص ًا الإنفلونزا املو�سمية.
هذا الفايرو�س معروف مبقاومته للظروف البيئية
وبالإمكان خزنه يف درجة حرارة �صفر �إىل  4درجة
مئوية ومل��دة ع��دة �أ�سابيع دون �أن يفقد خ�صائ�صه
 ،بينما يفقد ك��ل خ�صائ�صه(خ�صو�ص ًا املَ� َر��ض�ي��ة)
وب�سرعة حينما ترتفع درجات احلرارة �إىل  20درجة
مئوية� ،إ��ض��اف��ة �إىل �أن ال�ف�يرو���س يفقد خ�صائ�صه
�أي �� �ض � ًا ب� �الأج���واء ال �ق��اع��دي��ة ول �ي ����س احلام�ضية.

للم�صابني بداء ال�سكري وارتفاع
�ضغط الدم و�أمرا�ض القلب وكذلك
للذين يودون تخفي�ض �أوزانهم ،
عليهم تناول اخل�ضراوات والفواكه
التالية  ،وذلك الحتوائها على
�سعرات حرارية قليلة �إ�ضافة �إىل
كونها غنية باحلديد والفيتامينات
والكال�سيوم.
1 .1الليمون احلام�ض
2 .2مندرين(�أفندي)

3 .3ال�شمام
4 .4كريب فروت
5 .5الكرف�س واملعدنو�س
والنعناع والر�شاد والكراث
والكركري واخلباز والريحان
6 .6اخليار
7 .7ال�شجر
8 .8اخل�س
9 .9الفلفل
.10الفجل
.11الطماطة

ق ّلة احلركة م�ض ّرة كالتدخني
ق ��ام  33باحثا مبعاجلة املعطيات الإح�صائية التي وردت �إليهم من  122دولة
يف العامل حول ال�ساعات التي يق�ضيها النا�س يف ممار�سة احلركة والن�شاطات
البدني ��ة فتبني لهم بان ثلث النا�س البالغني ال يول ��ون هذه الن�شاطات البدنية
ال�ساعات التي يو�صى بها و هي � 2,5ساعة �أ�سبوعيا الأمر الذي يت�سبب بوفاة
 5,3ملي ��ون �شخ�ص �أي نحو  %10من الوفي ��ات التي حتدث ب�سبب الأمرا�ض
القلبية وال�سكري و�سرطان الأمعاء �أو �سرطان ال�صدر .ور�أى ه�ؤالء اخلرباء
�أن حج ��م هذه امل�شكلة يعن ��ي حالة وباء ولذلك فان حله ��ا �سيحتاج �إىل تناول
جدي ��د له ��ا ولذلك �أك ��دوا على �ض ��رورة الت�شديد لل ��ر�أي الع ��ام يف العامل على
خماطر اتباع �أ�سلوب اجللو�س احلايل وقلة احلركة و�إبراز فوائد وامتيازات
ممار�س ��ة احلرك ��ة .و�أك ��دت الدرا�س ��ة ب ��ان كل �إن�سان بال ��غ علي ��ه �أن ميار�س
�أ�سبوعي ��ا  150دقيقة من الن�شاط البدين املعتدل ،مثل القيام مبمار�سة امل�شي
ب�شكل ن�شط �أو ركوب الدراجة الهوائية �أو القيام بالعمل يف حديقة املنزل �أو
تنظيف املنزل .
ويح ��ذر بع� ��ض العلماء من �إج ��راء مقارنة بني نتائج قلة احلرك ��ة وبني ت�أثري
التدخ�ي�ن وان كان ��ت املعطيات التي مت جتميعها تتحدث ع ��ن �أن عدد الوفيات
مت�شابه ��ة نتيجة لذل ��ك يف احلالتني .وي�شري ه�ؤالء �إىل �أن ع ��دد النا�س الذين
يدخن ��ون ه ��م اقل بكثري من النا� ��س الذين ال ميار�سون الن�شاط ��ات الريا�ضية
مم ��ا يعن ��ي �أن التدخ�ي�ن هو �أكرث �ض ��ررا .وت�ؤك ��د الدكتورة كل�ي�ر كنيغت من
مرك ��ز الأبحاث ال�سرطانية يف بريطانيا بنه م ��ن الأهمية مبكان يف ما يتعلق
بالوقاية من ال�سرطان قيام الإن�سان بالتوقف عن التدخني .

ابتكار عني �صناعيـة تنري
درب املكفوفـني

اخرتع علماء �أمريكيون عينا �صناعية
مذهل ��ة ميكنه ��ا �إع ��ادة الب�ص ��ر ملاليني
املكفوف�ي�ن ومنحه ��م الأم ��ل بالر�ؤي ��ة
جم ��دد ًا .وبالرغم م ��ن ارتف ��اع كلفتها،
�إال �أن ه ��ذه العني �ستعيد �إىل النور من
عا�شوا �سني ًنا يف الظلمات.
"�أرغو� ��س  ،"2وفق ًا ملا يطلقه العلماء
عل ��ى اخرتاعه ��م اجلدي ��د ،ه ��و ع�ضو
�صناع ��ي يعمل من خالل عك�س ال�ضوء
يف الع�ي�ن �إىل نب� ��ض يتح ��ول مبا�شرة
�إىل امل ��خ عرب الع�ص ��ب الب�صري .هذه
العني ال�صناعية متنح الأمل للمكفوفني
بالر�ؤية من جديد ،لكن تكلفتها مرتفعة
�،إذ تبل ��غ �أك�ث�ر م ��ن � 100أل ��ف دوالر

للع�ي�ن الواح ��دة .وقد ا�ستغ ��رق العمل
عل ��ى ه ��ذا االخ�ت�راع عام� � ًا كام�ل ً�ا من
الأبحاث والتجارب العلمية من خمترب
"�سيكون ��د �سايت ميدي ��كال" للأبحاث
العلمية وق ��د ح�صل على موافقة وكالة
الغذاء والدواء الأمريكية.
ويحتوي اجله ��از على خاليا م�ستقبلة
لل�ض ��وء تعك� ��س ال�ض ��وء يف الع�ي�ن
وحتول ��ه �إىل نب�ض ينتقل مبا�شرة �إىل
الدماغ ع�ب�ر الع�صب الب�ص ��ري ،وهذا
يت ��م م ��ن خ�ل�ال الأقط ��اب الكهربائي ��ة
الت ��ي زوّد اجله ��از ب� �ـ  60منه ��ا.
و�أج ��رى العلم ��اء جت ��ارب عل ��ى 30
�شخ�ص� � ًا يف الفئة العمري ��ة ما بني 28
و  77عام� � ًا ،جميعه ��م م ��ن املكفوف�ي�ن
 ،وكان ��ت النتائ ��ج �إيجابي ��ة وم�شجعة
للغاي ��ة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن تفاوتها بني
امل�شارك�ي�ن� ،إذ متك ��ن بع�ضه ��م م ��ن
الر�ؤية بدرج ��ة �أكرب من غريهم .ي�شار
�إىل �أن "�أرغو� ��س  "2ته ��دف على وجه
اخل�صو�ص مل�ساعدة امل�صابني بالتهاب
ال�شبكية ال�صباغي وهو مر�ض وراثي
ن ��ادر ي�ضع ��ف �شبكي ��ة الع�ي�ن بطريقة
بطيئة ،لكنه يتط ��ور لي�ؤدي �إىل فقدان
الب�صر ب�شكل كامل.

19

ﻣﻨﻮﻋﺎﺕ

2013102745

ﺳﻼﻣﺎ ﻳﺎﻋﺮﺍﻕ




 



  
    
     
 
   
     
      
     
      
    



 

 ""
       

        


 "�"
 " "  "  " ""

  "  "  ""

 "�"       
""




 
           
   

 

  

"
"" "" "
 
   


  
         
 ""
  

   

        




  
         
        
""
  ""       




  

        
 "" 
""

9

 90 ""
 

 



      
      
  
     
   

 ” 
     “ 
    
   
  
 
   
  
   


 



       
      


   


       
       


 
       
   



 



10513
      
  
      

    
       

 
 


 ”



  
     
  
   

     
  
     
 
     
 
 
      
   
  
      
  
       
 



        









ﺍﻟﺠﻮﺯﺍﺀ







ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ

ﺍﻻﺳﺪ

  

   

    
   
     
   


     
         
  
         
   
    
     
 














ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ



 




























ﺍﻟﺜﻮﺭ



      
 
      
     


  
 
 





ﺍﻟﻘﻮﺱ



    
    
   
   
    
    "
  " 


  
         
      
    
   
 
   
       



    
    
    
   
    
             
      






15.5

  

         
 “ ” 
  
   

   
   
   
      
     
   
   
   

     
   
     

     
      

ﺣﻈﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ







   
    
    
   



  
    
 ""
        

CNN



ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ


 
   

     
  

    
   
   
   
   
    
    
    
       
 
   
 
    



   

 "" 
    


 
   
 
    
      




  
    

 
 
 
ﺍﻟﺤﻮﺕ




  
   
    
 
 
     
    



ﺍﻟﻌﻘﺮﺏ



 
     
   
    
     

 
     

ﺍﻟﺪﻟﻮ




 
 
   
   
    
    
 
     


ﺍﻟﺤﻤﻞ

 

   

      


   


 

ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ



     
     
    
    
  
     



ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ





 


  
 
    


ﺍﻟﺠﺪﻱ

–

       
       
 
    
      
     
     
 


أحاديث شفوية

Editor-in-Chief

Fakhri Karim

 احمد املهنا

العمود الثامن
 علي ح�سني

ali.H@almadapaper.net

احلل التون�سي
General Political daily

كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج
 الفنان طالل هادي ي�ستعد بعد
�أي���ام لتج�سيد �شخ�صية رج��ل الدين
وال�ف���ض�ي�ل��ة ال��ح��اج �أب� ��و ��ص�ه�ي��ب في
م�سل�سل (الطوفان) ،وقال هادي دوري
في هذا العمل رجل بر وتقوى ويفعل
الخير ظاهري ًا لإقناع النا�س بهذا ،ولكن
بالخفاء هناك �أ��س��رارا و�أم��ور ًا منافية
لما يعرفه النا�س وما خفي كان �أعظم،
ال�ع�م��ل ت��أل�ي��ف �سعد ه��داب��ي و�إخ���راج
ال�سوري نذير ع��واد �إل��ى جانب نخبة
من الفنانين منهم �سامي عبد الحميد
وفاطمة الربيعي وب�ت��ول عزيز و�شمم
الح�سن و�آخرون ،كما انتهى من ت�صوير
فيلم (نجم البقال) لمخرجه عامر علوان
ويعمل على �إع��ادة م�سرحية (كوميديا
الأحزان).

�سيلينا غوميز تبحث عن حبيب نا�ضج
�أكدت النجمة �سيلينا غوميز
�أن �ه��ا ل��ن ت�سعى مل�صاحلة
ح�ب�ي�ب�ه��ا ال �� �س��اب��ق النجم
جا�سنت بيرب ،م��ؤك��دة �أنها
كانت خمطئة عندما ارتبطت
ب�شاب �صغري ووجدت عيوب ًا
ك �ث�يرة يف ��س�ل��وك�ي��ات��ه يف
الفرتة الأخ�يرة و�ستحاول
م�ستقب ًال االرتباط ب�شخ�ص
ن���ا�� �ض���ج ،وق � � ��ال � �ص��دي��ق
لغوميز �إن الأخ�يرة تق�ضي

وقتها حالي ًا يف العمل و�إنها
م�ن���ش�غ�ل��ة ب �ع��دة م�شاريع
ج ��دي ��دة ،م �� �ش�يرة �إىل �أن
فيلمها اجل��دي��د "Spring
� "Breakersسيعر�ض
يف �� � �ص � ��االت ال �� �س �ي �ن �م��ا
الربيطانية ه��ذا الأ�سبوع،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ا�ستعدادها
لت�صوير �أغنية جديدة يف
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا خ�ل�ال الأي� ��ام
املقبلة ،و�أ�ضاف �أن "�سيلينا

يف حالة جيدة جد ًا ،وت�شعر
�أن خ� � ��روج ج ��ا�� �س�ت�ن من
حياتها �أزال ح�م� ً
لا كبري ًا
عن كتفيها" ،اجلدير بالذكر
�أن ت�صرفات جا�سنت بيرب
الغريبة الحظتها ال�صحافة
الربيطانية وت�صدّر عناوين
ع ��دد ك �ب�ير م��ن ال�صحف
ب���س�ب��ب ارت ��دائ ��ه قناعا
واق �ي��ا م��ن ال �غ��از �أثناء
قيامه بجولة ت�سوق.

�سو�سن بدر :اختار ما ينا�سبني
�أعلنت املمثلة امل�صرية �سو�سن بدر �أنها
اختارت م�سل�سل "الوالدة با�شا" لتطل به
يف رم�ضان املقبل لأنه عمل مكتوب ب�شكل
ج�ي��د وم��ع خم��رج��ة مم�ي��زة ه��ي �شريين
ع� ��ادل ،م �� �ش�ير ًة �إىل ان ال�ع�م��ل يناق�ش
ق�ضايا اجتماعية ح�سا�سة ومهمة ومع
ف��ري��ق عمل مم�ي��ز ،ومت�ن��ت ب��در النجاح
يف �إجن� ��ازه ليعر�ض يف رم���ض��ان لأنه
العمل الوحيد الذي ارتبطت به حتى الآن
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تو�صلت تون�س اىل حل و�سط ،بني حكومة كفاءات و�أخ��رى وفاقية او
توافقية ،وهو �أن تكون "وزارات ال�سيادة" من ن�صيب كفاءات وطنية
م�ستقلة .وه��ذه ال��وزارات متثل يف الواقع العمود الفقري لل�سلطة ،او
"�سلطة العنف ال�شرعية" ،املمثلة خ�صو�صا بالدفاع و�أجهزة العدالة
اجلنائية ( الداخلية والعدل� ،أو ال�شرطة والأم��ن الداخلي والق�ضاء)،
و�أخريا اخلارجية.
وتعي�ش تون�س مرحلة انتقالية ،مهمة الربملان الرئي�سية خاللها �إعداد
د�ستور البالد .وواجب احلكومة الرئي�سي ،باال�ضافة اىل املهام املعتادة،
هو الإ� �ش��راف على االنتخابات وفقا للد�ستور ال��ذي يكون ال�برمل��ان قد
�أجنزه.
وكان ملفتا ا�سناد وزارات ال�سلطة الأ�سا�سية الثالث (اجلي�ش وال�شرطة
والق�ضاء) اىل ق�ضاة م�ستقلني .فلي�س هناك من هم �أكرث قربا وتفهما لـ
"حكم القانون" من رجال الق�ضاء �أنف�سهم .ومن �ش�أن هذه خطوة ترميم
اخللل ال��واق��ع ب�ين ال�شعب وب�ين ال�سلطة ،خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية التي
توىل خاللها رجال من حزب الأغلبية (النه�ضة) معظم حقائب الوزارات
ال�سيادية .وهو خلل فقدان الثقة
بني ال�شعب وبني احلكومة ،الذي عرب نف�سه ب�صور ومظاهر عديدة خطرية،
�أخذت البلد اىل ما يقرب من انق�سام حاد بني اال�سالميني والعلمانيني.
واملعتاد يف عاملنا العربي واال�سالمي ان من ميلك القوة (اجلي�ش وال�شرطة
والق�ضاء) ميلك البالد والعباد .ينطبق ذلك على البلدان يف مرحلة الأنظمة
الت�سلطية .كما ي�سري على بلدان املراحل االنتقالية التي يفوز خاللها حزب
�أو تكتل يف االنتخابات .وق�صة "التمكني"� ،أو �أخونة الدولة ،معروفة يف
م�صر .ولهذه الق�صة ما يناظرها يف العراق الذي يكاد ين�سى �أو يتنا�سى
�سا�سته عامدين حقيقة ان البلد مل يتجاوز "املرحلة االنتقالية" ،وانه
مازال يعي�ش يف اطارها ،طاملا مل يحقق امل�صاحلة الوطنية ،ومل يتو�صل
اىل اتفاق على خارطة طريق لتوزيع ال�سلطة والرثوة.
ويف احلاالت التي ال تكون امل�صاحلة الوطنية قد حتققت ،وتكون ال�سلطة
والرثوة فيها بيد حزب �أو تكتل حاكم ،ف�إن ا�ستخدام مثل هذا احلزب �أو
التكتل �إمكانيات الدولة مل�صلحته يف االنتخابات ،يكون �أمرا واردا ،بل
حتميا .الأمر الذي ال يجعل التناف�س عادال بينه وبني الأح��زاب الأخرى
التي تخو�ض االنتخابات وهي خارج ال�سلطة� ،أو تكون م�شاركتها يف
ال�سلطة �شكلية.
�إن ما يعرف باالنتخابات العادلة والنزيهة مرهون بحياد �أجهزة ال�سلطة
وقواها املادية واملعنوية جتاه املتناف�سني .فبني من ميلك ومن ال ميلك
ال يوجد تناف�س وامن��ا غلبة حم�سومة .ولعل �إنتقال وزارات ال�سيادة
من حزبيني اىل م�ستقلني ي�شكل �ضمانة ملثل هذا احلياد يف االنتخابات
التون�سية املقبلة ،خ�صو�صا و�إن "م�سرية متكني" حزب النه�ضة مل تقطع
�أ�شواطا منذرة باخلطر ،كما �أن اجلي�ش و�أجهزة العدالة اجلنائية و�سائر
م�ؤ�س�سات الدولة يف تون�س حافظت على �أو�ضاعها دون هزات �أو تغيريات
عا�صفة بعد الثورة.
يدعم ذلك ان ارادة "احلل الوطني" بدت قوية حتى داخل حزب النه�ضة ذي
الأغلبية الربملانية .فقد وقف تيار مهم فيه اىل جانب اقرتاح �أمينه العام
ورئي�س احلكومة امل�ستقيل حمادي اجلبايل الداعي اىل ت�شكيل حكومة
تكنوقراط� ،أو حكومة كفاءات م�ستقلة .وقد يكون من ال�سابق لأوانه
احلكم على امكانية �أن يقود احلل الو�سط التون�سي املرحلة االنتقالية اىل
بر الأمان .لكن من امل�ؤكد �أنه يعد خطوة وطنية معربة عن عقالنية متقدمة
يف ال�سيا�سة التون�سية.
مرة �أخ��رى يقدم هذا البلد ال�صغري مثال كبريا ي�صلح �أن يكون مر�شدا
لل�سيا�سة يف العامل العربي.
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وتركيزها عليه دون غريه ،و�أكدت بدر
يف ت�صريح �صحفي �أن�ه��ا مل تق�صد
�أن تقلل من �أعمالها ولكنها تختار ما
ينا�سبها ويليق بها وم��ا ه��و جديد
وخمتلف ،و�أ��ض��اف��ت "يف رم�ضان
املا�ضي قدمت (خرم �إبرة) مع عمرو
�سعد و(اخل��واج��ة عبد ال�ق��ادر) مع
يحيى ال�ف�خ��راين وك�ن��ت خاللهما
خمتلفة".

م��وج��ودة بكثرة ف��ي ال �ع��راق والخليج
و�أي�ضا في بلدان الوطن العربي ،وهنالك
�صعوبة وتخوف من تناول المو�ضوع
من بع�ض الكتاب لكني وجدت ت�شجيع ًا
م��ن بع�ض ال�شركات لكتابة هكذا عمل،
وان �شاء الله يكون مقبوال" ،يذكر �أن
الكاتب �سفيان القي�سي كتب عدة �أعمال
درامية مثل الو�صية ،حكايات الأميرة،
المو�صلي.
طالل هادي
 الكاتب والمخرج المغترب �سفيان
القي�سي ي�ستعد لكتابة عمل درامي
يتناول ظ��اه��رة ال���ش��ذوذ بكل ��ش��يء في
م��واق��ع ال�ت�ع��ارف على االن�ت��رن��ت ،وقال
القي�سي في حديث لـ"المدى"" ،الظاهرة

 رائ��ف �أمير �إ�سماعيل ��ص��در له
كتاب (�آلية �إنتاج الفكر في دماغ الإن�سان
نظرية ال�شبكة العنكبوتية) والكتاب
ر�ؤي��ة نظرية لآلية �إنتاج الفكر في دماغ
الإن�سان ومع ح�سم هذا المو�ضوع الذي
ي�شكل المنطلق الأ�سا�س لكل فكر ب�شري.

منة ف�ضايل تنفي
زواجها من ثري
عربي
ن�ف��ت املمثلة امل���ص��ري��ة م�ن��ة ف���ض��ايل ما
�أ� �ش �ي��ع م� ��ؤخ ��ر ًا ح ��ول زواج �ه��ا
م��ن ث��ري عربي معربه عن
ا�ستيائها من ال�شائعات
التي تطلق عليها كل
فرتة ،وقالت "نف�سي
النا�س ت�سيبني يف
ح ��ايل ،وي �ك �ف��وا عن
مالحقتي بال�شائعات،
ف � ��أن� ��ا ال �أع � �ل� ��م مل� ��اذا
تالحقني ال�شائعات كل
ف�ت�رة ،م��ع �أن �ن��ي قفلت على
نف�سي ،وجتنبت احل�ي��اة العامة،
وال �أظهر �إال من خالل �أدواري" املمثلة
املثرية للجدل �أ�ضافت "مل �أتزوج برثي
عربي ،ولو تزوجت �س�أعلن ذلك على
امللأ لكل النا�س ،فاجلميع يعرف �أنني
�أحلم باليوم الذي �أ�صبح فيه عرو�سا
متوجة على عر�ش قلب رج��ل �أحبه
ويحبني".

من حذاء خرو�شوف
�إىل "قندرة" عالية ن�صيف
"ا�ستخدمت ال�سالح الأبي�ض يف معركتي مع �سلمان اجلميلي ،لكن
احلذاء الذي ا�ستخدمته كان �أ�سود ..وقد دفعوا يل خم�سة ماليني دوالر،
وارف�ض �أن �أبيعه لأنه كان ال�سبب وراء �إقرار املوازنة" ،ال�سطور ال�سابقة
هي فقرات من لقاء �أجرته قناة االجت��اه مع النائبة عالية ن�صيف �ضمن
برنامج حق الرد.
مبدئيا� ،أ�ؤمن بحق كل نائب يف �أن يعرب عن راية �ضد �أي �شيء ال يعجبه،
لكن ما ي��ؤمل النف�س �أن البع�ض ي�صل به الت�ضليل واخل��داع �إىل اعتبار
"قندرة" عالية ن�صيف �سببا مبا�شرا يف �إقرار املوازنة ،كما جاء يف كالم
النائبة و�أي�ضا يف حما�سة احد مي�سوري احلال يف حمافظة مي�سان ،الذي
عر�ض مبلغ  10ماليني دينار ل�شراء "حذاء" عالية ن�صيف الذي قذفت به
رئي�س الكتلة العراقية يف الربملان ،حيث �صرح املواطن علي احمد ملوقع
امل�سلة �إن "�ضرب النائب �سلمان اجلميلي باحلذاء قاد �إىل �إقرار املوازنة"،
ودعونا نت�ساءل �إىل �أين �سيقودنا هذا الت�ضليل؟ ..وكم حذاء �سنحتاج كي
يقر الربملان م�شاريع مهمة معطلة مثل قانون الأحزاب ،واملحكمة االحتادية،
وملاذا هذا الغرق يف م�ستنقع اجلهل والتخلف؟!.
لعل حكاية "القندرة وال�سيا�سة" ق�صة طويلة ابتد�أت منذ �أن لوح الرئي�س
ال�سوفيتي الراحل خرو�شوف بحذائه ال�شهري ،يف قاعة الأمم املتحدة ،ثم
�أ�صبح احلذاء فنا و�سيا�سة فكادت �أمريكا ان تخ�سر احلرب الباردة ب�سببه،
و�ضربت اميلدا ماركو�س رقما قيا�سيا يف اقتناء "القنادر" فت�سببت يف
تعجيل الثورة على زوجها ،فيما ال يزال العرب ي�ضحكون على "قبقاب"
غوار الطو�شي ،يف الوقت الذي حترتق فيه دم�شق والآالف من ابناءها
يدفنون �أحياء.
منذ ذلك التاريخ حتول احلذاء عند البع�ض اىل و�سيلة انقاذ من واقع مرتدٍ،
حيث �أ�صبح التلويح باحلذاء وقذفه يف الهواء عنوانا ملرحلة جديدة متر
بها ال�شعوب.
وانا ا�ستمع لت�صريحات النائبة عالية ن�صيف ت�صورت �أن االمر جمرد نكتة
مل حت�سن النائبة اختيارها ،غري �أن الده�شة عقدت ل�ساين حني �شاهدت
النائبة فرحانة و�سعيدة للغاية من الطريقة التي جرت داخل الربملان ،هكذا
�إذن بهذه الكوميديا ال�ساخرة يحول البع�ض االزمة ال�سيا�سية� ،إىل �سريك
فكاهي ،الغلبة فيه للذي ي�ستطيع �أن يلقي اكرث عدد ممكن من النكات ،طبعا
مع االحتفاظ بال�سر املده�ش الذي ك�شفته النائبة ن�صيف والذي يقول �إنها
رف�ضت مبلغ اخلم�سة ماليني دوالر لأن قندرتها �أغلى حتى من "حذاء فان
كوخ" الذي دفع فيل�سوفا بحجم هيدجر ان يكتب مقاال عنه ،ع�سى ان جند
اح��د فال�سفة العملية ال�سيا�سية يتحفنا بكتاب ي�ضع على غالفه �صورة
"قندرة" النائبة ن�صيف ،مع التمني ان يكون هذا الكتاب قدوة للأجيال
القادمة ،وي ��ؤرخ ملرحلة مهمة من تاريخنا غ��اب فيها الوعي ،وال�ضمري
واالهم غابت فيها قواعد ال�سيا�سة ،ورمبا يك�شف لنا هذا الكتاب امل�ؤمل
�صدوره احلالة النف�سية التي يعي�شها نوابنا الأفا�ضل ،وه��م يخ�ضون
�سل�سلة املواجهات واالنت�صارات واالجن ��ازات التي حققوها داخ��ل قبة
الربملان.
مع قندرة عالية ن�صيف �سنكت�شف اننا نعي�ش اليوم م�شهدا طويال من
الرتاجع والتخلف احل�ضاري ..نعي�ش يف ظل �سا�سة وم�س�ؤولني ال ميلكون
مقايي�س ب�سيطة للكفاءة ،مل ن�شهد معهم �سوى تراجع يف التعليم وال�صحة
واخلدمات واالمن ،وزمن من اخلواء الفظيع الذي ا�صبح فيه حذاء النائبة
عالية ن�صيف عالمة ن�صر يرفعها البع�ض يف وجه خ�صومه.
وم��ا دام ح��ذاء النائبة املثابرة عالية ن�صيف عجل ب��إق��رار امل��وازن��ة ،ف�إن
"قنادر" �أخرى ميكن ان تدخل تاريخ ال�سيا�سة العراقية املعا�صرة ،طاملا
بقيت لغة "القنادر" مالذا �آمنا للجماهري التي ترف�ض مواجهة الكارثة التي
ت�سببت فيها عالية ن�صيف وزمال�ؤها الـ 324داخل ن�سيج املجتمع العراقي.
ويف اخلتام اقتب�س من كتاب الإحاطة يف �أخبار غرناطة لل�سان الدين ابن
اخلطيب بيت �شعر لعا�شق يو�صي به بعد مماته �أن يدفن حذاء حبيبته اىل
جانبه:
�إذا مت فادفني حذاء حليلتي ..يخالط عظمي يف الرتاب عظامها
مادام البع�ض ي�صر على ان يدفننا احياء مع احذيتنا.

ال�سلطانة هيام تعقد قرانها
ات �ف �ق��ت امل �م �ث �ل��ة ال�ت�رك� �ي ��ة م��رمي
�أوزي� ��ريل ال�شهرية بـ(ال�سلطانة
ه�ي��ام) م��ع خطيبها رج��ل الأعمال
جان التا�ش ،على عقد قرانهما خالل
تواجدهما يف �أملانيا ،وقال خطيب
الفنانة يف ت�صريحات �صحفية �أنه
�سعيد للغاية بالعالقة التي تربطه
مبرمي وعن حبه ال�شديد لها ،الأمر
الذي دفعه لالنتقال للعي�ش معها يف
بيت واحد ،لتجهيز املنزل �سريع ًا،
وعن موعد الزفاف ،قال جان انهم وتركيا ،يذكر �أن �شائعات كثرية دفعهم للظهور مع ًا يف حفل افتتاح
مل يُحددا مكان حفل الزفاف بعد ،ك��ان��ت ق��د انت�شرت م ��ؤخ��ر ًا حول املقهى اجلديد  ،GQقبل �أن يخرج
�إال �أنه قد يكون مزدوج ًا بني �أملانيا ان�ف���ص��ال م��رمي ع��ن حبيبها ،مما جان بهذه الت�صريحات.

نان�سي عجرم يف م�صر حل�ضور حفل زفاف
�أعلنت الفنانة اللبنانية نان�سي عجرم �أنها متوجهة
م�صر حل�ضور حفل زف��اف املنتج املو�سيقي ح�سن
ال�شافعي وال��ذي اعتذر عن ح�ضوره الفنان اللبناين
راغ��ب عالمة ل�ظ��روف خا�صة مل يعلن عنها ،وقالت
�أي�ض ًا �إنها �ستتوجه غد ًا �إىل الأ�ستوديو لتتابع ت�سجيل
�أغنيات �ألبومها اجل��دي��د ،ودع��ت حمبيها �أالّ ين�سوا
متابعة برنامج (�أراب ايدول) .يذكر ان نان�سي ت�شارك
للمرة الأوىل يف جلنة حتكيم "�أراب �أيدول" �إىل جانب
�أحالم ،راغب عالمة وح�سن ال�شافعي.

فنجان قهوة مع

مازن حممد م�صطفى :الدراما العراقية تفتقر �إىل كتاب مب�ستوى العرب
ممثل مبدع ،ح�ضوره �ساحر يف امل�سرح والدراما ،يع�شق عمله
لذلك اثبت جناحه على ال�ساحة الفنية ،ي�ؤمن ب�أن الإقالل من
الأعمال يجعل املمثل متجددا يف عني اجلمهور ،ويتوقع ا�ستمرار
عجلة ال�سينما العراقية بعد مهرجان بغداد عا�صمة الثقافة
العربية ،انه الفنان مازن حممد م�صطفى ،التقته املدى يف زاوية
فنجان قهوة:
 بغداد  /دعاء �آزاد

*�أي �ه �م��ا الأق � ��رب �إل �ي��ك امل �� �س��رح �أم
التلفزيون؟
امل���س��رح لأن ��ه م��واج�ه��ة حقيقية مع
اجلمهور والن فيه بحثا وجتريبا
دائ �م��ا ،كما ان امل���س��رح الت��وج��د به
بتغي
ق��اع��دة ث��اب�ت��ة اذ ان��ه متغري رّ
ال�ل�ح�ظ��ة وح �ت��ى يف وق��ت العر�ض
مم �ك��ن ان ي�ت�غ�ير الأداء �أو حتى
احل��وار �أي�ضا ،اذ بتفاعل اجلمهور
مع املمثل من املمكن ان يفهم الأخري
فهما �آخرا وي�ؤدي على �ضوئه ،وهذه
اهم ق�ضية يف امل�سرح.
*مل ��اذا ال ت��وج��د ل��دي��ك �أي م�شاركة
�سينمائية؟
مل يعر�ض علي �أيّ عمل وال �أل��وم
احد ًا الن كل خمرج له ر�ؤية معينة.
*هل �ست�ستمر ال�سينما يف العراق
بعد مهرجان بغداد عا�صمة الثقافة

العربية؟
نعم �أتوقع ان ت�ستمر لكن ال�سينما
العراقية تفتقر �إىل كثري من الأ�شياء
منها خمتربات حتمي�ض وكامريات
�سينمائية وه��ذه حتتاج �إىل مبالغ
ك�ب�يرة ،ف�ضال ع��ن ع��دم وج��ود دور
عر�ض.
الأف �ل�ام ال�سينمائية ه��ل ت�ستطيع
م �ن��اف �� �س��ة الأف � �ل� ��ام ال� �ع ��رب� �ي ��ة يف
املهرجانات؟
امت�ن��ى ان نناف�س الأف�ل�ام العربية
واعتقد ان الأفالم العراقية �سرتتقي
اىل م �� �س �ت��وى ق��ري��ب م ��ن الأف �ل��ام
العربية ،خا�صة وان الأ�ساتذة الكبار
ال��ذي��ن �صنعوا ال�سينما العراقية
ه��م الآن ذات �ه��م ي�ع�ي��دون�ه��ا �أم �ث��ال
حم�م��د ��ش�ك��ري جميل وغ�يره��م من
امل�خ��رج�ين وال�ف�ن��ان�ين امل�ب��دع�ين الن

مازن حممد م�صطفى
همهم �سينمائي كبري ،ولكن ال�سينما
ال�ع��راق�ي��ة تفتقر اىل ال�ك�ت��اب ويف
ال��وق��ت نف�سه املو�ضوعة العربية
ل�ل�أف�لام ت �ط��ورت وب� ��د�أت ال�سينما
تقدم موا�ضيع جريئة وخطرة لتوفر
عن�صر احلرية.
دور حتلم القيام به ؟
�أمت �ن��ى ان ام �ث��ل �شخ�صية ماكبث
ل�شك�سبري.
�أي ��ن ت���ض��ع ال ��درام ��ا ال �ع��راق �ي��ة بني
الدراما العربية؟
يف ذي��ل القائمة الن عملية الإنتاج

بائ�سة ف�ضال ان العراق يف �سنوات
احلروب واحل�صار مل ير�سل بعثات
لذلك اقت�صرت العني العراقية على
املحلية ف�ق��ط ..ولي�س �صحيحا ما
يقال ان هناك م�ؤامرة على الدراما
العراقية الن الإنتاج املمتاز يفر�ض
نف�سه على القناة ،كما �أننا نفتقر اىل
كتاب مب�ستوى الكتاب ال�ع��رب ،ان
احد �أ�سباب تردي الدراما العراقية
هي �أن تنجز الأعمال الدرامية قبل
رم �� �ض��ان ب �ف�ترة ق���ص�يرة وي�ضطر
فريق العمل اىل الإ�سراع يف التنفيذ
مما ينعك�س �سلبا على الن�ص واالداء
وم ��واق ��ع ال �ت �� �ص��وي��ر ودق� ��ة اللون
والإخ��راج وبالتايل ترتدى الدراما
ال�ع��راق�ي��ة ،ك�م��ا ان ال��درام��ا حتتاج
اىل �أم��وال كبرية واهتمام بالفنان
الن بع�ضهم يكون ادا�ؤه على مقدار
الأجر لأنه ي�شعر بالغنب.
*مباذا تطالب كتاب الدراما؟
�أن ي �ب �ت �ع��دوا ع��ن ق���ص����ص العنف
والع�صابات الن الأ� �س��رة العراقية
ن�سيت عملية احلب وال توجد لدينا
اع �م��ال روم��ان���س�ي��ة وه���ذه م�شكلة
ك �ب�يرة فحتى ع�ل��ى م�ستوى �أف�ل�ام

الكارتون هناك ترويج للعنف.
*كلمة توجهها للقنوات الف�ضائية
كجهات �إنتاج؟
االعتناء بالعملية الإنتاجية لأنها مل
تعد عملية تر�ضية خواطر الن ذلك ال
ي�صنع دراما.
*ماجديدك؟
يف الدراما ال يوجد �سوى اتفاقات
ولكن ال يوجد �شيء �أك�ي��د ،ام��ا يف
امل�سرح ا�ستعد مل�سرحية (�شجون
امل��ا��ض��ي) او (زم��ن املطحنة) اذ مل
ن�ستقر على اال�سم اىل الآن ،العمل
من ت�أليف واخ��راج منا�ضل داوود،
و� �س �ي �ك��ون ��ض�م��ن م �ه��رج��ان بغداد
عا�صمة الثقافة العربية ،وتتحدث
عن العالقات االجتماعية يف اال�سرة
العراقية يف ازم��ان احل��روب وزمن
احل�صار وما �آلت اليه من انهيار كامل
حتى ان بع�ض هذه العوائل جتنت
على �أبنائها واتهمتهم اتهامات باطلة
والبع�ض منها ا�صدر �شهدات وفاة
البنائه خوفا من بط�ش ال�سلطة يف
ال�سابق النتماءات �أبنائهم الحزاب
�سيا�سية رمب��ا ك��ان النظام ال�سابق
يعتربها �أحزابا معار�ضة.

أخ��ي ال��م��زارع...
اذا كنت راغب ًا بزراعة شجرة زيتون منتجة ومعمرة لالجيال ..نقدم لك شجرة
الزيتون البلدي المطعم على أصول بذرية والتي تمتاز بما يأتي-:
 -1أعلى نسبة زيت وتصل .%33
 -2مقاوم ألمراض الزيتون كافة وحفار الساق خاصة.
 -3صالحة للزراعة بكافة أنواع التربة.
 -4تتحمل أقصى الظروف الجوية.
كما ويتوفر لدينا أصناف أخرى من اشتال الزيتون مثل الكروسيدي
والشامي (النصوحي جبع) والجلط والعوجا
إنه ليسعدنا تقديم هذه األشتال التي نختص بإنتاجها بجودة عالية
وضمان ًا للصنف
والراغبين منكم زيارتنا لإلطالع على انتاجنا وإعطائكم النصح لزراعة وخدمة
هذه الشجرة المباركة المعمرة والراغبين منكم لحجز الكميات المطلوبة
وبأسعار منافسة وتشجيعية للكميات التي تزيد عن عشرة آالف شتلة.
العنوان -:مشاتل البركات وال��داوود – االردن -االغوار الوسطى -قرية
البالونة بالقرب من إشارة الكريمة.
فاكس+96265604178 :
تلفون+96265694168 :
+962795384359
خلوي+962795568717 :
Email:sbarakat@nol.com.jo - info@evo-oil.com

