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مصدر سياسي: طالباني حاول تسييس قضية الهاشمي ألكثر من مرة.. وفشل !!

كتلة في مجلس المحافظة أحبطت الصفقة

        المستقبل العراقي/ خاص  
أك�ن للرئيس ج�ال طالباني تقديراً ممي�زاً منذ أيام 
المعارض�ة العراقي�ة، يوم كان يأتي إلى دمش�ق إلى 
جان�ب عدد من ق�ادة المعارضة العراقي�ة، ويتداول 
معه�م تط�ورات المس�ألة العراقية وكن�ت ومازلت 
اعتق�د إن الرجل يمكن أن يلع�ب دوراً مميزاً ويؤدي 
وظيفة نضالي�ة ووطنية كبيرة في إطار حل يفضي 
إلى تهدئة دائمة في ملف عاصف ومعقد على خلفية 
تجرب�ة وطنية مازال قادتها غي�ر قادرين على تلبية 

ن�داء االرتقاء للمس�ؤوليات الجس�يمة ف�ي التوحد 
وبناء تجربة مماثلة للخدمات والكهرباء والتوظيف 
وحماي�ة الحدود الوطنية من أخطار إقليمية وأحام 
توسعية محتملة!.وكنت اطوي كشحا كما يقال عن 
كل الهن�ات الواضح�ة ف�ي األجواء الرئاس�ية وعدم 
االرتقاء المماثل للقرار التاريخي الذي من المفترض 
أن تتخذه الرئاس�ة الثاثية وعلى رأسها المام جال 
طالباني إزاء العديد من القضايا الرئيسة في الساحة 

العراقية .

            بغداد/ المستقبل العراقي
كشف مصدر دبلوماسي عن تشّكل قوّة مسلَّحة في سوريا ال تنتمي إلى 
الجي�ش الحر، الفتاً إلى أن تل�ك القّوة تحارب القادمين من خارج الحدود 
السورية ومن يسعى إلى زعزعة النسيج السوري.وقال المصدر أن “هذه 
ة تش�ّكلت من طوائف عدِّة”، مبيناً إنها تس�عى إل�ى أن تكون “قّوة  الق�وَّ
ثالث�ة” لتحافظ على الت�وازن في األزمة، مؤكداً أنها أعلنت نفس�ها عبر 
وسائل اعام بأنها ليس�ت مع طرف محدد دون غيره، وانها مع سوريا، 
ومع الحوار الوطني الذي البّد ان يتم بعد ان تعهد الرئيس السوري بشار 
االس�د بإتخاذ الخطوات االصاحية، الس�يما االصاح الدستوي. وأشار 
المص�در إلى أن هذه القّوة مع خي�ار فتح حوار مع النظام، موضحاً أنها 
“تصر على حّل األزمة داخل البيت السوري من دون أي ضغوط خارجية”، 
مس�تدركاً بالق�ول أنها “تق�ف على الحي�اد من كل األطراف السياس�ية 
السورية”، وانها ماضية قدما لمحاربة المسلحين والغرباء القادمين من 

وراء الحدود سواء من ليبيا او تونس او الشيشان او غيرها.

             المستقبل العراقي/ خاص
كشف مصدر مطلع عن إيقاف مشروع بناء مدرج لمطار 
دولي في إح�دى المحافظات العراقية بس�بب اكتش�اف 
صفقة فس�اد كبيرة فيه تصل إلى عش�رات المايين من 
الدوالرات وتتوزع على جه�ات حكومية متعددة في تلك 
المحافظة. وقال المصدر الذي رفض الكش�ف عن اسمه 
ل�”المس�تقبل العراقي” إن هذا المش�روع أحيل لش�ركة 
عراقي�ة تمتلكها جهة نافذة ف�ي الدولة بعقد قيمته 135 
مليون دوالر لبناء مدرج جديد جاهز الس�تقبال طائرات 
“بوين�غ” الضخم�ة ف�ي مط�ار دول�ي يق�ع ف�ي إحدى 
المحافظ�ات “المهم�ة”، بحس�ب تعبيره. وأك�د انه كان 
من المقرر أن تحصل الش�ركة على نس�بة 65% من قيمة 
العقد، بينما يحصل مس�ؤولون كبار في الدولة يدعمون 
هذه الش�ركة على نسبة 35% من قيمة العقد البالغة 135 

مليون دوالر.

35 ملي��ون دوالر لتمري��ر صفق��ة إضافة م��درج في المط��ار !! مص��در ل���              : محاف��ظ اش��ترط 

»القـــوة الثالثـــة« تنبثـــق فـــي سوريــا
 لقتــال الغربـــاء واإلرهابييـــن

          بغداد/ المستقبل العراقي
كش�فت مصادر سياس�ي ع�ن “زي�ارة خاصة 
ق�ام بها القيادي في حزب العمال الكردس�تاني 
جميل باييك الى محافظة ميسان”، الفتاً إلى أن 
“باييك أنهى زيارته ي�وم األحد وغادر الى جهة 
مجهولة”.وق�ال المص�در أن بايي�ك “التقى في 
ميس�ان بمس�ؤولين من بعض االحزاب الدينية 
وثاثة من قادة سوريين”، مبيناً أنهم “تدارسوا 
جمل�ة من األمور من بينها رفض أكراد س�وريا 
ال�دور التركي والترتيب للعمل الموحد مع إقليم 
كردس�تان”.ولفت المصدر إلى أن بالتزامن مع 
زيارة باييك إلى ميس�ان اتفق عّدة أحزاب شيعة 
عل�ى “اس�ناد ح�زب العم�ال الكردس�تاني في 
خطوة للتعامل بالمثل م�ع النظام التركي الذي 

يأوي اإلرهابيين العراقيين وعلى رأسهم طارق الهاشمي”، بحسب 
قوله.وأّك�د المص�در ان “هنال�ك جهة تمث�ل الجان�ب االيراني في 
االجتماعات التي اس�تمرت يومين في جنوبي العراق”، مشيراً إلى 

أن “وفد حزب العمال الكردس�تاني سلك طريقاً جبلية بين الحدود 
العراقية االيرانية قادمين من جبال قنديل”، مستدركاً بالقول بأنها 

“ردة فعل متوقعة ضد التعنت والتعصب التركي للعراق”.

الدفاع النيابية: أياد خفية خليجية وداخلية وراء عدم تسليح الجيش العراقي

مصدر: قيادي في العمال الكردستاني التقى بقيادة 
حزبية عراقية وسورية في العمارة !!

بيـــان الرئيـــس ..عـــلى مشرحــــة الضميـــــر !

       المستقبل العراقي/خاص
اقت�رح الرئي�س االميركي ب�اراك اوباما 
الدبلوماس�ي  الكونغ�رس تعيي�ن  عل�ى 
“روب�رت بيكروف�ت” القائ�م باألعم�ال 
ف�ي الس�فارة االميركية الحال�ي ببغداد 
س�فيراً للوالي�ات المتحدة ف�ي العراق.. 
إال أن المرش�ح لمنص�ب س�فير بغ�داد 
يثي�ر اس�تياء بين األوس�اط السياس�ية 
ف�ي الع�راق، الس�يما وأن إح�دى وثائق 

ويكليكس تكشف عن ضلوعه في القيام 
بتنسيقه مع األردن من أجل إرسال قّوات 
من الجي�ش األردن�ي إلى أفغانس�تان”.

وتش�ير معلوم�ات اس�تخبارتية عراقية 
إلى أن بيكروفت متورِّط بعمليات فس�اد 
مال�ي في صفقة تجني�د الجيش األردني 
في أفغانس�تان، مبين�اً أنه اختلس “150 
ملي�ون دوالر من الف�رق األردني�ة التي 

عملت في أفغانستان”.

متهم باختالس 150 مليون دوالر
       أنقرة/ المستقبل العراقيبيكروفت مرشحًا مقترحًا لواشنطن ببغداد

ق�ال رئي�س ال�وزراء الترك�ي رجب 
طي�ب اردوغ�ان إن ب�اده لن تس�لم 
الم�دان  الجمهوري�ة  رئي�س  نائ�ب 
باإلرهاب والمحكوم باإلعدام غيابيا 
طارق الهاش�مي، لبغداد برغم صدور 
حك�م قضائ�ي ضده.وق�ال اردوغان 
للصحفيي�ن ف�ي مط�ار أنق�رة قب�ل 
أن يغ�ادر تركي�ا في جول�ة خارجية 
تتضمن اذربيجان والبوسنة »سنبقي 
الهاشمي في تركيا طالما يريد البقاء 

في بلدنا ولن نسلمه أبدا«.

        اربيل/ المستقبل العراقي
ش�دد رئي�س إقلي�م كردس�تان الع�راق على 
ض�رورة أن يك�ون الكرد في حالة اس�تعداد 
للدفاع عن أنفسهم، وعدم القبول في العيش 
تحت حك�م الدكتاتورية في العراق، مش�يراً 
إل�ى أن الك�رد ليس�وا مع الدخ�ول في حرب 
مع الحكومة العراقية الحالية.وبين انه “من 
المحال القبول ألحد في التطاول على مكاسب 
إقليم كردس�تان او يفكر بتأسيس مقر جديد 
للجيش او تحريك قوات وبأنه سوف يؤثر في 
الوضع، فه�ذا خيال، واعتقد يجب أن نتعامل 
م�ع الوض�ع بعقاني�ة أكثر ألن�ه بالحرب ال 

تعالج ولن تعالج المشكات”.

اردوغان: لن نسلم الهاشمي !! بارزاني: ال لجيش عراقي في كردستان !!
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الغارديان: واشنطن 
ترى المالكي 
»ديكتاتورًا« 

في سياسته معها

بالوثائق السرية..                تكشف 
قريبا أخطر ملف مخابراتي يهدد 

حياة ماليين العراقيين !!
طائـــرات أف 16 المباعـــة للعـــراق 

مراقبـــة اميركيـــًا
ص3

تاجــر: الموانــئ العراقيــة إهمــال وفوضــى ومحسوبيــة
ص2

حماياتهما استعرضوا في مبنى االمانة وهددوا مدراء عامين

مصدر في األمانة: تصريحات الدوري والشهيلي 
ضد امين بغداد بعيدة عن السلوك النيابي
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

أك�ن للرئيس ج�ال طالبان�ي تقديراً 
مميزاً منذ أي�ام المعارض�ة العراقية، يوم 
كان يأتي إلى دمش�ق إل�ى جانب عدد من 
ق�ادة المعارضة العراقي�ة، ويتداول معهم 
تطورات المس�ألة العراقية وكنت ومازلت 
اعتقد إن الرجل يمكن أن يلعب دوراً مميزاً 
وي�ؤدي وظيفة نضالية ووطنية كبيرة في 
إطار حل يفضي إلى تهدئة دائمة في ملف 
عاصف ومعقد عل�ى خلفية تجربة وطنية 
م�ازال قادتها غير قادري�ن على تلبية نداء 
االرتقاء للمسؤوليات الجسيمة في التوحد 
وبناء تجربة مماثل�ة للخدمات والكهرباء 
والتوظي�ف وحماي�ة الح�دود الوطنية من 

أخطار إقليمية وأحام توسعية محتملة!.
وكنت اطوي كش�حا كما يقال عن كل 
الهنات الواضحة في األجواء الرئاسية وعدم 
االرتقاء المماثل للقرار التاريخي الذي من 
المفترض أن تتخذه الرئاسة الثاثية وعلى 
رأسها المام جال طالباني إزاء العديد من 
القضاي�ا الرئيس�ة ف�ي الس�احة العراقية 
وأق�ول في نفس�ي ربما تك�ون ماحظات 
الرئي�س ورؤيت�ه مث�ا إزاء ق�راره بع�دم 
التصدي�ق على ق�رارات إع�دام اإلرهابيين 
فيها وجه�ة نظر او "نكت�ة قانونية" كما 
يق�ول فقه�اء القان�ون مع إنن�ي أدرك أن 
الرئي�س تصله بالتأكي�د أطنان من غضب 
األبري�اء والعائات المنكوب�ة بأبنائها إزاء 
التأخر في تنفيذ ق�رارات القضاء العراقي 

بحق القتلة العرب والعراقيين..
وأق�ول أيضا ربما يك�ون الرئيس على 
حق فنحن الغارقين في حمام الدم بحاجة 
إل�ى رج�ل قدي�س ف�ي فض�اء السياس�ة 
والمجتم�ع يترفع حتى ع�ن اإلمضاء على 
قرار بإعدام إرهابي صادر من قبل القضاء 
العراق�ي ال�ذي يعلم الرئيس انه مؤسس�ة 
متبوع�ة وليس جهة سياس�ية او قانونية 
تابع�ة الن القداس�ة تقتض�ي الوقوف مع 

الضحية دائما وتجد ف�ي التوقف عن قرار 
بإعدام الجاني إمس�اكا عن حال وتمسكا 
بتقاليد ال عاقة لها بالحرام ال في اإلسام 
وال ف�ي قي�م االش�تراكية الدولي�ة ولوائح 
حقوق اإلنسان المهدور دمها في القديس 

األول .. العراق!.
لك�ن م�ا لم أصدق�ه ف�ي الحقيقة ما 
ص�در ع�ن الرئيس ف�ي بيانه بش�ان قرار 
إع�دام طارق الهاش�مي وهنا أس�ال المام 
طالبان�ي.. كي�ف يمكن عّد رج�ل تلطخت 
ي�ده بدم�اء األبري�اء م�ن أبن�اء الش�عب 
العراق�ي ج�زءا م�ن مش�روع المصالحة 
الوطني�ة وان يتم قبوله ج�زءا مماثا من 
مشروع االجتماع الوطني.. كيف يمكن عّد 
الهاشمي الذي أدين بقرار قاض وفي إطار 
محاكمة اس�تمرت ش�هورا وعل�ى خلفية 
إفادات وشهادة الشهود جزءا من استقرار 
البل�د وم�ن أعم�دة المصالح�ة الوطني�ة 
والرج�ل متلبس بالجرم ويض�ع الكامرات 
ف�ي مكتب�ه للتجس�س عل�ى ضيوفه وال 
نع�رف في الحقيقة الوجهة التي تتس�رب 
إليها األشرطة وربما تكون تلك الوجهة هي 
نفس�ها التي قصدها الهاشمي في جوالته 
التركية والقطرية والسعودية وعلى مقربة 

من عيون االنتربول الدولي!.
اج�زم أن مئات اآلالف م�ن العراقيين 
الذين أصيبوا في هجمات كتائب الهاشمي 
وم�ن تع�اون معه�م سيتأس�فون كثي�را 
لبيان الرئي�س ألنهم كان�وا يترقبون بيانا 
رئاسيا ينصفهم من هؤالء القتلة وإذا بهم 
يفاجأون ببي�ان ينصف القتلة ويحاول أن 
يب�رأ القات�ل الذي توص�ل القض�اء بآلياته 
وأدوات�ه الوطني�ة المهنية المس�تقلة إلى 
إدانت�ه بالج�رم المش�هود.. ه�ذه خيب�ة 
حقيقية في منعطف تاريخي وفي مرحلة 
ف�ي غاي�ة الخط�ورة تم�ر به�ا المس�ألة 
الوطنية والعاق�ات الوطنية واألخطر من 
ذل�ك إن الرئيس ببيانه وضع نفس�ه طرفا 
في مواجهة أطراف سياسية سلمت أوراق 

إدان�ة الهاش�مي للقض�اء وف�ي مواجهة 
حكومة كان الهاش�مي يخط�ط ليل نهار 
وبأم�وال عربي�ة لإلطاحة به�ا واالهم في 
مواجه�ة ام�ة م�ن األبري�اء الذي�ن نالهم 
أذى الهاش�مي وكتائبه المس�لحة وأدواته 

اإلرهابية!.
كيف يمكن أن يكون قرار إعدام طارق 
الهاشمي "عاما لعرقلة جهود المصالحة 
الوطني�ة"، والرجل ال عاقة له بالمصالحة 
واالغتي�االت  بالرص�اص  عاقت�ه  ق�در 
واألس�لحة ومخ�ازن س�احه وعت�اده في 
اليرموك والمضبوطة في الس�يدية شاهدة 
عل�ى ذلك؟!. كان البد أن يك�ون قرار إعدام 
الهاشمي مفتاحا لبداية مصالحة حقيقية 
الج�و  الن  السياس�ية  األط�راف  كل  بي�ن 
السياسي سيخلو من متآمر شرس كان لعب 
دورا مهما في عرقلة كل الجهود السياسية 
والوطنية إلبرام مصالحة دائمة وكان يحث 
العراقية وأطرافا عليا فيها على االش�تباك 
م�ع الحكوم�ة وعرقل�ة الجه�ود الرامي�ة 
إل�ى ثنيها عن تقدي�م كل ما يل�زم لخدمة 
الش�عب العراقي مع تحفظن�ا على الكثير 
مم�ا أنجز وعلى العديد مما تم الحديث فيه 
عل�ى خلفية الكهرب�اء والخدمات وتطهير 
الدولة من الفساد!. إن استئصال الهاشمي 
اس�تئصال لغدة س�رطانية عششت طويا 
في جسد الدولة ورئاسة الجمهورية وكان 
لها صولة ف�ي العرقلة وجول�ة في اإلرباك 
واإلره�اب والفس�اد والتجس�س وأن�ا هنا 
أقولها للرئي�س طالباني واضح�ة جلية ال 
لبس فيها.. إذا كان قادرا على استقبال ما 
كري�كار والتواصل معه عل�ى خلفية إجراء 
مصالحة وطني�ة في اإلقلي�م وإنهاء ملف 
"أنصار اإلس�ام" فنحن مستعدون إللغاء 
قرار إع�دام الهاش�مي وع�ّد "كتائب ثورة 
العشرين" منظمة وطنية وليست إرهابية!. 
األخ الرئيس.. ال تتأس�ف على إرهابي منح 
فرص�ة 8 س�نوات وه�و عل�ى رأس موقع 
نائب الرئيس لكي يعدل مس�يرته اإلرهابية 

م�ع  االنس�جام  بإمكان�ه  وكان 
مطلب إقامة الدولة على أسس المواطنة 
والمش�اركة والمس�اواة واالنته�اء م�ن 
دور الش�رطي القابض على س�احه إلى 
المس�ؤول القابض على التح�دي العامل 
على تحصي�ن الدولة والمجتم�ع بثوابت 
العدالة، لك�ن الرجل لم يك�ن كذلك وبدل 
أن يرع�وي وينتهي من مهم�ة البلطجي 

عب�ر إش�ارات أمني�ة تأتيه ف�ي كل مرة 
اس�تمر بالتمادي وكان ما كان مما لست 

تعرفه!.
أن�ا ال اع�رف كي�ف يمك�ن احت�رام 
القضاء وال يتم التسليم بمواقفه وقراراته 
التي يأخذها في الحياة السياسية وإدارة 
السلطة وتحكيم الحق الوطني في المسائل 
بح�ق  المرتكب�ة  والموبق�ات  والجرائ�م 

الن�اس.. إن احترام القضاء هو التس�ليم 
بقراراته وليس شيئا آخر وال يمكن تأويل 
االحترام على أوجه درجت الحياة الحزبية 
عليه�ا عبر هذا التاريخ الطويل من العمل 
السياس�ي فوق الجبل وتحته وفي الخايا 
الثوري�ة واعتقد أن الفرق س�يكون هائا 
كلما انفرجت المس�افة بين قضاء الدولة 

وقضاء المنظمة الحزبية!.

إن احترام القضاء سيدي الرئيس هو 
ف�ي معاقبة المج�رم، والتوقيع على قرار 
إعدام�ه، وليس احترامه في األس�ف على 
صدور حكم باإلع�دام ضد تيار من القتلة 
يتخفى تحت رداء الهاش�مي ألن األس�ف 
تنقي�ص م�ن مكان�ة القض�اء واإلمضاء 
على الحق تأكيد لس�لطته األبدية على كل 

السلطات!.

بـيـــان الرئيــس ..علــــى مشــرحـــة الضــميـــر !

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

يقول تاجر ان الموان�ئ العراقية تعاني حالة من 
اإلهم�ال والفوضى بس�بب تراكمات الح�روب وعدم 
توفير المعدات واآللي�ات نتيجة قلة الدعم الحكومي، 
واصفاً إياها بأنها األس�واء في العالم، في وقت يؤكد 
خبير إقتصادي ومسؤول حكومي بأن الموانئ تشهد 
تط�ّوراً مضطرداً.ويش�ير أياد ثائر، وه�و تاجر يقوم 
بتجهي�ز م�واد غذائية ونفطية وكيماوي�ة الى ان تلك 
الموانئ ليس�ت بمس�توى الطم�وح، إضاف�ة الى ان 
عملي�ات الفس�اد اإلداري والمالي والمحس�وبية تعم 
أجواءه�ا، وبخاص�ة تل�ك اإلج�راءات المتبع�ة الت�ي 
انعكست بصورة سلبية على عمل التجار والمستوردين 
في العراق، وسببت لهم خسائر مالية كبيرة فأغلبهم 
يجلسون قرب المراكب الستام الحمولة التي قد تصل 
بعد أش�هر، فضاً ع�ن التحديات الت�ي تواجههم في 
مراحل التفتيش والتفريغ والتحميل، وفرض عموالت 
مالية خيالية عليهم مقابل تس�ليم الحمولة وتسهيل 
أمور اس�تامها، ويشير إلى أن أمور الموانئ في غاية 

الخطورة وان هناك جهات متنفذة تدير تلك األمور.

م�ن جهته يقول الخبير االقتصادي باس�م جميل 
أنط�وان إن�ه بالرغ�م م�ن ع�دم االهتم�ام بالجان�ب 
االقتص�ادي وتطوي�ر الموان�ئ العراقية، م�ن ناحية 
الش�حن والتصدي�ر والتحمي�ل، إال أن هناك مس�اعي 
ب�دأت تتض�ح معالمه�ا على الس�احة في اس�تقدام 
ش�ركات عالمية واالتفاق معها لتطويرها، ولكن هذا 
األم�ر يحت�اج لوقت طوي�ل ولخبرات كثي�رة وعملية 
للنه�وض السياس�ي واالقتصادي. وي�رى أنطوان أن 
ما تناقلته بعض وس�ائل األعام يعد نظرة تش�اؤمية 
مبالغ فيها.إلى ذلك، نفى مدير إعام الش�ركة العامة 
لموانئ العراق انمار عمران ما تناولته بعض وس�ائل 
اإلع�ام م�ن إن الموان�ئ العراقية ليس�ت بمس�توى 
الطموح، مؤكداً أن الش�ركة حازت على جائزة اوماك 
الدولي�ة للتط�ور والتكنولوجيا، وه�ذه الجائزة تمنح 
من باريس للدول المتطورة في أعمالها، واليوم ترسو 
في هذه الموانئ عش�رات السفن والبواخر وتقدم لها 

الخدمات المطلوبة، مضيفاً:
"الموان�ئ العراقي�ة بدأت بتحس�ين أعماقها من 
خ�ال حفر قناة رقم واح�د ميناء أم قصر التي قامت 
به ش�ركة بلجيكي�ة، وحس�نت أعماقها إل�ى ) 12 ( 
ومت�ر ونصف المت�ر، وهذا عم�ق تصميمي 
بواس�طته تس�تطيع البواخر ذات الغاطس 
العالي أن ترس�وا بهذه الموان�ئ، فضا عن 
تطوي�ر قناتي خ�ور عبد الله وخ�ور الزبير 
واللتان أصبحتا قناتي نظيفتي من الغوارق 
وانتش�الها، ناهيك عن زيادة ع�دد المعدات 
)الرافع�ات( بع�د أن كان الرصي�ف الواح�د 
يح�وي على رافعة واحدة ب�ات اليوم يحوي 
عل�ى ) 18 ( رافع�ة، أيض�ا بن�اء حف�ارات 
وتجهيزه�ا م�ن الصي�ن وهولن�ا وكوري�ا، 
ويش�ير إلى أن المنطقة اليوم تشهد تطوراً 

لم يشهد له مثيل".

تاجر: الموانئ العراقية إهمال وفوضى ومحسوبية

            امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

ق�ال مصدر رس�مي في أمان�ة بغ�داد إن تحركات مش�بوهة لحمايات 
النائبي�ن مها الدوري وجواد الش�هيلي ش�هدها يوم أمس به�و مبنى أمانة 

بغداد وأقسامها.
وكش�ف المصدر إن حمايات النائبين قاموا بالضغط المباشر على عدد 
م�ن المديري�ن العامين في األمان�ة البتزازهم ومس�اومتهم بالحصول على 

عقود ومناقصات المشاريع مقابل ضمان بقاءهم في مناصبهم.
وأوض�ح المص�در ان هذا التحري�ك المريب جاء بعد اع�ان أمين بغداد 
اس�تقالته وقبول رئي�س الوزراء بها، مبين�ا ان عدد م�ن المديرين العامين 
ورؤس�اء األقس�ام هددوا بترك وظائفه�م في حال اس�تمرار هكذا ضغوط 
ومساومات، السيما وان تحركات النائبين وحماياتهم جاءت بشكل مفاجئ 
وسريع بعد اعان االمين استقالته، مما ولد حالة من الخوف الذعر والخوف 

لدى جميع منتسبي االمانة.
وفي ذات السياق رفض المصدر تصريحات النائبين مها الدوري وجواد 
الش�هيلي بحق أمين بغداد صابر العيساوي، مش�ددا على انها كانت خارج 
السياقات األخاقية وتضمنت كلمات نابية وإساءة مباشرة لشخص األمين.

وطالب المصدر رئاسة مجلس 
النواب ب�ردع النائبين ومنعهم 
اإلدالء بهك�ذا تصريحات  م�ن 
وقواع�د  توجه�ات  تمث�ل  ال 
السلوك التي اقسم عليها نواب 

الشعب.
وخت�م المص�در تصريحه 
بالق�ول ان ما يق�وم به بعض 
م�ع  التعام�ل  ف�ي  الن�واب 
ف�ي  التنفيذيي�ن  المس�ؤولين 
اليخ�دم  الدول�ة  مؤسس�ات 
توجهات الجمي�ع لبناء العراق 

ودولة المؤسسات.

حماياتهما استعرضوا في مبنى االمانة وهددوا مدراء عامين

مصدر في األمانة: تصريحات الدوري والشهيلي 
ضد امين بغداد بعيدة عن السلوك النيابي
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كار

     امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

كش�ف مصدر مطلع عن إيقاف مشروع 
بناء مدرج لمطار دولي في إحدى المحافظات 
العراقية بس�بب اكتشاف صفقة فساد كبيرة 
فيه تصل إلى عش�رات المايين من الدوالرات 
وتتوزع على جهات حكومية متعددة في تلك 
المحافظة. وقال المصدر الذي رفض الكشف 
ع�ن اس�مه ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن هذا 
المشروع أحيل لشركة عراقية تمتلكها جهة 
نافذة في الدولة بعقد قيمته 135 مليون دوالر 
لبناء م�درج جديد جاهز الس�تقبال طائرات 
"بوين�غ" الضخمة في مط�ار دولي يقع في 

"المهم�ة"،  المحافظ�ات  إح�دى 
بحس�ب تعبي�ره. وأك�د ان�ه 

كان من المق�رر أن تحصل 
الشركة على نسبة 65% من 
قيم�ة العق�د، بينما يحصل 
مس�ؤولون كبار في الدولة 
يدعمون هذه الش�ركة على 
نس�بة 35% من قيمة العقد 
البالغ�ة 135 ملي�ون دوالر. 
وأوضح المصدر إن مسؤوالً 
كبيراً ف�ي المحافظة رفض 

تمري�ر الصفقة ما لم يحصل عل�ى مبلغ 35 
ملي�ون دوالر منه�ا. ولف�ت إل�ى أن الصفقة 
كادت تم�رر ل�و ال أن مجموع�ة م�ن أعضاء 
األم�ر  اكتش�فوا  المحافظ�ة  تل�ك  مجل�س 
وعمل�وا على معارضة المش�روع ما أدى إلى 
إيقافه. والمدرج هو مساحة خاصة تسلكها 
الطائ�رات م�ن أج�ل الهب�وط واإلق�اع ف�ي 
المطار، ومن الممكن أن يكون من البيوتمين 
أو الخرسانة أو األسفلت أو العشب أو أرضية 
ترابي�ة كأرضية ماعب التن�س كما في كثير 
م�ن األحي�ان ف�ي الج�زر الصغي�رة أو م�ن 
الحصى. وبذلك تاشت فرصة حصول الشركة 
عل�ى مبل�غ ق�دره 87 مليونا 

أل�ف  و75 

دوالر مقابل تنفيذها لمدرج ال تتجاوز كلفته 
ال�40 مليون دوالر في حال تم بناؤه على وفق 
أحدث المواصفات العالمية وبفخامة مدارج 
المطارات الكبيرة. وتاشت فرصة المسؤولين 
الواقفين وراء تلك الش�ركة في الحصول على 
47 مليون�ا و25 أل�ف دوالر بعد أن اكتش�فت 
مجموع�ة من المخلصين خططهم الفاس�دة 
فس�دت بوجههم أبواب استنزاف المال العام. 
أم�ا المس�ؤول الكبير في المحافظ�ة، والذي 
طلب 35 مليون دوالر من أجل تمرير الصفقة 

وجد  فق�د 
نفس�ه 

محبط�اً وراح يش�تم منصبه ال�ذي لم يجلب 
له ما كان يطمح إلي�ه من نهب لثروات باده 
الضائعة في بطون آكلي المال السحت. وكان 
عل�ى من قبل بمث�ل هكذا مش�روع أن يتأكد 
م�ن التكاليف الدولي�ة الخاصة بالمش�اريع 
المشابهة له ليعرف إلى أي مدى وصل الجشع 
به وبأي ضمير س�يضع رأس�ه على وسادته 
ومايي�ن العراقيين يعيش�ون أزمات الس�كن 
والكهرباء والم�اء والمجاري وف�رص العمل 
وووو..إل�خ. فقب�ل ع�ام م�ن اآلن تقريباً تم 
بناء مطار "تبوك" في السعودية بكلفة 143 
مليون ريال س�عودي، أي ما يع�ادل نحو 65 
مليون دوالر، وتبلغ طاقته االستيعابية مليونا 
وخمس�مائة ألف مسافر في السنة، 
بينما تبلغ الطاقة االس�تيعابية 
للمط�ار العراق�ي ال�ذي كان 
م�ن المق�رر بن�اء الم�درج 
فيه مليون مس�افر سنويا!، 
ويعني ه�ذا أن المس�ؤولين 
الك�رام ف�ي تل�ك المحافظة 
كانوا يرومون بناء مدرج في 
مطار تفوق كلفته كلفة بناء 
مطار كامل أكب�ر منه بنحو 

70 مليون دوالر!.

كتلة في مجلس المحافظة أحبطت الصفقة

مصدر لـ                : محافظ اشتـرط 35 مليـون دوالر لتمرير
 صفقـة إضـافة مدرج في المطــار !!

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

ذكر بيان لمجلس الوزراء امس الثاثاء، عن” بدء 
حملة محو أمية في جمهورية العراق” إس�تناداً الى 
أحكام المادة "14/البند أوالً" من قانون محو األمية 
رقم 23لس�نة 2011 وتتول�ى وزارة المالية باإلتفاق 
م�ع وزارة التربي�ة تحدي�د المبل�غ ال�ازم وتوزيعه 

لغرض إنجاح الحملة “.
وأض�اف ان”مجلس الوزراء اق�ر توصيات لجنة 
الش�ؤون االقتصادي�ة بش�أن موضوع ب�دالت إيجار 
األراض�ي الزراعي�ة بتخفي�ض ب�دالت اإليج�ار غير 
المسددة التي ترتبت بذمة الفاحين لألعوام }2010� 
بالس�نوات  مس�اواة   %50 بنس�بة   }2012  �  2011

الماضية”.
وبي�ن  ان” المجل�س اعف�ى من قام بالتس�ديد 
للس�نوات المذكورة ، لألعوام 2013 و 2014 مكافأًة 
له�م وتخويل وزارة الزراعة بالتطبيق مع إس�تصدار 
تش�ريع قان�ون يتضمن إعف�اء المس�تأجر لألرض 
الزراعي�ة م�ن دفع ب�دالت اإليج�ار للس�نتين األولى 
والثانية من مدة اإليج�ار من خريجي كليات الزراعة 
أو الط�ب البيط�ري أو معاه�د الزراع�ة والبيط�رة 
وإعداديات الزراعة لتش�جيعهم على إيجار األراضي 

الزراعية “.
وذك�ر البي�ان ان ” مجل�س ال�وزراء واف�ق على 
طل�ب تكري�م المس�ؤولين والموظفين المش�اركين 
في مؤتمر القم�ة العربية المقترح بكتاب الخارجية 
بتوجي�ه كتاب ش�كر وتقدي�ر فق�ط للمذكورين مع 
منح مكافأة بمبلغ مليون دينار لكل من الذين عملوا 

في الحراسة والسياقة والحماية والخدمات “.
وتاب�ع ان ” المجل�س وافق على دخ�ول العمال 

األجان�ب العاملين في الش�ركات األجنبية المتعاقدة 
مع الحكومة الى الباد إس�تناداً الى س�مات الدخول 
الص�ادرة من الجهات المختص�ة دون إنتظار صدور 
إجازات العمل من وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية.

وأوض�ح ان” مجل�س ال�وزراء طل�ب من ال�وزارات 

والجه�ات المعني�ة الحق�اً تقدي�م قوائ�م بأس�ماء 
العاملي�ن األجانب الى ال�وزارة آنفاً لغ�رض منحهم 
إجازة العمل وفق�اً للقانون ، وعلى الوزارات المعنية 
والش�ركات األجنبي�ة تقدي�م قوائم بأس�ماء العمال 
العراقيين العاملين في الش�ركات األجنبية الى وزارة 

العمل لغرض ضمان حقوقهم وفقاً للقوانين النافذة 
.“

واش�ار البيان الى ” ان المجلس وافق على قيام 
وزارة المالي�ة بتخصي�ص }4{ ملي�ارات دين�ار الى 
المفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان م�ن تخصيصات 
إحتياطي الطوارئ لعام /2012 إس�تناداً الى أحكام 
المادة 5 م�ن قانون الموازنة العام�ة اإلتحادية رقم 

22 لسنة 2012 “.
عل�ى  واف�ق  ال�وزراء  ان” مجل�س  واس�تدرك  
مش�روع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية 
المدقق من قبل مجلس ش�ورى الدول�ة وإحالته الى 
مجل�س النواب إس�تناداً الى أح�كام المادتين }61/

البن�د أوالً و80/البن�د ثانياً{ من الدس�تور مع األخذ 
بنظر اإلعتبار ماحظات الدائرة القانونية في األمانة 

العامة لمجلس الوزراء “.
واض�اف ان” المجلس وافق عل�ى إعتماد وثيقة 
العال�ي  والتعلي�م  للتربي�ة  الوطني�ة  اإلس�تراتيجية 

.“ 2022 -2012
واوضح ان” مجلس الوزراء وافق على مش�روع 
قان�ون الصح�ة الحيواني�ة المدقق م�ن قبل مجلس 
شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى 
أحكام المادتين }61/البند أوالً و80/البند ثانياً{ من 
الدس�تور مع األخذ بنظر اإلعتب�ار ملحوظات الدائرة 

القانونية في األمانة العامة لمجلس الوزراء “.
واش�ار البيان الى ان” المجل�س وافق على فتح 
س�فارة العراق في جمهورية أرمينيا والموافقة على 
تش�كيل اللجنة العليا للتعاون بين جمهورية العراق 
وجمهوري�ة أرميني�ا ودعوة رئيس ال�وزراء األرميني 
ووفد مرافق الى العراق للمش�اركة في معرض بغداد 

الدولي “.

الحكومة تطلق سلسلة من القرارات الجديدة

انطــالق الحمــلــة الـــوطــنـــيــة لمـحــو األمـــيــة
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي

دولة القانون وصفت البيان بأنه »تجاوز على القضاء«

مصدر سياسي: طالباني حاول تسييس قضية الهاشمي ألكثر من مرة.. وفشل !!

الغارديان: واشنطن ترى المالكي »ديكتاتورًا« في سياسته معها

          بغداد/ المستقبل العراقي
ش�نت صحيف�ة “الغاردي�ان” البريطانية هجوما ح�ادا على رئيس 
ال�وزراء ن�وري المالكي، ع�ادة أن مس�افة قصيرة ص�ارت تفصله 
ع�ن التماثل مع الرئيس المقبور صدام. وبداية، تس�اءلت الصحيفة 
البريطاني�ة عم�ا إذا يتح�ول ن�وري المالك�ي ليصب�ح “الديكتاتور 

الجديد”، مضيفة “هل هناك من يبالي في واشنطن بذلك؟”.
وأشارت إلى أن اإلجابة على السؤال الثاني سهلة، حيث أن البنتاغون 

أراد أن يبق�ي 8 آالف جن�دي أميرك�ي في العراق، لك�ن المالكي قال 
بشكل واضح انه لن يكون هناك قوات أميركية بعد انتهاء االتفاقية 
األمني�ة ف�ي 31 كان�ون األول ديس�مبر 2011. كما أش�ارت إلى أن 
الس�فارة األميركية بحث�ت توظيف 16 ألف ش�خص لديها، ووكالة 
االس�تخبارات المركزي�ة أرادت توظي�ف 700 عنص�ر ف�ي العراق، 
لك�ن “رج�ل العراق الق�وي” قلص ه�ذه األعداد من خالل التش�ديد 
على تأش�يرات الدخول الدبلوماس�ية لألميركيين، التي يجب أن تتم 

الموافقة عليها من قبل مكتبه بشكل مباشر. واعتبرت الصحيفة أن 
بإمكان واش�نطن اس�تخدام “القوة الناعمة” من خالل الضغط عبر 
عقود الصادرات العسكرية، لكنها ال ترغب بالقيام بذلك، في حين أن 
المالكي يسمح للطيران اإليراني بتزويد النظام في سوريا باألسلحة، 
بينما واش�نطن تتجاهل ذلك.أما بالنسبة إلى السؤال األول المرتبط 
بما إذا كان المالكي يتحول إلى ديكتاتور، فقد قالت إن “استبدادية” 
المالك�ي ما زال أمامها بعض المس�افة لتقطعها قب�ل الوصول إلى 
مستوى رعب صدام ، لكن الئحة االتهامات ضدها تكبر.وذكرت كيف 
انه في ليلة انس�حاب الق�وات االميركية من الع�راق، قامت دبابات 
بمحاصرة منزل نائب الرئيس طارق الهاش�مي وقياديين آخرين في 
ائتالف العراقي�ة، وذلك بقيادة ابن المالكي، مش�يرة أيضا إلى حكم 
قضائي صدر بحق الهاشمي األحد الماضي، يقضي بإعدامه لتورطه 
ف�ي “أعمال إرهابية” مارس�ته “فرق موت” تابعة له في الس�نوات 
الماضي�ة. إال أن الصحيفة أش�ارت إلى أن العراقية ليس�ت الضحية 
األول�ى إلح�كام المالكي قبضته على الس�لطة. وذك�رت الصحيفة 
بنفوذه الواسع على أجهزة األمن وقوات الجيش وخصوصا القوات 
الخاصة التابعة له مباشرة والتي بات يطلق عليها “فدائيو المالكي”. 
كما أش�ارت إلى نفوذه الواس�ع على أجهزة االس�تخبارات والجهاز 
القضائي.وختمت الصحيفة باإلش�ارة إلى انه بعد أن تصدى للس�نة 
الذي القوا الس�الح في العام 2010 ليختاروا العمل السياس�ي، فان 
الهدف المقبل للمالكي، س�يكون الكرد الذين س�يتهدد وضع الحكم 
الذات�ي الخاص بهم، ثم س�يأتي الصدريون.كما أك�دت أن الخالصة 
ستكون دولة مركزية على غرار روسيا فالديمير بوتين. كما حذرت 
من انه لن يكون مفاجئا أن يعود تنظيم القاعدة إلى نشاطه السابق 
بعدما كانت العش�ائر الس�نية قد حملت الس�الح ضده في الس�ابق. 
وختمت محذرة من أن “س�عي المالكي إل�ى الهيمنة، قد يقود بالده 

مجددا إلى الحرب األهلية”.

بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر أمني رفيع المس�توى، امس الثالثاء، 
ع�ن نش�ر 100 س�يطرة خاص�ة متنقلة مش�تركة من 
قوات الجيش والش�رطة في جان�ب الكرخ ببغداد، وفي 
محافظة صالح الدين واالنبار وديالى.وقال المصدر في 
حديث ل�”ش�فق نيوز” إنه “تّم نشر 100 سيطرة تضم 
قوات خاصة، واس�تخبارات، ومخابرات مهمتها تعقب 
اثر مطلوبي�ن لالجهزة االمنية إللق�اء القبض عليهم”. 
وأض�اف المصدر ال�ذي طلب عدم االش�ارة إلى اس�مه 
أن “تلك القوات تنصب س�يطرات مفاجئة في ش�وارع 
وطرق�ات مناطق المحافظات المذك�ورة لتنفيذ عملية 

مباغتة للتمكن من تحقيق اهدافها”.

         بغداد / المستقبل العراقي 
تأجي�ل  الن�واب  مجل�س  رئاس�ة  ق�ررت 
التصوي�ت على تعدي�ل قان�ون مفوضية 
االنتخابات.وقال مصدر مطلع ان “رئاسة 
مجل�س النواب ق�ررت تأجي�ل التصويت 

على تعديل قانون مفوضية االنتخابات الى 
جلس�ة الخمي�س المقبل لعدم وج�ود اتفاق 

سياس�ي بين الكتل”. وأضاف انه “من المقرر إن 
يستأنف مجلس النواب امس جلسته االعتيادية للتصويت والقراءة 
األول�ى والثاني�ة لعدد من مش�اريع القوانين منه�ا التصويت على 

مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات”.

         بغداد / المستقبل العراقي 
أعرب�ت الواليات المتحدة عن خش�يتها من 
اندالع أزمة سياسية في العراق بعد الحكم 
باإلعدام غيابياً على نائب رئيس الجمهورية 
المدان طارق الهاش�مي والالجئ في تركيا. 

وقالت المتحدثة باس�م الخارجية األمريكية 
فيكتوري�ا نوالند في تصريح�ات صحفية “نحن 

قلق�ون م�ن التصاعد الق�وي للعنف م�ن كل الجه�ات وندعو قادة 
الع�راق إلى مواصلة محاولة حل خالفاته�م بإطار دولة القانون”.

وردا على سؤال، لم تشأ نوالند مع ذلك التدخل في “عملية قضائية” 
جارية، مذكرة بأن أمام الهاشمي إمكانية استئناف الحكم. وأكدت 
نوالن�د إن “الواليات المتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وش�فافة 

طبقا للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية”.

         بغداد / المستقبل العراقي
عّد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه, امس الثالثاء، 
ان اي ش�خصية تتس�لم ايا من الحقائب االمنية س�تكون مسلوبة 
االرادة، متهما مكتب القائد العام للقوات المس�لحة بالتفرد بصنع 
القرار االمني. وقال طه لوكالة انباء المس�تقبل ان “الشخص الذي 
يتس�لم ايا م�ن الحقائب االمني�ة لن تكون 
لديه العصا الس�حرية لتغيير الوضع االمني 
في العراق”، مبينا انه “ال جدوى من تسمية 
الوزراء االمنيين النهم س�يكونوا مس�لوبي 
االرادة” بحس�ب قوله. واض�اف ان “مكتب 
القائ�د العام للقوات المس�لحة هو المتفرد 
بصنع الق�رار االمني في الع�راق”، متوقعا 
ع�دم تس�مية ال�وزراء حت�ى نهاي�ة عم�ر 

الحكومة الحالية.

النواب يرجئ التصويت 
على تعديل قانون مفوضية االنتخابات

نائب كردي: ال جدوى من تسمية 
وزراء أمنيين

       المستقبل العراقي/خاص
بينم�ا أكد مصدر سياس�ي ب�ارز أن 
“بيان رئيس الجمهورية جالل طالباني 
بش�أن قضي�ة ط�ارق الهاش�مي، يع�د 
تجاه�ال لل�دم العراقي”، منتق�داً “عدم 
اصدار اي بيان لنعي ش�هداء التفجيرات 
الت�ي وقع�ت ف�ي عم�وم الع�راق األحد 
الماض�ي”، ع�ّد ائت�الف دول�ة القانون 
بيان رئي�س الجمهورية “تج�اوزا على 
العراقي اصدر  القض�اء  القضاء”.وكان 
األح�د حكم�اً يقضي بإعدام الهاش�مي 
ش�نقا- غيابيا- بع�د إدانت�ه بثالث تهم 
ضاب�ط  قت�ل  بينه�ا  م�ن  “إرهابي�ة” 

ومحامية.وق�ال المص�در أن “طالباني 
الهاش�مي  قضي�ة  تس�ييس  ح�اول 
ألكث�ر من م�رة لكن�ه فش�ل”، مبينا أن 
تعلّ�ق عل�ى  ل�م  الدولّي�ة  “المنظم�ات 
األم�ر القضائ�ي فكيف اس�تطاع رئيس 
جمهورية التش�كيك بقرارات القضاء”.

من جانبه، قال النائب عن دولة القانون 
محمود الحس�ن إن “البيان الذي اصدره 
رئي�س الجمهورية جالل طالباني يعتبر 
سياسيا بحتاً وفيه نوع من التجاوز على 
قرارات القضاء” مشيرا إلى ان “قرارات 
القضاء يجب ان تحترم مهما كانت، النه 

في خالف ذلك فان االزمة تتعقد أكثر”.

     بغداد/ المستقبل العراقي
أعل�ن ف�ي بغ�داد أم�س أن رئي�س 

ال�وزراء ن�وري المالك�ي 
س�يمثل الس�بت المقب�ل 
الن�واب  مجل�س  أم�ام 
ليقدم ش�رحا عن مواقف 
آخ�ر  م�ن  حكومت�ه 
التي  السياسية  التطورات 
تش�هدها الب�الد في ضوء 
الت�ي  السياس�ية  األزم�ة 
تضربها منذ تسعة أشهر 
التي  األمنية  واالنهي�ارات 
تصاعدت من�ذ أيام والتي 
أوقعت مئات الضحايا من 

القتلى والمصابين، إضافة إلى تداعيات 
الحك�م باإلع�دام عل�ى نائ�ب الرئيس 
طارق الهاش�مي. كما يتوقع أن يشرح 
المالكي مواقف حكومته من التطورات 
الحاصلة في المنطقة في ضوء األزمة 
الخطيرة ف�ي س�وريا وتداعياتها على 

دول الجوار.ويأت�ي مثول المالكي أمام 
مجل�س النواب بناء عل�ى طلبه بعد أن 
فشل خصومه في سحب 
الثق�ة عنه او اس�تجوابه 
أم�ام البرلم�ان حي�ث تم 
ذل�ك  ع�ن  االس�تعاضة 
الوطني  التحال�ف  بإعداد 
إليه  ينتمي  ال�ذي  الحاكم 
ورق�ة  ال�وزراء  رئي�س 
السياس�ية  لإلصالح�ات 
ف�ي الب�الد ل�م يج�ر بعد 
اإلع�الن ع�ن مضمونه�ا 
او موع�د ب�دء تنفيذه�ا.

وبالتراف�ق مع ذلك يبحث 
زعيم ائتالف العراقية إياد عالوي اليوم 
األربع�اء ف�ي أربيل م�ع رئي�س إقليم 
كردس�تان مس�عود بارزاني التطورات 
السياسية في البالد والموقف من ورقة 
اإلصالحات وتداعي�ات الحكم باإلعدام 

على الهاشمي القيادي في االئتالف. 

    بغداد/ المستقبل العراقي
الدولي�ة،  العف�و  منظم�ة  دع�ت 
الع�راق إلج�راء تحقي�ق ف�ي موج�ة 
الهجم�ات التي وصفتها ب� “المريعة” 
التي اس�تهدفت البالد االح�د الماضي، 
فيم�ا ادانت حك�م االعدام ض�د طارق 
الهاش�مي. ونق�ل بي�ان للمنظمة عن 
الش�رق  المنظم�ة ف�ي  نائب�ة مدي�ر 
االوسط وش�مال افريقيا حسيبة حاج 

صح�راوي قوله�ا ان “الهجمات المروعة تنم عن اس�تخفاف تام 
بالحياة البشرية”.واضافت “على السلطات العراقية ضمان اجراء 
تحقيق فوري وش�امل ونزيه وشفاف من اجل تقديم المسؤولين 
عن هذه االعتداءات الى العدال�ة في اجراءات تتوافق مع المعايير 
االكث�ر صرامة والمعت�رف بها دولي�ا للمحاكمة العادل�ة”.وادان 
البيان حكم االعدام ش�نقا الذي صدر بح�ق نائب الرئيس العراقي 
ط�ارق الهاش�مي الذي ادي�ن بقت�ل محامية وعميد ف�ي الجيش 
العراقي، مبينا انه “ يش�كل عالمة تحذير النتش�ار عقوبة االعدام 
ف�ي العراق”.وقالت صحراوي بهذا الصدد ان “عقوبة االعدام هي 
عقوبة بمنتهى القس�وة والالنس�انية وانتهاك للح�ق في الحياة، 
والحكم االخير منذر ويعبر عن االستخدام الشائع لعقوبة االعدام 
في الع�راق”، مضيفة “نحن ندعو الس�لطات الى تخفيف الحكم 

على الهاشمي فورا”.

العفو الدولية تدعو بغداد 
للتحقيق في هجمات األحد الدامي

    بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر مطلع، الثالثاء، عن ان 

المتحدة  االميركي�ة تن�وي الوالي�ات 
اجهزة  تعق�ب وض�ع 
ش�حنة  ف�ي 
ال��  طائ�رات 

الت�ي اف   16

ستس�لمها للع�راق، مؤكداً ان ه�ذه األجهزة 
تس�تطيع مراقبة الطائرات وما حولها من 
خ�الل األقم�ار الصناعي�ة. وق�ال المصدر 
الذي طلب عدم االشارة الى اسمه لحساسية 

وصلتن�ا المعلومات،  “معلوم�ات  ان 
الوالي�ات  ان  ال�ى  تش�ير 
المتحدة االميركية عازمة 

على وض�ع اجهزة تعق�ب ومراقبة عل�ى طائرات 
ال�� اف 16 الت�ي ستس�لمها للع�راق”. وأضاف ان 
“المعلوم�ات التي وصلت بهذا الش�أن من مصادر 
موثوق�ة وه�ي غير قابلة للش�ك”, مش�يرا الى ان 
“اجه�زة التعق�ب الت�ي س�توضع ف�ي الطائ�رات 
س�تمكن المتعق�ب م�ن رؤي�ة الطائ�رة والمكان 
المتواجدة فيه بوض�وح وفي اي وقت عبر األقمار 

الصناعي�ة”. وتاب�ع المص�در، وه�و قري�ب م�ن 
مش�روع تس�ليح الجي�ش العراق�ي، ان “الواليات 
المتح�دة االميركية لديها تخوف�ات حول المهمات 
التي سيس�تخدم فيه�ا العراق طائ�رات ال� اف 16 
وقد كانت تنوي تجميد الشحنة لكن هذا الخيار لم 
يكن من الممكن تطبيقه الس�باب سياسية عديدة 

تتعلق بعالقاتها مع العراق”.

طائـــرات أف 16 المباعـــة للعـــراق مراقبـــة اميركيـــًا

) 342(  Issue No     2012  السنة الثانية العدد ) 342 ( االربعاء 12 ايلول  2012 Wed 12  Sep

ّرفض إبقاء قوات وقلص وجود السفارة وحصر فيزة األميركان بمكتبه

المالكي أمام »النواب«.. وعالوي 
أمام »بارزاني«

واشنطن تخشى اندالع أزمة بسبب الهاشمي

صورة للفوتوغرافي نوفل نجم الدين مرشحة للفوز بجائزة ابداعية 
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    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال عض�و لجن�ة األم�ن والدف�اع النائب 
عب�اس البيات�ي أن “هن�اك بع�ض األعض�اء 
لديه�م توج�س من تس�ليح الجي�ش العراقي 
وه�ذا التوجس ليس له اي مبرر، الش�ك هناك 
دول إقليمية تريد بقاء العراق ضعيفا ألسباب 
تتعل�ق بوج�ود عالق�ات قديم�ة م�ع النظام 

السابق.
وبي�ن البيات�ي أن “الجيش مهمت�ه الدفاع 
عن الحدود ولألس�ف الش�ديد بع�ض األطراف 
الداخلي�ة أصبحت تنادي بفرض ش�روط على 
اس�تخدام السالح على الدول التي تريد تجهيز 
السالح للجيش العراقي”. مضيفا ان “تسليح 
الجي�ش مهم�ة وطني�ة خاص�ة وان عقيدته 
الحالي�ة تش�كلت على أس�اس الدف�اع وعلى 
أس�اس االحترام وعلى أساس حقوق اإلنسان 
اما اذا كان�ت هناك جهات داخلي�ة وخارجية 
تعترض على التسليح اعتقد بأنها تستصحب 

الماضي”.
وأكد ان  “الجيش السابق كان يخدم النظام 
و لن يعبر عن قراره العسكري الجيش العراقي 
الحال�ي ف�ي قيادات�ه العلي�ا والدني�ا بجميع 
مكوناته كما ان قرار الحرب والسلم والتحريك 
ليس بيد ش�خص”. مبينا أن “االعتراض على 
تس�ليح الجي�ش العراقي خطأ إلبق�اء العراق 
ضعيفا ومهددا وبقاء الحدود العراقية سائبة، 

وأحداث سوريا أفضل دليل”.
وأض�اف البيات�ي ان “ق�وة الجي�ش ق�وة 
النظام وليس ق�وة الحكومات وبالتالي الدول 
الت�ي ترى بأن جيش�ها ضعي�ف وغير متطور 
ال تري�د ان تطور الجيش الع�راق وتابع، ومع 
األس�ف الش�ديد نس�مع من بع�ض األصوات 
تطالب بقاء الجيش ضعيفا في زاوية ضيقة، 
اعتق�د على ه�ذه األص�وات عليه�ا أن تراجع 
مواقفه�ا، الجي�ش العراق�ي الحال�ي أهدافه 
واضح�ة وينبغي من جميع الكتل السياس�ية 

دعمه”.

من جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني 
حس�ن وهب إن “بعض األطراف التي تعارض 
تسليح الجيش العراقي قد يكون لديها رسالة 
الخارجي�ة”.  الجه�ات  بع�ض  م�ن  خاطئ�ة 
وأوضح وهب ان “كتلة المواطن تدعم تسليح 
الجي�ش العراق�ي بأح�دث الس�الح المتطور 
دفاعا عن س�يادة الوطن، كم�ا تعلمون هناك 
دول خارجية تس�عى إلضعاف تس�ليح العراق 
خاص�ة ال�دول الخليجي�ة”، مؤكدا ان�ه “لوال 
وج�ود بعض األيادي الخفية في عدم تس�ليح 
الجيش لكان قد س�لح منذ عام 2003 وكانت 

هناك ميزانية تكفي لتسليحه”.
بينما أكد عضو لجنة األمن والدفاع النيابية 
حاكم الزاملي، أن نس�بة األم�ن في محافظة 
نين�وى تف�وق التوقع نظ�را لوج�ود دقة في 
التعامل مع المعلومات وتنس�يق عال جدا بين 

جميع األجهزة األمنية.
وق�ال الزامل�ي ف�ي تصريح صحف�ي كنا 
نتوقع أن نسبة األمن في الموصل هي خمسين 
بالمائة، لكن تفاجأنا عند زيارتنا للمدينة بان 
األمن فيها أعلى من هذه النسبة بكثير”. مؤكدا 
أن هذا ما وجدناه م�ن خالل زيارتنا التفقدية 
للقطعات األمني�ة في نينوى”. وأك�د الزاملي 
أن “هن�اك دق�ة ف�ي التعامل م�ع المعلومات 
وتنس�يق عال جدا بين كاف�ة األجهزة األمنية 
بمختلف تشكيالتها”، مشيرا إلى أن هذا األمر 
دفعنا إلى تغيير نظرتنا عن الموصل من حيث 

األمن واالستقرار الذي الحظناه”. 
أت�ى  وأض�اف إن “ه�ذا االنج�از األمن�ي 
م�ن خ�الل التع�اون بي�ن األجه�زة األمني�ة 
والمواط�ن”. الفت�ا ف�ي الوقت نفس�ه إلى أن 
مساحة محافظة نينوى الكبيرة وخاصة عند 
الحدود مع سوريا تتطلب جهدا اكبر للسيطرة 
عل�ى ه�ذه المناط�ق”. منوها إل�ى أن اللجنة 
ستس�عى لتزويد كافة األجهزة األمنية بما هو 
حدي�ث ومتط�ور من أجهزة س�ونار وكش�ف 
متفجرات لزيادة األمن واالستقرار في العراق 

والموصل”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�هد الع�راق خ�الل الس�نوات األخي�رة موجة من 
كالكنائ�س  العب�ادة  ل�دور  المتواصل�ة  االس�تهدافات 
والمساجد والحس�ينيات في أعمال تخريبية استهدفت 
مكونات المجتمع العراقي لخل�ق فتنة طائفية وأجواء 
من القلق والخوف الس�يما عند أقليات الشعب العراقي 

التي تم استهداف أماكن عبادتها ورجال الدين فيها.
ولم تس�تطع الحكوم�ة وأجهزتها األمني�ة من ردع 
الهجم�ات اإلرهابية التي تتعرض له�ا دور العبادة بين 

الحي�ن واآلخ�ر عل�ى الرغ�م من توفي�ر عناص�ر أمنية 
لحمايتها.

وبالتأكيد فان المخططات التي تستهدف دور العبادة 
ال تلتفت إطالقا إلى ما أقرته الدساتير والمواثيق الدولية 
بعدم االعتداء عليها. وقد نصت المادة 41 من الدس�تور 
العراق�ي ثاني�ا “تكف�ل الدولة حري�ة العب�ادة وحماية 
أماكنها”، لكن ولألس�ف الش�ديد لم تتمك�ن الدولة من 
توفير الحماية وص�د االعتداءات المتواصلة على أماكن 
العبادة وكان آخر اعتداء عليها األسبوع الماضي عندما 
استهدفت ثالث حسينيات ومسجد في عمليات إرهابية 

راح ضحيتها العش�رات بين قتيل وجريح. ويؤكد نائب 
رئيس الوقف السني محمود الصميدعي أن دور العبادة 
في كل العالم هي أماكن أمان ال تستهدف إطالقا إال في 
العراق حيث يتبجح اإلرهاب الذي أكدت وحش�يته انه ال 
دين له. حري�ة المعتقد والعبادة أصبحت حقيقة ماثلة 
وركنا أساس�يا م�ن أركان مبادئ حقوق اإلنس�ان في 
العالم لذل�ك فقد اعترفت األمم المتح�دة بأهمية حرية 
الديانة أو المعتقد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس�ان 
ال�ذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على 
ان “لكل إنس�ان حق في حري�ة الفكر والوجدان والدين 

ويش�مل ذلك حريته في أن يدين بدي�ن ما، وحريته في 
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره”.

ويؤك�د النائ�ب الس�ابق ع�ن المك�ون التركمان�ي 
ف�وزي أك�رم إن كل دس�اتير العال�م كفل�ت الحق�وق 
الدينية لمواطنيها ومنها العراق، وش�دد على أهمية أن 
تق�وم الدول�ة بواجباتها وتأمين حماي�ة أماكن العبادة 

والحريات الدينية.
وي�رى أك�رم إن المس�ؤولية الكامل�ة لحماي�ة دور 
العب�ادة والطقوس الديني�ة المختلفة تق�ع على عاتق 
الحكوم�ة الت�ي عليه�ا تش�ديد الحماي�ة عل�ى أماكن 
العبادة وتوفير الجهد االستخباراتي منعا ألية خروقات 

واعتداءات تستهدفها.
وتعرض�ت الكنائ�س في بغ�داد والمحافظ�ات إلى 
اس�تهدافات عدي�دة م�ن قب�ل الجماع�ات المس�لحة 
المتشددة والتي بسبب هجماتها العنيفة زرعت الخوف 
والهل�ع ل�دى الطائف�ة المس�يحية الت�ي ظ�ل أبناؤها 
في س�نوات العن�ف الطائف�ي 2006 و2007 يتجنبون 
الذه�اب إل�ى الكنائس إال أع�داد قليل�ة وبحماية أمنية 
مش�ددة. ويؤكد عضو مجلس النواب عن كتلة الرافدين 
المس�يحية عم�اد يوخن�ا إن جمي�ع دور العب�ادة دون 
اس�تثناء قد استهدفت س�واء المس�يحية أو اإلسالمية 

وغيرها ، مطالبا الحكومة بإجراءات اشد لحمايتها.
ويضي�ف ان المئات من دور العبادة تم اس�تهدافها 
س�واء أثناء الص�الة او بعده�ا ، مؤك�دا إن حماية دور 
العب�ادة وصيانتها يأتي من ب�اب الحريات التي كفلتها 

القوانين الدولية.
ويؤك�د النائب عماد يوخنا إن الجماعات المس�لحة 
التي تستهدف دور العبادة تهدف إلى إجبار الناس على 
عدم ممارس�ة طقوس�هم الدينية وهذا بحد ذاته يشكل 
خرق�ا لمبادئ حق�وق اإلنس�ان التي س�محت بعالنية 
العب�ادة وحرية ممارس�ة طقوس�ها، داعي�ا منظمات 
حقوق اإلنس�ان إل�ى التصدي بقوة لظاهرة اس�تهداف 
دور العب�ادة فض�ال على ض�رورة تش�ريع قوانين ضد 

التمييز .
وزارة حقوق اإلنسان وعلى لسان متحدثها الرسمي 
كامل أمين أكدت أن اإلرهاب يش�كل اخطر تحد لحقوق 
اإلنس�ان في العراق حيث اس�تهدف كل مفاصل الحياة 
االجتماعية والثقافية والدينية من خالل استهداف دور 
العب�ادة التي تش�كل معال�م ذو قيمة عليا ف�ي العراق 

فضال على خلق فتنة داخل المجتمع العراقي.
ودع�ا أمي�ن الكت�ل السياس�ية واألجه�زة األمني�ة 
ومنظم�ات المجتمع المدني إلى تفوي�ت الفرصة على 

المجاميع اإلرهابية التي تعتدي على دور العبادة.
ومثلم�ا ضمن الدس�تور في صل�ب وثيقته الحقوق 
والحريات فان هناك عقوب�ة مقدرة لمن يقوم بانتهاك 
المش�اعر الديني�ة والعقائدية إلفراد طائف�ة أو دين أو 
معتقد،فق�د جاء ف�ي قان�ون العقوب�ات العراقي رقم 
111 لس�نه 1969 المعدل وفي باب الجرائم االجتماعية 
“يعاق�ب بالحب�س م�دة ال تزي�د على ثالث س�نوات أو 
بغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار كل من اعتدى بإحدى 
ط�رق العالنية عل�ى معتقد إلحدى الطوائ�ف الدينية أو 
حقر من ش�عائرها ومن خرب او اتلف او شوه او دنس 
بناء معدا إلقامة ش�عائر طائفة دينية أو رمز أو ش�يئا 

آخر له حرمة دينية.
وق�د اس�تنكر مراقبون تواص�ل ظاهرة اس�تهداف 
المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة األخرى. 
وعّده�ا الصحفي حس�ن الربيعي ان هن�اك قوى تعمل 
إلعادة س�نوات العنف الطائفي التي شهدتها البالد قبل 
س�نوات ، إال أن العراقيون يرونها مش�اريع  فاشلة بعد 

تدارك دوافعها الحقيقية.
وي�رى الصحف�ي ش�مخي جب�ر إن اس�تهداف دور 
العب�ادة ف�ي العراق ل�م يتوقف منذ ع�ام 2003 ولغاية 
اآلن إال ان حدته تتصاعد مرة وينخفض مرة أخرى، أما 
االس�تهدافات األخي�رة فيرى أنها ذات صبغة سياس�ية 
لتأجيج المواقف، لذلك على السياس�يين تدارك الموقف 

ومعالجته قبل استفحاله.

أمـــن المــوصــل مستقـــر خـــالفـــًا لمـــا يشـــاع

الدفاع النيابية: أياد خفية وخليجية وداخلية وراء عدم تسليح الجيش العراقي

مراقبون: اإلرهاب يسعى إلعادة العنف الطائفي باستهدافه دور العبادة لألديان والطوائف

إضاءات ..
األخ�الق الطبي�ة: ه�ي مجموعة 
القي�م التي يتحلى بها م�ن يعمل في 
مهنة الط�ب, ويأتي ف�ي مقدمة تلك 

القيم ما يلي :
إنس�انية  بمفه�وم  االلت�زام   -1
المهن�ة وعدم تغلي�ب الجانب المادي 

أثناء الممارسة
2- االلتزام بالمحافظة على أسرار 

المرضى
3- الس�عي الجاد إلظه�ار علمية 
المهنة على ما سواها من االعتبارات

4- ع�دم التفري�ق بي�ن المرضى 
مهما كانت األسباب

ف�ي  س�واء  الوق�ت  اعتب�ار   -5
الخاص�ة  العي�ادة  أم  المستش�فى 
مل�كاً للمري�ض م�ن حي�ث الفحص 

والتشخيص والعالج.
6- العم�ل عل�ى إظه�ار الصداقة 

والمودة الحقيقية مع المريض 
7- ع�دم الظهور م�ع المريض أو 
االقت�راب منه لم�ن يعاني م�ن أفراد 
الم�الك الطبي وضعاً نفس�ياً خاصاً , 
حرصاً على بقاء النظرة القائمة على 

االحترام بين المريض وطبيبه.
8- الحرص على الظهور بالمظهر 

الالئق أمام المرضى
9- االبتعاد عن التدخين أثناء زيارة 
المري�ض أو اللق�اء ب�ه أو معاينت�ه, 

وذلك لمن يدخ�ن من األطباء والمالك 
الطبي.

التس�قيط  ممارس�ة  ع�دم   -10
أو التش�هير بالزم�الء األطب�اء أم�ام 
المريض ممن اشتركوا في تشخيص 

وعالج المرض حتى لو اخطأوا .
هذه أهم القيم التي تعكس األخالق 
الطبي�ة وتترجمه�ا إل�ى ممارس�ات 
عملي�ة مما يجع�ل المهن�ة منفتحة 

على المجتمع وتحظى باحترامه.
نأمل من المالك الطبي: أس�اتذة, 
وأطب�اء, ومالكات طبي�ة في مختلف 
االختصاص�ات, أن يترجم�وا مفهوم 
األخ�الق الطبي�ة عملياً حرص�اً على 
س�المة المهن�ة م�ن التجري�ح الذي 
تتعرض له اليوم والذي أصبح يش�كل 
حاج�زاً نفس�ياً بي�ن اغل�ب المرضى 
ومعه�م اغل�ب المواطنين م�ع اغلب 
األطباء مما ينعكس سلباً على الجسم 

الطبي.
كما نأمل من المؤسسات الصحية 
ف�ي وزارة الصح�ة ونقاب�ة األطب�اء 
وأطباء األس�نان والصيادلة أن تعمل 
جاهدة إلشاعة مفهوم األخالق الطبية 
والتأكي�د علي�ه م�ن خ�الل ندواته�ا 
ومؤتمراته�ا ونش�راتها اإلعالمية من 

مجالت ودوريات وبيانات .
كم�ا نأم�ل أن تولي كلي�ات الطب 

لمادة األخالق الطبية أهمية أكاديمية 
اس�تثنائية لي�س م�ن حي�ث الم�ادة 
بدراس�ة  تتعل�ق  الت�ي  وتفاصيله�ا 
األخالق الطبية كمنهج علمي يحظى 
بأولوية في صناعة شخصية الطبيب 
وه�ذا يع�ود بن�ا حت�ى إل�ى طريقة 
ترش�يح وقب�ول الط�الب المتقدمين 
لدراس�ة الط�ب وان ال يعتم�د عل�ى 
درجات المع�دل فقط، وإنما يجب أن 
تدرس الس�يرة الش�خصية من خالل 
مقابلة خبراء لغة الجس�د واإلشارات 
أثن�اء المقاب�الت الحصري�ة لالنتماء 
إل�ى كلية الط�ب حتى نضم�ن مالكاً 
طالبياً قابالً لصناعة مش�روع طبيب 

المستقبل.
وتبق�ى على وزارة الصحة ونقابة 
التحدي  األطباء مس�ؤولية مواجه�ة 
ل�ه مهن�ة  تتع�رض  ال�ذي  الخطي�ر 
الط�ب م�ن حي�ث المس�توى العلمي 
الذي بس�ببه صار المرضى تتالقفهم 
مكات�ب السمس�رة للع�الج بالخارج 
غي�ر مقدري�ن خس�ارة الوط�ن على 
مس�توى  وعل�ى  الس�معة  مس�توى 
الدخل القومي أو الوطني وأهمية ذلك 
في مشاريع التنمية والتخطيط, ومن 
حيث المستوى المهني الذي تتعرض 
له مهنة الط�ب في العراق من تراجع 
ال تنفع معه التبري�رات غير الواقعية 

وغير العلمية .
لق�د كث�ر الحدي�ث ع�ن التراجع 
الذي وصلت إليه األخ�الق الطبية في 
الع�راق حتى أصب�ح الحديث عن هذا 
الموض�وع ضرباً م�ن المثالي�ة التي 
ال تج�د إذاناً صاغية نتيج�ة ما الفته 
من ممارس�ات بعيدة عن كل ما يمت 
لألخالق الطبية م�ن صلة بالرغم من 
أن العال�م م�ن حولنا يعك�س حرصاً 
ش�ديداً وواضحاً في االلت�زام بمبادئ 
األخالق الطبية يلمسها مرضانا الذي 
بالخ�ارج ويلمس  للعالج  يس�افرون 
ذل�ك معه�م مرافقوهم, كم�ا يلمس 
ذل�ك األطباء العراقيون الذين يوفدون 
بم�ا  يلتزم�ون  ال  ولكنه�م  للخ�ارج 
ش�اهدوا من أخالق طبية ملتزمة بما 

يلي :
1- بالمستوى العلمي الذي يعكس 
التطور في آخر م�ا وصل إليه البحث 
تحس�ين  م�ن  العلم�ي  واالس�تنتاج 

لمستوى الدواء والتقنيات الطبية .
2- السعي الجاد لخدمة المريض

3- الحرص الش�ديد عل�ى إظهار 
أخالقية مهنة الطب

4- انع�دام طغي�ان الحس المادي 
في التعامل مع المريض مع أن األجور 
ف�ي تلك الدول مرتفع�ة ولكنها تؤخذ 
بطريق�ة ال تؤثر ف�ي أخالقية المهنة 

الطبي�ة ويعوضه�ا ويطغ�ى عليه�ا 
سلوك األطباء والمالكات الطبية وكل 

العاملين في اإلدارة .
وموضوع عدم وجود أخالق طبية 
في ممارس�ة مهنة الطب في العراق 
أصبح حديث الناس, واالستثناء نادر 
وموجود ولكنه ضائع ومهمش نتيجة 

ما يلي :
1- عدم وجود جاهزية عند وزارة 
الصح�ة كجهة مس�ؤولة عن الوضع 
الصحي في الع�راق للتعامل مع هذه 
الظاهرة كتحد يفرغ كل جهودها من 

اجل واقع صحي معافى.
2- ع�دم وج�ود تح�رك حقيق�ي 
لنقاب�ة األطب�اء ف�ي الع�راق لرفض 
وإدانة ظاه�رة انعدام األخالق الطبية 
ف�ي المستش�فى والمرك�ز الصح�ي 

وفي العيادات الخاصة .
3-  ش�لل أجهزة الرقابة الصحية 
وانزوائه�ا ف�ي مكاتبه�ا نتيج�ة لما 

يلي: 
ا - تدخل أعضاء مجلس النواب في 

عملها
ب - تدخل مس�ؤولي المحافظات 

في عملها
مجل�س  أعض�اء  تدخ�ل  ت - 

المحافظة في عملها
ث - تدخل المكاتب الحزبية التابعة 

ألحزاب السلطة في عملها.
وه�ذه األس�باب والعوامل هي 
التي س�اعدت في استمرار تدهور 
األخ�الق الطبي�ة ف�ي الع�راق, ثم 
أنها من الوض�وح بحيث ال تحتاج 

إل�ى دلي�ل .ومما يس�اعد ف�ي عدم 
المالئمة لإلصالح  المناخ�ات  توفر 
هو وج�ود إدارات في المؤسس�ات 
الطبي�ة ضعيفة وغي�ر مؤهلة مما 
جعلها ذات صف�ة طفيلية منافقة, 
مواقعه�ا  ف�ي  بالبق�اء  تتش�بث 
اإلدارية على حساب المهنة الطبية 

وأخالقياته�ا, وعلى حس�اب التنظيم 
اإلداري وف�ن اإلدارة, وعل�ى حس�اب 
الج�ودة واإلنتاجية التي ت�كاد تكون 
ش�به معدوم�ة, وكل التقاري�ر الت�ي 
ترف�ع خالف ذلك ه�ي ال تنقل الواقع 

ومن الشواهد على ذلك:
1- وجود اإلدارة بالوكالة وبقائها 
مش�لولة ألنه�ا ال تع�رف مت�ى تغير 
ويش�ترك ف�ي ه�ذه المس�ؤولية كل 
أح�زاب الس�لطة الذي�ن وضع�وا في 
مكاتبه�م أف�راد ش�به أميي�ن راحوا 
يتحكمون بإدارات مؤسس�ات الدولة 

وفي غياب حكومي شبه تام.
2- ترش�يح أطب�اء غي�ر مؤهلين 
وغي�ر أكفاء من قبل أحزاب الس�لطة 
إلدارة المؤسس�ات الصحي�ة والتعمد 

عل�ى إقص�اء أصحاب الكف�اءات من 
األطباء ال لش�يء إال ألنهم ال يأتمرون 
بما يريدون وتلك هي الخيانة الكبرى 
التي أدت إلى تده�ور النظام واإلدارة 
الصحي�ة وأخالقياته�ا ف�ي الع�راق، 
وهؤالء جميعا يجب أن يحاس�بوا بال 
اس�تثناء لم�ا تس�ببوا به م�ن كارثة 
صحية في العراق, وعليكم أن تعلموا 
أن اغل�ب دوائ�ر الصح�ة ف�ي العراق 
شاغرة منذ س�نوات وكل المرشحين 
م�ن قب�ل مكاتب األح�زاب ه�م غير 
مؤهلي�ن وهن�اك مراوحة مس�تمرة 
الفوضى  الصحي�ة تعمه�ا  والدوائ�ر 
لعدم وجود مس�تلزمات تنظيم العمل 
من تغطية مالي�ة وتقنيات لذلك تعم 
انع�دام  ظاه�رة  وتطغ�ى  الفوض�ى 

األخالق الطبية. 
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    المستقبل العراقي/متابعة

قط�ع الجهادي�ون الذين يس�يطرون منذ 
أكثر من خمس�ة أشهر على شمال مالي ايدي 
وارجل اربعة رجال متهمين بالسطو في غاو، 
مواصلي�ن بذل�ك عملي�ات بدأوه�ا مطلع آب 

باسم الشريعة التي يسعون الى تطبيقها.
وقال عضو ف�ي مجلس بلدي�ة غاو واحد 
س�كان المدينة ان العملية قام�ت بها حركة 
التوحي�د والجه�اد ف�ي غ�رب افريقي�ا التي 
تس�يطر على غاو وتتقاسم ش�مال مالي مع 

جماعات مسلحة اخرى بينها انصار الدين.
وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا 
وانص�ار الدي�ن منظمت�ان متحالفت�ان م�ع 
تنظي�م القاع�دة في ب�اد المغرب االس�امي 
التي يش�اهد قادتها باس�تمرار في المناطق 

التي يسيطرون عليها.
وقال عض�و بلدي في اتص�ال هاتفي من 
المدين�ة ان “االس�اميين التابعي�ن لحرك�ة 
التوحي�د والجه�اد في غ�رب افريقي�ا الذين 
يسيطرون على غاو قطعوا اليوم ايدي وارجل 
اربع�ة اش�خاص” متهمين ب�”الس�طو على 

حافلة في المنطقة”.
واكد ش�اهد آخر يقيم في المدينة نفسها 
ذلك وقال ان رجا خامس�ا س�يواجه المصير 
نفس�ه. واكتفى مس�ؤول في حركة التوحيد 
بالقول “طبقنا الشريعة بحق اربعة اشخاص 
“االثني�ن”. وخ�ال االيام المقبلة، س�نواصل 
تطبيق الش�ريعة بحق السارقين”. واكد بذلك 

ضمن�ا عمليات قط�ع االيدي واالرج�ل ولكنه 
ل�م يعط تفاصيل اضافية. وق�ال المواطن ان 
عمليات القطع حصلت في ساحة االستقال 
ف�ي غاو. واتهم الرجال الذي�ن قطعت ايديهم 
وارجله�م بالهج�وم ف�ي اب الماض�ي عل�ى 
حافلة نقل بين غاو ونيامي، عاصمة النيجر، 
البلد المجاور لمالي. ولم تعرف معلومات عن 

الرجال االربعة. 
وص�رح مواط�ن آخر يقي�م في غ�او انه 
رأى رجا يتع�رض لعملية بت�ر يديه ورجليه 
ث�م ينق�ل ال�ى مرك�ز صح�ي يس�يطر عليه 
اس�اميون، مختل�ف عن المستش�فى العام. 
ولم تعرف تفاصيل عن مصير الثاثة اآلخرين 
الذي�ن بت�رت ايديه�م وارجلهم. وق�ال عبدو 
س�يديبي النائب عن غاو من باماكو “انه امر 
رهيب “...” ال يمكنني س�وى البكاء. االس�رة 

الدولية تخلت عنا”.
ونف�ذ االس�اميون اول�ى عملي�ات قطع 
االط�راف في الش�مال في الثام�ن من آب في 
انس�ونغو البلدة التي تبعد تس�عين كيلومترا 
جن�وب غ�او. وق�د طبق�ت عل�ى رج�ل اتهم 
بسرقة دراجة نارية قطعت يده امام عشرات 
االشخاص من قبل عناصر في حركة التوحيد 
والجه�اد. وف�ي اليوم التالي، قام س�كان في 
غاو اغلبهم من الشباب بمنع اساميي حركة 
التوحي�د والجهاد في غ�رب افريقيا من قطع 

يد سارق.
وكانت تلك عملية قطع اليد االولى التي يتم 
الحديث عنها في مالي حيث اقدم االساميون 

للم�رة االول�ى ف�ي 29 تموز عل�ى رجم رجل 
وامرأة انجبا اطف�اال بغير زواج في اغيلهوك. 
وس�بق ان تع�رض ازواج ب�ا قران وش�اربو 
خمر ومدخنون للجلد علنا في عدد من المدن 
الس�يما ف�ي تمبكت�و حيث تم ه�دم اضرحة 
اولي�اء صالحين. وتس�عى الحرك�ة وجماعة 
انص�ار الدين االس�امية االخ�رى المتحالفة 
مع القاعدة في المغرب االس�امي الى فرض 

الشريعة االسامية في كل مالي.
وس�يطرت الجماعت�ان على ش�مال مالي 
باكمله ما ي�وازي ثلثي مس�احة الباد ابتداء 
من اواخر اذار وبدأتا القيام باعمال عنيفة من 
دون اي محاسبة باستثناء مقاومة مجموعة 

صغيرة من السكان. 
وسرع انقاب عسكري في 22 اذار سقوط 
المنطقة بين يدي االساميين، ثم بات الجيش 
المال�ي والس�لطات االنتقالي�ة ف�ي باماك�و 
التي انشئت بعد انس�حاب االنقابيين عاجزة 
بالكامل عن استعادة االراضي التي خسرتها. 
واك�دت المجموع�ة االقتصادي�ة ل�دول غرب 
افريقيا اس�تعدادها الرس�ال قوة مسلحة الى 
مال�ي عديدها نحو 3300 رج�ل لكنها تنتظر 
طلبا رس�ميا من س�لطات باماكو وتفويضا 

من االمم المتحدة.
وقد اس�تولى مسلحون اس�اميون مطلع 
الش�هر الماضي على مدينة دوينت�زا الواقعة 
عل�ى الحدود بين ش�مال مالي الذي تس�يطر 
عليه حركات اس�امية وجنوبها الذي تسيطر 

عليه الحكومة.
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ق�ال مس�ؤول رفيع ف�ي الحكومة الفلس�طينية إن�ه تقرر اخ�ذ عدد من 
االجراءات التي تلبي مطالب المحتجين تشمل خفض الضرائب وأسعار بعض 

انواع الوقود.
وقال المس�ؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه “قررت الحكومة خال جلسة 
الي�وم “الثاثاء” خفض الضريبة المضافة بنس�بة نصف ف�ي المئة واالبقاء 
على أس�عار الديزل والغاز كما كانت عليه في اغس�طس الماضي إضافة إلى 

خفض رواتب الوزراء واعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي”. 
وأضاف أن االجراءات تش�مل كذلك “تحديد أس�عار ثماني مواد أساس�ية، 
اضاف�ة إل�ى ضب�ط النفق�ات فيم�ا يتعل�ق بمهم�ات الس�فر للمس�ؤولين 
وااليجارات”. وش�ارك مئات العاملين في القطاع الحكومي في اعتصام أمام 

رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجا على الغاء وللمطالبة بصرف رواتبهم.
وقال ج�واد ناجي وزي�ر االقتصاد للصحفيي�ن أمام مجلس ال�وزراء بعد 
انتهاء جلس�ة الحكومة “تم اتخاذ مجموعة من االجراءات ستنعكس ايجابيا 

على المواطنين ويشمل ذلك تخفيض االسعار”. 
واعلن نبيل قسيس وزير المالية في حكومة سام فياض عن صرف نصف 
راتب ش�هر اب لموظف�ي القطاع العام الذي�ن يتجاوز عدده�م 153 ألفا في 

القطاعين المدني والعسكري اليوم االربعاء.
وقال بيان صادر عن مكتب الوزير إن الحد االدني الذي سيصرف لموظفي 
القطاع العام 50 في المئة من الراتب بما ال يقل عن 2000 شيقل “500 دوالر 

تقريبا”.
وأض�اف أن الحكومة ستس�تمر في العمل على توفي�ر الجزء المتبقي من 

الراتب خال المدة الاحقة.

نزوال عند مطالب المحتجين

الحكومة الفلسطينية تقرر خفض الضريبة 
المضافة واسعار الوقود

    المستقبل العراقي/الكويت

�دت المعارض�ة الكويتية التي  صعَّ
يهيمن عليه�ا االس�اميون والقبليون 
تحركها االحتجاج�ي للمطالبة خاصة 
لش�خص  ال�وزراء  رئاس�ة  باس�ناد 
م�ن خ�ارج األس�رة الحاكم�ة وبمنع 
ش�خصتين بارزتي�ن ف�ي االس�رة من 

الوصول الى والية العهد.
واك�دت المعارض�ة انه�ا س�تنظم 
االرادة  ف�ي س�احة  ليل�ة تجمع�اً  كل 
الواقع�ة مقاب�ل مبنى البرلم�ان حتى 
24 ايلول عش�ية صدور قرار للمحكمة 
الدس�تورية في مس�ألة تعديل الدوائر 
االنتخابية، القضية التي هي في صلب 

االزمة السياسية الحالية في الباد.
وتجم�ع نح�و 3500 ش�خص من 
انصار المعارضة في “ساحة االرادة”، 
بمش�اركة نحو 21 نائبا م�ن البرلمان 
الذي انتخب في شباط وحلته المحكمة 
الماض�ي.  حزي�ران  ف�ي  الدس�تورية 
وسجل تواجد امني مكثف في الساحة 
فيم�ا انتش�رت والق�وات الخاصة في 
مواقع بعيدة نسبيا عن الساحة للتدخل 

في حال حصول اي طارئ.
واصر مئات م�ن انصار المعارضة 
عل�ى الس�هر في الس�احة بع�د نهاية 
التجمع بالرغم من قرار وزارة الداخلية 
منع اي ش�كل م�ن االعتص�ام في هذا 

المكان.
ولي�د  االس�امي  النائ�ب  وق�ال 
الطبطبائي في كلم�ة امام المحتجين 
“من اليوم فصاعداً نقولها ان الش�عب 
هو صاحب الس�يادة ونق�ول كما قال 
سعد زغلول ان الحق فوق االمة واالمة 
فوق الحكومة”، مضيف�اً “لذلك قررنا 
كشعب ان يكون جابر المبارك “رئيس 
الوزراء الحال�ي” آخر رئيس وزراء من 

ذرية آل الصباح”.
وأش�ار الطبطبائي “تكون الس�رة 
الصباح االمارة وللشعب الوزارة. منكم 

االم�راء ومنا الوزراء”، ف�ي تاكيد على 
مطل�ب المعارض�ة بتش�كيل حكومة 
منتخب�ة يقودها ش�خص م�ن خارج 
اس�رة آل الصباح التي تحك�م الكويت 

منذ اكثر من 250 سنة.
من جانبه، قال النائب من المجلس 
المبط�ل خالد ش�خير “اعل�ن موقفي 
المتضام�ن م�ع المواطني�ن بالس�هر 
يومي�اً في س�احة االرادة حتى تحقيق 
مطالبن�ا”، مضيف�اً “لاس�ف اس�اس 
المشاكل التي نعيشها هي حرب والية 
العهد وخي�ر دليل ابطال مجلس 2012 
بخطأ اجرائي”، عادا ان “ناصر المحمد 
ومش�عل  الس�ابق(  ال�وزراء  )رئي�س 
االحم�د “اخو االمي�ر” ي�دركان تماماً 
ان االغلبي�ة البرلمانية ل�ن تصوت لهم 
لوالية العهد”. ويش�ير شخير بذلك الى 
البرلمان الذي انتخب في شباط وحلته 
حزي�ران  ف�ي  الدس�تورية  المحكم�ة 

الماض�ي، معي�دة برلم�ان 2009 الذي 
غالبية اعضائه من الموالين للحكومة. 
وقد ادى هذا القرار الى ازمة سياس�ية 
كبي�رة في الب�اد ونظم�ت المعارضة 

نهاية اب تجمعا مماثا في الساحة.
وفي تحد واضح لاس�رة الحاكمة، 
ق�ال ش�خير، وهو م�ن ابن�اء القبائل 
“المش�كلة لدينا تكمن بابناء االس�رة 
ويجب ابعاده�م عن مناص�ب الوزراء 
ويجب تش�كيل قانون ينظم عمل ابناء 
االس�رة الحاكمة”، مضيفاً “نخرج من 
جميع المش�اكل التي البناء االسرة ... 
علين�ا الدف�ع بحكومة منتخب�ة وهذه 
تتحقق ع�ن طريقي�ن اما ع�ن طريق 
تعديل الدس�تور “في” مجلس االمة او 

عن طريق االمة مباشرة”.
وتتمث�ل غالبية الق�وى المعارضة 
حالي�اً ف�ي تي�ارات اس�امية وقبلية، 
بينم�ا خرجت معظم الق�وى الليبرالية 

م�ن المعارض�ة. وتوع�دت المعارضة 
بتنظي�م تحرك كبير في 24 ايلول تحت 
مس�مى “الليلة الكبيرة” عشية صدور 
ق�رار المحكمة الدس�تور ف�ي الطعن 
ال�ذي تقدم�ت ب�ه الحكوم�ة لتعدي�ل 

الدوائر االنتخابية.
وترف�ض المعارض�ة ذل�ك بش�كل 
قاط�ع مه�ددة بالتظاه�ر ومقاطع�ة 
االنتخاب�ات ف�ي ح�ال تغيي�ر النظ�ام 
االرادة”  االنتخاب�ي. وكان�ت “س�احة 
 2011 الثان�ي  تش�رين  ف�ي  ش�هدت 
حراكا شبابيا كبيرا اسفر عن استقالة 

الحكومة وحل البرلمان.
آب  ف�ي  الحكوم�ة  لج�أت  وق�د 
للمحكم�ة الدس�تورية من اج�ل البت 
بمس�ألة تغيير تقس�يم الدوائر. وكان 
القان�ون االنتخابي الحال�ي اعتمد في 
2006 وخفض ع�دد الدوائر االنتخابية 
موج�ة  بع�د  خمس�ة  ال�ى   25 م�ن 

احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات 
بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة 
من االزمات السياسية المتتالية بسبب 
الخاف�ات المس�تمرة بي�ن المعارضة 

والسلطة.
وكثفت المعارضة مؤخراً مطالباتها 
بقي�ام حكومة تمثل االكثري�ة النيابية 
اال ان اي�ًا م�ن االطراف السياس�ية في 
الكوي�ت ال يش�كك اس�تمرار في حكم 
اس�رة آل الصباح للب�اد. وبالرغم من 
صاحيات تش�ريعية ورقابية حقيقية 
يتمت�ع به�ا مجل�س االم�ة الكويت�ي 
المنتخ�ب، وه�و اول برلم�ان خليجي 
اسس في 1962، اال ان االسرة الحاكمة 
تظ�ل ممس�كة بالحكوم�ة م�ن خال 
رئيس�ها واالعض�اء الرئيس�يين فيها. 
ويحظى ال�وزراء المعينون ايضا بحق 

التصويت في البرلمان.
وتج�دَّدت االزم�ة السياس�ية ف�ي 
المحكم�ة  اص�درت  عندم�ا  الكوي�ت 
الدس�تورية بتاريخ 20 حزيران 2012 
حكم�ا قضى “ببط�ان صحة عضوية 
من تم انتخابهم في الثاني من ش�باط 
2012”. والغى ذلك الحكم غير المسبوق 
االنتخاب�ات  الدس�تورية  للمحكم�ة 
التش�ريعية االخيرة التي ش�هدت فوزاً 
ساحقاً للمعارضة االسامية والقبلية، 
واعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه 

قوى موالية للحكومة.
اال ان البرلم�ان المع�اد فش�ل ف�ي 
االنعق�اد مراراً لع�دم تواف�ر النصاب، 
وذلك بس�بب مقاطعة نواب المعارضة 
الذي�ن يعتب�رون ه�ذا البرلم�ان غي�ر 
ش�رعي، فيما قاط�ع ايضاً الجلس�ات 
النواب الموالون بسبب رفض الحكومة 

التعهد بعدم حل هذا البرلمان.
ويفت�رض ان يحل امي�ر الباد هذا 
البرلم�ان المع�اد ويدع�و مج�دداً الى 
انتخاب�ات جديدة س�تكون الخامس�ة 

منذ حزيران 2006.

االســرة الحــاكمــة مهــددون بالــرحيــل

تظــاهــرات واعتصــامـات لعـزل آل صــبــاح عن قيـادة الكـويت

    هاشم تاشي

يوم االثنين الموافق العاش�ر من سبتمبر الجاري، 
انتهت مرحلة االعتماد على الغير في كوس�وفو. ففي 
هذا اليوم أنهي المجتمع الدولي رس�مياً إش�رافه على 
بلدن�ا، ويح�ول المس�ؤولية الكامل�ة ع�ن محاكمنا، 
ودس�تورنا، وبرلمانن�ا- وكل ش�يء آخر من األش�ياء 
التي كان يش�رف عليها-إلى شعب كوس�وفو وقادته 
المنتخبين وهو ما يمثل عامة طريق بارزة في مسار 
رحلة تحولنا ألحدث أمة في أوروبا… أمة ديمقراطية 

متعددة األعراق، قائمة على نظام السوق الحرة.
إن كوس�وفو الت�ي بزغت بع�د تفكك يوغس�افيا 
الس�ابقة، والحروب، والمذاب�ح، والصراعات العرقية، 
التي تواصلت لمدة طويلة عقب ذلك، قد قطعت طريقاً 
ش�ديدة الوعورة نحو االس�تقال. وكوسوفو، في اآلن 
ذاته، هي مش�روع ما كان له أن ينجح من دون جهود 
حف�ظ الس�ام للوالي�ات المتح�دة و”النات�و”، والتي 
تم في إطارها نش�ر عش�رات اآلالف م�ن القوات على 
أرضها، إل�ى أن تمكنت من تحقيق النجاح الذي كانت 
تصب�و إليه. وهذا النجاح ال يقتص�ر عليها، وإنما هو 

نجاح لكم جميعاً في نفس الوقت.
والس�ؤال المتعلق بما إذا كانت كوسوفو التي يقل 
ع�دد س�كانها ع�ن مليوني نس�مة، ينتم�ون ألعراق، 
وأدي�ان متعددة، وتصل نس�بة من تق�ل أعمارهم عن 

35 س�نة ضم�ن هذه الع�دد إلى 75 في المئة، س�وف 
تواص�ل تقدمها التاريخي لهو س�ؤال يجب أن يش�غل 
ب�ال الجميع ف�ي مناطق تتجاوز كثي�راً منطقة غرب 

البلقان.
وإذا لم تتمكن كوسوفو- التي تمثل حتى اآلن قصة 
نج�اح ال ريب فيها للقي�م الديمقراطية- م�ن التقدم 
بثقة واقتدار نحو مستقبلها األوروبي، فإن هذه األمة 
الواعدة الناش�ئة، والكثير غيرها من األمم المشابهة، 
قد تجد نفس�ها في نهاية المط�اف معرضة إلغراءات 

التعثر، والتراجع مجدداً لذهنيات الماضي.
ومن المؤكد أن إغاق”المكتب المدني 

الدولي” المنبثق عن “مجموعة التوجيه 
الدولي�ة” المكونة م�ن 25 دولة، التي 
ُشكلت من أجل أن تكون مرشداً ودلياً 
لكوس�وفو خال الس�نوات األولى من 
اس�تقالها، والتي تنهي اآلن إشرافها 

عل�ى حكومتنا، الذي اس�تمر لم�ا يزيد 
عن أربعة أعوام، يمث�ل اعترافاً بأن بلدنا 

قد تط�ور إلى دول�ة ديمقراطية 
ناضجة، ومس�تقلة، 

عل�ى  ق�����ادرة 
قراراته�ا  اتخ�اذ 
دونما  بنفسه�ا، 
إلش�راف  حاجة 

خارجي. ليس هذا فحس�ب بل، أن”مجموعة التوجيه 
الدولية” قد وافقت في واقع األمر على إغاق” المكتب 
المدن�ي الدولي”، والمضي قدماً ف�ي خطوات تحقيق 
اس�تقال كوس�وفو، بعد أن وافق برلماننا على إجراء 
تعديات على دستور بلدنا تهدف لحماية الديمقراطية 
والتن�وع، بما في ذل�ك الموافقة عل�ى قوانين لتعزيز 
االس�تقال الذاتي الثقاف�ي، والحرية الدينية، وحقوق 

المجتمعات، والمركزية الحكومة.
اآلن، وبع�د أن انتقل�ت الس�لطة م�ن المش�رفين 
الدوليي�ن إلى الش�عب الكوس�وفي، تواج�ه حكومتنا 
طائف�ة م�ن التحديات س�واء في الوط�ن أو في 
الخ�ارج. وف�ي إط�ار محاولتن�ا إلع�ادة بن�اء 
اقتصادن�ا، ومعالج�ة مش�كلة البطال�ة الت�ي 
نواجهه�ا وس�ط ركود يش�مل العالم بأس�ره، 
وعقب موجة م�ن الصراع�ات اإلقليمية، فإننا 
نسعى بدأب وإصرار الس�تقطاب االستثمارات 
األجنبية، واجتذاب الش�ركات العاملة في مجال 
الزراعة، والتعدين، والتصنيع، والسياحة والطاقة 
النظيف�ة، وغيره�ا م�ن المج�االت للعمل في 

بلدنا.
المحافظ�ة  أج�ل  وم�ن 
بالتنوع  الت���زامن�ا  عل�ى 
أس���س�نا  والامركزي�ة، 
“مكتب شمال ميتروفيتسا 

اإلداري” لتقدي�م الخدم�ات المطلوب�ة لمواطن�ي تلك 
المنطق�ة ذات األغلبي�ة الصربي�ة. وفي هذا الس�ياق 
تح�اول “مفوضي�ة اللغ�ة” و”مب�ادرة التعام�ل مع 
الماض�ي”، مس�اعدة كل مواطن، بص�رف النظر عن 
دينه، أو أصله العرقي، للعثور على مكان في مجتمع، 

ودولة مشتركة، ومواجهة المستقبل بكل ثقة.
بنفس الروح، نبذل قصارى جهدنا في إصاح شأن 
عاقتنا مع صربيا ، واالعتراف بأن الس�ام والعاقات 
الطيب�ة مع جارن�ا أم�ران ضروريان لي�س فقط من 
أج�ل تحقيق االس�تقرار ف�ي منطقة البلق�ان، وإنما 
ألمتينا معاً، ولمسألة قبولهما في المجتمع األوروبي. 
والشعب الكوس�وفي يدرك جيداً أن االستقال الكامل 
يعن�ي المس�ؤولية الكامل�ة ف�ي اآلن ذات�ه. وهذا هو 
الس�بب ف�ي أننا نبذل كل م�ا لدينا من جه�د من أجل 
تعزي�ز الديمقراطية، وتحرير االقتص�اد، والمصالحة 
اإلثني�ة. إن تقدمنا في هذه الش�ؤون جميعاً يجب أن 
يكاف�أ من خال الس�ماح لنا بالمش�اركة الكاملة في 
المنظمات اإلقليمية المائمة بما في ذلك االندماج في 

منظومتي االتحاد األوروبي، و”الناتو”.
إن ضمان مكان لكوس�وفو في األس�رة األوروبية 
لهو شيء مستحق تماماً. فكوسوفو أجرت انتخابات 
برلمانية شاركت فيها أحزاب متعددة، وتسعى جاهدة 
في الوقت الراهن إلى وضع أس�س اقتصاد يقوم على 
نظام الس�وق الحرة والضرائ�ب المنخفضة، والنظام 

المصرف�ي المتي�ن، وقواع�د الحماية للمس�تثمرين، 
والتش�ريعات المتماش�ية م�ع مثيلته�ا ف�ي االتحاد 
األوروب�ي. لق�د اعتمدنا “اليورو” كعملة رس�مية لنا، 
وقمنا بترجمة قوانينا للغة اإلنجليزية وجعلها متاحة 
لمن يطلبها لمساعدة المستثمرين األجانب على فهم 
منظومتنا القانونية. المطروح للرهان في هذا الشأن 
لي�س فقط مؤسس�ات كوس�وفو، وإنما أيض�اً القيم 
الديمقراطي�ة والفك�رة األوروبي�ة. وال أمل�ك في هذا 
الس�ياق س�وى القول إن الواليات المتحدة وحلفاءها 
في “الناتو” يجب أن يكونوا فخورين بحقيقة إنهم من 
خال تدخلهم في كوسوفو، قد ساعدوا على الحيلولة 
دون التطهي�ر العرقي وتعزي�ز الديمقراطية المتعددة 
العرقيات في هذا البلد. واآلن، يتعين على قادة االتحاد 
األوروبي أن يوضحوا لشعوب البلقان أن الطريق الذي 
نس�ير عليه – نحو بروكس�ل والوحدة األوروبية- هو 
الطريق الصحيح للوصول إل�ى التقدم والرخاء اللذين 
نصب�وا لهما جميعاً. من�ذ عقدين من الزمن على وجه 
التقريب، ش�كلت حرب كوس�وفو عاماً مساعداً على 
التح�ول الديمقراط�ي والتكامل األوروب�ي. وفي هذه 
اللحظ�ة المحورية من الزمن التي نم�ر بها اآلن، نجد 
أنفس�نا مس�تعدين تمام�اً لمواجهة كاف�ة التحديات 

واالستمرار في رحلتنا التاريخية.

• رئيس وزراء كوسوفو

كــوســوفــو... ديمقــراطيــة متــعــددة األعـــراق
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       ذي قار / المستقبل العراقي

عقدت اللجنة المحلية لمكافحة افعى سيد دخيل 
اجتماعه�ا الثاني لتدارس اإلمكاني�ات التي يمكن ان 
تقوم بها اللجنة لمكافحة االفعى المعروفة والمنتشرة 

في ناحية س�يد دخيل شرقي الناصرية. 
وقال�ت عضو مجل�س محافظة ذي قار 
اجي�ال كري�م الموس�وي ف�ي تصري�ح 
المحلي�ة  “اللجن�ة  ان  ام�س  صحف�ي 
لمكافحة افعى سيد دخيل والمكونة من 
الدوائ�ر المعنية ومنه�ا البيئة والصحة 

والم�وارد المائي�ة والزراع�ة والمستش�فى البيطري 
والمركز االستش�اري الس�تعالمات السموم وجامعة 
ذي ق�ار، عق�دت اجتماعه�ا الثان�ي للوق�وف عل�ى 
استعدادات الدوائر المذكورة وإمكانياتها واستعدادها 
لمكافح�ة افعى س�يد دخيل”. واضاف�ت ان “اللجنة 
ش�كلت فريق�ا م�ن الدوائ�ر المعنية 
تقوم بمهمة مس�ح المناطق الريفية 
الت�ي تق�ع ضم�ن الح�دود االداري�ة 
للناحي�ة باالضافة الى ان هذا الفريق 
يقوم بتوعية وارشاد المواطنين حول 

المكافحة باالمكانات المتاحة”.

      كركوك / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس محافظة 
كركوك حس�ن ت�وران بهاء الدين 
مع لجان المجلس االس�تعدادات 
مؤتم�ر  الس�تضافة  الجاري�ة 
الم�دن االنتقالي�ة الدول�ي والذي 
كركوك  محافظ�ة  ستس�تضيفه 
للم�رة الثالث�ة منتص�ف الش�هر 

المقبل. 
وذك�ر بي�ان للمجل�س امس 
خ�الل  بحث�وا  المجتمعي�ن  ان 
االجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة 
اجتماعات تعقد لهذا الغرض كافة 
االم�ور والتحضي�رات المتعلق�ة 
الجوانب  بالمؤتم�ر وم�ن كاف�ة 
وبما يضمن إنجاح المؤتمر الذي 
يعد االول من نوعه الذي تش�هده 

محافظ�ة كركوك على مس�توى 
تمثيل دولي. 

وش�دد المجلس على ضرورة 
ب�ذل جه�ود اس�تثنائية م�ن قبل 
كاف�ة األط�راف س�واء م�ن قبل 
السلطة التش�ريعية أو التنفيذية 
إلنجاح المؤتم�ر الذي يعد نجاحاً 
لجمي�ع أبن�اء المحافظ�ة نظ�راً 

ألهميته في هذه المرحلة.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة النق�ل إن نس�بة إنج�از مش�روع الس�اللم 
الكهربائي�ة في مط�ار بغداد الدول�ي بلغت 49%. واش�ارت 
الوزارة في بيان لها امس الى تأهيل أربعة س�اللم كهربائية 
في مبنى نينوى والعمل ش�ارف عل�ى االنتهاء فيها. وأضاف 
البي�ان “أما في مبنى باب�ل فقد تم تركيب الس�اللم األربعة 
وعملية التأهيل مس�تمرة فيها والعمل مستمر من قبل كادر 

ش�ركة “KONE” في مبنى س�امراء حيث ت�م إكمال أعمال 
تنصيب التراتيب الميكانيكية الخاصة بأعمال رفع الس�اللم 

القديمة وتنصيب الساللم الجديدة”. 
وم�ن الجدير بالذكر إن المنش�أة العامة للطيران المدني 
كانت ق�د تعاقدت م�ع ش�ركة “KONE” الفنلندي�ة لتنفيذ 
مشروع رفع 12 سلماً قديماً في مطار بغداد الدولي وتأهيل 
الس�اللم الجديدة ونصبها وتشغيلها، ومن المقرر أن ينتهي 

العمل بها في شهر تشرين االول المقبل. 

لجنة »أفعى سيد دخيل« تبحث استعدادات الدوائر المعنية لمكافحتهاانجاز 49 % من الساللم الكهربائية الجديدة في مطار بغداد

كركوك تبحث إستعدادات استضافة مؤتمر المدن االنتقالية الدولي 

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة البيئة عن إيقاف 
إنش�اء مرآب للس�يارات في وسط 
مجمع السدير السياحي في مدينة 
الموصل لمخالفته للشروط البيئية. 
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن 
موظفي مديرية بيئة نينوى رصدوا 
قي�ام الجهة المس�تثمرة إلنش�اء 
الم�رآب بقط�ع عدد من األش�جار 
ف�ي المجم�ع م�ا يؤثر س�لبا على 
الت�وازن اإلحيائ�ي والبيئي لغابات 
الموص�ل. وأش�ار البي�ان إل�ى ان 
مديرية بيئة نينوى قدمت طلباً الى 
قائممقامية الموصل إليقاف العمل 
ق�رب مجم�ع الس�دير الس�ياحي 
ف�ي منطق�ة الغابات وف�ق قانون 
حماية وتحس�ين البيئ�ة بعد ورود 
معلومات ع�ن قي�ام العاملين في 
المش�روع بقطع األش�جار. وذكر 
البي�ان أن قائممقامي�ة الموص�ل 
استجابت للطلب وقامت باحتجاز 
احد المسؤولين عن العمل وإحالة 
الموظفي�ن الذي�ن س�اهموا بمنح 
موافق�ات على قطع األش�جار إلى 

التحقيق.

البيئة توقف إنشاء 
مرآب في غابات الموصل 

لمخالفته الشروط

       واسط / المستقبل العراقي

اوع�ز مجل�س محافظ�ة واس�ط بحفر 50 
بئرا لمعالجة ش�حة مياه الري والشرب شرقي 
مدين�ة الكوت. وقالت رئيس�ة اللجنة االعالمية 
ف�ي المجل�س س�ندس الذهب�ي ان “المجلس 
قرر خالل جلس�ته االعتيادية حفر 50 بئرا في 
عموم قضاء بدرة، 90 كم ش�رق مدينة الكوت، 
لمعالجة ش�حة المياه في المنطقة”. واضافت 
ان “بع�ض االبار س�تخصص مياهها لمعالجة 
ش�حة مياه الري في البس�اتين التي تعاني من 
الجف�اف, فضال ع�ن تخصيص بعضه�ا االخر 
لمعالجة شحة مياه الش�رب”. واشارت الى ان 
“الق�رار جاء نتيجة للمطالب�ات التي تقدم بها 
المجل�س المحلي لقض�اء بدرة والت�ي اوصت 
به�ا امانة مجل�س الوزراء لتنفيذ المش�روع”, 
مبين�ة ان “المبال�غ التي ت�م تخصيصها لحفر 
االبار تأتي ضمن حسابات صندوق دعم واسط 

الممول من ايرادات الساحة الحدودية”. 

مجلس واسط
 يوعز بحفر 50 بئرًا لمعالجة 

شــح الميـاه

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت جامعة واس�ط عن فتح ب�اب التقديم 
المباشر في كليتي الفنون الجميلة واإلعالم ابتداء 
من 9/16 ولغاية 10/15 للعام الدراس�ي 2012-

2013. وق�ال بيان ل�وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه 
أمس ان ضوابط القبول في كلية الفنون الجميلة 
تضمن�ت أن يكون المتقدم من خريجي الدراس�ة 
اإلعدادي�ة م�ن الذين ال تق�ل مجاميعهم عن 420 
وبمع�دل 60%، وخريجي معاه�د الفنون الجميلة 
ومعه�د الدراس�ات الموس�يقية ممن ه�م خارج 
نس�بة ال�10% األوائل، ولل�5% األوائل من خريجي 
معهد الحرف والفنون الش�عبية في دائرة الفنون 
التابع�ة ل�وزارة الثقاف�ة الح�ق ف�ي التقديم إلى 

كلي�ات الفن�ون الجميلة وأقس�ام التربي�ة الفنية 
بالجامعات العراقية. وس�محت التعليمات بقبول 
الطلب�ة من أبن�اء الفنانين والطلب�ة الموهوبين، 
إذ س�يتم قبول نس�بة 5% ممن ال تقل مجاميعهم 
عن 420 وبمع�دل 60% للفرعين العلمي واألدبي، 
وكذلك سيتم قبول الطلبة ممن ال تقل مجاميعهم 
ع�ن 520 للف�روع المهني�ة وبمع�دل 65% م�ن 
الذي�ن لديهم مواه�ب فنية بعد تقدي�م كتاب من 
نقاب�ة الفناني�ن العراقيين يؤي�د أن ذوي الطالب 
“الوال�د او الوال�دة” فنان. ونص�ت الضوابط على 
أن يتق�دم الطال�ب الموهوب باثني�ن أو أكثر من 
المستمس�كات الت�ي تثب�ت ممارس�ته الفن من 
مؤسس�ات فنية رس�مية أو مطويات “فولدرات” 
او ملصقات جدارية “بوسترات” أو صور للوحات 
فنية ش�ارك بها ف�ي معارض دولي�ة أو عربية أو 

محلي�ة، أو هوية أو كتاب من نقاب�ة الفنانين أو 
أش�رطة فيدي�و أو “CD” توث�ق نش�اطه الفني، 
فضالً ع�ن تقديم كتاب تأييد م�ن نقابة الفنانين 
العراقيي�ن, وعلى أبناء الفنانين تقديم كتاب يؤيد 
أن ذوي الطالب “الوالد أو الوالدة” فنان. وستكون 
نس�بة قب�ول الطلبة م�ن خطة القب�ول 40% من 
الفرع العلمي و30% م�ن الفرع األدبي و20% من 
خريجي معاهد الفنون الجميلة ومعهد الدراسات 
الموس�يقية و10% للطلب�ة م�ن أبن�اء الفناني�ن 

والطلبة الموهوبين. 
وأش�ار البيان إل�ى ان ضواب�ط التقديم لكلية 
اإلعالم نصت عل�ى أن يكون المتقدم من خريجي 
الف�رع العلمي م�ن الذين ال تق�ل مجاميعهم عن 
455 وبمع�دل 65%، وخريجي الفرع األدبي الذين 
ال تق�ل مجامعيهم 420 وبمع�دل 60% وخريجي 

الم�دارس المهني�ة واإلس�المية عل�ى ان ال تق�ل 
معدالته�م ع�ن 80% مؤيدة بكتاب م�ن مديريات 
التربي�ة ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات وبتصديق من 
وزارة التربي�ة للطلبة العاملي�ن في مجال اإلعالم 
على ان يؤيد ذلك بكتاب رس�مي م�ن الجهة التي 
يعمل بها ومصادق عليه�ا من نقابة الصحفيين. 
وكان�ت وزارة التعليم العالي والبح�ث العلمي قد 
أعلنت في وقت سابق عن استحداث كليات اإلعالم 
والفنون الجميلة والحاس�وب والرياضيات وطب 
األسنان وأقس�ام االجتماعيات وهندسة الكهرباء 
والنق�د المس�رحي والتألي�ف الدرام�ي وقس�مي 
علوم الحياة والرياضيات في كلية التربية، وقسم 
رياض األطفال بكلية التربية األساس�ية، وقس�م 
الترجم�ة في كلي�ة اآلداب بجامعة واس�ط للعام 

الدراسي 2013-2012.

جامعة واسط تفتح باب التقديم المباشر لكليتي الفنون الجميلة واإلعالم

       بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  قال�ت 
االجتماعي�ة إن دور رعاي�ة المس�نين 
العاجزي�ن  رعاي�ة  لقس�م  التابع�ة 
ف�ي دائ�رة رعاي�ة ذوي االحتياج�ات 
الخاص�ة التابع�ة لل�وزارة، قبل�ت 39 
مس�ناً في الدور التابع�ة لها في بغداد 
والمحافظات. وقال بيان للوزارة تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
أن ال�39 مس�ناً تم قبولهم خالل أشهر 
حزي�ران وتم�وز وآب من ع�ام 2012 
بواقع 23 مسناً في شهر حزيران و11 
مس�ناً في تموز و5 مس�نين في شهر 
آب, ومن بينهم 23 من الرجال و16 من 

النس�اء. ويذكر أن دور رعاية المسنين 
تقدم رعايتها للمسنين ممن يفتقدون 
للرعاية األس�رية لألعمار م�ن 60 فما 
ف�وق بالنس�بة للرج�ال و55 فما فوق 
بالنسبة للنس�اء. ومن جانب آخر ذكر 
البيان انه تم قبول تس�عة معاقين في 
داري الحنان لش�ديدي العوق في بغداد 
وكرب�الء خ�الل نفس الفت�رة، 4 منهم 
ذك�ور و5 إناث. وأش�ار ال�ى ان “دور 
رعاية المسنين تستقبل المسنين الذين 
تنطبق عليهم ش�روط القب�ول وتقدم 
له�م رعاية متميزة عل�ى صعيد اإليواء 
والتجهي�ز والتغذية وتقدي�م الخدمات 
والصحي�ة  والترفيهي�ة  االجتماعي�ة 

وتوفير مصرف الجيب”.    

       بغداد / المستقبل العراقي

أوعز وزير الموارد المائية مهند الس�عدي بالتوسع 
في تنفيذ المشاريع الريادية في كربالء والمناطق التي 
تعاني نقصاً المياه، داعيا إلى التقيد بالحصص المائية 

المقررة وعدم التجاوز على المشاريع االروائية.
 وقال بي�ان أصدرته وزارة الم�وارد المائية وتلقت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة منه أمس ان الس�عدي 
التق�ى وفداً م�ن محافظة كربالء المقدس�ة برئاس�ة 

عضو مجلس النواب جواد كاظم الحسناوي وبحضور 
عدد من ش�يوخ عش�ائر ووجهاء ومزارعي المحافظة 
لبحث الس�بل الكفيلة بتطوي�ر عملي�ة االرواء وتقليل 
الهدر وترش�يد استهالك المياه. وبحس�ب البيان، فإن 
الس�عدي أكد على الوزارة اتخذت العديد من االجراءات 
الالزمة للتقليل من آثار ش�حة المي�اه من خالل تنفيذ 
مش�اريع االس�تصالح المتكام�ل لألراض�ي الزراعي�ة 
وتبطين القنوات االروائية وحف�ر اآلبار المائية. وأوعز 
الوزير بالتوس�ع في تنفيذ المش�اريع الريادية خاصة 

ف�ي المناطق الت�ي تعاني من نقص المي�اه بعد نجاح 
ه�ذه التجربة في بعض المحافظات وخاصة محافظة 
كربالء المقدسة من خالل استخدام طرق الري الحديثة 
كالري بالرش والتنقيط والري باالنابيب المغلقة. ودعا 
الس�عدي إلى التقيد بالحصص المائي�ة المقررة وعدم 
التجاوز على المش�اريع االروائية مع اس�تخدام طرق 
ال�ري الحديث�ة بدل ال�ري الس�يحي مما لها م�ن آثار 
ايجابي�ة في زيادة اإلنتاج الزراع�ي والتقليل من الهدر 

في المياه. 

العمل: دور رعاية المسنين استقبلت 39 مسنًا خالل ثالثة أشهر

       بغداد / المستقبل العراقيااليعاز بالتوسع في تنفيذ المشاريع االروائية الريادية في كربالء

أعلن�ت وزارة الصح�ة ع�ن تهيئة مالكات طبي�ة وصحي�ة لمرافقة أفواج 
الحجيج إلى الديار المقدس�ة لبيت الله الحرام لتقديم أفضل الخدمات الطبية 

والصحية للحجاج. 
وقال المتحدث الرس�مي للوزارة الدكتور زياد طارق في بيان أصدره أمس 
وتقل�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة من�ه أن “الوزارة هي�أت أكثر من 200 
طبي�ب ومعاون طبي وممرض لمرافقة حجاج بي�ت الله الحرام بهدف تقديم 
الخدم�ات الصحي�ة لهم”، مبين�اً أن “ال�وزارة وفرت 545 طبي�ب اختصاص 
وأكثر م�ن 100 طبيب ممارس عام، إضافة إلى 16 معاونا طبيا و25 ممرضا 
و11 صيدلي�ا فضالً عن 6 إداريين. وأضاف ط�ارق ان “الوزارة حددت المراكز 

الصحية المسؤولة عن فحص وتلقيح الحجاج في عموم البالد”.

       بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكماً بالس�جن المؤبد على 
المدانين “م. ا. ح” و”م. س. و” بعد ثبوت التهم الموجهة إليهما وفقا لقانون 

مكافحة اإلرهاب. 
ونق�ل بيان للس�لطة القضائي�ة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه 
أم�س عن مصدر قضائي قول�ه أن “المتهمين اعترفا في كامل ادوار التحقيق 
بانتمائهم�ا ال�ى تنظي�م القاع�دة اإلرهابي وباش�تراكهما ف�ي عملية اطالق 
صواريخ على الحي العس�كري ف�ي المقدادية بمحافظة ديالى إلحداث الرعب 
ف�ي نفوس أهال�ي المنطقة لكنهما أنك�را هذا االعتراف أم�ام المحكمة التي 
وجدت أن االجراءات السابقة واالعترافات كانت على وفق السياقات القانونية 
وبحضور جميع األطراف ذات العالقة، مؤيدة بإفادات مختار المنطقة وبعض 
س�كانها بس�قوط قذائف على الحي، وجاء الحكم وفقا للمادة الرابعة/ 1 من 

قانون مكافحة اإلرهاب”. 
وأوض�ح أن “القرار صدر باالتفاق حضورياً قابالً للتمييز اس�تناداً ألحكام 
الم�ادة 182/ أ االصولي�ة” . وف�ي الس�ياق ذات�ه، حكمت محكم�ة الجنايات 
المركزي�ة عل�ى الم�دان “ع. ز. أ” بالس�جن 15 عام�ا بعد ثب�وت التهم عليه 

بانتمائه إلى تنظيم القاعدة اإلرهابي. 
وقال البيان ذات�ه أن “المتهم المذكور اعترف بانتمائه الى تنظيم القاعدة 
اإلرهاب�ي وقيامه بنقل العبوات الناس�فة إلى منطقة ال�دورة في بغداد فضال 
عن مراقبته لتحركات الق�وات األمنية، وهو ما ولد قناعة تامة لدى المحكمة 
بتجريم�ه وفق�اً للمادة الرابع�ة/ 1 من قانون مكافحة اإلره�اب”. ولفت إلى 
أن “الحك�م صدر حضورياً وباالتفاق وقابال للتمييز التلقائي اس�تنادا ألحكام 

المادة 182/ أ األصولية”.

أعلنت عن تهيئة مالكات طبية لمرافقتهم

الصحة تحدد المراكز المسؤولة
 عن فحص وتلقيح الحجاج

السجن المؤبد لمدانين باالنتماء 
لتنظيم »القاعدة«

       بغداد / المستقبل العراقي

باش�رت أمانة بغداد بإنش�اء ثالثة 
مالع�ب لخماس�ي ك�رة الق�دم ضمن 
قاط�ع بلدي�ة المنص�ور دعم�اً لقطاع 

الرياضة والشباب. 
وذك�رت مديرية العالق�ات واإلعالم 
ف�ي أمانة بغ�داد ف�ي بيان له�ا تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
باش�رت  المنص�ور  بلدي�ة  “دائ�رة  أن 
أعم�ال إنش�اء ثالثة مالعب لخماس�ي 
ك�رة القدم ف�ي مناطق ح�ي الجامعة 
وش�مل  القادس�ية  وح�ي  والعامري�ة 
العمل تهيئ�ة األرض وإزالة التجاوزات 
بعد إكم�ال التصامي�م والمخططات”. 
وأضافت ان “قس�م الط�رق في الدائرة 
البلدية يواصل تطوير وتأهيل واجهات 
المؤسس�ات الحكومي�ة والمدارس في 
منطق�ة الغزالي�ة إذ ش�ملت األعم�ال 
رفع التجاوزات وقلع اإلس�فلت القديم 
ورصف اكتاف الشارع بالحجر الملون 

ومد القالب الجانبي”. 
وأش�ارت إل�ى ان “قس�م النظاف�ة 
نف�ذ حملة خدمية واس�عة في منطقة 
الغزالي�ة ش�ملت أعمال رف�ع النفايات 
المترية  الحاوي�ات  واألنق�اض ونش�ر 
في الش�وارع الرئيس�ة وتوزيع أكياس 
النفاي�ات عل�ى المواطني�ن للح�د من 
ظاهرة رمي النفايات بشكل عشوائي”. 
وبينت أن “قس�م المجاري حقق نسب 
انج�از متقدم�ة ف�ي أعم�ال إص�الح 

التخسف الواقع في محطة غزالية 2 إذ 
تم الحفر بعمق 10-12 متراً ومد أنبوب 
بقط�ر 1000 مل�م فض�اًل ع�ن اعمال 
المجاري  التنظيف والتس�ليك لخطوط 
الرئيس�ة والفرعي�ة وتعوي�ض اغطية 

المنهوالت”. 
وأوضح�ت أن “قس�م الزراع�ة قام 
بأعمال تجميل ش�ارع البدالة من خالل 
الترب�ة وإنش�اء منظوم�ة ري  ح�رث 
حديثة وأح�واض للمي�اه واالنتهاء من 
اعم�ال تطوي�ر متن�زه الع�راق البالغة 
مس�احته أكثر م�ن 4000م2 وإنش�اء 
ونش�ر  الثي�ل  وزرع  ال�ري  منظوم�ة 
مصاطب الجلوس وعمل منظومة إنارة 

متكاملة في المتنزه”.
من جه�ة أخرى، أعلنت أمانة بغداد 
عن المباش�رة بتنفيذ المرحل�ة الثانية 
من مش�روع تطوير مب�زل الصقالوية 
وتحويله إلى مناطق ترفيهية والى عدد 

كبير من المتنزهات. 
وذك�رت مديرية العالق�ات واإلعالم 
أن “دائرة المتنزهات والتشجير أنجزت 
بالتعاون مع دائرة بلدية الش�علة إعداد 
التصامي�م التفصيلية لتنفي�ذ المرحلة 
الثاني�ة م�ن مش�روع اس�تثمار ارض 
مب�زل الصقالوية في منطقة الش�علة 
إلقام�ة ع�دد م�ن المراف�ق الترفيهية 
والس�ياحية والخدمي�ة لخدمة األهالي 
وزيادة جمالية المنطقة”. وأضافت أن 
“المرحلة الثانية والثالثة من المشروع 
تتضمن اقامة مساحات خضر ومرافق 

ترفيهي�ة وأس�واق وم�والت وقاع�ات 
ومالع�ب رياضية وزراع�ة اعداد كبيرة 
م�ن األش�جار والنباتات لإلس�هام في 
البيئ�ي للعاصم�ة”.  الواق�ع  تحس�ين 
وأشارت إلى ان “الدائرة باشرت عملها 
لتنفي�ذ المرحلة الثالثة من المش�روع 

الس�يما مع االقتراب من انجاز خطين 
للمج�اري بمح�اذاة منطقتي الش�علة 
والغزالي�ة م�ع محط�ة للس�حب تقع 
ف�ي نهاي�ة الخط�وط ق�رب المج�زرة 
الصحي�ة”. وبين�ت أن “بلدية الش�علة 
تسلمت أكثر من 50 ألف شتلة من دائرة 

المتنزه�ات والتش�جير لزراعته�ا ف�ي 
الس�احات والجزر الوس�طية والحدائق 
الخريف�ي  الزراع�ي  الموس�م  خ�الل 

الحالي”.
إلى ذل�ك، أنجزت امان�ة بغداد رفع 
أكث�ر م�ن 930 كتل�ة كونكريتي�ة من 

ش�وارع مدينة الص�در بالتنس�يق مع 
قي�ادة عمليات بغداد. وذك�رت مديرية 
العالق�ات واإلع�الم في أمان�ة بغداد أن 
“دائ�رة بلدية الصدر األولى أنجزت رفع 
680 كتل�ة كونكريتية وضعت في عدد 
م�ن ش�وارع مدين�ة الصدر واألس�واق 

والمح�الت الس�كنية وجانب�ي الطريق 
الجي�ش”.  قن�اة  الس�ريع م�ن جه�ة 
وأضافت ان “دائرة بلدية الصدر الثانية 
أنجزت هي األخ�رى رفع أكثر من 250 
كتلة كونكريتية من الش�ارع المحاذي 
لقناة الجيش التي تس�بب عرقلة س�ير 
اعم�ال بع�ض فقرات مش�روع تطوير 
القن�اة الذي تعم�ل على تنفي�ذه أمانة 
بغ�داد”. وأش�ارت إل�ى ان “الدائرتي�ن 
البلديتين تعمالن عل�ى رفع هذه الكتل 
ضم�ن حمل�ة واس�عة نفذته�ا أمان�ة 
بغ�داد ومس�تمرة به�ا لتش�مل جميع 
مناط�ق العاصمة الى جان�ب حمالتها 
اليومي�ة الت�ي تش�مل أعم�ال النظافة 
وصيان�ة خط�وط المج�اري وزراع�ة 
الس�احات والحدائ�ق وتطوي�ر واق�ع 
الطرق”. وتابعت أن “عملية رفع الكتل 
الكونكريتي�ة رافقتها حم�الت مكثفة 
ألقس�ام النظاف�ة والمج�اري والطرق 
ش�ملت رفع مخلف�ات الحواجز وإزالة 
النفاي�ات المتراكم�ة خلفه�ا وتنظيف 
المش�بكات وخطوط المجاري القريبة 
والش�وارع  األرصف�ة  وصيان�ة  منه�ا 
“ه�ذه  ان  إل�ى  مش�يرة  المتض�ررة”, 
العملية ستمكن أمانة بغداد من القيام 
ب�أداء واجباته�ا بالش�كل األمثل ورفع 
النفاي�ات واألنق�اض ورس�م الخريطة 
ورف�ع  األس�واق  وتنظي�م  البلدي�ة 
الخدمات  التج�اوزات وتقدي�م أفض�ل 
ألهال�ي العاصم�ة بغ�داد إل�ى جان�ب 

تخفيف الزخم المروري”.

أنجزت رفع أكثر من 930 كتلة كونكريتية من شوارع مدينة الصدر

أمانة بغداد تباشر بإنشاء ثالثة مالعب لخماسي كرة القدم ضمن بلدية المنصور
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أك�د ع�دد م�ن الخ�راء العامل�ن يف حق�ل الرميل�ة 
النفط�ي العمل عىل رف�ع الطاقة اإلنتاجية باس�تعمال 
افض�ل التقان�ات املتط�ورة يف عملي�ات الحف�ر، وكذلك 
االستكش�افات الت�ي ش�هدتها املنطقة لتحدي�د مراكز 

املكامن النفطية.
وأك�د مؤيد الحلف�ي العيل من رشكة نف�ط الجنوب 
واحد العامل�ن يف حقل الرميلة النفطي "يتم تنفيد أكر 
عملية مس�ح جيلوجي يف تاريخ الع�راق يف هذة املنطقة 
الغني�ة بالث�روة النفطية حي�ث تعتمد افض�ل التقانات 
النفطي�ة يف العال�م وباس�تخدم 7000 جه�از اهتزازي 
استش�عاري يت�م بعد تحلي�ل البيانات وتحدي�د املكامن 
النفطي�ة"، مضيف�اً ان "العمل يس�ر باتج�اه تحديث 
اغل�ب منضوم�ات الس�يطرة التقليدية باخ�رى حديثة 
تعتم�د منضوم�ات اليكرتونية تنصب بش�كل تدريجي 
يف املحط�ات تس�بق ذلك عملية تدري�ب مالك متخصص 

الدارة املنضومات".
 يأت�ي هذا، يف وق�ت ذكرت مص�ادر وزارة النفط ان 
ال�وزارة طالبت باس�تراد املع�دات الدخل�ة يف الصناعة 
النفطي�ة من منايشء معتمدة ومتط�ورة عامليا لضمان 
خلق قطاع نفطي متطورة ق�ادر عىل النهوض باالنتاج 
اىل معدالت تتجاوز 8 مليون بوميل يوميا وهذ االمر يلزم 
الرشكات االس�تثمارية عىل جلب املتط�ور من التقانات 

الحديثة ومن املنايش املعتمدة.  
وعاد العيل ليؤكد ان رشكة بي بي التي ترأس�ت إدارة 
حق�ل الرميلة بمش�اركة رشك�ة النفط الجنوب تش�دد 
عىل اجراءات الس�المة املهنية لجميع العاملن يف الحقول 
النفطية وتفرض ع�ىل العاملن ارتداء املالبس املخصصة 
للعم�ل يف هذا املفص�ل والتي تقلل م�ن املخاطر التي قد 

يتعرض لهل املنتسسن.
ام�ا ع�دي الش�اري مس�ؤول الحف�ر يف موقع حقل 
الرميلة قال ان "العام الحايل يش�هد حفر 66 برئ نفطي 
ضمن الخطة املعدة له�ذا العام، وتنفذ عمليات الحفر اا 
منص�ة تعمل بتقني�ة عالية وادارة مدرب�ة وكفوءة كما 
تتم عملية  اس�تصالح اكثر من 175 ب�رئ نفطي"، الفتاً 
إىل أن "الف�رتة املقبل�ة ستش�هد تدري�ب اكث�ر من 700 
مهندس وفني يف اسكتلندا عىل انضمة االدارة والسيطرة 

وغرها العمليات املرتبط�ة بالصناعة النفطية كما يتم 
العمل عىل تحويل مقر حقل الرميلة القديم اىل اكاديمية 
تدريب تس�تقطب خراء عاملن يف هذا املجال وهي بداية 
ملؤسس�ة تدربية عاملية". واشار الشاوي اىل ان "االنتاج 
ارتفع بشكل تدريجي خالل الثالث سنوات املاضية حيث 
كان العام 2010 يصل اىل 400 الف برميل يوميا ويف عام 
2011 ارتفع اىل مليون و200 الف برميل يوميا ويف العام 
الح�ايل وص�ل انتاج اىل ملي�ون و428 ال�ف برميل يوميا 

ولك�ن لم يثبت عن�د هذا الرقم بل يس�تقر معدل االنتاج 
عن�د ملي�ون و300 ال�ف برمي�ل يوما بس�يب الرضوف 

الجوية واعمال الصيانة ملفاصل االنتاج التقليدية".
من جانبه، قال اسكن انبلد مسوؤل املكامن يف رشكة 
بي بي النفطية ان "الجميع يف الرشكة من اعمال وفنينن 
عراقين ومن جنسيات مختلفة يدركون انهم يعملون يف 
اك�ر الحقول النفطي�ة يف العالم والذي يعد رابع حقل يف 
العالم االمر الذي تطل�ب التعامل مع هذا الحقل باحدث 

التقان�ات العاملي�ة وتم تحدي�د املكامن واختي�ار املكان 
الدقيق للبرئ"، مبيناً أن "مشكلة نقص املاء املستخدم يف 
عملية الحقن داخل البرئ ليساعد عىل تدفق النفط الخام 
اىل االع�ىل االمر الذي قاد اىل نصب مضخات يف كرمة عيل 
لدف�ع املاء اىل حق�ل الرميل�ة وتصفيته اىل اك�ر حد ثم 
حقنة يف البرئ"، مش�راً إىل أن "ع�دد العاملن العراقين 
ضم�ن حقل الرميلة النفطي يصل اىل 5 االف ش�خص يف 

اختصاصات مختلفة".

بغداد/ المستقبل العراقي
قرَّر مرصف الرشيد شمول املفقودين من املوظفن عىل املالك 
الدائم ملوظفي دوائر الدولة كافة بالس�لف الشخصية "5 مليون 

دينار" اسوة باقرانهم من املوظفن املستمرين بالخدمة.
وذكر مص�در يف املرصف ان "تعليمات امل�رصف التي صدرت 
يف 29 من ش�هر تم�وز املايض تضمن رصف مبلغ الس�لفة للويل 
الج�ري االب او الجد الصحي�ح اذا كان املوظف املفقود اعزبا او 
للقي�م او الويص املعن بموج�ب حجة القيموم�ة او الوصاية"، 
مضيف�اً "يجب االخذ بعن االعتبار وجود تأييد من دائرة املوظف 

املفقود اضافة اىل كفيل ضامن حكومي". 
م�ن جانب�ه، وعد مدي�ر عام مرصف الرش�يد كاظم ناش�ور  
بدراسة مرشوع اقراض املشاريع الصغرة واملتوسطة املضمون 
من قبل رشكة الكفاالت املرصفية التي تضمن سداد قيمة القرض 
الذي يقدم اىل املس�تفيد. وقال ناش�ور ان "عميلة االقراض التي 
تبنته�ا املص�ارف الخاصة وضمنتها  رشك�ة الكفاالت املرصفية 

تعد تجربة ناجحة". 
الفت�ا اىل ان "ه�ذا االمر س�يدرس م�ن قبل امل�رصف ملعرفة 
حج�م االعمال وامل�ؤرشات التي تم تش�خيصها من قب�ل للجان 

املختصة". 
ولف�ت إىل ان ه�ذا التوج�ه حقق نتائ�ج ايجابي�ة حيث تجد 
م�وال غ�ر عراقية دخلت الس�وق املالية وعملت بش�كل منتظم 
خدمة لالقتصاد العراقي.  يذكر ان املش�اريع الصغرة املتوسطة 
 usaid التي تقرضه�ا املصارف الخاصة كان تمول م�ن  منظمة

الدولة.

نجاة اليورو تتطلب موقفا جريئا من الساسة األوروبيين

الرشيد يقرر شمول الموظفين 
المفقودين بسلفة الـ5 ماليين دينار

خبراء عالميون: رفع الطاقة االنتاجية في حقل الرميلة النفطي بإعتماد تقنيات حديثة
بغداد/ امل�ستقبل العراقي

التخطيط: اسعار العقارات وبدالت االيجار وراء زيادة 
مؤشرات التضخم

نائب يطالب برفع حصة البصرة من عائدات البترودوالر

   بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د عضو لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة عزيز 
رشي�ف املياحي ان وزارة التجارة غر معنية بقضية الش�اي 
القض�اء  ام�ام  معروض�ة  وه�ي  الفاس�د 
لحس�مها بش�كل نهائ�ي. وق�ال يف بيان 
تلقت "املستقبل العراقي" نسخة منه إن 
"قضية الش�اي الفاسد يف مخازن جرف 
النداف التي أُثرت يف وس�ائل االعالم هي 
قضي�ة قضائي�ة وه�ي معروض�ة ام�ام 
القضاء منذ العام 2008 وال عالقة لوزارة 
التج�ارة بها"، موضحاً ان�ه "تابع القضية 
م�ن خالل االتصال بوزي�ر التجارة خر الله 

حس�ن بابكر ال�ذي اكد ب�دوره ان املخازن تحت�وي عىل عدة 
مواد غذائية اخرى غر الش�اي الفاس�د وهي خارج صالحية 
ال�وزارة وان اليد موضوعة عليها منذ العام 2008 و محالة اىل 
القض�اء  ضمن اح�دى القضايا التي اتهم بها الوزير الس�ابق 
عب�د الفالح الس�وداني بانتظ�ار االمر القضائ�ي التالفها بعد 

انتهاء التحقيق".
وانت�رشت يف وقت س�ابق انباء عن وج�ود كمية كبرة من 
الشاي الفاس�د يف مخازن وزارة التجارة دون ان تتخذ بحقها 
اج�راءات لالتالف بحجة ان القضاء هو الوحيد الذي يمكنه ان 
يمن�ح صالحية اتالفه�ا بينما قالت مص�ادر مطلعة ان هناك 
صفقات لتوريد الش�اي الفاسد اىل الس�وق املحلية عن طريق 

تهريبه من مخازن الوزارة.

  بغداد/ المستقبل العراقي
قال�ت مص�ادر ب�وزارة النفط ام�س إن إقليم 
كردس�تان أوقف ضخ نح�و 75 إىل 80 ألف برميل 
يوميا من إمدادات الخام من حقل نفط خورمالة 

منذ مساء االثنن.
وقال مس�ؤول كبر برشكة نفط الشمال التي 
تديرها الدولة "منذ مساء أمس توقف تدفق الخام 
م�ن حقل نفط خورمالة. لس�نا متأكدين إن كان 
ذلك ألسباب فنية أم أنه وقف متعمد"، بحسب ما 

نقل�ت عن�ه روي�رتز. 
وقب�ل التوق�ف كان إجم�ايل تدف�ق النفط من 
كردس�تان نح�و 115 إىل 120 أل�ف برميل يوميا. 
وكان إقليم كردس�تان الع�راق هدد بوقف حصته 

من ص�ادرات النفط الوطنية مج�ددا يف 15 أيلول 
س�بتمر بس�بب خالف ع�ىل املدفوع�ات مع 

اإلقلي�م  واس�تأنف  االتحادي�ة.  الحكوم�ة 
ض�خ النفط إىل الخ�ط الحكوم�ي العراقي 
ال�ذي يربط كركوك بمين�اء جيهان الرتكي 

عىل البحر املتوس�ط يف مطلع الش�هر 
املايض بعد أن أوقفه يف نيس�ان 

أبريل املايض.
ويق�ول اإلقلي�م إن ع�ىل 

بغ�داد دف�ع 1.5 مليار 
كمس�تحقات  دوالر 
املنتج�ة  لل�رشكات 
حق�ول  يف  للنف�ط 

كردستان. 
ويف شأن متصل، قالت رشكة النفط 
النرويجية دي.ان.أو انرتناشونال يف 
بيان امس إنها اكتش�فت النفط 
عىل عمق نحو ألفي مرت يف 
التكوين بخمي بإقليم 

كردستان. 
أن�ه  وأضاف�ت 
مزيد  إج�راء  ينبغ�ي 
من االختبارات عىل 
الب�رئ بينينان-3 

لتقيي�م 
االكتشاف.

   بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الزراع�ة عن زيادة 
أع�داد النخيل يف العراق من 7 مليون 
إىل 21 مليون نخلة يف عموم البالد يف 
اطار املب�ادرة الزراعية التي اطلقها 

مجلس الوزراء عام 2008. 
وقال وكيل وزي�ر الزراعة غازي 
يف  النخي�ل  "أع�داد  إن  العب�ودي 
الع�راق يف تزايد مس�تمر بعد حملة 

املغارس�ة التي اطلقت بالتزامن مع 
املب�ادرة الزراعية وبعد تقديم الكثر 
م�ن التس�هيالت والدع�م للفالحن 
واملزارعن يف اطار املبادرة املذكورة"، 
مؤكداً أن "التزايد يف النخيل وصل إىل 
21 ملي�ون بعدما كان 7 مالين قبل 

الدعم الحكومي". 
وأض�اف العب�ودي ان "املب�ادرة 
الزراعي�ة اس�همت يف دعم الفالحن 

امل�ايل حي�ث فتح�ت  الجان�ب  م�ن 
له�م مص�ادر تموي�ل ع�ن طري�ق 
اإلق�راض بال فوائ�د اىل جانب الدعم 
اللوجس�تي عن طريق توفر البذور 
واألسمدة واملعدات الزراعة وبأسعار 
مدعوم�ة، مما اس�هم بش�كل كبر 
يف دعم القط�اع الزراعي الذي عانى 
م�ن االهمال لس�نوات طويلة تحول 
فيه�ا العراق من منتج اىل مس�تهلك 

لجميع ان�واع املحاصي�ل الخرضية 
والسرتاتيجية".

وأش�ار إىل أن "الع�راق يف طريقه 
إلستعادة مركزه كأول منتج للتمور 
يف املنطق�ة حي�ث يواص�ل منذ مدة 
ليس�ت بالقصرة تصدي�ر منتجات 
التم�ور وبمختلف أنواعها ألكثر من 
بل�د عربي واجنبي فضال عن تغطية 

الحاجة املحلية من التمور".

   بغداد/ المستقبل العراقي
أرج�ع املتحدث باس�م وزارة التخطيط عبد الزه�رة الهنداوي، 
أس�باب ارتف�اع م�ؤرشات التضخ�م الس�نوية يف الب�الد اىل زيادة 
أس�عار الوحدات السكنية وإيجاراتها، مشراً اىل أن معدل التضخم 
الس�نوي بلغ أقل من 6% بينما املعدل الشهري، وبدأ ينخفض حتى 

وصل اىل 0,3% خالل ش�هر تموز املايض.وقال الهنداوي إن 
"املعدل الس�نوي للتضخم تراجع كث�راً عما كان عليه يف 

الس�نوات الس�ابقة حي�ث وص�ل مؤرش 
التضخ�م للع�ام 2005- 2006 اىل %53 
وبدأ ينخفض حتى وصل اىل اقل من %6 

خ�الل ع�ام 2011- 2012، 
يف  طفي�ف  ارتف�اع  وهن�اك 
املعدل الشهري حتى وصل يف 
ش�هر تموز املايض اىل %0,3 
وهذا يع�د ارتفاعاً طبيعياً". 
الرئيس  "السبب  أن  وأضاف 
الرتف�اع مع�دالت التضخ�م 
تفاق�م  اىل  يع�ود  الب�الد  يف 
أزمة الس�كن يف البالد وعدم 
وض�ع الحل�ول الجذرية لها 
والت�ي أدت اىل زيادة أس�عار 
وإيجاراته�ا  العق�ارات 
لس�نوات متتالي�ة، إضاف�ة 

اىل مش�اريع منح القروض والس�لف املئة راتب جعلت هناك طلب 
متزايد عىل الس�كن ووفق نظرية العرض والطلب ارتفعت أس�عار 
العقارات وانعكس�ت ع�ىل معدالت التضخ�م يف الب�الد"، مبيناً أن 
"التضخم يوجد يف كل بلدان العالم حتى الدول املنعمة باالس�تقرار 
السيايس واالقتصادي، لكنه معدالته يختلف من دولة اىل أخرى الن 
التضخم يرتبط ايضاً بأس�عار النفط العاملية وزيادة أسعار السلع 
والخدمات واملواد الغذائية يف األس�واق العاملية، فضال عن التقلبات 
االقتصادي�ة الت�ي تحدث يف بعض دول العالم كلها تس�بب يف 

م�ؤرشات  التضخم السنوية".زي�ادة 

   بغداد/ المستقبل العراقي
طالب نائب عن البرصة يف مجلس النواب 
الحكومة االتحادية برف�ع حصة املحافظة 
من عائ�دات البرتودوالر إىل ثالث�ة دوالرات. 
وق�ال النائ�ب منص�ور التميم�ي "نطالب 
الحكومة االتحادية برفع حصة البرصة من 
عائدات البرتودوالر إىل ثالثة دوالرات عن كل 
برميل إلفس�اح املجال أمام احتواء األرضار 
الكب�رة التي لحق�ت به�ذه املحافظة التي 
تمن�ح خراته�ا وثرواتها لعم�وم العراق"، 
موضحاً أنه "بعد أن فشلنا يف مجلس النواب 
برفع الظلم عن البرصة سنعمل مع مجلس 
املحافظ�ة لتحقيق هذا املرشوع". ولفت إىل 

أنه "تم تش�كيل لجنة ملتابعة مرشوع رفع 
الظلم عن الب�رصة التي تعرضت خالل عدة 
عق�ود إىل إب�ادة كاملة ملنش�آتها وخراتها 
وثرواتها وتحولت اىل ساحة معارك لحروب 

ومغامرات النظام املباد".
وش�دد عىل أن "فش�ل اعض�اء مجلس 
النواب عن املحافظة يف تحقيق هذا املرشوع 
يدفعنا اىل التعاون مع الحكومة املحلية من 
اجل الوصول اىل أعىل مس�تويات التنس�يق 
واخذ حقوق املحافظة وكذلك". من جانبه، 
اثنى رئيس مجلس محافظة البرصة صباح 
حس�ن البزوني ع�ىل "الجهود الت�ي تبذلها 
اللجن�ة املش�كلة ما ب�ن الحكوم�ة املحلية 

واعضاء الرملان وما يت�م طرحه من افكار 
الخ�ر  الن  ب�أرسه  الع�راق  تخ�دم  ورؤى 
ال�ذي يصيب املحافظ�ة ينعكس عىل عموم 
الب�الد". وق�ال "آن األوان الن تنطلق عملية 
اعمار حقيقية يف البرصة بإطالق املش�اريع 
العمالق�ة وانجاز البنى التحتية والعمل عىل 
أن تأخ�ذ البرصة مكانة تتناس�ب مع الثقل 
الذي تمثل�ه". وكان العرشات من املواطنن 
نظمت أمام مبن�ى محافظة البرصة، يف 14 
من تم�وز املايض، تظاهرة س�لمية طالبت 
خالله�ا برف�ع تخصيص�ات املحافظة من 
إىل 10% وتوس�يع صالحي�ات  الب�رتودوالر 

الحكومة املحلية.

الزراعة: ارتفاع اعداد النخيل في البالد الى 12 مليون نخلة

االقتصاد النيابية: ال عالقة للتجارة بالشاي الفاسد.. والملف امام القضاء

النفط: كردستان اوقف ضخ نحو 80 الف برميل يوميا

   سارة جوردون 
كان�ت كل املحادث�ات التي 
شهدها منتدى أمروسيتي 
ع�ام 2010 ت�دور حول 
املناط�ق الت�ي يتم فيها 
ت�داول الي�ورو مقاب�ل 
ال�دوالر، ويف هذا العام 
الساسة  اجتماع  فإن 
وق�ادة  األوربي�ن 
التج�ارة واألعم�ال 
يف اليك كومو يركز 
التأكد  كيفية  عىل 

من نجاة اليورو.
ج�اء املتحدث 
تلو اآلخر لينضم 
أنش�ودة  إىل 
بعمل�ة  االلت�زام 
واح�دة ال رجع�ة فيه�ا وأوروب�ا 
موحدة، حتى وإن خرجت أصوات املعرتضن عىل 
الوح�دة النقدية، الذين برروا قوله�م: إن تكاليف 
الدول�ة الواح�دة املوج�ودة يف منطق�ة الي�ورو 
ق�د وضعت محظ�ورات بالغ�ة ويتعن عىل 
الساس�ة القيام ب�أي يشء حيال تفاديها. 
وكان�ت الرس�الة التي خرج به�ا كل من 

املتحدثن والجمهور واضح�ة مفادها أن االتحاد 
األوروب�ي وعملته الواحدة هم�ا رضورتان لتكتل 

الدول األعضاء، كي ينافسوا خالل القرن ال�21.
ولك�ن عىل الرغ�م من وجود اتف�اق عام حول 
طبيعة املرض الذي تعاني منه أوروبا، فقد تحدث 
الكث�رون ح�ول '' بلقنة'' النظام امل�ايل للمنطقة 
عىل سبيل املثال، وكذلك عن الفوارق الهيكلية بن 
ال�دول وأنه كان هن�اك النذر القليل م�ن اإلجماع 

ح�ول الع�الج''.
جاء الترصي�ح الذي تصدر بداي�ة املنتدى يوم 
الثالثاء املايض معلنا عن أن البنك املركزي األوربي 
ق�د تجهز ل�رشاء س�ندات س�يادية من الس�وق 
الثانوي�ة وهو ما وص�ف بأنه خط�وة يف االتجاه 

الصحيح.
وصف أحد املتحدثن– وهو يبتس�م- ردة فعل 
مجموع�ة صانعي السياس�ات األووربي�ن الذين 
كانوا حارضين معهم وقت سماع األخبار، فقال: 
إن األملان قال�وا: ''حمدا لله أن هناك مرشوطية''، 
أن هن�اك  لل�ه  ''حم�دا  فقال�وا:  اإلس�بان  ''أم�ا 
س�يولة''. ورغم ردة الفعل الس�لبية يف الصحافة 
األملاني�ة تجاه خطة البنك املركزي األوروبي، فإن 
ق�ادة األعمال والتج�ارة يف الدول�ة كانوا مرحبن 
بموافقته�م عىل هذه الخطوة، وق�د أوضحوا أنه 
عىل الرغم مما أش�ار إليه املتحدثون من الحكومة 

واملؤسسات األوربية ومن الصناعة عن الحاجة إىل 
املزيد من استجابات سياسية أقوى عىل املستوين 
القومي واإلقليمي.وقال ماريو دراجي إن أحدهم 
أعطى رسالة واضحة للساس�ة الوطنين بقوله: 
''اعملوا س�ويا''. أما أحد املتحدثن من مؤسس�ة 
أوروبي�ة فأوض�ح أنه كان هناك م�زاج جديد بن 
الساس�ة الوطنين، خاص�ة يف دول الجنوب، وأن 
هن�اك اعرتاف�ا واضح�ا بالحاج�ة إىل إصالح�ات 
هيكلية وإحداث تغير دائم، كانت هناك استجابة 
غر متسامحة تتساءل عن السبب يف استغراقهم 
كل ه�ذا الوق�ت ما دام هن�اك مثل ه�ذا االعرتاف 
واالتف�اق الجماعي حول ماهي�ة ذلك التغير وما 
يتكون منه.وأوضح صناع السياس�ة املش�اركون 
يف املنت�دى أن ما يتعلق بالوحدة املرصفية البنكية 
كان�ت أول ه�ذه التغيرات، وهذا يقتيض إنش�اء 
نسق سيادي عر أوروبا كلها - وذلك ضمن إعالن 
وش�يك- ووضع نس�ق لضمان الودائ�ع وقرارات 
النظ�م للتأكد م�ن املدينن غ�ر ذي الثقة، وكذلك 
دافع�ي الرضائ�ب وس�داد ثم�ن أي فش�ل بنكي 
مس�تقبيل، وم�ن ثم س�يؤدي االتح�اد البنكي إىل 
وح�دة مالية واتح�اد اقتصادي أعم�ق، وبعد ذلك 

تكامل سيايس أكر.
وم�ا لم يؤت عىل ذكره رصاح�ة هو ما يتعلق 
بنق�ص الدع�م الش�عبي التح�اد أوروب�ي أوث�ق 

ولم تذك�ر الصعوب�ات يف تطبيق الخط�وات بهذا 
االتجاه.

إن إنش�اء منظم لالتحاد البنكي عر أوروبا قد 
أثبت وجود خالف عميق، والوصول إىل اتفاق حول 
ع�رض البنك املركزي األوربي األخر بش�أن رشاء 
الس�ندات قد استغرق ثالثة أش�هر عىل الرغم من 

أنها كانت أشهر صيف.
وهذا الوقت ليس يف صالحهم وهو ما ال يمكن 
لصن�اع السياس�ة يف أوروب�ا أن يتجاهلوه، إال أن 
اإلجم�اع الذي تجس�د يف أمروس�تي كان بش�أن 
املعاي�ر التي ينبغي ع�ىل البنك املرك�زي األوربي 
أن يتخذها، ليخفف الضغط الناجم عن األس�واق 
ورشاء الحكومات واملؤسس�ات ملس�احة تس�مح 
بالتق�اط األنفاس التي قد يصعب تطبيقها ويثار 
حوله�ا الج�دل. إن الحاجة إىل رشعية سياس�ية 
أعظم لالتحاد األوروبي غالبا ما تكون هي القضية 
التي تثار غالبا، وحقا فإن إدراك التحديات املقبلة 
كان دليال واضحا عىل ذلك يف أمروستي. أما املثر 
للقلق فعىل الرغم من الش�عور بتحرر اليورو من 
س�جنه، كما تم عرض ذلك خ�الل املنتدى، فإنه ال 
يزال يف طور الكلمات ال األعمال القابلة للتطبيق.

إن عمق مش�كالت أوروبا يمك�ن أن يكون قد 
تح�دد يف النهاية إال أن الحل الواقعي ال يزال بعيدا 

عن التطبيق.

ً ً

ً



احيانا ترشع يف قراءة كتاب او نّص، فيالمس عىل الفور 
وترا هاجعا ومغمورا يف القلب، لهذا تطويه وتؤجل قراءته 
كي تقوى عىل الّتصادي معه بدال من التسليم الوديع له . 

ح�دث هذا م�رارا، لكن�ه هذه امل�رة لش�اعر فرنيس ال 
ينافس�ه يف الحماس�ة لألش�ياء وش�عريتها غري الش�اعر 
االمريكي كيمنجز ال�ذي بقيت أمه حتى الثمانني تحمل يف 
حقيبتها اوىل قصائده عن اصابع العصفور، التي ال يمكن 
تجبريها اذا كرست اال بعود كربيت رشط ان ال يكون قابال 
لالش�تعال، وربما لهذا السبب انتهى كيمنجز اىل االقامة يف 

شجرة عمالقة كي يصغي اىل لحاء الغابة كلّها.
الشاعر الذي كانت اصابته بالنسبة يل بالغة هو يوجني 
غيلفيك، وكنت قد قرأت له ألول مرة منذ زمن بعيد قصائد 
يف مجل�ة الكرم�ل، اهداه�ا غيلفيك للمجل�ة وكانت تنرش 
للمرة االوىل، وترجمها الصديق الش�اعر شوقي عبد االمري، 
وسمعت من الصديقني درويش وعبد االمري حكايات بالغة 
الطرافة عن ش�اعر الحجر، ومن�دوب الصمت الكوني، ثم 
اتي�ح يل ان أقرأ مجموعة م�ن نصوصه ترجمها مصطفى 
عبود وأزفت اللحظة التي اقوى فيها عىل التصادي بدال من 

التسليم الوديع والتمادي يف تأجيل هذه الرقصة.
بدءا، ما كان للش�اعر ان يعيد اكتشاف شعرية االشياء 
كم�ا هي وبمع�زل عن االس�قاطات البرشي�ة لوال ترسب 
ذلك املناخ الفلس�في الذي بثته الفلسفة الظاهراتية او ما 
يسمى الفينومونولوجيا، والتي اثرت يف منحى ادبي فرنيس 
اس�تجابت له اوال الرواية كما كتبها روب غرييه وسيمون 
وقبلهما ناتايل ساروت، وهذا النمط من الرواية املضادة او 
ما سماه سارتر الالرواية انقلب عىل كالسيكية الرواية التي 
عرفها جورج لوكاتش بأنها ملحمة الربجوازية االوروبية، 

فأصبح اليشء ال االنس�ان هو البطل، وحّل املكان بدال من 
الزمان، واتيح ألول مرة لالش�ياء ان تتحدث بألس�نتهاغري 
املرئي�ة، ب�دءا من املحربة عن�د روب غريي�ه التي ال تصبح 
'عدم�ا' اذا حجبها حائط، وهك�ذا تحول الروائي املضاد اىل 
بّص�اص او مجرد راص�د، ولم تكن صدفة ان س�مى روب 

غرييه احدى رواياته بهذا االسم.
* * * * * * *

لم ينرش غيليفك ش�عره رغ�م كتابته املبكرة له اال بعد 
الثالث�ني، وكان اول ص�دى له ما كتبه دريو الروش�يل هو 
اعتباره كشفا والكشف هنا ليس اعادة االكتشاف باملعنى 
الذي اراده رينيه ش�ار وايسء فهمه مرارا، وكأن الش�اعر 
يزي�ح س�تارة عن مش�هد ما س�واء كان عنق�ود عنب او 
حمام�ة ميتة، وان ص�ّح لنا ان نخترص اطروحة ش�عرية 
فإن اطروحة غيليفك هي اعادة االعتبار لالشياء ولعنارص 
الكون، والتي تفرز ش�عريتها بمعزل ع�ن اللغة، لهذا فهو 
يقول مثال بأن الكلب الذي يرى صورته عىل ورقة قد يرتدد 
قليال قبل ان يزيحها بأقدامه بال اكرتاث، وهذا ما عرّب عنه 
والت ويتمان عندما كتب عن العش�ب الذي س�ماه منديل 
الس�يد االله، وسخر من املقارنة بني العشب وورقة الدوالر 

الخرضاء، يكتب غيليفك عن الكريس :
انه من خشب قديم

يسرتيح ناسيا شجرته 
وحني يتأمل شاطىء البحر حيث كان يعيش يف بريتاني 
يقول للبحر: نظام من الحساب بأكمله مات بأمواجك. ويف 

قصيدة مهداة اىل ابنته سيمون يقول:
)يا ابنتي األفق أمري رائع

سيكون باستقبالك 
والعليق يا ابنتي ال يصادق احدا

دون ان يجرحه(.

فهل يمكن لشجرية عليق ان ترمز اىل الطبيعة بأرسها؟ 
لقد أجاب عن هذا السؤال يف سياق آخر ناقد حصيف عندما 
قال ان ارتطام قدم مريسول يف رواية الغريب لكامو بزاوية 
الرسي�ر الحديدي�ة اخت�رص يف رد الفعل لدى بط�ل الرواية 
االرتط�ام البرشي بالكون كله، وان كان االلم الجس�دي يف 
حالة كامو محسوس�ا فإن االلم الوجودي الذي يحدثه هذا 
االرتطام ليس كذلك، وهذا ما عرب عنه س�ريين كريكيغورد 
وهو وجودي مس�يحي قال عندما تغرزون اصابعكم يف أي 
يشء تش�ّمون عليها رائحة ذل�ك اليشء، اما أنا فحني أغرز 
اصابعي يف الوجود ال أشّم شيئا غري رائحة العدم. واالطرف 
من هذا ان كريكيغ�ورد انهى عالقته مع روجينا التي كان 
يحبه�ا حتى ال تتورط بما ارتطم به هو يف هذا العدم وذلك 

اشفاقا عليها وليس فرارا منها.
* * * * * * * *

يرى غيليفك ان اقرب مهنة للش�عر ه�ي مهنة النجار 
لكن لي�س عىل املس�توى الس�طحي الذي يجع�ل املقارنة 
تقترص عىل املنش�ار، ذلك ألنه كما يقول رأى نجارا يقطع 

ألواح الخش�ب ثم يداعبه�ا ويختار احس�نها ثم يعيد 
خلقها، لهذا كان يغني وهو ينصب الخزانة، ألن ذاكرته 
تعب�ق برائحة الخش�ب، وقد تب�دو لنا اش�ياء الطبيعة 
مفهوم�ة ألننا ألفناها وحفظنا عنها تعريفات محددة، 
لكن الشجرة اكثر غموضا من كل ما نعرفه عنها، وحني 
تواطأ البرش عىل ما يسمونه البديهيات فعلوا ذلك هروبا 
من ش�دة تعقيدها، لهذا تقول الش�اعرة اديث س�يتويل 
انها تعرف رساما فتن بشجرة فظل يرسمها حتى اصبح 
هو نفسه شجرة، وبذلك عاد من منفاه البرشي اىل وطنه 
األول وه�و الطبيعة، اما غيليفك فيقول ان الش�مس ترى 
الظ�الم بنورها وكذلك الضجيج يرى الصمت، لهذا قال من 
كتب مقدمة قصائد غيليفك تيو سافوري ان رؤاه رشقية 
من حيث عالقتها بالثنائيات واالضداد التي تكمل بعضها، 
فاالنس�ان لدى هذا الشاعر هو الكائن االصطناعي الوحيد 
يف الك�ون بل هو اليشء الالطبيع�ي عىل االطالق، فهو مثال 
يري�د ان يصح�و مبك�را ليفهم ما يق�وم به الّنح�ل، فهذا 
املش�هد الذي يراه الناس عاديا هو فع�ل خارق من افعال 
الطبيعة خصوصا عندما نتس�اءل ع�ن هدفه، وقد ذكرني 
غيليف�ك بح�وار قص�ري وعجي�ب دار ذات يوم ب�ني الناقد 
والش�اعر كرورانس�وم وخادم مزرعته، فقد طلب الشاعر 
م�ن الرجل ان يس�تخدم مبيدا للذباب لك�ن الخادم توقف 
فجأة وعاد ليس�أل الش�اعر : ما الذي جعل الذباب ذبابا ؟ 
يقول كرورانس�وم ان هذا الس�ؤال الذي يبدو ساذجا شل 

عقله، واوقفه عن الكتابة لفرتة من الوقت .
* * * * * * *

يف كل مرة نقرأ فيها ش�عرا مرتجم�ا خصوصا اذا كان 
من هذا الطراز يعود الس�ؤال ذات�ه حول الرتجمة بصفتها 
ابداع�ا موازي�ا، وق�د ال يتك�رر كث�ريا ما قيل ع�ن ترجمة 
فيتزجريال�د لرباعي�ات الخيام او ترجمة اش�عار جيتة اىل 
الفرنسية بحيث قال ان الشعر الذي اراد كتابته بالفعل هو 
ما ترجم�ه نريفال وليس ما كتبه ه�و باالملانية لكن هذه 
الخيان�ة املرشوعة ال ب�د منها وهذا م�ا واجهه مرتجمون 
آخ�رون ألعمال كيمنجز وادغار الن ب�و، واذكر ان مرتجم 
كيمنجز وقف حائرا امام جملة وردت يف س�ياق من الحب، 
يقول فيه الش�اعر ملن يحب: ان وجهه�ا 'يؤْبرلَه' ومعناه 
ان�ه يجعله اش�به بش�هر ابريل املب�رش بالربي�ع، ولو قال 
مرتجمه ان وجهها ُيَنْيس�نه نس�بة اىل ش�هر نيس�ان لزاد 
االمر غموضا رغم ان اهل القرى يف بالد الش�ام استخدموا 
مثل هذا االشتقاق بال اهداف شعرية عندما وصفوا الوجه 
الجاف والشاحب بأنه مترشن نسبة اىل شهر ترشين البارد 

والالس�ع، اما مرتجم ادغار الن بو 

وه�و جاك روس�لو فقد أبقى عب�ارات كما ه�ي يف االصل 
ومنه�ا صوت الغ�راب وقد يظ�ن من يق�رأون غيليفك انه 
وري�ث ش�عراء الطبيعة من الرومانس�يني امث�ال الثالوث 
الربيطاني شييل وكيتس ووردزورث، لكنه غري ذلك تماما، 
ب�ل عىل العك�س من هؤالء ألن�ه س�عى اىل تحرير عنارص 
الك�ون من االس�قاطات البرشية، بحيث يك�ون لكل يشء 
فيه س�ريته الذاتية وشعريته، ألن ما حدث من قبل هو ان 
اناب االنسان نفس�ه عن الطبيعة وتحدث باسمها وادعى 
ان الش�جر يحّف من اجله، والنحل يكدح ليوفر له الشهد، 
واملوايش تتناسل ليذبحها ! غيليفك جملة شعرية معرتضة 
يف كتاب الش�عر، يس�تحق القراءة مرات ونصوصه اش�به 
بتل�ك القطع�ة املوس�يقية الت�ي طولب عازفه�ا برشحها 

فأجاب ان الطريقة الوحيدة لرشحها هي اعادة عزفها !
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 مباراة مل تنته . . .
جابر خليفة جابر

 إبتاع جريدًة بعد مغادرته صالة املباريات وهو يش�عُر 
بضيٍق لخس�ارته هذا اليوم أيضا، إال انه لم يلم نفسه كثريا 
كما فعل يف خس�ارته الس�ابقة، وع�ذره يف ذلك إن خصمه 
ل�م يكن العب�اً عادياً كما انه لم يخرس بتلك الس�هولة التي 

توقعها هو واآلخرون.
 كان ممكنا أن تكون النتيجة غري ذلك لو انه أعاد تقييم 
مس�تواه ومقارنة امكاناته بأمكانات خصمه خالل س�ري 
املباراة.. ولو انه استفاد من بيادقه التي تغلغلت بني أحجار 

خصمه وحطمت خطوط دفاعاته ..
 ندمه لن يغري من واقع األمر ش�يئا .. عدل عن مواصلة 
الس�ري ودل�ف اىل اقرب مقهى منش�غال بتصف�ح جريدته، 
أعجبت�ه قصيدة ع�ن األش�جار التي تم�وت واقف�ة، أعاد 
قراءتها مرارا وأثناء ذلك دخل املقهى ش�ابان جلس�ا حول 
طاولة مجاورة، وصاح احدهما بالنادل - ش�طرنج رجاًء- 
فأبتسم يف داخله وغادر املقهى ليأوي إىل فراشه مبكرا عىل 
غري عادته إذ لم يزل مستاًء من خسارته تلك املباراة .. رأى 

ان�ه يخوض مباراة ش�طرنجية كان خصمه فيها س�عدان 
أمريكي تبعث هيأته عىل الريبة وتثري التقزز، إذ انه ال يشبه 
القرود إال بوجهه، إما جس�مه فقد كان أخطبوطيا تنساب 
اذرع�ه العديدة إىل كل ش�رب يف الصالة كأنه�ا تبحث بلهفة 

عن يشء ما.
 الح�ظ أن اذرع الس�عدان االخطبوطي تلتصق أو تلتف 
حول أرجل املتفرجني الذين حاولت قلة منهم التخلص منها 
بالتنقل قفزا هنا وهناك أو ركلها أحيانا .. دون أن ينجحوا 
يف إبعاده�ا، إذ إن اغلب املتفرج�ني كانوا يتوددون إليها مع 
أنه�م يتوقع�ون األذى منها .. ش�جعها توددهم عىل امليض 
يف عملياته�ا االلتفافية وتش�غيل مزيد م�ن األفواه املاصة 
لسحب اكرب قدر من الطاقة الكامنة يف أجساد ضحاياها..

 أخذت املباراة طابعا رشس�ا و تشابكت الفيلة والقالع 
يف تالح�م عنيف، اضط�ره إىل الرتاجع بعد فق�دان عدد من 
القطع املهمة مما أدى إىل تأزم موقفه أثَر تشتت بيادقه إىل 

درجة تجعل عملية تعبئتها ثانية صعبة جدا .
 ومع إدراكه أن السعدان قادر عىل تحريك عدة أحجار يف 

كل نقلة مس�تعينا بعدد من اذرعه املزودة بطاقة عالية من 
أجس�اد املتفرجني .. لكنه لم يي�أس؛ وأعاد تعبئة خطوطه 
متهيئا لجولة جديدة بعد أن وضع لتحركاته خطة مبتكرة 

..
 اس�تمات يف دفاعه واس�تطاع أن يغري املوقف لصالحه 
بعد جه�د وتضحيات رائع�ة أربكت خصم�ه وكّبدته قلعًة 

وعدة بيادق..
 تلف�ت حوله محاوال قراءة تأث�ري ماقام به عىل وجوه 
املتفرج�ني، إغرورق�ت عيناه بالدموع وه�و يرى بعضهم 
م�رسورا بينما لم يكرتث اآلخ�رون بما حدث ولم يصدقوه 
وراحوا يس�تخفون به وبما حققه يف املباراة مؤكدين أن ما 
يجري ليس إال لعبة ماكرة من أالعيب السعدان العظيم ...
 أما الس�عدان ذاته فقد تنحى عن كرسيه وهو يتقافز 

غيظاً مثل حرشة نطاطة.

===========
اول قصة ينرشها الكاتب يف العام   1986

اإنت�شار الغريب    
أختتمت يف أمس�رتدام مؤخرا فعاليات مهرجان السينما العاملية وذلك للمرة الثالثة 
ع�ىل التوايل. ويعترب املهرجان موقعا مناس�با لع�رض أفضل األفالم املس�تقلة املتميزة 
لصانع�ي األف�الم يف ثالث قارات هي آس�يا، أمريكا الالتينية وإفريقيا إىل جانب س�ينما 
رايلتو أيضا عرضت بعض األفالم يف بايل ومرسح فوندل بارك، عرض 47 فيلما بحضور 
22 مخرجا متميزا. والقى املهرجان هذا العام نجاحا منقطع النظري. لكن ما هو تعبري 
السينما العاملية؟ هل املقصود به أفالم أمريكا الجنوبية آسيا، إفريقيا؟ وما هي طبيعة 
صانعي األفالم يف تلك البلدان وكيف يعملون يف ظل نقص اإلمكانات، مهرجان الس�ينما 
العامي�ة أكث�ر من مجرد ع�رض لألفالم أو ثرثرة س�ينمائية ال طائل م�ن ورائها، لكنه 
يس�عى إلظهار مجموعة م�ن املخرجني املثقفني األذكياء يرغب�ون يف توظيف إمكانات 

بس�يطة يف إبتكار أفالم هام�ة تحاكي لغة الع�رص وتربز معاناة 
اإلنسان العادي يف عرص مجنون متقلب األحداث واملتغريات. 

 يف بل�د غ�ري مع�روف يف هولندا كبل�د منتج لألف�الم، تركزت 
مه�ارة املخرجني الش�باب أيض�ا يف كيفية جذب املش�اهد العادي 
ملتابع�ة تلك األف�الم املرتجمة املتنوع�ة، كانت الربازي�ل هذا العام 
حصان ط�روادة، حارضة بقوة بأكثر عدد م�ن هذا العام وتبوأت 
موقع�ا متميزا بنتاج�ات األفالم القصرية والطويل�ة والوثائقيات 
املوس�يقية والكرنف�االت املتمي�زة ، ويلق�ى الفيلم املوس�يقي يف 
الربازيل جماهريية وشعبية واسعة وقد عرضت خمسة أفالم تربز 
الثقافة املوس�يقية الربازيلية والتطورات اإلجتماعية والسياسية 

يف التاريخ املعارص . 
أيض�ا ع�رض الفيل�م الس�وري "س�ينما صامت�ة" للمخرج 
الس�وري مي�ار الروم�ي ومرتج�م للغ�ة الفرنس�ية واإلنجليزية، 
ويتطرق ملسألة الحريات يف عهد بشار األسد أخرج الرومى العديد 
من األفالم الوثائقية منها عىل سبيل املثال "سينما صامتة , ظالل 
األيام الرمادية واملستقبل" وش�ارك يف عدة مهرجانات دولية، أما 

فيلم سينما صامتة فيحكى قصة السينما والثقافة والرقابة ىف سورية عرب لقاءات مع 
مثقفني س�وريني وأرائهم ىف مافعله االس�تبداد بالثقافة والفن والناس ىف س�ورية من 
واق�ع تجارب حياتية معارصة تواكب األحداث وهو إنتاج س�وري عام 2001 ويتطرق 
ملس�ألة الحري�ات يف عه�د وميار الروم�ى مخرج س�ورى مقيم ىف باريس بدأ مس�ريته 
كمصور فوتوغراىف قبل ذهابه إىل باريس حيث درس الس�ينما ىف جامعة باريس الثامنة 
ومعهد فيميس وتخرج عام 2001 ثم عمل مديرا للتصوير ىف عدد من األفالم التسجيلية 
و الروائية ىف فرنسا وسوريا ومع عدد من املخرجني السوريني من بينهم عمر أمرياالى 
فيل�م هيه ال تن�يس الكمون لهالة العبد الل�ه صورة توثيق لرحلة مأس�اوية لثالثة 
فنان�ني وكتاب جميل حتمل، س�ارة ك�ني ودارينا وقصص حياته�ن املضطربة، تطرق 
الفيلم ملس�ألة اإلغ�رتاب والهوية املفق�ودة، تبدأ املخرج�ة فيلمها بالحدي�ث املوجه إىل 
صديقها القاص والصحفي الس�وري جميل حتمل، مؤك�دًة له أّن عنوان الفيلم مأخوذ 
م�ن آخر جمل�ة نطقها قب�ل أن يدخل يف غيبوبة امل�وت حني أوصاه�ا بتحضري صحن 

حم�ص له ثّم أكمل »هيه، ال تنيس الكمون«، كان جميل حتمل يحلم بالعودة إىل الوطن 
ال�ذي خرج منه إىل باريس، ويعاني من الغربة الش�ديدة، الش�خصية الثانية يف الفيلم، 
صديقة املخرج�ة الفنانة اللبنانية دارينا الجندي الت�ي احتلت قصتها الجزء األكرب من 
الفيلم املمتد عىل س�اعة وخمس دقائق من الزمن. تظه�ر الجندي يف بداية الفيلم وهي 
تتلمس بعض الياس�مني يف أحد ش�وارع باريس والذي يذكرها بطفولتها التي عاشتها 
يف دمش�ق، تنقس�م مش�اهد الجندي يف الفيلم عىل قس�مني جزء يف باري�س والثاني يف 
بيمارس�تان حلب تتحدث فيهما عن تجربتها الشخصية كفتاة عاشت تفاصيل الحرب 
األهلي�ة اللبناني�ة، وعايش�ت خطوط التماس التي قس�مت بريوت فرتة قاربت الس�تة 
عرش عاماً، ث�ّم تنتقل الجندي للحديث عن معاناتها مع عائلتها التي اتهمتها بالجنون 
وأرس�لتها إىل مستشفى األمراض العقلية والجدير بالذكر أّن هالة العبد الله من مواليد 
س�ورية عام 1965. درست العلوم وعلم اإلجتماع يف دمش�ق وباريس إمتهنت السينما 
عام 1985 وش�اركت يف إنت�اج وتأليف وإخ�راج األفالم الروائية والوثائقية يف س�ورية 

ولبنان وفرنسا.
أيضا عرض الفيلم الس�نغايل "ال بريوكيو" ويعترب من أهم أفالم 
املخرج السنغايل املعروف موىس توري، الذي رشح لجائزة يف مهرجان 
كان الس�ينمائي عام 1912، ويدور حول الهاربني من جحيم الغربة 
يف السنغال الساعني للخالص من الفقر املدقع يف بلد يعترب أفقر دولة 
يف العالم،بحث�ا ع�ن حياة كريم�ة، يتعثرون مابني ش�واطيء الجزر 
اإلسبانية وااملحيط األطلنطي، املخرج السنغايل الشهري موىس توري 
يح�اول إخراج هؤالء الهاربني من املجه�ول. ويعترب فصل الهروب يف 
ق�ارب صيد صغري من أهم فص�ول الفيلم تدور أحداثه حول عرشين 
صي�ادا يغام�رون باله�روب يف قارب صي�د صغري بريجي�و يف رحلة 
تس�تغرق 1500 كيلومرتا ألوروب�ا القارة العج�وز يف رحلة مجهولة 
س�وداء ، بعبارة أخرى أوديس�ا مؤث�رة لرحلة الجحي�م التي تنتهي 
غالب�ا نهاي�ة مأس�اوية ، وقد إبتدع املخ�رج قارب صي�د معروف يف 
الس�نغال يطلق عليه بريكيو لكنه عالج الفليم بيشء من اإلستفاضة 
والتشويق، ببساطة يعترب الفيلم تعبري عن مواجهة مع املجهول من 

خالل ش�خصيات صيادين مس�املني ال حول لهم وال قوة.  
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�صدمات
ليس إس�ماعيل فت�اح الرتك، وح�ده، كان الفن 
لدي�ه عقارا ً � قاتال وش�افيا ً � ض�د املوت، بل لدى 
الجيل ال�ذي تلقى صدم�ات التحدي�ث والحداثة يف 
أورب�ا. ولكن�ه، عند إس�ماعيل فت�اح، كان اختبارا 
ً واختي�ارا ملصري جعله منفيا ط�وال الوقت. ال أحد 
يقدر أن يحدد اتس�اع مس�احة ذاكرته / ومخياله، 
إزاء أس�ئلة مازال�ت تول�د مراياه�ا يف االمت�داد: ال 
أس�ئلة تأمل الوجود، ومحنة الوعي، ودالالت املعنى 
والعبث فحس�ب، بل، كي�ف نقبض ع�ى عالم قيد 
الزوال؟ أسئلة إسماعيل فتاح، ولدت معه، ووجدت 
خصب�ا ً خاص�ا ً عندم�ا لف�ت ج�واد س�ليم النظر 
ملوهبت�ه �� عند اختباره يف معه�د الفنون الجميلة 
�� منوها بمستقبله � حس�ب رواية موثقة قالتها 
زميلة للفنان وهي عبلة العزاوي � بيد أن ايطاليا لم 
تكن محض مدينة، ولم تكن أكاديمية روما محض 
مدرسة للفنون، كانت ايطاليا، بالنسبة إليه، عودة 
قرسية/ وحرة، اىل الزمن املس�تعاد: زمان س�ومر. 
فإسماعيل فتاح، مثل جواد سليم، حفزتهما الحداثة 
الستذكار زمان مازال يبث خطابه، ال الصوري، بل 
املك�ّون من أطياف لم تخض�ع لالجتثاث. فإذا كان 
)هنري مور( قد أش�اد بموهبة جواد سليم، بسبب 
جذوره الرافدينية � وليس بس�بب إش�اعة حاولت 
امل�س من وال�ده وصلته بالس�ادة اإلنكليز! �� فان 
إسماعيل، املعجب بأس�تاذه جواد وشخصيته وب� 
] خلقه [ �� هك�ذا كان يقول لنا يف العام 1966 �� 
قد وجد عالقة مع س�ومر بص�ورة متواصلة.. وقد 
ظهرت يف أول نصب اس�تذكاري له أنجزه يف مطلع 
السبعينات. نصب يرجعنا 
ب�زوغ  اىل 

ومحنت�ه،  الوع�ي، 
وأث�ره يف الفن. لكن قل�ق الفنان، كان 

يرجع�ه اىل أزمنة ابعد م�ن الحضارة الس�ومرية.. 
حيث لم ترتك تضادات الوجود، فيه، إال متاهة كان 
الف�ن معادال لها. فما تركت�ه الرباكني القديمة، من 
فراغات بني مخلفاتها، صارت تروي فزع اإلنس�ان 

املخفي داخلها، أمام املوت: فاألجس�اد التي تحولت 
اىل فراغات، كانت تصور انبثاق الخاتمة املوحش�ة 
الجمعي�ة والفردي�ة معا: ه�ذه الفراغ�ات دفعت 
بالفنان اىل تذوق مرارة الهزيمة: االنتصار الذي يغدو 
غواية، وقناعاً . ولعلنا لم نكن، يف أواسط الستينيات 
بحاجة ملن يضعنا أمام حتفنا، قدر كلمات األستاذ 
ال�رتك: ان�ه االس�تالب اليومي، الس�يايس، النفيس، 
العاطف�ي، االجتماع�ي.. حت�ى غدت، عن�د الفنان 
م�ادة لتفكيك املوجودات، ودحضه�ا بتمردات تجد 
طريقها اىل النص النحتي، أو عرب الرسم، والكلمات. 
فقد كان قد ترك املوت يسكنه حد نفيه. هنا، صاغ، 
يف الف�ن، رؤيت�ه اإلبداعية. وبعيدا ع�ن الكلمات �� 
فالرتك، حتى النهاي�ة، حافظ عى خجله واالكتفاء 
باإلش�ارات واإليماءات �� وجد لذة ما يف ممارس�ة 
الفن: طفولة كفت عن اللهو، وبلغت ش�يخوختها، 
وحكمتها، كأنه�ا تعيد صياغة أس�ئلة أقدم البرش 

أمام عتبات الرحيل والفناء. 
لكن س�م املوت، لم يكن قاتال، ولم يكن ش�افيا 
أيض�ا ً، فقد جعله يمتلك قدرة عى صياغة )الفزع( 
البكر، �� وهي إشارة قالها الفنان قاسم سبتي �� 
ال�ذي لم يلوث. فامل�وت ذاته ال يس�مح بارتفاعات 
كربى، حتى قال يل، بعد س�نوات من الحرب املدمرة 
مع إيران: وجدت ش�يئا ما أريد أن أقوله. وكان ذلك 
عبارة عن تخطيطات أولية لنصب يخلد أرواح الذين 
غابوا عنا. انه نصب الش�هيد: القبة التي انشطرت، 
وس�محت للنف�س أن تصع�د اىل الس�ماء، النصب 
املختزل، الذي يفسده الرشح والكالم، حتى لو كان 
بلغة الشاعر يوسف الصائغ العذبة، الحزينة، حيث 
أثر فيه حد العشق.. هذا النصب كاد يغدو كارثة ضد 
الفنان.. ففي جلس�ة خاصة، اته�م الرجل برسقة 
فكرته.. وعرضت النماذج.. لكن الضجة تالشت. 
وإسماعيل، بعد نصبه هذا، لم يعد يمارس 
األش�كال الهندسية.. بل.. عاد، ومع افتتاح 
قاعة حوار، اىل الجس�د. عاد يرس�م وينحت 
بحيوي�ة من يقاوم املوت. فق�د صار له عدد 
م�ن التالمذة الجيدين.. واملوهوبني.. يعملون، 
بصهر املؤثرات، بعيدا ً عن االنغالق، واالحتفال 
بفن الزينة، والرتف، واألعمال التي ال تصلح إال 
ان توضع يف صاالت االستقبال، والقصور التي ال 
تقدر ان تصد العواصف. كان إسماعيل، بعد عام 

1984، اقل فزعا ً من املوت. فماذا حدث؟. 
ق�ال يل: كان نصب الش�هيد خالص�ا ً حقيقيا ً 
دفع بروح�ي بعيدا ع�ن األرض. وعندم�ا قرأت له 
مقاطع من قصائد أيوب السومري ومحاورة الغني 
والفق�ري بما تتضمن م�ن قضايا الش�ك واليقني.. 
ق�ال: الم اقل لك إنني انتمي اىل س�ومر. لكن عندما 
يفقد امل�وت رهبته، كما عند املنتح�ر أو الذي يلغم 
جسده أو عند املدمن، فما الذي يشغله، وماذا يريد 
ان يق�ول؟ كانت إجاب�ات الرتك، تكم�ن يف صياغة 
األمل: إنها اس�تذكار مللحمة جلجامش: العمل الذي 
يمتل�ك � ويحت�وي � أنظمة م�ا وراء الطبيعة. الم 
يقل ماركس: كم ميتافيزيقيا يف الس�لعة؟ لقد وجد 
الرتك، يف العمل، انش�غاال ً وهوس�ا ً.. فصار يرسم، 
أحيانا ً، عى مدار الس�اعة. وع�ى الرغم من محنة 
االس�تالبات التي كان�ت تتكوم علين�ا، كان الفنان 
يقود حيات�ه كعازف يف جوقة. وكان الرس�م، هنا، 
يقف عى الجانب اآلخر من تجاربه النحتية. فكانت 
رصاح�ة األل�وان، وكالس�يكية الحداث�ة، لها مذاق 

الخبري وهو يؤدي طقوس�ا ً يف السحر. كان، اىل حد 
بعيد، يذكرنا بجلس�ات فائق حسن �� واألخري كان 
معجبا بالفنان فتاح �� حيث وجد مناخا ً مناسبا ً، 
قبل ان يغادر بغداد، بعد ان بدأ يحلم بحياة ذاق فيها 

نشوة األبوة الجديدة، وحكمة ممارسة الوجود. 

• اجل�صد: انبثاق الطيف 

لم يكن إس�ماعيل فتاح مولعا ً باألساطري. كان 
ينفذها، كعالمات، واس�تذكارات ال تخلو من لوعة 
داخلية، وحزن مضاع.. فق�د فتحت الحداثة عنده 
اس�تبصارا ً دفعه لرياقب ما وراء السطوح، وكانت 
محنة الرؤية، غري س�ارة. فامليتافيزيقيا، كتجريد، 
ال تولده�ا إال حدود الرؤي�ة، اىل جانب ملكة الوعي، 
ومساحة الخربة. ولم يحسم الفنان رصاعه هذا إال 
بنصوص فنية عرضها يف أواس�ط العقد الس�ادس 
من القرن املايض، اىل جانب ملحمة الش�هيد لكاظم 
حي�در: نصوص ش�ح ّ فيها اللون، وت�م اختزاله اىل 
عائلة متجانسة، متباينة يف القيمة الضوئية. وعى 
صعيد الش�كل، كما يف حداثات أوربا، كان الجس�د 
موضوعا للتدريب، والس�كن، واالستحالة. فالجسد 
الرشقي، غ�اب، منذ كفت حض�ارة وادي الرافدين 
أمام املعتق�دات الواف�دة، وحت�ى الغنوصية منها، 
اىل جانب املانوية والزرادش�تية، والفارسية بشكل 
عام ��� ان ترى في�ه مث�اال ً، وصائغ�ا للمثاليات. 
كان الجس�د يف نصوص�ه، بفع�ل كن�س حجاباته 
املرتاكم�ة، صدمة للجمهور البغدادي. لكن الرضبة 
غ�ري القاتلة، منحته جس�ارة، وإن لم يكملها إال يف 
عقده االخري. كانت رؤيته تتجس�د برصاع: الفاني 
/ الخال�د.. املح�دود / املطل�ق.. الوج�ود / الوهم : 
التناقض ال�ذي لم يتوحد � عن�ده � إال يف التجريد، 
ويف اختزاالت لها لوعة التناقض، ومرارة اكتش�اف 
عم�ق ال�ذي ال حدود ل�ه.. بي�د إن الجس�د لم يكن 
محض اس�رتاحة: لذة قائمة عى اقتص�اد الندرة.. 

فقد أبدى، يف تأمالته للجس�د رغب�ة جعلت التضاد 
يتوحد باملتابعة. فماذا يريد الجس�د ان يقول، وهو 
ينتج، فعال آخر لالستهالك. انه يمتد، بفعل مربراته 
وخفاياه، االمتداد والصدم�ات. وكان الفنان، أمام 
الجس�د، ي�زداد عصيان�ا ً، فال يرى يف األش�كال، إال 
املخف�ي واملجهول: ان�ه صار يرصد النعي�م الزائل، 
يجّم�ع األش�كال، املقطع�ة، ويوزعه�ا، كس�جادة 
فقدت نظامه�ا القديم، وتوازنه�ا التقني الرشقي، 
لكنه�ا مازالت تمتلك غواية الحضور. كان الجس�د 
محنة موت مؤجل. فكان يرسم مستذكرا ً برصياته 
يف روما �� ال يف جنوب العراق �� تلك األجس�اد التي 
تع�رف إنها من صنع الغابات والبحار والش�مس.. 
فكان يعيد صياغتها: أجس�اد ال تح�دق إال وكأنها 
امتلك�ت الزمن كله. إنه�ا ال تتخيل وال تتذكر، ومن 
ثم وجد، يف فن الكرافيك، مس�احة شاسعة صنعت 
له ش�هرة تتوازن مع أصداء نصب الش�هيد. فأنتج 
مئ�ات � أو آالف � القط�ع الكرافيكي�ة، ال يغ�ادر 
الجس�د فيه�ا موضوع�ه القدي�م: امل�وت والحب.. 
املجهول واملجهول ال�ذي يكمل تعاقباته.. لكن هذا 
املس�ار مكث يش�د الفنان اىل األرض، بعد ان خطف 
نص�ب الش�هيد من�ه قلق امل�وت. كانت رس�وماته 
األخ�رية، تك�ف عن ال�كالم: لكنها ليس�ت صامتة. 
ألن�ه كان ينفذه�ا، كاملوج�ود ال�ذي ال يمتل�ك إال 
حضوره، بالتعاقب، حي�ث الحرية ال تجد فجوتها 
إال تام�ة؛ وحيث القدر ال يتج�ى إال عربها، مخفيا 
ً، ومكونا ً، عرب هذا الحضور، غيابه العنيد، بش�كل 
ما من أشكال الوجود. فكان الجسد، مأوى، سكنه 
الفنان، ثم، عاد يحوّم من حوله �� معنا �� كطيف، 
مستثمرا ً الرس الس�ومري، الذي استعاده، ليمكث 
طيف�ا ً داخ�ل نصوص له�ا حضورها يف التش�كيل 
العرب�ي املع�ارص: طي�ف مكونات الج�ذر الروحي 
القديم، واملس�تعاد، يف زم�ن الحداث�ات، وأقنعتها، 

وانبثاقاتها الخاطفة.
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 لطفية الدليمي

 لعلها من املفارقات املثرية للحزن والتفجع أن تكون وزارة الثقافة 
رهينة يف جيب وزير الدفاع وان يقس�م العقل املدبر للش�أن الثقايف بني 
االنتب�اه للصاروخ واالهتم�ام باالبداع الفكري ،ش�تان مابني االمرين 
فحتى يف االنظمة العس�كرية الديكتاتورية لم يجرؤ حاكم سوى هتلر 
ع�ى إبقاء وزارة الثقافة تحت أمرة مسدس�ات عس�اكره ورقابتهم ، 
ويف وضعنا املضطرب ظلت وزارة الثقافة مؤسس�ة خدمات )موسمية 
( تق�دم فعالي�ات احتفالية يف املناس�بات الرس�مية والديني�ة ، فكيف 
يمكن لوزارة التحمل لها الس�لطة قدرا من االح�رتام ) بوصفها وزارة 
دنكبجي�ة وراقص�ات ( -ان تس�تقبل وزراء الثقافة الع�رب ومثقفي 
بلدانهم وفنانيهم وهي تعاني القصور االعتباري إزاء نظرة املؤسس�ة 
السياس�ية لها وانعدام الرؤية الجادة لديه�ا للمرشوع الثقايف العراقي 
وإهمال الوزارة لحارض الثقافة ومستقبلها ، والسؤال األهم هنا :كيف 

تصلح بغداد عاصمة للثقافة وهناك من يحارص الحريات العامة ؟؟
 كي�ف تصلح بغ�داد عاصمة للثقافة مقارنة م�ع الرباط والدوحة 
واملنامة ومس�قط وهي عواص�م منظمة ونظيفة بش�وارعها الرتاثية 
املحمي�ة وجماليات العمارة والفن وبروز الس�مات املدنية والحضارية 
فيها فال تعلق يف ميادينها صور رجال الدين عى هذا النحو العش�وائي 
الذي يرسخ عبادة االشخاص واستيالد ديكتاتوريني جدد بدل ديكتاتور 
زائ�ل ، م�دن تح�رتم الف�ن واملوس�يقى وت�زود مواطنيه�ا بالكهرباء 
ومي�اه ال�رشب النظيفة وتمتلك بن�ى تحتية وخدم�ات بلدية متقدمة 
ومستش�فيات مجهزة بأح�دث التقنيات وقاعات مس�ارح فضال عن 
وزارات ثقافة يديرها أناس لهم ادوار ثقافية مش�هودة يف االقل ضمن 
املشهد الثقايف لبلدانهم.  ترى عن أية ثقافة يتحدث املوهومون، عن أية 
ثقافة واملثقفون العراقيون يتساقطون بفعل املرض والعوز دون إقرار 
قان�ون رعاي�ة وحماية لكبار الس�ن منهم يف دولة تمل�ك أعى ميزانية 
يف تاري�خ العراق إلضافة ملئ�ات املثقفني املهجّرين يعيش�ون اضطرارا 
يف املن�ايف واملهاج�ر ؟ أية عاصمة للثقافة ط�اردة ألبنائها وعاجزة عن 
حماي�ة ُكتابه�ا من إره�اب وقتلة ومافي�ات خطف وتهدي�د ؟ مالذي 
سيقوله وزيرالثقافة عن مش�اريع وزارته يف التنمية الثقافية ورعاية 
مثقف�ي العراق ون�رش اعماله�م وتقدي�م عروضهم وانت�اج افالمهم 

املعطلة ؟؟
 هل تصلح مسارح بغداد الخربة وبقية مدن العراق الستقبال فرق 
مرسحية وموسيقية من بالد عربية و كل مدننا امثلة صارخة للفوىض 
والبش�اعة والقذارة والتخلف العمراني و االجتماعي والثقايف والفساد 

السيايس ؟ 
 هل تصلح قاعة الرباط آلس�تقبال فرق موس�يقية عربية متعددة 
؟؟ ام ان بغداد س�تحظر االنش�طة املوس�يقية والرقص كما حصل يف 
مهرجان بابل الذي تحول بفضل الخراب الضارب يف مفاصل السياسة 

والثقافة اىل مهرجان شعري بائس وذريعة لنهب االموال ؟؟
 اال تكفين�ا فضيح�ة الغ�اء م�رشوع ) النج�ف عاصم�ة للثقافة 
االس�المية ( لتؤكد لنا ان املس�ؤولني يف املؤسس�ات الثقافية الرسمية 
واالدارات املحلية عجزوا عن اس�تكمال م�رشوع مدينة ثقافية عريقة 
فأفشلوه بفسادهم املايل واالداري دون اعتبار لقداسة املدينة التاريخية 

فألغت الحكومة املرشوع دون مالحقة املتسببني يف خرابه ؟؟
 ه�ل تصلح بغ�داد اليوم لتكون عاصم�ة لثقافة الع�رب وابناؤها 
يقتل�ون باملفخخ�ات والعب�وات الناس�فة وكوات�م املافي�ات يف مدينة 
غادرها الس�الم ولم يتبق لها من اس�مها اال مايصلح للتندر واآلشفاق 
؟ كي�ف تصل�ح بغ�داد االن عاصمة للثقاف�ة العربية وب�ني العرب من 
يخ�ى املجيء بمعارض كتبه وأدبائه وفنانيه وفرقه املرسحية وفرقه 
السيمفونية وفرق الرقص الشعبي والكالسيكي ) الباليه ( لبالد تحظر 
فيه�ا الفن�ون وتقمع النس�اء ومن يضم�ن له�ؤالء ان ال ي�ُقدم دعاة 
الفضيلة املتكاثرون عى ايقاف العروض وطرد الحضور والفنانني من 

القاعات ؟

زاد املطابع�صعر

�صرفات

هل ت�صلح بغداد 
عا�صمة للثقافة العربية ؟؟

" الرمل  " �صر 

�صرفات

جمموعة ق�ص�صية جديدة لعدنان املبارك

ن�صيف النا�صري
رماد

ال الهواء
ال طواحني الصيف 

ترّطّب أجسادنا املحفرّة .
عاطلة  البابلية  الس�اعات 

وتجعلنا نسمع
ن�وم  يف  الع�دو  دب�كات 

الليمون الذي يظللنا
 تحت الفوس�فور الرهيف 

لألسلحة املليئة بالفراشات .
 القمر العميق الذي نرقبه 

يف اخالد النرس ،
القمامات  يختف�ي تح�ت 

العالية للعظام املعزولة 
عن الزفري العظيم لحطام 

طروادة . 
وضعنا أمام غبار هجراتنا 

الكربى
 مصدات وتلسكوبات .

البح�ر  حل�م  االهرام�ات 
والقباطنة 

حيات�ي  كان�ت  ل�و  م�اذا 
موجة تحنو عى املرجان ؟

األرضح�ة املركوم�ة فوق 
السفوح ،

طب�ول  م�ن  هن�اء  أكث�ر 
وأبواق امرباطوريات العالم .

ال برومثيوس
ال الصخور

توايس الفاني .  

اأعمارنا املت�صدعة 

قبورنا الفقرية املتناثرة يف 
الريح

ستمّر فوقها سياراتكم
كالبك�م  عليه�ا  وتب�ول 

السائبة .
س�تنبش جثثن�ا غربانكم 

وسخرياتكم .
نحن قتالكم الشعراء

آخينا املوت فتوحّد فينا .
ع�ى  تتح�رّسون  ه�ل 

مصائرنا الرضيرة .
ال مباالتكم تنهش أعمارنا 

املتصدعة .

امل�صتقبل العراقي: متابعة

عن موقع ) القصة العراقية ( األلكرتوني صدرت مجموعة قصصية 
جدي�دة للكاتب العراقي عدنان املب�ارك ، بعنوان ) رّس الرمل (. وتضم 
أحدى ع�رش قصة م�ن العامني امل�ايض والحايل. وتس�تهل املجموعة 
ث�الث قصص تحت عنوان ) ثالثية راسموس�ن ( وتتفرع منه عناوين 
أخ�رى يخص كل واحد منها أحدى ه�ذه القصص. وكما ألفه قاريء 
املبارك ثم�ة مزج رسدي للوقائع الفعلية واألخرى من منطقة األحالم 
وتفاعالت املخيلة ومايجيء به األثنان - الوعي والالوعي. مثال تتناول 
ه�ذه الثالثية بعض التجارب التي مر به�ا املؤلف أبان نزوله يف نهاية 
العام األخري واألش�هر األوىل من هذاالعام ، يف مستشفيني. ويف الثالثية 
يخلق املبارك ش�خصية أس�تل مالمحها وعدد م�ن أبعادها من ) أنا ( 
املفكر الدنماركي س�ورين كيريكيغور وتأريخه الش�خيص. ويكتشف 
القاريء مرة أخرى أن كل يشء هنا - من وقائع وفنتازيا وأحالم - قد 
صه�ر يف بوتقة الرسد. وتتكرر املعالجات نفس�ها يف القصة الرابعة ) 
الرق�ص عى الرسير ( وهي ع�ن لقاء متخّيل مع أميل س�يوران. ويف 
قصة بعنوان ) يف غرفة الطابق األول تلك ( يحرش الكاتب الشيطان، يف 
غرف�ة واحدة ، مع عدد من مختلف أصناف البرش املجهولني عدا واحد 
كان�ه األمرباطور الرومان�ي ماركوس أوريلي�وس . والقصد هنا خلق 
مواجه�ة فعلية بني الرش والخري وفق التج�ارب التي جاء بها التأريخ 
بالدرجة األوىل. ويف قصة ) عن الوصية األخرية ( تس�عى ش�خصيتها 
الرئيس�ية اىل أن تكت�ب وصيتها الت�ي تصبح هنا مج�رد أعرتافات ملا 

فعله بطلها يف حياته.
 تخل�ق قصص املبارك ، عامة ، أنطباع�ا بأنها يف ذات الوقت تبتعد 
وتلتص�ق بالواق�ع ، وف�ق التس�مية التقليدي�ة ، وأن كاتبها يترصف 
بالزم�كان بمطلق حريته خالقا تصورات�ه الخاصة عن كل يشء بدءا 
بالذات والتأريخ واألنس�ان والرب ، وعامل�ه الخارجي بل الكون أيضا. 
ويصع�ب الق�ول أنه أنطب�اع ال يخلو من الوه�م ، بل كل م�ا يف األمر 
أن املب�ارك يتوج�ه اىل ) ق�اريء آخ�ر يتفهم " الالمأل�وف " ( عى حد 
تعبريه. ويعرتف بأن ما يجذبه هو الرسد الذي يتناول ش�تى املظاهر 
واألفرتاضات املتعلقة بمس�تويات الواقع وبضمنها مستويات واقعنا 
بفينومينولوجيت�ه املألوف�ة. ويج�د أن نش�وء رباط مت�ني ودائم مع 
الق�اريء الحايل ، وليس اآلخر من املس�تقبل ، هو أم�ر بالغ الصعوبة 
، فالق�اريء مح�ض تجري�د يلفه الاليق�ني. بالطبع هن�اك قاريء له 

تجارب وتصورات ومنطلقات تتقارب مع التي عند الكاتب ، و قاريء 
آخ�ر ، تقليدي ، غري مكرتث لتجارب مختل�ف الكّتاب ، فلديه نماذجه 
الحياتية والذهنية التي يسرتش�د بها عن�د تعامله مع النفس والعالم 
الخارجي ، ولدى هذا القاريء تمسك صارم باملنطق العام وقوانني ذلك 
املس�توى الش�ائع للواقع. ويف معرض الدفاع ع�ن توجهاته يف الكتابة 
الرسدي�ة خاصة يذك�ر املبارك أن أكرب رضبةُ تّوج�ه اىل الفن حني يتم 
إخضاعه ملفاهيم يكمن خطرها ، يف تبس�يطها لظواهر بالغة التعقيد 
مثل الوجود وعوالم اإلنسان الداخلية والخارجية واملوت وأرسارالحياة 
وآلي�ات املجتمع وغريها ، كما يكمن يف تبس�يط العالقة بني اإلنس�ان 

والواقع خاصة أن األشياء ، وكما يقول أالن روب غرييه ، ليست 
يف نظ�ام نهائي عى اإلطالق. ومن جهة أخرى يكمن هذا الخطر 
يف النزعة املاكيافيللية عند التعامل مع الفن كوس�يلة يربرها هذا 
الغ�رض وذاك. وتأت�ي قصص املجموعة الجدي�دة ) رّس الرمل ( ، 
وه�ي مجموعته الحادية ع�رشة ، مواصلة ، لكن غ�ري روتينية ، 
له�ذا النهج الذي يأخذ به املبارك يف الكتابة الرسدية خاصة. ونقرأ 

يف مقدمة املجموعة والتي كتبها أسماعيل غزايل : أن
 كل م�ا يح�دث يف الكت�اب يق�ع داخ�ل منطقة هالمي�ة ، عرب 
املنامات أو الغرف اآلهلة باألش�باح و الرؤى ) املستش�فى مثال ( و 
يف عرب�ات القطارات املارقة أو الصحراء و األرض اليباب .فاملنامات 
الش�بيهة بأبديات صغرية هي تجس�يد رمزي لظ�الل املوت الوارفة 
وغرف االنتظار الش�بيهة بربازخ متأهبة هي نفسها تجربة العيش 
داخل الجس�د و القط�ارات املارقة الش�بيهة بايقاع هنيه�ة الحياة 
هي اس�تعارة حادة النعطافات الذات يف واقعه�ا املوهوم و الصحراء 
واألرض اليب�اب نقطة انط�الق أزلية من الصفر نح�و الصفر . وعرب 
ه�ذه االنش�طارات و االنس�الخات يضعن�ا عدن�ان املب�ارك يف صلب 
دوام�ة انس�انية طاحنة وماحق�ة ، يجيد فيها برباع�ة ، نزع األقنعة 
ومجابهة الكارثة بكل بس�الة وجرأة نادرت�ني.وال يروم عدنان املبارك 
بطولة استعراضية من وراء ذلك ، بل يجسد املواجهة النبيلة والتناغم 
العجيب لفكرته الصادم�ة يف محك النهايات الصارخة والعاتية. وهنا 
يس�تضيف هذا الس�ومري الف�ذ ، أقران�ه يف مهب الزرق�ة الالمكانية 
املسترشية : س�ورين كريكارد و نيتشه و ماتس�وو باشو وماركوس 
اوريلي�وس وصاموي�ل بيكيت ال�خ )... (. أن كت�اب رس الرمل ، رسد 
يلغ�ي فن القص�ة ظاهريا ، و يخارصها باطني�ا ، إذ يتحول كل يشء 
إىل أداة لعينة لحفر الذاكرة املحتش�دة بالخراب و القبض عى مس�وخ 

الحيوات املتش�ظية لل�ذات. هو كتاب يفخخ الس�ؤال ، واليرتيض غري 
الع�ري الفصيح لغة واملوس�يقى أبدي�ة. فكما أملعت يف ورقة س�الفة 
ح�ول رسد عدنان املب�ارك ، ثمة فونوغراف يقب�ع يف جهة خفية وراء 
كلماته يدلق موس�يقى باخ ، غري أنها دامغة هنا وأش�د توترا يف ) رس 
الرمل ( ، خاصة حينما يصل القارئ إىل هذا الضلع املتوقد كنصل مدية 
يف مختتم الكتاب : ) حان األوان كي ينتهي هذا الحلم ، أكيد أنه حلم ، 
وس�توقظني الساعة املنبهة يف األخري. لكن بحق السماء كيف عرفت ، 

وأنا يف أثناء الحلم ، بأني أحلم ! ( . 

ق�صيدتان

بعد رحيل اإ�صماعيل فتاح..

 ت�صادات الفن وم�صارات املوت املوؤجل 
عادل كامل
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معرض للتشكيلي الشاب مبارك الفكيكي

 افتتحت دائرة الفنون التشكيلية يف وزارة الثقافة العراقية أمس األول االثنني، املعرض التشكييل االول للفنان 
)اس�راحات عراقية( وذلك ع�ى قاعة الفنون يف الش�اب مب�ارك الفكيك�ي، حم�ل عنوان 
واإلعالمي�ني واملعني�ني بالفن مقر الوزارة، بحضور حشد من الفنانني 

التشكييل العراقي.
وض�م  املع�رض أكثر م�ن )40( لوحة 
فني�ة مثل�ت تجرب�ة واعي�ة للفن�ان 
الفكيك�ي وهو يبتك�ر عامله الواقعي 
وتطلعاته الفنية التي اختزنها طوال 
س�ني عم�ره الفن�ي من�ذ مرحلة 
البدايات.عى هامش املعرض قال 
الدكت�ور جم�ال العتاب�ي "تأتي 
ه�ذه الفعالية ضم�ن فعاليات 
احتضانه�ا  يف  الثقاف�ة  وزارة 
االبداعية  والطاق�ات  للمواهب 

الخالقة للشباب الواعي، ووصف 
تجربة الفكيكي بأنها تجربة جديدة اس�تلهمها 

الفنان باشتغاالت فنية عالية، وقد أفاد كثريا من أساتذته الرواد 
كفائق حس�ن ونوري الراوي وغريهم من رموز الف�ن العراقي األصيل".وعن 

معرض�ه قال الفنان مبارك الفكيكي ان "الوزارة افردت له مس�احة كبرية باحتضانها 
أعمال املعرض، وهي مسؤولية كبرية اعتز بها واعمل عى تطويرها يف املستقبل".

وأضاف أن "معظم اللوحات كانت بمنزلة مفرزات لحصيلة عرش سنوات من العمل الفني 
اطلقت عليها)اس�راحات عراقية( يف اش�ارة اىل اس�راحاتي التي ان�وي ان اقدم فيها 

الجمالية العراقية عى وفق ما تمليه مالمح الفن الواقعي الحديث".

هناء عبد الله: اإلعالم لحكومي أهمل فرقتي

أب�دت مدربة الفرق�ة الوطنية للفنون الش�عبية هن�اء عبد الله، اس�تيائها 
من إهمال اإلعالم الرس�مي ملنجزات ونش�اطات الفرق�ة الوطنية للفنون 

الش�عبية.وقالت عبد الله أمس الثالثاء: إن اإلعالم الحكومي غبن الفرقة 
كثرياً ولم يعط أهمية ألنش�طتها عكس اإلعالم الخاص الذي يسعى إىل 
تس�ليط الضوء عى الفرقة الوطنية للفنون الشعبية يف أغلب املحافل 
املحلي�ة والدولية.وأضافت: أن غياب اإلعالم الرس�مي عن الفرقة لن 
يش�كل أي تأثري عى الفرقة ألنها تتمتع بقاعدة جماهريية واسعة، 
كم�ا أن اإلعالم الخ�اص يغطي أغلب نش�اطاتها، لك�ن الدولة هي 

الطرف الخارس يف تلك املعادلة.

نجل وردة: ال يمكن تجسيدها دون موافقتي

نف�ى ري�اض فتوك�ي نج�ل الفنان�ة الراحل�ة وردة الجزائرية كل 
ما ت�ردد يف الصحف منذ وف�اة والدته بخصوص اإلعداد ملسلس�ل 
تليفزيوني عن السرية الذاتية لوردة، معتربا كل ما نرش اجتهادات 

صحفية ال أساس لها من الصحة.وأكد فتوكي أنه ال يمكن أن 
يقدم مسلس�ل عن السرية الذاتية لوردة قبل أن يوافق عليه، 
وع�ى كل تفاصيل�ه حتى ال يقدم أي عمل يش�وه تاريخها 
الفن�ي واإلنس�اني، كما ح�دث مع الكثري من مسلس�الت 
الس�رية الذاتية، التي ش�وهت تاري�خ أصحابها وأرضت 
بهم وبمشوارهم الفني، ولم تعرض حياتهم بمصداقية 
وأمانه.وح�ول ترصيح�ات بع�ض الفنان�ات اللوات�ي 
أكدن نيتهم يف تجس�يد ش�خصيه وردة الجزائرية، أكد 
رياض أن املسألة أصبحت للشهرة ولتسليط األضواء 
والصحافة ووسائل اإلعالم عى مثل تلك األخبار ، نافيا 
ما تردد م�ن أخبار كاذبة أفادت أن والدته قد باعت 
قصة حياتها مس�جلة عى رشيط ألح�د امللحنني، 
معربا عن استياءه الشديد مما نرش، وأعرب  عن 
دهش�ته من أخبار غريبة وغ�ري صحيحة تنرش 
ال يعلم عنه�ا يشء.وقال نجل الفنانة الراحلة أن 

تاري�خ ورده الجزائري�ة حافل بالخط�وات الناجحة 
واملحطات الهامة التي ال يعلمها الكثريين.

إلهام تستعد لبطولة "حريم السلطان" 

المصري

رغم حالتها النفس�ية الس�يئة التي تمر بها هذه األيام عى 
خلفية حربها مع الش�يخ عبدالله ب�در إال أن الفنانة املرصية 

إلهام ش�اهني تستعد للمش�اركة يف العمل الدرامي املأخوذ عن 
رواية “رمزة” والذي ستخرجه إيناس الدغيدي.

العمل س�يكون عى غرار املسلس�ل الركي “حريم السلطان”، 
وذلك من حيث الديكورات واملالبس، والفكرة العامة فأحداثه 
ت�دور يف أروق�ة القص�ور يف ف�رة الخديوي توفي�ق، وتروي 

قص�ة معاملة املرأة كجارية تحت رحمة الحاكم يف قرصه.
الرواية هي قصة حقيقية انته�ت بهروب البطلة الجارية 
“رم�زة”، الت�ي كانت إح�دى حري�م الخديوي، وتجس�د 
دورها النجمة التونس�ية هند صربي وهي جارية دخلت 
الق�رص عرب والدته�ا التي كانت إح�دى حريم الخديوي 
األب، وستجس�د الفنان�ة إله�ام ش�اهني دور األم التي 
هي من أصل تركي.تصوير املسلس�ل س�يتّم بني مرص 
وتركي�ا ولبنان، ولكنه لن يب�دأ إال بعد التعاقد مع عدد 
من املحطات العربية، خاصًة وأن تكلفة املسلس�ل قد 

تصل إىل 70 مليون جنيه.

انطالق مهرجان دهوك السينمائي 

انطلقت يف قاعة املؤتمرات بجامعة دهوك فعاليات مهرجان دهوك الدويل لألفالم بمش�اركة )88( 
فلم�اً وحضور )150( من الفنانني األجانب والعديد من الفنانني والس�ينمائيني الكرد. وس�يتم يف 
املهرجان الذي تس�تمر أعمال�ه ملدة ثمانية أيام، منح جوائز ألفض�ل فلم روائي وأفضل فلم 

وثائقي وأفضل ثالثة أفالم قصرية، عن طريق لجنة مؤلفة من فنانني عامليني.
ويقول عضو اللجنة العليا املنظمة للمهرجان محمد عيل اترويش ان هناك مشاركة 
خاص�ة لألفالم االيطالية، ونخبة جيدة من األفالم التي تقدم من مخرجني كرد 
يف س�وريا وتركيا وايران، ومخرجني من آس�يا وأوروبا والواليات املتحدة، 

مضيفاً يف حديث الذاعة العراق الحر:
"اللجنة املنظمة للمهرجان اس�تلمت )360( فلم�اً، وتم اختيار )88( 
منه�ا للمش�اركة يف املهرج�ان، ه�ذه األفالم تمث�ل األف�الم الروائية 
الطويلة والوثائقية والقصرية، وتحتل االفالم القصرية حصة األس�د 

األوس�ط ما زالت يف منها، ألن السينما يف الرشق 
قيد التكوين والنمو".

وبخصوص اهداف املهرجان 
األترويش:"ه�ي  يق�ول 
انظ�ار  للف�ت  محاول�ة 
العالم اىل الطاقات الفنية 
محافظ�ة  يف  املوج�ودة 
ده�وك واملنطقة بش�كل 
ك�ون  جان�ب  اىل  ع�ام، 

املهرج�ان وس�يلة للتعريف 
بالس�ينما الكردية لألطياف 
وتب�ادل  األخ�رى 
األف�كار واآلراء ب�ني 

املشاركني".
من جهته، بنّي مدير الس�ينما يف محافظة 

دهوك عادل عبدالله ان ملث�ل هذه املهرجانات دوراً كبرياً 
يف توطيد العالقات بني السينمائيني، وأضاف:

"هن�اك اف�الم كث�رية س�يتم عرضه�ا خ�الل ه�ذا املهرجان، 
وسنس�تفيد منها بش�كل كبري من ناحية التقني�ات الجديدة 
التي تستخدم يف هذا الفن، فاملهرجان سيكون بمثابة ورشة 

عمل موسعة للفنانني".
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

غالبا ما تجس�د الفنانة إقبال نعمان دور األم يف أعمالها 
التلفزيونية، حيث أبدت يف مقابلة مع )املستقبل العراقي( 
سعادتها كونها أصبحت أما لفنانني كبار، وتمتلك نعمان 
كما كثريا من األعم�ال التلفزيونية وهي ذات طبع دافئ 
ما يجعلها تجسد يف أكثر ش�خصياتها )االم العراقية( يف 
مختل�ف رشائح املجتم�ع.. ولتنال رض�ا الجميع عنها.. 

ووقف�ت آخر مرة أمام النجم  جواد الش�كرجي لكنها 
أدت  دور شقيقته.

)اقب�ال  واملمثل�ة  االعالمي�ة 
نعم�ان( كان�ت معن�ا يف ه�ذا 

الحوار:
*من املعل�وم عنك ان�ك خريجة 

كلية القانون.. فكيف دخلت عالم 
الفن؟

- ان�ه الحن�ني مل�ا كن�ت أقدم�ه يف 
املرحلة االبتدائية يف مجال األناش�يد 

واملرسح وبتشجيع من والدي املدرس 
الربوي وعازف الكمان والناي.

*وماذا عن املرحلة التالية؟
� يف مرحلة الثانوية ش�اركت بالغناء يف 

األوبريتات الغنائي�ة واملرسحية.. وكذلك 
أثناء املرحلة الجامعية. 

*والذي نعرفه انك متعددة املواهب؟
� تزامن�ت.. م�ع هوايت�ي للتمثي�ل والغناء 

هواية كتابة الشعر.
* وملاذا هذا التنوع بني الفن والشعر؟

� حياتي لم تتوزع بني الفن والشعر... بل هنالك 
اإلع�الم والقانون ألني خريج�ة كلية القانون.. 

ولكن بش�كل خاص.. يمثل 
الش�عر حياتي.. والفن مثل 
اله�واء الذي أتنفس�ه.. وان 
ش�اء الله احقق امنياتي يف 

كال املجالني. 
*أيهما اقرب إليك.. الفن أو 

الشعر؟
 �

مع�ا..  االثن�ان 
يقدمني  الف�ن 
 . . س للن�ا
أحاكي  والشعر 

من خالله معاناة الناس.
*واىل أين تأخذك طموحاتك املرشوعة؟ 

� طموحاتي املرشوعة ال حدود لها... علها تجد لها مكانا 

إلثبات ذاتي.
* يف الشعر ماذا حققت لذاتك؟

� اص�درت مجموعت�ي االوىل.. وان ش�اء الل�ه تص�در يل 
مجاميع أخرى. 

* ويف عالم الفن؟
� س�بق وان ش�اركت بتجس�يد دور األم يف أكثر من عمل 
تلفزيون�ي ومن ذلك الكث�ري: )دار دور � حكاية جامعية 

بجزأين � الصيادون � أسد بابل(. 
*ويف الخارطة الرمضانية مؤخراً؟

� جس�دت ش�خصية زوج�ة املخت�ار )الفنان لي�ث عبد 
اللطيف( يف مسلس�ل  )الدرس األول( للمخرج جمال عبد 

جاسم وبطولة الفنان الكبري قاسم املالك. 
*وما الجديد يف هذا الدور؟

� ه�ذا الدور يختلف عن باقي األدوار التي كانت قصرية.. 
حي�ث جس�دت دور )األم( ب�كل م�ا ينط�وي علي�ه من 

تداعيات وإرهاصات. 
*وهل ستبقني عن هذه الشخصية؟

� يف الحقيقة ان املخرج�ني الذين عملت معهم وجربوني 
األفضل عند هذه الش�خصية )األم(.. حتى وجدت نفيس 
أجس�د ش�خصية )األخت( يف مسلس�ل )أملاز( إىل جانب 
الفنان جواد الش�كرجي.. حتى وجدت نفيس اقف امامه 

وانا اؤدي دور شقيقته. 
*وما الذي استفدته من الفنان الشكرجي؟

� اس�تفدت كث�ريا م�ن مالحظات�ه القيم�ة.. اىل جان�ب 
مالحظات وتوجيهات مخرج العمل الفنان محمد كمر. 
*وما الذي استفدته من املخرجني الذين عملت معهم ؟

� كل مخرج افادني باشياء عديدة ,, ويف مقدمتها كيفية 
التعامل مع الكامريا.. والركيز امامها.. وتحريك املشاعر 

حسب متطلبات الشخصية.
*الذي نراه ان ادوارك قصرية وقليلة ؟

� العافية درجات كما يقال.
*وبعد هذا الجهد الفني.. ما الذي تقولني وانت تشاهدين 

نفسك يف التلفزيون ؟
� افرح كاألطفال.. الس�يما ان الظهور يف التلفزيون كان 

حلما منذ طفولتي. 
*واخريا.. ما الذي يتعبك؟

� اليشء يتعبن�ي.. وال�ذي يفرحن�ي حقا أنن�ي أصبحت 
)أما( لكل الفنانني.

إقبال نعمان: كنت أما في "الدرس األول" وأصبحت أختا في "ألماز"
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بغداد/ المستقبل العراقي
شكا فنانون عراقيون حقيقة الغياب الواضح لفن 
االوبريت مش�ريين إىل أس�باب عديدة تقف وراء هذا 
الغياب ومنها حاجت�ه إىل ميزانية كبرية، فضالً عن انه 
فكر جماعي ورؤي�ة جماعية وعالق�ات جماعية ومحبة 
وتفاهم، فيما األمر له عالقة بالتحوالت االجتماعية التي يمر 

بها الوطن العربي. 
يق�ول الفنان عدنان ش�الش "االوبريت يعتمد ع�ى محاور كثرية 
منها الش�عر ، املوسيقى، اللحن، األداء ، املجاميع الصوتية، املجاميع 
الت�ي تتقن الحركة الجس�دية عى امل�رسح، ولدينا ضم�ن فلكلورنا 
وتراثن�ا الكثري م�ن الحكايات التي يمكن ان توظ�ف لتكون أوبريتا، 
واالوبريت اقرب اىل املتلقي من اي عمل مرسحي اخر ، كونه خفيفا 
ويحمل ايقاعات تهز مش�اعر املتلقي ويتحدث عن العاطفة سواء 

اإلنسانية او الوطنية .
 واض�اف "لألس�ف اختف�ى االوبري�ت لع�دم اهتمام املس�ؤولني يف 
املؤسس�ات الفنية به ، فهو يحتاج اىل رصف كبري لألموال لكي يقدم 
اوبري�ت بما يش�به اوبريت )بيادر الخري( او )املطرق�ة( او اوبريتات 
قص�رية قدمتها األنش�طة املدرس�ية، كم�ا ان املرسح العس�كري قدم 
اوبريتات ايض�ا لكن الفرقة القومية للتمثيل لم تس�تطع 
ان توظ�ف االوبريت بالش�كل الصحيح ، بينما 
تقديم�ه  الش�عبية  الفن�ون  تس�تطيع فرق�ة 
ولكنني ال اعرف االس�باب وراء ع�دم تقديمه ، 
االوبريت اقرب اىل االوبرا العاملية وقد يكون نمطا 
م�ن انماط االدب املتعارف علي�ه يف العالم كله من 
خ�الل اإليم�اءة او الرق�ص او الحكاي�ة كموروث 

شعبي تراثي يقدم عى املرسح. 
وتاب�ع "ال توجد هناك صعوبات ولكن ال تجتمع هذه 
الخصائ�ص يف عمل واح�د، الرقص اإليمائ�ي ومرونة 
الجس�د واملجاميع واالصوات واملطرب والشاعر وامللحن 
واملخ�رج ، ه�ؤالء يج�ب ان يجتمع�وا يف منظومة واحدة 

تسمى االوبريت، لكن عرص الرسعة الحايل ال يتحملها. 
فيما قال فؤاد ذنون مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية: 

االوبري�ت يحتاج اىل ميزانية كبرية حتى يظهر بمس�توى يليق بكونه اوبريتا، 
س�واء كان وطني�ا او تراثيا او اس�تعراضيا، ويحتاج اىل دعم م�ن الدولة النه 
يحت�اج اىل أزي�اء واىل ديك�ورات وأمور كثرية، وس�بق لنا ان قدمن�ا اوبريتات 
كثرية للمعنيني لكنه يصطدم بامليزانية، ونحن لدينا إمكانات جيدة كمخرجي 
الدراما واالس�تعراضات ومصممي اللوحات الراقصة وكتاب الس�يناريو، لكن 

الدعم املايل هو الذي يقف عائقا أمام ذلك.
وأض�اف: اآلن األوبري�ت يعتم�د عى االبهار لذل�ك يحتاج اىل تقني�ات حديثة ، 
واعتق�د ان االوبريت الذي كان يقدم س�ابقا ال قيمة ل�ه يف عرصنا الحايل ، الن 
هن�اك تطور يف مجال الفن�ون ، ما يحتاجه االوبريت ه�و الفلوس فقط النها 
تذل�ل كل الصعاب.  اما املطرب محمد الش�امي فق�ال: االوبريت فكر جماعي 
ورؤي�ة جماعية وعالقات جماعية ومحبة وتفاه�م ، واغلب االوبريتات تنقل 
حال�ة املواطن�ني الذين يف الش�ارع او املحل�ة او يف البيت او القري�ة ، االوبريت 
م�ن املمكن ان يكون بيت فيه اربعة ازواج وارب�ع زوجات ولديهم اوالد وعمة 
وجدة ويكون بينهم انسجام، هذا اوبريت ، وهذا اليشء غري موجود حاليا ، الن 
نظرية العزلة هي التي س�ادت االن ،)ب�اص( مصلحة نقل الركاب اختفى من 
الشارع ، وهو كان اوبريتا ، فيلم )الجابي( انا اعتربه اوبريتا ، فالفلم يتحدث 
ع�ن باص مصلح�ة يميش من منطقة اىل اخرى ، وهذا م�ا لم يحدث يف الكون 
ان فيلم�ا يت�م تصوي�ره يف باص ، والح�وارات عفوي�ة ، االن حينما تصعد اىل 
الس�يارات الصغرية كل فرد منزو مع نفسه ومع همه،ومثل ذلك القطار الذي 
اختف�ى واختفت مظاه�ره التي تمثل اوبريتا كام�ال ،  بينما االوبريت يحتاج 
اىل مجتم�ع مرت�اح ومتوافق ، االوبري�ت يعني هنالك يشء جماعي يمارس�ه 
املجتم�ع كالرقص الجماعي والس�فرات الجماعية والحف�الت واختالط أفراد 
املجتم�ع، فليس م�ن الصحيح ان تق�دم اوبريتا ترقص فيه النس�اء والرجال 
مع�ا وحقيق�ة املجتمع هو الحجاب وع�دم االختالط والعزلة، ث�م ان االغلبية 
الصامتة يجب ان ال تخجل يف االوبريت ، واالن املجتمع العراقي اغلبية صامتة 
الن املجتم�ع ال يعرب عما يف داخله ، صوته ال يعرب عنه ، ولذلك تحولنا اىل فكرة 
)القطي�ع( ، فكل يشء اصبح مليوني من التظاه�رات اىل املواكب الدينية، الن 
االنس�ان يحس انه ليس ل�ه وجود وال كيان وصوته لم يص�ل وغري موجود يف 
املجتمع ويف املؤسسات ، يشعر فقط ان هناك افرادا تسلطوا عليه فقام يطلع 
بشكل مليوني يرصخ ويلطم ويرفع راية ، وهذا كله تعبري عن الذات ، كل هذا 
يف س�بيل ان يك�ون فلكلورا خاصا به النه يحس انه غ�ري موجود يف املجتمع ، 
يعني ان الفرد مهمش وان السلطة هي املسيطرة النها تملك املال والقرار ، اي 

ان نظم االستبداد هي التي قضت عى االوبريت . 
 واض�اف : االوبري�ت .. مثل فرقة اإلنش�اد التي حني كنا فيه�ا كانوا يقولون 
لنا يجب ان ال تس�مع صوتك بل يجب ان تس�مع صوت زميلك ، واذا ما س�مع 

اذا كل فرد صوت زميله فسوف  ام�ا   ، انش�اد  يك�ون هن�اك 
ال  فه�ذا  صوت�ك  يك�ون انش�ادا س�معت 
بق�در م�ا يك�ون )جم�ع 

فردي( ، والجمع الفردي 
 ، لي�س ش�كال جماعيا 

فه�و يعتمد برأيي عى 
طبيعة العالقات، واذا 
م�ا اردن�ا ان يع�ود 

االوبري�ت ف�ال ب�د 
ان يك�ون االنفاق 
عليه كبريا بحيث 

يندهش املشاهد 
ر  يك�و لد با
ء  ي�ا ز ال ا و

واالن�ارة  والجم�ال 
ونق�ل  اجتماعي�ة  كعالق�ات  ام�ا   ،

للبيئ�ة اىل املرسح فهي غري موجودة الن املحلة اختفت 
والش�ارع مس�تباح ، ونحن نعرف ان االوبريت ابن الش�ارع ، االوبريت 

حي�اة الناس ولكن حياة الناس االن متداخل�ة متصادمة.  وقال الفنان طلعت 
الس�ماوي : هناك يف هذه املنطقة التي اس�مها مرسح االوبري�ت او االوبرا او 
املرسح الغنائي، وانا افضل املرسح الغنائي الن االوبريت هو انموذج مصغر اىل 
فن االوبرا وهو انموذج كالسيكي يف الفن االوربي وبالذات من ايطاليا وفرنسا ، 
فهذا االنموذج ال اعتقد انه يناسبنا مثلما حدثت تجارب يف فن الباليه يف البلدان 
العربي�ة وقد انتهت اىل مدارس غري قادرة عى االنتاج وما اخرجت كوادر فنية 
، فيم�ا املرسح الغنائي فأنموذجه الفيل�م الغنائي االمريكي من هوليوود الذي 
انت�رش منذ ثالثينيات واربعينيات القرن امل�ايض ، وهناك اعمال عاملية تعرض 
ملدة عرشين سنة . واضاف : العلة املوجودة يف عدم وجود هذا اليشء يف الوطن 
العرب�ي ان هن�اك اس�بابا عديدة منها ان�ه اىل حد اليوم كل املناهج الدراس�ية 
تتوجه اىل تكوين ممثل نمطي يف الدول العربية ، وال يوجد لدينا املمثل املتكامل 

او ما يس�مى )امل�ؤدي( ، فاملمث�ل املتكامل يعن�ي انه ممث�ل ومغني وراقص 
ويشرط يف املرسح الغنائي ان يمتلك ثالث مواصفات، اي انه يخلق توازن بني 
اداء التمثيل والصوت الغنائي وفهمه للموسيقى وللساللم املوسيقية وااليقاع 
، والرق�ص بالذات فت الجاز والرقص الحديث، هذه ثالثة اش�ياء غري متوفرة 
يف مناهجنا الدراسية وغري متوفرة يف الدوائر التي تدير الثقافة واالنتاج الثقايف 
املرسح�ي ، فهي ال تس�تطيع انتاج اعمال جريئة النها تط�رح اعماال خفيفة 
وليس�ت فيها دراما كثرية بل قريبة م�ن امليلودراما ، مواضيع 

تميل اىل قصص الحب .

 وتاب�ع : عموم�ا .. املمث�ل العراقي 
يفق�د جانبا معي�ا وهو اس�تعداده 
الذاتي واس�تعداد الجماعة يف الوسط 
الثق�ايف اىل عملية التكوين املس�تمرة ، 
حتى ل�و كان ممثال بثالثني س�نة خربة 
فه�و يحت�اج اىل مراج�ع تدريبي�ة ، الن 
املنه�ج الفني والحديث منها يف تطور دائم 
، ونحن يف حاجة دائمة اىل مفهوم الورشات 
الذي هو ضعيف يف بلداننا العربية ، الن املنهج 
التقني للورش�ة يختل�ف بالتكوين عن عملية 
االنت�اج ، فف�ي احيان كثرية يخل�ط املخرجون 
ما بني املنهج التقني يف الورشات ومنهج االنتاج 

اليوج�د ق�رار اداري س�يايس لالهتم�ام بامل�رسح الفن�ي ، اضاف�ة اىل ذلك 
الغنائ�ي وهو قريب من االس�تعراض ، اعود وأقول ب�أن االنتاج الفني يبدأ من 
ال�ذات ويتح�ول اىل دور اداري وادراك ذك�ي وواع�ي من املؤسس�ات الثقافية 
للدولة ومن املؤسسات الليربالية للثقافة ، واذا لم تتوفر هذه العملية فالجهود 
تصب�ح كله�ا ذاتية ، صحيح ان امل�رشوع الثقايف يبدأ ب�ذات املبدع ولكن حتى 
نقوم بوضع س�راتيجية طويلة وبناء اجيال وانموذج وانواع متنوعة تخضع 
اىل رعاية ، ليس�ت رعاية رقابية ، وانم�ا توفري اليات ديناميكية ادارية وتوفري 
احتياجات اساس�ية، مالي�ة بالدرجة االوىل واالحتياجات مث�ل املكان واالدارة 
والطاقم البرشي ، واال نصبح حديقة بال ورد ، وستتحول اىل مقربة ، انا خويف 

عى ثقافتنا العراقية والعربية ان تتحول حديقتنا اىل مقربة .

فنانون عراقيون: إنه راق لكنه يحتاج إلى أموال طائلة  

األوبريت.. فن شامل وجميل غائب عن الواقع العربي

مساحات فنية

ً ً ً



مثال غازي يقدم 11 عمال 
مسرحيا

ذك�ر الفن�ان مث�ال غ�ازي مدي�ر الفرقة 
الوطني�ة للتمثي�ل ان النص�ف االول م�ن 
املوس�م املرسح�ي له�ذا الع�ام 2012 ق�د 
لق�ي ترحيب�ا كبريا م�ن قبل وس�ائل اإلعالم 
واملختصني بش�ؤون امل�رسح ملا له�ذه الخطوة 
م�ن اثر كب�ري يف إعطاء جرعة فني�ة ملواصلة العمل 
املرسح�ي  بصورة عامة.. فضال ع�ن فتح املجال أمام 

الطاقات املرسحية الشابة. 
وتواص�ال مع الخط�ة املرسحية له�ذا العام حيث سيش�هد النص�ف الثاني تقديم 

عروض مرسحية وعددها احد عرش عمال مرسحيا وهي: 
الزمل�ة - الثعلب والعنب – كوميديا األحزان– ليلة حرب– لعبة البوح والجنون– انا ده العذاب 

وهواك -كامب - تذكر ايها الجسد – فياغرا – باسبورت – ايضا وايضا. 

ميس كمر ال تستطيع العودة
أعلنت املمثلة ميس كمر عن تاليش أملها بالعودة اىل العراق وهي تقيم اليوم يف س�وريا 
بانتظ�ار ان تحظى باللجوء إىل دولة أوربية، وس�بب تخوفها املس�تديم يأتي من خالل 
م�ا رأته قب�ل مغادرتها الع�راق حيث ترضر بيتها بالرشاش�ات وس�يارات الطائفيني 
والحاقدين كانت تالحقها حينما تذهب اىل دائرة السينما واملرسح، كما قالت يف ترصيح 
صحفي. وأضافت املمثلة كمر أنها سوف لن تعود إىل العراق ألنه من املؤكد أنها ستقتل 
ولهذا هي بانتظار املوافقة عىل قبول لجوئها إىل إحدى الدول األوربية كي تضمن حريتها 

ومستقبلها بعيدا عن بلدها العراق. 

www.almustakbalpaper.net

ة فيرونيكا إيجيغي: لست قنبلة جنسيَّ
تقف املمثلة الس�ينمائية، فريونيكا إيجيغ�ي، يف فيلم "ذا كولد داي 
أوف الي�ف" اىل جان�ب كب�ار نج�وم هولي�وود أمثال ب�روس ويلز، 
وس�يغورني ويفر، بعدما اس�تطاعت يف غضون س�ت س�نوات، أن 

األدوار  العدي�د م�ن  ب�ني  تتنق�ل 
املختلفة، وتثبت وجودها كممثلة 
واعدة تسري بخطى حثيثة بإتجاه 

عالم الشهرة.
ع�ام 2005، ص�ادف أن املخ�رج 
بيغ�اس دي لون�ا كان يبحث عن 
الفتاة املناسبة لفيلمه القادم "أنا 
جواني"، فطاف يف إسبانيا والتقى 
بأكث�ر م�ن ثالث�ة آالف متقدم�ة 
كانت فريونيكا من بينهن. كانت 
تحم�ل الرق�م 651 عندما حان 
دوره�ا لالختب�ار ووق�ع اختيار 

لون�ا عليه�ا، بعد تقديمه�ا عرضاً 
قصرياً استعدت له مسبقاً.

م�ن غرائب الصدف، أن املخرج بيغ�اس دي لونا كان ذاته من منح 
أول دور س�ينمائي لبينيلوبي كروز يف فيلم "خامون خامون" عام 
1992، والجدير بالذكر أن الش�به بني فريونيكا وكروز واضح جداً، 

وال يختلف عليه اثنان.
وكان فيل�م "أنا جوان�ي" بمثابة قنبلة حقيقي�ة فّجرتها فريونيكا 
عندم�ا ظه�رت مثرية للغاي�ة بالجين�ز امللتص�ق بمنحنياتها وهي 
تتجول يف مدريد بحثاً عن الش�هرة. لكن خشيت املمثلة الشابة من 
أن تتقوقع يف ش�خصية الفتاة املثرية تلك، مم�ا دفعها إليجاد أدواٍر 

بديلة، تنتزع من خاللها الصورة املرسومة عنها يف مخيلة الناس.
وبعد مرور س�نوات عىل تصوير الفيلم، قالت فريونيكا: "أنا لس�ت 
قنبلة جنسية. لقد عانيت بعض اليشء بسبب ذلك، ولم أعد أرغب أو 
أفكر يف تكرار تلك التجربة والظهور مجدداً بدور مثري، وببساطة، ال 
أرى نفيس يف شخصية جواني. فقد أضحت الصورة جلية لدّي اآلن، 

إىل جانب أن دور الفتاة املثرية لن يمنحني فرص عمل كثرية".

ديمي لوفاتو نسخة
 من ليدي غاغا

هي ليس�ت املرة األوىل التي توجه 
لوفات�و  ديم�ي  للنجم�ة  فيه�ا 
اتهام�ات بتقلي�د املغني�ة املث�رية 
للج�دل لي�دي غاغا، فس�بق وان 
 MTV ظه�رت يف مقابلة عرب قناة
س�رة  ترت�دي  وه�ي  األمريكي�ة 
ش�بيهة بتلك التي ارتدتها غاغا يف 

السابق.
وق�د أحدثت صورتها األخرية بلبلة عن�د محبي غاغا، حيث ظهرت 
لوفاتو وهي تقلد غاغا بش�كل واضح من النظارات الشمسية التي 
تضعه�ا ورس�مة الحواجب ولون الش�عر الغريب واحمر الش�فاه 

الداكن.

العارضة األكبر سنا في عرضين بنيويورك
أثبتت أكرب العارضات سًنا كارمن ديل أولفيس أنها لديها ما يجعلها 
تقتح�م منص�ة عرض األزي�اء مرتني يف ي�وم واحد ضمن أس�بوع 

مرسيدس بينز للموضة يف نيويورك.
وتع�د كارم نديل أولفيس رمزاً لألناقة، وقد عملت يف مجال عروض 
األزياء منذ ظهورها األول عىل غالف مجلة فوغ عام 1946 وهي يف 

عمر الخامسة عرش.
وب�دت العارضة التي تبلغ -81عام�اً- أنيقة بدون تكلف وهي 
 Norisol  تتبخر بث�وب كراميل اللون خالل عرض مجموعة
 Finnish  ويف وق�ت الح�ق عرضت ثوباً مل�ون من Ferrari

.label Marimekko
وتنتم�ي دي�ل أولفي�س إىل أرسة إيطالية مجرية 
وعاش�ت طفول�ة مضطرب�ة حيث قضت 
سنواتها األوىل ما بني دور الحضانة 
وكانت  األقرب�اء.  ومنازل 
انطالقه�ا  بداي�ة 
م  ع�ا

م�ا  1عند 9 4 6
أصبحت أصغر فتاة 
تظهر ع�ىل غالف مجلة 
ف�وغ. وتعمل دي�ل أولفيس 
يف مجال ع�روض األزياء منذ 
66 عاًم�ا، وقد تزوج�ت ثالثة مرات 

ولديها ابنة واحدة.

جوني ديب يتعشى مع 
مجرم

يحم�ل نج�م هوليوود الش�هري 
جون�ي ديب نفس الوش�م الذي 
يحمل�ه مج�رم س�ابق اعتق�ل 
لس�نوات طويل�ة بتهم�ة القت�ل، 
يدع�ى دامني إش�ولس. وكان إش�ولس 
أدين مع صديقني آخرين ع�ام 1994 يف الواليات املتحدة بتهمة 
قت�ل ثالثة ش�باب، وأنهى عقوبته ع�ام 2011.وق�ال ديب عن 
الس�جني الس�ابق خالل مؤتمر صحف�ي بمهرج�ان "تورونتو" 
الس�ينمائي الدويل يف كندا إنه ش�عر تجاه إش�ولس خالل أول لقاء 
معه ب�"حب أخوي" عىل الفور. وذكر ديب أنه عقب مأدبة عش�اء 
مع إش�ولس ذهبا س�ويا لرس�م وش�م مش�رك. وع�رض ديب يف 
املهرجان فيلمه الوثائقي الجديد "غرب ممفيس"، الذي يدور حول 

حياة إشولس وصديقيه. 
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مسرحية  
حروب 

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/  ها كيف ماليكي 
ترجمة / سامي عبد الحميد 

إعداد/ سعد محسن 
إخراج/ إبراهيم حنون 

ح�روب  م�ن  مأخ�وذ  الن�ص/ 
كوسوفو 

تمثي�ل/ احمد طعم�ة التميمي – 
سعد محس�ن – عيل نجم الدين – 
محمد النقاش- ثمني طعمة – 
ازهار العسيل مع مجموعة 
من طلبة أكاديمية الفنون 

الجميلة تقديم املرسحية رس�الة 
تدع�و فيه�ا إىل ع�راق متس�امح 
آمن والقبول باآلخ�ر. وهي دعوة 
مش�كالتنا  ومواجه�ة  للتعاي�ش 
والتحدث عن املسكوت عنه بإثارة 

أس�ئلة تلج بالذاك�رة الجمعية .. 
وعىل الشعوب أن ال تكرر الحروب 
بعضه�ا  م�ن  تستنس�خ  الت�ي 

البعض. 
املخرج إبراهيم حنون 

الممثلة الشابة آنا كيندريك أثناء حضورها للمؤتمر 
الصحف��ي الخ��اص بفيل��م "الصحب��ة الت��ي حافظت 
عليه��ا" The Company You Keep أول م��ن 
أمس  في مهرجان تورنتو الس��ينمائي وحضر كذلك 

بطله جاكي إيفانشو.

بغداد/ المستقبل العراقي
شكا فنانون عراقيون حقيقة الغياب الواضح لفن 
االوبريت مش�ريين إىل أس�باب عديدة تقف وراء هذا 
الغياب ومنها حاجت�ه إىل ميزانية كبرية، فضالً عن انه 
فكر جماعي ورؤي�ة جماعية وعالق�ات جماعية ومحبة 
وتفاهم، فيما األمر له عالقة بالتحوالت االجتماعية التي يمر 

بها الوطن العربي. 
يق�ول الفنان عدنان ش�الش "االوبريت يعتمد ع�ىل محاور كثرية 
منها الش�عر ، املوسيقى، اللحن، األداء ، املجاميع الصوتية، املجاميع 
الت�ي تتقن الحركة الجس�دية عىل امل�رسح، ولدينا ضم�ن فلكلورنا 
وتراثن�ا الكثري م�ن الحكايات التي يمكن ان توظ�ف لتكون أوبريتا، 
واالوبريت اقرب اىل املتلقي من اي عمل مرسحي اخر ، كونه خفيفا 
ويحمل ايقاعات تهز مش�اعر املتلقي ويتحدث عن العاطفة سواء 

اإلنسانية او الوطنية .
 واض�اف "لألس�ف اختف�ى االوبري�ت لع�دم اهتمام املس�ؤولني يف 
املؤسس�ات الفنية به ، فهو يحتاج اىل رصف كبري لألموال لكي يقدم 
اوبري�ت بما يش�به اوبريت )بيادر الخري( او )املطرق�ة( او اوبريتات 
قص�رية قدمتها األنش�طة املدرس�ية، كم�ا ان املرسح العس�كري قدم 
اوبريتات ايض�ا لكن الفرقة القومية للتمثيل لم تس�تطع 
ان توظ�ف االوبريت بالش�كل الصحيح ، بينما 
تقديم�ه  الش�عبية  الفن�ون  تس�تطيع فرق�ة 
ولكنني ال اعرف االس�باب وراء ع�دم تقديمه ، 
االوبريت اقرب اىل االوبرا العاملية وقد يكون نمطا 
م�ن انماط االدب املتعارف علي�ه يف العالم كله من 
خ�الل اإليم�اءة او الرق�ص او الحكاي�ة كموروث 

شعبي تراثي يقدم عىل املرسح. 
وتاب�ع "ال توجد هناك صعوبات ولكن ال تجتمع هذه 
الخصائ�ص يف عمل واح�د، الرقص اإليمائ�ي ومرونة 
الجس�د واملجاميع واالصوات واملطرب والشاعر وامللحن 
واملخ�رج ، ه�ؤالء يج�ب ان يجتمع�وا يف منظومة واحدة 

تسمى االوبريت، لكن عرص الرسعة الحايل ال يتحملها. 
فيما قال فؤاد ذنون مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية: 

االوبري�ت يحتاج اىل ميزانية كبرية حتى يظهر بمس�توى يليق بكونه اوبريتا، 
س�واء كان وطني�ا او تراثيا او اس�تعراضيا، ويحتاج اىل دعم م�ن الدولة النه 
يحت�اج اىل أزي�اء واىل ديك�ورات وأمور كثرية، وس�بق لنا ان قدمن�ا اوبريتات 
كثرية للمعنيني لكنه يصطدم بامليزانية، ونحن لدينا إمكانات جيدة كمخرجي 
الدراما واالس�تعراضات ومصممي اللوحات الراقصة وكتاب الس�يناريو، لكن 

الدعم املايل هو الذي يقف عائقا أمام ذلك.
وأض�اف: اآلن األوبري�ت يعتم�د عىل االبهار لذل�ك يحتاج اىل تقني�ات حديثة ، 
واعتق�د ان االوبريت الذي كان يقدم س�ابقا ال قيمة ل�ه يف عرصنا الحايل ، الن 
هن�اك تطور يف مجال الفن�ون ، ما يحتاجه االوبريت ه�و الفلوس فقط النها 
تذل�ل كل الصعاب.  اما املطرب محمد الش�امي فق�ال: االوبريت فكر جماعي 
ورؤي�ة جماعية وعالقات جماعية ومحبة وتفاه�م ، واغلب االوبريتات تنقل 
حال�ة املواطن�ني الذين يف الش�ارع او املحل�ة او يف البيت او القري�ة ، االوبريت 
م�ن املمكن ان يكون بيت فيه اربعة ازواج وارب�ع زوجات ولديهم اوالد وعمة 
وجدة ويكون بينهم انسجام، هذا اوبريت ، وهذا اليشء غري موجود حاليا ، الن 
نظرية العزلة هي التي س�ادت االن ،)ب�اص( مصلحة نقل الركاب اختفى من 
الشارع ، وهو كان اوبريتا ، فيلم )الجابي( انا اعتربه اوبريتا ، فالفلم يتحدث 
ع�ن باص مصلح�ة يميش من منطقة اىل اخرى ، وهذا م�ا لم يحدث يف الكون 
ان فيلم�ا يت�م تصوي�ره يف باص ، والح�وارات عفوي�ة ، االن حينما تصعد اىل 
الس�يارات الصغرية كل فرد منزو مع نفسه ومع همه،ومثل ذلك القطار الذي 
اختف�ى واختفت مظاه�ره التي تمثل اوبريتا كام�ال ،  بينما االوبريت يحتاج 
اىل مجتم�ع مرت�اح ومتوافق ، االوبري�ت يعني هنالك يشء جماعي يمارس�ه 
املجتم�ع كالرقص الجماعي والس�فرات الجماعية والحف�الت واختالط أفراد 
املجتم�ع، فليس م�ن الصحيح ان تق�دم اوبريتا ترقص فيه النس�اء والرجال 
مع�ا وحقيق�ة املجتمع هو الحجاب وع�دم االختالط والعزلة، ث�م ان االغلبية 
الصامتة يجب ان ال تخجل يف االوبريت ، واالن املجتمع العراقي اغلبية صامتة 
الن املجتم�ع ال يعرب عما يف داخله ، صوته ال يعرب عنه ، ولذلك تحولنا اىل فكرة 
)القطي�ع( ، فكل يشء اصبح مليوني من التظاه�رات اىل املواكب الدينية، الن 
االنس�ان يحس انه ليس ل�ه وجود وال كيان وصوته لم يص�ل وغري موجود يف 
املجتمع ويف املؤسسات ، يشعر فقط ان هناك افرادا تسلطوا عليه فقام يطلع 
بشكل مليوني يرصخ ويلطم ويرفع راية ، وهذا كله تعبري عن الذات ، كل هذا 
يف س�بيل ان يك�ون فلكلورا خاصا به النه يحس انه غ�ري موجود يف املجتمع ، 
يعني ان الفرد مهمش وان السلطة هي املسيطرة النها تملك املال والقرار ، اي 

ان نظم االستبداد هي التي قضت عىل االوبريت . 
 واض�اف : االوبري�ت .. مثل فرقة اإلنش�اد التي حني كنا فيه�ا كانوا يقولون 
لنا يجب ان ال تس�مع صوتك بل يجب ان تس�مع صوت زميلك ، واذا ما س�مع 

اذا كل فرد صوت زميله فسوف  ام�ا   ، انش�اد  يك�ون هن�اك 
ال  فه�ذا  صوت�ك  يك�ون انش�ادا س�معت 
بق�در م�ا يك�ون )جم�ع 

فردي( ، والجمع الفردي 
 ، لي�س ش�كال جماعيا 

فه�و يعتمد برأيي عىل 
طبيعة العالقات، واذا 
م�ا اردن�ا ان يع�ود 

االوبري�ت ف�ال ب�د 
ان يك�ون االنفاق 
عليه كبريا بحيث 

يندهش املشاهد 
ر  يك�و لد با
ء  ي�ا ز ال ا و

واالن�ارة  والجم�ال 
ونق�ل  اجتماعي�ة  كعالق�ات  ام�ا   ،

للبيئ�ة اىل املرسح فهي غري موجودة الن املحلة اختفت 
والش�ارع مس�تباح ، ونحن نعرف ان االوبريت ابن الش�ارع ، االوبريت 

حي�اة الناس ولكن حياة الناس االن متداخل�ة متصادمة.  وقال الفنان طلعت 
الس�ماوي : هناك يف هذه املنطقة التي اس�مها مرسح االوبري�ت او االوبرا او 
املرسح الغنائي، وانا افضل املرسح الغنائي الن االوبريت هو انموذج مصغر اىل 
فن االوبرا وهو انموذج كالسيكي يف الفن االوربي وبالذات من ايطاليا وفرنسا ، 
فهذا االنموذج ال اعتقد انه يناسبنا مثلما حدثت تجارب يف فن الباليه يف البلدان 
العربي�ة وقد انتهت اىل مدارس غري قادرة عىل االنتاج وما اخرجت كوادر فنية 
، فيم�ا املرسح الغنائي فأنموذجه الفيل�م الغنائي االمريكي من هوليوود الذي 
انت�رش منذ ثالثينيات واربعينيات القرن امل�ايض ، وهناك اعمال عاملية تعرض 
ملدة عرشين سنة . واضاف : العلة املوجودة يف عدم وجود هذا اليشء يف الوطن 
العرب�ي ان هن�اك اس�بابا عديدة منها ان�ه اىل حد اليوم كل املناهج الدراس�ية 
تتوجه اىل تكوين ممثل نمطي يف الدول العربية ، وال يوجد لدينا املمثل املتكامل 

او ما يس�مى )امل�ؤدي( ، فاملمث�ل املتكامل يعن�ي انه ممث�ل ومغني وراقص 
ويشرط يف املرسح الغنائي ان يمتلك ثالث مواصفات، اي انه يخلق توازن بني 
اداء التمثيل والصوت الغنائي وفهمه للموسيقى وللساللم املوسيقية وااليقاع 
، والرق�ص بالذات فت الجاز والرقص الحديث، هذه ثالثة اش�ياء غري متوفرة 
يف مناهجنا الدراسية وغري متوفرة يف الدوائر التي تدير الثقافة واالنتاج الثقايف 
املرسح�ي ، فهي ال تس�تطيع انتاج اعمال جريئة النها تط�رح اعماال خفيفة 
وليس�ت فيها دراما كثرية بل قريبة م�ن امليلودراما ، مواضيع 

تميل اىل قصص الحب .

 وتاب�ع : عموم�ا .. املمث�ل العراقي 
يفق�د جانبا معي�ا وهو اس�تعداده 
الذاتي واس�تعداد الجماعة يف الوسط 
الثق�ايف اىل عملية التكوين املس�تمرة ، 
حتى ل�و كان ممثال بثالثني س�نة خربة 
فه�و يحت�اج اىل مراج�ع تدريبي�ة ، الن 
املنه�ج الفني والحديث منها يف تطور دائم 
، ونحن يف حاجة دائمة اىل مفهوم الورشات 
الذي هو ضعيف يف بلداننا العربية ، الن املنهج 
التقني للورش�ة يختل�ف بالتكوين عن عملية 
االنت�اج ، فف�ي احيان كثرية يخل�ط املخرجون 
ما بني املنهج التقني يف الورشات ومنهج االنتاج 

اليوج�د ق�رار اداري س�يايس لالهتم�ام بامل�رسح الفن�ي ، اضاف�ة اىل ذلك 
الغنائ�ي وهو قريب من االس�تعراض ، اعود وأقول ب�أن االنتاج الفني يبدأ من 
ال�ذات ويتح�ول اىل دور اداري وادراك ذك�ي وواع�ي من املؤسس�ات الثقافية 
للدولة ومن املؤسسات الليربالية للثقافة ، واذا لم تتوفر هذه العملية فالجهود 
تصب�ح كله�ا ذاتية ، صحيح ان امل�رشوع الثقايف يبدأ ب�ذات املبدع ولكن حتى 
نقوم بوضع س�راتيجية طويلة وبناء اجيال وانموذج وانواع متنوعة تخضع 
اىل رعاية ، ليس�ت رعاية رقابية ، وانم�ا توفري اليات ديناميكية ادارية وتوفري 
احتياجات اساس�ية، مالي�ة بالدرجة االوىل واالحتياجات مث�ل املكان واالدارة 
والطاقم البرشي ، واال نصبح حديقة بال ورد ، وستتحول اىل مقربة ، انا خويف 

عىل ثقافتنا العراقية والعربية ان تتحول حديقتنا اىل مقربة .

فنانون عراقيون: إنه راق لكنه يحتاج إلى أموال طائلة  

األوبريت.. فن شامل وجميل غائب عن الواقع العربي

ً
ً

ً



المستقبل العراقي / هند العبود 

س�لوى رجب تبين مدى الفوض�ى الموجودة في 
ه�ذه العيادات قائلة "أمي امرأة مس�نة ومريضة 
بم�رض القلب، وتك�ون لها مراجع�ة بين الحين 
واآلخ�ر، لكن موع�د المراجعة بالنس�بة لها ولنا 
عبارة عن يوم مزعج جدا، ونحمل له هماً وتفكيراً 
قب�ل مجيئه، حي�ث أن عيادة الطبي�ب في الطابق 
الثاني م�ن العمارة، وعند وصولن�ا لها مجهدين 
نتيجة ما تبذله أمي ف�ي الصعود كونها مريضة، 
نجد العي�ادة تزدحم بالمرض�ى وجميع الحاالت 
متعبة، وطبع�اً انعدام الكهرباء لي�س غريباً لكن 
الغري�ب ه�و أن الطبي�ب ال يمتلك مول�دة والجو 
حار جدا بحيث أحيانا ال يوجد هواء الستنش�اقه 
وأقولها دون مبالغة ، وال تتوفر أية س�مة لراحة 
المريض فال تجد س�وى فوضى وانتظار ومكان 

غير نظيف".
احمد ماجد بضحكة استهزاء قائال "عندما نذهب 
للعي�ادة نع�ود مرضى جميعا حيث أن الش�خص 
الس�ليم من كثرة االنتظ�ار نتيجة زخ�ات العرق 
يعود مريضاً، لكن العتب هنا على الطبيب نفس�ه 
ف�ال نعتقد ب�أن جلب ش�خص للتنظيف وش�راء 
مولدة وكراس�ي مريحة تكلف كثيرا ، فتكاليفها 

ال شيء مقارنة بمدخول الطبيب اليومي".

عالقات وم�صالح متبادلة
العالق�ات الش�خصية بين األطب�اء والصيادلة لم 
تصب�ح ش�خصية فحس�ب فأصبح�ت تدخل في 
مجال العمل حسب مابينت لنا سارة علي بقولها 

ليك "عندم�ا تذه�ب للعي�ادة فالطبيب  يد
عل�ى صيدلية لش�راء عالجك 

منها واليقبل بش�رائك من 
، حيث  أخ�رى  صيدلي�ات 
الصيدلي�ة تع�ود للطبيب 
ل�ه  لصيدل�ي  أو  نفس�ه 
ال�ذي  بالطبي�ب  عالق�ة 

كانت مراجعتك لديه".
غي�ر  المعامل�ة 

الجيدة التي 

تجدها في المستشفى من قبل الطبيب والصيدلي 
وكل من يعمل هنالك ترغمك على مراجعة العيادة 
، فمحم�ود ياس�ين يؤكده�ا "مراجع�ة الطبيب 
ف�ي المستش�فى ال يجدي نفعا فه�و ال يهتم أبدا 
والس�رعة في الفح�ص أو عدم الفح�ص تجبرك 
على مراجع�ة العيادة ، وأحيان�ا تكون المراجعة 

غير مجدية".

بني اجلناحني العام واخلا�ص
صب�ا خالد 33 س�نة تش�كو س�وء الخدمات في 
الجن�اح الع�ام وال�ذي تختل�ف فيه ع�ن الخاص 
قائل�ة، "عندما ذهبت مع أختي لوالدة ابنها األول 

قد دخلت في مستشفى ابن غزوات للوالدة في 
جناحها العام وهذا كان في الشتاء الذي مضى، 

ولألس�ف لم أر أي�ة خدمات 
المكان وعدم  تذكر، فبرودة 
الفارق�ة  العالم�ة  نظافت�ه 
للمستشفى، على العكس من 
الجناح الخ�اص، وبعد فترة 
من الزمن خضع أخي لعملية 
جراحية بس�يطة وكانت في 
مستش�فى الفيحاء، وعندما 

قمنا بزيارته فكان الحال نفسه الذي رأيناه في 
المستش�فى الس�ابقة لكن كان الجو حاراً جدا 

ألن ال�ذي اختلف هو الفصل فكانت الزيارة له في 
الصيف".

وتضيف "الناس أصناف منهم من أنهكته الحروب 
واألزم�ات، فانعكس ذلك على حياته المعيش�ية، 

فأصبح يعاني ش�ظف العي�ش، ومنهم من 
هو ميس�ور الح�ال ومت�رف ، ينبغي أن 

نمد لهؤالء يد العون دوماً.

م�صكلة ت�صخي�ص املر�ص والنتائج ال�صلبية
س�وء التش�خيص بات من اكب�ر المش�اكل التي 
يعانيها الواقع الصحي في العراق ، فأغلب األطباء 
أصبح تشخيصهم خاطئاً، وهذا ما تبينه أم محمد 
45 س�نة "ابنتي تشكو من الم في الساقين ذهبنا 
إلى طبيب مشهور وبعد الفحص كتب لنا وصفة، 
واستمرت على العالج لمدة شهر وبعدها الحظنا 
ب�أن الحالة بدأت تزداد س�وءاً ، وبدأت باالنتكاس 
وقد قمنا بالسفر إلى الهند ألن المريضة أصبحت 
مقعدة وال تستطيع المشي، وبعد الفحص الطبي 
هنالك لكون األجهزة متطورة، فقد تبين ان سبب 
انتكاس�ها هو التش�خيص الخاطئ والعالج غير 
الصحيح حيث س�بب لها موتاً 

ألعصاب ساقيها".
تضي�ف  و
"أثناء رحلة 
عالجن�ا في 
رأينا  الهن�د 
ت  ال ح�ا
 ، كثي�رة 
ال  وأن�ا 
يعان�ي  كان  الجمي�ع  أق�ول 
م�ن تش�خيص خاط�ئ، لكن 
األغل�ب كان�ت هذه المش�كلة 
الت�ي يعانيه�ا، فهنالك عائلة وص�ف لهم الطبيب 
ف�ي الع�راق عالجا وق�د اس�تمر المري�ض على 
أخ�ذه الذي كان 18 حبة ف�ي اليوم حتى أصبحت 
ل�ه مضاعفات مم�ا أدى إلى عدم الس�يطرة على 

المرض وغادر الحياة."
وهنا القصص تتكرر فحالة 
لين�ا معتز ل�م تكن أفضل 
، فه�ي توض�ح "يعان�ي 
زوج�ي م�ن أل�م ش�ديد 
 ، البط�ن  ف�ي  ومفاج�ئ 
لطوارئ  مراجعته  وخالل 
مستش�فى الزبي�ر، ل�م 
الطبي�ب  يس�تطع 
لمقي�م  ا
تشخيص 

الحالة 

واكتفى بإعطائه مسكناً وقد نصحه بأخذ 
س�ونار ولم يكن متوفراً في المستشفى، 
فراجع طبيباً أخصائياً وقد كان تشخيصه 
غير واضح وت�م اخذ س�ونار، بينما ازداد 
األلم بش�كل كبي�ر فذهب إل�ى طبيب آخر 
الطبي�ب عندم�ا رأى الس�ونار  فتفاج�ئ 
واألع�راض، قائ�ال، )معقول�ة محد عرف 
التش�خيص يابه هاي زائدة وهسة تفوت 
لل�ه ت�م تش�خيص  ، والحم�د  عملي�ات( 
الحالة ولك�ن لو تأخر أكث�ر لكانت هنالك 

مضاعفات وربما شيء أخر".

الدولة املق�صر الأكرب!!
بينم�ا تثني نهى صالح 34 س�نة على دور 
الطبي�ب العراقي بقوله�ا "أعتقد أن ليس 
كل األطب�اء س�يئين أو تنقصه�م الخبرة ، 
لكن هنالك فئة معينة قد س�اروا بمسيرة 
التجارة والالمباالة، فهنالك أطباء جيدون 
رغم خبرته�م الحديثة، إال أنن�ا نجدهم ذا 
كف�اءة ووع�ي، حي�ث أحيانا عن�د بعض 
المراجع�ات الطبية نرى في المستش�فى 
الكثير من األطباء المتعاونين مع المرضى 

والذي نراه األسلوب الجيد وحسن المعاملة".
وتكم�ل حديثها قائلة: لو أردنا أن نقول بأن واقع 

الصحة في العراق أصبح متردياً فال 
نلوم الطبيب فقط ، فالطبيب ليس 

له غرض في ذلك 
المقص�ر  لك�ن 
األكبر هو الدولة 
فالمستش�فيات 
إل�ى  تفتق�ر 
ي�ة  و د أل ا
والى  واألجه�زة 

أشياء أخرى كثيرة".

ملاذا الطبيب متهم دائمًا ؟!
ويق�ول الطبي�ب نادر أحم�د "دائما الن�اس تلوم 
الطبي�ب وال ترى الجهد الذي يبذله فنحن كأطباء 
نقوم بجهد كبير بع�الج المرضى والحرص على 
راحتهم، ولكن هنالك أخطاء جرت وهي نادرة جدا 
لكن أصبحت حديث الجميع وبدأوا يتناسون قيمة 
الطبيب وتعب�ه المبذول، فلماذا ينس�ون موقفنا 
م�ع جرح�ى االنفج�ارات والحوادث والتس�مم ، 
ولماذا يغضون النظر عن س�اعات عملنا الطويلة 
التي ال اعتق�د أن أحداً يتحملها في هذا المجتمع، 
فنح�ن رغم ما نبذله ونقدمه نتعرض إلى تهديد 
عش�ائري يومي واعتداء متك�رر وال احد يكون 

منصفاً لنا ولم تتوفر أية حماية للطبيب".
ف�ي  فيص�ل  عل�ي  الدكت�ور  ال�رأي  يش�اطره 
مستش�فى الصدر التعليمي قائال، "الجهد الذي 
يقوم به الطبيب اس�تثنائي، وه�ذا الجهد يقوم 
به المقيم والتدرج واالختصاص، لكن لألس�ف 
ال اح�د يحترمه ال في م�كان العمل وال من قبل 
ال�وزارة وال الدائرة، ودائما مح�ارب بالعقوبة 
والغياب وحت�ى أحيانا رئي�س المجلس البلدي 

يعاق�ب الطبي�ب ويغيب�ه، وال اعل�م لم�اذا ال�كل 
يتهمن�ا بالتقصي�ر ؟، ف�ال نج�د م�ن يق�ف معنا 
والس�بب ربما كره المجتم�ع للطبيب وحقده له، 
وأيض�ا جب�ن األطباء ونقاب�ة األطباء في 
عدم المطالب�ة بحقوقهم، نحن محاربون 
من قب�ل المدير والمدير 
الع�ام ومدي�ر العمليات 
وأنا  األطب�اء،  ورئي�س 
ش�خصيا ألوم المجتمع 
ش�خصاً  ال�وم  وال 
مح�دداً فالمجتم�ع هو 
كان  وإذا  المس�ؤول، 
هنالك تقصير فس�ببه هو عند ممارس�تك 
المهنة أحيانا يتغير الس�لوك نحو األس�وأ 
بسبب تصرف مريض أو ممرض أو زميل أو مدير 
أو مراف�ق لمريض ما فيصبح هنال�ك تقصير، أو 

خلل وأحيانا يؤدي إلى وفاة مريض".

كفاءات ولكن !
ويوض�ح احمد الس�اعدي نائ�ب المفت�ش العام 
ل�وزارة الصح�ة، "أن كف�اءة المستش�فيات في 

الع�راق ليس�ت بمس�توى الطم�وح، فهو 
يعاني مشاكل عديدة أبرزها نقص المالك 
الطب�ي، فالعراق يحتاج إلى 60 ألف طبيب 

للعمل في المستشفيات 
بينم�ا الموجود هو 18 
ل�ذا نطلب  فق�ط،،  ألفاً 
بقبول أكثر ف�ي كليات 
الط�ب العراقي�ة وأيضا 
فتح كلي�ات طب أخرى 
في باقي المحافظات." 

ويضي�ف الس�اعدي "هنالك تنس�يق بين 
وزارة الصحة والمستشفيات األهلية فهي 

تفت�ح أبوابها في االنفجارات والحاالت الطارئة ، 

إضافة الى انه لدينا خطة في دعم القطاع الخاص 
وتقوية القطاع العام، ومن خططنا بأننا سنعمل 
على تسعيرة الدواء في جميع الصيدليات فسيجد 
المريض سعر العالج مكتوباً على العلبة بالدينار 
العراق�ي، فس�يكون الس�عر ف�ي كل الصيدليات 
بس�عر موحد، وأيضا س�يتم تحديد س�عر تذكرة 
المراجعة من 15 إلى 35 ألف حسب درجة الطبيب 

من ممارس إلى أخصائي."
وأشار إلى "أن هنالك مشروعاً للرنين والمفراس 
حيث س�نعالج االنتظار الطوي�ل للمواطن والتي 
تص�ل إلى أش�هر وأيض�ا الس�عر العال�ي الذي ال 
يستطيع الكل دفعه، فس�تعمل كل أجهزة الرنين 
والمفراس في المستش�فيات العام�ة بعد الدوام 
الرس�مي، في كل مستش�فيات العراق وستكون 
بأسعار رمزية ال تتجاوز ال� 40 ألف دينار مقارنة 
بأسعارها في المستشفيات الخاصة والتي تصل 

إلى 350 وأحيانا 500 ألف دينار".
بي�ن ارتفاع أس�عار الع�الج والمراجع�ات وعدم 
التش�خيص الصحي�ح، وبي�ن قلة الم�الك الطبي 
والمستش�فيات غي�ر المؤهلة ، وتهدي�د األطباء 
وخط�ورة عملهم، بات الواقع الصحي يعمل دون 
كفاءة وب�دأ يتراجع مس�تواه بع�د أن كان األول 
فكل هذه المس�ببات من الضروري 
أن يضعه�ا من له الش�أن في عين 
اجل  من  المجهر 
بواقع  النه�وض 
 ، جي�د  صح�ي 
ي�الم  ال  لك�ي 
طبي�ب ال يمتل�ك 
جراحة،  مشرط 
وال تذه�ب حياة 
مريض س�دى في ظ�ل ظروف من 

الممكن حلها.

يعّد األطباء النخبة المتمي�زة والمثقفة في المجتمع العراق، وبهذا 
يتذلل لهم أكبر المس�ؤولين والفقراء من الشعب ألنهم المتعلمون, 
المثقفون, وهم الطبقة العلي�ا في المجتمع, لكن واقع األطباء في 
العراق وخاصة بعد س�قوط النظام الس�ابق 2003 أصبح مأساويا 
وينظ�رون إلى الش�عب بنظرة اس�تهزاء وتعالي وع�دم الالمباالة, 
وربم�ا يس�أل الق�ارئ, لم�اذا؟ الن أس�لوب العق�اب غي�ر موجود 

بالقاموس.
بعد سقوط النظام 2003 جاءنا رجال الحكم الجاهلون بالديمقراطية 
وش�رعنوا باب اإليفادات والدورات إلى دول العالم لإلطالع على ما 
توصل�ت إليه العلوم الطبية والهندس�ية والتدري�س الجامعي وهي 
بالحقيقة عملية راحة واستجمام واستنزاف ونهب لخزينة الدولة. 
هل الحظ أحد العاملين في الوزارات كافة أو لمس أي تقدم أو تطور 

ما في دائرته ونحن في عصر العولمة االلكترونية.
أن�ا س�ؤالي إل�ى وزي�ر الصح�ة) هل تعل�م ما يج�ري في ال�وزارة 
؟!" وس�ؤالي للوكي�ل خميس الس�عد واألخ�وان األطب�اء بمختلف 
االختصاص�ات والغالبي�ة يّدعون ش�هادات من بريطاني�ا وألمانيا 
وأمري�كا.. هل ش�اهدتم طبيباً أجنبي�اً يخرج قبل انته�اء الدوام أو 
معفي�اً م�ن البصمة الت�ي صرفت عليه�ا ماليين ال�دوالرات أم هي 
عملية س�رقة منظم�ة, أم أن األم�ر مقتصر فقط عل�ى الموظفين 
البسطاء(, ثم أسألكم هل شاهدتم طبيباً أجنبياً" كاشخ على حباية 
ون�ص" وغرفة ومكتب وخدم، أم فقط أنتم يا أطباء العراق؟!, وأما 
عياداتكم الخاصة, فالقذارة شيء ال يوصف, لقد زرت عيادة طبيب 
كسور مشهور وأصبح اآلن رئيس جامعة في العراق وكانت عيادته 
في الطابق الثاني وما شاهدته هناك وجود إحدى المصاطب لجلوس 
المرض�ى وهي  مثبته بطابوقة ألن "الرجل مكس�ورة" والجو حار 

جدا وألنه طبيب كسور، ولكن ليس لديه الوقت إلصالحها والمريض 
الذي�ن  يقومون أهله بنقله إلى اعلى عبر الس�اللم الضيقة بعد جهد 

جهيد, المفروض طبيب الكسور تكون عيادته أرضية.
أق�ول لم�ن يعنيهم األم�ر مباش�رة "ه�ؤالء األطب�اء واإلداريون، 
أل�م يذهبوا إيف�ادات إلى مستش�فيات عالمية ويش�اهدون النظام 
والتطور وأس�لوب التعامل والنظافة والتعقيم وااللتزام بالدوام, أم 
ليس�ت عندهم "غيرة" على العراق لكي يقوموا بطرح أفكار تسهم 
ف�ي تطوير مستش�فيات العراق . لقد تبين أن بعض المستش�فيات 
الحكومية تدير ظهرها لتعليمات الوزارة .فهناك كما الحظنا في غير 
م�كان وموقع ، ردهات ملوثة وصاالت عملي�ات ملوثة , مختبرات 
ملوثة , النفايات الطبية, كالب سائبة تعبث بمخلفات العمليات ليالً 

وتأكل ما تبقى من زوائد البشر, أدوات جراحية صدئة , أجهزة 
من شركات وهمية , تسيب في دوام 
األطب�اء وص�دق من ق�ال) يتعلمون 

حجامة بروس اليتامى (.
أسال هؤالء األطباء ذاتهم" أليست لديكم 

غي�رة على بلدك�م أم ان همكم جمع 
المال من الفقراء ؟ "لقد وجدنا البعض 
من هؤالء المحس�وبين على اش�رف 
وأنبل مهنة إنس�انية يذلون أنفسهم 
للحصول على مكاسب وعموالت من 
أصحاب مكاتب األجهزة الطبية وكل 
حس�ب اختصاص�ه عندم�ا يقومون 
بالموافقة على ش�راء أجهزة قديمة 
وغير خاضع�ة للمواصفات العلمية. 
بعدم�ا فق�دوا الرحم�ة واإلنس�انية 
والشهامة ليعاملوا شعباً اكتوى بنار 

األزمات بهذه الصورة .

ووجدن�ا البعض م�ن األطباء يس�تغلون فق�راء الش�عب ويكتبون 
قائمة من الدواء ال يس�تفيد المريض إال من واحد أو أثنين والباقي" 
)كالوات( "والسبب أما أن يكون متعامالً مع صيدلية وله النصف أو 

زوجته أو أحد أقاربه يملك هذه الصيدلية .
أيه�ا األطب�اء كنتم تقول�ون حص�اراً "والتطور يع�د ضرباً من 

ب  و الخي�ال، االن اإليف�ادات عل�ى قدم ض�ر
 ، ق سا وأنتم أرجعتم العراق إلى الوراء. و

الس�ابق كن�ا  الزم�ن  عل�ى  نعي�ب 
وأصبحنا اآلن في ذيل شعوب 

نملكه  لم�ا  المنطق�ة 
جه�ل  م�ن 
تخل�ف  و

وانحطاط أخالقي من أجل المال.
أيه�ا األطباء ال�ذي بيته نظيف عيادت�ه نظيفة أيضا ألنه�ا العيادة، 
هي واجهة تدل على نظاف�ة وخلق وكرم صاحب العيادة والعكس, 
الصح�ة  وزي�ر  عل�ى  عتبن�ا  ولك�ن 
ووكالئ�ه، متى يأتي ون�رى الطبيب 
يلت�زم بال�دوام الرس�مي ويؤدي 
التوقي�ع االلكترون�ي بالدخول 
والخروج؟ كفاك يا وكيل وزارة 
الصح�ة مجامل�ة لألطباء ألن 
الصحة في الع�راق اآلن دخلت 
مرحلة الصفر من س�وء اإلدارة 
وعدم المسؤولية وخصوصاً 
ذات  المستش�فيات  
والعام  الخ�اص  الجناحي�ن 
) وش�لون جن�اح ع�ام أهل 
المريض يجلب�ون المروحة 
والبطانية والمخدة واألدهى 
أه�ل المري�ض ه�م الذي�ن 
يقوم�ون ب�دور المضمد أو 
المضمدة والزم يناوش�ون 
وإال  للعاملي�ن  فل�وس 
مصي�ر مريضه�م منتهي(, 
والتولي�د  النس�ائية  أم�ا 
فالرشاوى قائمة على قدم 
وساق بشكل رهيب،  كفاكم 
إهانة لشعب ضاق الويالت 
وتحمل الصعاب ، رفقاً بهذا 

الشعب المظلوم.
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 نوال علي

نقص المالكات الطبية وتهديدها 
والتشخيص الخاطئ المتكرر بات يهدد حياة 

المريض في العراق

المعاملة السيئة في المستشفى ترغمك على 
مراجعة العيادة األهلية بكل ما تحويه من 

مساوئ !!

يحتاج العراق إلى 60 ألف طبيب للعمل في 
المستشفيات بينما الموجود حاليا 18ألفًا 

فقط .

رحلة العالج في عيادات األطباء.. استنزاف لألموال واألعصاب !!

صرخة احتجاج.. أطباء العراق بين التطور والتخلف.. من يحاسب من ؟!

لليس بالغريب أن تنتش�ر عش�رات العيادات ألطب�اء يحرصون على وضع اإلعالنات واللوحات، التي تش�ير 
إلى اس�مهم واختصاصهم، لكن من الغريب عند دخولك لهذه العيادات تراها غير مؤهلة الس�تقبال مرضى، 

وبالوقت ذاته أنها تكتظ بالمرضى الذين أتعبهم جهد االنتظار قبل أن يجهدهم المرض.
يبدي أبو فراس 60 س�نة ضجره من االنتظار الطويل الذي يزيد من مرضه حتى يصله الدور في المراجعة، 
وأحيان�ا قد يضطر لمغ�ادرة المكان ومن ثم المجيء مجدداً لكي يقضي بع�ض الوقت ليصل دوره في لقاء 
الطبيب .عيادات مزدحمة وأجواء متعبة وتنحس�ر وس�ائل الراحة في العيادات حيث ال تتوفر فيها المقاعد 
المالئم�ة لجل�وس المرضى، وال وس�ائل التبريد في الصيف والتدفئة ش�تاء ، إضافة إلى ع�دم وجود المياه 

والخدمات األخرى بحسب ما يبينه مصطفى محمد 25 سنة .

ِِ

ً

ْْ
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عاصر اإلمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بلن عللي بن أبلي طاللب عليهملا السلام حكم 
األمويين وقسلما ملن حكم العباسليين وتحمل 
ملا يتحمله أهلل العلم من بغاة السللطة حتى أن 
اإلمام ابي حنيفة بلن النعمان كان يتهم من قبل 
السلطة العباسية بسبب دفاعه عن أستاذه اإلمام 
جعفلر بلن محمد الصلادق، ومما يؤثلر عنه في 
هذا الجانلب المهم من عاقة اإلملام ابي حنيفة 
باإلمام جعفر الصادق هو قوله المشلهور: "لوال 

السنتان لهلك النعمان".
والسلنتان هما مدة تلقي اإلمام ابي حنيفة للعلم 

دراسة وتلمذة عند اإلمام جعفر الصادق "ع" .
وهلذا المقطع من حيلاة اإلمام جعفلر الصادق 
وتلميذه اإلمام أبو حنيفة هو الذي يستحق تسليط 
الضوء عليه لما فيه من تآلف وانفتاح ورغبة في 
العلم مصحوبة بكل انشراح بين الطالب واألستاذ 
السيما ونحن اليوم نشهد تعالي أصوات منكرة ال 
تنتمي لروح العلم والعقيدة التي كانت تربط بين 
اإلمام جعفر الصادق الذي سلمى أتباع مدرسلة 
أهل البيت باسلمه "الجعفريلة" وبين اإلمام أبي 
حنيفة الذي سلميت باسلمه مدرسلة اإلمام إبي 
حنيفة ومذهب فقهي سلمي باسم مذهب اإلمام 
أبي حنيفة رحمه الله يتبعه كثير من إخواننا من 

أهل السنة والجماعة. 
وهذه العاقة وذلك التواصل بين امامين من ائمة 
المسللمين احدهم من اهل البيت عليهم السلام 
واآلخلر من علماء المسللمين الذيلن بذلوا جهدا 
فلي تحصيل علوم الشلريعة هي ملن المحطات 
التلي نحتاج توظيفهلا في عاقاتنلا اليوم حتى 
يسلود التفاهم بين العلماء كما سلاد بين اإلمام 
جعفلر بن محمد الصادق وبين اإلمام ابي حنيفة 
رحمه الله، ومن اجل ان تسلود المحبة بين اتباع 
المدرسلتين واتباع بقية المذاهب االسامية كما 

كان اإلمام الشافعي يقول :-
يا اهل بيت رسول الله حبكم

 فرض من الله في القرآن انزله
كفاكم من عظيم الشأن انكم

 من لم يصل عليكم ال صاة له
والحديلث عن أئمة الملدارس الفقهية في القرن 
الثاني والثالث الهجلري النجد فيه نبرة تفريقية 
وال نزعلة طائفيلة، بدليلل ان التواصلل العلملي 
والكسب الدراسلي متواصل بين هذه المجموعة 
وهذا التواصل هو دليل محبة ووفاق وليس دليل 

فرقة وانقطاع هذا فضا عن الكلمات 
فيملا  عنهلم  المنقوللة  والشلهادات 

بينهم .
لهلذه  واللدارس 
والمحقق  المرحللة 
فيها عليله ان يركز 
الظاهرة  هلذه  على 
لملا فيها ملن جمع 
شمل االمة التي اريد 

لها ان تتفلرق وان تتمزق بتمذهب ال 
ينتمي الى روح الشلريعة االسلامية 
الوهابيلة  عنلد  هلو  كملا  بشليء 

وتنظيماتهلا اإلرهابية التي اتخلذت من التكفير 
منهجا لعملها. 

ان الحديلث عن اإلمام جعفر بلن محمد الصادق 
لم يكن يوما حديثا طائفيا، وذلك قبل ان تتفشلى 
النعلرات الطائفيلة التلي غذاها الجهلل ورعتها 
انظملة دولية كبرى وجدت فيها مدخا إلضعاف 
األملة وتفتيت وحدتها وفلك عرى تاحمها الذي 
بناه اإلسلام "ال تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
اآلخلر يوادون ملن حاد الله ورسلوله ولو كانوا 
آباءهلم او أبناءهلم او إخوانهلم او عشليرتهم 
اولئك كتب في قلوبهم االيمان وايدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها االنهار خالدين 
فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله 

اال ان حزب الله هم المفلحون – 22- المجادلة.
وصورة االيمان هذه هي أطروحة السلماء ألهل 
األرض كافلة تجعل من العاقة بينهم مبنية على 
فهم معرفي يستمد مرجعيته من السماء الراعي 
الحقيقي للمصالح البشرية بلونها 

اإلنساني .
فاإليملان بالله واليوم اآلخر: 
ينتظلر  مصيلر  قضيلة 
والخائلق  البشلرية 
وبالتاللي  كافلة، 
مسلألة  فهلي 

علميلة 

قطباها "الحيلاة" و "الموت" 
مسيرة ال يمكن للعاقل ان ينكرها، 

وفلي تفاصيل هذه المسليرة ظهرت 
معالم فهرسة المعاني مثل:

1- العلم والجهل
2- الحق والباطل

3- السعادة والشقاء

4- الفضيلة والرذيلة
5- الشجاعة والجبن

6- الكرم والبخل
7- االصاح والفساد
8- الزهد والشراهة

9- العفة والبغاء
10- المروءة والدناءة 

11- االستقامة واالنحراف
12- العدل والجور

الى غير ذلك من الصفات 
تظهلر  التلي  واالفعلال 
سللوك  فلي 
النلاس سلواء 

الحيلاة  فلي 
عيلة  جتما ال ا
وتفرعاتها او في الحكم 

وشؤونه.
والفصل في هذه األشياء 
وبيلان حدودها وآثارها 
وكيفيلة الحصول عليها 
عللم  يتلواله  ملا  هلو 
العقلول التلي ال تعتملد 
الكسلبي  العللم  عللى 
فقلط الن أصحاب العلم 

فلي  يظللون  الكسلبي 
محدوديلة الزمان والمكان ولذلك ال يتسلنى لهم 
إدراك تفاصيلل حدوث األفعلال والصفات ولذلك 
تأتلي أحكامهم غيلر ملبية لحاجلة الناس وغير 

كاشفة عن الواقع.
وملن هنلا كان العللم اللدنلي منحلة 

باختيلار  ربانيلة 
القلادر  المناسلب 
عللى حملل األمانة، 
األب  يكلون  مثلملا 
العاقلل هلو األعرف 
بقلدرة أبنائله عللى 
المسلؤولية  تحملل 
التفصيلية  لمعرفته 
الحياتية  بتجربتهلم 
برفقتله قلال تعالى 
اللذي خلقكم  "هلو 

فمنكلم كافر ومنكم مؤملن والله بما 
تعمللون بصيلر" – 2- التغابن – خلق 

السلماوات واألرض بالحلق وصوركم فأحسلن 
صوركلم واليله المصيلر " – 3- التغابلن – 
يعلم ما في السلماوات واالرض ويعلم 
ملا تسلرون وملا تعلنلون والله 
عليم بذات الصلدور " – 4- 

التغابن. 
اللدنلي  والعللم 
ن  كا

ممنوحلا 
م  للمعصلو
ورحمة  لطفا 
وهلذا  للعبلاد 
سلر قلد يغيب عن 
النلاس،  ملن  كثيلر 
ولذللك ذهلب البعلض 
الى حصوله للنبي ونفوه 

عن الوصي للنبي، بينما ذهب البعض اآلخر ممن 
يقودهم علم المعصوم الى ان العصمة مشلمول 
بهلا وصي كل نبلي طبقا لمهملة التبليغ والدور 
العقدي الذي يؤديه بعد النبي مع انقطاع الوحي، 
فيكلون عللم الوصي افاضلة من النبي بتسلديد 
رباني ولذلك كان اإلمام علي بن ابي طالب عندما 
يحدث معاصريه بشلؤون الحيلاة واخبارها وما 

خفي منها يقولون له: أنت تعلم الغيب. 
فلكان يقول لهم: ال هلذا ليس غيبا وانما هو علم 

علمنيه رسول الله "ص".
والعصملة ال تكلون بلدون العللم اللدنلي، وهذا 
التازم يدركه العقل ويقول به المنطق، فانكشاف 
األشلياء للمعصوم نبيلا كان أم وصيا 
تجعلله في موضع الثقلة واالطمئنان 
الذيلن  قبلل  ملن 
معله  يتعامللون 
ملن النلاس، مثلملا 
للذين  تجعله مقبوال 
ياتلون ملن بعدهلم 
يشلاهدوا  للم  وان 
والوصلي  النبلي 
ولكن تكلون آثارهم 
ومناقبهم  حاضلرة 
يتناقلهلا  معروفلة 

الناس. 
والظاهرة البشرية عند النبي والوصي 
ال تنسخها العصمة، ولكن تبقى تتجلى 
في احسلن صور اآلدمية سللوكا وفهما، فالنبي 
والوصلي: يلأكل الطعام ويمشلي في االسلواق 
ويؤدي المعامات ويتزوج ويهرم ثم يموت، قال 
تعالى " انك ميلت وانهم ميتون " قال نبينا صلى 
الله عليه واله وسللم : ما بعثت بالرهبنة وان من 
سلنتي النكاح " وقال تعالى " وللو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجا وللبسلنا عليهم مايلبسلون" – 9- 

االنعام.
فالعصملة تحتلاج اللى فهلم علمي منتلزع من 
طبيعلة ووظيفلة النبلي والوصلي، ولقد مضت 
سلنة الله تعالى في االنبياء وارسلالهم ان يكون 
لكل نبي من وصي، قال تعالى :" ان الله اصطفى 
ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين 
" – 33- ال عمران – ذرية بعضها من بعض والله 
سلميع عليم -34- ال عمران – هنالك دعا زكريا 
ربله : قال رب هب للي من لدنك ذريلة طيبة انك 
سميع الدعاء " – 38- ال عمران – وقال تعالى :" 
وما ارسلنا من قبلك اال رجاال نوحي اليهم فسالوا 

اهل الذكر ان كنتم التعلمون " – 42- النحل –
ولذلك نرى ان المحاججة التي كادت تقع مع علماء 
النصارى وتراجعلوا عنها كانت مبنية على العلم 
اللذي افاضله الله تعالى على رسلوله "ص" قال 
تعالى " فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم 

نفسلنا  ا و
ثم  وانفسلكم 
فنجعل  نبتهل 
اللله  لعنلت 
الكاذبين  على 
ال   -61  –  "

عمران –
االيلة  وهلذه 
يملة  لكر ا

اختصلرت  المباركلة 
وصاية النبي صلى الله 
عليه واله وسللم والتي 
االسلام  فلي  عرفلت 
باالماملة، فكيف يعقل 

يكلون  ان 
الذي  النبي 
ينطلق  ال
الهوى  عن 
هلو  ان 
وحلي  اال 
 ، حلي يو
سليما  ال
اللله  وان 
للى  تعا
خصله في 
رقم  االيلة 
-61- ملن 
ال  سلورة 
ن  ا عملر
ضلة  فا با

العلم عليه – فكيف يعقل ان يصطحب النبي معه 
للمباهلة من سلماهم ابناءنا ونسلاءنا وانفسنا 

وهم كل من :-
1- الحسن والحسين

2- وفاطمة الزهراء بنت النبي "ص"
3- وعللي بن ابلي طالب وقد سلمته االية نفس 

محمد النبي "ص"
وهلؤالء هلم الذين فلزع منهم علملاء النصارى 
وقاللوا لقومهلم : اذا جلاء محمد ملع اهل بيته 

فإياكم ومباهلتهم 
واذا  فتصعقلوا، 
اهل  بغيلر  جاءكم 

بيته فباهلوهم.
االحلرى  وكان 
لمسللمين  با

وعلمائهلم ان يلتفتلوا الى حقيقة هلذا الموقف 
وال يقدموا احدا مهما كانت منزلته في االسلام 
على اهل بيت رسلول اللله "ص" الذين هم ذرية 
بعضها من بعلض بوصف القلران الكريم، وهذا 
خيار النملك منه شليئا بامر الله تعالى وارادته " 
الذين اسلتجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم 
القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم " – 

172- ال عمران.
والذين للم يهتدوا الى مفهلوم االمامة، وانكروا 
وجودها في القرآن، او في تعريف جبرائيل عليه 
السام لايمان مع رسلول الله "ص" أمام جمع 

من المسللمين، واللذي عقب رسلول الله "ص" 
عللى ذلك اللقاء بقوله: هذا جبرائيل جاء يعلمكم 

دينكم.
وهؤالء فاتهم ان اآليات االولى في سورة البقرة 
المباركلة تؤكلد ذلك المعنلى حيث قاللت: "ذلك 
الكتلاب ال ريلب فيله هلدى للمتقيلن -2- الذين 

يؤمنون بالغيب ويقيمون الصاة ومما رزقناهم 
ينفقون – 3- والذيلن يؤمنون بما انزل اليك وما 
انلزل من قبلك وباالخرة هم يوقنون – 4- البقرة 
– والمقصلود هنلا بما انلزل اليك، وملا انزل الى 
الرسلول هلو كل التفاصيلل المتعلقة بالرسلالة 
االسامية واليمكن ان يكون مابعد النبي ورحيله 
الى الرفيق االعلى وقد اعلن عنه في حجة الوداع 
عندملا قلال "ص" : يلا ايهلا الناس قلد ال اراكم 
فلي مقامي هلذا بعد عامي هذا، وهلذا دليل على 
االهتمام بتفاصيل مابعد النبي، واذا كان البعض 

قلد اعتمد على بعض الروايلات التي وضعت ايام 
االموييلن إلبعلاد اهلل البيلت علن مقامهم في 
الرسالة وااليمان، اال ان اآليات القرآنية المباركة 
كانت فيها اإلشارات الواضحة لمن يريد ان يتدبر 
االمر، قلال تعالى: "عم يتسلاءلون -1- عن النبأ 
العظيلم -2- اللذي هم فيله مختلفلون -3- كا 
سليعلمون – 4- سورة النبأ – وقال تعالى "سأل 
سلائل بعذاب واقع -1- سلورة المعارج – وقال 
تعاللى "وجعلناهم ائمة يهلدون بأمرنا وأوحينا 
اليهم فعل الخيلرات وإقامة الصاة وايتاء الزكاة 
وكانلوا لنلا عابديلن –" – 73- االنبيلاء – وقال 

تعالى "ووهبنا له اسلحق ويعقلوب وجعلنا في 
ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه 

في اآلخرة لمن الصالحين – 27- العنكبوت.
واذا كان اللله تعاللى قلد جعلل النبوة فلي ذرية 
ابراهيلم عليه السلام حتى قال نبينلا صلى الله 
عليه وعلى اله وسللم: "انا ابن الذبيحين. ويعني 
بهما : اسلماعيل عليه السلام، وواللده عبد الله 
فهنلاك روايلة تقول انله تعرض لملا تعرض له 
إسماعيل من الذبح الذي دفعه الله عنهما بلطفه 

ومشيئته.
فلماذا يستكثر البعض ان تكون اإلمامة في ذرية 
رسول الله "ص" من سلبطيه الحسن والحسين 

وله فيهما شهادات تغني من يريد الحق.
وفلي معرض الحديث عن اإلمام جعفر بن محمد 
الصلادق عليه السلام ال نريد لحديثنلا ان يكون 
تقليديا يسلتعرض حياته الشلريفة وما تعرض 
له من قبل السللطات الزمنيلة، وماهي أحاديثه. 
وعلى الرغم من اهميلة كل ذلك، ولكن االهم في 
نظرنا ان نلفلت عناية القراء الكرام الى الحقائق 
التالية ومن خالها يمكن اعادة النظر في طريقة 
فهلم ائمة اهل البيت عليهم السلام ودورهم في 
الرسالة اإلسامية ومعنى أولي االمر، ومن هم.

واذا كان البعلض قلد انصرف الى تفسلير معنى 
اولي االملر بما حفلت به كتب الرواية وأحاديثها 
التي اصابها التباس ال يخفى على سلامة الذوق 
في فهم النص قرآنيا وروائيا، وان النص القرآني 

حاكم على النص الروائي مهما كان مصدره.
ومن خصائص ائمة اهل البيت التي تجعل القارئ 
والمتتبلع في منأى علن االلتبلاس والحيرة هي 

الحقائق التالية :-
1- لم يعرف عن اهل البيت انهم درسوا او تتلمذوا 

عند احد من علماء وفقهاء المسلمين .
2- ال توجد اختافات في الفتاوى 
واألحلكام الفقهيلة التي صدرت 
عنهلم فيملا بينهلم ابتلداء ملن 
اإلملام علي بلن ابي طاللب عليه 
السلام وانتهلاء باالملام محمد 
بلن الحسلن العسلكري المنتظر 
عجل الله فرجه الشلريف، وكذلك 
التوجد اختافلات بينهم وبين ما 
بينه رسلول الله "ص" من احكام 
وملا اقره من تشلريع، بينما نرى 
ان هذا االختلاف والتبديل بالراي 
اللذي وصلل اللى حلد المجاهرة 
بمخالفة ماكان على عهد رسلول 
اللله "ص" ولقد عرف معاوية بن 
ابي سلفيان بانله اول ملن ابتدع 
ورد على رسلول الله "ص" وغير 
بعض االحكام وهي موجودة في 
المفصات من الصحاح والسلنن 

لمن يريد ان يراجع.
3- املا االختافلات فلي الفتيلا 
المذاهلب  ائملة  بيلن  واللرأي 
المعروفة  ومدارسلها  اإلسامية 

وهي:-
ا - الحنفية

ب - الشافعية
ت - الحنبلية
ث - المالكية

وقد عبر عن ذلك شعرا الشاعر ابو العاء المعري 
حيث قال :-

اجاز الشافعي فعال شيء
 وقال ابو حنيفة ال يجوز

فضاع الشيب والشبان منا
 وما اهتدت الفتاة وال العجو.

4- اثبتلت التجربلة عبلر ما يزيد 
الهجلرة  بعلد  سلنة   260 عللى 
النبويلة المباركلة ملن مرحللة 
وجلود ائملة اهلل البيلت عليهم 
السام انهم كانوا مرجعا في كل 
االسلئلة الفقهيلة، والتاريخيلة، 
والعلمية والتلي يعتبرها البعض 
تدخل في المغيبات ولكنها ليست 
كذلك وانما هي من علوم رسلول 
الله " ص" التلي اليعرفها اال من 
كان حقلا وصيلا واماملا يحمل 
امانة الرسلالة على القاعدة التي 
عرفت عنلد المسللمين: "ان الله 
يعلم حيث يجعل رسلالته" بينما 
لم يثبت هذا االملر من التحصيل 
ملن  ألي  والمقلدرة  العلملي 
الشخصيات اإلسامية سواء التي 
عاصرت رسول الله وسمعت منه 
او التي جاءت بعده بما سلمي بالتابعين او تابعي 
التابعين، وهذا ليس تقليا من قيمة الشخصيات 
االسلامية وانملا هو تقريلر لحقيقلة يكبر بها 
الجميلع عندما يحتلرم العلم عللى القاعدة التي 
وضعهلا رسلول اللله "ص" " اذا اجتملع خمس 
وعشلرون نفر منكم ولم يؤمروا من هو اعلمهم 

فعملهم باطل"
ولنا ان نختم بأطروحة وضعها اإلمام جعفر بن 
محمد الصادق عندما سلأله علماء عصره قائلين 

له: يا بن محمد على ماذا بنيت أمرك؟
قال عليه السلام: بنيت امري على اربع 

-:
1- علمت ان الله يراقبني فاستحييت.

2- وعلمت ان رزقي ال يأخذه احد غيري 
فاطمأننت.

3- وعلملت ان علملي ال يقلوم بله احلد غيلري 
فاجتهدت.

4- وعلمت ان الموت مدركي فاستعددت.
ولو لم يكن عند اإلمام الصادق اال هذه األطروحة 
لكفته فخرا انه من علماء الموسلوعة المعرفية 
الحياتية بلكل أبعادها العملية المتحركة في بناء 
حياة الفرد والمجتمع الذي ال يزال ينتظر الحلول 
والتي سوف تكون في نهاية المطاف على يد من 
يحسن النظر في شؤون الدنيا واآلخرة على هدى 

السماء.
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ذكرى وفاته في الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 148 هجرية

اإلمام جعفر بن محمد الصادق "عليه السالم ".. إمام الفقهاء

لم يعرف عن أهل البيت أنهم درسوا أو تتلمذوا 
عند أحد من علماء وفقهاء المسلمين 

الحديث عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق لم 
يكن يوما حديثا طائفيا، وذلك قبل أن تتفشى 
النعرات الطائفية التي غذاها الجهل ورعتها 

أنظمة دولية كبرى وجدت فيها مدخال إلضعاف 
األمة وتفتيت وحدتها وفك عرى تالحمها الذي 

بناه اإلسالم 

لماذا يستكثر البعض أن تكون اإلمامة في ذرية 
رسول الله "ص" من سبطيه الحسن والحسين 

وله فيهما شهادات تغني من يريد الحق
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  غازي المشعل 

 ناجي الغزي 
تعد من األسباب الرئيسية لحالة التدهور 
األمني التي تعتري المش�هد السياسي.. كما 
أن غي�اب الرؤي�ة ي�ؤدي إلى ع�دم التوافق 
والتنس�يق بي�ن األجه�زة األمني�ة وغي�اب 
الجهد االس�تخباراتي واالعتماد على القوة 
أكثر من القدرة, فضال عن ضعف المنظومة 
األمنية وإدارتها بش�كل مهن�ي. مما يؤدي 
ال�ى فزع هس�تيري ل�دى الق�ادة والضباط 
في ح�االت االختراق األمني لصفوفهم, الن 
بوصل�ة التنس�يق والتعاطي بي�ن األجهزة 
األمني�ة مفقودة وذلك بس�بب غياب الرؤية 

اإلستراتيجية األمنية.
وعل�ى الرغ�م م�ن أن هن�اك تحدي�ات 
خارجي�ة وأجن�دات إقليمي�ة تجاه�ر علن�ا 
بإس�قاط النظام السياس�ي ف�ي العراق, اال 
أن العج�ز والتقويض م�ن الداخل والتدهور 
المس�تمر في الحفاظ عل�ى المنجز األمني 
البس�يط, يعود إلى التخبط األمني في رسم 
الخطط األمنية واإلرباك في المعالجات التي 
تؤش�ر عدم أمكانية أدارة الملف�ات األمنية 
لدى كابينة القيادة بصورة سليمة. فالقيادة 
األمنية لألسف يبدو أنها قدمت ما لديها من 
ق�درات وخبرات وهي محدودة جداً مقياس 
بال�دول المس�تقرة, علما أن الع�راق يعيش 
ظرفا اس�تثنائيا متحركا. وهي اآلن عاجزة 
عن تقديم أهداف ستراتيجية مهمة أو حتى 
أهداف مرحلية لمواجهة المش�اكل األمنية 

التي تهدد البالد والعباد.
ومنذ أن بدأ اإلرهاب يضرب مدن العراق 
المختلفة بعد سقوط النظام البعثي لم تتغير 
اإلستراتيجية األمنية رغم التعبئة اإلعالمية 
إلقن�اع الرأي الع�ام بقدرة الق�وات األمنية 
ورف�ع الش�عارات والتروي�ج اإلعالمي لها, 
إال أن أس�اليب وأدوات المعالجات تتكرر وال 
تتغير أوتتطور. علما ان المؤسسات األمنية 
في العراق تعد أكثر من عش�رة مؤسس�ات 
مختلف�ة وبتع�داد مليون وخمس�مائة ألف 
بميزاني�ة  منتس�ب م�ن ضب�اط ومرات�ب 
تجاوزت 17 مليار دوالر سنويا, إال أنها غير 
قادرة على تنمية كيانها األمني واثبات ذاتها 

أم�ام اإلره�اب الذي يض�رب الحي�اة يومياً 
بقوة, كما أنها غير قادرة على مسك األرض 
بص�ورة جدي�ة. حي�ث تبن�ى تنظي�م دولة 
العراق اإلس�المية 131 هجوماً في غضون 
أش�هر بس�يطة اس�تهدفت معظمها قوات 
األمن ومقراتهم بأساليب تكتيكية مختلفة 
كالعب�وات الناس�فة والس�يارات المفخخة 

والهاونات والهجوم المسلح.
وبغياب الرؤية اإلس�تراتيجية تغيب كل 
الخطط العسكرية واإلجراءات واالحترازات 
األمنية الناجعة والتكتيكات المالئمة لواقع 
المعركة التي تصبح للمش�اهد معركة غير 
متكافئة من حيث التكتيك العس�كري, كون 
الع�دو يملك م�ن المه�ارات والخدع�ة أكثر 
من القوة األمني�ة ذات اإلمكانيات الكبيرة. 
ومن خالل هذا الغي�اب تفقد القوى األمنية 
اس�تجماع عناص�ر الق�وة والق�درة لديها, 

المتمثل�ة في الجهد االس�تخباراتي والجهد 
العس�كري الميدان�ي. والتمادي في الس�ير 
على خطى الخطط التقليدية المتهالكة تفقد 
القيادة العسكرية العليا حالة الترابط بينها 
وبي�ن القي�ادات الميداني�ة وبالتالي تصبح 
غي�ر ق�ادرة عل�ى التعاط�ي م�ع التحديات 
والمش�كالت االمني�ة مم�ا يح�دث اإلرباك 
والت�ردد ف�ي المواجهة. مما يدف�ع القيادة 
العام�ة للقوات المس�لحة بتغيي�ر القيادات 
العس�كرية الميدانية ف�ي كل عملية اختراق 
أمن�ي والن�زول المبرح للق�وات األمنية في 
ش�وارع المدن أو ربما تتخذ القيادة أسلوب 
المداهمات العش�وائية كحال�ة رد فعل على 
العملي�ات اإلرهابي�ة, وهذا األس�لوب يدلل 
على ضع�ف المنظومة األمنية والتخبط في 

أداءها االداري والميداني.
والس�احة السياس�ية تعي�ش حالة من 

التشنج واالنقسام بين القوى السياسية في 
الكثير م�ن القوانين التي تؤمن حياة الناس 
وتحقن دمائه�م, فهناك اخت�الف كبير بين 
بعض القوى على ق�رار العفو العام وإجبار 

ف  ا ط�ر ال بصفق�ات سياس�ية على ا
به,  القبول 

وش�مول 

االرهابيين وقراصنة 
العام,  العراقي بالعفو  الشعب 
وهذا مما يس�بب ضعف الثقة 

بالمؤسسة السياس�ية واألمنية التي 
تريد المساومة على دماء األبرياء.

والع�راق الي�وم كبل�د ضعيف في 
منظومت�ه األمني�ة يرتق�ب بعي�ن 

الس�قوط  تداعي�ات  خائف�ة 
النظ�ام  ف�ي  المتوق�ع 

الس�وري, ف�ي الوق�ت ال�ذي تق�وم بعض 
ال�دول اإلقليمية بإف�راغ المناطق الجنوبية 
من األس�لحة من خالل تهريبها الى مناطق 
أخ�رى او باتج�اه س�وريا إلقح�ام أطراف 
الصراع في العراق في نزاع مسلح فيما بعد 

لتغيير موازين القوى بواسطة السالح. 
وه�ذا واضح جداً من خالل دفع أطراف 
إقليمية لبعض القوى السياسية باالعتراض 
على تس�ليح الجيش العراق�ي, وكذلك تأثير 
تل�ك الدول اإلقليمية عل�ى اإلدارة األميركية 
بوض�ع اش�تراطات عل�ى كمي�ة ونوعي�ة 
التس�ليح. في الوقت الذي تعتبر الس�عودية 
من أكثر الدول في منطقة الش�رق األوسط 
تسلحا منذ صفقة اليمامة سيئة الصيت مع 
بريطاني�ا التي قدرت تجارتها عام 2001 ب� 
40 ملي�ار جنيه إس�ترليني, إلى آخر صفقة 
أميركية بقيم�ة 33 مليار دوالر عام 2011. 
وبالتالي يصبح العراقي غير قادر أمام هذه 
الترسانة وترسانة اس�طنبول التي سخرت 

ية بيد اإلرهاب السياس�ي على  حما
أمنه الداخلي والخارجي. 

المأزوم�ة  وللقضاي�ا 
بل�د  أي  ف�ي  والش�ائكة 

ت  لج�ا تق�وم معا
به�ا 

الس�لطة الحاكم�ة والمس�ؤولة المباش�رة 
على حياة ومقدرات الناس كحلول ومخارج 
لها وللمجتمع, تس�تطيع من خاللها تعديل 
المس�ارات السياس�ية واألمني�ة الخاطئ�ة 
وتحش�د الجماهي�ر إل�ى صفوفه�ا وتهيئ 
الرأي العام للمخاطر المقبلة. ولكن لألسف 
عل�ى الرغم من تل�ك التحدي�ات التي تواجه 
الع�راق وش�عبه ل�م نج�د أي رؤي�ة ج�ادة 
تحمله�ا مب�ادرات معين�ة لصن�اع الق�رار 
بتغيير مس�ارات العمل السياس�ي واألمني, 
لتجن�ب اإلخفاق�ات التي تحص�ل يوميا في 
الملف األمني الذي يعتبر محور االس�تقرار 
والتنمية ف�ي المجتمع. كذلك لم نر أي عمل 
ج�اد وحقيقي على كل المس�تويات س�وى 
مزاي�دات ومهاترات وصراع سياس�ي يثير 
غب�ارا طائفي�ا ومناطقيا يش�ق م�ن خالله 
وحدة الصف الوطني وهذا يدلل على 
غياب الرؤية اإلستراتيجية 
واألمني�ة  السياس�ية 

معاً.

ضعف المنظومة األمنية... وغياب الرؤية اإلستراتيجية

نواب لم ننتخبهم ولم نسمع بهم

 أين ذهبت أصواتنا باالنتخابات ؟!

 ي�وم تقريب�ا م�رت على إج�راء انتخاب�ات مجلس الن�واب العراقي 
بدورت�ه الثاني�ة ..ومن�ذ ذلك الحين وحت�ى اآلن ونحن مازلن�ا نبحث عن 
رجلين مناس�بين ليتوليا منصب�ي وزيري الدف�اع والداخلية في حكومة 
الش�راكة الوطنية..التي يتراش�ق أعضاؤها والكتل التي ينتمون إليها ليل 
نهار بالشتائم واالدعاءات واالتهامات المتبادلة والمسؤولية عما وصلنا 
إلي�ه من أحوال أمنية وخدمية وسياس�ية ..تس�ر العدا وتغيض الش�عب 
العراق�ي المغلوب على أمره.الف يوم ..ولم نجد في طول العراق وعرضه 
رجلي�ن عراقيي�ن مهنيين كفوءين مخلصين مناس�بين م�ن التكنوقراط 
..غي�ر متحزبي�ن وال منحازين ال�ى فئة او مدينة او منطق�ة او قومية او 
دي�ن او مذهب معي�ن..  والؤهما االول واألخير للع�راق الواحد الموحد..

ونتفق على نزاهتهما وعدم ش�مولهما بقواني�ن االجتثاث والمحاصصة 
المقيت�ة؛ الت�ي س�ّنها بريم�ر وفرضها عل�ى سياس�يينا وعلين�ا بالقوة 
والترهيب ..وباركناها وعملنا بسنتها الى يومنا هذا. الف يوم جرت فيها 
االنتخابات الرئاس�ية والبرلمانية والنيابية في جميع دول العالم شرقها 
وغربها.. النامية منها والنائمة أيضا ..المتقدمة والمتخلفة..الديمقراطية 
والش�مولية والدكتاتورية وم�ا بينهما ..واُطيح بدول ورؤس�اء وانظمة 
..وتش�كلت فيها حكوم�ات تلو الحكومات ..اال نحن فم�ا زالت حكومتنا 
عرج�اء او مهيض�ة الجن�اح ذل�ك انها ب�ال اه�م وزيرين عل�ى االطالق : 
للداخلية والدفاع..الف يوم ..وكتلنا السياسية تتبادل االتهامات بالتقصير 
والتسويف والمسؤولية والمماطلة عن عدم حسم هذا الموضوع البسيط 
للغاية ..والذي دخل ويدخل ف�ي دهاليز االمم المتحدة والعالقات الدولية 
وحس�ن الج�وار واالتفاقية االطارية وقوانين وضوابط س�وق المرحوم 
مري�دي!! الف يوم ونح�ن نلقي باللوم ونبرر مس�ؤولية الت�ردي األمني 
على عدم تسمية الوزراء األمنيين.. ونعلق عليه أسباب إخفاقاتنا وفشلنا 
ف�ي حفظ أرواح وممتلكات المواطنين.. مع أن الحلول ممكنة وبس�يطة 
إذا أُخلص�ت النواي�ا.. وابتعدت الحس�ابات عن المصال�ح وبيع المناصب 
وإرض�اء هذا الط�رف أو ذاك.. وطبعا إذا رفضنا تدخ�ل دول الجوار مهما 
كان�ت درج�ة عالقاتن�ا معها س�واء كان�ت )ده�ن ودب�س( او ) صخام 
ولطام(..ال�ف يوم والوزارتان تداران بالوكالة .. وما يتبع ذلك من : خرق 
دس�توري ..وابتع�اد عن المهني�ة .. وتحمل المس�ؤولية والتفرغ الكامل 
ألهم موقعين وزاريين يمّس�ان بالمباشر أرواح الناس وامنهم الشخصي 
والجماعي ويتعامالن مع اقس�ى التحدي�ات التي تواجه العراق الجديد اال 
وهو االرهاب الذي يبقى برأيي )الخاطئ( هو المهيمن حتى اللحظة رغم 
ما تحقق.. ألنه )وهذه حقيقة مرة يجب ان نعترف بها لالس�ف الش�ديد( 
هو ال�ذي يختار حتى اآلن توقيت عملياته.. والمكان والظروف واألدوات 
الت�ي ينفذ بها جرائمه.. ويخترق صفوفن�ا من وجوه واماكن عدة.. دون 
ان نس�تبقه بفعل استخباري ولوجس�تي؛ وطني رسمي او شعبي منظم 
ونجتث�ه من الجذور كما نس�عى الجتثاث اآلخري�ن.    الف يوم ولم يبادر 
مخلص عراقي واحد ممن حش�ر خش�مه في العملية السياس�ية الحالية 
ليق�ول: تعالوا يا جماعة لنبعد هذا الموضوع عن الش�راكة والمحاصصة 
وقوانينها المجحفة ونفتح باب الترش�يح للمنصبين لممن نتوسم فيهما 
المواصفات المطلوبة ونحس�م االمر في اسبوع وليتقدم للترشيح كائناً 
م�ن يكون كفوءاً وأهالً للثقة.. ليت�م التصويت عليهما في مجلس النواب 
..او باالنتخ�اب الش�عبي الح�ر النزيه المباش�ر اذا لزم االم�ر والمصلحة 
الوطني�ة ..اس�تثناًء من مواد دس�تورنا العزيز ؛ الذي اغف�ل معالجة مثل 
هذا المطب ) كما اغفل غيره من المطبات والمشاكل(..وتطبيقاً للقاعدة 
الفقهية والش�رعية ولكن ال�ال قانونية : الضرورات تبي�ح المحظورات. 
وبعيدا عن فلس�فة االس�تحقاقات االنتخابية ..ومن اج�ل ان ننهي وجع 
الدماغ ه�ذا ونحل هذه العقدة المس�تعصية والدائ�رة المفرغة ..لنجرب 
الحل وفق هذه الفكرة ..ولنجعل الرجلين يعمالن بصمت ونزاهة ؛ ونتعهد 
بدعمهما ..ونحاسبهما اذا اخطأا او تهاونا او تعثرا في عملهما ..ونتعاون 
معهما بتجرد واخالص منقطع النظير من اجل مصلحة الوطن..والوطن 
فقط..!! واال فان الخش�ية كل الخش�ية ان نذهب الى االنتخابات الجديدة 
القادمة والمنصبان مازاال ش�اغرين ..لتترس�خ ه�ذه المعضلة وتتجذر 
فينا ولتصبح عقدة تضاف الى عقدنا التي اس�تعصت وباتت جزءا من 
المش�هد السياس�ي العراقي الحالي الذي يكون الخاسر فيه المواطن 

اوالً واخيراً .

الف يوم .. نبحث 
عن رجل مناسب 

دون جدوى !!  كاظم فنجان الحمامي
 

سؤال كبير من األسئلة المصيرية الملحة, 
بحجم المفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات, وبدقة 
معايي�ر العدل واإلنص�اف, وبطول المس�افة 
 )H3( من زاخو إلى رأس البش�ة, ومن حقول
إل�ى حقول الكرخ�ة, وبارتفاع قم�ة هلكورد 
في سلسلة جبال حصاروست, وبعمق بحيرة 
س�اوة في بادية الس�ماوة, يتكرر كل يوم في 
مجالس�نا ومقاهينا ويقظتنا وأحالمنا, يدور 
ح�ول آلي�ة االنتخاب�ات, ويغوص ف�ي أعماق 
صناديقه�ا, بحث�ا عن أص�وات الن�واب الذين 
انتخبناهم رس�ميا, أو الذي�ن اخترناهم فعليا, 
أو الذين رشحناهم ديمقراطيا, أو الذين فازوا 

بمقاعدهم رقمياً. .
يق�ول الس�ؤال: ك�م ع�دد الذي�ن انتخبوا 
البرلماني�ة )X( ؟, وك�م ع�دد الذي�ن انتخبوا 
البرلمان�ي )Y( ؟. من المفي�د أن نعلم إن عدد 
األص�وات الت�ي اقره�ا القان�ون ج�اءت من 
حاصل قسمة عدد األصوات, التي أعلنت رأيها 

بالمرش�حين على ع�دد النواب, الذي�ن يمثلون 
المحافظ�ة في مجلس النواب, وهذا ما يس�مونه 
)القاس�م االنتخاب�ي(, أو )العتب�ة االنتخابي�ة(, 

فالنائ�ب في محافظ�ة البصرة يعد م�ن الفائزين 
بالمقع�د النيابي إذا حص�ل على )34( ألف صوت, 
وتتغي�ر القيمة العددية من محافظ�ة إلى أخرى, 
فه�ي في نين�وى )36( ألف�اً, وفي ميس�ان )28( 

ألفاً, وفي بغداد )35( ألفاً, وفي ذي قار والمثنى 
)33( ألف�اً, وفي كرك�وك أو الس�ليمانية )47( 
ألفاً, وفي واس�ط أو القادس�ية )34( ألفاً, وفي 
كربالء أو األنبار أو النجف )35( ألفاً, فهل الذين 
انتخبوا البرلمانية )X( في ميسان يصل عددهم 
إل�ى )28( أل�ف مواط�ن ؟, وهل الذي�ن انتخبوا 
البرلمان�ي )Y( ف�ي ذي ق�ار يص�ل عددهم إلى 

)33( ألف مواطن ؟. .
نح�ن نؤم�ن إيمان�ا قاطع�ا بلغ�ة األرقام, 
ونؤم�ن إيمان�ا راس�خاً بمصداقي�ة المعادل�ة 

الحسابية المقدسة, التي تقول: 
 2 = 1 + 1

العش�ري,  النظ�ام  بعدال�ة  ونؤم�ن 
وج�داول الضرب, والنس�ب المثلثي�ة, وجداول 
اللوغاريثم�ات, ونؤمن أيض�ا بنظرية عصفور 
بالي�د خي�ر من عش�رة عل�ى الش�جرة, لكننا ال 
نؤم�ن أبداً بصع�ود من ال يس�تحق الصعود إلى 
قب�ة البرلم�ان ليمثلن�ا م�ن دون أن نعرف�ه أو 
يعرفن�ا, وال نؤمن بصعود الذين تدنت أصواتهم 
إلى ما دون عدد أيام الش�هر القمري, وال نؤمن 
بصعود الذين هبط�ت أصواتهم حتى صارت اقل 

من عدد أيام السنة الهجرية. .
س�معنا إن السياس�ي المخض�رم 

األس�تاذ )عدن�ان الباج�ة جي( حاز عل�ى مقعده 
ف�ي البرلمان باثنين وعش�رين صوت�اً فقط, وان 
الس�يد )فؤاد معصوم( السياسي العتيد حاز على 
مقع�ده ف�ي البرلمان بخمس�ة وخمس�ين صوتاً 
فقط, فه�ل العدال�ة الديمقراطية تس�مح بتفوق 
أصح�اب األص�وات الضعيف�ة واألرق�ام الضئيلة 
على أصحاب األص�وات العالية والنق�اط الكثيرة 
؟, أولي�س صنادي�ق االقت�راع هي الت�ي تؤهلهم 
لمجلس النواب ؟, وهي التي تفرز األصلح واألكفأ 
واألنجح واألفضل؟ الحقيقة إننا لس�نا هنا بصدد 
االعت�راض على اح�د, ولن يغير اعتراضنا ش�يئا, 
لكننا س�ئمنا من تش�دق الذين صع�دوا بالترضية 
أو ف�ازوا بالتزكية, أو الذين حصل�وا على الهبات 
والمن�ح التصويتي�ة, أو اللوات�ي جئ�ن بقطارات 
الكوت�ا النس�ائية, لق�د س�ئمنا م�ن ادعاءاته�م 
المتكررة بأنهم يمثلوننا, وادعائهم بأنهم يعبرون 
عن مش�اعرنا الوطنية, على الرغ�م من وقوعهم 

خارج التغطية الرقمية التي آمنا بها. . 
ويبقى الس�ؤال قائما: كم ع�دد النواب الذين 
دخل�وا مجل�س الن�واب باس�تحقاقاتهم الرقمية 
العتب�ة  حددته�ا  الت�ي  الحقيقي�ة,  االنتخابي�ة 
االنتخابية, أو التي رسمها القاسم االنتخابي 

المتفق عليه؟؟. . 

   ديفيد روثكوبف
عب�ر خطابه�ا الناري خ�الل احتف�ال تنصيب ميت 
رومن�ي مرش�حا جمهوري�ا للرئاس�ة األميركي�ة، ف�ي 
تامب�ا، نجحت كوندليس�ا رايس في حج�ب األضواء عن 
العدي�د من المتحدثي�ن اآلخرين، وفي دف�ع الصحافيين 
والمعلقين، من اليمين واليس�ار، إلى امتداح ش�جاعتها 

وقدراتها الفائقة.
وهذا األمر ليس س�يئا بالنسبة لشخ�صية مرموقة 
في ص��فوف إدارة س�ابق��ة تركت العمل العام وس�ط 
مش�هد مزر ومرتب�ك، خصوص�ا على صعيد السياس�ة 

الخارجية.
»إعادة تأهيل« كوندليس�ا رايس هذه، ليست سوى 
جزء من عملية ترميم واس�عة النطاق للحقبة البوش�ية 
ولألش�خاص الذي�ن عمل�وا إل�ى جان�ب رئيس�نا الثالث 
واألربعي�ن. فبع�د أقل م�ن أربع س�نوات عل�ى مغادرة 
الرئي���س جورج دابلي��و بوش البي�ت األبيض، ها هم 
أعضاء فريق عمله يعودون إلى الواجهة، وقد اس�تعادوا 
اعتبارهم وتقدير الناس لهم، بالتزامن مع استعادة اسم 

بوش تألقه ووهجه السابقين.
وم�ن بي�ن الذين ش�اركوا رايس في حف�ل تنصيب 
رومني، كان هناك عدد من كبار المسؤولين السابقين في 
إدارة بوش، وفي طليعتهم »كارل روف«، مستشار األمن 
القوم�ي، و»مايكل تش�يرتوف« قيصر األم�ن الداخلي، 
و»جي�ب بوش«، حاك�م فلوريدا الس�ابق، باإلضافة إلى 
رم�وز آخرين من إدارة ب�وش األب، مثل وزير الخارجية 

األسبق جيمس بيكر.
والمثير للدهشة واالس�تغراب هو المدى الذي لعب 
فيه عناصر السياسة الخارجية السابقون في عهد بوش 
ال��43، أدوارا رئيس�ية في تحديد أطر سياس�ة رومني،   

مثل جون بولتون سفير بوش لدى األمم المتحدة، وأحد 
كبار الصقور في صفوف المحافظين الجدد.

إل�ى ذل�ك، هن�اك ايض�ا »كوفر ب�الك« أح�د كب�ار 
إدارة  ف�ي  الس���ابقين  األمني��ي�ن  المس���ؤولين 
ب��وش، والمل��قب ب�»ب�الك ووتر«، وهو يع�مل اليوم 
مست��ش�اراً أول لروم�ني في الش�ؤون االستخباراتية، 
ويفرض وجهة نظ��ره بش��أن مواضيع حساسة مثل 
التحقيق�ات التي تس�تهدف مش���بوهين باإلره��اب. 
وثم��ة ايض��ا »دان س�ينور«، الذي كان مسؤوال بارزا 
ف�ي س�لطة الت��حال�ف المؤقت���ة ف�ي ال��ع�راق في 
الس�نة التالية لالجتي�اح، وهو اليوم يش�كل اليد اليمنى 
للمرش��ح الجم�ه�وري لمنص�ب نائ�ب الرئي�س »بول 
راي�ان«. وهن�اك مع�لومات ب�أن »س�ي�نور« يقف وراء 
بع�ض التصريح��ات الم��ثيرة لل�جدل الت�ي أطلق��ها 
رومني خ�الل زي��ارته األخيرة إلى إس�رائيل، حيث قال 
إن التف��وق الث��قافي اإلس�رائي��لي هو أح�د األسباب 
التي تجعل اإلسرائيليين يتفوقون على الفلسطينيين في 

المج�ال االقتصادي.
لقد نجح باراك اوباما في الوصول إلى البيت األبيض 
قب�ل أربع س�نوات، بس�بب رفض�ه الواضح لسياس�ات 
ب�وش. والرؤي�ة البوش�ية ألمي�ركا غير مت���رددة في 
فرض إرادتها، مع دعم دولي أو بدونه، كلفت البلد كثيرا 
من الخس�ائر البشرية والمادية، باإلض��افة إلى تشويه 
صورة أميركا على الصعيد العالمي، األمر الذي أسفر عن 
سقوط المحافظين الجدد والبوشيين اآلخرين في هاوية 
»النكران«، لدرج�ة دفعت الكثيرين إل�ى االعتقاد أنه لن 
تقوم لهم قيامة بع�د اليوم. غير ان الوقائع على األرض 
تؤش�ر إلى انه�م خرجوا م�ن القمقم ووجدوا مس�رحا 

للعودة إلى العمل من خالل حملة رومني االنتخابية.

م�ن خ�الل تس�هيله إلع�ادة 
االعتبار إل�ى اإلرث البوش�ي، قد 

الجمه�وري،  المرش�ح  يك�ون 
ميت رومني، يجازف في إعادة 
ال��ع�داوات  بع�ض  إنع�اش 
التي تميز بها فريق السياس�ة 
الخارجي�ة ف�ي عه�د الرئيس 
يمك�ن  بحي�ث  االب�ن،  ب�وش 

ان يح��ص�ل الت��ص�ادم بي�ن 
ومستشاري  الجدد  المحافظين 

رومن�ي المعتدلي�ن م�ن أمث�ال 
»روبرت زوليك«، الذي كان نائبا لوزيرة 

الخارجية ثم رئيس�ا للبنك الدول�ي، و»مايكل 
هاي�دن«، المقرب من »برنت س�كوكروفت« 
الذي ش�غل منصب مستش�ار األم�ن القومي 

للرئيس بوش األب.
انبع�اث الح�ياة مج��ددا ف�ي إرث بوش 

االب�ن وفري���ق عمله ل�م يك�ن مت��وقعا، 
وحص�ل بص���ورة مفاجئ�ة. وفي��ما ال 

ت�زال قرارات بوش بش���أن الذهاب إلى 
الحرب ف�ي العراق وفضيحة ابو غريب 

وغوانتانامو تثير الغضب واالشمئزاز 
في الكثير من الدوائر، يبدو ان الناس 

بدأوا يغف�رون، حتى قبل ان يكون 
أمامهم الوقت الالزم لكي ينسوا.
ضم�ن  سياس�ي  كات�ب 

مجموعة فورين بوليسي
ترجمة: جوزيف حرب

عودة »البوشيين« مع رومني



اقترن أس�م األس�واق المركزي�ة بالفت�رة الذهبية الت�ي كانت عليها 
أح�وال المواطنين بصورة عامة والموظفي�ن بصورة خاصة، إذ كانت 
هذه األس�واق تمثل رافداً أساس�ياً للبيت العراقي نظ�راً الحتوائها على 
الكثي�ر من الس�لع المنزلي�ة ذات المناش�ئ العالمية الرصين�ة والتي 
أثبت�ت جدارتها مقابل ما يوجد في الس�وق المحلية رغم جودتها هي 
األخرى أيضا فاألسواق المركزية فضالً عما تقدمه للمواطن والموظف 
م�ن مظهر حض�اري يزّين مدن بغداد والمحافظ�ات إذ هي عبارة عن 
)موالت( حكومية تزخر بكل ما هو جديد وجيد، إال أن هذه األسواق لم 
يبق منها إال اإلطالل التي ما أن ينظر إليها ناظر إال وأطلق الحس�رات. 
مدير إع�الم األس�واق المركزية يتحدث ع�ن واقع األس�واق المركزية 
حي�ث يقول، الكثير من األس�واق المركزية في الع�راق وبغداد توقفت 
ع�ن العمل بعد الدم�ار والخراب الذي لحق بها بع�د 2003 والكثير من 
أبنيتها غي�ر مؤهلة تماماً كما أن المديرية العامة لألس�واق المركزية 
اآلن ليس�ت له�ا القدرة على إع�ادة تأهيل وافتتاح هذه األس�واق رغم 
إعادة بعضها ولكن ليس�ت بالمس�توى المطلوب فلدينا بعض الفروع 
ف�ي بغداد تمت إع�ادة افتتاحها ولكن ال يوجد فيها الكثير من الس�لع 
والموجود منها نس�تطيع القول أن أسعارها تجارية ولكن بفارق قليل 
عن الس�وق ألننا نعتمد هامش رب�ح قليل جداً ، ويؤكد أن الحل الوحيد 
للنهوض بواقع األسواق المركزية هو عرضها لالستثمار وهذا ما دأبت 
علي�ه الوزارة مؤخراً أما الخبير االقتصادي كاظم الس�وداني فيرى، إن 
عودة األسواق المركزية ضرورة ملحة في الوقت الراهن وألسباب عدة 
منها، تعّد مموالً أساسياً لألسرة العراقية، فهي ترفده بالسلع واألجهزة 
فضالً ع�ن المواد الغذائي�ة والتي كانت موجودة في فت�رة الثمانينات 
والتس�عينات وبأس�عار مناس�بة جداً ه�ذا أوال.. واألم�ر الثاني: كانت 
األس�واق المركزية منافساً حقيقياً لألسواق المحلية، فهي تؤدي دوراً 
في كبح جماح أسعار السوق وكذلك من ناحية النوعية فعندما تطرح 
األس�واق المركزية س�لعاً من مناش�ئ رصينة وماركات عالمية تجبر 
السوق المحلية على أن تحذو حذوها وإال فإنها ال تستطيع االستمرار. 
وم�ن كل ما تقدم نس�تطيع القول أن عودة األس�واق المركزية س�واء 
عن طريق الحكومة أم االستثمار بات ضرورة ملحة ومطلباً اقتصادياً 

مهماً وعلينا التسريع بعودته اآلن وبقوة.

معظم الدساتير والتشريعات في دول العالم المتقدمة 
تضم�ن تش�ريعاً وتنفي�ذاً لحق�وق األف�راد ف�ي تنظيم 
عمله�م وضم جهودهم لغيرهم في جمعية أو منظمة أو 
رابطة أو مؤسس�ة تهدف لتحقيق هدف تشترك به هذه 
المجموعة س�واًء أكان اجتماعيا أم سياس�يا أم أخالقيا، 
وبش�كل طوعي ال يهدف إل�ى الربح الم�ادي وبعيداً عن 
االنتهازي�ة ونحن في بلدنا العراق..وبعد عقود من الظلم 
واالضطه�اد والقت�ل وتغيي�ب لص�وت اإلنس�ان.. وبعد 
سقوط العصابة الدكتاتورية ظهرت الكثير من منظمات 
المجتم�ع المدن�ي حتى وصل العدد إل�ى أكثر من 3000 
منظمة مجتمع مدني ولكن ؟؟ هل أن كل هذه المنظمات 
تتوفر فيها شروط وصفات منظمة المجتمع المدني. أم 
أن هن�اك تجمع�اً عائلياً وكياناً تجارياً أو ش�ركة خاصة  
لجن�ي األرب�اح؟ .. اختطف�ت أس�م منظم�ة أو جمعية 
لتحقي�ق أهداف وغايات ش�خصية ضيق�ة، فهنالك عدد 
كبير من ما يس�مى بالمنظمات )أو منظمات في الهواء 

الطلق( تكتب نظاماً داخلياً وميزانية 

لغرض  وهمية 
على  الحص�ول 
وبالتالي  اإلجازة 
عل�ى  الحص�ول 
لغ�رض  المالي�ة  المن�ح 
الربح ال غير وتبقى األهداف 
حب�راً عل�ى ورق فهنالك منظم�ات العائل�ة التي تتكون 
من ال�زوج والزوجة واألخ واألخ�ت واألم واألب وهكذا...

ال�خ، وهناك أيض�اً بعض المنظم�ات لها نظ�ام داخلي 
وأه�داف أيض�ا على الورق م�ع غياب الهيكلي�ة اإلدارية 
وع�دم إطالع أعضائه�ا على النظام الداخل�ي إن وجدوا, 
وبعض المنظمات تعطي لمن يتطوع للعمل فيها بدرجة 
منتس�ب ويحض�ر علي�ه االطالع عل�ى النظ�ام الداخلي 
أو قيم�ة المش�اريع وطريق�ة تبويبها المال�ي أي غياب 
الش�فافية والتنظيم والمش�اركة والمس�اءلة، إذاً هنا ال 

تعتمد أس�س الكفاءة والخبرة  ومبدأ االنتخاب ال وجود 
ل�ه إال على الورق ورئيس المنظمة هو دكتاتور يمتاز 
بالغم�وض واالحت�كار وهذا بدوره ي�ؤدي إلى الرؤية 
واأله�داف.. وس�يادة مب�دأ االنتهازي�ة والمصلح�ة 
الش�خصية الضيقة واألنانية والطم�ع المادي وهذا 

ي  د بالمنظمة إلى االنحراف وأتباع ي�ؤ
الم�ال أي�ن م�ا كان؟  وب�أي 

ش�روط؟ وبالتال�ي يؤدي إلى 
فقدان المنظمة الستقالليتها 

وهكذا أخالل بأنظمة وقوانين 
المدن�ي.  المجتم�ع  منظم�ات 
ه�ي مش�كلة حقيقي�ة علين�ا 
كمجتم�ع مدن�ي أن نج�د حالً 
المنظمات  لها، وبعض  جذرياً 
أنش�ئت على أساس عشائري 
أو طائفي أو حزبي وتس�تغل 
المجتم�ع المدني المس�تقل 
لعملها. وهذا خطر  كواجهة 
كبير عل�ى المجتمع بصورة 
عام�ة.. ألن النه�وض بهذا 
عل�ى  وبنائ�ه  المجتم�ع 
أساس المواطنة واستهداف 
اإلنس�ان إلنس�انيته بغ�ض 
النظ�ر عن انتمائه العش�ائري أو الطائف�ي أو العرقي أو 

الجنس�ي أو اللون . وعلى أسس الديمقراطية والتسامح 
وحل المشكالت بالحوار واالبتعاد عن العنف بكافة أشكاله 
ومنظمات أخرى اتخذت من المنظمة أو الجمعية دكاناً أو 
مش�روعاً تجارياً والتفكير واألهداف والتخطيط تنحصر 
ف�ي طريقة جن�ي األرباح من المش�اريع التي تكلف بها 
.. وهذا يتطلب المراقبة والتنس�يق مع الجهات المانحة 
للقضاء على هذه الظاه�رة وهنالك منظمات وجمعيات 
الهواء الطلق.. التي تتكون من شخصين وال يوجد لها مقر 
وال عنوان، التي هدفها المصلحة الشخصية والربح المادي 

يكون  ليس وعمله�ا 
عل�ى 

أساس 
ت  ي�ا لو و أ

عل�ى  ب�ل  س المجتم�ع  س�ا أ
أولويات أصحابها وكل هذه المشكالت تحتاج إلى تظافر 
الجهود لتجميد وعزل هكذا منظمات من خالل التنس�يق 
والتش�ابك والتحال�ف بي�ن منظمات المجتم�ع المدني, 
ومحاول�ة إقناع الجهات المانحة اختيار منظمات تمتلك 
القدرة واإلمكانيات والخبرة الميدانية والكفاءات العملية 
لمراقب�ة وإدارة مش�اريع مش�تركة بي�ن مجموعة من 
المنظمات.. لتسهيل عملية المراقبة والتنسيق والمتابعة 

بتنفيذ المش�اريع بما ينسجم وطموحاتنا لبناء مجتمع 
متقدم تس�مو فيه القيم الديمقراطية واإلنس�انية. هذا 
من جه�ة وهناك منظم�ات وجمعيات يعمل رؤس�اؤها 
المنظم�ة  أعض�اء  مس�تحقات  م�ن  نس�بة  باقتط�اع 
لتك�ون رصي�داً للمنظمة ولك�ن هذه االس�تقطاعات ال 
تذه�ب لرصي�د المنظمة ب�ل لجيب رئيس�ها. وهذا فرق 
أيض�اً لمب�ادئ القواني�ن الواردة ف�ي األنظم�ة الداخلية 
للمنظم�ات غي�ر الحكومية ونحن في منظمة الس�فراء 
وبعد عملنا وأش�رافنا على عدد من المش�اريع من خالل 
التش�ابك وبن�اء التحالفات مع منظم�ات وجمعيات في 
محافظ�ات عدة ومن خ�الل الرصد والمتابعة ش�خصنا 
الكثير من هذه المش�اكل وعملنا على دراستها لنستفد 
ونتعل�م من م�ا هو ايجاب�ي ونعالج ما هو س�لبي 
ون�رى أن المنظم�ة أو الجمعي�ة الناجح�ة التي 
تس�تند على مب�ادئ وأس�س علمي�ة وعملية 
ناجح�ة أعتمدناه�ا منهجاً لعملن�ا كإحدى 
المنظم�ات غير الحكومية وه�ي أن يكون 
هن�اك نظ�ام داخلي قوي يحت�رم من قبل 
الجميع يس�عى لتحقيق أهداف مشتركة 
لهيئة إدارية منتخبة على أس�اس الخبرة 
والكف�اءة واالس�تقاللية التامة من حيث 
األه�داف والرؤي�ة والتنظيم. م�ع اعتماد 
مبدأ الش�فافية والمش�اركة والمس�اءلة 
داخ�ل المنظم�ة. واالبتع�اد ع�ن القراب�ة 

والمحسوبية في توزيع المسؤوليات .
مع وجود لجنة مالية ومحاس�ب وسجالت 
المخرج�ات  توض�ح  ووثائ�ق  دقيق�ة  مالي�ة 
والمدخ�الت المالي�ة م�ع وجود حس�اب مصرفي 
باس�م المنظم�ة . وتحدي�د آلي�ات الصرف بإش�راف 
اللجن�ة المالية ثم إط�الع جميع أعض�اء الهيئة اإلدارية 
على النظام الداخلي للمنظمة أو الجمعية وإعداد تقارير 
فصلي�ة لتقييم ومناقش�ة عم�ل المنظم�ة أو الجمعية 
لتش�خيص األخط�اء ومعالجته�ا ومعرف�ة االيجابي�ات 
وتعزيزه�ا ومعرفة ما تم تحقيقه م�ن أهداف والحرص 
على جود أرش�يف يح�وي جميع نش�اطات المنظمة أو 
الجمعية والعمل على تعزيز وتعميق وتشجيع قيم العمل 
الطوع�ي ف�ي المجتمع من خالل المش�اركة الش�عبية 
الواسعة في عمل منظمات وجمعيات المجتمع المدني.

شكاوى

هموم النا�س15

اأحذر.. فخلف املقود 
مراهق طائ�س ؟!

�سيد العد�سة

تناول�ت ه�ذا الموض�وع أكثر م�ن مرة عل�ى هذه 
الصفحة وف�ي كل مرة أرى أن المش�كلة تتفاقم فال 
يوج�د بلد من بل�دان العالم توجد فيه ه�ذه الكميات 
من األس�الك الكهربائية التي تمتد آلالف الكيلومترات 
وكأنها شبكة من شبكات العنكبوت قد وضعها صياد 
الصطي�اد بعض الطرائ�د، ومن يرصد هذه األس�الك 
س�وف يص�اب بالذه�ول من ج�راء ه�ذه التراكمات 
واالش�تباكات الكثي�رة الحاصلة فيه�ا ، فمعظم تلك 
األس�الك أفرزتها ظ�روف االنقطاع�ات الحاصلة في 
الطاق�ة الكهربائي�ة ولج�وء المواطن إل�ى المولدات 
األهلية، وكذل�ك التجاوزات على الش�بكة الكهربائية 
محاولة منه للحصول على الكهرباء بأي ثمن، عندما 
يفتقدها ف�ي منطقته ويراها في المناطق المجاورة 
مما حدا به على مد تلك األسالك إلى المناطق األخرى، 
أو حتى البعيدة عنهم بعد أن يصرف مبالغ طائلة على 
ش�راء ومد هذه األس�الك للحصول عل�ى هذه الطاقة 
العجيبة.. وهي محاوالت يائس�ة ل�م تحل منذ عقود 

مض�ت ، وقد فرض�ت ه�ذه الظاهرة نفس�ها نتيجة 
لغياب الكهرباء المس�تمر صيفاً وش�تاًء وعدم وجود 
بدائل وحلول ناجعة لتلك المش�كلة األزلية حين ترى 
أن معظم هذه األس�الك مضى على وضعها س�نوات 
عدي�دة وقد يكون بعضها مت�روكاً وال يعرف احد من 
صاحبه�ا، ول�و كان�ت الكهرب�اء موج�ودة لما دعت 
الحاج�ة إلى مدها به�ذه الطريقة العش�وائية، حيث 
يالح�ظ  في كل ع�ام ونتيجة للرياح وأمطار الش�تاء 
وعبث العابثين تتعرض تلك األسالك إلى االنقطاعات، 
فيحاول المواطنون إعادتها إلى العمل وقد يعجز من 
يتبع مسارها في إيجاد مكان العطب فيقوم مضطراً 
إل�ى إضافة أس�الك جدي�دة.. وفي كلت�ا الحالتين قد 
يس�تغرق أيام�اً ع�دة األم�ر الذي آث�ار انتب�اه بعض 
الش�باب العاطلين ع�ن العمل وجذبهم ف�ي امتهانه 
كونه عم�اًل متعباً ج�داً، ويحتاج إلى ط�ول البال وال 
يمكن لش�خص أن ينجزه فهو يحتاج إلى ش�خصين 
عل�ى األق�ل وبرفقتهم س�لم متحرك حي�ث يقومان 
بتتبع األس�الك ف�ي كل متر منه�ا وتفحصها خطوة 
بع�د أخرى ولكن الصعوبة تكم�ن في عملية فك هذه 
االش�تباك بين األس�الك التي قد تعرض صاحبها إلى 
اله�الك في حالة إصابته بصعق�ة كهربائية مفاجئة 
نتيج�ة لوج�ود المئ�ات منه�ا ويجب تتبع كل س�لك 
لمعرفة أين القطع فيه؟ حتى تصل إلى مئات األمتار 
لتس�تمر معاناة المواطن العراقي يومياً دون أن يجد 
لها نهاية وقد تستغرق هذه المعاناة إلى نهاية العمر 
ليرثها إلى أطفاله لتكملة المس�يرة، مس�يرة متابعة 
األس�الك المقطوع�ة وفك االش�تباك الحاص�ل بينها 
لمعرف�ة س�لكه العجيب الذي سيس�هم ف�ي إيصال 
الكهرباء إلى منازلهم فمتى نرى عراًقا بدون أس�الك 

معلقة.
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عودة األسواق
 المركزية ضرورة ملحة

الش�ك أن الفائض ف�ي العديد من 
المحاصيل الزراعي�ة هو حقيقة ال 
مبالغة فيها، ويحتاج إلى معالجات 
اس�تمرارية  نضم�ن  لك�ي  علمي�ة 
عملي�ة اإلنتاج وع�دم ابتعاد الفالح 
أو الم�زارع عن زراعة ه�ذا الصنف 
أو ذاك بس�بب تكدس�ه ف�ي عالوي 
بي�ع الجملة أو ف�ي الم�زارع ذاتها 
واالضط�رار أم�ام ه�ذا الواق�ع إما 
لبيع�ه بأس�عار بخس�ة قد ال تس�د 
حت�ى أجور النق�ل، أو ترك�ه بدون 
جني ليتل�ف ويؤدي إل�ى خيبة أمل 
المزارعين وانزعاجهم من الخسائر 
الباهظة. "وم�ن األمور التي تحتاج 
إل�ى معالجة على ه�ذا الطريق هي 
ضرورة القضاء على الفساد اإلداري 
والمالي الذي يعش�ش ف�ي منافذنا 
الحدودية وتوفير مستلزمات تنفيذ 
الق�رارات التي تصدر ع�ن الجهات 
المعنية المركزية وبحذافيرها وبكل 
أمان�ة.. ومن ثم التوس�ع ف�ي بناء 
وتش�ييد المخ�ازن المب�ردة كونها 
ضروري�ة للحف�اظ عل�ى المنت�ج، 
وباإلمكان تش�جيع القطاع الخاص 
للنه�وض  المس�تثمرين  وبع�ض 
به�ذه المهم�ة وإم�داده بالقروض 
االس�تثمارية  والمس�تلزمات 
المدعوم�ة وإزالة كل عقبة قد تقف 

أمام تحقيق ه�ذه الخطوة المهمة. 
وس�تؤمن ه�ذه المخ�ازن حماي�ة 
الفائض من التلف، والتس�ويق على 
م�دار الس�نة. والبد أيض�ا من حّث 
المزارعي�ن وتش�جيعهم وتثقيفهم 
لزراع�ة محاصي�ل صناعي�ة حت�ى 
ال يبق�ى اإلنت�اج محص�وراً بزراعة 
الخض�ر فق�ط وبالتالي ي�ؤدي إلى 
كس�ادها وتعرضها إلى التلف والى 
التفكير  الفادحة. وكذلك  الخس�ائر 
بإيجاد صناعات تعتم�د على إنتاج 
المحلي�ة  والفواك�ه  الخض�راوات 
الغذائي�ة األخ�رى الت�ي م�ا زال�ت 
قليل�ة ج�داً، وربم�ا غي�ر موجودة 
حالياً في مواق�ع اإلنتاج، كالبصرة 
وكرب�الء والنجف وديال�ى، وتحديداً 
في مناط�ق الريف الغزي�رة بإنتاج 
الخض�روات لكي تس�تثمر الفائض 
م�ن المحص�ول وتق�وم بتصنيع�ه 
إلش�باع الس�وق المحلية والحد من 
ظاه�رة اس�تيراد الكمي�ات الكبيرة 
من دول الجوار، آخذين بالحس�بان 
الفوائ�د الكبي�رة لنم�و مث�ل هكذا 
صناعات وامتصاص المزيد من اليد 
العامل�ة المعطلة وتش�غيل خطوط 
صناعي�ة تنتج حلق�ات أخرى مثل 
الصناعي�ة  والمرّك�زات  المعلب�ات 

وغيرها.

متابعة - امل�ستقبل العراقي 

�سناعات غذائية مبوازاة
 واقع  زراعي مزدهر

متى نرى عراقًا بدون اأ�سالك معّلقة  ؟

هذا نص الرس�الة التي تلقيناها من المواطن جاس�م فاضل حسين. ونقول، 
نحن مع كل كلمة وردت فيها: )من البديهي أن البلدان المتقدمة والتي تس�عى 
فعلي�اً للحد من حوادث الم�رور تكون فيها آليات منح إجازات الس�وق صارمة 
جدا، وتخضع لش�روط وضوابط ال يمكن تجاوزه�ا بأي حال من األحوال، ألنها 
اح�د واهم مفاص�ل األمن االجتماع�ي. والمس�ألة برمتها ال يمك�ن أن تخضع 
لنق�اش، فإجازة الس�وق تتيح لك قيادة الس�يارة في الش�ارع ال�ذي يوجد فيه 
الرج�ل والمرأة والعجوز والمريض والطفل، فمس�ؤولية أي ضرر يصيب المارة 
يق�ع على من يقود الس�يارة وليس بالعكس مع وجود بع�ض اعتبارات االنتباه 
للم�ارة، لكن المس�ؤولية األول�ى واألخيرة تقع عل�ى عاتق من يقود الس�يارة. 
وعليه، يجب على الجهة التي تمنح إجازات السوق، وهي مديرية المرور العامة 
والقائمين على منح إجازة الس�وق بالذات يجب أن يكونوا على مستوى النزاهة 
الوطنية واإلحساس بالمسؤولية، وال يفكرون بتقاضي الرشا مطلقاً ألن ذلك لو 
حدث فمعناه أن الذي يمنح إجازة الس�وق لمن يدفع رش�ا بدون توفر الضوابط 
األصولية في طالب اإلجازة يكون مجرماً مع س�بق اإلصرار. الن قيادة الس�يارة 
في الش�ارع بدون معرفة حقيقية بقيادة الس�يارة هي جريمة بحق الس�ابلة، 
والمجرم هو الذي يقود الس�يارة والمجرم اآلخر هو من منح إجازة س�وق لذلك 

السائق، 

2-�سرخة مظلوم .. دعوة ا�ستنجاد
امام انظار ال�سيد معايل وزير املالية 

اغيثوني  من مدير عقارات الدولة المدعو )ش�اكر الشجيري( 
الذي يقوم بالمتاجرة بعقارات المحجوزة اموالهم , اني المواطنة 
)نجاح دهام ابراهيم( مالك العقار المرقم )5727/2/20 داودي 
( الكائ�ن ف�ي ح�ي لع�دل  م/ 645  ز 2 د 80/1 حجزت اموالي 
بموج�ب ق�رار الحج�ز 88 لس�نة  2003 حصلت عل�ى موافقة 
السيد وكيل وزير المالية المحترم على السكن  بداري اعاله وفق 
القان�ون المرقم 11 لس�نة 1958 الذي يجي�ز للمحجوزة امواله 
بالس�كن بداره لحي�ن تقرير مصير الحجز, بع�د عودتي للعراق 
بس�بب اوض�اع س�وريا ومطالبتي ب�داري امتنع عن تس�ليمي 
داري رغ�م تقديم عدة طلب�ات له وتظلم عل�ى امتناعه متذرعا 
باس�اليب ملتوية وملتف�ة على القانون التلي�ق بمكانته كمدير 
عام لدائ�رة مهمة مثل العقارات حيث طلب�ت منى مبالغ مالية 
مقابل تس�ليمي داري من خالل الوسطاء المرتبطين بمدير عام 

العقارات.
ورغم موافقة الس�يد الوكيل المرقم�ة 2485 في 4/8/2011 
بالس�كن حي�ث ق�ام مدي�ر عق�ارات الدول�ة المدعو )ش�اكر( 
بالمتاجرة بداري من خالل تس�ليمه مع االثاث الى معاون مدير 
المحاس�به في وزارة المالية المدعو )عبد الستار حماد( مقابل 
منفع�ة مالية بحجة قرار الحجز 88 لحج�ز االموال قام بتظليل 
الس�يد معال�ي وزير المالي�ة المحترم في اس�تحصال موافقته 
بتس�ليم الدار الى معاون مدير المحاس�بة )عبد الس�تار حماد( 
ولم يتطرق بان الدار فيه موافقة الس�يد الوكيل مسبقا بالسكن 

الصحابه الشرعيين وفق قانون 11 لسنة 1958.
التمس من معالي الس�يد وزير المالية المحترم تس�ليم داري 
وف�ق القانون اعاله الذي يجيز لي بالس�كن وان مصيري اصبح 
مجه�ول في  ظ�ل هذه الظروف المعيش�ية الصعب�ة واني على 

استعداد بتنفيذ كافة التعهدات القانونية المعتمدة
المواطنة نجاح دهام ابراهيم 

1-اإىل هيئة النقل اخلا�س

كثرت مش�كالت خط�وط النقل في اآلونة األخي�رة، وراح الناس 
يش�كون من تصرفات البعض من الس�واق، الذي�ن يتصرفون من 
دون أدنى مراعاة لش�عور الركاب، كبيرهم في الس�ن وصغيرهم، 
حي�ث اختي�ار نهاي�ة الخط�وط الكيفي�ة، تح�ت حج�ة تالف�ي 
االزدحامات، أو تجزئة الخطوط حسب مزاج السائق، حتى أصبح 
الخ�ط الواحد خطين أو أكثر، أو رفع األجرة تحت حجة أن الباص 
لم يمتلئ بالركاب، وغيرها م�ن التصرفات الضارة بالركاب الذين 
لديهم ما يكفي من األذى.. ويتس�اءل المواطن ما دور هيئة النقل 
الخ�اص في الرقاب�ة والمتابع�ة واإلصغاء لمعاناة ال�ركاب، وهل 
قام�ت فع�ال بوضع تس�عيرة ألجور النق�ل موض�ع التنفيذ، وهل 

عاقبت المخالفين ؟

لدينا أكثر من 3000 منظمة 
مجتمع مدني تفتقد للمدنية  !

طارق الرباج 

يحكى أن رجالً كانت وظيفته ومس�ؤوليته هي اإلشراف على األباريق 
لحم�ام عمومي، والتأكد م�ن أنها مملوءة بالماء بحيث يأتي الش�خص 
ويأخذ أحد األباريق ويقضي حاجته ثم يرجع اإلبريق إلى صاحبنا، الذي 

يقوم بإعادة ملئها للشخص التالي وهكذا.
ف�ي إحدى الم�رات جاء ش�خص وكان مس�تعجال فخط�ف أحد هذه 
األباري�ق بصورة س�ريعة وانطلق نحو دورة المياه، فصرخ به مس�ؤول 
األباري�ق بق�وة وأمره بالع�ودة إليه فرج�ع الرجل على مض�ض، وأمره 
مس�ؤول األباري�ق بأن يت�رك اإلبريق الذي ف�ي يده ويأخذ آخ�ر بجانبه، 
فأخذه الش�خص ثم مضى لقضاء حاجته، وحين عاد لكي يسلم اإلبريق 
س�أل مس�ؤول األباريق: لماذا أمرتني بالعودة وأخذ أبريق آخر مع أنه ال 

فرق بين األباريق، فقال مسؤول األباريق بتعجب: إذن ما عملي هنا؟!
إن مس�ؤول األباري�ق هذا يريد أن يش�عر بأهميته وبأنه يس�تطيع أن 
يتحك�م وأن يأمر وأن ينه�ي مع أن طبيعة عمله ال تس�تلزم كل هذا وال 

تحتاج إلى التعقيد، ولكنه يريد أن يصبح سلطان األباريق !
إن س�لطان األباري�ق موجود بينن�ا وتجده أحياناً في ال�وزارات أو في 
المؤسسات أو في الجامعات أو المدارس أو في المطارات، بل لعلك تجده 
ف�ي كل مكان تحتك فيه مع الناس! ألم يح�دث معك، وأنت تقوم بإنهاء 
معامل�ة تخصك، أن تتعطل معاملتك ال لس�بب إال ألنك واجهت س�لطان 
األباري�ق الذي يقول ل�ك: اترك معاملت�ك عندي وتعال بعد س�اعتين، ثم 
يضعها على الرف وأنت تنظر، مع أنها ال تحتاج إال لمراجعة سريعة منه 
ثم يحيلك إلى الش�خص اآلخر، ولكن كيف يشعر بأهميته إال إذا تكدست 
عن�ده المعامالت وتجمع حوله المراجعون.. انه س�لطان األباريق يبعث 
من جديد! إنها عقدة الش�عور باألهمية ومركب النقص بالقوة والتحكم 
بخلق الله! إن ثقافة سلطان األباريق تنسحب أيضا على المدراء والوكالء 
وال�وزراء.. تجده�ا ف�ي مبادئهم حيث أنه�م يؤمنون بالتجهم والش�دة 
وتعقي�د األمور ومركزيته�ا لكي يوهموك بأنهم مهم�ون، وما علموا أن 
أهميتهم تنبع من كراس�يهم أكث�ر من ذواتهم!! ولقد ج�اء في الحديث 
الشريف الذي رواه اإلمام أحمد )اللهم من رفق بأمتي فأرفق به ومن شق 
على أمتي فش�ق عليه(، ولكنك تستغرب من ميل الناس إلى الشدة والى 
التضييق على عباد الله في كل صغيرة وكبيرة، وال نفكر بالرفق أو اللين 
أو خف�ض الجناح، بل نعتبرها من ش�يم الضعفاء! إنها دعوة لتبس�يط 
األمور ال تعقيدها ولتس�هيل اإلجراءات ال تشديدها وللرفق بالناس ال أن 
نش�ق عليهم، ولكم نحن بحاج�ة للتخلص من عقلية س�لطان األباريق 

)وما أكثرهم في هذا الزمان(، وهونها وتهون.

�سلطان االأباريق.. 
دعوة لتب�سيط االأمور 

مر�سى الهموم

برقيات وردود
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يؤدي�ن  راقص�ات 
عرض�اً وس�ط مدينة ليون 
م�ن  كج�زء  الفرنس�ية 
فاعلي�ات "بينال�ي لي�ون" 
بالتعاون مع دول  الراقص 
مهرج�ان  وه�و  آس�يوية 
للرق�ص يمتد من 13 أيلول 
)س�بتمبر( الجاري الى 30 
منه، وتتنوع فيها العروض 
الراقص�ة من باليه و"هيب 

ذل�ك وذلك  ه�وب" وغي�ر 
تحت عنوان "آسيا واألدب" 

للعام 2012.
وستقدم في المهرجان 
للهي�ب  مرزوق�ي  فرق�ة 
هوب عرضاً رئيس�ياً خالل 
م�رة  ول��14  المهرج�ان 
متتالية في "بيت الرقص" 
بمش�اركة  لي�ون  ف�ي 

راقصات من تايوان.

الغريب�ة  القّص�ات 
والمتنّوع�ة كان�ت عن�وان 
ف�ي  الموض�ة  أس�بوع 
قرغيزس�تان، حيث تنافس 
والمزّين�ون  األخصائي�ون 
على تقديم أحدث االبتكارات 
عالم�ي  ف�ي  والصرع�ات 
النسائي،  والتزيين  التجميل 
الع�روض  م�ع  لتتناس�ب 
المقدمة. وان كانت الغرابة 
األحي�ان ه�ي  بع�ض  ف�ي 
الس�ائدة في بعض القّصات 
ت�ّم  الت�ي  والتس�ريحات 

اختيارها لكل عارضة.

بيت الرقص

تسريحات عصرية
 على الطريقة القرغيزية

متاهة

البخاخات  قد يكون اس�تخدام 

المناظ�ر  أح�د  الش�وارع  ف�ي 

أن  تتمن�ى  ال  والت�ي  المؤذي�ة 

تحدث على جدار منزلك، ولكن 

األم�ر مختل�ف بالنس�بة لهذه 

الفنان�ة التش�كيلية االيطالي�ة 

باس�كويني.  أليس  المس�تقلة 

ه�ي فنان�ة م�ن ن�وع خاص، 

ف�ي  يك�ن  ل�م  فتميزه�ا 

نوعي�ة رس�ومها المتقنة 

فق�ط وإنم�ا ف�ي مكانها 

أيضا، فهي ترسم لوحاتها 

العالية في  الج�دران  على 

الشوارع.

الفنان�ة  ه�ذه  عاش�ت 

وتنقل�ت بي�ن العدي�د من 

بل�دان العال�م، ولكن فنها 

ما زال شاهدا عليها وعلى 

مرورها هناك في عدد كبير 

م�ن ش�وارع تل�ك المدن. 

أما عن نوعية رس�وماتها 

تق�ول ألي�س أنه�ا تق�وم 

بالرس�م ع�ن األش�خاص 

مهتمة  وه�ي  وعالقاتهم، 

المش�اعر  بإظه�ار 

والتعبي�ر ع�ن  اإلنس�انية 

وجهات النظر المختلفة، وهي 

تفضل بش�كل خ�اص تصوير 

والمس�تقلة.  القوي�ة  الم�رأة 

ترسم أليس بالبخاخات الملونة 

وأيضا بريشة الدهان العادية... 

نترككم مع بع�ض أعمال هذه 

الفنانة.

اعتقلت الس�لطات الهندية 
رجالً في مط�ار نيودلهي كان 
يحاول تهريب قرد نادر بعد ان 

وضعه في سرواله الداخلي.
االنب�اء  وكال�ة  وذك�رت 
الهندي�ة )برس ترس�ت( أن 3 
أجانب اعتقلوا في مطار أنديرا 
غان�دي الدول�ي ف�ي نيودلهي 
فيما كان�وا ف�ي طريقهم إلى 

دب�ي، بتهمة محاول�ة تهريب 
قرود ن�ادرة، بع�د أن تبين أن 
أخف�ى ق�رداً طول�ه  أحده�م 
نحو 17 س�نتمراً في س�رواله 
الداخل�ي. وكان الرجال الثالثة 
يس�افرون مع�اً كمجموع�ة، 
وق�د عث�ر عل�ى قرد آخ�ر في 
سلة مهمالت في المطار، بعد 

أن عجزوا عن حمله.

قرد.. في سرواله الداخلي !!
     

ت�سايل 16
www.almustakbalpaper.net

عموديافقي

الفنانة وجدران الشوارعأسرة تستعين ببغاء إليقاظ أبنائها

مدينة تجري من تحتها االنهار

يابانية تتبنى قردا !

12  ايلول

�سورة من الذاكرة

بغداد
 �سنة 1920

1683 - انهيار آخر محاوالت 
عاصم�ة  لغ�زو  العثماني�ن 
اإلمرباطورية النمساوية فيينا.

1943 - أملاني�ا تنف�ذ عملية 
خطف�ت  جريئ�ة  كومان�دوس 
بينيت�و  اإليط�ايل  الزعي�م  به�ا 
يف  منف�اه  م�ن  موس�وليني 
جب�ل ج�ران ساس�و يف إيطاليا 
والطريان ب�ه إىل ميونخ، وأعلن 
من هناك من خ�الل اإلذاعة إنه 

زعيم إيطاليا األوحد.
الحرة  قوات حكومة فرنسا 
تس�تويل عىل جزيرة كورس�يكا 
ق�وات  ط�رد  بع�د  الفرنس�ية 
حكوم�ة في�ي وق�وات أملانيا 

النازية منها.
ع�ىل  التوقي�ع   -  1944
بروتوكول لندن الذي قسم برلن 
يتب�ع كل  أربع�ة قطاع�ات  إىل 

قطاع دولة من دول الحلفاء.
1950 - الحكومة البلجيكية 
تطرد جميع موظفي الحكومة 

الشيوعين من وظائفهم.
1953 - الزعي�م الس�وفيتي 
نيكيت�ا خروتش�وف يصبح أول 
سكرتري عام للحزب الشيوعي، 
ب�ن  يجم�ع  أصب�ح  وبذل�ك 

املنصب الجديد ورئاسة االتحاد 
السوفيتي.

املتح�دة  الوالي�ات   -  1959
تطلق أول أقمارها الصناعية إىل 

الفضاء الخارجي.
1962 - الرئي�س األمريك�ي 
جون كيني�دي يعلن أن الواليات 
املتح�دة س�تهبط ع�ىل س�طح 

القمر بنهاية العقد.
1970 - أول طائرة كونكورد 
تص�ل إىل مطار هيث�رو يف لندن 
قادم�ة م�ن تول�وز الفرنس�ية 
حي�ث كان يج�ري تجميعها يف 
أول رحلة لهذه الطائرة األرسع 

من الصوت.
1980 - انقالب عس�كري يف 

تركيا بقيادة كنعان أفرين.
1994 - أول إصدار ملتصفح 

نتسكيب.
2003 - األم�م املتحدة ترفع 
ليبيا  االقتصادية عن  العقوبات 
بع�د موافقة األخ�رية عىل دفع 
تعويض�ات تق�در بح�وايل 2.7 
مليار دوالر لضحايا طائرة بان 

آم.
2005 - افتتاح مدينة ديزني 

الند هونغ كونغ.

1 – س�ّباح تونس�ي فذ وبطل أفريقي – 2 – االس�م الثاني لس�ّباح 
عالمي – قنوط – 3 – آلة طرب – مدرب كرة قدم برازيلي – 4 – عبير 
– متش�ابهان – 5 – دولة عربية – بس�ط – 6 – في الفم – يعترفون 
– 7 – لالستفهام – العب كرة قدم ألماني – 8 – من األبجدية – غنج 

– 9 – العب كراتيه عالمي راحل – نصف هاشم.

1 – االس�م الثاني لالعب كرة قدم سعودي معتزل – 2 – فريق كرة 
ق�دم أوروبي – 3 – نصف نبيل – يرش�ح – نهر أوروبي – 4 – أزواج 
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ال�سفة
ف

زرادشت )باألفس�تية: Zaraϑuštra( هو نبي 
كردي ومؤس�س الديانة الزردش�تية، وقد عاش يف 
مناط�ق أذربيجان وكردس�تان وإي�ران الحالية ، 
وظل�ت تعاليم�ه وديانته هي املنت�رة يف مناطق 
واسعة من وسط آسيا إىل موطنه االصيل كردستان 

حتى ظهور اإلسالم.
اسمه زرادشت يف العربية، وسماه ابن النديم 
يف الفهرس�ت: زرادش�ت ب�ن اس�بتمان ]1[،، ويف 
اإلنجليزي�ة: Zoroaster، ويف لغت�ه األصلي�ة ه�ي 
األفستائية وهو الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية 
واملكتوب باللغ�ة امليدية وفيها أدرج افكاره كلها. 
هو زاراوسرتا ]2[ ويف الفارسية: زراُتشت ]3[]4[ 
 ،]5[ Ζωροάστρης ويف اليونانية زورواسرتاس
وق�د ذكره زانثوس يف كت�اب ليدياكا وأفالطون يف 
كتاب ألكيبيادس األوىل، وتطور يف التهجئة اليونانية 
حتى توصل إىل زورواسرتيس Zōroastris، وتوجد 
تفسريات كثرية ومختلفة لالسم، إال أن من املتفق 
عليه أن مقطع "أوس�رتا" يف االسم االً صيل يعني: 
َجَمل، ويذهب بعض املؤرخن إىل أن اس�مه مركب 

م�ن كلمتن معناه�ا "معاكس الجم�ل" ألنه كان 
يف صب�اه يعب�ث بالجم�ال ]6[، ويذه�ب البعض 
إىل أن اس�مه يعني "ذهب الصح�راء" ]7[، ويرى 
البعض أن االس�م يعني: قي�ادة الجمل، وهذا عىل 
أس�اس مقطع "زارس" يف األفستية والذي يعني: 
َس�َحَب ]8[، أو معن�اه: الجم�ل األصف�ر، وه�ذا 
بامل�وازاة م�ع املقطع "زاي�ري" ]9[، أو باالرتباط 
مع السنكرسيتية الفيدية يف مقطع "هار" والذي 
" فيكون املعنى: "ش�وق للِجَمال" أو  يعني "َح�بَّ
"رغبة يف الِجَمال" ]10[، والبعض يقول أن االسم 
أت�ى م�ن القرية الت�ي كان يعيش فيها زرادش�ت 
وه�ي قري�ة أتروباتن ومنه�ا يمكنن�ا العثور عىل 
كلم�ة "أثار" والت�ي تعني الن�ار، فالكاهن وقتها 

كان ُيعرف باسم "أثارفان" أو "حارس النار" .
ُولد زرادش�ت يف مدينة أذربيجان، وكان اس�م 
والده "بوروزهازيو" ووالدته "دوغدما" وهما من 
قبيلة "س�بيتاما"، وحس�ب الكتابات الزرادشتية 
التي تتحدث عن معجزة ميالد زرادش�ت، فإن والد 
زرادش�ت كان يرعي يف الحقل ثم ظهر له شبحان 

وأعطاه غصًن�ا من نبات الهوم�ا املقدس وأمراه 
أن يقدم�ه لزوجته، فقام بمزج الغصن مع النبات 
ورشبه ه�و وزوجته، فحملت زوجته بعد ش�هور 
وحلمت بس�حابة س�وداء أحاطت بيتها وانتزعل 
طفلها م�ن رحمها وأرادت قتل�ه، ثم رصخت األم 
وجاء ش�عاع من السماء مزق السحابة فاختفت، 
وظه�ر م�ن الش�عاع ش�اب يش�ع بالن�ور وأعاد 
الطف�ل إىل أمه ونبأها بأنه س�يكون نبي، وحينما 
ول�د الطفل لم يبِك مث�ل األطفال بل ضحك بصوت 
ع�ال اهتز له البيت ال�ذي كان مليًئا بالنور اإللهي 
الكث�ري م�ن  وهرب�ت األراوح الري�رة. وهن�اك 
األس�اطري الت�ي تتحدث عم�ا حدث بع�د ميالده، 
منها أن كبري سحرة إيران "دوران رسون" ونائب 
امللك يف املقاطعة سمعا بميالد النبي الذي سيقيض 
عىل السحر والوثنية، فأرس�ل كبري السحرة ثالثة 
سحرة ليحرضا زرادشت له يف معبد النار، وعندما 
ج�اءوا بالطفل وضع�وه يف الن�ار، وعندما عادت 
وال�دة الطفل إىل املنزل لم تج�ده فذهبت إىل معبد 

النار لتدعو اآللهة أن ترده.

اس�تعانت أسرة س�عودية ببغاء 
إليق�اظ أبنائها الط�الب يومياً، وذلك 
عن طريق إخراج أصوات بوق الحافلة. 
وقال�ت صحيفة »اليوم« الس�عودية، 
على موقعه�ا اإللكتروني إن »أس�رة 
س�عودية ل�م تج�د أي صعوب�ة ف�ي 
االستيقاظ من النوم باكراً، خصوصاً 
الطالب، والفضل يعود إلى تعّهد طائر 
الببغاء بمهمة إيقاظهم«. وأضافت أن 
»الطائ�ر يقوم بإخراج أصوات مناداة 
للجمي�ع، ومنها صوت بوري الحافلة 
)البوق( بش�كل دائم، في إش�ارة إلى 
أن  بع�د  للم�دارس،  الذه�اب  موع�د 

أصب�ح يس�مع ه�ذا الص�وت وتعّود 
علي�ه، وكذل�ك إخ�راج أص�وات ألهل 
البيت، منها »يا ولد«، ومناداته بعض 
األس�ماء، حتى أصب�ح الطائر بمثابة 

المنقذ للعائلة كل صباح«.
الصحيف�ة ع�ن مال�ك   ونقل�ت 
الطائ�ر قول�ه إن »الببغ�اء يبل�غ من 
العم�ر س�نتين وثالث�ة ش�هور، وتم 
ش�راؤه وه�و صغي�ر وتدريب�ه حتى 
أصبح واحداً من أفراد البيت«، مشيراً 
إلى أن »هذا الطائر من النوع الرمادي 
الذي يس�تطيع إتقان األصوات بشكل 

جيد«.

إيراني�ة   شوش�تر ه�ي مدين�ة 
تبعد عن مدينة الش�وش الحالية اقل 
من عش�رة كيلومترات وتقع شمال 
االه�واز ف�ى جن�وب ايران. اس�مها 
المتع�ارف عليه بالتاريخ االس�المي 
)تس�تر( وقد أبدل الفرس اسمها إلى 
شوشتر وهي المدينة الحصينة التي 
استش�هد عل�ى أس�وارها الكثير من 
الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم: 
الب�راء بن مال�ك أخو انس ب�ن مالك 

رضي الله عنهما. ومن المعروف أنها 
فتحت بمكيدة حيث تسلل الصحابي 
الجلي�ل مج�زاه ب�ن ثور السدوس�ي 
الى داخ�ل المدينة ع�ن طريق أنفاق 
المي�اه بي�ن الجبال وداخ�ل المدينة، 
وهي معروف�ة بالمدينة التي تجري 
من تحته�ا األنه��ار. فس�بحان الله 
قدرة الله ف�ي الخلق عظيمة جدا وال 
نملك إال ان نقول سبحان الله.. وهذه 

بعض الصور لهذه المدينة:

زراد�ست

احلمل
مناس�بة مهم�ة للتعب�ري عن 
قدرات�ك ومواهب�ك املمي�زة، وهذا 
س�يفاجىء بعضهم عىل نحو غري 
مسبوق. إذا كنت إىل جانب الريك 

يف األوقات الصعبة

الثور 
تتش�ّجع ع�ىل اتخ�اذ مبادرة 
وإع�ادة النظر يف بع�ض القرارات 
املصريي�ة. تتلّق�ى خ�رباً مفرح�اً 
أو م�روع  بداي�ة عم�ل  يك�ون 

جديد.

اجلوزاء
أمامك ف�رص لتحقيق  تت�اح 
االحالم، وي�ؤدي األصدقاء دوراً يف 
تعزيز مروع غال عىل قلبك. لكن 
قد يحصل ما لم يكن يف الحسبان، 

وقد تتعرقل بعض األمور.

ال�سرطان 
ال  وح�ده  اللطي�ف  ال�كالم 
يوصل�ك إىل أي م�كان، فح�اول أن 
تنظر إىل األمور بجدية أكرب لتتمّكن 
من ف�رض وج�ودك ب�ن اآلخرين. 

العالقات العابرة ال تدوم عموماً.

الأ�سد 
تش�عر باالرتي�اح ابت�داًء من 
اليوم. قد تهتم بقضية فلسفية أو 
اجتماعية أو فكرية وتبارش حملة 
إعالنية، أو تخّطط إلطاللة ترح 

فيها بعض برامجك.

العذراء 
الثقة بالنفس هي أبرز عناوين 
نجاحك يف املرحلة املقبلة، وخصوصاً 
أهداف�ك  تحقي�ق  م�ن  تمكن�ت  إذا 
املس�تقبلية. قد تمر بيوم من الفراغ 

العاطفي

امليزان
تتلق�ى دع�وة خاص�ة لتعزي�ز 
وضع�ك املهن�ي. الح�ذر واجب من 
بعض املترّضرين لكنهم لن ينجحوا. 
طيبة قلب�ك تؤدي دوراً يف إعادة بناء 

جسور العالقة مع الريك

العقرب 
ال تدع االرتباك يس�يطر عليك يف 
العم�ل، ألّن ذل�ك يدفع�ك إىل ارتكاب 
هف�وات وأخط�اء قد تك�ون مكلفة 
رة. ال تهم�ل الريك بأي  وغري م�ربَّ

شكل من األشكال

القو�س 
ا هذا اليوم  تعيش اختب�اًرا مهمًّ
توقع خالل�ه عق�ًدا او تلغي�ه كليًّا. 
األم�ر راجع ل�ك ولكيفي�ة الترّصف 
واملواجه�ة! تتحس�ن األوض�اع عىل 

نحو ملموس

الدلو 
تقط�ع أش�واًطا كب�رية تح�رز 
ي�ريض  واضح�اً  تقّدم�اً  خالله�ا 
طموحاتك ومتطلّبات رؤسائك. تؤّدي 
واجباتك عىل اكمل وجه رشط التقّيد 

دائماً بالقوانن واملهل املحّددة.

اجلدي
أوضاع�ك  ترتي�ب  إىل  أدع�وك 
الخاص�ة م�ن دون تلك�ؤ وإىل إنهاء 
املس�ائل العالق�ة. إذا أمكن بصورة 
هادئة ولّينة. تعود العواطف تدريجاً 

اىل دفئها وحرارتها املعتادة.

حوت 
إنه ي�وم ناجح ج�داً، وهو يبعد 
املخاوف الت�ي أقلقت راحتك وأقّضت 
مضجع�ك. ه�ا أن�ت مرف�وع الرأس 
مبتس�ماً ألّن الحظ يرافقك ويس�ّهل 

أعمالك. تتمتع بلقاءات عذبة
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مكتبات بغداد القديمة

طلعت يامحلى نورها

بغداد المتعة والجمال
 والحركة في شارع الرشيد 1935

اعداد: كمال لطيف سالم

ا�صوق الب�صرة من تراثنا الغنائي

تزخ�ر المدن عموم�اً بمكتبات بيع الكت�ب، حتى أّن 

بعض تلك المكتبات ينال ش�هرة تستمر إلى وقت طويل، 

بينما تنسى أسماء البعض اآلخر بمرور الزمن أو بمجرد 

غلق أبوابها. 

وتع�د مكتب�ات بي�ع الكتب منه�ًا مهم�اً للمثقفين 

والراغبين بالتزود من منابع الفكر والمعرفة، والمكتبات 

القديمة لبي�ع الكتب في بغداد لها ش�أن كبير في تزويد 

الق�راء بالكت�ب والمج�ات الس�يما في أوق�ات ازدهار 

تج�ارة الكتب، بعض تل�ك المكتبات مازال مس�تمراً في 

عمله وان لم يكن كالسابق ، وبعضها زال لكنه مازال في 

ذاكرة المعنيين بالكتب.
مكتبة الزوراء :

 أسس�ها المرحوم )حس�ين الفلفلي( عام 1930م ، 

واآلن يمتلكه�ا نجل�ه  )أك�رم الفلفلي( ، تقع في س�وق 

الس�راي، كان مؤسسها يس�تورد الكتب من مصر أثناء 

العهد الملكي، ويس�افر ألجل التجارة والترفيه، فقد كان 

في خمسينات القرن الماضي يسافر أحياناً برفقة أستاذ 

اللغة العربية الدكتور )مهدي محبوبة( يرافقهم الدكتور 

)عل�ي الوردي( مع الدكتور  )جواد علي( صاحب الكتاب 

المش�هور )المفصل في تأريخ العرب قبل اإلسام( وقد 

كان األخير يجلس في مكتبتنا لس�اعات طويلة، كما قال 

أكرم الفلفلي .

أما رئي�س الوزراء )نوري الس�عيد( فقد كان – كما 

يذكر أكرم الفلفلي– يمّر أحياناً بس�وق السراي، فناشده 

والدي م�رة في أن يس�اعده ليحصل على خ�ط للهاتف، 

وق�د نصب ذلك الخط في الي�وم التالي، كان ذلك في عام 

1949م.  

سألته عن أهم المكتبات القديمة في شارع المتنبي، 

فأفاد قائاً:

� هن�اك مكتب�ة )أحم�د كاظمية(، مكتب�ة )محمود 

القالبجي(، مكتبة )الحيدري(، مكتبة )إبراهيم األعظمي( 

أنش�َئت ف�ي األربعيني�ات، مكتب�ة  )نعم�ان األعظمي( 

أنش�ئت في نحو الثاثينيات، مكتبة )إبراهيم السدايري(  

إش�ارة إلى ارت�داء صاحبها الس�دارة البغدادي�ة، مكتبة 

)س�يد باقر(، مكتبة  )ع�واد(، مكتبة المثن�ى، صاحبها 

)قاس�م الرجب(، المكتبة العصري�ة  )لمحمود حلمي( ، 

مكتبة النهضة )لعبد الرحمن حياوي(، والمكتبة األهلية 

)لش�مس الدين الحيدري( ، مكتبة التربية )لعبد الحسن 

راض�ي( ، مكتب�ة دار البي�ان )عل�ي الخاقان�ي( ، مكتبة 

األندلس، مكتبة المعارف  )محمد جواد(.

ش�ارع  يس�مى  كان  فق�د  المتنب�ي  ش�ارع  أم�ا 

)األكماخان�ة( ألنه كان يحوي مخبزاً للجيش، أما تجارة 

الكتب اليوم فهي ليس�ت كما نأمل، فالكساد خيََّم عليها، 

لهجرة الكثير من المثقفي�ن، وقراء الكتب، وبالرغم من 

ذلك فأنا مستمر في هذه المهنة ألنني أعشقها، وألن من 

الصع�ب عل�ّي أن أترك تأريخ والدي وأخ�ي والجهد الذي 

قاما به لعشرات السنين إلنشاء هذه المكتبة .
املكتبة احلديثة :

الوحي�د  وكان  ج�واد،  محم�د  الح�اج  صاحبه�ا 

ال�ذي يس�تورد الكتب م�ن إي�ران والهند 

باللغ�ة  كان�ت  ومعظمه�ا  والباكس�تان، 

العربية.

مكتبة دار التربية :

حدثن�ا )أب�و محم�د( � وه�و صاحب 

مكتب�ة األندل�س س�ابقاً والتي تأسس�ت 

ع�ام 1965� ع�ن مكتب�ة دار التربية التي 

أصبح اح�د موظفيه�ا بما يأتي: أنش�ئت 

في النجف عام 1964 ثم انتقلت إلى بغداد 

ش�ارع المتنبي عام 1968 وكان صاحبها 

المرحوم عبد الحس�ن الراضي، وقد بقيت 

هذه المكتبة في  موقعها نفسه حتى اآلن، 

وهي تتعاط�ى غالباً تجارة الكتب التراثية 

والتأريخية والثقافي�ة، أما الكتب الرائجة 

هذه األي�ام فهي كت�ب اللغ�ة والنح�و واألدب والتاريخ 

القدي�م والمعاجم والقواميس، وأّما ع�ن تأثير التقنيات 

الحديثة على تجارة الكتب فأخبرني بأنها لم تؤثر إطاقا 

، ألن الكتاب هو األس�اس في القراءة وما زال الوس�يلة 

الوحيدة للقراءة.
مكتبة ال�صطري :

 أفادن�ي صاحبه�ا )نعيم الش�طري( ب�أن أصل هذه 

المكتب�ة الت�ي تقع اآلن عند ش�ارع المتنب�ي هو مكتبة 

النور التي أنشأها عام 1958م في مدينة الشطرة التابعة 

للناصري�ة، وق�د أقف�ل مكتبة الن�ور وتوج�ه للعمل في 

الكوت لس�نتين، ثم إلى بغداد حيث تعرف هناك على أحد 

بائعي الكتب )الس�توك(  وه�ي الكتب التي لم تلَق رواجاً 

فبقيت ف�ي المخازن التابعة لدور النش�ر اللبنانية، قال: 

كن�ا نق�وم بجمع كميات كبي�رة منها ونبيعها ش�راكة، 

كنا نس�تخدم لهذا الغرض عربة دفع، ونبيع الكتاب بين 

خمس�ين إلى مئة وخمسين فلس�اً، ثم أخذنا نصدر هذه 

الكتب إلى البصرة وغيره�ا، فنحصل على بعض األرباح 

م�ن ذلك، داومنا عل�ى هذا العمل عدة س�نوات حتى أخذ 

بعض اللبنانيين القيام بهذا العمل، حيث باشروا بإدخال 

كمي�ات من ه�ذه الكتب إلى الع�راق، مم�ا جعلنا نعزف 

ع�ن هذا العمل التج�اري وهو تجارة الكتاب )الس�توك( 

واتجهنا إلى افتتاح المكتبات.

عام1970م بنيت إح�دى العمارات الحديثة، 

اس�تأجرت فيها محلين أولهما كان يحتل الرقم 

)1( ف�ي تسلس�ل العم�ارة، ومن�ذ ذل�ك الوقت 

باشرت بافتتاح مكتبتي )الشطري(.

أم�ا ع�ن ازدهار تج�ارة الكتب ف�ي العراق، 

فحص�ل ف�ي عهدي�ن أحدهم�ا العه�د الملك�ي، 

واآلخر أثناء حكم الرئيس )عبد الرحمن عارف( 

لاستقرار النسبي في العهدين.

مكتبة دار البيان :

 أنشأها الشيخ )علي الخاقاني( عام 1962م 

في ش�ارع المتنبي، وكانت مح�ط أنظار األدباء 

والعلماء والصحفيين، ينهل�ون منها معارفهم، 

ويتفاعل�ون ف�ي منتداه�ا م�ع نظرائه�م أه�ل 

الثقافة واألدب، أفاد األس�تاذ  )بديع الخاقاني( 

نجل مؤسس�ها، بأّن هذه المكتبة كانت أول من 

أدخل أس�لوب الخصم على أس�عار كتبها خدمة 

لط�اب الجامعات والمدارس، وكانت تتس�اهل 

حين بيع الكتب م�ع محدودي الدخل، وتبيع لهم 

بالتقسيط ، انطاقا من مبدأ نشر الثقافة من غير النظر 

إلى أهمية تحقيق األرباح. 

قام المرحوم الش�يخ )علي الخاقاني( بتأس�يس دار 

وطني�ة أهلية بالتع�اون مع بعض دور النش�ر العراقية، 

مثل مكتب�ة النهضة وصاحبها )عب�د الرحمن حياوي(، 

ومكتب�ة التربي�ة، والمكتبة األهلية وصاحبها )ش�مس 

الدين الحيدري(، والمكتبة العصرية وصاحبها )محمود 

حلمي( ثم بعده  )صادق القاموسي(، وشركة العروبة. 

وصاحبها لبناني األصل. حينما أكتمل موضوع هذه 

الدار طرحت هيكليته�ا، فعرض األمر على وزير الثقافة 

واإلعام الس�تحصال الموافقة الرس�مية، إالّ أن الوزير 

)شفيق الكمالي( كان يحبذ أن تكون هذه الدار حكومية 

وليس�ت أهلية، ولكن والدي ط�رح عليه مقترحات منها 

أن تعنى هذه الدار بواجب أساس يتضمن تصدير الكتاب 

العراق�ي على وجه الخصوص إلى جمي�ع أرجاء الوطن 

العرب�ي والعالم اإلس�امي، وفعاً تم�ت الموافقة على 

ذلك وأنشئت دار حكومية وطنية تصدر الكتاب العراقي، 

وقامت هذه الدار الحكومي�ة باالتصال بالكتاب واألدباء 

لغرض تصدير كتبهم بعد طبعها .
مكتبة ال�صباح :

تحدث الس�يد س�الم جاس�م ج�ودة صاح�ب مكتبة 

الصب�اح الت�ي ورثها عن أبي�ه والواقعة اآلن في ش�ارع 

)عم�ر بن عب�د العزيز( ف�ي االعظمي�ة، عل�ى التقاطع 

المس�مى )س�احة مكتب�ة الصب�اح( والمس�جل – كما 

أفادني صاحبها  رسمياً بهذا االسم :

� تأسس�ت المكتب�ة عام 1947 م ف�ي منطقة الباب 

المعظ�م قرب بناية الموقف العام ، وقرب وزارة الصحة 

الحالي�ة، ثم انتقلت عام 1956 إل�ى االعظمية بعد تهديم 

المح�ل القدي�م إل�ى موقعه�ا اآلن عن�د تقاط�ع مكتبة 

الصب�اح. في عام 1997م تحول أم�ر ملكيتها من والدي 

المرحوم  )جاس�م جودة( الّي . كانت في أوائل إنش�ائها 

تبيع الصحف والمجات والكتب والقرطاسية والسكائر 

والس�كاكر فضاً ع�ن حيازتها وكالة لألجه�زة الدقيقة 

وبيعه�ا للقرطاس�ية حت�ى ص�در ق�رار وزارة اإلع�ام 

باالقتص�ار على بيع المطبوعات والقرطاس�ية ، وهكذا 

إلى أن انتقلنا إلى المحل المقابل ، الحالي ، بسبب قانون 

اإليجار الحديث .

 كان�ت المكتب�ة تعد معلم�اً مهماً م�ن معالم مدينة 

بغداد ، ونقطة دالة يستدل بها على األمكنة والعناوين .

أف�اد صاحب المكتبة بأنه كان في الماضي يتس�وق 

ما يعادل نصف ش�احنة صغيرة م�ن اإلصدارات الحديثة 

للكتب وبشكل دوري ومستمر، ولكن ذلك قد انحسر اآلن 

بسبب التقنيات المتقدمة للحاسوب واالنترنيت وغيرها، 

ولكنه مع ذلك يؤمن بأّن الكتاب س�يبقى الوسيلة األكثر 

رواجاً وراحة وديمومة للقارئ .

حينم�ا كن�ت أتج�اذب الحديث مع صاح�ب المكتبة 

تداخل معنا أحد كبار السن وقال : كان من زوار المكتبة 

قبل عقود من الزمن، كبار الساسة والشخصيات األدبية 

والفنانين والرؤساء مثل عبد السام محمد عارف وخالد 

الشواف وعبد الرحمن البزاز وإسماعيل الشيخلي وخالد 

الرحال وعطا صبري وعبد العزيز العقيلي ومحمد بسيم 

الذويب .

نغم�ة رس�ت واس�تقراره على درج�ة الجهار 

كاه ويغني ب�دون ايقاع ويقرا فيه الش�عر ويحرر 

م�ن الجه�ار كاه بتردي�د كلمة ام�ان  فصعودا الى 

الن�وى والى العجم  ون�زوال الى البه�اركاه بترديد 

كلم�ة هي�داد � وباالخير ب�دادم او اماني دوره مي 

بيمول رهدو ثم يقرا ابياتا من الشعر بنغم التحرير 

ث�م يصع�د الى الك�ردان بتلف�ظ اي ث�م يصعد الى 

الماهوران وينزل الى الك�رادن والى الجهاركاه ثم 

تات�ي الميان�ه الميان�ه وهي من نغ�م الحجاز على 

الكردان ثم يعمل ميانتين ثم ينتهي الى التسلوم .

*طلعت يا محلة نورها ...

وزنها الوحدة ونغمتها الرست 

طلعت يا محلها نورها

 شمس الشموسه  

يا الله بننا نملى ونحلب 

لبن الجاموسة 

طلعت يا محلى نوها

 والبحر خابط

مركب حبيبي يا بابه 

بالهرشة رابط

ليرة ومجيدي يا بابه 

بخشيش للضابط

تحفظ لي خزعل يا ربي

هوه وعياله

طلعت على شط دجلة

 والغرب نسم

والموج ينادي اها 

وعليها سها 

هذه االغنية من الحان ما عثمان الموصلي ثم 

اخذها سيد درويش وغنتها فيروز .

عرفت البصرة منذ أقدم األزمنة بأسواقها المتنوعة 
وكانت هذه األس�واق منفردة في معظم مدنها فمنها 
سوق البزازين وسوق العطارين التي تباع فيها العطور 
والروائ�ح العطري�ة وس�وق الوراقين الت�ي يقصدها 
العلم�اء والمفكرون للتزود بالعلوم والفنون وس�وق 
الصفارين وسوق القصارين وهي سوق خاصة لغسل 
الثياب وصبغه�ا وتنظيمها بمطارق من جلد وس�وق 

الصيارفة وغيرها.
ومن أش�هر أس�واق البصرة القديمة س�وق هرج 
التي تقع في مركز المدينة في س�وق العش�ار ويعود 
تاريخها إلى أواخر العهد العثماني وسميت بسوق هرج 
لألصوات العالية لباعة الس�وق والمنادية على الس�لع 
والم�زادات التي كانت تقام لياً ألن الدكاكين والمحال 
كان�ت تفت�ح لياً وحت�ى الصباح تباع فيه�ا المابس 
التي تس�مى )الزبنات( التي تلمع لياً وهي من الحرير 
والكلب�دون )القصب( فتبه�ر بلمعانها أعي�ن الزبائن 
ومرتادي الس�وق لياً لتغريهم بالش�راء ولهذا السبب 

كانت المزادات تقام في الليل ألن السلع المعروضة لها 
نظ�رة خاصة في الليل تختلف عنه�ا في النهار ففي النهار ليس لها 
نفس اللمعان. احتلت صناعة الثياب واألقمشة الحريرية والقطنية 
والصوفية مكانة الصدارة فاش�تهرت ثياب البصرة في العراق وفي 
العالم اإلسامي وأوروبا وآسيا وكان اإلقبال عليها كبيراً واألقمشة 
الحريري�ة تصله�ا م�ن الموص�ل الت�ي تمت�از باألقمش�ة الرقيقة 
والزاهية والملون�ة بالزخارف وتطرز الثياب بكتابات وتش�كيات 
من الزخارف النباتية والهندس�ية فق�د كان الخياطون يتفننون في 
خياطة النفيس من هذه األقمشة. وتوسعت سوق هرج بعد الحرب 
العالمية األولى سنة 1917 وعرفت أسواق البصرة بمختلف البضائع 
والم�واد م�ن مناط�ق مختلفة وبعدها س�اد الكس�اد هذه الس�وق 
بع�د اقتراب الحرب العالمي�ة الثانية وبعدها تغيرت معالم الس�وق 

وتفردت المحال الخاصة ببيع البضائع المتنوعة التي كانت تس�مى 
)خردة فروش( وغالباً ما كانت تلك البضائع من الس�لع المستعملة 
واش�تهرت ف�ي الس�وق القنادي�ل الزجاجي�ة والبلوري�ة وتنوعت 
أش�كالها وتباينت أس�عارها وانتش�رت مصوغات الخزف والفخار 
وأصبح التجار يحملون معهم كل نفيس من اللطائف والطرائق إلى 
هذه الس�وق وكل ما خف وزنه وغ�ا ثمنه من بلدان مختلفة وكان 
الح�كام يتدخلون لحماي�ة التجار وأحيانا يكون لصالح المس�تهلك 
وكس�ر االحت�كارات ألن التجارة ت�در أرباحاً غير مح�دودة خاصة 
وأن حالة الش�راء التي كان عليها أصحاب الس�لطة عاماً أساس�ياً 
في اإلقبال على ش�راء المس�توردات والمحليات فمن البصرة أبحر 
التج�ار إلى الهند والصين وجنوبي الجزي�رة العربية وإفريقيا ومن 
خالها وصلت البضائع إلى بغداد وكل أنحاء العراق. كان في س�وق 
ه�رج العديد من الخان�ات مثل خان الخضيري الذي ش�هد انطاقة 

المسيرة الجماهيرية لنصرة ثورة العشرين سنة 1920 
وكان مرورها في س�وق ه�رج باتجاه مق�ر القنصلية 
البريطانية التي مقرها  حاليا محافظة البصرة، وتكون 
الس�وق من الحرفيين الع�رب والبغداديي�ن والبصريين 
وبعض األك�راد واإليرانيين واليه�ود وتخصص التجار 
اإليراني�ون ف�ي بيع المت�اع واألطعمة كس�كر القوالب 
والش�اي والفلف�ل والتم�ر هن�دي وانحص�رت تج�ارة 
القم�اش بالطائف�ة اليهودي�ة فبضائعه�م تتفق وذوق 
وطبيعة الناس في البصرة وال يس�تطيع أحد من التجار 
منافس�تهم. اآلن سوق هرج اس�م على غير مسمى فقد 
اختف�ت فيه خردة فروش واس�تبدلت البضائع القديمة 
إلى محال تخصصت ببيع األجهزة الكهربائية فضاً عن 
تمس�ك روافي المابس بمهنتهم محافظين على أصالة 
المهنة ومتحدين الموضات الحديثة والمابس الجاهزة 
فا يزال كبار السن يرتادون سوق هرج قاصدين روافي 
المابس ي�روون الذكري�ات القديمة ويتحس�رون على 
األي�ام الكريمة الطيبة. ولكن خ�ردة فروش ظهرت في 
مكان آخر وكأن التاريخ يعيد نفسه فانتشرت هذه األيام 
ف�ي مركز المدينة على الش�وارع الرئيس�ة في س�احة االحتفاالت 
وشارع 14 تموز والجزائر وامتألت األرصفة بجميع أنواع البضائع 
منه�ا الجدي�د ومنها القدي�م منها العراق�ي ومنه�ا الكويتي فمنها 
أثاث مس�تعمل وجدي�د وهناك ماب�س قديمة وأجهزة مس�تعملة 
وصالونات بألوان وأشكال جذابة فضاً عن لعب األطفال المتسخة 
والرديئ�ة وباالت ل�كل ذوق وقياس وأصبحت س�وق هرج الجديدة 
مليئ�ة بمختلف البضائع كما كان س�ابقاً ولكنه اآلن تغلق في الليل 
الحت�رازات أمنية وتفتح صباحاً الس�تقبال الزبائ�ن الذين اختلفت 
أذواقهم فمن المابس المزركش�ة اللماعة إلى البنطلونات الضيقة 
ومن األثاث البس�يط إلى األثاث الفاخر والمستعمل وبذلك أصبحت 

سوق هرج القديمة تشبه الجديدة ولكنها ال تفتتح لياً . بغداد ألف ليلة وليلة دخلها الكثيرون ورحل منها القليل واما من ارتحل فكان مبطرا او مجبرا، 
وكانت بغداد تصنف وتخمن على تعداد النفوس فاإلس�ام يبلغون 219 الف نفس واليهود 60 الف 
نف�س والمس�يحيون 20 ألف نفس واما باقي الملل االخرى فيبلغ�ون الفي نفس بتعداد 1927 غير 
الرس�مي. وألن في بغداد طعم تش�تهيه وما تتركه كطعم الرازقي وانت تتمش�ى عصرية كل يوم 
بي�ن الدرابين وتف�وح رائحة الرازقي من بعيد، او تقطف النارنج والمتس�اقط من اس�يجة البيوت 
في محلة الس�نك وحين تتمشى بسوق العطارين وهي س�وق مزدحمة متهودة، تجتمع كل روائح 
التوابل والمعطرات في الش�ورجة والمعلوم ان الرجال قليلو الحديث لنس�ائهم عن احوال الس�وق 
عدا ابو طارق الذي يقول كل ش�يء لزوجته دون ان تس�أله وكان يسكن الكريعات وأم طارق امرأة 
جميلة تدعى رازقية اسم على مسمى تتشمم وهي مغمضة العينين وجه زوجها أبو طارق فتقول 

له )اشوداك يم صبغ اللوزينة ؟؟؟( فيجيب ضاحكا:
)أخاف شفتي ايديناتي ملغمطة؟( فتبتسم...:

والبارحة مو كنت بسوق السماجة.. فعطر بغداد لن ينسي احدا..
ويذكر ان احدا من جنود نابليون قد قتل ولم تعد جثته ألهل فذهبت ام الجندي المقتول لتبحث 
ع�ن ولدها في س�احة المعرك�ة فتوقفت بمكان ما وقال�ت احفروا هنا فقبر ول�دي هنا، فحفروا 

وتعجبوا حين رأوا ابنها بعين المكان فسألوها كيف عرفتي ان ابنك هنا قد دفن؟.
فأجابت: من عطره. وكذلك بغداد حين تتمش�ى وس�ط بساتينها الظليلة واهلها األحباء االوداء 

الساذجين المسخطين سحرا ال يكون اال في قلة من مدن العالم..

أشهر وأقدم األسواق في البصرة.. سوق الهرج في العشار

وف�ي الحديث عن ش�خصيات بغداد كان هناك 
ش�جاع يعتبر بطل العراق بالمصارعة وهو الحاج 
عب�اس الح�اج عب�د الل�ه الدي�ج المول�ود بمحلة 
الهيتاويي�ن بالرصافة 1902 س�اذج عنيد وطيب 
القلب ما ترك روزخان�ة اال وتريض فيها ومارس 
رياضته بعد س�ماع صوت الدف�وف والصاة على 
محم�د واألهل مجتمع�ون متعجبون من ضخامة 
األجس�ام وحركاته�ا.  ومن مقتطف�ات الصحف 
البغدادي�ة اي�ام زم�ان ومايتقدم ب�ه االهالي من 
ش�كاوى نرصد منها. س�مع الحاج عب�اس الديج 
م�ن الصحف المحلية ان هن�اك مصارعا هنديا قد 
ق�دم لبغداد من�ذ اربعة ايام ويدع�ى عبد الرحمن، 

وق�د ذكر عبد الرحمن م�رارا وتكرارا امام االهالي 
انه يطلب مصارعة أي عراقي كان وواجه عددا قليا من مصارعي 
بغداد وذكر لهم قوته وحركاته وبما ان هذا الكام يؤثر على سمعة 
المصارعي�ن العراقيين فقد جئت أنا عباس الديج اآلن طالبا اليه ان 
يتفضل بمنازلتي انا، وان ش�اء تلميذي موسى بن محمد ابو طبرة 
)اح�د اش�قيائية باب الش�يخ والفضل( بعد ان يس�تحصل األجازة 
من مدير ش�رطة لواء بغداد وتكون المصارعة علنية على مس�رح 
سنترال سينما، بعد ان يخصص مقدار المراهنة ويكون الريع الذي 
يحصل منها لمنفعة المدرس�ة الجعفرية. وكذلك نحن مس�تعدون 
لمنازل�ة كل من يعاضده من أصحاب�ه المصارعين وها نحن نطلب 

الي�ه ان يس�رع بنش�ر جواب�ه وارج�وا ان 
التطول المناقش�ة بهذا الموضوع.. الحاج 
عب�اس الدي�ج كان قويا ول�ن يضيع حقه 
ومتحدي�ا بنفس الوقت وكان�ت كل قواها 
العقلية متمركزة في عضات جسده وكان 
طيب القلب سرعان ما يحتالون عليه حتى 
تقدم في ي�وم من األيام بش�كواه لجريدة 
العراق الغ�راء في 1927 أي�ام حكم االمير 
فيصل االول المعظم قائا : حضرة صاحب 
جريدة العراق الغراء المحترمسيدي.. كنت 
قد ذهبت بقصد زيارة مرقد سيدنا الحسين 

عليه السام.. وعند وصولي كرباء يوم 15 شعبان ذهبت الى محل 
الرياضة هناك المس�ماة بالزورخانة الجل التريض كما هي عادتي 
كل ي�وم.. وعند االنتهاء طلب منازلتي المص�ارع المدعو نصر الله 
كرمنش�اهي.. فأجب�ت طلبه ونازلت�ه. وعند منازلت�ي اياه كان قد 
اخذن�ي بفن من فنون المصارعة كان ش�ديدا ولكن�ه لم يؤثر علي 
البتة فتخلصت منه فعدت فمس�كته بفن يعرفه المصارعون )كند 
شكن( ولما ان ضايقته أخذ يصيح )دستم شكست( أي كسرت يدي 
ثم أخذ ينادي المرشد )الحكم( ويقول )مرشد ادن كارست( أي هل 
هذا فن؟ فأجابه المرش�د )همنيش شابدل كن( 
ومعنى قول هذا نعم هذا فن ويجب ان تتخلص 
من�ه.. وعندم�ا رأى ان المفر له م�ن ذلك الفن 
س�وى االعتراف بفوزي علي�ه وقوله )مرزت( 
واعاده�ا م�رارا.. وينبط�ح على ظه�ره فأخذ 
يصرخ بأعلى صوت�ه )مرزت( وأعادها مرارا.. 
ولكن اصدقاءه بعد ان شاهدوه مغلوبا هجموا 
علي الى وس�ط الميدان وس�حبوني من فوقه 
وف�ي اي�دي البع�ض منه�م االت رياضية وفي 
ايدي البعض االخر الس�كاكين وخلصوه مني، 
فلم�ا رأيت ذلك االزدحام خش�يت على نفس�ي 
واطلقت�ه بحضور ال�ذوات التالية اس�ماؤهم: 
ابراهي�م مبارك )بياع ش�راي(. جاس�م الحاج 

محمد )تاجر(.

عبا�س الديـــــــجالزورخانــــــة
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توق�ع كابت�ن فريق ده�وك واملنتخ�ب الوطني قتيب�ة عبد الل�ه ، ان 
يكون املوس�م القادم ، من اقوى املواس�م يف دوري الس�لة العراقية .وقال عبد الله: 
إن دوري الس�لة س�يكون اقوى وأفضل من املواس�م الس�ابقة ، لعدة أسباب أهمها 
وجود املحرتفني ، وظهور أسماء شابة جديدة ، منتقدا يف الوقت نفسه  قلة القاعات 

املناسبة إلقامة املباريات.
وأضاف: ان انضمام مجموعة من املحرتفني األجانب 

س�واء يف فري�ق ده�وك او االندي�ة األخرى 
س�يضيف قوة لل�دوري ، وس�تكون 
املنافسة عىل اللقب شديد. ودعا 
عب�د الله اىل االهتم�ام بالبنى 
التحتية الخاصة بلعبة كرة 
الس�لة، الس�يما وان لعبة 

كرة الس�لة ثاني أهم لعبة 
يف العراق.

 أك�د رئيس الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي زاخو الري�ايض عبد الوهاب 
بارزان�ي ان إدارته نجحت يف ضم العب املنتخب الس�وري ونادي 
القادس�ية الكويتي فراس الخطيب، اىل صفوف فريقها الكروي 
للموسم املقبل بعقد بلغ 300 ألف دوالر.وقال بارزاني ان "الالعب 
فراس الخطيب وقع عقدا مع الفريق الزاخويل يمتد ملوسم واحد 
مقابل 300 ألف دوالر، مع راتب شهري قدره ألف دوالر" .وأشار 
إىل ان الالعب "يعد من الكفاءات املتميزة عىل خارطة اللعبة ومثل 
العديد من األندية الس�ورية والعربي�ة وكان قريبا من التعاقد يف 
األي�ام القليلة مع نوتنغهام فورس�ت إال ان أمورا إدارية عرقلت 

انضمام�ه للفريق االنكليزي"، معربا ع�ن أمله يف ان يكون 
الالع�ب "إضافة قوية للفريق الذي عانى يف املوس�م املايض 

م�ن عقم هجومي اثر كثريا يف ترتيب�ه بجدول الرتتيب النهائي 
لفرق الدوري املمتاز".

يذك�ر ان إدارة نادي زاخو س�بق لها وان تعاقدت 
مع العب املنتخب الس�وري ون�ادي الجيش 

رجا رافع ليش�كل االثن�ان قوة هجومية 
ضارب�ة بمباري�ات النخب�ة للموس�م 

املقبل

اختتم�ت ي�وم أم�س األول يف مدين�ة غوتنب�ريغ جن�وب غرب 
العاصمة السويدية ستوكهولم أول بطولة كروية ودية برعاية 
الجمعية الع�راقية الس�ويدية الرياضي�ة نظمها نادي الفرات 
العراق�ي وأطلق عليه�ا ) بطولة األخوة والس�الم لكرة القدم( 

بمشاركة ستة فرق من الجالية العراقية .
أس�فرت  منافس�ات البطولة عن حصول فريق وق�د 

الن�ور عىل املرك�ز األول بعد تغلبه يف 
املباراة الختامية عىل فريق األحرار 
برضب�ات الج�زاء الرتجيحي�ة 
وبنتيجة 5- 4 بعد أن انتهت 

املباراة يف وقتها 
ص�ي  أل ا

واإلض�ايف 

به�دف  اإليجاب�ي  بالتع�ادل 
ل�كل منهما ، بينم�ا حل فريق 
الثال�ث  املرك�ز  يف  الش�هداء 
عندما تغلب عىل فريق الفرات 
بنتيج�ة 4-2 يف مب�اراة تحديد 

املركز الثالث .
هذا وق�د توزع�ت الفرق الس�تة اىل 

مجموعت�ني ترش�ح منهم�ا أول وثان�ي كل 
مجموعة لنصف نهائي البطولة ، وقد تأهل عن املجموعة 
األوىل فريق�ا النور والفرات ، بينم�ا تأهل عن املجموعة 

الثاني��ة فريقا األح�رار والش�هداء .ويف مباريات هذا 
ال�دور تغلب فريق الن�ور عىل فريق الش�هداء ، بينما 
تغل�ب فريق األحرار عىل منظم البطولة فريق الفرات 
، ليخط�ف بع�د ذلك  فري�ق الن�ور كأس البطولة من 
خصمه فري�ق األحرار يف مباراة عده�ا املتابعون من 
أجمل مباراة البطولة حيث أظهر بها العبو الفريقني 
مس�توى فني�اً ع�ال وكش�فت ع�ن مواه�ب كروية 
عراقي��ة واع�دة .ويف نهاية البطول�ة وزعت الكؤوس 
والهدايا التقديرية من قبل رئيس وأعضاء الجمعية 
الس�����ويدي�ة  العراقي�����ة 
الثالثة  الف�رق  الرياضي�ة ع�ىل 
األوىل  والح�كام وأفضل العبي 

البطولة .

أض�اف الس�باح العراق�ي طيف نعم�ان دعم�ا لرصيد 
السباحة يف الدورة املدرسية العربية الجارية منافساتها 
يف دولة الكويت حاليا حني حصد وساما نحاسيا باليوم 
األخري ملنافس�ات السباحة يف سباق 50 مرتا حرة بزمن 
قدره 30،65ث .وقال املنسق اإلعالمي للرياضة املدرسية 
س�مري خليل م�ن الكويت ، ان " الس�باح العراقي طيف 
نعمان أضاف دعما لرصيد الس�باحة يف الدورة املدرسية 
العربية الجارية منافس�اتها يف دولة الكويت حاليا حني 
حصد وس�اما نحاسيا باليوم األخري ملنافسات السباحة 
يف سباق 50 مرتا حرة بزمن قدره 30،65ث ، مشريا اىل 
ان " املركزين األول والثاني كانا من نصيب الجزائر " 
.وأضاف " أما يف كرة اليد للبنني فقد تمكن منتخب 
العراق من تسجيل فوزه الثالث عىل التوايل وهذه 
املرة عىل حساب املنتخب الليبي ب� 29-22 هدفا 
، وكانت نتيجة شوطي املباراة 12-8 و14-17 
هدفا عىل التوايل ".وأشار خليل اىل ان " منتخب 
العراق لكرة الس�لة للبنني تمك�ن هو اآلخر من 
تأكيد حض�وره عندما حقق فوزا مس�تحقا عىل 
منتخب قطر بنتيجة 94-54 نقطة وجاءت أش�واط 
:16-15 و14-17 و30-9 و13-34  كالت�ايل  املب�اراة 
لصال�ح منتخ�ب العراق امل�دريس " ، مبين�ا ان " هذا 

لف�وز  ا
الرائ�ع تحق�ق بتألق 

العبينا ذو الفقار فاهم وكرار جاسم ومحمد عي وبهاء حسني إضافة 
لس�يف الدين ماجد " .وأوضح خلي�ل ان " منتخب خمايس كرة البنني 
تمك�ن من إلحاق الهزيمة بصاح�ب األرض بنتيجة )9-3( هدفا ، بعد 
أن انتهى الشوط األول لصالح منتخبنا 3-1 ، ويف الشوط الثاني سيطر 
العبون�ا عىل مجريات املباراة وأضافوا 6 أهداف ملعوبة وعجز املنتخب 

الكويتي عن مجاراته.

ل�م يج�د حس�ني عقي�ل اب�ن 
الثالث�ة والعرشي�ن أية صعوبة 
يف مواصل�ة رحلت�ه م�ع لعب�ة 
املالكم�ة املتطلع لحص�د ألقاب 
بطوالته�ا املحلي�ة والخارجي�ة، 
وبني إدارته ملقهى ش�عبي صغري 
ج�ل رواده من أبطال ه�ذه اللعبة 
ومدربيه�ا املعروف�ني يس�تمد منهم 
إرصاره الستكمال رحلته مع لعبة الفن 
الجمي�ل.وإذا كان بط�ل الع�راق باملالكمة 
يس�تهل مش�واره اليوم�ي يف إدارة عم�ل 
مقه�ى ش�عبي يق�ع يف قل�ب العاصمة يف 
منطقة تعرف بع�الوي الحلة فجر كل يوم 
قب�ل أن ينتقل ع�را إىل تدريباته يف مقر 
نادي الزوراء أش�هر أندي�ة العاصمة، فان 

س�اعات عمل�ه تضعه ع�ىل ال�دوام يف أجواء 
لعبت�ه املفضلة. ويقول حس�ني عقيل س�الم 
"رغ�م عمي يف املقه�ى صباح كل ي�وم، فان 
لعبة املالكمة تعيش مع�ي. وطاملا ان مدربي 
اللعبة وأبطالها هم من رواد املقهى اشعر بان 
ذلك يدفعني لتحقي�ق نتائج جيدة يف املالكمة 
محليا واس�عي أللق�اب خارجي�ة يف بطوالت 
عربي�ة وعاملية".بدأ حس�ني عقيل رحلته مع 
املالكمة منذ عام 2005 بإرشاف أشهر مدربي 
العراق س�عيد عبد الحس�ني م�درب املنتخب 
العراق�ي لس�نوات طويلة، بع�د ان وجد فيه 
هذا املدرب مقومات املالكم الواعد الذي يسري 
عىل خطى والده بطل العراق السابق باللعبة.
وت�درج بعد ذل�ك مع ف�رق الفئ�ات العمرية 
لن�ادي ال�زوراء صاحب أش�هر مدرس�تني يف 
ك�رة الق�دم واملالكم�ة يف الع�راق. وانتقل إىل 

منتخب الش�باب قبل ان يتم اختياره لتمثيل 
املنتخ�ب العراقي اآلن يف الخ�ط األول يف وزن 
60 كيلوغراما.ويق�ول عقي�ل، ال�ذي يتنق�ل 
بخفة ورش�اقة ب�ني زبائن املقه�ى والصور 
املعلقة عىل الجدران ألعالم املالكمة العراقيني 
"احرص عىل تدريباتي اليومية عرا يف مقر 
الن�ادي.. اتدرب لعدة س�اعات لك�ي احافظ 
ع�ىل مهاراتي وقدراتي الفنية، لذا اش�عر بان 
عمي يف املقهى لم يؤثر يف رحلتي مع املالكمة 
ومزاولتها".احتكر حس�ني عقيل )23 عاما( 
جمي�ع ألقاب بطوالت العراق لألندية منذ عام 
2005 وحتى اآلن، وش�ارك يف بطوالت عربية 
يف األردن وتواجد يف بطولة دولية يف باكس�تان 
أكث�ر من مرة آخرها العام املايض لكن إصابة 
بسيطة غيبته عن بطولة دولية أقيمت مؤخرا 

يف تركيا يسعى لتعويضها مستقبال.

 
 أع�رب عض�و الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الق�وة الجوية 
الري�ايض حم�زة ه�ادي ع�ن حزن�ه بس�بب إقصائ�ه 
م�ن اإلرشاف ع�ىل الفريق الك�روي، ووص�ف حاله بأنه 
"مظل�وم" من قب�ل جه�ات متنفذة وش�خوص يف وزارة 

الدفاع.
وق�ال ه�ادي: إن املظلومية التي تعرضت له�ا يف نادي القوة 
الجوي�ة خ�الل الس�نوات الث�الث املاضية بلغ�ت ذروتها وال 
يمك�ن الس�كوت عنها، إلبع�ادي مرات ع�دة من مهمة 

األرشاف عىل فريق الكرة.وأضاف: هناك جهات 
متنف�ذة وش�خوص يف وزارة الدف�اع التي يتبع 
لها النادي كمؤسسة ال يحبذون وجودي يف هذا 

املوقع لغايات أجهلها.
وأوض�ح: أن فريق�ه يواص�ل تدريبات�ه اليومية 
وس�ط غياب امل�درب أيوب أوديش�و الذي يخضع 
لف�رتة عالجية يف املستش�فى األمريك�ي يف لبنان 
وننتظ�ر عودت�ه للتعرف ع�ىل منهاج�ه التدريبي 

للدخول يف الدوري املمتاز للموسم املقبل.

دبي – �صالم املنا�صري

ال أتص�ور أن التف�اؤل كان س�مة أي عراق�ي قب�ل 
مالق�اة اليابان , بل ان األكيد أن زيكو وزع التش�اؤم يف 
كل مكان عندما أعلن عن تش�كيلته قبل أربع وعرشين 
س�اعة , تش�كيلة كانت غريبة لنا ألننا لم نجد األسماء 
الكبرية التي تعودنا عليها يف الس�نوات العرش املاضية , 
فهل يعقل أن يونس ونشأت وقيص وكرار وهوار وعماد 
ورحيمة وكاصد وووو موجودون يف دكة البدالء أو خارج 
الحس�ابات , وهل يجرؤ أي عاقل أن يزج بالعبني شبان 
يخوض�ون أوىل مبارياتهم الودية أم�ام منتخب عمالق 
يح�رص عىل إك�رام ضيوفه بالثالثة واألربعة والس�تة , 
كعادتنا ال نحس�ن الظن بل أن التش�كيك والتخوين بدأ 
يتصدر املش�هد , زيكو باع املب�اراة ألصدقائه اليابانيني 
, زيكو يريد "يفلت" بالرشط الجزائي , زيكو س�يحطم 
سمعة العراق , زيكو يضمر لنا الحقد والعداء !.كل هذا 
الكالم سمعناه وسلّمنا بأغلب مضامينه , ولكن املواقف 
"تغ�ريت" م�ع أول عرش دقائق م�ن املباراة , ش�اهدنا 

مجموعة شبابية تتحدى الساموراي يف عقر داره.
فرصت�ان للتهدي�ف ورصان�ة دفاعية حت�ى مجيء 
ه�دف أهل الدار الوحيد , لن أضيف عىل ما قاله الكابتن 
أحمد رايض عندما رف�ع القبعة لزيكو احرتاما واعتذارا 
وتقديراً , فالرجل جازف بثقة وثبات فأس�تحق التحية 
والثن�اء , خرسنا مباراة وربحنا أس�ماء جديدة أعطتنا 
أم�اًل أن القادم لن يكون "أس�ود" مثلم�ا رّوج البعض 
الكثري , قلناها سابقاً : واقعنا ال يفرض علينا أن نتأهل 
إىل املوندي�ال بس�هولة وي�رس ألننا فقدن�ا الفرصة قبل 
س�ت س�نوات , اكتش�اف وجوه جديدة ال يعني التخي 
ع�ن عنر الخربة.فما زلنا نحت�اج إىل بصمات البعض 
القلي�ل ألن هن�اك مراك�ز تحت�اج كفاءة أع�ىل وأقصد 
تحديداً صناعة اللعب وخط الهجوم , أحمد ياسني أثبت 
رضورة االس�تعانة بمواهب الخ�ارج ألن فيهم طاقات 
تس�تحق أن ت�ُمنح الفرصة عىس أن نجد مواهب أخرى 

.!
آخر كالم : تعلمنا منذ الصغر أن االعتذار ال يقلل من 
قيمة اإلنسان بل أنه من شيم وعادات الكبار . لهذا أدعو 
كل م�ن أنتقد زيكو وأس�اء الظن به أن يق�دم االعتذار 
ألن املش�وار املقب�ل يحتاج ص�رباً ودعماً ب�ال تخوين أو 

تشكيك!.

مجازفة زيكو .. 
تستحق الثناء !

كل اربعاء

خ�رس منتخبنا الوطني بك�رة القدم من 
دون اس�تحقاق أمام نظريه الياباني بهدف 
وحيد حم�ل توقيع تييدي ميي�دا يف الدقيقة 
الخامسة والعرشين من املباراة التي أقيمت 
ضم�ن الجول�ة الرابع�ة م�ن ال�دور املؤهل 
لنهائي�ات كاس العال�م 2014 التي س�تقام 
يف الربازي�ل والت�ي ضيفه�ا ملعب س�ايتاما 
بالعاصمة طوكيو لتتقلص فرصته بالتأهل 

ل�كأس العال�م وأدارها طاق�م تحكيمي من 
س�نغافورة  يضم حك�م الس�احة عبد امللك 
بش�ري ومس�اعديه جفري جو ، ومون تانك 
والحك�م الرابع ه�وي ويرشف ع�ىل املباراة 
الك�وري الجنوبي كيم جونغ وراقب الحكام 

القطري هاني طالب.
الوطن�ي  املنتخ�ب  تش�كيلة  وتكون�ت 
للمب�اراة م�ن نور ص�ربي لحراس�ة املرمى 
واحمد ابراهيم وعي بهجت وحس�ام كاظم 

وولي�د س�الم للدفاع ومثنى خال�د وحمادي 
ابراهي�م  احم�د واحم�د ياس�ني وخل�دون 
للوسط وعالء عبد الزهرة وامجد رايض لخط 

الهجوم.
ب�دأ منتخبنا الوطن�ي املب�اراة بأفضلية 
واضحة ع�ىل املرمى اليابان�ي وكاد حمادي 

احمد ان يفتتح التس�جيل ملنتخبنا 
اال ان الك�رة الرأس�ية الت�ي 
لعبه�ا تصدى له�ا الحارس 

الياباني فيم�ا أردفه احمد ياس�ني بالتوغل 
بني دفاع�ات اليابانيني ولعب الكرة كان لها 
الح�ارس باملرصاد مرة أخ�رى اال ان تييدي 
مييدا أنس�ل يف الدقيقة الخامسة والعرشين 
من بني مدافعي منتخبنا الذين كانوا يف غفلة 
ليس�كن كرته الراسية الش�باك معلنا تقدم 
اليابانيني باله�دف األول والذي انتهت 

معه دقائق الشوط األول.
م�ن  الثان�ي  النص�ف  ويف 

املب�اراة ل�م يتغ�ري الح�ال كث�رياً اذ واص�ل 
العبونا هجماتهم ع�ىل مرمى أهل الضيافة 
اال ان الهجمات كان�ت تصطدم بعدم تركيز 
مهاجمين�ا وع�دم فاعليته�م ومنه�م امجد 
رايض ال�ذي كان غائب�اً تمام�اً ع�ن أج�واء 
اللق�اء وه�و األم�ر ال�ذي انتبه إلي�ه املدرب 
زيكو وأرشك يونس محمود بديالً عنه لتبقى 
األمور عىل ما هي عليه وتنتهي املباراة بفوز 

غري مستحق للساموراي الياباني.

امل�صتقبل العراقي / متابعة

منتخبنا الوطني يلعب شوطًا ويخسر المباراة أمام المنتخب الياباني

امل�صتقبل العراقي / متابعة

زاخو يتعاقد مع السوري فراس الخطيب

حمزة هادي: تعرضت "للظلم" من متنفذين في وزارة الدفاع

فوز منتخبات العراق المدرسية للسباحة ويد البنين
 في الدورة المدرسية العربية

ال�صويد / اإح�صان كرمي ديب�س

امل�صتقبل العراقي / متابعة

امل�صتقبل العراقي / متابعة

امل�صتقبل العراقي / متابعة

عبد الله: الموسم السلوي 
المقبل سيكون مثيرًا

اختتام بطولة المحبة والسالم الكروية في مدينة غوتنبيرغ

مالكم عراقي شاب يدير مقهى شعبيا ويحلم بألقاب عالمية



Apago PDF Enhancer

ريا�ضة19
www.almustakbalpaper.net

 العدد ) 342 ( االربعاء 12 ايلول 2012

قالت صحيفة املوندو ديبورتيفو اإلس�بانية املقربة 
م�ن برش�لونة أن إدارة النادي تس�عى لتمدي�د عقود 
خمسة العبني خالل الفرتة املقبلة.وقالت الصحيفة أن 
الربس�ا يواجه تحديات للحارض واملستقبل وأن مييس 
س�يكون األولوية يف التمديد إذ س�يمنحه الربسا عقداً 
طوي�ل األم�د. كما قال�ت الصحيفة أن بوي�ول ينتهي 
عقده يف نهاية املوس�م الجاري.وأشارت املوندو أيضاً 
إىل أن ح�ارس املرم�ى فيكتور فالديز س�ينتهي عقده 
خالل عامني وس�يكون من ال�روري التفاوض معه 

ديلفو الذي إىل الصاعد قب�ل موس�م 2014، باإلضافة 
س�يحاول الن�ادي 
علي�ه  الحف�اظ 
التي  االندي�ة  من 

قد تسعى لخطفه. 
تن�ى  ل�م  كم�ا 

تيو  كريستيان 
س�يكون  الذي 

مع�ه  التوقي�ع 
حت�ى  رضوري�ًا 

موسم 2015.

ي�رى أس�طورة كرة الق�دم األملاني�ة فران�ز بيكنباور 
أن أعمال الش�غب التي تمارس�ها الجماه�ر حاليا تمثل 
تهدي�دا خط�را لك�رة القدم.وق�ال بيكنب�اور لصحيفة 
"بيل�د" األملانية الثالثاء إنه كان تلقى تهديدات مخيفة يف 
كأس العالم 1974، عندما قاد املنتخب األملاني لثاني لقب 
ل�ه يف املونديال.وأوض�ح بيكنباور "يف ه�ذه الفرتة، كان 
لدينا حرس ش�خيص ولكن م�ا يح�دث اآلن ينتمي لفئة 
مختلفة".وكان ن�ادي كولون املناف�س يف دوري الدرجة 
الثانية األملاني، ألغى عقد العبه كيفني بيزوني، بالرتايض 
بني الطرف�ني، بعد تلق�ي الالعب تهديدات ع�رب االنرتنت 
م�ن قب�ل الجماه�ر، التي تربص�ت به يف شقته.وأش�ار 
بيكنباور: "عرب االنرتنت يمكن ملثري الشغب أن يتجمعوا 
معا يف غضون خم�س دقائق.. يف املايض كانوا يحتاجون 
إىل اس�بوع لذل�ك.. لي�س ه�ؤالء الناس مش�جعني، إنهم 
يستهدفون تدمر الرياضة".وختم حديثه بالقول "يتعني 
ع�ى االتح�اد األملاني لك�رة القدم والجماه�ر الحقيقية 

ذلك".والحكوم�ة إىل من�ع حدوث 

 يوم حزين وثقيل مر عى وفدنا املش�ارك 
يف بطولة العالم باملواي تاي الجارية حاليا يف 
مدينة سانت برتسبرغ الروسية بعد خسارة 
ثالث�ة من العب�ي منتخبنا الوطن�ي نزاالتهم 
يف منافس�ات الدور الثاني ووداعهم البطولة 
فيما تحوم الش�كوك بش�ان مواصلة الالعب 
عيل الساهر ملش�واره يف املنافسة بعد ظهور 
اصاب�ات وكدم�ات بليغة عقب نهاي�ة نزاله 
الس�ابق الذي حقق في�ه الفوز عى االوزبكي 
اوليس جينوف اذ ما يزال الس�اهر مرصا عى 
املش�اركة لك�ن مدربه مصطف�ى جبار علك 
وامل�الك االداري يرفض�ون زجه خش�ية عى 
تفاقم حالته سيما وان الوقت لالستشفاء قبل 
منازلة خصمه القوي يف الدور ش�به النهائي 

امام العب من روسيا اليوم "الثالثاء" ..
وكان  الالع�ب عادل ج�واد  وزن 71 كغم  
قد خرس نزاله امام   الالعب البولندي كوبيس 
ماتي�وز بالربة القاضي�ة يف الجولة الثالثة 
بالرغم م�ن تفوقه يف الجولتني االوىل والثانية 
وحصوله عى نقاط كانت ستمنحه االفضلية 
لو انتهى النزال بسالم قبل ان يباغته كوبيس 
بركل�ة يف منطقة البطن اثرت بش�كل مبارش 
ع�ى الكليت�ني حال�ت دون مواصل�ة ع�ادل 
ج�واد النزال ووداعه البطولة ، يف الوقت الذي 
خ�رس فيه  الالع�ب مصطفى فرح�ان  وزن 
63.5  نزاله بالنقاط امام منافس�ه التايلندي 
ايلم�وي اكبهون الذي يعد من افضل الالعبني 
يف ه�ذا ال�وزن نظ�را للياقته العالي�ة  وخفة 
حركت�ه ورش�اقته  اذ توقع الح�ارضون ان 
يخ�رس مصطفى نزال�ه بالرب�ة القاضية 

لكن صموده ومحاوالته الحصول عى فرصة 
س�انحة للنيل من منافس�ه لم تفلح لينتهي 
اللقاء بخسارته 5/0 ولركب قطار املودعني 
ايضا ، وش�هد النزال الثالث مهزلة تحكيمية 
تسببت بخسارة الالعب حسني عالء وزن 54 
كغم النزال امام منافس�ه الس�ويدي اولسن 
رسموين الذي ظهر عاجزاً تماما عن مجاراة 
املد الهجومي الذي ابتدأ به حسني عالء النزال 
وتواصل حت�ى الرمق االخ�ر للجولة الرابعة 
لكن الرياح جاءت بعكس ما تش�تهي س�فن 
العدالة اذ اط�اح التحيز الفاضح والصفقات 
املش�بوهة بني ح�كام البطولة بأم�ال العبنا 
الذي اجهش بالبكاء بحرقة وألم عقب اعالن 
خس�ارته ووداعه املنافسات   التي لم يتبقى 
لنا من امل فيها س�وى بمشاركة عيل صدام 
وزن 40 كغم الذي تاهل للنزال النهائي بشكل 

مبارش بعد حصوله عى انتظار يف الدور االول 
وانس�حاب خصم�ه يف ال�دور ش�به النهائي 
ويتوق�ع ان يكون خصمه يف لقاء الختام من 
روس�يا  .م�ن جانب وع�ى هام�ش البطولة  
عقد اجتماع لالتحاد االس�يوي للموايربئاسة 
الكازخستاني ) كريم ماسيموف ( وبحضور 
ممثل العراقالس�يد حيدر عبد الواحد البهاديل 
رئي�س الوف�د والس�يد مصطفى جب�ار علك 
مدرب املنتخ�ب الوطني وب�دا رئيس االتحاد 
االجتم�اع بكلمة ترحيبية بالفرق املش�اركة 
واثن�ى ع�ى مش�اركة العراق وايران بش�كل 
خاص وداعي�ا الدول اىل االهتمام بمش�اركة 
املنتخبات النس�وية  كم�ا تحدث األمني العام 
لالتحاد اآلسيوي السنغافوري ) مرفن تان( 
ورشح أه�م املتغ�رات يف قان�ون اللعبة وقرأ 
التقري�ر االداري واملايل وأه�م البطوالت التي 

أقامه�ا االتح�اد االس�يوي واالنج�ازات التي 
تحققت خالل العام املنرصم كما تم مناقشة 
إقامة دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت املغلقة 
وبطولة أس�ياد آسيا التي ستقام منافساتها 
معا يف كوريا الجنوبية للفرتة من 6/29 لغاية 
2013/7/6 واس�تعدادات الدول املش�اركة.
وبع�د تجديد الثقة برئيس االتحاد اآلس�يوي 
وأمينها العام تم فتح باب الرتشيح لالنضمام 
لعضوي�ة االتحاد االس�يوي وقد تم ترش�يح 
الدكت�ور مه�دي ع�يل دويغر رئي�س االتحاد 
املركزي للمواي تاي عن العراق ورش�حت 12 
دول�ة للفوز ب� 6 مناص�ب وبعدها تم اجراء 
عملية االقرتاع الرسي وبعد فرز األصوات فاز 
د. مه�دي دويغر عن العراق بعضوية االتحاد 
اآلسيوي كما فاز ايضا ممثيل دول ) كوريا – 

ايران – اوزبكستان – تايالند – ماليزيا (.

ح�ضن عيال / موفد احتاد ال�ضحافة الريا�ضية 
�ضانت برت�ضبريغ / رو�ضيا

دياكيتيه باٍق في التسيو

ثـورة لـتـجـديــد الـعـقــود 
في برشلونة

بيكنباور : شغب الجماهير 
أصبح خطرًا حقيقيًا

اس�تبعد أوليس�يه س�افيني فرضية انتق�ال موكله موبي�دو دياكيتيه 
لصفوف اليوفنتوس خالل يناير املقبل، موضًحا أن مدافع التس�يو ليس 

ضمن خطط أنتوني�و كونتي.دياكيتيه لم ُيجدد عقده مع التس�يو 
حتى اآلن والذي س�ينتهي خالل صي�ف 2013، وقد ارتبط بالرحيل 

الذي قيل أنه سيحصل لع�دد من الف�رق أبرزه�ا اليوفنتوس 
املقب�ل. عى الالعب صاحب ال�25 عاًما خالل  يناي�ر 
كيتي�ه الوكيل اس�تبعد تل�ك الفكرة حني قال  يا د "
كيتيه لليوفنت�وس يف يناي�ر؟ مم�ا أعلم�ه،  يا د

ليس ضمن خطط أنتونيو كونتي".

"ل�وس  صحيف�ة  ذك�رت 
األمريكي�ة  تايم�ز"  أنجل�وس 
أن نج�م فريق ل�وس أنجلوس 
جالكيس ديفي�د بيكام يدرس 
حالي�اً إمكاني�ة رشاء فري�ق 
ملق�ة اإلس�باني اململوك من 
القط�ري عبد الل�ه نارص آل 
ثان�ي وال�ذي تخ�ى مؤخراً 
عن ضخ األم�وال يف خزائن 
وذكرت  األندل�يس.  الفريق 
أن  األمريكي�ة  الصحيف�ة 
بالنتائج  بي�كام معج�ب 
التي  األخ�رة  الرياضي�ة 
حققها ملقة رغم أزمته 
املالي�ة الخانقة وتخليه 
عن نجوم كس�الومون 
وس�انتي  رون�دون 
فالفري�ق  يدربه كازورال،  الذي 
بليجرين�ي  يحت�ل املرك�ز الثال�ث يف الدوري حالي�اً 

اإلس�باني بس�بع نقاط من ثالث مباري�ات، كما أنه 
تمكن من حجز مكان له يف مجموعات دوري األبطال 

إىل جانب عمالقة أوروبا.

تحدث نجم الكرة الفرنس�ية السابق زين الدين زيدان عن وضع مواطنه 
كري�م بنزيم�ة، حيث أك�د أن مهاج�م ريال مدري�د لم يصل بع�د إىل أفضل 
مس�توياته ويجب عليه أن يسعى الس�رتجاع مستوى املوسم املايض.ففي 
حديث نرشته صحيفة ماركا، ق�ال زيدان" يف جميع األحوال، عى بنزيمة 

أن يس�تعيد حالت�ه األفض�ل لك�ن العالم ب�أرسه يعلم أنه الع�ب كبر".
وواص�ل زيدان حديثه مؤكداً أن مواطنه سيس�تعيد مس�تواه مع مرور 
الوقت، فقال " أعلم أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يصل بنزيمة ألفضل 
مستوياته، سواًء مع املنتخب الفرنيس أو ريال مدريد".ُيذكر أن بنزيمة 
ق�د فقد مكانه األس�ايس رفق�ة ريال مدري�د بعد أن ب�دا األرجنتيني 

جونزالو هيجواين أكثر جاهزية منه.

سيكون كل من كارلوس بويول و تياغو ألكانتارا 
تح�ت ترصف امل�درب تيت�و فيالنوف�ا يف املباراة 
القادم�ة لن�ادي برش�لونة ضد خيتايف برس�م 
الجول�ة الرابع�ة من ال�دوري اإلس�باني ، بعد 
تعافيهما من اإلصابة.وبع�ودة بويول و تياغو 
سيكون فريق برشلونة مكتمل الصفوف تقريبا 
بع�د رج�وع في�ا يف وقت س�ابق م�ن هذا الش�هر 
، ول�م يبقى يف الئح�ة املصابني إىل أبي�دال وكوينكا و 

مونيسا.

كش�ف ماركو ليختش�تاينر النقاب عن 
بعض كواليس مركاتو الصيف الخاص 
بموكله وأخيه "س�تيفان ليختشتاينر"، 
موضًح�ا أن موكل�ه فك�ر بالرحي�ل ع�ن 
اليوفنت�وس لكن محادث�ة مع املدرب 
أقنعت�ه  كونت�ي  أنتوني�و 
األيم�ن  بالبقاء.الظه�ر 
ارتب�ط  الس�ويرسي 
لصفوف  باالنتقال 

باري�س س�ان جرم�ان لك�ن لم 
يتطور األمر كثرًا وانته�ى الصيف ببقائه يف اليوفنتوس 
الذي ارتدى قميصه قبل ع�ام مقابل 10.5 مليون يورو 
حص�ل عليها التس�يو.الوكيل ق�ال لكالتش�يونيوز24 
"ليختش�تاينر فكر بالرحيل، لكن لم يكن من الحكمة 
االنتقال ألح�د األندية اإليطالية بل لناٍد أجنبي. املدرب 
كونتي وستيفان تحدثا خالل مرحلة اإلعداد للموسم 
ومنذ تلك اللحظة قرر أخي البقاء تحت راية األبيض 
واألسود".أضاف "اليوفنتوس ناٍد مذهل مع تاريخ 
مثر لإلعجاب. ستيفان س�عيد وممتن ألن يكون 
جزًء من ذلك النادي. نحن واثقون أن اليوفنتوس 

سيحظى بمستقبل رائع".

المدافع السويسري فكر بالرحيل !

رصح العب التن�س الربيطاني آندي م�وراي بعد تتويجه 
ببطول�ة أمري�كا املفتوحة، ب�أن الفوز ع�ى منافس مثل 

الرصبي نوفاك ديوكوفيتش يف النهائي يعد أمرا رائعا.
وأعرب موراي عن شعوره بالفخر بما حققه مبينا أن الفوز 
كانت له قيمة مضاعفة بس�بب املنافس القوي باإلضافة 
إىل األحوال الجوية الس�يئة والري�اح القوية التي صاحبت 
املباراة.وأض�اف م�وراي: "إن�ه ألمر رائ�ع أن أتفوق عى 
منافس مثل ديوكوفيتش الذي لم يستس�لم حتى النهاية، 
باإلضاف�ة إىل أن تحقيقي هذا األمر يف تلك األحوال الجوية 
السيئة.. الفوز له قيمة مضاعفة وأنا فخور بما حققته".
كما قال إن نوفاك يتمتع بالقوة الشديدة وأقر بأنه ال يعرف 
كيف تفوق عليه.وأش�ار إىل أنه تغمره حالة من السعادة 

الفوز  ألن  يكن سهال لم والرضاء 
"ولكنن�ي 
واثقا  كنت 

دوم�ا يف أن بمق�دوري الفوز باللقاء رغ�م مرور لحظات 
فق�دت فيه�ا الرتكيز بس�بب الرياح القوية كم�ا ارتكبت 
بعض األخط�اء أدت إىل إطالة وق�ت املباراة".ومن جانبه 
وج�ه ديوكوفيت�ش، حامل لقب بطولة الع�ام املايض من 
أمري�كا املفتوح�ة، التهنئ�ة إىل موراي عى فوزه وأش�ار 
إىل أنه�ا كانت مباراة كبرة "وآم�ل أن يكون الجمهور قد 
استمتع بها".وأوضح الرصبي أنه حاول أن يبذل قصارى 
جهده خالل اللقاء ولكنه يشعر بالرضاء وشكر الجماهر 

عى مساندته له.
ج�اءت ه�ذه الترصيح�ات بعد تتوي�ج م�وراي ببطولة 
أمريكا املفتوحة للتنس بتغلب�ه عى ديوكوفيتش بنتيجة 
ملي�ون  ب1.9  ليف�وز   ، و2-6  و6-3  و6-2  و5-7   6-7
دوالر وهي قيمة جائزة البطولة.وبذلك يصبح موراي أول 
بريطان�ي يفوز بلق�ب الفردي يف إحدى بط�والت الجراند 
سالم منذ 76 عاما، عندما فاز فريد بري بلقب الفردي يف 

أمريكا املفتوحة عام 1936.

زيدان: على بنزيمة 
أن يستعيد حالته األفضل

آنـدي مـــوراي: فـخــور بـمــــا حـقـقـتـــــه

يوم حزين لالعبينا بعد ركوبهم قطار المغادرة لبطولة العالم للمواي تاي

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

بويول وتياغو 
جاهزان لمباراة خيتافي

بيكام يدرس إمكانية 
شراء فريق ملقة

إعالن مناقصة رقم )285( لسنة 2012
إنشاء مسجد الرسول األعظم / قضاء المجر الكبير / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميس�ان/ قس�م العقود العامة الحكومية عن إعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�ا يف أدن�اه ضمن موازن�ة تنمية األقاليم فع�ى الراغبني يف 
االشرتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان 
لغ�رض الحصول عى نس�خة من ال�رشوط واملواصفات الفني�ة والتعليمات 
إىل مقدم�ي العطاءات مقاب�ل دفع مبلغ قدره )150,000( مائة وخمس�ون 
أل�ف دينار غر قابل لل�رد علما ان آخر موعد لغلق املناقص�ة هو يوم الثالثاء 
املص�ادف 25 / 9 / 2012 الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف 
ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني، إذا صادف 

آخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه.
مالحظة:

• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
أجور نرش اإلعالن.

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقديم تأمينات أولية بنس�بة 1 % م�ن قيمة العطاء بموجب صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة شهرين و )28( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
وص�ادر من احد املص�ارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميس�ان/ 
تنمي�ة األقالي�م عى أن تق�دم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة 

املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة.

إعالن مناقصة رقم )286( لسنة 2012
انشاء مسجد التقوى في ناحية العدل / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميسان/ قس�م العقود العامة الحكومية عن إعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�ا يف ادناه ضمن موازن�ة تنمية األقاليم فع�ى الراغبني يف 
االش�رتاك يف املناقص�ة مراجع�ة لجنة تس�ليم العطاءات يف دي�وان محافظة 
ميس�ان لغ�رض الحص�ول عى نس�خة م�ن ال�رشوط واملواصف�ات الفنية 
والتعليم�ات اىل مقدمي العطاءات مقاب�ل دفع مبلغ قدره )150,000( مائة 
وخمس�ون أل�ف دينار غر قابل لل�رد علما ان آخر موع�د لغلق املناقصة هو 
ي�وم الثالث�اء املصادف 25 / 9 / 2012 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم 
العط�اءات يف دي�وان املحافظة يف قس�م العقود العام�ة الحكومية يف الطابق 
الثان�ي، إذا صادف آخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي 

يليه.
مالحظة:

• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
أجور نرش اإلعالن.

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقدي�م تأمين�ات أولية بنس�بة 1 % من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق 
او خط�اب ضم�ان نافذ املفع�ول ملدة ش�هرين و )28( يوم م�ن تاريخ غلق 
املناقص�ة وصادر من احد املصارف العراقية املعتم�دة واملعنون اىل محافظة 
ميس�ان/ تنمية االقاليم عى أن تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنسبة 5 % من 

كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رس�و املناقصة.

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية
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محافظ ميسان

علي دواي الزم
محافظ ميسان

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

انشاء مسجد 
الرسول االعظم 
/ قضاء المجر 

الكبير

مديرية الوقف 
الشيعي

الثامنة / انشائية240 يوم9 – 17 – 12 – 6

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1
انشاء مسجد 
التقوى في 
ناحية العدل

مديرية الوقف 
الشيعي

240 يوم9 – 17 – 12 – 6
السابعة / 

انشائية



Apago PDF Enhancer

       بغداد/ المستقبل العراقي

ب�دأت أس�واق مس�تلزمات بي�ع الكت�ب 
والقرطاس�ية ببغداد مع اق�راب بداية العام 
ال�درايس الجدي�د، عرض بضاعته�ا عىل نحو 
ممي�ز وبكمي�ات كب�رة الس�تقبال طلب�ات 
العوائل العراقية، مقابل ش�كاوى بعضها من 
ارتف�اع أس�عار املعروض�ات وتدن�ي نوعيات 

بعضها  بحسب مناشئ استرادها.
وق�ال الناطق اإلالمي ل�وزارة الربية وليد 
حس�ن إن ال�وزارة ح�ددت موع�د االول م�ن 
ش�هر ترشي�ن االول م�ن العام الح�ايل 2012 
موع�دا لبدء الع�ام الدرايس يف عم�وم العراق، 
وإنه�ا هي�أت مبل�غ 52 ملي�اراً و600 مليون 
دينار عراقي ألجل رشاء الكتب والقرطاس�ية 
بضمنه�ا الكت�ب االمتحانية لعم�وم املدارس 
العراقي�ة التابع�ة لها ع�دا محافظ�ات إقليم 

كردستان.
)أكاني�وز(:  أوردت�ه  واض�اف يف حدي�ث 
»وجهت الوزارة مديرياتها بأستالم حصصها 
من املخازن لتوزيعها عىل املدارس التابعة لها 
قبل بداية العام الحايل كي تكون بأيدي الطلبة 
يف اول اي�ام التحاقهم بال�دوام وعدم تأخرها 
كي اليضطر الطال�ب اىل رشاء مايحتاجه من 

السوق املحلية«.
ويش�هد س�وق الرساي ببغداد احد أشهر 
وأقدم أس�واق بيع الكتب والقرطاس�ية اقباالً 
ورواج�اً كبري�ن ملختل�ف البضاع�ة املحلي�ة 

واملستوردة املتميزة بألوانها وأشكالها الجديدة 
بما يلبي كل رغبات الطالب، مقابل ذلك ش�كا 
أصحاب باعة القرطاس�ية م�ن ضعف حركة 
الرشاء كما السنوات السابقة بعد اتخاذ فرقة 
عس�كرية تابعة لألجهزة األمنية موقع قريب 
من السوق مما اس�تدعى غلق الطرق املؤدية 
للش�ارع ومنع س�يارات الحمل والعربات من 

الدخول وبالت�ايل عزوف املجهزي�ن وأصحاب 
املكتبات عن زيارة السوق.

إىل ذل�ك قال رزاق نصي�ف صاحب مكتبة 
ال�رساي،  س�وق  يف  تعي�ش الجامع�ة  «

الس�وق هذه االي�ام مثلما يف  
كل ع�ام حرك�ة دؤوب�ة بعد 
س�بات طويل، وهي تستمر 

م�ن اآلن وحتى بداية الش�هر املقبل، والتحاق 
الق�درة  »ان  مضيف�اً  بمدارس�هم،  الط�الب 
الرشائي�ة للعائل�ة العراقي�ة تحس�نت كث�راً 
خالل السنوات األخرة، بإقبالهم عىل التسوق 
بشتى انواع البضائع التي قد 

تكون غالية احياناً 
بحسب جودة صناعتها«.

وع�ن الجدي�د الذي يش�هده الس�وق من 
انواع البضاعة، وحاجات الطالب العراقي قال 
نصيف »الس�وق اليوم اصبح متنوعاً ويحوي 
بضاع�ة مغري�ة للطال�ب وه�ي يف العم�وم 
مس�توردة من الصن والهن�د بالدرجة االوىل،  
واس�عارها مناس�بة تقريبا الننا ال نقدر عىل 
تحميلها اكثر بس�بب املنافس�ة الش�ديدة لنا 
وافتتاح اس�واق مماثلة يف العديد  من املناطق 
الت�ي ق�د يفضلها البع�ض لقربه�ا من محل 

سكناه«.
وش�كا صاحب مكتبة اإلخالص يف السوق 
ذات�ه، محمد ال�وايل من مش�كلة قطع الطرق 
املؤدية للس�وق ومنع املركب�ات والعربات من 
الدخ�ول مما س�بب انخفاض طلب�ات التجار 
وأصح�اب املكتب�ات عن التجهيز من الس�وق 

وهذا اثر عىل أرباحنا وعملنا بشكل كبر.
تم�ارض  املوظف�ة  قال�ت  جانبه�ا  م�ن 
إس�ماعيل التي جاءت الس�وق برفقة زوجها 
وطفليها: »معظ�م البضاعة هنا تنال اعجاب 
الصغ�ار النه�ا ملون�ة وس�هلة االس�تخدام، 
وجديدة ايضاً، لكننا نش�كو من رداءة البعض 
او ارتف�اع أس�عاره مم�ا يثقل ع�ىل ميزانية 

العائلة العراقية كثراً«. 
واضاف�ت »نتمن�ى ع�ىل وزارة الربية ان 
تقوم بتوزيع الكتب والقرطاسية بشكل مبكر 
عىل الطلبة كي ال يضطروا اىل تعويض النقص 
الحاصل عنده�م برشائه من الس�وق املحلية 
وبالتايل عدم االستفادة من الحصة املخصصة 

لهم كما حصل يف السنوات السابقة«.
اما االعالمي مأمون عب�د العال فاكد عىل 
ظاهرة س�يئة ش�اعت يف اس�واق بيع الكتب 
والقرطاس�ية مطلع كل عام درايس وهو بيع 
الكت�ب املدرس�ية التي تت�وىل حرصي�ا وزارة 
الربي�ة توزيعه�ا ع�ىل الطلب�ة مجان�اً، وهو 
مايعن�ي انها ترسب بطريقة معينة لتس�تقر 
يف الس�وق مقابل نقص الحصة الرسمية التي 

تقدمها املدرسة للطالب«.
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صحيفةيومية سياسية مستقلة 

شكرا لزمالئي الصحفين يف )نقرة السلمان( عىل دعوتهم الكريمة، 
واستضافتي للحديث عن تجربتي اإلعالمية التي بدأت منذ خمسن سنة، 
وكنت أتمنى عىل زمالء املهنة أن ال يس�محوا للسياسين بدخول القاعة، 
ألنه�م مثل املل�وك اذا دخلوا قرية أفس�دوها، وهذا ما حدث مع االس�ف 
فبعد ان انتهيت من تس�ليط الضوء عىل املحطات الرئيس�ة يف مس�رتي 
اإلعالمي�ة، كنت أتوقع ان يجري الح�وار حول مايض الصحافة وواقعها 
الراه�ن واب�رز مش�كالتها إال أن اح�د الحضور وهو كم�ا علمت الحقا، 
س�يايس معروف عىل مس�توى النقرة، اس�تبق اآلخرين وامطرني بوابل 
من االس�ئلة السياس�ية ولو كان ي�دري أنني ما زل�ت اخلط بن القرص 
األبيض والبيت األبيض الحرام عمري وشيبتي، ولم يجعلني أضحوكة !

كان اش�د االس�ئلة حرجا عىل فهمي ومعلوماتي هو اآلتي )اس�تاذ 
كي�ف تنظرون اىل الربيع العربي ؟( وق�د تنحنحت وكرعت قدح العصر 
الذي امام�ي، وبلعت ريقي ثالث مرات قبل ان أرد عليه ردا ما انزل الهي 
به من س�لطان، حيث تركت العنوان لفطرتي تتحدث كيفما اتفق وقلت 
له »س�يدي... دعنا نأخذ نظام حس�ني مبارك انموذج�ا، فقد كان يمثل 
»نظري�ا« الدولة املدربة الت�ي يمكن ان تعرب عن س�يادة القانون وتنمو 
يف ظلها أج�واء الحرية الكفيلة بازدهار الفن والعل�م والثقافة والتنمية 
والحياة الديمقراطية إال ان مرض التفرد بالس�لطة والتمسك بالكريس، 
والتوري�ث أدى اىل انتع�اش الدكتاتوري�ة بش�تى صوره�ا وبالت�ايل فان 
األم�ل بقيام الدولة املدنية املرجوة  »عملي�ا« انتهى.. وأصبح حلما بعيد 
املن�ال اذ ال يكف�ي ان يك�ون مبارك ش�خصية وطنية مث�ال أو نزيهة أو 
ذات تاريخ عس�كري مشهود له طاملا اس�تفحلت عنده نزعة الدكتاتور 
املس�تأثر بكل يشء ولكن املش�كلة يف الربيع املرصي، انه دفع بأصحاب 
اللح�ى السياس�ية إىل الواجهة وه�ؤالء يؤدلجون الدي�ن، ويصلون به يف 
خاتمة املطاف إىل نمط أحادي ال يقبل اآلخر، ويرفض التعايش حتى مع 
)املتدين�ن( ما لم يكن دينهم باملعاير )املذهبية( والفقهية والسياس�ية 
التي يرونها الصواب الوحيد وال صواب غرها، وهذا يعني ان مرص تتجه 
إىل بناء نوع من الدكتاتورية العقائدية اش�د خطرا من دكتاتورية الفرد، 
وهي دكتاتورية )الحالل( الس�يايس املس�لفن بالدين والحرام السيايس 
املغطى بدوافع دينية وكل ما يتوافق مع منهجهم )حالل( وكل ما عداه 
ح�رام وملعون ويقتيض الرجم واقامة الحد، وال أظن املوقف يختلف عن 
س�وريا، فاألس�د عبارة عن جريمة تميش عىل قدمن ونموذج مفضوح 
للدكتاتوري�ة الح�زب الواحد والطائفة الواحدة ولك�ن من يضمن البديل 
اذا كان من ذوي اللحى السياس�ية، فربما يكون أكثر س�وءا، وينتهي به 
الطريق اىل دكتاتورية املذهب الس�يايس، وهكذا فأن ما يس�مى من باب 
الضح�ك االمرك�ي عىل الذق�ون )الربيع العربي( هو اق�رب ما يكون اىل 

االنتقال من كارثة اىل كارثة ومن دكتاتورية اىل دكتاتورية...«.
واقس�م براس الرج�اء الصالح، انني ل�م افهم ثالثة ارب�اع عباراتي 
وال اع�رف ك�م ) خربطت ( ورشقت وغربت، بحي�ث كان اغلب الحضور 
يتهامس�ون ويبتس�مون ومع ذلك لم يركني هذا السيايس امللعون، فقد 
عاد وس�ألني بلؤم واضح، )أس�تاذ... وماذا تقول عن الربيع العراقي؟!( 
كي�ف ارد عىل هذا الخبيث الذي لم يكن يقصد إحراجي هذه املرة، وإنما 

توريطي مع حكومة الرشاكة ولحيتها الوطنية؟
صحيح أنا )طرن( يف السياس�ة، ولكنني لس�ت غبيا يف التعرف عىل 
نواي�ا اآلخري�ن، ولذلك قم�ت بمحاولة التف�اف ذكية عىل س�ؤاله وقلت 
ل�ه )س�يدي... انت تعرف أن الربي�ع ال يمر يف العراق، فنحن ش�تاء بارد 
عدي�م املطر، وصيف حار مغرب عديم الكهرب�اء واألنواء الجوية أخربتنا، 
إنن�ا معرضون يف املس�تقبل اىل )300( عاصفة ترابية كل س�نة وضحك 

الجمهور من أعماقه وانتهت املحارضة بسالم! 

محاضرة سياسية !!

دغدغات

    حسن العاني

2 -2
وكلن�ا نعرف أيضا ان الرتبة العس�كرية تمن�ح يف الزمن امللكي بإرادة 
ملكي�ة,  ويف الزم�ن الجمه�وري بمرس�وم جمه�وري ..ومنح�ت يف زمن 
االحت�الل بقرار م�ن البس العقال ... وحملها األمي وربيب الس�وابق ومن 
خدمته املصادفة.. وهذه ليست صيغة لبناء دولة.. ال سيما مع الخطوات 
األخ�رى املعروفة..  ومجنون من يأمل برؤي�ة وطن من برش ال يرون غر 
طوائفهم وعش�ائرهم ومناطقهم وأحزابهم .. ب�ل ومن والء يخرج عمن 
ص�اروا أولي�اء نعمته�م... مع يق�ن أنهم بمواقعه�م نتاج باط�ل.. ولن 

يستصعبوا اقرافه.
وكذا يف دوائر ومؤسس�ات الدولة األخ�رى.. اىل ان وصل بالعراقي انه 
ب�ات يرحم عىل الخدمة الصحي�ة وعىل التعليم وإنتاج املزارع وش�بكات 
ال�ري والبزل والط�رق,  وع�ىل البطاقة التمويني�ة.....  والخ مع ش�مول 
الخ�راب كل املواطنن ب�كل طوائفه�م والوانهم ومناطقه�م ..فهو ثمرة 
الغرس الخاطئ واملسموم ..وسيبقى اىل ان يجري وضع االمور يف نصابها 
...ب�دءا بتربئة الدي�ن والطائفة ورج�ال التقوى من املمارس�ات البدائية 
واملتخلفة وكل ما يرس�م لالس�الم وطوائفه صورة بش�عة تثر امتعاض 
البرشية ..وتقول لهم إن االس�الم يصل�ح لتربير املتناقضات ..وغطاء لكل 
نزوة وعدوان وجش�ع ... وان بدأت بن العراقين ذاتهم تس�اؤالت مقلقة 
ع�ن حقيقة الدين عىل ي�د املتاجرين به وراكبي موجة بؤس�ائه وأمييه.. 
وبما أوقد روح الغرة والشهامة واملروءة بن ارس دينية ورجالها بالدعوة 
للح�وار والتفاهم واس�تدراك األخطاء والتوق لتحطيم القي�ود التي تكبل 
وع�ي البس�طاء وللتأكيد أن األخطر م�ن الدكتات�ور والطاغية هو الجهل 

وخرافاته ومسلماته..  وهو مرشوع االستثمار لدجايل السياسة.
األكي�د أن الدع�وة إلع�ادة النظر ببن�اء الدولة وبفلس�فتها محفوفة 
باملخاط�ر..  ويهددها كل املنتفعن وامللوك الج�دد.. ولكنها دعوة التاريخ 
وال يطلقه�ا غ�ر رجل التاريخ ال�ذي يطلع ع�ادة يف منعطفات ولحظات 

الشعوب الحاسمة.
م�ن تجلي�ات املحن�ة أو القيام�ة إن العراقي قد وجد نفس�ه يركض 
ويله�ث وراء ذاته..  حت�ى لكأنه بال أوارص ورواب�ط دم ومجتمع ودين..  
كائن يسعى إلنقاذ ذاته وبأية وسيلة..  ويغلق عىل ما حصل عليه وليفنى 
كل يشء دون�ه.. ول�م يع�د هناك من حي�اء ب�كل أنواعه, أن�ا ومن بعدي 
الطوفان.. بمعنى أن ما بعد االحتالل قد قدم هذا العراق الذي ال يروق لغر 
املنتفعن ومن هطلت عليهم ثروات أذهلت العالم وس�لطات أضحكت هذا 
العالم.. والعراق املمزق اجتماعيا وبالقصدية املعلنة يف جدران الكونكريت 

وبمنافاة منطق عرص الحريات ومديات الليربالية..
العراق جميل وثري ورحب ويتسع ال لشعبه فقط بل للعالم.. ويصلح 
لرس�م صورة ونم�وذج لإلس�الم تبه�ر البرشية.. وتش�كل دع�وة أخرى 
للبرشي�ة العتناق�ه ال االمتعاض من الجهل والجش�ع والكراهية..  ويؤكد 
معجزت�ه الثقافي�ة,  القرآن ..وان السياس�ين الذين يعج�زون عن إعادة 
النظر باملسرة والثورة عىل الفساد والجهل والخرافة ومنطق اللصوص يف 

تقاسم الحصص ليستحقون حكم التاريخ.

انشغاالت

تصدر عن مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والطباعة والنشر

جريدة المستقبل العراقي 
................................
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من سوق السراي حتى شارع المتنبي

أسواق القرطاسية في بغداد تزدهر تحضيرا للعام الدراسي الجديد

       بغداد / المستقبل العراقي

صدر الع�دد الرابع من صحيفة »باليت« 
املتخصصة بالفنون التش�كيلية والبرصية، 
وقد ب�دأ الع�دد بافتتاحية لرئي�س التحرير 
ن�ارص عبدالله الربيعي دع�ا فيها اىل منحه 
فرش�اة و«بالي�ت« ليمنح املجتمع ش�عباً 
منتج�اً وفاع�اًل ضم�ن ط�رح موضوع�ي 
يطالب بتخصيص جزء يس�ر من عائدات 
البالد الهائلة لبناء رصح الثقافة العراقية 
والالمب�االة  اإلهم�ال  بس�بب  املته�اوي 
الرسمية والشعبية وعدم القناعة بأهمية 

الثقاف�ة والفن�ون يف تغي�ر امل�زاج الجمعي 
للمجتم�ع، واحت�وى العدد متابع�ة متميزة 
للنش�اطات والفعاليات التشكيلية العراقية 
يف الداخ�ل والخارج وكذلك العربية والعاملية 
م�ع تخصي�ص صفح�ة للف�ن التش�كييل 
يف كردس�تان الع�راق أش�ارت إىل ظاه�رة 
الفن�ان فرهاد بربال املثرة للجدل، وكذلك 
النش�اطات املكثف�ة  املتمي�زة للفن�ون يف 
الس�ليمانية وده�وك، وض�م الع�دد الذي 
امت�از بطباعته االنيقة إضاف�ة إىل أبوابه 
الثابتة مواضيع تغني الثقافة التشكيلية 

للفنان والقارئ.

صدور العدد الرابع من »باليت« التشكيلية

           المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف خليفة الرميث�ي مدير ادارة الصح�ة العامة يف 
بلدي�ة مدينة أبوظب�ي ان تعديالت قان�ون البلدية املقرح 
س�رفع قيمة غرامة »البصق« يف الشارع واألماكن العامة 

من مئة درهم اىل ألف درهم فأكثر.
وقال ع�ىل هامش املؤتم�ر الصحفي ال�ذي عقد أمس 
بأبوظبي لالعالن عن حملة »ال للرمي العشوائي للنفايات« 

ان البص�ق يف الطري�ق العام يعترب خطرا ج�دا ويؤثر عىل 
صحة االنسان وعىل مظهر املدينة ومن السلوكيات املقززة 
الت�ي تعترب منترشة عن�د رشيحة »عمالي�ة« غر مثقفة.
وق�ال ان ه�ذه الظاهرة يف انخفاض حيث اصدر مفتش�و 
البلدية خ�الل العام الجاري نح�و 750 مخالفة للبصق يف 
الطري�ق بينما بل�غ اجمايل املخالفات لهذا الس�لوك يف عام 
2010 نح�و 32 الف مخالفة وانخفض�ت اىل 8 آالف خالل 

العام املايض 2011.

       بغداد / المستقبل العراقي

  احتضن�ت مدين�ة الحباني�ة الس�ياحية فعالي�ات 
املهرج�ان األول لل�راث والفلكور الش�عبي الذي نظمته 
محافظة االنبار بالتعاون م�ع نقابة الفنانن العراقين 

فرع االنبار.
وق�ال محمد فتحي عبد مستش�ار محاف�ظ االنبار 
االعالمي أمس »ان املهرجان ش�ارك فيه عدد من الفرق 

التي ش�اركت بالدبكات الراثية األصيلة التي عربت عن 
حب أبناء االنبار لراثها وموروثهم الحضاري«.

وأض�اف: كم�ا قدم عدد م�ن فناني االنب�ار وصالت 
غنائي�ة جميلة أطربت الجماهر التي حرضت املهرجان 

من مختلف أنحاء املحافظة. 
وأوضح أن محافظة االنبار بدأت تستعيد املهرجانات 
والحي�اة الراثي�ة يف الوق�ت الح�ارض لك�ون املحافظة 

افتقدت املهرجانات الراثية منذ سنن.

الحبانية تحتضن مهرجان الفولكلور الشعبيألف درهم غرامة »البصق« في أبوظبي

        المستقبل العراقي/ متابعة

الصب�ي البالغ من العمر ثالث�ة أعوام حرص اآلالف من س�كان القرى عىل 
زيارته يف كمبوديا لالستشفاء.

وأحرض القرويون املاء والش�موع واألم�وال التي وضعوها عىل األرض أمام 
من�زل راي رون�غ عىل أمل أن يلمس�ها الطفل املعجزة لتس�اعدهم بعد ذلك عىل 
الش�فاء من األمراض. ويق�دم الفتى الصغر الوصفات الطبي�ة التقليدية التي 

يصنعها بمساعدة والده اىل املحتاجن. 
وال يطل�ب الفتى أو وال�ده من املرىض دفع الكث�ر ويكتفيان فقط بنصف 
دوالر عن كل مريض. ويقول جد الصبي أن السبب وراء شهرته ترجع اىل احدى 
عماته التي أصيبت بمرض عضال عجز األطباء عن ش�فائه اىل ان تمكن الطفل 

املعجزة من التدخل حتى ذاع صيته اىل القرى املجاورة.
بل وقالت واحدة من املرىض أن حالتها الصحية تحس�نت بعد استخدام املاء 

املقدس الخاص بالفتى املعجزة.
وال تري�د ارسته حالي�ا املزيد من املرىض خش�ية إصابة الطف�ل باألمراض 

بسبب انشغاله الشديد وقلة النوم.

        المستقبل العراقي/ متابعة

 عّض كلب من فصيلة »الراعي األملاني« س�اعي بريد 18 مرة خالل عرشين 
عاماً من قيامه بتسليم الرسائل إىل منزل مالكه يف بلدة اسكتلندية.

وقالت هيئة اإلذاعة الربيطانية BBC إن س�اعي الربيد غاري 
هالدي�ن احت�اج للع�الج يف كل مرة نش�ب فيها الكل�ب أنيابه 
بجس�ده أثناء تسليم الرس�ائل إىل منزل مالكه 

يف بلدة دانفرلن. 
وأضاف�ت أن آخر م�رة ذاق فيها هالدين 
أنياب الكلب كانت أواخر الش�هر املايض، وتم 

إىل  املستشفى للعالج.نقل�ه 
ونسبت BBC إىل ساعي الربيد  

قول�ه: »من غ�ر املقبول أن 
يتعرض عمال الربيد بصورة 
الكالب،  لعض�ات  مس�تمرة 
عىل غ�رار الهج������وم الذي 
تعرض�ت ل�ه وعضن�ي خالله 

كلب يف ساقي«.

طفل »معجزة« يشفي المرضى 
في كمبوديا

عـــضــه الكـــلـب 18 مـــّرة 
خالل 20 عامًا

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

ً
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