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اعتربتا قرار املحكمة "انتكا�سة للدميقراطية" واكدتا تعر�ض الق�ضاء ل�ضغوطات

عالقتنا التاريخية مع �إيران
واحل�سا�سية الوطنية العراقية

الأحرار والعراقية :حتالفنا مع الكرد�ستاين واحلكيم
�سي�س ّمي رئي�س الوزراء املقبل رغم نق�ض االحتادية
اع��ت�برت كتلتا الأح���رار والعراقية النيابيتان ،ام�س
ال��ث�لاث��اء ،نق�ض املحكمة االحت���ادي���ة ل��ق��ان��ون حتديد
ال��والي��ات مبثابة "الق�ضاء على الدميقراطية" ،وانه
ي�شكل "انتكا�سة للعملية ال�سيا�سية" ،و�أكدتا تعر�ض
ال�سلطة الق�ضائية �إىل �ضغوطات داخلية وخارجية من
اجل ف�سح املجال �أمام املالكي لوالية ثالثة.
و�أكدت الكتلتان انهما يراهنان على التقارب الكبري بني
التيار ال�صدري واملجل�س الأعلى من جهة وبني قائمة

النجيفي:
امل�ؤ�س�سة
الت�شريعية
�ستدعم
مفو�ضية
االنتخابات
لإجناح
اقرتاع
4 2014

فخري كرمي

الدكتاتورية بعينها".
لكن املو�سوي ت�شدد على وجود "تقارب كبري بني كتل
متحدون والأح����رار وامل��واط��ن م��ن �أج��ل ر�سم خارطة
�سيا�سية �ستقوم برت�شيح رئي�س ال����وزراء للدورة
املقبلة" .معتربة �أن "هذا التحالف يف حال ا�ستمراره
وتعزيزا لنتائج االق�تراع الأخ�ير� ،سيقلل من حظوظ
امل��ال��ك��ي ل��والي��ة ثالثة وف��ق ه��ذه اخل��ارط��ة ال�سيا�سية
احلالية"� .إال ان��ه��ا ا���س��ت��درك��ت ب��ال��ق��ول "لكن نخ�شى
املفاج�آت".
 التفا�صيل �ص 2

دعت اىل ت�أجيلها وحتججت باالمن واكتظاظ ال�شوارع

الداخلية متنع تظاهرات �آب :املطالب و�صلت لأ�سماع احلكومة والربملان
 بغداد /املدى
دع����ت وزارة ال���داخ���ل���ي���ة� ،أم�����س
ال���ث�ل�اث���اء ،ال�����ش��ب��اب العراقيني
�إىل "ت�أجيل" م��ظ��اه��رة احل���ادي
والثالثني من �آب اجلاري للمطالبة
ب�إلغاء تقاعد الربملانيني ،وبينت �أن
"ظروف البالد الع�صيبة واكتظاظ
�شوارع العا�صمة ب�سبب الإجراءات
االحرتازية تقت�ضي الت�أجيل" ،ويف

حني �أك��دت �أن "هناك من يرتب�ص
باملواطنني ال�ستهدافهم باعتداءات
اجرامية" ،لفتت �إىل �أن مطالب
املتظاهرين "و�صلت اىل ا�سماع
ال�سلطات ال�سيا�سية والت�شريعية
والتنفيذية م�سبقا".
وقالت وزارة الداخلية يف بيان لها،
وتلقت (امل��دى بر�س) ن�سخة منه،
"نرحب بكل الن�شاطات ال�سلمية
امل�����ش��روع��ة ال��ت��ي كفلها الد�ستور

ال��ع��راق��ي ل��ل��م��واط��ن�ين ك��اف��ة ومن
�ضمنها التعبري عن الر�أي والتجمع
والتظاهر" ،م�ستدركة "لكننا نذكر
الداعني اىل التظاهر والتجمع ان
ظروف البالد الع�صيبة والتحديات
الأم���ن���ي���ة اجل�����س��ي��م��ة واك���ت���ظ���اظ
�شوارع و�ساحات العا�صمة ب�سبب
الإجراءات االحرتازية ".
واو����ض���ح���ت ال�������وزارة �أن " كل
ه��ذه املقت�ضيات تدعو اىل ت�أجيل

ت��ظ��اه��رة احل����ادي وال��ث�لاث�ين من
�آب اجل������اري ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب���إل��غ��اء
ت��ق��اع��د ال�برمل��ان��ي�ين وام���ت���ي���ازات
ال���درج���ات اخلا�صة" ،م��وك��دا �أن
"هناك م��ن ي�ترب�����ص باملواطنني
الدوائر ويحر�ص على ا�ستهدافهم
ب��اع��ت��داءات اجرامية دموية تزيد
امل�����ش��ه��د الأم���ن���ي وال�����س��ي��ا���س��ي يف
البالد تعقيدا".
و�أ�ضافت الداخلية يف بيانها �أن

"مطالب من يريد التظاهر و�صلت
اىل ا�سماع ال�سلطات ال�سيا�سية
والت�شريعية والتنفيذية يف البالد
و�سبق للجهات التنفيذية وبع�ض
ال��ك��ت��ل ال�سيا�سية ان ط��ال��ب��ت بها
كما نبهت اليها املرجعيات الدينية
من قبل ذلك" ،مبينة �أن "التظاهر
لن يزيد �صوت املطالب علوا وال
ي�ضيف �ضغطا".

االفتتاحية

 بغداد /املدى

متحدون والتحالف الكرد�ستاين يف االتفاق على بديل
لنهج املالكي ،وحتديد خارطة �سيا�سية �ست�أخذ على
عاتقها تكليف رئي�س احلكومة القادمة .لكن الكتلتني
مل تخفيا خ�شيتهما من املفاج�آت والتالعب يف نتائج
االنتخابات النيابية او حتى �إلغائها.
وكان م�صدر ق�ضائي قال لـ(املدى بر�س) �إن "املحكمة
االحت��ادي��ة ق���ررت ،نق�ض مقرتح ق��ان��ون حتديد والية
الرئا�سات الثالث الذي �صوت عليه جمل�س النواب يف
كانون الثاين املا�ضي".
ويف ه��ذا ال�سياق ،قالت �إمي��ان املو�سوي ،ع�ضو كتلة

الأح����رار النيابية ،يف ح��دي��ث م��ع "املدى" ام�����س� ،إن
"نق�ض قانون حتديد الواليات الثالث من قبل املحكمة
االحتادية هو قرار جمحف بحق كل العراقيني" ،معتربة
انه "يق�ضي على النظام الدميقراطي وال يوجد بعد ذلك
مبد�أ يدعي الف�صل بني ال�سلطات على اعتبار �أن هذا
القرار ي�صب يف م�صلحة احلكومة ال ال�شعب".
و�أ�ضافت املو�سوي �أن "القرار جاء ليكر�س الدكتاتورية
التي �أ�صبحت ت�شكل خطرا ،ومن جانب �آخر هو التفاف
على �إرادة الربملان لأنه انهى عمله و�سلطته" ،وذكرت
�أن "تدخل الق�ضاء بتعطيل عمل جمل�س النواب ميثل

 بغداد  /املدى بر�س
ن�سبت �صحيفة "كري�ستان �ساين�س مونيتور" �إىل
م�س�ؤول �أم�يرك��ي "كبري" �شارك يف املحادثات بني
اجلانب الأمريكي ووزير اخلارجية العراقي هو�شيار
زيباري مبنا�سبة رحلته الأخرية اىل وا�شنطن قوله
�إن "وقف �صعود القاعدة يف ال��ع��راق ،ومنعها من
ا�ستعادة املالذات التي كانت لديها يف االعوام ،2005
و ،2006و  2007هما �أف�ضليتان مطلقتان يف املرحلة
الراهنة".
ويف معلومات �أخرى ن�سبت اىل امل�صادر الأمريكية
املطلعة �أن بع�ض �أع�ضاء الكونغر�س طالبوا (للمرة
الثانية) الرئي�س �أوباما بـ "الرتيث" قبل املوافقة على
�صفقة الأ�سلحة الأخرية مع العراق.
ويف ر�أي معار�ضي ت�سليم الأبات�شي �أن "الو�ضع يف
العراق م�شابه لو�ضع م�صر من حيث مت ا�ستخدام
العنف �ضد املواطنني ،ويخ�شى �أن يتكرر الأمر ذاته
يف العراق ،وهذا ما يدعو �إىل الرتوي قبل اتخاذ �أي
قرار على هذا ال�صعيد".
 التفا�صيل �ص 4

 املقال كام ً
ال �ص3

جمل�س بغداد� :أوقفنا �صفقة م�شبوهة
مع الداخلية بقيمة  200مليار دينار
 بغداد /املدى
ك�شف �أع�����ض��اء يف ح��ك��وم��ة ب��غ��داد املحلية
ع��ن �إي��ق��اف م�شاريع م�شرتكة ب�ين جمل�س
املحافظة ال�سابق ووزارة الداخلية تقدر
ب���أك�ثر م��ن  200م��ل��ي��ار دي���ن���ار ،ف�����ض�لا عن
م�شاريع اخ��رى تتعلق بالطاقة الكهربائية
ب���أك�ثر م��ن  80مليار دي��ن��ار ،واك���دوا الغاء
جميع التعاقدات م��ع وزارة ال�صناعة الن
قيمة العقود تتجاوز ع�شرة �أ�ضعاف قيمتها
احلقيقية ،ولفتوا اىل �شبهات ف�ساد �شملت
م�شاريع ال��ط��رق واجل�����س��ور وامل���اء وبناء
املدار�س وامل�ست�شفيات ،م�ؤكدين جلوءهم
اىل "احلكومة االلكرتونية" لإنهاء ظاهرة
الف�ساد.
وق���ال رئي�س جلنة االع��م��ار والتطوير يف
جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ب���غ���داد ك��ام��ل ال�سعدي

لـ"املدى" ان "املجل�س اوق����ف ب��ن��اء 14
�سيطرة امنية منوذجية يف مداخل بغداد
من ا�صل  18ب�سبب ق�ضايا ف�ساد" ،م�ؤكدا
احالة عدد من ملفات الف�ساد تعود لل�سنوات
ال�سابقة �إىل اللجنة القانونية لدرا�ستها
"بعيدا ع��ن االعالم" .واو���ض��ح ال�سعدي
ان "معظم ق�ضايا الف�ساد يف بغداد تتعلق
ب��ج��ان��ب ال��ت��ع��اق��د والإح���ال���ة اىل ال�شركات
املنفذة" ،م�شريا اىل وج��ود ر�شاوى اثناء
االحالة ت�صل اىل ارق��ام خيالية ،م�ضيفا ان
"جمل�س بغداد ولكي ي�ضع حدا للف�ساد ،قام
كمرحلة اوىل ب�إيقاف بناء � 14سيطرة امنية
منوذجية يف مداخل العا�صمة من ا�صل 18
�سيطرة" ،م�ؤكدا توفري " 17مليار دينار،
حيث ان تكلفة ال�سيطرات ت�صل �إىل 216
مليار دينار ،بواقع  16مليارا لكل �سيطرة".
 التفا�صيل �ص 2

القانون :اتفاقية خور عبداهلل عو�ضت
تر�سيم احلدود مع الكويت

االن

ف����ي ال��م��ك��ت��ب��ات
ال���ع���دد ال���ج���دي���د م���ن مجلة

حوار
سبورت

()١

كانت �إي��ران خ�لال �سنوات مقارعة النظام الدكتاتوري
ال�سابق ،حا�ضنة للمعار�ضة الوطنية العراقية ،الف�صائل
ال�شيعية منها بوجه خا�ص .ويف تلك املرحلة مل توفر
اجلمهورية الإ�سالمية جهد ًا لدعمها .وقد لعب انت�صار
ال��ث��ورة ال��ت��ي ق��اده��ا الإم����ام اخل��م��ي��ن��ي ،دورا م��ه��م�� ًا يف
تغيري خارطة املنطقة وحتالفاتها ،وا�صبحت �سند ًا قوي ًا
للثورة الفل�سطينية� ،أمدّها مبا ي�ساعدها على النهو�ض
واال�ستمرار.
ومنذ اللحظات الأوىل للحرب العراقية الإيرانية ،دانت
جميع الف�صائل ال��وط��ن��ي��ة ،ال��دمي��ق��راط��ي��ة والليربالية
والعلمانية والإ�سالمية ،ال�شيعية وال�سنية� ،إىل جانب
احلركة القومية الكردية ،النظام الدكتاتوري ،باعتباره
م��ن ا�شعل احل���رب اال�ستباقية �ضد اجل����ارة ،م�ستهدف ًا
�إجها�ض الثورة الإ�سالمية ،حم��او ًال بذلك ت�صدير �أزمة
احلكم اىل اخلارج ،ولي�س مبعزل عن �إ�شعال فتيل الفتنة
الطائفية ،وتق�سيم املجتمع العراقي.
وق��د �أول���تْ املعار�ضة الوطنية العراقية يف وق��ت مبكر
من �إ�شعال احلرب ،اهتماما لتح�صني نف�سها من التورط
فيما كان ي�سعى اليه ،من تفكيك قواها طائفي ًا ،او�إ�شغالها
ب�صراعات جانبية حول طبيعة الثورة الإيرانية ،وخياراتها
ال�سيا�سية و�أيديولوجيتها ،واحتماالت انكفائها طائفي ًا،
وم��دى ت�أثري ذلك على العراق امل�ستقبلي .وميكن القول
�إن النجاح الن�سبي كان حليف املعار�ضة يف تلك املرحلة،
�إذ حافظت على وحدة قواها ،وو�ضوح �أهدافها ،و�أف�شلت
مناورات �صدام ح�سني ،حتت دعاوى امل�صاحلة الوطنية،
و"الدفاع عن الوطن" من "الغزو اخلارجي"...

 التفا�صيل �ص 6

زيباري لكريي:
العراقيون مهتمون
بالت�صويت اكرث من العنف
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االن

ف����ي ال��م��ك��ت��ب��ات
ال���ع���دد ال���ج���دي���د م���ن مجلة

2

شؤون الوطن

سياسة

شناشيل
 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

بيان �أم ر�سالة تهديد؟
يبدو �أن وزارة الداخلية اقتنعت �أخير ًا بانه يتعين على
م�س�ؤوليها الكبار �أن ينزلوا من عليائهم ويتوا�ضعوا
ويت�صرفوا بو�صفهم موظفين ف��ي ال��دول��ة ال�ت��ي هي
دول��ة ال�شعب ولي�ست اقطاعيتهم الخا�صة ،فيخاطبوا
ال�شعب �أو فئات منه ،و�إن في �صيغة الوعيد المغلف
بال�شعارات.
لكن الوزارة التي �صمتت دهر ًا ،وبخا�صة حيال م�سيل
الدم المتدفق من العراقيين ،نطقت كفر ًا في البيان الذي
ا�صدرته �أم�س ب�ش�أن التظاهرات المزمع �إجرا�ؤها يوم
ال�سبت المقبل للمطالبة ب�إلغاء �أو الحد من االمتيازات
الكبيرة الممنوحة لأع�ضاء مجل�س النواب و�سواهم
من م�س�ؤولي الدولة الكبار ،وبا�صالحات في العملية
ال�سيا�سية وادارة ال��دول��ة وخا�صة في مجالي الأمن
واالقت�صاد.
ال��وزارة تق ّر ،في بيانها ،بالحق المكفول د�ستوري ًا في
التجمع والتظاهر والتعبير عن الر�أي ،لكنها تريدنا �أال
نتمتع بهذا الحق بحجة ان "ظروف البالد الع�صيبة
والتحديات الأمنية الج�سيمة واكتظاظ �شوارع و�ساحات
العا�صمة الحبيبة ب�سبب الإج ��راءات االحترازية" ال
ت�سمح بهذا الآن ،وان "هناك من يترب�ص بالمواطنين
الدوائر ويحر�ص على ا�ستهدافهم باعتداءات اجرامية
دموية تزيد الم�شهد الأمني وال�سيا�سي في البالد تعقيد ًا،
وت�ضيف الى البالد م�شاكل القالقل والفتن التي هي في
غنى عن المزيد منها" ،وان "مطالب من يريد التظاهر
قد و�صلت �إلى �أ�سماع ال�سلطات ال�سيا�سية والت�شريعية
والتنفيذية في البالد"!
بعيدا عن الكلمات المنمقة والجمل الإن�شائية المثقل
بها البيان ،فانه في الواقع ر�سالة تهديد للذين يعتزمون
التظاهر ي��وم ال�سبت المقبل .التظاهر غير م�سموح
ب��ه ،ولكن لي�س �أي تظاهر ...التظاهرات التي يتذكر
منظموها فج�أة القد�س المحتلة ويومها ذريعة لرفع
�صور الزعماء الأج��ان��ب االحياء والأم ��وات ،م�سموح
بها ،فالمنظمون هنا موالون ،وال��والء لدولة الرئي�س
ُم�ق� ّدم على ك��ل ح��ق د��س�ت��وري ..وقبلها ا�ستعرا�ضات
الميلي�شيات م�سموح بها �أي�ض ًا ،بل مرغوب فيها ب�شدة
لأنها تنطوي على ر�سالة تهديد و�إغاظة الى المناف�سين
والخ�صوم.
في عرف الداخلية و َم��نْ وراءه��ا ،تظاهرات الموالين
وا�ستعرا�ضات الميلي�شيات (البديلة) تجري في الف�ضاء
الخارجي ،فال ت�ؤثر �أو تت�أثر بظروف البالد الع�صيبة
والتحديات الأمنية الج�سيمة وال عالقة لها باكتظاظ
ال�شوارع وال�ساحات في العا�صمة "الحبيبية" (�أعجبني
لدي
كثير ًا هذا التعبير ال�صادر عن وزارة الداخلية التي ّ
فكرة مت�أ�صلة عن �أنها والحب في خ�صومة منذ الأزل
والى الأبد).
م��ن دون ت�ظ��اه��رات وم��ن دون اعت�صامات وم��ن دون
ا�ستعرا�ضات لغير الموالين ،يمار�س الإرهابيون براحة
وحرية طقو�س القتل والتدمير يومي ًا  ..نعم يومي ًا
من دون �أي مبالغة ،والداخلية ،ومعها الدفاع  ،تظهر
م�ست�سلمة وخانعة وخا�ضعة لما يبدو انه قدر محتم
للعراقيين .و�إذ نتفح�ص نجد ان خيوط هذه الراحة
والحرية تمتد ال��ى ال�ت��واط��ؤات الجارية في الداخل.
فبماذا ينفع عدم التظاهر الذي تريده الداخلية؟
ر�سالة التهديد و�صلت ..وال �أظن �أنها �ستفتّ في عزيمة
ال�شباب الفائر دمه من اجل وطنه وم�ستقبله وم�صيره
المو�ضوعة جميع ًا على كف عفريت للعام الع�شر على
التوالي.
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تعر�ض ل�ضغوطات
قالتا �إن قرار املحكمة "انتكا�سة للدميقراطية" والق�ضاء ّ

الأحرار والعراقية :حتالفنا مع الكرد�ستاين واحلكيم �سي�س ّمي
رئي�س الوزراء اجلديد رغم نق�ض االحتادية
اعتبرت كتلتا الأحرار والعراقية النيابيتان ،ام�س الثالثاء ،نق�ض المحكمة االتحادية لقانون تحديد الواليات بمثابة "الق�ضاء على
الديمقراطية" ،وانه ي�شكل "انتكا�سة للعملية ال�سيا�سية" ،و�أكدتا تعر�ض ال�سلطة الق�ضائية �إلى �ضغوطات داخلية وخارجية من اجل
ف�سح المجال �أمام المالكي لوالية ثالثة.
و�أكدت الكتلتان انهما يراهنان على التقارب الكبير بين التيار ال�صدري والمجل�س الأعلى من جهة وبين قائمة متحدون والتحالف
الكرد�ستاني في االتفاق على بديل لنهج المالكي ،وتحديد خارطة �سيا�سية �ست�أخذ على عاتقها تكليف رئي�س الحكومة القادمة.
لكن الكتلتين لم تخفيا خ�شيتهما من المفاج�آت والتالعب في نتائج االنتخابات النيابية او حتى �إلغائها.
 بغداد /حممد �صباح
وكان م�صدر ق�ضائي قد ك�شف ،يوم االثنني
لـ(املدى بر�س) عن نق�ض املحكمة االحتادية
لقانون حتديد والي��ة الرئا�سات الثالث،
ويف حني عد ائتالف دولة القانون ،الذي
يتزعمه رئي�س احلكومة� ،أن ال�ق��رار كان
"متوقع ًا" لأن امل �ق�ترح "�شرع بطريقة
ل�صو�صية" ،دع��ا من "ال يريدون" نوري
املالكي �أن "يقنعوا ال�شارع ب�أنهم �أف�ضل
منه وعدم ممار�سة الو�صاية على ال�شعب
وا�ستغالل الربملان".
وق��ال م�صدر ق�ضائي عراقي �إن "املحكمة
االحت��ادي��ة ق� ��ررت ،نق�ض م �ق�ترح قانون
حتديد والية الرئا�سات الثالث الذي �صوت
عليه جمل�س ال �ن��واب يف ك��ان��ون الثاين
املا�ضي".
ويف هذا ال�سياق ،قالت �إمي��ان املو�سوي،
ع�ضو كتلة الأح ��رار النيابية ،يف حديث
م��ع "املدى" ام ����س� ،إن "نق�ض قانون
حتديد ال��والي��ات الثالث من قبل املحكمة
االحت���ادي���ة ه ��و ق� ��رار جم �ح��ف ب �ح��ق كل
العراقيني" ،م�ع�ت�برة ان��ه "يق�ضي على
النظام الدميقراطي وال يوجد بعد ذلك مبد�أ
يدعي الف�صل بني ال�سلطات على اعتبار �أن
هذا القرار ي�صب يف م�صلحة احلكومة ال
ال�شعب".
و�أ�ضافت املو�سوي �أن "القرار جاء ليكر�س
الدكتاتورية التي �أ�صبحت ت�شكل خطرا،
وم��ن ج��ان��ب �آخ��ر ه��و التفاف على �إرادة
الربملان لأنه انهى عمله و�سلطته" ،وذكرت
�أن "تدخل الق�ضاء بتعطيل عمل جمل�س
النواب ميثل الدكتاتورية بعينها".
ور�أت النائبة عن التيار ال�صدري �أن "هناك
�أج �ن��دات خارجية �ضغطت على الق�ضاء
وال�سيا�سيني من �أجل نق�ض قانون حتديد
الواليات للرئا�سات الثالث وال��ذي تتمثل
يف احدى دول اجلوار و�أخرى �إقليمية"،
م ��ؤك��دة ان "قرارات املحكمة االحتادية
الأخرية مل تكن وطنية مطلق ًا بعد التدخالت
اخلارجية فيه".
ولفتت املو�سوي �إىل ان "قانون حتديد
الواليات مل يكن ي�ستهدف رئي�س الوزراء
احل��ايل ن��وري املالكي �شخ�صيا على وجه
التحديد ،بل ما كنا نريده هو ع��دم تبوّ ء
من�صب رئا�سة الوزراء من قبل اي �شخ�ص

ملدة ثالث دورات متتالية" ،مذكرة بوجود
�أ�شخا�ص "يتم�سكون باملن�صب ويتمنون
اال�ستمرار عليه لأطول فرتة ممكنة".
وح��ذرت ع�ضو كتلة االح��رار "من وجود
ارادة حتاول تزوير االنتخابات او ت�أجيلها
او �إلغاءها من اج��ل �ضمان ه��ذه اجلهات
او اال�شخا�ص و�صولهم م��رة �أخ��رى �إىل
ال�سلطة" .لكن املو�سوي ت�شدد على وجود
"تقارب كبري بني كتل متحدون والأحرار
واملواطن من �أج��ل ر�سم خارطة �سيا�سية
�ستقوم برت�شيح رئي�س ال ��وزراء للدورة
املقبلة" .معتربة �أن "هذا التحالف يف حال
ا�ستمراره وتعزيزا لنتائج االقرتاع الأخري،
�سيقلل من حظوظ املالكي لوالية ثالثة وفق

هذه اخلارطة ال�سيا�سية احلالية"� .إال انها
ا�ستدركت بالقول "لكن نخ�شى املفاج�آت".
م��ن جانبها� ،أو��ض�ح��ت وح��دة اجلميلي،
النائب عن القائمة العراقية يف ت�صريح
لـ"املدى" ام� �� ��س� ،أن "كتلة التحالف
الكرد�ستاين واملواطن واالحرار ومتحدون
وبع�ض امل�ستقلني يف ائتالف دولة القانون
رف�ضوا قرار املحكمة االحتادية يف نق�ضها
ل �ق��ان��ون حت��دي��د الواليات" ،ور�أت ان
"املالكي راغب وب�شكل كبري يف احل�صول
على الوالية الثالثة".
و�أو�� �ض� �ح ��ت اجل �م �ي �ل��ي ان "كل الكتل
ال�سيا�سية راغبة يف عدم التجديد لرئي�س
الوزراء نوري املالكي لدورة ثالثة بعد عدم

جل�سة ت�شكيل احلكومة  -ار�شيف

�أكد �أن عقود ال�صناعة حتت�سب ع�شرة �أ�ضعاف قيمة البناء

النجيفي :امل�ؤ�س�سة الت�شريعية �ستدعم
مفو�ضية االنتخابات لإجناح اقرتاع 2014

جمل�س بغداد� :أوقفنا �صفقة م�شبوهة مع الداخلية بقيمة 200
مليار دينار ..وورثنا ف�ساد ًا ينخر جميع مفا�صلنا
 بغداد /وائل نعمة
ك�شف �أع�ضاء يف حكومة بغداد املحلية عن
�إيقاف م�شاريع م�شرتكة بني جمل�س املحافظة
ال�سابق ووزارة الداخلية تقدر ب�أكرث من 200
مليار دينار ،ف�ضال عن م�شاريع اخرى تتعلق
بالطاقة الكهربائية ب�أكرث من  80مليار دينار،
واك ��دوا ال�غ��اء جميع ال�ت�ع��اق��دات م��ع وزارة
ال�صناعة الن قيمة العقود تتجاوز ع�شرة
�أ�ضعاف قيمتها احلقيقية ،ولفتوا اىل �شبهات
ف�ساد �شملت م�شاريع الطرق واجل�سور واملاء
وب �ن��اء امل��دار���س وامل�ست�شفيات ،م�ؤكدين
جلوءهم اىل "احلكومة االلكرتونية" لإنهاء
ظاهرة الف�ساد.
وكان حمافظ بغداد اجلديد علي التميمي اعترب
بعد �أيام من ت�سنمه من�صبه ان حمافظة بغداد
من اكرب الدوائر احلكومية ف�سادا وتعاطيا
للر�شى ،ب�سبب وجود "مافيات الف�ساد" داخل
املحافظة تعتا�ش على العموالت وال�صفقات
املالية يف امل�شاريع ،م�ؤكدا اكت�شاف ع�شرات
ال�سرقات �أرج� ��أت اك�م��ال م�شاريع مهمة يف
املحافظة.
وق ��ال رئ�ي����س جل�ن��ة االع �م��ار وال�ت�ط��وي��ر يف
جم �ل ����س حم��اف �ظ��ة ب� �غ ��داد ك��ام��ل ال�سعدي
لـ"املدى" ان "املجل�س اوقف بناء � 14سيطرة
امنية منوذجية يف مداخل بغداد من ا�صل
 18ب�سبب ق�ضايا ف�ساد" ،م�ؤكدا احالة عدد

من ملفات الف�ساد تعود لل�سنوات ال�سابقة
�إىل اللجنة القانونية لدرا�ستها "بعيدا عن
االعالم".
واو�ضح ال�سعدي ان "معظم ق�ضايا الف�ساد
يف بغداد تتعلق بجانب التعاقد والإحالة اىل
ال�شركات املنفذة" ،م�شريا اىل وجود ر�شاوى
اثناء االحالة ت�صل اىل ارقام خيالية ،م�ضيفا
ان "جمل�س بغداد ولكي ي�ضع حدا للف�ساد،
ق��ام كمرحلة اوىل ب�إيقاف بناء � 14سيطرة
امنية منوذجية يف مداخل العا�صمة من ا�صل
� 18سيطرة" ،م�ؤكدا توفري " 17مليار دينار،
حيث ان تكلفة ال�سيطرات ت�صل �إىل 216
مليار دينار ،بواقع  16مليارا لكل �سيطرة".
و�أك ��د امل �� �س ��ؤول املحلي �أن "نفقات �إجن��از
ال�سيطرات ،مبالغ بها وغري واقعية" ،م�شددا
على �أهمية وج��ود �سيطرات منوذجية يف
مداخل العا�صمة ولكن ميكن �أن يتم ذلك بكلف
اقل".
م��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر اك ��د ال �� �س �ع��دي �أن جمل�س
حمافظة بغداد و�ضع "�إجراءات من �ش�أنها ان
تقلل الف�ساد يف العا�صمة" ،كا�شفا عن وجود
"حاالت ابتزاز ملوظفني ور�شاوى يتقا�ضاها
م�س�ؤولون" ،باال�ضافة عن وج��ود "�سل�سلة
من املوظفني ال�صغار الفا�سدين ،وهم االكرث
خطورة يف ملف الف�ساد ،ب�سبب عدم ظهورهم
ب�شكل وا��ض��ح يف عمليات التعاقد و�إحالة
امل�شاريع" .وي�ؤكد ال�سعدي �أن "الكثري من

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

ال�شركات ت�ستخدم �أ�سماء ل�شركات كبرية لكنها
وهمية" ،مبينا ان "املجل�س حذر كل الدوائر
احلكومية من التعاقد مع �شركات غري معروفة
ولي�س لديها �أ�سماء جتارية حقيقية".
اىل ذل��ك ق��ال ال�سعدي �إن "عددا م��ن ملفات
الف�ساد تعود للفرتة املا�ضية متت درا�ستها
وحتويلها اىل اللجنة القانونية بعيدا عن
الإث ��ارة االعالمية" ،م�شريا �إىل �أن "الكثري
من ال�شخ�صيات وق�ضايا الف�ساد مت التعامل
معها م��ن قبل الإع�ل�ام والي ��زال امل�س�ؤولون
يف منا�صب والف�ساد ت�ضاعف" ،م��ؤك��دا �أن
"املجل�س �سيتعامل م��ع الق�ضاء مبا�شرة
ملحا�صرة الفا�سدين".
واك� ��د ال �� �س �ع��دي اه �ت �م��ام امل�ج�ل����س اجلديد
يف ا� �س �ت �خ��دام ال��و� �س��ائ��ل االل �ك�ترون �ي��ة يف
حتجيم الف�ساد يف العا�صمة ،م�شريا �إىل �أن
"ا�ستخدام ال�بري��د الإل �ك�تروين والباجات
وال�ب��واب��ات االلكرتونية ميكن ان يتم فيها
مراقبة املوظفني وحتركاتهم وتعاملهم مع
املقاولني" ،م�شددا على "�أهمية ابعاد املقاول
عن املوظف".
ورج��ح ال�سعدي �أن يتمكن املجل�س اجلديد
من تقليل الف�ساد "ولي�س الق�ضاء عليه" ،النه
"الف�ساد ظاهرة كبرية ت�شرتك فيها جهات
متنفذة" ،منتقدا االليات "املتبعة من بع�ض
اجل �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ،ال�ت��ي ت��زي��د بتعقيداتها
و�إج��راءات �ه��ا البطيئة م��ن واق��ع الف�ساد يف

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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متكنه وعلى مدار دورتني انتخابيتني من
ا�ستباب االمن وتوفري اخلدمات ،ف�ضال عن
�سيا�سته اخلارجية غري املعتدلة واالق�صاء
والتهمي�ش و�سيا�سة الكيل مبكيالني التي
ا�ستخدمها مع �شركائه ،كل هذا دفعنا اىل
اال�سراع بت�شريع قانون حتديد الواليات".
و�أك � ��دت ال �ن��ائ �ب��ة ع��ن ال �ق��ائ �م��ة العراقية
ان "الغر�ض م��ن ه��ذا الت�شريع ه��و بناء
دول��ة م�ؤ�س�سات بعد وج��ود نوايا لبع�ض
الأ�شخا�ص يف الت�شبث بال�سلطة والبقاء
لأط��ول ف�ترة ممكنة ،وه��ذا احل��ال ينطبق
حتى على بع�ض املحافظني الذي ف�شلوا يف
توفري اب�سط اخلدمات ملواطنيهم" ،وا�صفة
قرار النق�ض لقانون حتديد الواليات بانه

"مبثابة انتكا�سة للعملية ال�سيا�سية".
وا�شارت اجلميلي اىل ان "حزب الدعوة
وامل �ت �م �ث��ل ب��امل��ال �ك��ي ي��ري��د ال�ه�ي�م�ن��ة على
ال�سلطة ،وبالتايل فانه ال يكرتث ل�صندوق
االنتخابات لأن��ه با�ستطاعة اي �شخ�ص
تزوير االنتخابات من خالل ا�ستعمال املال
و�أم��ور اخ��رى فما بالك برئي�س ال��وزراء
الذي بيده املال والقوات الأمنية".
وتتابع بالقول ان "املالكي حري�ص على
اخذ موافقة �أمريكا واي��ران على تر�شيحه
لوالية ثالثة ،وما �سفرته القادمة لوا�شنطن
�إال خري دليل على كالمي من اجل احل�صول
على التربيكات والتطمينات على �إعادة
تر�شيحه".

�شدّد رئي�س جمل�س النواب �أ�سامة النجيفي على
دعم امل�ؤ�س�سة الت�شريعية يف البالد ملفو�ضية
االنتخابات يف �إجناح االنتخابات الت�شريعية
املقبلة �إ�ضافة اىل انتخابات اقليم كرد�ستان،
ودع��ا املفو�ضية اىل اتباع الو�سائل احلديثة
يف االق �ت�راع بينها الت�صويت االل �ك�تروين،
م�ؤكدا يف الوقت نف�سه على ان عمل الربملان
�سيتوا�صل رغم التهديدات الأمنية التي اطلقها
م�سلحون ال�ستهداف امل�ؤ�س�سة الت�شريعية.
وق��ال النجيفي خالل االحتفالية التي �أقامتها
جلنة الرتبية النيابية لتكرمي الطلبة الأوائل
من خريجي الدرا�سة الإعدادية مببنى جمل�س
النواب وح�ضرتها( ،املدى بر�س)� ،إن "وجودكم
هذا اليوم مبثابة ر�سالة وا�ضحة لدح�ض كل
التخر�صات واالف�ت�راءات التي حاولت بع�ض
اجلهات املغر�ضة ال�صاقها ظلما وعمدا مبجل�س
النواب وللتهديدات االمنية االخرية التي ارادت
تعطيل دوره النيابي والت�شريعي" .وا�ضاف
النجيفي �أن "جمل�س ال�ن��واب يتعهد �أمامكم
ب��االل�ت��زام مبوا�صلة العمل لغر�ض االرتقاء
باجلانب الرتبوي من خالل اقرار الت�شريعات
الالزمة ومراقبة امل�ؤ�س�سات للنهو�ض بواقع
بيئتها التعليمية" ،الف�ت��ا �إىل �أن "املجل�س
ا�ستطاع ان يقرتح قانون منحة تالميذ املدار�س
االبتدائية و�سن�سعى ان يكون مقرتح القانون
�شامل �أي�ض ًا لطالب مرحلته الثانوية".
وكان م�صادر نيابية ك�شفت �أن رئا�سة جمل�س

البالد".
اىل ذلك قال غالب الزاملي وهو ع�ضو �آخر
يف جمل�س املحافظة ،لـ "املدى" ان "املجل�س
�أوق���ف ك��ل امل���ش��اري��ع ال�ت��ي تنفذ ع��ن طريق
وزارة ال�صناعة واملعادن لوجود �شبهات ف�ساد
وتلك�ؤ يف العمل" ،م�ؤكدا �أن "املجل�س يدر�س
ع�شرات امللفات التي تخ�ص ق�ضايا الف�ساد يف
العا�صمة" ،مبينا �أن "املجل�س قرر �إيقاف كل
امل�شاريع التي تنفذها �شركات متعاقدة مع
وزارة ال�صناعة".
واو���ض��ح ال��زام �ل��ي ان "ال�شركات املنفذة
مل�شاريع وزارة ال�صناعة ت�أخذ �أموا ًال اكرث من
 10ا�ضعاف ما موجود يف العقد عن طريق
التالعب ب�شروط التعاقد" ،كا�شفا وجود ف�ساد
يف عمليات جتهيز بع�ض مديريات الكهرباء
يف العا�صمة مب�ستلزمات خا�صة مبحطات
الكهرباء ب�أكرث من  83مليار دينار" ،ف�ضال
عن وج��ود تلك�ؤ يف م�شاريع امل��اء وال�صرف
ال�صحي املنفذة يف بغداد.
و�أ�شار �إىل ان ملفات الف�ساد تنت�شر على كل
مفا�صل العا�صمة ،فتوجد �شبهات ف�ساد وت�أخر
يف اجن��از ع��دد من امل�ست�شفيات واملدار�س،
كا�شفا عن تغيري عدد من امل�س�ؤولني واحللقات
امل�ف���س��دة يف دوائ� ��ر ب �غ��داد ،م ��ؤك��دا حر�ص
املجل�س وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ج�ع��ل "امل�شاريع
وال��دوائ��ر العاملة يف العا�صمة خالية من
الف�ساد".
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النواب قررت ت�أجيل اجلل�سة الـ 13من الف�صل
الت�شريعي الأول لل�سنة الت�شريعية الرابعة �إىل
ال �ـ 20من �أب احل��ايل ،فيما من منحت غالبية
امل��وظ�ف�ين عطلة مفتوحة بعد ح�صولها على
معلومات م�ؤكدة ب�ش�أن نية تنظيم القاعدة �شن
هجمات من�سقة ت�ستهدف مبنى الربملان ،لكن
النجيفي حتدى التهديدات وقرر عقد اجلل�سة
يف موعدها.
اىل ذلك قال النجيفي يف م�ؤمتر �صحفي اخر
ع�ق��ده يف ع�ق��ب ل�ق��ائ��ه �أع �� �ض��اء املفو�ضية يف
مبنى جمل�س النواب وح�ضرته (املدى بر�س)،
�إن "على املفو�ضية جت��اوز امل�شاكل وتطوير
قدراتها الفنية لت�صل �إىل املعايري الدولية يف
الت�صويت الإل �ك�تروين والبطاقة الذكية مبا
ي�سهم يف ن��زاه��ة االنتخابات" ،م���ش��ددا على
� �ض��رورة "ا�ستقاللية املفو�ضية لأن جمل�س
النواب ال يقبل �أي �ضغوط �أو جتاوز �أو تدخل
يف عمل املفو�ضية".
وا��ض��اف النجيفي �أن "جمل�س ال�ن��واب يدعم
عمل املفو�ضية لأنها ركيزة للدميقراطية يف
العراق" ،داعيا الربملان �إىل "�ضرورة التعاون
لإجن� ��اح االن �ت �خ��اب��ات ال �ق��ادم��ة � �س��واء كانت
االنتخابات اجل��اري��ة يف �إقليم كرد�ستان �أو
االنتخابات النيابية لعموم ال�ع��راق من اجل
�أن ي�صل امل�ؤهلون لإدارة البلد عرب �أ�صوات
الناخبني" .وت��اب��ع النجيفي �أن "املفو�ضية
جن �ح��ت ب �ح��د ك �ب�ير يف ان �ت �خ��اب��ات جمال�س
املحافظات مع وجود بع�ض املالحظات ب�سبب
ق�صر املدة و�ضخامة العمل".

AL – MADA

General Political Daily
Issued by : Al – Mada
Establishment for Mass
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

شؤون الوطن

سياسة

العدد ( )2877ال�سنة احلادية ع�شرة  -االربعاء (� )28آب 2013

3

عالقتنا التاريخي��ة مع �إيران والح�سا�س��ية الوطنية العراقية
()١
كانت �إيران خالل �سنوات
مقارعة النظام الدكتاتوري
ال�سابق ،حا�ضنة للمعار�ضة
الوطنية العراقية ،الف�صائل
ال�شيعية منها بوجه خا�ص.
ويف تلك املرحلة مل توفر
اجلمهورية الإ�سالمية
جهداً لدعمها .وقد لعب
انت�صار الثورة التي قادها
الإمام اخلميني ،دورا مهم ًا
يف تغيري خارطة املنطقة
وحتالفاتها ،وا�صبحت �سنداً
قوي ًا للثورة الفل�سطينية،
�أمدّ ها مبا ي�ساعدها على
النهو�ض واال�ستمرار.
ومنذ اللحظات الأوىل
للحرب العراقية الإيرانية،
دانت جميع الف�صائل
الوطنية ،الدميقراطية
والليربالية والعلمانية
والإ�سالمية ،ال�شيعية
وال�سنية� ،إىل جانب احلركة
القومية الكردية ،النظام
الدكتاتوري ،باعتباره من
ا�شعل احلرب اال�ستباقية
�ضد اجلارة ،م�ستهدف ًا
�إجها�ض الثورة الإ�سالمية،
حماو ً
ال بذلك ت�صدير �أزمة
احلكم اىل اخلارج ،ولي�س
مبعزل عن �إ�شعال فتيل
الفتنة الطائفية ،وتق�سيم
املجتمع العراقي.

وق��د �أول��تْ المعار�ضة الوطنية العراقية
في وقت مبكر من �إ�شعال الحرب ،اهتماما
لتح�صين نف�سها م��ن ال �ت��ورط فيما كان
ي�سعى اليه ،من تفكيك قواها طائفي ًا ،او
�إ�شغالها ب�صراعات جانبية ح��ول طبيعة
الثورة الإيرانية ،وخياراتها ال�سيا�سية
و�أي��دي��ول��وج�ي�ت�ه��ا ،واح �ت �م��االت انكفائها
ط��ائ�ف�ي� ًا ،وم��دى ت��أث�ي��ر ذل��ك على العراق
الم�ستقبلي .ويمكن ال �ق��ول �إن النجاح
الن�سبي ك��ان حليف المعار�ضة ف��ي تلك
المرحلة� ،إذ حافظت على وح��دة قواها،
وو� �ض��وح �أه��داف �ه��ا ،و�أف���ش�ل��ت مناورات
�صدام ح�سين ،تحت دع��اوى الم�صالحة
الوطنية ،و"الدفاع عن الوطن" من "الغزو
الخارجي".
وك��ان��ت ر�ؤى ال�صف الوطني العراقي،
ال��دي�م�ق��راط��ي الليبرالي قبل الإ�سالمي
"ال�شيعي"� ،أن ال�خ�ط��ر ع�ل��ى ال�سيادة
واال�ستقالل الوطني ،يكمن في "االحتالل
الداخلي" المتمثل في ت�سلط البعث على
مقاليد الحكم ،واغت�صابه ارادة ال�شعب،
وت�ف��ري�ط��ه ب��ال���س�ي��ادة ع�ل��ى ��ش��ط العرب
ل�شاه اي��ران ،و�إ�ضعافه الجبهة الداخلية،
بالت�صفيات ال�سيا�سية والج�سدية الفا�شية
التي �شملت جميع القوى الوطنية ،ولم
توفر حتى القيادات والكوادر البعثية التي
لم تكن متجاوبة مع ذلك النهج ،العتبارات
تتعلق با�ستراتيجية البعث "القومية"
وفي اطار ال�صراع على ال�سلطة ،ولخوفها
م��ن ��ض�ي��اع �سلطتها ،ال�ت��ي ان �ه��ارت بعد
االنقالب الدموي في � ٨شباط عام .١٩٦٣
وح��اف�ظ��ت �أغ�ل�ب�ي��ة الأح� ��زاب والحركات
ال��وط �ن �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ع �ل��ى ع�لاق��ات �ه��ا مع
ال �ج �م �ه��وري��ة الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ،واحتفظت
لقيادتها ،بالتقدير واالمتنان لما قدمته
الجمهورية م��ن ال��دع��م والت�أييد لل�شعب
العراقي لإ�سقاط الدكتاتورية واالنتقال
�راق جديد� ،أعاننا
�إلى ما نحن فيه ،من ع� ٍ
ال�ل��ه على حكامه و�أول �ي��اء الأم ��ر فيه من
الل�صو�ص والنهّازين وفاقدي المروءة.
ولم يتوقف االمر عند مواقف الجمهورية
االيرانية من دعم المعار�ضة ،في مراحل
م��واج�ه�ت�ه��ا م��ع ال��دك �ت��ات��وري��ة ال�سابقة،
بل اتخذت اي��ران ،خالف ًا للدول العربية
ال�شقيقة وب�ضمنها � �س��وري��ة� ،سيا�سة
ال�ت�ع��ام��ل م��ع االم ��ر ال��واق��ع ال ��ذي جرى
التعبير عنه باالحتالل الأميركي واالدارة
المدنية ل�لاح�ت�لال ،منطلقة م��ن مراعاة
م�صالحها دون ��ش��ك ،ول�ك��ن ف��ي االتجاه
الذي �سهل للعراقيين عبور تلك المرحلة
المعقدة من الفو�ضى واالن�ف�لات االمني
والعزلة ال�سيا�سية.
ولي�س ه��ذا فح�سب ،ما يدعو العراقيين
الب��داء ال��وف��اء للجارة اي��ران ،بل لما
ي��رب��ط ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن م��ن االوا���ص��ر
التاريخية ،وم��ن ال �ح��دود الطويلة،
وم��ن الم�صالح الم�شتركة والتجارة
ال�ب�ي�ن�ي��ة ،م �م��ا ت���ش�ك��ل ك�ل�ه��ا عنا�صر
عمق ا�ستراتيجي للعراق وامتداد ًا
ف ��ي ال��ت�����ش��ارك ال �م��ذه �ب��ي للمكون
ال�شيعي ،الذي ي�شكل �أغلبية ال�سكان،
وتمتد حوا�ضنه على ط��ول الحدود
الم�شتركة.

()٢

 بقلم :فخري كرمي

ومثلما ا�ستطاعت ق��وى المعار�ضة،
في �سنوات الن�ضال �ضد الدكتاتورية
ال �غ��ا� �ش �م��ة ان ت �ح��اف��ظ ع �ل��ى عالقة
متميزة م��ع الجمهورية الإيرانية،
ف�إن في و�سعها �أن تطور تلك العالقات
التاريخية ،وق��د �أ�صبحت ف�صائلها
م��ن الطائفتين ،تت�شارك ف��ي الحكم
ع�ل��ى �أ��س��ا���س المحا�ص�صة وتقا�سم
ال�سلطة ،بتباين وتنافر في المواقع
والمواقف.
لكن هذه العالقات المطلوب تكري�سها
وتعميقها ،باتت بحاجة ال��ى قواعد
و�أ�س�س ت�ضبط �إيقاعها ،بما ين�سجم

ويتما�شى مع الم�صالح الم�شتركة ،على
قاعدة احترام خيارات وتطلعات ال�شعبين
في البلدين الجارين ،وبعيد ًا عن اي �شبهة
بالتبعية ،او الإم�لاءات المخلة .وهذا ما
يتطابق مع م�صالح ايران ،مثلما يتطابق
مع م�صالحنا الوطنية وتطلعاتنا.
ف �ه��ذه ال �ع�لاق��ات ا��ص�ب�ح��ت ب�ي��ن دولتين
م�ستقلتين جارتين ،ولي�س بين معار�ضة
في خ��ارج ال�ب�لاد ،ودول��ة �صديقة داعمة.
وال �� �ص �ي �غ��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ح �ك��م ب �ه��ا ت��راع��ي
خ�صو�صيات دول��ة ،وح�سا�سيات �شعب،
ي �ت �م �ي��ز ب��ال �ت �ن��وع ال �ع��رق��ي والمذهبي
وال �ق��وم��ي ،ال��ى ج��ان��ب ت�ع��ددي��ة مكونية
و�سيا�سية وفكرية ،ت�ضع عبئ ًا م�ضاعف ًا
على الطرف الذي ي�شكل انحياز ًا من نوع
م��ا ،ال ينبغي �أن يتم على ح�ساب الهوية
الوطنية.
�إن الطابع الغالب على ال�سكان من حيث
االنتماء الطائفي او المذهبي ،ال يُجيز
ط�م����س م��ا ه��و �أ� �س��ا� �س��ي ل �م��ا ه��و فرعي
وث��ان��وي .وبغ�ض النظر عن كل تف�صيل
يتعلق بما ه��و ف��رع��ي ف��ي ال�ه��وي��ات ،فان
ال�خ�ي��ار ال��وط�ن��ي ي�ظ��ل ف��ي ك��ل الظروف
الحا�ضنة االم وال�خ�ي�م��ة ال�ت��ي ال يمكن
ا�ستبدالها ب�أي والء �آخر.
وقد الحظنا ،ان القوات الم�سلحة العراقية،
ول��و على كراهة منها "والبد من الت�أكيد
على هذه الكراهة" باال�ضافة الى دواعي
االن���ض�ب��اط ،ان�خ��رط��ت ف��ي ال �ح��رب التي
ا�شعلها �صدام ح�سين ،ومراب�ضة اكثرية
الجنود و�ضباط ال�صف وال�ضباط "من
المكون ال�شيعي" ،على خطوط الدفاع،
والم�شاركة ف��ي العمليات القتالية .ولم
يكن ت��ردد الواعين منهم ،او احتجاجهم
ال�صامت ،او ا�ست�شهادهم ،تعبير ًا عن
انحياز مذهبي ،بل رف�ض ًا وادانة للحرب،
ٍ
وللدكتاتورية ،والنهج الم�ضاد لم�صالح
وتطلعات ال�شعب العراقي.
وم��ن ه�ن��ا الب��د م��ن �إدان� ��ة ا��س�ت�ه��داف �أي
مواطن ،ع�سكري �أو مدني ،بدواعي موقفه
ف��ي جبهة ال�ح��رب م��ع اي ��ران ،او مالحقة
واغ �ت �ي��ال ،ع�سكريين �أو ط�ي��اري��ن ،ممن
�ساهموا فيها ،رغ�م� ًا عنهم وعلى كراهة
ومعار�ضة للنظام نف�سه.
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ا�ستطيع �أن ا�ستقرئ ،لي�س ا�ستناد ًا �إلى
وهم او تقدير ،بل �إلى حوارات ومناق�شات
مع �شخ�صيات محورية �إيرانية في اوقات
مختلفة ،ان اي ��ران ال��دول��ة ،ت��ري��د عراق ًا
�صديق ًا م�ستقر ًا ،يحر�ص على عالقات
ج��وار ف�ع��ال ،وي �ن ��أى بنف�سه ع��ن محاور
وت �ح��ال �ف��ات ت���ض��ر ب ��أم �ن �ه��ا وم�صالحها

الحيوية .وقد تف�ضل الدولة الجارة ،او
قوى مركزية نافذة فيها ،مثل هذه الدولة
على دولة طائفية "�شيعية" ت�صبح بحكم
الواقع تابعة �ضعيفة بال ارادة وال قرار.
لكنها بطبيعة الحال لن ترف�ض �أو تقاوم
ن��زوع� ًا نحو ه��ذه ال�صيغة من العالقات،
�إذا م��ا ان��دف�ع��ت لتكوين ق��اع��دت�ه��ا ،قوى
داخلية تابعة بحكم انحيازها وه�شا�شة
قاعدتها ال�شعبية و�ضعف �إرادتها .و�أول
ظرف تنمو فيه مثل هذه القوى ،ويظهر
عندها مثل هذا الخيار ،هو ا�شتداد النفور
أ�سا�س طائفي.
واال�صطفاف المبني على � ٍ
وهي تتغذى على المعارك الجانبية على
ال�سلطة وامتيازاتها ،حين يعم الف�ساد
وي�صبح اال��س�ت�ه�ت��ار بتطلعات النا�س،
وتطويع �إرادت �ه��م ،ال�شغل ال�شاغل لمن
ي��ري��دون الهيمنة ع�ل��ى م �ق��درات البالد،
واغ �ت �� �ص��اب ��س�ل�ط�ت��ه ،ب��اع �ت �م��اد تدوير
وتعميق الأزم��ات و�إغ��راق المواطنين في
�أتونها ومحارقها .ولي�س اف�ضل في هذا
االط ��ار ،م��ن ت��روي��ع الطائفة واالو�ساط
االق��ل وعي ًا فيها ،و�إث ��ارة مخاوفها ،من
الت�آمر على نفوذها ومواقعها في قيادة
الحكم وال�سلطة ،و�إع��ادت�ه��ا ال��ى المربع
االول ،حيث الر�ضوخ لحكم جائر ،ينتزع
م�ن�ه��ا ح��ري�ت�ه��ا ف��ي االع �ت �ق��اد وطقو�سه!
وف��ي ه��ذا ال�سياق يتوجب تقييم اهتمام
الأحزاب والكتل والفرق الطائفية بموا�سم
العزاء الح�سيني ،وتح�شيد الماليين من
الم�ؤمنين ال�م��أ��س��وري��ن بحب الح�سين
و�آالمه ،رغم الإذالل الذي يعانون منه ،من
قيادات هذه الأحزاب الحاكمة ،وحرمانهم
من اب�سط و�سائل العي�ش الكريم والخدمات
والأمن.
�إن القيادة الإيرانية ،البد ان ت��درك ،بان
�إقامة دولة "�شيعية" تعني في المح�صلة،
تق�سيم العراق �أو ت�شظيه ،وو�ضعه على
ف��وه��ة ب��رك��ان متفجر ،ل��ن ت�سلم ه��ي من
اللهيب وال�شظايا المتطايرة منه ،ومن
التداعيات ال�سيا�سية الإقليمية والدولية.
وبهذا المعنى البد �أن تحر�ص على دولة

متعددة ،متعاي�شة ،ح�سنة العالقات معها،
ت�أخذ باالعتبار �أولوية م�صالحها الحيوية.
ومثل هذا التكوين يتطلب تكري�س التنوع،
في اطار الوحدة ،وعلى ا�س�س ديمقراطية
ت��راع��ي ت�ط�ل�ع��ات ال �ع��راق �ي �ي��ن ع �ل��ى قدم
الم�ساواة ،دون تمييز او تع�سف او �إق�صاء
او تهمي�ش او ت�سلط ،كما هو عليه الحال
في ظل حكومة المالكي وفريقه المغيب
عن الوعي.

()٤

هل يراعي بع�ض قادة التحالف الوطني،
القواعد المنا�سبة لبناء مثل هذا العراق
الديمقراطي التعددي؟
وه��ل يتفهم ه ��ؤالء الح�سا�سية المفرطة
للمكونات الأخرى ،من �أي مظهر قد يبدو
ا�ستقواء عليهم ب� ��أدوات ال�خ��ارج ،وعلى
وج��ه الخ�صو�ص ،اذا تمثل ف��ي امتداد
طائفي ،وتعبيرات م�صلحية ،ي��رون فيها
خروج ًا عن ال�سياقات الوطنية؟

()٥

ف��ي اجتماع البرلمان ليوم ام�س الأول
ظهرت �أم��ام �أنظار ال��ر�أي العام ،مبارزة،
وتال�سن ،وت�ضارب ب��الأي��دي ،بين نواب
"ال�ضفتين" العراقيتين ،الذين يغتربون
كل ي��وم عن القيم والمبادئ التي عا�شتا
في �أفيائها ط��وال عقود وق��رون ،حتى لو
لم تكن كلها م�ساحة للت�آخي والت�سامح
وقبول الآخر كما ينبغي �أن يكون عليه.
وحفل "عراك الديكة" ،لم يندلع دفاع ًا عن
حقوق مه�ضومة للعراقيين� ،أو �صراع ًا
على قانون يُجَّ رم الف�ساد ،وي�ضع الفا�سدين
وح �م��ات �ه��م ام� ��ام ال �م �� �س��اءل��ة والمالحقة
القانونية ،كما ل��م ّ
ت�شب ن�ي��ران االقتتال
ب��االي��دي ،اختالف ًا على التهاون ف��ي اخذ
المجرمين المق�صرين في حماية ارواح
مئات العراقيين الذين يقتلهم االرهابيون.
ل��م ين�شب ال��ع��راك الي ��س�ب��ب ل��ه عالقة
بالوطن والدولة الفا�شلة ،بل اندلع نتيجة
منتم
�سوء تقدير نائب "�شيعي المذهب" ٍ

�سيا�سي ًا لكتلة معار�ضة مغايرة االنتماء
المذهبي .كان ب�إمكان النائب "الم�شاغب"
ان ي�ج��د �أ��س�ل��وب� ًا للمعالجة ،ب�ع�ي��د ًا عن
اال���ض��واء ،م �ن� ّ
�سلوك
�زه � ًا ع��ن ا��س�ت�غ�لال
ٍ
�سيا�سي خاطئ ،وتوظيفه� ،شاء �أم �أبى،
في �إثارة مزيد من االحتقان الطائفي.
كان عليه ،اذا �أراد تحريم ما يراه م�سا�ساً
"بالكرامة الوطنية" كما ورد في مطالعته،
�صياغة وجهة نظره في مذكرة توزع دون
�ضجيج على اط��راف التحالف الوطني،
يب�صرهم بخط�أ الممار�سة المق�صودة
ب�شكواه ،و�إج��راء حوار مع قيادات فيها،
قد ي�ؤدي �إلى معالجة الأمر.

()٦

وم��ا دام ال �ع��راك ق��د ن�شب ام��ام عد�سات
الكاميرات ،وت��م توثيقه ،وم��ا �أعقبه من
ت�صريحات وم�ؤتمرات �صحفية ،في�صبح
لزام ًا التوقف �أمام الم�شهد ،وتقييم مواقف
الطرفين من "نواب ال�شعب".
ال ي �ج��ر�ؤ م��واط��ن ع ��راق ��ي� ،إال اذا كان
مدفوع ًا �أو مد�سو�س ًا بدواعي اث��ارة فتنة
بين العراقيين ،على التعري�ض باالمام
الخميني ،او ال�سيد الخامنئي ،او اي رمز
قيادي ديني ايراني  .فكالهما "قائدان"
للجمهورية اال�سالمية ،ب�صفتهما يحتالن
موقف "الولي الفقيه" .واالمام الخميني
ه��و م��ن ق��اد ال �ث��ورة االي��ران �ي��ة ،وو�ضع
المبادئ الد�ستورية لنظام الولي الفقيه،
باعتباره ر�أ���س الجمهورية المقرر .وقد
ا�صبح ال�سيد الخامنئي ،الولي الفقيه،
اي الم�شرف ال�سيا�سي على الجمهورية
اال�سالمية ،بعد رحيل الخميني.
وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ال��والي��ة المذهبية،
التي يقلدها جمهور وا��س��ع م��ن ال�شيعة
ف��ي �أن �ح��اء متفرقة م��ن ال�ع��ال��م ،ويختلف
عليها اخ��رون ي�شكلون اكثرية او اقلية،
ف��ان ال��وظ�ي�ف��ة ال��ر��س�م�ي��ة ل�ل��ول��ي الفقيه،
ه��ي �سيا�سية ب��ام�ت�ي��از ،ت��رت�ب��ط بقيادة
الدولة االيرانية ،ومقلدي "والية الفقيه"
يتركزون في اي��ران بوجه خا�ص .وهذه

�إن يف �إقحام ايران ورموزها يف ال�صراع ال�سيا�سي بني
الفرقاء العراقيني ،ا�ساءة بالغة لإيران ورموزها،
ينبغي ان يكف عنها الذين يزعمون احلر�ص على
ايران وقادتها.

ال�صفة بحد ذاتها ،هي الفي�صل في التعامل
مع ال�شخ�صيتين الإيرانيتين المرموقتين.
ومن يزور ايران من القيادات ال�سيا�سية
يدرك ذلك بو�ضوح.
وي�ستطيع كل �شيعي مقلد "لوالية الفقيه"
ف��ي اي ب�ل��د ك ��ان ان ي��رف��ع � �ص��ورت��ه في
م�سكنه ،ويتعامل معه كيفما �شاء ،ارتباط ًا
بقناعته الإيمانية ،لكن رف��ع ال�صور في
ال �� �ش��وارع وال���س��اح��ات ودوائ� ��ر الدولة،
مناف لل�ضوابط والتقاليد الر�سمية لجميع
ٍ
الدول� ،سواء في العراق او �إندوني�سيا او
اي��ران .والد�ساتير ت�ؤكد على رمز واحد
للدولة يتمثل في رئي�س الدولة ال غيره،
وال يجوز تحت اي اعتبار رف��ع �صورة
غيره.
ان �آية الله ال�سي�ستاني هو المرجع االعلى
ل�شيعة العراق ،وربما لمقلدين ي�شكلون
كتلة كبيرة في دول ا�سالمية اخرى ومنها
الجمهورية االي��ران�ي��ة ،وم��ع ذل��ك لم يجز
المرجع رف��ع �صوره� ،أو ا�ستخدامها في
المنا�سبات ال�سيا�سية ،مثل االنتخابات
او �سواها .فكيف يعتبر اي طرف �شيعي
�سيا�سي ،رف��ع � �ص��ورة رم��ز يمثل اعلى
�سلطة ف��ي دول��ة اخ ��رى ،ع��رف� ًا م�ق�ب��و ًال ال
يم�س ال�سيادة الوطنية ،او ال يتعار�ض مع
الد�ستور واالعراف والتقاليد التي �أر�سيت
عليها؟
وم��ن ال�صعب على المدافعين ع��ن هذه
ال �م �م��ار� �س��ة ،ت�ج�ي�ي��ر ذل� ��ك للجمهورية
االيرانية او قيادتها او الولي الفقيه ،الذي
ال يمكن ان يقبل بذلك ،اذا ما اح�س بانها قد
�شقاق بين العراقيين ،او تكون
تدفع الى ٍ
�سبب ًا لمزي ٍد من االحتقان الطائفي.

()٧

لم يكن ال�صديق ال�سيد الجعفري موفق ًا
تماما وه��و ي��داف��ع ع��ن ممار�سة خاطئة،
باعتماد �شواهد ومقاربات غير �سليمة.
وف� ��ي م �ع��ر���ض ح �م��ا� �س��ة م �ف��رط��ة ،اورد
ال�سيد الجعفري مثال رف��ع �صور غاندي
وجيفارا ،للت�أكيد على �صواب رفع �صور
االمام الخميني وال�سيد الخامنئي .م�شددا
على انهما رم��زان دينيان لل�شيعة ينبغي
احترامهما.
ولم ينتبه الجعفري الى انه في ايراد مثليه،
ك�أنه اتك�أ على و�سادة غيره .فجيفارا رمز
ث ��وري خ��ا���ض ك�ف��اح� ًا ب��ا��س� ً
�ان
لا ف��ي اوط � ٍ
ل��م يحمل جن�سيتها ،ورف����ض ان ي�ستمر
وزير ًا في كوبا التي �ساهم بتحريرها .اما
غاندي ف�صاغ قيما �سيا�سية ،وانفرد في
ا�ستحداث ا�سلوب غير مطروق في الكفاح
م��ن اج��ل التحرر الوطني .و��س��وى ذلك،
ن�سي الجعفري ان جيفارا كان علماني ًا غير
م�ؤمن ،ال يجوز اي��راده مث ًال في معر�ض
دف��اع��ه ،ك�م��ا ك��ان غ��ان��دي م��ن الم�ؤمنين
بالديانة الهندو�سية ،ما ي�شكل عبئ ًا ايماني ًا
على مثل ال�سيد الجعفري!

()٨

�إن في �إقحام ايران ورموزها في ال�صراع
ال�سيا�سي بين الفرقاء العراقيين ،ا�ساءة
بالغة لإي��ران ورم��وزه��ا ،ينبغي ان يكف
عنها الذين يزعمون الحر�ص على ايران
وقادتها .ويبدو �أن بع�ض القيادات التي
تتن�صل ط��وال ال��وق��ت ،بمنا�سبة ودون
منا�سبة من لوثة الطائفية ،وت�ستنكر اي
ان�ح�ي��ازات على ا�س�س طائفية ،تتنا�سى
هذه االدع��اءات في لحظات ح�سا�سة ،مثل
"عراك الديكة" في مجل�س النواب� ،أول
من ام�س.
ويقت�ضي الت�أكيد في كل مرة ،ان الحر�ص
على اي ��ران وال �ع�لاق��ات المتميزة معها،
والحفاظ عليها ،يتج�سد في �سلوك وطني
�وازن ،ينطلق م��ن الم�صالح
ٍ
متما�سك م �ت� ٍ
الم�شتركة لل�شعبين والدولتين .على ان
ال ُي�خ��ل ذل��ك ب�م�ق��دار ��ش�ع��رة ،وت�ح��ت اي
دواع او ادع��اءات ،بالح�سا�سية الوطنية
ٍ
العراقية.
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حتول العراق �إىل النموذج امل�صري �أواليمني تدخل يف مفاو�ضات �صفقة ال�سالح االمريكي
املخاوف من ّ

زيباري لكريي :مل نقمع احتجاجات ا�ستمرت � 8أ�شهر. .
والعراقيون يهت ّمون بالت�صويت �أكرث من العنف

ونقلت ال�ص ��حيفة� ،أي�ض ��ا عن امل�س�ؤول
ذاته� ،أن "من بني الأف�ضليات الأمريكية
الأخ ��رى يف الع ��راق �ض ��مان زي ��ادة
ثابت ��ة يف �إنتاج النف ��ط ،واحلفاظ على
وحدة الب�ل�اد ،وتكامل توجهات العراق
الإ�سرتاتيجية وامل�صالح الأمريكية يف
املنطقة ،وبناء م�ؤ�س�س ��ات دميوقراطية
�أكرث قوة".

 بغداد  /املدى
ك�شفت جملة فورين بولي�سي ان الواليات املتحدة
قدم ��ت معلوم ��ات للع ��راق ح ��ول خط ��ط �إيرانية
ل�ش ��ن هجوم علي ��ه خالل احلرب ب�ي�ن البلدين يف
ثمانين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي رغ ��م انها كان ��ت تعلم
جي ��دا ان بغداد �س�ت�رد علي ��ه بهجمات باال�س ��لحة
الكيميائية ،ح�سبما نقلت وكالة االنباء الفرن�سية
وم�س ��تندة اىل وثائق رفعت وكالة اال�ستخبارات
االمريكية �س ��ي اي ايه ال�س ��رية عنها ،و�ش ��هادات
م�س� ��ؤولني �س ��ابقني اج ��رت املجل ��ة مراجعة لهذه
ال�س ��جالت االمريكية فيما تدر�س وا�ش ��نطن خيار
�ش ��ن عمل ع�سكري �ضد �سوريا ب�سبب ا�ستخدامها
املفرت� ��ض �أ�س ��لحة كيميائي ��ة يف ري ��ف دم�ش ��ق

اال�سبوع املا�ضي.
و�أك ��دت املجل ��ة على موقعه ��ا ان وا�ش ��نطن كانت
تعل ��م يف ع ��ام  1983ان �ص ��دام ح�س�ي�ن لن يرتدد
يف ق�صف القوات االيرانية بغاز ال�سارين او غاز
اخلردل.
و�أكدت الوكالة يف وثيقة تعود اىل ت�شرين الثاين
(نوفم�ب�ر)  1983ان ��ه "م ��ع ا�س ��تمرار الهجم ��ات
العراقية وتكثفها تزداد الفر�ص بان ت�ضع القوات
االيراني ��ة يدها عل ��ى قذيفة عراقي ��ة حتتوي على
غاز اخلردل".
وحذرت الوكالة من ان "طهران قد ت�أخذ مثل هذه
االدلة اىل االمم املتح ��دة وتتهم الواليات املتحدة
بالتواط�ؤ يف انتهاك القانون الدويل".
ويف اواخ ��ر  1987اكت�ش ��فت وا�ش ��نطن بف�ض ��ل

�ص ��ور ملتقط ��ة باالقم ��ار اال�ص ��طناعية ان ايران
حت�ش ��د قوات كبرية �شرق مدينة الب�صرة (جنوب
الع ��راق) ا�س ��تعدادا ل�ش ��ن هج ��وم يف الربي ��ع.
واظهرت ال�ص ��ور ان االيرانيني اكت�ش ��فوا �ض ��عفا
ا�سرتاتيجيا يف الدفاعات العراقية قد ي�ستفيدون
منه.
ومت عر� ��ض التقري ��ر ال ��ذي يحم ��ل عن ��وان "عند
ابواب الب�ص ��رة" على الرئي� ��س االمريكي يف ذلك
الوقت رونالد ريغان الذي كتب عليه مالحظة جاء
فيه ��ا ان "انت�ص ��ارا ايرانيا هو امر غ�ي�ر مقبول"
بح�سب فورين بولي�سي.
وعندها اتخذت وا�شنطن قرار ابالغ بغداد باالمر
وم�س ��اعدة العراقي�ي�ن مبعلوم ��ات ا�س ��تخباراتية
ح ��ول املراك ��ز اللوج�س ��تية وامل�ض ��ادات اجلوية

االيرانية .و�أف�ش ��لت قوات �ص ��دام ح�سني خمطط
الهج ��وم االي ��راين ب�ش ��نها يف ني�س ��ان (ابري ��ل)
 1988هجوم ��ا كب�ي�را مدعوم ��ا بعمليات ق�ص ��ف
مبواد كيميائية على �شبه جزيرة الفاو .وا�ستخدم
الع ��راق م ��واد كيميائية اربع م ��رات وقتل يف كل
مرة "مئات و�آالف االيرانيني" بح�س ��ب ال�سي اي
اي ��ه .وقال امللحق الع�س ��كري االمريكي يف بغداد
يف حينه ��ا ري ��ك فرانكونا للمجل ��ة ان "العراقيني
مل يبلغون ��ا ابدا انه ��م كانوا يعتزمون ا�س ��تخدام
غاز االع�ص ��اب .ومل يكونوا بحاجة لإبالغنا بذلك
لأننا كنا نعلم باالمر" .ويف الفرتة نف�سها يف �آذار
(مار� ��س)  1988ا�س ��تخدم �ص ��دام ح�س�ي�ن قنابل
كيميائية �ض ��د الك ��رد يف حلبجة ما اوقع خم�س ��ة
�آالف قتيل ،و�أفلت كذلك من العقاب.

حمل الأمم املتحدة ونظام �صدام م�س�ؤولية التفريط مب�صالح العراق
ّ

 بغداد  /املدى بر�س

النواب وامل�س�ؤولون مطالبون
بك�شف ذممهم املالية
دعا النائب عن كتلة الأح��رار التابعة
ل�ل�ت�ي��ار ال �� �ص��دري ح���س�ين ال�شريفي
امل �� �س ��ؤول�ين اىل الك�شف ع��ن ذممهم
املالية حتى ترت�سخ لهيئة النزاهة �صورة وا�ضحة
للذين ا�صبحوا ميلكون ع�ق��ارات �ضخمة و�أم��واال
يف ب�ن��وك ع��امل�ي��ة.وذك��ر ال�شريفي ان تقرير هيئة
النزاهة الذي �أ�شار اىل �أن وجود الكثري من النواب
وال ��وزراء الذين مل يك�شفوا عن ذممهم املالية امر
خطري يف تاريخ العراق .وطالب ال�شريفي ،النواب
وامل�س�ؤولني بالك�شف عن ذممهم املالية حتى ترت�سخ
لهيئة ال �ن��زاه��ة � �ص��ورة وا��ض�ح��ة ل�ل��ذي��ن ا�صبحوا
ميلكون عقارات �ضخمة و�أمواال يف بنوك عاملية ".

تكرمي الطلبة االوائل
يدعم الإبداع والتف ّوق
دع��ا رئ�ي����س جل�ن��ة ال�ترب�ي��ة النيابية
عادل �شر�شاب اىل �ضرورة ان يتطور
التكرمي للطلبة االوائ��ل دعما لالبداع
والتفوق.
وق��ال �شر�شاب ان التقليد ال�سنوي لتكرمي الطلبة
الذي اجري خالل ال�سنوات االخرية البد ان يبقى
ويتطور ف�ضال عن انه ر�سالة وا�ضحة ملن �سيخلفون
جمل�س ال�ن��واب يف االنتخابات الربملانية املقبلة.
و�أ��ض��اف ان جلنة الرتبية تتطلع اىل ه��ذه النخبة
اجليدة لكي نرى �صورة خالبة لوطننا ،مو�ضحا انه
من اجليد ان نقف اليوم لتكرمي طلبتنا املتفوقني،
وينبغي على اجلميع �إ�سنادهم وتقدمي الدعم لهم
لكي يقدموا جناحهم وتفوقهم خلدمة هذا البلد.

وقف العنف م�شروط
برفع الظلم عن مكونات
م�ضطهدة
دعا الأم�ين العام لتيار ال�شعب النائب على
ال �� �ص �ج��ري اىل رف ��ع احل �ي��ف وال �ظ �ل��م عن
مكونات م�ضطهدة قائال ان ذلك �أف�ضل و�سيلة
لتجفيف منابع الإرهاب ودعا احلكومة اىل حتمل امل�س�ؤولية
واتخاذ ق��رارات جريئة وج��ادة لت�شخي�ص اخللل احلقيقي
لرتاجع الأو�ضاع الأمنية يف عموم املحافظات العراقية.
وقال ان احلل يكمن يف رفع الظلم عن مكونات م�ضطهدة �سلب
منها الكثري من احلقوق و�شعرت باال�ضطهاد والتمييز وان
حتقيق الأمن لي�س بكرثة اجلنود وو�ضع الكتل الكونكريتية
بل �إن هذه الإجراءات تزيد من معاناة املواطن.
و�أ�ضاف ال�صجري ان مفتاح �إيقاف العنف وحتقيق العدالة
بيد رئي�س احلكومة نوري املالكي من خالل اتخاذ قرارات
جريئة لإن�صاف املواطن وحتقيق العدالة االجتماعية ورفع
الظلم عنهم.
ناقلة عمالقة عند ميناء خور الزبري  -ار�شيف

علي ال�صجري

ح ّمل ��ت جلن ��ة العالق ��ات اخلارجي ��ة
النيابية ،ام�س الثالثاء ،رئي�س النظام
ال�س ��ابق والأمم املتح ��دة م�س� ��ؤولية
"التفريط" مب�صالح العراق ،و�أكدت
�أن توقي ��ع اتفاقي ��ة تنظي ��م املالح ��ة
يف خ ��ور عب ��د الل ��ه ي�ش ��كل "حماولة
لتخفيف الأ�ض ��رار" التي �أحلقها قرار
تر�سيم احلدود بني البلدين.
وقال �س ��امي الع�س ��كري ،ع�ضو جلنة
العالق ��ات اخلارجي ��ة النيابي ��ة ،يف
حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "العراق
خ�س ��ر اجلزء الأكرب من خور عبدالله
ب�س ��بب تر�س ��يم احلدود م ��ع الكويت،
ال ��ذي قام ��ت ب ��ه الأمم املتح ��دة بع ��د
حرب الكويت" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "خط
احل ��دود املائي ��ة ب�ي�ن البلدين �أ�ص ��بح
مبوج ��ب االتفاقي ��ة ،مي ��ر من و�س ��ط
اخل ��ور حي ��ث تق ��ع الأج ��زاء العميقة
منه ،وال�صاحلة للمالحة ،يف اجلانب
الكويتي".
وكان جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي ،قد
�صوت اخلمي�س املا�ضي ،على م�شروع
قانون ت�صديق اتفاقية تنظيم املالحة
البحري ��ة ب�ي�ن الع ��راق والكوي ��ت يف
خ ��ور عبد الل ��ه ،وذلك عل ��ى الرغم من
مطالبة  80نائب ًا ت�أجيله.
ور�أى الع�س ��كري ،ال ��ذي ينتم ��ي
الئت�ل�اف دول ��ة القان ��ون ،ويع ��د م ��ن
املقرب�ي�ن لرئي� ��س احلكوم ��ة ن ��وري

املالكي� ،أن "االتفاقية التي �ص ��ادقت
عليه ��ا احلكومة و�أقره ��ا الربملان ،مل
تفرط يف حقوق العراق ،كما ي�ش ��يع
البع� ��ض" ،م�ؤكد ًا �أنه ��ا على "العك�س
ته ��دف �إىل انت ��زاع بع� ��ض احلق ��وق
للع ��راق ،لأن من دونها ميكن للكويت
�أن تتحكم وحده ��ا باملالحة يف خور
عب ��د الله وجترب ال�س ��فن التي تعربه
على رفع علمها".
و�أ�ض ��اف ع�ض ��و جلن ��ة العالق ��ات
اخلارجي ��ة النيابي ��ة� ،أن "االتفاقي ��ة
تق�ضي ب�أن تكون �إدارة املمر البحري
م�ش�ت�ركة ب�ي�ن البلدي ��ن وع ��دم رف ��ع
ال�سفن العراقية العلم الكويتي مثلما
ال تتي ��ح للكويت �إغالق املمر وحدها،
�إمنا مبوافقة العراق" ،م�س ��تدركا �أن
"االتفاقي ��ة ت�ش ��كل حماولة لتخفيف
الأ�ض ��رار الت ��ي �أحلقها قرار تر�س ��يم
احلدود بني البلدين".
ونفى الع�سكري� ،أن "تكون احلكومة
م�س� ��ؤولة ع ��ن التفري ��ط مب�ص ��الح
الع ��راق ،كما يرى البع� ��ض" ،حمم ًال
م�س� ��ؤولية ذل ��ك �إىل "رئي� ��س النظام
ال�س ��ابق �ص ��دام ح�س�ي�ن ،والأمم
املتحدة".
وكان ��ت ال�ش ��ركة العام ��ة للموان ��ئ
العراقي ��ة ،ق ��د اعت�ب�رت ،مطل ��ع
اال�س ��بوع احلايل� ،أن اتفاقية تنظيم
املالحة البحرية بني العراق والكويت
"خطوة �سلبية" �ست�ؤثر على املالحة
العراقية ،ويف حني �أكدت �أن العراق

"فقد مبوجب االتفاقية نحو ن�صف"
خ ��ور عب ��د الل ��ه ،نف ��ت وزارة النقل
�أن "ت�ؤث ��ر االتفاقي ��ة عل ��ى حق ��وق"
العراق املالحية .ويقع خور عبد الله
يف �ش ��مال اخللي ��ج العرب ��ي ،م ��ا بني
جزيرت ��ي بوبيان ووربة الكويتيتني

و�شبه جزيرة الفاو العراقية ،وميتد
�إىل داخل الأرا�ض ��ي العراقية م�شك ُال
خ ��ور الزبري ال ��ذي يقع ب ��ه ميناء �أم
ق�ص ��ر العراق ��ي ،وقام ��ت احلكوم ��ة
العراقي ��ة يف ع ��ام  2010بو�ض ��ع
احلج ��ر الأ�س ��ا�س لبناء مين ��اء الفاو

الكب�ي�ر عل ��ى اجلان ��ب العراق ��ي م ��ن
اخل ��ور ،يف ح�ي�ن ب ��د�أت احلكوم ��ة
الكويتي ��ة ببناء مين ��اء مبارك الكبري
عل ��ى اجلان ��ب الكويت ��ي يف ال�ض ��فة
الغربي ��ة خل ��ور عب ��د الله ،مم ��ا �أثار
م�شاكل مع العراق.

ق ��ال نائب رئي�س جمل�س النواب عارف
طيف ��ور نرحـ ��ب ونـ�ؤي ��د ب�ش ��كل مطلق
قـ ��رار املحكم ��ة االحتادي ��ة بنقـ�ض ��ها
و�إلغـائه ��ا امل ��ادة  23املجحف ��ة م ��ن قان ��ون انتخابات
جمال�س املحافظات.
وذك ��ر طيف ��ور ان امل ��ادة كانت غ�ي�ر د�س ��تورية وغـري
قانوني ��ة وج ��اءت بدواف ��ع �سيا�س ��ية لإر�ض ��اء بع�ض
الأط ��راف ،وبهذه املنا�س ��بة نهن ��ئ �أهـلن ��ا يف كركـوك
ونحثه ��م عل ��ى امل�ش ��اركة الوا�س ��عة يف االنتخاب ��ات
القادم ��ة الختي ��ار ممثليه ��م ع�ب�ر �ص ��ناديق االقـرتاع
ونحن ندعم الإدارة امل�ش�ت�ركة وتوزيع املنا�ص ��ب بني
مكونات املدينة ب�ش ��كل عادل ومن�صـف وعـلى �أ�سـا�س
اال�ستحـقـاقـات االنتخابية دون تهـمي�ش �أو �إق�صاء.

عادل �شر�شاب

مق ّرب من املالكي :اتفاقية خور عبداهلل �ستخفف �أ�ضرار تر�سيم احلدود مع الكويت

املادة  23من قانون انتخابات
كركوك غري د�ستورية

ح�سني ال�شريفي

فورين بولي�سي :وا�شنطن تغا�ضت عن ا�ستخدام العراق للكيمياوي
يف حربه مع �إيران

�أك ��د نائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة خ�ض�ي�ر
اخلزاع ��ي ،ان جمي ��ع بن ��ود وثيق ��ة ال�ش ��رف
قد حظيت مبناق�ش ��ة وا�س ��عة من قب ��ل جميع
الأطراف ال�سيا�سية حتى ا�صبحت مقبولة ومتفقا عليها.
وق ��ال ان وثيقة ال�ش ��رف ومبادرة ال�س ��لم الأهلي واالجتماعي
يف الع ��راق هدفه ��ا �إيج ��اد �أج ��واء �إيجابي ��ة للعم ��ل امل�ش�ت�رك
وحتدي ��د خارطة طريق حل ��ل جميع املعوقات وامل�ش ��اكل التي
ترافق العملية ال�سيا�سية وعمل م�ؤ�س�سات الدولة العراقية .
وبني ان جميع بنود وثيقة ال�شرف قد حظيت مبناق�شة وا�سعة
م ��ن قبل جمي ��ع االطراف ال�سيا�س ��ية حت ��ى ا�ص ��بحت مقبولة
ومتفق ��ا عليها من قبل اجلميع معربا ع ��ن امله يف تطبيقها من
خ�ل�ال توقيع ميثاق ال�ش ��رف الوطني عليها من قبل قادة الكتل
ال�سيا�سية قريبا.

عارف طيفور

 بغداد  /المدى بر�س

ويف معلوم ��ات �أخ ��رى ن�س ��بت اىل
امل�ص ��ادر الأمريكي ��ة املطلع ��ة �أن بع�ض
�أع�ض ��اء الكونغر� ��س طالب ��وا (للم ��رة
الثاني ��ة) الرئي� ��س �أوباما ب� �ـ "الرتيث"
قب ��ل املوافق ��ة عل ��ى �ص ��فقة الأ�س ��لحة
الأخرية مع العراق.
وت�ش ��مل ال�ص ��فقة نظ ��م دف ��اع ج ��وي
متط ��ورة وطائرات �أبات�ش ��ي هجومية،
وت�شكل هذه الطائرات العقدة الرئي�سة
يف ال�ص ��فقة ب�س ��بب املخ ��اوف م ��ن �أن

الت�ستخدم �ضد القاعدة وح�سب ،و�إمنا
�ض ��د اخل�ص ��وم ال�سيا�س ��يني املحليني،
وهذا ما حمل اللجنتني املخت�ص ��تني يف
جمل�س ال�ش ��يوخ والنواب �إىل ف�ص ��لها
عن ال�صفقة.
ويف ر�أي معار�ض ��ي ت�س ��ليم الأبات�شي
�أن "الو�ض ��ع يف العراق م�ش ��ابه لو�ضع
م�صر من حيث مت ا�ستخدام العنف �ضد
املواطن�ي�ن ،ويخ�ش ��ى �أن يتك ��رر الأم ��ر
ذات ��ه يف الع ��راق ،وه ��ذا ما يدع ��و �إىل

زيباري ونظريه االمريكي  -ا ف ب
ال�ت�روي قبل اتخ ��اذ �أي ق ��رار على هذا
ال�صعيد".
ور�ش ��ح م ��ن م�ص ��ادر �إعالمي ��ة غربي ��ة
�أن "وزي ��ر اخلارجي ��ة العراق ��ي
هو�ش ��يار زيب ��اري نف ��ى ه ��ذا االحتمال
يف االجتماع ��ات املغلق ��ة الت ��ي عقده ��ا
م ��ع كب ��ار امل�س� ��ؤولني الأمريكي�ي�ن يف
زيارته الأخ�ي�رة" ،الفتا �إىل �أن "موقف
احلكوم ��ة العراقي ��ة خمتل ��ف كلي ��ا عن
موق ��ف ال�س ��لطات امل�ص ��رية جت ��اه

املعار�ضني �إذ �أنها مل ت�ستخدم الأ�ساليب
التي ا�ستخدمتها القاهرة رغم �أن موجة
االحتجاج ��ات يف الع ��راق ا�س ��تمرت
�أك�ث�ر م ��ن ثماني ��ة �أ�ش ��هر" ،م�ض ��يفا �أن
"العراقي�ي�ن �أكرث اهتماما بالت�ص ��ويت
منهم بالعنف".
يف املقابل ي�ؤيد م�س� ��ؤولون �أمريكيون
�آخ ��رون �إجناز ال�ص ��فقة تخوف ��ا من �أن
"يتح ��ول الع ��راق ،على غ ��رار اليمن،
�إىل قاع ��دة �أخ ��رى لـ "القاعدة" ت�ص ��در
الإرهاب �إىل العامل اخلارجي".
وم ��ن ب�ي�ن م�آخ ��ذ املعار�ض�ي�ن الأخرى
على احلكوم ��ة العراقية (كم ��ا يتنب من
الت�س ��ريبات) �أنه ��ا "مل تق ��م �إال بالقلي ��ل
ملنع �إيران من ا�ستخدام جمالها اجلوي
لنق ��ل الأ�س ��لحة (ورمبا املقاتل�ي�ن) �إىل
النظ ��ام ال�س ��وري ال ��ذي يخو�ض حربا
�ضد املعار�ضني املدعومني من الواليات
املتحدة".
وقد رد اجلانب العراقي بالت�شديد على
�أن العراق والواليات املتحدة يواجهان
الي ��وم بعد جت ��دد عملي ��ات القاعدة يف
الع ��راق ع ��دوا واح ��دا وبالت ��ايل ف ��ان
يف م�ص ��لحة وا�ش ��نطن تق ��دمي الع ��ون
لبغ ��داد ،ور�ش ��ح �أن زيب ��اري �أبلغ كبار
امل�س� ��ؤولني الأمريكي�ي�ن ويف مقدمتهم
وزير اخلارجية ج ��ون كريي "اننا نود
العمل معكم �ض ��د عدونا امل�شرتك" ،كما
لف ��ت اىل "�أن القاعدة تطل ��ق النار على
الع ��راق والوالي ��ات املتحدة مع ��ا ،ولن
ي ��دوم �ش ��يء مم ��ا بنين ��اه مع ��ا� ،إال �إذا
ك�سبنا احلرب �ضد االرهاب".

وثيقة ال�شرف حظيت
بقبول جميع االطراف

خ�ضري اخلزاعي

ن�سب��ت �صحيف��ة "كري�ست��ان �ساين�س مونيت��ور" �إلى م�س���ؤول �أميركي "كبير" �ش��ارك في المحادث��ات بين الجانب
الأميرك��ي ووزي��ر الخارجية العراقي هو�شي��ار زيباري بمنا�سبة رحلت��ه الأخيرة الى وا�شنط��ن قوله �إن "وقف
�صع��ود القاعدة في العراق ،ومنعها م��ن ا�ستعادة المالذات التي كانت لديها في االع��وام  ،2005و ،2006و  2007هما
�أف�ضليتان مطلقتان في المرحلة الراهنة".

يوم سياسي
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بارزاين ي�ؤكد �أن امل�ؤمتر القومي يحمل ر�سالة ال�سالم والتعاي�ش

رئا�سة الإقليم  :كرد �سوريا لديهم مايدافعون به عن
انف�سهم ولي�سوا بحاجة �إىل تدخلنا ع�سكري ًا

� أربيل /املدى
اكد رئي�س اقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين
ان امل�ؤمتر القومي الكردي يوجه ر�سالة �سالم
وتعاي�ش مع ال�شعوب الرتكية والإيرانية
والعربية  ،فيما ب�ين رئي�س دي��وان رئا�سة
الإق�ل�ي��م ان ك��رد ��س��وري��ا لديهم مايدافعون
ب��ه ع��ن انف�سهم ولي�سوا بحاجة اىل تدخل
ع�سكري من االقليم.
وق ��ال ب � ��ارزاين ل ��دى ا��س�ت�ق�ب��ال��ه ال�سفرية
ال�ه��ول�ن��دي��ة اجل��دي��دة ل��دى ال �ع��راق ال�سيدة

شؤون الوطن

جانيت �سينب� :أن الر�سالة الرئي�سية لهذا
امل�ؤمتر هي تنظيم وتوحيد اخلطاب الكردي
والت�أكيد على �أن من حق ال�شعب الكردي
املطالبة بحقوقه.
و�أ�� �ض ��اف ان امل� ��ؤمت ��ر ي��رغ��ب يف �إر���س��ال
ر�سالة ال�سالم والتعاي�ش لل�شعوب الرتكية
والإيرانية والعربية .كذلك �إي�صال ر�سالة
امل�ؤمتر القومي الكردي �إىل العامل اخلارجي
وم�ضمون ه��ذه الر�سالة ه��و جتنب العنف
والن�ضال ال�سلمي واملعا�صر و�إتباع ال�سبل
الدميقراطية.

م��ن جهتها �أع��رب��ت ال�سفرية الهولندية عن
�سعادتها لإت��اح��ة ف��ر��ص��ة ال�ل�ق��اء بالرئي�س
ب��ارزاين .و�أعلنت عن زي��ارة مرتقبة لوزير
اخل��ارج �ي��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة خ�ل�ال ��ش�ه��ر �أيلول
امل�ق�ب��ل �إىل �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ب�ه��دف تعزيز
العالقات الثنائية بني اجلانبني .كما �أعربت
ال�سيدة جانيت عن �إعجابها مب�ستوى التقدم
وا�ستتباب الأم��ن واال�ستقرار احلا�صل يف
�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ،م�ب��دي��ة ا��س�ت�ع��داد بالدها
لتنمية العالقات الثنائية يف �شتى املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية.

و رحب الرئي�س بارزاين بال�سفرية الهولندية
لدى العراق ،متمني ًا �أن ت�شهد العالقات بني
�إقليم كرد�ستان وهولندا املزيد من التقدم.
داعي ًا القطاع الزراعي ب�شكل خا�ص لال�ستفادة
من التجارب واخلربات الهولندية.
وبخ�صو�ص الالجئني ال�سوريني وخا�صة
من غ��رب كرد�ستان ،ق��ال الرئي�س بارزاين:
م���س��اع��دة ال�لاج �ئ�ين ت�ع�ت�بر م��ن الواجبات
الإن�سانية ،و�أن حكومة و�شعب كرد�ستان
�سيعملون م��ا بو�سعهم يف م�ساعدة ه�ؤالء
الالجئني.
اىل ذل ��ك اك��د رئ�ي����س دي ��وان رئ��ا��س��ة �إقليم
كرد�ستان ف� ��ؤاد ح�سني  :ان �سيا�سة �إقليم
ك��رد��س�ت��ان ه��ي ع��دم ال�ت��دخ��ل الع�سكري يف
ال�ش�أن ال�سوري ،معرب ًا عن اعتقاده ب�أن الكرد
يف �سوريا لديهم من �سيدافعون عنهم.
وق ��ال ح�سني يف ت���ص��ري��ح �صحفي ،ام�س
الثالثاء : ،ان الكرد يف �سوريا ال يحتاجون
اىل ذه��اب وح��دات ع�سكرية اىل هناك لكن
رمبا يحتاجون اىل كل انواع الدعم االخرى،
م�شري ًا اىل ان �إقليم كرد�ستان ميكنه امل�ساعدة
يف تن�سيق امل�ساعدات الدولية.
وح��ث ح���س�ين ال �ك��رد ال���س��وري�ين ع�ل��ى عدم
مغادرة بلدهم ما مل يكن ذلك �ضروري ًا ،قائال
انه "يخ�شى ان يحول النزوح باعداد كبرية
االن�ت�ب��اه ع��ن الق�ضايا ال�سيا�سية الكردية،
م�ع��رب� ًا ع��ن قلقه م��ن ان ت�صبح كرد�ستان
�سوريا خالية لأنه اذا غادر ال�سكان فانه لن
تكون هناك ق�ضية كردية يف �سوريا.

5

راغب عالمة معجب بكرد�ستان وي�ؤكد � :شعبها
حمب للإن�سانية ويريد العي�ش ب�سالم
� أربيل /املدى
اب ��دى ال �ف �ن��ان ال�ل�ب�ن��اين و��س�ف�ير الأمم املتحدة
للنوايا احل�سنة راغ��ب عالمة عن �إعجابه الكبري
ب��إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان و�شعبه ال ��ذي اك��د ان��ه �شعب
حمب لالن�سانية ويريد العي�ش ب�سالم و�أخوة يف
املنطقة.
واعرب عالمة عن �سروره بزيارة �إقليم كرد�ستان،
م�شيد ًا بالتطورات التي ت�شهدها كرد�ستان يف
جميع املجاالت ،متمني ًا املزيد من التطور واالزدهار
ل��ـ ك��رد� �س �ت��ان ،وان ت���ص�ب��ح من ��وذج� � ًا ل�ل�ازده��ار
واال�ستقرار يف املنطقة ،م�ؤكد ًا ان �شعب كرد�ستان
�شعب حمب لالن�سانية ويريد العي�ش ب�سالم و�أخوة
يف املنطقة.

و�أ��ش��ار عالمة خ�لال ح�ضوره حفل انطالق البيع
يف م�شروع جيهان �ستي ال�سكني يف �أربيل اىل
ان لغة الفن هي لغة عاملية ت�ستطيع جمع النا�س
باختالف قومياتهم واديانهم و�آرائهم ال�سيا�سية،
ودفعهم باجتاه ال�سالم والتعاي�ش واال�ستقرار،
م�ؤكد ًا �أهمية دور الفنانني يف هذا املجال ،حيث
ي�ستطيعون ان ي�ك��ون��وا ع��ام� ً
لا لتقريب �شعوب
املنطقة بغ�ض النظر عن اخلالفات ال�سيا�سية.
وح�ضراالحتفال املذكورحمافظ اربيل نوزاد هادي
و املتحدث الر�سمي با�سم حكومة �إقليم كرد�ستان
�سفني دزي ��ي وع ��دد م��ن امل �� �س ��ؤول�ين احلكوميني
والإداري� �ي��ن وع ��دد م��ن ممثلي ال� ��دول الأجنبية
املعتمدين لدى �إقليم كرد�ستان.
وه �ن ��أ حم��اف��ظ ارب �ي��ل يف كلمته ال�ق��ائ�م��ون على
امل �� �ش��روع لنجاحهم جم� ��دد ًا دع��م ح�ك��وم��ة �إقليم
كرد�ستان الكامل للم�شاريع اخلدمية املماثلة.
م��ن جانبه ب�ين امل��دي��ر ال�ع��ام لهيئة اال�ستثمار يف
�أرب�ي��ل ن��وروز م��ول��ود �أن هيئة اال�ستثمار قامت
مب��راع��اة رغ�ب��ة امل��واط�ن�ين امللحة يف ب�ن��اء �شقق
�ضمن هذا امل�شروع بد ًال من الفيالت وذلك لتعميم
اال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل.
وكان ال�سوبر �ستار العربي راغب عالمة قد قال يف
تغريدة له على موقع التوا�صل االجتماعي (تويرت)
ف��ور و��ص��ول��ه اىل ارب �ي��ل  (:ي�سعد م���س��ا�ؤك��م من
اربيل عا�صمة اقليم كرد�ستان  ,يل ال�شرف بزيارة
ه��ذه امل��دي�ن��ة و�شعبها الطيب  ,لقد ا�ستقبلوين
ب��اح�ترام كبري  ,ا�شكر دول��ة و�شعب كرد�ستان ,
باذن الله �سيكون لهذا الإقليم م�ستقبل زاهر ,الن
�شعبه وحكومته يعملون بحب و�إخال�ص من اجل
م�ستقبل وطنهم فلهم الف حتية ) .

�صادقت على  1128مر�شح ًا النتخابات الربملان

املفو�ضية العليا متدد فرتة ت�سجيل الكيانات ال�سيا�سية النتخابات جمال�س حمافظات الإقليم
 اربيل  /املدى
�أعلنت املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
،ام ����س ال �ث�لاث��اء ،ع��ن مت��دي��د ف�ترة الت�سجيل
وامل�صادقة على الكيانات ال�سيا�سية واالئتالفات
النتخاب جمال�س حمافظات اقليم كرد�ستان
 ،فيما ن�شرت قوائم با�سماء  1128مر�شح ًا
النتخابات برملان االقليم بعد م�صادقتها عليهم.

وقال الناطق با�سم املفو�ضية العليا لالنتخابات
� �ص �ف��اء امل ��و�� �س ��وي :ان جم�ل����س املفو�ضني
يف امل�ف��و��ض�ي��ة ق ��رر مت��دي��د ف�ت�رة الت�سجيل
وامل�صادقة على الكيانات ال�سيا�سية النتخاب
جمال�س املحافظات لإقليم كرد�ستان ولغاية
ال�ي��وم االرب �ع��اء  ،2013/8/28م�ضيف ًا ان
جم�ل����س امل�ف��و��ض�ين ق ��رر اي���ض��ا مت��دي��د فرتة
الت�سجيل وامل�صادقة على االئتالفات النتخاب

يعلن املصرف العراقي للتجارة عن اجراء مزايدة علنية لبيع
املواد املستعملة واملوجودة في مخزن املصرف الكائن في
املنصور مقابل محالت سهام العبيدي التجارية وضمن
قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم  32لسنة  86في متام
الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2013/9/4
فعلى الراغبني بالشراء احلضور في املكان والزمان املعينني
مستصحبني معهم ما يلي:

جمال�س حمافظات االقليم لغاية 31م��ن �شهر
اب اجلاري .
ويف ذات ال�سياق ن�شرت املفو�ضية على موقعها
االل �ك�تروين ،ام ����س ال �ث�لاث��اء� ،أ��س�م��اء 1128
مر�شح ًا للربملان بعد م�صادقتها عليهم يف حني
ا�شارت اىل ان احلملة الإعالمية للمر�شحني
�ستبد�أ ،يوم غد اخلمي�س وتنتهي قبل � 48ساع ًة
من يوم االقرتاع ،ا�ستناد ًا للمادة  25او ًال من

م /مزايدة علنية

 .1تأمينات قانونية بصك ألمر املصرف العراقي للتجارة
( )2000.000مليونني دينار عراقي.
 .2تتم تكملة بقية التأمينات القانونية على ان ال تقل عن
 20%من قيمة البيع.
 .3هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن االصلية واملصورة.
 .4يتحمل املشتري أجور نشر االعالن وخدمة بنسبة  2%من
قيمة البيع.

املواد امل�ستهلكة:
ن�سبة
اال�ستهالك

القيمة التقديرية بـ(الدينار
العراقي)

1

تالفة ورق تالف متاما

100%

0

2

جهاز استنساخ

85%

200,000

3

ملحق استنساخ تالف متاما

100%

0

4

مدفئة زيتية

85%

390,000

5

مدفئة كهربائية تالفة متاما

100%

0

6

براد ماء تالف متاما

100%

0

7

ثالجة

80%

25,000

تفا�صيل املادة

ت

قانون االنتخابات يف الأقاليم رقم ( )1ل�سنة �صادقت يف الأ�سابيع املا�ضية على ع��دد من
 1992املعدل.
الأنظمة اخلا�صة بانتخاب جمال�س املحافظات
وك��ان��ت املفو�ضية ق��د اعلنت ،اول م��ن ام�س واالق �� �ض �ي��ة وال� �ن ��واح ��ي الق �ل �ي��م كرد�ستان
االث �ن�ين ،ع��ن م�صادقة جمل�س املفو�ضني يف ال � �ع� ��راق�� 2013ض�م��ن ا� �س �ت �ع��داده��ا لإج���راء
مفو�ضية االن �ت �خ��اب��ات ع�ل��ى ن �ظ��ام ت�صديق انتخاب جمال�س حمافظات االقليم املقررة يف
امل��ر� �ش �ح�ين الن �ت �خ��اب جم��ال ����س املحافظات ت�شرين الثاين املقبل.
واالق�ضية والنواحي القليم كرد�ستان.
ي��ذك��ر ان رئي�س املفو�ضية العليا �سرب�ست
وا� �ش��ار امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م املفو�ضية اىل انها م�صطفى قد اعلن يف وقت �سابق ان  31كيان ًا

8

بطاريات مولدة+سيارة

90%

150,000

9

قواعد بروجكتر

50%

120,000

10

عداد نقود

90%

2,000,000

11

فاحصة نقود تالفة متاما

100%

0

12

بدالة هاتف ومالحقاته تالفة متاما

100%

0

13

طباخ كهربائي ذو عينني تالفة متاما

100%

0

14

غسالة أتوماتيك

75%

50,000

15

جهاز تبريد قطعة داخلية (سبلت جداري)

85%

550,000

16

جهاز تبريد قطعة داخلية (سبلت كنتوري)

85%

90,000

17

جهاز تبريد (وندو)

85%

150,000

18

جهاز تبريد قطعة خارجية (سبلت)

80%

500,000

19

طابعات

90%

460,000

20

سكنر

90%

195,000

21

كيس حاسبة

85%

1,360,000

22

شاشة حاسبة

95%

520,000

23

جهاز ()UPS

85%

315,000

24

عارضة الكترونية تالفة متاما

100%

0

25

كومبريسر تالفة متاما

100%

0

26

جهاز رسيفر تالفة متاما

100%

0

27

غطاس ماء

95%

15,000

28

ماطور ماء تالفة متاما

100%

0

29

دوشك (نفر واحد) تالفة متاما

100%

0

30

دوشك (نفرين) تالفة متاما

100%

0

31

ميز طعام

50%

50,000

�سيا�سي ًا �ستتناف�س على  111مقعد ًا يف برملان
كرد�ستان ،مف�ص ًال هذا املو�ضوع بـــ( )19كيان ًا
تتناف�س ع�ل��ى امل�ق��اع��د ال�ع��ام��ة ال�ب��ال��غ عددها
( )100وخم�سة كيانات متثل املكون الرتكماين
امل�خ���ص����ص ل��ه ( )5ب�ح���س��ب ال �ك��وت��ا والتي
خ�ص�صت اي�ض ًا ( )5مقاعد للمكون امل�سيحي
ومقعد ًا واحد ًا للمكون الأرمني وتتناف�س عليه
�أربع �شخ�صيات .

 .5على املشتري تسديد املبلغ خالل سبعة أيام من تاريخ
االحالة وبعكسه يكون ناكال ً ويتحمل فرق البدلني.
 .6يتحمل املشتري أجور أرضية مببلغ ( )25000خمسة
وعشرون ألف دينار عراقي عن كل يوم تأخير بعد التسديد
في حال عدم نقل امل��واد املباعة بعد اسبوع من رسو
املزايدة.
املواد املراد بيعها أدناه وكالتالي:

32

مروحة عامودية تالفة متاما

100%

0

33

كرفان 3*6م

85%

750,000

34

كرفان 3*9م

85%

1,000,000

35

خزان ماء (بالستك)

95%

75,000

36

خزان ماء (حديد) تالفة متاما

100%

0

37

بوكس كهرباء تالفة متاما

100%

0

38

جهاز عرض تالفة متاما

100%

0

39

دوالب حديد

90%

9,000

40

مكواة منضدية تالفة متاما

100%

0

41

باب خشب

90%

10,000

42

شواية (همبركر)

70%

20,000

43

دوالب تالفة متاما

100%

0

44

ميز تلفزيون

85%

20,000

45

مكتبة خشبية

90%

10,000

46

ملحق ميز مكتبي

90%

25,000

47

قاصة حديدية

80%

150,000

48

كرسي دوار

80%

10,000

49

سرير (نفر واحد)

90%

30,000

50

باب حديد (سيم)

50%

25,000

51

حاسبة شريطية تالفة متاما

100%

0

52

مرشة ماء (فاره) تالفة متاما

100%

0

53

شاشة كاميرا

90%

40,000

54

مالحق كاميرة تالفة متاما

100%

0

55

قنفات متفرقة

90%

75,000

56

نص طخم قنفات

90%

150,000

57

سرير خشب وميز تواليت

90%

15,000

58

طبلة

85%

21,000

59

تايرات

95%

74,000

60

تايرات مع ويل كب

95%

50,000

61

كاميرا مراقبة كبيرة

80%

20,000

62

كاميرا مراقبة صغيرة مع ملحقاته

80%

75,000

63

قطع أثاث خشب متنوعة

90%

50,000

64

قطع اثاث مستهلكة متنوعة تالفة متاما

100%

0

العالقات العامة واالعالم

6

شؤون الوطن

نص ردن
 عالء ح�سن

�سجائر عمليات بغداد
على الرغم من احلظر املفرو�ض دولي ًا على و�سائل الإعالم
واجله ��ات الر�سمية بعدم الرتويج لل�سجائر ،قامت قيادة
عملي ��ات بغداد م�ؤخرا بتوفري مظ�ل�ات حتمل دعاية لنوع
من ال�سجائر  ،و�ضع ��ت يف مئات ال�سيطرات املنت�شرة يف
العا�صم ��ة  ،وبنظ ��رة واحدة لل�سقائ ��ف املعدنية ي�ستطيع
�أي �شخ�ص ان يتعرف على ابتكار قيادة العمليات بو�ضع
العنا�ص ��ر الأمني ��ة حت ��ت مظ�ل�ات حتم ��ل �سجائ ��ر ماركة
جتارية .
مطل ��ع ع ��ام � 2003شيدت وزارة النقل مظ�ل�ات خر�سانية
النتظ ��ار حافالت نقل الركاب  ،وتبني يف ما بعد وبح�سب
"فتوى" الحد امل�س�ؤولني يف الوزارة  ،بان املظالت حتمل
النجمة ال�سدا�سية  ،وعندما رفع فتواه اىل اجلهات العليا
 ،ح�ص ��ل على قرار يق�ض ��ي ب�إزالة و�إزاح ��ة معامل النجمة
لأنه ��ا من وجهة نظره رم ��ز لل�صهيونية  ،وخالل �ساعات
نفذ القرار باملعاول  ،واختفت معامل النجمة على الرغم من
عن�صرا يف الزخرفة اال�سالمية  ،وا�ستخدمت يف
�أنها تعد ً
املراقد واملواقع الدينية ،قبل مئات ال�سنني .
وب�سب ��ب النجم ��ة ال�سدا�سي ��ة تعر� ��ض �صي ��دالين يف
ح ��ي املن�ص ��ور لالعتقال من قب ��ل جهاز مكافح ��ة اجلرمية
االقت�صادي ��ة وقت ��ذاك ،لبيع ��ه حم ��رار ًا لقيا� ��س درج ��ات
احل ��رارة يحم ��ل تلك النجم ��ة  ،وبعد ان اثب ��ت ان اجلهاز
م�ست ��ورد م ��ن قبل جه ��ات ر�سمية مبوجب عق ��د مع �شركة
املاني ��ة ،اطل ��ق �سراح ��ه بتدخ ��ل املعارف م ��ن امل�س�ؤولني
واملتنفذي ��ن بكفال ��ة مالية ،م ��ع التوقيع عل ��ى تعهد يلزمه
باالمتناع عن بيع �أية ب�ضاعة حتمل �إ�شارة اوعالمة لدولة
معادية للعراق.
م ��ع الف ��ارق الكبري ب�ي�ن الرتويج لن ��وع م ��ن ال�سجائر و
النجم ��ة ال�سدا�سي ��ة  ،وجه ��ل البع� ��ض مبعرف ��ة �أ�صوله ��ا
التاريخي ��ة  ،ت�ب�رز الت�س ��ا�ؤالت عن ج ��دوى جعل املظالت
�أماك ��ن لإعالن ��ات جتاري ��ة  ،ل�صال ��ح جه ��ة تعتق ��د بانه ��ا
اخت ��ارت امل ��كان املنا�سب املفرو�ض على اه ��ايل العا�صمة
م�شاهدت ��ه ق�سرا ،وحتت �ضغط معاناة االنتظار والتذمر
م ��ن ت�شديد االجراءات الأمني ��ة "الكال�سيكية"  ،قد ي�ضطر
�سائ ��ق ال�سي ��ارة ومن معه اىل �إ�شعال �سيج ��ارة من النوع
املعلن عن ��ه � ،ضارب ًا عر�ض احلائ ��ط التحذير من الإ�صابة
ب�أمرا� ��ض الرئة والقلب وت�صلب ال�شرايني  ،الن العراقي
ه ��و الوحيد ب�ي�ن �شع ��وب الع ��امل �شاهد" جن ��وم الظهر"
ولي� ��س با�ستطاعته اليوم اال�ستجابة اىل �إر�شادات طبية
للحفاظ على" �أمن ��ه ال�صحي" يف ظل اخلروقات اليومية
الكارثية للملف الأمني .
الإع�ل�ان عن ال�سجائر يف ال�سيط ��رات ،قد يدفع الأطراف
املعروف ��ة مبواقفه ��ا املعار�ض ��ة ملجم ��ل الأداء احلكوم ��ي
وخا�صة على ال�صعيد الأمني  ،اىل املطالبة باجراء حتقيق
حول احتمال وجود �صفقة مالية بجعل ال�سيطرات �أماكن
لالعالن ��ات  ،ورد ًا عل ��ى ه ��ذه "التق ��والت والتخر�ص ��ات
واالكاذي ��ب" التي يثريها من يرتب ��ط باجندات خارجية
 ،م ��ن الطبيع ��ي ان يعلن م�س� ��ؤول ان االموال املخ�ص�صة
للم�ؤ�س�سات الأمني ��ة �سنوي ًا تبلغ  16مليار دوالر  ،ولذلك
فه ��ي لي�ست بحاجة اىل مبل ��غ �إعالن جتاري  ،وعنا�صرها
يتقا�ضون رواتب �شهرية �ضخمة لتح�صينهم من حماوالت
�أ�صح ��اب النفو� ��س ال�ضعيفة ل�ش ��راء ذممه ��م  ،حم ًذرا يف
الوقت نف�سه املت�صيدين باملاء العكر من �إثارة فتنة طائفية
 ،والتقلي ��ل من �أهمي ��ة انت�شار ال�سيط ��رات يف العا�صمة ،
وا�ستخدام مظالت �سجائر التقاء حرارة ال�شم�س يف نهار
�صيف �ساخن تظهر فيه بو�ضوح جنوم الظهر.

محليات

العدد ( )2877ال�سنة احلادية ع�شرة -االربعاء (� )28آب 2013

نينوى تعلن انتهاء �أزمة الوقود والطاقة وت�ؤكد :املحافظة �شهدت �صيف ًا
مثالي ًا بتجهيز الكهرباء
 المو�صل /نوزت �شمدين
�أعلنت م�صادر في �شركة
توزيع المنتجات النفطية
بنينوى ،ام�س الثالثاء،
انتهاء �أزمة الوقود في
المحافظة بعد ان ا�شتدت
في الأ�سابيع الما�ضية
وو�صلت �ساعات االنتظار
للح�صول على البنزين نحو
خم�س �ساعات .

وتق ��ول امل�ص ��ادر الت ��ي رف�ض ��ت الك�ش ��ف ع ��ن هويته ��ا لـ
"امل ��دى" ان "ا�ستقرار و�صول احل�صة املقررة ملحافظة
نينوى من امل�شتقات النفطية ،واالجراءات التي اتخذتها
� ،أ�سف ��رت ع ��ن نهاي ��ة الأزمة الت ��ي ا�شت ��دت يف الأ�سابيع
املا�ضي ��ة وو�صل ��ت �ساع ��ات االنتظ ��ار للح�ص ��ول عل ��ى
البنزين نح ��و خم�س �ساعات" ،م�ش�ي�رة اىل "عدم تكرار
الأزم ��ة م�ستقب�ل ً�ا ،اال يف ح ��ال تعر� ��ض م�ص ��در التجهيز
وهو م�صفى بيجي اىل م�شاكل� ،أو اخلط الناقل اىل عمل
تخريبي ما".
ويج ��ري حديث يف مدينة املو�صل عن �سبب �آخر النتهاء
�أزمة وق ��ود املركبات يف نينوى ،وه ��ي االجراءات التي
اتخذتها ال�سلطات املخت�صة يف اقليم كرد�ستان ،وقرارها
الأخ�ي�ر بتوحيد �سع ��ر بيع البنزين يف حمط ��ات التعبئة
وب�سعر  500دينار للرت الواحد .
وذك ��ر م ��روان �صدي ��ق� ،صاح ��ب حمط ��ة تعبئ ��ة اهلي ��ة

جنوب املو�ص ��ل� ،أن قرار الإقليم� ،أوق ��ف تهريب الوقود
من نين ��وى اىل حمطات املحافظات املج ��اورة ،وال�سيما
ان الوق ��ود هناك كان يباع ب�أ�سع ��ار و�أنواع متفاوتة بني
 800اىل  1100دين ��ار لل�ت�ر الواحد ،مقاب ��ل  450دينار
لل�ت�ر الواح ��د يف نينوى ،فنت ��ج عن ذلك نق ��ل الوقود من
حمط ��ات نينوى اىل حمطات تل ��ك املحافظات لال�ستفادة
من فرق ال�سعر ،بوا�سطة ما عرف يف املو�صل بالبحارة،
كانوا يناف�س ��ون املواطنني العاديني يف املو�صل وغريها
للح�ص ��ول عل ��ى الكميات املطلوبة ،وكان ��ت تنتج عن ذلك
�أزمة متوا�صلة ،انتهت �أخري ًا بقرار الإقليم ،الذي و�صفه
مروان بالقرار احلكيم ،وانعك�ست نتائجه ب�سرعة كبرية
على نينوى.
مب ��وازاة ذل ��ك ،ت�شه ��د حمافظ ��ة نين ��وى� ،صيف� � ًا مثالي� � ًا
بالن�سب ��ة للتجهي ��ز ب�ساع ��ات الكهرب ��اء� ،إذ تراوجت بني
� 18-14ساع ��ة يومي ًا ،مع اكمال املول ��دات االهلية باقي

حكومة بابل توافق على تنظيم تظاهرة � 31آب املطالبة ب�إلغاء امتيازات الربملان
 بابل� /إقبال حممد
�أعلن نا�شطون يف منظمات املجتمع املدين
مبحافظة بابل ،ام� ��س الثالثاء" ،موافقة"
حماف ��ظ بابل على ال�سم ��اح بقيام مظاهرة
�سلمي ��ة ي ��وم ال�سب ��ت الق ��ادم ،وبين ��وا �أن
املظاه ��رة "�ستطال ��ب ب�إلغ ��اء الروات ��ب
التقاعدي ��ة لأع�ض ��اء جمال� ��س الن ��واب
واملحافظات والدرجات اخلا�صة".
وق ��ال نائ ��ب مدي ��ر منظم ��ة (عراقي ��ون
ب�ل�ا ح ��دود) قتيب ��ة الأعرج ��ي يف حدي ��ث

اىل (امل ��دى بر� ��س) �إن "حماف ��ظ باب ��ل
�ص ��ادق مدل ��ول ،،ا�ستقب ��ل الوف ��د الذي مت
ت�شكيله م ��ن قبل اللج ��ان املن�سقة ملظاهرة
حمل ��ة الغ ��اء تقاع ��د الربملاني�ي�ن يف باب ��ل
بخ�صو� ��ص املوافق ��ة الأمني ��ة للمظاه ��رة
ال�سلمي ��ة اجلماعي ��ة يف  31م ��ن �شه ��ر �آب
احل ��ايل" ،مبين� � ًا �إن " املحاف ��ظ وافق على
�إقامة التظاه ��رة وتوفري كل �سبل احلماية
لهم".
و�أ�ض ��اف الأعرج ��ي �أن "املظاه ��رة �ستبد�أ
يف ال�ساعة التا�سع ��ة �صباحا لغاية الثانية

ظهرا ومن جم�سر الثورة اىل بناية جمل�س
املحافظة" ،الفت ًا اىل �أن "املظاهرة �ستحمل
الفت ��ات تطالب ب�إلغاء الروات ��ب التقاعدية
لأع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب و�أ�صح ��اب
الدرجات اخلا�صة وجمال�س املحافظات".
وكان نا�شط ��ون يف منظم ��ات املجتم ��ع
امل ��دين مبحافظ ��ة باب ��ل اطلق ��وا ،يف (11
مت ��وز ،)2013حمل ��ة جلم ��ع التواقي ��ع
للمطالبة ب�إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب
و�أع�ض ��اء جمال� ��س املحافظ ��ات واملجال�س
املحلي ��ة ،فيم ��ا اك ��دوا جم ��ع مايق ��ارب

دعت �إىل ت�أجيلها ب�سبب "ظروف البالد الع�صيبة"

الداخلية تنتقد تظاهرات �إلغاء تقاعد الربملان :الهواة
يريدون االحتجاج بال ح�ساب للمخاطر
 بغداد /املدى بر�س
دعت وزارة الداخلية� ،أم�س الثالثاء ،ال�شباب
العراقي�ي�ن �إىل "ت�أجي ��ل" مظاه ��رة احل ��ادي
والثالث�ي�ن م ��ن �آب اجل ��اري للمطالب ��ة ب�إلغاء
تقاع ��د الربملانيني ،وبين ��ت �أن "ظروف البالد
الع�صيب ��ة واكتظاظ �ش ��وارع العا�صمة ب�سبب
الإج ��راءات االحرتازي ��ة تقت�ض ��ي الت�أجيل"،
ويف ح�ي�ن �أك ��دت �أن "هن ��اك م ��ن يرتب� ��ص
باملواطنني ال�ستهدافهم باعتداءات اجرامية"،
لفت ��ت �إىل �أن مطال ��ب املتظاهري ��ن "و�صل ��ت
اىل �أ�سماع ال�سلط ��ات ال�سيا�سية والت�شريعية

ازمة وقود يف املو�صل جترب املواطنني على الوقوف يف طوابري كبرية ..ار�شيف
الرتكي ��ة على منح حمافظ ��ة نينوى بتل ��ك احل�صة ،وهو
�ساعات التجهيز خالل اليوم .
ويف ه ��ذا ال�ش� ��أن ذكر حمافظ نين ��وى اثيل النجيفي يف الأم ��ر ال ��ذي �ساهم ب�ش ��كل كب�ي�ر يف التخفيف م ��ن �أزمة
ت�صري ��ح ل� �ـ "امل ��دى"� ،أن "�أزم ��ة الكهرب ��اء �ستنته ��ي يف الكهرباء".
حمافظة نينوى وبنحو نهائي مع نهاية العام احلايل� ،إذ واك ��د عل ��ى �أن احل ��ل النهائ ��ي واجل ��ذري للتخل�ص من
�سيتم خالل اال�سبوع املقبل ،ت�شغيل ثالث وحدات �ضمن �أي ��ة �أزمة للمنتوج ��ات النفطية يف نينوى ،ه ��و ب�إن�شاء
حمط ��ة القيارة ،بطاقة تبلغ ما يقرب من  300ميكا واط ،م�صف ��ى نفط ��ي فيه ��ا ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان هذا �أم ��ر غاية يف
وان وح ��دات �أخرى مماثلة �سيتم ت�شغيلها قبل نهاية هذا الأهمية ،وال�سيما �أن عدد املواطنني يف املحافظة يقرتب
الع ��ام ،ما يعني �أن حمافظة نين ��وى �ستح�صل على  200من ثالثة ماليني وخم�سمئة الف  ،وحاجتهم للمنتوجات
مي ��كا واط ،من �أ�صل  750مي ��كا واط وهي الطاقة الكلية النفطي ��ة تتزايد با�ستمرار ،كما ان م ��ن �ش�أن امل�صفى ان
يخدم نينوى من الناحي ��ة االقت�صادية ،وت�شغيل الكثري
لهذه املحطة".
و�أ�ش ��ار النجيف ��ي اىل ان "�ساعات القط ��ع الكهربائي لن من الأيدي العاملة فيها.
تزي ��د يف ال�شهر االخ�ي�ر من هذا العام ع ��ن ثالث �ساعات وج ��دد النجيفي ،قول ��ه �أن �سبب انف ��راج �أزمتي الوقود
فقط يف نينوى ،الت ��ي ح�صلت قبل �أكرث من �شهرين على والكهرب ��اء يف نين ��وى ،ه ��و ال�سيا�س ��ة احلكيم ��ة الت ��ي
 100مي ��كا واط م ��ن الكهرب ��اء الرتكية امل�ست ��وردة ،بعد اتبعته ��ا �إدارت ��ه يف التعامل م ��ع اقليم كرد�ست ��ان ،وهو
اتف ��اق بهذا ال�ص ��دد بني �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،واجلمهورية ثمرة التعاون امل�شرتك .

والتنفيذية م�سبق ًا".
وقال ��ت وزارة الداخلي ��ة يف بي ��ان له ��ا،
وتلق ��ت (امل ��دى بر� ��س) ن�سخة من ��ه" ،نرحب
ب ��كل الن�شاط ��ات ال�سلمي ��ة امل�شروع ��ة الت ��ي
كفله ��ا الد�ست ��ور العراق ��ي للمواطن�ي�ن كاف ��ة
وم ��ن �ضمنه ��ا التعب�ي�ر ع ��ن ال ��ر�أي والتجمع
والتظاه ��ر" ،م�ستدرك ��ة "لكننا نذك ��ر الداعني
اىل التظاه ��ر والتجم ��ع ان ظ ��روف الب�ل�اد
الع�صيب ��ة والتحدي ��ات الأمني ��ة اجل�سيم ��ة
واكتظاظ �شوارع و�ساح ��ات العا�صمة ب�سبب
الإجراءات االحرتازية ".
واو�ضحت ال ��وزارة �أن " كل هذه املقت�ضيات

تدع ��و اىل ت�أجيل تظاهرة احل ��ادي والثالثني
م ��ن �آب اجل ��اري للمطالب ��ة ب�إلغ ��اء تقاع ��د
الربملاني�ي�ن وامتيازات الدرج ��ات اخلا�صة"،
م�ؤك ��دة �أن "هن ��اك م ��ن يرتب� ��ص باملواطن�ي�ن
الدوائر ويحر�ص على ا�ستهدافهم باعتداءات
�إجرامي ��ة دموي ��ة تزي ��د امل�شه ��د الأمن ��ي
وال�سيا�سي يف البالد تعقيدا".
و�أ�ضاف ��ت الداخلي ��ة يف بيانها �أن "مطالب من
يري ��د التظاه ��ر و�صلت اىل ا�سم ��اع ال�سلطات
ال�سيا�سية والت�شريعي ��ة والتنفيذية يف البالد
و�سب ��ق للجه ��ات التنفيذي ��ة وبع� ��ض الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة ان طالب ��ت به ��ا كم ��ا نبه ��ت اليه ��ا

�شباب مدينة ال�صدر يعلقون الفتات تدعو للم�شاركة يف احتجاجات ال�سبت � 31آب

املرجعي ��ات الدينية م ��ن قبل ذل ��ك" ،مبينة �أن
"التظاه ��ر لن يزيد �ص ��وت املطالب علوّ ًا وال
ي�ضيف �ضغط ًا".
ودع ��ت الداخلي ��ة املواطن�ي�ن اىل "التحل ��ي
بامل�س�ؤولي ��ة والت�سل ��ح بالعقالني ��ة والتعبري
عن مطالبهم دومنا م�سا�س بالت�ضامن الوطني
املطل ��وب يف ه ��ذه املرحل ��ة التي تواج ��ه فيها
بالدن ��ا الهجم ��ات الإرهابي ��ة احلاق ��دة عل ��ى
املواطن�ي�ن وال�ساعي ��ة اىل تدم�ي�ر العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة ون�شر الفو�ض ��ى" ،م�شددة على �أن
"حف ��ظ الأمن والنظ ��ام �أولوي ��ة كربى وهو
مقدم على كل الق�ضايا االخرى يف مثل ظروف
بالدنا".
كم ��ا دع ��ت اىل "رف� ��ض الأ�صوات الت ��ي تريد
املتاج ��رة بال�شع ��ارات متجاهل ��ة الأخط ��ار
املحدق ��ة" ،الفت� � ًة اىل �أنها "تراه ��ن على وعي
�شعبن ��ا ونخبت ��ه املثقف ��ة وق ��واه ال�سيا�سي ��ة
و�ضم�ي�ره الوطن ��ي يف تفوي ��ت الفر�ص على
�أع ��داء ا�ستق ��رار العراق واطمئن ��ان مواطنيه
وثبات نظامه ال�سيا�سي الدميقراطي".
ويح�ش ��د نا�شط ��ون مدني ��ون منذ م ��دة للقيام
بتظاه ��رة احتجاجية نهاي ��ة �آب اجلاري على
ت ��ردي الو�ض ��ع الأمن ��ي يف الب�ل�اد وللمطالبة
ب�إلغ ��اء روات ��ب الربملانيني و�أع�ض ��اء جمال�س
املحافظ ��ات والدرجات اخلا�ص ��ة ،لكن اللجنة
التن�سيقية لإقامة تل ��ك التظاهرات� ،أعلنت يف
(الـ 12م ��ن �آب احل ��ايل) ،عن ت�أجيله ��ا ب�سبب
"وجود خمطط خارجي يريد ا�ستغاللها".
يذكر �أن امل ��دة املا�ضية �شهدت مطالبات عديدة
�سواء م ��ن قب ��ل املرجعي ��ة الديني ��ة ال�شيعية،
�أم م ��ن قب ��ل نا�شط�ي�ن مدنيني ،لإلغ ��اء رواتب
الربملانيني وكبار امل�س�ؤولني بالدولة ،من ذوي
املنا�صب واالمتيازات اخلا�صة ،وبينت �أنه "ال
يجوز" منح رواتب تقاعدية لأ�شخا�ص لي�سوا
موظف�ي�ن دائم�ي�ن ،وطالب ��ت جمل� ��س الن ��واب
"بت�شريع قانون موحد جلميع املتقاعدين بد ًال
عن الت�شريع اخلا�ص ب�أع�ضائه".

ال� �ـ 8االف توقي ��ع ،فيم ��ا ه ��ددوا باللجوء
للمظاهرات وط ��رح الق�ضية عل ��ى املحاكم
يف حال عدم اال�ستجابة ملطالبهم.
ويح�ش ��د نا�شطون مدنيون منذ مدة للقيام
بتظاه ��رة احتجاجي ��ة نهاي ��ة �آب اجلاري
عل ��ى ت ��ردي الو�ض ��ع الأمن ��ي يف الب�ل�اد
وللمطالب ��ة ب�إلغ ��اء روات ��ب الربملاني�ي�ن
و�أع�ض ��اء جمال�س املحافظ ��ات والدرجات
اخلا�ص ��ة ،لكن اللجن ��ة التن�سيقي ��ة لإقامة
تل ��ك التظاه ��رات� ،أعلن ��ت يف (ال� �ـ 12م ��ن
�آب احل ��ايل) ،عن ت�أجيله ��ا ب�سبب "وجود

خمطط خارجي يريد ا�ستغاللها".
يذك ��ر �أن امل ��دة املا�ضي ��ة �شه ��دت مطالبات
عدي ��دة �س ��واء م ��ن قب ��ل املرجعي ��ة الدينة
ال�شيعي ��ة� ،أم م ��ن قب ��ل نا�شط�ي�ن مدني�ي�ن،
لإلغاء رواتب الربملانيني وكبار امل�س�ؤولني
بالدول ��ة ،من ذوي املنا�ص ��ب واالمتيازات
اخلا�ص ��ة ،وبين ��ت �أن ��ه "ال يج ��وز" من ��ح
رواتب تقاعدية لأ�شخا�ص لي�سوا موظفني
دائمني ،وطالبت جمل�س النواب "بت�شريع
قانون موح ��د جلميع املتقاعدي ��ن بدال عن
الت�شريع اخلا�ص ب�أع�ضائه".

بغداد ت�ستعد مبكر ًا ملواجهة �أمطار
ال�شتاء وتبا�شر بتنظيف املجاري

 بغداد /املدى
وجه ��ت �أمانة بغ ��داد الدوائ ��ر البلدي ��ة باال�ستعداد
املبكر ملو�س ��م االمطار واتخاذ عدد م ��ن االجراءات
العاجل ��ة لتنظيف وت�سليك �شب ��كات املجاري وفتح
االن�سدادات وت�أهيل املحطات .
وذكرت مديرية العالق ��ات والإعالم التابعة للأمانة
يف بي ��ان �صحف ��ي اطلع ��ت "امل ��دى" عل ��ى ن�سخ ��ة
من ��ه ،ام�س الثالث ��اء ،ان " الدوائ ��ر البلدية با�شرت
اال�ستع ��داد املبك ��ر ملو�س ��م الأمط ��ار و�إع ��داد خط ��ة
لتنفي ��ذ ع ��دة اج ��راءات ل�ضم ��ان ت�شغي ��ل حمط ��ات
وخط ��وط نق ��ل وت�صريف مي ��اه ال�ص ��رف ال�صحي
والأمط ��ار بكام ��ل طاقاته ��ا الت�صميمي ��ة و متابع ��ة
�أعمال تنظيف وت�أهيل خط زبلن الرئي�س و حتديد
�سق ��ف زمن ��ي الجن ��از العم ��ل يف اخل ��ط ومعرف ��ة
ن�س ��ب الرت�سبات املوج ��ودة فيه ليت ��م برجمة عمل
املحط ��ات على ا�سا�س ذل ��ك وتهيئة خطوط طوارئ
ال�ستيعاب كميات املياه التي تزيد على قدرة اخلط
الت�صميمية " .
و�أ�ضاف ��ت ان " دوائ ��ر بلدي ��ات ال�ص ��در االوىل و

ا�ستعداد امانة بغداد ملو�سم االمطار  ..ار�شيف
الثانية وال�شع ��ب والغدير وبغ ��داد اجلديدة �أعدت
برناجم� � ًا ملتابعة عمل حمطة املعاجلة يف الر�ستمية
لت�صريف مياه ال�ص ��رف ال�صحي وحتديد م�ستوى
املي ��اه الداخل ��ة واخلارج ��ة منها ون�ص ��ب منظومة
مراقبة الكرتونية لل�سيطرة على الت�شغيل " .
وتابع ��ت ان " �أمانة بغداد اع ��دت خطة ملتابعة عمل
حمط ��ة احلبيبي ��ة و�ضم ��ان عمله ��ا بكام ��ل طاقاتها
واتخ ��اذ االج ��راءات الطارئ ��ة لت�شغي ��ل حمط ��ات
الدي ��وان الثانية و حي �أور لت�صريف مياه املجاري
والأمطار باجتاه قناة ال�شرطة اىل جانب تبديل خط
حمطة الطالبي ��ة العمودية وفك ارتباط خط حمطة
الطالبية مع حمط ��ة �أمطار �شقق الطالبية وتنظيف
قن ��اة ال�شرط ��ة ورب ��ط خط ��وط ت�صري ��ف طارئة "
 .وبين ��ت ان " الدوائ ��ر البلدي ��ة االخ ��رى با�ش ��رت
عمليات تنظيف اخلط ��وط الرئي�سة لت�صريف مياه
ال�صرف ال�صحي ومعاجلة امل�شكالت املوجودة يف
املحط ��ات واخلط ��وط وال�شب ��كات الرئي�س ��ة وعمل
ربط ��ات وخط ��وط طارئ ��ة لت�صريف مي ��اه الأمطار
وكذل ��ك �إ�ص�ل�اح جمي ��ع التخ�سف ��ات احلا�صل ��ة يف
خطوط الت�صريف " .
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 240فتاة ب�صرية ي�شاركن يف برنامج ت�أهيل القياديات
ونا�شطون ي�صفون املهمة بـ"ال�صعبة"
نظمت مديرية �شباب وريا�ضة الب�صرة� ،أم�س الثالثاء ،دورة تعليمية تعنى بت�أهيل الفتيات
ال�شابات و�أعدادهن كقياديات يف املجتمع يف خطوة لتجاوز حتديات املجتمع الذكوري الذي
ي�ؤمن بت�صدر دور الرجل ،فيما و�صف نا�شطون مدنيون املهمة بـ"ال�صعبة" يف ظل جمتمع
ي�ؤمن بهيمنة الرجل ويعترب دور املر�أة ثانوي ًا.

 الب�صرة� /سالم خزعل
وق� ��ال م��دي��ر ال �� �ش �ب��اب وال��ري��ا� �ض��ة يف
الب�صرة وليد املو�سوي يف حديث �إىل،
(املدى بر�س)� ،إن "وزارته تبنت برنامج
لت�أهيل الفتيات ال�شابات يف حمافظة

الب�صرة و�إع��داده��ن كقياديات للمجتمع
يف امل�ستقبل وزرع الثقة لدى الفتاة من
خ�ل�ال ف�ت��ح دورات لتطوير القابليات
واملهارات".
و�أ�ضاف املو�سوي �أن "مايقارب الـ240
فتاة مت �إ�شراكهن يف ه��ذا الربنامج يف

املحافظة" ،م ��ؤك��د ًا �أن "العدد امل�شارك
هو اللبنة الأ�سا�سية لهذا الربنامج الذي
ي�سلط ال�ضوء على قابليات وامكانيات
الفتيات وت�ط��وي��ره��ا وف��ق �سرتاتيجية
لت�أهيل ق�ي��ادات �شابة ج��دي��دة للمجتمع
العراقي".

ن�ساء من الب�صرة يبيعن ال�سمك ..ار�شيف
من جانبها قالت املتدربة هبة ك��رمي يف
حديث �إىل( ،امل��دى بر�س)� ،إن "الدورة
التي �شاركت فيها ملدة ثمانية ايام تلقت
فيها درو�س ًا تعليمية لرفع القدرة العقلية
م��ن ق�ب��ل ا� �س��ات��ذة متخ�ص�صني يف علم
النف�س واالجتماع وكيفية زرع الثقة لدى

املر�أة".
و�أعربت كرمي عن تفا�ؤلها بان "العراق
ب�ل��د ول ��ود ب �ق �ي��ادات ب �ق��درات ومواهب
ثقافية وعلمية واجتماعية" ،الفتة �إىل �أن
"الربنامج ال يحول املر�أة اىل قيادية فقط
لكنه ميثل دافع ًا لزرع الثقة بالنف�س".
فيما عد نا�شطون مدنيون �أن الربنامج
يواجه عقبة هي اميان املجتمع العراقي
بت�صدر ال��رج��ل مل�ه��ام ال�ق�ي��ادة والإدارة
بحكمه جمتمع ًا ذكوري ًا.
وقال النا�شط املدين ل�ؤي اخلمي�سي يف
حديث �إىل( ،امل��دى بر�س)� ،إن "املجتمع
العراقي هو جزء من جمتمع �شرقي ي�ؤمن
بهيمنة الرجل على مهام قيادية و�إدارية"،
ع��ا ّد ًا "هذا الربنامج بانه يواجه حتدي ًا
ك �ب�ير ًا مل���وروث اج�ت�م��اع��ي ي ��ؤم��ن بدور
املر�أة الثانوي".
يذكر �أن املر�أة العراقية متكنت بعد العام
 ،2003م��ن ا�ستغالل بع�ض م�ساحات
احلرية املتاحة لها لالندماج يف املواقع
الإداري � ��ة واحل �� �ص��ول ع�ل��ى ف��ر���ص عمل
منا�سبة لهن لي�صبحن قادرات على حتمل
امل�س�ؤولية يف تنمية االقت�صاد العراقي
حتى تتمكن م��ن رف��ع م�ستوى املعي�شة
لأ�سرتها ف�ضال ع��ن م�ساعدة االقت�صاد
العراقي على النمو.
يذكر �أن منظمة هيومن رايت�س وات�ش
ان�ت�ق��دت يف ت�ق��ري��ره��ا ال���س�ن��وي الثالث
والع�شرين ال��ذي يتناول ق�ضايا حقوق
الإن �� �س��ان يف اك�ثر م��ن  90دول��ة وال��ذي
ت��زام��ن م��ع ع�ي��د امل � ��ر�أة ال �ع��امل��ي تعامل
الأح� ��زاب الإ��س�لام�ي��ة احل��اك�م��ة يف دول
الربيع العربي مع حقوق امل��ر�أة ،ودعت
احل�ك��وم��ات يف ه��ذه ال��دول اىل احرتام
ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير و"�ضبط النف�س" يف
ال�ت�ع��ام��ل م��ع الآخ� ��ر ،فيما � �ش��ددت على
�� �ض ��رورة حم��ا��س�ب��ة ك��ل م��ن "ي�ستخدم
العنف يف التعامل م��ع وج �ه��ات النظر
املختلفة".

مي�سان تطلق م�شروع التاك�سي املوحد للعاطلني عن العمل ح�صر ًا
 مي�سان /علي عبد الواحد
�أع� �ل ��ن جم�ل����س حم��اف �ظ��ة م �ي �� �س��ان� ،أم�س
الثالثاء ،عن بدء العمل مب�شروع التاك�سي
امل ��وح ��د ب��ال��ت��ع��اون م ��ع م��دي��ري��ة م ��رور
املحافظة ،وفيما �أك��دت �أن القرار جاء بعد
�إغالق مواقف ال�سيارات ب�سبب التفجريين
امل��زدوج�ين اللذين وقعا يف ��ش��ارع دجلة،
�أ�شار �إىل �أن امل�شروع �سيكون للعاطلني عن
العمل "ح�صر ًا".
وق��ال رئي�س املجل�س منذر رحيم ال�شواي
يف حديث �إىل (امل��دى بر�س)� ،إن "جمل�س

م�ي���س��ان ق ��رر خ�ل�ال ج�ل���س�ت��ه االعتيادية
بالت�صويت على العمل مب�شروع تاك�سي
العمارة املوحد" ،مبين ًا �أن "امل�شروع �سيكون
بالتعاون مع مديرية مرور املحافظة".
و�أ� �ض��اف ال �� �ش��واي �أن "القرار ج��اء بعد
التفجريات الأخ�يرة التي �ضربت املدينة،
والتي �أدت �إىل غلق جميع املراب املوجود
يف �شارع دجلة بالتحديد ،كونها مناطق
� �س �ه �ل��ة اال���س��ت��ه��داف م ��ن ق �ب��ل املجاميع
الإرهابية" ،م��ؤك��دا �أن "امل�شروع اجلديد
�سيكون مبكان الباركات التي �أغلقت نتيجة
التفجري".

اع��ل�ان����ات

و�أ� �ش��ار ال ���ش��واي �إىل �أن "هذا امل�شروع
�سي�سهم ب�شكل كبري بالق�ضاء على البطالة
ك��ون امل�شروع ي�شمل العاطلني عن العمل
ح�صر ًا" ،م�ضيف ًا �أن ��ه "�سيعمل بخم�سة
خطوط لنقل املواطنني داخل املحافظة".
وكان جمل�س حمافظة مي�سان اجلديد �أكد،
ي��وم الأح��د (التا�سع من حزيران ،)2013
�أن توفري ال�سكن املنا�سب للعوائل الفقرية
واال�ستثمار والق�ضاء على البطالة �ستكون
من �أولوياته ،و�أكد �أن املحافظ علي دواي
�سيعمل على بتنفيذ جميع القرارات النافذة
للمجل�س ال�سابق ،فيما �أكد �أن املحافظ لديه

ب��رام��ج �سرتاتيجية �ستجعل م��ن مي�سان
"الأوىل" يف العراق ،تعهد دواي بالعمل
"كج�سد واحد" مع املجل�س اجلديد.
وكان حمافظ مي�سان علي دواي الزم فاز،
يوم الأح��د( ،التا�سع من حزيران ،)2013
مبن�صب حمافظ مي�سان لوالية ثانية بعد
ح�صوله على � 17صوت ًا من �أ�صل �أ�صوات
 21م��ن �أع �� �ض��اء جمل�س امل�ح��اف�ظ��ة الذين
ح�ضروا اجلل�سة الأوىل ملجل�س حمافظة
مي�سان والتي قاطعتها كتلة املواطن ،فيما
فاز ع�ضو ائتالف دولة القانون منذر رحيم
ال�شواي مبن�صب رئي�س جمل�س املحافظة

بعد ح�صوله على �أ�صوات جميع احلا�ضرين
يف اجلل�سة .و�أعلن ائتالف دول��ة القانون
يف حمافظة مي�سان ،ي��وم الأح��د (التا�سع
من ح��زي��ران � ،)2013أن جمل�س حمافظة
م�ي���س��ان اجل��دي��د �سيعقد جل�سته الأوىل
بح�ضور حمافظ مي�سان علي دواي الزم
النتخاب رئي�س جمل�س حمافظة مي�سان
ونائبه ونائبي املحافظ ،وب�ين �أن رئي�س
جمل�س املحافظة �سيكون من ائتالف دولة
القانون ،يف حني لفت �إىل �أن كتلة املواطن
مل تعلن حلد �أ�سماء مر�شحيها ملن�صبي نائب
املحافظ ونائب رئي�س املجل�س.

قناطر
 طالب عبد العزيز

املحريات والعذارى
على باب الهوى
�أثارين ما كتبته الزميلة العزيزة �إ�شراق �سامي ،حول زيارتها،
�أب ��ي اخل���ص�ي��ب ب�ين احل�ي�ن والآخ � ��ر ،ل �ل�تروي��ح ع��ن النف�س،
فهي ت�ستح�ضر مفردات �إن�سانية مثل الطيبة والنعيم والود
وت�سعد �إذ ترى النا�س هنا غري مبغ�ضني
والت�سامح والر�ضاْ ،
لبع�ضهم ،وتقول �أنها ا�شرتت الرطب الربحي من البقال الذي
تتدىل العذوق على قمارة دكانه ،و�أخذت ا ُ
خل�ضار من بقال �آخر
�شاهد ُته وهو يت�سلمه من الفالح الذي قطفه تو ًا من ب�ستانه ،ثم
ذهبت �إىل بائع ال�سمك فلم تتمالك نف�سها ،وا�شرتت منه �أنواع ًا
و�أ�صناف ًا ،ذلك لأنها حتب (ال�شانق ،وال�صبور) امل�صطاد فجر ًا
من �شط العرب ...تقول � :أ�شياء مثل هذه ت�سحرين ،وتعود بي
�إىل الطفولة.
زميلتنا حمقة لأن ال�صورة الأوىل التي حتتفظ بها عن املكان
ال زال��ت تنب�ض يف ذاك��رت�ه��ا ،فهي ت�صف وت�ق��ول�" :أحب �أبو
اخل�صيب...تلك املنطقة ال�ساكنة و�سط النخيل واجلداول جنوب
الب�صرة ..احب م�ساجدها وبيوتها ووجوه �شيوخها املغ�سولة
بالطيبة وال�سماحة  ،عيون الن�سوة املتوثبة لل�س�ؤال ،اطفالها
وعلى ب�شراتهم ختم ال�شم�س ،احب �أ�سماء قراها� ،أعيد قراءة
اﻻ�سماء بتلذذ و�أنا يف الطريق (ال�سراجي ،مهيجران ،حمدان ،
�أبو مغرية  ،جيكور ،باب �سليمان )...فا�سرح كثري ًا باخليال و�أنا
اقر�أ (طريق املحريات) يف عتمة الليل وحفيف النخيل" .
قالت :طريق املحريات وهي تق�صد (د ْرب املْحَ يرْ ات) طريق ترابي
�ضيّق ي�صل بني ال�شارع العام عند نقطة يف قرية ال�سبيليات،
حيث ق�صور �أ�سرة �آل النقيب ويدخل الب�ساتني .واملحريات
ُه� َّ�ن الن�ساء احل��ائ��رات ،ال من م�صيبة  ،بل من وج��د وع�شق ،
كان بدر �شاكر ال�سياب ،ال�شاعر يحلم مبدر�سة حتمل ا�سم "نهر
العذارى" ،يف القرية التي در�س يف مدار�سها ،هناك نهر بهذا
اال�سم يف (جيكور) وعلى اجل�سر امل�سمّى (حبّابة) كانت امر�أة
جميلة قد وقفت طوي ًال ت�س�أل عن فتاها ،الفالحني وم�ستعملي
الطريق �إىل النخل ،وق��د فتنتهم ،ه��ام��وا ب�سحرها وغنجها،
ف�سموا اجل�سر با�سمها (حبّابة) .وعند مفرتق الطرقات قبل باب
�سليمان هناك نهر با�سم (ج�ّلااّ ب) هو كناية فائقة عن العذوبة،
عذوبة املاء والن�سيم وقبل �أن ت�صل قرية (عبد الليان) التي تعود
لعبيد الله بن �أب��ي بكرة ،هناك نهر وج�سر يحمالن �أ�سم باب
الهوى ،ال الهوا ..ال��ذي منه الريح والرياح ،الهوى ال��ذي منه
الغرام وال�صبوات  ،وهكذا حتى تتقطع امل�سافات على الطريق
التي �أذهلت الربتو مورافيا قبل نحو  60عام ًا حني اخرتق غابة
النخل وط��اف الأنهار واجل�سور والقرى .الطريق التي كانت
ت�سورها ال ُدّفلى وت�صدح بني �أ�شجارها البالبل وت�ضوع برائحة
طلع �أبدي .
نعم� ،أنا �شخ�صيا �أكره احلكومة املحلية والفدرالية على ال�سواء
و�أ�سعى لإ�سقاطها اليوم قبل الغد ،ذلك لأن البلدية ا�ستبدلت
لفظة قرية مبقاطعة فقالت (مقاطعة ال�سراجي ،ومقاطعة حمدان
ومثلها عن مهيجران ونهر خور ،وال�سبيليات و�أبو مغرية)...
الله اكرب متى كانت هذه مقاطعات ،ثم مقاطعات ملن؟ ولكم ان
تتلفظوا مثلي مفردة (قرية) �أال توحي بالوداعة والنخل والظالل
والنا�س الب�سطاء الطيبني� ،أال تعني التمر والرطب واخل�ضار
وامل��اء واجل�سور والقناطر والأ�سماك التي تتقافز وكل ما هو
حي ينب�ض ويكركر؟
أم�س كنتُ هناك ،ذهبنا لن�شرتي الرطب
تقول �إ�شراق �سامي ِ � :
الربحي من ب�ساتينهاُ ،رف��ع �أذان امل�غ��رب ،فكنت بني جامعني
الفرق بني �آذانهما دقائق خم�س وبع�ض الكلمات ،مل �أر الفرق بني
الوجوه التي دخلت هنا اوهناك .خ�شعت روحي ل�صوت امل�ؤذن،
فتذكرت الدين حني كان ت�ساحم ًا وحمب ًة ،تذكرت ايام الطفولة
بني هذه الأج��واء اجلميلة حني كنا نق�ضي ا ُ
جلم َع هناك حتت
ظالل النخيل ،تذكرت ايام "كانت الدنيا كر�ستال وقزح" بتعبري
الب�صرية العظيمة �سيتا هاكوبيان.

هيئة النزاهة :حق احل�صول على املعلومة يقرتن بت�شريعات قانونية

�صحفيو الفرات الأو�سط ي�شكون عدم متكنهم من �إعداد التقارير اال�ستق�صائية
 النجف� /أي�سر علي

فقـــــــــدان
فقد مني املستند املرقم 28707
الصادر من شركة توزيع املنتجات
النفطية هيئة توزيع بغداد
باسم /غرب طاهر عراضي على
من يعثر عليه تسليمه الى جهة
االصدار وشكرا.

فقـــــــــدان
فقدت مني الهوية الصادرة من
اجلامعة املستنصرية كلية
التربية االساسية قسم التربية
الرياضية باسم (غ��زوان كامل
سلمان) على من يعثر عليها
تسليمها الى جهة االصدار.
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دعا �صحافيو الفرات الأو�سط
هيئة النزاهة� ،إىل �إعادة النظر
بتعامالتها مع ال�صحافيني وتقليل
"اخلطوط احلمر" التي ت�ضعها
ال�سلطة التنفيذية العرتا�ض
عملهم وعدم متكينهم من �إعداد
التحقيقات اال�ستق�صائية للحد
من "الف�ساد الذي ينخر ع�ضد
الدولة" ،يف حني بينت الهيئة
�أن حق ح�صول ال�صحايف على
املعلومة "يقرتن بت�شريعات
قانونية وتعليمات ت�ضعها اجلهات
املعنية" ،ك�شفت عن متكنها
من ا�سرتجاع عدد من املتهمني
بالف�ساد والأموال املهربة للخارج
ب�أمل الإعالن عنها قريب ًا.

ج��اء ذل��ك خ�لال ،امللتقى الإع�لام��ي ملنطقة
ال� �ف ��رات الأو�� �س���ط ،ال� ��ذي ن�ظ�م�ت��ه دائ ��رة
العالقات للمنظمات غري احلكومية يف هيئة
النزاهة ،يوم �أم�س ،يف مدينة النجف160(،
كم جنوب العا�صمة ب�غ��داد) ،حتت عنوان
(دور الإعالم يف بناء نظام نزاهة وطني)،
وح�ضرته (املدى بر�س).
وق � ��ال رئ �ي ����س ف� ��رع ن �ق��اب��ة ال�صحافيني
العراقيني يف بابل ،علي الربيعي ،يف حديث
�إىل (املدى بر�س) ،على هام�ش امللتقى� ،إن
"احلا�ضرين ناق�شوا دور الإعالم يف ك�شف
الف�ساد و�أك��دوا على عدم متكني ال�صحايف
ب�أي و�سيلة �أو فقرة يف قانون النزاهة �أو
قانون حق احل�صول على املعلومة الوارد
يف الد�ستور" ،م �� �ش�ير ًا �إىل �أن "هيئة
النزاهة فقدت يف ملتقاها ،اليوم (�أم�س)،
�أه��م عنا�صر النجاح ،ب�سبب ق�صورها يف
�أداء عملها بنحو �صحيح يرتقي �إىل طموح
املواطن ويعزز الثقة بها".

و�أ� �ض��اف ال��رب�ي�ع��ي� ،أن "امللتقى ب�ّيأنّ �أن
ال�صحايف العراقي مل يتمكن حتى الآن من
الو�صول �إىل ملفات الف�ساد عن طريق هيئة
النزاهة" ،مبين ًا �أن "ال�صحافيني امل�شاركني
يف امللتقى ،دع��وا هيئة النزاهة لالنفتاح
على ال�صحافة ومتكينها من احل�صول على
املعلومة ،وتقليل اخل�ط��وط احل�م��ر التي
ت�صدر م��ن ال�سلطة التنفيذية العرتا�ض
العمل الإعالمي".
و�أب � ��دى رئ�ي����س ف ��رع ن�ق��اب��ة ال�صحافيني
العراقيني يف بابل" ،تخوفه من تبعية هيئة
النزاهة للمنظومة احلكومية ،كغريها من
الهيئات امل�ستقلة ،الأم��ر ال��ذي يعرقل من
�إم�ك��ان�ي��ة ك�شف الف�ساد ويجعله يف خرب
كان".
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال���ص�ح��ايف م��ن حمافظة
ك� ��رب �ل�اء 108( ،ك ��م ج� �ن ��وب العا�صمة
ب �غ��داد)،ه��ادي امل��و� �س��وي ،يف ح��دي��ث �إىل
(املدى بر�س)� ،إن "امللتقى �شهد طرح العديد

من النقاط اجلوهرية لتفعيل دور الإعالم
يف دعم النزاهة ومكافحة الف�ساد" ،مبين ًا �أن
"ال�صحافيني امل�شاركني �أطلعوا م�س�ؤويل
الهيئة على ال�صعوبات التي تواجههم يف
مكاتب التحقيق التابعة لهم يف املحافظات،
عند �إعداد حتقيقات ا�ستق�صائية".
�إىل ذل��ك ق��ال م��دي��ر امل��ؤ��س���س��ة الإعالمية
ال�ع��راق�ي��ة يف ب �غ��داد ،ف��را���س الكربا�سي،
يف حديث �إىل (امل��دى بر�س)� ،إن "مبادرة
هيئة النزاهة لتفعيل دور الإع�ل�ام ت�شكل
خطوة تبقى مرهونة بتفعيل املقرتحات
والتو�صيات التي من �ش�أنها ك�سر القيود
املفرو�ضة على ال�صحافيني" ،عاد ًا �أن "تقييد
عمل ال�صحافيني وعدم متكينهم من �إعداد
حتقيقات ا�ستق�صائية لن يتيح للحكومة
اخلال�ص من الف�ساد �أو ك�شف املتورطني به
وحما�سبتهم".
على �صعيد مت�صل قال مدير �إذاع��ة (زهرة
ال �ف��رات) يف ال��دي��وان �ي��ة180(،ك��م جنوب

قوة امنية متنع �صحايف من مزاولة عمله ..ار�شيف
العا�صمة ب �غ��داد) ،عبد احل�سني �صاحب،
يف حديث �إىل (امل��دى ب��ر���س)� ،إن "بع�ض
و�سائل الإع�لام �أدت ما عليها برغم حجب
الكثري من امللفات املهمة عنها وعدم متكينها
م��ن الو�صول �إىل املعلومة" ،داع�ي� ًا هيئة
النزاهة �إىل "�إعادة النظر يف تعامالتها
مع ال�صحافيني للحد من الف�ساد الذي ينخر
ع�ضد الدولة العراقية".
باملقابل ر�أى م�ع��اون امل��دي��ر ال�ع��ام لدائرة
ال �ع�لاق��ات للمنظمات غ�ير احل�ك��وم�ي��ة يف
هيئة النزاهة ،ح�سني �سامل �سعدون ،يف
حديث �إىل (املدى بر�س)� ،أن "حق ح�صول
ال�صحايف على املعلومة مقرون بت�شريعات
قانونية يقرها جمل�س ال�ن��واب العراقي،
وتعليمات ت�ضعها اجلهات املعنية على وفق
�ضوابط لتلزم النزاهة وباقي امل�ؤ�س�سات
ب��الإف���ص��اح عنها" ،م���ش��دد ًا على �ضرورة
"حماية املعلومات املتعلقة بالأمن الوطني
و�أ�سرار الدولة ،وو�ضع عقوبات على من

يحجب املعلومة ع��ن ال�سلطة الرابعة �أو
منظمات املجتمع امل��دين مبوجي �ضوابط
حمددة".
و�أك��د �سعدون ،على �أن "دائرة اال�سرتداد
يف هيئة ال �ن��زاه��ة ،تعمل ع�ل��ى ا�ستعادة
الأم��وال واملتهمني بالف�ساد داخ��ل العراق
وخارجه لت�سليمهم �إىل الق�ضاء" ،الفت ًا �إىل
�أن "الهيئة تعمل بجدية ال�ستعادة الأموال
املهربة و�سارقيها ع�بر ال�شرطة الدولية
(الإن�ت��رب� ��ول) ،و��س�ت�ع�ل��ن ع��ن ا�سرتجاع
البع�ض من الأموال واملتهمني الذين هربوا
�إىل خارج العراق يف وقت قريب جد ًا".
وك ��ان م��ر��ص��د احل��ري��ات ال���ص�ح�ف�ي��ة� ،أك��د
يف(،ال ��راب ��ع م��ن �أي ��ار � ،)2013أن حرية
ال�صحافة يف ال �ع��راق ك��ان��ت خ�ل�ال العام
 2012امل�ن���ص��رم" ،الأ�سو�أ" منذ �سقوط
ال �ن �ظ��ام ال���س��اب��ق ،وب�ي�ن �أن ال�صحافيني
ال�ع��راق�ي�ين والأج ��ان ��ب "مل ي�سلموا" من
عمليات االع�ت�ق��ال واالح�ت�ج��از مب�سوغات
خمتلفة ،تزامنت مع �أزمات �سيا�سية طاحنة
�شهدتها البالد ودفعت امل�ؤ�س�سات الإعالمية
العراقية �أثمانها باعتداءات مبا�شرة وغري
مبا�شرة ،وت �ه��دي��دات ،و"تنكيل" بالفرق
الإعالمية وال�صحافية.
يذكر �أن منظمة ال�شفافية الدولية ،ك�شفت
يف (ال � �ـ 27م��ن ح��زي��ران  ،)2013ع��ن �أن
ال�ع��راق يقبع يف "ح�ضي�ض قعر معدالت
الف�ساد بالعامل" ،ما �أدى �إىل "�إذكاء" العنف
ال�سيا�سي واحل��اق "ال�ضرر" بعملية بناء
دولة "فعالة ونق�ص" بتقدمي اخلدمات �إذ ما
يزال العراق "فا�ش ًال" يف تو�صيل اخلدمات
الأ�سا�س ب�شكل كاف ،و�أن  %23من �أبنائه ما
يزالون "يعي�شون بفقر مدقع" ،ويف حني
بينت �أنه على الرغم من املبادرات احلكومية
ملكافحة الف�ساد ،ف�إنها ما تزال "متعرثة" ومل
ي�أت �إعالن رئي�س احلكومة نوري املالكي،
مبكافحة الف�ساد خالل  100يوم يف العام
 2011املا�ضي ،بـ"�أية نتيجة �إيجابية"،
�شككت ب ��إرادة احلكومة والتزامها بجهود
مكافحة الف�ساد.
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عربي  -دولي

في الحدث
 حازم مبي�ضني

الإخوان ورياء الغرب

قوى غربية�" :ضربة �ضد �سوريا" خالل �أيام
اجلي�ش احلر يف مواجهة مع قوات
اجلي�ش ال�سوري�(..أ.ف.ب)

مل تكن �صحوة الإخ��وان مرتبطة بالثورة ال�شعبية �ضد حكم
م �ب��ارك ،فقد ب ��د�أت م��ع خ�ط��اب الرئي�س الأم�يرك��ي يف جامعة
وف�سر البع�ض �إ�سالمويته يومذاك بجذوره الإ�سالمية،
القاهرةّ ،
مُتجاهلني ثقافته امل�سيحية الرا�سخة التي تقود خطاه .ارتفع
من�سوب �شهوة ال�سلطة عند الإخ��وان ،مع �شعورهم باطمئنان
الغرب مل�شروعهم ،باعتباره اخلطوة العملية الأوىل نحو "ال�شرق
الأو�سط اجلديد" الذي �سين�ش�أ كنتيجة حتميّة ل�سيا�سة الفو�ضى
اخل ّالقة ،التي ّ
ب�شرت بها ميا�سة القد ال�سمراء كوندوليزا راي�س،
ورفع رايتها الإخوان ،على �أن تكون البداية من م�صر ،باعتبار
حجمها وت�أثريها ،مع جتاوز التجربة احلما�سيّة يف غزة ،نتيجة
ذيلية التنظيم هناك ،وحمدودية ت�أثريه خارج جغرافيا القطاع،
با�ستثناء العالقة اخلا�صة مع �إخ��وان الأردن ،وهي حمكومة
باعتبارات متعددة ،متنع �إمكانيّة اعتبارها جتربة رائدة.
مل تكن التجربة الرتكية مع حزب العدالة والتنمية ،بعيدة عن
ذهن املُخطط اال�سرتاتيجي يف وا�شنطن ،بعد �أن �أثبت �إ�سالميو
�أردوغان الإمكانية الكبرية لالعتماد عليهم يف اللحظات احلرجة،
وهكذا قامت اال�سرتاتيجية الأمريكية على قواعد ّ
توهموها
را�سخة ،فاملنطقة تخ�ضع لأكرثيّة �إ�سالميّة ،و�إن انق�سمت على
خلفيات طائفيّة ومذهبيّة ،ويف م�صر كان الإخ��وان جاهزين،
بعد اجتماعاتهم املتكررة مع م�س�ؤولني �أمريكيني كبار برعاية
قطرية /وهم ما �إن ت�س ّنموا ال�سلطة ،حتى ك�شف مندوبهم يف
ق�صر الإحتادية ،العياط حممد مر�سي ،عن خدمته ال�سابقة خبري ًا
يف وكالة الف�ضاء «نا�سا» ،علم ًا ب� ّأن �أمريكا الت�أمتن غري عمالئها
على �أ�سرار هذه الوكالة ،و�إذ �ش ّكك البع�ض بهذه املعلومة ،ف� ّإن
تب ّنيها دليل على وحدة احلال مع العم �سام.
ي��أم��ل الإخ ��وان ال�ي��وم �أن ي���ؤدي ال�ضغط الأم�يرك��ي واملوقف
الأوروب ��ي �إىل تع�ضيد موقفهم ،لكن الواقع يُنبئ ب �� ّأن عليهم
االنتظار طوي ًال ،فرغم بقائهم يف واجهة امل�شهد ،ي�ؤثرون فيه
�سلب ًا ،ف� ّإن عودتهم �إىل ق�صور احلكم م�شروطة بانهيار الدولة،
�أو بتدخل خارجي ع�سكري� ،أو بانقالب داخلي يطيح ال ُقطبيني
وجماعة بديع ،قد ت�ضغط �أمريكا و�أوروبا ،و�سي�ؤدي ذلك حتم ًا
للت�أثري يف حياة النا�س ،لكن الوا�ضح � ّأن ه�ؤالء على ا�ستعداد
لدفع الثمن ،مُقابل تخل�صهم من حكم الإخ��وان ،وبناء الدولة
املدنية الدميقراطية ،عندها �ستكون وا�شنطن م��ع حلفائها
الغربيني اخلا�سر الأك�بر ،خ�صو�ص ًا �إن قدّمت ال��دول العربية
املناوئة للإخوان ،الدعم ال ّالزم لل�سلطة امل�صرية اجلديدة.
يف �أُم الدنيا� ،أجرب ماليني امل�صريني �ساكن البيت الأبي�ض على
�إدراك ف�شل رهاناته  ،كانت ردة الفعل هناك مت�سرع ًة وطفولية،
حيث �ألغى م�ن��اورات النجم ال�ساطع امل�شرتكة ،وق �دّم ر�شوة
بائ�سة ،ب�إبقائه على امل�ساعدات املالية ،يف انتظار التطورات،
ومب ��وازاة ذل��ك ب��د�أ الكونغر�س وال�صحافة التمهيد خلطوات
عدائية جديدة ،بال�ضغط على البيت الأبي�ض ،يف حني باتت
اجلماعة �أكرث �إ�صرار ًا على مد اجل�سور �إىل �أمريكا و�أوروبا ،غري
� ّأن اجلي�ش امل�ؤمن مبوقفه الوطني ،يُدرك �أبعاد اللعبة ،ويعرف
� ّأن التطورات الداخلية هي الأ�سا�س ،وي�سعى ملنع املت�شبثني
ب�سُ لطة املر�شد ،من التحول �إىل العمل ال�سري العنيف ،ل ّأن ذلك
ي�ستدعي تدخ ًال �أو�سع للواليات املتحدة وغريها ،ويُحوّ ل م�صر
�إىل �سوريا �أخرى.
ك�شف ال�شعب امل�صري التطابق بني "�إخوانهم" وتنظيم القاعدة،
الذي انت�صر لهم ب�شنه حرب ًا انتقامية �ضد ال�شعب وكل م�ؤ�س�سات
الدولة ،وا�ستعادت ذاك��رة امل�صريني اغتيال النقرا�شي با�شا،
وحماولة اغتيال عبد النا�صر ،وك�شفت اجلماعة عن وجهها القبيح،
حني ا�ستجارت بال�ضغط الدويل� ،أو التدخل الع�سكري اخلارجي،
وال�ضغوط االقت�صاديّة وال�سيا�سيّة من اجلهات اخلارجيّة ،لكن
ّ
كل حماقات الإخوان ،ومن ي�شد �أزرهم يف وا�شنطن والعوا�صم
الغربية ،لن ت�ؤتي ثمارها ،و�سينت�صر ال�شعب امل�صري ،مدعوم ًا
بجي�شه الوطني ،و�سرندد معهم للمحرو�سة "الزمن �شاب وانتي
�شابه  ....هوّ ا رايح وانتي جايه" ،و�سيُدرك الأمريكيون والغرب
رياء مواقفهم ،وهم يختارون الأكرث الت�صاق ًا ب�سيا�ساتهم ،ولي�س
الأكرث دميوقراطية.

�أبلغت قوى غربية
املعار�ضة ال�سورية
بتوقع توجيه �ضربة
خالل �أيام ،ح�سب ما
�أوردت وكالة "رويرتز"،
الثالثاء.
ونقلت الوكالة �أن الهدف
من ال�ضربة الع�سكرية
�سيكون منع دم�شق
من ا�ستخدام ال�سالح
الكيماوي ،كما قالت
�إن املعار�ضة ال�سورية
�سلمت قوى غربية
قائمة ب�أهداف مقرتحة
ل�ضربها.

 وا�شنطن /وكاالت

م��ن جهة �أخ ��رى ت �ع��ددت الت�صريحات
العربية والدولية ب�ش�أن ال�ضربة املحتملة
على �سوريا ،وط��ال��ب وزي��ر اخلارجية
ال���س�ع��ودي� ،سعود الفي�صل ،املجتمع
ال ��دويل ب��ات�خ��اذ م��وق��ف "حازم وجاد"
�ضد النظام ال�سوري الذي قال �إنه "فقد
هويته العربية".
وق ��ال �سعود الفي�صل يف ت�صريحات
نقلتها وكالة الأن�ب��اء الر�سمية �إن��ه بعد
"ا�ستخدام ال�سالح الكيماوي املحرم..
ب��ات الأم��ر يتطلب موقفا دول�ي��ا حازما
وجادا لوقف امل�أ�ساة الإن�سانية لل�شعب
ال�سوري خ�صو�صا �أن النظام ال�سوري
فقد هويته العربية ومل يعد ينتمي ب�أي
�شكل من الأ�شكال للح�ضارة ال�سورية
التي كانت دائما قلب العروبة".
وقالت اجلامعة العربية �إن من هم وراء
الهجوم الكيماوي يجب �أن يواجهوا
العدالة الدولية ،وحثت �أع�ضاء جمل�س
الأم� ��ن ال� ��دويل ع�ل��ى جت ��اوز خالفاتهم
واتخاذ �إجراء لوقف القتل هناك.
ويف بيان �صدر بعد اجتماع يف القاهرة
ح�م�ل��ت اجل��ام �ع��ة احل �ك��وم��ة ال�سورية
امل�س�ؤولية كاملة عن الهجوم ،وطالبت
بتقدمي كل مرتكبي الهجوم ملحاكمات
دولية.
ومت�سك وزي��ر اخلارجية امل�صري نبيل
فهمي بعدم وجود حل ع�سكري ب�سوريا،
و�أ�ضاف �أن القاهرة ال "تعتزم ت�شجيع
اجلهاد" هناك.

و�أع�ل��ن م�صدر يف الرئا�سة الفرن�سية،
قبل خطاب من املقرر �أن يلقيه الرئي�س
الفرن�سي فران�سوا هوالند ،الثالثاء� ،إن
فرن�سا "لن تتهرب من م�س�ؤولياتها" يف
�سوريا.
وب�ع��د �أن ��ش��دد امل���ص��در نف�سه على �أن
"اال�ستخدام الكثيف للأ�سلحة الكيماوية
غري مقبول" ،اعترب �أن��ه "من امل�ؤكد �أن
هجوما كيماويا ق��د حدث" الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي يف � �ض��واح��ي دم �� �ش��ق ،و�أن
"النظام م�س�ؤول عنه".
ومن جهته قال رئ�س الوزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتانياهو �إن �إ�سرائيل لي�ست
طرفا يف ال�صراع يف �سوريا ،و�إنها �سرتد
بقوة على �أي هجمات على �إ�سرائيل.
ويف وقت �سابق ،الثالثاء� ،أعلنت رئا�سة
الوزراء الربيطانية �أن لندن تعد خططا
لتدخل ع�سكري حمتمل يف �سوريا.
وق��ال رئي�س ال��وزراء الربيطاين ديفيد
ك��ام�يرون �إن ��ش��ن ه�ج�م��ات بالأ�سلحة
ال�ك�ي�م��اوي��ة يف � �س��وري��ا � �ش��يء "مقيت
متاما" يتطلب حتركا من جانب املجتمع
الدويل و�إن بريطانيا تدر�س اتخاذ "رد
منا�سب".
وقطع كامريون عطلته ليعود �إىل لندن
ودعا النعقاد الربملان مبكرا لبحث كيفية
الرد على الأحداث الأخرية يف �سوريا.
من جهته ق��ال وزي��ر اخلارجية الرتكي
�أحمد داود �أوغلو �إن �شن هجوم كيماوي
ميثل "جرمية �ضد الإن�سانية ينبغي عدم

خرباء رو�س :مو�سكو �ستتدخل ب�صورة غري مبا�شرة
 مو�سكو /فالح احلمراين
تتابع مو�سكو بقلق اال�ستعدادات االمريكية
والغربية ل�شن هجوم على حليفتها �سوريا،
مما �سي�ضعها يف موقف حرج للغاية بعد ان
دافعت عنها ووفرت لدم�شق غطاء �سيا�سيا
ومدتها باال�سلحة واملعونات االقت�صادية
لل�صمود بوجه امل�سلحني .وقالت رو�سيا
انها ل��ن تدخل يف ح��رب مبا�شرة م��ن اجل
�سوريا ولكن هناك احتماالت قوية بانها
�ستتدخل ب�صورة غري مبا�شرة وت�ستخدم
خمتلف اخل� �ي ��ارات امل �ت��اح��ة ل �ه��ا .وتخلق
الت�صريحات ال�ت��ي ي��ديل بها امل�س�ؤولون
وامل �ح �ل �ل��ون ال���س�ي��ا��س�ي��ون ال��رو� �س��ي بان
ال�ضربة �ضد �سوريا باتت و�شيكة .وقال
رئي�س جلنة ال�شئون اخلارجية يف جمل�س
ال��دوم��ا ،املجل�س الأدن��ى للربملان الرو�سي
الك�سي بو�شكوف ان وا�شنطن "لقد مت
اتخاذ قرار من قبل الواليات املتحدة حول
توجيه �ضربة ع�سكرية ل�سوريا" ،وقال يف
مدونته على االنرتنت �إن الواليات املتحدة
قد اتخذت بالفعل قرارا ب�ش�أن توجيه �ضربة
ع�سكرية ل�سوريا".
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال م��دي��ر م�ع�ه��د ال��درا� �س��ات
ال�شرقية التابع لأكادميية العلوم الرو�سية،
ع�ضو مرا�سل يف �أكادميية العلوم الرو�سية
فيتايل نومكني�" :إذا قام �شركا�ؤنا الغربيون
بعملية ع�سكرية �ضد �سوريا ف�إنها �ستثري
م�شاجرة بيننا وبني �أع�ضاء منظمة حلف
�شمال الأطل�سي ،وهذا �إجراء �سنعتربه غري
ق��ان��وين ،وكما ميكن �أن يتوقع� ،سنطالب
ب �ط��رح ه ��ذه امل �� �س ��أل��ة يف جم�ل����س االم��ن
الدويل .وان العواقب ،كما �أعتقد� ،ستكون
كارثية بالن�سبة للعامل العربي والإ�سالمي
– و�سيتم تدمري �سوريا نهائيا والغرب
يف هذه احلالة ال يبدو �أنه ن�صريا للحرية
والعدالة".

وكان الفروف وا�ضح ًا يف قوله �إن رو�سيا
ل��ن ت��دخ��ل يف ح��رب م�ب��ا��ش��رة م��ع �أي كان
من �أج��ل �سوريا ،ولكن احلديث هنا يدور
حول تدخل ميداين ومبا�شر ،بالتايل ف�إن
كالم الفروف ال ي�ستبعد �أو ي�ستثني تدخ ًال
رو�سيا عرب و�سائل �أخرى.
وق� ��ال رئ �ي ����س حت��ري��ر جم �ل��ة رو� �س �ي��ا يف

وزير الدفاع الأمريكي:
جاهزون لتوجيه �ضربة ل�سوريا

م ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ق� ��ال وزي� ��ر ال��دف��اع
الأمريكي ،ت�شاك هاغل �إن املعلومات
اال�ستخبارية التي يجمعها املفت�شون
ال ��دول� �ي ��ون "�ست�ؤكد �أن احلكومة
ال �� �س��وري��ة م �� �س ��ؤول��ة ع ��ن الهجمات
الكيميائية".وقال ه��اغ��ل �إن القوات
الأمريكية "جاهزة" ل�شن �ضربات �ضد
��س��وري��ا �إذا ق��رر الرئي�س الأمريكي،
باراك �أوباما� ،شن هجوم عليها.
و�أ� �ض��اف ه��اغ��ل لبي ب��ي �سي "حركنا
وح ��دات ع�سكرية لتكون ق ��ادرة على
ت �ن �ف �ي��ذ �أي خ� �ي ��ار ي� �ق ��رره الرئي�س
واالمتثال له".
وم�ضى هاغل للقول �إن��ه ق��دم للرئي�س
�أوب ��ام ��ا "جميع اخل� �ي ��ارات املتاحة
للتعامل مع كافة الطوارئ".
وت��اب��ع ق��ائ�لا "لقد اط�ل��ع عليها ونحن
م�ستعدون .نحن جاهزون لالنطالق".
و�أو�� � �ض�� ��ح ه���اغ���ل �أن امل��ع��ل��وم��ات
اال�ستخبارية التي يجمعها املفت�شون
ال ��دول� �ي ��ون "�ست�ؤكد �أن احلكومة
ال �� �س��وري��ة م �� �س ��ؤول��ة ع ��ن الهجمات
الكيميائية الأ�سبوع املا�ضي".
وق ��ال ه��اغ��ل "�أظن �أن م��ن الوا�ضح
�أن الأ��س�ل�ح��ة الكيميائية ا�ستخدمت

"عواقب كارثية"

و��ص�ع��د حليفا ��س��وري��ا وه�م��ا رو�سيا
وال�صني حتذيراتهما من مغبة التدخل
الع�سكري يف �سوريا �إذ تقول مو�سكو
�إن م �ث��ل ه ��ذه اخل��ط��وة ��س�ت�ك��ون لها
"عواقب كارثية" على املنطقة.
وق��ال وزي��ر اخلارجية ال�سوري ،وليد
امل �ع �ل��م� ،إن� ��ه "يرف�ض رف �� �ض��ا كامال"
امل��زاع��م ب� ��أن ق ��وات ب�ل�اده ا�ستخدمت
�أ�سلحة كيميائية يف �سوريا.
واتهمت احلكومة ال�سورية املعار�ضة
امل�سلحة بتنفيذ الهجوم الكيميائي الذي
وق��ع ي��وم � 21أغ���س�ط����س�/آب اجلاري
بالقرب من دم�شق و�أدى �إىل مقتل �أكرث
من � 300شخ�ص.
و�أط�ل�ق��ت ال �ن��ار على م��وك��ب املفت�شني
الدوليني املكلفني بالتحقيق يف الهجوم
الكيميائي بالغوطة االثنني عندما كانوا
ب�صدد التحقيق يف �أحد املواقع اخلم�سة
التي �ضربت بال�سالح الكيميائي على
م�شارف دم�شق.

�سيناريوهات احلرب على دم�شق

يف حال هجوم الغرب على �سوريا
ال�سيا�سة العاملية ،فيكتور لوكيانوف يف
ح��دي��ث ��ص�ح�ف��ي «ان� ��ا ال �أحت� ��دث ه �ن��ا عن
امل�ساعدات الع�سكرية ل�سوريا ،والتي ت�ؤكد
رو�سيا �أنها جت��ري وف��ق عقود قدمية ،لأن
�إمكانية ت�سليمها �إىل اجلانب ال�سوري يف
حالة احل��رب �ستكون غري ممكنة .وهنا ال
ي�ستبعد �أن تقوم رو�سيا مب�ساعدة �إيران،

ال�سكوت عنها".

�ضد ال�شعب ال�سوري" .وك��ان وزير
اخلارجية الأمريكي ،جون كريي ،قال
�إن ثمة دالئل "ال ميكن �إنكارها" ب�ش�أن
ا�ستخدام �سوريا �أ�سلحة كيميائية.
وق�� ��ررت احل �ك��وم��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة يف
ال�سياق ذاته ،ا�ستدعاء الربملان لالنعقاد
اخلمي�س من �إجازته ال�صيفية ملناق�شة
كيفية التعامل مع الأزمة ال�سورية.

 دم�شق� /سكاي نيوز
التي �ستقوم من جهتها مب�ؤازرة �سوريا".
و�أك ��د ل��وك��اي�ن��وف يف احل��دي��ث نف�سه �أن
«رو�سيا �ست�ساعد �سوريا ب�شكل مبا�شر �أو
غ�ير مبا�شر ،ح�سب م��ا ت��وف��ره الظروف»،
م�شري ًا �إىل �أن مو�سكو ال تزال حتذر الغرب
من عواقب التدخل الع�سكري.
وعن املوقف الرو�سي ،قال لوكيانوف�« :إذا
ما و�ضعنا جانب ًا احتمال التدخل الرو�سي
غري املبا�شر ،فعلى الأرج��ح �سيكون موقف
الكرملني جتاه �سوريا م�شابه ًا ملوقفه �إزاء
العراق يف العام  ،2003حيث بقيت رو�سيا
جانب ًا لرتاقب .وما حدث يف العراق يثبت
من جديد النظرية الرو�سية القائلة مب�ساوئ
التدخل الع�سكري على الأرا�ضي الأخرى.
ف��الأم�يرك�ي��ون مل ي�خ��رج��وا منت�صرين من
العراق ،ويف �سوريا �سيكون الو�ضع على
ما هو عليه .وال �شك يف �أن رو�سيا بحيادها،
�إذا ما اعتمدت احلياد� ،ستكون خا�سرة على
م�ستويات ع��دة يف املنطقة لأن�ه��ا �ستكون
ق��د ت��رك��ت م��واق�ع�ه��ا وث �م��ن ال��ع��ودة لي�س
بالبخ�س".
ويعترب لوكيانوف �أن احتماالت التدخل
الع�سكري الغربي موجودة يف �سوريا �إال
�أنها رمبا لي�ست اخلطوة التالية مبا�شرة،
معترب ًا �أن وا�شنطن �ست�سعى للتدخل بداية
ع��ن ط��ري��ق دع ��م امل �ع��ار� �ض��ة ب�شكل مكثف
ب��الأ��س�ل�ح��ة وب��امل �ع��دات يف ان�ت�ظ��ار تغيري
موازين املعركة ،و�إذا مل تنجح فرمبا �ستبد�أ
بالتجهيز حلربها.
وبالفعل ،ف�إنّ رو�سيا مل تدخل ،ولن تدخل،
طرف ًا يف حرب ميدانية ،وما قاله الفروف
عندما ط��رح �أمثلة يوغو�سالفيا والعراق
وليبيا يعك�س حقيقة ما يفكر به الرو�س،
ولكن من ال�صعب االعتقاد فع ًال ب�أن رو�سيا
�ستتخلى ع��ن �سنتني ون�صف ال�سنة من
القتال ال�سيا�سي على املنابر الدولية من
�أجل �سوريا.

مع تزايد ال�ضغوط لعمل ع�سكري
ما �ضد �سوريا ردا على ا�ستخدام
�أ��س�ل�ح��ة ك�ي�م��اوي��ة ��ض��د املدنيني
ك�ثر ح��دي��ث امل�ع�ل�ق�ين واملحللني
واخل� �ب��راء ع ��ن �سيناريوهات
الأي ��ام املقبلة ،ومي�ك��ن تلخي�ص
ما يتم تداوله �إعالميا على النحو
التايل:
يقدم املفت�شون تقريرهم للأمم
املتحدة ويعر�ضه �أمينها العام
على جمل�س الأم��ن ،ويف الأثناء
ت�ضع �أمريكا وبريطانيا وفرن�سا
م �� �ش��روع ق� ��رار للمجل�س يدين
ال �ه �ج �م��ات ال �ك �ي �م��اوي��ة ويحمل
احل�ك��وم��ة ال���س��وري��ة امل�س�ؤولية
ويعطي تفوي�ضا للرد با�ستخدام
القوة.
ق��د ت���س�ت�خ��دم رو� �س �ي��ا وال�صني
حق الفيتو لإف�شال القرار ،فتلج�أ
�أمريكا �إىل مبد�أ "امل�س�ؤولية عن
حماية املدنيني" ،وال�ت��ي تبنتها
الأمم املتحدة ع��ام  2005كحق
ل� �ل ��دول الأع� ��� �ض ��اء يف التدخل
"حلماية امل��دن �ي�ين م��ن املذابح
اجل� �م ��اع� �ي ��ة وج� ��رائ� ��م احل� ��رب
والتطهري العرقي واجلرائم �ضد
الإن�سانية".
وه��ذا ما يجري احلديث عنه يف
ت�صريحات امل�س�ؤولني الغربيني
ب���أن ال��رد على ��س��وري��ا ع�سكريا
قد يتم دون "�إجماع يف جمل�س
الأمن".
احتماالن ع�سكريان
ه�ن��اك اح �ت �م��االن رئي�سيان لأي
رد ع�سكري ،ورغ��م الت�صريحات
ال �ن��اري��ة م��ن فرن�سا وبريطانيا
وت��رك �ي��ا وغ�ي�ره ��ا ف� � ��إن ال��ق��رار

احلا�سم هو اخليارات الع�سكرية
الأمريكية على ما يبدو.
لكن الأرج��ح �أي�ضا �أن الواليات
امل �ت �ح��دة ل ��ن ت �ت �� �ص��رف منفردة
و�إمنا معها حلف �شمال الأطل�سي
(ال �ن��ات��و) ودول �إق�ل�ي�م�ي��ة حول
�سوريا.
يتوقف ال�سيناريو على طبيعة
الرد املقرر ،ف�إذا كان عقابيا فقط
�سيت�ضمن ق�صفا بال�صواريخ
ملواقع ع�سكرية �سورية حمددة،
ي��رج��ح �أن م��ن بينها بطاريات
�صواريخ وخمازن �أ�سلحة ثقيلة
وفتاكة ومراكز عمليات ع�سكرية
وات�صاالت.
ق���د ي� �ك ��ون خم�� ��زون الأ� �س �ل �ح��ة
ال �ك �ي �م��اوي��ة ال�����س��وري م ��ن بني
�أه� ��داف ال�ق���ص��ف� ،إال �أن هناك
خماطرة كبرية يف ذلك �أن الق�صف
قد ال "يبخر" حمتوى الأ�سلحة
الكيماوية متاما ما يعني ت�سرب
�ضار بال�سكان يف حميط وا�سع.
�أو �أن ي ��ؤدي ق�صف املخازن �إىل
ا�ستيالء املعار�ضة على ما يتبقى
من خمزون الأ�سلحة الكيماوية،
خا�صة ج�م��اع��ات متطرفة دينيا
بني مقاتلي املعار�ضة.
�أم��ا �إذا ك��ان ال��رد امل�ق��رر وا�سعا
وي�ستهدف قلب امليزان الع�سكري
ل�صالح �إ�سقاط النظام ال�سوري،
ف�سيت�ضمن ق�صفا �أو�سع ال يقت�صر
على امل��دم��رات وال�غ��وا��ص��ات من
امل�ت��و��س��ط و�إمن� ��ا ي�شمل ق�صفا
ب��ال�ط�يران يعقبه ف��ر���ض مناطق
حظر جوي.
وه �ن��ا �سيت�سع ن �ط��اق الق�صف
ل �ي �� �ش �م��ل امل���زي���د م���ن ال��ق��واع��د
وامل��ط��ارات الع�سكرية ومباين
�أج �ه��زة حكومية ح�سا�سة (يف
دم� ��� �ش ��ق يف الأغ� � �ل � ��ب) وط� ��رق

وو�سائل ات�صال.
اال�ستعدادات
تتم التعبئة الع�سكرية لالحتمالني،
و�أغ �ل �ب �ه��ا يف ال �ب �ح��ر الأب �ي ����ض
املتو�سط.
القوة القتالية التابعة للبحرية
الأمريكية تت�ضمن �أربع مدمرات
م� ��وج� ��ودة ب��ال �ف �ع��ل يف � �ش��رق
امل�ت��و��س��ط وان�ت�ق�ل��ت �إىل �أق ��رب
نقطة ل�سوريا ا�ستعدادا لتنفيذ
الهجوم وهي ماهان وباري (التي
�شاركت يف ق�صف ليبيا من قبل)
وغرافيلي وراميج.
املدمرات مزودة ب�صواريخ كروز
"توماهوك" كما ميكن ا�ستخدام
ق ��اذف ��ات � �ص��واري��خ ت�ن�ط�ل��ق من
القاعدة اجلوية الربيطانية يف
ق�بر���ص (ال ي��وج��د ب�ه��ا طائرات
بريطانية ،لكن ميكن للأمريكيني
ا�� �س� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا) .وال حت �ت��اج
الطائرات للتحليق فوق �سوريا،
ب��ل ميكنها ق���ص��ف �أه��داف �ه��ا من
خارج املجال اجلوي ال�سوري.
ه ��ذا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الغوا�صة
الربيطانية �إت�ش �إم �إ�س تايرل�س
امل ��وج ��ودة يف م �ي��اه املتو�سط
وم�� � ��زودة ب�����ص��واري��خ ك� ��روز.
وتتحرك قطع �أخ��رى للأ�سطول
ال�ب�ري� �ط ��اين م ��ن ق� ��رب �شاطئ
�ألبانيا ،لكنها تعمل للم�ساعدة �إذ
ال ميكنها ق�صف ��ص��واري��خ على
�سوريا.
ويف حال االحتمال الثاين ،فهناك
قاعدة �إجنرليك اجلوية يف تركيا
والتي ي�ستخدمها الناتو ،وهناك
طائرات �إف� 16أمريكية يف �شمال
الأردن ،ك �م��ا مي �ك��ن ا�ستخدام
املقاتالت الأمريكية من قواعد يف
دول اخلليج.

الرياضي

ابرز مباريات اليوم

sports@almadapaper.net

املباراة
باكو�س فرييرا
زينيت �سان بيرت�سبورغ
�شختار كاراغاندي
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ميــالن
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مواجهات نارية لليوث الرافدين يف ك�أ�س العامل
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تو�صيات ملونديال الإمارات

 بغداد /حيدر مدلول

بالرغم م��ن حالة الهلع التي افتعلتها بع�ض و�سائل الإعالم
العربية والعاملية بعد انتهاء قرعة مونديال الإمارات حتت 17
عام ًا مبا�شرة بخ�صو�ص املجموعة ال�ساد�سة التي �ضمت ليوث
الرافدين اىل جوار ال�سويد واملك�سيك ونيجرييا والتي ا�سميها
مبجموعة (البطل) التي لن يخرج ك�أ�س الن�سخة  15من قب�ضة
�أحدها يف النهائي  ،ف�إننا ن�شعر بالثقة الكبرية ب�أبناء املدرب
(املوفق) ح�سني لت�شريف العراق والعرب و�آ�سيا وتلقني ماكنة
الإع�لام الأوروب��ي��ة "خا�صة" در�س ًا باحرتام ال�صغار يف كرة
القدم واالحرتا�س من مفاج�آتهم التي غالب ًا ما تبكيهم دم ًا ندم ًا
على اال�ستخفاف بهم وتهمي�ش قوتهم يف الأدوار املتقدمة.
وبكل ت�أكيد ف���إن احت��اد الكرة ا�ستنفر جهوده �أول من �أم�س
الأثنني حيث ك�شفت قرعة �أبو ظبي فرق املجاميع ال�ست التي
تتناف�س للفرتة من  17ت�شرين الأول ولغاية  8ت�شرين الثاين
املقبلني لبحث كيفية حت�ضري منتخب النا�شئني يف الفرتة املقبلة
لزيادة اجلرعات التدريبية وتعزيز القوة يف جميع مفا�صله
النف�سية والفنية قبيل دخوله املواجهة املحتدمة ملمثلي �أوروبا
و�أم��ري��ك��ا اجلنوبية و�أفريقيا  ،وال ميكن ان يخرج االحتاد
بنتائج طموحة من خلية عمله ملونديال االمارات ما مل يبادر اىل
تبني التو�صيات الآتية قدر الإمكان �أو ما َيرد له من مقرتحات
�أخرى:
�أو ًال  ،الإعداد املبكر منذ الأول من �أيلول املقبل بدخول املنتخب
يف مع�سكر مغلق يف �إقليم كرد�ستان لتهيئة الالعبني للبطولة مع
تفريغهم من انديتهم مهما كانت درجة احلاجة خلدماتهم عم ًال
ب�أولوية امل�صلحة الوطنية كما فعل االحتاد االماراتي الذي جمع
منتخب بالده و�أقام له مع�سكر ًا تدريبي ًا يف ماليزيا حالي ًا.
وثاني ًا  ،مفاحتة دول �شقيقة و�صديقة ت�شابه ا�سلوبها املنتخبات
املتناف�سة يف املونديال للم�شاركة يف دورة رباعية دولية تقام
يف ملعب فران�سو حريري ب�أربيل منت�صف ال�شهر املقبل لزيادة
احتكاك العبينا وتعرف املالك التدريبي على مكامن ال�ضعف
قبل القوة لتالفيها و�إيجاد احللول البديلة  ،مثلما ان الدورة
هذه �ستمنح الالعبني جرعات معنوية ملعاي�شة �أجواء البطولة
العاملية وتفريغ �شحنات اخل��وف وتع�ضيد روح االن�سجام
والتفا�ؤل بنجاح املهمة علم ًا ان مناخنا ي�شبه بن�سبة كبرية
املناخ يف الإمارات.
وثالث ًا  ،ت�سمية م�ست�شار ملنتخب النا�شئني من املالكات العاملة يف
التدريب �أو االكادمييات اخلا�صة بالفئات العمرية لإعداد تقارير
خا�صة عن منتخبات جمموعتنا مع توفري ا�شرطة مبارياتها يف
الت�صفيات لتحليل خططها وا�ساليب لعبها وتعريف العبينا على
العبيهم امل�ؤثرين وكيفية احلد من خطورتهم.
ورابع ًا  ،تهيئة ملفات تقارير فح�ص جميع الالعبني مع ( )cv
لكل منهم لتقدميها اىل اللجنة املنظمة يف وق��ت مبكر وعدم
تكرار ما ح�صل ملنتخب ال�شباب من ت�أخري لهكذا �أمور �إدارية
تنظيمية.
وخام�س ًا � ،إقامة حملة وطنية عرب بيان خريي يدعو فيه احتاد
الكرة جميع ال�شركات ورج��ال االعمال وامل�ؤ�س�سات التجارية
للم�ساهمة يف دعم املنتخب �أثناء م�شاركته املونديالية ورفع
احل��اف��ز املعنوي فيهم ليكونوا يف منتهى اجلاهزية لتمثيل
ال��ع��راق لأول م��رة يف ه��ك��ذا حمفل ع��امل��ي مل ي�سبق �أن بلغنا
نهائياته قط.
و�ساد�س ًا  ،تن�سيق احت��اد الكرة جهوده مع احت��اد ال�صحافة
الريا�ضية لت�سمية بعثة اعالمية تواكب م�سرية املنتخب منذ
مطلع ايلول املقبل وت��زوّ د ال�صحف املحلية بان�شطته وابرز
املتغريات التي يواجهها وترافقه يف ال��دورة الرباعية ب�أربيل
ونهائيات املونديال لت�أمني تغطية مهنية �شاملة ت�سهم يف و�ضع
الإعالم واجلمهور و�سط احلدث بعيد ًا عن املناو�شات ال�سلبية
يف ال�صحافة والتلفاز التي رافقت ا�ستعداد منتخب ال�شباب قبل
وخالل مونديال تركيا !
نتمنى ملنتخبنا ت�أكيد جدارته يف ك�أ�س العامل وهو م�ؤهل متاماً
لتقدمي العرو�ض الفنية اخلالبة بعدما نال اهتمام ًا ا�ستثنائي ًا
من احتاد الكرة يف ال�سنتني املا�ضيتني نظري متيزه وا�ستحقاقه
الدعم ل�ضمه مواهب ع��دة �أذهلت املراقبني العرب واالجانب
الذين نتوقع ان ينخرط ق�سم كبري منهم يف الدفاع عن املنتخب
الأول بعد عام �أو عامني حيث مت االعتناء بهم من جميع النواحي
وت�أهيلهم وفق اعمارهم احلقيقية ليكونوا بذرة اخلري يف حقل
الكرة العراقية م�ستقب ًال.

العراق يف املجموعة ال�ساد�سة لبطولة مونديال االمارات  ..2013ا.ف.ب
الأربعة التي تر�شحت اىل االدوار
ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل��ون��دي��ال االم�����ارات ،
مبين ًا ان مدينتي ال��ع�ين ودبي
�ستحت�ضنان مباريات املجموعة
ال�ساد�سة ح�سب م��ا مت االعالن
ع��ن��ه م���ن ق��ب��ل ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
للبطولة التي �ستقام يف  6مدن
ام��ارات��ي��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن 17
ت�شرين االول ولغاية  8ت�شرين
الثاين املقبلني التي �ست�شهد اقامة
 52مباراة خالل مدة البطولة.
و�أو�������ض������ح زغ���ي���ر :ان احت����اد
ال��ك��رة �سيعمل ع��ل��ى ت��وف�ير كل
م����ا ي���ح���ت���اج���ه م������درب منتخب
ال�شباب م��وف��ق ح�سني م��ن اجل
اجن������اح ال�ب�رن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي
ال���ذي �سي�ضعه ب��ع��د ع��ودت��ه من

العا�صمة االم��ارات��ي��ة اب��و ظبي
من خالل ترتيبه اقامة مع�سكرات
تدريبية يتخللها خو�ضه مباريات
دولية ودي��ة مع منتخبات عاملية
م��ت��ط��ورة ي��ق�ترب ا���س��ل��وب لعبها
من ا�سلوب املنتخبات املناف�سة
لنا يف املجموعة من اجل �إعداده
ب�شكل متميز ومب��ا يطمح اليه
اجلميع م��ن اج��ل ان ي��داف��ع عن
�سمعة ال��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة يف هذا
املحفل العاملي وليكرر االجناز
ال����ذي ح��ق��ق��ه م��ن��ت��خ��ب ال�شباب
باحرازه املركز الرابع يف ك�أ�س
ال���ع���امل ل��ل�����ش��ب��اب  2013ال���ذي
ُاقيم م���ؤخ��ر ًا يف تركيا وخا�صة
ان منتخب النا�شئني ي�ضم يف
�صفوفه عدد ًا من الالعبني الذين

لهم القدرة على تقدمي م�ستويات
رفيعة يف املناف�سة على احدى
بطاقتي ال��ت���أه��ل ع��ن املجموعة
ال��ت��ي و���ص��ف��ه��ا ع����دد م���ن النقاد
وامل��ت��اب��ع�ين ب��ان��ه��ا ن��اري��ة قيا�س ًا
ب��ب��ق��ي��ة امل��ج��م��وع��ات اخلام�سة
االخ����رى ب��رغ��م ق���وة املنتخبات
املناف�سة لنا يف املجموعة التي مت
تر�شيحها على لقب هذه البطولة
وخا�صة ( املك�سيك ونيجرييا)
�إال ان ثقتنا ع��ال��ي��ة يف العبينا
االب��ط��ال وخلفهم امل���درب موفق
ح�سني بانهم �سيكونون الرقم
ال�صعب ال�سيما بانهم �سيحظون
مب�����ؤ�آزرة جماهريية كبرية من
اجلالية العراقية املقيمة يف دولة
االم��ارات العربية املتحدة وبقية

البلدان اخلليجية املجاورة .
وم��ن جهته ع ـ َّد م���درب منتخب
نا�شئة ال�سويد روالند الر�سون ان
املباراة االوىل التي �سيخو�ضها
منتخبه ام��ام املنتخب العراقي
ي���وم  19ت�����ش��ري��ن االول املقبل
على ملعب خليفة بن زايد مبدينة
العني االماراتية �ستكون حا�سمة
يف املناف�سة على بطاقتي الت�أهل
اىل ال���دور ال��ث��اين م��ن البطولة
وخا�صة اننا نعلم ب��ان مواجهة
امل��ك�����س��ي��ك ون��ي��ج�يري��ا �ستكون
الأ�صعب بالن�سبة لنا.
وا�ضاف الر�سون  :ان املجموعة
ال�����س��اد���س��ة ال��ت��ي اوق��ع��ت��ن��ا بها
القرعة �صعبة وبالت�أكيد ل�سنا
امل��ن��ت��خ��ب امل��ر���ش��ح ل��ل��ت���أه��ل يف

ظ��ل وج���ود اق���وى منتخبني يف
العامل مر�شحني خلطق لقب هذه
الن�سخة من بطولة ك�أ�س العامل
للنا�شئني  2013حتت  17التي
ت�ضيفها دول��ة االم��ارات العربية
املتحدة.
وق��ال م��درب املنتخب املك�سيكي
�سريخيو املاجوير :ان كل خ�صم
يف امل��ج��م��وع��ة �أق����وي����اء ونحن
نحرتمهم ب�شكل كبري.
واو�ضح :انه ال ميكن له ان يحدد
�أي من املنتخبات الثالثة املناف�سة
(نيجرييا واملك�سيك والعراق)
�سيكون الأ�صعب بالن�سبة ملنتخب
ب�لاده يف م�ستهل رحلته للدفاع
ع��ن لقبه ال��ع��امل��ي ،لأن جميعها
متتلك م�ستوى كبري ًا.

احلار�س جليل ي�ؤكد جاهزية فريقه �أمام الزوراء
 بغداد /طه كمر
�أكد حار�س مرمى فريق ال�شرطة علي ح�سني
جليل جاهزية فريقه للقاء فريق الزوراء
يف اجلولة  16من املرحلة الثانية لدوري
النخبة التي �ستك�شف معامل بطل الدوري.
وقال جليل لـ(املدى)  :ان فريقه يكثف من
تدريباته خلو�ض املباراة التي تعد يف غاية
االهمية  ،وا�صف ًا �إياها مبباراة احلياة �أو
امل��وت (ح�سب ق��ول��ه) ك��ون فريق ال���زوراء
يُعد احد الفرق املناف�سة على خطف اللقب
بامتالكه  63نقطة يقف فيها باملركز الثالث.
وا�ضاف  :ان فريقنا خا�ض مباراة جتريبية
�أول من �أم�س متكن خاللها من التغلب على

فريق امل�صايف بثالثة اهداف مقابل هدفني
حت�ضري ًا للقاء فريق ال���زوراء  ،مبين ًا يف
الوقت ذاته ان �شوط املباراة االول انتهى
بالتعادل ال�سلبي بني الفريقني فيما متكن
العبونا من ت�أكيد ارجحيتهم خالل دقائق
ال�شوط الثاين لي�سجلوا ثالثة اه��داف يف
غاية الروعة تناوب على ت�سجيلها الالعبان
ح�سني كرمي (هدفني) و�ضرغام ا�سماعيل
(ه�����دف) ف��ي��م��ا ���س��ج��ل ل��ل��م�����ص��ايف الالعب
م�صطفى كرمي.
وا�شار جليل اىل ان مدرب فريق ال�شرطة
الكابنت ثائر ج�سام زج بالعديد من الالعبني
للوقوف على اجل��اه��زي��ة ال��ت��ي �ست�ؤهلهم
اىل خو�ض املباراة املرتقبة ام��ام الزوراء

والتي تعد مباراة م�صريية ومف�صلية يف
ذات الوقت ملا لها من اهمية ق�صوى �سنقول
خاللها كلمتنا الف�صل التي �ست�ضعنا على
م�شارف من�صات التتويج.
واك����د ج��ل��ي��ل غ��ي��اب ال�لاع��ب�ين �أجم����د كلف
واملحرتف الفرن�سي فيلك�س وذل��ك ب�سبب
احلرمان ج��راء تلقيهم بطاقات ملونة يف
املباريات املا�ضية فيما ت�أكد غياب الالعبني
قا�سم زي��دان وعلي حممد على الله وذلك
لتعر�ضهما اىل ا�صابة خالل املباراة املا�ضية
ما ي�ستدعي خ�ضوعهما اىل الراحة والعالج
ملدة تزيد على الع�شرة ايام تقريبا  ،م�شدد ًا
على ان بقية الالعبني جميعهم على �أهبة
اال�ستعداد خلو�ض هذه املباراة واخلروج

 20نادي ًا ي�شاركون يف بطولة الكيك بوك�سنغ
 بغداد /املدى
�أك���د رئي�س االحت���اد ال��ع��راق��ي للكيك
بوك�سنغ قا�سم الوا�سطي �أن احتاد
اللعبة �سينظم مناف�سات بطولة اندية
ال��ع��راق لفئتي النا�شئني وال�شباب
يف بغداد مب�شاركة  20نادي ًا ميثلون
اندية بغداد وبقية املحافظات االخرى
على ان ت�ستمر ملدة يومني حيث يتم
يف �ضوء النتائج التي �سيتم حتقيقها
يف البطولة ت�سمية منتخب النا�شئني
حت�����ض�ير ًا لال�ستحقاقات اخلارجية
التي تنتظره خالل الأ�شهر املقبلة.
وق��ال الوا�سطي :ان حمافظة دهوك
�ستحت�ضن مناف�سات بطولة منتخبات
امل��ح��اف��ظ��ات ل��ف��ئ��ة امل��ت��ق��دم�ين خالل
ت�شرين ال��ث��اين املقبل وت�ستمر ملدة
ارب��ع��ة اي���ام ومب�����ش��ارك��ة  14منتخبا
ميثلون االحتادات الفرعية املن�ضوية
حتت لواء احتاد اللعبة املركزي ،مبين ًا
ان احتاد اللعبة حدد اال�سبوع االول
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من كانون االول املقبل موعد ًا النطالق
مناف�سات بطولة ابطال االندية لفئة
املتقدمني يف حمافظة بابل وت�ستمر
ملدة اربعة اي��ام ،و�ستقت�صر املناف�سة

وم�ضات م�ؤثرة من م�شوار
عادل نعمة

العدد ()2877
ال�سنة احلادية ع�شرة -
االربعاء (� )28آب 2013

مصارحة حرة

الر�سون يعــد مباراته الأوىل حا�سمة

ي�ستهل منتخب النا�شئني لكرة
القدم م�شواره يف بطولة ك�أ�س
ال��ع��امل حت��ت  17ع��ام�� ًا ي���وم 19
ت�شرين االول املقبل مبواجهة
نظريه املنتخب ال�سويدي �ضمن
م��ن��اف�����س��ات اجل���ول���ة االوىل من
الدور االول للمجموعة ال�ساد�سة
�إذ �أوقعته القرعة التي مت �سحبها
يف فندق (فري مونت باب البحر)
يف ال��ع��ا���ص��م��ة االم���ارات���ي���ة ابو
ظبي التي �ضمت اىل جانبه كال
من منتخب املك�سيك حامل لقب
الن�سخة االخرية ونيجرييا.
وق����ال ع�����ض��و االحت����اد العراقي
املركزي لكرة القدم يحيى زغري
لــ(املدى) :ان منتخب النا�شئني
�سيواجه املنتخب املك�سيكي يف
ث��اين مبارياته �ضمن مناف�سات
اجلولة الثانية من ال��دور االول
للمجموعة ال�����س��اد���س��ة ي���وم 22
ت�شرين االول املقبل فيما �سيختتم
م�شواره �ضمن الدور االول يوم
 25من ال�شهر ذاته بلقاء املنتخب
النيجريي معرتف ًا ب�أن املجموعة
ال��ت��ي �ضمت منتخب النا�شئني
جم��م��وع��ة ح��دي��دي��ة الن��ه��ا �ضمّت
منتخبات من ثالث قارات (�أوروبا
وام��ري��ك��ا اجلنوبية و�أفريقيا)
وامل���ع���روف عنها ب��ان��ه��ا ل��ه��ا باع
طويل على �صعيد امل�شاركة يف
ه���ذه ال��ف��ئ��ة يف ت���أري��خ بطوالت
ك�أ�س العامل منذ انطالقتها بدليل
ان املنتخب النيجريي �صاحب
اك�ثر ال��دول تتويج ًا بالبطوالت
ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ح��ي��ث ا���س��ت��ط��اع ان
ي���ح���رز ل��ق��ب ث��ل�اث ن�����س��خ منها
ويتطلع اىل اللقب ال��راب��ع فيما
ي��ع��د امل��ن��ت��خ��ب امل��ك�����س��ي��ك��ي بطل
الكونكاكاف وحامل لقب الن�سخة
االخرية من املنتخبات االمريكية
امل��ت��ط��ورة ج���د ًا ال��ت��ي ت��ك��ون من
�ضمن املنتخبات املر�شحة على
ل��ق��ب ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة �إ���ض��اف��ة اىل
املنتخب ال�����س��وي��دي ال���ذي ُيعــد
من اف�ضل املنتخبات الأوروبية

الوقت
21:45
21:45
0:00
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ع��ل��ى االن���دي���ة ال��ت��ي حت���رز املركزين
الأول والثاين يف كل حمافظة ويحق
لكل ن��ا ٍد امل�شاركة بفريق كامل مكون ًا
من  12العب ًا.
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احتاد الكيك بوك�سنغ ينظم بطولة حملية

علي ح�سني جليل

منها بثالث نقاط غالية جد ًا.
واو���ض��ح جليل :اين �شاركت م��ع فريقي
خ�لال امل��ب��اراة التجريبية ام���ام امل�صايف
يف ���ش��وط امل���ب���اراة االول  ،فيما �شارك
زميلي احل��ار���س حممد كا�صد يف �شوط
امل���ب���اراة ال��ث��اين وب��ال��ت���أك��ي��د م�����ش��ارك��ة �أي
حار�س تخ�ضع لر�أي مدرب حرا�س املرمى
االردين ع��ب��د ال�����ر�ؤوف ال��ك��ت��ة ال���ذي يعد
الأقرب مل�ستوى و�أداء احلرا�س يف الفريق
 ،مبين ًا يف الوقت ذاته ال يهم من ي�شرتك يف
املباراة ومن يجل�س على دكة البدالء بقدر
ما يهمنا حتقيق الفوز وخطف اللقب الذي
ف���ارق خ��زان��ة القيثارة اخل�����ض��راء طوي ًال
وحان وقت التتويج ب�إذن الله.

النفط ينقل مباراة الطلبة �إىل ملعب ال�شعب
 بغداد /املدى
ق��ررت الهيئة الأداري���ة لنادي النفط الريا�ضي
مفاحتة احتاد الكرة املركزي ر�سمي ًا من اجل نقل
مباراة الفريق املقررة يوم ال�سبت املقبل امام فريق
الطلبة �ضمن مناف�سات اجلولة ما قبل االخرية من
مناف�سات دوري النخبة للمو�سم احلايل من ملعب
ال�صناعة اىل ملعب ال�شعب الدويل.
وبررت ادارة نادي النفط الريا�ضي طلبها بنقل
املباراة املذكورة اىل ملعب ال�شعب الدويل وذلك
لتفادي جميع االح��داث ال�سلبية التي من املمكن
ان حتدث وبالتايل �سيكون لها ت�أثري �سلبي على
ال��ك��رة العراقية ك��ون ان ملعب ال�صناعة لي�س
امل��ك��ان املنا�سب لإق��ام��ة امل��ب��اراة الع��ت��ب��ارات عدة
اهمها ان ملعب ال�صناعة ال ميتلك حاجز ًا امني ًا
جيد ًا يوفر لالعبني الأمن والأمان من االعتداءات
التي من املمكن ان حت��دث على امل�لاك التدريبي
والالعبني يف هذا امللعب ،ولهذا خوف ًا على �سالمة
الفريق ف�إن الهيئة االدارية للنادي قررت مفاحتة
احت��اد الكرة لإق��ام��ة امل��ب��اراة على ملعب ال�شعب
الدويل ويف حالة عدم املوافقة على طلب النادي

ت�شيل�سي يخطف نقطة
ثمينة من املان

النفط يطالب احتاد الكرة بنقل مباراته مع الطلبة اىل ملعب ال�شعب
امل�شروع فان الهئية الدارية لنادي النفط �ستتخد ي��ذك��ر ان ف��ري��ق ال��ن��ف��ط ي��ت��وىل ت��دري��ب��ه امل�ل�اك
قرار ًا بعدم ح�ضور الفريق اىل ملعب املباراة �إذا التدريبي املكون من جمال علي وم�ساعده عبا�س
عبيد ومدرب حرا�س املرمى ابراهيم �سامل.
ما �أُقيمت على ملعب نادي ال�صناعة الريا�ضي .

12

ميالن يف مهمة �صعبة �أمام
ايندهوفن
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الرياضي

ذاكرة رياضية
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عادل نعمة ..مدافع ع�صري حددت الإ�صابات
م�سريته الدولية
 كتب /زيدان الربيعي
هناك جنوم قالئل ي�صمدون يف ذاكرة
ال�ن��ا���س ع�ل��ى م��دى ط��وي��ل م��ن الزمن،
لكونهم تركوا �أثر ًا طيب ًا خلفهم من خالل
الب�صمات العديدة التي يقدمونها فوق
امل�ستطيل الأخ�ضر وكاف�أتهم اجلماهري
باخللود الطويل يف ذاك��رة اجلمهور
الريا�ضي.
(املدى) حتاول الغور يف م�سرية جنوم
املنتخبات العراقية ال�سابقني الذين
ترف�ض ذاك��رة جمهورنا مغادرتهم لها
حيث �صمدوا يف البقاء فيها برغم مرور
عقود عـدة على اعتزالهم اللعب حتى �أن
ق�سم ًا منهم ابتعدوا عن الريا�ضة برمتها
�أو غادروا العراق �إىل بلدان �أخرى.
زاوي��ة (جن��وم يف الذاكرة) ت�ستعر�ض
يف حلقتها  182م���س�يرة م��داف��ع فرق
النفط والطلبة وال�صناعة ع��ادل نعمة
ال��ذي ُو ِل��د ع��ام  1970ولعب مباريات
دولية عــدة حيث �سيجد فيها املتابعون
الكثري م��ن املحطات وامل��واق��ف املهمة
والطريفة.
بداياته
بد�أ الالعب عادل نعمة م�سريته الكروية
يف م��دي�ن��ة ال �� �ص��در بالعا�صمة بغداد
مت�أثر ًا بنجم نادي الزوراء واملنتخبات
الوطنية ال�سابق عادل خ�ضري.
وب�ع��د �أن ا�شتد ع ��وده لعب م��ع فريق
جنوم الثورة الذي برز فيه ووجد نف�سه
قادر ًا على اللعب مع فرق الفئات العمرية
ل�ل�أن��دي��ة ،وبالفعل ت��وج��ه يف البداية
�صوب �أ�شبال ن��ادي ال�شرطة ال��ذي كان
ي�شرف على تدريبه امل��درب جميد علي
وقدّم مع هذا الفريق �صورة جيدة بعد
�أن ك�شف عن طاقاته الدفينة ليقوم بعد
ذل��ك م ��درب ف��ري��ق ال���ش��رط��ة للنا�شئني
الراحل �سيد حبيب العالق ب�ضمه �إىل
فريقه  ،لكنه مل ي�صمد طوي ًال مع فريق
ال�شرطة للنا�شئني ،بل توجه �إىل فريق
النفط للنا�شئني ب�إ�شراف املدرب جليل
فرحان.
وتطور م�ستواه الفني والبدين كثري ًا
مع ه��ذا الفريق مما جعل فريق �شباب

نجوم في الذاكرة

احلــلقـــة 182

وك� ��ان مي �ك��ن ل�لاع��ب ع� ��ادل ن�ع�م��ة �أن
يتوا�صل مع املنتخب الوطني� ،إال �أنه
كان من �أكرث الالعبني تعر�ض ًا للإ�صابة
� ،إذ �أ�سهمت الإ�صابات املتالحقة التي
تعر�ض لها يف اب�ت�ع��اده ع��ن املنتخب
الوطني.

النفط الذي ي�شرف عليه املدربان ع�صام
ال�شيخ وفالح عبد الزهرة يقرران �ضمّه
�إىل الفريق بعد �أن وجدا فيه الكثري من
املوا�صفات اجليدة .
ون �ظ��ر ًا للم�ستوى اجل�ي��د ال ��ذي قدمه
ال�لاع��ب ال���ش��اب ع ��ادل نعمة م��ع فريق
��ش�ب��اب ال�ن�ف��ط ق��رر ال�ط��اق��م التدريبي
ل�ف��ري��ق ال�ن�ف��ط الأول يف ع ��ام 1990
وامل�ؤلف من واثق ناجي مدرب ًا وجمبل
ف��رط��و���س م���س��اع��د ًا �ضمه �إىل الفريق
امل��ذك��ور حيث خ��ا���ض م�ب��ارات��ه الأوىل
يف دوري الكبار مع ن��ادي النفط �ضد
نادي كركوك وانتهت بفوز فريقه بثالثة
�أه��داف مقابل هدف واحد و�سجل فيها
�أح ��د الأه � ��داف ال �ث�لاث��ة ل�ت�ك��ون بداية
موفقة جد ًا لهذا الالعب ال�شاب.
ويف ال �ع��ام نف�سه ون �ظ��ر ًا للم�ستوى
املتميز ال��ذي قدمه الالعب ع��ادل نعمة
ُدع ��ي لتمثيل منتخب ��ش�ب��اب العراق
ج�سام وحازم
ب�إ�شراف املدربني �أن��ور ّ
ج�� ّ��س��ام حيث � �ش��ارك م��ع ه��ذا املنتخب
يف م �ب��اري��ات ال� ��دوري ب�سبب توقف
امل�شاركات اخلارجية للكرة العراقية

حكايات تاريخية ..

نتيجة للح�صار ال�شامل ال��ذي فر�ض
عليها م��ن قبل االحت��اد ال��دويل ب�سبب
تداعيات �أحداث الثاين من �آب .1990
وب�ع��د ذل��ك وا��ص��ل ال�لاع��ب ع��ادل نعمة
م�سريته الكروية مع نادي النفط وبد�أ
م�ستواه يت�صاعد من مو�سم �إىل �آخر
حتى بات هدف ًا للفرق اجلماهريية التي
وجدت فيه كل املوا�صفات التي تبحث
عنها.
نقطة التحول
يف ع��ام  1993ح�صلت نقطة التحول
الأب ��رز يف م�سرية ال�لاع��ب ع��ادل نعمة
عندما ا�ستجاب لرغبات م��درب الطلبة
�أيوب �أودي�شو لينتقل من فريقه ال�سابق
"النفط" اىل فريقه اجلديد "الطلبة"
وق �دّم م��ع ه��ذا الفريق مباريات كبرية
جد ًا وكان من �أعمدته الأ�سا�سية ولأكرث
من مرة كما �أ�سهم معه يف احل�صول على
املركز الثاين يف بطولة ك�أ�س الك�ؤو�س
الآ�سيوية وبقي مع ن��ادي الطلبة حتى
عام � 2001إذ �شهد العام املذكور خو�ضه
جتربة االحرتاف يف املالعب الإماراتية

نعمة مع فريق الطلبة مطلع عام 1996
ا�ستمرت ملو�سمني متتاليني .
ب �ع��د ذل� ��ك ع� ��اد �إىل امل�ل�اع ��ب املحلية
لكن ع��ودت��ه ه��ذه امل��رة كانت م��ع نادي
ال�صناعة ال��ذي مثله ع��ام  2005حتى
اعتزاله اللعب وكانت �آخر مبارياته مع
النادي املذكور �ضد نادي الطلبة.
م�سريته مع املنتخبات
الوطنية
ب ��د�أت م�سرية ال�لاع��ب ع��ادل نعمة مع
املنتخبات الوطنية منذ مو�سم -1990
 1991عندما �ضمّه املدرب �أنور ج�سام
ل�صفوف منتخب ال�شباب ،وبعد ذلك مت
�ضمه �إىل �صفوف املنتخب الأوملبي الذي
كان يدربه املدرب �أنور ج�سام وقد حقق
م��ع ه��ذا املنتخب نتائج جيدة �أبرزها
احل���ص��ول على لقب بطولة الل نهرو
الدولية يف الهند ومن ثم احل�صول على
لقب بطولة مرديكا الدولية يف ماليزيا
عام .1985
وك��ان��ت امل�شاركة الأب ��رز ل�لاع��ب عادل
نعمة مع املنتخب الأوملبي يف ت�صفيات
دورة �أتالنتا الأوملبية يف املرحلة الأوىل

�أعز مبارياته
خ��ا���ض ال�لاع��ب ع��ادل نعمة الكثري من
املباريات اجلميلة يف م�سريته الكروية،
لكنه يعتز ك�ث�ير ًا مب�ب��اراة الطلبة �ضد
القوة اجلوية وانتهت ل�صالح الطلبة
ب �ث�لاث��ة �أه � ��داف م �ق��اب��ل ه ��دف واح ��د،
ويعتز بكل مبارياته التي كانت جتمع
فريقه "الطلبة" مع الفرق اجلماهريية
الأخ� � ��رى ال� �ق ��وة اجل ��وي ��ة وال� � ��زوراء
وال�شرطة.
كما يعتز مبباراته مع املنتخب الأوملبي
��ض��د املنتخب ال �ي��اب��اين يف ت�صفيات
دورة �أتالنتا الأوملبية ع��ام 1996التي
انتهت بفوز اليابانيني بهدفني مقابل
هدف واحد.

عادل نعمة
التي �أح��رز فيها منتخبنا املركز الأول
متجاوز ًا املنتخبني القطري والأردين،
ويف املرحلة احلا�سمة التي ج��رت يف
ماليزيا عام 1996كان منتخبنا الأوملبي
قريب ًا من الو�صول �إىل نهائيات الدورة
الأوملبية لوال خ�سارته بالهدف الذهبي
�أم��ام نظريه املنتخب ال�سعودي  ،وقد
كان عادل نعمة من �أبرز الالعبني يف ذلك
املنتخب ال��ذي حتول �أغلب العبيه �إىل
املنتخب الوطني يف ال�سنوات الالحقة.
ويف عام  1996مثل الالعب عادل نعمة
املنتخب الوطني يف نهائيات بطولة
�أمم �آ�سيا التي جرت يف الإمارات حتت
�إ�شراف املدرب يحيى علوان وم�ساعده
ع��دن��ان حمد ،كما ��ش��ارك ال�لاع��ب عادل
نعمة مع املنتخب الوطني يف ت�صفيات
ك ��أ���س ال �ع��امل ع ��ام  1997و�أح� ��رز مع
املنتخب املذكور لقب بطولة الل نهرو
يف الهند عام . 1997

�أجمل �أهدافه
�إن املركز الذي �شغله الالعب عادل نعمة
يف الأندية املحلية واملنتخبات الوطنية
ه��و م��رك��ز ال�ظ�ه�ير الأمي� ��ن ال���ذي كان
يتطلب منه �صناعة الأه��داف وم�ساندة
املهاجمني عندما تكون الكرة يف حوزة
فريقه ،ل��ذل��ك ك��ان��ت �أه��داف��ه قليلة لكن
برغم قلتها كانت فيها جمالية ومنها
هدفه الرائع الذي �سجله لفريق الطلبة
يف مرمى حار�س القوة اجلوية ها�شم
خمي�س.
مميزاته
امتلك ال�لاع��ب ع��ادل نعمة الكثري من
امل��وا� �ص �ف��ات ال �ت��ي ك ��ان ي�ب�ح��ث عنها
املدربون ومنها الطول الفارع والقوة
اجل�سمانية واللياقة البدنية العالية
وال�سرعة والذكاء امليداين داخل امللعب
وم�ساهمته يف �صناعة الأه��داف ف�ض ًال
ع��ن ق��درت��ه ال�ف��ائ�ق��ة يف رب��ط �صفوف
الفريق الذي يلعب له ،كما ميتاز مبراقبة
املهاجمني ب�شكل رائع جد ًا حيث ينتزع

منهم الكرات من دون �أن يتعر�ضوا �إىل
اخل�شونة� ،إذ كان عادل نعمة يتميز بكل
موا�صفات املدافع الع�صري الذي يلعب
ب�أ�سلوب الكرة احلديثة ولوال الإ�صابات
الكثرية التي تعر�ض لها حل�صل على
�شهرة وا��س�ع��ة ج��د ًا �أف���ض��ل بكثري من
ال�شهرة التي ح�صل عليها خالل م�سريته
الكروية.
�أبرز املدربني
ع �م��و ب ��اب ��ا ،جم �ب��ل ف��رط��و���س� ،أن� ��ور
ج�سام،حازم ج�سام ،جمال علي� ،أكرم
اح �م��د ��س�ل�م��ان ،ي�ح�ي��ى ع��ل��وان ،ن��زار
ا�شرف �،أي��وب �أودي�شو  ،عامر جميل
 ،ثائر ج�سام ،حممد ال�شيخلي وثائر
احمد.
م�سريته التدريبية
بعد االعتزال اجته الالعب ع��ادل نعمة
�إىل التدريب وكانت بداياته مع فريق
ال�صناعة للنا�شئني ال��ذي ق��اده لإحراز
امل��رك��ز الأول يف ب�ط��ول��ة ب �غ��داد عام
 2006وبعدها بعام واح��د ق��اد فريق
��ش�ب��اب ال�صناعة و�أح� ��رز م�ع��ه املركز
الأول لبطولة بغداد ويف العام الثاين
�أحرز املركز الثاين مع الفريق ذاته.
ويف ع��ام  2007ح�صل على ال�شهادة
التدريبية فئة (  ) Cيف اليابان .ويف
ع��ام � 2008أ��ش��رف على ت��دري��ب نادي
احل��دود ومتكن م��ن ت�أهيله لأول مرة
يف تاريخه �إىل دوري النخبة .ويف عام
� 2010أح��رز املركز الأول مع املنتخب
العراقي املدر�سي يف لبنان يف الدورة
العربية املدر�سية وك��ان ي�ضم الفريق
الع�ب�ين اخ ��ذوا مكانهم م��ع املنتخبات
ال��وط�ن�ي��ة �أم �ث��ال �سيف �سلمان وعلي
بهجت و�سعد عبد الأم�ير وا�شرف عبد
الكرمي وعلي عبد ذياب.
ويف ع��ام � 2012أح���رز امل��رك��ز الأول
يف البطولة العربية يف الكويت وكان
ال�ف��ري��ق ي�ضم جم�م��وع��ة م��ن الالعبني
الذين �أخذوا دورهم مع منتخب ال�شباب
�أمثال علي قا�سم و�إيهاب كاظم وبرهان
جمعة ور�ضا ن�صر الله وعلي ح�صني
وح�سام مالك وفهد طالب.

| الحلقة التا�سعة

�أول اتحاد بغدادي للكرة يدير بطولة ك�أ�سها انكليزي

(

 كتب � /سمير ال�شكرجي

وانا اتحدث عن عام  ١٩٢٣ال
يفوتني �أن �أذكر ب�أن االن�شطة
الريا�ضية الأخرى كان لها
ن�صيب من الم�شاركات بما فيها
ٌ
المالكمة و�سباق البولو الذي
تناف�س فيه �ضباط الجي�ش
العراقي و�ضباط مركز الطيران
البريطاني  ،وجرى اي�ض ًا
اال�ستعرا�ض الريا�ضي ال�سنوي
الثالث للمدار�س االبتدائية
بح�ضور الملك في�صل االول
ورجال حا�شيته وا�شتمل على
م�سابقات االلعاب ال�سويدية
والمالكمة والطابك وتمارين
االثقال واالهرام الكبيرة
والدراجات (كما جاء في
جريدة العراق ال�صادرة يوم ١١
حزيران عام .)١٩٢٣

�سباقات ال�شرطة
و�أدى العبو ال�شرطة العراقية بع�ض
ال�م�ن��ازالت ف��ي ف��ن المالكمة بح�ضور
عدد كبير من المتفرجين عرب ًا واجانب
( الم�صدر ال�سابق).
وق ��ام ��ت � �ص��ال��ة ال���س�ي�ن�م��ا العراقية
با�ستقبال العب م�شهور جاء من �سوريا
�أدى على م�سرحها عرو�ض ًا ريا�ضية

) تك�شف تاريخ �أول مباراة دولية لعبها منتخب عراقي

دلت على القوة والن�شاط وا�ستمتع بها
المتفرجون كثير ًا.
ازاء م��ا ت �ق��دم وج ��دت خ�ل�ال بحوثي
ف��ي ت��اري�خ�ن��ا ال��ري��ا� �ض��ي وال�صحفي
ب ��أن ال�صحافة وج��دت نف�سها مُجبرة
بالكتابة ع��ن االل �ع��اب الريا�ضية بعد
االنت�شار الوا�سع الذي ع َّم بين �صفوف
ال�شباب العراقي طالب ًا وجنود ًا و�شرطة
وموظفين و�أه�ل�ي��ن  ،فكتبت جريدة
العراق يوم االربعاء  ١٩كانون االول
 ١٩٢٣م�ق��ا ًال م�ط��و ًال ع��ن الريا�ضة في
�صفحتها االولى اقتطف منه ماي�أتي :
( التربية الج�سمية تكفل للمرء الراحة
وال�سعادة كما انها تف�سح له المجال
ليعمل ب�ج��د  ،وق��دي �م � ًا ك��ان الرومان
واليونان يعتنون بهذه التربية عناية
ب��ال�غ��ة وي��رف �ع��ون اب�ط��ال�ه��ا ال��ى منزلة
عظمائهم ويقيمون الحفالت الباهرة
ل�ي���ش�ه��دوا ك�ي��ف ي�ت���ص��ارع الجبابرة
ويتنازل االقوياء  ،وفي العراق اليوم
ننبه ال��ى ه��ذا الأم��ر الحيوي وعناية
وزارة ال �م �ع��ارف عظيمة بالريا�ضة
وااللعاب والك�شافة وكذلك ق ْل عن بقية
الم�صالح  ،ففي نفو�س موظفيها رغبة
�شديدة في ممار�سة االلعاب الريا�ضية
وال� �ت���روّ ����ض ب �م �خ �ت �ل��ف ال��ري��ا� �ض��ات
الج�سمية .
وا� �ض��اف ال�م�ق��ال  :وق��د ر�أي �ن��ا وزارة
ال�م�ع��ارف تهتم بفتح ن��ا ٍد الت�ح��اد كرة
ال��ق��دم وه ��ي ال�ل�ع�ب��ة ال �م �� �ش �ه��ورة في
ال �ع��راق  ،ف ��اذا اه�ت��م ه ��واة الريا�ضة
واالل�ع��اب بلعبة ك��رة القدم ال يبعد ان
ي َُخ ِّر َج العراق العبين ي�سابقون ابناء
االمم االخرى.
ك�أ�س كاجولز
عند الحديث عن ك�أ�س كاجولز البد من
اال�شارة الى انها اول بطولة (ر�سمية)
لكرة القدم اقيمت في بغداد بين الفرق
المختلفة كانت تدار مبارياتها من قبل
لجنة جمعية ك��رة ال�ق��دم ال�ت��ي �ض ّمت
بين �صفوفها اع���ض��ا ًء م��ن العراقيين
وال �م �� �ص��ري �ي��ن واالن� �ك� �ل� �ي ��ز ،وج ��رت
ال�م���س��اب�ق��ات وف��ق � �ض��واب��ط م��ن دون
ان يكون لالنكليز دور فيها � ،أي ان
العراقيين حاولوا في البدء ان يجعلوا
ال �ب �ط��ول��ة ال �ك��روي��ة االول� ��ى م�ستقلة

بالكامل عن ت�أثيرات االنكليز � ،إال ان
محاول ًة ج��رت قبل ال�م�ب��اراة النهائية
�سحبت الب�ساط من تحت جمعية كرة
القدم وا�صبحت البطولة با�سم االنكليز
بعد ان قدَّموا ك�أ�س ًا ف�ضية للفريق الفائز
في اخ��ر م�ب��اراة وا�صبح الأم��ر تقليد ًا
م���ش��روع� ًا ف��ي ال�سنين ال�لاح�ق��ة حتى
ع��ام  ١٩٣٦حيث توقفت بطولة ك�أ�س
ك��اج��ول��ز وظ �ه��رت ب ��د ًال عنها بطوالت
اخ��رى ك��ان العراقيون فيها يحاولون
اثبات جدارتهم في تنظيمها م�ستقلين
عن الخبرة االنكليزية ،
واقيمت بطولة ك�أ�س كاجولز االولى في
كانون االول عام  ١٩٢٣تحت ا�شراف
جمعية ك��رة ال�ق��دم العراقية وانتهت
م�ب��اري��ات ال��دور االول ف��ي ال��راب��ع من
كانون الثاني  ١٩٢٤والنتائج كانت
كالآتي :

�أحد العبي ك�أ�س كاجولز

 ت�ب��ارت ف��رق��ة دار المعلمين الثانيةمع فرقة وزارة المالية وانتهى اللقاء
بالتعادل . ١ - ١
 ت �ع��ادل ف��ري��ق م�ك�ت��ب ال���ص�ن��اي��ع فيمباراته ام��ام الهند�سة االول��ى بهدفين
لكل منهما .
 ف��از فريق الهند�سة الثانية على دارالمعلمين الرابع بثالثة اه��داف مقابل
ال�شيء .
 ف��از فريق دار المعلمين االول علىف��ري��ق دار المعلمين ال�ث��ال��ث بهدفين
مقابل ال�شيء.
 فاز فريق الثانوية االول على فريقال�م�ع�ل�م�ي��ن ب�خ�م���س��ة اه � ��داف مقابل
ال�شيء.
 فاز فريق منتدى التهذيب على فريقالثانوية الثاني باربعة اه��داف مقابل
ال�شيء .
 فاز فريق وزارة اال�شغال االول علىفريق االوق��اف باربعة اه��داف مقابل
ال�شيء .
 ُع َّد فريق وزارة المعارف فائز ًا لعدمح�ضور فريق اال�شغال الثاني الى ار�ض
الملعب .
نتائج الدور الثاني :

 فاز فريق االوقاف على فريق اال�شغالالثاني بهدفين مقابل ال�شيء .
 ف��از فريق دار المعلمين االول علىفريق الثانوية الثاني بهدفين مقابل
هدف واحد.
 فاز فريق ال�صنايع على فريق الهند�سةالثاني بثالثة اهداف مقابل ال�شيء.
 فاز فريق المالية على فريق المعارفب�سبعة اهداف مقابل ال�شيء.
 ف��از فريق المعلمين على فريق دارالمعلمين الثالث بهدف واح��د مقابل
ال�شيء.
 ت�ع��ادل فريق دار المعلمين الثانيودار المعلمين الرابع بهدف واحد لكل
منهما.
 تعادل فريق المدر�سة الثانوية االولوم�ن�ت��دى ال�ت�ه��ذي��ب ب �ه��دف واح ��د لكل
منهما.
 وم��ن خ�لال متابعتنا لنتائج الدورال�ث��ان��ي لفت نظرنا ان�سحاب فريقي
اال�شغال االول والهند�سة االولى لتبقى
ال �ف��رق ال�م�ت�ب��اري��ة ف��ي ال� ��دور الثاني
 ١٤فريق ًا بعد ان كانت  ١٦في الدور
االول.
أرج� � ��ح ��ش�خ���ص�ي� ًا ان ي �ك��ون فريق
و� ّ

اال� �ش �غ��ال االول قد
ان ��دم ��ج م ��ع فريق
اال�� �ش� �غ ��ال ال �ث��ان��ي
ول� �ع� �ب ��ا ت� �ح ��ت ا� �س��م
ف��ري��ق اال� �ش �غ��ال ال ��ذي
لعب المباراة النهائية على
الك�أ�س ،اما المباريات فقد جرت على
م�لاع��ب ع��دة وه��ي بالتحديد (ال�شيخ
معروف وال�صالحية ومحطة بعقوبة
والقلعة ( وزارة الدفاع �سابق ًا) .
 وا� �س �ت �م��رت ال�ب�ط��ول��ة ق��ائ�م��ة خالل�شهري �شباط واذار م��ن ع��ام ،١٩٢٤
وحين وجد االنكليز ان العبينا بلغوا
ق ��در ًا الب ��أ���س ب��ه م��ن حيث الم�ستوى
الفني ب��د�أوا يالعبونهم في مباريات
حما�سية ك��ان لها اث��ر كبير على رفع
م�ستوى الالعبين وتطور اللعبة في
بغداد.
اول مباراة لمنتخب عراقي
امام فريق اجنبي
ال نريد ان نتفل�سف كثير ًا في مو�ضوع
اول ل� �ق ��اء خ���ارج���ي ل �ع �ب �ت��ه ال��ف��رق
الخارجية لكني منذ عام  ١٩٩٠كتبت
ه��ذا المو�ضوع في جريدة (االتحاد)

الفريق االنكليزي لكرة القدم لعام 1924

ال� �ت ��ي كنت
اح��رر ال�صفحة
الريا�ضية فيها وكانت تهتم ب�ش�ؤون
التاريخ العراقي الحديث  ،كتبت " ان
مباراة منتخب بغداد ومنتخب القوات
البريطانية الموجودة في العراق التي
ج��رت ب�ت��اري��خ الأول م��ن اذار ١٩٢٤
يمكن اع�ت�ب��اره��ا وف��ق ال �ظ��روف التي
غطت الو�ضع العام للبالد �آن��ذاك على
انها اول مباراة ودية مع فريق اجنبي
لعبتها فرقنا الكروية " على اعتبار ان
َح َملة الجن�سية العراقية العبوا فريق ًا
يحمل اع�ضا�ؤه جوازات �سفر بريطانية
وهذا ال�شرط مازال قائم ًا في اعتبارات
االتحاد الدولي لكرة القدم الذي ينظر
ال��ى ج� ��وازات �سفر ال�لاع�ب�ي��ن ف��ي كل
بطولة �أو مباراة ر�سمية بين فرق من
دول مختلفة  ،علم ًا ان المباراة التي
اتحدث عنها ج��رت بعد ت�أ�سي�س اول
ات�ح��اد او جمعية تدير م�ب��اري��ات كرة
القدم في بغداد وتحت ا�شرافها .
المباراة التي جرت بين منتخب الفرق
البغدادية التي لعبت في ك�أ�س كاجولز
ومنتخب ن��ادي الكاجولز االنكليزي
المتكون من الالعبين البريطانيين من
حاملي الجوازات والهويات االنكليزية
وانتهت تلك المباراة بخ�سارة المنتخب
ال�ب�غ��دادي بثالثة اه��داف م��ن دون ان
ي�سجل العبوه اي هدف.
و�صف المباراة الكامل ح�سب ما جاء في
جريدة العراق ال�صادرة يوم الثالث من
اذار  ١٩٢٤ان�شره في الحلقة القادمة ،
امل ان ي�ستفيد طلبة الدرا�سات العليا
وطلبة االع�ل�ام م��ن الو�صف ال�صادق
المقرون بالوثائق واالث�ب��ات��ات وغير
ال �م �� �س��روق �أو ال�م�ن�ق��ول �إذ ات�شرف
ب��ال �ق��ول ان� ��ي وا�� �س� �ت ��اذي ال �م��رح��وم
ا�سماعيل محمد �أول من دوّ نا التاريخ
الكامل لت�أريخ كرة القدم العراقية الذي
�س�أ�ضعه امامكم بالتدريج على �صفحات
(المدى).

الرياضي
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�صراع �إنكليزي – فرن�سي على كا�سيا�س

قمة ت�شيل�سي ومان�ش�سرت يونايتد تنتهي بالتعادل ال�سلبي

 لندن /وكاالت
�سيطر التعادل ال�سلبي على لقاء القمّة
ب�ين مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ح��ام��ل اللقب
و��ض�ي�ف��ه ت�شيل�سي يف خ �ت��ام املرحلة
الثانية من ال��دوري الإنكليزي املمتاز
لكرة القدم .
ومل ت� ِأت جمريات املباراة على م�ستوى
التو ّقعات ،مع احلذر ال�شديد الذي �أظهره
الفريق الزائر باعتماد مد ّربه الربتغايل
جوزيه مورينيو على ت�شكيلة خلت من
مهاجم �صريح مقابل ح�شد الالعبني يف
خط الو�سط فكان ح�ضور فرانك المبارد
وال�برازي �ل �ي�ين رام�يري ����ش و�أو� �س �ك��ار
والبلجيكيني �إدي ��ن ه ��ازار وكيفن دي
بروين و�أمامهم الأملاين �أندري �شورله.

فيما ر ّد مد ّرب يونايتد اال�سكتلندي ديفيد
مويز بطريقته على حماوالت "البلوز"
ا�ستقدام مهاجمه واين روين بالدفع به
�أ�سا�سي ًا للم ّرة الأوىل هذا املو�سم ،ليُظهر
�شك ًال هجومي ًا وا�ضح ًا للفريق �إىل جانب
هدّاف الدوري املو�سم املا�ضي الهولندي
روب��ن فان بري�سي وداين ويلبيك ،وما
بني هذين النهجني كان ال�صدام كبري ًا يف
منت�صف امليدان الذي كان م�سرح ًا للعب
معظم ال �ف�ترات ،ف�ك��ان �سكون ال�شباك
نتيجة طبيعية يف "�أولد ترافورد".
ال �ف��ر���ص ال�ق�ل�ي�ل��ة يف امل� �ب ��اراة ج��اءت
متباعدة ،وتقا�سم الفريقان يف ال�شوط
الأول الت�سديدات نحو امل��رم��ى ف�سدّد
روين وتوم كليفريل ليونايتد ،و�أو�سكار
يف منا�سبتني لت�شيل�سي ،ويف املحاوالت

فيدرر الأعلى دخال
يف العامل
 وا�شنطن /وكاالت
ت���ص��در ال���س��وي���س��ري روجيه
ف �ي��درر ق��ائ �م��ة الع �ب��ي التن�س
الأعلى دخال التي �أعدتها جملة
فورب�س الأمريكية  ،وذلك برغم
تراجعه للت�صنيف ال�سابع عامليا
 ،الأ�سو�أ له منذ .2002
و�أك � ��دت امل �ج �ل��ة �أن �إي � ��رادات
فيدرير يف ال�ف�ترة ب�ين يونيو
من العام املا�ضي وحتى ال�شهر
ذات ��ه م��ن ال �ع��ام احل ��ايل بلغت
 71.5مليون دوالر  14 ،مليون
دوالر منها م�ق��اب��ل املباريات
ال�ست التي خا�ضها يف اجلولة
الالتينية.
وكان املركز الثاين يف القائمة
من ن�صيب احل�سناء الرو�سية
م��اري��ا � �ش��اراب��وف��ا  ،امل�صنفة
الثالثة عامليا بني العبات التن�س
امل � �ح �ت�رف� ��ات ،ب 29مليون
دوالر.
ويف امل ��رك ��ز ال� �ث ��ال ��ث ج��اء
امل �� �ص �ن��ف الأول ع��امل��ي��ا ،
ال�صربي نوفاك

روجيه فيدرر

ديوكوفيت�ش  ،بر�صيد 26.9
م �ل �ي��ون دوالر  ،امل �ب �ل��غ ال��ذي
حت�صل ع�ل��ى ن�ح��و ن�صفه من
البطوالت التي خا�ضها  ،حيث
ت�أهل �إىل نهائي ت�سعة من �آخر
 12ن�سخة من بطوالت اجلراند
�سالم الأربع الكربى.
واحتل الإ�سباين رافائيل نادال،
امل�صنف ال�ث��اين عامليا  ،املركز
الرابع يف قائمة فورب�س  ،بعد
ح �� �ص��ول��ه ع �ل��ى  26.2مليون
دوالر رغ��م �أن اال� �ص��اب��ة التي
تعر�ض لها يف الركبة �أبعدته
ع��ن امل�لاع��ب مل��دة �سبعة �أ�شهر.
وج� ��اءت يف امل��رك��ز اخلام�س
الأم��ري �ك �ي��ة ��س�يري�ن��ا ويليامز
امل�صنفة الأوىل عامليا  ،حيث
ح�صلت على  20.5مليون دوالر
خ � �ل ��ال ال � �ف �ت�رة
املذكورة.

الأرب��ع مل يواجه احلار�سان الت�شيكي
بيرت ت�شيك والإ��س�ب��اين ديفيد دي خيا
�صعوبة يف الت�صدّي للكرة.
ومل تتغيرّ ال�صورة يف ال�شوط الثاين،
ّ
فظل يونايتد الأكرث ا�ستحواذ ًا ومبادرة
وكانت �أقرب فر�صه لويلبيك الذي �سدّد
عالي ًا برعونة �أمام املرمى ،وروين الذي
�أطلق كرة قويّة من خارج منطقة اجلزاء
�أبعدها دي خيا برباعة ،و�ساهم دخول
�أ�شلي يونغ بدي ًال للإكوادوري �أنطونيو
فالن�سيا يف تن�شيط اجلبهة اليمنى لكن
دون نهايات �سعيدة ،وحاول مويز �ضبط
الإيقاع يف الدقائق احلا�سمة مب�شاركة
املخ�ضرم رايان غيغز.
ويف اجل��ان��ب الآخ ��ر ج ��اءت حم��اوالت
ت���ش�ي�ل���س��ي خ �ج��ول��ة م ��ع ت�سديدتني

�ضعيفتني لهازار واملدافع غاري كاهيل،
ومل ي�ش ّكل دخ ��ول امل�ه��اج��م الإ�سباين
ف��رن��ان��دو ت��وري ����س ق�ب��ل ن���ص��ف �ساعة
م��ن ال�ن�ه��اي��ة �أ ّي� ��ة �إ� �ض��اف��ة ت��ذك��ر ،فلج�أ
مورينيو �إىل ت�أمني نقطة التعادل التي
خطط للح�صول عليها مب�شاركة ّ
ّ
كل من
النيجريي جون �أوبي ميكيل والإ�سباين
�سيزار �إزبليكويتا.
بهذا التعادل رفع ت�شيل�سي ر�صيد �إىل 7
نقاط من ثالث مباريات يف املركز الأول،
وق ��د ل�ع��ب م �ب��اراة م �ق � ّدم��ة م��ن فر�ضت
اخل�لاف��ات التي �أث�ي�رت ح��ول احلار�س
�إيكر كا�سيا�س جنم املنتخب الإ�سباين
مع ناديه ريال مدريد نف�سها خالل الأيام
املا�ضية والتي جعلت الكثري من الأندية
تفكر يف التعاقد معه م�ؤخرا لال�ستفادة

م ��ن خ�ب�رات ��ه وم� �ه ��ارات ��ه يف ظ ��ل عدم
ا�ستفادة ناديه امللكي من خدماته.
و �أب��دى باري�س �سان جريمان اهتماما
بالتعاقد مع احلار�س كا�سيا�س م�ؤخرا
لتدعيم مركز حرا�سة املرمى خالل فرتة
االن �ت �ق��االت ال�صيفية وال �ت��ي �ستنتهي
�أواخر اب احلايل
وبعد اهتمام �أندية �آر�سنال ومان�ش�سرت
يونايتد وبر�شلونة بالتعاقد مع الالعب
 ،دخ��ل باري�س ��س��ان ج�يرم��ان ال�سياق
للظفر باحلار�س املميز.
وكانت �صحيفة ديلي �ستار الإنكليزية
ق��د ا� �ش��ارت �إىل �أن الإدارة يف ن��ادي
الأم� ��راء ي��راق �ب��ون كا�سيا�س ع��ن قرب
للتعاقد م�ع��ه و�أن���ه ب��ال��رغ��م م��ن وجود
احلار�س �سلفاتوري يف حرا�سة عرين

هز �شباك البلوز
فان بري�سي عجز عن ّ
الفريق وع��دم وج��ود م�شاكل ب��ارزة يف
هذا املركز �إال �أنه ال مانع من التعاقد مع
الالعب املميز كا�سيا�س قبل نهاية فرتة
االنتقاالت ال�صيفية وهي �سيا�سة دائما
ما اتبعها النادي يف الفرتة الأخرية ب�ضم
�أكرث من العب مميز يف نف�س املركز.
وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن �إيكر كا�سيا�س
�أثار الكثري من اجلدل خالل فرتة تويل
الربتغايل جوزيه مورينيو قيادة النادي
امللكي خا�صة قبل رحيل الأخري ون�شبت
الكثري من اخلالفات بني الالعب ومدربه
ال���س��اب��ق و�أدت جل�ل��و��س��ه ع�ل��ى مقاعد
ال��ب��دالء يف ال�ك�ث�ير م��ن امل �ب��اري��ات يف
م�شهد �أث��ار ده�شة م�شجعي الفريق من
عدم ا�ستفادة النادي بامكانيات احلار�س
الذي ح�صل مع املاتادور الإ�سباين على

ح�سن يعلن ت�شكيلة الأردن ملواجهة �أوزبك�ستان
 عمان� /أ ف ب
ا�ستدعى امل�صري ح�سام ح�سن م��درب منتخب
الأردن  28العب ًا �ضمن ت�شكيلة "الن�شامى" التي
�ستخو�ض مباراتي امللحق امل��ؤه��ل لنهائيات
ك�أ�س العامل لكرة القدم الربازيل � ،2014أمام
�أوزبك�ستان يومي  6و 10ايلول املقبل يف عمان
وط�شقند على التوايل.
وج ��اءت اخ�ت�ي��ارات اجل�ه��از الفني عقب ختام
مباريات الأ�سبوع اخلام�س من بطولة ك�أ�س
االردن-املنا�صري .
وذكر ح�سن يف حديثه للموقع الر�سمي لالحتاد
الأردين �أن ه��ذه الت�شكيلة ب��د�أ ت اعتبار ًا من
ام�س الثالثاء تدريباتها عرب جرعة تقام يف
مركز اللياقة البدنية التابع لالحتاد ،فيما تبد�أ
التدريبات م�ساء اليوم الأربعاء.
وعن الت�شكيلة قال ح�سن" :حر�صنا على تثبيت
اال�سماء التي كانت مثلت املنتخب �أمام �سوريا
يف الت�صفيات الآ�سيوية ق��در االمكان بغر�ض
احلفاظ على االن�سجام والتناغم بني الالعبني،

ح�سام ح�سن
لكننا ا�ضطررنا �إىل اج��راء بع�ض التعديالت
من خالل عدم توجيه الدعوة لبع�ض الالعبني
واعادة ا�ستدعاء اخرين".

و�أ� �ض��اف" :يالحظ يف الت�شكيلة غياب العب
الفي�صلي رائ��د النواطري وال��ذي ق��دم لالحتاد
االردين اعتذار ًا خطي ًا عن عدم قدرته للتواجد
مع املنتخب يف الفرتة احلالية لأ�سباب خا�صة
وقاهرة".
�إىل ذلك �شهدت الت�شكيلة عودة خليل بني عطية
بعدما غاب عنها م�ؤخر ًا ب�سبب اال�صابة ،وكذلك
احلال بالن�سبة لكل من عدي خ�ضر ومنذر ابو
عمارة ومعتز يا�سني كحار�س مرمى رابع.
و�ضمت الت�شكيلة :عامر �شفيع ،ل�ؤي العمايرة،
احمد عبد ال�ستار ،معتز يا�سني حلرا�سة املرمى،
ان ����س ب �ن��ي ي��ا� �س�ين ،حم �م��د م���ص�ط�ف��ى ،حممد
الدمريي ،عدي زهران ،ابراهيم الزواهرة ،با�سم
فتحي ،خلط الدفاع� ،شادي ابو ه�شه�ش� ،سعيد
مرجان ،احمد �سمري ،بهاء عبد الرحمن ،عدنان
ع��دو���س ،ح�سن عبد الفتاح ،عامر ذي��ب ،عدي
ال�صيفي ،عبد الله ذي��ب ،حممد خ�ير ،م�صعب
اللحام ،خليل بني عطية ،منذر ابو عمارة ،خلط
الو�سط ،احمد هايل ،ثائر البواب ،عدي خ�ضر،
خلط الهجوم.

لقب ك�أ�س العامل وبطولة اليورو.
و�أ�صبح دييغو لوبيز احلار�س الأ�سا�سي
يف ال�ف��ري��ق ب��دي�لا لكا�سيا�س مم��ا دفع
ب��ال�ك�ث�ير م��ن الأن ��دي ��ة مل��راق �ب��ة الالعب
متهيدا ل�ضمه ب�سبب عدم ا�ستفادة ريال
مدريد من خدماته.
املرحلة الثالثة مع �أ�ستون فيال ()1-2
الأ�سبوع املا�ضي نظر ًا الرتباطه مبباراة
ك ��أ���س ال���س��وب��ر الأوروب� �ي ��ة م��ع بايرن
ميونيخ الأملاين يوم اجلمعة القادم� ،أما
يونايتد فو�صل �إىل النقطة الرابعة يف
املركز الرابع.
ومن جهة اخرى قال الربتغايل جوزيه
مورينيو مدرب ت�شيل�سي ان ديفيد مويز
نظريه يف مان�ش�سرت يونايتد هو الذي
ت�سبب يف اع�لان روين رغبته الرحيل
ع��ن �صفوف بطل ال� ��دوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم بعدما �أعلن انه اخليار
الثاين بالن�سبة له يف خط الهجوم.
وت �ق��دم ت�شيل�سي بعر�ضني للح�صول
على خدمات مهاجم انكلرتا ومل ي�ستبعد
ال�ت�ق��دم بعر�ض ث��ال��ث يف ال��وق��ت الذي
ذك��رت فيه تقارير ان روين م�ستاء من
ت�صريحات ملويز قبل انطالق املو�سم قال
فيها ان روين �سيكون خياره الثاين بعد
املهاجم الهولندي روبن فان بري�سي.
ونقلت �صحيفة الغارديان عن مورينيو
ق��ول��ه حينما �سئل ان ك��ان��ت جماهري
ي��ون��اي�ت��د �ستغ�ضب م�ن��ه ان�ه��م بالفعل
�ضدي.
وا��ض��اف :لكني ل�ست ال�شخ�صي الذي
قال (لروين) انك �ستكون اخليار الثاين
بالن�سبة يل .ومع ذلك يقفون �ضدي.
وت��اب��ع ن�ح��اول احل�صول على خدمات
الع��ب ق��ال ل��ه م��درب��ه �ستكون اخليار
ال �ث��اين ال نبحث ع��ن التعاقد م��ع فان
بري�سي.
وا��س�ت�ط��رد ال يتعني عليهم ان يقفوا
�ضدي .لو قلت ان رامريي�س هو اخليار
ال�ث��اين بالن�سبة يل وان��ه يلعب حينما
ي�صاب فرانك المبارد او يتعر�ض لالجهاد
ثم جاء �شخ�ص ما ليحاول التعاقد معه
فان هذا التحرك لن يغ�ضبني.
وحينما �سئل هل يتحمل مويز امل�س�ؤولية
اج��اب مورينيو بالطبع لكن املدرب
ال�برت �غ��ايل خ �ف��ف يف وق ��ت الح ��ق من
ح ��دة ت���ص��ري�ح��ات��ه ق��ائ�لا ان ك��ل فريق
ميلك العبني بارزين ومع ذلك يعتربهم
املدربون خيارا ثانيا.
وا���ض��اف :امل �ه��م ان يتقبل الالعبون
انف�سهم هذا االمر ب�صدر رحب.
وحتدث مورينيو مرارا ب�شكل علني عن
رغبته يف التعاقد مع روين لتعزيز كتيبته
الهجومية ال�ت��ي ت�ضم اي�ضا فرناندو
توري�س وروميلو لوكاكو ودميبا با.

بنزميه يقود الريال للفوز
على بيتي�س
 مدريد /وكاالت
ع��ان��ى ري ��ال م��دري��د ك �ث�ير ًا ق�ب��ل �أن
ي�سجل ف ��وزه ال �ث��اين يف ال ��دوري
الإ�سباين بعد الأول ال�صعب على
ريال بيتي�س يف املرحلة الأوىل ،هذه
امل��رة ج��اء على م�ست�ضيفه غرناطة
بهدف مقابل ال�شيء .و�سجل الهدف
ال��وح�ي��د للفريق امل�ل�ك��ي ،الفرن�سي
ك ��رمي ب�ن��زمي��ه يف وق ��ت م�ب�ك��ر �إث��ر
م�ت��اب�ع�ت��ه ل �ك��رة داخ� ��ل امل�ن�ط�ق��ة يف
الدقيقة  ،10بعد ت�سديدة قوية للنجم
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ردها
حار�س غرناطة روبريتو فرنانديز،
لكن ال��دويل الفرن�سي ك��ان الأق��رب
�إليها فتابعها يف املرمى.وبالرغم من
اجتهاد �أ�صحاب الأر�ض للعودة �إىل

املباراة� ،إال �أن العبي املدرب الإيطايل
كارلو �أن�شيلوتي ا�ستطاعوا ت�أمني
الفوز الثاين لهم.وبهذه النتيجة رفع
ري��ال مدريد ر�صيده �إىل �ست نقاط
م��ن م�ب��ارات�ين ليت�ساوى م��ع �أندية
بر�شلونة و�أتليتيكو مدريد و�أثلتيك
بيلباو وفياريال التي حققت �أي�ض ًا
العالمة الكاملة يف بداية املو�سم.
وجت � ّم��د ر�صيد غ��رن��اط��ة عند ثالث
نقاط يف امل��رك��ز التا�سع بعد فوزه
على �أو�سا�سونا يف املرحلة الأوىل
(.)1-2ويلتقي يف املرحلة الثالثة
الفريق امللكي مع �أثلتيك بيلباو يف
ملعب "�سانتياغو برنابيو" ،فيما
ي�سافر بر�شلونة �إىل فالن�سيا ملالقاة
فريقها على �أر�ض امل�ستايا يف مباراة
واعدة من املرحلة ذاتها.

البحرين حترز لقب دورة اخلليج للمنتخبات الأوملبية
 املنامة� /أ ف ب
�أحرز منتخب البحرين لقب الن�سخة
اخل��ام���س��ة م��ن ال� ��دورة اخلليجية
الأومل �ب �ي��ة ل �ك��رة ال �ق��دم ب�ع��د ف��وزه
على ال�سعودية  0-1على ملعب
ال �ب �ح��ري��ن ال��وط �ن��ي ب��ال��رف��اع يف
املباراة النهائية.
و�سجل ح�سان جميل ( 32من ركلة
جزاء) هدف املباراة.
وه� ��ذه امل� ��رة الأوىل ي �ح��رز فيها
املنتخب البحريني لقب الدورة بعد
�أن جرد ال�سعودية من لقبها وحرمها
من حتقيق اللقب الثالث بعد فوزها
يف الن�سختني الأوىل والرابعة،
فيما حقق منتخبا االم��ارات وعمان
اللقب مرة واحدة.
وج� ��اءت امل� �ب ��اراة تكتيكية بحتة
اعتمد خاللها مدربا الفريقني اغالق
منطقة العمليات والكثافة العددية

يف و�سط امللعب ،وكانت املحاوالت
الهجومية من الفريقني عرب الت�سديد
من خارج املنطقة.
و�أج��اد م��درب البحرين االنكليزي
انطوين هد�سون يف و�ضع اخلطة
املنظمة يف ال��دف��اع وو�سط امللعب
واعتمد على حتركات العبيه عي�سى
غالب و�سيد �أحمد جعفر "كرميي"
وح �� �س��ان ج �م �ي��ل وم �ع �ه��م عبا�س
ال�ساري� ،إىل جانب ت�ألق احلار�س
�أ�شرف وحيد.
وجن� ��ح امل �ن �ت �خ��ب ال �ب �ح��ري �ن��ي يف
�إحراز هدف املباراة من ركلة جزاء
احت�سبها احل�ك��م ال�ع�م��اين ال��دويل
يا�سر الرواحي بعد ا�صطدام حار�س
ال�سعودية عبد الله حمدان مع العب
و�سط البحرين �سيد �أحمد جعفر،
وت�صدى لركلة اجلزاء ح�سان جميل
ال� ��ذي جن��ح يف اي � ��داع ال��ك��رة يف
ال�شباك (.)32

وجن� ��ح امل �ن �ت �خ��ب ال �ب �ح��ري �ن��ي يف
احل �ف��اظ ع�ل��ى ن�ظ��اف��ة م��رم��اه حتى
نهاية ال�شوط الأول.
وم��ع ال���ش��وط ال �ث��اين ،رم��ى مدرب
ال�سعودية خالد القروين بكل ثقله
يف امل �ل �ع��ب ،وزج ب��امل �ه��اج��م رائ��د
الغامدي وحاول الو�صول �إىل مرمى
البحرين يف �أكرث من منا�سبة ،لكن
ت�ألق احلار�س �أ�شرف وحيد واخلط
الدفاعي حاال دون حتقيق ال�سعودية
مبتغاه بتعديل النتيجة.
وكانت �أب��رز فر�ص ال�سعودية عن
طريق �صالح اجلمعان ال��ذي لعب
ك��رة ر�أ�سية ب��اجت��اه امل��رم��ى ،ولكن
احل��ار���س �أ� �ش��رف وح �ي��د جن��ح يف
اب�ع��اد ال�ك��رة ب�براع��ة م��ن على خط
املرمى (.)58
ووا�صل املنتخب البحريني تفوقه
يف املنطقة الدفاعية و�أغلق جميع
املنافذ �أمام مهاجمي ال�سعودية يف

الو�صول ملرماهم ،ليتمكن املنتخب
البحريني م��ن احل�ف��اظ على هدفه
واخلروج فائزا باملباراة.ويف لقاء

البحرين جتر ّد ال�سعودية من لقب الدورة االوملبية
حت��دي��د امل��رك��زي��ن ال�ث��ال��ث والرابع ف��وزه على منتخب عمان بالركالت
ح �ق��ق امل �ن �ت �خ��ب ال �ك��وي �ت��ي املركز ال�ترج �ي �ح �ي��ة  3-4وك� ��ان الوقت
الثالث ونال امليدالية الربونزية بعد اال�صلي انتهى بالتعادل ال�سلبي.

12

الرياضي

العالمي

العدد ( )2877ال�سنة احلادية ع�شرة  -الأربعاء (� )28آب 2013

زيني��ت و�سو�سيي��داد وبلـ��زن يطمحون ببطاق��ة الت�أهل

ميالن ي�سعى �إىل جتاوز عقبة ايندهوفن يف دوري �أبطال �أوروبا
 نيقو�سيا� /أ ف ب

ت�سعى �أندية ميالن االيطايل وزينيت
� �س��ان ب�ط��ر��س�ب��ورغ ال��رو� �س��ي وري��ال
��س��و��س�ي�ي��داد اال� �س �ب��اين وفيكتوريا
بلــزن الت�شيكي و�شاختيور كاراغاندي
ال �ك��ازاخ �� �س �ت��اين ل �ل �ت ��أه��ل اىل دور
امل �ج �م��وع��ات مل�سابقة دوري ابطال
اوروب� ��ا ل�ك��رة ال �ق��دم عندما تخو�ض
�إياب الدور الفا�صل اليوم االربعاء.
وع��اد م�ي�لان بتعادل ثمني م��ن ار�ض
م�ضيفه ايندهوفن الهولندي ،1-1
و��س�ح��ق زي�ن�ي��ت � �س��ان بطر�سبورغ
م�ضيفه با�سو�ش ف�يري��را الربتغايل
 ،1-4وحقق ري��ال �سو�سييداد فوزا
ثمينا على م�ضيفه ل�ي��ون الفرن�سي
( ،)0-2و�أك��رم فيكتوريا بلزن وفادة
�ضيفه م��اري �ب��ور ال�سلوفيني ،1-3
وحقق �شاختيور كاراغاندي مفاج�أة
ك�ب�رى ب� �ف ��وزه ع �ل��ى ��ض�ي�ف��ه �سلتيك
اال�سكتلندي (.)0-2
يف املباراة االوىل ،ي�سعى ميالن اىل
ن�سيان خ�سارته امام فريونا ال�صاعد
م��ن ال��درج��ة الثانية  1-2يف افتتاح
ال � ��دوري االي� �ط ��ايل ،وال�ترك �ي��ز على
الت�أهل اىل امل�سابقة التي �أحرز لقبها
�سبع مرات.
وق� ��ال م� ��درب ال �ف��ري��ق ما�سيمليانو
اليغري الذي و�صف مباراة ايندهوفن
الأهم يف مو�سمه حتى االن :لن نتقدم
اب ��د ًا اذا ك��ررن��ا الأداء ال��ذي قدمناه
ال�سبت املا�ضي.
اما العب الو�سط اندريا بويل فقال:
عدنا بنتيجة ايجابية من ايندهوفن
وواج�ه�ن��ا خ�صما ق��وي��ا ونتطلع اىل
ح�سم املواجهة يف الإياب.
وتابع "نحرتم دوما اخل�صم ،لكن نحن
ميالن وعلينا الت�أهل ب�أي ثمن".
واملواجهة بني ميالن ،الفائز باللقب
��س�ب��ع م� ��رات (�آخ���ره���ا ع���ام )2007
واي��ن��ده��وف��ن ،ب �ط��ل ك� ��أ� ��س االن��دي��ة
االوروب�ي��ة البطلة ع��ام  1988اي يف
العام الذي توج به املنتخب الهولندي
بطال لأوروب � ��ا ،اع ��ادة ل �ل��دور ن�صف
النهائي من ن�سخة  2005-2004حني
ت��أه��ل الفريق االي �ط��ايل اىل النهائي
على ح�ساب مناف�سه الهولندي الذي
كان يلعب يف �صفوفه امل��درب احلايل
فيليب ك��وك��و ،وذل��ك بف�ضل ت�سجيله
ه��دف��ا خ� ��ارج ق ��واع ��ده ( 0-2ذهابا
و� 3-1إيابا) قبل ان يخ�سر املواجهة
ال�ت��اري�خ�ي��ة م��ع ل�ي�ف��رب��ول االنكليزي

بركالت الرتجيح بعد ان كان متقدما
( ، 3-0انتهت املباراة بوقتيها الأ�صلي
والإ�ضايف بالتعادل .)3-3
كما ت��واج��ه ال�ف��ري�ق��ان يف منا�سبتني
�أُخ��ري�ين يف ه��ذه امل�سابقة وذل��ك يف
ال ��دور االول لن�سخة 1993-1992
(ف��از ميالن ذهابا  1-2و�إي��اب��ا )0-2
ون�سخة ( 2006-2005تعادال ذهابا
 0 -0وفاز ايندهوفن �إيابا .)0-1
وي�سعى اي�ن��ده��وف��ن اىل ب �ل��وغ دور

فينغر :الإعالم غ�سل دماغ
جماهري �أر�سنال
 لندن /وكاالت
عــ َّد الفرن�سي �آر�سني فينغر مدرب
ن ��ادي �أر� �س �ن��ال االن �ك �ل �ي��زي �أن
جماهري الفريق اللندين "غ�سل
دماغها" ب�سبب االجواء ال�سلبية
املحيطة.تعر�ض فينغرالنتقادات
الذع � ��ة ب �ع��د خ �� �س��ارة امل� �ب ��اراة
االفتتاحية من الدوري االنكليزي
ل�ك��رة ال �ق��دم ام ��ام ا��س�ت��ون فيال
 ،1-3ل�ك��ن امل��دف�ع�ج�ي��ة حققوا
نتيجة بارزة يف الدور الفا�صل
امل�ؤهل اىل دوري ابطال اوروبا
با كت�سا حهم
فرن بغ�شة
ال�ت��رك� ��ي
( )0 -3
ع� � � � �ل � � � ��ى
ار��ض��ه قبل
ان يحققوا
ال� � �ف � ��وز
على

فولهام يف الدوري.وقال فينغر:
ردود الفعل مبالغ فيها دوم��ا،
خ���س��رن��ا م� �ب ��اراة واح � ��دة فقط
منذ �آذار امل��ا��ض��ي ،ل��ذل��ك كانت
اخل �� �س��ارة ام� ��ام ا� �س �ت��ون فيال
�صادمة.وتابع "فزنا يف دوري
االبطال خارج ملعبنا على بايرن
ميونيخ وعلى ار���ض فرنبغ�شة
( )0-3رمب� ��ا ب �ع��د اخل �� �س��ارة
االوىل �ساهم (الإع�ل�ام) بغ�سل
دم��اغ جماهري ملعب االم��ارات،
�صحيح رمب��ا لأننا مل نحرز اي
لقب منذ �سنوات تكون االمور
�سلبية دوما".
وا�ستلم فينغر اال� �ش��راف على
ار�سنال يف ت�شرين االول ،1996
وهو �صاحب ال�سل�سلة االطول
من املدربني احلاليني ،وذلك بعد
اعتزال ال�سري اليك�س فريغ�سون
من تدريب مان�ش�سرت يونايتد
املو�سم املا�ضي.

�آر�سني فينغر

املجموعات للمرة االوىل منذ مو�سم
 ،2009-2008فيما يبحث ميالن
عن م�شاركته احلادية ع�شرة يف دور
املجموعات خالل املوا�سم  12االخرية
وال�سابعة ع�شرة يف تاريخه.
ويف ال�ث��ان�ي��ة ي�ستقبل زي�ن�ي��ت �سان
بطر�سبورغ م�ضيفه با�سو�ش فرييرا
بعدما �سحقه  1-4يف بورتو.
وبات زينيت �سان بطر�سربغ الرو�سي،
بطل ك ��أ���س االحت ��اد االوروب� ��ي لعام

 2008ال��ذي ي�ق��وده م��درب��ه االيطايل
لوت�شيانو �سباليتي ومهاجم بورتو
ال���س��اب��ق ال�برازي �ل��ي ال� ��دويل هالك،
على ابواب م�شاركته الرابعة يف دور
املجموعات بعد موا�سم 2009-2008
و 2012-2011و.2013-2012
اما با�سو�ش دي فرييرا فيخو�ض غمار
االدوار التمهيدية للم�سابقة االوروبية
الأم للمرة االوىل يف تاريخه بعد ان
ح��ل ث��ال�ث��ا يف دوري ب�ل�اده املو�سم

امل��ا��ض��ي ول�ل�م��رة االوىل يف تاريخه
اي�ضا (اف�ضل نتيجة له �سابقا كانت
املركز .)6
ويف الثالثة ،يخو�ض ريال �سو�سييداد
مواجهة ليون الفرن�سي بعدما خطا
خطوة كبرية نحو الدول االول عندما
تغلب على بطل فرن�سا ال�سابق بهدفني
نظيفني رائ �ع�ين للفرن�سي انطوان
غ��ري��زم��ان وال �� �س��وي �� �س��ري هاري�س
�سيفريوفيت�ش.

ميالن ي�سعى لتعوي�ض اخفاقته املحلية
وعلق غريزمان ( 22عاما) الذي ن�ش�أ
يف ماكون على بعد  65كلم ليون :كنت
�سعيدا جدا ب�أدائنا ،كنا تواقني لنظهر
لأوروبا انه لدينا فريق ي�ستحق اللعب
يف ه��ذه امل�سابقة ،ك��ان دفاعنا �صلبا
وا�ستفدنا من فر�صنا الهجومية.
وع��ن هدفه االك��روب��ات��ي ال��رائ��ع ،قال
غ��ري��زم��ان :ك��ان وال� ��داي يف املن�صة
وب ��د�أ بال�صراخ عندما �سجلت ،كان
ق��د �أج ��ل ه��دف م���س�يرت��ي ،يف دوري

االحتاد ِّ
ميزق �شباك ال�شباب برباعية
 الريا�ض� /أ ف ب
��ض��رب االحت ��اد ب�ق��وّ ة يف م�ستهل
م�سريته يف ال� ��دوري ال�سعودي
لكرة القدم عندما اكت�سح ال�شباب
على �أر��ض��ه وب�ين جماهريه 1-4
يف املرحلة الأوىل على ا�ستاد امللك
فهد الدويل يف الريا�ض.
و� �س �ج��ل ل�ل���ش�ب��اب ن��اي��ف ه ��زازي
م �ه��اج��م االحت � ��اد ال �� �س��اب��ق ()13
ول�ل�احت��اد خم �ت��ار ف�لات��ه "�سوبر
هاتريك" ( 64و 71و 74و.)80
ودخ � � ��ل االحت� � � ��اد امل� � �ب � ��اراة من
دون �أج�ن��اب��ه الأرب �ع��ة وبعنا�صر
قليلة اخل�ب�رة تفوقت م��ع امل��درب
الإ��س�ب��اين بينيات ��س��ان خو�سيه
على البلجيكي مي�شال ب ��رودوم
والعبي اخلربة.
ويف الدقيقة � 13أث�م��رت حماولة

ال�برازي�ل��ي رافينيا للت�سجيل عن
رك�ل��ة رك�ن�ي��ة لل�شباب ن�ف��ذت على
ر�أ�س الكوري اجلنوبي كواك تاي
ه��وي حولها يف املرمى وت�صدى
لها فواز القرين لكن ال�صقر نايف
ه���زازي ك��ان يف امل �ك��ان املنا�سب
و�أك �م��ل ال�ك��رة يف امل��رم��ى م�سج ًال

االحتاد يكت�سح خ�صمه اللدود ال�شباب
هدف التقدم ال�شبابي.
ويف ال���ش��وط ال �ث��اين ،جن��ح �أبو
�سبعان ( )64بقطع كرة يف ملعب
ال�شباب وم��رر ك��رة جميلة ملختار
فالته يف العمق راوغ بها وليد عبد
ربه وو�ضع الكرة �إىل ي�سار وليد
عبد الله هدف التعادل لالحتاد.

ابطال اوروبا ،يف مرمى ليــون وعلى
ار�ضه.
وث � ��أر ري� ��ال ��س��و��س�ي�ي��داد خل�سارته
امل �ب��اراة االوروب �ي��ة االخ�ي�رة ل��ه على
ملعب ج�ي�رالن قبل  10موا�سم حني
خ�سر بهدف �سجله الربازيلي جونينيو
برنامبوكانو يف �إياب الدور الثاين من
دوري االبطال ملو�سم ،2004-2003
وذل��ك بعد ان خ�سر ذهابا على ار�ضه
بالنتيجة ذاتها.
وتقل�صت حظوظ ليون يف العودة اىل
دور املجموعات من امل�سابقة االوروبية
الأم الذي انقطع عنه املو�سم املا�ضي
بعد  12م�شاركة على التوايل.
وي�سعى �سو�سييداد للت�أهل لأول مرة
اىل دوري االبطال منذ ،2004-2003
وهي م�شاركته الوحيدة حتى االن.
ويف ظل ال�ضغط الكثيف على تذاكر
امل �ب��اراة يف ملعب "�أونيتا" ،ينوي
ع �م��دة ��س��و��س�ي�ي��داد و� �ض��ع �شا�شات
عمالقة يف �ساحات املدينة لإف�ساح
امل �ج��ال للم�شجعني مب�ت��اب�ع��ة اللقاء
�سويا.
ويف ال� ��راب � �ع� ��ة ،ي � ��أم� ��ل م ��اري� �ب ��ور
ال�سلوفيني قلب ت ��أخ��ره ذه��اب��ا �أمام
فيكتوريا ب �ل��زن الت�شيكي  ،3-1اذ
يبحث الفريقان عن م�شاركتهما الثانية
يف دور املجموعات.
ويف املباراة اخلام�سة ،قطع �شاختيور
كاراغاندي ن�صف الطريق نحو دخول
ال �ت��اري��خ ك� ��أول ف��ري��ق كازاخ�ستاين
ي�شارك يف دور املجموعات ،اذ يتعني
عليه ال��دف��اع ع��ن تقدمه ( )0-2على
البطل ال�سابق �سلتيك اال�سكتلندي.
وا��ص�ب��ح �سلتيك بطل ك ��أ���س االندية
االوروب� � �ي � ��ة ال �ب �ط �ل��ة ل� �ع ��ام 1967
وو���ص��ي��ف ن �� �س �خ��ة  ،1970م� �ه ��دد ًا
بالغياب ع��ن دور امل�ج�م��وع��ات الذي
�شارك فيه املو�سم املا�ضي للمرة االوىل
منذ مو�سم  ،2009-2008وو�صل اىل
ال� ��دور ال �ث��اين ع��ن جم�م��وع��ة �ضمت
بر�شلونة اال�سباين وبنفيكا الربتغايل
و�سبارتاك مو�سكو الرو�سي.
وق��ال االيرلندي ال�شمايل نيل لينون
م� ��درب ��س�ل�ت�ي��ك :امل��واج �ه��ة مل تنتهِ
اب ��د ًا ،لدينا الكثري ك��ي نقلب الفارق
والالعبون متحم�سون للغاية.
يذكر انه تقام  10مواجهات يف الدور
الفا�صل وتت�أهل الفرق الع�شرة الفائزة
اىل دور املجموعات لتن�ضم اىل الفرق
 22املت�أهلة مبا�شرة ،و�ستقام قرعته
بعد غــد اجلمعة يف موناكو.

ومل ي�ستفق ال �� �ش �ب��اب م��ن هدف
التعادل حتى �أ�ضاف نف�س الالعب
ال��ه��دف ال��ث��اين م��ع ال��دق �ي �ق��ة 71
بتمريرة من العمق �أي�ض ًا من �أبي
�سبعان لي�ضع الكرة �إىل ي�سار عبد
الله.
ودخ � ��ل � �س �ل �م��ان ال �� �ص �ب �ي��اين من
االحتاد بد ًال من عبد الفتاح ع�سريي
ليقود البديل هجمة م�ضادة �سريعة
مع الدقيقة  74يف العمق ال�شبابي
�أراد ع�ب��د رب��ه �إب �ع��اده��ا فو�صلت
للمتابع خمتار فالته لي�ضع الكرة
يف املرمى و�سط �إخفاق �شبابي يف
قراءة املباراة يف ال�شوط الثاين.
عاد جنم اللقاء خمتار فالته لقتل
املباراة بهدف رابع مع الدقيقة 80
ب�سيناريو ت�ك��رر ث�لاث م��رات يف
اللقاء وبتمريرة يف العمق من �أبي
�سبعان �أي�ض ًا.

النجم ال�ساحلي يرافق بر�شلونة
لن�صف نهائي �سوبر غلوب
 الدوحة /وكاالت
حجز فريقا النجم الريا�ضي ال�ساحلي التون�سي ون��ادي بر�شلونة
الإ�سباين بطاقتي الت�أهل لن�صف نهائي بطولة العامل لأبطال القارات
"�سوبر غلوب" التي تقام يف الدوحة.
ويف افتتاح مناف�سات اجلولة الثانية من مباريات املجموعة الثانية
يف �صالة نادي الغرافة ،حقق النجم ال�ساحلي فوز ًا ثمين ًا على نادي
الريان بنتيجة  ،23-30وع��ادت نتيجة ال�شوط الأول كذلك لأبناء
املدرب التون�سي �سامي ال�سعيدي بنتيجة .15-18
وحل�ساب ذات املجموعة ،حقق ن��ادي بر�شلونة الإ�سباين انت�صار ًا
�سه ًال على توباتي الربازيلي بنتيجة  18-32كما انتهت الفرتة الأوىل
للبالوغرانا بفارق  5نقاط (.)10-15
ويت�صدّر نادي بر�شلونة الرتتيب بر�صيد  4نقاط وبفارق الأهداف عن
النجم ال�ساحلي الذي يح ّتل مركز الو�صافة فيما مل يجمع فريقا الريان
وتوباتي �أية نقطة.
و�ضمن مواجهات ذات اجلولة ،انتهت املوقعة القطرية – القطرية بني
ال�سد واجلي�ش بالتعادل  22-22يف مناف�سات املجموعة الأويل.

َّ
يت�صدرم�سابقة الدوري الربازيلي
كروزيرو
 برازيليا /وكاالت
ت�صدر ف��ري��ق ك��روزي��رو ال��ذي ف��از خارج
�أر��ض��ه على بونتي بريتا بهدفني نظيفني
م�سابقة ال���دوري ال�برازي �ل��ي ل�ك��رة القدم
ب�ف���ض��ل ه��زمي��ة م �ن��اف �� �س��ة امل �ب��ا� �ش��ر على
ال�صدارة بوتافوغو خ��ارج قواعده �أي�ضا
�أمام �أتلتيكو باراناين�سي بالنتيجة ذاتها
ليرتاجع اىل الو�صافة.
وجتمد ر�صيد بوتافوغو عند  29نقطة
ليتخلف ب �ف��ارق نقطتني ع��ن كروزيرو،
وذلك بعد مرور  16جولة على امل�سابقة.
وب��رغ��م انتهاء �شوط امل �ب��اراة االول بني
�أتلتيكو وبوتافوغو بالتعادل ال�سلبي،
�إال �أن �أ�صحاب الأر���ض مل ينتظروا �أكرث
من دقيقة للتقدم يف ال�شوط الثاين بهدف
لإدي ��ر�� �س ��ون م��ن ��ص�ن��اع��ة رائ �ع��ة لزميله
ديالتوري.
وبعد  10دقائق �أ�ضاف �إدير�سون الهدف
الثاين عرب ديالوتري ليهز �شباك احلار�س
جيفر�سون للمرة الثانية.
وبهذا رف��ع �أتلتيكو باراناين�سي ر�صيده
�إىل  27نقطة لريتقي اىل الرتتيب الرابع
يف البطولة ،ويبقى بفارق �أربع نقاط عن

املت�صدر.كما �أ� �ض��اع كورينثيانز فر�صة
�أخ��رى لالرتقاء للمرتبة الثالثة ،التي كان
جرمييو ق��د �صعد �إليها بعد ف��وزه خارج
دياره �أمام بوتافوجو بهدف نظيف ،حيث
تعادل مع م�ضيفه فا�سكو دا جاما بهدف
ملثله.
وبهذه النتيجة ي�صبح ر�صيد كورينثيانز

 26نقطة ليحتل امل��رك��ز اخل��ام����س ،بينما
يوا�صل فا�سكو دا جاما احتالله موقعا يف
و�سط اجلدول بر�صيد  20نقطة.
ويف امل��راك��ز الأخ�ي�رة م��ن اجل ��دول ،جنح
فريق �ساو باولو ،الذي كان يبدو مناف�سا
قويا على اللقب يف ب��داي��ة امل�سابقة ،يف
�إح ��راز �أول انت�صار ل��ه بعد  13جولة مل

يذق فيها طعم الفــوز.وفاز �ساو باولو على
�ضيفه فلومينين�سي بهدفني لهدف ،حيث
�سجل هديف الفوز كل من لوي�س فابيانو
ورينالدو ،بينما قل�ص ادواردو النتيجة
يف الوقت املحت�سب بدال من ال�ضائع.
وبرغم �أن االنت�صار مهم ل�ساو باولو �إال �أنه
مل يبعده عن جمموعة فرق القاع الأربعة

توا�صل الإثارة يف م�سابقة دوري الربازيل

الأخ�يرة ،حيث رفع ر�صيده �إىل  14نقطة
ل�ي�ت�ف��وق ع�ل��ى ب��ورت��وج�ي���س��ا ق�ب��ل الأخ�ي�ر
بر�صيد  13نقطة ،ال��ذي خ�سر � 2-1أمام
م�ضيفه �أتلتيكو مينريو.
كما خ�سر ناوتيكو االخ�ي�ر يف الرتتيب
�أمام م�ضيفه باهيا بهدفني نظيفني ،ليبقى
ح��ا� �ص��دا ث �م��اين ن �ق��اط ف �ق��ط ،بينما رفع
�صاحب الأر���ض ر�صيده �إىل  23نقطة يف
الرتتيب الثامن.
بينما جتمد ر�صيد فلومينين�سي ،الذي بدا
مت�أثر ًا بغياب هدافه فريد املعاقب ،عند 18
نقطة حمتال الرتتيب .15
فيما جتمد ر�صيد كوريتيبيا عند  24نقطة
يف املركز ال�ساد�س بخ�سارته �أمام م�ضيفه
كري�سيوما بهدفني لهدف.
ويف م� � �ب � ��اراة �أخ� � � ��رى م� �ث�ي�رة ت� �ع ��ادل
�إنرتنا�سيونال �أمام �ضيفه جويا�س بثالثة
�أهداف لكل فريق.
ورفع �إنرتنا�سيونال ر�صيده �إىل  23نقطة،
حمتال املركز  ،7بعد تعادله اخلام�س على
التوايل ،كذلك رفع جويا�س ر�صيده �إىل 22
نقطة ليحتل املرتبة العا�شرة.
ويُنتظر ان تنطلق فعاليات اجل��ول��ة 17
م�ساء ال�سبت املقبل ب�أربع مباريات.
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تحقيقات

w
مياه �صافية نقية ،هذا هو و�صف حال مياه دجلة قبل �أن
تدخل مدينة بغداد ،لكنها ما ان تخرج منها حتى يتغير
لونها الى الأخ�ضر الداكن بفعل الملوثات الخطيرة التي
ت�صب فيها على امتداد �ساحل النهر في بغداد!.
دجلة الخير ا�صبحت االن مكبا للنفايات ومجرى لمياه
ال�صرف ال�صحي ا�صبح االن مهمال و مكبا للنفايات الم�سمومة
والثقيلة ،دجلة ينا�شد الما�ضي ،ومن تغنى به حيث قال
الجواهري فيه:
ح ّي ُ
ُعــــد فحيـِّيني
يت
َ
�سفح ِك عن ب ٍ
َ
الب�ســــــاتين
يا
الخير
دجلة
يا
ِ امَّ
ِ
ُ
ألــــــوذ به
�سفحك ظم�آنا �
حي َّي ُت
ِ
َ
الحمائم بين الماء والطين
ذ
لـــــو
ِ
ُ
َ
افـــــارق ُه
الخير يا نبع ًا
دجلة
يا
ِ
الحين والحين
بين
الكـــــراهة
على
ِ
ِ
ً
ُ
�صافية
وردت عيونَ الــــماء
�إ ِّني
لترويني
ن ْبعا فن ْبعا فما كــــــانت ْ
َ
وانت يا قاربا ت ْلوي الريــــاحُ به
َ
اطراف االفانين
الن�ســــــــائم
َل َّي
ِ
ود ُ
ال�شراعَ الـرخ�ص لو كفني
دت ذاك ِ
ِ
ُ
يُحاك منه غدا َة البين يطــــــويني
َ
مطـــامحنا
الخير قد هانت
دجلة
يا
ُ
ِ
غير م�ضمون
حتى لأدنى
طمـــــاح ُ
ٍ
ً
منين َم ً
ْ
َ
�سوا�ســـــية
قيال لي
اتظ
الح�شائ�ش او بين الريــــــاحين؟
بين
ِ

 بغداد�/إينا�س طارق

نفايات خطرية
للم�صانع وامل�ست�شفيات
وانابيب نقل املياه
الثقيلة املرتبطة
مبا�شرة بالنهر ،الت�أخر
وحتى التماهل يف
البدء بتنفيذ خطة
فاعلة ملواجهة تلوث
دجلة �سي�ؤدي اىل ازمة
حقيقية
اعلن جمل�س الوزراء
العراقي اخريا عن
ت�شكيل جلنة ملكافحة
التلوث ،لكن ذوي
العالقة اليعولون على
ت�شكيل جلان ،انهم
يعتقدون ان الق�ضية
حتتاج اىل ا�ستنفار
طاقات الدولة كافة
امل�ست�شفيات احلكومية
�سجلت وب�شكل ملحوظ
تزايد عدد امل�صابني
باالمرا�ض االنتقالية
بوا�سطة مياه ال�شرب،
ال�سيما مر�ض التهاب
الكبد الفايرو�سي
وكذلك االمرا�ض املعوية
التي ت�سبب اال�سهال
وارتفاع درجة حرارة
اجل�سم

ال�سيا�سيون ي�صفونه بالكارثة
انه ��ا كارثة بح�سب و�ص ��ف امل�س�ؤولني واملراقبني
تلق ��ي ب�أثاره ��ا وتداعياته ��ا املبا�ش ��رة عل ��ى حياة
النا� ��س وعلى م�ستقبل النهر واملدينة  ،التحذيرات
م ��ن ه ��ول الكارث ��ة تزاي ��دت وطرق ��ت بق ��وة على
ابواب مراكز القرار واجلهات ذات العالقة ،واعلن
جمل� ��س الوزراء العراقي اخريا ع ��ن ت�شكيل جلنة
ملكافحة التلوث ،لك ��ن ذوي العالقة اليعولون على
ت�شكي ��ل جلان ،انه ��م يعتق ��دون ان الق�ضية حتتاج
اىل ا�ستنفار طاقات الدولة.
كل �شيء ا�صبح االن ال يعقل ت�صريف املياه الثقيلة
ترمى يف نهر دجلة يوميا ،ف�ضال عن نفايات خطرية
للم�صانع وامل�ست�شفيات وانابيب نقل املياه الثقيلة
املرتبطة مبا�ش ��رة بالنهر ،الت�أخ ��ر وحتى التماهل
يف الب ��دء بتنفيذ خطة فاعل ��ة ملواجهة تلوث دجلة
�سي� ��ؤدي اىل �أزم ��ة حقيقي ��ة ت�ض ��ع م�ص�ي�ر ت�سعة
ماليني مواطن هم �سكان العا�صمة يف مهب الريح،
كوارث �سيا�سي ��ة واقت�صادية وثقافي ��ة و�إن�سانية
و �صحي ��ة وديني ��ة ،وزاد الب�ل�اء ب�سيا�سيني كانوا
وم ��ازال بع�ضه ��م يعتا�ش ��ون على روات ��ب الإعانة
االجتماعي ��ة لكث�ي�ر من البل ��دان الأوروبي ��ة ،التي
ما زال ��وا فيها مواطنني من الدرج ��ة الثانية ،ف�ساد
مايل واداري ا�ست�ش ��رى مب�ؤ�س�سات الدولة ونخر
دوائره ��ا ك ��دود االر�ضة ،وذه ��ب �ضحيته ع�شرات
الآالف م ��ن العراقي�ي�ن نتيج ��ة تلوث املي ��اه الذي
و َّل ��د لديهم اال�صابة بالعدي ��د من االمرا�ض وكانت
احل�ص ��ة الرئي�سة ه ��ي مر�ض ال�سرط ��ان ،ومع كل
هذا البالء واالبتالء كان ال�ضحية املواطن العراقي
الذي مل يعد يرجو ممن ينعتون انف�سهم ب�سيا�سيي
الع ��راق �أي �ش ��يء فلماذا تتلك�أ اجله ��ات امل�س�ؤولة
يف ح ��ل مع�ضل ��ة خط�ي�رة ميت ��د عمره ��ا الكرث من
ع�شرين عاما؟..
وزارة املوارد املائية
وزارة اﻤﻟﻮارد اﻤﻟﺎﺋـي ��ـﺔ ا�ستم ��رت ﺑﻜﺮي اﻟﻨه ��ر
ورﻓﻊ ا�ﻷﻧﻘﺎ� ��ض و�ﺳﺘﻘﻮم ﺑ�ﺈﻧ�ﺸﺎء �ﺷﺒﻜﺎت ﺠﻣﺎري
وﺤﻣﻄﺎت ﻣﻌﺎﺠﻟﺔ ﻣـي ��ـﺎه اﻟ�ﺼﺮف اﻟ�ﺼﺤﻲ وزﻳﺎدة
اﻟﻄﺎﻗﺔ الت�صميمية باملقابل تعلن وزارة اﻟﺒيئة ﻋﻦ
ارﺗﻔﺎع ﻧ�ﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻲﻓ نه ��ر دﺟﻠﺔ ﺑ�ﺼﻮرة ﻛﺒيرة
ﻋﻨﺪ دﺧﻮل مياهه اﻟﻌﺎ�ﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد .
وﻗﺎل وﻛي ��ل وزارة اﻟﺒيئ ��ة ﻟﻠ�ﺸ�ﺆون اﻟﻔﻨي ��ة ﻛﻤﺎل
ﻟﻄيف ان « 42اﻟﻒ ﻟﺮﺘ ﻲﻓ اﻟﺜﺎﻧية ﻣﻦ ﻣياه اﻟ�ﺼﺮف
ﻏي ��ر اﻟ�ﺼﺤﻲ ُﺗﺮﻣﻰ ﻲﻓ نه ��ر دﺟﻠﺔ ي� �ـ�ﺴﺒﺐ ﻛﻞ ﻟﺮﺘ
فيه ��ا ﺘﻠﻮث  4ﻟﺮﺘات ﻧﻈيف ��ة ،اي ان ﻟﺪﻳﻨﺎ 172
اﻟﻒ ﻟﺮﺘ ﻲﻓ اﻟﺜﺎﻧي ��ة ﻏير ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺪدات اﻟﺒيئية
وﻣﻠﻮث» ،عازيا �سبب ذلك التلوث �إىل «عدم اكتمال
ﻣ�ﺸﺎرﻳﻊ وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ووزارة
اﻟ�ﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﻨﻊ رﻣﻲ خملفاتها يف النهر.
بينم ��ا وزارة البلديات والأ�شغ ��ال العامة قالت �إن
لديه ��ا ﻣ�ﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻨ�ﺼﺐ ﺤﻣﻄﺎت ﻣﻌﺎﺠﻟﺔ ﻲﻓ ﻛﻞ
اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت.

موكدة ان هناك ﻣ�ﺸﻜﻠﺔ اﻤﻟﻌﺎﻣﻞ واﻤﻟ�ﺴﺘ�ﺸﻔيات اﻟﺘﻲ
ﻻ ﻤﻳﻜﻦ اﻟ�سي ��طﺮة عليها كونه ��ا ﻻ ﺗﺨ�ﻀﻊ ﻟﻮزارة
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
�أم ��ا وزارة ال�صحة ،فقد �أك ��دت �أنها متتلك حمارق
خا�ص ��ة ملعاجل ��ة النفاي ��ات ،ﺗﺘﻮﻰﻟ مهم ��ة ﺟﻤﻊ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﻤﻟ�ﺴﺘ�ﺸفي ��ات وحرقه ��ا ﻤﺑﺤﺎرق
ﺧﺎ�ﺻﺔ.
املنطقة اخل�ضراء
م�شهد املي ��اه الثقيلة التي ت�ص ��ب يف نهر دجلة يف
منطق ��ة الكاظمية يثري الذعر فحج ��م املياه الثقيلة
ي�صل اىل نحو15م 3يف الثانية اي مقدار التلوث
اليعن ��ي �شيئا بالقيا� ��س اىل حجم التل ��وث ب�سبب
املي ��اه الثقيلة التي تلق ��ى يف النهر من جهة منطقة
الر�ستمية.
والواق ��ع انه على امتداد �ساح ��ل النهر من �صوبي
الك ��رخ والر�صاف ��ة ميكن ��ك ان ت�شاهد تدف ��ق املياه
الثقيل ��ة اىل النه ��ر ،فالعدي ��د م ��ن مناط ��ق بغ ��داد
وم�ست�شفياتها جرى ربط �شبكات انابيب ت�صريف
مياهه ��ا الثقيلة مبا�شرة بالنهر احل ��ال هذا ينطبق
عل ��ى اه ��م فن ��ادق العا�صم ��ة الت ��ي ان�شئ ��ت مطلع
الثمانينات وكذا مدينة الطب كربى املراكز الطبية
يف الب�ل�اد والعدي ��د من املناط ��ق ال�صناعي ��ة التي
ربطت انابي ��ب ت�صريف نفاياته ��ا مبا�شرة بالنهر،
وحت ��ى املنطقة اخل�ض ��راء ا�شهر مناط ��ق بغداد مل
ترب ��ط انابي ��ب ت�صريف مياهه ��ا الثقيل ��ة بال�شبكة
الرئي�س ��ة بل تلق ��ى اي�ض ��ا يف نهر دجل ��ة وبع�ضها
االخر ينقل بوا�سطة ال�سيارات احلو�ضية.
بقعة داكنة
عل ��ى م ��دى �أرب ��ع وع�شرين �ساع ��ة ومن ��ذ اوا�سط
الثمانينات من الق ��رن الفائت ت�صب مياه ت�صريف

املج ��اري ملنطق ��ة حاف ��ظ القا�ض ��ي يف دجل ��ة ع�ب�ر
انب ��وب لنق ��ل املي ��اه الثقيل ��ة ،كم ��ا ي�ؤكد ع ��دد من
ا�صحاب املحال يف �ش ��ارع النهر وحول ال�سواحل
القريبة من ج�سر االحرار ميكن ان نرى مياه دجلة
وق ��د م ��ال لونه ��ا اىل اال�س ��ود كدليل وا�ض ��ح على
م ��دى تلوث املياه يف نهر ب ��د�أت ت�شح مياهه ويقل
جريانه ��ا م ��ا ينعك� ��س بالتايل عل ��ى تفاق ��م م�شكلة
تلوثه.
التحلي ��ل الكيمائ ��ي ي�ؤكد ان امل ��اء ال�صالح لل�شرب
يج ��ب ان مير ب�سل�سلة م ��ن التفاع�ل�ات الكيميائية
وبكل �صراحة الع ��راق تعر�ض اىل ق�صف با�سلحة
حتت ��وي عل ��ى ن�سب م ��ن اليوراني ��وم املن�ضب يف
اغل ��ب احل ��روب التي ُ�شن ��ت عليه وه ��ذا باعرتاف
منظمات دولية وان�سانية وحتى الدول ذاتها التي
ا�ستخدمت تل ��ك اال�سلحة ،و�آخ ��ر البحوث الطبية
الت ��ي �أجريت يف العراق عل ��ى ان معظم االمرا�ض
ال�سرطانية لها عالقة مبا�شرة بتناول املياه امللوثة
ي�ضاف اىل ان املياه م�صدرها نهري دجلة والفرات
خ�صو�ص ��ا نهر دجلة حيث ُترمى فيه مئات االطنان
من خملفات املعامل ال�صناعية وامل�ست�شفيات!
والواق ��ع انه على امتداد �ساح ��ل النهر من �صوبي
الك ��رخ والر�صاف ��ة ميكن ��ك ان ت�شاهد تدف ��ق املياه
الثقيل ��ة اىل النه ��ر ،فالعدي ��د م ��ن مناط ��ق بغ ��داد
وم�ست�شفياتها جرى ربط �شبكات انابيب ت�صريف
مياهه ��ا الثقيلة مبا�شرة بالنهر وينطبق هذا الكالم
كذل ��ك عل ��ى فن ��ادق العا�صمة الت ��ي �أن�شئ ��ت مطلع
الثمانينات.
�أمرا�ض انتقالية
تل ��وث مي ��اه دجل ��ة ينعك�س وب�ل�ا �شك عل ��ى املياه
ال�صاحل ��ة لل�ش ��رب واال�ستعمال ،وي�ش�ي�ر الدكتور
حي ��در ح�س ��ن طار� ��ش الطبي ��ب يف وزارة ال�صحة

اىل ان امل�ست�شفي ��ات احلكومي ��ة �سجل ��ت وب�شك ��ل
ملح ��وظ تزايد عدد امل�صابني باالمرا�ض االنتقالية
بوا�سطة مياه ال�شرب ،ال�سيما مر�ض التهاب الكبد
الفايرو�سي وكذلك االمرا� ��ض املعوية التي ت�سبب
اال�سه ��ال وارتف ��اع درجة ح ��رارة اجل�س ��م ،والتي
ت�أت ��ي عن طري ��ق تناول املياه امللوث ��ة او ال�سباحة
واال�ستحمام بها.
طار�ش لفت اىل تقارير �سجلت ارتفاع حاالت العقم
لدى الرجال خ�صو�صا ،وارجع الباحثون ا�سبابها
اىل تلوث املياه.
اخل ��وف من االمرا� ��ض دفع املواطن�ي�ن اىل اقتناء
املي ��اه املعب� ��أة ،وت�ؤك ��د ا�سم ��اء نعي ��م ان عائلته ��ا
تنف ��ق اكرث من خم�س�ي�ن الف دينار �شهري ��ا ل�شراء
املي ��اه املعدني ��ة املعب� ��أة ،ت�ست ��درك مو�ضح ��ة ان ��ه
بعملي ��ة ح�ساب ب�سيطة فان العائل ��ة ترى ان الكفة
ل�صاحله ��ا فهي بدال من ان تدفع ا�ضعاف هذا املبلغ
اىل االطباء واالدوية لقناعتها الكاملة بتلوث مياه
اال�سال ��ة التي م ��ا ان تو�ضع يف ان ��اء �أو قدح حتى
ميك ��ن م�شاهدة االو�ساخ ترتاك ��م ا�سفل القدح ،لذا
ف ��ان عائل ��ة ا�سماء تدف ��ع املال بر�ضى ل�ش ��راء مياه
�صحية.
عالمة ا�ستفهام
عل ��ى امت ��داد النه ��ر ميكن ��ك ر�ؤي ��ة امللوث ��ات على
ا�شكاله ��ا ترمى في ��ه ،يف م�شاهد ت�ض ��ع الف عالمة
تعج ��ب وا�ستفه ��ام عم ��ا يج ��ري ومت ��ى يتوق ��ف
التلوي ��ث الغري ��ب ملي ��اه النه ��ر ،ويط ��رح ع�شرات
اال�سئلة عن غياب الرقابة واجلهات املعنية بحماية
البيئة.
يت�س ��اءل با�س ��م ح�س�ي�ن اح ��د مواطن ��ي منطق ��ة
الكاظمية عن االموال التي انفقتها امانة بغداد على
مدى ال�سن ��وات الثم ��اين الفائتة وبلغ ��ت ع�شرات

امللي ��ارات من ال ��دوالرات ومل ��اذا مل تخ�ص�ص منها
مبالغ ملواجهة كارثة حقيقية تواجه بغداد؟!
وي ��رى ح�سني ان ��ه من امل�ؤ�س ��ف ان ي�سمع املواطن
ويق ��ر�أ عن املليارات التي تنفقه ��ا امانة بغداد على
م�شاريع لي�ست ذي جدوى وعلى اخرى يعاد العمل
فيه ��ا ب�ي�ن عام واخ ��ر من قبي ��ل ر�ص ��ف ال�شوارع،
وت�س ��اءل اي�ض ��ا عن االم ��وال التي تنفقه ��ا االمانة
وحمافظ ��ة بغ ��داد وجمل�س املحافظة عل ��ى ا�صدار
�صح ��ف ومطبوع ��ات ال يقر�أه ��ا حت ��ى موظفيه ��ا
واذاع ��ات الي�ستمع اليه ��ا حتى منت�سبيه ��ا ،هدفها
تلميع �ص ��ورة امل�س�ؤولني وما اذا ك ��ان من االجدر
ان يح�سنوا �صورهم ام ��ام املواطن من خالل جهد
وعمل يلم�سان على ار�ض الواقع.
نظام رقابي
احلكوم ��ة تنبه ��ت حلج ��م امل�شكل ��ة ان التو�صيات
ت�ضمنت تفعيل املادة (�/14أو ًال) من قانون حماية
وحت�س�ي�ن البيئ ��ة رق ��م  27ل�سن ��ة  2009اخلا�صة
مبن ��ع ت�صري ��ف �أي ��ة خملف ��ات �سائل ��ة منزلي ��ة �أو
�صناعي ��ة �أو خدمية �أو زراعي ��ة �إىل املوارد املائية
الداخلية ال�سطحية واجلوفية �أو املجاالت البحرية
العراقي ��ة �إال بعد �إجراء املعاجل ��ات املطلوبة عليها
مب ��ا ي�ضم ��ن مطابقته ��ا للموا�صف ��ات املح ��ددة يف
الت�شريعات البيئي ��ة الوطنية واالتفاقيات الدولية
ذات العالقة امللزمة جلمهورية العراق وخالف ذلك
�ستنف ��ذ عقوبات قانونية على اجلهات التي تخالف
ن�ص املادة.
و�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه �سيج ��ري �إن�ش ��اء نظ ��ام رقاب ��ي
للملوث ��ات على ط ��ول نهر دجل ��ة وروافده يت�ضمن
خمتربات و�أجهزة قيا�س امللوثات (حت�س�س نائي)
مع دعم دوائر حماية وحت�سني البيئة يف املحافظات
كافة ب�أكرث من  200درجة وظيفية كمالكات رقابية
والتعاق ��د م ��ع مكت ��ب ا�ست�ش ��اري لغر� ��ض تق ��ومي
واقع التلوث م ��ن البيانات امل�ستح�صلة من النظام
الرقاب ��ي وب�شكل دوري وبكلف ��ة �إجمالية تخمينية
للم�ش ��روع مقدارها ( )110مليارات و  685مليون
دينار.وم�ش ��روع الك ��رخ اجلنوب ��ي وم�ش ��روع
احل�سيني ��ة وم�شاريع اخرى يجري االعداد لو�ضع
الت�صاميم اال�سا�سية لها.
كارثة حقيقية
وي�ش�ي�ر اخ ��ر تقري ��ر لدائ ��رة بيئ ��ة بغ ��داد اىل ان
�سرع ��ة مياه نهر دجل ��ة منعت اىل ح ��د كبري تراكم
امل ��واد اخلطرة املرت�سب ��ة وهو ما ابع ��د بغداد عن
مواجه ��ة كارث ��ة حقيقية لتل ��وث النه ��ر خا�صة مع
االنخفا� ��ض ال�شديد لتدفق املياه ال ��ذي يتحكم بها
اجلان ��ب الرتك ��ي ،يف ح�ي�ن ان املي ��اه الثقيل ��ة يف
بغداد تبلغ نحو مليون و 200الف م 3وهذه املياه
تلق ��ى بنهر دجلة ف�ضال عن خملف ��ات �شبكات املياه
الثقيل ��ة املربوط ��ة مبا�ش ��رة اىل النه ��ر وامل�صان ��ع
وامل�ست�شفيات.
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�أكدت وجود ملفات ف�ساد نائمة في الق�ضاء منذ 2006

مطالبات ب�صرية باتخاذ
موقف من تر�سيم احلدود
املالحية مع الكويت

كربـالء :مافيات �سيا�سية وراء �إتالف  750الف طن
من المواد الغذائية

الب�صرة  /متابعة املدى

 كربالء  /رافد �صبار

ك�شفت محافظة ك��رب�لاء ع��ن وجود
مافيات مدعومة من جهات �سيا�سية
على م�ستوى ع��ال ت�ستفيد م��ن تلف
المواد الغذائية في مخازن المحافظة
 ،فيما بينت ان حجم المواد الغذائية
التالفة قد ي�صل �إل��ى  750ال��ف طن ،
لفتت ال��ى و��ص��ول ملفات ف�ساد الى
الق�ضاء وهيئة النزاهة منذ  2006لكن
لم تتخذ بحقها �أية �إجراءات قانونية.
وق��ال النائب الثاني لمحافظ كربالء
علي الميالي :هنالك جهات �سيا�سية
م�ستفيدة م��ن تلف ال �م��واد الغدائية
في مخازن المحافظة م�شير ًا الى ان
عمليات ال�ف���س��اد ع�ل��ى م�ستوى عال
حيث تديرها مافيات محمية من قبل
ا�شخا�ص لهم نفوذ.

وا�ضاف الميالى لـ " المدى "  ،ان هذه
الجهات ال�سيا�سية تعمل على �سرقة
�أموال المحافظة من خالل الم�ساهمة
في �إت�لاف المواد الغذائية قد ت�صل
مبالغها الى مئات الماليين مو�ضح ًا
وجود ملفات ملفات ف�ساد و�صلت الى
الق�ضاء ولجنة النزاهة منذ عام 2006
لكن لم ينظر فيها لأ�سباب �سيا�سية .
ودع���ا ال�ق���ض��اء وال �ج �ه��ات الرقابية
التنفيذية في الحكومة المركزية الى
�ضرورة ردع ه��ؤالء الذين يتالعبون
بقوت ال�شعب .وكان الميالي قد ك�شف
ع��ن وج��ود كميات كبيرة م��ن المواد
الغذائية التالفة ت�صل الى  750طن ًا
ف��ي م �خ��ازن كربالء" م�ضيف ًا ان من
بين تلك المواد  17طنا و 98كغم من

 بغداد  /املدى بر�س

جممعان تربويان بكلفة  100مليار دينار
�أعلنت مديرية الرتبية مبحافظة ك��رك��وك  ،عن
و�ضع خطة لإن�شاء جممعني تربويني متكاملني
�شمال وجنوب املدينة ،بكلفة �إجمالية تبلغ 100
مليار دينار �ضمن مناقلة م�شاريع وزارة الرتبية،
وفيما �أك��دت �أن امل�شروع يت�ضمن بناء ع��دد من
ريا�ض االطفال و 30مدر�سة منوذجية ،عدته "اكرب
واو�سع م�شروع يف العراق".
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة الرتبية مبحافظة كركوك

ف��رح��ان ح���س�ين � �ص��ال��ح يف ح��دي��ث �إىل (امل ��دى
بر�س) ،ان "املالكات الفنية والهند�سية يف تربية
ك��رك��وك ،و�ضعت خطة لل�شروع بتنفيذ جممعني
تربويني متكاملني �شمال وجنوب املدنية" ،مبين ًا
�أن "امل�شروع ي�ضم ع���دد ًا م��ن ري��ا���ض االطفال
ومدار�س ابتدائية ومتو�سطة و�إعدادية خمتلطة،
مع م�ساحات خ�ضر ومالعب ومطاعم".
وا��ض��اف �صالح ان "املبلغ املخ�ص�ص للم�شروع

وزارة البلديات

افتتحت وزارة البلديات والأ�شغال العامة
م�شروعني جديدين يف وا�سط كلفتهما
تبلغ  46مليار دينار ،مبينة �أنها و�ضعت
احلجر الأ�سا�س مل�شروعني �آخ��ري��ن يف
امل �ح��اف �ظ��ة 180(،ك��م ج�ن��وب العا�صمة
بغداد) ،كلفتهما  151مليار دينار.
وقال املتحدث الإعالمي با�سم الوزارة،
جا�سم حممد �سامل ،يف حديث �إىل (املدى
ب��ر���س)� ،إن "وزير البلديات والأ�شغال
العامة ،ع��ادل مهودر ،افتتح م�شروعني
ج��دي��دي��ن يف وا�� �س ��ط وو�� �ض ��ع حجر
الأ�سا�س ملثلهما �ضمن قطاعي ال�صرف

املوارد املائية
�ص ��ادق جمل�س حمافظة بابل ،ام� ��س ،بالأغلبية على م�شاريع الطرق الريفية
املع ��دة من قبل جمال� ��س االق�ضية والنواح ��ي ور�ؤ�ساء الوح ��دات الإدارية،
فيما خ�ص�ص املجل�س  100مليار دينار �ضمن موازنة عام  2013لتنفيذ هذه
الط ��رق .وقالت رئي�سة جلن ��ة التخطيط يف جمل�س باب ��ل فوزية اجل�شعمي
يف حدي ��ث اىل( ،امل ��دى بر� ��س)� ،إن "املجل�س �ص ��ادق الي ��وم باالغلبية على
م�شاريع الطرق الريفية املعدة من قبل جمال�س الأق�ضية والنواحي ور�ؤ�ساء
الوح ��دات الإدارية وجلان املجل�س من اج ��ل احلاقها مب�شاريع املجل�س لعام
 ."2013وبين ��ت اجل�شعم ��ي �أن "املجل�س خ�ص�ص �ضمن ع ��ام  2013مبلغ ًا
ق ��دره  100ملي ��ار دينار لتنفيذ م�شاري ��ع الطرق الريفي ��ة والباقي ير�صد لها
�ضم ��ن خط ��ة التنمية لعام  2014ومببل ��غ قدره  200ملي ��ار دينار" ،م�شرية
اىل �أن "ع ��دد الطرق الريفية التي �ستعلن تبلغ  300طريق ريفي وبقيا�سات
ترتاوح من  500مرت مربع اىل ثمانية كيلو مرتات".
م ��ن جانب ��ه قال ع�ض ��و جمل�س حمافظ ��ة بابل حمم ��د امل�سع ��ودي يف حديث
اىل( ،امل ��دى بر� ��س)" ،يج ��ب ان تك ��ون املناط ��ق امل�شمولة بالط ��رق الريفية
اك�ث�ر ا�ستحقاق� � ًا واحتياج� � ًا وان تراع ��ي فيه ��ا كل املعاي�ي�ر الت ��ي و�ضعتها
املحافظة".

عام  2006وحتى الآن ،ويف حني بني �أن "ف�شل"
وزارة ال�ترب�ي��ة يف ه��ذا امل �ج��ال ا��ض�ط��ر جمل�س
ال� ��وزراء لتحويل امل�ي��زان�ي��ة املخ�ص�صة لتنفيذ
م�شاريع الأبنية املدر�سية �إىل جمال�س املحافظات،
دع ��ا �إىل � �ض��رورة م�ت��اب�ع��ة تنفيذ امل���ش��اري��ع يف
املحافظة ،ومعاجلة �أو�ضاع املتلكئة منها ،وطالب
اللجنة بالإ�سراع بح�سم التحقيق يف ق�ضية اغتيال
رئي�س املجموعة العربية يف املجل�س.

افتتاح �أربعة م�شاريع يف وا�سط

بــــابـــل

امل�صادقة بالأغلبية على م�شاريع
الطرق الريفية

يبلغ  100مليار دينار� ،ضمن مناقلة وزارة الرتبية
مل�شاريعها" ،م�شريا �إىل �أن "امل�شروع هو االكرب يف
العراق وي�شمل بناء  30مدر�سة منوذجية لالطفال،
لكي ي�سهم يف تطوير الواقع الرتبوي والنهو�ض
به يف حمافظة كركوك".
وكان جمل�س كركوك ،اكد الثالثاء  13اب ،2013
�إن املحافظة تعد يف مقدمة نظرياتها يف بناء
املدار�س بعد �أن متكنت من تنفيذ  600منها منذ

االنتهاء من تنفيذ
م�شروع غرب الغراف
�أعلنت وزارة املوارد املائية ,ام�س ,عن االنتهاء
من تنفيذ م�شروع مبزل غرب الغراف يف حمافظة
وا�سط بكلفة  / 6 /مليارات دينار  .وقالت مديرة
العالقات العامة يف ال ��وزارة زينة �صاحب يف
ت�صريحات �صحفية ان "ال�شركة املنفذة للم�شروع
هي �شركة الفاو احدى ت�شكيالت وزارة املوارد
املائية" ،مبينة ان "الهدف من امل�شروع هو �سحب
املياة املاحلة من االرا�ضي الزراعية" .وا�ضافت
�صاحب ان "العمل ت�ضمن �إن�شاء حفارات عدد
 / 2 /وج�سور عدد  / 4 /بكلفة  / 6 /مليارات
و / 481 /مليون دينار عراقي" .يذكر ان وزارة
املوارد املائية �أعلنت يف وقت �سابق عن مبا�شرتها
بالعديد من امل�شاريع �ضمن خطتها لهذا العام .

ال�صحي والبلديات قيمتهما  179مليار
دينار عراقي".
و�أ�� �ض���اف �� �س ��امل� ،أن "مهودر افتتح
حمطة معاجلة املياه الثقيلة يف ق�ضاء
النعمانية 48(،كم �شمال الكوت) ،الذي
تبلغ كلفته  41مليار دينار ،ونفذ خالل
مدة � 1709أيام" ،م�شري ًا �إىل �أن "الوزير
افتتح �أي�ض ًا املبنى اجلديد ملديرية بلدية
الكوت ال��ذي بلغت كلفة تنفيذه خم�سة
مليارات و 143مليون دينار".
و�أو� � �ض� ��ح امل �ت �ح��دث الإع �ل�ام� ��ي با�سم
ال��وزارة� ،أن "وزير البلديات والأ�شغال

الكهرباء

ك�شف ��ت �شرك ��ة ميت�سوبي�ش ��ي الياباني ��ة لل�صناع ��ات
الثقيل ��ة ( ،)MHIام� ��س� ،أنه ��ا "�ستفتت ��ح مكتب ًا لها
يف الب�ص ��رة مطل ��ع �شهر ايل ��ول املقب ��ل" ،وبينت �أنها
ته ��دف "للم�شاركة يف �إع ��ادة �إعمار البنى التحتية يف
العراق"،فيما ا�شارت اىل �أن "ال�سوق العراقية تتمتع
مب�شاريع �ضخمة".
وقال ��ت �شرك ��ة ميت�سوبي�ش ��ي الياباني ��ة يف بي ��ان لها
ن�شره موقع ( )JCNالياباين لالخبار ،واطلعت عليه
(امل ��دى بر�س)� ،إنها "�ستفتح مكتب ًا لها يف الب�صرة يف
االول م ��ن �شهر ايلول الق ��ادم بهدف امل�شاركة ب�سهولة
وان�سيابية وعل ��ى نطاق وا�سع يف جمال اعادة اعمار
البنى التحتي ��ة ذات العالقة باحلياة االجتماعية للبلد
وم�شاري ��ع التنمي ��ة والتطوي ��ر االخ ��رى" ،مو�ضحة
�إن "املكت ��ب اجلدي ��د �سيك ��ون مبثابة قاع ��دة لت�سهيل
�صفقات البيع ومركز الن�شطة جمع املعلومات".
و�أ�ضاف ��ت ال�شركة "�سيتم افتت ��اح املكتب يف الب�صرة
ب�إ�ش ��راف مبا�ش ��ر م ��ن املق ��ر ال�سرتاتيج ��ي ال ��دويل
للتخطي ��ط والعملي ��ات" ،م�ش�ي�رة اىل �أن ��ه "�سيتوىل
مهم ��ة البح ��ث ع ��ن م�شاري ��ع �ضخم ��ة واع ��دة و�إقامة
رواب ��ط وثيقة مع زبائ ��ن �أ�سا�سي�ي�ن يف الوقت الذي
ي�شه ��د فيه الع ��راق وعلى نطاق وا�س ��ع حركة �سريعة
مل�شاريع �إعادة �إعمار �شاملة".
و�أ�ش ��ار البي ��ان �أن "ال�س ��وق العراقي ��ة تتمت ��ع بطاقة
كامنة كبرية مب�شاريع �ضخمة لتطوير البنى التحتية
م ��ع اال�سرتج ��اع التدريج ��ي للو�ضع الأمن ��ي امل�ستقر
يف الب�ل�اد" ،متابع� � ًا "انطالق ًا من ه ��ذه الأ�سباب دعت
احلاج ��ة لت�أ�سي�س مكت ��ب حملي ل�شرك ��ة مت�سوبي�شي
لل�صناعات الثقيلة يف الب�صرة وافتتاحه ب�أ�سرع وقت
ممكن لتتمكن ال�شرك ��ة من العمل عن قرب مع الزبائن
العراقي�ي�ن وان ت�صب ��ح م�ألوف ��ة يف ال�س ��وق املحلي ��ة
م ��ع �سعيها للم�شارك ��ة احلثيثة يف النه�ض ��ة والتنمية
املبك ��رة للع ��راق" .وتتمت ��ع ال�ش ��ركات الياباني ��ة يف
الع ��راق ب�سمعة متمي ��زة وثقة حملي ��ة م�ستمرة نابعة
م ��ن م�ساهمته ��ا ب�أع ��داد �ضخم ��ة م ��ن م�شاري ��ع البنى
التحتي ��ة الت ��ي �أجن ��زت يف الع ��راق خ�ل�ال �سبعينات
الق ��رن املا�ض ��ي ،ودائما ما تك ��رر احلكوم ��ة العراقية
رغبته ��ا ب ��ان ت�ساه ��م ال�ش ��ركات الياباني ��ة باجله ��ود
اجلارية لإعادة �إعمار وتطوير البالد.
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كركوك

ميت�سوبي�شي تفتتح مكتب ًا
لها يف الب�صرة مطلع
�أيلول املقبل

ال�شاي ال�سيالني زنة ()36كغم عالمة
"�أمير ال�شام" والذي انتهت �صالحيته
في �شهر حزيران عام  2010و 4طن
و 871ك �غ��م م��ن ال �� �ش��اي ال�سيالني
زن��ة ()35ك �غ��م عالمة "ثالثة �أفيال"
وال��ذي انتهت �صالحيته في �آذار عام
 2009و 199ط�ن��ا و 944ك�غ��م من
ال�شاي ال�سيالني زنة()30كغم عالمة
"البلبل" المنتهية �صالحيته في �آذار
عام  2010و 151طنا و 798كغم من
ال�شاي ال�سيالني زنة ( )25كغم عالمة
"العائلة" وال��ذي انتهت نفاذيته في
�شهر ت�شرين الثاني  2008و 73طنا
و 649كغم من ال�شاي ال�سيالني عالمة
"ال�سعادة" المنتهية �صالحيته في
ت�شرين الأول عام  2008و 256طنا

و 880كغم من الفا�صوليا التركية زنة
( )49و( )50كغم وانتهت �صالحيتها
في حزيران من عام  2011مبينا انه تم
العثور اي�ضا على  53طنا و 189كغم
من حليب نكتاليا فرن�سي عالمة نكتاليا
غير مطابق للموا�صفات ويحتوي
على البكتريا الهوائية والالهوائية
وانتهاء �صالحيته منذ ني�سان و�أيار
عام  2013ف�ضال عن  143كارتون ًا من
حليب دياالك الفيتنامي  400/24غم
رقم ( 2د�سم) غير ال�صالح لال�ستهالك
الب�شري وغير مطابق للموا�صفات
التعاقدية .
و�أف � ��اد ان وزارة ال �ت �ج��ارة طالبت
مجل�س ال ��وزراء ب�صرف مبلغ مليار
ون �� �ص��ف ال �م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار م ��ن اج��ل

فرق تقوم بحرق املواد الغذائية التالفة .ار�شيف
�إت�لاف ال�شاي الفا�سد وهو �أم��ر يثير
اال�ستغراب وي�ستدعي �إع��ادة النظر
فيه  .وطالب الميالي وزارة التجارة
برفع المواد فورا من المخازن كونها
ت�شغل م�ساحة وا�سعة منذ عام 2006
وتفريغ المخازن منها من اجل خزن
م ��واد ج��دي��دة و��ص��ال�ح��ة لال�ستهالك
الب�شري ليتم توزيعها على المواطنين
ب�صورة �صحيحة م�شددا على �ضرورة
ت�شكيل ل �ج��ان تحقيقية ت ��أخ��ذ على
عاتقها �إج��راء تحقيق مو�سع لمعرفة
الأ��س�ب��اب وال��دواف��ع الحقيقية وراء
هذه العملية وك�شف الف�ساد وتقديم
المف�سدين للعدالة لنيل الجزاء العادل
ك��ون �ه��م ي �ت�لاع �ب��ون ب��ق��وت ال�شعب
العراقي.

ط��ال��ب ع�ضو يف جمل�س حم��اف��ظ��ة ال��ب�����ص��رة حممد
املن�صوري ،ام�س� ،أع�ضاء املجل�س باتخاذ موقف
"حا�سم" حيال مو�ضوع تر�سيم احلدود البحرية يف
جنوب العراق ،فيما عد اتفاقية تنظيم املالحة التي
�صادق عليها جمل�س النواب قبل ايام بانها "�إجحاف"
بحق �أهل حمافظة الب�صرة.
وقال املن�صوري يف ت�صريحات �صحفية ان "قناة
خ��ور عبدالله ه��ي املمر امل��ائ��ي الوحيد ال��ذي يربط
ال���ع���راق ب����دول ال���ع���امل ك��اف��ة ع�ب�ر اخل��ل��ي��ج العربي
ومت��ت��د ه��ذه القناة م��ن نقطة التقاء امل��ي��اه الدولية
�شمال اخلليج العربي حتى ات�صالها بخور الزبري"،
مبينا ،ان "ميناء ام ق�صر جزء منه وهو قلب العراق
االقت�صادي واملتنف�س الوحيد".
و����ص���ادق جم��ل�����س ال���ن���واب ي���وم اخل��م��ي�����س املا�ضي
بالأغلبية على اتفاقية تنظيم املالحة يف خور عبد الله
احل��دودي مع الكويت و�سط اعرتا�ض بع�ض القوى
ال�سيا�سية التي اتهمت الربملان ببيع ح��دود العراق
للكويت.
و�أ�شار املن�صوري اىل ان "هذه االتفاقية حتتاج اىل
خ�براء فنيني والب�صرة هي الوحيدة التي يتواجد
فيها الفنيون والقانونيون ،ونحن ل�سنا �ضد العالقات
مع دولة الكويت لكن لي�س على ح�ساب �أهل الب�صرة
والعراق" ،مطالب ًا "املحافظ ورئي�س املجل�س وكتلة
ائتالف الب�صرة �أو ًال التي هي اكرب كتلة بالنظر يف
هذا االمر".
وا����ض���اف ،ان ه���ذه "الكتلة عليها وم���ن ا�سمها ان
تتحرك بجدية حيال املو�ضوع لأنه �إجحاف بحق اهل
حمافظة الب�صرة" ،مبدي ًا ا�ستغرابه من "وجود �صمت
ع��ام جت��اه ه��ذا االم��ر ،و هو متعلق ب�أبناء الب�صرة
واقت�صاد العراق".
و�شدد على ان "هذا االمر يحتاج اىل فنيني وقانونيني
لو�ضع النقاط على احلروف" ،منا�شد ًا جمل�س حمافظة
الب�صرة "بعقد جل�سة عاجلة تخ�ص هذا ال�ش�أن".
وك��ان��ت احلكومة العراقية ق��د وقعت اتفاقيات مع
الكويت بخ�صو�ص ملفات عالقة منذ مدة طويلة منها
ما يرتبط برت�سيم احلدود وتنظيم املالحة البحرية
وتعوي�ضات الغزو وغريها.
ودفعت هذه الت�سويات جمل�س الأمن الدويل للت�صويت
ل�صالح �إخ��راج العراق من طائلة البند ال�سابع الذي
فر�ض عليه مطلع ت�سعينات القرن املا�ضي �إثر غزو
نظام �صدام ح�سني للكويت.

العامة ،و�ضع احلجر الأ�سا�س مل�شروعني
ج��دي��دي��ن هما امل��رح�ل��ة الأوىل مل�شروع
جتهيز وتنفيذ وت�شغيل حمطة املعاجلة
و�شبكات ال�صرف ال�صحي ومياه الأمطار
يف ق�ضاء احلي 40( ،كم جنوب الكوت)،
والذي ينفذ من قبل �شركة �سي جي �سي
ال�صينية بكلفة  111مليار دينار عراقي"،
الفت ًا �إىل ان "امل�شروع الثاين هو تنفيذ
وت�شغيل �شبكات ال�صرف ال�صحي ومياه
الأمطار يف ق�ضاء النعمانية ،وبكلفة 40
مليار دينار الذي ي�ؤمل �إجنازه خالل مدة
 540يوم ًا".

جتهيز املراقد املقد�سة بالطاقة على
ً
يوميا
مدى � 24ساعة
�أوع��زت وزارة الكهرباء�،أم�س الثالثاء،
ب �ت �ج �ه �ي��ز امل� ��راق� ��د امل �ق��د� �س��ة بالطاقة
الكهربائية على م��دى � 24ساعة يومي ًا،
مبينة ان دوائ��ر التوزيع امل�س�ؤولة عن
املناطق امل�شمولة يف بغداد واملحافظتني
امل��ذك��ورت�ي�ن ��س�ت�ت��وىل ج �ب��اي��ة الأج� ��ور
املرتتبة عن هذا التجهيز.
وق��ال املتحدث الر�سمي با�سم ال��وزارة
م�صعب املدر�س يف بيان �صحفي اطلعت
عليه املدى ان "وزير الكهرباء كرمي عفتان
اجلميلي اوعز بتجهيز املراقد املقد�سة يف
العا�صمة بغداد ويف حمافظتي النجف
وكربالء ،بالطاقة الكهربائية على مدى
� 24ساعة يومي ًا" ،مبينا ان "عملية جتهيز

تلك املراقد بهذه ال�ساعات �ستبد�أ اعتبارا
من االول من �شهر ت�شرين االول املقبل".
و�أ�ضاف املدر�س ان "الهدف من ذلك هو
�إظهار تلك املراقد مبا يليق ومكانتها"،
م�شريا اىل ان "الإجراء �سي�شمل عدد ًا من
املغذيات يف املناطق املحيطة باحل�ضرة
الكاظمية وجامع �أب��ي حنيفة النعمان،
وكذلك املناطق املحيطة باملراقد املقد�سة
يف حمافظتي النجف وكربالء".
و�أك � ��د امل ��در� ��س ان "دوائر ال �ت��وزي��ع
امل�س�ؤولة عن املناطق امل�شمولة يف بغداد
واملحافظتني املذكورتني �ستتوىل جباية
الأج��ور املرتتبة عن ه��ذا التجهيز الذي
�سيكون ب�ضمانة جمال�س املحافظات".
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ارتفاع احتياطي حقـل الغراف لـ  7،5مليار برميل وبرتونا�س
تطلب متديد عقدها �إىل ما بعد 2017

الب�صرة ت�سعى لتطوير
اخلـط النهري مع �إقليم
خوز�ستان الإيراين

 ذي قار  /ح�سني العامل

 الب�صرة  /ري�سان الفهـد

ك�شفت هيئة حقول ذي قار ،ام�س ،عن
"ارتفاع" تقديرات االحتياطي النفطي
يف ح �ق��ل ال� �غ ��راف اىل " 7،5مليار
برميل" ،ورج �ح��ت �أن ي��رت�ف��ع انتاج
احلقل اىل "� 50ألف برميل يوميا خالل
العام احلايل" ،فيما اكد حمافظ ذي قار
ان �شركة برتونا�س امل�ستثمرة للحقل
"طلبت متديد عقدها اىل ما بعد عام
."2017
وقال مدير هيئة حقول ذي قار املهند�س
كرمي يا�سر يف حديث لـ (امل��دى بر�س)
�إن "الدرا�سات التي �أجراها مُ�شغِ ل حقل
ال �غ��راف املتمثل ب�شركتي برتونا�س
املاليزية وجابك�س اليابانية ك�شفت عن
ارت�ف��اع امل�خ��زون االحتياطي النفطي
يف حقل الغراف من خم�سة مليارات

ب��رم�ي��ل اىل  7،5م�ل�ي��ار ب��رم�ي��ل وفق
النتائج الأخرية لال�ستك�شافات النفطية
اخلا�صة باملخزون النفطي ".
وتوقع يا�سر �أن "تنطلق عملية االنتاج
يف حقل الغراف خالل الأ�سابيع القليلة
القادمة وبواقع � 35ألف برميل يوميا
لريتفع اىل � 50ألف برميل يوميا خالل
العام احلايل لي�ستقر بعدها عند �سقف
 230الف برميل عام ." 2017
ومن جانبه ،قال حمافظ ذي قار يحيى
حممد النا�صري يف حديث ل�ـ (املدى
بر�س) �إن "نتائج اال�ستك�شافات النفطية
االخ�يرة يف حقل ال�غ��راف التي ت�شري
اىل ارتفاع االحتياطي النفطي ،حفزت
� �ش��رك��ة ب�ترون��ا���س ع �ل��ى ط �ل��ب متديد
عقدها اىل م��ا بعد ع��ام  2017ورفع

التخطيط ت�ؤكــد �أن معدل منــو
االقت�صاد العراقي يبلغ نحو %9
 بغداد  /متابعة املدى

كركوك توزع دور ًا واطئة الكلفة ل�شاغلي الأبنية احلكومية
 كركوك  /مروان �إبراهيم
�أعلن ��ت حمافظ ��ة كرك ��وك ،ام� ��س ،انها
�ستوزع  322منزال �سكنيا واطئة الكلفة
لل�ساكن�ي�ن يف �أبني ��ة تع ��ود مل�ؤ�س�سات
حكومي ��ة من ��ذ ع ��ام  ،2003فيما ك�شف
عن م�شروع �آخر ي�ض ��م  330منزال قيد

الإن�شاء جنوبي املدينة.
وق ��ال مدي ��ر املكتب الإعالم ��ي ملحافظة
كرك ��وك دلري �صمد �شواين يف حديث لـ
(املدى بر� ��س)� :إن �إدارة كركوك نفذت
م�شروع ��ا �سكنيا مكون ��ا من  322منزال
واطئة الكلف ��ة يف منطقة �شرياو �سيتم
توزيعه ��ا يوم غــ ��د عل ��ى ال�ساكنني يف

الأبني ��ة احلكومي ��ة ال�سيم ��ا املدار� ��س
لغر�ض معاجلة �أزمة ال�سكن.
وا�ض ��اف �ش ��واين �أن "�إدارة كرك ��وك
نف ��ذت اي�ض ��ا م�شروعا �سكني ��ا جنوبي
املدين ��ة ه ��و قي ��د الإجناز ق ��رب دوميز
جنوب ��ي املدين ��ة وي�ض ��م  330منزال"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "ه ��دف �إدارة كرك ��وك

هو ت�أمني ال�سك ��ن املالئم و�إعادة �إعمار
الأبني ��ة احلكومي ��ة واملدار� ��س و�س ��ط
املدينة".
وتع ��د ق�ضي ��ة التج ��اوز عل ��ى �أرا�ض ��ي
الدول ��ة وعقاراتها م�شكل ��ة منت�شرة يف
معظ ��م الوحدات الإداري ��ة يف العراق،
وحدث ��ت معظ ��م تل ��ك التج ��اوزات بعد

احل ��رب يف �سنة  2003عندما ا�ستوىل
ال�س ��كان عل ��ى عق ��ارات و�أرا� ��ض ٍكانت
تع ��ود ملكيته ��ا لدوائر �أمني ��ة �أو تابعة
حلزب البعث �أو قادة الدولة ال�سابقني،
يف حني م ��ا تزال امل�ؤ�س�س ��ات العراقية
املختلف ��ة تتق ��دم بق�ضايا �أم ��ام املحاكم
ال�سرتدادها.

خ�������ارج ال����ح����دود
�أمريكا

هبوط عمالت الأ�سواق النا�شئة
ت�سجل عمالت الأ�سواق النا�شئة تراجع ًا ب�سبب
احتم ��ال تخفي ��ف الوالي ��ات املتح ��دة جمموعة
احلواف ��ز االقت�صادي ��ة ،م ��ا �أع ��اد �إىل الذاك ��رة
الأزمة املالية التي �شهدتها �آ�سيا يف  ،1997لكن
املحللني ي�شككون يف ح�صول كارثة مماثلة.
وق ��ال ج ��ان ميد�س ��ان  -الع�ض ��و يف جلن ��ة

�سنغافورة

تعــ ��د �سنغاف ��ورة حالي ��ا الوجه ��ة الأوىل
لل�ش ��ركات الأمريكي ��ة الت ��ي ت�ستثم ��ر يف
منطق ��ة �آ�سي ��ا واملحيط اله ��ادي ،متخطية
الدولتني املناف�ستني اليابان و�أ�سرتاليا.
ونقل ��ت �صحيف ��ة �سرتي ��ت تامي ��ز
ال�سنغافوري ��ة  -ع ��ن ال�سف�ي�ر الأمريك ��ي
املنتهية واليته ديفيد �أدملان� -أن اال�ستثمار
الأمريك ��ي الرتاكم ��ي ال ��ذي ميت ��د لع�شرة
�أع ��وام يف �سنغاف ��ورة بلغ ��ت قيمته 138
مليار دوالر بنهاية العام املا�ضي.
و�أو�ض ��ح� :أن الرق ��م ميث ��ل ارتفاعا بن�سبة
 %19باملقارن ��ة مع  2011عندما كان الرقم
 116مليار دوالر.
كم ��ا �أ�ش ��ار ال�سف�ي�ر �إىل �أن حج ��م التبادل
التج ��اري بني اجلانب�ي�ن ي�ص ��ل حاليا �إىل
خم�س�ي�ن ملي ��ار دوالر وذلك للع ��ام الثالث
على التوايل.
وتعــ ��د �سنغافورة �أول دولة �آ�سيوية توقع
اتفاقي ��ة للتج ��ارة احل ��رة م ��ع الوالي ��ات
املتحدة يف .2003

اليونان

الوجهة الأوىل لل�شركات
الأمريكية يف �آ�سيا

اال�ستثم ��ار يف جمموع ��ة كارمني ��اك جي�ست�شن
�أ�سي ��ت مانيج ��ر�" -إن ��ه توج ��د رواب ��ط �سلبية
الآن ،لكنن ��ي ال �أعتقد �أننا �سن�شهد تكرار ًا لأزمة
الت�سعينات".
يف حني �أن العملة الهندية كانت الأكرث ت�ضرر ًا،
�إذ تراجع ��ت قيمته ��ا بنح ��و � %15أم ��ام الدوالر

ال�سعودية

�أك ��دت وزارة التخطي ��ط العراقي ��ة ،ام� ��س ،ان معدل من ��و االقت�صاد
العراق ��ي يبلغ نحو  ،%9فيما ا�شار خ�ب�راء اقت�صاديون اىل ان النمو
االقت�صادي جاء كنتيجة حتمية لزيادة االنتاج النفطي يف البالد.
وقال وكيل الوزارة مهدي العالق يف حديث لـ"ال�سومرية نيوز"� ،إن
"ما تظهره وزارة التخطيط من �أرقام تخ�ص تطور النمو االقت�صادي
يف الع ��راق يتم عادة بالتن�سيق والتع ��اون مع �صندوق النقد الدويل
الذي يعــد من �أكرث امل�ؤ�س�سات علم ًا يف قيا�س منو البلدان" ،مبينا ان
"معدل منو االقت�صاد العراقي يرتاوح بني  8اىل ." %9
و�أ�ض ��اف الع�ل�اق ان "ارق ��ام النم ��و االقت�ص ��ادي الت ��ي مت �إ�صدارها
م�ؤخ ��را وتدقيقها من قبل املنظمات الدولي ��ة تعــد �صحيحة ،وتعتمد
على م�ؤ�شرات و�أرقام دقيقة ولي�س و�صفية وال تخمينية".
من جانبه عزا اخلب�ي�ر االقت�صادي هالل الطحان �سبب ارتفاع ن�سبة
النم ��و يف الن ��اجت املحلي اىل "زي ��ادة االنتاج النفط ��ي التي ارتفعت
ب�ش ��كل كبري خا�ص ��ة يف العامني املا�ضي�ي�ن ،باعتب ��ار �إن العراق بلــد
ريع ��ي �أح ��ادي اجلان ��ب يعتمد عل ��ى النف ��ط ب�شكل كب�ي�ر يف متويل
موازنت ��ه العام ��ة" ،مبين ��ا �إن "النفط ي�سهم الآن مبق ��دار  70اىل 75
باملائة يف الناجت املحلي للبلد".
وتاب ��ع الطحان ان "ه ��ذه امل�ؤ�شرات �ستنعك�س ايجاب� � ًا على املوازنة
العراقي ��ة للعامني املقبل�ي�ن كما �سي�شجع اال�ستثم ��ار من خالل دخول
ال�شركات االجنبية لال�ستثمار يف العراق  ،ف�ضال عن حتقيقه موازنة
كبرية خالل العامني املقبلني".
م ��ن جانب ��ه ر�أى اخلبري االقت�صادي با�سم جمي ��ل انطوان �إن "النمو
ج ��اء كتح�صيل حا�ص ��ل لزيادة االنتاج النفط ��ي يف العراق الذي بلغ
اك�ث�ر من ثالث ��ة ماليني و 600ال ��ف برميل يوميا وب�ص ��ادرات بلغت
اك�ث�ر من ثالث ��ة ماليني برمي ��ل يوميا ،ا�ضاف ��ة اىل ارتف ��اع اال�سعار
النف ��ط عامليا والت ��ي و�صلت اىل م ��ا يق ��ارب  110دوالرات للربميل
الواحد".وطالب انطوان احلكومة العراقية بـ"توظيف هذه االموال
لال�ستثم ��ار الأمث ��ل واىل تطوي ��ر القطاع ��ات االخ ��رى كال�صناع ��ة
والزراع ��ة وال�سياح ��ة وغريه ��ا م ��ن القطاع ��ات الأخرى لك ��ي ت�سهم
اي�ض ��ا يف زيادة االنتاج املحلي يف البل ��د ،ومبا ينعك�س على رفاهية
املواطن العراقي" .وكان بنك مرييل لين�ش -بنك �أوف �أمريكا قد ذكر
يف تقري ��ر ل ��ه �أ�صدره نهاي ��ة ت�شرين الث ��اين  ،2012وفق ًا ال�ستطالع
�أج ��راه �إن العراق �سيكون الأعلى منو ًا من بني دول العامل يف الناجت
املحل ��ي و�سي�شه ��د منو ًا يف �إنتاج ��ه املحلي ي�ص ��ل اىل  10.5باملائة،
تليه ال�صني بـ 7.7باملائة.
يذكر ان العراق قد �أطلق يف �أيار من عام  2010خطة التنمية الوطنية
اخلم�سي ��ة  ،2014 - 2010خ�ل�ال حفل ��ة نظمته ��ا وزارة التخطي ��ط
والتع ��اون الإمنائ ��ي العراقي ��ة حت ��ت �شعار "نح ��و اقت�ص ��اد عراقي
متن ��وع وم�ست ��دام" ،وته ��دف �إىل تقلي�ص الف ��وارق واحلواجز بني
مناطق احل�ض ��ر والريف ،و�إن�شاء البنية التحتي ��ة وت�أمني اخلدمات
االجتماعي ��ة والوظائف ،وزيادة الناجت املحل ��ي بن�سبة  9,38باملائة
كمعدل منو �سنوي خالل مدة اخلطة مع العمل على تنويع االقت�صاد
والذي يعتمد حالي ًا على واردات النفط.

�سقف االنتاج يف العقد اال�ستثماري من
 230الف برميل يوميا اىل  300الف
برميل".
و�أ�ضاف النا�صري �أن "ادارة املحافظة
�ستدر�س الطلب مع وزارة النفط التخاذ
القرار املنا�سب بهذا ال�صدد" ،متوقع ًا �أن
"ت�سهم اال�ستك�شافات النفطية ب�إنعا�ش
الواقع االقت�صادي يف املحافظة".
وكانت حمافظة ذي قار قد �أعلنت ،يف
� 24آب � ،2013أن مطلع �شهر ايلول
القادم �سي�شهد انطالق عملية االنتاج
يف حقل ال �غ��راف النفطي ب��واق��ع 35
الف برميل يوميا لريتفع االنتاج اىل
 50ال��ف برميل يوميا يف نهاية العام
احل��ايل وي�ستقر بعدها عند  230الف
برميل يوميا عام .2017

وكانت وزارة النفط العراقية قد ك�شفت
يف � 20آب  ،2013ع��ن "بدء االنتاج
االويل حلقل الغراف مبحافظة ذي قار
قبل نهاية ال�شهر احلايل" ،و�أو�ضحت
�أن ان�ت��اج��ه �سيكون بطاقة " 35الف
برميل يوميا" ،م ��ؤك��دة �أن "ت�شرين
االول املقبل �سي�شهد بـدء �إنتاج حقول
جمنون وب��درة وغ��رب القرنة" جنوب
ال� �ع ��راق ،الف �ت��ة اىل �أن �ه��ا "�ست�ضيف
 400ال��ف برميل يوميا اىل االنتاج
الوطني".
وكانت �شركة احلفر العراقية قد �أعلنت
يف (� 21أي� � � ��ار )2013ع��ن توقيعها
ع �ق��د ًا م��ع �شركة ب�ترون��ا���س املاليزية
بقيمة جت��اوزت ال�سبعة ماليني دوالر
ال��س�ت���ص�لاح � 3آب� ��ار نفطية يف حقل

عمال يف احد امل�ضخات النفطية .ار�شيف
ال� �غ ��راف ال �ن �ف �ط��ي ،و�أو�� �ض� �ح ��ت� :أن
املبا�شرة بتنفيذ العقد �سيكون منت�صف
�شهر متوز املقبل ،فيما عدت ذلك مقدمة
لتطوير حقل الغراف النفطي.
ي�شار �إىل �أن �شركتي برتونا�س املاليزية
وجابيك�س اليابانية فازتا بعقد تطوير
حقل الغراف يف حمافظة ذي قار على
حفر وتطوير  11بئرا نفطيا وب�إنتاج
م��ن ال�ن�ف��ط اخل ��ام ي�صل اىل  50الف
برميل يوميا نهاية ع��ام  ،2013و�أن
�شركة برتونا�س املاليزية ت�ستحوذ على
 %45من ح�ص�ص م�شروع حقل الغراف
يف حمافظة ذي ق ��ار ،ومتتلك �شركة
جابيك�س اليابانية املت�آلفة معها على
ح�صة  %30من امل�شروع يف حني ترجع
احل�صة الباقية ل�شركة نفط ال�شمال .

ك�ش ��ف جمل�س حمافظ ��ة الب�صرة
عن �سعي ��ه لتطوير اخلط النهري
ال ��ذي يرب ��ط اقلي ��م خوز�ست ��ان
الإي ��راين مع املحافظ ��ة  ،م�شريا
اىل �إن ذلك يدفع بعجلة ال�سياحة
اىل الأمام .
وق ��ال رئي� ��س جمل� ��س حمافظ ��ة
الب�ص ��رة خلف عبد ال�صمد� ،إثناء
لقائ ��ه بامل�ست�ش ��ار االقت�ص ��ادي
للقن�صلية الإيراني ��ة يف الب�صرة
ن ��ادر ب�ي�ر زاده � :إن تطوي ��ر
حركة اخل ��ط النهري ب�ي�ن اقليم
خوز�ستان والب�صرة �سي�سهم يف
نقل امل�سافرين من واىل الب�صرة
ع�ب�ر املنف ��ذ البحري م ��ع اجلارة
اي ��ران اىل جان ��ب دف ��ع عجل ��ة
ال�سياحة وتطويرها.
وق ��ال عب ��د ال�صم ��د " للم ��دى "
بحثنا يف اللق ��اء �آخر التطورات
احلا�صل ��ة يف اخل ��ط النهري بني
اقلي ��م خوز�ست ��ان والب�ص ��رة،
واملعوق ��ات الت ��ي تواجهها اثناء
العمل ،ووجهنا بحل �أية معوقات
تواجه اخلط.
و�أو�ض ��ح ان" اب ��رز املعوق ��ات
وج ��ود ال�صيادي ��ن يف القن ��اة
النهري ��ة على �شط الع ��رب الأمر
ال ��ذي يتطلب ان تراف ��ق الباخرة
دورية �شرطة لت�سهيل مرورها.
و�أكد ان" اخل ��ط النهري �سي�سهم
يف نق ��ل امل�سافري ��ن م ��ن واىل
الب�ص ��رة عرب املنف ��ذ البحري مع
اجل ��ارة اي ��ران اىل جان ��ب دف ��ع
عجل ��ة ال�سياح ��ة وتطويره ��ا"
منوها اىل ان "ال�شركة االيرانية
ِّ
امل�ستثم ��رة للم�ش ��روع طالب ��ت
بتخفي�ض الر�سوم امل�ستقطعة من
احلكومة املحلية والبالغة ثمانية
يف املائ ��ة م ��ن العائ ��دات املالي ��ة
لغر�ض تخفي�ض �سعر النقل.
ولفت رئي�س املجل�س اىل خماطبة
وزارة النق ��ل باعتباره ��ا اجله ��ة
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن ه ��ذا اال�ستقط ��اع
لتقلي ��ل الن�سبة مب ��ا يحقق جناح

امل�ش ��روع ال ��ذي يع ��ود باخلدمة
على املحافظتني املتجاورتني.
وكان حماف ��ظ الب�ص ��رة الدكتور
ماج ��د الن�صراوي ق ��د زار ايران
يف اال�سب ��وع املا�ض ��ي ووق ��ع
اتفاقيات ع ��دة ومذك ��رات تفاهم
م ��ع اجلان ��ب الإي ��راين يف اقليم
خوز�ستان ،يف جماالت الكهرباء
والغ ��از وال�صح ��ة والتعلي ��م
وال�سكن .
و�أو�ض ��ح الن�ص ��راوي "وجدن ��ا
ا�ستجابة كب�ي�رة من قبل اجلانب
الإي ��راين للم�ساهم ��ة يف �إعم ��ار
الب�ص ��رة " م�ؤك ��د ًا عل ��ى �ضرورة
تفعيل املذك ��رات القدمية الراكدة
وحتريكها وب�شكل �سريع.
ويف ما يخ� ��ص امل�شاكل يف منفذ
ال�شالجم ��ة احل ��دودي �أو�ض ��ح
حماف ��ظ الب�صرة ان ��ه مت ت�شكيل
جلن ��ة م ��ن اجلانب�ي�ن العراق ��ي
والإي ��راين حللحل ��ة الق�ضاي ��ا
العالقة وت�سهيل دخول ومغادرة
امل�سافري ��ن و�ست�سم ��ر اللجن ��ة
بالعمل للتن�سيق بني اجلانبني.
و�أ�ش ��ار الن�ص ��راوي اىل �أن
"احلكوم ��ة املحلية �إتفقت ب�شكل
�أويل مع احلكومة الإيرانية على
ت�صدير الغاز اىل الب�صرة لغر�ض
ا�ستخدام ��ه يف ت�شغي ��ل حمطات
�إنتاج الطاق ��ة الكهربائية ،ونحن
ب�ص ��دد تنفي ��ذ م�ش ��روع يق�ض ��ي
مبــد �أنبوب ناق ��ل للغاز ميتد من
خوز�ستان اىل الب�صرة".
وق ��ال الن�ص ��راوي �إن "م ��ن
�أه ��م املوا�ضي ��ع الأخ ��رى الت ��ي
مت الإتف ��اق عليه ��ا واحلدي ��ث
عنه ��ا الإ�س ��راع ب�إج ��راء الرب ��ط
ال�سككي بني الب�صرة وخرم�شهر
(املحم ��رة) ،ع�ل�اوة عل ��ى �إر�سال
امل�صاب�ي�ن ب�أمرا� ��ض م�ستع�صية
اىل �إي ��ران لتلق ��ي الع�ل�اج يف
م�ست�شفياته ��ا عل ��ى نفق ��ة جمل�س
املحافظ ��ة ،وا�ستقدام فريق طبي
�إي ��راين متخ�ص� ��ص يف زراع ��ة
القل ��ب والكلى واملفا�ص ��ل للعمل
يف م�ست�شفيات املحافظة".

الأمريكي يف الأ�شهر الثالثة املا�ضية ،تراجعت
العملت ��ان الإندوني�سي ��ة والربازيلي ��ة ب� �ـ%10
والعمل ��ة الرتكية ب� �ـ ,%5مما يعي ��د �إىل الأذهان
الأزمة التي بد�أت يف تايالند منت�صف .1997
وبع ��د � 15سن ��ة ق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء الهن ��دي
مامنوه ��ان �سينغ الأ�سبوع املا�ض ��ي� :إن الدول

النا�شئة م�ستعدة اليوم ب�شكل �أف�ضل.
و�أ�ض ��اف� :أن ب�ل�اده يف  1991كان لديه ��ا
احتياطي عمالت �أجنبية يكفي لـ 15يوما فقط،
"لك ��ن الي ��وم لدين ��ا احتياطي ل�ست ��ة �أو �سبعة
�أ�شه ��ر ،فال جمال للمقارنة وال جمال للعودة �إىل
�أزمة ."1991

حتتاج ع�شرة مليارات يورو �إ�ضافية
ق ��ال وزي ��ر املالي ��ة اليون ��اين ياني� ��س
�ستورنارا� ��س �إن بالده ق ��د حتتاج �إىل
ع�ش ��رة ملي ��ارات ي ��ورو دعم ��ا �إ�ضافيا
من �شركائها مبنطق ��ة اليورو ،لكنها ال
تتوقع ربط �أي قر�ض جديد ب�شروط.
و�أ�ض ��اف "�إذا احتاج ��ت اليونان دعما
�إ�ضافيا ف�سيكون بنحو ع�شرة مليارات
يورو ،نح ��ن ال نتحدث عن �إنقاذ جديد

 ،ب ��ل حزم ��ة لدع ��م االقت�صاد م ��ن دون
�شروط تق�شف جديدة".
يف ال�سي ��اق ذاته ،توق ��ع ع�ضو جمل�س
�إدارة البنك املركزي الأوروبي ،جورج
�أ�سمو�س ��ن ارتف ��اع م�ست ��وى ال َّدي ��ن
اليوناين يف الأعوام املقبلة ،وت�شكيله
حتدي ��ا �أمام دخ ��ول �أثين ��ا بالكامل �إىل
الأ�س ��واق املالي ��ة ،بينم ��ا ق ��ال مفو�ض

الطاق ��ة الأمل ��اين باالحت ��اد الأوروب ��ي
غون�ت�ر �أوتينغ ��ر� :إنه يتوق ��ع �أن تزيد
قيمة �أي ��ة حزمة �إنقاذ جدي ��دة لليونان
على ع�شرة مليارات يورو.
وتواج ��ه �أثينا عج ��ز ًا متويلي� � ًا بنحو
 11مليار ي ��ورو عامي  2014و2015
بعد انتهاء برنام ��ج الإنقاذ احلايل يف
الن�صف الأول من العام القادم.

"�ساما" الثانية عاملي ًا ب�أ�صول  676مليار دوالر
احتلت ال�سعودية املركز الثاين
عاملي� � ًا والأول عربي ًا ،من حيث
حج ��م ال�صنادي ��ق ال�سيادي ��ة
عل ��ى م�ست ��وى الع ��امل ،ممثلة
با�ستثم ��ارات م�ؤ�س�س ��ة النق ��د
العربي ال�سعودي "�ساما".
وبح�سب �صحيفة الريا�ض ،فقد
تقدم ترتيب �صندوق م�ؤ�س�سة
النق ��د العرب ��ي ال�سع ��ودي
"�ساما" يف القائمة العاملية من

املركز الرابع �إىل املركز الثاين
عاملي� � ًا والأول عربي� � ًا ،بع ��د �أن
ارتف ��ع حج ��م �أ�صول ��ه امل ��دارة
ل�شه ��ر �آب �إىل  675.9ملي ��ار
دوالر ،مقارن ��ة م ��ع 532.8
ملي ��ار دوالر يف حزي ��ران
املا�ضي وف ��ق ت�صنيفات املعهد
العامل ��ي ل�صنادي ��ق ال�ث�روات
ال�سيادية.
وحلت "�سام ��ا" مكان �صندوق

جهاز �أبو ظبي لال�ستثمار هذه
املرة ،ال ��ذي تراجع �إىل املرتبة
الثالث ��ة عاملي ��ا والثانية عربيا،
وبقيت قيمة �أ�صوله املدارة كما
هي مقارنة مع �آخر حتديث� ،إذ
بلغت  627مليار دوالر.
ومتث ��ل ارتف ��اع اال�ستثمارات
ال�سيادي ��ة الكب�ي�رة للمملك ��ة
�إ�ش ��ارة ايجابي ��ة لالقت�ص ��اد
ال�سع ��ودي ،كم ��ا ت�شج ��ع على

تدفق ر�ؤو�س الأموال الأجنبية
�إىل اململك ��ة مما يع ��ود بالعديد
من املناف ��ع االقت�صادية ،ومما
يزيد ثق ��ة امل�ستهلك وامل�ستثمر
باالقت�ص ��اد ال�سع ��ودي ،ويدل
عل ��ى �أن ��ه اقت�ص ��اد �آم ��ن حتى
يف حال ��ة ت ��دين دخ ��ل النفط،
ويف حالة عدم اليقني ،ويجعل
اململك ��ة ق ��ادرة عل ��ى ا�ستعمال
تلك االحتياطات عند احلاجة.
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التعديالت الد�ستورية ت�ؤ�س�س لدولة دينية غري دميقراطية
انتهت لجنة الخبراء الع�شرة من �صياغة اقتراحاتها الخا�صة بتعديل د�ستور  - 2012ال�سلفي الإخواني  -المعطل ،و�إحالتها للجنة �صياغة الد�ستور المكونة من  50ع�ضوا.
وطبقا لما ن�شر في ال�صحف يوم الجمعة ،فقد حذفت اللجنة  32مادة من مواد هذا الد�ستور وعدلت  81مادة وتركت  113مادة كما هي!
في البداية اعترا�ض مبدئي على تكليف اللجنة بتعديل د�ستور  2012ولي�س �صياغة د�ستور جديد ،وي�أتي هذا االعترا�ض للأ�سباب ا لآتية:
 قام ب�إعداد د�ستور  2012جمعية ت�أ�سي�سية باطلة خالف ت�شكيلها حكما ملزما للق�ضاء الإداري ،وحكمت المحكمة الد�ستورية العليا بعدم د�ستورية القانون ال�صادربمعايير ت�شكيل الجمعية الت�أ�سي�سية ،مما يترتب عليه بطالن د�ستور  ،2012والقول بموافقة ال�شعب عليه من خالل اال�ستفتاء مردود عليه ب�أن اال�ستفتاء ال�شعبي ال
ي�صحح البطالن.
 ح�سين عبدالرازق
 �سيطر على الجمعية الت�أ�سي�سية التي تولت �صياغة الد�ستورتيار فكري و�سيا�سي واح��د ،مما �أفقده ال�شرط الأ�سا�سي
ل�شرعية �أي د�ستور ،وه��و توافق كافة مكونات و�أطياف
المجتمع ال�سيا�سية والمجتمعية والجغرافية� ..إلخ.
 رغم �أن خارطة الم�ستقبل ال�صادرة في  3يوليو ن�صت علىتعطيل د�ستور  2012وتكليف لجنة بتعديله� ،إال �أن ال�صحيح
�أن د�ستور  2012قد �سقط ولم يعد له وجود بعد ثورة ال�شعب
الم�صري في  30يونيو  2013وانحياز القوات الم�سلحة
لل�شعب وع��زل رئي�س الجمهورية و�إ�سقاط حكم الإخ��وان
وتكليف رئي�س المحكمة الد�ستورية بتولي من�صب رئي�س
الجمهورية ب�صفة م�ؤقتة� ..إلخ.
وفي �ضوء هذه الحقائق فالمطلوب من لجنة الخم�سين �أن
تتخذ في بداية اجتماعاتها ق��رارا وا�ضحا بكتابة م�شروع
د��س�ت��ور ج��دي��د يعبر ع��ن ث��ورت��ي  25ي�ن��اي��ر و 30يونيو،
وي�ؤ�س�س لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.
�أما بالن�سبة للتعديالت التي اقترحتها اللجنة على د�ستور
 2012فهناك �أكثر من مالحظة:
> المالحظة الأولى تتعلق بالمادة ( )2والتي تن�ص على
�أن «الإ� �س�لام دي��ن ال��دول��ة ،واللغة العربية لغتها الر�سمية
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية الم�صدر الرئي�سي للت�شريع»
والمادتان  3و 4المرتبطتان بهما واللتان �أبقت عليها كما هي
با�ستثناء حذف الفقرة التي تقول «وي�ؤخذ ر�أي كبار العلماء
بالأزهر ال�شريف في ال�ش�ؤون المتعلقة بال�شريعة الإ�سالمية»
في المادة (.)4
والإ�صرار على الن�ص في الد�ستور على �أن «مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية الم�صدر الرئي�سي للت�شريع» هو �إ�صرار على تمييز
اتباع دين �سماوي معين  -حتى ولو كان دين الأغلبية  -عن
�أتباع الديانات ال�سماوية الأخرى ،ويعطي م�شروعية لأحزاب
تقوم على �أ�سا�س الدين �أو المرجعية الدينية ،وت�أ�سي�س دولة
دينية �أو �شبه دينية.
وقد تم �إقحام هذه المادة على الفقه الد�ستوري الم�صري
في د�ستور  1971من قبل الرئي�س الأ�سبق »�أنور ال�سادات«،
بعد �أن رف�ض م�شروع الد�ستور ال��ذي �صاغته اللجنة التي
�شكلها ،وطرح لال�ستفتاء م�شروع د�ستور �آخر مت�ضمنا المادة
الثانية الم�شار �إليها ،و�صدر الد�ستور الجديد في � 11سبتمبر
.1971
والن�ص على �أن »الإ�سالم دين الدولة واللغة العربية لغتها
الر�سمية« موجود في د�ستور  1923الذي �صدر نتيجة لثورة
 1919التي طالبت باال�ستقالل والملكية الد�ستورية في
(المادة  ،)149وكذلك في د�ساتير ما بعد ثورة  1952بدءا
بم�شروع د�ستور ( 1954مادة  )195ود�ستور ( 1956مادة
 )3ود�ستور ( 1964مادة .)5
وب�صرف النظر عن �أن الدولة «كائن معنوي» ال يمكن �أن
تكون م�ؤمنة �أو كافرة ،فقد و�صف الفقهاء الن�ص على �أن دين
الدولة الإ�سالم في د�ستور  1923ب�أنه «مجاملة» من لجنة
�صياغة الد�ستور لدين �أغلبية ال�سكان لي�س �إال.
ولكن الن�ص على �أن م�ب��ادئ ال�شريعة الإ�سالمية »م�صدر
رئي�سي للت�شريع« طبقا لن�ص ال�م��ادة عند �صدور د�ستور
 "1971ثم الم�صدر الرئي�سي للت�شريع« في اال�ستفتاء على
تعديل الد�ستور عام  ،1980فهي �إ�ضافة فر�ضها ال�سادات
ك �م �ن��اورة �سيا�سية ف��ي ال�م��رت�ي��ن ،ف �خ�لال ��ص��راع��ه  -بعد
رحيل جمال عبدالنا�صر ف��ي � 28سبتمبر  1970وتوليه
رئا�سة الجمهورية  -مع �شركائه في الحكم من رجال جمال
عبدالنا�صر ومعاونيه »علي �صبري و�شعراوي جمعة ومحمد
فائق والفريق محمد ف��وزي� ..إل��خ« ومع الي�سار ال�شيوعي
والنا�صري وال �ق��وى الديمقراطية التي عار�ضت انقالب
الق�صر الذي قاده ال�سادات في  13مايو  1971و�أ�سماه »ثورة
 15مايو« ،وتم�سكت بال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
المنحازة للطبقة الو�سطى والطبقات ال�شعبية ..لج�أ ال�سادات
للتقارب وال�ت�ح��ال��ف م��ع الإخ� ��وان الم�سلمين والتيارات
الإ�سالمية وا�ستغالل الم�شاعر الدينية للم�صريين ،ف�أطلق
على نف�سه لقب »الرئي�س الم�ؤمن« و�أب��رز في مقدمة ا�سمه
ا�سم محمد لي�صبح »محمد �أنور ال�سادات« ،ود�س هذه الفقرة
في المادة الثانية من الد�ستور ،وفي ا�ستفتاء  1980عدل
المادة لت�صبح مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية »الم�صدر« بدال من
»م�صدر« ليمرر تعديل المادة الخا�صة بمدد رئي�س الجمهورية
(المادة  )77ليطلق المدد بعد �أن كانت محددة بمدتين فقط
تمهيدا لير�شح ال�سادات نف�سه لمدة ثالثة ،لكن القدر لم يمهله
ليكمل مدته الثانية وتم اغتياله في � 6أكتوبر .1981
وتتمثل خطورة هذا الن�ص في �إ�سقاطه �شعار ثورة 1919

العظيم »ال��دي��ن لله وال��وط��ن للجميع« و�إدخ��ال��ه ال��دي��ن في
ال�سيا�سة وال�سيا�سة في الدين بما ي�ضر باالثنين معا ،وهدم
�أ�س�س ال��دول��ة المدنية الديمقراطية الحديثة التي نا�ضل
ال�شعب الم�صري من �أجلها ما يزيد على قرنين من الزمان.
كما �أدى هذا الن�ص للتمييز �ضد �أقباط م�صر وغير الم�سلمين
عامة ،وتقديم ال�سند ل�صعود الأحزاب الدينية وقوى الإ�سالم
ال�سيا�سي ودعوتها لإقامة »دولة �إ�سالمية« �أي دولة دينية،
و�أن »تكون ال�شريعة الإ�سالمية مرجعا �أعلى من الد�ستور«،
و�أن يتم عر�ض القوانين قبل �صدورها على هيئة من كبار
العلماء لترى مدى اتفاقها مع ال�شريعة الإ�سالمية.
ويزداد الأمر خطورة عندما تفر�ض م�سودة الد�ستور نوعا
م��ن الأح��ادي��ة الثقافية ،وه��و م��ا دف��ع عمرو مو�سى وعددا
من ممثلي التيار المدني في الجمعية الت�أ�سي�سية للقول
في مذكرتهم للجمعية »�إن هذه المواد مجتمعية تثير القلق
ال�شديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة
من الهوية الم�صرية الإ�سالمية متنوعة الثقافات والأديان
المنفتحة على العالم� ،إل��ى الهوية الدينية المت�شددة ،ومن
دولة القانون �إلى دولة والية الفقيه«.
وي�صل د .محمد ن��ور فرحات �إل��ى نتيجة مهمة وحا�سمة،
وهي عدم جواز الن�ص في الد�ستور كوثيقة قانونية كبرى
تحكم الحا�ضر والم�ستقبل البعيد على الهوية بما ي�ؤدي
لإك�ساب الد�ستور طابعا عقائديا دينيا كان �أو دنيويا�» ..إن
الن�ص الد�ستوري على الهوية �أمر غير الزم وغير مطلوب
في الد�ساتير الر�شيدة ..فالهوية تمار�س وال تفر�ض ب�سيف
القانون وال��د��س�ت��ور� ..إن الطابع العقائدي للد�ستور �أي
تبني الد�ستور �أيديولوجية مهيمنة �أي��ا كان م�ضمونها من
�ش�أنه تحقيق نتائج تتنافى مع فكرة العمران االجتماعي في
ال�صميم� :أولها �إق�صاء �أ�صحاب العقائد الأخرى من الحماية
الد�ستورية ،وثانيا تقييد الحريات العامة بحيث ال تتعار�ض
مع التف�سيرات العقائدية لأهل الحكم ،وثالثا الإخالل بمبد�أ
الم�ساواة �أم��ام القانون بين �أ�صحاب العقائد المختلفة،
ورابعا فتح الباب وا�سعا �أمام اال�ستبداد وتجنب نقد الحكام
ومعار�ضتهم باعتباره نقدا ومعار�ضة للعقيدة التي تبناها
الد�ستور ،وتلك هي النتائج العملية التي �أ�سفرت عنها فعال
جميع تطبيقات الد�ساتير العقائدية«.
وي�شير د .نور �إلى �أن د�ساتير الدول الديمقراطية مثل الهند
والواليات المتحدة و�ألمانيا و�إيطاليا تخلو من �أية ن�صو�ص
عن »هوية الدولة« و»مقومات المجتمع«.
بينما د�ساتير ال�ب�لاد غير الديمقراطية ��س��واء كانت دوال
�شمولية مدنية �أو دوال �شمولية دينية ،تتحمل ن�صو�صا
تجبر المجتمع ق�سرا على اعتناق ن�سق فكري ر�سمي واحد
ال ي�سمح بالخروج عليه ،ال فرق في ذلك بين د�ستور االتحاد
ال�سوفيتي »ال�سابق« حيث ن�صت مادته ال�ساد�سة على قيادة
الحزب ال�شيوعي وهيمنة المارك�سية اللينينية ،ود�ستور
�سوريا في المادة الثامنة التي تتحدث عن قيادة حزب البعث
وفقا لأهداف اال�شتراكية العربية ود�ستور العراق »في عهد
�صدام« والكتاب الأخ�ضر في ليبيا ،ود�ستور �إي��ران الذي
ين�ص في المادة الثانية على �أن نظام الجمهورية ي�ستند �إلى
الإيمان بالإله الواحد و�سيادته وحقه في الت�شريع و�ضرورة
الخ�ضوع لتعاليمه و�إلى الآيات المقد�سة و�إلى الرجوع �إلى
الله في الآخ��رة ،ود�ستور المملكة العربية ال�سعودية حيث
تن�ص المادة ال�سابعة على �أن ي�ستمد الحكم �سلطته من كتاب
الله و�سنة ر�سوله ،وتن�ص المادة ال�ساد�سة على �أن يبايع
المواطنون الملك على كتاب الله و�سنة ر�سوله وعلى ال�سمع
والطاعة في الع�سر والي�سر والمن�شط والمكره ،والمادة 23
التي تن�ص على �أن تحمي الدولة عقيدة الإ�سالم وتطبيق
�شريعته وت�أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب
الدعوة �إلى الله.
حرية ال�صحافة
> المالحظة الثانية  -وهي متعلقة بالمالحظة الأولى -
تخ�ص المادتين  6و 11المعدلتين ،ف��ال�م��ادة ( )6التي
تتناول قيام النظام ال�سيا�سي على �أ�سا�س تعدد الأحزاب،

ت�سقط م��ا ك��ان واردا ف��ي د��س�ت��ور  1971م��ن ع��دم جواز
«مبا�شرة �أي ن�شاط �سيا�سي �أو قيام �أح��زاب �سيا�سية على
�أي مرجعية دينية �أو �أ�سا�س ديني ،»..وقد �أدى �إلغاء الن�ص
على ع��دم قيام �أح ��زاب على«مرجعية دينية» ف��ي الإع�لان
الد�ستوري الذي �أ�صدره المجل�س الأعلى للقوات الم�سلحة
في مار�س � 2011إلى توالد الأحزاب الدينية كالفطر تحت
م�سمى «�أحزاب مدنية ذات مرجعية دينية».
�أما المادة ( )11التي تتحدث عن �أن الدولة تكفل «حماية
الأمومة والطفولة ورعايتها ،والتوفيق بين واجبات المر�أة
نحو �أ�سرتها وعملها في المجتمع ،وم�ساواتها بالرجال
ف��ي م�ي��ادي��ن ال�ح�ي��اة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
واالقت�صادية» ف�سرعان ما تلغى كل ه��ذه الحقوق عندما
تقول ال�م��ادة «دون �إخ�لال بمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية»،
فالمعلوم للكافة �أن هناك من يف�سر ال�شريعة الإ�سالمية
ومبادئها بما ينتق�ص من حقوق الإن�سان ومن الم�ساواة
بين الرجل والمر�أة خا�صة في تولي الوظائف العامة ويميز
�ضد الن�ساء.
> وتتعلق ال�م�لاح�ظ��ة ال�ث��ال�ث��ة بال�صحافة وال �ح��ق في
الح�صول على المعلومات وال��وث��ائ��ق ،لقد طالبت نقابة
ال�صحفيين عند �صياغة د�ستور  2012وك��ررت المطالبة
عند تعديله ب�ضرورة ت�ضمين الد�ستور م��واد تن�ص على
«ا�ستقالل ال�صحف و�أجهزة الإعالم التي تملكها الدولة عن
كل ال�سلطات ،و�أن تكون �ساحة للتعبير عن ر�أي كل الأحزاب
والقيادات ال�سيا�سية والم�صالح االجتماعية ،و�أن تدار على
�أ�س�س اقت�صادية ومهنية �سليمة».
كذلك الن�ص على �أن��ه «ال يجوز توجيه االتهام في جرائم
الن�شر بغير طريق االدعاء المبا�شر ،وال توقيع عقوبة �سالبة
للحرية في هذه الجرائم با�ستثناء ما يتعلق عنها بالطعن
في �أعرا�ض الأف��راد والح�ض على كراهية �أي من طوائف
المجتمع».
�إ�ضافة �إلى الن�ص على �أنه «لل�صحفيين والإعالميين الحق
ف��ي الح�صول على المعلومات والبيانات م��ن م�صادرها
الأ�صلية ،وفي مبا�شرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث
وذلك �صونا لحق المواطنين في المعرفة ،ويحدد القانون
الجزاء المنا�سب لكل من يقوم بالحجب المتعمد �أو التق�صير
في تقديم معلومات تقع في نطاق م�س�ؤوليته �أو تكليفه».
والن�ص �أي�ضا على �أن��ه «ال يجوز الم�سا�س ب�أ�صل الحق
والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الد�ستور «باب
الحقوق والحريات» �إلى الم�شرع لتحديدها �أو تنظيمها ،وال
يجوز االنتقا�ص منها ،وتعطيل تنفيذها» ،وكذلك عدم جواز
م�صادرة ال�صحف �أو �إلغائها ب�أي طريق.
وتجاهلت لجنة الخبراء هذه الن�صو�ص المقترحة تماما
واحتفظت بمواد في د�ستور  2012تهدد حرية ال�صحافة
والإعالم في ال�صميم ،مثل المادة التي تق�ضي ب�أن تمار�س
ال�صحافة حريتها في �إطار المقومات الواردة في باب الدولة
والمجتمع بالد�ستور وفي �إط��ار قيمه وتقاليده ،واحترام
ح��رم��ة ال�ح�ي��اة الخا�صة للمواطنين ومقت�ضيات الأم��ن
القومي« ،وا�ضعا بذلك حرية ال�صحافة داخل مجموعة من
الإطارات والعبارات المطاطة التي تفتح الباب وا�سعا �أمام
ال�سلطة التنفيذية لكي تطيح بها ،ف�ضال عن �أنه منقول عن
التعديالت التي �أدخلها الرئي�س ال�سادات على د�ستور 1971
عام  ،1980في ذروة ال�صراع بينه وبين ال�صحافة ..و�أبقت
لجنة الخبراء كذلك على الن�ص الوارد في هذه المادة الذي
يق�ضي بحظر وق��ف ال�صحف �أو غلقها �أو م�صادرتها «�إال
بحكم ق�ضائي» ،الذي �أعاد بمقت�ضاه د�ستور  2012عقوبة
�إغالق ال�صحف التي كانت �سارية في ظل قانون المطبوعات
الذي �صدر في عام  1881لتحتل مكانها في الد�ستور ولي�س
ف��ي ال�ق��ان��ون ،بعد �أن حظر د�ستور  1923عقوبة �إغالق
ال�صحف حظرا تاما� ،سواء بقرار �إداري �أو حكم ق�ضائي،
ف�ضال عن �أن هذا الن�ص يعيد عقوبة «تعطيل ال�صحف» �أي
وقف �إ�صدارها لفترة محدودة والتي كانت واردة في قانون
العقوبات كعقوبة تابعة في حالة الحكم على رئي�س تحرير

ال�صحيفة �أو نا�شرها ب��الإدان��ة في بع�ض جرائم الن�شر،
والتي �ألغيت عام � 2006ضمن التعديالت التي �أدخلت في
عهد الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك على قانون العقوبات»
كما يقول بحق «�صالح عي�سى».
منطق الحزب الواحد
> المالحظة الرابعة تتعلق بالإبقاء على المادتين 51
و 52من د�ستور  ،2012فهاتان المادتان والمتعلقتان بحق
المواطنين في تكوين الجمعيات والم�ؤ�س�سات الأهلية
والأح��زاب ال�سيا�سية وحرية �إن�شاء النقابات واالتحادات
التعاونية ،وتجيز «حلها �أو حل مجال�س �إدارتها �إال بحكم
ق�ضائي» ،و�إذا ك��ان مفهوما �أن ي�صدر حكم بحل مجل�س
�إدارة جمعية �أو م�ؤ�س�سة �أهلية �أو نقابة عمالية �إذا خالفت
القوانين ،فال يقبل �أن يمتد الحل �إلى الجمعية �أو الم�ؤ�س�سة
الأهلية �أو النقابة العمالية ،لأنه في هذه الحالة يكون الحل
م�صادرة لأ�صل الحق ،ويبدو التق�صد وا�ضحا �إذا قارنا هذا
الن�ص بن�ص المادة  53الخا�ص بـ «النقابات المهنية» والذي
ق�صر الحل على مجل�س الإدارة في حالة مخالفة القانون
دون �أن يمتد لحل النقابة ذاتها.
> المالحظة الخام�سة تتعلق بالمادة ( )76المقترحة من
لجنة ال�خ�ب��راء التي تن�ص على ت�شكيل مجل�س ال�شعب
م��ن ع��دد ال يقل ع��ن  450ع�ضوا ،بعد �أن ك��ان الن�ص في
د�ستور ( 2012المادة  )113ين�ص على عدد ال يقل عن 350
ع�ضوا ،فمن غير المفهوم المبالغة في عدد �أع�ضاء المجل�س
وزيادتهم بـ  100ع�ضو ،وعلى �أي �أ�سا�س جرى تحديد رقم
� 350أو  450ع�ضوا.
والأف�ضل الأخذ بالمنطق الوارد في م�شروع حزب التجمع
«م�شروع د�ستور جمهورية م�صر العربية» الذي ن�ص على
�أن يت�ألف مجل�س ال�شعب من ع��دد من الأع�ضاء يمثل كل
ع�ضو � 100ألف ناخب.
> المالحظة ال�ساد�سة تتعلق ب�سلطات رئي�س الجمهورية
ب�صفته «رئي�س الدولة ورئي�س ال�سلطة التنفيذية» وعالقته
بالحكومة «مجل�س ال � ��وزراء» ف��ال �م��ادة  121المقترحة
من لجنة الخبراء تعطي لرئي�س الجمهورية حق اختيار
رئي�س لمجل�س الوزراء وتكليفه بت�شكيل الحكومة وعر�ض
برنامجها على مجل�س ال�شعب خ�لال ثالثين ي��وم��ا على
الأكثر ،ف�إذا لم تح�صل علي الثقة يكلف رئي�س الجمهورية
رئي�سا �آخر لمجل�س ال��وزراء من الحزب الحائز علي �أكثر
مقاعد مجل�س النواب ،ف��إذا لم تح�صل حكومته على الثقة
خ�لال م��دة مماثلة يختار مجل�س ال�شعب رئي�سا لمجل�س
الوزراء ويكلفه رئي�س الجمهورية بت�شكيل الحكومة.
ومن الوا�ضح �أن اللجنة ت�صرفت بمنطق �أن م�صر التزال
يحكمها ح��زب واح��د و�أن رئي�س الجمهورية ه��و «حكم
بين ال�سلطات» كما ك��ان ين�ص د�ستور  ،1971ففي ظل
التعددية الحزبية يقت�صر دور رئي�س الجمهورية علي
تكليف ال�شخ�ص ،الذي ير�شحه الحزب �أو التحالف الحزبي
الحا�صل علي الأغلبية في البرلمان ،بت�شكيل الحكومة،
وف��ي حالة ع��دم ح�صول على �أي ح��زب �أو تحالف حزبي
على الأغلبية يكلف الرئي�س مر�شح الكتلة البرلمانية الأكبر
بت�شكيل الحكومة ..وهكذا.
والأخ �ط��ر ه��ي ال�سلطات الممنوحة لرئي�س الجمهورية
في د�ستور  2012بعد تعديالت لجنة الخبراء ،فالرئي�س
هو رئي�س الدولة ورئي�س ال�سلطة التنفيذية (مادة ،)114
ويمثل رئي�س الجمهورية الدولة في عالقاتها الخارجية
ويبرم المعاهدات وي�صدق عليها (مادة  )126وهو القائد
الأع�ل��ى للقوات الم�سلحة (م��ادة  )127ويعين الموظفين
المدنيين والع�سكريين والممثلين ال�سيا�سيين ويعفيهم من
منا�صبهم (مادة  )128ويعلن حالة الطوارئ (مادة )129
ويختار رئي�س مجل�س ال ��وزراء (م��ادة  )121ول��ه دعوة
الحكومة لالجتماع للت�شاور في الأمور الهامة ويطلب من
رئي�س مجل�س الوزراء ما يراه من تقارير (مادة  )124وله
�أن يلقي بيانا حول ال�سيا�سة العامة للدولة �أم��ام مجل�س
ال�شعب (مادة .)125

من الوا�ضح �أن اللجنة ت�صرفت بمنطق �أن م�صر التزال يحكمها حزب واحد و�أن رئي�س الجمهورية هو «حكم بين
ال�سلطات» كما كان ين�ص د�ستور  ،1971ففي ظل التعددية الحزبية يقت�صر دور رئي�س الجمهورية علي تكليف
ال�شخ�ص ،الذي ير�شحه الحزب �أو التحالف الحزبي الحا�صل علي الأغلبية في البرلمان ،بت�شكيل الحكومة ،وفي
حالة عدم ح�صول على �أي حزب �أو تحالف حزبي على الأغلبية يكلف الرئي�س مر�شح الكتلة البرلمانية الأكبر
بت�شكيل الحكومة

ورغ��م �أن المادة  122المقترحة من لجنة الخبراء تن�ص
على �أن يتولى رئي�س الجمهورية �سلطاته بوا�سطة رئي�س
مجل�س الوزراء ونوابه والوزراء �إال �أنها ا�ستثنت من ذلك
ما يت�صل منها بالدفاع والأمن القومي وال�سيا�سة الخارجية
«وال�سلطات المن�صو�ص عليها في المواد  97و 98و112
و 114و 121و 123و 124و 125و 126و 127و128
و 131و 132و 145و 147و!»188
ثم تعود في المادة  123لتجيز لرئي�س الجمهورية تفوي�ض
بع�ض اخت�صا�صاته لرئي�س مجل�س ال ��وزراء �أو لنوابه
�أو للوزراء �أو المحافظين ،وذلك على النحو الذي ينظمه
القانون.
ويلفت الم�ست�شار طارق الب�شري النظر �إلى �أنه م��ادام �أن
القانون هو الأداة التي تنظم التفوي�ض فكيف ي�صدر قانون
يجيز لرئي�س الجمهورية �أن يفو�ض ما ت��رك على �سبيل
الح�صر والتخ�صي�ص ل��ه ��س��واء ح��ل البرلمان �أو تعيين
ع�سكريين �أو غير ذلك ،مادامت هذه االخت�صا�صات م�ستبعدة
مما يتواله رئي�س الجمهورية بوا�سطة وزرائه ،بمعنى �أنه
هل يجوز للقانون الذي ت�صدره ال�سلطة الت�شريعية �أن يجيز
تفوي�ض رئي�س الجمهورية في �سلطته المحتجزة د�ستوريا
له ،فيجيز التفوي�ض فيها للوزراء والمحافظين؟! و�إن كان
كذلك فلماذا ا�ستبعدت هذه االخت�صا�صات مما يتواله رئي�س
الجمهورية بوا�سطة وزرائه؟!
تمكين المر�أة
> المالحظة ال�سابعة تتعلق بمواد غائبة كان مفتر�ضا
وج��وده��ا تتعلق ب��ال�ح�ق��وق االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية،
وبالمر�أة.
مثل الن�ص في الد�ستور على تنظيم االقت�صاد القومي وفقا
لخطة تنمية وعلى �أ�سا�س العدالة االجتماعية والحفاظ على
حقوق العمال والفالحين وعدالة التوزيع وو�ضع �آليات
تتيح للدولة �ضبط الأ�سعار ومراقبة الجودة والق�ضاء على
البطالة وربط الأجر بالأ�سعار و�ضمان حد �أدنى وحد �أق�صى
للأجور ،و�أن نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية يحظر
تحويلها �إلى ملكية خا�صة ،والن�ص على حرمة ج�سد الإن�سان
وحظر االتجار ب�أع�ضائه ،والحق في التعليم عالي الجودة
ومجانيته في كل م�ؤ�س�سات الدولة التعليمية ،وح��ق كل
مواطن في الرعاية ال�صحية وت�أمين �صحي اجتماعي عادل
و�شامل ،والرقابة على جودة ال�سلع والخدمات و�صالحية
المواد الخا�صة باال�ستعمال الآدمي ،وكفالة حق العمل على
�أ�سا�س مبادئ الم�ساواة والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص والحق
في �أجر عادل وكاف ي�ضمن للعامل و�أ�سرته حياة كريمة،
وحق كل مواطن في الت�أمين االجتماعي بما يغطي حاالت
المر�ضى والإ�صابة والعجز والإعاقة والوفاة وال�شيخوخة
والبطالة ،ومد خدمات الت�أمين ل�صغار الفالحين والعمال
الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ،وحق كل مواطن في
الح�صول على م�سكن مالئم و�آم��ن و�صحي ،ومياه نظيفة
و��ص��رف �صحي وم�صادر للطاقة ،وغ��ذاء �صحي وكاف،
و�أن يكون لكل طفل فور والدت��ه الحق في ا�سم منا�سب ال
ي�سيء لحامله وجن�سية و�أوراق ثبوتية مجانية ،والحق في
الر�ضاعة الطبيعية والتعليم المبكر المجاني ،ورعاية ذوي
الإعاقة �صحيا واقت�صاديا.
وت �ك �ف��ل ال ��دول ��ة خ��دم��ات الأم ��وم ��ة وال �ط �ف��ول��ة ال�صحية
واالجتماعية علي نفقتها ،وتوفر للمر�أة �إمكانية التوفيق
بين الواجبات الأ�سرية والعمل العام.
وتحمي الدولة المر�أة من العنف بكافة �صوره وت�ضمن لها
ممار�سة جميع حقوقها كمواطنة م�صرية دون تمييز �ضدها،
وتوفر الرعاية االجتماعية واالقت�صادية للمر�أة المعيلة
والمطلقة والأرملة ،بما يكفل حياة كريمة.
وتلتزم الدولة اتخاذ التدابير الالزمة لت�أمين وتمكين المر�أة
الم�صرية من ممار�سة حقوقها ال�سيا�سية ،بما ي�ضمن لها
حق تولي المنا�صب القيادية والوظائف العامة على �أ�سا�س
الكفاءة ودون تمييز �ضدها ،وي�ضمن تمثيلها في المجال�س
النيابية والمحلية بن�سبة ال تقل عن  %30وتلتزم الأحزاب
ال�سيا�سية بتر�شيح ما ال يقل عن  %30من الن�ساء في قوائمها
في االنتخابات النيابية والمحلية.
وال تقلل هذه المالحظات ال�سبع من الجهد الذي بذلته لجنة
الخبراء في تعديل و�إلغاء مواد �سلبية في د�ستور ،2012
ولكنها تلقي بعبء كبير على لجنة الخم�سين في �صياغة
د�ستور جديد لم�صر ي�ؤ�س�س حقا لدولة مدنية ديمقراطية
حديثة ،ويكون محل توافق مكونات و�أط�ي��اف المجتمع
الم�صري.

ال���ث���ق���اف���ة يف ال����ث����ورة
 فريدة النقا�ش

الثورة لم تغير النظام لكنها غيرت ال�شعب ،ه��ذا ق��ول �شائع بين �شباب
الثورة الذين لم�سوا الت�أثير المبا�شر للثورة على وعيهم ور�ؤيتهم للعالم،
و�شاهدوا بع�ضا ممن كنا ن�سميهم �أع�ضاء حزب الكنبة ينزلون بالآالف �إلى
ال�شوارع في  30يونيه و 26يوليو.
وبعد �أن كانت ال�سيا�سة من وجهة نظر ه ��ؤالء هي «�شغل» ال�سيا�سيين
�أ�صبحوا هم �أنف�سهم م�شتغلين بال�سيا�سة ،متابعين لكل تفا�صيل الحياة
ال�سيا�سية يلتم�سون الطرائق لالنخراط في منظمات ولهم �آرا�ؤه��م في
�أداء الحكومة ووزرائها وزيرا وزيرا ،ويعرفون على وجه اليقين �أن هناك
م�سافة كبيرة بين ت�شكيلة الحكم القائم وبين �أهداف الثورة التي تبلورت
في �أربعة �شعارات رئي�سية «عي�ش  -حرية  -عدالة اجتماعية  -كرامة

�إن�سانية».
كذلك تغيرت بع�ض الم�ؤ�س�سات الكبرى وعلى ر�أ�سها ال�شرطة التي تعلمت
جيدا در�س ممار�ستها �ضد الثورة في الموجة الأول��ى منها في  25يناير
 ،2011والآن وبعد الموجتين الجديدتين من الثورة بذلت ال�شرطة جهودا
كبيرة جدا لت�ضع �شعارها الم�ستعاد وهو ال�شرطة في خدمة ال�شعب مو�ضع
التنفيذ.
ومن �أب��رز ما يمكن �أن يالحظه �أي مراقب في المرحلة الأخيرة هو هذا
الوعي بالقدرات الكامنة لل�شعب لدى قطاعات وا�سعة جدا من الجماهير
من مختلف الأعمار والطبقات والفئات« ..ولن ن�سكت بعد اليوم» ن�سمع
هذا التعبير كثيرا على �أل�سنة مختلفة من عامل الجراج �إلى �أ�ستاذ الجامعة،
من ن�ساء ورج��ال �شاركوا �أو لم ي�شاركوا في العمل الثوري ،ذهبوا �إلى
التحرير �أو لم يذهبوا لو كانوا قاهريين ،وهي حالة �إيجابية تنبئنا ب�أن
الثورة م�ستمرة �إذ �أن بع�ض ما �سكتنا عليه طويال من ف�ساد وا�ستبداد ما
يزال قائما ،وماتزال القوانين المقيدة للحريات موجودة كما هي رغم �أن
الثورة ال�شعبية كانت قد �أ�سقطتها واقعيا حتى �أن �سلطة مهما كانت قوتها ال
ت�ستطيع �أن تطبق �أي منها في ظل الحالة الثورية القائمة في ذروتها.
لكن البقاء عند الذروة لن يطول ،و�سوف يبد�أ الهبوط من هناك تدريجيا،

خا�صة بعد �أن تنتهي �أجهزة الأمن من اجتثاث الإرهاب من جذوره وتمهيد
التربة الوطنية لمرحلة جديدة ،و�سوف يلعب الوعي بالقدرات الذي ت�شكل
وتعمق �أثناء الثورة دورا كبيرا جدا في و�ضع الأهداف الرئي�سية للثورة
مو�ضع التنفيذ لأنه لن يت�سامح مع �أي �سلطة ت�ؤجل هذا الإنجاز ل�سبب من
الأ�سباب ،خا�صة بعد �أن ت�سامح طويال مع الحقوق والمطالب الفئوية التي
قرر بوعي وكرم ت�أجيل المطالبة بها �إلى �أن تخرج البالد من معركة اجتثاث
الإرهاب.
كانت جارتي الأ�ستاذة «نادية ح�سين» وكيل الوزارة ال�سابق في الآثار هي
التي لفتت نظري �إل��ى حقيقة �أن البالد لم ت�شهد منذ الثالثين من يونيو
�أي احتجاجات �أو مطالبات فئوية ،وه��ي ت��رى �أن ه��ذا التراجع ل�صالح
الق�ضية الوطنية العامة هو تعبير عن وعي عميق بالم�س�ؤولية ،عبرت عنه
كل الفئات ال�شعبية التي تعي�ش حياة بالغة ال�صعوبة حيث يتف�شى الفقر
والبطالة وانفالت الأ�سعار مع الأذى المبا�شر الذي تلحقه جماعات الإرهاب
بالمواطنين.
خرج هذا الوعي الجديد الذي �أن�ضجته نار الثورة على كل التجليات الزائفة
التي ينتجها المجتمع القائم على االنق�سام االجتماعي والت�سلط الطبقي،
وترف�ض الثورة مبدئيا هذا االنق�سام والت�سلط اللذين يعتبرهما الوعي

الجديد حالة م�ؤقتة لأن الثورة م�ستمرة حتى الإطاحة بهما ولو بعد زمن
وت�ضحيات هائلة ،وبعد �أن تجذب الثورة �إلى �صفوفها ماليين الفالحين
الذين لم ي�شاركوا فيها حتى الآن �إال ك�أفراد ،ومن الم�ؤكد �أن قوة الفالحين
بعد �أن تنتقل �إليهم �شرارة الوعي بالذات والقدرات التي �أ�شعلتها الثورة،
�سوف تكون �إ�ضافة باهرة للن�ضال الثوري حيث تلتقي مكونات الإن�سانية
الم�ضطهدة والمعذبة في �سعيها لتغيير هذا الواقع البائ�س بو�ضع �أهداف
الثورة مو�ضع التنفيذ.
وتت�شكل الآن في ظل هذا الواقع الثوري ثقافة جديدة و�إبداع جديد ينمو
بنمو الثورة وينهل من طاقاتها الالنهائية ومن خيالها المبهر ،و�سوف ي�أتي
يوم قريب يوثق فيه ال�شباب كل �أ�شكال الإنتاج الثقافي الذي قدمته الثورة
من الجرافيتي �إلى الم�سرح ،ومن المو�سيقى �إلى ال�سينما ،ومن الرواية
�إلى ال�شعر �إلى الر�سم والنحت ،و�سوف يلحظ الموثقون والرا�صدون �أن
الموجة العدمية التي ارتبطت بجانب من فل�سفة ما بعد الحداثة قد تراجعت
وك��ادت تتال�شى� ،إذ �أننا الآن �أم��ام المبدع الفاعل ال المحبط ،المغرد وال
الباكي ،المبدع الذي حررته الثورة من �أ�سر التجليات الزائفة للوعي ف�أخذ
يقب�ض على وعيه الجديد كالقاب�ض على الجمر� ،إن المثقف يقوم بمهمة الآن
فهو لي�س متفرجا ،بل �إن المثقف الثوري يجذب �إليه كل الالمبالين.
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بع�ض كلمات غوغول عن بو�شكني

منطقة محررة
 جنم وايل

�أ.د� .ضياء نافع

كتب نيقوالي غوغول
(  )1852 -1809مقالة
مهمة في تاريخ الأدب
الرو�سي حول الك�ساندر
بو�شكين ( )1837 -1799
بعنوان– ( بع�ض كلمات
عن بو�شكين) ون�شرها
اثناء حياة بو�شكين
نف�سه ,وهي ظاهرة نادرة
جدا في تاريخ هذا االدب
 .لقد ظهرت هذه المقالة
في الجزء االول من كتاب
�أ�صدره غوغول عام 1835
في مدينة بطر�سبورغ
بعنوان – (�آرابي�سكي)
 ,وهي كلمة فرن�سية
اال�صل دخلت الى اللغة
الرو�سية وتمتلك عدة
معان ,اهمها طراز خا�ص
من النقو�ش والزخارف
المتنا�سقة ذات االلوان
المختلفة على وفق
اال�سلوب العربي في فن
الزخرفة والنقو�ش ,
وهذا العنوان يتناغم
مع روحية غوغول
الغرائبية بالطبع ,ولهذا
فان ترجمة عنوان
الكتاب الى العربية
م�س�ألة غير مح�سومة لحد
الآن.

فق�س ��م م ��ن املرتجم�ي�ن العرب
يرتجمون ��ه – (�آرابي�س ��ك ) او
(�آرابي�سك ��ي)  ,اي كما جاء يف
الن� ��ص الرو�س ��ي و كما ترجمه
االوربي ��ون اىل لغاته ��م ,ولكن
االوربي�ي�ن عل ��ى ح ��ق الن تلك
املف ��ردة موج ��ودة يف لغاته ��م
ا�ص�ل�ا ومفهوم ��ة بالت ��ايل م ��ن
قبل القراء ,ام ��ا بالعربية فانها
غ�ي�ر مفهومة بتات ��ا ,ولهذا فان
البع� ��ض ق ��د ح ��اول ان يرتجم
ه ��ذه الت�سمي ��ة كم ��ا ي�أت ��ي( -
زخرف ��ة عربي ��ة) او حت ��ى (-
زخرفة �شرقية) وهذه الرتجمة
غري دقيق ��ة بالطب ��ع  ,اذ انها ال
تعرب عن معنى الكلمة ب�شمولية
وو�ض ��وح  ,و ال توحي للقارئ
العربي مب�ضم ��ون هذا الكتاب
كم ��ا اراد ل ��ه غوغ ��ول نف�س ��ه
 ,فه ��ذه الت�سمي ��ة  -قب ��ل كل
�ش ��يء  -تعني التن ��وع  ,اي ان
الكت ��اب ال يدور حول مو�ضوع
واحد فق ��ط ,وامنا ي�شمل عدة
موا�ضي ��ع ال ترتب ��ط بع�ضه ��ا
بالبع� ��ض االخر ,وهك ��ذا جند
يف هذا الكتاب مقاالت متنوعة
مث ��ل – ( النح ��ت والر�س ��م

بو�شكني
واملو�سيق ��ى ) و (ع ��ن الق ��رون
الو�سط ��ى ) و (ع ��ن تدري� ��س
التاريخ العاملي ) و (حول الفن
املعم ��اري للع�ص ��ر احل ��ايل ) و
( امل�أم ��ون ) ال ��خ ...ويف ه ��ذا
الكتاب كانت مقالة غوغول عن
بو�شكني اي�ضا بعنوان ( بع�ض
كلمات عن بو�شكني) كما �أ�شرنا
اىل ذلك اعاله  ,علما ان غوغول
�أ�ص ��در بعدئذ اجلزء الثاين من
هذا الكت ��اب الفريد و�ضم كذلك
مق ��االت متنوع ��ة يف التاري ��خ
واجلغرافي ��ا واالدب وغريها,
و ال جم ��ال للتوق ��ف عندها او
احلدي ��ث عنه ��ا يف اط ��ار ه ��ذه
املقال ��ة بالطب ��ع ,وباخت�ص ��ار
فان م�س�أل ��ة ترجمة عنوان هذا
الكت ��اب اىل العربي ��ة م ��ا زالت
معلقة برغ ��م �شب ��ه ا�ستقرارها
تقريبا يف كلمة – ( �آرابي�سكي
)  ,ونعود بع ��د هذا اال�ستطراد
ال�ض ��روري اىل مو�ض ��وع
مقالتنا.
ال نع ��رف بال�ضب ��ط مت ��ى
كت ��ب غوغ ��ول مقالت ��ه تل ��ك
ع ��ن بو�شك�ي�ن ,لك ��ن بع� ��ض
امل�ص ��ادر وبع� ��ض م�ؤرخ ��ي

االدب الرو�س ��ي ي�ش�ي�رون اىل
ان ��ه كتبه ��ا ع ��ام  ,1832اال ان
امله ��م هن ��ا انه ��ا ظه ��رت الول
م ��رة مطبوعة يف ذل ��ك الكتاب
ع ��ام  ,1835برغ ��م ان موافقة
الرقابة على ه ��ذا الكتاب كانت
بتاري ��خ 1834 /11/ 10
 ,وت�شغ ��ل ه ��ذه املقال ��ة ع ��دة
�صفح ��ات من الكت ��اب املذكور,
وق ��د كتبه ��ا غوغ ��ول ب�أ�سلوبه
الفخ ��م واجل ��زل واملعم ��ق
واجلمي ��ل ,وح ��دد فيه ��ا مكانة
بو�شك�ي�ن احلقيقي ��ة يف دني ��ا
االدب الرو�س ��ي واطل ��ق عليه
ت�سمي ��ة – ( ال�شاع ��ر الرو�سي
الوطني االعظم)  ,وهي ت�سمية
جدي ��دة ومبتك ��رة يف تاري ��خ
النق ��د والفكر الرو�سي ما زالت
تقرتن با�س ��م غوغول حلد الآن
 ,اذ مل ي�سب ��ق ان ا�ستخدمه ��ا
اي ناق ��د او باح ��ث رو�س ��ي
قب ��ل غوغ ��ول  ,وي ��رى بع� ��ض
م�ؤرخي االدب الرو�سي ( وهم
من وجهة نظري على حق ) ان
الناقد االدب ��ي الرو�سي الكبري
بيلين�سك ��ي ( 1848 – 1811
) ق ��د التق ��ط ه ��ذه الت�سمي ��ة

غوغول
الت ��ي اطلقه ��ا غوغ ��ول بالذات
وا�ستوعبه ��ا بعم ��ق وانطل ��ق
منها بكتاباته النقدية التحليلية
امل�شه ��ورة عن بو�شكني ,والتي
بلغ ��ت (  ) 11مقال ��ة طويل ��ة
وتف�صيلي ��ة تناول ��ت االدب
الرو�س ��ي قبل ظه ��ور بو�شكني
و م ��ن ث ��م توق ��ف عن ��د دور
بو�شك�ي�ن الكب�ي�ر واملتميز يف
م�س�ي�رة ه ��ذا االدب  ,وما زالت
ه ��ذه املق ��االت تعد واح ��دة من
اه ��م م�ص ��ادر درا�س ��ة بو�شكني
واهميت ��ه يف االدب الرو�س ��ي
�سواء داخل رو�سيا او خارجها
.لق ��د �أكد غوغ ��ول ان بو�شكني
يج�س ��د ال ��روح الرو�سي ��ة يف
نتاجات ��ه لدرج ��ة ان �أحد النقاد
اعتربها حدثا كبريا يف تاريخ
االدب الرو�س ��ي ب�ش ��كل ع ��ام
النه ��ا عك�ست و اثبت ��ت الر�ؤية
العبقري ��ة لغوغ ��ول  ,ال ��ذي
تنب� ��أ واقعيا مب�ص�ي�ر بو�شكني
(ال ��ذي و�ص ��ل الي ��ه يف الوقت
احلا�ضر ) اثناء حياة بو�شكني
نف�س ��ه,اي ان غوغ ��ول اعطانا
نبوءة م�ستقبلية يف مقالته تلك
اثبت الزم ��ان فيما بعد �صحتها

 ,اذ ا�صب ��ح ا�سم بو�شكني رمزا
لرو�سي ��ا ,وق ��د ب ��ث التلفزيون
الرو�س ��ي الر�سم ��ي قب ��ل ع ��دة
�سنوات برناجم ��ا خا�صا ا�سهم
فيه كب ��ار ال�سيا�سيني واملثقفني
وممث ��ل الكني�سة االرثذوك�سية
الرو�سي ��ة �آن ��ذاك االب كرييل
( ال ��ذي ا�صب ��ح الآن عل ��ى
ر�أ� ��س الكني�س ��ة الرو�سي ��ة
االرثذوك�سي ��ة لعم ��وم رو�سي ��ا
) وط ��رح كل واح ��د منهم ا�سما
ميث ��ل رو�سي ��ا ع�ب�ر تاريخه ��ا
كل ��ه وا�صبح جمم ��وع اال�سماء
املطروح ��ة ح ��وايل  100ا�سم,
وبعد مناق�شات وا�سعة يف عدة
حلق ��ات وت�صوي ��ت امل�شاهدين
ج ��اء ا�س ��م بو�شك�ي�ن �ضم ��ن
اال�سم ��اء الع�ش ��رة االوائ ��ل,
وبعد ت�صفية تلك اال�سماء عرب
مناق�شات حامية الوطي�س اي�ضا
وبت�صوي ��ت امل�شاهدي ��ن ج ��اء
بو�شك�ي�ن رابع ��ا بع ��د نيف�سكي
و�ستال�ي�ن و�ستاليب�ي�ن ,وه ��ذا
يعن ��ي ان بو�شك�ي�ن هو االديب
الرو�سي الوحيد الذي ا�ستطاع
ان يتناف�س مع ثالثة �سيا�سيني
كب ��ار يف تاري ��خ رو�سي ��ا ع�ب�ر
كل تاريخها الطوي ��ل  ,والذين
لعب ��وا ادوارا مهم ��ة وخطرية
ج ��دا يف م�سريته ��ا احلافل ��ة,
علما ان نتائج الت�صويت كانت
متقاربة اىل حد ما .
ال ميك ��ن بالطبع عر� ��ض مقالة
غوغ ��ول ه ��ذه ع ��ن بو�شك�ي�ن
�ضم ��ن ع ��دة كلم ��ات او ب�ضعة
�سط ��ور ,وه ��ي تقت�ض ��ي  -يف
ر�أي ��ي  -ان نرتجمه ��ا باكمله ��ا
اىل العربي ��ة  ,اذ انه ��ا تع ��د
وحل ��د الآن مقالة ا�سا�سية لفهم
وا�ستيع ��اب نتاج ��ات بو�شكني
واهميت ��ه يف تاري ��خ االدب
الرو�س ��ي وم�سريت ��ه  ,وق ��د
حاولت ان ابحث عنها بالعربية
يف م�ص ��ادر عدي ��دة ولكن ��ي مل
�أجده ��ا  ,وم ��ن املمك ��ن باين مل
�أعرث عل ��ى ترجمته ��ا لي�س اال,
ولكن ��ي يف كل االحوال امتنى
ان تك ��ون مقال ��ة غوغ ��ول هذه
يف متن ��اول الق ��ارئ العرب ��ي
املهتم ب ��االدب الرو�سي عموما
وبادب بو�شكني خ�صو�صا  .ان
هدف ه ��ذه املقالة يكمن بالذات
يف هذا اال�ستنتاج الذي �أ�شرت
الي ��ه لت ��وي الآن بال ��ذات  ,اي
اىل �ضرورة ان يتعرف القارئ
العرب ��ي عل ��ى �آراء غوغ ��ول
حول بو�شكني  ,والتي خل�صها
غوغ ��ول يف مقالت ��ه تل ��ك ,
وبالطبع فاين اود ان اعلن هنا
عن ا�ستع ��دادي الت ��ام لرتجمة
(او �إع ��ادة ترجمة ) هذه املقالة
وكتاب ��ة الهوام�ش الالزمة لها ,
او للتعاون مع الآخرين لتنفيذ
هذه املهم ��ة العلمية ال�ضرورية
والرائعة يف �آن واحد.

بطل حياتي

زوال جاك�سون

�صالح ح�سن

عندما يتحول الإع�صار �إىل رواية...
ترجمة :املدى

�أحب جنونك يا عقلي
�س�أهجر نف�سي
قبل �أن يف�صح الأمل عن �صوته النحا�سي
وا�سقط يف �شراكك
ك�ضحية تعانق حتفها
لأعرف �إننا خمتلفان
دون �أن نتكرر
مثل حروف �أ�سمائنا
�أنا بطل حياتك
�أعريك يدي كي ت�شري �إىل موتي
�أنت �سجني
�أنا قارب فيك
�أب�صرك ولكنني ال �أراك

لك ما تريد
�س�أعرب قبل �أن ي�صل املطر �إىل ظله
لكي �أرى حياتي
ج�سدا با�سال
�أو �أراك جت�سد ظلي
يف ق�سمة الواحد الذي يتكرر
كعادة حملية
كحقيقة تزينها ال�شبهات
و�أنت بطل حياتي
ا�ستعري يدك كي ت�شري �إىل حياتي
و�أنا �أحالمك
�أيها الأطل�س
كظل ي�شري �إىل �صورته

• مالحظة  :هناك �أربعة م�ستويات لقراءة هذا الن�ص ..
 -1يقر�أ العمود الأمين كن�ص منفرد  -2 .يقر�أ العمود الأي�سر كن�ص منفرد .
 -2يقر�أ العمودان �أفقيا كن�ص  -4 .يقر�أ العمودان بالتتابع كن�ص .

الرواي ��ة اجلدي ��دة للكات ��ب جي ��ل ل�ي�روي
م�ؤل ��ف رواي ��ة (اغنية �آالبام ��ا) املعروفة ،
حتم ��ل عن ��وان (زوال جاك�س ��ون ) والذي
اخت ��ار مو�ض ��وع اع�ص ��ار كاترين ��ا ال ��ذي
�ض ��رب ج ��زر اورلي ��ان اجلدي ��دة يف ع ��ام
 2005لي�ستوح ��ي من ��ه اح ��داث روايت ��ه
اجلدي ��دة التي ت ��دور حول م�ص�ي�ر معلمة
عجوز �سوداء ..
ي ��رى ل�ي�روي ان االعا�صري تع ��رف اي�ضا
كيف تفرق بني الأغنياء والفقراء فت�ضرب
االخريي ��ن دون �ش ��ك ..فف ��ي ي ��وم االح ��د
وامل�ص ��ادف  28م ��ن �شهر �آب لع ��ام 2005
 ،دم ��ر اع�ص ��ار كاترين ��ا يف كارث ��ة رهيبة
منطق ��ة لويزيانا وجزء م ��ن جزر اورليان
اجلدي ��دة خملفا ما يقرب م ��ن  2000قتيل
..واملعروف طبعا ان اغلب ال�ضحايا كانوا
من ال�سود الذين مل ميتلكوا الو�سائل التي
متكنه ��م من النجاة والعث ��ور على مالجئ
�آمنة ..
لق ��د ا�ستحوذ هذا احلدث اال�ستثنائي على
الكات ��ب جيل ل�ي�روي احلائز عل ��ى جائزة
غونك ��ور ل�ل��أدب لع ��ام  2007ع ��ن روايته

ال�ساح ��رة ( اغني ��ة �آالبام ��ا ) فا�ستوح ��ى
من ��ه رواي ��ة مده�ش ��ة وم�ؤثرة م ��ن خالل
�س ��رد ق�صة حياة معلمة عجوز �سوداء دمر
االع�ص ��ار منزلها ومنطقتها فاحتجزت يف
منزل غمره املاء ..
يروي ل�ي�روي يف روايته كل �شيء ابتدا ًء
من ال�شعور بالظلم وم�ص�ي�ر امر�أة عزباء
و �س ��وداء وحت ��ى العالقة ب�ي�ن رجلني يف
امريكا الت ��ي مل تتحرر متاما م ��ن التمييز
العن�ص ��ري ا�ضاف ��ة اىل ق�س ��وة الطبيع ��ة
الت ��ي ت�سته ��دف ال�شرائح االك�ث�ر فقرا يف
املجتمعات ..
ت�ض ��م رواي ��ة ( زوال جاك�س ��ون ) ارب ��ع
�شخ�صي ��ات رئي�س ��ة اولهم املعلم ��ة ( زوال
لوزي ��ان جاك�س ��ون ) الت ��ي تت ��وىل �س ��رد
احداث الرواية وابنه ��ا كاريل ورفيقه اما
ال�شخ�صي ��ة الرابع ��ة فهي الكلب ��ة ( ليدي )

الف�شل امل�شرف
�إن ��ه واحد من الكتب اجلميل ��ة واحلزينة ج ��د ًا يف الوقت نف�سه
ال ��ذي �صحيح �أن ��ه مل ي�صدر قبل ف�ت�رة قريبة ،لكن ��ه �أحد الكتب
الت ��ي ميك ��ن قراءتها مرات عدي ��دة� ،أعني الكت ��اب يحمل عنوان
"املواط ��ن ويل ��ز" ،وهو عب ��ارة عن حوار طوي ��ل �أجراه بيرت
بوغدانوفيت� ��ش م ��ع �أور�سون ويل ��ز .بالن�سبة لع�ش ��اق ال�سينما
ي�شكل هذا احلوار الذي مييز بني الإعجاب امل�ؤثر وبني الأ�ستذة
الفارغ ��ة ،عالمة فارقة يف تاريخ �صناع ��ة ال�سينما .الكتاب الذي
وق ��ع بني يدي �صدفة و�أنا �أعيد ترتيب كتبي على رفوف املكتبة،
�أزي ��ل عنه ��ا الغب ��ار ،حملني عل ��ى تذكر كت ��اب �آخر قر�أن ��اه قبل
�سنوات طويلة وكان مبثابة �إجنيل ع�شاق ال�سينما يف كل مكان
يف الع ��امل" :ال�سينما ب ��ر�أي هيت�شك ��وك" للمخ ��رج ال�سينمائي
الفرن�س ��ي فران�س ��وا تريف ��و ،ال ��ذي قر�أت ��ه برتجمت ��ه الأملانية،
�أثن ��اء �أيام الدرا�سة يف جامعة هامب ��ورغ� ،أتذكر �أن �أول ما لفت
نظ ��ري يف ذل ��ك الكتاب ،ه ��و �أن املرء ومع ق ��راءة كل جملة منه،
ي ��كاد ي�سمع املرء �صوت هيت�شكوك ي�ص ��دح ،ال�صوت ذاته الذي
�سمعه فران�س ��واز تريفو ،وبالطريقة ذاتها الت ��ي �أ�صغى بها له،
�أق�ص ��د بالعب ��ادة ذاتها الت ��ي تظاهر بها هو .لقد م� � ّر زمن طويل
على ذلك ،حتى فرت خالل هذا الوقت احلما�س غري امل�شروط مبا
يخ� ��ص هيت�شكوك ،وبالن�سبة للفرن�س ��ي فران�سواز تريفو يبدو
�أن الزمن حماه ب�سرعة ،وتقريب� � ًا �أحمى كل ال�سينما الفرن�سية،
خا�ص ��ة بع ��د وف ��اة كلود �شاب ��رول� ،أح ��د �أعمدة خمرج ��ي �أفالم
اجلرمية ومعاجلتها �سينمائي ًا من جهة ناحيتها ال�سيكولوجية.
بالن�سبة لويلز ولهيت�شكوك ف�أن ما مييزهما بب�ساطة عن الآخرين
هو امتالكهما �شخ�صية العباقرة .ال�سينما التي ولدت يف نوادي
ال�سينم ��ا الرفيعة ،حتفظ لهم هذا امليل امل�ؤطر بالقد�سية واملبد�أ،
وب�ي�ن الأعمال املتقنة ب�إح ��كام يربز �أمامنا دائم� � ًا يف الأقل فيلم
"املواط ��ن خان" لويلز وفيلم "ب�سيكولوجيا" لهيت�شكوك .لكن
هذه القد�سية الثقافية للمخرجني االثنني حتوي بني طياتها على
اختالف راديكايل بينهما� :صحيح �أنهما موهبتان عمالقتان يف
ال�سينم ��ا ،لكن هيت�شكوك كان موهبة منت�صرة ،على عك�س ويلز
الذي كان موهبة فا�شلة مل يح�ض النجاح الذي ا�ستحقه!
هيت�شك ��وك كان ينت ��ج �أفالم ��ه ويح�س ��ب التكالي ��ف والأرب ��اح
باملك ��ر نف�س ��ه الذي يتنب� ��أ به بدرج ��ة ت�أثري م�شه ��د يُخرجه على
م ��زاج امل�شاه ��د :املخ ال�سح ��ري كان �أي�ض� � ًا حما�سب� � ًا دقيق ًا فيما
يخ� ��ص امل�شاع ��ر والريب ��ة ،وهذا ما قال ��ه لرتيفو ،ب�أن ��ه يف فيلم
"ب�سيكولوجيا" �أدار "خمزون م�شاعر اجلمهور وك�أنه ي�ضرب
عل ��ى مفاتيح البيانو" .احلوارات تتقاط ��ع يف الكتابني ،ف�أتذكر
كلم ��ات �أخ ��رى لويل ��ز �إذا �أ�سعفتن ��ي الذاكرة ،قاله ��ا بخ�صو�ص
هيت�شك ��وك" :هن ��اك ح�س ��اب ب ��ارد يف عمل هيت�شك ��وك يُبعدين
عنه".
�أور�س ��ون ويلز ي�شكر �إعجاب بيرت بوغدانوفيت�ش ،لكن ال يبدو
�أن ��ه يعتقد يف قرارة نف�س ��ه ب�شرعيته ،لأنه عندما �أجرى احلوار
مع ��ه كان رج ًال يعي�ش �شيخوخت ��ه التي خنقها و�أنهاها ف�شله يف
الوالي ��ات املتحدة الأمريكية� .صحي ��ح �أن تبجيل بع�ض املثقفني
الأوروبيني له ،وكتابة درا�سات الدكتوراه عنه وعن االبتكارات
التكنيكية التي جلبه ��ا لل�سينما ،هي �أفعال �أوقظت فيه �شيئ ًا من
االمتن ��ان لكنها �أي�ض ًا مل ت�ستدع عنده الكثري من االكرتاث .لي�س
عن ��ده رياء الأدعي ��اء ليقول ب�أنه مل يهمه ذل ��ك (النجاح) الذي مل
يح�ص ��ل عليه ،مث ��ل ه�ؤالء الفنان�ي�ن اخلردة الذي ��ن ي�ستنكرون
بامتعا� ��ض �شعبي ��ة مل يح�صل ��وا عليه ��ا وب�أنه ��م ال يخاف ��ون من
الوقوع يف خطر املعاناة �أبد ًا� .أور�سون ويلز ملك وبطل نوادي
ال�سينما وق�ص�ص ال�سينما ،هو مثل يهودي مطرود يف �صحراء
�أوروبا� ،أمر حمله على ت�صوير �أحد �أفالمه يف قرية "جينجون"
الإ�سبانية مب�ساعدة النا�س الب�سطاء بعيد ًا عن كوالي�س ال�سينما
الباهظ ��ة التكالي ��ف ،وللح�صول على قوت ��ه ا�ضطر مرات عديدة
للم�شارك ��ة يف �أفالم مفرط ��ة يف القرف ـ كما قال ،كما يف ظهوره
يف �إعالن ��ات الدعاي ��ة يف التلفزيون ،ويلز ق�ض ��ى حياته يتمنى
م�ص�ي�ر ًا مثل م�صري هيت�شكوك ،جن ��اح جتاري غري م�شكوك به،
ب� ��أن يكون على علو برج بابل املبن ��ي من اجل�شع يف هوليوود،
وال ��ذي بع ��د ف�شل�ي�ن �أو ثالث ��ة �أم ��ام �شب ��اك التذاك ��ر �أُبع ��د ع ��ن
ا�ستوديوهات هوليوود مثل مري�ض ينقل بالعدوى.

 يتبع

املف�ضل ��ة ل ��دى العج ��وز وال تفارقه ��ا ابدا
وتلعب تلك الكلبة دورا رئي�سا يف الرواية
..والغريب يف هذه الرواية هي قدرة جيل
لريوي لي�س على خلق �شخ�صية مثل زوال
ب ��ل على جت�سيده ��ا وك�أنه يرت ��دي جلدها
بل ك�أنه ه ��ي ..والجتد هذه املر�أة العجوز
امامه ��ا اال ابنها لتمنحه عطفها وهو امليال
اىل الت�سلط لدرجة عزل والدته عن النا�س
ومنعه ��ا م ��ن اقامة اي ��ة �صداق ��ة او عالقة
مع احد م ��ا يثري �ضيقه ��ا وانزعاجها دون
ان تب ��دي ذلك لولدها ال ��ذي تعامله بحنان
وجاذبية �ساحرة ..
ويعتق ��د ل�ي�روي ان اف�ض ��ل م ��ن يكت ��ب
ع ��ن االح ��داث اجل�سيم ��ة كالك ��وارث ه ��م
ال�صحفيون الذين يواكبون االحداث اكرث
م ��ن الكتاب ف�ي�رون ما ال ت ��راه الكامريات
احيان ��ا وي�صف ��ون الك ��وارث بطريق ��ة من
عا�شه ��ا ولي� ��س م ��ن �سم ��ع عنه ��ا ..به ��ذه
الطريق ��ة ح ��اول ل�ي�روي ان ي ��روي ق�صة
العج ��وز التي ت�ص ��ارع لأجل البق ��اء على
قيد احلياة وع�ب�ر التعر�ض ملا�ضيها اي�ضا
فتفج ��ر كل ذل ��ك م ��ن قلم ل�ي�روي بحما�سة
واندف ��اع رائع�ي�ن ع�ب�ر ف�ص ��ول روايت ��ه
(والدة الرياح ) و( الفي�ضان ) وخ�صو�صا
يف الف�ص ��ول الت ��ي و�صف فيه ��ا االع�صار
كاترينا ...
انه ينقل القارئ اىل م ��كان احلدث لي�شعر
وك�أن ��ه كان هن ��اك م�سرتجع ��ا الروائ ��ح
وامل�شاع ��ر الت ��ي رافقت احل ��دث كاخلوف
والرهبة ...ميكن ل�ل��أدب كما يرى لريوي
اذن ان يعطينا فر�صة ر�ؤية الواقع ...
�ص ��درت رواي ��ة (زوال جاك�س ��ون ) جلي ��ل
لريوي ع ��ن دار ن�شر مريك ��ور دي فران�س
بـ(� ) 145صفحة ...
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� إعداد وترجمة :ابت�سام عبد اهلل

حرب اجلينات بني
ال�شركات الكربى

اطلق��ت احل��رب الأهلية املك�سيكية يف عام  ،1910ثورة ثقافية ،واملعر�ض الرائع ال��ذي اقيم م�ؤخراً يعك�س �صورة م�ضيئة للفنانني الذين جتاوبوا مع
ذلك احلدث �سواء يف املك�سيك او الدول املجاورة.ويف الوقت الذي يتابع العامل فيه فظائع احلرب االهلية ال�سورية واي�ض ًا ما يحدث يف م�صر ،فان هذا
املعر���ض ّ
يذكرنا كي��ف ان الثورات قد تتحول اىل العنف وانها قد متتد لأ�شهر او اعوام حتى ت�ستقر �أو�ض��اع البلد .والثورة املك�سيكية التي عر�ضت
ً
م�ؤخ��راً اللوح��ات التي انبثقت منه��ا ،يف معر�ض اقيم يف االكادميي��ة امللكية للفنون-لندن ،كان��ت �شديدة العنف ،انبثقت ا�سا�س��ا �ضد حكم الرئي�س
بورفرييو عام ( ،1910بقي يف احلكم  35عام ًا) ،وقد ا�ستمرت تلك احلرب ع�شرة اعوام ،وبلغت اعداد القتلى حوايل مليون �شخ�ص ،والكثريون منهم
ماتوا جوع ًا او مر�ض ًا ،نظرا النت�شار الأمرا�ض مع ت�صاعد القتال واجلوع.

ا�شرتاكية املك�سيك وازدهار الر�سم

وم���ن امل �ل �ح��وظ ان احل� ��رب االهلية
االمريكية ،كانت ال�سبب يف �شهرة عدد
من امل�صورين الفوتوغرافيني ،اذ ان
�صورهم الفوتوغرافية كانت ت�شري اىل
امل�ج��ازر التي ارتكبت يف تلك احلرب
وم�ن�ه��م :املك�سيكي م��ان��وي��ل رامو�س
واالمريكي والرت هـ.هورن.
ام��ا الر�سم فقد وج��د االم��ر �صعب ًا يف
التعامل م��ع امل�صائب ،التي انتجتها
احل��رب االهلية ومع ذلك فان املعر�ض
يت�ضمن ،لوحتني مهمتني ر�سمتا يف
وقت مبكر ،وقبل تدفق االعمال الفنية
املك�سيكية عن الثورة ،و اللوحتان هما:
(منظر طبيعي) للر�سام فران�سي�سكو
غوتيتيا ،ويظهر فيه  11رج ًال م�شنوق ًا،
وحتمل اللوحة �سمات من فن الر�سام

الإ�سباين غويا الوح�شي ،حيث اجلثث
مع ّلقة من �شجرة واح��دة ،يف �صحراء
ف��احت��ة ال��ل��ون ،ويف ال��وق��ت جن��د ان
لوحة �ساتورنينو بعنوان (امر�أة) هي
لوحة متثل امر�أة ،ا�شبه بتلك التي كان
ير�سمها فيالزكوز او مانيه ،ولكن مع
�ضربات قوية -وهي متثل (غويتيا)،
امل � ��ر�أة ال �ت��ي ت�ط��وع��ت خل��دم��ة القائد
الثوري ال�شمايل( ،بان�شو فيلال) ،وكان
الر�سام فران�سي�سكو ،قد �شهد بنف�سه
ق�سوة ووح�شية احل��رب ،قبل ان يتم
اغتيال (فيلال) من قبل احلكومة.
ان احلافز احلقيقي للفن املك�سيكي جاء
مع انتهاء احلرب واع�لان اجلمهورية
اجل���دي���دة يف ع� ��ام  ،1920وك��ان��ت
نتيجتها ،كما هي العادة ،ل�صالح القوى

النظامية ولي�س للحركة الراديكالية،
التي كان الفالحون ميثالنها ،ل�شخ�ص
القائد (�إميليانو زاب��اب��ا وك��ان حرارة
خيانة الثورة ا�شد من احلرب نف�سها).
ول��ك��ن زاب� ��ات� ��ا ،مل ي��رك��ن يف زاوي� ��ة
الن�سيان اذ ان هوليوود ،قدمت فيلم ًا
�شهري ًا عنه ،بطولة مارلون براندو يف
دور البطل ال�شهيد.
وم�ه�م��ا ك��ان��ت نتيجة ال� �ث ��ورة ،فانها
و�ضعت املك�سيك على اخلارطة ،وبد�أ
الفنانون يتدفقون اليها ،لال�ستفادة
من حكومتها اال�شرتاكية ويف الوقت

نف�سه ،جذبت املك�سيك اي�ض ًا ،الكاتب
د.هـ.لورن�س ومالكومل لوري .وكتاب
وفنانني ج��اءوا م��ن �أورب ��ا للم�شاركة
بتلك االج���واء ال�ت��ي خلقتها الثورة:
العامل اجلديد ال�شجاع للفنون.
وم��ن �أب��رز اال�سماء التي انبثقت �إثر
ف��ورة الثورة املك�سيكية جن��د :دييغو
ري� �ف� �ي�ي�را ،دي �ف �ي��د ال� �ف���ارو وج��وزي��ه
�أوروزك��و -ويعرف با�سم (لو�س تريز
غ��ري �ن��درز) .وق��د ت ��أث��ر ع�شاق الر�سم
باعمالهم وجر�أتهم وثقتهم بلوحاتهم
التي تعك�س م�شاهد للبلد ال��ذي حترر

من اال�ضطهاد ،واعاد اكت�شاف ح�ضارته
القدمية اجلذور :ح�ضارة املايا.
ومل يتعامل كافة الر�سامني يف املك�سيك
مع الثقافة ال�سيا�سية ،ولكنهم جميعا
ع� رّّب�وا ع��ن حت��رره��م م��ن اال�ضطهاد،
وبد�أوا يعربون عن م�شاعرهم الوطنية،
عرب االلوان والنا�س ،لتقدمي فنّ خا�ص
مرتبط باملكان.
واجل��ان��ب االخ ��ر م��ن ال�ف��ن املك�سيكي
كان تدفق الر�سامني اىل البالد من كل
اجلهات ،وال�سجل الذي يحمل ا�سماء
الفوتوغرافيني الذين و�صلوا البالد،
يبدو وك�أنه �سجل لال�سماء البارزة يف
هذا احلقل.
وقد تدفق اي�ضا الع�شرات من الر�سامني
اىل امل�ك���س�ي��ك م��ن اورب� ��ا وال��والي��ات
املتحدة االمركية.
وم��ع ان امل���ص��وري��ن االج��ان��ب قدموا
ال �ك �ث�ير م��ن ال �� �ص��ور الفوتوغرافية
البارزة ،فانهم كانوا مع ذلك ،قد ت�أثروا
بالتجربة املك�سيكية.
وت��اري��خ الفن املك�سيكي ميكن كتابته
ع�بر ق�ص�ص احل��ب ال �ت��ي رب �ط��ت بني
ال�ف�ن��ان�ين وم �ن �ه��ا� :إدوارد وي�ستون
وتيناموديتي ،روفينو تامايو وماريا
�إزك��ي��وي��ردو ،وبطبيعة احل ��ال ق�صة
احلب التي ربطت ما بني فريدا كاهلوا
ودييغو ريفيريا ،وقد ا�ستفادت املر�أة
م��ن االج�� ��واء ال �ث��وري��ة ال �ت��ي �سادت
البالد ،وب��د�أت باملناداة بحقوقها ،كما
ان امل��ودي��ل االي�ط��ال�ي��ة تينامودوتي.
ا�صبحت من��وذج � ًا للجيل اجل��دي��د من
ال �ن �� �س��اء ،ق �ب��ل ان ي �ت��م اخ��راج �ه��ا من
املك�سيك ب�سبب �آرائها ال�سيا�سية.
يف عام ( 1930وق��د ع��ادت عام 1939
با�سم م�ست�شار بعد قتالها يف احلرب
الإ�سبانية الأهلية).
ان الفنون قد ازده��رت يف املك�سيك ما
ب�ين اع ��وام الع�شرينات والثالثينات
م ��ن ال� �ق ��رن امل��ا���ض��ي ،لأن حكومتها
كانت ت�شجع الفنون وتتكلف بنفقات
الر�سامني ومعار�ضتهم.
 عن :لو�س �أجنل�س تاميز

هل انتحر فان كوخ �أم قتل؟
ال �غ �م��و���ض ال� ��ذي ي �ح �ي��ط بوفاة
فن�سنت فان كوخ بد�أ ينحو باجتاه
جديد ،بعد ان طرح خبريان ر�أي ًا
خم��ال�ف� ًا مل��ا ج��اء يف � �س�يرة حياة
جديدة عن الر�سام تقول( ،انه مل
ينتحر ولكنه قتل من قبل �شخ�ص
كان يعرفه).
وكان االعتقاد ال�سائد ب�شكل عام،
ان الر�سام الهولندي قد اطلق النار
على نف�سه وهو يف �سن الـ ،37بل
يقال ان��ه اع�ترف بذلك االم��ر عند
مفارقته احلياة.
ول �ك��ن اخل��ب�ي�ران �ستيفن نيفيه
وغ�يرغ��وري هوايت �سمث ،اثارا

�ضجة بقولهما انه تعر�ض الطالقة
ن� ��ار ،وم���ن امل �ح �ت �م��ل ،ان يكون
اجلاين �شاب يف الـ 16من عمره.
واخل�ب�يران-ال�ك��ات�ب��ان ،الفائزان
ب �ج��ائ��زة ال �ب��ول �ي �ت��زر ،اع �ل �ن��ا يف
كتابهما( :فان كوخ :احلياة) ،وعدد
�صفحاته  ،960ي�ت�ن��اوالن �سرية
حياة الر�سام الهولندي ال�شهري،
وق��د �صدر ع��ام  ،2011ويف عام
�صدوره اعلن متحلف �أم�سرتدام
ان ه��ذه ال�ن�ظ��ري��ة (دراماتيكية)
وم�ث�يرة لالهتمام وال دل�ي��ل على
�صحتها ،اذ ان ه�ن��اك الكثري من
اال�سئلة التي حتتاج اىل جواب.

وب ��د�أ خ �ب�يران م��ن املتحف مهمة
البحث وتق�صي تلك املعلومات �أو
االدع� ��اءات ،وانتهيا م ��ؤخ��ر ًا اىل
نتيجة تفند مزاعم االنتحار.
وك� �ت���اب (ف�� ��ان ك�� ��وخ :احل� �ي ��اة)
ا� �س �ت �غ��رق امل� ��ؤل� �ف ��ان ع �ل��ى جمع
معلوماته ح��وايل ع�شرة اعوام،
وقال احدهما وهو �ستيفن نيفيه،
ان ��ه ق��اب��ل ال �ن��ا���س ال��ذي��ن كانوا
يعي�شون يف تلك املنطقة ،وانهم
ك��ان��وا يتناقلون فيما بينهم ان
فان كوخ ،قتل عر�ض ًا باطالقة من
م�سد�س وكان ذلك يف عام .1890

 عن :الأنديبيندنت

جتارب �شركة امريكية (بايوتيك)
حل �م��اي��ة ب � ��راءة االخ� �ت��راع التي
ح�صلت عليها ،اث��ر اختبار قدمته
للتعرف على اجلينة التي ت�سبب
مر�ض ال�سرطان.
ويقول العلماء ان ال�شركة اذا حققت
االنت�صار فانها �ستطرح منوذج ًا
للعمل على البحث ع��ن اجلينات
التي ت�سبب امرا�ضا اخرى.
وق��د تو�صلت تري�سي باراكلوف
اىل اكت�شاف مهم يف عام  ،1998اذ
تعرفت على (اجلني) الذي �سبّب لها
ال�سرطان ،وت�أملت تري�سي ولكنها مل
تتفاج�أ بالأمر ،فقد اجرت اختبار ًا
ع��ن اجل�ين امل�سبب للمر�ض ،الن
والدتها وجدتها وج��دة والدتها،
ف ��ارق ��ن احل� �ي ��اة ب �� �س �ب��ب مر�ض
ال�سرطان.
وب �ع��د ارب� �ع ��ة ا� �ش �ه��ر ع �ل��ى ذل ��ك،
خ�ضعت تري�سي اىل ازال��ة الرحم
واملبي�ضني ،م��ن اج��ل التقليل من
خم��اط��ر الإ� �ص��اب��ة ب��امل��ر���ض ،ويف
العام التايل كان لديها.
وب��د�أت عند ذلك ،رحلة جديدة يف
ح�ي��ات�ه��ا وك �م��ا ق��ال��ت( ،ك ��ان ابني
ج��و���ش يف اخل��ام �� �س��ة يف عمره
�آن ��ذاك ،واردت العي�ش م��ن اجله،
كي ال يتقدم يف ال�سن بال ام ،وبعد
� 13سنة ت�صف تري�سي نف�سها،
(�سعيدة  )%100مبا فعلت وتقول
معلقة�( ،أع�ت�ق��د اين فعلت م��ا هو
الأف�ضل بالن�سبة ،ووف��اة والدتي
وج��دت��ي وج���دة وال��دت��ي مل يكن
عبث ًا).
ان اك�ت���ش��اف اجل�ي�ن (امل ��وروث ��ة)
 BRCA1يف ع� ��ام ،1994
والن�سخة الثانية منه BRCA2
 ،يف ال �ع��ام ال �ت��ايل� ،سيبقى احد
االن� �ت� ��� �ص ��ارات امل��ه��م��ة يف علم
اجل �ي �ن��ات احل ��دي ��ث ،ف �ه��و يتيح
لالطباء التعرف على امل��ر�أة التي
�ستتعر�ض لدرجة عالية من �سرطان
الثدي او املبي�ض ،يف فرتة مت�أخرة
من حياتها ،وهناك عدد من جنمات
ال�سينما الالتي خ�ضعن ملثل هذه
الفحو�صات ومنهم اجنيال جويل
م�ؤخر ًا ،ان اختبار  BRCAIقد
انقذ العديد من الن�ساء يف االعوام
االخرية.
وه��ذا االختيار قد ادى اىل اثارة
ج��دل ج��اد يف االو� �س��اط الطبية،
انتهى م��ؤخ��ر ًا يف املحكمة العليا
االم��ري��ك��ي��ة ،وك � ��ان ذل� ��ك اجل ��دل
واخل �ل ��اف ي � ��دور ح� ��ول �� �س� ��ؤال
ا� �س��ا� �س��ي ،ه ��ل ي �ج��ب ان ي�سمح

القانون لل�شركات باحل�صول على
ب��راءة اخ�تراع اخلا�ص باجلينات
الب�شرية؟ انها معركة مهمة بالن�سبة
لالبحاث اجلينية وللعلماء على
ط��ريف االطل�سي ،ح��ول نقا�ش له
اه�م�ي�ت��ه ال�ق���ص��وى ح ��ول طبيعة
التحقيقات العلمية.
وال �� �ش��رك��ة االم��ري �ك �ي��ة العمالقة
(م�ي�ري ��د ل �ل �ج �ي �ن��ات) ت �ط��ال��ب ان
ت�صدر املحكمة الكربى امر ًا بدعم
القرار ال��ذي اتخذته حول جينات
 BRCAاذ ان ال�شركة تعتقد
ب�أهمية ان تكون املنتجة الوحيدة
للتجارب التي ا�شرفت عليها فيما
يخ�ص ال�سرطان الكرث من ع�شرة
اعوام.
وم��ن جانب اخ��ر ،هناك جمموعة
م��ن ال�ن��ا��ش�ط�ين مي�ث�ل�ه��م ع ��دد من
املحامني من احتاد احلريات املدنية
االمريكية تطرح اهمية ان يكون
ب ��راءة ذل��ك الك�شف العلمي ملك ًا
لالن�سانية جمع ًا ،فكيف ميكن ان
حتتكر �شركة واح��دة تلك احلقيقة
العلمية لوحدها ،علم ًا انها انفقت
 500مليون دوالر لتطوير وانتاج
اختبار .BRCA
ومن االمور الوا�ضحة ،ان النا�س
على العموم ال ت�ستثمر يف جمال
ال � � ��دواء ،م ��امل حت �ق��ق � �ش �ي �ئ � ًا من
امل� � ��ردود ،اذ ان اح� ��دى الن�ساء
خ�ضعت الختبار  BRCAودفعت
مبلغ  4000دوالر ،وتعتقد �شركة
(م�ي�ري��د) ان م��ن ح�ق�ه��ا ان تكون
ال��وح �ي��دة يف ان �ت��اج (اختبارات
( )BRCAوق��د تولت ذل��ك االمر
م�ن��ذ ع���ش��رة اع� ��وام يف ال��والي��ات
املتحدة االمريكية.
وباخت�صار ،ف��ان العلوم الطبية،
خ��ا���ص��ة ت��ل��ك ال � �ف� ��روع املهتمة
ب��اجل �ي �ن��ات ،ت�ع�ت�م��د ال� �ي ��وم على
�شركات فردية ،وهي تتطور ب�شكل
ج�ي��د ،ف��ان ك��ان��ت ل�شركة (مرييد)
طريقتها اخلا�صة ،ف��ان ال�شركات
االخرى تطوّر اختباراتها ،وهناك
بروف�سورة باجلينات الب�شرية،
وه ��ي ن��ازن�ي�ن رح��م��ن ،يف معهد
البحوث ال�سرطانية ،ولها تقنياتها
املتطورة يف التحاليل اجلينية.
ل �ق��د ط �ب��ع ال �ع �ل �م��اء اول م�سودة
للجينات الب�شرية يف عام ،2003
ووج� � ��دوا ان �ه��ا حت �ت��وي م ��ا بني
 20،000اىل  25،000جني ،ومن
اجل امتام االمر ،فهناك حاجة اىل
عدة باليني من الباوند.

 عن :الغارديان

غ����������ادة ال����ك����ام����ي����ل����ي����ا وح���ق���ي���ق���ت���ه���ا ب���ل��ا رت����و�����ش

يف ع ��ام  ،1844وقب ��ل زم ��ن ق�ص�ي�ر من
وف ��اة م ��اري دوبلي�سي� ��س (�23سن ��ة)
ب�س ��وء اله�ض ��م اخربت و�صيفته ��ا قائلة:
(�أح�س�س ��ت دائم� � ًا انن ��ي �س�أع ��ود اىل
احلياة) ،وقد �صدق ��ت نبوءتها وح�صلت
عل ��ى �شه ��رة وا�سع ��ة خلدته ��ا ،وذلك عرب
رواي ��ة الك�سن ��در دوما� ��س ال�شه�ي�رة،
(زه ��رة الكاميلي ��ا) ،وبعده ��ا ع�ب�ر اوبرا
ف�ي�ردي (الترافياتا) امل�ستم ��دة من رواية
دوما�س.
وكان ��ت دوبلي�سي�س� ،شه�ي�رة يف حياتها
اي�ض� � ًا ،اذ كان ��ت اح ��دى فتي ��ات الب�ل�اط
الباري�س ��ي ال�شهريات يف الق ��رن التا�سع
ع�ش ��ر لتميزه ��ا بجم ��ال طبيع ��ي باه ��ر
(�شاحب ��ة الل ��ون ،ذات �شع ��ر ا�س ��ود ولها
�شف ��ان اكرث احم ��رارا من الك ��رز) ،وبدت
ام ��ام الك�سن ��در دوما� ��س مث ��ل حتف ��ة من
خزف �صيني.

ولك ��ن الرواي ��ة واالوب ��را الت ��ي تناولت
حياتها ،غريت ا�سم م ��اري اىل مارغريت
(يف الرواي ��ة) واىل (فيوليت ��ا) يف
االوب ��را ،لت�صب ��ح رم ��ز ًا روائي� � ًا مث ��ل
�شخ�صي ��ة (�سوني ��ا) يف رواية (اجلرمية
والعقاب) لدو�ستويف�سكي والتي متيزت
بامتالكها قلب ًا مليئ ًا باحلنان والرقة ،وقد
امتعت �شخ�صي ��ة مارغريت او فيوليتا
جمهوره ��ا ،ع�ب�ر اجنرافه ��ا اىل
م�شاع ��ر الن ��دم والتوب ��ة ولوم
الذات.
ويف �س�ي�رة جدي ��دة
لكاميلي ��ا ،للكاتب ��ة جويل
كافان ��اغ ،جن ��د �س�ي�رة
حياة خمتلفة يف كتاب
يحمل عن ��وان (الفتاة
التي احبت الكاميليا)
وتك�ش ��ف في ��ه م ��دى
التزويق الذي ا�ضيف
اىل تل ��ك ال�شخ�صي ��ة
احلقيقية.
وتك�ش ��ف كافان ��اغ عن
�شخ�صي ��ة دوبلي�سي� ��س
العملي ��ة يف مواجه ��ة
امل�ش ��اكل ،اذ كان ��ت م ��اري
تواج ��ه مطال ��ب احلي ��اة
بواقعي ��ة تن�سج ��م م ��ع ميولها
نح ��و املتعة ،وتتالءم م ��ع املرحلة
الزمنية الت ��ي كانت تعي�شه ��ا والعمل
ال ��ذي كانت ت�ؤدي ��ه .واملكان ال ��ذي كانت

تعي� ��ش في ��ه( ،انه ��ا املرحل ��ة الأخرية من
حكم امللكية ،وكان ��ت مركز ًا للباحثني عن
الرثوة ،والت�ساهل مع الذات واالنغما�س
يف امللذات) كما و�صفتها دوبلي�سي�س يف
ر�سالة كتبتها الحد املتقدمني اليها ،قائلة.
( �سي ��د ي

علي
الب ��ارون ،اعلم ان مهنتي قذرة ولكن ّ
اعالم ��ك ان احل�ص ��ول عل � ّ�ي يكل ��ف قدرا
كبري ًا من امل ��ال ،والرجل الذي �سريعاين
يح ��ب ان يك ��ون غني ��ا ج ��دا لتغطي ��ة
احتياجات ��ي ونفق ��ات من ��زيل واخل ��دم
الذي يعمل ��ون فيه ،ويك ��ون م�س�ؤو ًال عن
حمايتي اي�ض ًا).
وق ��د ينده� ��ش الق ��ارئ م ��ن ه ��ذا اجل�شع
واملك ��ر ،اذ رمب ��ا ان ��ه كان متوقع� � ًا ان
يج ��د يف ماري نوعا م ��ن الرقة التي
ا�سبغه ��ا كل م ��ن دوما�س وفريدي
عليه ��ا ،وه ��ذه ال�صف ��ات الت ��ي
ا�سبغته ��ا امل�ؤلفة عل ��ى ماري،
اث ��ارت م ��ن ق ��ر�أ العم ��ل قبل
طباعت ��ه ون�ش ��ره ،اذ انه ��م
كان ��وا ير�سم ��ون لبطل ��ة
ف�ي�ردي �ص ��ورة رقيق ��ة
وحاملة وتع ��زو امل�ؤلفة تلك
ال�سم ��ات ال�شخ�صي ��ة اىل
ن ��وع احلياة الت ��ي عا�شتها
م ��اري ،والت ��ي ت�شب ��ه تلك
البيئات التي ي�صفها ديكينز
او زوال يف اعمالها االدبية.
وكان ��ت (الفون�سي�س ��ن) ولدت
يف عائل ��ة فق�ي�رة لفالح�ي�ن م ��ن
نورم ��ان ،والده ��ا بائ ��ع متج ��ول
مدم ��ن عل ��ى اخلم ��ر يدع ��ى ماري ��ن
بلي�سي ��ز وكان ي�ؤذي والدتها با�ستمرار،
والت ��ي توفي ��ت والفون�س�ي�ن يف ال� �ـ 7م ��ن
عمرها ،و�سرعان م ��ا تخلى االب عن ابنته

يف ال�سنة التالي ��ة ،وانتقلت االبنة للعي�ش
م ��ع اقارب لها ،وعندم ��ا ا�صبحت يف الـ14
م ��ن عمرها ،ظهر الوال ��د ليطالب بها ،وهو
مع ��روف بالفا�س ��ق ،وكم ��ا تق ��ول �صديقة
الفون�س�ي�ن ،ان ��ه اراد بيعها الح ��د الرجال،
وكان الأب ق ��د اتف ��ق فع ًال عل ��ى مقاي�ضتها
بفرقة من الغج ��ر( ،وكانت انذاك يف الـ11
م ��ن عمرها) ،واىل فرق ��ة من املمثلني وهي
يف ال� �ـ 13م ��ن عمره ��ا ،و�ساف ��ر معه ��ا اىل
باري� ��س ،ويق ��ال انه بع ��د ذلك فق ��د اثرها،
تارك ًا اياه ��ا تبحث عن معي�شتها يف مدينة
ال تعرفها.

يف البداي ��ة ،عمل ��ت الفون�س�ي�ن يف حم ��ل
لغ�س ��ل املالب� ��س ،ث ��م يف دكان للخياط ��ة،
ولكن جماله ��ا بدا يتبلور ويب ��دو وا�ضح ًا
للعيان ،وهك ��ذا بد�أت تفك ��ر يف عمل اخر،
وه ��و ان (تعي�ش) مع رجل ثري وكان اول
من تقدم له ��ا ارمل يف اوا�س ��ط العمر ،من
الطبق ��ة املتو�سط ��ة ،قدم له ��ا �شق ��ة م�ؤثثة
م�ست�أج ��رة با�سمه ��ا واي�ض� � ًا  3,000فرنك
الحتياجاته ��ا اخلا�ص ��ة ،وعل ��ى اي ح ��ال،
كم ��ا تقول الكاتب ��ة ،ان العر�ض كان اف�ضل
مم ��ا كان ��ت حت�صل علي ��ه كبائعة يف حمل،
وهو مبل ��غ  22فرن ��ك �شهري� � ًا ،وهل تعمل

� 13ساع ��ة يف اال�سب ��وع ،ومل يك ��ن لديه ��ا
خي ��ار غري املوافقة.ومل يتطل ��ب االمر مدة
طويل ��ة م ��ن م ��اري دوبلي�سي ��ز ،و�سرعان
م ��ا تكاثر ع�شاقه ��ا ،الكون ��ت غو�ستاف من
ا�ستوني ��ا ،انف ��ق عليها ببذخ ،ام ��ا الكونت
ادوارد دي برييغ ��وا الرج ��ل ال ��ذي اطل ��ق
علي ��ه الكات ��ب دوما�س ا�س ��م ارماند دوفال
يف روايت ��ه (غ ��ادة الكاميلي ��ا) ،فق ��دم له ��ا
هدية كبرية وه ��و زواجه بها بتاريخ /21
�شباط ،1846/وا�صبحت بذلك كونتي�سة.
ومن �سوء حظ برييغوا ،انها مل ترغب فيه
بل بلقب ��ه والمكانية تقربه ��ا من رجل اخر
كان ابن� � ًا لو�صيفة يف الب�ل�اط ،ومن �سوء
احلظ ان ��ه رف�ض طلبه ��ا ملرافقته يف رحلة
طويل ��ة ا�ستمرت � 18شه ��را ،اما ماري فقد
اجنرف ��ت اىل نوبات م ��ن الثمالة واالدمان
عل ��ى ال�ش ��راب وكانت يف تل ��ك املرحلة ،قد
ا�شتهرت يف ع ��امل الطبقة الراقية ،وتتميز
مبالب�سها الثمين ��ة وجموهراتها وخيولها
(واي�ض� � ًا بحبه ��ا لزه ��ور الكاميلي ��ا والتي
ا�صبحت من العالمات الفارقة لها).
وعا�ش ��ت حي ��اة الهي ��ة ،ويف اق ��ل من عام
ودع ��ت احلي ��اة ،اث ��ر ا�صابته ��ا مبر� ��ض
ال�س ��ل ،وقد ترك ��ت خلفها جمموع ��ة قيّمة
من احلاجيات الثمين ��ة ،مت بيعها لت�صفية
ديونه ��ا ،وقال احلوذي اخلا�ص بها( ،انها
مل حتت�س غري ال�شامبانيا).
* ت ��ويف ج ��اك فريجي ��ه يف باري� ��س ،يف املنزل
الذي كان مرة لفولتري.
 عن :الغارديان
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قاتل �إكلينيكي للهواتف امل�سروقة

�شركت ��ا "�سام�سون ��غ" و"�إل ج ��ي" ت�ستع ��دان لطرح مي ��زة جديدة ملنع
�سرقة الهواتف والأجهزة اللوحية ،بحيث يجري تعطيل عمل الأجهزة
ل ��دى �سرقتها.املي ��زة اجلديدة التي تعرف با�س ��م "زر القتل" تهدف �إىل
جعل �سرقة الهاتف �أم ��ر ًا عدمي الفائدة وتتيح لل�شركة امل�صنعة و�شركة
االت�صاالت تعطيل الهاتف لدى ا�ستبدال ال�شريحة � simأو لدى العبث
بالنظ ��ام الداخلي للجهاز  .firmwareجدير بالذكر �أن �شركة كورية
�سبق �أن طرحت هذه امليزة يف هواتفها يف �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي
با�س ��م  ،V-protectionم ��ا دف ��ع جمموع ��ة قانوني ��ة يف الواليات
املتح ��دة �إىل مطالب ��ة �شركات م�صنعي الهوات ��ف بتوفري هذه امليزة يف
ال�سوق الأمريكية بحلول العام  .2014ومت التفاو�ض مع كل من "�آبل"
و"كوكل" و"�سام�سوجن" حول هذه املطالب يف �شهر حزيران املا�ضي.
كما �أنه يوجد حاليا �أدوات منع ال�سرقة �أو تعطيل الأجهزة اجلوالة عن
بعد عقب �سرقتها ،تنتجها �شركات مثل "كا�سرب�سكي" و"مكايف".

ياهو!" ت�شرتي �شركة نا�شئة
متخ�ص�صة يف البحث عن ال�صور

ا�ش�ت�رت جمموع ��ة الإنرتن ��ت الأمريكي ��ة "ياه ��و!" ال�شرك ��ة النا�شئ ��ة
املتخ�ص�ص ��ة يف البحث عن ال�صور "�آي كي ��و �إجننز" ،يف م�سعى منها
�إىل تطوير خدمتها اخلا�صة بال�صور "فليكر" .وكتبت ال�شركة النا�شئة
يف ر�سالة ن�شرتها على موقعها الإلكرتوين �أن "�آي كيو �إجننز ان�ضمت
�إىل فري ��ق فليك ��ر لدى ياه ��و!  ....وهي لطاملا كانت م ��ن كبار املعجبني
بخدم ��ة فليكر" .وتتميز "�آي كيو �إجننز" بربجميتها التي حتلل وتفرز
وتق�س ��م ال�ص ��ور بح�س ��ب تقني ��ة التع ��رف عل ��ى الوج ��وه .ومنذ تويل
ماري�س ��ا ماير �إدارة "ياهو!" العام املا�ضي ،قامت املجموعة التي تتخذ
يف مدينة �سانيفايل (والية كاليفورنيا غرب الواليات املتحدة) مقرا لها
ب�شراء عدة �ش ��ركات� ،أبرزها جمموعة املدونات ال�صغرى "تامبلر" يف
�إطار �صفقة كلفت مليار دوالر.

افب

فيكتوريا بيكهام تريد �إقامة "�إمرباطورية"
يف جمال املو�ضة
ال تخف ��ي فيكتوري ��ا بيكه ��ام طموحه ��ا "ب�إقام ��ة
�إمرباطوري ��ة" فعلية يف جم ��ال املو�ضة هي التي
تلق ��ى جمموعاته ��ا جناح� � ًا متزاي ��د ًا يف �أ�سب ��وع
املو�ضة يف نيويورك الذي ينطلق بعد �أ�سبوعني.
وتو�ض ��ح املغني ��ة ال�سابق ��ة يف فرق ��ة "�سباي� ��س
غريل ��ز" يف مقابلة مع "نيويرك تاميز ماغازين"،
"�أريد ان �أتو�سع كثريا� .أريد �إقامة �إمرباطورية
فعلية" .و�أ�ضافت زوجة ديفيد بيكهام التي قدمت
�أول جمموع ��ة لها يف نيوي ��ورك يف العام 2008
"�أري ��د ان ا�ص ��ل �إىل اكرب عدد ممكن من الن�ساء
يف الع ��امل� .أري ��د ان يك ��ون يل فئ ��ات متعددة من
املنتجات .لدي راهن ��ا خم�س فئات� .أريد ان �أنتج
يوم� � ًا الأحذي ��ة والعط ��ور وم�ساحي ��ق التجمي ��ل
واملالب�س الداخلية .ثمة �أ�شياء كثرية �أريد القيام
بها".

الحمل

الجوزاء

� 21آذار  19 -ني�سان

 20ني�سان� 20 -أيار

مهني ًا :ت�سمع بحدوث بع�ض
ال�ت�غ�يرات يف العمل ت�شعرك
بالقلق ،انتظر حتى تت�أكد من
احل�ق��ائ��ق .ع��اط �ف �ي � ًا :احلبيب
ي� �ب ��ذل ال��ك��ث�ي�ر م� ��ن اجل��ه��ود
لإر� �ض��ائ��ك وت�ن�ف�ي��ذ رغباتك،
فا�ستجب له وعرب عن تقديرك
ملا يقوم به .

م�ه�ن�ي� ًا :ينتقل ك��وك��ب م��ار���س �إىل
البيت الرابع �أي �إىل الأ�سد ،فتبحث
عن اال�ستقرار املهني ،ورمبا تدور
�أحاديث �صاخبة مع بع�ض الزمالء
ان�س
ابتدا ًء من هذا اليوم .عاطفي ًاَ :
املا�ضي واب ��د�أ جم��دد ًا م��ع احلبيب
وحاول �أن تتعاطف مع م�شاكله و�أن
جتد معه احللول املنا�سبة

مهني ًا :تت�أخر اليوم عن تنفيذ
مهامك يف العمل ب�سبب بع�ض
امل �� �ش��اك��ل ال �ت �ق �ن �ي��ة ،وت ��أت �ي��ك
العرو�ض للح�صول على عمل
�أف�ضل .عاطفي ًا :عليك �أن تكون
�أكرث حذر ًا يف نفقاتك وا�ستمع
�إىل �آراء ال�شريك وال حتاول �أن
تفر�ض وجهة نظرك .

السرطان

 22حزيران  22 -متوز

م�ه�ن�ي� ًا :ينتقل ك��وك��ب م��ار���س �إىل
ال �ب �ي��ت ال� �ث ��اين �أي �إىل الأ�� �س ��د،
ويجعلك اك�ث�ر ��ش��را��س��ة يف العمل
.عاطفي ًا :عالقة �صداقة تتحول �إىل
حب حقيقي ،والرومان�سية حتيط
ب��ك م��ن ك��ل ج��ان��ب وت �ب��دو �سعيد ًا
�.صحي ًا :انتبه م��ن الغ�ضب و�أعط
اهتمامًا للتفا�صيل
الميزان

 23ايلول  23-ت�شرين االول

مهني ًا :قد ت�شعر ب�أنك غري قادر
ع�ل��ى ق �ي��ادة � �ش ��ؤون��ك �أو ت�شعر
ب��ال�ع��زل وحت �ت��اج �إىل م��ن يرفع
معنوياتك .عاطفي ًا :تبحث عن
امل �� �ش �ك�لات ب� � ��أيّ ث �م��ن ،فتج ّ
رت
بع�ض الق�ص�ص املن�سية وتعيدها
�إىل ال�ساحة ،يف حماولة لت�أزمي
الأو�ضاع .
الجدي

 22كانون19– 1كانون2

مهني ًا :ينتقل م��ار���س �إىل البيت
ال��ث��ام��ن ف��ت��ب��د�أ ع �م �ل �ي��ة حتقيق
وم �ط��اردة مل�ع��رف��ة بع�ض الأم ��ور
ورمبا تقوم ب�سفر يف هذه الأثناء
عاطفي َا  :ت�ستاء من عدم التجاوب
م��ن ق�ب��ل ال���ش��ري��ك �أو ت��رت��اب من
برودة ت�صرفاته �أو غيابه الق�سري
�أو املفتعل هذا الوقت .

االسد

 23متوز � 22 -آب

مهني ًا� :أح���داث غ�ير متوقعة تثري
االنفعاالت ،وعليك �إج��راء تعديالت
على �شراكة معينة .عاطفي ًا :الأجواء
العاطفية متطلبة ،ما يتوجب عليك
تفهم ًا وابتعاد ًا عن عدائية ال�شريك
والأجواء �.صحي ًا :عليك الإكثار من
تناول اخل�ضراوات وجتنب اللحوم
الغنية بالدهون ،فهي م�ضرة.
العقرب

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

مهني ًا :تت�سلق جبا ًال من املعوقات
قبل �أن حت� ّق��ق ه��دف��ك ال��ذي ت�صبو
�إل�ي��ه ،وال ت��و ّق��ع ع�ق��د ًا قبل �أن تقر�أ
بنوده كافة وتت�أكد من م�صداقيته
.ع��اط �ف �ي � ًا :ت�شهد امل��رح �ل��ة املقبلة
حمطات الفتة ومتطورة يف العالقة
بال�شريك ،وه��ذا �سيكون مل�صلحتك
�إذا وظفته بال�شكل املطلوب .
الدلو

 20كانون� 18 - 2شباط

مهني ًا :تتغلب على امل�صاعب� ،إال �أن
�أعمالك امل��زده��رة وح�سن تعاملك مع
امل���س�ت�ج��دات ي��وا��س�ي��ان��ك يف بع�ض
امل���ص��اع��ب املحتملة .ع��اط�ف�ي� ًا :تعبرّ
ع��ن نف�سك بطالقة ن��ادرة �أينما كنت
ومهما قمت من �أعمال ،تلتقط الفر�ص
واخلطوط مبهارة ،وتت�صرف ب�سرعة
فتذهل ال�شريك .

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

مهني ًا :قد ت�شعر ب�أنك غري قادر
على ق �ي��ادة ��ش��ؤون��ك �أو ت�شعر
بالعزل وحت�ت��اج �إىل م��ن يرفع
معنوياتك .عاطفي ًا :تبحث عن
امل �� �ش �ك�لات ب � ��أيّ ث �م��ن ،فتج ّ
رت
بع�ض الق�ص�ص املن�سية وتعيدها
�إىل ال�ساحة ،يف حماولة لت�أزمي
الأو�ضاع .
القوس

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

مهني� � ًا :ينتق ��ل كوك ��ب مار� ��س �إىل
البي ��ت التا�س ��ع ،م ��ا يوح ��ي بي ��وم
جي ��د و�أك�ث�ر �إيجابية م ��ن ال�سابق،
بحيث حت ّلق عال ًي ��ا وتن ّفذ الرغبات،
�ش ��رط ان تبق ��ى منتبه� � ًا ومتح ّف ًظ ��ا
و�أن حتافظ عل ��ى �أ�سرارك .عاطفي ًا:
يعاتب ��ك ال�شري ��ك ب�سب ��ب ان�شغال ��ك
الدائم وابتعادك عنه.
الحوت

� 19شباط � 20 -آذار

م �ه �ن �ي � ًا :ي� ��وم ج�� ّي��د ج� � �دًّا ف � ��إذا
ت �� �ض��اف��رت اجل� �ه ��ود وازدادت
االجتهادات وامل�ساعي فال ب ّد من
�أن يكون النجاح �أك�ي��د ًا وباهر ًا
.عاطفي ًا :الدعم الذي تتلقاه من
ال�شريك يفاجئك ،ويكون مو�ضع
تقدير واهتمام من �أجل م�ستقبل
�أف�ضل .

اختل �إجاك الواوي

بعد موقف حكومته "قلب �أم"
ي�ستغني عن الرتكي "كرمي"
ق ��ررت ال�ف�ن��ان��ة امل���ص��ري��ة �سمرية
�أح �م��د اال�ستعانة مبمثل لبناين
يف م�سل�سلها اجل��دي��د "قلب �أم"
ب���د ًال م��ن امل�م�ث��ل ال�ت�رك��ي �أجن�ي�ن
اك �ي��وري��ك ،امل �ع��روف يف الوطن
ال �ع��رب��ي ب��ا� �س��م "كرمي" ،ال��ذي
ا�ستبعدته من العمل فيما اعتربته
ا�ستجابة للدعوات التي �أطلقتها
ن �ق��اب��ة امل�م�ث�ل�ين وال�سينمائيني
يف م�صر وك��ذل��ك جبهة الإب ��داع،
ملقاطعة الدراما الرتكية بعد موقف
احل�ك��وم��ة ال�ترك�ي��ة م��ن ث ��ورة 30
ي��ون �ي��و .ك�م��ا ق ��ررت �أح �م��د كذلك
وقف التعاون مع اجلانب الرتكي
يف �إنتاج امل�سل�سل .و�أو�ضحت
�سمرية �أحمد �أن ا�ستبعاد "كرمي"

مر�سيليا ت�ستنجد بـ"بامتان" ملكافحة اجلرمية
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افب

ا�ستهل رئي�س وزراء بلغاريا ال�سابق بويكو بوري�سوف م�شواره
كالعب كرة قدم الأحد خالل تعادل فيتو�شا بي�سرتيت�سا مع
راكوف�سكي يف دوري الدرجة الثانية .ودخل بوري�سوف ،البالغ
من العمر  54عام ًا ،امل�ستقيل يف ت�شرين الثاين املا�ضي جراء
�ضغط ال�شارع ،التاريخ بعد �أن �أ�صبح �أكرب العب ي�شارك مع فريق
بلغاري حمرتف بح�سب موقع "�سبورتال" البلغاري .وارتدى
الرجل ال�ضخم الرقم  13وخا�ض  54دقيقة خالل تعادل فيتو�شا
على �أر�ضه .وكان بوري�سوف قد مار�س اللعبة عندما كان فريقه
هاوي ًا ،وذلك قبل �صعوده �إىل الدرجة الثانية هذا املو�سم .و�أحرز
عام  2011جائزة العب العام من قبل اجلماهري ،لكنه طلب من
املنظمني �إلغاء النتائج .وطلب الأطباء من احلار�س ال�شخ�صي
ورئي�س ال�شرطة ال�سابق ،االمتناع عن ممار�سة الريا�ضة بعد
دخوله مرتني �إىل امل�ست�شفى ب�سبب ارتفاع �شديد يف �ضغط الدم،
لكنه ب�صحة ممتازة الآن.
�سكاي نيوز

دع ��ا �س ��كان مدين ��ة مر�سيلي ��ا الفرن�سي ��ة
الرج ��ل الوط ��واط "بامت ��ان" مل�ساعدتهم
عل ��ى كب ��ح اجلرائ ��م يف مدينته ��م بع ��د
ت�صاع ��د م�ستويات العنف .وكانت املدينة
ق ��د �شهدت م�ؤخر ًا زيادة يف جرائم القتل،
ومن بينه ��ا مقتل رج ��ل متقاع ��د وجرائم
قت ��ل ذات عالق ��ة باملخ ��درات� ،شه ��دت
ا�ستخدام� � ًا متزاي ��د ًا للبن ��ادق الآلي ��ة م ��ن
ط ��راز كال�شينك ��وف "�إي ��ه كاي ."47-
ومت و�ض ��ع التما� ��س عل ��ى الإنرتن ��ت
وتخ�صي�ص �صفح ��ة على موقع التوا�صل
االجتماع ��ي "في�سب ��وك" حمل ��ت عن ��وان

سالما ياعراق

ومن ��ذ عر�ضها الأول قطعت �شوط ��ا كبري ًا يف هذا
املجال .ف� ��إىل جان ��ب جمموعته ��ا الرئي�سية التي
ت�ض ��م الكث�ي�ر م ��ن الف�سات�ي�ن الأنيق ��ة ال�ضيقة
والب�سيطة اخلطوط ،اطلقت جمموعة �أخرى
�أقل �سعرا حتمل ا�س ��م "فيكتوريا" وو�سعت
نط ��اق مبيعاته ��ا �إىل اخل ��ارج وال �سيما يف
ال�صني وه ��ي تبيع ت�صاميمها عرب الإنرتنت
�أي�ضا .وانتقلت فيكتوريا بيكهام ( 39عاما)
وه ��ي �أم لأربع ��ة �أطف ��ال للإقامة جمددا يف
لن ��دن ال�شت ��اء املا�ض ��ي لكنها ت�شت ��اق �إىل
لو�س �إجنلي�س على ما �أكدت يف املقابلة.
و�أو�ضح ��ت "�أنا �أهتم كث�ي�را مب�سريتي
املهنية و�أظن �أن �شخ�صيتي تتكيف �أكرث
مع الواليات املتحدة".

خ�سر رئا�سة الوزراء ف�أ�صبح
العب كرة

حظك هذا اليوم
الثور
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ل��ن ي ��ؤث��ر يف ال���س�ي��اق ال��درام��ي
للم�سل�سل ،فقد ك��ان من املقرر ان
يقوم بدور �شخ�صية غري م�صرية،
وبالتايل ميكن تعديل ال�سيناريو
لت�صبح �شخ�صية لبنانية ب��د ًال
من تركية .ت��دور �أح��داث م�سل�سل
"قلب �أم" حول رحلة �أم م�صرية
يف البحث عن ابنها ،الذي خطفه
وال � ��ده ال�ت�رك��ي و� �س��اف��ر ب��ه �إىل
ت��رك �ي��ا ،م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن  30عاما،
وك��ان��ت ه�ن��اك نية يف ان يعر�ض
خ�لال �شهر رم�ضان
امل��ا��ض��ي ،ول�ك��ن مت
ت��أج�ي�ل��ه لظروف
�إنتاجية ليعر�ض
يف .2014

"ه ��ل نحتاج �إىل الرجل الوطواط لإنقاذ
مر�سيليا؟" .ويف الأيام الأخرية ،تعر�ض
جاك بلوندي ��ل ،البالغ من العمر  61عام ًا،
ملواجهة م ��ع الل�صو�ص ف�ص ��دم بع�ضهم
ب�سيارات ��ه وا�ستخدم ع�صا البي�سبول
ملقاومته ��م ،لكنه ��م جنح ��وا ب�إط�ل�اق
النار عليه ،ف�أ�صيب يف فخذه ومعدته.
ومن ��ذ بداي ��ة الع ��ام اجل ��اري� ،شه ��دت
مر�سيليا ،ثاين �أكرب امل ��دن الفرن�سية من
حيث ع ��دد ال�سكان 13 ،جرمي ��ة قتل ذات
عالقة باملخدرات وجتارتها.

�سكاي نيوز

يف واح ��د من اللقاءات التلفزيونية التي كنت اظهر خاللها
�أوا�سط الت�سعينيات� ،س�ألني مقدم الربنامج �س�ؤاال حمددا:
�إن كان �ص ��دام يظل ��م النا�س به ��ذه الطريقة الت ��ي ت�صفها،
فع�ل�ام ال يخرج عليه العراقيون مثلم ��ا فعلوا بعد خروجه
م ��ن الكويت مندح ��را؟ �أجبته :ان �ص ��دام جنح يف حتويل
العراق �إىل طائرة خمتطف ��ة وال�شعب قد ح�شر فيها .و�أ ّنى
للمخط ��وف يف طائرة ان يتحرك واخلاط ��ف ي�ضع �سكينا
على رقبته �أو ي�صوب ر�شا�شه نحو جبهته؟
والي ��وم �إذا �سُ ئلت عن �سر �سك ��وت العراقيني ،رغم كل هذا
ال ��ذي يعانونه من قتل وذبح وتفجري وفقر وبطالة وف�ساد
وغي ��اب �شب ��ه ت ��ام يف اخلدم ��ات وت�ضيي ��ق اخلن ��اق على
احلري ��ات� ،س�أجيب ان ال�شعب ت ��وزع بني خمطوف ذهنيا
و�آخ ��ر �أ�س�ي�ر .ويال ��ه م ��ن �أ�سر م� ��ؤمل ان كان حت ��ت يد من
تنق�صه احلكم ��ة .كم �أعجبني قول �أ�ست ��اذ جامعي م�صري
خمت�ص بالعلوم ال�سيا�سية ،قبل �أيام :ان الدكتاتور ناق�ص
التدبري قد يكون �أ�سو�أ للنا�س من الدكتاتور الدموي.
لو مل يك ��ن ال�شعب �أ�سريا ،عند "دولت ��ه" ملا جتر�أت وزارة
"الداخلية" التي يديرها بنف�سه على منع التظاهر بحجة
املخ ��اوف الأمني ��ة� .أمل يك ��ن ه ��و ،ولي� ��س غريه ،م ��ن قال
ان ال ��دول الأخ ��رى حت�سدنا عل ��ى نعمة الأم ��ن التي نحن
فيه ��ا؟ �ألي� ��س هو �أي�ض ��ا من ق ��ال ان جتربتن ��ا يف حماربة
الإره ��اب رائ ��دة وعلى دول الع ��امل ان ت�ستفي ��د منها؟ فان
كان كذل ��ك ،كيف تقول الداخلية �أم� ��س" :ندعو �إىل ت�أجيل
التظاهرة لأن هناك من يرتب�ص باملواطنني ويحر�ص على
ا�ستهدافهم باعتداءات �إجرامية دموية تزيد امل�شهد الأمني
وال�سيا�سي يف البالد تعقي ��دا ،وت�ضيف �إىل البالد م�شاكل
القالق ��ل والفنت التي هي يف غنى ع ��ن املزيد منها"؟ �ألي�س
ه ��ذا اعرتافا �صريحا يناق� ��ض كل ادعاءات "اجلار" ،ويقر
بان امل�شهد الأمني منفل ��ت والدماء ت�سيل والقالقل والفنت
وا�صلة خلوة موزة؟
الداخلية تت�صور ان واجبها هو ان جتعل النا�س "تكر�ص"
يف بيوته ��ا بع ��د ان تقرر من عنده ��ا ان التظاهر "لن يزيد
�ص ��وت املطالب عل ��وا وال ي�ضيف �ضغطا"! �أه ��ذا هو دور
الداخلي ��ة �أم دور النا�س؟ ال�شعب هو من يحكم على �أهمية
مطالب ��ه وجدواها ،وما واجبك ��م �إال ان حتموه رغما عنكم
لأنكم تعي�شون على �أمواله.
وكعادة اجل ��ار التي تطورت �إىل "�سول ��ة" �صار كلما ي�شم
ب ��وادر تظاه ��رة جدي ��دة يخ ��وف النا� ��س بف ّزاع ��ة البع ��ث
والقاع ��دة بحجة اخل ��وف عليهم� .أيباه �شك ��د �إحنينّ انت؟
ي ��ا ع ��م ،الل ��ي يخاف عل ��ى النا�س م ��ا يفتح ب ��اب ال�سجون
للإرهابي�ي�ن وي�سه ��ل فرارهم ويقول له ��م �أتف�ضلوا العبوا
بالبلد�شاطي باطي! وان كنت نا�سي ح فكرك بهذا املقطع:
http://hammurabi-news.com/
10263=viewcontent/?c_id
البعثي ��ون والقاع ��دة ال يعان ��ون �أزم ��ة �أه ��داف حتى
ينتظ ��روا تظاه ��رة للفتك به ��ا .البلد كل ��ه حتت رحمة
�سكاكينهم بف�ضلك قيادة "دولة" رئي�س حكومة دولتكم
وقائد قواتها امل�سلح ��ة و�أمنها وخمابراتها ووزارتي
دفاعه ��ا وداخليتها .ه ��ل ت�سم ��ى وزارة "داخلية" من
تدع ��و النا� ��س ان تختل يف بيوته ��ا وال تفتح فمها �أو
ترف ��ع يدها احتجاج ��ا؟ هل عملها حماي ��ة املتظاهرين
�أم تخويفه ��م كل يوم بـ :اخت ��ل �إجاك الواوي  ..اختل
�إجاك الذيب؟

النيزك الذي انفجر فوق رو�سيا قد يكون لفح ال�شم�س قبل �أن ي�سقط على الأر�ض
افب
النيزك الذي انفجر يف �شباط املا�ضي فوق
ت�شيليابين�س ��ك يف رو�سي ��ا ا�صطدم بجرم
�سم ��اوي �آخر �أو �أنه م ��ر مبحاذاة ال�شم�س
قبل �أن ي�سقط على الأر�ض على ما �أظهرت
درا�سة عر�ضت الثالثاء املا�ضي.
فبع� ��ض الأج ��زاء الت ��ي ع�ث�ر عليه ��ا يف
الأورال الرو�س ��ي تظهر ان النيزك تعر�ض

"لعملي ��ة ان�صه ��ار كثيفة" قب ��ل ان يدخل
الغ�ل�اف اجل ��وي للأر�ض على م ��ا جاء يف
حتليل الباحثني يف معهد نوفو�سيبري�سك
للجيولوجي ��ا واملع ��ادن .وق ��ال فيكت ��ور
�شاريغ�ي�ن امل�س� ��ؤول يف املعه ��د ال ��ذي
�سيعر�ض نتائجه عل ��ى م�ؤمتر غولد�شميد
للجغرافي ��ا الكيميائي ��ة ال ��ذي ينظ ��م يف
فلورن�س ��ا (�إيطالي ��ا) "ه ��ذا يعن ��ي ب�ش ��كل

�شب ��ه م�ؤكد �أن ا�صطدام ��ا ح�صل بني نيزك
ت�شيليابين�س ��ك وج ��رم �آخ ��ر م ��ن النظ ��ام
ال�شم�س ��ي (مذن ��ب �أو كوك ��ب) �أو �أن ��ه م ��ر
قرب ال�شم� ��س" .وانهال واب ��ل من �شظايا
حج ��ر نيزك ��ي يف اخلام� ��س م ��ن �شب ��اط
ف ��وق ت�شيليابين�س ��ك بع ��د انفج ��ار ني ��زك
يبل ��غ قط ��ره  17م�ت�را ووزن ��ه خم�سة �إىل
ع�ش ��رة �آالف ط ��ن على ارتف ��اع حوايل 20

كيلومرتا .وق ��د �أدى االرجتاج الذي خلفه
االنفج ��ار خ�صو�ص ��ا �إىل �إحل ��اق �أ�ض ��رار
كب�ي�رة يف املدين ��ة �أ�سفرت ع ��ن جرح اكرث
من �أل ��ف �شخ�ص .وقد عرث على الكثري من
ال�شظاي ��ا يف املنطقة ،لكن يعتقد ان اجلزء
الأكرب منه �سقط يف بحرية ت�شريباركول،
حيث يحاول علماء حتديد مكانه وانت�شاله
من املياه.

"مل ينجح �أحد" �شعار جامعة ليبرييا بعد ر�سوب � 25ألف متقدم
�أعلن ��ت وزي ��رة التعلي ��م يف ليبريي ��ا
ر�س ��وب جمي ��ع املتقدم�ي�ن للقب ��ول يف
جامع ��ة ليبرييا هذا الع ��ام الذين يقدر
عدده ��م بنحو خم�س ��ة وع�شري ��ن �ألف
طالب وطالبة.
وذكرت �شبك ��ة تليفزيون هيئة الإذاعة
الربيطاني ��ة ان وزيرة التعليم ايتمونا
دافي ��د عربت ع ��ن �شعوره ��ا بال�صدمة
�إزاء عدم جناح طالب واحد يف امتحان
القبول هذا العام من خريجي املدار�س
الثانوي ��ة ،و�أكدت اعتزامه ��ا االجتماع
بامل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن جامع ��ة ليبريي ��ا -
�إح ��دى اجلامعات احلكومي ��ة  -لبحث

ه ��ذا املو�ض ��وع  .و�ص ��رح م�س� ��ؤول
يف اجلامع ��ة ب� ��أن املتقدم�ي�ن المتحان
القب ��ول يفتق ��رون �إىل احلما�س الالزم
واحل ��د الأدنى م ��ن اللغ ��ة الإجنليزية
راف�ضا �إرجاع هذا الإخفاق �إىل احلرب
الأهلي ��ة يف ليبريي ��ا الت ��ي انتهت منذ
ع�شرة �أع ��وام .كانت �أيل�ي�ن جون�سون
�سريليي ��ف رئي�س ��ة ليبريي ��ا احلائ ��زة
على جائ ��زة نوبل لل�س�ل�ام قد اعرتفت
م�ؤخ ��را ب�أن نظ ��ام التعلي ��م يف بالدها
يعاين ورط ��ة و�إنه يتعني ب ��ذل الكثري
من اجلهود من �أجل حت�سينه .
�أ �ش �أ

حدث في مثل هذا اليوم

وف�����������اة ي�����و������س�����ف ال���������س����وي����دي
يف م�ث��ل ه��ذا ال �ي��وم م��ن ع��ام  1929تويف
ال�سيد يو�سف ال�سويدي  ،ال�شخ�صية العلمية
والوطنية املرموقة ور�أ�س الأ�سرة ال�سويدية
ال�شهرية ببغداد و�أول رئي�س ملجل�س الأعيان ،
ف�شيع �إىل مثواه الأخري يف مقربة الأ�سرة يف
الكرخ يف م�أمت مهيب ورثاه الكتاب وال�شعراء
 ،وجمع ما كتب عنه يف جمموع حافل �أعده
الأ�ستاذ طه الراوي .
و�آل ال�سويدي �أ�سرة عراقية قدمية تنتمي
�إىل الأ�سرة العبا�سية ( عن طريق ال�شيخ عبد
الله ال�سويدي الذي يرجع ن�سبه �إىل املوفق
بن املتوكل اخلليفة العبا�سي )  ،وعبد الله
هذا من ا�شهر علماء العراق يف القرن الثامن
ع�شر  ،وا�شتهر بكتابه النفحة امل�سكية يف
الرحلة املكية ،ومناظرته ال�شهرية يف م�ؤمتر

النجف  .وال�شيخ يو�سف بن نعمان بن حممد
�سعيد بن احمد بن عبد الله ال�سويدي  ،ولد
ببغداد �سنة  1854ودر�س فيها وتلقى العلوم
النقلية والعقلية على يد ا�شهر علمائها  ،ويف
عام  1879انتخب ع�ضوا يف جمل�س بغداد
البلدي  ،ثم عني قا�ضيا يف مناطق خمتلفة من
العراق  ،حتى �أذا �أعلن االنقالب الد�ستوري
يف ال��دول��ة العثمانية  ،اخ�ت�ير ع���ض��وا يف
جمل�س والي��ة ب �غ��داد �سنة  1909و�أ�صبح
قريبا م��ن ال ��والة امل�ت��أخ��ري��ن لبغداد ومنهم
ال��وايل ناظم با�شا  ،غري ان��ه خا�صم الوايل
جمال با�شا ( ال�سفاح )  ،وا�ضطر للإفراج عنه
ب�أمر من ا�سطنبول .
ك��ان االحت��ادي��ون احل��اك�م��ون ي�ع��دون��ه من
خ�صومهم  ،وعندما قامت احل��رب العاملية

الأوىل ودخ�ل��ت ال��دول��ة العثمانية احل��رب ،
اخذوا ب�سيا�سة ا�ضطهاد خمالفيهم  ،فاعتقل
�سنة  1915و�سيق �إىل لبنان حيث حماكم
احلرب  ،ونفي مع �أح��رار العرب �إىل �إحدى
قرى الأنا�ضول  ،ثم مكث يف الإ�ستانة �إىل ان
انتهت احل��رب العظمى وع��اد �إىل بغداد عام
 . 1919وملا برزت احلركة الوطنية املناوئة
لالحتالل الربيطاين � ،ساهم مع الوطنيني يف
ن�شاطهم  ،ف�أ�ضمرت ال�سلطة املحتلة له ال�شر
 ،ويف �آب  1920وال �ث��ورة العراقية قائمة
 ،داه�م��ت ال �ق��وات الربيطانية حملة خ�ضر
اليا�س العتقال ال�سويدي  ،فن�شبت معركة
�ضارية بني �أه��ايل املحلة والقوة الع�سكرية
�سقط فيه الكثريون  ،ومتكن من الفرار �إىل
مركز الثورة يف الفرات الأو�سط  ،ثم رحل
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�إىل �سوريا فم�صر  ،وعاد �إىل وطنه العراق
برفقة الأم�ي�ر في�صل املر�شح ل�ت��ويل عر�ش
ال�ع��راق  .وبعدها ا�صبح مقربا من الأ�سرة
امللكية وال�شخ�صيات النافذة يف املجتمع .
وعند قيام احلياة النيابية �سنة  1925عني
ال���س��وي��دي ع���ض��وا يف جمل�س الأع �ي��ان ثم
رئي�سا له يف  16متوز  ، 1925وا�ستمر بهذا
املن�صب �إىل ان �أدركه املوت .
ويو�سف ال�سويدي له من الأجن��ال خم�سة
 ،اثنان توليا من�صب رئا�سة ال��وزراء وهما
ناجي وتوفيق  ،وعارف احد �أع�ضاء حمكمة
التمييز و�شخ�صية قانونية قديرة  ،و�شاكر
م��ن الأط �ب��اء العراقيني ال ��رواد  ،واخلام�س
اغتيل �شابا يف احلرب العاملية الأوىل .
رفعة عبد الرزاق حممد

عالم آخر
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كاركاتير
صباح المدى

 المعمارية زها حديد انتهت
من �إنجاز الت�صاميم الخا�صة بمبنى
جامعة مي�سان الكبرى ،و َزه��ا حديد
م�ع�م��اري��ة ع��راق�ي��ة ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ولدت
زها حديد في بغداد  1950وهي ابنة
وزي��ر المالية الأ��س�ب��ق محمد حديد،
وهي حا�صلة على �شهادة اللي�سان�س
في الريا�ضيات من الجامعة الأميركية
في بيروت  1971ولها �شهرة وا�سعة
ف��ي الأو�� �س ��اط ال�م�ع�م��اري��ة الغربية،
وحا�صلة على و�سام التقدير من الملكة
البريطانية.
 المطرب �سعدون جابر �أهدى
�أغ�ن�ي�ت��ه (ي��ا �أم ال��وف��ا) �إل ��ى المطرب
الفل�سطيني رام���ي ج �ن��ة ،لي�سجلها

لي�س ب�غ��ري��ب ع��ن ال�م�ط��رب العراقي
الكبير �سعدون جابر �صاحب المحطات
ال�غ�ن��ائ�ي��ة ال�م�ه�م��ة ف��ي ت��اري��خ الغناء
العراقي.

زها حديد
ب�صوته وليقدمها للجمهور العربي
ويهديها لأم��ه ،بعد ان التقى النجمان
في �إح��دى الإذاع��ات التون�سية ،وهذا

بغداد /املدى

امل��و��س�ي�ق��ى وال �ب��ال �ي��ه والور�شة
اخلام�سة تناولت مو�ضوع حقوق

ال�ط�ف��ل ب ��إ� �ش��راف ط��ال��ب ك��اظ��م .
وا��س�ت�ف��اد الأط� �ف ��ال احلا�ضرون

كري�ستينا �صوايا تنتهي من "و�أ�شرقت ال�شم�س"
�شخ�صي �صعب
تقف �أمام خيار
ّ
يقلب ح�ي��ات�ه��ا ،امل�سل�سل من
كتابة منى طايع و�إخراج �شارل
� �ش�لاال ،وم��ن امل �ت��و ّق��ع عر�ضه
على �شا�شة امل�ؤ�س�سة اللبنانية
ل�ل�إر��س��ال �إن�ترن��ا��ش�ن��ال .جتدر
الإ�� �ش ��ارة اىل �أن "و�أ�شرقت
ال�شم�س" �سيعيد املُ�شاهد اىل
ب��داي��ة ال �ق��رن الع�شرين وهو
ال �ع �م��ل ال� �ث ��ال ��ث يف م�سرية
ك��ري �� �س �ت �ي �ن��ا ال �ت �م �ث �ي �ل �ي��ة بعد
"ذكرى" و"غزل البنات"

ي�سرا اللوزي :مل �أجته للإخراج
�أعربت الفنانة امل�صرية ي�سرا اللوزي عن
ا�ستيائها وا�ستغرابها من الأخبار
ال �ت��ي ان �ت �� �ش��رت م� ��ؤخ ��ر ًا حول
اجتاهها لإخ��راج فيلم روائي
ق�صري عن �إحدى ال�صحافيات
ال�����ش��اب��ات امل� ��� �ش ��ارك ��ات يف
ث� ��ورة  30ي��ون �ي��و ،وب�أنها
�ست�سعى لأن ي���ش��ارك فيلمها
يف املهرجانات العاملية .و�أكدت
اللوزي ،يف ت�صريح �صحفي عدم
�صحة هذه الأخبار ،م�شري ًة �إىل �أنها مل
تفكر يف الإخ��راج نهائي ًا ،معتقدة �أن ال�سبب وراء
انت�شار هذه ال�شائعة هو حبّها للأفالم الت�سجيلية

�صفحــة

دينــــار

ب�������س���ام ف���رج

 ال��دك �ت��ور �شفيق مهدي �صدر
ل��ه ك �ت��اب ب �ع �ن��وان (م �ق��اه��ي ب �غ��داد)،
و�شمل الكتاب �ستة ف�صول ،وكتب في
الغالف الخلفي للكتاب "تمثل عوا�صم
الثقافة العربية حدثا ح�ضاريا مهما
يعزز �أ��ش�ك��ال المثاقفة وي��ؤك��د حوار
المعارف بين مكونات الثقافة العربية،
من جهة وبين الثقافات المختلفة من
جهة �أخ��رى،م��ن خ�لال االن�ف�ت��اح على
ال�شعوب وحيواتها و�أبعادها لتر�سيخ
قيم الت�سامح.

دار ثقافة الأطفال تفتتح خم�س ور�ش للموهوبني

�أن �ه��ت املمثلة وم�ل�ك��ة اجلمال
ال���س��اب�ق��ة كري�ستينا �صوايا
ت�صوير م�شاهدها يف امل�سل�سل
اللبناين "و�أ�شرقت ال�شم�س"
ال��ذي ّ
حتل عليه �ضيفة �شرف.
تلعب كري�ستينا دور "ال�شيخة
ثريا" وه��ي �إم � ��ر�أة متزوجة
م��ن رج��ل يكربها ب�ف��ارق كبري
وت ��ؤدي دور امل��ر�أة الإن�سانية
وال��رح��وم��ة يف زم��ن الطغاة.
ت�ساعد الفالحني واملحتاجني
بعيد ًا عن �أنظار عائلتها اىل �أن
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�ضمن فعاليات امللتقى العربي للأطفال

�ضمن ف�ع��ال�ي��ات امللتقى العربي
ل�ل�أط�ف��ال احل ��ادي ع�شر افتتحت
دار ثقافة الأط �ف��ال خم�س ور�ش
ع�م��ل ل�ل�أط �ف��ال ال �ع��رب مب�شاركة
املوهوبني م��ن الأط �ف��ال تتمحور
وتتطابق مع تفكريهم وتطلعاتهم
امل�ستقبلية .و��ش�ل�م��ت الور�شة
الأوىل ف��ن الر�سم حت��ت �إ�شراف
فنان الدار املبدع عبد الرحيم يا�سر
والثانية ور�شة ال�صحفي ال�صغري
ب� ��إ�� �ش ��راف ال��ق��ا���ص وال���روائ���ي
ال�صحفي عبد ال�ستار البي�ضاين،
وور�� �ش ��ة ال�ق���ص��ة وال�سيناريو
ب� ��إ�� �ش ��راف ال��ق��ا���ص ج � ��واد عبد
احل �� �س�ين ،وور�� �ش ��ة املو�سيقى
ب�إ�شراف احمد �سليم مدير مدر�سة

 علي ح�سني

ali.H@almadapaper.net

�صور للخميني ووالية للمالكي
م��اذا �سيتحقق جلمهور ال�سيد حيدر املال حني ين�سى كل اندحاراتنا
ويفتح النار على "�صور اخلميني"؟ وه��ل �آي��ة الله اخلميني �سوى
ذك��رى م�ؤملة للحماقات العراقية والإيرانية التي ق��ادت البلد وتقود
املنطقة اليوم مع �شبيهاتها ،اىل �أ�سو�أ طبقات العامل ال�سفلي؟
ويف وقت ت�شتد فيه احلاجة لردم الهوة النف�سية واالجتماعية بني ابناء
العراق ،ملواجهة باليانا امل�شرتكة ،وموتنا الواحد ،وف�ساد ل�صو�صنا
الذي كر�س التخلف التاريخي ،ما هي حاجة ال�سيد ابراهيم اجلعفري
وحلفائه ،برفع �صور �آية الله اخلميني يف بغداد ،وماذا �سينفعنا ذلك
او ينفع فل�سطني وكل الق�ضايا املذبوحة؟
هل "زعل" احدكم حني قلت قبل اي��ام ،اننا ُ�س ّنة و�شيعة يف العراق،
"جزء فائ�ض من طوائفنا ،جتري الت�ضحية به ل�صالح جزء �آخر
من الطائفة يزعم ان يف عروقه دم��اء ملكية ،ويتح�صن بال�صحارى
واله�ضاب ،ليقدمنا قربان ًا ملنعته وح�صانته وعزته"؟
كل ق�ضايانا من�سية ،اال تلك اخلالفات العميقة التي تعود اىل زمان
�سالف ،ون�ت��وىل نحن رعايتها وب��ث احل�ي��اة فيها ،ومننع ن�سيانها.
نتحدث احيانا عن �ضرورة امتالك جر�أة للحوار مع جميع االطراف
والتنازل عن كل حواجزنا النف�سية املرتاكمة ،من اجل انقاذ بقايا احلل
ال�سيا�سي يف بالدنا ومع جرياننا ،بل نتنازل حتى عن مياهنا االقليمية
وممراتها املحدودة وال�ضيقة� ،أم ًال يف تهدئة اخل�صوم واجلريان الذين
جنحوا يف تقدمينا �أمام املجتمع الدويل كمجانني ينبغي احلجر عليهم
وت�ضييق خياراتهم .لكن كل هذه التنازالت امل�ؤملة ،تتبخر جدواها حني
نفاج�أ ب"احلكماء" وهم يقحموننا يف ق�ضايا ال طائل منها �سوى نكء
اجلراح ،فريفعون �صورة رموز يدور حولها اجلدل �شيعي ًا و�سني ًا .ثم
ي�أتي "حكماء" �آخ��رون ،وبدل ان يحاولوا معاجلة املو�ضوع بتدبري
يقدر كل �سوئنا الداخلي ،ف�إنهم يتخذون من االمر منا�سبة لت�سخني
االنق�سام ال�سيا�سي واالجتماعي.
وكال الطرفني يقوم بدور طفويل .وليت �شعري ،فهل كان حالنا �سي�صبح
بهذا ال�سوء ،لوال ال�سلوك الطفويل الذي ميار�سه ناق�صو احلكمة منذ
�سقوط �صدام ح�سني ،ومن اجلانبني املتناحرين ،يف ظل �صمت غام�ض
يطول �أحيانا ،من قبل ما تبقى من حكمة لدى عقالء كل املجموعات؟
واخل�شية كل اخل�شية ،ان ي�شعر ناق�صو احلكمة والتدبري من كل
الطوائف ،ب�أنهم ذاهبون اىل �صناديق االقرتاع مفل�سني ،فيلج�أون اىل
ت�سخني امل�شاعر ،خا�صة و�أن االمر �سيخ�ضع لتطورات املوقف الدويل
مع �سوريا وايران وحزب الله ،ويفتح �شهية الزاعقني من كل �صوب،
لقول كل ما هو م�ضر مب�شكلتنا الداخلية الرهيبة.
ان الأمة العراقية التي تعي�ش فوق خارطة م�صالح كبرية وعميقة ،امام
هدف كبري واحد ،هو الإ�صرار على دعم اجتاه اال�صالح الذي تبلور
خالل ال�شهور املا�ضية ،وق��ال كالم ًا خفف احتقان الطوائف ،و�شرع
قوانني ت�صحح وتعدل .وحماية ه��ذا االجت��اه وت�شجيعه ينبغي ان
تنف�صل عن كل ق�ضية ثانوية ،او �سلوك طفويل .وكذلك ف��إن م�سعى
اال�صالح ،لن يت�أثر مبحاولة املحكمة االحتادية ،االيحاء للجمهور ب�أن
املالكي ال يزال على قيد احلياة ال�سيا�سية ،عرب نق�ضها املتوقع لقانون
حتديد الواليات .ذلك ان رغبة ال�شعب وا�ضحة بالتغيري ،ور�ؤية انتقال
وت��داول لل�سلطة ،مينع احتكارها لدى حزب او فرد ،ويعرب بنا عقبة
العجز عن تغيري الفا�شل وحما�سبته .وهذه الرغبة عربت عن نف�سها
بقوة يف اق�تراع ني�سان املا�ضي ،ومنحت �أم� ً
لا للمقاطعني انف�سهم،
�سي�شجعنا على م�شاركة او�سع يف االنتخابات ،للم�ساعدة يف �صناعة
�شيء خمتلف ،وو�ضع قاعدة كبرية هي مفتاح الإنقاذ ،تن�ص على ان
ارادة ال�شعب وعقالئه ،قادرة على تغيري اي طاقم فا�شل وحما�سبته،
حتى لو �أحاط نف�سه ب�أ�سيجة احلماية االقليمية والدولية والبرتولية،
وت�صور ان املال واجلند ،تن�صبه زعيم ًا ملافيا تختطف الدولة.
�أي ان�شغال عن هذه الق�ضية الكبرية ،مبو�ضوع ثانوي ،هو عالمة
الإفال�س .والأم��ر �سي�سهل علينا فرز املفل�سني املتعاركني على و�ضع
ال�صور ورفعها ،و�سي�سهل كذلك و�ضع نهاية لأح�ل�ام والي��ة فا�شلة
جديدة.

العمود الثامن

والق�صرية واهتمامها بهذا النوع من الفن
ولكنّ هذا ال يعني اجتاهها للإخراج.
وبالن�سبة للم�شاركة يف الأعمال
التلفزيونية ،ف��أك��دت ي�سرا �أنه
على الرغم من ن�صيحة يو�سف
�شاهني لها ب ��أن تظل تعمل يف
ال�سينما فقط وال حترق نف�سها
درامي ًا ،قالت �إنها مت�أكدة من �أنه
لو كان �شاهني حا�ضر ًا اليوم لغيرّ
ن�صيحته لأن ال��درام��ا تغيرّ ت كثرياً
و�أ�صبحت تناف�س ال�سينما بقوة ،كما �أن
احل��ال يف ال�سينما تغيرّ ت كثري ًا ،ولذلك مل تعمل
بن�صيحة يو�سف �شاهني لها.

يف الور�ش من درو���س امل�شرفني
حيث نهل الأطفال من املعلومات

ك ًال ح�سب حبه و�شغفه ،و�سيكمل
طالب الور�ش املوهوبون �أعمالهم
يف الور�ش اخلم�س بعد زيارتهم
واطالعهم على دار ثقافة الأطفال
وال�ت�ع��رف على �أق�سامها الفنية
وزي � ��ارة م�ك�ت�ب��ة وم �� �س��رح ال ��دار
والأق�سام الفنية  .وم��ن الأطفال
امل�ساهمني يف الور�ش يارا حيدر
احمد من الوفد اللبناين امل�شاركة
يف ور�� �ش ��ة ال���ص�ح�ف��ي ال�صغري
حيث قالت �إنني تعلمت من هذه
ال��ور� �ش��ة كيفية حت��وي��ل احل��دث
�إىل خرب �صحفي بتقنية ومهنية
عالية �.أم��ا حممد بزيع امل�شارك
يف ور�شة املو�سيقى فقد ا�ستمتع
بدرو�س املو�سيقى والعزف على
الآالت ال�سيما ان��ه يحبذ العزف
على البيانو منذ ال�صغر.

مل �أ�ستطع �إكمال م�شاهدة فديو قتل ال�سواق ال�سوريني الثالثة �إىل
النهاية ..كنت حزينا ويائ�سا و�أنا �أرى �أحد الوحو�ش الب�شرية يقرر يف
حلظة �أن يتحول �إىل وكيل با�سم الله ميتحن �أنا�سا م�ساكني بعقيدتهم...
الرجل امللتحي الذي يريد �أن يثبت للعامل �أننا خري �أمة يف فنون القتل
والذبح� ..أعتقد �أن عدم معرفة البع�ض عدد ركعات "�صالة ال�صبح" دليل
على ف�سادهم ،ولهذا البد من اجتثاثهم من �أجل �صالح الأمة طريقة نادرة
ومبتكرة من الهمجية تخ�ص�ص بها القدر ال�سيا�سي يف ب�لاد العرب
وامل�سلمني� ،سيقول البع�ض �إن فديو "قتل ال�سواق" هو نتيجة طبيعية
لل�صمت اخلبيث �إزاء ما يحدث من جمازر لل�شعب ال�سوري الذي قـُتل
منه حتى هذه اللحظة �أكرث من � 120ألف �إن�سان.
منذ ن�صف ق��رن ويف حلظة �إع�لان "اجلمهوريات العربية املنا�ضلة"
و�شعوب هذه املنطقة حتولت �إىل �آالت حا�سبة تعد كل يوم عدد القتلى
واملغيبني واملهاجرين �إىل املجهول ..طبعا ال ميكن ح�ساب عدد الذين
ي�سريون حفاة ومعدمني ..ومنذ ن�صف قرن �أي�ض ًا وقادة هذه املنطقة
�أدم�ن��وا �أخ�ب��ار ال��دم��اء ورائ�ح��ة اجلثث يف الطرقات ..و�أدم �ن��وا معها
م�شاهد التعذيب وتعليق اخل�صوم يف �سجون املخابرات ..اجلميع
ينظر �إىل �شعبه على �أنه جرذان وفقاعات!
ت�صور �أنه عندما يف�شل ه�ؤالء
امللتحي �صاحب امتحان �صالة ال�صبح،
َّ
امل�ساكني يف معرفة عدد الركعات ..ف�إنهم �إمنا خانوا الدين وخرجوا
على ا ِمللـَّة  ،وباعتباره وكيل الله ،فقرر �أن ي�صدر �أمر ًا يق�ضي با�ستعادة
�أرواحهم.
هذا كل ما يف الق�صة� ،أو هذه هي الق�صة� ..إنها حرب وكالء الله� ..أو َمن
يدّعون الوكالة لله  ،حرب يدفع ثمنها �آالف الأبرياء ..حيث كل جماعة
هجر وي�ستبيح املال
�أو حزب يرى نف�سه ظل الله على الأر�ض ،يقتل و ُي ِّ
العام من �أجل �أن ترفع كلمته ..جماعات تعتقد �أن طريق الن�صر يجب �أن
ُيفر�ش بارتكاب املزيد من املذابح ..هذه ق�صتنا..
�أنظر �إىل لقطات من الفديو و�أرى كيف ان�شغل الإعالم ،على �صفحاته
الأوىل بحرب داح�س والغرباء بني املال وال�صيداوي ..وخطبة �إبراهيم
اجلعفري الذي ا�ستفزته �صور جيفارا ،ومل ي�ستفزه مقتل الع�شرات كل
�صباح ..فيما خرب مقتل ه�ؤالء ال�سواق واال�ستعرا�ض الع�سكري الذي
�أقامته القاعدة على الطريق الدويل يف الأنبار يتوارى خج ًال ،ولأننا
جميعا غارقون يف لعبة الدفاع عن رف��ع �صور ق��ادة دول اجل��وار يف
التظاهرات ،مل يتوقف م�س�ؤول �أو �سيا�سي �أمام الكوارث التي يتعر�ض
لها العراقيون كل يوم ..والأخطر من ذلك �أن النا�س مل تغ�ضب ..وك�أننا
جميعا �أ�صابنا عطب مزمن بال�ضمري والأخ�لاق والأه��م مب�س�ؤوليتنا
جتاه ه�ؤالء الآخرين ..اليوم جند من ميلأ اجلو �صخبا من �أجل الدفاع
عن مظلومية املعار�ضة البحرينية ..فيما مل يتحرك ه�ؤالء وهم يرون
اخل��راب ال��ذي يحل بالبالد ،و�سوء اخل��دم��ات ..وا�ست�شراء الف�ساد..
ّ
وتف�شي املح�سوبية واالنتهازية الل�صو�صية ..جند النا�س قد �أ�صابها
ال�صمم �إزاء �أحداث وم� ٍآ�س ب�شعة لي�س �آخرها طبع فديو " ال�سواق "
من �أو�صلنا �إىل م�شهد قتل النا�س ب�سبب ع��دم معرفتهم ع��دد ركعات
ال�صبح ،ومن قبلها م�شاهد كان فيها الزرقاوي ورجاله يذبحون النا�س
بدم بارد ،فيما �أُ�سدل ال�ستار على جرائم " وراء ال�سدة " وقبو وزارة
ال�صحة وملج�أ اجلادرية من �أجل عيون حكومة ال�شراكة الوطنية !
كل ما ن��راه من على �شا�شات الف�ضائيات من انهيار لقيم احلياة ،هو
�صناعة �سيا�سية خال�صة ،فب�أيدي قادتنا الأ�شاو�س كتبنا �أ�سو�أ �صفحات
يف تاريخ الإن�سانية ،الكل يرفع "ا�سحقوهم حتى العظم" الكل يتماهى
مع مو�سوليني وي�صرخ" :ال مكان للعظام العفنة بعد اليوم" الكل
م�شغول بابتكار و�سائل جديدة للقتل ،لكن لغة الوحو�ش واح��دة :ال
مكان لأنفا�س النا�س ..هناك طريقان لبناء اجلمهوريات احلديثة� ،إما
القرب �أو ال�سجن.
تك�سرت �أرواح�ه��ا حتت حكم املف�سدين وامل�ستبدين ،حيث ال
�شعوب ّ
�صوت يعلو فوق �صوت الذعر والف�ساد� ..سيا�سيون �صنعوا قطيعا من
الب�شر يلتهمون �ضحاياهم ،ويتفاخرون ب�أنهم ُي ّ
قطعون النا�س باملن�شار
الكهربائي ،وهو االخرتاع الذي �سي�سجله التاريخ با�سمنا ..الكل يعتقد
�أن طريق اجلنة مفرو�ش لأ�صحاب امتحان الركعات ..الكل يريد اليوم
�أن يفتح باب ًا جديدا للهمجية والوح�شية باعتبارهما مفتاح ًا للن�صر
امل�ؤزر!

كاثرين زيتا جونز
حتاول �إنقاذ زواجها
ذكر م�صدر مقرب من الفنانة كاثرين زيتا
جونز ،ان الأخ�ي�رة حت��اول انقاذ زواجها
بعد ان قرر زوجها النجم العاملي
مايكل دوجال�س االنف�صال عنها
ب �ع��د زواج دام  13ع ��ا ًم ��ا ،لكن
مايكل ال يريد �إنقاذ ال��زواج وي�سعى
للإعالن عن االنف�صال قريب ًا ،بينما قال
م�صدر �آخ��ر �إن ج��ون��ز ،ق��ررت �أن��ه يف
ح��ال ع��دم التمكن م��ن �إن �ق��اذ ال ��زواج،
ف�سوف تبد�أ معركة طالق ت�سعى خاللها
للح�صول على املاليني ،يذكر �أن جونز
وقفت �إىل جانب زوجها خالل معركته
�ضد ��س��رط��ان احل�ل��ق ب��ال�ع��ام ،2011
فيما �ساعدها ه��و بعد دخولها �إىل
مركز �إع��ادة الت�أهيل لتلقي العالج
من ا�ضطراب ثنائي القطب الذي
�شخ�صت معاناتها منه.

