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"للفهلوة" وعر�س واوية!..
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واملوارد ت�ؤكد :االمطار �ست�ستمر � 12ساعة
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�أكد م�ست�شار يف وزارة امل��وارد املائية اتخاذ جمموعة
�إج��راءات ملنع كارثة ال�سيول التي �ضربت حمافظات
اجل�ن��وب ال�ع��ام املا�ضي �أب��رزه��ا امل�سارعة اىل ترميم
�سدود "�شما�شري" الرتابية التي مل ت�ؤهل منذ احلرب
العراقية الإيرانية ،الفتا اىل ان �سقوط االمطار خالل
االي��ام الثالثة املقبلة ل��ن ي�ستمر �أك�ثر م��ن � 12ساعة،
فيما �أك��دت جلنة امل�ي��اه وال��زراع��ة النيابية ان �سدود
املو�صل والرثثار واحلبانية �إ�ضافة �إىل االهوار �ستقوم
با�ستيعاب كميات الأمطار املتوقع �سقوطها يف البالد
هذه الأيام.
وفيما حذرت اللجنة النيابية من تكرار تباط�ؤ احلكومة
يف �شراء املحا�صيل الزراعية من الفالحني جنوب البالد
من حم�صويل احلنطة وال�شعري ،اكدت مديرية الدفاع
امل��دين على ��ض��رورة تو�سيع غرفة العمليات امل�ش ّكلة
ملواجهة االم �ط��ار ،م�شرية اىل ان �آلياتها ت�شارك يف
�سحب مياه االمطار وخ�صو�صا يف منطقة ال�شعب ،على
الرغم من انها غري خم�ص�صة لهذه املهمة ما ادى اىل
ت�أك�سد االحوا�ض وتلف العديد منها هذا العام بعد ان
خ�سرت � 25آلية العام املا�ضي.
عائلة بغدادية يف منطقة ال�شعب عالقة و�سط مياه االمطار منذ ا�سبوع ..ت�صوير /حممود ر�ؤوف
وق��ال م�ست�شار وزارة امل ��وارد املائية ع��ون ذي��اب يف
ت�صريح لـ"املدى" ام�س انه "ال توجد خطورة يف و�ضع وا�ضاف ذياب ان "االمطار �ستكون �شديدة يف حمافظة اىل ذلك اعلنت �إدارات حمافظات الب�صرة والديوانية ك�شفت حمافظة مي�سان عن �شراء م��ول��دات كهربائية
اخلزانات وال�سدود ،وهي م�ستعدة ال�ستقبال كميات وا�سط ،واقل يف باقي حمافظات اجلنوب والو�سط" ،ومي�سان ،ام����س االث �ن�ين" ،حالة الطوارئ" ،وفيما كبرية وغاط�سات وتوفري �أ�سطول من ال�صاروخيات
املياه الفائ�ضة من االمطار" ،وتوقع هطول امطار بنف�س م�ؤكدا زيادة �شدتها يومي الثالثاء واالربعاء" ،متوقعا اعلنت حمافظتي الديوانية والب�صرة عن تعطيل الدوام ال�ساحبة.
 التفا�صيل �ص  2و7
الر�سمي للدوائر اىل �أ�شعار �آخر ب�سبب الأمطار الغزيرة،
ان "هطول االمطار لن ي�ستمر الكرث من � 12ساعة.
كميات العام املا�ضي او اكرث بقليل ،وبكمية  75ملم.

يف وقت تغرق عا�صمة العراق "الذي كان ينبغي �أن
يكون يف طليعة العامل واملنطقة ملوارده وطاقاته"،
كما تف�ضل و�أ�شار رئي�س جمل�س الوزراء ،يف خطاب
"م ّ
وتعال على
ُفخم" حممول على غي�ض وكراهية
ٍ
�شركائه يف احلكومة ..اختزل زعيم دولة القانون
امل�شاكل ال�سيا�سية والبنيوية اخلدماتية ،وتبديد
ث ��روات ال �ب�لاد وال�ف���س��اد وع�شر ��س�ن��وات م��ن عمر
الدولة املتهرئة بف�ضل �سيا�ساته ،قائال �إن كل ذلك،
ويف املقدمة الت�صدع اخلطري يف الن�سيج االجتماعي
الوطني ،و ُنذر الفتنة الطائفية ال�سنية ال�شيعية ،هو
نتاج ت�آمر خارجي� ،إقليمي عربي ،لواله لكان العراق
مزدهر ًا بالعمران ،م�شبع ًا بامل�شاريع واال�ستثمارات
الفيّا�ضة باخلدمات واخلريات!..
ولأنه �صار ي�سخر وال يبايل ب�أي متابعة نقدية للحالة
التي و�ضعنا فيها ،ويجد تف�سريها دائم ًا يف "الت�آمر
اخلارجي" املدعوم بطابور خام�س ،من �شركائه يف
احلكومة والعملية ال�سيا�سية ،فان ال�سيد املالكي مل
يتوقف عند ظاهرة في�ضان بغداد واملدن الرئي�سية
العراقية الأخ ��رى ،وه��و ال��ذي �أف��ا���ض يف ك��ل مرة
بوعود �سخيّة ،لإنهاء كل �أ�شكال معاناة العراقيني،
ب��دء ًا من املئة ي��وم ،وال�ستة ا�شهر ،و�صو ًال �إىل ما
�صار ي�ؤكد عليه ،حتى يف خطابه الأخري ،من احلاجة
�إىل وقت �أكرث ،ملمح ًا بذلك �إىل والية ثالثة!..
مل يجد املالكي يف الفي�ضان ال��ذي وع��د يف ال�سنة
املا�ضية ،ب��إن��زال العقوبات ال�صارمة باملق�صرين
يف تخفيف �أ� �ض��راره ،ومعاجلة ه��ذا اخللل الذي
يدفع املواطن البغدادي �أثمان ًا حياتية باهظة جراء
ما خ ّلفه من طمر ال�شوارع والبيوت واملمتلكات
واملدار�س..
 املقال كام ً
ال �ص3

"حادثة الرميلة" ت�ؤجل انعقاد م�ؤمترين للطاقة يف الب�صرة
 بغداد /املدى
�أع �ل �ن��ت ��ش��رك��ة متخ�ص�صة ب ��إق��ام��ة املعار�ض
واملنتديات املعنية ب�ش�ؤون الطاقة� ،أم�س االثنني،
عن ارج��اء انعقاد م�ؤمترين للنفط يف الب�صرة
�إىل ما بعد �سبعة ا�شهر ب�سبب حادثة الرميلة
واالعتداء الذي تعر�ض له خرباء �أجانب.
وفيما و�صفت ال�ق��رار بـ"احلكيم"� ،أك��دت �أنها
ات �خ��ذت��ه ب��ال�ت���ش��اور م��ع معهد ال �ع��راق للطاقة
ورئي�س جلنة النفط والطاقة واجلهات الوزارية
الداعمة.

وق � � ��ال ب� �ي���ان ل � �ـ �� �ش ��رك ��ة The Energy
 ،Exchangeتلقت "املدى" ن�سخة منه ام�س،
�إن��ه "تقرر ت�أجيل موعد انعقاد م�ؤمتر الطاقة
امل�ستقبلية يف العراق ومنتدى الطاقة العراقي
�إىل ال�ف�ترة املمتدة ب�ين ( 5-3يونيو ،)2014
وذل��ك على خلفية الأح��داث التي �شهدتها مدينة
الب�صرة م�ؤخر ًا".
ونقل البيان ع��ن ك��اي ميت�شل م��دي��رة املحفظة
اال�ستثمارية يف ال�شركة ،قولها ان "موعد هاتني
الفعاليتني كان مقررا �أن يقام على �أر�ض مدينة
الطاقة العراقية يف الب�صرة من ( 26وحتى 28

نوفمرب  ،")2013مبينة "لقد اتخذنا قرار ًا حكيم ًا
بت�أجيل موعد انعقاد القمة".
و�أ�شارت ميت�شل �إىل �أن "القرار كان بالت�شاور
مع �شركائنا اال�سرتاتيجيني يف معهد العراق
للطاقة ،ورئي�س جلنة النفط والطاقة ،واجلهات
الوزارية الداعمة ،واجلهات الراعية واملتحدثني
يف الفعالية" ،م�ؤكدة �أن �شركتها "ملتزمة جتاه
ال �ع��راق وخمتلف قطاعات الطاقة ف�ي��ه ،و�إنها
تتطلع قدم ًا �إىل موا�صلة دعم عمليات التنمية يف
هذه القطاعات على مدى الأعوام القادمة".
 التفا�صيل �ص 2

لديها قائد فرقة واحد من �أ�صل  ١٤وا�شتكت عدم منح �ضباطها "�صالحيات كافية"

 30ني�سان موعدا
الجراء انتخابات
االقليم املحلية

ق��ال ن��واب ع��ن الأن �ب��ار و�صالح
ال��دي��ن �إن تهمي�ش �أه� ��ايل هذه
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات يف امل���ؤ���س�����س��ة
الع�سكرية وراء ت��ده��ور الأمن،
ولفتوا اىل ان ن�سبة املحافظات
الغربية وال�شمالية ال تزيد على
 %5م��ن عديد عنا�صر املنظومة
الأمنية التي يبلغ عددها حاليا
م �ل �ي��ون و� 300أل � ��ف عن�صر،
وك�شفوا ان ه��ذه املحافظات ال
متتلك � �س��وى ق��ائ��د ف��رق��ة واحد
م��ن ب�ين � 14آخ��ري��ن ب�ي��د مكون
واح ��د ،متهمني احل�ك��وم��ة بعدم

 ال�سليمانية  /امل��دى
بر�س
اعلن نيجرفان ب��ارزاين رئي�س
حكومة �إقليم كرد�ستان العراق،
ام�س االثنني ،عن اتفاق احلزب
ال��دمي�ق��راط��ي ال�ك��رد��س�ت��اين مع
االحت� ��اد ال��وط�ن��ي ع�ل��ى ت�أجيل
االنتخابات املحلية لالقليم �إىل
نهاية �شهر ني�سان ع��ام ،2014
ليتم �إج ��را�ؤه ��ا م��ع انتخابات
برملان ال�ع��راق ،فيما اع��رب عن
رف�ضه لتغيري حمافظ ال�سليمانية
احلايل.
وق ��ال ب � ��ارزاين ،خ�ل�ال م�ؤمتر
� �ص �ح��ايف م �� �ش�ترك ع �ق��ده عقب
اجتماعه مبكتب االحتاد الوطني
وح�����ض��رت��ه (امل � � ��دى ب ��ر� ��س)،
"ناق�شنا م��ع االحت��اد الوطني
الكرد�ستاين املدة الزمنية لإجراء
االنتخابات املحلية و�أكدنا على
�ضرورة �إجراءها" ،م�ؤكدا �أنه
"مت االتفاق على حتديد الـ30
من �شهر ني�سان  ،2014لإجراء
االنتخابات".
وب�� ���� �ش�� ��أن م��ن�����ص��ب حم��اف��ظ
ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة ،اع���رب ب���ارزاين
ع ��ن رف �� �ض��ه "تغيري املحافظ
احلايل".
و�� �ش ��دد ب � � ��ارزاين �أن احل ��زب
ال��دمي �ق��راط��ي "لي�س ل��دي��ه نية
لت�شكيل احل�ك��وم��ة املقبلة مع
االحت ��اد الوطني الكرد�ستاين
وتهمي�ش الأخرين".

املحافظات الغربية :ن�سبتنا يف اجهزة االمن %5
 بغداد /املدى

م �ن��ح � �ض �ب��اط ه ��ذه املحافظات
اي �صالحيات �أمنية م��ن جهة،
وتهديدهم باالجتثاث بانتقائية
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة .وي ��ؤك��د ع�ضو
جلنة الأمن والدفاع النيابية عن
حمافظة االن �ب��ار ،النائب حامد
املطلك يف ت�صريح اىل "املدى"
ان "هناك توجهات طائفية متنع
ان�خ��راط �أب�ن��اء املنطقة الغربية
يف م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة االمنية
واملدنية" ،مو�ضحا ان "احلكومة
ل ��و �أرادت ا� �س �ت �ق��رار الو�ضع
الأمني ل�سمحت بتطويع �شباب
املحافظة" .من جهته ق��ال ع�ضو
جلنة االمن والدفاع يف الربملان

ال� �ن ��ائ ��ب م �ظ �ه��ر اجل� �ن ��اب ��ي يف
ت�صريح اىل "املدى" �أن "املكون
ال�سني مهم�ش ب�شكل كبري من
االج �ه��زة االم�ن�ي��ة ،وي�ع��ود �سبب
ذل ��ك �إىل ال �ف �ت��وى ال �ت��ي حرمت
امل�شاركة يف احلكومة بعد عام
 2003مما اث��ر على تواجد �أهل
ال�سنة يف امل�ؤ�س�سة االمنية".
واو�ضح اجلنابي "جمموع قادة
الفرق يف املنظومة االمنية يبلغ
 ١٤قائد فرقة ح�صة املكون ال�سني
قائد فرقة واحد وهو قائد الفرقة
 ،12وال �ب��اق��ون مي�ث�ل��ون مكونا
واحدا وهذا امر غري �صحيح".
 التفا�صيل �ص 3

القاعدة توا�صل "ن�سف اجل�سور"..
والأنبار تن�شر الطوارئ حلماية امل�ؤ�س�سات
 الأنبار /املدى
بينما �أعلنت قيادة حر�س احلدود يف ق�ضاء القائم،
ام ����س االث �ن�ي�ن ،ع��ن مقتل �سبعة م�سلحني بينهم
ان�ت�ح��اري��ون ح��اول��وا الت�سلل م��ن ��س��وري��ا ،ك�شفت
م�صادر عن ا�ستمرار القاعدة با�ستهداف اجل�سور
يف حمافظة الأنبار .ي�أتي هذا يف وقت �أعلن جمل�س
حمافظة الأن�ب��ار ن�شر ق��وات ال�ط��وارئ حت�سبا لأي
هجمات ت�ستهدف الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
يذكر �أن حمافظة الأنبار ،ومركزها مدينة الرمادي،
كانت تع ّد املالذ لعنا�صر تنظيم القاعدة منذ 2003
  2006عند ت�شكيل ال�صحوات ،و�شهدت �أخري ًاخ��روق� ًا �أمنية ،متثلت بهجمات م�سلحة وعمليات

تفجري ا�ستهدفت العنا�صر الأمنية واملدنيني.
وكان م�س�ؤولون حمليون قالوا لـ"املدى" �إن تفجري
اجل�سور وحمطات القطار يف املحافظة ادى اىل عزل
اجلي�ش وتعذر �إي�صال امل��ؤن لقطعاته املنت�شرة يف
مناطق غرب الرمادي.
و�أفادت قيادة حر�س حدود الأنبار ،ام�س االثنني ،ب�أن
قواتها قتلت �سبعة م�سلحني بينهم ثالثة انتحاريني
لدى هجومهم على خمفر يف ال�شريط احلدودي بني
العراق و�سوريا يف ق�ضاء القائم.
اىل ذلك قالت �شرطة الأنبار �إن م�سلحني جمهولني
فجروا ج�سرا بعبوات نا�سفة �شرقي ق�ضاء الرطبة،
غرب االنبار ومركزها الرمادي.
 التفا�صيل �ص 3
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الزراعة النيابية� :سنخ�سر املحا�صيل ب�سبب الأمطار �إذا مل ت�شرتها احلكومة يف مواعيد منا�سبة

"�سباق مع الزمن" لرتميم �سدود قدمية قبل �أن ت�ضرب ال�سيول جنوب البالد
�أكد م�ست�شار في وزارة الموارد المائية اتخاذ مجموعة �إجراءات لمنع كارثة ال�سيول التي �ضربت محافظات الجنوب العام الما�ضي �أبرزها الم�سارعة
الى ترميم �سدود "�شما�شير" الترابية التي لم ت�ؤهل منذ الحرب العراقية الإيرانية ،الفتا الى ان �سقوط االمطار خالل االيام الثالثة المقبلة لن
ي�ستمر �أكثر من � 12ساعة ،فيما �أكدت لجنة المياه والزراعة النيابية ان �سدود المو�صل والثرثار والحبانية �إ�ضافة �إلى االهوار �ستقوم با�ستيعاب
كميات الأمطار المتوقع �سقوطها في البالد هذه الأيام.
 بغداد /وائل نعمة
وفيما حذرت اللجنة النيابية من تكرار تباط�ؤ
احل�ك��وم��ة يف � �ش��راء املحا�صيل ال��زراع �ي��ة من
الفالحني جنوب البالد من حم�صويل احلنطة
وال���ش�ع�ير ،اك ��دت م��دي��ري��ة ال��دف��اع امل ��دين على
�ضرورة تو�سيع غرفة العمليات امل�ش ّكلة ملواجهة
االمطار ،م�شرية اىل ان �آلياتها ت�شارك يف �سحب
مياه االمطار وخ�صو�صا يف منطقة ال�شعب ،على
الرغم من انها غري خم�ص�صة لهذه املهمة ما ادى
اىل ت�أك�سد االح��وا���ض وتلف العديد منها هذا
العام بعد ان خ�سرت � 25آلية العام املا�ضي.
و�شهد العام املا�ضي �سيوال �سببتها االمطار وال
�سيما ب�ين مي�سان ووا��س��ط ت�ضررت جراءها
ع�شرات القرى والبلدات وم�ساحات �شا�سعة
من احلقول ،و�سط خماوف من تكرار ذلك العام
احلايل اثر موجة املطر التي �أغرقت معظم املدن
العراقية.
وقال م�ست�شار وزارة املوارد املائية عون ذياب
يف ت�صريح لـ"املدى" ام�س انه "ال توجد خطورة
يف و�ضع اخلزانات وال�سدود ،وهي م�ستعدة
ال�ستقبال كميات املياه الفائ�ضة من االمطار"،
وتوقع هطول امطار بنف�س كميات العام املا�ضي
او اكرث بقليل ،وبكمية  75ملم.
وا� �ض��اف ذي��اب ان "االمطار �ستكون �شديدة
يف حمافظة وا�سط ،واق��ل يف باقي حمافظات
اجلنوب والو�سط" ،م�ؤكدا زيادة �شدتها يومي
الثالثاء واالربعاء" ،متوقعا ان "هطول االمطار
لن ي�ستمر الكرث من � 12ساعة ،واك��د ا�ستمرار
اجلهود لرتميم "�سدود ال�شما�شري الرتابية" يف
حمافظة وا�سط التي انهار جزء منها يف العام
املا�ضي.
اىل ذلك قال ع�ضو جلنة الزراعة واملياه النيابية
هادي املو�سوي يف ت�صريح لـ"املدى" ام�س ان
"خرباء يف االنواء اجلوية والبيئة اكدوا ان
ال�ع��ام احل��ايل واملقبل يف ال�ع��راق �سيكون من
املوا�سم الرطبة واملمطرة" ،م�ؤكدا ان ال�سدود
واخلزانات يف داخل العراق "مهي�أة ال�ستيعاب
الكميات الواردة من داخل البالد ومن خارجه".
ونفى املو�سوي الأنباء التي حتدثت "عن قرب
انهيار �سد املو�صل" ،م�شريا اىل ان ال�سد "يف
حالة ج�ي��دة ،وي��وج��د  27ال��ة حقن كونكريتي
ال�صالح اال�ضرار التي تعر�ض لها خالل الأعوام
الطويلة ،منذ حلظة �إن�شائه".
واو� �ض��ح ان "�سد املو�صل ي�ع��اين م��ن م�شكلة

فنية يف ت�صميمه اال�سا�سي ،واجلهات الفنية
وامل �ع �ن �ي��ة ب���ص�ي��ان�ت��ه و� �ض �ع��ت حم��اق��ن كثرية
للكونكريت للمحافظة عليه" ،كا�شفا ع��ن ان
الطاقة اال�ستيعابية لل�سد ت�صل اىل " 11مليار
مرت مكعب" ،وه��و االن ال يحتوي �سوى على
"مليار ون�صف مرت مكعب من املياه" ،وميكن ان
ي�ستوعب �ضعف الكمية احلالية.
واك��د امل��و��س��وي ان "خزان ال�ثرث��ار ميكن ان
ي�ستوعب م�ي��اه ت�ف��وق كمية االم �ط��ار املحتمل
�سقوطها يف العراق ،وهو مهي�أ متاما ال�ستقبال
اي ط� ��ارئ ،الف �ت��ا اىل ان "االهوار مي�ك��ن ان
ت�ستوعب كميات كبرية اي�ضا من مياه االمطار،
وال ي ��وج ��د خ �ط��ر يف ح� ��ال � �س �ق��وط كميات
ا�ضافية".

وك�شف املو�سوي عن "جهد كبري تبذله كوادر
وزارة املوارد املائية ،بالتعاون مع �شركة خا�صة
مت احالة ترميم ال�سدود الرتابية اليها يف منطقة
ال�شما�شري ب�ين حمافظتي مي�سان ووا�سط"،
م�ضيفا ان "ما حدث العام املا�ضي ،بعد ال�سيول
ال �ت��ي ��ض��رب��ت ت�ل��ك امل �ح��اف �ظ��ات ،ك��ان��ت ب�سبب
"النخور والفتحات يف ال�سد الرتابي الذي مل
يعالج منذ احلرب العراقية -االيرانية" ،م�ؤكدا
ان "وزارة املوارد املائية ،تقوم حاليا مبعاجلته،
الن انهياره �سيت�سبب بكارثة كبرية ،وتلف يف
املحا�صيل الزراعية".
وب�ين ع�ضو جلنة ال��زراع��ة النيابية ،ان "تلف
امل ��زروع ��ات يف ال �ع��ام امل��ا��ض��ي يف حمافظتي
مي�سان ووا�سط" ،كان ب�سبب عدم فتح وزارة

التجارة �أبواب ت�سويق املحا�صيل امام املزارعني
يف الوقت املنا�سب ،وح�صر منافذ اال�ستالم بعدد
من املدن.
وطالب املو�سوي ب�أن "يتم فتح ابواب الت�سويق
قبل �شهر من ب��دء احل�صاد ،ال�سيما ملح�صويل
احلنطة وال�شعري ،الذي يبد�أ يف االول من ني�سان،
على ان ت �ب��د�أ ال� ��وزارة بفتح منافذ الت�سويق
وزي��ادة عددها يف االول من �آذار" ،م��ؤك��دا ان
الت�أخر با�ستالم املحا�صيل� ،سي�ؤدي "�إما اىل ان
يت�أخر الفالح دون ح�صد املحا�صيل فتغمره املياه
اذا حدث في�ضان ،او يح�صده ويجمعه انتظارا
للت�سويق ،وميكن ان يتعر�ض للتلف يف املخازن
اذا زادت االمطار اي�ضا" ،م�شريا اىل ان ت�أخر
الت�سويق� ،سيدخل الفالح يف م�شكلة مالية ،النه
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دبلوما�سي �سعودي يدعو وا�شنطن لل�ضغط على بغداد
وطي �صفحة ال�شكوك
والريا�ض ّ
 ترجمة املدى

ر�أى حملل �سعودي �أن على الواليات
املتحدة ال�سعي �إىل ت�شجيع العراق
وال�سعودية على جت��اوز خالفاتهما
وتهدئة ال�ت��وت��رات فيما بينهما الن
ه��ذي��ن البلدين يف مو�ضع الطليعة
لبقية بلدان املنطقة.
وقال فهد ناظر ،الذي عمل كدبلوما�سي
��س�ع��ودي ل��دى وا��ش�ن�ط��ن يف تعليق
ن�شر على م��وق��ع �شبكة �سي ان ان،
ان��ه بينما يحتار مراقبون عديدون
�إزاء �سيا�سات الرئي�س باراك اوباما
يف ال �� �ش��رق الأو�� �س���ط ،ف �ه �ن��اك على
االقل �شيء واحد وا�ضح ،اال وهو ان
ادارة اوباما ملتزمة بالدبلوما�سية.
فال ت�سعى وا�شنطن اىل اعادة و�ضع
عملية ال�سالم الإ�سرائيلي ـ الفل�سطيني
اىل م�سارها ال�صحيح فقط ،بل انها
منخرطة يف م�ف��او��ض��ات م��ع اي��ران
ب�ش�أن برنامج طاقتها النووية على
ال��رغ��م م��ن وج� ��ود ب�ع����ض ال�شكوك
اجلدية املحيطة بهذه املفاو�ضات يف
الكونغر�س.
وبينما يجري هذا كله ،ح��اول وزير
اخلارجية االمريكي جون كريي ،يف
اال�سبوع املا�ضي ،ر�أب ال�صدع مع
اململكة ال�سعودية ،التي �أعربت هي
نف�سها ع��ن ا�ستيائها ـ�سرا وعالنية
على حد ��س��واءـ من الإي�ق��اع البطيء
الذي ت�سري به عملية ال�سالم ،و�سرعة
ايقاع املحادثات مع ايران ،وما تراه
تراجع الواليات املتحدة عن الو�ضع
يف � �س��وري��ة .ل �ك��ن ك�ي�ري امل�شغول
ا��ص�لا ينبغي ان ي�ضيف مو�ضوعا
جديدا على قائمة مهامه اال وهو حث

"مدين اىل القطاع اخلا�ص ب�أموال ال�سماد ،التي
يعتمد على �شرائها من ال�سوق التجارية ،ل�شحة
ح�صته من احلكومة".
واكد املو�سوي ان وا�سط من املحافظات الأوىل
ومنذ �أربع �سنوات على م�ستوى العراق بزراعة
احلنطة وال�شعري ،ولكنها يف املو�سم املا�ضي
كانت الأكرث ت�ضررا ب�سبب غمر حما�صيلها مبياه
الأمطار ،لت�أخر الت�سويق.
اىل ذلك قال ع�ضو �آخر يف جلنة الزراعة واملياه
النيابية ان "ال�سدود واخل��زان��ات فيها كميات
مياه قليلة ،وال خطورة يف حال هطول امطار
غزيرة" ،وق��ال كرمي عليوي لـ"املدى" ان "�سد
املو�صل وخ��زاين احلبانية والرثثار ،م�ستعدة
ب�شكل كامل ال�ستقبال املياه الفائ�ضة" ،كما ان

ال�سعودية والعراق على طي �صفحة
عالقاتهما الثنائية االكرث توترا على
مدى �سنوات.
ور�أى ناظر ان العالقات ال�سعودية ـ
العراقية تعقدت .ب�سبب �سل�سلة من
االن�ق�لاب��ات الع�سكرية التي �شهدها
العراق وادت اىل تعزيز �سلطة حزب
البعث يف العام  ،1968وعلى الرغم
من هذا النظام "العلماين" الع�سكري
مل يكن حليفا طبيعيا للملكة ال�سعودية
املحافظة ،فقد ا�صطف ال�سعوديون
مع �صدام ح�سني يف حربه التي دامت
ث�م��اين ��س�ن��وات ��ض��د ن�ظ��ام اي��ة الله
اخلميني الثيوقراطي.
لكن على الرغم من الدعم الذي قدمته
ال�سعودية للعراق خالل تلك احلرب،
ف �ق��د ت �غ�ير ك��ل � �ش��يء ع �ن��دم��ا اجتاح
�صدام الكويت يف اب من العام 1990
وح�شد قواته على احلدود ال�سعودية.
وق��د يكون من ال�صعب العثور على
حلظة اخ��رى يف ت��اري��خ ال�سعودية
حيث وجد ال�سعوديون انف�سهم حتت
تهديد و�شيك لأمنهم كما ك��ان عليه
حالهم يف ال�شهور بني الغزو وبدء
عملية "عا�صفة ال�صحراء" بقيادة
الواليات املتحدة ،تلك العملية التي
ادى ال�سعوديون دورا كبريا فيها.
وبعد اكرث من عقد من الزمان بقليل،
وفرت ال�سعودية دعما حمدودا للغزو
الأم�يرك��ي للعراق يف ال�ع��ام ،2003
على الرغم من خوف ال�سعودية من ان
�إزالة �صدام من �ش�أنها ان تعزز نفوذ
ايران يف املنطقة ،ومن بينها العراق.
وخ��ل��ف دور ال �� �س �ع��ودي��ة يف ه��ذه
التدخالت عالقات متوترة مع بغداد،
وعلى الرغم من ان ال�سعودية �سمت

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

��س�ف�يرا ل�ه��ا ل ��دى ال��ع��راق يف العام
املا�ضي ،اال �أنها مل تفتتح �سفارة حتى
الآن يف بغداد ،بل بدال من هذا طلبت
من �سفريها لدى الأردن بت�أدية دور
�سفري غري مقيم لدى العراق.
ويف ال�شهر اجلاري ،برزت التوترات
احلادة اىل العلن عندما �صرح رئي�س
الوزراء العراقي ان احلكومة الوحيدة
يف املنطقة التي للعراق م�شكالت معها
هي ال�سعودية.
وقال املالكي ان "ال�سعودية اختارت
اال ت �ك��ون ��ص��دي�ق��ة ل �ل �ع��راق .وعلى
العك�س ،العراق يريد عالقات �صداقة
مع ال�سعودية" ،م�ضيفا "لي�س لدينا
اي م�شكالت م��ع اي اح��د با�ستثناء
ال�����س��ع��ودي��ة .وك �ل �م��ا ح��اول��ن��ا حل
م�شكالتنا معهم ،ن�سمع ت�صريحات
�سلبية".
وخالل زيارته االخرية اىل الواليات
امل���ت���ح���دة ،اك����د امل��ال��ك��ي ان هزمية
القاعدة هدفه االك�بر ،وهي مالحظة
ت ��ؤ���ش��ر م�����ص��در ت��وت��ر اخ���ر ـ ب�سبب
الدعم ال�سعودي امل��زع��وم للعمليات
الإرهابية.
وغ��ال��ب��ا وط���امل���ا ات���ه���م م�س�ؤولون
عراقيون ال�سعودية بتمويل القاعدة
يف ال����ع����راق ،ل��ك��ن ع��ل��ى ال���رغ���م من
توجيه ا�صبع االتهام اىل افراد اثرياء
ومنظمات خا�صة يف بلدان اخلليج
العربية ،فلي�س هناك دليل ي�شري اىل
احلكومة ال�سعودية ت��دع��م ع��ن علم
تنظيم القاعدة يف العراق.
�صحيح ان العراق ،وكما هو احلال مع
�سورية ،واحد من جماالت عدة يجد
ال�سعوديون والإي��ران��ي��ون انف�سهم
فيها يف مواقف �سيا�سية متواجهة.

املدير العام
غادة العاملي
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"حادثة الرميلة" ت�ؤجل انعقاد م�ؤمترين
للطاقة يف الب�صرة لأكرث من � 7أ�شهر

لكن على الرغم من تناف�سهم اجلاري
ع��ل��ى ال��ت��ف��وق الإق��ل��ي��م��ي ،ي��ظ��ه��ر ان
اجل��ان��ب�ين يتفهمان املقايي�س التي
جتري يف حدودها "اللعبة" ،وهناك
فعال تعامل براغماتي كبري لدى كال
اجلانبني.
امل�شكلة يف ال��ع�لاق��ات ال�����س��ع��ودي��ة ـ
العراقية ه��ي ان ق��واع��د لعبة كهذه
ما زالت قيد الت�شكل بالن�سبة لهذين
البلدين ،االمر الذي يعني انه بينما
جتري عالقات ال�سعوديني مع ايران
يف م�سار بارد اال ان من املمكن التنب�ؤ
به ،فان عالقات الريا�ض وبغداد ادت
اىل و�ضع ال ميكن التنب�ؤ به يخاطر
بو�ضع ح�سابات غري �صحيحة بنحو
خطري لدى كال اجلانبني.
وح��ق��ي��ق��ة ان ال�����س��ع��ودي��ة ه��ي دول��ة
الو�ضع الراهن التي تعول كثريا على
اال�ستقرار ،اال ان االطاحة بالنظام
ال��ع��راق��ي ال�����س��اب��ق ف�����س��ح��ت املجال
اىل قيام حكومة هي بحق ج��زء من
نظام ال�شرق االو�سط اجلديد (كحال
ح��ك��وم��ات ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي) .وه��ذا
ي�شري اىل ان الكيفية التي تتطور بها
العالقات ال�سعودية ـ العراقية ميكن
ان تكون طليعة لبقية بلدان املنطقة.
واخ��ت��ت��م ال��ك��ات��ب ال�سعودي تعليقه
ب��اال���ش��ارة اىل ان رئ��ي�����س ال����وزراء
ال��ع��راق��ي ق���ال ال�����س��ب��ت امل��ا���ض��ي ان
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ت��ت��و���س��ط بني
البلدين .فاذا كانت الواليات املتحدة
تريد جتنب ر�ؤية نقطة ملتهبة اخرى
يف ال�شرق االو�سط ،فعليها بذل كل
ما بو�سعها لت�شجيع هذين البلدين
على حل خالفاتهما وانهاء �شكوكهما
بطريقة ودية.

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

الأهوار ميكن ان ت�أخذ كميات �إ�ضافية ،و�سيكون
مفيدا ل�ل�ثروة ال�سمكية يف حمافظات ذي قار
والب�صرة".
و�أ�ضاف �أنه "ال خطورة من تكرار ما حدث يف
العام املا�ضي ،يف مناطق علي الغربي وال�شرقي
مب�ح��اف�ظ��ة م �ي �� �س��ان ،ب���س�ب��ب ان �ه �ي��ار ال�سدود
الرتابية" ،م�ؤكدا ان �شركة خمت�صة تقوم حاليا
مبعاجلة كل التك�سرات والثغرات يف ال�سد.
�أم��ا يف ما يخ�ص الأو��ض��اع يف حمافظة �صالح
الدين ،التي تعر�ضت بع�ض مناطقها اىل الغرق
ب�سبب ارتفاع من�سوب نهر دجلة العام املا�ضي،
في�ؤكد عليوي ،ان ارت�ف��اع املياه ك��ان اعتياديا
"�ضمن املتوقع" ،لكن امل�شكلة حدثت ب�سبب
"جتاوز بع�ض ال�سكان على حو�ض النهر ،فعندما
ارتفع من�سوبه غرق الأهايل".
م��ن جانب �آخ��ر طم�أنت مديرية ال��دف��اع املدين
املواطنني يف حالة حدوث في�ضانات خالل االيام
املقبلة ،م�ؤكدة ا�ستعدادها الكامل الي طارئ،
وق ��ال ال�ن��اط��ق الإع�ل�ام��ي ب��ا��س��م ال��دف��اع املدين
العميد كاظم ب�شري يف ت�صريح لـ"املدى" ام�س
�إن "جهود الدفاع امل��دين تعمل منذ ثالثة �أيام
يف مناطق ال�شعب ،باال�شرتاك مع جهود البلدية
وامانة بغداد" ،م�شريا اىل ان "املديرية ا�ستنفرت
كل جهودها الآلية والب�شرية مل�ساعدة االهايل يف
التخفيف من اثار الأمطار وغرق املنازل".
وك�شف ب�شري عن ت�شكيل وزارة الداخلية لغرفة
عمليات منذ ثالثة �أيام مب�شاركة الدفاع املدين،
مل�ساعدة اه��ايل ب�غ��داد يف �سحب االم �ط��ار من
امل �ن��ازل التي "تركها �سكانها وبع�ض البيوت
يف ال�شعب مت عر�ضها للبيع" ،م�ؤكدا ا�ستمرار
"الدفاع املدين باال�ستنفار لاليام املقبلة يف حال
زادت كميات االمطار".
اىل ذلك او�ضح ب�شري ان "الدفاع املدين ت�شارك
يف �سحب مياه االم�ط��ار ،وامل�ي��اه اال�سنة ،عرب
�آلياتها احلو�ضية ،ما ي ��ؤدي اىل تلفها ،ب�سبب
ان �سيارات االطفاء غري خم�ص�صة ل�سحب مياه
االم�ط��ار م��ن ال���ش��ارع ،والأح��وا���ض غ�ير مطلية
مب��ادة م�ضادة للأك�سدة" ،م��ؤك��دا تلف ع��دد من
الآل�ي��ات ه��ذا ال�ع��ام ،كما تعطلت � 25سيارة يف
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ب�سب م�شاركتها ب�سحب مياه
الأمطار".
وطالبت مديرية ال��دف��اع امل��دين بتو�سيع غرفة
العمليات لت�ضم اىل ج��ان��ب االم��ان��ة ووزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وزارات ال �ن �ق��ل وامل� � ��وارد املائية
والبلديات لل�سيطرة على الأمطار.

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 /املدى
�أعلنت �شركة متخ�ص�صة ب�إقامة
امل�ع��ار���ض وامل�ن�ت��دي��ات املعنية
ب�ش�ؤون الطاقة� ،أم�س االثنني،
ع��ن ارج� ��اء ان �ع �ق��اد م�ؤمترين
للنفط يف الب�صرة �إىل ما بعد
��س�ب�ع��ة ا� �ش �ه��ر ب���س�ب��ب حادثة
الرميلة واالعتداء الذي تعر�ض
له خرباء �أجانب.
وف � �ي � �م� ��ا و� � �ص � �ف� ��ت ال� � �ق � ��رار
بـ"احلكيم"� ،أكدت �أنها اتخذته
ب��ال �ت �� �ش��اور م��ع م�ع�ه��د العراق
للطاقة ورئ �ي ����س جل�ن��ة النفط
وال �ط��اق��ة واجل �ه��ات ال��وزاري��ة
الداعمة.
وق � ��ال ب� �ي ��ان ل� �ـ � �ش��رك��ة The
،Energy Exchange
تلقت "املدى" ن�سخة منه ام�س،
�إنه "تقرر ت�أجيل موعد انعقاد
م��ؤمت��ر الطاقة امل�ستقبلية يف
العراق ومنتدى الطاقة العراقي
�إىل ال�ف�ترة املمتدة ب�ين (5-3
ي��ون �ي��و  ،)2014وذل� ��ك على
خلفية الأح ��داث التي �شهدتها
مدينة الب�صرة م�ؤخر ًا".
ون�ق��ل البيان ع��ن ك��اي ميت�شل
م��دي��رة املحفظة اال�ستثمارية
يف ال�شركة ،قولها ان "موعد
هاتني الفعاليتني كان مقررا �أن
يقام على �أر���ض مدينة الطاقة
العراقية يف الب�صرة من (26
وح�ت��ى  28نوفمرب ،")2013
مبينة "لقد اتخذنا قرار ًا حكيم ًا

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

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

بت�أجيل موعد انعقاد القمة".
و�أ�شارت ميت�شل �إىل �أن "القرار
ك ��ان ب��ال�ت���ش��اور م��ع �شركائنا
اال�سرتاتيجيني يف معهد العراق
للطاقة ،ورئ�ي����س جلنة النفط
وال�ط��اق��ة ،واجل �ه��ات الوزارية
ال��داع �م��ة ،واجل��ه��ات الراعية
وامل �ت �ح��دث�ين يف الفعالية"،
م ��ؤك��دة �أن �شركتها "ملتزمة
جتاه العراق وخمتلف قطاعات
الطاقة فيه ،و�إنها تتطلع قدم ًا
�إىل م��وا� �ص �ل��ة دع� ��م عمليات
التنمية يف هذه القطاعات على
مدى الأعوام القادمة".
وكان عاملون غا�ضبون قاموا،
ي��وم الثالثاء املا�ضي ،ب�ضرب
عامل بريطاين يف حقل الرميلة،
بعد اتهامه ب�إنزال راي��ة الإمام
احل�سني التي تنت�شر يف عموم
ال��ب�ل�اد خ�ل�ال �أح� �ي ��اء طقو�س
عا�شوراء الدينية.
واحتجزت قوات الأمن العامل،
ال� ��ذي ظ �ه��ر يف م�ق�ط��ع فيديو
تداوله م�ستخدمو الفي�سبوك،
وهو يتعر�ض �إىل �ضرب مربح
من جمموعة �أ�شخا�ص.
وبعد ا�سبوع من احلادثة ،اكد
رئي�س احلكومة نوري املالكي،
ام�س االثنني ،عزم العراق على
ا�ستقطاب ال�شركات الربيطانية
العمالقة لال�ستثمار يف القطاع
النفطي .و�أ�شار املالكي �إىل �أن
العراق متجه بقوة نحو تفعيل
اال� �س �ت �ث �م��ار ،رغ ��م "ال�صعاب

وال �ت �� �ش �ن �ج��ات ال�سيا�سية"،
�شدد على ��ض��رورة �أال تقت�صر
م�شاريع اال�ستثمار على القطاع
النفطي.
واع � �ت �ب�ر رئ� �ي� �� ��س احل��ك��وم��ة
�أن ال� �ع ��راق �أ� �ص �ب��ح الفر�صة
اال�ستثمارية الأك�بر يف العامل
ب�سبب "تخريب جميع من�ش�آته
وبناه التحتية" ،وانتقد جمل�س
ال� �ن���واب ال� �ع ��راق ��ي "لرف�ضه
الت�صويت على قانون الإ�صالح
االقت�صادي" ،وفيما �أع��رب عن
ا�ستغرابه من "�شتم احلكومة
بدال من الإ�شادة ب�إجنازاتها"،
دعا املواطنني �إىل الرت�شيد يف
ا�ستهالك الطاقة.
وعدد حمللون حتدثوا لـ"املدى
بر�س" ،االح� ��د� ،أن م��ا حدث
يف ال��رم �ي �ل��ة ،مي �ك��ن �أن يربر
لل�شركات الأجنبية "اال�ستغناء"
عن العمالة العراقية ،مما ي�شكل
"عبئ ًا م�ضاف ًا" ع�ل��ى الدولة
"و"يحرجها" باعتبار �أن العقود
النفطية املربمة معها "تلك�أت"
برغم كونها العمود االقت�صاد
الوحيد للبالد .واتهم مثقفون
يف ال �ب �� �ص��رة م ��ن و�صفوهم
بـ"الطارئني" ب��ان �ه��م حولوا
املحافظة �إىل ط��اردة للأجانب
بعد �أن كانت جاذبة لهم" ،طالب
احتاد رجال الأعمال ب�ضرورة
"�إفهام" الآخرين �أن ما ح�صل
يف الرميلة ي�شكل "خط�أ كبري ًا
ينبغي ت�صحيحه".
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يف وقت تغرق عا�صمة العراق "الذي كان ينبغي �أن يكون يف طليعة
العامل واملنطقة ملوارده وطاقاته" ،كما تف�ضل و�أ�شار رئي�س جمل�س
"م ّ
وتعال
فخم" حممول على غي�ض وكراهية
الوزراء ،يف خطاب ُ
ٍ
على �شركائه يف احلكومة ..اختزل زعيم دولة القانون امل�شاكل
ال�سيا�سية والبنيوية اخلدماتية ،وتبديد ثروات البالد والف�ساد
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وع�شر �سنوات من عمر الدولة املتهرئة بف�ضل �سيا�ساته ،قائال
�إن كل ذلك ،ويف املقدمة الت�صدع اخلطري يف الن�سيج االجتماعي
الوطني ،و ُنذر الفتنة الطائفية ال�سنية ال�شيعية ،هو نتاج ت�آمر
خارجي� ،إقليمي عربي ،لواله لكان العراق مزدهراً بالعمران،
م�شبع ًا بامل�شاريع واال�ستثمارات الف ّيا�ضة باخلدمات واخلريات!..
 فخري كرمي

حني يتحول منجز يتيم �إىل من�صة "للفهلوة" وعر�س واوية!..
ولأنه �صار ي�سخر وال يبايل ب�أي متابعة
نقدية للحالة التي و�ضعنا فيها ،ويجد
تف�سريها دائم ًا يف "الت�آمر اخلارجي"
امل��دع��وم بطابور خام�س ،م��ن �شركائه
يف احلكومة والعملية ال�سيا�سية ،فان
ال�سيد امل��ال�ك��ي مل يتوقف عند ظاهرة
في�ضان بغداد واملدن الرئي�سية العراقية
الأخ��رى ،وهو ال��ذي �أفا�ض يف كل مرة
بوعود �سخ ّية ،لإنهاء كل �أ�شكال معاناة
العراقيني ،ب��دء ًا من املئة ي��وم ،وال�ستة
ا�شهر ،و�صو ًال �إىل ما �صار ي�ؤكد عليه،
حتى يف خطابه الأخ �ي�ر ،م��ن احلاجة
�إىل وق��ت �أك�ثر ،ملمح ًا بذلك �إىل والية
ثالثة!..
مل يجد املالكي يف الفي�ضان ال��ذي وعد

يف ال�سنة املا�ضية ،ب ��إن��زال العقوبات
ال�صارمة باملق�صرين يف تخفيف �أ�ضراره
،ومعاجلة هذا اخللل الذي يدفع املواطن
البغدادي �أثمان ًا حياتية باهظة جراء
م��ا خ ّلفه م��ن طمر ال���ش��وارع والبيوت
واملمتلكات واملدار�س ،وي�سد عليه منافذ
الرجاء ..مل يجد فيه ،ولو ب�شكل عر�ضي،
ق���ص��ور ًا يف ت��داب�يره ،بعيد ًا ع��ن ت�آمر
االخرين على �سيا�ساته الر�شيدة ،دون
ان ينتبه اىل ان االمطار ،فع ٌل "رباين"
ال عالقة له بنوايا الب�شر ،او احقادهم،
اال اذا ر�أى �أنها تنزل علينا بغزارة غري
معهودة ،ا�ستجابة لـ"�صالة ا�ست�سقاء
مغر�ضة" م��ن دول اجل���وار ،لإحراجه
و�إظ �ه��اره مبظهر الفا�شل والعاجز عن

�إدارة دولة فا�شلة من الأ�سا�س.
ك�ع��ادة خطاباته ،االخ�ي�رة منها ب�شكل
خ��ا���ص ،ك ��ال ال���س�ي��د امل��ال �ك��ي اتهامات
كادت ت�صل اىل مرتبة اخليانة الوطنية
لأط � ��راف يف احل �ك��وم��ة "حتفر ل��ه يف
الباطن" وحت ��ر� ��ض ع �ل��ى ال� �ن� ��أي عن
االنغما�س يف اوحال العراق ،واحليلولة
بني ال��دول وال�شركات ورج��ال الأعمال،
واال��س�ت�ث�م��ار يف ال��ع��راق ،ول ��وال هذه
"الو�شاية" ال��س�ت�م�ت��ع �أه� ��ايل بغداد
وال�ب���ص��رة وم ��دن �أخ� ��رى ،بفي�ضانات
النعمة واخل�ي��رات ،ولأم �� �س��ى العراق
واحة فيا�ضة بكل �أطايب الدنيا ،ولي�س
بالأو�ساخ واخل��راب والف�ساد وانعدام
الذمم.

لديها قائد فرقة واحد من �أ�صل ١٤

المحافظات الغربية :ن�سبتنا
في الأمن  ..%5وفتاوى ٢٠٠٣
�ساعدت على تهمي�شنا
 بغداد /محمد �صباح
ق��ال ن ��واب ع��ن الأن �ب��ار و� �ص�لاح ال��دي��ن �إن تهمي�ش
�أه��ال��ي ه��ذه المحافظات ف��ي الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
وراء تدهور الأمن ،ولفتوا الى ان ن�سبة المحافظات
الغربية وال�شمالية ال تزيد على  %5من عديد عنا�صر
المنظومة الأمنية التي يبلغ ع��دده��ا حاليا مليون
و� 300أل��ف عن�صر ،وك�شفوا ان هذه المحافظات ال
تمتلك �سوى قائد فرقة واحد من بين � 14آخرين بيد
مكون واحد ،متهمين الحكومة بعدم منح �ضباط هذه
المحافظات اي �صالحيات �أمنية من جهة ،وتهديدهم
باالجتثاث بانتقائية من جهة ثانية.
وي ��ؤك��د ع�ضو لجنة الأم���ن وال��دف��اع النيابية عن
محافظة االنبار ،النائب حامد المطلك في ت�صريح الى
"المدى" ان "هناك توجهات طائفية تمنع انخراط
�أبناء المنطقة الغربية في م�ؤ�س�سات الدولة االمنية
والمدنية" ،مو�ضحا ان "الحكومة لو �أرادت ا�ستقرار
الو�ضع الأمني ل�سمحت بتطويع �شباب المحافظة".
من جهته قال ع�ضو لجنة االمن والدفاع في البرلمان
النائب مظهر الجنابي ف��ي ت�صريح ال��ى "المدى"
�أن "المكون ال�سني مهم�ش ب�شكل كبير من االجهزة
االمنية ،ويعود �سبب ذلك �إل��ى الفتوى التي حرمت
الم�شاركة في الحكومة بعد عام  2003مما اثر على
تواجد �أهل ال�سنة في الم�ؤ�س�سة االمنية".
واو� �ض��ح الجنابي ان��ه "بعد ال��دخ��ول ف��ي العملية
ال�سيا�سية م��ازال ال�سنة مهم�شين الن الحكومة لم
تتخذ جهدا وطنيا في هذا الخ�صو�ص �إ�ضافة الى ان

حامد املطلك

مظهر اجلنابي

طريقة �إدارتها لملف االمن غريبة".
وت��اب��ع ان "الم�ؤ�س�سة الأم �ن �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة عاجزة
ع��ن ار���س��اء االم ��ن ف��ي ج�م�ي��ع ال�م�ح��اف�ظ��ات ب�سبب
االق���ص��اء والتهمي�ش لمكونات ال�شعب ،ف�ضال عن
ف�ساد الم�ؤ�س�سة االمنية التي ا�صبح ا�سمها مرتبطا
بعمليات ابتزاز للمواطنين من اجل الح�صول على
االموال وهذا االمر ر�سم �صورة �سيئة عن الم�ؤ�س�سة
الأمنية".
واو� �ض��ح �أن "مجموع ق��ادة ال�ف��رق ف��ي المنظومة
االمنية يبلغ  ١٤قائد فرقة ح�صة المكون ال�سني قائد
فرقة واحد وهو قائد الفرقة  ،12والباقون يمثلون
مكونا واح��دا وه��ذا ام��ر غير �صحيح" ،مو�ضحا ان
"هذا القائد �أت��ى عن طريق وزي��ر ال��دف��اع الحالي
(القريب من المالكي وال يحظى بقبول كتلة العراقية
�صاحبة الحق بتر�شيح �شخ�صية للمن�صب) االمر الذي
�شفع له بعدم �إبعاده واجتثاثه �إلى الآن".
ونوه بـ"وجود �ضباط �سنة على م�ستوى لواء او عقيد
وبع�ض الرتب وعددهم قليل ولي�س لديهم منا�صب
فاعلة تتيح لهم الم�شاركة في القرارات االمنية ،وهذا
تهمي�ش وا�ضح وكبير للمكون ال�سني في �إدارة الملف
الأمني".
من جانبه او�ضح النائب عن محافظة �صالح الدين
مط�شر ال�سامرائي �أن الد�ستور العراقي يلزم ا�شراك
جميع �أطياف ال�شعب في الم�ؤ�س�سة االمنية بغ�ض
النظر عن االنتماءات والجن�س واللون.
وقال ال�سامرائي لـ"المدى" ان "الجي�ش الجديد بني
على ا�س�س طائفية منذ عام  ،2003االمر الذي انعك�س
�سلب ًا في ال�شارع والو�ضع االمني الم�أزوم منذ ع�شر
اع��وام ،مبينا ان "هناك روات��ب ت�صرف ب�شكل هائل
وكبير للقوات الأمنية الحالية لكن من دون فائدة
تذكر".
وا�شار ال��ى ان "عملية االق�صاء والتهمي�ش ك��ان لها
دور �سلبي تجاه الو�ضع االمني المرتبك ،خ�صو�صا
ان ت�شكيل االجهزة االمنية كانت من فئة واحدة فقط
وعدد محدود جدا من المكون االخر وهم مهم�شمون
في هذه الم�ؤ�س�سة االمنية".
و�أو��ض��ح ان "قانون رق��م  21لمجال�س المحافظات
المعدل منح المحافظين �صالحيات امنية من الممكن
ان تكون ب��ادرة لتحقيق ت��وازن وطني على م�ستوى
الم�ؤ�س�سة االمنية ،اال ان هذه ال�صالحيات جوبهت
ب �ق��رار ا�ستباقي يح�صر ه��ذه ال���ص�لاح�ي��ات بقادة
العمليات المنت�شرة في المحافظات وه ��ؤالء القادة
يعملون دون غطاء د�ستوري لعدم ح�صولهم على
موافقة برلمانية".
و�أو�ضح ان "تعداد الم�ؤ�س�سة الأمنية بكافة ت�شكيالتها
بلغ اليوم ما يقارب مليون ًا و 300الف عن�صر ا�صبحت
تثقل كاهل الموازنة وف��ي الوقت نف�سه �أن الو�ضع
الأمني غير م�ستقر" ،م�شيرا ال��ى ان ن�سبة المكون
ال�سني في هذا العدد ال يتجاوز �أكثر من ."%5
وا��ض��اف ان "الحكومة المركزية ل��م يكفها ذل��ك بل
ع �م��دت ال ��ى اج �ت �ث��اث ال �م �ئ��ات م��ن ال���ض�ب��اط بحجة
الم�ساءلة والعدالة بعد ان تم قبولهم اول االمر دون
اع�ت��را���ض ح�ك��وم��ي ،فيما تغ�ض النظر ع��ن �ضباط
يتمتعون حاليا بمنا�صب عليا في االجهزة االمنية
وم�شمولين اي�ضا بقرارات الم�ساءلة والعدالة" ،الفتا
الى ان "هذه االزدواجية احدى ال�سلبيات التي ترافق
عمل الم�ؤ�س�سة الأمنية" ،الفتا الى ان "عملية دمج
الملي�شيات في الجي�ش �أرب��ك الو�ضع الأمني ب�شكل
كبير".

وك� ��ان ح��ري�� ًا ب��امل��ال �ك��ي ،ال�ترك �ي��ز على
الإره��اب ،ال��ذي ي�شكل �إىل جانب ف�ساد
ال �ن �ه��ج وال �� �س �ي��ا� �س��ة ،ك���س�ب��ب مبا�شر
دام��غ لعزوف امل�ستثمرين الكبار ،غري
املتواطئني بالف�ساد مع الفريق احلاكم،
ع ��ن االق� �ت ��راب وامل� �غ ��ام ��رة ،يف بيئة
�سيا�سية ،تتناثر فيها جثث العراقيني
الأبرياء كل يوم ،بل على مدار ال�ساعة.
واالره� ��اب "�صناعة مزدوجة" تلتقي
ت�صدع �سيا�سي
فيها �إرادة اخل��ارج ،مع
ٍ
داخلي ،ينجم عن نهج ال يراعي قواعد
وم �ت �ط �ل �ب��ات ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي اجلامع
والعابر للطوائف .وكلما ازداد التعنت
واال�ستعالء واللغة املتخ�شبة ،املعزولة
عن الواقع ،متادى الإره��اب يف ارتكاب

اجلرائم ،وات�سعت الفجوة بني املكونات
َ�شجع املغر�ضون من الداخل
العراقية ،وت ّ
واخلارج يف ت�أجيج الفنت ،و�إثارة نزعات
الكراهية وتعميق االختالف.
�أبلغ ما جاء يف خطاب املالكي ،وهو ما
ي�ؤكد عزلته القاتلة عن الواقع املحيط
بغرور ال
به مبا�شرة ،وتغوله املرتبط
ٍ
منجز او انت�صار ،ت�أكيداته،
ي�ستند على
ٍ
بلغة "الأنا" الطاغية ،على انه لن ي�سمح
"بان تكون املنطقة ،ع�ش ًا للإرهابيني
وال �ق �ت �ل��ة وامل��ج��رم�ي�ن ،ك �م��ا ح���ص��ل يف
العراق وكما يح�صل يف �سورية"!
وميكن للعراقي ان ي�شعر ب�سعادة غامرة،
الن البالء الذي يغرق فيه ،لن يت�شاركه
معه �شعب عربي او ج��ار ،بف�ضل ت�صدٍ

وا�صرار ميتد خارج
حازم من حكومته،
ٍ
احلدود ،ورمبا يعرب املحيط االطل�سي،
يف م � �ط� ��اردة االره � � ��اب واجل��م��اع��ات
االره ��اب� �ي ��ة ،و� �س �ي��د� �ش��ن احل� ��رب �ضد
الإره ��اب ،بالإجهاز على "الن�صرة" ثم
يرى ما ينبغي �أن يفعله مع "داع�ش"!..
ري يراود كل عاقل وهو يتابع
�س�ؤال حم ٌ
خطابات ابي احمد املالكي:
كيف يغط�س معنا يف ال��داخ��ل عاجزا
عن منع �أ�سباب املوت الذي بدد هيبتنا
وهيبته ،بينما يتحدث ع��ن م�شروعه
ملكافحة الإرهاب يف املنطقة؟
هل ت��راه يفكر وه��و يخطب ،ام ينحت
قادم
ٍ
تهوميات ،يف حلظات جتلٍ كهنوتي ٍ
من كهف العقل الباطن..؟!

حر�س احلدود يف القائم يقتل  7مت�سللني من �سوريا بينهم انتحاريون

القاعدة توا�صل "ن�سف اجل�سور" والأنبار تن�شر قوات
الطوارئ حلماية امل�ؤ�س�سات

 الأنبار /املدى
بينما �أع �ل �ن��ت ق �ي��ادة ح��ر���س احل� ��دود يف
ق�ضاء القائم ،ام�س االثنني ،عن مقتل �سبعة
م�سلحني بينهم انتحاريون حاولوا الت�سلل
م��ن �سوريا ،ك�شفت م�صادر ع��ن ا�ستمرار
القاعدة با�ستهداف اجل�سور يف حمافظة
الأنبار.
ي��أت��ي ه��ذا يف وق��ت �أع�ل��ن جمل�س حمافظة
الأن �ب��ار ن�شر ق��وات ال �ط��وارئ حت�سبا لأي
هجمات ت�ستهدف ال��دوائ��ر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية.
يذكر �أن حمافظة الأنبار ،ومركزها مدينة
ال��رم��ادي ،كانت تع ّد امل�لاذ لعنا�صر تنظيم
القاعدة منذ  2006 - 2003عند ت�شكيل
ال�صحوات ،و�شهدت �أخ�ير ًا خروق ًا �أمنية،

متثلت بهجمات م�سلحة وعمليات تفجري
ا�ستهدفت العنا�صر الأمنية واملدنيني.
وك��ان م�س�ؤولون حمليون قالوا لـ"املدى"
�إن تفجري اجل�سور وحم�ط��ات القطار يف
امل�ح��اف�ظ��ة ادى اىل ع��زل اجل�ي����ش وتعذر
�إي�صال امل�ؤن لقطعاته املنت�شرة يف مناطق
غرب الرمادي.
و�أف��ادت قيادة حر�س ح��دود الأن�ب��ار ،ام�س
االثنني ،ب��أن قواتها قتلت �سبعة م�سلحني
بينهم ثالثة انتحاريني لدى هجومهم على
خمفر يف ال�شريط احل ��دودي ب�ين العراق
و�سوريا يف ق�ضاء القائم.
وقال م�صدر يف حر�س احلدود ،يف حديث
�إىل (املدى بر�س)� ،إن "قوات حر�س حدود
الأنبار املنطقة الثانية وبالتعاون مع قوات
اجلي�ش قتلت� ،صباح ام�س� ،سبعة م�سلحني

بينهم ثالثة انتحاريني لدى هجومهم على
خمفر يف ال�شريط احل ��دودي ب�ين العراق
و�سوريا يف ق�ضاء القائم غرب الأنبار".
و�أ�ضاف امل�صدر ،الذي طلب عدم الك�شف عن
ا�سمه� ،أن "العملية ا�ستندت �إىل معلومات
ا�ستخبارية دقيقة" ،م�شريا �إىل �أن "القوة
�سلمت املطلوبني �إىل مركز �أمني للتحقيق
معهم".
اىل ذل��ك قالت �شرطة الأن�ب��ار �إن م�سلحني
جمهولني ف �ج��روا ج�سرا ب�ع�ب��وات نا�سفة
�شرقي ق�ضاء الرطبة ،غرب االنبار ومركزها
الرمادي.
وق��ال م�صدر يف �شرطة االن �ب��ار ،لـ(املدى
ب��ر���س)� ،إن "م�سلحني جمهولني فجروا،
�صباح ام ����س ،ج�سر ال�ضيعة ال��ذي يبعد
نحو  20كم �شرقي ق�ضاء الرطبة ،بعبوات

جنايات دياىل ت�صادق على مذكرة اعتقال املحافظ
دياىل /املدى بر�س
�صادقت حمكمة جنايات دياىل الثانية،
ام�س االثنني ،على مذكرة اعتقال حمافظ
دي���اىل ع�م��ر احل��م�ي�ري ،ال �� �ص��ادرة من
هيئة النزاهة بتهمة "هدر" امل��ال العام
وعمليات "ف�ساد" �إداري ومايل.
وقال م�صدر يف جمل�س حمافظة دياىل
يف حديث اىل (املدى بر�س) �إن "حمكمة
جنايات دياىل الثانية ب�صفتها التمييزية
��ص��ادق��ت ع�ل��ى م��ذك��رة اع�ت�ق��ال حمافظ
دياىل عمر احلمريي ح�سب كتابها املرقم

( )729ال�صادر يف ( 13ت�شرين الثاين
 .")2013وا�ضاف امل�صدر ،ال��ذي طلب
عدم الك�شف عن ا�سمه� ،أن "القرار جاء
اث��ر �إ� �ص��دار هيئة ن��زاه��ة دي��اىل مذكرة
اع�ت�ق��ال بحقه بتهمة ه��در امل ��ال العام
وعمليات ف�ساد �إداري ومايل".
وكان حمافظ دياىل عمر احلمريي نفى،
اال�سبوع املا�ضي" ،ال�شائعات التي يروج
لها البع�ض بوجود تغيري يف احلكومة
املحلية ،و�أكد �أن هناك �إ�ضافات جديدة
لكتل لها "عمقها يف ال�شارع البعقوبي"،
فيما �أ��ش��ار �إىل �أن وج��وه��ا ج��دي��دة من

كتل �أخرى ان�ضمت للتحالف الذي ي�ضم
عراقية دي��اىل وكتلة الأح���رار وقائمة
الت�آخي والتعاي�ش.
وكانت حمكمة الق�ضاء الإداري قررت،
مطلع ت���ش��ري��ن االول ،اع �ت �ب��ار جل�سة
انتخاب حم��اف��ظ دي��اىل عمر احلمريي
من قائمة عراقية دياىل ورئي�س جمل�سها
حممد جواد احلمداين عن كتلة الأحرار
غ�ير �شرعية ،وع��دت احلكومة املحلية
احلالية يف املحافظة "حكومة ت�صريف
�أعمال" ،فيما �أ� �ش��ارت �إىل �أن القرار
متييزي ملدة �شهر بدءا من تاريخه.

قوة من اجلي�ش يف �صحراء االنبار  -ار�شيف
نا�سفة ،مما �أ�سفر عن �إحلاق �أ�ضرار مادية
كبرية باجل�سر".
و�أ��ض��اف امل�صدر ،ال��ذي طلب ع��دم الك�شف
عن ا�سمه� ،أن "قوة �أمنية هرعت �إىل منطقة
احل��ادث ومنعت االق�تراب منه ،فيما نفذت
عملية ده��م وتفتي�ش للبحث ع��ن منفذي
التفجري".
يف ه ��ذه الأث� �ن ��اء ك���ش��ف جم�ل����س حمافظة
االن �ب��ار �أن ق �ي��ادة ال�شرطة ق��ام��ت "بن�شر
ق��وة م��ن ف��وج ط ��وارئ �شرطة االن �ب��ار يف
الفلوجة" ،و�أو�ضح �أنها تهدف اىل "حماية
امل�ؤ�س�سات احلكومية واملدنيني والبحث عن
املطلوبني" ،فيما ا�شار اىل �أن قوات ال�شرطة
�ستقوم "مبتابعة الوافدين للمدينة وتعزيز
نقاط التفتي�ش ومداخل الفلوجة".
وق��ال حميد احمد الها�شم ،ع�ضو جمل�س
حم��اف�ظ��ة االن��ب��ار ،يف ح��دي��ث اىل (امل��دى
بر�س) �إن "قيادة �شرطة املحافظة ا�ستدعت
ون�شرت فوجا و�سريتني من فوج طوارئ
� �ش��رط��ة االن� �ب ��ار يف ال �ف �ل��وج��ة ومداخلها
وم �ن��اط �ق �ه��ا امل �ه �م��ة وح � ��ول امل�ؤ�س�سات
احلكومية ويف التقاطعات املرورية حلماية
املدنيني والبحث عن املطلوبني".
وا�ضاف الها�شم �أن "حكومة االنبار املحلية
�شكلت جلنة ب�ين جمل�س االن �ب��ار وق��وات
ال�شرطة ملتابعة امللف االمني يف الفلوجة
وك���ش��ف امل �ت��ورط�ين ب��ال�ه�ج�م��ات الأخ�ي�رة
والبحث عن املطلوبني ومداهمة �أوكارهم"،
وا� �ش��ار اىل �أن "قوات ال���ش��رط��ة �ستقوم
مبتابعة ال��واف��دي��ن للمدينة وال �ت ��أك��د من
هوياتهم وتعزيز نقاط التفتي�ش ومداخل
الفلوجة لغر�ض تفتي�ش املركبات ومتابعة
املناطق املفتوحة ال�ت��ي ق��د ت�ك��ون منطلقا
للهجمات من قبل العنا�صر امل�سلحة".
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وزير خارجية العراق يروي محطات من تجربته على خط الزالزل

زيباري:
زيباري

وافق الأ�سد على ا�ستقبال اجلرنال برتايو�س ّ
لكن
وا�شنطن �ألغت الزيارة
خرج العراق منهك ًا من الحرب التي �أطاحت نظام �صدام ح�سين .كان على النظام الجديد �أن يقنع دول المنطقة ب�أن الم�ؤ�س�سات العراقية الجديدة
لي�ست مجرد واجهات لالحتالل الأميركي .وكان عليه �أن يتعاي�ش �أي�ض ًا مع التجاذب الإيراني-التركي على الأر�ض العراقية و�أن يحاول مواجهة
ال�ضغوط التي تمار�س عليه .كانت عالقات العراق �شائكة مع كل جيرانه تقريب ًا وكان على وزير الخارجية هو�شيار زيباري �أن يعالج هذه
الملفات .وهنا ن�ص الحلقة الرابعة:

العراق وقع ،وال يزال واقع ًا حتت
ت�أثري �إيراين وت�أثري تركي،
واالثنان يحاوالن ت�شكيل حمور.
الإيرانيون كانوا يطرحون علينا
بجدية �إقامة تكتل اقت�صادي
بني �إيران والعراق و�سوريا يرقى
�إىل م�ستوى التكامل والإعفاء من
الت�أ�شريات ومد خطوط �سكك
حديد ت�صل �إىل البحر الأبي�ض
املتو�سط

طلب منا الفريق الديبلوما�سي
الإيراين �أن نقوم بتوقيع بيان
م�شرتك ،ولدى الإيرانيني مهارة
يف �إلزام الآخرين ب�أوراق موثقة.
�أعدّ وا بيان ًا ون ّبهت اجلعفري �سلف ًا
�إىل عدم توقيع �أي م�ستندات ،و�إذا
وقعنا فيجب �أن يكون التوقيع على
�أمور عامة وعلى بيان م�شرتك
مب ْن
يكون عمومي ًا َو ْ�صفي ًا يذكر َ
التقينا يف زيارتنا

الأتراك كانت لديهم ح�سا�سية
جتاهي رمبا تفوق ما لدى الدول
العربية ،كوين كردي ًا ووزير
خارجية دولة مثل العراق ،ومل
يكونوا مرتاحني �إىل تعييني
�إطالق ًا .ومتت مهاجمتي يف
ال�صحافة الرتكية والإعالم

يف �إحدى زياراتنا �إىل تركيا مع
املالكي �أي�ض ًا جهزوا بيان ًا وطلبوا منا
التوقيع عليه يف املطار ُذكر فيه �أن
حزب العمال (الكرد�ستاين) حزب
�إرهابي يجب �أن تتم مكافحته،
يحمل
وهذا وفق القانون الدويل
ّ
العراق م�س�ؤولية .فرف�ضت رف�ض ًا
قاطع ًا بوجود املالكي ،وقلت لهم
�إن البيان مل مُيرر �إلينا �سلف ًا ،وال
�أعرف �إن كنتم تداولتم به مع
م�ست�شاري املالكي ،ولكن نحن غري
موافقني عليه

عقد الأتراك اتفاقية مع وزير
الداخلية بحيث يُ�سمح للجي�ش
الرتكي بدخول الأرا�ضي
العراقية ،وتلك كانت اتفاقية
معمول بها منذ �أيام �صدّ ام ح�سني
�أراد الأتراك �إحياءها .وقد �سبق
�أن وردتنا �إىل وزارة اخلارجية
مثل تلك االتفاقات التي كنا نقوم
بالتدقيق فيها ونرف�ضها ،ورف�ضنا
املُقرتح الرتكي اجلديد

 كي ��ف ت�ص ��ف �شخ�صي ��ة الرئي�س اليمن ��ي ال�سابق علي
عبدالله �صالح؟
 ه ��و يف تقديري �شخ�صية ذكية ،ورمبا كان الأذكى�،إذ خرج �سامل ًا رغم �أنه تعر�ض حلروق .وهو مناور
م ��ن الدرج ��ة الأوىل .عند تعييني وزي ��ر ًا للخارجية
قمت بجولة �إىل دول عربية عدة وتوجهت �إىل اليمن
وه ��و رحّ ��ب بزيارت ��ي وا�ستقبلني يف مق ��ر القيادة
العام ��ة .ق ��ال �صال ��ح �أنت ��م و�صلت ��م �إىل احلكم على
م�ت�ن الدبابات الأمريكي ��ة ،والأمريكيون جا�ؤوا �إىل
العراق و�أخرج ��وا �صدام من احلكم و�أنتم �سعيدون
بوج ��ود الأمريكيني الذين �أت ��وا بكم �إىل احلكم .هل
تعتقدون �أن الأمريكيني �سيرتكون الأمور لكم؟
قل ��ت له يا فخامة الرئي�س ،م ��ع احرتامي ملا قلتموه،
نحن مل ن� ِأت من طريق الأمريكيني ،بل نحن َمنْ جئنا
بالأمريكي�ي�ن لأننا عندما انتف�ضنا وال�شعب العراقي
كل ��ه �ضد �صدام يف  1991من دون �إرادة دولية وقام
�صدام بذبحنا� ،أنتم والكثري من الدول العربية كنتم
ت�صفقون �أو تتفرجون .هو ُ�صعق من ردّي ،و�أ�ضفت
،ال �أحد ميكن �أن يزايد علينا يف ن�ضالنا ،فنحن على
مدى �سنوات كافحنا الديكتاتورية على رغم كل هذه
املج ��ازر و�أنتم قادة ال ��دول العربي ��ة والإ�سالمية مل
تظه ��روا �أي قيمة لل�شعب العراق ��ي لديكم .بعد هذه
املواجه ��ة م ��ع الرئي� ��س �صال ��ح� ،أ�صبحن ��ا �أ�صدقاء
و�أحب ��اء ونتح ��ادث يف كل املحاف ��ل الت ��ي كنا نلتقي
فيه ��ا .كان ذكي� � ًا ومن ��اور ًا .بعده ��ا غ�ّي�رّ موقف ��ه من
العراق وتبادلنا ال�سفراء.
 كانت لدى النظ ��ام ال�سوري ح�سا�سية حيال قيام �إقليم
كرد�ستان العراق؟
 نع ��م .التقي ��ت الرئي� ��س ب�ش ��ار الأ�س ��د م ��رات عدةوكان ��ت لديه ح�سا�سي ��ة جتاه �إقلي ��م كرد�ستان ،على
رغ ��م �أن ��ه كان يق ��ول �إن اجلميع �أ�صدقا�ؤن ��ا ،وهناك
دع ��وة مفتوح ��ة للأخ م�سع ��ود ب ��ارزاين ونرحب به
لزيارتنا مت ��ى �أراد ،فهو لي�س غريب� � ًا .وعلق فاروق
ال�ش ��رع قائ�ل ً�ا �:إنه �سيت ��م ا�ستقبال ��ه كرئي�س حزب.
�س ��ارع ب�شار �إىل الق ��ول �:إن الر�سميات لي�ست مهمة
ب ��ل اجلوه ��ر ،ونحن نق� �دّر م�سع ��ود .قلت ل ��ه �أنا ال
�أتدخل به ��ذا املو�ضوع ،لكن باعتب ��اره �أحد قياداتنا
عن ��د زيارت ��ه تركي ��ا ا�س ُتق ِب ��ل كرئي� ��س �إقلي ��م ،على
رغ ��م �أنن ��ي �أت�ص ��ور �أن ح�سا�سية تركيا جت ��اه �إقليم
كرد�ست ��ان �أك�ب�ر ،وكذل ��ك ا�س ُتق ِب ��ل يف �إي ��ران ويف
ال�سعودي ��ة ويف م�ص ��ر ويف الأردن بتل ��ك ال�صف ��ة.
الحق ًا بعد ب ��دء الأحداث يف �سوريا ،قال ال�سوريون
�إنهم يرحبون ب ��الأخ م�سعود كرئي� ��س للإقليم ،لكنه
ارت� ��أى عدم التوج ��ه �إىل �سوري ��ا يف الظروف التي
تعي�شها.
كل فل�سفة النظام ال�س ��وري كانت قائمة على �أ�سا�س
�أنهم دول ��ة مقاومة وممانعة ،و�أن ��ه �إذا انهار النظام
ال�سوري ف�ستنهار الأمة العربية .وكان هذا ينعك�س
بو�ض ��وح على املوقف ،وهذا اجلدل ح�صل يف القمة
العربية يف اخلرطوم بني الرئي�س اللبناين ال�سابق
�أمي ��ل حلود ورئي� ��س الوزراء اللبن ��اين حينها ف�ؤاد
ال�سني ��ورة .وكان عم ��ر الب�ش�ي�ر يرت�أ� ��س اجلل�س ��ة
وب�شار الأ�س ��د يجل�س �إىل جانبي وف ��اروق ال�شرع.
وكان هناك بيان ُمق�ت�رح عن املقاومة والإ�شادة بها،
بن�ص كهذا،
ال�سني ��ورة قال :يج ��ب �أال نلزم �أنف�سن ��ا ّ
فغ�ضب �أميل حلود وقال له على امللأَ « :منْ �أنت و َمنْ
�أتى بك وماذا تفعل هنا؟ �أنا رئي�س الدولة و�أنا �أم ّثل
ال�سي ��ادة اللبنانية ويجب �أن تت ��م الإ�شادة باملقاومة
اللبناني ��ة» .الرئي�س ب�ش ��ار وفاروق ال�ش ��رع ووليد
املعلم �أك ��دوا املو�ضوع نف�سه فتم مترير القرار .كان
وا�ضح� � ًا �أن النظام ال�سوري مهت ��م باالحتفاظ بهذه
الأوراق.
� شهدت العالقات بني دم�شق وبغداد توترات علنية؟

برتايو�س
 �أتعبن ��ا النظ ��ام ال�س ��وري وق ��د ت�سبب ��ت عملي ��اتالت�سلل من �سوري ��ا مبقتل �آالف العراقيني ،وفاروق
ال�شرع ا�ستقبل حارث ال�ضاري يف �سوريا ،على رغم
�أنه مطلوب دولي ًا.
�إبراهيم اجلعفري ،الذي كان رئي�س ًا للوزراء قال يل
يوم ًا لنتباحث يف و�ضع �سوريا .و�س�ألني :ماذا لدى
�سوريا من م�صادر وقوة ونفط وعلوم وتكنولوجيا
و�صناع ��ة؟ وق ��ال اجلعف ��ري ان ر�أ�سماله ��ا الوحي ��د
ال�سيا�س ��ة واملخاب ��رات ،نظ ��ام �أمن ��ي ويتعامل ��ون
بال�سيا�سة و « ّ
جتار ال�شام» م�شهورون بذلك.
 وا�ض ��ح �أن �إي ��ران وتركي ��ا تتناف�س ��ان عل ��ى النفوذ يف
العراق؟
 الع ��راق وقع ،وال يزال واقع ًا حت ��ت ت�أثري �إيراينوت�أث�ي�ر تركي ،واالثن ��ان يح ��اوالن ت�شكيل حمور.
الإيراني ��ون كان ��وا يطرح ��ون علين ��ا بجدي ��ة �إقامة
تكت ��ل اقت�صادي بني �إيران والع ��راق و�سوريا يرقى
�إىل م�ست ��وى التكام ��ل والإعف ��اء م ��ن الت�أ�ش�ي�رات
ومد خطوط �س ��كك حديد ت�ص ��ل �إىل البحر الأبي�ض
املتو�سط .الأت ��راك يف املقابل كانوا يطرحون علينا
�أم ��ر ًا خمتلف� � ًا� :إن�شاء حو� ��ض بالد ما ب�ي�ن النهرين
مبعن ��ى ان ي�شمل تركي ��ا والعراق و�سوري ��ا بعد �أن
م�ش ��وا خطوات م ��ع ال�سوريني يف ه ��ذا االجتاه يف
ما يخ� ��ص التعرفة اجلمركية واحلدود والت�أ�شريات
ودعونا �إىل االن�ضمام ليجذبونا �إليهم .ال تزال هناك
مناف�سة حقيقية على م�ستقبل العراق وهذه الر�سالة
�أعلنته ��ا ل ��كل الق ��ادة الع ��رب منبه� � ًا �إىل �أن م�ستقبل
الع ��راق حالي� � ًا يتناف�س علي ��ه لي�س �أنت ��م العرب بل
الإيرانيون والأتراك و�أنتم غائبون حتى الآن.
 كي ��ف تعاي� ��ش الأمريكي ��ون م ��ع الدور ال�س ��وري الذي
ا�ستهدفهم على �أر�ض العراق؟
 اجل�ن�رال ديفي ��د برتايو� ��س ،ال ��ذي كان قائ ��دالق ��وات الأمريكي ��ة يف الع ��راق جمعتن ��ا ب ��ه عالقة
ممت ��ازة ويومي ��ة .ويف �إح ��دى املرات كان ��ت هناك
جناح ��ات للأمريكي�ي�ن �ض ��د «القاع ��دة» واملت�سللني.
قب� ��ض الأمريكي ��ون عل ��ى مت�سلل�ي�ن دخل ��وا الأر�ض
العراقية �آتني من �سوريا .خاف ال�سوريون من هذه
النجاح ��ات الأمريكية .كنت متوجه� � ًا يف زيارة �إىل
�سوري ��ا فطلب اجل�ن�رال برتايو�س لقائ ��ي و�س�ألني
ر�أيي يف �أن يتوجه ه ��و لزيارة ب�شار الأ�سد لإبالغه
�أن لدى الأمريكيني كل املعلومات عن هذه الت�سلالت،
ف�ل�ا تكون زيارة روتينية من ديبلوما�سي من وزارة
اخلارجي ��ة .قلت له :ه ��ذا يعود �إلي ��ك و�إذا كان لديك
ت�صري ��ح مبثل هذه الزي ��ارة ف�أنا م�ستع ��د لنقل هذه
الر�سال ��ة �شخ�صي� � ًا �إىل ب�ش ��ار الأ�سد� .أك ��د ح�صوله
عل ��ى ت�صريح وطلب من ��ي نقل الر�سال ��ة �إىل ب�شار.
توجه ��ت للقاء ب�ش ��ار الأ�سد وقلت ل ��ه ان لدي ر�سالة
مفاده ��ا �أن القائد العام للق ��وات الأمريكية يرغب �أن
يلتقي بك يف دم�ش ��ق يف زيارة ق�صرية ،ففرح ب�شار
جد ًا وكان ذلك عام � .2008س�أل ب�شار وليد املعلم عن
ديفي ��د برتايو�س؟ فقال له املعلم �إنه �أهم �شخ�ص بعد
بو�ش وهو م�س� ��ؤول القوات الأمريكي ��ة يف العراق
كله .فرحب ب�شار بزيارة مثل تلك ال�شخ�صية املهمة.
عند عودتي �إىل الع ��راق ،كان الت�صريح بالزيارة قد
�أُلغ ��ي ب�أم ��ر من وا�شنط ��ن .برتايو� ��س كان يريد �أن
يوجه حتذي ��ر ًا �إىل الرئي�س الأ�س ��د ،بينما وا�شنطن
ر�أت �أن مث ��ل تلك الزيارة �ست�ضفي �أهمية على الدور
ال�س ��وري يف العراق .الأمريكي ��ون كانت لديهم �أدلة
قاطعة موثقة على التدخل ال�سوري.
 الإيرانيون تعاملوا برباعة مع الو�ضع العراقي؟
 الإيراني ��ون ت�صرف ��وا بطريقة خمتلف ��ة عن الدولالعربية يف تعاملهم مع الو�ضع العراقي .هم يريدون
بالت�أكيد �أن يكون الع ��راق حتت ت�أثريهم ونفوذهم،
ولكنه ��م يعرف ��ون �أن الوطني ��ة العراقي ��ة قوية جد ًا،

اال�سد
حت ��ى يف اجلن ��وب وحت ��ى عن ��د ال�شيع ��ة �أنف�سه ��م،
لذل ��ك يري ��دون �أن تكون احلكوم ��ة العراقية حكومة
�صديق ��ة .ولكن �أذك ��ر بع� ��ض النقاط الت ��ي ت�ؤكد �أن
احلكومة العراقي ��ة لي�ست يف جيب �إيران ،و�س�أورد
ل ��ك �أمثل ��ة ومن ��اذج �أن ��ا �شاه ��د عليه ��ا م ��ع �إبراهيم
اجلعف ��ري .توجهن ��ا يف زي ��ارة ر�سمي ��ة �إىل طهران
وكان اجلعف ��ري �أول رئي� ��س وزراء �شيع ��ي مُن َت َخب
يف العراق (�إياد عالوي الذي �سبقه كان �شبه م نَّ
ُعي).
فطلب من ��ا الفريق الديبلوما�س ��ي الإيراين �أن نقوم
بتوقي ��ع بيان م�ش�ت�رك ،ول ��دى الإيرانيني مهارة يف
�إل ��زام الآخرين ب�أوراق موثقة� .أع� �دّوا بيان ًا ونبّهت
اجلعفري �سلف ًا �إىل عدم توقي ��ع �أي م�ستندات ،و�إذا
وقعن ��ا فيج ��ب �أن يك ��ون التوقي ��ع على �أم ��ور عامة
مبنْ
َ�صفي ًا يذكر َ
وعلى بيان م�شرتك يكون عمومي ًا و ْ
التقين ��ا يف زيارتن ��ا .م�ست�ش ��ارو اجلان ��ب الإيراين
�أ�صروا عل ��ى ت�ضمني البيان ِذك ��ر ًا التفاقية اجلزائر
ع ��ام  .1975ه ��ذه االتفاقي ��ة ت�سب ��ب لن ��ا �إ�شكالي ��ة
قانوني ��ة ترتتب عليه ��ا التزامات وم�سائ ��ل حقوقية
قانونية تتعل ��ق كذلك بتعوي�ضات احل ��رب العراقية
 الإيرانية وهذه م�سائ ��ل يعرفها الإيرانيون جيد ًا.قل ��ت للجعفري هذه �ست�سبب لك وللع ��راق �إ�شكالية،
فتل ��ك االتفاقية ح�صل ��ت على ج�س ��د ال�شعب الكردي
وعلى ج�س ��د املعار�ضة العراقي ��ة يف وقتها ،وقاموا
بتق�سي ��م �شط العرب .فرد اجلعفري معترب ًا �أن ر�أيي
�سلي ��م .وحتى وقت مت�أخر من اللي ��ل ا�ستمر الفريق
التفاو�ض ��ي العراقي يقول لن ��ا �إن اجلانب الإيراين
يل ��ح �إحلاح� � ًا �شدي ��د ًا للتوقي ��ع .م�س� ��ؤول الوف ��د
التفاو�ضي العراقي لي ��ث كبة ،وهو �أحد م�ست�شاري
اجلعف ��ري ،كان موافق� � ًا .فقلت ه ��ذا ال يجوز وعلينا
�أن نتوج ��ه �صباح ًا �إىل املطار ،فقام الإيرانيون بعقد
م�ؤمتر �صح ��ايف يف املطار بح�ضور قا�سم �سليماين
والدكتور علي واليتي ،وزير خارجية �إيران ال�سابق
وكبري م�ست�شاري املر�شد الأعلى ،ووزير اخلارجية
وكل ال�ص ��ف الأول الإي ��راين كان يف املط ��ار لإعالن
البيان .توجهت �إىل اجلعفري وقلت له �إن يف البيان
فق ��رة وا�ضحة تت�ضم ��ن املو�ضوع ال ��ذي نبهتك �إليه
و�أن ��ت رئي�س الوزراء وتتحمل امل�س�ؤولية ولكن من
واجب ��ي تنبيهك .طوى اجلعف ��ري الورقة وو�ضعها
يف جيب ��ه وقال ال م�ؤمتر �صحايف وال بيان م�شرتك،
نحن جئنا يف زيارة �إىل �إيران والتقينا �أ�صدقاءنا.
وك ��رر الإيراني ��ون املحاول ��ة خ�ل�ال زي ��ارة املالك ��ي
الأوىل �إىل �إي ��ران بع ��د تعيين ��ه رئي�س� � ًا لل ��وزراء
وجهزوا له املوقف نف�سه .توجهت �إىل املالكي ونحن
ندعوه «احلجّ ي» ،وقلت له :يا حجّ ي انتبه لأن هناك
م�س ��اءالت يف ه ��ذا املو�ض ��وع و�أن ��ا م ��ن واجب ��ي
كم�س� ��ؤول تنبيه ��ك .فق ��ال املالكي :ال ميك ��ن �أن �أقبل
الإ�ش ��ارة �إىل اتفاقية اجلزائر ،فهن ��اك نقا�ش وجدل
حول املو�ضوع ومل يو ّقع .الإيرانيون �ضغطوا على
املالكي بكل قوته ��م لئال يخرق ال�صف ال�شيعي ،و�أن
يك ��ون هناك تكتل �شيعي واح ��د حتى ي�ضمنوا فوز ًا
�ساحق� � ًا يف االنتخابات .و�أ�ص ��ر املالكي على ت�شكيل
ائتالفه اخلا�ص الذي هو دولة القانون .الإيرانيون
�ضغطوا عليه بقوة لإنه ��اء الوجود الأمريكي فور ًا،
ونح ��ن وقعن ��ا اتفاقي ��ة �سح ��ب الق ��وات بع ��د ثالث
�سنوات وكان ذلك �ضد رغبة الإيرانيني� .إيران كانت
تك ��ره �أن يق ��وم الع ��راق با�ستخدام �س�ل�اح �أمريكي
ونح ��ن توجهن ��ا �إىل �أم�ي�ركا ووقعنا عل ��ى �صفقات
لطائ ��رات «�أف  »16وبعي ��د ًا ع ��ن اجل ��دل ال�سيا�سي
كموقف ،لكن �إيران �ضد هذا الت�سلح.
 زارك ��م ولي ��د املعل ��م بعد ان ��دالع الأح ��داث يف �سوريا.
ماذا طلب؟
 زارن ��ا وليد املعل ��م يف ال�شهر الراب ��ع �أو اخلام�سم ��ن عام  2011وكانت االنتفا�ض ��ة انطلقت يف درعا

بغداد -غ�سان �شربل
الحلقة الرابعة والخام�سة

وب ��د�أت تنتق ��ل �إىل م ��دن �أخ ��رى ورافقت ��ه �إىل لقاء
املالك ��ي .جاءن ��ا املعل ��م بطلب�ي�ن ،الأول �أن و�ضعه ��م
�صع ��ب ويري ��دون من ��ا م�ساعدته ��م ،قائ�ل ً�ا �إن لدينا
طبقة رج ��ال الأعمال والتجّ ار يف دم�شق ويف حلب،
فطامل ��ا دم�شق وحل ��ب حتت ال�سيط ��رة ،ال خوف من
الأط ��راف ،وه�ؤالء لديهم م�صان ��ع وب�ضاعة .وطلب
املعلم ت�سهيل م�س�ألة ال�سيطرة النوعية على احلدود،
فهن ��اك �إج ��راءات معينة تق ��وم به ��ا وزارة التجارة
لقيا� ��س ج ��ودة الب�ضائع الداخل ��ة �إىل العراق وهذه
الإج ��راءات تت�أخ ��ر وفيها بع� ��ض التعقي ��دات ،فقال
املعل ��م :رمبا تت�ساهل ��ون معنا للدخ ��ول �إىل ال�سوق
العراقي ��ة .والطلب الثاين كان ان نعطيهم نفط ًا ،كما
نعط ��ي الأردن ،ب�أ�سع ��ار خمف�ضة .فاملعل ��م قال� :إننا
نتوق ��ع حدوث �أزم ��ة حمروقات م�ستقب�ل ً�ا ونريد �أن
تعاملونا مثل معاملتكم للأردنيني .ونقل �إلينا �سالم
الرئي� ��س ب�شار الأ�سد .املالكي قال ل ��ه يا �أ�ستاذ وليد
علي �أن �أعود �إىل
تع ��رف �أنا ال �أ�ستطيع �أن �أقرر ب ��ل ّ
جمل� ��س الوزراء ،واملالكي يل ِّم ��ح �إىل �أن هذا بعك�س
الإج ��راءات املتبع ��ة يف �سوري ��ا حيث الق ��رار يعود
لرج ��ل وحي ��د .و�أ�ضاف املالك ��ي� :أن ��ا ال �أ�ستطيع �أن
�أق ��رر من دون الع ��ودة �إىل جمل�س ال ��وزراء و�أطرح
املو�ضوع ،ف�إما �أن تكون هناك موافقة عليه �أو ال.
بعده ��ا قمن ��ا بت�سهيل عبور الب�ضائ ��ع ال�سورية عرب
احل ��دود ،لكننا مل نزودهم بالنف ��ط ب�أ�سعار خمف�ضة
وقطع� � ًا مل نزودهم مبقاتل�ي�ن �أو �أ�سلحة� .أنا �أحتدث
هنا عن الدولة وما مير عرب جمل�س الوزراء.
 وم�س�أل ��ة ال�س�ل�اح الإي ��راين �إىل �سوري ��ا ع�ب�ر �أج ��واء
العراق؟
 كان ��ت طائ ��رات �إيراني ��ة تع�ب�ر الأج ��واء العراقيةوق ��ام الأمريكيون بتنبيهن ��ا �إىل ذلك .خالل فرتة من
الف�ت�رات ر�ص ��د الأمريكيون م ��رور طائ ��رات �شحن
ف ��وق الأج ��واء العراقي ��ة وتابعوها� .س�ألن ��ا املالكي
ه ��ل هناك موافقة لعبور ه ��ذه الطائرات؟ ف�أجيب �أن
لي�ست هناك موافقة .قلت له �إذا مل تكن هناك موافقة
علين ��ا �أن مننعها و�أن نبل ��غ اجلانب الإيراين �أن ذلك
ي�شكل خرق� � ًا لقرارات جمل�س الأم ��ن التي نلتزم بها
ويجب �إيقافها ،لكنها ا�ستمرت.
الأمريكي ��ون قالوا لنا �إن ه ��ذا خرق فظيع ويتوجب
علين ��ا �إبالغ اجلانب الإيراين لإيقافها و�إال ميكن �أن
تتعر�ض تلك الطائرات �إىل خماطر.
يف ما يتعلق بتجارة التهريب عرب احلدود ال�سورية
– العراقي ��ة وال�سوري ��ة – اللبنانية وال�سورية –
الأردنية ،فهذا �أمر م ��وروث وجزء من التقاليد .لكن
مل يتخذ يف هيئات ر�سمية عراقية قرار بدعم النظام
ال�سوري.
يف املوقف ال�سيا�سي اتخذت اجلامعة العربية قرار ًا
ب�ض ��رورة تنحي ب�شار الأ�سد ،لك ��ن نحن جتنبنا �أن
نكون �أو�صياء منلي عليه ما يفعل ،وهذا ي�ؤخذ علينا
وثم ��ة من اعت�ب�ر �أننا يف �ص ��ف ب�ش ��ار .احلقيقة ان
الو�ضع ال�سوري �شديد التعقيد وم�صري نظام الأ�سد
يج ��ب ان يح�سمه ال�سوريون انف�سه ��م� .سوريا على
حدودنا ونح ��ن نت�أثر مبا يجري فيه ��ا و�إذا ر�سخت
«القاعدة» وجودها على حدودنا ف�سندفع الثمن.
 ه ��ل ي�ضغ ��ط الإيراني ��ون عل ��ى املالكي لتق ��دمي �أي دعم
لب�شار؟
 رمبا يكون هناك �ضغط لكنه مل ي�ؤد �إىل �أي نتيجة.�أنا �أحتدث هنا عن جمل�س الوزراء.
 تركي ��ا مل ت�ستقب ��ل بارتي ��اح �إ�سن ��اد من�ص ��ب وزي ��ر
اخلارجية يف العراق �إىل �سيا�سي كردي؟
 الأتراك كان ��ت لديهم ح�سا�سية جتاهي رمبا تفوقما لدى الدول العربية ،كوين كردي ًا ووزير خارجية
دولة مثل العراق ،ومل يكونوا مرتاحني �إىل تعييني
�إطالق� � ًا .ومت ��ت مهاجمت ��ي يف ال�صحاف ��ة الرتكي ��ة
والإعالم� .أذكر يف �إحدى املرات �إنني التقيت باملمثلة
�أجنيلين ��ا ج ��ويل ،وكان ��ت �سف�ي�رة الأمم املتح ��دة
للنواي ��ا احل�سن ��ة لالجئني العراقي�ي�ن ،وال ُتقطت لنا
�ص ��ور مع ًا فع ّلقت �صحف الإثارة الرتكية قائلة« :من
عجائب الدنيا زيباري مع جويل»!
الأت ��راك كانت لديه ��م خماوف من الو�ض ��ع العراقي
ومل يكون ��وا �إيجابي�ي�ن يف البداي ��ة ،وعالقاتهم مع
الأمريكيني كانت تعي�س ��ة بعد املوقف الرتكي ع�شية
التدخ ��ل الأمريك ��ي� .أذكر �أن بع�ض ك ّت ��اب الر�أي يف
ال�صحاف ��ة الرتكية هاجموا القي ��ادة الرتكية هجوم ًا
�شنيع ًا مادحني رئي�سي ع�شريتي بارزاين وطالباين
اللذي ��ن �أثبت ��ا �أنهم ��ا �أذكى م ��ن هذه الدول ��ة الرتكية
العريقة ،ومتكنا من تخريب عالقاتها مع الأمريكيني
وك�سب ��ا الأمريكي�ي�ن وج ��اءا بالأمريكي�ي�ن و�أ�سقطا
�صدّام وو�ضعا الأ�س�س لنظام جديد.
عبدالل ��ه غ ��ل كان جيد ًا ووا�ضح ًا ،رمب ��ا بحكم كونه
وزي ��ر ًا للخارجية .خالل لقاء يف القاهرة قلت له �إنه
�سيك ��ون رئي� ��س اجلمهوري ��ة الق ��ادم .ف�س�ألني كيف
تعرف هذا؟ فقلت هذا تقديري.
ُعق ��د م�ؤمتر لدول جوار الع ��راق يف تركيا وحاولوا
�أن يتجنب ��وا ا�ستقب ��ايل وكانوا يري ��دون �أن يح�ضر
�إبراهي ��م اجلعف ��ري ،فقلت لهم هذا اجتم ��اع لوزراء
اخلارجي ��ة و�أن ��ا ح�ض ��رت مث ��ل ه ��ذه االجتماع ��ات

�سابق ًا ،فما عالقة اجلعفري �أو غريه؟ فرف�ضوا وقلت
�إنن ��ي لن �أح�ض ��ر �أب ��د ًا وطلب ��ت �أن يت ��م �إبالغهم �أن
الع ��راق �سيقاطع امل�ؤمتر ،على رغ ��م �أنه يُعقد لبحث
�أو�ض ��اع العراق ،فقام ��وا ب�إر�سال طائ ��رة �إىل مطار
بغداد لتقلن ��ي يف ال�ساعة الثانية فجر ًا ،وكانت هذه
من �أ�ساليب املراوغة لديهم.
الأت ��راك كان ��ت لديه ��م ح�سا�سي ��ة �شدي ��دة من حزب
العمل الكرد�ست ��اين ومل يكونوا يتعاملون مع �إقليم
كرد�ست ��ان �إطالق ًا ،فذلك كان م ��ن املح ّرمات بالن�سبة
�إليه ��م ،ب ��ل �أرادوا التعامل مع بغداد .قل ��ت لهم �أه ًال
و�سه�ل ً�ا بكم ف�أنتم �ستتعامل ��ون معنا يف بغداد حيث
نح ��ن موجودون .وهناك احرتام متبادل مع الوزير
�أحمد داود �أوغلو.
يف �إح ��دى زياراتن ��ا �إىل تركي ��ا م ��ع املالك ��ي �أي�ض� � ًا
جهزوا بيان ًا وطلبوا منا التوقيع عليه يف املطار ُذكر
في ��ه �أن حزب العم ��ال (الكرد�ستاين) ح ��زب �إرهابي
يج ��ب �أن تتم مكافحته ،وهذا وف ��ق القانون الدويل
يح ّم ��ل الع ��راق م�س�ؤولي ��ة .فرف�ض ��ت رف�ض� � ًا قاطع ًا
بوج ��ود املالك ��ي ،وقلت لهم �إن البي ��ان مل يمُ رر �إلينا
�سلف ًا ،وال �أع ��رف �إن كنتم تداولتم به مع م�ست�شاري
املالك ��ي ،ولكن نحن غري موافقني علي ��ه .و�إذا وافق
املالك ��ي على توقيعه ،ف�إن ذل ��ك �سيت�سبب يف �إ�سقاط
حكوم ��ة املالكي ،ونبهت ��ه �إىل �ضرورة عدم التوقيع،
لأن ذل ��ك �سيخلق له م�شكلة كبرية مع �إقليم كرد�ستان
ومع املام جالل ومع الأخ م�سعود .وقمنا مع املالكي
بالت�شاور مع عبدالله غل بوجود �أردوغان الذي قال
عن ��ي �إنني �أدع ��م الإره ��اب (برف�ض ��ي التوقيع على
البيان) ،فقلت له �أنا ال �أدعم الإرهاب بل نحن نحارب
الإرهاب بكل الو�سائ ��ل ،ولكن �إذا �أردت �أن جتربين
عل ��ى التوقيع ،ف�أن ��ا كم�س� ��ؤول يجب عل � ّ�ي �أن �أقول
ل ��ك ال ،و�أقولها بوجود املالك ��ي .وكان هناك م�ؤمتر
�صحايف مقرر قام الأت ��راك بت�أجيله .فقلت للمالكي:
�أنت ما زلت حدي ��ث العهد يف من�صبك ،فلماذا تورط
نف�س ��ك مبثل تلك امل�سائل وتخل ��ق جبهة �ضدك؟ فقال
هذا �صحيح ،ولكنني �أريدك �أن تبحث لنا عن خمرج.
فقدمت �صياغة �أخرى وافق عليها الأتراك.
يف حادث ��ة �أخ ��رى عق ��د الأت ��راك اتفاقية م ��ع وزير
الداخلي ��ة بحي ��ث يُ�سم ��ح للجي� ��ش الرتك ��ي بدخول
الأرا�ض ��ي العراقية ،وتلك كان ��ت اتفاقية معمول بها
من ��ذ �أيام �ص� �دّام ح�سني �أراد الأت ��راك �إحياءها .وقد
�سب ��ق �أن وردتن ��ا �إىل وزارة اخلارجي ��ة مث ��ل تل ��ك
االتفاقات الت ��ي كنا نقوم بالتدقي ��ق فيها ونرف�ضها،
ورف�ضن ��ا املُق�ت�رح الرتك ��ي اجلدي ��د .زار �أردوغ ��ان
بغ ��داد وكن ��ا جنل� ��س �إىل طاولة واحدة م ��ع املالكي
ووزي ��ر اخلارجي ��ة الرتك ��ي ،ف�أبلغ ��وا �أردوغ ��ان �أن
وزي ��ر اخلارجية العراقي رف� ��ض االتفاقية .فقال يل
�أردوغ ��ان :لكن رئي�س ال ��وزراء موافق وكذلك وزير
الداخلي ��ة جواد البوالين ،فلم ��اذا ترف�ضها؟ قلت له:
�أنا ل ��ن �أواف ��ق� .أردوغ ��ان �س� ��أل متهكم ًاَ :م ��نْ يتخذ
الق ��رار يف بغداد؟ فقلت �أنا ،و�ضح ��ك اجلميع .فقال
�أردوغ ��ان� :أري ��د �أن �أفه ��م بال�ضب ��ط مل ��اذا �أن ��ت غري
مواف ��ق على هذا املو�ضوع .قل ��ت له �أنت رجل م�سلم
و�أنا م�سلم مثلك ولكن �أنا �أق�سمت على القر�آن الكرمي
عند تعييني وزير ًا للخارجية ب�أن �أحافظ على �سيادة
الع ��راق ومياه ��ه و�أرا�ضي ��ه م ��ن �أي تدخ ��ل ،وه ��ذا
تدخ ��ل ،لذل ��ك لن �أقبل وه ��ذا واجبي ،وه ��ذا املوقف
لي�س موجه ًا �ضد تركيا و�س�أتخذ املوقف نف�سه حيال
�أي تدخل �آخر.
يف حادث ��ة �أخ ��رى� ،أ�ص� � ّر �أحم ��د داود �أوغلو ،وزير
خارجي ��ة تركي ��ا ،عل ��ى زي ��ارة كرك ��وك عل ��ى رغ ��م
احل�سا�سيات التاريخية وامل�ستجدة .ات�صلت ب�أحمد
قائ ًال :نرح ��ب بك يف بغداد ،لكن زيارتك �إىل كركوك
لن �أ�سمح بها .وبقينا نتناق�ش ل�ساعات وقلت له �أنت
العق ��ل ال�سرتاتيج ��ي لرتكي ��ا وتريد من ��ي �أنا وزير
و�سط داود
خارجي ��ة البل ��د امل�سك�ي�ن �أن �أ�شرح ل ��كّ .
�أوغلو رئي� ��س اجلمهورية جالل طالب ��اين وقال له:
�أريد �أن �أزور بغداد و�أن �أتوجه �إىل كركوك ،لكن وزير
اخلارجية مل ي�سم ��ح يل بزيارتها .ات�صل بي رئي�س
اجلمهورية وقال� :إذا كان من املمكن �أن ت�سمحوا له
بزيارة كركوك ،فال �أرى ما مينع ذلك .فقلت له يا مام
جالل مثل تلك الزيارة �ستخلق لنا م�شكلة �صعبة جد ًا
و�ستفتح الب ��اب لزيارات الحقة لوفود تركية ،و�أنتم
�أدرى النا�س بح�سا�سيات كركوك .و�أنا ،مع تقديري
لكم ،ل ��ن �أ�سمح له بزيارة كرك ��وك� .س�ألني الرئي�س:
م ��ا ر�أي املالك ��ي يف املو�ض ��وع؟ فقلت ل ��ه �إن املالكي
�أي�ض� � ًا ال ي�ؤيد زيارة داود �أوغلو �إىل كركوك .ات�صل
الأتراك بالأخ م�سعود رئي�س الإقليم فخابرين طالب ًا
�أن نف�س ��ح لأوغل ��و املجال لزيارة كرك ��وك ف�أ�صررت
عل ��ى موقف ��ي الراف� ��ض ،وقلت ه ��ذا وزي ��ر خارجية
تركي ��ا ولن �أ�سمح له بزيارة كركوك ،وبالفعل مل تتم
الزي ��ارة .زار داود �أوغل ��و بغداد و�س�ألن ��ي ملاذا هذا
املوقف الراف�ض؟ فكررت ال�شرح �أن كركوك ح�سا�سة
وزيارته �ست�سبب م�ش ��اكل و�صعوبات .لكن عالقتي
م ��ع الوزي ��ر الرتك ��ي عالق ��ة طيب ��ة .كذل ��ك �أ�صبحت
عالقتي على �أح�سن ما يرام مع �أردوغان ،بعد ما دار
بيننا من جدل ونقا�ش.
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شؤون الوطن

ُ
جنوت من «ق�صر النهاية» ال�س ّيئ
الذكر وقتل النظام ثالثة من
�أ�شقائي  ...تابعت درا�ستي
اجلامعية يف الأردن ّ
مدعي ًا �أنني
�إيراين من عرب الأهواز
 كي ��ف كان موق ��ف الرئي� ��س امل�ص ��ري ال�ساب ��ق ح�سني
مبارك؟
ج ��اء هو�شيار زيب ��اري من امل�أ�س ��اة الكردي ��ة باكر ًا
.اخترب ق�سوة العي�ش يف كرد�ستان العراق وحتديد ًا
م ��ذ كان �صغ�ي�ر ًا يله ��و م ��ع اب ��ن �شقيقت ��ه م�سع ��ود
ب ��ارزاين رئي�س �إقليم كرد�ست ��ان العراق حالي ًا .جنا
زيباري من «ق�صر النهاية» لكن النظام قتل ثالثة من
�أ�شقائ ��ه .لعب دور ًا بارز ًا يف �ش ��رح الق�ضية الكردية
للع ��امل وكان حا�ضر ًا يف كل املحط ��ات التي �أدت �إىل
�إطاحة نظام �صدام ح�سني:
 ولدت يف عائلة كردية دفعت ثمن انخراطها يف حماربة
نظام البعث؟
 �أن ��ا من مواليد عق ��رة � 23أيلول (�سبتمرب) ،1953وهي منطق ��ة تقع بني �أربيل وده ��وك .والدي ا�سمه
حمم ��ود �آغ ��ا الزيب ��اري .عائلتن ��ا تت�أل ��ف م ��ن ثالثة
�أ�شقاء �أك�ب�ر مني قتلهم �صدام ح�س�ي�ن وثالثة �أخوة
�أ�صغ ��ر من ��ي .الزبري قت ��ل م�سموم� � ًا بالثالي ��وم بعد
�أن مت ا�ستدع ��ا�ؤه �إىل دائرة املخاب ��رات يف املو�صل
�سن ��ة  1981بع ��د احل ��رب العراقية-الإيرانية ،وهو
كان مبثاب ��ة رئي� ��س الع�ش�ي�رة بع ��د وال ��دي وكانوا
ي�شك ��ون �أن لدي ��ه عالقات �أو ي�سهل �أم ��ور الب�شمركة
�أو املقاتلني يف بع�ض القرى �أو يت�ساهل معهم .متت
دعوت ��ه �إىل دائ ��رة الأمن الع ��ام يف املو�صل وقدموا
ل ��ه كوب ًا من ع�ص�ي�ر الربتق ��ال الذي بدا عادي� � ًا .بعد
عودته �ش ��كا من �آالم ومغ�ص وب ��د�أ �شعره يت�ساقط.
�أخ ��ذوه �إىل ع ��دة �أطب ��اء فل ��م ي�شخ�ص ��وا لن ��ا حالته
�إىل �أن �أح�ض ��روا طبيب ًا يف �ص ��ورة �سرية ف�أخربهم
�أن ��ه م�سموم وه ��ذه كانت �آن ��ذاك طريقة م ��ن الطرق
اجلدي ��دة للأم ��ن العراق ��ي واملخاب ��رات العراقي ��ة
للتخل� ��ص من املناوئني� .أحد الأ�سب ��اب �أي�ض ًا الرغبة
يف معاقبتي لأنني يف تلك الفرتة كنت مع املعار�ضة
ومع احل ��زب الدميوقراطي الكرد�ست ��اين وكنت قد
ان ُتخب ��تُ يف قي ��ادة احل ��زب يف  1979للمرة الأوىل
وكن ��ت نا�شط� � ًا يف بريطانيا ويف �أوروب ��ا .بعد ذلك
ب�سن ��ة طلب ��وا �شقيق � ّ�ي عمر وت�ت�ر �أي�ض� � ًا �إىل �أربيل
ل�س�ؤالهم ��ا عني وما لديهما من معلومات فتوجها من
املو�صل �إىل �أربيل (وم�ساف ��ة الطريق حوايل �ساعة
ون�ص ��ف �أو �ساعت�ي�ن) ويف طري ��ق عودتهما �صدمت
�شاحن ��ة �سيارتهما ،ومتت لفلف ��ة الق�ضية واعتبارها
حادث �سري ،لكن بح�س ��ب معلوماتنا والوثائق التي
اكت�شفناها الحق ًا كان هذا الأ�سلوب �أي�ض ًا من و�سائل
الأم ��ن العراقي للتخل�ص من املعار�ضني بدون �ضجة
وكي ال يعترب اغتيا ًال.
وال ��دي اتخ ��ذ زوجت�ي�ن ف�أجنب ��ت والدت ��ي الأ�شقاء
الأك�ب�ر �سن ًا من ��ي و�شقيقتي حماي ��ل (والدة م�سعود
ب ��ارزاين رحمه ��ا الل ��ه) وث�ل�اث �شقيق ��ات �أخريات،
و�أجنبت الزوجة الثانية ثالثة �إخوة و�أختني �أ�صغر
مني متزوجتني.
 والدك كان زعيم ع�شرية الزيباري؟
 وال ��دي كان رئي� ��س ع�شرية الزيب ��اري وكان نائب ًايف الربمل ��ان العراقي يف العه ��د امللكي لدورات عدة.
ع�ش�ي�رة الزيب ��اري م ��ن الع�شائ ��ر الكردي ��ة الكبرية،
بعد البارزانيني ،ونح ��ن متجاورون � ،إذ يف�صل نهر
الزاب بني الع�شريتني وهما كانتا يف الأ�صل ع�شرية
واحدة :ع�ش�ي�رة الزيبارية .العالق ��ات مل تكن دائم ًا
جي ��دة ب�سبب خالفات ع�شائرية وتداخل يف املناطق
واملراعي ،على رغم �أن والدي وع�شريتنا يف احلركات
الأوىل للمال م�صطفى ب ��ارزاين �ضد احلكومة و�ضد
القوات الربيطانية كانوا من امل�شاركني الأ�سا�سيني،
ثم حدثت خالفات وانف�صلنا.
تزوج املال م�صطفى �شقيقتك حمايل؟
* متى ّ
 تزوج ��ا يف ح ��دود �سن ��ة  .1944ذهب ��ا �إىل �إي ��رانوولد م�سعود هناك يف مهاباد (يف �إيران) يف � 16آب
(�أغ�سط� ��س)  .1946وعند انهي ��ار الثورة يف مهاباد
بعد �أن �سحب ال�سوفيات دعمهم توجه املال م�صطفى
�إىل رو�سي ��ا وع ��ادت العوائ ��ل (عوائل الث ��وار) �إىل
الع ��راق .والدي �آن ��ذاك ،باعتبار موقع ��ه الع�شائري
واحلكوم ��ي ،طلب من ن ��وري ال�سعي ��د �أن يخرج �أم
م�سع ��ود وم�سعود من االعتقال �أو احلجر يف منطقة
ديانا يف �أربي ��ل ،وي�أتي بهم �إىل قريتنا باين ،جميع
املعتقل�ي�ن نقلوا الحق ًا جنوب ًا �إىل بغداد والنا�صرية.
نزو ًال عند ه ��ذا الطلب والإحل ��اح �سمحت ال�سلطات
لوال ��دة م�سعود والطفل م�سعود �أن يعودا مع والدي
�إىل قريتنا .وبذلك ن�ش�أ م�سعود وترعرع معنا �إىل �أن
�أ�صبح عمره حوايل � 14 – 13سنة.
 عالقتك مع م�سعود والق�ضية بد�أت �إذ ًا منذ ال�صغر؟
 بد�أت حياتي ال�سيا�سية بعد بيان � 11آذار (مار�س)( 1970ال ��ذي ين� ��ص عل ��ى من ��ح كرد�ست ��ان العراق
احلك ��م الذات ��ي) .كن ��ا نقي ��م يف املو�ص ��ل .ثقافت ��ي
وتربيتي ودرا�ستي معظمها كان يف مدينة املو�صل.
لذلك ت�أثرت به ��ذه البيئة العربي ��ة واالختالط .كنت
طالب� � ًا يف الثانوي ��ة وان�ضمم ��ت �إىل �صفوف احتاد
ال�شبيب ��ة الدميوقراط ��ي الكرد�ست ��اين ،القري ��ب من
احلزب ال�شيوعي برتتيباته :احتاد الن�ساء – احتاد
الطالب – احتاد ال�شباب.
يف تلك الف�ت�رة ا�شرتكت ببع� ��ض الن�شاطات وكانت

العالق ��ات بني احلزب والبعث بع ��د بيان �آذار 1970
وخ�ل�ال �سن ��ة  1971مقبول ��ة ث ��م تده ��ورت .والدي
رغِ ب جد ًا يف �أن �أ�صبح �ضابط ًا يف اجلي�ش العراقي
وفق العقلية الع�شائري ��ة وتو�سط لدى جمموعة من
ال�ضب ��اط وامل�س�ؤول�ي�ن العراقيني فرحب ��وا وطلبوا
�أن �أق ��دم �أوراق ��ي ووعدوه �أن يقبل ��وين .ذهبت �إىل
بغداد وقدمت طلب� � ًا �إىل الكلية الع�سكرية لكن عندما
اكت�شف ��وا �أنن ��ي قريب م ��ن املال م�صطف ��ى وخلفيتي
و�أري ��د �أن �ألتح ��ق باجلي� ��ش العراق ��ي ُرف� ��ض طلبي
بنوع من الإهانة فعدت �أدراجي.
كن ��ت بع ��د تخرجي م ��ن الثانوي ��ة العامة ق ��د قدمت
طلب ��ات انت�س ��اب �إىل بع� ��ض الكلي ��ات :يف جامعتي
املو�صل وبغ ��داد ُرف�ض ��ت �أي�ض ًا ب�سب ��ب انتماءاتي.
و�أحك ��ي ل ��ك ه ��ذه الق�ص ��ة املهمة ج ��د ًا فق ��د �أر�سلني
وال ��دي �إىل امل�ل�ا م�صطف ��ى وم�سعود م ��ع ر�سالة �أنه
يحبني ج ��د ًا ويريدين �أن �أكم ��ل تعليمي يف العراق
�أو يف اخل ��ارج بع ��د �أن �أغلق ��ت كل الأب ��واب وطلب
م�ساعدتهم ��ا .و�سبح ��ان الل ��ه كان امل�ل�ا م�صطفى قد
التق ��ى بامللك ح�س�ي�ن رحمه الله يف طه ��ران يف �سنة
 1972وبحثوا العالقات ويف حينها كان امللك ح�سني
م ��ن �أ�شد امل�ؤيدين لأن تدعم �أم�ي�ركا احلركة الكردية
وه ��ذا م�سج ��ل يف العديد م ��ن املذك ��رات (كي�سنجر)
والوثائ ��ق الأمريكي ��ة .يف ذلك الوقت بال ��ذات قالوا
�إنه م ��ن املمكن �أن نر�سل ��ك �إىل الأردن .و�أتوقف هنا
لأ�سرد �أمر ًا �أهم لإكمال ال�صورة.
 فج�أة وجدت نف�سك يف «ق�صر النهاية» يف بغداد؟
 يف نهاي ��ة � 1971أر�سلن ��ي م�سع ��ود �إىل بغداد معر�سال ��ة �إىل �أحد الوزراء الك ��رد مل�ساعدتي للح�صول
على قب ��ول يف �إحدى اجلامع ��ات العراقية .توجهت
�إىل بغداد وكان عمري حوايل � 19-18سنة والتقيت
م ��ع بع�ض الأ�صدق ��اء .ذات ي ��وم �أردن ��ا التوجه مع ًا
�إىل �أح ��د املطاع ��م يف بغ ��داد فر�أيت �سي ��ارات الأمن
تق ��ف �أمام الفن ��دق .كنت �شاب ًا �صغ�ي�ر ًا وكنت �أحمل
رخ�صة �س�ل�اح  -يف الوقت الذي كان احل�صول على
مثل تل ��ك الرخ�صة �صعب ًا جد ًا ج ��د ًا �إال بتوقيع مدير
الأم ��ن ال�سيئ الذكر ناظ ��م كزار .ح�صل ��ت عليها عن
طريق م�سعود �،إذ كانت عالقته جيدة معه يف حينه.
وكان ��ت الرخ�صة مبثابة �ضمانة يل يف �أي مكان ل ّأن
ا�س ��م ناظم كزار كان مرعب� � ًا .نزلنا من الفندق فقالوا
لن ��ا عليكم التوجه معن ��ا .وكان معنا �أحد امل�س�ؤولني
وه ��و كان �سكرت�ي�ر ًا لأح ��د ال ��وزراء الك ��رد �ضم ��ن
املجموع ��ة وكان معن ��ا �ضباط يف الكلي ��ة الع�سكرية
وط�ل�اب جامعي ��ون ك ��رد ف�أخذون ��ا جميع� � ًا وجل�س
قرب ��ي �سكرتري الوزير ف�س�أل�« :أبو ال�شباب» �إىل �أين
ت�أخذوننا؟ ف�أجابه :ال �أعرف ،وكان يتحدث بع�صبية
ويق ��ول كيف �أنتم دولة �ضمن دولة ،نحن م�س�ؤولون
يف ه ��ذه احلكوم ��ة و�أي ��ن ت�أخذوننا� .أجاب ��ه نذهب
لتحقي ��ق ب�سي ��ط يف مرك ��ز ال�شرط ��ة ونعيدك ��م .ثم
الحظ �سكرتري الوزي ��ر �أن ال�سيارة تتجه �إىل «ق�صر
النهاي ��ة» وكان ه ��ذا املعتق ��ل رهيب� � ًا يف ال�سبعينات
وكان معروف� � ًا للمتابعني �أن من يدخله ال يخرج منه.
�أنا مل �أ�ستوعب تلك امل�س�ألة فال �أعرف التفا�صيل ومل
�أ�سمع بق�صر النهاية لكن ال�سكرتري يعرفه.
�أخذون ��ا �إىل «ق�ص ��ر النهاي ��ة» ومت تفتي�شن ��ا ومع ��ي
م�سد�س ��ي ،ويف الق�صر جلنة التحقي ��ق .كنت �أحمل
بطاقة تعريف مدر�سية ووثيقة حمل ال�سالح و�صورة
للمال م�صطف ��ى وفلو�س ًا و�ساع ��ة .بانتظار التحقيق
ويف طق� ��س ب ��ارد مت توزيعن ��ا عل ��ى غ ��رف للحب�س
االنفرادي م�ساحتها مرت مربع وبابها حديدي وفيها
�شب ��اك �صغري وال نعرف ما �سب ��ب اعتقالنا .انتظرنا
التحقي ��ق حتى ال�ساع ��ة الثالثة فج ��ر ًا ونحن ن�سمع
�ص ��راخ �أ�شخا� ��ص حت ��ت التعذي ��ب .يف ذل ��ك الوقت
مل �أك ��ن �أع ��رف ما ال�شيع ��ة وما ال�س ّنة �أب ��د ًا و�سمعت

�شخ�ص ًا ي�ستنجد بعل ��ي واحل�سني ومعتقِله ي�شتمهم
جميع ًا .والأب ��واب احلديدية الأخ ��رى ُتفتح و ُتغلق
بق ��وة ثم ج ��ا�ؤوا �إلين ��ا وع�صب ��وا �أعينن ��ا� .أوقفونا
و�سمع ��ت �أ�صوات خطوات ع�سكرية وخبطات �أقدام
لدى ت�أدية التحية وكلمة �سيدي ترتدد و�أنا مع�صوب
العين�ي�ن وخائف .جاء من يبدو �أنه �ضابط فقالوا له
�سكرتري الوزير لي�س لدي ��ه بطانيات فماذا نفعل به؟
ف�أجابه ��م ب�شتيم ��ة من نوع �أن يهتك ��وا عر�ضه وهذه
العبارة ر ّنت يف �أذين.
ذهبنا �إىل التحقيق و�س�ألوين :ماذا جئت تفعل هنا؟
وكان بني الأوراق التي يف حوزتي ورقة من م�سعود
�إىل حمافظ ال�سليمانية يف وقتها الذي كان م�س�ؤول
عالقاتن ��ا مع جلن ��ة ال�س�ل�ام ،يوجهه فيه ��ا �أن يكتب
ر�سالة �إىل الوزير �سام ��ي عبدالرحمن رحمه الله �أن
لدينا بع� ��ض املقاعد الحتاد الطلب ��ة الكرد�ستاين مع
االحت ��اد الوطني لطلبة الع ��راق البعثي�ي�ن خارج الـ
«كوت ��ا» للح ��االت اخلا�صة اال�ستثنائي ��ة فرمبا �أدخل
�إىل كلي ��ة �ضمن ه ��ذا الإطار وه ��ذه املجموعة .فعند
�س� ��ؤايل ع ��ن �سبب زيارت ��ي قلت �إنني جئ ��ت �أراجع
الوزي ��ر ومع ��ي الر�سائ ��ل والوثائ ��ق اخلا�ص ��ة ب ��ي
موج ��ودة .ق ��ال املحق ��ق �إنني كن ��ت �أت ��ردد على مقر
بارزاين ف�أجبته �أن ترددي طبيعي لأن املال م�صطفى
قريبي وم�سعود ابن �أختي وبيننا عالقات عائلية.
�أع ��ود الآن �إىل �أيلول �سن ��ة  1971حني ح�ضر حزب
البعث و�صدام ح�سني م�ؤامرة الغتيال املال م�صطفى
(عن ��د تفجري املاليل يف اجلل�سة) وكانت معجزة من
املعج ��زات .م�سع ��ود والأم ��ن الكردي عمل ��وا «لعبة»
(خدع ��ة) على حزب البعث ،فريق االغتيال كان ي�ضم
� 11شخ�ص ًا من رجال دي ��ن و�ضباط املخابرات ،لكن
رج ��ال الدي ��ن بالت�أكي ��د مل يكون ��وا على عل ��م بخطة
التفج�ي�ر ب ��ل �أوهموه ��م �أن الأحزم ��ة النا�سفة كانت
�آالت ت�سجي ��ل وفجّ ره ��م �ضب ��اط خماب ��رات كان ��وا
ينتظرونهم يف اخلارج يف ال�سيارات.
�أن ��ا توجه ��ت �إىل بغ ��داد يف �شه ��ر كان ��ون الأول
(دي�سم�ب�ر)  1971والأم ��ن الك ��ردي يف وقته ��ا �س ّلم
ح ��زب البع ��ث �أو احلكوم ��ة العراقي ��ة ع�ش ��رة جثث
بينم ��ا كان ��وا  11ون�ش ��روا �إ�شاعة �أن احل ��ادي ع�شر
جم ��روح ويعال ��ج يف م�ست�شف ��ى عل ��ى احل ��دود مع
�إي ��ران فجن جنونه ��م ويريدون �أن يعرف ��وا �إذا كان
ال�شخ� ��ص احلادي ع�شر ميت ًا �أو حي� � ًا .و�أمامهم هذه
املجموعة الت ��ي جاءت �إىل بغداد� :أن ��ا طالب ،الآخر
�ضابط يف الكلية الع�سكرية (هو حالي ًا رئي�س �أركان
اجلي�ش العراقي بابكر زيباري) ومعنا قريبي غازي
زيب ��اري � -سفرينا يف تون�س  -كان حينها طالب ًا يف
كلي ��ة احلق ��وق يف جامعة بغ ��داد ،ومعنا اب ��ن �أخي
و�أي�ض� � ًا كان مع ��ه رخ�ص ��ة حم ��ل �س�ل�اح وكان معنا
مواطن كردي �سوري ا�سمه م�صطفى بيك رحمه الله
وكان مم ��ن التحق ��وا باملال من ك ��رد �سوريا ،و�سائق
م ��ن �أهايل �أربيل كان يرتدد كثري ًا بني بغداد و�أربيل
ووج ��دوا �أن ه ��ذه املجموع ��ة رمبا تك ��ون جمموعة
الغتي ��ال �صدام ح�سني .لأن من �أعد حماولة االغتيال
كان �ص ��دام و�أخ ��وه ب ��رزان وتوهم ��وا �أنن ��ا �أتين ��ا
لالنتق ��ام وال ��رد .والتوت ��ر بني احل ��زب والبعث يف
حين ��ه كان يف �أوجه يف الإعالم يف جريدة «الت�آخي»
(جري ��دة احل ��زب الدميوقراط ��ي الكرد�ست ��اين) و
«الث ��ورة» و«البعث» فحققوا معنا على هذا الأ�سا�س.
�سُ ئل ��تُ  :كم م ��رة ذهبت �إىل منطقة كالل ��ة التي كانت
مقر بارزاين يف وقته ��ا؟ كل حتركاتنا كانت م�سجلة
يف نق ��اط ال�سيطرة وكم م ��رة ترددنا .واعتقدوا �أننا
خلية جئن ��ا مع �سكرتري الوزير نف�س ��ه� .س�ألونا ماذا
نع ��رف عن ال�شخ�ص املفق ��ود و�أين هو وهل هو حي
�أم ال ونح ��ن لي�س لدين ��ا �أي علم .ثم من باب ال�ضغط
�سُ ئلنا �أنتم مل ��اذا توحدمت (نحن كنا يف ال�سابق على
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من مواليد عقرة � 23أيلول
(�سبتمرب)  ،1953وهي
منطقة تقع بني �أربيل
ودهوك .والدي ا�سمه حممود
�آغا الزيباري .عائلتنا تت�ألف
من ثالثة �أ�شقاء �أكرب مني
قتلهم �صدام ح�سني وثالثة
�إخوة �أ�صغر مني.
�أر�سلني والدي �إىل املال م�صطفى
وم�سعود مع ر�سالة �أنه يحبني
جداً ويريدين �أن �أكمل تعليمي
يف العراق �أو يف اخلارج بعد
�أن �أغلقت كل الأبواب وطلب
م�ساعدتهما .و�سبحان اهلل كان
املال م�صطفى قد التقى بامللك
ح�سني رحمه اهلل يف طهران
يف �سنة  1972وبحثوا العالقات
ويف حينها كان امللك ح�سني من
�أ�شد امل�ؤيدين لأن تدعم �أمريكا
احلركة الكردية وهذا م�سجل يف
العديد من املذكرات (كي�سنجر)
والوثائق الأمريكية .يف ذلك
الوقت بالذات قالوا �إنه من
املمكن �أن نر�سلك �إىل الأردن

توجهت �إىل بغداد يف �شهر
كانون الأول (دي�سمرب) 1971
والأمن الكردي يف وقتها �س ّلم
حزب البعث �أو احلكومة
العراقية ع�شر جثث بينما
كانوا  11ون�شروا �إ�شاعة �أن
احلادي ع�شر جمروح ويعالج
يف م�ست�شفى على احلدود
مع �إيران فجن جنونهم
ويريدون �أن يعرفوا �إذا كان
ال�شخ�ص احلادي ع�شر ميت ًا
�أو حي ًا

تعر�ضنا للإهانات والتخويف
وتكرار التحقيق يف عدة
جل�سات ف�أنا بقيت يف «ق�صر
النهاية» يومني ون�صف
اليوم وكنت من املحظوظني
جداً وال�ضابط بابكر
وغازي و�سكرتري الوزير
�صالح اليو�سفي رحمه
اهلل الذي كان وزير دولة
ومن ال�شخ�صيات القيادية
املفاو�ضة الأ�سا�سية

مت �إعطا�ؤنا جوازات �سفر
�أردنية �سرية .عند توجهنا
�إىل اجلامعة كان مرافقونا
من الديوان امللكي �أو من
رئا�سة الأركان الأردنية ومت
تقدمينا ك�ضيوف �إيرانيني
وقدمنا �أوراق ًا و�شهادات
ثانوية وكان و�ضع ًا �صعب ًا

خالف مع ب ��ارزاين ع�شائري ًا ،ثم بع ��د بيان � 11آذار
توحدنا) وان�ضمت ع�شريتك ��م الكبرية �إىل بارزاين
فقلن ��ا له ��م �أنت ��م طلبت ��م �صفح ��ة جدي ��دة وم�صاحلة
ووح ��دة وطني ��ة وال خالفات وبي ��ان � 11آذار �سوف
يطب ��ق ن�ص� � ًا وروح ًا ال ��خ .فا�ستخفوا به ��ذه امل�س�ألة
وقال ��وا �أنت ��م مل ��اذا ت�صدق ��ون ه ��ذه امل�سائ ��ل ،نح ��ن
حكوم ��ة ونع ��رف م ��ا يتوجب عمل ��ه ،مبا معن ��اه �أن
هذا تكتيك يقوم ��ون به حالي ًا ،مل ��اذا ورطتم �أنف�سكم
م ��ع املتمردين واملخربني بع ��د �أن كنتم مرتاحني يف
بيوتكم ،ودَقوا على هذا الوتر.
تعر�ضنا للإهان ��ات والتخويف وتكرار التحقيق يف
عدة جل�س ��ات ف�أنا بقي ��ت يف «ق�ص ��ر النهاية» يومني
ون�صف اليوم وكنت من املحظوظني جد ًا وال�ضابط
بابك ��ر وغ ��ازي و�سكرت�ي�ر الوزير �صال ��ح اليو�سفي
رحم ��ه الله ال ��ذي كان وزير دولة وم ��ن ال�شخ�صيات
القيادي ��ة املفاو�ض ��ة الأ�سا�سي ��ة� .أخرجون ��ا بع ��د �أن
ج ��رت تدخ�ل�ات قوي ��ة ج ��د ًا .اعتقالنا �سب ��ب �ضجة
وح�صل ��ت اعتقاالت �أخرى وكان التوت ��ر عالي ًا جد ًا.
�أتذك ��ر �أن �إي ��ران احتل ��ت يف ه ��ذه الف�ت�رة اجل ��زر
الإماراتية الثالث بعد االن�سحاب الربيطاين� .صدام
خف ��ف التوتر م ��ع احلركة الكردية وق ��ام يعزف على
وت ��ر �آخر ويق ��ول هذا احت�ل�ال وعلين ��ا �أن نت�صدى
ومطل ��وب وح ��دة قوي ��ة .والإيراني ��ون خ�ل�ال حكم
ال�ش ��اه احتل ��وا اجل ��زر خ�ل�ال ف�ت�رة احتجازن ��ا يف
«ق�ص ��ر النهاي ��ة» وكان ال�ش ��اه يدعمن ��ا يف ال�شم ��ال
ف�ص ��ارت لدى حزب البعث وقفة لذلك خففوا التوتر.
احل ��زب والأم ��ن الك ��ردي بع ��د مداخ�ل�ات ور�سائ ��ل
�إىل �أحم ��د ح�س ��ن البك ��ر و�إىل �ص ��دام للإف ��راج عن ��ا
وع ��ن جمموع ��ات �أخرى مل يك ��ن ذلك مفي ��د ًا .فردوا
ه ��م باملثل وذهب ��وا �إىل كركوك وجنوبه ��ا واعتقلوا
جمموع ��ة من امل�س�ؤولني البعثي�ي�ن املهمني ومت نوع
من تبادل رهائ ��ن .بعد الإفراج عنا وحيث �أن �أعيننا
كان ��ت مع�صوبة طوال فرتة التحقي ��ق عرفنا �أن �أحد
املحقق�ي�ن الأ�سا�سيني كان �إما �صدام �أو �أخوه برزان
التكريتي مع ترجيح �أن يكون برزان.
خ�ل�ال اليوم�ي�ن والن�ص ��ف م ��ن االعتق ��ال تعر�ضن ��ا
لأب�شع �أن ��واع التعذي ��ب النف�س ��ي واجل�سدي يدخل
علين ��ا �سجان ��ون ل�ضربن ��ا ث ��م ي�أخذونن ��ا للتحقي ��ق
لي ًال �شاهري ��ن علينا بنادقه ��م وير�شدوننا �إىل موقع
«الرم ��ي» و�آثار الدم ��اء والر�صا� ��ص .و(عانينا من)
رداءة الأكل والو�ساخ ��ة� .أن ��ا �إذ ًا من خريجي «ق�صر
النهاي ��ة» ،وم ��ن ذل ��ك الوقت حدث يل انق�ل�اب فكري
وهن ��اك ق ��ول عرب ��ي م�شهور :في ��ك اخل�ص ��ام و�أنت
اخل�ص ��م واحلكم .وقررت �أن ��ه ال ميكن يل �أن �أعي�ش
يف ظل مثل هذا احلكم.
 وق�صتك مع امللك ح�سني؟
 �أع ��ود الآن �إىل ق�صتي مع امللك ح�سني .بعد م�س�ألة«ق�ص ��ر النهاية» تقدمت �إىل الكلية الع�سكرية ومل تفد
«كوت ��ا» ال ��وزارة وذهب ��ت �إىل امل�ل�ا م�صطفى وكتب
والدي ر�سالة ب�أنني ال �أ�ستطيع �أن �أعي�ش يف العراق
فقد �أُعتقل .ق ��ال �إن الطريقة الوحيدة �أن نر�سلك �إىل
الأردن م ��ع ثالثة �آخرين� :أحدهم اب ��ن �أحد ال�ضباط
العراقي�ي�ن امل�شهوري ��ن اللواء كم ��ال م�صطفى الذي
ت ��ويف يف لن ��دن وكان الجئ� � ًا ل ��دى الث ��ورة الكردية
وا�س ��م ابن ��ه رع ��د ح�سب ما �أذك ��ر واثنان ك ��رد� :أحد
�أع�ضاء الب�شمركة وابن عمي .و�أبلغونا �أننا �سرن�سل
لنك ��ون يف �ضيافة جالل ��ة امللك ح�س�ي�ن .و َكوْن هذه
�أول ب ��ادرة لعالقتنا كثورة كردية م ��ع الأردن عليكم
�أن حت�سنوا الت�صرف .خروجن ��ا ودخولنا كان �سر ًا
م ��ن كرد�ست ��ان ع ��ن طريق �إي ��ران ولي�س ع ��ن طريق
بغ ��داد وكانت الدروب �شبه حم ��ررة وحتت �سيطرة
الث ��ورة .الأردني ��ون �ساعدون ��ا يف حينه ��ا وال�سفري
الأردين يف طه ��ران كان قائد القوة اجلوية الأردنية
يف ح ��رب حزي ��ران  1967وكان كردي� � ًا ه ��و الل ��واء
�صالح الكردي.
�أتين ��ا �إىل ع ّم ��ان وكن ��ا �ضي ��وف الدي ��وان امللكي يف
�أواخ ��ر  1973 – 1972وجاءن ��ا رئي� ��س الدي ��وان
�شخ�صي� � ًا عام ��ر خمّا� ��ش ورح ��ب بن ��ا و�ش ��رح لن ��ا
الظ ��روف الأمني ��ة ويف حينه ��ا كان ��ت الث ��ورة
الفل�سطينية م�شتعلة واجلامعة الأردنية فيها م�شاكل
فق ��ال عليكم تق ��دمي �أنف�سكم باعتبار �أنك ��م �إيرانيون
من عرب الأهواز للتمويه وحتكون اللهجة العراقية
العربية وكان هذا الغطاء املطلوب .و�سيتم �إ�سكانكم
يف كلي ��ة ال�شهي ��د في�ص ��ل الث ��اين التي ه ��ي مدر�سة
ثانوي ��ة منوذجية ب�سيط ��ة لأبناء ال�شه ��داء املقربني
و�أبن ��اء الع�شائر فال �أق�س ��ام داخلية بل مثل مع�سكر،
م ��ن جهة للناحية الأمنية وم ��ن ناحية �أخرى ال نريد
�أن جتلب ��وا انتباه� � ًا .وكن ��ا �أربع ��ة �شب ��ان نن ��ام يف
غرفة واحدة والأكل ح�س ��ب الربوتوكول الع�سكري
الأردين حتى ال نلفت انتباه ال�سفارة العراقية.
* هل مت تزويدكم بجوازات �سفر؟
 مت �إعطا�ؤن ��ا ج ��وازات �سف ��ر �أردني ��ة �سري ��ة .عندتوجهن ��ا �إىل اجلامع ��ة كان مرافقون ��ا م ��ن الدي ��وان
امللك ��ي �أو من رئا�س ��ة الأركان الأردنية ومت تقدمينا
ك�ضيوف �إيرانيني وقدمن ��ا �أوراق ًا و�شهادات ثانوية
وكان و�ضع� � ًا �صعب� � ًا .كان زمال�ؤنا الطالب يعتقدون
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�أننا �إيرانيون� .أكملت درا�ستي اجلامعية يف الأردن
�أرب ��ع �سن ��وات حيث در�س ��ت علم اجتم ��اع و�سيا�سة
دولي ��ة يف اجلامع ��ة الأردني ��ة وه ��ي جامع ��ة عريقة
جد ًا .خ�ل�ال درا�ست ��ي اجلامعي ��ة يف  1975انهارت
الث ��ورة و�أنا يف ال�سنة الثالثة .كن ��ا يف وقتها نتابع
«احلي ��اة» و «احل ��وادث» و�إذاعة �إ�سرائي ��ل والـ «بي
ب ��ي �سي» وتابعنا حرب �أكتوب ��ر .وخالل تلك الفرتة
�أ�صبح ��ت ل ��ديّ �صداق ��ات وا�سع ��ة ج ��د ًا م ��ع اجل ��و
ال�سيا�س ��ي الفل�سطين ��ي ومع الط�ل�اب الفل�سطينيني
لناحي ��ة متابع ��ة الأخب ��ار والنقا�ش ��ات وا�ستف ��دت
من وج ��ودي هن ��اك للإطاللة عل ��ى الو�ض ��ع العربي
والو�ضع الفل�سطيني ومل �أكن معزو ًال كما يف �أربيل
�أو يف بغ ��داد ،وكنا نزور �سوريا وبريوت ،وجماعة
ج�ل�ال طالب ��اين ب ��د�أوا يف حين ��ه ت�أ�سي� ��س االحتاد
الوطني.
�سن ��ة  1975انه ��ارت الث ��ورة وكانت �صدم ��ة رهيبة
بالن�سب ��ة يل وال �أعرف هل �أع ��ود �إىل �إيران عن هذا
الطري ��ق؟ ه ��ل الرتتيبات م�ستم ��رة؟ وم�سعود واملال
م�صطف ��ى و�آخ ��رون �شب ��ه معتقلني يف �إي ��ران (ومت
توزيعه ��م) وحت ��ت املراقبة ال�شديدة ،ه ��ل �أعود �إىل
بغ ��داد؟ بعد انهيار الثورة بقي بع�ض �أ�شقائي الكبار
يف الع ��راق ،والبع�ض انتق ��ل �إىل �إيران ،وبد�أ الأمن
ي�ضغ ��ط عليهم واال�ستخب ��ارات وقالوا لهم �إن عليهم
�إعادت ��ي �إىل بغداد ب�أي ثمن ف�أر�سل ��وا �إ ّ
يل مبعوثني
ور�سائ ��ل و�أنا كنت من املعاندي ��ن بعد جتربة «ق�صر
النهاي ��ة» قل ��ت ل ��ن �أرجع مهم ��ا كان .ث ��م �أر�س ��ل �إ ّ
يل
�شقيقي الأكرب ر�سالة ت�أثرت بها كثري ًا قال فيها �إنني
رزقت بطفل (زوجتي م ��ن العمادية ،مدينة تاريخية
يف كرد�ست ��ان الع ��راق ،وم ��ن عائل ��ة معروف ��ة جد ًا)
ا�سم ��ه عبدالك ��رمي �سمّاه وال ��دي تيمن� � ًا بعبدالكرمي
قا�س ��م ال ��ذي كان معجب ًا ب ��ه .فذك ��ر يف ر�سالته �أنني
�أ�صبح ��ت م�س� ��ؤو ًال �أم ��ام ابني وزوجت ��ي و�إخوتي
ال�صغ ��ار فمن ال�ض ��روري جد ًا �أن �أع ��ود ،وقال :كلنا
�أردنا �أن تنجح الثورة لكنها ف�شلت ف�إىل متى تبقى؟.
�أر�سل ��ت ر�سال ��ة �إىل م�سع ��ود قلت له �إنن ��ي �س�أرجع،
وهو يعرف ظروفنا ،فقال ُعدْ ،ال م�شكلة ،ولكن انتبه
�إىل نف�سك.
وكان عل � ّ�ي �أن �أراج ��ع ال�سف ��ارة العراقي ��ة يف عمّان
وه ��م يبحثون عن ��ي يف ع ّم ��ان� ،إذ �أن الأمن العراقي
كان يعتق ��د �أنن ��ا يف تدريب ع�سك ��ري يف الأردن يف
كلية ع�سكرية .وهم يت�ساءلون هل و�صل الأردن �إىل
هذه املرحلة للت�آمر على عراق البعث وعراق الثورة.
توجه ��ت �إىل ال�سفارة وا�ستقبل ��ت بالرتحاب وقالوا
يل �س ��وف ن�ساعدك ،قل ��ت لهم �إنن ��ي �س�أرجع ب�شرط
�أن �أع ��ود لإكم ��ال درا�ستي �إذ بقي ��ت يل �سنة للتخرج
م ��ن اجلامعة .قال ��وا نعطيك جواز �سف ��ر وت�ستطيع
الع ��ودة ف�أنت ابن هذا البلد وال م�شكلة .وكانت كذبة
من م�س� ��ؤول حمطة املخابرات العراقي ��ة .قال �أي�ض ًا
لدينا موافقات لإعطائك جواز �سفر من ال�سيد النائب
(�ص ��دام ح�س�ي�ن) يف وقته ��ا وه ��و «ال ��كل يف ال ��كل»
وكان م�س� ��ؤول جلن ��ة �ش� ��ؤون ال�شمال .ق ��ال نعطيك
ج ��واز ًا ويف املط ��ار م�س�ؤول من ال�سف ��ارة �سي�سلمك
اجل ��وازات ،ذهب ��ت �أن ��ا واب ��ن عم ��ي �إىل املطار ،يف
ح�ي�ن �أن �صديقينا الآخرين قررا ع ��دم العودة وبقيا
يف الأردن ،فوجدن ��ا «�إذ ًا �سف ��ر ل�سف ��رة واح ��دة».
عن ��د قراءتي له ��ذه الورقة قلت �إن ه ��ذه هي النهاية.
م�س� ��ؤول اجل ��وازات الأردين لن ي�سم ��ح يل باملرور
�سي�س� ��أل كيف دخل ��ت الأردن ،ما خلفيت ��ك ،الخ فماذا
�أفعل .ات�صلت مبدي ��ر الأمن العام الأردين الذي كان
�أي�ض� � ًا كردي� � ًا و�شرحت ل ��ه حالتي وقل ��ت� :أريدك �أن
تت�ص ��ل باملطار �أرج ��وك� ،أريد �أن �أرج ��ع �إىل بغداد.
ت�أث ��ر الرج ��ل وقال :خري ومل ��اذا؟ فحكيت ل ��ه الق�صة
فات�صل باملط ��ار و�سمحوا يل بالدخ ��ول للعودة �إىل
بغداد.ع ��دت الحق� � ًا �إىل عم ��ان و�أكمل ��ت درا�ستي ثم
التحق ��ت بالث ��ورة وب ��د�أت ق�ص ��ة طويل ��ة انتهت مع
�إ�سقاط نظام �صدام.
 كنت وزير ًا يوم �إعدام �صدام ماذا كان �شعورك؟
 كان بالت�أكي ��د ي�ستح ��ق الإع ��دام يف �ض ��وء الأدل ��ةوالقرائ ��ن واجلرائم واملعطيات لك ��ن طريقة �إعدامه
مل تكن �سليمة.
� أثار الإعدام جد ًال؟
 ق ��ام اجل ��دل الحق� � ًا لك ��ن الطريق ��ة الت ��ي نف ��ذ فيهاالإع ��دام جعلت من ��ه �شيئ ًا ال ي�ستحق ��ه .الإعدام يوم
العي ��د وطريقة الهتافات وطريق ��ة لب�س الأ�سود على
وجوهه ��م .املالك ��ي و ّق ��ع على ق ��رار الإع ��دام وكلنا
�أيدن ��ا �إعدامه ولك ��ن الطريقة �أ�س ��اءت �إلينا و�أعطت
االنطب ��اع بوج ��ود رغبة يف الث�أر و�أن ��ه �أعدم ب�سبب
جرمي ��ة الدجيل ،يف حني �أنه م ��ن املفرت�ض �أن يعدم
على جرائم ��ه بحق رفاقه البعثيني يف  1979وبحق
الكرد وال�س ّنة �أي�ض ًا.
 ح ّرك امل�شهد احل�سا�سيات ال�سن ّية -ال�شيعية؟
 احلقيق ��ة �إن طريقة التنفي ��ذ والإخراج كانت �سيئةج ��د ًا جد ًا جد ًا وم�ستعجل ��ة ومرتبكة وغري مدرو�سة
وت�أذين ��ا منه ��ا ،ف�ص ��دام مل يك ��ن ي�ستح ��ق �إطالق� � ًا
التعاطف الذي ح�صل عليه.
* تن�شر بالتزامن مع �صحيفة احلياة اللندنية
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طراك ثجيل
الرجل فارق احلياة قبل ان ي�شهد العراق "نظامه الدميقراطي
" كان يعمل ميكانيكي مطابع  ،وعرف ب�ضخامة ج�سمه ،
ووف ��ر له عمله التع ��رف على مثقفني و�صحفي�ي�ن معظمهم من
املنتمني لأحزاب معروفة  ،ف�ضل ان يكون م�ستقال  ،واالبتعاد
عن خو�ض املعرتك ال�سيا�سي  ،العتقاده بان الن�شاط احلزبي
ي�صادر جزءا من حريته ال�شخ�صية  ،وعلى الرغم من مت�سكه
مبوقف ��ه ه ��ذا �إال ان ��ه تعر� ��ض لالعتق ��ال يف �سن ��وات احتدام
ال�ص ��راع ال�سيا�سي  ،وظ ��ل حمافظا على عالقات ��ه ب�أ�صدقائه
احلزبي�ي�ن ولطامل ��ا اخربه ��م " بان ��ه ملط ��خ ب ��دم املجاتي ��ل"
وب�سب ��ب ذل ��ك تعر� ��ض للجرج ��رة والطبطب ��ة من رج ��ال امن
ال�سلط ��ة  ،ثم يخرج بعد �إثبات عدم ان�ضمامه حلزب يعار�ض
احلكومة وي�سعى للإطاحة بها للو�صول اىل ال�سلطة .
املرح ��وم " ط ��راك ثجيل" يبدو ا�سم ��ه جملة مفيدة  ،و�سلوكه
يتطابق يف بع�ض الأحيان مع ا�سمه ال�شهري  ،و�أهايل منطقته
القدمية من اجليل ال�سابق حتتفظ ذاكرتهم ب�أحداث بطلها ابن
ثجي ��ل  ،فهو على ا�ستعداد لتق ��دمي خدماته لن�صرة املظلومني
با�ستخ ��دام ع�ضالت ��ه املفتولة لرد كيد املعتدي ��ن ولتخ�ص�صه
يف �ض ��رب "الرا�ش ��دي املحم ��ودي" بق ��وة ربع ح�ص ��ان على
وج ��ه اخل�صم �أ�شاع يف احلي ثقاف ��ة نبذ امل�شاجرات خلوف
املتخا�صمني من تعر�ضهم لعقوبة طراك .
�أبن ��اء املرح ��وم الثالث ��ة وبت�شجي ��ع �أمه ��م يف حتقي ��ق �أمنية
زوجها يف �إقامة نظام دميقراطي ان�ضموا اىل حزب �سيا�سي
 ،كان الأب يتعاطف معه  ،واحتفظ بعالقات طيبة مع قيادييه
الراحل�ي�ن  ،الأبن ��اء يرواده ��م ال�شع ��ور بانهم بحاج ��ة ما�سة
اىل خدم ��ات "ط ��راك ثجيل" ليلقن خمرب ��ي امل�شهد ال�سيا�سي
درو�سا يف احرتام �إرادة ال�شعب  ،االبن الأكرب اخرب �شقيقيه
بان ��ه �سمع حديثا �إذاعي ًا لع�ضو قائم ��ة العراقية احلرة عالية
ن�صي ��ف ذكرت في ��ه ا�ستعداد تركي ��ا لت�شكيل قائم ��ة انتخابية
و�سن ّي ��ة م ��ن العراقي ��ة والتحالف
ت�ض ��م �شخ�صي ��ات �شيعي ��ة ُ
الوطن ��ي خلو�ض العملي ��ة االنتخابية  ،وانه ��ا �ستقدم الدعم
امل ��ايل واللوج�ست ��ي لتحقي ��ق �أهدافها يف ح�ص ��ول �شخ�صية
موالي ��ة لأنقرة عل ��ى من�صب رئي�س ال ��وزراء العراقي املقبل،
و�أثناء ت ��داول الأبناء مو�ضوع احتم ��االت التدخل الإقليمي
يف ال�ش� ��أن االنتخاب ��ي العراقي تو�صل ��وا اىل حقيقة ان حلم
الأب يف �إقام ��ة نظام دميقراطي ل ��ن ي�شهده الأحفاد  ،حمملني
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الفاعل ��ة يف ال�ساحة م�س�ؤولي ��ة ال�سماح
لأط ��راف خارجية بان تكون عن�صر ًا فاع ًال وم�ؤثر ًا يف امل�شهد
العراق ��ي املرتبك وامللتب�س بف�ضل جهود اخلريين من "�أبناء
القائمة املغلقة " القابعني يف املنطقة املح�صنة.
حديث الأبناء �سمعته الأم  ،وداخل مطبخها لوحت باجلفجري
و�أب ��دت ا�ستعدادها لتنظيم تظاهرة ت�ش ��ارك فيها ن�ساء احلي
احتجاج ��ا على التدخل الإقليمي يف ال�ش�أن العراقي ،وف�ضح
من يت�صل برتكيا وايران وال�سعودية وغريها للح�صول على
دعمه ��ا يف حملت ��ه االنتخابي ��ة متهيدا للح�ص ��ول على من�صب
ولقب دولة رئي�س الوزراء .معظم العراقيني يتفقون مع ر�أي
تل ��ك املر�أة و�أبنائه ��ا الثالثة يف حتقيق حل ��م "طراك ثجيل"
ب�إقامة نظام دميقراط ��ي بن�سخة وطنية ال تركية وال �سعودية
وال �إيرانية .

�أكد �أن بغداد تت�أثر بها وت�ستمر لثالثة �أيام

منبئ جوي :اجلنوب تع َّر�ض لعوا�صف مطرية مل حتدث منذ �سنوات
 بغداد /نداء ف�ؤاد
�أعلنت الأنواء الجوية
العراقية� ،أن المحافظات
الجنوبية العراقية تعر�ضت
منذ �صباح ام�س االثنين،
�إلى عوا�صف رعدية و�أمطار
غزيرة "لم تحدث منذ
�سنوات" ،وفيما �أكدت ان
العا�صمة تت�أثر بهذه العوا�صف
اذ ت�ستمر لثالثة �أيام ،عزت
ال�سبب �إلى اندماج منخف�ضي
البحرين الأحمر والمتو�سط
الجويين.

وق ��ال املنب ��ئ اجل ��وي �أركان عبدالل ��ه يف
حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "املحافظات
اجلنوبية العراقي ��ة تعر�ضت منذ� ،صباح
ام� ��س االثن�ي�ن� ،إىل عوا�ص ��ف رعدي ��ة
و�أمطار غزيرة مل حتدث منذ �سنوات".
و�أك ��د عب ��د الل ��ه �أن "ه ��ذه العوا�ص ��ف
�ست�ص ��ل بغداد م�س ��اء الي ��وم ،و�ست�ستمر
ثالث ��ة �أي ��ام" ،عازي ًا ال�سب ��ب �إىل "اندماج
منخف�ض ��ي البحري ��ن الأحم ��ر واملتو�سط
اجلويني".
و�أعلن جمل� ��س حمافظة الب�صرة ،الأحد(،
 17ت�شرين الث ��اين �" ،)2013إعالن حالة
الط ��وارئ" ا�ستع ��دادا ملواجه ��ة هط ��ول
الأمط ��ار الغزيرة املتوقعة االثنني (�أم�س)
 ،وب�ي�ن �أن ��ه "خ�ص� ��ص خم�س ��ة ملي ��ارات
دينار" للجه ��ات اخلدمية للقي ��ام مبهامها
يف احل ��االت الطارئ ��ة ،وفيم ��ا �أ�ش ��ارت
بلدي ��ة الب�ص ��رة �إىل �أنه ��ا "فتح ��ت قنوات
مبازل لت�صريف املي ��اه" يف مناطق تخلو

م ��ن �شبكات الت�صريف� ،أك ��دت �أن �شبكات
الت�صري ��ف يف املحافظ ��ة "غري قادرة على
ا�ستيعاب �أمطار غزيرة بهذا ال�شكل".
وكان ��ت �إدارة حمافظ ��ة مي�س ��ان �أعلن ��ت،
الأح ��د" ،حال ��ة الت�أهب" ملواجه ��ة كميات
الأمطار املحتم ��ل �سقوطها خالل اليومني
املقبلني ،وبينت �أنها با�شرت "ب�إعداد خطة
ا�ستباقي ��ة" لل�سيطرة عل ��ى ت�صريف مياه
الأمط ��ار ،وفيما �أ�ش ��ارت �إىل �أن ��ه "�سيتم
�شراء مولدات كهربائية كبرية وغاط�سات
وتوف�ي�ر �أ�سط ��ول م ��ن ال�صاروخي ��ات
ال�ساحب ��ة"� ،أكدت جمعية اله�ل�ال الأحمر
�أنه ��ا "وف ��رت  400خيم ��ة و� 1000سل ��ة
غذائي ��ة و 5000من مواد الإغاثة للحاالت
الطارئة".
وح ��ذر مر�ص ��د �أمريكي للأن ��واء اجلوية،
ال�سب ��ت ( 16ت�شرين الث ��اين  ،)2013من
�أمطار في�ضانية �ست�ضرب و�سط وجنوبي
الع ��راق من ي ��وم االثن�ي�ن (�أم� ��س) لغاية

يوم اخلمي� ��س املقبل .و�شه ��دت الب�صرة،
يف ( 11ت�شري ��ن الثاين � ،)2013إىل غرق
غالبي ��ة مناطقها و�س ��ط ا�ستياء املواطنني
وغ�ضبهم على احلكومة املحلية والأجهزة
اخلدمي ��ة املعني ��ة ،ويف حني ع ��زا جمل�س
املحافظ ��ة م�س�ؤولية ذل ��ك �إىل "قلة العمال
ب�سب ��ب عطلة حمرم وانقط ��اع الكهرباء"،
و�صف ��ت نائب ��ة ع ��ن املحافظ ��ة اجله ��ات
املعنية ب�أنها "فا�شلة" ،وطالبت "بت�شكيل
غرفة عمليات التخاذ �إجراءات حازمة �ضد
املق�صرين وت�صريف املياه".
و�أعلنت �أمانة بغداد ،يف الـ 11من ت�شرين
الث ��اين � ،2013أن كمي ��ة الأمط ��ار الت ��ي
هطل ��ت عل ��ى العا�صم ��ة خ�ل�ال � 12ساع ��ة
يومذاك ،بلغت  58ملم ،عادة �أنها "الأ�شد"
من ��ذ نحو عقدي ��ن من الزم ��ن ،م�ؤكدة �أنها
�أعلى م ��ن طاقة خطوط و�شبكات املجاري
م ��ا يتطل ��ب بع� ��ض الوق ��ت لت�صــريفه ��ا،
وهو م ��ا يذكر بت�صريحاته ��ا وامل�س�ؤولني

احلكومي�ي�ن الآخري ��ن ،خ�ل�ال املو�س ��م
ال�سابق.
وكان ��ت الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س الوزراء
�أعلن ��ت ،يف ( 10ت�شري ��ن الثاين ،)2013
ع ��ن تعطي ��ل ال ��دوام الر�سم ��ي ب�سب ��ب
الأمطار ،م�ستثني ��ة �أمانة بغداد ووزارتي
ال�صحة والبلديات من القرار.
وكان مواطن ��و العا�صمة بغ ��داد انتقدوا،
يف العا�شر من ت�شرين الثاين  ،2013عدم
تهي� ��ؤ �أمان ��ة بغ ��داد لف�صل ال�شت ��اء ب�شكل
كاف "ينقذه ��ا م ��ن الإحراج" اث ��ر ت�ساقط
الأمط ��ار ،وبين ��وا �أن امل�شكل ��ة تكم ��ن يف
"غياب �إمكانية ت�صريف كمية مياه الأمطار
املت�ساقطة" ،و�أك ��دوا �أن الأمطار "�أغرقت
ال�ش ��وارع و�ستحتل املنازل" يف حال عدم
توقفها �أو ت�صريفها ،فيما رجحت الأنواء
اجلوي ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان "ا�ستمرار"
موجة هطول الأمطار.
وت�ساقط ��ت الأمطار بغ ��زارة ،منذ الثامن

قالت ان �إجراءاتها تت�ضمن ن�شر املئات من احلو�ضيات

�أمانة بغداد تقر بـ "�صعوبة ت�صريف الأمطار" وت�ؤكد :طفح
املجاري يف الر�صافة �سيبقى قائم ًا
 بغداد /املدى بر�س
�أعلنت �أمانة بغداد ،ام�س
االثنين ،اتخاذ �إجراءات
احترازية لمواجهة الإمطار
الغزيرة المتوقع هطولها على
العا�صمة بغداد ،وفيما �أكدت
�أن م�ضخات الطوارئ لديها
"تعاني من �صعوبة ت�صريف
المياه ب�سبب محدودية
�أحجامها"� ،أ�شارت �إلى �أن
م�شكالت نقل وت�صريف
مياه المجاري والأمطار في
بع�ض مناطق جانب الر�صافة
"�ستبقى قائمة".

وقالت الأمانة يف بي ��ان ت�سلمت (املدى
بر� ��س) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إنه ��ا "اتخ ��ذت
�سل�سلة من الإج ��راءات االحرتازية يف
ظل توقع ��ات بهطول �أمطار غزيرة على
العا�صمة بغداد خالل الأ�سبوع احلايل،
من �أج ��ل �ضمان �سرع ��ة ت�صريف املياه
عرب اخلط ��وط وال�شبكات الناقلة ومنع
ح�ص ��ول طف ��ح يف ال�ش ��وارع وداخ ��ل
الأزقة ال�سكنية".
و�أ�ضاف ��ت الأمانة �أن "ه ��ذه الإجراءات
تت�ضم ��ن تهيئ ��ة ون�ش ��ر املئ ��ات م ��ن
العج�ل�ات التخ�ص�صي ��ة والآلي ��ات
اخلدمية مع التواجد امليداين للمالكات
الفني ��ة والهند�سي ��ة وت�شغي ��ل حمطات
املج ��اري بكام ��ل طاقاته ��ا� ،إىل جان ��ب
ن�ص ��ب م�ضخ ��ات للط ��وارئ مبختل ��ف

الإحج ��ام يف املناط ��ق الت ��ي تعاين من
�صعوب ��ة ت�صريف مياه الأمطار ،ب�سبب
حمدودي ��ة �أحج ��ام و�أقط ��ار الأنابي ��ب
الناقلة".
وتابع ��ت الأمان ��ة �أنه ��ا "ا�ستطاع ��ت
ت�صريف مياه الأمطار يف ظرف قيا�سي
ج ��د ًا ،عل ��ى الرغم م ��ن كمي ��ات الأمطار
الغزيرة التي هطل ��ت وبلغت ( )58ملم
با�ستثن ��اء مناط ��ق ال�شع ��ب والطالبي ��ة
وجميل ��ة ،كونه ��ا تق ��ع يف نهاية اخلط
الناق ��ل ال ��ذي �أن�شئ قبل ع ��دة عقود من
الزمن ،ومل يعد ي�ستوعب هذه الكميات
الكبرية من الأمطار مع الزيادة الكبرية
يف �أعداد ال�سكان وامل�ساكن".
و�أعرب ��ت الأمان ��ة ع ��ن ا�ستغرابه ��ا من
"املواقف التي خ ��رج بها البع�ض خالل

مياه االمطار تتجمع باحد �شوارع مدينة ال�صدر جنوب �شرق بغداد ..ار�شيف
الأي ��ام املا�ضي ��ة وحتميله ��ا امل�س�ؤولية ل�سنوات عدة ب�سبب وجود املتجاوزين
ب�سب ��ب طف ��ح مي ��اه الأمط ��ار يف بع�ض على م�ساره".
املناط ��ق" ،الفت ��ة �إىل �أن "جمي ��ع دول وكانت دائ ��رة الأنواء اجلوية العراقية
العامل بال ا�ستثناء تتعر�ض �إىل ال�سيول �أعلن ��ت� ،أن املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة
والفي�ضان ��ات والك ��وارث الطبيعي ��ة العراقي ��ة تتعر� ��ض �إىل عوا�ص ��ف
والأمط ��ار الغزي ��رة ،ما يتطل ��ب تظافر رعدي ��ة و�أمطار غزي ��رة "مل حتدث منذ
جه ��ود اجلمي ��ع والعمل ب ��كل الو�سائل �سن ��وات" ،وفيما �أك ��دت �أنها "�ست�صل
�إىل العا�صم ��ة بغ ��داد م�س ��اء" وت�ستمر
املتاحة لدرء خطرها".
و�أو�ضح ��ت الأمان ��ة �أن "م�ش ��كالت نقل لثالثة �أي ��ام ،عزت ال�سب ��ب �إىل اندماج
وت�صريف مياه املج ��اري والأمطار يف منخف�ض ��ي البحرين الأحمر واملتو�سط
بع�ض مناطق جان ��ب الر�صافة� ،ستبقى اجلويني.
قائم ��ة م ��ا مل يتم �إجن ��از م�ش ��روع خط و�أعلن ��ت �أمان ��ة بغ ��داد ،يف ال� �ـ 11م ��ن
اخلن�ساء الرئي�س الذي يبلغ طوله نحو ت�شري ��ن الث ��اين � ،2013أن كمي ��ة
( )13ك ��م وميت ��د من حمط ��ة احلبيبية الأمط ��ار الت ��ي هطل ��ت عل ��ى العا�صمة
�إىل م�ش ��روع املعاجل ��ة يف الر�ستمية" ،خ�ل�ال ال� �ـ� 12ساع ��ة املا�ضي ��ة ،بلغ ��ت
م�ش�ي�رة �إىل �أن "�إكمال تنفيذه قد ت�أخر  58مل ��م ،ع ��ادة �أنها "الأ�ش ��د" منذ نحو

عقدي ��ن م ��ن الزم ��ن ،م�ؤكدة �أنه ��ا �أعلى
م ��ن طاق ��ة خط ��وط و�شب ��كات املجاري
ما يتطل ��ب بع� ��ض الوق ��ت لت�صــريفها،
وهو ما يذكربت�صريحاتها وامل�س�ؤولني
احلكومي�ي�ن الآخري ��ن ،خ�ل�ال املو�س ��م
ال�سابق.
وكانت الأمانة العام ��ة ملجل�س الوزراء
�أعلن ��ت ،يف ( 10ت�شري ��ن الث ��اين
 ،)2013ع ��ن تعطي ��ل ال ��دوام الر�سمي
ب�سب ��ب الأمطار ،م�ستثني ��ة �أمانة بغداد
ووزارت ��ي ال�صح ��ة والبلدي ��ات م ��ن
القرار.
وكان مواطنو العا�صمة بغداد انتقدوا،
يف العا�ش ��ر من ت�شري ��ن الثاين ،2013
ع ��دم تهي�ؤ �أمان ��ة بغداد لف�ص ��ل ال�شتاء
ب�شكل كاف "ينقذها م ��ن الإحراج" اثر
ت�ساق ��ط الأمط ��ار ،وبين ��وا �أن امل�شكلة
تكم ��ن يف "غي ��اب ت�صريف كمي ��ة مياه
الأمط ��ار املت�ساقط ��ة" ،و�أك ��دوا �أن
الأمط ��ار "�أغرق ��ت ال�ش ��وارع و�ستحتل
املن ��ازل" يف ح ��ال ع ��دم توقفه ��ا �أو
ت�صريفها ،فيما رجحت الأنواء اجلوية
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان "ا�ستمرار" موجة
هطول الأمطار.
وت�ساقطت الأمطار بغزارة ،منذ الثامن
من ت�شرين الثاين  2013وحتى العا�شر
من ��ه ،م ��ا �أدى �إىل ارتف ��اع م�ست ��وى
امل ��اء يف ال�ش ��وارع العام ��ة ،و�شوهدت
م�ستنقعات وبرك مي ��اه كبرية وعديدة
يف معظم �شوارع العا�صمة بغداد� ،أدت
�إىل �إعاق ��ة حركة �س�ي�ر املركبات وتذمر
املواطنني.
و�أظه ��رت موج ��ة الأمط ��ار التي هطلت
على بغداد واملحافظات ،يف ( 25كانون
الأول  ،)2012حج ��م "العي ��وب" يف
�شبكات املجاري و�صعوبة ت�صريف مياه
الأمطار التي �شكل ��ت في�ضانات كبرية،
مل تنفع معها احللول "الرتقيعية" التي
جل� ��أت �إليه ��ا الدوائر املعني ��ة .يذكر �أن
العا�صمة بغداد واملحافظ ��ات العراقية
تعاين منذ �سن ��وات من م�شاكل "كبرية
ومزمن ��ة" يف جم ��ال اخلدم ��ات ،وم ��ن
�أكرثها تكرار ًا الكهرباء ،ومياه ال�شرب،
وال�صرف ،و�شبكات الطرق وغريها.

االمطار حتا�صر قرى يف جنوب العراق ..ار�شيف
م ��ن ت�شرين الث ��اين  2013وحتى العا�شر
منه ،م ��ا �أدى �إىل ارتفاع م�ستوى املاء يف
ال�ش ��وارع العامة ،و�شوه ��دت م�ستنقعات
وب ��رك مي ��اه كب�ي�رة وعدي ��دة يف معظ ��م
�ش ��وارع العا�صمة بغ ��داد� ،أدت �إىل �إعاقة
حركة �سري املركبات وتذمر املواطنني.
و�أظه ��رت موجة الأمطار التي هطلت على
بغ ��داد واملحافظات ،يف ( 25كانون الأول
 ،)2012حج ��م "العي ��وب" يف �شب ��كات
املجاري و�صعوبة ت�صريف مياه الأمطار
الت ��ي �شكل ��ت في�ضان ��ات كب�ي�رة ،مل تنفع
معه ��ا احلل ��ول "الرتقيعي ��ة" الت ��ي جل�أت
�إليها الدوائر املعنية.
يذك ��ر �أن العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات
العراقي ��ة تعاين منذ �سن ��وات من م�شاكل
"كب�ي�رة ومزمن ��ة" يف جم ��ال اخلدمات،
وم ��ن �أكرثه ��ا تك ��رار ًا الكهرب ��اء ،ومي ��اه
ال�ش ��رب ،وال�ص ��رف ،و�شب ��كات الط ��رق
وغريها.

حكومة الب�صرة تعلن
الطوارئ ملواجهة "الفي�ضان"
والبلدية ت�شكو "قلة �إمكانيتها
يف ا�ستيعاب الأمطار"
 الب�صرة� /سالم خزعل
قرر جمل�س حمافظة الب�صرة�" ،إعالن حالة الطوارئ" ا�ستعداد ًا
ملواجهة هطول الأمطار الغزيرة ،وبني انه "خ�ص�ص  5مليارات
دينار" للجهات اخلدمية للقيام مبهامها يف احلاالت الطارئة،
وفيما �أ�شارت بلدية الب�صرة اىل �أنها "فتحت قنوات مبازل
لت�صريف املياه" يف مناطق تخلو من �شبكات الت�صريف� ،أكدت
�أن �شبكات الت�صريف يف املحافظة "غري قادرة على ا�ستيعاب
�أمطار غزيرة بهذا ال�شكل".
وقال ع�ضو جمل�س حمافظة الب�صرة احمد ال�سليطي يف حديث
اىل (املدى بر�س) ،على هام�ش اجلل�سة اال�ستثنائية املنعقدة،
�إن "املجل�س اعلن حالة الطوارئ ملواجهة هطول الأمطار
الغزيرة" ،وتابع "كما قرر تخ�صي�ص مبلغ  5مليارات دينار
لالحتياجات ال�ضرورية ولت�أجري الآليات واملعدات ال�ضرورية
بالإ�ضافة اىل اجلهد احلكومي او �إخالء بع�ض املناطق التي
ت�ستلزم م�ساعدات من �أغطية ومواد غذائية".
و�أ�ضاف ال�سليطي �أن "املجل�س قرر الزام الدوائر اخلدمية
ال�ضرورية ملواجهة الأمطار بالدوام على مدى � 24ساعة مقابل
دفع مكاف�آت مالية �إ�ضافية للعاملني فيها من الأموال املخ�ص�صة"،
م�شريا اىل �أن "هناك ا�ست�ضافة ملدراء الدوائر اخلدمية منها
البلدية واملجاري وال�صحة والأمنية من اجلي�ش والدفاع املدين
وعر�ض خططهم للحاالت الطارئة يف مواجهة هطول الأمطار
ومدى �إمكانيات تلك الدوائر وتوفر �آلياتها ومعداتها".
ومن جانبه ،قال مدير بلدية الب�صرة عبد الزهرة حممد �سويد
يف حديث اىل (املدى بر�س) �إن "حجم هطول الأمطار القادمة
هي بن�سبة  60ملم وان �إمكانيات وحجم ت�صريف �شبكات مياه
الأمطار يف املحافظة هي  17ملم" ،م�ؤكد ًا �أن "�إمكانيات �شبكات
مياه الأمطار غري قادرة على ا�ستيعاب �أمطار غزيرة بهذا ال�شكل
مايلزم الأمر �إمكانيات وحاالت طارئة ملواجهة غرق املناطق".
ورجح �سويد ب�أن "تكون منطقة القبلة ،غرب الب�صرة ،الأكرث
ت�ضرر ًا مبياه الأمطار الغزيرة كونها تعاين من عدم وجود
�شبكات املجاري والأمطار التي قد ت�سهل يف ت�صريف املياه"،
م�شريا اىل �أن "دائرته دخلت يف خطط الطوارئ وقامت بفتح
قنوات مبازل لت�صريف املياه يف مناطق ال توجد فيها �شبكات
ت�صريف املياه".
و�شهدت الب�صرة ،يف ( 11ت�شرين الثاين  ، )2013غرق غالبية
مناطقها و�سط ا�ستياء املواطنني وغ�ضبهم على احلكومة املحلية
والأجهزة اخلدمية املعنية ،ويف حني عزا جمل�س املحافظة
م�س�ؤولية ذلك �إىل "قلة العمال ب�سبب عطلة حمرم وانقطاع
الكهرباء" ،و�صفت نائبة عن املحافظة اجلهات املعنية ب�أنها
"فا�شلة" ،وطالبت "بت�شكيل غرفة عمليات التخاذ �إجراءات
حازمة �ضد املق�صرين وت�صريف املياه".
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مجرد كالم:
 عدوية الهاليل

قدر ُة قادر
مطالب ًا بتعوي�ض املت�ضررين "ب�أثر رجعي"

ال�صدر يدعو ال�ستدعاء املالكي ومهودر ب�ش�أن غرق بغداد واملحافظات
طالب زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،ام�س االثنين ،الحكومة العراقية بتعوي�ض المت�ضررين من الأمطار التي �شهدتها
البالد خالل الفترة الما�ضية و "ب�إثر رجعي" ،ودعا مجل�س النواب العراقي �إلى ا�ستدعاء رئي�س الحكومة نوري المالكي ووزير
البلديات والم�س�ؤولين المحليين لم�ساءلتهم ب�ش�أن غرق العا�صمة بغداد وبع�ض المحافظات ،فيما �أكد �أن "من �أمن العقاب �أ�ساء
الأدب ومن ق�صر بالعمل ينطبق عليه قول �إن غاب القط العب يا ف�أر".
 بغداد /املدى بر�س
وق ��ال مقت ��دى ال�ص ��در يف بي ��ان �ص ��در،
ام� ��س االثن�ي�ن ،وت�سلمت (امل ��دى بر�س)،
ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن ��ه "انطالق ��ا م ��ن الواع ��ز
الدين ��ي والوطني ولرفع معان ��اة ال�شعب
العراق ��ي املظلوم م ��ن جراء �س ��وء البنية
التحتي ��ة وت�صريف املي ��اه والأمطار التي
راح �ضحيته ��ا املنازل واملحال وال�شوارع
والط ��رق واملمتل ��كات مما ال ي�شع ��ر به �إال
الفق ��راء الذي ��ن يقطنون الأحي ��اء الفقرية
بل �شمل حت ��ى مناطق بغداد الراقية ومن
ه ��ذا املنطل ��ق �أطال ��ب احلكوم ��ة العراقية
بتعوي� ��ض املت�ضرري ��ن م ��ن ج ��راء مي ��اه
الأمطار وباثر رجعي كما يعربون".
وطال ��ب ال�ص ��در �أي�ضا بـ"بو�ض ��ع حلول
ناجع ��ة وناجح ��ة للحيلول ��ة دون حدوث
غرق وفي�ضانات اذا �أمطرت �سماء العراق
ب ��ل اال�ستف ��ادة م ��ن مي ��اه الأمط ��ار ق ��در
الإمكان" ،داعيا جمل� ��س النواب العراقي
�إىل "ا�ستدع ��اء رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري
املالك ��ي ووزي ��ر البلدي ��ات ع ��ادل مه ��ودر
واملحافظ�ي�ن وم ��دراء البلدي ��ة وكل من له
دخ ��ل يف تلك املعان ��اة �سائال العلي القدير
�أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة".
وتاب ��ع ال�ص ��در نح ��ن "غ�ي�ر متنا�س�ي�ن
احلكم ��ة القائل ��ة م ��ن ام ��ن العق ��اب �أ�ساء
الأدب ،وم ��ن ام ��ن املتابع ��ة وبع ��د عن ��ه
الإ�ش ��راف �أ�ساء الت�ص ��رف وق�صر بالعمل
لينطبق عليه املث ��ل العامي (�إن غاب القط
العب يا ف�أر) مع االعتذار لل�شعب احلبيب
عن كل تق�صري".
وكان رئي� ��س احلكوم ��ة العراقي ��ة نوري
املالك ��ي دع ��ا� ،أم� ��س االول الأح ��د17 (،
ت�شرين الث ��اين � ،)2013إىل اخلروج من

دائ ��رة "معاجل ��ة الط ��وارئ" �إىل و�ض ��ع
اخلط ��ط "العملي ��ة واال�سرتاتيجي ��ة"
ملعاجل ��ة الآث ��ار املتوقع ��ة للأمط ��ار ،ويف
ح�ي�ن طال ��ب بـ"ت�شخي� ��ص اخلل ��ل" قب ��ل
وقوعه وحل "العقب ��ات" �ضمن "�سياقات

عم ��ل" الدول ��ة ،ب ��دل الظه ��ور يف الإعالم
و"التباك ��ي وتبادل الل ��وم واالتهام" على
الواق ��ع "امل�أ�س ��اوي" والأ�ض ��رار الت ��ي
تعر�ضت له ��ا بيوت املواطنني ،انتقد �أكرث
املحافظ ��ات لع ��دم �إجنازها �س ��وى � 20أو

عائلة تتنقل بالقارب يف احدى ازقة بغداد ب�سبب االمطار ..ار�شيف
 30باملئة من خططها.
رعدي ��ة و�أمط ��ار غزي ��رة "مل حت ��دث من ��ذ
و�أعلنت دائرة الأن ��واء اجلوية العراقية� ،سنوات" ،وفيما �أك ��دت �أنها "�ست�صل �إىل
ام� ��س االثن�ي�ن 18 ( ،ت�شري ��ن الث ��اين العا�صم ��ة بغ ��داد م�ساء" وت�ستم ��ر لثالثة
� ،)2013أن املحافظات اجلنوبية العراقية �أيام ،ع ��زت ال�سبب �إىل اندماج منخف�ضي
تتعر�ض منذ� ،صباح اليوم� ،إىل عوا�صف البحرين الأحمر واملتو�سط اجلويني.

مطر ..مطر ..مطر ..تركها لنا ال�سياب �أن�شودة نتلذذ بها كلما هطلت
�أوىل قط ��رات املط ��ر يف �شتائن ��ا العراق ��ي الق�ص�ي�ر  ،ذل ��ك ان املطر
يث�ي�ر يف النفو� ��س �أحا�سي�س �شفاف ��ة وي�ستخرج م ��ن �أعماقنا �شيئا
م ��ن الرومان�سية املخبوءة حتت �أكدا�س الواق ��ع ومتاعبه ومرارته
..لق ��د ظل املط ��ر دائما رمز ًا للخ�ي�ر والرخاء والعط ��اء �..أما مطرنا
ال ��ذي زارنا مبك ��ر ًا هذا العام فلم ينج ��ح يف ا�ستخراج رومان�سيتنا
والحت ��ى �شيئا منه ��ا اذ غرقت ال�ش ��وارع باملياه و�ص ��ارت املركبات
تخو�ض يف �شوارع ت�شبه الربك يف املناطق ال�شعبية خ�صو�صا كما
�أ�صيب ��ت الكهرباء بعوار�ض فنية طارئ ��ة ت�سببت بانقطاع الكهرباء
يف مناطق خمتلفة وطوال فرتة هطول املطر ..
مطر ال�سي ��اب اجلميل �صار �ضيف ًا ثقي ًال يتق ��اذف امل�س�ؤولون كرات
االته ��ام ب�ش�أنه كلما غرقت بغداد فمجل�س حمافظة بغداد يتهم �أمانة
بغداد بالتق�صري ويتهم امل�س�ؤولني بعدم النزول اىل ال�شارع  ،و�أمانة
بغ ��داد تتهم املواط ��ن بامل�شارك ��ة يف ان�سداد املج ��اري واملواطنون
يتهم ��ون اجلميع حتى املطر ذاته لأنهم املت�ضررون يف هذه الق�ضية
 ،فمنه ��م م ��ن �سقط �سقفه املته ��رئ على عائلته او اقتح ��م املاء منزله
لتطفو قطع �أثاثه فالذ بالطابق الثاين ليحمي به عائلته واذا مل يكن
هن ��اك طابق ثان فرمبا تنقذه ( البيتونة ) م ��ن الغرق حتى انق�ضاء
املطر  ،ومن كان بيته متما�سك البناء ومنطقته ال�سكنية قليلة الت�أثر
باملطر فقد خا�ض يف املاء حتى منت�صفه هو او احد �أفراد عائلته يف
طري ��ق عودتهم م ��ن دوامهم او تعطلت مركبت ��ه وهكذا جاءت عطلة
الي ��وم الثاين التي منحها رئي�س الوزراء لل�شعب املت�ضرر م�شكور ًا
لي� ��س ح�ل ً�ا للمطر ب ��ل �إنق ��اذ ًا للمواطن�ي�ن املوظفني والط�ل�اب منهم
خ�صو�ص ًا من تكرار معاناة اليوم ال�سابق اما من ت�ضرر فعال فلي�س
علي ��ه �إال انتظار جفاف ال�شوارع من املطر بق ��درة قادر فمهما فعلت
�أمانة بغداد او حمافظها ببدلة عمله ونزوله اىل ال�شارع فلن ميكنهم
ال�سيطرة على الو�ضع خالل يومني فقط ..
قب ��ل �سن ��وات � ،أدىل اح ��د امل�س�ؤول�ي�ن بت�صري ��ح جميل ح�ي�ن قال :
ي ��راد للعراق ع�شر �سن ��وات كامل ��ة لت�ستقر �أو�ضاع ��ه متام ًا وتخلو
�ساحت ��ه م ��ن اال�ضطراب ��ات ويتعل ��م فيه الإن�س ��ان كيف يبن ��ي بلده
ب ��دال م ��ن ان يدمره ..كان امل�س� ��ؤول متفائال جدا فر�س ��م �أم ًال جميال
للعراقي�ي�ن بت�صريح ��ه الذي مل ي�ستن ��د وقته ��ا اىل احلقائق بل اىل
التخمينات والتوقعات وكان ��ت توقعات امل�س�ؤول خاطئة متام ًا فما
ح ��دث يف العراق بعدها �أ�ضاع قدرة املواطن على ح�ساب ال�سنوات
الت ��ي ينتظر بعدها اال�ستقرار لأنه مل ي�شع ��ر به يوما وهو ين�سحق
تدريجي� � ًا حتت دوام ��ة الإرهاب واخلالف ��ات ال�سيا�سي ��ة والأطماع
والأناني ��ة..والآن  ،وبع ��د م ��رور اك�ث�ر من ع�ش ��ر �سن ��وات  ،مازال
اال�ستقرارغائب ًا � ،أما البناء واكتمال اخلدمات فلن يتم مادام العراق
باقي� � ًا على قم ��ة ال ��دول الأكرث ف�س ��اد ًا �سيا�سي� � ًا و�إداري� � ًا يف العامل
وم ��ادام هن ��اك مواطنون اليفكرون بعواقب �إلق ��اء (حمرك �سيارة )
قدمي او (جثة حمار ميت ) يف فتحة املجاري ويتوقعون �أال يح�صل
ان�سداد فيها حني يزورنا املطر ..
مايح ��دث يف الع ��راق م�س�ؤولي ��ة اليجب ان يتق ��اذف اجلميع كرات
االتهام ب�ش�أنها بل ان يفكروا بحلول لها فاملواطن مطالب باملحافظة
على مامتنح ��ه له الدولة من خدمات متوا�ضع ��ة واجلهات اخلدمية
عليها ان تبذل جهودها للتكاتف لإنقاذ املواطن �أما اجلهات امل�س�ؤولة
عن ( انفاق املال ) فليتها تكف عن تبذير املال على �ش�ؤونها اخلا�صة
�أو لتلمي ��ع وجه بغ ��داد بينما يغط�س القاع يف الإهمال ويحتاج اىل
التفات ��ة كتل ��ك التي �شملت الكهرب ��اء بعطفها فلم تع ��د تنقطع  ،فكما
وفروا الن ��ور  ،ميكنهم �إذن حماية بغداد م ��ن الغرق ..وبقدرة قادر
�أي�ض ًا !

املحافظات اجلنوبية تعطل الدوام �إىل "�إ�شعار �آخر" وتخلي مدار�سها لنازحي الأمطار
 الب�صرة والديوانية /املدى بر�س

�أ�ش ��ارت اىل �أن ��ه "مت �ش ��راء مول ��دات كهربائية
كب�ي�رة وغاط�س ��ات وتوف�ي�ر �أ�سط ��ول م ��ن
ال�صاروخي ��ات ال�ساحبة"� ،أك ��دت جمعية الهالل
الأحم ��ر �أنها "وف ��رت  400خيم ��ة و� 1000سلة
غذائية و 5000مواد �إغاثة للحاالت الطارئة".
وقال نائب حمافظ مي�سان ناظم كاطع ال�ساعدي
يف حدي ��ث اىل (امل ��دى بر� ��س) �إن "املحافظ ��ة
با�ش ��رت ب�إعداد خط ��ة ا�ستباقي ��ة لل�سيطرة على
ت�صري ��ف مي ��اه االمطار التي ت�ض ��رب املنطقة"،
مبينا �أن "اخلطة تت�ضمن ربط اخلطوط الناقلة
ملي ��اه الت�صري ��ف للقاط ��ع ال�شم ��ايل واجلنوبي
مبحطة جنوب مدينة العمارة التي �ستعمل على
فك االختناقات التي حتدث يف هذه القاطعني".
وتاب ��ع ال�ساع ��دي �أن "املحافظ ��ة �أوع ��زت بدعم
جماري مي�س ��ان ب�شراء مول ��دات كبرية ملعاجلة
انقط ��اع التي ��ار الكهربائ ��ي �أثن ��اء العوا�ص ��ف
الرعدي ��ة كم ��ا حدث يف الع ��ام املا�ض ��ي ،و�شراء
غاط�س ��ات ل�سح ��ب املي ��اه ب�سرع ��ة" ،م�شريا اىل
�أن ��ه "مت ت�شكي ��ل غرفة عملي ��ات ومتابعة اجلهد
امل�ش�ت�رك ب�ي�ن دوائ ��ر البلدي ��ة والدف ��اع املدين
واملاء واملجاري وغريها من اجل ال�سيطرة على
كمي ��ات الأمط ��ار بالإ�ضافة اىل توف�ي�ر �أ�سطول
من ال�صاروخيات ال�ساحبة التي �ستعالج جميع
الأمور يف حال حدوث �أية حالة طارئة".

قررت �إدارتي محافظتي الب�صرة
والديوانية ،ام�س االثنين ،تعطيل
الدوام الر�سمي للدوائر ،فيما
خول مجل�س الب�صرة المحافظ
ب�إدارة الأموال التي خ�ص�صها
لمواجهة الأمطار� ،أعلنت �إدارة
الديوانية ،تعطيل الدوام في
مدار�س المحافظة �إلى �أ�شعار �آخر،
لإيواء المت�ضررين ب�سبب الأمطار
الغزيرة .

وق ��ال رئي�س جمل�س الب�ص ��رة خلف عبد ال�صمد
خل ��ف يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)" ،قررن ��ا
ا�ستن ��ادا �إىل ال�صالحيات الت ��ي خولها املجل�س
لنا ،تعطيل الدوام الر�سم ��ي للدوائر احلكومية
مل ��دة ثالثة �أيام اعتبارا من اليوم الثالثاء ،حلني
انتهاء موجة الأمطار الغزيرة يف املحافظة".
و�أ�ض ��اف عبدال�صم ��د �أن "جمل� ��س املحافظ ��ة
خ�ص� ��ص مبلغ خم�س ��ة مليارات دين ��ار ملواجهة
الأمط ��ار الغزي ��رة ومن ��ع الفي�ض ��ان يف �شوارع
الب�ص ��رة ،وح ��ث الدوائ ��ر اخلدمي ��ة للعمل على
م ��دار ال�ساعة وب�أن هذه الأم ��وال �ستكون حتت
ت�ص ��رف املحاف ��ظ و�إدارت ��ه ملواجه ��ة الأمط ��ار
الغزيرة".
و�شه ��دت البع� ��ض من �ش ��وارع الب�ص ��رة جتمعا
ملي ��اه الأمطار ،مما ت�سبب بعرقل ��ة حركة ال�سري
يف ال�شوارع الرئي�سية ،يف وقت جتوب الأليات
التابع ��ة لدائ ��رة البلدي ��ة واملج ��اري ال�ش ��وارع
ملعاجلة جتمع املياه يف مناطق متعددة.
من جانبه ق ��ال ع�ضو جمل�س حمافظ ��ة الب�صرة
احمد عبداحل�سني يف حديث �إىل (املدى بر�س)،

�إن "الدوائ ��ر اخلدمية تتحم ��ل امل�س�ؤولية بعدم
معاجل ��ة الأم ��ر يف �أوق ��ات منا�سب ��ة" ،ع ��ادا �أن
"ت�سلي ��ك املجاري وتنظيفها ي�أتي يف �أوقات مل
ت�شه ��د �أمط ��ارا غزي ��رة ،لكن التح ��رك يكون يف
�ضوء امل�شكلة وهذا خطا كبري".
ولفت عب ��د احل�سني �إىل �أن "ع ��ددا من امل�شاريع
التي �شملت �إن�شاء �شبكات املجاري ،مت �إجنازها
ومل ت�سل ��م �إىل دائرة املج ��اري ،كما مل حتال �إىل
�شرك ��ة جم ��اري ،من �أج ��ل �إدامته ��ا وت�سليكها"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "ه ��ذا الأم ��ر يعد خل�ل�ا كبريا يف
هذا اجلانب اخلدمي".
الديوانية تعطل دوام املدار�س
لإيواء النازحني
ب ��دوره ق ��ال مدي ��ر �إع�ل�ام حمافظ ��ة الديوانية،
نزه ��ان فري ��د الزبي ��دي ،يف حدي ��ث �إىل (املدى
بر� ��س)� ،إن "�إدارة املحافظ ��ة �أعلن ��ت تعطيله ��ا
ال ��دوام يف جميع املدار�س ب�سبب هطول كميات
كب�ي�رة م ��ن الأمط ��ار" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "الق ��رار

غرق احياء الب�صرة ال�شعبية ب�سبب االمطار الغزيرة ..من الفي�س بوك
اتخذت ��ه غرف ��ة العملي ��ات الت ��ي �ضم ��ت جمي ��ع الكهرباء" ،و�صفت نائب ��ة عن املحافظة اجلهات
الدوائ ��ر البلدي ��ة واخلدمي ��ة وال�سان ��دة منه ��ا ،املعنية ب�أنه ��ا "فا�شلة" ،وطالبت "بت�شكيل غرفة
لإيواء املواطنني املت�ضررين ب�سبب الأمطار".
عملي ��ات التخاذ �إجراءات حازمة �ضد املق�صرين
و�أو�ض ��ح الزبي ��دي �أن "�إدارة املحافظ ��ة �شكلت وت�صريف املياه".
غرف ��ة عملي ��ات وخ�ص�ص ��ت له ��ا �أرق ��ام هواتف من جانبه قال النائ ��ب الأول ملحافظ الديوانية،
�أعل ��ن عنه ��ا يف و�سائ ��ل الأعالم املحلي ��ة ،لتتيح ح�س�ي�ن املو�سوي ،يف حديث �إىل (املدى بر�س)،
للمواطن�ي�ن االت�ص ��ال بامل�س�ؤول�ي�ن مل�ساعدته ��م �إن "ع ��دة �إج ��راءات احرتازي ��ة مت اتخاذه ��ا يف
يف ح ��ال ت�ض ��ررت منازله ��م وتعمل عل ��ى نقلهم املحافظ ��ة� ،أولها تعطي ��ل دوام املدار�س و�أعداد
�إىل املدار� ��س والقاع ��ات الريا�ضي ��ة ،التي �أعلن �أماك ��ن �إي ��واء للعوائ ��ل الت ��ي تتعر� ��ض منازلها
تعطيله ��ا بد ًا م ��ن ام� ��س االثنني وحت ��ى �إ�شعار لل�سقوط� ،إ�ضافة �إىل ح�شد جميع �أليات الدوائر
�آخر".
اخلدمي ��ة" ،م�ؤكد ًا �أن "ق ��وات ال�شرطة والدفاع
ون ��وه الزبي ��دي �إىل �أن "املحافظ ��ة مت تق�سيمها امل ��دين �ستق ��وم مبهم ��ة الإج�ل�اء يف املناط ��ق
�إىل �ست ��ة قطاعات ،وزعت فيه ��ا الفرق املخت�صة املنكوب ��ة ،يف حال �ساءت الأحوال اجلوية اكرث
ملواجهة احلاالت الطارئة".
مما هي عليه اليوم".
و�شه ��دت الب�ص ��رة ،يف ( 11ت�شري ��ن الث ��اين
� ،)2013إىل غ ��رق غالبي ��ة مناطقه ��ا و�س ��ط
مي�سان تعلن "الطوارئ"
ا�ستي ��اء املواطن�ي�ن وغ�ضبه ��م عل ��ى احلكوم ��ة �إىل ذل ��ك �أعلن ��ت �إدارة حمافظة مي�س ��ان" ،حالة
املحلي ��ة والأجه ��زة اخلدمي ��ة املعني ��ة ،ويف الت�أهب" ملواجهة كميات الأمطار خالل اليومني،
حني ع ��زا جمل� ��س املحافظة م�س�ؤولي ��ة ذلك �إىل وبين ��ت �أنها با�ش ��رت "ب�إعداد خط ��ة ا�ستباقية"
"قل ��ة العم ��ال ب�سب ��ب عطل ��ة حم ��رم وانقطاع لل�سيط ��رة على ت�صري ��ف مياه الأمط ��ار ،وفيما

الهالل الأحمر :وفرنا  400خيمة
و 5000مادة للإغاثة
ومن جانبه ،ق ��ال رئي�س جمعي ��ة الهالل الأحمر
العراق ��ي حيدر اجل ��وادي يف حديث اىل (املدى
بر� ��س) �إن "جمعية اله�ل�ال وفرت اكرث من 400
خيمة و� 1000سل ��ة غذائية و 5000مواد �إغاثة
للح ��االت الطارئة التي �سرتاف ��ق موجة الأمطار
القادم ��ة" ،مو�ضح ��ا �أن "اجلمعي ��ة ا�ستنف ��رت
كوادرها كافة للإغاثة يف حال هطول الأمطار".
وكان ��ت دائرة الأنواء اجلوي ��ة العراقية �أعلنت،
ام� ��س االثنني 18 ( ،ت�شري ��ن الثاين � ،)2013أن
املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة العراقي ��ة تتعر�ض منذ،
�صب ��اح الي ��وم� ،إىل عوا�ص ��ف رعدي ��ة و�أمطارا
غزيرة "مل حتدث منذ �سنوات" ،وفيما �أكدت �أنها
"�ست�ص ��ل �إىل العا�صمة بغ ��داد م�ساء" وت�ستمر
لثالث ��ة �أيام ،عزت ال�سبب �إىل اندماج منخف�ضي
البحرين الأحمر واملتو�سط اجلويني.
و�أعل ��ن جمل�س حمافظ ��ة الب�ص ��رة� ،أم�س االول
الأح ��د 17 ( ،ت�شري ��ن الث ��اين �" ،)2013إع�ل�ان
حال ��ة الط ��وارئ" ا�ستع ��دادا ملواجه ��ة هط ��ول
الأمط ��ار الغزيرة املتوقعة الي ��وم االثنني ،وبني
�أن ��ه "خ�ص�ص خم�س ��ة مليارات دين ��ار" للجهات
اخلدمية للقي ��ام مبهامها يف احل ��االت الطارئة،
وفيم ��ا �أ�ش ��ارت بلدية الب�ص ��رة �إىل �أنها "فتحت

قن ��وات مب ��ازل لت�صري ��ف املي ��اه" يف مناط ��ق
تخل ��و من �شبكات الت�صريف� ،أك ��دت �أن �شبكات
الت�صري ��ف يف املحافظ ��ة "غ�ي�ر ق ��ادرة عل ��ى
ا�ستيعاب �أمطار غزيرة بهذا ال�شكل".
وكان ��ت �إدارة حمافظ ��ة مي�س ��ان �أعلن ��ت� ،أم� ��س
االول الأح ��د" ،حال ��ة الت�أهب" ملواجه ��ة كميات
الأمط ��ار املحتم ��ل �سقوطه ��ا خ�ل�ال اليوم�ي�ن
املقبل�ي�ن ،وبين ��ت �أنه ��ا با�ش ��رت "ب�إع ��داد خطة
ا�ستباقية" لل�سيطرة على ت�صريف مياه الأمطار،
وفيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أن ��ه "�سيتم �ش ��راء مولدات
كهربائية كبرية وغاط�سات وتوفري �أ�سطول من
ال�صاروخي ��ات ال�ساحبة"� ،أكدت جمعية الهالل
الأحم ��ر �أنها "وف ��رت  400خيم ��ة و� 1000سلة
غذائية و 5000مادة �إغاثة للحاالت الطارئة".
وت�ساقط ��ت الأمط ��ار بغ ��زارة ،من ��ذ الثام ��ن من
ت�شري ��ن الثاين  2013وحت ��ى العا�شر منه ،مما
�أدى �إىل ارتف ��اع م�ست ��وى امل ��اء يف ال�ش ��وارع
العامة ،و�شوهدت م�ستنقعات وبرك مياه كبرية
وعدي ��دة يف معظ ��م �ش ��وارع العا�صم ��ة بغ ��داد،
م ��ا �أدى �إىل �إعاق ��ة حركة �س�ي�ر املركبات وتذمر
املواطنني.
و�أظه ��رت موجة الأمطار التي هطلت على بغداد
واملحافظ ��ات ،يف ( 25كان ��ون الأول ،)2012
حجم "العي ��وب" يف �شبكات املجاري و�صعوبة
ت�صري ��ف مياه الأمط ��ار التي �شكل ��ت في�ضانات
كبرية ،مل تنفع معه ��ا احللول "الرتقيعية" التي
جل�أت �إليها الدوائر املعنية.
و�أكدت �أمانة بغداد ،ام�س االثنني ،اتخاذ �إجراء
عاج ��ل لفت ��ح خط ��وط ط ��وارئ لت�صري ��ف مياه
الأمطار يف عدد من مناطق �شرقي قناة اجلي�ش،
ال�سيم ��ا ال�شع ��ب ومدين ��ة ال�ص ��در والغدي ��ر
وغريه ��ا ،وفيم ��ا ي�أتي الق ��رار بع ��د �إعالنها عن
عجز م�ضخاتها عن حل امل�شكلة� ،أ�شارت �إىل �أنه
ي�أت ��ي بعد توجيه �صدر جلمي ��ع الدوائر البلدية
با�ستنف ��ار مالكاتها و�آلياته ��ا وت�شغيل حمطات
املجاري بكامل طاقاتها.
و�أعلن ��ت �أمان ��ة بغ ��داد ،ام� ��س االثن�ي�ن ،اتخ ��اذ
�إج ��راءات احرتازية ملواجهة الإمط ��ار الغزيرة
املتوق ��ع هطوله ��ا عل ��ى العا�صمة بغ ��داد ،وفيما
�أك ��دت �أن م�ضخ ��ات الط ��وارئ لديه ��ا "تع ��اين
م ��ن �صعوب ��ة ت�صري ��ف املياه ب�سب ��ب حمدودية
�أحجامه ��ا"� ،أ�ش ��ارت �إىل �أن م�ش ��كالت نق ��ل
وت�صري ��ف مياه املج ��اري والأمط ��ار يف بع�ض
مناطق جانب الر�صافة "�ستبقى قائمة".
يذك ��ر �أن العا�صمة بغ ��داد واملحافظات العراقية
تعاين منذ �سنوات من م�شاكل "كبرية ومزمنة"
يف جم ��ال اخلدم ��ات ،وم ��ن �أكرثه ��ا تك ��رار ًا
الكهرب ��اء ،ومياه ال�شرب ،وال�ص ��رف ،و�شبكات
الطرق وغريها .
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االقتصادي

يف اللقاء الوزاري للدول امل�صدرة للغاز املنعقد يف طهران

العراق ي�ؤكد �أن اخلربة الفنية هي معيار اختيار الأمني العام للأوبك

×××××××

خمســة

×××××××
وا�سط

ك�شف جمل� ��س حمافظة وا�س ��ط عن اال�ستعان ��ة ب�شركة
الف ��او والرافدي ��ن املتخ�ص�صت�ي�ن يف جم ��ال �صيان ��ة
ال�س ��دود حت�سب ��ا حلدوث �أمط ��ار و�سيول خ�ل�ال الأيام
القادم ��ة .ونقل بي ��ان للمجل�س ،يوم �أم� ��س ،عن رئي�سة
جلنة اخلدمات و�ش�ؤون املواطنني يف جمل�س املحافظة
�ساجدة نزر املياحي قولها �إن "هاتني ال�شركتني عملهما
�صيانة ال�سدود التي تعر�ضت �إىل �إمطار غزيرة وت�أثرت
ب�سببها" .و�أ�ضافت ع�ضو كتلة املواطن ان "عمل ال�شركة
ميتد من ناحية الدب ��وين اىل ناحية �شيخ �سعد و�صوال
اىل ق�ض ��اء عل ��ي الغربي وخا�ص ��ة ال�س ��دود الوترية".
وتابع ��ت املياح ��ي ان "ه ��ذه ال�س ��دود �س ��وف ت�ساه ��م
بال�سيط ��رة على مي ��اه الإمطار ال�ستغالله ��ا على النحو
الأمثل والإفادة من املياه اجلوفية يف الزراعة".

�أكد العراق ،يوم �أم�س� ،أن
"الخبرة الفنية" هي المعيار
الذي ينبغي �أن ي�ستند عليه
في انتخاب المر�شح لمن�صب
الأمين العام لمنظمة
الأوبك ،وفي حين توقع �أن
يحافظ �إنتاج المنظمة على
م�ستواه خالل اجتماعها
الوزاري المقبل ،بين �أن
معدل �إنتاج العراق من النفط
خالل العام  2013الحالي،
بلغ  3.3مليون برميل يومي ًا،
ي�صدر منها حوالي  2.5مليون
برميل يومي ًا .جاء ذلك
خالل اللقاء الوزاري للدول
الم�صدرة للغاز المنعقد في
العا�صمة الإيرانية طهران.

 املدى  /حامد احمد
وقال وزير النفط العراقي ،عبد الكرمي لعيبي،
يف لق ��اء �أجرته مع ��ه وكالة (�شان ��ا) الإيرانية
للأنب ��اء ،على هام� ��ش اللقاء ال ��وزاري للدول
امل�صدرة للغ ��از املنعق ��د يف العا�صمة طهران،
اطلع ��ت عليه (املدى بر� ��س)� ،إن "املعيار الذي
يج ��ب �أن ي�ستن ��د علي ��ه يف انتخ ��اب املر�ش ��ح
ملن�ص ��ب الأمني العام ملنظم ��ة الأوبك هو مدى
اخل�ب�رة الفني ��ة الت ��ي يتمت ��ع به ��ا" ،ع ��ا ّد ًا �أن
"املعي ��ار الفن ��ي مهم� � ًا جد ًا له ��ذا املن�صب ومن
ال�ض ��روري الت�أكي ��د علي ��ه خالف� � ًا لل ��دورات
ال�سابقة".
ورد ًا عل ��ى �س�ؤال متعلق بو�ض ��ع �سوق النفط
العاملي ��ة ،ذك ��ر لعيب ��ي� ،أن هن ��اك "توازن ًا بني
عاملي العر�ض والطلب ال�سيما يف ظل وجود
ما يكفي من النفط ل�سد حاجة ال�سوق" ،م�شري ًا
�إىل �أن "�أ�سع ��ار النفط احلالي ��ة حمافظة على

دياىل

م�ستوي ��ات منا�سب ��ة تر�ض ��ي رغب ��ة املنتج�ي�ن
وامل�ستهلكني".
و�أ�ض ��اف وزي ��ر النف ��ط العراق ��ي� ،أن "�سقف
�إنت ��اج الأوب ��ك �سيبقى حمافظ ًا عل ��ى م�ستواه
ب ��دون تغي�ي�ر خ�ل�ال االجتم ��اع ال ��وزاري
للمنظمة ،الذي م ��ن امل�ؤمل انعقاده يف كانون
الأول املقبل" ،مبين ًا �أن "معدل �إنتاج العراق
م ��ن النف ��ط خ�ل�ال الع ��ام  2013احل ��ايل ،بلغ
 3.3مليون برميل يومي� � ًا� ،صدر منها حوايل
 2.5مليون برميل يومي ًا".
ويت ��وىل وزير النفط الليبي ال�سابق ،عبد الله
البدري ،حالي� � ًا من�صب الأمني العام للمنظمة،
�إذ بق ��ي يف من�صبة لدورتني ،حيث �أعطي مدة
متديد ل�سن ��ة واحدة يف كان ��ون الأول 2012
املن�ص ��رم ،لف�ش ��ل املنظم ��ة يف انتخ ��اب �أم�ي�ن
جدي ��د لها ،وق ��د يطلب منه البق ��اء الثني ع�شر
�شه ��ر ًا جديد ًا بح�سب ما يراه بع�ض املراقبني،
و�سيت ��م اتخ ��اذ ق ��رار ب�ش� ��أن الأم�ي�ن اجلدي ��د

خ�ل�ال اجتماع �أع�ض ��اء املنظم ��ة يف العا�صمة
النم�ساوي ��ة فينا ،يف الرابع م ��ن كانون الأول
املقبل.
وكان �أك�ب�ر منتجني للنف ��ط يف املنظمة ،وهما
ال�سعودي ��ة والع ��راق ،ق ��د قدم ��ا مر�شحيهم ��ا
للمن�صب وكذلك فعلت �إيران.
وكان االجتم ��اع ال ��وزاري اخلام� ��س ع�ش ��ر
ملنت ��دى ال ��دول امل�ص ��درة للغ ��از (،)GECF
ق ��د بد�أ يف طه ��ران ،الأحد(،ال� �ـ 17من ت�شرين
الث ��اين  2013احلايل) ،لبحث الق�ضايا املالية
والإداري ��ة للمنت ��دى ،وحتديد موازن ��ة للعام
 201٤املقب ��ل ،وبرنام ��ج عمل الأمان ��ة العامة
وتق ��دمي تقارير ب�ش�أن �س ��وق الغاز ،ف� ً
ضال عن
مناق�شة مو�ضوع انتخاب الأمني العام ملنتدى
الدول امل�صدرة للغاز.
وي�ض ��م منتدى الدول املنتجة وامل�صدرة للغاز
13ع�ضو ًا �أ�سا�س ًا هم �إيران اجلزائر وبوليفيا
وم�صر وغين ��ا اال�ستوائية وليبي ��ا ونيجرييا

مدير عام م�صرف الر�شيد يلزم املتعاملني
باال�ستن�ساخ داخل امل�صرف

خارج الحدود
�أمريكا

 بغداد  /املدى

بوينغ تعلن اجلدول الزمني لإنتاج الن�سخة
اجلديدة من الطائرة 777
�أعلنت �شركة بوينغ الأمريكية يوم �أم�س ،جدوال
زمنيا لإنتاج الن�سخة اجلديدة من الطائرة 777
بع ��د ح�صولها عل ��ى طلبيات �ش ��راء �ضخمة� ،أول
�أم� ��س ،يف معر� ��ض دب ��ي للط�ي�ران .و�ست�ستق ��ر
بوين ��غ عل ��ى مكون ��ات الطائ ��رة يف ع ��ام 2015
وت�ضع ت�صميما تف�صيليا بحلول .2016
وقال �سكوت فان�ش ��ر نائب رئي�س بوينغ واملدير
الع ��ام لتطوير الطائ ��رات �إن الإنت ��اج �سيبد�أ يف

ح�صلت �صحيفة "امل ��دى" على كتاب
مت تعميمه من قبل مدير عام م�صرف
الر�شيد ال�سيد كاظم نا�شور على كافة
الفروع ،بالرقم  1044وامل�ؤرخ يف 8
 ،2013 / 10 /ي�ؤكد من خالله الزام
املودع�ي�ن ا�ستن�س ��اخ ال�صكوك داخل

 2017عل ��ى �أن تقل ��ع �أول رحل ��ة جتريبي ��ة يف
 2019ويبد�أ ت�سليم الطائرة يف .2020
وحظي ��ت الن�سخ ��ة اجلدي ��دة باهتم ��ام كبري من
�ش ��ركات الط�ي�ران اخلليجي ��ة يف الي ��وم الأول
ملعر�ض الطريان �إذ طلبت �شركة طريان الإمارات
اململوكة لدبي  150طائرة بينما طلبت اخلطوط
القطري ��ة  50طائ ��رة وطلب ��ت االحت ��اد للطريان
اململوكة لأبوظبي  25طائرة.

تراجع برنت �صوب  108دوالر

 متابعة  /املدى

�إي ��ران الن ��ووي .ويق ��ول الغ ��رب �إن الربنامج
يه ��دف لإنتاج قنبل ��ة نووية بينم ��ا تنفي �إيران
ذل ��ك وتق ��ول �إن ��ه لأغرا� ��ض �سلمي ��ة .وحال ��ت
العقوب ��ات املفرو�ض ��ة عل ��ى اي ��ران دون بي ��ع
نحو ملي ��ون برميل من النف ��ط الإيراين يوميا
وق ��د ي�سفر اتف ��اق عن طرح ج ��زء منه وهبوط
الأ�سع ��ار يف الأ�س ��واق التي حتظ ��ى ب�إمدادات
جيدة بالفعل.

�أف ��اد م�صدر مالح ��ي عراقي ،يوم �أم�س ،ب� ��أن البواخر
الواف ��دة اىل بع� ��ض املوان ��ئ العراقي ��ة والإيراني ��ة
�أ�صبح ��ت تواج ��ه �صعوبة عن ��د اجتيازه ��ا مدخل �شط
الع ��رب لي�ل ً�ا ب�سبب تعط ��ل عوامات وفن ��ارات مالحية
�إر�شادية لأ�سباب غام�ضة.
وقال ��ت م�ص ��ادر تعم ��ل يف ال�شرك ��ة العام ��ة للموانئ،
�إن "معظ ��م الفن ��ارات والعوام ��ات املالحي ��ة العائم ��ة
املوج ��ودة عن ��د مدخ ��ل �ش ��ط الع ��رب مت تعطيله ��ا يف
ظ ��روف غام�ض ��ة" ،مبين ��ا �أن "م�صابيحه ��ا مطف�أة منذ
�أربع ��ة �أي ��ام ،وهو ما يعرقل املالح ��ة البحرية لي ًال عند
مدخل ال�شط".
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در الذي طلب ع ��دم الك�شف ع ��ن ا�سمه
�أن "البواخ ��ر الواف ��دة اىل بع� ��ض املوان ��ئ العراقي ��ة
والإيراني ��ة ت�ستفي ��د م ��ن تل ��ك الفن ��ارات والعوام ��ات

م�صر

جرنال �إليكرتيك توفر دعم ًا مالي ًا وفني ًا
مل�شروع �ضخم لتك�سري النفتا
وقعت جرنال اليكرتي ��ك و�شركة كربون القاب�ضة
اخلا�ص ��ة امل�صرية اتفاقا بقيمة  500مليون دوالر
ي ��وم �أم� ��س ،لتوف�ي�ر الدعم الفن ��ي وامل ��ايل لبناء
�أكرب م�شروع لتك�س�ي�ر النفتا يف العامل يف جممع
برتوكيماويات على خليج ال�سوي�س.
وق ��ال با�سل الب ��از رئي� ��س جمل� ��س �إدارة كربون
القاب�ضة �إن م�شروع تك�سري النفتا جزء من جممع
التحري ��ر للبرتوكيماوي ��ات وقيمت ��ه  4.8ملي ��ار
دوالر .وتنفذ كرب ��ون القاب�ضة م�شروعات م�صب
يف قط ��اع النف ��ط والغاز يف م�صر وذك ��ر الباز �أن

أرقام
241

ملي ��ون و 118ال ��ف دوالر مبيع ��ات البن ��ك املركزي
العراقي من ال ��دوالر يف مزاد يوم ام�س ،مقارنة مع
 182ملي ��ون �سجله ��ا يف اجلل�سة ال�سابق ��ة ،وب�سعر
�صرف م�ستقر عند  1166دينارا.

بن ��اء امل�شروع �سيبد�أ يف وق ��ت ما يف العام املقبل
ويتوقع ان ي�ستغرق نحو � 50شهرا.
وذك ��ر ج ��ون راي� ��س نائب رئي� ��س جمل� ��س �إدارة
ج�ن�رال اليكرتي ��ك �أن التزام ال�شرك ��ة جتاه م�صر
ميت ��د "جلميع �أن�شطتن ��ا" وانه يتطل ��ع للم�شاركة
يف عدد �أكرب من امل�شروعات يف م�صر.
و�أ�ض ��اف �أن امل�ش ��روع اجلدي ��د �سينت ��ج �سنوي ��ا
مليون ��ا و� 360أل ��ف ط ��ن م ��ن الإيثل�ي�ن والبويل
بروبلني وكميات كبرية م ��ن الربوبلني والبنزين
والبيوتادين و�ألفينات �ألفا.

300

ملي ��ار دينار طال ��ب حمافظ بغ ��داد علي حم�سن
التميم ��ي ،الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء
ب�إطالقها لتوزيعها على املواطنني ممن ت�ضررت
منازلهم خالل مو�سم ال�شتاء املا�ضي واحلايل.

امل�ص ��ارف ح�ص ��را ومببل ��غ 1500
دينار.
وي ��رى مواطن ��ون وم�ستثم ��رون
يتعامل ��ون م ��ع امل�ص ��رف املذك ��ور
ان الأم ��ر جمحف ��ا �سيم ��ا وان قيم ��ة
الإي ��داع لل�ص ��ك الواح ��د تبلغ 2000
دينار ،ومع �إ�ضافة مبالغ اال�ستن�ساخ
�سي�صبح املبلغ  3500دينار ،مبينني

ان هن ��اك �إيداعات كث�ي�رة يتعاملون
به ��ا م ��ع امل�ص ��رف وه ��ذا الأم ��ر يعد
ا�ستنزافا ملبالغه ��م ،وطالبوا بتعامل
م ��ايل ي�سه ��ل التع ��اون ،ال ان يخل ��ق
النف ��ور م ��ن امل�ص ��ارف احلكومي ��ة،
و�أك ��دوا ان هن ��اك م�ص ��ارف �أهلي ��ة
تتعاون مببالغ اقل مما تفر�ضه �إدارة
م�صرف الر�شيد.

عرقلة يف املالحة البحرية الليلية عند
مدخل �شط العرب

�سوي�سرا

تراجع �سعر خام مزيج برنت متجها نحو 108
دوالرات للربمي ��ل ي ��وم �أم� ��س ،وا�ستقر بعدما
حق ��ق مكا�س ��ب كب�ي�رة على م ��دار �أ�سب ��وع قبل
ا�ستئن ��اف املحادثات بني �إيران والغرب والتي
قد ت�ؤدي �إىل زيادة �ص ��ادرات اخلام الإيراين.
وجتتم ��ع القوى العاملية الك�ب�رى مع �إيران يف
جنيف يف الفرتة من � 20إىل  22ت�شرين الثاين
يف جولة �أخرى م ��ن املفاو�ضات ب�ش�أن برنامج

وقطر ورو�سيا وترينيداد وتوباغو وفنزويال
والإمارات العربية املتحدة وعمان.
وت�ش ��ارك هولن ��دا وكازاخ�ست ��ان والرنوي ��ج
والعراق ب�صفة ع�ضو مراقب يف املنتدى.
وت�أ�س� ��س منت ��دى ال ��دول املنتج ��ة وامل�صدرة
للغ ��از ع ��ام  ،2001مبب ��ادرة من �إي ��ران و�ضم
حينها �إيران وقطر ورو�سيا.
و�أكد نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء العراقي ل�ش�ؤون
الطاق ��ة ،ح�سني ال�شهر�ست ��اين ،يف (الـ 18من
كان ��ون الأول املن�ص ��رم � ،)2012أن الع ��راق
يتطلع �إىل الو�صول يف العام � 2017إىل طاقة
�إنتاجي ��ة كلية مبعدل  10 -9مليون برميل من
النف ��ط يومي� � ًا ،يف ح�ي�ن �أظهر تقري ��ر للوكالة
الدولي ��ة للطاقة �أن الع ��راق �سي�صل اىل �إنتاج
�ست ��ة ماليني برميل نفطي يومي ًا بحلول العام
 ،2020وان ��ه ل ��ن ي�ص ��ل �إىل م�ست ��وى �إنت ��اج
ثماني ��ة ماليني برميل يومي� � ًا �إال بحلول العام
.2035

مقر منظمة اوبك
ّ
ومنظم ��ة ال ��دول امل�ص ��درة للب�ت�رول
Organization
of
the
Petroleum
Exporting
 Countriesالت ��ي تعرف اخت�صار ًا �أوبك
 ،OPECه ��ي ّ
منظمة عاملي ��ة ت�ضم  12دولة
تعتم ��د على �صادراتها النفطي ��ة اعتماد ًا كبرياً
لتحقي ��ق مدخوله ��ا .ويخت�ص ��ر ا�سمه ��ا �إىل
منظم ��ة الأوبك ويعمل �أع�ض ��اء الأوبك لزيادة
العائ ��دات من بيع ال ّنف ��ط يف ال�سّ وق العاملية،
ومتلك الدّول الأع�ض ��اء يف هذه ّ
املنظمة %40
م ��ن الن ��اجت العامل ��ي و  %70م ��ن االحتياط ��ي
العاملي لل ّنف ��ط ،وت�أ�سّ �ست �أوبك يف بغداد عام
 ،1960م ��ن قب ��ل ال�سعودية� ،إي ��ران ،العراق،
الكويت وفنزوي�ل�ا ،ومق ّرها يف فيينا ،وت�ضم
حالي ًا اجلزائ ��ر و�أنغوال والإك ��وادور و�إيران
والع ��راق والكوي ��ت وليبي ��ا ونيجرييا وقطر
وال�سعودي ��ة والإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة
وفينزويال.

3

ملي ��ارات ون�صف املليار دينار مبيعات الأ�سواق
املركزي ��ة يف وزارة التج ��ارة لأيل ��ول ،وان
الإي ��رادات املتحققة من نق ��ل الب�ضائع اخلا�صة
مبواد البطاقة التموينية بلغت  275مليون.

2500

الداللية يف حتديد م�ساراتها".
ولف ��ت امل�ص ��در اىل �أن "العوام ��ات املعطل ��ة ت�شم ��ل
العوام ��ات رق ��م ( )1ورق ��م ( )3ورقم ( )7ورق ��م (� 5أ)
ورقم ( 5ب)" ،م�ضيف ًا �أن " ال�سلطات البحرية الإيرانية
�أخذت على عاتقها �صيانة وت�شغيل العوامات املوجودة
عند مدخل ال�شط ،وال دور لل�سلطات البحرية العراقية
يف ت�شغيلها �أو �صيانتها".
و�شدد امل�صدر على �ضرورة "الإ�سراع ب�إ�صالح و�إعادة
ت�شغي ��ل �أ�ضواء العوامات الداللي ��ة لأن وجودها وهي
معطل ��ة يرب ��ك املالحة البحري ��ة لي ًال ويزي ��د من فر�ص
وق ��وع ح ��وادث الت�ص ��ادم واالنح ��راف ع ��ن م�سارات
القنوات املالحية عند الإبحار خالل الليل".
يذكر �أن حمافظة الب�صرة التي يخرتقها �شط العرب من
�شمالها اىل �أق�صى جنوبها ت�ضم خم�سة موانئ جتارية
ه ��ي خ ��ور عب ��د الل ��ه و�أم ق�ص ��ر ال�شم ��ايل واجلنوبي
واملعقل و�أبو فلو�س.

�سي ��ارة الندكروز ن ��وع تويوتا وني�س ��ان قامت
وزارة التج ��ارة با�سترياده ��ا ،فيم ��ا �أك ��دت انها
تبح ��ث ا�ست�ي�راد مع ��دات متخ�ص�ص ��ة بحف ��ر
وتن�صي ��ب �أنابي ��ب املي ��اه ال ت�سبب �أي ��ة �أ�ضرار
بالبنى التحتية.
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�أعلنت جمعية النحالني العراقيني يف دياىل انخفا�ض �إنتاج
الع�س ��ل بن�سب ��ة  50باملئة ب�سب ��ب الآفات ال�ض ��ارة وعوامل
املن ��اخ املتمثلة بالأمط ��ار وانح�سار امل�ساح ��ات اخل�ضراء.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن �إنتاج الع�س ��ل للعام احلايل يبلغ  300طن
مقارنة بالعام املا�ضي ال ��ذي جتاوز فيه معدل الإنتاج 600
طن.وت�أ�س�ست جمعية النحالني يف دياىل عام  1976وكانت
ت�ض ��م  191ع�ضوا يف حينه ��ا ويبلغ ع ��دد �أع�ضاء اجلمعية
حاليا  490نحاال ،فيما يبلغ عدد النحالني يف دياىل �أكرث من
 1600نحال موزعني يف عموم املناطق والوحدات الإدارية.
وقال رئي�س اجلمعية علوان املياحي ان احل�شرات والآفات
وابرزه ��ا ح�شرة الفاروا والزنبور الأحمر �سببت انخفا�ض
�إنت ��اج الع�سل ب�شكل كبري ،مبين ��ا ان ح�شرة الفاروا تتغذى
عل ��ى يرقات النحل وت�سب ��ب خروج نحل مقط ��ع الأجنحة.
و�أ�ض ��اف ان �أمط ��ار العام املا�ض ��ي �سبب ��ت انخفا�ض ن�سبة
الرحيق و�ضعف كف ��اءة الأ�شجار النف�ضي ��ة ،منتقدا �ضعف
دع ��م الزراع ��ة واحلكومة املحلي ��ة للنحال�ي�ن وانعكا�س ذلك
�سلبا على تربية النحل يف املحافظة.
املثنى
قال ��ت الإدارة املحلية يف حمافظة املثن ��ى� ،إن جميع امل�شاريع
�ضمن خطة عام � 2013أحيلت اىل التنفيذ ،فيما ك�شفت عن ان
حج ��م موازنتها للع ��ام املقبل قد ت�ص ��ل اىل  300مليار دينار.
وق ��ال نائ ��ب رئي� ��س املجل� ��س ح ��ارث احلم ��ود �إن "امل�شاريع
الت ��ي �أقرت �ضمن خطة ع ��ام � 2013أحيلت الع ��دد الأكرب اىل
التنفي ��ذ ،والبع�ض الآخر وهو اجلزء القليل يف طور الإعالن
والإحال ��ة" ،م�ؤكدا "عدم وجود م�شاري ��ع متلكئة �ضمن خطة
املحافظة".
و�أ�ض ��اف حلمود �أن "تخ�صي�صات خطة املحافظة للعام املقبل
�ست�ص ��ل اىل نح ��و  300ملي ��ار دين ��ار وه ��ي قابل ��ة للزيادة"،
م�ش�ي�را اىل ان "اخلط ��ة �ست�صل اىل جمل� ��س املحافظة خالل
الأيام الع�شرة القادمة للم�صادقة عليها".
نينوى
�أك��دت جلنة �إ�سناد عمليات �أم الربيعني ،يوم �أم�س� ،أن
�إدارة نينوى �أعادت  %70من ميزانيتها �إىل بغداد ،م�شرية
�إىل �أن جمل�س املحافظة اجل��دي��د ا�ستلم �أك�ثر م��ن 400
م�شروع متلكئ يف املحافظة.
وق��ال رئي�س اللجنة زه�ير اجللبي �إن "�إدارة املحافظة
�أعادت ما ن�سبته  % 70من ميزانيتها �إىل احلكومة االحتادية
لعدم ا�ستطاعتها �أنفاقها على امل�شاريع واخلدمات" ،مبينا
�أن "جمل�س املحافظة اجلديد ا�ستلم �أكرث من  400م�شروع
متلكئ يف املحافظة".
و�أب��دى اجللبي ا�ستغرابه من "مطالبة �إدارة املحافظة
مببالغ �إ�ضافية للميزانية يف حني الأج��در بها �أن تتمكن
من �إنفاق ما لديها من ميزانية ومن ثم املطالبة مببالغ
�أخرى" .يذكر �أن حمافظ نينوى اثيل النجيفي �أكد يف
متوز املا�ضي �أن العمل امل�ؤ�س�ساتي يف الوزارات العراقية
يعد �ضعيفا ،ويف حني �أ�شار �إىل �أن املحافظة تعاين من
الظلم ب�سبب ع��دم احت�ساب ميزانيتها ال�سنوية وفقا
لكثافتها ال�سكانية وم�ساحتها.
الأنبار
قالت الإدارة املحلية يف حمافظة الأن�ب��ار غربي ال�ع��راق ،يوم
�أم�س� ،إنها طلبت موازنة م�ضاعفة يف خطتها لعام  2014لتنفيذ
جملة م�شاريع خدمية.
وقال نائب رئي�س جمل�س املحافظة فالح العي�ساوي يف ت�صريح
�صحفي� ،إن "الأنبار طلبت موازنة مالية بحدود  800مليار دينار
لتنفيذ م�شاريع اخلطة للعام املقبل" ،م�شريا اىل ان "املحافظة
بانتظار م�صادقة املوازنة من احلكومة وجمل�س النواب ملعرفة
حجم تخ�صي�صاتها املالية".
و�أ�ضاف �أن "موازنة املحافظة للعام احلايل بلغت  425مليار
دي �ن��ار ،ل��ذا احل��اج��ة للعام املقبل اىل م�ضاعفة املبلغ لتنفيذ
امل�شاريع اخلدمية" .ومن املتوقع ان يناق�ش جمل�س الوزراء يف
جل�سته اليوم م�شروع املوازنة االحتادية البالغة نحو  130مليار
دوالر .وكان جمل�س حمافظة االنبار قد قرر يف وقت �سابق �إعفاء
رئي�س جلنة اال�ستثمار من من�صبه" ،ل�ضعف �أدائه الوظيفي".
وق��ال نائب رئي�س جمل�س حمافظة الأن�ب��ار �صالح العي�ساوي
ان "املجل�س ق��رر خ�لال جل�سته ال�ط��ارئ��ة �إع�ف��اء رئي�س جلنة
اال�ستثمار" ،عازيا ال�سبب �إىل "�ضعف �إدائه الوظيفي".

الف هكتار من الرز يزرع العراق ح�سب �صحيفة
اوري ��زا االمريكية املخت�صة ب�ش� ��ؤون احلبوب،
وهو اقل بن�سب ��ة  % 24من امل�ساحة التي ت�سعى
اليها وزارة الزراعة العراقية.

6

حمافظات ت�سلمت ا�ستمارات البطاقة التموينية
لعام ��ي  2013و ،2014وق ��ال مدي ��ر ع ��ام دائرة
التخطي ��ط يف ال ��وزارة ح�س�ي�ن فرح ��ان �أنه ��م
"م�ستمرة لالنتهاء من باقي املحافظات الأخرى.

الرياضي
sports@almadapaper.net

املباراة
عُمان
ال�سعودية
العراق

�سوريا
ال�صني
�إندوني�سيا

الوقت
13:30
14:35
15:00

املباراة
البحرين
الإمارات
لبنان

اليمـن
فيتنام
�إيران

الوقت
17:45
18:30
18:30

العدد ()2940
ال�سنة احلادية ع�شرة  -الثالثاء
( )19ت�شرين الثاين 2013

همام طارق :عدم
ت�أهلنا اىل ا�سرتاليا
كارثة كربى

ي��ن��ت��ظ��ر ه����دي����ة ����س���ع���ودي���ة م����ن م���ل���ع���ب ج��ي��ان

منتخبنا يبح��ث عن فوز ثمني عل��ى اندوني�سيا
 بغداد /املدى
يخو����ض منتخبنا الوطني لكرة القدم يف
ال�ساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثالثاء
مباراته الرابعة امام نظريه االندوني�سي
على ملعب جل���ورا بالعا�صمة االندون�سية
جكارتا �ضمن مناف�سات اجلولة اخلام�سة
من ت�صفيات املجموع���ة الثالثة اال�سيوية
امل�ؤهل���ة اىل نهائي���ات كا����س امم ا�سيا 12
الت���ي ت�ضيفها ا�سرتالي���ا للفرتة من 31-9
كانون الثاين . 2015
يحت���ل منتخبنا الوطني لكرة القدم املركز
الثالث بر�صيد  3نقاط يف ترتيب املجموعة
الثالثة من ف���وزه عل���ى اندوني�سيا()0-1
وخ�سارت���ه يف  3مباري���ات فيم���ا يقب���ع
املنتخ���ب االندوني�س���ي يف املرك���ز االخري
بر�صيد نقطة واحدة من تعادله مع ال�صني
وخ�سارته يف  3مباريات .
وقال ع�ضو االحتاد العراقي املركزي لكرة
الق���دم يحيى زغري لـ(املدى)  :ان منتخبنا
الوطن���ي لك���رة الق���دم يتطل���ع اىل حتقيق
الف���وز يف مب���اراة اندوني�سي���ا م���ن اج���ل
احياء �آماله يف املناف�سة يف بطاقة الت�أهل
الثاني���ة ع���ن املجموع���ة الثالث���ة اىل كا�س
ا�سي���ا  2015الت���ي ا�صبح���ت حم�ص���ورة
ب�ي�ن الع���راق وال�صني فق���ط بع���د ان ظفر
املنتخب ال�سعودي ال�شقيق بطاقة الت�أهل
االوىل اث���ر ت�ص���دره ترتي���ب املنتخب���ات
بر�صيد  12نقطة من فوزه يف  4مباريات
متتالي���ة م�ش�ي�ر ًا اىل ان العبينا م�صممون
عل���ى خط���ف النق���اط الث�ل�اث وتعوي�ض
االخفاق���ات االخ�ي�رة الت���ي تعر����ض له���ا
املنتخ���ب بع���د ان فق���د  9نق���اط غالي���ة من
خ�سارت���ه يف  3مباري���ات م���ن املنتخ���ب
ال�صين���ي وكذل���ك مرت�ي�ن م���ن املنتخ���ب
ال�سعودي ب�ش���كل جعلته يف و�ضع �صعب
للغاية حيث يحت���ل املركز الثالث بفارق 4
نق���اط عن املنتخ���ب ال�صيني ال���ذي يحتل
مرك���ز الو�صي���ف وبف���ارق  9نق���اط ع���ن
املنتخب ال�سعودي الفت��� ًا اىل ان منتخبنا
يرتقب نتيجة مباراة املنتخبني ال�سعودي
وال�صيني التي �ستقام ظهر اليوم الثالثاء
عل���ى ملعب مدين���ة جي���ان ال�صينية التي
تفيدنا فيها فوز او تعادل ال�سعودية حيث
�ستك���ون املب���اراة االخرية الت���ي �ستجمع
منتخبن���ا م���ع نظ�ي�ره ال�صين���ي ي���وم 5
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ابرز مباريات اليوم

 بغداد  /علي �إ�سماعيل
ذكر العب منتخبنا الوطني همام طارق �أن مباراة منتخبنا
الوطني اليوم الثالثاء �ضد اندوني�سيا تعد مبثابة "حياة او
موت " بالن�سبة جلميع العبي املنتخب الوطني  ،الن اية نتيجة
غري التعادل فهذا يعني بان منتخبنا لن ي�شارك بنهائيات �آ�سيا
.2015
وقال طارق لـ(املدى) :الآن ا�صبحنا مبوقف ال يح�سد عليه ،
ويجب علينا ح�صد ال�ست نقاط فيما تبقى من مباراة اليوم
وكذلك مباراة ال�صني املقبلة  ،نحن كالعبني يجب علينا بذل
املزيد من العطاء داخل ار�ض امللعب واقتنا�ص نقاط املباراة
 ،م�ؤكد ًا بالوقت ذاته بان غياب يون�س حممود �سيكون م�ؤثرا
بال�شق الهجومي ولكن هناك العبني قادرين على تعوي�ضه.
وا�شار  :االن نفكر بكيفية الفوز على اندوني�سيا  ،وهذا مطلبنا
احلقيقي من املباراة لن نتنازل عليه  ،ولن نفكر مبباراة ال�صني
وال�سعودية ومدى الت�أثر بنتيجتها  ،النه مهما كانت النتيجة
فنحن بحاجة اىل فوزين لكي ن�ضمن بطاقة الت�أهل .
وتابع  :منتخبنا الوطني مل ي�ستحق اخل�سارة يف مباراة
ال�سعودية  ،وكنا االق���رب اىل ال��ف��وز وح�سم نتيجة اللقاء
منذ ال�شوط االول  ،ولكن بال�شوط الثاين مل نقدم امل�ستوى
املطلوب  ،حيث ان هناك بع�ض الالعبني ت�أثروا بقرارات احلكم
الياباين الذي مل يكن من�صفا يف بع�ض احلاالت التحكيمية ،
وك��ان هناك لعب قوي وخ�شن من قبل الالعبني ال�سعوديني
على اقدام العبي منتخبنا الوطني امام انظار احلكم!
ال����ت�����أه����ل اىل
و�أ�شار  :منتخبنا قادر على
ع��������������������ام
نهائيات يف ا�سرتاليا
م������ن
 ، 2015بالرغم
�صعوبة املهمة
 ،ل����ك����ون����ن����ا
ا����ص���ب���ح���ن���ا
ب�����ح�����اج�����ة
اىل فوزين
ب�������غ�������اي�������ة
ال���������ض����رورة
 ،والب��������د من
ال����ت�����أه����ل اىل
ن���ه���ائ���ي���ات ا�سيا
،الن ع��������دم ت�����أه����ل
منتخبنا الوطني اىل
ه��ذه البطولة ال �سمح
الله ،فانها �ستكون
ك�������ارث�������ة ك��ب��رى
ب��ح��ق الريا�ضة
العراقية.

منتخبنا يطمح اىل الفوز على اندوني�سيا
�آذار املقب���ل بالعا�صم���ة االردني���ة حا�سمة
حي���ث ان الف���وز �سي�ؤهلن���ا اىل النهائيات
الآ�سيوي���ة التي �ستقام يف ا�سرتاليا مطلع
عام . 2015
واو�ض���ح ان مب���اراة منتخبن���ا الوطن���ي
مع نظ�ي�ره االدوني�س���ي �ستكون من دون
جمه���ور ا�ستن���ادا للعقوب���ة الت���ي فر�ضها
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم على االحتاد
االندوني�س���ي بحرم���ان جمه���وره م���ن
ح�ضور مبارات�ي�ن متتاليتني يف ت�صفيات
ا�سيا تقام على ار�ضه وغرامة مالية قدرها
 15ال���ف دوالر بعد االح���داث التي رافقت
مباراة اندوني�سيا وال�سعودية التي جرت
عل���ى ملعب جل���ورا ي���وم  22اذار املا�ضي
�ضم���ن مناف�س���ات اجلول���ة الثاني���ة م���ن
ت�صفي���ات املجموعة الثالث���ة  ،م�شريا اىل
ان مب���اراة منتخبنا ه���ي املب���اراة الثانية

ت�سمية وفد منتخب الكاراتيه
لبطولة �آ�سيا

التي جتري من دون جمهور بعد ان كانت
مب���اراة اندوني�سي���ا وال�ص�ي�ن هي االوىل
التي انتهت بالتعادل (.)1-1
وا�ش���ار زغ�ي�ر اىل ان العب���ي منتخبن���ا
الوطن���ي �سريت���دون املالب����س البي�ض���اء
الكاملة وحار�س املرمى املالب�س ال�صفراء
فيما �سريتدي العبو املنتخب االندوني�سي
املالب�س احلمراء الكاملة وحار�س املرمى
املالب����س البنف�سجي���ة يف �ض���وء االتف���اق
الذي ُابرم خالل امل�ؤمت���ر الفني الذي عُقد
ام����س االثنني يف مقر ملع���ب جلورا الذي
ُيع ـ���د امللع���ب الرئي����س الث���اين بالعا�صمة
االندوني�سية جاكارتا.
ومن جهة اخ���رى ا�ستبعد مدي���ر املنتخب
ال�سع���ودي الأول لكرة القدم زكي ال�صالح
�أن يدخ���ل منتخب ب�ل�اده مواجهة اليوم
�أم���ام ال�ص�ي�ن يف الت�صفي���ات الآ�سيوي���ة

ب�ت�راخ نظ���ر ًا ل�ضمان���ه الت�أه���ل ع���ن
ٍ
جمموعته .و�أو�ضح ال�صالح يف ت�صريح
�صحفي � :صحيح �أن الفارق بني مباراتينا
م���ع العراق يف الدم���ام وال�صني يف جيان
ال يتعدى الأيام الأربع���ة وهي فرتة قليلة
جد ًا� ،إال �أننا ننظ���ر ملباراة اليوم مبنتهى
الأهمية ،ون�سعى لتعزيز وا�ستمرار ثقافة
الف���وز لدى العبين���ا ولي����س االكتفاء فقط
بالت�أه���ل ،وق���د جئنا �إىل ال�ص�ي�ن لنح�صد
النق���اط الث�ل�اث ،ولنحاف���ظ عل���ى الأداء
وال���روح داخل امللع���ب ،وهذا م���ا تعك�سه
توجيه���ات املالك�ي�ن الإداري والفن���ي،
وكذل���ك �إدارة البعث���ة برئا�س���ة رئي����س
االحت���اد ال�سع���ودي �أحمد عي���د املتواجد
معنا يف ال�صني .
واو�ض���ح ان الربنامج الذي و�ضعناه قبل
�أن ن�أت���ي �إىل ال�صني ي�س�ي�ر وفق ما ر�سم

احتاد البي�سبول يعلن
�أ�سماء هيئته العامة
 بغداد /املدى
اعل���ن االحتاد العراق���ي للبي�سبول وال�سوفت بول ا�سم���اء الهيئة العامة
الت���ي يحق لها امل�شاركة يف انتخابات االحت���اد التي �ستقام خالل االيام
املقبلة.
وق���ال رئي����س االحتاد عل���ي عبد احل�س�ي�ن البل���داوي :ان االندي���ة التي
يح���ق لها امل�شارك���ة يف انتخابات احتاد اللعبة ه���ي ال�سينية وعفك و�آل
بدي���ر واملجر ومي�سان وقلعة �صالح وبلدي���ة النا�صرية واكد والبطحاء
واخللي���ج العربي واالحتاد وغاز اجلن���وب والقو�ش وقرقو�ش والتون
كوب���ري واالخ���اء والث���ورة والكاظمي���ة واالعظمية والتاج���ي والهالل
وال�سالم واخلطوط.

ل���ه م�سبق��� ًا م���ن حي���ث التدريب���ات ،وكلنا
ندرك ق���وة املنتخ���ب ال�صين���ي وتطوره،
لكننا نث���ق ب�أن لدينا جمموعة من ال�شباب
الذي���ن ي�سع���ون لك�س���ب الثق���ة ،واحلم���د
لله �أنن���ا ر�سمنا االبت�سام���ة والفرحة على
وجوه م�شجعينا يف اجلولة املا�ضية �أمام
الع���راق ،ون�سع���ى ل�ضمان ا�ستم���رار هذه
الفرحة يف املباراة.
واختت���م زكي ال�صال���ح ت�صريح���ه قائال :
نتطل���ع لأن يك���ون املنتخ���ب �أف�ضل بكثري
مم���ا و�صل���ه حالي��� ًا ،ولدين���ا الإمكاني���ات
والالعب���ون الق���ادرون عل���ى حتقي���ق
ه���ذا اله���دف ،و�إن �ش���اء الل���ه ي�ستمر هذا
الت�صحي���ح يف الطريق ال�سليم ،وت�ستعيد
الك���رة ال�سعودي���ة مكانته���ا الطبيعي���ة
وتاريخه���ا امل�ش���رف ،وي�أخ���ذ منتخبن���ا
و�ضعه املعروف عنه .

الأوملبية جتدد م�ساندتها للإعالم الريا�ضي
 بغداد /املدى
اك���د ع�ض���و املكت���ب التنفي���ذي للجن���ة
االوملبية �إياد جنف ان اللجنة كانت وما
زالت ت�ؤك���د ان االعالم الريا�ضي �شريك
حقيقي يف م���ا يتحقق من اجنازات يف
الريا�ضة العراقية.
وا�ش���ار جن���ف اثن���اء ح�ض���وره ممث�ل�ا
لرئي����س اللجنة االوملبي���ة رعد حمودي
لالحتفالي���ة التي نظمه���ا ملتقى الراحل
عب���د كاظم ي���وم ام����س االثن�ي�ن احتفاء
باالعالم���ي الريا�ض���ي املتمي���ز ح�س���ام
ح�س���ن ان اللجن���ة االوملبي���ة اخ���ذت

عل���ى عاتقها رعاي���ة جمي���ع ال�صحفيني
واالعالمي�ي�ن عرب العديد من االتفاقيات
مع اجلهات التي يعملون فيها ما ي�ضمن
لهم النجاح ومواكبة خمتلف منتخباتنا
الوطني���ة م�شي���دا اثناء كلم���ة القاها يف
االحتفالي���ة باملهني���ة والكف���اءة العالية
التي يتحلى به���ا ح�سن ورغبته الدائمة
يف خدم���ة الريا�ض���ة العراقي���ة ع�ب�ر ما
يطرح���ه من ر�ؤي���ة وا�ضح���ة و�صريحة
للنهو�ض بها.
و�شهدت االحتفالية التي ادارها الزميل
ال�صحفي عبد الرحمن فليفل و�ضيفتها
قاع���ة اجلواه���ري يف احت���اد االدب���اء

ح�ض���ور كوكب���ة م���ن جن���وم الريا�ض���ة
وال�صحافة يتقدمه���م اخلبري الريا�ضي
الدكتور با�سل عبد املهدي ورئي�س احتاد
ك���رة ال�سل���ة ح�س�ي�ن العمي���دي وجنوم
الكرة فالح ح�س���ن وعلي كاظم وح�سني
لعيبي ور�سن بنيان وال�صحفيون منعم
جاب���ر وفال���ح ح�سون الدراج���ي وعادل
العتابي وه�شام ال�سلمان وح�سني الذكر
وحميي دواي و�سم�ي�ر ال�شويلي ف�ضال
ع���ن جمموعة من رج���ال االعالم �شهدت
كلمات عدة باملحتفى ب���ه وتقدمي دروع
تذكاري���ة باملنا�سب���ة لالعالم���ي ح�س���ام
ح�سن من امل�ؤ�س�سات الريا�ضية.

ال��ك��ي��ك ب��وك�����س��ن��غ ي�����ش��ارك يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل
 بغداد  /املدى
كاراتيه العراق ي�شارك يف بطولة �آ�سيا

 بغداد /املدى
ق���ال امني �سر االحتاد العراقي للكاراتيه الدكتور ع���ادل عيدان �إن احتاده �سمى وفد
منتخبات العراق لفئات املتقدمني وال�شباب والنا�شئني التي من املقرر ان ت�شارك يف
مناف�س���ات بطولة ا�سيا باللعبة يف دولة االمارات العربية خالل املدة من  28ت�شرين
الثاين احلايل وت�ستمر حتى  7كانون االول املقبل.
وا�ض���اف عيدان ان الوفد العراقي �سيكون برئا�س���ة نائب رئي�س االحتاد علي ح�سن
مهاو����ش وي�ضم يف ع�ضويته ريا�ض كاظ���م اداريا واملدربني ق�صي خالد وعلي عبد
االم�ي�ر و�سيتك���ون منتخب املتقدمني م���ن الالعبني ماجد ولي���د و�سيف قي�س واجمد
جمي���ل وح�س���ن علي وحمم���د ع�صام وحممد حلي���م لفعالية القت���ال والالعبني حممد
را�ض���ي واحم���د را�ضي وزي���ن العابدين را�ض���ي لفعالي���ة الكاتا و�سيت�أل���ف منتخب
ال�شب���اب م���ن الالعبني ح�س���ام عادل وعلي م�صطف���ى وح�سني فيا����ض و�سجاد طارق
واحمد ج���واد ،بينما �سيتكون منتخب النا�شئني من الالعبني �شامان مهزول وحيدر
عل���ي وا�سعد عبد الهادي وعلي م�صطفى وعبد الله �سمري م�شريا اىل ان احتاد اللعة
ي�أمل ان حتقق منتخبات العراق نتائج طيبة يف املناف�سات القارية ت�سعفها للح�صول
على امليداليات امللونة.
وتاب���ع ان �ستة حكام �سي�شاركون بدورة دولية تق���ام على هام�ش مناف�سات البطولة
اال�سيوي���ة وه���م :وليد حم���دان وحامد عب���د ال�شهي���د وعلي مه���دي وحت�سني هادي
وها�شم جرب ونائل د�شر.
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ابراهيم �سامل يطالب ب�إنقاذ
مركز حرا�سة املرمى

�سمى االحت����اد العراقي للكيك
بوك�سينغ وفد منتخب اللعبة
لفئة املتقدمني وذلك للم�شاركة
يف مناف�س����ات بطول����ة الع����امل
الت����ي �ستق����ام يف مدين����ة
انطالي����ا برتكي����ا خ��ل�ال امل����دة
من  30ت�شرين الثاين احلايل
وت�ستمر لغاية  9كانون االول
املقبل مب�شارك����ة اكرث من 70
دولة.
وق����ال رئي�����س االحت����اد قا�سم
الوا�سطي  :ان الوفد العراقي
امل�شارك يف املناف�سات �سيكون
برئا�ستي وي�ضم يف ع�ضويته
ح�س��ي�ن خل����ف اداري���� ًا ورع����د
زاج����ي عبيد مدرب ًا و 7العبني
هم  :عبد اخلالق �صبيح وزن
 51كغم وحممد مطر وزن 57
كغ����م وم�صطف����ى حمم����د وزن
 67كغ����م وح�سني ك����رمي وزن
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 71كغ����م وري����كان لطيف وزن
 75كغ����م وحي����در حممد وزن
 63كغ����م وهاوب��ي�ر عب����د الله
وزن ف����وق  91كغ����م  ،م�ش��ي�ر ًا
اىل ان املنتخ����ب الوطن����ي
يوا�ص����ل مع�سك����ره التدريبي
الداخلي يف املجمع ال�سياحي
يف حمافظ����ة باب����ل حت�ض��ي�ر ًا
لال�ستحق����اق اخلارج����ي يف
تركيا على ان ي�ستمر املع�سكر
لنهاية ال�شهر احلايل.
واو�ضح الوا�سطي :ان احتاد
اللعب����ة �سينظ����م مناف�س����ات
بطول����ة اندي����ة املنطق����ة
اجلنوبي����ة يف حمافظ����ة
وا�س����ط نهاي����ة ال�شهر احلايل
مب�شارك����ة  12نادي����ا ميثل����ون
 4حمافظ����ات ،فيم����ا �ستق����ام
بطولة منتخب����ات املحافظات
خالل كان����ون االول مب�شاركة
 14منتخب���� ًا ميثل����ون اغل����ب
حمافظات العراق.

الكامريون حتجز مقعدها
يف مونديال الربازيل
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الكيك بوك�سنغ يتطلع اىل نتيجة جيدة يف بطولة العامل

ت�شيكيا تفوز بك�أ�س ديفي�س
للمرة الثانية
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الرياضي

المحلي

بصمة الحقيقة
 طه كمر

�سرهنك املنقذ

حتدثنا وكتبنا كثري ًا عن �أمور كثرية وتوغلنا يف �أ�ضيق
امل�سافات والدهاليز املظلمة بحث ًا عن حقائق تختفي خلف
�ستائر الواقع املرير الذي تعي�شه الكرة العراقية وحاولنا
ب�شتى الو�سائل البحث والتنقيب عن الكثري من الأمور
التي من �ش�أنها �أن ترتقي بواقع الكرة العراقية لتوا�صل
م�سارها املتعرث ع�سى �أن نتمكن من مللمة �أوراقها املبعرثة
خ�صو�صا يف الآونة الأخرية التي �أ�صبح �إزاءها ا�سود
الرافدين غري قادرين على الزئري كما الفناهم من قبل.
اليوم وبعد التفتي�ش عن الأمور التي اختفت بفعل فاعل
رغما عنها كونها ما زالت يف �أوج عطائها ا�ستهواين
احلديث عن حار�س مرمى �شباك املنتخب الوطني من قبل
وكان �أمينا بكل ما تعنيه تلك املفردة من معاين �سامية وكان
�أ�سد ًا وقف يف عرينه بكل ب�سالة وذاد عنه ليذاع �صيته
ويكون احلار�س الأول لكن �سرعان ما طواه الن�سيان مع
من طواهم من قبل لكننا للأ�سف جنهل �أ�سباب انزوائه
برغم علمنا مبا يقدمه من م�ستوى فني عالٍ مع فريقه
�أربيل الذي يدافع عن ا�سمه على جبهتني يف كل مو�سم
�إحداهما يف الدوري املحلي والأخرى يف بطولة ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي الذي يت�أهل لها كل مو�سم كونه �أما �أن
يكون بطال للدوري العراقي �أو و�صيف ًا له  ،ونرى حار�س
املرمى �سرهنك حم�سن كيف يذود عن �شباكه وي�ستب�سل
ويقدم �أنواع الفنون الراقية يف كيفية الدفاع عن مرماه
ليلفت نظر املاليني من ع�شاق اللعبة ويك�سب ودهم  ،ولو
كان �سرهنك ينتمي لأحد الفرق اجلماهريية كالزوراء
واجلوية وال�شرطة والطلبة لطالب بدعوته اىل �صفوف
املنتخب الوطني العديد من النقاد واملتابعني وال�شارع
الريا�ضي كله مع جل احرتامي لنادي �أربيل ادارة ومالكا
تدريبيا والعبني وجمهور النادي الذي ي�ستحق ان نرفع
له القبعة بعدما متكن من خطف لقب الدوري �أربع مرات
وكان قاب قو�سني �أو �أدنى من خطفه يف املو�سم املا�ضي
لوال �أن ظروف �أملت به جعلته يحتل مركز الو�صافة .
�سرهنك حم�سن حفر ا�سمه بقوة يف ت�أريخ الكرة العراقية
ليكون العالمة الفارقة يف دوري املو�سم املا�ضي وها
هو اليوم قدم مباراتني �أمام فريقي اجلوية وكربالء
وكان الأف�ضل بني جميع حرا�س مرمى الأندية العراقية .
ت�سا�ؤل م�شروع ن�ضعه �أمام �أنظار املدرب عبد الكرمي ناعم
ماذا يفعل �سرهنك كي يلفت نظرك �أكرث من الذي قدمه
خالل مباريات الدوري �أو قد تكون ال تنظر اىل مباريات
الدوري  ،وانا ا�ستغرب حقا �أال يكون الدوري هو املر�آة
التي تعك�س �صورة الالعبني لدى املدربني املتخ�ص�صني
يف املنتخبات الوطنية  ،فلماذا يا ناعم الت�شبث هنا وهناك
بحثا عن حرا�س يخلفون ممن �سبقوهم واحلار�س الأمني
الذي قد يكون هو املنقذ للكرة العراقية موجود  ،تلك
التي �أ�صبحنا نتباكى على حالها بعد �أن �أ�صبح حالها ال
ي�س ّر عدو ًا �أو �صديق ًا يف ظل التخبط الوا�ضح لقادتها
لي�صل التخبط ملدرب حرا�س املرمى الذي جل�أ �إىل حار�س
منتخب ال�شباب حممد حميد الذي ُيعد من خرية احلرا�س
وينتظره م�ستقبل زاهر بني اخل�شبات الثالث لكن يعاب
عليه الثقة التي يفتقدها كونه ال زال يف بداية امل�شوار
فال يجوز �أن يتم اعتماده حار�سا �أ�سا�سي ًا لعرين الأ�سود
و�إجحاف حق احلار�س احلقيقي الذي بات فراغه وا�ضحا
ليقف يف ذلك العرين ويجعل الأ�سود تعاود الزئري ثانية
حلفظ ماء وجه الكرة العراقية ع�سى �أن يكون هناك
بع�ض الأمل للعودة �إىل الواجهة جمدد ًا بعد �أن اثبت
ف�شل القائمني على املنتخب يف جعله حق ًال لتجارب بع�ض
الالعبني الذين مل يحن الوقت بعد لزجهم يف معرتك كبري
كالذي هم فيه.
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�أكد �أن حرا�سة مرمى الأندية يف خطر!

�إبراهيم �سامل :

مل يحن الوقت لزج حميد �أ�سا�سي ًا يف املنتخب

�إبراهيم �سامل

خرج من �صمته بعد �أن طفح به الكيل وهو يعرف قدرته وكفاءته التي يبحث من ورائها لمهمة
وطنية في عالم ال�ساحرة الم�ستديرة �أ�سوة بمن عا�صروه لكنه وجد نف�سه بعيداً عن �أية مهمة
ت�شعره ب�أنه في الم�سار ال�صحيح على الأقل لتوظيف خبرته المتراكمة في م�سرح الخ�شبات
الثالث ال�سيما المرحلة الحالية بحاجة �إلى خدماته التي �آن الأوان لال�ستعانة به مدرب ًا لحرا�س
مرمى �أحد المنتخبات الوطنية .
(المدى) التقت الحار�س الدولي ال�سابق �إبراهيم �سالم الذي ذاد عن �شباك المنتخبات الوطنية
ونادي ال�شرطة ردح ًا من الزمان ليتحدث بكل �صراحة عما يجول بخاطره .
 بغداد  /المدى

 هل ت�شعر �أن مركز حرا�سة املرمى يف
العراق بات احللقة الأ�ضعف يف ت�شكيلة
املنتخب؟
 كال مل ي�صل �إىل هذا احل ّد بحيثي �ك��ون احل�ل�ق��ة الأ� �ض �ع��ف ،ب��ل انه
�أ�صبح يف الآون��ة الأخ�ي�رة ي�شكل
ن �ق �ط��ة � �ض �ع��ف ،وحت� ��دي� ��د ًا خ�لال
املباراتني الأخريتني التي خ�سرهما
منتخبنا �أم��ام املنتخب ال�سعودي
 ،وه��ذا ال�ضعف يف مركز حرا�سة
مرمى املنتخب الوطني يعود اىل
�ضعف احل��ال��ة النف�سية للحرا�س
ولي�ست الفنية والبدنية � ،أي �إن
ح��ار���س امل��رم��ى ي���ش�ع��ر ب�إحباط
حالته النف�سية جراء االعتماد عليه
م�ب��ا��ش��رة م��ن دون ��س��اب��ق �إن� ��ذار ،
خ�صو�صا �إن احلار�س حممد حميد
كان يحر�س مرمى منتخب ال�شباب
وف� �ج� ��أة �أ� �ص �ب��ح احل ��ار� ��س الأول
للمنتخب الوطني من دون جتريب
 ،هذا الأمر يُعد �صعب ًا عليه .
 هل ت�شعر �إن احلار�س حممد حميد
غري م�ؤهل حلرا�سة مرمى املنتخب ؟
 كال مل �أق�صد انه ال ي�ستحق  ،بل�أرى فيه حار�س امل�ستقبل و�أتوقع
ان��ه ��س�ي�ك��ون احل��ار���س الأول يف
العراق خالل املرحلة املقبلة لكفاءته
العالية واندفاعه الذي يجعله يقف
بكل ب�سالة بني اخل�شبات الثالث ،
لكن ما ق�صدته �أن��ه مل يحن الوقت
لزجه كحار�س �أ�سا�س يف ت�شكيلة
املنتخب الوطني الفتقاده �إىل الثقة
العالية التي جتعله يقف بكل �صالبة
يف املرمى  ،وما حدث انه مل يوفق
بالت�صدي �إىل الهدفني اللذين دخال
مرماه برغم �إنهما مل يُعدّا بالأهداف
ال�صعبة.
 ومل� ��اذا مت االع �ت �م��اد ع�ل�ي��ه م��ن دون
غ�يره برغم تواجد العديد من احلرا�س
اجليدين؟
 ه ��ذا ال �� �س ��ؤال ي�ج��ب ان يُجيبعليه مدرب حرا�س مرمى املنتخب
الوطني عبد الكرمي ناعم ال��ذي ال

�أع��رف ملاذا يبخ�س حق العديد من
حرا�سنا اجليدين ام�ث��ال �سرهنك
حم�سن و�صقر عجيل و�سرمد ر�شيد
وعدي طالب وعالء كاطع  ،فجميع
ه�ؤالء احلرا�س يتمتعون مبهارات
عالية يف مركز حرا�سة املرمى لكن
للأ�سف مل تتم اال�ستعانة بهم وهم
ي � ��ذودون ع��ن ��ش�ب��اك م��رم��اه��م يف
ال���دوري املحلي ال��ذي ُي�ع��د املحك
احلقيقي لتو�ضيح �صورة الالعب
العراقي املر�شح لتمثيل الوطني.
 هل يكون العتزال احلار�س الدويل
ن��ور � �ص�بري الأث� ��ر ال �ف � ّع��ال يف �ضعف
حرا�سة املرمى ؟
 بالت�أكيد غياب احلار�س الدويلنور �صربي �أث��ر �سلبي ًا على مرمى
املنتخب الوطني  ،و�إين ب�صراحة
ان�ت�ق��د ��ص�بري ع�ل��ى ات �خ��اذه قرار
االعتزال يف هذه املرحلة التي يعي
جيد ًا ان حاجة املنتخب اىل جهوده

باتت ملحة  ،لكن ما يعاب عليه انه
مل يتقبل اجللو�س على دكة البدالء
وه��ذا ال ي�ج��وز يف قوامي�س كرة
القدم واكرب دليل على ذلك حار�س
م��رم��ى املنتخب اال��س�ب��اين ونادي
ريال مدريد كا�سيا�س الذي �أجل�سه
م��درب ري��ال مدريد �أن�شلوتي على
دكة البدالء وتلقى القرار برحابة
�صدر وبقي جلي�س امل�صطبة حتى
�آن الأوان جمدد ًا لال�ستعانة به بعد
وح�سن و�ضعه
�أن عالج �أخ �ط��اءه
َّ
ال�ف�ن��ي  ،ف�غ�ي��اب احل��ار���س ن��وري
�صربي �شكل فجوة و�أرباك ًا ملدرب
احل��را���س ال ��ذي ا�ستعان بقدرات
احلار�س حممد حميد الذي مل يكن
موفق ًا يف املباراة الأخرية لكنه بكل
ت�أكيد �سيكون له �ش�أن يف امل�ستقبل
القريب.
 هل حت ِّمل مدرب احلرا�س عبد الكرمي
ناعم م�س�ؤولية اخل�سارة ؟

حممد حميد وراء اخل�سارة �أمام ال�سعودية
 نعم �إن مَن يتحمل هذا الإخفاقهو م��درب حرا�س مرمى املنتخب
ال��وط�ن��ي ع�ب��د ال �ك��رمي ن��اع��م الذي
ف��وج��ئ ب��اع �ت��زال احل ��ار� ��س نور
� �ص�بري ل �ي��زج ب��احل��ار���س البديل
حممد حميد ال��ذي رمبا يكون غري
مُه ّي�أ نف�سي ًا ل�شغل هذا املركز املهم
وكانت النتيجة �إن دخل عليه هدفان
قد يكونا �سهلني ومل يدخال عليه لو
كان بو�ضع نف�سي �أف�ضل  ،وان كان
هناك �شيء الب��د �أن نذكره هو �إن
ناعم ق��د ابخ�س ح��ق ح��را���س كبار
ب�إمكانهم الذود عن مرمى املنتخب
الوطني  ،فهم جميعهم يتمتعون
بجاهزية ج�ي��دة ت�ؤهلهم لتمثيل
املنتخب الوطني ،لكني ا�ستغرب
ك�ي��ف مت ال�ت�غ��ا��ض��ي ع�ن�ه��م ونحن
ب�أم�س احلاجة خلدماتهم؟!
� إذ ًا ،مل ��اذا ي���ص� ّر احت ��اد ال �ك��رة على
ت���س�م�ي��ة ن��اع��م م ��درب� � ًا حل ��را� ��س مرمى

امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي م��ن دون �أن يطوله
التغيري الذي طال حتى الإداريني ؟
 ل�ل�أ��س��ف �إن احت ��اد ال �ك��رة يكيلمبكيالني م��ن خ�لال �إن��اط�ت��ه مهمة
ت��دري��ب ح��را���س م��رم��ى املنتخب
الوطني باملدرب عبد الكرمي ناعم
ومل��دة جت��اوزت ال�ست �سنوات يف
ظل تواجد مدربني حلرا�س املرمى
يتمتعون ب�إمكانيات م�شجعة كعماد
ها�شم وها�شم خمي�س واملتحدث
 ،ف��ان��ا اح�م��ل �شهادة تدريبية فئة
( )Cوك��ذل��ك �شهادة تدريبية فئة
( )Bوه��ات��ان ال�شهادتان ح�صلت
عليهما من االحت��اد الآ�سيوي لكرة
ال �ق��دم فيما ح�صلت ع�ل��ى �شهادة
تدريب حرا�س املرمى من االحتاد
االنكليزي  ،ف�ض ًال ع��ن معاي�شتي
لنادي روم��ا االيطايل� ،إ�ضافة �إىل
اح�ت�رايف التدريب خ��ارج العراق
علما �إين مثلت املنتخبات الوطني
حار�سا للمرمى لفرتة طويلة  ،لكن
للأ�سف مت جتاهلي من قبل احتاد
ال�ك��رة ال��ذي ي�ع��وِّ ل على العالقات
�أك� �ث��ر م� ��ن اع� �ت� �م ��اده ال� �ك� �ف ��اءات
التدريبية واملهنية !!
 ماذا تعزو ابتعادك عن املهام الوطنية ؟
 ب�صراحة ال اعرف ماذا افعل لألفتنظر احتاد الكرة  ،فكل ما احمله من
م�ق��وم��ات للعمل م��ع املنتخبات مل
ت�سعفني لإناطة مهمة تدريبية تليق
با�سمي �أ� �س��وة مب��ن �سبقني بهذه
املهام خ�صو�ص ًا �إن الت�أريخ ال ميكن
�أن مت�ح��وه الأي ��ام وال التغيريات
التي تطر�أ على خارطة كرة القدم
فدائما ما يبقى �شاخ�ص ًا وتتناقله
الأجيال عرب مر الع�صور  ،فال ميكن
ان يتم جتاهل ت�أريخي و�أن��ا ومن
ع��ا��ص��رين م��ن زم�ل�اء املهنة الذين
�أفنوا عمرهم بني اخل�شبات الثالث
لكن ل�ل�أ��س��ف يف ال��وق��ت احلا�ضر
ال يوجد َم��ن ين�صفنا لي�أخذ حقنا
ومكاننا من ال ي�ستحق.
 مل نرك تقود �أي ًا من حرا�س الدوري

ذه��ب��ي��ة وف�����ض��ي��ة مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف ب��ط��ول��ة ال���ع���رب ل��ل��ب��ل��ي��ارد
�أربيل /وفد االحتاد العراقي
لل�صحافة الريا�ضية
بينم ��ا دخل ��ت مناف�س ��ات بطول ��ة الع ��رب
املجمع ��ة للبلي ��ارد وال�سنوك ��ر الثامن ��ة
املقام ��ة يف مدينة �أربي ��ل مراحلها النهائية،
جن ��ح الع ��راق م ��ن خط ��ف ذهبي ��ة �سنوكر
ف ��ردي ال�شب ��اب ع ��ن طري ��ق الالع ��ب �سعد
بطر� ��س بتفوق ��ه عل ��ى القط ��ري ب ��در عبيد
ال ��ذي حل ثاني ��ا فيما فاز حي ��در عبدال�ستار
بالربونزي ��ة ..وح ��ل الع ��راق ثاني ��ا ون ��ال
ف�ضية فرقي الكرة التا�سعة تاركا الذهبية لقطر
بينما فازت الإمارات بالربونزية.
وك�شف الع ��ب املنتخب الفل�سطين ��ي بالبليارد
ه ��اين حمم ��د ق ��دورة ع ��ن ان جمي ��ع ال ��دول
امل�شارك ��ة يف بطولة العرب الثامن ��ة بالبليارد
وال�سنوك ��ر واملقام ��ة حالي ��ا يف مدين ��ة �أربيل
ا�ستع ��دت ب�ش ��كل جي ��د للم�شارك ��ة يف ه ��ذه

منتخبنا يح�صد ميداليات متنوعة يف بطولة العرب للبليارد
البطولة بدليل املناف�سة القوية يف ما بينها من و�ش ��دد ق ��دورة عل ��ى ان الالع ��ب الفل�سطين ��ي
اج ��ل الظفر باملع ��ادن النفي�سة.و�أ�ش ��ار �إىل �أن بحاجة ما�س ��ة اىل عامل اخلربة وك�سب املزيد
املنتخب الفل�سطيني واجه �صعوبات جمة قبل م ��ن الثق ��ة بالنف� ��س اذا م ��ا فكر مبقارع ��ة كبار
الو�ص ��ول اىل الع ��راق ب�سب ��ب املمار�سات غري البليارد وال�سنوكر وم ��ن قبيل العراق ولبنان
املقبولة للكيان ال�صهيوين  ،مبين ًا �إن املنتخبات والإم ��ارات وقط ��ر وم�ص ��ر ،معرتف� � ًا بحاج ��ة
الفل�سطيني ��ة تفتقر للمراكز التدريبية احلديثة الالعب الفل�سطين ��ي اىل املدربني االجانب من
مثلما انها تفتقد للم�شاركات اخلارجية.
ذوي اخل�ب�رة كي يطور �صورة ادائه وبالتايل

الو�ص ��ول اىل قمة امل�ستوى الفني الذي ي�ؤهله
اىل مالم�سة املعادن ذات القيمة الكبرية.
وع�ّب�رّ الالع ��ب ع ��ن �سعادت ��ه به ��ذه امل�شارك ��ة
الكب�ي�رة الت ��ي اك�سبت ��ه املزي ��د م ��ن اخل�ب�رة
والتمر� ��س والثق ��ة بالنف� ��س ج ��راء مقابلت ��ه
لالعبني عرب من الوزن الثقيل.
وق ��ال النائب االول لالحت ��اد العراقي املركزي
للبليارد وال�سنوكر �شوان ح�سن :ان امل�ستوى
الفن ��ي للبطول ��ة كان عالي ��ا ج ��دا واحل�ض ��ور
العرب ��ي ممي ��ز للغاية  ،م�شي ��دا بجميع اللجان
العامل ��ة يف البطولة والتي اثمرت عن النجاح
الكب�ي�ر لها �سيم ��ا وان العراق لي� ��س له جتربة
�سابق ��ة يف مث ��ل هكذا بط ��والت عربي ��ة مهمة،
�شاك ��را ال ��دول العربي ��ة الت ��ي ح�ض ��رت اىل
حمافظ ��ة اربيل وبالتايل ك�س ��رت كل االقاويل
ودح�ضت كل ال�شائعات التي حتدثت عن �سوء
االو�ضاع االمنية يف العراق وان االخرية غري
قادرة على احت�ضان بطوالت من هكذا وزن.

واك ��د ان ال ��دول امل�شاركة يف البطول ��ة رقم 8
عربيا انها �ستح�ضر اىل العراق من جديد ولكن
يف فعالي ��ات ريا�ضي ��ة اخرى بع ��د ان �شاهدت
م ��دى قوة امللف االمني يف حمافظة اربيل اىل
جانب ح�سن التنظيم وكرم ال�ضيافة واملعاملة
الطيبة التي لقيها اجلميع هنا يف اربيل.
وع�ّب�رّ الع ��ب املنتخ ��ب الوطني لفئ ��ة ال�شباب
�سع ��د بطر� ��س ال ��ذي اح ��رز امليدالي ��ة الذهبية
لل�سنوك ��ر بعد تغلب ��ه على مناف�س ��ه البحريني
حممد عبداحل�سني ع ��ن �سعادته الكبرية بنيله
الذهب من ابطال لهم تاريخ جيد باللعبة.
وق ��ال :ان البطول ��ة كان ��ت ناجح ��ة ومتمي ��زة
وجمي ��ع امل�شارك�ي�ن ا�ش ��ادوا بح�س ��ن التنظيم
واالدارة م�ضيفا ان البطولة امتازت بامل�ستوى
الفني الرائع الذي ظهر به املت�سابقون .
وتت�ألف البعث ��ة ال�صحفية التي �شكلها االحتاد
العراقي لل�صحافة الريا�ضية من الزمالء �شاكر
حممود علوان و�سامي عي�سى وعمار �ساطع.

بعد خ�سارة الأ�سود �أمام ال�سعودية

م�����ا �أ�����ض����ي����ق ال����ف����ر�����ص����ة ل�������وال ُ
"خ����������رم الأب������������رة"!

 ميونيخ  /في�صل �صالح
بالرغ ��م م ��ن ال ��ذي ج ��رى و�سيج ��ري ملنتخبن ��ا الوطن ��ي من
منغ�ص ��ات وتداعي ��ات �أدت اىل ان يكون هذا املنتخب �ضحية
للف�ش ��ل الإداري والفني ال ��ذي ا�صبح "عنوان ��ا" يف الطريقة
الإدارية والبالية التي ينفذها احتاد الكرة واجلهاز الفني يف
عملية جتهيز هذا املنتخب لال�ستحقاقات الكبرية والقوية من
خ�ل�ال توفري احلد الأدنى من امل�ستلزمات التي ت�ساعد العبي
ه ��ذا املنتخب لتحقيق هدف اجلماه�ي�ر الكروية يف الو�صول
اىل �سي ��دين وامل�شارك ��ة يف نهائيات بطول ��ة الأمم الآ�سيوية
لكرة القدم التي تنتظرها املالعب اال�سرتالية عام .2015
�أق ��ول بالرغم من ذل ��ك كله �إن الفر�ص ��ة "ال�ضيقة" للأ�سود يف
الت�أه ��ل للنهائي ��ات الآ�سيوية التي �ضاقت اك�ث�ر بعد خ�سارته
الثاني ��ة ام ��ام الأخ�ضر ال�سع ��ودي خالل اقل م ��ن �شهر واحد
مازل ��ت متاحة حتى وان جاءت هذه الفر�صة من ُ
"خرم ُ�أبرة"
املنتخ ��ب ال�سع ��ودي بال ��ذات وكذل ��ك حت ��ى وان ج ��اءت هذه
الفر�ص ��ة م ��ن ُ
"خ ��رم �أُب ��رة" املنتخ ��ب ال�صين ��ي وخا�ص ��ة اذا
ح�سبه ��ا مدرب الأ�سود حكيم �شاك ��ر بطريقة �صحيحة وابتعد
ع ��ن الطريق ��ة التي ف�ش ��ل م ��ن خاللها ف�ش�ل ً�ا كب�ي� ً
را يف قيادة
الأ�س ��ود واملتعلق ��ة با�سلوب ��ه "املرتبك" يف عملي ��ة ا�ستدعاء

عنا�ص ��ر هذا املنتخب الت ��ي �أثرت �سلب ًا على ا�ستق ��رار و�أداء
منتخبن ��ا الوطن ��ي ويتحمل حكيم �شاكر ج ��زء�أ كبري ًا مما �آل
�إلي ��ه ح ��ال منتخبن ��ا الوطن ��ي يف ه ��ذه الت�صفي ��ات وت�سبب
يف �ضي ��اع جمموعة م ��ن اف�ضل العبي الك ��رة الذين اجنبتهم
الك ��رة العراقي ��ة يف ت�أريخه ��ا "املظل ��م" يف طرق ��ات البطولة
الآ�سيوي ��ة.وال اعتق ��د �إن احد ًا غريي ميكن له �أن يربر له هذا
الف�ش ��ل ال�سيما بعد الفرتة الطويلة الت ��ي ق�ضاها حكيم �شاكر
يف قي ��ادة هذا املنتخب والتي اك ��دت على انه املدرب العراقي
الوحي ��د ال ��ذي ح�صل عل ��ى ف�ت�رة طويلة يف م�س�ي�رة تدريب
املنتخب ��ات الوطني ��ة ومع ذلك ف�شل يف معرف ��ة قدرات العبيه
ب�ص ��ورة اف�ضل مما ح�صل و�سيح�ص ��ل وخا�صة اذا ا�ستمرت
ر�ؤيت ��ه يف عملية الإعداد غري امل�ستق ��رة التي تقف حتى هذه
اللحظة عل ��ى ار�ضية "ه�شة" من اال�ستق ��رار النف�سي والفني
والب ��دين ون�س ��ى ان ا�ستق ��رار الت�شكيلة وان�سج ��ام الالعبني
هم ��ا احد اهم ا�سباب االنت�صار يف مباريات كرة القدم وكذلك
الطريق ��ة الناجح ��ة يف اختي ��ار الالعب�ي�ن امل�ؤهل�ي�ن للدف ��اع
ع ��ن �سمعة وت�أري ��خ الكرة العراقي ��ة بطريقة اف�ض ��ل من هذه
الطريق ��ة "امل�ضطرب ��ة" ولهذا اق ��ول� :إن حكي ��م �شاكر يتحمل
اجل ��زء االكرب من امل�س�ؤولية يف حال �ضي ��اع فر�صة منتخبنا
الوطني يف التواجد يف ا�سرتاليا عام . 2015

ام ��ا اجلزء االكرب م ��ن م�س�ؤولي ��ة "بهدلة" منتخبن ��ا الوطني
يتحمله االحتاد العراقي لكرة القدم الذي وكما يبدو قد اعتاد
عل ��ى تنفي ��ذ طريقة "�سلق البي� ��ض" يف �إعداد لي� ��س منتخبنا
الوطن ��ي االول فقط  ،بل حتى يف �إع ��داد املنتخبات الأخرى
وذلك ل�ضيق �أفقه وجهله" املطبق" يف كيفية توفري الظروف
املو�ضوعي ��ة لإع ��داد وجتهي ��ز ه ��ذا املنتخ ��ب او املنتخب ��ات
االخرى وذلك من خالل عدم قدرته واعني به احتاد الكرة على
االرتف ��اع مب�ست ��واه االداري الذي ال ي�ستح ��ق ان نطلق عليه
حت ��ى �صفة املتوا�ض ��ع الأرتفاع اىل م�ست ��وى العبي منتخبنا
الوطن ��ي الذين وحده ��م �سيتحملون م�س�ؤولي ��ة اعادة الكرة
العراقي ��ة اىل الواجه ��ة الآ�سيوية وال اعتق ��د ب�أنهم �سيقبلون
عل ��ى انف�سهم �أو تاريخهم ان تك ��ون الكرة العراقية بعيدة عن
هذا املحفل الآ�سيوي الكبري الذي كانوا لفرتة ق�صرية �أ�سياد ًا
ل ��ه ويف الوق ��ت نف�س ��ه ي�شاهدون اغل ��ب املنتخب ��ات العربية
الت ��ي ال يتنا�س ��ب م�ستواه ��ا وتاريخها مع م�ست ��وى وت�أريخ
الكرة العراقية قد حلقت بـ"�أرزاقها" يف الت�صفيات وانتزعت
بطاق ��ات ت�أهله ��ا اىل نهائيات �سيدين ال�سيم ��ا بعد ان توفرت
له ��ا الو�سائل التي مه ��دت لها الطري ��ق اىل ا�سرتاليا ،واعتقد
ان العب ��ي منتخبنا الوطن ��ي الذين يحملون "جينات" العبي
الك ��رة العراقية الكب ��ار نف�سه ��ا با�ستطاعته ��م ان ينفذوا اىل

�سيدين من خالل ُ
"خرم �أُبرة" املنتخبني ال�سعودي وال�صيني
يف �آخر مباريات هذه املجموعة بالرغم من �صعوبة املهمة.
فوز ال�سعودية على ال�صني يف مباراة املنتخبني التي �ستقام
يف ال�صني ويف الوقت نف�سه وبالرغم من �صعوبة املهمة اي�ض ًا
فوز منتخبنا عل ��ى املنتخبني االندوني�سي وال�صيني يف �آخر
مباراتني له يف هذه الت�صفيات �أعتقد �أنه ال وجود للم�ستحيل
بكرة القدم والدليل على ذلك هو امل�ستوى امل�شرف الذي قدمه
العبون ��ا بالرغم من خ�سارتهم ام ��ام املنتخب ال�سعودي الذي
�أنق ��ذه احلظ م ��ن ك ��رة يون�س حمم ��ود يف العار�ض ��ة وكذلك
�أنقذه احل ��ظ من كرة همام التي لعبها على طريقة "البليارد"
لرتتط ��م مبثلث مرمى وليد عبدالل ��ه الأي�سر لتخرج وترتطم
مبثلث مرمى احلار�س ال�سعودي الأمين ،ولهذا اعتقد ان على
العبي منتخبن ��ا ان يبقوا على تفا�ؤلهم ويحافظوا على ثقتهم
حت ��ى �آخر حلظ ��ة من هذه الت�صفيات وان يك ��ون حكيم �شاكر
اكرث حكمة يف عملية اعداد وا�ستدعاء الالعبني للمباريات يف
اجلول ��ة االخرية وعل ��ى االحتاد ان ي�شع ��ر بالغرية ولو مرة
واحدة وينفذ واجباته يف توفري احلد الأدنى من امل�ستلزمات
والو�سائل التي ت�ساعد على جناح ه�ؤالء الالعبني الذين وكما
كتب ��ت يف مق ��االت �سابق ��ة يع ��دون "جواهر" كروي ��ة ولكنها
للأ�سف وقعت بيـــد "فحّ ـام" !

املمتاز ؟
 نعم لأين ا�ستدعيت من قبل �إدارةن ��ادي ال���ش��رط��ة ومت �إب� ��رام العقد
التدريبي معي لقيادة حرا�س مرمى
ف��ري��ق ال�شرطة  ،لكن التعاقد مع
م��درب الفريق الربازيلي اجلن�سية
ه��و م��ن ح��ال دون ت�سميتي كونه
ج �ل��ب م �ع��ه ج��ه��ازا ف�ن�ي��ا م�ساعدا
متكامال م��ؤل�ف��ا م��ن م��درب م�ساعد
وم� ��درب ل�ل�ي��اق��ة ال �ب��دن �ي��ة وم ��درب
حلرا�س املرمى  ،كذلك هناك �أمر مهم
جدا يتعامل به احتاد الكرة للأ�سف
 ،توجد الئحة يف اللعبة تتيح ملدرب
ح��را���س امل��رم��ى �أو امل� ��درب الأول
للفريق �إن يعمل مبكان واح��د �أما
م��ع املنتخبات �أو م��ع الأن��دي��ة وال
مي �ك��ن ال ��دم ��ج واالزدواج� � �ي � ��ة يف
ال�ع�م��ل ب�ين امل �ك��ان�ين ل�ك��ن ع ��ادة ما
ن��رى احت ��اد ال�ل�ع�ب��ة يتغا�ضى عن
بع�ض الأم ��ور ال�ت��ي تخ�ص بع�ض
امل��درب�ين خ�صو�ص ًا م��ا ح�صل مع
مدرب حرا�س فريق اجلوية ها�شم
خمي�س ال ��ذي مت تكليفه م��ن قبل
احت��اد اللعبة بقيادة حرا�س مرمى
منتخب النا�شئني مع ًا.
 كيف تقيـِّم م�ستوى حرا�س املرمى
يف الوقت احلايل ؟
 ه �ن��اك ح ��را� ��س ك �ف��وئ�ين قدموام�ستويات رائ �ع��ة ب���ش�ه��ادة النقاد
واملحللني  ،لكن ب�صراحة الو�ضع
ال يب�شر بخري يف امل�ستقبل القريب
ال � ��ذي ��س�ي�ع�ل��ن ه � � ��ؤالء احل��را���س
اعتزالهم بعد ف�ترة زمنية وجيزة
لي�أتي جيل كامل بعيد ًا عن املهنة ومل
يت�أثر باحلرا�س الكبار ،وهذا تو�ضح
جلي ًا من خالل تدين م�ستوى حرا�س
مرمى منتخبات الفئات العمرية بعد
�أن مُني منتخبنا للنا�شئني ب�ـ 12
هدفا خ�لال ث�لاث مباريات خا�ضها
يف مونديال الإمارات الأخري ،وهذا
يعني �أن القاعدة غري جيدة فما بال
املنتخبات الوطنية التي �ست�ؤ�س�سها
تلك القاعدة؟!

الكرخ ونفط اجلنوب
يودعان اليـــد الآ�سيوية
 املدى  /حيدر احلمود
ودعت كرة اليــد العراقية مناف�سات البطولة الآ�سيوية 16
التي جرت يف العا�صمة القطرية الدوحة مب�شاركة بطل
الدوري نادي الكرخ وو�صيفه نادي نفط اجلنوب �إ�ضافة
�إىل العديد من الأندية يف القارة ال�صفراء با�ستثناء �أندية
كوريا اجلنوبية واليابان.
وقع الكرخ يف جمموعة �ضمت �إىل جانبه �أندية اجلي�ش
القطري واجلزيرة الإماراتي بينما لعب نفط اجلنوب
يف جمموعة ت�ضم �أندية الكويت الكويتي والريان
القطري وم�سقط العُماين.
الكرخ خ�سر لقاءه االفتتاحي �أمام نادي اجلي�ش القطري
 27مقابل  16هدف ًا وتعادل �أمام اجلزيرة الإماراتي 24
هدف ًا لكل منهما ليودع البطولة يف دورها الأول .
بينما افتتح نفط اجلنوب مبارياته �أمام ا�ضعف فرق
جمموعته بفوز �صعب على م�سقط العُماين  25مقابل 23
هدف ًا وخ�سر لقاءه الثاين �أمام الريان القطري  25مقابل
 17هدف ًا وانتظر لقاءه الأخري حل�سم الت�أهل لكنه عاد
وخ�سر �أمام نادي الكويت الكويتي  32مقابل  19هدف ًا
وخرج هو الآخر من البطولة يف دورها الأول .
وكان العراق من ابرز الفرق على امل�ستويني القاري
والعربي يف ثمانينات القرن املا�ضي ولكنه عانى من
�إهمال كبري للعبة من قبل االحتاد امل�س�ؤول كلف الريا�ضة
العراقية هبوط ًا كبري ًا يف امل�ستوى ما �أبعد العراق عن
امل�شاركات واملناف�سات العربية والقارية.

خروج مبكر للكرخ ونفط اجلنوب من البطولة الأ�سيوية باليد
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الشركة العامة للصناعات القطنية

اعـــــــــــــالن

تعلن الشركة العامة للصناعات القطنية عن إجراء مزايدة علنية
لبيع (املواد والعوادم) والعائدة الى مصنع (الغزل والنسيج في بغداد)
وفق قانون رقم ( )32لعام  1986وتعديالته في متام (الساعة العاشرة
صباحاً من يوم األربعاء املصادف .)2013/12/4
فعلى الراغبني باملشاركة في املزايدة احلضور في الشركة الكائن في
الكاظمية قرب ساحة عدن مستصحبني معهم-:
 -1صك مصدق مببلغ ( )250000دينار والتي متثل التأمينات األولية على
ان يستكمل باقي املبلغ عند االحالة.

 -2براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب أو احد فروعها لعام
(.)2013
 -3هوية األحوال املدنية.
وبعكسه يحرم من املشاركة باملزايدة وباالمكان معاينة املواد املذكورة
في املوقع أعاله قبل تاريخ املزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
أجور الداللية ونشر االعالن.
مع التقدير..
املدير العام

ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية

STATE COMPANY FOR AGRICULTURAL SUPPLIES

رئي�س جمل�س االدارة

متديد موعد غلق املناق�صة املرقمة /2013/11عامة/دولية /ال�شركة
العامة للتجهيزات الزراعية

Extension of the closing date of the tender No. 11/ 2013/
General/International/ State Co. for Agricultural Supplies

تعلن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية احدى تشكيالت وزارة
الزراعة الكائنة في الوزيرية/خلف املعهد القضائي عن متديد موعد غلق
املناصقة املرقمة  2013/11عامة/دولية /الشركة العامة للتجهيزات
الزراعية اخلاصة بتجهيزات ( )2084ألفني وأربعة وثمانني باذرة حبوب
مسمدة ليكون في موعد اقصاه الساعة العاشرة صباحاً من يوم
 26/11/2013بدال من يوم 18/11/2013لذا اقتضى التنويه ..مع التقدير.

Ministry of Agriculture/ State Co. for Agricultural Supplies/ behind
the juridical institute has a pleasure to announce about the
extension of the closing date of the tender No. 11/ 2013/ General/
)International/ State Co. for Agricultural Supplies to supply (2084
Seed Drills with Fertilizer Tank in order to be Nov.26th,2013 instead
…of Nov.18th,2013 at (10.00) A.M Kindly to be noted
Best regards.

املدير العام
رئي�س جمل�س االدارة

Director General
Chairman of Board
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للمرة ال�سابعة يف تاريخ م�شاركاتها العاملية

الكامريون تهزم تون�س برباعية وتت�أهل �إىل املونديال

ميامي هيت يحقق فوزه ال�سابع
يف دوري ال�سلة االمريكي
 وا�شنطن  /ا ف ب

 تون�س  /وكاالت
بل ��غ املنتخ ��ب الكام�ي�روين نهائي ��ات ك�أ�س
العامل لكرة القدم املقررة يف الربازيل العام
املقبل بف ��وزه الكبري على �ضيف ��ه التون�سي
 1-4يف ياون ��دي يف اي ��اب الدور احلا�سم
من الت�صفيات االفريقية.
و�سج ��ل �أ�شي ��ل بي ��ار ويب ��و ( )3وبنجامني
موكاندجو ( )30وج ��ان ماكون ( 65و)86
اهداف الكامريون ،و�أحمد العكاي�شي ()49
هدف تون�س.
وكان املنتخب ��ان تع ��ادال �صفر�-صف ��ر ذهابا
يف راد�س.
وه ��ي امل ��رة ال�سابع ��ة الت ��ي تبل ��غ فيه ��ا
الكام�ي�رون العر� ��س العامل ��ي بع ��د اع ��وام
 1982و 1990عندم ��ا بلغ ��ت رب ��ع النهائي
و 1994و 1998و 2002و.2010
وحلق ��ت الكام�ي�رون بنيجريي ��ا و�ساح ��ل
العاج اللتني حجزتا بطاقتيهما على ح�ساب
اثيوبي ��ا وال�سنغ ��ال ،علم ��ا ب ��ان الثالث ��ي
نيجريي ��ا و�ساح ��ل الع ��اج والكام�ي�روين
مثل الق ��ارة ال�سم ��راء يف املونديال االخري

يف جن ��وب افريقي ��ا ع ��ام  2010اىل جانب
اجلزائ ��ر وغانا اللتني تلتقي ��ان مع بوركينا
فا�سو وم�صر اليوم الثالثاء يف ختام اياب
الدور احلا�سم.
وه ��ي امل ��رة الثاني ��ة الت ��ي حت ��رم فيه ��ا
الكامريون تون�س من الت�أهل اىل املونديال
بعد االوىل ع ��ام  1989عندما تغلبت عليها
�-1صف ��ر يف تون�س يف ت�صفي ��ات مونديال
.1990
وف�ش ��ل املنتخ ��ب التون�س ��ي يف التاه ��ل
للم ��رة الثانية على الت ��وايل واخلام�سة يف
تاريخ ��ه بعد اعوام  1978و 1998و2002
و.2006
وبكرت الكامريون بالت�سجيل وحتديدا يف
الدقيقة الثالثة عرب ويبو الذي ا�ستغل خط�أ
فادح ��ا للقائد كرمي حق ��ي يف ت�شتيت الكرة
فانتزعها منه داخل املنطقة و�سددها بيمناه
زاحف ��ة ارتطم ��ت بالقائ ��م االي�س ��ر وعانقت
�شباك احلار�س معز بن�شريفية.
و�س ��دد بون ��وا �أ�سو-ايكوتو ك ��رة قوية من
 20م�ت�را ت�صدى لها بن�شريفية على دفعتني
(.)17

و�سدد ماكون كرة قوية من  25مرتا بجوار
القائم االمين (.)23
و�أ�ض ��اف موكاندجو الهدف الث ��اين عندما
تلق ��ى ك ��رة م ��ن ماك ��ون فتالع ��ب بالدف ��اع
التون�سي عند حاف ��ة املنطقة قبل ان يطلقها
قوي ��ة زاحف ��ة بيمني ��ه على مي�ي�ن احلار�س
بن�شريفية (.)30
واه ��در �سي ��ام بنيو�س ��ف فر�ص ��ة ذهبي ��ة
النعا� ��ش ام ��ال تون� ��س وتقلي� ��ص الف ��ارق
عندم ��ا تلق ��ى ك ��رة م ��ن ركل ��ة ح ��رة جانبية
لو�س ��ام بن يحيى تابعه ��ا بر�أ�سه من م�سافة
قريبة فوق العار�ضة (.)39
ودف ��ع مدرب تون�س امل�ؤق ��ت الهولندي رود
ك ��رول باملهاجم �أحم ��د العكاي�ش ��ي وفابيان
كام ��و م ��كان ام�ي�ن ال�شرميط ��ي ويا�س�ي�ن
ال�شيخاوي.
وكان العكاي�ش ��ي عن ��د ح�س ��ن ظ ��ن مدرب ��ه
وقل� ��ص الف ��ارق بع ��د  4دقائ ��ق م ��ن دخوله
ار�ضيت ��ه امللع ��ب وم ��ن �أول مل�س ��ة عندم ��ا
تلقى ك ��رة خلف الدفاع ف�سدده ��ا بقوة على
الطائ ��ر بي�سراه على ي�س ��ار احلار�س �شارل
ايتاندجي (.)49

وكاد العكاي�ش ��ي ي�سج ��ل باخلط�أ يف مرمى
منتخب ب�ل�اده عندما ح ��اول ابع ��اد ر�أ�سية
�ستيف ��ان مبي ��ا ام ��ام املرم ��ى فم ��رت ف ��وق
العار�ضة ب�سنتمرتات قليلة (.)63
واع ��اد ماك ��ون الف ��ارق اىل �ساب ��ق عه ��ده
ب�ضرب ��ة ر�أ�سي ��ة من م�سافة قريب ��ة اثر ركلة
ركنية انربى لها الك�سندر �سونغ (.)65
و�أه ��در موكاندج ��و فر�صة ذهبي ��ة ال�ضافة
هدف ��ه ال�شخ�صي الث ��اين والراب ��ع ملنتخب
ب�ل�اده عندم ��ا انف ��رد باحلار� ��س بن�شريفية
ف�سدد الكرة يف الوهلة االوىل وارتدت اليه
من االخري وتابعها فوق العار�ضة (.)71
ولعب كرول ورقته االخرية بدفعه باملهاجم
�سام ��ي العالق ��ي م ��كان الع ��ب الو�س ��ط بن
يحيى (.)73
وانق ��ذ بن�شريفي ��ة مرم ��اه م ��ن ه ��دف رابع
بت�صديه لت�سديدة قوية زاحفة الريك مك�سيم
�شوبو-موتين ��غ ،بدي ��ل ويب ��و ،م ��ن داخل
املنطقة ( ،)77ثم تدخ ��ل املدافع بن يو�سف
يف توقي ��ت منا�سب لقطع متري ��رة عر�ضية
ملاكون اثر انف ��راد ببن�شريفية ( .)84وختم
ماكون املهرج ��ان بالهدف ال�شخ�صي الثاين

والراب ��ع ملنتخ ��ب بالده عندم ��ا ا�ستغل كرة
مرتدة من القائ ��م االي�سر اثر ت�سديدة قوية
ل�شوب ��و موتين ��غ فتالعب بالدف ��اع وتابعها
داخل املرمى اخلايل (.)86
وكاد العكاي�ش ��ي ي�ضي ��ف هدف ��ه ال�شخ�صي
الث ��اين ول"ن�س ��ور قرط ��اج" م ��ن ت�سديده
زاحفة من حاف ��ة املنطقة بني يدي احلار�س
ايتاندجي (.)88
* مثل الكامريون� :شارل ايتاندجي-
بون ��وا �أ�سو-ايكوت ��و ونيك ��وال نكول ��و
واوريلي ��ان �شيدج ��و فونغ ��اغ -الك�سن ��در
�سون ��غ وج ��ان ماك ��ون و�ستيف ��ان مبي ��ا
(داين نونك ��و) وايون ��غ اين ��وه وبنجامني
موكاندج ��و (الن ��دري نغيم ��و) و�صامويال
ايتو -بيار ويبو (اريك �شوبو-موتينغ).
* مث ��ل تون� ��س :مع ��ز بن�شريفي ��ة-
�سام ��ح الدرب ��ايل وك ��رمي حق ��ي و�سي ��ام
بنيو�سف ويا�س�ي�ن امليقاري -ح�سني الراقد
ويا�سني ال�شيخاوي (فابيان كامو) وو�سام
بن يحيى (�سامي العالقي) وفخر الدين بن
يو�س ��ف� -صاب ��ر خليفة و�أم�ي�ن ال�شرميطي
(�أحمد العكاي�شي).

حقق ميامي هيت بطل املو�سمني
امل��ا� �ض �ي�ين ل � ��دوري ك���رة ال�سلة
الأمريكي للمحرتفني فوز ال�سابع
ه��ذا املو�سم على ح�ساب م�ضيفه
ت �� �ش��ارل��وت ب��وب�ك��ات����س 81-97
�سجل ثلثها تقريب ًا جنمه "امللك"
ليربون جيم�س ( 30نقطة).
وك��ان ميامي ،مت�صدر جمموعة
ال �� �ش �م��ال ال �� �ش��رق��ي ( 3ه��زائ��م)،
احتفظ باللقب بفوزه يف الدور
النهائي على �سان �أنطونيو �سبريز
يف  4مباريات مقابل ثالث.
وال�ف��وز هو الثالث على التوايل
مليامي وال�ساد�س يف  7مباريات
والثالث ع�شر على ال�ت��وايل على
ت�شارلوت ،وقد لعب فيه جيم�س
دور ًا حا�سم ًا ( 7متريرات حا�سمة)،
و�أ��ض��اف مايكل بيزيل  15نقطة
واكتفى دواي��ن واي��د بت�سجيل 4
نقاط فقط ،فيما كان كيمبا ووكر
( 22نقطة) وج��ف تايلور ()14
وج�يرال��د هندر�سن (� )13أف�ضل
امل�سجلني لدى اخلا�سر.
وف��از �شيكاغو ب��ول��ز على �ضيفه
�إنديانا بي�سرز  94-110ملحق ًا
�أول ه��زمي��ة مبت�صدر املجموعة
ال��و� �س �ط��ى ال �� �ش��رق �ي��ة وال �ف��ري��ق
الوحيد الذي مل يهزم حتى الأم�س
وك ��ان ��ص��اح��ب �أف���ض��ل ب��داي��ة (9
ان �ت �� �ص��ارات م �ت �ت��ال �ي��ة دون �أي
خ�سارة) بعد داال�س مافريك�س يف
مو�سم  14( 2003-2002فوز ًا
متتالي ًا دون �أي خ�سارة).
وب��ات �إنديانا يت�ساوي مع �سان
�أنطونيو �سبريز ،و�صيف بطل

املو�سم املا�ضي ومت�صدر جمموعة
اجل�ن��وب الغربي ( 9انت�صارات
مقابل خ�سارة واحدة).
وي ��دي ��ن � �ش �ي �ك��اغ��و ال� ��ذي يعترب
�صاحب �أف�ضل دفاع (معدل و�سطي
 83.7يف املباراة الواحدة) ،بهذا
الفوز �إىل الأداء اجلماعي حيث
�سجل  7العبني ما يزيد على 10
ن�ق��اط �أب��رزه��م ال�بري�ط��اين لوول
دن ��غ ( 23ن�ق�ط��ة و 7متابعات)
و�صانع الألعاب ديريك روز (20
نقطة  18منها من  6رميات ثالثية
من �أ�صل  11حماولة).
يف املقابل ،اعتمد �إنديانا بدوره
ع �ل��ى �أ� �س �ل��وب ال �ل �ع��ب اجلماعي
�أي�ض ًا و�سجل له  6العبني �أكرث من
 10نقاط لكن �أف�ضلهم مل يتجاوز
عتبة ال� �ـ 14نقطة وه �ك��ذا ح�صل
الفارق.
و�أن �ه��ى �شيكاغو ال���ش��وط الأول
متقدم ًا ب�ف��ارق  25نقطة (الربع
الأول  20-31والثاين ،)15-29
ث ��م و� �س��ع ه ��ذا ال� �ف ��ارق �إىل 33
ن�ق�ط��ة ف�سحب امل� ��درب الالعبني
الأ�سا�سيني ت��ارك � ًا لالحتياطيني
مهمة �إكمال املباراة ف�أنهى �إنديانا
ال��رب��ع ال �ث��ال��ث م �ت �ع��اد ًال 24-24
والأخري متقدم ًا .26-35
وكما يف ب��داي��ة ك��ل مو�سم ،تابع
لو�س �أجنلي�س كليربز وغولدون
�ستايت ووريز اللذين اعتادا على
الرتاجع �إىل املراكز الأخ�يرة مع
مرور وقت املناف�سات ،انطالقتهما
ال �ق��وي��ة وح �ق��ق ك��ل م�ن�ه�م��ا فوز
ال �� �س��اب��ع (م �ق��اب��ل  3ه ��زائ ��م) يف
املركزين الأول والثاين يف ترتيب
جمموعة الهادي الغربية.

م��ن��ح��ة �أوروب����ي����ة حل��ك��م��ات غ����رب �آ���س��ي��ا
 عمان  /ا ف ب
�شارك ��ت جمموع ��ة م ��ن حكم ��ات ال ��دول الأع�ضاء يف
اتحّ اد غ ��رب �آ�سيا لكرة القدم �ضم ��ن فعاليات برنامج
منح ��ة التم ّي ��ز للحكمات ،ال ��ذي قام بتقدمي ��ه االتحّ اد
الأوروبي للعبة "يويفا".
وقام االتحّ اد الأوروبي بتقدمي هذه املنحة بالتن�سيق
م ��ع برنام ��ج تطوي ��ر ك ��رة الق ��دم الآ�سيوي ��ة واتحّ اد

غرب �آ�سي ��ا ،من �أجل تطوير كرة الق ��دم الن�سائية يف
املنطقة.
�شارك ��ت يف ه ��ذا الربنام ��ج ثماين حكم ��ات ومراقبة
حتكي ��م من منطقة غرب �آ�سيا ،حيث ّ
مت االختيار وفق
معاي�ي�ر و�ضعها االتحّ ��اد الأوروبي ل�ضم ��ان حتقيق
�أف�ضل فائدة للتحكيم يف املنطقة.
�ض ّم ��ت قائم ��ة امل�شارك ��ة يف املنح ��ة طاقم ��ي حتكيم،
تك ��وّ ن الأوّ ل من ه ��دى العو�ضي (لبن ��ان) وهبة عابد

ت�شيكيا تفوز بك�أ�س ديفي�س
للمرة الثانية

(الأردن) و�إ�سراء املبي�ضني (الأردن) ووئام الردايدة
(فل�سط�ي�ن) ،يف ح�ي�ن �ض� � ّم الطاقم الث ��اين مع�صومة
�شك ��وري و�شيف ��ا ي ��اري و�سامان ��ه حم�س ��ن ع�سكري
(�إي ��ران) �إىل جان ��ب مقيّمة احل ��كام الإيرانية طاهرة
كا�شترياين.
وعم ��ل م�شروع تطوير كرة الق ��دم الآ�سيوية برتتيب
ا ّتفاقي ��ة تعاون مع االتحّ ��اد الأوروبي لكرة القدم من
�أج ��ل تطوي ��ر ك ��رة الق ��دم الن�سائي ��ة يف منطقة غرب

نيمار بعد موقعة
هندورا�س� :أحمد اهلل
�أين خرجت حي ًا!

�آ�سي ��ا ،حيث ا�شتملت ه ��ذه اال ّتفاقية على تقدمي �آالف
الك ��رات كهدي ��ة �إىل ال ��دول الأع�ض ��اء يف اتحّ اد غرب
�آ�سيا من �أجل كرة القدم الن�سائية.
كم ��ا ي�سعى م�ش ��روع تطوير كرة الق ��دم الن�سائية يف
الف�ت�رة املقبل ��ة �إىل الرتتيب م ��ع االتحّ ��اد الأوروبي
لتنظي ��م املزي ��د من برام ��ج التطوي ��ر لك ��رة القدم يف
املنطق ��ة ،حي ��ث �ست�شتمل ه ��ذه الربامج عل ��ى دورات
للمد ّربات �إىل جانب احلكمات وبقية �أركان اللعبة.
 ميامي /وكاالت
غ�ض ��ب ع ��ارم �أ�ص ��اب نيم ��ار دا �سيلف ��ا مهاج ��م منتخ ��ب
الربازيل ��ي ون ��ادي بر�شلونة ب�سبب العن ��ف املفرط الذي
تعر� ��ض له يف مب ��اراة منتخب ال�سامبا ام ��ام هندورا�س
والت ��ي انتهت بف ��وز الدول ��ة امل�ست�ضيفة لنهائي ��ات ك�أ�س
الع ��امل ال�صيف املقبل بخم�س ��ة �أهداف نظيف ��ة يف اللقاء
ال ��ذي �أقيم مبدينة ميامي بالوالي ��ات املتحدة الأمريكية.
و�أكدت �صحيفة �سبورت الإ�سبانية �أن نيمار كان م�ستهدفا

م ��ن جناب العب ��ي هندورا�س حي ��ث �أك ��د يف ت�صريحات
نقلتها ال�صحيفة " �أحمد الله �أين خرجت من املباراة على
قيد احلياة  ..مل تكن مباراة يف كرة القدم"
وتعر� ��ض نيم ��ار للعن ��ف واخل�شونة املفرط ��ة من جانب
العبي هندورا�س و�صلت �إىل ثمانية �أخطاء ل�صاحله من
�أ�صل  17خط� ��أ �أرتكبها العبو هندورا� ��س �أثناء املباراة.
ون�ش ��ر املوق ��ع �ص ��ورة لنيم ��ار ويف قدمه �أح ��د اجلروج
الظاهرة والت ��ي نتجت عن االحت ��كاكات العنيفة بالعبي
هندورا�س.

مان�ش�سرت �سيتي يغزو بر�شلونة وريال مدريدخلطف مي�سي ورامو�س
 براغ /ا ف ب
اح �ت �ف �ظ��ت ت���ش�ي�ك�ي��ا ب��ال �ل �ق��ب اثر
فوزها على م�ضيفتها �صربيا 2-3
يف ال��دور النهائي مل�سابقة ك�أ�س
ديفي�س لكرة امل�ضرب.
وكان الفريق الت�شيكي توج باللقب
يف ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ع �ل��ى ح�ساب
�إ�سبانيا وي�شارك يف الدور النهائي
للم ّرة الثالثة يف �آخر خم�س ن�سخ
من البطولة ،بينما ف�شل املنتخب
ال�صربي يف التتويج باللقب للم ّرة
الثانية بعد �أن �سبق و�أحرز اللقب
منذ ث�لاث��ة �أع ��وام بعد ف��وزه على
منتخب فرن�سا يف الدور النهائي.
وتدين ت�شيكيا باحتفاظها باللقب
�إىل رادي� ��ك �ستيبانيك امل�صنف
 44ع��امل�ي� ًا وال ��ذي ح�سم املباراة
اخل��ام �� �س��ة الأخ� �ي ��رة يف �صالح
منتخب بالده بتغلبه ب�سهولة على
ال���ص��رب��ي دو� �ش��ان اليوفيت�ش الـ
 117عاملي ًا  3-6و 1-6و 1-6يف
�ساعة و 52دقيقة.

وافتقد الفريق ال�صربي خلدمات
الع�ب��ه فيكتور تروي�سكي ب�سبب
�إيقافه ملدّة � 12شهر ًا ب�سبب انتهاكه
لإج ��راءات مكافحة ّ
املن�شطات يف
الربيع املا�ضي ،كما يغيب يانكو
تيب�ساريفيت�ش ب�سبب الإ�صابة
مم��ا دف ��ع ال �ف��ري��ق ل�لاع�ت�م��اد على
ج �ه��ود الي��وف�ي�ت����ش ،ال ��ذي ميتلك
خ �ب�رة حم� � ��دودة يف ال �ب �ط��والت
ال �ك�برى .وك ��ان ال���ص��رب��ي نوفاك
ديوكوفيت�ش ،امل�ص ّنف الثاين على
ال �ع��امل ،ق��د تغلب ع�ل��ى الت�شيكي
ت��وم��ا���س ب��رداي �ت ����ش  4-6و6-7
( )5-7و 2-6ل �ي �م �ن��ح �صربيا
التعادل  2-2ولكن �ستيبانك كانت
له كلمة الف�صل وجنح يف حتقيق
ال�ه��دف املن�شود منه .وه��و اللقب
ال�ث��ال��ث لت�شيكيا ب�ع��د الأول عام
 1980ب�ألوان ت�شيكو�س�شلوفاكيا،
ف�ي�م��ا ف�شلت ��ص��رب�ي��ا يف حتقيق
فوزها الثاين بعد الأول عام 2010
ع�ل��ى ح���س��اب ف��رن���س��ا ( )2-3يف
بلغراد.

 لندن  /وكاالت
يعتزم نادي مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي
غزو املالعب الإ�سبانية يف عُقر دار �أكرب
ناديني ،وهما بر�شلونة وريال مدريد.
فبع ��د �أن �ض ��م ال�سيتي املهاج ��م الفارو
جنري ��دو وزميل ��ه اجلن ��اح خي�سو� ��س
نافا�س مطلع ه ��ذا املو�سم من �أ�شبيلية،
و�سب ��ق له �ض ��م �صانع الألع ��اب الدويل
ديفي ��د �سيلف ��ا م ��ن فالن�سي ��ا يف يولي ��و
� ،2010إ�ضافة �إىل املهاجم الأرجنتيني
�سريجي ��و �أجويرو م ��ن �أتليتكو مدريد
يف يولي ��و  ،2011فق ��د اجته ��ت �أنظار
الن ��ادي الإجنلي ��زي �إىل �إمكاني ��ة �ض ��م
الأرجنتين ��ي ليوني ��ل مي�س ��ي جن ��م
البار�س ��ا ،و�سريغي ��و رامو� ��س مداف ��ع
النادي امللكي.
و�أ�شارت �صحيفة "مي ��ل �أون �صنداي"
الإنكليزي ��ة �إىل �أن ال�سيت ��ي يدر� ��س
بق ��وة الدخ ��ول يف مفاو�ض ��ات ج ��ادة
ل�ضم الربغ ��وث الأرجنتين ��ي يف بداية
املو�سم اجلدي ��د  ،2015 – 2014وذلك

بعد �أن ترددت �أنباء حول ال�ضغط الذي
يتعر�ض له مي�سي للم�شاركة مع البار�سا
يف الوقت ال ��ذي ال يكون فيه الئقا طبيا
مب ��ا يكفي ،وهو م ��ا يع ّر�ض ��ه لإ�صابات
متكررة ت�سبب ��ت يف �إبعاده عن املالعب
لفرتات طويلة.
و�ش ��ارك مي�س ��ي املو�س ��م املا�ض ��ي م ��ع
البار�س ��ا يف دوري �أبط ��ال �أوروبا �أمام
باري�س �سان جريمان الفرن�سي يف دور
ال 8رغم عدم �شفائه من الإ�صابة ب�شكل
كام ��ل ،و�أث ��ارت الإ�صابة الت ��ي تعر�ض
له ��ا م�ؤخ ��را يف مب ��اراة ري ��ال بيتي� ��س
ال�شائع ��ات ح ��ول حقيق ��ة الإ�صاب ��ات
املتكررة لالعب الذي �سيغيب عن املالعب
 45يوما على الأقل .ويف نف�س ال�سياق،
ف� ��إن ال�سيتي يرغب يف تدعي ��م دفاعاته
اله�شة ،والتي ت�سببت يف تراجع نتائج
الفريق يف الدوري الإجنليزي م�ؤخرا،
ويب ��دو �أنه وج ��د �ضالت ��ه يف رامو�س،
حيث تع�ث�رت مفاو�ض ��ات التجديد بني
الريال ورامو�س ،يف ظل اخلالفات بني
الطرفني على الراتب ال�سنوي لالعب.
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أعالنات
حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

املناق�صــــــــــــة :رقم ( )30وفــــــــــــورات
اىل /كافة املقاولني وال�شركات

العدد14103 :
التاريخ2013/11/17 :

م /اعــــــــــــالن

تعلن محافظة ذي قار (العقود) عن إعالن مناقصة مشروع (إنشاء مسقفات
عدد 3/مع صب الشوارع في سايلو الناصرية) مبلغ فرق االحالة للمشروع
املذكور من ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2012وحسب الشروط العامة
ملقاوالت أعمال الهندسة املدنية وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ()1
لسنة  2008املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط وتراعي الشروط العامة
لألعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة
التخطيط في حال تعلق أي فقرة من فقرات الكشف الفني مبا مذكور
أعاله.
فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة
املذكورة أدناه على األقل والشركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم حسابات املشاريع حملافظة ذي قار لشراء نسخة من العطاء
وتسعيره بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر أزاءه)
غير قابلة للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية عند شراء العطاء
يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1هوية تصنيف الشركات صادرة من وزارة التخطيط سارية املفعول ووثائق
تأسيس الشركة بالنسبة للشركات العراقية ووثائق تسجيل الشركات
العربية واألجنبية بالعراق بالنسبة لألخيرة.
 -2التأمينات األولية تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر
من أحد املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات اجلنوبية حصراً باملبالغ
املذكورة أدناه وال يقبل الصك الغير مصدق مطلقاً على أن يقدم الصك أو
خطاب الضمان من قبل املقاول او الشركة حصراً ومبدة نفاذ العطاء ويجب
على املناقص الفائز (الشركة أو املقاول) الذي رست عليه املناقصة مباشرة
بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقيع العقد تقدمي صك مصدق أو خطاب
ضمان بحسن التنفيذ على أن يكون خطاب الضمان صادرة من احد املصارف
العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية حصراً نافذا الى ما بعد انتهاء فترة
الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3استشهاد من الهيئة العامة للضرائب يؤيد سالمته الضريبية وبراءة
ذمته نافذة (اصلية ومصورة) /قسم الشركات.
 -4تقدمي ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال املقاولة املعنية مع إبراز ما
يثبت تنفيذ الشركة لألعمال املماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيدة من
جهات التعاقد املعنية.
 -5تكون األسعار املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وأن يوقع على
جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب
وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع بيان مدة اجناز العمل (باأليام)
والعنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني وتقدمي البطاقة
التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن.
 -6الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -7شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة أو جزء منها
الى مقاول ثانوي.
 -8على الشركة أن تقوم بتقدمي ( )C.Vيتضمن أسماء الكادر الفني
(االختصاصيني املتفرغني وغير املتفرغني) واالداري واالليات التي تعود للشركة
معززة بوثائق رسمية.
 -9عدم إدراج أي حتفظات أو شروط غير مقبولة.

 -10تقدمي ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني على ان يكون كشفاً للسنة
املاضية معدا ً من قبل محاسب قانوني ويصدق من قبل نقابة احملاسبني
واملدققني املركز العام.
 -11تقدمي كشف حساب من املصرف يبني القدرة املالية وباألرقام.
 -12تقدمي منهاج العمل املطلوب (جدول تقدم العمل).
 -13تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم
التي تفرض من قبل الدولة.
 -14العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة.
 -15احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -16إرفاق وصل شراء العطاء عند التقدمي (نسخة أصلية+نسخة مصورة).
 -17على الدائرة املستفيدة تنظيم مؤمتر في مقرها لإلجابة على استفسارات
املشاركني في املناقصة وقبل سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة على
األقل.
 -18يهمل أي عطاء غير مستوفي للمستمسكات اعاله وال يقبل أي عذر من
جراء ذلك.
 -19إن هذه احملافظة سوف تستبعد املقاول او الشركة الغير كفوءة من
خالل جتربتها معه في املقاوالت السابقة التي نفذها ،وسيتم تقييم وحتليل
العطاءات املقدمة وترجيحها بناءا على املعيارية املعدة من قبل مجلس
احملافظة املوقرة بكتابهم  14488في  2013-10-8واملرفق مع جدول كميات
(تتندر) املناقصة.
 -20يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور االعالن وكافة الرسوم والضرائب
وأي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -21يعد هذا اإلعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد
وملزماً للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء.
 -22تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها
واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -23جواز منح الطرف الثاني سلفة نقدية أولية مبا ال يزيد عن ( )%10من مبلغ
اإلحالة لشركات القطاع اخلاص و( )%20لشركات القطاع العام استنادا ً
للمادة ( )14من صالحياتها املمنوحة بتعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام
 2013وحسب شروط املنح واالسترداد الواردة بالفقرات (أ.ب.ج) من املادة
املذكورة.
 -24يقدم العطاء في ثالث ظروف مختومة األول للعرض الفني واآلخر
بقائمة األسعار والثالث باملستمسكات أعاله وان آخر يوم لتقدمي العطاءات
نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االثنني املصادف  2013/12/2الى جلنة فتح
العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رسمية يكون املوعد اليوم الذي
يلي العطلة ويكون تسليم العطاءات الى قسم العقود احلكومية في مقره
الكائن في الناصرية -االدارة احمللية-قرب مصرف الرشيد/ذي قار ( 535مبنى
هيئة االعمار سابقاً)...
 -25على مقدمي العطاءات او من ميثلهم احلضور في مقر جلنة فتح العطاءات
(مبنى احملافظة القدمي) بالوقت واملكان احملددين أعاله عند فتح العطاءات.

يحيى حممد باقر النا�صري
حمافظ ذي قار
9/11/2013

ت

�سعر الك�شف
امل�صدق

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

1

184985000

إنشاء مسقفات عدد 3/مع صب
الشوارع في سايلو الناصرية

الشركة العامة
لتجارة احلبوب

الناصرية

الت�صنيف
الت�أمينات
املطلوبة/بالدينار على الأقل
 %1من كلفة
العطاء

إنشائية
تاسعة

�سعر العطاء
بالدينار
150،000
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عربي  -دولي

في الحدث

اغتي��ال م�س���ؤول مل��ف الإخ��وان يف الأم��ن امل�ص��ري

 حازم مبي�ضني

هيهات ّمنا الذلة
ت��أخ��ذ امل��واط��ن العربي الده�شة �إىل �أق�صى م��داه��ا حني
ي�ستمع �إىل خطاب ال�سيد نوري املالكي وهو ي�ؤكد ف�شل
الإرهابيني يف ا�ستهداف زوار عا�شوراء ويهنئ قواته
على جناحها بحفظ �أمنهم يف حني تناقلت الأنباء �سقوط
حوايل االربعني قتي ًال ومائة جريح نتيجة هجمات �إرهابية
ا�ستهدفت مواكب العزاء التي �أكد املالكي ف�شل ا�ستهدافها،
فقد قال املالكي ما يغاير الواقع �إما لأنه مل يعرف مبا جرى
نتيجة ان�شغاله مبجل�س العزاء الذي �أقامه ولطم فيه و�إما
لأنه يظن �أن العراقيني والعامل ال يعرفون غري ما يريد لهم
�أن يعرفوه فقد حتدث بثقة لي�س معروفا وال مفهوما من
�أي��ن ا�ستمدها عن ف�شل خمططات الإرهابيني اليزيديني
اجلدد يف ا�ستهداف زوار احل�سني.
ق ّدم املالكي العزاء للعراقيني والعامل يف ذكرى ا�ست�شهاد
الإم��ام نتيجة تخاذل منا�صريه بالل�سان وان�صرافهم عن
�شد �أزره لكنه ن�سي او تنا�سى موا�ساة عائالت ال�ضحايا
الذين �سقطوا نتيجة تخاذل قواته االمنية التي ا�ستحقت
عنده الإ�شادة لت�صديها بب�سالة ملخططات الإره��اب دفاعا
ع��ن �أرواح ال��زائ��ري��ن وك���أن �شهداء الهجمات االرهابية
لي�سوا من الزائرين او ال ي�ستحقون التعزية بهم ،وبينما
ان�شغل ال�سيد املالكي باللطم يف جمل�س عزائه وان�صرف
لال�شادة بب�سالة قواته االمنية كان العامل يعزي العائالت
الثكلى ،ويدين اجلرمية ،فقد دان ممثل �أم�ين عام الأمم
املتحدة يف العراق ب�شدة الهجمات و�شدد على �أن الر�أفة
وال�شرف والت�ضحية هي قيم عاملية " وهي يف الواقع قيم
ثورة احل�سني " يتعني على اجلميع التم�سك بها كما دانت
وا�شنطن التفجريات ،وقدمت ال�سفارة الأمريكية يف بغداد
تعازيها لعائالت ال�ضحايا ومتنياتها بال�شفاء للجرحى،
وللقارئ �أن يوازن بني هذه اللغة التي تالم�س الواقع وبني
لغة املالكي التي يحار الإن�سان يف و�صفها.
تثبت التجربة العراقية �أن كثري ًا من الزاعمني ب�أنهم من
�أتباع �أهل البيت �إمنا هم كذلك بالوراثة ولي�س باالختيار
املبني على فهم فل�سفة احل�سني حني خرج ثائر ًا وهو موقن
�أنه �سيكون �شهيد ًا ،كان �سبط امل�صطفى ي�ضرب املثل ملن
يتوىل القيادة على مر الع�صور ب�أن ين�صب اهتمامه �أوال
على الإن�سان من حيث متكينه من نيل حقوقه كافة ،لكن
حاكم العراق اليوم وباختياره ينحاز عن هذا الفهم �إىل
تبجيل الطقو�س املختلف عليها ،ولعل يف ه��ذا يكمن
�سر م��ا �سمعناه ي��وم العا�شر م��ن حم��رم ه��ذا ال�ع��ام من
هتافات تعالت �أ�صدا�ؤها يف �ضريحي احل�سني والعبا�س
وهي تطالب ب�إطاحة كل ال�سيا�سيني الذين يتم�سحون
باملذهب لغايات انتخابية ومبا ي�شكل �إرها�صات ثورة
�شعبية �شيعية �ضدهم وكان الهتاف الأزيل للإمام ال�شهيد
"هيهات منا الذلة" يعرب عن الرف�ض املطلق ال�ستغالل
ذكرى الميكن و�صفها بغري العظيمة واملحزنة لتحقيق
�أهداف دنيوية ودونية يف �آن مع ًا.
الوا�ضح �أن �ساكني اخل�ضراء مل ي�أخذوا من املذهب غري
ما يحقق م�صاحلهم احلزبية وال�شخ�صية ،متجاهلني
الر�سالة العميقة والعظيمة ل��دم احل�سني ،ال��ذي �أريق
لتعلو راي��ة الكرامة الإن�سانية على كل ما عداها ،و�إال
فكيف نفهم �إ�شادة املالكي ب�أداء قواته االمنية يف ذكرى
عا�شوراء ،بينما �أرواح �أربعني عراقي ًا ت�صعد �إىل بارئها،
ت�شتكي ظلم العدو ،وجتاهل من كان ُيفرت�ض �أن يحميهم
منه� ،أو على الأقل �أن يتفجع لنهايتهم امل�ؤملة بدل اللطم
الناعم الذي كان ميار�سه مع مريديه املحميني يف املنطقة
اخل�ضراء ،دون �أن ي�سمع الهتاف الأزيل " هيهات منا
الذلة.

 ال�������ض���اب���ط امل���غ���ت���ال ����ش���اه���د �إث�����ب�����ات ه�������روب م��ر���س��ي
قوات الأمن املركزي
تنت�شر يف �شوارع القاهرة
بعد رفع حالة الطوارئ

اغتال م�سلحون
مجهولون ،م�ساء الأحد
الما�ضي ،محمد مبروك
ال�ضابط بقطاع الأمن
الوطني� ،أثناء نزوله من
م�سكنه بمدينة ن�صر
�شرقي القاهرة .وذلك
وفقا لم�صادر "�سكاي
نيوز عربية".

 القاهرة � /سكاي نيوز

ونقل ��ت وكالة �أنب ��اء ال�شرق الأو�سط
عن م�ص ��در �أمني قول ��ه "�إن ال�ضابط
كان م�س�ؤوال عن متابعة ملف الإخوان
بقط ��اع الأم ��ن الوطني ،م�ش�ي�را �إىل
�أن ��ه فوج ��ئ عق ��ب نزول ��ه م ��ن منزله
الكائن بجوار �أح ��د املراكز التجارية
ال�شهرية مبدينة ن�صر ،ولدى ركوبه
ال�سي ��ارة بقيام جمهول�ي�ن ي�ستقلون
�سيارة بي�ضاء ب�إط�ل�اق  7ر�صا�صات
عليه ما �أدى �إىل مقتله على الفور".
وقط ��اع الأمن الوطني ه ��و الت�سمية
اجلدي ��دة جلهاز مباح ��ث �أمن الدولة
الذي ا�شتهر يف عه ��د مبارك بتعذيب
ومالحقة معار�ضني �سيا�سيني.
وكان وزير الداخلية �أعاد قبل �شهور
�إىل اخلدم ��ة بقط ��اع الأم ��ن الوطني
�ضباطا �أبعدوا من جهاز مباحث �أمن
الدولة بع ��د االنتفا�ضة كما �أعاد جمع
التحريات ال�سرية عن التيار الديني.
ويف �سبتم�ب�ر املا�ضي ،تعر�ض وزير
الداخلي ��ة الل ��واء حمم ��د �إبراهي ��م
ملحاولة اغتي ��ال قرب م�سكنه يف حي

مدين ��ة ن�صر .من جان ��ب اخر ك�شفت
م�ص ��ادر م�صري ��ة مطلع ��ة �أن املق ��دم
حمم ��د م�ب�روك ،ال�ضاب ��ط بقط ��اع
الأم ��ن الوطني الذى قت ��ل على �أيدي
جمهول�ي�ن م�س ��اء الأحد عق ��ب نزوله
من م�سكن ��ه مبنطقة مدينة ن�صر ،هو
�شاهد الإثبات الأول يف ق�ضية هروب
الرئي� ��س ال�سابق حممد مر�سي وعدد
من قيادات جماعة الإخوان امل�سلمني
املحظورة من �سجن وادى النطرون
خ�ل�ال �أح ��داث اخلام� ��س والع�شرين
من يناير عام .2011
و�أ�ضاف ��ت �أن ال�ضاب ��ط املغت ��ال ه ��و
ال ��ذى ق ��ام ب�إج ��راء التحري ��ات التي
طلبه ��ا قا�ضى التحقي ��ق الذى يوايل
حالي ��ا التحقيق ��ات يف ه ��ذه الق�ضية
التي يتهم فيها �أي�ضا الرئي�س ال�سابق
وباق ��ي املتهمني بالتخاب ��ر مع حركة
حما�س.
وت�ضمن ��ت مذك ��رة التحري ��ات الت ��ي
�أعده ��ا ال�ضاب ��ط القتي ��ل ،ن�صو� ��ص
االت�صاالت الهاتفي ��ة بني عنا�صر من

حرك ��ة حما� ��س وبع� ��ض قي ��ادات من
جماعة الإخوان امل�سلمني.

تدبري

وتوقعت امل�صادر �أن ��ه رمبا يكون قد
مت ك�ش ��ف �شخ�صية ال�ضاب ��ط القتيل
والتو�ص ��ل �إىل حمل �إقامته من خالل
�أوراق الق�ضي ��ة الت ��ي اطل ��ع عليه ��ا
املتهم ��ون يف الق�ضي ��ة �أو حماموهم
الذين يوال ��ون احل�ضور معهم خالل
التحقيقات اجلارية� .إذ �إنه مت تغيري
نظام تدوين مذكرات التحريات التي
يق ��وم بتحريره ��ا ال�ضب ��اط ،حي ��ث
كان ��وا ي�ستخدم ��ون �أ�سم ��اء كودي ��ة
خالف ��ا لأ�سمائهم احلقيقي ��ة ،لتحقيق
احلماية لهم.
ونقلت و�سائل الإعالم امل�صرية ردود
فع ��ل �سريع ��ة عل ��ى اغتي ��ال ال�ضابط
املذكور اتهمت الإخوان بامل�س�ؤولية.
وحم ��ل امل�ست�ش ��ار �أحم ��د الف�ض ��ايل،
رئي�س تيار اال�ستق�ل�ال ،يف ت�صريح
جلريدة "اليوم ال�سابع" الإلكرتونية

مر�سي "امل�س�ؤولية اجلنائية الكاملة
ع ��ن اغتيال ال�شهيد حمم ��د مربوك"،
وطالب النائب العام "بتوجيه االتهام
�إىل الرئي� ��س املع ��زول" .واعت�ب�ر
احل ��ادث "نقلة خطرية يف خمططات
الإخوان لعرقلة خارطة الطريق".
بينم ��ا ر�أى �أحمد بهاء الدين �شعبان،
رئي�س احل ��زب اال�شرتاكي امل�صري،
�أن "جماع ��ة الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن هي
الط ��رف الوحي ��د امل�ستفيد م ��ن مقتل
املق ��دم حممد م�ب�روك ،طبق� � ًا لقاعدة
فت� ��ش ع ��ن امل�ستفي ��د ،ال�سيم ��ا و�أن ��ه
م�سئ ��ول عن تعق ��ب اجلماعة وك�شف
�أ�سرارهم والإيقاع بهم".
واعت�ب�ر �شعب ��ان �أن توق ��ع ت ��ورط
جماع ��ة الإخ ��وان يف احل ��ادث "�أمر
�اف للواق ��ع ،وهو
منطق ��ي غ�ي�ر مجُ � ٍ
ترجم ��ة للفرتة الأخرية التي يعي�شها
الإخ ��وان بتهديده ��م امل�ستم ��ر ،لهدم
ا�ستق ��رار الدولة ف�ض�ل ً�ا عن الرتويع
والتخري ��ب ال ��ذى ي�سع ��ون �إلي ��ه
بال�شارع".

�إيران ت�ص ّر على ح ّقها يف تخ�صيب اليورانيوم ولي�س اعرتاف الآخرين به
طهران  /رويرتز
قال كب�ي�ر املفاو�ضني النوويني الإيرانيني
االح ��د املا�ض ��ي ان اي ��ران له ��ا احل ��ق يف
تخ�صي ��ب اليوراني ��وم لكنه ��ا ال ت�صر على
اعرتاف الآخرين بهذا احلق وهو ما ميكن
�أن يق ��دم ح�ل�ا لإح ��دى النق ��اط الرئي�سي ��ة
العالقة بني طهران والق ��وى العاملية خالل
املحادثات التي جتري هذا الأ�سبوع.
وق ��ال م�س� ��ؤول امريك ��ي كب�ي�ر ووزي ��ر
اخلارجي ��ة الرو�س ��ي �سريج ��ي الف ��روف
يف اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن ان اي ��ران والقوى
العاملية ال�ست يتجهون �صوب ابرام اتفاق

مبدئ ��ي لوقف الربنام ��ج النووي االيراين
مم ��ا يزيد االم ��ل يف نهاي ��ة �سلمية خلالف
م�ستمر منذ ع�شر �سنوات.
واقرتب ��ت حمادثات عق ��دت يف جنيف بني
اي ��ران وم ��ا ي�سم ��ى جمموعة خم� ��س زائد
واحد وت�ض ��م بريطانيا وال�ص�ي�ن وفرن�سا
واملانيا ورو�سيا والواليات املتحدة يومي
 7و 8نوفم�ب�ر ت�شري ��ن الث ��اين م ��ن �إبرام
اتفاق لكنها مل تنجح يف �إمتامه.
وق ��ال دبلوما�سي ��ون غربي ��ون ان واح ��دة
من النق ��اط العالقة خ�ل�ال املحادثات كانت
ق ��ول ايران �إنها حتتف ��ظ "بحق" تخ�صيب
اليوراني ��وم .وترى الوالي ��ات املتحدة ان

العفو الدولية :العمال يف قطر
"يعاملون كاحليوانات"
جنييف BBC /
قالت منظمة العفو الدولية �إن قطاع البناء
يف قطر مليء بانتهاكات حقوق العمال يف
تقرير لها ن�شر بالتزامن مع بدء العمل يف
بناء مالعب ك��أ���س ال�ع��امل ال��ذي ت�ست�ضيفه
الدوحة يف .2022
وك���ش��ف ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي ن�شر حت��ت عنوان
"اجلانب املظلم لهجرة العمال� :أ�ضواء على
قطاع البناء يف قطر" النقاب عما يتعر�ض
له العمال الأجانب من انتهاكات قالت �إنها
ت�ت��م ب�شكل ممنهج ووا� �س��ع ال �ن �ط��اق ،مما
يجعل عملهم يف بع�ض احلاالت مبثابة عمل
�سخرة .و�أ� �ش��ارت املنظمة الدولية �إىل �أن
�أح��د املديرين �أ�شار �إىل العمال لديه ب�أنهم
"حيوانات" .وتعهدت ال�سلطات القطرية
ب��أن يتم توفري املناخ املالئم للعمال الذين
�سي�شتغلون يف ت�شييد مالعب ك�أ�س العامل
لكنها مل ت�صدر �أي تعليق على هذا التقرير.
وا�شتمل التقرير على �شهادات عمال من �آ�سيا
يعملون يف �شركة بناء تعمل على ت�شييد
مقر الفيفا �أثناء ك�أ�س العامل ،ذكر فيها �أحد
العمال من نيبال �أنه يتم ت�شغيلهم �سبعة �أيام
ا�سبوعيا ملدد تتجاوز الـ � 12ساعة يوميا ويف

درجات حرارة مرتفعة .و�أ�ضاف التقرير �أن
االن�ت�ه��اك��ات بلغت يف بع�ض الأح �ي��ان حد
"العمالة الق�سرية" م�شريا �إىل �أن بع�ض
العمال تعر�ضوا للتهديد بدفع غرامات او
الرتحيل ح��ال االع�ترا���ض على العمل دون
احل�صول على اجر يف بع�ض االحيان.
وقال �سليل �شيتي ،الأمني العام ملنظمة العفو
الدولية� ،إنه "من غري املقبول بتاتا يف بلد
م��ن �أغ �ن��ى ب �ل��دان ال �ع��امل �أن يتعر�ض هذا
العدد الكبري من العمال الأجانب ال�ستغالل
وح�شي ،و�أن يُحرموا من تقا�ضي �أجورهم،
و�أن يُرتكوا ليعانوا �أ�شد املعاناة يف تدبري
�أمور معي�شتهم".
وا� �ض��اف �شيتي "�إذا مل ُتتخذ على الفور
�إج��راءات حا�سمة وبعيدة امل��دى ،ف�إن خطر
التعر�ض لالنتهاكات �سيظل يالحق مئات
الآالف من العمال الأجانب الذين �سين�ضمون
�إىل �سوق العمل يف قطر خ�لال ال�سنوات
املقبلة من �أج��ل حتقيق ر�ؤي��ة قطر" .يذكر
ان قطر ،التي تواجه مهمة �إكمال املن�ش�آت
اخلا�صة ب��دورة ك�أ�س العامل يف موعدها،
ت�ستخدم �أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة
لديها  -البالغ عددها  1,8مليون عامل  -يف
ت�شييد املالعب واملن�ش�آت الريا�ضية.

اي ��ران لي� ��س لها احلق طبق ��ا ملعاهدة حظر
االنت�شار النووي.
وعل ��ى الرغم م ��ن ذلك اتف ��ق اجلانبان على
االجتم ��اع م ��رة ثاني ��ة يف جني ��ف يوم 20
نوفمرب ت�شرين الثاين.
ونقلت وكالة الطلب ��ة االيرانية لالنباء عن
رئي� ��س وف ��د التفاو� ��ض الإي ��راين ووزير
اخلارجية حمم ��د جواد ظريف قوله "نرى
ان ح ��ق اي ��ران يف التخ�صي ��ب غ�ي�ر قاب ��ل
للتفاو� ��ض لكنن ��ا ال نرى حاج ��ة لالعرتاف
ب ��ه باعتباره حق ��ا الن هذا
احلق ثابت وعل ��ى جميع الدول ان حترتم
هذا".

وت�سع ��ى املحادث ��ات اىل الو�ص ��ول التفاق
م�ؤق ��ت يتي ��ح وقت ��ا للتفاو�ض عل ��ى اتفاق
�شام ��ل ودائم ينه ��ي الأزم ��ة امل�ستمرة منذ
ع�ش ��ر �سن ��وات ويوف ��ر �ضمان ��ات للق ��وى
ال�س ��ت ب�أن الربنامج الن ��ووي االيراين لن
ينتج قنابل.
وتنفي ايران انها تريد امتالك القدرة على
�إنت ��اج اال�سلح ��ة النووي ��ة وت�ص ��ر على ان
برناجمه ��ا مق�ص ��ور عل ��ى تولي ��د الكهرباء
والأبحاث الطبية.
وق ��ال ظريف انه واثق ان ��ه ميكن التو�صل
اىل اتفاق لكن ح ��ذر من ان التقدم الذي مت
اح ��رازه يف املحادث ��ات االخرية ق ��د يتبدد

م ��ا مل يتم التو�ص ��ل اىل "نتيجة مر�ضية".
وقال "نريد ان ن�صل اىل اتفاق وتفاهم".
وظه ��رت تفا�صيل قليلة ع ��ن اتفاق حمتمل
لك ��ن القوى الغربية تري ��د عمليات تفتي�ش
اك�ث�ر �صرام ��ة عل ��ى املن�ش� ��آت النووي ��ة
االيراني ��ة واغ�ل�اق مفاعل ميك ��ن �أن ينتج
البلوتوني ��وم .وتري ��د اي ��ران تخفي ��ف
عقوب ��ات دولي ��ة ادت اىل زي ��ادة الت�ضخ ��م
وهب ��وط عائ ��دات النف ��ط وانخفا�ض قيمة
العملة.
وق ��ال ظري ��ف "لق ��د و�صلن ��ا اىل مرحل ��ة
ح�سا�س ��ة جدا م ��ن املفاو�ض ��ات وعند هذه
املرحلة ال نريد ان نخو�ض يف التفا�صيل.

بان كي مون يتوقع "جنيف  "2منت�صف كانون الأول املقبل
 الإبراهيمي يحاول حتديد املوعد خالل لقاء مع الأمريكيني والرو�س
دم�شق CNN /
�أعلن الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون،
الي ��وم االثن�ي�ن ،يف فيلنيو�س �أن ��ه يتوقع �أن
يفتتح "يف منت�صف دي�سمرب" م�ؤمتر جنيف
لل�سالم يف �سوريا الذي �أرجئ عدة مرات.
وق ��ال بان كي مون لل�صحافي�ي�ن "ال �أ�ستطيع
�أن �أعل ��ن موعد ًا يف ه ��ذه اللحظة ،لكن هدفنا
ه ��و منت�صف دي�سم�ب�ر" ،مو�ضح� � ًا �أن املوفد
ال ��دويل الأخ�ض ��ر الإبراهيم ��ي �سيح ��اول
حتديد هذا املوعد خ�ل�ال لقاء مع الأمريكيني
والرو� ��س يف  25نوفم�ب�ر .وكان ��ت وزارة
اخلارجي ��ة الرو�سية قد نف ��ت يف وقت �سابق
م ��ا ت ��ردد يف بع� ��ض و�سائ ��ل الإع�ل�ام ع ��ن
مزاعم ح ��ول اتفاق وزي ��ري خارجية رو�سيا
والواليات املتحدة عل ��ى عقد م�ؤمتر "جنيف
 "2يوم  12دي�سمرب القادم.
ويف وق ��ت �ساب ��ق ق ��ال املن�س ��ق الإعالم ��ي
وال�سيا�س ��ي للجي� ��ش احلر ل� ��ؤي املق ��داد �إن
اجلانب الأمريكي �أبل ��غ املعار�ضة باحتمالية
عقد امل�ؤمتر قبل  15من ال�شهر املقبل.
ويف مقابلة مع قناة "العربية" �أكد املقداد عدم
امل�شاركة يف "جنيف  "2ما مل تتحقق مطالب

ال�شعب ال�سوري ورحيل ب�شار الأ�سد.
من جانبه ��ا قالت تن�سيقيات الثورة ال�سورية
�إن  60جنديا من جي�ش النظام ال�سوري قتلوا
يف انفجار قاعدة ع�سكرية قرب دم�شق.
وذك ��ر اجلي� ��ش احل ��ر �أنه فج ��ر مبن ��ى �إدارة
املركب ��ات الع�سكرية يف حر�ستا بريف دم�شق
ودم ��ره ب�ش ��كل كام ��ل ،ونق ��ل نا�شط ��ون على
مواق ��ع الإنرتن ��ت �ص ��ورا قال ��و �إنه ��ا لعملية
ا�سته ��داف مبن ��ى �إدارة املركب ��ات م ��ن دون
�أن تتمك ��ن العربي ��ة م ��ن التحق ��ق م ��ن �صحة
الت�سجيل.
وو�ص ��ف مقاتل ��و اجلي� ��ش احل ��ر ا�سته ��داف
مق ��ر �إدارة املركبات يف منطقة حر�ستا بريف
دم�شق بالعملية النوعية ال�صادمة.
و�أودت العملي ��ة بحي ��اة الع�ش ��رات من قوات
النظ ��ام ،بالإ�ضافة �إىل مقت ��ل � 4ضباط كبار،
بينهم ثالثة عمداء واللواء �أحمد ر�ستم نائب
قائد �إدارة املركبات.
القنبلة و�ضعت يف نفق �سري

املعطيات الأولية ،وبح�سب م�صادر املعار�ضة،
ت�شري �إىل �أن القنبلة و�ضعت �إما داخل املبنى
و�إم ��ا يف �أ�سفل ��ه ،وحتدي ��دا ع�ب�ر نف ��ق حفر

�س ��را حت ��ت مبن ��ى الإدارة يف �إ�ش ��ارة �إىل �أن
مقاتل�ي�ن معار�ض�ي�ن متكنوا م ��ن الت�سلل �إىل
داخل القاعدة الع�سكري ��ة .و�سبق �أن تعر�ض
مبنى �إدارة املركبات �إىل الكثري من العمليات
الع�سكري ��ة التي ا�ستهدفته ،وال �سيما �أنه يقع
يف منطق ��ة تعت�ب�ر �ساخن ��ة بح�س ��ب مقاي�س
اال�شتب ��اكات يف �سوريا� ،إال �أن هذه هي املرة
الأوىل الت ��ي يتم فيها تدم�ي�ر املبنى بالكامل.
ومل تقت�ص ��ر �إجن ��ازات اجلي� ��ش احل ��ر عن ��د
تفج�ي�ر مبن ��ى االم ��ن الع�سكري ،ب ��ل متكنت
اي�ض ��ا ويف وق ��ت �ساب ��ق م ��ن �إ�سق ��اط ثالث
طائ ��رات حربية كان ��ت ت�سته ��دف بالرباميل
املتفجرة حي �صالح الدين يف حلب.
فيم ��ا نقل ��ت تن�سيق ��ات الث ��ورة ال�سوري ��ة
معلوم ��ات عن مقت ��ل قائد ل ��واء التوحيد يف
حلب جراء ا�ستهداف طريان النظام الجتماع
جمع ��ه م ��ع قيادي�ي�ن يف ل ��واء التوحي ��د يف
مدر�سة امل�شاة املحررة بريف حلب.
اجلي� ��ش احلر متك ��ن �أي�ضا من قت ��ل ع�شرين
عن�ص ��را من ق ��وات النظام بع ��د عملية متكن
فيها الثوار من الت�سلل �إىل قرية تل عرن قرب
ال�سفرية بري ��ف حلب والت ��ي �سيطرت عليها
قوات النظام منذ عدة �أيام.

قالوا
� إن ال�شعب الليبي لم يعر�ض
حيات ��ه للخط ��ر ف ��ي ثورت ��ه ع ��ام
 ،2011لكي ي�ستم ��ر هذا العنف،
�أن الليبيي ��ن حاربوا في ثورتهم،
من �أج ��ل �إقامة نظ ��ام ديمقراطي
يمك ��ن في ��ه �سم ��اع �أ�ص ��وات
ال�شعب.
وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي

� إن عل ��ى �إ�سرائي ��ل التزام ��ا
�أخالقيا تجاه اليهود المنحدرين
م ��ن ال ��دول العربي ��ة ،ويج ��ب
المطالب ��ة بمنح حقوقه ��م و�إعادة
ممتلكاتهم،
وزير اخلارجية الإ�سرائيلي �أفيجادور ليربمان

 م�ص ��ر ت�ؤي ��د كاف ��ة
الإج ��راءات الت ��ي تتخذه ��ا
البحري ��ن ف ��ي �سبي ��ل حمايتها
لأمنها وا�ستقرارها ،واننا على
كاف ��ة اال�ستعداد لتقدي ��م الدعم
الالزم في هذا المجال.
وزير الدفاع امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي

� إن الديان ��ة الم�سيحي ��ة
"تن ��زف" وتتراج ��ع وجودها
في البالد التي �شهدت والدتها،
�إذ تعر�ض ��ت بل ��دة معل ��وال
ال�سوري ��ة �إلى هجوم ،في حين
فجر انتح ��اري نف�س ��ه بكني�سة
في ب�شاور.

وزيرة الدولة يف وزارة اخلارجية
الربيطانية ،البارونة �سعيدة وار�سي
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�أخبار الدنيا
وا�شنطن
عا�صفة "خطرية جدا" تعر�ض  53مليون
�شخ�ص يف �أمريكا للخطر
قال م�س�ؤولو �أر�صاد جوية� ،إن عا�صفة �سريعة تهدد  53مليون �شخ�ص يف
الغرب الأو�سط الأمريكي اليوم الأحد ،و�إن التقارير تفيد بو�صول �إع�صار �إىل
الياب�سة مع احتمال هبوب رياح خطرة وعوا�صف رعدية على ع�شر واليات.
وقالت لورا فريجيون نائبة مدير هيئة الأر�صاد الوطنية لل�صحفيني يف م�ؤمتر
عرب الهاتف" ،من الوا�ضح �أن الو�ضع خطري جدا بني يدينا وهو يبد�أ لتوه".
وقال م�س�ؤولو �أر�صاد جوية �أمريكيون� ،إن �إع�صارا كبريا وو�صل الياب�سة
خارج بيوريا يف ايلينوي اليوم الأحد ،يف حني تهدد عا�صفة متزايدة �أجزاء
من الغرب الأو�سط.

الأمطار جتتاح اخلليج

�أنقرة
�أردوغان :القرن احلادي والع�شرون هو
قرن تركيا

وتعطل الدرا�سة وتثري �أجواء من ال�شائعات واملخاوف

�صرح رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان
اليوم الأحد ب�أن القرن احلادي والع�شرين �سوف
يكون قرن تركيا ،كما قال "تركيا لن توقفها �أي
ق��وة ..القرن احل��ادي والع�شرون �سيكون قرن
تركيا ،هذا هو هدف حكومتنا".
ج��اء ذل��ك يف كلمة �أل�ق��اه��ا �أردوغ� ��ان يف مدينة
�إرج��اين يف حمافظة دي��ار بكر الواقعة جنوب
�شرق تركيا ،بح�سب وكالة �أنباء الأنا�ضول.
ويف كلمة يف بلدة بي�سميل يف نف�س املحافظة،
�أردوغان
�أ�شار �إىل عملية الت�سوية قائال" :ال تعطوا �أي
فر�صة لتخريب عملية الت�سوية ..دعونا نت�صدى بقوة لال�ستفزاز والتخويف.
.ال ت�سمحوا بتعكري �صفو ال�سالم".
كان حزب العدالة والتنمية بزعامة �أردوغان قد �أطلق عملية الت�سوية يف العام
املا�ضي لت�سوية م�شكلة الإرهاب القائمة يف البالد منذ عقود ويجري حمادثات
مع عبد الله �أوجالن زعيم حزب العمال الكرد�ستاين "بي كيه كيه" امل�سجون
حاليًا.

�أمطار ال�سعودية يف يومني تخلف  14حالة وفاة يف  4مناطق ..و�إنقاذ �أكثـر من � 500شخ�ص
الفي�سبوك يحذر من �إع�صار �شبيه بـ " هايان " و �صور الأمطار وال�سيول ت�شعل "تويرت"
 الريا�ض /وكاالت
�شهدت دول اخلليج طق�س غري م�ستقر،
�أدى �إىل تعليق الدرا�سة يف عدة مناطق
�سعودية ليومي الأح��د واالثنني  ،فيما
�أث ��ار “�شائعات جوية” ع�ل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي حتذر من تعر�ض
املنطقة لأعا�صري �شبيهه مبا جرى يف
الفلبني ،
ون �ق �ل��ت وك � ��االت الأن� �ب ��اء اخلليجية
الر�سمية ،عن الهيئات املنوطة مبتابعة
الأر�� �ص���اد اجل��وي��ة يف ب �ل��دان �ه��م� ،أن
الأج��واء �ستكون “غري م�ستقرة” بدءا
من يوم الأحد  ،ولعدة �أي��ام ،مع فر�ص
ل�سقوط �أمطار ،وهبوب رياح تتفاوت
الأم� �ط ��ار يف غ��زارت �ه��ا وال ��ري ��اح يف
�شدتها من دولة �إىل �أخرى ،و�إن بلغت
�أق���ص��اه��ا يف ال���س�ع��ودي��ة ،الأم ��ر الذي
دفع امل�س�ؤولني لتعليق الدرا�سة بعدة
مناطق بها.
وق��ررت ال�سلطات ال�سعودية ،تعليق
ال ��درا�� �س ��ة  ،يف م ��دار� ��س العا�صمة
الريا�ض وخم�س حمافظات �أخرى� ،إثر
�سقوط �أمطار غزيرة ،كما علقت خم�س
جامعات ومعاهد بالعا�صمة الدرا�سة
الأحد لل�سبب ذاته.
وق��ال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة
ال�ترب�ي��ة والتعليم ال���س�ع��ودي��ة� ، ،إنه
تقرر تعليق الدرا�سة بدء من الأحد يف
مدار�س الريا�ض وحمافظات :املزاحمية
وثادق و�ضرما وحرميالء ورماح
وت��و ّق �ع��ت ال��رئ��ا��س��ة ال�ع��ام��ة للأر�صاد
وحماية البيئة ال�سعودية يف تقريرها
عن حالة الطق�س “�أن تكون الفر�صة
م �ه � ّي ��أة ل�ه�ط��ول �أم �ط��ار رع��دي��ة ت�سبق
ب�ن���ش��اط يف ال��ري��اح ال���س�ط�ح�ي��ة حتد
من م��دى ال��ر�ؤي��ة الأفقية على مناطق:
�شرق و�أج��زاء من و�سط اململكة ت�شمل
(ال�ق���ص�ي��م  ،وال �ع��ا� �ص �م��ة ال��ري��ا���ض ،
وال��دوادم��ي  ،واخل��رج)  ،وعلى �شمال

اململكة (تبوك  ،واجل��وف  ،واحلدود
ال�شمالية  ،وح��ائ��ل)  ،كما ي�شمل ذلك
منطقة جازان ومرتفعات ع�سري والباحة
متتد حتى مكة املكرمة (املرتفعات منها
وال�ساحلية) ،و�أجزاء من منطقة املدينة
املنورة” .ويف ق�ط��ر  ،ح ��ذرت �إدارة
الأر�صاد اجلوية من �أمطار رعدية على
بع�ض مناطق البالد م�صحوبة برياح
قوية  ،وتوقعت �أن يكون الطق�س حتى
ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء اليوم الأحد
غائما جزئيا �إىل غائم مع فر�صة لأمطار
رعدية على بع�ض املناطق.
وبينت ان الرياح �ستكون على ال�ساحل
�شمالية �شرقية �إىل جنوبية �شرقية
ت�ت�راوح �سرعتها م��ن � 7إىل  15عقدة
ت���ص��ل �إىل  25ع �ق��دة خ�ل�ال الأم �ط��ار
ال��رع��دي��ة ،وت��وق�ع��ت �أن ي�صل ارتفاع
املوج على ال�ساحل بني  2و � 3أقدام..
ويف عر�ض البحر بني  3و � 5أق��دام ،
ومن  5و� 7أقدام عند الأمطار الرعدية.
ويف البحرين ،قالت ن�شرة الأح��وال
اجلوية ال�صادرة عن �إدارة الأر�صاد
اجلوية �أن الطق�س يف اململكة �سيكون
ال�ي��وم ،غ�ير م�ستقر وغ��ائ��م م��ع �أمطار
رعدية �أحيانا.
ولفتت �إىل �أن الرياح �ستكون �شمالية
�شرقية بوجه عام من  07اىل  12عقدة
وم ��ن  15اىل  20م��ع ه �ب��ات �شديدة
ال�سرعة ق��د ت�صل اىل  35عقدة خالل
الأمطار الرعدية.
وت��وق�ع��ت �أن ي�صل ارت �ف��اع امل��وج من
ق��دم اىل قدمني ق��رب ال�سواحل ،ومن
ثالثة �إىل خم�سة �أقدام يف عر�ض البحر
وت�صل اىل �سبعة �أقدام اثناء الهبات.
ويف �سلطنة عمان ،قالت وكالة الأنباء
ال�ع�م��ان�ي��ة �إن ح��ال��ة ال �ط �ق ����س اليوم
�سيكون غائم جزئي ًا مع احتمال هطول
�أمطار متفرقة تكون رعدية �أحيانا على
حمافظة م�سندم واملناطق ال�ساحلية
ل �ب �ح��ر ع� �م ��ان وع� �ل ��ى ج� �ب ��ال احلجر

واملناطق املجاورة لها م�صحوبة �أحيانا
برياح ن�شطة وت�ساقط ال�برد ،و�صحو
�إىل غائم جزئيا على بقية حمافظات
ال�سلطنة.
ويف الكويت ،توقع مدير �إدارة الأر�صاد
اجلوية بالإدارة العامة للطريان املدين
حممد ك��رم �أن ت�شهد البالد طق�سا غري
م�ستقر ابتداء من اليوم الأحد ،وخالل
الأي��ام املقبلة مع فر�صة لهطول �أمطار
رعدية.
وق ��ال ك��رم ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء الكويتية
(كونا) �إنه من املتوقع �أن تبد�أ ال�سحب
بالتكاثر وال�ت��زاي��د ال�ي��وم وت�ب��د�أ معها
فر�ص �سقوط �أمطار متفرقة خفيفة يف
وق��ت الح��ق م��ن النهار ترتكز معظمها
على املناطق اجلنوبية ،م�شريا �إىل �أن
ت�شكيالت من ال�سحب الركامية �ستتطور
خ�لال �ساعات ليل ي��وم الأح ��د ،وفجر
يوم الإثنني ،وتبد�أ معها زي��ادة فر�ص
الأمطار التي قد تكون رعدية �أحيانا.
و�أو�ضح �أنه من املتوقع �أن ت�ستمر حالة
ع��دم اال�ستقرار ه��ذه مع فر�ص هطول
الأمطار امل�صحوبة ب�أمطار رعدية على
ف�ترات يومي االثنني ،والثالثاء حتى
�صباح الأربعاء املقبل ،حيث يبد�أ بعدها
التح�سن التدريجي بالطق�س.
ويف الإمارات ،هطلت �أمطار على �إمارة
ال �ف �ج�يرة وامل� ��دن وال��ق��رى امل �ج��اورة
ل�ه��ا �أم ����س ،ت��راوح��ت ب�ين املتو�سطة
وال �غ��زي��رة م��ع انخفا�ض ملحوظ يف
درجات احلرارة ،بح�سب وكالة الأنباء
الإماراتية.
و�أدت الأمطار التي هطلت خا�صة على
املناطق اجلبلية �إىل ج��ري��ان الأودي��ة
وال�شعاب وامتالء امل��زارع وال�شوارع
مبياه الأمطار.
وتوقع املركز الوطني للأر�صاد اجلوية
والزالزل �أن يكون الطق�س اليوم غائما
جزئيا وغائما �أحيانا على بع�ض املناطق
خا�صة ال�شمالية وال�شرقية ،وي�صاحبه

�سقوط الأمطار.
وك���ان���ت �� �ش ��ائ� �ع ��ات ان �ت �� �ش��رت على
مواقع التوا�صل االجتماعي تقول �إن
“البحرية الأمريكية يف البحرين تعلن
حالة الطوارئ لكل من البحرين وقطر
و�شرق ال�سعودية والكويت والإمارات؛
نتيجة دخ��ول ح��ال��ة تعترب م��ن �أق��وى
احلاالت خالل � 30سنة املا�ضية “.
وحت��ذر البحرية – بح�سب ال�شائعة-
ه��ذه ال���دول م��ن ت��رق��ب م��وج��ة �أمطار
غزيرة جدا ابتد�أ من �صباح يوم الأحد،
وت�ستمر حتى ي��وم اخلمي�س املقبل،
حيث ت�ستمر االم �ط��ار  3اي ��ام ب�شكل
متوا�صل على هذه الدول ،وتتخلل هذه
احلالة عوا�صف و�أعا�صري.
م��ن جانبها �سجّ لت �أم�ط��ار ال�سعودية
خ�ل�ال ال �ي��وم�ين امل��ا� �ض �ي�ين  14حالة
وفاة يف �أرب��ع مناطق وهي :ال�شمالية
والغربية واجلنوبية والريا�ض ،بينما
بلغ ع��دد املفقودين � 8أ�شخا�ص حتى
الآن .وقال بيان ملديرية الدفاع املدين
يف ال�سعودية ،االث �ن�ين� ،إن املديرية
ت�ل�ق��ت �أك�ث�ر م��ن � 7آالف ب�ل�اغ ،خالل
الأمطار التي هطلت على تلك املناطق.
وك�شف البيان ع��ن �إن�ق��اذ ف��رق الدفاع
امل��دين � 800شخ�ص ًا يف تلك املناطق،
بينما مت ّ
فك احتجاز ما يزيد على 450
مركبة.
وكان الدفاع املدين قد �أعلن اليوم عن
فقدان فلبيني جراء الأمطار التي هطلت
�أم�س (الأحد) على مدينة عرعر (�شمال
اململكة) .وق��ال يف بيان له عرب موقع
التوا�صل االجتماعي "تويرت"ُ " :فقد
�شخ�ص فلبيني اجلن�سية جنوب هجرة
النعيجان التابعة ملدينة عرعر ،والبحث
ج� ٍ�ار ع��ن املفقود م��ن قبل فرقة الدفاع
املدين بالعويقيلة".
و�أو�� �ض ��ح �أن الأم� �ط ��ار ال �ت��ي هطلت
على حائل �أم�س نتج عنها احتجاز 7
مركبات ،وجتمع مياه وت�ضرر منزل

الكونغر�س ي�شهد مواجهة �أمريكية �إ�سرائيليةجديدة

صحافة عالمية

حت��دث الكاتب الأمريكي ديفيد �أجناتيو�س يف مقاله
ال �ي��وم ب�صحيفة "وا�شنطن بو�ست" ع��ن ال�سيا�سة
الأمريكية �إزاء طهران واملفاو�ضات اجل��اري��ة ،ب�ش�أن
برناجمها النووي ،وقال �إنه قبل ثالثة عقود كان هناك
اختبار للإرادة من قبل الكوجنر�س ب�ش�أن �سيا�سة تتعلق
بال�شرق الأو��س��ط ،وك��ان بني رئي�س �أمريكي ورئي�س
حكومة �إ�سرائيلي فيما و�صف حينئذ بـ "ريجان �أو
بيجن" ..وهذا الأ�سبوع ف�إن املواجهة ب�ش�أن املفاو�ضات
مع �إيران رمبا تو�صف بـ "باراك �أو بيبي" .فبالرغم من
معار�ضة �إدارة �أوباما ،ف�إن رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية
بنيامني نتنياهو ي�ضغط على الكوجنر�س من �أجل �أن
يفر�ض عقوبات جديدة لل�ضغط على �إي��ران من �أجل
تقدمي تنازالت �إ�ضافية يف املحادثات النووية.
وقال نتنياهو �أم�س �إن �إيران تواجه �ضغوطا اقت�صادية،
وا�ستمرار هذه ال�ضغوط �أو زيادتها ميكن �أن ي�ؤدى �إىل
نتيجة �أف�ضل كثريا حلل دبلوما�سي ب�أ�سلوب �سلمي.
غري �أن �أوباما يختلف ،ويعتقد �أنه لو فر�ض الكوجنر�س

عقوبات �إ�ضافية الآن ،ف��إن قد ين�سف املفاو�ضات يف
مرحلة ح��رج��ة .ورمب��ا ي�ستخل�ص املر�شد الأع�ل��ى يف
�إيران �أن املت�شددين ي�سعون �إىل تراجع �إيراين وتغيري
النظام يف طهران .وفى هذه احلالة ،يتوقع امل�س�ؤولون
الأمريكيون �أن الإيرانيني رمبا يقررون �أف�ضل خيار
لهم ه��و التخلي ع��ن امل �ح��ادث��ات ،ومي���ض��ون ق��دم��ا يف
برناجمهم النووي ويتخل�صون من �أي هجوم �أمريكي
�أو �إ�سرائيلي ميكن �أن يتبعه.
وك��ان ال�صراع بني رون��ال��د ريغان ومناحم بيغن عام
 1981يتعلق مبوافقة الكوجنر�س على نظام �إنذار
مبكر حممول جوا ،وطائرات رادار مراقبة لل�سعودية.
وال�سعودية الآن هي حليف �إ�سرائيلي يف الواقع �ضد
�إي��ران ،ح�سبما يقول الكاتب ،لكنها قبل  30عاما كانت
عدوا لدودا.
وقد حاولت حكومة مناحم بيغن �أن تعرقل ال�صفقة على
الرغم من ت�أييد رونالد ريجن لها ،وفاز ريجن يف هذا
االختبار ،ومتت ال�صفقة.

واح� ��د ،ب�ي�ن�م��ا مل ي �ت��م ر� �ص��د بالغات
ملفقودين وال حمتجزين وال وفيات.
�أما يف اجلوف فكانت ح�صيلة الأ�ضرار
ال�ت��ي نتجت ع��ن الأم �ط��ار ،وف��ق بيان
الدفاع املدين ،فهي احتجاز  35مركبة،
وجتمع مياه داخ��ل  17م�ن��ز ًال ،وحالة
متا�س كهربائي واحدة.
ويف مدينة الهفوف ال�سعودية ر�صدت
فرق الدفاع املدين �أثناء هطول الأمطار
�أم����س ،حالة التما�س كهربائي ب�سبب
ت�سرب مياه الأمطار يف لوحة توزيع
ال�ك�ه��رب��اء اخل��ارج �ي��ة لإح ��دى لوحات
�شركة مقاوالت.
ف�ي�م��ا ت��وق��ع متخ�ص�صون يف املناخ
ا�ستمرار موجة الأمطار التي يتعر�ض
لها و�سط و��ش��رق ال�سعودية وبع�ض
م�ن��اط��ق اخل�ل�ي��ج ح�ت��ى ي��وم اخلمي�س
امل�ق�ب��ل ،على �أن ت�صل ذروت �ه��ا يومي
االثنني والثالثاء ،خا�صة على املناطق
ال �� �س��اح �ل �ي��ة ال ��واق� �ع ��ة ب�ي�ن اخلفجي
والدمام ،والتي توقع املر�صد املناخي
الربيطاين �أن ي�صل معدل الأمطار فيها
�إىل  ١٠٠ملم.
وي�ؤكد اخلبري املناخي وع�ضو االحتاد
الدويل للمناخ خالد الرا�ضي �أن الأمطار
الغزيرة متوقعة ،و�أن هناك توقعات
لأم �ط��ار ق��وي��ة على منطقتي الريا�ض
وال�شرقية.
وي�ضيف "�أكد ذلك املر�صد الربيطاين
و�أي�ضا املر�صد الأوروبي اللذان توقعا
�أن ترتكز الأمطار القوية على املنطقة
ما بني اخلفجي والدمام ،وخا�صة على
املناطق ال�شاطئية" ..و�أ�ضاف "�ستكون
�أقواها ما بني يومي االثنني والثالثاء
املقبلني".
وي�شدد الرا�ضي على �أن��ه وب�ن��اء على
تقرير امل��ر��ص��د ال�بري�ط��اين يتوقع �أن
تكون الأمطار بالغة الغزارة على منطقة
اخلفجي وت�صل لقرابة  100ملم ،ولكنه
توقع �أن تكون �أقل من ذلك.

طرابل�س
نائب رئي�س املخابرات الليبية :م�سلحون
ينتمون للزنتان قاموا باختطايف
قال نائب رئي�س جهاز املخابرات العامة العقيد
م�صطفى ن� ��وح� ،إن جم �م��وع��ة م��ن امل�سلحني
ينتمون ملدينة الزنتان قامت باختطايف من على
مطار طرابل�س الدويل عقب عودتي من اخلارج.
و�أ�� �ض ��اف ن� ��وح ،يف ت���ص��ري��ح ل��ه ال �ي��وم عقب
�إط�ل�اق �سراحه� ،إن عملية اختطافه مت��ت على
�أي��دي جمموعة من املجرمني الذين ال ميثلون
�أه��ل الزنتان ،و�إن�ه��م قاموا بنقله مبا�شرة �إىل
الزنتان.
م�صطفى نوح
و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه مت الإف��راج عليه بعد ات�صاالت
مكثفة ق��ام بها العديد م��ن �أه��ل ال��زن�ت��ان وم�صراته وال �ث��وار احلقيقيني من
طرابل�س.
وكان م�سلحون جمهولون اختطفوا م�صطفى نوح نائب رئي�س جهاز املخابرات
العامة الليبية مع �أحد م�ساعديه ويدعى "عالء �أبو حف�ص" بعد و�صولهم من
تركيا �إىل مـطار طرابل�س ع�صر الأحد املا�ضي بالقرب من جزيرة قريبة من مطار
طرابل�س.

دم�شق
املعار�ضة ال�سورية تعلن مقتل قائد "لواء
التوحيد" بحلب
�أعلنت م�صادر يف املعار�ضة ال�سورية مقتل قائد "لواء التوحيد" �أحد �أبرز
الت�شكيالت الع�سكرية �ضمن قوات "اجلي�ش احلر" يف حمافظة حلب ،عبدالقادر
�صالح ،مت�أثرا بجراح �أ�صيب بها خ�لال مواجهات �سابقة ،لتفقد املعار�ضة
امل�سلحة قياديا جديدا يف تلك املنطقة احل�سا�سة التي يحاول اجلي�ش ال�سوري
ا�ستعادتها منذ �أ�سابيع.
وبح�سب ما ذكرته �صفحات "الثورة ال�سورية" الإلكرتونية فقد ق�ضى �صالح
مت�أثرا بجراحه يف �إحدى امل�ست�شفيات الرتكية ،وجرى دفنه يف م�سقط ر�أ�سه
بلدة "مارع".
ويف وقت الحق ،تقدم املراقب ال�سابق جلماعة الإخوان امل�سلمني يف �سوريا،
ع�صام العطار ،بالتعزية قائال �إن �صالح "جاهد مباله وبنف�سه" م�ضيفا" :ما
خرجت يا �أخي للجهاد زهادة يف حياة� ،أو رغب ًة يف دنيا �أو منفعة �أو مكانة..
ما خرجتَ �إ ّال غ�ضب ًا لل ِه ع ّز وج ّل ،ول َ
للظلم والذل
أمتك وبالد َِك و�أه ِلك ،و�إبا ًء ِ
والهوان ".وكان �صالح يعرف بلقب "حجي مارع" وقد قاد جمموعة من الكتائب
ذات الطابع الإ�سالمي ن�شطت حتت ا�سم "لواء التوحيد" وكان لها الدور الأكرب
يف نقل املعركة من ريف حلب �إىل قلب املدينة وال�سيطرة على �أجزاء وا�سعة
منها ،وقد �شارك �صالح يف العديد من اللقاءات التلفزيونية والإعالمية التي
كان خاللها يعر�ض لتطورات الأو�ضاع بحلب.

ً
مع�ضلة ب�سبب الأ�سلحة الكيميائية ال�سورية
وا�شنطن تواجه

ذك��رت ال�صحيفة �أن اخلطة التي �أعلنتها الأمم
امل�ت�ح��دة ،م ��ؤخ��را ،ب���ش��أن نقل اجل��زء الأك�ب�ر من
الأ�سلحة الكيميائية ال�سورية خارج البالد ،خالل
الأ�سابيع املقبلة� ،أثارت قلقا وا�سعا يف وا�شنطن،
لأنها تنطوي على نقل الأ�سلحة عرب الطرق التي
متثل �أر�ض معارك داخل البالد ،بالإ�ضافة �إىل عدم
حتديد املكان الذى �سيجري فيه تفكيك الأ�سلحة.
وت�شري ال�صحيفة �إىل �أن ت�أمني �شحنات الأ�سلحة
ي�ق��ع ب��ال�ك��ام��ل ع�ل��ى ع��ات��ق ال ��وح ��دات الع�سكرية
للحكومة ال �� �س��وري��ة ،ال �ت��ي ف��اج ��أت امل�س�ؤولني
الأم��ري�ك�ي�ين ب�سرعة االم �ت �ث��ال ل�لات�ف��اق اخلا�ص
بت�سليم خم��زون��ات الأ�سلحة الكيميائية ،والذى
جرى بوا�سطة الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني.
ويحذر م�س�ؤولو البنتاجون وحمللو اال�ستخبارات
من تعر�ض ال�شحنات خلطر الهجوم ،لأنها �ستمر
ع�بر �أن�ق��ا���ض احل��رب امل�ستمرة منذ نحو عامني
ون�صف داخل �سوريا.

ورد ًا على �س�ؤال ب�ش�أن وجود خطة احتياطية �إذا
ما تعر�ضت �شحنات الأ�سلحة الكيميائية للهجوم
من جانب قوات املعار�ضة التي على �صلة بتنظيم
ال �ق��اع��دة� ،أو حتى بع�ض م��ن ال �ق��وات ال�سورية
النظامية ،خالل نقلها ،قال م�س�ؤول �أمريكي رفيع:
"هذه هي امل�شكلة ،فلم منر مبثل هذا املوقف من
قبل ،ولي�س هناك �أحد على ا�ستعداد لن�شر قوات
على الأر�ض حلماية هذه الأ�سلحة".
وناق�ش م�س�ؤولون يف البنتاجون خماطر نقل
الذخائر الكيميائية ال�سورية ،حيث كان معظمهم
م�ت�رددي ��ن ب �� �ش ��أن ال�ك���ش��ف ع��ن خم��اوف �ه��م نظرا
حل�سا�سية عمليات امل�سح امل�ستمرة يف البالد لتلك
الأ�سلحة.
ه��ذا كما يواجه امل�س�ؤولون م�شكلة �أخ��رى ،ففي
حال قدرتهم على نقل الأ�سلحة ب�أمان �إىل امليناء
ال�سوري وحتميلها على �سفن ال�شحن للخروج بها
من الأرا�ضي ال�سورية قبل املوعد املحدد يف 31

دي�سمرب ،للمواد الأكرث ح�سا�سية ،و 5فرباير ،لبقية
الأ�سلحة ،فال توجد جهة ال�ست�ضافتها� ،إذ مل يتم
حتى الآن حتديد املكان الذى �سيجري فيه تفكيك
هذه الأ�سلحة.
وتو�ضح ال�صحيفة �أن �ألبانيا رف�ضت طلبت الواليات
املتحدة بتدمري الأ�سلحة الكيميائية ال�سورية على
�أرا�ضيها ،بعد احتجاج �آالف الألبان.
كما رف�ضت الرنويج طلبا مماثال ،يف وقت �سابق،
قائلة �إنها ال متتلك اخلربة �أو املن�ش�آت الالزمة لهذه
العملية ،ع�لاوة على اخل�لاف ال�سيا�سي الوا�سع
الذى �أحدثه الأمر داخل البالد.
نتيجة لذلك ،ف ��إن الأ�سلحة الكيميائية ال�سورية
رمب��ا تبقى يف �أع��ايل البحار لفرتة طويلة ،حيث
يجد امل�س�ؤولون بلدا راغبا وقادرا على تدمريها.
ويحظر القانون الأمريكي دخول �أ�سلحة كيميائية
�إىل البالد لتدمريها ،كما تقول رو�سيا �إنها ال تزال
م�شغولة بتدمري خمزوناتها اخلا�صة.
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ثقافية  -مسرح
كواليس
� سامي عبد احلميد

الدراما الوثائقية
الدرام ��ا الوثائقي ��ة هي امل�سرحي ��ات املكتوبة عن م�ص ��ادر وثائقية ومت
ا�ستخدامها يف امل�س ��رح وال�سينما والتلفزيون والراديو ،وتتعامل تلك
امل�سرحيات ب�ش ��كل خا�ص مع الق�ضايا املعا�ص ��رة ا�ستناد ًا �إىل الوثائق
وت�شمل التقارير احلكومية ووقائع املحاكمات ،واملو�ضوعات ال�صحفية
والأف�ل�ام الإخبارية ،وينب ��ع مفهوم (الوثائقية) م ��ن الإميان باحلقائق
واالعتم ��اد عليها وال ��ذي ب ��د�أ بظه ��ور الفل�سف ��ة الو�ضعية-الإيجابية،
و�أ�صبحت املعلومة نف�سها جزء ًا �أ�سا�سي ًا يف �سيطرة احلكومات.
يف االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ال�سابق ق ��ام ق�سم التوعي ��ة والدعاية بتوظيف
ع ��دد من الفرق امل�سرحية �س ّمي ��ت (ذوو القم�صان الزرق) لتقوم بتقدمي
ت�سهيالت �شملت (اجلريدة احلية) التي تعر�ض فيها حقائق عن الثورة
اال�شرتاكي ��ة ،وانت�شر هذا املو�ض ��وع من العرو�ض امل�سرحية يف �أنحاء
�أوروبا خالل الع�شرينات والثالثينات من القرن املا�ضي.
يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكية كان مل�ش ��روع امل�سرح الفيدرايل وحدة
تخ�ص�ص ��ت بتقدمي (اجلري ��دة احلية) يتوىل �إنتاجه ��ا و�إخراجها عمال
ال�صحاف ��ة وامل�سرح العاطل ��ون عن العمل ،ومن جمل ��ة �أعمالها عرو�ض
تتعل ��ق بالإنتاج الزراعي ،مثل (م ��ا حتت الأر�ض املحروثة) عام 1935
وعرو� ��ض �أخرى تتعل ��ق ب�أزمة ال�سك ��ن كما يف م�سرحي ��ة (ثلث الأمة)
ع ��ام  ،1938ويف �أوروب ��ا قام عدد م ��ن امل�سرحي�ي�ن املبتكرين بتطوير
الدرام ��ا الوثائقي ��ة ،منهم الرو�سي (مريهولد) والأمل ��اين (بي�سكانور)،
�أم ��ا (بريخ ��ت) فل ��م يلج� ��أ يف م�سرحياته �إىل تق ��دمي الوقائ ��ع الفعلية
ب�ش ��كل درامي ولكنه ا�ستخدم الفيل ��م وال�شرائح املنعك�سة على ال�شا�شة
والالفتات كو�سيلة من و�سائل التوثيق.
بعد انتفا�ضة الطلبة عام  1968بد�أت مرحلة جديدة من الوعي ال�سيا�سي
ال�صاعد .ويف �أملانيا قدم (بي�سكانور) �سل�سلة من امل�سرحيات الوثائقية
اجلديدة  ،منها م�سرحيات تعر�ضت للهولوكو�ست ،وم�سرحية "النائب"
للكاتب "هوجت" وذلك عام  ،1963وم�سرحية بيرت فاي�سي "التحري"
عام  ،1965ويف بريطانيا قدمت "الور�شة امل�سرحية م�سرحية وثائقية
بعن ��وان "ياله ��ا من حرب لطيف ��ة!" ومهدت الجت ��اه م�سرحي جديد هو
"م�سرح احلقيقة" ومتثل يف امل�سرحية املرجتلة لبيرت بروك "يو �أ�س
 1966 "USالت ��ي تعر�ضت مل�آ�سي احل ��رب يف فيتنام ،والتنديد بها
واملطالب ��ة ب�إيقافها ،وكان ��ت انعكا�س ًا مل�سرحية ميغ ��ان تريي امل�شهورة
"فيث روك" الأمريكية "علم ًا ان الراحل جعفر علي قدم تلك امل�سرحية"
مع طلبة �أكادميية الفنون اجلميلة" يف ال�سبعينات يف بغداد ويف ق�صر
"الأخي�ضر" ،وقدمت "فرقة م�سرح ال�شم�س" الفرن�سية بقيادة "ايربان
مينو�شكني" م�سرحية "املالئكة القتالة" عن احلرب يف الكونغو ملا بعد
الكولينيالية بح�سب طروحات "بيرت فاي�س" تت�صف الدراما الوثائقية
باملوا�صفات الآتية:
 .1اعتماد التقارير الفعلية ولي�س املخرتعة.
 .2مو�ضوعاتها �سيا�سية واجتماعية.
 .3تتبنى موقف املراقب للأحداث وتطرح احلقائق للتقومي.
 .4ال �شخ�صيات بيئية �أو �أجواء منزلية بل مو�ضوعات تخ�ص املجتمع
بالكامل.
� .5شخو�صها كاريكاتريية.
 .6ت�ستخ ��دم الأغ ��اين والك ��ورال والتمثي ��ل ال�صام ��ت والأقنع ��ة
والتعليقات.
 .7حتتوي على �إدانة كل ما هو �سلبي.
 .8تعتم ��د الدراما الوثائقية للذه ��اب �إىل امل�صانع واملزارع وتبتعد عن
�أماكن امل�سرح التقليدي.
 .9ال يحق ��ق الدرام ��ا الوثائقي ��ة �إال العمال �أنف�سه ��م ومنظماتهم املهنية
وال�سيا�سية.
 .10تقف الدراما الوثائقية بال�ضد من العبثية وم�سرح الالمعقول.
م ��ن �أمثل ��ة الدراما الوثائقية م�سرحية بيرت فاي� ��س "حديث من فيتنام"
وم�سرحي ��ة "مارا�-ص ��اد" .ويف الع ��راق كان ��ت م�سرحي ��ة "احلرامية"
ليو�سف العاين مثا ًال للدرام ��ا الوثائقية وقدمتها فرقة امل�سرح احلديث
عام  1968و�أخرجها �سامي عبد احلميد وقا�سم حممد وقدمت يف قاعة
اخلل ��د ،وفيه ��ا ا�ستعرا�ض لن�ض ��االت ال�شعوب �ضد القه ��ر واال�ستعمار
واال�ستبداد.
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ثنائية املعمار املكاين واال�شتغال الن�صي..
يف م�سرحية (�سفر  ..طا�س)
�صميم ح�سب اهلل

يع ��د العن ��وان الن�ص ��ي ركن� � ًا �أ�سا�سي� � ًا يف
�إنتاج العالمة �سواء على م�ستوى التحليل
اللغوي �أو على م�ستوى التحليل الب�صري
يف اال�شتغ ��ال داخ ��ل منظوم ��ة العر� ��ض
امل�سرح ��ي  ،ذلك �أن العن ��وان مل يعد جمرد
مق�ت�رح م�شاك�س ي�سطره امل�ؤل ��ف من �أجل
ال�سع ��ي وراء �إثارة التلق ��ي كما هو احلال
مع العديد من العنوانات التي تتوافر على
�أغلف ��ة الرواي ��ات البولي�سية  ،ب ��ل �إنه بات
ي�ش ��كل حم ��ور ًا يف الإ�ش ��ارة �إىل موا�ض ��ع
عدة من امل�ت�ن الن�صي �س ��واء كانت ترتبط
باحل ��دث الدرامي �أو بامل ��كان �أو غري ذلك ،
كما ه ��و احلال يف عن ��وان م�سرحية (�سفر
...طا� ��س) �إخراج (حلي ��م هاتف) وهي عن
ن�ص (حم ��ام بغ ��دادي) للم�ؤل ��ف واملخرج
(د.جواد الأ�سدي) .
�أنت ��ج العن ��وان املق�ت�رح (�سف ��ر ...طا�س)
نوع�ي�ن م ��ع الإح ��االت الداللي ��ة �إرتبط ��ت
الأوىل باملف ��ردة املحلية التي ت�شري �إىل ان
(ال�سفر ..طا�س) هو نوع من االواين التي
يو�ض ��ع فيها الطعام  ،وغالب� � ًا ماي�ستخدمه
العم ��ال واملوظف ��ون يف حف ��ظ بع� ��ض
االطعمة الت ��ي يبتغون تناوله ��ا يف دوامة
العمل الطويلة.
�أما الإحال ��ة الثانية التي نتجت عن تق�سيم
الكلم ��ة يف العن ��وان �إىل ق�سم�ي�ن ( �سف ��ر
...طا� ��س) والت ��ي �أراد املخ ��رج من خاللها
�إق�صاء الإحال ��ة االوىل والتاكيد على فكرة
ان (ال�سف ��ر  ...طا� ��س) ال ��ذي يبتغي �إنتاج
دالالت ��ه يرتب ��ط بذل ��ك النوع م ��ن الأواين
امل�صنوع ��ة م ��ن م ��ادة (النحا� ��س اال�صفر)
والت ��ي غالب� � ًا مات�ستخ ��دم يف احلمام ��ات
ال�شعبي ��ة  ،واملخ ��رج ميتل ��ك احل ��ق يف
تو�صيف عالمات العر� ��ض مبا ين�سجم مع
الر�ؤية الإخراجي ��ة التي يبتغي جت�سيدها
يف العر� ��ض� ،إال ان املفارق ��ة الت ��ي كان ��ت
حا�ض ��رة يف بيئ ��ة العر� ��ض �أن املخ ��رج مل
يعمل على تفعيل العنوان البديل من خالل
مف ��ردات �إك�س�سوارية مب ��ا ي�سهم يف �إنتاج
�إح ��االت جدي ��دة  ،ذل ��ك �أن جمي ��ع الأواين
كانت من مادة (الإ�ستيل – الأبي�ض) وبذلك
يكون العنوان قد غادر خا�صية التفاعل مع
املفردات التي �إفرت� ��ض املخرج انها ت�شكل
حم ��ور ًا يف العر�ض االمر الذي جعله يعمد
�إىل تو�صيفه ��ا يف العن ��وان  ،عل ��ى الرغ ��م

م ��ن �أن املخ ��رج عم ��ل عل ��ى توظي ��ف تل ��ك
الأواين (الفافوني ��ة) يف موا�ضع عدة منها
امل�شه ��د الذي يتم فيه الق ��ذف بها على نحو
ع�شوائي يف ف�ضاء العر�ض من دون وجود
معن ��ى لذل ��ك وم ��ن ث ��م �إ�شغ ��ال املتلقي يف
مو�ض ��ع �آخر يف مللمتها م ��ن ف�ضاء العر�ض
ع�ب�ر م�شه ��د ب�ص ��ري �أ�ستخدم في ��ه �إ�ضاءة
(الفال�ش) املتقطعة التي �إمتلكت جماليتها،
على الرغم من ان املخرج �أقت�صر وجودها
اجلمايل على م�شهد بدا يف حلظاته الأوىل
مث�ي�ر ًا �إال ان ��ه �سرعان ماحت ��ول �إىل �أفعال
باهت ��ة �إعتم ��د حدوثه ��ا على جم ��ع �أواين
(الإ�ستيل) من حمام العر�ض .
مل يك ��ن �إ�شتغ ��ال املخ ��رج عل ��ى العديد من
اف ��كار الن� ��ص حا�ضر ًا ب ��ل �إن ��ه �إعتمد على
وج ��ود ال�ش ��كل الإيق ��وين للحم ��ام واللغة
احلوارية التي تنوعت بني اللهجة املحلية
واللغ ��ة الف�صيح ��ة  ،حتى �أن ��ه مل يعمد �إىل
تك�س�ي�ر مقرتح امل�ؤل ��ف املتعلق باللغة على
الرغ ��م من �أن بيئة ال�شخ�صي ��ات و�سلوكها
املنفل ��ت  ،ب ��دا وا�ضح� � ًا يف العدي ��د م ��ن
الألفاظ النابية واخلارجة عن الذوق العام
 ،وكلها منحت املخرج فر�صة حتويل اللغة
الف�صح ��ى �إىل اللهج ��ة املحلي ��ة لك ��ي ت�أتي
من�سجمة م ��ع �سلوك ال�شخ�صي ��ات � ،إال ان
املخ ��رج مل يج ��ر�ؤ عل ��ى مغ ��ادرة امللفوظ
الن�ص ��ي  ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ذل ��ك ف� ��إن املخرج مل
ي�ضع ب�صمات ��ه الإخراجية على نحو فاعل
يف م�شه ��د ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يع ��د حم ��ور ًا
ا�سا�سي� � ًا يف الن� ��ص الدرام ��ي ب ��ل �إكتف ��ى
بامل ��رور علي ��ه على نح ��و مت�س ��ارع مكتفي ًا
مبا �سطره امل�ؤل ��ف من حواريات كانت بها

حاج ��ة �إىل التف�س�ي�ر و�إع ��ادة �إنتاج املعنى
و�ص ��وال �إىل مقرتح ��ات جمالي ��ة مغاي ��رة
ملقرتحات امل�ؤلف .
ف�ض ��اء العر� ��ض وال�ش ��كل ال�سينوغ ��رايف
للمكان
�إخت ��ار امل�ؤل ��ف (ج ��واد الأ�س ��دي) ت�ضمني
(حمام ��ه البغدادي) العدي ��د من املقرتحات
املكاني ��ة التي ب ��دا وا�ضح ًا فيه ��ا �إ�شتغاله
داخل امل�ت�ن الن�صي  ،ومل يك ��ن بعيد ًا عنها
يف تكوي ��ن الر�ؤي ��ة الإخراجي ��ة التي بدت
وا�ضح ��ة يف العدي ��د م ��ن املوا�ض ��ع ،الأمر
الذي جعل من الن�ص والعر�ض يدخالل يف
ثنائي ��ة �إيقوني ��ة من�سجم ��ة  ،وك�أن امل�ؤلف
�إخت ��ار كتاب ��ة الن�ص م ��ن اج ��ل مقرتحات
مكاني ��ة م�ؤ�س�س ��ة �سلف ًا يف وع ��ي املخرج ،
حت ��ى بات ع�صي ًا على غ�ي�ره من املخرجني
النف ��اذ �إىل خارج حدود الر�ؤية الإخراجية
املقرتح ��ة داخ ��ل امل�ت�ن الن�ص ��ي  ،وق ��د بدا
ذل ��ك وا�ضح ًا يف (�سف ��ر  ..طا�س) التي كان
املخ ��رج موفق� � ًا يف �إختيار بناي ��ة (منتدى
امل�س ��رح ) ذل ��ك �أن معم ��اره امل ��كاين كان
مالئم� � ًا للمقرتحات املتواف ��رة يف الن�ص ،
مبعنى �آخر ف�إن املخرج مل يبذل جهود ًا يف
�إخرتاق البيئة املقرتحة يف ن�ص اال�سدي،
وق ��د ب ��دا ذل ��ك وا�ضح� � ًا م ��ن خ�ل�ال ت�أثيث
احلم ��ام وتوظيف (الدخ ��ان الإ�صطناعي)
ال ��ذي ا�ضف ��ى عل ��ى امل ��كان الق ��دمي �ش ��ك ًال
ب�صري� � ًا ين�سجم م ��ع املف ��ردات امل�ستخدمة
بو�صفه ��ا �أدوات احلم ��ام التقليدية كما يف
احوا� ��ض الغ�س ��ل  ،وكذلك (دك ��ة التدليك)
ف�ضال عن م�ساحيق الغ�سيل ورغوتها التي
ملأت املكان .

وبدا وا�ضح ًا يف امل�شه ��د االول ان املخرج
ق ��د عمل على مغ ��ادرة البيئ ��ة املقرتحة يف
الن� ��ص  ،م ��ن خ�ل�ال اجل ��و العام للم ��كان ،
حيث بدا املكان قريب� � ًا من (امل�شرحة) �أكرث
م ��ن كونه حمام ًا �شعبي� � ًا من خالل توظيف
(دك ��ة التدلي ��ك) وحتويله ��ا �إىل م�صطب ��ة
(تغ�سي ��ل املوت ��ى) وتغليفه ��ا ب�أكيا� ��س
(النايل ��ون ال�شفاف ��ة)  ،وكان ميكن لذلك �أن
يبتعد بالعر�ض بعيد ًا عن مقرتحات (جواد
اال�سدي) على م�ستوى الن�ص والعر�ض� ،إال
ان املخرج (حليم هاتف) �سرعان ماتراجع
ع ��ن امل�شاك�سة اجلمالي ��ة والفكرية  ،حيث
�إقت�ص ��رت مغامرته الإخراجي ��ة على ذلك ،
الأمر الذي جعل ��ه يتقهقر �سريع ًا وينكم�ش
على مقرتحات امل�ؤلف .
�إن ت�أ�سي�س البيئة اليقت�صر على الت�شكيالت
الب�صري ��ة فح�سب ب ��ل ي�شتمل عل ��ى تفاعل
العنا�ص ��ر ال�سمعي ��ة معه ��ا  ،وق ��د ب ��دا ذلك
وا�ضح ًا يف توظيف �أ�صوات املياه من اجل
تعميق اجلانب الب�صري للحمام ال�شعبي ،
�إال ان املخرج مل يعمد �إىل ت�أ�سي�س الف�ضاء
ال�سمع ��ي بل �إن املقرتح ��ات ال�سمعية التي
�إ�شتغل عليها املخرج دفعت بالبيئة املحلية
�إىل الت�شت ��ت بني ماهو متوافر على النحو
الب�ص ��ري  ،وبني ماهو �سمعي حيث �إعتمد
املخرج عل ��ى توظيف العدي ��د من الأغاين
االجنبي ��ة التي مل تك ��ن من�سجمة مع بيئة
العر� ��ض الب�صري ��ة  ،معتم ��د ًا يف ذلك على
جمل ��ة لفظي ��ة تواف ��رت يف امل�ت�ن الن�ص ��ي
 ،نعتق ��د انه ��ا غري كافي ��ة من اج ��ل خلخلة
املنظومة اجلمالية بني عنا�صر العر�ض .
مقرتحات التمثيل و�إ�شرتاطات البيئة

�إعتم ��د املخ ��رج عل ��ى توظي ��ف جمموع ��ة
م ��ن املمثل�ي�ن يف ف�ضاء العر� ��ض /احلمام
على الرغم م ��ن ان الإحاالت الن�صية ت�شري
�إىل �أن احلم ��ام يق ��ع يف منطق ��ة حمظورة
ب�سب ��ب الفو�ضى والإقتتال ال ��ذي يقع بني
امللي�شيات واالمري ��كان  ،مبعنى ان كل من
يرتاد ذلك املكان ينتمي ب�شكل او ب�آخر �إىل
�أحد اط ��راف ال�صراع  ،ويب ��دو ان املخرج
ق ��د �أفاد م ��ن املقرتحات الن�صي ��ة حيث بدا
وا�ضح ًا ان جميع ال�شخ�صيات (املجموعة)
التي كانت ترت ��اد احلمام ،مل تكن بالو�ضع
الطبيع ��ي  ،كم ��ا يف امل�شه ��د االول حي ��ث
ب ��دا وا�ضح� � ًا يف �سل ��وك املمثل�ي�ن بانهم ��ا
ي�شك ��وان من العوق اجل�س ��دي  ،ف�ضال عن
دخ ��ول �شخ�صية (الق ��زم) يف مو�ضع �آخر
م ��ن العر� ��ض � ،إال ان الوظيف ��ة التعبريي ��ة
التي �ألقي ��ت على عات ��ق (املجموعة) كانت
تتمث ��ل بغ�س ��ل الأر� ��ض ب ��د ًال م ��ن غ�س ��ل
الأج�ساد امللوث ��ة بدماء الأبرياء  ،وقد عمد
املخ ��رج �إىل توظيف ذلك يف داللة حا�ضرة
املعن ��ى تتمثل يف رغبة ال�شع ��ب العراقي
بتطه�ي�ر (امل ��كان  /الوط ��ن) م ��ن الإحتالل
الأمريك ��ي ،والعودة يف امل�شهد االخري �إىل
تطهري �أج�سادهم م ��ن كل الدماء واجلرائم
التي �أ�سهم الإحتالل يف تفعيلها .
�إختار املخرج ممث ّل�ي�ن خمتلفني يف البنية
اجل�سماني ��ة م ��ن اجل جت�سي ��د �شخ�صيتي
العر� ��ض (حميد و جميد) حيث لعب املمثل
�أن�س الراهي دور الأخ اال�صغر الذي �إمتلك
العدي ��د م ��ن �إ�شرتاط ��ات االداء التمثيل ��ي
وبخا�ص ��ة �إعتم ��اده �سل ��وك ال�شخ�صي ��ة
اخلائف ��ة وامل�ضطربة منذ اللحظات الأوىل
للعر� ��ض �إال ان ذل ��ك مل يجعل ��ه بعي ��د ًا ع ��ن
�إكت�ساب ال�سل ��وك النمطي لل�شخ�صية على
الرغم من حتول االح ��داث الدرامية  ،التي
مل متنحه الفر�ص ��ة يف التحول االدائي بل
�إن ��ه �إ�ستم ��ر يف �سلوك ��ه القائم عل ��ى تبني
�سلوك ال�شخ�صية امل�ضطرب  ،حتى انه دفع
املتلقي يف كثري م ��ن املوا�ضع �إىل �إعتباره
مم�سو�س� � ًا او جمنون� � ًا ،وعل ��ى اجلان ��ب
الآخ ��ر يق ��ف املمث ��ل (يحي ��ى داود) ال ��ذي
�إجته ��د املخ ��رج يف �إختي ��اره م ��ن الناحية
ال�شكلي ��ة  ،حي ��ث تنطب ��ق علي ��ه الكثري من
موا�صف ��ات �شخ�صية (الأخ الأكرب)� ،إال �أنه
�إعتمد على بنيته اجل�سدية العارية  ،حيث
ي�ب�رز ج�س ��ده املمتل ��ئ � ،أكرث م ��ن �إعتماده
عل ��ى بن ��اء �سل ��وك لل�شخ�صي ��ة ،ف�ضال عن
ذلك ف�إن االداء التمثيلي لدى (يحيى داود)
كان مرتبط ًا بامللف ��وظ الن�صي فح�سب ومل
يتفاع ��ل مع ال�شخ�صية وحتوالتها  ،بل �أنه
�إعتمد �سلوك ًا بدا مناق�ض ًا للملفوظ الن�صي
يف الكث�ي�ر م ��ن املوا�ض ��ع حي ��ث �إرت�سمت
�إبت�سامته عل ��ى نحو وا�ضح يف العديد من
امل�شاه ��د التي كان ملفوظها الن�صي يك�شف
عن فجيعة �أو هزمية.

عرو�ض متنوّعة يف مهرجان بغداد للم�سرح

مسرح عالمي
قام ق�سم بانغالور من مدر�سة الدراما الوطنية الهندية يف �أيلول املا�ضي بتقدمي م�سرحية ( �أي
كيالجينافارو) ،بلغة الكانادا ،التي ت�ستند �إىل ( الأعماق ال�سفلى  ) Lower Depthsللكاتب الرو�سي ال�شهري
مك�سيم غوركي .و قد ىّ
تول ب .ت .دي�ساي تكييفها للم�سرح ،و �أخرجها �شيدامابارا راو جامب خ�صي�ص ًا لطلبة
م�سرح ذخائر التقنية والإنتاج.

املدى الثقايف

ترجمة /عادل العامل

الأعماق ال�سفلى لغوركي ..بتكييف جديد على امل�سرح الهندي
و كان هذا الإنت ��اج نتيجة حللقة
درا�سي ��ة مدتها �ستة �أ�شهر .و قال
جامب متحدث ًا عن �صلة امل�سرحية
بالظ ��روف التي �أُ ّلفت فيها �أ�ص ًال،
" لق ��د ُكتبت ( الأعم ��اق ال�سفلى
) ب�ي�ن عام ��ي  1901و 1902و
هي ت�ص ��ور جمموعة م ��ن رو�س
مفتقري ��ن يعي�ش ��ون يف ملج� ��أ
ق ��رب فولغا ،و ق ��د �أخرجها لأول
م ��رة املخ ��رج واملمث ��ل امل�سرحي
الرو�سي املع ��روف كون�ستانتني
�ستاني�سالف�سكي (  1863ــ 1938
) " .ف ��كان ذل ��ك جناح ��ه الب ��ارز
الأول والب�صمة املميزة للواقعية
اال�شرتاكي ��ة الرو�سي ��ة ( .و كان
�ستاني�سالف�سك ��ي �أح ��د م�ؤ�س�سي
امل�سرح احلديث ،و حاول ابتكار
�أ�سلوب الأداء ال�صادق عن طريق
جع ��ل ممثلي ��ه يدر�س ��ون احلياة
الداخلية لل�شخو�ص كما لو كانوا
�أنا�سا حقيقيني ).
و عندم ��ا ُقدم ��ت عل ��ى امل�س ��رح
للم ��رة الأوىل تعر�ض ��ت للنقد ملا
تت�س ��م به من ت�شا�ؤم و �أخالقيات
ملتب�س ��ة .و كان تق ��دمي الطبقات
ال�سفلى ُينظر �إلي ��ه �آنذاك ك�شيء
ق ��امت .و كان غورك ��ي كم ��ا يبدو
�أك�ث�ر اهتمام ًا بخل ��ق �شخ�صيات
ال ُتن�سى �أكرث مم ��ا بتقدمي حبكة
�شكلي ��ة " .فه ��ذه امل�سرحية حتفة
فني ��ة .وت�س ��ود فيه ��ا مو�ضوع ��ة
احلقيق ��ة القا�سي ��ة مقاب ��ل الكذب

املري ��ح ،ال ��ذي تخت ��اره معظ ��م
ال�شخ�صيات خلداع �أنف�سها" .
و كان ال�سينمائي الفرن�سي جان

رينوار ق ��د عمل فيلم ًا ي�ستند �إىل
امل�سرحية يف ع ��ام  .1936مثلما
فعل املخرج ال�سينمائي الياباين

�أك�ي�را كيورو�س ��اوا (  1910ـ� �ـ
 .) 1998و يف الهند ،بد�أ �شيتان
�أناند عمله املهني بـ " Neecha

 ،) Nagarالت ��ي ت�ستند �أي�ض ًا
�إىل امل�سرحي ��ة نف�سه ��ا .و كان
هن ��اك كذل ��ك فيل ��م مدت ��ه 130
دقيق ��ة ( ،ف�ضاءات للإيجار ) ،من
�إنت ��اج غانغوي ��ز .كم ��ا مت تقدمي
امل�سرحي ��ة يف م�سرحي نينا�سام
و رانغايانا بالهند.
" لق ��د ك ّي ��ف ب .ت .دي�س ��اي (
الأعم ��اق ال�سفل ��ى ) �إىل لغ ��ة
الكان ��ادا قب ��ل ح ��وايل � 25سن ��ة
و ُقدم ��ت للم�سرح للم ��رة الأوىل
يف ع ��ام  . 1986و ق ��د ك ّي ��ف
امل�سرحي ��ة ل ُت�صبح ق�صة زمننا و
جمتمعنا� .إذ يركز الن�ص الفرعي
للم�سرحي ��ة على اال�ستغالل الذي
يتعر� ��ض له املفتقرين من النا�س
على �أيدي الأنانيني �إ�ضافة للقوى
الر�أ�سمالية و الإقطاعية .و متثل
ال�شخ�صيات وجوه ًا متنوعة من
املجتمع" .
و قد حتدث جام ��ب عند توجيهه
ط�ل�اب م�س ��رح ذخائ ��ر التقني ��ة
والإنت ��اج قائ�ل ً�ا " �إن الطلب ��ة
�سيح�صل ��ون عل ��ى الفر�ص ��ة
املنا�سب ��ة للظه ��ور عل ��ى امل�سرح
و متثي ��ل م ��ا تعلم ��وه يف ال�صف
حت ��ى الآن و توف�ي�ر فر�ص ��ة لكل
م ��ن املمثلني و م�صمم ��ي الإعداد
لالختالط و الإجناز .فقد مترنوا
عل ��ى �أداء امل�سرحي ��ة مل ��دة 45
يوم ًا" .
 عنThe Hindu /

مهرج ��ان بغداد الدويل للم�س ��رح
ال ��ذي اختتم ��ت يف مدين ��ة بغداد
م�ؤخ ��ر ًا فعالي ��ات دورت ��هِ الأوىل
وال ��ذي نظمت� � ُه دائ ��رة ال�س ��ينما
وامل�س ��رح التابعة لوزارة الثقافة
حت ��ت �شعار ( لأن امل�سرح يُ�ضيء
احلي ��اة )  ,مبُ�شارك ��ة  15عر�ض ��ا
م�سرحيا �،إذ �أُقي َم املهرجان �ضمن
فعالي ��ات بغ ��داد عا�صم ��ة للثقافة
العربي ��ة  , 2013لق ��د كانَ ه ��ذا
املهرجان فر�ص ��ة حقيقية لتفعيل
رب
احل ��راك امل�سرح ��ي العراقي ع َ
�إ�ش ��راك عرو� ��ض م�سرحي ��ة م ��ن
بغداد وع ��دد من امل ��دن العراقية
�إ�ضاف ��ة للعرو� ��ض الأجنبي ��ة
والعربي ��ة  ,فف ��ي يوم ��هِ الأول
�شه ��د املهرجان عر� ��ض م�سرحية
( العربان ��ة ) للفرق ��ة القومي ��ة
للتمثي ��ل  ,ت�ألي ��ف  :حامد املالكي
� ,إخ ��راج  :عم ��اد حممد  ,متثيل (
عزي ��ز خيون  ,ملياء ب ��دن  ,يحيى
�إبراهي ��م  ,به ��اء مط�شر � ,ضرغام
البيات ��ي  ,عبا� ��س فا�ض ��ل � ,أحمد
ها�ش ��م � ,أحم ��د ثام ��ر )  ,يف رابع

مغام ��رة كتابي ��ة للم�سرح من قبل
املالك ��ي  ,ويتحدث املنت احلكائي
للعر� ��ض عما تعر�ضت ل� � ُه جُممل
طبق ��ات املجتم ��ع العراق ��ي م ��ن
�سح ��ق كام ��ل بفع ��ل �آل ��ة احلرب
والدم ��ار ال ��ذي ُتخلف� � ُه  ,ومن ُثم
توالت بعد ذلك عرو�ض املهرجان
،فف ��ي اليوم الث ��اين �شهد امل�سرح
الوطن ��ي عر� ��ض امل�سرحي ��ة
البولندية ( �إياد ) �إخراج  :داكمار
زاب�س ��كا  ,متثيل ( باول مون�سيل
 ,تديون�س ��ز �ستين�سالو � ,أكنيزكا
كوالنو�س ��كا  ,مي ��كالك هوب ��رت
جار�سالو  ,كينكا ويل�سيزيزن�سكا
)  ,فيم ��ا �شه ��د منت ��دى امل�س ��رح
عر� ��ض امل�سرحي ��ة امل�صري ��ة (
بي الطي ��ب )  ,ت�ألي ��ف  :علي �أبو
�س ��امل � ,إخ ��راج  :عم ��ر قابي ��ل ,
متثي ��ل ( راندا  ,ن�سم ��ه حممود ,
ر�ض ��وى �شريف  ,ع ��ادل ن�صر ) ,
ويف اليوم الثال ��ث قدمت تون�س
م�سرحي ��ة ( حالة ) �إخراج  :عماد
جمعة  ,متثي ��ل ( معز العا�شوري
 ,ك ��رمي توامييه  ,م ��روان روين

 ,وائل املرغن ��ي  ,ثريا بو غامني
 ,م ��رمي ب ��و عجاج ��ة  ,حم ��زة ,
زرمدين )  ,تبع ُه العر�ض الأردين
( نريفانا ) �إع ��داد و�إخراج حكيم
ح ��رب  ,متثي ��ل ( حكي ��م ح ��رب ,
مو�س ��ى ال�سط ��ري  ,عال ج ��رار ,
حممد عو�ض � ,سايل عودة � ,سعد
اليف )  ,ويف الي ��وم الراب ��ع �شهد
ف�ض ��اء املنتدى عر� ��ض م�سرحية
( ال�سبع ��ة والن� ��ص ) لفرق ��ة ف�ضا
ال�سورية �إعداد و�إخراج  :غزوان
قهوج ��ي  ,متثي ��ل ( رب ��ى طعم ��ة
 ,زكي ��ة �س�ي�رو  ,مرم ��رة الزي ��ر ,
عمار احلم�صي  ,عمر الدروي�ش ,
رميون �أبو عيطة  ,مدين حدو ) ,
تال ذلك عر�ض م�سرحية ( كامب )
للفرقة الوطنية العراقية للتمثيل
عل ��ى خ�شب ��ة امل�س ��رح الوطن ��ي ,
ت�ألي ��ف و�إخ ��راج  :مهن ��د هادي ,
متثي ��ل ( مرت�ض ��ى حبي ��ب  ,لبوة
�ص�ل�اح )  ,و�شه ��د الي ��وم الرابع
تق ��دمي امل�سرحي ��ة الإيراني ��ة (
الهدية الغام�ضة ) متثيل و�إخراج
 :يا�سر خا�سب ,
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غادرتنا دوري�س لي�سينغ يوم  17ت�شرين الثاين  -2013ا�شبه بن�ص مل يكتمل  -وهي احد اهم كتاب ع�صرنا  ،الروائية التي �أحب  ،دوري�س لي�سينغ � ،صاحبة املفكرة
الذهبية والكاتبة امللحمية ذات العقل القوي ال�ساحر والأفكار الأ�صيلة  ،هي التي عربت عن االنوثة والن�ساء كما مل تعرب كاتبة اخرى من ذوات النظريات يف حقل
الن�سوية  ،غريت دوري�س لي�سينغ نظرتي ككاتبة اىل مو�ضوعة االبداع واملر�أة واجلهد اال�ستثنائي يف الكتابة واالخال�ص لالبداع  ،وتعلمت منها �أن اغادر مواقف ور�ؤى
خادعة يف الأدب والفكر واحلياة  ،تعلمت منها �أهمية �أن مي�ضي املرء قدما بال تردد �أو خوف ويكتب و يكتب حتى �آخر نف�س كما فعلت هي ،ك�شفت يل روايات لي�سينغ
عن قوة عزمية هذه املر�أة ،واكت�شفت يف نظرتها العميقة للزمن والإن�سان والكون اقرتابا من نظرتي كما ت�شاركت معها روحيا يف م�ساندة الوجود ال�شخ�صي بالنزعة
ال�صوفية وجتارب العي�ش يف �أمكنة خمتلفة  ،لن تغادرنا لي�سينغ اىل الن�سيان بل �ستخلد كعالمة بارزة يف ذاكرة الرواية العاملية و�أخالها �ستكون وهي يف عاملها النائي
ظال من احلنني وروحا حار�سة لأحالم االن�سانية ونهو�ض الن�ساء -واحتفاء بخلودها �أقدم هذا احلوار:
ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي

ع�شية رحيل �سيدة الرواية الكونية :

الروائية دوري�س لي�سنغ احلائزة على
جائزة نوبل للآداب 2007
� أ���ص��ب��ح��ت ك��ات��ب��ة ب�����س��ب��ب الإح���ب���اط وه���و م���ا ي��دف��ع ال��ك��ث�يري��ن ل��ي��ك��ون��وا ك�� ّت��اب�� ًا..
� أ�سافـــ��ر طلبــ�� ًا لالرتقــ��اء بال�شهــ��رة واملبيعــ��ات فالك ّتــ��اب ينبغــ��ي �أن يبيع��وا كتبهــ��م!!
دوري� ��س لي�سن ��غ  :روائية و �شاع ��رة و م�ؤلفة
م�سرحي ��ة و كاتبة �سرية و كاتبة ق�صة ق�صرية
بريطانية ولدت يف  1919و يذكر لها يف العادة
رواياته ��ا املعروفة ( الع�ش ��ب يغني )  1950و
�سل�سلة م ��ن خم�س رواي ��ات متتابع ��ة ن�شرتها
يف الفرتة م ��ن  69 – 52حتت عنوان ( �أطفال
العنف ) و املفك ��رة الذهبية  1962و االرهابي
الطي ��ب  .1985نق ��ر�أ يف تقري�ض جلنة جائزة
نوب ��ل التي منحته ��ا نوبل لالداب ع ��ام 2007
" انها الكاتبة االكرث ملحمية يف التعبري عن
التجرب ��ة االنثوية و الت ��ي �أ�ستطاعت بنزعتها
املت�شكك ��ة و قدرته ��ا الر�ؤيوي ��ة �أن تخ�ض ��ع
ح�ضارتنا املنق�سمة على نف�سها �إىل التمحي�ص
الدقي ��ق " .كانت لي�سنغ امل ��ر�أة احلادية ع�شرة
التي حازت نوبل و االكرب عمرا بني جميع من
ح ��ازوا اجلائزة م ��ن الرجال و الن�س ��اء  ،و قد
�صنفته ��ا �صحيفة التامي ��ز اللندنية عام 2008
يف املرتب ��ة اخلام�س ��ة يف قائمة ت�ض ��م  50من
اعاظم كاتبات و كتاب بريطانيا منذ . 1945
مل تخ ��ف لي�سنغ اب ��دا تعلقه ��ا و التزامها جتاه
الت�ص ��وف من ��ذ الع ��ام  1960و ال ��ذي روجت
ل ��ه كثريا منذ ذلك الع ��ام يف كل منا�سبة متاحة
امامه ��ا مدفوع ��ة بتاثره ��ا العمي ��ق و الثاب ��ت
بافكار املت�صوف الهندي ( �أدري�س �شاه ) الذي
كتب اكرث من ثالثني كتاب ��ا يف ميادين متفرقة
تتناول ال�سايكولوجيا و الروحانيات و تاثري
الت�صوف يف احل�ضارة و الثقافة االن�سانيتني
 ،و ت�ش�ي�ر لي�سن ��غ اىل ( ادري�س �شاه ) من غري
ان ت�ص ��رح با�سم ��ه يف �أح ��دى فق ��رات احلوار
معها �أدناه و الذي �أعدته جملة ( باري�س ريفيو
) يف ربي ��ع عام  . 1988عدت لي�سنغ ( �أدري�س
�ش ��اه ) دوم ��ا مبثاب ��ة معلمه ��ا الذي حف ��ز فيها
اح�سا�سها باالر�ض و الكائنات االن�سانية التي
تعي� ��ش عليه ��ا و كذلك باحلي ��وات على كواكب
اخرى و كما كتبت مرة " لدي ميل جارف جتاه
الت�صوف ( لكن لي�س الدين ) حتى لو كانت يل
ر�ؤاي ال�سيا�سي ��ة اخلا�ص ��ة و ال �أرى يف ه ��ذه
التوليف ��ة �شيئا غريب ��ا على االط�ل�اق " .ميكن
النظر اىل اجلان ��ب ال�صويف يف اعمال لي�سنغ
بكون ��ه تعليمي ��ا مبا�ش ��را يرم ��ي اىل االرتق ��اء
املفاهيم ��ي و القيم ��ي اك�ث�ر م ��ن كون ��ه متعلقا
باحلرف ��ة االدبي ��ة فق ��د ارادت ان تنقل احلكمة
ال�صوفي ��ة التي قر�أت عنها و اح�ست بها عميقا
بعد ان اخذتها عن معلمها و راحت ت�ستخدمها
يف الت�أث�ي�ر عل ��ى الطريق ��ة الت ��ي يفك ��ر به ��ا و
ي�سلك وفقه ��ا قراء اعمالها  .نذك ��ر من �أعمالها
الت ��ي تلونت بر�ؤيتها ال�صوفية  ( :املدينة ذات
البوابات االربع )  1969و ( مذكرات من جنا
(  ، 1974و ق ��د �ساع ��دت الر�ؤي ��ة ال�صوفي ��ة
لي�سن ��غ يف تطوي ��ر ر�ؤي ��ة للأر� ��ض و االن�سان
متت ��د ابع ��د م ��ن احل ��دود الفيزيائي ��ة املعتادة
باجت ��اه الكون ال�شام ��ل و هو ما تط ��ور لديها
اىل كتاب ��ة ما �صار يعرف ب� �ـ ( الرواية الكونية
. ) Space Fiction
لطفية الدليمي
حاورن ��ا ( دوري�س لي�سنغ ) يف منزل ( روبرت
كوتلي ��ب ) حم ��رر �أعماله ��ا لع ��دة �سن ��وات و
الذي �أ�صبح الحقا حم ��رر النيويوركر الذائعة
ال�صي ��ت  .ح�ضرت ال�سي ��دة لي�سنغ اىل منهاتن
يف نيويورك لفرتة ق�ص�ي�رة حل�ضور جل�سات
م�شاه ��دة و تقيي ��م لأوب ��را ( فيلي ��ب كال� ��س )
امل�أخوذة عن روايته ��ا ( �صناعة ممثل للكوكب
 ) 8ال ��ذي �ساهم ��ت في ��ه لي�سن ��غ ذاته ��ا بكتابة
الن� ��ص الكالمي ( الليربيتو ) املرافق للعر�ض
االوب ��رايل  ،و ا�ستطعن ��ا لقاءه ��ا بع ��د احدى
جل�س ��ات اال�ستم ��اع تلك يف ربي ��ع عام 1988
 ،و بينم ��ا كن ��ا نح�ضر جه ��از الت�سجيل قالت "
هذا مكان �ض ��اج بال�ضو�ضاء حيث جنل�س يف
حديق ��ة وراء طابور من املن ��ازل "  ،ثم �أ�شارت
اىل من ��زل بعي ��د تقطن ��ه املمثل ��ة املوهوب ��ة (
كاتري ��ن هيبورن ) و راح ��ت تتكلم حول املدن
لربه ��ة  .عا�شت ال�سيدة لي�سن ��غ يف لندن نحو
�أربع�ي�ن عام ��ا و مع ذلك فهي ت ��رى كل �شئ يف
املدين ��ة خارج ��ا ع ��ن امل�أل ��وف و كم ��ا ا�ش ��ارت
ه ��ي ذاته ��ا يف �أك�ث�ر م ��ن مو�ضع م ��ن كتاباتها
و بطريق ��ة �أكرث حد�سي ��ة " لن �أتف�أج ��ا �أبدا �إذا
اكت�شفت يوما ان �أبع ��اد البنايات التي نتعامل
معها ت�ؤث ��ر فينا بطريق ��ة ال نفهمها "  ،حتدثت
بعدها ال�سيدة لي�سنغ ع ��ن ق�ضاءها �ستة ا�شهر

يف انكل�ت�را قب ��ل ان تكم ��ل اخلام�س ��ة قائل ��ة "
�أعتقد ان الأطفال ينبغي لهم ان ي�سافروا دوما
و ان ي ��روا الكثري م ��ن الأمكنة� ،أن ��ه ل�شئ مهم
للغاي ��ة مع ان ��ه �صعب التحقيق عل ��ى الوالدين
" .ح�ضرت لي�سنغ اللقاء ب�شعر ف�ضي ت�شوبه
خ�صالت من ال�سواد الداكن مفروق من الو�سط
و م�سحوب اىل الوراء و كانت ترتدي بلوزة و
جاكيتة بدت فيهم ��ا متاما كما تظهر على �أغلفة
كتبه ��ا  ،و ال غرابة ان تب ��دو متعبة قليال لكرثة
�أ�سفارها االخ�ي�رة  .كان لل�سيدة لي�سنغ �صوت
ق ��وي و منغم ميك ��ن و�صفه باملبه ��ج و الالذع
واملهموم و ال�ساخر يف الوقت ذاته .
احلوار
* ولدت كما نعلم يف ايران  .كيف ت�صادف �أن �أبويك
كانا هناك ؟
 يع ��ود الأمر اىل �أيام احل ��رب العاملية الأوىلالت ��ي كان والدي جنديا فيه ��ا و مل يطق البقاء
يف انكل�ت�را بعده ��ا لأن ��ه وجد احلي ��اة ت�ضيق
عليه فيه ��ا  .كان للجن ��ود العائدين من احلرب
ذكريات فظيعة ع ��ن العي�ش يف اخلنادق لذا مل
يتحملوا العي� ��ش يف بلدانهم و مل يتمكنوا من
الت�أقل ��م معه ��ا بعد احلرب �أب ��دا  ،فكان ان طلب

وال ��دي اىل البن ��ك الذي يعمل في ��ه �أن يوفر له
وظيف ��ة للعمل يف �أي م ��كان يف العامل و وافق
البنك و �أر�سله اىل بالد فار�س  Persiaحيث
توف ��ر لنا هن ��اك منزل كبري بغ ��رف و ف�ضاءات
وا�سع ��ة و كانت لنا خي ��ول نركبها متى ن�شاء .
كانت املنطقة الت ��ي ن�سكن فيها ف�سيحة و غاية
يف اجلمال و لكم ي�ؤ�سفني �أن �أ�سمع اليوم انها
ا�ستحالت انقا�ضا و رمبا يكون يف هذا �إ�شارة
لقدرة الزمن على فعل ما ي�شاء ب�أي �شئ  .كانت
املنطق ��ة التي �أقمنا فيها �سوقا عتيقة جدا فيها
الكثري م ��ن البنايات اجلميلة  ،ث ��م نقل والدي
اىل طه ��ران التي ر�أيتها مدين ��ة غاية يف القبح
لكن والدتي كانت �سعيدة للغاية بهذه االنتقالة
النها �صارت جزء فاعال مما كان ي�سمى ( جماعة
املفو�ضية  ) Legation Setو كانت تع�شق
كل ثاني ��ة م ��ن العم ��ل تق�ضيها معه ��م فقد كانت
تقام حف�ل�ات ع�شاء كل ليلة و كان والدي يكره
كل ه ��ذا  .يف عام  1924عدن ��ا اىل انكلرتا مع
�أيام اقامة املعر�ض االمرباطوري Empire
 Exhibitionال ��ذي كان ذا تاثري طاغ يف
تل ��ك االوقات  ،كان يف املعر� ��ض و يف اجلناح
الرودي�س ��ي حتدي ��دا �شع ��ارات من ذل ��ك النوع
الذي يقول مثال " �أ�صن ��ع م�ستقبلك يف خم�سة
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�أع ��وام " و غري هذا من ال�شعارات الطنانة لكن
وال ��دي و ب�سب ��ب مزاج ��ه الرومانتيك ��ي حزم
احلقائب و �أكمل معاملة تقاعده الذي ي�ستحقه
ب�سبب جرح �أ�صيب به يف �ساقه �أثناء احلرب ،
و بع ��د ان ت�سلم مبلغ التقاعد الذي كان بحدود
خم�س ��ة �آالف باوند �أنطل ��ق يف �سفرة جمهولة
ليك ��ون مزارع ��ا يف رودي�سي ��ا و مل يك ��ن ذل ��ك
بغري ��ب علي ��ه فقد ن�ش� ��أ يف مزرع ��ة عندما كان
طف�ل�ا  ،و ق ��د �سجلت جانب ��ا من ه ��ذه الرواية
عندم ��ا كتب ��ت ( �شيكا�ست ��ا  ) Shikastaو
ذهل ��ت كثريا عندما عرفت كم من الرجال الذين
خدم ��وا يف احلرب العاملية الأوىل من االنكليز
و االملان ذهبوا اىل ذلك املكان البعيد و مل يروا
يف ذل ��ك اي �سوء بل عل ��ى العك�س كانوا يرون
انف�سهم حمظوظني اذ بقوا على قيد احلياة يف
وقت كان رفاقهم امواتا .
* رمبا تكون جتربة جنودنا العائدين من فيتنام ن�سخة
م�صغرة مم ��ا ح�صل لوالدك حيث يعجز العائدون عن
التكيف متاما مع جمتمعاتهم ؟
 م ��ن ال�صعب ان ادرك كيف ميكن للأ�شخا�ص�أن ميروا بتلك التجربة
اخلط�ي�رة و يبق ��وا
مع ذل ��ك قادري ��ن على

التوا�ص ��ل مع الآخرين ب�شكل مقبول � ،أرى يف
هذه التجربة عملية متطلبة كثريا و ال ميكنني
�أن احيط بكل �أبعادها متاما .
* ن�ش ��رت م�ؤخ ��را مذك ��رات يف جمل ��ة Granta
ي�ش�ي�ر عنوانه ��ا �إىل �أنه ��ا ت ��دور ع ��ن والدت ��ك لكنه ��ا
يف احلقيق ��ة تتن ��اول وال ��دك اك�ث�ر بكثري مم ��ا تتناول
والدتك؟
 و ه ��ل ميكنني ان �أكتب ع ��ن كل واحد منهمامنف�ص�ل�ا ع ��ن الآخر؟ و ه ��ل ميك ��ن لأي منا �أن
يفع ��ل ه ��ذا م ��ع �أي م ��ن والدي ��ه ؟ كان ��ت حياة
والدت ��ي مكر�س ��ة لوال ��دي بح�س ��ب م ��ا اعتدت
�سماعه دوما .
* من املمت ��ع دوما القراءة عن اخلطط الكبرية لوالدك
و مغامراته املثرية ؟
 كان والدي رجال مميزا و غري عملي بالكاملو يع ��ود الأم ��ر جزئي ��ا يف ه ��ذا اىل �سن ��وات
احل ��رب  ،مل يك ��ن بو�سعه التناغم م ��ع �أي �شئ
�أو اي ��ة فك ��رة عل ��ى العك�س م ��ن والدت ��ي التي
كان ��ت هي املنظ ��م الذي حفظ ل ��كل �شئ مكانه
يف حياتنا .
* ه ��ل كنت ت�ستمعني اىل الكث�ي�ر من الق�ص�ص و �أنت
طفلة ؟
 ال ،و يع ��ود ال�سب ��ب اىل ظ ��روف ن�ش�أت ��يالأفريقي ��ة  .كان الأفارق ��ة معتادين على رواية
الق�ص�ص لأطفالهم لكن مل ي�سمح لنا باالختالط
م ��ع الأفارق ��ة و كان ه ��ذا ه ��و اجل ��زء الأك�ث�ر
�صعوب ��ة عن ��د مكوث ��ي يف رودي�سي ��ا و ادرك
االن م ��دى خ�سارت ��ي تل ��ك التجرب ��ة ال�سحرية
عندما كن ��ت طفلة � ،أنتم ��ي االن اىل كلية رواة
الق�ص� ��ص  Storytellers Collegeيف
انكل�ت�را و ق ��د انتميت له ��ا منذ ث�ل�اث �سنوات
عندم ��ا علم ��ت انه ��ا تبغ ��ي تثبي ��ت ف ��ن رواية
احلكايات كف ��ن را�سخ اجلذور لذا مل �أتردد يف
�أن اكون الراعية لهذه اجلماعة .
* كيف كانت جتربة العودة اىل انكلرتا الحقا؟ �أتذكر
هنا جتربة ال�سيد باالرد  J. G. Ballrdالذي عاد
اىل انكل�ت�را من �شنغهاي و كان مت�ضايقا اذ وجد كل
�شئ �صغريا و مرتاجعا ؟
 نع ��م �شعرت بذات ال�شعور اذ وجدت كل �شئمت�صاغرا بطريق ��ة تدعو للفزع  ،و مل يزل هذا
ال�شعور يالزمني و مع اين �أجد كل �شئ جميال
لكن ��ه منظم اكرث من املطل ��وب اىل حد انني مل
اع ��د اظ ��ن ان هن ��اك بو�صة من االر� ��ض مل يتم
العبث بها  .مل �أعد �أ�صدق ببقاء �أحرا�ش برية
يف �أي مكان من انكلرتا .
* ه ��ل كان ��ت لديك اية رغب ��ة لتكوين كاتب ��ة و�أنت يف
�سنوات ��ك املبك ��رة؟ �أ�ش�ي�ر هن ��ا اىل ماكتبت ��ه انك كنت
تخفني دوما ما كنت تكتبينه عن والدتك؟
 كان ��ت والدت ��ي �إم ��ر�أة حمبطة و ق ��د امتلكتق ��درات كب�ي�رة وجهته ��ا باجتاه ��ي و اجت ��اه
اخوتي لأنها ارادتنا ان نكون �شيئا ما يف هذه
احلي ��اة و لطامل ��ا ارادتني ان اك ��ون مو�سيقية

بارع ��ة فه ��ي كان ��ت مو�سيقي ��ة جي ��دة اىل ح ��د
معق ��ول  .مل يكن لدي موهبة مو�سيقية بالقدر
الذي كان ��ت تتوقعه والدتي من ��ي و لكن برغم
ه ��ذا كان علي ان �أواظب عل ��ى ح�ضور درو�س
املو�سيق ��ى بجدية كاملة  .كانت والدتي تدفعنا
جميع ��ا با�ستم ��رار و ثب ��ات لكنها كان ��ت تريد
جن ��ي كل النتائ ��ج الطيبة ملواظبتن ��ا فتوجب
علين ��ا و�ضع ح ��د لذلك� .أظن ان م ��ن املنا�سب
دوم ��ا �أن يع ��رف كل طفل كي ��ف يحافظ على ما
ينجز .
* كن ��ت ات�س ��اءل هل فكرت يوم ��ا ان تكوين كاتبة يف
وقت مبكر من حياتك؟
 كان بو�سع ��ي �أن اك ��ون طبيب ��ة بارعة او انامتل ��ك مزرع ��ة رائع ��ة  .انتهيت كاتب ��ة ب�سبب
الإحب ��اط و ه ��و ذات ال�سب ��ب ال ��ذي يدف ��ع
الكثريين ليكونوا كتابا .
* كتب ��ت الكث�ي�ر من املقدم ��ات ملجاميع م ��ن الق�ص�ص
ال�صوفية  .من �أين جاء اهتمامك و ولعك بال�صوفية ؟
 ال ارغ ��ب حقا يف احلديث عن هذا املو�ضوعلأنن ��ي �أع ��رف �أن م ��ا يقوله امل ��رء �سينتهي لأن
يك ��ون كلي�شيهات و لكن م ��ا اريد قوله يف هذه
امل�سالة هو انني كنت حقا ابحث عن طريقة يف
احلي ��اة و كما تعلم ف�أن كل واحد منا يف حاجة
ملعل ��م من نوع ما  ،و قد وج ��دت يف الكثري من
هذه الط ��رق �شبها كبريا بتعالي ��م الغوروهات
 Gurusث ��م ح�صل انني �سمعت بواحد من
ه� ��ؤالء املعلم�ي�ن ال�صوفي�ي�ن الذي ��ن م�ل��أوين
اعجاب ��ا ( تق�ص ��د ب ��ه ادري� ��س �ش ��اه Idries
 ، Shahاملرتجمة ) و بد�أت مطلع ال�ستينات
باالنغما� ��س يف العوامل ال�صوفية  ،و هنا لي�س
يل �أال �أن �أق ��ول ب�ضع كلم ��ات يف هذا ال�صدد :
�إن بع� ��ض النا�س يقر�أ كلمتني يف كتاب ما يردد
بعده ��ا " انا �ص ��ويف " !! و تل ��ك مفارقة تدعو
للأ�سى اذ لطامل ��ا ردد كبار املت�صوفة " لن �أدعو
نف�س ��ي �صوفي ��ا لأن تلك مفردة كب�ي�رة علي " ،
و مع هذا ال زل ��ت ات�سلم ر�سائل تفتتح كلماتها
بو�صف ��ي دوري�س ال�صوفي ��ة و لي�س يل ما ارد
به عليها فيكون ن�صيبها االهمال الكامل .
* �أرى ان النا� ��س جت ��د في ��ك ماهو اق ��رب اىل مثال "
الغورو " ال�سيا�سي او امليتافيزيقي؟
 اعتقد ان النا� ��س تبحث دوما عن غوروهاتو انه ملن �أ�سهل اال�شياء ان تكون غورو يف هذا
العامل و لكنه �أمر مرعب يف ذات الوقت .
* يخام ��رين �شعور �أنك كاتب ��ة حد�سية للغاية و �أنك ال
تخططني كثريا للحبكة قبل بداية �أي عمل بل تف�ضلني
ا�ستك�ش ��اف ال�شخ�صي ��ات والأ�شي ��اء مع تق ��دم العمل
،هل هذا ما تفعلينه دوما؟
 ل ��دي يف العم ��وم خمط ��ط �أبد�أ من ��ه :ت�صورع ��ام ل�شخ�صية او اثنتني قبل ال�شروع بالعمل
 ،فمثال كان لدي ت�صور م�سبق ما الذي �ست�ؤول
الي ��ه الأم ��ور يف روايت ��ي االرهاب ��ي الطي ��ب
 ، The Good Terroristفتفج�ي�ر
خمزن هارودز ال�شهري يف قلب لندن كان نقطة
ال�ش ��روع حلكايتي ،فقد ت�ص ��ورت كم �سيكون
ام ��را ممتعا ل ��و انني كتبت ع ��ن جمموعة غري

نا�ضجة و ال قدرة لها على التناف�س مع اع�ضاء
املجتمع لذا جنحت اىل تبني اعمال التفجريات
 .كان لدي يف الب ��دء �شخ�صية مركزية � :ألي�س
الت ��ي اعرف كثريا من النا� ��س مثلها لديهم ذات
االهتمام ��ات الأمومية الطاغي ��ة و يتح�س�سون
او�ض ��اع احليت ��ان و الفقم ��ات و البيئ ��ة لكنهم
يف ذات الوق ��ت يقولون" لي� ��س ب�أمكاننا عمل
�أوملي ��ت بدون ان نك�سر ب�ض ��ع بي�ضات !! " و
ي�أملون يف قتل اع ��داد كبرية من الب�شر بهدوء
و ب�ل�ا �أي ��ة كراهي ��ة � .أردت ان اكت ��ب ع ��ن هذا
الن ��وع من الب�شر ثم تط ��ورت االمور اىل ابعد
مم ��ا خطط ��ت له يف الب ��دء  ،حت�ص ��ل االمور و
تتطور على هذا النحو دائما .
* ه ��ل ت�شتغل�ي�ن عل ��ى �أك�ث�ر م ��ن عم ��ل روائ ��ي ب ��ذات
الوقت؟
 كال  ،لك ��ن ق ��د يح�ص ��ل �أحيان ��ا ان �أع ��دل يفم�س ��ودة رواي ��ة انتهيت منها بينم ��ا اعمل على
رواي ��ة جدي ��دة � .أحب دوم ��ا ان �أجنز �أعمايل
واحدا بعد الآخر.
* ان ��ت �إذن تنجزي ��ن اعمالك م ��ن البدء و حتى النهاية
بال �أية انقطاعات يف و�سط العمل ؟
 نع ��م هذا م ��ا �أعمله على ال ��دوام و مل �أمار�سنقي�ضه يوما ما ،ف�إذا كنت تكتب مقاطع متفرقة
يف موا�ض ��ع خمتلف ��ة �ستخ�س ��ر اال�ستمراري ��ة
الثمينة لل�شكل و التي يوفرها العمل املنتظم و
املتوا�صل  ،انها نوع من اال�ستمرارية الداخلية
غ�ي�ر املرئي ��ة و ميك ��ن للكات ��ب �أن يتح�س�سه ��ا
عندم ��ا يواج ��ه �صعوب ��ات �شاقة متى م ��ا �أراد
�إعادة ت�شكيل �شئ ما يف عمله املكتمل .
* ه ��ل تكتب�ي�ن ب�ش ��كل متوا�ص ��ل؟ �أعني ه ��ل ت�أخذين
فرتات ا�سرتاحة بني �أعمالك ؟
 نع ��م ف�أن ��ا االن مثال مل اكتب �شيئ ��ا جادا منذفرتة  ،يتوجب عليك �أحيانا ان تكتب ا�شياء ما
بني اعمال ��ك الرئي�سية كمقالة ل�صحيفة �أو �شئ
من هذا �سواء رغبت به �أم مل ترغب.
* هل ثمة عادات كتابية منتظمة لديك؟
 ال �أرى يف الع ��ادات الكتابية ام ��را مهما لأنهيبقى يف النهاية حم�ض عادات ال اكرث  .عندما
كن ��ت �أربي �أحد �أطف ��ايل علمت نف�سي ان اكتب
بنوب ��ات كتاب ��ة ق�صرية مرك ��زة و عندما كانت
ل ��دي فر�صة لإجازة ا�سبوعية كنت ا�ؤدي قدرا
غري معقول م ��ن العمل .اختلفت االمور االن و
�صرت ارى نف�سي �أجن ��ز اعمايل ب�شكل �أف�ضل
كلم ��ا كنت ابط�أ يف الكتاب ��ة لكن هذا ال يدفعني
الن �أغ�ي�ر ر�أي ��ي يف �أن امل�سال ��ة برمتها حم�ض
ع ��ادات ال �أكرث و معظم الن�ساء الكاتبات يكتنب
به ��ذه الطريق ��ة كما علم ��ت بينم ��ا كان غراهام
غري ��ن يكتب مائت ��ي كلمة بال�ضب ��ط كل يوم و
لي�س �أكرث من ه ��ذا � .أعتقد انني �أكتب بطريقة
اف�ضل �إذا كنت ان�ساب بهدوء مع الكتابة.
* �أي ن ��وع م ��ن الق ��راء �أنت اليوم؟ ه ��ل تقر�أين الق�صة
املعا�صرة؟
 �أق ��را كثريا و �أنا �سريعة القراءة دائما و تلكاحدى عاداتي التي اعتدت عليها و �شكرا للرب
عليها لأنني ا�ستلم ما بني ثماين اىل ت�سع كتب
م ��ن نا�شرين خمتلف�ي�ن �أ�سبوعيا و
هذا ما ي�شكل عبئا ثقيال علي عند
حماولت ��ي قراءتها كلها و لكن يف
العادة ميكن احل�صول على فكرة
جي ��دة ع ��ن كل عم ��ل م ��ن ق ��راءة
الف�ص ��ل االول او الث ��اين غالبا ،
و �إذا م ��ا ح�ص ��ل و احبب ��ت كتابا
من ف�صليه الأولني ف�سوف �أقر�أه
حتى النهاية حتما .
* ه ��ل انخرط ��ت م ��رة يف واح ��دة م ��ن
جتارب ال�ستين ��ات ال�شبابي ��ة اخلا�صة
بتعاط ��ي حب ��وب الن�ش ��وة او �ش ��ئ م ��ن
هذا؟
 تناول ��ت يف اح ��دى امل ��راتامل�سكال�ي�ن ( Muscaline
عقار ينتم ��ي اىل �صنف املهلو�سات
و ه ��و �شبي ��ه يف تاثريات ��ه مب ��ادة ال LSD
 ،املرتجم ��ة ) و ان ��ا م�س ��رورة �إذ فعل ��ت هذا و
لكنني مل اكرر التجربة ثانية .
* هل ت�سافرين كثريا ؟
 نعم كثريا* ت�سافرين ب�سبب التزامات على االغلب؟
 نع ��م طلب ��ا لالرتق ��اء بال�شه ��رة و املبيع ��اتفالكت ��اب كما نعلم جميعا ينبغي لهم ان يبيعوا
كتبهم .

ا
ا
ا
ع
ع
ا
ا
ع
ال
ال
ع
ع
ن
ن
ال
ا
ا
ال
ن
ال
ن
��������ات ات ت
ت
ن
ا
ا
ت
�
���ل����ان
�
اع
ت
ا
ا
ا
ا
ع
ع
ا
ع
ع
ال
ال
ع
ن
ن
ال
ال
ا
ا
ن
ن
ال
ا
ا
ت
ن
ا
ت ت
ت ت
18

العدد ( )2940ال�سنة احلادية ع�شرة  -الثالثاء ( )19ت�شرين الثاين 2013

اع��ل�ان����ات

فقـــــــدان

فقدت من��ي هوية صادرة
م��ن كلي��ة الرافدي��ن
اجلامع��ة باس��م (عم��ر
ياس�ين عمر) فم��ن يعثر
عليه��ا تس��ليمها جلهة
االصدار..

ال�شركة العامة للمعدات
الهند�سية الثقيلة

تنـــويـــه

ورد سهوا ً في جريدتنا باالعالن التابع
للمعدات الهندسية الثقيلة بتاريخ 7
تشرين الثاني  2013والعدد ( )2932في
املناقصة /24م هـ ت 2013/حيث ذكرت
في الفقرة اخلامسة من االعالن عبارة آخر
موعد لقبول العطاء خطأ والصحيح آخر
موعد لشراء العطاء والذي هو بتاريخ
 2013/11/21الساعة الثانية عشر ظهرا ً
ليوم اخلميس .لذا اقتضى التنويه.

ال�شركة العامة ل�صناعة االلب�سة اجلاهزة

اعــــــــالن مزايــــدة بيع براميــــــل فارغة م�ستهلكة

تعلن الش��ركة العامة لصناعة األلبسة اجلاهزة/إحدى
شركات وزارة الصناعة واملعادن عن إجراء مزايدة علنية
لبي��ع براميل فارغة بكمية ( )54برميل في معمل الغزل
والنس��يج في املوصل الكائن في املنص��ور قرب معمل
املش��ن س��ابقا ً في الس��اعة العاش��رة من صباح يوم
األربعاء املص��ادف  2013/12/4مبوجب قان��ون بيع وإيجار
أموال الدولة املرقم  21لسنة  2013اجلديد.
وميك��ن االطالع عليها في موقع املعام��ل املذكورة أدناه
وقبل موعد املزايدة.

فعل��ى الراغبني باالش��تراك احلضور ف��ي الزمان واملكان
املعين�ين مس��تصحبني معه��م التأمين��ات القانونية
مبوج��ب ص��ك مص��دق معن��ون ال��ى الش��ركة العامة
لصناعة األلبس��ة اجلاهزة أو نقدا ً يس��لم مبوجب وصل
قبض أصولي .ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر
االعالن والداللية والبالغة  %2وعليه رفع املواد خالل فترة
س��بعة أيام من تاريخ اإلحالة وبعكسه يتحمل غرامة
تأخيرية قدرها ( )50000خمس��ون ألف دينار عن كل يوم
تأخير.

املدير العام

MINISITRY OF TRADE
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT
ADVERTISEMENT
TENDER NO:- MOT /SUGAR/6/ 2013
CLASSIFICATION NO. : 33
DATE: 19 / 11 /2013

وزارة التجارة
ق�سم العقود العامة

رقم املناق�صة MOT /SUGAR/6/ 2013 :
رقم التبويب 33 :
تاريخ الإعالن 2013 /11 /19 :

�إعـــــــــــــــــــالن

يعلن قسم العقود العامة في وزارة التجارة عن مناقصة جتهيز مادة السكر األبيض بكمية  50000طن (خمسون
ألف طن )  %5±كحد أدنى و الكمية النهائية حسب خيار املشتري ومن كافة املناشئ (عدا التايلندي عالمة/
 )TRRوحسب املواصفات املعتمدة لدى الشركة العامة لتجارة املواد الغذائيـــة  .يكون الدفع بطريقة ( اعتماد
مستندي او نقدي ) .
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة مراجعة قسم العقود العامة في مقر الوزارة الكائن في املنصور  /قرب
بناية معرض بغداد الدولي لشراء الشروط واملواصفات مقابل دفع مبلغ قدره ( 500000خمسمائة ألف دينار )
غير قابل للرد ويقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه واسم ورقم املناقصة ويتم وضعه في صندوق
العطاءات في مقر الوزارة في موعد أقصـاه الساعة  10:00صباحا ً ( العاشرة صباحا ً بتوقيت بغداد من يوم (
االحد) املصادف  2013 / 12 / 1وتكون العـــروض نافذة للرد لغاية  2013/12 / 5مشفوعة بتأمينات أولية مبوجب
كفالة مصرفية  Bid Bondأو صك مصدق (على أن يرد الصك طي كتاب رسمي من الشركة مقدمة العطاء ويرفق
مع العطاء ويذكر فيه ان الصك هو تأمينات أولية تخص املناقصة) لصالح الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية
صادرة من أي مصرف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنسبة %1من مبلغ العطاء ويتم ذكر
اسم و رقم املناقصة في التأمينات املقدمة على أن يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

�أوال  :بالن�سبة لل�شركات العراقية /

 إرفاق وصل شراء املناقصة ( النسخة األصلية ). ذكر العنوان الكامل للشركة ( رقم الهاتف  ,البريد االلكتروني  ,النقاط الدالة لسكن املدير املفوض للشركة ). هوية األحوال املدنية . بطاقة سكن . كتاب من الهيئة العامة للضرائب . هوية غرفة التجارة للتجار نافذة . شهادة تأسيس الشركة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة . احلسابات اخلتامية للشركة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة من قبل نقابة احملاسبني واملدققنيالعراقيني .
 -قائمة باإلعمال التجارية املماثلة إن وجدت .

ثاني ًا  :بالن�سبة لل�شركات العربية والأجنبية :

 إرفاق وصل شراء املناقصة ( النسخة األصلية ). ذكر العنوان الكامل للشركة ( رقم الهاتف  ,البريد االلكتروني  ,النقاط الدالة لسكن املدير املفوض للشركة ). شهادة تأسيس الشركة مصدقة قانونا ً . احلسابات اخلتامية للشركة مصدقة من قبل محاسب قانوني. -قائمة باإلعمال التجارية املماثلة إن وجدت .

ثالث ًا � :شروط عامة

 يجب أن يقدم ممثل الشركة تخويل رسمي ( موقع ومختوم بختم الشركة ) و مصدق رسميا من قبل السفارةالعراقية في بلد الشركة بالنسبة ملمثلي الشركات األجنبية .
 تقدم الشركة ما يثبت قيامها بإعمال جتارية مماثلة (أن وجدت)مثل بوليصة شحن  ,اعتمادات مصرفية  ....الخ. تقدم الشركة ما يثبت بان لديها تعامل باستيراد وتصدير السكر وتكون مستمرة بنشاطها التخصصيللسنتني األخيرتني.
وسوف يستبعد أي عطاء غير مستوفي للشروط أعاله وان الوزارة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية في العراق ,حينذ يكون اليوم التالي موعدا" لغلق املناقصة
املوقع االلكتروني  www.iraqitic.com:و www.mot.gov.iq

مدير ق�سم العقود العامة
يف وزارة التجارة

GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT / MOT HEREBY ANNOUNCE ABOUT A TENDER FOR PURCHASING THE QUANTITY OF
50000 MT ± 5% IN MINIMUM OF WHITE SUGAR FROM ALL ORIGINS ( EXCEPT Thai /" TRR) ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS
ADOPTED BY STATE CO. FOR FOOD STUFF TRADING AND THE FINAL QUANTITY WILL BE SPECIFIED BY THE BUYER. PAYMENT
WILL BE EFFECTED BY L/C OR CASH.
SO FOR ALL BIDDERS WHO ARE WILLING TO PARTICIPATE IN THIS TENDER , THEY HAVE TO VISIT THE GENERAL CONTRACTS
DEPARTMENT IN THE HEAD QUARTER OF MINISTRY OF TRADE LOCATED IN BAGHDAD , AL-MANSOUR – NEAR BAGHDAD
INTERNATIONAL FAIR BUILDING , TO OBTAIN THIS TENDER AGAINST NONREFUNDABLE AMOUNT OF 500 000 IRAQI
DINERS.
OFFERS SHOULD BE SUBMITTED IN A CLOSED ENVELOPE SEALED WITH THE STAMP OF THE COMPANY’ S NAME , AND
MARKED WITH THE TENDER NO. & NAME . THESE OFFERS MUST BE PUT IN THE TENDERS BOX IN THE HEAD QUARTER OF
MOT , THE DEADLINE OF ACCEPTING THE OFFERS IS SUNDAY ,1/ 12 /2013 AT 10:00 AM BAGHDAD LOCAL TIME AND OFFERS
ARE VALID TO REPLY UP TO 5 / 12 /2013 .
OFFERS MUST BE ACCOMPANIED BY BID BOND OR AN AUTHENTICATED CHECK(PROVIDED THAT CHECK SHOULD BE
SUBMITTED ATTACHED TO AN OFFICIAL LETTER ISSUED BY THE BIDDER AND TO BE PRESENTED WITH OFFER.THIS LETTER
HAS TO MENTION THAT THE SUBMITTED CHECK IS A BID RELATED TO THE SAID TENDER) ISSUED THROUGH ANY IRAQI
BANK ( INSIDE BAGHDAD ) DEPENDED BY CENTRAL BANK OF IRAQ THAT MENTION THE NAME & NUMBER OF THE ABOVE
TENDER AT THE RATE OF 1% OF THE BID'S VALUE ISSUED BY THE BIDDER ONLY IN FAVOR OF STATE CO. FOR FOOD STUFF
TRADING
THE BIDDERS HAVE TO BRING WITH THEM COPIES OF THE FOLLOWING DOCUMENTS:
DOCUMENT REQUIRED FROM IRAQI COMPANIES
- PURCHASE BILL OF TENDER ( ORIGINAL COPY ) .
- MENTION THE FULL DETAILS OF THE COMPANY ADDRESS ( PHONE NO . – E-MAIL ADDRESS – INDICATIVE POINTS OF THE
HOME ADDRESS FOR THE COMPANY'S CEO ).
- ID
- HABITATION CARD .
- A QUITTANCE FROM THE STATE AUTHORITY OF TAXES.
- VALID TRADE CHAMBER ID .
- INCORPORATION CERTIFICATE AUTHENTICATED RECENTLY BY COMPANIES.
RECORDER DIRECTORATE IN MINISTRY OF TRADE .
- FINAL FINANCIAL STATEMENT AUTHENTICATED BY AN AUDITOR AND CERTIFIED BY THE IRAQI ACCOUNTANTS AND
AUDITORS UNION .
- LIST OF THE SAME TRADE DEALING, IF ANY
DOCUMENT REQUIRED FROM ARABIC AND FOREIGN COMPANIES
PURCHASE BILL OF TENDER ( ORIGINAL COPY ) .
– - MENTION THE FULL DETAILS OF THE COMPANY ADDRESS ( PHONE NO .
E-MAIL ADDRESS – INDICATIVE POINTS OF
THE HOME ADDRESS FOR THE COMPANY'S CEO ).
- AUTHENTICATED INCORPORATION CERTIFICATE .
- FINAL FINANCIAL STATEMENT AUTHENTICATED BY AN AUDITOR .
- LIST OF THE SAME TRADE DEALING IF ANY.
GENERAL CONDITIONS :
- REPRESENTATIVE OF A COMPANY SHOULD PRESENT OFFICIALLY AUTHENTICATED AUTHORIZATION FOR THERE
REPRESENTATION ( SIGNED AND STAMPED BY THE COMPANY'S STAMP ) AND REGARDING THE REPRESENTATIVE OF
FOREIGN COMPANIES , IT SHOULD BE OFFICIALLY AUTHENTICATED AUTHORIZATION BY IRAQI EMBASSY IN THE COUNTRY
OF THE COMPANY .
- THE BIDDER MUST SUBMIT WITH THEIR OFFERS , IF ANY , A PROOF OF ITS SAME TRADE DEALING SUCH AS BILL OF
LADING , L/C …ETC .
- THE BIDDERS HAS TO SUBMIT A PROOF OF ITS PREVIOUS DEALING WITH EXPORT & IMPORT SUGAR AND IS CONTINUING
ITS SPECIALIZED ACTIVITY FOR THE LAST TWO YEARS.
ANY OFFERS RECEIVED WITHOUT ONE OF THE ABOVE MENTIONED TERMS AND CONDITIONS WILL BE NEGLECTED
IF THE CLOSING DATE TO MEET BY CHANCE OR UNEXPECTEDLY AN OFFICIAL HOLIDAY IN IRAQ THEN THE CLOSING DATE
WILL BE ON THE NEXT DAY .
WEBSITE : www.iraqitic.com & www.mot.gov.iq

HEAD OF GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT
MINISTRY OF TRADE
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من هنا وهناك

سالما ياعراق

ميكي ماو�س  ،الف�أر الأكرث �شهرة  ،يبلغ الـ 85ومل يتقاعد بعد
�أ�صب ��ح عم ��ر �شخ�صي ��ة "ميك ��ي
ماو�س" ال�شهرية  85عام ًا ،وهو -
عل ��ى الأرجح  -الف� ��أر الأكرث �شهرة
يف العامل وعرب التاريخ.
وحتتف ��ل �شرك ��ة "وال ��ت دي ��زين"
الت ��ي �أ�س�سه ��ا الفنان ال ��ذي يحمل
نف�س اال�سم والذي ابتكر �شخ�صية
"ميكي ماو�س" بعي ��د �شخ�صيتها
الكارتونية الأب ��رز يف  18نوفمرب
من كل عام.
فف ��ي  18نوفم�ب�ر  1928مت ب ��ث
فيلم الكارت ��ون ال�شه�ي�ر "الباخرة

البخاري ��ة ويل ��ي" ال ��ذي �أخرج ��ه
والت دي ��زين والذي كان "البحار"
ميك ��ي ماو� ��س بطل ��ه .وكان ه ��ذا
الفيلم بالأبي�ض والأ�سود.
وكان ��ت �شخ�صية ميك ��ي ماو�س قد
ظهرت �إىل العلن قبل هذا التاريخ،
حي ��ث �ش ��ارك الف� ��أر يف الفيل ��م
ال�صام ��ت "الطائ ��رة املجنونة" يف
 15ماي ��و � ،1928إال �أن "الباخ ��رة
ويل ��ي" كان �أول فيل ��م كرت ��وين
ناطق.
�إال �أن �أ�شه ��ر �أف�ل�ام ميك ��ي ماو� ��س

يبقى "فانتازي ��ا" يف  ،1940حيث
اقتب� ��س الف� ��أر �شخ�صي ��ة �ساح ��ر
مت ��درب .ويف عي ��ده ال� �ـ� 50أ�صبح
ميك ��ي ماو� ��س �أول �شخ�صي ��ة
كرتونية حتظى بنجمة على مم�شى
النجوم يف هوليوود.
ويف ال�سنوات الأخرية خ�سر الف�أر
م ��ن �شعبيت ��ه عن ��د الأطف ��ال مقابل
�شخ�صيات كرتونية جديدة� ،إال �أن
�شرك ��ة ديزين تتج ��دد دائم ًا جلذب
ال�صغار فيما ال ي ��زال الف�أر يحظى
باملرتبة الأوىل يف قلوب الكبار.

 ها�شم العقابي

ي�صري النوب دهري بيكم يعود؟

وبالإ�ضاف ��ة �إىل م ��دن �ألع ��اب
"دي ��زين" حول الع ��امل التي
يبق ��ى فيها ميك ��ي ماو�س
ال�شخ�صي ��ة الكرتونية
الأب ��رز يف الألع ��اب
والعرو�ض ،وقنوات
"ديزين ت�شانل" التي
تبث �أفالم وم�سل�سالت
ميك ��ي القدمي ��ة واجلدي ��دة،
تنت�ش ��ر يف �ش ��كل دائم ع�ب�ر العامل
�ألعاب م�ستوحاة من ميكي ورفاقه
ومغامراتهم.

با�سم يو�سف يعلن الطالق مع  cbcبعد وقف "الربنامج"
ق ��ررت �شرك ��ة "كيو�سوف ��ت" ،املنت ��ج
احل�ص ��ري لربنام ��ج "الربنام ��ج"،
للإعالم ��ي با�س ��م يو�سف ،ف�س ��خ عقدها
مع ال�شركة املالكة لقناة "�سي بي �سي"،
م ��ع اتخ ��اذ كل الإج ��راءات القانوني ��ة
الكفيل ��ة بتعوي�ضها عن الأ�ضرار املادية
والأدبي ��ة الت ��ي حلق ��ت به ��ا وباحلفاظ
عل ��ى حقوقها ،مربرة قرارها ب�أن القناة
�أ�ص ��درت يف وق ��ت �ساب ��ق حجج ًا تثري
ال�شك بخ�صو�ص وقف "الربنامج".
وقال ��ت ال�شرك ��ة يف بي ��ان له ��ا" :عل ��ى
م ��دى الأ�سابي ��ع املا�ضي ��ة التزم ��ت
�شركتن ��ا ال�صم ��ت وال�ص�ب�ر مع� � ًا جتاه
حمل ��ة ظامل ��ة �شنته ��ا �شرك ��ة امل�ستقب ��ل
للقن ��وات الف�ضائي ��ة والإذاعي ��ة ـ املالكة
لقن ��وات �س ��ي بي �س ��ي ـ �ض ��د الربنامج
ومقدمه و�شركتنا بهدف ال�ضغط عليهم

وفر� ��ض قيود على حمت ��وى وم�ضمون
الربنامج.
وقد بد�أت احلملة ببيان �صدر من "�سي
بي �سي" يف  2013/10/26حاولت فيه

�أن تنفي �صلتها باحللقتني املذاعتني يف
 ،2013/10/25ويف ،2013/11/1
وبعد �أن ت�سلمت "�سي بي �سي" احللقة
املحدد لها �أن تذاع يف ذلك اليوم ،قامت

مبن ��ع عر�ض احللقة ،يف �سابقة ال مثيل
لها يف املجال الإعالمي..
و�أعقب ��ت ذلك ب�إ�صدار بيان مهني مت فيه
الت�شهري بال�شركة ،واختلقت فيه حجج ًا
وذرائ ��ع واهي ��ة ،منه ��ا ع ��دم االلت ��زام
بال�سيا�س ��ة التحريري ��ة للقن ��اة ،وع ��دم
االلت ��زام بت�سليم احللقات املتفق عليها،
والإ�ص ��رار عل ��ى احل�صول عل ��ى مبالغ
مالي ��ة �إ�ضافي ��ة ك�ش ��رط لإنت ��اج حلقات
جدي ��دة ،وه ��ي حج ��ج غ�ي�ر �صحيحة،
الهدف منها تربير قرار القناة املتع�سف
بوقف عر� ��ض "الربنام ��ج" ،وهو قرار
مفاج ��ئ ومثري للريب ��ة ،وال تربره هذه
احلجج ،خا�ص ��ة �أن "الربنامج" عر�ض
عل ��ى القناة على م ��دى �أكرث م ��ن �سبعة
�أ�شهر بنجاح كبري.
وق ��د ت�سب ��ب ق ��رار القن ��اة بوق ��ف

"الربنام ��ج" يف عك�س �ص ��ورة �سلبية
للغاي ��ة للع ��امل ع ��ن من ��اخ الدميقراطية
وحرية التعبري عن الر�أي يف م�صر بعد
ث ��ورة الثالثني من يوني ��و ،خا�صة بعد
�أن �أف ��ردت ال�صح ��ف وو�سائ ��ل الإعالم
الغربي ��ة م�ساح ��ات وا�سع ��ة لتعرب عن
قلقه ��ا من ه ��ذه الهجم ��ة املفاجئ ��ة على
حري ��ة التعبري ،ما �أ�ض ��ر ب�صورة م�صر
يف اخلارج.
وقد حثت �شركتن ��ا القناة على �أن تعدل
ع ��ن موقفه ��ا� ،إال �أن الأخ�ي�رة ت�شبث ��ت
مبوقفها املتعنت ،فلم جتد �شركتنا مفر ًا
م ��ن قرارها بف�س ��خ عقدها م ��ع ال�شركة
املالكة للقناة ،واتخ ��اذ كافة الإجراءات
القانوني ��ة الكفيل ��ة بتعوي�ضه ��ا ع ��ن
الأ�ض ��رار املادي ��ة والأدبي ��ة التي حلقت
بها وباحلفاظ على حقوقها.

بيع  1800قطعة نقود نادرة مببلغ  23مليون دوالر
يف مزاد بنيويورك

الأكثـر قراءة
القب�ض على �أمريكي بتهمة تخدير
واغت�صاب كلب يف كاليفورنيا

مت القب� ��ض على رجل م ��ن كاليفورنيا يوم اخلمي� ��س املا�ضي ،بتهمة
تخدي ��ر واغت�صاب كلب عدة م ��رات ،بعد �أن �سجل ��ت كامريا املراقبة
لقطات له وهو يخدر الكلب ويعتدي عليه جن�سي ًا ل�ساعات.
ويواج ��ه املته ��م كري�ستوف ��ر كا�سريي� ��س ( 22عام� � ًا) �سل�سل ��ة م ��ن
االتهامات من بينها ال�سطو واالنحراف اجلن�سي ،واغت�صاب كلب.
ويق ��ول �صاح ��ب الكل ��ب ل�صحيف ��ة "دايلى بريي ��ز" الأمريكي ��ة "�إنها
جرمية غري �إن�ساني ��ة ،وال �أعرف حتى ماذا �أقول عن ذلك" ،وي�ضيف
"مل ي�سب ��ق يل �أن فك ��رت �أو تخيل ��ت حت ��ى �أن يح ��دث �ش ��يء من هذا
القبيل".
ويحك ��ي �صاحب الكلب كيف اكت�ش ��ف اجلرمية "قبل �أ�سابيع �سمعت
الكل ��ب ي�صرخ �صرخ ��ة عالي ��ة مل �أ�سمعها من قب ��ل ،ويف وقت �سابق
وج ��دت يف الفن ��اء اخللف ��ي ملن ��زىل هاتف ًا حمم ��و ًال ووالع ��ة تخ�ص
�شخ�ص� � ًا غريب� � ًا" ،ي�ضيف "تكررت نف�س ال�ضو�ض ��اء مرة �أخرى بعد
ب�ضع ��ة �أ�سابيع ،ووجدت هاتف ًا �آخر يف احلديقة ،والحظت �أن الباب
اخللف ��ي للمنزل مفتوح ،لذا ق ��ررت �أن �أثبت كامريا مراقبة ،وبالفعل
ا�ستيقظ ��ت ي ��وم الأحد املا�ض ��ي على �ص ��وت �ضو�ض ��اء ور�أيت كت ًال
كبرية م ��ن ال�شعر يف جميع �أنحاء الفناء اخللفي للمنزل فهرعت �إىل
كامريا املراقبة و�شعرت با�شمئزاز رهيب مما ر�أيته".
و�أظه ��رت الكام�ي�را لقط ��ات للم�شتب ��ه به مي�ش ��ي يف الفن ��اء اخللفى
للمن ��زل ،ومعه طعام للكلب ،الذي مل ينبح كعادته حني يرى الغرباء،
وبدا �سعيد ًا لر�ؤية الرجل وك�أنه يعرفه ،وبعد دقائق من تناول الكلب
الطعام تخدر وبد�أ املتهم يف االعتداء عليه ،وحاول الكلب �أن يتحرر
ولكنه كان �ضعي ًفا بفعل املخدر.

فيديو ا�ستحمام تو�أمني فرن�سيني يحقق
 7ماليني م�شاهدة على يوتيوب
"ال يوج ��د �ش ��يء ميكن �أن يفرقنا ع ��ن بع�ضنا البع� ��ض" ..كان هذا
ل�سان حال الطفلني التو�أمني ،وهما ي�ستقبالن �أول ا�ستحمام لهما يف
احلياة بعد �أيام من والدتهما ،حيث كانا يحت�ضنان بع�ضهما البع�ض
ب�شدة وكانت عيونهما مغلقة متام ًا.
وج ��اء ذلك يف فيديو ن�شرته �سي ��دة فرن�سية تدعى "�سونيا رو�شيل"
على موقع اليوتيوب يوم اجلمعة املوافق  8نوفمرب املا�ضي ،ومدته
دقيقتان و 60ثانية ،حيث ح�صد الفيديو �أكرث من  7ماليني م�شاهدة،
وهو من �أكرث الفيديوهات تعليق ًا على املوقع.

"جمهول" ي�شرتي �سيف ًا �شهد ت�أ�سي�س
ال�سعودية مبليون يورو
بي ��ع يف فرن�سا (الأح ��د)� ،سيف �شه ��د ت�أ�سي�س ال�سعودي ��ة يف العام
 ،1932مببل ��غ � 955أل ��ف و 400يورو (�أكرث من ملي ��ون ومائة �ألف
دوالر) يف م ��زاد علني �أقيم يف فونتانبل ��و على م�سافة  60كيلومرت ًا
من العا�صمة باري�س.ومت �شراء هذا ال�سيف عرب الهاتف ،ومل يك�شف
عن ا�سم امل�شرتي وال جن�سيته .وقدرت القيمة الأولية لل�سيف مبا بني
� 800ألف و 1,2مليون يورو ،وبيع بـ � 955ألف و 400يورو مبا يف
ذل ��ك امل�صاريف املتعلقة .وكان م�ؤ�س�س ال�سعودية ،امللك عبد العزيز،
�أهدى هذا ال�سيف �إىل الأمري والوزير الأفغاين �أحمد �شاه خان لدى
توقي ��ع اتفاق �صداقة ب�ي�ن �أفغان�ستان من جهة وجن ��د واحلجاز من
جه ��ة �أخ ��رى يف اخلام�س من �آي ��ار (مايو)  1932يف ج ��دة ،قبل �أن
ين�ض ��م الكيانان يف الدولة ال�سعودي ��ة اجلديدة يف �أيلول (�سبتمرب)
م ��ن الع ��ام نف�سه .بعد ذل ��ك ،تخلى جنل الأمري الأفغ ��اين عن ال�سيف
ل�صالح جامع حتف.

�أ ف ب

ابتكار قاعة حفالت متحركة يف اليابان

يف تع ��اون فريد ب�ي�ن مهند�س ونحات ياب ��اين ،مت ت�صميم �أول قاعة
للحفالت �أو امل�ؤمترات قابلة للنفخ ونقلها من مكان لآخر.
القاع ��ة املبتكرة الت ��ي تت�سع ل� �ـ� 500شخ�ص ،ميك ��ن جتهيزها خالل
�ساعت�ي�ن فق ��ط ،وتعترب ح�ل ً�ا عملي� � ًا قليل الكلف ��ة لإقام ��ة امل�ؤمترات
واحلفالت ال�شبايبة على وجه اخل�صو�ص .

بيعت نحو �ألفي قطعة نقود معدنية �أمريكية
جمعت ط ��وال ت�سعني ع��ام��ا م��ن ق�ب��ل جامع
عمالت يبلغ من العمر  102عام من ميزوري
بنحو ثالثة وع�شرين مليون دوالر يف مزاد
يف نيويورك ا�ستمر يومني.
وق���ال ن��ائ��ب رئ�ي����س م � ��زادات ال�ت��راث جيم
هالبرين الأح��د� ،إن �إيريك نيومان ،املحامي
م��ن �سانت ل��وي����س ،ب��د�أ بجمع ال�ع�م�لات يف
ثالثينات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،ومل ي��دف��ع �سوى
 7500دوالر لقاء  1800قطعة معدنية.
وقال هالربين �إن دوالر ًا ف�ضي َا �أمريكي َا يعود

مكتب م�شابه للبيت الأبي�ض
الأمريكي بـ� 214ألف دوالر

تاريخه �إىل عام  1795يف حال جيدة جدا بيع
مببلغ  910625دوالر ًا فيما بيع �آخ��ر يعود
�إىل  1799مببلغ  822500دوالر يف مزاد
�شخ�صي وعرب الإنرتنيت.
و�أ�ضاف �أن ربع دوالر ن��ادر من عام ،1796
وه��و من �أول ما �سك من �أرب ��اع ،بيع مببلغ
 1527500دوالر وق��ال �إن نيومان ا�شرتاه
مبائة دوالر فقط.
العائدات من بيع هذه القطع �ستذهب �إىل دعم
جمعية �إريك نيومان التعليمية يف ميزورى.
�أ ب

حتتل النواعي ،ومن �ضمنها ترنيمات �أمهاتنا يف �أغاين "الدل ّلول"،
مكانة مهمة وبارزة يف تراثنا ال�شعبي .انها كما الدارمي والبوذية،
يندر ان جتد لها مثيال يف البلدان العربية الأخرى ما قد ي�ؤكد نظرية
كونها جاءتنا من �سومر .وم�أ�ساة كم�أ�ساة احل�سني ،خا�صة ما �أحاط
بن�سائها من ظلم ،وجدت يف النواعي العراقية ما يو�صل �أحزانها
احلارة اىل قلوب العراقيني .النواعي احل�سينية مع نواعي فدعة وما
يزخر به تراثنا منها على ل�سان الأمهات احلزينات ت�شكل �سج ًال �إبداعي ًا
ر�صين ًا .وان كانت فدعة تعد �أهم �شاعرة يف دنيا النواعي العراقية،
ب�شكل عام ،ف�إن ال�شاعر حممد ن�صار العراقي� ،صاحب "الن�صاريات"،
يعد �شيخ النواعي احل�سينية بال مناف�س.
الفارق بينه وبني عبد احل�سني �أبو �شبع ،هو ان الأخري ال يلتزم ب�سري
الأحداث التف�صيلية للمقتل .ي�أخذ الفكرة العامة ويع ّرقها من عنده.
فهو ،مثال ،يعرف ان القا�سم قد مات ليلة عر�سه وانه ابن �أخ احل�سني
وزوجته �سكينة بنت عمه .لكن التفا�صيل واحلوارات كلها ت�أتي من
خميلته العراقية .باخت�صار يجعل الق�ضية ق�ضية النا�س ولي�س ق�ضية
ن�صار فانه مل يحرر نف�سه من ذلك متاما .يلتزم
الواقعة بحذافريها� .أما ّ
بالأحداث ويجاريها بنواعيه ح�سب ت�سل�سلها كما وردت يف مقتل "�أبو
خمنف" وقد يكتفي �أحيانا برتجمة احلوارات والأحداث اىل اللهجة
ال�شعبية.
من يقر�أ ديوان "الن�صاريات" قراءة نقدية خال�صة قد يلم�س بان
تقيد �صاحبها بدائرة "التعريق" ح ْرفي ًا �أفقد بع�ض نواعيه كثريا من
حرارتها ولوعتها .هذا الفقدان مل يغب عن بال ال�شاعر فغذاها ب�صور
عراقية غاية يف الإبداع .فهذه اال�سئلة مل ترد باملقتل الف�صيح على ل�سان
احل�سني� .إنها ا�سئلة قد ال متر ببال �أي �أب غري عراقي عندما يجد ابنه
�صريع ًا بني يديه:
يبويه من �سمع ميك ونينك؟
ومن �شبحت لعند املوت عينك
للع�شرين ما و�صلن �سنينك
وحاودين عليك الدهر االك�شر
يهتم �شاعرنا بر�سم ال�صور اكرث من طرح املعاين .واعتماد ال�صورة
يف ال�شعر يحتاج موهبة �شعرية عالية .خذوا هذه ال�صورة عن حلظة
الوداع بني احل�سني وابن �أخيه القا�سم:
ب�س �شافه �شبك فوكه او تباچوا
اختنكوا بالبواچي او ما حتاچوا
ملن غابت الروح او تتاچوا
على الرتبان ويلي والوكت حر
الفعل "تتاچوا" لوحده �صورة ال تنتجها �إال خميلة ذات موهبة عالية.
كذلك قوله:
هذا املاي يجري بطون حيات
ما نظرت اىل بحر خالل هبوط الطائرة اثناء �سفري �إال وتذكرت
هذه ال�صورة ،اذ فعال تلوح يل �أمواجه وك�أنها �أفاع تتقلب على
بطونها.
النواعي التي احتواها ديوان "الن�صاريات" لو قر�أمتوها ك�شعر
من دون النظر للق�ضية التي تناولتها� ،ستجدون فيها �صورا
ت�ضع �شاعرها يف مكانة فدعة او قد يتفوق عليها:
ي�صل الرمل مينفر العرابيد
ي�سور املرمر املاله م�صاعيد
حاطت بيه فوك الرمح وكر
يطري ال�سعد ميعذب ال�صياييد
�أحيانا الوذ بنواعيه حني يحن قلبي لأولئك الذين كان ي�شعرين
وجودهم بان يل وطن ًا .واليوم من دونهم �أرى الوطن غريب ًا حتى عن
�أهله ،ف�أ�صيح:
وارد �أ�شيل را�سي بيكم اردود
ي�صري النوب دهري بيكم يعود

العراق في مثل هذا اليوم

�أمريكي مول ��ع باملكتب البي�ضاوي يتمكن من �صناعة ن�سخة
يف منزل ��ه حتاكي بتفا�صيله ��ا كافة تفا�صي ��ل املكتب الأ�شهر
على م�ستوى الع ��امل ،وهو ما كبده الكثري من العناء ،وكلفه
� 214ألف دوالر.
كان "رون واد" ،ال ��ذي يبل ��غ م ��ن العم ��ر  63عام� � ًا ،قد عمل
بال�سيا�س ��ة لف�ت�رة طويل ��ة ،و�ساه ��م يف حمل ��ة االنتخاب ��ات
الرئا�سي ��ة ل�صالح "جورج بو� ��ش" الأب ،وهو ما جعله ملم ًا
بتفا�صيل املكتب البي�ضاوي ،ما �سهل عليه املهمة ،هذا ف�ض ًال
ع ��ن كونه ظل ل�سن ��وات طويلة يجم ��ع يف مقتنيات تذكارية
ويلتق ��ط �صور ًا من داخل املكت ��ب الرئا�سي الأمريكي ،بلغت
� 350صورة ،ح�سب ما �أورد موقع "�أخبار ."24
وت�ضمن ��ت جمموعة الت ��ذكارات الرئا�سية لدى "واد" ،وهي
الأكرب من نوعها على م�ستوى العامل� ،سيارة وكر�سيا هزازا
كان ا�شرتاهم ��ا "ج ��ون �إف كيني ��دي" الرئي� ��س الأمريك ��ي
اخلام�س والثالث ��ون ،وكومود كان ميلكه الرئي�س الثالثون
للواليات املتحدة "كالفني كوليدج".
ولقي ��ت غرفة املكتب البي�ضاوي اال�صطناعية �إعجاب كل من
زاره ��ا ،كما �ص ��رح "واد" للإعالم املحلي �أن ��ه �أطلع الرئي�س
ال�ساب ��ق "بو� ��ش" الأب عل ��ى �ص ��ور ن�سخت ��ه م ��ن املكت ��ب
البي�ض ��اوي وق ��د �أده�ش ��ه براع ��ة "واد" يف حم ��اكاة املكتب
الرئا�سي.
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�إعالن وفاة اجلرنال مود
�أحاط���ت بالقائ���د الإنكلي���زي اجل�ن�رال
�ستانلي مود �شه���رة وا�سعة بعد متكنه
من احت�ل�ال بغداد يوم � 11آذار ،1917
وموا�صلة انت�صارات���ه الع�سكرية ،منذ
ان ت���وىل قي���ادة الق���وات الربيطاني���ة
بعد االنك�س���ار الع�سكري لتل���ك القوات
يف الكوت يف ال�سن���ة ال�سابقة .وقد عد
دخوله بغداد من االجنازات الع�سكرية
الباه���رة  ،كم���ا ع���دت ت�صريحات���ه م���ن
الأهمية الكبرية مبكان.
وبع���د ان ا�ستتب االمر له يف بغداد ،
اقيمت له العديد من احلفالت التكرميية
من بع�ض اجلهات التي اعتربت احتالله
بغداد وا�سق���اط النظام الرتكي متنف�سا
لها  .ويف م�ساء يوم  14ت�شرين الثاين
اقام���ت مدر�س���ة االليان����س اليهودي���ة
ببغداد حفلة لتك���رمي مود  ،فذهب اليها
ب�صحبة �صحفي���ة امريكية زارت بغداد
يوم���ذاك و�سجلت احداث تل���ك الفرتة.

�شرب م���ود القه���وة املمزوجة باحلليب
الب���ارد واك�ث�ر م���ن �شربه���ا ،وا�ستمرت
احلفل���ة اىل �ساع���ة مت�أخ���رة م���ن تل���ك

الليل���ة .ويف �صباح الي���وم التايل �شعر
بتوعك يف �صحت���ه وا�شتد عليه املر�ض
م�س���اء ،وا�ستمرت حالت���ه يف اليوميني
التالي�ي�ن ،ويف م�س���اء ي���وم  18ت�شرين
الث���اين لف���ظ �أنفا�س���ه الأخ�ي�رة .ويف
مثل ه���ذا اليوم اعلن ع���ن وفاته و�شيع
ت�شييع���ا ع�سكري���ا ودف���ن يف مق�ب�رة
االنكلي���ز يف منطق���ة الكرنتين���ة .وق���د
تب�ي�ن ان���ه كان م�صاب���ا بالكول�ي�را التي
انتقل���ت اليه جراء تناول���ه حليبا ملوثا
يف حفل���ة مدر�س���ة االليان����س ،ودارت
بع�ض ال�شبهات ح���ول موته ومل توجه
التهمة الح���د .ويف ال�سن���وات الالحقة
اقي���م له متثال يف بغداد مقابل ال�سفارة
الربيطانية �أ�سقطته اجلماهري الغا�ضبة
�صبيحة ثورة  14متوز . 1958
رفعة عبد الرزاق حممد

حظك هذا اليوم
الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

� 21آذار  19 -ني�سان

 20ني�سان� 20 -أيار

 21ايار  21 -حزيران

 22حزيران  22 -متوز

مهني� � ًا :تط ��ر�أ تغي�ي�رات تري ��ح
بال ��ك قلي ًال ،وحاول �أن تتحا�ش ��ى
املجه ��ود غ�ي�ر امل�ب ّ�رر ،لأن ��ك ق ��د
تواج ��ه بع� ��ض التع ��ب يف الأيام
املقبلة .
عاطفي� � ًا :ق ��رارات غ�ي�ر م�ب ّ�ررة
م ��ن ال�شري ��ك ب�سب ��ب ت�صرفات ��ك
امل�ستفزة واملثرية للجدل �أخري ًا

مهني� � ًا :ت�ستفي ��د م ��ن فائ� ��ض
�أموال ��ك يف ا�ستثمارات كبرية،
وترتي ��ث بع� ��ض الوق ��ت بغي ��ة
ا�ستثماره ��ا يف م�شاري ��ع
اجتماعي ��ة  .عاطفي� � ًا :ي�س�أل ��ك
ال�شري ��ك ر�أي ��ك يف العالق ��ة
بينكم ��ا ،ويح ��اول ا�ستي�ض ��اح
عدد من النقاط التي تهمكما.

مهني ًا :ق��د جت��د نف�سك جم�بر ًا على
الت�صرف مع بع�ض الزمالء ب�أ�سلوب
لني وحتاول �أن تكون هادئ ًا معهم .
عاطفي ًا :تخرج من مواجهة �شر�سة
م��ع ال�شريك بانت�صار ب��ارز ،وذلك
طبيعي لأن��ك �صاحب حق� .صحي ًا:
تندفع للقيام بكل ما يعود بالفائدة
على �صحتك.

مهني ًا :ت�ستعيد ن�شاطك وثقتك بنف�سك
وتن�شط االت�صاالت املثمرة وتنفرج
الأو�ضاع على نحو ملحوظ ،ا�ستثمر
طاقاتك الإدارية ومواهبك يف �سبيل
ا�ستغالل الفر�ص .
عاطفي ًا :اخل�لاف مع ال�شريك يجب
�أال يدوم طوي ًال ،فهو الوحيد القادر
على م�ساعدتك يف كل الظروف .

الميزان

 23ايلول  23-ت�شرين االول

مهني� � ًا :حتقي ��ق الطموحات يحتاج
�إىل مزي ��د من الوقت ،فك ��ن �صبور ًا
حت ��ى ت�ضم ��ن حتقي ��ق �أهداف ��ك
نهائي ًا وعلى نح ��و حا�سم .عاطفي ًا:
جاذبيت ��ك ت�ضعك يف دائرة ال�ضوء،
وهذا يثري حفيظة ال�شريك وي�شعل
عنده نار الغرية� .صحي ًا :قد ت�سعى
للتخل� ��ص مما ي�شغل بال ��ك ويبقيك
يف حالة قلق و�أرق دائمني.

العقرب

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

مهني� � ًا :يرافق ��ك احلظ عل ��ى ال�صعد
كاف ��ة ،وتت ��زود �أف ��كار ًا جدي ��دة
وقناع ��ات من نوع �آخ ��ر ،وقد تعرف
جناح ًا مهم ًا .
عاطفي� � ًا� :إذا كن ��ت ب�ص ��دد االتف ��اق
م ��ع �شخ�ص م ��ن اجلن� ��س الآخر ،قد
تناق� ��ش ق�ضية تخ�صكم ��ا هذا اليوم،
فك ��ن مرتوي� � ًا �إذا تع ّر�ض ��ت لبع� ��ض
امل�ضايقات .

القوس

الجدي

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

 22كانون19 – 1كانون2

مهني ًا :ال تفر�ض على نف�سك التزامات
�أكرب من طاقاتك ،فهذا قد ي�ضعك �أمام
اختبارات �صعبة ومكلفة .عاطفي ًا:
�إ��س�ت�م��ع �إىل ت��وج�ي�ه��ات ال�شريك،
فهو يدرك �أكرث من غريه م�صلحتك
ج�ي��د ًا ول��ن ي�ف�رّط فيها مهما كانت
ال �ظ��روف� .صحي ًا :م��ن املفيد �أخذ
ق�سط من ال��راح��ة بعد اجلهد الذي
بذلته لإجناح �أحد امل�شاريع.

مهني ًا :م�شكلة عالقة تنعك�س �سلب ًا
على حت�سّ ن و�ضعك مادي ًا ومعنوي ًا،
لكن ذل��ك ي��زول تدريج ًا لت�صل �إىل
الهدف املن�شود .عاطفي ًا :من الأف�ضل
�أن تعالج امل�سائل العالقة مع ال�شريك،
املماطلة قد تو�صلكما �إىل نتائج غري
م�ضمونة� .صحي ًا :تقدم على �شيء
خمتلف �أو ت��دور الأح ��داث ب�سرعة
نحو مناخ �أكرث �إيجابية ووعد ًا.

االسد

 23متوز � 22 -آب

مهني� � ًا :ال ت�ؤج ��ل �شيئ� � ًا للغ ��د� ،أجن ��ز
م ��ا عليك وال تت ��ورط يف ق�ضي ��ة ل�ست
مطمئن� � ًا �إليها .عاطفي� � ًا :الفرتة املقبلة
تتطل ��ب من ��ك ا�ستجم ��اع �أف ��كارك،
لالنطالق نح ��و م�ستقبل �أك�ث�ر �إ�شراق ًا
على ال�صعيد العاطفي � .صحي ًا :حاول
التوفي ��ق بني فرتات العم ��ل والفرتات
ال�ضرورية للراحة.
الدلو

 20كانون� 18 - 2شباط

م�ه�ن�ي� ًا :ت�ن� ّك��ب ع�ل��ى �أع �م��ال��ك واث �ق � ًا
ب��احل��ظ وال ��دع ��م ،وت�ن��اق����ش �شو�ؤن ًا
مهنية ح�سا�سة .عاطفي ًا :يبت�سم احلب
وت �� �ش��رق ال�شم�س يف ق�ل�ب��ك ،ت�شعر
برغبة قوية لبناء م�ستقبل حافل ،لكن
ثمة عقبات تعيق تنفيذ خططتك� ،إال
�أنها لن تدوم طوي ًال � .صحي ًا :قد ّ
تتخذ
ق ��رارات تتعلق بنظامك ال�غ��ذائ��ي �أو
ب�صحتك ،وهذا �أمر مهم.

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

مهني� � ًا :حمبة الزم�ل�اء ت ��زداد يوم ًا
بع ��د ي ��وم ،والف�ضل يف ذل ��ك طريقة
معاجلتك الأمور ب�صدق و�شفافية .
عاطفي� � ًا :طلب ��ات ال�شريك ال تزعجك
�إطالق ًا ،فح ��اول �أن تلبيها بكل طيبة
خاط ��ر� .صحي ًا :تعام ��ل مع حميطك
بلط ��ف وه ��دوء ،وانتب ��ه لأع�صابك
وخفف من العمل املرهق.
الحوت

� 19شباط � 20 -آذار

مهني� � ًا :مينح ��ك هذا الي ��وم راحة
فكري ��ة وذهني ��ة �صافي ��ة ،فحاول
�أن ت�ستفي ��د م ��ن الو�ض ��ع لك ��ن
ال تك ��ن مت�سرع� � ًا يف قرارات ��ك
احلا�سم ��ة ،وخ�صو�ص ًا �أن بع�ضها
ق ��د يح ��دد م�س ��ار بع� ��ض الأم ��ور
امل�ستقبلي ��ة .عاطفي ًا :تتلقى بع�ض
املالحظ ��ات م ��ن ال�شري ��ك ،وه ��ذا
ق ��د يخلق عن ��دك نوع ًا م ��ن القلق.

عالم آخر

Editor-in-Chief

Fakhri Karim

� سرمد الطائي

taee77@hotmail.com
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كاركاتير
صباح المدى

 الفنان الت�شكيلي ريا�ض نعمة

يفتتح معر�ضه الت�شكيلي اليوم
يف غ��ال�يري  ،cabيف العا�صمة
الأردن��ي��ة ،وي�ستمر املعر�ض لغاية
الع�شرين م��ن �شهر ك��ان��ون الأول،
و�سيت�ضمن املعر�ض جمموعة كبرية
م��ن ل��وح��ات ال��ف��ن��ان .وي��ع��د ريا�ض
ن��ع��م��ة اح���د ال��ف��ن��ان�ين الت�شكيليني
البارزين.
 ال�شاعر ن�صري ال�شيخ �صدر
ل��ه ك��ت��اب ج��دي��د ب��ع��ن��وان (الإق���ام���ة
يف اجل�سد -ق��راءات نقدية) ،وهو
ال��ط��ب��ع��ة الأوىل .ون�����ص�ير ال�شيخ
���ش��اع��ر و�إع�ل�ام���ي ن�شر ال��ع��دي��د من
الن�صو�ص والدرا�سات يف ال�صحف
واملجالت العراقية والعربية.

ريا�ص نعمة
 دائرة الفنون الت�شكيلية �أعلنت
عن منهاج ملتقى بغداد للفن الت�شكيلي
املعا�صر والذي يبد�أ يف الأول من كانون

) للكتاب ..تظاهرة علمية وثقافية الفتة

برعاية رئي�س اجلامعة امل�ستن�صرية الدكتور رحيم طاهر ال�ساعدي �أقامت (املدى) معر�ضها
للكتاب الطبي والعلمي ،يف كلية الطب يف اجلامعة امل�ستن�صرية والذي ي�ستمر لغاية اخلام�س
ً
ف�ضال عن ح�ضور
والع�شرين من ال�شهر اجلاري ،بح�ضور عدد كبري من الأ�ساتذة والطلبة
عميد الكلية الذي افتتح املعر�ض ،وت�ضمن املعر�ض  300عنوان للكتب الطبية من دار ،))gb
ملختلف االخت�صا�صات الطبية منها الن�سائية ،اجلملة الع�صبية ،اجلراحة ،القلب ،طب اال�سنان
والتمري�ض ،وغريها من االخت�صا�صات الطبية االخرى ،اما الكتب االدبية والثقافية و التي
كانت باللغة العربية فربزت من بينها ا�صدارت دار املدى كونها الراعية للمعر�ض وت�ضمن 350
عنوان ًا ا�ضافة اىل دور ن�شر اخرى مثل دار العكيدان  ،دار العربية للعلوم ،ودار اجليل.

 بغداد  /دعاء �آزاد ..عد�سة  /حممود ر�ؤوف

ا����ص���دارات ل��ع��ام  2014مثلت عامل
جذب مهم للطالب واال�ساتذة.
اىل ذلك بني الدكتور عبد احلميد عبد
املجيد الق�صيب اخ�صائي امرا�ض
اجلهاز التنف�سي وا�ستاذ م�ساعد يف
كلية طب امل�ستن�صرية ان مناذج الكتب
ال��ت��ي ع��ر���ض��ت ك��ان��ت ج��ي��دة وتاريخ
طبعاتها ج��دي��د كما ان اخل�صم على
�سعر الكتاب م�شجع لكثري من الطالب
واال�ساتذة لل�شراء.
ولفت الق�صيب اىل ان وجود املعر�ض
يف الكلية ه��و ف��ر���ص��ة ل�لاط�لاع على
اال�صدارات اجلديدة
وا������ض�����اف " اع���ج���ب���ن���ي ك����ت����اب عن
اجل��ه��از التنف�سي ك��ون��ه تخ�ص�صي

�صفحــة

دينــــار

ب�������س���ام ف���رج

اف��ت��ت��ح يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب  -اجل��ام��ع��ة امل�ستن�صرية

اقبال الطالب واال�ستاذة على املعر�ض
ك��ان ك��ب�ير ًا حتى قبل افتتاحه حيث
تنقلوا ب�ين ع��ن��اوي��ن الكتب الكثرية
العلمية والثقافية.
ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال����ط����ب يف اجل���ام���ع���ة
امل�ستن�صرية ال��دك��ت��ور ���ص��ادق حممد
هما�ش �شكر م�ؤ�س�سة امل��دى لإقامتها
ه��ذا امل��ع��ر���ض وق���ال "ن�أمل ان يكون
امل��ع��ر���ض م��ث��م��ر ًا يف تو�سيع الثقافة
العامة او ًال والقاعدة االكادميية ثاني ًا،
م�ضيف ًا "املعر�ض يحتوي على كثري
من العناوين املهمة للطلبة واال�ساتذة
وان����ا ���ش��خ�����ص��ي�� ًا وج����دت ال��ك��ث�ير من
العناوين املهمة للثقافة العامة ولي�س
يف جم��ال الطب ف��ق��ط ..اغلب الكتب
املعرو�ضة هي عناوين جديدة كما ان
املعر�ض جميل جدا.
مديرة معر�ض املدى فريدة االن�صاري
بينت ان "املعر�ض ت�ضمن كتب ًا لها
عالقة باالحداث التي نعا�صرها االن
ف� ً
ضال عن الكتب الثقافية والق�ص�ص
العاملية احلائزة على جائزة نوبل اذ
ان ه��ذا ال��ن��وع م��ن الكتب ل��ه ق���را�ؤه،
وا���ش��ارت اىل ان املبيعات جيدة جدا
منذ ال�ساعات االوىل الفتتاح املعر�ض.
ولفتت االن�صاري اىل ان "اخل�صم يف
اال�سعار (من  %20اىل  )%50ف�ضال عن
اال�صدارت اجلديدة للكتب والتي منها
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500
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معر�ض (

 علي ح�سني

ali.H@almadapaper.net

خلقة اهلل ..وحجاب ال يطري
جارتنا �سيدة م�سيحية اكملت عقدها اخلام�س ،وهي نازحة من كركوك بعد
ان اغتال جمهولون "م�سلمون طبعا" فردا من عائلتها .ورغم ذلك فهي ال
ت�شعر ب�أنها يف عداوة مع امل�سلمني ،وتنهمر دموعها كلما �شاهدت �شيعة او
�سنة يلقون م�صارعهم بتطاحننا الغام�ض يف قلب العامل القدمي .ومبجرد
ان قدمت زوجتي لعائلتها ا�ست�شارات طبية ب�سيطة� ،شعرت ال�سيدة بامتنان
الكرماء ،فراحت تغدق علينا ب�أطباق امل��ائ��دة العراقية التي يتقن اهلنا
امل�سيحيون اعدادها ،وبتلك النف�س الطيبة ال��ودودة تدعو وهي تقدم لنا
الطعام ،ان يعم ال�سالم بالدنا ،وت�س�ألني برباءة �شديدة ودومنا خربة يف
الهوت او فل�سفة :اال تعتقد يا ولدي ان الله اراد وقدّر ان يخلقنا متنوعني،
يف ادياننا ومذاهبنا وعاداتنا وطريقة حياتنا؟ �أمل يكن الرب قادرا على ان
يخلقنا جميعا من دين واحد بل وقبيلة واح��دة؟ ملاذا اذن خلقك يف ا�سرة
من ذلك املذهب وخلقني يف عائلة من هذا الدين؟ هل اخرتنا نحن ادياننا
ومذاهبنا ليحا�سبنا عليها هذا امل�سلح وذاك االنتحاري؟ ان ا�سئلتها ال تنتهي
و�أنا بال اجابات ،تقول :ملاذا جنحت بريطانيا وامريكا وغريهما ،يف ت�أ�سي�س
جمتمع يعي�ش فيه ب�سالم امل�سيحي والبوذي ،ال�سافرة واملحجبة؟ حتى ان
قريبا لها يف كاليفورنيا ،اخربها ب�أن بع�ض النا�س هناك يعبدون "الكائنات
الف�ضائية" ورغم ذلك مل يتعر�ض لهم احد ،وهي تقول ان الرب "قلبه كبري"
�سريحمهم اذا كانوا �صاحلني حمبني لل�سالم ،فكلنا "خلقة الله".
لكن اه��ل العامل القدمي لن يقتنعوا ب�سهولة ،بحكمة جارتنا امل�سيحية،
و�آخر دليل على موهبتنا يف تفريخ النزاعات والقمع واالخ�ضاع ،ما قر�أته
اليوم يف �صحف طهران .اذ ان املت�شددين هناك افتعلوا نزاعا جديدا مع
م�ؤيدي الرئي�س ح�سن روح��اين ،و�أخ��ذوا بتق�سيم احلجاب يف ايران اىل
نوع "يطري" ونوع ال يطري ،طبقا الج��راءات ال�شرطة هناك ،وبالتف�صيل
الالحق.
ان الرئي�س االي����راين امل��دع��وم م��ن ال��ت��ي��ار اال���ص�لاح��ي امل��ق��م��وع ،يواجه
م�س�ؤوليات تتنوع ب�شكل دراماتيكي ،و�إذا كان م�ضطرا لفتح كلتا عينيه على
امللف النووي وتفرعاته ال�ستثمار "مكاملة القرن" مع اوباما ،ف�إنه مطالب
مبالحقة كل تفا�صيل "القمع" الناعم واخل�شن الذي يتعر�ض له اجلمهور
اال�صالحي يف ايران .وقد اطلق يف االونة االخرية نداء اىل اجهزة االمن،
يرجوهم فيه ان "يحفظوا كرامة االن�سات وال�سيدات" اثناء تطبيق ما
يعرف ب�سيا�سة "االمن االخالقي" ويجري مبوجبها مالحقة الن�ساء اللواتي
يرتدين "حجابا �سيئ ًا" .روحاين يف احد خطاباته قال ان امل�شكلة اال�سا�سية
التي تواجه الن�ساء واجهزة االمن هي عدم توفر "م�سطرة" متيز احلجاب
اجليد عن احلجاب ال�سيء ،ودعا ال�شرطيني وال�شرطيات اىل التعامل ب�شكل
مت�سامح مع فتيات و�سيدات يرتدين حجابا ال يتفق مع املقايي�س ال�صارمة.
لكن الرد جاء على الرئي�س على �شكل اجراء تع�سفي يو�سع دائرة تطبيق
"االمن االخالقي" اىل �صاالت امل�سافرين يف مطارات ايران ،ومينع "باد
حجابي" او "احلجاب ال�سيء" م��ن رك��وب ال��ط��ائ��رة ،كعقوبة م�شددة،
واملت�شددون يقولون ان العقوبات "االخالقية" البد ان ت�شدد الن �سنوات
طويلة من تطبيقها على االيرانيات ،مل تنجح يف اقناع الفتيات باعتماد
احلجاب ال�صارم "امل�سموح له بالطريان".
احد املعلقني اال�صالحيني كتب على ح�سابه يف تويرت ،رجاء اىل �سلطات
االمن ،قال فيه :لي�س من اجل معايري الت�سامح ،وال قواعد العي�ش امل�شرتك
او التحول الدميقراطي ،ولكن من اجل ان نتيح لروحاين ان يركز على
امللف النووي ،ولعله �سينجح يف تخفيف ولو  ٪١٠من ممكنات ال�شر يف
ال�شرق االو�سط ،امهلونا بع�ض الوقت حاولوا ان ت�صربوا وتتجاهلوا
حكاية احلجاب الذي ال يطري!
املعلق االيراين ال ي�سخر ،فهو يثري واحدا من اخطر اال�سئلة التي تواجه
التيار الديني املت�شدد يف كل مكان .اذ ان��ه يحتاط يف حجاب امل��ر�أة وال
يحتاط يف ذبح الع ّزل وارتكاب ا�شنع ا�ساليب اال�ضطهاد .وفوق هذا وذاك
وطبقا ملعلقنا االي��راين ،ف�إنهم يريدون م�شاغلة روح��اين عن اح�لام نزع
التوتر.
ان املت�شددين اي�ضا "خلقة الله"� ..ألي�س كذلك يا جارتي العزيزة؟

العمود الثامن

و�سا�شرتيه".
من جانبها �أ���ش��ادت الدكتورة �ساميه
اقبال باملعر�ض قائلة "املعر�ض لطيف
جدا وعناوينه جديدة خا�صه اجلانب
العربي م��ن املعر�ض وال���ذي يتناول
امل��وا���ض��ي��ع ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي نحتاجها
لتخرجنا قليال من جو العمل وكذلك
ل��ل��ق��راءة يف م��وا���ض��ي��ع مهمة اخ��رى
خارج اخت�صا�صنا ،و�س�أ�شرتي كتابا
منه.
وا�شارت اقبال اىل ان وجود معر�ض
للكتاب يف �صرح علمي مهم جدا النه
يوفر على الطلبة م�شقة ال��ذه��اب اىل
�شارع املتنبي للبحث عن الكتب خا�صة
يف ظ���ل ال���زح���ام���ات امل����روري����ة التي

ت�شهدها العا�صمة ،ومتنت اقبال تكرار
هكذا معار�ض.
ال���ط�ل�اب ح���ر����ص���وا ع��ل��ى احل�ضور
ل��ل��م��ع��ر���ض رغ�����م ج��دول��ه��م امل���زدح���م
باملحا�ضرات ،اميان وزينب طالبتان
يف املرحلة الثانية من كلية الطب
�أ�����ش����ادت����ا ب���امل���ع���ر����ض م��ع��رب��ت�ين عن
�سعادتهما لتوفري عناوين كتب مهمة
لهم دون عناء ،وقالت زينب "وجدت
كتب ًا تفيد درا�ستي وانا احب معار�ض
ال��ك��ت��ب ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير الن��ه��ا ت�ب�رز لنا
موا�ضيع جديدة غري التي نعرفها".
ام��ا امي��ان فقالت "جئت م�سرعة بعد
ان انتهت حما�ضرتي لأرى املعر�ض
فوجدته معر�ض ًا متميز ًا يلبي مانريد
وا�سعاره منا�سبة للطلبة".
ام����ا ال���ط���ال���ب اح���م���د خ���ال���د ف��ب�ين ان
"املعر�ض رائع وطريقة عر�ضه للكتب
جميلة وا���ش��ع��ر ان ف��ي��ه تنظيم جيد
 ،ام���ا ع��ن��اوي��ن ال��ك��ت��ب ف��ك��ان��ت جيدة
وم��ت��م��ي��زة...اط��ل��ع��ت ع��ل��ى الن�صف
العلمي م��ن امل��ع��ر���ض و���س���أط��ل��ع على
الن�صف االخ��ر ال��ذي فيه كتب باللغة
العربية اذ ان هذا اجلانب من املعر�ض
جذب كثري ًا من الطالب"
ال��ط��ال��ب يف ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا فرع
ال��ت�����ش��ري��ح ،ح���ي���در ح���ام���د ،ذك����ر ان
"املعر�ض لطيف جذبني واجمل مافيه
الكتب الثقافية وهو ينمي جانب ًا اخر
لدي لي�س فقط يف جمال اخت�صا�صي
و�إمن���ا نبهني �إىل كتب مل افكربها ،
ورغ���م ان��ن��ي ال �أح���ب ال��ق��راءة باللغة
العربية لكن هذا املعر�ض �شجعني على
القراءة بهذه اللغة اذ ان فيه عناوين
ت�شد القارئ".
وا���ض��اف  :ان وج��ود املعر�ض اليوم
وف��ر علي وق��ت للبحث عن الكتب يف
اماكن اخرى.

الأول املقبل وي�ستمر لغاية الثالث منه،
بح�ضور �شخ�صيات فنية عراقية وعربية
وعاملية وحتت �شعار( نلون بغداد �سالم ًا
وحمبة) .و�سيفتتح امللتقى على امل�سرح
الوطني ببغداد و�سيعر�ض يف يومه
الأول �أوبريت ًا للفرقة الوطنية للفنون
ال�شعبية وفيلم ًا وثائقي ًا عن حياة الفنان
طالب مكي يعقبه تكرمي له  ،فيما يت�ضمن
اليوم الثاين افتتاح املعر�ض الرئي�س
للفن العراقي املعا�صر ،بينما يخ�ص�ص
اليوم الثالث الفتتاح مبنى دار الرتاث
ال�شعبي يف منطقة الإ���س��ك��ان وقاعة
امل�سرح بعد ت�أهيله ،و�إقامة حلقة درا�سية
فيه حول تاريخ الفن الت�شكيلي املعا�صر
وابرز رواده مب�شاركة باحثني عراقيني
وعرب ،وافتتاح معر�ض كبري يف جمعية
الفنانني الت�شكيليني العراقيني .

حاولت �أن �أجتنب الكتابة عن مو�ضوع الأمطار لأنني بالأم�س كتبت
عنه ،ولكن م�شاهدتي للقاء " الفزعة " ال��ذي عقده رئي�س جمل�س
ال��وزراء مع املحافظني ،منحني �سبب ًا جديد ًا للإ�صرار على �أن �أخلف
وعدي؟ و�أمتنى �أن ال يتهمني بع�ض القراء ب�أنني �أبحث عن هفوات
ال�سادة امل�س�ؤولني و�شطحاتهم اخليالية ..ل��ه���ؤالء �أطلب منهم �أن
يدخلوا �إىل موقع اليوتيوب ويكتبوا يف خانة البحث " رئي�س جمل�س
ال��وزراء نوري املالكي يرت�أ�س االجتماع الدوري مع املحافظني " �أو
�إذا �أردت �أن تقر�أ �سطور ما دار يف هذا االجتماع " ال�سرتاتيجي "
فيمكنك �أن تدخل �إىل موقع نوري املالكيّ ،
وتطلع بنف�سك على ما دار
من حوار ثمني.
بعد �أن تكمل امل�شاهدة� ،إذا ا�ستطعت �أن تكملها� ،أو تنتهي من �آخر
�سطر يف احلوار �إذا متكنت من ه�ضمه ،تذكر جيدا �أيها املواطن الذي
يتاجرون بحياته وم�ستقبل �أبنائه� ،أن �صمتك ورفع �شعار " الأمر ال
يعنيني " �سيجعل منك �شريك ًا يف حتمل وزر هذا اخلراب الذي يطارد
العراقيني جميعا ،وانك ب�صمت بالع�شرة على الف�ساد الذي يقود لواءه
املالكي ،وجماعته و�أن�صاره وحلفا�ؤه ،وكل من يدافع عن هذا الف�ساد
�أو يربره �أو ي�سكت عليه� ،أو يظن �أننا ميكن �أن نتقدم �شرب ًا �إىل الأمام
يف ظل كل هذا اخلراب واالنتهازية و"الطبطبة" على املف�سدين ،وحالة
حجي
الو ّد بني ال�س ّراق التي تدفعهم �إىل �أن يتناف�سوا على �إطالق لقب " ّ
" يف ما بينهم وك�أنهم جلاّ �س مقهى �شعبي� ،أما �إذا كنت قد غ�ضبت فال
عذر لك يف املزيد من ال�صمت ،عبرّ عن غ�ضبك على الفور ،بكلمة حق
تقولها لكل من حولك ممن يظن �أن ال�صمت على الف�ساد ميكن �أن يكون
ح ًال ،بر�سائل على التليفون املحمول ،تن�شر فيها �شهادات عن ال�سرقة
التي طالت كل م�ؤ�س�سات الدولة ،بهتاف غا�ضب يف تظاهرة ،بالتوقيع
على بيانات احتجاج تكتبها وتدعو اهلك وجريانك و�أ�صدقاءك للتوقيع
عليها ،و�إي�صالها �إىل و�سائل الإعالم ،يجب �أن يعرف النا�س كيف �أن
�سكوتهم على الف�ساد لن ينجيهم ،بل على العك�س �سيجعل منهم لقمة
حجاج " هذا الع�صر ممن �أمن من العقوبة بدعم
�سائغة لكل فا�سد من " ّ
ورعاية �سيا�سيني وم�س�ؤولني كبار ،ف�أطلق مل�شاريع ف�ساده العنان،
برفع دع��وى ق�ضائية تطالب فيها ب��ر ّد كل الأم��وال التي �سرقت على
�أي��دي �سيا�سيي ال�صدفة ،باجلهر بكلمة احل��ق يف وج��وه املف�سدين
واالنتهازيني واملزوّ رين وكل املنتمني �إىل جهاز " اخلراب ".
ما �ست�شاهده �أو تقر�أه عن اجتماع املالكي الهدف منه غ�سل �أدمغة
النا�س من اج��ل تقدي�س �شخ�صيات ،مثل احل��اج " … ".و لإثبات
وت�أكيد �أن ما حدث يف العراق خالل حقبتي املالكي الأوىل والثانية،
مل يكن بناء دولة م�ؤ�س�سات ،و�إمنا التمهيد لوالية ثالثة ت�سجل فيها
الدولة ب�أ�سماء احلجاج و�أقاربهم.
فيما نحن ي��راد لنا �أن نتابع الربنامج التلفزيوين لرئي�س جمل�س
الوزراء ،الذي �سيقول من خالله �إن احلكومة تقدّم لنا كل يوم �إجناز ًا
ي�سعد املاليني من العراقيني ،وباعتبار �أنها من �أكرث احلكومات التي
عملت من �أجل املواطن ،فيما املواطن ناكر للجميل ،غا�ضب منها،مت�شكك
فيها ،وراف�ض لها ،على الرغم مما فعلته من �أجله ،ولهذا فال يجوز لنا
وحجاجه �أ�سباب كل ما نعانيه ،فهي �أخطاء مرتاكمة
�أن نحمّل املالكي ّ
ت�سببت فيها حكومات دول �أخرى ،مثل ماليزيا و�إندوني�سيا واليابان
وال�صني ،ورمبا �سي�س�أل املواطنون ،ماذا �سيقدم املالكي يف برناجمه
الرتفيهي التي حتولت اىل يومية بعد ان كانت ا�سبوعية.
لي�س مقبو ًال �أن ي�صبح م�ستقبل هذا ال�شعب و�أمنه �سلعة رخي�صة يف
ندوات " احلج ّاج " وبراجمهم االنتخابية ،ولي�س مقبوال �أن يحاول
البع�ض التغطية على ملفات الف�ساد و�سرقة امل��ال العام واخلراب
الأم��ن��ي ،ليوجه الأن��ظ��ار نحو ملفات �أخ��رى ال ناقة للنا�س فيها وال
جمل.
املطلوب اليوم ف�ضح ه�ؤالء املف�سدين وال�س ّراق يف كل مكان من ار�ض
العراق ..و�إن عجزمت فبالدعاء يف جوف الليل على املالكي وجمل�س
النواب ،وجماعتهم وزبانيتهم واملربرين وال�ساكتني على اخلراب..
�أيها املواطن افعل �أي �شيء ،لكن ال ت�سكت ،لأنك لن تنجو �أبد ًا بفزعة
يطلقها املالكي.

