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االحتاد الوطني ي�ؤكد �أنه لن يتحالف مع قوى من "خارج البيت الكردي"

يف االنتخابات الت�شريعية وانحيازاتها

القوى الكردية :ننتظر مر�شح ًا �شيعي ًا مقبو ًال وت�شكيل
احلكومة �سري�سم �سيا�سات الإ�صالح
�أكدت القوى الكرد�ستانية �أنها �سرت�سل وفد ًا تفاو�ضيا
م��وح��د ًا �إىل ب �غ��داد بعد االن�ت�ه��اء م��ن �إع�ل�ان النتائج
النهائية لالنتخابات التي قالت �إنها "�ستحدث تغيريا
ك�ب�يرا يف ح�ي��اة املواطن" .وق��ال��ت �إن �ه��ا �ست�ست�أنف
ح��وارات اجرتها قبيل االنتخابات مع كل من املواطن
واالحرار ومتحدون والوطنية لر�سم "�سيا�سة ت�صحيح
الأخطاء".
وت�شدد ال�ق��وى الكرد�ستانية على ان مباحثاتها يف

ب�غ��داد �ستختلف عما ورد يف اتفاقية ارب�ي��ل التي مل
ينفذها املالكي ،وانها �ستطالب بتطبيق الد�ستور وعدم
االكتفاء بالوعود .وو�ضعت القوى الكرد�ستانية حل
ملفات النفط والبي�شمركة واخلالفات مع بغداد ،على
ر�أ�س �أولوياتها.
وي��رى حم�سن ال�سعدون ،نائب رئي�س كتلة التحالف
الكرد�ستاين ،يف حديث مع "املدى" ان "االنتخابات
الربملانية التي جرت م�ؤخرا يفرت�ض �أن حتدث تغيريا
كبريا يف حياة املواطن بعدما حتدى الإرهاب من �أجل
بناء دولة م�ؤ�س�سات واع��ادة التوزان والغاء املذهبية

"حاويات الف�ساد" تخرج من "الباطن"
�إىل عالنية املعرتك املبا�شر
فخري كرمي

املقبلة �سترتكز على و�ضع اطار جديد ي�ضمن حقوقنا
وتطبيقها لي�س بالوعود فقط " ،منوها �إىل "وجود
حم��ادث��ات وم�ب��اح�ث��ات ح�صلت ق�ب��ل االن�ت�خ��اب��ات مع
املواطن والأحرار ومتحدون والوطنية لر�سم �سيا�سة
لت�صحيح االخ �ط��اء ،وتفعيل الإ�صالحات" ،م�ضيفا
"�ستنطلق هذه املباحثات جمددا يف حال �إعالن نتائج
االنتخابات ب�شكل ر�سمي ونهائي ليعرف كل طرف ثقله
يف الربملان وعلى �ضوء ذلك يتحرك يف مفاو�ضاته مع
الآخرين".
 التفا�صيل �ص 2

االفتتاحية

 بغداد  /املدى

والطائفية والقومية" .و�أ�ضاف ال�سعدون بالقول
"طيلة الفرتة املا�ضية مل تلتزم احلكومة بتحقيق ولو
مطلب واحد من مطالب املكون الكردي" ،م�شددا على
�أن "املفاو�ضات القادمة التي �سيخو�ضها التحالف
الكرد�ستاين مع القوى ال�سيا�سية االخ��رى لت�شكيل
احلكومة املقبلة �ستختلف عما ورد يف اتفاقية اربيل
التي مل يحقق رئي�س الوزراء املنتهية واليته اي نقطة
من نقاطها".
وب�ش�أن �أولويات التحالف الكرد�ستاين يف مفاو�ضاته،
يو�ضح ال�سعدون "اتفاقاتنا اجلديدة لت�شكيل احلكومة

االتفاق االويل ت�ضمن طلبا للتحقيق بـ"الظهور املفاجئ" لداع�ش

الفلوجة تت�ساءل عن التهدئة يف الأنبار :كيف
تنفذ بحكومة ت�صريف �أعمال؟
 بغداد  /املدى
اب� � ��دى جم �ل ����س ال��ع�����ش��ائ��ر يف
ال� �ف� �ل ��وج ��ة ت � �� � �ش� ��ا�ؤم� ��ه ح��ي��ال
املفاو�ضات اجلارية بني احلكومة
وال�شيخ علي احل��امت ال�سليمان،
"الن ت��اري��خ احل�ك��وم��ة برف�ض
م�ب��ادرات ال�صلح ال ي�شفع لها".
كما لفت اىل ان نتائج املحادثات
التي ت�سربت مثل �سحب اجلي�ش
من امل��دن وتعوي�ض املت�ضررين
واط�لاق �سراح الأبرياء ال ميكن
حتقيقها عملي ًا من خالل حكومة
ت�صريف �أعمال وبرملان معطل،
م�شريا اىل �أن امل�سلحني مازالوا
ي�سيطرون ع�ل��ى ��س��د الفلوجة،
نافيا �صحة ه��روب �آخرين منهم
نحو ال�صحراء.
ويف حديث لـ"املدى" قال املتحدث

ال �� �س��اب��ق ب��ا� �س��م اع �ت �� �ص��ام��ات
الفلوجة حممد ال�ب�ج��اري وهو
ع�ضو جمل�س ع�شائر الفلوجة،
ان "ال�شيخ علي حامت ال�سليمان
خ ��رج اىل ال �ع��ا� �ص �م��ة االردن��ي��ة
ع �م��ان ،الج� ��راء م �ف��او� �ض��ات مع
رئي�س مكتب املالكي طارق النجم،
ورئ �ي ����س ج��ه��از املخابرات"،
الن�ه��اء القتال ال��دائ��ر يف االنبار
منذ اربعة ا�شهر .لكنه يقول ان
خ ��روج "ال�سليمان ك ��ان ب��دون
علم الف�صائل امل�سلحة� ،أو ع�شائر
الأنبار".
وي �ت �� �س��اءل ال �ب �ج��اري امل�ت��واج��د
حاليا داخل الفلوجة ،عن و�ضعهم
يف "احلوارات ال�ت��ي ج��رت يف
ال�ع��ا��ص�م��ة االردنية" ،وي �ق��ول
�إن تلك "الت�سا�ؤالت نقلت اىل
ال�شيخ ال�سليمان" ،لكنه ي�ؤكد
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ان �أط��راف � ًا قريبة منه �سربت له
اخبارا ،بان االخري "متواجد منذ
ليلة الثالثاء املا�ضي يف اربيل،
ال�ستكمال احل��وارات التي بد�أها
يف االردن م��ع اط��راف حكومية
و��ش�خ���ص�ي��ات ع���ش��ائ��ري��ة الن�ه��اء
االزمة يف االنبار" ،م�شددا على ان
"الت�سريبات ت�ؤكد له �أن ال�سليمان
�سيعقد م�ؤمترا �صحفيا بعد اللقاء
ليو�ضح نتائج مفاو�ضاته".
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ذل� ��ك ي �ق��ول
القيادي ال�سابق يف اعت�صامات
الفلوجة ان املطالب التي طرحها
"ال�شيخ ال�سليمان" ،ال ميكن
حتقيقها ب�شكل �سريع يف �ضوء
وجود "حكومة ت�صريف اعمال"،
وب��رمل��ان م�ع�ط��ل غ�ير ق���ادر على
"مترير املوازنة".
 التفا�صيل �ص 3

عهدان مزدهران بالف�ساد وتو�أمه الإره��اب ،وخليلتهما
احلا�ضنة� ،شبه الدولة الفا�شلة وحواملها ،دفعا ابرز
رج��ال الأع�م��ال و�أ�صحاب ع�شرات ال�شركات العابرة
ل�ل�ح��دود وامل�سجلة يف ع���ش��رات ال �ب �ل��دان ب��واج�ه��ات
منا�سبة ،ممن عرفوا "بحوا�سم الدولة" و�أ�صهارها� ،إىل
التجر�ؤ على الدخول املبا�شر اىل "املطبخ ال�سيا�سي"
الر�سمي ،من خالل "رعاية قوائم انتخابية" �أو الرت�شح
ملقاعد الربملان ،او امل�ساهمة يف متويل "�صندوق �شراء
الذمم"!
ويذكر املواطنون ان رئي�س جمل�س ال��وزراء املنتهية
واليته اىل غري رجعة بارادة ال�شعب ،مل يرتك منا�سبة
او حديث �أرب�ع��اء دون ان يلوّ ح مبلفات ف�ساد ،اذا ما
"�شاء ان يفتحها" ف�إنه �سيقلب الطاولة على ر�ؤو�س
م�ن��اوئ�ي��ه م��ن ق ��ادة العملية ال�سيا�سية ،وي�ج�ع��ل من
الربملان "حلبة عراك ديكة تتقاذف ر�ؤو�سهم الكرا�سي
والطاوالت"! لكنه ا��س�ت��درك يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف قبل
ا�شهر ،ورمبا لدواعي التح�ضري خلو�ض االنتخابات،
قادر على تقدمي �أي ملف اىل مفو�ضية
واعلن انه غري ٍ
النزاهة ،النها جميع ًا "ناق�صة" ،ب�سبب رف�ض الوزراء
وقادة الدولة والكتل و"رجال االعمال الذين يلتقيهم"،
تقدمي االدلة الدامغة "خلوفهم" وترددهم وخ�شيتهم من
العواقب!
وق��د ت��داول العراقيون يومها م��ا قاله ال�سيد املالكي
"كطرفة من طرف دولة القانون " .فاملختار واحلاكم
املتفرد يف احلكم ،املا�سك بكل خيوط ال�سلطة دون اي
اعتبار للد�ستور والقانون ،عاجز عن جمع خيوط الف�ساد
ملفات ظلت تكرب مع ت��وايل �سنوات �سلطته �شبه
يف
ٍ
املطلقة ،وهو امل�شرف املبا�شر على الوزارات واالجهزة
االمنية واملخابراتية واملتنفذ يف كل م�سامات الدولة،
باال�ضافة للقوات امل�سلحة ودوائرها املخابراتية!
وت �� �س��اءل ال �ظ��رف��اء م��ن ال �ع��راق �ي�ين ،وه ��م ي �ت��داول��ون
"الطرفة" ،مل��اذا مل ي�ستعن املالكي ه��ذه امل��رة بنجله
البطل "�أحمد املالكي" �صاحب م��أث��رة مالحقة رجل
الأعمال املتجاوز على �أموال الدولة ،وعقاراتها ،وهي
م�أثرة تداولها النا�س بقدر كبري من االعجاب بدولة
الأب �ن��اء واالن�سباء واالق� ��ارب ،مم��ن يقدمون خدمات
جليلة لدولتهم ويغطون على عجز ال�ق��وات امل�سلحة
و�ضباطها...
 املقال كام ً
ال �ص3

م�ست�شفى الفلوجة ا�ستقبل  300جثة منذ اندالع القتال
 بغداد  /املدى
اك��د م�صدر طبي يف مدينة الفلوجة ،التي
ي�سيطر عليها م�سلحون م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ع��ام
اجل ��اري ،مقتل نحو � 300شخ�ص وا�صيب
نحو  1300اخرين بجروح خالل خم�سة ا�شهر
من املواجهات .واو�ضح الطبيب احمد �شامي
رئي�س اطباء م�ست�شفى الفلوجة العام ،لوكالة
فران�س بر�س االرب�ع��اء ،ان امل�ست�شفى تلقى

عودة الزحامات اىل �شوارع بغداد( ..املدى)

 9منظمات مراقبة:
ر�صدنا  2700ت�صويت
جماعي يف االنتخابات
 بغداد /املدى بر�س
�أع �ل �ن��ت ت���س��ع م�ن�ظ�م��ات مل��راق �ب��ة االن �ت �خ��اب��ات يف ع�شر
حمافظات ،ام�س االربعاء ،ت�سجيل خروق انتخابية يف تلك
املحافظات ،وفيما بينت �أن تلك اخلروق تراوحت بني �شراء
اال��ص��وات و"الت�صويت العائلي" وتعطل جهاز التحقق
وا�ستهداف بع�ض مراكز االقرتاع� ،أكدت ت�سجيل خروقات
على و�سائل االع�ل�ام يف ي��وم ال�صمت االنتخابي .وق��ال
رئي�س حتالف منظمات املجتمع املدين ملراقبة االنتخابات
وامل�س�ؤول عن مراقبة االنتخابات يف حمافظة بابل ح�سني
العطار يف م�ؤمتر �صحايف عقده مع ر�ؤ�ساء منظمات �أكد،
والرافدين ،وحمورابي ،واجيال ال�سالم ،و�شباب اجلنوب،
ومنظمة احل��ق ،ومنظمة حقوق االن�سان ،والتي راقبت
االنتخابات يف ع�شر حمافظات هي بابل� ،صالح الدين،
دياىل ،كركوك ،ذي قار ،املثنى ،ووا�سط ،وحمافظات اقليم
كرد�ستان يف فندق ع�شتار كراند و�سط بغداد وح�ضرته
(امل��دى بر�س)�" ،سجلنا ما يقارب  2700حالة ت�صويت
جماعي و 120حالة عطل للجهاز يف حمافظة بابل و23
حالة لدعاية انتخابية قرب مراكز االقرتاع" .من جهته قال
م�س�ؤول منظمة حمورابي يف �صالح الدين عبد الرحمن
جنم �إن "جهاز الناخب مل ي�ستطع ق��راءة الب�صمة يف 75
حالة وجرت عدد من حاالت �شراء اال�صوات ،وكان اجلو
م�شحون ًا ب�سبب الهجمات امل�سلحة على مراكز االقرتاع"،
مبينا �أن "عدد مراقبي املنظمة بلغ  60مراقب ًا مت تغطية
 8,7من مراكز االقرتاع".
 التفا�صيل �ص 2

جثث � 295شخ�صا قتلوا يف اعمال العنف منذ
 30كانون االول/دي�سمرب  2013يف الفلوجة
واملناطق املحيطة بها ،وعالج � 1296شخ�صا
اخر.
وقتل �سبعة ا�شخا�ص بينهم ام��ر�أة وطفالن
وا�صيب � 45شخ�صا ب�ج��روح ج��راء ق�صف
ا��س�ت�ه��دف خ�ل�ال ال���س��اع��ات امل��ا��ض�ي��ة مدينة
ال�ف�ل��وج��ة ،بح�سب م��ا اف ��ادت م���ص��ادر طبية
وحملية االرب�ع��اء .وق��ال �شامي ان "الق�صف

وقع بني التا�سعة من م�ساء ام�س (الثالثاء)
وا�ستمر حتى الثانية بعد منت�صف الليل،
يف احياء متفرقة يف و�سط وجنوب مدينة
الفلوجة" .وا� �ش��ار اىل ت�ع��ر���ض م�ست�شفى
امل��دي�ن��ة ،ال��ذي يقع يف و�سط الفلوجة ،اىل
ا� �ض��رار م��ادي��ة ج��راء ا�صابة اق�سام منه يف
الق�صف.
واك��د حم�م��ود ال��زوب�ع��ي اح��د زع�م��اء ع�شائر
الفلوجة "وقوع �سل�سلة انفجارات ليلة ام�س

مو�سكو ت�سلم العراق احدث جيل
من مروحياتها نهاية 2014

املفو�ضية� :إدخال البيانات يتم ملرتني وبوا�سطة اكثـر من �شخ�ص

املراقبون يتحدثون عن غرف العد والفرز :البطء قاتل
ونريد م�شاهدة احلا�سبات
 بغداد /املدى
�سجل م��راق�ب��ون ع��ن ك�ي��ان��ات �سيا�سية يتابعون
عمليات العد والفرز ،وتدقيق �صناديق االق�تراع
وعملية ادخ��ال البيانات اي�ضا ،انطباعاتهم عن
ال �ع��بء ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق مفو�ضية
االن �ت �خ��اب��ات ،وال �ع �م��ل امل �ن �ه��ك ال� ��ذي ت �ق��وم ب��ه،
لكنهم حت��دث��وا اي�ضا ع��ن �ضعف خ�برة املوظفني
"وتباط�ؤهم وتكا�سلهم" ،ولفتوا اىل ان موظفي
املفو�ضية يقومون بعملية ادخ��ال البيانات بعدة
طرق ولي�س بطريقة واح��دة ،ا�ضافة اىل حرمان
املراقبني من االطالع على �شا�شة احلا�سوب ،لكن
مفو�ضية االن�ت�خ��اب��ات اك��دت ان ه�ن��اك ا�ستحالة

بتزوير ادخ��ال البيانات الن �إدخالها يتم مرتني
وع�ب�ر �شخ�صني خم�ت�ل�ف�ين ،وي �ج��ب ان تتطابق
النتائج حتى يتم امل�صادقة عليها.
وقال ممثل التحالف املدين الدميقراطي يف قاعات
العد والفرز يف بغداد جهاد جليل لـ "املدى" ان
"املوظفني الذين يعملون يف مراكز العد والفرز
ال ميتلكون خ�برة كافية يف ه��ذا امل�ج��ال وعملهم
بطيء جدا مقارنة بانتخابات  ،"2010مبينا ان
"مفو�ضية االنتخابات تتعامل مع ممثلي الكتل
ال�سيا�سية ك�أنهم �أعداء ،وال ي�سمح ب�س�ؤال املوظفني
او اال�ستي�ضاح منهم حول الأم��ور الفنية ..لي�س
هناك مرونة يف التعاطي مع املراقبني".
و�أو� �ض��ح جليل ان "عملية الإدخ ��ال الإل�ك�تروين

ه��زت مدينة الفلوجة وادت اىل وق��وع عدد
كبري من ال�ضحايا واىل ا�ضرار مادية كبرية
يف احياء متفرقة".
وا�� �س� �ت� �ه ��دف ال �ق �� �ص��ف اح � �ي� ��اء ال �� �ض �ب��اط
واجل �م �ه��وري��ة ،وك�لاه �م��ا و� �س��ط ال�ف�ل��وج��ة،
وال �ع �� �س �ك��ري واحل� ��ي ال���ص�ن��اع��ي يف ��ش��رق
وجنوب �شرق املدينة ،واحياء اخ��رى بينها
ن��زال وال���ش�ه��داء وج�ب�ي��ل ،جميعها تقع اىل
جنوبها ،بح�سب الزوبعي.

 بغداد /املدى بر�س

لنتائج عملية ال�ع��د وال �ف��رز جت��رى ب�صورة غري
وا�ضحة ،وكل فريق يعمل وفق �آلية تختلف عن
االخر" ،مبينا ان "وكالء الكيانات ال�سيا�سية ال
يتمكنون من الت�أكد من الأرق��ام التي يتم ادخالها
اىل احلا�سبات الإلكرتونية".
وا�ستغرب جليل من "عدم ال�سماح ملمثلي ووكالء
الكيانات ال�سيا�سية ب�إدخال الأقالم �إىل قاعات العد
والفرز".
لكن ع�ضو جمل�س مفو�ضية االنتخابات كول�شان
كمال قالت لـ "املدى" ان "البيانات يقوم ب�إدخالها
موظف معني ،وهناك موظف اخر يجل�س يف قاعة
�أخرى يقوم بادخال نف�س البيانات.
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�أعلنت دائ��رة اخلدمات الفدرالية للتعاون الع�سكري التقني الرو�سي ام�س
االرب �ع��اء �أن ال �ع��راق �سيت�سلم دف�ع��ة م��ن م��روح�ي��ات  28-MIنهاية العام
اجلاري ،وفيما بينت ان العراق ا�ستلم دفعة من طائرات � ، 35-MIأكدت �أن
العراق هو �أول م�شرت �أجنبي للمروحيات الرو�سية احلديثة .وقال نائب مدير
اخلدمات الفدرالية للتعاون الع�سكري التقني الرو�سي ق�سطنطني برييولينن
يف ت�صريحات �صحافية لعدد من و�سائل االع�لام خ�لال تر�ؤ�سه وف��د رو�سي
حل�ضور معر�ض �سوفك�س  2014 Sofexاملقام االردن ،واطلعت عليها (املدى
بر�س) ،ان "طريان اجلي�ش العراقي �سيت�سلم قبل نهاية هذا العام اول دفعة من
طائرات نايت هنرت الع�سكرية طراز  28NE-MIبعد ان ا�ستلم العراق دفعة
من طائرات نايت هنرت طراز  .35-MIوتابع برييولني ،ان "العراق هو اول
م�شرت اجنبي من املروحيات الرو�سية احلديثة فئة  ،28NE-MIمبينا ان
"م�صنع روزفريتو ل�صناعات طائرات الهليكوبرت الرو�سية يعمل ما بو�سعه
ح�سب اخلطة لتجهيز العراق بهذه الطائرات يف املوعد املحدد".
 التفا�صيل �ص 3

تكنولوجيا الـ � 3Gستوفر � 530ألف فر�صة عمل ..وت�أخرها منع االنرتنيت عن  % 97من العراقيني
 بغداد  /املدى
اكدت �شركة زين العراق �أن اجليل الثالث �سي�سهم
يف خلق اكرث من  530الف فر�صة عمل يف خمتلف
القطاعات ،م�شرية �إىل �أن��ه ك��ان لطرح اجليل
الثالث يف بلدان العامل الأخ��رى ت�أثري �إيجابي
على اال�ستثمار .وقال رئي�س جمل�س �إدارة زين

العراق حممد اجلرجفي يف بيان اطلعت "املدى"
على ن�سخة منه� ،إن "الدرا�سات املن�شورة من قبل
احت��اد الـ( GSMAم�صالح م�شغلي �شبكات
الهاتف النقال) يف �آب املا�ضي توقعت ان طرح
اجليل الثالث �سي�سهم يف زيادة الناجت املحلي بـ
 ،"%1.4-0.5م�شريا اىل انها "�ستخلق اكرث من
� 530أل��ف فر�صة عمل يف خمتلف القطاعات".

و�أ�ضاف اجلرجفي ان "طرح خدمة اجليل الثالث
�سي�سهم يف تطوير قطاعات خمتلفة مثل ال�صحة
والتعليم ،بالإ�ضافة اىل ت�سهيل وتطوير حياة
املجتمع العراقي ككل" ،مبينا ان "طرح اجليل
الثالث يف بلدان العامل الأخ��رى ك��ان له ت�أثري
�إيجابي على اال�ستثمار وعلى عملية ت�سريع
النمو االقت�صادي يف تلك الدول ".والعراق من

دول قليلة يف ال�شرق الأو�سط ما زالت تعتمد على
�شبكات اجليل الثاين التي ال تتيح �إال خدمات
االنرتنت الأ�سا�سية يف حني �أن تكلفة انرتنت
اخل�ط��وط الثابتة مرتفعة وال ميكن االعتماد
عليها .وق��ال االحت ��اد ال ��دويل ل�لات���ص��االت �إن��ه
ب�سبب هذه امل�شكالت تقت�صر خدمات االنرتنت
على �سبعة باملئة فقط من العراقيني ،بح�سب ما

اوردته فران�س بر�س .ونقلت الوكالة عن حمللني
قولهم �إن دفع ر�سوم مقابل تراخي�ص وترددات
اجليل الثالث �سي�ضعف قدرة �شركات املحمول
على �إط�ل�اق خ��دم��ات اجل�ي��ل ال�ث��ال��ث �إذ ميكنها
�ضخ هذه الأموال يف تعزيز ال�شبكات وتو�سيع
التغطية.
 التفا�صيل �ص6
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�إرهاب �آخر
دول��ة ال �ق��ان��ون ،ال��وط�ن�ي��ة ،التحالف ال�ك��رد��س�ت��اين ،التيار
ال�صدري ،متحدون ،املواطن ،الأح��رار ،الإره��اب ،داع�ش،
امل��ال �ك��ي ،ع�ل�اوي ،ب� ��ارزاين ،ط��ال �ب��اين ،احل�ك�ي��م ،ال���ص��در،
النجيفي ،بغداد� ،أربيل� ،إقليم كرد�ستان ،الأنبار ،الفلوجة،
االنتخابات ،حكومة الأغلبية ال�سيا�سية ،امل��وازن��ة ،قانون
النفط والغاز ،مياه الفرات.
ه��ذه ه��ي الأ��س�م��اء والتعبريات الأك�ث�ر ت ��داو ًال يف الإع�لام
والأو�ساط ال�شعبية والتجمعات النخبوية من معرب �إبراهيم
اخلليل �إىل ميناء الفاو ..تلك �أعلنت وهذا قال ،وهذه �صار
لها ك��ذا وتلك ج��رى معها ك �ي��ت ...ومعنى ه��ذا �أن الهموم
ال�سيا�سية والأمنية متقدمة� ،أو مُقدَّمة ،كثري ًا على كل هم
�آخر ،لكن الهموم الأخرى لي�ست ب�أدنى �أهمية وال �أقل ت�أثري ًا
يف حياتنا.
اخلدمات العامة من�سية ..احلكومة الفا�شلة املنتهية واليتها
"مغ ّل�سة" عنها ،وال�سيا�سيون املع ّلقة عيون االغلبية ال�ساحقة
منهم على املنا�صب وكرا�سيها وامتيازاتها و�صراعاتها
ومزاحماتها ،لي�سوا يف وارد التفكري فيها ،فهم غري معنيني
باخلدمات لأن�ه��م ال يعانون م��ن غيابها �أو ت��ردي م�ستوى
كفاءتها وكفايتها ..لديهم ما يكفي ويزيد لت�أمني خدمات
بخم�س جنوم لأنف�سهم وعائالتهم وخل�صائهم داخل البالد
وخارجها.
ال�صحة م��ن �أ� �س��و�أ القطاعات اخل��دم�ي��ة ..وال�صحة لي�ست
م�ست�شفيات وم�ستو�صفات ومراكز �صحية فقط ..حتى هذه
فانها �صحة عليلة يف الواقع .لدينا وزارة من املفرت�ض انها
يف م�ستوى ال ��وزارات ال�سيادية من حيث التخ�صي�صات
املالية ،هي وزارة ال�صحة ،وعندنا اىل جانبها وزارة �أخرى،
هي وزارة البيئة التي مل تت�شكل تقليد ًا للعامل املتقدم �أو
تر�سم ًا خلطاه �أو لزوم الفخفخة ،وامنا مل�سي�س احلاجة اليها
يف بلد انهارت دولته وم�ؤ�س�ساتها وبُناها التحتية ،بعدما
ُز ّج به يف حروب خارجية طاحنة على مدى عقد من الزمان،
�أعقبت حرب ًا داخلية (�ضد الكرد) امتدت �سنوات عدة.
اذا كان االره��اب ،املوجهة اليه موارد مالية كبرية وطاقات
ب�شرية ك�ث�يرة ،يقتل ع�شرات اال�شخا�ص يوميا ويخ ّلف
ع�شرات اجلرحى واملعاقني ويخرب حياة املئات من الأ�سر،
ف��ال��واق��ع ال�صحي والبيئي يف ال�ب�لاد ال يختلف م��ن حيث
النتائج والعواقب  ..الأكل الذي نتناول غري �صحي وال�سوائل
التي ن�شرب ،مبا فيها املاء وبخا�صة املعب�أ يف قناين بال�ستك،
غري �صاحلة لال�ستعمال الب�شري ،والهواء الذي نتنف�س غري
�صحي ..ال رق��اب��ة �صحية �أو بيئية على �أ� �س��واق اخل�ضار
والفواكه ،وال على خمازن الأغذية الأخرى والدكاكني التي
تبيعها ،وال على املطاعم ،وال على ال�سلع امل�ستوردة من
اخلارج � ..أر�صفة املدن م�ستعمرة بالقمامة وبباعة الأطعمة
املك�شوفة للح�شرات والغبار وامللوثات ..وعواقب هذا كله
موت و�أمرا�ض خطرية.
نحن يف حال �إرهاب �صحي وبيئي حقيقي.
هذا ما يقت�ضي �أن يدركه الربملان اجلديد الذي ن�أمل اال يكون
يف �صورة الربملان "املط ّن�ش" طوال واليته املنتهية حيال كل
ما يت�صل مب�صالح النا�س ...وه��ذا ما يتعينّ �أن تع ّد العدة
ملواجهته احلكومة اجلديدة التي نرجو �أال تكون هي الأخرى
ن�سخة من احلكومة الفا�شلة يف كل �شيء املنتهية �صالحيتها
منذ حني وواليتها للتو.
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االحتاد الوطني ي�ؤكد �أنه لن يتحالف مع قوى من "خارج البيت الكردي"

القوى الكردية :ننتظر مر�شح ًا �شيعي ًا مقبو ًال وت�شكيل
احلكومة �سري�سم �سيا�سات الإ�صالح
�أكدت القوى الكرد�ستانية �أنها �سرت�سل وفداً تفاو�ضيا موحداً �إىل بغداد بعد االنتهاء من �إعالن النتائج النهائية لالنتخابات التي
قالت �إنها "�ستحدث تغيريا كبريا يف حياة املواطن" .وقالت �إنها �ست�ست�أنف حوارات اجرتها قبيل االنتخابات مع كل من املواطن
واالحرار ومتحدون والوطنية لر�سم "�سيا�سة ت�صحيح الأخطاء".
 بغداد /حممد �صباح
وت �� �ش��دد ال �ق��وى ال�ك��رد��س�ت��ان�ي��ة ع �ل��ى ان
مباحثاتها يف بغداد �ستختلف عما ورد يف
اتفاقية اربيل التي مل ينفذها املالكي ،وانها
�ستطالب بتطبيق الد�ستور وعدم االكتفاء
بالوعود .وو�ضعت القوى الكرد�ستانية
حل ملفات النفط والبي�شمركة واخلالفات
مع بغداد ،على ر�أ�س �أولوياتها.
وي ��رى حم�سن ال���س�ع��دون ،ن��ائ��ب رئي�س
كتلة التحالف ال�ك��رد��س�ت��اين ،يف حديث
م��ع "املدى" ان "االنتخابات الربملانية
ال �ت��ي ج ��رت م ��ؤخ��را ي�ف�تر���ض �أن حت��دث
ت�غ�ي�يرا ك �ب�يرا يف ح �ي��اة امل��واط��ن بعدما
حت� ��دى الإره�� � ��اب م ��ن �أج � ��ل ب��ن��اء دول ��ة
م�ؤ�س�سات واعادة التوزان والغاء املذهبية
والطائفية والقومية" .و�أ�ضاف ال�سعدون
ب��ال�ق��ول "طيلة ال�ف�ترة املا�ضية مل تلتزم
احلكومة بتحقيق ول��و مطلب واح��د من
مطالب املكون الكردي" ،م�شددا على �أن
"املفاو�ضات ال�ق��ادم��ة ال�ت��ي �سيخو�ضها
التحالف الكرد�ستاين مع القوى ال�سيا�سية
االخرى لت�شكيل احلكومة املقبلة �ستختلف
عما ورد يف اتفاقية اربيل التي مل يحقق
رئي�س الوزراء املنتهية واليته اي نقطة من
نقاطها".
واكد النائب عن التحالف الكرد�ستاين ان
"مفاو�ضاتنا اجلديدة مع الكتل ال�سيا�سية
يف بغداد �سن�ستعر�ض فيها عدم االلتزام
ب��ال��وع��ود ال �ت��ي قطعتها ح�ك��وم��ة املالكي
وبالتايل �سنبني عالقاتنا القادمة يف �ضوء
ذلك" ،مبينا "ما نطلبه �إج ��راء تغيريات
جديدة منها االلتزام بالد�ستور الذي ين�ص
ع�ل��ى ان ال �ع��راق دول ��ة احت��ادي��ة ف��درال�ي��ة
دميقراطية نظام احلكم فيها برملاين لكن
هذا كله غري مطبق حاليا".
وت ��اب ��ع ال �� �س �ع��دون "خالل احل�ك��وم�ت�ين
ال�سابقتني ك��ان البلد ي ��دار مب�ؤ�س�ساته
وه�ي�ئ��ات��ه امل�ستقلة و�سلطته التنفيذية
وات�خ��اذ ال �ق��رارات وف��ق نظام املركزية"،
داعيا الكتل ال�سيا�سية الفائزة يف الربملان
اجل��دي��د �إىل "تطبيق الد�ستور العراقي
ال�ل�ام ��رك ��زي وب�ع�ك���س��ه م ��ن غ�ي�ر امل�م�ك��ن
الذهاب مرة ثانية واالعتماد على الوعود
واخلطابات".

وي� �ق ��ول ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ك �ت �ل��ة ال �ت �ح��ال��ف
ال�ك��رد��س�ت��اين ان��ه "يف ح��ال ع��دم تطبيق
النظام الفيدرايل يف العراق �سيكون لنا
موقف اخر على اعتبار ان خطواتنا القادمة
�ستكون مهمة وم�صريية" ،م�ؤكدا "ال يجوز
لنا امل�ضي م��رة ثانية م��ع حكومة تطلق
فقط الوعود دون ان تلتزم بها ومازالت
�آثارها موجودة على �شعب �إقليم كرد�ستان
واخرها قطع رواتب موظفي الإقليم".
وب�ش�أن �أولويات التحالف الكرد�ستاين يف
مفاو�ضاته ،يو�ضح ال�سعدون "اتفاقاتنا
اجلديدة لت�شكيل احلكومة املقبلة �سترتكز
ع�ل��ى و��ض��ع اط ��ار ج��دي��د ي�ضمن حقوقنا
وتطبيقها لي�س بالوعود فقط " ،منوها
�إىل "وجود حمادثات ومباحثات ح�صلت
قبل االن�ت�خ��اب��ات م��ع امل��واط��ن والأح���رار
وم �ت �ح��دون وال��وط �ن �ي��ة ل��ر� �س��م �سيا�سة
لت�صحيح االخطاء ،وتفعيل الإ�صالحات"،

م�ضيفا "�ستنطلق هذه املباحثات جمددا يف
حال �إعالن نتائج االنتخابات ب�شكل ر�سمي
ونهائي ليعرف كل طرف ثقله يف الربملان
وعلى �ضوء ذلك يتحرك يف مفاو�ضاته مع
الآخرين".
وعن موقف االحتاد الوطني الكرد�ستاين،
ي �ق��ول ال �ن��ائ��ب ع �ن��ه ب��ره��ان حم �م��د ف��رج
"بعد �إع�لان نتائج االنتخابات �سيكون
هناك اتفاق بني جميع القوى ال�سيا�سية
الكرد�ستانية لت�شكيل وفد تفاو�ضي لبدء
مباحثات مع القوائم ال�سيا�سية االخرى".
و�أ� � �ض� ��اف ف� ��رج لـ"املدى" ان "الوفد
التفاو�ضي �سيبد�أ عمله ومباحثاته مع
املكون ال�شيعي وال�سني و�سنحتاج ملزيد
من الوقت الكمال الربنامج احلكومي"،
مبينا ان "مطالب الكرد تطبيق املادة 140
وح��ل ق�ضية البي�شمركة والنفط والغاز
وتثبيت ق�ضية الفدرالية".

نواب عن ائتالف الكتل الكرد�ستانية يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك يف الربملان  -ار�شيف

 9منظمات مراقبة :معظم املحافظات �شهدت
خروقات انتخابية �أبرزها  2700ت�صويت جماعي

املفو�ضية� :إدخال البيانات يتم ملرتني وبوا�سطة اكثـر من �شخ�ص

املراقبون يتحدثون عن غرف العد والفرز :البطء قاتل
ونريد م�شاهدة احلا�سبات
 بغداد /غ�ضنفر لعيبي
�سجل م��راق �ب��ون ع��ن ك �ي��ان��ات �سيا�سية
يتابعون عمليات العد وال�ف��رز ،وتدقيق
�صناديق االقرتاع وعملية ادخال البيانات
اي�ضا ،انطباعاتهم عن العبء الكبري الذي
يقع على ع��ات��ق مفو�ضية االن�ت�خ��اب��ات،
وال �ع �م��ل امل�ن�ه��ك ال ��ذي ت �ق��وم ب ��ه ،لكنهم
حتدثوا اي�ضا عن �ضعف خربة املوظفني
"وتباط�ؤهم وتكا�سلهم" ،ولفتوا اىل
ان موظفي املفو�ضية يقومون بعملية
ادخال البيانات بعدة طرق ولي�س بطريقة
واح� ��دة ،ا��ض��اف��ة اىل ح��رم��ان امل��راق�ب�ين
من االط�لاع على �شا�شة احلا�سوب ،لكن
مفو�ضية االن �ت �خ��اب��ات اك ��دت ان هناك
ا�ستحالة ب�ت��زوي��ر ادخ ��ال ال�ب�ي��ان��ات الن
�إدخ ��ال� �ه ��ا ي �ت��م م��رت�ي�ن وع�ب�ر �شخ�صني
خمتلفني ،ويجب ان تتطابق النتائج حتى
يتم امل�صادقة عليها.
وقال ممثل التحالف املدين الدميقراطي
يف ق��اع��ات العد وال�ف��رز يف ب�غ��داد جهاد
جليل ل �ـ "املدى" ان "املوظفني ال��ذي��ن
يعملون يف مراكز العد والفرز ال ميتلكون
خربة كافية يف هذا املجال وعملهم بطيء
جدا مقارنة بانتخابات  ،"2010مبينا ان
"مفو�ضية االنتخابات تتعامل مع ممثلي
الكتل ال�سيا�سية ك�أنهم �أعداء ،وال ي�سمح
ب�س�ؤال املوظفني او اال�ستي�ضاح منهم
حول الأم��ور الفنية ..لي�س هناك مرونة
يف التعاطي مع املراقبني".
و�أو�� �ض ��ح ج�ل�ي��ل ان "عملية الإدخ � ��ال
الإل �ك�تروين لنتائج عملية العد والفرز

جترى ب�صورة غري وا�ضحة ،وكل فريق
يعمل وفق �آلية تختلف عن االخر" ،مبينا
ان "وكالء الكيانات ال�سيا�سية ال يتمكنون
من الت�أكد من الأرقام التي يتم ادخالها اىل
احلا�سبات الإلكرتونية".
ون��وه �إىل �أن "�إرباكا كبريا ح��دث خالل
اليومني الأول�ين يف عملية العد والفرز،
ومل يتمكن ال�ف��ري��ق ال��واح��د م��ن اجن��از
العمل اال يف ح��دود ��ص�ن��دوق واح��د او
اثنني ،وو�صل العدد يف اليوم اخلام�س
اىل � 4صناديق ،علما ان��ه يف انتخابات
 2010ك ��ان ال �ف��ري��ق ال ��واح ��د ي�ن�ج��ز 8
�صناديق خالل اليوم".
وعزا جليل "الإرباك والأخطاء التي ترافق
عملية العد والفرز �إىل قلة خربة موظفي
املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات التي
مل ت��درب كوادرها ب�صورة جيدة" ،الفتا
اىل ان "التباط�ؤ يف عمل املوظفني �أدى
اىل ملل ممثلي الكيانات ال�سيا�سية وتذمر
بع�ضهم ،ما ت�سبب بغياب عدد كبري منهم
خالل اليومني املا�ضيني".
وا�ستغرب جليل من "عدم ال�سماح ملمثلي
ووك �ل�اء ال�ك�ي��ان��ات ال�سيا�سية ب ��إدخ��ال
الأقالم �إىل قاعات العد والفرز".
من جانبه قال ال�صحفي �أحمد عالء الذي
يح�ضر دوري� ��ا اىل م��رك��ز ال �ع��د وال �ف��رز
م��ن اج��ل ال�ق�ي��ام بالتغطيات االع�لام�ي��ة
لـ"املدى" ان "عملية العد ال�ف��رز جترى
ب�صورة �شفافة على ال��رغ��م م��ن ارتكاب
بع�ض الأخ �ط��اء الب�سيطة" ،م�شريا اىل
ان "املوظفني ال��ذي��ن يعملون يف عملية
عد وفرز الأ�صوات متكا�سلون ،ويق�ضون

وق �ت��ا ط��وي�لا يف �أك���ل وج �ب��ات ال�ف�ط��ور
والغداء وال�صالة".
وب�ين ع�لاء اىل ان "املفو�ضية ال تعلن
الأرق��ام كاملة خ�لال اليوم ال��ذي تتم فيه
عملية العد والفرز ،بل تعلن ارقام اليوم
ال�سابق" ،مو�ضحا ان "التباط�ؤ وع��دم
امل�س�ؤولية من قبل املوظفني ي�ؤخر �إعالن
نتائج االنتخابات علما �إن �أع��دادا كبرية
من املوظفني ال ينجزون �إال عددا قليال من
ال�صناديق خالل اليوم الواحد".
ول �ف��ت اىل ان��ه "ال ن �ع��رف اي��ن و�ضعت
�صناديق االق�تراع اخلا�ص وحني ن�س�أل
موظفي مفو�ضية االن�ت�خ��اب��ات ع��ن تلك
ال�صناديق ال نتلقى �أي �إجابة عن ذلك".
من جانبه قال ممثل كيان ائتالف املواطن،
جم�ي��د ال�ك�ع�ب��ي ،يف ح��دي��ث �إىل (امل ��دى
ب��ر���س)� ،إن ه�ن��ال��ك "عددا م��ن احل��االت
التي تثري ال�شك والريبة يف عمليات العد
والفرز� ،أبرزها بعد طاوالت القائمني بذلك
عن مكان جلو�س ممثلي الكيانات ،ووجود
�أوراق اق�تراع م�ؤ�شرة بغري القلم الذي
حددته مفو�ضية االنتخابات" ،م�شري ًا �إىل
�أن "بع�ض ال�صناديق كانت حتتوي على
الع�شرات م��ن �أوراق االق�ت�راع م�ؤ�شرة
ل �ك �ي��ان م �ع�ين ،ب�ق�ل��م خم��ال��ف لتعليمات
املفو�ضية ،ما �أثار حفيظة غالبية مراقبي
الكيانات ال�سيا�سية".
وات �ه��م ال �ك �ع �ب��ي ،ال�ب�ع����ض م��ن موظفي
مراكز العد والفرز ،ب�أنهم "تغا�ضوا عن
ال�صناديق التي كانت تنطوي على م�شاكل
�أو خمالفات لآليات االقرتاع التي حددتها
مفو�ضية االنتخابات" ،مبين ًا �أن "مراقبي
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وي � ��ؤك� ��د ف � ��رج �أن "االحتاد ال��وط �ن��ي
الكرد�ستاين ل��ن يعقد اي حتالف م��ع اية
ق��وى �سيا�سية غ�ير ك��ردي��ة دون الرجوع
�إىل التحالف الكرد�ستاين" ،الفتا اىل ان
"للكرد عالقات تاريخية مع املكون ال�شيعي
واملرجعية الدينية الداعمة للق�ضية الكردية
وبالتايل فان على املكون ال�شيعي االتفاق
على مر�شح لرئا�سة ال��وزراء ينال القبول
من جميع مكونات ال�شعب العراقي ".
وينوه ع�ضو االحتاد الوطني الكرد�ستاين
�إىل ان "الكرد لديهم امتعا�ض م��ن اداء
احل �ك��وم��ة ال���س��اب�ق��ة ون�ه�ج�ه��ا يف ال�ف�ترة
املا�ضية و�أ�صبحت لدينا جتربة مع املالكي
ال��ذي متل�ص م��ن ال�ت��زام��ات��ه ال�ت��ي قطعها
للكرد ومل ينفذها".
م��ن ج �ه �ت��ه ،ي �ق��ول حم �م��د ك��ي��اين ،ع�ضو
كتلة التغيري ،ان "ما نريده من احلكومة
االحتادية املقبلة هو االلتزام بالد�ستور"،

حم ��ذرا ب��ال�ق��ول "يف ح��ال ع��دم االل �ت��زام
مبا ن�ص به الد�ستور يف الفرتة املا�ضية
�سيكون له تداعيات على ت�شكيل احلكومة
املقبلة".
وي�ضيف كياين ،خالل ت�صريح لـ"املدى" ان
"ما نطالب به يف الفرتة احلالية هو تطبيق
املادة  140من الد�ستور وحل امل�شاكل بني
�إقليم كرد�ستان واحلكومة االحتادية والتي
ت�شمل ق�ضايا البي�شمركة وحر�س االقليم
والنفط والغاز هي التي حتدد العالقة بني
بغداد و�أربيل".
وتابع النائب عن كتلة التغيري (ك��وران)
بالقول "ان ت�شكيل احلكومة ال�سابقة يف
 2010مل ي�سفر عن حتقيق الوعود ب�ضمنها
بنود اتفاقية اربيل التي �أقطعتها للأطراف
ال�سيا�سية وبالتايل �سيكون لنا موقف يف
حال ا�ستمرار احلكومة املقبلة بال�سيا�سات
املا�ضية".

 بغداد /املدى بر�س

ال �ك �ي��ان��ات ال�سيا�سية �أب �ل �غ��وا �أع���ض��اء
املفو�ضية بتلك املخالفات من دون �أن تتم
اال�ستجابة لهم".
من جانبه �أكد ممثل ائتالف دولة القانون،
ع���ذاب ف��رح��ان ،يف ح��دي��ث �إىل (امل ��دى
ب��ر���س)� ،أن "بع�ض موظفي مراكز العد
والفرز وقعوا يف �أخطاء الفتقارهم �إىل
اخل�برة والتدريب اجليد" ،ع��اد ًا �أن ذلك
"قد ي�ؤثر ولو بنحو ب�سيط على �أ�صوات
املر�شحني".
لكن ع�ضو جمل�س مفو�ضية االنتخابات
ك��ول �� �ش��ان ك��م��ال ق��ال��ت ل� �ـ "املدى" ان
"املفو�ضية و�ضعت �آلية منا�سبة من اجل
احلفاظ على نزاهة عملية ادخال البيانات
بطريقة ال ميكن التالعب بها" ،مبينة ان
"البيانات يقوم ب�إدخالها موظف معني،
وه �ن��اك م��وظ��ف اخ ��ر ي�ج�ل����س يف ق��اع��ة
�أخرى يقوم بادخال نف�س البيانات ويقوم
الربنامج االل�ك�تروين اخلا�ص مبطابقة
تلك االرق� ��ام ،ويكت�شف االخ�ت�لاف��ات ان
وجدت ،باال�ضافة اىل ان اال�ستمارة 804
التي حتتوي على البيانات ميتلك خمول
الكيان ال�سيا�سي ن�سخة منها ،ل��ذل��ك ال
ميكن التالعب بتلك االرقام".
واو� �ض �ح��ت ك �م��ال ان "عدد ال���ش�ك��اوى
املقدمة اىل مفو�ضية االنتخابات بلغت
� � 1368ش �ك��وى 662 ،م�ن�ه��ا � �ص �ف��راء و
 259خ�ضراء و 17حمراء ،و  367غري
م�صنفة ،اما يف اقليم كرد�ستان فبلغ عدد
ال�شكاوى � 63شكوى � 46صفراء و13
خ�ضراء ولي�س هنالك �شكوى حمراء و 4
غري م�صنفة".
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�أعلنت ت�سع منظمات ملراقبة االنتخابات يف ع�شر حمافظات،
ام�س االربعاء ،ت�سجيل خروق انتخابية يف تلك املحافظات،
وفيما بينت �أن تلك اخل��روق تراوحت بني �شراء اال�صوات
و"الت�صويت العائلي" وتعطل جهاز التحقق وا�ستهداف
بع�ض مراكز االق�تراع� ،أك��دت ت�سجيل خروقات على و�سائل
االعالم يف يوم ال�صمت االنتخابي.
وقال رئي�س حتالف منظمات املجتمع املدين ملراقبة االنتخابات
وامل�س�ؤول عن مراقبة االنتخابات يف حمافظة بابل ح�سني
العطار يف م�ؤمتر �صحايف عقده مع ر�ؤ�ساء منظمات �أكد،
والرافدين ،وحمورابي ،واجيال ال�سالم ،و�شباب اجلنوب،
ومنظمة احل��ق ،ومنظمة ح�ق��وق االن �� �س��ان ،وال �ت��ي راقبت
االنتخابات يف ع�شر حمافظات هي بابل� ،صالح الدين ،دياىل،
كركوك ،ذي قار ،املثنى ،ووا�سط ،وحمافظات اقليم كرد�ستان
يف فندق ع�شتار كراند و�سط بغداد وح�ضرته (املدى بر�س)،
"�سجلنا ما يقارب  2700حالة ت�صويت جماعي و 120حالة
عطل للجهاز يف حمافظة بابل و 23حالة لدعاية انتخابية قرب
مراكز االقرتاع" .من جهته قال م�س�ؤول منظمة حمورابي يف
�صالح الدين عبد الرحمن جنم �إن "جهاز الناخب مل ي�ستطع
ق��راءة الب�صمة يف  75حالة وج��رت ع��دد م��ن ح��االت �شراء
اال��ص��وات ،وك��ان اجل��و م�شحون ًا ب�سبب الهجمات امل�سلحة
على مراكز االقرتاع" ،مبينا �أن "عدد مراقبي املنظمة بلغ 60
مراقب ًا مت تغطية  8,7من مراكز االقرتاع".
بدوره قال امل�س�ؤول عن �شبكة �أجيال ال�سالم ملراقبة االنتخابات
بختيار حممد �إن "حمافظات اقليم كرد�ستان والتي انت�شر فيها
 732مراقب ًا من مراقبي املنظمة �أ��ش��اروا �إىل وج��ود 7036
حالة ت�صويت عائلي وت�سجيل  936حالة لعدم قراءة للب�صمة
و 37حالة للعنف االنتخابي".
فيما �أو�ضح رئي�س منظمة �شباب اجلنوب ملراقبة االنتخابات
يف ذي قار فرا�س �سامل �أن "مراقبي املنظمة ال�ـ 365ر�صدوا
 532حالة لعدم قراءة اجلهاز االلكرتوين للب�صمة و 255حالة
ت�صويت عائلي"" ،مبينا ان "الت�صويت كان منظما مع وجود
 63حالة النتهاكات انتخابية".
من جهته تال م�س�ؤول منظمة �أجيال دياىل نبيل ابراهيم تقرير
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املنظمة و�أكد فيه "وجود  2400حالة ت�صويت عائلي و131
انتهاك ًا للحمالت االنتخابية".
ول�ف��ت م �� �س ��ؤول منظمة احل��ق يف حم��اف�ظ��ة ك��رك��وك حممد
اجلبوري �إن " 164مراقبا انت�شروا يف املحافظة ور�صدوا
وجود  1335حالة ت�صويت عائلي وت�سجيل  258حالة لعدم
ق��راءة اجلهاز الإل�ك�تروين للب�صمة" ،الفتا �إىل "وجود 83
دعاية انتخابية على مبان حكومية و 21حالة اعتداء على
دعايات املر�شحني".
فيما بينّ م�س�ؤول منظمة الرافدين يف حمافظة املثنى �صفاء
عبد ال��رح�م��ن ان "املراقبني ال� �ـ� 217سجلوا  419الق�تراع
جماعي" .فيما �أكدت منظمة حقوق الإن�سان يف وا�سط "تعطل
جهاز الناخب يف  11حمطة ووج��ود دعاية انتخابية على
مباين حكومية".
فيما ت�ضمن التقرير الذي راقب و�سائل االعالم اىل "انحياز
و�سائل االعل��ام لبع�ض الكيانات ال�سيا�سية او ملجموعات
عرقية وتغطية املر�شحات كانت منخف�ضة ،فيما مت ت�سجيل
 826خ��رق� ًا ل �ـ 13حمطة تلفزيونية يف ال�صمت االنتخابي
و 24خرقا ل�صحيفتني" ،مبينا �أن "ائتالف دولة القانون كان
باملرتبة االوىل االكرث تغطية ومن ثم حركة كوران الكردية".
وكانت املفو�ضية العليا لالنتخابات اعلنت ،يف  30ني�سان
 ،2013املا�ضي �أن ن�سبة امل�شاركة يف االقرتاع العام بعموم
املحافظات العراقية بلغت  ،%60وفيما ا�شارت اىل م�شاركة
اكرث من  12مليون ناخب يف االق�تراع العام ،ك�شف ان عدد
امل���ش��ارك�ين يف ان�ت�خ��اب��ات اخل ��ارج بلغ اك�ثر م��ن  165الف
ناخب.
وتناف�س يف االنتخابات الربملانية  9032مر�شحا ،منهم
 6425رج� ً
لا و 2607ام��ر�أة ،على  328مقعد ًا ،يف حني بلغ
عدد الناخبني امل�شمولني بالت�صويت العام  20مليونا و437
�ألف ًا و� 712شخ�ص ًا ،وبلغ عدد ناخبني امل�شمولني بالت�صويت
اخلا�ص ،مليون ًا و� 23ألف ًا ،اما الغيابي للمهجرين فهو � 26ألف ًا
و ،350وبلغ عدد مراكز االقرتاع العام  8075مركز ًا �ضمت 48
�ألف ًا و 852حمطة ،وو�صل عدد وكالء الكيانات ال�سيا�سية �أكرث
من � 100ألف� ،إما املراقبون الدوليون فقد مت اعتماد 1249
منهم ،ف�ض ًال عن اعتماد � 37ألف ًا و 509مراقبني حمليني ،كما
بلغ عدد الإعالميني الدوليني  ،278واملحليني � 1915إعالمي ًا.
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يف االن����ت����خ����اب����ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وان���ح���ي���ازات���ه���ا

"حاويات الف�ساد" تخرج من "الباطن" �إىل عالنية املعرتك املبا�شر
عهدان مزدهران بالف�ساد
وتو�أمه الإرهاب ،وخليلتهما
احلا�ضنة� ،شبه الدولة الفا�شلة
وحواملها ،دفعا ابرز رجال
الأعمال و�أ�صحاب ع�شرات
ال�شركات العابرة للحدود
وامل�سجلة يف ع�شرات البلدان
بواجهات منا�سبة ،ممن عرفوا
"بحوا�سم الدولة" و�أ�صهارها،
�إىل التجر�ؤ على الدخول
املبا�شر اىل "املطبخ ال�سيا�سي"
الر�سمي ،من خالل "رعاية
قوائم انتخابية" �أو الرت�شح
ملقاعد الربملان ،او امل�ساهمة يف
متويل "�صندوق �شراء الذمم"!

 فخري كرمي

وي��ذك��ر امل��واط��ن��ون ان رئ �ي ����س جمل�س
ال ��وزراء املنتهية والي�ت��ه اىل غ�ير رجعة
بارادة ال�شعب ،مل يرتك منا�سبة او حديث
�أرب� �ع ��اء دون ان ي �ل� ّ�وح مب�ل�ف��ات ف���س��اد،
اذا م��ا "�شاء ان يفتحها" ف ��إن��ه �سيقلب
الطاولة على ر�ؤو� ��س مناوئيه م��ن ق��ادة
العملية ال�سيا�سية ،ويجعل من الربملان
"حلبة ع ��راك دي �ك��ة ت�ت�ق��اذف ر�ؤو��س�ه��م
الكرا�سي والطاوالت"! لكنه ا�ستدرك يف
نهاية املطاف قبل ا�شهر ،ورمب��ا لدواعي
التح�ضري خل��و���ض االن�ت�خ��اب��ات ،واعلن
�ادر ع�ل��ى ت�ق��دمي �أي م�ل��ف اىل
ان��ه غ�ير ق�� ٍ
مفو�ضية النزاهة ،النها جميع ًا "ناق�صة"،
ب���س�ب��ب رف ����ض ال� � ��وزراء وق� ��ادة ال��دول��ة
والكتل و"رجال االعمال الذين يلتقيهم"،
تقدمي االدلة الدامغة "خلوفهم" وترددهم
وخ�شيتهم من العواقب!
وق��د ت� ��داول ال �ع��راق �ي��ون ي��وم�ه��ا م��ا قاله
ال�سيد امل��ال�ك��ي "كطرفة م��ن ط��رف دول��ة
القانون " .فاملختار واحلاكم املتفرد يف
احلكم ،املا�سك بكل خيوط ال�سلطة دون
اي اعتبار للد�ستور والقانون ،عاجز عن
ملفات ظلت تكرب
جمع خيوط الف�ساد يف
ٍ
مع ت��وايل �سنوات �سلطته �شبه املطلقة،
وه��و امل �� �ش��رف امل�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى ال� ��وزارات
واالجهزة االمنية واملخابراتية واملتنفذ
يف كل م�سامات الدولة ،باال�ضافة للقوات
امل�سلحة ودوائرها املخابراتية!
وت���س��اءل ال�ظ��رف��اء م��ن ال�ع��راق�ي�ين ،وهم
ي �ت��داول��ون "الطرفة" ،مل ��اذا مل ي�ستعن
املالكي ه��ذه امل��رة بنجله البطل "�أحمد
املالكي" ��ص��اح��ب م ��أث��رة م�لاح�ق��ة رج��ل
الأع �م��ال امل�ت�ج��اوز على �أم� ��وال ال��دول��ة،
وعقاراتها ،وه��ي م��أث��رة تداولها النا�س
ب�ق��در كبري م��ن االع �ج��اب ب��دول��ة الأب �ن��اء
واالن �� �س �ب��اء واالق � � ��ارب ،مم��ن ي�ق��دم��ون

خدمات جليلة لدولتهم ويغطون على عجز
القوات امل�سلحة و�ضباطها ،ولهم الدراية
بخفايا حتركات ال�شركات االمنية ورجال
الأعمال ،وح�ساباتهم امل�صرفية ،ومقدار
�أرباحهم ،وكل ا�سرار املال والأعمال؟!
معنى،
ومل يعد للت�سا�ؤالت ،واحلرية من
ً
فقد انك�شف الغطاء عن حاويات الف�ساد،
و�صارت ا�ساليب تعاطيهم مع نهب املال
ال �ع��ام" ،وجهة ن�ظ��ر حمرتمة" ،ب�ع��د ان
خرج ه�ؤالء علنا حتت �سمع وب�صر الر�أي
العام ،ال من بوابة ال�سجون واملعتقالت،

ت�ساءل الظرفاء
من العراقيني ،وهم
يتداولون "الطرفة"،
ملاذا مل ي�ستعن املالكي
هذه املرة بنجله البطل
"�أحمد املالكي" �صاحب
م�أثرة مالحقة رجل
الأعمال املتجاوز
على �أموال الدولة،
وعقاراتها ،وهي م�أثرة
تداولها النا�س بقدر
كبري من االعجاب
بدولة الأبناء واالن�سباء
واالقارب

الدفاع تقرر ت�شكيل لجنة لتلبية مطالب
الجي�ش �شمال بابل

ان�سحاب عدد من وحدات الجي�ش
المنت�شرة في الأنبار النتهاء مهامها
 بغداد – بابل /المدى بر�س

�أف���اد م���ص��در �أم �ن��ي م�ط�ل��ع ،ام�س
الأرب��ع��اء ب� ��أن ع ��دد ًا م��ن وح��دات
الجي�ش العراقي بمختلف �صنوفها
ان���س�ح�ب��ت م��ن م�ح��اف�ظ��ة الأن �ب��ار
بعد انتهاء مهامها ،مبينا �أن هذه
الوحدات تابعة للفرقة الثامنة في
الجي�ش العراقي.
وق� ��ال ال �م �� �ص��در ف��ي ح��دي��ث ال��ى
(ال� �م ��دى ب ��ر� ��س)� ،إن "عددا من
وحدات الع�سكرية التابعة للفرقة
ال �ث��ام �ن��ة ف ��ي ال �ج �ي ����ش ال �ع��راق��ي
التي انت�شرت ف��ي بع�ض مناطق
م�ح��اف�ظ��ة االن��ب��ار خ�ل�ال اال��ش�ه��ر
ال�ث�لاث��ة الما�ضية للم�شاركة في
العملية الع�سكرية هناك ،ان�سحبت
بعد انتهاء مهامها القتالية" ،مبينا
�أن "قوات م��ن �شرطة ال �ط��وارئ
الم�شكلة حديثا بمحافظة االنبار
حلت محل هذه الوحدات".
وا�� �ض ��اف ال �م �� �ص��در ،ال� ��ذي طلب
ع� ��دم ال �ك �� �ش��ف ع���ن ا�� �س� �م ��ه� ،أن
"الوحدات المن�سحبة مجهزة
باليات ومدرعات وعدد محدود من
الدبابات و�سيتم ن�شرها من جديد
في مناطق �شمال بابل والمناطق

الفا�صلة بين محافظتي كربالء
واالنبار".الى ذلك �أعلنت وزارة
ال��دف��اع ،ام����س االرب �ع��اء ،ت�شكيل
لجنة عليا متخ�ص�صة تزور �شمال
بابل لتلبية جميع المطالب التي
ت�ح�ت��اج�ه��ا ال�ق�ط�ع��ات الع�سكرية
المتواجدة هناك ،مبينة ان وفد ًا
رفيع ًا من مجل�س محافظة بابل زار
ال��وزارة وق��دم �شرحات تف�صيلي ًا
عن الواقع االمني �شمال المحافظة
وماتحتاجه في الجانب االمني.
وقال رئي�س مجل�س محافظة بابل
رع ��د ال �ج �ب��وري ف��ي ح��دي��ث ال��ى
(ال�م��دى ب��ر���س)� ،إن "وفدا رفيعا
من الحكومة المحلية التقى ام�س
وزير الدفاع �سعدون الدليمي في
م�ق��ره ب�ب�غ��داد وق��دم��وا ل��ه �شرحا
تف�صيلي ًا ع��ن ال��واق��ع االم�ن��ي في
�شمال بابل وما تحتاجه المنطقة
من زيادة اعداد القوات الع�سكرية
والتجهيزات والمعدات واال�سلحة
الحديثة" .و�أ�ضاف الجبوري �أن
"الوزير ق��رر ت�شكيل لجنة عليا
متخ�ص�صة تزور �شمال بابل لتلبية
جميع ال�م�ط��ال��ب ال �ت��ي تحتاجها
القطعات الع�سكرية في �شمال بابل
م��ن اج��ل الق�ضاء على المجاميع

الإرهابية".
وكان مجل�س محافظة بابل �أعلن،
ف��ي ال �خ��ام ����س م��ن اي� ��ار ،2014
ع��ن ت�شكيل وف��د ل��زي��ارة رئا�سة
ال � � ��وزراء ووزارت � � ��ي ال��داخ �ل �ي��ة
والدفاع للمطالبة بزيادة القوات
االمنية في المحافظة وت�سليحها
ب��أ��س�ل�ح��ة ح��دي �ث��ة ،وف �ي �م��ا اك��دت
�ضرورة القيام بخطوات حا�سمة
للق�ضاء ع�ل��ى "االرهابيين" في
مناطق �شمال بابل خ�صو�صا بعد
دخ ��ول اع ��داد منهم م��ن الفلوجة
واالن �ب��ار ،انتقدت ق�ي��ادة عمليات
بابل الم�شكلة حديث ًا النها لي�ست
بـ"م�ستوى الطموح" وع�شائر
��ش�م��ال المحافظة لـ"خوفهم من
االرهاب" .يذكر �أن بابل ،مركزها
م��دي�ن��ة ال�ح�ل��ة 100( ،ك��م جنوب
ال �ع��ا� �ص �م��ة ب� �غ���داد) ،ت���ش�ه��د منذ
ثالثة �أ�سابيع عمليات ا�ستباقية
مكثفة ت �ق��وم ب�ه��ا ق ��وات الجي�ش
وال �� �ش��رط��ة االت �ح��ادي��ة وط �ي��ران
الجي�ش واال�ستخبارات في مناطق
البحيرات والفار�سية و�صنديج
والفا�ضلية وعبد وي�س ،مما �أدى
�إلى تحجيم عنا�صر تنظيم القاعدة
و�شل عملياتهم.

مو�سكو :العراق يت�سلم اول دفعة من
مروحيات  MI-28الرو�سية نهاية 2014
 بغداد /المدى بر�س
�أعلنت دائ��رة الخدمات الفدرالية للتعاون الع�سكري
التقني الرو�سي ام�س االربعاء �أن العراق �سيت�سلم
دفعة من مروحيات  28-MIنهاية العام الجاري،
وف�ي�م��ا بينت ان ال �ع��راق ا�ستلم دف�ع��ة م��ن ط��ائ��رات
� ، 35-MIأكدت �أن العراق هو �أول م�شتر �أجنبي
للمروحيات الرو�سية الحديثة.
وقال نائب مدير الخدمات الفدرالية للتعاون الع�سكري
التقني الرو�سي ق�سطنطين بيريولينن في ت�صريحات
�صحافية لعدد من و�سائل االع�لام خالل تر�ؤ�سه وفد
رو�سي لح�ضور معر�ض �سوفك�س 2014 Sofex
المقام االردن ،واطلعت عليها (ال �م��دى ب��ر���س) ،ان
"طيران الجي�ش العراقي �سيت�سلم قبل نهاية هذا العام
اول دفعة من ط��ائ��رات نايت هنتر الع�سكرية طراز
 28NE-MIبعد ان ا�ستلم العراق دفعة من طائرات
نايت هنتر طراز .35-MI
و�أ�ضاف بيريولين� ،أن "رو�سيا �أوفت وبنجاح بتنفيذ
العقد المبرم مع العراق الخا�ص بتجهيزه بطائرات

هليكوبتر طراز  35-MIو ،28NE-MIولم تطر�أ
اي م�شكلة في عملية التجهيز وفقا للعقد".
وتابع بيريولين ،ان "العراق هو اول م�شتر اجنبي
من المروحيات الرو�سية الحديثة فئة ،28NE-MI
مبينا ان "م�صنع روزف �ي��رت��و ل�صناعات ط��ائ��رات
الهليكوبتر الرو�سية يعمل ما بو�سعه ح�سب الخطة
لتجهيز العراق بهذه الطائرات في الموعد المحدد".
ويذكر ان طائرات نايت هنتر من فئة 28NE-MI
م�صممة الق�ت�ف��اء اث��ر ال��دب��اب��ات وتدميرها م��ع بقية
العجالت المدرعة االخ��رى ،وكذلك توجيه �ضربات
لأه��داف جوية خفيفة ال�سرعة ،مع توجيه �ضربات
لأف ��راد ال�ع��دو م��ن الجنود ف��ي اي وق��ت �أث �ن��اء الليل
وال �ن �ه��ار خ�ل�ال مختلف ال �ظ��روف ال�ج��وي��ة ال�سيئة
وال�صعبة ،كما تم تجهيز المروحية بمدفع ر�شا�ش
م�ت�ح��رك ن ��وع  2A42ع �ي��ار  30م�ل��م م��ع منظومة
��ص��واري��خ  Ataka-Vم ��زودة بمنظومة توجيه
ال�سلكي وتحمل ما يقارب من � 16صاروخ موجه يفوق
�سرعة ال�صوت مع �أربعة �صواريخ جو – جو موجهة
ب�أ�شعة تحت الحمراء �ضد �أهداف جوية.

ب��ل م��ن او� �س��ع اب ��واب ال��دول��ة ،لي�شكلوا
ق��وائ��م ان�ت�خ��اب�ي��ة ،او ي��دع�م��وه��ا ب��امل��ال
امل�سروق من خزينة الدولة .ومل يعد الحد
منهم ان يخ�شى من املالحقة واالعتقال،
فالق�ضاء بر�أ �ساحاتهم ،وب ّي�ض �صفحاتهم
ال�سوداء.
والت�سا�ؤالت باتت "معجونة مبحبة" رعاة
الفا�سدين ،با�صنافهم ال�سنية وال�شيعية،
وملفات املالكي مل تنبعث منها رائحة فا�سد
واحد على االط�لاق ،رمبا الن فئران املال
املنهوب ق�ضمت االدل��ة الدامغة ،ف�أُ�سقط
يف يد زعيم دولة القانون ،مع انه اطلعني
مرة ،من وراء مكتبه ،وهو ُيخرج ملفات
باعتبارها ادلة ال حتتاج اىل ا�ضافة على
جرائم وكبائر ،مل اهتم بطلب ن�سخ منها،
لعدم ادراكي بانه �سوف ينقلب على نف�سه
ووعوده وتعهداته با�سرع من ال�صواريخ
الناقلة لالقمار ال�صناعية!
من العبث ان يوا�صل املخل�صون من ال�شباب
وق ��ادة ال���ر�أي م��ن ذوي ال�ن��واي��ا الطيبة،
التقاط مظاهر التزوير والتالعب و�شراء
مظهر لها بال�صورة
الذمم التي ك�شف ابرز
ٍ
وال�صوت النائب القا�ضي حممود احل�سن،
اذ مل يعد لذلك اي اهمية ،مع ق�ضاءٍ م�شلولٍ
ال حول وال قوة له يف الك�شف عن املف�سدين
املحمية ظهورهم من القيمني على الدولة.
ولي�س لل�شواهد واالدلة على التالعب قيمة
كبرية مع اجتياح ظاهرة الدخول املبا�شر
لرموز الف�ساد اىل حلبة االنتخابات.
معنى لالدلة والقرائن الفا�سدة،
هل من
ً
بعد ان ��ص��ار امل ��ورد جل�ه��از الك�شف عن
املتفجرات ،وهو املالك لع�شرات ال�شركات
امل�ك���ش��وف��ة و"االوف �شور" وامل�ت�ع��ام��ل
الرئي�س مع جميع ال��وزارات امل�ستوردة،
"مالك ًا" لقائمة انتخابية ومل يعجز عن �ضم
وزراء �سابقني ونواب ووجوه خمفية ،اىل

من العبث ان يوا�صل املخل�صون من ال�شباب وقادة
الر�أي من ذوي النوايا الطيبة ،التقاط مظاهر
التزوير والتالعب و�شراء الذمم التي ك�شف ابرز
مظهر لها بال�صورة وال�صوت النائب القا�ضي حممود
ٍ
م�شلول
ق�ضاء
مع
اهمية،
اي
لذلك
يعد
مل
اذ
احل�سن،
ٍ
ٍ
ال حول وال قوة له يف الك�شف عن املف�سدين املحمية
ظهورهم من القيمني على الدولة
املتناف�سني على مقاعدها؟!
قد يت�ساءل البع�ض ملاذا االتيان على ذكر
هذا دون غريه..؟
نعم ،و�س�أذكر االخرين يف الوقت املنا�سب،
حني اتيقن ب��ان �آل�ي��ات الق�ضاء وال�سلطة
ال�سيا�سية الآت��ي��ة ب�ع��د رح �ي��ل امل��ال�ك��ي،
م�ستعدة لو�ضعهم يف قف�ص االتهام.
ان ه��ذا ال�سيد ال��ذي يحافظ على فرو�ض
ا�سالمه و�أوقات ال�صالة ،م�س�ؤول عن قتل
�آالف املواطنني وتدمري املمتلكات العامة
واخلا�صة ،عن عمد و�سبق ا�صرار توخي ًا
لربح فاح�ش حرام.
ل �ق��د ج���اء يف � �ش �ه��ادة � �ص��اح��ب ال���ش��رك��ة
ال�بري �ط��ان �ي��ة امل �� �س �ج��ون ام� ��ام امل�ح�ك�م��ة
الربيطانية ،ان��ه نبه امل�ستورد العراقي
وم ��ن راف �ق��ه م��ن اخل �ب��راء ،ع �ل��ى حقيقة
اجل �ه��از وفعاليته ،ومل ي�ع�تر���ض ،خالف ًا
الدعاءاته الباطلة .ومع ذلك ا�ستمر القائد
العام باالبقاء على اجلهاز قيد اال�ستخدام
امام انظار العراقيني الذين يتلوعون من
االزدح��ام واملهانات ب�سبب ا�ستخدامه يف
نقاط التفتي�ش.
املحيطون باملالكي من قادة حزب الدعوة
يعرفون حق املعرفة ،خفايا مثرية عاي�ش
بع�ضهم وقائعها ،ويعلم بع�ضهم بتفا�صيل

ق�صة احمد املالكي مع مطاردة رجل االعمال
يف املنطقة اخل�ضراء .و�إذ عاتبني القراء
على �سكوتي عند اث��ارة املو�ضوع ،فامنا
ك��ان �صمت ًا ا�شبه بال�شق�شقة ..و�سيحني
الوقت املالئم لت�سليط ال�ضوء على وقائع
االمر امللمو�سة.
ع �� �ش��رات رج���ال االع��م��ال م��ن ال�ع��راق�ي�ين
واللبنانيني والآخرين يتحملون امل�س�ؤولية
ع ��ن اف �� �س��اد ال� ��ذمم وان� �ه ��اك ال �ع��راق �ي�ين
وخلق البيئة ال�سلبية لتطويق العملية
ال�سيا�سية مب��ا يحرمها م��ن اي امكانية
للخروج من حاويات الف�ساد امل�ست�شري،
وجتر�ؤ الفا�سدين على الدخول املبا�شر يف
االنتخابات ا�شارة خطرية اىل ما يبيته
احلاملون مبوا�صلة اغت�صاب الدولة ،من
مرحلة ظالمية تتحول فيها امل�صاهرة مع
الفا�سدين اىل زواج كاثولوكي ال ينف�صم!
وما على ال�شباب املتوقد وقادة الر�أي العام
اال مالحقة ه��ذه ال�ظ��اه��رة ،وال �ب��دء برفع
دع��اوى ام��ام الق�ضاء �ضد كل امل�شتبه يف
متويلهم �صناديق التزوير ،ودعم املر�شحني
املنتدبني عنهم اىل الربملان القادم..
�شريك م��ن �صاحب جهاز ال�ع��اب االطفال
القاتل؟
�س�ؤال علينا ان ال نتوقف عن البحث عنه..

التفاهم الأولي يت�ضمن تحقيق ًا حول "الظهور المفاجئ" لداع�ش

الفلوجة تت�ساءل عن مفاو�ضات التهدئة يف الأنبار :كيف
تنفذ االتفاقات بحكومة ت�صريف �أعمال؟
ابدى مجل�س الع�شائر في الفلوجة ت�شا�ؤمه حيال المفاو�ضات الجارية بين الحكومة وال�شيخ علي
الحاتم ال�سليمان" ،الن تاريخ الحكومة برف�ض مبادرات ال�صلح ال ي�شفع لها" ،كما لفت الى ان نتائج
المحادثات التي ت�سربت مثل �سحب الجي�ش من المدن وتعوي�ض المت�ضررين واطالق �سراح الأبرياء
ال يمكن تحقيقها عملي ًا من خالل حكومة ت�صريف �أعمال وبرلمان معطل ،م�شيرا الى �أن الم�سلحين
مازالوا ي�سيطرون على �سد الفلوجة ،نافيا �صحة هروب �آخرين منهم نحو ال�صحراء.

 بغداد /وائل نعمة
وك��ان��ت اط ��راف �سيا�سية ف��ي االن�ب��ار،
ك�شفت لـ"المدى" عن عقد لقاء "ام�س
االربعاء" في اربيل ي�ضم "متحدون"
ال��ى جانب ق��وى م�ؤثرة في المحافظة
م��ع اط ��راف م��ن الحكومتين المحلية
وال�م��رك��زي��ة الن �ه��اء ال�ق�ت��ال ف��ي االن�ب��ار
وتحديدا االزمة في الفلوجة .وو�صفت
تلك ال �ل �ق��اءات بانها "مكملة للقاءات
ج ��رت خ� ��ارج العراق" .وق��ال��ت تلك
الأط��راف ان اللقاءات تهدف الى وقف
العمليات الع�سكرية في الفلوجة واعادة
النازحين ال��ى االن �ب��ار ،وع��دم مالحقة
الم�سلحين "غير الملطخة �أيديهم".
ي ��أت��ي ه��ذا ف��ي وق��ت ت�ساءلت او��س��اط
�سيا�سية عن �سر هذه "التهدئة" المفاجئة
وتوقيتها الذي يوحي ب�أن حرب االنبار
ا�ستنفدت دورها الدعائي واالنتخابي،
و�أن رئي�س الحكومة المنتهية واليته،
ظ��ل ارب �ع��ة ��ش�ه��ور ،ي��رف����ض م �ب��ادرات
الحوار ويتهم ا�صحابها بالتخاذل عن

دمار خلفه الق�صف املدفعي على الفلوجة ام�س  -ا ف ب
دعم الجي�ش ،لي�ستخدم ذلك في ت�ضليل ال �ح��وارات التي ب��د�أه��ا ف��ي االردن مع
اطراف حكومية و�شخ�صيات ع�شائرية
الناخبين.
وف��ي حديث لـ"المدى" ق��ال المتحدث النهاء االزمة في االنبار" ،م�شددا على
ال���س��اب��ق ب��ا��س��م اع�ت���ص��ام��ات الفلوجة ان "الت�سريبات ت�ؤكد له �أن ال�سليمان
محمد ال �ب �ج��اري وه��و ع�ضو مجل�س �سيعقد م ��ؤت �م��را �صحفيا ب�ع��د اللقاء
ع�شائر الفلوجة ،ان "ال�شيخ علي حاتم ليو�ضح نتائج مفاو�ضاته".
ال�سليمان خرج الى العا�صمة االردنية بالمقابل يت�شاءم البجاري من اخبار
ع �م��ان ،الج ��راء م�ف��او��ض��ات م��ع رئي�س "الحوارات م��ع الحكومة" ،ويتذكر
مكتب المالكي ال�سابق ط��ارق النجم ،م��ا قاله رئي�س مجل�س االن�ب��ار �صباح
ورئ�ي����س ج �ه��از المخابرات" ،الن�ه��اء كرحوت ونائبه فالح العي�ساوي قبل
ال�ق�ت��ال ال��دائ��ر ف��ي االن �ب��ار منذ اربعة ايام ،بان الحكومة "تف�شل في كل مرة
ا�شهر .لكنه يقول ان خروج "ال�سليمان في اي تقارب او �صياغة حلول النهاء
كان ب��دون علم الف�صائل الم�سلحة� ،أو القتال ف��ي االن �ب��ار ،وتاريخها برف�ض
مبادرات ال�سالم ال ي�شفع لها".
ع�شائر الأنبار".
ويت�ساءل ال�ب�ج��اري المتواجد حاليا وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ي �ق��ول ال�ق�ي��ادي
داخ � ��ل ال��ف��ل��وج��ة ،ع ��ن و� �ض �ع �ه��م في ال �� �س��اب��ق ف ��ي اع �ت �� �ص��ام��ات ال�ف�ل��وج��ة
"الحوارات التي جرت في العا�صمة ان ال �م �ط��ال��ب ال �ت��ي ط��رح �ه��ا "ال�شيخ
االردنية" ،ويقول �إن تلك "الت�سا�ؤالت ال�سليمان" ،ال يمكن تحقيقها ب�شكل
نقلت ال��ى ال�شيخ ال�سليمان" ،لكنه � �س��ري��ع ف ��ي �� �ض ��وء وج � ��ود "حكومة
ي�ؤكد ان �أط��راف � ًا قريبة منه �سربت له ت�صريف اعمال" ،وبرلمان معطل غير
اخبارا ،بان االخير "متواجد منذ ليلة قادر على "تمرير الموازنة".
الثالثاء الما�ضي في اربيل ،ال�ستكمال ويلفت البجاري ال��ى ان "ال�سليمان"

طالب الحكومة "ب�سحب الجي�ش من
االن �ب��ار وال �ع��ودة ال��ى الثكنات خ��ارج
المدن ،كما طالب ب�إخراج المعتقلين من
ال�سجون والعفو عن الم�سلحين ،ف�ضال
عن اجراءات محاكمات دولية ،باعتبار
ان ماحدث في الفلوجة من ق�صف على
المدنيين جرائم �ضد االن�سانية" ،م�شيرا
ال��ى ان "الحكومة ل��ن تقبل بالتحكيم
الدولي ،و�ستقبل بالداخلي ،لكن الطرف
االخر يدرك ان الق�ضاء العراقي م�سي�س
ولن يقبل بتحكيمه".
وي���زي���د االم�� ��ر � � �س� ��وءا ،ح��ي��ن ي �ق��ول
البجاري ان "اخراج المعتقلين والعفو
ع��ن الم�سلحين ي�ح�ت��اج ال ��ى حكومة
ب�صالحيات كاملة ،وموافقة البرلمان"،
كما ان مطلب اقالة محافظ االنبار"احمد
الدليمي" ممكن ان ي�صطدم ب� ��إرادات
�سيا�سية وعوائق قانونية.
وي ��رى ان "االو�ضاع ف��ي االن �ب��ار لن
تحل ب��دون ت�شكيل حكومة جديدة"،
وه��و االم��ر ال��ذي يعتقد البجاري بانه
�سي�ستغرق وق �ت��ا ط��وي�لا ،م��ع وج��ود
الخ�صومات ال�سيا�سية والتوقعات
بوجود طعون في االنتخابات �ست�ؤجل
ت�شكيل الحكومة.
ك�م��ا اك��د ال �ب �ج��اري ا��س�ت�م��رار �سيطرة
"الم�سلحين على �سدة الفلوجة" ،ولفت
الى �صعوبة و�صول الجي�ش الى ال�سدة
الن "الم�سلحين ي �� �ش��ددون قب�ضتهم
على كل المنافذ الم�ؤدية اليها" .فيما
نفى االن �ب��اء ال�ت��ي تحدثت ع��ن خ��روج
"داع�ش" م��ن الفلوجة ال��ى ال�ح��دود،
م��ع محا�صرة ال�ق��وات االمنية مداخل
ومخارج المدنية.
وقالت م�صادر ان االت�ف��اق الأول��ي مع
ال �ح �ك��وم��ة ،ت�ضمن م�ط��ال�ب��ة بتحقيق
لمناق�شة العمليات الع�سكرية وكيف
ا� �س �ت �ط��اع��ت "داع�ش" ال ��دخ ��ول ال��ى
ال��ف��ل��وج��ة وال� � ��رم� � ��ادي ،وظ��ه��وره��ا
المفاجئ.
وفي هذا االطار تقول النائبة عن االنبار
لقاء وردي في ت�صريح لـ"المدى" �أن
"الحكومة تتخبط في االنبار " ،م�شيرة
ال��ى انها تتحدث احيانا عن "انت�صار
ع �� �س �ك��ري ،وف� ��ي اح� �ي ��ان اخ � ��رى عن
ان�سحاب للم�سلحين من الفلوجة".
وترى وردي ،وهي المر�شحة عن قائمة
المطلك في االنبار ،ان "الحكومة ربما
تعد �سيناريوهات ف�ن�ت��ازي��ة ،الخ��راج
داع�ش من الفلوجة ،كما ادخلتها بلعبة
اعالمية ول��م تقل لنا كيف و�صلت الى
المدينة" ،الفتة الى ان "الم�سلحين في
الأنبار هم اهل المدينة ،والحديث عن
خروجهم ،امر غير مفهوم ..كيف يخرج
ابناء المحافظة والى اين؟".

ﻳﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ
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كردستان

العدد ( )3074ال�سنة احلادية ع�شرة  -اخلمي�س (� )8أيار 2014

ال�سليمانية تقيم املهرجان
ال�سنوي الرابع للزهور
والنباتات

بارزاني يختتم زيارته �إلى الأردن ويعود �إلى �إقليم كرد�ستان
 اربيل  /المدى
�أعلنت رئا�سة �إقليم كرد�ستان ،ام�س
الأربعاء ،عن ان رئي�س الإقليم م�سعود
بارزاني عاد الى اربيل قادما من عمان
بعد قيامه بزيارة ر�سمية ال��ى المملكة
الأردن �ي��ة الها�شمية بدعوة ر�سمية من
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقال بيان لرئا�سة الإقليم ،ورد لـ" المدى
" ،ان "بارزاني عاد اليوم الأربعاء الى
اقليم كرد�ستان عن طريق مطار اربيل
الدولي ،بعد زيارة ر�سمية الى المملكة
الأردن �ي��ة ا�ستغرقت ثالثة �أي��ام ،التقى
خاللها العاهل الأردن��ي الملك عبد الله
الثاني وعقد �سل�سلة من اللقاءات مع
الم�س�ؤولين هناك".
ي��ذك��ر ان ب ��ارزان ��ي ق��د � �ش��ارك والوفد
ال �م��راف��ق ل���ه ،ال� �ث�ل�اث ��اء ،ف ��ي معر�ض
�سوفك�س لل�صناعات الع�سكرية في عمان
بح�ضور العاهل الأردني الملك عبدالله

الثاني.
وي�ع��د المعر�ض ال��ذي ي�ق��ام ك��ل عامين
م�ن��ذ ع��ام  ،1996ملتقى دول �ي��ا يجمع
�أك� �ب ��ر م �ن �ت �ج��ي وم � �ط� ��وري ال �م �ع��دات
ال��دف��اع�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م م��ع ك �ب��ار القادة
الع�سكريين و��ص�ن��اع ال �ق��رار وممثلي
الحكومات .وت�شارك في المعر�ض في
دورت���ه ال�ع��ا��ش��رة �� 371ش��رك��ة م��ن 52
دول��ة ،حيث يوفر لهم المعر�ض فر�صة
ل�ع��ر���ض �أح���دث اب�ت�ك��ارات�ه��م ،ووجهت
الدعوة لأكثر من � 600شخ�صية �سيا�سة
عالمية ،وفي مرا�سم ح�ضرها بارزاني
والعاهل الأردني جرى ا�ستعرا�ض عدد
م��ن الفعاليات الع�سكرية ح��ول كيفية
الت�صدي للعمليات الإرهابية.
تجدر الإ�شارة الى �أنه على هام�ش هذه
الزيارة ،التقى بارزاني والوفد المرافق
له العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
وعددا من كبار الم�س�ؤولين ال�سيا�سيين
في المملكة الأردنية.

 ال�سليمانية  /وكاالت

� 25شركة فل�سطينية ت�ؤكد ا�ستعدادها للعمل يف كرد�ستان و�إقامة م�شاريع ا�ستثمارية جديدة بالإقليم
� أربيل  /دل�شاد عبد اهلل
دع��ت حكومة �إقليم كرد�ستان ،ال�ث�لاث��اء ،ال�شركات
الفل�سطينية �إىل الإ�سهام يف نه�ضة الإقليم وتطوره
�إىل جانب الآالف من ال�شركات العاملية ،يف حني �أبدت
� 25شركة فل�سطينية ا�ستعدادها للتعاون مع نظرياتها
الكرد�ستانية يف جتارة اخلدمات وتقدمي اال�ست�شارات
والتقنيات املعلوماتية و�إق��ام��ة م�شاريع ا�ستثمارية
جديدة.
جاء ذلك خالل افتتاح ملتقى الأعمال الفل�سطيني الذي
ب��د�أ �أعماله ،الثالثاء ،يف فندق ديفان و�سط �أربيل،
برعاية رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان ،نيجريفان
بارزاين ،وح�ضرته (املدى بر�س).
وق ��ال وزي ��ر ال�ن�ق��ل واالت �� �ص��االت يف ح�ك��وم��ة �إقليم
كرد�ستان ،جون�سن �سياو�ش ،يف كلمته باملنا�سبة،
�إن "ال�شركات الفل�سطينية ميكن �أن ت�سهم يف عملية
النهو�ض والتطور التي ي�شهدها �إقليم كرد�ستان يف
املحاالت كافة ،جنب ًا جلنب مع الآالف من نظرياتها
الأجنبية" ،م�شري ًا �إىل �أن "وزارة النقل واالت�صاالت
يف حكومة الإقليم د�أبت منذ الكابينة الأوىل بتطوير
قطاع االت�صاالت والنهو�ض به بعد �أن كان يعاين من
االنهيار وال�شلل التام يف حقبة حكم النظام ال�سابق".
وعد �سياو�ش� ،أن ذلك "النهو�ض حتقق بف�ضل دعم

رئا�سة جمل�س ال��وزراء الكرد�ستاين والتن�سيق مع
��ش��رك��ات االت���ص��االت بالقطاع اخل��ا���ص ال��ذي توليه
ال��وزارة اهتمام ًا خا�ص ًا" ،مبين ًا �أن "الوزارة تطمح
يف الو�صول �إىل م�ستوى ال��دول املتطورة يف جمال
االت�صاالت ،ال�سيما بعد �إ�صدارها تعليمات و�ضوابط

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد6578 :
التاريخ2014/ 5/ 7 :

جديدة تتوافق مع معايري وق��رارات االحت��اد العاملي
لالت�صاالت ،لتكون مبثابة خارطة طريق لل�شركات
العاملة يف الإقليم".
و�أكد زير النقل واالت�صاالت الكرد�ستاين� ،أن "�سيا�سة
الوزارة تتمثل يف ت�سجيل �شركات االت�صاالت كافة يف

الإقليم و تهيئة الأج��واء املنا�سبة لها للتناف�س ومنع
االحتكار يف هذا القطاع".
من جهتها قالت وزيرة االت�صاالت الفل�سطينية� ،صفاء
ن�صر الدين ،يف حديث �إىل (املدى بر�س)� ،إن "قطاع
الأعمال الفل�سطيني يطمح اىل العمل واال�ستثمار يف
�إقليم كرد�ستان" ،مبينة �أن "ملتقى الأعمال الفل�سطيني
ي��رك��ز على جت��ارة اخل��دم��ات وت �ق��دمي اال�ست�شارات
والتقنيات املعلوماتية".
و�أو��ض�ح��ت ن�صر ال��دي��ن� ،أن "� 25شركة فل�سطينية
ت�سعى لو�ضع خرباتها م��ع قريناتها الكرد�ستانية
لال�ستثمار وفتح �شركات جديدة يف الإقليم".
وكانت هيئة اال�ستثمار يف �إقليم كرد�ستان �أعلنت ،يف
(الثالثني من ت�شرين الأول  2013املن�صرم)� ،أن حجم
اال�ستثمار يف الإقليم بلغ �أك�ثر من  31مليار دوالر،
م�ؤكدة �أن عدد امل�شاريع اال�ستثمارية و�صل �إىل607
م�شاريع ،ويف ح�ين بينت �أن ن�سبة اال�ستثمار يف
قطاعات ال�سكن وال�صناعة وال�سياحة بلغت  81باملئة،
�أكدت �أن تركيا والإمارات يف مقدمة الدول امل�ستثمرة
يف الإقليم.
يذكر �أن مدن �إقليم كرد�ستان ،ت�ستقطب الكثري من رجال
الأعمال العرب والأجانب وال�شركات اال�ستثمارية،
و�أنها �شهدت نه�ضة عمرانية واقت�صادية كبرية على
مدى ال�سنوات التي �أعقبت �سقوط النظم ال�سابق.

�أقامت مديرية احلدائق والغابات يف مدينة ال�سليمانية ام�س الأربعاء
املهرجان ال�سنوي الرابع للزهور والنباتات مب�شاركة � 17شعبة من
املديرية بهدف ت�شجيع املواطنني على زيادة امل�ساحات اخل�ضراء يف
املدينة بهدف احلفاظ على البيئة .وقال قائممقام ال�سليمانية اوات
حممد يف ت�صريح لـموقع "�شفق نيوز" ان مدينة ال�سليمانية اقرتبت
من املقايي�س العاملية لن�سبة امل�ساحات اخل�ضر املطلوب توفرها يف
املدينة .وبني �أن امل�ساحة اخل�ضراء يف ال�سليمانية تبلغ  %11بعد
اجلهود املكثفة لبلدية ال�سليمانية ومديرية الغابات واحلدائق،
متوقعا بلوغ الن�سبة  14اىل  %15بعد عامني .و�أ�شار �إىل �أن القوانني
التي جترب على احلفاظ على امل�ساحات اخل�ضراء �ضعيفة وبحاجة
اىل تعديالت جذرية لإجبار املواطنني على زيادة امل�ساحات اخل�ضر.
من جهته قال املتحدث با�سم مديرية احلدائق والغابات يف ال�سليمانية
هاوزين حممد لـ"�شفق نيوز" �إن الهدف من �إقامة هذا املهرجان هو
حلث النا�س وت�شجيعهم على زراعة الأ�شجار والزهور املحلية.
وب�ين �أن ال��زه��ور وال���ورود والأ� �ش �ج��ار وال�ن�ب��ات��ات املعرو�ضة يف
املهرجان هي حملية .و�أكد وجود  429حديقة يف مدينة ال�سليمانية،
م�شريا �إل ان املدينة ت�أتي باملرتبة االوىل على م�ستوى العراق يف
زيادة م�ساحاتها اخل�ضراء .من جهة اخرى �أقامت املدر�سة الكورية
 ، KOICAالثالثاء ،بالتعاون مع تربية ال�سليمانية ودائرة البيئة
وك��وادر من بلدية (منطقة قركه) بحملة ت�شجري وزراع��ه ال�شتالت
يف حميط املدر�سة و�أركانها وت�شجيع الطلبة على االهتمام بالبيئة
واحلزام الأخ�ضر للمدن .وقال مدير دائرة بيئة ال�سليمانية حممد
يو�سف لـموقع : PUن�شارك طلبتنا الأع��زاء يف حملة الت�شجري
وزراع��ة ال�شتالت يف منطقة قركه بال�سليمانية ،لأن البيئة ت�شكل
عن�صرا كبريا ومهما يف �إدامة احلياة وال�صحة يف جمتمعات العامل،
ومنها جمتمعنا الذي يعاين من الإهمال البيئي وعدم االك�تراث ملا
قد يحل يف بيئتنا اذا ما �أهملناها ،واليوم تقيم املدر�سة الكورية
بالتعاون مع مديريتي الرتبية والبيئة يف ال�سليمانية حملة الت�شجري
وزراعه ال�شتالت ،مب�شاركة طلبة املدر�سة وكوادرها وبالتعاون مع
ك��وادر البلدية ،حلثهم على �ضرورة االهتمام بالبيئة لأنها ت�شكل
عن�صر احلياة وال�صحة واجلمال والبقاء من اجل بيئة نظيفة خالية
من التلوث ،و�إن للتوعية البيئية حيزا كبريا من االهتمام الرتبوي
لت�شجيع الطلبة وتوعيتهم من نعومة �أظفارهم".
وحول احلملة قال �صديق البيئة دارا ح�سن فرج لـ،PUKmedia
"�إن الغر�ض من �إقامة احلمالت البيئية والزراعية هي توعية الطلبة
والطالبات يف امل��دار���س من �أج��ل االهتمام بالبيئة املحيطة والتي
يعي�شون �ضمنها وفيها ،و�إن الطلبة هم ال�شريحة التي يجب ان تتعلم
�أهمية البيئة و�ضروراتها وخماطرها فيما اذا �أهملت ،وقد �أقيمت هذه
احلملة اخلا�صة بالت�شجري وزرع ال�شتالت املختلفة وبالتعاون مع
عمال البلدية والبيئة وكوادر دائرة البيئة والكوادر التدري�سية �ضمن
حمل تهدف اىل الت�شجيع على �إدامه احلزام الأخ�ضر للمدن ،وخا�صة
و�إن العامل يتعر�ض ب�شكل م�ستمر ملو�ضوع الت�صحر وت�أثرياته
ال�سلبية واخلطرية على بيئة املجتمعات يف العامل ومنها العراق،
و�إن هذه هي احلملة الثالثة التي تقام يف ال�سليمانية منذ االحتفال
بيوم البيئة يف العامل.

املناق�صة رقم )38( :على ح�ساب �شركة
اىل /كافة املقاولني وال�شركات

م /اعـــــــــــــــــالن

تعلن محافظة ذي قار (العقود) عن اعالن مناقصة مشروع (انشاء دار املسنني في الناصرية) على حساب شركة
احلبوه (الناكل) ومن ضمن خطة تنمية األقاليم عام  2012وحسب الشروط العامة ملقاوالت أعمال الهندسة املدنية
بقسميها األول والثاني وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة  2008املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط
وتراعى الشروط العامة لألعمال امليكانيكية والكهربائية 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 ازاء كل منها على االقل 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 ازاء كل منها وبالدينار عراقي 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 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 خطاب ضمان بحسن التنفيذ على أن يكون خطاب الضمان 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
والعنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني وتقدمي البطاقة التموينية 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 يكون كشفا 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()%20
لشركات القطاع العام استناداً للمادة ( )14من صالحياتها املمنوحة بتعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2012
وحسب 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 ( )11ظهرا ً من يوم االثنني املصادف  2014/5/19الى جلنة فتح
العطاءات.
 -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
2014/ 5 /6

ت

ا�سم امل�شروع

الدائرة
امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار

1

إنشاء دار املسنني في الناصرية

العمل والشؤون
االجتماعية

الناصرية

 %1من كلفة العطاء

الت�صنيف على �سعر العطاء
بالدينار
الأقل
انشائية
رابعة

1500،000
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شؤون الوطن

محليات

العدد ( )3074ال�سنة احلادية ع�شرة  -اخلمي�س (� )8أيار 2014

�أمل عبد حممد� :أ�سعى �إىل غلق الفجوات بني الرجال والن�ساء

ً
اقت�صاديا
برنامج دولي يختار �أ�ستاذة عراقية لتمكين المر�أة

السطور األخيرة
� سالم خياط

املتاهة �إىل متى ؟

 بغداد /المدى بر�س

ك�شفت �صحيفة بريطانية ،عن
اختيار �أ�ستاذة جامعية عراقية،
من قبل �إدارة برنامج دولي لتطوير
مهارات القيادة ،من اجل العمل على
تمكين المر�أة العراقية اقت�صاديا
وت�أهيلها لمواجهة المجتمع ،وفيما
لفتت الأ�ستاذة الجامعية الى �سعيها
لغلق الفجوات المهنية الوا�سعة بين
الرجل والمر�أة في العراق� ،أكدت
�أنها دربت  25طالبة �ساهمن بتدريب
 75امر�أة من الأرامل والمطلقات
والمهم�شات لتمكينهن من الح�صول
على مورد دائم للعائلة واالعتماد
على انف�سهن وتعزيز �إرادة النجاح
لديهن.

وق��ال��ت �صحيفة ال�غ��اردي��ان البريطانية
في تقرير اطلعت عليه (المدى بر�س)،
"تم اختيار الأ�ستاذة الجامعية الدكتورة
�أمل عبد محمد من جامعة بابل لال�شتراك
ببرنامج دول��ي لتطوير مهارات القيادة
االقت�صادية للمر�أة بالتعاون مع مكتب
(م �ك �ت��ب ال� �م ��ر�أة ال �ع��ال �م��ي) الأمريكي
وبرنامج (ن�ساء من اجل الن�ساء)".
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن "هذا البرنامج
ال� ��دول� ��ي ي �� �س �ع��ى ل �ت �ط��وي��ر ال� �ق���درات
والمهارات لدى المر�أة من خالل التعليم
وتطوير المهارات القيادية والتي �ستقوم
بدورها بنقل هذه الخبرات لبقية الكوادر
الن�سوية ونقلها بعد ذلك لن�ساء المجتمع
ليتمكن من مواجهة الحياة واالعتماد
على انف�سهن".
وبينت ال�صحيفة "ا�ستنادا الى التقرير
الدولي حول الفجوة بين المر�أة والرجل
في مجال المحفل االقت�صادي العالمي،
ف��ان منطقة ال���ش��رق الأو���س��ط و�شمال
افريقيا هما المنطقتان الوحيدتان حيث
دور ال��م��ر�أة ف��ي ال�م��وق��ف االقت�صادي

ال�شامل لم يتح�سن لحد العام ."2013
من جانبها قالت الأ�ستاذة الجامعية �أمل
عبد �أن "هناك ر�أي � ًا يتزايد حول العالم
وهو �أن الن�ساء يعتبرن العامل الأ�سا�سي
للتنمية االقت�صادية لبلدانهم" ،مبينة �أن
"هناك ميزة في المر�أة غالب ًا ما يعلق
عليها الخبراء وهي عندما تقدم م�ساعدة
الم ��ر�أة ف�إنها ب��دوره��ا �ست�ساعد ك��ل من
حولها".
و�أ�ضافت علي �أن "هناك فجوات مهنية
وا�سعة بين الرجل والمر�أة في العراق
وهي فجوات اكر�س فيها جهودي الآن
لمد الج�سور بينها ،وق��د منحت فر�صة
قبل �سنوات قليلة لتعزيز هذه الج�سور
علي جامعة بابل للم�شاركة
عندما عر�ضت ّ
في برنامج يدعى غلوبال لنك�س الخا�ص
ب�ت�ط��وي��ر م �ه��ارات ال� �م ��ر�أة ف��ي المجال
االقت�صادي والتجاري بال�شراكة مع كلية
رولنز في الواليات المتحدة وبالتعاون
م�ؤ�س�سة غلوبال ويمن وبرنامج ويمن
فور ويمن الدولي في الواليات المتحدة
والخا�ص برعاية �ش�ؤون المر�أة وتطوير

حياتها العملية".
وب �ي �ن��ت ع �ل��ي ان "�أمنيتي ك��ان��ت بعد
تخرجي من دورات البرامج التطويرية
ان �أنقل خبرتي ب�إدارة الأعمال وتطوير
المهارات عند عودتي ال��ى ال�ع��راق الى
بقية زميالتي من الن�ساء وهذا ما فعلته،
�إذ قمت خالل العام الما�ضي بنقل خبرتي
الى  25طالبة متميزة من بغداد وكربالء
من خالل تدريبهن".
ولفتت علي الى �أن "هذه المجموعة من
الطالبات قمن بدورهن بنقل خبراتهن
لــ 75ام��ر�أة �أكثرهن من اللواتي فقدن
�أزواج� �ه ��ن ب�سبب ال�ع�ن��ف وه ��ن يعلن
عوائلهن ب�أنف�سهن وق�سم منهن مطلقات
او م�ه�م���ش��ات ول ��م ي�ت�ل�ق�ي��ن اي تعليم
نظامي" ،مبينة ان ه���ؤالء الن�سوة تم
تدريبهن ف��ي م��راك��ز رع��اي��ة ال �م��ر�أة في
بغداد وكربالء على المبادئ الأ�سا�سية
لإدارة الأعمال لتمكينهن من الح�صول
على م��ورد دائ��م للعائلة وتمكينهن من
االع�ت�م��اد على انف�سهن وت�ع��زي��ز �إرادة
النجاح لديهن".

بغداد ت�ؤكد حاجتها لـ  1000مدر�سة
وتوفر الكرفانات �ضد الدوام املزدوج
بغداد /املدى بر�س
افتتح حمافظ بغداد ،ام�س الأربعاء ،مدر�سة
ابتدائية غربي بغداد بقيمة مليار وثالثمئة
مليون دينار ،وفيما بني �أن املحافظة �أجنزت
اخلطة اال�ستثمارية ل��وزارة الرتبية لعام
 2013بن�سبة "� ،"%100أك��د �أن العا�صمة
بحاجة اىل �أكرث من "الف مدر�سة" للق�ضاء
على �أزمة الدوام املزدوج.
وقال حمافظ بغداد علي التميمي يف حديث
اىل ع��دد م��ن و��س��ائ��ل الإع�ل�ام وم��ن بينها
(املدى بر�س) ،على هام�ش جولته لعدد من
امل�شاريع اخلا�صة باملحافظة يف منطقتي
احل��ري��ة والكاظمية" ،مت افتتاح مدر�سة
الف�ضائل االب�ت��دائ�ي��ة يف منطقة احلرية
املتكونة من � 18صفا بقيمة مليار وثالثمئة
مليون دي�ن��ار �ضمن اخلطة اال�ستثمارية
ل� � ��وزارة الرتبية" ،م��و� �ض �ح��ا �أن � ��ه "مت
تخ�صي�ص مل�شاريع القطاع الرتبوي �سبعة
وثالثون مليار وثالثمئة واثنان و�أربعون
مليون دينار تت�ضمن هدم وبناء  13مدر�سة
و�إ�ضافة �صفوف ل �ـ( )32مدر�سة و�إ�ضافة
�صحيات لـ( )50مدر�سة".
و�أ�ضاف التميمي �أن "اخلطة اال�ستثمارية
ل� ��وزارة ال�ترب�ي��ة ل�ع��ام  2013مت �إكمالها

بن�سبة  %100وق��د �أ� �ش��اد وزي ��ر الرتبية
بعمل املحافظة" ،مبديا ا�ستعداد املحافظة لـ
"بناء مدار�س �أخرى اذا كانت هناك �أموال
خم�ص�صة من وزارة الرتبية �ضمن موازنة
."2014
و�أك��د املحافظ �أن "حمافظة بغداد بحاجة
ل�ب�ن��اء  1000م��در��س��ة واي���ض��ا ه �ن��اك حل
م�ؤقت يتمثل ب�إن�شاء اكرث من  30مدر�سة
كرفانية للق�ضاء على �أزمة الدوام املزدوج"،
مطالبا جمل�س النواب بـ "�إقرار املوازنة
لأن�ه��ا �ست�ؤخر عمل العديد م��ن امل�شاريع
ال�سرتاتيجية يف بغداد وباقي حمافظات
العراق".
وم��ن جانبه ،ق��ال مدير ع��ام تربية بغداد
الكرخ الثالثة حممد جعفر جواد يف حديث
اىل (املدى بر�س)� ،إن "حمافظة بغداد تعمل
منذ م��دة على ه��دم وبناء امل��دار���س والتي
�ساهمت ب�شكل �إيجابي بت�سهيل ن�سبة جيدة
من البنى التحتية للقطاع الدرا�سي".
و�أ� �ض��اف ج��واد �أن "مدة ه��دم وب�ن��اء هذه
املدر�سة بلغت �سنة واحدة وهي مدة جيدة
م�ق��ارن��ة بامل�ساحة ال�ت��ي تبلغ  5000مرت
مربع" ،م�شريا اىل �أن "هذه املدر�سة هي
لطلبة االبتدائية وهي مزدوجة الدوام وكل
دوام يت�ضمن اكرث من  600طالب".

فقد السند املرقم  93/11مقاطعة 9
كويرش العائد الى شركة دار املنصور
لالثاث العراقية احملدودة يرجى ممن
يعثر عليه ان يسلمه جلهة االصدار

فقدان

فقد مني الباج الصادر من دائرة مدينة
الطب والتابع للسيارة املرقمة ()144964
فحص مؤفت نوع دايو ملنس فمن يعثر
عليه تسليمه الى جهة االصدار.

يف زم��ن الت�شظي وال�ت�ع��ار���ض وال�ت���ض��اد وال �ك �ي��د وكيل
التهم  ،يف زمن الكوامت واملفخخات  ،من يتجر�أ ويجاهر
بالدعوة التي اطلقها �أحد احلكماء ( :الدين لله  ،والوطن
للجميع).
من يغامر ويطالب ب�إدراجها مادة قانونية ملزمة  ،تت�صدر
حيثيات القوانني الو�ضعية ،وتعاقب من ي�سئ ا�ستعمالها ،
او يخرق قد�سيتها كمرتكب جرمية يعاقب عليها القانون
باحلد الأق�صى من العقاب .
العامل العربي الإ�سالمي — والعراق خ�صو�صا — عر�ضة
للتفكك  ،والتفكك اول عالئم االنهيار .
ال عا�صم ديني تنويري تثقيفي يت�صدى للحمالت التي
تتعاظم با�سم الدين والدين منها براء .
�أ�سا�س ال�صراع � :إحياء ت�سميات وم�سميات مو�شومة يف
الذاكرة  .تكفيها هزة ب�سيطة  ،لتغادر رقادها وت�ستيقظ
ك�أعنف ما تكون .
ما معنى ان نتنازع حد االقتتال  ،مرة با�سم الدين واملعتقد،
فهذا م�سلم وذاك م�سيحي او �صابئي  ،وت��ارة بحمل لواء
الطائفة � - ،شيعي ام �سني  ،وثالثة بحجة القومية ،عربي ،
كردي  ،م�ستعرب  ،فيلي..
ال ن�ستثني بقية االديان من الت�شظي  ،لكنها مل تبلغ ما بلغه
الإ�سالم من عدد الفرق والنحل والطوائف… .الإ�سالم الذي
كان واحدا زمن النبي حممد ( �ص) ان�شطر  :فهذا مالكي ،
وذا حنبلي  .وذاك �إمامي اثني ع�شري  ،و�آخر حنفي ،و�آخر
�شافعي� ...إلخ
وك��أن هذا مل يكف (ي)  ،فال�شيعي العربي لي�س كال�شيعي
الفار�سي  ،لي�س كال�شيعي الباك�ستاين  ،لي�س كال�شيعي
اليمني  ،لي�س كال�شيعي يف م�صر او دول افريقيا او
اخلليج.
وال�سني العلوي غري ال�سني الها�شمي غري الفاطمي غري
احلنفي  ،غريه يف ال�سعودية …..
وك�أن هذا ال يكفي  ،فعرب العراق غري عرب ال�شام  ،غري عرب
الأحواز  ،غري عرب اليمن  ،والقائمة تطووووول …….
مل تتعملق الدول الكربى وتبلغ املراتب املتقدمة � ،إال بعد
ان ف�صلت الدين عن الدولة .تركت احلرية ملن يريد الذهاب
للكني�سة ،ان يذهب للكني�سة  .وملن يريد الذهاب للخمارة ،
ليذهب �إليها.
الدين لله  :فما بيني وبني ربي  ،هو الذي بني ربي وبيني..
وكل نف�س مبا ك�سبت رهينة.
والوطن للجميع :هل ميكن لهذا املفهوم ان ي�سود بعيدا عن
الدين واملذهب والعرق والطائفة والقومية؟
هذا هو جوهر ال�س�ؤال؟

دورات تطوير مهارات املر�أة
على عقلية القادة ال�سيا�سيين والدينين
وت�ه�م�ي����ش ال� �م ��ر�أة واع �ت �ب��اره��ا مجرد
"تكملة عدد" في القوائم االنتخابية،
ف��ي حين اعتبرن �أن الح�صة المحددة
لهن في البرلمان (الكوتا) تحولت �إلى
�سقف لمطالبهن ب��د ًال من كونها �أر�ضية
لالنطالق نحو نيل "حقوقهن".
ي��ذك��ر �أن المفو�ضية العليا الم�ستقلة
لالنتخابات� ،أعلنت في (الـ 17من ني�سان
 2014ال�ح��ال��ي) ،ع��ن تر�شح م��ا ن�سبته
 29بالمئة م��ن الن�ساء ف��ي االنتخابات
البرلمانية الحالية ،ع��ادة �أنها الن�سبة
الأع �ل��ى منذ ع�شر ��س�ن��وات ،و�أك ��دت �أن
هنالك ك�ي��ان� ًا ك��ام� ً
لا م��ؤل�ف� ًا م��ن الن�ساء
لأول م��رة ،و�أنها قدمت لهن العديد من
الت�سهيالت.
وي�شدد رج��ال دي��ن على �أهمية اختيار
المر�شحين الأك� �ف ��اء خ�ل�ال انتخابات
م�ج�ل����س ال� �ن ��واب ال �م �ق �ب �ل��ة ب �ع �ي��دا عن
انتماءاتهم ،كما يدعون �إلى عدم التجاوز
وت�سقيط بع�ضهم ال�سيما خالل دعاياتهم
االنتخابية.

ثامن �ضحية لـ"كلب م�سعور" يف العمارة وجمل�س املحافظة يتوعد بـ"االنتقام"
 مي�سان /املدى بر�س
يحر�ص الطفل حممد ،ذو ال�سنوات ال�سبع ،على
احل�ضور �إىل �صفه الدرا�سي يوميا ،وقد يبدو هذا
�أم��را ع��ادي��ا ،حتى يف مدر�سة تقع يف اح��د �أحياء
(احلوا�سم) ،و�سط مدينة العمارة ،مركز حمافظة
مي�سان .لكن غري العادي ،ان حممدا يعاين من عوق
عقلي ب�سيط� ،شاركه فيه �أ�شقائه الثالث ،ومع ان
هذه قد تبدو معاناة كافية لأ�سرة فقرية احلال مثل
�أ�سرته ،اال ان القدر �شاء ان ي�ضيف معاناة اخرى،
حينما قرر كلب م�سعور ،قبل اربعة ايام ،ان ي�ضيف
حممد �إىل قائمة �ضحاياه ،التي ا�صبح ا�سم حممد
ثامن ا�سم لطفل يكتب فيها ،ليخلف حممدا م�شوه
اخل��د ،وحمجر اح��دى العينني ،وج��زء من االذن،
يف حادثة كادت ان تكلف الطفل حياته ،لوال تدخل
النا�س لإبعاد الكلب عنه.
ام حممد :نحن عائلة عانت الكثري
"رزقت ب�ث�لاث��ة �أط �ف��ال ذك ��ور كلهم ي�ع��ان��ون من
�أمرا�ض �ضعف يف النمو باجل�سم والعقل ون�سبة
من املنغوليا (متالزمة داون) ،و�أم��را���ض يف الدم
يف بداية الوالدة" ،تقول ام حممد ،التي تعي�ش يف
حي الوحدة الإ�سالمية (للمتجاوزين) ،م�ضيفة "لقد
بد�أت املعاناة عندما ا�صبح الأطفال يتقدمون بالعمر
وحالتهم كما هي دون حت�سن ملحوظ رغم مراجعاتي
الكثرية اىل �أطباء يف خمتلف املحافظات".
وتبني ام حممد "زوجي يعمل كا�سبا ورزقه حمدود
وم�صاريف الأطفال كثرية وتزيدها" ،متابعة "وما

حممد وهو ي�صر على ان يبدو مرحا رغم جروحه اجل�سدية الظاهرة

زاد يف الطني بلة هجوم كلب على ول��دي الكبري
حممد ،خلف وجهه م�شوها ،وجعلنا نعي�ش حالة
من الرعب طوال الأيام املا�ضية" .وت�ضيف "بف�ضل
الله ا�ستطاع الأه��ايل �إنقاذ ابني من هذا احليوان
وحملوه اىل امل�ست�شفى مغطى بالدماء التي ت�سيل
من وجهه ،وهو االن يتلقى عالجا يوميا" ،م�ؤكدة
"برغم امل العالج والأبر التي ي�ستلزمها اال انه الزال
يذهب اىل دوام��ه با�ستمرار كونه يحب �أ�صدقائه
جدا وال ي�ستطيع ان يفارقهم" .وبينت ام حممد "ان
زم�لاء ابني وا�ساتذته بكوا عليه حينما �شاهدوه
النهم يعرفونه بالطالب الطيب القلب ال��ذي يحب
اجلميع" ،داعية جمل�س املحافظة اىل "�إن�صاف ذوي
االحتياجات اخلا�صة واالهتمام بهم".

مدير املدر�سة :حممد الثامن من �ضحايا
الكلب
من جهته ،يقول مدير مدر�سة الر�ضوان االبتدائية
مزهر الها�شمي ،الذي ي�شرف على تربية حممد يف
ال�صف اخل��ا���ص ،يف حديث اىل (امل��دى ب��ر���س) ،ان
"حممدا يف ال�صف االول يف مدر�سة الر�ضوان ،وهو
طفل ه��ادئ ووديع" ،مبينا ان "الأ�سرة التعليمية
يف املدر�سة حت��اول م�ساعدة عائلة حممد بتوفري
ع��دد م��ن وج�ب��ات الطعام �أ�سبوعيا ،بالإ�ضافة �إىل
الك�سوة وامل�ساعدات املالية الب�سيطة ،بجهود ذاتية".
وي�ضيف الها�شمي ان "حممد كان الرقم  8من الأطفال
الذي هاجمهم كلب م�سعور معروف لأهايل املنطقة"،
مو�ضحا ان "الكلب لي�س كلب ��ش��وارع عاديا وهو
يبدو كانه كلب مهجن او كلب بولي�سي ،ويعرفه
�أهايل املنطقة بال�سرعة ال�شديدة والذكاء الذي اف�شل
كل حم��اوالت قتله وا�صطياده" .وي�شري الها�شمي
�إىل ان "الكلب هاجم حممدا حينما كان يلعب �أمام
بيته ،م�سببا مزيدا من املعاناة لعائلته" ،داعيا "اهل
الإح�سان �إىل م�ساعدة العائلة".
جمل�س املحافظة� :سننتقم ملحمد
وباقي الأطفال
م��ن جانبه يقول رئي�س جلنة ال�صحة والبيئة يف
جمل�س حمافظة مي�سان عبدالله مال راجي ،يف حديث
�إىل (املدى بر�س) ان "املجل�س �سيقوم بت�شكيل جلنة
خا�ص واالت�صال بالدوائر ذات العالقة وتهيئة مفرزة
من ال�شرطة لزيارة مكان احلادث يف منطقة الوحدة
الإ�سالمية للبحث عن هذا الكلب امل�سعور والق�ضاء

عليه ،كونه يهدد حياة الأطفال" .وي�ؤكد مال راجي
ان "املجل�س �سيكثف ال �ف��رق ال��رج��ال��ة م��ن املفارز
ملالحقة جميع احليوانات ال�سائبة اخلطرة ومنها
ال�ك�لاب والتخل�ص منها بال�سرعة املمكنة" ،مبينا
ان "املجل�س �سيوفر الرعاية ال�صحية لهذه الأ�سرة
املنكوبة و�سيويل اهتماما كبريا ملا متر به من ظروف
�صعبة" .واك��د راج��ي ان "م�شروع بناء املدر�سة
النموذجية للأطفال �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة
واملتوحدين ادرج �ضمن موازنة عام  2014و�سيكون
ه��ذا امل �� �ش��روع يف م�ق��دم��ة امل���ش��اري��ع ال �ت��ي �ستنفذ
وب�أ�سرع وق��ت ،كون املدينة ت�ضم �أع��دادا كبرية من
ه�ؤالء الأطفال الذين يحتاجون للرعاية واالهتمام".
و�سجلت دائرة �صحة املثنى ،اىل ال�شمال من مي�سان،
منت�صف اذار املا�ضي ،وفاة طفلني نتيجة تعر�ضهما
لع�ضة كلب م�سعور ،جنوبي امل�ح��اف�ظ��ة 250(،كم
ج �ن��وب ال�ع��ا��ص�م��ة ب� �غ ��داد) ،ويف ح�ين ب�ي�ن��ت �أنها
�ستلقح عائالت الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا لهجمات
ذلك احليوان قبل مقتله ،دعا مواطنون �إىل تكثيف
�إج��راءات الوقاية خ�شية وقوع املزيد من الإ�صابات
باملنطقة .وداء الكلب ه��و مر�ض فريو�سي ي�سبب
التهابا ح��ادا يف ال��دم��اغ وي�صيب احليوانات ذات
الدم احلار ،وهو مر�ض حيواين املن�ش�أ �أي �أنه ينتقل
من ف�صيلة �إىل �أخرى ،من الكالب �إىل الإن�سان مث ًال
وينتقل غالب ًا عن طريق ع�ضة من احليوان امل�صاب.
ي�ؤدي داء الكلب للوفاة عندما ي�صيب الإن�سان مبجرد
ظهور الأع��را���ض �إال يف حال تلقيه الوقاية الالزمة
�ضد املر�ض ،وهو ي�صيب اجلهاز الع�صبي املركزي
مما ي�ؤدي �إىل �إ�صابة الدماغ باملر�ض ثم الوفاة.

معهد التدريب النفطي  /الب�صرة
ال�شعبة القانونية

اع���ل���ان�������ات
فقدان �سند

و�أو�ضحت الأ�ستاذة الجامعية �أن "هذا
البرنامج ال يعين المر�أة فقط بل ي�ساعد
�أي �� �ض��ا ف��ي ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة االجتماعية
وي �ح �م��ي ال �� �س�لام وي �� �ش �ج��ع الآخ ��ري ��ن
للتفكير بالم�شاكل االجتماعية" ،م�شيرة
ال��ى "الدور الكبير ال��ذي ي�ستطيع ان
يلعبه القطاع الخا�ص في �إ�سناد المر�أة
خالل الظروف الناجمة عن الحرب".
وك��ان��ت الأم���م ال�م�ت�ح��دة� ،أع�ل�ن��ت ام�س
الأول الثالثاء� ،أن ن�سب تمثيل المر�أة في
المحافظات العراقية و�إقليم كرد�ستان
في ال�سلطات التنفيذية "�ضعيفة جدا"،
و�أك� ��دت �أن ن�سبة ال�ن���س��اء العراقيات
ال �ع��ام�لات ه��ي "الن�سبة الأقل" على
م�ستوى العالم ،وفيما �أ��ش��ارت ال��ى �أن
نحو " "%60م��ن ال�ع��راق�ي��ات يتعر�ضن
للعنف من قبل �أزواجهن� ،أك��دت �أن عدد
المتعلمات "تراجع ال��ى الن�صف خالل
ن�صف قرن".
وكانت نا�شطات مجتمع مدني ومر�شحات
لالنتخابات البرلمانية انتقدن ،في (29
ني�سان  ،)2014هيمنة العقلية الذكورية

7

اعادة اعالن املناق�صة رقم  / 3ب�صرة 2014/
يعلن معهد التدريب النفطي /بصرة الكائن في محافظة البصرة  /حــــي
الزهراء عن اعالن املناقصة املدرج تفاصيلها ادناه واخلاصة بأنشاء مقر دائرة
املهندس املقيم لفرع معهد التدريب النفطي  /فرع ميسان فعلى الراغبني
باالشتراك مراجعة مقر املعهد /الشعبة القانونية للحصول على كافة
مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره( )150000مئة وخمسون الف دينار غير قابل
للرد على ان تتم مراعات الشروط التالية-:
 -1براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب(نسخة أصلية )معنونة الى معهد
التدريب النفطي /بصرة نافذة لعام .2014
 -2يلتزم مقدم العطاء بأن يدفع تأمينات اولية قدرها %1من قيمة العطاء مبوجب
صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي حصرا ً ألمر املعهد على
ان يكون نافذ طيلة مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم ترفق بة تأمينات
اولية.

 -3مدة نفاذ العطاءات ( )90تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة.
 -4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
 -5أخر موعد لتقدمي العطاءات وغلق املناقصة الساعة ()12الثانية عشر من
ظهر يوم
(االربعاء) املصادف.2014/6/4
 -6وكالة مصدقة من الكاتب العدل في حالة عدم قيام املقاول االصلي بالتقدمي
بنفسه على املقاولة.
 -7الكلفة التخمينية للمشروع ( ) 127,488,000مئة وسبعة وعشرون مليون
واربعمائة وثمانية وثمانون الف دينار عراقي .
 -8البريد االلكتروني ملعهد التدريب النفطي/البصرةPti@bsroti.oil.gov.iq :
ص  .ب ()123

رقم املناق�صة

ا�سم الناق�صة

الهويةاملطلوبة

3/بصرة2014/
أستثمارية

انشاء مقر دائرة املهندس املقيم لفرع معهد
التدريب النفطي/فرع ميسان

هوية تصنيف املقاولني الدرجة
التاسعة(أنشائي)فما فوق

مدير معهد

××××××××

ﺧﻤﺴـــــﺔ

××××××××


 



 
   
 
   
  
 
   
    
 

 


    
   
    

 
    
 
   

    
  
           
  




   

        
   
        Equator
        
  NASDAQ OMX 
     
    XStream CSD

  
      

    

     
     


 
    
     
   
 
 
 
    
         
  
  
  
    
  



     

    

       
   
 
  

   
 
    














  



Equator  
    




"







 
    


"
"


 
"



     



    

    

 


   
  
  
 
 
  







    ""

"
 
 
""


4158
 
 

     
   
     
   
  

   

   


      "
    
   
  
"
 
   
  
  
  
""
 
    

 
 
      
      
   

"
 "     
   
   
     
   
   
 "   

     
 
 


    
     
     
      

"
      

  
      

   


80

"
  
     
  
     
      






     
  

   
         
    
  
 

 
   
  


8

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

201483074

15

5

          
       
         
 


  
"   
   "   
      
   "
   " 
 
  "
"
 
   
 "     
   
 
   
 
  
 
"
"
    


      
 
       
  
"
    
"
  

48



  " "




  
١١٦٤٫٠٠٠
١٦٠٥٫٢٤٥
١٩٤٧٫٨٧٨
١٠٦٧٫٠٣٦
١٣١٤٫٧٧٥
١٧٨٫٧٧٥
١٩٤٫٩٠٥
٢١٥٫٠١٠
١١٫٣٣٠

١١٦٦٫٠٠٠
١٦٠٦٫٠٤٨
١٩٤٨٫٨٥٢
١٠٦٧٫٥٧٠
١٣١٥٫٤٣٣
١٧٨٫٨٦٥
١٩٥٫٠٠٣
٢١٥٫١١٧
١١٫٣٣٦

USD
EUR
GBP
CAD
CHF
SEK
NOK
DKK
JPY

ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ
ﺍﻟﻔﺮﻧﻚ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ
ﺍﻟﻜﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻲ
ﺍﻟﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ
ﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻰ

ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ

    


   
   
 
  


   
      
    
   
     
  
   

   


   
      

    
  
     

    
  
   


44

     
             
   



ﺃﺭﻗﺎﻡ
960


      
    


9

ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

ﺍﺑﺮﺯ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ





3074

20148









 








 











sports@almadapaper.net





 
     
 
    
 
     
   
    

  
    
      
   

 
   
 
  
      
   
 
 
      


        
   

      
 
     
    
 
    
    
 
          
      

  
   

 

        
       
   
 
     
  
   








  





  
       
 
     
     
  
     

         
     
    
   

 
 
 
    
 
 
  
  
 
    

 

    
  
       
 
  

        
      
  

     
   
 
    
        


  
  
 


  
          
       


        
         
 
 
 

   

 
  
 
        








     
   
   
       
    
    
      

   
      



  

 


    

 
   
   
  

   
   
  
     
   

 

        
 

 





    
 

         
  
    


ﺍﻗﺮﺃ




  
 


   
     
     
  

 


       
    
 
 
  


 
      

   
     
    
     
  

 
        
   
      
 
       

     
      
     
  
  










10
11
12


         
     
      
 
  

     

  
  






    
   

      
     
 
  

      
    
  
  

  
 
  
  
    
     
      
    


 

      
      
      
    


          
    
       
 
     
   
  
   
    


10

الرياضي

المحلي

رأيك وأنت حــر
 منعم جابر

حتى ال يتكرر الإق�صاء
منذ �سقوط ال�صنم وانهيار النظام الديكتاتوري عام
َّ
وحل
 2003حتى ال�ساعة ظهرت مفاهيم و��س��ادت قيم
�إرب��اك وتقدم �أ�شخا�ص و ُغيـِّب �آخ��رون وهذا ما �شهدناه
ومل�سناه يف ك��ل القطاعات واملفا�صل احلياتية وك��ان
قطاعنا الريا�ضي متميز ًا ب�ه��ذه الفو�ضى واالنق�سام
والظهور الغريب للبع�ض والغياب الأغ ��رب للكفاءات
املتميزة والعناوين اخلرية واخلربات الوطنية املتواجدة
يف داخل الوطن وخارجه!
قبل �أيام التقيت �أحد �شخ�صياتنا الريا�ضية التي غادرت
الوطن ا�ضطرار ًا �أيام �سطوة عدي على الريا�ضة ويومها
ا�ستقر يف ال�ي�م��ن وق ��دم ع �م� ً
لا رائ �ع � ًا وح �ق��ق للأ�شقاء
اليمانيني اجن��ازات كبرية يف مقدمتها و�ضع الأ�سا�س
العلمي لبناء ريا�ضة اليمن والتخطيط ليمن ريا�ضي
�سعيد ! ولكن ما �أن تغيرّ احلال و�سقط ال�صنم حتى وجد
هذا الأكادميي الكبري والعامل الريا�ضي املخل�ص نف�سه
�أمام م�س�ؤولية وطنية تتطلب العودة اىل �أح�ضان وطنه
وتقدمي ع�صارة خرباته التي جناها خالل �سنوات عمره
الطوال يف ميدان الريا�ضة العب ًا ومدرب ًا وحكم ًا و�إداريا
و�أكادمييا متميز ًا وب��ارز ًا � ،إال �إن ه��ذا الإن�سان الكبري
بعلمه وعقله وخربته و�إبداعه واجه الكثري من املعرقالت
واملحبطات واحلواجز يف طريق عمله ولكن بطرق ذكية
و�أ�ساليب (ثعلبية) وجت��اوزات ر�سمها البع�ض ونفذها
البع�ض الآخر لالنتقا�ص والتقليل من هيبة وقد�سية العلم
والعلماء.
ً
لقد ق��ال يل ي��وم�ا �أح��د ريا�ضيي اليمن  :ه��ل ي�صح �أن
تفت�شوا على َمن يخطط لبناء ريا�ضتكم وعندكم الدكتور
�صربي بنانة ؟ انه عامل كبري عمل عندنا يف اليمن وو�ضع
الأ�س�س ال�صحيحة واالخ�ت�ب��ارات العلمية واملقا�سات
اخلا�صة (غري امل�ستوردة) لبناء ريا�ضة اليمن ،فلماذا
ال ت�ستفيدوا منه وتنهلوا من علمه ومعارفه ؟ هل لديكم
َمن هو �أكرث علم ًا من بنانة ؟ �إن كان هذا ف�ألف �ألف مبارك
فامليدالية الأوملبية قادمة ال حمالة ! ثم وا�صل احلكاية :
�إن الدكتور �صربي بنانة �أخفق بالفوز بع�ضوية املكتب
التنفيذي يف االنتخابات الأخرية ( يبدو لعدم كفاءته ) !
وقد توجه قادة االوملبية لإعادة النظر مب�شروع �صربي
بنانة ( البطل االوملبي ) وح�صلت عملية مناق�شة للدكتور
بنانة م��ن قبل بع�ض اع�ضاء املكتب التنفيذي مم��ن مل
يطلعوا او يتعرفوا على م�شروعه امل�ك�ت��وب وامل�ق��دم
اىل ال��دورة ال�سابقة ال��ذي يحتوي على كل التفا�صيل
والتو�ضيحات التي يبدو ان بع�ض االخوة يف التنفيذي
اجلديد مل يطلعوا عليها علم ًا �أن قيادة االوملبية اجلديدة
هي ذاتها ال�سابقة ( الرئي�س والنائب الأول والأمني العام )
والتي دعمت هذا امل�شروع ( البطل االوملبي ) الذي ي�شرف
عليه الدكتور بنانة وزادت ميزانيته من  500مليون دينار
�إىل مليار دينار اعرتاف ًا بالنجاح واجلهد املبذول .
�أحبتي يف قيادة الريا�ضة العراقية نريد منكم موقف ًا وطني ًا
يخدم الوطن وريا�ضته ويبتعد عن امل�صالح ال�شخ�صية
وال��دواف��ع ال��ذات�ي��ة وح�ت��ى ال يتكرر �إق���ص��اء ال�ك�ف��اءات
واخلربات والنوعيات الأكادميية النا�ضجة مثلما ح�صل
يف انتخابات االحت���ادات امل��رك��زي��ة واملكتب التنفيذي
للجنة االوملبية الوطنية العراقية وحتى ال ت�ضيع كفاءات
جديدة ونخ�سر علماء كبار ًا يف القطاع الريا�ضي ندعوكم
باالهتمام باللجان الفنية واالخت�صا�صية والرعاية
للأكادميية االوملبية التي قدمت �أفكار ًا وحلو ًال للكثري من
امل�شاكل الريا�ضية ندعوكم الن ت�ضعوا العقول الريا�ضية
العراقية يف املكان الذي ت�ستحقه و�أال يظل احلل والعقد
بيـد َمن ال ميتلك القدرة والقابلية احلقيقية على �إدارة
الريا�ضة بال�شكل املطلوب ،ولنــا عودة.

�ضمن مناف�سات دوري الكرة املمتاز

ال�شرطة يف مهمة �سهلة �أمام النجف ..والنفط باختبار �صعب مع �أربيل

 بغداد  /طه كمر
ت�ن�ط�ل��ق يف ال �� �س��اع��ة ال��راب �ع��ة
وال �ن �� �ص��ف م��ن ع���ص��ر ي ��وم غد
اجل �م �ع��ة م �ن��اف �� �س��ات اجل��ول��ة
ال��راب �ع��ة م��ن امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة
للدوري املمتاز ب�إقامة مباراتني
اح��داه �م��ا يف العا�صمة ب�غ��داد
والأخرى يف مدينة �أربيل.
جت �م��ع امل� �ب���اراة الأوىل ال�ت��ي
�سي�ضيفها ملعب ال�شعب حامل
ال�ل�ق��ب ف��ري��ق ال���ش��رط��ة ب�ضيفه
ف��ري��ق ال�ن�ج��ف ،وه ��ذه امل �ب��اراة
ل��ن ن�ع��اين ك�ث�ير ًا لنتعرف على
نتيجتها التي من امل�ؤكد �ست�ؤول
ل�صالح فريق ال�شرطة الذي ميتلك
نخبة جيدة من العبي املنتخبات
ال��وط �ن �ي��ة ال ��ذي ��ن م ��ن ��ش��أن�ه��م
ترجمة �أفكار مدربهم الربازيلي
لوريفال �سانتو�س اىل حقيقة
ع�ل��ى ار� ��ض ال��واق��ع خ�صو�صا
انهم خرجوا يف اجلولة املا�ضية
م��ن ف ��وز م�ستحق ع �ل��ى فريق
الطلبة اجل �م��اه�يري ل�ي��ؤك��دوا

ح �� �ض��وره��م ب �ق��وة يف م�سعى
للحفاظ على اللقب وحم��اول��ة
ت�ع��وي����ض اخل� ��روج امل �ب �ك��ر من
بطولة ك�أ�س االحت��اد الآ�سيوي
 ،املعلومات ت�شري �إىل اكتمال
�صفوف ف��ري��ق ال�شرطة ماعدا
غياب الالعب ح�سني عبد الواحد
بداعي احلرمان حل�صوله على
البطاقات امللونة ف�ض ًال عن غياب
املهاجم م�صطفى كرمي لإ�صابته
لكن هذين الالعبني قد ال ي�ؤثران
على تطلعات الفريق ال��ذي لن
يواجه �صعوبة يف ك�سب نقاط
امل �ب��اراة ك��ون��ه �سيواجه فريقا
متعبا من امل�شاكل التي تعرتيه
منها مالية ومنها �إداري��ة وفنية
و�آخ��ره��ا ا�ستقالة مدربه حيدر
يحيى بعد اخل���س��ارة الأخ�ي�رة
�أم��ام �أرب�ي��ل بهدف نظيف لتتم
�إناطة املهمة باملدرب اجلديد علي
وهاب الذي ت�شري املعلومات �إىل
انه �سيقود الفريق النجفي يف
هذه املباراة  ،ال�سيما �إن فريق
النجف يحتل حالي ًا املركز 14

بر�صيد  16نقطة وه��و مركز
ال يلبي ط�م��وح القائمني عليه
وحم�ب�ي��ه �أي �� �ض � ًا ،بينما يحتل
ال�شرطة املركز الثالث بر�صيد
 30نقطة ولديه خم�س مباريات
م�ؤجلة من املمكن �إن ت�شكل له
دافع ًا معنوي ًا عالي ًا ال�ستثمارها
ب��ال���ش�ك��ل ال���ص�ح�ي��ح ل�لان �ف��راد
ب �� �ص��دارة ال � ��دوري واب �ت �ع��اده
ع��ن اق ��رب مالحقيه ب��واف��ر من
النقاط.
وجت�م��ع امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة التي
��س�ي���ض�ي�ف�ه��ا م �ل �ع��ب ف��ران �� �س��و
حريري يف مدينة �أربيل �صاحب
الأر� ��ض و�ضيفه فريق النفط،
وهذه املباراة �ستكون يف غاية
ال�صعوبة خ�صو�ص ًا على فريق
�أرب��ي��ل ال���ذي ت�ن�ت�ظ��ره م �ب��اراة
م�ه�م��ة الأ���س��ب��وع امل �ق �ب��ل �أم���ام
فريق النجمة اللبناين يف قطر
ت�أتي �ضمن مناف�سات الدور 16
لبطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي،
م��ا يجعل العبيه �أم ��ام توج�س
وخ� � ��وف م� ��ن ال� �ت� �ع ��ر� ��ض �إىل

ال��ن��ا���ش��ئ��ون ي��واج��ه��ون �أق���وي���اء �آ���س��ي��ا بالم�صارعة
 بانكوك  /ح�سين الذكر
تنطلق اليوم الخمي�س الثامن من �آيار الحالي في العا�صمة
التايالندية بانكوك نزالت الم�صارعة لنهائيات �آ�سيا للنا�شئين
التي ت�شارك فيها �أقوى بلدان �آ�سيا باللعبة التي �ستكون محطة
ت�أهيلية الى نهائيات اولمبياد ال�شباب الذي �سيقام في ال�صين
عام  ، 2015وهذا ما �أعطى زخم ًا وقوة لمناف�سات البطولة.
من جانبه ذكر نائب رئي�س اتحاد الم�صارعة العراقي مهدي
ا�سماعيل الم�شرف على منتخب الرومانية الذي ح�ضر عملية
اجراء الوزن بالن�سبة لالعبي منتخبنا ان خبرته وم�شاهدته
واط�لاع��ه على م�ستويات بع�ض ال�ف��رق الم�شاركة ك��اي��ران
واوزبك�ستان وكازخ�ستان وغيرها ت��دل على ان البطولة
�ست�شهد مناف�سة قوية جدا  ،اذ ان العبي هذه الدولة يعدون
اب �ط��اال عالميين وت�ع��ده��م ب�ل��دان�ه��م للتتويج بالميداليات

االولمبية في قادم ال�سنوات  ،وهذا ما يجعل تفا�ؤلنا حذر ًا
بالن�سبة لم�شاركتنا برغم ثقتنا العالية بالعبينا الذين نتو�سم
بهم الخير والنجاح خا�صة اذا ما �أ�ستح�ضروا كامل امكانياتهم
و�أدوا كما �شاهدناهم في بطولة الطفل العالمي للم�صارعة
المختتمة في ايران م�ؤخرا وكذلك في المع�سكرات الداخلية
والخارجية.
وقال مدرب منتخب النا�شئين بالم�صارعة الحرة و�سام ب�سام
�إن اليوم االول في مناف�سات الم�صارعة الحرة �سي�شهد نزال
م�صارعنا البطل طه لطفي في وزن  100كغم حرة  ،الذي قدم
م�ستوى جيد ًا خالل بطولة الطفل العالمي وكاد يت�أهل للأول
والثاني لوال بع�ض الأخطاء التي ارتكبها حينها  ،مما جعلنا
نعمل معه بقوة وكثافة وا�ستطعنا معالجة تلك الأخطاء وهذا
ما يدفعني الى التفا�ؤل ب�إمكانية الفوز في نزال اليوم  ،الذي
يعد البوابة الحقيقية لإعادة الثقة بنف�س الالعب وبقية العبي

الفريق العراقي ومن ثم فتح الطريق لتحقيق و�سام جديد �إن
�شاء الله .
و�أكد مدرب المنتخب في الم�صارعة الرومانية عبا�س مك�سر
�أن هذا اليوم �سي�شهد ن��زاالت ثالثة م�صارعين عراقيين من
ابطالنا في اوزان مختلفة هم زين العابدين ميثم بوزن 42
كغم رومانية  ،واحمد كفاح بوزن  46كغم رومانية  ،وحيدر
طالب بوزن  50كغم رومانية  ،ومع قوة مناف�سات البطولة
التي زادت حدة التناف�س بها من اجل نيل بطاقات الت�أهيل
االولمبي �إال اننا نثق بقدرات العبينا الذين بذلنا جهدا متميزا
معهم خالل الأيام الما�ضية وقد وجدنا فيهم الروح المعنوية
والهمة العالية مما يجعلنا متحم�سين ومتحفزين لتحقيق
نتائج طيبة �إن �شاء الله مع قوة المناف�سين الذين يعــدُّون من
خيرة ابطال �آ�سيا  ،بل وبع�ضهم �أبطال عالميون.

ت��وال��ت ان �ت �� �ص��ارات �أب �ط��ال ال �ع��راق �ضمن
مناف�سات ت�صفيات بطولة العالم بالمواي
تاي التي تحت�ضنها القاعة الكبرى في المدينة
الريا�ضية التابعة لجزيرة النكاوي الماليزية
بجدارة على خ�صومهم بعد تقديمهم امكانيات
ف�ن�ي��ة ع��ال �ي��ة ،ح�ي��ث اف�ت�ت��ح الع�ب�ن��ا ال��دول��ي
علي محمود ع��ودة ب��وزن  51كغم �سل�سلة
االنت�صارات بفوزه بال�ضربة الفنية القا�ضية
في الجولة الثانية على خ�صمه الهندي داود
اللزملوفا وانتقل ال��ى ال��دور �شبه النهائي
لي�ضمن للعراق �أول ميدالية في المناف�سة
 ،وتبعه الالعب �أحمد �سالم م��راد ب��وزن 54
كغم الذي �سيالعب خ�صمه الماليزي (جانال
موهد فيرذاو�س) �صاحب الأر�ض والجمهور
ولكن ب�سالة العبنا ال��دول��ي وخبرة المالك
التدريبي جعال النزال ينتهي بال�ضربة الفنية
القا�ضية في الجولة الأول��ى� .أم��ا في النزال
ال�ث��ال��ث وب� ��وزن  63.5ك�غ��م تغلب ال�لاع��ب
الدولي بطل العالم �أمير �إبراهيم عبد الرزاق
على خ�صمه الكازاخ�ستاني ( رايمبك �سيمبك

) على الرغم من قوة مناف�سه وخبرته ولكن
الالعب العراقي عرف كيف ي�شاغله ويح�صل
على ن�ق��اط ال �ن��زال ل�صالحه  ،بعدها تمكن
الالعب �أكرم ح�سن مناحي بوزن  67كغم من
الفوز على خ�صمه اال�سباني ( جو�س مورال
) بالنقاط �أي�ضا ليت�أهل ال��ى �شبه النهائي
مع زمالئه حيث لم يترك الفر�صة لخ�صمه
بالتغلب عليه وح�صد نقاط النزال ل�صالحه ،

�أربيل ي�أمل اجتياز النفط واال�ستعداد الأمثل للنجمة
الإ�صابة خالل مباراة الغــد ،يف الذي يراه القائمون على الفريق
الوقت الذي ال تعد هذه املباراة انه ال ميثل طموحاتهم مطالبني
��س�ه�ل��ة ع �ل��ى ال�ن�ف�ط�ي�ين كونهم مدرب الفريق با�سم قا�سم باملزيد
�سيلتقون فريقا مكتمل ال�صفوف من العطاء من اجل العودة اىل
يلعب على �أر�ضه و�أمام جمهوره الو�ضع الطبيعي للفريق .
ما يعقد مهمتهم اي�ض ًا برغم �أنهم وت�ستكمل مباريات هذه اجلولة
يعي�شون حالة انتعا�ش بك�سبهم بعد غــد ال�سبت ب��إق��ام��ة ثالث
ث�لاث نقاط من �ضيفهم كربالء م�ب��اري��ات ي�ستهلها �أو ًال فريقا
يف اجل��ول��ة امل��ا� �ض �ي��ة ب �ع��د ه � ّز الطلبة وده��وك عندما يلتقيان
� �ش �ب��اك��ه ث�ل�اث م� ��رات منحتهم ع�ل��ى م�ل�ع��ب ال���ش�ع��ب ال� ��دويل ،
وافر ًا من الثقة والروح املعنوية وه��ذه امل �ب��اراة �ستكون �صعبة
العالية ملوا�صلة امل�شوار بنجاح ع�ل��ى ال�ف��ري�ق�ين ك��ون�ه�م��ا خرجا
ال�سيما �إن فريق النفط ال يقل من خ�سارة يف اجلولة املا�ضية
�ش�أنا ع��ن الأن��دي��ة اجلماهريية وب��ال �ت ��أك �ي��د �إن �ه �م��ا و� �ض �ع��ا يف
ل�ضمه العبني على م�ستوى عالٍ بالهما التعوي�ض لهذه اخل�سارة
 ،حيث يتطلع العبو الطلبة اىل
من اخلربة واملهارة الفنية .
كما تتوجب الإ�شارة �إىل �أن قوة رد اعتبارهم من التعرثات التي
و�أه�م�ي��ة امل �ب��اراة ترتكز يف �أن تعر�ض لها فريقهم الذي ح�صل
فريق �أرب�ي��ل ال يطمح للتفريط ع �ل��ى ن�ق�ط��ة واح � ��دة م��ن �أرب ��ع
بال�صدارة التي انتزعها من فريق مباريات خ�سر فيها �أم��ام نفط
بغداد اجلولة املا�ضية ليقف يف م�ي���س��ان وال� � ��زوراء وال���ش��رط��ة
طليعة فرق ال��دوري بنقاطه  31وت� �ع ��ادل �أم� ��ام ال �ن �ج��ف ف �ق��ط ،
 ،بينما ي�ق��ف ف��ري��ق ال�ن�ف��ط يف ب �ي �ن �م��ا ي� �ح ��اول الع��ب��و ده ��وك
املركز ال�سابع بر�صيد  24نقطة �أي�ض ًا م�صاحلة جمهورهم من

ب��واب��ة ال�ط�ل�ب��ة ب�ع��د اخل���س��ارة
غ�ير املتوقعة التي تعر�ض لها
فريقهم �أم��ام فريق نفط مي�سان
على �أر�ضهم و�أم��ام جمهورهم
 ،ال� �س �ي �م��ا ان ال� �ف ��ري ��ق ت�ع�ثر
ك �ث�يرا خ�ل�ال الآون � ��ة الأخ �ي�رة
ما جعله يحتل املركز احل��ادي
ع�شر بر�صيد  21نقطة ال��ذي
يعد بعيد ًا كل البعد عن و�ضعه
الطبيعي  ،يف الوقت الذي يحتل
فيه فريق الطلبة املركز اخلام�س
بر�صيد  28نقطة بعد �أن كان
مناف�س ًا �شر�س ًا على زعامة فرق
ال��دوري  ،حيث �ستكون موقعة
ال�شعب كفيلة ب�إمتاع اجلمهور
الذي �سيتابع هذه املباراة التي
�ست�ضم خ�ي�رة الع �ب��ي اخل�برة
وال�شباب.
وي�ل�ت�ق��ي يف امل� �ب ��اراة ال�ث��ان�ي��ة
ل�ل�ي��وم ذات ��ه ف��ري�ق��ا ك��رب�لاء مع
نفط اجلنوب على ملعب الأول
 ،وه��ذه امل �ب��اراة م��ن املمكن �أن
يبت�سم خاللها احل��ظ ل�صاحب
الأر� ��ض واجل�م�ه��ور ال��ذي ُمني
بهزمية ثقيلة �أم��ام فريق النفط
بثالثة �أهداف نظيفة يف اجلولة
امل��ا��ض�ي��ة ب��رغ��م ان��ه �أع ��د ال�ع��دة
لهذه املواجهة على �أمل الهروب
م��ن منطقة اخلطر التي تهدده
ب��ال �ه �ب��وط ك��ون��ه ي�ح�ت��ل امل��رك��ز
قبل االخ�ير بر�صيد  12نقطة ،
بينما ي�سعى فريق نفط اجلنوب
لإعادة �سيناريو اجلولة املا�ضية
ال�ت��ي حقق �أزاءه� ��ا ال�ف��وز على
اجلوية العريق بهدفني نظيفني
ج�ع�ل�ت��ه ي�ح�ت��ل امل��رك��ز ال�ت��ا��س��ع
بر�صيد  23نقطة ويعي�ش ن�شوة
الفوز املهم الذي �سيمنحه جرعة
معنوية عالية ملوا�صلة امل�شوار
بنجاح لكن قد ت�صطدم تطلعاته
بانتفا�ضة فتيان امل ��درب علي
ه��ادي الذين ال يجدون ب��دا من
قلب املوازين للإطاحة ب�ضيفهم
و�إر�ضاء حمبي فريقهم .
وتختتم مناف�سات يوم ال�سبت
بلقاء فريقي اجلوية مع بغداد
ع �ل��ى م �ل �ع��ب اجل ��وي ��ة  ،وه ��ذه
املباراة �ستجمع فريقني يغليان
على نار هادئة جراء ابتعادهما
ع��ن ال�ف��ورم��ة ال�ت��ي ت�شمل فرق
امل �ق��دم��ة وال �ت��ي تتناف�س فيما
بينها لأجل الظفر باللقب كونهما
تعر�ضا اىل خ�سارتني مفاجئتني،
فالأول خ�سر امام نفط اجلنوب
وال �ث��اين خ�سر ام ��ام زاخ ��و ما
يجعل الفريقني يرفعان �شعار
التعوي�ض خالل هذه املواجهة
العنيفة التي تبدو انها الأب��رز
خالل مناف�سات هذه اجلولة.

احتاد القادة الريا�ضيني يخطط
ل�سرتاتيجية �أربعة �أعوام

* موفد اتحاد ال�صحافة الريا�ضية

عودة يفتتح انت�صارات املواي تاي بهزمية الهندي
 كوااللمبور  /خليل الجنابي
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 بغداد  /املدى

�أما في وزن  86كغم فقد تمكن الالعب محمد
ع�م��اد عبد اللطيف م��ن ال �ف��وز على خ�صمه
البولندي (رادو�سالفو �إ�سيكيف) بعد �إيقاف
الحكم للمباراة في الجولة الثانية لتعر�ض
خ�صمه ل�سيل م��ن ال�ل�ك�م��ات وال��رك�ل�ات من
قبل العبنا محمد ليعلن فوز العبنا والت�أهل
�إل��ى ال��دور �شبه النهائي .و�سيلعب العبونا
االبطال الذين ت�أهلوا الى الدور �شبه النهائي

ال��ذي �سينطلق ال �ي��وم الخمي�س وا�ضعين
ن�صب �أعينهم الفوز والو�صول ال��ى نهائي
البطولة .وفي ال�سياق ذاته �أُقيم على هام�ش
البطولة اجتماع االتحاد الدولي الذي ا�ستمر
ثالث �ساعات متوا�صلة حيث اجتمع المكتب
التنفيذي المت�ضمن رئي�س االتحاد الدولي
والأم �ي��ن ال�ع��ام ورئي�س االت �ح��اد الماليزي
ومنظم البطولة ونائبة رئي�س االتحاد الدولي
ورئي�سة جمعية الرفق بالمر�أة النيوزلندية (
�سو التا ) مع جميع ر�ؤ�ساء الوفود الم�شاركة
حيث مثـَّل ال�ع��راق في االجتماع حيدر عبد
ال��واح��د البهادلي وت��م اق��رار بطولة العالم
 2015في البرازيل حيث �ستكون الم�شاركة
�أو�سع كما تم مناق�شة منهاجي  2013و2014
وما تحقق من بطوالت ،وا�شاد رئي�س االتحاد
ال��دول��ي ( د.تاب�سوان ) ب�أهمية ان�ضمام
بلدان جديدة الى رحاب االتحاد الدولي مثل
الهند ونيوزلندا و�سوي�سرا وليبيا وغيرها
كما �أ� �ش��اد بم�شاركة ال �ع��راق ف��ي البطوالت
الدولية وو�صف العبينا بالأقوياء.

احد العبي منتخبنا باملواي تاي يعتلي من�صة التتويج

*موفد اتحاد ال�صحافة الريا�ضية

ا�ستعر�ض احت��اد �إع��داد القادة الريا�ضيني �أن��واع
وم�ستويات التنظيمات الريا�ضية ال�سائدة يف
العامل املعا�صر ،وذلك يف الندوة التي �أُقيمت �أم�س
الأول ال�ث�لاث��اء يف ق��اع��ة دائ ��رة ال�ترب�ي��ة البدنية
والريا�ضة يف املدينة ال�شبابية يف �شارع فل�سطني
بح�ضور م�س�ؤويل وممثلي املكاتب الريا�ضية يف
ال� ��وزارات وجم�م��وع��ة م��ن املتخ�ص�صني يف عمل
الأندية الريا�ضية ف�ض ًال عن الإعالم الريا�ضي.
و�أك ��د اخل�ب�ير الريا�ضي د.ح���س�ين ف�لام�يرز خالل
تناوله للمحا�ضرة �أن الواقع الريا�ضي بحاجة اىل
قيادات حقيقية وان دعم برنامج ميتد لأربع �سنوات
مع ت�سمية املعنيني على ال�ش�أن الريا�ضي� ،سيتيح
لنا امكانية احل�صول على الكفاءات وبالتايل و�ضع
تخطيط �سرتاتيجي مل�ستقبل ريا�ضي جيد.
و�شهدت املحا�ضرة تفاعال ك�ب�ير ًا ب�ين امل�شاركني
وامل�ح��ا��ض��ر م��ن خ�ل�ال ال��وق��وف ام ��ام ال�ك�ث�ير من
املحاور واال�ستف�سار عن عدد من النقاط التي كانت
غائبة ال�سيما يف اجلانب الإداري ،فيما �شكل وجود
الإع�ل�ام الريا�ضي م�ساحة لدعم توجهات احت��اد
ال �ق��ادة الريا�ضية يف �إق��ام��ة العديد م��ن ال�ن��دوات
والدورات وور�ش العمل.
وت �ط��رق ف�لام�يرز يف امل�ح��ا��ض��رة اىل م�ستويات
التنظيمات الريا�ضية التي تق�سم على  5م�ستويات
هي ،امل�ستوى الوطني والإقليمي والقاري والدويل

جانب من ندوة احتاد �إعداد القادة الريا�ضيني
واالوملبي حيث مت التطرق يف امل�ستوى الوطني اىل
تنظيم الهيئات الريا�ضية الأهلية والأجهزة والهيئات
ال��ري��ا��ض�ي��ة احل�ك��وم�ي��ة وال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤ��س���س��ات
الريا�ضية النوعية مدعمة بالهيكليات االدارية عرب
ا�ستخدام جهاز (ال��دات��و �شو)  ،مبينا ان الهيئات
الريا�ضية االهلية ت�ضم اللجان االوملبية الوطنية
واالحتادات الريا�ضية والأندية الريا�ضية واملراكز
الريا�ضية التي ميلكها القطاع اخل��ا���ص ومراكز
واكادمييات �إعداد النا�شئني ،اما الأجهزة والهيئات
الريا�ضية احلكومية فتعنى بر�سم ال�سيا�سات العامة
واعتماد امليزانيات لتنفيذ ون�شر برامج الرتبية
الريا�ضية والن�شاطات الثقافية واالجتماعية .و�أكد
ان الت�سويق واال�ستثمار يف اجل��ان��ب الريا�ضي
وو�ضع خطة م�ستقبلية �سيف�ضي اىل نتائج ايجابية
تنعك�س على الواقع الذي تعي�شه الريا�ضة و�صوال
اىل ريا�ضة االجناز مبينا ان التنظيمات الريا�ضية
الدولية والعاملية تعد االكرث دقة يف اقامة الفعاليات
واالحداث واالن�شطة الريا�ضية ،وان اهم االحتادات
ال �ت��ي تنظم ال��ري��ا� �ض��ات ال�ع��امل�ي��ة ه��ي االحت���ادات
الريا�ضية الدولية واجلمعية العامة ل�لاحت��ادات
الريا�ضية الدولية ال�صيفية االوملبية واحتاد جمعية
االحت� ��ادات ال��دول �ي��ة االومل �ب �ي��ة ال�صيفية واحت��اد
جمعية االحتادات االوملبية ال�شتوية واحتاد جمعية
االحت���ادات ال��دول�ي��ة امل�ع�ترف بها م��ن قبل اللجنة
االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة وال�ل�ج��ان امل�ع��اون��ة ل�لاحت��ادات
الدولية.
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ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى ه���ال ���س��ي��ت��ي بثالثية

أخبارهم

مان�ش�سرت يونايتد يُحيي �آماله يف بطاقة الدوري الأوروبي

� أك ��دت �صحيفة "�سبورت" الكتالونية �أن
ن ��ادي بر�شلونة الإ�سبان ��ي ال يزال ي�سعى
لتدعيم حرا�سة مرمى الفريق لتعوي�ض
رحيل فيكتور فالديز الذي انتهى عقده
ه ��ذا المو�سم ،وعدم الني ��ة في الإبقاء
على خو�سيه مانويل بينتو.
و�أ�شارت �إل ��ى �أن �أندوني زوبيزاريتا
المدي ��ر الريا�ض ��ي للبار�س ��ا نج ��ح ف ��ي
�إنهاء �أول �صفقة ب�ضم الحار�س الألماني
ال�شاب مارك �أندريه تير �شتيجن من �صفوف
بورو�سيا مون�شنغالدب ��اخ� ،إال �أن �إدارة البار�سا
تدر�س التعاقد مع حار�س جديد.
و�أ�ضاف ��ت �أن تيبو كورتوا حار�س مرمى منتخب بلجيكا و�أتليتكو
مدريد المعار من ت�شيل�سي الإنكليزي ،دخل دائرة اهتمامات النادي
بقوة للتعاقد معه خالل فترة االنتقاالت ال�صيفية المقبلة.
وذك ��رت "�سب ��ورت" �أن فر� ��ص عودة كورت ��وا �إل ��ى ت�شيل�سي تبدو
�ضعيفة للغاية ،في ظل تلويح جوزيه مورينيو بو�ضعه على مقاعد
البدالء ،مثلما فعل مع �إيكر كا�سيا�س ،عندما كان المدرب البرتغالي
مديرا فنيا لريال مدريد المو�سم الما�ضي.

 لندن� /أ ف ب
ا�ستعاد مان�ش�ست ��ر يونايتد حامل
اللقب نغم ��ة االنت�ص ��ارات بفوزه
الكبي ��ر عل ��ى �ضيف ��ه ه ��ال �سيت ��ي
 1-3على ملع ��ب �أولدترافورد في
مان�ش�ست ��ر في مب ��اراة م�ؤجلة من
المرحل ��ة الرابع ��ة والثالثي ��ن من
الدوري االنكليزي لكرة القدم.
ويدي ��ن ال�شياطين الحم ��ر بالفوز
ال ��ى المهاج ��م الواع ��د جيم� ��س
ويل�سون �صاح ��ب  18ربيعا الذي
�سجل ثنائية في اول مباراة له مع
النادي ،حيث افتتح الت�سجيل من
ت�سديدة قوي ��ة بي�سراه من م�سافة
قريبة اثر ك ��رة ر�أ�سية من الدولي
البلجيكي المغربي الأ�صل مروان
فالين ��ي ( ،)31وع ��زز بالثاني من
م�ساف ��ة قريبة �أي�ض ��ا م�ستغال كرة
مرت ��دة م ��ن الحار� ��س البو�سن ��ي
الدين ياكوبوفيت� ��ش اثر ت�سديدة
لفاليني ((.61
وقل� ��ص م ��ات فري ��ات الف ��ارق
لل�ضي ��وف م ��ن ت�سدي ��دة قوية من
خارج المنطقة على ي�سار الحار�س
اال�سباني ديفيد دي خيا .63
لكن الدولي الهولن ��دي روبن فان
بير�س ��ي ،بدي ��ل ويل�س ��ون� ،سجل
اله ��دف الثالث م ��ن ت�سديدة قوية
من داخل المنطقة ( )86اثر تلقيه
كرة على كبق من ذهب من المدرب
الجن ��اح الويلزي المخ�ضرم راين
غيغ ��ز ال ��ذي دخل بدي�ل�ا لتوما�س
الورن�س لخو�ض مباراته االخيرة
مع مان�ش�ست ��ر يونايتد على ملعب
اولدترافورد.
وكاد غيغز يختمها باف�ضل طريقة
ممكن ��ة م ��ن ركل ��ة ح ��رة مبا�ش ��رة
ابعده ��ا الحار� ��س ب�صعوب ��ة الى
ركنية ((.1+90
وداف ��ع الجن ��اح االي�س ��ر البال ��غ
 40عام ��ا ع ��ن ال ��وان يونايت ��د
من ��ذ ع ��ام  1991وحق ��ق مع ��ه 8
ارق ��ام قيا�سي ��ة ،فخا�ض معه 963
مباراة 22 ،منه ��ا هذا المو�سم في
كل الم�سابقات باال�ضافة الى عمله
�ضمن الجه ��از الفني ،واحرز لقب
ال ��دوري  13م ��رة ،دوري ابط ��ال
اوروب ��ا مرتي ��ن ،ك�أ� ��س االتح ��اد
االنكلي ��زي ارب ��ع م ��رات ،ك�أ� ��س
رابط ��ة االندي ��ة االنكليزي ��ة اربع
م ��رات وك�أ�س العال ��م لالندية مرة
واحدة.

 ك�ش ��ف مُهاج ��م الو�ص ��ل  ،البرازيل ��ي
ريكاردو �أوليفيرا � ،أنه وجه الدعوة �إلى
�أربعة من نج ��وم كرة القدم الإماراتيين
 ،من �أجل ح�ضور نهائيات ك�أ�س العالم
 2014بالبرازيل.وق ��ال �أوليفي ��را
في ت�صريح ��ات ل�صحيف ��ة "الإمارات
اليوم" �:س�أتجنب ذكر �أ�سماء الالعبين
الذين وجهت �إليه ��م الدعوة لل�سفر �إلى
البرازي ��ل ك ��ي ال يغ�ض ��ب من ��ي �أ�صدقاء
�آخ ��رون  ،وكان بو�سع ��ي �أن �أدع ��و الكثي ��ر
من �أ�صدقائ ��ي لهذا الحدث الكبير ،لكن الظروف
ل ��م ت�سم ��ح بما هو �أكثر م ��ن هذا الع ��دد .و�أ�ضاف "دعوة
�أ�صدقائ ��ي للح�ضور �إلى البرازيل �أقل ما يمكن �أن �أقدمه �إليهم  ،لقد
لم�ست منهم كل الحب واالحترام خالل فترة وجودي في الإمارات،
التي قاربت خم�س �سنوات مع الجزيرة ثم الو�صل  ،وقبلوا الدعوة
 ،و�أنا في انتظار و�صولهم  ،و�أتوقع �أن تكون الأجواء في البرازيل
رائعة  ،و�أثق ب�أن الجميع �سي�ستمتع بوقته هناك".
كما كانت المباراة االخيرة لقطب
الدفاع ال�صرب ��ي نيمانيا فيديت�ش
عل ��ى ملع ��ب اولدتراف ��ورد كون ��ه
�سين�ضم ال�صي ��ف المقبل الى انتر
ميالن االيطالي.
وع ��زز مان�ش�ستر يونايت ��د ،الذي
خ�س ��ر ام ��ام �سندرالن ��د ال�سب ��ت
الما�ض ��ي ،موقع ��ه ف ��ي المرك ��ز
ال�ساب ��ع بر�صي ��د  63نقطة بفارق
 3نق ��اط خل ��ف توتنه ��ام �صاح ��ب
المرك ��ز ال�ساد� ��س والبطاق ��ة
الأخي ��رة الم�ؤهل ��ة ال ��ى م�سابق ��ة
الدوري االوروبي "يوروبا ليغ"
المو�سم المقبل.
ول�ضمان انقاذ المو�سم بالم�شاركة
ف ��ي ال ��دوري االوروب ��ي ،يحتاج
مان�ش�ستر يونايتد الى الفوز على
م�ضيفه �ساوثمبتون االحد المقبل

كيرو�ش يعلن قائمة �إيران
المبدئية للمونديال
 طهران /رويترز
اخت ��ار البرتغالي كارلو� ��س كيرو�ش
مدرب منتخ ��ب �إيران ت�شكيلة مبدئية
م ��ن  28العب ��ا لخو� ��ض مع�سكري ��ن
ف ��ي طه ��ران والنم�سا قب ��ل الم�شاركة
في نهائي ��ات ك�أ�س العال ��م لكرة القدم
 2014بالبرازيل�.ستلع ��ب �إيران في
المجموع ��ة ال�ساد�سة م ��ع الأرجنتين
والبو�سنة ونيجيريا في ك�أ�س العالم
التي تقام في الفترة بين  12حزيران
و 13تموز المقبلي ��ن .والثاني من
حزي ��ران المقبل ه ��و الموعد
النهائ ��ي لإع�ل�ان الت�شكيلة
النهائي ��ة المكون ��ة م ��ن
 23العب ��ا فقط.وج ��اءت
الت�شكيل ��ة المبدئي ��ة
لإي ��ران عل ��ى النح ��و
الآتي:حرا� ��س مرم ��ى:
دانييل داوري (اينتراخت
براون�شفي ��ج) عل ��ي ر�ض ��ا
حجيج ��ي (�إعارة من روبن

كازان �إل ��ى �سبورتن ��ج كوفيلي ��ا)
رحم ��ان �أحم ��دي (�سيباه ��ان) �سو�شا
مكان ��ي (فوالذ).المدافع ��ون :خ�سرو
حيدري (اال�ستقالل) ح�سين ماهيني
(بي ��روزي) �ستيف ��ن "مه ��رداد" بي ��ت
ا�ش ��ور (فانكوفر) بيجم ��ان منتظري
(�أم �صالل) جالل ح�سيني (بيروزي)
�أمي ��ر �صادق ��ي (اال�ستق�ل�ال) محم ��د
ر�ضا خان ��زاده (زوباه ��ان) �أحمد �آل
نعم ��ه (نفط طه ��ران) ها�شم بيك زاده
(اال�ستق�ل�ال) اح�س ��ان ح ��اج �صف ��ي
(�سيباهان) مهرداد
ب ��و ال د ي
(بيروزي).

مع خ�س ��ارة توتنهام ام ��ام �ضيفه
ا�ستون فيال في اليوم ذاته .
و قال رايان غيغز المدرب الم�ؤقت
لمان�ش�ست ��ر يونايت ��د ان جيم� ��س
ويل�س ��ون يمكن ��ه اع ��ادة الحما�س
ال ��ى �صف ��وف الن ��ادي المنتم ��ي
لل ��دوري االنكلي ��زي الممتاز لكرة
القدم بعدما �سج ��ل الالعب البالغ
من العمر  18عاما هدفين في �أول
م�شارك ��ة ل ��ه ليقود الفري ��ق للفوز
 1-3على هال �سيتي .
و�أظه ��ر ويل�سون غري ��زة تهديفية
وا�ضحة ليحرز هدفا في كل �شوط
ويق ��ود يونايت ��د للف ��وز ف ��ي �آخر
مب ��اراة عل ��ى �أر�ضه ف ��ي الدوري
هذا المو�سم.
وكان ويل�س ��ون �ضم ��ن اثنين من
الالعبي ��ن ال�شب ��ان �ش ��اركا لأول

م ��رة م ��ع يونايت ��د �أم� ��س الثالثاء
ال ��ى جانب المهاجم ت ��وم لورن�س
( 20عاما) كما �ضم الخط الأمامي
عدن ��ان يانوزاي البال ��غ من العمر
 19عاما.
وال ي�ستطيع يونايتد بطل المو�سم
الما�ض ��ي انهاء ال ��دوري �أعلى من
المرك ��ز ال�ساد� ��س ويواج ��ه خطر
الغياب عن الم�سابقات االوروبية
للمرة الأولى منذ .1990
وقال غيغز ال ��ذي تولى م�س�ؤولية
الفري ��ق ب�ش ��كل م�ؤق ��ت بع ��د اقالة
ديفيد مويز ال�شهر الما�ضي "قلت
انه عندم ��ا كنت �أبح ��ث كنت �أريد
اعادة الحما�س مرة �أخرى .بع�ض
االداء الهجومي من جانب ال�شبان
الثالثة جاء ب�شكل رائع".
و�أ�ض ��اف "ا�ستدعين ��ا الالعبي ��ن

يونايتد ي�ستعيد نغمة االنت�صار بفوز عري�ض على هال �سيتي
ال�صغار للتدريب معنا وبدا عليهم هتفت با�سمه "�أم�ضيت العديد من
االعتياد عل ��ى المكان .كن ��ت �أريد الأوقات الرائعة هنا .من ال�صعب
تجدي ��د الأم ��ور منذ ي ��وم ال�سبت ان �أتحدث ب�سبب الم�شاعر".
و�أ�ضاف "الأم ��ر الأكثر �أهمية هو
ولم يخذلونا".
وتاب ��ع "جيم�س ويل�سون ال يجيد توجي ��ه ال�شكر للالعبين والمدرب
انهاء الهجمات فقط بل انه متعدد وكل المدربي ��ن� .أ�شكرك ��م على كل
المه ��ارات ب�ش ��كل جي ��د للغاي ��ة �ش ��يء وخا�ص ��ة الجماهي ��ر الت ��ي
كان ��ت مذهل ��ة مع ��ي ط ��وال ه ��ذه
ويجلب الحما�س �أي�ضا".
و�شهدت مب ��اراة ه ��ال �آخر ظهور ال�سنوات".
لنيمانيا فيديت� ��ش مدافع يونايتد و�ش ��ارك غيغ ��ز ( 40عام ��ا) �أي�ضا
�أمام جماهير ناديه قبل الرحيل عن كبديل قرب النهاية ليرفع ر�صيده
الفريق بينما تكتم غيغيز الحديث الى  963مباراة مع يونايتد.
ع ��ن م�ستقبله.و�سينتقل فيديت�ش وق ��ال غيغ ��ز "تركيزي ل ��م يتغير.
الى انترنا�سيونالي االيطالي بعد �س� ��أ�ؤدي عمل ��ي داخ ��ل وخ ��ارج
نهاي ��ة المو�سم و�أنهى فترة ثماني الملعب و�سنرى ماذا �سيحدث بعد
�سنوات م ��ع يونايت ��د بالم�شاركة ي ��وم الأح ��د .الجماهي ��ر وا�صلت
م�ساندته ��ا لن ��ا و�ست�ستمر في هذا
كبديل �أمام هال.
وق ��ال فيديت� ��ش للجماهي ��ر الت ��ي الم�شوار .

� أكد ال�سوي�سري �ستاني�سال�س فافرينكا ،
الم�صنف الثالث عالميا بين العبي التن�س
المحترفين �أن خ�سارته �أمام النم�ساوي
دوميني ��ك تي ��م  ،الم�صن ��ف  70عالميا
في بطولة مدري ��د لتن�س الأ�ساتذة من
�أبرز �سمات الجوالت الأولى.
وق ��ال فافرين ��كا  ،عق ��ب الخ�س ��ارة
بنتيج ��ة  6-1و 2-6و 4-6في مباراته
االفتتاحية بالبطولة" ،ال يكون الو�صول
للم�ست ��وى المطلوب (في المب ��اراة الأولى)
�سه�ل�ا على االط�ل�اق  ،خا�صة هن ��ا فالكرة تطير،
وبرغ ��م �أنني بد�أت حقا ب�ش ��كل جيد  ،كنت متوترا بع�ض
ال�ش ��يء ف ��ي البداي ��ة  ،ولكن لعب ��ت ب�شكل جي ��د وبطريق ��ة ب�سيطة
وهجومية".و�أو�ضح "كانت المجموعة الأولى �سهلة للغاية ،ولكنه
كان دائم ��ا يقات ��ل ،بعد ه ��ذه المجموع ��ة �أعتقد �أنن ��ي لعبت ب�شكل
�س ��يء ،انك�س ��ر �إر�سال ��ي في بداي ��ة المجموع ��ة الثاني ��ة ،وبعد ذلك
لع ��ب هو ب�ش ��كل جيد و�صل لم�ستوى جيد ،و�أن ��ا حاولت الو�صول
لم�ستواي ولكن من دون �أن �أنجح".

�أن����غ����ي ي�����ؤك����د ا����س���ت���ب���ع���اد ن���ي���ل م����ن ق���ائ���م���ة ال��ك��ن��غ��ارو
 ملبورن /رويترز
ت�أكـ ��د ع ��زم �أنغ ��ي بو�ستيكوغل ��و م ��درب
منتخ ��ب �أ�سترالي ��ا عل ��ى تجدي ��د الفري ��ق
بعدم ��ا �أعلن ا�ستبع ��اد القائ ��د لوكا�س نيل
من الت�شكيلة المقرر م�شاركتها في نهائيات
ك�أ�س العالم لكرة القدم بالبرازيل.
وقال بو�ستيكوغل ��و �إن نيل لن ي�شارك في
ك�أ� ��س العال ��م وه ��و الم�صي ��ر ال ��ذي حاول
الالع ��ب البال ��غ عم ��ره  36تجنب ��ه بع ��د
ا�ستبع ��اده م ��ن ت�شكيل ��ة بالده ف ��ي مباراة
ودية �أمام الإكوادور في �آذار الما�ضي.
وبرغ ��م �أن ني ��ل يق ��ود دف ��اع �أ�ستراليا منذ
نحو عقد من الزمان ف�إن فر�صته في اللعب
في ك�أ� ��س العالم للمرة الثالثة على التوالي
كانت �ضئيلة منذ فترة.
وت�أث ��رت فر� ��ص نيل ف ��ي اللعب ف ��ي ك�أ�س
العال ��م عندما �أخف ��ق في دخ ��ول الت�شكيلة
الأ�سا�سي ��ة لفريق ��ه في الدرج ��ة الثانية في
�إنكلترا بعدما ق�ضى فترة ق�صيرة في �أوميا
�أرديغا الياباني المتعثر العام الما�ضي.
ورحب كثيرون بقرار بو�ستيكوغلو
با�ستبع ��اد ني ��ل ال ��ذي يع ��د رمزا
للحر� ��س القدي ��م ف ��ي ت�شكيل ��ة

�أ�سترالي ��ا ،وهن ��اك مطالب ��ات عل ��ى نط ��اق
وا�س ��ع ف ��ي �أ�ستراليا بتجدي ��د الفريق بعد
خ�سارتي ��ن بنتيجة (� )0-6أم ��ام البرازيل
وفرن�س ��ا ف ��ي مباراتي ��ن وديتي ��ن الع ��ام
الما�ضي.

و�أ�سف ��ر ذل ��ك ع ��ن �إقال ��ة الم ��درب الألماني
هولغ ��ر �أو�سي ��ك لي�صبح م�ستقب ��ل نيل مع
المنتخب الأ�سترالي على المحك.
و�إذا كان ني ��ل جزء ًا من الم�شكلة ف�إن غيابه
لن يمثل الحل ال�سح ��ري لمعاناة �أ�ستراليا

لـي و�شارابوفا �إىل الدور الثالث لتن�س مدريد
 مدريد� /أ ف ب

�شارابوفا
تطمح
تعوي�ض
اللقب
املا�ضي
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ت�أهل ��ت ال�صيني ��ة ن ��ا ل ��ي والرو�سي ��ة ماري ��ا
�شارابوف ��ا الم�صنفت ��ان ثاني ��ة وثامن ��ة عل ��ى
التوالي الى الدور الثالث من دورة مدريد ،رابع
دورات الما�سترز (الف نقطة) لكرة التن�س.
ف ��ي ال ��دور الثان ��ي  ،ف ��ازت ل ��ي ب�سهول ��ة عل ��ى
مواطنته ��ا زهن ��غ ج ��ي  2-6و ،3-6فيم ��ا عان ��ت
�شارابوف ��ا و�صيف ��ة بطلة الن�سخ ��ة االخيرة للفوز
عل ��ى االميركي ��ة كري�ستين ��ا ماكهاي ��ل  1-6و6-4
و.4-6
وتلتقي لي ،بطلة ا�ستراليا المفتوحة ،اولى بطوالت
الغراند �س�ل�ام االربع الكبرى ،في ال ��دور المقبل مع
االميركي ��ة �سل ��وان �ستيفن ��ز ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة التي
تغلب ��ت على الت�شيكية بت ��را ت�شيتكوف�سكا ال�صاعدة
م ��ن الت�صفي ��ات  4-6و 6-2و ،3-6في حين تلعب
�شارابوفا م ��ع اال�سترالية �سمانت ��ا �ستو�سور التي
تغلبت عل ��ى اال�سبانية غاربين موغ ��وروزا 5-7

و 6-3و.1-6وكان ��ت �شارابوف ��ا خ�سرت نهائي العام
الما�ض ��ي ام ��ام االميركي ��ة �سيرين ��ا وليام� ��س بطل ��ة
الن�سختين االخيرتين.
وت�أهل ��ت ال ��ى ال ��دور الثان ��ي اي�ض ��ا الت�شيكي ��ة بت ��را
كفيتوف ��ا وااليطالي ��ة �س ��ارة ايران ��ي وال�صربي ��ة انا
ايفانوفيت� ��ش الم�صنف ��ات خام�سة وعا�ش ��رة وحادية
ع�ش ��رة عل ��ى التوال ��ي بف ��وز االول ��ى عل ��ى االميركية
فارف ��ارا ليب�شنك ��و  6-2و 2-6و ،1-6والثاني ��ة على
مواكنته ��ا فران�شي�س ��كا �سكيافون ��ي  3-6و،1-6
والثالث ��ة على مواطنته ��ا بويان ��ا يوفانوف�سكي 4-6
و.2-6
وفي الدور المقبل تلعب كفيتوفا مع مواطنتها لو�سي
�سافاروف ��ا الت ��ي تغلبت عل ��ى ال�سلوفاكي ��ة ماغدالينا
ريباريكوف ��ا  1-6و ،2-6وايراني مع الرو�سية ماريا
كيريلنك ��و او الفرن�سي ��ة كارولين غار�سي ��ا ال�صاعدة
من الت�صفي ��ات ،وايفانوفيت�ش مع مواطنتها االخرى
يلين ��ا يانكوفيت� ��ش ال�ساد�سة او الرو�سي ��ة انا�ستازيا
بافليوت�شنكوفا.

نيل بعيد ًا عن منتخب بالده بعد  96مباراة دولية
التي �ستلع ��ب في ك�أ�س العالم في مجموعة
الم ��وت �إل ��ى جان ��ب �إ�سباني ��ا وت�شيل ��ي
وهولندا.وبرغ ��م غي ��اب ني ��ل وجلو� ��س
الع ��ب الو�سط المخ�ض ��رم ل ��وك ويلك�شير
عل ��ى مقاعد الب ��دالء �أم ��ام الإك ��وادور ف�إن

�أ�ستراليا �أهدرت تقدمه ��ا ( )0-3وخ�سرت
في المب ��اراة الودية الت ��ي �أقيمت في لندن
بنتيجة .3-4
وفي الوقت الذي خا�ض فيه نيل  96مباراة
دولي ��ة ف� ��إن مجم ��وع المباري ��ات الدولي ��ة
لرباع ��ي الدفاع ف ��ي هذه المب ��اراة بلغ 26
مب ��اراة �إذ كان ماثي ��و �سبيرانوفيت� ��ش هو
الأكثر خبرة بر�صيد  17مباراة.
وت�سبب ��ت الإ�صاب ��ات ف ��ي تفاق ��م الم�شاكل
الدفاعية لأ�ستراليا ولي�س من الم�ؤكد قدرة
الثنائ ��ي تري ��ت �سين�سبي ��ري وكورتي� ��س
ج ��ود عل ��ى التعافي ف ��ي الوق ��ت المنا�سب
للحاق بك�أ�س العالم.
وحت ��ى المداف ��ع المخ�ضرم ري� ��س وليامز
تعر�ض لإ�صابة خطي ��رة في وتر العرقوب
وب ��ات م ��ن المنتظ ��ر غيابه ع ��ن اللعب في
ك�أ�س العالم.
وي�أت ��ي ا�ستبع ��اد نيــ ��ل بع ��د االعت ��زال
الدول ��ي للمخ�ضرم مارك �ش ��وارزر حار�س
مرم ��ى ت�شيل�س ��ي وبري ��ت هولم ��ان العب
الو�س ��ط البالغ عمره  30عام ��ا ليت�أكد عزم
بو�ستيكوغل ��و عل ��ى تجديد الفري ��ق الذي
ت�أه ��ل �إلى ك�أ� ��س العالم للم ��رة الثالثة على
التوالي بف�ضل العبيه القدامى.

�سلة �سبيرز تتخطى عقبة باليزرز
 وا�شنطن� /أ ف ب
�ضرب النجم الفرن�سي توني باركر بقوة وقاد
فريق ��ه �سان انطونيو �سبي ��رز الى فوز عري�ض
عل ��ى بورتالند تراي ��ل بالي ��زرز  92-116في
اول ��ى مواجهات الفريقين في الدور الثاني من
البالي اوف �ضمن دوري كرة ال�سلة االميركي
للمحترفين�.سج ��ل بارك ��ر  33نقطة ونجح في
 9تمريرات حا�سم ��ة ،في حين تخطى �ستة من
زمالئ ��ه حاجز الع�ش ��ر نقاط بينه ��م المخ�ضرم
تي ��م دن ��كان ( )12ال ��ذي ا�ض ��اف  11متابع ��ة
ليحق ��ق الدبل داب ��ل للمرة ال 152ف ��ي البالي
وكاوهي ليونارد (.)16
واثب ��ت �س ��ان انطوني ��و بانه اق ��وى فريق في
الدوري هذا المو�سم بدليل تحقيق اعلى ن�سبة
من االنت�ص ��ارات ف ��ي المو�سم الع ��ادي (،)62
وتق ��دم  16-29في نهاية الربع االول ،ثم -65
 39في نهاية ال�شوط االول.
واعترف الماركو� ��س الدريدج العب بورتالند
الذي �سجل  32نقطة و 14متابعة باحقية �سان

انطونيو بالف ��وز بقوله "لقد ق ��ام بما يقوم به
الفريق الذي يحمل �صفات البطل .بد�أ المباراة
بقوة مبكرا ولم نتمكن من فعل اي �شيء".
ام ��ا باركر فقال "الفري ��ق باكمله يلعب بطريقة
رائع ��ة ف ��ي الوق ��ت الحال ��ي" م�شي ��را ال ��ى ان
معنوي ��ات الفري ��ق ارتفع ��ت ب�شكل كبي ��ر بعد
الفوز على داال�س مافريك�س في �سبع مباريات
في ال ��دور ال�سابق.وا�ضاف "يتعي ��ن علينا اال
نقع في فخ �سهولة المب ��اراة االولى� ،سنراجع
المب ��اراة على ا�شرطة الفيديو لنرى ما اذا كان
بامكانن ��ا تح�سي ��ن بع� ��ض االم ��ور" .واو�ضح
"لكل مباراة ظروفها ،قد تكون المباراة الثانية
ا�صعب".وف ��ي مباراة ثانية ،تقدم ميامي هيت
حامل اللق ��ب ف ��ي المو�سمي ��ن الما�ضيين على
مناف�س ��ه بروكلي ��ن نت� ��س ( )0-1بف ��وزه عليه
 86-107بف�ض ��ل  22نقط ��ة لنجم ��ه لوب ��رون
جيم�س.وث� ��أر ميامي بالتالي من مناف�سه الذي
هزمه  4مرات في  4مباريات جمعت بينهما في
المو�سم العادي علما بان جميع هذه المباريات
انتهت بفارق نقطة واحدة.
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خ�سارة فيورنتينا

متنح نابويل مقعدا يف دوري االبطال

 روما� /أ ف ب
�ضم ��ن ناب ��ويل م�شاركت ��ه يف ال ��دور
التمهي ��دي مل�سابق ��ة ال ��دوري الأوروبي
املو�سم املقبل بف ��وزه الكبري على �ضيفه
كالياري ( )0-3م�ستغال خ�سارة مناف�سه
الوحي ��د عل ��ى البطاق ��ة فيورنتين ��ا امام
�ضيف ��ه �سا�سولو الوافد اجلديد  4-3يف
اختتام املرحل ��ة ال�ساد�سة والثالثني من
الدوري االيطايل لكرة القدم.
وع ��زز ناب ��ويل املت ��وج بلق ��ب الك�أ� ��س

املحلي ��ة ال�سب ��ت املا�ض ��ي عل ��ى ح�س ��اب
فيورنتين ��ا ،موقع ��ه يف املرك ��ز الثال ��ث
بر�صي ��د  72نقطة بف ��ارق  11نقطة امام
ممثل فلورن�سا الذي بقي رابعا.
ومل يج ��د ناب ��ويل �أية �صعوب ��ة لتخطي
عقب ��ة كالياري لكن ��ه انتظ ��ر الدقيقة 33
الفتت ��اح الت�سجي ��ل م ��ن ركلة ج ��زاء اثر
عرقلة املق ��دوين غوران بانديف فانربى
لها البلجيكي دريي�س مارتن�س ،وا�ضاف
باندي ��ف الث ��اين م ��ن م�سافة قريب ��ة اثر
متريرة من اال�سب ��اين خو�سيه كايخون

فتابعها داخل املرمى اخلايل .43
وح�ص ��ل باندي ��ف عل ��ى ركل ��ة ج ��زاء
اث ��ر عرقلت ��ه م ��ن قب ��ل احلار� ��س ماركو
�سيلف�س�ت�ري فط ��رد االخ�ي�ر ( )54بي ��د
ان ال ��دويل ال�سلوفاك ��ي ماريك هام�سيك
�سددها يف العار�ضة .56
و�سج ��ل ال�سوي�سري بل�ي�رمي دزميايلي
اله ��دف الثال ��ث م�ستغ�ل�ا ك ��رة مرت ��دة
م ��ن احلار� ��س البدي ��ل ال�صرب ��ي ف�ل�ادا
افرام ��وف اث ��ر ت�سديدة م ��ن بانديف من
داخل املنطقة .57

ويف املب ��اراة الثاني ��ة� ،ض ��رب �سا�سولو
بق ��وة يف ال�ش ��وط االول وخا�ص ��ة
مهاجمه دومينيكو برياردي الذي �سجل
(هاتريك) يف الدقائق  23من ركلة جزاء
و 33و 42رافع ��ا ر�صي ��ده اىل  16هدف ��ا
يف املرك ��ز الرابع على الئح ��ة الهدافني،
وقل� ��ص ا�صح ��اب االر�ض الف ��ارق مطلع
ال�شوط الثاين من ركلة جزاء انربى لها
االرجنتين ��ي غونزالو رودريغيز بنجاح
( ،)57بي ��د ان ال�ضيوف اع ��ادوا الفارق
اىل �ساب ��ق عه ��ده بت�سجيله ��م اله ��دف

الرابع بوا�سطة نيكوال �سان�سوين .64
ونزل فيورنتينا بكل ثقله وقل�ص الفارق
يف منا�سبت�ي�ن ع�ب�ر جو�سيب ��ي رو�س ��ي
( )72والكولومب ��ي خ ��وان ك ��وادرادو
.75وارتق ��ى �سا�سول ��و اىل املرك ��ز
ال�ساد� ��س ع�شر بر�صي ��د  31نقطة بفارق
نقطتني عن منطقة الهبوط
�أعل ��ن ن ��ادي يوفنتو� ��س الإيط ��ايل �أن
الع ��ب خ ��ط و�سط ��ه ،الت�شيل ��ي �أرتورو
في ��دال خ�ضع ام� ��س الأربعاء يف مدينة
بر�شلون ��ة الإ�سباني ��ة لعملي ��ة جراحي ��ة

فالكه :االحتاد الدويل "عا�ش جحيم ًا" يف الربازيل
 زيوريخ� /أ ف ب
اعلن االمني الع ��ام لالحتاد الدويل
لكرة الق ��دم الفرن�سي جريوم فالكه
خ�ل�ال ندوة عق ��دت يف ل ��وزان �أن
االحتاد الدويل "عا�ش جحيم ًا" يف
الربازي ��ل ب�سبب تع ��دد املفاو�ضني
الذين تعاطى معهم.
وق ��ال امل�س�ؤول رق ��م  2يف االحتاد
ال ��دويل "امل�شكل ��ة يف الربازيل ان
هن ��اك بع� ��ض ال�سيا�سي�ي�ن الذي ��ن
يعار�ضون ت�ضييف املونديال على
�أر�ضه ��م مما جعلن ��ا نعي�ش جحيما
يف املفاو�ض ��ات كون ان ه ��ذا البلد
يت�ضمن  3م�ستويات �سيا�سية ومر
مبرحل ��ة تغي�ي�ر بع ��د االنتخاب ��ات
الت ��ي ج ��رت وات�صاالتن ��ا مل تك ��ن
دائم ��ا م ��ع ذات اال�شخا� ��ص ف ��كان
االم ��ر معق ��د ًا ( )...و�صعب ��ا لأنن ��ا
ا�ضطررنا اىل تك ��رار ما كنا نرغب

ان نقوله يف كل مرة".
وا�شار فالكه الذي �سيزور الربازيل
يف  18اي ��ار احلايل اىل ان امل�س�ألة
" ال تتعل ��ق باالحتاد الدويل الذي
ينظ ��م املوندي ��ال يف الربازي ��ل،
ولك ��ن الربازيل نف�سه ��ا التي تنظم

كا�سيا�س ين�شر �أول �صورة البنه
على الفي�سبوك
 مدريد� /أ يف
�أ�صبح ��ت �ص ��ورة مارت ��ن �إب ��ن حار� ��س كا�سيا�س احل ��دث الأكرب يف
و�سائ ��ل الإعالم الإ�سبانية بعدما ق ��ام "قدي�س" الريال بن�شر �صورته
على �صفحته ال�شخ�صية مبوقع التوا�صل االجتماعي "في�سبوك".
وهذه هي املرة االوىل التي ين�شر فيها كا�سيا�س �صورة تظهر مالمح
وج ��ه ابن ��ه ب�شكل وا�ضح ،واخت ��ار القيام بذلك يف ي ��وم عيد الأم يف
ا�سباني ��ا وكتب حتت ال�ص ��ورة با�سم ابنه الأ�شق ��ر و�صاحب العينني
الزرقاوي ��ن "�أمي مب ��ارك� ،شكر ًا ل ��ك لأنك اف�ض ��ل �أم يف العامل ولأنك
�أعطيتني احلياة� ،أحبك كثري ًا".
وه ��ذا ما جع ��ل �أغلب املواق ��ع تدخ ��ل يف مناف�سة لتحديد م ��ا �إذا كان
مارت ��ن ي�شب ��ه �أب ��اه �أك�ث�ر �أم والدت ��ه �س ��ارة كاربون�ي�رو الإعالمي ��ة
الإ�سباني ��ة املعروفة ،ويف الأخري عادت الغلبة للجميلة الإ�سبانية ،ملا
�أجم ��ع �أكرث الأ�شخا�ص الذين �شاه ��دوا ال�صورة على �أن الطفل مييل
يف ال�شب ��ه لوالدته �أكرث م ��ن والده ،خا�صة �أن عيني ��ه زرقاوتان مثل
�س ��ارة ،وهو ما رجح الكف ��ة كثريا ل�صالح مذيعة قن ��اة "تيلي�سينكو"
الإ�سبانية.

ه ��ذا العر�س العامل ��ي يف  12مدينة
من مدنها".
وق ��ال فالك ��ه "اننا ندع ��م الربازيل
لك ��ي يك ��ون التنظيم جي ��دا الن كل
�ش ��يء يف االحت ��اد ال ��دويل مرتكز
عل ��ى جن ��اح ه ��ذا املوندي ��ال ،فاذا

اثناء مفاو�ضات ممثلي فيفا يف الربازيل

ف�ش ��ل املوندي ��ال او واجهته بع�ض
امل�ش ��اكل ي�ؤث ��ر ذل ��ك عل ��ى �سمع ��ة
االحتاد الدويل".
ويت�سل ��م االحتاد ال ��دويل املالعب
املقامة على املباريات يف  21ال�شهر
احلايل "لفرتة ا�ستعمال ح�صرية"
مما ي�سمح له خالل هذه الفرتة من
ب�ي�ن بع�ض االم ��ور تثبي ��ت النظام
اخلا� ��ص للب ��ث التلف ��ازي جلمي ��ع
املباريات".
وك�شف فالك ��ه  :لق ��د كان مقرر ًا ان
نت�سل ��م املالع ��ب يف كان ��ون االول
املا�ض ��ي ونح ��ن �سنت�سلمها يف 15
احل ��ايل لقد ح�صل بع� ��ض الت�أخري
على املوعد �إال �أننا تخطينا الأمر".
و�أمل امل�س�ؤول يف االحتاد الدويل
ب� ��أن ال يتك ��رر ذل ��ك يف موندي ��ال
 2018وق ��ال " اذا ا�ستطع ��ت ان
ام ��رر ر�سالة ر�سمي ��ة وجيزة بهذه
املنا�سبة اري ��د ان الفت فيها انتباه

رو�سي ��ا اىل احرتام املهلة وال تفكر
يف ت�سلي ��م املالع ��ب يف  15اي ��ار
واعتبار ما ح�صل هو مرجع ًا".
وبقي الأمني العام لالحتاد الدويل
ايجابي� � ًا برغ ��م ه ��ذا الت�أخري وقال
"ال �أقول ان كل �شيء انتهى م�شريا
اىل ملع ��ب كوياب ��ا ال ��ذي يواج ��ه
م�شكل ��ة ا�ستم ��رار الأعمال يف هذه
املدينة".واختت ��م فالكه "لقد بحثنا
ب�شكل وافر جمي ��ع الأمور املتعلقة
املالع ��ب وبالرغ ��م م ��ن تنازلنا عن
كربيائن ��ا وحاجاتن ��ا� ،سنح�ص ��ل
عل ��ى املمك ��ن ل�ضم ��ان م�ستلزم ��ات
واملنتخب ��ات
ال�صحافي�ي�ن
وامل�شجع�ي�ن والر�سميني لكي يبقى
املوندي ��ال ذكرى جميل ��ة للربازيل
ميح ��ي امل�أ�س ��اة الت ��ي ح�صل ��ت لها
ع ��ام  1950عندم ��ا بلغ ��ت املباراة
النهائية ب�سهول ��ة ثم خ�سرتها امام
الأورغواي .2-1

الوحدات ي�سعى لتعزيز ال�صدارة �أمام �شباب الأردن
 عمان /رويرتز
�سي�سع���ى الوح���دات �إىل تعزيز
ت�ص���دره ل���دوري املحرتف�ي�ن
الأردين لك���رة الق���دم وقط���ع
خط���وة جدي���دة نح���و ا�ستعادة
اللق���ب عندم���ا يلتق���ي الي���وم
اخلمي����س م���ع �شب���اب الأردن
حام���ل اللق���ب الذي يع���اين هذا
املو�س���م وي�ص���ارع لله���روب من
الهبوط.
�سيخو����ض الوح���دات املب���اراة
ب���روح معنوي���ة عالي���ة بعدم���ا
ا�ستف���اد من ه���دف يف اللحظات
الأخرية ليفوز  1-2على العربي
يوم اجلمعة املا�ضي.
ويت�ص���در الوح���دات ال���دوري
بر�صيد  36نقطة من  18مباراة
متقدم���ا ب�أربع نقاط على غرميه
الفي�صلي �صاحب املركز الثاين

قب���ل  4ج���والت عل���ى نهاي���ة
امل�سابقة.
وقال حممد جمال م�ساعد مدرب
الوح���دات لروي�ت�رز "املب���اراة
بالن�سبة لفريق���ي �ستكون قمة..
نعي جي���دا �أهمية اللقاء والفوز
بالنقاط الثالث بحث ًا عن اللقب،
�صفوفن���ا مكتمل���ة لك���ن �سيغيب
عن اللق���اء املت�أل���ق رجائي عايد
ب�سبب ح�صوله على �إنذارين".
�سيتطل���ع �شب���اب الأردن �أي�ض���ا
�إىل الف���وز لالبتع���اد ع���ن دوامة
الهب���وط �إىل الدرج���ة الثاني���ة
وكذل���ك يف حماول���ة مل�صاحل���ة
جماه�ي�ره الغا�ضب���ة يف ظ���ل
تراجع���ه هذا املو�س���م واحتالله
املركز الثامن بر�صيد  22نقطة.
و�أحرز الواحدات لقب الدوري
 12م���رة �آخره���ا يف 2011
بينم���ا ذهب اللقب يف املو�سمني

الأخريي���ن للفي�صل���ي و�شب���اب
الأردن.
�أم���ا يوم الأحد املقبل ف�سيحاول
الفي�صل���ي التم�س���ك بفر�صت���ه
يف املناف�س���ة عل���ى اللق���ب لكنه
�سيخو����ض اختب���ارا حمفوف���ا
باملخاطر �أم���ام اجلزيرة املت�ألق
�صاحب املركز الرابع.
ومل يخ�س���ر اجلزي���رة يف �آخ���ر
 11مب���اراة وميل���ك  30نقط���ة
ويت�أخ���ر بف���ارق الأه���داف ع���ن
ذات را����س �صاح���ب املرك���ز
الثال���ث وبنقطتني عن الفي�صلي
و�سيح���اول اخل���روج بنتيج���ة
�إيجابي���ة للتم�س���ك بفر�صته يف
البقاء يف املربع الذهبي.
وغـ���د ًا �سيلتق���ي احل�س�ي�ن �إربد
�صاح���ب املرك���ز ال�ساب���ع (25
نقطة) مع العربي �صاحب املركز
 11وقبل الأخري ( 16نقطة).

لع�ل�اج الإ�صاب ��ة الت ��ي تعر� ��ض له ��ا يف
الركب ��ة اليمنى.و�أ�شار النادي الإيطايل،
يف بي ��ان �ص ��ادر عن ��ه� ،إىل �أن الالع ��ب
خ�ض ��ع لفحو�صات طبي ��ة يف بر�شلونة،
حتت ا�شراف الطبيب رامون كوجات.
وبرغ ��م �أن العملي ��ة اجلراحي ��ة ُاجريت
ل ��ه يف بر�شلون ��ة ،ف� ��إن و�سائ ��ل الإعالم
الإيطالي ��ة ت�ؤكد تواجد �أطب ��اء ت�شيليني
خ�ل�ال العملية.ي�ش ��ار �إىل �أن فيدال (26
عام ��ا) ه ��و واح ��د م ��ن جن ��وم ال ��دوري
الإيطايل حي ��ث �سجل  11هدف ��ا ل�صالح

نابويل يعزز موقعه ثالث ًا وي�ضمن مقعد ًا �أوروبي ًا
ن ��ادي "ال�سي ��دة العج ��وز" ال ��ذي يلعب
ل�صاحله منذ .2011
وغ ��اب في ��دال ع ��ن مواجه ��ة بنفي ��كا
الربتغ ��ايل يف  24م ��ن ال�شه ��ر املا�ض ��ي
يف ذه ��اب ن�صف نهائ ��ي دوري �أوروبا،
املباراة التي �أقيمت يف ل�شبونة وانتهت
بفوز "ال�صقور" بهدفني مقابل واحد.
وتث�ي�ر العملي ��ة ال�شكوك ح ��ول امكانية
م�شارك ��ة في ��دال� ،أح ��د �أعم ��دة املنتخب
الت�شيل ��ي ،يف املونديال الذي ينطلق يف
 12من ال�شهر املقبل يف الربازيل.

مي�سي ي�شرتط ا�ستمرار بنتــو و�شراء
�أغويرو مقابل التجديد
 مدريد� /أ يف
�أك ��دت القن ��اة الكتالوني ��ة الثالث ��ة �أن نادي
بر�شلون ��ة تو�ص ��ل �إىل اتف ��اق م ��ع جنم ��ه
ليوني ��ل مي�س ��ي من �أجل متدي ��د عقده ولكن
فقط يف اجلانب االقت�ص ��ادي  ،يبدو ف�إن
النج ��م الأرجنتيني ا�ش�ت�رط على �إدارة
الن ��ادي التعاقد م ��ع مواطن ��ه �سريجيو
�أغويرو.
ومن الناحية املادية  ،ف�إن مي�سي �سيح�صل
عل ��ى راتب �سن ��وي يقدر بنح ��و  20مليون
ي ��ورو �إ�ضاف ��ة �إىل �أربع ��ة حوافز  ،وخالل
الإجتم ��اع م ��ع �إدارة بر�شلون ��ة كان النجم
الأرجنتين ��ي قلق� � ًا بوج ��ه خا� ��ص ب�ش� ��أن
م�ستقب ��ل الفري ��ق وامل�ش ��روع الريا�ضي
وم ��ن خ�ل�ال وال ��ده خورخ ��ي مي�سي
تلق ��ى �ضمان ��ات م ��ن الإدارة احلالية
ب� ��أن يتوفر الفريق على العبني ذوي
جودة كبرية لل�صراع على الألقاب.
ووفق� � ًا للتقارير الأولية بعد اجتماع
الثالث ��اء املا�ض ��ي �أو�ض ��ح خورخ ��ي
مي�س ��ي (وال ��د الالع ��ب) واملدي ��ر العام
للنادي �أنت ��وين تو�سي�ش ونائب الرئي�س
خافيري فاو� ��س �أن مي�سي ا�شرتط التعاقد
م ��ع �صديقه ومواطنه �سريجيو �أغويرو
يف املو�سم املقبل.
مهاج ��م مان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي عل ��ى م ��ا يبدو
ه ��و واح ��د م ��ن املطال ��ب الرئي�س ��ة للنجم
الأرجنتين ��ي ولك ��ن لي� ��س ه ��ذا ال�ش ��رط
الوحيد ال ��ذي يطلبه بحيث �أك ��دت القناة �أن
م�ستقب ��ل �صديق ��ه املق ��رب خو�سي ��ه مانويل
بينت ��و هو واحد من الق�ضاي ��ا "احل�سا�سة"
يف املفاو�ض ��ات ب�ي�ن اجلانبني.ويف الأخري
�أ�ش ��ار امل�صدر نف�س ��ه �إىل �أن العالق ��ة حالي ًا
ب�ي�ن املدير الريا�ض ��ي �أن ��دوين زوبيزاريتا
ومي�سي متوترة منذ اللحظة التي �أعلن فيها
قراره
زوبيزاريت ��ا لبينت ��و
بعدم متديد عقده
املنته ��ي يف 30
حزيران املقبل.

مي�سي يبدي
قلقه ب�ش�أن
م�ستقبل
بر�شلونة
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عربي  -دولي

في الحدث
 حازم مبي�ضني

احلكومة الفل�سطينية
بني الأمل والواقع
بع ��د �أ�سبوعني من عق ��د م�صاحلة انتظره ��ا الفل�سطيني ��ون طوي ًال بني
حركتي فتح وحما�س ،وهما من �ضمن مهلة الأ�سابيع اخلم�سة لت�شكيل
حكوم ��ة فل�سطينية جديدة ،التقى الرئي� ��س الفل�سطيني حممود عبا�س
يف الدوح ��ة م ��ع رئي�س املكت ��ب ال�سيا�س ��ي حلما�س خال ��د م�شعل ،على
وق ��ع اتهامات متبادلة بني احلركتني ،تبادل خالله ��ا الناطقان با�سمهما
االتهام ��ات ب�ش�أن م�سار امل�صاحلة ،يف حني �أطلقت حكومة غزة ثمانية
م ��ن معتقلي فت ��ح عندها ،ونوه ��ت حما� ��س بالأج ��واء الإيجابية التي
�س ��ادت اجتماع الدوحة ،وقالت �إن القائدي ��ن عربا عن �إرادتهما اجلادة
يف بناء �صفحة جديدة قائمة على �أ�سا�س ال�شراكة الوطنية.
برعاية قطرية مت االجتماع ،حيث �أجرى عبا�س حمادثات مع �أمري قطر
وُ�صفت باملهمة ،وفيها �أن اجلانبني ناق�شا اخلطوات ال�ضرورية املقبلة
لدعم امل�صاحلة ،و�أكدا تعزيز التوا�صل وموا�صلة اجلهود دعم ًا التفاق
غ ��زة ،لت�شكي ��ل حكوم ��ة الوف ��اق الوطني وحتدي ��د موع ��د االنتخابات
املقبلة ،و�إذا كان البع� ��ض يرى �أن لقاءات عبا�س يف العا�صمة القطرية
�شكل ��ت دعم ًا التفاق امل�صاحلة ،وجهود ترتي ��ب البيت الفل�سطيني ،ف�إن
علين ��ا التوقف عند م ��ا ن�شرته وكال ��ة الأنباء القطرية ،م ��ن �أن اجتماع
عبا� ��س م ��ع �شيخ قط ��ر تناول تط ��ورات اتف ��اق امل�صاحلة و�آلي ��ة تنفيذ
بن ��وده ،م ��ا يو�صلنا �إىل نتيج ��ة منطقية تفي ��د ب�أن االتف ��اق املوقع يف
غ ��زة اليزال ناق�ص� � ًا رغم تف ��ا�ؤل الكثريين بتنفي ��ذه ،و�أن اخلو�ض يف
التفا�صي ��ل �سيك ��ون �أ�صع ��ب كثري ًا ،وقد يق ��ود �إىل طري ��ق م�سدود كما
ح�صل �سابق ًا.
ً
نع ��رف جميع� �ا �أن هن ��اك م ��ن يقف �ض ��د امل�صاحل ��ة �س ��واء يف فتح �أو
حما� ��س ،وامل�ؤكد �أن ه� ��ؤالء �سين�شطون قريب ًا ل ��زرع االلغام يف طريق
ت�شكي ��ل احلكومة ،وما يليها من �إعادة ت�شكيل الهيئات القيادية ،ابتداء
مبجل� ��س الأم ��ن القومي و�ص ��و ًال �إىل �إع ��ادة ت�شكيل منظم ��ة التحرير،
و�ستن�ش ��ط املاكن ��ة الإ�سرائيلي ��ة �أي�ض� � ًا لتعطيل االنتخاب ��ات الرئا�سية
والت�شريعي ��ة ،و�ستظل عقدة االجهزة الأمني ��ة واحدة من �أهم العقبات
الت ��ي �ستعرت�ض الطري ��ق ،خ�صو�ص ًا ونحن ن�شهد �سج ��ا ًال مبكر ًا حول
عقي ��دة ه ��ذه االجه ��زة ،واذا كانت بع� ��ض الت�صريحات ت�ش ��ي بطبيعة
اخلالف ��ات الالحق ��ة ،وه ��ي ت�صدر ع ��ن �أ�شخا� ��ص كاره�ي�ن للم�صاحلة
وراف�ض�ي�ن له ��ا ،ف�إنه ��ا يف واقع احلال ت�ؤ�ش ��ر �إىل املخ ��اوف احلقيقية
للطرفني ،وت�ضع النقاط على حروف �أجندة اخلالف بينهما.
وحت ��ى ل ��و جنحن ��ا �إىل تف ��ا�ؤل مبال ��غ في ��ه ،ف� ��إن املواط ��ن الفل�سطيني
مل يلم� ��س بع ��د �أي تق ��دم فعل ��ي نح ��و امل�صاحلة ،فه ��و مل ي�سم ��ع عن �أي
م�شاورات لت�شكي ��ل احلكومة املتفق عليها ،وال من املكلف برئا�ستها وما
ه ��و �شكل عالقتها مع املجل� ��س الت�شريعي املعطل واملنتهية واليته ،ومن
�أي ��ن �ستح�صل على الثق ��ة ملمار�سة مهامها كما ين� ��ص القانون الأ�سا�سي
لل�سلط ��ة ،وبني ي ��دي من �ست� ��ؤدي اليم�ي�ن القانونية �إن ت ��وىل الرئي�س
عبا� ��س رئا�سته ��ا كم ��ا هو متوق ��ع ،وهل �سيك ��ون للت�شريع ��ي احلق يف
م�سائلته ��ا �إن ا�ستع ��اد دوره ،وهل يحتاج ت�شكيله ��ا مهلة خم�سة �أ�سابيع
وهي فرتة طويلة تفتح باب ال�شك وعدم اليقني والثقة ب�إمتام امل�صاحلة،
وه ��ل متتلك فتح وحما�س ح ��ق تغليب ال�سيا�سة عل ��ى القانون وجتاوز
القانون اال�سا�سي "الد�ستور" ،حتى و�إن كان الهدف امتام امل�صاحلة.
�صحي ��ح �أن ه ��ذه الق�ضايا تب ��دو �شكلية ،و�أنه ميك ��ن تو�صيف احلكومة
العتي ��دة ب�أنه ��ا فعلية عل ��ى �أر� ��ض الواقع ،ويب ��دو �صعب ًا و�صفه ��ا ب�أنها
غ�ي�ر قانوني ��ة وال ت�سميتها بالقانوني ��ة ،و�أنه ميكن حتوي ��ل الكثري من
�صالحي ��ات الت�شريع ��ي �إىل رئي� ��س ال�سلط ��ة ،ا�ستن ��اد ًا �إىل ن�ص يعطيه
�صالحي ��ة �إ�ص ��دار ق ��رارات بقوان�ي�ن ،لك ��ن واق ��ع احل ��ال عل ��ى ال�ساحة
الفل�سطيني ��ة يحت ��م غ� ��ض النظ ��ر عن ك ��ون الإج ��راء غري د�ست ��وري �أو
دميقراطي ،والتعامل مع الأمر برمته بحكم الأمر الواقع� ،أ�سوة بالكثري
من امللفات التي مت التعامل معها كذلك.

"بوكو حرام" ترتكب جمازر جديدة  ...تعبئة دولية
للإفراج عن التلميذات املخطوفات
� أبوجا /ا.ف.ب
قتل مئات الأ�شخا�ص في هجوم
�شنه عنا�صر من جماعة بوكو
حرام الإ�سالمية في مدينة
غامبورو نغاال ب�شمال �شرق
نيجيريا ،القريبة من الحدود
مع الكاميرون .فقد قال احمد
زانا ،ال�سيناتور عن هذه
المنطقة ،لوكالة ال�صحافة
الفرن�سية �أم�س �إن ح�صيلة
الهجوم تقارب  300قتيل.
وافاد �شهود ب�أنهم اح�صوا اكثر
من  100جثة في غامبورو
نغاال ،و�أن الح�صيلة قد تكون
اكثر ارتفاعً ا.

ب�سيارات ال�شرطة
وبح�س ��ب �شهادات لل�سكان يف غامبورو
نغ ��اال ،و�صل املهاجم ��ون �إىل املدينة يف
و�ض ��ح النه ��ار على م�ت�ن �آلي ��ات مدرعة
وحاف�ل�ات �صغ�ي�رة مطلي ��ة ب�أل ��وان
ال�شرط ��ة واجلي� ��ش ،ف�أ�ضرموا النار يف
ال�س ��وق ومكت ��ب اجلم ��ارك ومفو�ضي ��ة
ال�شرطة وكل متاجر املدينة تقريبًا.
و�أتت ه ��ذه العملية بع ��د عمليات اخرى
م�شابه ��ة ،وبعدما �أعل ��ن م�س�ؤول حملي
يف �شمال �شرق نيجرييا ان حركة بوكو
ح ��رام اال�سالمية خطفت  11فتاة .وكان
�س ��كان حملي ��ون ذك ��روا �أن م�سلح�ي�ن
اقتحموا بلدة واراب ��ي يف منطقة غوزا
بوالي ��ة بورنو يف وق ��ت مت�أخ ��ر الأحد
املا�ضي ،وخطفوا ثماين تلميذات .و�أكد
امل�س� ��ؤول املحل ��ي يف ادارة والية هامبا
تادا الهجوم على وارابي ،م�ضي ًفا" :بعد
رحي ��ل امل�سلح�ي�ن ع ��ن واراب ��ي ،دخلوا
بل ��دة واال التي تبع ��د  5كيلومرتات من
هناك وخطفوا ثالث فتيات �آخريات".
تعبئة دولية

وبعد االعالن ام� ��س االربعاء عن عملية
اخلطف اجلديدة ،اكد الرئي�س الفرن�سي
فرن�س ��وا هوالن ��د �أن ب�ل�اده �ستب ��ذل كل
جهودها مل�ساع ��دة نيجرييا على العثور
على الرهائ ��ن .ار�سل الرئي�س الأمريكي
باراك اوباما خ�ب�راء امريكيني مل�ساعدة
ال�سلط ��ات النيجريي ��ة يف العث ��ور على
مئات التلميذات املخطوفات لدى جماعة
بوكو حرام اال�سالمية امل�سلحة.
ويلقي ذل ��ك بظالله على افتت ��اح منتدى
دافو�س االفريقي االقت�صادي ،الذي بد�أ
اعمال ��ه ام� ��س يف ابوجا وتراه ��ن عليه
نيجريي ��ا الب ��راز جهوده ��ا االقت�صادية
وحت�سني �صورتها دوليا.
وتعر� ��ض الرئي� ��س النيج�ي�ري غودالك
جوناثان وال�سلطات النيجريية لالنتقاد
م ��ن قبل اه ��ايل  276تلمي ��ذة خمطوفة،
لعجزه ��ا ع ��ن العث ��ور عل ��ى التلمي ��ذات
اللوات ��ي خطفن يف  14ني�س ��ان املا�ضي
يف �شيب ��وك �ش ��رق بورن ��و .وكان ��ت
ع�ش ��رات التلمي ��ذات جنح ��ن يف الفرار

لك ��ن اك�ث�ر م ��ن  220ال يزل ��ن ب�أي ��دي
املتمردين بح�سب ال�شرطة.
وتبن ��ى ابو بك ��ر �شيكاو ،زعي ��م جماعة
بوكو ح ��رام يف �شري ��ط الفيديو خطف
الفتي ��ات ،قائ�ًل�اً " :خطف ��ت الفتي ��ات،
و�س�أبيعهن يف ال�سوق وفق �شرع الله"،
ما اث ��ار هلع االهايل وا�ستن ��كا ًرا دوليًا،
وما دف ��ع ب�أوباما �إىل القول" :انه و�ضع
يحطم القلب ويث�ي�ر الغ�ضب ،واخلطف
اجلماع ��ي ق ��د يك ��ون احل ��ادث ال ��ذي
�سي�ساع ��د عل ��ى تعبئ ��ة اال�س ��رة الدولية
بكامله ��ا للتح ��رك �ض ��د ه ��ذه اجلماع ��ة
اخل�سي�سة".
�سابقة من نوعها
ووالي ��ة بورنو ب�ؤرة مت ��رد بوكو حرام
من ��ذ خم� ��س �سن ��وات .وارتكب ��ت بوكو
حرام ع ��دة هجمات دامي ��ة يف املدار�س
واجلامع ��ات يف املا�ض ��ي ،لك ��ن عمليات
اخلط ��ف اجلماعية لتلميذات تعد �سابقة
م ��ن نوعها.واعلن ��ت وزارة اخلارجي ��ة

 بريوت  /رويرتز
ف�ش ��ل الن ��واب اللبناني ��ون للم ��رة
الثالث ��ة يف اختي ��ار رئي� ��س للب�ل�اد
ام�س الأربعاء مما �أثار خماوف من
�أن يظ ��ل املقع ��د �شاغرا بع ��د انتهاء
والي ��ة الرئي� ��س مي�ش ��ال �سليم ��ان
خالل �أقل من ثالثة �أ�سابيع.
ودع ��ا رئي� ��س الربمل ��ان نبي ��ه ب ��ري
اىل جل�س ��ة جدي ��دة يف  15اي ��ار
لك ��ن �سا�س ��ة قال ��وا �إنه ��م يتوقعون
�أن ت�ستم ��ر اخلالف ��ات ب�ش� ��أن م ��ن
�سيخلف �سليمان لعدة �أ�شهر بعد �أن
يرتك املن�صب يف  25ايار.
ومن املرج ��ح �أن ي�ضطر اي مر�شح
للح�ص ��ول عل ��ى بع� ��ض الت�أييد من
الكتلتني ال�سيا�سيت�ي�ن الرئي�سيتني
وهما حتالف الثامن من �آذار بقيادة

ح ��زب الل ��ه ال�شيع ��ي وحتال ��ف 14
�آذار املناف� ��س له بقيادة ال�سنة حتى
يفوز بالأغلبية الالزمة من �أ�صوات
ن ��واب الربملان البال ��غ عددهم 128
نائبا.
وت�صاع ��دت التوت ��رات ب�سب ��ب
احل ��رب يف �سوري ��ا الت ��ي تكت�سب
طابع ��ا طائفيا متزاي ��دا حيث يقاتل
م�سلح ��و املعار�ض ��ة و�أغلبه ��م م ��ن
ال�سن ��ة للإطاحة بالرئي� ��س العلوي
ب�ش ��ار اال�س ��د حلي ��ف ح ��زب الل ��ه
وزاد ذل ��ك م ��ن جم ��ود املوق ��ف بني
املع�سكرين.
وق ��ال م�ص ��در �سيا�س ��ي كب�ي�ر طلب
ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه " تك ��رار م�شه ��د
ع ��دم اكتم ��ال الن�ص ��اب ي�ؤ�ش ��ر اىل
ع ��دم انتخ ��اب رئي�س قب ��ل  25ايار
وبالتايل اىل الفراغ .ورغم انه بعد

ح�ي�ن ف ��از باق�ت�راع عل ��ى الثقة يف
حكومته اجلديدة.
وقال النائب مروان حمادة متحدثا
لإذاع ��ة �ص ��وت لبن ��ان �إن حكوم ��ة
�س�ل�ام �ستت ��وىل مه ��ام الرئي�س يف
حال ��ة ت ��رك �سليم ��ان املن�ص ��ب قبل
العثور على من �سيخلفه.
و�أ�ض ��اف "ال جدي ��د يف مل ��ف
اال�ستحق ��اق الرئا�س ��ي اال يف ح ��ال
ح�ص ��ول ام ��ر دراماتيك ��ي غ�ي�ر
متوقع".
وق ��ال "ال�شغ ��ور �سيح�ص ��ل بع ��د
اخلام� ��س والع�شرين م ��ن ايار وان
التط ��ورات اخلارجي ��ة ل ��ن تتغ�ي�ر
خ�صو�ص ��ا وان الالعبني االقليميني
والدوليني ي�ؤك ��دون ان لي�س لديهم
مر�شح للرئا�سة".
ويحت ��اج لبن ��ان ب�ش ��دة اىل قي ��ادة

ملواجه ��ة تداعيات احلرب ال�سورية
الت ��ي ب ��د�أت قب ��ل اك�ث�ر م ��ن ث�ل�اث
�سنوات عل ��ى ق�ضاي ��ا رئي�سية مثل
انقط ��اع الكهرب ��اء وتده ��ور البنية
التحتية وامل�شاكل املحيطة برواتب
موظفي القطاع العام.
وج ��اء يف بي ��ان املطارن ��ة املوارنة
بع ��د اجتماعه ��م ال�شه ��ري "الدعوة
للتو�ص ��ل النتخ ��اب رئي� ��س
للجمهوري ��ة يك ��ون عل ��ى حج ��م
حاجات لبن ��ان ...قلقون من حديث
بع� ��ض الن ��واب عن الف ��راغ وك�أنهم
يعلنون عجزهم".
وكان قائد اجلي� ��ش ال�سابق مي�شال
عون ع�ضو حتالف � 8آذار قد �صرح
ب�أن ��ه �سيرت�ش ��ح للرئا�س ��ة اذا كان
هن ��اك تواف ��ق على دعم ��ه لكن حتى
الآن مل يظهر اتفاق بهذا ال�شكل.

املحكمة الد�ستورية التايالندية تقيل رئي�سة الوزراء من مهامها
 بانكوك� /أ .ف .ب.
�أقال ��ت المحكم ��ة الد�ستوري ��ة التايالندية
ام� ��س االربع ��اء رئي�س ��ة ال ��وزراء ينغالك
�شيناوت ��را م ��ن من�صبه ��ا باعتب ��ار �أنه ��ا
ا�ستغل ��ت �سلطاته ��ا عب ��ر ق ��رار نق ��ل مهام
م�س�ؤول �أمني في .2011
قا�ض في الحكم الذي نقله التلفزيون
وقال ٍ
مبا�شرة" :لقد انتهت مهام رئي�سة الوزراء،
ل ��م يعد بامكان ينغ�ل�اك البقاء في من�صبها
كرئي�سة وزراء ت�صريف اعمال".
وا�ض ��اف القا�ض ��ي" :لق ��د ق ��رر الق�ض ��اة
باالجم ��اع �أن ينغ�ل�اك ا�ستغل ��ت و�ضعه ��ا
كرئي�سة وزراء".
وتع ��ود ه ��ذه الق�ضي ��ة ال ��ى اقال ��ة رئي�س
مجل�س االمن القومي بعد و�صول ينغالك
ال ��ى ال�سلطة ف ��ي  ،2011لكنه ع ��اد لت�سلم
مهامه ب�أمر من المحكمة االدارية.
وا�ستن ��ادًا الى هذا القرار ،اكدت مجموعة
م ��ن اع�ضاء مجل�س ال�شي ��وخ �أن نقل مهام
ه ��ذا الم�س� ��ؤول االمن ��ي تم بما في ��ه فائدة
حزب بوي ��ا ث ��اي الحاكم ،وذل ��ك في طعن
قدموه امام المحكمة الد�ستورية.
وق ��رار المحكمة الد�ستوري ��ة ي�شمل ً
اي�ضا
ع ��دة وزراء ف ��ي حكومة ينغ�ل�اك لكنها لم

تحدد ا�سما َءهم.
وهذا الق ��رار يفتح �صفحة جديدة من عدم
اال�ستقرار في تايالن ��د في ظل عدم وجود
برلم ��ان بعدم ��ا تم حل ��ه في كان ��ون االول
 2013لتعيين رئي�س جديد للوزراء.
وي�أم ��ل معار�ضو ينغالك الذي ��ن يطالبون
برحيله ��ا من ��ذ �ستة ا�شهر ،ف ��ي التمكن من
الطلب من مجل� ��س ال�شيوخ تعيين رئي�س
جديد للحكومة.
ووع ��دت حركة القم�ص ��ان الحمر الموالية
لتا�سكي ��ن �شيناوت ��را من جهته ��ا بالنزول
ال ��ى ال�ش ��ارع مج ��دد ًا ف ��ي ح ��ال ح�ص ��ول
"انقالب ق�ضائي" جديد ،ما يثير مخاوف
من اعمال عنف جديدة.
م ��ن جانبه ��ا قال ��ت رئي�س ��ة ال ��وزراء
التايالندي ��ة ينغل ��وك �شيناوات ��را ام� ��س
الأربع ��اء �إن حكومته ��ا "التزم ��ت بمبادئ
الأمان ��ة ف ��ى �إدارة الب�ل�اد ول ��م نت�ص ��رف
بف�ساد على الإطالق ،كما اتهمنا".
وكان ��ت �شيناوات ��را ق ��د تلق ��ت �أم ��را م ��ن
المحكمة بالتنحى ام�س الأربعاء ،وتجمهر
م�ؤيدوها في �أعق ��اب الإعالن خارج مبنى
رئا�سة الوزراء.
الحكم الذي �أ�صدرته المحكمة الد�ستورية
وال ��ذي �أدان �شيناوات ��را بتهم ��ة ا�ستغالل

ال�سلطة ،كان بمثابة انت�صار للمتظاهرين
المناه�ضي ��ن للحكومة الذي ��ن خرجوا في
مظاهرات مطالبي ��ن ب�إقالتها طوال ال�ستة
�أ�شهر الما�ضية.
وبع ��د وق ��ت ق�صي ��ر م ��ن �ص ��دور الحك ��م
�أعل ��ن من تبقى م ��ن ال ��وزراء المحتفظين
بمنا�صبه ��م اختيار نائب رئي� ��س الوزراء

تهديد �شامل
و�أ�سف ��رت اعم ��ال العن ��ف املن�سوب ��ة
�إىل بوك ��و ح ��رام ،وامل�ستم ��رة من ��ذ
خم�سة اع ��وام ،عن مقت ��ل الآالف يف
نيجرييا ،الدولة االكرث عددًا لل�سكان

اسم وقضية

ف�شل الربملان اللبناين يف اختيار رئي�س للمرة الثالثة
 25ايار قد تتح ��رك االمور بوترية
�أ�سرع اال ان التوافق على رئي�س قد
ي�ستغرق وقتا ورمبا ال�شهر".
ويف ال�شه ��ر املا�ض ��ي ح�ص ��ل
ال�سيا�س ��ي امل�سيح ��ي �سمري جعجع
املعار� ��ض للأ�س ��د عل ��ى ت�أييد نواب
م ��ن حركة � 14آذار الت ��ي ينتمي لها
لكن ��ه مل يح�صل اال عل ��ى � 48صوتا
مقاب ��ل  52بطاق ��ة فارغ ��ة من نواب
حتالف � 8آذار.
و�ألغ ��ي ت�صوي ��ت ي ��وم الأربع ��اء
بع ��د �أن قاطع ن ��واب حتالف � 8آذار
اجلل�سة مم ��ا �أدى اىل ع ��دم اكتمال
الن�ص ��اب القانوين ال�ل�ازم لإجراء
الت�صويت وهو ثلثا الأع�ضاء.
ي�أتي ه ��ذا بعد �أقل م ��ن �شهرين من
�إنه ��اء رئي� ��س الوزراء مت ��ام �سالم
فراغ ��ا يف احلكوم ��ة ا�ستم ��ر عام ��ا

االمريكي ��ة �أن لديه ��ا معلوم ��ات مفاده ��ا
�أن م ��ن املحتمل �أن تك ��ون الفتيات نقلن
�إىل دول جم ��اورة يف ت�صريح ��ات
م�شابه ��ة ملعلومات غ�ي�ر م�ؤكدة ادىل بها
م�س�ؤولون حمليون يف �شيبوك ا�شارت
�إىل �أن الفتي ��ات مت بيعه ��ن كزوج ��ات
ملقاتل�ي�ن ا�سالمي�ي�ن يف الكام�ي�رون
وت�شاد.
ونفت ال�سلطات الكامريونية والت�شادية
االنب ��اء الت ��ي حتدث ��ت ع ��ن تواج ��د
التلمي ��ذات عل ��ى ارا�ض ��ي البلدي ��ن.
واملجموعة املتطرفة التي تطالب بان�شاء
دولة ا�سالمية يف �شمال نيجرييا اوقعت
االف القتل ��ى يف الب�ل�اد يف ال�سن ��وات
اخلم�س املا�ضية.

يف افريقي ��ا و�أول اقت�صاد يف القارة.
خ�صو�ص ��ا
وترك ��زت اعم ��ال العن ��ف
ً
يف �شم ��ال �ش ��رق البالد ،حي ��ث ي�شن
اجلي� ��ش عملي ��ة وا�سعة النط ��اق منذ
ع ��ام يف حماول ��ة لو�ضع ح ��د حلركة
التمرد هذه.
وجلوء اجلي�ش اىل ميلي�شيات خا�صة
تت�أل ��ف م ��ن مدني�ي�ن يف كفاح ��ه �ضد
اال�سالمي�ي�ن دفع بجماعة بوكو حرام
اىل التح ��ول �ضد ال�س ��كان املحليني،
فبات ��ت تهاج ��م ق ��رى بكامله ��ا ،تقتل
حت ��ى � 200إىل  300ق ��روي احيا ًن ��ا
من رجال ون�ساء ،لالنتقام من تعاون
املدنيني مع اجلي�ش ،بح�سب الباحث
الفرن�س ��ي مارك-انط ��وان بريوز دو
مونكلو.والهجوم ��ان اللذان ا�ستهدفا
را حمط ��ة القط ��ارات نف�سها يف
اخ�ي� ً
حمي ��ط ابوجا بف ��ارق اقل م ��ن ثالثة
ا�سابي ��ع ،اوقعا  90قتيلاً  ،االمر الذي
يذك ��ر بالتهديد اخلطري ال ��ذي ت�شكله
بوكو حرام يف كافة ارجاء البلد.

نيواثامرون ��ج بون�سوجبا�سي ��ان لتول ��ى
رئا�سة الوزراء م�ؤقتا.
ويلقي قرار المحكم ��ة بظالل من ال�شكوك
حول �إمكانية ت�أجيل االنتخابات الجديدة
المزم ��ع �إجرا�ؤها في تموز ،والتي �ستثير
غ�ضب �أغلب م�ؤيدي ينجلوك في المناطق
الريفي ��ة الذي ��ن دعوا �إلى تنظي ��م مظاهرة
حا�شدة يوم ال�سبت في بانكوك.
لك ��ن نيواثامرونج ق ��ال �إن المهمة الأولى
التي �ست�ضطلع بها حكومة ت�سيير الأعمال
�ستك ��ون �ضم ��ان �إج ��راء االنتخاب ��ات في
�أ�سرع وقت ممكن.
وتجم ��ع م�ؤي ��دو �شيناوات ��را ف ��ي بانكوك
ام� ��س الأربعاء في �أعقاب ق ��رار المحكمة،
وق ��ال العديد منهم "لي�س هن ��اك �أي عدالة
في المجتمع التايالندي".
ي�ش ��كل القرار �آخر التط ��ورات على �صعيد
الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة التي تكتن ��ف تايالند.
كان الق ��رار بمثاب ��ة انت�ص ��ار لمعار�ض ��ي
ينجلوك الذين ت�أتي غالبيتهم من المناطق
الح�ضري ��ة والجن ��وب ،والذي ��ن �شارك ��وا
ف ��ي مظاه ��رات �صاخبة عنيفة ف ��ي بع�ض
الأحي ��ان ف ��ي بانك ��وك مطالبي ��ن �إياه ��ا
بالتنح ��ي و�إف�س ��اح الطري ��ق �أم ��ام زعي ��م
م�ؤقت غير منتخب.

�أبوبكر �شيكو �شيخ
قا�س ..وعائد من بني الأموات
مع ان�ش��غال العالم بق�ضية اختطاف ع�شرات
الفتيات في نيجيريا عل��ى يد تنظيم "بوكو
ح��رام" تث��ور الكثي��ر م��ن الت�س��ا�ؤالت حول
هوية زعي��م التنظي��م� ،أبوبكر �ش��يكو ،بعد
تهديده ببي��ع الفتيات في �س��وق النخا�س��ة،
فم��ن ه��و زعي��م تل��ك الجماع��ة وم��ا �أب��رز
محطات حياته.

ول ��د �أبوبكر �شيكو يف قرية "�شيكو" احلدودية
م ��ع النيجر ،ودر� ��س ال�شرعية قب ��ل ارتياد كلية
والي ��ة بورن ��و لدرا�س ��ات ال�شريع ��ة والقان ��ون
الت ��ي خ�ض ��ع فيه ��ا لدرا�س ��ات علي ��ا يف امل ��واد
الدينية ،ولذلك يلقبه بع�ض �أن�صاره بلقب "دار
التوحيد" وذلك ب�سبب علومه الدينية.
يجي ��د �شيكو �أكرث من لغة ،فهو ينطق بالعربية،
وكذل ��ك بلغ ��ات الهو�سا والف ��والين والكانوري
املحلية ،ولكنه ال يجيد اللغة الإجنليزية ،ورمبا
يعود ذلك �إىل موقفه املناه�ض للتعليم الغربي.
تتفاوت التقديرات حول �سن �شيكو� ،إذ ترتاوح
الرتجيحات ب�ي�ن  38و� 49سنة ،وتقول وزارة
اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة �إنه قد يك ��ون من مواليد
العام � 1965أو � ..1969أو .1975
الذي ��ن يعرف ��ون �شيكو ي�صفون ��ه ب�أن ��ه "�أ�ستاذ
يف اخل ��داع" و�شخ� ��ص "حمب للعزل ��ة" ،وهو
ال يتح ��دث مبا�ش ��رة �إىل �أن�ص ��اره ،و�إمنا يقوم
ب�إر�س ��ال ر�سائل ��ه �إليه ��م ع�ب�ر جمموع ��ة م ��ن
الذين يث ��ق به ��م ،وي�ستخدم �شيك ��و العديد من
الأ�سم ��اء امل�ستع ��ارة ،بينها "�أبوبك ��ر �سكيكوا"
و"�أبوحمم ��د" و"�أبوبك ��ر بن �أحم ��د ال�شكوي"
و"امل�سلمي بي�شكو".
ت�أ�س�س ��ت جماع ��ة بوك ��و ح ��رام على ي ��د حممد
يو�س ��ف ،هو رج ��ل دي ��ن مع ��روف ومتعلم كان
يق ��ود �سي ��ارة مر�سيد� ��س ويطال ��ب يف الوق ��ت
نف�س ��ه ب�إقامة دول ��ة �إ�سالمي ��ة يف مناطق �شمال
نيجريي ��ا ،ولكن ��ه مل يتمك ��ن م ��ن ح�ش ��د الكثري
م ��ن الأتب ��اع ب�سب ��ب �ضع ��ف قدرات ��ه القيادية،
كم ��ا مل يتمكن من ال�سيط ��رة على الرجل الثاين
بالتنظيم ،وهو �شيكو ،والذي �سرعان ما �سيطر
على الأمور بنف�سه.
قت ��ل حمم ��د يو�سف ع ��ام  2009بهج ��وم �شنته
الق ��وات احلكومي ��ة عل ��ى معاقل بوك ��و حرام،
و�سق ��ط �إىل جانب ��ه  700م ��ن �أن�ص ��اره ،وق ��د

تعه ��د �شيكو باالنتقام ملقتل يو�سف عرب �سل�سلة
هجم ��ات مل متيز بني جهة و�أخرى يف البالد� ،إذ
ا�ستهدفت املوظفني ورجال احلكومة وال�شرطة
وال�صحفيني والقرويني والط�ل�اب والكنائ�س،
وتق ��در منظم ��ات �أن احلمل ��ة ه ��ذه �أدت خ�ل�ال
خم�س �سنوات �إىل مقتل ثالثة �آالف �شخ�ص.
�أعلن ��ت ال�سلطات النيجريية �أكرث من مرة مقتل
�شيكو ،ولكن ��ه كان يعود يف كل مرة ليكذب تلك
الأنب ��اء ،وقد كادت ال�شرطة �أن تقب�ض عليه بعد
مداهمة منزله عام  ،2012والذي كان قد ق�صده
حل�ض ��ور منا�سبة عائلي ��ة تتعلق ب�أح ��د �أبنائه،
ولكنه متكن من الهرب بعد معركة نارية �أ�صيب
خاللها يف قدمه ،وقب�ضت ال�شرطة بعد ذلك على
زوجته و�أوالده الثالثة.
تعت�ب�ر مناطق امل�سلم�ي�ن يف �شمال نيجرييا من
ب�ي�ن �أفقر مناطق الب�ل�اد و�أكرثه ��ا حرمانا على
امل�ستوي ��ات االقت�صادي ��ة والتعليمي ��ة ،وقد قام
�شيك ��و با�ستغالل ذلك لتجنيد املئات من الأتباع
بني ال�س ��كان بحجة التعر� ��ض لتمييز ديني من
قب ��ل ال�سلط ��ات الفا�س ��دة يف العا�صم ��ة �أبوجا،
وهو يطالب بفر�ض ال�شريعة يف البالد.
ال توج ��د �أدل ��ة قاطع ��ة عل ��ى وجود خط ��ط لدى
جماع ��ة بوكو ح ��رام من �أج ��ل ن�ش ��ر ن�شاطاتها
امل�سلح ��ة خارج حدود نيجريي ��ا ،ولكن حمالت
الرع ��ب الت ��ي ت�شنه ��ا امت ��دت �أ�صدا�ؤه ��ا �إىل
الكام�ي�رون املج ��اورة ،كم ��ا يعتق ��د �أن للتنظيم
عالقات مع جماعات يف مايل والنيجر.
حر� ��ص �شيكو عل ��ى االلتزام بتنفي ��ذ تهديداته،
ب�ص ��رف النظر عن فظاعتها ،فق ��د �أعلن يف �أيار
 2013عزم ��ه اختط ��اف فتي ��ات ردا عل ��ى قي ��ام
ال�شرطة باختطاف زوج ��ات و�أطفال عنا�صره،
وق ��د نفذ تهدي ��ده بالفع ��ل عرب العملي ��ة املرعبة
الت ��ي �أدت �إىل اختط ��اف  279فت ��اة من مدر�سة
حملية مهددا ببيعهن.
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كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج
ب��ي��ت امل����دى ي�����س��ت��ذك��ر رواد
ال�صحافة العراقية
يقيم ب�ي��ت امل ��دى يف � �ش��ارع املتنبي غ��دا
اجلمعة ال�ساعة احل��ادي��ة ع�شرة �صباحا
فعالية لالحتفاء ب��ذك��رى رائ ��د م��ن رواد
ال�صحافة العراقية "�إبراهيم �صالح �شكر"
حيث �سيتم ت�سليط ال���ض��وء على دوره
يف ت�أ�سي�س العديد من ال�صحف البارزة
واي�ضا احلديث عن جتربته يف الكتابة.
ي�ق��دم الفعالية ال��دك �ت��ور ك��اظ��م امل �ق��دادي
وي �� �ش��ارك فيها ال��دك �ت��ور ح �م��دان ال�سامل
والدكتور ها�شك ح�سن والباحث وامل�ؤرخ
ع�ب��د احل�م�ي��د ال��ر� �ش��ودي وال�ن��اق��د �شكيب
كاظم.

�إبراهيم �صالح �شكر
كتاب من ترجمته و�إع��داده للم�ؤلفة انغال
تروين بعنوان (كيف نفهم الن�ساء يف 60
دقيقة).

في�صل اليا�سري:
املخرج ال�سينمائي �صدر له يف ب�يروت،

يا�س خ�ضري:
الفنان ال�شاب ،انتهى من ت�صوير م�شاهده

�سويدية تت�سلم
ر�سالة بوفاتها

يف م�سل�سل (�سفينة �سومر) ،وقال لـ(املدى)
ان��ه �أدى �شخ�صية (��س�ه�ي��ل) اح��د رج��ال
ال �ه��ور ،وه��و �شخ�صية �إيجابية ،غيور،
حمب للوطن ،وه��و �صياد ماهر لل�سمك،
ف�ضال عن كونه احد العاملني بال�سفينة ،مل
ي�شعر بالتعب ،بل انه ا�ستمتعت به كثري ًا.

ُ�صدمت امر�أة �سويدية حني ت�س ّلمت ر�سالة من �شركة ت�أمني
تبلغها فيها �أنها متوفية منذ �أكرث من �أ�سبوع.
وذك��رت �صحيفة «ذا لوكال» ال�سويدية �أن امل��ر�أة (36
عام ًا) من بلدة �ساندفيكن يف �شرق ال�سويد ت�س ّلمت
موجهة �إىل امل�س�ؤول عن
ر�سالة من �شركة ت�أمني ّ
و�صيتها ،جاء فيها �أن ت�أمني ال�سيارة �سينتقل �إىل
الورثة.
وقالت املر�أة «لقد ُ�صدمت ،مل يكن الأمر �سار ًا
على الإطالق ..مل �أ�صدق ذلك».
و�أ��ش��ارت ال�صحيفة اىل �أن الطبيب خلط
بني ملفات املر�ضى بعد وفاة امر�أة يف دار
للم�سنني.
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يحاول طالب املدار�س واجلامعات ابتكار و�سائل عديدة للغ�ش يف االمتحانات،
وباملقابل تبذل املدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية جهود ًا كبرية للت�أكد من نزاهة
االمتحانات وتكاف�ؤ الفر�ص بني الطالب ،وه��ذا ما دعا �إح��دى املدار�س يف
ال�صني �إىل نقل امتحاناتها �إىل الغابات احلراجية القريبة من املدر�سة .و�أ�شار
�أحد املعلمني يف مدر�سة �شينغ فينغ مبدينة جينغ زهو التابعة ملقاطعة هيوبي
ال�صينية �إىل �أن االمتحانات جرت يومي  27و 28ني�سان املا�ضي يف الهواء
الطلق ،وذلك لال�ستفادة من جمال البيئة الطبيعية املحيطة يف هذا الوقت من
جهة ،وترك م�سافات كبرية بني الطالب منع ًا للغ�ش من جهة �أخرى .و�أكد املعلم
�أن مدر�سة �شينغ فينغ هي املدر�سة الأوىل يف ال�صني بل ورمبا يف العامل التي
جتري امتحاناتها يف الهواء الطلق ،وا�ستفاد الطالب من الظالل الوارفة
للأ�شجار يف الغابة ،كما مل يكن مبقدور �أي منهم �أن يغ�ش يف االمتحان �أو
يح�صل على املعلومات من زمالئه لبعد امل�سافات بينهم.

جل ��أ كري�س �سيفري �إىل املحاكم الأمريكية بعد �أن رف�ض
م�س�ؤولو �أوت ��اوا طلبه ب��ال��زواج من حا�سوبه ال�شخ�صي.
وذك��رت �صحيفة "مرتو" الربيطانية �أن املحامي ال�سابق
�أكد �أن ولعه ال�شخ�صي بحا�سوبه ميثل العالقة بني الزوجني
املثليني ،اللذين ال ي�سمح لهما بالزواج يف الوالية.
وكتب يف معار�ضته املكونة من � 50صفحة "مار�سوا التمييز
�ضدي ،عندما رف�ضوا زواجي بحا�سوبي" .وقال "قدمت طلب ًا
ملوظف يف �أوتاوا للح�صول على رخ�صة زواج ،هديف خارج
نطاق التعريف ال�ضيق" .يذكر �أن هذه لي�ست املرة الأوىل
التي يت�سبب فيها �سيفري جد ًال يف املحاكم� ،إذ كان قد �ألقى
باللوم يف ال�سابق على �شركة "�أبل" يف الت�سبب "ب�إدمانه
متابعة املواقع الإباحية".
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ال�ساد�سة ع�شرة ،و�إنها كرهت ت�صرفاته ال�صبيانية
يف ذلك الوقت ومل تت�صور �أنها "�ستقع يف حبه بهذه
ال�سرعة".
�أما كارفالو فقد و�صف اللقاء الأول بطريقة خمتلفة،
وقال �إنه ر�آها عندما كان ذاهبا ل�شراء اخلبز ،ووقع
يف حبها "من �أول نظرة" ،و�صمم على �أن يكمل حياته
معها .وحتلم ك��روز ب ��أن ت�صبح �أم � ًا ول��و عن طريق
التبني �إذا مل ت�سمح ظروفها ال�صحية باحلمل ،خا�صة
و�أنها كانت تعاين من ورم قدمي يف الغدة النخامية.

بعد �صمت  16عام ًا..
لوين�سكي ت�أ�سف لعالقتها بكلينتون
بعد  16ع��ام� ًا خرجت امل�ت��درب��ة ال�سابقة يف البيت
الأب �ي ����ض مونيكا لوين�سكي ،ال�ت��ي �أق ��ام الرئي�س
الأمريكي ال�سابق بيل كلينتون �سنة " 1998عالقة
غري الئقة" معها ،عن �صمتها يف مقال ن�شرته جملة
"فانيتي فري" ،ما قد ي�ؤثر على احلملة املحتملة
لهيالري كلينتون لالنتخابات الرئا�سية يف .2016
و�شرحت مونيكا لوين�سكي �أنها ف�ضلت االبتعاد عن
ال�صحافة خالل ال�سنوات املا�ضية ورف�ضت املقابالت
ال�صحافية ب�سبب خ�شيتها خ�صو�ص ًا من �أن "ت�صبح
ال�سبب مل�شكلة �إذا ما �أطلقت هيالري كلينتون حملتها
لالنتخابات الرئا�سية" .وت�ساءلت لوين�سكي يف
مقابلة طويلة ن�شرتها املجلة و�أكدت خاللها املتدربة
ال�سابقة �أن �ه��ا ت ��ؤي��د ال��دمي��وق��راط�ي�ين "هل م��ا زال
يتعني علي جتميد حياتي لثماين �أو ع�شر �سنوات
�إ�ضافية"؟.
ونفت لوين�سكي �أن يكون املقال موجها �ضد عائلة
كلينتون ،قائلة "ال �أريد �أن ي�صيبهم �أي مكروه وما
ح�صل يل وال�س�ؤال عن م�ستقبلي ال يخ�ص �أيا منهم".
و�أك���دت مونيكا لوين�سكي �أن "الوقت ح��ان لطي
ال�صفحة" ،مبدية عزمها على "ا�ستعادة ال�سيطرة على
ق�صتها و�إعطاء معنى ملا�ضيها".
وتابعت مونيكا "�أ�شعر ب�شديد الأ�سف ملا ح�صل بني
الرئي�س كلينتون وبيني" .وبعد الف�ضيحة التي
�أثارتها هذه العالقة ،ا�ضطر الرئي�س الأمريكي بيل
كلينتون يف �أغ�سط�س � 1998إىل االعرتاف ب�أنه �أقام
عالقة غري الئقة مع املتدربة ال�شابة يف البيت الأبي�ض
مونيكا لوين�سكي .وبعد �أكرث من ع�شر �سنوات من
ال�صمت� ،أو�ضحت املتدربة ال�سابقة التي تبلغ حاليا
 40عاما �أن �سكوتها التام طوال هذه ال�سنوات دفع
بالبع�ض �إىل ن�شر �شائعات يف بع�ض الأو�ساط ب�أن
"عائلة كلينتون دفعت يل يف مقابل لزوم ال�صمت،
وذلك �أبعد ما يكون عن احلقيقة".
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مدر�سة �صينية تنقل االمتحانات
�إىل الغابة ملنع الغ�ش

درجة
احلرارة

�أ�صبحت مراهقة برازيلية �أطول عرو�س يف العامل،
بعد �أن ع��ر���ض عليها �صديقها ال ��زواج يف "م�شهد
رومان�سي" على �شاطئ البحر يف الربازيل.
ووفق �صحيفة "الديلي ميل" ،يبلغ طول �إيلي�ساين
�سيلفا ك��روز البالغة م��ن العمر  18ع��ام��ا م��ا يقرب
م��ن � 205سنتيمرتات ،بينما يبلغ ط��ول �صديقها
فران�سينالدو �سيلفا كارفالو ،ال��ذي تعي�ش معه منذ
�سنة ،حوايل � 165سينتمرتا.
وق��ال��ت ك��روز �إن�ه��ا التقت ك��ارف��ال��و عندما ك��ان��ت يف
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حمام يرغب يف الزواج من
ٍ
حا�سوبه ال�شخ�صي

املدينة
العظمى
ال�صغرى

مراهقة برازيلية� ..أطول عرو�س يف العامل

ن�شر موقع «العربية نت» مقطع فيديو لفتاة ،من مدينة زهاجن
هو ال�صينية� ،ألقت بنف�سها من �شرفة منزلها بالطابق
الرابع ،لكن الأق��دار �شاءت �أال متوت ،حيث �أنقذها «حبل
الغ�سيل».
وذك� ��رت �صحيفة «ن �ي��وي��ورك داي �ل��ي ن �ي��وز» �أن عد�سات
امل�صورين التقطت حلظة تديل امر�أة من نافذة منزلها قبل �أن
ت�سقط �إىل الأر�ض من ارتفاع  4طوابق ،ومتكن رجال الإنقاذ
من الإم�ساك بها بوا�سطة ح��زام قبل ث��وان قليلة من حتطم
العمود احلديدي الذي كانت تتم�سك به.
ومل يتم التو�صل �إىل الأ�سباب التي �أدت �إىل قيام الفتاة بذلك
الفعل ،وما �إذا كانت حت��اول االنتحار �أم �أنها فقدت الوعى
جراء عار�ض �صحي ،بينما ت�شري بع�ض التقارير �إىل كونها
كانت «خممورة».

بعد �أن خطفت عار�ضة الأزي��اء ال�شهرية كيندال جيرن
الأ�ضواء ب�إطاللتها ال�ساحرة خالل م�شاركتها يف احلفل
ال���س�ن��وي الأه� ��م يف ع��امل امل��و��ض��ة الـ"،"Met Gala
والذي �أقيم االثنني املا�ضي ،بح�ضور عدد كبري من النجوم
والنجمات العامليني ،ظهرت النجمة العاملية يف �شوارع
نيويورك ام�س االول بلوك خمتلف متاما مرتدية بنطلون
جلد �أ�سود وهاي كول �أبي�ض وفي�ست من الفرو الأبي�ض.
ولإ�ضفاء مزيد من الأناقة ،ارتدت "جيرن" ،الأخت ال�صغرى
للنجمة الأمريكية كيم كاردا�شيان ،نظارة �شم�س وبوت
�أ�سود جلد.
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�صباح رحيمة:
�سيعر�ض فيلمه (احل�ل��م وال��زن��زان��ة) من
(ت�أليفه و�إخ��راج��ه) و�إنتاج  ،2003الذي
�شارك يف عدة مهرجانات دولية وحملية،
وعر�ض يف امريكا  -كاليفورنيا للجالية
امل�سلمة ،متثيل :عواطف �سلمان ،حافظ
لعيبي ،طه علوان� ،سناء �سليم وغريهم ،
�سيعر�ض على قاعة �سامي عبد احلميد يف
املركز الثقايف البغدادي ب�شارع املتنبي
يوم اجلمعة املقبل .2014/9/5

حبل غ�سيل يُنقذ فتاة
�صينية من املوت
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39
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�أدعوكم لقراءة اخلرب املن�شور قبل يومني يف �صحيفة احلياة اللندنية  ،وت�أملوا
يف ال�سبق ال�صحفي الذي نقله �إلينا النائب املقرب "جد ًا" عبا�س البياتي من
"ان ائتالف املالكي ي�ؤيد وي�ساند مبادرة عمان" ..ودققوا جيد ًا يف هذه اللحظة
"التاريخية" التي ب�شرتنا فيها مواقع مقربة من القائد العام للقوات امل�سلحة
من �أن هناك و�ساطة للتقريب بني نوري املالكي وعلي حامت ال�سليمان ،وقبل
هذا �أمتنى عليكم �إع��ادة م�شاهدة ا�شرطة "حديث الأربعاء" لرئي�س جمل�س
ال��وزراء والتي قال فيها من �أن ال تراجع عن ق�ضية حترير الأنبار والفلوجة
من امل�سلحني.
ال اعرتا�ض عندي مطلقا على مناق�شة ازمة االنبار وحلها بالطرق ال�سلمية ،ويف
هذا املكان كتبت ان مفتاح اخلروج من الأزم��ة التي تعي�شها البالد بيد رئي�س
جمل�س ال��وزراء وحده ،لأنه بب�ساطة هو الذي و�ضع اجلميع يف هذا امل�أزق،
حني �أ�صر على عدم الإن�صات للأ�صوات املعتدلة �سواء يف الأنبار �أو املو�صل �أو
�صالح الدين ،فهذا العناد هو الذي فتح الباب �أمام املتطرفني لكي ي�صبحوا جزء ًا
من امل�شهد الذي يت�صدر الف�ضائيات الآن.
اليوم نحن على موعد جديد من النائب عبا�س البياتي الذي ا�شتقنا ل�سماع �صوته،
حيث اكد لنا خربا تناقلته معظم وكاالت االنباء جاء فيه "ان مفاو�ضات عمان
جنحت يف �إبرام "اتفاق كبري" بني "ممثلني" عن حمافظة الأنبار ،وممثلني عن
رئي�س جمل�س الوزراء ،و�أبرز بنود هذا االتفاق ،هي  - :وقف القتال يف جميع
مناطق الأنبار ف��ورا - ..ان�سحاب اجلي�ش اىل مع�سكراته املعروفة ،وت�سليم
�إدارة ال�ش�ؤون الأمنية جلهاز ال�شرطة املحلية -..وقف املالحقات القانونية
بحق جميع امل�سلحني يف املحافظة - ،تغيري الإدارة املحلية احلالية للمدينة..
 االتفاق يت�ضمن �أي�ضا دفع مبالغ كبرية لبع�ض الأطراف.ودعوين �أ�سال �س�ؤا ًال بريئ ًا :هل يريدون منا �أن نن�سى ..و�أن منحي من الذاكرة،
�أن ائتالف دولة القانون خرج علينا قبل عام ببيان اتهم فيه حامت ال�سليمان
ومعه العديد من ع�شائر االنبار ب�أنهم يقودون جماميع "�إرهابية" وان لديهم
�أدل ��ة مثبتة يف ه��ذا ال�صدد وه��ي �أق��را���ص م��دجم��ة ،تثبت ت��ورط علي حامت
ال�سليمان �شخ�صي ًا بهذا املو�ضوع .
هل ي��ري��دون منا ان نن�سى� ،أن املالكي خ��رج علينا �صبيحة ي��وم من الأي��ام،
ليقول باحلرف الواحد �إن "بلدان ًا خارجية ت�صرف الأموال وتعقد اجتماعات
وحت��رك��ات وتنفق �ساعات من الوقت من �أج��ل دف��ع الع�شائر اىل معركة مع
احلكومة" .
هل يريدون منا ان نن�سى� ،أن ائتالف دولة القانون ظل يردد خالل �أ�شهر طويلة
لتدخل الدول يف ال�ش�ؤون العراقية،
�أ�سطوانة� ،أن "ع�شائر االنبار تفتح البابَ
ِ
وان ح��امت ال�سليمان ي�سعى �إىل ال�سيطرة على املحافظة من خ�لال جماميع
ارهابية ".
و�سمعنا �أي�ضا بكامل وعينا ال�سيد املالكي يف خطاب علني يتهم جمموعة من
ال�سيا�سيني ،ب�أنهم ي�سعون �إىل �إ�شاعة الإره��اب وتق�سيم البالد ،وخرج علينا
جمع من الناطقني با�سم رئا�سة ال��وزراء والداخلية والدفاع والقيادة العامة
للقوات امل�سلحة والق�ضاء ،كل منهم يحمل ملف ًا قال لنا �إنه يحتوي على مذكرات
�إلقاء قب�ض بحق حامت ال�سليمان و�شخ�صيات �أخرى من الأنبار ،وحاول املالكي
�أن يقلد �أوباما يف م�شهد مقتل بن الدن ،فجمع �أركان قيادته ليتابع معهم تفا�صيل
الإن ��زال اجل��وي على بيت ح��امت ال�سليمان ،ال��ذي انتهت ف�صوله ب ��أن عادت
املقاتالت تندب حظها ،لأن ال�سليمان مل يكن يف البيت!
فهل يريدون منا �أن نن�سى ،و�أن ن�صدقهم وهم يه ّرفون بالقانون والعدالة.
يف حدود معلوماتي املتوا�ضعة �أن املالكي ظل يذكرنا بانه ميلك ملف ًا عن "جرائم
تت�صل ب�سيا�سيني ونواب" ،لكنه يحر�ص على ا�ستمرار العملية ال�سيا�سية وال
يريد لها الف�شل ،ودعوين �أ�س�أل �س�ؤا ًال بريئ ًا� :إذا كانت امللفات موجودة و�أن
ه ��ؤالء ال�سا�سة قاتلون وجمرمون و�س ّراق ح�سب خطاب املالكي ،فهل دماء
العراقيني و�أموالهم رخي�صة للدرجة التي تدفع رئي�س جمل�س وزرائهم � ،إىل
الطبطبة على �أكتاف �أ�صحاب هذه امللفات امللغمة؟!
واالن هل �سنكت�شف ولو مت�أخر ًا �أن ما جرى هو طبخات لال�ستخدام وملء
ف��راغ �أدم �غ��ة ال�ن��ا���س احل��ائ��رة؟ ه��ل ن�صدق �أن م ��ؤمت��ر ًا �سيعقد ب�ين املالكي
وال�سليمان �سيزيل �آثار احلريق ،و�سيعيد الب�سمة �إىل وجهيهما وهما يعلنان
برنامج االحتفال بامل�صاحلة التاريخية ،وما ال�صورة اجلديدة التي �ستوزع
فيها االبت�سامات ،وما املخطط اجلديد الذي �سيخرج من �أروقة ال�سا�سة ،الذي
ي�ضعنا يف �أتون �أزمة جديدة؟ ومتى و�أين �سيكون احلريق القادم.
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صباح المدى

بغ�ض النظر عن كل ت�سا�ؤالتنا حول اتفاق التهدئة يف االنبار ،ف�إنه امر
البد ان مي�ضي .وبالطبع ف�إنه ا�ستجابة ت�أخرت ب�شكل مدرو�س ،لدعوات
اكرث االطراف تعقال ،التي �أحلت منذ اعتقال احمد العلواين ،ب�أن احلمالت
الع�سكرية غري جمدية ،و�أن العراقيني �سيموتون ،ثم يعود "الزعماء"
للتفاو�ض ،ال على مك�سب جديد ،بل من اجل عودة املياه اىل جماريها وطبقا
للو�ضع الذي �سبق القتال!
لكن املهم يف حالة االنبار ،انها منا�سبة �شرحت لنا بطريقة م�ؤملة" ،فل�سفة
احلاج" يف ادارة البالد .هو حني يواجه ازمة ،يحب ان يجمع اكرب كمية
ممكنة من "ال�صراخ" لإ�صابة اجلمهور بالعمى ،وال يتورع عن ا�ستخدام
اخطر احلركات ،التي ترفع البالد وتلقي بها ار�ض ًا ،دون اي تو�ضيح يف�سر
ما ح�صل ،با�ستثناء �شريط ال�صراخ ذاته "داع�ش ،ارهاب ،جي�شنا البطل"
وك�أن البطولة فعل جماين ميكن لرجل الدولة ان يجربه ح�سب ال�شهية،
ودومنا ح�ساب وكتاب.
الالمعنى والالجدوى يف اندالع حرب االنبار ونهايتها ،هو معنى الوالية
الثالثة التي يقاتل املالكي من اجلها .وحني نتفاو�ض مع انف�سنا او مع
اخلارج لت�شكيل احلكومة املقبلة ،ف�إن "ال معنى" هذه املعارك ،هو منوذج
االختبار والتف�سري امل�س�ؤول الذي يكفينا عن بقية تفا�صيل مربرات خلع
احلاج وا�ستبداله.
وو�سط ول��ع املالكي ب"اكرب كمية ممكنة من ال�صراخ" ،ا�صبحنا امام
فا�صل دعائي جديد يدوخ ا�سماعنا ،كربنامج "ا�صالحي" للوالية الثالثة!
كيف تريد ا�صالح االم��ور يا ح��اج؟ يجيبك بر�شقات ال حت�صى "اغلبية،
اغلبية ."....ولكنك ا�ستوليت على كل املنا�صب يا دول��ة الرئي�س ،فماذا
ينق�صك بال�ضبط لتبا�شر اال�صالحات؟ هل تريد وزارة اال�سكان وال�سياحة
كذلك؟ وكيف �ست�صلح ارجتاالتك وت�سرعاتك وتراجعاتك غري املفهومة؟
وهل لديك �سوى منوذج احلرب الغام�ضة يف االنبار ،لتدير عالقاتك مع
كرد�ستان و�أي�ضا مع احلكومات املحلية التي انتزعها منك خ�صومك يف
الب�صرة وغري الب�صرة؟
ومقابل منوذج "اال�صالح امل�ضحك" الذي يتحدث عنه املالكي ،يوجد لدى
خ�صومه ورق��ة ا�صالح حقيقية ا�شتغلت عليها خرية العقول ال�سيا�سية
املتاحة ،واعلنت يف  ٢٠١٠ثم اعيد االعتبار اللتزاماتها يف  ،٢٠١٢وباتت
حتى هذه اللحظة ،نقطة لقاء مو�ضوعي بني اكرب االحزاب التي تعار�ض
نهج املالكي ،وهو ال ميتلك ورقة مثلها تعالج ق�ضاياها اجلوهرية ،بل يطرح
م�سارا معاك�سا متاما .فبينما يركز اخل�صوم على امور من قبيل احرتام
الالمركزية الد�ستورية ،واح�ترام الهيئات امل�ستقلة ،واح�ترام الق�ضاء،
يطالب املالكي باملزيد من ال�سلطات �شديدة املركزية ،ويدعو خ�صومه
للتحول اىل معار�ضة ،ال متتلك اي و�سيلة �ضغط ال�ستجواب م�س�ؤول او
مترير م�شروع قانون ،اذ �سيحتجزهم يف الربملان وميطرهم كل �ساعة
بفوا�صل ال�صراخ املف�ضلة لديه ،دون ان يقطعها �سوى "كرنفاالت فجة"
العتقال �صباح ال�ساعدي ورحيم العكيلي.
لكن االن�صاف يقت�ضي ان نعرتف ب��أن احل��اج ينجح عرب "�صراخه" يف
م�شاغلة قطاع مهم من اجلمهور ،بتب�شريه باال�صالح الزائف ،بينما مل يبذل
خ�صومه ما يكفي من جهد ،للتوا�صل مع اجلمهور حول اوراق اال�صالح
املتبلورة �سلفا .و�ستكون لديهم اك�ثر من فر�صة لبلورة موقف يتفهمه
اجلمهور على نحو اب�سط ،فيما يت�صل بطبيعة اخلطوات التي يتطلبها
م�شروع الت�صحيح ت�شريعيا وتنفيذيا.
ام��ا اط��رف ما ن�سمعه خ�لال انتظارنا اململ لنتائج االق�ت�راع ،فهو توهم
كثريين ب�أننا كنا يف "انتخابات رئا�سية" بحيث ان ب�ضعة ا�صوات يتقدم
بها املالكي على خ�صومه ،تفر�ض علينا ان ن�ست�سلم لنهجه املخفق .وين�سى
ه�ؤالء ان نظامنا الربملاين ومثل كل النظم الربملانية يف العامل ،ال يعطي
قيمة ل"فائز" عاجز عن اقناع كتل الربملان بربناجمه احلكومي ،خ�صو�صا
اذا كان ميتنع طيلة ثمانية اعوام ،عن اعداد حتى نظام داخلي حلكومته،
ويرف�ض ا�ستجواب وزرائ��ه ،ويهدد بتحويل الربملان اىل حلبة مالكمة،
ان ه��و ا�ستجاب لطلب ال�ن��واب باحل�ضور وتو�ضيح ف�ضائحنا املكلفة
واملتوا�صبة.
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