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م�س�ؤولون حمليون حذروا من �أن ت�ؤدي املفخخات والتهجري لإثارة فتنة وا�سعة

ال�سونار يف اجلنوب ال يعمل �سوى � 12ساعة واالنتقادات حتبط اجلنود
 بغداد /املدى

عالوي لن يح�ضر االجتماع الوطني
ب�سبب حما�صرة مكتبه
 بغداد /املدى
قالت ع�ضو حركة الوفاق الوطني انت�صار
ع �ل�اوي ،ام ����س االح� ��د ،ان زع �ي��م القائمة
العراقية "اياد عالوي قد ال يح�ضر االجتماع
الوطني املقرر عقده اخلمي�س املقبل ،ب�سبب
احل�صار املفرو�ض على مقره باحلواجز
الكونكريتية ،باال�ضافة اىل ا�سباب اخرى".
وا�ضافت عالوي ،يف ت�صريح لـ"املدى" ان
"هناك م�ضايقات امنية وا�ضحة على مقر
زعيم القائمة العراقية يف �شارع الزيتون"،
م�ب��دي��ة ا�ستغرابها م��ن "فتح ال�ع��دي��د من
الطرق املغلقة يف بغداد م�ؤخرا واالبقاء
على �شارع الزيتون مغلقا حتى اللحظة".
ول�ف�ت��ت ع�ل�اوي اىل ان "�ضيوف زعيم

ال�ق��ائ�م��ة ال�ع��راق�ي��ة ي �ج�برون لل�سري على
االق� ��دام مل�سافة طويلة للو�صل اىل مقر
ال�ع��راق�ي��ة ب�سبب م�ن��ع م ��رور ال�سيارات
ال�شخ�صية" ،م�شرية اىل ان "ال�سيطرة
امل �ت��واج��دة ع�ن��د م��دخ��ل � �ش��ارع الزيتون
قامت بايقاف موكب ال�سفري الرتكي الذي
كان يقوم بزيارة اىل الدكتور اياد عالوي
واج�برت��ه على االن�ت�ظ��ار مل��دة رب��ع �ساعة
و�سط ال�شارع" .وكان مكتب نائب رئي�س
اجلمهورية خ�ضري اخلزاعي اك��د توجيه
الدعوات لـ � 350شخ�صية عراقية ،ب�ضمنهم
قادة الكتل ال�سيا�سية وبرملانيون ووزراء
و� �ش �خ �� �ص �ي��ات غ�ي�ر ح �ك��وم �ي��ة ،حل�ضور
مرا�سيم التوقيع على وثيقة ال�شرف التي
�ستقام اال�سبوع اجلاري.

جرح ثمانية ا�شخا�ص خرج معظمهم من امل�ست�شفى
با�ستثناء حالة خطرة واحدة".
وا�ضاف الرببعي يف ات�صال يوم ام�س مع "املدى"
ان "االنفجار الثاين حدث يف منطقة النيل ،وهي
يف اط ��راف امل��دي�ن��ة ،وت�سبب االن�ف�ج��ار ب�سيارة
مفخخة اىل قتل �سبعة ا�شخا�ص" ،مبينا ان "عدد
القوات االمنية يف بابل مبالغ بها وميكنها حماية
املحافظة".
 التفا�صيل �ص 2

النجيفي والعامري وال�صغري يقدمون التعازي
لقائد فيلق القد�س
 بغداد  /املدى
ك�شفت مواقع خربية �إيرانية ،ام�س االح��د ،عن ح�ضور رئي�س
جمل�س النواب العراقي �أ�سامة النجيفي ملجل�س عزاء �أقيم على
روح والدة قائد فيلق القد�س املثري للجدل ،اجلرنال قا�سم �سليماين
يف العا�صمة الإيرانية طهران.
وا�شار موقع "خرب اون الين" ،الذي تابعته "املدى" ام�س ،اىل ان
النجيفي ح�ضر مرا�سيم العزاء التي اقيمت يف احدى احل�سينيات
التابعة للحر�س الثوري االيراين ،وقام ب�أداء واجب التعزية ،اىل
جانب العديد من ال�شخ�صيات االجنبية التي �شاركت يف مرا�سيم
عزاء حظيت باهتمام كبري من املر�شد الإي��راين الذي �أوفد جنله
الأكرب جمتبى خامنئي.
وا�ضاف املوقع االيراين ان وزير النقل العراقي هادي العامري
والقيادي يف املجل�س االعلى اال�سالمي ال�شيخ جالل الدين ال�صغري

قد ح�ضرا اي�ضا مرا�سيم العزاء يف ح�سينية ثار الله.
وح�ضرت مرا�سيم ع��زاء �سليماين �شخ�صيات عربية مهمة منها
االم�ين ال�ع��ام حلركة اجل�ه��اد اال�سالمي رم�ضان عبد الله �شلح،
وابراهيم االم�ين رئي�س املكتب ال�سيا�سي حل��زب الله ،وحممد
ن�صر املبعوث اخلا�ص لرئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة املقاومة
اال�سالمية (حما�س) خالد م�شعل ،وال�سفري الفل�سطيني �صالح
ال ��زواوي ،ورئي�س هيئة علماء لبنان ،وع��دن��ان من�صور �سفري
�سوريا لدى طهران واملبعوث اخلا�ص للرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد.
وكان النجيفي و�صل اىل طهران �صباح ال�سبت والتقى بعدد من
امل�س�ؤولني االيرانيني ب�ضمنهم وزير اخلارجية حممد جواد ظريف
فيما التقى يف وقت مت�أخر من م�ساء ال�سبت نظريه االيراين علي
الريجاين.
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هادي العلوي اذا ما بعث حي ًّا يف زمن العوار:

حيث الف�ساد "وجهة نظر"
والفا�سد "رجل دولة"!

()١

فخري كرمي
االفتتاحية

ذك��ر م���س��ؤول��ون حمليون ع��ن حم��اف�ظ��ات جنوب
البالد �أن القوات الأمنية املرتاخية يف اداء عملها
بتجاهل املعلومات اال�ستخبارية ،ا�ضافة اىل ت�سلل
عنا�صر من تنظيم القاعدة اىل جنوب البالد قادمة
من �سوريا بعد هزائم تلقتها هناك ،بني العوامل
التي تقف وراء موجة انتقال العنف اىل حمافظات
اجلنوب امل�ستقرة ن�سبيا طيلة ال�سنوات املا�ضية،

معربين عن خماوف من وجود خمطط الثارة الفتنة
الطائفية الوا�سعة من خالل التفجريات وموجات
التهجري.
وقالوا ان �سيارات �سونار تعمل �ساعتني وتتوقف
�ساعتني ،بينما يتلك�أ ن�صب كامريات املراقبة ،فيما
اعرب بع�ضهم عن اعتقاده ب�أن تزايد االنتقاد الداء
امل�ؤ�س�سة االم�ن�ي��ة ،ول��د ح��ال��ة انك�سار عميقة يف
�صفوف اجلند وترك اثرا على قيامهم بالواجب.
واع�ت�بر جمل�س حمافظة ب��اب��ل ،ان عديد القوات

االمنية يف املحافظة "مبالغ به" وقادر على حماية
املحافظة ،لكنه ي�ؤ�شر "اهمال املعلومات االمنية
التي ت�سبق كل انفجار يف بابل من قبل االجهزة
املخت�صة" .وقال نائب رئي�س جمل�س حمافظة بابل
عقيل الربيعي لـ"املدى" ان "اخلروقات االمنية
التي حدثت ،ام�س االحد ،يف بابل ،جرت يف مدينة
احللة مبنطقة ال�صوب ال�صغري عرب �سيارة مفخخة،
وا�ستهدف كراج لنقل الركاب ،وباعة اخل�ضراوات"،
م�ؤكدا "عدم وجود قتلى يف االنفجار االول �سوى

الن�ساء يع�شقن الرجل الذي
يجيد العزف على الكيتار

يف نهاية القرن املا�ضي ،ويف ُح ّمى التغيريات
ال�ع��ا��ص�ف��ة ال �ت��ي ع�شناها ب�ع��د ان �ه �ي��ار االحت ��اد
ال�سوفيتي ،عقدت هيئة حترير جملة "النهج"
برتكيبتها اجلديدة ،التي �ضمت نخبة مفكرين من
العامل العربي ،اجتماعها الأول لتحديد وجهتها
الفكرية وال�سيا�سية اجلديدة.
كانت "النهج" قبل ذلك ،منرب ًا م�شرتك ًا للأحزاب
ال �� �ش �ي��وع �ي��ة وال �ع �م��ال �ي��ة يف ال� �ع ��امل العربي،
وت��وق �ف��ت ع��ن ال �� �ص��دور ب �ع��د ال �ت �ح��والت التي
راف �ق��ت ع��وا��ص��ف ال�ت�غ�ي�ير ،وانعك�ست �آثارها
على احل��رك��ات والأح���زاب ال�شيوعية وحركات
التحرر الوطني ،ومل ت�سلم من �آثارها ال�سلبية،
احل��رك��ات االجتماعية يف البلدان الر�أ�سمالية،
التي ب��د�أت حكوماتها تعيد النظر يف الربامج
الإ�صالحية االقت�صادية ،و ُتف ِّكك هيكلية "دولة
الرفاه" لت�صفي مبوجبها ،تدريجي ًا ،الكثري من
االمتيازات واحلقوق التي كانت قد تنازلت عنها
لتح�سني �شروط حياة الطبقة العاملة والفئات
االجتماعية حمدودة الدخل ،والنقابات العمالية
واملهم�شني اجتماعي ًا.
ك��ان ال �ت��وج��ه اجل��دي��د امل �ف�تر���ض �إق � ��راره ملجلة
"النهج" يعتمد ق��در ًا وا�سع ًا من �شروط حرية
الكتابة والتناول واملعاجلات الفكرية وال�سيا�سية
واالقت�صادية للظواهر التي تفر�ض نف�سها يف ظل
العوملة "وحدانية القطبية"" ،امل�ستبدة" بطبيعة
هيمنة القوة الع�سكرية يف بنيتها...
 املقال كام ً
ال �ص3

جناة رئي�س جمل�س حمافظة بغداد من حماولة اغتيال

 ١٤مفخخة ت�ضرب  11مدينة وت�ستهدف � ً
أ�سواقا و�أحياء �صناعية

 بغداد /املدى
قتل ثالثون �شخ�ص ًا على الأقل و�أ�صيب اكرث من
مئة بجروح بنحو � 14سيارة مفخخة ا�ستهدفت
ام�س حمافظات الو�سط واجلنوب ،وكانت ح�صة
بابل وذي قار والب�صرة الأك�بر منها ،فيما جنا
رئي�س جمل�س حمافظة بغداد ريا�ض الع�ضا�ض
من حماولة اغتيال بانفجار �سيارة مفخخة.
واو�ضحت م�صادر امنية وطبية ان الهجمات
وبينها � 14سيارة مفخخة ،ا�ستهدفت  11منطقة
يف و�سط ال�ع��راق وجنوبه ،ا�سفرت ع��ن مقتل
ثالثني �شخ�ص ًا على االقل وا�صابة اكرث من مئة
�آخ��ري��ن ب�ج��روح ،و�سجل اعنف ه��ذه الهجمات
يف حمافظة ب��اب��ل وك�ب�رى مدنها احل�ل��ة (100
كلم جنوب بغداد) ،حيث انفجرت اربع �سيارات

ع�شائر كربالء:
ال نرحب بنواب يتم�سكون
بتقاعدهم
 كربالء /املدى بر�س
�أعلن �شيوخ ع�شائر كربالء ،ت�أييدهم ودعمهم ملطالب
تظاهرة � 31آب  2013ب��إل�غ��اء ال��روات��ب التقاعدية
ل�ل�برمل��ان وال��درج��ات اخل��ا� �ص��ة ،وب�ي�ن��وا �أن روات��ب
الربملانيني "مهزلة كربى وخمالفة لل�شرع والقانون"،
ودع� ��وا �إي��اه��م اىل �أن "ينظروا اىل ح�ج��م الفقر
والعوز اللذين �أ�صابا العراقيني" ،م�ؤكدين �أنهم "لن
ي�ستقبلوا �أي برملاين يف م�ضايفهم ما مل ُتنفذ مطالب
املتظاهرين" .وقال �أحد �شيوخ ع�شائر حمافظة كربالء،
ترم اليا�سري ،يف حديث لـ (املدى بر�س) "برغم اننا
مل ن�شارك بتظاهرة يوم � 31آب  2013لعدم توجيه
دعوة لنا من قبل من�سقيها لكننا ن�ؤيد وندعم مطالب
املتظاهرين الذين خرجوا ليطالبوا ب�إلغاء رواتب
ال�برمل��ان وال� ��وزراء وال��رئ��ا��س��ات ال�ث�لاث والدرجات
اخلا�صة" ،م�شدد ًا على �ضرورة �أن "يحرتم الربملانيون
وامل�س�ؤولون يف الدولة وجميع اجلهات ال�سيا�سية ر�أي
ابناء ال�شعب الذين قالوا قولهم ورف�ضوا تلك الرواتب
واالمتيازات" .و�أ�ضاف اليا�سري �أن "هذه التظاهرة
�أمهلت الربملان �شهرا كامال للنظر مبطالب اجلماهري
وتنفيذها و�إن مل يتم اال�ستجابة لهذه املطالب لغاية الـ
 30من �أيلول احلايل ف�سيكون لنا موقف وا�ضح وكلمة
ف�صل مع الربملان حول هذا الأمر" ،م�ؤكدا �أن "�شيوخ
الع�شائر يف كربالء مل ولن يت�أثروا ب�أية جمامالت مع
جميع امل�س�ؤولني والربملانيني والأح��زاب والتيارات
ال�سيا�سية".
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مفخخة ا�سفرت عن مقتل � 16شخ�صا على االقل
وا�صابة اك�ثر من ثالثني �آخ��ري��ن ،وفقا مل�صادر
�أمنية وطبية.
ويف بغداد ،جنا رئي�س جمل�س حمافظة بغداد
ريا�ض الع�ضا�ض من حماولة اغتيال بتفجري
�سيارة مفخخة ،وقال م�صدر يف وزارة الداخلية
ان "رئي�س جمل�س حمافظة بغداد جنا من حماولة
اغ�ت�ي��ال اث��ر تفجري ب�سيارة مفخخة ا�ستهدف
موكبه يف �شارع املغرب (�شمال بغداد)" ،واعلن
ان "احلادث ا�سفر عن مقتل �شخ�صني احدهما
م��ن ح��را��س��ه ال�شخ�صيني ،فيما ا�صيب اربعة
اخرون".
اىل ذلك ادت �سل�سلة تفجريات مبحافظات الب�صرة
ووا�سط وكربالء وذي قار جنوب البالد ام�س،
باال�ضافة اىل تفجري يف اب��و غريب �ضواحي

بغداد ،وعند بعقوبة �شماال ،اىل مقتل � 11شخ�صا
بح�سب م�صادر امنية واخرى طبية ،وقتل ثالثة
ا�شخا�ص وا�صيب  15اخ��رون بانفجار �سيارة
مفخخة يف �سوق البي�ضان.
ويف حمافظة وا�سط ،مت تفجري ارب��ع �سيارات
مفخخة وعبوتني نا�سفتني ،بينها باخل�صو�ص
ت�ف�ج�ير ا��س�ت�ه��دف جم�ل����س ع���زاء يف ح�سينية
احل �ف��ري��ة  ،ا��س�ف��ر ع��ن م�ق�ت��ل ارب �ع��ة ا�شخا�ص
وا�صابة  13اخرين بجروح .فيما ا�صيب ع�شرة
اخرون يف تفجريات متفرقة اخرى.
وجاءت الهجمات بعد يوم من مقتل � 26شخ�صا
على االقل وا�صابة  46اخرين بجروح يف هجوم
انتحاري بحزام نا�سف ا�ستهدف ال�سبت جمل�س
عزاء لطائفة ال�شبك �شمال مدينة املو�صل.
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النزاهة النيابية :ف�ساد كبري لدى
مفت�شني بع�ضهم ال ميتلك �شهادة
 بغداد /املدى
�أك ��دت جلنة ال�ن��زاه��ة النيابية ان اغلب
املفت�شني العموميني متورطون بالف�ساد،
ولفتت اىل ان ارت�ب��اط مكاتب املفت�شني
باحلكومة جعلهم موظفني ل��دى الوزراء
بينما يفرت�ض ان يكونوا مكلفني مبراقبة
ه��ؤالء ال��وزراء ،م�شرية اىل ان احلكومة
تعني املفت�شني دون م�شورة الربملان ،وقد
رف�ضت م�ؤخرا م�شروع قانون مقدم من
اللجنة لتنظيم عملهم الن القانون يربط
عمل املفت�شني بالربملان ولي�س بال�سلطة
التنفيذية.
وقال ع�ضو جلنة النزاهة النيابية جواد
ال�شهيلي يف ت�صريح اىل "املدى" ام�س �إن
"احلكومة رف�ضت مقرتح اللجنة النه يربط
املفت�شني العموميني بالربملان ،وطالبت
بتعديل املقرتح وح�صر ال�صالحيات بيد
احلكومة بحجة انهم جهات تنفيذية"،
الف �ت��ا اىل ان "كرثة االج �ه��زة الرقابية
�ساهمت يف ت�أخري بناء م�ؤ�س�سة رقابية
ر�صينة يف ال�ب�لاد ،وان الف�ساد الإداري
وامل ��ايل ي�صدر م��ن قبل �أج �ه��زة النزاهة
والتفتي�ش نف�سها" ،م�ستدال مبلف مفت�ش
عام وزارة ال�صحة عادل حم�سن والذي مل
يح�سم حتى االن على رغم وجود اكرث من
دليل يدينه.
واو� �ض��ح ال�شهيلي �إن "اغلب املفت�شني

مل ينجحوا بك�شف اي ن��وع م��ن ان��واع
الف�ساد الكبرية واملتو�سطة خل�ضوعهم
لإرادة ال��وزي��ر و��س�ي�ط��رت��ه ع�ل��ى مكتب
املفت�ش العام" ،الفتا �إىل �أن "عمل ه�ؤالء
املفت�شني من دون قانون جعلهم موظفني
ب �ي��د الوزراء" ،م��و� �ض �ح��ا �أن "عملهم
اقت�صر على ك�شف حاالت الف�ساد الإداري
وامل ��ايل املتعلقة مبوظفني �صغار ف�ضال
عن �أن "اغلبهم ال ميتلك �شهادة جامعية
او �إعدادية ،وال نعلم ما هو املعيار الذي
اعتمدته احلكومة لتعيني ه�ؤالء و�إ�شرافهم
على وزارة او اكرث".
وق��ال ع�ضو جلنة النزاهة النائب ح�سني
الأ� � �س� ��دي �إن جل �ن �ت��ه ط �ل �ب��ت م ��ن هيئة
الرئا�سة �إع��ادة م�سودة قانون املفت�شني
لإ�ضافة بع�ض الفقرات املهمة ،مبينا �أن
"التعديالت التي تنوي اللجنة �إ�ضافتها
تتعلق بالعالقة بني مكاتب املفت�شني وهيئة
النزاهة بالإ�ضافة على عالقتها مع ر�ؤ�ساء
الدوائر التنفيذية".
و�أ�ضاف يف ت�صريح �إىل "املدى" ام�س �أن
"القانون مهم وال يتطلب الإ�سراع ب�إقراره
مامل تكتمل من جميع النواحي القانونية
والإداري� ��ة وامل��ال�ي��ة واملعنوية" ،م�شريا
�إىل �أن "اغلب املفت�شني الآن ي�ساهمون
بعمليات الف�ساد ،وان بع�ضهم يحالون �إىل
هيئة النزاهة لتورطهم بالف�ساد.
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ميلي�شيات � ..أكو
من �أع�ضاء البرلمان الذين يتحدثون كثير ًا النائب عبا�س البياتي،
وهذه عادة متر�سخة لديه منذ ايام المعار�ضة في �سوريا وايران.
يدلي بر�أيه في كل �شيء ويدافع ،الآن ،عن �سيا�سات الحكومة ودولة
القانون ومواقفهما و�سلوكهما حق ًا وباط ًال ،ودائما ينزههما من �أي
خط�أ وي�سعى لإفهامنا ب�أن حكومته وكتلته ال تقعان في الخط�أ.
النائب البياتي تبرع من تلقاء نف�سه منذ ب�ضعة �أي��ام االع�لان عن
ان��ه "ماكو" ميلي�شيات في و�سط البالد وجنوبها ،وق��ال بالن�ص
في ت�صريح ل�صحيفة "الحياة" اللندنية «الأنباء التي تتحدث عن
وجود ملي�شيات في و�سط وجنوب العراق مجرد �إ�شاعات عارية
عن ال�صحة وال �أ�سا�س لها" .ولم يفت البياتي الجزم بان الغاية
مما و�صفها باال�شاعات « زعزعة الأمن في ال�شارع والت�شوي�ش على
عمل الأجهزة الأمنية» ،معتبر ًا �أن كل «الخروقات الأمنية في البالد
يتحملها تنظيم القاعدة وحلفا�ؤه كجماعة النق�شبندية وبقايا حزب
البعث» .وفي ما ي�شبه اال�ستدراك قال «حتى �أن وجد من يحاول
ت�شكيل ملي�شيات هنا �أو هناك ف�أن الحكومة �ستتعامل معه بحزم
وفق ًا للقانون ولن ت�سمح بال�سالح خارج القوات الأمنية».
وا�ضح �أن النائب البياتي من نوع ال�سيا�سيين الذي يعتقد ان التعمية
يمكن �أن تحقق له ما يريد ،فهو لم يتنبه الى ان رئي�س حكومته وزعيم
كتلته ،نوري المالكي ،كان قد �أعلن بل�سانه عن وجود ميلي�شيات في
البالد تعمل الى جانب القوى الإرهابية االخرى التي �سماها البياتي
(تنظيم القاعدة وحلفا�ؤه كجماعة النق�شبندية وبقايا حزب البعث)،
وتعهد بمكافحة هذه الميلي�شيات كما الجماعات االرهابية.
كالم المالكي جاء في البيان الختامي لما �سُ مي باجتماع الرئا�سات
الثالث وق��ادة الكتل ،وال��ذي جاء فيه �أن «المجتمعين �أك��دوا على
���ض��رورة ال��ت�����ص��دي ب��ك��ل ق���وة لمكافحة الإره�����اب والميلي�شيات
والممار�سات الطائفية وح�صر ال�سالح بيد الدولة» و«دعم الأجهزة
الأمنية في خططها لمكافحة الإرهاب والمجاميع الم�سلحة».
ال بد ان النائب البياتي يعرف ،كما نعرف ،ان الن�شاط االرهابي
في البالد ت�ضاعفت حدته ورقعته منذ العام الما�ضي ،وهو ي�ضرب
مناطق الو�سط والجنوب كما مناطق الغرب وال�شمال ..وال بد انه
يعرف �أي�ض ًا  ،كما نعرف ،ان هذا االره��اب ال يقت�صر على القاعدة
والنق�شبندية وفلول النظام ال�سابق وان��ه لي�س �سني ًا ح�صر ًا ..
ان��ه �شيعي كذلك ،بل ان بع�ض اره��اب القاعدة هو �شيعي �أي�ض ًا
بعدما نجح التنظيم االرهابي في تجنيد �شبان �شيعة �أكلهم الفقر
والحرمان.
ال يمكن للنائب ال��ب��ي��ات��ي �أو غ��ي��ره ن��ك��ران وج���ود الميلي�شيات
والجماعات الم�سلحة في الجنوب والو�سط ،فمن يقتل رجال الدين
ال�سنة والمواطنين العاديين من ال�سنة في الب�صرة و�سائر محافظات
الجنوب وبغداد هم ميلي�شيات وجماعات م�سلحة ،وهي �شيعية (كما
توجد ميلي�شيات وجماعات م�سلحة �سنية تقتل وتهجر ال�شيعة في
بغداد و�شمال بابل وديالى و�سواها) ،وان من يالحق ويقتل في
محافظة ذي قار �آل ال�سعدون ،هذه الع�شيرة التي ي�شهد لها تاريخها
وتاريخ �شخ�صيات مرموقة منها بالوطنية وبالالطائفية ،هم من
ميلي�شيات ومجموعات م�سلحة �شيعية ،وان من يهدد ب�إ�شعال النار
على حدودنا مع الكويت هم ميلي�شيات �شيعية.
والب��د ان النائب عن دول��ة القانون يعرف �أكثر منا ان بع�ض هذه
الميلي�شيات والجماعات الم�سلحة تجد الدعم من دول��ة القانون
وح��ك��وم��ت��ه��ا ال��ت��ي ت�سعى االن ال���ى ���ش��رع��ن��ة ع��م��ل الميلي�شيات
وال��م��ج��م��وع��ات الم�سلحة الم�ساندة لها عبر اخ��ت��راع "مجال�س
الإ�سناد".
ال�سيد البياتي ،ل�سنا غافلين عما تفعلون.
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اعرتاف بتهجري يف ذي قار ..واحلظر يبد�أ نهاراً يف �أطراف بغداد

"�س ّنتها" وترى يف نقل
الب�صرة مرتابة من من�شورات حتذر ُ
ال�صراع ر�سالة تخريب القت�صادها الواعد
تحمل �سنة المحافظة م�س�ؤولية ما يتعر�ض له ال�شيعة في ديالى
نفى نائب عن الب�صرة عودة التهجير الطائفي لكنه اكد انت�شار تهديدات
ّ
والمو�صل وحزام بغداد .وفيما اكد �أن عودة التهديدات ترجع الى �ضعف الأجهزة االمنية ،ك�شف عن تغييرات وا�سعة �ستطال قياداتها.
في هذه الأثناء حذر مجل�س محافظة بغداد من ا�ستمرار اال�ستهداف الطائفي في مناطق "حزام بغداد" .وفيما طالب الجي�ش بترك و�سط
العا�صمة وحماية االهالي في اطراف بغداد ،عزا عودة ن�شاط الم�سلحين الى هروب المئات من �سجن ابو غريب.
 بغداد  /وائل نعمة
وك�شفت �سل�سلة عمليات اغ��ت��ي��ال طالت
عوائل ب�أكملها ،خ�لال االي��ام املا�ضية ،يف
مناطق ح���زام ب��غ��داد اجل��ن��وب��ي ال���ذي كان
يعرف بـ"مثلث املوت" ،ع��ن ع��ودة ن�شاط
امل�سلحني هناك .فقد قتل م�سلحون مطلع
اي��ل��ول اجل���اري � 17شخ�صا م��ن �أ�سرتني
يف اللطيفية وجرى هدم منزليهما ،خالل
عملية ا�ستغرقت �ساعتني.
وك���ان ال��وق��ف ال�سني يف الب�صرة نا�شد،
اال�سبوع املا�ضي ،رئي�س ال��وزراء للحفاظ
ع��ل��ى ح��ي��اة امل��واط��ن�ين يف امل��ح��اف��ظ��ة ،بعد
تعر�ض عدد من �أئمة اجلوامع واع�ضاء يف
جمال�س حملية اىل االغتيال.
وحت���دث جمل�س ناحية الف�ضلية ،التابع
ملحافظة ذي ق��ار ،عن هجرة ع��دد من �أ�سر
"الطائفة ال�سنية" �إثر تهديدها واالعتداء
على �أف��راده��ا� ،إال ان��ه نفى ان ميثل الأمر
"ظاهرة عامة".
ويف هذا ال�سياق ،ك�شف النائب عن الب�صرة
ح�����س�ين اال����س���دي ع��ن "وجود ا�ستهداف
طائفي الئمة اجلوامع ال�سنية يف املحافظة
وت��وزي��ع م��ن�����ش��ورات على ال��وق��ف ال�سني
حتملهم م�س�ؤولية ا�ستهداف ال�شيعة يف
املحافظات ال�شمالية وحزام بغداد".
وقال اال�سدي ،يف ت�صريح لـ"املدى" ام�س،
ان "الب�صرة �شهدت ت��راج��ع��ا امنيا حادا
خ�ل�ال االي����ام امل��ا���ض��ي��ة ،م��ا ادى اىل اقالة
قائد ال�شرطة يف املحافظة" ،مو�ضحا ان
"االيام القادمة �ست�شهد تغريات وا�سعة على
م�ستوى قادة االجهزة االمنية يف الب�صرة،
يف اال�ستخبارات ،والأمن الوطني".
وا���ض��اف اال���س��دي "�إن ال��ق��اء من�شورات،
خالل االيام املا�ضية ،على الوقف ال�سني يف
الب�صرة ف�ضال عن اغتيال ع�ضو �سابق يف
جمل�س املحافظة من املكون ال�سني واغتيال
عدد من ائمة اجلوامع ال�سنية ،وقتل عدد
من املواطنني ال�سنة".
وا�شار النائب امل�ستقل عن الب�صرة اىل ان
"املن�شورات التي وزعت على الوقف ال�سني
حتملهم م�س�ؤولية قتل ال�شيعة يف حمافظات
نينوى و�صالح الدين وحزام بغداد".

واكد الأ�سدي �أن "املن�شورات ت�سببت بذعر
�أه���ايل ال�سنة يف املحافظة و���س��ط �ضعف
يف االداء االم���ن���ي واك��ت��ف��ائ��ه��م باخلطط
الكال�سيكية بزيادة احلرا�سات على املباين
وبع�ض ال�شخ�صيات ال�سنية".
ول��ف��ت اىل ان��ه "نتيجة ال�ضعف يف اداء
االج��ه��زة االمنية يف الب�صرة ،مل ت�ستطع
ان حت���دد اجل��ه��ات ال��ت��ي تقتل املواطنني
وتهدد با�ستهداف ائمة اجلوامع وال�سنة
يف الب�صرة" ،لكنه ي���ؤك��د بانها "عمليات
�إجرامية ومرفو�ضة من اجلميع ،وتهدف
خللق ن��زاع طائفي يف املحافظة ،وتعطيل
امل�شاريع اخلدمية وتقليل فر�ص اال�ستثمار
يف املدينة االقت�صادية والتجارية االكرب يف
العراق".

وفيما نفى اال�سدي "معلومات عن تهجري
طال مواطنني �سنة" ،اكد ان "الع�شائر يف
الب�صرة اجمعت يف اكرث من لقاء و�أدانت
اال���س��ت��ه��داف ال��ط��ائ��ف��ي ون��ظ��م��ت �صلوات
موحدة ".
وك��ان��ت �شخ�صيات دينية وع�شائرية يف
حم��اف��ظ��ة ال��ب�����ص��رة ا���س��ت��ن��ك��رت ،م����ؤخ���را،
ا�ستهداف �أئمة امل�ساجد ورج��ال الدين من
"اهل ال�سنة" يف املحافظة .فيما �صوت
جمل�س حمافظة الب�صرة ،اخلمي�س املا�ضي،
على �إقالة قائد �شرطة املحافظة اللواء في�صل
العبادي ب�سبب عودة اال�ستهداف الطائفي
للمحافظة.
ويف �سياق مت�صل ،ح��ذرت اللجنة االمنية
يف جمل�س حمافظة بغداد من ان ا�ستمرار

عمليات القتل والت�صعيد الطائفي �ضد
ال�شيعة يف مناطق "حزام بغداد" بانها
�ست�ؤدي اىل ردود فعل من اجلانب االخر.
وذكر غالب الزاملي ،ع�ضو اللجنة االمنية
يف جمل�س حم��اف��ظ��ة ب��غ��داد ،ان "مناطق
ح���زام ب��غ��داد ا�صبحت حوا�ضن لالرهاب
وان ال��ع�����ش��ائ��ر يف املنطقة ب����د�أت تطالب
القوات االمنية بالتخل�ص من بع�ض اخلاليا
الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ع����ادت ل��ل��ظ��ه��ور يف تلك
املناطق".
وذكر الزاملي ،يف حديث مع "املدى" ام�س،
ان "ا�ستهداف اكرث من ا�سرة يف اللطيفية
رمب��ا ���س��ي���ؤدي اىل ردود فعل م��ن اجلانب
االخ��ر �ضد العمليات الإجرامية" ،منا�شدا
ال��ق��وات االم��ن��ي��ة واجل��ي�����ش "اخلروج من

العا�صمة وال��ذه��اب اىل اط���راف بغداد"،
عازيا ظهور امل�سلحني يف تلك املناطق اىل
"هروب ال�سجناء من �سجني اب��و غريب
والتاجي".
اىل ذل���ك ق���ال ���س��ك��ان م��ن��اط��ق ح���زام بغداد
لـ"املدى" �إن "القوات الأم���ن���ي���ة تغلق
مناطقهم باجلدران الكونكريتية ،وت�ضيق
ع��ل��ى االه����ايل يف ال��دخ��ول واخل����روج يف
املنطقة".
وي�ؤكد �سكان منطقة ال��دوامن القريبة من
ناحية الر�ضوانية ب��ان "القوات االمنية
ت��ف��ر���ض ح��ظ��را ل��ل��ت��ج��وال ع��ل��ى ال�سيارات
يف منت�صف ال��ن��ه��ار ،ومتنع امل��رك��ب��ات من
دخول املناطق ابتدا ًء من ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساءً".

عنا�صر من القوات اخلا�صة تعتقل م�شتبها بهم يف اطراف بغداد  -ار�شيف

�سخرت من "الزوجي والفردي" وا�ستغربت حفر اخلنادق وجتريف مالعب كرة القدم

قالت �إن م�ستثمرين � ً
أتراكا �ضغطوا على �أردوغان للتطبيع مع العراق

ا�سو�شيتد بر�س :تدابري الأمن يف العراق تذكر بع�ساكر القرون الو�سطى

متحدون :النجيفي دعا �أنقرة وطهران لإيقاف
تدخالتهما حت�ضريا للم�ؤمتر الوطني

 ترجمة /املدى
تلج�أ ال�سلطات العراقية االن اىل تدابري
يائ�سة لتهدئة العنف املت�صاعد ،با�صدار
اوامر العداد هائلة من ال�سيارات من عدم
ال��ن��زول اىل ال�شارع ،وجتريف مالعب
كرة قدم وحتى بناء خنادق على طريقة
ال��ق��رون الو�سطى ح��ول مدينة متنازع
عليها ب�شمال العراق يف حماولة البعاد
ال�سيارات املفخخة.
وي��ت�����س��اءل ك��ث�يرون م��ن ال��ع��راق��ي�ين عن
امل���ن���اف���ع االم���ن���ي���ة ع���ن ج���ه���ود خ���رق���اء،
�ساخرين منها على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعية وي�شتكون من انها ال تفعل
�سوى ا�ضافة ثقل على كفاح عي�ش يومي
يف بلد جتوبه ا�سو�أ نوبة �سفك دماء يف
ن�صف عقد.
ففي نهاية اال�سبوع ،بد�أت ال�سلطات متنع
مئات االالف من ال�سيارات من النزول
اىل ���ش��وارع ب��غ��داد يوميا يف حماولة
لوقف تزايد عدد ال�سيارات املفخخة.
فال�سيارات التي حتمل لوحات ت�سجيل
تنتهي بارقام فردية ي�سمح لها بال�سري يف
يوم ،تتبعها يف اليوم الالحق ال�سيارات
ال��ت��ي حت��م��ل ل���وح���ات ت�سجيل تنتهي
بارقام زوجية .وال�سيارات احلكومية،
وال��ت��اك�����س��ي��ات ،وال�����ش��اح��ن��ات وق��ل��ة من
انواع اخرى من ال�سيارات م�ستثناة من
هذه ال�سيا�سة.
وق������ال م�������س����ؤول ب��������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
العراقية ،حتدث �شريطة عدم ذكر ا�سمه
ل��ع��دم تخويله الت�صريح اىل االع�ل�ام،
ان "تخفيف �ضغط ال�سري على نقاط
التفتي�ش �سي�سهل على القوات االمنية
تفتي�ش ال�����س��ي��ارات م��ن دون الت�سبب

بطوابري طويلة" .وق���ال ان ت��راك��م كم
كبري من ال�سيارات "ي�شكل �ضغطا على
ق��وات االم��ن ويجعلهم ي�سرعون كثريا
بعمليات التفتي�ش".
وارت��ف��ع العنف ال��دم��وي ،ال��ذي ت�سبب
الكثري منه �سيارات مفخخة ،يف ال�شهور
االخ�يرة فيما ي�ستغل املتمردون تزايد
التوترات الطائفية واالثنية .وو�صلت
معدالت العنف الدموي اىل م�ستويات
مل ي�شهدها البلد منذ العام  .2008وقد
قتل ما يزيد  4االف �شخ�ص على مدى
ال�شهور اخلم�سة املا�ضية فقط ،طبقا ملا
تذكر اح�صاءات االمم املتحدة.
ويبقى ان عراقيني كثريين يعتقدون
ان اج���راءات ارق��ام ال�سيارات الفردية
وال��زوج��ي��ة خ��ط��وة بعيدة ج���دا .وقال
ح��ي��در حم�����س��ن ،م��وظ��ف ح��ك��وم��ي واب
لثالثة اوالد ،ان "م�س�ؤولينا االمنيني
العباقرة ح��ول��وا ارق���ام ال�سيارات اىل
حل وحيد لكل م�شكالت بغداد االمنية".
ويخ�شى حيدر من انه �سيخ�سر مقدارا
كبريا من االربعمائة دوالر نقدا يك�سبها
بطريقة ك��ل �شهر م��ن نقله زم�ل�اء اىل
ال��ع��م��ل ،ول��ن يتمكن م��ن اخ��ذ اب��ن��ه اىل
املدر�سة يف بع�ض االيام.
وا�صبحت ال�سيا�سة اجلديدة مو�ضوعا
كبريا بني العراقيني على مواقع التوا�صل
االجتماعي مثل في�سبوك.
ب��و���س��ت��ات ك��ث�يرة ���س��خ��رت م��ن ال��ق��رار،
وبع�ضها كانت ت�ضحك من ان احلكومة
���س��ت�����ص��در ق����رار ق��ادم��ا ي�سمح بخروج
اال����ش���خ���ا����ص ح�����س��ب اول ح�����رف من
ا�سمائهم .ففي ا�سفل �صورة تظهر ملكة
بريطانيا اليزابيث الثانية وهي ت�صعد
بالبا�ص ،كتب احدهم مالحظة �ساخرة

تقول ان رقم لوحتها ال بد انه ينتهي بعدد
زوجي يف يوم عدد فردي.
قناة ال�شرقية ،املعروفة مبوقفها املناه�ض
ل��ل��ح��ك��وم��ة ،اط��ل��ق��ت م��ا ا���س��م��ت��ه مبادرة
"دو�س الها" ،عار�ضة توزيع ما يزيد
عن الفي دراجة هوائية على �سكان بغداد
املت�ضررين من قيود لوحات الت�سجيل.
وب������د�أت ب��ت�����س��ل��ي��م ال��دف��ع��ة االوىل من
الدرجات الهوائية يف اال�سبوع املا�ضي.
ويف حزيران ،حظرت ال�سلطات ببغداد
م�ؤقتا كل ال�سيارات التي حتمل لوحات
ت�سجيل ���س��ود .وتلك ال�سيارات ت�شكل
ن�سبة كبرية من ال�سيارات القدمية يف
ال�شوارع ،اال ان من ال�صعب تعقب تاريخ
ملكيتها ،وتخ�شى ال�سلطات ان من املرجح
ا�ستعمالها يف التفخيخ .واالن ال�سيارات
ال��ت��ي حتمل ل��وح��ات ت�سجيل ���س��ود من
خارج بغداد هي فقط املحظورة.
ويف وق���ت ���س��اب��ق م��ن ال��ع��ام اجل���اري،
ا���ص��درت ال�سلطات اوام���ر بغلق املعرب
احل���دودي مع االردن ،ما �سد اح��د اكرث
خ��ط��وط االق��ت�����ص��اد ح��ي��وي��ة يف البلد.
وا�شار م�س�ؤولون اىل خماوف امنية غري
حمددة ،اال ان الكثري من �سكان حمافظة
االنبار الغربية التي يهيمن عليها ال�سنة
حيث يقع املعرب احلدودي ،ر�أوا ان هذه
اخل��ط��وة ع��ق��اب جماعي لالحتجاجات
املناه�ضة للحكومة .اال ان املعرب اعيد
افتتاحه بنهاية املطاف.
ويف حمافظة دي��اىل امل�ضطربة� ،شمال
�شرق ب��غ��داد ،اطلقت احلكومة املحلية
م�ؤخرا حملة جلرف عدد من مالعب كرة
القدم بعد �سل�سلة من التفجريات التي
ا�ستهدفت م��ب��اري��ات فقتلت او جرحت
الع�شرات من املتفرجني.

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

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س احت��اد كرة القدم املحلي� ،صالح
ك��م��ال ،ق���ال ان م��ا ي��زي��د ع��ن  20ملعب
كرة قدم مت تدمريها ،ما يت�سبب بالغاء
مباريات كثرية ويثري غ�ضب ال�شباب
الذين ال تتوافر امامهم �سوى خيارات
قليلة ملمار�سة ان�شطة معينة يف اوقات
الفراغ.
ك��م��ا ح��ث��ت ال�����س��ل��ط��ات يف املحافظة
ال�سكان على جتنب اج��راء م���آمت كبرية
بعد �سل�سلة م��ن الهجمات القاتلة على
جتمعات معزين.
و���ش��م��ال العا�صمة ،اجن���زت ال�سلطات
ما يزيد عن  %70من خندق ج��اف على
من���ط ال���ق���رون ال��و���س��ط��ى ح���ول مدينة
ك��رك��وك ،التي ي�سكنها خليط اثني من
الال���ع���رب واالك������راد وال�ت�رك���م���ان ،وكل
طرف منهم يزعم انه ميتلك هذه املنطقة
الغنية بالنفط .واخل��ن��دق البالغ طوله
 57كيلومرتا �سيحيط باملدينة ،ح�سب
ما ذك��ر راك��ان اجل��ب��وري ،نائب حمافظ
كركوك.
وقال اجلبوري ان هذا امل�شروع �سينجز
بنهاية ال��ع��ام احل��ايل بتكلفة ت�صل اىل
مليونني و 700الف دوالر ،و�سيح�سن
بنحو كبري الو�ضع االمني يف املدينة من
خالل ابعاد الكثري من ال�سيارات املفخخة
عن املدينة.
اال ان ال��ك��ث�يري��ن م��ن ال�����س��ك��ان العرب
وال�ترك��م��ان يخ�شون م��ن ان ال��ه��دف من
وراء ه���ذا امل�����ش��وع ه���و رب���ط كركوك
بنحو اكرب من االن مبنطقة االك��راد يف
ال�شمال .ف��االك��راد يريدون �ضم كركوك
يف منطقتهم التي يحكمونها .وت�ضرب
املدينة دائ��م��ا هجمات ت�ستهدف جواع
و�شوارع جتارية وقوات امن.

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

 بغداد /حممد �صباح
قالت كتلة متحدون بزعامة رئي�س الربملان ا�سامة النجيفي �إن
زيارة زعيمها لكل من ايران وتركيا ت�ضمنت توجيه ر�سالة اىل
البلدين "ب�إيقاف تدخالتهما يف ال�ش�ؤون العراقية" ،حت�ضريا
للم�ؤمتر الوطني املزمع �إج��را�ؤه يف التا�سع ع�شر من ال�شهر
احل��ايل ،الفتة اىل ان ال�شركات الرتكية العاملة يف العراق
�ضغطت على رئي�س ال���وزراء ال�ترك��ي رج��ب طيب اردوغ���ان
لتج�سري العالقة مع بغداد.
وو�صل النجيفي اىل انقرة االربعاء يف جولة �إقليمية ت�شمل
ايران ،والتقى فور و�صوله برئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب
اردوغ��ان يف اجتماع و�صفه بيان لرئا�سة الربملان "بالودي
واملثمر" ،ومت بحث العالقات الثنائية ب�ين البلدين و�سبل
تطويرها ،واعرب النجيفي عن رغبة العراق يف عودة العالقات
الر�سمية مع تركيا اىل و�ضع طبيعي ،فيما و�صل رئي�س جمل�س
النواب ام�س ال�سبت اىل العا�صمة االيرانية طهران.
وذكرت النائبة عن كتلة متحدون وحدة اجلميلي يف ات�صال
مع "املدى" �أن "املالكي والنجيفي اتفقا يف �آخر اجتماع لهما
على �ضرورة توحيد املوافق ازاء االحداث اجلارية يف �سوريا
م��ع امكانية توجيه �ضربه �أمريكية لها" ،م���ؤك��دة �أن زيارة
النجيفي لرتكيا والي��ران حتمل ر�سائل للجانبني مبا يخ�ص
ال�ضربة الأمريكية املحتملة على دم�شق" .وا�ضافت اجلميلي
ان "النجيفي بحث مع اردوغ���ان تداعيات الأزم���ة ال�سورية
واملعطيات املوجودة على ال�ساحة التي ت�شري اىل ان اف�ضل
احللول لهذه االزمة هي احلل الدبلوما�سي لتجنب احلروب
الداخلية وت�أثريها على املنطقة ،ف�ضال عن ان زي��ارة رئي�س
ال�برمل��ان الي���ران وتركيا ت���أت��ي خللق حالة ت���وازن مكوناتية
داخل املجتمع العراقي بعدم ال�سماح لطهران وانقرة بالتدخل
يف ال�ش�أن ال�سيا�سي الداخلي" .وتابعت �أن "اليران تدخال
�سافرا يف ال�ش�أن العراقي الداخلي من خالل دعمها للميلي�شيات
امل�سلحة وتنظيمات القاعدة االرهابية التي ت�ستبيح دماء

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

املدير الفني

خالد خ�ضري

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

العراقيني ب�شكل يومي" ،منوهة ب���أن جولة النجيفي لي�ست
ب�صفته �سفريا او مبعوثا للمالكي و�إمنا ت�أتي ب�صفته رئي�سا
للربملان" .ولفتت اىل ان هذه اجلولة حتمل ر�سالة للإيرانيني
واالت���راك مفادها �إي��ق��اف تدخالتهم يف ال�����ش���ؤون الداخلية،
كا�شفة �أن ال�شركات الرتكية العاملة يف العراق هي من �ضغطت
على اردوغ���ان الع���ادة عالقاته م��ع العراق" ،م�شرية اىل ان
لرتكيا م�صالح اقت�صادية كبرية يف ال��ع��راق تفر�ض تعزيز
العالقات الثنائية" .واو�ضحت �أن "اال�ستثمار يف العراق عاد
مبليارات الدوالرات للحكومة الرتكية ا�ضافة اىل ان نظامها ال
يعمل ب�شكل منف�صل عن اجلانب االقت�صادي" ،وا�شارت اىل انه
عند زيارة اردوغان ال�سابقة لبغداد كان معه ممثلون عن 200
�شركة اقت�صادية".
وبينت ان "جولة النجيفي لرتكيا وايران تندرج اي�ضا �ضمن
م��ب��ادرة نائب رئي�س اجلمهورية خ�ضري اخل��زاع��ي من اجل
توحيد القوى ال�سيا�سية الداخلية ال��ذي يحتاج ل�ضمانات
من املحاور الإقليمية املتعار�ضة يف مواقفها الداعمة لل�سنة
وال�شيعة" .اىل ذلك اكد النائب عن كتلة دولة القانون النائب
خالد اال�سدي لـ"املدى" ان "الفر�صة قائمة لإع��ادة العالقات
بني تركيا والعراق بعد انقطاع طويل" ،م�ستبعدا ان يكون
هناك ترابط بني زيارة رئي�س جمل�س النواب ا�سامة النجيفي
ومبادرة خ�ضري اخلزاعي ،م�شريا اىل ان النجيفي قام بهذه
اجلولة بنا ًء على دعوة وجهت له من تركيا وايران".
وبني ان "االجتماع الوطني الذي دعا �إليه اخلزاعي �سيعقد
يف  19ايلول ووجهت الكثري من الدعوات اىل قيادات ال�صف
االول ور�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية وال�شخ�صيات ال�سيا�سية التي
تعد جزءا من العملية ال�سيا�سية وال توجد ا�ستثناءات يف اي
دعوة".
وك��ان رئي�سا ال��وزراء ن��وري املالكي وجمل�س النواب �أ�سامة
النجيفي �أكدا يف  7من ال�شهر اجلاري على �ضرورة مواجهة
"الفتنة الطائفية ومتا�سك ال�صف الوطني" يف العراق ،يف
حني �شددا على رف�ض ا�ستخدام القوة �ضد النظام ال�سوري.
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�أعرف منذ زمن �أن ال حياء بات يردع الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة ،وال
�أحد �صار با�ستطاعته �أن يوقف ت�سلل وباء الر�شى ،وانت�شار امل�صاهرة غري
ال�شرعية بني �أفرادها وعوائلهم ،من جانب ،ورجال االعمال و�شركاتهم
جانب �آخ��ر .كما ا�صبح حم��ا ً
ال حما�صرة "التخمة" من �أك��ل احلرام
من
ٍ
و"الزنا" االقت�صادي ،الذي جتاوز املعدالت و"ال�صيغ" املتعارف عليها ،ليتم
تعر َ
ف على
ا�ستحداث ا�ساليب جديدة مل ي�سبق ل�سوق االوراق املالية ،ان ّ

3

ا�سرار مداخلها و�سطوة نفوذها.
وقد ال يعرف املواطنون ،حتى الرا�سخون يف العلم منهم ،ان قادة الدولة،
من وزراء ومتنفذين كبار ور�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات ،ا�صبحوا حملة الأ�سهم
االكرب ،يف ال�شركات من "الباطن" او حاملي "ح�ص�ص" با�سماء الغري يف
املقاوالت وامل�شاريع احلكومية الكربى ،ومنهم من ي�صر على ت�س ّلم ح�صته
�سلف ًا" ،كا�ش" ،حتى قبل ال�شروع بحفر باطن امل�شاريع!.
 فخري كرمي

�صنيعة عدي يت�سلل �إىل القوات امل�سلحة:

من حَ ْول املالكي "يُظ ّلل" الع�سكر ب�إعالنات �سكائره؟
و�صار من املحال ان يتمكن اي رجل اعمال او
�شركة �أجنبية ،من النفاذ اىل "ج�سد دولتنا"
التي تتعاطى "زنا الف�ساد" دون امل��رور على
�سما�سرتها املعروفني باال�سماء والعناوين،
ومكاتبهم وممثلياتهم يف العوا�صم العربية
واالقليمية .ولي�س �صحيح ًا ،ما يقال من ان
ال �ق��ادة الكبار ومرافقيهم واب�ن��ائ�ه��م ،الذين
ول� ��دوا وت��رع��رع��وا يف ب �ل��دان ال �ل �ج��وء ،مل
يتعلموا �شيئ ًا ،غري التحايل على �صناديق
ال��دع��م االج�ت�م��اع��ي للح�صول ع�ل��ى اعانات
ا� �ض��اف �ي��ة ،ب ��إ� �ش �ه��ار ال �ط�ل�اق ال���ش�ك�ل��ي ام��ام
ثان
ال�سلطات احلكومية ،للح�صول على بيت ٍ
وراتب ا�ضايف ،وبدل �سفر لدفن االب او الأم
او االخوال واالعمام ،الذين تكت�شف ال�سلطات
مبح�ض ال�صدفة ،انهم ميوتون اكرث من مرة.
فه�ؤالء القادة التقطوا �سب ًال اوفر يف م�ضاعفة
الرزق ،بعد ان تبني لهم جدوى ،فتح �شركات
"اوف �شور" يف امل�لاذات التجارية الآمنة،
وتنويع مراكزها ،ليت�سنى لهم امرار ال�صفقات
ال�ت��ي ت�شرتط "التندرات احلكومية" عدة
عرو�ض من منا�شئ خمتلفة ،للقبول بواح ٍد
منها .ورمبا يعتقد البع�ض ان هذه الو�سيلة
التي �صارت ممار�سة الغلب منت�سبي الطبقة
احلاكمة الفا�سدة ،وابنائهم وذويهم و�أويل
القربى منهم� ،صعبة املنال وحتتاج اىل براعة
الخفاء �آثارها .واحلقيقة املُ� َّرة ت�شري اىل ان
احد ًا من ه�ؤالء ،مل يعد يهتم بارتداء "طاقية
الإخفاء" للت�سرت ع�ل��ى �صفقاته وعالقاته
التجارية امل�شبوهة! بعد ان اكت�سبت �شرعيتها
من احلماية الر�سمية التي �أغدقها عليه ،مكتب
رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام للقوات
امل�سلحة ،ومنه �شخ�صي ًا ،بتلويحاته املتكررة،
بك�شف ملفات الفا�سدين وف�ضح �صفقاتهم
امل�شبوهة ،ثم يعمد اىل �سحبها ،و�إخفائها يف
�أدراجه ال�سرية بعد ان يكون قد حقق املُراد من
التهديد بالتلويح ،وبعد ان يكون قد تنبّه او
ُن ِ ّبهَ ،اىل ان الف�ساد يع�ش�ش على بعد خطوات
منه! .واملغفل من يدعي خالف ذلك.
والغريب ان كرثة من ذوي النوايا احل�سنة،
ومن الذين عُميت �أب�صارهم ج� ّراء �إ�صابتهم
باللوثة الطائفية واالنحياز الذليل للباطل
حت ��ت ت ��أث�ي�ره��ا املُ� � َ�خ � �دِّر ،ظ �ل��وا حم�صنني
بقناعاتهم وم��واق��ع دفاعاتهم ،حتى بعد ان
ا�صبحت الوقائع التي كان النا�س يتداولونها
باعتبارها جمرد �شائعات مغر�ضة ت�ستهدف
املالكي وف��ري�ق��ه ،حقائق ب��ات التعرف على
مظاهرها م�ب��اح� ًا مل��ن ي��ري��د ،الن املتورطني
انف�سهم � �ص��اروا ي�ع�ت�برون �شيوعها دعم ًا
لنفوذهم ،وت��ذك�ير ًا ملن ي�شكك ب�سطوتهم ان
ال مكان لهم يف االق�تراب من م�صادر الرثوة
واجل��اه وال�سلطان ،دون ك�سب ودهم ور�ضا
"جيوبهم"!.
وك�م��ا ان االره ��اب ال دي��ن ل��ه ،فالف�ساد ،هو
ٌ
فا�سق ،فاج ٌر� ،شيطانٌ اخر�س ،ال دين
الآخر،
وال مذهب ،وال ذم��ة وال �ضمري ل��ه .و�شركاء

يلغيها!..
والنائب املفوه ،ما زال يرطن بالعدالة وحقوق
املهم�شني!..
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العملية ال�سيا�سية ،من ال��وزراء واملتنفذين،
�سنة و�شيعة ،مت�ساوون يف م�ستنقع الف�ساد،
وهذا الت�شارك هو الذي يحول دون �أي تغيري
يف الو�ضع وتعديل موازين القوى .ومن يريد
ان يعرف حقيقة هذا امل�صاهرة ،يف باب "زنا
املحارم" ،لي�س عليه �سوى �أن يت�صابر وهو
ي��راق��ب ع��ن كثب ،حركة ال�ق��ادة و�صراخهم،
ولقاءاتهم ،ثم تال�شي فقاعات كلماتهم ،كما هو
حال �أية ظاهرة �صوتية.
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بعد �سقوط ال�صنم ،يف ني�سان  ،٢٠٠٣احتدم
العراك ال�ضاري بني كب�شني مثقلني بتجارة
ال�سكائر ،التي كان لعدي �صدام ح�سني ح�صة
فيها ،ا�ستمر العراك على من يرث وكالة �شركة
ال�سكائر امل�شهورة التي يدر �صنف واحد منها
�سنوي ًا مئة مليون دوالر ،ح�سب ما يتداول
الطرفان!
وم���ا ي�ل�ف��ت ال �ن �ظ��ر ،وي ��دف ��ع اىل م��زي��د من
الي�أ�س حول ا�صالح �أح��وال البالد والعباد،
�أن م��ن ح�سم ال �ع��راك ل�صاحله ،ه��و م��ن كان
�شغي ًال عند ع��دي ،وه��و فل�سطيني� ،سوري
اجلن�سية ،ورمب��ا يحمل اجلن�سية الأردنية
اي�ض ًا ،وغريها .والت�سوية التي مت التو�صل
اليها بعد �سنوات ،مع الطرف الآخر العراقي
امل�سيحي ،وهو احد حيتان ال�سكائر والكحول
والأع�م��ال� ،سلطت الأ��ض��واء على واح��دة من
اخطر �شبكات النفوذ والتواط�ؤات والت�صاهر
بني الطبقة ال�سيا�سية والف�ساد.
فطوال �سنوات اخل�لاف بني الكب�شني ،كان
الفل�سطيني ينجح يف تطويق خ�صمه بع�شرات
الدعاوى امام خمتلف حماكم البالد ،ويعر�ضه
ملالحقة الإنرتبول ،باملنع من ال�سفر ،واحلجز
على االموال ،ومن بني ابرز التهم التي كانت
توجه اليه ،تهمة متويل الإرهاب ،وال�شروع

بالقتل  ،وع�شرات التهم امللفقة الأخرى!.
ورغ� ��م ال �ط��اب��ع ال �ك �ي��دي ل�ل�ت�ه��م امل ��ذك ��ورة،
واعتمادها على �شاهد زور "�سري" يتكرر
يف كل ق�ضية ،ف�أن املحاكم كانت حتكم عليه،
ومدير الإن�ترب��ول يف وزارة الداخلية ينفذ
فور ًا!
وباملقابل كانت املحاكم ت�صدر ق��رارات املنع
واملالحقة على الفل�سطيني ،ومدير الإنرتبول
يظل يتلك�أ ومينع جزئي ًا ،وال ي�ستطيع وزير
الداخلية �أن يفعل �شيئ ًا رغم و�ضعه يف �صورة
�سلوك موظفه ! .واالنكى من ذلك ان املُالحق
الفل�سطيني ،ك��ان يدخل وي �غ��ادر ب�غ��داد من
مطارها ال��دويل ،ويُ�ستقبل وي��ودَّع مبوكب
حماية ،مثل اي م�س�ؤول متنفذ!
مل اترك جهة ،توهمت ب�أنها احر�ص مني على
حيا�ض هذا الوطن البائ�س املبتلى ،دون ان
اطرق بابها ،لأحذرها من ا�ستفحال هذا اخلطر
املتمثل ب�شراء ال��ذمم ،وجناحه يف اخرتاق
احلواجز االمنية ،و�صار ب�إمكانه فتح حدودنا
�أمام االرهاب بي�سر ،وتعري�ض حرية وحياة
املواطن ،بالو�شاية وتلفيق التهم وباالعتماد
على املخرب ال�سري اىل االعتقال التع�سفي
وال�سجن ،م��ادام �شريك ًا ل�ع��دي ،متنفذا اىل
هذا احلد يف حتريك الدعاوى امام حماكمنا،
وي�ستطيع ان ين ُفذ من خالل ثغرات القوانني
وف�ساد االجهزة ،اىل اخطر دوائر وم�ؤ�س�سات
الدولة .ذهبت كل جهودي وات�صاالتي �أدراج
ال��ري��اح ،ومل اح�صد �سوى املزيد من الف�شل
واخليبة.
لكن اخليبة احلقيقية ،واجهتها حني علمت بان
نائب ًا متنفذ ًا ،رئي�س ًا لإح��دى اللجان� ،شيعي ًا
حتى النخاع ،ال يتعفف عن الذهاب بقدميه،
ليتو�سط لدى اكرب مرجع ق�ضائي ،طالب ًا منه
تقدمي امل�ساعدة للمواطن العربي امل�سكني،
تاجر ال�سكائر الفل�سطيني!

ات�صلت مبرجعه ال�سيا�سي وقتذاك واخربته
بالواقعة  ،وا�شعرته ان �صاحبهم يرتكب اكرث
من خطيئة مبثل هذا التدخل ال�سافر .اذ لي�س
من حقه كنائب ان يتدخل يف �ش�أن من �ش�ؤون
ال�سلطة الق�ضائية� ،أو ًال .وثاني ًا ان��ه ي�ضع
نف�سه يف مو�ضع امل�ساءلة بالتدخل يف �ش�أن
جتاري قد تثار ال�شبهة عليه بتورطه بت�سلم
ر�شوة ،او ب�شراكة مع من يتو�سط له .ومن
باب اال�ستغراب قلت للمرجع املذكور ،وهو
ح� ٌ�ي ونافذ �سيا�سي ًا� ،ألي�س من الغريب مثل
هذه العالقة بني �شخ�صية "�شيعية مرموقة"
متطرفة ،وتاجر فل�سطيني "�سني"؟
ادركت حينها� ،أن القتل على الهوية ال يطال،
�سوى "�أبناء اخلايبة" من فقراء الله ،عباد
الله من ال�سنة وال�شيعة ،وعند عتبة املال،
ي�ن���س��ى ع �ت��اوي وام � ��راء ال �ط��وائ��ف ،هوية
معاوية ويزيد ،ويتعامى عن م�أثرة احل�سني،
وقد َ�سدَّت منافذ الر�ؤيا عليهم ،حقائب الدوالر
والبرتول.
لنتخيل ما كانت النتيجة!..
النائب ا�صبح وزير ًا مرموق ًا...
وي��ا ل��ه م��ن و� �ش��م ،وحل�ي��ة ي�شع منهما نور
التقوى والورع..
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قبل ا�شهر ،وقد كدتُ ان�سى امر اخلالف بني
ال�غ��ول�ين ال�ف��ا��س��دي��ن ،ت��ذك��رت ،ان م�س�ؤو ًال
برملاني ًا كبري ًا �آخر ّ
تدخل يف الو�ساطة بينهما،
ولي�س ذلك ما يعنيني ،ولكن ما لفت نظري،
اعالن الفل�سطيني امام النائب املتنفذ ال�شهري،
انه يلتزم ب�إيقاف جميع املالحقات والدعاوى
واح�ك��ام احلجز ومنع ال�سفر على خ�صمه،
ك�شرط من �شروط الت�سوية!.
وجواب ًا على ا�ستف�سار ال�سيد النائب ،كيف..؟
قال الفل�سطيني مبنتهى العفوية ،من فعلها،

علينا �أن ن�شجع اال�ستثمار .فاخلري وفري،
وهو قابل للق�سمة وامل�شاركة بني الل�صو�ص
الكبار .ودولتنا الالدولة ،مل ترتك �أح��د ًا من
"الرموز" التجارية� ،شركاء ووكالء النظام
ال�سابق يف كوبونات النفط ،و�صفقات الغذاء
والدواء ،اال ووجدت الطريق اليهم ،و�أعطتهم
االولوية يف التعامل.
ويف ه��ذه "ال�سلة" م��ن ذاك القطيع النهّاب
ل�ث�روت �ن��ا ،والمُ � �م ��عِ ��ن يف ن���ش��ر ال �ف �� �س��اد يف
م�ؤ�س�سات ال دولتنا ،هذا امل�ستثمر العربي،
غول ال�سكائر .ال �ضري يف ذلك لو انه مل يبحر
يف املياه ال�ضحلة ،ويُف�سد علينا متعة الت�أمل
يف م��ا يُخبئه لنا امل�ستقبل ،ف��اخل�ير وفري،
وال�ثروة تكفي ال�سترياد املزيد من احليتان
ال �� �ش��ره��ة ،ل�ت�غ�ط��ي ع �ل��ى ان �ح �ط��اط نخبتنا
وطبقتنا الفا�سدة.
مل تعد جتارة ال�سكائر تكفي ،فقد تغلغل هذا
ال�صانع لدى �شريك ع��دي ،يف كل مرفق من
املرافق احليوية القت�صادنا ،اذ بات �شريك ًا يف
م�صارف ا�سالمية ،وم�صانع ا�سمنت ،وجتارة
عامة وع�شرات املرافق واملن�ش�آت الكربى.
وملعرفة حجم الف�ساد واث��ره يف االث��راء غري
امل�شروع ،يف "العراق اجلديد" يكفي العودة
اىل االر��ص��دة وحجم اال�ستثمار له ولغريه،
قبل �سقوط النظام ال�صدامي ،لعل يف احلقائق
التي تتك�شف معرفة اعمق ب�آليات الف�ساد يف
الدولة الريعية التي ابتلينا بها.
�س�ألت �صديقا ل��ه دراي ��ة بكوالي�س الو�ضع
ال���راه���ن ...،ك�ي��ف مل�ث��ل ه��ذا ال �ط��اع��ون ،ان
ينفذ �إىل م�سامات الدولة ،و�أروق��ة الربملان،
ودهاليز الق�ضاء ،وينجح يف تطويع كبار
امل�س�ؤولني ،وقادة احزاب ا�سالمية ،وي�ضعهم
على خط م�صاحله و�ضد خ�صومه..؟
ك��ان ج��واب��ه ب�سيط ًا ،ق��در ��س��ذاج��ة �س�ؤايل:
ت�صور ل��و ان��ه وظ��ف خم�سة م�لاي�ين دوالر
��ش�ه��ري� ًا م��ن ارب���اح ��س�ك��ائ��ره ،ل���ش��راء الذمم
ال�ضعيفة ،ووزعها عليهم على �صورة "هبات"
و"زكاة" وتغطية حمالت انتخابية ،وما ا�شبه.
وت���ص��ور ل��و ان��ه وزع �صكوك غ �ف��ران ،على
�صورة "ح�ص�ص" و"�أ�سهم" م��ن م�شاريعه
وجتارته ،على ابناء و�أ�صهار و�أزالم.
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لن �أت�صور..
ب��ل �س�أكتفي ب ��إي��راد من��وذج م��ن ه��ذا العبث
مب�ق��درات�ن��ا ،ي��ؤ��ش��ر ،ب��و��ض��وح �إىل �إمكانية
الت�سلل �إىل قلب ال��دول��ة ،وذراع �ه��ا االمني،
املتمثل يف القوات امل�سلحة نف�سها ،والنموذج
الذي �س�أورده يف غاية الب�ساطة ،ال ي�شي يف
الظاهر ،وال ينطوي على �أي خطر ،ال �سمح

الله ،على امن البلد و�سالمة املواطنني .ولكن
دع�ن��ا ،ن�ح��اول النفاذ والت�سلل اىل م��ا وراء
هذا الظاهر ،ونتعرف على "خفايا امل�ستور"
ونبحث عن امل�ضمر فيه من مالمح التواط�ؤ
وامل�صاهرة؟
من امل�ع��روف ان الدعاية واالع�ل�ان لل�سكائر
مم �ن��وع ب�ح�ك��م ال �ق��ان��ون ،الن ال �ع��امل ادرك
بانه �سبب �أكيد لال�صابة بال�سرطان ،ولهذا
متنع االع�لان عنه ،وتتخذ تدابري مت�صاعدة
ملنع التدخني .وامانة بغداد ،بدورها تنظم
دوريات متزق خاللها ،االعالنات عن ال�سكاير
�أينما عُلقت.
ولكن الحظوا اىل اي م��دى ميتد ويتغلغل
نفوذ املافيا املت�صاهرة مع الدولة واندماجها
يف ع�م��ق م���س��ام��ات�ه��ا ال��رث��ة ،ب�ح�ي��ث تنجح
بالت�سلل اىل مراكز النفوذ يف االجهزة االمنية
والقوات امل�سلحة.
لقد ا�ستطاع تاجر ال�سكائر ،ان يدخل اىل
ن�سيج القوات امل�سلحة ،فيتحايل على قانون
م�ن��ع الإع �ل�ان لل�سكائر ،في�صنع "مظالت"
يف نقاط ال�سيطرات الع�سكرية والأمنية،
حتمل �إع�لان� ًا فا�ضح ًا عن �سكائره  !.وك�أنه
وحماته يوحون للجهلة من امثالنا ،بانهم
�إمن��ا ي�ت�برع��ون م��ن �أم��وال �ه��م" ،احلالل" يف
بناء هذه املظالت حلماية ،اجلنود وال�شرطة
ورج��ال االم��ن ،من �ضربة ال�شم�س احلارقة،
يتفي�أون بها ،على ح�سابهم .وال يهم بعد ذلك
ان يتحول اجلنود وال�ضباط املتفيئون ،اىل
الت�شجيع على التدخني ،ن�شر ال�سرطان بني
ابناء �شعبهم ،اذ ال يكفي االرهاب الزاحف يف
كل اجتاه وهو يح�صد �أرواح املئات منهم.
من هو �شريك وكيل ال�سكائر املذكور؟
هل هو القائد العام للقوات امل�سلحة ،حا�شاه
م��ن توجيه االت �ه��ام ال�ي��ه يف ه��ذا العبث؟ ام
ه��و واح ��د ع�ل��ى ب�ع��د خ �ط��وات م�ن��ه ،حا�شاه
�أي�ض ًا ،فالبد انه َكبرُ على مثل هذه الن�شاطات
الب�سيطة .وهل ميكن ان يكون وزير الدفاع
ال�سيد �سعدون الدليمي؟ ال اعتقد ،فهو وزير
ثقافة ،ومل يُع َرف احد العاملني معه و�صداقاته
بني رجال االعمال بالعمل يف ميدان ال�سكائر.
لعلم من ال يعلم ،ان االعالن عن ال�سكائر ،يف
االعالنات الطرقية ،با�ساليب غري مبا�شرة،
ي�ك�ل��ف �أ� �ض �ع��اف �أ� �ض �ع��اف ��س�ع��ر االع�لان��ات
االعتيادية!..
للعلم �أي�ض ًا ،ان احد احليتان الكبرية من رجال
الأعمال املقرب جد ًا من دولة القانون �صار ،من
ا�صحاب �شركة اعالن طرقية نافذة ،من يعرف
�شريكه!...؟
ن�سيت و�ضع نف�سي يف دائرة االتهام ،فرمبا
فعلتها دون ان ادري ..فالف�ساد ال يعرف
الرحمة ،ي�سيل له لعاب من ال لعاب له..
غ��د ًا ُت�ع��ر���ض احللقة االخ�ي�رة م��ن م�سل�سل،
"بال ذكر �أ�سماء" ،رائعة الكاتب الكبري وحيد
حامد ،وال ادري مل��اذا مل �أ�ضعه عنوان ًا لهذه
علي �أنا.....
املقالة امللتب�سة حتى ّ

انتحاري ي�ستهدف جمل�س عزاء لل�شبك ..وحماولة اغتيال وزير يف �سليمان بيك
قتل و�أ�صيب الع�شرات يف تفجري انتحاري ا�ستهدف عزاء
لل�شبك �شرقي املو�صل ،بالتزامن مع تهديدات يتلقاها ال�شبك
يف املدينة منذ �أ�سابيع من جماميع م�سلحة تطالبهم بالرحيل او
القتل ،فيما جنا وزير ال�شباب الريا�ضة جا�سم حممد جعفر من
حماولة اغتيال بعبوة نا�سفة ا�ستهدفت موكبه اثناء زيارته
لكركوك حل�ضور زفاف جماعي.
 نينوى�-صالح الدين /املدى بر�س
وق���ال م���ص��در يف ��ش��رط��ة حمافظة
نينوى ،ل�ـ "املدى بر�س" ام�س ب�أن
ح�صيلة التفجري االن�ت�ح��اري ،الذي
ا�ستهدف جمل�س عزاء لل�شبك �شرقي
امل��و� �ص��ل 405 (،ك��م ��ش�م��ال بغداد)،
ارت �ف �ع��ت �إىل  23ق�ت�ي�لا وجريحا،
م��و��ض�ح��ا ان ال�ت�ف�ج�ير االن �ت �ح��اري
ب�ح��زام نا�سف ال��ذي ا�ستهدف ،بعد
ظهر ام�س ،جمل�س ع��زاء لل�شبك يف
قرية اورت��را خ��رات 20( ،كم �شرقي
املو�صل)� ،أرتفعت �إىل ع�شرة قتلى
و 13جريحا.
و�أ�� �ض ��اف امل �� �ص��در ال� ��ذي ط �ل��ب عدم
ال�ك���ش��ف ع��ن ا� �س �م��ه� ،أن "اجلرحى
يتلقون العالج املو�صل العام" ،من
دون �إعطاء املزيد من التفا�صيل.
اىل ذلك �أفاد م�صدر يف �شرطة حمافظة

كركوك ،ب�أن وزير ال�شباب والريا�ضة
جا�سم حممد جعفر جنا من حماولة
اغتيال بانفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدفت
موكبه ،يف ناحية �سليمان بيك� ،شرق
تكريت 170 (،كم �شمال بغداد).
وق��ال امل�صدر يف حديث �إىل (املدى
ب��ر���س)� ،إن "عبوة نا�سفة انفجرت،
ب�ع��د ظ�ه��ر ام ����س ،م�ستهدفة موكب
وزير ال�شباب والريا�ضة جا�سم حممد
جعفر لدى مروره على الطريق العام
يف ناحية �سليمان بيك ،التابعة لق�ضاء
طوز خورماتو ( 90كم �شرق تكريت)،
مم��ا �أ�سفر ع��ن �إحل��اق ا��ض��رار مادية
بعدد من �سيارات املوكب" ،مبينا �أن
"الوزير جعفر مل "ي�صب ب�أي �أذى".
و�أ�� �ض ��اف امل �� �ص��در ال� ��ذي ط �ل��ب عدم
الك�شف عن ا�سمه� ،أن "الوزير كان

متوجها �إىل كركوك حل�ضور مرا�سم
ح �ف��ل زف � ��اف ج �م��اع��ي ن �ظ �م��ه ح��زب
الدعوة الإ�سالمية الذي يتوىل جعفر
م�س�ؤولية مكتب ال�شمال فيه" ،م�شريا

�إىل �أن "قوة �أمنية هرعت �إىل مكان
احلادث وفر�ضت طوقا �أمنيا حوله".
و�شهدت حمافظة �صالح الدين ام�س،
اعتقال �أمري تنظيم القاعدة يف ناحية

ب �ل��دروز� ،شرق بعقوبة ،واث�ن�ين من
م�ساعديه وف��اري��ن اث�ن�ين م��ن �سجن
�أب��و غ��ري��ب ،كما ح��ررت �أ��س��رة كانت
خمتطفة لديهم خ�لال عملية �أمنية

دمار خلفه احد التفجريات يف نينوى  -ار�شيف
نفذتها ،يف ق�ضاء طوزخورماتو �شرق
تكريت ،فيما مت تفجري �أربعة منازل
قيد الأن�شاء تعود ملوظفني وعنا�صر
�أم ��ن �شمال ت�ك��ري��ت ،كما مت اعتقال

ثالثة مطلوبني بتهم �إرهابية خالل
عملية �أمنية نفذتها قوة من ال�شرطة
يف ناحية الإ�سحاقي 60( ،كيلومرت
جنوب تكريت)� ،إىل جانب انفجار
عبوة نا�سفة ،م�ستهدفة �سيارة مدنية
ي�ستقلها رجل وزوجته على الطريق
ال��زراع��ي يف قرية ال�سجلة ،جنوبي
�شرق ق�ضاء الدجيل.
ويف دي ��اىل اف ��اد م���ص��در يف �شرطة
املحافظة ب��أن قوة �أمنية عرثت على
معمل ل�صنع العبوات النا�سفة يف،
��ش��رق ب�ع�ق��وب��ة 55(،ك��م �شمال �شرق
بغداد).
وق��ال امل�صدر يف حديث �إىل (املدى
بر�س)� ،إن "قوات من ال�شرطة نفذت،
بعد ظهر ام�س ،عملية دهم وتفتي�ش يف
ناحية كنعان 20 (،كم �شرق بعقوبة)،
ا�سفرت عن العثور على معمل حملي
متكامل ل�صنع العبوات النا�سفة"،
م�ب�ي�ن��ا �أن "املعمل � �ض��م  16عبوة
نا�سفة ج��اه��زة للتفجري و 42قذيفة
ه��اون وكميات كبرية من املتفجرات
والكرات املعدنية (�صجم)".
و�أ�� �ض ��اف امل �� �ص��در ال� ��ذي ط �ل��ب عدم
الك�شف عن ا�سمه� ،أن العملية ا�ستندت
�إىل "معلومات ا�ستخبارية دقيقة"،
م�شريا �إىل �أن "القوة نقلت حمتويات
املخب�أ �إىل مكان �أم��ن متهيدا لإبطال
مفعولها".
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شؤون الوطن

سياسة

اتهمتها بالف�ساد واالعتقال الع�شوائي وممار�سة التعذيب بحق ال�سجناء

�ساين�س مونيرت :وا�شنطن �أنفقت �أكرث من  20مليار
دوالر على قوات الأمن العراقية
 ترجمة املدى

ال اتفاق �سيا�سي ًا على
نظام االنتخابات
�أكد النائب يونادم كنا �أنه مل يتم التو�صل �أو
اال�ستق ��رار على نظام انتخاب ��ي معني لغاية
الآن ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن ان املفو�ضي ��ة العلي ��ا
امل�ستقلة لالنتخابات ت�ؤكد حاجتها �إىل �ستة
�أ�شهر لتهيئة ا�ستمارة االقرتاع.
و�أو�ضح كنا ان "هناك مالحظات على طريقة توزيع الأ�صوات
واملقاعد ،وحتفظ على النظ ��ام الذي مت اتباعه يف انتخابات
جمال�س املحافظات غري املنتظمة ب�إقليم  ،"2013م�شريا �إىل
ان "هن ��اك �شبه اتفاق على �ضرورة �إقرار قانون االنتخابات،
الأم ��ر ال ��ذي يح ��ول دون ان يك ��ون هن ��اك ت�ش � ٍ ّ�ظ و�ضي ��اع
للأ�ص ��وات"  .و�ش ��دد قائ�ل�ا "ل�سنا م ��ع ت�أجي ��ل االنتخابات،
والت�أخ�ي�ر يف �إقرار القان ��ون اخلا�ص بها �سيوج ��د �إ�شكالية
لدى املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات التي ت�ؤكد حاجتها
�إىل �ستة ا�شهر لتتمكن من حت�ضري ا�ستمارات االقرتاع" .

الربملان �سيناق�ش
جمزرة اللطيفية

طالبوا ب�إعادة النظر بها ودعوا �إىل تعوي�ض الكويت باملال �أو النفط

�أكادمييو الب�صرة :اتفاقية خور عبداهلل غري قانونية لأنها حتتاج
لأغلبية الثلثني يف الربملان
انتق ��دت �أو�س ��اط �شعبي ��ة و�أكادميي ��ة يف الب�ص ��رة
االتفاقية املربمة م ��ع الكويت لتنظيم املالحة البحرية
يف قن ��اة خ ��ور عبدالل ��ه ،وطالبت احلكوم ��ة العراقية
"بدفع الأموال �أو النفط للكويت كتعوي�ض بدال عن
الأرا�ضي واملياه" ،فيما عد خمت�صون �إبرام االتفاقية
بغياب وزارة النقل "خط�أ فادح ارتكبته الدبلوما�سية
العراقية".وكانت جلنة العالق ��ات اخلارجية النيابية
ق ��د ح ّمل ��ت ،يف �آب املا�ض ��ي ،رئي� ��س النظ ��ام ال�سابق
والأمم املتح ��دة م�س�ؤولي ��ة "التفري ��ط" مب�صال ��ح
الع ��راق ،و�أكدت �أن توقيع اتفاقي ��ة تنظيم املالحة يف
خ ��ور عبد الل ��ه ي�شكل "حماول ��ة لتخفي ��ف الأ�ضرار"
التي �أحلقها قرار تر�سيم احلدود بني البلدين.

اعترب النائب عبد ال�سالم املالكي �أن موقف
العراق متميز بني الدول لتبنيه احلل املتوازن
جت��اه الأزم��ة ال�سورية ،وطرحه ملبادرة حلها
التي مت ت�أييدها والرتحيب بها من قبل عدد من
الدول العربية والإقليمية.
وقال املالكي ان "العراق ذهب باجتاه احلل املتوازن �سواء من
خ�لال امل�ب��ادرة التي �أطلقها على ل�سان رئي�س ال ��وزراء ،نوري
املالكي ،التي كانت م�ب��ادرة موفقة و�أُي ��دت من قبل �سبع دول
عربية ،كما مت الرتحيب بها من قبل الدول الإقليمية ،خ�صو�صا
بعد اجتماع الرئا�سات الثالث وقادة الكتل حيث مت اتفاق اجلميع
به على رف�ض ال�ضربة الع�سكرية ل�سورية".
ودعا النائب عن دولة القانون �إىل "تفعيل الزيارات واللقاءات
مع اطراف عربية ودولية ،لأجل بحث الأمور املتعلقة مبا يدور
يف �سوريا".

امنحوا طلبة املراحل
املنتهية دوراً ثالث ًا
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب ح��ام��د اخل���ض��ري مبنح طلبة
امل��راح��ل املنتهية فر�صة لأداء االمتحانات
الوزارية يف دور ثالث.
وقال اخل�ضري "نظرا لوجود بع�ض احلاالت
الأمنية التي منعت الطلبة من الو�صول �إىل مراكز االمتحانات
يف الدور الثاين  ،ف�ضال عن ان بع�ض املناهج �ستتغري يف العام
الدرا�سي املقبل  2014-2013ومن املنا�سب جدا ان يكون
هناك دور ثالث لطلبة املرحلة الإع��دادي��ة حتى ال يتعر�ضوا
ملوجة م�شكلة التغيري التي �ستطر�أ على املناهج الدرا�سية
اجلديدة" .و�أ�ضاف النائب عن كتلة املواطن "�أدعو جمل�س
الوزراء �إىل اتخاذ قرارا لإجراء امتحان دور ثالث لل�صفوف
املنتهية وخا�صة املرحلة الإعدادية" ،م�شريا �إىل ان" جمل�س
ال��وزراء هو املعني يف ه��ذا الأم��ر ولي�س جمل�س النواب �أو
وزارة الرتبية ".

عقلية �أنفلة ال�شعوب
موجودة يف بغداد
عد النائب حميد بايف �أن �إنكار املعاناة التي
تعر�ض لها امل�ؤنفلون الكرد وعدم تخ�صي�ص
تعوي�ضات لهم عما حل��ق بهم م��ن �أذى يف
مع�سكرات االحتجاز دليل على �أن عقلية �أنفلة
ال�شعوب التزال هي ال�سائد ة لدى البع�ض.
وق��ال ب��ايف ،يف ب�ي��ان ل��ه ،ان��ه "مبا �أن احل�ك��وم��ة العراقية
احلالية هي وريثة احلكومات ال�سابقة ،فكان البد �أن تعتذر
ل�شعب كرد�ستان عن جرائم النظام املباد و�أن ت�شكل �صندوق
تعوي�ضات وتخ�ص�ص لها من امليزانية العامة ن�سبة منا�سبة
لتعوي�ض كل املت�ضررين من عوائل ال�شهداء و�أ�سر امل�ؤنفلني
وبقاياهم وال�سجناء ال�سيا�سيني واملهجرين واملحتجزين
داخل العراق وخارجه".
وا�ستدرك النائب عن التحالف الكرد�ستاين بالقول "يبدو �أن
عقلية �أنفلة ال�شعوب ال ت��زال هي ال�سائدة لدى البع�ض يف
الأو�ساط ال�سيا�سية العراقية".

حميد بايف

ميناء خور عبدالله  -ار�شيف

موقف العراق من �أزمة
�سوريا متوازن

حامد اخل�ضري

 الب�صرة  /املدى بر�س

وكان جمل� ��س الن ��واب ،قد �ص ��وت يف الـ22م ��ن �آب،
عل ��ى م�شروع قان ��ون ت�صديق اتفاقي ��ة تنظيم املالحة
البحري ��ة ب�ي�ن الع ��راق والكوي ��ت يف خور عب ��د الله،
وذلك على الرغم من مطالبة  80نائب ًا بت�أجيله.
وقال العميد غ�سان احلامدي ،وهو �ضابط متقاعد ،يف
حدي ��ث �إىل (املدى بر� ��س) �إن "الكويت لي�ست بحاجة
�إىل املنا�صفة بقناة خور عبدالله وال �إىل ميناء مبارك
اقت�صاديا" ،عادا ذلك ب�أن ��ه "خمطط لتقوي�ض العراق
وحتجيم دوره �سيا�سيا واقت�صاديا يف املنطقة".
و�أ�ض ��اف احلام ��دي �أن "الع ��راق كان ل ��ه يف العق ��ود
املا�ضي ��ة دور �سرتاتيجي كبري ملا ميتلكه من �إمكانات
ع�سكري ��ة واقت�صادي ��ة واليوم هو يح ��اور ويفاو�ض
من منط ��ق الأ�ضعف" ،الفت ��ا �إىل �أن "الأجيال القادمة
لن ت�سك ��ت على هذا الأمر و�ست�سرتج ��ع حقوقها التي

�أعتربها اليوم م�سلوبة من العراق".
بدوره قال ال�شيخ عبد الزم الطائي ،احد �شيوخ ع�شائر
الب�صرة ،يف حديث �إىل (املدى بر�س) �إن "العراق فقد
الكث�ي�ر من �أرا�ضيه ومياهه وحقول ��ه النفطية ل�صالح
الكوي ��ت خ�صو�ص ��ا بع ��د الع ��ام  2003وذل ��ك ب�سبب
خط� ��أ كبري ارتكبه النظ ��ام ال�ساب ��ق باحتالله الكويت
ع ��ام  ،"1990مبينا �أن "الكوي ��ت ت�سعى �إىل ا�سرتداد
حقها باتفاقيات �آخرها االتفاقية بني العراق والكويت
لتنظيم املالحة البحرية يف قناة خور عبدالله".
وطالب الطائي احلكومة العراقية ب�أن "تدفع للكويت
�أم ��واال �أو نفط ��ا كتعوي�ض ��ات عما حلق به ��ا من �ضرر
م ��ن النظام ال�سابق بدال من دف ��ع �أرا�ض ومياه وقناة
مالحي ��ة" .وم ��ن جانب ��ه ،ق ��ال امل�ست�ش ��ار القان ��وين
املخت� ��ص يف ال�ش� ��ؤون البحري ��ة ،م�صطف ��ى فه ��د يف

حدي ��ث �إىل (املدى بر�س) �إن "قناة خ ��ور عبدالله هي
مل ��ك للع ��راق دون قيد �أو �ش ��رط واالتفاقي ��ة الأخرية
الت ��ي واف ��ق عليها الع ��راق ه ��ي التي و�ضع ��ت �شرطا
وجعل ��ت من الكويت منا�صفا ل ��ه يف القناة املالحية"،
م�ؤك ��دا �أن "ذل ��ك خط� ��أ ف ��ادح ارتكبت ��ه الدبلوما�سي ��ة
العراقي ��ة بغياب اجلانب الفن ��ي املتمثل بوزارة النقل
يف ن�صو�ص االتفاقية".
و�أ�ض ��اف فهد �أن "االتفاقية غ�ي�ر د�ستورية يف الوقت
احلا�ض ��ر كونها مل تنل الن�ص ��اب القانوين يف جمل�س
الن ��واب" ،مبين ��ا �أنه "م ��ن املفرت�ض ت�صوي ��ت �أغلبية
الثلثني عليه ��ا والواقع �أنها ح�صلت على �أغلبية الثلث
يف الربملان".
ولف ��ت �إىل �أن "م�صادقة رئا�س ��ة اجلمهورية �أو عدمها
عل ��ى االتفاقية ال ت�ؤثر على تنفيذ االتفاقية" ،مو�ضحا
�أن ��ه "تبق ��ى م ��ن الوق ��ت عل ��ى م�صادقتها م ��دة يومني
و�ستعت�ب�ر ناف ��ذة يف ح ��ال �صادق ��ت الرئا�س ��ة �أم مل
ت�صادق".
وكان ��ت ال�شركة العامة للموانئ العراقية ،قد عدت �أن
اتفاقية تنظيم املالح ��ة البحرية بني العراق والكويت
"خط ��وة �سلبية" �ست�ؤثر على املالحة العراقية ،ويف
ح�ي�ن �أك ��دت �أن الع ��راق "فقد مبوج ��ب االتفاقية نحو
ن�ص ��ف" خ ��ور عبد الله ،نف ��ت وزارة النق ��ل �أن "ت�ؤثر
االتفاقية على حقوق" العراق املالحية.
ويق ��ع خور عبد الله يف �شمال اخلليج العربي ،ما بني
جزيرت ��ي بوبيان وورب ��ة الكويتيت�ي�ن و�شبه جزيرة
الف ��او العراقية ،وميتد �إىل داخ ��ل الأرا�ضي العراقية
م�ش ��ك ُال خ ��ور الزب�ي�ر ال ��ذي يق ��ع ب ��ه مين ��اء �أم ق�صر
العراق ��ي ،وقام ��ت احلكومة العراقي ��ة يف عام 2010
بو�ض ��ع احلجر الأ�سا�س لبناء ميناء الفاو الكبري على
اجلانب العراقي م ��ن اخلور ،يف حني بد�أت احلكومة
الكويتي ��ة ببن ��اء مين ��اء مب ��ارك الكبري عل ��ى اجلانب
الكويتي يف ال�ضف ��ة الغربية خلور عبد الله ،مما �أثار
م�شاكل مع العراق.

مظهر اجلنابي

التفج�ي�رات اذا مل تتوف ��ر �أجه ��زة
الك�شف".
وخ�ل�ال جه ��ود �إع ��ادة الإعم ��ار البالغة
كلفته ��ا  60ملي ��ار دوالر ،ا�ستثم ��رت
الوالي ��ات املتح ��دة  20.19مليار دوالر
يف متوي ��ل الق ��وات الأمني ��ة العراقية
�إ�ضافة �إىل  1.31مليار �أخرى يف رقابة
املخ ��درات الدولي ��ة وفر� ��ض القان ��ون.
كم ��ا �أم�ضى اجلنود الأم�ي�ركان �ساعات
طويل ��ة يف التدريب املبا�ش ��ر والإر�شاد
م ��ن اج ��ل امل�ساع ��دة يف تطوي ��ر قوات
الأمن العراقية.
وعانت القوات الأمني ��ة العراقية ،التي
ت�ضم ال�شرط ��ة واجلي� ��ش وامل�ؤ�س�سات
ذات العالقة ،وخ�ل�ال وجود الأمريكان
م ��ن نف�س امل�شاكل الت ��ي تعانيها اليوم،
�إال ان بع� ��ض العراقي�ي�ن يقول ��ون ان
املوقف كان اف�ضل قليال حتت الإ�شراف
الأمريكي.
ورغم ان برنامج اجتثاث البعث – الذي
حظ ��ر على �أفراد نظام �ص ��دام امل�شاركة
يف احلكوم ��ة اجلديدة – ق ��د منع عددا
من الع�سكري�ي�ن امل�ؤهلني من االن�ضمام

�إىل اجلي� ��ش اجلدي ��د ،فق ��د �ضم ��ن
الأمريكان و�ض ��ع الأ�شخا�ص الكفوئني
يف الكثري من املنا�صب البارزة ،ح�سب
قول خبري �أمني عراقي .
ويو�ض ��ح م�ست�ش ��ار �أمن ��ي خا�ص عمل
يف اجلي� ��ش العراق ��ي خ�ل�ال حك ��م
�ص ��دام بالق ��ول ان "الأم ��ر اجلي ��د يف
تواج ��د الأمريكان هنا ه ��و انهم وفروا
ا�ستخبارات جيدة عن الإرهابيني ،وقد
حت�سن الو�ضع الأمني ب�سبب ذلك".
ّ
ومن ��ذ ان غ ��ادرت الق ��وات الأمريكي ��ة
الع ��راق نهاي ��ة ع ��ام  ،2011تفاقم ��ت
امل�ش ��اكل الت ��ي كان ��ت موج ��ودة داخ ��ل
القوات الأمنية ،مثل الف�ساد واالبتزاز،
و�أ�صبحت �أ�سو�أ بكثري مما كانت عليه.
وبع ��د ان دم ��رت الق ��وات الأمني ��ة دار
خالد ،عادت �إىل القرية واعتقلت �شقيقه
مع � 200شخ� ��ص م�شتبه يف م�شاركتهم
يف عملي ��ة الهروب م ��ن ال�سجن .واتهم
�شقيق ��ه واب ��ن عم ��ه بال�سم ��اح مل�سلحي
القاع ��دة با�ستخ ��دام بيوته ��م كقواع ��د
لالنط�ل�اق ،وجيء بخ�ب�راء املتفجرات
الع�سكرية لهدم بيوتهم.

عنا�صر من ال�شرطة الوطنية يف عملية ع�سكرية  -ار�شيف
ودفاع ��ا ع ��ن �شقيق ��ه وابن عم ��ه ،يقول ويق�س ��م خال ��د ان �شقيقه مل ي ��زر دياىل
خال ��د ان م�سلح�ي�ن مرتبط�ي�ن بالقاعدة �أب ��دا يف حيات ��ه ،وي�ضي ��ف ان ��ه مل يبق
قام ��وا – قبل اعتق ��ال �شقيقه وابن عمه �أمامه �شيء يفعله �سوى منا�شدة املحاكم
وه ��دم بيوتهم – بقتل ثالث ��ة �أ�شخا�ص الدولي ��ة .ويوا�ص ��ل خال ��د قول ��ه ب ��ان
م ��ن عائلته "كيف تدع ��م القاعدة بعد ان رجاال يرت ��دون زي ال�شرطة ويحملون
جتهيزات حكومية ج ��ا�ؤوا م�ؤخرا �إىل
قتلت �أفراد عائلتك؟".
وبعد �إط�ل�اق �سراح الذي ��ن اعتقلوا مع القرية واخذوا �ستة م ��ن �أبناء عمومته
�شقي ��ق خال ��د ،قالوا ان حر� ��س ال�سجن ثم قتلوهم .م ��ن جانبهم قال م�س�ؤولون
كان ��وا يعذب ��ون �شقيق ��ه ويعلقون ��ه �أمني ��ون ب ��ان ه ��ذه الهجم ��ات نفذه ��ا
باملقلوب وي�ستخدمون التيار الكهربائي جمرمون يرتدون الزي الع�سكري.
ويقول خالد انه مل يفكر يف مغادرة بلده
لإجباره على االعرتاف.
ول ��دى خال ��د ع ��دد م ��ن الأ�صدق ��اء يف حتى يف �أ�س ��و�أ �أيام العنف يف العراق،
اجلي�ش ن�صح ��وه بان اف�ضل اخليارات لك ��ن بع ��د ما ح ��دث ل ��ه ولعائلت ��ه خالل
هو دفع مبل ��غ � 10آالف دوالر لل�سلطات الأ�شهر الأخرية فان ��ه ي�سعى اليوم �إىل
من اج ��ل �إطالق �س ��راح �شقيق ��ه لكنه ال احل�صول على جلوء يف دولة الإمارات
ي�ستطي ��ع جمع هذا املبل ��غ بعد ان نهبت العربية املتحدة.
ال�سلط ��ات بيت ��ه و�سرق ��ت مدخرات ��ه ،وي�ضيف بانه يخ�شى ان القوات الأمنية
وا�ستق ��ر الأم ��ر بدف ��ع � 3آالف دوالر تنفذ �أجندة طائفية �ضد �أبناء ال�سنة يف
مل�س� ��ؤويل ال�سج ��ن لك ��ي يخفف ��وا م ��ن الع ��راق "�أعتقد ان احلكومة احلالية قد
خططت لإفراغ العراق من ال�سنة ،وهذا
تعذيب �شقيقه.
ويق ��ول خال ��د ان م�س� ��ؤويل الأم ��ن م ��ا يحدث اليوم .مل يعد العراق وطني،
يف دي ��اىل الي ��وم ق ��د اتهم ��وا �شقيق ��ه ف�أنا مهدد باالعتقال والقتل ،ولي�س لدي
باال�ش�ت�راك يف عم ��ل �إرهاب ��ي هن ��اك .ما �أفعله فلماذا �أبقى هنا؟".

ك�ش ��ف النائ ��ب مظه ��ر اجلناب ��ي ع ��ن ان
"اللجنة التحقيقية التي �شكلها الربملان
ب�ش� ��أن مقت ��ل � 17شخ�ص ��ا م ��ن �أ�س ��رة
واح ��دة يف منطق ��ة اللطيفي ��ة رفع ��ت
تقريرها النهائي �إىل هيئة رئا�سة جمل�س
النواب".
و�أو�ضح اجلنابي ،وهو ع�ضو يف اللجنة ،ان "الأ�سبوع
املقب ��ل �سيتم فيه عر�ض التقرير على الربملان ليطلع عليه
النواب".
و�أ�ض ��اف بالق ��ول "اللجن ��ة مل تتو�ص ��ل حت ��ى الآن �إىل
اجله ��ة الت ��ي تق ��ف وراء احل ��ادث" ،حمم�ل�ا "الق ��وات
الأمنية م�س�ؤولية تبع ��ات املو�ضوع لأنها مل ت�ؤمن حياة
ه� ��ؤالء الأبرياء من هذه الأعمال الت ��ي ال متت ب�أي �صلة
للإ�سالم".

عبدال�سالم املالكي

ويعي� ��ش خالد على م�ساف ��ة ع�شرة �أميال
من �سج ��ن التاجي الذي �ش ��ن م�سلحون
غ ��ارة علي ��ه �أواخ ��ر مت ��وز .وخ�ل�ال
الأ�سابي ��ع الت ��ي تل ��ت الغ ��ارة ،قام ��ت
الق ��وات الأمني ��ة بتفتي� ��ش املنطقة بحثا
ع ��ن ال�سجن ��اء الهارب�ي�ن واملتواطئ�ي�ن
معهم .ويقول خال ��د ان الدمار وال�سرقة
املزعوم ��ة وقعت خالل عملي ��ة التفتي�ش
حي ��ث مل تكن عائلته يف الدار "مل �أمتكن
م ��ن فعل �ش ��يء حينه ��ا ،كنت �أنظ ��ر �إىل
بيتي املدمر و�أتنهد" .خالد هو واحد من
عراقي�ي�ن كثريي ��ن عانوا من ع ��دم �أمانة
قوات الأمن العراقية.
لق ��د �أنفقت الواليات املتح ��دة الأمريكية
ع�ش ��رات املليارات من ال ��دوالرات خالل
وجودها يف العراق وهي حتاول تطوير
قوة �أمنية مقتدرة ميكنها حتقيق و�إدامة
اال�ستق ��رار .لك ��ن بعد ع�ش ��ر �سنوات من
االجتي ��اح الأمريك ��ي ،يق ��ول العراقيون
�إنهم ح�صلوا على ق ��وة �أمنية لي�س فقط
غ�ي�ر ق ��ادرة عل ��ى حتقي ��ق الأم ��ن و�إمنا
�أي�ضا ميالة للف�ساد واالبتزاز.
�إذ يق ��ول حام ��د عبيد مطل ��ك ع�ضو جلنة
الأمن والدف ��اع الربملاني ��ة "اليوم متثل
الق ��وات الأمني ��ة الف�ش ��ل بعين ��ه .لدين ��ا
ملي ��ون ون�ص ��ف منت�س ��ب يف قواتن ��ا
الأمني ��ة لكنهم غ�ي�ر م�ؤهلني وال ينفذون
القان ��ون وال يحرتمون حق ��وق الإن�سان
وال ي�ؤمنون �إال با�ستخدام القوة".
وبع ��د �سن ��وات م ��ن اله ��دوء الن�سب ��ي،
اندل ��ع العن ��ف يف الع ��راق وو�ص ��ل �إىل
م�ستوي ��ات غ�ي�ر م�شه ��ودة من ��ذ .2008
وخالل الع ��ام احلايل خ�سر خم�سة �آالف
عراقي حياتهم لأ�سباب تتعلق باحلرب،
وارتفع مع ��دل القتلى يف مت ��وز لي�صل
�إىل �ألف قتيل يف هذا ال�شهر وحده.
وم ��ن ب�ي�ن كل املناطق املت�أث ��رة بالعنف
املتنامي ،كانت بغداد �أكرث املناطق التي
عان ��ت من ذل ��ك حيث وقع ��ت تفجريات
منتظمة رغ ��م العديد من نقاط التفتي�ش
املنت�شرة يف املدينة.
ويق ��ول اح ��د اجلنود رف�ض ذك ��ر ا�سمه
"امل�شكل ��ة الرئي�سية يف قواتنا الأمنية
هي �أننا نفتق ��ر �إىل �أجهزة فعالة لك�شف
املتفج ��رات .عدون ��ا جمه ��ول ونح ��ن
بحاج ��ة �إىل �أدوات لك�شفه ب�سرعة .وال
نتلق ��ى �أي دعم من حكومتنا و�ست�ستمر

يوم سياسي

يونادم كنا

رغ��م ا�ستثمارات الواليات المتحدة تبقى القوات الأمنية العراقية فا�سدة ،حيث يتهم العراقيون �أفراد هذه القوات
ب�إ�ساءة ا�ستخدام �سلطاتهم .وكانت تجارب خالد الم�شهداني مع قوات الأمن العراقية �سيئة عندما اقتحموا داره
و دم��روا �أثاث��ه و�أ�شعلوا النيران في حديقته و�سرقوا � 40ألف دوالر نقدا م��ع بع�ض القطع الذهبية التي كان يحتفظ
بها في الدار.
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نيجيرفان بارزاني ي ِّ
ُد�شـن م�شروع يوفر الماء لالق�ضية
والنواحي لمـدة � 25سنة
 اربيل /المدى
د�شن رئي�س وزراء اقليم كرد�ستان
ن�ي�ج�ي��رف��ان ب ��ارزان ��ي م �� �ش��روع ماء
�شقالوة ـ بيرمام ال��ذي بلغت كلفته
 166مليون دوالر وي�ه��دف لتوفير
الماء ال�صالح لل�شرب لحدود ق�ضاء
� �ش �ق�لاوة ون��اح �ي��ة ب �ي��رم��ام وك ��وري
والقرى التابعة لها ،باال�ضافة غلى
 12قرية �أخ��رى لمدة ال تقل عن 25
عاما.
و�أك� � ��د ب� ��ارزان� ��ي ف ��ي ك �ل �م��ة القاها
ف��ي اح�ت�ف��ال اف�ت�ت��اح ال �م �� �ش��روع �إن
حكومة �إقليم كرد�ستان التي تهدف
ب�شكل رئي�س خدمة مواطني �إقليم
ك��رد��س�ت��ان ،ي�سعدها وتفتخر ب�أنها
�إ�ستطاعت �إنجاز هذا الم�شروع و �أن
مواطني �إقليم كرد�ستان ي�ستحقون
�أكثر من هذه الخدمات.
وقال بارزاني  :ي�سعدنا جد ًا وي�شرفنا
ال �ي��وم �أن نتمكن م��ن تخفيف ولو
جزء قليل من المحن والم�آ�سي التي
تعر�ض لها �شعبنا ب�شكل ع��ام ،و�أن
ن�ستطيع اليوم في ظل حكمنا المحلي
�أن نقلل من الآالم والمحن التي ذاقها

�شعبنا.
و�أو��ض��ح رئي�س ال��وزراء �أي�ض ًا� :أن
الت�شكيلة ال�سابعة لحكومة �إقليم
ك��رد� �س �ت��ان وال�ت���ش�ك�ي�لات ال�سابقة

اهتمت ب�شكل خا�ص بم�س�ألة الماء
و�إجمالي التكاليف لهذه الم�شاريع
و� �ص �ل��ت �إل� ��ى م �ل �ي��ار و 600مليون
دوالر ،وه��ذا بحد ذات��ه دليل على �أن

حكومة �إقليم كرد�ستان تعمل ب�شكل
جدي على معالجة هذه الم�شكلة.
و�أ�ضاف ري�س الوزراء� :أن م�س�ؤوليتنا
ك�ح�ك��وم��ة �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان ه��ي �أن

نكون ف��ي خدمة المواطنين ف��ي �أي
مكان ،و�أملي �أن تكونوا على ثقة في
م�س�ألة واحدة؛ وهي �أن حكومة �إقليم
كرد�ستان مهتمة بمواطنيها وت�سعى
ج��اه��د ًة ل�ح��ل م���ش��اك�ل�ك��م ،ول �ك��ن في
الحقيقة كل هذه الم�شاكل المتراكمة
ال تحل بين ع�شية و�ضحاها ،ونحن
بحاجة �إل��ى الوقت الكافي وبحاجة
�إلى العمل ب�شكل م�ستمر.
وح�ضر حفل افتتاح الم�شروع عدد
م��ن وزراء حكومة �إقليم كرد�ستان
وم �ح��اف��ظ �أرب� �ي���ل وال �م �� �س ��ؤول��ون
الإداري ��ون وممثلو �سكان المنطقة،
وا�ستعر�ض مدير �شركة �أوهيتان
التركية المنفذة للم�شروع نبذة عن
الم�شروع ومراحل تنفيذه.
م ��ن ج �ه �ت��ه �أل� �ق ��ى وزي� ��ر البلديات
وال �� �س �ي��اح��ة ف ��ي ح �ك��وم��ة االقليم
دل���ش��اد ��ش�ه��اب كلمة ح��ول م�شاريع
الماء التي تنفذ في ع��دد من مناطق
�إقليم كرد�ستان ومراحل تنفيذ هذه
ال�م���ش��اري��ع ،م���ش�ي��ر ًا �إل ��ى �أن الكلفة
الإجمالية لهذه الم�شاريع التي تنفذ
في زمن الت�شكيلة ال�سابعة للحكومة
ت�صل �إلى مليار و 600مليون دوالر.
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انتهاء فرتة الرت�شيح
النتخابات جمال�س حمافظات
الإقليم ...اليوم
 اربيل /املدى
من املقرر ان تنتهي ،اليوم االحد ،الفرتة املحددة ال�ستالم ا�سماء املر�شحني
النتخابات جمال�س املحافظات يف اقليم كرد�ستان واملزمع اقامتها يف  21من
ت�شرين الثاين املقبل.واعلنت املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات ان فرتة
تقدمي ا�سماء املر�شحني لالنتخابات تنتهي بانتهاء ال��دوام الر�سمي اليوم
االحد بعد ان كانت قد مددتها يف وقت �سابق ليومني ا�ضافيني.
وقال رئي�س جمل�س املفو�ضني يف مفو�ضية االنتخابات �سرب�ست م�صطفى
يف وقت �سابق :ان جمل�س املفو�ضني قرر متديد فرتة تقدمي ا�سماء مر�شحي
الكيانات ال�سيا�سية النتخابات جمال�س حمافظات اقليم كرد�ستان العراق
لغاية نهاية ال��دوام الر�سمي ليوم االح��د امل��واف��ق  2013/9/15ليت�سنى
جلميع الكيانات ال�سيا�سية الفر�صة يف تقدمي ا�سماء مر�شحيهم ،داعي ًا جميع
املر�شحني والكيانات ال�سيا�سية امل�شاركة يف انتخاب جمال�س حمافظات
االقليم اىل اال�سراع بتقدمي ا�سمائهم وااللتزام باملوعد املحدد.
وعن احتمالية ت�أجيل انتخابات جمال�س املحافظات ب�سبب عدم تقدمي الكيانات
ال�سيا�سية لأ�سماء مر�شحيها او�ضح م�صطفى ان املفو�ضية �ستجتمع املفو�ضية
بعد انتهاء املدة و�سرنى ان قدمت القوائم با�سماء املر�شحني او مل تقدم ويف
هذه احلالة �سوف تدر�س املفو�ضية الو�ضع و�ستعلن عن قرارها النهائي.
واكد م�صطفى جاهزية املفو�ضية لإج��راء االنتخابات ملجال�س املحافظات ،
م�ستدرك ًا  ،ولكن ماذا �سنفعل ان مل تقدم الكيانات ال�سيا�سية ا�سماء املر�شحني؟
ولهذا نقول :ان م�س�ألة الت�أجيل او عدم الت�أجيل لي�ست بيدنا وامنا بيد الكيانات
واالطراف ال�سيا�سية.

احلمالت االنتخابية :كبـار ال�سن يف�ضلون الندوات وال�شباب يختارون مواكب الزفـة مل�ساندة املر�شحني
� أربيل /عمر حممود عبد اهلل
ما من مكان يف الإقليم مبعزل عن احلمالت
االنتخابية  ،بهذه العبارة يلخ�ص �آزاد حاجي
احلراك االنتخابي الذي ت�شهده مدن ونواحي
وقرى �إقليم كرد�ستان خالل االيام القليلة التي
تف�صل الناخبني هنا عن موعد االنتخابات يوم
ال�سبت املقبل وميكن للمتجول ان يلم�س مدى
م�صداقية هذه العبارة فجميع انحاء الإقليم
ت�شهد حمالت تتنوع يف ا�شكالها وا�ساليبها
وتتوحد يف هدفها الذي يبتغيه كل مواطن يف
ان يفوز مر�شحه ويدخل اىل برملان كرد�ستان.
واتفق حاجي مع جمموعة من زمالئه الذين
ميتلك كل منهم �سيارة على اخل��روج يومي ًا
يف موكب يطوف اغلب ال�شوارع الرئي�سة
يف حم��اف�ظ��ة ارب �ي��ل ح��ام�ل�ين �أع�ل�ام القائمة
التي ي�ؤيدونها و�صور مر�شحيها ويعتزمون

اال��س�ت�م��رار يف ه��ذه الطريقة ح�ت��ى انتهاء
احلمالت وبداية فرتة ال�صمت االنتخابي.
ويقول حاجي لــــ(املدى) :نخرج يف املواكب
االن�ت�خ��اب�ي��ة ب�ع��د ال���س��اع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة م�سا ًء
ون�ت�ح��ا��ش��ى م���ض��اي�ق��ة ح��رك��ة امل� ��رور او ان
نت�سبب بزحام للآخرين ..والطريف يف الأمر
اننا نخرج جمموعة ال تتعدى الع�شر �سيارات
ولكننا نتفاج�أ ب ��أن عددنا يتجاوز الثالثني
حيث ين�ضم الينا الكثريون يف الطريق ممن
يحملون الأعالم وال�صور معهم ب�شكل دائمي.
ويو�ضح زميله �سريوان كرمي ان عملهم هذا
لي�س للت�سلية وامل��رح كما يت�صور البع�ض
ولكنه تعبري منا ع��ن م�ساندة قائمتنا التي
�سبق لنا و�شاهدنا عملها وجهود مر�شحيها
وخ�صو�صا يف جم��ال العناية بنا �شريحة
ال�ط�لاب وال�شباب وخروجنا ال�ي��وم ه��و من
اجلنا نحن ولي�س من اجل املر�شحني .

وعن الطريقة الغريبة التي مت تزيني ال�سيارة
بها ي�ؤكد كرمي انهم اكت�سبوا خربة يف هذا
املجال و�أخ��ذوا يعلمون �أ�صدقاءهم الآخرين
ال��ذي��ن يلج�ؤون اليهم ملعرفة كيفية حتويل
ال�سيارة اىل ل��ون واح��د يحمل �شعار ورقم
القائمة من دون ان ترتك هذه الزينة �أي �أثــر
على لون او �أجزاء ال�سيارة .
وبالرغم من ان ان�صار املر�شحني املتناف�سني
يخرجون اىل ال�شوارع يف مواكبهم ب�أوقات
واح��دة و�أماكن متقاربة اال ان مدينة اربيل
مل ت�شهد اىل الآن �أي��ة حالة احتكاك او عنف
بني ان�صار خمتلف القوائم ومل ت�سجل �أية
ح��ال��ة م��واج �ه��ة م��ن ه ��ذا ال �ن��وع والتناف�س
ال��ذي تالحظه هنا يف رف��ع ا��ص��وات منبهات
ال�سيارات او حمل اك�بر ع��دد من االع�لام او
الالفتات او قطع القما�ش التي يرمز لونها اىل
هذه القائمة او تلك .

وي�شارك كبار ال�سن يف احلمالت االنتخابية
اي�ض ًا ولكنهم يف�ضلون ال�ن��دوات وجل�سات
التعريف والنقا�ش ح��ول برنامج الأح��زاب
وال� �ق ��وائ ��م وي� �ج ��دون ف �ي �ه��ا ام�� ��ر ًا ينا�سب
اعمارهم وفر�صة للقاء اال�صحاب واال�صدقاء
ال��ذي��ن مل ي��روه��م م��ن ف�ت�رات ط��وال  .ود�أب
ف��ره��اد حمه على ح�ضور جل�سات التعريف
ب��ال�برام��ج االن�ت�خ��اب�ي��ة للقائمة ال �ت��ي متثل
احل� ��زب ال� ��ذي ي� ��ؤي ��ده م �ن��ذ � �س �ن��وات ط��وال
ويختلط مبختلف االعمار ويتحدث ويناق�ش
املر�شحني ويو�صيهم ب�ضرورة تطبيق هذه
الربامج بحذافريها من اجل امل�صداقية التي
ت�شكل العمود الفقري جلماهريية و�شعبية
�أي ح��زب  .وال يقت�صر ن �� �ش��اط ح�م��ه على
ح�ضور الندوات وجل�سات النقا�ش بل يقوم
باال�ستماع اىل الربامج االنتخابية من خالل
التلفاز واالذاع��ة كما انه قارىء ن�شط للعديد

م��ن ال�صحف ال �� �ص��ادرة يف االق�ل�ي��م ويعمل الدعائية يف عموم حمافظات �إقليم كرد�ستان
ع�ل��ى ع�ق��د امل �ق��ارن��ات واال��س�ت�ن�ت��اج��ات خالل ال �ث�ل�اث ال �ت��ي ��س�ت�ج��ري يف  21م��ن ال�شهر
اجلل�سات اليومية التي جتمعه بزمالئه من احلايل ،مب�شاركة  1129مر�شحا ،ميثلون 37
ابناء منطقته املجاورة لقلعة اربيل التاريخية كيانا �سيا�سيا.
 .وتعي�ش مدن االقليم هذه االيام حالة ن�شاط و�أو� �ض �ح��ت امل�ف��و��ض�ي��ة �أن ع ��دد الناخبني
�سيا�سي وانتخابي كبريين فاجلميع يثقف املتوجهني اىل �صناديق االق�ت�راع يف اقليم
وي ��روج وي�ستعر�ض ال�برام��ج واال�ساليب كرد�ستان يف � 21أي �ل��ول احل��ايل يبلغ 2.8
تتنوع م��ن ال �ن��دوات وامل�ح��ا��ض��رات وتعليق مليون ناخب موزعني بواقع مليون ًا و195
ال�صور و�شرح الربامج يف كل و�سائل الإعالم �أل��ف ناخب يف حمافظة ال�سليمانية ،و991
اىل احلفالت والتجمعات الفنية وال ي�ستثنى �أل��ف ناخب يف حمافظة �أرب�ي��ل ،و� 615ألف
من حمالت الرتويج عمر او جن�س او منطقة ناخب يف حمافظة دهوك.
ف�أق�صى اماكن االقليم واكرثها ُبعد ًا عن املركز و�أ�� �ش ��ارت اىل �أن ع��دد امل��راك��ز االنتخابية
و�صلتها و�سائل الدعاية االنتخابية وتوافد يبلغ  1300موزعة على حمافظات و�أق�ضية
عليها ممثلو االحزاب واالئتالفات لي�شرحوا ونواحي الإقليم كافة ،ف�ض ًال عن � 7آالف حمطة
براجمهم ويع ِّرفوا الناخبني بها .
انتخابية و 150مركز ًا انتخابي ًا للت�صويت
واعلنت املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات اخلا�ص ب�أربيل وال�سليمانية وده��وك ،الذي
يف نهاية ال�شهر امل��ا��ض��ي ع��ن ب��دء احلملة ي�سبق االقرتاع العام بيومني.

وزارة البلديات والأ�شغال العامة /مديرية البلديات العامة/مكتب املعاون الفني/العقود

اعالن مناق�صة رقم ( )15ل�سنة 2013

م�شروع ان�شاء تقاطع ال�صدرين املج�سر يف مدينة ال�سماوة
تعلن مديرية البلديات العامة /احدى تشكيالت وزارة البلديات واالشغال العامة
عن اعالن املناقصة رقم ( )15لسنة  2013واخلاصة مبشروع انشاء تقاطع
الصدرين اجملسر في مدينة السماوة واملدرج تخصيصه ضمن خطة املوازنة
االستثمارية لعام 2013واملعتمدة من وزارة التخطيط ضمن التبويب (املادة/3
النوع/2تفصيل النوع/6تسلسل .)18علما ً ان الكلفة التخمينية للمشروع
هي ( )71،698،673،700واحد وسبعون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون
وستمائة وثالثة وسبعون الف وسبعمائة دينار.
فعلى الشركات واملقاولني ذوي اخلبرة واالختصاص في مجال التقاطعات اجملسرة
الراغبني باملشاركة في املناقصة تقدمي التأمينات األولية على شكل خطاب
ضمان أو صك مصدق صادر من أحد املصارف العراقية املعتمدة وحسب تقييم
البنك املركزي العراقي  camelوال يقل عن تصنيف جيد وبنسبة ( )%1واحد من
املائة من مبلغ العطاء باسم املشارك وألمر وزارة البلديات واألشغال العامة/
مديرية البلديات العامة نافذا ً ملدة ( )120مائة وعشرون يوماً" من تاريخ غلق
املناقصة على ان ترفق مع العطاء وتقدمي العطاءات في ظروف مغلقة مثبت
عليها اسم وعنوان وتوقيع وختم مقدم العطاء واسم ورقم املناقصة وتاريخ
تقدمي العطاء الى الصندوق اخملصص لذلك في مديرية البلديات العامة وفقا ً
للشروط القانونية واملواصفات الفنية والتعليمات املرافقة مع العطاء والتي
ميكن احلصول عليها من مقر املديرية في الصاحلية /الطابق الثاني /القسم
القانوني /شعبة العقود لقاء مبلغ قدره ( )2،000،000مليونا دينار فقط غير
قابل للرد اعتبارا ً من يوم (األحد) املصادف  2013/9/15وسيكون آخر موعد لتقدمي
العطاءات هو يوم (األحد) املصادف  2013/10/13الساعة الثانية عشرة ظهراً"
منه وسيكون هناك مؤمتر لالجابة على االستفسارات في يوم (األحد) املصادف
 2013/10/6في مقر مديرية البلديات العامة /قسم املشاريع وعلى مقدمي
العطاءات تقدمي املستمسكات التالية الفقرات من ( )3-1وااللتزام ببقية

الفقرات.
 /1هوية تسجيل وتصنيف املقاولني العراقيني (أولى) انشائية و(خامسة)
كهربائية وميكانيك (نافذة) أو شهادة تسجيل الشركات االجنبية من مسجل
الشركات /وزارةالتجارة.
 /2براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لعام ( 2013نافذة) ومعنونة الى وزارة
البلديات واالشغال العامة /مديرية البلديات العامة وتقدمي احلسابات اخلتامية
لسنة  2012ويكون مؤشر ومصادق عليها من قبل محاسب قانوني يؤيد ذلك.
 /3تقدمي وصل شراء وثائق املناقصة (أصلي).
 /4على املشارك في املناقصة توقيع وختم استمارة تقدمي العطاء واملتطلبات
املرفقة مبستندات العطاء وعلى أي بيانات أخرى يتطلب توقيعه وختمه
عليها.
 /5تخويل رسمي بشراء العطاء في حال عدم حضور املدير املفوض للشركة
الراغبة باملشاركة في املناقصة وكذلك عند تقدمي العطاء واحلضور في املوعد
احملدد لفتح العطاءات.
 /6يتم تسليف شركة القطاع اخلاص سلفة أولية بنسبة  %10من مبلغ
االحالة بعد استالم املوقع واملباشر بالعمل و %20بالنسبة لشركات القطاع
العام بشرط تقدمي كفالة مصرفية مبا يعادل مبلغ هذه السلفة على ان يتم
استقطاعها استنادا ً الى تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام  2013والشروط
العامة ملقاوالت الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني جزء ال يتجزأ من
االعالن ،االحالة والعقد.
 /7ان مدة نفاذ العطاء هي ( )120يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 /8املوقع االلكتروني للوزارة ()Http://www.mmpw.gov.iq
مدير البلديات العام
2013/9/11
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شؤون الوطن

محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

اّ
�ساقلب
يف زمن البلبل حاح  ،والدعبل واجلعاب وغريها من �ألعاب
الأطفال قب ��ل الغزو الإلكرتوين  ،كان ��ت الطائرات الورقية
 ،ت�شغ ��ل حيز ًا وا�سع ًا م ��ن �سماء �أحياء �شعبي ��ة متفرقة من
العا�صم ��ة بغداد  ،وللعبة قواع ��د يلتزم بها ال�صغار  ،ت�شبه
اىل حد ما �أعراف احلرب النظيفة  ،وال�صراع يعتمد املهارة
للإطاح ��ة باخل�ص ��وم ب�إ�سق ��اط طائراته ��م با�ستخدام خيط
خا�ص قادر على ق�ص خيط الطائرة الأخرى .
يف لعب ��ة الطائ ��رات الورقي ��ة ال ي�سم ��ح الح ��د باخ�ت�راق
قواعده ��ا  ،واملخال ��ف يتعر� ��ض للمقاطع ��ة  ،وي�صبح بنظر
�أقرانه حمتا ًال ال�ستخدامه املكر والقوة املفرطة يف املناف�سة
 ،ومبوج ��ب اتف ��اق �شبه معل ��ن يحافظ اجلمي ��ع على براءة
اللعب ��ة  ،حل�ي�ن انتهاء مو�سمها ثم االنتق ��ال اىل لعبة �أخرى
ه ��ي الأخرى لها تقاليده ��ا و�أعرافه ��ا  ،وال تنطوي على �أي
مظهر للعنف والإبادة املق�صودة  ،كما يح�صل يف النزاعات
امل�سلحة بني الدول با�ستخدام الأ�سلحة الكيمياوية والدمار
ال�شامل .
اّ
ال�ساقلب " وهو خيط
يف لعب ��ة الطائرات الورقية يك ��ون"
م�شدود بحج ��ارة  ،يرميه ال�شخ�ص لإ�سق ��اط طائرة ورقية
مبثاب ��ة ا�ستخ ��دام �سالح كيمي ��اوي  ،و�صاحب ��ه منبوذ من
الالعب�ي�ن  ،ومو�ضع ا�ستهجانه ��م لأنه ال يتمتع مبوا�صفات
الفر�سان خلو�ض مناف�سة بريئة  ،تهدف ال�ستعرا�ض املهارة
يف قي ��ادة طائرة ورقية بخيط �أبو البكرة عالمة "الباخرة"
.
اجلي ��ل ال�سابق من العراقي�ي�ن ورمبا يكون بينهم عدد كبري
م ��ن ال�سا�س ��ة وامل�س�ؤول�ي�ن احلاليني  ،تعرفوا عل ��ى �أ�صول
وقواع ��د لعبة الطائ ��رات الورقية  ،ولي�س م ��ن امل�ستبعد ان
يك ��ون احده ��م قد مار�سه ��ا يف �سن ��وات طفولت ��ه ب�صورته
ال�سابق ��ة بالد�شدا�شة او البيجاما البازة املقلمة  ،وا�ستخدم
ال�ساق�ل�اب النته ��اك اللعب ��ة ويبق ��ى الأم ��ر م ��ن الأ�س ��رار
ال�شخ�صية املحفوظة يف �سجالت املا�ضي .
يقال ان معظ ��م الأ�شخا�ص "ينظ ��رون اىل الوراء بغ�ضب"
لأ�سب ��اب تتعلق بعوامل نف�سية واجتماعية  ،وبع�ضهم يرى
املا�ضي قاعدة ت�شكيل وعيه املعريف  ،وانطالقته االوىل يف
النج ��اح واحل�ض ��ور والت�أثري  ،فهو يفتخر ب ��كل ممار�ساته
ال�سابق ��ة على عك�س �أ�شخا�ص �آخري ��ن يطلقون يومي ًا النار
على ما�ضيهم للتخل�ص من ال�شعور مبالحقة اللعنة .
�صاحب ال�ساق�ل�اب على الرغم من �إدانة وا�ستهجان ت�صرفه
من قب ��ل الالعبني ال�صغ ��ار  ،مل ت�صل عقوبت ��ه اىل املالحقة
واملط ��اردة والتهدي ��د بالت�صفي ��ة اجل�سدي ��ة  ،الن �سلوك ��ه
يندرج �ضمن م�شاك�سات الطفولة  ،وعفا الله عما �سلف .
يف امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي العراق ��ي الراه ��ن ب ��كل تناق�ضات ��ه ،
اجلميع من �أ�صحاب الد�شادي�ش والبيجامات البارزة املقلمة
 ،يحم ��ل ال�ساق�ل�اب لتخري ��ب �أ�ص ��ول اللعب ��ة  ،مبعنى �آخر
لإجها� ��ض الدميقراطية  ،بابتكار و�سائ ��ل جديدة لالحتيال
واخلديعة  ،ليحتفظ من ت�صدر امل�شهد ب�سالح ال�ساقالب من
النوع الكيمياوي للإطاحة باخل�صوم وال�شركاء واحللفاء،
اجليل ال�سابق كان متم�سك ًا بالأ�صول والقواعد ،ولكن بعد
الغزو الإلكرتوين ح�صل ��ت متغريات كثرية  ،منحت الكبار
و�سائ ��ل حديث ��ة للإطاح ��ة باملناف�س�ي�ن المتالكه ��م م�ؤيدين
يرددون على الدوام �أهزوجة "هلهولة للحزب احلاكم".
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�أكدوا قيام جماعات مت�شددة با�ستهداف الن�ساء بداعي "الق�ضاء على الدعارة"

ب�صريون ينتقدون "�صمت" احلكومة واملجتمع املدين جراء تنامي
نفوذ م�سلحي "الأمر باملعروف"
 الب�صرة /ري�سان الفهد
حذر نا�شطون و�صحافيون في
الب�صرة ،من عودة �سيطرة
المت�شددين على المدينة،
وذلك على خلفية تنامي
معدالت قتل الن�ساء والعوائل
في المحافظة بداعي "الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر"،
منتقدين المجتمع المدني
والأو�ساط الثقافية لعدم
"مباالتهم ب�إراقة الدماء"،
وان�شغالهم بـ ِّ
"ال�شعر والرواية" .

ويقول ال�صحايف �سعد ق�صي على �صفحته
يف الفي�س بوك وتابعته "املدى" ،انه " ال
مير يوم يف الب�صرة دون ان ت�شهد حادث
اغتيال او �سطو م�سلح او عملية خطف،
يف م�ؤ�شر وا�ضح على تراجع �أمنها اىل
احل��د ال ��ذي ج�ع��ل البع�ض ي�ق��ول (...ان
طاليبان الب�صرة عادت من جديد لت�ستيقظ
من �سباتها)� ،سيما بعد مقتل عائلة مكوّ نة
من �ستة �أ�شخا�ص يف داخل منزلهم حتت
تهمة الدعارة ويف و�ضح النهار ،وبالقرب
من احدى نقاط التفي�ش الأمنية".
وي�ؤكد ق�صي ان "الأو�ضاع ت�سري بخطى
م �ت �� �س��ارع��ة ن �ح��و الإن� �ف�ل�ات الأم� �ن ��ي يف
املحافظة".
وي �� �ض �ي��ف "يفاجئنا م�ث�ق�ف��و الب�صرة
ب��ا��س�ت�ع��داده��م لعقد جل�سة تتمحور عن
�شعرية الوثيقة امل�سرحية العراقية وك�أن
م�شاكل مدينتهم اجنلت غربتها وق�ضي

عليها" ،مت�سائال "ملاذا الطبقة املثقفة هنا
ال تكرتث لهموم النا�س بو�صفها �صانعة
للر�أي العام ؟ ،فهي منزوية بعيد ًا عن ما
يجري من �أحداث �أمنية و�سيا�سية �صارت
تهدد الن�سيج الإجتماعي وت�ق��رع طبول
احلرب الطائفية".
وي�ستدرك ق�صي "ل�ست �ضد �أي ن�شاط
ثقايف ينت�شلنا من رماد احلروب لكن لي�س
من املعقول ان ندير الوجه عن ق�ضايانا
امل�صريية ونتجاهلها" ،م�ضيف ًا " :هل
املثقفون امل�صريون اكرث وطنية و�شجاعة
منا عندما انتف�ضوا على حكم اﻻخ��وان
امل�سلمني يف بالدهم...؟؟� ،أم ان لغة كوامت
ال���ص��وت ه��ي اع�ل��ى م��ن �أ� �ص��وات ال�سالم
واحلوار التي نتمناها ان ت�سود مدينتنا".
ب��دوره يقول علي خلف مرا�سل ف�ضائية
ال �ع��رب �ي��ة "املثقفون حت���دي���د ًا (احت� ��اد
الأدباء) خذلوا الوطن وال�شعب مبواقفهم

ال�سطحية ومل َ
يرق فعلهم اىل ن�صف فعل
"�شباب من اجل ب�صرة اجمل" ،وال حتى
�شباب مظاهرات رم�ضان احتجاج ًا على
�سوء اخلدمات".
و�أ��ض��اف خلف "�آن الأوان للأخذ بزمام
امل � �ب� ��ادرة ،ويف ال ��وق ��ت ال � ��ذي �سينزل
االك��ادمي �ي��ون وال�صحفيون واملحامون
وامل��وظ�ف��ون والفنانون لل�شارع �سينزل
املواطن الب�سيط و�ستنطلق الثورة".
ال�صحفي �شهاب �أح�م��د ينقل ل�ـ "املدى"
" :يف اح ��دى ال�ت�ظ��اه��رات ال�ت��ي ق��ام بها
الأدب � ��اء او ال��وق �ف��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة كان
عدد ال�صحفيني الذين غطوا الوقفة اكرث
من الأدب ��اء ،وبال�صدفة ذهبت اىل مقهى
الأدب��اء وال��ذي يبعد تقريبا  20م� ً
ترا عن
مكان الوقفة ف�شاهدت ع�شرات ( املثقفني
والأدب��اء) وهم يحت�سون ال�شاي وعندما
�سالتهم ملاذا مل تخرجوا مع زمالئكم قالوا:

التميمي يدعو احلكومة �إىل االلتزام بحماية ال�صحافيني والكف عن
م�ضايقتهم �أثناء عملهم
 بغداد /املدى
دعا محافظ بغداد علي مح�سن
التميمي الحكومة العراقية الى
توفير الحماية الكافية لل�صحفيين،
جاء ذلك على هام�ش ا�ستقباله عائلة
نقيب ال�صحفيين العراقيين ال�سابق
الراحل �شهاب التميمي .

ميلي�شيا م�سلحة تتمركز يف احد �شوارع الب�صرة يف ملواجهة قوات حكومية عام  ..2008ار�شيف
نحن اكرب من ه�ؤالء وهم ال ميثلونا".
اال�ستخباري ،مبين ًا �أن هنالك حاجة ما�سة
بينما ق��ال امل��واط��ن والء علي احمد ان" للح�صول على  450كامريا مراقبة ملتابعة
الأدب��اء يف ال�شعوب الأخ��رى هم املحرك املناطق املهمة.
الأ��س��ا���س لإث ��ارة ق�ضايا ال��وط��ن وهموم ي��ذك��ر �أن حمافظة الب�صرة �شهدت عنف ًا
النا�س ،والدليل �أدب��اء م�صر وفنانونها طائفي ًا خالل الأع��وام التي �أعقبت تغيري
يف وقوفهم مع ال�شعب يف ثورته ،بينما النظام ال�سابق بعد العام  ،2003حيث مت
�أدبا�ؤنا يف �أبراجهم العاجية".
ا�ستهداف عدد من رجال الدين وال�سيا�سيني
َّ
وك� ��ان جم�ل����س حم��اف �ظ��ة ال �ب �� �ص��رة دع��ا ،م��ن ال���ُ�س�ن��ة وال���ش�ي�ع��ة وا� �س �ت �ه��داف دور
يف ال� �ـ 23م��ن مت��وز � ،2013إىل �إ�صالح العبادة عام  2006بتفجري ت�سعة م�ساجد
امل���ؤ���س�����س��ات الأم� �ي� �ن ��ة وو�� �ض ��ع خطط ومرقد طلحة بن عبدالله يف ق�ضاء الزبري
ر�صينة لوقف التدهور الأم�ن��ي ،وطالب بعد تفجري مرقد الإمامني الع�سكريني يف
احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة ب�ت��أم�ين احتياجات �سامراء ،يف حني ت�شهد بني فرتة و�أخرى
تلك الأج �ه��زة م��ن امل �ع��دات والتجهيزات عمليات تفجري ب�سيارات مفخخة وعبوات
التي متكنها من �أداء عملها بكفاءة ،مبدي ًا نا�سفة يعزوها خرباء ملحاذاتها لل�سعودية
ا�ستعداده للإ�سهام بدعم القوات املوجودة والكويت واي��ران املتهمة بتمويل بع�ض
باملحافظة ،يف ح�ين �أك��دت ق�ي��ادة �شرطة اجل�م��اع��ات امل�سلحة ،فيما تنفذ القوات
املحافظة �أنها �ستطبق خطة جديدة لإ�شاعة الأمنية عمليات ده��م وتفتي�ش ت�سفر عن
اال�ستقرار يف املحافظة تركز على اجلانب اعتقال مطلوبني بتهم �إرهابية وجنائية.

بعيد ًا عن العا�صمة
�صحة ذي قار ت�ضبط  25مذخرا ً غري مرخ�ص

ق ��ال رئي�س جلنة ال�صحة والبيئة يف ذي قار علي جا�سم الغالبي يف حديث
لل�صحافة تابعته "املدى"� ،إن "جلنة ال�صحة والبيئة يف جمل�س حمافظة ذي
قار ،قامت بزيارات ميدانية يف مناطق متفرقة من مدينة النا�صرية وبق�ضاء
الرفاع ��ي وناحية الن�صر �شمايل املحافظة� ،ضبطت خاللها � 15صيدلية و10
مذاخر للأدوية غري مرخ�صة ،وتعمل ب�صورة غري قانونية" ،م�ضيف ًا ان "تلك
املذاخر وال�صيدليات تتاجر بالأدوية الفا�سدة املنتهية ال�صالحية ،وب�أ�سعار
باهظ ��ة ب�سب ��ب عدم وجود رقابة عليها" ،م�ش�ي�را اىل ان "هناك � 50صيدلية
اخرى تدار من قبل ممر�ضني ال يجيدون العمل بهذا املجال".

�شرطة دياىل تعلن عن �ضوابط حلماية امل�ساجد
قال املتحدث با�سم �شرطة دياىل املقدم غالب عطية ،يف حديث لل�صحافة تابعته
"املدى"� ،إن "قائد �شرطة دياىل اللواء الركن جميل ال�شمري بحث ،يف اجتماع
مو�سع مع الوقفني ال�سُ ّني وال�شيعي يف املحافظة ملف �أمن دور العبادة ب�شكل
تف�صيلي" ،مبين ًا �أنه "مت الرتكيز خالل االجتماع على بع�ض ال�سلبيات ،منها
ت�أثري املح�سوبية يف تعيني حرا�س دور العبادة وعدم خ�ضوع البع�ض منهم
لإجراءات تدقيق ملفاتهم الأمنية" .و�أ�ضاف عطية �أن "االجتماع اعتمد مبد�أ
امل�صارحة يف طرح الآراء يف هذا امللف".

الديوانية ترفع الكتل الكونكريتية وال�سيطرات

وقال التميمي بح�س ��ب بيان تلقت "املدى" ن�سخة
منه ام� ��س ال�سبت ،خالل لقائ ��ه بعائلة النقيب يف
دي ��وان املحافظة ان ��ه" مت تخ�صي�ص راتب �شهري
لعائل ��ة نقيب ال�صحفي�ي�ن ال�ساب ��ق ال�شهيد �شهاب
احم ��د التميمي والإيع ��از اىل جلن ��ة التعوي�ضات
للإ�س ��راع ب�إجن ��از معاملت ��ه التعوي�ضي ��ة �ضمان� � ًا
حلقوق عائلته و�أطفاله" ،الفت ًا اىل " ان هذا اللقاء
ج ��اء �ضمن دعوة من ��ا ال�ستقباله ��م وللتعرف على
�أحواله ��م وامل�ساهمة بتق ��دمي كل مابو�سعنا لرفع
احليف عنهم بعد ا�ست�شهاد معيلهم " .
و�أك ��د ان "الراح ��ل �شه ��اب التميم ��ي ه ��و علم من
�أع�ل�ام ال�صحافة العراقي ��ة وذو مهنية عالية حيث
طالت ��ه يد الإره ��اب اللتزام ��ه مبهنيت ��ه وم�سريته
الوطني ��ة " ،داعي� � ًا احلكومة العراقي ��ة اىل توفري
احلماي ��ة الكافي ��ة لل�صحفي�ي�ن خ�ل�ال ممار�سته ��م
عملهم بحرية كما كفلها الد�ستور العراقي ".
وكان الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتحدة ب ��ان كي مون

ومنظم ��ة اليون�سك ��و ،ك�شف ��ا يف  ،2013/5/2ان
�أك�ث�ر م ��ن � 600صح ��ايف قتل ��وا خ�ل�ال ال�سنوات
الع�ش ��ر املا�ضية ،يف "ظروف غ�ي�ر قتالية" ،و�أكدا
�أن م ��ن كل ع�ش ��ر ق�ضاي ��ا لقت ��ل ال�صحافيني ت�سعة
منه ��م "يفلتون" م ��ن العق ��اب ،وفيما لفت ��ا �إىل �أن
الكثري م ��ن ال�صحافي�ي�ن يتعر�ض ��ون للعقاب "من
دون �سن ��د قان ��وين" ،دعيا �إىل الوق ��وف بـ"حزم"
بوجه انعدام الأمن والعدالة.
ويتعر� ��ض ال�صحافي ��ون يف الع ��راق �إىل الكث�ي�ر
م ��ن امل�ضايقات ،كان �آخره ��ا يف االول من ني�سان
� ،2013أذ تعر�ضت ثالث مقار مل�ؤ�س�سات �صحفية
يف بغ ��داد� ،إىل هج ��وم م ��ن قب ��ل جماع ��ة ديني ��ة
مت�شددة قامت بتك�سري مكاتب و�أجهزة امل�ؤ�س�سات
واالعتداء على زمالئهم املوجودين فيها بال�ضرب
امل�ب�رح ،وفيم ��ا اك ��دوا ان املهاجم�ي�ن بع�ضهم من
رج ��ال الدين ،بينوا ان عدد ًا من زمالئهم تعر�ضوا
�إىل ا�صاب ��ات �شدي ��دة وان احده ��م مت رمي ��ه م ��ن

�صحايف عراقي اثناء تغطيته الحداث العنف يف بغداد ..ار�شيف
�سط ��ح املبن ��ى ،يف ح�ي�ن ح ّم ��ل مر�ص ��د احلريات انتهاك ًا �ض ��د ال�صحافيني منذ �أيار املا�ضي ،وفيما
اته ��م احلكوم ��ة بال�سع ��ي لل�ضغط عل ��ى الربملان
ال�صحفية الأجهزة الأمنية هذا االعتداء.
وكان نواب ،ح ��ذروا يف الـ 14من ني�سان  ،2013لإ�صدار مزيد م ��ن القوانني التي تهدف �إىل تقييد
من �إمكانية تكرار "االنتهاكات" بحق ال�صحافيني حري ��ة التعبري ،لفت �إىل �أنها تتعامل مع كامريات
وامل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة �إذا مل ت�ض ��ع احلكوم ��ة الإعالميني وك�أنها "�سيارات مفخخة".
العراقي ��ة ح ��د ًا لبع� ��ض اجلماع ��ات امل�سلحة التي ي�ش ��ار �إىل جمعي ��ة الدف ��اع ع ��ن حري ��ة ال�صحافة
"تعت ��دي" عليه ��م ،وطالب ��وا ب�ض ��رورة ت�أم�ي�ن العراقي ��ة طالب ��ت يف الـ 14كان ��ون االول ،2013
احلماي ��ة للم�ؤ�س�س ��ات ال�صحافي ��ة ،ومعاقب ��ة من ب�إج ��راء تعديالت على قانون حق ��وق ال�صحفيني
اعت ��دى عليه ��ا ،فيما ع� �دّت جلنة حق ��وق الإن�سان العراقي�ي�ن ،فيم ��ا دع ��ت امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة
يف جمل� ��س النواب ،مهاجم ��ة م�سلحني جمهولني املحلي ��ة والأجنبي ��ة العامل ��ة يف الع ��راق اىل
لبع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف العا�صمة بغداد ،االلت ��زام بحق ��وق ال�صحفي�ي�ن العامل�ي�ن معه ��ا
ر�سال ��ة �سلبي ��ة الغتي ��ال الدميقراطي ��ة وحماولة والأخ ��ذ بنماذج عق ��ود العمل الت ��ي ت�ضعها نقابة
لإ�س ��كات �ص ��وت احل ��ق ،وطالب ��ت احلكوم ��ة ال�صحفي�ي�ن العراقي�ي�ن .ويعد الع ��راق واحد ًا من
بـ"معاقب ��ة" املهاجم�ي�ن ،فيم ��ا دع ��ت �إىل توف�ي�ر �أخط ��ر البل ��دان يف ممار�س ��ة العم ��ل ال�صح ��ايف
احلماية الالزمة للم�ؤ�س�سات الإعالمية.
عل ��ى م�ست ��وى العامل ،حي ��ث �شهد مقتل م ��ا يزيد
ً
ً
يذك ��ر �أن مر�ص ��د احلري ��ات ال�صحفي ��ة �أعلن ،يف عل ��ى � 360صحفي� �ا و�إعالميا من ��ذ �سقوط النظام
ال� �ـ 2من �أي ��ار 2012املن�صرم ،ع ��ن ت�سجيل  272ال�سابق يف العام .2003

اعلن قائد �شرطة الديوانية العميد عبد اجلليل الأ�سدي رفع كافة الكتل
الكونكريتية وال�سيطرات الداخلية عن �شوارع مركز املدينة يف خطوة
�أوىل لرفع كافة الكتل وال�سيطرات يف الأق�ضية والنواحي.
وق ��ال الأ�س ��دي يف ت�صريح �صح ��ايف ،تابعت ��ه "امل ��دى" ،ان "املديرية
�ست�ستم ��ر برف ��ع الكت ��ل الكونكريتي ��ة وال�سيطرات الداخلي ��ة يف مركز
املدين ��ة بع ��د ان �أ َّمن ��ت الط ��رق ال�سرتاتيجي ��ة واملناف ��ذ احلدودي ��ة
للمحافظ ��ة" ،داعي ًا جمي ��ع املواطنني من �أه ��ايل املحافظة اىل "تكثيف
التعاون م ��ع الأجهزة الأمني ��ة والإبالغ عن احل ��االت امل�شبوهة حلفظ
الأمن واال�ستقرار يف املحافظة".

املوافقة على �إن�شاء مركز للخاليا اجلذعية يف وا�سط
قال مدير عام �صحة وا�سط جبار اليا�سري يف حديث �إىل (املدى بر�س)،
�إن "وزي ��ر ال�صح ��ة الدكتور جمي ��د حمه �أمني وافق خ�ل�ال لقائه حمافظ
وا�س ��ط و�أع�ض ��اء جمل�س املحافظة ،يف مق ��ر الوزارة عل ��ى �إن�شاء مركز
متخ�ص� ��ص باخلاليا اجلذعية ب�سعة � 20سرير" ،مبين ًا �إن "الوزير وافق
عل ��ى �إن�ش ��اء �إعداديتني للتمري� ��ض للبنات يف كل من ق�ضائ ��ي النعمانية
وال�صوي ��رة" ،م�ضيف� � ًا �أن "املركز �سيكون ب�سع ��ة � 20سرير ويعد الأول
م ��ن نوع ��ه يف الب�ل�اد� ،إذ ال توجد مراك ��ز تخ�ص�صية باخلالي ��ا اجلذعية
با�ستثناء �أربعة �أ�سرة يف مدينة الطب يف بغداد".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "ال ��وزارة تتعه ��د بتهيئ ��ة الك ��وادر الطبي ��ة التخ�ص�صية
والأجه ��زة وباق ��ي امل�ستلزم ��ات الأخرى الت ��ي يحتاجها املرك ��ز على �أن
تتوىل حكومة وا�سط تكاليف البناية ومتويلها �ضمن خم�ص�صات تنمية
الأقاليم ويكون البناء وفق ًا الك�شوفات التي تعدها وزارة ال�صحة".
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خمت�صون ونا�شطون :يلتف على مطالب اجلماهري

قناطر

م�شروع قانون التقاعد مليء بالألغام وال بد من �سحبه وتعديله
عدَّ خمت�صون ونا�شطون ،يوم �أم�س ،م�شروع قانون التقاعد املوحد الذي �أقرته احلكومة و�أر�سلته �إىل
الربملان" ،مليئ ًا بالألغام" وي�شكل "التفاف ًا" على املطالبة اجلماهريية الوا�سعة ب�إلغاء رواتب املجال�س
املنتخبة والرئا�سات الثالث ،و�أو�صوا ب�ضرورة قيام احلكومة ب�سحبه وتعديله ،للف�صل بني تلك املطالب
اجلماهريية ب�صورة "وا�ضحة و�صريحة" ،وعدم "التجاوز" على املال العام من جهة ،ومو�ضوع التقاعد
املوحد ،و�إعادة النظر بال�سلم الوظيفي ورفع احلد الأدنى للتقاعد �إىل ما ال يقل عن � 400ألف دينار.
 بغداد  /زهراء حميد جا�سم
جاء هذا خالل الندوة التي �أقامتها م�ؤ�س�سة
املدى بالتع ��اون مع جتمع الع ��راق ،2020
ي ��وم �أم� ��س ،يف مق ��ر امل�ؤ�س�س ��ة مبنطق ��ة
ال�سعدون ،و�سط العا�صم ��ة بغداد ،ملناق�شة
م�ش ��روع قان ��ون التقاع ��د املوح ��د ،وم ��دى
ا�ستجابته ملطالب املتظاهرين ب�إلغاء رواتب
�أع�ض ��اء املجال� ��س املنتخب ��ة والرئا�س ��ات
الثالث ،وح�ضرتها (املدى بر�س).
وق ��ال رئي� ��س جتم ��ع ع ��راق  ،2020عل ��ي
العنب ��وري ،خ�ل�ال الن ��دوة ،يف حدي ��ث
�إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "م�ش ��روع قان ��ون
التقاع ��د املوح ��د ملوظف ��ي الدول ��ة ينط ��وي
على تناق�ض ��ات وغمو�ض كبريين يف �أغلب
ن�صو�ص ��ه" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "امل�ش ��روع
يفرت� ��ض �أال ميي ��ز ب�ي�ن املواطن�ي�ن ال�سيما
�أن امل ��ادة  17م ��ن الد�ست ��ور تن� ��ص على �أن
العراقي�ي�ن مت�ساوون �أمام القانون من دون
متيي ��ز ،يف وق ��ت جن ��د �أن ن�صو�صه متييز
بينهم بنحو وا�ضح".
و�أ�ض ��اف العنب ��وري� ،أن "م�شروع القانون
املق�ت�رح ال يج ��وز �أن مين ��ح م ��ا ال ميلك لأن
الأم ��وال العام ��ة م�صان ��ة وذات حرم ��ة"،
مبين� � ًا �أن "امل�ش ��روع ينطوي عل ��ى تناق�ض
يف م ��واده وعدم ر�صان ��ة �صياغة ن�صو�صه
ال�سيم ��ا يف امل ��ادة  20رابع� � ًا ،و 22رابع� � ًا
وخام�س ًا ،و 24ثاني ًا".
و�أو�ضح رئي�س جتمع عراق � ،2020أن "�أهم
ما دع ��ت �إليه حملة �إلغ ��اء تقاعد الربملانيني
ه ��و التنازالت الت ��ي لن حت�ص ��ل ،لأن املادة
 34م ��ن م�ش ��روع القان ��ون اجلدي ��د تن� ��ص
على ع ��دم جواز التنازل عن تلك الرواتب".
وكان ��ت اللجنة الوزاري ��ة املكلفة من رئا�سة
جمل� ��س ال ��وزراء� ،أعلن ��ت ،يف (الأول م ��ن
�أيل ��ول  2013احل ��ايل) ،ع ��ن االنته ��اء م ��ن
�إعداد م�سودة قانون تت�ضمن �إلغاء الرواتب
التقاعدي ��ة للن ��واب واحت�س ��اب مكاف� ��أة لهم
فقط ،ودعت �إىل توحيد الرواتب التقاعدية
للم�شمولني كافة ب�ضمنها الرئا�سات الثالث،
معربة عن �أملها ب�أن ي�صوت �أع�ضاء جمل�س
النواب على امل�سودة.
م ��ن جانب �آخر ق ��ال ع�ضو الهيئ ��ة الإدارية

جلمعية املتقاعدي ��ن ،احلقوقي زهري �ضياء
الدي ��ن ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن
"امل ��واد الت ��ي ا�ستحدث ��ت عل ��ى م�ش ��روع
القان ��ون اجلدي ��د تنط ��وي عل ��ى ظل ��م كبري
�إذ �أن ع ��دد املتقاعدي ��ن ي�ص ��ل �إىل ملي ��وين
متقاع ��د  78باملئ ��ة منه ��م يتقا�ض ��ون راتب� � ًا
ال يزي ��د ع ��ن � 220أل ��ف دين ��ار ،م�ضيف� � ًا �أن
"مو�ض ��وع املتقاعدي ��ن م ��ا ي ��زال يخ�ض ��ع
ملزاي ��دات الكت ��ل ال�سيا�سية وجه ��ات �أخرى
بالدول ��ة ،برغم املعان ��اة واملطالبات العديد
لل�شريحة امل�شمولة".
وذك ��ر �ضي ��اء الدي ��ن� ،أن "م�س ��ودة قان ��ون
الت�أمين ��ات االجتماعي ��ة ال ��ذي ي�ض ��م 143
مادة ،والذي تناقلته الأيدي يف وزارة العمل
وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة وجمل� ��س �ش ��ورى
الدول ��ة ووزارة املالية ودائ ��رة التقاعد ،مل
ي�ص ��ل �إىل جمل� ��س ال ��وزراء� ،إال قب ��ل م ��دة
ال تزي ��د ع ��ن ا�سبوع�ي�ن للنظ ��ر يف �إمكانية
�إق ��راره و�إر�ساله للربمل ��ان للت�شريع" ،الفت ًا
�إىل �أن تل ��ك "امل�س ��ودة كان ��ت �ست�شكل نقلة
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جانب من ندوة مناق�شة قانون التقاعد العام  -حممود ر�ؤوف
ح�ضارية للعراق لو مت �إقرارها ،لأنها ت�شمل واال�ستمرار مبنح االمتيازات للربملانيني".
ت�أمني �إ�صابات العمل والعجز وال�شيخوخة ه ��ذا وخل�ص ��ت الن ��دوة �إىل تو�صي ��ات من
والت�أمني ال�صح ��ي وت�أمني الأمومة وت�أمني �أهمها� ،ض ��رورة الف�صل بني الدعوة لإلغاء
التعطل ع ��ن العمل واخلدم ��ات االجتماعية املرتب ��ات التقاعدي ��ة لأع�ض ��اء املجال� ��س
للمتقاعدين ،وقد ا�ستغ ��رق �إعدادها �سنتني املنتخبة ورئا�ستي اجلمهورية والوزراء،
وم�ش ��روع قان ��ون التقاع ��د املوح ��د،
من الدرا�سة من قبل اجلهات املخت�صة".
وتاب ��ع ع�ض ��و الهيئ ��ة الإداري ��ة جلمعي ��ة ورف� ��ض التجاوز عل ��ى املال الع ��ام ،وعدم
املتقاعدين� ،أن تلك "امل�سودة عندما و�صلت من ��ح روات ��ب تقاعدي ��ة لأع�ض ��اء املجال�س
�إىل جمل� ��س ال ��وزراء يف مرحل ��ة الأزم ��ة املنتخبة ورئا�ست ��ي اجلمهورية والوزراء
وانطالق التظاه ��رات و�ضعت على الرف" ،ب ��دون وجه حق كم ��ا هو من�صو� ��ص عليه
م�ست ��درك ًا "لك ��ن اللجنة الوزاري ��ة اختارت يف م�ش ��روع قان ��ون التقاع ��د املوحد الذي
بع� ��ض مواده ��ا ودجمته ��ا مع بع� ��ض مواد قدمت ��ه احلكوم ��ة �إىل جمل� ��س الن ��واب،
قان ��ون التقاع ��د املوح ��د املق�ت�رح وبع� ��ض والت�أكيد على تلبية مطلب ال�شعب العراقي
املطالي ��ب اجلماهريية ،وجمعت ب�شكل غري يف �إلغ ��اء الروات ��ب التقاعدي ��ة لأع�ض ��اء
من�سج ��م وال متجان� ��س خ�ل�ال �أي ��ام قليل ��ة املجال� ��س املنتخب ��ة (الن ��واب املحافظ ��ات
واملحلي ��ة) ،ع�ب�ر ت�شري ��ع قان ��ون وا�ض ��ح
وخرجت مب�شروع قانون متناق�ض".
ور�أى �ضي ��اء الدين� ،أن "اللجن ��ة الوزارية و�صري ��ح بذل ��ك ،و�إع ��ادة النظ ��ر بال�سل ��م
�أقحم ��ت مو�ضوع الربملاني�ي�ن على م�شروع الوظيف ��ي املرف ��ق بقانون اخلدم ��ة املدنية
قان ��ون التقاع ��د املوح ��د به ��دف ت�ضلي ��ل بحو ع ��ادل ومتوازن ،ورف ��ع احلد الأدنى
املواطن�ي�ن وا�ستغفالهم لتمرير هذا القانون للتقاع ��د �إىل ما ال يقل ع ��ن � 400ألف دينار

عراق ��ي ،و�سح ��ب م�شروع قان ��ون التقاعد
املوح ��د و�إجراء التعدي�ل�ات املطلوبة عليه
مب ��ا ي�ستجي ��ب للمالحظ ��ات املقدمة خالل
الن ��دوة .وكان رئي� ��س احلكوم ��ة العراقية
ن ��وري املالك ��ي� ،أعل ��ن يف (الثال ��ث م ��ن
�أيل ��ول  2013احلايل) ،ع ��ن �إقرار جمل�س
ال ��وزراء م�شروع قان ��ون التقاع ��د املوحد
ورفعه �إىل الربمل ��ان للم�صادقة عليه ،مبين ًا
�أن القان ��ون "يعال ��ج روات ��ب املتقاعدي ��ن
كاف ��ة �سابق� � ًا �أو امل�ستمري ��ن باخلدم ��ة"،
و�أن الروات ��ب التقاعدي ��ة لأع�ضاء جمال�س
الن ��واب واملحافظ ��ات "�ستقت�ص ��ر عل ��ى
خدمته ��م خ ��ارج �إط ��ار جمال�سه ��م" ،و�أن
القانون املقرتح �أقر احلقوق التقاعدية ملن
يعم ��ل يف القطاع اخلا�ص على وفق قانون
ال�ضم ��ان االجتماعي .كانت كتل ��ة الأحرار
التابعة للتيار ال�صدري �أعلنت ،يف (الثالث
من �أيلول احلايل) ،عن رفع دعوى ق�ضائية
لدى املحكمة االحتادية� ،ضد جمل�س النواب
واحلكومة العراقي ��ة لإجبارهما على �إلغاء
الرواتب التقاعدية للنواب ،واتهمت جهات
�سيا�سي ��ة بـ"العم ��ل يف اخلف ��اء" على منع
مترير قانون �إلغ ��اء الرواتب التقاعدية يف
جمل�س النواب ،فيم ��ا تعهدت بـ"ال�سري يف
ه ��ذا االجت ��اه" حتى حتقي ��ق مطل ��ب �إلغاء
تل ��ك الروات ��ب .و�شه ��دت العا�صم ��ة بغداد
وامل ��دن العراقي ��ة الأخ ��رى ،يف (ال� �ـ 31من
�آب  ،)2013مظاه ��رات جماهريية حا�شدة
للمطالب ��ة ب�إلغ ��اء الروات ��ب التقاعدي ��ة
للن ��واب ،وفيم ��ا �أمهل ��وا جمل� ��س الن ��واب
�شه ��ر ًا واح ��د ًا لتنفي ��ذ مطالبه ��م" ،ه ��ددوا
بتحويل التظاهرات �إىل "اعت�صام مفتوح"
يف حال عدم تلبي ��ة مطالبهم .يذكر �أن املدة
املا�ضية �شهدت مطالب ��ات عديدة �سواء من
قب ��ل املرجعية الدينة ال�شيعي ��ة� ،أم من قبل
نا�شط�ي�ن مدنيني ،لإلغاء رواتب الربملانيني
وكب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن بالدول ��ة ،م ��ن ذوي
املنا�صب واالمتيازات اخلا�صة ،وبينت �أنه
"ال يجوز" منح رواتب تقاعدية لأ�شخا�ص
لي�س ��وا موظف�ي�ن دائم�ي�ن ،وطالبت جمل�س
الن ��واب "بت�شري ��ع قان ��ون موح ��د جلميع
املتقاعدي ��ن ب ��دال ع ��ن الت�شري ��ع اخلا� ��ص
ب�أع�ضائه".

 طالب عبد العزيز

ال�سراجي اخل�شب
بقارب حتت ج�سر َّ
ٍ

الفجر يف الب�صرة يف الع�شر االواخ��ر من �أيلول له طعم خا�ص والله،
�أقول الفج َر لأن ال�شم�س يف الظهرية ال تزال حمرقة ،قوية ،لكن الفجر على
�شط العرب �أو بني ما تبقى من الب�ساتني يف ابي اخل�صيب ،له َو البهجة
يف ال��روح وال�شعور املطلق بال�سعادة حني تكون ال�سعادة َ
�صوت بلبل
بني الأغ�صان ،حركة �سمكة يف نهر� ،صوت بقرة تثغو ،قد �أثقل �ضرعها
احلليب .عامل من ال�سحر والعذوبة يو�شك �أن ينهار .فهل من منقذ للجمال
يا عامل.
�أ�ستقل ً
وال�سراجي ملن ال يعلمه نهر كبري متفرع
ال�سراجيَّ ،
زورقا و�سط نهر َّ
من �شط العرب العظيم ،ال �أحد يذكر تاريخ حفره ،لكن النا�س تتحدث عن
� 800سنة من غابات النخيل ،عن  1000عام من املاء والظالل املت�شابكة،
عن فالحني ومالكني �شقوا الآالف من اجلداول والرتع ال�صغرية قبل �أن
يبنوا البيوت ويدجنوا الآالم يف �أج�سادهم ،قبل �أن ين�شروا الأفراح
خ�ضلة رطبة على الع�شب والنعناع وبيادر القمح .ا�ستقل الزورق ال�صغري
لأُبحر� ،أو بتعبري �سعدي يو�سف� -أُ ْن ِهرَ -نازال مع امل ِ ّد حتى منتهى النهر
الكبري ،حيث تتقارب ال�ضفتني وت�صغر الع�صافري هناك� ،أم ُّد يدي ف�أم�سك
ال�سماء الواهنة وهي تو�شك تالم�س ال�سعف ،وهي تتمر�أى على �أجنحة
الإوز من�سربا مثل خيط من قطن �شفيف.
كل يوم �أحمل خيط ال�صيد و�صنارته يف نزهة هي بني النزهة واملنفعة،
ان�صت لوقع النهار وهو يولد ،مثلما �أن�صت لوقع الليل وهو يغيب� ،ساعات
طوال �أق�ضيها ً
بعيدا عن احلجر واملنازل والطريق اال�سفلت واملركبات
امل�سرعة� ،صيد من �سمك �أعود به ،وبهجة من ن�أي عن خالفات يف ال�سيا�سة
والر�أي وعدم الفهم� ،أعود لأفكر يف غد م�سرع ،يعيد لروحي توازنها الذي
باتت تفقده مع كل �شم�س تنحدر يائ�سة من تغيري ي�أتي ،ذلك لأن النا�س ما
عادوا يطمئنون للطبيعة ،او يفكرون يف معنى �أن تكون يف غابة نخل بني
بالبل ال تطري ً
بعيدا ،بني �أ�سماك ت�صطادها لت�شبع نهمك يف املغامرة و�سرب
الأغوار ومفاحتة الكائنات قبل اختاللها الأخري.
يف كل جدول �صغري او كبري ،حتت كل نخلة فطيمة خرجت من الأر�ض
ت� ً
�وا� ،أو با�سقة �صعدت ال�سماء ،مع كل ه��د�أة بني ال�سعف ،مع كل حلظة
�سكون و�صفاء ب��اردة من �أم��ل �أو ي�أ�س ال يكاد ،يل هناك حكاية و�ألف
حكاية ،لقد دربت �أنفا�سي على �أن تكون عطرة بذكرى الراحلني ،يقول
�صاحب يل وهو مي�سك بع�صا خيطه الطويلة ،من�شغال ب�سمكة ت�سحب
اخليط ثم تعيدهُ :لو ف ًّز اجدادنا من نومتهم الطويلة هناك ونظروا للمكان
هذا حيث جنل�س ،لقالوا �أعيدونا ملهاجعنا حيث نرقد ،ذلك لأن � ً
أحدا فيهم
ال يقوى على ر�ؤي��ة ال�سراجي الكبري وهو ي�ضيق �إىل احلد هذا؟ ف�أقول
وهل �ضاق النه ُر �إال لتت�سع البيوت التي عليه!! و�أنا �أ�شري ّ
جلرافة �صفراء
وهي ت�سقط نخلة وتردم ً
نهرا ،في�سهب �صاحبي يف احلديث متطاوال على
احلكومة واملقاولني و�أجهزة الأمن :منذ �أكرث من ع�شرة �أعوام والنا�س
هنا ال حديث لهم �سوى �أن احلكومة املحلية خربت الب�صرة ،دمرت ب�ساتني
ابي اخل�صيب� ،أجهزت على كل ما هو ح�ضاري فيها ،تبيع وت�شرتي بذمم
ً
جوعانا فال
والذمي وال تنت�صر له ،ميوت ال�شيعي
ال�سني
النا�س ،يُقتل
ّ
ّ
تلتفت اليه ،الأجهزة الأمنية غري معنية بحياة النا�س لأن قادتها م�شغولون
بجمع اموالهم و�إح�صاء منازلهم� ،أما املالكون فقد باعوا ب�ساتينهم و�سكنوا
عمّان ودبي ولندن ،ب�ساتينهم التي احالها املقاولون اجلدد� ،أ�صحاب املال
ال�سحت� ،إىل م�ساكن ع�شوائية ،كل ب�ستان حي قائم بذاته ،ف�صارت دومنات
و�أجربة و�شطبان و�أقفزة وحماويل النخل ،م�ساكن للغرباء.
مبجذاف من خ�شب �صغري الم�ست �أ�سفل اجل�سر ،قال �أهذا الذي كتبت عنه
ق�صيدتك (ج�سر ال�سراجي اخل�شب)� ،أين اخل�شب؟ قلت :منذ ان مرّت عليه
�شاحنة احلديد عليه قبل نحو من � 30سنة ،و�أ�سقطته ً
هامدا �أبدلت دائرة
الطرق واجل�سور بدنه باحلديد� ،صار يقوى على حديد ال�شاحنات كلها،
وهل متلك النا�س �صورته اخل�شب؟ ف�أقول  :ال ،ف�أحدث نف�سي بكل �سوء
لأق��ول :مثل كل احلكايات يف كتب الأ�ساطري الغريبة� ،سي�أتي م�ؤرخون
ليقولوا لنا  :كان يا ما كان ،يف �سالف الأع�صر والأوان ،كانت هناك قرية
ت�سمى ال�سراجي ،يخرتقها نهر ا�سمه على �أ�سمها ،وعليه ج�سر با�سم القرية
واجل�سر ،كان النا�س يزرعون فيها النخل والفاكهة والآمال ،لكن احلكومة
�شيئا  .فيقول احلاملون بالظالل ً
مل حتفظ من ذلك ً
تع�سا حلكومة مل حتفظ
�آمال �أبنائها.

وزارة البلديات والأ�شغال العامة /مديرية البلديات العامة/مكتب املعاون الفني/العقود

اعــــالن منـــاق�صـــة رقــــم ( )16ل�سنة 2013
م�شروع تقاطع اال�سكان املج�سر يف النا�صرية

تعلن مديرية البلديات العامة /احدى تشكيالت وزارة البلديات واالشغال
العامة عن اعالن املناقصة رقم ( )16لسنة  2013واخلاصة مبشروع انشاء
تقاطع االسكان اجملسر في الناصرية واملدرج تخصيصه ضمن خطة املوازنة
االستثمارية لعام 2013واملعتمدة من وزارة التخطيط ضمن التبويب (املادة/3
النوع/2تفصيل النوع/6تسلسل .)19علما ً ان الكلفة التخمينية للمشروع
هي ( )59،589،384،350تسعة وخمسون مليار وخمسمائة وتسعة وثمانون
مليون وثالثمائة وأربعة وثمانون الف وثالثمائة وخمسون دينار.
فعلى الشركات واملقاولني ذوي اخلبرة واالختصاص في مجال التقاطعات
اجملسرة الراغبني باملشاركة في املناقصة تقدمي التأمينات األولية على شكل
خطاب ضمان أو صك مصدق صادر من أحد املصارف العراقية املعتمدة وحسب
تقييم البنك املركزي العراقي  camelوال يقل عن تصنيف جيد وبنسبة ()%1
واحد من املائة من مبلغ العطاء باسم املشارك وألمر وزارة البلديات واألشغال
العامة /مديرية البلديات العامة نافذا ً ملدة ( )120مائة وعشرون يوماً" من تاريخ
غلق املناقصة على ان ترفق مع العطاء وتقدمي العطاءات في ظروف مغلقة مثبت
عليها اسم وعنوان وتوقيع وختم مقدم العطاء واسم ورقم املناقصة وتاريخ
تقدمي العطاء الى الصندوق اخملصص لذلك في مديرية البلديات العامة وفقا ً
للشروط القانونية واملواصفات الفنية والتعليمات املرافقة مع العطاء والتي
ميكن احلصول عليها من مقر املديرية في الصاحلية /الطابق الثاني /القسم
القانوني /شعبة العقود لقاء مبلغ قدره ( )1،500،000مليون وخمسمائة الف
دينار فقط غير قابل للرد اعتبارا ً من يوم (األحد) املصادف  2013/9/15وسيكون
آخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم (االثنني) املصادف  2013/10/14الساعة
الثانية عشرة ظهراً" منه وسيكون هناك مؤمتر لالجابة على االستفسارات
في يوم (االثنني) املصادف  2013/10/7في مقر مديرية البلديات العامة /قسم
املشاريع وعلى مقدمي العطاءات تقدمي املستمسكات التالية الفقرات من
( )3-1وااللتزام ببقية الفقرات.

 /1هوية تسجيل وتصنيف املقاولني العراقيني (أولى) انشائية و(خامسة)
كهربائية وميكانيك (نافذة) أو شهادة تسجيل الشركات االجنبية من
مسجل الشركات /وزارةالتجارة.
 /2براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لعام ( 2013نافذة) ومعنونة الى
وزارة البلديات واالشغال العامة /مديرية البلديات العامة وتقدمي احلسابات
اخلتامية لسنة  2012ويكون مؤشر ومصادق عليها من قبل محاسب قانوني
يؤيد ذلك.
 /3تقدمي وصل شراء وثائق املناقصة (أصلي).
 /4على املشارك في املناقصة توقيع وختم استمارة تقدمي العطاء واملتطلبات
املرفقة مبستندات العطاء وعلى أي بيانات أخرى يتطلب توقيعه وختمه
عليها.
 /5تخويل رسمي بشراء العطاء في حال عدم حضور املدير املفوض للشركة
الراغبة باملشاركة في املناقصة وكذلك عند تقدمي العطاء واحلضور في املوعد
احملدد لفتح العطاءات.
 /6يتم تسليف شركة القطاع اخلاص سلفة أولية بنسبة  %10من مبلغ
االحالة بعد استالم املوقع واملباشر بالعمل و %20بالنسبة لشركات القطاع
العام بشرط تقدمي كفالة مصرفية مبا يعادل مبلغ هذه السلفة على ان
يتم استقطاعها استنادا ً الى تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2013
والشروط العامة ملقاوالت الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني جزء ال
يتجزأ من االعالن ،االحالة والعقد.
 /7ان مدة نفاذ العطاء هي ( )120يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 /8املوقع االلكتروني للوزارة ()Http://www.mmpw.gov.iq
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االقتصادي

ه���ل ت��ع��ود ال����ق����رارات ب��ال�����ض��رر ع��ل��ى امل��واط��ن�ين؟

حت��وي��ل ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��ك��ه��رب��اء وال��ن��ف��ط �إىل ت��ع��اق��دي��ة

×××××××

خمســة

×××××××
الب�صرة

�أظهرت بيان ��ات مالحية وم�صادر من قطاع النف ��ط� ،أن �صادرات
النف ��ط من املوان ��ئ اجلنوبية تباط�أت حت ��ى الآن يف �أيلول ،وقد
توا�ص ��ل تراجعه ��ا حت ��ى منت�ص ��ف ت�شري ��ن الأول ب�سبب بع�ض
�أعمال ال�صيان ��ة الأمر الذي يحد من �إمدادات املعرو�ض من ثاين
�أكرب منتج يف منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول �أوبك.
ويراق ��ب التج ��ار وامل�ستثم ��رون و�ش ��ركات النف ��ط م�ست ��وى
ال�ص ��ادرات العراقي ��ة ع ��ن كثب يف الوق ��ت ال ��ذي �أدى فيه تعطل
الإم ��دادات الليبي ��ة �إىل تقل� ��ص املعرو� ��ض بال�س ��وق و�ساهم يف
تعزيز �أ�سعار النفط لتقرتب من  112دوالر ًا للربميل.
فيم ��ا ق ��ال م�س� ��ؤول بقطاع النف ��ط العراق ��ي� :إنه م ��ن املتوقع �أن
ينخف� ��ض مع ��دل التحمي ��ل ب�صورة �أك�ب�ر خالل بقية ه ��ذا ال�شهر
و�أول �أ�سبوعني من �شه ��ر ت�شرين الأول نظر ًا للحاجة �إىل �إغالق
اثن�ي�ن م ��ن املرا�س ��ي يف مين ��اء الب�ص ��رة النفطي خ�ل�ال املراحل
الأوىل من �أعمال ال�صيانة.

�أعلنت وزارة الكهرباء العراقية،
يوم �أم�س� ،أن اللجنة الم�شكلة من
قبل رئي�س الوزراء نوري المالكي
لمتابعة �ش�ؤون الطاقة قررت
تحويل العالقة بين وزارتي
الكهرباء والنفط من تن�سيقية
�إلى تعاقدية لإنهاء م�شكلة عدم
توفر الوقود لت�شغيل محطات
الكهرباء ،وفيما �أكدت �أن النفط
�ستكون وفق ال�شراكة ملزمة
بتوفير الوقود في المكان والزمان
المنا�سبين� ،أ�شارت �إلى وجود
مقترح لمنع تجاوز المواطنين
با�ستخدام العدادات الذكية
و�إعادة النظر في ت�سعيرة الطاقة
الكهربائية.

 املدى بر�س /بغداد
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة م�صع ��ب
املدر� ��س يف بيان ت�سلمت (امل ��دى بر�س)،
ن�سخة منه� ،إن "اللجنة احلكومية امل�شكلة
م ��ن قب ��ل رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري املالكي
برئا�سة رئي�س هيئة امل�ست�شارين يف مكتب
رئي� ��س ال ��وزراء ثام ��ر الغ�ضب ��ان ،قررت
حتوي ��ل العالق ��ة ب�ي�ن وزارت ��ي الكهرب ��اء
والنفط من تن�سيقية �إىل تعاقدية".
و�أ�ض ��اف املدر�س �أن "الق ��رار ي�أتي لإنهاء
م�شكل ��ة عدم توفر الوقود ال�ل�ازم لت�شغيل
حمطات الكهرباء" ،م�شري ًا �إىل �أن "اللجنة
رفع ��ت تو�صي ��ة �ضم ��ن تقري ��ر مف�صل عن
واق ��ع الطاق ��ة حظي ��ت مب�صادق ��ة جمل�س
الوزراء".

دياىل

وتاب ��ع املدر� ��س �أن "بنود العق ��د �ستكون
ملزمة للطرف�ي�ن ،ومبوجب هذه التو�صية
�ستك ��ون وزارة النف ��ط ملزم ��ة بتوف�ي�ر
الوق ��ود يف امل ��كان والزم ��ان املنا�سب�ي�ن
وي�سري على جميع املناطق" ،الفت ًا �إىل �أن
"التو�صية تت�ضمن ت�شكيل غرفة عمليات
م�شرتك ��ة ب�ي�ن الوزارت�ي�ن تت ��وىل �إجراء
التعاق ��د ما ب�ي�ن �شرك ��ة توزي ��ع امل�شتقات
النفطية واملديري ��ات العامة لإنتاج الطاقة
يف وزارة الكهرباء".
و�أك ��د املدر� ��س �أن "وزارة الكهرب ��اء
�ستت ��وىل ت�سدي ��د كلف ��ة الوق ��ود املجه ��ز،
كم ��ا ت�ضمن ��ت التو�صي ��ات �أي�ض� � ًا الرتكيز
عل ��ى تقلي� ��ص ال�ضائع ��ات م ��ن الطاقة يف
الإنت ��اج والتوزيع من قبل الوزارة ،ف�ض ًال
عن مقرتح بت ��ويل القط ��اع اخلا�ص مهمة

توزي ��ع الطاق ��ة الكهربائي ��ة لق ��اء عمول ��ة
تقدمه ��ا املديريات العام ��ة لتوزيع الطاقة،
ملنع جتاوز املواطنني با�ستخدام العدادات
الذكية ،كما �سيتم م�ستقب ًال �إعادة النظر يف
ت�سع�ي�رة الطاق ��ة الكهربائي ��ة بعد و�صول
الإنتاج �إىل مرحلة االكتفاء الذاتي".
وكان ��ت وزارة الكهرب ��اء العراقي ��ة نف ��ت،
ي ��وم الأح ��د ( 25م ��ن �آب  ،)2013الأنباء
التي نقلته ��ا بع�ض و�سائ ��ل الإعالم ب�ش�أن
حتميله ��ا وزارة النف ��ط م�س�ؤولي ��ة فقدان
 1750ميغ ��اواط ب�سب ��ب ع ��دم جتهي ��ز
الوق ��ود لث�ل�اث حمط ��ات توليدي ��ة ،فيم ��ا
�أك ��دت �أن ه ��ذه املحطات ه ��ي م�شاريع يف
ط ��ور الإجن ��از وغ�ي�ر جاه ��زة للعم ��ل يف
الوقت احلا�ضر.
وكان ��ت جلنة �ش� ��ؤون الطاق ��ة يف جمل�س

ا�ستبعاد قدرة مترير قانون النفط والغاز يف عمر الربملان املتبقي
ال ��وزراء ،ي ��وم الأربع ��اء ( 21م ��ن �آب املالك ��ي ،تعه ��د يف (الأول م ��ن كان ��ون
 ،)2013ت�شكي ��ل جلن ��ة برئا�س ��ة نائ ��ب الث ��اين  ،)2013ب�ضم ��ان الكهرب ��اء "على
رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الطاق ��ة ح�سني م ��دار ال�ساعة" خالل العام  2013احلايل،
ال�شهر�ستاين لت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع م�ؤك ��د ًا �أن الع ��راق م ��ا ي ��زال يحت ��اج �إىل
الكهرباء ،فيما بينت �أن الهدف من ت�شكيل "تو�سيع تعاقداته" مع ال�شركات العاملية
اللجن ��ة ه ��و جت ��اوز "التعقي ��دات الت ��ي لتوفري الطاقة الكهربائية.
تواج ��ه اال�ستثمار يف م�ؤ�س�سات الدولة" .كم ��ا �أعلن ��ت وزارة الكهرب ��اء ،يف (ال� �ـ20
و�أعرب ��ت وزارة الكهرب ��اء العراقي ��ة ،يف م ��ن ت�شري ��ن الأول  2012املن�ص ��رم)� ،أن
الـ 16م ��ن �آب ،2013اجلمعة ،عن تفا�ؤلها املدة املقبل ��ة �ست�شهد افتتاح �أربع حمطات
بالق�ض ��اء عل ��ى "م�شكل ��ة الطاق ��ة" للقطاع كهربائي ��ة يف مناط ��ق متفرقة م ��ن البالد،
ال�سكن ��ي بالب�ل�اد نهاية الع ��ام  ،2013مع مبين ��ة �أن ذل ��ك �سي� ��ؤدي �إىل الو�ص ��ول
و�ص ��ول الق ��درة التوليدي ��ة �إىل � 13أل ��ف لالكتف ��اء الذات ��ي واال�ستغناء ع ��ن الطاقة
مي ��كاواط ،مبين ��ة �أنه ��ا �ستحق ��ق فائ�ض� � ًا امل�ستوردة ،فيما �أكد نائب رئي�س الوزراء
بالإنت ��اج خالل الع ��ام  2014املقبل ،يتيح ل�ش� ��ؤون الطاق ��ة ح�س�ي�ن ال�شهر�ست ��اين
ت�شغيل القطاع ال�صناعي بالكامل.
�أن ه ��ذه املحط ��ات �ستوف ��ر طاق ��ة كافي ��ة
وكان رئي� ��س احلكوم ��ة العراقي ��ة ،نوري للمواطنني وللمن�ش�آت احليوية.

ِاختيار ع�شرة مواقع لبناء حمطات كهربائية
تعمل بالرياح والطاقة ال�شم�سية

خارج الحدود
بلجيكا

منطقة اليورو ربما تكون خرجت من الركود
�أفاد لوك كاوين حمافظ البنك املركزي البلجيكي،
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�ب�ن��ك امل��رك��زي الأوروب� ��ي
ل�صحيفة "دو �ستاندارد" البلجيكية يوم �أم�س ،ان
منطقة اليورو رمبا تكون خرجت من الركود ،ولكن
النمو االقت�صادي ما زال منخف�ض ًا وهناك حاجة
ملزيد من الإ�صالحات ل�ضمان حدوث انتعا�ش ب�شكل
كامل .وخرجت منطقة اليورو من ركود ا�ستمر عام ًا
ون�صف العام يف الربع الثاين من هذا العام ،مع
و�صول النمو اىل  .%0.3والحظ كاوين ان النمو
كان اف�ضل من املتوقع يف دول مثل املانيا وفرن�سا.

 بغداد  /املدى

وذكر كاوين ان بلجيكا هي احدى الدول القليلة يف
منطقة اليورو التي ا�صبح اقت�صادها اقوى مما كان
عليه قبل الأزمة.
وقال ان هذا يعود اىل حد ما لنظام مقاي�سة الأجور
يف بلجيكا والذي �أدى اىل بقاء القوة ال�شرائية على
حالها .و�أ��ض��اف قوله "لكن علينا الآن �أال نكتفي
ب��ذل��ك .ك��ل ال��دول االخ��رى م�شغولة بالإ�صالحات
الهيكلية الأ��س��ا��س�ي��ة م��اع��دا بلجيكا .اذا مل نقم
بالإ�صالح او كان �أدا�ؤنا غري كاف ب�شكل كبري ف�إننا
نغامر بالتخلف عن الركب".

بريطانيا

البد من رفع الحد الأدنى للأجور لرفع
م�ستويات المعي�شة
ق ��ال وزي ��ر الأعم ��ال الربيطاين فين� ��س كيبل يف
مقابل ��ة �صحفية ،انه �سيحث جلن ��ة حكومية على
زي ��ادة احل ��د الأدنى للأج ��ور ل�ضم ��ان مت�شيه مع
تكالي ��ف املعي�شة.وي ��رى كيب ��ل ان احل ��د الأدن ��ى
للأجور قد تراجع ب�شكل حقيقي مبا ي�صل اىل 12
يف املئ ��ة منذ الأزمة املالية عام  .2008و�سريتفع
احلد الأدن ��ى للأجور يف ال�ساعة اىل  6.31جنيه
ا�سرتلين ��ي ( 10.01دوالر) ملن تبلغ �أعمارهم 21
عاما ف�أكرث ابتداء من �أول ت�شرين االول.

�أعلن ��ت وزارة الكهرباء العراقية ،ي ��وم �أم�س ال�سبت،
ع ��ن اختيار ع�شرة مواقع يف عم ��وم حمافظات البالد
لبن ��اء حمطات توليدية تعم ��ل بالطاقات املتجددة عن
طريق الرياح و�أ�شعة ال�شم�س.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة الكهرباء م�صعب
املدر� ��س يف بيان تلق ��ت( ،املدى بر� ��س) ،على هام�ش
ا�ستقبال وزير الكهرباء كرمي عفتان اجلميلي لل�سفري
الدمنارك ��ي يف الع ��راق� ،إن "الدمن ��ارك حالي� � ًا ومنذ
�سنوات م�ضت تعتمد بتولي ��د الطاقة الكهربائية على
الرياح ،و�أ�صبحت لديها �ش ��ركات متخ�ص�صة يف هذا
املجال".
و�أ�ضاف املدر� ��س �أن "الوزير قد وج ��ه بافتتاح مركز
للطاقات املتجددة يف مقر الوزارة منذ اكرث من عام"،
م�ش�ي�را اىل ان "اجلميل ��ي �أوعز �أي�ض� � ًا ب�إجراء م�سح
جغ ��رايف لعم ��وم حمافظ ��ات البالد ،من اج ��ل اختيار
مواق ��ع تبنى فيها حمط ��ات توليدية تعم ��ل بالطاقات
املتج ��ددة عن طري ��ق الرياح و�أ�شع ��ة ال�شم�س وقد مت

اختيار ع�شرة مواقع يف عموم حمافظات البالد".
وكان وزي ��ر الكهرب ��اء عب ��د الكرمي عفت ��ان اجلميلي
اعل ��ن ،يف (الثام ��ن م ��ن �أي ��ار � ،)2013أن الع ��راق
"�سيكتفي نهاية عام  2014من ا�سترياد الكهرباء"،
و�أو�ض ��ح �أن م�شروع حمط ��ة املن�صورية الغازية من
"امل�شاريع الوزارية الكربى" ،م�شري ًا �إىل �أن املحطة
�ستعم ��ل بطاق ��ة �إنتاجي ��ة تبل ��غ "( )730مي ��كا واط
وبكلف ��ة ( )540ملي ��ون دوالر" ،فيم ��ا �أبدى حمافظ
دياىل عم ��ر احلمريي "تفا�ؤله" لق ��رب موقع املحطة
من حقل املن�صورية الغازي ،داعي ًا وزارة النفط �إىل
"التعاون من اجل �إجناح امل�شروع الكبري".
ويع ��اين الع ��راق نق�ص� � ًا يف الطاق ��ة الكهربائية منذ
بداي ��ة �سن ��ة  ،1990وازدادت �ساعات تقن�ي�ن التيار
الكهربائي بعد العام  ،2003يف بغداد واملحافظات،
ب�سب ��ب ق ��دم الكث�ي�ر م ��ن املحط ��ات بالإ�ضاف ��ة �إىل
عملي ��ات التخريب التي تعر�ضت له ��ا املن�ش�آت خالل
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ،حي ��ث ازدادت �ساع ��ات انقطاع
الكهرب ��اء عن املواطنني �إىل نح ��و ع�شرين �ساعة يف
اليوم الواحد.

وي�أم ��ل كيب ��ل ان يب ��د�أ �سري ��ان الزي ��ادات خ�ل�ال
ماب�ي�ن عام�ي�ن و�أربع ��ة اع ��وام مع تطبي ��ق احلد
الأدن ��ى للأج ��ور يف بريطاني ��ا لأول م ��رة عن ��د
م�ست ��وى  3.60جني ��ه ( 5.71دوالر) يف ال�ساعة
ع ��ام  .1999وق ��ال انه ميكن تعوي� ��ض ال�شركات
ع ��ن التكاليف اال�ضافية لزي ��ادة الأجور من خالل
خف� ��ض م�ست ��وى م�ساهم ��ات الت�أمني الع ��ام التي
يدفعه ��ا �أ�صح ��اب ال�ش ��ركات ملعا�ش ��ات املوظف�ي�ن
واخلدمات االجتماعية احلكومية الأخرى.

م�شروع� � ًا �أحالته ��ا حمافظ ��ة بغ ��داد اىل هيئ ��ة
النزاهة فيما �أك ��دت ان ن�سبة �إجناز تلك امل�شاريع
مل تتج ��اوز ال� �ـ %5وخ�صو�ص ًا امل�شاري ��ع املتعلقة
بالبنى التحتية.

ترد انباء عن وقوع �ضحايا.
وا�شعلت النار يف خط الأنابيب يف وقت �سابق
ه��ذا ال�شهر بعد ت�ه��دي��دات م��ن قبيلة مينية يف
�أع�ق��اب ح�صار فر�ضته ق��وات الأم��ن على منزل
زعيمها .وع��ادة ما ينفذ رجال القبائل مثل هذه
الهجمات لل�ضغط على احلكومة للوفاء مبطالب
بينها الوظائف ون��زاع��ات الأرا��ض��ي او حترير
رهائن من ال�سجن.

14

م�شروع� � ًا �سكني ًا يف بغداد مت ��ت املبا�شرة فيها
خالل هذا العام ،و�أ�شارت هيئة ا�ستثمار بغداد
اىل ان اغل ��ب ه ��ذه امل�شاري ��ع عائدة ل ��وزارات
ودوائر حكومية.
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ملي ��ون دوالر مبيع ��ات البن ��ك املرك ��زي ي ��وم
�أم� ��س ،يف �أول جل�سة م ��زاد للأ�سبوع احلايل
وب�سعر �ص ��رف م�ستقر عند  1166دينار ًا لكل
دوالر.

و�صف ��ت وزارة النف ��ط ،ي ��وم �أم� ��س ،ق ��رار جمل� ��س حمافظة
نين ��وى القا�ضي بتخوي ��ل حمافظها �أثي ��ل النجيفي �صالحية
التوقي ��ع على امل�شاريع النفطية بـ"غ�ي�ر الد�ستوري" ،م�ؤكدة
�أن الق ��رار غ�ي�ر مل ��زم لل ��وزارة ،فيما دع ��ت نين ��وى لاللتزام
بتطوير االقت�صاد العراقي.
وق ��ال مدي ��ر الدائرة القانوني ��ة يف الوزارة لي ��ث ال�شاهر� ،إن
"ت�صويت جمل� ��س حمافظة لتخويل املحافظ �أثيل النجيفي
�صالحي ��ة التوقي ��ع عل ��ى امل�شاري ��ع النفطي ��ة الواقع ��ة �ضمن
الرقع ��ة اجلغرافي ��ة للمحافظ ��ة غ�ي�ر د�ست ��وري وغ�ي�ر مل ��زم
لل ��وزارة االحتادي ��ة" ،مطالب� � ًا املجل� ��س "بالرتاج ��ع عن هذا
الق ��رار وااللتزام بكل م ��ا يتعلق بتطوير االقت�ص ��اد العراقي
وتنمية موراده �سيما النفطية".
و�أ�ض ��اف �أن "الإ�ش ��راف عل ��ى امل�شاري ��ع النفطي ��ة والتوقيع
والإحال ��ة ال تت ��م �إال م ��ن خ�ل�ال وزارة النف ��ط كونه ��ا املخول
الوحيد د�ستوري ًا لال�ستثمار يف املجال النفطي".
ذي قار
قال مقداد اليا�سري رئي�س احتاد اجلمعيات الفالحية يف ذي قار
�أن املحافظ ��ة ال زال ��ت تفتقر �إىل وجود مراك ��ز ت�سويق وت�صنيع
التمور ،رغم �أنها احدى املحافظات املنتجة للتمور.
اليا�س ��ري �أو�ضح ان املحافظ ��ة ت�صنف من املحافظ ��ات العراقية
لإنتاج التمور المتالكه ��ا م�ساحة وا�سعة خا�صة بالنخيل ت�صل لـ
� 42ألف دومن وب�أنواع خمتلفة.
و�أ�ض ��اف ،ان ��ه على الرغ ��م من ه ��ذه امل�ساحات الوا�سع ��ة �إال �إنها
باتت عر�ضة للأمرا�ض لعدم ت�أهيلها وتطويرها نتيجة ال�سيا�سة
الزراعي ��ة املتبع ��ة يف املحافظة والت ��ي �أخفقت يف دع ��م وت�أهيل
املنتج املحلي.
اليا�س ��ري �أ�شار اىل وج ��ود م�شاكل يف مو�سم �إنت ��اج التمور يف
املحافظ ��ة لعدم توفر مراكز ت�سويقي ��ة خا�صة ف�ضال عن تخزينها
وت�صنيعه ��ا ،الفت� � ًا �إىل ان ط ��رق التخزين ال زال ��ت بدائية .داعي ًا
احلكوم ��ة املركزي ��ة اىل �ض ��رورة �شم ��ول ه ��ذا املنت ��ج بالدع ��م
االقت�صادي عرب قرو�ض للمزارعني وتطوير الب�ساتني.

نف ��ذت امل�ل�اكات الهند�سي ��ة والفنية يف دوائ ��ر مديرية
توزي ��ع كهرب ��اء الفلوج ��ة التابع ��ة للمديري ��ة العام ��ة
لتوزي ��ع كهرب ��اء الو�س ��ط ،حم�ل�ات مكثف ��ة لرف ��ع
التج ��اوزات الطارئ ��ة عل ��ى ال�شبك ��ة الكهربائية �ضمن
رقعة اخلدمات اجلغرافية للمديرية ،وب�أ�شراف مبا�شر
من قبل املهند�س عالء �سمري را�شد مدير توزيع كهرباء
الفلوجة.
اعل ��ن ذلك ال�سي ��د م�صع ��ب املدر�س املتح ��دث الر�سمي
با�س ��م وزارة الكهرب ��اء ،م�ضيف� � ًا� ،شمل ��ت احلمل ��ة
رف ��ع التجاوزات لل ��دور ال�سكني ��ة واملح ��ال التجارية
وم�ضخ ��ات املي ��اه املتج ��اوزة وقط ��ع جمي ��ع الأ�سالك
املو�صل ��ة لع ��دم ن�صبه ��م املقايي� ��س الكهربائي ��ة ومتت
�إزالة ( )125حالة جتاوز يف تلك املناطق.
وب�ي�ن املدر�س ،ان هذه احلملة تعترب �إنذار ًا �أولي ًا ،كما
مت توجي ��ه جميع الأهايل اىل الكف ع ��ن تكرار حاالت
التج ��اوز وتوجيهه ��م عل ��ى كيفية احل�ص ��ول على تلك
املقايي� ��س ل�ض ��رورة الرت�شيد يف ا�سته�ل�اك الطاقة من
اجل دميومة التيار الكهربائي ،وا�ستقرار التجهيز.

رجال قبائل ين�سفون خط الأنابيب الرئي�سي
لت�صدير النفط

أرقام
211

نينوى

الأنبار

اليمن

قال م�س�ؤول حكومي ان رجال قبائل ق�صفوا خط
انابيب النفط الرئي�سي يف حمافظة م�أرب بو�سط
اليمن وهو راب��ع هجوم على خط االنابيب يف
�شهر .وا�ضاف امل�س�ؤول ان الهجوم الذي اوقف
ت��دف��ق النفط م��ن ح�ق��ول م� ��أرب اىل م��رف��أ ر�أ�س
عي�سى النفطي على البحر االح�م��ر ت�سبب يف
حريق وتلف بخط االنابيب على بعد نحو 40
كيلومرتا من املكان الذي يبد�أ منه يف م�أرب .ومل

�أعلنت �إدارة حمافظة دي ��اىل ،يوم �أم�س ،عن املبا�شرة بتنفيذ
ثالث ��ة م�شاريع خدمية يف مناط ��ق متفرقة من املحافظة بكلفة
مليار و 370مليون دينار.
وق ��ال املتحدث الإعالم ��ي با�سم �إدارة دياىل ت ��راث العزاوي،
يف حديث �صحفي� ،إن "�شركة حملية با�شرت بتنفيذ م�شروع
تبلي ��ط ط ��رق زراعية يف حمي ��ط مدينة بعقوبة بط ��ول  4كم
يعم ��ل على ربط خم�س قرى زراعية مبركز مدينة بعقوبة من
اجلهة الغربية".و�أ�ضاف �أن "كلفة امل�شروع تبلغ  900مليون
دين ��ار خ�ص�صت من ميزانية تنمية الأقاليم ،مبدة �إجناز تبلغ
�ست ��ة �أ�شه ��ر" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "�شركة حملية �أخ ��رى با�شرت
بتنفيذ م�شروع بناء ملع ��ب حديث خلما�سي الكرة يف منطقة
من�صورية اجلبل ،بكلفة  190مليون دينار".
وكان ��ت �إدارة حمافظ ��ة دي ��اىل �أعلنت عل ��ى خ�ل�ال الأ�سابيع
املا�ضية عن املبا�شرة بتنفيذ العديد من امل�شاريع اخلدمية.
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يوم ًا هي مدة العقدين املوقعني مع �شركتني
يابانية وعراقية لتجهيز م��واد احتياطية
ل�ت�ط��وي��ر امل �ح �ط��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة لكهرباء
املو�صل.
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عمودا للإنارة مبختلف الأطوال �سيتم جتهيزها
م ��ع كام ��ل ملحقاته ��ا ،بع ��د ان وقع ��ت وزارة
الكهرباء عقد ًا م ��ع �شركة تركية وبكلفة �أكرث من
خم�سة ماليني دوالر.
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طن ًا من �سم ��اد اليوريا ت�سلمته ��ا وزارة الزراعة،
فيم ��ا قررت الأمان ��ة العامة ملجل�س ال ��وزراء رفع
�صالحي ��ة وزير الزراع ��ة يف دعم الب ��ذور لزيادة
ن�سبة اال�ستزراع.
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احتاد الكرة يناق�ش حكيم حت�ضريات منتخبنا لت�صفيات �آ�سيا

احمد يا�سني يعود لتمثيل املنتخب من بوابة ع ّمان
 بغداد /املدى
يعقد االحت��اد العراقي امل��رك��زي لكرة
القدم اليوم الأح��د اجتماع ًا مع مدرب
منتخبنا ال��وط �ن��ي ح�ك�ي��م � �ش��اك��ر يف
مقره بالقرب من ملعب ال�شعب الدويل
ملناق�شته يف الربنامج التدريبي الذي
و�ضعه يف اط��ار ا�ستعدادات منتخبنا
ملواجهة املنتخب ال�سعودي ي��وم 15
ت�شرين االول املقبل على ملعب ع ّمان
الدويل �ضمن مناف�سات اجلولة الثالثة
للمجموعة الثالثة امل�ؤهلة اىل نهائيات
ك�أ�س الأمم الآ�سيوية  12التي ت�ضيفها
ا� �س�ترال �ي��ا ل�ل�ف�ترة م��ن  26-4كانون
الثاين .2015
وقال ع�ضو االحت��اد العراقي املركزي

لكرة القدم يحيى زغري ل�ـ(امل��دى) :ان
االج�ت�م��اع �سيرت�أ�سه رئي�س االحتاد
ناجح حمود يتم فيه االتفاق النهائي
على تفا�صيل املع�سكر التدريبي الذي
�سيقيمه منتخبنا ال��وط �ن��ي مبدينة
ا�سطنبول ال�ترك�ي��ة نهاية الأ�سبوع
احلايل واملباريات الودية الدولية التي
يخو�ضها على هام�شه الذي ي�ستغرق
 10اي ��ام م��ن اج��ل اك�ت���س��اب الفائدة
الفنية والبدنية جلميع الالعبني الذين
اخ�ت��اره��م امل ��درب حكيم �شاكر �ضمن
القائمة الأولية التي �ضمت  32العب ًا
م��ن ال�لاع �ب�ين امل�ح�ل�ي�ين واملحرتفني
يف االن ��دي ��ة ال �ع��رب �ي��ة والأوروب � �ي� ��ة
ب�ن��ا ًء على م�شاهداته لهم للمباريات

مع�سكر تركي ملنتخب الثالثي
حت�ضري ًا لبطولة �آ�سيا

التي خا�ضوها مع انديتهم ف�ض ًال عن
املوافقة النهائية على املالك التدريبي
امل���س��اع��د ال ��ذي مت اخ �ت �ي��اره م��ن قبل
واملكون من �صفاء عدنان وعبد
االخري
ّ
الكرمي �سلمان مدربني م�ساعدين وعبد
ال �ك��رمي ن��اع��م م��درب � ًا حل��را���س املرمى
و��س��ردار حممد مدرب ًا للياقة البدنية
 ،م�شري ًا اىل ان االحت��اد �سيعمل على
ت��وف�ير ك��ل م��ا يحتاجه امل ��درب حكيم
لتطبيق م�ف��ردات برناجمه التدريبي
وتذليل ال�صعوبات واملعوقات التي
قد تواجهه ف�ض ًال عن تكثيف ات�صاالته
مع عدد من االحتادات العربية ال�شقيقة
لالتفاق معها ب�ش�أن امكانية خو�ض
مباريات مع منتخباتها التي تنتظرها

ا�ستحقاقات يف اجل��ول��ة الثالثة من
الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة اىل ك�أ�س
�آ�سيا  2015با�سرتاليا وخا�صة تلك
التي يت�شابه ا�سلوب لعبها م��ع لعب
املنتخب ال�سعودي ال�شقيق ال�سيما بعد
طلب م��درب منتخبنا ��ض��رورة توفري
مباريات مع منتخبات (البحرين وقطر
واالمارات واالردن والكويت).
و�أو���ض��ح ان ملعب ال�شعب ال��دويل
�سيحت�ضن ع�صر اليوم االحد الوحدة
التدريبية االوىل ملنتخبنا الوطني
لكرة القدم حتت قيادة املالك التدريبي
الذي يرت�أ�سه حكيم �شاكر اثر توجيه
الدعوة اىل  32العب ًا هم :نور �صربي
و�صكر عجيل وج�ل�ال ح�سن ومهند

قا�سم وحيدر رعد و�ضرغام ا�سماعيل
وعلي بهجت و��س�لام �شاكر وا�شرف
عبد ال�ك��رمي وم�صطفى ن��اظ��م ووليد
� �س��امل وع �ل��ي ح�سني رح�ي�م��ة وحممد
جبار ارباط وعلي فائز وكرار جا�سم
ون�ب�ي��ل ��ص�ب��اح وع �م��ارع �ب��د احل�سني
وق�صي منري و�سعد عبد االمري وح�سني
ع�ب��د ال��واح��د وم �ه��دي ك��ام��ل و�سيف
�سلمان ويا�سر قا�سم واح�م��د يا�سني
واجم��د كلف ويون�س حممود ومهند
عبد الرحيم وعالء عبد الزهرة واجمد
را� �ض��ي وا� �س��ام��ة ع�ل��ي ودي���ار بوبكر
وح�سام كاظم  ،مبين ًا ان تلك الوحدات
التدريبية ت�ستمر لغاية املغادرة اىل
تركيا القامة مع�سكر تدريبي خارجي
الذي ي�ستغرق ملدة  10ايام قبل العودة
من جديد اىل بغداد.
وا��ش��ار زغ�ير اىل ان منتخبنا ي�سعى
اىل حتقيق ف��وز ثمني على املنتخب
ال�سعودي يف املباراة امل�صريية التي
نقاطها الثالث �ستعيدنا اىل �صدارة
املجموعة الثالثة التي يرتبع عليها
امل �ن �ت �خ��ب ال���ش�ق�ي��ق ب� �ف ��ارق  3نقاط
بانتهاء اجلولة الثانية من الت�صفيات
الآ�سيوية واالقرتاب كثري ًا من احدى
بطاقتي الت�أهل اىل ك��أ���س �أمم �آ�سيا
 2015ال �ت��ي ن� ��أم ��ل م�ن�ه��ا ان تكون
ان�ط�لاق��ة ج��دي��دة حت��ت ق �ي��ادة امل��درب
حكيم �شاكر ال��ذي ا�ستطاع ان يحقق
نتائج متميزة مع املنتخبات العراقية
خالل الفرتة االخرية ولتعوي�ض عدم
ت�أهلنا اىل نهائيات ك�أ�س العامل 2014
 ،الف�ت� ًا اىل ان احت��اد ال�ك��رة يوا�صل
ات �� �ص��االت��ه م��ع �شقيقه الأردين عرب
من�سقه �سعد الزهريي لت�أمني ت�سهيالت
كبرية تقدم للجماهري العراقية التي
ترغب يف ال�سفر اىل العا�صمة ع ّمان
للوقوف خلف منتخبنا يف مباراته
التي ي�ضيفها ملعب ع ّمان الدويل اىل
جانب اجلماهري العراقية املتواجدة
ه �ن��اك و� �ش��د �أزر ال�لاع �ب�ين وخا�صة
انهم ي�ع��دون ال�لاع��ب رق��م  12يف �أية
مباراة تخو�ضها املنتخبات العراقية
يف البطوالت الآ�سيوية التي ت�شارك
فيها والدليل انها لعبت دور ًا كبري ًا يف
ح�صول منتخب ال�شباب على املركز
ال��راب��ع يف م��ون��دي��ال ت��رك�ي��ا وكذلك
منتخب النا�شئني ال ��ذي ت��وج بط ًال
لدورة االردن ملنتخبات ال�شباب.
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 متابعة  /حيدر احلمود

قدم املدرب جمال علي اعتذاره عن تويل قيادة فريق امليناء يف
مناف�سات الدوري املمتاز للمو�سم  2014- 2013بعد يوم واحد
من قبوله املهمة.
وق��ال م�صدر يف الهيئة االداري��ة لنادي امليناء ل�ـ(امل��دى) رف�ض
الك�شف عن ا�سمه :ان خطوات الهيئة االداري��ة للنادي تعرثت
بعد � 24ساعة من موافقة جمال علي على تدريب فريقنا ب�سبب
اعرتا�ضه على قيمة العقد املقدم له ما �أدى اىل تراجعه يف وعده
وجلوء االدارة اىل انهاء امل�شاورات معه على الفور.
وا�ضاف  :هناك ا�سماء عدة على طاولة االدارة باالمكان التو�صل
اىل ت�سمية م��درب جديد للميناء بعد ان يتم االتفاق على قيمة
العقد ودرا�سة ظروف الإعداد والت�شكيلة التي �ستدافع عن الوان
ال�سفانة يف م�سابقة املو�سم اجلديد ولن نقع يف امل�أزق ذاته الذي
ت�سبب به جمال.
وكان امليناء قد ر�شح الكابنت جمال علي باالجماع �إثر اجتماع
عُقد �أول من �أم�س اجلمعة بح�ضور اع�ضاء من جمل�س حمافظة
الب�صرة ومتت مفاحتته فور االنتهاء من عملية الت�صويت ووافق
على قبول املهمة قبل ان يرتاجع بعد � 24ساعة.
وكانت الهيئة االدارية لنادي امليناء قد ناق�شت ملفات  6مدربني
هم :جمال علي وا�سعد عبد ال��رزاق واكرم عبد الواحد وح�سن
موىل واحمد رحيم وعمار ح�سني  ،وانح�صر التناف�س بني جمال
علي وا�سعد عبد الرزاق حيث ح�صل كل منهما على  4ا�صوات �إال
رجح كفة جمال علي.
ان �صوت رئي�س النادي عمران را�ضي َّ

جمال علي يعتذر عن تدريب فريق امليناء

جانب من ا�ستعدادات منتخبنا لبطولة ا�سيا

اعلن االحتاد العراقي لرفع االثقال انه �سيقيم
يف ايلول احلايل وال�شهر املقبل ثالث بطوالت
مركزية خا�صة مبنتخبات املحافظات.
وقال رئي�س احتاد اللعبة �صالح حممد كاظم:
�إن بطولة منتخبات املحافظات لفئة املتقدمني
ل �ل��رج��ال � �س �ت �ج��ري م ��ا ب�ي�ن 16و 18ايلول
احلايل يف قاعة التاميم يف العا�صمة بغداد ،
فيما �ستقام يف القاعة ذاتها مناف�سات بطولة
حمافظات العراق للن�ساء للفئات كافة ما بني
27و 29م��ن ه��ذا ال�شهر  ،وت�ضيف القاعة
نف�سها يف  7ت�شرين الأول املقبل وعلى مدى
 3ايام بطولة منتخبات حمافظات العراق لفئة

�أربيل يتعاقد مع جمموعة جديدة من الالعبني
ف��ري��ق �أرب �ي��ل ب�ك��رة ال �ق��دم بعد ان �صادقت
الهيئة االدارية ب�صورة ر�سمية على عقديهما
يف مقر احتاد الكرة العراقي لتمثيل الفريق
الأ� �ص �ف��ر ر��س�م�ي� ًا خ�ل�ال مناف�سات ال ��دوري

اربيل ي�ستقطب العبني جدد للمو�سم املقبل

رئي�س نادي بغداد يتوعد اندية
املمتاز ب�صفقات (�سوبر )

العدد ()2892
ال�سنة احلادية ع�شرة -
االحد ( )15ايلول 2013

جمال علي يعتذر
عن تدريب كرة امليناء

 بغداد  /املدى

انتظم املنتخب الوطني بالثالثي (متقدمني و�شباب) ابتدا ًء من يوم ام�س
ال�سبت يف مع�سكر تدريبي يف تركيا ي�ستمر لغاية � 26أيلول احلايل يف اطار
حت�ضرياته للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا التي حتت�ضنها �سنغافورة مابني
27و 29من هذا ال�شهر وت�ضم قائمة الوفد امل�شارك يف املع�سكر الذي ير�أ�سه
بختيار فريق ر�سول  :عدنان عبد نوري �إداري ًا و�سالم حممد مدرب ًا للمتقدمني
وعمارعبد االمري مدرب ًَا لل�شباب وخ�سرو عبد احلميد ميكانيكي دراجات
و 10العبني خم�سة للمتقدمني هم امين رعد ذنون و�سعد حممد ا�سماعيل
وجوهر م�صطفى ر�سول وكرار �صالح وبروا �سالم حممد وخم�سة العبني
لفئة ال�شباب هم منتظر احمد جابر وجيكرنوروز حممد وب��روا عمركرمي
وو�سن واد كاظم وزيلوان عثمان قاد

ا��ص�ب��ح يف ح�ك��م امل ��ؤك��د ان���ض�م��ام الالعبني
يون�س �شكور و�سيف �سلمان اىل �صفوف

الوقت
18:00
16:00
16:00

احت��اد رف��ع االث��ق��ال ينظم ث�لاث ب��ط��والت حملية

 بغداد  /املدى

 بغداد /طه كمر
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ابرز مباريات اليوم

املمتاز املقبل.
وق��ال املن�سق االعالمي لنادي �أربيل ريبني
رم ��زي ل� �ـ(امل ��دى)  :ان ادارة ن ��ادي �أربيل
�صادقت ب�صورة ر�سمية على عقدي الالعبني
فرحان �شكور ال�ق��ادم يف ن��ادي ال�سليمانية
الهابط للدرجة االويل و�سيف �سلمان القادم
من فريق دهوك ومتثيل فريق �أربيل ملو�سم
واح��د ق��اب� ً
لا للتجديد  ،يف ال��وق��ت ال��ذي مت
فيه اي�ض ًا م�صادقة عقد العب فريق الثورة
الكركوكلي ب��ره��ان جمعة ومتثيل فريقنا
ملو�سمني جديدين.
وا�ضاف  :ان ادارة نادي �أربيل جددت ر�سمي ًا
تعاقدها اي�ض ًا مع الالعب املحرتف ال�سوري
ن��دمي �صباغ لتمثل الفريق مو�سم ًا واح��د ًا
قاب ًال للتجديد اي�ض ًا  ،بعد االداء املتميز الذي
ظهر به هذا الالعب خالل مناف�سات املو�سم
امل��ا��ض��ي وال ��ذي ا�سهم يف حتقيق النتائج
االيجابية واح��راز الفريق مركز الو�صيف
للمو�سم املنتهي.
وا�شار رمزي اىل ان ادارة ناديه �أبرمت اي�ضا
عقد ًا مع مدافع ميني املنتخب ال�سوري برهان
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�صهيوين لتمثيل فريق �أربيل خالل مناف�سات
املو�سم اجلديد من ال��دوري املمتاز  ،م�شري ًا
اىل ان �صهيوين ك��ان قد اح�ترف اللعب مع
فريقي ده��وك واجل�ي����ش ال���س��وري م��ن قبل
وي�ع��د مك�سب ًا ك�ب�ير ًا للفريق اال��ص�ف��ر وهو
بحاجة ما�سة خلدماته ال�سيما بعد انتقال
بع�ض الالعبني خارج �أربيل.
و�أك ��د رم ��زي ان��ه مت ال�ت�ج��دي��د ل�لاع��ب نبيل
�صباح لتمثيل الفريق مو�سم ًا واح��د ًا اي�ضا
ق��اب� ً
لا ل�ل��زي��ادة ومت��ت امل�صادقة على العقد
ً
امل�برم معه ل��دى احت��اد اللعبة  ،م�شريا اىل
ان رغبة ادارة النادي كانت ملحة للتعاقد مع
�صباح وذلك من خالل االداء املميز الذي قدمه
يف املو�سم املا�ضي.
يذكر ان نادي �أربيل ح�صل على لقب الو�صيف
للمو�سم املا�ضي جامعا  70نقطة خلف فريق
ال�شرطة بطل ال��دوري  ،ما ي�ؤهله امل�شاركة
ببطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي بن�سختها 10
قبل ان يتمكن من اح��راز لقب بطل الدوري
العراقي  4مرات وو�صيفا لبطل ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي مرة واحدة.

�سان جريمان يقب�ض على
ال�صدارة م�ؤقتا

النا�شئني للرجال.
واو�ضح كاظم  :ان بطولتي املتقدمني والنا�شئني
للرجال من املقرر ان ت�شارك فيها جميع فروع
االحتاد يف املحافظات وعددها  16احتادا فرعيا
با�ستثناء حمافظتي االنبار وذي قار كونهما ال
ميتلكان احت��اد ًا فرعي ًا يف اي منهما يف حني
�ست�شهد بطولة منتخبات حمافظات العراق لفئة
الن�ساء م�شاركة  5منتخبات هي بغداد ووا�سط
ودياىل وكركوك و�أربيل  ،معرب ًا عن �أمله يف ان
تكون البطوالت الثالث التي �سيتكفل االحتاد
بتحمل نفقات املنتخبات امل�شاركة التي �ستكون
فر�صة منا�سبة لظهور مواهب متميزة ميكن ان
ت�أخذ طريقها اىل �صفوف املنتخبات الوطنية
خالل املرحلة املقبلة.

 10ريا�ضيني ي�شاركون
يف بطولة العرب بالبولنغ

 بغداد  /املدى
�أعلن االحت��اد العراقي للبولينغ ان 10
ري��ا��ض�ي�ين بينهم  4ري��ا��ض�ي��ات دخلوا
ابتدا ًء من ال�سبت مع�سكر ًا تدريبي ًا يف
حمافظة �أرب �ي��ل ي�ستمر لغاية  25من
�أي�ل��ول احل��ايل ا�ستعداد ًا للم�شاركة يف
بطولة العرب ال�ساد�سة املقرر ان ت�ضيفها
الإمارات نهاية ال�شهر نف�سه.
وق��ال رئي�س االحت��اد العراقي بالبولنغ
ليث تومي  :ان وفد املنتخب �سيكون
برئا�سة �إي��اد ها�شم ابراهيم وي�ضم يف
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ع���ض��وي�ت��ه م�صطفى ر� �س��ول م�س�ؤو ًال
للرجال وع�صماء عبد احل�سني م�س�ؤولة
للن�ساء وا�سماء ابراهيم معاجلة طبية
و�سالم عبد احل�سني حكم درجة �أوىل و4
العبني متقدمني هم  :ماهر عبد احل�سني
و��ص�ف��اء حممد � �ص��ادق واح �م��د �سلمان
حممد وثائر عبد احل�سني والعبتان يف
فئة املتقدمات هما :منى خو�شو بولو�ص
و�آالء عبد احل�سني والالعبني  :و�سام
ليث تومي وحيدر احمد غ��ازي يف فئة
ال���ش�ب��اب والرا ��س��رم��د �أدم� ��ون وتالني
�شانت هرانت يف فئة ال�شابات.

قمة م�صرية بنكهة �أفريقية
�ساخنة
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الرياضي

المحلي
وماذا بعد..؟

 عبد الوهاب النعيمي

ممنوعون من التعاقد!
توا�صل فرق الدوري املمتاز حركتها الد�ؤوبة يف جمال ا�ستقطاب الالعبني،
وت�سعى ادارات االندية اىل االت�صال بعدد من الالعبني وتقدمي الإغراءات
اليهم بطرق عدة  ،لغر�ض تدعيم �صفوف الفريق يف املو�سم الكروي املقبل،
بغ�ض النظر عن ميزانية النادي او قدرته على االيفاء بالتزاماته ،فاملهم ان
يتمكن النادي من احل�صول على توقيع الالعب وت�صديق العقد لدى احتاد
كرة القدم ،اما االلتزام مبا ين�ص عليه العقد من حقوق مالية لالعب �أو
املدرب فلي�س ً
مهما.
وحفلت املوا�سم ال�سابقة بالكثري من ال�شكاوى وامل�شاكل ،حول عدم وفاء
العديد من الأن��دي��ة بتعهداتها ،الأم��ر ال��ذي دف��ع احت��اد الكرة العراقي يف
احد املو�سم املا�ضي� ،إيقاف ت�صديق عقود عدد من االندية حلني �إيفائها
بالتزاماتها املالية.
الأمر الغريب� ،إن هنالك �أكرث من فريق �أدعى ب�أنه مير ب�أزمة مالية ،ثم ن�سمع
بتعاقداته اخليالية ،فكيف ميكن لالعبني �أن يثقوا ب�إدارة نا ٍد مل تكن �صادقة
مع الالعبني ،ومل حترتم توقيعها على العقود ،ما يجعل الكثري من الالعبني
يتفادون التوقيع لعدد من الفرق ،برغم ان �أ�سماء بع�ضها تكفي للح�صول
على ر�ضا العديد من الالعبني وخا�صة النجوم منهم.
امل�شاكل التي ن�شهدها كل مو�سم بني الالعبني واملدربني والأندية� ،أمر عادي
ج� ً�دا يف ظل ال�ضعف يف تطبيق لوائح احت��اد الكرة خا�صة يف ما يتعلق
بالعالقة بني امل��درب والالعبني من جهة واالن��دي��ة من جهة �أخ��رى ،الأمر
الذي يعقد ً
كثريا من امل�شاكل التي جتعل الالعب يف بع�ض االحيان يلج�أ اىل
و�سائل اخرى للح�صول على حقه� ،أو يف بع�ض الأحيان التنازل عن جزء
منه للح�صول على الق�سم الآخر.
وال يقع اللوم وحده على الأندية ،بل يتحمل الالعبون واملدربون ً
جزءا من
امل�س�ؤولية ،فهنالك ق�سم من الالعبني يوقعون على عقود مل يطلعوا عليها،
لأنهم ال ميلكون الوقت لقراءتها ،وبعد �أن حتدث م�شكلة ،ويكون احلق مع
النادي ،يحاول الالعب ت�سويق مظلوميته �إعالميا ،بدل ان يتو�صل اىل
حل للم�شكلة مع ادارة ناديه ،وقبلها �أن يقر�أ العقد ً
جيدا ويدر�سه بتعمّق،
ويعرف كل بند فيه ،وما حقوقه وواجباته ،ال �أن يكون كل همّه املبلغ الذي
�سيقب�ضه ،بغ�ض النظر عمّا يحتويه العقد من �شروط جتعله ا�سري النادي
�أو �صديق دكة االحتياط.
اذا رغب احت��اد الكرة يف ال�سري مبوا�سم خالية من امل�شاكل بني االندية
والالعبني واملدربني ،عليه تطبيق لوائحه بحذافريها من دون ت�أخري �أو
مماطلة ،الأمر الذي �سيجعل اجلميع مرتاحني ،ويقلل ذلك من حالة التخبط
التي تعي�شها كرتنا املحلية يف ظل غياب التنظيم و�سيادة الع�شوائية التي
جتعل الكل يريدون ان يتجاوزوا على حقوق الآخرين غري عابئني مبا ميثله
ذل��ك من �ضرر ،الن الكثريين ال يهمهم �سوى م�صاحلهم بغ�ض النظر عن
امل�صلحة العامة �أو �إحلاق ال�ضرر بالآخرين ،فاالنت�صار هو �شعار اجلميع
من ا�صحاب اخلالفات على حق �أم باطل ،وهذا ما ينطبق على اجلميع من
دون ا�ستثناء ،العبني ومدربني واندية.
اف�ضل حل مل�شكلة عدم تنفيذ الأندية �أو الالعبني لبنود العقد ،يكون يف �إيقاف
الالعب �أو منع النادي من التعاقد مع �أي العب �إىل حني �إيفائه بالتزاماته،
الن كرة القدم لي�ست لعبة �أو ت�سلية ،فم�صدر الدخل الوحيد ملئات العوائل
هو كرة القدم� ،سواء الالعبني �أو املدربني �أو الإداريني ،ف�إذا �أ�صبح لدينا 16
ناديا يف الدوري املمتاز املقبل وكل نا ٍد يدفع ً
ً
ً
�شخ�صا،
عقودا ورواتب لـ60
في�صبح لدينا ما يقارب من الألف عائلة ،عدا �أندية الدرجات االخرى.
نحتاج اىل التجديد الدائم للوائح يف احتاد كرة القدم ،لتقليل امل�شاكل وحل
النزاعات ،لكي ي�سري الدوري يف املوا�سم املقبلة يف �أمان ،من دون �أن تعكره
مفخخات ال�صراع بني االندية والالعبني.
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رئي�س نادي بغداد ليث الكعبي لـ(

):

�سنربم �صفقات مدوية ..و�سنناف�س على لقب املمتاز

 بغداد /علي �إ�سماعيل
�أكد رئي�س نادي بغداد ليث قا�سم الكعبي
�إن ت�ك��ات��ف الإدارة وامل �ل�اك التدريبي
والالعبني �أ�سهم يف ا�ستقرار الفريق يف
مناف�سات ال ��دوري يف امل��و��س��م املا�ضي
وعزز روح التحدي داخل نفو�س اجلميع
من اجل الدفاع عن �سمعة بغداد وت�أكيد
ا�ستحقاقه ال�ب�ق��اء �ضمن ك�ب��ار الأندية
العراقية.
جاء ذلك يف حوار �صريح �أدىل به الكعبي
ل� �ـ(امل ��دى) ك�شف ف�ي��ه ع��ن تخ�صي�ص 4
مليارات دينار لدعم الفريق يف م�سابقة
الدوري املمتاز ملو�سم .2014-2013
ووع���د ال�ك�ع�ب��ي ال�ع�م��ل ب�ج��د و�إخ�لا���ص
م��ن اج��ل خ��دم��ة ال �ن��ادي جلميع الألعاب
الريا�ضية بغية التناف�س على املراكز
املتقدمة يف البطوالت املحلية والدولية.
* يف بداية احلديث ،حدثنا عن جتربتك رئي�س ًا
للنادي كيف ر�أيتها؟
 -ل�ك��ل �شخ�ص ط �م��وح و�أه�� ��داف يريد

ال��و��ص��ول اليها وحتقيق غايتها  ،وان
كنت �ضمن اال�شخا�ص املر�شحني لرئا�سة
ال�ن��ادي خ�لال االنتخابات  ،واحل�م��د لله
�،أ�صبحت رئي�س ًا لنادي بغداد ،اعتربها
جتربة مميزة �أن تكون رئي�س ًا لنا ٍد يحمل
ا�سم العا�صمة ونحن بدورنا ن�سعى لأن
ي�ك��ون ن��ادي ب �غ��داد م��ن االن��دي��ة الكربى
بالعراق .
*هل انت را�ض عن املركز ال�ساد�س الذي حتقق
للفريق الكروي بدوري النخبة؟
 اذا تكلمنا بلغة الأرقام  ،قد �أكون مقتنع ًالرمبا بهذا املركز نتيجة ال�صراع القوي
ال��ذي �شهده ال��دوري وتناف�س ق��وي بني
الأندية الكبرية ا�ستطعنا �أن نكون رقم ًا
�صعب ًا ج��د ًا ب��ال��دوري تعر�ضنا يف كثري
من االحيان اىل �أخطاء حتكيمية كلفتنا
ال�ك�ث�ير ،ول�ست ب�صدد ال�ت�بري��ر  ،ولكن
ه��ذه �أخطاء ج��زء من اللعبة،ا�ضافة اىل
عدم توفيق الالعبني يف اغلب املباريات
بتحقيق نتيجة ال�ف��وز  ،ب��الأخ�ير حققنا
نتائج جيدة وكبرية.

* ميزانية الفريق  4مليارات دينار  ،كيف تراها
مل�ستقبل الفريق؟
مبلغ  4مليارات دينار هو فقط للفريقالكروي الذي �سيناف�س يف الدوري املمتاز
،والألعاب الريا�ضية الأخرى �ستكون لها
ميزانية خا�صة  ،لذلك هذا املبلغ هو فقط
ال�ستقطاب جمموعة من الالعبني اجلدد
و�إق��ام��ة املع�سكرات التدريبية وت�أمني
املتطلبات ال�ضرورية مبا يعزز م�سرية
النادي ومتكينه من حتقيق �أف�ضل النتائج
خالل الدوري املقبل.
* ولكن الفريق لغاية الآن ا�ستغنى عن العديد من
الالعبني ل�صالح الفرق الأخرى؟
 نحن الآن يف زم��ن االح�ت�راف ونحنلدينا م�لاك تدريبي على �أعلى م�ستوى
وه��و م��ن يقرر البقاء على الالعبني من
ع��دم��ه وال ن�ستطيع ال�ت��دخ��ل يف عمله ،
ولكن هذا املو�سم �سنربم �صفقات مدوية
على م�ستوى الالعبني املحليني  ،وكذلك
نحن الآن جنري مفاو�ضات مع حمرتفني
من العيار الثقيل  ،العبون من الربازيل

بغداد ي�ستعد خلو�ض �صراع قوي يف املمتاز
و�أفريقيا وجميع الالعبني الذين �سيتم
ال �ت �ع��اق��د م�ع�ه��م ه��م م��ن خ� �ي ��ارات امل�ل�اك
التدريبي بقيادة املدرب ثائر احمد.
* �إذ ًا ما طموحكم للمو�سم املقبل ؟
 ط �م��وح �ن��ا � �س �ي �ك��ون امل �ن��اف �� �س��ة علىل�ق��ب ال � ��دوري امل �م �ت��از �أو اح �ت�لال احد
امل��راك��ز الثالثة التي ت�ؤهلنا للم�شاركة
يف ال �ب �ط��والت اخل��ارج �ي��ة  ،وم��ن خالل
االجتماع الأخ�ير ال��ذي عقدته مع املالك
التدريبي  ،ات�ضح �أن امل��درب لديه خطة
كبرية للنهو�ض بواقع الفريق اىل الأف�ضل
 ،امني بغداد عبد احل�سني املر�شدي وعدنا
بدعم ال حمدود للنادي �إ�ضافة �إىل امليزانية
التي مت اقرارها من اجل التتويج بااللقاب
واعتالء من�صات التتويج.
* ملعب ب�غ��داد م��ن �أف�ضل مالعب العا�صمة ،
ولكن ماذا عن بناء امللعب اجلديد ؟
 امل�ل�ع��ب احل ��ايل ال ��ذي ي�ق��ع يف متنزهالزوراء يعد من اف�ضل املالعب يف العراق
م��ن حيث االر�ضية وااله�ت�م��ام واملقاعد
املخ�ص�صة للجماهري ،ونحن الآن نقوم

ليث الكعبي
ببناء مق�صورة للملعب مبوا�صفات عاملية
 ،و�أي�ضا العمل ج��ار ٍ حالي ًا ببناء �شقق
�سكنية ل�لاع�ب��ي امل�ح��اف�ظ��ات والالعبني
املحرتفني قرب ملعب النادي �إ�ضافة اىل
بناء منازع جديدة لالعبني  ،م�شري ًا �إىل
ان��ه مت توجيه دائ��رة الت�صاميم ب�إكمال
املتطلبات والت�صاميم اخلا�صة ب�إن�شاء
ملعب ن��ادي ب�غ��داد اجل��دي��د ال��ذي يت�سع
لنحو � 30أل��ف متفرج .وم��ن امل��ؤم��ل ان
يتم اختيار املكان املحدد للملعب من خالل
التن�سيق مع حمافظة بغداد.
* �سمعنا ع��ن مفاج�أة بالن�سبة ملكان املع�سكر
للفريق الكروي؟
 هي لي�ست باملفاج�أة من العيار الثقيلول �ك��ن ف��ري��ق ب �غ��داد ال��ك��روي وب �ع��د ان
ي�ستقر امل�لاك التدريبي على التعاقد مع
الالعبني املحليني واملحرتفني � ،سيع�سكر
يف قرب�ص �أو اليابان  ،وهذه لأول مرة �أن
يع�سكر نا ٍد عراقي هناك ،على اعتبار ان
اغلب االندية تع�سكر يف تركيا �أو ع ّمان
ولكن نحن قمنا برتتيب جميع الإجراءات
لإق��ام��ة مع�سكرنا اخل��ارج��ي يف �إح��دى
هاتني الدولتني.
* ماذا عن اهتمامكم بالألعاب الأخرى؟
 ن �ح��ن دائ� �م ��ا ن �ه �ت��م ب�ج�م�ي��ع االل��ع��ابالريا�ضية ،نحن ابطال العراق للبولنغ
وال��ق��و���س وال �� �س �ه��م وال� �ك ��رة الطائرة
الن�سائية ورف��ع الأث�ق��ال  ،والآن �سنهتم
بدعم الكرة الطائرة وال�سلة واليد وجميع
االلعاب االخ��رى من اجل احل�صول على
مراكز متقدمة بااللعاب الريا�ضية االخرى
�سواء اجلماعية او الفردية.

وزارة البلديات والأ�شغال العامة /مديرية البلديات العامة/مكتب املعاون الفني/العقود

اعالن مناق�صة رقم ( )14ل�سنة 2013

م�شروع ان�شاء تقاطع النبي يون�س املج�سر يف مدينة املو�صل
تعلن مديرية البلديات العامة /احدى تشكيالت وزارة البلديات واالشغال العامة عن اعالن

املناقصة رقم ( )14لسنة  2013واخلاصة مبشروع انشاء تقاطع النبي يونس
اجملسر في مدينة املوصل واملدرج تخصيصه ضمن خطة املوازنة االستثمارية
لعام 2013واملعتمدة من وزارة التخطيط ضمن التبويب (املادة/3النوع/2
تفصيل النوع/6تسلسل .)16علما ً ان الكلفة التخمينية للمشروع هي
( )39،600،000،000تسعة وثالثون مليار وستمائة مليون دينار.
فعلى الشركات واملقاولني ذوي اخلبرة واالختصاص في مجال التقاطعات
اجملسرة الراغبني باملشاركة في املناقصة تقدمي التأمينات األولية على شكل
خطاب ضمان أو صك مصدق صادر من أحد املصارف العراقية املعتمدة
وحسب تقييم البنك املركزي العراقي  camelوال يقل عن تصنيف جيد
وبنسبة ( )%1واحد من املائة من مبلغ العطاء باسم املشارك وألمر وزارة
البلديات واألشغال العامة /مديرية البلديات العامة نافذا ً ملدة ( )120مائة
وعشرون يوماً" من تاريخ غلق املناقصة على ان ترفق مع العطاء وتقدمي
العطاءات في ظروف مغلقة مثبت عليها اسم وعنوان وتوقيع وختم مقدم
العطاء واسم ورقم املناقصة وتاريخ تقدمي العطاء الى الصندوق اخملصص
لذلك في مديرية البلديات العامة وفقا ً للشروط القانونية واملواصفات
الفنية والتعليمات املرافقة مع العطاء والتي ميكن احلصول عليها من مقر
املديرية في الصاحلية /الطابق الثاني /القسم القانوني /شعبة العقود لقاء
مبلغ قدره ( )1،000000مليون دينار فقط غير قابل للرد اعتبارا ً من يوم (األحد)
املصادف  2013/9/15وسيكون آخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم (اخلميس)
املصادف  2013/10/10الساعة الثانية عشرة ظهراً" منه وسيكون هناك
مؤمتر لالجابة على االستفسارات في يوم (اخلميس) املصادف  2013/10/3في
مقر مديرية البلديات العامة /قسم املشاريع وعلى مقدمي العطاءات تقدمي
املستمسكات التالية الفقرات من ( )3-1وااللتزام ببقية الفقرات.

 /1هوية تسجيل وتصنيف املقاولني العراقيني (أولى) انشائية و(خامسة)
كهربائية وميكانيك (نافذة) أو شهادة تسجيل الشركات االجنبية من
مسجل الشركات /وزارةالتجارة.
 /2براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لعام ( 2013نافذة) ومعنونة الى
وزارة البلديات واالشغال العامة /مديرية البلديات العامة وتقدمي احلسابات
اخلتامية لسنة  2012ويكون مؤشر ومصادق عليها من قبل محاسب قانوني
يؤيد ذلك.
 /3تقدمي وصل شراء وثائق املناقصة (أصلي).
 /4على املشارك في املناقصة توقيع وختم استمارة تقدمي العطاء واملتطلبات
املرفقة مبستندات العطاء وعلى أي بيانات أخرى يتطلب توقيعه وختمه
عليها.
 /5تخويل رسمي بشراء العطاء في حال عدم حضور املدير املفوض للشركة
الراغبة باملشاركة في املناقصة وكذلك عند تقدمي العطاء واحلضور في
املوعد احملدد لفتح العطاءات.
 /6يتم تسليف شركة القطاع اخلاص سلفة أولية بنسبة  %10من مبلغ
االحالة بعد استالم املوقع واملباشر بالعمل و %20بالنسبة لشركات القطاع
العام بشرط تقدمي كفالة مصرفية مبا يعادل مبلغ هذه السلفة على ان
يتم استقطاعها استنادا ً الى تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2013
والشروط العامة ملقاوالت الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني جزء ال
يتجزأ من االعالن ،االحالة والعقد.
 /7ان مدة نفاذ العطاء هي ( )120يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 /8املوقع االلكتروني للوزارة ()Http://www.mmpw.gov.iq
مدير البلديات العام
2013/9/11

الرياضي

العالمي
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ب����������ه����������ديف ب�������ل�������از وم���������������ورا

ّ
ويت�صدر الدوري الفرن�سي
�سان جريمان يح�سم موقعة بوردو
 باري�س /وكاالت
ت�ص ّدر باري�س �سان جرمان م�ؤ ّقت ًا
ترتيب الدوري الفرن�سي لكرة القدم
"ليغ  "1عقب ف��وزه الثمني على
م�ضيفه ب��وردو يف افتتاح مباريات
املرحلة اخلام�سة من امل�سابقة.
وعلى ملعب "جاك �شابان دملا�س"
ال�شهري ،و ّقع الثنائي متو�سط ميدان
"الديوك" ب�ل�از م��ات��وي��دي ()30
وال�ب�رازي��ل��ي ل��وك��ا���س م���ورا ()64
هديف اللقاء.
وب� �ه ��ذه ال �ن �ت �ي �ج��ة ي �ح �ت� ّ�ل ال� �ن ��ادي
الباري�سي ال�صدارة بر�صيد  11نقطة
وب �ف��ارق نقطة واح ��دة ع��ن مناف�سه
موناكو ،ال��ذي �سي�صطدم به الأحد
املقبل يف معقل "بارك دي بران�س"
حل�ساب ق ّمة املرحلة ال�ساد�سة ،بينما
بقي بوردو قابع ًا يف املركز اخلام�س
ع�شر مبجموع  4نقاط.
وتخوف
ا�سته ّلت ق ّمة اجلولة بحذر
ّ
�شديدين من جانب الفريقني ،ال �سيما
�سان جرمان الذي دخل اللقاء منقو�ص ًا
من عدد كبري من العبيه الذين �شاركوا
يف مناف�سات الت�صفيات املونديالية
م��ع منتخباتهم يف ق��ارت��ي �أوروب ��ا
و�أم�يرك��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،وه��و م��ا حتّم
احتجاب الق ّنا�ص الأوروغ��وي��اين
�إدين�سون كافاين ،الذي عاد مت� ّأخر ًا
من مونتيفيديو .ويف اجلهة املقابلة،
ب ��دت � �ص �ف��وف ب� ��وردو مكتملة مع
مالحظة عدم احتوائها على �أي العب
فرن�سي.
مل ي�شهد ال�شوط ال ّأول �أي��ة فر�ص
مثمرة ارت �ق��ت �إىل ت�سمية "فر�ص
خطرية" ،غري �أنّ �سفراء "عا�صمة
النور" جنحوا يف ا�ستثمار جملة
ف �ن � ّي��ة مم� � ّي ��زة م�� � ّرر �إث ��ره ��ا النجم
ال�سويدي زالت��ان �إيرباهيموفيت�ش
كرة ذك ّية على طبق من ذهب للمندفع
يف و�ضعية "ر�أ�س احلربة" ،بالز
م��ات��وي��دي ،ال ��ذي جن��ح يف مغالطة
حار�س بوردو �سدريك كارا�سو على
م ّرتني (.)30
وعقب الهدف الباري�سي املباغت ،مل
يرتفع ن�سق امل �ب��اراة عك�س م��ا كان
م�ن�ت�ظ��ر ًا ،وح � ّت��ى ر ّد فعل �أ�صحاب
الدار على تق ّدم �ضيوفهم جاء مت� ّأخر ًا
ج � ّد ًا من ت�سديدة خاطفة من خارج

املنطقة ملتو�سط امل�ي��دان البولندي
ل��ودوف�ي�ت����ش �أوب��ران �ي��اك �أحبطتها
براعة احلار�س الإيطايل �سالفاتوري
�سرييغو (.)44
يف ال�شوط الثاين ا�ستم ّرت املواجهة
ع�ل��ى ذات الإي� �ق ��اع يف ظ � ّ�ل اقتناع
الباري�سيني بتق ّدمهم وعجز بوردو
ع��ن الأخ���ذ ب��زم��ام امل �ب��ادرة لتعديل
ال �ك � ّف��ة ،ل�ي�ع�ي��د �أب� �ن ��اء ل� ��وران بالن
�سيناريو ال�شوط ال ّأول ومن جملة
ذك�ي��ة �أي���ض� ًا م� ّك��ن الإي �ط��ايل ماركو
فرياتي عرب متريرة �ساحرة ،زميله
الربازيلي لوكا�س مورا من �إحباط

عملية الت�س ّلل واالن�ف��راد باحلار�س
ك��ارا� �س��و وب �ح��رك��ة ف�ن�ي��ة ال يعرف
�س ّرها غري "لوكا�س" ناور بها الأخري
ح��ار���س ب� ��وردو وو� �ض��ع ال �ك��رة يف
ال�شباك معلن ًا حتقيق "بي�.أ�س.جي"
لثالث انت�صاراته هذا املو�سم ،وهو
�أي���ض� ًا ث��ال��ث انت�صار على التوايل
وال��ث��اين خ ��ارج �أر���ض��ه ب�ع��د ف��وزه
على �أر���ض نانت ( )1-2يف املرحلة
الثالثة.
كما حملت مباراة بوردو يف ط ّياتها
مفارقات طريفة موازية ،يبقى �أه ّمها
جناح املد ّرب لوران بالن يف حتقيق

العني يطيح بفو�ساتي بعد  4 6يوما من توليه امل�س�ؤولية

نذير يقود ال�سد للفوز على الريان
 الدوحة /وكاالت
حقق فريق ال�سد القطري �أول انت�صار يف دوري
جنوم قطر يف ن�سخته اجلديدة وذلك بعد الفوز
على فريق الريان بهدف نظيف يف املباراة التي
�أقيمت على ملهب جا�سم بن حمد بنادي ال�سد،
وانتهى �شوطها الأول بالتعادل ال�سلبي.
�سجل هدف املباراة الوحيد يف اللقاء املحرتف
اجلزائري نذير بلجاج يف الدقيقة  49من ت�سديدة
�صاروخية .
ق��دم الفريقان م�ستوى فنيا متميزا يف املباراة
كان فريق الريان هو الأف�ضل يف ال�شوط الأول،
و�سيطر على الأداء متاما ووقفت العار�ضة �ضده
يف ك��رة �سددها امل�ح�ترف ال �ك��وري ت�شو يوجن
وارت��دت �أم��ام املدافع مو�سى ه��ارون الذي �أطاح
بها خ��ارج املرمى وكذلك �أه��دار مهاجمه نيلمار
للعديد من الفر�ص خالل هذا ال�شوط.
ويف املقابل بد�أ فريق ال�سد ال�شوط الثاين ب�صورة
جيدة وجنح يف مطلع ال�شوط �أن يهدد مرمى عمر
باري حار�س الريان �أكرث من مرة و�سجل الهدف

الفوز يف � ّأول زيارة له مللعب فريقه
ال��ق��دمي يف ث ��وب م � ��د ّرب لباري�س
�سان جرمان.عقب انتهاء املباراة،
�ص ّرح نا�صر اخلليفي رئي�س باري�س
لتح�سن
�سان ج�يرم��ان �أ ّن��ه مرتاح
ّ
م�ستوى الفريق امل� ّ�ط��رد خ�صو�ص ًا
على امل�ستوى الف ّني ،حيث قال" :ك ّنا
متخوفني من هذه املواجهة الكبرية
ّ
خ�صو�ص ًا م��ع فقداننا جل�ه��ود عدد
من العبينا الأ�سا�سيني مثل الفيتزي
وك��اف��اين وغريهما ،بيد �أنّ الفريق
�أث��ب��ت �أ ّن� ��ه م�ت�م��ا��س��ك وق�� � ّدم الكرة
اجلميلة التي نريدها يف الفريق".

و�أ�ضاف اخلليفي�" :أعتقد �أنّ املباراة
�أم��ام ب��وردو ه��ي �أف�ضل م��ا ق ّدمناه
أت�صور �أنّ
منذ بداية املو�سم ،كما � ّ
الفريق بد�أ ب�إيجاد �إيقاعه وم�ستواه
احلقيقي ،وم��ا نتم ّناه �أن نوا�صل
امل�شوار على نف�س الوترية".
جدير بالإ�شارة �إىل �أنّ باقي مباريات
املرحلة ت�ستكمل اليوم الأحد فيلتقي
موناكو (الو�صيف ب �ـ 10نقاط) مع
لوريان ،ليل مع ني�س� ،أوملبيك ليون
مع رين.
ويف ال�ش�أن ذات��ه �أ�ستحوذ على رقم
قيا�سي من احل�ضور �ألقت املناف�سة

�سان جريمان يحتفظ بال�صدارة م�ؤقتا
بني باري�س �سان جريمان وموناكو
ع�ل��ى ��ض��م اغ �ل��ى ال�لاع �ب�ين بظاللها
على ال���دوري الفرن�سي حيث ادت
زي��ادة اال�ستثمارات �إىل زي��ادة عدد
امل�شجعني.
وارتفع عدد امل�شجعني ب�شكل طفيف
ب� 238أل�ف��ا و 502م�شجع بزيادة
ب�ألفني عن املو�سم املا�ضي يف توجه
القى ا�ستقباال جيدا يف رابطة كرة
القدم يف �أوقات الأزمة.
و�شهدت ال�ف��رق التي انفقت امواال
اك�بر يف �ضم الالعبني ارت�ف��اع��ا يف
عدد امل�شجعني.

الأول له مبكرا بعد  4دقائق من بداية هذا ال�شوط
عن طريق حمرتفه اجلزائري نذير بلحاج الذي
�أطلق كرة �صاروخية مل ي�شاهدها حار�س الريان
عمر باري �إال وهى داخل �شباكه معلنة عن تقدم
ال�سد امللقب بالزعيم بالهدف الأول.
لعب الفريقان اللقاء بكامل قوتهما ال�ضاربة �سواء
من الالعبني املحرتفني �أو القطريني وكل فريق
كان ي�سعى لتحقيق االنت�صار يف تلك املباراة� ،إال
ان خربة العبي ال�سد ورغبتهم يف حتقيق بداية
قوية لهم يف بطولة ال��دوري حالت دون حتقيق
ال��ري��ان لنتيجة �إيجابية ،خا�صة وان��ه �أتيحت
لالعبيه ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��ر���ص ال�ت��ي ل��و �سجلوا
منها الختلف الو�ضع ليحقق الزعيم ال�سداوي
�أول انت�صار له يف رحلة الدفاع على لقبه ويف
مباراة مهمة جدا �أمام الريان يف كال�سيكو الكرة
القطرية.
وا�ستحق فريق ال�سد الفوز باللقاء واحل�صول
على �أول ث�لاث نقاط عطفا على التنظيم اجليد
من العبيه و�سعيهم لتحقيق الفوز واحلفاظ على
الهدف الذي �سجلوه يف بداية ال�شوط الثاين.

� أبوظبي /وكاالت
ق � � ��ررت �إدارة ن � � ��ادي ال �ع�ين
الإم � � ��ارات � � ��ي �إع� � �ف � ��اء امل�� ��درب
الأورغ��وي��اين ج��ورج فو�ساتي،
من من�صبه كمدرب لفريق الكرة
الأول بالنادي ،وتكليف املدرب
�أح �م��د ع�ب��دال�ل��ه مب�ه�م��ة تدريب
الفريق م�ؤقت ًا� ،إىل حني التعاقد
مع املدرب اجلديد.
وج��اء ق��رار الإق��ال��ة بعد احل�صة
التدريبية الرئي�سة التي قادها
فو�ساتي يف نطاق حت�ضريات
العني ملواجهة ال�شباب املقررة،
م�ساء ال�ي��وم الأح ��د على ملعب
الأخري �ضمن اجلولة الأوىل من
دوري اخلليج العربي.
وت��وىل فو�ساتي مهمة تدريب
ال�ع�ين ر�سمي ًا يف ال �ـ  28متوز
املا�ضي ،خلف ًا للمدرب ال�سابق

الروماين �أوالريو كوزمني.
ون���ش��ر امل��وق��ع ال��ر��س�م��ي لنادي
العني ،ت�أكيد حممد عبيد حماد،
م�شرف الفريق الأول لكرة القدم
ب��ال �ن��ادي ،ع�ل��ى �أن ق ��رار �إعفاء
املدرب جاء بعد حتليل دقيق من
جلنة االح�تراف املعنية ب�أمور
الفريق الفنية ،والتي حر�صت
على مناق�شة املدرب يف تفا�صيل
عدة خالل اجتماعات متوا�صلة،
غ�ير �أن���ه مل ي�ت��م ال�ت��و��ص��ل �إىل
��ص�ي�غ��ة ت��واف��ق وت �ف��اه��م حول
بع�ض الأمور التي تهم الفريق.
و�أ� �ض��اف ح�م��اد :ب�ن��ا ًء على تلك
امل �ع �ط �ي��ات ج � ��اءت توجيهات
جمل�س الإدارة �صريحة للجنة
بو�ضع م�سودة ملناق�شة املدرب
ح� ��ول االخ� �ت�ل�اف يف وج �ه��ات
النظر الفنية ،انطالق ًا من حر�صه
على حتقيق الأه ��داف املرجوة

يف املو�سم احلايل.
وتابع :بالرغم من قرار الإعفاء
�إال �أن فو�ساتي يبقى مدرب ًا كبري ًا
له ا�سمه ،وقد بذل جهد ًا مقدر ًا
وي�ستحق ال�شكر ع�ل��ى الفرتة
التي ق�ضاها م��ع الفريق ،وكنا
نتمنى �أن يبقى بيننا وي�ستمر
مع الفريق غري �أن الواقع الفني
خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة مل يلب
الطموحات خ�صو�ص ًا �أن العني
على �أعتاب حتديات عدة املو�سم
احل��ايل على ال�صعيدين املحلي
والقاري.
وقال حماد :فو�ساتي له فل�سفته
اخلا�صة يف التعامل مع �أ�سلوب
اللعب ،والذي ارت�أت اللجنة ب�أنه
ال يتنا�سب مع فريق العني� ،إىل
ج��ان��ب بع�ض الأم� ��ور املتعلقة
ب��آل�ي��ة ال�ع�م��ل ،وق ��اد االختالف
يف وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر م��ع امل��درب

�سلة ليتوانيا تتغلب على بلجيكا ببطولة �أوروبا لل�سلة
� سلوفينني /وكاالت
حقق املنتخب الليتواين لكرة ال�سلة
ف� ��وزا ك �ب�يرا وم�ن�ط�ق�ي��ا 67-86ع� �ل ��ى
ن �ظ�يره ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ل�ي�ت�ق��دم خطوة
هائلة على طريق الت�أهل لدور الثمانية
ب�ب�ط��ول��ة الأمم الأوروب � �ي� ��ة الثامنة
والثالثني املقامة حاليا يف �سلوفينيا.
وعقد املنتخب الأوك��راين احل�سابات
يف املجموعة الأوىل ب��ال��دور الثاين
للبطولة اثر فوزه املفاجئ على نظريه
ال�صربي .75-82
ومل يجد املنتخب الليتواين  ،الفائز
بلقب البطولة ع��ام  2003وامل�شارك
بانتظام يف الأدوار النهائية للبطوالت
ال�ك�ب�يرة � ،صعوبة يف التغلب على
نظريه البلجيكي ال��ذي �أح��رز املركز
احل�� ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن يف البطولة
املا�ضية قبل عامني فقط وال��ذي تغلب
على كل التوقعات باجتيازه فعاليات
ال��دور الأول للبطولة وت�أهله للدور
الثاين.
وحقق املنتخب الليتواين فوزه الثاين
على التوايل يف ال��دور الثاين لينفرد
ب�صدارة املجموعة الأوىل بر�صيد �أربع
نقاط يف انتظار املباراتني الأخريني

بنف�س املجموعة.
و�شهدت املباراة جناح جميع الالعبني
ال 12باملنتخب الليتواين يف الت�سجيل

وي�شري امل�س�ؤولون عن البطولة �إىل
ان ال��زي��ادة يف �أع ��داد امل�شجعني مل
تكن كبرية نظرا الن الفرق الثالثة
ال�صاعدة وهي موناكو وجينجامب
ونانت تتمتع ب�شعبية �أقل من الثالثة
ال �ه��اب �ط��ة وه ��ي ن��ان���س��ي وبري�ست
وتروا.
ويعد باري�س �سان جريمان الفريق
االك�ثر ا�ستفادة من هذا التوجه يف
االرتفاع ب�ضم الأوروغ��واي اد�سون
كافاين مما جعل الفريق ي�سجل رقما
قيا�سيا يف عدد امل�شجعني والذي بلغ
� 33ألف و 100م�شجع.
و�شهد ال �ن��ادي ح�ضور  %73.5من
امل�شجعني يف امللعب الذي ي�سع ل45
�ألف م�شجع.
وج��ذب باري�س �سان جريمان العام
املا�ضي � 28ألف و 197م�شجعا.
ومل يتمكن اكرب خ�صومه �أوليمبيك
مار�سيليا م��ن املناف�سة م��ع باري�س
��س��ان ج�يرم��ان ،لكن متكن بقدراته
املتوا�ضعة من رفع عدد امل�شجعني.
و�سي�شهد ملعب مار�سيليا الذي يتم
جت�ه�ي��زه لت�ضييف يف ع��ام 2016
نهائي ك�أ�س االمم االوروبية ح�ضور
� 32ألف م�شجع بزيادة �ألفني م�شجع
ع��ن امل��و��س��م امل��ا��ض��ي وب�شكل بعيد
للغاية عن �سجله التاريخي عند 44
�ألف م�شجع يف مطلع القرن.
وك� ��ان م��ون��اك��و امل �ن��اف ����س الوحيد
ل� �ب ��اري� �� ��س � � �س� ��ان ج�ي��رم� ��ان بعد
� �ض��م رادام � �ي� ��ل ف��ال��ك��او وجيم�س
رودريجيز.
وك��ذل��ك �سجل ني�س اك�ب�ر ع ��دد من
امل�شجعني وال�ب��ال��غ � 11أل�ف��ا و500
م�شجع بف�ضل ملعبه اجلديد.
ويربز مونبيلية الذي حقق البطولة
منذ عامني ،بني الفرق التي خ�سرت
جمهورا حيث بقي عدد م�شجعيه عند
ثمانية االف و 500م�شجع بعد ان
كان � 12ألف م�شجع.
بينما ابتعد ل�ي��ون ك�ث�يرا ع��ن رقمه
القيا�سي البالغ � 26أل��ف م�شجع يف
مو�سم  2007/2006يف حني �شهد
املو�سم احلايل ح�ضور اكرث من 12
�ألف م�شجع.و�شهد ليل تراجعا طفيفا
يف عدد امل�شجعني حيث فقد �ألفني من
ال� 30ألف و 500م�شجع لديه العام
املا�ضي.

ب�سلة بلجيكا حيث جنح الفريق الفائز
يف  49باملئة من ت�صويباته على �سلة
بلجيكا خالل تداول اللعب.

و�سجل دوناتا�س موتيونا�س  13نقطة
و�أ�ضاف زميله يونا�س فاالن�سيونا�س
 12نقطة وع�شر متابعات للمنتخب

املنتخب الليتواين يقرتب من دور الثمانية ل�سلة �أوروبا

الليتواين.وبرغم هذا  ،مل يكن املدرب
يونا�س كازالو�سكا�س امل��دي��ر الفني
لليتوانيا �سعيدا ب� ��أداء فريقه الذي
�سمح للمناف�س ب�أن يتفوق عليه بع�شر
نقاط يف الدقائق اخلم�س الأخرية من
املباراة ليقل�ص الفارق الذي يتفوق به
املنتخب الليتواين من  29نقطة �إىل
 19نقطة.
ويف املباراة الثانية بنف�س املجموعة
 ،فجر املنتخب الأوك� ��راين املفاج�أة
وت�غ�ل��ب ع�ل��ى ن �ظ�يره ال���ص��رب��ي برغم
ه��زمي��ة �أوك��ران �ي��ا �أم���ام ليتوانيا يف
اجل��ول��ة الأوىل م��ن م �ب��اري��ات هذه
املجموعة بفارق  34نقطة.
و�سجل ماك�سيم كورنيينكو  21نقطة
للمنتخب الأوك ��راين و�أ� �ض��اف زميله
النجم الكبري �إيوجني جيرت  20نقطة
منها خم�س نقاط متتالية يف الدقائق
الأخرية من املباراة ليحرم �صربيا من
حتقيق التعادل.
و�أرج� ��أت ه��ذه امل�ب��اراة ح�سم بطاقات
ال�ت��أه��ل م��ن ه��ذه املجموعة �إىل دور
الثمانية بالبطولة و�إن كان امل�ؤكد هو
خروج املنتخب البلجيكي �صفر اليدين
بغ�ض النظر ع��ن مباراته الثالثة يف
املجموعة.

�إىل االتفاق على �إنهاء خدماته
بالرتا�ضي.
ي��ذك��ر ان ال �ع�ين خ�سر يف لقب
ب�ط��ول��ة ال���س��وب��ر امل�ح�ل��ي �أم ��ام
الأه � �ل� ��ي ب���رك�ل�ات ال�ت�رج��ي��ح،
ث ��م خ �� �س��ر م ��ن ب �ن��ي ي ��ا� ��س يف
اوىل مواجهاته ببطولة ك�أ�س

العني يقيل فو�ساتي
املحرتفني ،قبل �أن يحقق فوزه
الأول يف ه��ذه البطولة بالفوز
ع �ل��ى ال� ��وح� ��دة ،ث ��م ج� ��اء ق ��رار
�إق��ال �ت��ه ق�ب��ل �أق ��ل م��ن � 48ساعة
م��ن مواجهته الأوىل مب�سابقة
دوري اخلليج العربي �أمام نادي
ال�شباب.

�إنيي�ستا يرف�ض عر�ض بر�شلونة
لتجديد عقده
 مدريد /وكاالت
ذكر تقرير �إخباري �أن العب الو�سط الإ�سباين �أندري�س
�إنيي�ستا رف�ض عر�ضا مبدئيا من ناديه بر�شلونة لتجديد
تعاقده معه لأنه مل يف بتطلعاته.
و�أ����ش���ارت �صحيفة (م���ارك���ا) الإ���س��ب��ان��ي��ة ع��ل��ى موقعها
الإلكرتوين �إىل �أن الأيام املا�ضية �شهدت عقد اجتماع بني
�إنيي�ستا و�إدارة بر�شلونة للحديث عن جتديد تعاقد الالعب
حتى عام  2018مع �إمكانية متديده لعام �إ�ضايف بعدها.
و�أ�ضافت �أن الرب�سا حاول يف عر�ضه املبدئي حتويل راتب
�إنيي�ستا �إىل ثاين �أعلى �أجر يف النادي بعد الأرجنتيني
ليونيل مي�سي ،ليتقا�ضى  12مليون ي��ورو �سنويا مع
وجود حوافز مرتبطة ب�إجناز الالعب مع الفريق قد ت�صل
�إىل ثالثة ماليني يورو �إ�ضافية.
وك�شفت (ماركا) �أن �إنيي�ستا مل يوافق على العر�ض لأنه ال
يفي بتطلعاته ،علما ب�أنه �أكد �أن املقابل املادي غري مهم.
و�صرحت م�صادر من النادي الكتالوين �أن املفاو�ضات
ح��ول جتديد تعاقد �إنيي�ستا م��ازال��ت م�ستمرة ،وه��و ما
يعني �أن بر�شلونة �سيحاول تقدمي عر�ض يحظى بقبول
الالعب الذي قال �إنه ال ي�شعر بالعجلة من �أمره حول متديد
التعاقد.
وم��ن جانبه ق��ال �إنيي�ستا البالغ  29عاما� ،إن ه��ذا العقد
�سيكون الأخري له نظرا لأنه ينوي االعتزال وهو يف ال34
من عمره لذا يود �أن يحظى بعر�ض مينحه قيمته.
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ال����������ك����������اف ي�����ع�����اق�����ب�����ه�����م�����ا م�����ال�����ي�����ا

قمة م�صرية نارية بني الأهلي والزمالك يف دوري �أبطال �أفريقيا
 القاهرة� /أ ف ب

ل��ن ميانع الأه�ل��ي امل�صري ،حامل
ي�ضحي
اللقب على الإطالق ،يف �أن
ّ
ب �غ��رمي��ه الأزيل ال��زم��ال��ك عندما
ي��واج��ه��ه ب �ع��د ال� �ي ��وم الأح� � ��د يف
اجلولة اخلام�سة قبل الأخ�يرة من
مناف�سات املجموعة الأوىل للدور
رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي م��ن م�سابقة دوري
�أبطال �إفريقيا لكرة القدم.
و�ستقام ه��ذه املوقعة بني عمالقي
ال �ق��اه��رة وك �م��ا ج��رت ال �ع��ادة هذا
امل��و��س��م ع�ل��ى ملعب اجل��ون��ة على
ال�ب�ح��ر الأح��م��ر ب�سبب ال��دواع��ي
الأمنية التي فر�ضت على الفريقني
واملنتخب امل�صري �أي�ض ًا اللعب على
هذا امللعب.
و�ستحت�سب امل �ب��اراة على �أر���ض
الأهلي ،بعدما �ضيف الزمالك لقاء
اجلولة الثانية الذي انتهى بالتعادل
.1-1
وي� �ب ��دو الأه� �ل���ي يف و���ض��ع جيد
لكي يح�صل على �إح ��دى بطاقتي
املجموعة �إىل الدور ن�صف النهائي
وذلك بعد �أن فاز يف اجلولة ال�سابقة
على ليوباردز الكونغويل  1-2ما
�سمح له بال�صعود �إىل املركز الثاين
بر�صيد  7نقاط وبفارق الأهداف
ع��ن �أورالن� ��دو بايريت�س اجلنوب
�أف��ري�ق��ي امل�ت���ص� ّدر ،ال ��ذي �سيكون
خ���ص��م ح��ام��ل ال �ل �ق��ب يف اجلولة
الأخرية يف  22احلايل.
�أما بالن�سبة للزمالك ،فيبدو الو�ضع
�أك�ث�ر ت�ع�ق�ي��د ًا اذ ي�ق�ب��ع يف املركز
ال ��راب ��ع الأخ �ي�ر ب��ر��ص�ي��د  4نقاط
وبفارق الأه��داف خلف ليوباردز،
ّ
�سيحل �ضيف ًا ع�ل��ى النادي
ال ��ذي
امل�صري يف اجلولة الأخرية.
و�سيكون الفوز يف املباراة كافي ًا
للأهلي لكي يحجز مقعده يف الدور
ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي وق��د يكفيه حتى
التعادل ال�سلبي يف حال مل يخرج
ل �ي��وب��اردز ف��ائ��ز ًا م��ن م �ب��ارات��ه مع
�ضيفه �أورالندو بايريت�س.
ويعول املدير الفني للأهلي حممد
ّ
ي��و� �س��ف ع �ل��ى ك��ام��ل ق� � ّ�وة فريقه
ب��ا� �س �ت �ث �ن��اء غ �ي��اب امل �ه��اج��م عماد
م�ت�ع��ب ،ال ��ذي مل ي �ت �ع� َ
�اف ب�ع��د من
�إ�صابة طويلة ،وكذلك العب الو�سط
املوقوف رامي ربيعة.
وحت ّدث يو�سف عن املباراة قائ ًال:
"نعرف ّ
كل �شيء عن بع�ضنا البع�ض،

لذلك �ستكون املباراة مفتوحة 9 .من
العبي فريقي �شاركوا يف منت�صف
الأ�سبوع مع املنتخب الوطني لذا
�أمت ّنى �أال يكونوا يف حالة �إرهاق.
ن��دخ��ل ه���ذه امل� �ب���اراة ول �ي ����س يف
�أذهاننا �سوى الفوز".
�أم ��ا ق��ائ��د الأه �ل��ي املخ�ضرم وائل

جيرب�سيال�سي ين�صح فرح بعدم
خو�ض املاراثون

جمعة ،ال ��ذي �سيخو�ض مباراته
القارية رق��م  106مع ن��ادي��ه ،فقال
ملوقع االتحّ اد الأفريقي لكرة القدم
"مباريات الدربي لي�ست �سهلة �أبد ًا.
نحرتم الزمالك كثري ًا ،لكن الأهلي
هو البطل ويلعب ّ
كل مباراة للفوز
فقط .طموحنا ال حدود له".

العدد13511 :
التاريخ2013/9/12 :

التفا�ؤل قائم يف مع�سكر
الأبي�ض
ويف مع�سكر الزمالك ع� رّّب� املدير
ال��ف��ن��ي حلمي ط���والن ع��ن ر�ضاه
ح��ي��ال ا���س��ت��ع��داد ف��ري��ق��ه للمباراة
وا�صف ًا �إي��اه��ا بال�صعبة على كال
الفريقني ،م�ضيف ًا للموقع ذاته:

عمالقا القاهرة يف مواجهة حذرة �ضمن ربع نهائي ابطال افريقيا
"مواجهات دربي القاهرة دائم ًا ما ع��ب��دامل��ل��ك ف��ك � ّرر م��ا ق��ال��ه م��د ّرب��ه،
تكون �صعبة للفريقني .ال نخ�شى و�أ���ض��اف" :هدفنا ه��و اللقب لذا
�أح���د ًا ون��ح�ترم الأه��ل��ي والعبيه ،علينا �أن نح ّقق الفوز بهذه املباراة.
لكن علينا �أن نح ّقق ال��ف��وز بهذه الفوز على بايريت�س يف اجلولة
امل��ب��اراة حتى نحتفظ ب�أملنا يف ال�سابقة �أنع�ش �آمالنا يف الت�أهّ ل
الت�أهّ ل".
ل���ذا علينا م��وا���ص��ل��ة ال��ف��وز .هذه
�أم����ا م��ه��اج��م ال��زم��ال��ك �أح��م��د عيد مباراة م�صريية بالن�سبة لنا".

املواجهة دون جمهور
و��س�ي�خ��و���ض الأه��ل��ي ال �ل �ق��اء دون
ج��م��ه��ور ب��ع��د �أن ق � � � ّرر االحت� ��اد
الأفريقي معاقبته بخو�ض مباراتني
دون ج�م�ه��ور وت �غ��رمي��ه مبلغ 30
�أل��ف دوالر ب�سبب �أع �م��ال ال�شغب
ال�ت��ي راف �ق��ت م �ب��ارات��ه يف اجلولة
ال�سابقة مع ليوباردز يف  31ال�شهر
املا�ضي.
وجه االتحّ اد الأفريقي حتذيرا
كما ّ
للأهلي بانه يف ح��ال تكرار �شغب
جماهريه يف البطولة �سيت ّم نقل
مبارياته خارج م�صر.
وت�أتي معاقبة الأهلي على خلفية
�أح��داث ال�شغب والعنف والألعاب
النارية التي �ألقاها جمهوره داخل
امل�ل�ع��ب� ،إ� �ض��اف��ة �إىل اال�شتباكات
التي وقعت ب�ين جماهري الرتا�س
الأهلي بالقاهرة والرتا�س ديفيلز
اال�سكندرية قبل ان�ط�لاق املباراة
التي احت�ضنها ملعب نادي اجلونة.
وم� ��ن ج��ه��ة اخ�� ��رى ق�� ��ررت جلنة
امل�سابقات باالحتاد الأفريقي لكرة
القدم يف اجتماعها  ،تغرمي النادي
الأهلي امل�صري مبلغ خم�سة �أالف
دوالر ب�سبب قيام جماهريه ب�إ�شعال
الألعاب النارية خالل مباراة الفريق
مع الزمالك التي جرت يف  21متوز
املا�ضي  ،وه��ي ذات العقوبة التي
وق�ع��ت علي ن ��ادي ال��زم��ال��ك لنف�س
ال�سبب .
وت�ع��ر���ض ال �ن��ادي الأه �ل��ي لغرامة
مالية �أخ��ري بقيمة � 20أل��ف دوالر
م��ع �إي �ق��اف تنفيذ ن�صفها ،ب�سبب
خمالفته لوائح الت�سويق بالبطولة.
كما وق��ع االحت��اد الأفريقي عقوبة
مالية ق��دره��ا � 25أل��ف دوالر على
ن� ��ادي وف� ��اق ��س�ط�ي��ف اجل��زائ��ري
ب�سبب ال�سلوك غري الريا�ضي من
ج �م��اه�يره ،وك��ذل��ك ت�ع��ر���ض فريق
ال�صفاق�سي التون�سي لغرامة مالية
ق��دره��ا خم�سة �أالف دوالر ل�سوء
�سلوك جماهريه وذلك يف م�سابقة
بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وك��ان االحت ��اد الأف��ري�ق��ي ق��د عاقب
الأهلي امل�صري بغرامة مالية قدرها
� 30ألف دوالر مع خو�ض مباراتني
له بدون جمهور ،ب�سبب اال�شتباكات
ال�ت��ي ق��ام��ت بها ج�م��اه�يره ،و�أدت
�إيل ت���أخ�ي�ر م �ب��ارات��ه م��ع ليوبار
الكونغويل والتي فاز فيها الأهلي
بهدفني لهدف ال�سبت قبل املا�ضي.

جمهورية العراق  /الهيئة العراقية العامة خلدمات البث واالر�سال
�شبكة االعالم العراقي
ق�سم العقود واملناق�صات � -شعبة التعاقد

�إعادة اعالن املناق�صة رقم ( )8ل�سنة ( 2013جتهيز ا�ستوديو عايل الدقة حمطة ثابتة  )HDللمرة الأوىل

�إعـــــــــــــــالن

 لندن /وكاالت
ح��ذر ه��اي�ل��ي جيرب�سيال�سي جنم
العاب القوى العداء الربيطاين مو
ف��رح ال�ف��ائ��ز ب�سباقي خم�سة االف
وع�شرة االف مرت عدوا يف اوملبياد
ل�ن��دن وب�ط��ول��ة ال �ع��امل م��ن التحول
قبل االوان من مناف�سات امل�ضمار
اىل خو�ض املاراثون .و�أ�ضاف فرح
لقبي خم�سة االف وع�شرة االف مرت
ع��دوا يف بطولة العامل يف مو�سكو
اىل ذه�ب�ي��ة ال�سباقني يف اوملبياد
لندن  2012وب��ات ث��اين ع��داء فقط
 بعد االث�ي��وب��ي كنيني�سا بيكيلي يجمع ب�ين االل�ق��اب االرب�ع��ة علىالتوايل.
لكن م�ستقبل فرح يبدو غري وا�ضح
امل� �ع ��امل �إذ ه �ن��اك خ �ط��ط خلو�ض
م�ن��اف���س��ات م ��اراث ��ون ل �ن��دن العام

فرح ي�ؤكد م�شاركته يف ماراثون لندن
املقبل بعد ان خا�ض ن�صف ال�سباق
يف العا�صمة الربيطانية يف وقت
�سابق هذا العام .لكن جيرب�سيال�سي
 ال��ذي ف��از بذهبيات �أوملبية ويفبطولة العامل يف �سباق ع�شرة االف
مرت و�سبق له ت�سجيل رقم عاملي يف
امل��اراث��ون  -ح��ذر م��ن التحول اىل
خو�ض ال�سباقات على الطرق وقال
�إن ف ��رح ي�ج��ب ان ي��رك��ز ويحاول
حتطيم �أرقام قيا�سية يف امل�ضمار.
وق� ��ال االث �ي��وب��ي جيرب�سيال�سي
لتلفزيون �آي.ت � ��ي.يف ن�ي��وز لندن
"�أن�صحه �أن ي�ستمر لفرتة �أطول
يف امل�ضمار".وا�ضاف "القليل جدا
من الريا�ضيني ي�ستطيعون حتقيق
النجاح عند التحول اىل �سباقات
الطرق من مناف�سات امل�ضمار .يبدو
ان الأم��ر ما زال مبكرا بالن�سبة له
لكني رمبا كنت خمطئا".

�شركة غاز ال�شمال (�شركة عامة)
تنويه

كنا قد نشرنا اعالن لشركة غاز الشمال بتاريخ  2013/9/14مناقصة
( )2013/2166في صحف (الصباح ،املدى ،الصباح اجلديد) حيث ظهر في
حقل موضوع الطلبية خطأ.
Supply Of Spare For Variable Flow Meter (Rotameter) For SRU 4700

والصحيح هو

Supply Of Spare For Variable Area Flow Meter (Rotameter) For SRU
4700
.لذا اقتضى التنويه

تعلن الهيئة العراقية العامة خلدمات البث واالرسال -شبكة االعالم العراقي عن اجراء املناقصة رقم ()8
لسنة ( 2013جتهيز استوديو عالي الدقة محطة ثابتة  )HDللمرة األولى علما ً ان املناقصة اعاله مدرجة ضمن
املوازنة االستثمارية لعام  2013وبكلفة تخمينية قدرها ( )1،562،500،000تسلسل ( )1نوع القطاع ( )3تبويب
املشروع  3010004020وفق املواصفات الفنية والشروط القانونية التي ميكن احلصول عليها من قسم العقود
واملناقصات الواقع في مقر الهيئة في الصاحلية لقاء مبلغ قدره ( 150،000دينار عراقي) (مائة وخمسون ألف
دينار عراقي) غير قابلة للرد على ان ترفق التأمينات االولية البالغة ( )%1بصك مصدق أو خطاب ضمان صادر
من احد املصارف العراقية املعتمدة .وأن يقدم املناقص عطاءه الفني والتجاري ويكتب عليه بشكل واضح رقم
املناقصة واسمها مع كافة املستمسكات املطلوبة في الشروط القانونية .فعلى الراغبني بالتقدمي من شركات
القطاع العام واخلاص املتخصصة بتقدمي عروضهم لغاية متام الساعة (( )12الثانية عشر) ظهرا ً ليوم االثنني
املصادف  2013/10/7في املقر الرئيسي للهيئة العراقية العامة خلدمات البث واالرسال -شبكة االعالم العراقي
(التشريفات) في الصاحلية قرب فندق املنصور ،ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
علما ً ان الشبكة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات استنادا ً الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ()1
لسنة  2008وان البريد االلكتروني لقسم العقود واملناقصات هو ( )contract@imn.iqوان املوقع االلكتروني
لشبكة االعالم العراقي هو (.)www.imn.iq
مع فائق التقدير واالحترام..
حممد عبد اجلبار مكي ال�شبوط
مدير عام الهيئة العراقية العامة خلدمات البث واالر�سال
�شبكة االعالم العراقي
2013/9/
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�شارع الر�شيد من �أقدم و�أ�شهر �شوارع بغداد ،كان يعرف خالل الحكم العثماني با�سم �شارع (خليل با�شا جاده �سي) على ا�سم خليل با�شا حاكم بغداد وقائد الجي�ش العثماني ،الذي قام
ً
با�سمه عام 1910م ،وكان ذلك لأ�سباب حربية ولت�سهيل حركة الجي�ش العثماني وعرباته فتم
�شارعا
بتو�سيع وتعديل الطريق العام الممتد من الباب ال�شرقي �إلى باب المعظم وجعله
ِ
ا�ستقامته ببروز �أحد الجوامع على الطريق
العمل في هذه الجادة ب�صورة م�ستعجلة وارتجالية حيث كان ي�صطدم بمعار�ضة العلماء ورجال الدين البغداديين عند ظهور عقبة تعلق
ِ
لديه ال�ستمالكها ,لذلك وجب ح�صول
كما كان ي�صطدم بالأمالك التابعة للمتنفذين والأجانب ممن هم م�شمولون بالحماية وفق االمتيازات الأجنبية ,وكذلك لقلة المال المتوفر
ِ
ً
انحناءات في ال�شارع ً
تبعا لهذه العراقيل .وهكذا بد�أ بتهديم �أمالك الفقراء والغائبين ومن ال وارث لهم ،ف�أ�صبح الطريق ممهداً
وا�سعا ت�سلك فيه و�سائط النقل ب�سهولة.
 بغداد /ع�صام القد�سي ..عد�سة/محمود ر�ؤوف

ذاك����������������������رة ب�����������غ�����������داد وت�������اري�������خ�������ه�������ا

الر�شيــد..
بداية التعبيد
و�سير ال�سيارات
بعد منت�صف الع�شرينات ب��د�أ م�شروع
تبليط �شارع الر�شيد �أي��ام ك��ان (ن�ش�أت
ال�سنوي) �أمينا للعا�صمة وبد�أ التبليط
بالتعديل �أوال ،ثم فر�ش بالرمل والح�صو
الناعم ثم الم�شبك الحديدي (بي �أر �سي)
ث��م التبليط باليد وبال�شيبك الخ�شبي
المدهون بالنفط الأ�سود كي ال يلت�صق
بالجير وا�ستمر التبليط لأ�شهر طويلة،
وما �إن انتهى التبليط حتى �أ�صبح �شارع
الر�شيد المتنزه الأم�ث��ل لأه��ال��ي بغداد
وخ�صو�صا �سكان ال�ك��رخ وب��دا النا�س
يعمرون �أمالكهم الواقعة عليه �أما ب�شكل
مقاه �أو دكاكين �أو مخازن .
�أم��ا التاك�سيات فلم ت�ب��د�أ العمل �إال في
منت�صف الع�شرينات و�أول م��ن بد�أها
�سيارات الفيات ال�صغيرة ثم كثرت بعد
ذلك� .أما البا�صات فلم تبد�أ عملها �إال في
نهاية الع�شرينات وقد ب��د�أت بالبا�صات
الكبيرة التي عملت �أب��دان�ه��ا ف��ي بغداد
وك��ان��ت �أج��رة ال��راك��ب م��ن ب��اب المعظم

�شارع المقاهي والمكتبات وحكايا
الزمن الجميل

�إلى الباب ال�شرقي عانة واحدة و�صارت
�أربعة فلو�س بالعملة العراقية الجديدة
وكانت تعمل بين الباب ال�شرقي وباب
المعظم ف�ق��ط وف��ي ال�ث�لاث�ي�ن��ات ظهرت
البا�صات ال�صغيرة وا�شتغلت بين بغداد
والكرادة واالعظمية .
�أول ظهور
ل�شرطة المرور فيه
وبالرغم من فتح �شارع غ��ازي فقد بقي
� �ش��ارع الر�شيد ه��و المتنف�س الوحيد
ل�ب�غ��داد وم��رك��ز ن�شاطها وتظاهراتها
وهو�ساتها ومواكب العزاء والم�سيرات
ف�ي�ه��ا وك��ث��رت ال �� �س �ي��ارات ف��ي �أواخ� ��ر
الع�شرينات ،وبقي نظام ال �م��رور غير
مرتب وكانت ال�سيارات ت�سير على وفق
ه��واه��ا ،والمنبهات والأب ��واق المركبة
على جهة ال�سائق تزعج النا�س  ،وللعطل
ال��دائ��م ل�ل���س�ي��ارات وال �خ �ي��ل الجانحة
للعربات �صدرت �أنظمة وتعليمات �إلى
��ش��رط��ة ال �م��رور ف��ي ال �� �ش��ارع  ،وكانت
م�ؤلفة من مفو�ض �شرطة وب�ضعة �أفراد

�أرقام ال�سيارات الأولى ومالكوها
رقم واحد بغداد كان ل�سيارة ال�سيد حاج �سليم مدير ال�شرطة العام الأ�سبق ورقم 2
لجورج عبدين ورقم  3لعلي جودت ورقم  4لن�ش�أة ال�سنوي و 5لفخري الطبقجلي
و  6لجميل المدفعي و  7ل�شهاب الدين الكيالني و  8لجالل بابان و  9لر�شيد عالي
الكيالني و  10لح�سام الدين جمعة و  12ناجي ال�سويدي و � 14أنطوان �شما�س و
 15عبد المنعم الخ�ضيري و  17لر�ؤوف الجيبه جي و  18ناجي �شوكت و  20نوري
�سعيد و  22ر�ؤوف البحراني و  23لعبد المح�سن �شال�ش ومن ال�صعب تعدادهم كلهم
ولكن لغر�ض االطالع فكان رقم  30بغداد لجالل خالد و  33الدكتور مظفر الزهراوي
و  35لتح�سين علي و  40ل�سكندر ا�صطيفان و  44لناجي الخ�ضيري و  47ل�صالح
جبر و  49لعبد الرزاق فتاح و  58لمحمود �صبحي الدفتري و  59توفيق ال�سويدي
و  66لعلوان ح�سين و 7 0ال�سيد محمد ال�صدر و  79لجميل عبد الوهاب و 90
لإبراهيم كمال و  100لعبد الحليم ال�سنوي و  120لعارف ال�سويدي و  300عبد
الهادي الدامرجي �أما في خارج لواء بغداد فلم يكن للمرور �سوى رجل �شرطة واحد
في الب�صرة و�آخر في خانقين و�آخر في النجف ثم في كركوك ثم في المو�صل وكان
ر�سم ت�سجيل ال�سيارات ور�سم �إجازة ال�سوق ع�شر ربيات �أما ر�سوم العربات فهي
ن�صف ر�سوم ال�سيارات �أما الدراجات الهوائية والبخارية فلم تكن تدفع الر�سوم.

ق�صة الرقم  4و�شارع الر�شيد

�شارع الر�شيد يعج ب�سيل من الفو�ضى ،
فالعربات تتنقل بكل حرية ولم تفتح
دكاكين عطارة وفواكه فيه فح�سب بل
فتحت محاال لت�صليح ال�سيارات وباعة
الخردة والفتات الدعايات المتعددة،
و�ضاعت نظافته وانبعثت روائح
كريهة من النفايات المتروكة قرب
�سوق ال�شورجة و قرب �ساحة التحرير

حافظ ال�شارع على التقاليد البغدادية
العريقة بين �ساكنيه ورواده حتى
اذا ما ثبتت معالمه ،بهدم مئات
الدور والمحال ت�سابقت عليه �إدارات
ال�صحف ،وال�سينمات ،والمالهي،
وال�شركات التجارية ،والأطباء
وال�صيادلة ،وغيرهم كل يريد له مكاناً
مميزاً على امتداده حتى �أ�صبح مركزاً
ً
رئي�سا للتجارة بين العا�صمة بغداد
وجميع مناطق العراق

ربما كانت �شهرة �شارع الر�شيد في بغداد ت�ضاهي �شهرة ال�شانزلزيه في باري�س ،فا�سمه المرتبط بالخليفة هارون الر�شيد،
�سرعان ما يوحي لل�سامع به لأول مرة �أنه �شارع في العراق ولعله �أقدم ،و�أ�شهر �شوارع بغداد ،و�أن احتفاظه بالطراز العمراني
القديم جعله من �أبرز معالمها التراثية والح�ضارية .ومن المفارقات الغريبة �أنه يلتقي بالرقم ( (4في العديد من الأمور� ،إذ �أن
طوله يبلغ حوالي ( )4كيلو مترات ،وهناك ( )4ج�سور تطل عليه هي :ج�سر ال�شهداء ،والأحرار ،وال�سنك ،و  30تموز .كما �أن فيه
 4جوامع كبيرة ،و( )4دور �سينما ،و( )4م�سارح .و�إذا ما �أردت �أن تمر به من بدايته حتى نهايته �سينبغي عليك ركوب البا�ص رقم
( .)4و تقع فيه �أ�شهر (� )4أماكن فريدة من نوعها في العراق ويعرفها ال�صغير والكبير وهي �سوق ال�شورجة وي�ؤمه العراقيون من
كل فج ويعد �أقدم �أ�سواق العراق ،و�شارع المتنبي وهو �صغير متفرع منه  ،ويعد من �أ�ضخم و�أ�شهر �أ�سواق بيع الكتب الجديدة
والم�ستعملة وال يكاد ي�ضاهيه �سوق في العالم .ثم المتحف البغدادي الذي يعر�ض موروث التراث ال�شعبي ،و�أخير ًا مقهى �أم
كلثوم الذي يحتوي �أقدم �أُلبومات كوكب ال�شرق و�أندر �صورها وي�ؤمه ع�شاق الغناء القديم من كل �أرجاء العراق.

وال���س�ي�ن�م��ات ،وال �م�لاه��ي ،وال�شركات
التجارية ،والأطباء وال�صيادلة ،وغيرهم
ك��ل يريد ل��ه مكان ًا مميز ًا على امتداده
حتى �أ�صبح مركز ًا رئي�س ًا للتجارة بين
العا�صمة بغداد وجميع مناطق العراق،
ب��ل ك��ان ال��ى ع�ه��د ق��ري��ب المحتكر لكل
�أنواع التجارة.

وف��ي ال�ث�لاث�ي�ن��ات � �ص��در ن �ظ��ام المرور
وزي ��دت �أف� ��راد ال�شرطة وع�ي��ن معاون
مدير �شرطة مرور لإدارتها وانيطت بها
�أي�ضا مهمة الت�صديق على متانة و�سالمة
اللوريات التي تنقل الب�ضائع والركاب
�إل��ى خ��ارج العراق وب��دا امتحان �سواق
ال�سيارات لإعطائهم الإج��ازة القانونية
وكان االختبار يجري في الزقاق الواقع
خلف جامع ال�سراي� ,أما ال�سرعة داخل
المدينة فممنوع �أن تتجاوز  15كيلومترا
�أما خارج المدينة فتكون  25كيلومترا
وكان معدل هذه ال�سرعة في ذلك الوقت
عاليا .
�شركات ا�ستيراد ال�سيارات
�أم � ��ا �� �ش ��رك ��ات ا���س��ت��ي��راد ال �� �س �ي��ارات
ف�ك��ان��ت ��ش��رك��ة �شفيق ع��د���س ت�ستورد
الفورد و�شركة كتانه ت�ستورد الدودج
وال �ب�لاي �م��وث وي��و� �س��ف ��س�ع��د للبكارد
وال�م�ه��د��س��ن وب �ي��ت الوي لل�شفرولية
واخواتها وبيت داود �سا�سون لل�سيارات
الإنكليزية موري�س و�أو�ستن وفنكارد
وغيرها �أم��ا ال�سيارات الألمانية فكان
ي�ستوردها جورج عبديني

ال�شارع ايام ع�صره الذهبي�( ..أر�شيف)

�أهمية �شارع الر�شيد التراثية
ت ��أت��ي �أه�م�ي��ة ال���ش��ارع الممتد م��ن باب
ال �م �ع �ظ��م ال���ى ال� �ب ��اب ال �� �ش��رق��ي و�سط
ال�ع��ا��ص�م��ة ال �ع��راق �ي��ة ب �غ��داد م��ن خالل
ت��راث��ه ال ��ذي يمثل ت��اري�خ�ه��ا ،ف�ق��د �شق
طريقه بين �أهم الأماكن التراثية� ،سالكا
طريق الم�ساجد والجوامع ،والأ�سواق
الكبيرة ،مار ًا ب�أهم المقاهي والحوانيت،
م�ح�ت���ض�ن� ًا �أه� ��م ال �� �ص �ن��اع��ات والمهن
والحرف ال�شعبية المنت�شرة فيه بمحال

(من الأر�شيف)

متزاحمة على امتداده
وقد حافظ ال�شارع على التقاليد البغدادية
العريقة بين �ساكنيه ورواده حتى اذا
م��ا ث�ب�ت��ت م�ع��ال�م��ه ،ب �ه��دم م �ئ��ات ال ��دور
والمحال ت�سابقت عليه �إدارات ال�صحف،

من ينقذه من االنقرا�ض
�أما اليوم يعج �شارع الر�شيد ب�سيل من
الفو�ضى  ،فالعربات تتنقل بكل حرية ولم
تفتح دكاكين عطارة وفواكه فيه فح�سب
بل فتحت محاال لت�صليح ال�سيارات وباعة
ال �خ��ردة والف �ت��ات ال��دع��اي��ات المتعددة،
و�ضاعت نظافته وانبعثت روائح كريهة
م��ن ال �ن �ف��اي��ات ال �م �ت��روك��ة ق ��رب �سوق
ال�شورجة و قرب �ساحة التحرير .وت�أثر
كثيرا بالو�ضع الأمني المتدهور الذي

الر�شيد اليوم

موقف الحكومة من ال�شارع
مع البدء في تنفيذ م�ستلزمات م�شروع بغداد عا�صمة للثقافة العربية عام  ، 2013تم االتفاق
بين وزارة الثقافة وكل من وزارة ال�سياحة والآثار ،و�أمانة بغداد باختيار جزء من �شارع
الر�شيد وبالتحديد المنطقة المح�صورة بين �شارع المتنبي ومنطقة الميدان ،لإعادة
ترميميه وتطويره ،وفق منهج علمي على �أن ال ي�ؤثر الترميم على الخ�صائ�ص المعمارية
للأبنية ،المدير العام لدائرة الت�صاميم في �أمانة بغداد وكالة الدكتور فتحي االطرقجي
�أ�شار الى �إنه تم االتفاق على الخطوط العري�ضة مع الجهات الم�ساهمة مع �أمانة بغداد
لتنفيذ م�شروع ترميم وتطوير �شارع الر�شيد بعد �أن و�ضعت الدرا�سات الالزمة ،مو�ضحا
�إن الأمانة جادة هذه المرة على �إكمال الم�شروع ،وتجاوز العقبات الفنية والمالية ،التي
حالت دون تنفيذه خالل الفترة ال�سابقة.و�أو�ضحت المديرة العامة لدائرة التراث في
وزارة ال�سياحة والآثار فوزية المالكي �إن ال�سبب في اختيار المنطقة المح�صورة بين
�شارع المتنبي والميدان للتطوير يرجع الى كونها تحوي مبان تراثية مهمة ،والن المبالغ
المخ�ص�صة ال تكفي لتطوير ال�شارع بالكامل .وان الدائرة �شرعت بالفعل في ت�شكيل لجان
الترميم التي توا�صل عملها حاليا لتحويل تلك المباني والبيوت التراثية �إلى متاحف.

الر�شيد ذاكرة حية في طريقها الى
االنطفاء والبد من انت�شاله من الحالة
المزرية التي يعي�شها الآن  ،والعمل
على ت�شكيل لجنة وطنية لإنقاذ هذا
المعلم البغدادي الأ�صيل ،لجنة على
م�ستوى عال وب�صالحيات وا�سعة
مدعومة ب�أموال كافية للنهو�ض بواقعه
بعدما �أ�صابه الدمار وعطلت ن�شاطاته
و�أ�صبح مهجورا تن�شر فيه النفايات

تعي�شه البالد وقطعت الكتل الخرا�سانية
�أو��ص��ال��ه و�أ��ص�ب��ح التنقل �أم ��را مزعجا
ا�ضافة الى االنفجارات التي تحدث فيه
من وقت لآخر .
�شارع الر�شيد ذاكرة حية في طريقها الى
االنطفاء والب��د من انت�شاله من الحالة
المزرية التي يعي�شها الآن  ،والعمل على
ت�شكيل لجنة وطنية لإنقاذ ه��ذا المعلم
البغدادي الأ�صيل ،لجنة على م�ستوى
ع ��ال وب �� �ص�لاح �ي��ات وا� �س �ع��ة مدعومة
ب��أم��وال كافية للنهو�ض بواقعه بعدما
�أ�صابه الدمار وعطلت ن�شاطاته و�أ�صبح
مهجورا تن�شر فيه النفايات
�شهادات تاريخية ب�أهميته
�أم��ا م��ن الناحية ال�سيا�سية ،فقد �شهد
كثيرا م��ن الأح� ��داث ال�ت��ي �شكلت نقاط
تغيير وتحول بتاريخ العراق الحديث
وانطلقت منه اكبر التظاهرات المناه�ضة
لال�ستعمار والمنددة بالمواقف الالوطنية
 .ويقول الباحث التاريخي العراقي با�سم
عبد الحميد ح�م��ودي  :اذا قلت بغداد
الحديثة فالبد �أن تقرنها بال�شارع العتيد،
��ش��ارع الر�شيد ،فقد ظ��ل ومنذ افتتاحه
عام  1916وزمن الحكم الوطني ،معلما
ا�سا�سيا م��ن معالم ب �غ��داد وينقل عن
الأ�ستاذ ديزموند �ستيوارت ال��ذي عمل
ل�سنوات �أ�ستاذا في دار المعلمين العالية
وكلية الآداب ببغداد قوله عندما �سئل عن
ال�شارع �إن من زار بغداد ولم يدخل �شارع
الر�شيد فك�أنه لم ير من بغداد �شيئ ًا .وعن
طريقة �إقامة هذا ال�شارع يقول الباحث
االجتماعي الدكتور علي الوردي الواقع
�إن �شقه كان يجري بطريقة عجيبة فقد
جيء بحبلين طويلين ومدا فوق �سطوح
ال��دور لتحديد ا�ستقامته وعر�ضه بهما،
وك��ان م��رور اح��د الحبلين ف��وق �إحدى
الدور كان معناه نزول الكارثة على �أهل
تلك الدار �أي �إن دارهم �ستتعر�ض للهدم.
وي�ت��اب��ع �إن ��ص��اح��ب ال���دار ي���س��رع الى
�أ�صدقائه لكي ير�شدوه الى من ي�ساعده
على �إزاح��ة الحبل عن داره لقاء ر�شوة
فكان الحبل يتحول من دار ال��ى �أخرى
ح�سب مبلغ الر�شوة التي تدفع �أو النفوذ
الذي ي�ستخدم ،وا�صفا الحالة ب�أنها كانت
مهزلة فعال تدعو ال��ى البكاء وال�ضحك
معا.
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مع بدء احلوار حول �سوريا  ..كريي يلوح بالع�صا
كريي والفروف يف اجتماع حول
اال�سلحة ال�سورية (ا.ف.ب)

مع بدء املحادثات مع
وزير اخلارجية الرو�سي
�سريجي الفروف،
و�ضع وزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي
على مائدة احلوار تهديد
ال�ضربة الع�سكرية ب�ش�أن
تفكيك برنامج الأ�سلحة
الكيمياوية ال�سورية
قائال "القوة قد تكون
�ضرورية" .مع �شروع
الواليات املتحدة و رو�سيا
بحوار ملدة يومني يف
جنيف ،ا�صبحت �سوريا
ع�ضوا كامل الع�ضوية يف
املعاهدة العاملية ملكافحة
الأ�سلحة الكيمياوية،
ح�سب قول ممثل
�سوريا يف الأمم املتحدة
ال�سفري ب�شار اجلعفري
يف نيويورك" ،قانونيا،
ا�صبحت �سوريا منذ هذا
اليوم ع�ضوا كامل الع�ضوية
يف اتفاقية الأ�سلحة
الكيمياوية".

يف جني ��ف� ،أكد كريي موق ��ف الواليات املتحدة
يف احتم ��ال احلاجة اىل القوة الع�س ��كرية �ض ��د
�س ��وريا اذا ما ف�ش ��لت امل�س ��اعي الدبلوما�س ��ية .
قال كريي " �أو�ضح الرئي�س اوباما انه يف حالة
ف�ش ��ل الدبلوما�س ��ية فان القوة الع�سكرية تكون
�ض ��رورية للحد من قدرات الأ�سد على ا�ستخدام
ه ��ذه الأ�س ��لحة " .اال ان الفروف �أو�ض ��ح رغبة
رو�سيا يف ان ت�ضع الواليات املتحدة تهديداتها
الع�س ��كرية عل ��ى جن ��ب يف الوقت احلا�ض ��ر" ،
نح ��ن ننطل ��ق م ��ن حقيقة ان ح ��ل هذه امل�ش ��كلة
�س ��يجعل �ضرب �سوريا �أمرا ال �ضرورة له� .أنني
مقتنع ان زمالءنا الأم�ي�ركان  ،كما ذكر الرئي�س
اوبام ��ا  ،مقتنعون متاما بان علين ��ا اتباع طرق
حل ال�صراع �سلميا يف �سوريا".
يف حني كان الكونغر�س يتجادل ب�ش�أن ال�ضربات
الع�س ��كرية ك ��رد فع ��ل على ا�س ��تخدام الأ�س ��لحة

 ترجمة املدى

الكيمياوي ��ة يف � 21آب عل ��ى اح ��دى �ض ��واحي
دم�شق  ،اقرتحت رو�سيا ان على �سوريا املوافقة
على التخلي عن ا�سلحتها الكيمياوية.
خالل درا�سة العر�ض� ،أو�ضح كريي ان وا�شنطن
تبقى مت�ش ��ككة و ق ��ال " توقعاتنا كبرية ،ورمبا
اك�ب�ر من توقع ��ات رو�س ��يا ،بتقدمي ه ��ذا الوعد
حاال .هذه لي�س ��ت لعبة واين قلت ذلك ل�ص ��ديقي
الف ��روف عند حمادثاتنا الأولية .يجب ان يكون
الوعد حقيقيا و �شامال و �صادقا وميكن التحقق
منه و قابل للتنفيذ يف وقت حمدد ،كما يجب ان
تكون هناك عواقب اذا مل يتم تنفيذه".
م ��ن جانبه ��ا ذك ��رت الأمم املتحدة انها ت�س ��لمت
طلب �س ��وريا بالأن�ض ��مام اىل اتفاقية الأ�س ��لحة
الكيمياوي ��ة بع ��د وق ��ت ق�ص�ي�ر من وعد الأ�س ��د
بت�س ��ليم هذه الأ�س ��لحة خالل �أيام .فورا حذرت
وا�ش ��نطن �س ��وريا من التالعب والتكتيك بهدف

جتنب ال�ض ��ربات .قالت وكيل ��ة وزير اخلارجية
م ��اري ه ��ارف ان خي ��ار الوالي ��ات املتح ��دة يف
ا�س ��تخدام الق ��وة الع�س ��كرية الزال مطروح ��ا
م ��ع توا�ص ��ل النقا�ش م ��ع رو�س ��يا" ،ان اتفاقية
الأ�س ��لحة الكيمياوية �أمر مهم ..لكن ذلك ال مينع
العم ��ل معن ��ا و مع رو�س ��يا للتحق ��ق و تدمري ما
خمزون منه ��ا .كما ان هارف مل تعرتف مبقرتح
الأ�س ��د م ��ن ان ��ه �س ��نهي خطط ��ه بالتخل ��ي ع ��ن
ا�س ��لحته الكيمياوي ��ة عندم ��ا توقفت وا�ش ��نطن
ع ��ن تهدي ��د دم�ش ��ق ع�س ��كريا "م ��ازال التهدي ��د
بالعمل الع�سكري مطروحا " .قال اوباما  ،الذي
ا�ستهلكت �سوريا اهتمامه منذ ان هدد ب�ضربات
ع�س ��كرية ملعاقبة حكومة الأ�سد ،بانه ينتقل الآن
اىل الأولوي ��ات الداخلي ��ة و يف نف� ��س الوق ��ت
يدع ��م جه ��ود كريي .املب ��ادرة الرو�س ��ية �أوقفت
جهدا غربيا لل�س�ي�ر اىل احلرب و �أقنعت اوباما

تقرير املفت�شني يتهم نظام الأ�سد

 ترجمة عبداخلالق علي

جمع مفت�ش ��و الأمم املتح ��دة "ثروة"
م ��ن الأدل ��ة ح ��ول ا�س ��تخدام عوام ��ل
الأع�ص ��اب ،ت�ش�ي�ر اىل ا�س ��تخدام
الرئي� ��س ال�س ��وري ب�ش ��ار الأ�س ��د
لال�س ��لحة الكيمياوي ��ة �ض ��د �ش ��عبه
ح�سب م�س�ؤول غربي كبري.
فري ��ق التفتي�ش ،ال ��ذي من املتوقع ان
يقدم الأثن�ي�ن تقريرا اىل الأمني العام
ل�ل��أمم املتح ��دة ب ��ان ك ��ي م ��ون حول
هج ��وم بعام ��ل الأع�ص ��اب وق ��ع يوم
� 21آب يف �ض ��واحي دم�ش ��ق� ،س ��وف
ل ��ن يته ��م النظام ال�س ��وري مبا�ش ��رة
بت�س ��ميم ال�ش ��عب بالغاز ح�سب ثالثة
م ��ن الدبلوما�س ��يني املطلع�ي�ن عل ��ى
التحقيق؛ اال انه �سيقدم ق�ضية ظرفية
قوي ��ة – مبني ��ة عل ��ى فح� ��ص �أغلف ��ة
ال�ص ��واريخ امل�ص ��روفة ،والذخ�ي�رة،
واالختب ��ارات املختربي ��ة للرتب ��ة،
وعين ��ات ال ��دم والبول والتي ت�ش�ي�ر
جميعه ��ا باجت ��اه جت ��رمي احلكوم ��ة
ال�س ��ورية .يق ��ول امل�س� ��ؤول الغرب ��ي
الذي رف�ض ت�س ��جيل �ص ��وته ب�س ��بب
ال�س ��رية الت ��ي حتيط بتحقي ��ق الأمم
املتحدة ،والذي مل يحدد العوامل التي
ك�شف عنها فريق املفت�شني "اعلم انهم
ح�ص ��لوا عل ��ى عينات كث�ي�رة – طبية
حياتي ��ة وبيئي ��ة – وقام ��وا مبقابل ��ة
ال�ضحايا والأطباء واملمر�ضات ،ومن
خ�ل�ال نوع الأدلة ميكن التو�ص ��ل اىل
هوية الفاعل".

غ ��ادر فري ��ق الأمم املتح ��دة -ال ��ذي
يرت�أ�س ��ه الع ��امل ال�س ��ويدي �آك ��ي
�سل�سرتوم� -إىل دم�شق ال�شهر املا�ضي
للب ��دء بالتحقي ��ق يف اال�س ��تخدام
املزعوم للأ�س ��لحة الكيمياوية .خالل
تل ��ك الرحل ��ة ،ح�س ��ب الأمم املتح ��دة
ودول غربية� ،شنت القوات ال�سورية
هجوما بالأ�س ��لحة الكيمياوية �أودى
بحي ��اة اكرث م ��ن � 1400ش ��خ�ص يف
�ض ��احية الغوط ��ة يف دم�ش ��ق .م ��ن
جانبهم ��ا �أنك ��رت �س ��وريا ورو�س ��يا
قيام حكومة دم�ش ��ق بتنفي ��ذ الهجوم
واتهم ��ا الثوار ال�س ��وريني ال�س ��اعني
اىل اقن ��اع الغ ��رب بالتدخل ع�س ��كريا
نياب ��ة عنه ��م .يف مقابلة مع ت�ش ��اريل
روز� ،أنكر الأ�س ��د ا�س ��تخدام حكومته
للأ�س ��لحة الكيمياوي ��ة – وق ��ارن
ق�ض ��ية الواليات املتحدة �ض ��د �سوريا
بالعرو� ��ض املعيبة لوزي ��ر اخلارجية
ال�س ��ابق كولن باول �ضد العراق .قال
الأ�س ��د " الرو�سيون يعار�ضون الأدلة
بالكامل  :فال�ص ��واريخ مت اطالقها من
مناط ��ق ي�س ��يطر عليها الث ��وار " .كما
�سلطت �س ��وريا ورو�سيا ال�ضوء على
هجم ��ات كيمياوي ��ة مزعوم ��ة اخرى
�ض ��ربت الق ��وات ال�س ��ورية� .أ�سا�س� � ًا
دع ��ت احلكوم ��ة ال�س ��ورية مفت�ش ��ي
الأمم املتحدة لزيارة �سوريا للتحقيق
يف هجوم مزعوم بال�سارين يوم 19
�آذار يف مدين ��ة خ ��ان الع�س ��ل بالقرب
من حل ��ب .خالل وجود املفت�ش�ي�ن يف
دم�شق ،طلب �سفري �سوريا لدى الأمم

املتحدة ب�ش ��ار اجلعفري من املفت�شني
النظ ��ر يف ث�ل�اث ح ��االت اخ ��رى
ح ��ول اال�س ��تخدام املزعوم لال�س ��لحة
الكيمياوي ��ة اواخ ��ر �آب �ض ��د القوات
ال�سورية .يف �آخر يوم له يف دم�شق،
زار فريق املفت�شني م�ست�شفى ع�سكري
يف دم�ش ��ق لفح� ��ص �ض ��حايا الهجوم
الكيمياوي املزعوم.
يقول دبلوما�سيون ان فريق التفتي�ش
يخط ��ط لكتاب ��ة تقري ��ر ع ��ن هج ��وم
الغوط ��ة فق ��ط ،كم ��ا يخط ��ط للعودة
اىل دم�ش ��ق يف موع ��د �آخ ��ر لإكم ��ال

حتقيقات ��ه ب�ش� ��أن الأح ��داث الأخ ��رى
ب�ضمنها حادث خان الع�سل.
مبوج ��ب ن�ص ��و�ص التفوي� ��ض ،ف ��ان
فريق التفتي�ش خمول فقط بالتو�صل
اىل نتيجة حول ما اذا كانت الأ�سلحة
الكيمياوية قد ا�س ��تخدمت يف �سوريا
�أم ال ،ولي� ��س م ��ن واجب ��ه حتدي ��د
امل�س� ��ؤول ع ��ن ا�س ��تخدامها .م ��ع ان
الدبلوما�س ��يني الغربي�ي�ن واثق ��ون
م ��ن ان تقري ��ر الأمم املتحدة �س ��يعزز
الق�ض ��ية �ض ��د احلكوم ��ة ال�س ��ورية،
فانه ��م يتوقعون ان الق�ض ��ية لن تغري

م�س ��ار اجلهود الدبلوما�سية لأحتواء
التهدي ��د الكيمياوي يف �س ��وريا� .أقر
وليد املعلم وزير اخلارجية ال�سورية
الثالث ��اء ان ب�ل�اده قام ��ت بت�ش ��غيل
برنامج �س ��ري للأ�س ��لحة الكيمياوية
وكانت تنوي عر�ضه للفح�ص الدويل
الدقي ��ق كج ��زء م ��ن ال�ص ��فقة الت ��ي
تو�سطت بها رو�س ��يا لو�ضع العوامل
الكيمياوية ال�س ��ورية حتت ال�سيطرة
الدولي ��ة ،حي ��ث ق ��ال يف ت�ص ��ريح
ل ��ه "نحن م�س ��تعدون لك�ش ��ف مواقع
الأ�سلحة الكيمياوية و�إيقاف �إنتاجها
وعر�ض ��ها للتفتي� ��ش من قب ��ل ممثلني
من رو�س ��يا وغريها م ��ن البلدان ومن
الأمم املتحدة".
يف نف� ��س الوق ��ت ،توج ��ه وزي ��ر
اخلارجي ��ة الأمريك ��ي ج ��ون ك�ي�ري
والرو�س ��ي �س�ي�رجي الف ��روف اىل
جني ��ف للنظ ��ر يف امكانية التو�ص ��ل
اىل اتف ��اق ح ��ول خط ��ة لل�س ��يطرة
على الأ�س ��لحة الكيمياوية ال�س ��ورية
وتدمريها .من جانبه يبدو ان الأمني
العام للأمم املتح ��دة يتحرك �أبعد من
حتقي ��ق فري ��ق التفتي� ��ش ،حي ��ث قال
الأثنني " مل ات�سلم بعد تقرير الدكتور
�سيا�س�ت�روم وال �أدري ماذا يت�ض ��من،
لكني �أنظر يف حث جمل�س الأمن على
املطالب ��ة بنق ��ل الأ�س ��لحة الكيمياوية
ال�س ��ورية واخلزين الكيمياوي فورا
�إىل اماك ��ن داخل �س ��وريا حيث ميكن
خزنها ب�أمان وتدمريها".
عن :فورن بولي�سي

بعد الكيماوي� ..ضغوط لك�شف "نووي" �سوريا
 وا�شنطنCNN /
ا�س ��تغلت الواليات املتحدة و�إ�سرائيل اجتماعا
للوكال ��ة الدولي ��ة للطاق ��ة الذرية لل�ض ��غط على
دم�ش ��ق م ��ن �أج ��ل فت ��ح حتقي ��ق يف �أن�ش ��طتها
النووي ��ة يف الوق ��ت ال ��ذي يركز في ��ه املجتمع
الدويل على عر�ض يق�ض ��ي بتخلي �س ��وريا عن
تر�سانتها الكيماوية.
وق ��ال دبلوما�س ��يون �إن ��ه رغ ��م اعتبار ق�ض ��ية
خمزون ��ات �س ��وريا م ��ن الأ�س ��لحة الكيماوي ��ة
�أك�ث�ر �إحلاحا �إال �أن مبعوث ��ي الواليات املتحدة
و�إ�س ��رائيل �أ�ش ��ارا �أثناء اجتماع مغلق ملجل�س
حمافظ ��ي الوكال ��ة يف فيين ��ا �إىل ع ��دم تع ��اون
دم�ش ��ق مع مفت�شي الأ�س ��لحة النووية التابعني
للأمم املتحدة.
وت�سعى الوكالة التابعة للأمم املتحدة منذ وقت

طويل �إىل تفقد موقع يف منطقة �صحراوية يف
�سوريا تقول تقارير خمابرات �أمريكية �إنه كان
مفاعال نوويا حتت الإن�ش ��اء من ت�صميم كوريا
ال�ش ��مالية لت�ص ��نيع البلوتونيوم الالزم ل�صنع
قناب ��ل نووية .وق�ص ��فت �إ�س ��رائيل املوقع عام
.2007
وق ��ال ال�س ��فري الإ�س ��رائيلي يف الوكال ��ة �إيهود
�أزوالي ملجل� ��س املحافظني املكون من  35دولة
�أم�س اخلمي�س طبقا لن�س ��خة من كلمته ح�صلت
عليها رويرتز بعد االجتماع "م�ستوى الثقة يف
�س ��وريا يف املجال النووي مماثل للثقة بها يف
املجال الكيماوي".
وق ��ال دبلوما�س ��ي �أمريك ��ي كب�ي�ر �إن �س ��وريا
يج ��ب �أن ت�س ��مح للوكال ��ة بدخ ��ول كل املواقع
واحل�ص ��ول على املواد ذات ال�ص ��لة واالت�صال
بالأ�ش ��خا�ص املعني�ي�ن خلدم ��ة حتقيقه ��ا الذي

بد�أ قبل خم�س �س ��نوات .وقال �س ��فري الواليات
املتح ��دة يف الوكالة جوزي ��ف ماكمانو�س "�إىل
�أن تتمكن الوكالة من الإجابة على كل الأ�س ��ئلة
العالقة ب�ش�أن الطبيعة ال�سلمية البحتة للربنامج
الن ��ووي ال�س ��وري ف� ��إن ع ��دم الت ��زام �س ��وريا
�س ��يظل مبعث قلق جدي ".ومل يت�سن الو�صول
�إىل تعليق مبعوث �سوريا يف الوكالة.
وقالت �س ��وريا �إن املوقع يف دي ��ر الزور عبارة
ع ��ن قاع ��دة ع�س ��كرية تقليدي ��ة لك ��ن الوكال ��ة
الدولي ��ة للطاقة الذرية خل�ص ��ت يف عام 2011
�إىل �أن ��ه "م ��ن املرج ��ح كث�ي�را" �أن ��ه مفاعل كان
يجب �إبالغها به .وفح�ص مفت�شون من الوكالة
املوق ��ع يف حزي ��ران  2008لك ��ن ال�س ��لطات
ال�س ��ورية منعته ��م من ��ذ ذلك احلني م ��ن دخول
املوقع .ويف فرباير قالت م�صادر من املعار�ضة
يف �شرق �سوريا �إن مقاتلي املعار�ضة �سيطروا

على املوقع املدمر قرب نهر الفرات.
وتطل ��ب الوكال ��ة �أي�ض ��ا معلوم ��ات ع ��ن ثالثة
مواقع �أخرى قد تكون لها �صلة بدير الزور.
وذك ��ر معه ��د العل ��وم والأم ��ن ال ��دويل وه ��و
م�ؤ�س�سة بحثية �أمريكية �أنه ال يعتقد �أن �سوريا
متلك برناجما نوويا ن�ش ��طا و�س ��ريا يف الوقت
احلايل .لكنه �أ�ض ��اف يف تقرير ن�ش ��ر يف وقت
مت�أخر �أم�س اخلمي�س "يعتقد �أن �س ��وريا تعمل
بن�ش ��اط عل ��ى �إخف ��اء �أ�ش ��ياء تت�ص ��ل باجلهود
ال�سرية ال�سابقة لبناء مفاعل نووي".
وق ��ال خرباء �أمني ��ون �إ�س ��رائيليون وغربيون
يف وق ��ت �س ��ابق ه ��ذا الع ��ام �إنه ��م ي�ش ��تبهون
ب�أن �س ��وريا رمبا متل ��ك �أطنانا م ��ن خمزونات
اليوراني ��وم غري املخ�ص ��ب و�إن �أي خمزونات
من ه ��ذا النوع قد تكون حم ��ل اهتمام حليفتها
�إيران

بت�أجيل ال�ض ��ربات  .من جانبها وافقت �س ��وريا
 ،الت ��ي تنكر ا�س ��تخدامها لال�س ��لحة الكيمياوية
 ،عل ��ى مقرتح رو�س ��يا بالتخلي ع ��ن خزينها من
الأ�س ��لحة الكيمياوي ��ة متجنبة بذل ��ك اول تدخل
غربي مبا�ش ��ر يف حرب راح �ض ��حيتها اكرث من
ع�ش ��رة االف �ش ��خ�ص  .قال الأ�سد يف مقابلة مع
التلفزي ��ون الرو�س ��ي " خالل اليوم�ي�ن املقبلني
�سرت�سل �سوريا التما�سا للأمم املتحدة و ملنظمة
حظ ��ر الأ�س ��لحة الكيمياوية" .بعد ب ��ث املقابلة
بوقت ق�ص�ي�ر ،قال الناطق ب�أ�س ��م الأمم املتحدة
" ا�س ��تلمنا يف ال�ساعات القليلة املا�ضية وثيقة
من احلكومة ال�سورية تتم ترجمتها الآن و التي
�س ��تكون وثيقة لالن�ض ��مام اىل اتفاقية الأ�سلحة
الكيمياوية " .هذه اخلطوة �سوف تنهي املوقف
م ��ن �س ��وريا كواح ��دة م ��ن �س ��بعة دول خ ��ارج
الأتفاقي ��ة الدولي ��ة التي جت� � ّرم خزن الأ�س ��لحة

الكيمياوية  .املعاقل الأخرى ت�شمل دول اجلوار
الأقليمية م�ص ��ر و ا�سرائيل باال�ضافة اىل كوريا
ال�شمالية .
ان منظمة حظر الأ�سلحة الكيمياوية التي ت�ضم
 189ع�ض ��وا ،هي املنظمة الدولية امل�سئولة عن
تنفيذ املعاهدة التي تو ّثق خمزون الغاز ال�س ��ام
و ت�ش ��رف عل ��ى تدم�ي�ره .ث ��م ان �س ��وريا ملزمة
ا�ص�ل�ا بتوافقات جنيف املنف�ص ��لة التي حظرت
ا�ستخدام الأ�سلحة الكيمياوية يف احلرب منذ ما
يقرب القرن ،لكن قبل اال�سبوع احلايل مل يطلب
منها احد الك�ش ��ف عن امتالكها لهذه اال�س ��لحة .
تعتقد الدول الغربية بان �س ��وريا متتلك خزينا
كبريا من الغاز ال�س ��ام ب�ض ��منه عوامل اع�صاب
م�شتبه با�ستخدامها يف هجمات � 21آب.
ن�س ��خة اخلطة الرو�س ��ية التي مت ت�س ��ريبها اىل
�ص ��حيفة كومر�سانت ،تت�ض ��من اربعة مراحل :
ان تن�ضم �سوريا اىل الهيئة الدولية التي تفر�ض
حظ ��ر الأ�س ��لحة الكيمياوية  ،وت�ص� � ّرح مبواقع
انتاجه ��ا و خزنها  ،و تدعو املفت�ش�ي�ن  ،ثم تقرر
مع املفت�شني كيف و من �سيقوم بتدمري اخلزين.
ق ��ال م�س� ��ؤول امريك ��ي ان الهدف ه ��و " معرفة
احلقيقة من عدمها " يف املقرتح الرو�سي.
قال م�س� ��ؤولون �أم�ي�ركان بانهم يتمن ��ون اتفاق
ك�ي�ري و الفروف عل ��ى برنامج عمل و ان يتبنى
قرار جمل�س الأمن النقاط الرئي�س ��ية .كما تدعو
م�سودة فرن�س ��ية اولية اىل انذار حكومة الأ�سد
بالتخل ��ي عن تر�س ��انتها الكيمياوي ��ة و اال فانها
�ستواجه اجراءات عقابية .
الرتاج ��ع املفاج ��ىء ع ��ن احلاف ��ة يعترب �ض ��ربة
للثوار الذين كانوا ي�ستمعون اىل اوباما و قادة
الغ ��رب و ه ��م يعلنون بعب ��ارات قوية على مدى
�س ��نتني بان الأ�سد يجب خلعه عن ال�سلطة  .قال
اجلرنال �س ��امل ادري�س زعيم اجلي�ش ال�س ��وري
احل ��ر ان قوات ��ه كان ��ت م�س ��تعدة ل�ش ��ن هجمات
من�س ��قة مع ال�ضربات ال�ص ��اروخية الأمريكية "
كنا و الزلنا بانتظار تلك ال�ضربات ".
ترافق كريي جمموعة كبرية من اخلرباء توقعا
ملحادث ��ات مف�ص ��لة ع ��ن كيفية حتوي ��ل العر�ض
الرو�س ��ي اىل خطة حمكمة على منوال توافقات
نزع ال�س�ل�اح بني وا�ش ��نطن و مو�سكو منذ ايام
احلرب الباردة � .سيقدم الوفد الأمريكي للرو�س
تقيي ��م دوائ ��ر التج�س ���س الأمريكية ع ��ن البنية
التحتية لال�سلحة الكيمياوية يف �سوريا ،ح�سب
اح ��د امل�س� ��ؤولني املرافق�ي�ن لك�ي�ري .و ا�ض ��اف
امل�س� ��ؤول قائال " ان تدمري الأ�سلحة الكيمياوية
يف منطقة قتال �س ��يكون �ص ��عبا .ان ��ه �أمر ميكن
القيام به لكنه �صعب و معقد ".
عن  :ديلي �ستار

ق��������ال��������وا
�إن رو�سيا والواليات المتحدة وبريطانيا هي الدول
التي تكفل ��ت مع الأمم المتحدة بعق ��د هذا الم�ؤتمر،
"ال ��ذى كان م ��ن المفتر� ��ض �أن يج ��رى ف ��ي العام
الما�ض ��ي و"للأ�س ��ف ،هناك ت�أخر ون ��رى هذا الأمر
غير مقبول و�س ��نعمل بح�س ��م من �أجل عقد الم�ؤتمر
ونع ��ول عل ��ى �أن جميع من ل ��ه نفوذ عل ��ى الأطراف
الت ��ي م ��ن المفتر�ض �أن ت�ش ��ارك ف ��ي الم�ؤتمر ،و�أن
تت�ش ��كل هذه المنطقة �سي�ستخدمه تجاه الدول ذات
العالقة بالمو�ض ��وع من �أج ��ل �إحراز هذا الهدف ذي
الأهمي ��ة البالغة بالن�س ��بة لتكري�س نظ ��ام الحد من
انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل في المنطقة.
لن ن�س ��لم بت�صريحات رو�س ��يا و(الرئي�س ال�سوري
ب�ش ��ار) الأ�س ��د� .أنن ��ا بحاج ��ة �إل ��ى ر�ؤي ��ة خط ��وات
ملمو�س ��ة تثب ��ت ب�أن الأ�س ��د جاد ب�ش� ��أن التخلي عن
�أ�س ��لحته الكيميائية.وبم ��ا �أن ه ��ذه الخط ��ة ظهرت
فق ��ط في ظل تهديد ذي م�ص ��داقية بتحرك ع�س ��كري
�أمريك ��ي ،ف�س ��وف نبق ��ى عل ��ى مواقعنا الع�س ��كرية
في المنطقة لإبقاء ال�ض ��غط على نظام الأ�س ��د".لقد
�أو�ض ��حنا للجميع �أنه ال يمكن �آن ي�ش ��كل ذلك تكتيكا
يهدف �إل ��ى المماطلة�..إن �أي اتفاق يجب �أن يتحقق
م ��ن الت ��زام نظ ��ام الأ�س ��د ورو�س ��يا بتعهداتهم ��ا،
وهذا يعني العمل على و�ض ��ع الأ�س ��لحة الكيميائية
ال�س ��ورية تح ��ت �إ�ش ��راف دولي و�ص ��وال ف ��ي نهاية
المطاف �إلى تدميرها".
اطالب ال�س ��لطات اليمنية بالتحقيق في ق�ض ��ية
وفاة الطفلة اليمنية ومحاكمة الم�س� ��ؤولين في
هذه الجريمة� ،إن على الحكومة اليمنية االلتزام
بمعاهداتها مع الأمم المتحدة بخ�صو�ص حماية
حق ��وق الطفل ،حيث �إن ما حدث يعتبر اختراقا
للت�ش ��ريع الوطني بال�س ��ن الأدن ��ى للزواج ،كما
�أنه يعتبر نوعا من ا�ستغالل الأطفال.
الب ��د من و�ض ��ع �إط ��ار عم ��ل قانون ��ي لمكافحة
الممار�س ��ات الت ��ي تمث ��ل انته ��اكات �ص ��ريحة
لحق ��وق الإن�س ��ان الأ�سا�س ��ية وق ��د ت� ��ؤدي �إلى
جرائم ب�شعة.
لق ��د الحظ ��ت ل ��دى المجتم ��ع الدول ��ي بع� ��ض
الت�ش ��كيك الذي �أ�ش ��اطره �إياه" ،م�ضيفا "لذلك،
م ��ن المهم �أن تنفذ ال�س ��لطات ال�س ��ورية ب�ش ��كل
�ص ��ادق و�ص ��حيح م ��ا �أعلنت ��ه" ع ��ن عزمه ��ا
التخل ��ي عن �أ�س ��لحتها الكيميائي ��ة  ..كما طالب
ب ��ان "المجتمع الدول ��ي بالقيام بتح ��رك حازم
وحا�س ��م" �إذا م ��ا خل� ��ص تقري ��ر لجن ��ة خبراء
الأمم المتحدة �إلى �أن الهجوم الذى تعر�ضت له
غوطة دم�شق في � 21آب ا�ستخدمت فيه �أ�سلحة
كيميائية.

وزير اخلارجية الرو�سي
�سريجي الفروف

الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما

املمثلة العليا لل�سيا�سة اخلارجية
باالحتاد الأوروبي كاثرين �آ�شتون

الأمني العام للأمم املتحدة بان
كي مون
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القاعدة تدعو ل�شن هجمات داخل الواليات املتحدة

�أخبار الدنيا
ا�سطنبول
"�أمني �إعالن دم�شق" رئي�س ًا حلكومة
املعار�ضة

ذكر موقع (�سايت) االلكتروني الذي يتابع مواقع اال�سالميين على االنترنت �أن ايمن الظواهري زعيم
تنظيم القاعدة دعا �إلى �شن هجمات "متفرقة" داخل الواليات المتحدة من �أجل "ا�ستمرار النزيف الأمني
والع�سكري" الأمريكي.
وقال الظواهري في ت�سجيل �صوتي ن�شر على االنترنت بعد يوم من الذكرى ال�سنوية الثانية ع�شرة
لهجمات � 11سبتمبر �أيلول "هذه ال�ضربات المتفرقة يمكن �أن يقوم بها �أخ واحد �أو قلة من االخوة"
و�ست�ضعف االقت�صاد الأمريكي ب�إنفاق �ضخم على الأمن.

ان �ت �خ��ب االئ� �ت�ل�اف ال��وط �ن��ي ال �� �س��وري
املعار�ض� ،أم�س ال�سبت ،يف جل�سة عقدت
مبدينة ا�سطنبول الرتكية� ،أحمد طعمة،
رئي�سا حلكومة م�ؤقتة مهمتها الأوىل تويل
�إدارة املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة مقاتلي
املعار�ضة.
وجنحت املعار�ضة يف اليوم الثاين من
جل�ساتها يف اختيار خلف لغ�سان هيتو
الذي مل يتمكن من ت�شكيل حكومة ،وا�ضطر
لال�ستقالة م��ع تو�سع االئ�ت�لاف وبعد �أن
�أحمد طعمة
حلت ال�سعودية حمل قطر بو�صفها الدولة
العربية �صاحبة النفوذ الأكرب يف االئتالف.
ونال طعمة � 75صوتا من �أ�صوات االئتالف الذي ي�ضم  115ع�ضوا ،وذلك
بعد �أن كان عدد من الأع�ضاء طلبوا ،اجلمعة ،ت�أجيل الت�صويت ال�سبت يف
حماولة لإحباط عملية االنتخاب.
�إال �أن م�ساعي رئي�س االئتالف� ،أحمد جربا ،جنحت يف �ضمان الأ�صوات
التي تتيح لطعمة تويل هذه املهمة ،ليعزز بذلك م�صداقية املعار�ضة على
امل�ستوى ال��دويل ،يف وقت تو�صلت وا�شنطن ومو�سكو �إىل اتفاق لنزع
ال�سالح الكيماوي للنظام ال�سوري.

اليمن
الرئي�س يطالب بطي �صفحة املا�ضي

حلظة تفجري ابراج التجارة العاملية�( ..أر�شيف)
 وا�شنطن /رويرتز
وحذر م�س�ؤولو مكافحة االرهاب
يف الغرب من املهاجمني الذين
ي��دب��رون �أو ي�ن�ف��ذون الهجمات
ب�شكل فردي ولي�ست لهم �صالت
مبا�شرة بالقاعدة وق��ال��وا �إنهم
ميثلون خطرا كبريا مثل املقاتلني
الذين نفذوا هجمات على غرار
هجمات �سبتمرب �أيلول.
وق � ��ال ال� �ظ ��واه ��ري "�إن ه��ذه
الغطر�سة االمريكية توجب على
الأم ��ة امل�سلمة �أن تت�صدى لها
والت�صدي لها لي�س بامل�ستحيل
ع �ل �ي �ن��ا �أن ن �� �س �ت �ن��زف �أم��ري �ك��ا
اق �ت �� �ص��ادي��ا ب��ا� �س �ت �ف��زازه��ا ب���أن
ت�ستمر يف �إنفاقها الهائل على
�أمنها ف ��إن نقطة �ضعف �أمريكا
يف اقت�صادها ال��ذي ب��د�أ يرتنح
م��ن ن��زي��ف االن��ف��اق الع�سكري

واالمني".
و�أ�ضاف "�إبقاء �أمريكا فى توتر
وت��رق��ب ال يكلفنا �إال �ضربات
متفرقة هنا وهنا �أى كما هزمناها
بحرب الع�صابات فى ال�صومال
واليمن وال �ع��راق و�أفغان�ستان
فعلينا �أن نتعقبها فى تلك احلرب
فى عقر داره��ا وه��ذه ال�ضربات
املتفرقة ميكن �أن يقوم بها �أخ
واح��د �أو قلة م��ن الأخ���وة ومع
هذه ال�ضربات علينا �أن نرت�صد
ون�ترب����ص ونتحني �أي ��ة فر�صة
الن� ��زال ��ض��رب��ة ك �ب�يرة ب�ه��ا ولو
�صربنا على ذلك �سنينا".
وك��ان��ت ه�ج�م��ات احل���ادي ع�شر
م��ن �سبتمرب �أي �ل��ول ع��ام 2001
ال �ت��ي ا��س�ت�ه��دف��ت فيها طائرات
ب��رج��ي م��رك��ز ال �ت �ج��ارة العاملي
يف ن �ي��وي��ورك ووزارة الدفاع
الأم��ري �ك �ي��ة (ال �ب �ن �ت��اج��ون) يف

وا�شنطن وحقال يف بن�سلفانيا
قد �أدت �إىل �شن حرب عاملية على
مقاتلي القاعدة و�أن�صارهم.
و�أ�ضاف الظواهري �أن امل�سلمني
يجب �أن يرف�ضوا �شراء الب�ضائع
من ال��والي��ات املتحدة وحلفائها
�إذ �أن هذا االنفاق ي�ساعدهم على
متويل عمليات ع�سكرية �أمريكية
على �أرا�ضي امل�سلمني.
وق ��ال "وعلينا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ذلك �أن نحث �أمتنا على املقاطعة
االقت�صادية لأمريكا وحلفائها
و�أن ن �ب�ين ل �ه��م �أن ك ��ل دوالر
ن���ش�ترى ب��ه �سلعة م��ن �أمريكا
وحلفائها يتحول �إىل ر�صا�صة
�أو � �ش �ظ �ي��ة ت �ق �ت��ل م �� �س �ل �م��ا فى
فل�سطني و�أفغان�ستان �أو يتحول
�إىل وق��ود لدباباتها وطائراتها
و�سفنها التى حتتل ارا�ضينا".
ودعا امل�سلمني �إىل وقف التعامل

بالدوالر الأمريكي وقال "علينا
�أن نحث الأم��ة ع��ن التخلي عن
ال�� ��دوالر وا� �س �ت �ب��دال��ه بعمالت
الدول التي ال ت�شارك يف العدوان
علينا".
و�أث�ن��ى ال�ظ��واه��ري على تفجري
م ��اراث ��ون ب��و��س�ط��ن يف ابريل
ني�سان وهو من �أ�سو�أ الهجمات
على الأرا���ض��ي الأم��ري�ك�ي��ة منذ
هجمات �سبتمرب �أيلول .وتقول
ال�سلطات الأمريكية �إن �شقيقني
م���س�ل�م�ين م ��ن ال �� �ش �ي �� �ش��ان نفذا
ال�ه�ج��وم ال ��ذي �أ��س�ف��ر ع��ن مقتل
ثالثة �أ�شخا�ص و�إ��ص��اب��ة 264
�آخرين.
و�سعى زعيم القاعدة �إىل و�ضع
التفجري يف �سياق حملة انتقالية
للجهاد �ضد امل�صالح االمريكية
ح �ت��ى و�إن ك��ان��ت ع �ل��ى نطاق
�صغري.

وق�� ��ال "�إن ح���ادث���ة بو�سطن
ت ��ؤك��د للأمريكيني م��دى كذبهم
وخ��داع �ه��م لأن�ف���س�ه��م وتكربهم
ع��ن ق �ب��ول احل�ق�ي�ق��ة ال�ساطعة
كال�شم�س وهى �أنهم ال يواجهون
�أف��رادا وال تنظيما وال جماعات
ولكنهم يواجهون �أم��ة منتف�ضة
هبت للجهاد لتدافع عن كرامتها
ومقدراتها.
"�إن ما يرف�ض النظام الأمريكي
�أن ي�ع�ترف ب��ه ه��و �أن القاعدة
ر�سالة قبل �أن تكون تنظيما".
و�أ�ضاف الظواهري الذي ي�شتبه
ال �ك �ث�ير م ��ن امل�ت�خ���ص���ص�ين يف
ال �� �ش ��ؤون الأم �ن �ي��ة ب ��أن��ه يعي�ش
يف منطقة احل��دود الباك�ستانية
الأف �غ��ان �ي��ة �أن ر� �س��ال��ة القاعدة
بب�ساطة هي �أنه �إذا �أراد امل�سلمون
العي�ش كراما و�أحرارا فعليهم �أن
يدافعوا عن هذه العزة

"حرب املقاالت" ..ماكني يرد على بوتني يف "برافدا"
 وا�شنطن CNN /
�سنحت الفر�صة �أمام ال�سيناتور اجلمهوري الأمريكي ،جون
ماكني ،للرد على مقالة الرئي�س الرو�سي ،فالدميري ب وتني،
التي �أث��ارت ا�ستياء عدد من �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي،
بعدما تلقى عر�ضا للكتابة يف �صحيفة "برافدا" الرو�سية".
وذك ��رت م��دون��ة ال���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة  " -ذا كيبل" � -أن
ال�صحيفة الرو�سية ،املرتبطة باحلزب ال�شيوعي ،اتفقت
مبدئيا مع املر�شح الرئا�سي ال�سابق لكتابة مقالة ،يتوقع �أن
يطرح فيها ماكني �آراءه القوية وال�سلبية �إزاء بوتني.
وكان الرئي�س الرو�سي ،حمور انتقادات ماكني خالل مقابلة
تلفزيونية اخلمي�س ،ق��ال فيها :علينا �أن نتذكر م��ن هو
بوتني� ..إنه كولونيل اال�ستخبارات املن�ضبط الذي مل يتخل
قط عن الطموحات الرو�سية الإمرباطورية وال�سطوة على
العامل".

ونقلت "ذا كيبل" عن دميرتي �سوداكوف ،رئي�س حترير
الن�سخة الإجنليزية م��ن �صحيفة "برافدا" قوله ترحيبا
مبقالة ماكني�" :سنكون �سعداء بن�شر مقالة ل�سيا�سي مرموق
مثل جون ماكني".
ويبدو �أن �أمنية ال�سيناتور اجلمهوري ،وه��و من �أقوى
املنادين بعمل ع�سكري �ضد النظام ال�سوري ،قد حتققت بعد
�أن �صرح �ساخر ًا ،يف وقت �سابق ،لـ� ،CNNأنه يود الرد
على بوتني بكتابة مقال يف الـ"برافدا".
وكان الرئي�س الرو�سي قد كتب مقالة افتتاحية يف �صحيفة
"نيويورك تاميز" الأمريكية ال�شهرية بدا فيها �أنه ين�صح
وا��ش�ن�ط��ن ،مب��ا و��ص�ف��ه �أن ��ه ع��زم ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام "القوة
الوح�شية" يف ال�سيا�سة الدولية.
و�أع ��رب ال�سيناتور ال��دمي�ق��راط��ي ،روب��رت مننديز ،وهو
رئي�س جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س ال�شيوخ ،لل�شبكة
عن ا�شمئزازه من املقالة قائ ًال" :كدت �أتقي�أ".

ذبح جندي �سوري على �أيدي عنا�صر تنظيم القاعدة ب�سوريا

صحاف��ة عالمية

ن�شرت �صحيفة "تامي" الأمريكية تقري ًرا ي�صور عملية ذبح جندي
�سوري �أ�سري يف وقت �سابق من قبل عنا�صر تنظيم القاعدة الإرهابي
ب�سوريا ،حيث و�صف مرا�سل ال�صحيفة "باتريك ويتي" ،الذي قام
ب�إعداد التقرير� ،أن احلرب الأهلية فى �سوريا ت�ضع كل يوم معايري
جديدة للوح�شية ،و�أن ما حدث هو عمل وح�شى مل �أره �إال فى الع�صور
الو�سطى.
و�أكد "ويتى"� :أن الأعمال الوح�شية تزاد فى �سوريا من كل الأطراف
املت�صارعة داخ��ل ال�ساحة ال�سورية ،وهو لي�س مقت�صر ًا على طرف
بعينه فرتى العنف من قبل اجلنود واملقاتلني املوالني لنظام الرئي�س
ب�شار الأ�سد ،وهو ما تقابله وح�شية جمموعات عديدة من املتمردين
امل�سلحني واملت�شددين الإ�سالميني ذات الطبيعة الطائفية ،يدعون �أنهم
يت�صرفون دفاعا عن عقيدتهم.
و�أ� �ض��اف املرا�سل "باتريك ويتى"� ،أن ه��ذا احل��ادث وق��ع ف��ى قرية
"كفرغان" فى حلب بعد �أن دعا عنا�صر القاعدة الأهاىل مل�شاهدة عملية

ذبح جلندى �سورى قد �أ�سر فى وقت �سابق خالل عملية ع�سكرية ،حيث
احت�شد املواطنون باملئات وهم �سعداء ينتظرون ما �سيجرى ،بح�سب
و�صفه.
و�أكمل "ويتى" قائ ًال :ر�أي��ت م�شهدا �شديد الق�ساوة� ،إن�سان يعامل
بطريقة ال �إن�سانية� ،أج�بر على اجللو�س على ركبتيه ،ك��ان خائف ًا
ومتوتر ًا� ،شاب يافع� ،صغري ال�سن ،مل ير من احلياة �شيئ ًا بعد ،ذبحوه
بكل برودة دم فقط لأنه من جنود الأ�سد".
وو�صف "ويتى" عملية الذبح قائلاً " :عند تنفيذ حكم الذبح من قبل
الدولة الإ�سالمية فى العراق وال�شام التابعة للقاعدة� ،أم�سك املتمردون
بحنجرته ،و�ضعوا ال�شاب بطريقة مائلة و�أم�سكه ثالثة �أو �أربعة
متمردين� ،أخ��ذوا ي�شبكون يديه وقدميه ،ث��م ح��اول ال��رج��ل حماية
رقبته بيديه ،التى كانت ال تزال مرتبطة ببع�ضها البع�ض ،حاول �أن
يقاوم ولكنهم كانوا �أقوى منه ،رفعوا ر�أ�سه فى الهواء ،ولوح النا�س
�أ�سلحتهم وذبحوا حنجرة الرجل بخنجر مرعب".

�أكد الرئي�س اليمنى عبد ربه من�صور هادى
على ��ض��رورة حتمل امل�س�ؤولية الوطنية
وال�ت��اري�خ�ي��ة واال� �س �ت �ف��ادة م��ن التجارب
احلديثة ومعطيات الع�صر من اجل خروج
اليمن من الأزمة وحتقيق الأمن واال�ستقرار
والتنمية امل�ستدامة وطى �صفحة املا�ضى
وفتح �صفحة جديدة �أم��ام اجليل ال�صاعد
وال�شباب وجماهري ال�شعب.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�س عبد ربه من�صور هادى
رئي�س م�ؤمتر احلوار الوطنى ال�شامل يوم
عبد ربه من�صور
�أم�س ال�سبت اجتماعا ا�ستثنائيا مع هيئة
رئا�سة م�ؤمتر احلوار الوطنى ال�شامل� ،إذ متت مناق�شة عدد من الق�ضايا
والت�صورات فى �ضوء الربنامج املحدد للإلية املزمنة للمبادرة اخلليجية.
كما جرى التداول والنقا�ش حول خارطة الطريق املحددة وفقا ملخرجات
ووثيقة احلوار الوطنى ال�شامل التى �سرت�سم معامل م�ستقبل اليمن اجلديد
على �أ�سا�س احلكم الر�شيد وامل�شاركة فى ال�سلطة والرثوة وبحيث ت�سود
العدالة واحلرية وامل�ساواة ووفقا ملبادئ الد�ستور اجلديد لنظام الدولة
القادمة وم�صفوفة الإطار العام لطبيعة نظام الدولة.

وا�شنطن
جمل�س الأمن يقر بعدم �صدور �أى قرار
يهدد با�ستخدام القوة �ضد �سوريا
�أقر م�س�ؤولون كبار فى الإدارة الأمريكية اجلمعة ب�أن جمل�س الأمن الدوىل
لن يتمكن من �إ�صدار �أى قرار يت�ضمن تهديدا با�ستخدام القوة الع�سكرية
�ضد نظام الرئي�س ال�سورى ب�شار الأ�سد ،وذلك ب�سبب الرف�ض الرو�سى
القاطع ل�صدور مثل هذا القرار.
و�أو�ضح امل�س�ؤولون طالبني عدم ذكر �أ�سمائهم �أن مو�سكو ميكن �أن توافق،
فى املقابل ،على �صدور قرار يت�ضمن �أ�شكاال �أخرى من ال�ضغط على النظام
ال�سورى ،مثل فر�ض عقوبات عليه فى حال مل يحرتم التزاماته فى ما خ�ص
تر�سانته من الأ�سلحة الكيمياوية.
ولكن امل�س�ؤولني �أكدوا �أن البيت الأبي�ض لن يرتاجع فى احلال عن تهديده
النظام ال�سورى ب�ضربة ع�سكرية ،لأنه يعترب �أنه ال بد من �إبقاء ال�ضغوط
على ه��ذا النظام ك��ون ه��ذه ال�ضغوط هى التى �أدت �إىل التطورات التى
�شهدها هذا الأ�سبوع.
واعترب امل�سئولون �أن التقرير الذى �أعده خرباء الأمم املتحدة واملنتظر
�صدوره يوم غد االثنني �سيزيد من عزلة الكرملني فى موقفه الذى ي�صر عليه
والقائل �إن م�سلحى املعار�ضة ال�سورية ولي�س القوات النظامية ال�سورية هم
من نفذ الهجوم الكيميائى الذى ا�ستهدف فى � 21أغ�سط�س غوطة دم�شق.

القاهرة
وفاة �أ�سامة الباز ال�سيا�سي امل�صري املخ�ضرم

بوتني

تويف �أ�سامة الباز ال�سيا�سي املخ�ضرم و�أح��د كبار رجال الدولة يف عهدي
الرئي�س امل�صري ال�سابق ،ح�سني مبارك و�سلفه الرئي�س الراحل حممد �أنور
ال�سادات بعد �صراع مع املر�ض عن عمر ناهز الـ 82عاما.
و�شيع دبلوما�سيون وم�س�ؤولون م�صريون الباز .و�أكدت زوجته الإعالمية
�أميمة متام نب�أ الوفاة يف �ساعة مبكرة من �صباح �أم�س ال�سبت بعد �أن كانت
قد نفت عدة مرات يف يوميني متتاليني هذا اخلرب.
وقالت يف �صفحتها على موقع التوا�صل االجتماعي في�س بوك "ببالغ الأ�سى
�أنعى لكم عميد الدبلوما�سية امل�صرية الوطني املخل�ص الدكتور �أ�سامة الباز
الذي رحل عن عاملنا فجر اليوم � ،إنا لله و �إنا اليه راجعون".
و�أطلقت الأو�ساط الدبلوما�سية على الباز لقب "عميد الدبلوما�سية امل�صرية"
لدوره يف تدريب �أجيال من �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي امل�صري.

تفكيك تر�سانة �سوريا ي�سلط ال�ضوء على تر�سانتي �إ�سرائيل وم�صر

قالت ال�صحيفة� ،إن �ضغوط رو�سيا
والواليات املتحدة لتفكيك الأ�سلحة
الكيماوية التى متتلكها �سوريا،
هو بداية لظهور �آثار املوجات� ،إذ
ي�سلط الأمر االهتمام على الرت�سانة
امل�شتبه بها فى �إ�سرائيل وم�صر،
على حد زعم ال�صحيفة.
وي� � � ��رى دب� �ل ��وم ��ا�� �س� �ي ��ون ع ��رب
وغ��رب �ي��ون� ،أن ��ه م��ن خ�ل�ال �إجبار
�سوريا على االع�ت�راف مبخزونها
من �أ�سلحة الدمار ال�شامل واتخاذ
خطوات م�ؤقتة نحو الق�ضاء عليها،
ميكن ملو�سكو ووا��ش�ن�ط��ن �إقناع
جريان �سوريا �إتباعها.

وت�شري ال�صحيفة الأمريكية �إىل
�أن البلدان العربية طاملا �شكت من
ام�ت�لاك �إ�سرائيل لربنامج نووى
غ�ير معلن ،وق��د �أمل �ح��ت احلكومة
ال�سورية �إىل �أنها قد تثري الأنظار
�إىل الرت�سانة النووية وغريها من
الأ�سلحة ال�ت��ى متتلكها �إ�سرائيل
ب��اع�ت�ب��اره��ا ق�ضية دول �ي��ة ورمب��ا
يكون الك�شف عنها �شرطا م�سبقا
لدم�شق للم�ضى قدما فى تدمري ما
ال يقل عن  1000طن من الأ�سلحة
الكيماوية ،وفق تقديرات الواليات
املتحدة.
وقد �أعلن الرئي�س الرئي�س الرو�سى

فالدميري بوتني� ،أن برنامج �سوريا
كان �ضروريا ،كو�سيلة للدفاع �ضد
قوة ن�يران هائلة لإ�سرائيل .وقال
�إن��ه من امل�ع��روف جيدا �أن �سوريا
لديها تر�سانة معينة من الأ�سلحة
الكيميائية باعتباره ردا بديال على
الأ�سلحة النووية الإ�سرائيلية.
وت�شري ال�صحيفة �إىل �أن هذا الو�ضع
ق��د ي�ضع �إدارة �أوب��ام��ا ف��ى م ��أزق
دبلوما�سى ،فلقد م�ضت الواليات
املتحدة فى عقود من �سيا�سة عدم
االع�ت�راف علنا �أو �إن�ك��ار القدرات
الإ�سرائيلية ،التى يعتقد �أنها ت�شمل
ر�ؤو�س حربية نووية.
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لحة لقطاع حكومي كفوء و�إنتاجية عالية
احلاجة ُم ّ

و���ض��ع��ن��ا الأ����س�������س ال���ق���وي���ة ل���دي���ن���ار م�����س��ت��ق��ر
الهدف الأ�سا�سي للبنك املركزي هو العمل على حتقيق اال�ستقرار يف الأ�سعار املحلية و�سعر �صرف العملة الأجنبية ،ولي�س توزيع املال على التجار عن طريق م�صارفهم
كما يت�صور الكثريون الذين �أعطوا االنطباع ب�أن ما ي�سمى باملزاد هو عملية جتارية ولي�ست �سيا�سة نقدية.
�إن ا�ستقرار الأ�سعار� ،أية �أ�سعار ،يتطلب بب�ساطة �أن يقابل العر�ض كل الطلب ،ويف جمال العملة الأجنبية �أن يقابل العر�ض من العملة الأجنبية كل الطلب عليها ،ويف
�ضوء ذلك يتحقق �سعر �صرف معني ميكن تغيريه ح�سب ظروف الت�ضخم �أ�سا�سا .هذا يعني �أنه يجب �أن يُ�شبع الطلب على العملة الأجنبية بالكامل ( بعد الت�أكد من �أن
البنك املركزي قد ت�سلم �شهادة امل�صارف بخلو عملياتها من غ�سل الأموال ،و�أنه لي�ست هناك خمالفات م�صرفية متنع امل�صرف املعني من دخول مزاد العملة الأجنبية)،
ومقابلة الطلب بالكامل �ستمنع من خلق �سوق �آخر لل�صرف ،وبالتايل �سي�ضمن ا�ستقرار �سعر ال�صرف وعدم تعدديته.

 د� .سنان حممد ر�ضا ال�شبيبي*

هذا الأ�سلوب� ،أي �إ�شباع الطلب وما يعنيه من تدفق للعملة،
ال ينطوي على تهريب �أو هدر للعملة .كما انه ال يندرج �ضمن
الإهمال لأنه بالأ�سا�س قد متت مبادلة الدوالر بالدينار ولأنه
ي�شبع الطلب.
�إن القابلية التي منلكها يف �إ�شباع ك��ل الطلب مت�أتية من
االحتياطي الكبري ال��ذي بنيناه يف البنك امل��رك��زي على مر
ال�سنني .ولوال هذا االحتياطي ال�ضطررنا �إىل تخفي�ض �سعر
�صرف الدينار وتغيريه على الدوام ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل فقدان
�سعر ال�صرف وا�ستقراره.
وقد يكون طلب بع�ض امل�صارف من العملة الأجنبية كبريا
جدا وناجتا عن �إيداعات كبرية من الدنانري العراقية� .إننا
نفرت�ض �أن ع��دم مقابلة ه��ذا الطلب �سي�ؤدي �إىل ه��زة يف
الأ�سعار و�سيخلق �سوقا �آخر ،لذا ف�إن املعلومات عن تفا�صيل
هذا الطلب يجب �أن تقدم ،بعد �أن ت�ؤدي مهمتها يف �سوق �أو
مزاد العملة� ،إىل دائرة غ�سل الأموال التي يجب �أن تتابع هذا
املو�ضوع بجدية.
�أع�ط��ان��ا ك�بر حجم االحتياطي امل��رون��ة الكافية ال�ستخدام
ال�سيا�سة النقدية يف حماربة الت�ضخم ال��ذي ك��ان قد و�صل
�إىل ح��وايل  %50يف  2004فبد�أنا برفع �سعر الدينار جتاه
ال��دوالر يف تلك ال�سنة حتى ن�شجع التدفقات �إىل اخلارج
،كاال�ستريادات وغريها ،وبالتايل قلل ذلك من ال�ضغوط على
ال�سوق الداخلية .ويف نف�س الوقت رفعنا �أ�سعار الفائدة حتى
تنتقل الأم��وال �إىل ال�سوق املالية من ال�سوق احلقيقية� .إذ ًا
فان االحتياطي هو الذي ي�ضمن ا�ستقرار �سعر ال�صرف ،ولهذا
ال يجب �أن يجري الت�صرف به لغري هذه الأغرا�ض.
كما ذكرنا ف�إن البنك املركزي يحر�ص على �أن تتم تلبية الطلب
على العملة الأجنبية بالكامل و�أن ي�ستقر �سعر ال�صرف� .إذا
مل نفعل ذل��ك وبعنا �أق��ل من الطلب ف�سريتفع �سعر الدوالر
يف ال�سوق ،وه��ذا يتعار�ض مع �سيا�ستنا النقدية ولكنه قد
ير�ضي البع�ض ب��أن البيع �أو "الهدر" �سيكون �أق��ل .ولكننا
بالت�أكيد �سنتخذ الإجراء ال�صحيح الذي يحقق هدف ال�سيا�سة
النقدية واال�ستقرار .كما ذكرنا �أي�ض ًا فان الق�ضية بالن�سبة
للبنك املركزي هي ا�ستبدال عملة عراقية بعملة �أجنبية ميكن
ا�ستخدامها يف �شتى الأغرا�ض� .أما اال�سترياد الفعلي فانه ال
يقع �ضمن م�س�ؤولية البنك املركزي ،وال �أعتقد ان هناك بنكا
مركزيا يف العامل يتعامل با�سترياد ال�سلع!
�إن البنك املركزي يقابل الطلب على الدوالر لغر�ض ا�ستقرار
الأ�سعار ،الأمر الذي يعمل على تطبيق الهدف الأول له .ويجد
موظفو البنك �أنف�سهم �أمام م�شكلة ،ف�إذا حر�صوا على مقابلة
الطلب فان ت�صرفهم هذا قد يف�سر بانه نوع من الهدر و�إذا مل
يقابلوا الطلب فان ال�سعر �سيختل وتتم خمالفة القانون فما
هو احلل؟ بالن�سبة للبنك املركزي احلل هو يف اتباع ما ميليه
عليه قانونه وتطبيقات ال�سيا�سة النقدية.
تبد�أ عملية امل��زاد و�آليتها ب�سحب العملة العراقية وتخفيف
�ضغوطها على ال�سوق .ويجري ذلك عن طريق املبادلة النقدية
(دينار بدوالر) ،كما ذكرنا �سابقا فان البنك املركزي عن طريق
�سوق �أو جلنة املزاد ال يتابع الدوالر عندما يغادر البنك �،إال � ّأن
دائرة غ�سل الأم��وال امل�ستقلة �إداري��ا هي التي يجب ان تقوم
بهذه املتابعة ،خا�صة انها متلك عالقات وثيقة مع دوائر غ�سل
الأموال يف الدول الأخرى والدول املجاورة .والدوالر عندما
يغادر البنك ال ميول العمليات التجارية فقط بل هو ي�ستخدم
يف متويل كل املدفوعات الدولية �ضمن ما ي�سمى مبيزان

املدفوعات ال��ذي ي�صور كل العالقات االقت�صادية الدولية
للعراق مع العامل كالدفع مقابل اخل��دم��ات ومقابل عمليات
اال�ستثمار يف اخلارج.
ال��ش��ك يف �أن �أك�ث�ر الطلبات على العملة الأجنبية تتعلق
ب��اال� �س �ت�يراد ،وال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ي�ب�ع��ث بن�سخة م��ن طلب
امل�ستوردين �إىل اجلهة القطاعية �أو �إىل وزارة التجارة ملتابعة
الو�صول �إىل الرقم النهائي لال�سترياد الذي يدون يف دائرة
الكمارك العراقية .وهكذا كما ذكرنا ف�إن عمل البنك املركزي
نقدي ينتهي ب�إعطاء ال��دوالر ،ولكنه بالنتيجة يتابع تطور
اال��س�ت�يرادات من ال��دوائ��ر ذات العالقة لأهميتها يف ميزان
املدفوعات الذي يعده البنك املركزي.
بح�سب امل��ادة  23من قانون البنك امل��رك��زي يتمتع موظفو
البنك باحل�صانة من الإجراءات القانونية �ش�أنهم يف ذلك �ش�أن
موظفي البنوك املركزية املحرتمة يف العامل .ويعو�ض البنك
املوظف عن �أية تكاليف ق�ضائية� .إن هذه احل�صانة مت�أتية من
�أهمية عمل البنوك املركزية وخطورته وتعامله بالأمد املبا�شر
والق�صري وكون هذه البنوك هي املقر�ض �إىل امل�صارف يف
حالة الأزمات �أو ما ي�سمى مبقر�ض امللج�أ الأخري للم�ساعدة
على �إنقاذ الو�ضع االقت�صادي.
يقوم البنك الآن ببيع كميات كبرية ترتاوح بني  200و 300
مليون دوالر يوميا ،وهذا يتجاوز ما كان يبيعه البنك يف فرتة
الإدارة ال�سابقة .فلماذا ال يكون هذا نتيجة لإهمال متعمد؟ �إن
احلل الناجع لق�ضية املزاد هو يف تطبيق البيان رقم  19الذي
�صدر يف  2012/10/1ونتج عنه ا�ستقرار يف �سعر ال�صرف،
�إذ بلغ ال�سعر  1196دينار ًا للدوالر.
�إن البنك املركزي �سمح يف الوقت احلا�ضر للم�صارف ب�أن
ت�ساهم معه يف حتديد �سعر ال�صرف ،و�سمح بزيادة املبالغ
النقدية ب�شكل كبري ،وخطورة هذا الو�ضع تت�أتى من �صعوبة
متابعتها وبالتايل ا�ستخداماتها ،من دوائر غ�سل الأموال.

مل تهمل �إدارة البنك املركزي ال�سابقة ق�ضية غ�سل الأموال
،فكل طلبات التحويل من امل�صارف ،كما �أ�سلفنا ،تذهب ن�سخة
منها �إىل دائرة غ�سل الأموال مبا�شرة ،وهذه الدائرة هي التي
يجب ان تقوم باملتابعة مبوجب قانون غ�سل الأم��وال النافذ
لعام ( 2004املادة  12الفقرة  4التي تن�ص على �أنه �إذا �شك
مكتب ا�ستخبارات غ�سل الأموال "�شكا معقوال يف �أن معاملة
ما مت �إجرا�ؤها �أو ال�شروع فيها تنطوي على �أموال م�ستمدة
من �أن�شطة غري م�شروعة �أو من غ�سل الأموال �أو �أموال يق�صد
بها �أن ت�ستخدم يف متويل اجلرمية �أو �أم��وال ميلك عليها
تنظيم �إجرامي حق الت�صرف � ،أو متويل الإرهابيني � ،أو �أن
املعاملة يق�صد بها على �أي وجه �آخر خدمة غر�ض غري قانوين
 ،يقوم فورا ب�إخطار �سلطة االدعاء والتحقيق املخت�صة).
وقد طلبت �إدارة البنك ال�سابقة من مدير مكافحة غ�سل الأموال
يف البنك يف � 24آب  2012تقريرا عن احلاالت امل�شتبه بها،
و�أجابنا املدير يف حينها (خالد �شلتاغ) بوجود ثالث حاالت
فقط ،وه��ي ح��االت مت اكت�شافها يف عهد املدير ال��ذي �سبقه
ومتت �إحالتها �إىل جلنة الغرامات يف البنك لدرا�ستها وفر�ض
الغرامات ب�ش�أنها� ،أي �أن��ه مت اتخاذ �إج��راءات ب�ش�أنها .هذا
يعني �أن مكتب مكافحة غ�سل الأم��وال برئا�سة ال�سيد �شلتاغ
مل ي�ؤ�شر ومل يرفع �إىل الإدارة العليا �أية حالة �أو ق�ضية فيها
�شبهة غ�سل للأموال �أو متويل للإرهاب خالل فرتة �سنتني
ق�ضاها املدير يف �إدارة املكتب.
�أم��ا يف ما يتعلق بتقرير دي��وان الرقابة املالية ال�صادر يف
 2012/9/25ف��إن��ه مل ي�صل �إىل �أي ا�ستنتاج بخ�صو�ص
هدر املال العام و�إمنا بينّ �أنه غري مطمئن لآليات مزاد العملة
الأجنبية بالرغم من �أن��ه كانت هناك �شركات تدقيق دولية
�أخرى تدقق عمل وح�سابات البنك ،مثل
 ،))Ernst and Young and KPMGوقد �أ�شرت
هذه ال�شركات بع�ض املالحظات التدقيقية ومتت مناق�شتها

وت�سويتها ب�شكل هادئ مع الدوائر املعنية يف البنك.
وقد بني الديوان �أي�ضا �أن اال�ستريادات مل تكن �إال ن�سبة قليلة
من املبلغ املمنوح .والب��د من �أن نبني �أن هذا �أمر ال يتعلق
بالبنك املركزي لأنه م�ؤ�س�سة نقدية ولي�ست جتارية � .أي انه
�ضمن مبادئ البنك املركزي ف�إن الهدر يجب �أن يحدد �ضمن
ال�سيا�سة والعمليات النقدية �،أي �ضمن عملية حتويل العملة
العراقية �إىل عملة �أجنبية و�ضمن عملية حتديد �سعر ال�صرف
ولي�س �ضمن العمليات التجارية ( البنك امل��رك��زي يتعامل
ب�صريفة الدينار �إىل دوالر ولي�س ب�صريفة الدينار �إىل �سلع
وب�ضائع) � .إن الأمانة الوظيفية تقت�ضي من الإدارة احلالية
�أن تو�ضح هذه احلقائق الأ�سا�سية �إىل اجلهات ذات العالقة
فلي�س م��ن العدالة �أن يحا�سب امل��وظ��ف لأن��ه مل يكن هناك
ا�سترياد ،فاال�سترياد ( وهو �سيا�سة جتارية ولي�ست نقدية)
ت�سجله اجلهات الأخرى ولي�س البنك املركزي.
�إن ال�سيا�سة النقدية هي عملية اقت�صادية ولي�ست عملية
قانونية �أو جتارية ،لذلك فهي تتحمل الكثري من االجتهادات
والآراء ح��ول ت�أثري ت�ط��ورات واجت��اه��ات االقت�صاد خا�صة
الت�ضخم وارت�ف��اع الأ��س�ع��ار .ون��ود �أن نبني هنا �أن حمكمة
اخلدمات املالية واملقرة �ضمن قانون البنك املركزي �أكدت على
عدم اخت�صا�صها بق�ضايا ال�سيا�سة النقدية و�سيا�سات ال�صرف
الأجنبي (انظر الق�سم الثاين ع�شر من قانون البنك املركزي ،
حمكمة اخلدمات املالية املادة  63الفقرة � .)4إن �إ�شباع الطلب
على العملة الأجنبية بالكامل �شرط �أ�سا�سي ال�ستقرار �سعر
ال�صرف وت�أكيد على االلتزام بقانون البنك .قد ال ن�شبع كل
الطلب وبالتايل (ال نهدر) املال العام ولكن من املحتمل �أن تتم
حما�سبتنا على عدم حتقيق اال�ستقرار يف ال�سعر وال�سوق.
عمل البنك املركزي يجب �أن ين�صبّ على منع ح�صول �سوق
موازية للعملة �أو �أ�سواق متعددة  ،وتعدد �أ�سعار ال�صرف �أمر
يخالف قانون البنك املركزي لأنه يتعار�ض مع مهمة حتقيق

اال�ستقرار يف الأ�سعار املحلية� .إن الفرق بني �سعر البنك
و�سعر ال�سوق يجب �أ ّال يتعدى  %2ح�سب اتفاقية �صندوق
النقد الدويل التي وقعها العراق عام .1945
ن�ستطيع �أن ن�ستنتج يف اخلتام انه عندما يقوم البنك املركزي
مببادلة الدينار بالدوالر �أو بيع ال��دوالر ب�شكل حر كما هو
احلال يف العراق ف�إن البنك املركزي ي�أخذ عملة عراقية مغطاة
ب�شكل كامل باحتياطي العملة الأجنبية وذلك ح�سب امليزانية
العمومية للبنك فلماذا يعترب املحللون �أن الدينار يتمتع
بقيمة �أقل �أو هو �أقل �ش�أنا من الدوالر؟ �إذا كان الدينار مغطى
بن�سبة  %100بالعملة الأجنبية ويتمتع با�ستقرار على الأمد
الطويل وهناك بنك مركزي يراقب ب�شكل قريب كل تطوراته
ويحافظ على ا�ستقراره ويت�صدى لتقلباته ف�إن هذا الدينار
يكون كالعملة ال�صعبة �أي انه عندما نبيع الدوالر نت�سلم �شيئا
يوازيه يف القوة ،ف�أين الهدر �إذ ًا؟ .البنك املركزي يحافظ على
اال�ستقرار النقدي عن طريق تعومي الدينار يف ال�سوق �أ�سا�سا
مع مراقبته بغر�ض �إدارت��ه كلما تطلب الأم��ر ذلك كي يخدم
االقت�صاد الوطني� ،أي �أننا نتبع نظام التعومي املدار ،وب�سبب
االحتياطي الكبري يحول هذا التعومي �إىل حالة ا�ستقرار� .إننا
نكون �أمام هدر �إذا مل نت�سلم عملة عراقية عندما نبيع الدوالر.
ال�شك يف �أننا �سنعاين من الهدر وانخفا�ض العملة لو فقد
الدينار ارتباطه امل�ستقر بالدوالر ولو مل تكن هناك �سيا�سة
نقدية تراقب تطوراته فهذا �سي�ؤدي �إىل انخفا�ض الدينار
وبالتايل �سنحتاج �إىل دنانري �أك�ثر ل�شراء نف�س املقدار من
ال��دوالر مما �سي�ؤدي �إىل نوع من اخل�سارة �أو الهدر .لذلك
ف�إن البنك املركزي يحر�ص على الإبقاء على عالقة خالية من
التقلبات مع الدوالر كلما �أمكن ذلك .كما �أنه يحر�ص على تقليل
الفرق بني ال�سعر الر�سمي و�سعر ال�سوق الذي كما ذكرنا يجب
�أال يتجاوز  .%2لقد جنحنا يف احلفاظ على القوة ال�شرائية
للدينار وا�ستقرارها بالرغم من م�شاكل اال�ستقرار ال�سيا�سي
والتنفيذ غ�ير الكفوء للميزانية اال�ستثمارية احلكومية.
عندما جنابه بهذا التنفيذ غري الكفوء فعلى ال�سيا�سة النقدية
�أن تت�صدى لذلك وتعيد اال�ستقرار االقت�صادي ،الأم��ر الذي
�سينعك�س بال �شك على تركيبة و�شدة ال�سيا�سة النقدية وكفاءة
التنفيذ ملناهج اال�ستثمار.
يف ال�سابق ،خا�صة �أي��ام احل��روب واحل�صار ،مل يكن هناك
ا�ستقرار نقدي ب�سبب الإ��ص��دار النقدي املنفلت ،وبالتايل
مل تكن هناك عملة م�ستقرة ،وكان الدينار على الدوام �سلعة
متدنية جدا بالن�سبة للعمالت الأجنبية� .إال �أنه وبعد تطبيق
�سيا�ستنا اجلديدة بعد  2003اختلف الو�ضع جذريا و�أ�صبح
هدفنا احلفاظ على ا�ستقرار العملة وا�ستمرار تغلغلها �إىل
العامل من خالل ال��دوالر .وهذا ما حتقق وكنا م�صرين على
دميومته ،وكان �أ�سلوب املزاد �أو بيع و�شراء العملة الأجنبية
من �أهم �سيا�ساتنا النقدية يف هذا املجال .كما �أننا مل نهدر املال
العام لأننا بعنا دوالرا و ت�سلمنا بدله دينارا م�ستقرا ور�صينا
وذا قيمة ميكن حتويله �إىل ال��دوالر يف �أي وق��ت من دون
�صعوبة .لكننا بالطبع �سنظل نحتاج �إىل ا�ستقرار اقت�صادي
يعمل على حتقيقه البنك املركزي من خالل �سيا�ساته (لي�س
فقط م��زاد العملة الأجنبية) و�إىل �إنفاق عام يت�سم بكفاءته
و�إنتاجيته� .أي �أننا �سنظل نحتاج �إىل التن�سيق بني احلكومة
والبنك املركزي.
�أما �إنفاق الدوالر وا�ستخدامه يف اال�سترياد مثال فهذه ق�ضية
ال تتعلق بالبنك املركزي �أو جلان امل��زاد فيه حيث يجب �أن
جتري متابعتها من قبل دائ��رة مكافحة غ�سل الأم��وال التي
هي بالرغم من تبعيتها للبنك ف�إنها م�ستقلة يف عملياتها ولها
قانونها اخلا�ص.
*حمافظ البنك املركزي املعزول دون �سند قانوين

ا�ستقاللية الق�ضاء العراقي بني احلقيقة والواقع
 زهري كاظم عبود

مل ي�أت الد�ستور العراقي
مببد�أ ف�صل ال�سلطات الذي
اعتمده �ضمن �أحكام املادة
(  ) 47من ابتكار امل�شرفني
على كتابة الد�ستور � ،إذ حدد
هذا الد�ستور �شكل تكوين
ال�سلطة االحتادية املتكونة
من ال�سلطات الت�شريعية
والتنفيذية والق�ضائية ،
و�إن اخت�صا�صات كل �سلطة
من هذه ال�سلطات ومهماتها
تتم ممار�ستها وفق هذا
املبد�أ  ،ومل تكن ا�ستقاللية
الق�ضاء العراقي منحة
منحتها الأحزاب وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية يف حينها

حيث �أن اعتماد مبد�أ ف�صل ال�سلطات
يعني اعتماد مبادئ الدميقراطية التي
�أ�شار �إليها الد�ستور  ،التي من �أهمها
ح�ك��م الأك�ث�ري��ة واالل� �ت ��زام باحلقوق

واحلريات التي ن�ص عليها الد�ستور
و��س�ي��ادة حكم ال�ق��ان��ون  ،ووف��ق هذا
الأ�سا�س ف�إن اعتماد الدولة مبد�أ ف�صل
ال�سلطات يعني اعتمادها على مبادئ
الدميقراطية ب�شكل عام وما ي�ستوجبه
ه��ذا االع�ت�م��اد م��ن ال �ت��زام��ات و�إمي��ان
فعلي بهذه املبادئ  ،وهو ما مل نلم�سه
�أو جنده على ار�ض الواقع .
كما �أن ا�ستقاللية الق�ضاء العراقي التي
اكد عليها الد�ستور العراقي ل�سنة 2005
يف الفقرة ( �أوال ) من املادة (  ) 19وعاد
لي�ؤكدها يف املادة (  ) 87منه لي�س لها
�أي��ة قيمة فعلية م��امل تقرتن بالقناعة
الوجدانية والفعل وبالأميان ال�صادق
ب�ضرورة ه��ذه اال�ستقاللية  ،على �أن
ال يغيب عن بالنا �أن جميع ال�سلطات
التي تعاقبت على حكم العراق كانت
د�ساتريها الدائمة �أو امل�ؤقتة تن�ص
على ا�ستقاللية الق�ضاء ق��وال ال فعال
 ،بق�صد �إ�ضفاء �شعارات على حكمها
وخ��رق �ه��ا ل �ك��ل م �ب��ادئ الدميقراطية
وحقوق الإن�سان  ،وانتهاكها لأب�سط
معاين تلك اال�ستقاللية وهو مايحدث
اليوم للآ�سف  ،لأن تطبيق نظرية ف�صل
ال�سلطات وا�ستقاللية الق�ضاء ي�ؤكدان
على اعتماد مبادئ احلرية الإن�سانية
يف امل�ساواة �أمام القانون  ،و�أن يكون
القانون الأر�ضية التي تعتمدها الدولة
يف م�سارات احلياة .
وم �ن��ذ التغيري احل��ا��ص��ل يف ني�سان
 2003وح �ت��ى ال��ي��وم مل ت�ستوعب
ال�سلطتان الت�شريعية والتنفيذية مبد�أ
ف�صل ال�سلطات وال ا�ستوعبت �أي�ضا

مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء العراقي  ،رمبا
لنق�ص يف الثقافة القانونية وق�صور يف
فهم تطور العملية ال�سيا�سية  ،فالتدخل
يف عمل املحاكم م�ستمر  ،وحماوالت
ف��ر���ض ال�سلطتني على الق�ضاء قائم
 ،وامل�ح��اك��م والق�ضاة م�ستمرون يف
�إب��داء ال�شكوى والتذمر � ،إ�ضافة �إىل
االلتفافات على ه��ذه املبادئ  ،فلجنة
التحقق يف جمل�س ال ��وزراء ير�أ�سها
قا�ض ولكنها تتبع ال�سلطة التنفيذية
 ،وت�شكيل اللجان التي در�ست �أحوال
املحكومني واملوقوفني كانت برئا�سة
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال� ��وزراء وه��و موظف
تنفيذي و�أ� �ص��درت ق��رارات ق�ضائية
خ���ارج اخ�ت���ص��ا��ص��ات�ه��ا  ،وجت���اوزت
على الق�ضاء ب�إطالقها �سراح العديد
من املتهمني املطلوبني و�أخلت �سبيل
ال�ع��دي��د م��ن املحكومني جت ��اوزا على
قرارات الأحكام الباتة بحجة امل�صاحلة
 ،وجل � ��ان �أخ � ��رى ت �ب��ت يف م�صري
العراقيني و�أموالهم و�أحوالهم جميعها
تتبع �إح��دى ال�سلطتني الت�شريعية �أو
التنفيذية كهيئة االج�ت�ث��اث وهيئة
امل�ن��ازع��ات العقارية وهيئة النزاهة
وم�ف��و��ض�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات وم�ؤ�س�سة
ال���س�ج�ن��اء ال���س�ي��ا��س�ي�ين وم�ؤ�س�سة
ال �� �ش �ه��داء � ،إ���ض��اف��ة �إىل الهيئات
الق�ضائية التحقيقية اخلا�صة التي تتبع
مكتب رئي�س الوزراء  ،كما ان حمكمة
الق�ضاء الإداري تتبع وزي��ر العدل ،
كما ان جمل�س �شورى الدولة واملعهد
الق�ضائي يتبعان ال�سلطة التنفيذية
متمثلة ب��وزي��ر ال �ع��دل  ،وغ�يره��ا من

الهيئات واللجان الق�ضائية املتعددة
التي تتبع ال�سلطة التنفيذية  ،ويف
�سبيل تهمي�ش الق�ضاء و�إ�ضعافه هناك
حماوالت م�ستمرة يف وقائع عديدة ،
�إ�ضافة �إىل التق�صري يف حماية الق�ضاة
واملحاكم  ،كما ان الإحجام عن �إ�صدار
قرارات بتثبيت رئي�س جمل�س الق�ضاء
الأعلى من قبل جمل�س النواب بالرغم
من �إجماع الق�ضاة على �ضرورة تثبيته
ووج���وده �أم ��را يثري ال�شك والريبة
� ،إ�ضافة �إىل تعطيل �إ�صدار املر�سوم
اجل �م �ه��وري بتعيني خ��ري�ج��ي املعهد
الق�ضائي لفرتة غري قليلة رغم احلاجة
امل��ا� �س��ة للق�ضاة  ،وع ��دم الت�صويت
على تعيني �أع���ض��اء حمكمة التمييز
ال�ت��ي مل ت��زل ت�شكو م��ن ق�ل��ة كادرها
الق�ضائي �أم ��ام زخ��م ال��دع��اوى التي
تعر�ض عليها  ،كما ان جمل�س النواب
مل يقرر تثبيت �أ�سماء ر�ؤ�ساء املحاكم
اال�ستئنافية التي قرر جمل�س الق�ضاء
الأعلى ت�سميتهم واختيارهم � ،إ�ضافة
�إىل املماطلة يف �إق��رار قانون املحكمة
االحت��ادي��ة العليا  ،و�أخ�ي�را االق�تراح
الذي مت د�سه �ضمن ن�صو�ص م�شروع
�إب �ط��ال ال��روات��ب التقاعدية لأع�ضاء
جمل�س النواب الذي طالبت به النا�س
وحتدت ال�سلطة التنفيذية ونزلت �إىل
ال�شوارع تطالب ب�إلغاء رواتب التقاعد
غري القانونية لأع�ضاء جمل�س النواب
 ،حيث ت�ضمن م�شروع قانون التقاعد
املوحد تثبيتا لهذه ال��روات��ب و�إلغا ًء
لرواتب الق�ضاة وخم�ص�صاتهم  ،بغية
احلط من قيمة الق�ضاء واالنتقا�ص من

هيبته وانتقاما من وقفته  ،والعودة
�إىل اع �ت �ب��اره وظ�ي�ف��ة ع��ام��ة وتابع ًا
من توابع ال�سلطة التنفيذية  ،حيث
مل ت�ستطع ال�سلطة والقائمون على
العملية ال�سيا�سية التخل�ص من براثن
مفاهيم التبعية وال�سيطرة و�سطوة
احلكم واحلكومة  ،مما يجعل عملية
التفاهم واالن�سجام �شبه م�ستحيلة
م��امل تتغري ال�ق�ن��اع��ات وت�ت�ح��ول �إىل
ان�سجام وق�ن��اع��ة و�إمي� ��ان ب�ضرورة
هذه اال�ستقاللية وتعزيز دور الق�ضاء
مبا يرفع من �ش�أنه ليكون ظهريا للحق
والعدالة ومالذا �ضد الظلم والظاملني
 ،و�أن ن�ستعيد جمد الق�ضاء العراقي
ل�ي�ك��ون م �ن�برا ق��ان��ون�ي��ا م�ت�م�ي��زا بني
املنابر يف املنطقة والعامل  ،وحاميا
بحق لدولة القانون .
�إن خ��رق��ا مل �ب��ادئ ال��د��س�ت��ور العراقي
ي�ح���ص��ل ي��وم �ي��ا ��س�ب�ب��ه ع���دم �إدراك
املعنيني بال�سلطة وجمل�س النواب
للمعاين احلقيقية لف�صل ال�سلطات
و�سيادة حكم القانون  ،وعدم ترجمتهم
مل�ع�ن��ى اح �ت�رام ا��س�ت�ق�لال�ي��ة ال�سلطة
الق�ضائية  ،و�أن ال �سلطان على الق�ضاة
غري القانون  ،و�أن هذا املعيار يحقق
امل�ساواة والعدالة لكل العراقيني �أمام
القانون  ،وان��ه بغري الفعل ومبادئ
العمل الدميقراطي ال ميكن ان نحقق
العدالة و�سلطة القانون .
�إننا نقف �أم��ام انتهاك �صارخ لأحكام
الف�صل الأول م��ن ال �ب��اب ال �ث��اين من
الد�ستور  ،فامل�ساواة بني العراقيني
غري متحققة �إال بالكالم وال�شعارات

وال��وع��ود  ،واحل��رم��ان م��ن احلقوق
م �� �س �ت �م��ر مل ي� �ت ��وق ��ف ب� ��ل وي �ت �ك��رر
ل �ع��دم �إمي� ��ان ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى العملية
ال�سيا�سية بكل املبادئ التي جاء بها
الد�ستور  ،والكلمة ال�صادقة الناقدة
غري مرغوبة وتعر�ض قائلها وكاتبها
للمالحقة وامل���س��ؤول�ي��ة واىل �سخط
ال���س�ل�ط��ة  ،واحل ��رم ��ان م��ن احلقوق
ي�ب�رز ب���ش�ك��ل � �س��اف��ر ���س��واء يف عدم
تكاف�ؤ الفر�ص على �أ�سا�س املواطنة
�أو التفريط بحرية املواطن وكرامته ،
والتوقيف دون �أوامر ق�ضائية حا�صل
� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ ح��االت القب�ض
على امل��واط�ن�ين دون �أوام ��ر ق�ضائية
م��ن ج �ه��ات ال ت�خ�ت����ص ب ��الإج ��راءات
التحقيقية  ،حتى ان بع�ض وحدات
ق ��وات اجلي�ش ال�ع��راق��ي �أخ ��ذت على
عاتقها القب�ض على املواطن و�إجراء
التحقيق االبتدائي معه خالفا لأحكام
القانون � ،إ�ضافة �إىل حاالت التعذيب
واالع�ت��داءات التي و�صلت �إىل درجة
اعتماد الق�سوة املفرطة وقتل عدد من
املواطنني �أث�ن��اء التحقيق  ،واعتماد
ثقافة الت�صدي للمواطن عند ممار�سة
حقه يف التظاهر والتعبري عن حرية
الفكر وال�ضمري والعقيدة خالفا لكل
م �ب��ادئ ح �ق��وق الإن �� �س��ان والد�ستور
العراقي .
ما يعي�شه الق�ضاء العراقي من التناق�ض
بني الواقع واحلقيقة حمنة كبرية ال
ي�شعر بها �إال احلري�ص على تطبيق
د�ستوري �سليم لبناء لبنات �صحيحة
وثابتة لت�أ�سي�س دول��ة القانون التي

حترتم احلقوق واحلريات  ،وتعتمد
مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات من خالل
احرتامها لن�صو�ص د�ستورها  ،علينا
التخل�ص من عوالق املا�ضي ال�سلبية ،
و�أن نعتمد الدميقراطية فعال تدريجيا
ال قوال فقط  ،و�أن ن�صون الق�ضاء �إذا
اردن��ا ان ن�صون العدالة واحلقوق ،
وان نتقبل الأحكام التي يت�ساوى فيها
ال�ع��راق�ي��ون �أم ��ام ال�ق��ان��ون ونحر�ص
على تنفيذها  ،وان ننبذ اىل الأب��د
املحاكم اال�ستثنائية وقرارات احلجز
والتع�سف با�ستعمال القانون وال�سلطة
 ،وعلينا �أي �� �ض��ا �أن جن�ع��ل الق�ضاء
ين�أى عن ال�سيا�سة والعمل احلزبي
 ،ف��أ��ص��اب��ع الأح � ��زاب وال�سيا�سيني
متتد يف اجل�سد الق�ضائي فتعيقه عن
امل�سرية وحترفه عن امل�سار ال�صحيح
 ،و�أن نطلق الق�ضاء العراقي ميار�س
ح�ق��ه ال��د��س�ت��وري يف اال�ستقاللية ،
وان ن�ت�ع��اون م�ع��ه ل��دع��م رك��ائ��ز هذه
اال�ستقاللية .
مايعي�شه ال�ق���ض��اء ال �ع��راق��ي اليوم
م� ��أ�� �س ��اة يف ت �� �ص��دي��ه دون دروع
وح��واج��ز ل�ل��إره ��اب والإره��اب��ي�ي�ن ،
قوافل ال�شهداء الق�ضاة تتحدث لنا عن
ذل��ك  ،ما من دول��ة يف التاريخ قدمت
ما قدمه الق�ضاء العراقي من �شهداء
وت�ضحيات  ،ومل يزل الطريق م�ستمرا
 ،ف��ال �ت �ج��اوز امل���س�ت�م��ر واالت �ه��ام��ات
الباطلة واجل��زاف�ي��ة على الق�ضاة مل
ت�ت��وق��ف ول ��ن ت�ت��وق��ف م� ��ادام �صوت
العدالة ي�صدر �أحكامه بوجه الإرهاب
والفا�سدين.
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ب�صفتي قارئا جيدا لل�شعر على مدى عقود ،دائما ما �أت�ساءل كيف ميكن لأحد ال�شعراء �أن يقر�أ �شعرا ل�شاعر �آخر ،وال�سيما يف �ضوء الفوارق بني
اللغات املختلفة ،ولذا مل يكن من الغريب �أن �أرى �إجابة على تلك الت�سا�ؤالت يف �أطروحة فا�ضل ال�سلطاين عن الأديب والروائي فيليب الركن،
ل�سببني :الأول هو �أنني كنت �أحد املعجبني بالركن منذ �أن عرفته يف ال�ستينات من القرن املا�ضي ،عندما كنت �أدر�س يف العا�صمة الربيطانية
لندن .ويف الت�سعينات من القرن املا�ضي� ،شرفت ب�صداقة ال�سلطاين ،وهو ما منحني فر�صة �أن �أكون من بني القراء الأوائل لق�صائده.
�أمري طاهري*

املواطنة قيمة ثقافية و �أخالقية

الركن وال�سلطاين ..العديد من النقاط امل�شرتكة

وبالرغم من حقيق ��ة �أن ال�سلطاين
والرك ��ن ينح ��دران م ��ن �آف ��اق
خمتلف ��ة� ،إال �أن هن ��اك العدي ��د من
النقاط امل�شرتك ��ة بينهما ،فكالهما
نت ��اج لثقاف ��ات م ��ا زال ��ت ت ��رى �أن
ال�شع ��ر يحظ ��ى ب�أهمي ��ة بالغ ��ة،
فم ��ا �إن وط� ��أت قدم ��اي الأرا�ض ��ي
الربيطانية ،حتى فوجئت بحقيقة
�أن ال�شع ��ر م ��ا زال يج ��ذب ع ��ددا
كب�ي�را م ��ن اجلمه ��ور ،باملقارن ��ة
ببل ��دان �أوروبي ��ة �أخ ��رى ،مبا يف
ذل ��ك فرن�سا و�أملاني ��ا .و�أتذكر �أنني
قد ح�ض ��رت ندوة لأدريان ميت�شيل
ح�ضره ��ا �أكرث م ��ن � 3000شخ�ص
يف �إح ��دى احلدائ ��ق املركزي ��ة
بلن ��دن .وكان هن ��اك العدي ��د م ��ن

وا�صل ��وا االلتزام بتقاليد بايرون.
وم ��ع ذلك ،ظ ��ل الرك ��ن ثابت ��ا مثل
�شجرة البلوط عل ��ى طرف الغابة.
فعلى مدى عقود من الزمان ،عا�ش
الركن يف " هال"؛ تلك املدينة التي
مل تكن الأكرث �شه ��رة يف بريطانيا
العظم ��ى ،وكان يق ��وم بزي ��ارة
�أ�صدقائه يف �أماكن �أكرث هدوءا يف
جنوب ويلز لب�ضعة �أيام .ومبعنى
م ��ن املع ��اين ،كان الرك ��ن يعي� ��ش
يف عزلت ��ه ،هذا الع ��امل الذي �أخط�أ
البع� ��ض فهم ��ه وظنوا �أن ��ه �شعور
بالوح ��دة ،ولكن ��ه كان رحب ��ا مب ��ا
يكفي للتعب�ي�ر عن جمموعة مذهلة
من امل�شاعر .ويف �أطروحته ،بحث
ال�سلط ��اين ع ��ن ق ��درة الرك ��ن على
"جتاوز العزلة" من خالل ال�شعر.
ومل ينب الركن تفرده على االبتعاد
عن الأيديولوجيات امل�ألوفة اليوم
ف�سحب ،ولكنه و�ض ��ع �آلية دفاعية
�ض ��د ه ��ذا املجتم ��ع اال�ستهالك ��ي
النا�ش ��ئ ال ��ذي ب ��د�أ م ��ن �أوائ ��ل
ال�ستينات من القرن املا�ضي ،وهي
الف�ت�رة التي ن�ش�أ خالله ��ا مبد�أ "مل
ن�ص ��ل مطلق ��ا له ��ذا امل�ست ��وى م ��ن

 لطفية الدليمي

املواطنة و الأخالقيات

ح��ي��ن ي�����ق�����ر�أ ����ش���اع���ر �����ش����اع����را �آخ�����ر

الأ�سم ��اء الالمعة لل�شع ��راء ،الذين
يعامل ��ون ،يف بع� ��ض احل ��االت،
كنج ��وم ال ��روك ،ب ��كل م ��ا يف هذه
املعامل ��ة م ��ن مزاي ��ا وعي ��وب ،مبا
يف ذل ��ك االهتمام الكبري من جانب
ال�صحاف ��ة .ويب ��دو �أن م ��ا و�صف ��ه
ال�شاعر تي� .أ�س �إليوت ب�أنه "�شكل
طفي ��ف م ��ن �أ�شكال الفن" ل ��ه ت�أثري
كب�ي�ر عل ��ى التي ��ارات الثقافية يف
البالد .ويف �سياق خمتلف ،يحظى
ال�شع ��ر بنف�س املكان ��ة يف العراق،
وه ��و م�سق ��ط ر�أ� ��س ال�سلط ��اين.
ومبعن ��ى من املع ��اين ،ميكن للمرء
�أن يدع ��ي �أن الع ��راق� ،أو ب�ل�اد م ��ا
ب�ي�ن النهري ��ن القدمية ،ه ��و املكان
الذي �شهد ملحم ��ة جلجام�ش التي
�ص ��ورت مي�ل�اد الأدب عل ��ى �أن ��ه
ا�ستجابة �إن�ساني ��ة عميقة ال�شعور
لأ�س ��رار الوج ��ود .وم ��رة �أخ ��رى
يف ال�ستين ��ات من الق ��رن املا�ضي،
وخ ��ارج الدائ ��رة ال�ضيق ��ة للنخبة
احلاكم ��ة ،كان ال�شع ��راء ه ��م الفئة
الوحي ��دة املعروف ��ة للرجل العادي
يف ال�ش ��ارع ،وكان كثري من ه�ؤالء
ال�شعراء يعي�شون يف املنفى.
ومن ��ذ البداية ،الحظ ��ت �أن الإنتاج
الأدب ��ي لالرك ��ن كان مبثابة تنويع
�شع ��ري ل� �ـ" مو�سيق ��ى احلج ��رة"
الكال�سيكي ��ة ،فهو �شاع ��ر اللم�سات
ال�صغ�ي�رة واللحظ ��ات العاب ��رة
ووم�ض ��ات الب�ص�ي�رة ،و�شاع ��ر
ال ��زوال الدائم بال�ش ��كل الذي عرب
عن ��ه يف ق�صي ��دة "القناع ��ة" ،التي
تع ��د �أح ��د �أق�ص ��ر ق�صائ ��ده .ومن
جانب ��ه ،ن� ��أى ال�سلط ��اين بنف�س ��ه،
وال�سيم ��ا يف الق�صائ ��د التي كتبها
يف العق ��د املا�ضي �أو نحو ذلك ،عن
الطموح ��ات امللحمي ��ة للعدي ��د من
ال�شعراء الع ��رب من جيله و�أ�صبح
قريب ��ا مم ��ا يطل ��ق علي ��ه ريني ��ه
�ش ��ار ا�س ��م "املو�سيق ��ى ال�صغ�ي�رة
للحياة".
من ��ذ الوهل ��ة الأوىل ،يب ��دو الركن
غريب ��ا .وكان جي ��ل ال�شعراء الذي
�سبق ��ه مبا�شرة قد �شج ��ع التيارات
الأيديولوجي ��ة القوي ��ة ،ب ��دءا من
الي�ساري ��ة املختلط ��ة لأودن وحتى
الأنغل ��و -كاثوليكي ��ة لإلي ��وت.
وق ��د رك ��ز بع�ضه ��م عل ��ى الأحداث
الرئي�س ��ة يف وقته ��م ،مب ��ا يف ذلك
احلرب�ي�ن العامليت�ي�ن واحل ��رب
الأهلية الإ�سباني ��ة ،يف حني �سعى
كث�ي�رون للتجرب ��ة واملغام ��رة يف
�أرا�ض بعيدة ،ويف بع�ض احلاالت

قناديل

اجلودة م ��ن قبل" ب�إع ��ادة �صياغة
جمي ��ع جوان ��ب وج ��ود الإن�س ��ان
الغربي.
�إن كون تفرد الركن غريبا بالن�سبة
لبع� ��ض معا�صري ��ه لي� ��س بالأم ��ر
املفاج ��ئ .ففي ع�ص ��ر "احلركات"،
�أ�ص ��ر عل ��ى �أن يبق ��ى ثابت ��ا .ويف
وقت هيمنت عليه الأيديولوجيات،
حت ��رر م ��ن كل القي ��ود العقائدية.
�إن الطبيع ��ة الولي ��دة للتعددي ��ة
الثقافي ��ة مل مت�س ��ه مطلق ��ا �إذ ظ ��ل
�إجنليزي ��ا ب�إ�ص ��رار .ويف واق ��ع
الأم ��ر� ،إن �إجنليزيت ��ه اخلال�ص ��ة
ه ��ي الت ��ي �أك�سبته �شعبي ��ة عاملية،
�إذ جعلت ��ه جذابا و�سه ��ل الو�صول
�إليه بالن�سب ��ة للكثريين ،من بينهم
ال�سلط ��اين ،م ��ن بيئ ��ات ثقافي ��ة
خمتلف ��ة .ولي� ��س م ��ن املفاج ��ئ �أن
ينظر �إلي ��ه بع�ض م�ؤي ��دي الأفكار
�ضيقي الأفق باعتباره "عن�صريا"
�أو "كاره ��ا للن�س ��اء" .فه ��و مل يكن
م�ؤه�ل�ا لإ�ص�ل�اح �سيا�سي م ��ن �أي
ن ��وع .وعل ��ى الرغ ��م من ذل ��ك ،ف�إن
من الأك�ث�ر ظلما الزعم ب� ��أن الركن
هو �شاع ��ر "ال�سوق ��ة" و"العامة".

يف �أية حالة ،جن ��د غالبية جوانب
احلي ��اة "�سوقي ��ة" و"عامي ��ة".
يتن ��اول ال�سلط ��اين كل تل ��ك
الت�سميات ب�أ�سلوب هادئ وم�ؤثر.
كذلك ،يتبنى فك ��رة �أن الركن لي�س
م�ؤيدا ملذه ��ب العدمية ،وهو اتهام
وج ��ه �أي�ض ��ا �ض ��د دو�ستويف�سكي،
�إىل جان ��ب �آخري ��ن� ،أو " �ساح ��ر
الغمو� ��ض" ،وه ��و لق ��ب ا�ستخدم
�أي�ضا �ضد ماالرميه.
ع ��ادة ما ي�ش ��ار �إىل الرك ��ن مقرتنا
م ��ع �صديق ��ه ج ��ون بيتجم ��ان يف
داللة على �أنه كانت تربطهما عالقة
خا�صة .ف�ضال عن ذل ��ك ،ينظر �إليه
بع� ��ض النقاد بو�صف ��ه وريثا �أدبيا
لتوما�س ه ��اردي ،الذي كان �شعره
م�صدر �إلهام له يف البداية.
وبالرغ ��م من ذل ��ك ،ويف واحد من
�أكرث الأجزاء املث�ي�رة يف درا�سته،
يعر�ض ال�سلط ��اين �صالت روحية
�أخ ��رى جتمع ب�ي�ن الرك ��ن و�شاعر
�آخ ��ر م ��ن �شعرائ ��ه الربيطاني�ي�ن
املف�ضلني ،وهو �آر� .أ�س .توما�س.
كتب ال�سلط ��اين� " :أرى �أن الركن
كان قريب ��ا ب�ص ��ورة �أك�ب�ر م ��ن �آر.
�أ�س .توما� ��س ،حتى �أن العديد من
مو�ضوع ��ات الرك ��ن �أك�ث�ر ت�شابها
مع مو�ضوع ��ات توما� ��س منها مع
مو�ضوع ��ات �أي �شاع ��ر بريط ��اين
�آخر يف الن�ص ��ف الثاين من القرن
الع�شرين ،بالرغم من �أن �أ�ساليبهما
و�أمناطهم ��ا ال�شعري ��ة خمتلف ��ة
بالأ�سا� ��س� .إن االنتظ ��ار والغياب،
وامل ��وت والف�ش ��ل ،واملعان ��اة،
وال�صدى والظالل مفردات �شائعة
ج ��دا يف خطابهم ��ا ال�شع ��ري.
ويب ��دو �أن ال�شاعري ��ن يحاكي ��ان
�أف ��كار كريكيغ ��ارد ،رمب ��ا بال وعي
يف حالة الرك ��ن ،وبوعي يف حالة
توما�س الذي قر�أ �أعمال كريكيغارد
وخ�ص�ص ق�صيدة له.

كال ال�شاعري ��ن من�شغ ��ل بالق�ضاي ��ا
الوجودي ��ة ذاته ��ا :التف ��رد وحرية
االختي ��ار واالنق�س ��ام ب�ي�ن احلياة
والف ��ن ،والنف� ��س والآخري ��ن.
لك ��ن عل ��ى عك� ��س الرك ��ن ،تب ��دو
مقاربة توما� ��س لهذه املو�ضوعات
مقارب ��ة ديني ��ة ،غ�ي�ر �شاغل ��ه
الأ�سا�سي ،مث ��ل الركن ،هو احلالة
الإن�ساني ��ة :العزل ��ة والغي ��اب،
والإحب ��اط والتعا�س ��ة ،والف�ش ��ل
الروح ��اين يف املجتم ��ع احلدي ��ث
امل ��ادي .يف حياتهم ��ا و�أعمالهم ��ا،
�سع ��ى ال�شاع ��ران �إىل ح ��ل م�شكلة
االنق�س ��ام بني الف ��ن واحلياة ،بني
"جوع�ي�ن ،ج ��وع للخب ��ز وج ��وع
ال ��روح الفظ ��ة لنعم ��ة ال�ض ��وء"،
مثلم ��ا �أ�ش ��ار توما� ��س برباع ��ة يف
�إح ��دى ق�صائ ��ده .ومتث ��ل ق�ضي ��ة
االنتم ��اء بالن�سب ��ة ل ��كا ال�شاعرين
ل ��ب فل�سفتهم ��ا الوجودية ،باملعنى
الوا�سع للكلمة� ،سواء �أكانت تتخذ
منظ ��ورا جتريبي ��ا ،كم ��ا يف حالة
الرك ��ن� ،أم �ش ��كال ديني ��ا ،كم ��ا ه ��و
احلال مع توما�س".
ال تعك� ��س درا�س ��ة ال�سلط ��اين
االح�ت�رام ال ��ذي يكنه �شاع ��ر لآخر
بالرغ ��م م ��ن الأجي ��ال واحل ��دود
الثقافي ��ة فق ��ط ،لكنه ��ا �أي�ضا بحث
عمي ��ق يلق ��ي �ض ��وءا جدي ��دا على
جوان ��ب م ��ن �شعر الرك ��ن تتجاوز
نطاق ال�سري الذاتي ��ة الزائفة التي
خ�ض ��ع له ��ا على م ��ر عق ��ود .وفيما
يع ��د اختي ��ار ال�سلط ��اين لالرك ��ن،
كمو�ض ��وع �أطروح ��ة ،عائد للذوق
ال�شخ�ص ��ي� ،إال �أن ��ه يعك� ��س �أي�ضا
املنزل ��ة الرفيع ��ة الثابت ��ة الت ��ي
اكت�سبه ��ا ذل ��ك اللي�ب�رايل املتخرج
يف جامع ��ة هول بع ��د ربع قرن من
وفاته .لقد �صمد �شع ��ر الركن �أمام
اختبار الزمن ،لي�ؤمن له مكانا بني
عظم ��اء الكال�سيكي ��ات الإجنليزية
احلديث ��ة .كت ��ب الرك ��ن يف �إحدى
امل ��رات" :ي ��روق يل االعتق ��اد ب�أن
النا�س يف احلان ��ات يتحدثون عن
�أ�شع ��اري" .ح�سن ��ا� ،إنه ��م يفعلون
ه ��ذا بالفع ��ل يف احلان ��ات ويف
�أماكن �أخرى.
* كاتب �إيراين يكتب لـ" التاميز"
الربيطانية و" نيويورك بو�ست "
الأمريكية ،ا�ضافة �إىل جريدة"
ال�شرق الأو�سط" .والن�ص هو
ترجمة ملقدمة كتاب" الركن..
�شاعرا ال منتميا".

ت�أ�س� ��س العراق احلديث وفق مقا�سات �صناعة بريطانية
كولونيالي ��ة تقا�سم ��ت ترك ��ة الدول ��ة العثماني ��ة و لي�س
يف ذل ��ك �ض�ي�ر فلطاملا ت�شكلت دول وف ��ق مقايي�س قوى
كولونيالي ��ة و تراف ��ق ت�أ�سي�س العراق احلديث مع بروز
مع ��امل الدول ��ة احلديث ��ة  :حكوم ��ة و جي� ��ش و برملان و
د�ست ��ور كتب ع ��ام  1925علي ي ��د املحام ��ي الإنكليزي (
بونه ��ام كارت ��ر ) و ه ��و �أف�ضل يف كثري م ��ن ف�صوله من
د�ست ��ور مليء بالثغرات كت ��ب �أو �أتى جاهزا عام 2005
!
وق ��د �أ�شارت تلك املقوم ��ات �إىل وج ��ود �إمكانية لنه�ضة
علمي ��ة وزراعي ��ة وتعليمية وعمراني ��ة م�صحوبة مبعامل
ليربالي ��ة وا�ضحة و�إن كانت �أ�شبه بجنني خديج ولد قبل
�أوان ��ه والحت م�ؤ�شرات قيام دول ��ة على قاعدة (االمة –
الدولة ) التي �شاعت يف اوربا القرن التا�سع ع�شر غري �أن
�صعود النزعة القومية املدعمة بح�س ديني بدائي وطائفي
�أق�ص ��ت وب ��ددت اخلوا�ص الثقافية اجلامع ��ة للعراقيني
وعملت على و�أدها يف عمل تخريبي مدرو�س �أ�شاع حالة
من التغريب و االنف�صام املر�ضي بينهم ف�شاعت العبثية
و الالجدوى وانعدام احل�س بامل�س�ؤولية مما �أدى لظهور
�صراعات طائفية وعرقية هي يف حقيقتها �صراعات ذات
جذر ثقايف ترافقت مع نزعة �إق�صائية عنيفة ثم ر�سختها
حقب ��ة الع�سك ��ر ب ��كل حمولته ��ا الثقيل ��ة الوط� ��أة لتطيح
بالبن ��اء اللي�ب�رايل اله�ش يف الدول ��ة العراقي ��ة ولتدخل
الب�ل�اد يف عتم ��ة ال�صراعات الأعنف فعان ��ى العراقيون
�ضغوطا وانته ��اكات لينتهوا كائنات ف�صامية ذات نزوع
مر�ض ��ي يتخذ واح ��دا من �شكل�ي�ن  :ع ��دواين �صارخ يف
عنف ��ه و ق�سوت ��ه �أو انكفائي يجن ��ح اىل اخلنوع و التبلد
والالمب ��االة و يف احلالتني تقطعت الروابط احلية التي
كان ��ت ت�شد �سكان هذه االر�ض اىل جذورهم احلية ونتج
ع ��ن هذا الفع ��ل التدمريي �أن ا�ستحال ��ت املواطنة حم�ض
�صف ��ة �شكلية خائب ��ة و غري فاعلة يف املنظومة القيمية و
الأخالقي ��ة للفرد العراقي بعد ان �ضاعت �إمكانية االرتقاء
بها م ��ن امل�ستوى احلقوقي و القانوين اىل مرتبة القيمة
الأخالقية الأعل ��ى مقاما والأقوى ت�أثريا على املواطنني
مع انعدام �إح�سا�سهم بامل�س�ؤولية.
روى �صديق يل من املقربني �أن �أباه امليكانيكي الذي كان
يعمل يف م�صفى الدورة كان قد �أوفد يف �سبعينات القرن
الع�شرين �إىل �أملانيا يف دورة الكت�ساب اخلربات احلديثة
و ذات يوم ارتاد اع�ضاء الوفد مقهى وجل�سوا يتفرجون
عل ��ى م�شاهد املدين ��ة الناب�ضة بال�صخب واحلي ��اة و �إذا
بفت ��اة فارعة مترق �أمامهم ب�سرعة وبعد ان �سارت ب�ضع
خط ��وات توقفت وع ��ادت �إذ لفت نظره ��ا وجود مل�صق
ورق ��ي عل ��ى حائط مبن ��ى قريب من املقه ��ى تدلت احدى
زواياه فانكف�أ املل�صق على اجلدار � ،أخرجت الفتاة علكة
م ��ن فمها كانت مت�ضغها و و�ضعته ��ا على زاوية ال�صورة
ثم �أعادت ل�صقها على احلائط وبعد �أن تيقنت من ا�ستواء
ال�ص ��ورة يف حافته ��ا العلوي ��ة عاودت �سريه ��ا مغتبطة
فعل ��ق �أحد اع�ضاء الوف ��د العراقي عل ��ى امل�شهد بح�سرة
بالغة  :هل ميكن �أن يحدث هذا يف العراق ؟ ولدينا امثلة
كثرية كهذا ال�سلوك امل�س� ��ؤول ،اخربتني �صديقة عراقية
تقي ��م يف نيويورك �أن جارته ��ا الأمريكية قدمت �شكوى
بحقها لأن �إحدى حنفيات �شقة �صديقتنا ت�س ّرب قطرات
م ��اء طوال الليل والنه ��ار ومل تكن تبايل بالأمر و ت�ؤجل
ت�صليحه ��ا كعادتن ��ا يف الالمب ��االة بالتفا�صيل ال�صغرية
و�إهماله ��ا – ف�أرغمته ��ا ال�شرط ��ة على دف ��ع غرامة كبرية
لأنه ��ا �أهدرت امل ��ال العام املتمث ��ل يف امل ��اء املت�سرب مع
�إلزامها بت�صليح احلنفية � ،أما يف جمتمعاتنا الالمبالية
ف�إننا نفتق ��د �أخالقيات املواطنة والإح�سا�س بامل�س�ؤولية
�إزاء خدم ��ات احلياة املدنية واملال الع ��ام فال تزال روح
البدوي الغازي تتحكم يف الوعي الكثريين.

وجهة نظر

متابعات

النمطية يف ال�شعر

احتاد الأدباء ي�ؤبن الكاتب واملنا�ضل فلك الدين كاكة يي

عبا�س مزهر ال�سالمي

بداي ��ة البد يل من �أن �أ�ش�ي�ر اىل �أن مو�ضوعة النمطية
يف ال�شعــــ ��ر الميكن تغطيتها مبقالة موجزة كالتي بني
�أيديك ��م �سادتي ،لكنن ��ي �س�أتطرق لها لنتلم� ��س �سوي ًة
م ��ا تعنيه،لي�س م ��ن ال�صعب على الذائق ��ة ال�شعرية �أن
ت�ستك�ش ��ف اجل ��ب ال ��ذي انح ��درت ،ومازال ��ت تنحدر
نح ��وه الكث�ي�ر م ��ن الن�صو� ��ص ال�شعري ��ة مرغم ��ة �أو
طائعة،حت ��ى تبدو تلك الن�صو�ص( ب ��كل الأ�شكال التي
ُك ِت َبت بها) وهي م�ستقرة يف قرارة ذاك اجلب مت�ساوية
يف �شعريتها ،وك�أنها من�سوبة مل�صدر �شعري واحد،فما
�أق�صد ُه باجل ��ب هو النمطية  ،تلك التي تعني بب�ساطة
احلركة الك�سيحة لل�شعر،وال �أعتقد �أن هناك �أق�سى على
ال�شع ��ر من النمطية،تل ��ك التي جتعل من� � ُه كائن ًا هزي ًال
يدور حول نف�سه ولي�ست ل� � ُه القدرة على االقرتاب من
الآخر وال�سيطرة على عواطف ُه  ،ومن ثم حماورته،وال
فرق هنا بني �شكل �شعري و�آخر  ،فال�شاع ُر حتى لو متثل
باحلداثة ،ون� ��أى ب�أدواته عن ا�ستخدام عنا�صر ال�شعر
املعتادة ،ف�إن ُه �سيقع يف منطية تبدو يف الظاهر مغايرة
لنمطي ��ة ق�صي ��دة ال ��وزن ب�أ�شكاله ��ا املعروفة،ولكنه ��ا
ت�شابهه ��ا،يف �شعريته ��ا الواهنة ،وع ��دم مقدرتها على
التح ��رك �شعري ًا من �أجل بلوغ ما يريد ال�شعر احلقيقي
قول ��ه ،وال�سبب ه ��و �أن الكث�ي�ر من الن�صو� ��ص �سواء
كان ��ت نرثي ��ة �أو مفتوحة،موزونة كان ��ت �أو ميو�سقها
الإيق ��اع الداخل ��ي  ،ت�ش ّده ��ا اىل النمطية�،سم ��اتٌ �أربع

ميكنن ��ا �أن نحددها مبا يل ��ي  :ا�سلوب الكتابة،ال�صوت
ال�صاخب ،انثياالت ال ��ذات  ،وتغليب ال�سرد يف الن�ص
ال�شع ��ري ،والبد لنا هنا من تناولها بايجاز ،فا�سلوبية
الكتاب ��ة تعن ��ي ت�شكيل الن� ��ص� ،أي جم ��اورة املفردات
وا�ستح ��داث عالق ��ة فيم ��ا بينها ت�ش ��ي بانت ��اج دالالت
جدي ��دة ت�ؤدي غر�ضها امله ��م يف اكتمال امل�ضمون الذي
ال دور ل� � ُه يف الن�أي بالن� ��ص عن ال�سقوط يف النمطية،
فالن�ص مرهون بالدالالت ،فيما لو كانت حتاكي فاعلية
املف ��ردات الت ��ي ت�ش� � ِّكل قامو� ��س ال�شاع ��ر اللغوي ،يف
ابت ��كار �ص ��ور �شعرية جديدة .على عك� ��س ما نادى به
دع ��اة ق�صيدة ال�شع ��ر يف �أن الن� ��ص ال�شعري هو ن�ص
ر�ؤيا الن�ص �صورة.
يف �أحاي�ي�ن كث�ي�رة يلع ��ب ال�صوت ال�صاخ ��ب لل�شاعر
يف حتري ��ف الن�ص  ،حتى ليبدو الن�ص يف حالة كهذه
كالهت ��اف ،ويكون يف حلظتها كالم ��ا �صادرا من فورة
انفعال ،غالبا ما يحاول ال�شاعر �أن يت�شبث باللغة ع ّلها
ت�ستوع ��ب انثياالته املتدفق ��ة  ،نتيج ��ة ا�ستنفار الذات
ال�شاع ��رة وحما�صرته ��ا ،وال�ضغط عليه ��ا ،فرتاه يزج
بال�ص ��ور ال�شعرية  ،وهنا ال بد من الإ�شارة اىل حالتني
ميار�سهم ��ا ال�شاع ��ر ،احلالة الأوىل �إم ��ا �أن يعمل على
ت�ضخي ��م ال�صورة بحيث تطفح ع ��ن �إطارها ال�شعري
،واحلالة الثانية ي�ضخ ال�صور ال�شعرية � ،صور ًة فوق
�ص ��ورة  ،حينها تتزاحم ال�ص ��ور ،فينفرط عقد الن�ص،
عنده ��ا �سيت ��وه ،وي�سقط يف ج ��ب النمطية�.أما تغليب
ال�س ��رد يف الن�ص ،يكاد يكون �صف ��ة مالزمة للكثري من
الن�صو�ص احلديثة،وال�س ��رد بطبيعته ،يختزل ال�شعر
يف الن� ��ص،و ال ميكن� � ُه �أن يح ��رك الن� ��ص �شعري� � ًا مل ��ا
يت�ضمن� � ُه من مف ��ردات ينح�سر فيها الإيح ��اء ،وينعدم
فيها الرتميز ،لكونها تتناول الرمز مبا�شرة،
من هذا نقول  ،لكي يبقى ال�شاعر على عالقة حميمة مع
ال�شعر ،علي ��ه �أن يُبقي على حروف ��ه مم�سكة باملفارقة،
�سابح ��ة مب ��اء الده�شة�،شاخ�ص ��ة للخي ��ال ،ليجتاز بها
عب ��اب النمطي ��ة ،ليعرب  ،وي�صل (ال�ش ��ك يف ذلك ) اىل
ف�ضاءات ال�شعر املرتامية .فال�شع ُر كائنٌ ي�ستمد حيات ُه
من اخليال ،ينمو يف عمق املفارقة،وي�سمو بالده�شة.

قحطان جا�سم جواد

من ��ذ رحيله  ،والكاتب واملنا�ضل والوزير
الك ��ردي فلك الدين كاك ��ة يي حمط انظار
جميع امل�ؤ�س�سات الثقافية بحيث ان عدد
الن ��دوات التي �أقيمت ت�أبينا له جتاوزت
الع�شرات يف اقليم كرد�ستان او يف بغداد
وكانت م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى �س ��باقة يف ذلك ،
وكان اخره ��ا الن ��دوة الت ��ي اقامها احتاد
االدب ��اء والكت ��اب يف العراق وح�ض ��رها
جمموعة كبرية من االدباء وال�سيا�س ��يني
من ا�صدقاء وتالميذ هذا الكاتب املنا�ضل
 .و�أدار الندوة د .ح�سني اجلاف م�س�ؤول
ال�ش�ؤون الكردية يف احت ��اد الأدباء الذي
قال :
ن�ؤب ��ن اليوم الوزي ��ر واملنا�ضل والأديب
الراحل فلك الدين كاكة يي تلك ال�شخ�صية
الكردية التي تركت اثرا كبريا يف الثقافة

الكردي ��ة والعربية على ح ��د �سواء .وهو
م ��ن موالي ��د  1943يف داق ��وق بكركوك
وت ��ويف بعم ��ر ال�سبع�ي�ن  ..وق ��ال قب ��ل
اي ��ام من وفات ��ه ( انا كل �ش ��يء وال �شيء
) دالل ��ة عل ��ى توا�ضعه  ..لق ��د عملت معه
ل�سنت�ي�ن يف جريدة الت�آخ ��ي وكان كرميا
ويغ ��دق عل ��ى املثقفني من خ�ل�ال املكاف�آت
الت ��ي تدفعه ��ا اجلري ��دة لهم ج ��راء ن�شر
مو�ضوعاته ��م الن ��ه يعتق ��د ان املثقف هو
عماد البناء واال�ستقرار يف البالد .
القا�ضي كمال �آغا قال :ـ
اجتمعن ��ا الي ��وم لإحي ��اء ذك ��رى مثق ��ف
ومنا�ض ��ل و�سيا�س ��ي ومفك ��ر ك ��ردي
مرم ��وق م ��ن الكاكائيني الك ��رد .وبالرغم
م ��ن ان الفقي ��د العزي ��ز يك�ب�رين بع ��دة
�سن ��وات يف العم ��ر  ,مازل ��ت اذك ��ر كيف
كان يت�سل�س ��ل اىل قريتن ��ا ويدخ ��ل اىل
مكتب ��ة عدنان فتاح �آغ ��ا وهو يف ال�صف
ال�ساد� ��س االبتدائ ��ي ليخت ��ار الق�ص� ��ص

وكت ��ب االح ��داث التاريخي ��ة  ,وكان
املرح ��وم فت ��اح �آغ ��ا الكاكائ ��ي رئي� ��س
ع�شرية الكرد الكاكائيني يف وقتها ينظر
اليه باحرتام واعتزاز كبريين ,ويوفر له
الكتب التي يريدها لالطالع .وكان يحث
غريه من �شباب الع�شرية على ان يحذون
حذوه ويتثقفوا وينهلوا من مناهل العلم
واملعرفة  ,الن فتاح �آغا كان رجال ع�شائريا
م�ستنري ًا ي�ؤمن بالثقافة والعلم .
وبع ��د ان �ص ��ار فلك الدي ��ن الكاكائي يف
الع�شري ��ن من عمره دخ ��ل معرتك احلياة
ال�سيا�سي ��ة �شيوعي ��ا يف ب ��ادئ الأم ��ر ثم
اعتق ��ل م ��ن ج ��راء ذل ��ك عدة م ��رات يف
�سجون بغداد وكركوك ,ب�سبب معتقداته
ال�سيا�سي ��ة .ث ��م انتم ��ى اىل احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين وا�صب ��ح
بي�شمرك ��ة يف �صف ��وف الث ��وار االك ��راد
وداف ��ع عن ال�شعار اخلالد الذي رفعه قائد
الك ��رد الرم ��ز امل�ل�ا م�صطفى الب ��ارزاين (

الدميقراطي ��ة للعراق واحلك ��م الذاتي –
يف حينه – لكرد�ستان ) .
وظ ��ل فل ��ك الدين عل ��ى توا�ضع ��ه بالرغم
م ��ن تولي ��ه املنا�ص ��ب العالي ��ة يف
احل ��زب والإقلي ��م ووزي ��را وع�ضوا يف
املكت ��ب ال�سيا�س ��ي للح ��زب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين املنا�ضل ورئي�س ��ا لتحرير
جري ��دة ( الت�آخ ��ي ) وع�ض ��وا ب ��ارزا يف
املعار�ض ��ة العراقية يف الداخل واخلارج
.
ث ��م حت ��دث الأدي ��ب الك ��ردي احمد فيلي
فقال:ـ
عمل يف م�ؤ�س�سة ثورية وكان يطرح فيها
اف ��كارا مهمة من خالل عموده يف جريدة
الت�آخي ويكتب فيه عن ق�ضايا جوهرية
عن الوطن واالمة  ..فلك الدين
كان ذا اخ�ل�اق عالي ��ة وروح ثوري ��ة
وتوا�ض ��ع ان�س ��اين كب�ي�ر  .ونا�ض ��ل يف
احلرك ��ة الثوري ��ة الكردي ��ة �ض ��د النظام
ال�ساب ��ق والتح ��ق باجلب ��ل وح ��ارب مع
الث ��وار  .كذل ��ك عم ��ل يف املعار�ض ��ة
العراقي ��ة يف خ ��ارج الع ��راق قبل �سقوط
النظام ال�سابق .
كم ��ا كان يكت ��ب ويتح ��دث دائم ��ا ع ��ن
ا�شكالي ��ة املثقف وال�سلط ��ة وكان ينا�صر
ق�ضايا املثقفني  ,ويطالب بتقدمي �إعانات
اليه ��م حت ��ى اليحتاج ��ون اح ��د  .وعل ��ى
اث ��ر مطاليب ��ه قام ��ت القي ��ادة الكردي ��ة
بتخ�صي� ��ص روات ��ب للمثقف�ي�ن واالدباء
لتجنيبه ��م احلاج ��ة والفقر  .لق ��د نا�ضل
فل ��ك الدين بكل االجتاهات فكرا و�سلوكا
وحزبيا  .ونادى بالتعاي�ش ال�سلمي بني
مكون ��ات ال�شع ��ب العراق ��ي وع ��دم خلق
فج ��وة ب�ي�ن الك ��رد والع ��رب عل ��ى وجه
اخل�صو�ص .
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تكنولوجيا

حوا�سيب ميكن ارتدا�ؤها
�أقوى من جوجل جال�س

جهاز كمبيوتر ميكنه قراءة
احلروف مبا�شرة من دماغك

�آيفون � 5أ�س �أكرث �أمانا
وبكامريا متطورة

تقوم �شركة ميتا  Metaبت�صميم غطاء ر�أ�سي رقمي ميكنه �إ�ضافة �أج�سام ثالثية الأبعاد
�إىل الع ��امل الواقع ��ي ،لكن يبقى الت�صميم �ضخم� � ًا حتى الآن وت�أمل �شرك ��ة ميتا �أن تتمكن
يف النهاي ��ة من تخفيف ��ه وت�صغريه حتى ي�ص ��ل ل�شكل وحجم النظ ��ارات الطبيعية ليمكن
ا�ستعمال ��ه يف خمتلف الن�شاطات م ��ن الألعاب �إىل ت�صمي ��م املنتجات�.أطلقت ال�شركة على
املنت ��ج اجلديد ا�سم نظارات الف�ضاء  Space Glassesوه ��ي م�صممة بهدف �أن تكون
�أداة مل�صمم ��ي التطبيق ��ات �أكرث منها �آلة لالرتداء ،فه ��ي ال حتتوي على بطارية داخلية وال
معال ��ج ر�س ��وم �أو معالج مركزي ل ��ذا يجب �أن تكون مت�صل ��ة بالكمبيوتر حتى تعمل.
كم ��ا يت�ضم ��ن املنت ��ج �شا�ش ��ة عر�ض بل ��وري �سائ ��ل � LCDشفافة
وكامريا لقيا�س العمق بالأ�شع ��ة حتت احلمراء وكامريا �أخرى
تقليدي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل مقيا� ��س ت�س ��ارع وجريو�سك ��وب (�أداة
لتحديد االجتاه) وبو�صلة�.صرح �ستيفمان ،الرائد يف جمال
احلو�سب ��ة القابل ��ة لالرت ��داء� ،أن ��ه م ��ن اجليد ج ��د ًا الدخول
�إىل ه ��ذا الع ��امل .وبانت�ش ��ار التكنولوجيا القابل ��ة لالرتداء
وانخفا�ض �أ�سعارها �ستكون النظارات الذكية يف املقدمة.

با�ستخ ��دام بيانات م�سح الدماغ وجمموع ��ة من خوارزميات الكمبيوت ��ر ،ا�ستطاع علماء
م ��ن هولندا حتديد احل ��روف التي ينظر �إليها ال�شخ�ص .هذا االخرتاق العلمي يوحي ب�أن
الوق ��ت ل ��ن يكون طوي ًال قبل ان نتمكن من قراءة �أفكار الإن�سان مب�ستوى غري م�سبوق من
الدقة ،مبا يف ذلك ما نراه �أو نتذكره بل وحتى ما نحلم به.
لتحقيق ذلك� ،شيد باحثون من جامعة"راد بود نيميجن"نظاما يت�ألف من ما�سح الت�صوير
بالرن�ي�ن املغناطي�سي ،مع برنامج للتع ��رف على الأ�شكال وخوارزمي ��ة ذاتية التعلم�.أثناء
م�سح الدماغ� ،سحب الباحثون بيانات من الف�ص القفوي ،الأ�شخا�ص الذين مت اختبارهم
طل ��ب منه ��م �إلقاء نظرة عل ��ى �سل�سلة من احل ��روف التي توم�ض على �شا�ش ��ة ،مبا يف ذلك
ح ��روف مكتوبة بخ ��ط اليد مث�ل� ًا :ب� ،ص� ،أ ،ن� ،س ال ��خ .يثري هذا
الن�ش ��اط مناطق حمددة يف الف� ��ص القفوي ،وي�ستخرج
العلم ��اء �آثار ه ��ذا الن�شاط على �ش ��كل ق�صا�صات ب�إبعاد
 2 × 2 × 2ملليم�ت�ر م ��ن املعلوم ��ات ت�سمى .voxels
بع ��د ذل ��ك ق ��ام العلم ��اء ب�إن�ش ��اء خوارزمي ��ة للربط بني
البك�س�ل�ات  pixelsالتي متث ��ل ت�شكيالت احلروف مع
الـ .voxels
ترجمة� :أحمد الوي

�ستك ��ون م ��ن �سم ��ات �آيفون � 5أ� ��س �شريح ��ة الكرتونية جدي ��دة تق ��ول �أبل انها
تتي ��ح �أداء ي�ضاهي ب ��ه الهاتف الذك ��ي �أداء كومبيوتر مكتب ��ي وكامريا حم�سنة
وما�س ��ح �ضوئ ��ي لأم ��ن امل�ستخ ��دم با�ستخ ��دام تقني ��ة التع ��رف عل ��ى ب�صم ��ة
الأ�صابع.
ويت�ألف جهاز اال�ست�شعار للتعرف على ب�صمة الأ�صابع  Touch IDمن دائرة
خفيف ��ة ح ��ول زر الت�شغيل تغني ع ��ن احلاجة اىل �إدخال �شف ��رة لتفعيل اجلهاز.
ويف ح�ي�ن ان ه ��ذه التقنية لي�س ��ت م�صمم ��ة لال�ستعا�ضة عن
�سم ��ات �أمنية �أكرث تط ��ورا كتلك امل�ستخدم ��ة لدى �إجراء
املعامالت امل�صرفي ��ة �أو الت�سوق على االنرتنت فانها
متك ��ن امل�ستخدم من التعامل م ��ع خمزن �آيتيونز
من �أبل ل�شراء ملفات مو�سيقية وتطبيقات.
و�سيكون �آيفون � 5أ�س الذي ي�أتي باللون
الذهبي �أو الف�ضي �أو الرمادي الف�ضائي
متوف ��را لل�شراء يف بريطاني ��ا ابتداء من
� 20أيلول.

ترجمة� :أحمد عجيزة

تقنية النانو تدخل ميدان الأجهزة الإلكرتونية

نحن نثق بالعلم
كيف ميكن لنا �أن نثق بالعلم وهو يف تطور وتغري م�ستمرين؟
كث�ي� ً
را م ��ا يرتدد ه ��ذا الت�س ��ا�ؤل عل ��ى �أل�سن ��ة الأ�شخا�ص غري
املتخ�ص�ص�ي�ن بالعلم ،فاليوم توجد نظرية تف�سر ظاهرة معينة
وغ ��د ًا ت�أت ��ي نظرية �أخ ��رى �أف�ضل منه ��ا ،واملث ��ال الأ�شهر على
ه ��ذه امل�س�ألة هو نظري ��ة اجلاذبية لنيوت ��ن والنظرية الن�سبية
لأين�شتاين ،فه�ؤالء املعرت�ض ��ون يذكرون بان نظرية اجلاذبية
لنيوت ��ن كانت هي ال�سائدة لفرتة طويلة من الزمن �إىل ان جاء
�أين�شتاي ��ن وق ��دم نظريته الن�سبي ��ة التي ف�س ��رت الكون ب�شكل
اف�ض ��ل وب�صورة اكرث عمق� � ًا من نظرية نيوتن .ه ��ذا يعني ان
ج ��ل اعرتا�ضهم ين�صب عل ��ى نقطة واحدة فق ��ط ،وهي التغري
امل�ستم ��ر يف الفرو� ��ض والنظريات العلمي ��ة .ردنا على احلجة
ال�سابق ��ة �سيكون عبارة عن ذكر مثال اكرث و�ضوح ًا من نظرية
نيوتن ونظري ��ة �أين�شتاين �إ�ضاف ��ة �إىل ت�أ�صيل وتر�سيخ فكرة
ان التجدي ��د والتطور يف العلم هو امر جيد ومطلوب وبدونه
يتح ��ول العل ��م �إىل جمرد �أف ��كار دوغمائية بعيدة ع ��ن الواقع.
بالن�سب ��ة للمث ��ال ال ��ذي �سن�ستخدم ��ه فه ��و م ��ا مت طرح ��ه على
انه"اندماج نووي بارد"ففي يوم  23مار�س  1989مت الإعالن
ع ��ن م�ؤمتر �صحفي من قبل عامل ��ي كيمياء هما مارتن فلي�شمان
و�ستانل ��ي بون� ��س ،وقد ح�ضر �إىل هذا امل�ؤمت ��ر اكرث من مئتي
�صحف ��ي .ما خرج ب ��ه هذان العامل ��ان �إىل املجتم ��ع العلمي هو
التو�صل �إىل �إنتاج تفاعالت لالندماج النووي يف درجة حرارة
الغرف ��ة العادية! الأمر الغريب يف كل هذا ان االندماج النووي
املع ��روف ال يتم �إال يف درجات ح ��رارة عالية جد ًا ،وهو يحدث
داخ ��ل ال�شم�س والنجوم ب�صورة طبيعي ��ة �إ�ضافة �إىل حدوثه
داخ ��ل املفاعالت العمالقة التي منلكها حالي� � ًا ،ومفاعالتنا هذه
مت ��ول ب�ث�روات هائلة حت ��ى ان ع ��دة دول عظمى جتتم ��ع مع ًا
لت�ساه ��م يف مثل ه ��ذا التمويل .وعليه الب ��د ان �إنتاج تفاعالت
نووي ��ة يف ظروف اعتيادية وبكلفة منخف�ض ��ة جد ًا يعد ن�صر ًا
عظيم ًا وو�ص ��و ًال م�ؤكد ًا �إىل جائزة نوب ��ل �إ�ضافة �إىل ال�شهرة
والأم ��وال الطائل ��ة التي �ستنهال على ر�ؤو� ��س املكت�شفني .لكن
لنرتيث قلي�ل ً�ا ونرى موقف باقي العلم ��اء يف املجتمع العلمي
من هذا املو�ضوع.
يف الليل ��ة التالي ��ة للم�ؤمت ��ر ال ��ذي عق ��ده العامل ��ان ح ��اول عدد
م ��ن طلب ��ة جامع ��ة"�أم �أي تي"�إع ��ادة التجرب ��ة باالعتماد على
ت�سجيل فيديوي ،بعد ذلك توالت التجارب لت�صل �إىل �أربعمئة
جترب ��ة خ�ل�ال ب�ضعة ا�شهر فقط� .صحيح ان ه ��ذا العدد الكبري
م ��ن التجارب �سبب ��ه ح�سا�سي ��ة املو�ض ��وع و�أهميت ��ه بالن�سبة
ل�سيا�س ��ات الدول كاف ��ة ـ كان الرئي�س بو� ��ش يطالع نتائج هذه
امل�س�أل ��ة �أو ًال ب�أول ـ �إال ان جمي ��ع الفرو�ض والنظريات العلمية
تتعر�ض لنف�س املوقف داخل املجتمع العلمي.
مهم ��ا يكن م ��ن �أمر ،لقد تب�ي�ن بعد �إع ��ادة التجربة ع ��دة مرات
ان ه ��ذا التفاع ��ل غ�ي�ر �صحي ��ح وان كل ما قدمه ه ��ذان العاملان
خاط ��ئ ب ��كل ب�ساطة ،فف ��ي ماي ��و  1989قدم اح ��د الفيزيائيني
كل االحتم ��االت �أم ��ام االحتاد الأمريك ��ي للفيزي ��اء ،و�أثبت ان
كل التربي ��رات النظري ��ة غ�ي�ر معقول ��ة .وهذا يعن ��ي ان تكرار
التج ��ارب وك�ش ��ف زي ��ف امل�ضللني داخ ��ل املجتم ��ع العلمي من
اه ��م الركائ ��ز الت ��ي يقوم عليها العل ��م ،حت ��ى �إن مل تكن هنالك
ني ��ة �سيئة ل ��دى الباحثني ،فان تكرار التج ��ارب التي قاموا بها
واختبارها من جديد ينفعنا يف تاليف الأخطاء التي قد يقعون
بها دون ان ي�شعروا بذلك.
ويف اخلت ��ام نق ��ول ان اكت�شاف نظريات جدي ��دة اكرث دقة من
النظري ��ات القدمية ي�ساهم يف �إث ��راء نظرتنا �إىل انف�سنا واىل
الع ��امل من حولنا بكل ما فيه ،فكلم ��ا تقدمت التكنولوجيا التي
ن�ستخدمه ��ا وكلما عرثنا على ط ��رق اف�ضل يف البحث والر�صد
متكنا من الو�صول �إىل فهم �أكرث �صحة عن الواقع.

املحرر

سيرة علمية

�ستيفن هوكينج

وتاريخ خمت�صر للزمن

اخرتاق علمي يفتح الطريق �أمام �إن�شاء �أجهزة �إلكرتونية
ً
حجما و�أكرث كفاءة
�أ�صغر
ترجمة :علي حميد

الباحثون ب�شدة مب�س�ألة �إقحام ال�ضوء يف
فراغات �صغرية لأن من �ش�أن هذه الو�سيلة
تعزي ��ز كثافة ال�ضوء ،وتو�ص ��ل الباحثون
�إىل �أن كثاف ��ة ال�ضوء داخل ه ��ذه الثغرات
تزداد مبقدار  600مليون مرة.
وي�صف الربوفي�سور �سان ��غ هني �أوه ،من
جامعة �سيئول و�أحد امل�ساهمني الرئي�سيني
يف الدرا�س ��ة هذا الإجن ��از بالآتي":متتلك
ه ��ذه التقني ��ة امل�سم ��اة بتقني ��ة (الطباع ��ة
احلجرية للطبقة الذرية) القدرة على تكوين
متح�س�س ��ات فائق ��ة ال�صغ ��ر ذات حت�س� ��س
متزاي ��د وت�سم ��ح كذل ��ك ب�إج ��راء جت ��ارب
جديدة ومثرية لالهتم ��ام مل يكن بالإمكان
ت�ص ��ور القيام به ��ا من قبل عل ��ى امل�ستوى
النانوي"ويتاب ��ع �سان ��غ وه ��و �إ�ضافة �إىل
كونه م�ساهم ًا رئي�سي� � ًا يف الدرا�سة يحمل
درج ��ة بروفي�س ��ور خمت� ��ص يف هند�س ��ة
احلا�سوب والهند�سة الكهربائية يف جامعة
ميني�سوتا":ميثل �أحد النتائج املثرية لهذا
البحث يف �أن ال�شري ��ط ال�سحري كان �أحد
املداخل للو�ص ��ول لهذا االكت�شاف� ,إذ لي�س
من املج ��دي القي ��ام بحفر ثغ ��رات بعر�ض
نانوم�ت�ر واح ��د يف رقاق ��ات �أو �صفائ ��ح
معدني ��ة ب ��الأدوات املوجودة حالي� � ًا (قبل
االكت�شاف)"وب ��د ًال م ��ن ذل ��ك �أن�ش� ��أ فري ��ق
البح ��ث برئا�سة �سانغ ثغرات فائقة ال�صغر
(ثغ ��رات نانوية) ع ��ن طري ��ق �إن�شاء �صف
من الطبقات الرقيق ��ة على جانبي القوالب
املعدني ��ة وم ��ن ث ��م تغطي ��ة ه ��ذا الرتكيب
بطبقة معدنية �أخرى ،وتتميز هذه الطريقة
باال�ستغن ��اء ع ��ن الأدوات الباهظ ��ة الثمن
ل�صن ��ع القوالب م ��ن الثغ ��رات ولكن تكمن

تقني ��ة النان ��و عب ��ارة ع ��ن تقني ��ة تخت�ص
بدرا�سة وقيا�س املادة على امل�ستوى الذري
بالنانومرت ،وه ��ي ت�ستخدم يف العديد من
املج ��االت العلمي ��ة كالفيزي ��اء والكيمي ��اء
الع�ضوي ��ة والبايولوجي ��ا اجلزيئي ��ة.
وباالعتم ��اد عل ��ى ه ��ذه التقني ��ة ،متك ��ن
باحثون م ��ن جامعة ميني�سوت ��ا من �إن�شاء
ثغ ��رات بالغة ال�صغر ع ��ن طريق ا�ستخدام
طبقة معدنية ومن ثم ترتيب هذه الثغرات
ف ��وق رقاق ��ة ال�سيليك ��ون ،ويبل ��غ عر� ��ض
�أ�صغ ��ر ه ��ذه الثق ��وب نانوم�ت� ً
را واح ��د ًا
وه ��ي �أ�صغر بكثري مما ا�ستطاع الباحثون
حتقيق ��ه يف ه ��ذا املج ��ال� .إ�ضاف ��ة �إىل ذلك
ف�إن ��ه ميك ��ن التحكم بعر�ض ه ��ذه الثغرات
عل ��ى امل�ست ��وى ال ��ذري ،وتقدم مث ��ل هذه
الأعم ��ال قاعدة لالنطالق نحو �إنتاج املزيد
م ��ن الرتاكي ��ب �أو الأنظم ��ة النانوية التي
تعت�ب�ر حج ��ر الأ�سا� ��س ل�صناع ��ة الأجهزة
ال�ضوئية والإلكرتونية.
يتمث ��ل �أح ��د اال�ستخدام ��ات املمكن ��ة لهذه
الثغ ��رات يف الطبقات املعدنية التي ت�سمح
مبرور ونف ��اذ ال�ضوء �إىل فراغ ��ات �أ�صغر
بكث�ي�ر مم ��ا ه ��و ممك ��ن ،ويو�ض ��ح فري ��ق
البحث املكون من فريق تعاوين من جامعة
�سيئول الوطني ��ة وخمترب �أرغون الوطني
ب�أن ��ه م ��ن املمك ��ن �أن يتم جتمي ��ع موجات
ال�ض ��وء ومتريرها ب�سهول ��ة من خالل تلك
الثغ ��رات حت ��ى و�إن كان ��ت تل ��ك الثغ ��رات
�أ�صغ ��ر مبئ ��ات �أو حت ��ى �آالف امل ��رات من
الطول املوجي لل�ض ��وء امل�ستخدم�،إذ يهتم

يغي من �أمناط من ّو الدماغ لدى الأطفال
تع ّلم لغة جديدة رّ
ترجمة� :إ�سالم ماهر

اكت�ش ��ف علماء �أهمية عن�صر الوقت يف اكت�ساب لغة ثانية؛
فالعم ��ر الذي يتعلم في ��ه الأطفال لغة ثاني ��ة ميكن �أن يكون
ل ��ه �إثمار مه ��م يف ِبنية الدماغ البالغ� .أغلبي ��ة النا�س تتعلم
التحدث ب�أك�ث�ر من لغة خالل حياته ��م ،والكثري منهم يفعل
ذل ��ك برباعة كب�ي�رة خ�صو�ص� � ًا اذا ما كان تعل ��م اللغات يف
وقت واحد �أو خالل فرتة النمو املبكر.
ا�ستنت ��ج البحث �أن منط منو الدماغ مت�شابه لو تعلمت لغة
�أو اثنتني منذ الوالدة ،ولكن تعلم لغة ثانية الحق ًا بعد �إتقان
اللغة الأم يغري يف احلقيقة من �شكل الدماغ ،حتديد ًا �أ�سفل

جعله املر� ��ض حبي�س كر�س ��ي ذي عجالت ،ال يكتب
وال يتكل ��م �إال بوا�سط ��ة كمبيوت ��ر خا� ��ص .ت ��زوج
و�أجن ��ب ثالث ��ة �أطف ��ال� .ساه ��م يف �ص ��وغ نظري ��ة
«االنفج ��ار الكب�ي�ر» ع ��ن ن�ش ��وء الك ��ون قب ��ل قرابة
 13.5بلي ��ون �سن ��ة .ويعود �إلي ��ه الف�ضل يف بلورة
النظرية احلديث ��ة عن «الثقوب ال�سوداء» التي ر�أى
�أنه ��ا حتدث ب�أث ��ر من انهي ��ار ال�شمو� ��س ال�ضخمة.
كم ��ا �ساه ��م يف �ص ��وغ نظريات ع ��ن �إم ��كان وجود
«�أك ��وان موازي ��ة» ت�شب ��ه كوننا ،لكنه ��ا تختلف عنه
�أي�ض� � ًا .وي�ستم ��ر يف العمل على توحي ��د النظريات
الأ�سا�سية يف الفيزياء النظرية (وهي وثيقة ال�صلة
بالريا�ضي ��ات) ،خ�صو�ص� � ًا الن�سبي ��ة ب�شقيها العام
واخلا�ص من جهة ،وفيزياء الكمومية التي �أر�ساها
علم ��اء مثل ماك�س بالنك و�إرفينغ �شرودنغر وورنر
هايزن�ب�رغ .ويهتم ب�ش� �دّة مب�س�ألة وجود ح�ضارات
كونية ،وبحث �إمكان التوا�ص ��ل معها .وذاع �صيته
جماهريي� � ًا بداي ��ة من الع ��ام  ،1993بف�ض ��ل ت�أليفه
كت ��اب «موج ��ز لتاري ��خ الزم ��ان» ،ال ��ذي �ش ��رح فيه
نظرت ��ه �إىل الك ��ون واجلاذبي ��ة والزم ��ن وال�سرعة
وامل�ساف ��ة وال�ض ��وء والطاق ��ة .وي�شم ��ل الكت ��اب
عر�ض� � ًا �سريع� � ًا للنظري ��ات الأ�سا�سي ��ة يف الفيزياء
والريا�ضي ��ات ،التي �ش ّكلت �أ�سا�س� � ًا للثورة العلمية
التي ب ��د�أت مع جاليليو ونيوت�ي�ن .ويرى هوكينج
�أن بع�ض جماالت الكون ،على الأقل ،يعمل بقوانني

ق�شرة الف�ص اجلبهي حيث ي�صبح ميني هذه املنطقة �أرفع،
بينم ��ا يكون الي�سار منها �سميكا �أكرث .ومما جتدر الإ�شارة
�إلي ��ه ان الق�ش ��رة املخي ��ة تتك ��ون م ��ن جمموعة كب�ي�رة من
اخلالي ��ا الع�صبية يف �أكرث من طبقة تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف
الكثري من الوظائف مثل التفكري ،اللغة ،الوعي ،والذاكرة.
تق�ت�رح الدرا�سة �أن مهم ��ة اكت�ساب لغة ثاني ��ة بعد الطفولة
حتفز �شبكات ع�صبية جدي ��دة بني اخلاليا الع�صبية بطرق
معين ��ة لوحظت �أثناء اكت�ساب مهارات معقدة مثل اخلداع.
ويعتقد الباحثون �أن �سبب �صعوبة تعلم لغة ثانية الحق ًا يف
احلياة قد يتم تف�سريه على امل�ستوى التكويني للدماغ.

ريا�ضي ��ة دقيق ��ة .ول ��ذا ،يح � ّ�ث عل ��ى �إنف ��اق باليني
ال ��دوالرات ل�صنع ماكينات �ضخمة ت�ستطيع درا�سة
املُكوّ نات الأكرث �أ�سا�سية للم ��ادة والطاقة (مبا فيها
اجلاذبي ��ة) ،مثل مُ�ص ��ادم «هادرون» الكب�ي�ر التابع
ل� �ـ «املرك ��ز الأوربي للفيزي ��اء النووي ��ة» يف جنيف
(�سوي�سرا).
يف طفولت ��ه ،كان ��ت القط ��ارات الكهربائي ��ة حلم ��ه
الدائ ��م� .أهدت ��ه عائلت ��ه قط ��ارات تعم ��ل بالزنربك،
تر�ضه �أبد ًا .يف مراهقته ،اجنذب �إىل �صنع
لكنها مل ِ
من ��اذج لل�سف ��ن والطائ ��رات .مل يكن مم ��ن يتقنون
العم ��ل ب�أيديه ��م (بل �سيُقعد كلي� � ًا يف مراحل مبكرة
م ��ن عم ��ره) ،لكن ��ه تعاون م ��ع �صديق ل ��ه يف �صنع
هذه النم ��اذج .ويف مراحل درا�ست ��ه املختلفة ،مال
هوكين ��غ دوم� � ًا �إىل البح ��وث واالختب ��ارات �أك�ث�ر
من ميل ��ه �إىل �إجناز املق ��ررات الدرا�سي ��ة .ولذا ،مل
يكن م�ست ��واه املدر�س ��ي مت�أ ّلق ًا ،بل �إن ��ه مل يتجاوز
امل�ست ��وى املتو�س ��ط� .أطل ��ق علي ��ه زم�ل�ا�ؤه لق ��ب
«�أين�شتاي ��ن» ته ّكم ًا عليه ،ب ��ل �إن بع�ضهم راهن على
�أن هوكينج لن يُفلح يف �إجناز �أي �شيء يف حياته.
وقبيل اختت ��ام املرحلة الثانوية م ��ن الدرا�سة ،ق ّرر
التخ�ص� ��ص يف الريا�ضي ��ات والفيزي ��اء،
هوكين ��غ
ّ
ت�أثر ًا مبدر�سه يف هاتني املادتني .يف املقابل ،رغبت
�أ�سرت ��ه ب�ش� �دّة يف �أن يك ��ون طبيب� � ًا ،لكن ��ه مل يحب
عل ��م البيولوجيا ،الذي ر�أى فيه جم ��ا ًال للأ�شخا�ص
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للمرة الأوىل
حتقيق التخاطر
الذهني بني الب�شر
ترجمة :ليونارد زيدان
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املتوا�ضعي الذكاء.ثم نال منحة للدرا�سة يف جامعة
�أك�سف ��ورد الربيطانية� .أم�ض ��ى هوكينج � 3سنوات
يف هذه اجلامعة العريقة ،وبعد فرتة لي�ست طويلة
مل يجد يف اجلامعة ما يغذي طموحاته و�شخ�صيته
احليوي ��ة ،فقد �أح�س ب�أن اجلامع ��ة مملة ،متام ًا كما
�سيفعل بي ��ل جيت�س (امل�ؤ�س� ��س الأ�سطوري ل�شركة

ال�صعوب ��ة يف �إزال ��ة الزوائ ��د املعدنية من
�أجل الك�شف عن الثغ ��رات الفائقة ال�صغر،
ويف جهود حثيثة لإزالة الطبقات املعدنية
الرقيقة تو�صل طالب الدكتوراه يف جامعة
مين�سوتا"�إك�سياو�ش ��و ِج ��ن"�إىل �إمكاني ��ة
�إزال ��ة الزوائد املعدنية با�ستخدام ال�شريط
ال�سح ��ري ،ويعق ��ب �سان ��غ بالق ��ول�":أدى
ال�شريط ال�سحري املهمة ب�شكل جيد وغري
متوق ��ع وتل ��ك التقني ��ة الب�سيط ��ة جعل ��ت
بالإمكان �إن�شاء ثغرات بالغة ال�صغر والتي
ن�أم ��ل �أن ت�ساهم ب�شكل مت�سارع يف العديد
م ��ن الأبح ��اث" .اجلدي ��ر بالذك ��ر ان ه ��ذا
البحث قد مت متويله من قبل وزارتي الدفاع
والطاق ��ة الأمريكيت�ي�ن وم�ؤ�س�سة الأبحاث
الوطني ��ة يف كوريا ون�ش ��ر كذلك يف جملة
Nature Communications
وهي جمل ��ة �أبح ��اث عاملية مرموق ��ة .وقد
�ش ��ارك يف البح ��ث كل م ��ن هيون ��ك ري ��ول
بارك ,من جامعة �سيئول وهو بروفي�سور
م�ش ��ارك يف جمموعة الربوفي�س ��ور �سانغ
يف جامع ��ة مين�سوت ��ا ،واملتخ�ص� ��ص
بالفيزياء ماثي ��و بلتون من خمترب �أرغون
الوطن ��ي وبروفي�س ��ور يف الفيزي ��اء يف
جامع ��ة مرييالن ��د ،والربوفي�س ��ور ناث ��ان
لندكو�س ��ت بروفي�سور الفيزياء يف جامعة
ِ
بيث ��ل ،وهيون ��غ �س ��وون بروفي�س ��ور يف
ق�س ��م الطب يف جامع ��ة هارف ��رد ،وكل من
�إك�سياجني بياو وينغ جن كيم وجي �سنغ
كوانغ (بدرجة بروفي�سور) وناميكو بارك
وداي �سك كم من جامع ��ة �سيئول الوطنية
يف كوريا.

مايكرو�سوف ��ت) بعده ب�سن ��وات طويلة .والطريف
�أن كليهم ��ا ر�أى يف اجلامع ��ة م�ؤ�س�س ��ة غ�ي�ر ذكية،
ميك ��ن التق� �دّم فيها مبج ��رد الف ��وز يف امتحان عند
نهاية كل �سنة درا�سية.
�أ�صيب جهازه الع�صبي مبر�ض «الت�ص ّلب الوح�شي
ال�ضم ��وري» ،يف ال�سن ��ة الأوىل م ��ن درا�ست ��ه
اجلامعية.
وبالرغ ��م من ق�س ��وة هذا املر�ض ال ��ذي يعني فقدان
الإن�س ��ان ال�سيط ��رة على حتريك �أع�ضائ ��ه تدريجيًا
لك ��ن مل يفت هذا الأم ��ر يف ع�ضده ،عل ��ى الرغم من
ت�أكي ��د الأطباء ع ��دم وجود دواء له ،ب ��ل تو ّقعوا �أن
ي�سوء حاله باطراد ،و�صو ًال اىل املوت �شل ًال .ويبدو
�أن ��ه عقد العزم على مقاوم ��ة املر�ض ،خ�صو�ص ًا بعد
�أن �أحب فت ��اة ،ما لبث �أن خطبها وتزوّ جها و�أجنب
منها ،ثم ...انف�صال.
وبالفع ��ل متكن هوكينج من حت ��دي مظاهر �إعاقته،
م�ستخد ًم ��ا التقني ��ات احلديث ��ة الت ��ي �ساعدته على
الكتاب ��ة والإنت ��اج العلم ��ي ،و�أ�ص ��در ع ��ددًا كب�ي ً�را
م ��ن الأبح ��اث العلمية الت ��ي �أحدثت �ص ��دى وا�سعًا
يف �أرج ��اء الع ��امل ،ثم �ص ��در كتابه «موج ��ز لتاريخ
الزم ��ان» الذي ا�صبح حدي ��ث الأو�ساط البحثية يف
زم ��ن قيا�س ��ي ،وتتابع ��ت طبعاته �إىل م ��ا يزيد على
�أربع�ي�ن طبع ��ة بالإجنليزي ��ة ،و ُترج ��م �إىل معظ ��م
اللغات احليّة ،وبينها العربية.

جن ��ح العلم ��اء لأول م ��رة يف �إج ��راء عملية
تخاط ��ر ذهني يق ��وم فيها �شخ� ��ص بالتحكم
بت�صرف ��ات �شخ� ��ص �آخر عن بع ��د .الدرا�سة
مت �إجرا�ؤها يف جامعة وا�شنطن وهي املرة
الأوىل الت ��ي يتحكم فيها �إن�س ��ان بت�صرفات
�إن�سان �آخ ��ر .وتعتمد التجربة على درا�سات
�سابق ��ة حي ��ث يق ��وم الكمبيوت ��ر برتجم ��ة
الإ�ش ��ارات الكهربائي ��ة الذهني ��ة �إىل �أوام ��ر
بتحري ��ك ي� � ٍد ميكانيكي ��ة �أو م ��ا �شابه .ويف
التج ��ارب ال�سابق ��ة جن ��ح ف� ��أر يف الربازيل
بتقليد حركات ف�أر �آخر يف الواليات املتحدة
ع�ب�ر االت�ص ��االت الكهربائي ��ة ،كم ��ا جنحت
جت ��ارب �أخرى مل�ساع ��دة امل�صاب�ي�ن بالعجز
ليتمكنوا من القيام ببع�ض احلركات.
ق ��ام بالتجرب ��ة بروفي�س ��ور الهند�س ��ة
احلا�سوبية (راجي� ��ش) مع زميل له يتواجد
يف ق�سم �آخ ��ر من اجلامعة ويدع ��ى �أندريه،
حي ��ث قام الأول بارتداء قبع ��ة تقوم بقيا�س
الأم ��واج الدماغي ��ة ( )EEGبينم ��ا ق ��ام
الآخ ��ر بو�ض ��ع جه ��از حتفي ��ز مغناطي�س ��ي
على الف�ص الأي�سر م ��ن ر�أ�سه ،وهذا اجلهاز
يقوم بتحفيز احلركة يف اجلانب الأمين من
اجل�س ��م .راجي�ش ق ��ام بتخي ��ل حتريك يده
اليمن ��ى م ��ن دون �أن يحركه ��ا لي�صيب هدفا
موج ��ودا عل ��ى لعب ��ة كمبيوت ��ر يف �شا�ش ��ة
مو�ضوعة �أمامه� .أما �أندريه فكان يجل�س يف
ق�س ��م �آخر من اجلامعة وظهره لل�شا�شة التي
تدور فيها اللعبة� .أندريه ا�ستقبل الإ�شارات
الدماغي ��ة م ��ن راجي� ��ش وق ��ام بتحريك يده
ب�شكل ال �إرادي لي�صيب الهدف يف اللعبة.
عن washington
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من هنا وهناك

الأمري ويليام ي�ستعني مبربيته القدمية لرعاية طفله

القرد الهارب داروين لن يعود
�إىل عائلته

قالت م�ص ��ادر بالق�ص ��ر امللك ��ي الربيطاين ان
دوق كامربيدج الأم�ي�ر ويليام وزوجته كيت
ميدلت ��ون ،ق ��ررا اال�س ��تعانة مبربي ��ة ويليام
و�ش ��قيقه ه ��اري يف طفولتهم ��ا ،مل�س ��اعدتهما
يف العناية بطفلهما الأم�ي�ر جورج البالغ من
العمر �س ��بعة �أ�سابيع .و�أ�ش ��ارت امل�صادر �إىل
ان ويلي ��ام وكي ��ت كان ��ا ي�أم�ل�ان يف تويل كل
�ش� ��ؤون الطفل بنف�سيهما ،لكنهما �أدركا اخري ًا
انهما يحتاجان �إىل م�ساعدة ال�سيما وان كيت
ب ��د�أت تعود ببطء �إىل ممار�س ��ة مه ��ام ملكية
حم ��دودة ،فقرر ويلي ��ام اال�س ��تعانة مبربيته
القدمي ��ة جي�س ��ي ويب الت ��ي تقاع ��دت ،لكنها
وافق ��ت على منح الطف ��ل امللكي اجلديد جزء ًا
من وقتها.
وذك ��رت �ص ��حيفة "ديل ��ي مي ��ل" الربيطانية ان
املربية وتبلغ  71عام� � ًا اعتنت بويليام وهاري
يف مطلع الت�سعينات ،ثم ا�ستغنت عنها بعد ذلك
والدتهما الأمرية الراحلة ديانا التي كانت تغار
م ��ن تق ��رب طفليها م ��ن املربية .غ�ي�ر ان ويليام
متت ��ع بعالق ��ة جيدة م ��ع مربياته ال�س ��يما ويب
الت ��ي كان يحبه ��ا كث�ي�ر ًا حتى ان ��ه حر�ص على
ح�ض ��ورها ،ك�ضيفة �ش ��رف يف حفل عيد ميالده
الـ 21و�أي�ض ًا حفل زفافه منذ عامني ،والآن يرى
ويليام ان طفله جورج �س ��يحظى برعاية جيدة
بني يدي مربيته القدمية.

�أ�ص ��در الق�ض ��اء الكن ��دي اجلمع ��ة
ق ��رار ًا بع ��دم �إع ��ادة الق ��رد ال�ص ��غري
داروين الذي فر من قف�صه يف موقف
لل�سيارات تابع ملجموعة "ايكيا" �إىل
مالكت ��ه وبرتك ��ه يف امللج� ��أ .و�أعلنت
حمكم ��ة تورونت ��و �أن الق ��رد حيوان
متوح�ش ،وفقدت ال�سيدة ناخودا حق
ملكيته عندما هرب منها ،م�شرية �إىل
�أن "القرد لي�س طفال" .وكان القرد قد
�أفل ��ت م ��ن مالكت ��ه يا�س ��مني ناخ ��ودا
بينما كانت تتب�ضع يف متجر "ايكيا"
يف تورونتو ،وق ��ام الزبائن بالتقاط
�ص ��ور ل ��ه و�أ�ش ��رطة فيدي ��و .ويف
غ�ضون �ساعات قليلة� ،أ�صبح داروين
جنم �ش ��بكات التوا�ص ��ل االجتماعي.
و�س ��رعان ما تلقت ال�س ��لطات البلدية
بالغا ب�ش� ��أنه ،فالتقطته وو�ضعته يف
ملج�أ للحيوانات .وفر�ض على املالكة
غرام ��ة قدره ��ا  240دوالر ًا حليازتها
حيوان ًا دخي ًال ،وهو �أمر حمظور يف
مقاطعة �أونتاريو .وحاولت يا�سمينة
ناخودا �أن ت�ستعيد داروين ،مقرتحة
عل ��ى املحكمة ح�ل�ا يق�ض ��ي بانتقالها
للعي� ��ش يف مقاطعة �أخ ��رى ال حتظر

�أ �ش �أ

الأكثـر قراءة

 ها�شم العقابي

حتى �أنتم ..يا بهاء
الأعرجي؟

ه ��ذا الن ��وع م ��ن احليوان ��ات .ويف
�أ�ش ��رطة الفيدي ��و الت ��ي ن�ش ��رت على
االنرتن ��ت ،تظهر ناخ ��ودا وهي تغري
حف ��اظ القرد وتنظ ��ف �أ�س ��نانها معه
بالفر�شاة.

ان كان "دول ��ة اجل ��ار" ق ��د رّ
عثت ��ه حوب ��ة الدم ��اء
ق�صر يف حمايته ��ا ودعوات الثكاىل
العراقي ��ة التي ّ
الرب مل
فان
بيناتنا"،
"خليها
�رحية
لربهن ،يف م�س �
ّ
يق�صر يف ف�ضح �آخري ��ن ح�سبناهم ،اىل حد قريب،
انهم يحملون عل ��ى �أكتافهم ملفات الفقراء واحلفاة
واملظلومني .وان كان معممو و�أفندية دولة القانون
قد ا�ستنكفوا من ذكر ا�سم املظاهرات واملتظاهرين،
فان رئي�س كتلة التيار ال�صدري يف الربملان وجدناه
ي�أنف من ان يتحدث ال�سيا�سيون �أمام ال�شعب.
النائب به ��اء الأعرجي الذي يفرت� ��ض �أنه من �أبناء
"احل ��وزة الناطقة" ،الت ��ي تعني يف اقل ما تعنيه
�أنها �ض ��د مبد�أ "التق ّية" ،مل يك�ش ��ف لن ��ا عن انه ابن
"ال�ص ��امتة" ح�س ��ب ،ب ��ل و"الباطني ��ة" ان �ش ��ئتم
ت�سميتها.
اخت ��ار الأعرجي دور "البطل" الذي ي�س ��دل �س ��تار
امل�س ��رحية الهزلي ��ة بالطبطبة على كت ��ف النجيفي،
لري�ض ��ي "دول ��ة اجل ��ار" ،وينق ��ذه من الف�ض ��يحة،
بقوله "مو كدام الكامريا" .لقد �أراد القول "مو كدام
النا�س"! حتى انتم �أيها ال�ص ��دريون؟ ما الذي �أبقاه
الأعرجي "للتيار ال�شعبي"الذي ميثله �إذن؟ �ألي�ست
اهم �صفة يف ال�شعبية ان تكون وا�ضح ًا مع ال�شعب؟
امل تقول ��وا دوم ��ا �أنكم مع حق التظاه ��ر؟ فان كنتم
انتم �أي�ض� � ًا �ضد ان يت�ض ��من البيان ذكر املتظاهرين
فلماذا ال تعلنون موقفكم �أمام النا�س الذين �سماهم
ممثلكم "الكامريا" وهو حمق بالت�سمية؟
وان كنت قد �أعلنت فزعي من الطريقة التي حا�ص ��ر
به ��ا ممثل ��و التحال ��ف الوطن ��ي رئي� ��س الربمل ��ان
و�ض ��حكوا علي ��ه ،ف ��ان ال�س ��يد الأعرجي �ص ��دمني
خا�ص ��ة واين ق ��د اجتمع ��ت ب ��ه يف اك�ث�ر م ��ن لقاء
تلفزيوين و�شخ�ص ��ي .ول ��وال ان املجال�س �أمانات،
كما يقولون ،لقلت ما يجعلكم تعرفون �سر �صدمتي
وخيبتي مبا فعله يف نهاية امل�سرحية.
ان الكام�ي�را الت ��ي متث ��ل النا� ��س �أقد�س م ��ن اللعب
على حبل �إر�ض ��اء احلاكم .ولذلك فان ال�سيد مقتدى
ال�ص ��در مطال ��ب الآن بتو�ض ��يح موقفه م ��ن رئي�س
كتلت ��ه يف الربمل ��ان .اين �أرى م ��ا فعل ��ه الأعرج ��ي
انقالب� � ًا موثق� � ًا بال�ص ��ورة وال�ص ��وت عل ��ى لب فكر
التيار ال�ص ��دري .هذا الفكر الذي ،كمايبدو يل على
الأقل ،منحاز بالكامل لل�شعب.
من بني ما خل�ص اليه الكاتب حممد ح�س ��نني هيكل،
يف كتاب ��ه "مدافع �آية الله" ان فك ��رة "التق ّية" التي
تعن ��ي" :عملي ��ة التخف ��ي واملخادع ��ة الت ��ي كان ��ت
�أ�سلوب ًا �ضروري ًا يدافع به ال�شيعة عن �أنف�سهم �إزاء
اال�ضطهاد �أيام حكم الأمويني� ،أ�صبحت عادة �سيئة
مل يعد لها مربر كما ي�صر اخلميني".
لق ��د راح الأموي ��ون ووىل ال�ص ��داميون .فع�ل�ام
تلعب ��ون عل ��ى حب ��ل التقي ��ة وتعزف ��ون عل ��ى وت ��ر
التخفي وانتم احلاكمون؟

افب

كييهانايكوكاوياكاهيهو

اليونان تلغي عطلة املوظفني
الذين ي�ستخدمون الكمبيوتر
كلف ��ت �إجراءات التق�ش ��ف يف اليونان املوظفني مي ��زة يتمتعون بها منذ
�أكرث من عقدين من الزمان� ...س ��تة �أي ��ام عطلة مدفوعة الأجر كل عام �إذا
كان ��وا ي�س ��تخدمون �أجهزة الكمبيوت ��ر .قال كريياكو�س ميت�س ��وتاكي�س
وزير اال�ص�ل�اح االداري الذي توىل عبء �إ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�س ��ات العامة �إن
قرار الغاء العطلة الإ�ض ��افية مدفوعة الأجر "ب�سيط وامنا رمزي" .وبعد
خطت ��ي الإنقاذ اللت�ي�ن اتخذتهما منطقة اليورو و�ص ��ندوق النقد الدويل
جت ��اه اليون ��ان ب ��د�أت �أثينا تلغ ��ي مزايا كان ��ت متنحها م ��ن �أجل خف�ض
الإنفاق احلكومي و�إ�صالح القطاع العام الذي ينظر �إليه ب�شكل كبري على
�أنه مبذر وغري فعال .والقوة العاملة قوامها � 600ألف.
والبدالت الت ��ي �ألغيت بالفعل بينها مكاف�أة للمواظبة على العمل والئحة
متن ��ح الفتي ��ات غري املتزوجات حق احل�ص ��ول على معا� ��ش والدهن عند
وفاته .وكان قرار وزاري مبنح عطلة يوم ًا كل �شهرين ملن ي�ستخدم جهاز
الكمبيوتر لأكرث من خم�س �س ��اعات يف الي ��وم اتخذ يف  12حزيران عام
 1989قبل �أ�سبوع من فوز قن�سطنطني والد ميت�سوتاكي�س يف انتخابات
عامة .وقال ميت�س ��وتاكي�س "هذا (قرار) من فرتة �أخرى .اليوم يف وقت
الأزمات ال ميكن �أن نتم�سك مبزايا عفا عليها الزمن.

رويرتز

مطعم هولندي ينتج ً
حلوما نباتية
افب
ينت ��ج مطع ��م يف هولن ��دا جمموع ��ة
م ��ن "اللح ��وم" با�س ��تعمال نبات ��ات
ح�ص ��ري ًا ،كدج ��اج م�ص ��نوع م ��ن
ال�ص ��ويا وحل ��م بق ��ر م�ص ��نوع م ��ن
اجلزر والبازالء والبطاطا .وبف�ض ��ل
تقني ��ات طورته ��ا جامع ��ة هولندية،
ينتج املطعم الذي يحمل ا�سم "جزار
نباتي" �ألياف اللحوم با�س ��تعمال �آلة
ت�ض ��غط عل ��ى عجينة م�ص ��نوعة من
حبوب ال�صويا.
ويق ��دم املطع ��م �أنواع� � ًا متنوع ��ة من
اللح ��وم ،كالهمربغر وكري ��ات اللحم
وحل ��م البق ��ر .وبح�س ��ب �ص ��حايف
م ��ن وكال ��ة فران� ��س بر�س وع ��دد من
الزبائن ،بع�ض املنتجات م�شابهة جدا
للح ��وم الأ�ص ��لية ،كالدجاج و�س ��لطة
التون ��ة ،بخ�ل�اف البع� ��ض الآخ ��ر،
لكنه ��ا كله ��ا لذي ��ذة .وي�ؤكد م�ؤ�س ���س
املطعم ومالك ��ه ،ي ��اب كورتيفيغ� ،أن
"الأ�ض ��رار الت ��ي يلحقه ��ا الهمربغر

سالما ياعراق

ال ��ذي ن�ص ��نعه بالبيئ ��ة �أق ��ل ب�س ��بع
مرات من �أ�ض ��رار همربغر حقيقي".
وي�ض ��يف �أن "الدجاج الذي ن�ص ��نعه
بحاج ��ة �إىل ثل ��ث �أو ن�ص ��ف امل ��وارد
ال�ض ��رورية لإنت ��اج دج ��اج حقيق ��ي،
و�أعن ��ي بذلك الأرا�ض ��ي وا�س ��تهالك
املياه واحلبوب التي يقتاتها الدجاج
ع ��ادة" .ويتابع كورتيفيغ وهو زوج
النائبة الهولندية التي ترت�أ�س حزب
احليوان ��ات "�إنه ��ا خط ��وة كب�ي�رة
�إىل الأم ��ام يف جم ��ال حتقي ��ق رف ��اه
احليوان ��ات" .وتختل ��ف املكون ��ات
امل�س ��تخدمة لإعداد اللحوم .فالدجاج
النبات ��ي مئ ��ة يف املئ ��ة ي�ص ��نع م ��ن
ال�ص ��ويا� ،أما حلم البقر فهو م�صنوع
م ��ن اجل ��زر والب ��ازالء والبطاط ��ا.
وبع ��د ث�ل�اث �س ��نوات تقريب ��ا م ��ن
افتت ��اح املطعم ،بات ��ت منتجاته تباع
يف �أك�ث�ر من  500م ��كان يف هولندا،
�أبرزها متاجر �سوبرماركت ومتاجر
للمنتجات الع�ضوية.

حماكمة فيل

حتولت جولة عرو�ض "�س�ي�رك دي يوروب" بفرن�سا �إىل حماكمة منتظرة،
بع ��د �أن حاولت الفيلة "تانيا" اله ��روب عقب انتهاء فقرتها يف منطقة ليزي
�س ��ور اورك الواقعة على بعد خم�س�ي�ن كيلو مرت ًا من العا�ص ��مة باري�س ،ما
ا�س ��فر عن مقتل رجل م�س ��ن وجدته يف طريقها .اقتيدت الفيلة "تانيا" �إىل
م ��كان احتجازها امل�س ��ور يف اله ��واء الطلق ،يف منطقة ليزي �س ��ور اورك،
حي ��ث حط "�س�ي�رك دي يوروب" رحاله لع ��دة ايام ،عق ��ب انتهائها من �أداء
فقرتها اال�ستعرا�ضية ،وفاج�أت الفيلة احلرا�س عندما �ألقت غطا ًء من القنب
على ال�سور املزود بالطاقة الكهربائية ،ثم دفعته بج�سدها لتخرج من �أ�سرها
وتتجاوز طوق عربات ال�س�ي�ر ،ف�ض ��ربت �شخ�ص� � ًا ما �أدى �إىل وفاته .وقام
�شقيق الرجل امل�سن برفع دعوى ق�ضائية �ضد ال�سريك امل�س�ؤول عن الفيلة.
الديلي ميل

مغربيان يت�سلالن
داخل حقيبتني لإ�سبانيا
اعتقلت ال�ش ��رطة الإ�سبانية �شخ�ص ًا من �أ�ص ��ول مغربية� ،أثناء م�ساعدته الثنني
م ��ن مواطني ��ه عل ��ى الت�س ��لل داخ ��ل حقيبت�ي�ن �إىل �إ�س ��بانيا ،مبين ��اء اجلزيرة
اخل�ض ��راء جنوب البالد .و�أ�شارت ال�شرطة الإ�سبانية �إىل �أن �أفراد الأمن قاموا
بتفتي�ش حافلة �صغرية كانت تقل �أ�سرة م�ؤلفة من خم�سة �أفراد بعد �أن ا�شتبهوا
به ��ا ،نظر ًا لوجود عدد كبري من احلقائب بداخله ��ا .وبتفتي�ش احلقائب ،عرثت
ال�ش ��رطة على رجل وامر�أة يحمالن اجلن�س ��ية املغربية تبلغ �أعمارهما  27و24
عام� � ًا .و�أو�ض ��حت ال�ش ��رطة �أن املغربي ��ة دفع ��ت ل�س ��ائق احلافل ��ة  6500يورو
لي�ساعدها على الت�سلل لداخل �إ�سبانيا ،فيما دفع الآخر �ستة �آالف يورو.

�سكاي نيوز
م ��ا قر�أمتوه لي� ��س خط� ��أ مطبعي� � ًا ،و�إمنا هو
لقب �س ��يدة �أمريكية ورثته عن زوجها و�سبب
لها م�شاكل جمة .واال�س ��م الكامل هو :كييهان
ايكوكاوياكاهيهوليهييكاهاونايال .ال�سلطات
يف والية هاواي تعجز عن و�ض ��ع ا�س ��م عائلة
ال�س ��يدة الطويل وال�ص ��عب كام�ل ً�ا على بطاقة
رخ�ص ��ة القيادة التي ال تت�س ��ع �إال لـ 35حرف ًا.
فال�س ��يدة التي تدع ��ى جان�س لوكيالين حتمل
لق ��ب "كييهانايكوكاوياكاهيهوليهييكاه ��او
ناي�ل�ا" ،وعندم ��ا ت ��راه عل ��ى الورق حت�س ��ب
للوهلة الأوىل كما لو �أن �شخ�ص� � ًا عبث بلوحة
املفاتيح لري�ص احلروف بع�ض ��ها جنب بع�ض
بطريقة ع�ش ��وائية .وقالت ال�شرطة الأمريكية
يف والي ��ة ه ��اواي �إنها ال ت�س ��تطيع �أن ت�ض ��ع
ا�س ��م عائلة امل ��ر�أة كام�ل�ا على بطاقة رخ�ص ��ة
القيادة ،ما �أجربها على �إ�ص ��دار رخ�صة بدون
ا�س ��مها الأول وحذف احلرف الأخري من ا�سم
العائلة.
ً
وطلبت ال�س ��يدة البالغة من العمر  54عاما من
رئي� ��س بلدي ��ة املدينة م�س ��اعدتها ،لك ��ن �إدارة

املقاطعة قال ��ت �إن نظام الكمبيوتر يف هاواي
ال ي�س ��مح ب�أك�ث�ر م ��ن  35حرف� � ًا .وح�ص ��لت
امل ��ر�أة عل ��ى ا�س ��م العائلة هذا عندم ��ا تزوجت
م ��ن رجل من ه ��اواي عام  .1992وا�س ��تخدم
الرجل اال�س ��م الذي �أطلقه علي ��ه جده على �أثر
ر�ؤيت ��ه بحلم ب�ش ��ر في ��ه ب�أنه �س�ي�رزق بحفيد.
وقال ��ت ال�س ��يدة "كييهانايكوكاوياكاهيهوليه
ييكاهاوناي�ل�ا" �إن زوجها ت ��ويف عام ،2008
لكنه كان يعاين من م�ش ��كالت م�ش ��ابهة عندما

كان على قيد احلياة ب�س ��بب اال�س ��م ال�ص ��عب.
واال�س ��م يحمل عددا من املعاين ،ح�سب املر�أة
الت ��ي ت�ض ��يف �أن �أحده ��ا ه ��و "عندم ��ا تكون
هناك فو�ض ��ى وارتباك ف�أنت ال�ش ��خ�ص الذي
�سي�ص ��مد ويجعل النا� ��س يركزون على اجتاه
معني ويخرجون من الفو�ض ��ى" .وا�ض ��طرت
املر�أة �إىل �أن تلفت االنتباه �إىل ق�ضيتها بعد �أن
�أوقفها ال�ش ��هر املا�ضي رجل �شرطة لأن ا�سمها
لي�س مكتوب ًا ب�شكل �صحيح فيما بدا له.

�أكرث من  10ماليني �شخ�ص بال جن�سية
يف العامل
يو بي اي
�أعلن ��ت مفو�ض ��ية الأمم املتح ��دة ل�ش� ��ؤون
الالجئ�ي�ن �أن يف الع ��امل �أكرث من  10ماليني
�ش ��خ�ص م ��ن عدمي ��ي اجلن�س ��ية .و�أع ��رب
مارك مانلي ،رئي�س وحدة انعدام اجلن�سية
باملفو�ض ��ية ،عن �س ��عادة املفو�ض ��ية بالتقدم
املحرز يف مكافحة ظاهرة انعدام اجلن�سية،
غري �أنه و�ص ��ف هذا التقدم بـ"غري الكايف".
و�أو�ضح ان عدد عدميي اجلن�سية يف العامل
ال ي ��زال مرتفع ًا ،ويبل ��غ �أكرث من  10ماليني
�شخ�ص .غري �أنه �أ�شار �إىل �أنه يف ال�سنوات
القليلة املا�ض ��ية ،ح�صل  %1فقط من عدميي
اجلن�س ��ية عل ��ى اجلن�س ��ية .و�أو�ض ��ح �أن ��ه
به ��دف القي ��ام بتغيري كبري ،يج ��ب مالحظة
اخرتاق ��ات كب�ي�رة يف البل ��دان الت ��ي لديه ��ا
�أعداد كبرية من عدميي اجلن�س ��ية .و�أ�ش ��ار
�إىل �أن الذكرى ال�ستني ملعاهدة العام 1954
حول و�ضع عدميي اجلن�سية ت�صادف العام
الق ��ادم ،م�ؤك ��د ًا �أن "�إح ��دى �أه ��م ر�س ��ائلنا
�س ��تكون �أن ظاهرة انعدام اجلن�س ��ية ميكن

حدث في مثل هذا اليوم

ا�ستئ�صالها" .ودعا مانلي �ص ّناع ال�سيا�سات
يف العامل ،وبهدف ا�ستئ�صال هذه الظاهرة،
�إىل معرف ��ة �أن ه ��ذه امل�ش ��كلة ت�ش ��كل �إحدى
�أكرث الأزمات الإن�س ��انية الت ��ي يتم جتاهلها
يف ع�ص ��رنا ،وحثه ��م على التح ��رك من �أجل
ا�ستئ�صالها.
وقال �إنه منذ �إطالق املفو�ض ��ية حملة 2010
لن�شر الوعي حول عدميي اجلن�سية وزيادة
الدع ��م ملعاه ��دة الأمم املتحدة ح ��ول انعدام
اجلن�س ��ية ،اتخذت عدة دول خطوات بهدف
حت�س�ي�ن الو�ض ��ع ،من خ�ل�ال توقيعه ��ا على
واح ��دة� ،أو كال االتفاقيت�ي�ن ح ��ول انع ��دام
اجلن�سية.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ليتوانيا �أ�صبحت يف متوز/
يولي ��و املا�ض ��ي ،واح ��دة من بني الأع�ض ��اء
اجل ��دد يف معاه ��دة  1961ح ��ول تقلي� ��ص
انعدام اجلن�س ��ية ،لت�ش ��كل مثا ًال ل�سائر دول
االحتاد الأوروبي ودول �س ��ابقة يف االحتاد
ال�س ��وفياتي ،الفت� � ًا �إىل �أن ذل ��ك ج ��اء بعي ��د
ت ��ويل ليتوانيا رئا�س ��ة االحت ��اد الأوروبي
ملدة � 6أ�شهر ،ما زاد �أهمية توقيعها.
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والدة جعفر الع�سكري
يف مث ��ل هذا اليوم من عام  1885ولد
ببغ ��داد جعفر الع�س ��كري  ،من �أ�ش ��هر
رجال ال�سيا�س ��ة واجلي�ش يف العراق
امللك ��ي .وع ��رف ب�أن ��ه �أب ��و اجلي� ��ش
العراقي و�أول من توىل من�صب وزير
الدف ��اع  ،وقد جهد يف ت�أ�س ��ي�س جي�ش
عراق ��ي متكام ��ل ومتط ��ور  ،غ�ي�ر �أن
نهايته كانت على يد حفنة من �ض ��باط
اجلي�ش نف�س ��ه يف انقالب بكر �صدقي
عام .1936
وهو جعفر بن م�ص ��طفى البهلوان ،
ولد ببغداد ون�ش� ��أ يف �إحدى حمالتها
العريق ��ة  ،وبع ��د �أن �أمت الدرا�س ��ة
الإعدادي ��ة ذه ��ب �إىل ا�س ��طنبول
ودر� ��س يف املدر�س ��ة الع�س ��كرية
وتخرج فيها �ض ��ابطا عام 1904لتبد�أ
حياته الع�س ��كرية وا�شتهر ب�أحداثها ،
وا�شرتك يف العديد من معارك الدولة
العثمانية و�أكمل درا�س ��ته الع�س ��كرية

الع�سكري
العليا يف �أملانيا حتى عني مدر�س ��ا يف
مدر�س ��ة الأركان الرتكي ��ة  ،وا�ش�ت�رك
يف معارك احل ��رب العاملية الأوىل يف
جبه ��ة �ش ��مال �أفريقي ��ا حت ��ى وقع يف
الأ�سر يف �ش ��باط  ، 1916وان�ض ّم يف
ال�سنة التالية �إىل الثورة العربية �ضد

الأتراك متوليا منا�ص ��ب رفيعة  ،حتى
ا�س ��تدعي �إىل الع ��راق ليع�ي�ن وزي ��را
للدفاع يف الوزارة امل�ؤقتة يف ت�شرين
الأول  .وت ��وىل بع ��د ذل ��ك منا�ص ��ب
وزاري ��ة ودبلوما�س ��ية خمتلف ��ة  ،كما
انتخ ��ب نائب ��ا وعين ��ا  ،ويف ت�ش ��رين
الث ��اين  1923عني رئي�س ��ا لل ��وزراء ،
وكان �آخر من�ص ��ب له هو وزير الدفاع
يف وزارة يا�س�ي�ن الها�ش ��مي الثاني ��ة
الت ��ي انته ��ت �أيامه ��ا ب� ��أول انق�ل�اب
ع�س ��كري يف املنطق ��ة ق ��ام ب ��ه الفريق
بك ��ر �ص ��دقي يف  29ت�ش ��رين الأول
 ، 1936ولقي الع�سكري حتفه يف يوم
االنقالب عندما ذهب ملفاو�ضة اجلي�ش
املتق ��دم �إىل بغ ��داد  ،قتل ب�أمر مبا�ش ��ر
م ��ن قائد االنقالب عل ��ى �أيدي عدد من
�ض ��باط اجلي�ش الذي ق�ضى حياته يف
رعايته وال�سهر على تقدمه .
رفعة عبد الرزاق حممد

حظك هذا اليوم
الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

� 21آذار  19 -ني�سان

 20ني�سان� 20 -أيار

 21ايار  21 -حزيران

 22حزيران  22 -متوز

مهني ًا :ال تتخاذل �أمام امل�شاكل بل
واجهها بكل ق��وة وع��زمي��ة ف�أنت
قادر على ح ّلها ،عاطفي ًا :ت�ستخدم
كل الو�سائل لإب��راز مواهبك �أمام
احل �ب �ي��ب ول �ف��ت ن �ظ��ره و�إث � ��ارة
�إعجابه� ،صحي ًا :ق ّلة النوم ت�سبب
ل��ك اجل �ه��د وال �ت �ع��ب ،ف �ح��اول �أن
تعوّ �ض ذلك بالتخفيف من العمل.

م�ه�ن�ي� ًا :ع��رو���ض ك �ث�يرة تتلقاها
ب �ع��دم��ا �أظ� �ه ��رت ج���دارت���كّ ،
لكن
الرتيث مطلوب الختيار العر�ض
الأن�سب والأك�ثر جديّة ،عاطفي ًا:
االحتكاكات ال�سلبية مع ال�شريك
قد ترتك �آثار ًا وخيمة على العالقة،
ع�ل�ي��ك امل� �ب ��ادرة �إذا ك �ن��ت مهتم ًا
باملحافظة عليها.

م�ه�ن�ي� ًا :احل ��ظ حليفك ه ��ذا اليوم
وحت �ق��ق �أرب� ��اح � � ًا ك �ب�ي�رة مل تكن
تتوقعها �أو حتلم بها ،عاطفي ًا :ال
ت�ستمع �إىل �أق��اوي��ل الآخ��ري��ن وال
حتكم على احلبيب قبل �أن تتعرف
�إىل �شخ�صيته� ،صحي ًا :تعاين ق ّلة
النوم ،فحاول �أن تعالج املو�ضوع
�سريع ًا.

مهني ًا :يتطلب عملك تنقالت كثرية،
ال ت�ت��أخ��ر يف ال�ق�ي��ام بها م��ع �أنها
م�ضيعة للوقت ،عاطفي ًا :تعي�ش مع
ال�شريك �سعادة مل تعرفها من قبل
وت�شعر بالراحة والطم�أنينة معه،
�صحي ًا :ت ��أخ��ذ امل �ب��ادرة وتت�صل
ب��الأ��ص��دق��اء وت��دع��وه��م �إىل رحلة
ترفيهية تريح �أع�صابكم.

الميزان

 23ايلول  23-ت�شرين االول

مهني ًا :تتم ّتع بذكاء كبري يف ّ
حل
امل�شاكل وجتد �أ�شخا�ص ًا قادرين
ع �ل��ى م �� �س��اع��دت��ك ،ع��اط �ف �ي � ًا :ال
ميكنك جتاهل م�شاعرك وحاجتك
العاطفية ل��ذا ك��ن �إي �ج��اب �ي � ًا يف
تعاملك م��ع ال���ش��ري��ك� ،صحي ًا:
تبدو يف حالة م�شرقة ونف�سية
مرتاحة ،بف�ضل اتباعك نظام ًا
غذائي ًا وريا�ضي ًا ممتاز ًا.

العقرب

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

مهني ًا :ر ّكز اهتمامك على عملك
وعالقتك بزمالئك وامل�س�ؤولني
لتح ّق ��ق التقدم املن�ش ��ود وتنال
الرتقي ��ة الت ��ي ت�س ��تحقها،
عاطفي� � ًا :ي�س ��يطر علي ��ك قل ��ق
داخل ��ي ،تخ ّل� ��ص منه لت�س ��تق ّر
�أو�ض ��اعك ويتفهم ��ك احلبي ��ب
وتنطلق ��ات يف رحل ��ة العم ��ر
مع ًا.

القوس

الجدي

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

 22كانون19 – 1كانون2

ً
مهنيا :ن�شاطك يف العمل غري م�سبوق
هذا اليوم وتنجز املهام املطلوبة منك
ع�ل��ى خ�ير م��ا ي ��رام ،ع��اط�ف�ي� ً�ا :تف ّكر
ً
جديا يف االرت�ب��اط بال�شريك ،ف�أنت
ً
ت�شعر بالفرح عندما تكون قريبا منه
ً
�صحيا :ح��اول �أن تتخطى
ويدللك،
ّ
امل�شكالت ال�ت��ي مت��ر ب�ه��ا ،ورف ��ه عن
نف�سك ب��اخل��روج م��ع الأ� �ص��دق��اء �أو
برفقة العائلة.

مهني ًا :ت�شعر بامللل ب�سبب الروتني
يف حياتك املهنية ،ح��اول �إدخال
بع�ض التعديالت للخروج منه،
عاطفي ًا :ينتظر احلبيب �إ�شارة
م�ن��ك ،ال ت�ت�ردد يف الإف���ص��اح عن
م�شاعرك ال�صادقة جتاهه� ،صحي ًا:
ح ��اول ق��د الإم� �ك ��ان اخل� ��روج يف
ن��زه��ات ورح�ل�ات ت��ري��ح نف�سيتك
و�أع�صابك برفقة العائلة.

االسد

 23متوز � 22 -آب

مهني� � ًا :احل ��ظ �إىل جانبك وحت�ص ��ل
عل ��ى مكاف� ��أة مالية مل تك ��ن تتوقعها
تفرحك كثري ًا ،عاطفي ًا :ال ت�شعر ب�أي
حب جتاه ال�شريك ولكنك مت�ضي يف
عالقتك به ب�س ��بب و�ض ��عه ال�صحي،
�ص ��حي ًا :ابتعد عمّن يحاول �إزعاجك
واخ�ت�ر م ��ا ينا�س ��بك م ��ن الأج ��واء
املريحة واملرحة.
الدلو

 20كانون� 18 - 2شباط

م �ه �ن �ي � ًا :ن� � ّف ��ذ �أع� �م ��ال ��ك ب �ك��ل دق��ة
وم���س��ؤول�ي��ة وجت � ّن��ب ال��وق��وع يف
�أخطاء ي�صعب ت�صحيحها لأن بع�ض
الزمالء يرتب�صون بك �شر ًا ،عاطفي ًا:
يعب لك �أحد الأ�شخا�ص عن �إعجابه
رّ
بك وعن رغبته يف االرتباط ،وتبادله
ال�شعور نف�سه وتن�ش�أ عالقة� ،صحي ًا:
راقب �ضغطك ودقات قلبك ،وافح�ص
نظرك يكون �سببه �ضعف النظر.

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

مهني� � ًا :احل ��ظ �إىل جانب ��ك ويفت ��ح
�أمامك �آفاق� � ًا جديدة ويحدث حتو ًال
يف �أهداف ��ك ،وتع ��رف انفراج ��ات
قريب ��ة ،ف�ل�ا ت ��دع الي�أ� ��س ي�س ��يطر
عل ��ى تفك�ي�رك ،عاطفي� � ًا :ي�س ��ود
الهدوء حياتك العاطفية وي�س ��اعدك
عل ��ى التغلب على امل�ش ��اكل العابرة
والتخطيط مل�ستقبل �أف�ضل.
الحوت

� 19شباط � 20 -آذار

مهني ًا :تتل ّقى �إ�شارات واعدة وربمّ ا
حت ّقق �إجن ��از ًا ك�ب�ير ًا ،وتت�سارع
الأح� � ��داث ف�ت���ش�ع��ر ب �� �س �ع��ادة �أو
بارتياح ،عاطفي ًا :احلبيب ي�شكك
يف قدراتك الإبداعية ،فحاول �أن
تثبت ل��ه ج��دارت��ك ل�ت��زداد حظوة
يف ق�ل�ب��ه�� ،ص�ح�ي� ًا :حت���اول قدر
امل�ستطاع اال�ستفادة م��ن �أوق��ات
فراغك.
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كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج

صباح المدى

مبا ي�شبه الفر�ض� ،أكتب كل �سنة يف اخلريف �شيئا عن النخيل .لي�س
جمرد حنني ملنظر مهيب كنت �أحدق بتفا�صيله بذهول الطفل كلما بد�أت
يومي بفتح النافذة ور�ؤية احلقول التي متتد حتت نافذتنا .،وال ملح�ض
�أن "�إخوان ال�صفا" يف مو�سوعتهم ال�شهرية "الر�سائل" ،اعتربوها
"�إن�سانا" ،و�أن �صديقا كان يتفاخر �أمامي ب�أن يف و�سعه ر�ؤية �آثار �أقدام
جده على اجلذع ،ويجعلني �أتفح�ص �ساق ال�شجرة باحثا عن �آثار �أقدام
الآل�ه��ة العراقية التي كتبت الأ�ساطري وه��ي تتح�س�س رائحة ال�سعف
والعذوق .ومثل كثريين �أحزن كل خريف ،لأن و�سائل �إعالم دول قريبة
وبعيدة ،تبد�أ احتفاء هائال مبو�سم ق�ص التمر ،و�شا�شة ام بي �سي تعر�ض
�إعالنا عن مزاد التمور يف الأح�ساء وجدة ،يظهر كيف ت�صطف ال�سيارات
يف طوابري ،ويدور عليها رجل متحم�س ،ي�صرخ ب�أنواع الثمر و�أ�سعاره،
داخل لوحة من الفخر الوطني .العراقي م�شاهد مثايل لهذا الإعالن ،فهو
ي�سرتجع �صورة جمده الآفل ك�أكرب منتج للتمور ،بات ين�شغل عن �إح�صاء
النخيل ،بح�ساب كميات املوت وحماقات ال�سا�سة ،منذ  ٣٠عاما.
النخلة "�أقرب �إىل الإن�سان" كما �سجل �إخوان ال�صفا ،حني حتدثوا عن
�س ّلم الكائنات احلية بكالم ي�شبه ما �سيقوله دارون والمارك الحقا .فهي
"النبات الوحيد الذي ميوت حني تقطع ر�أ�سه ،كالإن�سان" .واملزارعون
الذين مل ي�ق��ر�أوا �إخ��وان ال�صفا ،ميتلكون ت�صورا م�شابها ،فريددون
ن�صيحة �أجدادهم :لدى النخلة دالل �سيدة ح�سناء .تعمل �سنة وت�سرتيح
�أخرى .قد متنحك  ٢٠عذقا هذا املو�سم ،بعد ان مل حتمل يف �سابقه �سوى
.٨
اجل��ذع يحفظ �آث��ار �أق ��دام العراقيني منذ الأزل ،وه��م ي�صعدون نحو
"العذوق وال�شراميخ" متفننني برعاية "الطلع واحلبابوك والكمري"
ثم "اخلالل والرطب والتمر" .ومن بني ال�سعف ،انطلق العراقيون نحو
م�صائر �شتى فنق�شوا احل��روف يف �سومر و�صنعوا العجلة يف بابل
واملكتبات يف �آ�شور ،ثم �أ�ضافوا لقلب ح�ضارة الإ�سالم ب�صمة تنوع ال
تن�سى .مل يكن جمرد جذع بقدر ما كان "ممرا للآلهة" التي خلقت العامل
القدمي ،ثم ت�سلقته وكتبت الأ�ساطري "يف العلى".
لقد فقد جني التمور وق�صها كثريا من زهوه ال�سابق ،لأن الروح ك�سرية
ومليئة بفقد مروع لآالف احلقول ،ورحيل �آالف من برعوا يف رعايتها
وحمايتها .كانوا يغنون بال توقف وهم يت�سلقونها بفرح� ،أما هذه الأيام
فن�شاهد "ال�صاعود" �صامتا وهو معلق بني الأر�ض وال�سماء ،ويف �أُذنه
�سماعة مربوطة بهاتف ذكي يبث "فوق النخل"� ،أغنية� ،أو ن�شيدا دينيا
حزينا� ،أخبارا عن تناحر الطوائف ،ورمبا �صوت �سيا�سي احمق يدعو
للث�أر اخلائب ،و�شيئا ال يحب النخيل �سماعه.
وف�ضال عن �صمته ف�إن �آلة ت�سلق اجلذع" ،التبلية" �أو"الفروند" ،مل تعد
�أنيقة كما يف ال�سابق .هي اليوم جمرد �سلك معدين بال روح ،ي�شد قطعة
قما�ش متهرئة� .أما يف املا�ضي فكان "الفروند" حتفة فنية ور�أيته ي�صنع
يف �أبي اخل�صيب من �ألياف جوز الهند و"الكمبار" واحلبال امل�ستخدمة
يف ال�سفن ،بعروتني من اخل�شب معقودتني ب�إحكام.
�سنظل ن�شاهد �إعالنات تلفزيونية من �إي��ران واخلليج ،ونتذكر بحزن
كيف �أتيح لآبائنا ان ين�صتوا للهجات الطيور امللونة ،ويتفقدوا م�سارات
الأن �ه��ار ،ويح�سبوا �أن ��واع النبات ال�بري و�سط غ��اب��ات النخيل ،يوم
كانت حتيط مبدننا تلك احلقول التي �سحرت م�ؤلفي الأ�ساطري الدينية
وال�شعراء ونا�سخي مباحث املعتزلة والنحاة ومبدعي علم الب�صريات
واخللفاء والع�ساكر والغزاة� .أي حظ �سيئ جاء بنا يف توقيتات ال ت�سمح
�إال بتجربة ك�آبة حواجز الكونكريت واالنحبا�س داخ��ل �سيطرات بال
نهاية ،و�سط موت يف الطرقات بال �سبب وتكيف عبثي مع مدن خربة
وتالل من القمامة ،وانتماء حلرب بال جدوى.
�إنني �أكتب فر�ض اخلريف ثانية ،و�أعيد ما �سجلته العام الفائت ،بلغة
االعتذار .ان النخلة و�آثار �أقدام �سالالتنا العراقية على جذعها ،خارطة
ملا تبقى من عظمة هذه الأر�ض .وهي �إذ كانت �إن�سانا عند �إخوان ال�صفا،
فهي �أي�ضا "�آخر العراقيني العظماء".
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500

 ال �ف �ن��ان عبد الجبار البناء
تحتفي دائرة الفنون الت�شكيلية بمعر�ضه
اال���س��ت��ع��ادي ،وت�ت���ض�م��ن االحتفالية
اف�ت�ت��اح المعر�ض اال��س�ت�ع��ادي لأعمال
الفنان النحتية �إ�ضافة �إل��ى المعر�ض
ال�ف��وت��وغ��راف��ي وتنظيم جل�سة نقدية
بح�ضور عدد من الفنانين والأدباء ،يوم
ال�ساد�س ع�شر من ال�شهر ال�ج��اري في
قاعة دائرة الفنون الت�شكيلية.
 ال�م�م�ث��ل عامر العمري انتهى
م��ن ت�صوير دوره ف��ي فيلم �سينمائي
هولندي ،يتحدث الفيلم عن جريمة قتل
ح��دث��ت ع��ام  1960ي�ت��وا��ص��ل التحقيق
فيها حتى ع��ام 1963ع��ن �شاب من ذوي
االحتياجات الخا�صة يعي�ش مع والده

وي�ؤدي العمري دور والد ال�شاب المعوق
وال�شخ�صية كوميدية ،وقال العمري بانه
فر�ض ان يقدم على �أن��ه فنان عراقي في
الفيلم  ،وكان له ما �أراد ،علم ًا �أن الدور
باللغة الهولندية.

عامر العمري
ف��ي ن��ا ٍد ري��ا��ض��ي ويحظى بتعاطف من
قبل ع��داءة ريا�ضية ترتاد ال�ن��ادي ،لكن
�شكوك ًا في ر�أ���س �صديقها يدفعه لقتلها،

جوليـان مور فـي فيلـم جديـد
تطل النجمة الأمريكية ،جوليان
م� ��ور ،يف اجل ��زءي ��ن اجلديدين
من �سل�سلة "Hunger Game:
 ،"Mockingjayحيث ت�ؤدي دور
الرئي�سة� ،أملا كوين ،قائدة الثورة
�ضد "الكابيتول" .و�ستن�ضم مور
�إىل ال �ن �ج �م�ين ،ج�ن�ي�ف��ر لورن�س
وول�ي��ام هم�سورث ،يف اجلزءين
اجلديدين من �سل�سلة "Hunger
 "Game: Mockingjayاملقرر

��ص��دوره�م��ا يف ت�شرين ال�ث��اين/
نوفمرب  2014وال�شهر عينه من
العام  ،2015على التوايل .وتدور
�أح��داث الرواية يف امل�ستقبل بعد
دمار �أمريكا ال�شمالية يف حوادث
غري معروفة ،ون�ش�أة دولة جديدة
تدعى "بانيم" تتكون من املدينة
الرثية "الكابيتول" و 12مقاطعة
�أخ ��رى ف�ق�يرة تقع حت��ت �سيطرة
وا�ستغالل تلك املدينة.

جوليا روبرت�س :حلمي بالعمل
مع مرييل �سرتيب حت ّول لـ"كابو�س"
العمل مع النجمة مرييل �سرتيب كان حلم يراود النجمة جوليا روبرت�س منذ
�أن احرتفت التمثيل ،لكن عندما جمعهما فيلم واحد مع ًا حتول حلمها �إىل
كابو�س� ،إذ �صرحت روبرت�س ب�أن �أحداث الفيلم جعلتها ال ت�ستمتع برفقة
�سرتيب ،و�أن وجود م�شهد ت�ضطر فيه �إىل خنق �سرتيب قد �أف�سد عليها
حلمها ،فلم يكن لقا�ؤهما كما �أرادت.
و�أو�ضحت جوليا التي ت�ؤدي �شخ�صية ابنة مرييل �سرتيب يف الفيلم
املنتظر عر�ضه يف يناير من العام � ،2014إنه على الرغم من �أن الفيلم
مل يجعلها تتقرب من مرييل �سرتيب ب�سبب عنف بع�ض امل�شاهد� ،إال
�أنها تعترب �أن احللم بالوقوف �أمام جنمتها املف�ضلة يجعلها تتغا�ضى
ع��ن �أي ظ��روف ال ت��روق�ه��ا ،وقالت ":حلمي بالعمل م��ع مرييل
�أ�صبح حقيقة ،فهي �إن�سانة جميلة ،لكنني �شعرت باخلوف
منها يف الكثري من امل�شاهد التي جمعتني بها يف الفيلم".
ويتحدث الفيلم حول العالقات املك�سورة بني �أفراد العائلة،
و�شخ�صية املر�أة التي ربتهم ،وهي غري �سوية.

تن�ضم
كيلي مينوغ
ّ
لـ""The Voice
الربيطاين
وافقت النجمة كيلي مينوغ على االن�ضمام
�إىل فريق جنوم برنامج ""The Voice
الربيطاين ،مع النجمني توم جونز وويل
�أي ي ��ام ،يف امل��و��س��م ال�ث��ال��ث للربنامج،
و�أكدت �شبكة "بي بي �سي" الربيطانية
�أن الربنامج يتفاو�ض حالي ًا على احلكم
واملدرب الرابع ليعلن عنه خالل �أيام.
وق� ��د ع �ّب��رّ ت م �ي �ن��وغ ع ��ن �سعادتها
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ال�ب�رن��ام��ج ،و�أك� ��دت
"حر�صها على متابعة حلقات املو�سمني
ال �� �س��اب �ق�ين ،وال��ب��ح��ث ع ��ن امل ��واه ��ب
وتدريبها ميثل �أح��د الأ�شكال ال�ضرورية
يف �صناعة املو�سيقى ،وت�أمل مناف�سة �أحد
املتدربني معها يف الت�صفيات النهائية".

 ال��دك�ت��ور عقيل عبد الح�سين
��ص��در ل��ه ك�ت��اب ب�ع�ن��وان (غ��واي��ة ال�سرد
العربي القديم) الذي تناول فيه تقنيات
ال�سرد العربي القديم ،والكتاب يتكوّ ن من
مقدمة بعنوان (�صنيع هوالكو) وثماني
مقاالت (�سطوح وتدبير الوراقين ودفاع
عن القبح وتمثيل ال�صمت وتعدد المعنى
وجمالية الخبر واخ �ت�لاف الناقد وفي
�أ�صل كتابة ال�سيرة ومقدمة الم�سعودي
وخاتمة الكتاب).

"�شعوبنا الإ�سالمية م�ستعدة ملواجهة االعتداء الأمريكي على �سوريا،
وعلى �أمريكا �أن تعيد النظر يف هذا التحرك و�أن ترتاجع عن نيتها يف
�ضرب �سوريا".
هذه الفقرة هي الأخطر يف حديث ال�سيد �صدر الدين القباجني القيادي
يف املجل�س الأعلى الإ�سالمي خالل خطبته التي �ألقاها �أول من �أم�س يف
النجف ،و�أعلن فيها �أن ما ح�صل يف "احلادي ع�شر من �أيلول كان ذريعة
لإعالن احلرب على الإ�سالم "
من وجهة نظر ال�سيد القباجني ف��إن الأمريكان "الكفار" خا�ضوا حربا
"�صليبية" �ضد امل�سلمني يف العراق و�أفغان�ستان .،و�أن هذه احلرب ابتد�أت
ح�سب ما �أخربنا ال�سيد القباجني بعد �أحداث � 11أيلول ..وال �أدري ملاذا
ين�سى ال�سيد القباجني وهو الذي كان قيادي ًا بارز ًا يف املعار�ضة العراقية
�أن الأمريكان " الكفرة " �ساعدوا هذه املعار�ضة  ،التي من �ضمنها املجل�س
الأعلى الإ�سالمي على �إ�سقاط نظام �صدام.
ال �أريد �أن �أقول �إن الأمريكان مالئكة ،ول�ست يف وارد الدفاع عنهم ،كما
�أنهم ارتكبوا من الأخطاء واخلطايا واجلرائم الكثري ،مما يجعلنا نتهمهم
بت�سهيل الفو�ضى يف ال �ع��راق ،لكن برغم ك��ل ذل��ك فهم م ّكنوا الأح��زاب
ال�سيا�سية احلالية من الو�صول �إىل كرا�سي احل�ك��م ..فهل كانوا وهم
يدخلون العراق يخو�ضون حربا �ضد الإ��س�لام ..وهل كان �صدام وكيال
للإ�سالم ..هل الق�صة ميكن �أن ُتقر�أ بهذا ال�شكل الب�سيط؟!
والآن دعوين �أ�سال ال�سيد القباجني هل ب�شار الأ�سد الذي �ضرب مواطنيه
ب�أقذر الأ�سلحة مي ّثل �آخر قالع الدفاع عن الدين اال�سالمي؟ ،وهل حربه التي
�ألغى فيها ال�سيا�سة وا�شاع اال�ستبداد هي حرب مقد�سة؟ ..اليوم ال �صوت
يعلو �سواء يف العراق �أم �سوريا على �صوت املعركة من اجل الكر�سي..
و�أ�صبح الدفاع الدموي عن املن�صب دفاع ًا مقد�س ًا ..حيث ي�ص ّر البع�ض
ومنهم ال�سيد القباجني على نقل املعركة �إىل ال�سماء ..للأ�سف اليزال
البع�ض يرى يف ب�شار الأ�سد ظل الله على الأر���ض و�أن جي�شه هم جنود
ال�سماء الذين يقاتلون من �أج��ل �إع�لاء كلمة احل��ق ..ولأننا نعي�ش ع�صر
اال�ست�سهال ،،فال بد من اللعب بالورقة الأخ�يرة ،ورقة البحث عن عدو..
والعدو هذه املرة �أمريكا التي ال تريد دولة ب�شار التي حتكم ب�شرع الله.
�ألي�س غريبا �أن ين�سى البع�ض �أن وزير خارجية �سوريا وليد املعلم ظل
لآخ��ر حلظة يرف�ض زي��ارة العراق لأن املالكي يف احلكم ،مل��اذا ن�سوا �أن
�صاحبهم ب�شار قال ذات يوم�" :إن الدول العربية قد فو�ضت و�أعطت �سوريا
امللف العراقي"؟
من غري املعقول �أن يُطلب من العراقيني �أن ين�سوا �أن املالكي قال ذات ليلة
"ملاذا الإ�صرار على �إيواء املنظمات امل�سلحة واملطلوبني للق�ضاء العراقي،
والإنرتبول على الأرا�ضي ال�سورية؟ ومل��اذا ي�سمحون للف�ضائيات التي
تعر�ض كيفية �صناعة القنابل واملتفجرات ،وه��م ال ي�سمحون ب�صوت
معار�ض لهم"؟
ال �إجابات طبعا �سوى هذه الألعاب ال�صغرية التي تريد �أن توهم الب�سطاء
� ّأن كل من ثاروا على ب�شار الأ�سد هم �أعداء للدين والطائفة ويجب حرقهم
وتعليق جثثهم يف ال�ساحات مثلما طالبت "املنا�ضلة" رغ��دة ،ب�أن يكون
ال�سالح الكيمياوي هو احلكم الف�صل بني ب�شار ومن يعار�ضونه.
للأ�سف يحاول البع�ض �أن يوهم الب�سطاء ،ب�أن م�شاكلهم اليومية ال تتعلق
بغياب الأم��ن واخلدمات ،و�أن معركتهم احلقيقية لي�ست مع �س ّراق املال
العام ،ومروجي اخلطب الطائفية ،و�أن الأزمة العراقية لي�ست يف �سعي
البع�ض �إىل تق�سيم البالد لدويالت طائفية ..و�إمنا النجاة هي يف الدعوة
ملنا�صرة الأ�سد لي�صبح ظل الله على الأر�ض.
يف �أي��ام امل�صاعب واملحن وامل�آ�سي تتطلع النا�س �إىل رجال الدين ،لكي
يقدّموا منوذجا يف ال��دف��اع عن م�صالح ال��وط��ن ،م��دوّ ن�ين �شهادتهم �إىل
التاريخ من �أجل خري جميع الب�شر بكل طوائفهم ومذاهبهم وقومياتهم.
ال�سيد القباجني رجاء ال تطلب منا �أكرث من طاقتنا ..فرمبا ننفذ �أمرك يف
ال�صرب على احلكومة بكل عنجهيتها و�سرقتها للقانون والعدالة و�آمال
و�أحالم النا�س..ولكن ال ن�ستطيع �أن نهتف بالروح وبالكيمياوي معك يا
ب�شار.

