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قالت ان غياب التن�سيق يجعل انت�شار  8فرق ع�سكرية يف العا�صمة بال فائدة

 بغداد /املدى
ق��ال رئ�ي����س اللجنة الأم �ن �ي��ة يف حم��اف�ظ��ة بغداد
�إن منع �إقامة جمال�س العزاء يف ال�شوارع منعا
ال�ستهدافها ،ي�صطدم ب ��أع��راف ع�شائرية ،الفتا
اىل ان �سرتاتيجية ا�ستهداف هذه املجال�س ت�أتي
�ضمن �سل�سلة ا�ستهداف التجمعات الب�شرية ،الفتا
اىل ان ثماين فرق ع�سكرية من اجلي�ش وال�شرطة
و 28الف عن�صر يف ال�شرطة املحلية عاجزة عن
فر�ض االمن جلهة غياب التن�سيق فيما بينها وتعدد

القرار الأمني ،يف وقت دعا نائب يف جلنة الأمن
النيابية ،رئي�س احلكومة ن��وري املالكي لإ�سناد
�إدارة امللف االمني للكفاءات ،وان يقت�صر واجبه
على الإ�شراف.
و�شهدت العا�صمة بغداد م�ؤخرا ت�صاعد الهجمات
التي ت�سهدف �سرادق العزاء ،كان اعنفها يف مدينة
ال�صدر يوم ال�سبت والذي راح �ضحيتها اكرث من
 90قتيال ،فيما ادى هجوم مماثل يف منطقة الدورة
�إىل مقتل  18وا�صابة  49جريح ًا.
وق ��ال رئي�س جلنة ب �غ��داد االم�ن�ي��ة حممد جا�سم

الأمن والدفاع� :شركات الأمن ت�ضم
مطلوبني للق�ضاء يف بلدانهم
 بغداد /املدى
ك�شفت جلنة الأمن والدفاع النيابية عن �أن عنا�صر يف �شركات امنية اجنبية عاملة
يف البالد مطلوبون للق�ضاء يف بلدانهم بجرائم خمتلفة ،فيما اكدت تورط بع�ض
تلك ال�شركات يف اعمال العنف اجلارية يف البالد ،ولفتوا اىل ان عدد ال�شركات
االمنية بلغ اكرث من � 120أغلبها حملية ينوي جمل�س النواب تقنني عملها مب�شروع
قانون جديد رفع اىل رئا�سة الربملان قبل ايام يت�ضمن ت�أ�سي�س مديرية خا�صة
ملراقبة عملها ون�شاطها .وقال ع�ضو جلنة الأمن والدفاع النائب حاكم الزاملي
يف ت�صريح اىل "املدى" ان جلنته متتلك معلومات ت�ؤكد تورط بع�ض عنا�صر
ال�شركات االمنية بتهم وعمليات م�شبوهة ومطلوبني للق�ضاء يف بلدانهم".
 التفا�صيل �ص 2

اجلويرباوي لـ "املدى" ام�س ان "اللجنة الأمنية
اجتمعت خ�لال اليومني املا�ضيني م��ع القيادات
اال�ستخباراتية يف العا�صمة ،وطالبت بتقوية
العمل اال�ستخباراتي ومداهمة �أوك��ار الإرهاب"،
م�ؤكدا ات�ساع نطاق جغرافية حملة "الث�أر لل�شهداء"
االمنية لت�شمل املدائن والنهروان ،باال�ضافة اىل
ا�ستمرار عملها يف مناطق حزام بغداد ،التي يقول
عنها اجلويرباوي بانها "حوا�ضن االرهاب".
ويك�شف م�س�ؤول جلنة الأمن يف بغداد �أن "وزارة
ال��دف��اع متتلك ارب��ع ف��رق يف العا�صمة وال�شرطة

االحتادية متلك اربع فرق �أي�ض ًا ،ف�ضال عن  28الف
عن�صر امني يف ال�شرطة املحلية ،و  57الف عن�صر
حماية من�ش�آت (اف بي ا�س )".
من جانب �آخ��ر يقول اجل��وي�براوي �إن "املجل�س
ال ي�ستطيع �أن مينع �سكان العا�صمة م��ن �إقامة
جمال�س العزاء يف ال�شوارع ،الرتباط املو�ضوع
بقيم ع�شائرية" ،لكنه يقول �إن "القوى الأمنية
تنفذ حملة توعوية لنقل جمال�س العزاء اىل داخل
امل�ساجد واحل�سينيات".
 التفا�صيل �ص 2

البارتي اوال بـ  36مقعدا وكوران تتقدم على اليكتي
 ال�سليمانية  /املدى بر�س

ك�شفت النتائج االول �ي��ة لالنتخابات
الربملانية القليم كرد�ستان تقدم احلزب
ال��دمي�ق��راط��ي ب��زع��ام��ة رئ�ي����س االقليم
م�سعود ب� ��ارزاين ب��واق��ع  36مقعدا،
فيما ح�صلت ح��رك��ة التغيري على 22
م �ق �ع��دا ت�ل�اه ح ��زب االحت� ��اد الوطني
الكرد�ستاين ب�ـ  16مقعدا .وح�صلت
االحزاب اال�سالمية الكرد�ستانية على ما
جمموعه  15مقعدا ،ت�سعة منها ح�صل
عليها االحت��اد اال�سالمي الكرد�ستاين،
و�ستة مقاعد ح�صلت عليها اجلماعة

اال�سالمية.
اىل ذل��ك ك�شف احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ستاين ام�س االثنني ،عن "رغبته
بالتحالف مع االحتاد الوطني واالحتاد
اال� �س�لام��ي ال �ك��رد� �س �ت��ان �ي�ين لت�شكيل
احلكومة اجلديدة للإقليم ".
وق � � ��ال ف ��ا�� �ض ��ل م � �ي ��راين� ،سكرتري
الدميقراطي الكرد�ستاين ،يف ت�صريح
لعدد م��ن و�سائل االع�ل�ام ،وم��ن بينها
(املدى بر�س) �إن "احلزب يود التحالف
م ��ع االحت � ��اد ال��وط �ن��ي الكرد�ستاين
واال�سالميني ،خا�صة االحتاد اال�سالمي
الكرد�ستاين لت�شكيل احلكومة اجلديدة

القليم كرد�ستان".
وا� � � �ض� � ��اف م � �ي ��راين �أن "احلزب
الدميقراطي لديه اتفاقية ا�سرتاتيجية
مع االحتاد الوطني الكرد�ستاين ونحن
ملتزمون بها" ،وتابع "الفقرة الوحيدة
التي تغريت م��ن ه��ذه االتفاقية لغاية
االن هو م�شاركة احلزبني باالنتخابات
ب�ق��ائ�م��ة منف�صلة وه� ��ذا ك ��ان مقرتح
االحتاد الوطني الكرد�ستاين.:
ولفت مرياين اىل �أن "احلزب �سيكون
ل��ه ���ش��روط ع �ل��ى ح��رك��ة ال�ت�غ�ي�ير كي
ي�شاركوا يف احلكومة اذا تخلوا عن
املعار�ضة".
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مهب
ال�سلطة الق�ضائية يف ّ
التجاذبات ال�سيا�سية
فخري كرمي
االفتتاحية

بغداد تعجز عن حماية �سرادق العزاء من الهجمات:
ن�صطدم ب�أعراف ع�شائرية

 55بالمئة من متابعي �أوباما
على تويتر وهميون

�إح��دى املظاهر البارزة للدولة الفا�شلة ،تداخل
��س�ل�ط��ات�ه��ا ال� �ث�ل�اث ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة والق�ضائية
َلف
ن�سيج
والتنفيذية ،يف
متنافر ون � ّ�والٍ ُم َتك ٍ
ٍ
ٍ
�ضعيف ال�صنعة ،م�شغول ط��وال ال��وق��ت ّ
بفك
اال�شتباك بني "زوجاته" خ�شية الف�ضيحة .وال
ميكن ان ت�ق��وم للدولة قيامة م��ا دام��ت اي من
ال�سلطات الثالث معدومة اال�ستقاللية ،عدمية
الإرادة .ومثلما �أعيد بناء الدولة على خرائب
وف�ضالت النظام الدكتاتوري ال�سابق ،اكت�سبت
الدولة و�أجهزتها مالمح ذلك النظام ،وحافظت
على قواعده وتك ّيفت مع �أ�ساليبه وممار�ساته
وقيمه البالية .ولي�ست ال�سلطة الق�ضائية ا�ستثناء
عن هذه القاعدة يف ما ُ�س ّم َي بعملية �إعادة بناء
ال��دول��ة .وت��اري��خ ال��دول��ة منذ ن�ش�أتها� ،إمن��ا هو
م��ن حيث اجل��وه��ر ت��اري��خ الق�ضاء ،ومبتد�ؤها
ال�شرائع والقوانني .ولأننا دولة فا�شلة وفا�سدة
ب�ك��ل امل �ع��اي�ير ،ف��ال�ق���ض��اء ع�ن��دن��ا "قد ٌر" يعبث
بحظوظ العراقيني وي��ذري�ه��ا يف مهب الرياح
املُلوثة ب�سموم الكراهية وال�ضغائن املت�صدئة
التي �أيقظها اجلهل وال�شراهة والف�ساد.
وقيل منذ فجر ال��دول��ة� ،إن غياب الق�ضاء ينذر
بنهاية الأم��ة وحتللها ،ويفتت ن�سيجها ،ويدمر
كيانها .ومهما بذلنا ونافحنا وت�صارعنا وتبادلنا
امل��واق��ع ،ف��ان �أ���س اخل��راب ،بـ"انعدام الق�ضاء"
الذي يحيط بنا� ،سيظل يبدد �أي �أملٍ باخلال�ص
من فجيعتنا ،ما دام��ت �سلطة الق�ضاء ،م�شلولة
الإرادة ،بال حولٍ وال قدرةٍ وال ا�ستعدا ٍد للنهو�ض
مبهامها يف �إخراجنا من دائ��رة الف�شل ونزيف
الدم وتبديد الرثوة ونهبها ،والفر�ص امل�ض ّيعة
للتقدم...
 املقال كام ً
ال �ص3

رئي�س الوقف ال�سني ي�ؤكد من الب�صرة �أن املتطرفني ال ميثلون طوائفهم

ع�شائر ال�سعدون :نلزم بيوتنا خ�شية تهديدات امل�سلحني
 بغداد /املدى
�أكد �شيوخ ووجهاء من حمافظة ذي قار ،ام�س
االث �ن�ين ،ا��س�ت�م��رار ال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي تواجه
ع�شائر ال���س�ع��دون يف امل�ح��اف�ظ��ة ،و�أ� �ش��اروا
اىل هجرة نحو  20ا�سرة اىل بغداد و�صالح
الدين ،بعد اغتيال اثنني من �أبناء الع�شرية.
وحت��دث وجهاء ذي ق��ار عن امتعا�ض اهايل
املحافظة من ظاهرة التهجري واال�ستهداف
الطائفي يف حمافظة عرفت بتنوع وتعاي�ش
مكوناتها.
وعلى �صعيد مت�صل ع ّد رئي�س ديوان الوقف

ال�سني �أحمد عبدالغفور ال�سامرائي الذي زار
الب�صرة ام�س� ،أنه ال يهم معرفة من قام "بقتل
ال�سنة" يف اجلنوب لكن املهم هو الت�أكد من
�أنهم متطرفون ال ميثلون الفئة التي ينتمون
�إليها" ،م�شريا �أن اجلهود الرامية لوقف هذه
اال�ستهدافات كللت بالنجاح يف الق�ضاء على
الفتنة الطائفية.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ي�ؤكد ال�شيخ حمد عارف
ال�سعدون وجود حاالت تهجري لأبناء ع�شريته
يف املناطق اجلنوبية التي قال انها "ح�صلت
لعوائل ال تتجاوز ا�صابع اليد ونعمل مع ابناء
الع�شائر االخ��رى ملواجهة ه��ذه التداعيات"،

لكن �آخ��ري��ن حتدثوا عن تهديد او�سع �سبب
قلقا حقيقيا من تداعيات ذلك.
وقال ال�سعدون يف ت�صريح لـ"املدى" ام�س� ،إن
"عمليات التهجري التي حت�صل لع�شائر �سنية
يف اجلنوب مل تقت�صر على ع�شائر ال�سعدون
بل �شملت الدوا�سر من منطقة �أبو اخل�صيب
يف الب�صرة".
اىل ذلك قال ال�شيخ حم�سن حمود احل�صونة
ان "التهجري للع�شائر ال�سنية يهدف لزعزعة
املجتمع وتقف وراءه �أجندة خارجية حتاول
خلق م�شكلة يف املناطق اجلنوبية".
 التفا�صيل �ص3

ال�صدر يقطع عزلته :ا�ستقبال �أ�سبوعي لأتباعه والبدء
بدرو�س دينية يف النجف
 بغداد /املدى
بعد ثالثة �شهور من "االعتزال" االختياري ،يعود زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر اىل الواجهة من جديد بخطاب و�صف باملهم يف وقت تت�صاعد
التوترات الطائفية يف البالد.
واطل ال�صدر يف خطاب متلفز يوم ال�سبت للحديث عن حاالت اال�ستهداف
والتهجري الطائفي التي �شهدتها بع�ض املحافظات .وفيما دع��ا الزعيم
ال�شيعي ال�شاب اىل "�ضرورة �ضبط النف�س" اكد ان "من ي�ستهدف ال�شيعة
لي�سوا من ال�سنة وان من ي�ستهدف ال�سنة لي�سوا من ال�شيعة".
وي�أتي خطاب ال�صدر بعد اعالنه ،يف اوا�سط �آب املا�ضي" ،موافقة مبدئية"
على العودة للحياة ال�سيا�سية� ،شريطة "تنفيذ الإ�صالحات التي دعا �أن�صاره
�إليها" .واث��ر ذل��ك احت�شد املئات من ان�صار ال�صدر ق��رب مرقد وال��ده يف

النجف معلنني جتديد البيعة وطالبوا زعيمهم بـ"العدول عن قراره "اعتزال
العمل ال�سيا�سي" ،عادين �أن ذلك "�سيحدث �إخال ًال بالتوازن" ،كونه "�صمام
الأمان" للعراقيني كافة.
ال�صدر ال��ذي يقيم بني مدينة قم االيرانية وب�يروت ،ال�ستكمال درا�سته
الدينية منذ  ،2008اعلن عن حتديد يوم االحد من كل ا�سبوع ال�ستقبال
اتباعه يف مكتبه الواقع يف مدينة النجف ،وهو تقليد تقوم به املرجعيات
الدينية للتوا�صل مع �أن�صارها ب�شكل مبا�شر.
ومع عودة ال�صدر �إىل النجف ،عاود املوقع االلكرتوين للمكتب اخلا�ص به
(جوابنا) �إىل العمل مرة �أخرى بعد �إغالقه لأ�شهر "لأغرا�ض ال�صيانة" كما
اعلن م�سبقا .وقام املوقع بو�ضع �صور لل�صدر قال �إنها "للدر�س احلوزوي"
الذي يلقيه على طلبته.
 التفا�صيل �ص3

امريكي يبيع  38ورقة "كوت�شينة" حتمل تواقيع �صدام ورفاقه
 بغداد  /املدى بر�س
ك�شفت �صحيفة امريكية  ،ام�س االثنني� ،أن جنديا
امريكيا خدم يف العراق يحتفظ بتوقيع رئي�س
النظام ال�سابق ��ص��دام ح�سني على ورق لعب
القمار التي ا�صدرتها الواليات املتحدة للمطلوبني
من رموز نظامه ،وفيما لفتت اىل عر�ض الكارت
املوقع من �صدام ح�سني اىل جانب تواقيع لـ 38
من جمموع � 52شخ�صية مطلوبة يف مزاد بوالية
بن�سلفانيا االم��ري�ك�ي��ة ،ت��وق��ع خ�ب�راء ان جتلب
التواقيع  6000االف دوالر امريكي.
وق��ال اجل �ن��دي م��ارك هينبوغ ،يف ح��دي��ث اىل
�صحيفة نيويورك بو�ست واطلعت عليه (املدى
ب��ر���س)" ،انني كنت م�لازم��ا ل�صدام ح�سني يف
�سجن كروبر يف مطار بغداد ال��دويل واحتفظ

بتوقيع االخ�ي�ر ع�ل��ى ��ص��ورت��ه امل�ط�ب��وع��ة على
ورق لعب القمار التي حتمل ال�صور ال�شخ�صية
الك�ثر رم��وز النظام ال�سابق املطلوبني لالدارة
االمريكية".
وا�ضاف هينبوغ انني "�أعر�ض الكارت املوقع من
�صدام يف والية بن�سلفانيا مع  38كارت اخر من
جمموع الـ  52كارت من ورق اللعب التي حتمل
�صور رم��وز نظام �صدام مع تواقيع ا�صحابها
عليها".
وتابع اجلندي امل�لازم لرئي�س النظام ال�سابق
يف �سجنه "ح�صلت على توقيع ال�سجني �صدام
ح�سني على ورقة القمار التي بحوزتي وحتمل
���ص��ورة ���ص��دام ح���س�ين م��ع ال��رم��ز Victor
واملكتوب بخط احمر وهي ا�شارة اىل رمز ا�سم
احلار�س"  ،م�شريا اىل �أن "اجلميع كان يبدي

�سعادته بو�ضع توقيعه على ال�صورة وذلك من
اجل تذكرهم فيما بعد".
ول�ف��ت هينبوغ ال��ذي يبلغ م��ن العمر  51عاما
وال��ذي عاد من العراق منذ العام  2006اىل �أن
"و�ضعي املايل ال�صعب وبقائي بال عمل دفعني
لعر�ض هذه الأوراق للبيع واتلقى االن عرو�ض ًا
مببالغ خمتلفة".
وا�شارت �صحيفة نيويورك بو�ست �أن "اخلرباء
يقدرون بان جتلب هذه ال�صور ح��وايل 6000
دوالر" ،فيما لفت رئي�س مزاد اليكزندر التاريخي
بيل باناغوبول�س اىل �أن "الورقة الرئي�سية من
بني هذه االوراق هي التي حتمل �صورة الرجل
االول املهم  ،اما ال�صور الباقية فال ت�شكل قيمة
ك �ب�يرة ف�ه��ي لأ��ش�خ��ا���ص مل ي�ترك��وا ب�صمة يف
التاريخ مقارنة بالطغاة الكبار".
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�سالم مربع ..لليكتي
�سالم مربع م�صري وحتية مكعبة عراقية ت�ستحقهما بجدارة
قيادة االحتاد الوطني الكرد�ستاين (يكتي) ،فهي �أتت مبا مل ي� ِأت
به الأولون من الأحزاب العراقية ،على ما تختزنه الذاكرة ،ون�أمل
�أن يفتح هذا الذي �سجلت به هذه القيادة �سابقة تاريخية ،الطريق
ل�سلوك �سيا�سي عام يف بالدنا نحتاجه ب�شدة لكي نتعافى من �أخطر
�أمرا�ضنا ال�سيا�سية واالجتماعية على الإطالق ،الأنانية والتكرب
والتجرب والغطر�سة.
بروح ريا�ضية ونف�س را�ضية� ،أق ّرت قيادة االحتاد الوطني
باخل�سارة املوجعة حلزبها يف انتخابات اقليم كرد�ستان الأخرية،
مع ان النتائج النهائية مل ُتعلن بعد ولن ُتعلن قبل �أ�سبوع من الآن.
بعد اجتماع له يف اليوم التايل لالنتخابات التي جرت يوم ال�سبت،
�أ�صدر املكتب ال�سيا�سي لالحتاد بيان ًا ي�ستحق �أن �أعيد هنا ن�شر
مقتطفات �ضافية منه ،لأنه يف الواقع �أ�شبه مبعزوفة وطنية
مهيبة:
(( يف بداية االجتماع هن�أ املكتب ال�سيا�سي لالحتاد الوطني
الكرد�ستاين �أبناء �شعب كرد�ستان بنجاح االنتخابات و�إجناح
الدميقراطية حيث �أنها تخدم تعميق احلياة الدميقراطية يف اقليم
كرد�ستان ،وهي �أحد الأهداف وال�شعارات الرئي�سة العتيدة لالحتاد
الوطني الكرد�ستاين ،كما �شكر املكتب ال�سيا�سي املواطنني يف
كرد�ستان الذين �شاركوا بحما�سة وحر�ص يف االنتخابات ().....
و�أكد االجتماع انه بالرغم من �ضرورة انتظار النتائج الر�سمية
لالنتخابات وح�سم ال�شكاوى ،لكنه وقف عند النتائج الأولية،
و�أكد ان هذه النتائج هي مبعث قلق لالحتاد الوطني الكرد�ستاين
ولي�ست مفرحة وال تليق بت�أريخ وموقع ون�ضال االحتاد الوطني
الكرد�ستاين ،لكنه �سي�أخذ النتائج الأولية كر�سالة ،م�ؤكد ًا انه
يتحمل امل�س�ؤولية الكاملة �أمام الرفاق وخمل�صي االحتاد الوطني،
كما �سيقوم بالتحقيق يف الأ�سباب املتعددة وامل�سببة لتلك النتائج
بالت�شاور مع املجل�س القيادي والكوادر املتقدمة واملخت�صني من
�أ�صدقاء االحتاد الوطني ،و�سيقوم ب�إعادة النظر يف �آليات العمل
والإدارة والربامج وم�ستلزمات العمل واملهام وامل�س�ؤوليات داخل
االحتاد الوطني الكرد�ستاين .كما �شدد املكتب ال�سيا�سي على ان
االحتاد الوطني الكرد�ستاين يحرتم �إرادة �شعبنا و�سيلتزم بها)).
هذا االعرتاف باخلط�أ نادر احلدوث يف حياتنا ال�سيا�سية  ..كل
ما عانيناه ،على مدى العقود الت�سعة من عمر دولتنا احلديثة ،من
كوارث وحمن وم� ٍآ�س وهزائم وخيبات وانك�سارات واندحارات
وانهيارات ومن تخلف� ،إمنا مردّه اىل هذه الع ّلة ،عدم اعرتاف
قوانا ال�سيا�سية وزعاماتها ،الي�سارية واليمينية والبني بني،
احلاكمة واملعار�ضة ،ب�أخطائها وخطاياها .وها نحن اليوم
�أي�ض ًا نعاين الأم ّرين مع الإرهاب املنفلت والنزوع نحو الت�سلط
الدكتاتوري وطغيان الف�ساد والفا�سدين وا�ستباحة التخلف ،لأن
�أحد ًا يف دولتنا الفا�شلة احلالية ال يريد �أن يعرتف بانه على خط�أ،
فيما الكل على خط�أ ج�سيم ،والبع�ض ،وبخا�صة الذي يهيمنون على
مقاليد ال�سلطة ،يقرتف اخلطايا ويرتكب الآثام يف حق �شعب مل
يبق منه غري اجللد والعظم.
الب ّد ان االحتاد الوطني الكرد�ستاين ت�سبّب بنف�سه لنف�سه بهذه
النتيجة املوجعة يف االنتخابات الأخرية بارتكابه خط�أ ما ،ورمبا
عدة �أخطاء ،لكن اعرتاف قيادته ب�أخطائها وتعهدها باملراجعة
وت�أكيد احرتامها لإرادة ال�شعب� ،ستكون الرافعة لو�ضع �أف�ضل يف
امل�ستقبل لالحتاد ولغريه من القوى ال�سيا�سية التي �ستكون خربة
االعرتاف باخلط�أ يف متناولها� ،إن �أرادت.
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الدفاع النيابية تدعو املالكي لإ�سناد �إدارة الأمن للكفاءات ..وترك الأ�سلحة الثقيلة

جمل�س بغداد ٨ :فرق ع�سكرية تعمل بال تن�سيق
ونقل الفواحت ملكان �آمن ي�صطدم ب�أعراف ع�شائرية
قال رئي�س اللجنة الأمنية في محافظة بغداد �إن منع �إقامة مجال�س العزاء في ال�شوارع منعا ال�ستهدافها ،ي�صطدم
ب�أعراف ع�شائرية ،الفتا الى ان �ستراتيجية ا�ستهداف هذه المجال�س ت�أتي �ضمن �سل�سلة ا�ستهداف التجمعات
الب�شرية ،الفتا الى ان ثماني فرق ع�سكرية من الجي�ش وال�شرطة و 28الف عن�صر في ال�شرطة المحلية عاجزة
عن فر�ض االمن لجهة غياب التن�سيق فيما بينها وتعدد القرار الأمني ،في وقت دعا نائب في لجنة الأمن النيابية،
رئي�س الحكومة نوري المالكي لإ�سناد �إدارة الملف االمني للكفاءات ،وان يقت�صر واجبه على الإ�شراف.
 بغداد /وائل نعمة
وارتفعت ح�صيلة التفجري االنتحاري بحزام
نا�سف الذي ا�ستهدف ،ام�س الأول ،جمل�س
عزاء يعود لع�شرية اجلبور ،يف حي الطعمة
مبنطقة الدورة� ،إىل  18قتيال و 49جريح ًا.
وج� ��اء ت�ف�ج�ير جم�ل����س ال� �ع ��زاء يف منطقة
الدورة ،بعد يوم على تفجري جمل�س عزاء يف
مدينة ال�صدر ،ا�سفر عن مقتل و�إ�صابة 277
�شخ�ص ًا.
وذكر �شهود عيان لـ"املدى" ان "�أهايل مدينة
ال�صدر ا�ستطاعوا �إلقاء القب�ض على �أربعة
�شباب م�س�ؤولني عن تفجري ال�سيارات يف
اثناء وقوع احلادث" ،وك�شفوا ان "ال�شباب
ك��ان��وا ي���س��اع��دون االه ��ايل يف ن�ق��ل اجلثث
للتمويه عن هوياتهم" ،قبل ان "يعرتف احد
ال�شباب الذي كان يقود ال�سيارة االوىل التي
انفجرت بعد ان خرج منها واعتقد ا�صحاب
ال�ع��زاء بانه ح��ادث �سيارة اعتيادي ،لكنهم
تفاجئوا بانفجار ال�سيارة بعد دقائق".
وقال رئي�س جلنة بغداد االمنية حممد جا�سم
اجلويرباوي لـ "املدى" ام�س ان "االرهاب
يبحث عن ايقاع اكرب عدد من ال�ضحايا يف
ا�ستهداف جمال�س العزاء ،وقبلها الأ�سواق
واملقاهي وامل�ساجد واحل�سينيات" ،م�ؤكدا
ان "االرهاب يف العراق ال يفرق بني عراقي
واخ ��ر ،وامل �ه��م ه��و ال �ع��دد ال ��ذي يجمعه يف
املح�صلة النهاية لالنفجار".
وك�شف اجل��وي�براوي وه��و ع�ضو يف كتلة
دول��ة القانون ان "اللجنة الأمنية اجتمعت
خ �ل�ال ال �ي��وم�ي�ن امل��ا� �ض �ي�ين م ��ع ال �ق �ي��ادات
اال��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة يف ال�ع��ا��ص�م��ة ،وطالبت
بتقوية العمل اال�ستخباراتي ومداهمة �أوكار
الإرهاب" ،م ��ؤك��دا ات�ساع ن�ط��اق جغرافية
حملة "الث�أر لل�شهداء" االمنية لت�شمل املدائن
وال�ن�ه��روان ،باال�ضافة اىل ا�ستمرار عملها
يف مناطق ح��زام ب �غ��داد ،ال�ت��ي ي�ق��ول عنها
اجلويرباوي بانها "حوا�ضن االرهاب".
وطالب امل�س�ؤول املحلي ب ��أن ت�شمل "الث�أر
لل�شهداء" االق�ضية الت�سعة داخ��ل بغداد،

الق �ت��ا اىل ان "العمليات االره��اب �ي��ة تنفذ
يف ال��داخ��ل بعد ان تتلقى االوام ��ر والدعم
من اط��راف العا�صمة" ،م��ؤك��دا ان االجهزة
اال�ستخباراتية يف العا�صمة تقوم منذ ايام
بجهد على امل�ستوى الع�شائري وال�شعبي،
والتقت م��ؤخ��را ع�شائر ال ��دورة مل��د ج�سور
الثقة ونقل املعلومة اىل الأجهزة الأمنية.
ولفت اجل��وي�براوي اىل ان "وزارة الدفاع

وم ��ن خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ات ب �غ��داد ت�ك�ث��ف عملها
اال�ستخباراتي ملتابعة االوكار الإرهابية يف
بغداد ،لكن اجلي�ش ال يقاتل االرهاب ،وامنا
املعلومة االمنية ه��ي م��ن تقاتل االرهاب"،
م� ��� �ش ��ددا ع �ل��ى "�ضرورة دع� ��م االج� �ه ��زة
اال�ستخباراتية وتن�شيط عملها".
ويك�شف م�س�ؤول جلنة الأم��ن يف بغداد �أن
"وزارة الدفاع متتلك اربع فرق يف العا�صمة

وال�شرطة االحتادية متلك اربع فرق �أي�ض ًا،
ف�ضال عن  28الف عن�صر امني يف ال�شرطة
املحلية ،و  57الف عن�صر حماية من�ش�آت (اف
بي ا�س )" ،الفتا اىل ان "العا�صمة تختلف عن
باقي املحافظات التي ترتبط اجهزتها االمنية
بقيادة ال�شرطة ،بينما يف بغداد تتعدد مراكز
القرار االمني لتتوزع بني جمل�س املحافظة
وقيادة العمليات وقيادة الفرق الع�سكرية".

جانب من تفجريات مدينة ال�صدر اول من �أم�س�( ..أ.ف.ب)

وي�شري اىل ان "كل جهة امنية تعمل مبعزل
ع��ن االخ� ��رى والتن�سيق �ضعيف ب�ين تلك
االطراف" ،نافي ًا تلقي املجل�س "�أي معلومة
حول اعتقال منفذي التفجريات الإرهابية يف
مدينة ال�صدر".
م��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ي �ق��ول اجل� ��وي �ب�راوي �إن
"املجل�س ال ي�ستطيع �أن مينع �سكان العا�صمة
م��ن �إق��ام��ة جم��ال����س ال �ع��زاء يف ال�شوارع،
الرت �ب��اط امل��و��ض��وع بقيم ع�شائرية" ،لكنه
يقول �إن "القوى الأمنية تنفذ حملة توعوية
لنقل جم��ال����س ال �ع��زاء اىل داخ ��ل امل�ساجد
واحل�سينات".
ويك�شف امل�س�ؤول املحلي عن "حملة تثقيفية
�أخ� ��رى تنطلق م��ع ب��داي��ة ال �ع��ام الدرا�سي
اجلديد ،ال�ضافة در�س توعية امنية يف اول
ح�صة درا�سية يف امل��دار���س واجلامعات"،
م�ؤكدا ان "احلملة تهدف اىل نقل التوعية
الأمنية وم�ساعدة املواطن للقوات االمنية
اىل املنازل عن طريق املدار�س واجلامعات،
ومب �� �س��اع��دة م ��دي ��ري ��ات ال�ت�رب �ي��ة ونقابة
املعلمني".
اىل ذل��ك و�صف ع�ضو جلنة االم��ن والدفاع
النيابية ��ش��وان حممد ط��ه الو�ضع الأمني
يف ال�ب�لاد بـ"املنفلت" ،وق��ال لـ"املدى" ان
الو�ضع الأمني ينحدر نحو االنهيار مع تنفيذ
عمليات التهجري والقتل وا�ستهداف الأ�سواق
وجمال�س العزاء.
و�أو�ضح ان "القيادة االمنية ال متتلك ر�ؤيا
وا�ضحة لإدارة امل�ل��ف االم�ن��ي يف البالد"،
مطالبا القائد العام للقوات امل�سلحة نوري
املالكي ب�ترك من�صبه اىل �شخ�صية �أخرى
قادرة على �إدارة دفة الأمن ،ويكتفي املالكي
بالإ�شراف على الأجهزة الأمنية.
وي �ت��وق��ع ط��ه ت �ك��رار ا� �س �ت �ه��داف "جمال�س
العزاء" يف مناطق و�أم��اك��ن �أخ ��رى ،عازيا
ذل��ك اىل "�ضعف تعامل القوات الأمنية مع
املعلومات وان�صراف اهتمامها بفر�ض نظام
الزوجي والفردي على ال�سيارات ،وبتكثيف
ال�سيطرات الأمنية ،وان�شغال القائد العام
بالت�سليح الثقيل للجي�ش".

حمللون يعزون الهجمات الأخرية اىل حماولة القاعدة لالنتقام من بغداد

الربملان يدر�س و�ضع ت�شريع ينظم عمل  120منها �أغلبها حملية

�ساين�س مونيرت :العراقيون يخ�شون عودة امل�سلحني
بعد الإطاحة بنظام الأ�سد

الأمن والدفاع :بع�ض عنا�صر �شركات الأمن مطلوبون
للق�ضاء يف بلدانهم ومتورطون بالعنف داخل العراق

 بغداد  /توم ا .بيرت
يف �شريط فديو بث م��ؤخ��را �أنتجته جمموعة �سورية
م�سلحة ،يظهر ع��دد من الرجال يعتقد انهم عنا�صر يف
تنظيم الدولة اال�سالمية يف العراق وال�شام ،يوقفون
ثالثة �سائقي �شاحنات �سوريني ينقلون ب�ضائع عرب
حمافظة االن �ب��ار ال�ع��راق�ي��ة ،ال��واق�ع��ة على احل ��دود مع
�سورية.
امل�سلحون ال�سنة يختربون ال�سائقني عن كيفية ال�صالة،
يف م�سعى منهم اىل معرفة ما اذا ك��ان ال�سائقون �سنة
ام �شيعة .وعندما تك�شف اج��اب��ات ال�سائقني ع��ن انهم
علويون ،من طائفة الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد ،يعمد
امل�سلحون اىل ارغام ال�سائقني الثالثة على الركوع على
جانب الطريق ثم يقتلونهم.
م�شاهد عنف طائفي مثل هذا امل�شهد �شاعت يف العراق
خالل ذروة احلرب االهلية التي �شهدها البلد يف العامني
 2006و .2007وعلى الرغم من ان املجتمع العراقي مل
يتعاف منها ابدا وبقي البلد مكانا عنيفا ،اال ان الو�ضع
يظهر انه حت�سن حتى اندلعت حرب اهلية يف اجلوار.
وبينما ت�ستمر احلرب االهلية ال�سورية اىل عامها الثالث،
يخ�شى العراقيون ان م�صريهم رمبا يلتحم مب�صري البلد
امل �ج��اور لهم .فالعراقيون �سنة و�شيعة ي�ساند بع�ض
منهم طرفا من اطراف ال�صراع ،وعرب م�سلحون من كال
الفئتني احل��دود من اج��ل القتال يف �صفوف حلفائهم،
وي�شعر كثريون االن بالقلق من ان امل�س�ألة ما هي اال
م�س�ألة وقت قبل ان تلف احلرب ال�سورية العراق ،الذي
بالكاد بد�أ ي�ستعيد عافيته من حربه االهلية عندما اندلعت
االنتفا�ضة �ضد اال�سد.
وق��ال اي��اد ع�لاوي ،ال�سيا�سي العراقي ال�ب��ارز ورئي�س
الوزراء اال�سبق ،ان "ما يحدث يف �سورية ي�سهم مب�س�ألة
الطائفية ،لال�سف ،التي نعتقد انها كارثية جدا ،لي�س فقط
على العراق بل على املنطقة با�سرها" .وا�ضاف "لدينا
ا�صال امل�شهد ال�سيا�سي الطائفي ال�سائد هنا يف هذا

البلد".
�سكان العراق م�سلمون يف غالبيتهم ،ويتوزعون على
�سنة و�شيعة .وكان ال�سنة يتمتعون بنفوذ هائل يف احلكم
خالل عهد �صدام ح�سني ،الذي هو نف�سه �سني .لكن وبعد
االجتياح االم�يرك��ي ،ح�صل ال�شيعة على ح�صة كبرية
يف احلكومة العراقية واالن كثري من العراقيني يتهمون
رئي�س ال��وزراء ن��وري املالكي مبحاولة تعزيز ال�سلطة
يف اي��دي ال�شيعة وا�ستبعاد ال�سنة .ويف كانون االول
املا�ضي ،احتج االف من ال�سنة مبحافظة االنبار ،زاعمني
ان حكومة املالكي تهملهم.
وتطورت احلرب االهلية يف �سورية على طول خطوط
مماثلة .فاملعار�ضة م�صنوعة بنحو رئي�س من ال�سنة الذين
كانوا �ضحايا متييز من جانب حكومة اال�سد العلوية.
وعندما حتولت االنتفا�ضة اىل اعمال عنف ،اخذ بع�ض
ال�سنة يعربون احلدود للقتل اىل جانب املتمردين .ومال
ال�شيعة اىل جانب اال�سد وبداوا اي�ضا ير�سلون مقاتلني.
ويخ�شى عراقيون كثريون االن من ان اولئك املقاتلني
رمبا يعودون اىل العراق عندما ينتهي ال�صراع ال�سوري،
جالبني معهم احل��رب .ففي متوز املا�ضي رتبت القاعدة
عملية تهريب �سجناء من �سجن ابي غريب �سيء ال�صيت
هرب خاللها � 250سجينا على االقل.
وبني العراقيني هناك تكهنات كثرية عن ه�ؤالء امل�سلحني
الذين مل يلق القب�ض عليهم وتوجهوا للقتال يف �سورية،
كما تقول ندى ابراهيم اجلبوري ،ع�ضو جلنة العالقات
اخلارجية يف الربملان العراقي.
وتقول اجلبوري ان "هناك ر�سائل اليكرتونية كثرية
تقول ان حتالفات القاعدة تبعث بر�سائل اىل العراق تقول
انه عندما ننتهي من �سورية �سنعود اىل العراق لنتخل�ص
من احلكومة وكل ال�سيا�سيني و�سوف نقاتل يف العراق"،
م�ضيفة ان "التوتر الطائفي يف العراق كبري جدا .واذا
ا�ستمر ه��ذا احل��ال على م��ا ه��و عليه ،فانني اخ�شى ان
العراق �سيتجه اىل حرب اهلية ،حرب طائفية".
وحتى م��ن دون م��رور امل�سلحني املتنقلني ب�ين العراق

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

و� �س��وري��ة ،ف��ان نتيجة احل ��رب ال���س��وري��ة واح� ��دة من
املخاوف اجلدية لدى العراقيني .فازالة اال�سد من �ش�أنها
ان تنتج بنحو م�ؤكد تقريبا حكومة �سنية يف �سورية ،ما
يخل بتوازن القوى يف املنطقة بني ال�سنة وال�شيعة.
فالفتنة منت�شرة ا��ص�لا ب�ين ال�سنة ال�ع��راق�ي�ين ،الذين
ل��دى كثري منهم �صالت عائلية وع�شائرية بال�سوريني
املجاورين ،االمر الذي من �ش�أنه ان يجعل من ال�سهل على
اي حكومة �سنية جديدة يف �سورية امتالك نفوذ على �سنة
العراق ال بل من املمكن ان تثري اال�ضطراب يف العراق.
ويقول يا�سني البكري ،ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة
النهرين يف بغداد ،ان "ال�سنة ي�شعرون انهم م�ضطهدون
من جانب املالكي وه��م االن يفتحون مناطقهم للقاعدة
مرة اخرى" ،وا�ضاف "لو اطاحت القاعدة واملجموعات
املرتبطة بها بالنظام [ال�سوري] ،فاملالكي يقلق من انهم
�سي�شكلون حكومة �سنية حمافظة �ستنخرط بفاعلية يف
االنبار وتت�سبب مب�صاعب للعراق".
وو�سط هذا املناخ ،يتزايد القلق بني او�ساط العراقيني
ال�شيعة من ان التدخل االمريكي اما �سيت�سبب با�ضعاف
اال�سد او يزيله وهو ما ميكن ان يكون كارثيا على العراق.
فاذا ظهرت حكومة اال�سد انها على �شفا االنهيار ،يقول
العراقيون انهم يقلقون من اي��ران ،وه��ي حليف قريب
لال�سد ،قد حتاول ار�سال مزيد من املوارد عرب العراق اىل
احلكومة ال�سورية .وهذا قد يخلق بدوره �صدامات مع
جمموعات �سنية.
ويتكهن بع�ض امل��راق�ب�ين ب��ان التفجريات التي حدثت
م��ؤخ��را وت�ستهدف املناطق ال�شيعية ببغداد ميكن ان
تكون انتقاما من دعم ال�شيعة حلكومة اال�سد.
ويقول اح�سان ال�شمري ،ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة
بغداد ،ان "اذا مل نعزل العراق عن �سورية ،فان العراق
�سيكون دوم��ا يف خطر والمي�ك��ن التكهن بامل�ستقبل".
وي�ضيف ال�شمري "اذا و�ضعنا امل�س�ألة ال�سورية جانبا،
ف�سيكون للعراق م�ستقبل يف ي��وم من االي��ام ،لكن هذا
�سيتطلب عقودا لتحقيق هذا الهدف".

املدير العام
غادة العاملي

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

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� /إياد التميمي
ك�شفت جلنة الأم��ن وال��دف��اع النيابية ع��ن �أن عنا�صر يف
�شركات امنية اجنبية عاملة يف البالد مطلوبون للق�ضاء
يف بلدانهم بجرائم خمتلفة ،فيما اك��دت ت��ورط بع�ض تلك
ال�شركات يف اعمال العنف اجلارية يف البالد ،ولفتوا اىل
ان عدد ال�شركات االمنية بلغ اكرث من � 120أغلبها حملية
ينوي جمل�س النواب تقنني عملها مب�شروع قانون جديد
رفع اىل رئا�سة الربملان قبل ايام يت�ضمن ت�أ�سي�س مديرية
خا�صة ملراقبة عملها ون�شاطها.
وقال ع�ضو جلنة الأمن والدفاع النائب حاكم الزاملي يف
ت�صريح اىل "املدى" ان جلنته متتلك معلومات ت�ؤكد تورط
بع�ض عنا�صر ال�شركات االمنية بتهم وعمليات م�شبوهة
ومطلوبني للق�ضاء يف بلدانهم ،ما دف��ع اللجنة ب�ضرورة
الت�صويت على قانون ينظم عمل ال�شركات االمنية العاملة
يف البالد.
و�أ�ضاف الزاملي �إن "اللجنة حتقق حاليا بق�ضايا متعلقة
بتورط بع�ض عنا�صر ال�شركات االمنية الرتكية اجلن�سية
التي تعمل بدعم وموافقات من احزاب متنفذة يف العملية
ال�سيا�سية".
ولفت اىل ان اداء ال�شركات االمنية طيلة ال�سنوات املا�ضية
مل يكن بامل�ستوى املطلوب ،يف ظل غياب ال�ضوابط واللوائح
ال�ضرورية لتنظيم عملها من قبل وزارتي الداخلية والدفاع،
م�ضيفا ان "بع�ض هذه ال�شركات تقوم ب�أدوار غري االدوار
املكلفة بها ،وتتجاوز على ال�صالحيات املمنوحة منها ،ف�ضال
عن عدم وجود جهات حكومية ت�شرف على عملها".
و�أو�ضح الزاملي ان "جلنة الأمن والدفاع النيابية تدار�ست
ملف ال�شركات االمنية العاملة يف البالد وت�أكدنا بان بع�ض
ه��ذه ال�شركات مرتبطة مبخابرات �إقليمية ،وق��ررت رفع
القانون الذي ينظم عملها اىل هيئة الرئا�سة لقراءته قراءة
اوىل وثانية ومن ثم الت�صويت عليه".
و�أ� �ض��اف ان "الغاية م��ن مترير ق��ان��ون ال�شركات االمنية

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني
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دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

لتقنني عملها ومعرفة عائديتها" ،م�شريا �إىل ان عدد ال�شركات
االمنية يف البالد يبلغ اكرث من � 120شركة اغلبها �شركات
حملية تابعة �إىل �أحزاب وتيارات �سيا�سية معروفة.
وت�ستعني وزارات و�أحزاب وم�ؤ�س�سات حكومية وال�سفارات
وع ��دد م��ن امل �ب��اين احل�ي��وي��ة ك��امل �ط��ارات وم�ن���ش��آت النفط
العمالقة ب�شركات �أمنية �أجنبية حلمايتها ،بدل االعتماد
على ق��وات االم��ن العراقية التي ما زال��ت خا�ضعة ل�شكوك
االخرتاق.
اىل ذلك قال الع�ضو الآخر يف جلنة الأمن والدفاع النائب
عبا�س البياتي لـ "املدى" �إن جلنة الأم��ن والدفاع اجنزت
قانون ال�شركات الأمنية وهو جاهز للقراءة الأوىل ،مبينا
�إن القانون يتكون من  52مادة جميعها ركز على تنظيم عمل
هذه ال�شركات ،واكدنا على �ضرورة �إن تكون هناك جهات
حكومية �أمنية م�شرفة على حتركات ال�شركات وعنا�صرها.
و�أو��ض��ح البياتي ان��ه ب��ات من ال�ضروري فر�ض ومتابعة
القوانني وخا�صة من قبل وزارة الداخلية باعتبارها هي
امل�س�ؤولة ع��ن تنظيم ومتابعة عملها وذل��ك �سيعمل على
تنظيم ال�شركات الأمنية اخلا�صة وح�صر �إعداد منت�سبيها
وجن�سياتها وعدد الأ�سلحة التي متتلكها وبالت�أكيد �سوف
يعمل على احل��د من االنتهاكات التي تقوم بها ال�شركات
االمنية للقانون وحرمات الدم العراقي.
وا�شار البياتي اىل �أن القانون اجلديد �سيحدد بع�ض ال�شروط
كما �سيحدد نوعية اال�سلحة التي يجب ا�ستخدامها ،ويحدد
اي�ضا قيمة االموال التي يجب ان تدفعها ال�شركات االمنية
ك�ضرائب عما تقوم به ،كما طالبنا يف اللجنة ومن خالل
القانون تقدمي ك�شف ل�سلوك موظفي ال�شركات ،خ�صو�صا
وان هناك �شبهات حول بع�ض العاملني يف هذه ال�شركات.
و�أو�ضح �أن اللجنة رفعت تو�صياتها �إىل وزارة الداخلية
ب���ض��رورة �إن���ش��اء مديرية خا�صة داخ��ل ال���وزارة مهمتها
متابعة ومراقبة اداء هذه ال�شركات ،و�ستكون هي امل�س�ؤولة
عن منحها اجازات فتح ال�شركات وتراخي�ص الأ�سلحة ،التي
حددت نوعيتها من خالل القانون.
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�إح��دى املظاهر البارزة للدولة الفا�شلة ،تداخل �سلطاتها الثالث الت�شريعية
لف �ضعيف ال�صنعة ،م�شغول
ن�سيج
والق�ضائية والتنفيذية ،يف
متنافر ّ
ال ُم َت َك ٍ
ونو ٍ
ٍ
ٍ
ّ
بفك اال�شتباك بني "زوجاته" خ�شية الف�ضيحة .وال ميكن ان تقوم
طوال الوقت
للدولة قيامة ما دام��ت اي من ال�سلطات الثالث معدومة اال�ستقاللية ،عدمية
الإرادة .ومثلما �أعيد بناء الدولة على خرائب وف�ضالت النظام الدكتاتوري
ال�سابق ،اكت�سبت الدولة و�أجهزتها مالمح ذلك النظام ،وحافظت على قواعده
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وتك ّيفت مع �أ�ساليبه وممار�ساته وقيمه البالية.
ولي�ست ال�سلطة الق�ضائية ا�ستثناء عن هذه القاعدة يف ما ُ�س ّم َي بعملية �إعادة
بناء الدولة .وتاريخ الدولة منذ ن�ش�أتها� ،إمنا هو من حيث اجلوهر تاريخ الق�ضاء،
ومبتد�ؤها ال�شرائع والقوانني .ولأننا دولة فا�شلة وفا�سدة بكل املعايري ،فالق�ضاء
عندنا "قد ٌر" يعبث بحظوظ العراقيني ويذريها يف مهب الرياح املُلوثة ب�سموم
الكراهية وال�ضغائن املت�صدئة التي �أيقظها اجلهل وال�شراهة والف�ساد.

 فخري كرمي

م���ه���ب ال���ت���ج���اذب���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
ال�����س��ل��ط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة يف
ّ
وقيل منذ فجر ال��دول��ة� ،إن غياب الق�ضاء
ينذر بنهاية الأمة وحتللها ،ويفتت ن�سيجها،
وي��دم��ر ك �ي��ان �ه��ا .وم �ه �م��ا ب��ذل �ن��ا ونافحنا
وت���ص��ارع�ن��ا وت�ب��ادل�ن��ا امل��واق��ع ،ف��ان �أ�س
اخل��راب ،بـ"انعدام الق�ضاء" ال��ذي يحيط
ب�ن��ا� ،سيظل ي�ب��دد �أي �أم � ٍ�ل باخلال�ص من
فجيعتنا ،ما دامت �سلطة الق�ضاء ،م�شلولة
�ول وال ق��درةٍ وال ا�ستعدا ٍد
الإرادة ،بال ح� ٍ
للنهو�ض مبهامها يف �إخراجنا من دائرة
الف�شل ونزيف الدم وتبديد الرثوة ونهبها،
والفر�ص امل�ضيّعة للتقدم.
والق�ضاء م��ن ب�ين ال�سلطات ال �ث�لاث ،هو
الأك�ث�ر �صعوبة يف عملية �إع ��ادة البناء.
ف��ال�ق��ا��ض��ي ،واجل��ه��از ال�ق���ض��ائ��ي و�أط���ره
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ع�ن��ا��ص��ر ت �ق��وم ع �ل��ى التعليم
والت�أهيل واخلربة وتراكم املعرفة ،وكلها
حت �ت��اج اىل التخطيط وال��وق��ت و�إرادة
التغيري ،وهي مل تكن يف عقل احلاكم املدين
الأم�يرك��ي ب��ول ب��رمي��ر ،لأن��ه ك��ان م�سكون ًا
بهاج�س الإجناز املتعجل ،وت�سجيل جناح
ال عالقة له مب�ستقبل العراق ،ومل يكن ذلك
�أي�ض ًا بني اولويات القادة العراقيني اجلدد،
وال املنتدبني عنهم للت�شريع ،النهم كانوا
م�شغولني بانتهاز الفر�صة ،وا�ستباق الزمن

لإجناز تقا�سم الغنيمة يف العراق اجلديد،
والأول��وي��ة يف اعتبارهم� ،أعطيت لتثبيت
اخل��ري �ط��ة اجل ��دي ��دة يف م�ت�ن الد�ستور.
وقد كان ممكن ًا يف ق��راءة واق� ٍ�ع يتعذر فيه
�لاب يف امل��ؤ��س���س��ة الق�ضائية
اج���راء ان �ق ٍ
وبنيانها القدمي الذي �أكل "عث" اال�ستبداد،
حوا�شيها وا�سا�ساتها وعبث مبتونها ،ان
يتوقف القادة عند القوانني التي �شرعها ما
كان يعرف بـ"جمل�س قيادة الثورة" البعثي
وي�صدر قرار ًا بتعطيلها جميع ًا وعدم الأخذ
بها يف كل االح��وال ،متهيد ًا لإلغائها ،وهو
ما مل يح�صل حتى االن ،حتت مظلة جمل�س
ال �ن��واب ال ��ذي ي��و��ش��ك ع�ل��ى �إن �ه��اء دورت��ه
الثالثة.
ً
ً
ملحة و�أولوية يف
كمهمة
ا
أي�ض
�
ا
مطلوب
وكان
ٍ
ار�ساء قواعد حماية للعملية الدميقراطية،
�إب� �ع ��اد ال �� �س �ل �ط��ة ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ع ��ن م �ب��اءة
املحا�ص�صة الطائفية ،و�إخ�ضاعها ملعايري
الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والتاريخ
املهني وال�سيا�سي ،وو�ضع �شرط ال�شجاعة
ال�شخ�صية ،غري القابلة للتطويع وامل�سايرة
وامل�ساومة ،وهو �شرط يلزم الأخ��ذ به يف
املنا�صب الق�ضائية الرفيعة وهيئاتها العليا،
التي تتوقف على قراراتها حياة النا�س،

و�سريورة العملية الدميقراطية ،واحلفاظ
على �سيادة البالد وثروتها ،ويف املقدمة
من ذلك كله ،ال�سهر على الد�ستور وتطبيقه،
وك���ش��ف ع� ��ورات ال �ق��وان�ين واالج � ��راءات
وامل�م��ار��س��ات املتعار�ضة واملتناق�ضة مع
ن�صو�صه وجوهره وروحه الناب�ضة بالقيم
الدميقراطية والإن�سانية.
وكل ذلك كان ممكن ًا ،ولو بحدود .لكن �شيئاً
من ذل��ك على العموم مل ير النور .ومثلما
ظلت خ��رائ��ب ال��دول��ة ال�سابقة وف�ضالتها
تك�شف ع��ن نف�سها ،خ�لال ال�سنوات التي
�أعقبت التغيري "الفوقي" ب ��أداة خارجية
مُقحمة ،ظلت ال�سلطة الق�ضائية ت��دور يف
مربعها الأول ،وتعيد انتاج نف�سها ،م�أزومة،
وم��رت�ه�ن��ة الإرادة ل��ويل الأم ��ر والنعمة،
وف��رم��ان��ات ال�سلطان الأول امل�ترب��ع على
هامة ال�سلطة التنفيذية التي يفرت�ض فيها
ان تكون حتت والي��ة ال�سلطة الق�ضائية،
جدل وال ا�ستعالء.
وتطيع قراراتها بال ٍ
ويف بيئة قلب امل�سلمات ه��ذه ،ا�ضمحلت
وت�آكلت نواتات ق�ضائية من ق�ضاة م�شهود
لهم بالكفاءة والنزاهة واخلربة ،و�ضاعت
ف��ر���ص اع�ت�م��اده��م ل��رع��اي��ة ن��وات��ات �أخ��رى
م��ن الأج �ي��ال اجل��دي��دة ،والتخطيط لبناء

هيكل ق�ضائي معافى م��ن ادران املا�ضي
اال� �س �ت �ب��دادي ،وف �� �س��اد احل��ا� �ض��ر ،ولوثة
حما�ص�صاته الطائفية وجتاذباتها املخلة.
وما دام احلال على ما هو عليه الآن ،فلي�س
أمل يف �إ�صالح الو�ضع ،وانت�شال الدولة
من � ٍ
من براثن الف�ساد والف�شل ،ومعافاة احلياة
ال�سيا�سية ،واالرت��ق��اء ب�ه��ا اىل م�شارف
الدميقراطية وا�ستعادة �إرادة العراقيني
و�صيانة حقوقهم وح��ري��ات�ه��م وكرامتهم
املهدورة.
واحل��ال الذي عليه العراق الآن ي�شبه بيتا
ي�أكل العِ ث �أ�سا�ساته ،بال �سقف .وجدرانه
ت��زداد ت�شقق ًا وت�صدع ًا ،تنخرها الرطوبة،
وتع�ش�ش يف فراغاتها الغربان واحل�شرات
حل بغري َّه��دِ خرائب
الزاحفة .ولي�س من ٍ
ً
ه��ذا ال�ب�ي��ت ،و�إع� ��ادة بنائه حم �م��وال على
قواعد الدميقراطية وروح الد�ستور ،خارج
دائ��رة املحا�ص�صة والطائفية .ومبتد�أ �أي
بناء ،الق�ضاء و�سلطته املخرومة بالتجاذب،
وهياكله املت�آكلة بفعل القوانني املتوارثة
من عهود الدكتاتورية واال�ستبداد ،بكفالة
القوّ امني على العراق اجلديد ،حماة الف�ساد
واجلور.
وقد يكون هذا من باب التمني ،غري امل�شفوع

ب�أ�سباب النيل القريب ،وهو كذلك حتى الآن.
ولكن ال�سكوت على ا�ستمرار احلال ،هاوية
مفتوحة على اجلحيم ،وال بد من العمل بكل
الو�سائل املتاحة ،لالن�شغال بتطويق ما
ينب�ض باحلياة يف ج�سد الق�ضاء وحمايته
من ا�ستمرار ت�سلل نفوذ ال�سلطة التنفيذية
و�شل ما هو قابل للمقاومة وع�صي ،ولو من
زاوية احلفاظ على ما تبقى من ماء الوجه،
على امل�سايرة و ّ
يل الد�ستور والقوانني،
بعد �أن دخلت ال�سلطة الت�شريعية على خط
ال�صراع والتنازع على املنا�صب العليا يف
جمل�س الق�ضاء الأعلى واملحكمة االحتادية،
لتقا�سمها بالت�ساوي ،على ح�ساب تغييب
م�ع��اي�ير ال �ن��زاه��ة وال �ك �ف��اءة واال�ستقامة
والتم�سك مببادئ القانون والعدالة .ومن
امل ��ؤ� �س��ف وامل �ث�ير لأح� ��زان م���ض��اع�ف��ة ،ان
باتفاقات �سرية
املحا�ص�صة �أخذت طريقها،
ٍ
وات�ف��اق��ات ب��ال��والء امل�سبق� ،إىل املنا�صب
العليا يف الق�ضاء ،وحتت ُقبة الربملان ،وبعلم
(�أو من وراء ظهور) النواب .ويبدو ان هذا
بات يجري يف غيبة من متابعة املنظمات
املدنية واالهلية ورجال القانون الأ�سوياء
والقيادات ال�سيا�سية املجاهرة بالبحث عن
خمارج لهذا اال�ستع�صاء يف االزم��ات التي

تعاين منها ال�ب�لاد ،وك��ذل��ك ال�ن��واب الذين
ي�ستنفرون و�سائل االع�لام على الق�ضايا
الثانوية والعر�ضية وينخرطون يف لعبة
"طم خريزة" الربملانية.
وتكاد بع�ض الرت�شيحات ملثل هذه املواقع
ال�ق���ض��ائ�ي��ة اخل��ط�ي�رة ،تمُ � ��رر ،دون َج ��ر ٍد
الرتكابات املر�شح املنافية لأخالقية القا�ضي
ومت�سكه ب�أذيال العدالة ون�صو�ص القانون.
بل ان البع�ض منها ال يخ�ضع للم�ساومة
ال�شخ�صية فح�سب ،ب��ل ي��رت�ب��ط �أحيان ًا
مبعيار مدى قرب املر�شح وخ�ضوعه لدولة
القانون ورئي�س جمل�س الوزراء ،وكان من
املمكن اعتبار ذلك �إيجابي ًا ،لوال انه ي�صب
كمني ا�شد ��ض��رر ًا ،ال يجمعه مبا يُراد
يف ٍ
للق�ضاء ان يكون عليه ،جام ٌع او معيار.
مل��اذا ال ُي ��ذاع على امل�ل��أ ،ويف ك��ل و�سائل
الإعالم ،وعلى مدىً زمني كاف ،املر�شحون
للمنا�صب الق�ضائية العليا و�سريهم الذاتية
وامل�ه�ن�ي��ة ،ل�ع��ل ب�ين ال�ن��ا���س ��ش�ه��ودا تنفع
�شهادتهم يف ك�شف ما ال يرد يف ال�سري� ،أو
ما يدعم كفاءة تتعر�ض للت�شويه.
وقبل هذا وذاك ،ان يكون القا�ضي املر�شح،
على م�سافة م��ن نفوذ حيتان ال�سلطتني،
الت�شريعية والتنفيذية ،وكوا�سر الف�ساد.

موقعه اخلا�ص يعود للعمل مرة �أخرى

رئي�س الوقف ال�سني ي�ؤكد من الب�صرة �أن املتطرفني ال ميثلون طوائفهم

ال�صدر يقطع عزلته با�ستقبال �أ�سبوعي
لأتباعه يف النجف والبدء بدرو�س دينية

ع�شائر ال�سعدون لـ( ) :نلزم بيوتنا خ�شية التهديدات
والأجهزة الأمنية ال تالحق امل�سلحني

 بغداد /املدى
بعد ثالثة �شهور م��ن "االعتزال" االختياري،
يعود زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر اىل
الواجهة من جديد بخطاب و�صف باملهم يف وقت
تت�صاعد التوترات الطائفية يف البالد.
واط ��ل ال���ص��در يف خ�ط��اب متلفز ي��وم ال�سبت
ل�ل�ح��دي��ث ع��ن ح���االت اال� �س �ت �ه��داف والتهجري
الطائفي التي �شهدتها بع�ض املحافظات .وفيما
دعا الزعيم ال�شيعي ال�شاب اىل "�ضرورة �ضبط
النف�س" اك��د ان "من ي�ستهدف ال�شيعة لي�سوا
من ال�سنة وان من ي�ستهدف ال�سنة لي�سوا من
ال�شيعة" .وي��أت��ي خطاب ال�صدر بعد اعالنه،
يف اوا� �س��ط �آب امل��ا� �ض��ي" ،موافقة مبدئية"
على العودة للحياة ال�سيا�سية� ،شريطة "تنفيذ
الإ�صالحات التي دعا �أن�صاره �إليها" .واثر ذلك
احت�شد املئات من ان�صار ال�صدر قرب مرقد والده
يف النجف معلنني جتديد البيعة وطالبوا زعيمهم
بـ"العدول عن قراره "اعتزال العمل ال�سيا�سي"،
عادين �أن ذلك "�سيحدث �إخال ًال بالتوازن" ،كونه
"�صمام الأمان" للعراقيني كافة.
ال �� �ص��در ال ��ذي يقيم ب�ين م��دي�ن��ة ق��م االيرانية
وبريوت ،ال�ستكمال درا�سته الدينية منذ ،2008
اع �ل��ن ع��ن حت��دي��د ي��وم االح ��د م��ن ك��ل ا�سبوع
ال�ستقبال اتباعه يف مكتبه ال��واق��ع يف مدينة
النجف ،وهو تقليد تقوم به املرجعيات الدينية
للتوا�صل مع �أن�صارها ب�شكل مبا�شر.
وم��ع ع��ودة ال�صدر �إىل النجف ،ع��اود املوقع
االل�ك�تروين للمكتب اخلا�ص به (جوابنا) �إىل
العمل مرة �أخرى بعد �إغالقه لأ�شهر "لأغرا�ض
ال�صيانة" كما اعلن م�سبقا .وقام املوقع بو�ضع
�صور لل�صدر قال �إنها "للدر�س احلوزوي" الذي
يلقيه على طلبته.
وكانت م�صادر مقربة من زعيم التيار ال�صدري،
ك�شفت يف ال��راب��ع م��ن �آب املا�ضي ،ع��ن قراره
اعتزال احلياة ال�سيا�سية ،ونيته �إلغاء الدوائر
ال�سيا�سية املرتبطة به ،وعدم امل�شاركة ب�أي عمل

�سيا�سي بنحو مبا�شر ،خ�لال املرحلة املقبلة،
يف حني �أك��دت كتلة الأح ��رار ،التابعة للتيار،
�أن القرار جاء نتيجة "رف�ض ال�صدر امل�شاركة
يف �أي م�ؤامرة �ضد العراق من خالل البقاء يف
العملية ال�سيا�سية".
وك �� �ش��ف م �� �ص��در م �ط �ل��ع يف امل �ك �ت��ب اخلا�ص
لزعيم التيار ال�صدري ،لـ"املدى بر�س" ،عن �إن
"ال�صدر ،ا�ستقبل ،يوم االح��د ،الع�شرات من
�أن�صاره مبقر �إقامته ،يف منطقة احلنانة ،و�سط
مدينة النجف" ،م�شري ًا �إىل �أن ذل��ك "جاء بعد
غياب ال�صدر الكرث من �شهر �إثر ق��راره اعتزال
العمل ال�سيا�سي وال�ت��وج��ه لل�ش�ؤون الدينية
والدرا�سة احلوزوية" .و�أ�ضاف امل�صدر ،الذي
طلب عدم ك�شف هويته� ،أن "زعيم التيار ،حدد
الأح��د من كل �أ�سبوع ،يوم ًا خا�ص ًا ال�ستقبال
املواطنني واملوالني ،يف املكتب ،واال�ستماع �إىل
م�شاكلهم" .وكان الع�شرات من �أن�صار ال�صدر،
قد جتمعوا �أمام منزله ،يف النجف ،ب�أمل لقائه
بعد �أن ع��دل ع��ن االع�ت�ك��اف ،ورغ�ب�ت��ه يف لقاء
م�ؤيديه جم��دد ًا .وق��ال ال�شيخ حممد الكاظمي،
من �أهايل الب�صرة يف حديث �إىل (املدى بر�س)،
"كنت متلهف ًا للقاء ال�سيد القائد بعد غيابه الذي
دام عدة �أ�شهر" ،وتابع "انتابني البكاء عندما
ر�أيته ،يف هذا اليوم املخ�ص�ص ملحبي �سماحة
ال�سيد ومنا�صريه".
م��ن جانبه ق��ال �أح�م��د ك��رمي ح�سني ،م��ن �أهايل
م��دي�ن��ة ال �� �ص��در�� ،ش��رق��ي العا�صمة ب �غ��داد ،يف
حديث �إىل (املدى بر�س) ،رغم "الظروف الأمنية
ال�صعبة التي منر بها �إال �أنني كنت يف طليعة
امل�شاركني بانتظار �سماحة ال�سيد القائد مقتدى
ال�صدر".
واب��دى املكتب اخلا�ص لل�صدر �شكره "لكل من
حتمل عناء ال�سفر للمجيء اىل النجف الأ�شرف
والت�شرف بلقاء �سماحة ال�سيد القائد" .ونقل
املوقع عن ال�صدر "اعتذاره لكل االخ��وة الذين
مل يتح لهم الت�شرف بلقاء �سماحة ال�سيد (دامت
بركاته) النتهاء الوقت املخ�ص�ص لذلك".

مقتدى ال�صدر�( ..أر�شيف)

�أكد �شيوخ ووجهاء من حمافظة ذي قار ينتمون لأ�سرة ال�سعدون وع�شائر �أخرى ،ام�س،
ا�ستمرار التهديدات التي تواجه ع�شائر ال�سعدون يف املحافظة ،و�أ�شاروا اىل هجرة نحو 20
ا�سرة اىل بغداد و�صالح الدين ،بعد اغتيال اثنني من �أبناء الع�شرية .وحتدث وجهاء ذي قار
عن امتعا�ض اهايل املحافظة من ظاهرة التهجري واال�ستهداف الطائفي يف حمافظة عرفت
بتنوع وتعاي�ش مكوناتها.
 بغداد /حممد �صباح
وع �ل��ى �صعيد مت�صل ع�� ّد رئ�ي����س دي��وان
الوقف ال�سني �أحمد عبدالغفور ال�سامرائي
الذي زار الب�صرة ام�س� ،أنه ال يهم معرفة
من قام "بقتل ال�سنة" يف اجلنوب لكن املهم
هو الت�أكد من �أنهم متطرفون ال ميثلون
ال�ف�ئ��ة ال �ت��ي ينتمون �إليها" ،م���ش�يرا �أن
اجلهود الرامية لوقف هذه اال�ستهدافات
كللت ب��ال�ن�ج��اح يف ال�ق���ض��اء ع�ل��ى الفتنة
الطائفية.
وك��ان��ت م��دي��ري��ة ال��وق��ف ال�سني للمنطقة
اجل �ن��وب �ي��ة �أع �ل �ن��ت م� ��ؤخ ��را ع ��ن �إغ�ل�اق
امل�ساجد التابعة لها يف الب�صرة ،عازية
ذل��ك �إىل ع��دم حمايتها وا�ستهداف �أئمتها
ومنت�سبي ال��وق��ف يف امل�ح��اف�ظ��ة .وكان
رئي�س جمل�س ال��وزراء ن��وري املالكي �أكد
�أن احلكومة �ستعمل على �إع��ادة املهجرين
من ع�شائر ال�سعدون يف املناطق اجلنوبية
�إىل مناطقهم ،وبني �أن "ما ح�صل يهدف �إىل
عودة ال�صراع الطائفي ،فيما عد ا�ستهداف
امل �� �س��اج��د واحل �� �س �ي �ن �ي��ات ي��ن��درج �ضمن
م�ؤامرة طائفية و�إيجاد �شرخ يف املجتمع
العراقي".
ويف هذا ال�سياق ،ي�ؤكد ال�شيخ حمد عارف
ال���س�ع��دون وج ��ود ح ��االت تهجري لأبناء
ع�شريته يف املناطق اجلنوبية التي قال
انها "ح�صلت لعوائل ال تتجاوز ا�صابع
ال�ي��د ونعمل م��ع اب�ن��اء الع�شائر االخ��رى
مل��واج�ه��ة ه��ذه التداعيات" ،لكن �آخرين
حتدثوا عن تهديد او�سع �سبب قلقا حقيقيا
من تداعيات ذلك.
وق ��ال ال���س�ع��دون يف ت�صريح لـ"املدى"
ام�س� ،إن "عمليات التهجري التي حت�صل
لع�شائر �سنية يف اجلنوب مل تقت�صر على
ع�شائر ال�سعدون بل �شملت الدوا�سر من
منطقة �أبو اخل�صيب يف الب�صرة".
اىل ذل� ��ك ق� ��ال ال �� �ش �ي��خ حم �� �س��ن حمود
احل�صونة ان "التهجري للع�شائر ال�سنية
يهدف لزعزعة املجتمع وتقف وراءه �أجندة
خارجية حت��اول خلق م�شكلة يف املناطق
اجلنوبية".
وا�ضاف احل�صونة ،يف حديث لـ"املدى"
ام ����س� ،أن "عمليات التهجري ح��دث��ت يف
مناطق الف�ضلية والبطحاء و�سوق ال�شيوخ
يف حمافظة ذي قار ،ويف املوفقية مبحافظة
الكوت والزبري يف الب�صرة حيث اجربت
بع�ض العوائل للهجرة اىل تكريت".
وي���ؤك��د احل���ص��ون��ة ان "�شيوخ ع�شائر
اجلنوب يحاولون االن اعادة العوائل التي
هاجرت �إىل مناطقها" ،لكنه لفت اىل ان
"افراد ع�شرية ال�سعدون حاليا ال ميكن لهم
مغادرة بيوتهم بعد ر�صد حتركاتهم من قبل

جماميع م�سلحة التي حت��اول ا�ستهدافهم
باي طريقة" ،م�شريا اىل ان "ابناء ع�شرية
ال�سعدون بد�أوا بحمل ال�سالح حاليا للدفاع
عن النف�س وهم يقولون لنا نحن يف حالة
�إنذار".
بدوره يقول عادل ال�سعدي ،وهو اكادميي
ي�سكن ق�ضاء �سوق ال�شيوخ ،ان "تهجري
ع�شائر ال�سعدون ب��د�أ يف ناحية الف�ضلية
الواقعة بني منطقة �سوق ال�شيوخ وق�ضاء
النا�صرية".
وا�ضاف ال�سعدي ،يف ت�صريح لـ"املدى"
ام�س ،ان "هناك ع�صابات م�سلحة قامت
بتوزيع تهديدات ورقية على ال �سعدون
تطالبهم فيها مبغادرة املنطقة على اعتبار
انهم من املكون ال�سني" ،م�شريا اىل ان "ال
ال�سعدون رف�ضوا هذه التهديدات وا�صروا
على البقاء لكن اجلماعات امل�سلحة قامت
با�ستهداف ال�شيخ حميد ال���س�ع��دون مع
ابنه بعملية اغتيال فا�شلة ما ا�ضطره اىل
مغادرة النا�صرية باجتاه حمافظة �صالح
الدين".
وي�ؤكد ال�سعدي بان "االجهزة االمنية مل
تكن بامل�ستوى املطلوب الن هذه املجاميع
نفذت عملياتها دون ان يتم مالحقتها"،
م�ضيفا "بعد مرور يومني من هذا احلادث

املالكي خالل لقائه وفدا من ع�شائر ال�سعدون  -ار�شيف
مت اغتيال ال�شيخ حمود مطلك ال�سعدون بعد هذه الهجمات وموجة االغتياالت التي
على اث��ر ذل��ك ب��د�أت ه��ذه بع�ض الع�شائر تطال �أبنائهم".
مب��غ��ادرة ال�ن��ا��ص��ري��ة �إىل � �ص�لاح الدين وعلى �صعيد ذي �صلة ،قال رئي�س ديوان
وبغداد واالنبار" ،ور�أى ان "ردود افعال الوقف ال�سني احمد عبدالغفور ال�سامرائي
االجهزة االمنية واحلكومية بطيئة مع كل �أن "ما ح�صل من ا�ستهداف لأهل ال�سنة يف
ما يحدث لهذه الع�شرية التي تعد من اقدم الب�صرة ه��و وج��ود متطرفني ال ميثلون
ه ��ؤالء الفئة التي ينتمون �إليها" ،معربا
الع�شائر يف النا�صرية".
ويلفت االكادميي اىل ان "الأوراق اختلطت ع��ن "�شكره لأه��ايل الب�صرة م��ن �شبابها
ل��دى اب�ن��اء حمافظة ذي ق��ار ح��ول اجلهة وع�شائرها ومنظماتها ملوقفهم الراف�ض
التي تنفذ هذه العمليات االرهابية" ،وذكر لقتل وتهجري ال�سنة ،لأن تلك املواقف
ان "اهايل النا�صرية ي�شعرون بامتعا�ض �أ�سهمت بو�أد الفتنة الطائفية".
من هذه اال�ستهدافات التي حت�صل لع�شائر وحول معرفة اجلهة التي ا�ستهدفت �أبناء
ال�سنة يف الب�صرة تابع ال�سامرائي ،خالل
حم�سوبة ملكون حمدد".
ويك�شف عادل ال�سعدي بان "ناحية الف�ضلية م�ؤمتر �صحفي م�شرتك عقده مع حمافظ
لوحدها �شهدت تهجري اكرث  20عائلة منذ الب�صرة يف دي ��وان املحافظة وح�ضرته
بداية عملية اال�ستهداف لع�شائر ال�سعدون (املدى بر�س) "ال تهمنا معرفة اجلهة التي
ف�ضال عن قتل �شخ�ص واحد وا�صابة اثنني قامت بالقتل والتهجري بقدر ما يهم معرفة
اخرين" ،وذكر بان "التهديد �شمل ع�شرية �أن املتطرف ال ميثل مكونا معينا �أو فئة
ال���س�ع��دون ب�ك��ل اف ��راده ��ا ،وك��ذل��ك توجد معينة ،وب�أنه خطر على املجتمع العراقي
هجمات من قبل ه��ذه املجاميع بني فرتة والتعاي�ش ال�سلمي بني ال�سني وال�شيعي".
واخرى باطالق عيارات نارية على بيوت و�أك� ��د ال �� �س��ام��رائ��ي "وجود ت�ه�ج�ير من
الب�صرة �إىل حمافظات �أخرى" ،معتربا
ال �سعدون يف الف�ضلية".
ول �ف��ت ال���س�ع��دي اىل ان "افراد ع�شرية �أن "اجلهود التي و�أدت الفتنة الطائفية
ال�سعدون يعتربون انف�سهم حما�صرين كفيلة ب�إنهاء التهجري وعودة املهجرين �إىل
االن وال ي�ستطيعون اخلروج من بيوتهم مناطقهم".
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اعتربت الهجمات الأخرية "و�سيلة لعرقلة الدميقراطية"

يوم سياسي

�إيران تدين تفجريات مدينة ال�صدر..
والدليمي �إىل طهران يف ثاين زيارة له

ّ
نحذر من ت�سويف
مطالب متظاهري � 31آب

عتاب الدوري

ح ��ذرت النائب ع ��ن القائم ��ة العراقي ��ة عتاب
ال ��دوري ،احلكومة من الت�سوي ��ف واملماطلة
وع ��دم اجلدية يف تنفيذ مطال ��ب املتظاهرين
يف املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة والغربية.وقال ��ت
ال ��دوري �إن قرار منظم ��ي تظاه ��رة � 31آب املا�ضي باخلروج
جم ��ددا� ،شرع ��ي وقان ��وين ويج ��ب �أن ت�أخ ��ذه احلكومة بعني
االعتبار و�أن تنفذ على وجه ال�سرعة مطالبهم الوطنية خا�صة
و�أنه ��ا ال حتت ��اج �إىل وق ��ت لتنفيذها.وطالبت ال ��دوري ب�إلغاء
الروات ��ب التقاعدية لأع�ض ��اء جمل�س الن ��واب وتخفي�ض كافة
االمتي ��ازات الت ��ي متن ��ح اليه ��م لأن ال�شعب يف �أ�ش ��د احلاجة
�إليها من �أع�ضاء الربملان.وتابعت انه من املعيب على احلكومة
والربمل ��ان التالع ��ب مب�شاع ��ر ال�شع ��ب ال ��ذي �أو�صله ��م �إىل
منا�صبهم.

اخلدمة اجلهادية يف
قانون التقاعد "مطاطية"

ا�ستنك ��رت وزارة اخلارجي ��ة الإيرانية� ،أم�س
االثن�ي�ن ،التفج�ي�رات الت ��ي ا�ستهدفت جمل�س
عزاء يف مدين ��ة ال�صدر� ،شرق ��ي بغداد ،وراح
�ضحيته ��ا  277قتيال وجريح ��ا ،وفيما �أعربت
ع ��ن موا�ساته ��ا حلكوم ��ة و�شع ��ب الع ��راق،
�أك ��دت �أن الإرهابي�ي�ن يلج� ��ؤون �إىل ا�ستخدام
�أ�سالي ��ب "وح�شي ��ة وغري �إن�ساني ��ة جلر البالد
�إىل ح ��رب �أهلية وتناحر طائف ��ي" يهدف �إىل
عرقل ��ة العملي ��ة الدميقراطي ��ة يف البالد.ي�أتي
ذل ��ك يف وق ��ت و�ص ��ل وزي ��ر الدف ��اع وكال ��ة،
�سع ��دون الدليمي� ،إىل طهران عل ��ى ر�أ�س وفد
رفي ��ع امل�ستوى ،مبينة �أنها ته ��دف �إىل تعزيز
التع ��اون الثنائ ��ي ،وبح ��ث الق�ضاي ��ا الثنائية
والإقليمية والدولية.

�أن "الدليم ��ي �سيج ��ري خ�ل�ال م ��دة �إقامته يف
طهران ،حمادث ��ات مع نظريه الإي ��راين وعدد
من كب ��ار امل�س�ؤولني ب�ش� ��أن الق�ضاي ��ا الثنائية
والإقليمية والدولي ��ة" ،م�شرية �إىل �أن "زيارة
وزي ��ر الدف ��اع �إىل �إي ��ران ته ��دف �إىل تعزي ��ز
وتطوير التعاون الدفاعي بني البلدين".
وبينت وكالة مهر� ،أن "زيارة الدليمي لطهران،
تع ��د الزي ��ارة الر�سمية الثانية ل ��ه �إىل �إيران"،
مبين ��ة �أن "الوف ��د ال ��ذي �سريافق ��ه يف ه ��ذه
الزي ��ارة ،ي�ضم رئي�س �أركان اجلي�ش العراقي،
وقادة القوات الربية واجلوية والبحرية".
وكان رئي�س جمل� ��س النواب �أ�سامة النجيفي،
قد زار طهران الأ�سبوع املا�ضي ،على ر�أ�س وفد
برملاين ،والتقى بعدد من امل�س�ؤولني الإيرانيني
ب�ضمنهم وزي ��ر اخلارجية حممد جواد ظريف
ونظريه الإيراين علي الريجاين.

تن�سيقيات "تقاعد الربملانيني" حتدد اخلام�س من ال�شهر القادم
املوحد
موعد ًا للتظاهر �ضد قانون التقاعد ّ
 كربالء /املدى بر�س

نخ�شى بقاء املبادرة ب�ش�أن
�سوريا حرباً على ورق
�أك���د ع���ض��و جل�ن��ة ال �ع�لاق��ات اخلارجية
النيابية ع�م��اد ي��وخ�ن��ا � �ض��رورة تفعيل
مبادرة العراق �إزاء الأزمة ال�سورية وعدم
تركها حربا على ورق عرب الت�صريحات الإعالمية.
و�أ�ضاف �أن الدبلوما�سية تقع على عاتقها م�س�ؤولية تفعيل
املبادرة العراقية حول الأزم��ة ال�سورية ،م�شريا �إىل �أن
هناك تفاعال من قبل عدة دول ،مبا فيها ال��دول العظمى
�:أمريكا وبريطانيا ،وتراجع الواليات املتحدة الأمريكية
عن توجيه �ضربة ع�سكرية ل�سوريا ،وذلك على �ضوء عدة
مبادرات لدول �أخرى كان العراق من بينها.
و�أ�ضاف نحن ال ندافع عن النظام ال�سوري ولكن لي�س
من م�صلحة العراق الداخلية وم�صلحة املنطقة ب�شكل عام
ان توجه �ضربة ع�سكرية ل�سوريا ،منوها �إىل ان العراق
ا�صبح من الواجب عليه اليوم تفعيل املبادرة وعدم تركها
حربا على ورق.

عماد يوخنا

متقاعدون يف كربالء يطالبون ب�سلم رواتب عادل

ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب ع��ن كتلة امل��واط��ن النيابية
عبد احل�سني عبطان القائد ال�ع��ام للقوات
امل�سلحة ن��وري املالكي ب�إر�سال التعليمات
اخل��ا��ص��ة ب �ق��رار العفو ع��ن �أف� ��راد اجلي�ش
وال�شرطة الفارين من اخلدمة الع�سكرية �إىل املحافظات
لتطبيقها على املنت�سبني من �أبناء املحافظات.وقال عبطان
�إن على القيادة العامة للقوات امل�سلحة �إر�سال التعليمات
اخلا�صة بقرار العفو و�إعادة الفارين من اخلدمة من منت�سبي
اجلي�ش وال�شرطة �إىل املحافظات لتطبيق القرار على �أبناء
املحافظات و�إعادتهم �إىل الأجهزة الأمنية.وكان املالكي قد
�أوعز يف � 5أيلول احلايل ،ب�إطالق �سراح �أف��راد قوى الأمن
الداخلي املوقوفني على ذمة التحقيق بجرائم الغياب� ،إ�ضافة
�إىل �إغالق املجل�س التحقيقي امل�ش ّكل بحقهم.

انتخابات برملان
كرد�ستان ح�ضارية
ر�أى نائب عن التحالف الكرد�ستاين حممود
عثمان ان احلملة االنتخابية لربملان �إقليم
ك��رد� �س �ت��ان ح �� �ض��اري��ة ،وي �ج��ب ان توظف
النتائج خلدمة ال�شعب الكردي والو�ضع العراقي.
وذك��ر عثمان ان احلملة االنتخابية ك��ان��ت ج�ي��دة واحل�شد
االنتخابي النتخاب الأط ��راف ال�سيا�سية امل�شرتكة فيها ال
با�س به ،مبينا ان اخلروق التي �سجلت كانت قليلة وات�سمت
العملية الدميقراطية باحل�ضارية.ودعا �إىل ان تتجه النتائج
التي �ستتمخ�ض عن االنتخابات �إىل خدمة النا�س وال�شعب
ال�ك��ردي والو�ضع العراقي وان تتعاون الأط ��راف من اجل
خدمة اجلميع.وكانت املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
قد رجحت �إع�لان النتائج الأول�ي��ة النتخابات برملان �إقليم
كرد�ستان نهاية الأ�سبوع احلايل.

حممود عثمان

ع� � ّد من�سقو التظاه ��رة املطالب ��ة ب�إلغاء
روات ��ب الربملاني�ي�ن التقاعدي ��ة يف
حمافظ ��ة كرب�ل�اء� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،رفع
الأعالم العراقية خ�ل�ال التظاهرات من
دون ال�ص ��ور وال�شع ��ارات ال�سيا�سي ��ة
"تكذيبا للأقاويل التي حاولت ت�شويه
�صورة التظاهرات" ،ويف حني و�صفوا
قانون التقاعد الذي رفعته احلكومة �إىل
الربملان ب�أنه "خمالف للمعايري الدولية
ويُعرب عن �أهواء ورغبات ال�سيا�سيني"،
�أكدوا �أنهم �سيكررون مطلبهم بتظاهرة
مليونية �ستخرج يف اخلام�س من �شهر
ت�شرين الثاين املقبل.
وقال حمم ��د احل�سيني ،ع�ض ��و اللجنة
التن�سيقي ��ة للتظاه ��رة املطالب ��ة ب�إلغاء
رواتب الربمل ��ان يف كربالء ،يف حديث
�إىل (امل ��دى بر�س)� ،إننا "دعونا ممثلني
عن اللجان التن�سيقية للتظاهرة املطالبة
ب�إلغ ��اء روات ��ب الربمل ��ان م ��ن جمي ��ع
حمافظ ��ات الع ��راق م ��ا ع ��دا حمافظات
�إقليم كرد�ستان وكركوك".
و�أ�ض ��اف احل�سيني �إن "ه ��ذا االجتماع
ج ��اء للتباح ��ث وحتدي ��د مالم ��ح عم ��ل
املن�سقي ��ات بعدما ات�ض ��ح �أن احلكومة
والربملان التفوا على مطالب اجلماهري
التي خرجت للمطالب ��ة ب�إلغاء الرواتب
التقاعدي ��ة لأع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب
وجمال� ��س املحافظ ��ات والرئا�س ��ات
الثالث والوزراء والدرجات اخلا�صة"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "االجتم ��اع ناق� ��ش �آلية
توحي ��د عم ��ل املن�سقيات خ�ل�ال الفرتة
املقبل ��ة ،وبح ��ث املوق ��ف م ��ن مق�ت�رح
قان ��ون التقاع ��د الع ��ام ال ��ذي اقرتحته
احلكومة املركزية والثغرات املوجودة
فيه ،وحتدي ��د موعد التظاه ��رة الثانية
و�آلية تنظيمها".
وتاب ��ع احل�سين ��ي �أن "خ ��روج
املتظاهري ��ن ب�سلمي ��ة وا�ضحة يوم 31
�آب وه ��م يرفع ��ون الأع�ل�ام العراقي ��ة
واملطل ��ب املوح ��د ال ��ذي رفع ��وه بعيدا
ع ��ن ال�ص ��ور وال�شع ��ارات ال�سيا�سي ��ة،
�أم ��ر كذب جميع الأقاوي ��ل التي حاولت

�إعط ��اء �صور �أخرى ع ��ن التظاهرات"،
الفتا �إىل �أن "الكثري من اجلهات الدينية
والع�شائري ��ة مل ت�شارك يف تظاهرة 31
�آب ،ب�سب ��ب خماوفه ��م م ��ن �أن تك ��ون
م�سي�س ��ة �أو تقف خلفه ��ا بع�ض اجلهات
التي حتاول الإخالل بالأمن والنظام".
من جانب ��ه قال حيدر الع ��وادي ،رئي�س
منت ��دى املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية من
حمافظ ��ة املثنى ،يف حدي ��ث �إىل (املدى
بر� ��س)�" ،إنن ��ا اطلعن ��ا عل ��ى مق�ت�رح
قان ��ون التقاع ��د الذي رفعت ��ه احلكومة
�إىل الربمل ��ان ،ووجدن ��ا في ��ه الكث�ي�ر
م ��ن الثغ ��رات" ،الفت ��ا �إىل �أن "م ��ن �أهم
ثغ ��رات ه ��ذا القان ��ون ه ��ي مو�ض ��وع
اخلدمة اجلهادي ��ة والرموز ال�سيا�سية،
وع ��دم حتدي ��د ال�سقف الأعل ��ى لرواتب
امل�س�ؤولني".
و�أو�ض ��ح الع ��وادي �أن "مق�ت�رح قانون
التقاع ��د املوح ��د ت�ضمن بن ��ودا خمالفة

للمعاي�ي�ر الدولي ��ة اخلا�ص ��ة باخلدم ��ة
املدني ��ة ومعاي�ي�ر اخلدم ��ة اخلا�ص ��ة
بالربمل ��ان" ،م�ؤك ��دا �أن "ه ��ذا القان ��ون
�ّب� ع ��ن �أه ��واء ورغب ��ات وم�صال ��ح
ُيع� رّ
ال�سيا�سي�ي�ن وامل�س�ؤول�ي�ن الذي ��ن
يحاول ��ون �أن ي�ضعوا م ��ن خالله مكانة
خا�ص ��ة له ��م متيزه ��م ع ��ن باق ��ي فئات
املجتمع".
م ��ن جهت ��ه �أع ��رب عل ��ي الذبح ��اوي،
النا�شط املدين من حمافظة النجف ،يف
حدي ��ث �إىل (املدى بر� ��س) ،عن تفاجئه
بـ"طرح احلكومة ملقرتح قانون التقاعد
املوح ��د ،وحماول ��ة تقن�ي�ن الروات ��ب
التقاعدي ��ة لأع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب
وجمال� ��س املحافظ ��ات والرئا�س ��ات
الثالث والوزراء والدرجات اخلا�صة"،
مبين ��ا �أن "مطل ��ب اجلماهري ه ��و �إلغاء
الرواتب ب�ش ��كل كامل ،ولي� ��س تقنينها
وااللتفاف حولها".

و�أ�شار الذبحاوي �إىل �أن "هناك مماطلة
وت�سويف ��ا من قبل احلكوم ��ة والربملان
من خالل ترامي مق�ت�رح قانون التقاعد
يف م ��ا بينه ��م" ،عادا �أن "ه ��ذه املماطلة
م ��ن قب ��ل الربملاني�ي�ن وامل�س�ؤول�ي�ن يف
احلكوم ��ة ،ه ��ي لأجل �إيه ��ام اجلماهري
وتهدئة ال�شارع".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال جعف ��ر الن�ص ��راوي،
املتح ��دث با�س ��م من�سقي ��ة كرب�ل�اء يف
حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)" ،ا�شرتكت
يف م�ؤمت ��ر من�سقيات احلمل ��ة الوطنية
لإلغ ��اء الروات ��ب التقاعدي ��ة للربملانني،
الت ��ي �شمل ��ت من�سقي ��ات بغ ��داد الأوىل
وبغ ��داد الثانيـ ��ة والب�ص ��رة ونين ��وى
واملثنى و�صالح الدين والأنبار ووا�سط
ودياىل والنجف وبابل وكربالء".
وتاب ��ع الن�ص ��راوي �إن "امل�ؤمت ��ر طالب
ب�إيج ��اد �آلي ��ة منا�سب ��ة لتحقي ��ق مطلب
اجلماه�ي�ر ب�إلغ ��اء الروات ��ب التقاعدية

لأع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب والرئا�سات
الثالث وال ��وزراء والدرجات اخلا�صة،
مبع ��زل عن قان ��ون التقاع ��د العام الذي
اتخ ��ذ ذريع ��ة للمماطل ��ة والت�سوي ��ف
والت�أخ�ي�ر" ،مو�ضح ��ا �أن "امل�ؤمتري ��ن
�أك ��دوا عل ��ى �ض ��رورة التن�سي ��ق م ��ع
منظم ��ات املجتمع امل ��دين واالحتادات
والنقاب ��ات ،وحثه ��ا عل ��ى اال�ستم ��رار
باحل�ش ��د اجلماه�ي�ري لتعزي ��ز و�إدامة
فاعلي ��ة احل ��راك ال�شعب ��ي ،م ��ن �أج ��ل
حتقيق مطالب اجلماهري".
و�أ�ش ��ار الن�ص ��راوي �إىل �أن "ي ��وم
ال�سب ��ت املقب ��ل( ،اخلام�س م ��ن ت�شرين
الأول  ،)2013ه ��و تاري ��خ ح ��دد
للخ ��روج بتظاهرات �أخ ��رى يف جميع
املحافظ ��ات ،م ��ن �أج ��ل تك ��رار املطالبة
ب�إلغ ��اء الروات ��ب التقاعدي ��ة لأع�ض ��اء
جمل� ��س الن ��واب والرئا�س ��ات الث�ل�اث
والوزراء والدرجات اخلا�صة".
و�أكد الن�صراوي �أن "اجلميع اتفق على
توحيد ال�شعارات والبيانات لتظاهرات
املن�سقيات احلا�ضرة يف امل�ؤمتر ،وطرح
م ��ا يح ��دث م ��ن م�ستج ��دات ومتغريات
م�ستقبال للنقا�ش والتداول".
و�أعلن رئي�س احلكومة  ،نوري املالكي،
مطلع �أيلول اجلاري ،عن �إقرار جمل�س
ال ��وزراء م�ش ��روع قان ��ون التقاع ��د
املوحد ورفع ��ه �إىل الربمل ��ان للم�صادقة
عليه ،وب�ي�ن �أن القان ��ون يعالج رواتب
"املتقاعدي ��ن كافة �سابق ًا �أو امل�ستمرين
باخلدم ��ة" ،و�أن الروات ��ب التقاعدي ��ة
لأع�ض ��اء جمال�س الن ��واب واملحافظات
"�ستقت�ص ��ر على خدمتهم خ ��ارج �إطار
جمال�سه ��م" ،و�أن القان ��ون �أقر احلقوق
التقاعدية ملن يعمل يف القطاع اخلا�ص
على وفق قانون ال�ضمان االجتماعي.
و�شه ��دت العا�صم ��ة بغ ��داد وامل ��دن
العراقي ��ة الأخ ��رى ،ي ��وم  31م ��ن �آب
املا�ضي ،تظاه ��رات جماهريية حا�شدة
للمطالب ��ة ب�إلغ ��اء الروات ��ب التقاعدي ��ة
للن ��واب ،وفيما �أمهل ��وا جمل�س النواب
�شه ��ر ًا واح ��د ًا لتنفيذ مطالبه ��م ،هددوا
بتحوي ��ل التظاه ��رات �إىل "اعت�ص ��ام
مفتوح" يف حال عدم تلبية مطالبهم.

جنهل �ضوابط العفو عن
عنا�صر الأمن

عبد احل�سني عبطان

قالت �إنه يخالف املعايري الدولية ويعبرّ عن �أهواء ورغبات الطبقة ال�سيا�سية

ح�سني املرعبي

 بغداد /املدى

و�شه ��دت مدين ��ة ال�صدر ،ي ��وم ال�سب ��ت ،مقتل
و�إ�صاب ��ة � 277شخ�ص ًا بتفج�ي�رات انتحارية
ا�ستهدف ��ت جمل� ��س ع ��زاء ،فيم ��ا �أك ��دت قيادة
عملي ��ات بغ ��داد� ،أم� ��س الأح ��د� 22( ،أيل ��ول
� ،)2013أن احل�صيل ��ة النهائية لتفجري مدينة
ال�صدر بلغت  275قتي�ل�ا وجريحا" ،مبينة �أن
"الع ��دد نهائي جاء بعد التدقيق واملتابعة مع
غرف ��ة العملي ��ات يف وزارة ال�صح ��ة" ،وعزت
العدد الكب�ي�ر لل�ضحاي ��ا �إىل �أن تنفيذ التفجري
م ��ن قبل انتحاريني الأول داخل جمل�س العزاء
والثاين خارجه.
وقالت مر�ضية �أفخم ،املتحدثة با�سم اخلارجية
الإيرانية يف بيان ت�سلمت (املدى بر�س) ،ن�سخة
منه� ،إن "�إيران ت�ستنكر التفجريات الإرهابية
الت ��ي تعر�ضت له ��ا مدينة ال�ص ��در يف بغداد"،
م�شرية �إىل �أن "الإرهابيني يهدفون جلر البالد

مواطنون يف مدينة ال�صدر ي�شيعون �ضحايا تفجريات ال�سبت
�إىل حرب �أهلية وتناحر طائفي ب�إ�شعال الفتنة
بني �أبناء ال�شعب".و�أعربت �أفخم عن موا�سات
بالدها "للحكومة العراقي ��ة وال�شعب العراقي
حول الهجوم الإرهاب ��ي الذي ا�ستهدف مدينة
ال�صدر يف بغداد" ،م�شرية �إىل �أن "الإرهابيني
يلج� ��ؤون �إىل ا�ستخدام الأ�سالي ��ب الوح�شية،
وغ�ي�ر الإن�سانية للتعبري ع ��ن حقدهم ،والعمل
عل ��ى عرقلة العملي ��ة الدميقراطية واال�ستقرار
يف البلد".
ويف �سي ��اق �آخ ��ر ،قالت وكالة مه ��ر الإيرانية،
يف خرب بثته يوم الأحد ،واطلعت عليه (املدى
بر� ��س)� ،إن "وزي ��ر الدف ��اع العراق ��ي وكال ��ة
�سع ��دون الدليم ��ي ،و�صل �إىل طه ��ران االثنني
على ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى ،تلبية لدعوة من
نظريه وزي ��ر الدفاع و�إ�سناد القوات امل�سلحة،
العمي ��د ح�س�ي�ن دهقان".و�أ�ضاف ��ت الوكال ��ة،

عب ع�ضو كتلة الف�ضيلة النائب ح�سني املرعبي
رّ
ع ��ن رف� ��ض كتلته فق ��رة امل ��دة اجلهادي ��ة التي
ت�ض ��منتها م�سودة قانون التقاعد املوحد ،مبينا
�أن هذه الفقرة مطاطية وغري حمدده و�ست�سبب
�إ�ش ��كاليات كثرية.و�أ�ض ��اف ان الفق ��رة بو�ض ��عيتها احلالي ��ة يف
م�س ��ودة قانون التقاعد قد ت�س ��تغل من قبل بع� ��ض من هربوا من
النظام ال�سابق �إىل �إيران �أو تركيا �أو �إىل دول �أوروبية ومتتعوا
بحي ��اة م�ستق ��رة وكرمي ��ة مبخ�ص�ص ��ات مالي ��ة م ��ن تل ��ك الدول
ليدرجوا �أ�سماءهم بعنوان �أن هذه الفرتة كانت فرتة جهادية.
و�أ�ش ��ار �إىل ان غالبي ��ة من ه ��رب خارج العراق كان ��ت و�ضعيتهم
�أف�ض ��ل بكثري من العراقي�ي�ن الذين بقوا يف داخل العراق وعانوا
من ظلم النظ ��ام ال�سابق واحل�صار الذي �أنهكه ��م ،مطالبا بو�ضع
�ضوابط حتدد معنى اجلهاد
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تعلن ش��ركة آشور العامة للمقاوالت االنش��ائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان الكائنة في
ش��ارع النضال /بارك الس��عدون /مقابل القصر االبيض عن وجود مناقصة جتهيز حصى مكسر قياس
( )12،5-5ملم ورمل كس��ارة قياس ( )5-0ملم ألعمال الطبقة الس��طحية الى موقع معمل اس��فلت
امان في احملطة كم ( )59+000في مشروع طريق املرور السريع ط 6/في محافظة املثنى.
يرجى من املقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص الراغبني االش��تراك في املناقصة مراجعة مقر الشركة
لغ��رض احلصول على مس��تندات املناقصة لق��اء مبلغ مق��داره ( )100000مائة ألف دين��ار غير قابلة
لل��رد ويتحم��ل من ترس��و عليه املناقصة أجور نش��ر االعالن وبكاف��ة تكاليفه وعل��ى املناقص تقدمي
املستمس��كات املدرجة الحقا ً مع عطائه وس��وف يهمل كل عطاء غير مس��توفي للشروط املطلوبة
علم��ا ً (بأن آخر موع��د لقبول العطاءات هو الس��اعة الثانية عش��رة ظهراً) من ي��وم االثنني املصادف
.2013/10/7
.1في حالة رسو العطاء على املقاول تكون املباشرة خالل مدة اقصاها ( )7سبعة أيام من تاريخ صدور
كتاب االحالة وبخالفه يتم اتخاذ االجراءات القانونية.
.2هوية تصنيف املقاولني لغاية الدرجة (الثامنة) فما دون مجددة لعام.2013/
 .3تقدمي التأمينات األولية مببلغ ( )%1من مبلغ العطاء مبوجب صك مصدق أو خطاب ضمان مرفق معه
كتاب صحة صدور من املصرف املعتمد ألمر شركة آشور العامة للمقاوالت االنشائية.
.4للش��ركة احلق باستبعاد املناقص غير الكفوء من خالل جتربة الشركة معه في االعمال التي نفذها
لصالح الشركة.

.5الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
.6عنوان املقاول يحتوي على احداثيات املكان ورقم الهاتف والبريد االلكتروني والنقاط الدالة لس��كن
املدير املفوض للشركة مع ضرورة االخبار عن العنوان اجلديد عند تبديله.
.7تقدمي براءة ذمة من قبل الهيئة العامة للضرائب.
.8قائمة باألعمال املماثلة.
.9ال يقبل أي حتفظ يقدم من قبل املقاول.
.10ارفاق نس��خة من احلس��ابات اخلتامية مصدقة من محاسب قانوني للسنة املاضية لبيان الكفاءة
املالية.
 .11يتم شراء وثائق املناقصة والتقدمي في مقر الشركة حصرا ً ومن قبل املقاول.
.12تقدمي العطاء بظرفني (فني+جتاري).
 .13يتم تقدمي جدول تقدم العمل خالل سبعة أيام من تاريخ صدور كتاب االحالة.
.14على املقاول تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية.
 .15علما ً ان موقع الشركة على شبكة االنترنيت ()ashoor_moch@yahoo.com

ء .املدير العام
ل�شركة �آ�شور العامة للمقاوالت االن�شائية

�شركة نفط ال�شمال (�شركة عامة)

فق��دت من��ي الهوي��ة
الص��ادرة م��ن وزارة
الكهرب��اء املديري��ة
العام��ة لتوزيع كهرباء
الرصاف��ة باس��م رائد
محسن علي واملرقمة
 3173357ف��ي تاري��خ
 2005/6/15يرج��ى ممن
يعثر عليها تس��ليمها
الى جهة االصدار.

)NORTH OIL COMPANY (STATE COMPANY

اعالن مناق�صات خارجية
رقم ( )2013/13ا�ستثمارية

FOREIGN TENDERS ANNOUNCEMENT
NO. (13/2013) INVESETMENT

تدعو ش��ركة نفط الش��مال كركوك-العراق ،كافة الش��ركات الراغبة واملؤهلة لتقدمي
عطاءاته��ا في دورة املناقص��ات املبينة في أدناه ،من خالل االط�لاع على وثائقها احململة
على املوقع االلكتروني ( )www.noc.oil.gov.iqوش��راء وثائقها من قسم العقود الكائن
في منطقة عرفة -كركوك -العراق ،خالل س��اعات العمل اليومي (من الساعة الثامنة
صباحا ً وحتى الس��اعة الثانية بعد الظهر ،وس��وف لن تقبل طلبات االشتراك بعد هذا
الوقت) ،لقاء املبالغ املؤشر إزاء كل مناقصة في القائمة ادناه وبالدينار العراقي علما ً ان
هذه املبالغ غير قابلة للرد اال اذا الغيت املناقصة من قبل شركة نفط الشمال.
يرجى من كافة املناقصني تقدمي الوثائق واملعلومات التالية عند شراء وثائق املناقصة:
 -1تقدمي ش��هادة تأسيس الشركة (للشركات غير العراقية) وبنسخة اصلية مصدقة
من وزارة اخلارجية لبلد املنشأ والسفارة العراقية في ذلك البلد وملرة واحدة في السنة.
 -2عل��ى الش��ركات غير العراقي��ة التي لها مكات��ب أو فروع في العراق تق��دمي ما يؤيد
تسجيلها لدى وزارة التجارة العراقية ومصدقا ً من دائرة مسجل الشركات.
 -3في حالة تقدمي العروض من قبل الش��ركات الوكيلة يجب ان يكون التخويل مصدق
من قبل الش��ركات األم ومختوم بختمها ومصدقا ً من قبل وزارة اخلارجية لبلد الشركة
والسفارة العراقية في ذلك البلد.
 -4تقدمي ش��هادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة التجارة العراقية وبنسخة أصلية
بالنس��بة للش��ركات العراقية وفروعها وملرة واحدة في الس��نة مع تقدمي تأييد حجب
البطاقة التموينية وكتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
 -5عل��ى ممثل الش��ركة تقدمي م��ا يؤيد تخويله ش��راء اوراق املناقص��ات وتقدمي العروض
باسمها ومصدقا ً من قبل دائرة كاتب العدل.
 -6االس��م الكام��ل والعنوان للمخول بتوقيع العطاءات ،عل��ى ان يتضمن رقم الهاتف
وعنوان البريد االلكتروني بغية االتصال به في املراحل الالحقة من املناقصة.
على املناقصني تقدمي التأمينات لكل مناقصة والبالغة ( )%1من قيمة العطاء صادرة من
مصرف معتمد والتي تكون على ش��كل صك مصدق أو خطاب ضمان (يتضمن االسم
والعنوان الوظيفي للمخولني للتوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ اخلطاب رقما ً وكتابة وذكر
تاريخ النفاذية وشروطها والغرض من اصدارها مع ذكر اسم ورقم املناقصة) ومرفق مع
العرض وكما مبني في وثائق املناقصات ،وسيتم عقد مؤمتر ،غير ملزم ،لالجابة عن كافة
االستفس��ارات الفنية والتجارية في متام الس��اعة احلادية عش��ر قبل الظهر في قسم
املشتريات اخلارجية وكما مبني في القائمة أدناه:
وسيتم تسلم الظروف املغلقة اخلاصة بالوثائق املطلوبة والعطاءات الفنية والتجارية
والتأمينات األولية في مكتب اس��تعالمات شركة نفط الش��مال /الكائن في منطقة
عرفة -كركوك العراق حتى الساعة  12ظهراً" من يوم الغلق املصادف .2013/11/13
 اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية أو اعالن حظر للتجوال في مدينة كركوك فان يومالدوام التالي سيكون تاريخ الغلق.
 سيتم فتح العطاءات في نفس يوم الغلق علنيا ً ويحق لكافة املناقصني الذين قدمواعطاءاتهم احلضور.
ان آلي��ة واس��لوب معاجلة الوثائ��ق مبني في وثائ��ق املناقصات وانه��ا خاضعة للقوانني
العراقية ولتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لس��نة  2008أو اية تعليمات حتل
محلها وس��يبلغ املناقص الفائز باملناقصة بذلك رس��مياً ،ويحق لشركة نفط الشمال
تعليق أو إلغاء املناقصات في أي وقت بدون أن تتحمل أي تعويض للمناقصني.
للمزيد من املعلومات يرجى اإلتصال على:

 NORTH OIL COMPANY (NOC), KIRKUK, IRAQ, INVITES ALL INTERESTED AND CO PETENT COMPANIES TO PARTICIPATE IN THE BIDDING ROUND INDICATED HERUNDER, THE DOCUMENTS WHICH CAN BE SEEN ON OUR WEBSITE (HTTP://NOC.
OIL.GOV.IQ) , ARE EASILY GETTING FROM CONTRACTS DEPARTMENT, LOCATED IN
ARRAPHA, KIRKUK- IRAQ DURING WORKING HOURS FROM 8.00 AM - 02.00 PM AFTER
THIS TIME NO TENDERS WILL BE COLLECTED (AGAINS AMOUNT OF IRAQ DINARS
IN FRONT OF EACH TENDER IN THE FOLLOWING LIST, AND THIS AMOUNTS WILL BE
UNRUFUNDABLE, EXEPT THE NOC CANCEL THAT TENDER, THE AMOUNT WILL BE
REFUNDED
TERMS OF COLLECTING TENDER
1 - A COMPANY FOUNDATION CERTIFICATE (FOREIGN COMPANIES) SHOULD BE
PRESENTED ORIGINAL COPIES RATIFIED BY THE FOREIGN MINISTRY OF THE SUPPLIER
COUNTRY AND THE IRAQI EMBASSY THEREIN, AND FOR IRAQI COMPANIES& THEIR
BRANCHES PRESENTED FROM IRAQI MINISTRY OF TRADE OBTAINED FROM "THE
REGISTRER OF REQUIRED ONCE A YEAR.
 2 - THE FOREIGN COMPANIES WITH BRANCHES OR BUREAUS IN IRAQ ARE REQUESED TO SUBMIT THEIR REGISTARTION TO THE IRAQI TRADE MINISTRY AND RATIFIED
FROM (COMPANIES REGISTRAR OFFICE).
 3- IF OFFERS ARE SUBMITTED BY AN AGENT COMPANY THE AGENCY SHOULD BE OFICIALLY RECOGNIZED BY AND HOLDING CERTIFICATION WITH LIVE STAMP OF THE
MANUFACTURER OR MOTHER COMPANIES.
 4. IRAQI COMPANIES & THEIR BRANCHES SHOULD PRESENT A COMPANY FOUND TION CERTIFICATION WITH ORGINAL COPY RATIFIED FROM THE IRAQI TRADE MIISTY ONCE A YEAR WITH SUBMITING THE APPROVAL OF CUTING THE RATION CARD
AND GETTING THE ACQUITANCE LETTER FROM GENERAL TAX OFFICE
 5. ANY AUTHORIZED PERSON SHOULD BEAR DOCUMENTS THAT GRANT HIM ATHORIZATION FOR TENDER’S COLLECTION & SUBMITING OF OFFERS AND RATIFIED
FROM NOTARY PUBLIC OFFICE.
6. OFFICAL FULL NAME AND ADDRESS FOR AUTHORIZED WHO SIGNING THE OFFERS
 AND HIS PHONE NUMBER, E-MAIL ADDRESS, IN ORDER TO BE CONTACT ON THE FOLOWING STAGES OF THE TENDERS.
A BID BOND OF EQUAL (1% OF TOTAL VALUE OF THE BID) ISSUED FROM DEPENDENT
BANK TO BE IN A FORM OF CHECK AND BANK GUARANTEE (INCLUDING THE NAME
AND ADDRESS OF AUTHORIZED PERSON TAKING INTO CONSIDERATION WRITING THE
 AMOUNT OF GUARANTEE IN NUMERICAL AND WRITTEN WAY AS WELL AS THE VALI ITY EXPIRY DATE, TERMS AND PURPOSE OF ISSUING THE GUARANTEE, ALSO TO METION NAME AND FIGURE OF THE TENDER) SHOULD BE ENGLOSED WITH THE OFFOR
AS MENTIONED ON THE DOCUMENTS OF TENDERS.
THE UNBINDING CONFERENCE IN THE PURCHASING DEPARTMENT WILL BE HELD
AT 11.00 AM, AS DECLARED IN THE FOLLOWING LIST TO ANSWER THE PARTICIPANTS
TECHNICAL AND COMMERCIAL INQUIRIES.
THE DOCUMENTS AND TENDERS (TECHNICAL AND COMMERCIAL) AS WELL AS A BID
CONDS IN SEALED CLOSED ENVELOPES WILL BE GIVEN TO THE RECEPTION OFFICE
OF NORTH OIL COMPANY, SITUATED IN ARRAPHA AREA – KIRKUK REPUBLIC OF IRAQ
UNTIL 12.00 AM OF THE CLOSINGDATE TAKE PLACE ON NOVEMBER 13,11,2013.
-THE CLOSING DATE WILL BE POSTPONED TO THE NEXT WORKING DAY IN CASE OF A
HOLIDAY OR CURFEW.
-OFFERS WILL BE OPENED PUBLICLY ON THE SAME DAY OF THE CLOSING DATE, ALL
BIDDERS WHO SUBMITTED THEIR OFFERS HAVE THE RIGHT TO ATTEND.
THE PROCEDURE AND PROCESS DEALING WITH DOCUMENTS SUBJECT TO IRAQI LAW
AND GOVERNMENTAL REGULATIONS ON CONTRACTS IMPLEMENATION NO.1,2008.
OR ANY OTHER REPLACEMENT REGULATIONS AND THE WINNER OF THE TENDER WILL
BE NOTIFIED OFFICALLY.
 NOC HAS THE RIGHT (AT ANY TIME) TO SUSPEND OR CANCEL THE TENDER WITOUT ANY OBLIGATION TO THE BIDDRS.
FOR MORE DETAILS AND INFORMATION PLEASE CONTACT.

)North oil (noc
p.o.box#1.kirkuk-iraq fax: +964 (0) 50255399. Email: nocpurth@noc.oil.gov.iq,websit:www.noc.oil.gov.iq

Tender list
PREVIOUS
CLOSING
DATE

DATE OF TECHNICAL
CONFERNCE

CLOSING
DATE

TENDER PRICE
)(IRAQI DINAR

MATERIAL DESCRIPTION

TENDER NO.

ITEM

01.09.2013

04.11.2013

13.11.2013

150 000

WELL SERVICES TRUCK

SOM:
17.13.9017.01

1

6

شؤون الوطن

محليات

نص ردن
 عالء ح�سن

دماء ما بني النهرين
ٌ

املنطق ��ة العربية عرفت وقبل اكت�ش ��اف النفط  ،بانها �أر�ض
خ�ص ��بة لتنفي ��ذ �أن ��واع االنقالبات للو�ص ��ول اىل ال�س ��لطة
 ،ومعظم �أ�ص ��حاب ال�س ��يادة واجلاللة وال�س ��مو  ،و�ص ��لوا
اىل املنا�ص ��ب ع ��ن طري ��ق البيان رق ��م واح ��د او بالوراثة ،
وه�ؤالء اكرث حت�سب ًا وخوف ًا وقلق ًا من تنفيذ انقالب �ضدهم
 ،فان�ص ��رفوا نح ��و ت�ش ��كيل �أجه ��زة �أمنية م ��زودة ب�أحدث
الأ�س ��لحة واملع ��دات واالمتي ��ازات  ،لتت ��وىل مهم ��ة حماية
الب�ل�اط والق�ص ��ر اجلمه ��وري  ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن كل هذه
التحوط ��ات ،يبقى خط ��ر االنق�ل�اب الداخلي �أم ��ر ًا حمتم ًال
 ،وخي ��ار ًا مل ��ن يجد يف نف�س ��ه القدرة على ان يك ��ون البديل
ليعيد ا�س ��تكمال دورة التاريخ يف �س ��رد �أح ��داث الإطاحة
بحاكم وو�ص ��ول �آخر �س ��رعان ما يتعر�ض للم�ص�ي�ر نف�س ��ه
 ،والتاري ��خ العرب ��ي احلدي ��ث يحتفظ بالكثري م ��ن �أحداث
"الغدر واخليانة " للإطاحة ب�أ�صحاب العرو�ش �سواء من
قبل البطانة مب�ساعدة الزوجات والأبناء والأحفاد  ،او من
قياديني بارزين يف احلزب احلاكم .
�أطب ��اء املل ��وك والر�ؤ�س ��اء الع ��رب  ،وحده ��م ميتلك ��ون
معلوم ��ات دقيق ��ة عن �أ�س ��يادهم  ،ويف حال توفرت فر�ص ��ة
ن�شرها � ،سيطلع ال�شعب على حجم معاناة امللك او الرئي�س
نتيجة اخل�ض ��وع لهواج�س االنقالب  ،ف ��داء امللوك "مر�ض
النقر�س" اقل وط�أة على �صاحب اجلاللة  ،من حترك مغامر
يتطل ��ع ل�س ��رقة الت ��اج واجللو�س على العر� ��ش  ،والتاريخ
في ��ه من ال�ش ��واهد والأحداث  ،ما يبني اتف ��اق جمموعة من
بطانة امللك على �س ��اعة ال�ص ��فر للإطاحة ب�صاحب العر�ش ،
وحب�س ��ه بزنزانة منفردة ان ا�سعفه احلظ  ،وقد ينال �شفقة
االنقالبيني يف الإبقاء على حياته ليكون عربة ملن اعترب.
يف كث�ي�ر من الأحي ��ان يك ��ون االنقالب من تدب�ي�ر البطانة
واملقرب�ي�ن م ��ن احلاك ��م  ،النه ��م اك�ث�ر ا�ست�ش ��عار ًا للخط ��ر
حينم ��ا يفكر �ص ��احب القرار ب�إبعادهم او �إحالتهم للق�ض ��اء
� ،س ��واء بتهم اخليانة العظمى او �سرقة املال العام  ،وغالب ًا
م ��ا تتحالف البطانة مع الن�س ��اء "لأن كيدهن عظيم " �ض ��د
�ص ��احب اجلالل ��ة وال�س ��يادة ليواجه ��ا امل�ص�ي�ر املحت ��وم ،
وي�س ��دل ال�س ��تار عل ��ى مرحلة �س ��ابقة لت�س ��جل يف التاريخ
با�سم العهد املباد.
ب�إمكان امل�ص ��اب بداء امللوك معاجلته با�س ��تخدام نوع من
الدواء واالبتعاد عن تناول اللحوم احلمراء � ،أما ال�ش ��عور
بال�ض ��جر  ،فيتبدد ب�إح�ض ��ار املهرجني  ،و�أ�صحاب الألعاب
البهلواني ��ة  ،وال�س ��حرة  ،ويف الوقت احلا�ض ��ر �أ�ص ��بحت
متابعة الف�ض ��ائيات وم�ش ��اهدة امل�سل�س�ل�ات الرتكية املتعة
املف�ض ��لة حلكام على ثقة تامة بقدرة قواتهم امل�س ��لحة على
�إح ��كام �س ��يطرتها عل ��ى الب�ل�اد يف كل الأح ��وال والظروف
مب�ساعدة قواعد �أجنبية .
ملك يتابع ف�ضائية منوعات يعطي �صورة وا�ضحة للبطران
امل�سرتخي � ،أما الآخر فمن�شغل على الدوام مب�شاهدة ماتبثه
ف�ض ��ائية حزبه من �أخب ��ار وتقارير ولقاءات وت�ص ��ريحات
ويف بع�ض الأحيان ق�ص ��ائد مديح و�أهازيج ،و يك�شف بكل
و�ض ��وح عن هواج�سه وخماوفه  ،من انقالب ا�سود م�صخم
 ،قد ينفذه ال�شركاء واحللفاء وبع�ض رجال البطانة  ،وهذا
ما يدفعه اىل �إ�ص ��دار بيانات يومي ��ة حتذيرية  ،والتلويح
ببحار من الدم  ،ملواجهة �صفحة الغدر واخليانة .

العدد ( )2900ال�سنة احلادية ع�شرة -الثالثاء ( )24ايلول 2013

الرتبية النيابية :م�شاريع بناء املدار�س يتعر�ض للف�ساد ونطالب
باجتماع عاجل ملناق�شتها يف الربملان
 كربالء /املدى بر�س
طالب نواب كربالئيون ،ام�س
االثنين ،بعقد اجتماع عاجل
لمجل�س النواب لمناق�شة تقرير
لجنة التربية البرلمانية
الخا�ص بالأبنية المدر�سية،
وفيما ك�شفوا �أن الع�شرات من
بنايات المدار�س انتهت مدة
�إنجازها ولم تكتمل لغاية الآن
رغم ت�سليم نحو  % 60من
�أموالها لل�شركات� ،أكدوا �أن ف�ساد
م�شاريع الأبنية المدر�سية
�سوف يتك�شف حينما يُعر�ض
تقرير لجنة التربية �أمام
البرلمان.

وقال النائب عن دولة القانون ،علي كردي
احل�سيني ،خالل م�ؤمتر �صحايف عقده مع
ع��دد من ن��واب حمافظة كربالء والنائبة
ع��ن حم��اف�ظ��ة دي ��اىل م�ن��ى ال �ع �م�يري ،يف
مكتب جمل�س النواب بكربالء ،وح�ضرته
(املدى بر�س)" ،لقد اطلعنا ب�شكل مبا�شر
على واقع تقدم العمل يف م�شاريع الأبنية
املدر�سية يف ك��رب�لاء وب��اق��ي املحافظات
العراقية والتلك�ؤ احلا�صل يف تنفيذها"،
م�ش ً
ريا �إىل �أن "جلنة الرتبية الربملانية
حر�صت على �إظهار حقائق م�شاريع الأبنية
املدر�سية وو�ضع النقاط على احلروف".
و�أ�� �ش���ار احل���س�ي�ن��ي �إىل "وجود 33
مدر�سة �آيلة لل�سقوط يف كربالء �أحيلت
على ال�شركة العامة للبناء والت�صميم
ال�صناعي" ،م�ؤكد ًا �أن "ال�شركة ت�سلمت
 % 60من مبالغ املقاولة ،فيما تبلغ ن�سبة
الإجن���از يف ه��ذه امل��دار���س لغاية الآن
 ،%11على ال��رغ��م م��ن �أن امل��دة املحددة
لإجنازها واملدة الإ�ضافية انتهت".
و�أو��ض��ح احل�سيني �أن "�شركة الربيع

العامة التابعة لوزارة ال�صناعة تعاقدت
ع �ل��ى ب �ن��اء  11م��در� �س��ة ،وب� � ��أن ن�سب
الإجناز فيها  % 5لغاية الآن ،مع �أن مدة
العقد املحددة لها انتهت".
وتابع احل�سيني "تعاقدت �شركة �سعد
التابعة ل��وزارة الإ�سكان والإعمار على
ب�ن��اء �سبعة م��درا���س ،ومل ت�صل ن�سبة
الإجن � ��از ف�ي�ه��ا ل�غ��اي��ة الآن � �س��وى % 8
و�ستنتهي مدتها املحددة خالل ال�شهرين
املقبلني" ،الفت ًا �إىل �أن "�شركة ال�صقور
للموارد املالية بلغت ن�سب �إجنازها 50
 %يف الــ 8مدرا�س التي تعاقدت عليها
وقد انتهت مدتها منذ عام كامل".
وط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ع��ن حم��اف �ظ��ة كربالء
"رئا�سة جمل�س النواب بعقد اجتماع
عاجل ملناق�شة الواقع املدر�سي املرتدي
يف العراق" ،م ��ؤك��د ًا �أن "عدم �إكمال
الأب �ن �ي��ة امل��در� �س �ي��ة �سي�سبب م�شاكل
تنعك�س على الواقع الدرا�سي للطلبة يف
عموم حمافظات العراق".
م��ن جانبها ق��ال��ت ع�ضو جلنة الرتبية

ال�برمل��ان �ي��ة ع��ن حم��اف �ظ��ة دي � ��اىل ،منى
ال�ع�م�يري ،خ�لال امل ��ؤمت��ر "لدينا 875
مدر�سة طينية �آيلة لل�سقوط يف عموم
حم��اف �ظ��ات ال��ع��راق ،وق��د �أح �ي �ل��ت على
�شركات وزارت ��ي ال�صناعة والإ�سكان
والإعمار و�شركات حملية �أخرى" ،الفت ًة
�إىل �أن "جميع ه��ذه امل��دار���س مل تنجز
لغاية الآن على الرغم من �أن ال�شركات
املنفذة لها ت�سلمت  % 60من مبالغها وقد
انتهت مددها املحددة لها".
و�أ���ض��اف��ت ال �ع �م�يري �أن��ن��ا "يف جلنة
ال�ترب �ي��ة ال�برمل��ان �ي��ة �أع� ��ددن� ��ا تقرير ًا
مف�ص ًال عن �أ�سباب ت�أخر �إجن��از الأبنية
املدر�سية و�سنعر�ضه على رئا�سة جمل�س
النواب"،
مو�ضحة �أن "اللجنة �أو� �ص��ت ب�سحب
العمل من جميع ال�شركات ب�شكل كامل
وحما�سبة جميع املق�صرين واملف�سدين
يف هذا امللف� ،إىل جانب حتويل الأموال
�إىل جمال�س املحافظات لتتوىل هي �إحالة
تنفيذ املدار�س على �شركات �أخرى وهي

ت�شرف وتتابع عملها".
من جهته قال النائب ،جواد احل�سناوي،
يف حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "التلك�ؤ
يف �إجناز الأبنية املدر�سية تتحمله جميع
الأط ��راف املعنية وعلى ر�أ�سها جمل�س
ال� ��وزراء باعتبار �أن �صفقة املدار�س،
و�إحالتها متت يف داخل جمل�س الوزراء
بح�سب ما بينته بع�ض امل�صادر" ،الفت ًا
�إىل �أن "هناك �ضبابية يف مو�ضوعة
�إح ��ال ��ة ه���ذه امل �� �ش��اري��ع ع �ل��ى �شركات
وزارت��ي ال�صناعة والإ�سكان و�شركات
خا�صة تابعة جلهات معينة".
وع��د احل�سناوي �أن "الف�شل احلكومي
وا� �ض��ح يف ق�ط��اع ال�ترب�ي��ة وب� ��أن فكرة
ال �ب �ن��اء اجل��اه��ز ل �ل �م��دار���س ه��ي فكرة
خاطئة ومل يعد ي�ستخدمها �أح ��د منذ
�سنني" ،م�ستغرب ًا م��ن منح  % 60من
�أموال املدار�س لل�شركات املنفذة للأبنية
امل��در� �س �ي��ة م��ع ب��داي��ة ت�سلمها للعمل،
يف وق��ت ه �ن��اك ف���س��اد ك�ب�ير يف ق�ضية
الأبنية املدر�سية و�سوف يتك�شف حينما

منظمات :عائالت ال�ضحايا غالب ًا ما تت�سرت عن حقيقة وفاة بناتهن

تنامي ن�سبة الفتيات املنتحرات يف الب�صرة �إىل �أكرث من 40
حالة يف العام احلايل
 الب�صرة /ري�سان الفهد
ك�شفت م�صادر في دوائر �صحة
الب�صرة ،ام�س االثنين ،ت�سجيل اكثر
من  40حالة انتحار خالل العام الحالي
بين الفتيات لأ�سباب غير معلومة،
م�شيرة الى ان ال�سلطات في المحافظة
غالب ًا ما تلج�أ الى "الت�ستر عن ك�شف
معلومات االنتحار بين ال�شباب" .

نطالب باجتماع عاجل ملناق�شته يف الربملان
��س� ُي�ع��ر���ض ت�ق��ري��ر جل�ن��ة ال�ترب �ي��ة �أم ��ام
الربملان".
وكان رئي�س جمل�س النواب العراقي دعا،
يوم اخلمي�س (الرابع من ني�سان ،)2013
اللجنة املكلفة مبلف الأبنية املدر�سية �إىل
تقدمي تقريرها ب�ش�أن التلك�ؤ يف �إجناز
الأب�ن�ي��ة لعر�ضها على جمل�س النواب
واتخاذ قرار منا�سب ب�ش�أنه ،فيما �أكدت
جلنة الرتبية الربملانية �أن �أولوياتها
هي قانون الرتبية وقانون حمو الأمية
وحملة بناء املدار�س ونقل ال�صالحيات
من وزارة الرتبية �إىل املديريات العامة
للرتبية.
يذكر �أن العراق يعاين ومنذ ثمانينات
القرن املا�ضي من قلة املدار�س للمراحل
االب �ت��دائ �ي��ة وامل�ت��و��س�ط��ة والإع ��دادي ��ة،
�إ�ضافة �إىل وجود مئات املدار�س الطينية
ال �ت��ي تنت�شر يف الأري� � ��اف واملناطق
النائية يف البالد ،ما جعل �أكرث املدار�س
املوجودة تتبنى الدوام الثنائي والثالثي
يف م�سعى غري جمد حلل امل�شكلة.

بعيد ًا عن العا�صمة

ً
ً
مروريا يف النجف خالل � 9شهور
حادثا
720
ق ��ال العمي ��د احلقوق ��ي عبد احل�س ��ن ال�س ��يالوي مدير م ��رور النجف يف
ت�ص ��ريح �صحايف تابعته "املدى"  ،ان"االح�ص ��ائيات بينت ح�صول اكرث
من  720حادث ًا مروري ًا يف عموم املحافظة منها حوادث الت�صادم وانقالب
املركبات" ،م�ض ��يف ًا ان "تلك احلوادث �أ�س ��فرت عن مئة قتيل وخم�س ��مائة
جري ��ح " .وب�ي�ن ال�س ��يالوي ان "الأ�س ��باب الت ��ي �أدت اىل ارتفاع ن�س ��بة
احل ��وادث يف املحافظ ��ة كث�ي�رة من �أهمها عدم قيام ق�س ��م هند�س ��ة املرور
يف بلدي ��ة املحافظة بواجباته امللق ��اة على عاتقه" ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان"اغلب
اال�ستدارات غري �صحيحة وان �إك�ساء الطرق يتم ب�صورة غري نظامية".

�إ�سعاف كربالء تبا�شر با�ستخدام الـ ()G.P.S
با�ش ��رت �ص ��حة كربالء بالربط املوحد ل�س ��يارات الإ�س ��عاف الفوري
ب�أجهزة ( )G.P.Sوهو نظام حتديد املواقع .
وذك ��ر بيان للوزارة اطلعت "املدى" على ن�س ��خة من ��ه ام�س االثنني،
ان" امل�ش ��روع تت ��م ال�س ��يطرة علي ��ه بو�س ��اطة منظوم ��ة مركزية يف
وزارة ال�ص ��حة يت ��م التحكم به ��ا يف جميع مراكز الإ�س ��عاف الفوري
يف حمافظات العراق .
وبدوره قال مدير �شعبة الإ�سعاف الفوري يف �صحة كربالء الدكتور
جودت كاظم " ان الدائرة متتلك اكرث من (� )75سيارة �إ�سعاف فوري
موزع ��ة عل ��ى امل�ست�ش ��فيات واملراكز ال�ص ��حية يف املحافظ ��ة وتقدم
خدماتها يف �إ�سعاف احلاالت الطارئة وغريها .

طلبة الطب يف الأنبار يرف�ضون نتائج الدور الثاين

وقال امل�ص ��در الذي رف�ض الك�ش ��ف عن ا�س ��مه يف
حديث لـ "املدى" ،ان دوائر ال�صحة يف املحافظة،
�س ��جلت اك�ث�ر من  40حال ��ة انتحار بني الن�س ��اء،
خالل العام احلايل".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در "مل تتوفر �إح�ص ��ائية ر�س ��مية
ب�س ��بب التعتي ��م الإعالم ��ي وكذل ��ك الو�ض ��ع
االجتماعي الذي يرف�ض ب�س ��بب الأهايل الك�ش ��ف
عن �أ�سباب االنتحار وخ�صو�ص ًا بني ال�شابات".
وتقول النا�ش ��طة يف املجتم ��ع املدين زهرة علي،
ان "الرق ��م ال ��ذي ذك ��ر هو اق ��ل بكثري م ��ن املعلن
ب�سب التقاليد االجتماعية ،حيث يعدّون االنتحار
ف�ش�ل ً�ا يف الأ�س ��رة او خل ًال يف الرتبية والتما�سك
الأ�سري".
و�أكدت عل ��ي ان "�أغلب ح ��االت االنتحار هي بني
املراهق�ي�ن الذين اليج ��دون حلو ًال �أم ��ام �أزماتهم
العاطفية والنف�س ��ية والأخالقي ��ة ،فيكون تفكريه
باالنتحار ح ًال نهائي ًا".

بدوره �أكد الإعالمي علي هدار لـ "املدى"" ،تكرار
ح ��االت االنتحار بني ال�ش ��باب وال�ش ��ابات ،وذلك
ناج ��م عن قلة الوعي الأ�س ��ري وغي ��اب القوانني
الكفيلة بحماية حقوق الأ�سرة" .
و�أ�ض ��اف ه ��دار "يتالف ��ى املجتم ��ع املحاف ��ظ
والع�ش ��ائري يف معظ ��م الأحي ��ان ذك ��ر �أ�س ��باب
الوف ��اة ويعزوه ��ا �إىل ح ��وادث ،ومتتن ��ع بع�ض
العائ�ل�ات عن �إقامة مرا�س ��يم الت�ش ��ييع �أو العزاء
للن�ساء املحرتقات ب�سبب الأعراف االجتماعية".
اىل ذل ��ك قال ��ت الباحث ��ة يف عل ��م النف� ��س هيف ��اء
منخ ��ي ،ان "اغل ��ب �أ�س ��باب االنتح ��ار تع ��ود �إىل
تعر�ض الن�ساء ل�ض ��غوط كبرية ،وغالب ًا ما يكون
القرار الأ�س ��ري بخ�ص ��و�ص حياة املر�أة فوق كل
"�سجلنا
القوانني الو�ض ��عية وال�شرعية" ،م�ؤكدة ّ
ح ��االت انتح ��ار �أو حم ��اوالت انتح ��ار للن�س ��اء
ب�سبب �إرغامهن على الزواج بالإكراه �أو اتهامهن
بالزنى".

"�سجلنا حاالت انتحار حرق ًا من
وت�ض ��يف منخي ّ
قبل بع�ض الن�س ��اء املتزوجات ب�ي�ن عامي 2012
ـ  ، 2013وم ��ن خ�ل�ال �إفادات الن�س ��اء املنتحرات
قبل الوفاة ،كانت الأ�س ��باب تتباي ��ن بني اخليانة
الزوجية والو�ضع املعي�شي �أو زواج الرجل �سر ًا
بام ��ر�أة �أخ ��رى" .وك�ش ��ف تقرير �ص ��حي اطلعت
"املدى" على ن�س ��خة منه ،ان "الب�ص ��رة �ش ��هدت
تزايد ًا ملحوظ ًا يف عملية انتحار الن�ساء ولأ�سباب
تعددت ولعل اخليانة الزوجية وت�أثريات الهاتف
النقال والإنرتنت ت�أتي يف طليعة دوافعها".
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل ان ":الع ��ام املا�ض ��ي 2012
�ش ��هد  371حال ��ة وف ��اة حرق� � ًا اعلن ��ت بينها 113
حالة انتحار ب�ص ��ورة ر�سمية" م�ش�ي�ر ًا اىل ان":
بقي ��ة الوفي ��ات ت�ش ��كل اي�ض ��ا عملي ��ة انتح ��ار �إال
ان ��ه ولأ�س ��باب ع�ش ��ائرية او عائلي ��ة يت ��م التكتم
عليه ��ا و�إعالنه ��ا حاالت وف ��اة دون الإ�ش ��ارة اىل
االنتحار".

تنامي معدالت االنتحار يف العراق ..ار�شيف
وذه ��ب اىل ان :ح ��االت االنتح ��ار ب�ي�ن خمتل ��ف
الفئ ��ات العمري ��ة للن�س ��اء تع ��ود �إم ��ا للخيان ��ة
الزوجي ��ة كم ��ا �أفادت اح ��دى الن�س ��اء التي تقطن
ق�ضاء القرنة �شمال الب�صرة قبل وفاتها ب�ساعات،
او لع ��دم وج ��ود معي ��ل او بني املطلق ��ات او لعدم
توف ��ر وظائ ��ف" ،اىل جان ��ب "وج ��ود ت�أث�ي�رات
�س ��لبية للهاتف النقال واالنرتنت خ�صو�ص� � ًا على
املراهقات"
وكانت �آخر حادثة انتحار �ش ��هدتها الب�ص ��رة هي
حادث ��ة انتحار فتاة تعمل مرتجمة للغة الإ�ش ��ارة
يف جمعية ال�صم والبكم عمرها  16عام ًا ،انتحرت
من خالل �ش ��نق نف�سها داخل حمل �إقامتها يف مقر
اجلمعية.
وبني امل�صدر الأمني �أن "فتا ًة تقيم يف مقر جمعية
ال�ص ��م والبكم الواق ��ع يف منطقة اجلبلة انتحرت
من خالل �شنق نف�سها بوا�سطة حجاب ر�أ�سها بعد
�أن ربطت طرفيه بعنقها ومروحة �سقفية".

احتج ع ��دد من طالب كلية الطب يف جامعة الأنب ��ار على نتائج الدور
الث ��اين من خ�ل�ال خروجه ��م بتظاه ��رة طالب ��وا فيه ��ا ب�إع ��ادة النظر
بت�صحيح الدفاتر االمتحانية.
وذك ��رت ر�س ��ائل �ص ��حافية تابعته ��ا "امل ��دى"  ،ام� ��س االثن�ي�ن  ،ان
"الع�شرات من طالب كلية الطب يف جامعة الأنبار تظاهروا للمطالبة
ب�إعادة النظر بنتائج امتحانات ال ��دور الثاين م�ؤكدين وجود �أخطاء
يف ت�صحيح االمتحانات ،وكذلك للمطالبة بتح�سني الأق�سام الداخلية
املخ�ص�ص ��ة لكلي ��ة الط ��ب الت ��ي تفتق ��د و�س ��ائل الراح ��ة ال�ض ��رورية
والأجواء املنا�سبة للدرا�سة او منام لطلبة الكلية".

مذكرات تفاهم علمية بني بابل ورومانيا
ق ��ال رئي�س جامع ��ة بابل الدكتور ع ��ادل هادي البغ ��دادي يف بيان تلقت،
(امل ��دى بر� ��س) ،ن�س ��خة من ��ه� ،إن "جامع ��ة باب ��ل وقع ��ت ث�ل�اث مذكرات
للتفاه ��م والتعاون العلمي والثقايف مع جامعات ترا�س ��لفانيا برا�ش ��وف
وبوخار�ست التقنية وبوخار�ست للدرا�سات االقت�صادية الرومانيات".
وا�ض ��اف البغ ��دادي �أن "املذكرات التي وقعت ت�ض ��منت �أمور ًا عدة اهمها
تبادل الن�شاطات البحثية والعمل على تبادل اخلربات للهيئات التدري�سية
وتبادل الطلبة للدرا�سات االولية والعليا خالل فرتات الدرا�سة او البحث
وامل�ش ��اركة يف امل�ؤمت ��رات والن ��دوات واحللق ��ات الدرا�س ��ية بدع ��وات
م�ش�ت�ركة ب�ي�ن الطرف�ي�ن وتب ��ادل املوظف�ي�ن االداري�ي�ن والفنني لت�ش ��اطر
اخلربات واكت�ساب اجلديد منها".

شؤون الوطن
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احلكومة " ُت�صر" على تنفيذه وتعد بتعوي�ضهم

مزراعو كربالء يطالبون احلكومة بت�أخري ت�شييد مطار
الإمام احل�سني حتى ني�سان 2014
طالب �أ�صحاب املزارع ال�صحراوية يف كربالء ،ام�س االثنني ،امل�شمولة بالإخالء لإقامة مطار الإمام احل�سني� ،إمهالهم حتى ني�سان 2014
املقبل ،ليتاح لهم جني حما�صيلهم وت�سديد ما بذمتهم من ديون ،يف حني �شددت �إدارة املحافظة ،على �أنها "لن ت�سمح" بتعطيل امل�شروع،
وت�سليم �أر�ضه لل�شركة املنفذة يف ت�شرين الأول املقبل ،بعد �أن �أجلت البدء بامل�شروع ثالث مرات من دون �أن يلتزم املزارعون بالإخالء،
وجددت ا�ستعدادها تعوي�ضهم مبنطقة �أخرى وم�ساعدتهم مادي ًا.

 كربالء /طارق جعفر

وق��ال ح�سني وايل را�ضي ،من
فالحي املزارع ال�صحراوية يف
ك��رب�لاء ،يف حديث �إىل (املدى
بر�س)� ،إن "احلكومة املحلية يف
كربالء تُريد ت�شييد مطار دويل
على �أر�ض املزارع ال�صحراوية،
( 15كم جنوب مدينة كربالء)،
التي �أقيمت منذ ع��ام ،"1993
م�����ش�ير ًا �إىل �أن "�أغلب تلك
الأرا����ض���ي ا�ستثمرت م��ن قبل
امل����زارع��ي�ن ب��ع��د �أن تعاقدوا
ر�سمي ًا م��ع دائ���رة ال��زراع��ة يف
املحافظة".
و�أ�ضاف را�ضي� ،أن "املزارعني
بذلوا الكثري من اجلهد واملال
لإقامة تلك املزارع ال�صحراوية،
وب��ن��وا م��ن��ازل فيها و�سكنوها
هم وعوائلهم وهي الآن حافلة
ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ا���ص��ي��ل التي
ت��رف��د ال�����س��وق املحلية بجانب
مهم من احتياجاتها" ،مبين ًا �أن
"جمل�س املحافظة ال�سابق منح
مزارعي املناطق ال�صحراوية،
عام  2012املن�صرم ،موافقات
ر�سمية على موا�صلة ا�ستثمار
ت���ل���ك الأرا������ض�����ي مل�����دة خم�س
�سنوات با�ستثناء امل�ساحة التي
�صمم عليها مدرج املطار".
ُ
و�أو���ض��ح امل����زارع الكربالئي،
�أن "الأر�ض املخ�ص�صة ملدرج

املطار اُخليت من قبل املزارعني
منذ ني�سان  2013بنا ًء على طلب
احلكومة املحلية التي وعدت

قالت �إن هناك فهم ًا خاطئ ًا بان الوزارة هي من ت�ضع امل�شاريع

قل ّ
ما َّ
ودل
 ان" العاملني يف امل�ست�شفيات ال�صحية
ي�ع�م�ل��ون ل �ي� ًلا ونهار ًا" ،ان ه �ن��اك نق�ص ًا
يف الإم�ك��ان�ي��ات ك�م��واد الإ��س�ع��اف��ات الأولية
والأدوية او خل ًال يف الأجهزة الطبية لكن هذا
ال يعني ان اخلدمات التي تقدم ال ت�صل اىل
احلد املقبول� ،أدعو وزارة ال�صحة اىل متابعة
حالة امل�ست�شفيات وتوفري الأدوي��ة الالزمة
وغري املتوفرة واالحتياجات الأخرى و�إدامة
الأج�ه��زة الطبية مل�ساعدة ال�ك��وادر ال�صحية
ايل يتحمل �أعباء هذه الهجمات املتتالية التي
يتعر�ض لها �أبناء ال�شعب العراقي".

مزارعو املناطق ال�صحراوية يطالبون بت�أجيل م�شروع مطار الإمام احل�سني
بتعوي�ضهم" ،م�ستدرك ًا "لكنها امل��ح��ل��ي��ة اجل���دي���دة يف كربالء
�أ�صدرت �أمر ًا ب�إخالء الأرا�ضي
مل تف بوعدها حتى الآن".
وت��اب��ع را���ض��ي� ،أن "احلكومة التي تقع �ضمن ت�صميم مطار

الإمام احل�سني الدويل" ،مطالب ًا
ب�ضرورة "�إمهال املزارعني مدة
غايتها ني�سان  2014املقبل،
لإتاحة الفر�صة للمزارعني جني
ثمار تلك املزارع ومن ثم يخلون
الأر�ض".
و�أك����د امل����زارع ال��ك��رب�لائ��ي� ،أن
"مزارعي املناطق ال�صحراوية
يف ك���رب�ل�اء ق�����رروا ع����دم ترك
مزارعهم يف هذا الوقت حتى �إن
كلف الأمر حياتهم".
من جانبه قال مزارع �آخر يدعى،
حممد �صاحب ،يف حديث �إىل
(امل����دى ب��ر���س)� ،إن "مزارعي
املناطق ال�صحراوية يف كربالء
ك���اف���ة ،ي����ؤي���دون �إق���ام���ة مطار
الإم�����ام احل�سني" ،م�ستدرك ًا
"لكنهم ي��ط��ال��ب��ون احلكومة
امل��ح��ل��ي��ة ال�����س��م��اح ل��ه��م بالبقاء
على ارا�ضينا حلني جني ثمار
م��زارع��ه��م ال��ت��ي كلفتهم ماليني
الدنانري".
وذك�������ر �����ص����اح����ب� ،أن "عدد
عوائل املزارعني يف الأرا�ضي
ال�صحراوية ي�صل �إىل ،"300
الفت ًا �إىل �أن "املزرعة الواحدة
كفلت ن��ح��و  30م��ل��ي��ون دينار
وقد اقرت�ضها املزارع من جتار
ال�����س��وق املحلية للخ�ضار يف
ك��رب�لاء حل�ين جني املح�صول
وبيعه لت�سديد القر�ض".
وك��ان��ت �سلطة ال��ط�يران املدين

العراقية� ،أك��دت يف(،ال��ـ 26من
�آب � ،)2013سعيها لإن�شاء �أكرب
مطار دويل يف البالد مبحافظة
ك��رب�لاء بكلفة ت�صل �إىل 2.5
مليار دوالر ،مبدية عزمها على
دع��م �أ�سطولها اجل��وي ب�أحدث
الطائرات العمالقة وم�ضاعفة
ع��دده ث�لاث م��رات ع��ام ،2016
لإحياء اال�ستثمارات يف قطاع
ال�سياحة وال�سفر وج��ذب �أكرب
عدد ممكن من ال�سياح.
ب��امل��ق��اب��ل ق���ال حم��اف��ظ كربالء،
ع��ق��ي��ل ال��ط��ري��ح��ي ،يف حديث
�إىل (املدى بر�س)� ،إن "م�شروع
م���ط���ار الإم������ام احل�����س�ين ،يعد
�سرتاتيجي ًا للمحافظة" ،م�شدد ًا
ع��ل��ى �أن "�إدارة امل��ح��اف��ظ��ة لن
ت�سمح بكل الأح����وال بتعطيل
امل�شروع اع��ت��م��اد ًا على الطرق
القانونية امل�شروعة".
و�أو�������ض������ح ال����ط����ري����ح����ي� ،أن
"احلكومة املحلية �أجلت بدء
العمل بتنفيذ م�����ش��روع املطار
ث��ل�اث م�����رات لإع����ط����اء فر�صة
للمزارعني �إخالء الأر�ض لكنهم مل
يلتزموا بذلك" ،مبين ًا �أن "ق�سم ًا
من املزارعني هم من املتجاوزين
على الأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة
املطار والبع�ض الآخر ميتلكون
ع���ق���د ًا م���ع دائ�����رة ال���زراع���ة يف
املحافظة".
و�أك���د حمافظ ك��رب�لاء ،على �أن
"احلكومة امل��ح��ل��ي��ة تعاملت
م��ع اجلميع على ح��د ال�سواء،
وط��ال��ب��ت��ه��م ب�������ض���رورة �إخ��ل�اء
الأر�������ض امل��خ�����ص�����ص��ة للمطار
على �أن تعو�ضهم عن مزارعهم
ب�أخرى وت�ساعدهم بالقرو�ض
امل���ي�������س���رة وح����ف����ر الآبار"،
م�ستطرد ًا �أن "احلكومة املحلية
لن ت�سمح لأي �شخ�ص بالوقوف
�أمام تنفيذ م�شروع املطار وهي
ع��ازم��ة ع��ل��ى �إخ��ل�اء الأرا���ض��ي
املخ�ص�صة له مع بداية ت�شرين

الأول  ،2013ليتم ت�سليمها
لل�شركة املعنية".
يذكر وزير النقل ال�سابق ،عامر
ع��ب��د اجل��ب��ار ،و���ض��ع يف العام
 ،2009احلجر الأ�سا�س مل�شروع
مطار ك��رب�لاء جنوبي املدينة،
وعلى م�سافة تبعد بنحو  20كم
باجتاه حمافظة النجف ،وبرغم
�أن �إح��دى ال�شركات الفرن�سية
ق��دم��ت الت�صميمات اخلا�صة
ب��امل��ط��ار بقيمة �إجمالية بلغت
ن��ح��و  40م��ل��ي��ون دوالر ،غري
�أن العمل به مل يبا�شر به حتى
الآن.
وكانت حمافظة كربالء �شكلت،
يف (ال��ث��اين م��ن �أي���ار ،)2013
جل��ن��ة م��ن ع���دة دوائ����ر خدمية
ل��ت��ن�����س��ي��ق ج��ه��وده��ا يف �إط����ار
تنفيذ ما يتعلق بها من م�شاريع
البنى التحتية ملطار (الفرات
الأو�سط)� ،أو الإمام احل�سني.
وق����د واج�����ه امل�������ش���روع جملة
م�شاكل ،فهناك م��ئ��ات امل���زارع
ال����ت����ي مت�����د امل�������دن امل��ح��ي��ط��ة
باخل�ضار مهددة بالإزالة ب�سبب
وقوعها �ضمن ت�صميمه ،وقد
رف�����ض��ت ال���دول���ة ت��ع��وي�����ض كل
امل����زارع��ي�ن ،وع�����دت معظمهم
متجاوزين على �أرا�� ٍ��ض لي�ست
ل��ه��م ،يف ح�ين نظم املزارعون
بدورهم عدة تظاهرات و�أف�شلوا
اح��ت��ف��ا ًال ل���وزارة النقل نظمته
ب��ه��دف الإي�����ذان ب��ب��دء املرحلة
الأوىل م���ن ت��ن��ف��ي��ذ امل�شروع،
م��ط��ال��ب�ين ب ��إب��ع��اد امل���ط���ار عدة
كيلومرتات عن مزارعهم ،و�أمام
ا�ستمرار االحتجاجات تراجعت
الدولة عن قرارها ال�سابق بعدم
تعوي�ض املزارعني املتجاوزين،
وقررت تعوي�ض اجلميع.
وي��ق�����ص��د ك���رب�ل�اء امل�ل�اي�ي�ن من
الزوار �سنوي ًا من داخل العراق
وخ����ارج����ه ،ل���زي���ارة العتبات
املقد�سة فيها.

التخطيط تنفي م�س�ؤوليتها عن ت�أخر خطط تنمية املحافظات
نفت وزارة التخطيط ،يوم �أم�س ،م�س�ؤوليتها عن ت�أخري �إقرار اخلطط التنموية للمحافظات ،وفيما بينت �أن املحافظات "ت�أخرت
ب�إر�سال خططها اىل الوزارة ب�سبب ظروف انتخابات جمال�س املحافظات"� ،أكدت �أنها "غري م�س�ؤولة عن و�ضع امل�شاريع" ،من جانبها
كانت حمافظة بابل قد �أعلنت ان خطة تنمية م�شاريعها لعام  2013مل ي�صادق عليها لغاية الآن من قبل وزارة التخطيط.

النائب �صالح احل�سناوي

ان " م�لاك��ات دائ ��رة الم�شاريع �أن �ج��زت ن�صب
( )3800عالمة مرورية من مجموع ( )4500عالمة
تم التعاقد على �شرائها من �إحدى ال�شركات الألمانية
المتخ�ص�صة بهدف تنظيم وت�أمين ان�سيابية حركة
ال�سير وال�م��رور في ��ش��وارع العا�صمة بغداد على
غرار ما معمول به في دول العالم المتقدمة ،العمل
�سي�ستمر في ن�صب ماتبقى من عالمات مرورية في
ال�شوارع الرئي�سة والمهمة ،ان عملية ن�صب هذه
العالمات تمت بالتن�سيق مع مديرية المرور العامة،
وبع�ضها �إر�شادية و�أخرى تحذيرية وعالمات للداللة
الى جانب ن�صب عالمات تعريفية".

�أمني بغداد عبد احل�سني
املر�شدي

"تم ع �ق��د اج �ت �م��اع م��و� �س��ع مع
ممثلي البنك الدولي تم خالله بحث
الم�شاريع التي يجري تمويلها من
قبل البنك ال��دول��ي ومنها م�شروع
ال �ق �ن��اة ال �ج��اف��ة ال ��ذي ي�شمل �إع ��ادة
ت�أهيل ط��ري��ق ال�م��رور ال�سريع رقم
( )1الذي يمتد من محافظة الب�صرة
ال��ى بغداد باتجاه ال�ح��دود الأردنية
وم �� �ش��روع �إن �� �ش��اء ط��ري��ق المرور
ال�سريع رق��م  2ال��ذي يمتد من بغداد
ال��ى ال�ح��دود التركية عـبر �شبكة من
الطرق ال�سريعة".

وزير الإعمار حممد
الدراجي

 ان زي� ��ارة ال��وق��ف ال����سُ � ّ�ن��ي للمحافظة تبعث
بر�سالة الى كل من يحاول ان يجر العراق لدوامة
الحرب الطائفية ،ان الب�صرة مازالت مدينة المحبة
والتعاي�ش وال�سالم والوئام والأم��ن ،ان الأطراف
ال�ت��ي ت �ح��اول ال�ع�ب��ث بالملف الأم �ن��ي ف��ي العراق
ع�ب��ر ا��س�ت�ه��داف ال�شبك وال�ت��رك�م��ان ف��ي المو�صل
وط��وزخ��ورم��ات��و ،و م�ج��ال����س ال �ع��زاء ف��ي مدينة
ال�صدر ،ومختلف مكونات مدينة الب�صرة ت�سعى الى
جر البلد الى حرب طائفية ،لكننا �أخ��وة متحابون
ومتعاي�شون و�سنقطع الطريق على كل من يريد قطع
هذه الأوا�صر العريقة الأ�صيلة" .

حمافظ الب�صرة ماجد
الن�صراوي

 بغداد /مهند جواد
وقال وزير التخطيط علي �شكري
يف م ��ؤمت��ر �صحفي م�����ش�ترك مع
ال�����س��ف�ير ال�����س��وداين يف العراق
خلف الله م�صطفى ،عقد يف مبنى
الوزارة ببغداد ،وح�ضرته (املدى
بر�س)� ،إن "الكثري من املحافظات
�أل����ق����ت ب���ال�ل�ائ���م���ة ع���ل���ى وزارة
التخطيط وحملتها م�س�ؤولية
ال��ت ��أخ��ر يف �إق����رار خططها لعام
."2014
وب��ي�ن ���ش��ك��ري �أن����ه "يف الوقت
ال��ذي تنفي فيه وزارة التخطيط
م�س�ؤوليتها ع��ن ذل���ك ،ن ��ؤك��د �أن
�أي���ة خ��ط��ة ت��ر���س��ل �إل��ي��ن��ا م��ن قبل
املحافظات وال���وزارات ال تت�أخر
�أكرث من �أ�سبوع �أو ع�شرة �أيام"،
معرب ًا عن �أ�سفه لـ"لت�أخر بع�ض
امل��ح��اف��ظ��ات يف �إر����س���ال خططها
لعام ."2014
وتابع �شكري ان "هذه املحافظات
ت��أخ��رت ب��أر���س��ال اخلطط ب�سبب
انتخابات املجال�س اجلديدة وعدم
االنتهاء من ت�شكيل جلانها لغاية
الآن ،كما �أن املجال�س ال�سابقة
مل تر�سل �أي��ة خطة ل��ل��وزارة قبل
انتهاء واليتها" ،م�شري ًا اىل �أن
"�إحدى امل��ح��اف��ظ��ات املعروفة
اتهمت وزارتنا بعدم �إقرار خطتها،
ونحن بينا لهم ب�شكل وا�ضح ب�أن
اي م�شروع مدرج مرتني مرة على
وزارة الإعمار ومرة على املحافظة
وال ميكن �إدراج��ه يف نف�س خطة
الوزارة واملحافظة".
ولفت �شكري �إىل �أن "هناك فهم ًا
خاطئ ًا بان وزارة التخطيط هي من
ت�ضع امل�شاريع" ،م�ستدرك ًا "نحن
ال ن�ضع امل�����ش��اري��ع للمحافظات
واخلطة ت�أتينا منهم وم��ن خالل

النقا�ش نعطي الأولوية للم�شاريع
ب�����ض��وء ال��ت��خ�����ص��ي�����ص املايل"،
م�شدد ًا على �أن "وزارة التخطيط
ال ت�ضع �أي م�شروع ال ي�أتي لها من
احلكومات املحلية �ضمن اخلطط
التنموية للمحافظات".
ولفت �شكري �إىل �أن "يف العام
املا�ضي  2013قدمت لنا م�شاريع
ب���ـ  250ت���رل���ي���ون ع��ل��ى �صعيد
ال�����������وزارات وامل����ح����اف����ظ����ات يف
ح�ين بلغت امليزانية املخ�ص�صة
لال�ستثمار 50ترليون" ،مت�سائ ًال
"كيف ندرج هذه امل�شاريع وفق

هذه التخ�صي�صات".
وك���ان���ت �إدارة ح��ك��وم��ة ب��اب��ل،
�أك���دت �أول م��ن �أم�����س� ،أن "خطة
تنمية م�شاريعها لعام  2013مل
ي�صادق عليها لغاية الآن من قبل
وزارة التخطيط" ،وك�شفت �أن
"عدد امل�شاريع املتلكئة يبلغ اكرث
م��ن  120م�شروع ًا" ،مبينة �أنها
"�ست�سحب العمل من ال�شركات
لتلك�ؤ م�شاريعها وت�سهل عقبات
�أم��ام �شركات اخرى" ،الفت ًة اىل
�أن��ه��ا "�شكلت هيئة �إع��م��ار راعية
مل�شاريع بابل وتعمل م�ستقلة عن

ت�أثريات ديوان املحافظة".
و�أع���ل���ن���ت وزارة التخطيط،
االث����ن��ي�ن امل���ا����ض���ي ،ع����ن "خطة
التنمية الوطنية للأعوام 2013
–  ،"2017و�أق����رت �أن خطتها
ال�����س��اب��ق��ة "مل حت���ق���ق ال��ن��ج��اح
امل��ط��ل��وب يف ق��ط��اع��ات ال�صناعة
والإ�سكان وال�سياحة" ،ويف حني
بني نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الطاقة ح�سني ال�شهر�ستاين �أن
اخل��ط��ة اجل���دي���دة "�سرتكز على
ال�صناعة ب�شكل �أ�سا�سي بد ًال عن
النفط" ،دعا م�س�ؤويل القطاعني

احلكومي واخل��ا���ص اىل "العمل
�سوية لتنفيذ اخلطة".
يذكر �أن وزارة التخطيط� ،أعلنت
يف (ح��زي��ران � ،)2011أن ن�سبة
م�ستوى الفقر يف ال��ع��راق بلغت
ن��ح��و ( ،)%23م��ا يعني �أن ربع
���س��ك��ان ال���ع���راق ي��ع��ي�����ش��ون دون
خ��ط الفقر ،منهم م��ا يقرب ()%5
يعي�شون يف م�ستوى الفقر املدقع،
يف ح�ين �أ���ش��ارت يف ال��ث��ال��ث من
حزيران � ،2012إىل �أن �إح�صاءاتها
�أكدت �أن ن�سبة البطالة يف املجتمع
العراقي بلغت (.)%16
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االقتصادي

مع �ضرورة قيام اجلهات احلكومية بخلق بيئة ا�ستثمارية

ُّ
�سيحد من حالة
خرباء :ان�ضمام العراق ملنظمة التجارة العاملية
العزلة االقت�صادية

فيما �أكد خبري اقت�صادي �أن ان�ضمام العراق
للمنظمة "�س ��يفتح الأ�س ��واق العاملي ��ة �أمام
البل ��د" ،داعي ًا �إىل ح�ض ��ور الع ��راق العاملي
يف جميع املحافل لتن�ش ��يط االقت�صاد وعدم
االعتماد على النفط فقط.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة االقت�ص ��ادية النيابية
حمم ��ا خلي ��ل يف حدي ��ث اىل (امل ��دى
بر� ��س) �إن "الدخ ��ول �إىل منظم ��ة التج ��ارة
العاملي ��ة �س ��ترتتب عليه جملة م ��ن احلقوق
والواجبات واملنافع والت�ض ��حيات" ،مبين ًا
�أن "الأم ��ر يتطلب قيام اجله ��ات املعنية يف
احلكومة بحزمة من الإجراءات التي تتعلق
بخلق البيئة اال�ستثمارية املنا�سبة وتر�شيد
الدع ��م احلكوم ��ي بالإ�ض ��افة �إىل جمل ��ة من
الإ�ص�ل�احات يف القوان�ي�ن والإج ��راءات
اخلا�ص ��ة بال�ض ��رائب والر�س ��وم واىل غري
ذلك من الإجراءات الأخرى".
و�أ�ض ��اف خلي ��ل �أن "ان�ض ��مام الع ��راق

للمنظم ��ة يع ��د مبثاب ��ة تروي�ض لالقت�ص ��اد
العراق ��ي ال ��ذي يع ��اين م ��ن ال�ض ��عف و�إن
حماربة ال�ض ��عف ت�س ��تلزم احل ��زم والثبات
يف اتخ ��اذ القرارات النافعة حتى لو جنمت
عنها خ�سائر يف املدى املتو�سط والق�صري"،
م�ش�ي�را اىل �أن "بيئة املنظمة ال توفر البيئة
الآمنة لالقت�ص ��اد ال�ض ��عيف بل توفر الإطار
الع ��ام للتب ��ادل التج ��اري التناف�س ��ي ك ًال
بح�سب �إمكانيته وكفاءته".
وتاب ��ع خلي ��ل �أن "تعليم ��ات املنظم ��ة فيه ��ا
م ��ن املرونة للأخذ بنظ ��ر االعتبار الظروف
اخلا�ص ��ة ب ��كل دول ��ة �إذ �إن هن ��اك بع� ��ض
ال�سماحات واال�ستثناءات".
م ��ن جانبه قال اخلبري االقت�ص ��ادي �ص ��الح
القري�ش ��ي يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)
�إن "ان�ض ��مام الع ��راق اىل منظم ��ة التجارة
العاملية �س ��يحد من حالة العزلة التي واكبت
االقت�ص ��اد العراقي لف�ت�رة طويلة من الزمن
ج ��راء احل ��روب واحل�ص ��ار االقت�ص ��ادي"،
م�شري ًا �إىل �أن "حالة العزلة �أدت اىل احلاق

ال�ض ��رر ب�إمكانيات ��ه وقدرات ��ه التناف�س ��ية
وات�س ��اع الفج ��وة ب�ي�ن االقت�ص ��اد العراقي
والتطورات املت�سارعة لالقت�صاد العاملي".
و�أو�ض ��ح القري�ش ��ي �أن "ان�ض ��مام الع ��راق
له ��ذه املنظمة من املحتم ��ل ان يحقق بع�ض
املزايا كفتح الأ�س ��واق العاملية �أمام العراق
وجذب اال�س ��تثمار الأجنب ��ي واالندماج مع
االقت�ص ��اد العاملي ف�ض�ل� ًا عن االنفتاح �أمام
ر�ؤو� ��س الأم ��وال واالندماج مع الأ�س ��واق
املالي ��ة العاملي ��ة" ،داعي� � ًا �إىل �ض ��رورة
"ت�ص ��حيح م�س ��ار العملي ��ة االقت�ص ��ادية
وخ�صو�ص� � ًا القط ��اع اخلا� ��ص م ��ن خ�ل�ال
ح�ض ��ور العراق العامل ��ي يف جميع املحافل
لتن�ش ��يط االقت�ص ��اد وع ��دم االعتم ��اد عل ��ى
النفط فقط".
وكان خمت�ص ��ون ب�ش� ��ؤون التج ��ارة يف
حمافظ ��ة الديواني ��ة اك ��دوا ،يف (13
�أيار" ،)2013حاجة العراق" لالن�ضمام اىل
منظمة التج ��ارة العاملي ��ة ،ويف حني �أكدت
وزارة التج ��ارة ان االن�ض ��مام اىل املنظمة

"�س ��يحرك االقت�ص ��اد العراقي" ،ا�س ��تبعد
رجال �أعمال �إمكانية ذلك على ار�ض الواقع
حتى "بعد خم�س�ي�ن عاما" ،وعزوا ال�س ��بب
اىل "غياب الت�شريعات" القادرة على و�ضع
العراق �ض ��من املنظوم ��ة الدولية ،مطالبني
ب�إلغاء "وزارة التجارة".
و�أعلن ��ت منظم ��ة التج ��ارة العاملي ��ة ع ��ن
ن�ش� ��أتها يف  ،1995وهي واحدة من �أ�صغر
املنظم ��ات العاملي ��ة عمر ًا ،حي ��ث �أن منظمة
التجارة العاملية هي خليفة االتفاقية العامة
للتعريف ��ات والتج ��ارة (اجل ��ات) والت ��ي
�أن�ش�أت يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية.
وعلى الرغم من �أن منظمة التجارة العاملية
مازالت حديث ��ة ف�إن النظام التجاري متعدد
الأطراف الذي مت و�ض ��عه يف الأ�صل حتت
اجلات قد بلغ عمره خم�سون عام ًا ،و�أحتفل
النظ ��ام باليوبيل الذهبي يف جنيف يف 19
ماي ��و  1998بح�ض ��ور العديد من ر�ؤ�س ��اء
الدول وقادة احلكومات.
و�ش ��هدت الع�ش ��رون عام� � ًا املا�ض ��ية من ��و ًا

ا�س ��تثنائي ًا يف التجارة العاملية ،اذ ارتفعت
�صادرات الب�ض ��ائع مبتو�سط (� )%6سنوي ًا
و�س ��اعدت اجلات ومنظمة التجارة العاملية
على �إن�شاء نظام جتاري قوي ومزدهر مما
�ساهم يف منو غري م�سبوق.
وكان ��ت رابط ��ة تنمي ��ة وتطوير ال�ص ��ناعة
والتجارة يف الع ��راق انتقدت ،يف � 19أذار
 ،2013ع ��دم دع ��م الدولة لقطاع ال�ص ��ناعة
والتج ��ارة وفت ��ح �أب ��واب اال�س ��ترياد على
م�صراعيها ما احلق ال�ضرر باملنتج الوطني
وافق ��ده الق ��درة عل ��ى املناف�س ��ة ،وفيم ��ا
اعت�ب�رت ان �ش ��حة الكهرب ��اء واملحروقات
وعدم مواكب ��ة املالكات الوطنية للتطورات
العاملي ��ة واالفتق ��ار للقوانني املنا�س ��بة �أهم
عوامل تراجع العراق �صناعي ًا واقت�صادي ًا،
�أكدت �س ��عيها الك�شف عن املناطق اجلاهزة
لال�ستثمار ال�صناعي وامل�ساعدة على حتفيز
ال�ش ��ركات الأجنبية والعربية ال�س ��تثمارها
باال�شرتاك مع امل�س ��تثمر العراقي ،و�إيجاد
م�صادر �صناعية وجتارية غري النفط.

الزراعة ت�شارك يف م�ؤمتر غذائي دويل
 بغداد  /نداء ف�ؤاد
ي�شارك وزير الزراعة العراقي عز الدين الدولة يف م�ؤمتر
دويل يف العا�ص ��مة العمانية م�س ��قط ملناق�ش ��ة التحديات
الراهنة التي تواجه النظام الغذائي العاملي.
م�ص ��ادر مكتب "الفاو" يف العا�صمة الأردنية عمان ،التي
ا�ستقبلت الوزير ل�ساعتني قبل مغادرته عمان �إىل م�سقط،
�أو�ض ��حت �أن وزراء ومندوبني وخرباء دوليني من 160
بلدا يجتمعون يف م�سقط منذ ال�سبت املا�ضي وحتى يوم

ال�صني

ن�شاط القطاع ال�صناعي يت�سارع في �أيلول
�أظهر ا�ستطالع �أويل �أجراه م�صرف HSBC
ان ن�شاط القطاع ال�صناعي يف ال�صني ت�سارع
يف �شهر اي�ل��ول ،ما يعد م�ؤ�شر ًا على تعايف
االقت�صاد ال�صيني.
فقد ارتفع م�ؤ�شر م�شرتيات املديرين ح�سب
امل�صرف م��ن  50.1يف �شهر �آب اىل 51.2
يف ايلول .ويعترب هذا امل�ؤ�شر مقيا�س ًا ل�صحة
القطاع ال�صناعي .ويدل �أي رقم يزيد عن 50

على ان القطاع ي�شهد تو�سع ًا.
وك��ان��ت ال���ص�ين ت �ب��ذل ج �ه��ودا حثيثة لدعم
اق�ت���ص��اده��ا ب�ع��د ال�ت�ع�ثر ال ��ذي �أ� �ص��اب منوه
يف الآون ��ة الأخ �ي�رة ،فقد ات�خ��ذت احلكومة
جملة م��ن اخل �ط��وات يف ه��ذا امل�ضمار منها
�إلغاء ال�ضريبة امل�ضافة التي كانت جتبى من
امل�صالح ال�صغرية وذل��ك لتحفيز اال�ستهالك
املحلي.

 بغداد  /املدى
ح�ص ��لت ال�ش ��ركة العامة لل�س ��منت
العراقي ��ة ،يوم �أم� ��س ،على اعتماد
�أف�ض ��ل �شركة عربية يف ال�صناعات
الإ�س ��منتية ،فيم ��ا �أك ��دت �أن اللقب
مينح ال�شركة اعتماد "�أف�ضل �شركة

زيادة في �أ�سعار الوقود والغاز للمثلين
رف��ع ال���س��ودان �أ��س�ع��ار ال��وق��ود وغ��از الطهي
للمثلني تقريب ًا ي��وم �أم����س� ،سعي ًا لل�سيطرة
على املوازنة و�سط �أزمة اقت�صادية تثري حالة
ا�ستياء وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق .وحت ��دث الرئي�س
عمر ح�سن الب�شري مل��دة �ساعتني على �شا�شة
التلفزيون معلن ًا خطة رف��ع الأ��س�ع��ار .وجنا
الب�شري من انتفا�ضات "الربيع العربي" التي

�أطاحت بعدد من زعماء املنطقة غري �أن كثري ًا
من املواطنني ي�شكون من ارتفاع �أ�سعار الغذاء
والف�ساد وم�ن��ازع��ات عنيفة وارت �ف��اع ن�سبة
البطالة .وق��ال ع��ام��ل يف حمطة وق��ود طلب
�أال ين�شر ا�سمه "جرى �إخ�ط��ارن��ا للتو برفع
الأ�سعار .الزيادة كبرية ونخ�شى ان يغ�ضب
النا�س".

عربية" يف ال�صناعات الإ�سمنتية.
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام ال�ش ��ركة العام ��ة
لل�س ��منت العراقي ��ة نا�ص ��ر ادري�س
امل ��دين يف بي ��ان تلق ��ت( ،امل ��دى
بر� ��س) ،ن�س ��خة من ��ه� ،إن "ادارة
مهرج ��ان فر�س ��ان اجل ��ودة �أبلغتنا
ر�سمي ًا بح�ص ��ول املوافقة النهائية

�أملانيا

ارتفاع قيمة اليورو �أمام الدوالر بعد فوز
ميركل باالنتخابات
دعم اليورو من موقفه �أمام الدوالر الأمريكي يف
الأ�سواق الأوروبية بعد فوز امل�ست�شارة الأملانية
�أنغيال مريكل باالنتخابات الربملانية وهو ما
يعزز موا�صلة �أملانيا ل�سيا�ساتها االقت�صادية
ال�ساعية النت�شال اليورو من �أزمته.
وارت �ف��ع ��س�ع��ر ال �ي��ورو ب�ن�ح��و ث�لاث��ة �أع�شار
ال�سنت خالل ال�ساعات التى تلت �إع�لان نتائج
االن �ت �خ��اب��ات .وح���ص��ل احل ��زب الدميقراطي

امل�سيحي املحافظ ال��ذي تتزعمه مريكل على
نحو  42باملئة من �أ�صوات الناخبني وهو ما
�سي�ضطره لت�شكيل ائتالف حكومي مع حزب
�آخر.
وبذلك �أ�صبحت مريكل �أول زعيمة يف �أوروبا
تنجح يف االحتفاظ مبن�صبها بعد الأزمة املالية
واالق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ى �ضربت ال�غ��رب قبل عدة
�أعوام.
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متهم� � ًا �أعلنت هيئ ��ة النزاهة عن �إحال ��ة ملفاتهم
�إىل الق�ض ��اء ،الرتكابه ��م ممار�س ��ات ف�س ��اد يف
عملي ��ات تتج ��اوز مبالغه ��ا  565ملي ��ار دين ��ار،
ح�سب الدائرة القانونية التابعة للهيئة.

اجلمعة املقبل ،مبنا�س ��بة انعقاد الدورة اخلام�س ��ة للهيئة
الرئا�سية للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية يف
جماالت الغذاء والزراعة.
ورد ًا على �س�ؤال لـ"املدى بر�س" �أو�ضحت امل�صادر نف�سها
�أن ��ه من املنتظر �أن تتخذ ق ��رارات مهمة يف الدورة تتعلق
مبوارد العامل الوراثية النباتية ،ومن �ش�أن هذه القرارات
�أن ت�ؤثر مبا�ش ��رة على املزارعني ومرب ��ي احليوانات يف
الع ��امل كله ،مم ��ن يعتمدون عل ��ى هذه املوارد ال�س ��تنباط
�أ�صناف حم�صولية جديدة.

"الإ�سمنت العراقية" حت�صل على اعتماد اف�ضل
�شركة عربية

ال�سودان

عالم ��ة مروري ��ة �س ��يتم ن�ص ��بها يف �ش ��وارع بغداد،
بعد ان مت التعاقد على �ش ��رائها من �إحدى ال�ش ��ركات
الأملاني ��ة به ��دف تنظيم حركة ال�س�ي�ر ،عل ��ى غرار ما
معمول به يف دول العامل املتقدمة.

×××××××
كركوك

دياىل

خارج الحدود

أرقام
3800

خمســة

�أعلنت هيئة ا�س ��تثمار كركوك ،يوم �أم�س ،و�ض ��ع �ض ��وابط
م�ش ��ددة تل ��زم امل�س ��تثمرين باحلف ��اظ عل ��ى حق ��وق الهيئة
وامل�س ��تفيدين م ��ن امل�ش ��اريع املنف ��ذة ،مبين ًة �أن ال�ض ��وابط
متنع امل�ستثمرين من �سحب الأموال دون حتقيق على ن�سب
�إجناز فعلية مل�شاريعهم.
وقال نائب رئي�س الهيئة بكركوك �أ�س ��عد فا�ضل و�سمي ،يف
حديث �صحفي� ،إن "الهيئة �شكلت جلنة عليا من اال�ستثمار،
تتوىل متابعة التزامات امل�س ��تثمرين جتاه الهيئة من حيث
تنفيذ امل�شاريع وم�ستويات الإجناز".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "الهيئة �ألزمت امل�س ��تثمرين ب�ضرورة تنفيذ
امل�ش ��اريع اال�س ��تثمارية مبوجب التعهدات املقدمة قبل منح
�إجازة اال�س ��تثمار وكذلك تطبيق االتفاق عليه" ،م�ض ��يف ًا �أن
"الإجراءات التي و�ض ��عتها الهيئة متنع قيام امل�ستثمرين
م ��ن �س ��حب الأم ��وال م ��ن دون حتقيق ن�س ��ب �إجن ��از فعلية
مل�شاريعهم".

عدّ ت اللجنة االقت�صادية في
مجل�س النواب العراقي ،يوم
�أم�س ،ان�ضمام العراق لمنظمة
التجارة العالمية "تروي�ضا
لالقت�صاد العراقي ال�ضعيف"،
و�شددت على �ضرورة قيام
الجهات الحكومية "بخلق بيئة
ا�ستثمارية منا�سبة و�إ�صالح
قوانين ال�ضرائب والر�سوم"،

 بغداد  /ح�سن حامد

×××××××

4

خطوط لل�ص ��رف ال�صحي �سيتم �إن�ش ��ا�ؤها ،تت�ضمن
اي�ض� � ًا م ��د �ش ��بكات جدي ��دة يف املناط ��ق احلديث ��ة،
ا�ض ��افة اىل مد �ش ��بكات جديدة وحتديث ال�ش ��بكات
االخرى يف املناطق املختلفة من العا�صمة بغداد.
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على تكرمي �ش ��ركتنا من بني ع�ش ��ر
�ش ��ركات عربي ��ة بال ��دورة ال� �ـ11
ملهرج ��ان فر�س ��ان اجل ��ودة ال ��ذي
�س ��يقام يف دب ��ي �ض ��من االحتف ��ال
الدويل ل�ل��أمم املتحدة خالل �ش ��هر
ت�ش ��رين االول املقب ��ل ،مبنا�س ��بة
الي ��وم العامل ��ي للج ��ودة واعتم ��اد
الفوز بلقب فار�س اجلودة".
و�أ�ض ��اف امل ��دين �أن "الف ��وز به ��ذا
اللق ��ب ترتتب عليه ع ��دة امتيازات
لل�ش ��ركة م ��ن بينه ��ا من ��ح ال�ش ��ركة
العام ��ة لل�س ��منت العراقي ��ة اعتماد
�أف�ض ��ل �شركة عربية يف ال�صناعات
الإ�س ��منتية ولها حق االنتفاع مدى
احلي ��اة لعالم ��ة "فار� ��س اجلودة"
()KNIGHT AWARD
وا�ستغاللها بكافة و�س ��ائل الإعالم
املق ��روءة وامل�س ��موعة واملرئي ��ة"،
الفت� � ًا اىل انه "�س ��يتم من ��ح املدراء
العامني لل�ش ��ركات الفائزة و�س ��ام ًا
ذهبي� � ًا ك�ش ��عار لفر�س ��ان اجل ��ودة
ف�ض�ل ً�ا عن ذلك ف ��ان �إدارة املهرجان
متن ��ح كاف ��ة االمتيازات لل�ش ��ركات
الفائزة".
ويبلغ عدد م�ص ��انع الإ�س ��منت يف
العراق حالي ًا ( )21م�ص ��نع ًا� ،أربعة
منها تابعة للقطاع اخلا�ص و�أربعة
�أخ ��رى م�س ��تثمرة من قب ��ل القطاع
اخلا�ص بطريقة امل�شاركة بالإنتاج،
والـ( )13املتبقية حكومية.

معاملة �إقرا�ض مت �إقرارها من قبل جمل�س �إدارة
�ص ��ناديق الإقرا�ض يف وزارة الزراعة� ،ش ��ملت
خمتلف الأن�شطة الزراعية� ،إذ ت�ضمنت �صندوق
تنمية امل�شاريع اال�ستثمارية الكربى.
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اعل ��ن حمافظ دياىل ،ي ��وم �أم�س ،عن ان حكومة اقليم كرد�س ��تان
دعم ��ت م�س�ي�رة الإعم ��ار والبن ��اء داخ ��ل املحافظ ��ة ع�ب�ر متويل
م�ش ��اريع خدمي ��ة عدي ��دة بع�ش ��رات ملي ��ارات الدنان�ي�ر خ�ل�ال
ال�س ��نوات املا�ض ��ية .وق ��ال عم ��ر احلم�ي�ري يف بي ��ان ملكتب ��ه
الإعالم ��ي ،ان حكومة اقليم كرد�س ��تان �أنفقت ع�ش ��رات املليارات
من الدنانري على مدار ال�س ��نوات الع�ش ��ر املا�ض ��ية يف  6وحدات
�إدارية داخل دياىل لتمويل م�ش ��اريع خدمية يف جماالت متعددة
ابرزها الرتبية وال�سياحة والكهرباء واملاء.
و�أ�ض ��اف احلمريي ان دعم حكومة اقليم كرد�ستان �ساعد العديد
من مناطق دياىل على جتاوز نق�ص اخلدمات الأ�سا�س ��ية ،م�شريا
اىل ان حكوم ��ة دي ��اىل "ل ��ن تن�س ��ى" مواق ��ف االقليم �إب ��ان فرتة
اال�ض ��طرابات الأمني ��ة .يذك ��ر ان حكومة اقليم كرد�س ��تان �أنفقت
نح ��و  70مليار دينار لدع ��م ومتويل م�ش ��اريع خدمية وعمرانية
يف املناطق املتنازع عليها التي ت�ش ��مل خانقني وتوابعها �إ�ض ��افة
اىل ناحية منديل ح�سب م�صادر حملية يف هذه املناطق.
بابل
�أعلن ��ت حمافظ ��ة باب ��ل ،ي ��وم �أم� ��س ،االتف ��اق مع ع ��دد من
ال�ش ��ركات الإماراتية املتخ�ص�ص ��ة ببن ��اء املدار�س احلديثة
لبن ��اء  85مدر�س ��ة ب�أ�س ��لوب البن ��اء اجلاه ��ز� ،ض ��من خطة
تنمية املحافظة لـ ،2013فيما �أ�ش ��ارت اىل رف�ض ال�ش ��ركات
العراقي ��ة التعاق ��د مع احلكوم ��ة املحلية بهذا اخل�ص ��و�ص،
بينت �أن ال�شركات �ستزور املحافظة خالل الأيام املقبلة بعد
ا�ستح�صال املوافقات الأ�صولية للعمل.
وق ��ال حماف ��ظ بابل �ص ��ادق مدل ��ول ال�س ��لطاين يف حديث
اىل (امل ��دى بر�س) ،ان "وفد ًا م ��ن حمافظة بابل قام م�ؤخرا
بزي ��ارة اىل دولة الإمارات العربية املتحدة ،لغر�ض االتفاق
مع عدد من ال�ش ��ركات الإماراتية املتخ�ص�صة ببناء املدار�س
احلديث ��ة ،لغر� ��ض تنفيذ م�ش ��روع بناء  85مدر�س ��ة بالبناء
اجلاهز ،يف خمتلف �أق�ضية ونواحي املحافظة"
و�أ�ض ��اف ال�س ��لطاين �أن "ال�ش ��ركات العراقي ��ة مل ترغ ��ب
بالتعاق ��د م ��ع احلكوم ��ة املحلية لإن�ش ��اء ه ��ذه املدار�س ،ما
دفعن ��ا للذه ��اب اىل دول اخرى للبحث عن �ش ��ركات ميكنها
تنفيذ هذه امل�شاريع ب�سرعة ودقة ومبوا�صفات عاملية".
ذي قار
وج��ه حمافظ ذي ق��ار يحيى حممد باقر النا�صري ،يوم
�أم�س ،بتنفيذ حملة خدمية لت�أهيل ال�شارع الرئي�سي يف
حي �أري��دو وع��دد من ال�شوارع الفرعية ا�ستعداد ًا ملو�سم
ال�شتاء القادم ,م�ؤكد ًا تخ�صي�ص  20مليار دينار من موازنة
املحافظة لعام  2013لتبليط �شوارع احلي املذكور.
ونقل بيان للمحافظة عن النا�صري قوله ان "حي �أريدو
من الأحياء ال�شعبية الكبرية وقد كان يواجه م�شاكل نتيجة
تلك�ؤ تنفيذ م�شروع املجاري يف احلي املذكور وملعاجلة
امل�شاكل يف الواقع اخلدمي مت تخ�صي�ص  20مليار دينار
لتنفيذ م�شروع لإن�شاء �شوارع و�أر�صفة وقوالب جانبية
�ضمن خطة تنمية امل�شاريع لعام ."2013
و�أ� �ض��اف حم��اف��ظ ذي ق��ار �إن "امل�شروع حالي ًا يف طور
الإحالة وقد �أوعزنا للدوائر البلدية بتوجيه جهد خدمي
وتنفيذ حملة لت�أهيل ال�شارع الرئي�سي وال�شوارع الفرعية
يف حي اريدو حلني ا�ستكمال �إجراءات الإحالة واملبا�شرة
بتبليط �شوارع احلي".
النجف
طالب نائب رئي�س جمل�س حمافظة النجف ل�ؤي اليا�سري
جمل�سي ال��وزراء والنواب باالهتمام الكبري لدعم قطاع
ال�سياحة الدينية باملحافظة و�أن تكون لها الأولوية يف
تخ�صي�صات موازنة .2014
وقال اليا�سري يف بيان للمحافظة� ،إنَّ على جلنة ال�سياحة
يف جمل�س ال�ن��واب ووزارة التخطيط �أن ت��أخ��ذا بنظر
االعتبار �أهمية هذا القطاع القت�صاد املحافظة ،خا�صة �أن
النجف ت�ستقبل يومي ًا �أكرث من � 10آالف �سائح من خمتلف
دول اجلوار ومن بقية دول العامل.
و�أ�ضاف� ،إنَّ ال�سياحة الدينية هي مورد اقت�صادي كبري
للبلد وللمحافظة ما يجعل امل�س�ؤولية ملقاة على عاتقنا
جت��اه ال��واف��دي��ن ل��زي��ارات ال�ع�ت�ب��ات وامل��راق��د املقد�سة
ملحافظتي النجف وكربالء ،فنجد يومي ًا �آالف الزائرين
يتوجهون اىل املحافظتني الأم ��ر ال��ذي دف��ع احلكومة
املحلية يف املحافظة �إىل بناء مطار دويل ي�ستقبل جموع
الزوار وكذلك وجود �أكرث من قن�صلية داخل املحافظة ما
�سهل دخول وخروج امل�سافرين.

�إج ��ازة ا�س ��تثمارية مت منحها م ��ن قبل حمافظة
بغ ��داد ،يف خمتل ��ف القطاعات بكلف ��ة جتاوزت
ال� �ـ 11مليار دوالر ،فيما �أك ��دت املحافظة وجود
الكثري من امل�شاكل التي تعرت�ض م�شاريعها
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ملي ��ار برمي ��ل نفطي خم ��زون العراق ،ح�س ��بما اعلن
وزي ��ر النف ��ط العراق ��ي عبد الك ��رمي لعيبي ،م�ض ��يف ًا
ان امل�ش ��اريع النفطية العراقية �س ��ت�ؤهله للرتبع على
مقدمة الإنتاج النفطي لأكرث من خم�سني �سنة.

الرياضي

املباراة
�أودينيزي
ليفانتي
بر�شلونة

sports@almadapaper.net

جنوى
بلد الوليد
ريال �سو�سييداد

املباراة

الوقت
21:45
21:00
21:00

�أتلتيكو مدريد
ليل
مار�سيليا

�أو�سا�سونا
�إيفيان تونون جايار
�سانت �إيتيان

ّ
يحط الرحال يف كامتاندو
منتخب النا�شئني

 بغداد  /املدى

�صفوف املنتخب االوملبي.
و�أو�ض ��ح ان منتخبن ��ا الوطن ��ي �سيعود
اىل العا�صمة بغ ��داد يوم اجلمعة املقبل
بع ��د انته ��اء مع�سك ��ره الرتك ��ي  ،مبين� � ًا
ان احت ��اد الكرة م ��ازال ينتظ ��ر اجابات
ع ��دد م ��ن االحت ��ادات العربي ��ة ال�شقيقة
واملج ��اورة الت ��ي مت ��ت خماطبته ��ا
ر�سمي� � ًا م ��ن اج ��ل االتف ��اق معه ��ا عل ��ى
اقام ��ة مباري ��ات ودي ��ة جتريبي ��ة خالل

ت�ألق ابطالنا يف اختتام بطولة
العامل للمعاقني IWAS

 ام�سرتدام  /رافد البدري

وفد املعاقني يح�صد ميداليات جديدة

اختت ��م وفدنا م�شاركت ��ه يف بطولة العامل  IWASالتي اقيم ��ت يف مدينة �سكاد�سكانل
الهولندي ��ة بح�صوله على  34ميدالية بواقع  6ذهبية و 14ف�ضية ومثلها برونزية حيث
زادت منتخباتن ��ا غلتها من امليدالي ��ات يف اليوم االخري من البطولة با�ضافة  14ميدالية
متنوع ��ة  ،جاءت ع ��ن طريق منتخب القو�س وال�سهم بح�صوله على  5ميداليات  ،منها 2
ذهبية ومثلهما ف�ضية و�آخرى برونزية  ،فيما ح�صل العبو العاب القوى على  8ميداليات
بواق ��ع  2ذهبي ��ة و 3ف�ضية ومثله ��ا برونزية  ،اما منتخب ال�سباح ��ة فقد احرز يف اليوم
االخ�ي�ر  3ميداليات  ،ف�ضية واحدة وبرونزيت�ي�ن  ،ليكون العدد الكلي  34ميدالية وهي
نتيج ��ة جيدة ملنتخباتنا اذا ما قورنت باملنتخب ��ات امل�شاركة من حيث االمكانيات ومنها
منتخبات ال�صني ورو�سيا والربازيل وكازخ�ستان وا�ستونيا واالمارات العربية.
ب ّك ��رت منتخبات ال�سباحة مناف�ساتها يوم ام� ��س االول حيث ا�ضاف �سباحو منتخبنا 3
ميداليات لر�صيدنا  ،بواقع ف�ضية واحدة واثنتني برونزيتني  ،االوىل جاءت عن طريق
العبي التتابع  100 × 4مرت حرة ،حيث احرزوا الف�ضية ،بعد ان احرز الفريق الرو�سي
ذهبي ��ة ال�سباق  ،فيم ��ا ذهبت الربونزية للفريق ال�صيني  ،وا�ض ��اف ال�سباح جواد كاظم
ميدالي ��ة برونزي ��ة يف �سباق  400م�ت�ر حرة  ،فيما احرز ال�سباح ف�ل�اح ناه�ض برونزية
 400م�ت�ر ح ��رة  ،ليك ��ون ع ��دد امليداليات الت ��ي ح�صل عليه ��ا منتخب ال�سباح ��ة بانتهاء
مناف�سات البطولة  ، 5ذهبية وف�ضية و 3برونزيات.
ح�ص ��ل منتخبنا بالقو� ��س وال�سهم على  5ميدالي ��ات ملونة يف مناف�س ��ات اليوم االخري
للبطول ��ة  ،بواق ��ع ذهبيت�ي�ن ومثلهما ف�ضية وواح ��دة برونزية  ،بع ��د ان �شهدت مناف�سة
�شر�سة من منتخبي رو�سيا وال�صني  ،ففي فرقي الرجال احرز منتخبنا امليدالية الذهبية
 ،ع ��ن طريق الالعبني م�صطفى حممد كاظم و�س ��راج منري ومهند كرمي  ،وجاءت رو�سيا
ثاني� � ًا وال�ص�ي�ن تايبيه ثالث ًا .ويف مناف�س ��ات الفرقي دمج ح�صل منتخبن ��ا على امليدالية
الف�ضي ��ة عن طريق الالعب م�صطفى حممد كاظم وزمن ح�سني فزع ،بعد ان خ�سر نهائي
امل�سابق ��ة م ��ع الفريق الرو�سي  ،وح�صل ��ت الرامية زمن ح�سني فزع عل ��ى ذهبية الفردي
املفتوح بعد ان تفوقت يف النهائي على الرامية الرو�سية ايرينا باتاروفا بنتيجة ()2- 6
يف اق ��وى �سباق ��ات البطولة ،حيث تفوق ��ت الرو�سية باتاروفا بنتيج ��ة (  ، )0- 2لتعود
العبتنا زمن ح�سني وحتقق نتيجة التعادل يف االر�سال الثاين وت�صبح النتيجة (،)2-2
وم ��ن ثم تفوق ��ت عليه ��ا بنتيج ��ة ( )2-4و( )2-6يف مب ��اراة ماراثونية ب�سب ��ب الفارق
ال�ضئي ��ل من النق ��اط حيث كانت الأ�سهم االخ�ي�رة هي التي حت�س ��م النتيجة ب�سبب قوة
الالعبة الرو�سية.
موفد احتاد ال�صحافة الريا�ضية
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مهدي عبد ال�صاحب يطالب احتاد
الكرة بان�صافه

الف�ت�رة املقبل ��ة يف اط ��ار حت�ضرياته ��ا
للجولة الثالثة من الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهل ��ة اىل نهائي ��ات الأمم الآ�سيوي ��ة
 12الت ��ي ت�ضيفه ��ا ا�سرتالي ��ا للم ��دة من
 26- 4كان ��ون الث ��اين  2015بناء على
طل ��ب امل ��درب حكي ��م �شاك ��ر م ��ن اج ��ل
زي ��ادة االن�سجام والتفاه ��م ورفع درجة
اجلاهزي ��ة ملباراة امل�صريية مع املنتخب
ال�سع ��ودي التي نحتاج فيه ��ا اىل الفوز

�سالم �شاكر �صمام �أمان منتخبنا الوطني
ال ��ذي �سيمنحن ��ا �ص ��دارة املجموع ��ة
الثالث ��ة م ��ن جدي ��د ويقربن ��ا كث�ي�را من
خط ��ف احدى بطاقت ��ي التاهل اىل ك�أ�س
�أمم �آ�سيا  2015با�سرتاليا .
م ��ن جه ��ة اخ ��رى و�ص ��ل ام� ��س الأول
االح ��د وف ��د منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن لك ��رة
الق ��دم اىل فن ��دق غران ��د يف العا�صم ��ة
النيبالي ��ة كامتان ��دو بع ��د رحل ��ة طويلة
عرب مط ��اري دبي ونيودله ��ي للم�شاركة

ذكر املهاجم الدويل واملن�ضم حديث ًا لكرة ال�شرطة م�صطفى كرمي
�أن ��ه قد ّ
ف�ضل اللعب لل�شرطة على العديد من االندية اجلماهريية
والكرد�ستاني ��ة التي كانت ترغ ��ب باحل�صول على خدماته خالل
املو�سم املقبل بهدف حتقيق طموحات كبرية مع النادي االخ�ضر
يف البطولة الآ�سيوية.
وق ��ال كرمي لـ(امل ��دى) :ان م�شاركة فريق ال�شرط ��ة ببطولة ك�أ�س
االحت ��اد الآ�سيوي للمو�سم الق ��ادم ف�ضال عن وجود ادارة مثالية
تعم ��ل مبثابرة من اجل حتقيق االلق ��اب ما جعلني اقرر التوقيع

العدد ()2900
ال�سنة احلادية ع�شرة -
الثالثاء ( )24ايلول 2013

� إياد ال�صاحلي

Ayadayad1010@gmail.com

يف ت�صفي ��ات املجموع ��ة الآ�سيوي ��ة
الثالث ��ة ملنتخبات النا�شئ�ي�ن يف النيبال
وامل�ؤهلة اىل نهائيات ك�أ�س �آ�سيا 2014
يف تايالن ��د �ستنطل ��ق بعد غ ��د االربعاء
مب�شارك ��ة منتخبات الع ��راق والبحرين
وتركمان�ست ��ان والنيب ��ال البل ��د املنظ ��م
للت�صفي ��ات وت�ستم ��ر لغاية ي ��وم االحد
املقبل.
وق ��ال ع�ضو االحت ��اد العراق ��ي املركزي
لك ��رة الق ��دم يحي ��ى زغ�ي�ر لـ(امل ��دى):
ان منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن �سي�سته ��ل اوىل
مباريات ��ه ام ��ام نظ�ي�ره الرتكمان�ستاين
يف ال�ساع ��ة  2:00م ��ن بع ��د ظه ��ر غ ��د
االربع ��اء بتوقي ��ت العا�صم ��ة النيبالي ��ة
كامتان ��دو عل ��ى ملعب دا�ش ��واث �ضمن
مناف�س ��ات اجلول ��ة الأوىل يف ت�صفيات
املجموع ��ة الثالث ��ة الآ�سيوي ��ة ،يف حني
�سيلع ��ب منتخب البحرين م ��ع املنتخب
النيب ��ايل على امللع ��ب ذات ��ه يف ال�ساعة
 5:00ع�ص ��ر ًا من الي ��وم نف�سه ويواجه
منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن يف مبارات ��ه الثانية
املنتخب النيب ��ايل يف ال�ساعة  5:00من
ع�صر ي ��وم اجلمع ��ة املقبل عل ��ى امللعب
نف�سه ت�سبقه مباراة املنتخبني البحريني
والرتكمان�ست ��اين و�سيختت ��م منتخ ��ب
النا�شئ�ي�ن مباريات ��ه يف الت�صفي ��ات يف
ال�ساع ��ة  2:00من بعد ظه ��ر يوم االحد
املقب ��ل بلق ��اء املنتخب البحرين ��ي بينما
يتو�صاجه املنتخب النيبايل مع املنتخب
الرتكمان�ستاين يف اليوم نف�سه.
و�أو�ض ��ح زغ�ي�ر :ان تفا�ؤلن ��ا كب�ي�ر يف
ان يح�ص ��ل منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن لك ��رة
الق ��دم عل ��ى املرك ��ز الأول يف ه ��ذه
جمموع ��ة الثالث ��ة الت ��ي يناف�سن ��ا عليه
املنتخ ��ب البحرين ��ي ال�شقي ��ق الذي يعد
م ��ن املنتخبات الآ�سيوي ��ة التي تطورت
خالل الفرتة االخرية بدليل تويل مدرب
ا�سب ��اين باال�ش ��راف عل ��ى رئا�سة مالكه
التدريبي حيث �ستقام مبارياتها بطريقة
الدوري ملرحلة واحدة.

م�صطفى كرمي  :الآ�سيوية جذبتني لل�شرطة!
 بغداد  /علي �إ�سماعيل

الوقت
23:00
20:00
22:00

مصارحة حرة

�سالم ورحيمة ويون�س يلتحقون بالأ�سود قبل لقاء ال�سعودية
اكد ع�ضو االحتاد العراقي املركزي لكرة
القدم كامل زغري ان الالعبني املحرتفني
يف ال ��دوري القطري وال�سعودي �سالم
�شاك ��ر وعل ��ي ح�س�ي�ن رحيم ��ة ويون�س
حمم ��ود �سيلتحق ��ون مبنتخبنا الوطني
يوم  7ت�شرين االول املقبل بعد ان ينهوا
التزاماتهم م ��ع االندية التي يلعبون يف
�صفوفه ��ا يف الوق ��ت احل ��ايل يف اط ��ار
ا�ستعداداته ملواجهة املنتخب ال�سعودي
يوم  15من ال�شهر ذاته على ملعب ع ّمان
الدويل �ضمن مناف�س ��ات اجلولة الثالثة
لت�صفي ��ات املجموعة الثالثة امل�ؤهلة اىل
ك�أ�س �آ�سيا  2015با�سرتاليا .
وا�ض ��اف زغ�ي�ر يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
:ان حار� ��س املرم ��ى حمم ��د حمي ��د ق ��د
ان�ض ��م اىل مع�سك ��ر ا�سطنب ��ول بد ًال من
احلار� ��س جالل ح�سن ال ��ذي مل يكت�سب
ال�شف ��اء التام من اال�صاب ��ة التي تعر�ض
له ��ا م�ؤخر ًا م ��ع فريق �أربي ��ل يف احدى
مباريات ��ه االخ�ي�رة يف مناف�سات دوري
النخب ��ة للمو�سم فيما ينتظ ��ر ان ين�ضم
�صان ��ع االلع ��اب املح�ت�رف يف ال ��دوري
ال�سوي ��دي احمد يا�س�ي�ن والالعب يا�سر
قا�س ��م املحرتف يف �صف ��وف �سويندون
االنكليزي وكذلك الالعب جو�سنت مريام
املح�ت�رف يف ال ��دوري االمريك ��ي بع ��د
اط�ل�اع امل�ل�اك التدريبي بقي ��ادة املدرب
حكي ��م �شاك ��ر عل ��ى ا�شرط ��ة فيديوية له
مع ن ��ادي كولومبو�س ك ��رو الذي يلعب
يف �صفوف ��ه يف الوقت احلا�ضرمن اجل
االط�ل�اع عل ��ى م�ست ��واه وحتدي ��د مدى
�صالحيت ��ه م ��ن عدمه ��ا الن�ضمام ��ه اىل
�صفوف املنتخب الوطن ��ي خالل الفرتة
املقبلة بعد اكمال جميع االوراق الثبوتية
اخلا�ص ��ة ب ��ه حي ��ث �سي�صب ��ح جمم ��وع
الالعبني املتواجدي ��ن حاليا يف مع�سكر
منتخبن ��ا  27العب� � ًا ال ��ذي �سيتوا�ص ��ل
بغياب العبي املحرتفني واملن�ضمني اىل
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ابرز مباريات اليوم

عل ��ى ك�شوفات الفريق من دون �أي تردد  ،مبين ًا انه قد ترك فريق
الق ��وة اجلوية بعد عدم تو�صله اىل اتفاق نهائي مع االدارة على
جتدي ��د العقد .و�أ�ضاف  :فريق ال�شرط ��ة ا�صبح االن رقم ًا �صعب ًا
جد ًا على �صعيد الكرة العراقية بعد حدوث هذه الطفرة النوعية
بالن ��ادي ال�سيما بعد تتويجهم باللق ��ب املحلي و�أن ادارة النادي
قام ��ت بتعاق ��دات نارية ا�ستع ��داد ًا للمو�سم املقب ��ل  ،واعتقد بان
الفري ��ق �سيكون ل ��ه �ش�أن �آخ ��ر ببطولة ك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي
للمو�سم املقبل .
وا�ستغرب كرمي من عدم تلقيه الدعوة الر�سمية للمنتخب الوطني
الذي يع�سكر حالي ًا يف تركيا ا�ستعداد ًا ملواجهة ال�سعودية.

ترهيب طاهر !
يف منظومة كرة القدم يعد العقل الإداري املحنك امل�س�ؤول الأول
عن �سمو النادي �إىل قمم املجد يف ت�أريخ بطوالت الكرة العراقية
ال�سيما بعدما يواجه معاناة م�ؤملة و�سط ح�شود جماهريية قتلها
ال�صرب  15عام ًا انتظار ًا لليلة ا�ستثنائية يعي �أ�صحاب الفانيالت
اخل�ضر �أنها ا�ستحقت �أن يذرفوا من �أجلها الدموع �أكرث من ن�ضحهم
عرق مباريات املو�سم.
م��ن ي�سجّ ل �أ�سمه يف مقدمة الأن��دي��ة بط ًال غ�ير ع��ادي يف ميدان
التحدي ويقب�ض قلبه على فرح ليلة العمر البد �أن يكون منوذج ًا
للجميع يف توظيف انت�صاره وجتربته الفريدة وب��روزه الكفء
ويحافظ على اتزانه من دون �أن تغ ّره زعامة اللعبة وينفر بغ�ضب
�أم��ام �أي��ة �شاردة يف معر�ض النقد الإعالمي ال��ذي و ُِج��د للإ�صالح
والتحذير والن�صيحة مهما كان قا�سي ًا �إذا �سُ دّد ب�أقالم (طاهرة)
لي�ستدرك البطل قيمة الكلمة وير ّد بوقار هيبته وال يطفىء وهج
�سطوعه يف ظلمة التخبط العارم ال��ذي يغرق به العمل الإداري
للعبة  ،بل يكون مب�صاف احلكماء ويرتقي بنبل وفرو�سية مثلما
قادته ليكون الإداري الأول يف املو�سم.
ت��رى من دف��ع رئي�س الهيئة الإداري ��ة لنادي ال�شرطة �إي��اد بنيان
الفار�س الأول يف (الإدارة الريا�ضية) كما ي�ستحق لي�ضع ال�صحافة
يف قب�ضة املحاكمة وهي من وقفت معه ّ
وع�ضدت م�سريته ونوّ رت
العديد من حمطاته �أثناء خو�ضه �أ�شر�س معركة يف تثبيت حقوق
فريقه الذي واجه مواقف �أقل ما ميكن �أن تو�صف �أنها غري بريئة
حتى ل��و اق�سم �أن� ��داده ب��أن�ه��ا م��ن �صنيعة احل��ر���ص على �سالمة
الدوري؟
ال نريد �أن ن�شكك بنيات الرجل يف �إ� �ص��داره بيان ًا م�ستفز ًا بني
وخ�ص منها
�سطوره من نق ٍد وجهه الزميل عمار طاهر لعموم الأندية ّ
اجلماهريية حمذر ًا اجلميع من بروز ظاهرة التالعب يف �صفقات
�إب��رام العقود وعدم وجود م�صداقية لدى بع�ضها يف التعامل مع
وثيقة العقد حيث ات�ضح للإعالم ومن خالل ت�سريبات مل تعد خافية
�أن هناك العبني يتناولون فطورهم مع هذا النادي ويتغدون يف نا ٍد
�آخر ويتع�شون مع غريهما من �أجل امل�ساومة على عقد �أف�ضل غري
مبالني ل�شرف الكلمة  ،وما زاد يف الطني ب ّلة ان بع�ض الأندية ومنها
ال�شرطة البطل يتعر�ض ل�ضغوط العالقات يف �إخالء �سبيل العب مل
ين�شف حرب توقيعه مع الرئي�س بنيان ب�سبب مكاملة من (�شخ�ص
عزيز) �أجربته على متزيق ورقة التعاقد!
الن�صب واالحتيال �آفتان ال ميكن قبولهما يف �أنديتنا كظاهرة مدانة
باملطلق وتقود الكرة العراقية �إىل خ�سارة فادحة ل�ضياع مواهب قد
ال جتد الطريق �سالكة لل�شهرة يف وطنها وتختار الوجهة العربية
حتى لو كانت بقيمة بخ�سة  ،ما يعني �أننا �أزاء خطر ال يحتمل
ال�سكوت �أو التف�سريات ال�شخ�صية وردات الفعل املتوترة  ،كان
على �إدارة بنيان �أن تدح�ض اتهامات الزميل طاهر باحلقائق وتن�أى
عن تهديد ال�صحافة مبطارق الق�ضاء التي ال تخدم العالقة بينهما
م�ستقب ًال  ،وعلينا �أن نكر�س �صيغ التفاهم واملواجهة ال�صريحة
بني امل�ؤ�س�سات الريا�ضية ورموز ال�صحافة طاملا �إن زمن الوعيد
والرتب�ص بالكلمة وال�صورة بنية �سيئة قد وىل �إىل غري رجعة !
ونذ ّكر الرئي�س بنيان �أن ما تناوله ع�ضو احتاد الكرة كامل زغري
يف مداخلة تلفازية متهم ًا �إي��اه بتقم�ص (�سلوكيات �أ�شخا�ص من
زمن النظام ال�سابق قريبني من ال�سلطة اقتحموا الأندية الريا�ضية
وكانوا يهددون ويحاربون الوطنيني ال�شرفاء وي�سمعون �أقاويل
املنافقني) يف �أثناء دف��اع بنيان عن ق�ضية ال�شرطة قبيل مباراة
�أرب�ي��ل مل ير�ض عليه �أح��د ووق��ف اجلميع خمل�صني للدفاع عن
تاريخه امل�ش ّرف يف مقارعته حقبة �سوداء وت�ضحيته ب�شبابه من
�أج��ل ق�ضية �آم��ن بها  ،حتى �أن زغري ا�ستدرك خط�أه و�أب��ى تنفيذ
وعده بالرد واحرتم ن�صيحة الإع�لام  ،فهل من املعقول �أن يندفع
بنيان القتياد ال�صحافة حتت �سالح الرتهيب ب�سال�سل املحاكم ؟!

االومل��ب��ي��ة ت��ت��ب��ن��ى ان�����ش��اء ن�����ص��ب ت���ذك���اري مل��ن��ت��خ��ب املك�سيك
 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف رئي� ��س اللجن ��ة االوملبي ��ة العراقية
رع ��د حمودي �أن ��ه تبنى مقرتح� � ًا �شخ�صيا
ملحافظة بغداد ووزارة ال�شباب والريا�ضة
لإن�ش ��اء ن�ص ��ب ت ��ذكاري لالعب ��ي منتخبنا
الوطني بك ��رة القدم امل�ش ��ارك يف نهائيات
ك�أ� ��س العامل يف املك�سيك ع ��ام  1986كونه
�سيك ��ون حاف ��ز ًا لالعب ��ي اجلي ��ل احل ��ايل
لتك ��رار ذل ��ك االجن ��از الت�أريخ ��ي الرائ ��ع
الذي يتمن ��ى اجلميع ان يتك ��رر مرة ثانية
مل ��ا ي�شكله م ��ن فرحة كبرية لأبن ��اء ال�شعب
العراقي.
م�ؤك ��د ًا خ�ل�ال ا�ستقبال ��ه يف مق ��ر اللجن ��ة
االوملبي ��ة لل�صحف ��ي ال�ش ��اب �أم�ي�ر �ضي ��اء
الفرطو�س ��ي بع ��د يوم�ي�ن فق ��ط م ��ن اعالن
الأخريع ��ن كتاب يتحدث عن م�سرية النجم
الك ��روي الراح ��ل ناطق ها�ش ��م� :أن اللجنة

املنتخب الذهبي �صاحب االجناز الفريد يف مونديال 1986
االوملبي ��ة كان ��ت ومازالت داعم ��ا لكل جهد العراقي ��ة وجنومه ��ا الكب ��ار يف خمتل ��ف
ت�أليف ��ي ي�سه ��م يف التعري ��ف بالريا�ض ��ة االلع ��اب  ،م�شيد ًا باخلدم ��ات الكبرية التي

قدمها النجم الراحل واخال�صه وحبه لبلده
والعالق ��ة الطيبة التي كان ��ت تربطه به يف
املدة التي مثل فيها ها�شم منتخبنا الوطني
وما �شهدته تلك املرحلة من اجنازات رائعة
لكرتن ��ا العراقية  ،م�ضيف� � ًا ان ناطق ها�شم
كان العب� � ًا مبدع� � ًا وه ��و م ��ن وجه ��ة نظ ��ر
�شخ�صية من الالعب�ي�ن الكبار الذين قدموا
الكثري للريا�ضة العراقية والأوملبية.
وبارك حم ��ودي اجلهود الطيبة التي بذلها
الفرطو�سي يف اجناز الكتاب برغم جتربته
ال�صحفي ��ة الق�صرية  ،الفت� � ًا اىل ان املكتبة
الريا�ضي ��ة العراقي ��ة مازال ��ت بحاج ��ة اىل
م�ؤلف ��ات �أخ ��رى توثق املراح ��ل التي م ّرت
به ��ا ريا�ضتنا وابطالها يف خمتلف االلعاب
 ،ولي� ��س يف جم ��ال ك ��رة الق ��دم فح�س ��ب ،
مو�ضح ًا ان اللجن ��ة االوملبية بد�أت بالفعل
بعملي ��ة توثيق للحركة االوملبي ��ة العراقية
من خالل جلنة م�شكلة لهذا الغر�ض �ست�أخذ

عل ��ى عاتقها بالتعاون م ��ع خمتلف اجلهات
الريا�ضي ��ة ومتخ�ص�ص�ي�ن و�أكادمييني يف
جم ��ال البحث والت�ألي ��ف تدوين الكثري من
احلقائق عن تاري ��خ االلعاب الريا�ضية يف
خمتلف االحتادات املركزية بطريقة حتفظ
ل ��كل مب ��دع حقه لقاء م ��ا قدمه م ��ن خدمات
للعبة التي تخ�ص�ص فيها.
م ��ن جانب ��ه ا�ش ��ار امل�ؤل ��ف ال�ش ��اب �أم�ي�ر
الفرطو�سي الذي مل يبلغ الثالثة والع�شرين
م ��ن عم ��ره اىل �أن لقاءه بواح ��د من رموز
فخر له ولعائلته وان
الكرة العراقية م�صدر ٍ
ما حظ ��ي به من اهتمام م ��ن رئي�س اللجنة
االوملبي ��ة �ش ��كل حاف ��ز ًا م�ضاعف� � ًا الجن ��از
م�ؤلفات اخرى لنجوم �آخرين قدموا للكرة
العراقية الكث�ي�ر وي�ستحق ��ون �أن نخلدهم
بكتاب ��ة �سريه ��م وما حققوه م ��ن اجنازات
وت�ضحي ��ات تبقيه ��م يف قل ��وب وذاك ��رة
ان�صارهم وحمبيهم.

الأوملبي يقل�ص حظوظه يف دورة الت�ضامن
 باملباجن � /ساجد املهداوي
و�ض ��ع منتخبن ��ا االوملب ��ي بك ��رة الق ��دم نف�س ��ه يف عن ��ق
الزجاج ��ة بعد ان تع ��ادل �سلب ًا مع املنتخ ��ب ال�سوري يف
ث ��اين مباراة ل ��ه �ضمن مناف�س ��ات دورة الع ��اب الت�ضامن
الإ�سالمي ليقبع يف املركز االخري بنقطة واحدة ،وا�صبح
بحاجة ما�سة لتحقيق الف ��وز على املنتخب ال�سعودي يف
مباراة ي ��وم غد االربعاء من اج ��ل الت�أهل اىل دور ن�صف
النهائ ��ي مل�سابق ��ة كرة الق ��دم ،مع انتظار تع ��ادل املنتخب
ال�س ��وري �أو خ�سارت ��ه ام ��ام منتخ ��ب تركيا ال ��ذي يحتل
ال�ص ��دارة بر�صيد  4نق ��اط من فوز على الع ��راق وتعادل
م ��ع ال�سعودي ��ة فيم ��ا ميل ��ك كل م ��ن املنتخب�ي�ن ال�سوري
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وال�سعودي نقطتني لكل منهما.
وق ��اد املب ��اراة الت ��ي اقيم ��ت عل ��ى ملع ��ب ماي ��دا بوم ��ي
�سريوجاي ��ا طاق ��م حتكيم ��ي م�ؤل ��ف م ��ن فونك�ساين ��ت
كايبا�سي ��ث م ��ن الو� ��س حكم� � ًا لل�ساح ��ة ومل يك ��ن موفق ًا
يف قيادت ��ه للق ��اء بع ��د ان اغف ��ل ركلتي ج ��زاء وا�ضحتني
للمنتخ ��ب االوملب ��ي يف ال�ش ��وط االول  ،و�ساع ��ده يف
مهمته امل�ساعد االول لوناكال �سونفافانث وهو من الو�س
اي�ض ��ا وامل�ساع ��د الث ��اين ويران ��دو ايدو م ��ن اندوني�سيا
واحلكم الرابع فال ��ور رو�سي وهو من اندوني�سيا اي�ضا،
و�سيخو�ض منتخبنا االوملب ��ي مباراته الثالثة واالخرية
�ضم ��ن مناف�س ��ات املجموع ��ة االوىل يف ال�ساع ��ة 11:30
بتوقي ��ت بغداد من �صباح يوم غ ��د االربعاء امام منتخب

رونالدو يقود الريال للفوز
على خيتايف

ال�سعودية على ملعب جاكا برينغ.
و�شهد ال�ش ��وط االول �سيطرة عراقية على اغلب جمريات
دقائقه والحت �أكرث من فر�صة خطرة لالعبني وخ�صو�صا
الالع ��ب اجمد وليد الذي ا�ض ��اع فر�صتني �سهلتني االوىل
يف الدقيق ��ة  24عندما ارتدت كرة �أجمد كلف الر�أ�سية من
ي ��د الدف ��اع ال�سوري عمر املي ��داين � ،إال ان ولي ��د ا�ضاعها
بغرابة وهو على بعد ياردات من مرمى احلار�س حممود
يو�س ��ف والثانية كان ��ت يف الدقيقة  36حيث انفرد اجمد
ولي ��د باحلار�س ال�سوري الذي انق ��ذ كرته برباعة ليحرم
منتخبن ��ا م ��ن ت�سجيل ه ��دف ال�سبق يف اللق ��اء ولينتهي
ال�ش ��وط االول بالتع ��ادل ال�سلب ��ي ب�ي�ن املنتخب�ي�ن .ويف
ال�ش ��وط الثاين وا�ص ��ل منتخبنا �سيطرت ��ه على جمريات
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اللق ��اء مع بع�ض املح ��اوالت ال�سورية اخلطرة عن طريق
الالعبني عم ��ر خربني وايهاب احل�سين ��ي وح�سني جويد
ال ��ذي كاد يفتت ��ح اه ��داف منتخب ��ه بك ��رة قوي ��ة ابعده ��ا
برباع ��ة احلار� ��س حي ��در رع ��د ورد علي ��ه قائ ��د املنتخب
االوملب ��ي ح�سني عب ��د الواحد بت�سديدة رائع ��ة من خارج
منطق ��ة اجل ��زاء وقف له ��ا باملر�ص ��اد احلار� ��س ال�سوري
حمم ��ود يو�سف الذي انق ��ذ مرماه من عدة ك ��رات خطرة
واهداف حمقق ��ة للمنتخب االوملبي .وكاد املهاجم مروان
عبا�س يقود املنتخ ��ب االوملبي لتحقيق الفوز �إال ان كرته
الر�أ�سي ��ة يف الدقيق ��ة الثاني ��ة م ��ن الوق ��ت ب ��دل ال�ضائع
املحت�س ��ب ابعده ��ا برباعة احلار� ��س ال�س ��وري ولينتهي
اللقاء بالتعادل ال�سلبي.

ق�صي ها�شم يطلق النار
على ادارة الطلبة

10

الرياضي

المحلي

بصمة الحقيقة
 طه كمر

�أين قيمة االحرتاف؟!
بور�صة م�شتعلة والعبون غري ملتزمني و�إدارات تبحث عن االحرتافية
بعملها و�سوء تخطيط ي�سود العملية الريا�ضية برمتها خ�صو�ص ًا يف
جمال ال�ساحرة امل�ستديرة التي للأ�سف حتى الآن ال نفقه كيف نتعامل معها
لن�صل �إىل ما ن�صبو �إليه.
كل تلك الأمور متواجدة يف دورينا للأ�سف وحماولة اخلال�ص منها باتت
ت�شكل لنا مع�ضلة وحلم ًا يراود حمبي تلك ال�ساحرة  ،بل �أ�صبح يهدد كيانها
وا�ستقالليتها ويُفقدها �سحرها وجمالها الأخاذ  ،و�إال ما معنى �أن العبا
يوقع يوم �أم�س على عقد مربم بينه وبني �إدارة النادي الفالين وينتظر
يف الغد ت�صديقه لدى احتاد اللعبة نفاج�أ به يف اليوم التايل �أنه يوقع
على عقد جديد مع نا ٍد �آخر ،وهنا يجب الوقوف وقفة جادة وجريئة �أمام
ه�ؤالء الالعبني الذين هم من يفقدوا كرة القدم قيمتها احلقيقية ويجعلوها
�سلعة تباع وت�شرتى!
�أنا مل �أقف يوم ًا بوجه ه��ؤالء الالعبني ومل �أنل من رزقهم الذي �صاروا
يعي�شون عليه لكن تلك الأف �ع��ال �ستلقي بظاللها على دمي��وم��ة الكرة
العراقية ،بل رمبا جتعلها يف م�صاف ال��دول املت�أخرة ريا�ضي ًا وتطيح
بالآمال والأح�لام بالأم�س القريب ،كانت ت� ّؤطر حياتنا وجتعل الأمور
وردية لع�شاق تلك ال�ساحرة ،فلو تركنا مو�ضوعة الوالء والوفاء للفانيلة
وال�ل��ون ال��ذي يعد �شعارا لأي ن��ا ٍد و�صرنا نتحدث باحرتافية ومننح
الالعبني حقهم باختيار الفريق ال��ذي يلبي طموحهم على �أ�سا�س �إننا
نعي�ش ع�صر االح�تراف فما بال الالعب عندما يتفق مع ن��ا ٍد ويكمل كل
الأمور التي من �ش�أنها �أن جتعله احد العبي الفريق وبني ليلة و�ضحاها
جند الالعب يتفق �أي�ض ًا مع نا ٍد �آخر فهل هذا االحرتاف الذي ن�سمع عنه
يف بقية الدول املجاورة وغريها ؟
حدث معي �شخ�صي ًا من دون ان ينقله يل �أحد حيث �صرح يل مدير عالقات
ن��ادي ده��وك ان جمموعة العبني وقعوا للنادي و�سريتدون فانيلته يف
املو�سم املقبل ب�ضمنهم العب فريق ال�شرطة �شريكو كرمي  ،وبعد � 24ساعة
�صرح يل احد �أع�ضاء املكتب الإعالمي لنادي ال�شرطة ب�أن �شريكو وقع مع
نادي ال�شرطة !! �أمل ت�شكل تلك مع�ضلة وظلم ًا بحق الكرة العراقية ،فما بال
�شريكو الذي الزال ميثل منتخب النا�شئني �أن يتنقل بني الأندية ويوقع
يوميا على ك�شوفات نا ٍد معني ؟! هذا الالعب لو واجه رادع ًا قوي ًا مينعه من
تكرار تلك الفعلة ملا فعلها والأمر ين�سحب على العب فريق ال�شرطة �أي�ضا
حممد في�صل الذي �صرح يل ع�ضو املكتب نف�سه ب�أنه وقع لل�شرطة ويف
اليوم التايل �صرح ع�ضو املكتب الإعالمي لنادي النفط انه وقع لنادي
النفط وكذلك احلال مع حار�س مرمى منتخبنا الوطني الذي بادر للتوقيع
على ك�شوفات نادي الطلبة �أم��ام امللأ ومبح�ض �إرادت��ه واعتمدت اخلرب
جميع و�سائل الإعالم حتى اخلارجية منها كونه يعد حار�س ًا ملرمى العراق
لكن بعد �أيام قالئل عاد �صربي ليوقع مع نادي القوة اجلوية!
واحلادثة الفريدة التي مل ت�شهدها �أنديتنا منذ زمن عمالقة الكرة العراقية
الذين �أنهوا م�شوارهم الريا�ضي بالنادي نف�سه الذي وط�أت �أقدامهم �أر�ضه
منذ �صباهم �إىل ي��وم اعتزالهم هي حادثة الع��ب ن��ادي �أربيل �سعد عبد
الأمري الذي ح�ضر �إىل مبنى نادي ال�شرطة بكامل قواه العقلية ووقع على
ك�شوفاتهم والتقط جمموعة من ال�صور التي ن�شرت على موقع التوا�صل
االجتماعي الفي�س بوك ليُ�سعد حمبي القيثارة يف تلك الليلة �أن فريقهم
ك�سب العبا مرموق ًا يف خط الو�سط لكن بعد �ساعات قالئل ا�ستيقظنا على
نب�أ توقيع عبد الأمري على ك�شوفات نادي �أربيل ! ال اعرف كيف غيـَّر ر�أيه
خالل �ساعات قالئل �أي �أننا مننا وا�ستيقظنا فماذا حدث هل ر�أى كابو�سا
مزعجا منعه من تكملة امل�شوار مع ال�شرطة �أم انه ندم على ذلك غري مكرتث
ملا �سيرتتب عليه من مردود �سلبي قد ي�ؤثر على م�سريته الق�صرية مع الكرة
ويفقد الثقة بـه من قبل اجلميع .
كلمة نقولها لالعبينا عليكم �أن ت�ضعوا اجليل الذهبي للكرة العراقية ن�صب
�أعينكم وتعملوا ب�صدق و�إخال�ص لأن الت�أريخ مل ين�س �شيئا والدليل ال زال
هدف درجال يف مرمى كوريا عالقا يف الأذهان وال زال وفاء ح�سني �سعيد
لنادي الطلبة حمفورا يف وجدان حمبيه كيف انتقل جميع العبي املنتخب
الوطني لنادي الر�شيد �إال �سعيد ًا �أبى �أن يغادر �أ�سوار الأنيق ع�سى �إن
يتعظ عبد الأمري و�صربي وفي�صل وكرمي وغريهم من العبي اليوم.
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دعا االحتاد �إىل زج املدربني يف دورات تدريبية

مهدي عبد ال�صاحب :ل�ست مع عودة الكبار للمنتخب
وهذه �أ�سباب تراجع كرتنا
 حاوره /زيدان الربيعي
 ت�صوير /قحطان �سليم
انتقد جنم منتخبنا الوطني ال�سابق مهدي
عبد ال�صاحب الطرق التدريبية القدمية
ال�ت��ي ي�سري عليها امل��درب��ون املحليون،
م�ؤكد ًا على �أنها طرق قدمية مل تعد تالءم
التطور الكبري احلا�صل يف علم التدريب.
ودع��ا عبد ال�صاحب يف لقاء مع (املدى)
االحت� ��اد ال �ع��راق��ي ل �ك��رة ال �ق��دم �إىل زج
امل��درب�ين العراقيني يف دورات تدريبية
متطورة وكذلك زجهم يف معاي�شات مع
فرق عاملية كبرية.
وانتقد عملية ا�ستدعاء الالعبني الكبار
من جديد �إىل �صفوف املنتخب الوطني
 ،م�ب�ي�ن� ًا �أن �صفقة االحت� ��اد م��ع امل ��درب
برتوفيت�ش كانت �صفقة خا�سرة ،م�شري ًا
�إىل �أن �إع��داد منتخبنا ملباراته املقبلة مع
املنتخب ال�سعودي كان متخبط ًا.
برنامج ارجتايل
*كيف ترى ا�ستعدادات املنتخب ملباراته املقبلة
مع ال�سعودية؟
ـ اع �ت �ق��د �أن م �� �س �ت��وى الإع� � ��داد احل��ايل
ملنتخبنا ال��وط �ن��ي مل �ب��ارات��ه امل �ه �م��ة يف
ت�صفيات �أمم �آ�سيا �أم��ام ال�سعودية كان
كاف لتهيئة منتخب ميتلك
متخبط ًا وغري ٍ
تاريخ املنتخب الوطني الذي يحمل لقب
بطولة �أمم �آ�سيا قبل املا�ضية� .إن �أهم
العوامل ال�سلبية لإعداد املنتخب هو عدم
و�ضع برنامج م�سبق من قبل االحتاد لهكذا
مباراة واالعتماد على االرجتالية واتخاذ
مبني
القرار الآين من دون درا�سة م�سبقة ّ
على الت�سرع واالرت�ب��اك  ،ف� ً
ضال عن ذلك
هناك عامل �آخر وهو الدوري املاراثوين
الطويل ال��ذي �أدى �إىل ا�ستهالك طاقات
ال�لاع�ب�ين ،الن ك��ل عمل يقوم ب��ه الالعب
ه ��و ع �م��ل ه��دم��ي ي���س�م��ى "كاتا بول"
�أي ي �ح �ت��اج ال�ل�اع��ب ف�ت�رة م��ن ال��راح��ة
االيجابية والتغذية اجليدة التي تعطي
�سعرات ح��راري��ة �سريعة وال�ن��وم الكايف
حتى ي�ستطيع ا�ستعادة ما فقده من جهد
ومن طاقة كي يتحول �إىل مرحلة البناء
"االنابول" ،لكننا نرى العبي املنتخب من
املناف�سات �إىل الإع��داد وم��ن دون توقف
وراح��ة �إ�ضافة �إىل الأج ��واء احل��ارة� ،إذ
بلغت درجة احلرارة فوق الـ  % 50وهذه
ال��درج��ة ت ��ؤدي �إىل تدمري خاليا اجل�سم
.ح�ي��ث �أن ت��دم�ير خ�لاي��ا اجل���س��م ي�سبب
الأرق و��ض�ع��ف االجن� ��از رغ ��م الأع� ��داد.
كذلك ال نن�سى �ضعف امل�ستوى يف عموم

مفا�صل ال�ك��رة ال�ع��راق�ي��ة ،الن الأ�سلوب
التدريبي املتبع حالي ًا هو قدمي ج��د ًا وال
يتما�شى مع حالة التطور التي ي�شهدها
علم التدريب يف العامل.
*وهل هناك �أ�سباب �أخرى؟
ـ ن �ع��م ه �ن��اك �أ� �س �ب��اب �أخ � ��رى �أدّت �إىل
�ضعف م�ستوى ال��دوري املحلي منها �أن
ال�ط��رق التدريبية م��ا زال��ت ق��دمي��ة وقلة
الوحدات التدريبية و�ضعف ثقافة الالعب
االح�تراف�ي��ة ،كما �أن ظ��اه��رة ك�ثرة تغيري
املدربني يف الأندية واملنتخبات ت�ؤدي اىل
ح�صول اختالف يف التكتيك �إذ �أن الأفكار
املتباينة بني املدربني ت�صعّب املهمة على
�أفكار الالعبني وق��درة اال�ستيعاب ل�سبب
ب�سيط وهو �أن الالعب العراقي ال ميتلك
ثقافة اللعب وهذه حقيقة يجب ان نعرتف
بها وال ن��زع��ل منها ،الن ال�ت��دري��ب قدمي
وطريقة التدريب �أي�ض ًا قدمية وهذا الكالم
�أك ��رره لعل وع�سى �أن يُ�سهم القائمون
على ال�ك��رة العراقية بتطوير �إمكانيات
وق��درات امل��درب العراقي من خ�لال زجه
يف دورات تدريبية متطورة و�إر�ساله
لق�ضاء معاي�شة مل��دة طويلة م��ع الأندية
العاملية الكبرية  ،فنحن نالحظ الالعب
الأوروبي يلتحق مبنتخب بالده قبل يوم
�أو ي��وم�ين ويظهر ب�صورة رائ�ع��ة جد ًا،
لأنه مُعد �إع��داد ًا تدريبي ًا وثقافي ًا ب�صورة
جيدة بحيث ال يختلف الأ�سلوب عنده بني
النادي الذي يلعب له وبني منتخب بالده
ال ��ذي ميثله ،وه �ن��اك �سبب �آخ ��ر يتمثل
بعدم وجود مباريات جتريبية للمنتخب
ت�ساعد مدرب املنتخب على تقييم الالعبني
فردي ًا وجماعي ًا وخا�صة �أن املدرب اجلديد
القدمي ملنتخبنا حكيم �شاكر قد دعا بع�ض

حكيم �شاكر واملالك امل�ساعد اثناء �أول وحدة تدريبية للمنتخب
الالعبني القدامى للمنتخب �أمثال يون�س املثال �أن الكابنت يون�س حممود قد �أعلن
حممود ون�ش�أت �أكرم وق�صي منري وه�ؤالء اعتزاله اللعب قبل �أكرث من ثالثة �أ�شهر،
ال�لاع �ب��ون يحتاجون �إىل الكثري حتى وم��ن الناحية العلمية ف��أن��ه فقد عنا�صر
ي�ستعيدوا اللياقة التي ت�ؤهلهم ملجاراة مهمة لالعب كرة القدم ،حيث فقد القدرات
البدنية ،لأن الالعب الذي يرتك التدريب
العبي املنتخب ال�سعودي.
ملدة �أ�سبوع ت�ضمحل ع�ضالته ب�سبب نق�ص
"الأنزمة الربوتينية" فكيف �إذا كانت مدة
�صفقة فا�شلة
*هل تعتقد �أن عودة حكيم �شاكر واال�ستغناء عن الرتك قد و�صلت �إىل ثالثة �أ�شهر؟ لأن ابتعاد
املدرب برتوفيت�ش مالئمة من حيث الوقت؟
الالعب عن التدريب �سي�ؤدي �إىل �صعوبة
ـ م�ن��ذ ال �ب��داي��ة مل ي�ك��ن اخ �ت �ي��ار االحت ��اد اال�ستعادة يف هذه املدة القليلة ،كذلك ف�إن
ال�ع��راق��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ل�ل�م��درب ال�صربي الغياب الطويل يقلل اجلانب املهاري عند
فالدميري برتوفيت�ش موفق ًا لقيادة منتخبنا الالعب ،لأنه يفتقد �إىل الإح�سا�س بالكرة.
الوطني وذلك ل�ضعف �إمكانياته التدريبية كذلك هناك عامل �آخ��ر وه��و تقدم العمر
وعدم متتعه ب�صفات امل��درب القائد الذي وهذا ي�شمل الالعبني الباقني.ف�أنا �شاهدت
ي�ستطيع قيادة الالعبني بال�شكل ال�صحيح الالعب الكبري ن�ش�أت �أك��رم مع ال�شرطة،
حيث كانت �صفقة فا�شلة بامتياز دفع ثمنها حيث كانت لياقته �ضعيفة وحركته بطيئة
منتخبنا الوطني بفقدانه لفر�صة اللعب جد ًا ومل ي�ستطع �إكمال املباراة �.إذ �أن كل
يف م��ون��دي��ال ال�برازي��ل وك��ذل��ك تراجعه ه��ذه الأم ��ور �ستحدث ع��دم ال �ت��وازن يف
ال�ك�ب�ير يف قائمة" ف�ي�ف��ا " للمنتخبات الأداء ب�ين الالعبني ال�ق��دام��ى وال�شباب
الوطنية يف ال�ع��امل ،ك��ون برتوفيت�ش مل من الناحيتني البدنية واملهارية حيث يف
يفلح حتى يف حتقيق التعادل ملنتخبنا علم التدريب على الالعب �أن ي�ؤدي مباراة
ومل ي�سجل العبونا �أي هدف يذكر حتت من � 90إىل  120دقيقة وهو حمافظ على
�إ�شرافه�.أما بالن�سبة الختيار املدرب حكيم التكتيك والتكنيك والرتكيز يف امل�ستوى
�شاكر ليحل مكان برتوفيت�ش فقد فر�ضته نف�سه هذه امليزات لالعب اجلاهز  .و�أنا
ال �ظ��روف ،لأن االحت ��اد ك��ان جم�ب�ر ًا على ع�ب�ر (امل�� ��دى) �أق � ��ول ل�ل��أخ ��وة الالعبني
ذلك لقلة امل��دة الزمنية ملباراة ال�سعودية القدامى �أف�سحوا املجال لالعبني ال�شباب
حيث �سبق حلكيم �شاكر �أن قاد املنتخب الآخ��ري��ن ل�ق��د كفيتم ووف�ي�ت��م و�أرف �ع��وا
يف بطولتي غ��رب �آ�سيا وخليجي" "21القبعة اح�ترام� ًا لكم و�ستبقى �أ�سما�ؤكم
وهو على معرفة جيدة بالالعبني وكيفية منورة يف التاريخ.
التعامل معهم.
*كيف تنظر ال�ستعانة امل��درب ببع�ض الالعبني
م�ساعدو حكيم
*ه ��ل ك ��ان امل� ��درب ح�ك�ي��م ��ش��اك��ر م��وف �ق � ًا يف
القدامى؟
ـ �أن��ا ال اعتقد ا�ستدعاء الالعبني القدامى اختيار طاقمه امل�ساعد؟
�سيكون ذا فائدة للمنتخب ،فعلى �سبيل ـ ال اعتقد �أن اختيار الطاقم امل�ساعد

ت�����ش��ي��ي��د م��ل��ع��ب �أومل���ب���ي يف ال��ت��اج��ي ب��ت��ن��ف��ي��ذ �إي����راين
 بغداد /املدى
�أك��د امل��دي��ر التنفيذي مل�شروع مدينة بغداد
الريا�ضية يف منطقة التاجي ،ممثل �شركة
بلند ب��اي��ا الإي��ران �ي��ة كبري �شم�س �إن ن�سب
االجناز يف امل�شروع بلغت �أكرث من  % 18و�أن
امل�شروع تبلغ م�ساحته ما يقارب  500دومن
ويت�ضمن خم�سة م��واق��ع مثبتة بالت�صميم
الأويل له وت�شمل امللعب الأومل�ب��ي الرئي�س
� 60أل ��ف م�ت�ف��رج وث�لاث��ة م�لاع��ب للتدريب،
اثنان منها يف اجلانبني اجلنوبي وال�شمايل
من املوقع �سعة كل واحد منهما  500متفرج
والثالث يت�سع لـ  5000متفرج بعد �أن كان يف
الت�صميم الأ�سا�س ي�ستوعب  2000م�شجع
وهذه الإ�ضافة جاءت من قبل وزير ال�شباب
والريا�ضة املهند�س جا�سم حممد جعفر بعد
زي��ارت��ه الأخ �ي�رة للم�شروع م��ع الإ�ضافات
الأخرى .

وق��ال � :إن املوقع اخلام�س عبارة عن فندق
ذي ث�لاث��ة ط��واب��ق ي�ح�ت��وي ع�ل��ى  73غرفة
متوزعة على �أجنحة وغرف نوم بت�صنيف 4
جنوم خم�ص�صة لكبار ال�شخ�صيات والفرق
واملنتخبات الريا�ضية الزائرة للمدينة ،مبين ًا
�أن عملية ّ
دق الركائز اخلا�صة بامللعب 60
�أل��ف متفرج و�صلت �إىل  % 80حيث مت دق
 940ركيزة من �أ�صل  1264وتثبيت  68قبعة
للركائز ،كما مت تثبيت  50عمود ًا كونكريتي ًا،
واجن � � ��از ه �ي �ك��ل ث�ل�اث ��ة ط� ��واب� ��ق للفندق
و��ص��ب ق��واع��د الأ��س����س اخل��ا��ص��ة مبدرجات
املتفرجني وكذلك اجلناح الإداري يف اجلهة
الثانية اخلا�صة مللعبي التدريب اجلنوبي
وال�شمايل.
و�أ�ضاف � :إن لدينا مالكات فنية ماهرة م�ؤلفة
م��ن مهند�سني وع�م��ال معظمهم م��ن ال َعمالة
العراقية ف� ً
ضال عن عمال �أجانب وان �أ�سباب
ال�ت��أخ�ير يف العمل ي�ع��ود �إىل ع��دم ا�ستالم

مهدي عبد ال�صاحب
ل�ل�م��درب ك��ان م��وف �ق � ًا ،ف�ه�ن��اك �أك�ث�ر من
م��درب جيد ي�ستطيع �أن يقوم باملهمة
التي اع � ّده��ا لي�ست بال�سهلة ،لأن هذا
منتخب وط �ن��ي ت�ق��ا���س ب��ه ك��ل الأم ��ور
وامل�ستويات ولي�س فريق ًا عادي ًا حيث
ك��ان يجب على امل��درب حكيم �شاكر �أن
يختار م��درب� ًا �أك��ادمي�ي� ًا وم��ن �أ�صحاب
ال�شهادات واخلربة حتى يكون عون ًا له
يف مهمته ال�صعبة.
�شهادات وفر�ص
*ما الأ�سباب التي �أدت �إىل تراجع م�ستوى
الكرة العراقية؟
 �أرى �أن ال�سبب الرئي�س هو �ضعفبطولة ال��دوري وغياب �أ�سا�سيات لعبة
كرة القدم حيث ال يوجد تدريب �أو تعليم
لالعبني على �سالح الهجوم وال الهجوم
والدفاع الذهني وال اللعب �إىل الأعلى عن
طريق التمريرة الق�صرية وال االحتفاظ
بالكرة وال يوجد مفهوم لعملية الإ�سناد
وتغيري اللعب �إىل اجلانب الآخر ،كذلك
ال نعرف ا�ستغالل عر�ض وعمق امللعب
للأمام واخللف و�إذا بنينا هجوم ًا عن
ط��ري��ق التمريرة الطويلة ف��أن��ه يكون
م��ن دون تعليمات كما ال نن�سى كرثة
التمريرات اخلاطئة واللعب الع�شوائي
ومن دون وجود جلمل تكتيكية� ،إذ �أن كل
هذه الأ�شياء ت�سمى يف علم تدريب كرة
القدم ثقافة اللعب التي ال ميتلكها �أكرث
من  95باملائة من العبينا وهذا يعود �إىل
�ضعف التدريب وطريقة التدريب وعدم
الت�سلح بالتدريب احلديث الذي يفقده
مدربونا ،علم ًا لديّ مئات التمارين على
كل هذه احلاالت.

قالوا لـ

(

)

 ا�ستقالة

موقع العمل بالوقت املحدد وت�أخري الفح�ص
اجليلوجي للرتبة ووج ��ود متجاوزين يف
املوقع والت�أخري يف ت�سديد ال�سلف الت�شغيلية

منوذج لت�صميم امللعب الأوملبي يف التاجي
 ،وبرغم ذلك فان الأيام املقبلة �ست�شهد تطور ًا
ك�ب�يرا يف ن�سبة االجن ��از بعد تذليل جميع
املعوقات التي تعيق العمل.

ال���ن���ف���ط ي���ت���ع���اق���د م����ع ال��ل�اع����ب و�����س����ام زك���ي
 بغداد /علي �إ�سماعيل

و�سام زكي ينهي رحلته مع االندية الكرد�ستانية

تعاقدت الهيئة الإداري ��ة لنادي النفط لكرة القدم
مع الالعب و�سام زكي قادم ًا من فريق دهوك بعقد
ميتد ملدة مو�سم واحد من اجل متثيل الفريق خالل
مناف�سات الدوري املمتاز للمو�سم املقبل.
وق��ال ال�لاع��ب و��س��ام زك��ي ل �ـ(امل��دى)  :وقعت على
ك�شوفات فريق النفط بعدما وجدت �أن هناك رغبة
كبرية من قبل �إدارة النادي واملالك التدريبي بقيادة
املدرب با�سم قا�سم بالتعاقد معي  ،م�ؤكد ًا �إن قيمة
العقد ملدة مو�سم واحد قابل للتجديد  ،مف� ً
ضال دون
الك�شف عن القيمة املالية لل�صفقة.
و�أو�� �ض ��ح زك ��ي  :ل�ق��د ك ��ان ب �ح��وزت��ي ال�ك�ث�ير من
العرو�ض املحلية من قبل اندية ال��زوراء والطلبة
وبغداد وزاخ��و  ،ف� ً
ضال عن نادي دهوك الذي كان
يرغب بالتجديد يل  ،ولكن هجرة معظم العبي
الفريق من دهوك جعلتني اقرر عدم البقاء واالنتقال
�إىل فرق �آخر.
و�أ� �ش��ار � :أمت�ن��ى �أن �أك ��ون عند ح�سن ظ��ن املالك
التدريبي للفريق بتقدمي اف�ضل امل�ستويات مع كرة
النفط لتحقيق االنت�صارات واحتالل مراكز متقدمة
بجدول الرتتيب لدوري الكرة املمتاز.

ت�شهد الأي��ام المقبلة تقديم ا�ستقالتي من رئا�سة لجنة
الم�سابقات في االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم على
خلفية عدم �إر�ضاء كل الأطراف ب�سبب ت�ضارب مواعيد
مبارياتهم ف��ي دوري ال�ك��رة  ،و�أق��ول�ه��ا �صراحة حتى
اال�ستقالة هذه ال تر�ضي البع�ض لأنهم �سيقولون ال تكفي
الن م�سعود ي�شغل من�صبي نائب رئي�س اتحاد اللعبة
ونائب رئي�س نادي �أربيل ما يجعلهم ي�ستمرون بانتقاد
عبد اخلالق م�سعود �أدائي في المو�سم المقبل كما �أتوقع.
ومن ناحية موقف اتحاد الكرة من الأندية الهابطة لدوري
الدرجة الأولى فان االتحاد �سيدر�س الطلبات المقدمة من
�أندية ال�صناعة وال�سليمانية والكهرباء المتعلقة ببقائهم
في الدوري الممتاز بعد �أن �أ�صبحوا ر�سمي ًا �ضمن فرق
الدرجة المذكورة.
� إعداد

من الم�ؤمل �أن ي�صل المدرب ال�سوري ح�سام ال�سيد �إلى
ب�غ��داد الأ��س�ب��وع المقبل لبدء مرحلة �إع ��داد فريق القوة
الجوية لخو�ض مناف�سات الدوري الممتاز للمو�سم المقبل
في محاولة لتحقيق انجاز جديد يتمثل ب�إحراز لقب الدوري
الذي كان ً
قريبا من متناول �أيدينا في المو�سم المن�صرم
لوال بع�ض الأخطاء التي تعر�ض لها فريقنا وحرمتنا منه.
وبخ�صو�ص ا�ستقطاب النادي لالعبين مثل م�صطفى ناظم
حمزة هادي وح�سام �إبراهيم و�إيهاب كاظم و�إبراهيم كامل لتمثيله في
المو�سم المقبل ف�أنه �سي�أتي ثماره من خالل الأداء المرتقب
من ه�ؤالء الالعبين بعدما قدموا م�ستويات فنية عالية مع
فرقهم في المو�سم الما�ضي.
 مبا�شرة

با�شرت �أول من �أم�س الأح��د في ال��وح��دات التدريبية
لفريق الكرخ الذي وقعت لتمثيل �صفوفه خالل مناف�سات
المو�سم المقبل حيث اتوقع �أنه �سيكون مو�سم ًا متميز ًا
لي ب ��إذن الله من خ�لال تركيزي العالي ال��ذي �أروم من
خالله �إثبات وجودي وفر�ض ا�سمي بقوة �أ�سوة بالعبي
المنتخبات الوطنية خ�صو�ص ًا �إني مثلت فرق ًا جماهيرية
منها ال�شرطة والطلبة قبل �أن انتقل لفريق كربالء وتمثيله
عماد غايل في المو�سم الما�ضي.ومن المهم القول �إن انتقالي لفريق
الكرخ جاء من خالل قناعتي التامة بهذا الفريق الذي
خ ّرج العديد من النجوم ال�سيما �إني ابحث عن اال�ستقرار
الذي يجعل الالعب دائما في الفورمة.
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�سيمون يج ّرد ت�سونغا
من لقب متز
 باري�س� /أ ف ب
جرّد الفرن�سي جيل �سيمون امل�ص ّنف
ث��ان�ي� ًا "يف البطولة" م��واط�ن��ه جو
ويلفريد ت�سونغا م��ن لقبه بالفوز
عليه  4-6و 4-6يف املباراة النهائي
ل��دورة متز الفرن�سية الدولية لكرة
امل���ض��رب ،البالغة قيمة جوائزها
� 410آالف ي��ورو وذل��ك على مدى
�ساعة و 11دقيقة .وه��و اللقب
احلادي ع�شر ل�سيمون الذي ان�ض ّم
�إىل مواطنه غ��ي فورجيه يف عدد
الألقاب ،لكنه بقي بعيد ًا كثري ًا
ع��ن مواطنه الآخ��ر يانيك
نواه الفائز يف  23لقب ًا.
و�شارك �سيمون العائد
�إىل املالعب بعد غياب
�شهرين ب�سبب الإ�صابة،
يف هذه ال��دورة ببطاقة
دعوة وبات
راب� � � ��ع
العب

الرياضي

ف�����ي�����اري�����ال ي����وا�����ص����ل ن����زي����ف ال���ن���ق���اط

ريال مدريد ميزق �شباك خيتايف برباعية يف الليغا

م ��دع� � ّو ه ��ذا ال� �ع ��ام ي �ف��وز ب ��إح��دى
ال� � � � � ��دورات ،ب� �ع ��د الأرج��ن��ت��ي��ن��ي
خ���وان م��ون��اك��و ال���ذي ف ��از ب ��دورة
دو��س��ول��دورف الأملانية والفرن�سي
ن� �ي� �ك ��وال م���اه���و ال� �ف ��ائ ��ز ب� � ��دورة
نيوبورت الأمريكية
و ا لأ ر جنتيني
الآخ� ��ر خ��وان
م�� ��ارت�� ��ن دل
ب � � � � ��وت � � � � ��رو
الفائز بدورة
وا�شنطن.

 مدريد� /أ ف ب
ع��اق��ب ري � ��ال م ��دري ��د ��ض�ي�ف��ه خيتايف
لت�سجيله هدف ًا مبكر ًا يف مرمى لوبيز
و�أم �ط��ر �شباكه ب��رب��اع�ي��ة حم�ق�ق� ًا ف��وز ًا
عري�ض ًا  1-4يف املرحلة اخلام�سة من
الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
على ملعب �سانتياغو برنابيو و�أمام �أكرث
من � 70ألف متفرج ،خا�ض ريال مدريد
اللقاء من دون م�شاركة الويلزي غاريث
ب�ي��ل ب�سبب �إ��ص��اب�ت��ه يف ال�ف�خ��ذ �أثناء
ت��دري�ب��ات الإح �م��اء ف�سد مكانه �إي�سكو
القادم اجلديد �أي�ض ًا من ملقا.
وكما درجت العادة يف كثري من املباريات،

�سيمون
يقهر مواطنه
ت�سونغا

التعادل يح�سم قمة �سان جريمان وموناكو
 باري�س /وكاالت
ح�سم التعادل الإي�ج��اب��ي  1-1قمة باري�س �سان
جريمان حامل اللقب مع �ضيفه موناكو العائد �إىل
الأ��ض��واء يف ختام املرحلة ال�ساد�سة من الدوري
الفرن�سي لكرة القدم.على ملعبه بارك دي بران�س،
كان البطل �سباق ًا �إىل الت�سجيل ويف وقت قيا�سي بعد
متريرة عر�ضية من الربازيلي ماك�سويل ا�ستقبلها
الهداف ال�سويدي زالت��ان �إبراهيموفيت�ش بيمنيه
لي�ضعها بطريقة رائعة يف ال�شباك (.)5وعرفت
املباراة ندية كبرية بني الفريقني� ،إذ تقا�سما فرتات
ال�سيطرة على جمريات اللعب مع �أف�ضلية ب�سيطة
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لأ�صحاب الأر�ض الذين كانوا قريبني من م�ضاعفة
النتيجة يف �أك�ثر من م��رة ،لكن غياب الرتكيز عن
الأوروغواياين �إيدين�سون كافاين حال دون بلوغ
الهدف الثاين.وتلقى املدرب لوران بالن خرب ًا �سيئ ًا
بعد �إ�صابة القائد الربازيلي تياغو �سيلفا ليدخل
مكانه زومانا كامارا.وبينما كان اجلميع ينتظر �أن
تهتز �شباك احلار�س الكرواتي دانيال �سوبازيت�ش،
�أع��اد النجم الكولومبي رادام��ل فالكاو القادم من
�أتلتيكو مدريد الإ�سباين املباراة �إىل نقطة ال�صفر
بت�سجيله هدف التعادل لل�ضيوف من �ضربة ر�أ�س
بعد ركنية نفذها الربتغايل جواو موتينيو املنتقل
من بورتو ( )20م�سج ًال هدفه اخلام�س.

رونالدو قدم اقوى عرو�ضه امام خيتايف �أم�س الأول
بني  1985و.1992وذاد مويا بب�سالة عر�ضية من اجلهة اليمنى مل يتحكم بها
عن مرماه وكان بحق جنم ال�شوط الأول خ�لال املتابعة ،وت�سديدة بحرفية من
وح ��رم �أ� �ص �ح��اب الأر�� ��ض م��ن �أك�ث�ر من خ��ارج املنطقة جنح مويا يف حتويلها
هدف.
�إىل ركنية ( ،)62و��س��دد �سرابيا بديل
ويف ال�شوط الثاين ،ح�صل ريال مدريد الفيتا كرة مركزة جنح دييغو لوبيز يف
على ركلة حرة يف اجلهة اليمنى نفذها �إبطال مفعولها (.)71
بطريقة مقو�سة الأرجنتيني �أنخل دي وعك�س �إي�سكو كرة خطرة �أم��ام املرمى
ماريا فانحرفت قلي ًال عن القائم الأي�سر تابعها الفرن�سي كرمي بنزمية بر�أ�سه من
( ،)55و�أخرى يف اجلهة الي�سرى نفذت م�سافة قريبة علت اخل�شبات مفوت ًا فر�صة
ق�صرية �إىل �إي�سكو ال��ذي م � ّر م��ن عدة ه��دف راب��ع ( ،)73و�أخ���رى م��ن اجلهة
مدافعني ودخ��ل املنطقة وفتح الطريق اليمنى وم�ت��اب�ع��ة ر�أ� �س �ي��ة غ�ير ناجحة
�إىل املرمى و�سدد بيمنه على ي�سار مويا �أي���ض� ًا م��ن م�سافة قريبة ( ،)78وحرم
(.)59
القائم الأي�سر رونالدو من هدف �شخ�صي
و�أتيحت فر�صة جديدة من رونالدو �إثر ثان ( ،)80و�أهدر الربتغايل هدف ًا م�ؤكداً

كانت �شباك ريال مدريد تهتز ب�سرعة عرب
هدف مبكر مفاجئ من قدم �أنخل الفيتا
اليمنى بت�سديدة من خارج املنطقة على
ميني دييغو لوبيز (.)5
وع��ادل الربتغايل بيبي للفريق امللكي
بعد ركلة حرة ومتابعة من م�سافة قريبة
(.)19
و�سدد الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
ك��رة ق��وي��ة ارتطمت بيد الع��ب الو�سط
مي�شال فاحت�سبت رك �ل��ة ج ��زاء نفذها
رون ��ال ��دو بنف�سه ع�ل��ى مي�ين احلار�س
ميغل مويا ( )33م�سج ًال هدفه رقم 207
ومعاد ًال رقم املك�سيكي هوغو �سان�شيز
الذي لعب  164مباراة مع الفريق امللكي

ال�صفاء يعرب الأن�صار يف الدوري اللبناين
 بريوت� /أ ف ب
ا�ستهل ال�صفاء حملة ال��دف��اع عن
لقبه بطريقة جيدة بعدما ح�سم قمة
املرحلة الأوىل من الدوري اللبناين
بفوزه على �ضيفه الأن�صار  0-1يف
امل �ب��اراة التي �أج��ري��ت بينهما على
ملعب مدينة كميل �شمعون الريا�ضية
يف ب�ي�روت.ومل ترتق امل �ب��اراة اىل
امل�ستوى امل�أمول منها ،فجاءت دون
الو�سط نظرا للحذر ال��ذي لعب به
الفريقان خ�صو�صا الأن�صار الذي

حاول اغالق منطقته واالعتماد على
املرتدات ال�سريعة التي كانت خطرة
يف �أغلبها لكن ال�ف��ري��ق افتقد اىل
اللم�سة احل�سا�سة على ال�شباك.
كما �أن الفريق االخ�ضر �سيطر يف
بع�ض ال�ف�ترات خ�صو�صا يف ربع
ال�ساعة الأخ�يرة ،فيما لعب ال�صفاء
بطريقة حذرة �أي�ضا ب�سبب افتقاده
ل��ع��دد م ��ن ع �ن��ا� �ص��ره اال�سا�سيني
خ�صو�صا ق��ائ��ده و� �ص��ان��ع �ألعابه
خ���ض��ر � �س�لام��ي ب���س�ب��ب خ�ل�اف مع
الإدارة ملطالبته بتح�سني و�ضعه

بت�سديدة زاحفة منحرفة مالت عن القائم
الأمي��ن (.)83و�أ���ش��رك الإي �ط��ايل كارلو
�أن�شيلوتي وجهني من الوجوه ال�شابة،
ولعب خيتايف الدقائق اخلم�س الأخرية
بع�شرة �أفراد لطرد مي�شال بعد اعرتا�ضه
خي�سيه بديل �إي�سكو على حافة املنطقة
بعده �آخر املدافعني.
وعو�ض رونالدو يف الوقت بدل ال�ضائع
بطريقة الفنانني والنجوم الكبار بعد
ع��ر��ض�ي��ة م��ن الأمل� ��اين ��س��ام��ي خ�ضرية
تابعها بكعب القدم وظهره �إىل املرمى
فعانقت ال�شباك (.)3+90
ورفع ريال مدريد و�صيف البطل ر�صيده
�إىل  13نقطة يف امل��رك��ز الثالث بفارق
نقطتني عن فريقي ال�صدارة بر�شلونة
حامل اللقب و�أتلتيكو مدريد.
وب��د�أ فياريال ،العائد جم��دد ًا �إىل دوري
الأ�ضواء ،يتخلف عن ال�صدارة بعد �أن
اكتفى بالتعادل للمرحلة الثانية على
التوايل وه��ذه امل��رة �أم��ام م�ضيفه �سلتا
فيغو .0-0
وكان فريق "الغوا�صة ال�صفراء" ا�ستهل
م�شوار عودته �إىل دوري الأ�ضواء بثالثة
ان �ت �� �ص��ارات متتالية ق�ب��ل �أن ي�صطدم
يف املرحلة املا�ضية بريال مدريد لكنه
حقق نتيجة جيدة �أم��ام العمالق امللكي
بالتعادل معه .2-2
لكن ال�ت�ع��ادل م��ع ري��ال م��دري��د ال يقارن
بالتعادل مع �سلتا فيغو ال��ذي مل يحقق
�سوى فوز واح��د هذا املو�سم ،و�أ�صبح
مبوجبه ف��ري��ق "الغوا�صة ال�صفراء"
متخلف ًا ب �ف��ارق  4ن�ق��اط ع��ن بر�شلونة
حامل اللقب و�أتلتيكو مدريد ونقطتني
ع��ن ري ��ال م��دري��د ك�م��ا ي��واج��ه احتمال
الرتاجع �أكرث مل�صلحة �أتلتيك بلباو يف
حال فوز الأخري على م�ضيفه �إ�سبانيول
يف ختام املرحلة.
يف �إط� ��ار امل��رح�ل��ة ذات �ه��ا ،ت �ع��ادل ريال
بيتي�س �سلب ًا ( )0 – 0مع �ضيفه غرناطة
 ،وميكن القول �إن ريال بيتي�س دفع ثمن ًا
غالي ًا باهداره العديد من الفر�ص �أمام
مرمى �ضيفه الذي ا�ست�سلم معظم فرتات
املباراة .وف�شل بيتي�س يف حتقيق فوزه
الثاين على التوايل.
ورف��ع بيتي�س ر�صيده �إىل  5نقاط يف
املركز ال �ـ 11بينما ن��ال غرناطة النقطة
اخل��ام �� �س��ة يف امل ��رك ��ز ال � � �ـ 12ب �ف��ارق
الأهداف.

فرن�سا بطل �سلة �أوروبا

املادي ،وكذلك �شقيقه حمزة �سالمي.
ل�ك��ن ب�ط��ل ال � ��دوري يف املو�سمني
امل��ا� �ض �ي�ين وب� �ط ��ل ال �� �س��وب��ر ه��ذا
املو�سم ،ا�ستطاع اقتنا�ص النقاط
الثالث بجهود جنم الأن�صار ال�سابق
امل�خ���ض��رم ع�ل��ي ن��ا��ص��ر ال��دي��ن اثر
هجمة مرتدة �سريعة ومن�سقة قادها
ال��روم��اين كون�ستانتني توبا الذي
تخل�ص من م�صيدة الت�سلل وانفرد
باحلار�س ال��دويل الري مهنا ومرر
الكرة عر�ضية اىل نا�صر الدين الذي
�سجل يف ال�شباك اخلالية (.)54

حفل افتتاح رائع لدورة الت�ضامن الإ�سالمي
 جكارتا /وكاالت

جانب من حفل االفتتاح

اجتهت انظار العامل اال�سالمي نحو مدينة باليمباجن
االن��دون�ي���س�ي��ة م��ن خ�ل�ال ح�ف��ل اف �ت �ت��اح دورة العاب
الت�ضامن اال�سالمي الثالثة التي ت�ضيفها اندوني�سيا
حتى االول من ت�شرين االول القادم مب�شاركة  38دولة
من خمتلف دول العامل اال�سالمي.
واقيم حفل االفتتاح املبهر الغني بالرق�صات التقليدية
وال�شعبية االندوني�سية على ملعب جنكباري بح�ضور
رئ�ي����س ج�م�ه��وري��ة ان��دون�ي���س�ي��ا �سو�سيلو بامباجن

ي��ودوي��ون��و ،ورئ�ي����س االحت���اد ال��ري��ا��ض��ي للت�ضامن
الإ� �س�لام��ي ن��واف ب��ن في�صل ب��ن فهد ب��ن عبدالعزيز
 ،ووزي��ر الريا�ضية الإندوني�سي را�سريبو والك�س
ن��ور ال��دي��ن احل��اك��م ال�ع��ام ملحافظة جنوب �سومطرة،
وم�س�ؤويل احلكومة الإندوني�سية وال�سفراء وممثلي
اللجان الأوملبية امل�شاركة و�أع�ضاء اللجنة املنظمة.
وا�ستغرق حفل االفتتاح �ست �ساعات بدء ًا من الرابعة
والن�صف موعد فتح بوابة امللعب لدخول اجلماهري
وحتى العا�شرة والن�صف م�ساء بتوقيت اندوني�سيا،
و� �ش��ارك يف احل�ف��ل ع��دد كبري م��ن العار�ضني وحملة

االع�لام والراق�صني ،وب��د�أ احلفل الفني بعر�ض فنون
خمتلفة من الرتاث الإندوني�سي من املدر�سة الأدائية،
ث��م فقرة غنائية م��ن ال�ت�راث الإندوني�سي وم�سريات
بع�ض ف��رق ال�ع��ر���ض الإن��دون�ي���س�ي��ة ،وع�ق��ب ح�ضور
الرئي�س االندوني�سي واالمري نواف ،مت اعالن دخول
�أعالم الدول امل�شاركة وطابور العر�ض وفقا للحروف
الأبجدية للدول امل�شاركة ،ثم توالت فقرات احلفل الفني
بتقدمي جمموعة رق�صات على �أنغام مو�سيقى الرتاث
الإندوني�سي وتال ذلك جمموعة من العرو�ض الفنية ثم
اداء ن�شيد الدورة وجاء بعنوان "عامل واحد".

اخبــــارهـــم
 قال م�صدر في نادي العين الإماراتي،
حامل لقب ال ��دوري الإم��ارات��ي ،ان النادي
اتفق مع المدرب الإ�سباني كيكي فلوري�س
لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول خلف ًا
للمقابل الأوروغوياني جورج فو�ساتي ،لمدة
عامين.وجاء اتفاق العين مع مدرب الأهلي
الإماراتي ال�سابق بعد الم�ستوى المنخف�ض
الذي ظهر عليه الزعيم خالل مباراتين خ�سر
كيكي فلوري�س الأولى �أمام ال�شباب وانت�صر في الثانية �أمام
عجمان.
وبهذا يكون "الزعيم" �أغلق جميع الأبواب
حول ال�شائعات والأ�سماء التي الحقته خالل
ال�ف�ت��رة الما�ضية ح��ول م��ن ي�ك��ون المدرب
القادم لحامل لقب الدوري المحلي.ويعرف
ف �ل��وري ����س ( 48ع ��ام ��ا) ،ال� �م ��درب ال�سابق
لخيتافي وفالن�سيا واتلتيكو مدريد الإ�سبانية
وبنفيكا البرتغالي ،الدوري الإماراتي جيدا
بعدما �سبق له قيادة االهلي لمدة مو�سمين
واح��رز معه لقب م�سابقة الك�أ�س وق��اده الى
المركز الثاني في الدوري المو�سم الما�ضي.

� أكد الالعب البرازيلي داني �ألفي�ش �أنه
ك��ان على ا�ستعداد للتبرع ب�ج��زء م��ن كبده
لزميله ال�سابق في نادي بر�شلونة  ،الفرن�سي
�إري ��ك �أب �ي��دال.وق��ال �ألفي�ش ف��ي مقابلة مع
�صحيفة (الن�سي) اليومية البرازيلية "انه
�أمر خا�ص لم �أكن لأقوله لوال �أن �أبيدال نف�سه
�صرح به قبل �أ�سبوع  ،فالحياة بالن�سبة لي
ت�أتي في المقام الأول".و�أكد "كنت �أرغب فقط
داين �ألفي�ش في م�ساعدته  ،نظرا لإعجابي ال�شديد ب�أبيدال
وب�أ�سرته".واحتاج �أبيدال لزراعة كبد كامل
نظرا لإ�صابة كبده بمر�ض خبيث  ،ليزرع كبد
تبرع به �أحد �أقاربه  ،لي�ستعيد عافيته ويعود
لممار�سة ك��رة القدم مع بر�شلونة المو�سم
الما�ضي  ،قبل رحيله �إلى موناكو.واعترف
�ألفي�ش ب ��أن تبرعه بجزء م��ن كبده لزميله
ال�سابق ك��ان �سيق�ضي ربما على م�شواره
في كرة القدم  ،لكنه �أكد "الأهم بالن�سبة لي
كان م�ساعدة �شخ�ص على الحياة .الرب كان
�سيفتح لي طرقا �أخرى للرزق لو كنت �س�أحرم
من لعب كرة القدم وقتها".

 حث البرازيلي تياغو �سيلفا قائد
باري�س ��س��ان ج��رم��ان بطل فرن�سا لكرة
ال��ق��دم واي ��ن رون ��ي م�ه��اج��م مان�ش�ستر
يونايتد بطل انكلترا على االنتقال الى
فريق العا�صمة الفرن�سية في ا�سرع وقت
ممكن.
وق��ال �سيلفا في ت�صريح ن�شرته �صحيفة
"ذي ديلي ميرور" البريطانية "كنت �آمل
تياغو �سيلفا ان ين�ضم روني الى �صفوفنا هذا ال�صيف،
و�آمل ان نحاول �ضمه مجددا .من الوا�ضح
ان م�ستقبله في مان�ش�ستر يونايتد غير
م�ؤكد ،حتى ان الالعب نف�سه قال بو�ضوح
انه ي�أمل بتحد جديد".
وت��اب��ع "اذا ك��ان ال ي ��زال ب �ه��ذا االتجاه
ف��ي (ك��ان��ون ال�ث��ان��ي) او حتى ال�صيف
المقبل ،ف�أحثه مرة اخرى على االن�ضمام
الى باري�س �سان جرمان .لدينا الم�شروع
الأك�ث��ر �إث ��ارة ف��ي �أوروب� ��ا ،وبالنظر الى
ط�م��وح��ات م�ل�اك ال��ن��ادي ،ف��إن�ن��ا �سنفوز
بالألقاب".

 باري�س /وكاالت

فرن�سا يتوج بك�أ�س اوروبا ال�سلوية

�أحرز منتخب فرن�سا لقب بطولة �أمم �أوروبا لكرة ال�سلة للم ّرة
الأوىل يف تاريخه بعد فوزه على نظريه الليتواين ()66-80
يف املباراة النهائية للبطولة التي ّ
نظمتها �سلوفينيا.
وجن��ح النجم ت��وين باركر الع��ب �سان �أنطونيو �سبريز يف
ال ��دوري الأم�يرك��ي للمحرتفني ،يف ق�ي��ادة املنتخب �إىل هذا
الإجناز بف�ضل ت�أ ّلقه الوا�ضح �إىل جانب النجم بوري�س دياو،
فيما اكتفى املنتخب الليتواين باحل�صول على امليدالية ّ
الف�ضية
الثانية بعد الأوىل يف ن�سخة عام .1995
وبرغم البداية اجليّدة للمنتخب الليتواين يف الربع الأول
الذي �أنهاه مل�صلحته ( ،)19-22عاد املنتخب الفرن�سي لي�ضرب
بقوّ ة يف الربع الثاين الذي تفوّ ق خالله باكت�ساح وا�ضح (-31
 )12لينهي ال�شوط الأول متقدّم ًا (.)34-50
ويف الن�صف الثاين �سارت الأم��ور منطقية فا�ستم ّر التفوّ ق
فرن�سي ًا يف الربع الثالث ( )16-18لت�ستق ّر النتيجة (،)50-68
ومع ا ّت�ساع الفارق تراخى الفريق البطل ما �سمح للو�صيف
بتقلي�ص الفارق والتفوّ ق يف الربع الرابع (.)16-12
واحتل املنتخب الإ�سباين حامل لقب الن�سختني الأخريتني
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث يف امل�سابقة بعد ف��وزه ال�سهل على نظريه
الكرواتي ( ،)66-92لي�ؤ ّكد ح�ضوره امل�ؤ ّثر دوم ًا يف البطولة
من�صة التتويج �إال م ّرة واحدة يف �آخر  8ن�سخ
�إذ مل يغب عن ّ
عام .1998
وتقدّم الفائز يف كل �أرباع املباراة بواقع ( )18-23و()18-24
و( )12-16و(.)18-29
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و�صف (�أبو الهيل) مبدرب عالقات

بر�شلونة يرغب يف التعاقد مع
توري�س ومـاتـا و�أزبيليكويتا

ق�صي ها�شم ميتع�ض لإجحاف �إدارة الطلبة بحقـه!

 مدريد /وكاالت
ك�شفت ت�ق��اري��ر �صحفية �أن نادي
بر�شلونة يعتزم انت�شال الثالثي
الإ�سباين فرناندو توري�س وخوان
ماتا و�سيزار �أزبيليكويتا املغ�ضوب
عليهم من الربتغايل خوزيه مورينيو
مدرب ت�شيل�سي الإنكليزي.وذكرت
�صحيفة (�سبورت الكتالونية) �أن
الرب�سا مهتم بالتعاقد مع الثالثي
ال��ذي��ن ال يعتمد عليهم مورينيو
ب�صفة �أ�سا�سية يف حقبته اجلديدة
م��ع الـ" بلــوز".ويف�ضل " م�ـ��و "
ال�ث�لاث��ي �أو� �س �ك��ار وه���ازارد
و� �ش��ورل��ه ث�لاث��ي و�سط
ه �ج��وم��ي خ �ل��ف ر�أ�� ��س
احل ��رب ��ة ،م ��ع تهمي�ش
دور ماتا ال��ذي ك��ان من
�أف �� �ض��ل � �ص �ن��اع اللعب
يف �إن �ك �ل�ت�را و�أوروب� � ��ا
وال �ع��امل خ�لال املو�سمني
املا�ضيني ،مما �أث��ار الكثري
م��ن االن �ت �ق��ادات �ضده
من قبل اجلماهري
وال � �� � �ص � �ح� ��اف� ��ة.
و�أظهر الربتغايل
ع � � � ��دم ث � �ق � �ت� ��ه يف
م �� �س �ت��وى توري�س

فريق الطلبة يواجه حتدي ًا خا�ص ًا يف املو�سم املقبل
و�ضحاها مدرب ًا م�ساعد ًا لفريق الطلبة
�صاحب االجن� ��ازات ال�ك�ب�يرة و�صاحب
القاعدة اجلماهريية العري�ضة الذي خ َّرج
عمالقة كرة القدم العراقية ؟!

 بغداد /طه كمر

ق�صي
ها�شم

�أعرب املدرب ق�صي ها�شم عن امتعا�ضه
م��ن الإج �ح��اف ال��ذي حل��ق ب��ه والظلم
الذي تعر�ض له من �إدارة نادي الطلبة
على خلفية جتاهله م��ن قبل الأخ�يرة
و�إن��اط��ة مهمة تدريب فريقها الكروي
اىل م�ساعد امل��درب عبد ال��وه��اب ابو
الهيل برغم عدم ح�صوله على �شهادة
تدريبية!
وق��ال ها�شم ل�ـ(امل��دى)  :ال �أع��رف كيف
ت�سري الأمور بال�ضبط  ،ولكوين �أجهل
لغة العالقات يجب ان �أن��زوي بعيد ًا
عن مهنتي التي امتهنتها وتدرجت بها
حايل كحال �أقراين ومن �سبقني بها فال
اع��رف كيف �ألفت نظر القائمني على
ك��رة ال�ط�لاب لأج��د نف�سي يف مكاين
املنا�سب ال��ذي ُ�سرق مني يف و�ضح
النهار  ،م�شري ًا �إىل �أن��ه خ��دم نادي
الطلبة العب ًا وعمل �إداري ًا وم�ساعدا
للمدرب يف املو�سم املن�صرم ومتكن
بجهود جميع من انتخى لكرة الطالب
�أن ُيعيدها �إىل الواجهة بعد ان كادت
تهبط اىل دوري املظاليم لكن لال�سف
ك��ان ن�صيبي االج �ح��اف والتجاهل
الذي جعلني خارج احل�سابات وجعل
َمن ال ميتلك حتى �شهادة تدريبية يقف
يف الواجهة ويتكفل بقيادة دف��ة كرة

نابويل يهزم ميالن بثنائية

الأنيق خالل مناف�سات املو�سم املقبل.
و�أ� �ض��اف � :إين ا�ستغرب لهكذا فعل،
فهل يعقل ان ي�سلـَّم م�صري فريق الطلبة
العريق الذي ال يختلف عن فرق الزوراء
واجلوية وال�شرطة اىل مدرب ال ميتلك
ما ي�ؤهله لقيادة الفريق كونه مل يحمل
�أي��ة �شهادة تدريبية يف ال��وق��ت الذي
�أمتلك ال�شهادة التدريبية الآ�سيوية
( )Bو�س�أجتهد للح�صول على �شهادة
( )Aالتي �س�أحاول من خاللها فر�ض
ا�سمي ب�ق��وة ا� �س��وة مب��ن �سبقني يف
املهنة ف�ض ًال عن ح�صويل على ال�شهادة
االكادميية البكالوريو�س يف الرتبية
الريا�ضية.

عبد الوهاب ابو الهيل امام اختبار �صعب
الالعب املدرب
و�أو� �ض��ح ها�شم �إن م��ا �أث ��ار ا�ستغرابي
حق ًا التعاقد مع العب فريق النفط �أحمد
كاظم لتتم ت�سميته مدرب ًا م�ساعد ًا لفريق
ال�ط�ل�ب��ة !! ب�ح�ك��م م��ا ت��رب�ط��ه م��ن عالقة
�صداقة مع (�أبو الهيل) الذي َّ
علي
ف�ضله ّ
 ،مت�سائ ًال يف الوقت ذات��ه هل يجوز �أن
ت�ف��ر���ض ال �ع�لاق��ات نف�سها ع�ل��ى ح�ساب
املهنية واخل�برة والكفاءة  ،وهل يجوز
�أن يكون العب فريق النفط احمد كاظم
ال��ذي ما زال ميار�س اللعب ومل يعتزل
�أو ُيغـب عن املالعب كونه �أنهى املو�سم
املن�صرم قبل ا�سبوعني او ثالثة ا�سابيع
العب ًا يف فريق النقط ليجد نف�سه بني ليلة

الكرة �إىل الهاوية
و�أكد ها�شم �أن كرتنا للأ�سف تتجه نحو
ال �ه��اوي��ة م��ن خ�ل�ال ف��ر���ض املح�سوبية
واملن�سوبية التي ال ميكن ان نتخل�ص
منها طاملا �أن هناك من يدعمها ويغذيها
ومي�ن�ح�ه��ا ال���ش��رع�ي��ة ل�ت�ن�خ��ر يف ج�سد
ال�ك��رة العراقية وتعطل عجلة دورانها
التي البد من ان هناك رادع � ًا ي�ضع حد ًا
لكل تلك التجاوزات التي �ستطيح ب�آمال
ع�شاق ال�ساحرة امل�سديرة من خالل و�ضع
�ضوابط وقوانني يجب العمل بها �أ�سوة
مبا معمول به يف جميع �أنحاء العامل و�إال
ملاذا يلج�أ الالعب بعد االعتزال اىل ولوج
عامل التدريب من خالل دخوله الدورات
التدريبية امل�صنفة م��ن قبل االحت��ادات
االقليمية والدولية التي من �ش�أنها متنح
طالبها �شهادات تدريبية تخولهم لقيادة
الفرق التي جتد فيهم �إمكانية قيادتها.
وتابع  :للأ�سف �إن العالقات مُنحت ملن
هُ م بعيدون كل البعد عن ال�ساحة الكروية
� �ش �ه��ادة ق��رب�ت�ه��م م��ن ان��دي��ة ي�ح�ل��م كبار
املدربني بقيادتها من خالل العالقات فقط
من دون �أي جهد �أو �شهادة تذكر!

فرناندو توري�س

فينو�س وليامز �إىل الدور
الثاين يف طوكيو
 طوكيو� /أ ف ب
ت�أهلت الأمريكية فينو�س وليامز
�إىل ال � ��دور ال� �ث ��اين م ��ن دورة
ط��وك�ي��و ال��دول �ي��ة ل �ك��رة التن�س
بفوزها على الأملانية منى بارتيل
و3-6
ب�����س��ه��ول��ة 1-6
.ويف ال ��دور
الأول ،
ف� � � � � ��ازت

الأم�ي�رك� �ي ��ة ���س��ل��وان �ستيفنز
امل�صنفة تا�سعة يف البطولة على
ال�سوي�سرية �ستيفاين فويغله
 3-6و ،2-6والأ�سرتالية �سامنتا
��س�ت��و��س��ور ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة يف
البطولة على الفرن�سية �أليزيه
ك��ورن �ي��ه  6-2و 4-6و،1-6
والبلجيكية ك�ير��س�تن فليبكنز
الرابعة ع�شرة يف البطولة على
الت�شيكية ب��ارب��ورا زاهالفوفا
�سرتيكوفا  )4-7( 6-7و.5-7

عودة �إ�سماعيل مطر والكمايل لقائمة الإمارات
� أبو ظبي� /أ ف ب
اعتمدت جلنة املنتخبات باحتاد الإمارات
لكرة القدم القائمة املقدمة من مهدي علي

جمهورية العراق
حمافظة املثنى
دائرة العقود احلكومية
ق�سم التعاقدات

م� ��درب منتخبها ال��وط �ن��ي الأول ,التي
�ضمت  23العب ًا ا�ستعداد ًا ملباراة الأبي�ض
�أمام م�ضيفه منتخب هونغ كونغ واملقررة
يف  15ت �� �ش��ري��ن االول امل �ق �ب��ل� ,ضمن

اجلولة الثالثة للمجموعة اخلام�سة يف
الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا
 ,2015والتي ت�ضم اي�ض ًا �أوزباك�ستان
وفيتنــام.

فينو�س وليامز

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
العدد1184 :
التاريخ23/9/2013 :

مناق�صة رقم (/)124و/ت
�إعالن للمرة الثانية

تعلن دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى عن إجراء مناقصة عامة للمرة الثانية للمشروع املوضح
في اجلدول املرفق واخلاص باملديرية العامة لتربية املثنى ضمن مشاريع اخلطة االستثمارية للمحافظة لعام
 2013استنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة  2008وشروط املقاولة ألعمال الهندسة
املدنية والكهربائية وامليكانيكية والكيماوية بقسميها األول والثاني فعلى الشركات واملقاولني من
ذوي اخلبرة واالختصاص الراغبني باالشتراك في املناقصة مراجعة دائرة العقود في احملافظة لغرض شراء
مستندات املناقصة اعتبارا من يوم االثنني املوافق  2013/9/30ويكون آخر موعد لقبول العطاءات الساعة
الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق  2013/10/22في مقر الدائرة الكائن ضمن مبنى احملافظة وفقا
للشروط املبينة أدناه:
 -1تكون التأمينات األولية ملقدمي العطاءات على شكل خطاب ضمان يذكر فيه اسم ورقم املناقصة
املعنية وأن يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب نافذا ً ملدة ال تقل عن ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة
الفعلي او صك مصدق او كفالة مصرفية ضامنة او سندات القرض الصادرة من احلكومة العراقية بنسبة
( )%1واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق وموجهة الى جهة
التعاقد (محافظة املثنى/حسابات اخلطة االستثمارية).
-2تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )60يوما ً اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -3ثمن مستندات املناقصة غير قابل للرد.
 -4املوقع االلكتروني حملافظة املثنى /مركز نظم املعلومات www.muthana-gov.com
-5يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.
 -6يحدد احلد األعلى للغرامات التأخيرية من اجلهة املتعاقدة بنسبة ( )%10عشرة من املئة من مبلغ العقد،
وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ املدة التأخيرية ( )%25خمسة وعشرين من املئة من (مدة العقد مضاف اليها
أي مدد إضافية ممنوحة) يتم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باإلسراع باجناز العقد.
 -7تطبق املعادلة التالية عند احتساب الغرامات التأخيرية:
مبلغ العقد /مدة العقد × ( = )%10الغرامة لليوم الواحد
 -8حتدد نسبة التحميالت اإلدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل شخص آخر بتنفيذ أي من التزامات
املقاول او املتعاقد بنسبة ( )%20عشرين من املئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام.
 -9جواز منح املقاول سلفة نقدية أولية مببلغ ال يزيد على (( )%10عشرة من املئة) من مبلغ االحالة للمشروع
الذي يحال على القطاع اخلاص و(( )%20عشرون من املئة) لشركات القطاع العام حسب مبلغ التخصيص
املتوفر للمشروع تدفع بعد توقيع العقد حسب األحكام اخلاصة مبنح السلف األولية للعقود املنصوص
عليها في قانون املوازنة العامة االحتادية مع وجوب تقدمي الضمانات اخلاصة بها قبل املوافقة عليها.

 -10تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات.
 -11يلتزم الطرف الثاني -املنفذ للعقد -بان يشغل ماال يقل عن  %50من عماله وموظفيه من العمالة
الوطنية الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات اال في حالة اعتذار املركز عن توفير االعداد
واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة  30يوما ً من تاريخ استالم املركز للطب.
 -12االلتزام بالتعليمات املقدمة الى مقدمي العطاءات املرافقة ملستندات املناقصة.

�إبراهيم �سلمان امليايل
حمافظ املثنى
9/2013/

مناق�صة رقم (/)124و/ت
�إعالن للمرة الثانية
م�شروع املديرية العامة لرتبية املثنى
ت

رقم املناق�صة

ا�سم امل�شروع

الدرجة واالخت�صا�ص
ƏƈťŊťšƂ

ŗƒƈƒƆŤřƃŒŗŽƄƂƃŒ
ŧœƈƒťųƍŧŬƆƄƃ

�سعر الك�شف/دينار

مبلغ الت�أمينات/
دينار

1

(/)124و/ت

بناء مدرسة ابتدائية ( )18صف في
مركز الهالل

إنشائية7/

918،897،000

200،000

 %1من مبلغ
العطاء

نابويل يحقق انت�صاره الرابع على التوايل
 روما� /أ ف ب
و�شهدت امل �ب��اراة ت��أل��ق العبي
نابويل ط��وال �شوطي املباراة
وا�صل نابويل نتائجه اجليدة وظهرت ب�صمات مديره الفني
ه��ذا امل��و��س��م وح�ق��ق انت�صاره اجل ��دي ��د الإ�� �س� �ب ��اين راف��اي �ي��ل
ال��راب��ع على ال�ت��وايل بالدوري بينيتيز ال ��ذي ط ��وَّ ر م��ن �أداء
الإيطايل بعدما فازعلى م�ضيفه الع��ب��ي��ه يف وق � ��ت ق��ل��ي��ل ،يف
ميالن  1-2يف املرحلة الرابعة ال��وق��ت ال��ذي ح��اول فيه جنوم
م��ن ال�ب�ط��ول��ة ع�ل��ى ملعب �سان ميالن �أكرث من مرة زيارة �شباك
�سريو لي�ؤكد �سعيه على املناف�سة الإ�سباين خو�سيه مانويل ريينا
ب�ق��وة ع�ل��ى ال�ل�ق��ب ه��ذا املو�سم ح ��ار� ��س ن ��اب ��ويل ال � ��ذي وق��ف
و�إعادة �أجماد الفريق يف ع�صره باملر�صاد �أمام جميع املحاوالت
ال��ذه�ب��ي خ�لال ف�ترة ثمانينات الهجومية للفريق امل�ضيف التي
القرن املا�ضي مرة �أخرى.
كان �أبرزها ت�صديه لركلة جزاء
اف �ت �ت��ح امل ��داف ��ع الأورغ � � ��واين ُاح�ت���س�ب��ت مل �ي�لان يف الدقيقة
م �ي �ج �ي��ل �أن� �خ� �ي ��ل ب��ري �ت��و���س  61والتي �سددها جنم الفريق
ال �ن �ت �ي �ج��ة يف ال��دق �ي �ق��ة  6من م��اري��و ب��ال��وت�ي�ل��ي ،وه ��ي �أول
املباراة مل�صلحة نابويل ب�ضربة ركلة ج��زاء يف�شل يف ت�سجيلها
ر�أ�� ��س ق��وي��ة ،و�أ�� �ض ��اف النجم ط��وال م�سريته االحرتافية قبل
الأرجنتيني غونزالو هيغواين �أن ي�ن�ج��ح ال�ن�ج��م الأ� �س �م��ر يف
املنتقل حديثا للفريق قادما من تعوي�ضها ب�إحرازه هدف فريقه
ري��ال م��دري��د الإ��س�ب��اين الهدف الوحيد قبل نهاية املباراة.
الثاين يف الدقيقة  ،54قبل �أن وع �ق��ب ان �ت �ه��اء امل��ب��اراة ح��اول
يقل�ص ماريو بالوتيلي النتيجة ب��ال��وت�ي�ل��ي اال��ش�ت�ب��اك م��ع حكم
لأ� �ص �ح��اب الأر��� ��ض ب� ��إح ��رازه امل �ب��اراة ال��ذي �أ�شهر يف وجهه
هدف ميالن الوحيد يف الوقت الكارت الأحمر ليغيب املهاجم
املحت�سب بدل ال�ضائع من عمر الإي��ط��ايل ع��ن امل��ب��اراة املقبلة
املباراة.
مليالن �أمام بولونيا.

ك��ر�أ���س ح��رب��ة � �ص��ري��ح ،مم��ا دفعه
للتعاقد مع الكامريوين املخ�ضرم
�صامويل �إيتو ،كما ت�ضاءلت فر�ص
�أزبيليكويتا يف اللعب مع االعتماد
ك�ل�ي��ا ع�ل��ى ال���ص��رب��ي براني�سالف
�إيفانوفيت�ش كظهري �أمين.ويبدو
ت��وري����س وم��ات��ا خ�ي��اري��ن مثاليني
ل �ت �ع��زي��ز ه �ج��وم ب �ط��ل �إ�سبانيا،
خ��ا��ص��ة �أن �ه �م��ا ل��ن ي�ح�ت��اج��ا لوقت
م��ن �أج��ل الت�أقلم م��ع �أج ��واء الليغا
اخل�ب�يري��ن ب�ه��ا م��ن خ�ل�ال دفاعهما
عن الوان �أتلتيكو مدريد وفالن�سيا
يف ال�سابق ،كما �أن �أزبيليكويتا
خيار جيد لتعوي�ض داين �ألفي�ش
وم� ��ارت� ��ن مونتويا.لكن
ال�صحيفة � �ش��ددت على
�أن ال�ع��ائ��ق ام ��ام امتام
تلك ال�صفقات �سيكون
م��وري�ن�ي��و نف�سه ،الذي
ق��د ي�ق�ب��ل ب��رح�ي��ل الثالثي
ول �ك��ن اىل �أي فريق
غري بر�شلونة،
غ� � � ��رمي� � � ��ه
اللـدود.

* تبويب املشاريع37/1/15/10 -:
* الوصف املوجز للمشروع-:
يشمل املشروع أعمال مدنية والتي تتضمن أعمال احلفريات الترابية والدفان بالتراب وفرش السبيس وأعمال
الكونكريت والبناء بالطابوق ،وأعمال الشبابيك واألبواب وعمل سلّم حديدي ،واإلنهاءات من بياض باجلص
واخملمر واللبخ بالسمنت مع النثر والصبغ والتغليف بالسيراميك ،والتسطيح وساحة اللعب واحلدائق
ّ
واملداخل وأعمال السياج والتطبيق بالكاشي املوزائيك ،كما يشمل األعمال الصحية والكهربائية.
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الر�شوة هي ما يعطيه ال�شخ�ص من مال �أو غيره لحاكم ليحكم له �أو لموظف يحمله على منحه ما يريد من حقوق تكون م�شروعة �أو غير م�شروعة في بع�ض
الحاالت  ،تنق�سم الت�شريعات الحديثة في نظرتها للر�شوة �إلى اتجاهين االتجاه الأول يرى �أن الر�شوة تتكون من جريمتين م�ستقلتين �أحدهما يرتكبها الرا�شي
والأخرى يرتكبها المرت�شي ،وهذا يعني �أن كل جريمة ي�صبح فيها العقاب م�ستقال ومنف�صال عن الأخرى ،فكل منهما تعد جريمة تامة بكل عنا�صرها و�أو�صافها
وعقوبتها ،وعليه فان فعل الرا�شي ال يعد ا�شتراكا في جريمة المرت�شي بل هو فعل م�ستقل يعاقب عليه القانون منفردا ،وي�صطلح على ت�سمية جريمة الرا�شي "
جريمة الر�شوة الإيجابية " وجريمة المرت�شي "الر�شوة ال�سلبية".
 بغداد/ع�صام القد�سي  -ت�صوير /محمود ر�ؤوف

كانت من اجلرائم املخلة بال�شرف

الر�شوة �صارت �سلوك ًا م�ألوف ًا تتناف�س على �إدامته دوائر الدولة

هدية �أو �إكرامية
االجت ��اه ال �ث��اين ي��رى ه��ذا االجت ��اه � ،أن
جرمية الر�شوة هي جرمية واحدة ،جرمية
موظف يتاجر بوظيفته ،فالفاعل الأ�صلي
ه��و امل��وظ��ف �أو القا�ضي امل��رت���ش��ي� ،أما
الرا�شي فهو �شريك له ي�ستعري منه �إجرامه
 ،وال��ر��ش��وة ق��د تعطى بطريقة مبا�شرة
يف �صورة م��ال ،وقد تعطى بطريقة غري
مبا�شرة يف ��ص��ورة هدية �أو �إك��رام�ي��ة ،
ويف كل احل��االت هي حمرمة لأنها �سرقة
�أو اختال�س ي�ستحق عليه �صاحبه العقاب،
فاملوظف العام ال��ذي �أوكلت �إليه الدولة
ت���ص��ري��ف م���ص��ال��ح ال �ن��ا���س ،م�ق��اب��ل �أج��ر
يتقا�ضاه ،ال يجوز له �أن يقبل الر�شوة �أو
يتعاطى معها ،فالر�سول �صلى الله عليه
و�سلم ي�ق��ول :م��ن ا�ستعملناه على عمل،
فرزقناه (�أي �أعطيناه �أجر ًا �أو مرتب ًا) فما
�أخذه بعد ذلك فهو غلول.
جرمية خملة بال�شرف
كانت الر�شوة فيما م�ضى يف بلدنا تعد من
اجلرائم املخلة بال�شرف عقوبتها ترتاوح
ب�ين ث�لاث �سنوات فما ف��وق م��ع الغرامة
�أم��ا الآن فقد تف�شت ب�شكل خطري حتى
ق��در البع�ض �إن  60باملئة م��ن املوظفني
يتعاطونها لغياب ال��رق��اب��ة �أو لتواط�ؤ
امل �� �س ��ؤول وغ ����ض ال �ن �ظ��ر وع� ��دم اتخاذ
الإجراءات الرادعة بحق املوظف املرت�شي ،
وقد بالغ البع�ض يف اخذ الر�شوة باملطالبة
بها و�أخذها علنا و�أم��ام املراجعني .ويف
هذا التحقيق ن�سلط ال�ضوء على جانب من
حاالت الر�شوة التي تعر�ض لها مواطنون
�أثناء مراجعاتهم ومعرفة �آرائهم حولها .
الت�سليف من البنوك بر�شوة
�س .فا�ضل موظفة �44سنة تقول  :الر�شوة
متف�شية يف جميع املعامالت التي يروجها
املواطن العراقي مهما كانت �صفتها �سواء
ك��ان ي�سعى لنيل وظيفة �أو يح�صل على
قر�ض �أو يراجع دائرة العقاري �أو ت�سيري
معاملة عادية حل�صوله على وثيقة ر�سمية
وغريها وهناك �أ�شخا�ص يكونون و�سطاء
بني املواطن وال��دوائ��ر ،واجلميع يعرف
�إن احلكومة �أع�ط��ت للموظف احل��ق يف
احل���ص��ول على ق��ر���ض بخم�سة م�لاي�ين ،
هذا القر�ض تخلل منحه كثري من الإرباك
وذل��ك ب�إطالقه حينا وحجبه لفرتة  ،ثم

�إح�صائيات هيئة النزاهة
هيئة النزاهة �أظهرت خالل ا�ستبياناتها يف الأ�شهر ال�ستة
املا�ض ��ية �إن مع ��دالت تعاط ��ي الر�ش ��وة يف دوائ ��ر الدول ��ة
ا�س ��تقرت على مدى الن�ص ��ف الأول من الع ��ام احلايل دون
( )3باملئة ،وبينت جداول ت�صنيف اال�ستبيانات �إن من بني
( )129449مواطنا �ش ��ملتهم اال�س ��تطالعات قدم ()3770
فق ��طر�ش ��ا اىل املوظف�ي�ن به ��دف تروي ��ج معامالته ��م � ،أي
بن�سبة ( )2,9باملئة.
و�أف ��اد امل�ص ��در �إن ( )124103مراجع�ي�ن مل يقدموا ر�ش ��ا
م ��ن اجل تروي ��ج معامالتهم فيما مل يذك ��ر (� )1576آخرين
اذا كانوا قدموا ر�ش ��ا �أم امتنعوا ،ومن بني ( )2247دائرة
�ش ��ملتها اال�س ��تطالعات يف عم ��وم حمافظات الع ��راق عدا
�إقليم كرد�ستان ت�صدرتمديرية كمرك �أم ق�صر يف الب�صرة
الدوائر الأكرث �ش ��يوعا بتعاطي الر�شوة خالل �أ�شهر �شباط
و�آذار وني�س ��انوحزي ��ران فيما ج ��اء م�ست�ش ��فى الريموك
لل ��والدة ببغ ��داد يف �ص ��در القائم ��ة ل�ش ��هر كان ��ون الث ��اين
ومديرية بلديةاملو�ص ��ل ل�ش ��هر ماي� ��س ،و�أبانت خمرجات

اال�س ��تطالع �إن الذكور �شكلوا الغالبية بني املراجعني بعدد
( )96648مقاب ��ل (� )31937أنث ��ىع ��دا ( )864مل يحددوا
جن�سهم ،و�أظهرت كذلك �إن ( )2986من الذكور قدموا ر�شا
مقابل (� )713أنثى.
وك�ش ��ف حتليل مفردات اال�س ��تبانة على �أ�س ��ا�س التح�صيل
الدرا�س ��ي �إن حمل ��ة ال�ش ��هادة االبتدائية ت�ص ��دروا جداول
املمتنع�ي�ن عن دفع الر�ش ��وة بع ��دد (� )29875أعقبهم حملة
املتو�س ��طة ( )27588ث ��م الإعدادي ��ة ( )18466تاله ��م
( )16922ممن ال يقر�ؤون �أو يكتبون وجاء خام�س ��ا حملة
البكالوريو� ��س بع ��دد ( )15907ث ��م الدبل ��وم ()11458
واملاج�س ��تري ( )1473و�أخ�ي�را الدكت ��وراه ( .)451وتقدم
( )1043م ��ن حمل ��ة البكالوريو� ��س قوائ ��م دافع ��ي الر�ش ��ا
وبعده ��م ( )663م ��ن حمل ��ة املتو�س ��طة والإعدادية()590
واالبتدائي ��ة ( )529ثم الدبلوم (� )492إ�ض ��افة اىل ()210
مم ��ن ال يقر�ؤون �أو يكتبون و( )101منحملة املاج�س ��تري
و�أخريا الدكتوراه (.)27

طوابري املراجعني املتذمرين
�إطالقه ب�شكل جزئي هذا التذبذب اوجد
و�سطاء موظفني وغري موظفني بعالقاتهم
املت�شعبة متكنوا م��ن ت��روي��ج معامالت
للح�صول على القر�ض للمواطن  ،دون
غريهم مقابل عمولة  ،مبلغ ال ي�ستهان به
من املال  .وهناك املوظف املحتاج وقبوله
بالعر�ض م�ضطرا .وم��ا ح�صل معي �إن
موظفة زميلتي ح�صلت يل على القر�ض
م��ع جمموعة م��ن ال��زم�لاء مقابل عمولة
قدرها مليون دينار لكل واح��د منا . !!.
ولو �إن احلكومة كانت وا�ضحة بتعاملها
يف منح القر�ض والإ� �ش��راف ال�ت��ام على
عملية منحه ملا ا�ستغل ه�ؤالء الطفيليون،
الآخرين وقاموا مب�صادرة جزء مهم من
مال ن�سدده على �شكل �أق�ساط فهو ا�ستالف
ب�ف��وائ��د ولي�س هبة م��ن احل�ك��وم��ة ولكن
يبدو �إن هناك جهات م�ستفيدة �أرادت �أن
مت�شي الأمور على هذه ال�صورة لتحقيق
م�آربها الدنيئة  .وما يدفع بال �شك للو�سيط
يت�سبب ب�آالم نف�سية للم�ستلف الن ما ي�ؤخذ
منه يعد باطال ودون وجه حق.
ال تعيني بال ر�شوة
ه .ن��وري � 25سنة يقول  :اح��د معاريف
ي �ع �م��ل ب ��امل ��رور وح �ي�ن �أردت التعيني
بوظيفة ن�صحني بالعمل يف مهنته وافقت

�أتعجب من هذا ال�صمت
املطبق من الدولة
وت�شريعاتها واحلكومة
(وتغلي�سها )عن
املو�ضوع فلم ن�سمع يوما
�إن موظفا �أدين بالر�شوة
وتعر�ض للنقل من
دائرته �أو وجهت له
عقوبة
فاخربين انه مقابل � 8أوراق �أي ثمامنائة
دوالر ي�ستطيع تعييني وو� �ض �ع��ي يف
مكان مريح مثل قلم الدائرة �أو يف دائرة
الإج��ازات وغريها من دوائ��ر امل��رور التي
ال يتطلب العمل فيها جهدا بدنيا ،ولأنني
ال املك املبلغ فقد ا�ستلفته من هنا وهناك
وذق� ��ت ال �ق �ه��ر وامل ��ذل ��ة م ��ن اج���ل جمعه
و�أعطيته �إي��اه وبرغم م��رور �ستة �أ�شهر
على وعده مل يقم بتعييني وملا �أدركت انه

حمتال �أخذت �أطالبه باملبلغ وهو يتهرب
 ،و� �س ��ؤايل ه��و مل��اذا ال تكون التعيينات
وا� �ض �ح��ة وم�ع�ل�ن��ة ك��ي ت�ق�ط��ع احلكومة
الطريق �أمام ه�ؤالء الذين يبتزون املواطن
علما �إن الوظائف باتت من ن�صيب الذي
يدفع �أكرث ولأقارب امل�س�ؤولني ومعارفهم
بينما هناك خريجون منذ �سنوات ومن
ذوي االخت�صا�ص وحالتهم املادية معدمة
يعانون بطالة بائ�سة ويتح�سرون على

الفل�س وال �شك �إن فعل ال��ر��ش��وة �سببه
دن��اءة الأخ�ل�اق وقلة امل ��روءة وا�ستهتار
بحق املواطن وبالقوانني .
ادفع تنفع وت�ستنفع
قا�سم ح��امت موظف � 34سنة ه��ذا �شعار
دول��ة الدميقراطية والعدالة االجتماعية
ومن ال ي�ؤمن به وي ��ؤدي الدية فلي�ضرب
ر�أ�سه باحلائط  .ف�أنت بالر�شوة ت�ستطيع

�أن حت�صل على ك��ل �شيء حتى الإج��ازة
املر�ضية وك�سب �صداقة م�س�ؤول دائرتك
و�إر�ضاء عامل النفايات فال يهمل التوقف
عند باب بيتك ورفعها  .و�أتعجب من هذا
ال�صمت املطبق من الدولة وت�شريعاتها
واحل�ك��وم��ة (وتغلي�سها )ع��ن املو�ضوع
فلم ن�سمع يوما �إن موظفا �أدين بالر�شوة
وتعر�ض للنقل من دائ��رت��ه �أو وجهت له
عقوبة �أو �أدى ب��ه تعاطي ال��ر��ش��وة اىل
ال�سجن ول ��ذا �أ��ص�ب�ح��ت �شائعة ب�ين كل
تعامالت احلكومة م��ع امل��واط��ن وال احد
ي��دري ال�سبب يف جتاهل ه��ذه الظاهرة
اخلطرية التي ت�سببت با�ست�شراء الف�ساد
يف اجل�ه��از احلكومي وجعلته غ�ير جمد
يف مفا�صل منه و�سببا يف معاناة املواطن
خا�صة الذي ال ير�ضخ لدفع الر�شوة وذلك
ب��إط��ال��ة م��راج�ع��ات��ه ودوران� ��ه يف �أروق ��ة
الدوائر .

ما يح�صل معي انفجر �ضاحكا واتهمني
ب�أنني (غ�شيم م�صلحة ) و�أ�شار علي �أن
�أ�ضع مئة الف دينار للموظف بني �أوراق
املعاملة و�س�أرى كيف �أن معاملتي تنجز
بدقائق ففعلت ما ذك��ره زميلي ور�أيت
مفعول الر�شوة املده�ش .وم��ن يومها
و�أن� ��ا �أع� ��رف كيفية اجن ��از معامالتي
.ومما ا�ستغرب له �أن هذا املوظف ذائع
ال�صيت بتعاطيه الر�شوة يعرفه القا�صي
وال ��داين ل��دى ك��ل م��ن يتعامل م��ع بيع
و�شراء الأرا�ضي والعقارات من الداللني
واملواطنني العاديني ومل ا�سمع يوما انه
تعر�ض للعقوبة �أو نقل من مكانه وال�شك
�إن هناك من ي�سانده ويحميه �أو هناك
�سر ما يف ا�ستمراره ب�أفعاله هذه التي
ت�شيع ال�شعور بالظلم واحلقد والكراهية
وعدم فاعلية القانون والت�شكيك بنوايا
موظف احلكومة ونزاهته.

غ�شيم م�صلحة
جا�سم ح�سن � 56سنة دالل  :يف بداية
عملي �أردت متابعة معاملة زبون ا�شرتى
�أر�ضا من مكتبي وراجعت دائرة الت�سجيل
العقاري فكنت اذه��ب كل يوم والعراقيل
ي�ضعها �أمامي املوظف املخت�ص حتى كدت
اترك املعاملة وملا رويت لأحد زمالء املهنة

الر�شوة �أ�ضرت باال�ستثمار
�سامل حمدان  48موظف يقول للأ�سف �إن
هناك جهات حكومية م�س�ؤولة وجهات
حزبية تقف للم�ستثمر باملر�صاد تطالبه
بح�صة يف الأرباح التي �سيجنيها الحقا
�أو �إنها تطلب منه دف��ع املاليني لت�سهل
له عمل م�شروعه يف املنطقة التي تعد
تابعة ل�سطوتها �أو �إن ه�ن��اك موظفني
بتعقيدهم �سبل اجناز معامالت امل�ستثمر
طمعا بالر�شوة ا�ضطرت الكثريين اىل
االن�سحاب والعودة اىل بالدهم .بينما
جند دوال نعرفها ت�ستقبل امل�ستثمرين
وتكمل معامالتهم م��ن �ساعة هبوطهم
اىل امل �ط��ار .وه ��ذه احل�ك��اي��ة رواه ��ا يل
رجل كان يجل�س اىل جانبي يف �سيارة
(الكيا ) يقول ان��ه ك��ان من املفرت�ض �أن
يعمل يف م�شروع ا�ستثمار لأحد الأخوة
العرب وبعدما �أجنز امل�ستثمر الإجراءات
الر�سمية الالزمة وذهبنا اىل اجلهة التي
ي �ق��ام عليها امل �� �ش��روع ظ�ه��ر ل��ه جماعة
وطالبوه بح�صة من ربح امل�شروع وملا
رف�ض طلبوا �أن يدفع لهم �شهريا ما يعادل
رواتب ثالثني عامال لي�س لهم وجود وملا
رف�ض منعوه من �إقامة امل�شروع فا�ضطر
�صرف النظر عنه والرجوع اىل بلده .

ر�أي الخبير االقت�صادي
اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي حمم ��د جب ��ار بني للم ��دى ان :تف�ش ��ي
الر�شوة والف�ساد الإداري يف م�ؤ�س�سات الدولة ظاهرة �شائعة
يف بع� ��ض النظم  ،وال يعود ال�س ��بب لتدين الأجور وارتفاع
�أ�س ��عار املواد اال�س ��تهالكية لأن راتب املوظف يف بلدنا جمز
ملعظ ��م موظف ��ي الدول ��ة و�إمنا اجل�ش ��ع الذي يدف ��ع البع�ض
لنيل املزيد ول�سيا�س ��ة مدرو�س ��ة وحمكم ��ة يعتمدها النظام
لتكون بديلة عن �إجراء �إ�صالحات �سيا�سية واجتماعية تفيد
ال�ص ��الح العام .ويحقق النظام من خاللها امل�صالح اخلا�صة
للأفراد واجلماعات الداعمة لنظامه ،ويهدف لتخفي�ض حدة
ال�ص ��راع املحتمل على ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية بين ��ه وبني تلك
اجلماع ��ات من خالل منحها منافع مالي ��ة كبرية وخلق حالة
من ت�ش ��ابك امل�ص ��الح لت�شكل الأ�س ��ا�س العملي لعالقة الدفاع
امل�ش�ت�رك بني الطرفني ،يوفر الف�ساد الإداري عوائد مبا�شرة

وحمدودة وملمو�سة جلماعات ت�شعر بالعزلة على امل�ستوى
االجتماعي ،وقد تكون فاعلية الف�ساد طريقة ال�ستقرار نظام
�سيا�سي من دون اللجوء لعملية الإ�صالح ،وبهذا ف�أن الف�ساد
الإداري ذات ��ه يع ��د بدي�ل ً�ا عن الإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي ،ولرمبا
يكون الف�س ��اد والإ�ص�ل�اح معا بدي�ل�ان عن �إ�س ��قاط النظام،
حيث يُ�سهم الف�ساد يف ت�شتيت جهود قوى ال�ضغط للمطالبة
بالإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي و�إدخال تغريات جوهري ��ة على بنية
النظام.
و مته ��د النظ ��م ال�سيا�س ��ية (الف�س ��اد والر�ش ��وة) يف �أجهزة
الدول ��ة ،م ��ن خ�ل�ال �إب ��دال العنا�ص ��ر الوطني ��ة وال�ش ��ريفة
الراف�ض ��ة لتلك ال�سيا�سية بعنا�ص ��ر انتهازية و�ضيعة ت�سعى
لتحقي ��ق م�ص ��احلها اخلا�ص ��ة ،وتك ��ون �أدوات لفر� ��ض تلك
ال�سيا�سة على جميع مرافق وم�ؤ�س�سات الدولة.
احد امل�شاريع املتوقفة
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في الحدث
 حازم مبي�ضني

"اخلي" لي�س
ال�شيوعي الأخري

دور الدوحة ال�سيا�سي ينح�سر بعد �أ�شهر من انتقال ال�سلطة
امري قطر احلايل يف �صورة
جتمعه مع والده (ا.ف.ب)

بعد عام على اختطاف املنا�ض ��ل ال�ش ��يوعي ال�س ��وري عبد العزيز
اخلي قرب مطار دم�ش ��ق ،واتهام رفاق ��ه يف احلزب �أجهزة الأمن
رّ
ال�س ��ورية باحتجازه ،رغم النفي املتكرر من احلكومة ال�س ��ورية،
التي �أبلغت و�س ��طاء من عدة دول� ،أ ّنها مل تعرث له على �أثر يف كل
�سجونها ،جاء ت�أكيد الرئي�س الأ�سد للربملانية الأوروبية فريونيك
دو كايزر� ،أن امل�س ��لحني هم من خطفوه ،ما يعني �إمكانية ت�صديق
�ضابط املخابرات ال�سوري املن�شق �آفاق �أحمد ،الذي ي�ؤكد امتالكه
معلوم ��ات من م�ص ��ادر داخلية ،ومن ال�ش ��ريحة امل�ؤيدة ،عن مقتل
�ّي� ،بع ��د �أن اختطفته املخاب ��رات اجلوية من طريق
الدكت ��ور اخل رّ
املطار ،وقد تويف حتت التعذيب.
اخلي ،من �أنقى ثوار �س ��وريا ،ورغم معاركه
املنا�ضل ال�ش ��يوعي رّ
املتوا�ص ��لة مع النظام ،مل يغفل حلظة عن �أعداء �سوريا الآخرين،
م ��ن داخل البالد �أو من خارجها ،ول ��د يف " القرداحة" ،انتمى �إىل
حزب العمل ال�ش ��يوعي نهاية ال�س ��بعينات ،ليتوىل ع�ضوية مكتبه
ال�سيا�س ��ي ،فيتعر� ��ض للمالحقة مع جمموعة من ك ��وادر احلزب،
قبل �إ�ش ��غاله املوقع الأول عقب اعتقال العديد من رفاقه القياديني،
فعم ��ل عل ��ى ترمي ��م احل ��زب ،وجنح ن�س ��بي ًا و�ش� � ّكل ن ��واة طيبة،
وانفت ��ح يف عالقات ��ه مع التجم ��ع الوطني الدميقراط ��ي ،ويعترب
�ص ��احب هذا النهج .بقي متواري ًا عن الأنظار مدة ع�ش ��ر �س ��نوات
داخل �س ��وريا ،قب�ض عليه عام  1992ليتلقى حكم ًا بال�س ��جن ملدة
 22عام ًا ،بتهمة االنتماء �إىل حزب �سيا�سي حمظور ،وتعترب هذه
الـم ��دة هي العقوب ��ة الأكرث طو ًال ،التي يُحكم بها �س ��جني علماين،
غري متهم ب�أية تهمة لها عالقة ب�أي �ش ��كل من �أ�شكال العنف امل�سلح
يف �سوريا.
كان يف ال�س ��جن طبيب اجلمي ��ع ،من دون متييز بني �ش ��يوعي �أو
�إ�س�ل�امي �أو كردي �أو عربي ،وكان يف �أي ��ام كثرية ال ينــــام الليل،
فقد كان الطبيب الوحيد يف ال�س ��جن ،وقـــــد �أقام �أول عيادة طبية
يف �سجن �ص ��يدنايا ،مب�ساعدة ال�س ��جناء الإ�سالميني ،وب�ضغوط
على �إدارة ال�س ��جن� ،أُفرج عنه يف عفو من الرئي�س ب�ش ��ار الأ�س ��د،
هو وكل قيادات حزب العمل ،املحكومني بال�سجن �سنوات طويلة،
وقبل ال�سجن كان رئي�س ًا لتحرير �صحيفة "النداء ال�شعبي" ،الأكرث
�ش ��عبية وتوزيع ًا وانت�ش ��ار ًا يف �أوائل ال ّثمانينات ،وع�ض ��و هيئة
حتري ��ر جملة ال�شّ ��يوعي ،وع�ض ��و هيئة حترير الراي ��ة احلمراء،
وكلها ت�ص ��در عن حزب العمل ال�ش ��يوعي ،الذي ّ
اخلي الرجل
ظل رّ
الأول فيه ملدة ع�شر �سنوات.
اخلي� ،ص ��احب الكتاب الأ�س ��ود ،الذي يتحدث عن ق�ض ��ايا القمع
رّ
والإرهاب ،التي متار�س ��ها ال�س ��لطات ال�س ��ورية �ض ��د معار�ضيها،
و�أ�ص ��بح مرجع ًا �أ�سا�س ��ي ًا للعديد من املنظمات الدوليةّ ،
ظل يُ�صر
على �أن تكون للن�ض ��ال الثوري �سيا�س ��ته وثقافته ولياقاته �أي�ض ًا،
وكم يبدو م�ؤ�س ��ف ًا �أنه تعر�ض مع كل تاريخه الن�ض ��ايل لالعتداء،
م ��ن قبل منتحلي �ص ��فة الثوار� ،أم ��ام مبنى اجلامع ��ة العربية يف
القاهرة ،لي�ص ��ل �إىل قناعة ب�أن ه�ؤالء �سيوا�ص ��لون نف�س �أ�ساليب
النظام ،يف �س ��حق ال ��ر�أي املخالف واملجتمع ب�أ�س ��ره ،غري �أن كل
ذلك مل مينعه من موا�ص ��لة م�س�ي�رته الن�ض ��الية ،وهو ال�ش ��يوعي
امل�ؤمن ب�ش ��رف الأه ��داف التي ي�س ��عى لتحقيقها ،مل�ص ��لحة وطنه
ومواطنيه.
اخلي ،الوجه امل�شرق للثورة الوطنية الدميوقراطية املدنيّة،
كان رّ
بعيد ًا عن الع�سكرة والطائفية واال�ستقواء باخلارج ،وحني كانت
الث ��ورة ال�س ��ورية �س ��لمية تنح�ص ��ر مطالبها باحلرية وامل�ش ��اركة
واملدن ّي ��ة والكرام ��ة ،كان ��ت هيئ ��ة التن�س ��يق املوق ��ع الطبيع ��ي،
املُنتظر منه �أن يو ّفر للثورة �ص ��مام �أمانها ،وي�ض ّم قواها الوطنية
والدميوقراطي ��ة والي�س ��ارية جميع� � ًا ،وكان اخل�ي�ر فار�س� � ًا م ��ن
فر�س ��انها ،يقود حزب ��ه خلدمة �أهدافه ��ا ،ورغم اعتقاله ف� ��إن �أبناء
حزبه يوا�ص ��لون ن�ض ��الهم ،ك�أنهم مياه مقد�س ��ة تتدف ��ق من نبع ال
اخلي ،الذي �سي�ؤكد غيابه �أنه لن
ين�ضب� ،إنهم تالميذ عبد العزيز رّ
يكون ال�شيوعي الأخري.

بعد �أ�شهر على انتقال
ال�سلطة فيها ،بد�أ
دور قطر ال�سيا�سي
ينح�سر يف املنطقة،
خا�صة بعد انهيار حكم
االخوان امل�سلمني يف
م�صر ،والذي راهنت
عليه الدوحة ب�شكل
كبري� .أما يف امللف
ال�سوري ف�أتى تراجعها
ل�صالح ال�سعودية التي
باتت �صاحبة الت�أثري
الأكرب.

 الدوحة /ا.ف.ب

بع ��د ان كانت قط ��ر العب ًا اقليمي ًا رئي�س ��ي ًا
يف ال�س ��نوات االخ�ي�رة ،انح�س ��ر دوره ��ا
ال�سيا�س ��ي ب�ش ��كل كبري يف اال�شهر الثالثة
الت ��ي تلت انتق ��ال احلكم فيها ،ال�س ��يما مع
�س ��قوط حكم االخوان امل�س ��لمني يف م�صر
وتعاظم دور ال�س ��عودية ،بح�س ��ب حمللني
وم�صادر متطابقة.
ومبوازاة تراجع دور قطر ،البلد ال�ص ��غري
جغرافيا والغني بالغاز ،تبدو عالقاتها مع
جريانها اخلليجيني اي�ض ًا م�أزومة بح�سب
امل�صادر.
وم ��ن م�ص ��ر �إىل �س ��وريا ،ومن ليبي ��ا �إىل
تون�س ،فقدت قطر يف فرتة ق�صرية ن�سبي ًا
اوراق ًا كثرية.
انهيار حكم االخوان
وقال املحلل ال�سيا�س ��ي انطوان ب�صبو�ص
مدير مر�ص ��د ال ��دول العربي ��ة يف باري�س
لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س "�إن االنهي ��ار يف
م�ص ��ر اثب ��ت م ��دى الره ��ان القط ��ري على
االخوان ،والدرجة الكبرية من التهور يف
هذا الره ��ان" ،فمع �س ��قوط حكم االخوان
"بد�أ عد عك�سي للنفوذ القطري" كما "بدت
�سطحية هذا النفوذ".
ويف خطوة غري م�س ��بوقة ،اعلن �أمري قطر
يف  24حزيران (يونيو) تخليه عن ال�سلطة
ل�ص ��الح ابنه متيم بعد �أن ح ��ول بالده من
دولة جمهولة �إىل العب اقليمي بارز ،فيما
�أوحى الأمري اجلديد �أنه �س ��يعطي �أولوية

للو�ضع الداخلي.
وبع ��د �أي ��ام فق ��ط ،ق ��ام اجلي�ش يف م�ص ��ر
بعزل الرئي�س االخواين حممد مر�سي.
وتعد قط ��ر الداع ��م الأكرب لتي ��ار االخوان
امل�س ��لمني يف الع ��امل العربي ،ال�س ��يما يف
م�صر ،البلد املحوري والأكرب.
دور قطر يف امللف ال�سوري
ورد ًا عل ��ى �س� ��ؤال ح ��ول �س ��بب تراج ��ع
الدور القطري ل�ص ��الح ال�سعودية يف ملف
املعار�ض ��ة ال�س ��ورية ،ق ��ال م�ص ��در قطري
م�ص ��رح ل ��ه ب� ��أن "كل دول ��ة تدع ��م الثورة
ال�س ��ورية بطريقته ��ا ،وه ��ذا ال ��كالم في ��ه
انتقا� ��ص للثورة وك�أن قطر هي من قام بها
ولي�س ال�شعب ال�سوري".
وق ��ال �إن م ��ا يحك ��ى ع ��ن خ ��روج قطر من
دائرة الأ�ضواء الإعالمية يظهر �أن "هدفنا
من دعم الثورة ال�سورية مل يكن اعالمي ًا"،
م�ؤك ��د ًا �أن "قط ��ر فتحت الطري ��ق وعبدته
�أم ��ام املجتم ��ع الدويل لكي ي�س ��اند ويدعم
الثورة ال�سورية".
وبح�س ��ب امل�ص ��در ،ف�إن �أمري قطر اجلديد
ال�شاب ال�ش ��يخ متيم بن حمد ال ثاين (33
عام� � ًا) كان مي�س ��ك باملل ��ف ال�س ��وري قب ��ل
و�صوله �إىل �سدة احلكم.
وق ��د يبدو ال�ش ��يخ متيم م�ص ��مم ًا على فتح
�ص ��فحة جدي ��دة تختل ��ف خ�صو�ص� � ًا ع ��ن
رئي� ��س ال ��وزراء ال�س ��ابق البال ��غ النف ��وذ
ال�شيخ حمد بن جا�سم ال ثاين.
وقال ب�ص ��بو�ص �إن "كل ما بني يف �سنتني

الأ����س���د ي��ت��ه��م ال���غ���رب مب��ح��ارب��ة ع���دو وه��م��ي
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قال الرئي�س ال�س ��وري ،ب�ش ��ار الأ�سد� ،إن
الوالي ��ات املتح ��دة وبريطانيا وفرن�س ��ا
ت�س ��عى من خ�ل�ال تق ��دمي م�ش ��روع قرار
ل�ل��أمم املتح ��دة ب�ش� ��أن تر�س ��انة ب�ل�اده
الكيماوي ��ة� ،إىل الظه ��ور كمنت�ص ��ر على
"�سوريا عدوهم الوهمي".
ويف مقابل ��ة م ��ع التلفزي ��ون الر�س ��مي
ال�ص ��يني بثت �أم�س االثنني ،قال الأ�س ��د

�إنه "غري قلق" من امل�ش ��روع الذي قدمته
تل ��ك الدول ملجل�س الأمن الدويل لو�ض ��ع
الأ�س ��لحة الكيماوي ��ة ال�س ��ورية حت ��ت
الرقابة الدولية .وتريد الواليات املتحدة
وفرن�س ��ا وبريطاني ��ا �ص ��دور ق ��رار م ��ن
جمل� ��س الأمن مبوجب الف�ص ��ل ال�س ��ابع
مليث ��اق الأمم املتح ��دة وال ��ذي ق ��د يجيز
فر� ��ض عقوب ��ات �أو التدخ ��ل الع�س ��كري
�إذا تراجعت دم�ش ��ق عن التزاماتها ب�ش�أن
تدمري تر�سانتها الكيماوية.

وق ��ال الأ�س ��د �إن الدول الث�ل�اث بتقدميها
م�شروع القرار "حتاول فقط جعل نف�سها
منت�ص ��رة يف حرب �ضد �س ��وريا عدوهم
الوهمي" ،م�ض ��يفا �أن ال�ص�ي�ن ورو�س ��يا
"تلعبان دورا �إيجابيا يف جمل�س الأمن
الدويل ل�ضمان عدم بقاء �أي حجة للقيام
بعمل ع�سكري �ضد �سوريا".
وتعار�ض رو�سيا ،التي �أعاقت مع ال�صني
�ص ��دور  3ق ��رارات ب�ش� ��أن �س ��وريا من ��ذ
 ،2011تهديدات الغرب با�ستخدام القوة

الهج ��وم عل ��ى مقاتل ��ي املعار�ض ��ة ،قائال
�إنه لي�س من املعقول �أن ت�س ��تخدم قواته
الأ�س ��لحة الكيماوي ��ة يف الوق ��ت ال ��ذي
بات ��ت لها اليد العليا على الأر�ض ،و�أثناء
وج ��ود مفت�ش ��ي الأ�س ��لحة الكيماوي ��ة
و�س ��ط دم�ش ��ق .و�أكد الأ�س ��د يف املقابلة
مع التلفزيون ال�ص ��يني وجود الأ�س ��لحة
الكيماوي ��ة يف مناطق �آمنة يف �س ��وريا،
م�شريا �إىل �أن تلك الأ�سلحة حتت �سيطرة
كاملة من قبل اجلي�ش ال�سوري.

املجاميع اجلهادية تنقلب على بع�ضها يف �سوريا
 ترجمة املدى
قال نا�ش ��طون يف املعار�ضة ان �صدامات وقعت بني
جمموعتني منف�ص ��لتني من الث ��وار كلتاهما مرتبطة
بالقاعدة �ش ��مال �شرق �س ��وريا الأحد ،يف حني انهار
وق ��ف اطالق النار اله�ش غرب� � ًا بني مقاتلني منتمني
للقاعدة و ث ��وار مدعومني من الغرب و بني اجلي�ش
ال�س ��وري احلر  .تتزايد االنق�س ��امات بني ف�ص ��ائل
املعار�ض ��ة يف �ش ��مال �س ��وريا م ��ا يزي ��د يف تعقي ��د
الفو�ض ��ى يف �س ��احات القتال ،و ي�ش ��تت ما ي�س ��ميه
قادة الث ��وار ب�أوىل �أولوياتهم و ه ��ي حماربة نظام
الرئي� ��س ب�ش ��ار الأ�س ��د  .التناف� ��س عل ��ى املناطق و
املوارد و النفوذ ف�ضال عن اخلالفات الأيديولوجية
 ،كلها ت�س ��هم يف هذه االنق�س ��امات الت ��ي يقول عنها
ق ��ادة اجلي� ��ش ال�س ��وري بانه ��ا و�ص ��لت اىل نقط ��ة
حرج ��ة  .يف منطقة احل�س ��كة �ش ��مال �ش ��رق البالد،
ق ��ام مقاتلون من دولة العراق و ال�ش ��ام الإ�س�ل�امية
مبهاجم ��ة جبهة الن�ص ��رة و اال�س ��تيالء عل ��ى مقرها
و �أ�س ��لحتها و معدات �إنتاج النفط  ،ح�س ��ب املر�صد
ال�س ��وري حلقوق الأن�سان الذي يتخذ من بريطانيا
مقر ًا له  .و �أ�ض ��اف املر�ص ��د ان جبهة الن�صرة لديها
القلي ��ل من املقاتلني يف مقرها لأنه ��م حاليا يقاتلون
الق ��وات الكردية يف مناطق اخ ��رى  .تعهدت جبهة
الن�صرة بالوالء لزعيم القاعدة �أمين الظواهري� ،إال
ان زعيمها رف�ض عر�ض� � ًا لالندم ��اج مع دولة العراق
و ال�شام الإ�سالمية .مع ذلك فلقد قاتلت املجموعتان
اىل جان ��ب بع� ��ض و من غري الوا�ض ��ح م ��ا اذا كانت
ال�ص ��دامات ب�س ��بب نزاع حمل ��ي او �أنه ��ا داللة على
توترات �أكرب .
جاءت �ص ��دامات احل�س ��كة بعد �أيام م ��ن قتال عنيف

بني مقاتلي دولة العراق و ال�شام الإ�سالمية و �أفراد
من �ألوية اكرث اعتدا ًال مدعومة من الغرب تنتمي اىل
اجلي�ش ال�سوري احلر يف مدينة �آزاز ال�سرتاتيجية
التابعة ملحافظة حلب على احلدود مع تركيا .
اندل ��ع القت ��ال بني دولة الع ��راق الإ�س�ل�امية و �أفراد
م ��ن ل ��واء العا�ص ��فة ال�ش ��مالية الأ�س ��بوع املا�ض ��ي،
عندم ��ا حا�ص ��ر مقاتل ��و دول ��ة الع ��راق م�ست�ش ��فى
ميداني� � ًا مطالب�ي�ن ل ��واء العا�ص ��فة بت�س ��ليم طبي ��ب
�أملاين �سوري الأ�ص ��ل ادعوا بانه كان يلتقط �صور ًا
ملقاتلني م�ص ��ابني من دولة العراق الإ�س�ل�امية  .كان
ذل ��ك القتال ه ��و الأخري يف �سل�س ��لة ا�ش ��تباكات بني
دول ��ة العراق الإ�س�ل�امية و ق ��وات اجلي�ش احلر يف
املحافظات ال�ش ��مالية ،حيث قتلت دولة العراق قادة
كب ��ار م ��ن اجلي�ش احلر ،كم ��ا تتزايد ال�ش ��كاوى من
انتهاكات الإ�سالميني للعدالة و حقوق الأن�سان يف
�سعيهم لإقامة دولة �إ�سالمية .
تو�س ��طت املجموعت ��ان يف وق ��ف لإط�ل�اق الن ��ار
اجلمعة لو�ض ��ع حد للقتال يف �آزاز  ،اال ان العا�صفة
ال�شمالية ا�ص ��درت الأحد بيانا تقول فيه ان االتفاق
يعت�ب�ر الغي ًا بع ��د ان ف�ش ��لت دولة العراق بت�س ��ليم
الأ�س ��رى مبا فيهم الطبيب الأملاين واحد النا�شطني
الإعالميني ال�س ��وريني �ض ��من مهلة � 48ساعة  .جاء
يف البي ��ان " يف  19ايل ��ول قدمنا االتفاق املربم مع
دول ��ة العراق الإ�س�ل�امية و املادة واح ��د التي تن�ص
على وقف اط�ل�اق النار و االلتزام بع ��دم انتهاكها و
قد التزمنا بذلك ".
" املادة اثنني  ،التي تن�ص على اطالق �سراح كافة
املعتقلني مبا فيهم ال�ص ��حفي حممد نوري من مركز
�آزاز الإعالم ��ي  ،مل يت ��م تنفيذه ��ا بالكام ��ل حي ��ث
اطلق �س ��راح ت�س ��عة ا�س ��رى فقط ن�ش ��رت ا�سما�ؤهم

ا�ستمرار دعم االخوان
لكن قطر ما زالت تدعم حتى الآن االخوان
امل�سلمني خ�صو�ص ًا عرب احت�ضان منظرهم
ال�ش ��يخ يو�س ��ف القر�ض ��اوي ،فيم ��ا قن ��اة
اجلزي ��رة م ��ا زال ��ت ت�ض ��ع ثقله ��ا خل ��ف
املعار�ض�ي�ن "لالنق�ل�اب الع�س ��كري" يف
م�صر.
وبه ��ذا ،تب ��دو قط ��ر معزول ��ة متام� � ًا ع ��ن
حميطه ��ا اخلليج ��ي الداعم بق ��وة لالدارة
امل�ص ��رية اجلدي ��دة ولوزي ��ر دفاعه ��ا
عبدالفتاح ال�سي�سي.
وق ��ال م�ص ��در �سيا�س ��ي خليج ��ي لوكال ��ة
فران� ��س بر� ��س" :العالق ��ات ب�ي�ن قط ��ر
وباق ��ي دول اخلليج لي�س ��ت جي ��دة حاليًا،
م ��ع ال�س ��عودية والبحري ��ن وباالخ�ص مع
االمارات".

قالوا

�ضد حليفها ،وتطالب بعدم مناق�شة �سبل
�إجبار احلكومة ال�س ��ورية على االمتثال
�إال �إذا تقاع�ست دم�شق عن التعاون.
وتتهم وا�شنطن القوات احلكومية بتنفيذ
الهجوم ،الذي قالت �إن ��ه �أودى بحياة ما
يربو على � 1400ش ��خ�ص ،وت�ستند على
تقرير �أ�صدره خرباء الأ�سلحة الكيماوية
التابع�ي�ن ل�ل��أمم املتحدة يف دع ��م وجهة
نظرها.
�إال �أن الأ�س ��د يلق ��ي بامل�س� ��ؤولية يف

يف بيان �سابق "
" لذلك ،و بعد جتاوز املهلة فرتة � 48ساعة  ،فاننا
نعت�ب�ر دولة العراق الإ�س�ل�امية ق ��د انتهكت االتفاق
و مل تلتزم به ".
قال نا�ش ��ط م ��ن حل ��ب ان �آزاز كان ��ت هادئة ن�س ��بيا
الأح ��د ،و هن ��اك دالالت عل ��ى انتق ��ال دول ��ة العراق
الإ�س�ل�امية لتو�س ��يع �س ��يطرتها على مناطق جديدة
غ ��رب �آزاز يف باتاب ��و و هازان ��و  .و ق ��ال ان دول ��ة
الع ��راق الإ�س�ل�امية وافق ��ت – مبوج ��ب االتفاق –
عل ��ى مغادرة املدينة  ،و هذا ما مل تفعله  ،و مل يطلق
�سراح النا�شطني املعتقلني مبن فيهم الطبيب الأملاين
 ".كان املفرو� ��ض ان يغ ��ادروا املدين ��ة ي ��وم �أم� ��س
لكنه ��م مل يفعل ��وا " .يف عالمات اخرى على ت�ص ��لب
االنق�س ��ام بني ف�ص ��ائل الث ��وار ،فقد ذكرت م�ص ��ادر
اجلي� ��ش ال�س ��وري احل ��ر ان اال�س ��تعدادات جاري ��ة
ل ��درء املزيد من هجمات مناف�س ��يهم  .و قال م�ص ��در
ع�س ��كري كبري يف اجلي�ش احل ��ر ان افواج اجلي�ش
احل ��ر تلقت معلومات ب ��ان دولة العراق الإ�س�ل�امية
تتهي� ��أ لعمل كبري خ�ل�ال الأ�س ��بوعني القادمني و ان
هناك ا�ش ��ارات عل ��ى انها تعتمد على م ��وارد و قوى
ب�شرية من احلدود العراقية .
منذ ا�شهر و العالقات تتدهور بني اجلي�ش ال�سوري
احلر واملجاميع الإ�س�ل�امية  ،و و�ص ��لت اىل ذروتها
يف ال�صدامات الأخرية يف �آزاز .
حتالفت املجموعة الرئي�س ��ية املعار�ضة – التحالف
الوطن ��ي ال�س ��وري – م ��ع اجلي� ��ش ال�س ��وري احلر
و ا�ص ��درت بيان ��ا اجلمع ��ة تن� ��أي في ��ه بنف�س ��ها عن
املجامي ��ع الإ�س�ل�امية و تتهمه ��ا بالعمل �ض ��د مبادئ
الث ��ورة ال�س ��ورية  .ج ��اء يف البي ��ان " مل تعد دولة
الع ��راق و ال�ش ��ام الإ�س�ل�امية تقات ��ل نظام الأ�س ��د ،

ون�ص ��ف ب ��دا ك�أن ��ه مزع ��زع ومبن ��ي عل ��ى
ا�سا�س ��ات غ�ي�ر �ص ��لبة" .وبالت ��ايل ،ف� ��إن
الدول ��ة التي تعد �ص ��احبة اكرب دخل للفرد
يف الع ��امل "هي الآن يف مرحلة �إعادة نظر
يف احل�س ��ابات و�س ��تكون مقبلة على لعب
دور ال يتجاوز حجمها".
وبح�س ��ب املحل ��ل ،ف�إن االم�ي�ر اجلديد "ال
يريد احللم امل�س ��تحيل الذي بد�أته الإدارة
ال�س ��ابقة ،ادارة احلمدين( ،االمري ال�شيخ
حم ��د خليف ��ة ورئي� ��س ال ��وزراء حم ��د بن
جا�سم) فتزعم العامل العربي عرب االخوان
وعرب قناة اجلزيرة اكرب من طاقة قطر".

وا�ضاف "اخلالف كبري حول م�صر ،وكبري
جد ًا حول الدعم لال�سالم ال�سيا�سي".
وبح�س ��ب امل�ص ��در الذي طلب عدم الك�شف
عن ا�س ��مه ،ف�إن "هناك امتعا�ض ًا اي�ضا مما
يعتق ��د �أنه دعم قطري ملعار�ض ��ات خليجية
داخلي ��ة .ه ��ذا خ ��ط احم ��ر بالن�س ��بة لهذه
الدول".
و�سجل �س ��جال اعالمي ق�صري ومعرب بني
ال�س ��عودية وقطر ال�ش ��هر املا�ض ��ي ،عندما
رد وزير اخلارجية القط ��ري خالد العطية
يف تغري ��دة عل ��ى مقول ��ة ن�س ��بت لرئي� ��س
املخاب ��رات ال�س ��عودية االم�ي�ر بن ��در ب ��ن
�س ��لطان .لكن انح�س ��ار دور قط ��ر ال يعني
انته ��اءَه ،فقطر تبقى تتمت ��ع برثوة طائلة
وبا�س ��تثمارات �ض ��خمة يف الغ ��رب م ��ا
�سيبقي لها مكانة لدى هذه الدول.
وق ��ال املحل ��ل ال�سيا�س ��ي املتخ�ص ���ص يف
�ش� ��ؤون اخلليج نيل بارتريك �إن هذا البلد
"م ��ا زال يتمت ��ع بثق ��ل اقت�ص ��ادي حملي ًا
وعاملي ًا".
اال �أن املحل ��ل الربيط ��اين لف ��ت �إىل "�أن
مكانة قطر انح�س ��رت اقليمي ًا منذ االنقالب
يف م�ص ��ر" .وك�أن متاعبه ��ا ال�سيا�س ��ية ال
تكف ��ي ،فقطر تواجه اي�ض� � ًا حملة ت�ش ��كيك
عاملية يف ا�ست�ض ��افتها بطولة ك�أ�س العامل
لكرة القدم يف  ،2022خ�صو�ص ًا يف ف�صل
ال�ص ��يف ،ه ��ي التي �ش ��كل فوزها ب�ش ��رف
ا�ست�ض ��افة البطولة جت�س ��يد ًا لطموحاتها
الالمتناهية.

انه ��ا تعزز مواقعها يف مناطق حمررة على ح�س ��اب
�س�ل�امة املدنيني  .انها تلحق بال�ش ��عب قمع ًا �ش ��بيه ًا
بقمع البعث و نظام الأ�سد".
قال ل�ؤي مقداد الناطق با�سم اجلي�ش ال�سوري احلر
ان دول ��ة الع ��راق غري مرغوب فيها من قبل ال�ش ��عب
ال�سوري و هي تعمل �ضد الق�ضية " نريد من �شعبنا
ان يختار رئي�س ��ه و م�ستقبله ،ال ان يفر�ضا عليه من
جه ��ات خارجية" .و ا�ض ��اف قائال " ان لهم اجندتهم
اخلا�ص ��ة ،و قد كذبوا علينا عندما قالوا انهم جاءوا
مل�س ��اعدتنا يف قتال الأ�س ��د بينما كانوا يف احلقيقة
يريدون بناء دولة ا�س�ل�امية  .ال نري ��د ان نبد�أ قتاال
�آخرا ،لكن علينا حماية �شعبنا ".
لقد ح ��رم اجلي�ش ال�س ��وري احلر من الأ�س ��لحة من
قب ��ل م�ؤيدي ��ه الغربيني خ�ش ��ية من وقوعه ��ا ب�أيدي
القاعدة  .و قال مقداد ان املناو�ش ��ات الأخرية ميكن
ان تعط ��ي ثق�ل�ا حلجتهم يف احلاج ��ة اىل املزيد من
املوارد " نحن نقاتل على جبهتني الآن ،و هذا يعترب
برهانا – للغرب – باننا ال نتعاون مع القاعدة ".
مع العملية الرئي�سية للقاعدة على احلدود الرتكية،
فان تركيا ت�س ��عى اي�ضا اىل ان تن�أى بنف�سها عن �أي
دعم للثوار املت�ش ��ددين ،حيث ق ��ال الرئي�س الرتكي
عبدالل ��ه جول ان بالده " ال حتتمل " ظهور جماميع
القاعدة يف م�ش ��هد ال�ص ��راع ال�س ��وري  " ،لن ن�سمح
ب�أي ت�شكيل وراء حدودنا من �ش�أنه ان يهدد تركيا و
املنطق ��ة  .نحن ال نحتمل ذلك " .و ا�ض ��اف جول ان
تهديدات الراديكالية و الإرهاب النا�شئة من احلرب
الأهلية ال�س ��ورية طانت من �أهم الق�ض ��ايا بالن�س ��بة
لرتكيا و غالبا ما تتم مناق�شتها مع اجلي�ش .
عن  :الديلي �ستار

ان املت�ش ��ددين الذين يقاتلون الأ�س ��د قد يو�سعون
هجماته ��م يف نهاي ��ة املط ��اف �إىل خ ��ارج �س ��وريا
وال�شرق الأو�سط.
"اجلماع ��ات املت�ش ��ددة (يف �س ��وريا) مل ت�أت من
فراغ ولن تتبخر.
,م�ش ��كلة امت ��داد الإره ��اب م ��ن دول ��ة اىل اخ ��رى
م�شكلة حقيقية وميكن ان ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على
م�ص ��الح �أي من دولنا" م�شريا اىل الهجوم املميت
الذي وقع على مركز جتاري يف نريوبي عا�ص ��مة
كينيا.
ق ��ال الرئي� ��س ح�س ��ن روحاين يوم �أم� ��س االثنني انه �سي�س ��تغل
زيارت ��ه ل�ل��أمم املتح ��دة ه ��ذا اال�س ��بوع يف تق ��دمي "وج ��ه �إيران
احلقيقي" ومتابعة املحادثات والتعاون مع الغرب النهاء النزاع
ح ��ول برناجمه ��ا الن ��ووي .وكان روحاين  -وه ��و حمافظ مييل
�إىل االعت ��دال انتخب يف يونيو حزي ��ران  -يتحدث قبل قليل من
بدء رحلته �إىل نيويورك التي ت�س ��تمر خم�س ��ة ايام وت�أمل القوى
الغربية يف ان تلقي ال�ض ��وء على الربنامج النووي الذي تخ�شى
من ان ي�ؤدي اىل �صنع �أ�سلحة نووية .وتقول ايران ان برناجمها
يقت�ص ��ر على الأغرا�ض ال�سلمية لكن ما �أجري من حمادثات حتى
الآن مل ي�ؤد �إال اىل تعميق ال�شكوك.

"متم�سك بحقى فى امل�شاركة ب�أعمال اجلمعية العامة
ل�ل��أمم املتح ��دة ،ووا�ش ��نطن ملزم ��ة مبنحى ت�أ�ش�ي�رة
دخ ��ول ،كم ��ا �أن الوالي ��ات املتح ��دة لي� ��س به ��ا قانون
ي�س ��مح باعتق ��اىل وت�س ��ليمى �إىل املحكم ��ة اجلنائي ��ة
الدولي ��ة ح ��ال و�ص ��وىل نيوي ��ورك"" .الوالي ��ات
املتح ��دة لي�س ��ت ع�ض ��وا فى املحكم ��ة اجلنائي ��ة ،و�أنا
�س�أ�سافر وعليها منحى الت�أ�شرية ،نحن ا�ستخرجنا كل
تراخي�ص عبور الطريان ،و�س ��يكون م�سار الرحلة من
ال�سودان �إىل املغرب �إىل الأطلنطى و�صوال لنيويورك،
وحجزنا فى الفنادق التى �سنقيم فيها".
�أن الأم ��ة ل ��ن ت�س ��تعيد القد� ��س املحتل ��ة وامل�س ��جد
الأق�ص ��ى �إال باملقاومة وعلى ر�أ�سها الكفاح امل�سلح.
واحذر من �أن الأق�صى لي�س فى خطر �إمنا يتعر�ض
لعملية تق�س ��يم �ص ��هيونية ممنهج ��ة ..املخا�ض فى
الأمة مت�شابك والق�ض ��ية الفل�سطينية تتطلع ملوقف
�إجماعى وتوافقى و�أحببت �أن �أغيب قا�ص ��د ًا بع�ض
الوقت لكن �س ��تجدنى �إن �ش ��اء الله قريب ًا فى �إطاللة
لأخاطب �شعبى و�أمتى فى �ش�ؤونها".

الرئي�س الرو�سي بوتني

الرئي�س االيراين روحاين

الرئي�س ال�سوداين الب�شري

رئي�س املكتب ال�سيا�سى
لـ"حما�س" خالد م�شعل
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�أ�صدرت محكمة م�صرية االثنين ،حكما يق�ضي بحظر
�أن�شطة جماعة الإخوان الم�سلمين على كامل الأرا�ضي
الم�صرية ،ح�سبما �أفاد مرا�سل "�سكاي نيوز عربية" في
القاهرة.

حل جماعة الإخوان
امل�سلمني يف م�صر
 القاهرة� /سكاي نيوز
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عربي  -دولي

وق ��ال ال�ق��ا��ض��ي حم�م��د ال���س�ي��د رئي�س
حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة يف
منطوق احلكم "حظر �أن�شطة تنظيم
الإخ��وان امل�سلمني فى جمهورية م�صر
العربية وج�م��اع��ة الإخ� ��وان امل�سلمني
املنبثقة عنه وجمعية الإخوان امل�سلمني
و�أي م�ؤ�س�سة متفرعة منها �أو تابعة
�إليها �أو من�ش�أة ب�أموالها �أو تتلقى منها
دعما �أو �أي نوع من �أنواع الدعم وكذا
اجلمعيات التي تتلقى التربعات ويكون
من بني �أع�ضائها �أحد �أع�ضاء اجلماعة
واجلمعية �أو التنظيم ..والتحفظ على
�أموالها العقارية وال�سائلة واملنقولة
�سواء �أكانت مملوكة �أو م�ؤجرة لها".
كما ت�ضمن منطوق احلكم ت�شكيل جلنة
م�ستقلة م��ن جمل�س ال� ��وزراء تتوىل

�إدارة هذه الأموال حلني �صدور �أحكام
ق�ضائية نهائية وب��ات��ة تتعلق ببقاء
اجلماعة وجمعيتها.
وقالت املحكمة يف حيثيات "�أ�سباب"
حكمها �إن جماعة الإخ ��وان امل�سلمني
التي �أن�ش�أها ح�سن البنا يف ع�شرينيات
القرن املا�ضي ،قد اتخذت من الإ�سالم
احلنيف �ستارا لها ولأن�شطتها املنافية
ل�صحيح الإ� �س�ل�ام وامل�خ��ال�ف��ة لأحكام
ال� �ق ��ان ��ون ،واج� �ت� ��ر�أت ع �ل��ى حقوق
املواطنني و�أهدرتها ،وافتقد املواطنون
يف ظل توليها للحكم لأب�سط حقوقهم
يف ال� �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة والأم�� ��ن
والطم�أنينة.
و�أ� �ش��ارت املحكمة �إىل �أن امل�صريني
مل ي �ج��دوا يف اجل�م��اع��ة حينما تولت

احلكم� ،إال التنكيل واال�ستعالء ،وزادت
�أحوال املواطنني �سوءا ،فهبوا يف ثورة
 30يونيو ب�سلمية يعربون عن رف�ضهم
للظلم ،وم�ستعينني بالقوات امل�سلحة
ال�ت��ي ه��ي ج��زء �أ��ص�ي��ل و�أ��س��ا��س��ي من
الوطن ال ينف�صل عن �شعبه يف مواجهة
هذا النظام الظامل.
وكان اجلي�ش امل�صري عزل يف  3يوليو
املا�ضي الرئي�س ال�سابق املنتمي جلماعة
الإخوان امل�سلمني حممد مر�سي.
و�أ�ضافت املحكمة �أنها تهيب بالأزهر
ال �� �ش��ري��ف ب��اع �ت �ب��ار �أن� ��ه مي �ث��ل منرب
ال��و� �س �ط �ي��ة� ،أن ي���س�ت�م��ر يف خطابه
الدعوي املعتدل ودوره الفكري الذي
يقوم مبحاربة الفكر املتطرف الداعم
للإرهاب ،و�أن ين�شر ال�صورة احلقيقية

ال�سمحة للدين الإ�سالمي احلنيف.
وج��اء احلكم يف �ضوء دع��وى ق�ضائية
�أق��ام�ه��ا �أح��د املحامني حلظر اجلماعة
وتنظيمها ،م�شريا �إىل �أن �ه��ا متار�س
�أن�شطة غ�ير قانونية وم�سلحة ،على
نحو ي�ستوجب حظر �أن�شطتها والتحفظ
على �أموالها .ويعد احلكم ال�صادر يف
الق�ضية هو حكم ابتدائي ،يجوز الطعن
به �أمام حمكمة اال�ستئناف.
وك��ان املحامي حممود عبد الله ع�ضو
�أم��ان��ة احل��ري��ات ب�ح��زب التجمع �أق��ام
دعوى م�ستعجلة تطالب بحظر �أن�شطة
ت�ن�ظ�ي��م الإخ � � ��وان امل �� �س �ل �م�ين مب�صر
وج �م �ع �ي��ة الإخ � � ��وان امل���س�ل�م�ين و�أي
م�ؤ�س�سة متفرعة منها �أو تابعة لها �أو
�أي م�ؤ�س�سة مت ت�أ�سي�سها ب�أموالهم.

الإخوان امل�سلمون

قرارات حظر جماعة
الإخوان منذ عهد الملك
فاروق و"عبدالنا�صر"..

من احلظر �إىل رئا�سة النظام �إىل احلظر من جديد

قبل ا�شهر كانت جماعة الإخوان امل�سلمني تقود
م�صر بعد ان كانت حمظورة لعقود طويلة..
حيث حتولت بعد تغيري نظام مبارك اىل قوة
�سيا�سية تتحكم يف كل مفا�صل البالد.
وكانت املرة الأوىل التي يدخل فيها االخوان
ق�صر الرئا�سة منذ حظر اجلماعة قانونيا
يف ع��ام  .1954وت�أ�س�ست جماعة «الإخ��وان
امل�سلمني» ع��ام  1928على ي��د ال�شيخ ح�سن
البنا ،والذي كان يف ذلك الوقت يعمل مدر�سا
مبدينة الإ�سماعيلية التي تتمركز فيها قوات
االحتالل الربيطاين والقوات الأجنبية التي
ُتدير قناة ال�سوي�س� ،أيام االحتالل الإجنليزي
مل�صر.
وكانت اجلماعة ن�ش�أت من خالل جمعية دينية
تهدف �إىل التم�سك بالدين و�أخالقياته .ومع
انتقال م�ؤ�س�سها �إىل القاهرة عام  1932التف
حوله الكثريون؛ و�سرعان ما انت�شر فكر هذه
اجلماعة ،مما جعل البع�ض ي�صف البنا ب�أنه
جمدد الإ�سالم يف القرن الع�شرين.
وم��ع ��ش�ي��وع ف�ك��ر اجل�م��اع��ة ن���ش��أت جماعات
�أخ��رى حتمل فكر «الإخ� ��وان» يف الكثري من
الدول ،التي و�صلت عددها الآن �إىل  72دولة
ت�ضم كل الدول العربية ودوال �إ�سالمية وغري
�إ�سالمية.
ترفع اجلماعة �شعار «الله غايتنا ،والر�سول
قدوتنا ،والقر�آن د�ستورنا ،واجلهاد �سبيلنا،
واملوت يف �سبيل الله �أ�سمى �أمانينا» .وطبقا
ملواثيق اجلماعة ف ��إن «الإخ� ��وان امل�سلمني»
ي�ه��دف��ون �إىل �إ� �ص�لاح �سيا�سي واجتماعي
واق�ت���ص��ادي م��ن منظور �إ��س�لام��ي �شامل يف
م�صر وكذلك يف ال��دول العربية التي يوجد
فيها «الإخوان».
ومل يبد�أ ن�شاط اجلماعة ال�سيا�سي �إال يف عام
 ،1938ح�ين ح��ددت �أه��داف�ه��ا ال�سيا�سية يف
«�أن يتحرر الوطن الإ�سالمي من كل �سلطان
�أجنبي» ،و�أن «تقوم يف هذا الوطن احلر دولة
�إ�سالمية حرة تعمل ب�أحكام الإ�سالم وتطبق

ح�سن بنا
نظامه االج�ت�م��اع��ي وتعلن دع��وت��ه احلكيمة
للنا�س».
يف بداية ثورة  23يوليو (متوز) عام ،1952
�ساند «الإخ��وان امل�سلمون» الثورة التي قام
بها تنظيم ال�ضباط الأحرار يف م�صر ،وكانوا
ممن علموا مبوعد قيام الثورة ،وممن اعتمد
عليهم �ضباط اجلي�ش لت�أمني الدولة ومواجهة
الإجنليز .كما كان التنظيم ي�ضم ع��ددا كبريا
من ال�ضباط املنتمني لـ«الإخوان».
وبعد ف�ترة ه��دوء من قيام ال�ث��ورة ،ا�صطدم
ال��رئ�ي����س ج �م��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ب� �ـ«الإخ ��وان»
ا�صطداما �شديدا ،وه��و م��ا �أدى �إىل اعتقال
ع��دد ك�ب�ير منهم ب�ع��د حم��اول��ة �أح ��د املنتمني
�إىل اجلماعة اغتيال عبد النا�صر يف ميدان
املن�شية بالإ�سكندرية يف � 26أكتوبر (ت�شرين

حممد مر�سي
الأول)  ،1954وهو احلادث الذي جعل تنظيم
جماعة الإخ� ��وان امل�سلمني «حم �ظ��ورا» منذ
ذاك العام ،لت�شهد ال�سنوات التالية كثريا من
املواجهات بني الطرفني �أدت �إىل دخول الكثري
من اجلماعة �إىل ال�سجون واملعتقالت ،ويف
عام  1966مت �إعدام مفكر اجلماعة �سيد قطب
ومعه خم�سة من قيادات الإخوان.
يف عهد الرئي�س �أن��ور ال�سادات ،ال��ذي تبنى
��س�ي��ا��س��ة م���ص��احل��ة م��ع ال��ق��وى ال�سيا�سية
امل �� �ص��ري��ةُ ،ب �ع �ث��ت ال �ط �م ��أن �ي �ن��ة يف نفو�س
«الإخوان» ،وتعززت بعد حرب �أكتوبر 1973
حيث �أعطى ال�سادات لهم م�ساحة من احلرية،
ب��ل ك ��ان ه �ن��اك ل �ق��اء ب�ين ال �� �س��ادات ومر�شد
اجلماعة عمر التلم�ساين ،لكن هذا التقارب مل
ي�ستمر طويال خا�صة مع �إبرام م�صر معاهدة

حممد بديع
ال���س�لام م��ع �إ��س��رائ�ي��ل يف ع��ام  ،1979حيث
�شهد ال�سادات يف تلك الفرتة حركات معار�ضة
�شديدة ل�سيا�ساته ،حتى مت اعتقال عدد كبري
من الإخ��وان والقوى ال�سيا�سية الأخ��رى يف
ما عرف با�سم اعتقاالت �سبتمرب (�أيلول) عام
.1981
ومع اعتالء ح�سني مبارك كر�سي احلكم يف
م�صر بعد اغتيال ال�سادات يف �أكتوبر ،1981
ات�ب��ع يف ب��داي��ات حكمه �سيا�سة امل�صاحلة
واملهادنة مع جميع القوى ال�سيا�سية ومنهم
«الإخ ��وان» ،لكن احلظر القانوين ك��ان قرارا
م���س�ت�م��را ،مم��ا ع��ر���ض �أع �� �ض��اءه��ا لالعتقال
واملحاكمة بتهمة االنتماء �إليها.
وخالل �سنوات حكم مبارك تر�شح «الإخوان»
ل�ن�ي��ل ع���ض��وي��ة ال�ب�رمل��ان مبجل�سيه ال�شعب

وال �� �ش��ورى وجم��ال����س ال�ن�ق��اب��ات املهنية يف
م�صر رافعني �شعار «الإ�سالم هو احلل» ،ويف
االنتخابات الربملانية قبل الأخ�يرة يف م�صر
عام  ،2005ح�صلت اجلماعة على  88مقعدا
بالربملان ،بينما مل حت�صل على �أي مقعد يف
االن �ت �خ��اب��ات الأخ�ي��رة يف جمل�سي ال�شعب
وال�شورى يف  .2010ويعد مكتب الإر�شاد
العام هو الهيئة الإداري��ة والقيادة التنفيذية
العليا للجماعة ،وهو امل�شرف على �سري الدعوة
واملوجه ل�سيا�ستها و�إدارت�ه��ا واملخت�ص بكل
�ش�ؤونها وبتنظيم �أق�سامها وت�شكيالتها.
�أم��ا املر�شد العام فينتخب عن طريق جمل�س
ال�شورى العام .ومنذ ت�أ�سي�س اجلماعة تعاقب
عليها ثمانية مر�شدين ،هم على الرتتيب ح�سن
البنا ،وح�سن اله�ضيبي ،وعمر التلم�ساين،
وحممد حامد �أبو الن�صر ،وم�صطفى م�شهور،
وم ��أم��ون اله�ضيبي ،وحم�م��د م�ه��دي عاكف،
و�أخريا حممد بديع.
و�أ�س�س الإخ ��وان امل�سلمون يف م�صر حزب
احل��ري��ة وال �ع��دال��ة ي ��وم  6ي��ون �ي��و 2011م
وان �ت �خ��ب جم�ل����س � �ش��ورى اجل �م��اع��ة حممد
مر�سي رئي�سا للحزب وع�صام العريان نائبا له
وحممد �سعد الكتاتني �أمي ًنا عا ًمّا للحزب[،]17
كما مت اختيار املفكر امل�سيحي رفيق حبيب
نائبًا لرئي�س احلزب ]18[.خا�ض احلزب �أول
انتخابات ت�شريعية بعد الثورة �ضمن التحالف
الدميقراطي من �أجل م�صر وجنح التحالف يف
الفوز بنحو  %47من مقاعد جمل�س ال�شعب
و %59م��ن مقاعد جمل�س ال �� �ش��ورى� .إال �إن
املحكمة الد�ستورية العليا امل�صرية �أ�صدرت يف
 14يونيو  2012حكمًا يق�ضي بعدم د�ستورية
ثلث �أع�ضاء
القانون اخلا�ص برت�شيح
ال�برمل��ان من امل�ستقلني،
مم � ��ا �أدى �إىل حل
الربملان بالكامل]19[.
[]20

قيادي �سابق :القرار ينطبق على حزب احلرية والعدالة اي�ضا
 القاهرة /العربية نت
ق�ضت حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة ،بحظر تنظيم جماعة
الإخوان ،وحل "جمعية الإخوان امل�سلمني ،والتحفظ على �أموالها
ومقراتها وممتلكاتها".
ويعترب ه��ذا احلكم هو �أول حكم ق�ضائي �صريح من نوعه بحل
"الإخوان امل�سلمني" ،منذ ت�أ�سي�سها على يد ال�شيخ ح�سن البنا
ع��ام  ،1928وف��ق ت�صريح الدكتور ث��روت اخل��رب��اوي ،املحامي
واملتخ�ص�ص يف �ش�أن اجلماعة ،م�ؤكد ًا "�أن هذا احلكم ينطبق �أي�ض ًا
على حزب احلرية والعدالة ،الذراع ال�سيا�سية للجماعة ،لأنه طبقا
للم�ستندات والأوراق التي ت�أ�س�س عليها احلزب فهو تابع للجماعة،
وبالتايل فمنطوق احلكم بحل جمعية الإخوان وم�ؤ�س�ساتها ينطبق

على احلزب ،وميكن لأي �شخ�ص �أن يطالب بحل احلزب وفق ًا لهذا
احلكم ويتقدم بطلب �إىل جلنة الأحزاب حلله".
وقال ثروت اخلرباوي للعربية.نت "�إن هذا احلكم هو الأول من
نوعه يف تاريخ اجلماعة ،لأن��ه كان هناك ق��رار �صادر من جمل�س
قيادة ثورة  23يوليو عام بحظر اجلماعة واجلمعية� ،إال �أن تنظيم
الإخوان طعن على هذا القرار عام  1977وطالب برف�ضه.
و�أ�ضاف اخلرباوي م�ستدرك ًا "لكن مبوجب احلكم الذي �صدر اليوم
من حمكمة الأم��ور امل�ستعجلة يعترب حكم ًا �صريح ًا بوقف وحظر
اجلماعة ون�شاطها ،ولن يقوم مل�سمى "الإخوان امل�سلمني" �أي قائمة
بعد �صدور هذا احلكم".
و�أك ��د اخل��رب��اوي "�أنه �إذا ك��ان ه�ن��اك �أي جم�م��وع��ات م��ن �شباب
الإخ��وان �أو التيار املعتدل بها يريدون ت�أ�سي�س جمعية للإخوان

وط��ال�ب��ت ال��دع��وى بحظر اجلمعيات
التي تتلقى التربعات ويكون من بني
�أع���ض��ائ�ه��ا �أح ��د �أع �� �ض��اء اجل�م��اع��ة �أو
اجلمعية �أو التنظيم وطالبت بالتحفظ
على جميع �أموالها العقارية واملنقولة
وال �ن �ق��دي��ة� � ،س��واء ك��ان��ت مم�ل��وك��ة �أم
م�ؤجرة لها.
و�أ��ض��اف��ت ال��دع��وى �أن �إح ��دى اللجان
امل�ستقلة امل�شكلة من جمل�س ال��وزراء
�ستكون مكلفة ب�إدارة الأموال امل�صادرة
وت�ك��ون تبعيتها �إىل جمل�س ال��وزراء
�إداري ��ا وقانونيا وماليا حل�ين �صدور
�أحكام ق�ضائية نهائية ب�ش�أن ما ن�سب
�إىل اجلماعة و�أع�ضائها من اتهامات
متعلقة ب��الإ��ض��رار ب��الأم��ن القومي �أو
تكدير الأمن وال�سلم العام.

�أثار حكم حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة
بعابدين بحظر �أن�شطة تنظيم الإخوان
امل�سلمني ،والتحفظ على جميع ممتلكاتها
بعد �إقامة دعاوى �ضدها يف الفرتة الأخرية،
ب�سبب ما �أحدثته يف البالد من فو�ضى
وحتري�ض على العنف ،ردود فعل الن�شطاء
على موقعي التوا�صل االجتماعى "في�س بوك
وتويرت" ،حيث تداول الن�شطاء عد ًدا من
مان�شيتات ال�صحف القدمية وال�صور لقرارات
حلل جماعة الإخوان ،عدة مرات على مر
التاريخ ،والتي كان �أبرزها يف عهد الزعيم
جمال عبد النا�صر ،والتي ظلت حمظورة حتى
قيام ثورة يناير .2011
ن�شر الن�شطاء قرار حل "اجلماعة" يف عهد
امللك فاروق عام � ،1948إذ �أمر امللك بحلها
وم�صادرة �أموالها ،واعتقال معظم �أع�ضائها،
بعد اتهامها بال�ضلوع يف اغتيال النقرا�شى
با�شا ،لكن اجلماعة ترب�أت من القتلة.
كما ن�شروا القرار الع�سكري الذي �صدر عام
 1951بحلها بعد �أن عاودت اجلماعة مزاولة
ن�شاطها بعد �إ�صدار قرار من جمل�س الدولة
بعدم م�شروعية قرار حل اجلماعة ،وم�صادرة
ممتلكاتها ،وذلك بعد توقفها ملدة عامني.
و�أي�ضا قرار جمل�س قيادة الثورة عام 1954
بحل جماعة الإخوان امل�سلمني ،واعتبارها
حز ًبا �سيا�س ًيا ،ويطبق عليها �أمر جمل�س قيادة
الثورة اخلا�ص بحل الأحزاب ال�سيا�سية ،ومت
حظرها من جديد فى عهد الرئي�س الأ�سبق
جمال عبد النا�صر .كما ن�شر الن�شطاء �أي�ضا
بع�ض مان�شيتات ال�صحف التي حتتوي على
عناوين �ساخنة ،عقب قرارات حل اجلماعة،
ومن �أبرزها �صحف "الأهرام والأخبار
واجلمهورية".
من ناحية �أخرى �أ�شاد بع�ض الن�شطاء بقرار
املحكمة اليوم ،واعتربوه ت�أخر كثريا ،و�أنه
كان البد �أن يتخذ قبل ذلك ،وقال �أحد الن�شطاء
"احلظر ده جاء مت�أخر �أوي ربنا
يقدرنا على �إ�صالح ما �أف�سدوه يف
نفو�س ال�شعب امل�صري ..اجلماعة دي
�إتعملها حظر �شعبي من زماااان" .وقال
�آخر" :بعد اجلي�ش وال�شرطة "الق�ضاء"
ين�ضم لأغنية ت�سلم ا�ﻷ يادي".
 عن موقع اليوم ال�سابع

امل�سلمني ج��دي��دة فلن ي�ستطيعوا ت�سمية ه��ذه اجلمعية با�سم
"الإخوان امل�سلمني" ،طبق ًا للحكم ،وميكن ت�أ�سي�س �أي كيان لهم وفق ًا
لقانون اجلمعيات الأهلية امل�صري ،لكن دون ذكر م�سمى "الإخوان
امل�سلمني" .ك��ان املحامي حممود عبدالله ،ع�ضو �أمانة احلريات
بحزب التجمع ،قد �أقام دعوى م�ستعجلة تطالب بحظر �أن�شطة
تنظيم الإخ��وان امل�سلمني مب�صر وجمعية الإخ��وان امل�سلمني
و�أي م�ؤ�س�سة متفرعة منها �أو تابعة لها �أو �أي م�ؤ�س�سة مت
ت�أ�سي�سها ب�أموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر اجلمعيات التي تتلقى التربعات ،ويكون
من بني �أع�ضائها �أحد �أع�ضاء اجلماعة �أو اجلمعية �أو التنظيم،
وطالبت بالتحفظ على جميع �أموالها العقارية واملنقولة والنقدية
�سواء كانت مملوكة �أو م�ؤجرة لها

وق�سموا م�صر بعد الو�صول لل�سلطة
«الإخوان» عا�شوا في الظل عقودا
ّ

صحاف��ة عالمية

�صور مر�شدي جماعة الإخ��وان امل�سلمني
ال�سابقني وم�ؤ�س�سها ح�سن البنا ملقاة
وم �ت �ن��اث��رة ،بينما ت �ب��دو �آث� ��ار التحطيم
والدمار يف مقر املركز العام للجماعة� ،إثر
اقتحامه على يد جمموعة من املتظاهرين
املعار�ضني للرئي�س املعزول حممد مر�سي.
وقالت جملة «تامي» الأمريكية �إن الإخوان
امل�سلمني الذين ق�ضوا �سنوات يف الظل
ي�صنعون الإ�سالم ال�سيا�سي وهم يحاولون
الدفاع عن العودة لل�شريعة دون عنف ،بينما
يدورون يف فلك حركات مثل «حما�س» يف
غزة وحركة «اجلهاد» الإ�سالمية يف م�صر
و�صلوا �أخ�ي ً�را �إىل ال�سلطة بعد �سل�سلة
�أح��داث غري طبيعية ،ليجيبوا عن �س�ؤال:
كيف �سيتعاملون مع ال�سلطة التي كانوا
يحلمون بها ط��وال عقود عندما ؟ وكانت
الإج��اب��ة� :أن�ه��م ق�سموا م�صر تقريبا كما
يق�سم النيل �أرا�ضيها ،وق�سموا ال�شعب

امل�صري ح��ول ال�س�ؤال الأزيل« :م��ا الذي
يريده الإخوان امل�سلمون يف احلقيقة؟».
ونقلت عن �أح��د املواطنني الذين �صوتوا
للمر�شح الإخ��واين ال��ذي �أ�صبح الرئي�س
حممد مر�سي يف انتخابات الرئا�سة قوله
�إن الإخ���وان «ي��ري��دون التحكم الكامل»،
ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ي���س�ير يف ت �ظ��اه��رة تطالب
ب�إ�سقاط الرئي�س .و�أو�ضحت �أن الأمر بد�أ
عندما �أ�صدر مر�سي �إعالنا د�ستوريا يوم
 22نوفمرب املا�ضي و�ضع نف�سه مبوجبه
فوق الق�ضاء امل�صري ،وهي خطوة غالبًا
ك��ان��ت ت�ه��دف ملنح اجلمعية الت�أ�سي�سية
الوقت لالنتهاء من الد�ستور.
و�أ� �ش��ارت «ت ��امي» �إىل �أن مر�سي ق��ال يف
حوار �أجرته معه يوم عام � 2012إنه يعتقد
�أن الأم��ر �سي�ستغرق �شهرين لالنتهاء من
الد�ستور ،ولكن بعد احل��وار بيوم واحد
فقط ،هرعت اجلمعية الت�أ�سي�سية و�أنهت

عملها يف � 19ساعة فقط ،بعدها تظاهرت
احل���ش��ود امل�ع��ار��ض��ة ب�شكل غ�ير م�سبوق
منذ تظاهرات الإط��اح��ة مببارك ثم نقلوا
التظاهرات �إىل ق�صر الرئا�سة حيث حدثت
ا�شتباكات مع م�ؤيدي مر�سي �أ�سفرت عن
مقتل � 10أ��ش�خ��ا���ص ووق� ��وف الدبابات
�أم��ام ج��دران ق�صر االحتادية ال��ذي ظهرت
عليه ر�سوم اجلرافيتي املنددة «بالفا�شية
الدينية»� ،أما مر�سي فكان رد فعله �أن �أطلق
على املحتجني «ط��اب��ور خام�س م��ن فلول
مبارك» ،وتبع ذلك ب�سل�سلة من الإجراءات
املت�ضاربة :فقد �ألغى الإع�لان الد�ستوري
الأول و�أتبعه ب�آخر ،ثم منح اجلي�ش حق
ال�ضبطية الق�ضائية ال��ذي هدد ب��أن البالد
رمب��ا تهوي �إىل عواقب كارثية ،ما يعني
«احلرب الأهلية».
ور�أت املجلة الأمريكية �أن الأخطاء التي
وقعت فيها جماعة الإخ��وان امل�سلمني منذ

و�صولها �إىل ال�سلطة من خالل انتخابات
ال�برمل��ان املنحل حتى الآن ،ال ت��ؤث��ر فقط
على االن�ت�خ��اب��ات املقبلة ،ب��ل �أي���ض��ا على
فروعها يف جميع �أنحاء الوطن العربي،
ومنها اجلماعة يف �سوريا� ،إال �أن الأمر
على املحك يف م�صر ب�شكل خ��ا���ص ،على
الرغم من �سعي الإخ��وان امل�سلمني يف كل
مكان �إىل ال�سلطة.
و�أ�ضافت �أن الأم��ر مهم بالن�سبة للإخوان
يف م�صر لي�س فقط لأنها الدولة الأكرب يف
ال�شرق الأو�سط ،و�إمنا لأنها املقر الأ�سا�سي
ل�ل��إخ��وان امل�سلمني ،وه��ي ال��دول��ة التي
يريدون منها �إقامة «خالفة» كما كان يريد
ح�سن البنا ،م�ؤ�س�س اجلماعة ،ال��ذي كان
يرى �أن وجود «خليفة» �ضروري لتطبيق
ال�شريعة يف ك��ل امل �ج��االت ،ورغ��م حتول
الإخ��وان �إىل العنف بعد اغتيال البنا عام
 ،1949ودعمهم للراديكالية خا�صة حتت

ت�أثري �سيد قطب ،الذي مازالت كتاباته تلهم
اجلهاديني حتى اليوم� ،إال �أنهم مل يلج�أوا
�إىل ال �ث��ورة على النظام ط��وال  30عاما
هي حكم الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك،
مت �ح��ورت اجل�م��اع��ة ح��ول ال�ب�ق��اء ولي�س
الإلهام ،وهو ما �أدى �إىل ح�صار لي�س فقط
على امل�ستوى الفكري و�إمن ��ا �أي�ضا �إىل
زحف الأ�شخا�ص ذوي القدرات املتو�سطة
�إليها �أدت يف النهاية �إىل ظهور �سيا�سات
مرفو�ضة ور�سائل مت�ضاربة خالل � 5أ�شهر
فقط من حكم الإخوان امل�سلمني مل�صر.
و�أو�ضحت «ت��امي» �أن االختالف ظهر بعد
و� �ص��ول الإخ� � ��وان ل�ل�ح�ك��م ب�ي�ن خطابهم
«ال �ب�لاغ��ي ال���ش�ع�ب��وي» ال ��ذي ك��ان يتوعد
�إ�سرائيل وبني �سيا�ساتهم اخلارجية عند
و�صولهم لل�سلطة ،متمثلة يف الإبقاء على
معاهدة ال�سالم مع �إ�سرائيل ،وبني خطاب
تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية بينما �أحد �أهم

ق�ي��ادات�ه��ا ه��و املليونري خ�يرت ال�شاطر،
�صاحب �سال�سل امل �ح�لات العاملية الذي
�أطاح به حكم املحكمة من �سباق انتخابات
الرئا�سة ،ومر�سي نف�سه ،ي�سكن يف �أحد
الأحياء الراقية يف القاهرة ،رغم اخلطاب
امل�ح��اف��ظ ال��دي�ن��ي للجماعة ال ��ذي يحاول
الو�صول للفقراء.
واخ �ت �ت �م��ت ب��و� �ص��ف م �� �ص��ر باعتبارها
«م� ��� �ص ��ري ��ن» ،واح� � ��دة مل � ��ؤي� ��دي مر�سي
امل�ط��ال�ب�ين بال�شريعة الإ� �س�لام �ي��ة الذين
يكرهون العلمانيني والليرباليني واملحكمة
الد�ستورية ،والأخ ��رى ملعار�ضيه الذين
ك��ان��وا على و��ش��ك تهمي�ش �أنف�سهم �أكرث
عندما ط��رح��وا ف�ك��رة مقاطعة اال�ستفتاء
على ال��د��س�ت��ور ،لكنهم ��ش��ارك��وا باحل�شد
لرف�ضه ،بينما هناك فئة ثالثة ال تريد �سوى
ع��ودة اال��س�ت�ق��رار والأم ��ن ب�سبب الأزم��ة
االقت�صادية.
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ثقافية  -مسرح
كواليس
� سامي عبد احلميد

الدميقراطية وامل�سرح
الإغريقي القدمي
يفرت����ض الدار�س���ون ب����أن (امل�س���رح الإغريق���ي
القدمي) من خم�سمائة �سنة قبل امليالد يتميز بعدد
من مظاهر (الدميقراطية) نذكر منها الآتي:
�أو ًال -ارتياد جماهري غفرية للم�سارح وم�شاهدة
العرو�ض الرتاجيدية والكوميدية بحيث ت�ص���ل
ن�س���بة امل�ش���اهدة اىل خم�س���ة باملئ���ة م���ن الع���دد
الكلي ملواطني مدينة �أثينا على �س���بيل املثال وال
يقا�س امل�سرح يف ذلك االقبال اجلماهريي �سوى
م�سابقات الألعاب الريا�ضية.
ثاني��� ًا -انفت���اح الدرام���ا عل���ى املواطن�ي�ن وعرب
م�ش���اركتهم يف الأعم���ال امل�س���رحية ،ف�أع�ض���اء
اجلوق���ة على �س���بيل املثال يج���ب ان يكونوا من
مواطن���ي البل���د ،ومتث���ل (اجلوقة) يف امل�س���رح
االغريقي القدمي ل�س���ان ح���ال املواطنني جميع ًا،
ويذك���ر ان العديد من افراد جمهور املتفرجني قد
يكونوا �شاركوا يف اجلوقات �سابقا ،وقد و�صل
ع���دد املواطنني اولئ���ك يف اواخر الق���رن الرابع
قبل امليالد اىل �س���تة االف� ،أي حوايل  17باملئة
من عدد ال�سكان الكلي يف اثينا وحدها.
امللمح الثالث من مالمح الدميقراطية يف امل�سرح
الإغريق���ي يخ�ص (الكوميدي���ا) بالدرجة االوىل
حيث يكون كالم ال�شخ�صيات بال�شعر الب�سيط-
ال�شعر ال�شعبي ،ويف مو�ضوعاتها هناك �سخرية
من ت�صرفات و�سلوك ال�سيا�سيني وال�شخ�صيات
الب���ارزة يف املجتم���ع وهن���اك نقد ملا ه���و معوج
يف املجتم���ع ذل���ك الوقت ،وي�س���تجيب اجلمهور
ملثل ذل���ك التوجه بحما�س���ة ،وتراهم ي�ش���جعون
التعر�ض للقوانني وللمحاكمات ،وهناك البد من
اال�ش���ارة اىل عدم وجود رقابة على الن�ص���و�ص
امل�س���رحية وعرو�ض���ها ولك���ن البد من ح�ص���ول
رخ�ص���ة لعرو����ض الكوميدي���ا ،وخ�صو�ص��� ًا عند
اقام���ة املهرجان���ات امل�س���رحية والت���ي ترك���ز
عرو�ض���ها عل���ى حق���وق املواطنني يف امل�س���اواة
واحلرية.
امللم���ح الراب���ع ه���و املعون���ات املالية الت���ي تقدم
للعرو����ض واملهرجان���ات امل�س���رحية واملكاف����آت
الت���ي متن���ح للفائزين يف امل�س���ابقات ،ويتم منح
املمثل�ي�ن اج���ور ًا مبوج���ب عق���ود يوقعونها مع
ال�ش���اعر فولت وامل�س���رحية ولي�س مع ال�س���لطة،
وهن���اك رعاية خا�ص���ة للمهرجان���ات حيث يقدم
االثرياء معون���ات مالية ،ومن اجلدير بالذكر ان
املواطنني الفقراء يعفون من دفع اجور م�شاهدة
امل�س���رحيات ،وتق���وم ادارة اخلزين���ة العامة يف
الب�ل�اد بتخ�ص���ي�ص معونات مالي���ة للمهرجانات
امل�سرحية.
كان امل�س���رح الإغريق���ي وتلته بقية امل�س���ارح يف
الع���امل م���ر�آة تعك����س عالق���ة ال�ش���عوب بقادتها،
ومدر�س���ة لتعلي���م ابناء ال�ش���عب كيفي���ة التعبري
عن �آرائ���ه بحرية ،وح���اول االباط���رة واتباعهم
احل���د من ذل���ك التعبري ب�ش���تى الو�س���ائل ،ولكن
اجلمه���ور ظ���ل يعرب عن رف�ض���ه ل�س���لوك �ش���ائك
من ال�س���لطة وذلك بال�ص���راخ والتعليق الكالمي
بينم���ا يعربون عن اعجابهم او ترحيبهم مبا هو
ايجابي بالت�صفيق والهتاف.
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"الوحو�ش الزجاجية" ..على م�سرح برودوَي من جديد
ترجمة :عادل العامل

ميكن القول �إن امل�سرحيات
الأمريكية العظيمة الثالث،
التي عُ ر�ضت للمرة الأوىل يف
برودوَي يف �سنوات ما بعد احلرب
العاملية الثانية ــ قدوم بائع الثلج
1946 ( The Iceman Cometh
) ،عربة ا�سمها الرغبة ( 1984
) ،و موت بائع متجول (  ) 1949ــ
ت�شرتك يف مو�ضوعات التباين بني
احلقيقة و الوهم ،بني تعريف
الذات و القوى التي تت�ضافر على
�إنكارها .كما �أنها ُتقر بالعالقة
الوثيقة بني العنف ،و اجلن�س،
و املوت بينما هي تقوّ�ض و ت�سند
ب�شكل متزامن مفاهيم اجلماعة
و الأ�سرة .فجرمية القتل يف "
قدوم بائع الثلج " ،و االغت�صاب
يف " عربة ا�سمها الرغبة " ،و الزنا
يف " موت بائع متجول " ،هذه
املو�ضوعات يف م�سرحيات �أونيل،
و وليامز ،و ميلر ،ال تتمخ�ض عن
ت�سوية بني هذه القوى� ،أو عن
راحة؛ فهي تفتقر �إىل اخلوامت
ً
تاركة
املالئمة و عدالة امليلودراما،
م�سارحها يف هدوء ق ِلق .و لو مل
تكن هذه امل�سرحيات تراجيديات،
بوعي �شهواين ،م�أ�ساوي
ل�صوِّرت
ٍ
ّ
بقلق �أ�سا�س تلهفاتها الأكثـر
ي�شكل ٍ
ً
ميلودرامية و رومان�سية.
و توف ��ر م�س ��رحية تيني�س ��ي وليام ��ز "
الوحو� ��ش الزجاجي ��ة " ع ��ام 1944
ا�س ��ته ً
الال �س� �يّئ النوع لهذه امل�سرحيات.
فه ��ي باعتباره ��ا " م�س ��رحية ذكري ��ات "
مع� �دّة ع ��ام  ،1939قبل دخ ��ول الواليات
املتح ��دة يف احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة،
مثال عل ��ى ا�ستك�ش ��اف الوع ��ي الأمريكي
ال َقبل ��ي  ( . prelapsarianيف
امل�ش ��هد  ،5يق ��ر�أ ت ��وم �ص ��حيف ًة بعنوان "
هائ ��ل " يق ��ول " فرانكو ينت�ص ��ر " ،مثبّت ًا
امل�س ��رحية يف ذلك العام ) .كما �أنها حكاية
الرومان�س ��يات املتب ��ارزة ـ� �ـ رومان�س ��يات

�أمان ��دا ونغفيل ��د ،القائم ��ة يف ذاك ��رة
�ش ��ابة من دلتا امل�سي�س ��يبي ( ا�ض ��افة �إىل
حتيزاتها االجتماعية؛ فهي تبدي �إ�شارات
�إىل ال�سود و الزنوج ب�صيغة �إزدرائية يف
امل�ش ��هد الأول بال ��ذات من امل�س ��رحية ) ،و
رومان�س ��يات ابنه ��ا توم ال ��ذي يبحث عن
م�ل�اذ له يف فنتازي ��ات هولي ��ود .و يتذكر
ت ��وم ،و ه ��و كات ��ب يف خم ��زن ،ثالثينات
الق ��رن الع�ش ��رين باعتباره ��ا الزمن الذي
" كانت فيه الطبقة املتو�س ��طة الأمريكية
الهائل ��ة ُتقبل يف مدر�س ��ة للعمي ��ان .و قد
خذلتهم عيونه ��م� ،أو �أنهم خذلوا عيونهم،
و هكذا راحت �أ�صابعهم ُت�ضغط ق�سر ًا على
حروف �أبجدية بريل اقت�صاد متف�سخ" .
و يتعام ��ل الكث�ي�ر م ��ن امل�س ��رحية م ��ع
حم ��اوالت �أمان ��دا ،و ت ��وم الأكرث ت ��ردد ًا،
جل ��ر �أخت ��ه ل ��ورا �إىل عالق ��ة رومان�س ��ية
تقليدي ��ة .لك ��ن لورا غ�ي�ر متوافقة ،و غري
مكتمل ��ة ،بطريق ��ةٍ م ��ا ،و لديه ��ا �إعاقة بعد
ب�ساق �أق�صر من
مر�ض يف الطفولة تركها ٍ
الأخرى قلي ًال .و تجُ ر لورا �إىل رومان�سية
جنوبية حتاول فيه ��ا �أماندا �أن جتتذبهما
مع� � ًا ،لكنه ��ا رومان�س ��ية غريب ��ة ،ولي ��دة
�إغ ��راء و دعابة .و هي ُتق ��ر بنوع تالعبي
م ��ن �إغراء املر�أة �إ�ض ��اف ًة لطابع ��ه املغامر،
و الإذع ��اين ،و البهيج ،املمي ��ز " لكل فتاة
لطيف ��ة " باعتبارها " فخ ًا ،فخ� � ًا لطيف ًا ،و

هو م ��ا يتوقعه الرجال منه ��ن "؛ و كذلك،
رغ ��م كرهه ��ا لكلم ��ة " عرج ��اء " لو�ص ��ف
لورا ،تعرتف ب�ص ��حة هذا التميز �إ�ض ��اف ًة
لو�ضعها اخلا�ص ك�ضحية مه َّم�شة للهجر،
و تق ��ول لت ��وم يف نهاية امل�س ��رحية  " :ال
تفكر بنا� ،أم هُ جرت ،و �أخت غري متزوجة
عرجاء و من دون عمل! "
و مبعنى واحد يف الأق ��ل ،ف�إن �أماندا �أقل
رومان�س ��ي ًة بكث�ي�ر م ��ن ابنها ت ��وم ،الذي
ي�ص ��ف احلرب الو�ش ��يكة ب�أنه ��ا " مغامرة
"  " :مغام ��رة و تغي�ي�ر كان ��ا مت�أ�ص ��لني
يف ه ��ذا الع ��ام (  ،) 1939يق ��ول جلمهور
امل�شاهدين " .كانوا ينتظرون عند الزاوية
كل ه� ��ؤالء الأوالد .مع ّلقون يف ال�ض ��باب
ف ��وق بريي�شت�س ��غادن ( ،)1م�أ�س ��ورون
يف ط ّي ��ات مظل ��ة ت�ش ��امربلني ( .)2و يف
�إ�س ��بانيا ،كان ��ت هن ��اك غورني ��كا! (...)3
العامل كله كان ينتظر الق�صف بالقنابل" .
ع ��دا رمبا �أن �أماندا و لورا كانتا تنتظران
فقط طالب اليد اجلنتلمان الذي كان ير ّتب
�أمره توم ــ و هو زميل له كاتب يف خمزن
و ريا�ض ��ي �س ��ابق يف املدر�س ��ة الثانوية،
جيم �أوكونور ،الذي كانت لورا مولعة به
ل�سنوات كثرية .و بينما كانت رومان�سية
�أمان ��دا بالن�س ��بة لت ��وم وهم� � ًا ،ف� ��إن هذه
الرومان�س ��ية و تكه ��ن �أمان ��دا الدقي ��ق
بالق ��وى الديناميكي ��ة لل�س ��ايكولوجيا

يُعد املركز العاملي للم�سرح الـ "  , " ITIواحد من �أ�شهر امل�ؤ�س�سات الثقافية والفنية التي ُتعنى بتن�شيط حركة امل�سرح حول العامل  ,لذا �سعت
وفعالياته والتي ُتركز على التعريف بالن�شاطات
بن�شاطاته
غالبية الدول اىل فتح فروع لهذا املركز يف بلدانها واالرتباط ب�شكل مُبا�شر
ِ
ِ
امل�سرحية الوطنية وكان العراق من �أوائل الدول العربية التي �أ�س�ست " املركز العراقي للم�سرح " بعد مُ�شاركة الرائد امل�سرحي " حقي
ال�شبلي " باجتماعات م�ؤمتر الطاولة امل�ستديرة لل�سينما وامل�سرح والتلفزيون يف بريوت عام  1965وبرعاية منظمة اليون�سكو وبالتن�سيق
مع مركز التن�سيق العربي لل�سينما والتلفزيون،
ب�شار عليوي

الذكري ��ة و الأنثوية له ��ا فعلها يف الواقع،
�إذ ينجذب جيم و لورا �إىل مغازلة جن�سية
عميقة.
�أم ��ا يف ع ��ام  ،1944ف� ��إن الواقعي ��ة
الدراماتيكي ��ة و الطبيعي ��ة الأمريكية كما
�أنتجه ��ا ديفي ��د بيال�س ��كو و كالي ��د فيت�ش
قد هُ جرت جليل م�ض ��ى تقريبا؛ و ب�صرف
النظ ��ر ع ��ن جتري ��ب �أوني ��ل بالأقنعة يف
" ب ��راون الإل ��ه العظي ��م The Great
 " God Brownو مونول ��وج تي ��ار
الوع ��ي يف " فا�ص ��ل غري ��ب " ،كان هناك
�أي�ض� � ًا مث ��ال  " 1938بلدتن ��ا Our
 ،" Townالذي تنحني له " الوحو�ش
الزجاجي ��ة " يف تطرفه ��ا امل�س ��رحي .ففي
الن�ص الأ�صلي للم�سرحية ،و�صف وليامز
" ا�ستخدام �شا�شة ُ�س ِّلطت عليها �ساليدات
م�صباح �سحري حتمل �صور ًا �أو عناوين،
و �أنا غري �آ�س ��ف على حذف هذه الأداة من
برودوي الأ�صلي  ...لبع�ض القراء
�إنتاج
َ
لر�ؤية كيف كانت هذه الأداة ُت�ص � َّ�ور  ...و
ال�شا�ش ��ة هي لإعطاء طابع لق َيم معينة يف
كل م�ش ��هد ... .فالأ�س ��طورة �أو ال�ص ��ورة
على ال�شا�ش ��ة �س ��وف تقوِّ ي ت�أث�ي�ر ما هو
جمرد �إ�ش ��ارة يف الكتابة و ت�س ��مح بجعل
نحو �أكرث ب�س ��اطة و
النقط ��ة الأولية على ٍ
�س ��هولة مما لو كانت امل�س�ؤولية كلها على
ال�س ��طور املنطوقة ... .و يف الواقع ،ف�إن

�إمكاني ��ات الأداة تب ��دو يل �أكرب كثري ًا مما
ميكن ملثال هذه امل�س ��رحية �أن ي�س ��تخدمه
على وجه الإمكان" .
و �أخ�ي�ر ًا ،ف� ��إن م�س ��رحية " الوحو� ��ش
الزجاجية " تتكون من �س ��بعة م�ش ��اهد .و
قد عُر�ض ��ت للمرة الأوىل يف �شيكاغو يوم
 26كان ��ون الأول  ،1944و يف نيو يورك
ي ��وم � 31آذار  .1945و كانت من �إنتاج و
�إخراج �أيدي داولنغ م ��ع �آخرين ،و م ّثلت
فيه ��ا لوريت تايل ��ر بدور �أمان ��دا ،و �أيدي
داولنغ بدور ت ��وم ،و جويل هَ يدين بدور
لورا ،و �أنثوين رو�س بدور جيم.
�أم ��ا الإنتاج احلايل لهذه امل�س ��رحية ،فمن
�إخ ��راج ج ��ون تيف ��اين ،و متثي ��ل �س ��يليا
كين ��ان ـ� �ـ بوجل ��ر ب ��دور ل ��ورا ،و �ش�ي�ري
جون ��ز ب ��دور �أمان ��دا ،و زاكاري كوينتو
بدور توم.

( )1بريي�شت�س ��غادن  :بلدي ��ة يف بافاري ��ا ب�أملاني ��ا
�آنذاك.
(� )2آرثر ت�ش ��امربلني (  1869ــ  : ) 1940رئي�س
وزراء بريطانيا يف الفرتة  1937ــ .1940
( )3غورني ��كا  :بل ��دة �إ�سباني ��ة ق�صفته ��ا طائ ��رات
حربي ��ة �أملاني ��ة و �إيطالي ��ة م�سان ��دة لق ��وات فرانكو
ب�ش ��كل وح�ش ��ي .و ق ��د خلّده ��ا الر�س ��ام بيكا�س ��و
بجدارية م�شهورة بهذا اال�سم.
 عنThe Theatre Bar :

�صدر عن ( )�..أ�ضواء على احلياة
امل�سرحية يف العراق
املدى الثقايف

املركز العراقي للم�سرح و�أيامه املفرت�ضة

وكان من التو�ص ��يات التي خرج بها
هذا امل�ؤمتر تو�صية بت�أ�سي�س مراكز
وطني ��ة للم�س ��رح ترتب ��ط باملرك ��ز
العاملي للم�سرح  ,لي�صدر على �أثرها
مدي ��ر م�ص ��لحة ال�س ��ينما وامل�س ��رح
يف  1971/2/22ام ��را بت�ش ��كيل
املركز العراقي للم�س ��رح من الذوات
( يو�س ��ف الع ��اين ـ �س ��كرتريا عام ًا /
عبد ال�سالم علي �س ��لطان ـ ممثال عن
مديرية امل�سرح � /سامي عبد احلميد
ـ ممثال عن اكادميية الفنون اجلميلة
 /د .عزي ��ز �ش�ل�ال عزي ��ز ـ ممث�ل�ا عن
معهد الفن ��ون اجلميلة  /ا�س ��عد عبد
الرزاق ـ ممثال ع ��ن فرقة  14متوز /
قا�س ��م حممد ـ ممثال عن فرقة امل�سرح
الف ��ن احلديث  /خالد �س ��عيد ـ ممثال
ع ��ن فرق ��ة احت ��اد الفنان�ي�ن /عثمان
يحيى فائق ـ ممثال عن فرقة الطليعة
)  .ولأن له ��ذا املرك ��ز ت�ش ��ريعات
قانوني ��ة حاكمة ملُجمل �أن�س ��اق عمل ِه
وت�ش ��كيلت ِه املُتك ��ون م ��ن جمل� ��س
مركزي ومكتب تنفي ��ذي يُنتخب من
قبل �أع�ض ��اء املجل�س املرك ��زي  ,فقد
كانت اخر ت�ش ��كيلة ملكتب� � ِه التنفيذي
حتى عام  1992متكونة من ( يو�سف
العاين ـ �س ��كرتريا عاما  ,وع�ض ��وية

ا�سعد عبد الرزاق ـوحم�سن العزاوي
و قا�س ��م املالك ـو�س ��امي عبد احلميد
ـوالراحالن �س ��امي ال�س ��راج واحمد
فيا� ��ض املفرج ��ي )  ,ليم ��ر املرك ��ز
بفرتة �سُ ��بات طويلة ب�س ��بب ظروف
احل ��رب واحل�ص ��ار التي م ��رت على
الع ��راق و�ص ��و ًال اىل ع ��ام 2009
عندم ��ا مت ت�ش ��كيل مكت ��ب تنفي ��ذي
م�ؤق ��ت دون الرج ��وع اىل الت�ش ��ريع
القانوين للمركز ال�صادر عام 1986
وال ��ذي ين�ص عل ��ى اختيار �أع�ض ��اء
املجل� ��س املركزي كمُمثل�ي�ن لعدد من
امل�ؤ�س�س ��ات الفني ��ة العراقي ��ة ذات
العالقة بامل�س ��رح مع اختيار خم�س ��ة
اع�ض ��اء م ��ن امل�س ��رحيني البارزي ��ن
يت ��م اختياره ��م م ��ن قب ��ل املجل�س ,
�إذ جت ��اوز املُجتمع ��ون يف امل�س ��رح
الوطن ��ي عام  2009جمي ��ع اللوائح

اخلا�ص ��ة ب�آلي ��ة ت�ش ��كيل املرك ��ز ومل
يُفو�ض ��هم امل�س ��رحيون العراقي ��ون
كي يتحدثوا با�س ��مهم �أو ميثلوهم ,
وخرجوا لنا مبكتب تنفيذي �أ�سبغوا
علي ِه �صفة الـ" م�ؤقت "  ,ليقوم ب�إدارة
عم ��ل املرك ��ز الذي م ��ن �أه ��م �أوليات
عمل� � ِه فتح ف ��روع ل� � ُه يف املحافظات
العراقية وتعيني ممثل�ي�ن ارتباط ل ُه
فيه ��ا  ,م ��ع عق ��د االجتماع ��ات ملكتبه
التنفيذي ب�شكل دوري كل �أ�سبوعني
ح�سبما ن�صت عليه ت�شريعات املركز
 ,م ��ع �إج ��راء انتخاب ��ات ُكل عامني .
لكن �أي ًا من هذهِ اخلطوات مل يُبا�ش ��ر
بعمله ��ا لتظ ��ل �إدارة املرك ��ز بيد عدد
من امل�سرحيني ممن مل يتم انتخابهم
�أو اختياره ��م م ��ن قاع ��دة امل�س ��رح
العراقي الذي يدع ��ون �أنهم يمُ ثلون ُه
بحيث �أ�ص ��بح املركز و�سيلة لتم�شية

م�ص ��احلهم اخلا�ص ��ة ورهين ��ة لهذهِ
امل�ص ��الح ال�ض ��يقة  ,و ُكل ما �أجنزو ُه
�إقامة حلقة درا�سية بعنوان ( م�سرح
امل�س ��تقبل  ,م�س ��رح ما بعد التغيري )
وحلق ��ة ثاني ��ة تعنون ��ت بـ( املو�س ��م
امل�س ��رحي العراق ��ي  2012مراجعة
وتق ��ومي ) والت ��ي ناق�ش ��ت واق ��ع
امل�س ��رح العراق ��ي من خ�ل�ال �أوراق
نقدي ��ة هي بالأ�ص ��ل بح ��وث ال ترقى
حت ��ى لن�ش ��رها  ,ومع جُ ��ل احرتامنا
ل� � ُكل اجله ��ود وه ��ي ت�س ��عى لتفعيل
احل ��راك امل�س ��رحي العراق ��ي  ,لكننا
ن�ض ��ع �أكرث من عالمة ا�س ��تفهام �أمام
احل�ض ��ور " املُفاج ��ئ " والنهو� ��ض
من " ال�س ��بات " الطويل لتجمع ميت
�س ��ريري ًا يُ�س ��مى " املرك ��ز العراق ��ي
للم�س ��رح " يف عزم� � ِه عل ��ى �إقام ��ة "
�أيام م�س ��رحية عراقية " واقت�صارها

فق ��ط عل ��ى عرو�ض م�س ��رحية قادمة
من املُحافظات العراقية  ,وك�أن �إقامة
هذهِ الأيام امل�س ��رحية " املُفرت�ض ��ة "
ه ��ي محُ اول ��ة لإنعا� ��ش ه ��ذا امليت ,
ال ب ��ل ه ��ي محُ اول ��ة ل ��ذر الرم ��اد يف
العي ��ون م ��ن خ�ل�ال جل ��ب عرو� ��ض
م�سرحية من املُحافظات واال�شرتاط
عل ��ى القائم�ي�ن عليها بع ��دم املُطالبة
ب� ��أي مبال ��غ �إنتاجية بحج ��ة �أن هذهِ
العرو� ��ض مُنتج ��ة �س ��ابق ًا واالكتفاء
بتحم ��ل �أج ��ور النق ��ل وال�ض ��يافة
ومن ��ح �ش ��رف العر� ��ض يف بغ ��داد
من قب ��ل القائمني على ه ��ذهِ الأيام "
املُفرت�ضة "  ,يف الوقت الذي تت�صدر
في� � ِه عب ��ارة ( �ض ��من فعالي ��ات بغداد
عا�ص ��مة للثقاف ��ة العربي ��ة ) عن ��وان
الأي ��ام  ,وهذا يعن ��ي �أن ُهناك �أمواال
قد مت �ص ��رفها من قب ��ل اللجنة العُليا
لفعالي ��ات بغ ��داد عا�ص ��مة للثقاف ��ة
العربي ��ة له ��ذهِ الأي ��ام امل�س ��رحية .
لي�س ممن يت�ص ��دى حالي ًا لإدارة هذا
التجم ��ع ومن معه ��م يمُ ثلونن ��ا لأننا
مل نختاره ��م ُ
نحن ليُمثل ��ون وحدهم
م�س ��رحنا العراق ��ي حت ��ى يت�ص ��دوا
لإدارت� � ِه وبالت ��ايل لهم احل ��ق يف �أن
يكون ��وا ُهم يف ال�ص ��دارة  ,ب ُرغم �أن
هذا التجمع مل ن�سمع ل ُه �صوتا فاعال
ُمن� � ُذ التغيري .ختام ًا  ,علين ��ا الت�أكيد
�أنن ��ا م ��ع �أي حراك م�س ��رحي عراقي
�ش ��ريطة �أن يُلتح ��ف بال ُنب ��ل والعمل
ال�صادق من �أجل م�س ��رحنا العراقي
ولي� ��س م ��ن �أج ��ل م�ص ��الح ذاتي ��ة
و�شخ�ص ��انية �ض ��يقة للقائم�ي�ن على
هذهِ الأيام الـ" مُفرت�ضة ".

�صدر ع ��ن دار املدى كتاب (�أ�ض ��واء على احلياة
امل�س ��رحية يف الع ��راق) للفن ��ان الرائ ��د الدكتور
�سامي عبد احلميد .
والكت ��اب درا�س ��ة نقدي ��ة وحتليلي ��ة للظواه ��ر
وامل�ؤ�س�س ��ات والنتاج ��ات الفني ��ة العراقي ��ة
امل�س ��رحية خ�ل�ال الق ��رن املا�ض ��ي .تكون ��ت
لدي ��ه م ��ن خ�ل�ال عمل ��ه يف امل�س ��رح �س ��واء كان
ممث�ل ً�ا �أو خمرج� � ًا ,مل ��دة خم�س�ي�ن عام ًا،فهو كما
يعرف ��ه اجلمه ��ور العراق ��ي �أح ��د رواد امل�س ��رح
العراق ��ي ،و�أح ��د �أ�س ��اتذته ،ف�أخ ��رج العديد من
امل�س ��رحيات،وعلى يدي ��ه تخ ��رج العدي ��د م ��ن
الطلبة.
ت�ض ��من الكتاب مقدمة و�أربعة ف�ص ��ول ،االف�صل
الأول م ��ن الكت ��اب ج ��اء بعن ��وان (ح ��ول هوية
امل�س ��رح) يتن ��اول امل�ؤلف فيه البداي ��ات الثقافية
يف امل�سرح العراقي مركز ًا على فرتة الأربعينات
واخلم�س ��ينات من القرن الع�شرين،و�أثر امل�سرح
الغربي والعربي على امل�سرح العراقي.
�أم ��ا الف�ص ��ل الث ��اين م ��ن الكت ��اب فتن ��اول في ��ه
ع ��دة حم ��اور تتعل ��ق بالتوجه ��ات اجلدي ��دة يف
امل�س ��رح العراقي :مث ��ل �أزمة الن�ص امل�س ��رحي،
والتوجه ��ات اجلدي ��دة للجمهور .ويف الف�ص ��ل
الثال ��ث من الكتاب الذي ج ��اء بعنوان) (جتارب
متميزة يف امل�س ��رح العراق ��ي) يتناول بالتحليل
والدرا�س ��ة الأعم ��ال املتمي ��زة ل ��رواد امل�س ��رح
العراقي مثل:املفتاح و اخلرابة للفنان يو�س ��ف
العاين م�شيد ًا بهاتني امل�سرحيتني وبجهد يو�سف
الع ��اين ،فيذك ��ر ب� ��أن الفن ��ان يو�س ��ف العاين قد
فاج�أ امل�س ��رحيني واجلمهور بالطريقة اجلديدة
التي قدم فيها م�س ��رحية املفتاح ،في�صفها بالعمل

امل�سرحي املتكامل،
يف الف�ص ��ل الأخ�ي�ر – الراب ��ع  -م ��ن الكت ��اب
يتح ��دث ع ��ن (م�س ��ارات امل�س ��رح يف الع ��راق)
ي�س ��تهله باحلديث عن امل�سرح التجاري وخا�صة
بع ��د ع ��ام  .1995حي ��ث متيزت تل ��ك الفرتة كما
يذكر بعر�ض م�سرحيات ذات م�ستوى فني هابط
باللغ ��ة املحلية ،نتيج ��ة ت�أثر بع�ض امل�س ��رحيني
العراقي�ي�ن بامل�س ��رح التجاري امل�ص ��ري ووقوع
ع ��دد منه ��م يف �إغ ��راء الرب ��ح التج ��اري وتلبية
رغب ��ات اجلمه ��ور ،فراح ��ت الكث�ي�ر م ��ن الفرق
تتناف� ��س يف �إنت ��اج مث ��ل هذه امل�س ��رحيات التي
غلب عليها اال�ستهالك وال�سرعة يف الإنتاج.
وبع ��د �أن يقدم درا�س ��ة حتليلية لتاريخ امل�س ��رح
التج ��اري ،وبع ��د �أن يقدم لنا من ��اذج لهذا النوع
من امل�س ��رحيات مث ��ل “ :بيت وخم� ��س بيبان “
و “ ب�ي�ن مري ��دي ولن ��دن “ و “ م�ؤ�س�س ��ة ملكية
التجاري ��ة “ و” حفلة ل�س ��يد حم�ت�رم “و” عنرت
وزع�ت�ر” وغريه ��ا ي�ؤك ��د عل ��ى خط ��ورة ه ��ذه
الظاه ��رة ووج ��وب احل ��د منه ��ا بعق ��د الندوات
الفكري ��ة ملناق�ش ��ة الأو�ض ��اع امل�س ��رحية من كافة
جوانبها وتكثيف حركة النقد البناء.

17

ثقافية

العدد ( )2900ال�سنة احلادية ع�شرة  -الثالثاء (� )24أيلول 2013

1
يف التقدمي التعريفي تذكر املرتجمة و الروائية ابت�سام عبداهلل  ،ان م�ؤلف الرواية ( ج  .م  .كوتزي ) �أو جون ماك�سويل هو من
جنوب �أفريقيا  ،و يحمل اجلن�سيتني اجلنوب �أفريقية و الأ�سرتالية  ،و قد نال العديد من اجلوائز  :جائزة بوكر يف �أعوام 1983
 ، 3..2 ، 1999 ،كما تنوه املرتجمة اىل �أن امل�ؤلف �أقتب�س عنوان ( يف �إنتظار الربابرة ) من ق�صيدة ال�شاعر اليوناين كفايف  ،و رمبا
يكون مت�أثرا" مب�سرحية الكاتب الإيرلندي �صامويل بيكيت ( يف �إنتظار غودو )  ،و كذلك كان مت�أثرا" برواية الكاتب الإيطايل دينو
بوتزايل ( �صحراء الترت ) عنوانا" و م�ضمونا".
قراءة :عبدالزهرة الركابي

يف �إنتظار الربابرة وطريق بال نهاية!
جتته ��د الرواي ��ة يف تق ��دمي عامل
مده� ��ش و م�ش ��حون بالتنوع ��ات
الت�ص ��ويرية يف ال�سرد و احلبكة
و الإنتق ��االت املقنع ��ة و املقبول ��ة
 ،فالروائ ��ي يدخل ��ك يف م�ش ��اهد
م ��ن احل ��روب املفتعل ��ة ت ��ارة  ،و
الوهمية تارة �أخرى  ،و هو يريد
بذل ��ك �أن يجع ��ل الق ��ارىء يطل ��ع
عل ��ى الذرائ ��ع الت ��ي تت�ش ��دق بها
الإمرباطوري ��ات و احلكوم ��ات
يف ممار�س ��ة التنكي ��ل و الإرهاب
بح ��ق �ش ��عوبها  ،و من خالل هذه
امل�ش ��اهد الت�ص ��ويرية  ،يط ��رح
امل�ؤل ��ف �أف ��كارا" متداخل ��ة م ��ن
الفل�س ��فة و املواق ��ف الت ��ي ُيروج
لها عن�ص ��ر املخابرات  ،ب�إعتباره
احلام ��ي و املداف ��ع ع ��ن ه ��ذه
الإمرباطوري ��ة و تل ��ك احلكوم ��ة
 ،ت�س ��ويقا" ل�ش ��عارات و الفت ��ات
ب�إ�س ��م الوطنية  ،لن ي�ض�ي�رها �إذا
م ��ا دهم ��ت تخريب ��ا" و تدمريا" ،
احلياة الهانئة و ال�سعيدة ! .
الرواية تبدو للقارىء يف البداية
�صعبة الإ�ستيعاب  ،بل و ُت�شعرك
بجفافه ��ا الت�ش ��ويقي  ،كونها يف
لغتها ال�سردية ُ ،تكرث من التداخل
لعوامل و حاالت و �أحداث  ،حيث
ي�ش ��عر الق ��ارىء � ،إنه �أم ��ام عامل
مزح ��وم و م�ض ��غوط ب�أح ��داث و
�أحالم و �أفكار و ر�ؤى  ،و يتطور
ه ��ذا التداخ ��ل اىل �إخت�ل�اط هذه
الأح ��داث و الأفكار بالأزمنة التي
رمبا تكون غابرة �أو معا�صرة �أو
حت ��ى متخيل ��ة � ،إذ م ��ن املمكن �أن
تكون كل هذه الأحداث التي تدور
يف �إمرباطوري ��ة ما  ،خمتزلة يف
بلد امل�ؤلف ( جن ��وب �أفريقيا ) �أو
حتى م ��ن املمك ��ن �أن تنطبق هذه
الأحداث و زم ��ن من هذه الأزمنة
عل ��ى بل ��د مثل �أمري ��كا  ،و هو من
وراء ه ��ذا التداخل يري ��د امل�ؤلف
 ،الرتكي ��ز عل ��ى حمور ال�ص ��راع
الب�ش ��ري  ،ال�ص ��راع الإجتماعي ،
ال�صراع احل�ضاري  ،بل و يعطي
�صورة جلية
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عن العالقة ال�س ��ائدة ب�ي�ن الفئات
 ،و ه ��و به ��ذا الرتكي ��ز يعطي ��ك
عموم ��ا"  ،م�ش ��اهد م ��ن ال�ص ��راع
الفئوي والطبقي يف �آن .
فالرواي ��ة يف اجلان ��ب الآن ��ف ،
ت�س ��تعر�ض يف �س ��رد مكثف – و
هن ��ا �أ�ش�ي�ر اىل اللغ ��ة املتوافق ��ة
الت ��ي �أفلح ��ت يف مقاربته ��ا

املرتجم ��ة و الروائي ��ة ابت�س ��ام
عبدالل ��ه – حال ��ة الت�ص ��نيف و
التميي ��ز ب�ي�ن امل�س ��توطنني الذي
يدع ��وّ ن التح�ض ��ر  ،و هم من هذا
الإدع ��اء  ،يظه ��رون حال ��ة التكرب
و روح الإ�س ��تعالء يف ت�صرفاتهم
حيال ال�س ��كان الأ�صليني  ،و هذه
امل�ش ��اهد ت�أريخي ��ا" و �إجتماعيا"
� ،إذا ما عدنا اىل �سيا�س ��ة التمييز
العن�صري �أو الف�صل العن�صري ،
تنطبق متاما" على جنوب �أفريقيا
و �أمري ��كا  ،و الرواي ��ة م ��ن ه ��ذه
ال�سيا�س ��ة  ،قدم ��ت لنا تو�ص ��يفا"
�س ��اخنا" للأج ��واء ال�س ��ائدة بني
امل�س ��توطنني ( املتح�ض ��رين ) و
الذي ��ن ميثلون ( احل�ض ��ارة ) من
جانب  ،و من جانب �آخر ال�س ��كان
الأ�ص ��ليني ( املتخلفني ) �أو البدو
( الرباب ��رة ) الذي ��ن يعمل ��ون يف
الرع ��ي و ال�ص ��يد و الزراع ��ة  ،و
الذي ��ن ميثل ��ون �ش ��ريحة الفقراء
الب�سطاء .
و على ذك ��ر الربابرة  ،فه�ؤالء يف
احلقيقة مثلما ي�ص ��فهم لنا امل�ؤلف
 ،ق ��وم هادئ ��ون و م�س ��املون ،بل
و يتعر�ض ��ون غالب ��ا" للن�ص ��ب و
االحتي ��ال من بع�ض �أه ��ل املدينة
التي ميرون بها يف املوا�سم فقط
ثم يق�ضون بقية ال�سنة بني البادية
و اجلب ��ال و ال�س ��هول و �ض ��فاف
الأنه ��ار و البح�ي�رات متتبع�ي�ن
موا�سم الرعي و ال�صيد و الطق�س
الب ��ارد و احل ��ار  ،و ه ��م بالت ��ايل
يكونون من �ضحايا امل�ستوطنني
( الأ�س ��ياد ) الذي يتعاملون معهم
بفوقي ��ة و �إ�س ��تعالئية  ،من خالل
�إبتزازهم و خداعه ��م يف البيع و
ال�ش ��راء و املقاي�ض ��ة  ،كونهم فئة
غري مرغ ��وب بها من قب ��ل الدولة
املدين ��ة ( دولة احل�ض ��ارة ) التي
تنع ��م بالعي� ��ش الرغي ��د  ،بف�ض ��ل
املنتوج ��ات و اخلدم ��ات الت ��ي
يح�ص ��لون عليه ��ا م ��ن ال�س ��كان
الأ�ص ��ليني  ،غ�ي�ر املرغ ��وب به ��م
 ،ال�س ��كان الذي ��ن يبيع ��ون يف
املدينة اجللود و الف ��راء والثمار
واحليوان ��ات الت ��ي ي�ص ��يدونها
�أو يربونها  ،وي�ش�ت�رون املالب�س
و الأغذي ��ة و ال�س ��كر و ال�ش ��اي و
�س ��ائر احتياجاته ��م يف الريف و
البادية و اجلبال .
(( لقد حدث تدفق من الالجئني اىل
البلدة � ،صيادون من امل�ستوطنات
ال�ص ��غرية املتناث ��رة عل ��ى ط ��ول
النهر و �شاطىء البحرية ال�شمايل

 ،يتحدث ��ون بلغ ��ة ال يفهمه ��ا �أحد
 ،حامل�ي�ن حاجياته ��م املنزلي ��ة
على ظهورهم ف�ض�ل�ا" عن كالبهم
الهزيل ��ة و �أطفاله ��م املرتنح�ي�ن
يدب ��ون يف تثاقل خلفه ��م  ،عندما
ج ��ا�ؤوا للم ��رة الأوىل � ،أحت�ش ��د
النا� ��س حولهم  ،هل كان الربابرة
هم الذين قاموا بطردكم اىل هنا ؟
�س�ألوا بوجوه �ض ��اربة  ،ي�شدون
�أقوا�سا" وهمية.
مل ي�س� ��أل �أح ��د م ��ا ع ��ن اجلندي ��ة
الأمربيالية �أو عن حرائق الأدغال
التي ي�ضرمونها )) .
و خ�ل�ال قراءت ��ي للرواي ��ة ،
ب ��دا وا�ض ��حا" و كم ��ا نوه ��ت به
املرتجمة و �أ�ش ��رت �إليه �س ��لفا" ،
�أن الرواية �أقتب�س ��ت عنوانها من
ق�صيدة ال�شاعر
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�س ��ي  .ب ��ي  .كف ��ايف و حتمل نف�س
العنوان ( يف �إنتظ ��ار الربابرة ) ،
بي ��د �أن كفايف الذي كتب ق�ص ��يدته
يف الع ��ام  ، 1898كان م�ض ��مون
ق�صيدته ي�أتي على عك�س م�سميات
الرواي ��ة الت ��ي نحن ب�ص ��ددها يف
ه ��ذه الق ��راءة  ،فالرباب ��رة يف
الق�صيدة غزاة  ،و املدينة القدمية و
�إمرباطورها هي الأ�ص ��ل � ،إذ يقول
فيه ��ا ( يتجه �س ��كان مدين ��ة قدمية
�إىل بواباتها بقي ��ادة �إمرباطورهم
 ،النتظار و�ص ��ول الربابرة الغزاة
).

يف رواي ��ة كوت ��زي و عل ��ى عك� ��س
عنوانه ��ا ( يف �إنتظ ��ار الرباب ��رة
)  ،فهن ��ا امل�ؤل ��ف يف ت�ص ��وير
م�ش ��اهده  ،يجع ��ل م ��ن املخابرات
يف الإمرباطوري ��ة  ،ب�أم� ��س
احلاج ��ة اىل الرباب ��رة  ،و بغر�ض
�إخت�ل�اق الأع ��داء  ،حت ��ى يت�س ��نى
للإمرباطوري ��ة �إ�س ��تخدام �ش ��تى
و�س ��ائل القه ��ر و الع�س ��ف �ض ��د
ال�ش ��عوب  ،بذريع ��ة حمارب ��ة
الرباب ��رة  ،و يب ��دو يف املقارب ��ة
الع�ص ��رية و الواقعية � ،أن حقبتنا
الزمني ��ة ال�س ��ائدة  ،تتواج ��د فيها
مقارب ��ة حقيقي ��ة ملثل ه ��ذه الالفتة
الذرائعي ��ة  ،مثلما تق ��وم به �أمريكا
و الغرب عرب �ش ��عار ( احلرب على
الإرهاب ) .
تهت ��م الرواي ��ة ب�أج ��واء العم ��ل
املخابراتي  ،و جتعل منه حمورا"
ل�س ��رد الأح ��داث و الوقائ ��ع  ،م ��ن
خ�ل�ال �شخ�ص ��ية القا�ض ��ي ال ��ذي
ي� ��ؤدي دور ال ��راوي  ،و ق ��د عم ��د
امل�ؤل ��ف اىل عدم �إعطاء �أ�س ��م لهذه
ال�شخ�ص ��ية  ،كت�أكي ��د م ��ن امل�ؤل ��ف
على �سرية امل�صدر  ،و ال غرو �إذا ما
كان هذا امل�ص ��در هو نف�سه احلاكم
( القا�ض ��ي )  ،فقد ر�أينا يف حقبتنا
الزمنية املعا�ص ��رة  ،وجود حقيقي
حلاكم و�ص ��ل اىل �س ��دة احلكم من
حت ��ت عب ��اءة املخاب ��رات  ،كما هو
ح ��ال الرئي� ��س الرو�س ��ي بوت�ي�ن
ال ��ذي كان �أحد عنا�ص ��ر املخابرات
الرو�س ��ية  ،ال �س ��يما و �أن �أجه ��زة

عازف العود عمر ب�شري �أول فنان عراقي يخلد
يف متاحف عاملية

العرو�ض المو�س ��يقية في كثير م ��ن دول العالم مع
فنانين عالميين من ابرزهم �أ�س ��طورة المو�س ��يقى
العالمي كوينزي جون�س.
وبطل ��ب م ��ن المتحف تقوم م�ؤ�س�س ��ة منير ب�ش ��ير
الدولية بهذه المنا�س ��بة ب�ص ��ناعة عود الب�شير في
ور�شتها الخا�ص ��ة ومقرها في العا�صمة الهولندية
�أم�س ��تردام وب�ش ��كل ح�ص ��ري م ��ع �ص ��انع الع ��ود
العراقي "�آزاد عمر" ح�س ��ب قيا�س ��ات و�ش ��كل عود
الفن ��ان "عم ��ر ب�ش ��ير" ،وال ��ذي و�ض ��ع ت�ص ��اميمه
االولى الراحل منير ب�ش ��ير في عام  ،١٩٥٧والذي
قام ب�ص ��نعه �صانع العود ال�ش ��هير العراقي "محمد
فا�ض ��ل العواد" لتنا�س ��ب تقنياته وا�سلوبه المميز
على �آلة العود.
و�س ��يقتني المتح ��ف ع ��ود الب�ش ��ير ليعر�ض ��ه ف ��ي
ق�س ��م الفنانين الم�ش ��اهير والمخ�ص�ص له ،وحيث
يعر� ��ض ع ��وده جن ��ب الآالت المو�س ��يقية القديمة
والحديث ��ة للعازفي ��ن الم�ش ��هورين والرم ��وز
المو�سيقية للم�شاهير العالمية الدائمة في المتحف

الذين جعل ��وا من �أوتارهم و�ألحانه ��م غذاء للروح
الب�شرية.
و�سيت�س ��نى للزوار والمعجبين م�شاهدة هذه الآلة
المو�س ��يقية الوترية والتعرف عل ��ى تاريخ الفنان
اي�ض� � ًا ،حي ��ث وم ��ن المق ��رر ان يت ��م افتتاح ق�س ��م
"عمر ب�شير" في المتحف في اوا�سط �شهر نوفمبر
ت�ش ��رين الثاني القادم و به ��ذا الحدث يكون الفنان
عم ��ر ب�ش ��ير اول فن ��ان عراق ��ي يخلد ف ��ي متاحف
عالمية.
ويع ��د المتح ��ف االمريك ��ي ل�ل��آالت المو�س ��يقية
"ميوزي ��كال ان�س ��ترومنت مو�س ��يوم" ه ��و اح ��د
ا�ش ��هر واكبر المتاحف المتخ�ص�صة بعر�ض الآالت
المو�س ��يقية من مختلف �أنحاء العالم �إ�ضافة لآالت
ومقتنيات الم�شاهير مثل "ايلف�س بر�سلي" و"جون
لينون" و"فرانك �سيناترا" و"جورج بين�سون" و
كارلو�س �س ��نتانا وغيرهم من �أ�س ��اطير الفن حيث
ي�س ��تقطب الآالف م ��ن ال ��زوار �س ��نوي ًا ،ويحتوي
المتحف اي�ض ًا على م�سرح للعرو�ض الفنية.
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الإ�س ��تيالء عل ��ى خ�ي�رات البل ��دان
امل�س ��تعمرة – بفت ��ح املي ��م  -و
ممار�س ��ة �سيا�س ��ات التميي ��ز
العن�صري و الإ�ستعالء الفئوي .
و بالت ��ايل  ،ف� ��إن الرواي ��ة تدوي ��ن
ل�سيا�س ��ات القهر و �إختالق الأعداء
املحليني  ،مثلما هي رواية �أماطت
اللث ��ام ع ��ن الأ�س ��اليب املخابراتية
التي تلج� ��أ اليه ��ا الإمرباطورية و
البلدان ذات النهج الإ�ستعماري .
و تبقى ب�صمة الروائية و املرتجمة
�أبت�س ��ام عبدالل ��ه  ،وا�ض ��حة يف
لغ ��ة ال�س ��رد املنقب�ض ��ة و املعقدة ،
بعدم ��ا نقلته ��ا اىل لغ ��ة حمكمة يف
التو�ضيح و الداللة �شيئا" ف�شيئا"
 ،و اىل ح ��د ك�أن ��ك ت�ش ��عر في ��ه �أن
نف�س ابت�سام عبدالله يتخلله بحنو
و �أُلفة !.

 عواد نا�صر

الباي�سكل
الباي�سكل هو الدراجة الهوائية ،لأن الكثري من العرب ي�سمونها
(الب�س ��كليت) وه ��ي �أحد �أحالمي �ش ��به امل�س ��تحيلة عندما كنت
طف ًال نظر ًا ل�ضيق ذات اليد.
مل يتحقق هذا احللم� ،شبه امل�ستحيل� ،إال يف لندن عندما بلغتها
�أوائل �أربعينياتي!
ح�صلت على �أول باي�سكل (ذي ثالث عجالت) عندما كان عمري
حوايل �س ��بع �س ��نوات م ��ن احد �أبن ��اء �أختي يف ح ��ي الأكواخ
ال�ش ��هري (العا�ص ��مة) خلف ال�س ��دة� /س ��دة ناظم با�ش ��ا ببغداد،
لكنن ��ي مل �أهن�أ بحلمي ال�ص ��غري� ،آنذاك� ،إذ انك�س ��ر الباي�س ��كل
(ال �أدري مل نذ ّك ��ره بالإنكليزي ��ة ون�ؤنثه بالعربية) بعد يومني،
ولفرط �شغفي حاولت �إ�صالحه بال�صق عادي!
مل ين�ص ��لح ،طبع ًا ،ف�أم�ض ��يت ليلتي قلق ًا على بهج ��ة يوم الغد،
ونام ذلك الطفل على خمدّة مبللة ب�ض ��وء القمر وب�ض ��ع دمعات
مل يرها �أحد.
ك�ب�ر الطفل و�ص ��ار ي�س ��رق دراجة �أخي ��ه الكبري لكن �س ��اقيه ال
تطاالن دوا�ستيها فابتكر طريقة ما هي �أن ميد �ساقه جانبي ًا من
حتت العار�ض ليقود دراجته مثل �أعرج �صغري.
الف�ض ��ل البن عمي الراحل جا�سم ح�سني اخل�صاف الذي كان ال
يفارق الدراجة الهوائية برغم �أن عمله يف ال�سفارة الربيطانية
ال يتطل ��ب ه ��ذا ..كانت ال�س ��فارة ت�ض ��ع حتت ت�ص ��رفه دراجة
هوائي ��ة حم ��راء ماركة (كومري ��د = رفيق) جدي ��دة دائم ًا ،فهو
من النوع الذي ي�ض ��يق بدراجة انخد�ش ��ت �أو تعر�ضت ل�سوء،
وهك ��ذا كلما مل ��ح يف ج�س ��مها �أي خد�ش �أو �أنها �ص ��ارت عتيقة
يتربع بها لأخي الكبري �أو �أحد �أقاربنا ،وهكذا :دائما يف بيتنا
دراج ��ة حم ��راء ماركة (كومريد) �ش ��به جدي ��دة ،لكنها ممنوعة
عل ��ي �إال وقت الظه�ي�رة البغدادية احلارقة حي ��ث ينام اجلميع
يف قيلولة قلقة لأ�سرق الدراجة و�أطوف ال�شارع املحيط بقاعة
اخللد بكرادة مرمي (ال�شاكرية بالأحرى).
الف�ضل للإنكليز!
من ��ذ و�ص ��ويل لن ��دن و�أنا �أجه ��د لتحقي ��ق حلم بغ ��داد :امتالك
دراجة هوائية.
مل يت�س ��ن يل ه ��ذا حت ��ى �أه ��داين ال�ش ��اعر ال�ص ��ديق �ص ��ادق
ال�ص ��ائغ دراجة هوائية م�س ��تعملة (جد ًا) ال يحتاجها و�ص ��رت
�أقودها حتت وط�أة �ش ��عور غريب ه ��و خليط من القلق والفرح
واختبار اخليال يف �أن تتحول هذه الدراجة �إىل ح�صان ..لكن
هيهات!.
باملنا�س ��بة �س ��معت م ��ن بع� ��ض �أهلي من ي�س ��مي (الباي�س ��كل)
(ح�صينّ احلديد) و (ح�صينّ ) كما هو وا�ضح :ت�صغري ح�صان!
برغ ��م تقدم ال�س ��ن ما زلت �أذهب �إىل عمل ��ي بالدراجة الهوائية
الت ��ي ا�ش�ت�ريتها قبل ع�ش ��ر �س ��نوات تقريب ًا ،والف�ض ��ل ،ثانية،
للإنكليز ،لكنها ما زالت يف �أف�ضل حاالتها.
ثمة �س ��ر :بع�ض �أ�ص ��دقائي مل ي�ص ��دق ب�أنني �أذهب �إىل العمل
عل ��ى دراجت ��ي  ،وله احل ��ق ،والبع�ض الآخر ي�س ��كت �ش ��كاك ًا،
ومعه احلق �أي�ض� � ًا ،ذلك �أن امل�سافات يف لندن العظمى �شا�سعة
و�شاقة على �ش ��خ�ص غري حمرتف ،مثلي ،يقطعها على دراجة،
واحلقيقة هي �أنني �أقود دراجتي يف امل�سافات التي تف�صل بني
حمط ��ات القطار فق ��ط� ،أي �إنني �أحمل دراجت ��ي �إىل القطار ثم
�أغ ��ادر القطار ،مع الدراج ��ة ،طبع ًا (�أحملها وحتملني) لأ�ص ��ل
عملي يف اجلري ��دة ،ويكون جمموع ما قطعته على الدراجة ال
يتجاوز اخلم�سة �أميال = حوايل ع�شرين دقيقة ال �أكرث.
�أردت �أن �أ�ض ��ع عنوان (�ش ��اعر عل ��ى دراجة) له ��ذا العمود لكن
�ص ��ديقي ال�ش ��اعر الراح ��ل �أنور الغ�س ��اين �س ��بقني �إليه – لكم
�أغبطه – وو�ضعه عنوان ًا ملجموعة �شعرية.
العامل الفيزيائي الفرن�س ��ي �سيبا�س ��تيان باليب ��ار كان "مدمن"
دراجات هوائية ،وله ف�صول جميلة جد ًا عنها يف كتابه (اك�سر
�ش ��يئ ًا من املاء) الذي يب�س ��ط ،مثل مواطنه �أنطون دي �س ��انت
�أكزوبري ،فيه م�سائل عوي�صة ب�ش�أن املاء واملو�سيقى وال�سماء
الزرقاء والغيوم وتكون الثلج والأ�شجار� ،إ�ضافة �إىل الدراجة
الهوائية.
عندم ��ا كن ��ت طف�ل ً�ا مل �أع ��ان م�ش ��قة �ص ��عود املنح ��درات عل ��ى
باي�س ��كلي� ،أم ��ا الي ��وم حت ��ى ن ��زول املنح ��درات يبدو ل�س ��ائق
دراجة ،مثلي� ،صعب ًا.
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ترجمة� :أحمد فا�ضل

قرر المتحف ( )MIMالعالمي للآالت المو�سيقية
بوالية �أريزون ��ا في الواليات المتح ��دة االمريكية
بعر�ض �آلة مو�سيقية جديدة لعازف العود العراقي
ال�شهير "عمر ب�ش ��ير" حيث �أعتاد المتحف على �أن
يختار فنانين كبار وم�شاهير ممن و�ضعوا لم�سات
فني ��ة والح ��ان ونغم ��ات متع ��ددة خال ��دة والت ��ي
ا�س ��همت في تطوير الحياة المو�سيقية وكانت هذه
المرة من ن�صيب الفنان العراقي عمر ب�شير تكريما
له ولأعماله وم�ؤلفاته المو�س ��يقية ومنها مقطوعة
الى �أمي التي ت�ص ��درت المراتب االولى في لوائح
الـ توب  ١٠في دول عالمية عدة.
و�أخت ��ا َر المتحف عمر ب�ش ��ير نجل الفن ��ان الراحل
المو�س ��يقار "مني ��ر ب�ش ��ير" ك�أول فنان ف ��ي تاريخ
م�ش ��اهير الفن العراقي تقدير ًا واحتراما للمجهود
الفني الذي قدمه ،والذي تمكن وبعبقرية ان يخلق
ا�س ��لوبا جديدا وخا�ص ��ا به جعله يتمي ��ز عن باقي
عازف ��ي العود الذي ��ن اثروا على اجي ��ال عديدة من
عازفي العود في العالم ،والذي برز بقوة مع نهاية
القرن الع�ش ��رين وا�ستطاع �أن يدخل القرن الواحد
والع�ش ��رين بخط ��وات جدي ��دة م ��ن خ�ل�ال م ��زج
المو�سيقى ال�شرقية والغربية على �ألة العود ب�شكل
ممي ��ز ودون ت�ش ��وية للت ��راث العرب ��ي والعراق ��ي
تحديد ًا وكما او�صاه معلمه الراحل منير ب�شير.
وقدم الفنان عمر ب�ش ��ير �أعماال فنية كثيرة انتجتها
�أكب ��ر ال�ش ��ركات العالمي ��ة منه ��ا �ش ��ركة ()EMI
والت ��ي �أنتج ��ت الع ��ود االتيني والع ��ود المجنون
والت ��ي تعد نقلة جديدة ف ��ي تاريخ العود من حيث
�أ�س ��لوب العزف ،وو�ص ��ل الى  ٢٣البوما مو�سيقيا
لكل البوم لونه الخا�ص  ،وح�ص ��ل على العديد من
الجوائ ��ز التقديرية والتكريمي ��ة ،وقدم العديد من

الأمن و املخابرات يف �أتون عملها
حتر� ��ص �أ�ش ��د احلر�ص عل ��ى عدم
الك�ش ��ف ع ��ن الأ�س ��ماء احلقيقي ��ة
لعنا�ص ��رها  ،و رمب ��ا �أراد امل�ؤل ��ف
م ��ن وراء ذل ��ك  ،التلمي ��ح �أو حتى
الت�أكي ��د على �أن احلاكم ( القا�ض ��ي
) كان يف ال�س ��ابق يعم ��ل يف جهاز
�أمني و خمابراتي �أو هو ي�س ��تقي
معلومات ��ه م ��ن املخاب ��رات  ،و هذا
الأم ��ر ال يعني �أن الرواية جتاهلت
�أ�س ��م املخابرات  ،و �إمنا �أف�ص ��حت
عن هذا الأ�سم عرب ت�سمية تعميمية
و لي�س ��ت �شخ�صية و تخ�صي�صية ،
عندما ذكرت ( املكتب الثالث ) .
الالفت يف الرواية �أن امل�ؤلف جعل
م ��ن الإخت�ل�اق ( الوه ��م )  ،نقط ��ة
حمورية يف �إيجاد مقاربة م�س ��بقة
م ��ن املا�ض ��ي  ،عاك�س ��ا" �إياها على
احلا�ض ��ر  ،و ه ��ذا العمل جت�س�ي�ر
ب�ي�ن املا�ض ��ي و احلا�ض ��ر عل ��ى
�صعيد ال�ص ��راع الطبقي و الفئوي
و املجتمع ��ي  ،و كذل ��ك هو �ص ��راع
ب�ي�ن املجتم ��ع املديني ( احل�ض ��ر )
من جهة  ،و من جهة �أخرى جمتمع
الب ��داوة و الري ��ف  ،و م ��ا ترت ��ب
على هذا ال�ص ��راع م ��ن تداعيات و
تطورات و �إنعكا�سات .

و الرواي ��ة يف م ��ا خل�ص ��ت �إلي ��ه ،
بدت �سيا�س ��ية و ت�أريخية و �شيئا"
م ��ن الفل�س ��فة  ،وه ��ي يف ال�س ��ياق
الع ��ام تناول ��ت ال�ص ��راع بجوانب
عدة  ،كما ك�ش ��فت ع ��ن ديدن الدول
الإ�س ��تعمارية يف مطامعه ��ا م ��ن
خالل

حرف ّ
علة

انع�ش ��ت ال�ش ��اعرة نج ��اة عب ��د الله
ذائقة ال�شعر في نفو�س الحا�ضرين
م ��ن المثقفي ��ن ف ��ي اتح ��اد الأدباء
والكتاب في العراق  ،حين �ضيفها
في �أ�صبوحة ثقافية .
نج ��اة الهب ��ت حما� ��س الأدب ��اء
بكلماته ��ا العذب ��ة والأنيق ��ة  ..قدم
الأ�صبوحة ال�ش ��اعر هادي النا�صر
ال ��ذي ق ��ال  :نق ��دم اليوم �ش ��اعرة
�شابة تمكنت من خالل ق�صائدها ان
تقتحم العديد من الأبواب لت�سجل
فيه ��ا ا�س ��مها بعناية وبو�ض ��وح ..
فيما ب ��د�أت نجاة حديثه ��ا بكلمات
�شفافة اخترقت �ش ��غاف القلب لتهز
فين ��ا الع�ش ��ق وحب الوط ��ن وكره
الغربة ..
احب ��ك  ...بعم ��ق و�س�ل�ام غريبين
 ،وذكري ��ات تن�س ��ى كثي ��را  ،جرير
امنيت ��ي وقبل الحب التي �س ��رقته
بعمر واح ��د  ,وبكالم كثير .ا�ش ��هد
ان الليل دعابات كثيرة ع�ش ��تها في
منعط ��ف جرح و�ص ��راخ يبد�أ عند
الفجر حين تطبق ا�س ��نانه ال�صاكة
على الدني ��ا او ًال  ..على �ش ��عرها ..
وثوبها  ..وربما على ركبتها .
وق ��د تحدث ��ت ال�ش ��اعرة د� .س�ل�امة
ال�صالحي فقالت :ـ
راق جد ًا
عراقي
�شعري
نجاة �صوت
ٍ
ومه ��م جد ًا في ال�ش ��عرية العراقية .
تمتلك لغة �صادمة ولغة اليمة فيها
نواح عمي ��ق  ..واذك ��ر التقيتها في

م�ص ��ر كنا نتم�ش ��ى في اال�سكندرية
انا ام�ش ��ي على الح�شي�ش ( الثيل )
وهي تم�شي على االر�ض  ,فقلت لها
لماذا فقال ��ت اخاف ان اوجع النبتة
! ف�أنظروا اية رقة تحملها ال�شاعرة
نج ��اة عب ��د الل ��ه  ..وال�ش ��اعر ب ��كل
االح ��وال هو كائ ��ن ك�أن ��ه هبط من
كوكب اخر  ..ول ��م اجد رقة واناقة
كبيرتي ��ن لدى �ش ��اعرة اخ ��رى كما
موجود لدى نجاة .
وع ��ادت نج ��اة لق ��راءة ق�ص ��ائدها
فاختارت هذه المرة ق�صائد مهجرة
التي تبث فيها لوعتها وهمومها .
ف ��ي حي ��ن ق ��ال الناق ��د عل ��وان
ال�سلمان:ـ
ال�ش ��اعرة نج ��اة عب ��د الل ��ه ف ��ي
ن�ص ��ها ال�ش ��عري ( ق�ص ��ائد مهجرة
) العن ��وان االيحائ ��ي المحم ��ل
بال ��دالالت المعنوي ��ة التي تك�ش ��ف
ع ��ن ذات م�أزوم ��ة  ..ت�ش ��كل ب�ؤرة
الن�ص الذي اعتمدت ال�ش ��اعرة في

بنائه على مقومات فنية وا�ساليب
تعبيري ��ة ت�أت ��ي ف ��ي مقدمته ��ا �آلية
ال�س ��رد بمتواليات ��ه المقطعي ��ة ,
التي ا�ضفت عليه حركية ودينامية
ا�س ��همت في نموه نمو ًا ت�ص ��اعدي ًا
باحداثه الم�شهدية  ,التي تعتمد لغة
�ش ��عرية ايحائية متفجرة ا�سهمت
ف ��ي تج ��اوز الم�أل ��وف  ،م ��ن اج ��ل
خلق ت�ش ��كيالت تغو� ��ص بمتلقيها
ال ��ى اعم ��اق ال ��دالالت والمعان ��ي,
ف�ض�ل�ا ع ��ن ا�ض ��فاء بع ��د ر�ؤي ��وي
على الن�ص ال ��ذي يرتبط بعالقات
ان�س ��انية وطبيعية و�شعورية من
خالل وحدته المو�ضوعية .
وك ��ون ال�ش ��اعرة عا�ش ��ت غربته ��ا
ف�أط ��رت ن�ص ��ها بالح ��زن العمي ��ق
الم�س ��كون بالتوه ��ج والحلمي ��ة
المتفاعل ��ة  ,والوج ��ود برمزي ��ة
�ش ��فيفة تعك�س ق ��درة على توظيف
ادواتها ال�شعرية في �شعريتها التي
تتنف� ��س انفا�س ��ها لخلق ق�ص ��يدتها

بمالمح �ساخرة ت�س ��هم في تحريك
الخزانة الفكرية لمتلقيها .
اختي ��ارات نج ��اة كان ��ت ناجح ��ة
ورائع ��ة  ..وق ��د ا�س ��تطاعت م ��ع
قل ��ة قليل ��ة ان تكتب ق�ص ��يدة النثر
وتقنعن ��ا بها  ,في وقت لم ي�س ��تطع
الكثير من �شعراء النثر ان يقنعونا
بذل ��ك  .لغته ��ا �ش ��فيفة وموحي ��ة
ب�ص ��ورها وقدرتها عل ��ى االقناع .
كن ��ت اح�س وان ��ا اتلقى ق�ص ��ائدها
النثرية زاخرة بخ�صائ�ص ال�شعر
وهذا نادر اليوم  .كما انها �ش ��اعرة
ج ��ادة وه ��ي حال ��ة ن ��ادرة بي ��ن
ال�ش ��عراء النه ��ا جعلت من ال�ش ��عر
م�ش ��روعها اال�س ��ا�س ف ��ي الحياة .
كذل ��ك تتمي ��ز بانها ل ��م تنقطع عن
الكتابة ف ��ي وقت توقف الكثيرون
قبله ��ا  .وال ادري لم ��اذا لم تتحدث
ع ��ن تجربته ��ا وغربته ��ا في م�ص ��ر
الت ��ي ان�ض ��جت �ش ��عرها وانتجت
فيها الكثير من ق�صائدها  ...فردت
نجاة بان وجودها في م�صر لم يكن
غربة  ..اب ��د ًا ب ��ل كان مكان ًا حيويا
لها  ..وهي ت�شعر بالغربة في بلدها
العراق في حين لم ت�ش ��عر بها في
م�صر !
وقال ال�شاعر عمر ال�سراي :ـ
نج ��اة او يمة نجاة ح�س ��بما نقول
لها  ..ان�سانة ذكية وت�صر على ان
ال تعي� ��ش في اي وطن فه ��ي دائمة
الترح ��ال  ..وف�ض ��لت عل ��ى ذلك ان
تعي� ��ش ف ��ي داخ ��ل الق�ص ��يدة .هي
كائ ��ن كون من طي ��ف العراق الذي
يهاج ��ر م ��ن خ�ل�ال �شخو�ص ��ه ..
وا�شعر انها فاقت الكثير من �شعراء
جيلها.
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اعالن وظيفية �شاغرة:
موظف اداري يف �سفارة اليابان يف العراق

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مناق�صة رقم (/)111و/ت
�إعالن للمرة الثانية

تعلن دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى عن إجراء مناقصات عامة للمرة
الثانية للمشروع املوضح في اجلدول املرفق واخلاص باملديرية العامة لتربية املثنى
ضمن مشاريع اخلطة االستثمارية للمحافظة لعام  2013استنادا لتعليمات تنفيذ
العقود احلكومية رقم ( )1لسنة  2008وشروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية
والكهربائية وامليكانيكية والكيماوية بقسميها األول والثاني فعلى الشركات
واملقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص الراغبني باالشتراك في املناقصة مراجعة دائرة
العقود في احملافظة لغرض شراء مستندات املناقصة اعتبارا من يوم االثنني املوافق
 2013/9/30ويكون آخر موعد لقبول العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا من
يوم الثالثاء املوافق  2013/10/22في مقر الدائرة الكائن ضمن مبنى احملافظة وفقا
للشروط املبينة أدناه:
 -1تكون التأمينات األولية ملقدمي العطاءات على شكل خطاب ضمان يذكر فيه
اسم ورقم املناقصة املعنية وأن يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب نافذا ً ملدة ال
تقل عن ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة الفعلي او صك مصدق او كفالة مصرفية
ضامنة او سندات القرض الصادرة من احلكومة العراقية بنسبة ( )%1واحد من املئة
من مبلغ العطاء وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق وموجهة الى
جهة التعاقد (محافظة املثنى/حسابات اخلطة االستثمارية).
-2تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )60يوما ً اعتبارا من تاريخ
غلق املناقصة.
 -3ثمن مستندات املناقصة غير قابل للرد.
 -4املوقع االلكتروني حملافظة املثنى /مركز نظم املعلومات www.muthana-gov.
com
-5يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.
 -6يحدد احلد األعلى للغرامات التأخيرية من اجلهة املتعاقدة بنسبة ( )%10عشرة من
املئة من مبلغ العقد ،وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ املدة التأخيرية ( )%25خمسة
وعشرين من املئة من (مدة العقد مضاف اليها أي مدد إضافية ممنوحة) يتم اتخاذ
اإلجراءات الكفيلة باإلسراع باجناز العقد.
 -7تطبق املعادلة التالية عند احتساب الغرامات التأخيرية:
مبلغ العقد /مدة العقد × ( = )%10الغرامة لليوم الواحد
 -8حتدد نسبة التحميالت اإلدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل شخص آخر
بتنفيذ أي من التزامات املقاول او املتعاقد بنسبة ( )%20عشرين من املئة من الكلفة
الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام.
 -9جواز منح املقاول سلفة نقدية أولية مببلغ ال يزيد على (( )%10عشرة من املئة)
من مبلغ االحالة للمشروع الذي يحال على القطاع اخلاص و(( )%20عشرون من املئة)
لشركات القطاع العام حسب مبلغ التخصيص املتوفر للمشروع تدفع بعد توقيع
العقد حسب األحكام اخلاصة مبنح السلف األولية للعقود املنصوص عليها في قانون

وزارة الزراعة
ق�سم العقود العامة

اعالن مناق�صة رقم ( )24ل�سنة 2013
مناق�صة �إن�شاء ال�شعبة الزراعية
يف عني متر – حمافظة كربالء املقد�سة

العدد1183 :
التاريخ2013/ 9/ 23 :

املوازنة العامة االحتادية مع وجوب تقدمي الضمانات اخلاصة بها قبل املوافقة عليها.
 -10تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -11يلتزم الطرف الثاني -املنفذ للعقد -بان يشغل ماال يقل عن  %50من عماله
وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات
اال في حالة اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي
مباشر وخالل مدة  30يوما ً من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -12االلتزام بالتعليمات املقدمة الى مقدمي العطاءات املرافقة ملستندات
املناقصة.

�إبراهيم �سلمان امليايل
حمافظ املثنى
9/2013/

مناق�صة رقم (/)111و/ت
�إعالن للمرة الثانية
م�شروع املديرية العامة لرتبية املثنى
ت

رقم المناقصة

اسم المشروع

الدرجة
واالختصاص
(كحد أدنى)

1

(/)111و/ت

بناء مركز للتدريب واالختبار
للحصول على شهادة الرخصة
الدولية لقيادة الحاسوب ()ICDL
في المديرية العامة للتربية في
محافظة المثنى/السماوة

إنشائية9/

الكلفة التخمينية
للمشروع/دينار

531،632،000

سعر الكشف/دينار

100،000

مبلغ
التأمينات/
دينار
 %1من مبلغ
العطاء

تعلن سفارة اليابان في العراق عن حاجتها ملوظف للعمل في
مكتبها.
يرجى من املتقدمني املؤهلني ارسال سيرهم الذاتية اما عن طريق
( )DHLأو عن طريق البريد االلكتروني الى العنوان املبني ادناه في
موعد أقصاه  6تشرين األول .2013
العنوان (عن طريق  )DHLفقط
(السفارة اليابانية في العراق ،املنطقة الدولية -بغداد)
البريد االلكترونيembip.com.iraq@bd.mofa.go.iq :
املؤهالت املطلوبة على املتقدم:
 أن تكون لديه خبرة للعمل كموظف اداري واملهام االدارية ان تكون لديه معرفة بالسياسة الداخلية واخلارجية للعراق. ان تكون لديه مهارة في اللغة االنكليزية والعربية (محادثةوكتابة)
 ان يحمل شهادة بكلوريوس على االقل. ان تكون لديه معرفة بتطبيقات املايكروسوفت واالنترنيت.* لن يتم ارجاع السير الذاتية وغيرها من الوثائق الى املتقدمني.
* سيتم االتصال الحقا ً باملرشحني الذين يقع عليهم االختيار من
اجل احلضور الى املقابلة.
* على املتقدمني بيان ارقام هواتفهم من اجل االتصال بهم في
حال وقع عليهم االختيار للمقابلة.

جمهورية العراق
حمافظة املثنى
دائرة العقود احلكومية
ق�سم التعاقدات

العدد ( )2900ال�سنة احلادية ع�شرة  -الثالثاء (� )24أيلول 2013

* تبويب املشروع45/1/15/10 :
* الوصف املوجز للمشروع:
يشمل املشروع أعمال مدنية ومعمارية من ضمنها أعمال قشط التربة واحلفريات الترابية
وفرش السبيس والدفان بالتراب النظيف وأعمال الكونكريت املسلحة وغير املسلحة والبناء
اخملمر وأعمال الصبغ والطلس والتغليف
بالطابوق وأعمال الشبابيك واألبواب والبياض باجلص ّ
بالطابوق اجلفقيم واللبخ مبونة السمنت وأعمال السقوف الثانوية والتغليف بالسيراميك
والتطبيق بالكاشي املوزائيك والتسطيح واحلدائق واملداخل وأعمال السياج ،كما يشمل
األعمال الصحية والكهربائية.

وزارة الزراعة
ق�سم العقود العامة

اعالن مناق�صة رقم ( )22ل�سنة 2013
مناق�صة �إن�شاء ال�شعبة الزراعية
يف �آل بدير – حمافظة القاد�سية

تعلن وزارة الزراعة عن املناقصة املرقمة ( )24لسنة  2013مناقصة إنشاء الشعبة الزراعية
في عني متر – محافظة كربالء املقدسة من تخصيصات اخلطة االستثمارية وبكلفة
تخمينية ( )396،241،250ثالثمائة وستة وتسعون مليون ومائتان وإحدى وأربعون ألف
ومائتان وخمسون دينار فعلى الراغبني من الشركات أو املقاولني من الدرجة التاسعة
مراجعة وزارة الزراعة قسم العقود العامة الكائنة في ساحة االندلس للحصول على
كافة مستندات املناقصة والتي تشمل املواصفات الفنية .جدول الكميات – الشروط
اخلاصة باملناقصة لقاء مبلغ قدره ( )150ألف دينار غير قابل للرد على ان تسلم العطاءات
الى وزارة الزراعة /قسم العقود العامة داخل ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم
الشركة واملدير املفوض أو املقاول والعنوان الكامل ورقم الهاتف والبريد االلكتروني وان آخر
موعد لقبول العطاءات هو الساعة احلادية عشر صباحا ً من يوم االثنني املوافق 2013/10/14
وسوف يهمل كل عطاء يرد بعد هذا التاريخ او غير مستوف للشروط واملستمسكات
املطلوبة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن علما ً بأن موعد فتح
العطاءات في نفس يوم غلق املناقصة الساعة الثانية عشر ظهرا ً في مقر الوزارة واذا
صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون موعد الغلق والفتح في اليوم الذي يليه وان مدة
نفاذ العطاء هي ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة وتقدمي التأمينات األولية بنسبة ()%1
من مبلغ العطاء على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد املصارف العراقية
املعتمدة في العراق نافذ املفعول (غير مشروط) ملدة ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ غلق
املناقصة والوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسيتم عقد مؤمتر فني في الساعة
العاشرة صباحا ً من يوم االثنني املصادف  2013/10/7في مقر الوزارة /قسم العقود العامة
لإلجابة على االسئلة واالستفسارات علما ً بأن البريد االلكتروني لقسم العقود العامة
هو Contracts@moagr.org

تعلن وزارة الزراعة عن املناقصة املرقمة ( )22لسنة  2013مناقصة إنشاء الشعبة الزراعية
في ال بدير – محافظة القادسية من تخصيصات اخلطة االستثمارية وبكلفة تخمينية
( )386،133،750ثالثمائة وستة وثمانون مليون ومائة وثالثة وثالثون ألف ومائتان وسبعمائة
خمسون دينار فعلى الراغبني من الشركات أو املقاولني من الدرجة التاسعة مراجعة وزارة
الزراعة قسم العقود العامة الكائنة في ساحة االندلس للحصول على كافة مستندات
املناقصة والتي تشمل املواصفات الفنية .جدول الكميات – الشروط اخلاصة باملناقصة
لقاء مبلغ قدره ( )150ألف دينار غير قابل للرد على ان تسلم العطاءات الى وزارة الزراعة/
قسم العقود العامة داخل ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم الشركة واملدير
املفوض أو املقاول والعنوان الكامل ورقم الهاتف والبريد االلكتروني وان آخر موعد لقبول
العطاءات هو الساعة احلادية عشر صباحا ً من يوم االثنني املوافق  2013/10/14وسوف
يهمل كل عطاء يرد بعد هذا التاريخ او غير مستوف للشروط واملستمسكات املطلوبة
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن علما ً بأن موعد فتح العطاءات في
نفس يوم غلق املناقصة الساعة الثانية عشر ظهرا ً في مقر الوزارة واذا صادف موعد
الغلق عطلة رسمية يكون موعد الغلق والفتح في اليوم الذي يليه وان مدة نفاذ العطاء
هي ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة وتقدمي التأمينات األولية بنسبة ( )%1من مبلغ
العطاء على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد املصارف العراقية املعتمدة
في العراق نافذ املفعول (غير مشروط) ملدة ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ غلق
املناقصة والوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسيتم عقد مؤمتر فني في الساعة
العاشرة صباحا ً من يوم االثنني املصادف  2013/10/7في مقر الوزارة /قسم العقود العامة
لإلجابة على االسئلة واالستفسارات علما ً بأن البريد االلكتروني لقسم العقود العامة
هو Contracts@moagr.org

على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 .1عقد وشهادة تأسيس الشركة مصدق من دائرة مسجل الشركات (نسخة أصلية).
 .2املستمسكات الثبوتية ملقدم العطاء (هوية االحوال املدنية -شهادة اجلنسية -بطاقة
السكن -هوية تصنيف املقاولني).
 .3تقدمي وثائق تبني فيه الوضع املالي للشركة آلخر ثالث سنوات.
 .4تقدمي قائمة باالعمال املماثلة من قبل الشركة واملؤيد من قبل اجلهة املستفيدة واملنجز
خالل السنوات الثالث وعدد املشاريع املنفذة خالل الفترة.
 .5كتاب براءة الذمة من الضريبة للسنة االخيرة صادر من الهيئة العامة للضرائب.
 .6وصل شراء املناقصة.
 .7بيان املوقع االلكتروني في وثائق العطاء والبريد االلكتروني واسم وعنوان الشخص
املسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.
 .8يدون املناقص االسعار لفقرات جدول الكميات رقما ً وكتابة متضمنا ً املبلغ الكلي للعطاء
مع ختم الشركة على جميع اوراق العطاء وان يكون العطاء بالدينار العراقي فقط.
 .9أن يكون العطاء خالي من احلك والشطب واالضافة.

على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 .1عقد وشهادة تأسيس الشركة مصدق من دائرة مسجل الشركات (نسخة أصلية).
 .2املستمسكات الثبوتية ملقدم العطاء (هوية االحوال املدنية -شهادة اجلنسية -بطاقة
السكن -هوية تصنيف املقاولني).
 .3تقدمي وثائق تبني فيه الوضع املالي للشركة آلخر ثالث سنوات.
 .4تقدمي قائمة باالعمال املماثلة من قبل الشركة واملؤيد من قبل اجلهة املستفيدة واملنجز
خالل السنوات الثالث وعدد املشاريع املنفذة خالل الفترة.
 .5كتاب براءة الذمة من الضريبة للسنة االخيرة صادر من الهيئة العامة للضرائب.
 .6وصل شراء املناقصة.
 .7بيان املوقع االلكتروني في وثائق العطاء والبريد االلكتروني واسم وعنوان الشخص
املسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.
 .8يدون املناقص االسعار لفقرات جدول الكميات رقما ً وكتابة متضمنا ً املبلغ الكلي
للعطاء مع ختم الشركة على جميع اوراق العطاء وان يكون العطاء بالدينار العراقي
فقط.
 .9أن يكون العطاء خالي من احلك والشطب واالضافة.

وزير الزراعة

وزير الزراعة
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من هنا وهناك

سالما ياعراق

جوائز �إميي "للم�سل�سالت الأمريكية"

 ها�شم العقابي

بني ح�سچة
الإرهاب و "دولته"

 نيويورك� /سكاي نيوز
�أقيم حفل توزيع جوائز �إميي يف ن�سختها الـ65
على م�سرح نوكيا يف مدينة ل��و���س �أجنلو�س
بوالية كاليفورنيا ا�ﻷ مريكية ،ومل تبتعد النتائج
عن التوقعات التي �سبقت احلفل الذي �شهد ح�ضور
عدد من جنوم التلفزيون وال�سينما .وفاز م�سل�سل
اجلرمية والإثارة "بريكينج باد" الذي يحكي ق�صة
مدر�س كيمياء يتحول لتاجر خم��درات ،بجائزة
�إمي��ي لأف�ضل م�سل�سل درام ��ي على التلفزيون
الأم��ري �ك��ي ،كما ف��از م�سل�سل كوميديا املوقف
"مودرن فاميلي" بجائزة �إميى لأف�ضل م�سل�سل
كوميدي للعام الرابع على التوايل ،وفاز بجائزة
�أف�ضل ممثل كوميدي جيم بار�سون بطل م�سل�سل
"بيج باجن ثيوري" �أو (نظرية االنفجار العظيم)
،فيما فازت جوليا لوي�س دريفو�س بجائزة �أف�ضل
ممثلة كوميدية عن دورها يف امل�سل�سل الكوميدي
ال�سيا�سي "فييب" للمرة الثانية على التوايل.
ويف مفاج�أة كربى متكن جيف دانيلز من هزمية
بطل م�سل�سل "بريكينج باد" بريان كران�ستون
وفاز بجائزة �أف�ضل ممثل يف م�سل�سل درامي عن
دوره يف "نيوز رووم" �أو (غرفة الأخبار) وفازت
كلري داين�س بجائزة �أف�ضل ممثلة يف م�سل�سل

درام��ي عن دوره��ا يف "هوم الند" �أو (الوطن).
وح�صل الفيلم التلفزيوين "بيهايند ذا كانديلربا"
�أو (خلف ال�شمعدانات ) الذي يدور حول ال�سرية
الذاتية لنجم البيانو ال�شهري ليبريي�س على جائزة
�أف�ضل م�سل�سل ق�صري �أو فيلم كما ح�صل النجم
مايكل دوجال�س على جائزة �أف�ضل ممثل يف هذه
الفئة على دوره يف امل�سل�سل .وفازت لورا ليني

الأكثـر قراءة
�ش ��اركت زهاء ثالثني مر�ش ��حة للزواج بالأبي�ض و�أحيان ًا بف�س ��تان العر�س
ال ��ذي رفعن ��ه عالي ًا مظه ��رات احلذاء الريا�ض ��ي ال ��ذي ينتعلنه ،يف �س ��باق
(ف ��رار اخلطيب ��ات) اخلريي ،جل ��ذب الزيج ��ات �إىل الأجواء ال�س ��احرة يف
غرناط ��ة على م ��ا �أف ��اد املنظم ��ون .وان�ض ��م الأزواج املقبلون �إىل ال�س ��باق
للحاق بخطيباتهم يف نهاية م�س ��ار ال�سباق الذي نظم يف �شارع يف الو�سط
التاريخي للمدينة التي جتذب عدد ًا كبري ًا من ال�سياح ب�سبب ق�صر احلمراء
امل ��درج يف قائمة الرتاث العاملي للب�ش ��رية .ويح�ص ��ل الفائزون على جائزة
تتمث ��ل بتنظي ��م �إح ��دى ال�ش ��ركات الراعي ��ة للح ��دث لزواجهم فيم ��ا تذهب
الأم ��وال املتبقي ��ة التي جمعت� ،إىل ال�ص ��ليب الأحمر على م ��ا �أعلن الطرف
املنظ ��م (غراناداماخيكا.كوم) الذي ي�ض ��م نحو �س ��تني �ش ��ركة م ��ن املدينة.
وقال الناطق با�س ��م املجموعة بريي كا�س ��يا�س "يقام ال�سباق للمرة الأوىل
يف غرناط ��ة ،العتب ��ار املدين ��ة وجه ��ة رائعة لالحتف ��ال بزيجات م ��ن العامل
ب�أ�س ��ره" .و�أ�ض ��اف "تق ��وم الفكرة عل ��ى التعريف بهذه الأجواء ال�س ��احرة
واخلا�صة جد ًا يف املدينة مع ق�صر احلمراء.
ا.ف.ب

�أقمار ا�صطناعية ّ
لتعقب مرتكبي
اجلرائم اجلن�سية
جمع معلومات ا�ستخباراتية
عنهم تقود �إىل اعتقالهم .وقال
وزير العدل الإ�سكتلندي كيني
مكا�سكيل� ،إن "تقنية الأقـمار
اال�صطناعية �ستمكّن ال�سلطات
م��ن حت �ـ��دي��د م��واق��ع اجلنـاة
بـدقة ويف الأوقـات املطـلوبة
ومراقبتهم ،كما �أنها تـ�سـمح
لها بـ�إقامة منـاطق حمظورة
حمـددة متنعهم من دخولها،
م�ـ�ث��ل ال �� �ش �ـ��وارع الرئيـ�سـة
وال �ـ �م��دار���س والـمـالعب".
وك��ان��ت تقارير �صحافية قد
ك���ش�ف��ت ال �� �ش �ه��ر امل��ا� �ض��ي �أن
�إ�سكتلندا �شهدت وق��وع 10
جرائم قتل و 9جرائم جن�سية
ارتكبها �أ�شخا�ص بعد �إخالء
�سبيلهم م��ن ال���س�ج��ن خالل
العام املا�ضي.
يو بي �آي

�صيني بعمر � 5سنوات يقود
طائرة مبفرده
جنح الطفل ال�صيني كا دو الذي يبلغ من العمر � 5سنوات يف قيادة
طائرة مل��دة  35دقيقة ،ومل�سافة  15كم من مدينة خ��وان �إىل حديقة
حيوانات يف بكني .و�أثار هذا الأمر العديد من الت�سا�ؤالت ،و�ألقي اللوم
ب�شكل كبري على والده الذي انتهك حقوق �سالمة القا�صرين.

رويرتز

جاكي �شان يفتتح مدينة
خا�صة به

على غرار �أ�س ��طورة الب ��وب الراحل
"ماي ��كل جاك�س ��ون" ال ��ذي امتل ��ك
ماله ��ي خا�ص ��ة ب ��ه وه ��ي Never
 landق ��رر جن ��م �أف�ل�ام احلرك ��ة
"جاكي ت�ش ��ان" �أن ي�ؤ�س ���س متنزه ًا
خا�ص ًا يف العا�صمة ال�صينية "بكني"
و �ص ��رح النجم ب�أنه �س ��وف ي�ؤ�س�س
متنزه ��ا حت ��ت ا�س ��م  JCيعر�ض فيه
متعلقاته اخلا�ص ��ة و�س ��يكون على 5
�أق�س ��ام مل ي�ص ��رح عنه ��ا مبعلوم ��ات
كافي ��ة ،و�س ��وف يحي ��ط جمموعت ��ه
باملن ��ازل ال�ص ��ينية امل�ص ��نوعة م ��ن
خ�ش ��ب ال�ص ��ندل املع ��روف برائحته
الزكي ��ة .وال �أح ��د يع ��رف بع ��د م ��ا
�س ��يحتويه هذا املتن ��زه من مفاج�آت،
لهذا ينتظ ��ر الكثريون موعد االنتهاء
م ��ن ت�ص ��ميمه وبنائ ��ه .م ��ن ناحي ��ة
�أخرى� ،س ��وف ي�شارك "جاكي �شان"

م�ساعد لدوره يف امل�سل�سل الدرامي "برودووك
�إميباير" .وح�صلت املمثلة مرييت ويفر على
جائزة �أف�ضل ممثلة م�ساعدة يف عمل كوميدي عن
دورها يف م�سل�سل "نري�س جاكي" �أو (املمر�ضة
جاكي)  .وفاز توين هايل بجائزة �أف�ضل
ممثل م�ساعد يف عمل كوميدي عن
دوره يف م�سل�سل "فيب".

 55باملئة من متابعي �أوباما على
تويرت وهميون

�سباق للزواج يف غرناطة

تتجه �إ��س�ك�ت�ل�ن��دا ال�ستخدام
ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا الأق�� � �م� � ��ار
اال�صطناعية لتعقب مرتكبي
اجل��رائ��م اجلن�سية ،يف �إطار
خطط تبنتها حكومتها العتقال
امل��ج��رم�ي�ن الأك� �ث��ر خ �ط��ورة
م �ن �ه��م .و��س�ت�ط�ل��ق احلكومة
الإ�سكتلندية حملة م�شاورات
وتعر�ض �أي�ض ًا ا�ستخدام تقنية
حتديد املواقع ،لتعقب مرتكبي
جرائم العنف املنزيل ومدمني
الكحول الذين يرتكبون جرائم
بينما ه��م يف ح��ال��ة ال�سكر.
و�ستكون ال�شرطة الإ�سكتلندية
ق���ادرة ع�ل��ى م��راق�ب��ة مرتكبي
اجل��رائ��م اجلن�سية يف جميع
الأوق� ��ات و�أمن���اط حتركاتهم
با�ستخدام تكنولوجيا الأقمار
اال�صطناعية ،للم�ساعدة يف

بجائزة �أف�ضل ممثلة يف فيلم تلفزيوين/م�سل�سل
ق�صري عن دورها يف "بيج �سي  :هريافرت" .وفاز
برنامج "ذا فوي�س" بجائزة �أف�ضل برنامج
م�سابقات واقعي.
وف��ازت �آن��ا ج��ن بجائزة �أف�ضل ممثلة م�ساعدة
ل��دوره��ا يف م�سل�سل ال��درام��ا "بريكينج باد"،
وف���از ب��وب��ي ك��ان��اف��ايل ب �ج��ائ��زة �أف �� �ض��ل ممثل

يف ت �� �ص��ري��ح الف� ��ت ل �ل �ن �ظ��ر ،ي� ��رد يف
تطبيق �إح�صائي لتويرت �أن  55باملئة
م��ن متابعي الرئي�س الأم�يرك��ي باراك
�أوب��ام��ا� ،أي  20.240.107متابعني
م ��ن �أ�� �ص ��ل  ،36.802.378ه ��م يف
احل �ق �ي �ق��ة م �ت��اب �ع��ون وه� �م� �ي ��ون� ،أي
متابعون بح�سابات وهمية ،وبح�سب
ت��وي�تر ،فاملتابع الوهمي ه��و �صاحب
ح�ساب وهمي خم��ادع ،يتبع امل�شرتك،
م��ن دون �أن يكون ل��ه وج��ود مادي
ك�شخ�صية اعتبارية.وكانت
م���س��أل��ة احل �� �س��اب��ات الوهمية
اً
�سجال
على ت��وي�تر ق��د �سببت
ح ��ادًا �أث �ن��اء احلملة االنتخابية
الأم�يرك �ي��ة الأخ�ي��رة ،ح�ين و�ضعت
ح�سابات تويرت حت��ت املجهر ،ب�سبب
ات �ه��ام��ات ل���ش�خ���ص�ي��ات ع��ام��ة ب�شراء
"احل�سابات املتابعة" ،من �أجل تدعيم
موقعها يف ميدان التوا�صل االجتماعي.
ويف متابعة لإح�صاء متابعي �أوباما،

حدث في مثل هذا اليوم

املواد الغذائية فاق العام املا�ض ��ي،
يف ح�ي�ن يع ��اين 5ر 9ملي ��ون
بريط ��اين م ��ن ارتف ��اع تكالي ��ف
املعي�ش ��ة .و�أ�ض ��افت الدرا�س ��ة �أن
الأ�س ��رة الربيطانية الواحدة تنفق
نح ��و  80جنيه� � ًا �إ�س�ت�رليني ًا عل ��ى
امل ��واد الغذائي ��ة كل �أ�س ��بوع ،فيما
اع�ت�رف  %86م ��ن النا� ��س الذي ��ن
ينفق ��ون ن�س ��بة �أك�ب�ر م ��ن دخله ��م
عل ��ى امل ��واد الغذائي ��ة ب�أنه ��م غ�ي�ر
قادري ��ن الآن على �ش ��راء املزيد من
ه ��ذه امل ��واد .وقال ريت�ش ��ارد لويد
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�س ��ة (ويت�ش)
التي اجرت الدرا�س ��ة "يتعني على
ال�سيا�س ��يني و�ض ��ع امل�س ��تهلكني
يف قل ��ب �سيا�س ��اتهم االقت�ص ��ادية
لتمكينهم من ت�أمني تكاليف املعي�شة
ودعم النم ��و واالزده ��ار ،رد ًا على
االرتفاع امل�س ��تمر يف �أ�سعار املواد
الغذائية".
ا .ف.ب
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�إن�شاء املتحف العراقي اجلديد
يف مث ��ل ه ��ذا اليوم من ع ��ام  1949قرر
جمل� ��س ال ��وزراء �إن�ش ��اء متح ��ف وطني
عراق ��ي جدي ��د  ،ينا�س ��ب تاري ��خ العراق
احل�ضاري العريق  ،واملكت�شفات الآثارية
الت ��ي مت العث ��ور عليها من قب ��ل املنقبني
الأجان ��ب �أو دائ ��رة الآث ��ار العام ��ة  ،منذ
�س ��ن قانون الآثار العراقية يف ع�شرينات
الق ��رن الع�ش ��رين  .وكان ��ت فكرة �إن�ش ��اء
املتحف اجلديد  ،قد �س ��عى �إليها الأ�س ��تاذ
�س ��اطع احل�ص ��ري مل ��ا كان مدي ��را للآثار
 .وعندم ��ا ق ��ررت احلكوم ��ة تخ�ص ��ي�ص
�أر� ��ض له ��ذا امل�ش ��روع يف منطقة عالوي
احللة � ،أ�س ��رع احل�صري بتحديد الأر�ض
وت�س ��ييجها  ،حت ��ى �ص ��دور ق ��رار البدء
بالإن�شاء الذي ا�ستمر عدة �سنوات .
وبع ��د ت�أ�س ��ي�س الدول ��ة العراقي ��ة ع ��ام
� 1921س ��عت ال�س ��كرترية ال�ش ��رقية
للمندوب ال�س ��امي الربيط ��اين امل�س بيل
�إىل االهتمام ب�أم ��ر الآثار العراقية .ويف

ع ��ام  1923و بتوجيه ��ات امل�ست�ش ��ارة
بي ��ل خ�ص�ص ��ت غرف ��ة واح ��دة يف بناية
احلكوم ��ة العراقي ��ة ( الق�ش ��لة ) حلف ��ظ
بع� ��ض الآث ��ار العراقية .يف ع ��ام ١٩٢٦
�أ�س�س ��ت بناي ��ة جدي ��دة حلف ��ظ الآثار يف
اجلان ��ب ال�ش ��رقي لنه ��ر دجل ��ة .البناي ��ة

الثور

الجوزاء

السرطان

� 21آذار  19 -ني�سان

 20ني�سان� 20 -أيار

 21ايار  21 -حزيران

 22حزيران  22 -متوز

مهني ًا :اخلالفات مع بع�ض الزمالء
تك ��ون لها انعكا�س ��ات عل ��ى نوعية
العم ��ل ،وه ��ذا لي� ��س مل�ص ��لحتك
عاطفي� � ًا :علي ��ك ان جت ��د ال�س ��بب
احلقيقي لردة فعل ال�ش ��ريك ،وهذا
�سي�س� �هّل االمور �صحي ًا :ابتعد عن
الع�ص ��بية الزائدة ،فال�ض ��رر الذي
ت�سببه لك يكون �سلبي ًا .

مهني� � ًا :كن �أكرث جدي ��ة وانفتاح ًا
م ��ع الزمالء ،وعلي ��ك املبادرة �إىل
�إع ��ادة ت�ص ��ويب الو�ض ��ع الي ��وم
قبل الغد عاطفي� � ًا :مي ّر هذا اليوم
بتحديات كبرية حتمّ�س و�ض ��عك
العاطف ��ي �إم ��ا �س ��لب ًا �أو �إيجاب� � ًا،
احذر م�ش ��كلة زوجية او مواجهة
عائلية

م �ه �ن �ي � ًا :ال جت� ��ري الأم�� � ��ور يف
م�صلحتك اليوم وت��زداد امل�سائل
ال�صعبة تعقيد ًا عاطفي ًا :ت�شعر
بامللل يف عالقتك بال�شريك وتفكر
يف القيام مبغامرة عاطفية تكون
�أكرث �إث��ارة �صحي ًا� :إذا ا�ستنفدت
ال��و���س��ائ��ل يف م �ع��اجل��ة اخللل
ال�صحي.

م�ه�ن�ي� ًا :ت �ع��رف م�ن��ا��س�ب��ات كثرية
ت �� �ش��ارك ف �ي �ه��ا ب��ف��رح وحما�سة،
وحتتاج �إىل مرونة �أك�بر للتفاهم
مع املحيط ،ورمبا ت�صاب بجرح يف
كربيائك عاطفي ًا :خذ ب�آراء ال�شريك
واعمل بها ،لأنه قد يدفعك �إىل �إعادة
النظر يف �أ�س�س العالقة بينكما .

الميزان

 23ايلول  23-ت�شرين االول

يو بي اي

ق ��رر رج ��ل الأعم ��ال ال�ث�ري كون ��ت
�س ��كاربا م ��ن الربازي ��ل ( 62عا ًم ��ا) �أن
يدفن �س ��يارته البنتلي يف قرب بحديقة
منزل ��ه ،حت ��ى ي�س ��تخدمها يف الآخ ��رة
كم ��ا يدع ��ي ،وق ��د اتخ ��ذ �س ��كاربا هذا
الق ��رار بع ��د �أن �ش ��اهد فيل ًم ��ا وثائق ًي ��ا
ع ��ن حي ��اة الفراعنة يف م�ص ��ر ،وكيف
كان ��وا يدفن ��ون �أمواله ��م و�أ�ش ��ياءهم
معه ��م حت ��ى يجدوه ��ا يف الآخ ��رة كما
كانوا يعتق ��دون .وقال موقع "�أوديتي
�سنرتال" باللغة الإجنليزية� ،إن الرثي
الربازيل ��ي ن�ش ��ر �ص ��وره عل ��ى مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وه ��و يدف ��ن
�س ��يارته الت ��ي تتج ��اوز قيمته ��ا 500
�أل ��ف دوالر ،لي�ض ��من �أن حي ��اة الرتف
الت ��ي �سيعي�ش ��ها ل ��ن تنتهي م ��ع حتلل
ج�س ��ده حتت الرتاب ،و�أثارت �صوره
غ�ض ��ب الكثريين الذين اعتربوه مثا ًال
للأنانية ،فبد ًال من هدر � 500ألف دوالر
يف ال�ت�راب ،كان من الأف�ض ��ل عليه �أن
ي�ضع �أمواله يف خدمة املحتاجني.

�س ��ميت باملتحف العراقي و�أ�صبحت بيل
مدي ��رة له ��ذا املتح ��ف �إىل �أن توفي ��ت يف
نف�س تلك ال�سنة  .بعدها
ا�س ��تمر العم ��ل بتنفي ��ذ م�ش ��روع بن ��اء
املتح ��ف العراق ��ي اجلدي ��د عدة �س ��نوات
وافتت ��ح يف التا�س ��ع من ت�ش ��رين الثاين
 ، 1966وا�س ��تمر بالنم ��و واالزده ��ار
�س ��نة بعد �أخرى  ،و�أ�ض ��يفت �إليه قاعات
�أخ ��رى  ،حت ��ى ا�ص ��بح من اه ��م متاحف
الع ��امل ي�ض ��م جمموع ��ات متنوع ��ة م ��ن
حقب ��ات عديدة مثل احلقبات ال�س ��ومرية
والآ�ش ��ورية والبابلية وي�ضم جمموعات
متنوعة من الفنون الإ�س�ل�امية  .غري �أنه
ت�أثر بالأحداث العراقية ال�ساخنة فتوقف
ل�س ��نوات  ،ث ��م حاقت به نكب ��ة كبرية يف
�أح ��داث الدخ ��ول الأمريكي للع ��راق عام
. 2003
رفعة عبد الرزاق حممد

حظك هذا اليوم
الحمل

يف ملحمة �أف�ل�ام احلركة التي جتمع
بني "كب ��ار" عامل الأك�ش ��ن وهو فيلم
 The expendablesال ��ذي
�سي�ش ��هد ظه ��ور "مي ��ل غيب�س ��ون"
و"�أنطونيو بانديرا�س" يف ن�س ��خته
الثالثة العام القادم.

برازيلي يدفن �سيارته
ليقودها بالآخرة !

تبينّ �أن  24باملئة منهم غري نا�شطني،
بينما  21باملئة منهم موجودون فعل ًيا،
�أي  7.728.499متاب ًعا ،بالرغم من �أن
�أوباما نا�شط تويرت ًيا منذ �آذار (مار�س)
.2007

واحد من كل ثالثة بريطانيني
يُكافح لإطعام نف�سه
ك�شفت درا�سة جديدة �أن واحد ًا من
كل ثالثة بريطانيني يكافح الآن من
�أج ��ل �إطعام نف�س ��ه ،نتيجة ارتفاع
�أ�س ��عار امل ��واد الغذائي ��ة وحتولها
�إىل م�ص ��در قلق �إ�ضايف للأ�سر يف
�س ��عيها لتغطية نفقاتها املعي�ش ��ية.
ووج ��دت الدرا�س ��ة ،الت ��ي �أجرتها
م�ؤ�س�س ��ة (ويت� ��ش) الت ��ي ُتعن ��ى
ب�ش� ��ؤون امل�س ��تهلكني ون�ش ��رتها
�ص ��حيفة اندبندانت �أون �صنداي،
�أن  8م ��ن كل  10بريطاني�ي�ن
ي�ش ��عرون الآن ب�أن املواد الغذائية
�أ�ص ��بحت مكلفة للغاي ��ة ،و�أن �أكرث
م ��ن ن�ص ��ف الربيطانيني يخ�ش ��ون
م ��ن ع ��دم قدرته ��م عل ��ى �ش ��راء
كاف ��ة احتياجاته ��م منه ��ا يف ح ��ال
ا�س ��تمرت �أ�س ��عارها يف االرتفاع.
وقال ��ت �إن �أك�ث�ر من مليون �أ�س ��رة
بريطاني ��ة �إ�ض ��افية اعرتف ��ت ب� ��أن
حج ��م ال�ض ��غوط الت ��ي تواجهه ��ا
حالي� � ًا لت�أم�ي�ن احتياجاته ��ا م ��ن

�شيء ي�ص ��عب و�صفه �أن جتد الإرهابيني ا�ستفر�سوا
علين ��ا �إىل هذا احلد م�س ��تغلني انع ��دام فهم من يقود
مل ��ف الع ��راق ،وه ��و ال يع ��رف حت ��ى معن ��ى الأمن،
ف�صاروا ي�ؤ�س�سون �إىل "ح�سچة" �إرهابية جديدة.
التفج�ي�ران اللذان ا�س ��تهدفا فاحتتي عزاء يف مدينة
ال�ص ��در ثم يف الدورة رغم م�أ�س ��اويتهما وخ�س ��ة من
فعلهم ��ا �إال انهم ��ا يحمالن ر�س ��الة وا�ض ��حة جلماعة
"وثيقة ال�شرف" .احل�سچة ال حتتاج �إىل من يفهمها
فقط بل وحتتاج �أي�ضا �إىل من ي�ستحي على نف�سه ان
�ص ��وبت نحوه وهو ال يجيد الرد .وباملنا�س ��بة لي�س
كل ح�س ��چة ح�س ��چة ،لكن احل ��ظ العراقي امل�ص ��خم
"يتح�س ��چ" برو�س ��نا .الطفل فينا
جع ��ل حتى الغبي
ّ
يعرف بان البلد �ساقط �أمنيا .ال �شيء فيه حممي من
التفجريات ،اللهم �إال جارتنا اخل�ضراء املدللة.
اجلوام ��ع ،احل�س ��ينيات ،الكنائ� ��س ،ال�س ��جون،
املدار� ��س ،الأعرا�س ،الفواحت و  ..و  ...كلها �أهداف
مفتوح ��ة للإرهابي�ي�ن �إال ما رحم رب ��ي� .أحقا نحتاج
"فري�ضة" لي�شرح لنا معنى ا�ستهداف عزاء بالثورة
ثم بالدورة .تفجريان ي�صيحان للرايح وللجاي :لك
يا �ش ��يعي يا �س ��ني والل ��ه لن نبقي لك ��م باقية .ب�س
من�ي�ن �أجيب اللي ي ��رد عليهم ويو ّكفهم ع ��د حدهم ..
منني؟
وين ��ك ي ��ا ريا�ض �أحم ��د ،والل ��ه نحتاج ��ك ان تغنينا
اليوم:
چم دوب �أدافع عواذل يا خلك بالهو�ش
حتى دعوين �شبيه ال�سارحة بالهو�ش
ال چان هذا اب�ضمريي ال وال بالهو�ش
من حيث �إذاين دعوهن من حچيهم طر�ش
ال خط لفاين وال جدمي عليهم طر�ش
يا حيف نك�ضي العمر ما بني وادم طر�ش
لو تلزم اذنه لزم لو ما يكف بالهو�ش
كل هذا الذي يحدث والقاب�ض على كر�س ��ي ال�س ��لطة
وامللف الأمن ��ي والداخلي ��ة والدفاع حاي ��ر بالوالية
اجلاية مثل تلك العا�ش ��قة احلاي ��رة بزرعات احم ّيد.
وع ��ود الأخ هم يدز ر�س ��ائل بيها ح�س ��چة .الر�س ��الة
اجلدي ��دة بال�ص ��ورة هذه املرة ولي�س ��ت بال ��كالم �أو
الكتابة .وهاكم تف�ضلوا �شوفوا:
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/
477618_1240331/hphotos-ak-ash3
n.jpg_1660646732_619002548
ي ��روي �ص ��احب "زه ��ر الربي ��ع" �آي ��ة الل ��ه العالم ��ة
اجلزائري ان �أحدهم دخل امل�س ��جد ف�ص ��لى و�أعجب
احلا�ضرون ب�صالته .حني انتهى منها تقدموا نحوه
وقال ��وا له� :ص�ل�اتك حقا رائعة ومل ن�ش ��اهد قبلك من
�ص ��لى مثله ��ا .رد عليه ��م :باملنا�س ��بة ي ��ا جماعة �آين
�صامي همني!
لكني �أ�ش ��هد لدولة اجلار �أن �صالته ترقى مل�ستوى 7
جنوم .تقبل الله يا حاج!

مهني� � ًا :انتب ��ه اىل كل كلم ��ة تتفوه
به ��ا ،و ُكن ح ��ذر ًا جد ًا م ��ن الأخطاء
وامل�شكالت ،ف�أنت يف دائرة اخلطر،
لكنك تنت�صر على ال�سلبيات عاطفي ًا:
مبادرة جيدة جتاه ال�شريك ،وتلقى
الأ�ص ��داء التي تتوقعه ��ا بعد طول
انتظار �ص ��حي ًا� :إذا كنت تعاين ق ّلة
الن ��وم والأرق ،فح ��اول �أن تعال ��ج
املو�ضوع �سريع ًا قبل تفاقمه.

العقرب

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

مهني ًا :تك ��ون حمط تقدير من �أرباب
العمل ،وحت�ص ��ل على ترقية وزيادة
يف الرات ��ب عاطفي� � ًا :تعار� ��ض �أي
خطوة �إذا مل تكن مقتنع ًا مبا يعر�ضه
علي ��ك ال�ش ��ريك ،لكن الع�ش ��وائية لن
تكون يف م�ص ��لحتك �ص ��حي ًا :خطط
للم�س ��تقبل بخط ��ى ثابتة ،وال �س ��يما
عل ��ى �ص ��عيد املحافظ ��ة على �ص ��حة
�سليمة ور�شيقة.

القوس

الجدي

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

 22كانون19 – 1كانون2

م�ه�ن�ي� ًا :حت � ّق��ق رب �ح � ًا وتبد�أ
ج��دي��د ًا وتهتم ب��آف��اق وا�سعة
وواع��دة وتخرج عن الروتني
وت �ه �ت��م ب���ش�خ����ص غ��ري��ب �أو
�أجنبي عاطفي ًا :الأنانية ت�ؤدّي
�إىل � �ص��دام��ات م��ع ال�شريك،
وه � ��ذا ي� � � ��ؤدّي �إىل ع��واق��ب
غري متوقعة ميكن �أن ت�ؤذي
العالقة جد ًا .

م �ه �ن �ي � ًا :ت�ن���ش��ط ك��ث�ي�ر ًا على
م�ستوى االت�صاالت وتبادل
املعلومات ،وق��د تقوم بعمل
م�����ش�ت�رك وم��ث��م��ر م���ع �أح���د
ال ��زم�ل�اء ع��اط �ف �ي � ًا :ق��د جترب
على اتخاذ ق��رارات ال تعجب
ال���ش��ري��ك ،ل�ك��نّ امل�ق��رب�ين منك
ي��ق�� ّدرون ال �ظ��روف ويقفون
�إىل جانبك .

االسد

 23متوز � 22 -آب

مهني ًا :الوقت منا�سب لالحتفاالت
والت�س ��لية وال�س ��فر والعالق ��ات
الرومان�س ��ية ،كم ��ا لل�س ��فر
والرحالت املمتعة عاطفي ًا :احلذر
واجب مع ال�ش ��ريك ،وخ�صو�ص� � ًا
�أنّ �س ��وء التفاهم يف حال تكراره
يعيق تطور العالقة بينكما .
الدلو

 20كانون� 18 - 2شباط

مهني ًا :تراكم العمل وت�أجيله
لي�سا يف م�صلحتك ،فهنالك
�أولويات وا�ضحة عليك �أن تبد�أ
املرجوة
بها لت�صل اىل النتائج
ّ
.ع��اط �ف �ي � ًا :امل �ع��ام �ل��ة اجل � ّي��دة
ت�ساعد على بناء �أ�س�س متينة
مع ال�شريك وال�سري يف العالقة
نحو �شاطئ الأمان .

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

مهني� � ًا :م�ش ��روع ناجح يك ��ون ثمرة
جهدك املتوا�ص ��ل و�سهرك وحر�صك
عل ��ى كل خط ��وة كن ��ت تق ��وم به ��ا،
وحت�ص ��د �إعجاب الزم�ل�اء يف املهنة
وتهنئته ��م عاطفي ًا :مرحلة �ض ��بابية
يف العالق ��ة م ��ع ال�ش ��ريك ،لكن املهم
الرتيث حتى جالء الغيوم .
الحوت

� 19شباط � 20 -آذار

مهني� � ًا :رمب ��ا ّ
حت�ض ��ر ل�ش ��يء مميز
وتع�ّب�رّ عن نف�س ��ك ب�ص ��ورة جيدة،
فتقدم عر�ض� � ًا مهما يلفت نظر بع�ض
النافذين من خالل بع�ض امل�ش ��اريع
الفني ��ة عاطفي ًا :خالف مع ال�ش ��ريك
عل ��ى بع� ��ض الأولويات ،لك ��ن الأمر
ب�سيط وال ي�س ��تحق الذكر و�سرعان
ما تعود املياه �إىل جماريها بينكما .

عالم آخر

Editor-in-Chief

Fakhri Karim

� سرمد الطائي

taee77@hotmail.com
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كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج

صباح المدى

 الفنان الت�شكيلي م�ؤيد مح�سن
ي �ف �ت �ت��ح ال� �ي ��وم م �ع��ر� �ض��ه ال�شخ�صي
الثامن في �إح��دى قاعات دائ��رة الفنون
الت�شكيلية ال�ساعة الحادية ع�شرة .يذكر
�أن محا�ضرة عن الفنان مح�سن �ألقيت
في القاعة ذاتها يوم �أم�س.
 المخرج �أوات عثمان ي�ستعد
للم�شاركة في المهرجان الدولي ل�سينما
ده��وك ،و�سي�شارك بفيلم �سينمائي من
ت�أليفه و�إخراجه ويحمل عنوان (البحث
عن ال�شخ�صية) وا�شترك فيه ممثلون
بريطانيون وكرد.
 ال �� �ش��اع��ر ال ��راح ��ل رع��د عبد
القادر �صدرت له المجموعة ال�شعرية
الكاملة لمنا�سبة مرور �أكثر من
ع�شر �سنوات على وفاته.

�أوات عثمان
ت�ضم الأع�م��ال التي ج��اءت في جزءين
�شعر رعد ال��ذي يعد �أح��د �أب��رز محدثي
ال�شعر العراقي.


الإع �ل�ام� ��ي وال�����ش��اع��ر �أح��م��د
المظفر ي�ضيّفه ملتقى االذاعة

ناعومـــي كـامبل تدعـــم
الأعمال اخلريية

رعد عبد القادر
والتلفزيون في االتحاد العام للأدباء
وال �ك �ت��اب ال�ع��راق�ي�ي��ن،ال�ي��وم ال�ساعة
الثالثة بعد الظهر في قاعة الجواهري،
للحديث عن م�شواره في مجال الإعالم
وال�شعر ،ويقدم الجل�سة الدكتور �صالح
ال�صحن.
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�شاكريا ت�شارك حممد
ع�ساف يف"ديو"

�ساندرا بولوك حت�صل
على جائزة �أح�سن ممثلة

ك�ش ��ف حمب ��وب الع ��رب املغن ��ي الفل�س ��طيني
ال�ش ��اب ،حممد ع�ساف ،عن م�شاركته مع املطربة
العاملية �ش ��اكريا يف افتتاح موندي ��ال كرة القدم
للع ��ام  2014يف الربازي ��ل،
�إذ �س ��يغني معه ��ا
"ديو"اعتربه "احلدث
الأهم للع ��ام املقبل”،
بح�س ��ب م ��ا ج ��اء
يف ح ��وار �أجرت ��ه
مع ��ه �ص ��حيفة الر�أي
الكويتية ،الأحد.

�ص ��رح القائم ��ون عل ��ى جوائ ��ز �أف�ل�ام هوليوود
ع ��ن نيته ��م تك ��رمي املمثل ��ة �س ��اندرا بول ��وك هذا
الع ��ام ،ومنحها جائزة �أح�س ��ن ممثلة عن دورها
يف فيل ��م  ..Gravityوق ��د ذك ��ر امل�ش ��رف على
اجلائزة �أن �س ��اندرا ا�س ��تطاعت �إقناع اجلمهور
وال�س ��يطرة على ال�شا�ش ��ة من خالل امل�ش ��اهد
الكث�ي�رة التي ظهرت به ��ا وحدها يف الكادر،
مما يدل على �أن �س ��اندرا من �أقوى ممثالت
هولي ��وود من حيث الأداء التمثيلى .وتلعب
�س ��اندرا بولوك يف الفيلم دور ريان �ستون،
وهي مهند�سة ماهرة يف �أول مهمة لها مبكوك
الف�ضاء.

ت�ش ��عر الفنانة امل�ص ��رية غادة عبدالرازق بال�س ��عادة بع ��د اختيارها
لتج�س ��يد ال�شخ�صية التاريخية"�ش ��جرة الدر" ،يف عمل درامي ،بعد
تر�شيح عدد من الفنانات غريها.
غ ��ادة ن�ش ��رت ملعجبيه ��ا عل ��ى �ص ��فحتها اخلا�ص ��ة عل ��ى
موقع"ان�ستجرام"�ص ��ورة ح�صرية من امل�سل�س ��ل وتظهر فيها بلوك
امللكة ،بينما مل تذكر غادة �أية تفا�ص ��يل �أخرى عن امل�سل�سل .جمهور
غادة قدّم التهاين لها على امل�سل�سل ،ومتنى �أن حتقق النجاح ،بينما
ت�ساءل �آخرون عن ا�سم خمرج العمل.

ّ
ت�ستعد
�إلهام �شاهني
لـ"فريدة"
ذك ��رت الفنان ��ة امل�ص ��رية �إله ��ام �ش ��اهني �أنه ��ا
تن�ش ��غل حالي� � ًا بق ��راءة �س ��يناريو م�سل�س ��ل جديد
بعنوان"فري ��دة" ،ا�س ��تعداد ًا للب ��دء فيه".وم ��ن
اجلدير بالذكر �أن �إلهام �شاهني خا�ضت ال�سباق
الرم�ضاين املا�ضي من خالل م�سل�سل"نظرية
اجلوافة"ت�أليف و�إخراج مدحت ال�سباعي
وبطولة فتحي عبدالوهاب و�سماح �أنور
وناهد ال�سباعي و�سمري �صربي ورجاء
اجلداوي و�أمري �شاهني.

دقيقة واحدة وعشرة أسئلة

املمثل خليل فا�ضل خليل :قرار مرعب �س�أتخذه قريب�أ
يف لقاء ق�صري على الهاتف ال يتعدى دقيقة واحدة �سنجريه مع �أ�سماء المعة يف
جماالت الأدب والفن وال�سيا�سة والريا�ضة وقد ارت�أينا �أن تكون الأ�سئلة ق�صرية
ومبتكرة حتمل املعلومة واملتعة ..لقا�ؤنا اليوم مع النجم ال�شاب خليل فا�ضل خليل
الذي ا�شتهر بت�أديته ل�شخ�صية امللك في�صل الثاين يف م�سل�سل تلفزيوين  ،وقد حاز
جوائز فنية �أبرزها جائزة مهرجان القاهرة عن دوره يف م�سل�سل هدوء ن�سبي .
 بغداد  /دعاء �آزاد
�أحتفظ على الإجابة.� أغنية ترتبط معها بذكريات؟
�أغ�ن�ي��ة Heal the worldمب�ع�ن��ى (ع��ال��ج ال� �ع ��امل) ملايكل
جاك�سون.
� آخ�� ��ر م� ��رة �� �ش ��اه ��دت فيلما
�سينمائيا؟
يومي ًا �أ�شاهد فيلما �سينمائياع�بر �شا�شة ال�ت�ل�ف��زي��ون ..وكان
�آخرها فيلم �ألك�سندر.

للمرة الأل��ف النا�س ي�س�ألون :م��اذا يحدث؟ ي�سمعون كل ي��وم عن خطط
وعمليات كربى للق�ضاء على الإره��اب والقاعدة وامللي�شيات وبعدها ال
�شيء �سوى �أخبار عن �ضحايا جدد من الأب��ري��اء ،ال نرى �سوى جنازات
تطوف املدن والطرقات ،كيف ميكن �أن ن�سمع ونقر�أ �أخبارا عن عمليات
"ثار لل�شهداء " وق�ص�ص عن مهاجمة �أوكار الإرهابيني وم�ؤمترات �صحفية
عن اعتقال الع�شرات من امل�سلحني ،ثم بعد دقائق ي�صدمنا خرب ..جمزرة
يف مدينة ال�صدر ،واغتياالت يف الدورة ،وتهجري يف مناطق متفرقة من
بغداد وملي�شيات تريد فر�ض منطق البقاء للأقوى يف النا�صرية والب�صرة
واحللة ودياىل؟ هل نحن يف الطريق �إىل حرب �أهلية� ،أم �أن الأمر ال يتعدى
حوادث فردية هنا وهناك ؟ لعل الت�صريح ال�صادم الذي �أطلقه ع�ضو اللجنة
الأمنية ملجل�س حمافظة بغداد يك�شف لنا مدى عمق امل�أ�ساة التي يتعر�ض
لها العراقيون ..فامل�س�ؤول الأمني ي�ؤكد �أن هناك �ضباطا ينتمون للأجهزة
الأمنية ي�سهّلون دخ��ول املفخخات �إىل بع�ض املناطق ،بل ذه��ب الرجل
�أكرث من ذلك حني قال� :أن البع�ض من ه��ؤالء ال�ضباط يقودون ب�أنف�سهم
املفخخات ،لي�ضعوها يف الأماكن امل�ستهدفة ب�سهولة وبدون عناء!
�إذ ًا هناك ما ي�شبه التواط�ؤ الغريب بني �أجهزة حكومية وجماعات �إرهابية
�سهّلت وت�سهّل العديد من عمليات القتل املجاين للعراقيني حتت �أنظار
و�أ�سماع م�س�ؤولني كبار ،يف املقابل تن�شغل النخب ال�سيا�سية عن هذا امللف
اخلطري مبناق�شة ق�ضايا وا�ستحقاقات خا�صة وك�أننا ننعم بالأمن يف كل
ربوع البالد ،وك�أن احلكومة ووزاراتها الأمنية ت�سيطر على الأمن بالفعل،
ال �أفهم كيف نتحدث عن �أي ق�ضية والأمن غائب �أو مغيّب ،واملفرت�ض �أن
تكون هذه الق�ضية هي الأوىل على ر�أ�س كل املناق�شات ،ال �أفهم كيف ينهمك
ال�سا�سة يف �أحاديث عن وثيقة ال�شرف من دون �ضمان وجود الأمن �أوال،
اليوم ونحن نقر�أ عن عمليات �إرهابية ع�شناها من قبل ،انفعلنا بها� ،سكبنا
�أنهارا من احلرب حولها ،وفج�أة تعر�ض علينا من جديد ،فيتعامل البع�ض
معها وك�أنها حتدث للمرة الأوىل.
ال �أجد تف�سريا واحدا� ،إال �أن ما يجري عبث من نوع خا�ص ،عبث ال يختلف
كثريا عن عبث ت�صريحات ال�سيد ه��ادي العامري ال��ذي �أخربنا �أم�س �أن
الو�ضع الأمني ال ميكن له �أن ي�ستقر دون ت�سليم امللف الأمني بيد منظمة
بدر":اف�سحوا املجال للبدريني� ،سي�صبح العراق �آمن ًا"!
يعلم ال�سيد العامري قبل غريه �أن ترديد ال�شعارات والهتافات ال يطمئن
الآخرين ،ذلك �أن منطق �إق�صاء الآخر يتحكم يف كل مواقف م�س�ؤولينا،
ناهيك عن العتمة التي تخيم على معظم املواقف وال�ضبابية التي اجتاحت
معظم خطواتهم يف �إدارة الدولة.
ال�سيد العامري النا�س ال يحتاجون �إىل قوات"دمج" ،فقد عانوا من عدم
خربة قادتهم الأمنيني ..النا�س بحاجة �إىل �إ�شاعة مفهوم املواطنة وحماربة
الف�ساد وحكم القانون العادل على اجلميع ،وبغري ذلك فاخلطب وال�شعارات
لن جتلب لنا �إال الكوارث التي �ست�ستمر حتى لو عقدمت مليون جل�سة حوار
مع ر�ؤ�ساء ووجهاء الع�شائر ،فمن غري املعقول �أن متد احلكومة يدها �إىل
امليلي�شيات  ،بينما هي تغ ّل يدها �أمام مكونات رئي�سية من ال�شعب وتعاملهم
ك�أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
يعلم ال�سيد العامري جيدا �أن النا�س كانوا ي�أملون بناء جمتمع يت�سع
للجميع ،لكن الواقع يقول ان البالد مل تعد تت�سع �إال لأ�صحاب ال�صوت
العايل ولل�سراق ولالنتهازيني ،وملن ينالون احلظوة عند مكتب رئي�س
جمل�س الوزراء ،وهذا ما جعل منطق الإق�صاء �أو الإلغاء ي�سري يف احلياة
ال�سيا�سية التي مل تعد حتمل من ال�سيا�سة �سوى ا�سمها فقط.
ولهذا كله �أرجو من ال�سيد العامري �أن يح�سم موقفه ويعلنه بكل و�ضوح،
هل هو مع قوات �أمنية متثل كل مكونات ال�شعب ،ذات خربة ودراية بطرق
معاجلة الإره ��اب� ،أم ان��ه ي�سعى لبناء ق��وات احل��زب ال��واح��د وال�صوت
الواحد؟ والأهم من كل ذلك..هل �سيكون م�ستعد ًا ل�سداد ثمن الإقدام على
تهمي�ش الآخرين و�إق�صائهم ،وهو ثمن �سيكون باهظ ًا حتم ًا؟

غادة عبدالرازق �سعيدة بـ"�شجرة الدر"

تعت�ب�ر ناعوم ��ي كامب ��ل من �أه ��م عار�ض ��ات الأزي ��اء العامليات واخت ��ارت �أن تط ��ل يف حفل
 South Southب�إطاللة متحفظة وكال�سيكية يف نيويورك .ناعومي البالغة من العمر
 43عام� � ًا هي م�ش ��جعة للأعمال اخلريية بالتعاون مع ر�ؤ�س ��اء حكومة الوالي ��ة والعامل وهذا
ما جعلها تكون �ض ��يفة هذا احلدث لت�س ��ليط ال�ض ��وء على اجله ��ود العاملية الرامي ��ة �إىل تنفيذ
�أهداف الأمم املتحدة الإمنائية والتنمية امل�س ��تدامة يف جميع �أنحاء العامل .والتقطت ناعومي
ال�ص ��ور برفقة م�س� ��ؤولني حكوميني رفيعي امل�س ��توى ،وكبار موظفي الأمم املتحدة ونا�ش ��طني
م ��ن جمتمع الأعمال واملجتمع املدين،منهم زيندزي مانديال وجوزينا ما�ش ��يل �إ�ض ��افة �إىل املغنية
الأفريقية �إيفون �شاكا �شاكا.

� أين �أنت الآن؟
ولكن لي�س بال�ضبط�..أجد ال�شبه
 �أنا يف امل�سرح الوطني.يف �أي �شخ�صية جمازفة.
 ماذا تقر�أ حاليا؟
َ من ال�شخ�ص الذي ت�أثرت به؟
 �أق� � ��ر�أ يف م ��واق ��ع الإن�ت�رن ��ت  -والدي الفنان فا�ضل خليل.ع��ن ال ��دول الأوروب �ي��ة ونظامها  يف ع�صر الإنرتنت ..هل هناك
مكان للكتاب يف بيتك؟
وقوانينها.
 يف امل�سرحيات التي قر�أتها هل  -نعم ل��دي مكتبة كبرية ..وهي
وجدت �شخ�صا ًما ي�شبهك؟
جزء من مكتبة والدي .
 يف �أي م�سرحية �أق��ر�أه��ا �أجد  م ��ع �أم � �ض��د �إل � �غ� ��اء وزارة�شبه ًا يل بجانب ما من ال�شخ�صية الثقافة؟

 علي ح�سني

ali.H@almadapaper.net

هدايا"�سنية"ملت�شددي ال�شيعة
�أكتب هذا ال لتربئة نف�سي من �شيء ،ف�أنا من �شريحة اعتادت �أن حتا�صرها
�شتى االتهامات ،لأننا اخرتنا �أ ّالنقف مع هذا والذاك ،يف طريقة حياتنا،
ويف انحيازنا ل�شكوك بال نهاية ،ومللنا من اليقني البارد .ال�شريحة
التي لي�س لديها انتماء وا�ضح اال لل�شك العلمي ،اعتادت حني تتناول
املوا�ضيع ال�ك�برى ،ان ال تن�شغل باالنحياز ،بقدر ما حت��اول العثور
على"احللقة املفقودة"يف املو�ضوع ،وذلك اجلزءالذي يتهرب منه"العقل
الباطن"لكل اجلماعات املحبة لليقني البارد.
ولذلك حني يحرتق ذلك اليقني ويتحول �إىل"جثة"يف دواخل اجلماعة،
اقتبا�سا من �شاعر ك��ردي من اي��ران يف رائعة"ف�صل الكركدن" ،ف�إن
املنتمني للطوائف ميلون من تقاذف ال�شتائم فيما بينهم ،ويهرعون �إلينا
نحن الالمنتمني ،ا�صحاب ال�شك الأبدي ،فيقر�أ كل منهم افكارنا باحثا عن
نقطة جديدة تنفعه هو ،وت�شج ر�أ�س خ�صمه .وكثريا ما تركوا جوهر ما
نقول وراحوا يفت�شون بال جدوى عن انحيازات لطائفة او مذهب.
نحن الالمنتمني ،ال م�صلحة لدينا بتفوق فئة على اخرى ،وكل ما نحلم به
ان يت�صالح اهل اليقني البارد ،ويفرغوا من"و�ساو�س انقاذ العامل"التي
ت�ستويل على ر�ؤو�سهم حتت مزاعم الفرق الناجية ..فحني ي�صطلح
ه�ؤالء �سيكون يف و�سعنا ان نحلم بال�سالم ونتفرغ ل�شكوكنا اللذيذة.
كل املو�ضوعات احل�سا�سة التي تناولها ابناء طائفتي"طائفة ال�شك"كانت
تثري غيظ طوائف اليقني يف الغالب .ومبفردات االحرتاب الطائفي ،يقول
يل ابناء جلدتي ال�شيعة ،انني مل اكتب بالقدر الكايف عما يتعر�ضون له
من ذبح .كما يقول يل ابناء جلدتي ال�سنة ،ان ما ا�سجله غري كاف يف
ادانة ما تعر�ضوا له من ظلم .ويف احلقيقة ف�إن الظلم الذي تعر�ض له
اجلميع ،اكرب من ان ت�ستوعبه مقاالت طائفة"ال�شكاكني" .وح�سبنا ان
ننجح ولو بالقليل ،يف امل�ساعدة على اعالء �صوت من العقالنية هنا او
هناك ،لبلورة حل و�سط ،قد ال ينهي ال�صراع لكن يف و�سعه تخفيفه.
ولأن الدولة تدار من فريق �سيا�سي حول املالكي �شيعي يف اغلبه ،ف�إننا
ابناء طائفة ال�شك ال�ساخن ،نكرث اللوم على �شيعة العراق ،ونكرر كل
يوم مع كثري من عقالء ال�شيعة ،ان ا�ستعداء حزام بغداد وبادية االنبار،
و�سهول املو�صل� ،سيقدم االهايل املقموعني هدية �سهلة اىل تنظيمات
املوت والت�شدد ،الذين يرف�ض منطقهم ال�سنة وال�شيعة معا ،النهم داء
وبيل يخرب موازين التاريخ وال يرتك حجرا على حجر.
وبقدر ما كان هذا �ضروريا يف اال�شارة والت�صريح ،ف�إن من ال�ضروري
ان يثري ال�سجال الوطني امل�س�ؤول ،م�س�ؤولية مراكز القوى ال�سنية
اي�ضا ،عن مواقف وت�صريحات ،قامت بتعميم اللعن واالعرتا�ض على
كل ال�شيعة ،وا�ستخدمت عبارات تهديد ف�ضفا�ضة ،جعلت معظم اتباع
امل��ذه��ب اجلعفري ي�شعرون بالتهديد .وك��ان غياب ال��دق��ة يف اختيار
العبارات واليزال ،عن�صرا �أفاد منه �سلطان تنق�صه احلكمة ،يف التعبئة
حلماية كر�سيه على ا�س�سارادها طائفية .ول��وال كلمات متعقلة من
امثال ال�شيخ العالمة ال�سعدي ونظريتها لدى عقالء �شيعة ا�سالميني
وعلمانيني ،لوجدنا ال�ي��وم حريقا اك�بر م��ن ه��ذا ال��ذي ي�سود ليالينا
ويخرب �صباحاتنا.
اناي تعامل مع املالكي بو�صفه دكتاتورا �شيعيا ،وجتاهل االقوالواالفعال
ال���ش�ي�ع�ي��ة ال��ت��ي ع��ار� �ض��ت ن �ه �ج��ه ،وغ ��ام ��رت ب�إغ�ضاب"وحو�ش
املذهب"الكا�سرة يف الداخل واخلارج� ،سيقدم ال�شيعة هدية اىل فريق
املالكي ،وفريق املت�شددين العابرين للحدود .وبذلك �سنكون �ضحية
تبادل هدايا ،فال�سنة يهدون ال�شيعة ملقاتلني و�سا�سة مت�شددين ،واملالكي
يهدي ال�سنة للقاعدة ،وبعد انتهاء حفل املجامالت والهدايا هذا ،يبد�أ
حفل"باربي كيو"ويحول الوطن اىل منا�سبة �شواء يف الهواء الطلق.
ان بني ايدينا م�صالح عظمى قابلة لل�صون ب�شيء من احلكمة .ويف
الفريقني حكماء يختارون كلماتهم بعناية وميكن ان ي�صمموا الت�سوية
الكبرية ،لكن املهمة لن ت�صبح ممكنة قبل ان تظهر ارادة وا�ضحة،
لإ�سكات احلمقى ال�سنة وال�شيعة .ولي�س عيبا وجود جمانني يف املنزل،
لكن العيب ان يتفوق احلمق على التدبري.

العمود الثامن

� آخ ��ر م��رة ا�ستمعت ب�ه��ا �إىل
�إذاعة؟
يوميا ،و�أحيانا �أنزعج حني تبثالإذاعات �أغاين بائ�سة .
� آخر قرار فكرت �أن تتخذه؟
 هناك قرار مرعب فكرت باتخاذهمنذ �شهرين ،وق��ري�ب��ا �س�أتخذه
ولكن ال �أريد البوح به الآن.

ال�سورية
هــبة نـور
بدور جريء
يف"ن�ساء من
هذا الزمن"
ب ��د�أت الفنان ��ة ال�س ��ورية هب ��ة ن ��ور �أول
�أدواره ��ا للمو�س ��م الدرام ��ي اجلدي ��د ع�ب�ر
امل�سل�س ��ل االجتماعي"ن�س ��اء م ��ن ه ��ذا الزمن"،
للكاتب ��ة بثين ��ة عو� ��ض ،واملخ ��رج �أحم ��د �إبراهي ��م
الأحمد .وتلعب هبة يف هذا العمل �شخ�ص ��ية"ليال"،
الت ��ي تعي�ش حي ��اة م�ض ��طربة وغري متوازن ��ة بعد �أن
طلقها زوجها ورفع عليها دعوى ق�ضائية ،قبل �أن تتعرف
على رجل يكربها �س ��ن ًا يختفي الحق ًا لأ�س ��باب �ستك�ش ��فها
حلقات العمل .ويدخل العمل عامل الن�ساء ال�سري ،ليتحدث
عن ق�ض ��ايا تطرح للمر�أة الأوىل يف الدراما ال�سورية ،عن
ن�ساء حاملات عا�شقات تربطهن ببع�ضهن �صداقة متينة رغم
اختالف طبائعهن وم�سارات حياتهن.

