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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»فولتير« 

من تسبب في سعادة 
إنسان حتققت سعادته

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

لكي ملا م ا « يص�د جلة ت د ة عملي�ا د قي�ا ل� » يس   ف�ض س�يا ر

الرياضيــــــــــة الــثقــــافــيـــةعــــالـــم كتــــــب  قانونيــــــــــــــــــة 

            بغداد / المستقبل العراقي
أفاد نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الخدم�ات صالح المطلك، امس 
الس�بت، بان عودته إل�ى الحكومة من قبل رئي�س الوزراء نوري 
المالكي جاءت بصفقة سياسية تضمنت عدة مطالب تمت الموافقة 
على مناقش�تها بص�ورة جدية. وقال المطلك ف�ي تصريح صحفي 
أم�س إن “إعادت�ي إل�ى الحكومة ج�اءت وفق مطال�ب جماهيرية 
تمثلت بإلغاء قانون االجتثاث والمحكمة االتحادية وإعادة التوازن 
ف�ي العملي�ة السياس�ية التي بنيت على أس�س طائفي�ة”. وأضاف 
إن “رئي�س ال�وزراء ش�كل عددا م�ن اللج�ان المختصة لمناقش�ة 
ه�ذه المطالب والعمل على تحقيقها لضمان مش�اركة الجميع في 
بن�اء العراق الجدي�د”، مبينا أن “قانون االجتث�اث اضر بالكثير من 
المواطنين الذين لم يرتكبوا أي جرم س�وى انتمائهم لحزب النظام 
الس�ابق”، داعيا الجميع إلى “العمل لتجاوز هذه المسميات ووقف 

اإلجراءات التي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين األبرياء”.

م�ة مت�ت حلكو ىل ا يت إ د : ع�و ملطل�ك ا
! ! » س�ية صفق�ة سيا  ب�� »

غدًا في

ىل ص�ل إ ر و س�تثام إل : ا ة لب�ر ا
د لفس�ا « بس�بب ا صف�ر ل�� »  ا

            المستقبل العراقي/ حسن البيضاني
رّد وزير الش�باب والرياضة على كل ما يثار حول مشروع المدينة 

الرياضي�ة ف�ي مدين�ة البصرة ع�اداً االتهامات مج�رد فقاعات 
إعالمية ال تس�تند إلى واق�ع، وحقيقة العمل الج�اري بوتيرة 
متصاعدة و أوش�ك عل�ى االنتهاء منه حس�ب قوله في حوار 
خ�اص ل�� “المس�تقبل العراق�ي”, مؤك�داً: إن وف�دا رفي�ع 

المس�توى م�ن برلمانيي�ن ومس�ؤولين س�يزورون موقع 
العمل ميداني�اً خالل المدة القليلة المقبلة , مش�يراً إلى 

: إن خس�ارة تنظيم خليجي 21 جاء ألسباب سياسية 
م�ن دول مجلس التع�اون الخليج�ي وان النية تتجه 

الستقدام فرق عالمية على مستوى عاٍل كبرشلونة 
اإلس�باني الذي سيتم التعاون معه لتنظيم بطولة 
لكبرى األندي�ة األوربية على ارض ملعب المدينة 
الرياضي�ة في البص�رة التي يؤمل له�ا أن تفتتح 

نهاية العام الحالي، تفاصيل الحوار يوم غد.

لوضع األمن���ي ل���ن يتحس���ن لسياس���ي ل���ذا ا لجمود ا فوري���ن بوليس���ي: ال ب���ادرة للخ���روج م���ن تغيير ا
لج���اري يل���ول ا 21 م���ن أ ل���� لخدم���ة حت���ى ا ل���ى ا لضباط إ لدف���اع تم���دد مهل���ة إعادة ا ا
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بالوثائق السرية..                تكشف 
أخطر ملف مخابراتي يهدد حياة 

ماليين العراقيين !!

لرياضة في ح���وار خاص ل���� لش���باب وا وزي���ر ا

! ي�ة  ا لبد ا  . . ل�ي�ب�ي�ا يف  ك�ي  مري أل ا لس�في�ر  ا مقت�ل 
لربي���ع األميركي ا ربي���ع عربي ف���ي مواجهة 

ج�ي تنته�ي  خر ا فو
ئل  س�ا ر من »

الك�رز«

ص2

ص3
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ستعلن تفاصيله في مؤتمر صحفي قريبًا جدًا

لكردية لس���يطرة ا لي في مناط���ق ا ي���ة األها لجدي���د هدف���ه حما لتش���كيل ا مص���در: ا

االح�������د

           المستقبل العراقي/خاص
كش�فت مصادر سياس�ية ع�ن أن أغل�ب التعامالت 
اإلسرائيلية العراقية تأتي عن طريق إقليم كردستان، 
الفتاً إلى أن حكومة اإلقليم كانت سباقة في الذهاب 
إلى إس�رائيل واالجتماع بقيادتها.وأكد المصدر الذي 
طلب عدم الكش�ف عن اسمه ل�«المستقبل العراقي« 
أن »إس�رائيل تدع�م السياس�ات الكردية ف�ي أروقة 
اإلدارة األميركي�ة«، مبين�ًا أنها »تحق�ق ذلك بمقابل 
ش�روط إس�رائيلية من بينها إعادة أمالك اليهود في 
ش�مالي العراق«، مش�يراً إلى هناك »فريقا إسرائيليا 
خاصا يتّولى ملف كركوك في قسم خاص في حكومة 
إقليم كردستان«. وأوضح المصدر أن »الكرد حققوا 
شروط اليهود«، مبيناً أن »من يدير ملف اإلرهاب في 
كركوك هم إس�رائيليون لديهم ف�رق خاصة لتطبيق 

خطة لجعل كركوك غير آمنة«، منّوهاً بأنه »تم شراء 
أم�الك العرب ف�ي كركوك وت�م تهجيره�م طواعية 
بمبالغ طائلة«.وكشف المصدر عن مخّطط »لترهيب 
وقت�ل وتفجير العرب واألحياء العربية في كركوك«. 
وبيَّن المصدر أن »ثلثي التج�ارة التي تمر عبر إقليم 

كردس�تان الع�راق إلى بغ�داد هي تج�ارة يقودها 
لوب�ي صهيوني باالتفاق م�ع دول خليجية وفيها 
مضامين تستهدف وسط وجنوبي العراق«.ولفت 
المصدر إلى وجود مخّط�ط إللصاق تهم العمالة 
بالحكومة المركزية عبر إش�اعة وثائق وتقارير 
مفبرك�ة للتعام�ل بي�ن الجانبي�ن«، موضحاً أن 
»إش�اعة بث�ت في اإلع�الم على وجود وس�اطة 
أردنية م�ن أجل تعاون بين إس�رائيل والحكومة 

المركزية«، موضحاً أن األمر عار عن الّصحة.

» ئيلي�ن ا رس إل ا ك بي�د » ك�و ب يف كر ه�ا ر إل مل�ف ا . و . بي�ب ط ت�ل أ و قلي�م حق�ق رش إل : ا ر مص�د

! ! هبا صحا ين م�ن أ ب�و لد عة ا ر ع مز ا نت�ز مس�لحن ملثم�ن « ال د » لبطي�خ يق�و ا
لخصوم« ت���ت على وش���ك االحتراق بني���ران »ا با

! . والدة قيصري���ة حت���ى عام 2014 ! لمحافظ���ات. ل���س ا ب���ات مجا نتخا ا

لديني���ة  لفاعلي���ات ا لتق���ى ا ل���ى لبن���ان وا . وص���ل ا لش���رق االوس���ط. ل���ى ا لس���ادس عش���ر ا ب���ا بندكت���وس ا زي���ارة تاريخي���ة للبا
ن���ي ميش���ال س���ليمان لحظ���ة وصول���ه. للبنا لرئي���س ا ب���ا وخلفه ا لبا . ا لمنطق���ة. لس���ام ف���ي ا لى احال ا لب���اد ودع���ا ا لسياس���ية ف���ي ا وا

          بغداد/ المستقبل العراقي
ن�وري  الحكوم�ة  رئي�س  أب�دى 
المالكي أمس استعداده لمناقشة 
الملف األمن�ي في مجلس النواب، 
فيم�ا أك�د أن حض�وره للمجلس، 
ج�اء »ل�ردم الفج�وة« ولتكام�ل 
السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال خ�الل مؤتمر صحفي عقده 
ف�ي مبن�ى البرلمان عل�ى هامش 
اس�تضافته »أن�ا حاضر ومس�تعد 
لمناقش�ة  األمني�ون  وال�وزراء 
الجان�ب األمني ف�ي البرلمان متى 
الن�واب«.  يش�اء أعض�اء مجل�س 
وأض�اف المالك�ي أن »وجودي في 
مجلس النواب يأتي لردم الفجوات 
التش�ريعية  الس�لطتين  وتكام�ل 
والتنفيذي�ة للعمل س�وية من أجل 
التحتي�ة وتقديم  النه�وض بالبنى 
أف�ض الخدم�ات للعراقيي�ن ألنهم 

يستحقون أفضلها«.

! ! خللي�ج ل�ة ا ق تنظيم بطو ا لع�ر س�ية س�لبت ح�ق ا ف�ع سيا ا و د
املالك�ي م�ن حت�ت قب�ة 

: مس�تعد  » ب ا لن�و ا «
من�ي أل ض�ع ا لو قش�ة ا ملنا

برت�ش برتولي�وم 
ملكس�يك  ثة ا ر م�ن كا

ق    ا لع�ر ل ا ىل حق�و .ا . لنفطي�ة ا
مليتة ا ئ�ر  لضام ا ة  ء عب�ا حتت  ي�ا  خفا و ر  ا رس ا
حمافظ�ات الع�راق ب�ن خ�ط الفق�ر 

. ي�ة . د لكر 1 % ا 7 ل��  نعم�ة ا و
! ي�ع جمحف ! ز تو . و . ة د ل�ة مفق�و ا عد

ص3

ص2

م���ا  ب��ا و أ م  س�تخ��د ا ا  ذ مل��ا
 . . ة م���ر  7 6 ق  ا لع���ر ا كلم���ة 
! ت فق���ط ؟ ا 7 م��ر من��ي  و ر و

لخامس���ة نخف���اض مع���دل وفي���ات األطف���ال دون ا لصح���ة: ا ا

لم���كان  وح���ة ف���ي ا . مرا لجامعي���ة. لخدم���ة ا ن���ون ا لدليميقا لوزي����ر ا كلم����ات ف����ي حضرة ا
تفاصيل ص2

ص7

ص4

ص4

ص10 - 11

االقتص���اد البرلماني���ة تحم���ل الكهرب���اء مس���ؤولية ت���ردي القط���اع الصناع���ي

غدًا في

ص9ص12
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

تحرك�ت الب�وارج الحربي�ة األميركية 
على الضفاف األطلس�ية الليبية، وأصدرت 
قرارها باالقتراب من المكان الذي قتل فيه 
السفير المعين وثالثة من مرافقيه من كبار 
الموظفي�ن، وب�دأ البيت األبي�ض بمراجعة 
ملف ليبيا بع�د القذافي، م�ن النقطة التي 
ش�رع فيها األميركيون بمع�اداة القذافي.. 
وبهذا تعود ليبيا في االهتمامات األميركية 

بعد الربيع العربي كما كانت قبله!.
مقتل السفير األميركي في ليبيا، يلقي 
بظالل قاتمة على مش�هد الربي�ع العربي، 
أكث�ر مم�ا يلقي تل�ك الظالل على مش�هد 
العالقات الليبية األميركية، وربما س�تكون 
تلك الحادثة نقط�ة تحول كبيرة في عالقة 
القرار األميركي بالربيع العربي الذي حقق 
لألمريكيي�ن أهدافا في النظام العربي أكثر 
من أهداف الش�عوب العربي�ة فيه، وها هو 
المش�هد المص�ري يتح�دث عن مس�اوئ 
حكم اإلخوان المس�لمين، وكيفية إدارتهم 
للس�لطة المصرية بعد مبارك بما يعزز من 
نظرية أن فساد مبارك وحاشيته ارحم من 
عالقة اإلخوان بالمصريين، وهو ما لم يكن 

يتصوره مصريو الثورة واألميركيون!.
ف�ي  قلناه�ا  وق�د  العرب�ي،  الربي�ع 
"المس�تقبل العراقي" أكث�ر من مرة، ربيع 
أميرك�ي، وصناع�ة هوليودي�ة، وباب من 
أب�واب المش�روع األميركي ف�ي المنطقة 
العربية، مس�تفيدا من الوض�ع االجتماعي 
والقه�ر  والحاج�ة  والفق�ر  واالقتص�ادي 
األمني والسجون المتالصقة التي بنى منها 
النظام العربي صروح بقائه بعد أن تش�كل 
عل�ى وف�ق انس�اق االنقالبات العس�كرية 
منذ نهاية الح�رب العالمي�ة الثانية 1939 
ال  بالنظ�ام  لك�ن حي�ن يط�اح   ،1945  –
تقبل الش�عوب العربية بعد اإلطاحة بالالت 
والع�زى السياس�ية اإلطاحة بالمقدس�ات 
اإلسالمية ورموز األمة ونبي الله.. يبدو إن 
المؤامرة التي انطلقت من الفيلم األميركي 
االس�تمرار  المس�يء لإلسالم، اس�تهدفت 

بالمش�روع األميرك�ي ف�ي األرض العربية 
واالس�تمرار بمرحلة اإلطاحة الكبرى التي 
يشهدها العالم العربي وصوال إلى اإلطاحة 
باإلس�الم، وه�و العام�ل األول والحض�ارة 
الجامعة وتحويل األم�ة إلى حديقة خلفية 
لمخططات الصهيونية تس�هيال للس�يطرة 
عليه�ا وإلغاء اإلس�الم وق�رآن الل�ه كدين 
ودس�تور ناظم لش�عوب امة المليار مسلم 
في العالم وبهذا شهدنا ربيعا عربيا بقيادة 
الن�اس م�ن ش�تى المش�ارب ض�د الربيع 

األميركي!.
هنال�ك ربي�ع عربي مس�لم بمش�اعر 
إنس�انية ورباني�ة متنوع�ة عن المش�اعر 
السياسية واالجتماعية للربيع العربي الذي 
انطلق قبل سنتين في مصر وتونس وليبيا 
واليم�ن، وكان يس�تهدف النظ�ام العرب�ي 
ورموزه القيادية الفاس�دة تلك الرموز التي 
كانت تش�تغل بخدمة المشروع الصهيوني 
واألميركي س�نوات طويل�ة وحين اختلفت 
الس�تراتيجيات وصار لزاما أن يتغير هؤالء 
المش�تغلون الرموز بالسياس�ة األميركية 
وتدافع�ت  التقني�ة  الماكن�ة  اش�تعلت 
كب�ار  وتح�دث  "اإلنس�انية"  المنظم�ات 
الساس�ة في الغرب عن الحرية والمساواة 
والعدال�ة االجتماعية وعن التغيير باعتباره 
مطل�ب إص�الح وص�وال إلى تغيير مش�هد 
الخارطة العربية بحيث تتحول في عقدين 
إل�ى خارطة جامعة ألبرز التحوالت الكبرى 
ف�ي التاري�خ، ومنه�ا أن تك�ون إس�رائيل 
ج�زءا من بني�ة النظام العرب�ي وان يكون 
لها تمثيل في الجامع�ة العربية ومنظمات 
عربية وإقليمية أخرى، وان يتحول اإلسالم 
في الس�احة العربية، كما تحولت الكنيسة 
والمس�يحية في أورب�ا.. دي�ن ال عالقة له 
بالحياة السياس�ية والمتدين�ون إلى أرباب 
جوام�ع ال دخ�ل له�م بالسياس�ة وإدارة 

السلطة!.
التدني�س وإفس�اد الذائقة اإلنس�انية 
بأفالم مس�يئة للرموز اإلس�المية كتدنيس 
وإفساد الذائقة اإلنسانية لليهودية وأنصار 
موس�ى وعيس�ى ف�ي العال�م اإلس�رائيلي 

والغرب�ي وه�ب إن فيلم�ا ج�رى تصويره 
ف�ي العال�م األميرك�ي، وآخر في إس�رائيل 
يتح�دث عن قصة ه�ي ذاته�ا القصة التي 
تتح�دث زورا وبهتان�ا ع�ن النب�ي الكري�م 
"ص"، م�اذا س�يكون ف�ي الي�وم التال�ي 
م�ن غضب تلك المش�اعر النائم�ة اآلن في 
إس�رائيل والمترقبة لما يفعل�ه العرب بعد 
اإلس�اءة لنبيهم وقائد دينه�م وحضارتهم 
ومصدر وجودهم اإلنس�اني على ظهر هذه 

الخليقة؟!.
ل�م يحس�ن الغ�رب التص�رف ه�ذه 
المرة بس�بب االنقالب الكبي�ر الذي جرى 
ف�ي أولوي�ات المواطن المس�لم والعربي 
إزاء ال�دور ال�ذي تلعب�ه اإلدارة األميركية 
ف�ي العالم العربي، وتراج�ع بعد هذا دور 
الوالي�ات المتح�دة الداعم للنف�وذ العربي 
المؤيد لبرامج وخط�ط الواليات المتحدة 
األميركية في الساحة العربية.. لم يحسن 
الغرب التصرف م�ع الربيع األميركي ألنه 
أساء للنبي والنبي "ص" هو مصدر الحياة 
وثورة العدالة وخبز الحرية وجوهر عملية 
االنتقال الموضوعي م�ن الدكتاتورية إلى 
س�لطة الش�عب وحتى الربي�ع األميركي 
اتكأ على الطاقة الحرارية لإلسالم والنبي، 
وبهذا خس�رت الواليات المتحدة ش�ريكا 
لها ف�ي ثورتها على األنظم�ة الكارتونية 
ومش�روعها للتغيي�ر ف�ي ه�ذه المنطقة 

الملتهبة من العالم!.
يمك�ن  ال  إس�المية،  مش�اعر  ه�ي 
التحك�م به�ا في إط�ار ضبط المش�اعر 
أو الحدي�ث األميرك�ي عن م�ا يفترض أن 
تك�ون علي�ه إرادات العال�م العرب�ي إزاء 
الفيل�م وحري�ة التعبي�ر، إذ م�ن الممكن 
التحكم بقرار فال يتم تفعيل آليته أو خطة 
معينة ف�ال يعمل بها، أما المش�اعر فهي 
مس�ألة ذاتية ال يمكن للوالي�ات المتحدة 
وال السياس�ة العربي�ة أن تتحك�م بها أو 
ترش�دها او تنظمها ألنها أساسا خاضعة 
لمجس�ات ذاتية لها عالقة بالتدين وشدة 
االرتباط باإلسالم، وكون اإلسالم هو الذي 
ينظم المش�اعر ويس�تولي عل�ى القلوب 

لهذا انطلق�ت المش�اعر العربية 
واإلس�المية إزاء اإلس�اءة وتحرك�ت بم�ا 
يملي�ه عليه ضميره�ا وان كان�ت هنالك 
مالحظ�ات عل�ى طبيع�ة التص�رف كون 
السياس�ة األميركي�ة ال تمل�ك فيت�و على 
المؤسسات اإلعالمية الخاصة، ما يتطلب 
تفكيرا أميركيا جديا هذه المرة، وعلى نحو 
س�ريع ومباش�ر لتنظيم عملية التواصل 
بين الدولة وتلك المؤسسات بما ال يسيء 
لمش�اعر مليار مس�لم في العالم، ولدين 

يقف الرئي�س األميركي كل عام، وفي كل 
مناس�بة متصلة بالعالم اإلس�المي، وهو 
يبجل بالنبي ويتحدث عن�ه باعتباره نبي 
سالم ورحمة وعدالة اجتماعية ثم تتحدث 
عنه مؤسس�ات مسيئة بالش�كل المزري 

للمؤسسة اإلعالمية قبل إساءتها للنبي!.
ال تتحرش�وا بالمش�اعر، ألنه�ا ق�د 
تسيء لكم أكثر من إساءتكم للنبوة، فهي 
مشاعر إنسانية خالصة تظهر على شكل 
صاروخ عل�ى مبنى الس�فارة الليبية في 

طرابل�س، ومجموع�ات من المس�يحيين 
والمس�لمين الع�رب ف�ي مص�ر والعراق 
ولبنان وس�وريا وكل العالم العربي تحرق 

أعالم الواليات المتحدة وإسرائيل!.
اوبام�ا، ورومن�ي،  الرئي�س  انص�ح 
والحزبي�ن الديمقراط�ي والجمهوري، أن 
يعمل�وا م�ن اآلن، وهم يتأهب�ون لخوض 
سباق الوصول إلى البيت األبيض على قرار 
ال يبيح اإلساءة للرموز المسلمة واليهودية 
بالمقدس�ات  التح�رش  أو  والمس�يحية، 

ألنها س�تقدم أميركا جاهل�ة متخلفة، ال 
عالقة لها بالديمقراطية واحترام اإلنسان 
وحقوق�ه المدنية، وال تق�دم أميركا حيث 
تقدمه�ا  أن  األميركي�ة  اإلدارات  ترغ�ب 
داعية حقوق ومدنية مبهرة ومدافعة عن 
اإلنسان وحرياته األساس�ية في الحياة.. 
ال تتحرش�وا بالرم�وز فلربما يصل الربيع 
األميرك�ي إلى واش�نطن بغضب�ة عارمة 
لألقلي�ات العربية والمس�لمة ال تبقي وال 

تذر!.

ربيع عربي في مواجهة الربيع األميركي

مقتــل السفيــر األميــركــي في لـيـبـيــا.. البــدايــة !

            امل�ستقبل العراقي / خا�ص

قال مصدر سياسي إن رئيس الوزراء نوري 
المالك�ي في حال�ة صدمة م�ن مواقف الكتل 
السياسية في رفضهم لتشكيل قيادة عمليات 
دجلة، الفت�ًا إلى أنه وّجه انتق�اداً ل�"القائمة 
العراقية والحزب اإلسالمي" النضمامهما إلى 
الموق�ف الك�ردي في رفض تش�كيل القيادة.
وأعلنت وزارة الدفاع، في 3 تموز، عن تشكيل 
"قيادة عمليات دجلة" برئاس�ة قائد عمليات 

ديالى الفريق عبد األمير الزيدي لإلشراف على 
الملف األمني في محافظتي ديالى وكركوك.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن 
اس�مه، ل�"المس�تقبل العراقي" أن "تش�كيل 
قيادة عمليات دجلة يص�بُّ في صالح حماية 
الع�رب في تل�ك المحافظات"، مبين�اً أن هذه 
الفئة "تعاني من االضطهاد المستمر من قبل 
أطراف كردية"،  مشيراً إلى أن المالكي يعاني 
م�ن صدام مع قي�ادات كردية الس�يما رئيس 
الجمهوري�ة ج�الل طالباني بش�أن تش�كيل 

قيادة عمليات دجلة". وأوضح أن بعض الكتل 
السياس�ية لديهم "اتفاقات مبيتة مع الكرد"، 
واصف�اً إياه�م ب�"غي�ر آبهين لمواق�ف أبناء 
األقلي�ة العربية في تلك المناطق"، منّوها بأن 
"العصاب�ات اإلرهابي�ة المدفوع�ة من بعض 
القي�ادات الكردي�ة تذي�ق الع�رب اش�د أنواع 

العذاب والموت اليومي واالعتقاالت".
وبّين المص�در أن "قي�ادة عمليات دجلة 
س�تؤمن الحماي�ة للعرب ف�ي تل�ك المناطق 
وتمن�ع التق�دم والزح�ف الك�ردي نحوه�ا"، 

واصف�ا موق�ف الح�زب اإلس�المي ب�"خيانة 
الح�زب  وكان  الع�رب".  لقضي�ة  تاريخي�ة 
اإلس�المي قال ف�ي بي�ان أن "تش�كيل قوات 
دجل�ة ال مبرر له اليوم، بعد إن خرجت كركوك 
م�ن أزماته�ا المتع�ددة، وان االلتفاف لضرب 
مصالحه�ا وجرّه�ا إلى نزاع ال خاس�ر فيه إال 

أهالي كركوك بكل مكوناتها".
وأض�اف أن "موق�ف الح�زب اإلس�المي 
مدفوع"، مش�يراً إل�ى وجود ن�ّواب "تقاضوا 

ثمن سكوتهم وتغيير مواقفهم". 

            القاهرة/امل�ستقبل العراقي

ذك�ر ممثل الع�راق ل�دى الجامع�ة العربية قيس 
العزاوي انه سيش�ارك في مناقشات تطوير الجامعة 
العربية وإعادة هيكلتها على وفق الرؤية المستقبلية 

للعمل العربي المشترك المقرر إجراؤها اليوم األحد.
وق�ال العزاوي أن "اجتماعا خاصا س�يعقد األحد 
بمش�اركة العراق في مقر الجامعة العربية بالقاهرة  
بهدف االطالع على التقرير الذي سيقدمه األمين العام 
للجامع�ة نبيل العرب�ي وما توصلت إلي�ه اللجنة التي 
يرأس�ها الدبلوماس�ي الجزائري األخض�ر اإلبراهيمي 
الخاص�ة بإع�ادة هيكلي�ة الجامع�ة العربي�ة والت�ي 

تش�كلت منذ فترة وتم التأكيد عليه�ا في قرارات قمة 
ببغداد والمجالس الوزارية". 

وأضاف انه "من المنتظر أن يعرض العربي خالل 
القم�ة العربي�ة المقبل�ة المق�رر عقده�ا بالعاصمة 
القطري�ة الدوحة ع�ام 2013 المقب�ل تقريرا حول ما 
تمخضت عنه األنش�طة م�ن رؤية لتطوي�ر الجامعة 
ومنظوم�ة العم�ل العرب�ي المش�ترك بما يت�الءم مع 

التغييرات العربية واإلقليمية والدولية". 
وتضم لجنة تنفيذ المتابعة لقرارات القمة العراق 
وقطر وليبي�ا وأعضاء مجلس الجامعة الكويت وقطر 
ولبنان باإلضافة إلى نبيل العربي األمين العام للجامعة 

العربية.

مصدر: التشكيل الجديد هدفه حماية األهالي في مناطق السيطرة الكردية

رفض كتل سياسية لـ"قيادة عمليات دجلة" يصدم المالكي
العراق يشارك اليوم في "تطوير الجامعة العربية"

            االنبار/ امل�ستقبل العراقي

أك�دت اللجنة الحكومية العليا المكلفة باإلش�راف على عودة العراقيين 
من س�وريا وإيواء الالجئين الس�وريين، عودة أكثر م�ن 31 ألف عراقي من 

سوريا عبر منفذي الوليد والقائم الحدوديين والمطارات.
وق�ال وكيل وزارة الهجرة والمهاجرين ورئي�س اللجنة بمنطقة القائم 
س�الم الخفاجي ، إن عدد العائدين العراقيين من س�وريا عبر منفذي الوليد 
والقائ�م الحدوديين بلغ 24901 عائد. وأضاف الخفاج�ي، أن عدد العائدين 
العراقيي�ن عبر المط�ارات بلغ 6113 عائدا وبذلك يصب�ح مجموع العائدين 
من س�وريا 31014 عراقيا.و ال يزال قرار الحكومة العراقية ساري المفعول 
بش�أن إيقاف عملية استقبال الالجئين الس�وريين لحين االنتهاء من تنظيم 
اإلج�راءات الفنية المتعلقة بنقل الالجئين إل�ى المخيمات. وتقول الحكومة 
إن نح�و 3.4 أل�ف الجئ س�وري موجودون ف�ي منطقة القائ�م وتقدم لهم 
مس�اعدات حكومية عاجلة. يذك�ر أن وزارة الهج�رة والمهاجرين العراقية 
تتول�ى رئاس�ة اللجن�ة الحكومية العلي�ا التي ش�كلتها الحكوم�ة العراقية 
لإلش�راف على العائدي�ن العراقيي�ن وإي�واء الالجئين الس�وريين بعضوية 
وزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة والوزارات والدوائر الس�اندة بغي�ة تقديم الدعم 

لالجئين السوريين واستقبال العائدين العراقيين من سوريا.

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

كش�ف مصدر مطلع ف�ي اللجنة الخارجي�ة النيابية 
عن قرب وصول االخضر اإلبراهيمي إلى العاصمة بغداد. 
وق�ال المص�در إن "الوفد الدولي برئاس�ة مبعوث األمم 
المتحدة إلى س�وريا س�يقوم بزيارة إلى العاصمة بغداد 
خ�الل األيام المقبل�ة". وأض�اف إن "اإلبراهيمي والوفد 

المرافق له سيلتقي بالمسؤولين العراقيين لدراسة 
األوضاع العراقية الس�ورية واالس�تماع إلى 

وجهة نظر العراق بش�أنها". وأش�ار إلى 
ان�ه "من المؤم�ل أن يلتق�ي اإلبراهيمي 
رئيس ال�وزراء ن�وري المالك�ي ووزير 
الخارجية هوش�يار زيب�اري وعددا من 

المسؤولين العراقيين".

عودة أكثر من 31 ألف عراقي من سوريا

اإلبراهيمي في بغداد قريبًا للتباحث 
بشأن األوضاع السورية

ون
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            امل�ستقبل العراقي / خا�ص

تحول�ت مزرعة الدبوني هذه الم�رة إلى منطقة 
الع�ام  األمي�ن  يقوده�ا  المس�لحة  لالش�تباكات 
ل�"القائمة العراقية البيضاء" النيابية جمال البطيخ. 
فبعد أن رأى البطيخ إن الطرق القانونية لم تس�اعده 
في االس�تيالء على المزرعة التي باتت شغله الشاغل 
وهاجس�ه الوحي�د، ارت�أى أن يس�تعين بمناصرين 
والقي�ام بمهاجم�ة المزرعة وفالحيها به�دف إثارة 
الرع�ب ف�ي نفوس�هم وإرغامه�م عل�ى مغادرته�ا 
والتن�ازل عنها للبطيخ وأعوان�ه. وجرى ذلك الهجوم 
ال�ذي تك�رر مرتين ف�ي وضح النه�ار وأم�ام مرأى 
ومس�مع الجمي�ع، وذلك بفضل وج�ود أبناء عمومة 
البطي�خ في مناصب مرموقة ف�ي الحكومة المحلية 
لمحافظة واس�ط، ولم ي�أِت تدخل القوى األمنية في 
المحافظة إال في وقت متأخر وبعد جملة مناش�دات 
واتص�االت ق�ام بها مس�تثمرو المزرع�ة وفالحوها 
إلنقاذ حياتهم من هجمة البطيخ وأعوانه المسلحة.

وق�ال أح�د مس�تثمري المزرع�ة ف�ي اتص�ال 
ب�"المس�تقبل العراق�ي" إن ه�ذا الهجوم المس�لح 

اس�تهدف المزرعة الواقعة ضمن مساحة 50 دونما 
هي"مش�يدات اإلدارة والبس�تان"، مؤك�دا إن ه�ذه 
المس�احة تقع خارج حدود العقود المتنازع عليها. 
وأش�ار إلى أن الهجوم وقع يوم الجمعة الس�ابع من 
أيل�ول الجاري بع�د أن اجتمع المهاجم�ون في بيت 
يحيى البطيخ "أحد شيوخ عشائر البطيخ" لينطلقوا 
بع�د ذلك تحت أنظار الجهات المعنية التي تم إبالغها 
مس�بقاً بأن ثمة هجوم سيس�تهدف المزرعة لكنها 
ل�م تتدخ�ل. وأوضح المس�تثمر إن الس�بب في عدم 
التصدي لهؤالء هو وجود أبناء عمومة جمال البطيخ 
في مناصب مرموقة في الحكومة المحلية لواس�ط، 
ذاكراً إن سالم البطيخ يشغل منصب وكيل المحافظ 
وغضنف�ر البطي�خ يش�غل منص�ب عض�و مجل�س 
المحافظة وعلي البطيخ يشغل منصب القائممقام. 
وقال إن مدير الشعبة الزراعية لناحية الدبوني عودة 
مطح�ون مصع�ب ال يمتلك تحصيالً دراس�ياً س�وى 
ش�هادة إعدادي�ة الزراع�ة، مخالف�اً بذلك الش�روط 
الواجب توفرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، إذ أن على 
رأس تلك الش�روط أن يكون المرش�ح لهذه الوظيفة 
مهندس�ا زراعيا. وأوضح المستثمر إن "آل البطيخ" 

السالف ذكرهم هم من رشحوا مصعب لهذه الوظيفة 
حتى يتمكنوا من تسخيره للعمل من اجل مصالحهم. 
وتابع حديثه بش�أن الهج�وم قائالً "بعد مناش�دات 
واتصاالت كثيرة تدخلت ش�رطة ط�وارئ المحافظة 
ل�ردع المهاجمي�ن بعد أن قاموا بكس�ر أب�واب إدارة 
المزرع�ة وتحطيم أثاثها ومحتوياته�ا، وبعد أن قام 
المهاجم�ون بإطالق الرصاص في اله�واء، حيث تم 

إبالغ حراس المزرعة بعدم الرد على المهاجمين". 
وأض�اف "تمكن�ت الش�رطة من اعتق�ال 6 من 
المهاجمين م�ن بينهم أحد أش�قاء غضنفر البطيخ 
ويدعى ظافر"، الفتا إلى أن هؤالء المعتقلين الس�تة 
ت�م إط�الق س�راحهم بع�د س�اعتين م�ن اعتقالهم 
بتدخل من البطيخ. وأكد المس�تثمر إن "هذا الهجوم 
يأت�ي بع�د أيام م�ن هج�وم بالطريقة ذاته�ا، حيث 
تدخلت ش�رطة الط�وارئ أيضا واعتقل�ت اثنين من 
المهاجمين وأطلقت س�راحهم أيضا بعد مدة وجيزة 
من اعتقالهما". وأش�ار إلى أن هناك دعوى قضائية 
قائم�ة اآلن من أج�ل البت في ه�ذا الموضوع. وقال 
إن النائب البطيخ مصر على االس�تيالء على المزرعة 
بالرغم من وج�ود ألف فالح يعمل�ون فيها ويعيلون 

عائالتهم من عملهم ه�ذا، موضحا إن هدف البطيخ 
م�ن ذلك هو منح المزرعة ألش�خاص م�ن منطقتي 
الزلج�ة والحفري�ة بهدف ضمان أص�وات أهالي تلك 

المنطقتين في االنتخابات المقبلة.  
وكان البطي�خ ق�د ب�دأ بحملته ضد مس�تثمري 
مزرع�ة الدبوني تحت ذريعة أنه�م من أعوان النظام 
السابق وال يحق لهم االستمرار في استثمار المزرعة 
وفق�ا للقان�ون. وب�دا الرج�ل حريصاً عل�ى متابعة 
القضية عبر الوس�ائل القانونية، تاركاً القول الفصل 
للقضاء. وعندما قال القضاء كلمته وحس�م القضية 
لصالح مس�تثمري المزرعة الذين اتضح وبش�هادة 
هيئ�ة المس�اءلة والعدال�ة إنه�م ليس�وا م�ن أعوان 
النظام السابق، بل إنهم من متضرريه، خرج البطيخ 
من رداء القانون وق�رارات القضاء وقرر التمرد على 
ذلك القضاء ال�ذي "خذله" بتحقي�ق أحالمه بانتزاع 
المزرعة من أصحابها ومنحها له، فحش�د جمعاً من 
أهالي منطقة الحفرية للتوجه إلى الدبوني والتظاهر 
أم�ام المزرع�ة به�دف إثارة ال�رأي الع�ام ومحاولة 
ثني القضاء ع�ن قراراته، لكن هذه الخطوة فش�لت 
هي األخرى، فقرر الس�يد النائب اللجوء إلى الس�الح 

واعتماده كوسيلة النتزاع الحق من أهله!. 
وفي ظل هكذا س�لوكيات خارجة ع�ن القانون 
جمل�ة وتفصي�اًل، وف�ي ظ�ل ع�دم وجود م�ن يردع 
البطي�خ ومن يقف وراءه وأمام�ه وعلى يمينه وعلى 
ش�ماله عن القيام بهجومات مس�لحة ضد من شاء 
ومت�ى ما ش�اء، ربما كان على الجه�ات المعنية في 
الدولة العراقية موافقة البطيخ على ما يقول ويدعي 
ومراعاة مشاعره المرهفة التي خدشها قرار القضاء 

فقرر رد اعتباره بفوهات البنادق!. 
ربما كان على هيئة المس�اءلة والعدالة االمتثال 
لم�ا أورده البطيخ من تهم ضد مس�تثمري المزرعة 
وع�دم االلت�زام بما ي�رد ف�ي الوثائق الرس�مية التي 
تحتفظ الهيئة بها في أرشيفها، ألنها أثارت بفعلتها 
تلك حفيظة الس�يد النائب وجعلته يلجأ إلى الس�الح 
"مضطراً" بعد أن فش�لت الطرق "الدبلوماسية" في 

كسب القضية لصالحه!. 
ويب�دو إن عل�ى العراقيي�ن أن يدرك�وا أن لغ�ة 
الس�الح ما زالت هي الس�ائدة في العراق "الجديد"، 
وما زال العيش في هذا البلد يجري وفق مبدأ "البقاء 
لألق�وى"، وعليهم أن يحفظوا عن ظهر قلب ش�عاراً 
كان�وا قد س�معوه كثيراً في ما مض�ى، ولكن بعد أن 
يس�تبدلوا كلمة واحدة فيه ليصبح على النحو اآلتي: 

"إذا قال البطيخ.. قال العراق"!!.

باتت على وشك االحتراق بنيران "المتمردين"

البطيخ يقود "مسلحين" النتزاع مزرعة الدبوني من أصحابها !!



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة الدف�اع، الس�بت، تمدي�د 
المدة إلع�ادة الضب�اط الراغبي�ن بالعودة 
للخدم�ة في الجي�ش. وقال العقي�د ضياء 
الوكيل الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع 
في بيان صحفي أم�س »بتوجيه من وزير 
الدف�اع وكال�ة س�عدون الدليم�ي ق�ررت 
الوزارة تمديد مهلة استقبال ضباط الجيش 
الس�ابق الراغبي�ن العودة للخدم�ة للفترة 
م�ن 15-21 من أيل�ول الحال�ي«. وأضاف 
أن »أماك�ن المراجع�ة ه�ي ذات األماك�ن 
المخصصة سابقا لالستقبال ووفقا لآللية 

المعمول بها خالل المدة الماضية«.

            بغداد/ المستقبل العراقي
رفض�ت لجنة يه�ود العراق في إس�رائيل، رب�ط تعويض قضي�ة أمالكها 
بقضية الالجئين الفلس�طينيين، متهمة الموس�اد بتفجير الكنيس ببغداد 

في خمسينيات القرن المنصرم.
وقال�ت صحيف�ة “هآرتس” العبري�ة إن “لجنة يهود العراق في إس�رائيل 
رفض�ت بش�دة رب�ط قضي�ة أمالكه�ا في الع�راق م�ع قضي�ة الالجئين 

الفلسطينيين”.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن اللجن�ة “طالب�ت بتش�كيل لجن�ة تحقيق بش�أن 
تفجيرات الكنيس في بغداد عام 1950”، واتهمت الموساد بهذه التفجيرات 
إلرغامهم على الهجرة لفلس�طين. وكان مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامي�ن نتنياه�و أعد وثيق�ة تضع مطل�ب تعويض اليه�ود الذين قدموا 
إلس�رائيل من دول عربية وإسالمية كش�رط النجاز أية تسوية مستقبلية 

وتحقيق السالم واإلعالن عن نهاية النزاع.

              بغداد / المستقبل العراقي 
كش�ف مصدر مطلع، الس�بت، عن إيعاز رئيس الوزراء نوري المالكي إلى 
الوكيل األقدم لوزارة الداخلية عدنان االسدي بإجراء تغييرات في مديريتي 
الجنس�ية والجوازات. وقال المصدر الذي طلب عدم اإلشارة إلى اسمه إن 
“المالكي أوعز إلى الوكيل األقدم للداخلية عدنان االسدي بإجراء تغييرات 
واس�عة تش�مل العديد من المناصب في مديريتي الجنس�ية والجوازات”. 
وأوض�ح المص�در إن “هذه التغيي�رات تأتي لقيام بعض المس�ؤولين في 
هاتين المديرتين باختالس أموال والتلكؤ في تنفيذ الربط االلكتروني بين 
جميع المديريات”. يذكر أن مديريتي الجنس�ية والجوازات من تش�كيالت 
وزارة الداخلي�ة العراقية وتتبع�ان حصرا في جميع األوام�ر والتعليمات 

اإلدارية بالحكومة االتحادية.

     بغداد/المستقبل العراقي
طالب نائب عن محافظة كركوك ف�ي القائمة العراقية الحكومة 
االتحادي�ة بتش�كيل قيادة عمليات دجل�ة، متهماً المنتس�بين الكرد 
وراء “الفش�ل األمني” الحاصل ف�ي المحافظة.وقال النائب عبد الله 
الغرب “يجب اإلس�راع بتش�كيل قي�ادة العمليات بعد أن ثبت فش�ل 
األجهزة األمنية بالحفاظ على امن المحافظة لكون اغلب منتس�بيها 
من الكرد”، موضحاً أن “المحافظة تش�هد ومنذ عدة أش�هر زيارات 
غير مرحب بها وال نعترف بما يصدر عنها كونها غير رس�مية وغير 
قانوني�ة لمس�ؤولين م�ن إقليم كردس�تان كرئيس اإلقلي�م ووزرائه 
وآخره�ا زي�ارة رئيس برلم�ان اإلقلي�م وتصريحاته باللغ�ة الكردية 
بمبنى المحافظة والتي وصف فيها كركوك قلب كردستان واعتراضه 
على تش�كيل قيادة عمليات دجلة”.ودعا الغرب “الحكومة االتحادية 
بمحاس�بة م�ن يتعام�ل معه�م م�ن المس�ؤولين في كرك�وك قلب 
العراق”. وأض�اف إن “العرب في كركوك أك�دوا على حرصهم الدائم 
ف�ي تعظيم وتقوية الوئام والح�رص على األخوة والحوار بين جميع 
مكون�ات المحافظ�ة والتأكيد على عراقيتها وع�دم ضمها لإلقليم”.

وطالب الغرب م�ن “وصف العرب في الحويجة وكركوك باإلرهابيين 
باالعت�ذار لهم، وان يكون صريح�اً ويوصف الحقائق ومن يقف وراء 

اإلرهاب في المحافظة”، مش�يراً إلى أن “الجميع يعلم بان تشكيالت 
ووحدات الفرق�ة /12 من الجيش العراقي االتحادي والمش�كلة من 
جميع القوميات تنتشر في المناطق العربية لقرى واقضيه الحويجة 
والدب�س وداق�وق وال يوجد من يع�ارض تواجده�ا”. وطالب الغرب 
الحكومة االتحادية ب�”تحمل مس�ؤوليتها والمضي بتش�كيل قيادة 
عملي�ات دجلة وإج�راء عملية التوازن في األجهزة األمنية وتش�كيل 
لجن�ة تحقيقية للوقوف على أس�باب الخروقات األمنية ومحاس�بة 
المقصري�ن وإنق�اذ المكون العرب�ي وإخراج معتقليه�م خاصة ما 
جرى مؤخراً من اعتقال 140 مواطنا من حي 1 حزيران قبل الذهاب 
بهم إلى س�جون الشمال الس�رية”. من جانبه، قال النائب عن عرب 
كركوك عمر الجبوري “إننا نستنكر وبشدة ما جاء في بيان التحالف 
الكردستاني الذي تاله نواب التحالف يوم الخميس الماضي والخاص 
بكركوك والذي ينم عن جهل بالمجتمعات المحترمة التي تحمل قدراً 
كبي�را م�ن القيم العربية النبيل�ة”، مضيفاً “ما فعله ن�واب التحالف 
الكردس�تاني في بيانهم، كش�ف حقدهم وكراهيتهم للعرب بوصف 
مجتمعاتهم في الحويجة وجنوب كركوك منطقة “الرشاد وداقوق” 
وعدوها مصدرا لإلرهاب بنس�بة 95% متناس�ين إرهاب المليش�يات 
المرتبط�ة بأحزابهم الت�ي تقتاد العرب وتخطفهم م�ن أمام بيوتهم 

وم�ن الطرقات وترم�ي بجثثهم على قارعة الطري�ق والبعض منهم 
يؤخ�ذ للس�جون الس�رية”، على حد قوله. وأش�ار الجب�وري إلى أن 
“اغتيال الشيخ عامر الحمداني مختار حي واحد حزيران أمام داره ما 
هو إال دليل واضح وقاطع على أس�لوبهم الوحشي بارتكاب الجرائم 
بحق العرب في كركوك”، الفتاً إلى أنه “نحن لسنا في معرض الدفاع 
ع�ن المجرمي�ن الذين يس�تهدفون العراقيي�ن وأمواله�م، ولكننا لن 
نس�مح بالتطاول على مجتمعاتنا العربية في كركوك بهذا األس�لوب 
الفج ونعتبره أسلوبا رخيصا لما فيه من دعوة للتحريض على العنف 
واإلرهاب بسبب إذكاء روح العداء بين مجتمعات كركوك”. واستنكر 
الجب�وري تصريحات رئي�س برلمان إقليم كردس�تان ارس�الن بايز 
أثن�اء زيارته إلى كركوك والتي عّد فيها كركوك كردس�تانية, ناصحا 
المسؤولين األكراد ب�”الكف عن إطالق هويات قومية على محافظة 
كرك�وك الن هويته�ا ال يمك�ن أن تك�ون إال عراقي�ة”. وكانت وزارة 
الدف�اع قد أعلنت في ش�هر تم�وز الماضي عزمه�ا توحيد تنظيمات 
وزارتي الداخلية والدفاع تحت لواء “قيادة عمليات دجلة” لإلش�راف 
عل�ى إدارة الملف األمني في محافظتي ديالى وكركوك، مش�يرة إلى 
أن تشكيل تلك القوة جاء تنفيذا ألوامر القائد العام للقوات المسلحة 

رئيس الوزراء نوري المالكي.

ك ك�و ىل كر « إ جل�ة ت د عملي�ا ة » د ع�ا ىل إ ن إ ع�و ب يد ا ن�ّو
للتعذيب واالعتقاالت نها لك���رد يعرض���ون س���كا ا ن  أ ل���وا  قا

جلن�ة هي�ود الع�راق يف إرسائي�ل 
د ا د بتفج�ر كني�س ببغ�د س�ا ملو تته�م ا

ت  ا ي تغي�ر خلي�ة جت�ر ا لد ا
ت ا ز ا جل�و ا جلنس�ية و يف ا

ش�ح م�ن  : ل��م  نر قي�ة ا لعر ا
ن آل ع حتى ا ف�ا لد ىل حقيب�ة ا يت�و

لجاري يلول ا 21 م����ن أ ل� لخدم����ة حتى ا لى ا لضب����اط إ لدف����اع تم����دد مهل����ة إعادة ا ا
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االثن�ن.. التصوي�ت ع�ى م�روع 
ية د قتصا ال ا لتحتي�ة  ا لبن�ى  ا ن  ن�و قا

         بغداد/ المستقبل العراقي
أف�ادت مص�ادر نيابية، عن أن مجل�س النواب قرر تأجي�ل التصويت على 
مش�روع قانون البنى التحتية االقتصادية للب�الد إلى االثنين المقبل.وقال 
النائب ش�وان محمد طه أن “النواب أنهى استضافة المالكي الذي رد على 
معظم أس�ئلة النواب خالل جلسة المجلس”، مشيراً الى أن “نواب إئتالف 
دولة القانون س�عوا الى تمرير مش�روع قانون البنى التحتية االقتصادية 
ف�ي العراق خالل الجلس�ة، وس�ط عدم وضوح ف�ي موقف ن�واب التيار 
الصدري والمجلس األعلى اإلس�المي من تمرير المش�روع ورفض الكتل 

األخرى تمريره بسبب مخاوف من أن يتسبب في هدر األموال العامة”.

            بغداد / المستقبل العراقي
قال النائب عن ائتالف العراقية كامل الدليمي، الس�بت، 
إن العراقي�ة ل�م ترش�ح أي  ش�خصية لمنص�ب وزير 
الدف�اع الخت�الف وجهات النظ�ر داخ�ل القائمة حول 

وأض�اف  المنص�ب.  له�ذا  المناس�بة  الش�خصية 
الدليم�ي إن القائم�ة العراقية »لم ترش�ح حتى 
اآلن أي ش�خصية لتس�نم منصب وزي�ر الدفاع 
وذل�ك لوجود ع�دة أس�ماء مطروح�ة للنقاش 

ولكن الختالف وجهات النظر داخل القائمة لم يتم ترش�يح أي ش�خصية 
بصورة رسمية إلى رئيس الوزراء للموافقة عليه لتسنم المنصب«. وأشار 
إلى انه »لم يتبق من عمر الحكومة الحالية إال س�نة ونصف فهل س�يكون 
للوزير الذي سيتم ترشيحه العصا السحرية لتغيير الواقع األمني المتردي 
في العراق؟«، مش�يرا إلى أن »وزارة الدفاع هي اس�تحقاق حركة الوفاق 
الوطني وحتى هذه اللحظة لم يتم ترشيح أي شخص بسبب عدم التوافق 

على شخصية معينة لتسنم المنصب«.

         بغداد/ المستقبل العراقي
أكد وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، أمس السبت، أن صادرات العراق من النقط الخام سترتفع إلى ستة ماليين برميل يوميا بحلول 

عام 2017، فيما أكد سعي وزارته إلى إيصال الصادرات النفطية في العام المقبل إلى مليونين و900 ألف برميل يوميا.
وقال عبد الكريم لعيبي خالل مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة أن »صادرات العراق من النقط الخام ستصل إلى ستة ماليين برميل 
يوميا بحلول العام 2017«، مبينا أن »الوزارة تسعى إلى الوصول بصادراتها النفطية إلى مليونين و900 ألف برميل يوميا خالل العام المقبل 
2013«.  وتوق�ع لعيب�ي أن »تبلغ صادرات العراق النفطية خالل العام 2014 إلى ثالثة ماليين و500 ألف برميل يوميا، لتصل في العام 2015 

إلى ثالثة ماليين و750 ألف برميل يوميا«.

          البصرة / المستقبل العراقي
كش�ف عض�و مجل�س محافظ�ة البصرة 
حس�ين عل�ي حس�ين ع�ن ت�ردي واق�ع 
االس�تثمار في المحافظة، مش�يرا إلى أن 
»الجمي�ع يع�رف أن االس�تثمار وصل إلى 
درجة الصفر« على حد قوله. وقال حسين 
ف�ي تصري�ح صحفي أمس إن دليل فش�ل 
االس�تثمار وانعدام�ه في الب�الد هو عدم 
وجود مصانع تعود ملكيتها لمس�تثمرين 
وما يقال عن االس�تثمار ه�و فقط بعض 
المتنزهات والحدائ�ق وال توجد مجمعات 
تعط�ى  إج�ازات  وال  حقيقي�ة  س�كنية 
إل�ى م�ا اس�ماهم »الداللي�ن«، مؤكدا أن 
»ه�ذه اإلج�ازات تأخذ م�ن قبل بعض 
األشخاص التي تعطى لهم اإلجازات 
عم�ان  إل�ى  ليذهب�وا  األرض  أو 
ودبي«. وأشار إلى أنه »كانت هناك 
جلس�ة لمجلس محافظ�ة البصرة 
تم فيها اس�تضافة المسؤولين في 
الموجودين  الهيئة وتح�دث بع�ض 
ف�ي الهيئة ع�ن العقبات ولألس�ف لم 

يتحدث�وا ع�ن قضي�ة الفس�اد في 
الهيئة«، مبينا أن »ش�كواهم كانت 
على حد قولهم عن المعوقات التي 
تواجه هيئة االس�تثمار عن األزمة 
العالمية المالي�ة، والروتين القاتل 
وعدم تعاون بعض مدراء البصرة، 
فض�ال عن قان�ون رق�م 13 لعام 
إش�كاليات  لدين�ا  ونح�ن   2006
مؤك�دا  القان�ون«،  ه�ذا  ح�ول 
الهيئ�ة  ف�ي  »الموجودي�ن  أن 
ل�م يعرجوا خ�الل الجلس�ة إلى 
الفس�اد الموجود فيها«. وذكر 
حس�ين أن »هن�اك الكثي�ر من 

المستثمرين الذين قدموا 
مكتوب�ة  ش�كاوى  لن�ا 
رئي�س  إل�ى  وقدم�ت 
المجلس وهناك دعاوى 
في هيئة النزاهة تثبت 
حقيقي  ابت�زاز  وجود 
ف�ي هيئ�ة اس�تثمار 

البصرة«.

          بغداد / المستقبل العراقي
أعلن�ت األمانة العامة لمجلس الوزراء عن إص�دار 600 قرار جديد 
إلعادة تعيين المفصولين السياس�يين خالل الثلث األول من ش�هر 
أيلول الجاري. وأوض�ح بيان ألمانة مجلس الوزراء أمس إن »هذه 
الق�رارات أص�درت في ضوء م�ا وصل إليها م�ن أضابير حيث بلغ 
عددها خالل نفس الم�دة 637 اضبارة فيما أعادت 74 اضبارة إلى 
مصادره�ا لعدم اكتم�ال الش�روط المطلوبة«. وم�ن جهة أخرى 
أعلن رئي�س اللجنة عن »وضع آلية عمل موح�دة للجان المركزية 

ف�ي ال�وزارات والجه�ات غي�ر المرتبطة ب�وزارة 
بوضع جدول لدع�وة اللجان المركزية لزيارة 

مق�ر اللجنة وبحث المش�اكل والمعوقات 
وإيج�اد الحلول المناس�بة لها واإلجابة 
ع�ن االستفس�ارات الخاص�ة بتطبيق 
التعليم�ات«. يذك�ر أن اللجن�ة نظمت 
وأعض�اء  لرؤس�اء  تدريبي�ة  دورات 
اللج�ان المركزية المش�كلة في وزارة 
المالية واعتباراً م�ن 16 أيلول الجاري 

لتطوير قدراتهم اإلدارية.

ة  د ع�ا ي�د إل ر جد ا 6  ق�ر 0 0
س�ين لسيا ا ل�ن  ملفصو ا تعي�ن 

          ديالى / المستقبل العراقي
أعلن قائممق�ام قضاء الخالص بمحافظة 
ديالى ع�دي الخدران، الس�بت, عن وجود 
172 م�ن أعض�اء منظم�ة خل�ق اإليرانية 
مطلوبي�ن للقض�اء العراقي بته�م تتعلق 
بارت�كاب جرائ�م بح�ق العراقيي�ن طيلة 
إن  الخ�دران  الماضي�ة. وق�ال  الس�نوات 
»الوجبة السابعة التي تضم 680 من أعضاء 
منظم�ة خل�ق اإليرانية في مخي�م العراق 
الجدي�د ش�مالي بعقوب�ة والمزم�ع نقلها 

مس�اء اليوم )أمس( إلى قاعدة ليبرتي بالعاصمة بغداد تضم 
172 مطلوب�ا للقض�اء العراقي بتهم تتعل�ق بارتكاب جرائم 
بح�ق العراقيين طيل�ة الس�نوات الماضية«. ودع�ا الخدران 
»المحاك�م المحلي�ة والدولية إل�ى التحرك الس�ريع العتقال 
المطلوبي�ن به�دف تحقيق العدال�ة وإنص�اف المظلومين«. 
وكان�ت ش�رطة ديالى أعلنت قبل أيام عدة ع�ن نقل أكثر من 
2400 م�ن أعض�اء منظمة خل�ق اإليرانية في األش�هر ال�6 
الماضية بوجب�ات متتالية من مخيم العراق الجديد ش�مالي 

بعقوبة إلى قاعدة ليبرتي بالعاصمة بغداد.
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    بغداد/ المستقبل العراقي

وصفت مجلة “فورين بوليسي” األميركية العراق بأنه 
يعاني من وضع جمود، مشيرة إلى انه يشهد حوادث عنف 
أكثر مما تش�هده أفغانستان. وقال الكاتب توماس ريكس 
في تقرير في المجلة األميركية “فكرت مؤخرا بأنني كنت 
مخطئا حول العراق، ألنني توقعت أن يتس�اقط منقس�ما، 
لكن ذلك لم يحدث”.وبالصدف�ة، تابع ريكس قائال انه قرأ 
تقري�را للكاتب جويل وينغز ال�ذي وصفه بأنه أكثر تفاؤال 
من�ه حول الع�راق. وكتب ريكس أن وينغ�ز يخلص إلى أن 
العراق عالق في جمود سياس�ي يتسبب بدورة دموية من 

العنف.وق�ال الكات�ب األميرك�ي انه بعد 
أن ينته�ي الصي�ف، فان ع�دد الهجمات 
والقتلى س�يتراجع في الع�راق. وأضاف 
أن المش�كلة ف�ي الع�راق أن “الروتين” 
سيواصل تكرار نفسه في السنة المقبلة 
والس�نة التي تليها إل�ى أن يتغير الوضع 
القائم.وع�ّد تقرير “فورن بوليس�ي” أن 
ذل�ك التغيير لن يأتي من القوات األمنية، 
السياس�ية  “الطبق�ة  أن  إل�ى  مش�يرا 
وحدها ق�ادرة على تحقيق عملية تحول 
حقيقية”.وأش�ار التقري�ر إل�ى انه في 
عام�ي 2009 و2010، ف�ان ع�ددا كبيرا 
من السنة شاركوا في االنتخابات بعدما 
كانوا قاطعوا بنسبة كبيرة في انتخابات 

العام 2005، مضيفا أن هذه المشاركة أدت إلى تراجع في 
ضحايا العنف.وحذر الكاتب األميركي من أن األمور تس�ير 
اآلن في االتج�اه المعاكس بينما تذهب القوى السياس�ية 
المتش�اركة في الحكم في اتجاهات متباينة في صراعهم 
على توزيع الس�لطة ومفاقمة التوت�ر العرقي والمذهبي. 
وخلص ريكس إلى القول إن المشكلة في العراق هي أنه ال 
شيء يبدو قادرا على تغيير الجمود السياسي، وفي المقابل 
فان الوضع األمني لن يتحسن من جهته.واعتبر أن العراق 
اآلن أكثر عنفا من أفغانس�تان، مشيرا إلى التفجيرات التي 
وقعت قب�ل أيام ف�ي بغداد وكرك�وك وبعقوبة وس�امراء 

والعمارة والبصرة والدجيل وطوزخرماتو.

    بغداد/ المستقبل العراقي

انتق�د “معهد هادس�ون” اليميني األميركي الس�فارة 
األميركية ف�ي القاهرة، متهمة إياها بتفضيل “المش�اعر 
الديني�ة” على “حرية التعبير” التي ينص عليها الدس�تور 
األميركي، بس�بب موقفها م�ن الفيلم الذي اعتبر مس�يئا 

للنبي محمد.
وقالت الكاتبة نينا شيا في تقرير في المعهد األميركي 
إن الس�فارة األميركية في القاهرة أصدرت بيانا تزامن مع 
هجم�ات 11 أيلول عل�ى الواليات المتح�دة، هدفه الوحيد 

التنديد بما وصفه “التحريض الديني”.
وكان�ت الس�فارة األميركية في القاه�رة أصدرت بيانا 
بع�د التظاه�رات األولى الت�ي جرت ضدها بس�بب قضية 
الفيل�م األميرك�ي ال�ذي وصف�ه بأن�ه مس�يء لإلس�الم، 
فيم�ا تحول البي�ان إلى مادة للس�جال بي�ن الجمهوريين 
والديمقراطيين في ظل أجواء االنتخابات األميركية. وأدت 
المواجهات أمام السفارة في القاهرة إلى سقوط عشرات 
الجرحى خالل يومين.وذكر تقرير المعهد أن بيان السفارة 
بينم�ا يؤكد عل�ى التعايش الديني، وهو ش�يء مرحب به، 
إال ان�ه يذهب ابعد من ذلك، إذ أنه يؤيد معايير اإلس�الميين 
المتعلق�ة بالتجديف والتي تطبقها الحكومة المصرية من 
خالل حظر “ اهانة الديانات الس�ماوية”. وأش�ار التقرير 
إلى موقف اإلس�الميين من التجدي�ف حيث عملت منظمة 
مؤتمر التعاون اإلسالمي من اجل تبنيه في قرارات صادرة 
عن األمم المتح�دة، تدعو إلى تجريم عالمي لإلس�اءة إلى 
األديان، وشنت حملة ضد “االسالموفوبيا”.  وذكر التقرير 
بان غالبية الدول األعضاء في األمم المتحدة دعموا قرارات 
منظمة المؤتمر اإلس�المي، لكن سنة تلو سنة، طوال عقد 

من الزمن، ظلت الواليات المتحدة تعارضها.
وأوضح التقرير أن بيان الس�فارة يعي�د تعريف ويقيد 
حري�ة التعبي�ر، إل�ى الخط�اب ال�ذي ال يج�ده اآلخ�رون، 
وخصوصا المس�لمين، مس�يئا، حيث تش�ير السفارة في 
بيانها إلى أنها تؤكد على أن اإلساءة إلى المعتقدات الدينية 

لآلخرين، تنتهك “الحق العالمي لحرية التعبير”.
لكن تقرير “معهد هادس�ون” يذك�ر بان التعديل األول 
ف�ي الدس�تور األميركي يحم�ي حري�ات الرأي بم�ا فيها 
الخطاب الذي يعتبر مسيئا وهجوميا، مشيرا إلى أن حرية 
التعبير هذه ال تفقد الحماية الدس�تورية لها الن المستمع 

يعارضها، حتى لو عارضها عنفيا.
وخل�ص “هادس�ون” إل�ى الق�ول إن بي�ان الس�فارة 
األميركي�ة يوحي بأن الحق�وق التي ينص عليه�ا التعديل 
األول للدس�تور األميرك�ي، تتع�ارض مع “الح�ق العالمي 

للتعبير عن الرأي” وان هذا الحق األخير يجب أن يسود. 
كم�ا خلص إلى أن الس�فارة ربما كان�ت تحاول تهدئة 
المتطرفي�ن الذي�ن عب�روا عن غضبه�م إزاء الفيل�م الذي 
يقولون انه أنتج ف�ي الواليات المتحدة ويمثل اهانة للنبي 

محمد.
وأشار إلى إخفاق بيان الس�فارة األميركي في تحقيق 
الهدف من�ه بتهدئة هؤالء المتطرفين حيث اقتحموا مبنى 
السفارة نفس�ها واحرقوا العلم األميركي المرفوع عليها، 
ورفع�وا علم تنظيم القاعدة مكانه.واعتبر المعهد اليميني 
األميرك�ي أن “الوقت قد حان” من اجل س�حب الس�فيرة 
األميركي�ة آن باترس�ون الت�ي تعتب�ر من الدبلوماس�يين 
المخضرمين في وزارة الخارجية األميركية، مشيرا إلى انه 
يبدو أنها تناس�ت أنها تتواجد في القاه�رة لتمثيل أميركا 

وقيمها، ويجب إعادتها إلى الوطن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تن�اول الكاتب اوري فريدمان في مقال في مجلة 
“فورين بوليس�ي” األميركية عن س�بب شبه الغياب 
لذك�ر الع�راق ف�ي خطاب�ات المرش�ح الجمه�وري 
النتخابات الرئاس�ة األميركية مي�ت رومني، مقارنة 

بالمرشح الديمقراطي الرئيس باراك أوباما.
وتح�ت عن�وان “لم�اذا ال يمك�ن لمي�ت رومن�ي 
الحديث ع�ن العراق”، كت�ب فريدم�ان أن “التوترات 
المذهبي�ة تتصاع�د مج�ددا” في الع�راق بعد صدور 
الحك�م القضائ�ي بإع�دام نائ�ب الرئي�س العراق�ي 

طارق الهاش�مي، في اليوم نفس�ه ال�ذي نفذ فيه 
المسلحون سلس�لة هجمات في أنحاء البلد 

أوقعت أكثر من مئة قتيل.
وأش�ار فريدم�ان إل�ى انه م�ن خالل 
األميركي�ة  االنتخابي�ة  الحمل�ة  مراقب�ة 

الحالية، من غير المرجح أن يس�مع 
المرء مي�ت رومني ينتق�د أوباما 

بس�بب الوض�ع المضطرب في 
الع�راق بع�د انس�حاب القوات 
العس�كرية األميركية من هذا 

البلد في أواخر العام 2011.
إلى  فريدم�ان  واس�تند 
أرشيف جامعة كاليفورنيا، 
إل�ى خطاب�ات  ليش����ير 

المرش�حين الديمقراط�ي والجمه�وري، فان رومني 
اس�تخدم كلمة العراق سبع مرات فقط خالل جوالته 
االنتخابي�ة )وغالب�ا ف�ي إط�ار كالم�ه ع�ن الخدمة 
العسكرية(، في حين أن أوباما استخدم كلمة العراق، 
76 م�رة، وغالبا ف�ي إطار التذكي�ر بالتزامه بتطبيق 

تعهد االنسحاب من العراق وإنهاء الحرب.
أم�ا ف�ي إط�ار مؤتم�رات الحزبي�ن الديمقراطي 
والجمه�وري، ف�كان األم�ر نفس�ه تقريب�ا، حي�ث 
استخدم الجمهوريون كلمة العراق سبع مرات، بينما 

استخدمها الديمقراطيون 34 مرة في خطاباتهم.
وق�ال فريدم�ان أيض�ا إن رومن�ي ل�م يتح�دث 
ع�ن الع�راق خالل خطاب�ه الرئيس�ي أم�ام المؤتمر 
الجمهوري، وقام بإش�ارة عابرة فقط للعراق في 
خطابه الرئيس�ي المتعلق بالسياسة الخارجية 
ال�ذي ألق�اه ف�ي جولت�ه ف�ي والي�ة س�اوث 

كاروالينا.
وفي حين أشار فريدمان إلى أن بإمكان 
رومني االدعاء أن السياس�ات هي 
األهم ولي�س الكلمات وعدد 
التي تس�تخدمها  الم�رات 
ف�ي الخطاب�ات، ق�ال إن 
المرش�ح الجم��ه�وري 
كان غامض�ا أيض�ا في 
بتحدي�د  يتعل�ق  م�ا 
كيفية  ف�ي  خطواته 

تعامله المحتمل مع حرب العراق.
وذك�ر الكاتب األميرك�ي بأنه عندم�ا أعلن أوباما 
في تش�رين األول أكتوب�ر 2011 بان جمي�ع القوات 
األميركية س�تغادر العراق بنهاية العام، ش�ن رومني 
هجوما ح�ادا عل�ى الرئيس األميركي ألنه فش�ل في 

تأمين عملية انتقالية منظمة في العراق.
كم�ا ذكر الكاتب كيف أن رومن�ي في مقابلة مع 
تلفزي�ون “فوكس ني�وز” بعدها بش�هرين، بدا أكثر 
غموضا، حيث تحدث عن انسحاب الجنود األميركيين 
كخطوة جيدة، لكنه كان سيؤيد بقاء قوات عسكرية 
أميركية في الع�راق. لكن رومني تابع موقفه رافضا 
اإلجاب�ة عل�ى س�ؤال عم�ا إذا كان مس�تعدا كرئيس 

أميركي أن يعيد القوات األميركية إلى العراق.
وخلص فريدمان إلى الق�ول “لماذا يتردد رومني 
بالحديث عن الع�راق؟.. الخالصة هي أن هذه الحرب 
التي ال تحظى بش�عبية، وتتالشى بسرعة من أذهان 
الناخبين، تعتبر س�ببا للخس�ارة السياسية للمرشح 

الجمهوري”.
وذكر فريدمان باس�تطالع للرأي نشرته صحيفة 
“واش�نطن بوس�ت” األميركي�ة ف�ي تش�رين الثاني 
نوفمبر الماضي، أش�ار إلى أن ثمانية من كل عش�رة 
أميركيي�ن، يؤي�دون خط�وة أوبام�ا س�حب القوات 
المحارب�ة من العراق. واظهر االس�تطالع أن من بين 
ه�ؤالء 58 في المئة من الناخبي�ن الجمهوريين و81 

من الناخبين المستقلين.

األمور بدأت تسير في االتجاه المعاكسسبــاق االنتخــابــات األميركيــة

وصلت إلى 26 وفاة فقط في السنة

لمـاذا استخــدم أوبــامــا كلمــة العــراق 76 مــرة.. 
ورومنـي 7 مـرات فقــط ؟!

فورين بوليسي: ال بادرة للخروج من تغيير الجمود 
السياسي لذا الوضع األمني لن يتحسن

الصحة: انخفاض معدل وفيات األطفال دون الخامسة
معهد هادسون: السفارة األميركية في القاهرة 

تؤيد اإلسالميين المتطرفين
    بغداد/ المستقبل العراقي

في الوقت الذي أعلن في�ه صندوق األمم المتحدة 
لرعاي�ة األطف�ال »يونيس�يف« أن دوال ح�ول العالم 
حقق�ت تقدما س�ريعا ف�ي خفض مع�دالت وفيات 
األطف�ال، أك�دت وزارة الصح�ة العراقي�ة انخفاض 
مع�دالت وفيات األطفال دون الخامس�ة ف�ي العراق 

بفضل خطط واستراتيجيات اعتمدتها الحكومة.
وأشاد تقرير اليونيسيف بالهبوط الحاد الذي بلغ 
نحو 40% في وفيات األطفال دون س�ن الخامسة في 
العراق، وقدر أن عددهم حول العالم هبط من حوالي 
12 مليون في 1990 إلى6 ماليين و900 ألف في العام 
2011.الدكتور محمد جبر معاون مدير دائرة الصحة 

العامة في وزارة الصحة أكد انخفاض معدل الوفيات 
بي�ن األطف�ال دون الخامس�ة بش�كل كبي�ر مقارنة 
بع�ام 1999، بعد أن وصل معدل وفيات األطفال دون 
الس�نة إلى 108 وفاة بين كل ألف  طف�ل بينما اليوم 
انخف�ض هذا الرقم إلى 22. أما معدل وفيات األطفال 
دون الخامس�ة فكان 131 بين كل ألف طفل في عام 
1999، وانخفض اليوم ليصل إلى 26 وفاة. وعزا جبر 
هذا االنخفاض إلى خطط وبرامج وزارة الصحة التي 
تتبن�ى الرعاية الصحية األولية.واقر المتحدث باس�م 
وزارة التخطي�ط عب�د الزه�رة الهنداوي م�ا جاء في 
تقرير اليونس�يف مؤك�دا حدوث تحس�ن واضح في 
المستوى الصحي بشكل عام وانخفاض الوفيات بين 
األطف�ال عزاه إلى السياس�ات التنموي�ة التي اتبعها 
الع�راق، وانتش�ار الوعي 
النس�اء. ل�دى  الصح�ي 
تقرير اليونس�يف بّين أن 
11 % من األطف�ال أو ما 
يع�ادل 759 أل�ف طف�ل 
بأمراض  سنويا  يموتون 
باإلسهال يمكن  مرتبطة 
إرج�اع 88 % منه�ا إل�ى 
االفتقار إلى المياه النقية 
ووس�ائل آمن�ة للص�رف 
الصحي والصحة العامة.
وكانت تقارير سابقة 
أفادت  الدولية  للمنظم�ة 
أن األطفال الذين يعيشون 
الفقي�رة  األحي�اء  ف�ي 
ه�م  العش�وائيات  وف�ي 

أكث�ر الفئات حرمانا في العالم من ابس�ط الخدمات.
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي 
ق�ال أن الع�راق يواج�ه العن�ف واإلره�اب ومش�اكل 
الفقر إذ تصل نس�بة الفقر في الع�راق إلى 23%، ولذا 
ف�ان الحكومة العراقي�ة تواصل تطبيق إس�تراتيجية 
مكافح�ة الفقر بتخصيصه�ا نحو 495 ملي�ار دينار 
لذلك وان جزء من هذا المبلغ خصص لتنفيذ مشاريع 
صحية.الدكتور محمد جبر معاون مدير دائرة الصحة 
العام�ة في وزارة الصحة أكد س�عي ال�وزارة إلنجاح 
إس�تراتيجيتها وسياس�تها التي ته�دف إلى تخفيض 
وفيات األطفال واألمهات. رئيسة لجنة األسرة والمرأة 
والطفول�ة في مجلس النواب انتص�ار الجبوري عزت 
انخفاض معدل وفيات األطفال في العراق إلى اهتمام 
الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني بواقع 
الطفولة ف�ي العراق.إال أن الخبير ف�ي مجال الصحة 
العامة ورعاية الطفولة والناشط الدكتور عبد الهادي 
باق�ر، ال يتفق م�ع هذا الرأي وي�رى أن العراق ما زال 
يعاني من تلكؤ مش�اريع الماء الصالح للشرب ومياه 
الص�رف الصحي م�ا أدى إل�ى انتش�ار التيفوئيد بين 
أطفال الع�راق وعزا انخفاض مع�دل وفيات األطفال 
دون سن الخامس�ة في دول العالم إلى انتشار الوعي 
الصحي وأهمية اللقاحات ومشاريع الصرف الصحي.

وكانت اليونسيف كشفت في 2011 عن وجود مليون 
طف�ل عراق�ي تقريبا تحت خ�ط الفقر وأش�ارت في 
تقاري�ر له�ا إلى معان�اة مليون و500 أل�ف طفل من 
نق�ص التغذية إلى جانب 750 ألفا غير مس�جلين في 
المدارس االبتدائية نصفهم من المناطق الريفية، كما 
أش�ارت إلى وجود 800 ألف طفل يتيم وتعرض زهاء 

900 ألف طفل إلى التهجير الداخلي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف المتحدث الرس�مي باسم وزارة 
النفط عاصم جهاد أن ممثلين عن الحكومة 
االتحادية وحكومة إقليم كردستان واصلوا 
الخميس اجتماعاتهم لوضع صيغة نهائية 
التفاق مبدئي إلنه�اء الخالف النفطي بين 

بغداد واربيل.
وابل�غ عاص�م جهاد أن مس�ؤولين من 
كال الجانبي�ن بحث�وا موض�وع الصادرات 
النفطي�ة م�ن حق�ول اإلقلي�م وأن تدف�ع 
الحكوم�ة العراقي�ة مبل�غ ترلي�ون دينار 
عراقي أي ما يعادل نحو 800 مليون دوالر 

لشركات النفط العاملة في اإلقليم.
وكان�ت وكالة فرانس ب�رس ذكرت في 
تقري�ر لها نقال عن مصدر حكومي عراقي 
أن حكومت�ي بغ�داد واربي�ل توصلت�ا إلى 
اتف�اق من خ�الل اجتماع عق�د في مكتب 
نائ�ب رئيس ال�وزراء روز نوري ش�اويس 

بحضور مسؤولي حكومة بغداد.
وأعل�ن ف�ي أربي�ل إن اإلقليم س�يبقي 
إنتاجه من النفط المخصص للتصدير عند 
140 ألف برميل يوميا هذا الش�هر، قبل أن 
يرفعه إل�ى 200 ألف في الفت�رة المتبقية 
م�ن الع�ام، وذل�ك ف�ي إط�ار اتف�اق مع 
بغداد إلنهاء نزاع بش�أن مدفوعات نفطية 
بحسب وكالة رويترز لألنباء. الدكتور علي 
بل�و الخبي�ر النفطي ورئي�س لجنة النفط 
والغاز في الدورة السابقة لمجلس النواب، 
أكد أن اإلقليم وبموجب االتفاق األخير بين 
بغداد وأربيل سيتمكن من تصدير 200 ألف 
برميل نفط يوميا اعتبارا من شهر تشرين 
األول المقب�ل. وكان�ت الحكومة االتحادية 
هددت أوائل أيلول الجاري بتقليص ميزانية 
إقليم كردستان العراق في 2012 بأكثر من 
ثالثة مليارات دوالر، لتعويض خس�ائر في 

صادرات النفط تقول الحكومة إنها ناجمة 
عن عجز في صادرات اإلقليم من الخام.

المتحدث الرس�مي باس�م وزارة النفط 
عاص�م الجه�اد أك�د أن الطرفي�ن بحث�ا 
موضوع مراقبة عمليات اإلنتاج والتصدير 

التي تجري في إقليم كردستان.
أن  يتوقع�ون  ال  ومراقب�ون  خب�راء 
تنته�ي الخالف�ات النفطية بش�كل نهائي 
م�ا لم يتم إقرار قان�ون النفط والغاز الذي 
فش�ل البرلمان السابق في التصويت عليه 
بس�بب التباين ف�ي آراء وتوجه�ات الكتل 
عض�و  محم�د  قاس�م  أن  السياس�ية.إال 
لجن�ة النفط والطاق�ة بمجلس النواب عن 
التحال�ف الكردس�تاني، ي�رى أن األطراف 
السياس�ية ب�دأت ت�درك أهمي�ة وضرورة 
وجود قان�ون النفط والغاز باعتبار أن هذا 
القانون سيس�اعد على حلحلة الكثير من 
المش�اكل المتفاقمة، مش�يرا إلى تشكيل 
لجن�ة برلماني�ة مصغرة الختيار مس�ودة 
مشروع قانون النفط والغاز بشكل يرضي 

كافة األطراف السياسية. 
النائب قاس�م محمد أوضح أن األغلبية 
ف�ي مجلس النواب تؤيد مش�روع القانون 
الذي اقترحته لجنة النفط والطاقة النيابية 
بينما هناك أطراف سياس�ية تؤيد مشروع 
قانون عام 2007 وأخرى تفضل مش�روع 

القانون الذي طرحته الحكومة العراقية.
وتوق�ع الخبي�ر النفطي، وزي�ر النفط 
األس�بق إبراهي�م بح�ر العل�وم أن تواج�ه 
اللجنة النيابية المش�كلة الختيار مس�ودة 
مش�روع قان�ون النفط والغ�از العديد من 
المعوق�ات في ض�وء اختالف ال�رؤى إزاء 
ه�ذا القانون بين الكتل السياس�ية، إال أنه 
لم يستبعد أن تنجح هذه اللجنة في عملها 
إذا ما وضعت سقوف زمنية النجاز عملها 

واختيار مسودة قانون النفط والغاز.

800 مليون دوالر ستدفعها بغداد لشركات النفط العاملة في اإلقليم

اتـفـــاق مبــدئي إلنهــــاء الخـــالف النـــفــطـي بيــن بغــداد و أربــيــل
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    المستقبل العراقي/متابعة

اجتاح الغضب بسبب الفيلم المسيء للنبي 
محم�د “ص” الش�رق األوس�ط الجمعة حيث 
هاجم محتجون س�فارات أميركي�ة وأحرقوا 
األعالم األميركية، بينما س�ارعت وزارة الدفاع 
األميركي�ة “البنتاغ�ون” إلى تعزيز الحراس�ة 

حول المنشآت الدبلوماسية.
وأث�ار الفيلم، ال�ذي أنتج ف�ي كاليفورنيا، 
هجوماً عل�ى القنصلية األميركي�ة في مدينة 
بنغازي في شرق ليبيا أسفر عن مقتل السفير 
األميركي وثالثة أميركيين آخرين يوم الثالثاء، 
الذي وافق ذكرى هجم�ات 11 “أيلول” 2001 

التي شنتها القاعدة على أميركا.
وف�ي تونس، قال التلفزي�ون الحكومي إن 
ثالثة أش�خاص على األقل قتل�وا وأصيب أكثر 
من عشرين ش�خصاً، بعد أن أطلقت الشرطة 
الرصاص بالقرب من الس�فارة األميركية في 
المدينة. وقالت اإلذاعة الرس�مية الس�ودانية 
إن ثالثة محتجين قتل�وا الجمعة في مظاهرة 
أمام الس�فارة األمريكية احتجاجا على الفيلم 
المس�يء للنبي محمد. واس�تعملت الش�رطة 
الغ�از المس�يل للدم�وع واله�راوات لمحاولة 
تفري�ق آالف المحتجين الذي�ن حاولوا اقتحام 
الس�فارة الواقعة خ�ارج العاصمة الخرطوم، 
لكن بعضهم تمكن من دخول مجمع السفارة 

لمدة قصيرة.
وفي الخرطوم اقتحم محتجون الس�فارة 
األلماني�ة وقال ش�هود عيان إن الش�رطة لم 
تبذل جهداً يذكر لمنع المتظاهرين. وتعرضت 
طائرات أميركية عس�كرية بدون طيار لنيران 
أس�لحة مضادة للطائرات أطلقها إس�الميون 
ف�ي بنغازي، بينم�ا وصل نح�و 50 من قوات 
مش�اة البحرية األميركية إل�ى اليمن، بعد يوم 
م�ن اقتحام الس�فارة األميركية ف�ي صنعاء. 
وتزامن�ت موجة الغض�ب واالحتجاجات على 
الفيلم المس�يء للنبي محمد م�ع زيارة يقوم 
به�ا الباب�ا بنديكت إل�ى لبنان تس�تمر لثالثة 

أيام.
وتمث�ل االحتجاج�ات أزم�ة جدي�دة ف�ي 
السياس�ة الخارجية للرئي�س األميركي باراك 
أوبام�ا قبل أقل من ش�هرين م�ن االنتخابات 
التي يس�عى فيها للفوز بفترة رئاس�ية ثانية، 
كما تش�كل اختباراً لعالقات الواليات المتحدة 
م�ع الحكومات الت�ي صعدت إل�ى الحكم في 

دول عربية.وأغلق�ت ليبيا المجال الجوي فوق 
مط�ار بنغ�ازي مؤقت�ا بس�بب ني�ران مدافع 
مض�ادة للطائ�رات أطلقه�ا إس�الميون على 
طائ�رات اس�تطالع أميركي�ة م�ن دون طيار 
حلق�ت ف�وق المدين�ة، بع�د أن تعه�د أوباما 

بتقديم قتلة السفير األميركي إلى العدالة.
وأثار إغالق المطار تكهن�ات بأن الواليات 
المتحدة تنش�ر قوات خاصة استعدادا لهجوم 
على المتشددين الذين شنوا هجوم القنصلية. 
وق�ال مس�ؤول ليب�ي إن طائرات االس�تطالع 
حلق�ت فوق مجمع الس�فارة وف�وق المدينة 
والتقط�ت ص�وراً وراقب�ت مواق�ع لجماعات 
إس�المية متش�ددة يعتقد أنها دب�رت ونفذت 
الهجوم عل�ى القنصلية األميركي�ة. وخرجت 
احتجاج�ات ف�ي الش�رق األوس�ط وإفريقيا 
وآس�يا.وقالت وزارة الدف�اع األمريكي�ة إنه�ا 
أرس�لت وحدة تدخل سريع من مشاة البحرية 
إل�ى اليم�ن للمس�اعدة ف�ي تأمين الس�فارة 

األميركية بعد اشتباكات في صنعاء.
وكانت السفارات األميركية الهدف الرئيس 
لغض�ب المحتجي�ن، لك�ن معظ�م العاملي�ن 
بالسفارات كانوا في عطلة الجمعة. واندلعت 
االحتجاج�ات بع�د ص�الة الجمع�ة. وتأج�ج 
الغضب بس�بب لقط�ات فيديو عب�ر االنترنت 
وش�بكات التواصل االجتماعي وخطب لبعض 
الدعاة.واش�تبك محتجون مع الش�رطة قرب 
السفارة األميركية في القاهرة. وقال واعظان 
إس�الميان في مصر للمصلين أن صناع الفيلم 
يس�تحقون القتل وفقا للش�ريعة اإلس�المية 
لكنهما طالبا المحتجين بعدم توجيه غضبهم 
وأطلق�ت  غيره�م.  أو  الدبلوماس�يين  نح�و 
الغ�از  الس�ودانية  العاصم�ة  ف�ي  الش�رطة 
المس�يل للدموع ف�ي محاول�ة لتفريق 5000 
محت�ج طوقوا الس�فارة األلمانية والس�فارة 

البريطانية القريبة.
وق�ال ش�اهد عي�ان إن الش�رطة كان�ت 
تقف بينم�ا كانت الحش�ود تقتحم الس�فارة 
األلمانية. وذكر ش�هود أن المتظاهرين رفعوا 
رايات س�ود مكتوب عليها باللون األبيض “ال 
اله إال الله محمد رسول الله” وحطموا النوافذ 
والكامي�رات واألث�اث داخ�ل المبن�ى قب�ل أن 
يش�علوا النار. وقال وزي�ر الخارجية األلماني 
أن موظف�ي  برلي�ن  ف�ي  جي�دو فس�ترفيله 
الس�فارة األلمانية بالخرطوم سالمون “حتى 
اآلن”.كم�ا أبل�غ وزي�ر الخارجي�ة األلمان�ي 

السفير السوداني في برلين بأن على السودان 
أن يحمي البعث�ات الدبلوماس�ية على أرضه. 
وكانت وزارة الخارجية الس�ودانية قد انتقدت 
ألماني�ا لس�ماحها باحتج�اج نظمه الش�هر 
الماضي نشطاء يمينيون رفعوا خالله رسوما 
س�اخرة للنب�ي محمد، كم�ا اس�تنكرت منح 
المستش�ارة األلماني�ة انجيال مي�ركل جائزة 
في ع�ام 2010 للرس�ام الدنمرك�ي الذي أدت 
رسومه المس�يئة للنبي عام 2005 إلى موجة 

من االحتجاجات في العالم اإلسالمي.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة الس�ودانية ف�ي 
“رحب�ت  األلماني�ة  المستش�ارة  إن  بيانه�ا 
به�ذه االهان�ة لإلس�الم ف�ي انته�اك واض�ح 
لجمي�ع معان�ي التعاي�ش الديني والتس�امح 
بين األديان”. واس�تضاف السودان متشددين 
بارزين في التس�عينات من بينهم أس�امة بن 

الدن لك�ن الحكوم�ة الس�ودانية س�عت إل�ى 
ان تن�أى بنفس�ها ع�ن األصوليين لتحس�ين 
عالقاتها بالغرب. وقال مصدر امني لبناني أن 
رج�اًل قتل في طرابل�س عندما كان محتجون 

يحاولون اقتحام مبنى حكومي.
وكان المحتجون قد أضرموا النار في وقت 
س�ابق في مطعم أمريكي للوجبات السريعة. 
وق�ال المص�در أن 12 ف�رداً من ق�وات األمن 
أصيبوا عندما رش�قهم محتج�ون بالحجارة. 
واشتبك محتجون مع قوات الشرطة في اليمن 
حيث قتل شخص وأصيب 15 آخرين الخميس 

لدى اقتحام مجمع يضم السفارة األمريكية.
كما ش�ددت الس�فارات األمريكية وبعثات 
غربي�ة أخ�رى ف�ي أنح�اء العال�م اإلس�المي 
إجراءاته�ا األمنية خوفاً م�ن أن يؤدي الغضب 
بس�بب الفيلم إلى مزيد م�ن الهجمات.وتعهد 

اوباما بتقديم المس�ؤولين ع�ن الهجوم على 
القنصلي�ة األمريكية في بنغ�ازي إلى العدالة 
وأرس�لت الوالي�ات المتح�دة س�فناً حربي�ة 
باتج�اه ليبي�ا حي�ث وصف مس�ؤول أمريكي 
ذل�ك بأنه خطوة لتوفي�ر المرونة ألي عمليات 

مستقبلية.
وقالت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري 
كلينت�ون إن اإلدارة األميركي�ة ال عالق�ة لها 
بالفيلم الذي نش�ر على االنترنت ودعا رئيس 
األركان األمريكية المشتركة قسا في فلوريدا 
لسحب دعمه للفيلم. وفي شبه جزيرة سيناء 
قال ش�هود عيان ومصدر أمني إن مس�لحين 
فتح�وا الن�ار عل�ى معس�كر للق�وة متعددة 
الجنس�ية قرب الحدود مع إس�رائيل وقطاع 
غزة وأشعلوا النار في إطارات سيارات وسدوا 
طريقا إلى المعسكر. وقال المصدر إن اثنين 

أصيب�ا م�ن أف�راد الق�وة التي تش�رف على 
تطبيق معاهدة الس�الم المصرية اإلسرائيلية 
التي وقعت عام 1979. ونظم الفلس�طينيون 
الغربي�ة  الضف�ة  م�ن  كل  ف�ي  مظاه�رات 
المحتلة وقطاع غزة. واس�تخدمت الش�رطة 
اإلس�رائيلية الت�ي امتط�ى بع�ض أفراده�ا 
الخي�ل قناب�ل الص�وت وألقت القب�ض على 
عدد م�ن المتظاهرين خارج القدس القديمة 
بينما حاول عش�رات المحتجين الس�ير نحو 
القنصلي�ة األمريكية القريبة. وقال المتحدث 
باسم الش�رطة اإلس�رائيلية ميكي روزنفيلد 
مظاه�رة  اإلس�رائيلية  الش�رطة  “منع�ت 
غي�ر قانوني�ة م�ن الوص�ول إل�ى القنصلية 
األمريكية في القدس الش�رقية واس�تخدمت 
قناب�ل الصوت بعد أن ألقي�ت عليها الحجارة 

والزجاجات”.
وق�ال ش�هود عي�ان أن بضع مئ�ات من 
المحتجي�ن ف�ي نابل�س ف�ي ش�مال الضفة 
الغربي�ة نظم�وا احتجاج�ا واحرق�وا العل�م 
األمريك�ي. وكان�ت أكب�ر االحتجاج�ات في 
قطاع غزة الذي تس�يطر عليه حركة حماس 
حيث ش�ارك م�ا ال يقل عن 30 ألف ش�خص 
ف�ي مظاهرات ف�ي أنح�اء القط�اع. وخرج 
نح�و 25 أل�ف ش�خص ف�ي ش�وارع مدينة 
غزة اس�تجابة لدعوة حماس وحركة الجهاد 
اإلس�المي ولوحوا باإلع�الم الخضر لحماس 
والسود للجهاد اإلسالمي. وأشعل المحتجون 
النار في العلمين االمريكي واالسرائيلي وفي 
دمي�ة لمنتج الفيل�م. واش�عل محتجون في 
افغانس�تان الن�ار ف�ي دمية للرئي�س اوباما 
واحرق�وا العلم األمريكي بعد ص�الة الجمعة 
ف�ي اقليم ننكرهار في ش�رق الب�الد. ووجه 
شيوخ القبائل في االقليم غضبهم نحو القس 
األمريكي الذي يدع�م الفيلم ورصدوا مكافأة 

قدرها مئة ألف دوالر لمن يقتله.
واحتشد نحو عشرة آالف شخص في داكا 
عاصمة بنجالدش واحرقوا األعالم األمريكية 
ورددوا هتاف�ات معادي�ة للوالي�ات المتحدة 
وطالبوا بمعاقبة المسيئين لكنهم منعوا من 
االقت�راب من الس�فارة األمريكي�ة. ولم تقع 

أعمال عنف.
ونظ�م آالف اإليرانيي�ن احتجاج�ات ف�ي 
أنح�اء الجمهورية اإلس�المية. كم�ا خرجت 
مظاه�رات في كل من ماليزيا واألردن وكينيا 

والبحرين وقطر وبنجالديش وباكستان.
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واشنطن ودول غربية ترفع درجات الحيطة والحذر بسبب ردة الفعل

موجة من االحتجاج والغضب تجتاح الشارع اإلسالمي ضد »الفيلم المسيء للرسول«

    المستقبل العراقي/ وكاالت

سارت تظاهرات معادية لليابان، أمس 
الس�بت، ف�ي كل أنحاء الصي�ن لالحتجاج 
عل�ى ش�راء طوكي�و ج�زراً تعل�ن بكي�ن 
الس�يادة عليها، وكان ابرز تلك التظاهرات 
ف�ي العاصم�ة حي�ث ش�ارك فيه�ا آالف 
األش�خاص.وقال ش�هود عيان أن حجارة 
وقناني مرمية في باحة السفارة اليابانية 
ف�ي بكين، فيما كان عناصر من الش�رطة 
مزودي�ن به�راوات ودروع يحاول�ون صد 
الجم�ع الغاض�ب المحتش�د أم�ام البعثة 

الدبلوماسية.
وكان ش�راء الحكوم�ة الياباني�ة م�ن 
عائل�ة ثالث جزر في ارخبي�ل دياويو الذي 
يس�مى س�نكاكو باللغ�ة الياباني�ة، أث�ار 
ه�ذا األس�بوع تجمع�ات أم�ام الس�فارة 
والقنصلي�ات اليابانية ف�ي الصين، لكنها 
جرت حت�ى اآلن بهدوء.وأغلقت الش�وارع 
المج�اورة للس�فارة أمام حرك�ة المرور، 
وحلق�ت مروحي�ة ف�وق المنطق�ة. وذكر 
مص�ور وكال�ة فران�س ب�رس ان�ه تم�ت 
االس�تعانة أيض�ا بجن�ود للس�يطرة على 
المتظاهري�ن. ولم يتع�رض المتظاهرون 
للمطاع�م اليابانية التي أغلقت جميعا في 
الح�ي، لك�ن واجهات بع�ض منها غطيت 
باألعالم الصينية.وفي مدن صينية أخرى، 
مطاع�م  غاضب�ون  متظاه�رون  هاج�م 
يابانية وهاجموا ف�ي بعض األحيان أيضا 

س�يارات ياباني�ة الصنع.وفي ش�نغهاي، 
وأبق�ت  امني�اً  طوق�اً  الش�رطة  فرض�ت 
الجم�وع بعيدة ع�ن القنصلي�ة اليابانية، 
إال إنها س�محت للمحتجين باالقتراب من 
البعثة الدبلوماس�ية فترات قصيرة. ورفع 
المتظاه�رون أعالماً صينية ودعوا طوكيو 
إل�ى إعادة الجزر إلى الصين. وتظهر صور 
نش�رت على “تش�اينا ويبو” اكب�ر موقع 
للمدونين الصينيين متظاهرين وتجمعات 
ض�د الياب�ان في ع�دد كبي�ر م�ن المدن، 
منها ش�وغكينغ وكونمينغ )جنوب غرب( 
وزينغش�و وش�انغدي )وس�ط( ونانكي�ن 
وكونشان وهيفي )شرق( وتشيان وتايوان 
وينشوان في شمال البالد.وأرسلت الصين 

أمس األّول الجمعة س�ت سفن مراقبة الى 
ارخبيل دياويو لف�رض “احترام القانون” 
كما قال�ت بكين، مما اضط�ر طوكيو الى 
استدعاء الس�فير الصيني لالحتجاج على 
م�ا تعتب�ره الياب�ان توغ�ال ف�ي أراضيها.

وتعد الصين واليابان اكب�ر اقتصادين في 
آس�يا، وتقيمان عالق�ات وثيقة اقتصادية 
وتجاري�ة، لكن الس�يادة على ه�ذه الجزر 
غي�ر المأهول�ة والمحاط�ة بمي�اه تكث�ر 
فيها األسماك والش�هيرة بأعماقها الغنية 
بالغ�از، بات�ت موض�وع احت�كاك متواتر 
بينهما.وطلب�ت الياب�ان م�ن رعاياها في 
الصين التحل�ي بالحذر بع�د االعتداء على 

ستة يابانيين في شنغهاي هذا األسبوع.

احتجاجًا على شراء طوكيو جزرًا تحت سيادة بكين

تظاهرات معادية لليابان تعّم المدن الصينية
    المستقبل العراقي/ دمشق

دعا الرئيس السوري بشار األسد خالل لقائه 
المبع�وث األمم�ي والعربي األخض�ر اإلبراهيمي 
أمس السبت في دمشق إلى حوار سوري “يرتكز 
على رغبات جميع الس�وريين”. ونقل التلفزيون 
الرس�مي السوري عن األس�د قوله إن “المشكلة 
الحقيقية في س�وريا ه�ي الخلط بي�ن المحور 
السياس�ي وم�ا يحص�ل عل�ى األرض”، مش�يرا 
إلى أن “العمل على المحور السياس�ي مس�تمر 
وخصوصا لجهة الدعوة إلى حوار س�وري يرتكز 
على رغبات جميع الس�وريين”. واستقبل األسد 

اإلبراهيمي لمناقش�ة األزمة السورية 
المستمرة منذ 18 شهرا.

وه�ذه الم�رة األول�ى الت�ي يلتقي 
فيها األس�د باإلبراهيم�ي منذ ان حل 
محل مبعوث الس�الم كوفي عنان قبل 
أسبوعين. وكان الدبلوماسي الجزائري 
المخضرم وصف مهمته بأنها “ش�به 
مس�تحيلة”. وأعل�ن االبراهيم�ي بعد 
لقائ�ه األس�د ان “األزمة في س�وريا 
تتفاق�م وتش�كل خطرا على الش�عب 

السوري والمنطقة والعالم”.
وقال اإلبراهيمي للصحافيين لدى 
عودته إل�ى الفندق الذي ينزل فيه في 
دمش�ق “س�نحاول جهدن�ا أن نتقدم 
ونجند إمكاناتنا وطاقاتنا لمس�اعدة 

الشعب السوري”.

وأض�اف “س�يكون لن�ا مكت�ب في دمش�ق 
ووع�دت الحكومة الس�ورية بأنها س�تمكنه من 
القي�ام بعمله”، مش�يرا إل�ى أن اتصاالته إليجاد 
حل لالزمة الس�ورية “ستش�مل ال�دول التي لها 

مصلحة ونفوذ في الشأن السوري”.
الجمع�ة  األّول  أم�س  اإلبراهيم�ي  والتق�ى 
ش�خصيات م�ن المعارض�ة الس�ورية قالت انه 
ق�دم “أف�كارا جدي�دة” لجه�ود الس�الم، بينم�ا 
ه�زت انفج�ارات دمش�ق واس�تهدفت غ�ارات 
جوي�ة المعارضة المس�لحة في حل�ب. ووصف 
المنس�ق العام لهيئة التنس�يق للتغيي�ر الوطني 
والديمقراط�ي المعارض�ة الت�ي تض�م أحزاب�اً 

عربية وكردية واش�تراكية وماركسية اللقاء مع 
اإلبراهيمي بأن�ه “هام ومفي�د ومثمر” وتحدث 
ع�ن “تطوير” في خط�ة الموفد الس�ابق كوفي 
انان للحل في س�وريا. وقال حس�ن عبد العظيم 

“هناك تطوير لخطة انان. 
خط�ة اإلبراهيم�ي لن تك�ون تك�رارا لخطة 
انان، وس�تكون هناك أف�كار وخطوات جديدة”. 
وأك�دت صحيف�ة الثورة الس�ورية الرس�مية ان 
“الس�وريين حريص�ون إل�ى ح�د غير مس�بوق 
عل�ى إنجاح مهمت�ه”، مضيفة إن “م�ا يحتاجه 
السوريون اليوم من االبراهيمي ان يكون صريحا 
أن يسمي األسماء بمسمياتها ان يقول مقارباته 
بوضوح ال يحتمل التأويل أو التفس�ير 
الخاطئ”.وكان اإلبراهيمي قد اجرى 
بع�د وصوله إل�ى دمش�ق محادثات 
مع وزي�ر الخارجي�ة الس�وري وليد 
المعلم والتقى أيضا الس�فير اإليراني 
في سوريا، بحس�ب المتحدثة باسم 
األمم المتحدة. وأكد المعلم “التعاون 
التام من الجانب الس�وري في إنجاح 
مهمت�ه”، كما ذك�رت وكال�ة األنباء 

السورية الرسمية )سانا(.
ونقلت الوكالة عن المعلم قوله أن 
“نجاح المبعوث االممي في مساعيه 
الحمي�دة متوق�ف عل�ى م�دى جدية 
بعض ال�دول التي منحت�ه التفويض 
في مهمته ومصداقيتها في مساعدة 

سوريا”.

األسد: العمل على المحور السياسي مستمر

المعارضة السورية تبدي ارتياحًا لخطط اإلبراهيمي

    المستقبل العراقي/تونس

قال الرئيس التونس�ي منصف المرزوقي 
الديني�ة  المجموع�ات  “اس�تفزازات”  إن 
المتش�ددة ف�ي بالده “ق�د تج�اوزت الخط 
األحمر”، وذل�ك في أول تعليق ل�ه إثر مقتل 
ش�خصين برصاص األمن وإصابة العشرات 
خ�الل مواجه�ات بين الش�رطة وس�لفيين 
هاجموا مقر الس�فارة األميركية بالعاصمة 

تونس.
وطال�ب المزورقي في خط�اب توجه به 
إل�ى التونس�يين عب�ر التلفزيون الرس�مي، 
الحكوم�ة ب�أن “تتحمل مس�ؤوليتها كاملة 
في وقف هذا الخطر )الس�لفي( الداهم الذي 
أصبح ال يهدد فقط حقوقن�ا وحرياتنا التي 
اكتس�بناها بع�د ص�راع طويل وإنم�ا أيضاً 
عالقاتن�ا الدولية وص�ورة بالدنا في الخارج 

ومصالحها الحيوية”، بحسب قوله.
ه�ذه  “إدان�ة  إل�ى  التونس�يين  ودع�ا 
المجموعات “السلفية” التي تريد أن تفرض 
قانون�اً ف�وق قان�ون الجمهوري�ة وتفويت 
الفرص�ة على كل دعاة الفتن�ة من أية جهة 

كانت والتمسك بالهدوء وضبط النفس حتى 
نواصل بناء مؤسس�اتنا وإحالل االس�تقرار 
واألم�ن وكله�ا الش�روط الضروري�ة لتقدم 

بالدنا ورفاهتها”.
وذك�ر ب�أن التي�ارات الدينية المتش�ددة 
“تس�عى منذ ش�هور للضغط على المجتمع 
والدولة لفرض ما ال تستطيع فرضه بالحجة 

أو بورقة االقتراع”.
وق�ال “أص�درت أوام�ري لوزي�ر الدفاع 
وقيادة الجيش وطلبت من وزير الداخلية أخذ 
كل التدابير واإلج�راءات لحماية الجمهورية 
والث�ورة ونظامن�ا الديمقراط�ي وصورتن�ا 
ومكانتن�ا بي�ن الش�عوب الح�رة والصديقة 
وذل�ك في إطار احت�رام القانون والقيم التي 

ناضلنا دوماً من أجلها”.
وأضاف “كنا سنتفهم غضب المتظاهرين 
ونش�اركهم إياه لو اكتفوا بمظاهرة سلمية 
في إطار ما يضمنه القانون كحق من حقوق 
التونسيين في دولتهم الديمقراطية الجديدة. 
أم�ا أن يدم�روا ويحرقوا ويحاول�وا االعتداء 
عل�ى ممثلي دولة صديقة ه�م في ضيافتنا 
وفي حمايتنا فهذا أمر مدان بمنتهى الش�دة 

ومرفوض جملة وتفصيالً”.
الخارجي�ة  ل�ي وزي�رة  “أك�دت  وتاب�ع 
األميركي�ة هي�الري كلينت�ون ف�ي مكالم�ة 
هاتفية ه�ذا الظهر عل�ى إدانته�ا المطلقة 
وإدانة الحكومة األميركية والرئيس األميركي 
ب�اراك أوباما ش�خصياً للفيديو الحقير الذي 

تسبب في هذه األزمة”.
التونس�يين  مخاطب�اً  يق�ول  ومض�ى 
“أعلمك�م أنن�ا بدأن�ا إج�راءات رف�ع قضية 
دولية ضد المتس�بب في اإلس�اءة للرس�ول 
الكريم أسوة باألشقاء المصريين وبالتنسيق 

معهم”.
ولفت إل�ى ان�ه “ال الحكوم�ة األميركية 
وال الش�عب األميركي يتحمل أدنى مسؤولية 
يس�يئون  أش�خاص  تصرف�ات  بخص�وص 
لبلدهم قبل أن يس�يئوا لبلدنا ألن خلطاً كهذا 
يعني أنه يحق لألميركيين مؤاخذة الحكومة 
بجري�رة  التونس�ي  الش�عب  أو  التونس�ية 
تونس�يين يرتكب�ون عملي�ات إجرامي�ة أو 

إرهابية”. 
وفي س�ياق متص�ل، قال خال�د طروش 
الداخلي�ة  وزارة  باس�م  الرس�مي  الناط�ق 

لوكال�ة األنب�اء التونس�ية إن ق�وات األم�ن 
دهم�ت الجمعة منزل الش�يخ “أبو عياض” 
زعيم تنظيم “ملتقى أنصار الش�ريعة” وهو 
التنظيم السلفي المتش�دد األكثر تشدداً في 

تونس، دون أن تعثر عليه. 
وبحس�ب الناط�ق الرس�مي ف�إن وزارة 
الداخلي�ة “ل�ن تتوان�ى ع�ن إيق�اف كل من 
بالتحري�ض  االعت�داءات  به�ذه  ل�ه عالق�ة 

والمشاركة”.
م�ن ناحيته، ص�رح وزي�ر الداخلية علي 
العري�ض للتلفزيون الرس�مي التونس�ي إن 
المجموع�ات الديني�ة المتش�ددة “أعوزتها 
الحجة فاس�تعملت القوة” وأنها تعمل على 
“إكراه الناس على أشياء بالقوة” قائالً “نحن 
ضد هذا المشروع )السلفي( المطروح وضد 
تص�وره المجتمع�ي وضد منهج�ه” القائم 

على العنف.
الس�لفية  الجماع�ات  أن  م�ن  وح�ذر 
المتش�ددة “تغرر بش�بابنا” معتب�راً أنه “ال 
بد من مواجه�ة هذا الغول”. وأش�ار إلى أن 
مواجهة التيار الس�لفي المتش�دد “ستكون 

فيه خسائر”.

تــونـــس تــنــــذر الســلــفـيــيــن بحــرب.. وتــدهــم مــنـــزل »أبــو عيـــاض«
بعـــد أن هــددوا وجـــود الــدولـــة
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       بغداد / المستقبل العراقي

رصدت مفارز من وزارة البيئة حدوث حاالت إسهال لدى 
المواطنين الستخدامهم مياهاً ملوثة، خالل زيارة قامت بها 
تلك المفارز إلى قرية “الش�ريفات” عل�ى طريق الكوت في 
محافظة واس�ط للوق�وف على الواقع البيئ�ي للقرية. وقال 
المتح�دث الرس�مي باس�م وزارة البيئة أمير علي الحس�ون 
ف�ي بي�ان صحف�ي تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه أم�س أن “فريق 
وزارة البيئ�ة وجد خ�الل زيارته لقرية 
الش�ريفات ظه�ور العدي�د م�ن حاالت 
اإلصابة بأمراض اإلس�هال والحساسية 
الجلدي�ة وخاص�ة عند األطف�ال نتيجة 
اضط�رار س�كان القري�ة البال�غ ع�دد 
منازله�ا نح�و 60 منزالً الس�تخدامهم 
مي�اه نه�ر الدجي�ل المل�وث ألغ�راض 
الشرب والغس�ل”. وأضاف الحسون أن 
افتق�ار القرية للم�اء الصالح للش�رب 
واقتصاره�ا عل�ى خ�زان واحد بس�عة 
عش�رة آالف لتر يتم ملؤه كل س�تة أيام 
هو ما دفع أهالي قرية الش�ريفات إلى 
اللجوء لمياه نهر الدجيل الملوثة. وأشار 

إلى أن الوزارة طالبت مديرية بلديات واسط اتخاذ اإلجراءات 
العاجل�ة لتفادي ه�ذا النقص في مياه الش�رب للقرية الذي 
أدى بس�اكنيها إلى اللجوء له�ذه المياه الملوثة التي أدت إلى 
أض�رار كبيرة لهم. ومن جهته ق�ال رئيس جمعية الفالحين 
ف�ي القري�ة محم�د كويس ان�ه على اس�تعداد للتن�ازل عن 
مس�احة من أرضه لغرض إنش�اء مجمع م�اء يخدم أهالي 

القرية التي مضى على إنشائها نحو ستين عاماً. 
وأك�دت وزارة البيئة من جهته�ا حاجة القرية إلى نصب 
ثالث�ة خزان�ات مي�اه بص�ورة عاجل�ة ومؤقتة يت�م ملؤها 
بواس�طة الس�يارات الحوضية من قبل مديرية بيئة واس�ط 
باإلضافة إلى ضرورة إنش�اء مركز صح�ي للقرية ومتابعة 
الفرق الصحية لقرية الش�ريفات بغي�ة الوقوف على الواقع 

الصحي لها.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدي�ر المرور الع�ام اللواء محمد ب�در ثامر عن الب�دء بتبديل أرقام 
السيارات المجهزة من قبل الشركة العامة للسيارات التي تحمل أرقاماً مؤقتة. 
وقال ثامر في تصريح صحفي أمس “على أصحاب السيارات مراجعة موقع 
المش�روع رقم 3 في الظالل لتس�لم االضب�ارات وتروي�ج المعامالت وموقع 

جرف النداف بدءاً من 23 من الشهر الحالي”.

المرور: البدء بتبديل األرقام المؤقتة 
للسيارات في 23 من الشهر الحالي

البيئة: مياه ملوثة وراء حاالت مرضية بين أهالي
 قرية »الشريفات« بواسط

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ة االدعاء العام انجازها نحو 12 ألف دعوى 
بمختل�ف هيآتها، مؤك�دة إتمامه�ا أكثر م�ن 6060 تقريراً 
يتعلق بزيارة الس�جون والمواقف خ�الل العام الحالي، فيما 
أك�دت إرس�الها ما يق�رب من 11 أل�ف قضية إل�ى محكمة 
التميي�ز االتحادي�ة. وقال المتحدث باس�م مجل�س القضاء 
األعلى القاضي عبد الس�تار بيرقدار في بيان صحفي صادر 
عن الس�لطة القضائية وتلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة 
منه إن “رئاسة االدعام العام حسمت من مطلع العام الحالي 
حت�ى 11 من أيلول الجاري نح�و 12000 دعوى بواقع 491 
دع�وى واردة خاص�ة بالهيئة العام�ة و 9496 أخرى بهيئة 
الجناي�ات”، متابعاً انه “في حين وصل عدد الدعاوى الواردة 
الخاص�ة بهيئ�ة األح�داث 1512 دع�وى، أما هيئ�ة الطعن 
لمصلح�ة القان�ون فقد بل�غ دعواها 214 دع�وى”. وأردف 

بيرقدار أن “االدع�اء العام بت في 17 قضية خاصة بأحكام 
اإلعدام وتنفيذ المراس�يم الجمهوري�ة”. وبخصوص تقارير 
زيارات الس�جون والمواق�ف، أوضح بيرق�دار أن “المدعين 
العامين ون�واب االدعاء العام أنجزوا خ�الل الفترة الماضية 
6060 تقري�راً يتعل�ق بزي�ارة الس�جون والمواق�ف بش�كل 
دوري”. وش�دد المتحدث باس�م مجلس القضاء األعلى على 
ان “االدعاء العام أنجز ايضا 106 قضايا استرداد لمطلوبين 
تخ�ص المتهمي�ن الهاربين خارج الع�راق والمطلوبين على 

ذمة قضايا او أحكام غيابية”. 
وخل�ص بيرقدار إلى انه “تم إرس�ال نحو 11000 قضية 
إل�ى محكمة التميي�ز االتحادية، اغلبها م�ن هيئة الجنايات 
بواق�ع 9000 دع�وى ف�ي حي�ن ج�اءت هيئة األح�داث في 
المرتبة الثانية ب� 1428 دعوى من ثم الهيئة العامة ب� 374 
دعوى، وأخيرا هيئة الطعن لمصلحة القانون والتي أرس�لت 

إلى محكمة التمييز 79 دعوى”.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الموارد المائية مهند السعدي إن وزارته 
تق�وم حالياً بتنفي�ذ الدراس�ة الس�تراتيجية للمياه 
واألراضي في العراق مع إحدى الشركات االستشارية 
االيطالية، مش�يراً إلى إمكانية إعادة أحياء مشروع 
اس�تصالح أراضي غربي س�امراء. وقال بيان لوزارة 
الموارد المائية تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
من�ه أم�س إن الس�عدي بح�ث م�ع وفد م�ن أهالي 
ومزارع�ي قض�اء س�امراء إمكاني�ة إع�ادة إحي�اء 
مش�روع اس�تصالح أراضي غربي س�امراء وتغذية 
المي�اه الجوفية في القضاء. وأوضح البيان أن الوفد 
ترأسه عضو مجلس النواب مطشر حسين السامرائي 
وضم عدداً من المسؤولين في وزارة الموارد المائية 
ومحافظ�ة صالح الدين إضافة إلى عدد من ش�يوخ 
العش�ائر والمزارعين والفالحين في قضاء سامراء. 
وأكد الوزير خالل اللقاء ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ 
الدراس�ة الس�تراتيجية للمياه واألراض�ي في العراق 
مع إحدى الشركات االستشارية االيطالية، الفتا إلى 

أن هذه الدراس�ة هي بمثابة خارطة طريق في إدارة 
الموارد المائية للسنوات المقبلة. وأضاف أن الوزارة 
تقوم بتنفيذ المش�اريع االروائي�ة وتوزيع الحصص 
المائية بين األراضي الزراعية في عموم المحافظات 
وفقاً لإلي�رادات المائية المتوفرة. وجرى ايضاً بحث 
موض�وع إمكانية إعادة أحياء مش�روع اس�تصالح 
األراض�ي في منطقة غرب س�امراء وإعداد دراس�ة 
خاصة به بهدف معالجة ش�حة المياه التي تعانيها 
المنطقة. وفي موضوع المياه الجوفية أش�ار وزير 
الم�وارد المائية إلى أن الوزارة لديها مس�ح ش�امل 
للمي�اه الجوفية في قضاء س�امراء. ودعا الفالحين 
إلى تجنب الحفر العش�وائي لآلبار المائية التي تؤثر 
بش�كل كبير في كمية ونوعية المياه المس�تخرجة. 
وف�ي خت�ام اللق�اء أوع�ز الس�عدي بتش�كيل لجنة 
مشتركة من وزارة الموارد المائية والجهات المعنية 
ف�ي محافظة ص�الح الدي�ن وبمش�اركة الفالحين 
والمزارعي�ن لدراس�ة الواق�ع االروائي في س�امراء 
وتقديم المقترح�ات إليجاد الحلول الالزمة لمعالجة 

شح المياه.

االدعاء العام تعلن إنجاز نحو 12  ألف
 دعوى بشتى هيآتها

الموارد تنفذ دراسة ستراتيجية للمياه واألراضي مع شركة ايطالية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة ع�ن قيامها 
بانجاز معامالت تجهيز أكثر من 1659 
طن�اً من م�ادة النخالة لمرب�ي األبقار 
كرب�الء.  محافظ�ة  ف�ي  والجام�وس 
وذكر بي�ان للوزارة تلقت “المس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة منه أمس إن قس�م 
خدم�ات الثروة الحيواني�ة في مديرية 
زراع�ة كرب�الء ق�ام بانج�از معامالت 
تجهيز أكث�ر من 1659 ط�ن من مادة 

النخالة لمربي األبق�ار والجاموس في 
المحافظ�ة، الفتا الى ان ع�دد المربين 
المس�تفيدين م�ن التجهي�ز بل�غ 650 

مربياً. 
البي�ان ع�ن رئي�س قس�م  ونق�ل 
خدمات الث�روة الحيوانية في المديرية 
محم�د رضا محمد علي قنبر قوله “تم 
تجهيز أكث�ر من 1659 طن�اً من مادة 
النخالة لمربي األبق�ار والجاموس في 
المحافظة من حصة المحافظة البالغة 
2000 طن وما زالت المديرية مستمرة 

اآللي�ة  وحس�ب  المعام�الت  بتروي�ج 
المتبع�ة أي بمعدل أكثر م�ن 82% من 
الحصة”. وأضاف “يتم التجهيز بعد أن 
يق�دم المربي طلباً خطياً إلى الش�عبة 
الزراعية ضمن حدود المنطقة اإلدارية 
التي يس�كن فيها يتضمن الطلب أعداد 
وأنواع الحيوانات التي بحوزته ومواقع 
تواجده�ا ويتم تنظيم وملئ اس�تمارة 
تجهيز مربي الثروة الحيوانية باألعالف 
ثم يجرى كش�ف موقعي من قبل لجنة 
مش�تركة تض�م ممث�ل ع�ن الش�عبة 

البيط�ري  والمس�توصف  الزراعي�ة 
والمجل�س البل�دي ف�ي المنطق�ة ث�م  
ينظم محضر رس�مي من قب�ل اللجنة 
يوضح فيه أعداد وأنواع الحيوانات التي 
بحوزة المربي ومنطقة تواجده وتكون 
األفضلية للمربين المنفذين للتلقيحات 

المرضية والمرقمين لحيواناتهم”. 
النخال�ة  “كمي�ة  إن  قنب�ر  وبي�ن 
المجه�زة لمرب�ي األبق�ار بلغ�ت 120 
كغ�م ل�كل رأس لم�دة ش�هرين، أي 2 
كغ�م للرأس الواحد يومي�ا، فيما تكون 

الكمية المجهزة لمربي الجاموس 180 
كغم للرأس الواحد ولمدة ش�هرين، أي 
3 كغ�م لل�رأس الواح�د يومي�ا”، الفتا 
إل�ى إن “حصة المحافظ�ة قليلة وغير 
كافي�ة وهي بحاجة إلى حصة إضافية 
نظ�را لزي�ادة أعداد المربي�ن وقد تمت 
لخدم�ات  العام�ة  الش�ركة  مفاتح�ة 
الثروة الحيوانية بكتب رس�مية وكذلك 
االتص�ال التلفون�ي م�ع المدي�ر العام 
بتاري�خ 3012/9/11 لغرض تجهيزنا 

بحصة إضافية”.

الزراعة تجهز مربي األبقار والجاموس في كربالء بـ1659 طنًا من النخالة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء عن دخول محطة تحويل كهرباء الهندية 132 ك.ف 
إلى الخدمة. وذكر المتحدث باس�م ال�وزارة مصعب المدرس في بيان صحفي 
أن “المالكات الهندس�ية والفنية ف�ي المديرية العامة لمش�اريع نقل الطاقة 
الكهربائي�ة تمكنت من إدخال المحطة للخدمة بكلفة 22 مليار دينار وربطها 

بالشبكة الوطنية عبر خط بابل – كربالء القديم”. 
وأض�اف أن “المحط�ة من ن�وع “A.I.S” التي أوردت معداتها من ش�ركة 
س�يمنس وتتأل�ف من مح�والت رئيس�ة بس�عة mva 63 لكل منها”. وأش�ار 
المدرس إلى أن “المحطة أنش�ئت بهدف حل االختناقات الحاصلة في الشبكة 

الوطنية في قضاء الهندية والمناطق المجاورة لها”.

       بابل / المستقبل العراقي

أعلن مصدر امني في ديوان محافظة بابل أن األجهزة األمنية في المحافظة 
ش�نت حملة واسعة للبحث عن التماسيح التي شوهدت بالمدة األخيرة شمال 

شرقي الحلة. 
وأوض�ح المص�در األمني ف�ي تصريح صحفي أم�س أن األجه�زة األمنية 
انتشرت بين القرى واألرياف المحاذية لنهر الحلة بناء على شكاوى لمواطنين 
أف�ادت بزحف بعض التماس�يح إلى اليابس�ة بحثاً عن الطعام، م�ا أثار الذعر 
بينهم. وأش�ار إلى أن شرطة بابل طلبت من المواطنين عدم التقرب من النهر 
واإلب�الغ عن أي حيوان�ات غريبة. وكان معلومات قد تحدث�ت عن العثور على 

تمساح قتله األهالي في نهر الحلة يبلغ طوله متر و20 سم تقريباً.

الكهـرباء تدخـل محطـة تحـويل
 الهنديـة إلى الخـدمة

شرطة بابل تبحث عن التماسيح في نهر الحلة

       بغداد / المستقبل العراقي

أكدت أمانة بغ�داد مواصلتها أعمال 
إن�ارة وتزيي�ن الس�احات والتقاطعات 
والش�وارع العام�ة ف�ي عم�وم مناطق 
مديري�ة  وذك�رت  بغ�داد.  العاصم�ة 
العالق�ات واإلع�الم ف�ي بي�ان صحفي 
العراق�ي” نس�خة  “المس�تقبل  تلق�ت 
منه أم�س أن “مالكات قس�م الكهرباء 
والتزيين�ات أنجزت أعمال صيانة أعمدة 
اإلنارة الكهربائية لحدائق “حسين علي 
محف�وظ والوف�اء والفراش�ة” الواقعة 
ضمن قاطع بلدية الكاظمية”. وأضافت 
أن “مالكات القس�م أنجزت ايضاً أعمال 
التأسيس�ات الكهربائية وصيانة أعمدة 
إنارة حدائ�ق “األخطل واإلم�ام األعظم 
ومتن�زه كورني�ش االعظمي�ة” وإن�ارة 
الجزر الوسطية الموجودة في الشوارع 
الجغرافي�ة  الرقع�ة  ضم�ن  الواقع�ة 
للدائ�رة البلدي�ة”. وبّين�ت أن “القس�م 
المذك�ور أنج�ز أعم�ال صيان�ة تقاطع 
س�احة النسور وشارع اليرموك الرئيس 
وحديق�ة جعفر العل�ي الواقع�ة ضمن 
الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية المنصور 
لزيادة جمالية شوارع العاصمة بغداد”. 
قام�ت  القس�م  “م�الكات  أن  وتابع�ت 
بإكمال أعمال صيانة أعمدة اإلنارة لعدد 
م�ن الس�احات الواقع�ة ضم�ن الرقعة 

الجغرافية لدائرة بلدي�ة الغدير وحدائق 
الكنيسة وميسلون”.

ومن جان�ب آخر حققت أمانة بغداد 
نس�بة انج�از 35% في تنفيذه�ا أعمال 
مش�روع الخط الغرب�ي اإلضافي الناقل 
الك�رخ.  المج�اري ف�ي جان�ب  لمي�اه 
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واإلعالم أن 
“م�الكات دائرة مج�اري بغ�داد، إحدى 
تش�كيالت أمانة بغداد، تعم�ل بالتعاون 
مع إح�دى الش�ركات المتخصصة على 
انجاز المش�روع الذي يتألف من محطة 
الض�خ والخط�وط التابع�ة له�ا لنق�ل 
وتصري�ف مي�اه المج�اري واألمطار”. 
وأضافت أن “المش�روع يخدم المناطق 
الواقع�ة ضم�ن قاط�ع بلديتي الرش�يد 
وال�دورة وتحديداً المنطق�ة المحصورة 
بين موق�ع محطة ضخ PN عند جس�ر 
الجادري�ة بجان�ب الكرخ حت�ى تقاطع 
علوة الرشيد في منطقة الدورة ويستمر 
إل�ى محطة تصفية مج�اري الكرخ في 
منطق�ة البوعيث�ة ويعد خطاً مس�اعداً 
 .”WT الحال�ي  الك�رخ  لخ�ط مج�اري 
وأوضح�ت أن “ط�ول الخ�ط يبلغ 9 كم 
وينف�ذ باس�تخدام أنابي�ب كونكريتي�ة 
مسلحة تعمل بالجاذبية بأقطار تتراوح 
بين 2800- 3600 ملم فضالً عن 3 ثالثة 
أنابيب دكتايل بقطر 1600 ملم تستخدم 
كخ�ط دف�ع م�ن المحطة ف�ي منطقة 

ال�دورة إل�ى محط�ة تصفي�ة مج�اري 
الكرخ في منطق�ة البوعيثة وعلى وفق 
المواصف�ات القياس�ية العالمية”.إل�ى 
ذلك، نظم�ت أمانة بغ�داد حملة جديدة 
إلزالة التجاوزات الحاصلة على األرصفة 
والس�احات العام�ة في جانب�ي الكرخ 
والرصافة من العاصم�ة بغداد. وذكرت 
مديري�ة العالقات واإلع�الم أن “مالكات 
دائ�رة بلدي�ة االعظمي�ة قام�ت بحملة 
إلزالة اللوحات اإلعالنية المتجاوزة وغير 
النظامي�ة المروج�ة للس�لع والخدمات 
وشركات السفر والسياحة مع رفع عدد 
من السقائف والبسطيات عند مقتربات 
الط�رق والمم�رات الت�ي تعي�ق حرك�ة 
المرور”, مشيرة إلى أن “الحملة شملت 
إزالة االكش�اك غير النظامية في شارع 
أب�ي طال�ب الممت�د من تقاط�ع جامع 
الن�داء إلى تقاطع الصلي�خ”. وبينت أن 
“قسم النظافة في دائرة بلدية المنصور 
قام بالتعاون مع مديرية ش�رطة امانة 
بغ�داد بإزال�ة التج�اوز الحاص�ل عل�ى 
المشتل رقم 1 والمس�تغل كموقع لبيع 
أن  إل�ى  اإلنش�ائية”. وأش�ارت  الم�واد 
“أمانة بغداد تواص�ل حمالتها المكثفة 
إلزال�ة التج�اوزات الحاصل�ة في جميع 
مناطق وأحياء العاصمة ورفع الحواجز 
الكونكريتية التي تشوه منظر وجمالية 

العاصمة بغداد”.

حققت نسبة انجاز 35 % بتنفيذ الخط الغربي لمياه المجاري في الكرخ

أمانة بغداد تواصل إنارة وتزيين الساحات والتقاطعات والشوارع في العاصمة

العق�ار المرق�م 125 / 10 زوي�ة محجوز بالع�دد 850 مجلد 36 ع لس�نة 1997 
من قبل محكمة بداءة الكرادة حس�ب كتابكم المرقم 480 / ب / 1997 بالعائد الى 
عمر ومحمود وفضلية ونظيمة اوالد محمد العلي وعليه سيتم رفع اشارة الحجز من 
تاريخ نش�ر الحجز بعد مضي مدة 30 يوما من تاريخ الحجز ومن له عالقة مراجعة 

دائرة التسجيل العقاري الرصافة / 2 خالل مدة النشر.

وجه المنذر محمد علي رجب حس�ين االن�ذار المرقم اعاله 
اليك مدعيا فيه بسبق وشراء العقار المرقم 66 / 179 م 19 / 
الطالعة وابو رميل /  النصف منها بموجب مقاولة بيع مؤرخة 
23 / 7 / 2004 وببدل خمس�ة وعش�رون مليون دينار وطلب 
حضورك يوم 20 / 9 / 2012 في مديرية التسجيل العقاري في 
المس�يب لالعتراف ولمجهولية محل اقامتك وحس�ب االشعار 
ال�وارد الى هذه الدائرة والمؤيد من مختار المنطقة والمجلس 
البلدي في المسيب عليه اقتضى تبليغك بصحيفتين محليتين 
بالحضور يوم 20 / 9 / 2012 امام مديرية التسجيل العقاري 
في المس�يب وبعكس�ه فان المنذر يبين بانذاره بانه س�يقيم 

دعوى فرق بدلين امام محاكم البداءة وعليه اقتضى التبليغ

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

دائرة الكاتب العدل في المسيب
العدد 5329 / انذار / 2012 

الى المنذر اليها حال ياسر حسين

مدير التسجيل العقاري / الرصافة 2 
الكاتب العدل

فاتن جواد حمزة

العدد: 15241 
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أكدت لجنة االقتصاد واالس�تثمار الربملانية أن وزارة 
الكهرب�اء تتحمل الج�زء األكرب من تده�ور الصناعة يف 
البالد نتيجة عدم قدرتها ع�ى توفري الطاقة الكهربائية 

لها.
وقالت عضو اللجنة نور سالم محمد، أنها اطلعت عى 
واقع حال املعامل اإلنتاجية ووجدت أنها "شبه متوقفة 
ع�ن العمل وذلك لعدم توفري الطاق�ة الكهربائية لها من 
قب�ل وزارة الكهرب�اء مما جع�ل املش�اريع االقتصادية 
معطل�ة". وأضاف�ت أن "قط�ع التي�ار الكهربائ�ي عن 
املعامل املصنعة أثر س�لباً يف االقتص�اد العراقي" مبينة 
أن "جمي�ع املصان�ع ووزارت�ي البيئة والزراع�ة تعتمد 
حالياً ع�ى مولدات الديزل لكنها ال توفر الطاقة الكافية 
للمصانع لحاجتها يومياً إىل كميات كبرية من الوقود". 

م�ن جانبه أوض�ح املتحدث الرس�مي باس�م وزارة 
الكهرب�اء مصع�ب امل�درس أن "املنظوم�ة الكهربائي�ة 
مرتدي�ة وال تس�تطيع أن تضع أساس�اً للبن�ى التحتية 
للصناعة يف الب�الد". وأضاف أن "املنظوم�ة الكهربائية 
بحاجة إىل دعم وإسناد من قبل مجلس الوزراء ومجلس 
الن�واب للنه�وض بواقع عمله�ا". وأش�ار إىل أن "العام 
2013 س�تصل الطاقة الكهربائي�ة إىل 20 ألف ميغاواط 

لإلفادة منها يف املشاريع الحكومية والخاصة". 
ع�ى صعي�د متصل، أك�د الخبري االقتص�ادي مظهر 
محمد صالح، أن القروض التي تقدمها املصارف لتنمية 
املشاريع االقتصادية خاصة يف القطاع الصناعي ال تنفع 
وال تس�د احتياجات املش�اريع. وقال صال�ح إن "جميع 
الق�روض الت�ي يقرتضها أصح�اب املعامل واملش�اريع 
الصغ�رية ال تكفي لس�د احتياج�ات املعم�ل إذا لم تكن 
مسنودة بدعم حقيقي من الحكومة العراقية"، مبيناً أن 
"القروض غ�ري كافية للنهوض بواقع القطاع الصناعي 
برغم التسهيالت". وأضاف أن "املصانع تحتاج إىل مكائن 
ومع�دات كبرية واىل موق�ع متميز وج�اذب وتتوفر فيه 

جميع مقومات القطاع الصناعي بمس�اندة  الحكومة، 
وال تكفيها القروض املرصفية". ولفت إىل أنه "يجب عى 

الدول�ة توفري املجمعات الس�كنية وإعط�اء قروض من 
دون فوائد وتوفري الحماي�ة والدعم  للمعامل الصناعية 

للنه�وض بالبضائع املصنع�ة محلياً لتناف�س البضائع 
األجنبية وتقليل االسترياد".

بغداد/ المستقبل العراقي
أكد الخبري املرصيف س�مري النصريي، أن مرشوع املقس�م الوطني 
الذي يروم البنك املركزي اعتماده يواجه تحديات عدة يجب تجاوزها 
لتحقي�ق النجاح.وق�ال النص�ريي يف ترصيح صحف�ي، أن "مرشوع 
املقسم الوطني بحاجة إىل قاعدة بيانات واسعة ومالكات متخصصة 
يف أنظم�ة املدفوعات التي يعاني القطاع املرصيف من عدم توفرها عى 
نطاق واس�ع"، الفتاً إىل أن املصارف الخاصة بحاجة إىل ثقافة يف هذا 
املرشوع". يذكر أن البنك املركزي أعلن خالل املدة السابقة التعاقد مع 
رشكة برايك هولرت العاملية املتخصصة العتماد هذا املرشوع وإدارته، 
وال�ذي يفيد بالوص�ول إىل العاملية يف الدفوع�ات .وكان البنك املركزي 
العراقي قد كشف عن إدخاله 53 مرصفا كأعضاء يف مرشوع املقسم 
الوطني الذي سيمكن الشخص حامل البطاقة االئتمانية من السحب 
امل�ايل م�ن أي م�رصف يف عموم الب�الد دون الحاج�ة إىل االعتماد عى 
فروع املرصف الذي أودع فيه. وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد، 
ت�م إدخال 53 مرصف�اً كأعضاء يف مرشوع املقس�م الوطني الخاص 

بالبطاقة االئتمانية والتي ستكون تحت رقابة البنك املركزي. 
وأض�اف أن البن�ك املركزي بص�دد اختيار رشكة رصين�ة لتقديم 
عروضها ملرشوع املقسم الوطني للبطاقة االئتمانية.وتساعد الوكالة 
األمريكي�ة للتنمي�ة الع�راق يف انجاز م�رشوع املقس�م الوطني الذي 

سيؤسس لرشاكة بني املصارف العراقية.

 "هجمة استثمارية" على شرق آسيا
ُّ

روسيا تشن

خبير مصرفي: معوقات عدة 
تعترض مشروع المقسم الوطني االقتصاد البرلمانية تحمل الكهرباء مسؤولية تردي القطاع الصناعي

مظهر صالح ينتقد قروض التنمية الصناعية

بغداد/ امل�ستقبل العراقي

البنك الدولي يبدأ أولى خطوات دعم التنمية 
الصناعية في العراق

دعوة نيابية لتأهيل مصنعي السكر في ميسان والموصل

      بغداد/ المستقبل العراقي
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة 
املالي�ة عن توقيعه�ا عددا من العقود االس�تثمارية يف 

املنطقة الحرة بخور الزبري ونينوى.
وق�ال مدي�ر ع�ام الهيئة صب�اح صال�ح القييس 
يف بي�ان تلق�ت "املس�تقبل العراقي" نس�خة منه أن 
رشك�ة رب�ان الس�فينة للمق�اوالت العام�ة املحدودة 

أبرمت عقدا لالس�تثمار يف املنطقة الحرة بخور الزبري 
إىل أن امل�رشوع  بمس�احة بلغ�ت 5160م2، مش�رياً 
متخص�ص يف املس�اهمة باس�تثمار رؤوس األم�وال 
يف مجال املق�اوالت العامة والقي�ام بأعمال املقاوالت 
اإلنش�ائية والكهربائية.وأوض�ح القي�يس، إن رشكة 
دلت�ا التكامل للخدمات البيئية وقعت عقدا الس�تثمار 
مرشوع يف خور الزبري بمساحة بلغت 2000م2 . فيما 

أبرمت رشكة جوهرة البخيت للتجارة العامة وتجارة 
السيارات الكورية املحدودة عقدا لالستثمار يف املنطقة 

الحرة بنينوى بمساحة بلغت 500م2. 
وب�ني القي�يس إن تلك الرشكات عراقية الجنس�ية 
وأعرب�ت عن رغبتها بالدخول واالس�تثمار يف املناطق 
الحرة نظرا ملا ش�هدته من تطور وحركة اس�تثمارية 

نشيطة يف اآلونة األخرية.

  بغداد/ المستقبل العراقي
قلل عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النائب قيص جمع�ة العبادي، من خطورة 
انتش�ار العم�الت املزيف�ة ع�ى االقتصاد 
الوطني، مؤكداً أن حج�م العمالت املزيفة 
املتداولة يف السوق قليل جداً. وقال العبادي 
إن "البنك املركزي اعتاد عى تزويد اللجنة 
االقتصادية النيابية بتقرير شهري مفصل 
حول العمالت املزيفة وتداولها يف الس�وق 
املحيل وأوضحت التقارير ان حجم العمالت 
املزيفة قليل". وأضاف إن "هذا الحجم من 
العملة املزيفة ضئيل وليس له تأثري سلبي 
ع�ى االقتصاد الوطني والعمل�ة املحلية"، 

مش�رياً إىل أن "ظاهرة تزوير العمالت تعد 
جريم�ة يحاس�ب عليه�ا القان�ون، وهي 
ظاه�رة ال تحتاج إىل ترشيع قانون خاص 
ملكافحتها كما يدعو لها البعض". وأشارت 
أنب�اء عن زي�ادة ظاه�رة انتش�ار العملة 
املزيف�ة يف املحافظات الجنوبية وترسيبها 
م�ن قبل املص�ارف الحكومي�ة عن طريق 
روات�ب املتقاعدين واملوظفني، وقد ش�كا 
عدد من أصحاب املحال التجارية ومكاتب 
الصريفة يف محافظة بابل من ازدياد هذه 
الظاه�رة ويدع�ون إىل اتخ�اذ اإلج�راءات 
الرضورية للحد منها كونها تسبب الرضر 

الكبري لالقتصاد الوطني.

 بابل/ المستقبل العراقي
أعل�ن رئي�س هيئة اس�تثمار 
باب�ل ع�الء إبراهي�م حرب�ة، ع�ن 
منح رخصة اس�تثمارية يف قطاع 
اإلس�كان إلنش�اء مجمع س�كني 
يف  س�كنية  وح�دة   684 بواق�ع 

املحافظة.
وقال حربة "تم منح رخصتني 
لرشك�ة  احدهم�ا  اس�تثماريتني 
مرصي�ة تدع�ى "رشك�ة انريجي 
برتوليوم" إلنش�اء مجمع سكني 
عم�ودي البناء، يحت�وي عى 684 
وحدة س�كنية، ومس�احة الوحدة 

تقدر بأكثر من 139مرتا مربعا.
وأض�اف أن "كلف�ة امل�رشوع 
محددة ب�44 مليون دوالر، وبفرتة 
انجاز مقدرة ب�36 ش�هراً، مشرياً 
إىل أن املجم�ع س�يتكون م�ن 57 
عم�ل  ف�رص  وس�يوفر  عم�ارة، 

ل�1500 شخص". 
وأوض�ح أنه تم تس�ليم األرض 
البن�اء،  يف  واملب�ارشة  للمس�تثمر 
مؤك�داً أن "امل�رشوع يتمتع ببنى 
تحتية متكامل�ة وخدمات مرفقة 
كمدارس ومس�جد ومركز صحي 

ووحدة معالجة مياه".

   بغداد/ المستقبل العراقي
بدأ البن�ك الدويل باتخاذ خط�وات جدية 
لدع�م التنمي�ة الصناعية يف الع�راق. وقال 
الخبري االقتصادي حس�ني النج�م، إن البنك 
الحرك�ة  لدع�م  أوىل خطوات�ه  ب�دأ  ال�دويل 
الصناعي�ة يف العراق من خالل إقامة دورات 
يف الس�المة املهني�ة والتدري�ب والتطوي�ر 

الصناعي يف العراق.
وأوض�ح إن البن�ك ال�دويل ال�ذي عمل يف 
العراق منذ العام 2006 عى تطوير الجوانب 
التثقيفي�ة يف ال�وزارات املختص�ة يف العراق 
ارت�أى تقدي�م خدمات�ه م�ن اآلن فصاع�دا 
للقطاع الصناعي، مشريا إىل وجود مرشوع 
ضخ�م لدى البن�ك يف دع�م املنت�ج العراقي 

م�ن خالل إقام�ة دورات وتنمية املش�اريع 
الصغرية ورف�ع كفاءة املش�اريع الصغرية 
الخالقة وذلك ما يبرش بعرص صناعي جديد 

يف البالد.
ولفت إىل أن الحكوم�ة العراقية حاولت 
تحري�ك القط�اع الصناعي من خ�الل فتح 
أبواب اإلقراض للمشاريع الصناعية من قبل 
صندوق التنمية الصناعية فضال عن حزمة 
التنمي�ة الت�ي أطلقه�ا امل�رصف الصناعي 
إضاف�ة إىل تحري�ك القط�اع الصناع�ي عن 
طريق إعادة تشغيل 193 مرشوعا حكوميا 
عمالق�ا من مصان�ع الدول�ة املتوقفة بغية 
تحريك الجمود منذ عق�ود طويلة. وأضاف 
النج�م، إن القط�اع الصناع�ي بحاج�ة إىل 

الكث�ري لينهض م�ن جديد، منه م�ا بادرت 
إلي�ه الحكوم�ة ومن�ه ما ل�م يت�م التطرق 
إلي�ه بعد كتوف�ري أيد عاملة ماه�رة مدربة 
وتوفري رشوط الس�المة املهنية املعدومة يف 
العراق وتوفري متطلب�ات الرتويج الصحيح 
للس�لعة العراقية فضال ع�ن التغليف الجيد 
للمنت�ج الوطني وتوف�ري املع�دات الحديثة 
ورف�ع الرضائب عن املواد األولية الداخلة إىل 
العراق. وتابع "كما يحتاج العراق إىل فرض 
رضائب عى الس�لع املستوردة للحفاظ عى 
توزيع الس�لع واألس�عار ودع�م القطاعات 
الخاصة، فضال عن توفري مقومات الصناعة 

األساسية وأهمها الكهرباء املجانية".

   بغداد/ المستقبل العراقي
دعا مق�رر لجنة االقتصاد واالس�تثمار النائب محم�ا خليل، إىل 
تأهي�ل معميل تصنيع الس�كر يف ميس�ان واملوصل لدع�م االقتصاد 
الوطن�ي من خالل س�د الحاجة املحلي�ة وتصدير الفائ�ض منه إىل 
الخارج، مش�رياً إىل أن العراق يمتلك أكرب معامل للس�كر يف املنطقة 

ومازال يستورد الطن الواحد من السكر بأكثر من 800 دوالر.
الحكومي�ة وقال خليل "يجب أن تصب  الجه�ود  كل 

معم�يل  تفعي�ل  نح�و 
إلعادة  الس�كر  تصني�ع 
الحياة لهم�ا وإعادتهما 
إىل العم�ل ألنهم�ا يعدان 
م�ن املصان�ع الكبرية يف 
املنطق�ة وذات إنتاجي�ة 
عالي�ة من مادة الس�كر 
الع�راق  م�ازال  ال�ذي 
يس�تورد الط�ن الواح�د 
 800 م�ن  بأكث�ر  من�ه 

دوالر لتوفريه إىل مفردات البطاقة التموينية".
وأضاف أن "عملية تفعيل معمل قصب السكر يف ميسان ومعمل 
بنج�ر الس�كر يف املوصل تتطلب وض�ع خطط علمية مش�رتكة ما 
ب�ني الوزارات الصناع�ة والزراعة والكهرب�اء، لكيفية زراعة قصب 
الس�كر يف ميس�ان والبنج�ر يف املوصل من قب�ل وزارة الزراعة ومن 
ث�م تأمني الطاق�ة الكهربائية لهما م�ن قب�ل وزارة الكهرباء بينما 
دور وزارة الصناعة كيفية تش�غيل املعامل واألمور األخرى املرتبطة 
بإنتاجهما".وبنينّ أن "هذين املعملني سيدران 
م�وارد مالي�ة كب�رية للدولة 
ألن إنتاجهما كبري جداً يس�د 
ويجع�ل  املحلي�ة  الحاج�ة 
هن�اك فائ�ض م�ن الس�كر 
بإمكان العراق أن يصدره إىل 
الخارج، إضافة إىل أن األموال 
الس�نوية املخصصة لتجهيز 
مل�ادة  التمويني�ة  البطاق�ة 

السكر سرتد إىل الدولة".

المالية توقع عقودا استثمارية لتطوير المناطق الحرة

نائب "يقلل" من خطورة شيوع 
ظاهرة العمالت المزيفة

منح رخصة استثمارية إلنشاء 
مجمع سكني جديد في بابل

   ديفيد بيلينج
فجأة بدأ الجميع يتمحور حول قارة آس�يا. العام املايض 
كان دور الوالي�ات املتح�دة، الت�ي أدتنّ عرضاً كب�ريا لتأكيد 
وجودها يف املنطقة. يف كانون األول تجاوزت س�اموا الواقعة 
يف جن�وب املحيط الهادي، الخط التاريخي حتى تصبح بذلك 
أق�رب إىل منطق�ة التوقي�ت الزمنية يف آس�يا. واآلن حل دور 
روس�يا لتنظر تجاه الرشق."يتغري املشهد العاملي السيايس 
تغ�ريا حرفيا أثناء تحدثنا اآلن" وفق ما قاله الرئيس الرويس 
فالديم�ري بوت�ني، لرج�ال األعم�ال يف آس�يا الذي�ن غامروا 
األس�بوع امل�ايض بالتوجه نح�و فالديفوس�تك، وهو املكان 
الذي اس�تضافت فيه روس�يا منت�دى التع�اون االقتصادي 
اآلس�يوي- اله�ادي، ألول مرة.تعن�ي كلم�ة فالديفوس�تك 
"حاكم الرشق"، وهي امتداد صغري ملدينة معزولة يس�كنها 
600 ألف ش�خص. ولكن بوتني الذي اس�تثمرت حكومته ما 
يزي�د عى 20 مليار دوالر إلنش�ائها من أج�ل مؤتمر القمة، 
يري�د أن يح�ول فالديفوس�تك إىل محور يمتد ع�رب املنطقة 
األوروبية اآلسيوية.حتى اآلن تجاهلت روسيا الرشق تقريبا. 
إن تجارتها مع آسيا هي خط تقريبي ضمن ما يزيد عى 16 
تريلي�ون دوالر من تجارة أبيك الداخلية. بالرغم من أن ثلثي 
مس�احة روس�يا آس�يوية، إال أن أقل من ربع تجارتها فقط 
ه إىل املنطقة مقابل التجارة مع أوروبا بأكثر من النصف  يتجنّ
م�ن إجم�ايل تجارتها.أصبحت فالديفوس�تك جزءا رس�ميا 
م�ن روس�يا يف 1860 بعد هزيمة الصني يف ح�روب األفيون، 
وعندم�ا ق�ام تش�يكوف بزي�ارة س�خالني يف 1890 وجدها 
مس�تعمرة عقوب�ات. لم يك�ن الرشق األق�ى حتى 1903 
قريبا من االنتهاء من خط الس�كك الحديدية عرب س�يبرييا. 
حتى أيام العهد الس�وفياتي كانت فالديفوس�تك قلعة أكثر 
من كونها عبنّارة، حيث كانت موطنا ألسطول املحيط الهادي 
السوفياتي وكانت مدينة مغلقة.اآلن تبدو الدوافع واألسباب 
مقنع�ة لجعل روس�يا، أوروبي�ة آس�يوية يف كال االتجاهني. 
تقدم آس�يا الوقاية ضد حاالت الركود األوروبية.وعى الرغم 
م�ن أن اقتصادها أخذ يف الب�طء أيضا، إال أن أداءها عى بعد 

عال�م آخر، ووفق ما ذكره بنك التنمية اآلس�يوي فإن معدل 
النمو يف دول آس�يا الصاعدة هذا العام س�يكون بنسبة 6.6 
يف املائ�ة، يف مقابل الرتاجع الذي ش�هدته أوروبا والبالغ 0.7 
يف املائة.روس�يا تجادل من أجل اللحاق بالركب، عرب توسيع 
تجارته�ا الرسيعة م�ع الصني بقيمة 80 ملي�ار دوالر العام 
امل�ايض، الذي يعدنّ أعى بالفعل م�ن معدل تجارتها مع أملانيا 
البالغ 50 مليار دوالر، ومع الواليات املتحدة البالغ 34 مليار 
دوالر، وته�دف للوصول إىل معدل تج�اري بقيمة 200 مليار 
دوالر بحل�ول الع�ام 2020.لقد تضاعف حج�م تجارتها مع 
كوري�ا الجنوبية ث�الث مرات لتصل إىل نح�و 18 مليار دوالر 
خالل الس�نوات الخمس الس�ابقة للعام 2010، وتضاعفت 
تجارته�ا مع اليابان لتصل إىل 23 ملي�ار دوالر يف نفس املدة 
تقريب�ا. وي�زداد حجم صادراته�ا إىل اليابان نظ�را الحتياج 

الياب�ان للنفط والغاز ليحال محل 
الطاقة النووية املهدرة.حتى قبل 
وقوع كارثة فوكوشيما، ارتفعت 
واردات اليابان من نفط روس�يا 
م�ن 0.7 يف املائ�ة م�ن إجم�ايل 
وارداته�ا يف 2006، لتصل إىل 6.4 
يف املائة م�ن إجم�ايل وارداتها يف 
2010. تقف روس�يا ع�ى حافة 
االنتهاء من خطوط أنابيب النفط 
العابرة لس�يبرييا، الذي سينتهي 
يف امليناء الرشقي لكوزمينو قرب 
اليابان، ما يتي�ح تصدير كميات 
أكرب."ب�دون روس�يا ل�ن يك�ون 
هناك نمو دائم يف آس�يا" وفق ما 
قاله أولي�ج دريباس�كا، الرئيس 
التنفيذي لرشكة روس�ال إلنتاج 
كون�ج. هون�ج  يف  األلوموني�وم 
هن�اك أكثر م�ن وجه للج�رأة يف 
ذل�ك، ولك�ن يمكنك أن ت�رى ما 

يعنيه، ألن آسيا تفتقر للموارد، فيم تمثل روسيا أكرب ُمصدنّر 
للغ�از يف العالم، وثاني أكرب ُمصدر للنفط يف العالم معاً، كما 
أن لديه�ا وف�رة يف األخش�اب.ووفقا لبوتني، فهي مس�تعدة 
ملضاعفة صادراتها من الحبوب إىل آسيا، بمقدار الضعف إن 
لم يكن بثالثة أضعاف.من الناحية الدبلوماسية، فإن روسيا 

ه ناحية ال�رشق أيضاً. وبرصف  تتوجنّ
النظر ع�ن املفاوض�ات التجارية 

م�ع أمث�ال فيتن�ام 

ونيوزيلندا، فإنها تركز جهودها عى بكني. ال يبدو أن القادة 
الروس والصني يس�تطيعون االبتع�اد عن عاصمتيهما هذه 
األيام، حيث تنس�ق موس�كو وبكني بش�كل وثيق موقفهما 
حي�ال قضاي�ا السياس�ية الخارجي�ة، بما يف ذل�ك القضية 
السورية.روسيا عضو يف املحادثات السداسية األطراف التي 
تس�تضيفها الص�ني، والتي تهدف حت�ى اآلن ودونما نجاح، 
إىل إج�راء املفاوضات حول وإنه�اء الربنامج النووي لكوريا 
الش�مالية. "إن العالقات الصينية - الروسية 
قد وصلت إىل مس�توى لم يسبق له 
مثيل"، وفق ما أش�ار إليه بوتني يف 
أبيك. ومع ذلك فهناك فجوة واسعة 
كنه�ر الفولجا بني الطم�وح الرويس 
وأرض الواقع: إحدى العقبات هي عقبة 

لوجيس�تية، فاإلنف�اق ببذخ ع�ى الكباري والط�رق ومطار 
جديد، لن يخف�ي حقيقة أن الرشق األقى لروس�يا يتأخر 
بعق�ود خل�ف مقارنة معظم أجزاء آس�يا. ميناء ش�نغهاي 
وح�ده يتعام�ل مع حم�والت أكرب عرش مرات مم�ا تتعامل 
به جميع مواني روس�يا يف ال�رشق األقى مجتمعة. اندريل 
كوس�تني، الرئي�س التنفي�ذي لبن�ك يف تي ب�ي، يتحدث عن 
إحب�اط املصدرين الروس الذين يقولون إن الطرق والس�كك 
الحديدية واملوانئ ال تس�تطيع أن تواكب اندفاع الرشق.كما 
ال توجد فكرة قومية يف روسيا عن االنفتاح عى آسيا. لعقود 
طويلة كانت موسكو تخاف من أن الصني الكبرية يف تعدادها 
الس�كاني يمكن أن تش�ن "غزوا س�لميا" عى سيبرييا ذات 
الكثافة السكانية املنخفضة.وشكا رجال األعمال اآلسيويون 
يف قمة أبيك، من إجراءات التأشرية املعقدة. لذا لم يتكبد عديد 
منهم عناء القدوم إىل فالديفوس�تك، لنفس السبب.ال يوجد، 
ع�ى الرغم من الكلم�ات الحارة، عالقات ودية دبلوماس�ية 
دائمة بني موس�كو والعواصم اآلس�يوية، فما زالت روس�يا 
رس�مياً يف ح�رب مع الياب�ان حول الج�زر املتن�ازع عليها، 
ولك�ن هذا ال يعن�ي أن اليابان لن تش�رتي النفط والغاز، بل 
يعني أنها لن تك�ون راغبة يف إغراق الرشق األقى الرويس، 
باالس�تثمارات الكب�رية. وعى أي حال، فإن روس�يا ال تلهم 
ثقة املس�تثمرين، فرشكتا ميتسوي وميتس�وبييش ما زالتا 
تتأملان من الس�يطرة القهرية لرشكة جازبروم عى مرشوع 
س�كاليون للنفط والغاز الذي تشغالنه مع رشكة شل.حتى 
الص�ني، الت�ي يضعها تعقبها للموارد يف مقدمة األس�واق يف 
إفريقيا وأمريكا الالتينية، تش�عر هي أيضا بالقلق. قال أحد 
كبار املس�ؤولني الصينيني أن املناخ االس�تثماري يف روس�يا 
ليس ناضجاً وال مفهوماً بالنسبة لبكني.بطريقة أو بأخرى، 
موس�كو لديها الكثري لتلح�ق به.عندما أصبح بنك يف تي بي 
ه�و البن�ك األول الذي يفتح ل�ه مكتباً يف ش�نغهاي، لم نجد 
مرصفيا روس�يا واحدا يس�تطيع أن يتحدث اللغة الصينية.

ربم�ا يبدو أن مس�تقبل روس�يا يتج�ه نحو ال�رشق، ولكن 
تاريخها كله يتدفق يف االتجاه املعاكس.

ً

ً



عبدالزهرة زكي

 أتاب�ع بحرص تج�ارب عدد من ش�عرائنا الش�باب..يبدون الي�وم أكثر 
منا حريًة وأقرب إىل الحياة، حياتهم كش�باب، وتس�تدعي مثل هذه الحرية 
والق�رب من الحي�اة االنفتاح يف الش�عر، التخفف من التعقي�د، قول الحياة 
والعي�ش فيها بأكرب ق�در من البساطة..البس�اطة ال تعني الس�هولة وهي 

ليست نقيض العمق..
 أتابع نمواً يف تجارب الش�باب يساعدهم عىل خلق أصواتهم التي تنطلق 
م�ن حناجرهم م�ن دون حاجة إىل اس�تعارة حناجر اآلخري�ن، حناجر آباء 
أغلظه�ا الزم�ن وأحواله.. ع�ي رياض واحد م�ن زمالئه الكثريي�ن يف بغداد 
واملحافظات يقدم يف هذا النص مثاال عىل التماهي بني بساطة الحياة وقدرة 

اً.. الحب فيها عىل التغيري وبني الشعر الذي يأتي حميماً واليفاً ومعربرّ

 كنـُت نائما 
 الـى "اثينا" حياتي

علي ريا�ض

 ما أجمل هذه الشمس
 وتلك الطيور البعيدة تحت الضوء جميلة

 لم أشاهدهما قبل اليوم..
 لقد كنت نائما.

*** 

 ما أحىل اغنية ازنافور 
 وما أشهى رقصة التانكو عىل انغام كيتار اسباني

 لم أسمعهما قبل اليوم..
 لقد كنت نائما

*** 
 الطفل الصغري

 يلعب كل يوم امام باب بيتنا
 ويزورنا مع امه حني تجلب لنا الخبز

 لم ألعب معه قبل اليوم..
 لقد كنت نائما.

*** 
 وهذه الوردة البيضاء الصغرية

 خلف الحشائش لصق سور املنزل
 لها عطر زكي

 لم أشمه قبل اليوم ..
 لقد كنت نائما.

*** 
 اليوم شاهدت الشمس قبل غروبها ونظرت للطيور تحت الضوء

 اصغيت الغنية ازنافور ورقصت التانكو عىل نغم اسباني
 استلمت الخبز من يد جارتنا ولعبت بالكرة مع طفلها الصغري

 وابعدت الحشائش عن الوردة البيضاء وتنشقت عطرها 
 الني لم انم

 حبيبتي فتحت عيني عىل الحياة.

 قدرته�ا العجيبة يف رس�م الدهش�ة عىل أوج�ه ويف أنفس 
متابعيه�ا ه�ي يف رأيي أه�م ما ميرّز فن الس�ينما عن س�ائر 
الفن�ون.  ق�درة نابع�ة م�ن موهب�ة اإلب�داع ل�دى صانعيها 
كفيل�ة بجعل مرتادي صاالت الس�ينما ينفصلون عن عاملهم 
ويتوح�دون مع القص�ة الدائ�رة أمامهم عىل الشاش�ة.  تلك 
هي امليزة التي حققت لهذا الفن االس�تمرارية رغم التطورات 
الرهيبة التي طرأت عىل العالم منذ اخرتاع السينما. إال أن عدة 
أس�باب جعلتني - وربما الكثريين غريي- غري قادرين مؤخراً 

عىل االنبهار عند مشاهدتنا ملتعتنا املفضلة املمثلة يف األفالم.
ربم�ا يكون أحدها ندرة األفالم املتمي�زة يف الفرتة األخرية 
ولك�ن األهم ربما هي كثافة ورسعة األح�داث املتالحقة التي 
عايشناها –والزلنا- منذ بدء الثورات العربية واملرصية بصفة 
خاصة والتي حملت معها ما هو أش�د قدرة عىل اإلدهاش من 
أبرع أفالم "سبيلربج" و"فيلليني" و"هيتشكوك" مجتمعني. 
ق�ررت أن أخ�رج م�ن حال�ة الكآبة املس�يطرة ع�ىل الجميع 
والذهاب ملش�اهدة فيلم قد بدا يل من إعالنه أنه خفيف لطيف 
 ،Hugo "مناس�ب ملن يريد إراحة أعصابه وه�و فيلم "هوجو
أحدث أعمال املخرج الكبري "مارتن سكورس�يزي" والذي نال 

عنه ترشيحاً جديداً لجائزة األوسكار.
 ورغم أن جمال وعبقرية هذا العمل كانت كافية الستعادة 
حال�ة القدرة عىل االنده�اش إال أنني ويف أثناء س�يطرة هذه 
الحال�ة عيرّ تذكررّت أمراً أصابنى بالس�عادة وهو أنني كنت يف 
الي�وم التايل عىل موع�د مع فيلم آخر كنت ق�د حجزت تذكرة 
لحضور عرضه اآلخري منذ ما يزيد عىل األس�بوعني وهو فيلم 
"Midnight in Paris" أو "منتصف الليل يف باريس" للعبقري 
اآلخ�ر وودي آالن.  كان ل�ديرّ ارتي�اب م�ن أن يصيبن�ي ه�ذا 
الفيلم األخ�ري باإلحباط ويخرجني من حالة النش�وة املؤقتة 
الت�ي تحولت إليها نظ�راً لخيبة األمل الت�ي أصيب بها محبو 
وودي آالن من أفالمه الس�ابقة التي لم تكن أبداً عىل املستوى 
 You will meet a tall املعتاد ألعماله )وخاصًة الفيلم السابق
dark strangerغ�ري أن النق�د اإليجابي وترش�يحات الجوائز 
الت�ي حص�ل عليه�ا Midnight in Paris ش�جعنى ع�ىل أخد 
خطوة الذهاب ملش�اهدته، وهي الخطوة التي زادت إحسايس 

باالنبهار قوًة.
يف باريس

للحظ�ات توقف�ت يف التفك�ري يف العملني الواح�د بجانب 
اآلخ�ر فوجدت عدة جوانب مش�رتكة بينهما. فالفيلمان تقع 
أحداثهما يف العاصمة الفرنسية باريس. هوجوهو طفل يبلغ 
م�ن العمر اثنى عرش عام�اً فقد والده ال�ذي يعمل يف إصالح 
الساعات لينتقل ليعيش مع عمه يف محطة قطار مونبارناس 
املزدحمة مس�ئوالً عن عمل الس�اعة الرئيس�ية باملحطة. أما 
 "Midnight in Paris" جيل"، الش�خصية الرئيس�ية بفيلم"
فه�و كاتب أمريكي الجنس�ية يف إجازة يف باري�س مع الفتاة 
املقبل عىل الزواج منها وعائلتها. غري أن التقارب الرئييس بني 

الفيلمني يكمن يف رأيي يف عنرصين أكثر أهمية.
األول هو تمحور عصب القص�ة يف الفيلمني حول الفنون 
ف�"هوج�و" طوال الفيل�م مهموم بإصالح جه�از عىل هيئة 
إنسان كان والده قد اشرتاه من أحد املتاحف وعمال معا عىل 
إصالح�ه س�وياً قبل وفاته. يتض�ح مع مرور أح�داث الفيلم 
أن ه�ذا الجهاز كان ملكاً لرجل عج�وز يمتلك محالً للعرائس 
بنف�س محطة القط�ارات التي يقيم بها هوج�و )يلعب دور 
ه�ذا العج�وز املمثل الكبري بن كينجس�ي( ويتكش�ف لنا مع 
مرور األحداث أن هذا العجوز كان يعمل يف ش�بابه يف صناعة 
األفالم وأنه من صنع هذه الش�خصية اآللية وهي من أدواته 
الس�ينمائية القليل�ة الت�ي بقيت بع�د أن قام الرجل بنفس�ه 
بح�رق جمي�ع متعلقات�ه التي تذك�ره بماضيه الس�ينمائي 
)بما فيها االس�توديو الخاص به( بعد أن توقف حال السينما 
بع�د اندالع الح�رب العاملية األوىل مما أدى إىل إفالس�ه وقراره 
باعتزال الس�ينما بل )وكما س�يتبني الحقاً يف الفيلم( باعتزال 
الحي�اة وامته�ان املهنة البس�يطة التي اختاره�ا )كصاحب 
محل عرائس( ت�اركاً جمهوره ومؤرخي الس�ينما يعتقدون 
أنه قد توىف أثناء الحرب. إذاً ففن الس�ينما كما هو واضح من 
الخطوط العريضة لقص�ة الفيلم هو املحرك الرئييس ألحداث 

فيلم سكورسيزي.

الأدب وال�سينما
يف مقاب�ل ذل�ك كان األدب والكتاب�ة هما املس�يطران عىل 

فيل�م وودي آالن ف�"جي�ل" )الذي لع�ب دوره باقتدار املمثل 
الشاب أوين ولسون( هو كاتب سيناريو ناجح يف بلده ولكنه 
ق�رر الرشوع يف كتاب�ة األدب. غري أن هذه النقلة تتس�بب يف 
ضغ�وط كثرية علي�ه فهو من جهة يعان�ي للعثور عىل نهاية 
جي�دة لروايته األوىل، ومن جهة أخ�رى تضغط خطيبته عليه 
ليعود -عىل غري رغبته- إىل كتابة السيناريوهات ويرتك كتابة 

األدب ملن يمتلكون موهبة كتابتها – عىل حد رؤيتها. 
أضف إىل ذلك ضغوط أهل خطيبته غري املقتنعني به كزوج 
البنتهم�ا، أو  وهذا ه�و األهم يف الرصاع الدرام�ي املبنى عليه 
األح�داث- الضغط الناتج عن رغبت�ه يف اإلقامة بصفة دائمة 
يف باريس القتناعه بكونها املكان األمثل لإلبداع والكتابة فيما 
تالقي هذه الرغبة اعرتاضاً ش�ديداً من حبيبته وذلك قبل أيام 

قليلة من إتمامهما زواجهما.
ولكن كل ه�ذه الضغوط تب�دأ تتاليش تدريجي�اً وتنتحي 
جانب�اً مع عثوره ىل مجموعة جديدة م�ن األصدقاء املثقفني 
الذي�ن يس�اعدونه يف االنتهاء م�ن روايته ويعطون�ه الثقة يف 
نفسه، واألهم أنهم يس�اعدونه عىل اكتشاف جمال الحياة يف 

باريس خاصًة يف ساعات ما بعد منتصف الليل.
العنرص الدرامي الثاني الهام والذي يتش�ارك فيه العمالن 
هو اس�تخدامهما للمزج بني الواق�ع والخيال كمحرك رئييس 
لألحداث وهو ما خلق هذه هذه الحالة من اإلبهار التي ميرّزت 
الفيلم�ني.  وب�"الواقع" ال أعني منطقي�ة األحداث وقابليتها 
ق وإنما أعنى اس�تعانة الفيلمني بش�خصيات حقيقية  للتحقرّ
تاريخي�ة أث�ررّت يف عاملن�ا وبصف�ة خاص�ة يف عال�م الفنون 

وتوظيف تلك الشخصيات درامياً لتكون محور األحداث.
ففيلم "سكورسيزي" يمكن يف واقع األمر اعتباره تكريماً 
لواحد من أهم املخرجني الذين قامت السينما عىل أكتافهم وهو 
الفرنيس جورج ميلييس الذي انتج وأخرج ما ال يقل عن 800 
فيلم يف مرحلة الس�ينما الصامتة وقام بإحداث نقلة نوعية يف 
السينما بإدخال عنرص املؤثرات البرصية والخدع بشكل جعل 
من السينما فناً جذاباً للكثريين وأكسبها جمهوراً كبرياً.  فقد 
جعل سكورس�يزي من ش�خصية تاريخية -لألس�ف يجهلها 
الكث�ريون حتى من املحبني للس�ينما- بطالً ألحداث فيلمه بل 
وأهم يف رأيي من ش�خصية املراهق هيوجو الذي ُسميرّ الفيلم 
باس�مه.  ف�"ميلييس" – كما س�بوق وأن ذك�رت- يظهر يف 
معظم الفيلم كرجل عجوز يف الس�ن غامض يعمل يف متجره 
البس�يط بمحطة القط�ار. ومع مرور األحداث تتش�كل بينه 
وبني هوجو عداوة ال تلبث أن تتحول إىل صداقة، كل ذلك دون 
أن نعلم ش�يئاً عن شخصيته الحقيقية ك�"ميلييس" املخرج 
العظي�م.  ولكن تبدأ الخيوط تتش�ابك عندما يكش�ف هوجو 
ه بالتعاون مع ابنة هذا الرجل بالتبني بفضل الجهاز اآليل  رسرّ

الذي ينجحان يف إصالحه أخرياً لريسم من نفسه صورة لفيلم 
 )Trip to the Moon ميلييس األش�هر "رحلة إىل القم�ر" )أو
كما كان صممه "ميلييس" أن يعمل قبل استغنائه عنه وقت 
أزمة الس�ينما.  بفضل هذه الصورة وبمساعدة أحد مؤرخي 
السينما املهتمني بفن ملييس ينجحوا يف النهاية يف التوصل إىل 
الشخصية الحقيقية لهذا العجوز بل ويعيدون إليه جزءاً كبرياً 
من اعتب�اره بإقامة حفل تكريم كبري ل�ه بحضور جمهوره 
ال�ذي كان ق�د ظنه ميت�اً وبع�رض مجموعة م�ن أفالمه تم 
إنقاذها من التدمري وترميمها.  من يرجع إىل تاريخ الس�ينما 
وإىل تاريخ هذا املخرج العظيم يلحظ بس�هولة ووضوح املزج 
الكبري ب�ني الواقع والخيال الذي اس�تخدمه سكورس�يزي يف 
فيلمه، والذي ال يقترص عىل اس�تخدامه لش�خصية حقيقية 
ولك�ن يمت�د إىل اس�تعانته بالعدي�د من األح�داث التي وقعت 
بالفعل ل�"ميلييس" وتعترب محطات رئيسية يف حياته. ليس 
فقط أن ميلييس بالفعل ترك مجال السينما وأفلس مع انهيار 
الصناعة بعد الح�رب العاملية ولكنه بالفعل انزوى عن العالم 
تمام�اً ولم يع�اود الظهور مرة أخرى س�وى يف أيامه األخرية 
ح�ني أقيم تكريم كبري له وتم ترمي�م أفالمه تماماً كما يرسد 
الفيلم )للعلم فقد احتفل مهرجان كان الس�ينمائي يف دورته 
األخرية برتمي�م فيلمه األعظم "رحل�ة إىل القمر" والذي أنتج 
ع�ام 1902 وأقيم ضمن فعالي�ات املهرجان عرض كبري له يف 
نس�خته امللونة وبعد إضافة موسيقى تصويرية له من تأليف 
فريق املوسيقي اإللكرتونية الفرنيس الشهري Air(. أما وودي 
آالن فلم يكتف باالس�تعانة بش�خصية وحيدة واقعية تنتمي 
إىل الفن مثل سكورسيزي بل اختار مجموعة من أهم عباقرة 

الف�ن ووضعهم يف طري�ق "جيل" بطل الفيل�م ليقلبوا حياته 
رأس�اً عىل عقب. فمع دقات منتصف ليل باريس يجد "جيل" 
سيارة عتيقة تقف له يف الطريق لتأخذه إىل عالم آخر يتلقفه 
ب�أذرع مرحبة عىل عكس عالم خطيبته وعائلتها وأصدقائها 

ثقيي الظل. 
عالم يس�تقبله فيه عباقرة األدب الزوجان سكوت وزيلدا 
فيتزجريال�د  ليعرف�اه ع�ىل عبقري آخر إرنس�ت هيمنجواي 
ال�ذي يوافق ع�ىل أن يقرأ روايت�ه ليبدى له رأيه�ا فيها. عالم 
يلتقي فيه بالرس�ام األش�هر بابلو بيكاس�و بل ويقع يف حب 
عش�يقته.. يقتس�م جلس�ة م�ع رواد الس�رييالية الرس�ام 
س�لفادور دايل واملخرج األس�باني لويس بونيي�ل.  غري أنه ال 
يلبث الوقت أن يمر يف كل ليلة لتعلن انتهاء جلسته مع هؤالء 
األصدق�اء الجدد ليعود مرة أخرى مع س�اعات الصباح األوىل 
للي�وم الت�ايل إىل عامله الطبيع�ي الذي أصب�ح اآلن أكثر ضجراً 
بالنس�بة ل�ه مع ازدي�اد االنتق�اد الدائم له م�ن املحيطني به 
وعدم تقديرهم له وملوهبته )بل يزداد األمر س�وءاً بقيام والد 
خطيبة "جيل" باالس�تعانة بخدمات مخرب خاص لرياقب له 
تح�ركات "جيل"  بعد مالحظته غيابه الدائم مع انتصاف كل 
ليل�ة ظناً من�ه أنه يخون ابنته(.  ولكن "جي�ل" يقرر أال يعبأ 
بهذه املنغصات ويعمل عىل متابع�ة االنتهاء من روايته أخذاً 
يف اعتباره مالحظات أصدقاءه الجدد.. هؤالء العباقرة الذين 
آمنوا به وبموهبته واختطفوه إىل عاملهم بكل ترحاب فتوحد 
م�ع عاملهم ووص�ل هذا األم�ر ذروته بوق�وع "جيل" يف حب 
"أدريانا" عشيقة بيكاسو )شخصية من خيال املؤلف وتلعب 

دورها الفرنسية "ماريون كوتييارد"(.
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) 1 (

 أن��ا أك��ره ض��وء النج��وم 
ال�رتيب�ة..؛

ه�ذي�ان��ي  ي�ا  أُحي�ي�ك   
الق�دي�م..؛

منط��لق��اً  ب�رج���اً  ي��ا   
كس�هم..!

أيه���ا  م�س�تديراً  ك��ن   
الحج��ر..

ص�ْر..أيه��ا  وعنكبوتي��اً   
الحج��ر..

 الس�ماء نه��د ج��اف..،
إب���رة  مث�ل  فأج���رح   

دق�يق��ة..!
 وسيأت�ي دوري..

 س�أحس بنفس�ي مثل جن�اح 
ه�ائل..؛

أي��ن  إل��ى  ه�ك�ذا..لك��ن   
ت�رحُل

 أفك��ار الس�هم املنط��لق..!!؟
 ول��ربما ع�ن دروب�ي..؛

 وعم�ري ال�ذي عش�ت�ه بنه�م 
س�أعود..؛

أن  أس��تطع  فهن�اك..ل��م   
أح��ب..؛

 وهن��ا؛ أخ�اف أن أح��ب..!!
1912 

) 2 ( 
 الغس��ُق الخ�ريفي ك�الح�ديد 

الص�دئ..؛
ينخ���ر  يغن��ي،   ، يص���ررّ  

الجس�د..!
 ك�ل املس�رات، وك�ل خ�زائن ) 

ق�ارون (،
ش��فرة  أم���ام  ش��يء  ال   

حس�راتك أيه�ا ال��رب..؟؟؟

 أن��ا منه���ك مث��ل أفع���ى 
الح��اوي ال�راقص�ة..

 وأم��امه�ا، أهت��ز حس��رة، 
وأن�ذه��ُل..!

أن  ل�روح���ي  أري��ُد  ال  أن��ا   
تت�لوى وت�لت�ف..

 ال أري�د العق���ل..، وال آله��ة 
الشع��ر..!

 كف��ى التالفُض امل��اك�ر
 لف��ك العق�دة امللتف��ة..!

 ال ت�وج���د ك�لم�ات تجس��د 
ش�كواي واعت�رافات�ي..!

 فق�دح��ي ثق�ي�ل���ة؛ وغي�ر 
عمي�ق��ة؟؟!!

 ل�م التنف�س!!
الحج���ارة  ع��ىل  فهن���اك   

الن�اتئ��ة..
ه�ائل�ة،  أفع��ى  تس��تلقي   

م�ريض�ة..؛
نفس��ها  ع��ىل  تلت���ف   

كضف��رية..
 تهت��ز..

 تش�د ح�زامه�ا واقف�ة..؛
 تنه�ض ش�يئاً فشيئ�ا..؛

 بغت��ة..
 تس��قط منه��كة..!

 عبث�ا أتخي�ُل..؛
 وأق��ُف مندهش��اً، م�ذه�والً، 

عش�ية اإلع�دام..!!
 إنن��ي ألص�غي، كس�جني، بال 

ه��لع
 لق��لقل��ة الح��دي�د، وأني�ن 

ال��ريح املكفه��رة..!!!
1912 

ق�سيدتـــــان

خالد ال�سنديوين

الروائي ُيكافئه الله حتى عىل فش�له، فيهبه كتاباً س�ميكاً ُيثري إعجاب 
األصحاب واألقارب، أما الش�اعر فُيعذِّبه الله رغم إعجابه بجرأته، فُيعطيه 

كتاباً نحيفاً مثرياً للشفقة، يصعب أن يستقرَّ يف مكان عىل رفِّ املكتبة.
الروائي يكتب كتاباً عن شجرة يف فناء منزله، فيستعرض تاريخ  العائلة 
وجغرافيا املدينة، وقصص بناء السماء، ثم ُيميض بقيرّة حياته سعيداً ينظر 
إليها، والشاعر من أجل أن يسأل شجرة وحيدة، عن االسم الذي ُتطلقه عىل 

نفسها، يصعد جبالً مقدرّساً يف عالم  البالهة فال يعود.
الروائ�ي يتطلَّب عمله منضدة كبرية بقوائم صلبة، ومكتبة عامرة تمتدُّ 

من البهو إىل الرشفة، والشاعر تكفيه منفضة سجائر.
الروائ�ي ع�ادة ما يظهر يف الصحف مبتس�ماً، صايف الذه�ن، مثل طفل 
ممغوص تقيرّأ  لتوِّه واس�رتاح، والش�اعر يظهر يف الصحف كئيباً قد أس�ند 

رأسه بيده.

ف يف منتصف الرواية، يتخيَّل اس�مه  يف القائمة القصرية  الروائ�ي يتوقَّ
ف قبل نهايتها الوياً عنقها حتى ُيحوِّلها إىل فيلم، والش�اعر  للبوك�ر، ويتوقَّ
�ف يف منتص�ف الديوان متمنِّياً ل�و كانت قصائده أغان�َي، ويف نهايته  يتوقَّ

محاوالً قراءته بلغة أجنبية.
الروائي يبحث عن األرسار بني الناس، والشاعر يبحث عنها بعيداً عنهم، 
يتحوَّل الروائي إىل مخرب خاص يعمل لحس�اب نفس�ه، والشاعر  ينتهي به 

األمر كفنان تشكيي بال حقيبة كتف.
الش�اعر والروائ�ي صديقان، ليس ألنهما ُيقدِّس�ان الصداقة، ولكن ألن 
الش�اعر ال ُيصادق ش�اعراً، والروائي ال ُيصادق روائياً، كم�ا أنه تجمعهما  

صفات مشرتكة، مثل أنهما ضيفان ثقيالن عىل مقهى »البستان«.
االثن�ان يحبرّ�ان امليش، ويقطع�ان عىل األق�دام مس�افات طويلة، لكن  
الس�ماء  عندم�ا تمطر، تمطر فوق األول عىل أنه حج�ر صلد، وتمطر فوق 

م، ثم ال تسأل بعد ذلك عن مصريهما؟ الثاني عىل أنه  لوح زجاج مهشَّ



 م�ن أين يبدأ املكان يف مدينة ش�يدت م�رات ومرات ، 
ودمرت وخربت مرات ومرات ؟ ولو أعدنا الس�ؤال بشكل 
آخر : من يس�تطيع أن يدرك حدود برصياثا ؟ تلك املدينة 
الت�ي ولدت من رحم كف محمد خضري ، ربما يقول قائل 
كتعليق أويل : أن حدود البرصة االسم اآلخر لبرصياثا عند 
عني الجمل التي س�ماها املسافرون والغزاة وربما قطاع 
الط�رق ب " الزبري" ومن قبل ق�ال عنها عجوز هرم أنها 
ما بني الحوئب ووادي الخريب ، وربما أكد آخرون أن عني 
الجمل كان�ت مجرد فكرة مليحة اس�تفزت ذاكرة الفتى 
الذي عش�ق طفلة صغرية من أطفال البدو الرّحل ودفعه 
حلمه املجنون إىل تأس�يس مدينة ذات س�مات أسطورية 
إرضاءاً لغرور العاش�ق العذري ، هذا من جهة الصحراء ، 
أما إذا أردنا أن نتلمس حدود املدينة من جهة املاء ، فنجد 
أن غاب�ات النخيل التي دفنت قاماتها يف قرص الش�مس 
لحظ�ة إنبالج�ه التؤدي بن�ا إىل نتائج مقنع�ة عن حدود 
برصياثا مدين�ة الرمل والطني ، والتوابل والحناء ، مدينة 
املل�ح والخض�ار ، مدينة امل�اء والبرتول ، مدينة الحس�ن 
الب�رصي والخليل بن أحمد أو مدينة أبو األس�ود وواصل 
ب�ن عط�اء ، وإذا أردن�ا أن نضيف نقول مدينة الس�ياب 

والربيكان يف زمن االنفجار . 
 

البح�ث  فالح�دود م�ع اإلسرتس�ال يف 
وال�كالم تتالىش وراء ضب�اب اإلحتم�االت ، واملكان الذي 
تكل�م عن�ه القاص محم�د خض�ري ربما لم يك�ن ضمن 
مخيل�ة العراف�ة الت�ي قالت عن ح�دود الب�رصة أو كوثا 
الس�ومرية بأنها بن�ت امل�اء والصحراء ، وح�ني يتداعى 
املكان بتس�مياته نتذكر أبو الخصيب م�ع الزبري ، نتذكر 
ش�ط العرب م�ع الف�او ، نتذكر جيك�ور والنخيل وقامة 
الس�ياب الت�ي توحي لط�الب الب�رصة أنهم هن�اك وراء 
رموش النخيل يول�دون من جديد ، ومع يوتوبيات املكان 
نجد أن هناك ح�دود وهمية أظهرتها صورة فوتوغرافية 
ملش�هد ضم غابة نخيل ومجموعة نس�اء يرتدين العباءة 
كزي ش�عبي ، مع بروز نس�ق إشاري يوحي أن املكان لم 
يكن أكثر من ذاكرة لرائحة األنثى املتمثلة باملرأة والنخلة 

وإرشاقات حلم إنساني تمثل بطفل رضيع وثلة سعفات 
خ�ر تمايلن م�ع الريح ، وينتهي املش�هد بغيوم بعيدة 

ورسب طيور يقصد حدود الصورة . 
 من يدري ربم�ا أن مكيدة الصورة الفوتوغرافية هي 
ذاتها التي علقها رسام إسترشاقي وقف وسط ساحة أم 
الربوم ونسج لوحة من خيال ربما لم يعد مناسب لحجم 
العمارة يف ذات الساحة ، وجعل املارة الذين كانوا يمثلون 
بائعني خضار وتجار ِجمال وتمور وربما مسافرين نزلوا 
للتسوق وهم يف طريقهم إىل مكة ، جعل كل هؤالء يقفون 
دون وعي منهم لريسم لهم مشهداً قرأته فيما بعد ذاكرة 
مؤرخ مغم�ور أو ربم�ا تناوله موظف يعم�ل يف مديرية 
اآلث�ار وتحت ضغط الحاجة إىل الفلوس باع إرث الرس�ام 
ال�ذي أته�م بالجن�ون وحوكم وأع�دم يف نفس الس�احة 
يف وق�ت كان الخليف�ة العبايس املوفق يقس�م أن قامات 

النخيل زنت بقامات الزنوج فأنتجت التمرد . 
 ول�و حاولن�ا أن نتص�ور امل�كان كمفه�وم جغ�رايف 
الس�تطعنا أن نميز مآرب الكات�ب وهو يقف عند حافات 
الصح�راء ليصوب نظ�ره إىل حدود املدينة التي رس�مها 
بقلم الكرافيت يف دفرت يومياته ، ويخط كلمات "برصياثا 
.. ص�ورة املدين�ة " ص�ورة املدين�ة الت�ي رآها ضمن 
مجموع�ة صور عرضها عليه أحد املس�ترشقني الذين 
كت�ب عن املدينة أكثر مما تنف�س من هوائها يف فرتة 
بحث�ه يف آث�ار مدينة الب�رصة القديم�ة والتي تحاط 
اليوم بس�ور م�ن أس�الك prc لتضم مي�دان معركة 
الجمل وس�وق املدينة القديم شمال الساحة امليدان 
وكذلك جامع اإلم�ام عيل بن أبي طالب ، ومجموعة 
آب�ار دفنت بحط�ام البيوت الطينية آن�ذاك ، ويعلن 
أن ه�ذه املدين�ة ال تاريخ لها بالرغ�م من ترسبلها 
بالحوادث ، وي�دع التأويل لك عزي�زي القارىء أن 
تض�ع تاريخاً م�ن حيث ابتدأت مع ه�ذه املدينة ، 
وبالتايل فلك الحق أن ترفض الحكايات التي تؤكد 
حدوده�ا الحالي�ة ، أو تتج�اوز رفض�ك باإلدعاء 
بالزي�ف ل�كل ه�ذه املق�والت الت�ي تجع�ل من 

برصياثا جسد دون أذرع. 
 وألن الحكاية تداولتها األلس�ن وبدل القّوال 
الواح�د صاروا عرشات واملنرب صار اليتس�ع ملن 
يق�ول ف�إن ح�دود املدين�ة ما ع�ادت خاضعة 
لكّتاب التاريخ وداريس األدب والس�ري ، وهكذا 
ي�ودع كاتبنا بذرة الش�ك يف نفوس�نا وهو يبدأ 
م�ن هذا الكتي�ب املك�رس األوراق ، ليقول من 
ضم�ن ما ق�ال ع�ن املدين�ة ، إن حدودها لم 
تك�ن موج�ودة وكل م�ا قي�ل عن امل�كان يف 
ه�ذه املدين�ة خرافة ، ف�األرض التي تتكون 
من الرتاب والطني واملاء والش�جر والكائنات 
األخرى ليس�ت لها دخل يف تس�مية مكاني�ة هذه املدينة 
التي جاءت قبل أن يكتب التاريخ ، وقبل أن تكن برصياثا 
تحمل إس�مها الحايل ، فاملدينة ل�م يجزم أحد بأنها كانت 
موج�ودة يف زمن األس�فار املعلب�ة والحكاي�ات التي تلد 
الج�ن بعد غ�روب الش�مس ، وال أحد يس�تطيع أيضاً أن 
ينفي مالمحها التي جاءت موثقة يف حكايات من يدعون 
أنهم يعلنون بداية التاريخ ، وكثرية األسئلة التي تستفهم 
ع�ن حقيق�ة املكان والح�دود يف هذه املدين�ة التي كانت 
ول�م تك�ن ، وينبهنا الكات�ب يف كلماته ع�ن اليوتوبيا أن 
ال ح�دود تفصل بني تس�مية ال� هنا وتس�مية أل� هناك ، 
وكل م�ا يقال عن حقيقة مكان معني هو باألحرى تأكيد 
لتس�مية مكان ما ، رقعة من األرض سميت هنا برصياثا 
وأخرى هناك س�ميت نيويورك ، إنما املعني بهذا الرتميز 
ه�و صورة امل�كان املتخيل�ة ، الصورة الت�ي تمثل املكان 

املرئ�ي لحظة تدوين الحدث ، وما املس�افة الجغرافية إالّ 
تعب�ري مجازي يؤدي باإلش�ارة إىل مدلولها الحقيقي ، أي 
تحصي�ل الصورة املزدوجة للمكان والتي تتواجد يف نفس 
اللحظ�ة ، الصورة الحقيقية للمكان امليكانيكي واألخرى 
املثالية التي تحمل س�مات املكان نفسه ، الصورة املرئية 
الت�ي تواجهك يف الواق�ع واألخرى التي تراه�ا مقلوبة يف 
املرآة والتي تنطق بس�مات األوىل بوهمية معلنة ، ومثلما 
أعلن ميش�يل فوكو رؤيته للمكان .. أي اش�رتاك األمكنة 
بس�مات وعالئ�ق متناقض�ة ، التنويع�ات املكاني�ة التي 
تجهد نفس�ك حتى تق�رتب من حقيقته�ا ، واالحتماالت 
الش�ائكة الت�ي تؤدي بن�ا إىل الت�زام حال�ة الصمت متى 
دعين�ا إىل تحديد ولو بش�كل هالمي ح�دود مدينة كانت 
ه�ي ذاتها خ�ارج إمكانية التس�مية ، فامل�كان القرسي 
الذي أنت فيه لحظة اإلحس�اس بامل�كان قد ال يكون هو 
امل�كان املعني ب�ه ، وبالتايل فاالنج�راف وراء محاولة من 
ش�أنها أن تعطينا حدود مقنعة ملدينة مثل برصياثا ربما 
ت�ؤدي بن�ا إىل متاهة ، ولذل�ك نجد أن ش�كل املدينة اتخذ 
عدة اس�تحاالت ضمن مخيلة الكات�ب ، منها عني الجمل 
الت�ي أقّر بها عن�د حافة الصحراء ، وأم ال�ربوم وليمة يف 
مق�ربة ، وحلم النه�ر ، وعطايا الجمعة انته�اءاً باملدينة 
املتنقل�ة ، وطري�ق الحكايات ، ومن ثم ه�ذه املفاهيمية 
التي جاءت ع�ى هامش الح�رب والتكوينات القصصية 
الت�ي مثلت ارتجافات يف لحظة اكتش�اف ، فاملكان ينبثق 
ضم�ن لحظ�ة إكتش�افه األوىل ومن ث�م يع�اود االنبثاق 
حينم�ا يتم أكتش�افه مرة أخ�رى ، ويف كل مرة يتم إنتاج 
ص�ورة مثالية للمكان تتيح لنا قراءة حدود املدينة ضمن 
وع�ي مع�ني ، وبالتايل اليمك�ن اإلعتق�اد بحقيقة مكان 
بعي�داً عن الدورة التاريخية التي تش�مل امل�كان والوعي 
يف آن ، وم�ن هذا املنطلق نس�تطيع أن نقرتب من مفهوم 
الكاتب ح�ول صورة املكان الحقيقية ، فاملكان الحقيقي 
يف ذاك�رة محمد خضري هو امل�كان الجزئي ، الذي يخضع 
لص�ريورة التاريخ والزمن وهو جزء م�ن كل ، أما املكان 
الذي تنش�أ عليه املدينة الفاضلة ، املدين�ة التي تؤدي بنا 
إىل الكيل فهو مجرد أنموذج يس�كن املخيلة ، ومن املمكن 

أن تنت�ج تكراري�ة الص�ور أنماط مدن متش�ابهة خارج 
ح�دود الواق�ع املرئي ، فاملث�ال الذي تط�رق إليه فوكو يف 
تقس�يم املكان حس�ب رضورته ينتج تصورات مختلفة 
للم�كان من خالل الصورة املنش�أة يف الذه�ن ، فالتصور 
النات�ج لدى س�كان الس�جن غري التصور لدى س�كان أو 
مرت�ادي امللهى ، والتصورات يف ملج�أ األيتام غري التي يف 
الصحراء ، فاملدينة تنشأ ضمن حدود البعد املمكن للوعي 
وحت�ى الالوعي ، وهكذا تختلف ص�ورة املكان الذي يمثل 
برصياثا ، تختل�ف من حيث نقطة االبتداء ، وحينما نقرأ 
إستحاالت املكان أو صورة املدينة يف ساحة أم الربوم التي 
نعتها الكاتب ب)وليمة يف مقربة ( ، نجد أن وعي القارىء 
ينس�جم مع فكرة الش�اعر كاظ�م الحجاج ع�ن تكوين 
الص�ورة الذهني�ة يف لحظة معينة ، لحظة فجر طائش�ة 
ينس�كب فيها الشارع يف الساحة ، وصحوة الناس حينما 
تمر الس�يارة ، هذه التكوينات املكانية والحس�ية تنسج 
صورة الس�احة كوالدة ذهنية أوالً ثم تصور جغرايف ثانياً 
، أي تكوين الص�ريورات املتتالية ، فمن صورة املقربة إىل 
س�احة امللك غازي إىل االس�م األموي للس�احة )أم الربوم 
( ، فامل�كان يف تس�مية أم الربوم دائماً ولي�د دورة زمنية 
وتاريخية فتخطيطات األمس املرئية ليس�ت هي املتخيلة 
اليوم ، ومرئية اليوم ليس�ت متخيل�ة األمس ، وأم الربوم 
كص�ورة معلن�ة هي خارج ح�دود الواقع�ي ، وقد تكون 
م�كان تم رص�ده يف مدينة أخرى س�ميت برصياثا ، ألن 
التس�مية املعلنة لبرصياثا هي " صورة مدينة " وتسمية 
الساحة تجاوزت الفهم العام ، فالكاتب يذكرها مرة قلب 
املدينة ومرة أخرى أنفها ومعدتها ، أو مس�جدها ، كتفها 
أو ماخورها ، ويتمادى يف رسد مس�ميات الس�احة حتى 
نس�تنتج أنها هي ص�ورة املدينة التي ذكره�ا له القّصة 
خ�ون ، وهي ذاته�ا التي تعاقب عى ذكره�ا الرواة ، ولو 
بحثن�ا ع�ن أم ال�ربوم الحقيقية بعد كل م�ا ذكر عنها يف 
كل مدن العالم س�وف لن نجد منها س�وى كلمات محمد 
خضري وهو يقف يف نقطة عند حافات الصحراء ليعلن لنا 
أن العالم بكل مجراته وأفالكه يدور حوله وهو املش�غول 

بطيف طيبوثة الذي استفحل يف رأسه .
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رئي�س التحرير / علي الدراجي

  

  نك�ن لك�م كوزي�ر وطني ولل�وزارة التي تعن�ى بالثقافة 
العراقية اسمى آيات املحبة والتقدير ونعلن من عى هذا املنرب 
االعالم�ي العراقي الذي اوقف جهده يف اط�ار خدمة االهداف 
الوطني�ة العلي�ا دعمن�ا الال م�رشوط للجهود الت�ي تبذلونها 
يف خدم�ة الثقاف�ة العراقية وانحيازنا للروح  التي تش�تغلون 
به�ا ووفق آلياته�ا يف تعزيز دور العراق الثق�ايف ودعم الكتاب 
الوطن�ي ويف احتضان الكفاءات والق�درات العراقية يف الداخل 

والخارج . 
عرفن�ا الوزارة يف عهدك�م منربا جامع�ا ومرشوعا تنمويا 
ينه�ض باعباء ومس�ؤوليات ثقافي�ة كبرية والزال�ت الوزارة 
تش�تغل يف ه�ذا االط�ار خلية نحل مس�تمرة يض�اف جهدها 
الفكري والثقايف املميز لبقية سياق جهود الوزارات املؤسسات 
الوطنية املشتغلة عى الغايات املجتمعية اليمانها ان  االنسان 
هو غاي�ة الحياة وه�و منطلقها واساس�ها وجوهر حركتها 
البرشي�ة املاضي�ة اب�دا اىل احت�كار املعرف�ة وتقدي�س املثال 

النبيل.
 ربما هي شقشقة هدرت يف طيات العمل اليومي للمستقبل 
العراقي ثم اس�تقرت ..وهكذا هي الشقشقات تهدر وتستقر 
واليبق�ى يف النهاية اال املنتج والعام�ل عى الثقافة القادر عى 
تشكيل هذه اللوحة العظيمة من القدرات والقابليات العراقية 

املوجودة يف الداخل والخارج .
ان جري�دة )املس�تقبل العراق�ي( وه�ي تعم�ل يف الثقافة 
والسياس�ة واالقتصاد وحقول املعرفة االخ�رى تؤمن بالرأي 
والرأي االخر لكنها لم تكن تعلم بما تضمنه املقال املنش�ور يف 
عدد االربعاء 12ايلول2012  كونها لم تكن تتصور اساس�ا ان 
ماصدر يصدر من مثقف يفرتض ان التشده عصبية او خالف 
او تقوده عقدة لخطاب او قول او رأي او ادعاء يشء مخالف 
لعقيدته املثقفة وذائقته املفكرة واسلوبه الحضاري يف تناول 
املوضوع�ات الخاص�ة بالثقافة العراقية وع�ن عالقة الوزارة 
بمرشوع بغ�داد عاصمة للثقاف�ة العربية ومجم�ل ماورد يف 

مقال الكاتبة لطيفة الدليمي .
اخي ابا طارق 

ليس هنالك رئيس تحرير صحيفة يف الدنيا بقادر عى قراءة 
20 صفحة يف جريدة يومية ومتابعة مايكتب فيها بالتفصيل 
وع�ادة مايعط�ي هذا ال�دور ويمنح مي�زة الق�راءة واملتابعة 
للمرشفني عى الصفحات الثقافية والسياس�ية واالقتصادية 
والفني�ة وماجرى يندرج يف هذا الس�ياق لكن ذلك اليعفي من 
الوقوف عى االساءة الش�خصية التي وجهت للوزارة والوزير 
واتخ�اذ االجراءات املناس�بة لكي التتحول تل�ك )الهفوة( غري 
املقص�ودة اىل نه�ج معمول ومقياس مأه�ول يف التعاطي مع 

بقية الوزارات واملؤسسات الوطنية االخرى .
يف النهاي�ة اع�ود واق�ول.. ان االعت�ذار لغ�ة درج عليه�ا 
املختلفون والاعتذار بيننا الننا لم نختلف وسيكون )االعتذار( 
ب�ال قيمة روحية او تأهيل لفظ�ي حني يطلقه االصدقاء فيما 
بينه�م اذا ماح�دث يشء يعك�ر الصفو ويك�در العفو فكيف 
يح�دث الكدر واملس�تهدف وزارة مثقفة تحم�ل هموم الفكر 
واملعرفة وتزرع امكانية اس�تعادة الق الثقافة العراقية وكيف 
يغيب الصفو وانت الذي يقود ربان الوزارة بروح جامعة وآلية 
روحية مانعة ؟. ب�ورك جهدك يف وزارة الثقافة وبورك جهدك 
املماث�ل يف وزارة الدف�اع ورفع ش�أن الع�راق ورشف حضارة 

الحرف فيه.. عاليا بني امم الدنيا .
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كلمات يف ح�سرة
 الوزير الدليمي

�سرفات

الهام عبد الكرمي
كلم�ا نظر اىل امل�رآة بدت مش�كلته اكرب م�ن املرة الس�ابقة، فما 
يتوس�ط وجهه ليس بأنف بل طابوقة او صخرة او اية كتلة صماء .. 
تحول حقده عى نفس�ه اىل ابيه ، اذ كيف فك�ر بالزواج من امه التي 
اورثته هذا األنف الضخم بش�كل غري معقول..حدث وان عاتب والده 
عتاب�ا خفيف�ا مبطنا باملزاح االّ انه لم يس�تطع اخف�اء رائحة املرارة 
التي فاحت من جوفه وش�مها االب ، فغضبت اعماقه وعنفه بكياسة 
وهويذك�ره بفضائل امه وجمال خلقه�ا وصالحها وان املرأة بعفتها 
وكل م�ا عدا ذلك زائل وال يتبق�ى اال األثر الطيب. ولكنه بتلك املوعظة 
الرنانة لم يس�تطع ان يغري ش�يئا من حقيقة الحمل الذي ينوء تحت 
ثقله..صار هاجس�ه النظر اىل الوجوه ، والرتكيز عى األنوف حرصيا 
واذاصادف�ه أنف مس�تقيم معت�دل صغري نفث ح�رسة واتبعها آهة. 
وتواض�ع قليال وص�ار يقبل النظر اىل أنف كبري بع�ض اليشء ان كان 
مس�تقيما، او حت�ى اىل صغري ملتو محدب، فكل ه�ذه االنواع افضل 
مما يحمل منذسنني طويلة يف تلك النقطة املركزية من وجهه.. اتعبه 
االمر حد اللعنة وشاركه منامه وصحوه ، فكم من مرة رأى فيهاأنفه 
يغ�ادر مكان�ه ، يتجول ع�ى وجهه وجس�ده بمخال�ب تحفر جلده 
اويلتصق منخراه بخديه كعلق وال يرتكانه اال بعد ان يسيل دمه، كما 
يحدث ان يتحول املنخران اىل عينني واسعتني تطيالن النظر اليه حتى 
يرتجف رعبا ويهب من نومه صارخا وهذا االمر حدث مرة اخرى حني 
تجول انفه فوق خارطة جس�ده وقضم اطرافه ولم يس�تكن اال وقد 

مأل وجهه بصاقا. 
اصدق�اؤه املقربون يش�عرون بحج�م معاناته ، حاول�وا تخفيف 
األم�ر وتهوين�ه ولكنه لم يه�دأ ،نصحوه بوس�ائل تخف�ف معاناته 
ولكن�ه لم يتقبل ما قال�وه حتى انهم طرحوا علي�ه فكرة الزواج من 
امرأة صالحة تش�اطره حياته وكان يجيبه�م : ومن هي التي ترىض 
مع�ارشة هذا االنف؟ اهتم بمظهره ليعوض النقص الذي يش�عر به، 
ن�ث العطر عى وجهه ومالبس�ه كمطر ناعم ، زي�ن اصابعه بخواتم 
الذهب والفضة، اقتن�ى الفصوص الثمينة من األحجار الكريمة صار 
يغري مالبس�ه االنيقة كل مناس�بة ودونها ، يقود سيارة وما يلبث ان 
يس�تبدل بها أحدث منه�ا ، يتحدث عما لديه من ام�وال لعله يجتذب 
احداه�ن ، والحق يق�ال نظرت اليه غ�ري امرأة وتمن�ت بعضهن رسا 
اوجه�را الفوز بامواله وعرض عليه االصدقاء وس�اطاتهم االانه كان 
يزداد تمنعا وتزداد رشوط�ه تعجيزا له ولالخرين فقد قرر ان اليكون 

لزوجة املستقبل انف امه ابدا.. 
واص�ل البحث ع�ن امرأة لها انف بحجم بندق�ة او حمصة ، هو ال 
يفعل ذلك من اجل نفس�ه فقط بل من اجل االطفال الذين س�ينجبهم 

ومادام قد ورث انف امه فليورثهم انف امهم.. 

و لن يتنازل عن هذا الرشط مطلقا . 
يف لحظة غري محس�وبة او متوقعة ، وجدها امامه ، جاءت لزيارة 
صديقته�ا الت�ي تعمل يف القس�م ال�ذي يرأس�ه .. رآها جي�دا ، تمعن 
بوجهها الذي اكس�بته الش�مس التماعة خالبة ، جذبه انفها الصغري 
الذي توسط وجهها بدعة ونعومة.. كان صغريا مرفوعا اىل االعى مثل 
ان�ف مريفت امني واملمثالت االجنبيات..ودون ان يوحي لها باهتمامه 
غ�ادر الغرفة ملقيا نظ�رة خفيه عى جانب انفه�ا وعندما عاد القى 
الثانية عليه من األمام وبذلك يكون قد اجرى الفحص من كل الجهات 
..و..تأكد انه االنف املطلوب. رس�م خططه بتكتيك عال ، قدم نفس�ه 
وس�ط دهشتها ودهش�ة االخرين واس�تغرابهم اململوء بالتساؤالت ، 

كيف ومتى حصل املراد؟ 
يبدو ان السماء فتحت ابوابها اخريا وان الحياة هادنته وهي تقدم 
ل�ه حلمه عى جناح اليقظة الذهبية.. تزوج بها ، صار انس�انا آخر ، 
نيس أنفه الرهيب ، لم يعد ينظر اىل أنوف االخرين بعد ان امتلك اجملها 
.. أنف�ه ه�و االخر لم يعد يتجول اويجلس امام�ه ويحدق به ، كما لم 

يعد ياتي بتلك الصنوف من االذى كالسابق ..لقد تصالحا اخريا. 
حملت امرأته فولدت انثى بأنف يش�به أنفه ، اصيب بصدمة قوية 
ولكنه تذرع بالصرب الجميل وقال: الباس لعل الطفل الثاني يعوضني 
ويزي�ح عني الش�عور بالذن�ب، فجاء الول�د الثاني بان�ف غريب عن 
انف�ه ولكنه اليش�به انف امه املنمنم .. احت�ار الرجل فهو ال يدري ما 
ال�ذي يح�دث بالضبط ومع ذلك ل�م يفقد االمل .. ج�اء الطفل الثالث 
بانف كانف اخيه .. اس�ودت الدنيا ، وص�ار لونها اغرب حزينا وحياته 
انحدرت م�ن حطام اىل اخر بال رحمة ..كره البيت ونفس�ه واطفاله 
وكره انفها الذي لم يجرتح املعجزات التي ترجاها ..ساء خلقه ، راح 
يرصخ ألبسط االسباب ، عاقب مرؤوسيه ألدنى خطا اوتهاون وصب 
القس�م األكرب من غضبه عى صاحبتها التي وضعتها يف طريقه عثرة 
اوقعت�ه يف هذه اله�وة املظلمة. راح يتحني الف�رص أليقاع العقوبات 
املختلفة عليها، وذات يوم فوجئت بقرار موقع من قبله يقيض بقطع 
راتبها ملدة ثالثة ايام وبعد ذلك ش�فع العقوب�ة بأخرى تمثلت بنقلها 

اىل قسم اخر.. 
ربم�ا وفر له هذا االجراء بعضا من الراحة وش�يئا من املهادنة مع 
النفس ، حيث صار يعم�ل بكثرة ، اليلتفت اىل اآلخرين ويؤخر عودته 

اىل البيت ما أمكنه ذلك.. 
ذات ي�وم وهو يقلّ�ب االوراق املوضوعة ع�ى منضدته ، ويف غمرة 
انش�غاله لفتت نظره صورة فوتوغرافي�ة موضوعة بعناية اىل جانب 
الهات�ف ، تأمل الص�ورة مليا ، يف البداية لم يس�توعب األمر فالصورة 
تجم�ع فتات�ني احداهم�ا املوظف�ة التي عاقبه�ا منذ م�دة ولكن من 
تكون تلك التي تقف اىل جانبها، ش�عر بالضيق ففي هذه الفتاة شبه 

ملح�وظ بزوجته ، تحول الضي�ق اىل اختناق ، ربما هي اختها ، حاول 
ايهام نفسه، فاألنف املتضخم املعقوف اليمكن ان يكون أنف زوجته.. 
بحزن حّدث نفس�ه : اذن تلك األنوف التي ورثها ابنائي هي ألختها .. 
كمن استس�لم لألرادة العليا قلب الصورة محاوال اغالق املشهد برمته 
بوهم انه لم ير شيئا..االّ ان ماكتب بظهرها افقده صوابه ، فقد ردت 

املوظفة العقوبة باقىس منها ،حيث جاء يف التعليق : 
-انا وزوجتك ،قبل عمليات التجميل!!

)ب�سرياثا(

تخطيطات املكان املرئي واملتخيل   
 قراءة : عزيز التميمي
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�سعر

 فا�سل العزاوي
حينما س�معُت الرصاص يلعلع 

يف الساحة الخلفية
الرشط�ة  س�يارات  وصاف�رات 

تدوي بجنون
هرعت اىل رشفة بيتي 

يف الطابق الخامس 
يف شارع البحرية البيضاء

ألرى ما يحدث يف العالم السفيل 
تحتي.

كان ثم�ة من يطل�ق الرصاص 
من بندقية رشاشة 
أسندها اىل كتفه

يف  زيزف�ون  بش�جرة  محتمي�ا 
الخريف

تتب�ول تح�ت جذعه�ا ال�كالب 
أحيانا

حني تخرج للنزهة 
مع أربابها

لذلك رحت أولول مذعورا
باحثا عن هاتفي الجوال 
ألبلغ الرشطة بالجريمة.

"هؤالء القتلة األوباش ال يكفون 
عن إرهابنا!"

لكن زوجتي ضحكت قائلة 
وهي تعد شاي الفطور:

عزيزي،إنه�م  ي�ا  تقل�ق  "ال 
يصورون فيلما بوليسيا 

تدور أحداثه يف حارتنا. 
لقد أعلنوا عن ذلك قبل أس�بوع 

مىض 
يف لوحة اإلعالنات. "

إنخفض ضغطي ثانية
حني رأيت القت�ى ينهضون من 

موتهم بالفعل 
قمصانهم ملطخة بالدم

فيم�ا كان رجل العصابة املجرم 
يدخن بانتشاء

متجها اىل الحانوت السفري 
ليرشب كاسأ من الجعة.

عى الدكة عند حافة السياج 
جلس بضعة مهاجرين روسيني

يلعبون الشطرنج
كالعادة.

الأنــــــف�ساهد على اجلرمية



شبيه صدام المصري مطلوب بفيلم إباحي!

نقل�ت صحيف�ة »تايم�ز« الربيطاني�ة ق�ول م�ري يدعى محمد ب�ر إن عصاب�ة حاول�ت اختطافه يف 

اإلسكندرية. لكن غرابة الخرب تتأتى من أن الغرض من ذلك، عىل حد قوله، هو أنه شبيه بصدام حسني وأن 

اختطافه كان لغرض تأدية دور الدكتاتور املقبور يف فيلم إباحي.

ويق�ول ب�ر إن أفراد العصابة قصدوه يف بادئ األمر بعرض س�خي وهو ظه�وره يف الفيلم يف دور صدام 

مقابل 333 ألف دوالر. لكنه رفض هذا العرض رغم ضخامة املبلغ، ألسباب دينية وأخالقية. عىل أنهم ظلوا 

يالحقونه عرب الهاتف حتى بلغت املسألة حد تهديده باختطافه وإجباره عىل العمل بدون أجر.

ويقول إنه كان يف طريقه بس�يارته إىل أحد مقاهي اإلس�كندرية األس�بوع املايض عندما اعرتضته شاحنة 

صغرية وأوقفته. فخرج منها ثالثة رجال يرتدون بذالت سوداء ويتسلحون بسدسات معلقة من أحزمتهم. 

ويميض قائال من رسيره باملستشفى إنهم اعتدوا عليه وألقوا به داخل الشاحنة. ويقول إن آخر ما يذكره 

مش�ادة كالمية بني املختِطفني قبل أن يلقوا به مجددا خارج الش�احنة عىل الرصيف. ويقول بر إن أفراد 

العصابة لم يكونوا من املريني وإنما عراقيني أو سوريني - حكما منه عىل لهجتهم. ويضيف إن عددا من 

الناس ش�هدوا حادث�ة التعدي عليه واختطاف�ه الوجيز لكنهم آثروا 

درب الس�المة فلم يتدخل 
أي منهم إلنقاذه.

ومع�روف أن صدام، الذي اعدم يف كان�ون األول 2006، كان يتخذ 

له ع�ددا من الش�بهاء يفدون�ه بحياتهم 

الس�اعني  العديدي�ن  وج�ه  يف 

الغتياله.

دراما وتلفزيون

مطرب: إهمال الـ"كليب" يسقط العمل الغنائي

ذكر املطرب وسام يوسف، أن عدم العناية بانتقاء الفيديو كليب يساهم يف إسقاط األغاني الجيدة.
وقال يوسف لوكالة أنباء محلية أمس السبت "يجب االهتمام بالتسجيل الصوتي أوالً، والكثري يراهن عىل الصوت ويعطيه جهداً 

كبرياً لضمان نجاح العمل بنسبة تصل إىل 90% بعدها تأتي جودة الصورة التي باتت مهمة يف تحديد جمالية العمل الغنائية".
وأضاف: كثرياً ما يس�مع الجمهور أغاني ويعجب بها ولكن ما أن يتم طرح فيديو كليب لها حتى يس�قط العمل برمته بس�بب 
االختيار الخاطئ من قبل املطرب للفيديو. وعن آخر أعماله، يتهيأ يوس�ف لعمل غنائي جديد، لكنه رفض الكش�ف عن تفاصله 

حالياً لحني الروع بتنفيذه.

المحامي السلفي يالحق الزعيم مجددا

كش�ف املحامي اإلس�المي، عرسان منصور، مقيم الدع�وى القضائية ضد الفنان عادل إمام، التي اتهم�ه فيها بازدراء األديان، 
وصدر حكم آخر درجة فيها بالرباءة، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد عادل إمام ومالحقته قضائًيا. وقال منصور 

عادل إمام مخالف للقانون، وأنه سيتقدم ضده بشكوى لدى إدارة التفتيش القضائي إن الحكم الصادر بحق 
يف وزارة العدل ومجلس القضاء األعىل، موضًحا أن وفًقا إلجراءات القانون فإن رئيس 
املحكمة لم يكن من حقه أن يصدر حكما بالرباءة، وإنما رفض الدعوى أو الفصل بعد 

جواز نظرها، استنادا إىل الفصل يف دعوى مشابهة أو تأييد الحكم بالحبس.
وأك�د أن هناك دعوى قضائية أخ�رى تقدم بها ضد عادل إمام ال تزال أمام نيابة 

الهرم منذ شباط املايض يتهمه فيها بالسب والقذف، مشرياً إىل أن محاميه يف 
القاهرة يبارش هذه الدعوى ضد عادل إمام.

وأضاف محامي عرسان يف القاهرة ويدعى محمد حامد أن دعوى السب 
والق�ذف قائم�ة عىل مداخلة هاتفي�ة أجراها إمام م�ع قناة حنبعل 

الفضائية التونس�ية بعد صدور حكم أول درجة بحبسه، ووصف 
فيها مقيمي الدعوى بالجهلة والرجعيني، الفًتا إىل أنه تم تقديم 

بالغ بالواقعة أمام نيابة غرب اإلس�كندرية وتقديم اسطوانة 
مدمجة ملمثل النيابة الذي يبارش التحقيق يف الواقعة.

وأوض�ح أن هن�اك حال�ة غريب�ة بالنس�بة له�ذا البالغ 
بس�بب تعمد عدم السري فيه بش�كل طبيعي، حيث تم 
االس�تماع إىل أقوال مقدمه عرسان منصور، أمام وكيل 
النيابة يف اإلس�كندرية وحددت جلس�ة لالس�تماع إىل أقوال عادل إمام يف 

آذار  أمام وكيل النيابة، لكن املحامي العام سحب القضية منه وأحالها اىل نيابة الجيزة حيث يقيم 21 
عادل إمام.

فواخرجي تنتهي من "رسائل الكرز"

"ه�ي قصة حب كانت وما زالت بني حبيب وحبيبة، بني ش�عب وأرض، عناقيد كرز 
تمتد من فلس�طني حتى الجوالن، تنس�ج حكايات العشق واالنتماء"، هكذا لخصت 

املمثل الس�ورية س�الف فواخرجي قصة فيلمها الجديد "رسائل الكرز"، الذي تخوض 
فيه تجربة اإلخراج السينمائي ألول مرة.

وقد أكدت فواخرجي أن الفيلم رومانيس بالدرجة األوىل، ال يحمل شعارات وطنية 
أو خطابات سياس�ية واضحة، هو قصة حب بني شاب وفتاة يف أرض الجوالن 

السوري املحتلة من إرسائيل.
وانته�ت فواخرج�ي مؤخراً من إخ�راج الفيلم، وتس�تعد حالي�اً للبدء يف 

عمليات املونتاج واملكساج، استعداداً للمشاركة يف بعض املهرجانات،
يذك�ر أن "رس�ائل الك�رز" بطول�ة غس�ان مس�عود، وتألي�ف نضال 

قوشحة.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

بعد تجسيده شخصية )الرجل الهندي( يف أكثر من عمل، 
حصل ع�ىل لقب )كوم�ار الهن�دي( حتى ب�ات مالصقا 
الس�مه حت�ى اليوم.. وحينم�ا تجلس إليه تج�ده غارقا 
يف معاناته جراء املحاباة التي باتت متفش�ية يف الوس�ط 
الفني.. وم�ع ذلك فهو ال يزال يستش�عر األمل والتفاؤل 
الذي يمأل شخصيته، الفنان إياد طاهر التقته )املستقبل 

العراقي( يف أروقة املرسح الوطني فكان هذا الحوار: 
أين نجد ربيعك الزاهر؟  •

عندما أكون عىل خشبة املرسح.  -
متى تعلن وبصوت عال عن معاناتك؟  •

عندما أجد الصدور مفتوحة لسماعي.  -
هل كانت ثمة صدور استمعت اليك؟  •

بني األمس واليوم صورة واحدة ال تتغري.   -
متى تنهمر دموعك؟  •

أمام والدتي.   -
الطفل يف حياتك الفنية كيف تراه؟  •

ذروة اإلنسانية.   -
هل جفت دموعك؟

كال.. وإنما مازالت تنهمر بني حني وآخر.   -
حينما تنظر يف املرآة.. ما الذي يقوله اإلنسان   •

إياد طاهر للفنان كومار الهندي؟ 
متى ترتاح؟  -

وحينما تضع رأس�ك إىل وسادتك ليال ما الذي   •
تقوله للقابل من األيام؟

صب�اح جدي�د يزده�ر بالتس�امح والتفاؤل   -
واألمل.. وال أريد ان أرى من يعكر صفو اليوم الجديد. 

متى تكره نفسك؟  •
عندما اقر يف بيتي.  -

ح�ني تركت عائلتك وذهب�ت للغربة بحثا عن   •
التواصل الفني؟

العام�رة  أع�ود بحقيبت�ي  ان  أتنم�ى  كن�ت   -

إلشباعهم. 
أين أنت اآلن؟  •

اعم�ل للطف�ل العراق�ي من   -
خالل فرقتي فرق�ة كومار حمودي مع 
الفنان ع�دي عبد الس�تار.. وخالل عيد 
الفط�ر املب�ارك كن�ا يف حديق�ة الزوراء 

وقدمنا عمال هناك.
وماذا عن الطموح؟   •

يف  عملن�ا  يف  االس�تمرار   -
الزوراء.. رغ�م ان هنالك أكثر من دعوة 
وجهت لنا لتقديم عروض يف املحافظات 

ومنها الديوانية واالنبار. 

 •
مل�ن 

توجه 

اتهامك لتدني الكوميديا يف العراق؟
نفس املؤامرة التي ساعدت عىل تدني األغنية   -
العراقية يف الستعينيات عندما أصبح امللحن يف يوم واحد 

يلحن عر أغان.. والشاعر كذلك.
عىل من تطلق رصاصة الرحمة اليوم؟   •

هن�اك ثالثة البد من إط�الق رصاصة الرحمة   -
عليه�م للخ�الص منه�م وتصفيته�م.. األول املتمل�ق.. 

والثاني القبيح، الثالث السمسار. 
وفنيا؟  •

أطلق رصاصة الرحمة عىل املنتج الفني الذي   -
يعتاش عىل لقمة الفنانني. 

هل من مثال عىل ذلك؟  •
الت�ي تعاقدت ع�ىل حمل تلف�ازي بورقتني..   -
وبعد انجازي للعمل حصلت عىل ورقة واحدة.. واعتربني 
كاذبا ع�ىل اعتبار انني تعاقدت معه ع�ىل ورقة واحدة.. 

وتلك هي واحدة وهناك الكثري. 
وهل تعاملت مع تلك الجهة ثانية؟  •

عندما طل�ب مني العمل مع�ه رفضت ولهذا   -
تجدني مقال يف أعمايل. 

اخر عمل كنت عنده؟  •
عم�ل مرسح�ي عنوانه ورث باب�ا خرابة من   -
تألي�ف واخراج عب�د جعفر النج�ار واىل جانب نخبة من 
نجوم الكوميديا منهم ماجد ياسني وقاسم السيد وانعام 

الربيعي وجعفر النجار وجواد املدهش. 
ويف التلفزيون ؟  •

مسلس�ل ش�ندل ومندل من اخ�راج صاحب   -
ب�زون وبطولة ماجد ياس�ني وحافظ لعيبي.. وجس�دت 

خالله دور القفاص. 
النصيح�ة التي ت�ود توجيهه�ا للباحثني عن   •

الشهرة؟ 
ان يفك�روا اوال واخ�ر ببلده�م م�ن خالل ان   -
يك�ون يف داخ�ل كل واحد منه�م رقيبا يحاس�بهم يف كل 

خطوة يخطونها. 
واخريا.. ما الذي تريده؟  •

ان يس�مع الجميع املطربة فريوز وهي تغني   -
)بغ�داد والش�عراء والص�ور( ك�ي يبقى العراق ش�جرة 

مثمرة. 

إياد طاهر: سأطلق رصاصة الرحمة على ثالث!
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على السجادة الحمراء تألقت النجمة 
خــالل  كــروز  بينيلوبــي  العالميــة 
 twice“ لفيلــم  األول  العــرض 
born” ضمــن فعاليــات مهرجــان 

تورونتو السينمائي، كندا.
كما ظهــرت النجمة المثيــرة بجوار 
الممثل اميــل هيرش الذي اشــترك 
معها مع عدد من النجوم منهم جان 
بيركيــن وايمينــا موفتيــك وبيترو 

كاستيليتو .
 ”twice born“ تدور قصة فيلم
حول أم وحيدة تأخذ ابنها في ســن 
المراهقــة إلــى ســراييفو ليعيشــوا 
هنــاك، وذلــك بعــد وفاة والــده في 
النزاع البوسني قبل سنوات وتحديدًا 

عام 1990.

حياة سعدي الحلي في مسلسل
أعل�ن املنتج عب�اس كامل مدير رشك�ة الزقورة لإلنتاج الفن�ي عن مروعه 
الدرامي القادم، وهو مسلس�ل يروي قصة حياة الفنان الكبري الراحل سعدي 
الح�ي.. وأضاف كامل يف تريح لوكالة أنباء محلية أن الكاتب الش�اب مثال 
غازي مشغول حالياً بكتابة املسلسل الذي يروي جوانب من الحياة الشخصية 
للفن�ان الراحل وال�ذي قدم لوناً متفرداً يف الغناء العراقي.. وكش�ف كامل عن 
اس�م الفنان العمالق سامي قفطان كمرشح للقيام بدور الحي... ومن املقرر 

أن يبدأ التصوير مطلع العام القادم. 
الراح�ل وكان قد اس�تذكر فنانون يف التاس�ع من أيلول  الفن�ان  الح�ايل 

قي�ة س�عدي الحي بحضور كبري لعش�اق األغاني  ا لعر ا
القديمة يف أمس�ية أقيمت يف "بيتنا الثقايف"، 
بمش�اركة مطرب�ني م�ن مختل�ف األجيال 

وباحثني موسيقيني وإعالميني.
وأوضح أمني رس اتحاد املوس�يقيني كريم 
الرس�ام إن مث�ل ه�ذه األم�ايس تهدف 
السابقني،  الفنانني  إبداعات  الس�تذكار 
وتس�ليط الض�وء ع�ىل نتاجه�م املهم 
وتعري�ف جمه�ور الش�باب بطريقة 
غنائه�م، ومحطات حياته�م الفنية 

املضيئة.
األمس�ية بح�وث  وألقي�ت خ�الل 
وشهادات واس�تذكارات ملجموعة 
م�ن أصدقاء الراح�ل، مع تقديم 
الح�ي  أس�لوب  ع�ن  دراس�ات 
والتن�وع  بالش�جن  املع�روف 

باملواويل.
وأكد الباحث املوسيقي حيدر 
ش�اكر "إن الراحل املحتفى 
ب�ه يع�د مدرس�ة غنائي�ة 
الغن�اء  ط�ور  يف  متف�ردة 

الفراتي، واشتهر عرب الكاسيت 
ألكثر من عرين عاما، حتى استدعته هيئة 

اإلذاعة والتلفزيون أواخر س�تينيات القرن املايض. وكس�ب 
ود الجمهور بروعة غنائه، وطريقة أدائه الجميلة.

يش�ار إىل ان الفن�ان الراح�ل كان ول�د ع�ام 1922 وت�ويف يف 2005 ولحن له 
أه�م ملحني تلك املرحل�ة ومنهم محمد نويش، وعب�اس جميل، ومحمد جواد 

أموري.

ستار خضير:
 النجم هو من يتملك شقة فارغة!!

أك�د الفنان العراقي س�تار خضري أن غيابه عن الشاش�ة يعود إىل عدم 
قناعته بالشخصيات املسندة إليه اوالً، مشريًا اىل أن األمر يحزنه كثريًا 
ولك�ن قناعته بواقع الح�ال تخفف مما لديه م�ن حزن، فضالً عن 
كون الجهات املنتجة صارت هي التي تتحكم بتوزيع األدوار عىل 
املمثل�ني وليس املخرج�ني، الذين ما عادوا لهم س�وى االمتثال 
ملا يقرره اإلنتاج الذي يأتي بأش�خاص ال عالقة لهم بالتمثيل 
ويزجهم يف ادوار مهمة، إضافة اىل ان املمثل الذي يملك شقة 

فارغة يمكنه ان يكون نجماً.
وقال س�تار خضري، وه�و من ممثي الص�ف األول يف 
العراق، يف حديث صحف�ي، انه اتجه إىل االخراج 
ألن�ه يمتلك رؤية إخراجية، وما زال ال يس�مي 
نفسه مخرًجا، مشرياً إىل أن املسلسل الكوميدي 
الذي اخرج�ه لقن�اة )الف�رات( الفضائية يعد 
ثالث تجربة له، معرًبا عن امله بإخراج مسلس�ل 
كبري بس�اعات تلفزيوني�ة كاملة، لكن�ه يبقى ممثالً 

بالدرجة األوىل. 
وق�ال: "أعتقد أنني ما دمت محرتًم�ا نفيس لن اهتم ملدى 

طول غيابي".
وع�ن األعم�ال الت�ي نال�ت إعجاب�ه يف رمضان امل�ايض قال 
"مسلسل "طريق انعيمة" للمخرج حسن املاجدي كان جميالً، 
عىل الرغم من انني لم أش�اهد األعم�ال العراقية كلها، بل تابعت 
االعمال العربية مثل مسلسل "عمر" بإنتاجيته الضخمة، وشاهدت 
"فرق�ة ناجي عطا الله" لعادل إمام، صحيح انه فيلم هندي ولكن فيه 
عمل كامريا وإخراج مرعب، فقد اشتغل رامي إمام عىل كوادر صنع منها 

لوحات فنية، وهذا ما جذبني إليه أكثر من املوضوع والقصة نفسها".
ويعتق�د خضري أن املمث�ل العراقي الذي لم يصل اىل مرحلة جي�دة يحس بالغرية من 
نظرائه، "يجوز أننا بداياتنا حياتنا الفنية كنا نغار، ولكن يف ما بعد اكتش�فنا ان هذا 
بالدرجة األوىل رزق، وبالدرجة الثانية هناك ظروف أخرى، واعتقد أن املمثل الذي لديه 
شقة فارغة هو البطل يف العراق، وهذه حقيقة، الن هذا املمثل يقيم سهرات وجلسات، 
وهناك ممثلون اعرفهم ولكن ال اذكر أسماءهم لديهم شقق فارغة هم النجوم اآلن، هم 

الذين يتصدرون املشهد التمثيي".

تحّرك الرجل الشرقي داخله فمنعها عن الغناء

ما هي كواليس وأسرار زواج تامر حسني؟!
عندما يختار زوجة فهو يفضل ان تتفرغ له وترتك موهبتها وعملها.غريب�ا م�ن فنان يتغزل باملرأة وينطل�ق يف كليباته حرا مغردا، ويفعل م�ا يحلو له، إال أنه ع�دم طرح األلبوم األول لبس�مة نظرا ألنها س�وف تتفرغ ملس�ؤلياتها كزوجة.األمر يبدو يقرتب من االربعني، فالرجل الرقي خرج من تحت جلده، واتفق مع محس�ن جابر عىل فرح�ة زوجته الت�ي مازالت يف مقتبل عمره�ا فهي بالكاد تج�اوزت العرين بقليل وهو قبي�ل فرحة الفنانة الصغرية باأللبوم وقبيل طرحه بقليل جدا س�ارع تامر حس�ني بقتل محس�ن جابر منتج ألبوماته لكي يس�اعدها يف بداية مش�وارها الفن�ي، ولكن الغريب انه خاللها طيلة ش�هر ونصف الش�هر.من املعروف أن تامر حس�ني هو من عرف زوجته عىل األمريكية يف الجولة الغنائية التي قام بها نجم الجيل وحرصت زوجته عىل التواجد بجواره ولم يعرفه األصدقاء س�وى قبل ثالثة أش�هر عندما سافر تامر وبسمة إىل الواليات املتحدة وبس�مة وأرستيهما حرصوا عىل إخفاء خرب عقد القران مدة شهرين كاملني، الس�ابقة بأن�ه لن يرتبط بفت�اة من داخل الوس�ط الفني.امله�م ان تامر الذي�ن لم يتوقعوا ان يق�ع تامر يف الحب بهذه الس�هولة رغم تأكيداته لس�انه، وبالتايل قرر االرتباط بها وسط دهش�ة كثريين من أصدقائه جدا من ش�خصيته وتش�عر به وتعرف ما يفكر فيه قبل ان ينطق به تعرف عليها تامر عندما أحيا عدة حفالت يف املغرب، ووجد انها قريبة مث�ل تامر حس�ني عاش�ت يف أرسة األب واألم فيه�ا منفصالن، وقد بس�مة بدراس�ة الطب، ومن املفارقات هنا أن بسمة بوسيل مثلها عامني، ولك�ن أرستها املغربي�ة عارضت االرتباط نظرا النش�غال نش�أت قصة الحب ب�ني الفنان الش�اب والفنان�ة الصاعدة، قبل عق�د القران عىل أربعة أش�خاص م�ن املقربني من�ه ومنها. وقد اإلس�المية، وذل�ك يف منزله بمنطقة حدائق األه�رام ، حيث اقتر ع�ىل الغن�اء لزوجته يف ي�وم عقد الق�ران الذي تم بحس�ب الريعة بحسب املعلومات التي أوردتها وسائل إعالم عربية، فإن تامر حرص 



دراما وتلفزيون

بعيدا عن الحزن يا ساهرة عويد
رغم أن الفنانة س�اهرة عويد تحب تجسيد األعمال الحزينة أكثر من الكوميديا 
ألنها –وكما تقول- تس�تطيع تفريغ ش�حنات األلم يف داخلها، الس�يما بعد ان 
تح�ول العراق اىل س�احة أحزان نتيجة ما م�ر به من أحداث دامي�ة.. إال أنها 

تتمنى ان تشارك يف أعمال تحمل مشاهد بعيدة عن الحزن. 
وقال�ت الفنانة س�اهرة ان الدرام�ا املحلية لم تخرج من دائرة الس�وداوية 
والحزن بس�بب انعكاس�ات هاجس الح�زن واألىس الداخلي�ة للكاتب عىل 
مؤلفاته.. ولهذا مازال الحزن مس�يطرا عىل أعمالنا ولم نستطع التخلص 

منه .. والدليل ان مظاهر القتل والثار حارضة يف عدة أعمال هذا العام.

www.almustakbalpaper.net

هجوم على ليدي غاغا بسبب قبعة!!
هاج�م محب�و الحيوانات املغنية ليدي غاغا بش�دة بع�د أن ظهرت 
يف مدين�ة كولوني�ا األملانية وهي تضع عىل رأس�ها قبع�ة من فراء 

الثعلب. 
ترت�دي  غاغ�ا وه�ي  وش�وهدت 
القبعة الغريب�ة التي صممت عىل 
هيئة رأس ثعلب ويتدىل من خلفها 
ذيل ثعل�ب، ما أثار غضب جماعة 
“املعاملة األخالقي�ة للحيوانات”، 

التي وصفتها بأنها بال قلب. 
وقال زيندى ويغنر، املتحدث باسم 
الجماعة إن القبعة تبدو مصنوعة 
من فراء ثعلب قطبي أبيض، غالباً 
م�ا يت�م صعق�ه للحص�ول عىل 

فرائه. 
وكان�ت الجماع�ة ق�د هاجم�ت 

غاغا من قبل بس�بب ارتدائها مالبس مصنوعة من فراء الحيوانات 
وأرس�لت إليها خطابا ترجوها فيه أن تك�ون صديقة للحيوانات يف 

اختيار مالبسها .
ودائم�اً ما تثري ليدي غاغا الجدل بمالبس�ها الغريب�ة، إذ ظهرت يف 
إح�دى الحفالت وهي ترتدي فس�تانا من اللحم الني�ئ وحزاما من 

األصداف البحرية. 

نايتلي: ال أخجل من التعري!
 قال�ت املمثلة الربيطاني�ة كييل نايتيل إنها ال تخج�ل من التعري يف 

أفالمه�ا الس�ينمائية, إذ أك�دت أن 
هناك أدوارا تتطلب ذلك. 

ك�ريا التي ظه�رت عاري�ة يف عدة 
 The" فيلميه�ا  م�ن  مش�اهد 
 The Edge of و    Duchess
Love", قال�ت يف حواره�ا األخري 
 "The Mirror" صحيف�ة  م�ع 
:" ليس�ت ل�دي أي�ة هواجس أو 
مخ�اوف ح�ول فك�رة التعري, 
وإذا تطل�ب الدور ال�ذي أقدمه 
الظه�ور عارية, س�أقوم بذلك 
عىل الفور, فان�ا ال أخجل من 

الظهور هكذا".
 وأضافت نايتيل "إظهار عالقة 

الحب بني طرفني أمر ش�ديد الصعوب�ة عند التمثيل, إذ إنه من 
الصعوبة افتعال مشاعر الحب والشغف النابعة من ملس أحد 
الطرفني لآلخر يف األفالم, وهو ما أخىش حدوثه يف أفالمي, 

أال أتمكن من إيصال تلك املشاعر للمشاهد".
 أريحي�ة نايت�يل يف مس�ألة التع�ري يف 
أفالمها ستكون موضع تساؤل قريباً 
م�ع احتمالي�ة دخوله�ا القف�ص 
صحيف�ة  نقل�ت  إذ  الذهب�ي, 
"Times of India"  أن كريا تود 
العائيل  الرتكيز عىل مستقبلها 
يف املرحلة املقبلة، بعد انتشار 
أنباء حول عزمها الزواج من 
عض�و فري�ق "كالكس�ون" 
جيم�س  املغن�ي  الغنائ�ي, 

رايتون.

مــن هناك
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مسرحية 

نساء في الحرب

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/ جواد األسدي

إخراج/ كاظم النصار

 � صموئي�ل  ازادوه�ي  تمثي�ل/ 

برشى اسماعيل � زهرة بدن

الزمان/ 2008

املكان/ املرسح الوطني

"مرسحي�ة مخت�ارة م�ن عال�م 

التجريب يف املرسح... حيث تركز 

املرسحي�ة وبش�كل خ�اص عىل 

تثبي�ت معاناة املرأة وتناقضاتها 

املختلفة ما ب�ني قوتها وضعفها 

وتمردها وخنوعها ب�أداء امتزج 

بني الواقعية والتعبريية".

املخرج كاظم النصار 

حياة سعدي الحلي في مسلسل
أعل�ن املنتج عب�اس كامل مدير رشك�ة الزقورة لإلنتاج الفن�ي عن مرشوعه 
الدرامي القادم، وهو مسلس�ل يروي قصة حياة الفنان الكبري الراحل سعدي 
الح�يل.. وأضاف كامل يف ترصيح لوكالة أنباء محلية أن الكاتب الش�اب مثال 
غازي مشغول حالياً بكتابة املسلسل الذي يروي جوانب من الحياة الشخصية 
للفن�ان الراحل وال�ذي قدم لوناً متفرداً يف الغناء العراقي.. وكش�ف كامل عن 
اس�م الفنان العمالق سامي قفطان كمرشح للقيام بدور الحيل... ومن املقرر 

أن يبدأ التصوير مطلع العام القادم. 
الراح�ل وكان قد اس�تذكر فنانون يف التاس�ع من أيلول  الفن�ان  الح�ايل 

قي�ة س�عدي الحيل بحضور كبري لعش�اق األغاني  ا لعر ا
القديمة يف أمس�ية أقيمت يف "بيتنا الثقايف"، 
بمش�اركة مطرب�ني م�ن مختل�ف األجيال 

وباحثني موسيقيني وإعالميني.
وأوضح أمني رس اتحاد املوس�يقيني كريم 
الرس�ام إن مث�ل ه�ذه األم�ايس تهدف 
السابقني،  الفنانني  إبداعات  الس�تذكار 
وتس�ليط الض�وء ع�ىل نتاجه�م املهم 
وتعري�ف جمه�ور الش�باب بطريقة 
غنائه�م، ومحطات حياته�م الفنية 

املضيئة.
األمس�ية بح�وث  وألقي�ت خ�الل 
وشهادات واس�تذكارات ملجموعة 
م�ن أصدقاء الراح�ل، مع تقديم 
الح�يل  أس�لوب  ع�ن  دراس�ات 
والتن�وع  بالش�جن  املع�روف 

باملواويل.
وأكد الباحث املوسيقي حيدر 
ش�اكر "إن الراحل املحتفى 
ب�ه يع�د مدرس�ة غنائي�ة 
الغن�اء  ط�ور  يف  متف�ردة 

الفراتي، واشتهر عرب الكاسيت 
ألكثر من عرشين عاما، حتى استدعته هيئة 

اإلذاعة والتلفزيون أواخر س�تينيات القرن املايض. وكس�ب 
ود الجمهور بروعة غنائه، وطريقة أدائه الجميلة.

يش�ار إىل ان الفن�ان الراح�ل كان ول�د ع�ام 1922 وت�ويف يف 2005 ولحن له 
أه�م ملحني تلك املرحل�ة ومنهم محمد نويش، وعب�اس جميل، ومحمد جواد 

أموري.

فاتنة بغداد )2(.. يبدأ بمقتل بكر صدقي
كش�ف الكات�ب املبدع عيل صربي عن أه�م املحطات التي يعرضها مسلس�ل )فاتنة بغداد( يف 
جزئ�ه الثاني والذي م�ن املقرر أن يبدأ التصوير ملش�اهده قبل نهاية الع�ام الحايل، وقال يف 
ترصي�ح صحفي "يبدأ العمل عند العام 1937 وهو العام الذي قتل فيه الفريق بكر صدقي 
وترك فراغا مرعبا يف حياة عفيفة.. اس�تمرت يف الغناء حتى اعرتف بصوتها امللحن صالح 
الكويت�ي وقدم لها أول أغنية )هلك منعوك( وبعد نج�اح األغنية انطلقت عفيفة يف عالم 
الغن�اء والتزمها امللحن ناظم نعيم وقدم لها أجمل األلحان ووقع يف غرامها وهذه كانت 
ش�كوتها.. كل من يراها يقع يف غرامها وهم كثر ومنهم كما قدمته يف العمل.. حس�ني 
مردان وعبد املجيد لطفي وصباح نوري السعيد والويص عبد االله وآخرون".. وأضاف: 
"وكان لعفيف�ة صالون أدب�ي يرتاده عدد من املثقفني والسياس�يني ورجال األعمال 
حتى اتهمت بأنها تتس�رت عىل الش�يوعيني وامر عبد السالم عارف باعتقالها ووصل 

الخرب لها وفرت إىل لندن.
املسلس�ل تنتج�ه قن�وات الرشقي�ة وmbc ورشكات الخليج 

والوركاء ومن املقرر ان يخرجه املخرج الكبري صالح كرم.

وداد القيسي: إلمام الفنان سر 
نجاحه

ذك�رت الفنان�ة وداد القي�ي، أن الفنان لديه حاج�ة للفن�ون اإلبداعية األخرى 
كالشعر والرقص والغناء وغريه خالل مشواره الفني.

وقال�ت القيي "أغلب الفن�ون األخرى تتداخل ضمن مج�ال التمثيل كون الفنان 
مطالب بأداء شخصيات حياتية مختلفة لذا إملامه بتلك الفنون يعد حاجة رضورية 

لبناء شخصية الفنية بشكل رصني".
وأضافت "أنها أدركت أهمية تنوع الفنون لدى الفنان لذا هي مستمرة بمجال عرض 

األزياء كما تعد أحد أعضاء فرقة املرواس للفنون الشعبية".
وتابعت القيي أنها اس�تطاعت تعلم اللغة الكردية للمش�اركة يف املهرجانات الكردية 

وحاليا تسعى لكرس حاجز اللغة كونها تتجه لتعلم للغة اإلنكليزية.
وعن آخر نش�اطاتها، تس�تعد القيي للس�فر إىل رصبيا مع فرقة املرواس لتلبية دعوة 

املقدمة للفرقة ملشاركة يف مهرجان للفنون الشعبية.

ويق�ع ح�ي املطرية ضمن منطقة يف ش�مال رشق القاه�رة كانت قبل توحي�د مرص يف حكم 
مرك�زي واحد نحو ع�ام 3100 قبل امليالد ج�زءا من مدينة )أون( وهي مركز عبادة الش�مس يف 

م�رص القديم�ة وأطلق عليه�ا اإلغريق اس�م هليوبوليس أي مدينة الش�مس وتضم كث�ريا من اآلثار 
الفرعونية من بينها مسلة.

"هديرس" و الكروبات الفنية
كش�ف الفنان الكوميدي عبد جعفر النجار بان أس�ماء كبرية يف 
الوس�ط الفني ركنت ع�ىل دكة االحتياط نتيجة ع�دم انتمائهم 

لكروبات معينة.. 
كما واكد الفنان النجار بان توقف الدراما املحلية عىل أس�ماء 
معين�ة نتيج�ة املجاميع ق�د تركت آثارا س�لبية يف الوس�ط 
الفن�ي نوعا ما ..كما ذكر النج�ار أن الدراما العراقية مليئة 
باملشاكل ويف مقدمتها اإلنتاج وتكرار الوجوه واالختيارات 

الخاطئة للشخصيات.
والجدي�ر باإلش�ارة أن الفن�ان النج�ار ق�د اش�تهر يف 
ش�خصية )هديرس( من خالل مش�اركته يف مسلسل 
)بيت الطني( للكاتب واملخرج عمران التميمي وإنتاج  

قناة السومرية.

زوجة ساركوزي تعود للغناء

قررت كارال بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرني السابق 

نيك�وال س�اركوزي، الع�ودة بقوة للغن�اء بع�د ابتعادها عن 

األضواء ملدة أربعة أشهر، إثر هزيمة ساركوزي يف االنتخابات 

الرئاسية، وذلك بعد أن أعلنت قناة »فرانس 2« الفرنسية، عن 

سيتناول أجمل 
مشاركة بروني يف برنامج »أمس أيًضا«، الذي 

أغان�ي املمثل الفرني العاملي ش�ارل أزناف�ور. مجلة كلوزر 

الفرنسية ذكرت أن كارال ستشارك أزنافور غناء بعض أغانيه 

الشهرية يف الربنامج الذي سيذاع يوم 29 أيلول الحايل.

برون�ي تعم�دت االبتعاد عن األض�واء بعد هزيم�ة زوجها يف 

االنتخابات الرئاس�ية األخرية؛ لتفادي أس�ئلة الصحفيني عن 

حالة س�اركوزي النفس�ية بعد فش�له يف االحتفاظ بمنصبه 

لفرتة ثانية.

كارال ساندت بقوة زوجها يف حملته االنتخابية، رغم أن جميع 

اس�تطالعات الرأي العام كان�ت تؤكد هزيمته أم�ام الرئيس 

االشرتاكي الحايل فرنسوا أوالند.

ً



المستقبل العراقي/ بشرى الشمري
تصوير / سعدالله الخالدي

قان�ون الخدمة الجامعية؛ هل حق�ق أهدافه في 
إص�اح الخل�ل ومعالج�ة الثغرات أم ج�اء ليثير 
مجددا مش�كلة غياب التوازن في الرؤيا؟!، كيف 
ينظر له أساتذة الجامعة وبأية معيارية يقرأون 

ما حمل من نصوص؟.
 البعض وجد في القانون خطوة إلى أمام بحاجة 
إلى خط�وات اكبر وآخرون وج�دوا أن موضوع 
األلق�اب العلمية لم تعط حقه�ا وهنالك نوع من 
الغبن، فضا عن اش�ياء أخرى تمث�ل ثغرات في 
القانون؟! ولتسليط الضوء حول قانون الخدمة 
الجامعية كان ل�"المس�تقبل العراقي" لقاء مع 

عدد من أساتذة الجامعة المستنصرية.
الدكت�ور مه�دي عل�ي الوحي�د مس�اعد رئي�س 
الجامعة المستنصرية تحدث لنا قائا "كل قانون 
له أسباب موجبة، وعادة القوانين تأتي من اجل 
إصاح الحال وتنظيم مس�ارات العملية حس�ب 
التخصصات س�واء كان�ت مجتمعية سياس�ية, 
اقتصادي�ة, ثقافية ...الخ. من هذه الجوانب، هذا 
هو ش�أن القانون حيث تضمن فقرات أساس�ية 
م�ن اجل دع�م م�ن يتولى انج�از مه�ام علمية 
في ه�ذا الجانب وم�ن اجل ان تتحقق الرس�الة 
اإلنس�انية للتعليم العالي بش�كل أصولي وان ال 
يغبن حق أولئك الذي�ن ضحوا بحياتهم, وضحوا 
بكل ما يمتلكون من قدرة من اجل التواصل لنقل 
المعرفة والعلم إلى اآلخرين، كل ذلك وحس�بهم 
فيها أن يعملوا لبناء جيل، وبناء من يتولى قيادة 
هذا المجتمع على األس�س السليمة والصحيحة، 
وبالش�كل الذي يطمئن األجيال السابقة، والذين 
يمكن تس�ميتهم بالرواد في قيادة المجتمع، ان 
يكون�وا مطمئنين من أن ما أنجزوه من واجبات 

ومن مهام ورس�الة قد أدوت تلك المهام بش�كل 
أمين وبش�كل الصادق وبالش�كل الذي يطمئنوا 
في�ه عل�ى قي�ام الجي�ل الاح�ق في تول�ي هذه 

المسؤولية".  وأضاف الوحيد: 
"نع�ود ثانية على قانون الخدمة الجامعية وكما 
أجده تضم�ن الكثير من القضايا التي دعمت هذا 
التوجه, لكن هناك بعض النواقص أو هناك خلل 
في الش�مولية، أو في الوضوح من اجل تس�وية 
الحال بالش�كل الس�ليم والصحيح, قبل كل شي 
الب�د ان نع�رف ان قان�ون الخدم�ة الجامعي�ة 
يشمل فئات محددة بموجب تعليمات وبموجب 
ضوابط, ليس بالضرورة أن تتوافر في بقية أبناء 
المجتمع, فعندما نسميه عضو خدمة جامعية 
يجب ان يكون حاصا على شهادة دكتوراه او 
ش�هادة الماجس�تير وان يكون له لقب علمي 
يؤدي من خاله عل�ى وفق هيكل عمل عضو 
الخدمة الجامعية من تدريس�ات ومن بحوث 
وواجبات علمية أخ�رى , وهذه المواصفات 
قد ال نجدها في أشخاص آخرين على مختلف 
المس�تويات القيادية في الدول�ة العراقية, 
فعندما نق�ول ان فانا كل�ف بمهام عمادة 
كلية أو برئاس�ة جامع�ة هو باألصل عضو 
خدمة جامعية توافرت فيه شروط محددة 
أن يك�ون حاص�ا عل�ى ش�هادة دكتوراه 
وان يك�ون بدرجة أس�تاذ ومجموعة من 
المعايي�ر العلمية الت�ي يفترض أن تتوافر 
في�ه ويتول�ى ه�ذه المس�ؤولية, فأق�ول 
إن م�ن يكلفن�ي بهك�ذا مه�ام محصورة 
ضم�ن هذه الفئ�ة من المجتم�ع وهؤالء 
يس�تطيعون أن يتول�وا مهام�ا، ومهاما 
قيادي�ة في مختل�ف مؤسس�ات الدولة 
ولي�س العكس صحيح , ليس من يكلف 
ب�أي مهمة في مؤسس�ات الدولة يجب 

ان يك�ون رئي�س جامع�ة مث�ا حتى على 
مس�توى أن يك�ون وزيرا مث�ا, إذن هي 

محص�ورة عل�ى مواصف�ات محددة، 
وعل�ى معايير مح�ددة حت�ى نضمن 
لهذه المهن�ة أصوليتها، وحقوق هذه 
المهنة ونظرتنا لهذا القانون, أي من 
القوانين ه�ي قوانين التعديات تطرأ 
وف�ي ليلة وضحاها تعدل ويصار إلى 
إع�ادة تعدي�ل وهك�ذا. وتابع 
الجامعة  رئي�س  مس�اعد 
حديثه  المس�تنصرية 

موضحا: أن القانون رقم 27 لس�نة 2011 شمل 
رؤس�اء الجامعات وعمداء الكليات ومس�اعدي 
رؤساء الجامعات بهذا القانون وأعطوا ما أعطي 
اآلخرون في مؤسسات الدولة لكن يبقى لرئيس 
الجامع�ة وعم�داء الكليات وم�ن كان بمرتبتهم 

الوظيفي�ة حق آخر ه�و عضو خدمة 
جامعية لهم امتيازات ولهم ش�روط, 

ه�ذه س�حبت منهم 
والي�وم 

هناك اعتراضات كثيرة من قبل رؤس�اء الس�ادة 
المكلفي�ن به�ذه الواجب�ات عل�ى اعتب�ار أنه لم 
يتحقق لهم من دخل أصبح مما يتحقق للتدريس 
وهذه مس�ألة يفرض ان تعالج أصوليا وبش�كل 
قانون�ي, قبل يومين س�معت أن األم�ر جاء من 
قب�ل وزارة التعلي�م العال�ي بإعط�اء 
المخصصات الخاص�ة باللقب العلمي 
إلى م�ن كلف بمهام 
ب�ه  س�لك  وال�ذي 
ب  و  أ  بالدرج�ات 
جي�د  ش�يء  وه�ذا 
جزء  ه�ذا  بالتأكي�د 
ح�ق  ضم�ان  م�ن 
كلفوا  الذي�ن  هؤالء 
بهكذا واجبات لكن التزال هناك قضايا 
أخ�رى، رئيس الجامع�ة يتولى مهاما 
وإعط�اء  اإلش�راف  ويتول�ى  علمي�ة 
التدريسات وكذا المس�اعد وكذا العمداء وهكذا, 
فه�م الب�د أن يص�اغ التعام�ل معهم عل�ى وفق 
المهام التي يؤدونها والمس�ؤولية الكبيرة التي 
يتحملونه�ا هذا واح�د, ثاني�ا, أو  الجانب اآلخر 
هو المحافظة عل�ى الموجود من الماك فعندما 
يتقاع�د من هو بمرتبة أس�تاذ او بمرتبة أس�تاذ 
مساعد ليس من الصحيح ان نفترض انه يعوض 
بم�اك جديد هو حملة ش�هادة دكت�وراه ويعين 
بالدرجة الخامسة واليزال هو في بداية المشوار 
,ثالثا, ال بد ان اش�ير إلى انه ليس بالضروري كل 
م�ن حصل على ش�هادة دكت�وراه يصبح مؤها 
للتدري�س, وأوض�ح الوحيد مبينا "أن الش�هادة 
هي ش�رط ألغ�راض ممارس�ة، لك�ن ليس هي 
ج�واز مروري لهك�ذا أي بمعن�ى ان يخضع إلى 
مجموعة من الضوابط األخرى ألن التدريس هو 
علم وفن وقدرة على قيادة العملية وعلى إيصال 
المعرفة والعل�م إلى اآلخرين فضا عن الجوانب 
التربوية واألخاقية وكل القضايا التي يمكن أن 
يقتدى بها من قبل الجيل الذي ينتفع من خدمات 
هذا الش�خص او ذاك, عل�ى اية حال كما يبدو لي 
فأن التعديات مستمرة, المهم ان يصح الصحيح 

وان ال يغبن حق اي من هذه االطراف.
قانون الخدمة الجامعة جاء لكي يحس�ن الحالة 
وان يحتفظ بها آخذين بنظر االعتبار ان خدمات 
التعليم العالي هي واحدة من الخدمات األساسية 
التي ال تزال الدولة مس�ؤولة عنها, أما الخدمات 
ما بعد المرحلة االولية للتعليم هذه مسألة خاصة 
ممك�ن ان تكون, لكن في التعليم العالي مس�ألة 
مهمة جدا وربما سمعتم قبل مدة أو قبل سنوات 
عندم�ا أعل�ن احد رؤس�اء الوالي�ات المتحدة أن 
التعليم العالي لكل األميركيين كأنما هي مس�ألة 
مفتوح�ة لهم, أنا اقول هو لي�س بهكذا انما هو 
كح�ق كل عراقي ان يحصل عل�ى فرصة التعليم 
العال�ي وان تتولى الدولة ف�ي هذا الجانب توفير 
هذه الفرصة بغض النظر عن الحالة س�واء كان 
في التعليم الحكومي او في التعليم االهلي, هناك 
أيضا بع�ض التقاطعات التي تحدث في الحد من 
هذا الحد بش�كل كبير بس�بب األج�ور المرتفعة 
ف�ي التعلي�م األهلي وربم�ا يكون له�ذا الجانب 

ي�ث  غي�ر حد آخ�ر 
نحن الموض�وع  ال�ذي 
ن بصدده اآلن  ن�و قا و

م�ة  لخد معي�ة ا لجا ا
تتول�ى يعني أيضا  أن 
ل�ة  و لد م�ن ا ج�زءا 

مسؤولياتها في هذا, على أية حال قانون الخدمة 
الجامعية وحس�ب ما نفهم فأن القانون ينصر 
ألغ�راض الثبات النس�بي وليس إل�ى التغيرات 
المستمرة وهذا يعود الى من يتولى تشريع هذا 
القان�ون, يفترض أن يدرس في الحالة بش�كل 
واس�ع وان يدقق في هذه التفاصي�ل أن يتنور 
في موضوع الجوانب األساس�ية المطلوبة في 

هذا القان�ون لمعالجتها أصولي�ا, التعليم العالي 
له خصوصيته والب�د أن تبقى هذه الخصوصية 
القائمة ويحميها القانون الخدمة الجامعية وان 
ال تكون هن�اك تداخات بين قوانين أخرى وبين 
قواني�ن الخدمة الجامعية, على س�بيل المثال أنا 
االن اش�غل منصب ب�دل 27 قانون  س�نة 2011  
يحكمني بينما هن�اك امتيازات كثيرة في قانون 
الخدمة الجامعية لم احص�ل عليها  ونحن اليوم 
نتعامل م�ع منظمة م�ع كافة منتس�بيها وهي 

تسمى بمنظمة التعليم العالي.

القانون والكفاءات
 وبش�أن قراءته لقانون الخدم�ة الجامعية الذي 
صدر قبل أشهر، علق الدكتور رضا هادي عباس، 

تدريسي في كلية الجامعة المستنصرية قائا:
 صدرت تعليمات تحت عن�وان تنفيذ آلية قانون 
الخدمة الجامعية موجه الى الجامعات العراقية 
بزيادة الرواتب حسب الدرجة العلمية, فضا عن 
تنفيذ حالة األساتذة من تجاوز أعمارهم من 65 
وصاعدا، في حين أن هناك مسعى في البرلمان, 
القراءة األولى للتعديل الثاني على قانون الخدمة 
الجامعي�ة بزي�ادة عمر الش�خص م�ن عمر 65 
ال�ى 70. فكانت القراءة االول�ى بأنتظار القراءة 
الثاني�ة وبالتالي التصويت عليه لكي ينش�ر في 

الوقائ�ع العراقية,  فننتظ�ر خيرا لجميع 
التدريس�يين, حي�ث س�معنا م�ن وزارة 
التعليم العالي او من زمائنا المش�مولين 
بهذا القانون أي يحالون الى التقاعد ممن 
تج�اوز أعمارهم, م�ن 1200 إلى 2000 
تدريسي وهذه تعتبر أعدادا كبيرة,  ومن 
الجان�ب الم�ادي اذا نف�ذ يفيد االس�تاذ 
ولكن البلد يخسر هذه الكفاءات, فهناك 
وجه�ات نظر متعددة بعضهم يفضل ان 
يبق�ى ف�ي الجامعة اذا وضع�ه الصحي 
يش�جع الس�يما ان هناك من تتوفر لهم 
الخبرة واالمكانية العالية ويحتاج البلد 

الى خدماتهم.
ونحن مطمئنون الى جهود وزارة التعليم 
العالي بالتعاون مع الس�لطة التش�ريعية 

ف�ي البرلم�ان إلص�اح مايمك�ن إصاحه 
وإنق�اذ مايمك�ن انقاذة لخدم�ة البل�د وإال فأن 
المتقاع�د ف�ي كل دول العالم يح�ال الى التقاعد 
في س�ن 63 لكن ظروف العراق جعلت من زيادة 
عم�ر الموظ�ف، وبالمقارنة مع بقي�ة الوزارات 
فق�د أحيل عل�ى التقاعد مم�ن بلغوا ال��63 من 
العم�ر ومن ثم يعاد ال�ى الجامعة بعدها بعقد أو 

بدون عقد, لكن بالجامعات قس�ما من االساتذة 
من خريجي الجامعات االوربية وإرس�ال طلبات 
الدراس�ات العلي�ا ألوروبا او ألمري�كا قل، ليس 
مثل الس�ابق, اغل�ب خريجين�ا او أس�اتذتنا في 
الجامع�ات العراقية من خريج�ي الداخل, واآلن 
بعد س�قوط النظام، بدأت اآلفاق تتجه بإرس�ال 
طلب�ة الدراس�ات العليا ال�ى الصي�ن والواليات 
المتح�دة األمريكية والى انكلترا على امل أن هذا 
ال�كادر الذي يذهب الطال�ب يتعلم لغات أوروبية 

منهجية يأتي بجديد لخدمة البلد.

القانون والتناقضات؟!
أما الدكتور  خالد حس�ن جمعة أس�تاذ في كلية 
التربي�ة  فقد علق على قان�ون الخدمة الجامعية 
بالقول : عندم�ا صدر قانون الخدم�ة الجامعية 
رحبن�ا كثيرا ب�ه ألنه مضى علي�ه أكثر من ثاث 
س�نوات والدوائ�ر االعامية والبرلمانية تبش�ر 
والوزارة تبش�ر به�ذا القانون، واستبش�رنا فيه 
خيرا, ولك�ن كما أرى توجد ف�ي قانون الخدمة 
الجامعية هذا تناقضات معينة قس�م منها يخدم 
األس�تاذ، ومنها ال تخدم األس�تاذ وفي ما يخص 
الخدم�ة المادي�ة وقس�م في م�ا يخ�ص العمر 
اليخدم األستاذ الجامعي ألنه سوف يخرج بعمر 
65 سنة، وهو مازال يملك القابليات واالمكانيات 
على التدريس وفي الوقت نفس�ه نرى أن الدولة 
ه�ي الت�ي تعب�ت علي�ه واوصلت�ه ال�ى مراحل 
متقدم�ة في الخدم�ة اي الخبرة وم�ن ثم يظهر 
تقاع�د لذك نراه يضيع كل جهده, في حينها نرى 
دول العالم تضع لاستاذ الجامعي عندما يتعدى 
عمره 70 س�نة غرفة يبقى فيها ويستمر الى ان 
يموت ويكون مستش�ارا في الكلي�ة التي يخدم 
فيه�ا ويعطي خبرات لاخري�ن وايضا للعمادات 
والحس�ابات والى اي دائرة تربوية اخرى ترتبط 
ف�ي الكلية, لك�ن عندنا في الع�راق غير موجود 
وغير معمول به مع االسف ولذلك ناحظ يعامل 
االس�تاذ معاملة أي موظف أخر في الدولة يمهد 
بحوث واتصاالت وام�ور كثيرة ترتبط بالخارج 
كذل�ك ماع�دا تدريس�ه وإبداعه المس�تمر داخل 
القاع�ات الدراس�ية مع الش�باب وم�ع االجيال 
االخ�رى ولذل�ك يكون ه�و *عملة ن�ادرة* هذا 
م�ن جانب  ,أما الجانب االخر عندما صدر قانون 
الخدمة الجامعية على ان يطبق اعتبارا من 7 /5/ 
2012 ف�ي الوقائع العراقية ولم يطبق لحد االن, 
ولكن قبل ايام سمعنا بأن هناك تعليمات صدرت 
م�ن وزارة التعليم العالي وفي لجان صياغة بين 
التعلي�م العالي والمالية ولك�ن هذه مضى عليها 
اربعة اش�هر وه�ذه اللجان تعمل ول�م تنفذ ولم 
نعرف عنها اي شيء واعتقد حسب ما سمعنا ان 
قبل ايام بأنه جاءت تعليم�ات من وزارة التعليم 

العالي وس�يبدؤون بالتنفيذ في الش�هر التاسع, 
ولكن لحد اآلن ال نعرف الصحيح.

قانون الخدمة الجامعية م�ن القوانين الممتازة 
للتعلي�م العالي ولك�ن هنالك بع�ض الفقرات لم 
تطب�ق من ضم�ن هذا القان�ون وهنال�ك ثغرات 
بحاجة ال�ى توضيح طبقة اجته�اد المجتهدين, 
هن�اك موضوع االلق�اب العلمية ل�م تعط حقها 
وهنال�ك نوع م�ن الغبن, هل الذي�ن حصلوا على 
بع�ض األلقاب ولم تك�ن لديهم خدم�ة جامعية 
لعش�رين س�نة مثا وله�ذا تجده بدرجة اس�تاذ 
إال ان�ه راتب�ه م�ازال ضم�ن الدرج�ة الثانية او 
الثالث�ة والحجة في ذلك ع�دم وجود خدمة اكثر 
من عش�رين س�نة يعني الذي لم يملك هذا اللقب 
وخدمت�ه اكثر م�ن ثاثين س�نة وكثير من 
طابنا اليوم والذين تخرجوا اساتذة هم من 
يتمتع�ون بالدرج�ة االولى ط�اب دكتوراه 
حاصلين على درجة الماجس�تير واالس�تاذ 
الذي اش�رف وناقش هذه الرس�ائل هو لحد 
االن ف�ي الدرج�ة الثانية النه ل�م تكن لديه 
خدمة اكثر من عش�رين سنة وهو في لقب 
اس�تاذ هذه من ضمن الثغ�رات والمفترض 
ان ينتب�ه إليها الذي�ن اقروا وكتب�وا قانون 
الخدم�ة الجامعية, هناك مخصصات اخرى 
ومخصصات النقل التدريسية ومخصصات 
والمحافض�ات وخاص�ة  لاماك�ن  اخ�رى 
العال�ج خارج العراق ل�م تفعل ولم يكن لها 

ذكر مفعل في قانون الخدمة الجامعية. 
وكلمت�ي االخيرة اوجهها الى معالي الوزير 
المظلومي�ن  وناص�ر  العزي�ز  االخ  وه�و 

والضعف�اء ويفترض ه�و صاح�ب العدالة على 
االقل ف�ي وزارة التعليم العال�ي والبحث العلمي 
ان يبح�ث عن هذا الموضوع بجدية وان يجد اين 
مواضع القوة لتعزيزها واين مواقع الضعف في 

هذا القانون لمعالجتها ان شاء الله.
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تجده بدرجة أستاذ إال أن راتبه مازال ضمن 
الدرجة الثانية أو الثالثة والحجة في ذلك 
عدم وجود خدمة أكثر من عشرين سنة!!

الشهادة هي شرط ألغراض ممارسة، لكنها ليست 
جوازا مروريا، ألن التدريس علم وفن وقدرة على 
قيادة العملية وعلى إيصال المعرفة والعلم إلى 
اآلخرين فضال عن الجوانب التربوية واألخالقية

المطلوب؛ المحافظة على الموجود من المالك من 
هو بمرتبة أستاذ او بمرتبة أستاذ مساعد نظرا 

لخبرتهم وكفاءتهم قياسا بحديثي التخرج

قانون الخدمة الجامعية.. خطوة إلى أمام.. أم مراوحة في المكان ؟!

ًً

ً

ً
ً
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يف إثر عرض الفيلم امليسء لشخصية رسول 
الل�ه "ص" يف الواليات املتحدة األمريكية والذي 
يق�ف وراءه اليهود واتباع الكنيس�ة املتطرفة 
بالفكر الصهيوني والتي يمثلها القس املتطرف 
"تريي جونز" ال�ذي ال ينتمي للفاتيكان, ظهر 
حرب الس�فارات الذي س�تجني إرسائيل فوائد 
كثرية من�ه لعل أهمها عودة الهيمنة األمريكية 

عىل دول ما سمي بالربيع العربي.
بعي�داً ع�ن التعص�ب الديني ال�ذي كثرياً ما 
يكون ش�عاراً لتش�ويش املعنى وإس�اءة فهم 
املواق�ف الس�يما م�ن قب�ل الذين ل�م تكن لهم 
معرفة ترتبط بالدين ارتباطاً مبنياً عىل التوثيق 
والتحقيق, وإنما هم س�ماعون يأخذون الكلم 
ع�ىل عواهنه�ا وينظ�رون بعني واح�دة, فهم 
فريسة ما دخل إىل املنطقة العربية واإلسالمية 
من آراء وافدة محرضة ومشككة يف ما ينطوي 
علي�ه الق�رآن من حقائ�ق عن الك�ون والحياة 
, والدني�ا واآلخرة, واملالئكة والرس�ل, والغيب, 
واليوم اآلخر ومش�اهده وما يرتت�ب عليه من 

نتائج .
والي�وم عندم�ا تظهر إس�اءة لرس�ول الله 
محم�د بن عبد الله "ص" صاح�ب الجمل كما 
تسميه املرويات التوراتية القديمة التي لم يبق 
منها سند أصيل بعد حوادث السبي البابيل, فإن 
هذه اإلساءة التي جاءت عرب فيلم شاركت فيه 
مئة شخصية يهودية لتمويله, ثم قام بعرضه 
يف كنيس�ته الصهيونية املتطرف�ة التي ال تتبع 
الفاتي�كان الق�س املتط�رف جونز الذي س�بق 
وان كان�ت لديه محاولة لح�رق القرآن الكريم, 
وه�ذا القس املتط�رف جونز ينتمي للكنيس�ة 
اليه�ا  ينتم�ي  الت�ي  املتطرف�ة  االنكلوكاني�ة 
تي�ار" املرمون" ال�ذي يتزعمه "م�ت رومني" 
مرش�ح الحزب الجمهوري النتخابات الرئاسة 

األمريكية. 
وم�ن ترصيحات م�ت رومن�ي األخرية ويف 
اث�ر تفج�ر ردود الفعل الغاضبة ضد اإلس�اءة 
إىل اإلس�الم واىل ش�خصية رس�ول الل�ه "ص" 

فان م�ت رومني وجد يف ردود األفعال 
الش�عبية تل�ك فرص�ة لي�س النتقاد 
منافس�ه ب�اراك اوباما فق�ط , وإنما 
ليعل�ن وبدون تردد قائ�ال : أن الرشق 

األوسط ال يحكم إال من 
قبل أمريكا"؟! 

ه�ذا  يج�د  ول�م 
الترصي�ح صدى إعالميا 
يتناس�ب  املنطق�ة  يف 
وخطورت�ه, وإنما ظلت 
التعليقات تدور حول ما 
جرى للس�فري األمريكي 
يف ليبي�ا, وم�ا يجري يف 
القاه�رة ويف اليم�ن, ثم 
والس�ودان,  تون�س  يف 
والهن�د  واندنوس�يا 
والعراق وسورية ولبنان 

واألردن وإيران .
األخ�رى  ه�ي  اإلح�داث  وه�ذه 
ل�م ت�درس بعناي�ة نتيج�ة اهتم�ام 
الفضائي�ات بنقل اإلثارة مع تعليقات 

ق�د ال تلم باملوض�وع وال تعطي لن�وع التحرك 
أهميت�ه, فهناك م�ن كانت ردة فعل�ه غاضبة 
استعمل العنف فقتل من قتل, وأحرقت سيارات 

ودمرت بنايات.
وهن�اك من جس�د موقف الرف�ض ملا جرى 
باحتجاج منظم ومسريات سلمية تندد بالفيلم 

امليسء ومن ورائه.
وهناك من لم يظهر أي تحرك شعبي رافض 
لتل�ك اإلس�اءة بحق اإلس�الم ورس�وله الكريم 
, ويقين�اً أن ش�عوب الس�عودية وبع�ض دول 
الخليج وتركيا ال يمكن أن تكون راضية عن ما 
ج�رى يف الفيلم األمريكي امل�يسء ولكن موقف 
حكوم�ات تل�ك الش�عوب املتورط�ة بالتبعي�ة 
ألمري�كا ه�و ال�ذي ح�ال دون ظه�ور تح�رك 
شعبي رافض يف هذه الدول, ويقيناًَ لن يستمر 
خصوص�اً يف تركيا الت�ي رأينا كي�ف أن تحركاً 
ش�عبياً س�جل ضد تدخل الحكوم�ة الرتكية يف 

املسألة السورية.
عىل نفسها جنت براقش 

لم يمض وقت طويل عىل فربكة ما يس�مى 
بالربي�ع العرب�ي من قب�ل أمري�كا وحلفائها 
حتى جاء الفيلم امليسء لإلس�الم وللرس�ول 
صىل الله عليه وعىل اله وس�لم ليضع طريف 
اللعبة يف مأزق حقيقي كالهما لم يستطع 
الس�يطرة عىل أتباعه, فأمريكا عىل لسان 
وزي�رة خارجيتها اكتفت بوصفها الفيلم 
باملق�زز, ولكنها أعلنت أنها ال عالقة لها 
بإيق�اف الفيل�م يف خط�وة تنطوي عىل 
الكثري من املكر، بينما راحت س�لطات 
األنظم�ة الجدي�دة يف كل م�ن ليبي�ا، 
حيث قتل الس�فري األمريك�ي وثالثة 
من الرجال مع�ه, ويف تونس ومرص 
تنف�ي عالقتها بمن تس�بب بالقتل 

أو بالش�غب ودعت تل�ك األنظمة 
إىل الهدوء يف الوقت الذي لم يعد 

للهدوء من معنى والشارع 
يغ�يل والجرحى تمأل 

املستش�فيات 

والقتىل تستجلب مزيداً من التوتر والثأر. 
وس�نرى كيف أن ظاهرة حرب الس�فارات، 
هي كمني جديد إليقاع من يطفو عىل العواطف 
فقط ويدخل س�احة الدفاع ع�ن الدين, والدين 
لم يكن يوماً مرشوعاً للفتنة , وإنما كان دائماً 

مرشوعاً ألعمال العقل.
والكمني الجديد ه�ذا هو مقلب 
تاريخياً  صهيوني ع�رف أصحاب�ه 
بغضهم لإلسالم كرس�الة سماوية 
, وكراهيتهم لرس�ول 

الله "ص" .
نع�رف  وحت�ى 
البغض  ه�ذا  طبيع�ة 
الكراهي�ة  وتل�ك 
الله  التاريخية لرسول 
"ص" نس�تحرض م�ا 
قاله : س�يف ب�ن ذي 
ي�زن أول مل�ك للعرب 
بعد حادثة حرب الفيل 
ض�د بيت الل�ه الحرام 
"مك�ة املكرمة" وذلك 
عندم�ا التق�ى به عبد 
املطلب بن هاش�م جد النبي محمد 

"ص" والذي ترأس وفد قريش 
العرب  ضمن وفود قبائ�ل 

مهنئ�ة  ج�اءت  الت�ي 
لس�يف بن ذي يزن بتتويجه ملكاً 

عىل العرب .
يف  البعي�د  الزم�ن  ذل�ك  ويف 
بطون التاريخ وتداخل األحداث 
ظهر لنا رجل وقور يعرف كيف 
يقيم الرج�ال وينظر يف عاقبة 
األمور ذلك هو: "سيف بن ذي 
يزن" ال�ذي قال لعب�د املطلب 
بن هاش�م بعد أن تعرف عليه, 
وع�رف ان�ه ج�د النب�ي اليتيم 
فتى تهام�ة وصاح�ب العالمة 

واالنتصار إىل يوم القيامة، علمنا 
من علوم الكتب التي انتهت إلينا انه 
ول�د أو س�يولد من صلب�ك ما ينرش 

أمام�ه  وتته�اوى  الن�ور 
ر  قص�و

الظلم�ة ولو كت�ب يل الحض�ور لقمت بنرصته 
ولكن أوصيك به أن ال تخىش عليه إال من اليهود 
فه�م أع�داؤه, ثم أح�ذرك من الذي�ن هم معك 
بالوفد أي من قريش فهم يحس�دونه ويكيدون 

له. 
وت�كاد الي�وم تتحق�ق نبوءة س�يف بن ذي 
يزن, حيث مازال متعصبو اليهود يكنون حقداً 
وكراهي�ة منقطع�ة النظري لش�خص رس�ول 
الل�ه "ص" ومازال بعض أتب�اع الجاهلية ممن 
يحس�بون عىل العرب يوال�ون يف الخفاء والرس 
صهاينة التوراة املحرفة, ويحاربون املجاهدين 
املخلصني  من الذين اتبعوا منهاج الدين وس�نة 

رسول الله "ص" .
أما الجانب التاريخي الثاني فهو ما يعرضه 
الق�رآن الكريم عن مواقف اليهود ومن اش�رتك 
معهم يف مناهضة دين اإلس�الم خاتم رس�االت 
الس�ماء , وظلت تلك املناهضة قاسماً مشرتكاً 
ملن يختزن حقداً عىل أصحاب الرصاط املستقيم 
حتى وصل�ت إلينا عرب محط�ات كثرية كان يف 

مقدمتها: 
1- ث�ورة اإلم�ام الحس�ني "عليه الس�الم" 
التي أظه�رت صل�ف وعدوانية س�ايكولوجية 
النف�وس املريض�ة الت�ي تنطب�ق عليه�ا 
املبارك�ة:  القرآني�ة  القاع�دة 
"إن الذي�ن كفروا س�واء 
اانذرته�م  عليه�م 
أم ل�م تنذره�م ال 
يؤمن�ون" – 6- 

البقرة. 
 -2

بيكو  سايكس 
القرن  مطل�ع 
 ، ي�ن لعرش ا
حيث استكملت 
تقسيم املنطقة 
للسلطنة  كإرث 
العثمانية املريضة 
الت�ي وقعت غنيمة 
يف أي�دي م�ن خططوا 
لس�ايكس بيكو تلك 

األيام .

3- ما يسمى بالربيع العربي اليوم، 
وه�و خدع�ة جدي�دة ومك�ر س�يايس 
يس�تثمر حالة التشتت الفكري وغياب 
هوي�ة املنطق�ة ب�ني أهواء تتص�ارع , 
ومصالح تتناقض مع بعضها ال يعرف 
أصحابه�ا م�اذا ي�راد به�م, فيجزرون 
كالخ�راف, أو ينح�ون كم�ا ينحى ابن 
آوى ع�ن وليم�ة األس�ود والنم�ور يف 

رشيعة الغاب. 
وسنعود لتفصيل وتحليل ذلك, ولكن 
بع�د أن نس�تعرض للقراء م�ا صورته 
اآليات القرآنية بحق اليهود ومن اشرتك 

معهم يف معاداة رسول الله "ص" .
1-  "ي�ا بني إرسائي�ل اذك�روا نعمتي التي 
أنعم�ت عليك�م وأوف�وا بعه�دي أوف بعهدكم 

وإياي فارهبون " – 40- البقرة. 
2-  "وامن�وا بما أنزلت مصدقا ملا معكم وال 
تكون�وا أول كاف�ر به وال تش�رتوا بآيات�ي ثمناً 

قليالً وإياي فاتقون" – 41- البقرة . 
3-  "وال تلبس�وا الح�ق بالباطل وال تكتموا 

الحق وانتم تعلمون" – 42- البقرة .
4-  "... ورضب�ت عليه�م الذل�ة واملس�كنة 
وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآي�ات الله ويقتلون النبيني بغري الحق ذلك بما 

عصوا وكانوا يعتدون " – 61- البقرة .
5-  "وإذ قتلتم نفس�اً فادارأت�م فيها والله 

مخرج ما كنتم تكتمون" – 72- البقرة. 
6-  "ث�م قس�ت قلوبكم من بع�د ذلك فهي 

كالحجارة أو اشد قسوة .." -74- البقرة .
7-  "وإذ أخذن�ا ميث�اق بن�ي إرسائي�ل ال 
تعبدون إال الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى 
واليتام�ى واملس�اكني وقول�وا للن�اس حس�ناً 
وأقيموا الص�الة واتوا الزكاة ثم توليتم إال قليالً 

منكم وانتم معرضون" – 83- البقرة .
8- " ... أفكلما جاءكم رس�ول بما ال تهوى 
أنفس�كم اس�تكربتم ففريق�ا كذبت�م وفريق�ا 

تقتلون" – 87- البقرة. 
9- "ومل�ا جاءهم كتاب من عند الله مصدق 
ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون عىل الذين 
كف�روا فلما جاءهم ما عرف�وا كفروا به فلعنة 

الله عىل الكافرين" – 89- البقرة . 
10-  "م�ن كان عدواً لله ومالئكته ورس�له 
وجربي�ل وميكال فإن الله عدو للكافرين" – 

98- البقرة . 
11- "إن الذي�ن يكفرون بآيات 
بغ�ري  النبي�ني  ويقتل�ون  الل�ه 
ح�ق ويقتل�ون الذي�ن يأمرون 
بالقس�ط من الناس فبرشهم 
بع�ذاب اليم" – 21- آل عمران 

.
إبراهي�م  كان  "م�ا    -12
يهودي�اً وال نرصاني�ًا ولك�ن 
كان حنيفاً مس�لماً وما كان 
آل   -67  – املرشك�ني"  م�ن 

عمران.
نقضه�م  "فبم�ا   -13
ميثاقه�م لعناهم وجعلنا 
قلوبهم قاسية يحرفون 
مواضع�ه  ع�ن  الكل�م 
ونسوا حظاً مما ذكروا 
به وال ت�زال تطلع عىل 
خائن�ة منه�م إال قليال 
منهم فاعف عنهم 
الل�ه  إن  واصف�ح 
املحس�نني"  يح�ب 

13- املائدة . 
"لق�د   -14
ن�ا  خذ أ

ميثاق بني إرسائيل وأرس�لنا إليهم رس�اًل كلما 
جاءه�م رس�ول بما ال ته�وى أنفس�هم فريقا 

كذبوا وفريقا يقتلون" – 70- املائدة .
15- "لتجدن أش�د الناس عداوة للذين آمنوا 
اليه�ود والذي�ن أرشكوا ولتج�دن أقربهم مودة 
للذي�ن آمن�وا الذين قال�وا إنا نص�ارى ذلك بأن 
منهم قسيس�ني ورهباناً وإنهم ال يس�تكربون 

" – 82- املائدة .
وهك�ذا رأينا خطاً من العداوة املس�تحكمة 
يف نفوس من كذبوا ومن مارس�وا قتل النبيني, 
وه�ذا الت�رصف التاريخي له�ذه الفئة يعكس 
س�ايكولوجية تس�تبطن العنف وتدمن الحقد 
والكراهي�ة مل�ن ال يتف�ق معه�ا يف هواها حتى 
ظهرت الصهيونية الحديثة فكانت فتنة لبعض 
الغ�رب, ونتيج�ة مصالح ال�دول الت�ي دخلت 
منطقتن�ا وه�ي تبح�ث ع�ن الث�روة واألعوان 
يف س�بيل تثبي�ت ركائزه�ا يف املنطق�ة العربية 
واإلس�المية, ونتيجة األمية والتخلف الذي كان 
سائداً يف منطقتنا قبل ما يقرب من ثالثمئة عام, 
لذلك لم تعرف نواي�ا األوربيني جيداً مما احدث 
بلبلة وتشتت يف الرأي, فاستثمر األوربيون تلك 
الحالة وأمعنوا يف إبقاء ذلك التخلف وزيادة ذلك 

الترشذم واالنقسام فاوجدوا ما ييل : 
1- أنظم�ة تابعة لهم تأتم�ر بأمرهم فكان 

لهم ذلك. 
2- ثم اوجدوا دويلة إرسائيل كبذرة ش�قاق 
واختالف مس�تمر م�ن خالل ترحي�ل أصحاب 
األرض وه�م الفلس�طينيون وجعله�م الجئني 
يشكلون قلقاً وإرباكاً لدول املنطقة التي رسموا 
له�ا طريق�اً قطرياً يش�جع ثقاف�ة االنفصال 
والفرقة ثم الطائفية والعنرصية وهي أمراض 
الحضارات الت�ي ظهرت يف املجتمعات البرشية 

عىل وجه األرض .
واليوم يواجه الغ�رب بقيادة أمريكا مصريا 
يف�رض عليهم تغي�ري األنظمة الت�ي صنعوها 

اقتصادياً  وأصبحت عال�ة عليه�م 
وسياسياً. 

الش�كل  تغي�ري  إىل  فب�ادروا 
الس�يايس ول�و ظاهرياً ف�كان ما 

يس�مى 
بي�ع  لر با
 , ب�ي لعر ا
ل�م  وال�ذي 
تجد ش�عوب 
فيه  املنطقة 
ما تصبو إليه 
الحرية  م�ن 
ل�ة  ا لعد ا و
لعي�ش  ا و
 , الكري�م 

ولكن عدم اكتمال الوعي الش�عبي 
وعدم وج�ود الدول�ة بمواصفاتها 
القانونية واالقتصادية واملش�اركة 
ألمري�كا  أعط�ى  االجتماعي�ة, 
وحلفائه�ا وأتباعها فرصة جديدة 

للتالعب بالنسيج االجتماعي والسيايس السيما 
بع�د معرف�ة خياراته�ا جي�داً عرب تش�خيص 
ومعرف�ة من يقوم بال�دور الجديد الذي يضمن 
حماية امن إرسائيل , ويضمن استمرار الهيمنة 
األمريكية, فأطلقت العنان لوس�ائلها يف اللعبة 
فكانت خطة" الفيلم امليسء لإلسالم ولشخصية 

رس�ول الله "ص" بعدم�ا رأت أن خطة حرق 
القرآن أو الرس�وم املس�يئة لشخصية رسول 
اإلس�الم غ�ري كافي�ة لخل�ط األوراق وإغراق 
املنطقة بس�يل من الش�غب والفتن�ة التي ال 
تق�وى أنظمة الربيع العرب�ي عىل مواجهتها 
لوحدها, نتيج�ة قلة خربتها األمنية, ونتيجة 
ع�دم جاهزي�ة قواه�ا العس�كرية ملحدودية 
امتالكه�ا للتقني�ة العس�كرية املتط�ورة, ثم 
لضعف وت�ردي اقتصادها, فهي دول مديونة 
ومازال�ت تعتمد ع�ىل املس�اعدات املالية مما 
يجعلها صي�داً ثميناً ألباط�رة املال ورشكاته 
الت�ي يس�يل لعابه�ا للمزي�د م�ن االحت�كار 
والسيطرة وما يجري يف العراق مع الرشكات 

النفطية مثاال عىل ذلك .
وال�ذي يع�رف خفاي�ا السياس�ة الدولية 
ونوايا املهيمنني عليها والذين مازالوا يمتلكون 
وس�ائل التحرك رغم ما تعرضوا له من ضيق 
اقتصادي وما مارس�وا من سياسات لم تكن 
لصالح شعاراتهم يف الديمقراطية مما كشف 
ع�ن عدم قدرته�م يف البق�اء يف مركز القطب 
األوح�د, وهذا م�ا جعل والدة قط�ب منافس 
مثل�ه ظهور مجموع�ة دول "الربيكس" وان 
لم تستكمل رشوط املنافس�ة كاملة, ولكنها 
أصبحت مرشوعاً للمنافسة نتيجة إخفاقات 
القط�ب األوحد, ونتيج�ة ما تع�زز لدى دول 
الربيكس من تق�دم يف النمو االقتصادي ومن 
مقاربة ملشاعر مجموعة برشية كبرية تشعر 

بالحرمان والظلم والسيما يف منطقتنا.
إن س�ايكولوجية ح�رب الس�فارات التي 

اندلع�ت بعد حادث�ة " الفيلم امل�يسء "مازالت 
تصب يف خانة من يمتلك املال والسالح والخربة, 
وأمري�كا مازالت غري بعيدة ع�ن ذلك , بينما ال 
يزال غريها سواء من أنظمة الحكم الجديد غري 
املس�تقر أو من دول املنافس�ة ع�ىل القطبية ال 
تمتلك ما تمتلكه أمريكا من حيث التقنيات ومن 
حيث الجغرافية السياس�ية, ولذلك رأينا رسعة 
تحرك مدمرتني أمريكيتني بالقرب من سواحل 
ليبيا بعد مقتل السفري األمريكي يف بنغازي, ثم 
رأينا كيف وص�ل جنود املارين�ز األمريكيني إىل 

سفارة أمريكا يف اليمن ويف تونس.
ث�م كانت الترصيح�ات األمريكي�ة بالونات 
اختبار للق�ادة الجدد يف أنظم�ة الربيع العربي 

والتي كانت عىل الشكل اآلتي : 
ترصي�ح الرئيس األمريكي اوباما عن مرص 

حيث قال بما يشبه التهديد املبطن : 
" إن مرص ليس�ت حليف�ة ألمريكا ؟ ثم أراد 
أن يرتك الباب مفتوحا لهم فقال : وليست عدواً 

أما وزيرة خارجية أمريكا فقالت : 
" إن الليبي�ني غ�ري أوفي�اء ع�ىل اث�ر مقتل 

السفري األمريكي يف ليبيا" 
أما اخطر ترصيحات حرب الس�فارات فما 
أدىل به "مت رومني" مرشح الحزب الجمهوري 

النتخابات الرئاسة األمريكية حيث قال : 
" إن ال�رشق األوس�ط ال يحك�م إال من قبل 

أمريكا " ؟!. 
إن س�ايكولوجية حرب الس�فارات تكشف 
ع�ن تك�رار ظاه�رة إجه�اض الزخ�م الثوري 
بردود أفعال غري محس�وبة بحسابات املناورة 
واالش�تباك الس�يايس, ولذلك تأت�ي يف كل مرة 
بنتائ�ج الحمل العنق�ودي وهو حم�ل كاذب . 
فف�ي الوقت ال�ذي كان باب�ا الفاتي�كان يزور 
لبن�ان ويوقع الس�نودس الرس�ويل الذي رفض 
التدخل العسكري يف املنطقة وحرص عىل بقاء 
املس�يحيني يف بلدانه�م, ق�ام البعض يف 
طرابل�س لبن�ان بتمزي�ق ص�ور البابا 

"بنديكتوس السادس عرش".
ث�م أن ذهاب ضحايا م�ن املحتجني 
الس�فارة  ح�ول 
يف  األمريكي�ة 
تونس  ويف  اليم�ن 
ه�و  والس�ودان 
مؤرش عدم معرفة 
كيفية إدارة أعمال 
من  مع  املواجه�ة 
يري�د اإلس�اءة إىل 
اإلس�الم  س�معة 
ونبي اإلسالم دون 
رصيدنا  نخرس  أن 
العامل�ي يف املواجه�ة التي طغ�ى عليها 
االحتق�ان وردات الفعل غري املدروس�ة, 
والتي س�تجعلنا نخ�رج منه�ا مثقلني 
بأعب�اء التدخل الخارج�ي مثلما تجعل 
الفتن�ة الداخلية تزداد اتس�اعاً وعمقاً, 
وتجع�ل املتخاذلني واملرتددي�ن يجدون مربرات 
جديدة لالرتم�اء يف أحضان املخط�ط التوراتي  

الصهيوني الذي تقوده أمريكا . 
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سايكولوجية حرب السفارات 
التي أندلعت بعد حادثة " الفيلم 
المسيئ " الزالت تصب في خانة 

من يمتلك المال والسالح والخبرة 
, وأمريكا الزالت غير بعيدة عن 

ذلك .

لم يمض وقت طويل على فبركة 
مايسمى بالربيع العربي من قبل أمريكا 

وحلفائها حتى جاء الفيلم المسيء 
لآلسالم وللرسول صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم ليضع طرفي اللعبة في مأزق 
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جمعة عبد الله

في كل مرة حين تنفتح شهية 
الكالب المس�عورة ضد المواطنين 
األبرياء في سلس�لة م�ن الفواجع 
الدامي�ة باقت�راف جرائ�م موجعة 
للمواط�ن العراق�ي . يخ�رج علينا 
مس�ؤولو المل�ف األمن�ي ليتحفنا 
بالخب�ر اليقين او بالصي�د الثمين 
ويدل�ي بتصريح�ات مك�ررة إل�ى 
حد التخم�ة, وأصبحت اس�طوانة 
بلهج�ة  ويفيدن�ا  مش�روخة. 
المنتصر, بان مرتكبي هذه الجرائم 
ه�م حثاالت زم�ر القاع�دة وأيتام 
البع�ث المنهزمي�ن, كأن الش�عب 
غافل ويتجاهل هذه الحقيقة التي 
صارت معلومة ومفهومة ألبسط 
مواط�ن , ويدرك تماما من يرتكب 
الجرائم, ومن يقف وراءها وخلفها 
وحوله�ا , وم�ن يح�اول التس�تر 
عليه�ا , وما هو الغرض واألهداف 
في تفجيرها, ان مثل هذه االعمال 
المرعبة المنافية للقيم اإلنس�انية 
ومب�ادئ دي�ن اإلس�المي الحنيف 
ف�ي قت�ل األبري�اء ظلم�ا وعدوانا 
ودون ذن�ب س�وى أنه�م يحملون 
الجنس�ية العراقي�ة , إن المواطن 
بش�كل  ويعل�م  ي�درك  البس�يط 
كام�ل ال ينقصه الوعي السياس�ي 
والثقافي من يمارس لعبة الموت؟ 
وم�ن يضحك عل�ى عق�ول الناس 
وجهي�ن؟. أو  دوري�ن  بممارس�ة 

وحري�ص  مصل�ح  وج�ه 
عل�ى ال�دم العراق�ي ويدع�و إل�ى 
لغ�ة التس�امح واإلخ�اء وتخطي 
العقب�ات السياس�ية والتوجه إلى 
المشاكل األساس�ية, ووجه يعمل 
في الخف�اء وخل�ف الكواليس إلى 
دف�ع األمور إل�ى التعقي�د والتأزم 
واالحتقان السياس�ي وإشعال نار 

العصي  الطائفية ووض�ع  الفتن�ة 
العملي�ة  والعراقي�ل ف�ي تطوي�ر 
الطري�ق  اختي�ار  السياس�ية ف�ي 
الس�ليم, ويقوم بدع�م الجماعات 
المصالح  لعبة  اإلرهابية ويمارس 
والمناف�ع الذاتية وه�ي بعيدة عن 
إن   . والوط�ن  الش�عب  تطلع�ات 
هؤالء )الديناصورات( هم مصيبة 
الت�ي ابتل�ى به�ا الع�راق بدورهم 
بممارس�ة  الش�رير  االنته�ازي 
مختل�ف األدوار ف�ي وق�ت واح�د 
بشكل ذكي وحاذق وببراعة يحسد 
عليه�ا . هؤالء هم الذي�ن يعملون 
على انته�اك امن المواطن وفقدان 
االستقرار ووضع سالمة المواطن 
على كف عفريت, ويحاولون بجهد 
ومثابرة عل�ى إحداث ش�رخ كبير 
ف�ي اللحمة الوطني�ة واباحة الدم 
العراق�ي. ان العصاب�ات اإلرهابية 
واإلجرامية لم يهبطوا من السماء 
وعبواتهم  المفخخ�ة  بس�ياراتهم 
الناس�فة, ب�ل مروا ف�ي الطرقات 
والش�وارع والحواجز,  وعش�رات 
والتفتي�ش  الس�يطرة  نق�اط 
الكاش�فة  باألجه�زة  وفحص�ت 

ال  والت�ي  المزيف�ة  للمتفج�رات 
تس�تطيع الكش�ف عن آل�ة الموت 
والدم�ار وجلبت بصفق�ات مالية 
مش�بوهة ابتلعتها حيتان الفس�اد 
العراقي,  بال�دم  الذي�ن يتاج�رون 
نحن نعل�م وندرك بان ه�ذه الزمر 
تحت أي مس�مى يملك�ون القدرة 
ويس�تخدموها  الهائل�ة  المالي�ة 
في تس�هيل نش�اطاتهم اإلرهابية 
ووصوله�ا إل�ى اله�دف المطلوب 
ودون  صعوب�ة  او  عرقل�ة  دون 
معوقات بفتح شهيتهم المسعورة 
بالحق�د األعم�ى ف�ي تش�غيل آلة 
الم�وت والدم�ار , وهذا م�ا يثبت 
المنظوم�ة  ب�ان  قاط�ع  بش�كل 
مخترق�ة  والمخابراتي�ة  األمني�ة 
إل�ى ح�د العظ�م بفع�ل الصفقات 
المالية المريبة, وإنهم يستطيعون 
أن يدفع�وا بالعمل�ة الصعب�ة التي 
بحوزته�م أن يفعل�وا الكثي�ر من 
األعم�ال التخريبي�ة وان يفتح�وا 
ش�هيتهم ف�ي أي وقت يش�اءون, 
وحتى يس�تطيعون تهريب ذئابهم 
من الس�جون او تبرئتهم من التهم 
رغ�م األدل�ة الدامغ�ة, ان طاعون 

الفس�اد المال�ي مس�يطر على كل 
مراف�ق الدول�ة الحيوي�ة ه�و علة 
العل�ل وال يمكن لألجه�زة األمنية 
والمخابراتي�ة أن تثب�ت فعاليته�ا 
وقدرتها على ضبط األمن وصيانة 
المواطن م�ن عب�ث العابثين دون 
معالج�ة مش�كلة الفس�اد المالي, 
مهما كان عدد الس�يطرات ونقاط 
التفتي�ش , ومهم�ا كان�ت صرامة 
أن  األمني�ة  اإلج�راءات  وقس�اوة 
تحقق هدفها المنش�ود في إحالل 
األم�ن واالس�تقرار, إذا ل�م تعالج 
مش�كلة الفس�اد المال�ي. إن هذه 
الحقيقة الس�اطعة رسختها بقوة 
وبالدلي�ل القاطع تجرب�ة األعوام 
الماضي�ة , ب�ان طاع�ون الفس�اد 
المال�ي ه�و المصيب�ة الكبرى في 
أح�داث التخريب وتس�ميم المناخ 
السياسي واالمني بالغيوم السامة 
, ل�ذا إن أولى المهمات األساس�ية 
أرادت  إذا  الفس�اد  ه�ي مواجه�ة 
الت�ي بيدها  السياس�ية  األط�راف 
صن�ع الق�رار السياس�ي أن تبحث 
ع�ن حل�ول ومعالج�ة صائبة في 
س�لخ الفس�اد المالي م�ن مرافق 
ومؤسس�ات الدول�ة وإيق�اف آلة 
القت�ل والدمار, يجب الكش�ف عن 
الذي�ن يتاج�رون بال�دم العراق�ي 
دون ضمي�ر رادع , يجب أن تكون 
القواني�ن رادعة وصارم�ة ودون 
تأجي�ل وتماه�ل , يج�ب ان تكون 
المحاس�بة والمراقب�ة والمتابع�ة 
لحيت�ان الفس�اد بقوة وبش�دة ال 
ه�وادة فيه�ا يج�ب إع�الن حال�ة 
ح�رب ضدهم ألنه�م آف�ة العراق, 
الن اإلره�اب والفس�اد ال أخ�الق 
له�م وال دين لهم وال وطن لهم وال 
طائفة أو قومية لهم , أنهم مقابل 
المال الحرام  يسهلون ويساعدون 
. العراق�ي  ال�دم  إباح�ة  عل�ى 
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*  عمار السواد

الكهرباء تصبغ رأس البيشة بالسواد

العنوان الرئيس لقانون انتخابات المحافظات المعدل هو 
ان نتائج الدورة المقبلة تشابه ما سبق.

خ�الل الدورتين الماضيتين ل�م يجر مجلس النواب تعديال 
مهما على القوانين االنتخابية سوى تغيير القائمة من مغلقة 
صرفة ال�ى مغلقة تدنو من المفتوح�ة. بينما يحتاج القانون 
ال�ى مجموع�ة تعديالت احدها ذل�ك المتصل بقص�ة المقاعد 

الشاغرة.
عن�د عملي�ة العد والف�رز عادة م�ا يبقى بع�ض المقاعد 
الشاغرة، هي تمثل قيمة االصوات المشتتة التي حصلت عليها 
ق�وى لم تتجاوز العتبة االنتخابية. وف�ق القانون الحالي هذه 
االصوات توزع على من تجاوز العتبة حصريا، اي ان عش�رات 
او مئ�ات االف االوراق االنتخابية تذهب لغير من صوتت لهم. 
ولذلك رفعت منظمات مدنية الصوت عاليا رافضة االس�تمرار 

بهذه الصيغة تحت شعار "ال تسرق صوتي".
وكش�فت رئيس�ة منظمة تموز للتنمي�ة االجتماعية، ان 
اربعة نواب او خمسة فقط دعموا مواقف "المجتمع المدني" 
الداعي�ة لتعدي�ل القانون، ما يعني ان م�ا ال يقل عن %98 من 
المجل�س اتفق عل�ى عدم القي�ام بذلك. ما يتيح لن�ا القول ان 
البرلمان العراقي يحاصر اي فرصة لآلخرين للمشاركة، حتى 

على مستوى المجالس المحلية.
ترتب�ط الطبق�ة السياس�ية الحاكمة ببعضه�ا في مصير 
واحد، مهما اختلفت، تدرك انها تركب س�فينة واحدة تحملها، 
لن تس�مح الحد ان يش�اركها، وال تعطي الفرص�ة لجهة كي 
تهدد مكاس�بها. وما جرى من تواطئ الجميع في س�بيل عدم 
تعدي�ل القان�ون االنتخابي بعدالة مطلوبة، يكش�ف عن حجم 
التواف�ق ح�ول عش�رات القضاي�ا في س�بيل تقاس�م الغنائم 

والنفوذ والمصالح الفئوية. 
ال يتوقع من هكذا طبقة ان تؤس�س معارضة تعمل على 
فضح الفساد واالنتهاكات، وال يمكن لها ان تخرج عن اجماع 
القطي�ع ال�ذي يدعوها ك�ي تحم�ي مصالحه�ا بالصمت عن 
بعضه�ا البعض. وما يجري بين الفين�ة واالخرى من عمليات 
فضح ومحاسبة، هي مس�اع فردية، او استخدامات سياسية 

يراد منها االبتزاز. 
 

حدود الخالف بين المتناحرين النيابيين يظل في دائرتهم، 
ال يدخ�ل اليه غريب، البيت ش�يدوه لهم، ممنوع ان يفد عليهم 
"ط�ارئ"، ول�ن يتيح�وا لقانون ان يخ�دم س�واهم. وهذا ما 
جعله�م يندفع�ون جميعا التخ�اذ مواقف متش�ابه من تعديل 

قانون االنتخابات.
بع�ض الن�واب يتحدثون في مجالس�هم الخاص�ة عن ان 
القانون ظالم، لكنهم ال يتحدثون س�وى س�را بذل�ك. قيادات 
الكتل قررت ش�يئا اخر، ان يبقى االمر هكذا، ان ال تلمس�ه يد 
الق�وى االخ�رى، وال يعطي فرصة لغيره�م بالمضي بعيدا او 
حت�ى قليال داخل الحياة السياس�ية. الن�واب الصغار يحملون 
المس�ؤولية لقيادات الكتل، حس�نا انها القيادات، لكنهم ايضا 

متورطون.
قانون االنتخابات احد مؤشرات النوايا السيئة المتحكمة 
بنبض المش�رع، اي بنبض من يحدد مس�ار الحياة السياسية 
وح�دود م�ا لآلخرين م�ن فرصة. ل�ن يحمي احده�م حقوق 
االنس�ان ول�ن يش�يد ديمقراطي�ة، ال يمك�ن التعوي�ل عليهم 

كثيرا..
ستحكم النخبة الحالية وتتشبث، لن تزاح اال بوعي شعبي 

ونخبوي مختلف.

حتى االصوات تسرق !
     كاظم فنجان الحمامي

صار الظ�الم الدامس ه�و العالمة 
الفارقة إلطاللتنا البحرية الصغيرة في 
رأس البيش�ة, وأضح�ى اللون األس�ود 
هو اللون الذي يغلف السواحل العراقية 
بأل�وان الح�زن والح�داد, ف�ي الوق�ت 
الذي تب�ذل فيه البلدان الخليجية أقصى 
وواجهاته�ا  بس�واحلها  اهتماماته�ا 
البحري�ة, وفي الوقت ال�ذي نورت فيه 

بالمصابي�ح  ش�واطئها  الكوي�ت 
وأضاءت  المش�رقة,  الزئبقية 

فيه إيران سواحلها النهرية 
الجان�ب  م�ن  الممت�دة 

البيش�ة  لرأس  اإليراني 
في ش�ط العرب وحتى 
نه�ر الح�دود الفاص�ل 

بينه�ا 
بين  و

الع�راق )نه�ر خيي�ن( بمجامي�ع م�ن 
األنوار المتأللئة باأللوان الزاهية.

 تتدف�ق الس�فن التجاري�ة المقبلة 
م�ن جهة البحر عل�ى موانئنا الموزعة 
على طول ضفاف شط العرب, لكنها ما 
أن تقترب ليال من ساحل رأس البيشة, 
الذي يمثل نقطة التقاء األرض العراقية 
بمي�اه الخلي�ج العرب�ي, حت�ى تش�عر 
بصدمة كبيرة أمام منظر السواد, الذي 
ظل يخي�م على هذه البقعة الس�احلية 
من�ذ عام 2003 وحت�ى يومنا هذا, ولم 
تلتق خط�وط الكهرب�اء الوطنية 
مع خطوط التماس الس�احلية 
عن�د نقاط الح�س الحضاري 
الذي ينبغي أن يشكل المسار 
احتياجاتنا  إلدراك  الصحي�ح 
البحرية الحالية والمستقبلية.  
ربما يقول المعنيون بالش�أن 
عل�ى  إنه�م  الكهربائ�ي 
استعداد تام لمد أسالك 
العال�ي  الضغ�ط 
رأس  نح�و 
 , لبيش�ة ا

وإيصالها إلى آخر 
نقطة س�احلية ل�و كانت 

تلك النقاط الساحلية مأهولة بالسكان, 
وربم�ا يقول�ون إنه�م ال يتعاملون مع 
المناطق الجرداء التي ال يرتادها الناس, 
فنقول لهم إن الكويت نورت سواحلها 
بأجم�ل أعمدة اإلنارة لمس�افات زادت 
عل�ى )500( كيلومت�ر, ون�ورت إيران 
 )3200( عل�ى  زادت  الت�ي  س�واحلها 
كيلومتر, وسلطت األنوار الكاشفة على 
مقترباته�ا البحرية, فازدانت بالضياء, 
وقه�رت الظالم الدامس, بينما تتحجج 
مؤسس�اتنا المعنية بالحج�ج الواهية 
عندما ي�راد منها إنارة قوس س�احلي 

بطول ملعب كرة القدم. .
أن م�ن يش�اهد رأس البيش�ة اآلن 
يش�عر بخيبة كبيرة وه�و يرى الظالم 
يغل�ف جبه�ة ش�ط الع�رب م�ن جهة 
البحر, حيث يتعذر على السفن الوافدة 
أن تعثر على بصيص من نور يدلها على 
مقتربات العراق المائية, س�وى بضعة 
مصابيح أضاءتها آمرية خفر السواحل 
لمركزها الحدودي المق�ام هناك فوق 
رأس البيش�ة, وال�ذي يس�تمد طاقت�ه 
الكهربائي�ة من مول�دات خاصة تعمل 
بزيت الغاز لتأمين االحتياجات الطارئة 

لموقعه�ا الح�دودي.  م�ن المفارقات 
العجيبة إن تنوير منطقة رأس البيش�ة 
لن يكلف وزارة الكهرباء س�وى بضعة 
أعم�دة, و)500( مت�ر م�ن األس�الك, 
وعش�رة مصابي�ح, ال تزي�د تكاليفه�ا 
عل�ى قيمة تأجير س�يارة أجرة لش�هر 
واح�د, بهذه التكاليف البس�يطة يمكن 
أن ننور سواحلنا ونضيء هذه الواجهة 
البحرية المعتمة.  ينقسم رأس البيشة 
إل�ى قس�مين منفصلين, ليت�وزع على 
الضفتي�ن العراقي�ة واإليرانية لمدخل 
شط العرب, فيتشكل عندنا رأس البيشة 
العراق�ي, ورأس البيش�ة اإليراني, وال 
ف�رق بينهم�ا م�ن النواح�ي المالحية 
والجيولوجي�ة والمناخية, فالمس�افة 
بين الرأس�ين أٌقل م�ن كيلومتر واحد, 
وتمثل الحدود العلي�ا لمنطقة المصب 
ش�مالي الخليج العربي, بيد ان الملفت 
للنظ�ر إن رأس البيش�ة اإليراني يتألأل 
لي�ال باألن�وار الس�اطعة والمصابي�ح 
الموجهة صوب البحر, ليضفي المزيد 
من اللمس�ات الحضارية على الساحل 
كله, بينما يقبع رأس البيش�ة العراقي 
بحلت�ه الس�وداء في كه�وف اإلهمال, 
ويغ�رق ف�ي حلك�ة الظ�الم الدامس, 
ليعلن عن الح�داد المفروض عليه منذ 
عقد من الزمان بانتظار الفرج, عس�ى 
أن ي�رى الن�ور, ويتح�رر ف�ي يوم من 
األي�ام م�ن ه�ذه العتمة األبدي�ة, التي 
س�ودت ش�رفاته البحري�ة, وطوقتها 

بقيود النسيان. 

ثمــــار السيــاســـة األمــريكيــة

قطر تمّول وتركيااإلرهاب وطاعون الفساد
 تحتضن والسعودية تسلح والغرب يوجه

    ماجد عايف

 لم يكن دور أمريكا وس�فنها وحلفائها بالش�يء القليل في ما 
يسمى )الربيع العربي( والذي هز منطقة الشرق األوسط ونظمها 
السياس�ية الفاسدة كأنه )تس�ونامي( , فقبل سنوات كان سقوط 
هذه األنظمة أش�به بالمس�تحيل, فبعد ان كانت ه�ذه األنظمة تعد 
نفس�ها للتوري�ث كأنها باقي�ة لألبد أصبح�ت بين ليل�ة وضحاها 
في خب�ر كان. والمفرح المبك�ي أن هناك من ينتظر واس�مه على 

الالئحة.
كثي�ر من ال�دول صغار وكبار لعبت دورا حاس�ما ف�ي التغيير 
كل ينطل�ق من مصالحة الخاصة إال ان ال�دور األمريكي – وهو ما 
يهمن�ا – كان دورا محوريا وحاس�ما في حس�م الكثير من األمور 
والتعجيل بسقوط هذه األنظمة وهذا عائد بالدرجة األولى ألهمية 
أمريكا سياس�يا وعسكريا على مستوى العالم. فما هو معروف أن 
أمريكا ومن خالل تاريخها كدولة رأسمالية تنطلق بالدرجة األولى 
م�ن مصالحها ه�ي بالدرجة األولى, وليس م�ن مصالح وتطلعات 
الش�عوب. فكم من أنظمة مس�تبدة دافعت عنها ووفرت لها س�بل 
البق�اء بالضد م�ن تطلعات ش�عوبها. من المع�روف ان أمريكا قد 
تفاج�أت بم�ا حدث ف�ي تونس أوال من ثورة ش�عبية كان س�ببها 
الناس المهمش�ون والمسحوقون والذين ثاروا على نظام فاسد ... 

فل�م يكن أم�ام أمريكا إال ان تظهر وكأنها م�ع التغيير- وهذا ليس 
م�ع رغباتها بل بالعك�س- لعدم وجود خيرات أخ�رى-  إن أمريكا 
قد ركبت موجة صعود القوى اإلس�المية إلى س�دة الحكم ووفرت 
الدع�م لهذه القوى  بصورة مباش�رة أو بصورة غير مباش�رة عبر 
حلفائه�ا في المنطقة على حس�اب الق�وى العلماني�ة والليبرالية 
ظنا منها أن هذه القوى س�ترد الجمي�ل األمريكي. ما هو معروف 
تاريخي�ا، أن الق�وى الراديكالية والتي تمس�ك زمام الس�لطة فيما 
يس�مى ب� )الربيع العربي( هي نفسها من خرج من عباءتها كافة 
الحركات المتطرف�ة في المنطقة وعلى رأس�ها القاعدة، فبالتالي 
فان سياس�ات هذه األنظمة سيكش�ف المس�تقبل فيها الكثير من 
التالق�ي مع ما تروج له القاعدة. إن م�ا تواجهه المنطقة وأمريكا 
بحك�م مصالحها المزمنة في المنطقة االن هو مد ديني طائفي لم 
تعرف المنطقة ش�كال له من خالل تاريخها الحديث، وقد س�اعدت 
السياس�ة األمريكي�ة الخاطئ�ة ف�ي تأجي�ج الح�س الطائفي لدى 
ش�عوب المنطقة من خالل سياس�تها الطائفية ف�ي العراق والذي 
يعان�ي منه ه�ذا البلد إلى اآلن ويبدو انه س�يعاني منه مس�تقبال . 
وإن سياس�ة أمريكا قد ساعدت بانتشار اإلرهاب فبعد أن وفرت له 
الحواضن من خالل ما يسمى )الفوضى الخالقة( وهذا ما نشاهده 
م�ن بروز للح�ركات الس�لفية كقوى مؤث�رة في الش�ارع العربي 
واس�تخدامها الق�وة ضد خصومهم المفترضين، والذي هو ش�كل 

آخر إلرهاب المجتمعات العربية، أن السلفية هي مارد قد خرج من 
قمقمه.  ومقتل الس�فير األمريك�ي مؤخرا في ليبيا قد وجه لطمه 
إل�ى السياس�ة األمريكي�ة وهيبتها ف�ي العالم، ه�ذا باإلضافة إلى 
توقي�ت الحدث في ه�ذا الظروف وحملة االنتخاب�ات األمريكية قد 
بدأت والتي يبدو فيها الديمقراطيون في وضع الدفاع بسبب أدائهم 
االقتص�ادي الضعي�ف خالل فترة حكم اوبام�ا ، ومما واضح كيف 
اس�تغل مرش�ح الجمهوريين )رومني( هذا الح�دث بالهجوم على 
سياسة اوباما وتحميله مس�ؤولية مقتل السفير في بنغازي، وقد 
كان رد فعل اوباما هو تحريك الس�فن والتهديد باس�تخدام القوة، 
وه�ذا هو اكبر خيارات أمريكا في كافة المناس�بات والتي تهز بها 
مصالحها وهيبتها، كأنما اس�تخدام القوة هو حل لكافة المشاكل، 
وهذا احد أخطاء السياسة األمريكية منذ عقود. إن مصالح أمريكا 
في خطر اآلن وفي المس�تقبل غير المنظور، إن القوى الراديكالية 
اآلخذة بالصعود س�وف لن تتخلى عن أهدافها باسلمة المجتمعات 
، وتحقي�ق ايديولوجيتها الن زمام  المبادرة بيدها، قال اوباما قبل 
أي�ام ما نصه: ل�م تعد مصر حليف�ة، إن هذه العب�ارة على صغرها 
هي بداية لما س�تكون عليه مصالح أمريكا م�ن فقدانها لحلفائها 
التقليديين وبالتالي لمصالحها – وهذا ما ال تقبله أمريكا بكل تأكيد 
، إن مقت�ل الس�فير األمريكي في ليبيا بداية الطريق لخس�ائر اكبر 

ألمريكا ومصالحها، من يزرع الريح ال يحصد سوى العاصفة.    

 فريدة الحسني

المج�ازر الت�ي يرتكبه�ا أعداء  س�ورية، آل س�عود وقطر 
وتركي�ا يتحمل�ون مس�ؤوليتها ف�ي األراضي الس�ورية. فهم 
متهم�ون بدعم ع�دة مجموع�ات إرهابية إس�المية متطرفة ، 
ه�ؤالء مدانون بارتكاب أس�وأ انتهاكات حقوق اإلنس�ان ، فقد 
اس�تجابت إمارة قط�ر للغرب عندما س�عت للحصول على دعم 
الدول العربية لش�رعنة تدخله العسكري في ليبيا لتقوم الحقاً 
بتس�ليح اإلس�الميين المتطرفين فيه�ا ، ومع تراك�م اإلحداث 

المتزاي�د يتلبس الدور القطري أكثر، فالمتابع لذلك  ال�دور 
يرى ف�ي التأثير عل�ى تطورات المش�هد  العرب�ي 

القطري�ة  الس�لطة  بي�ن  لحركات التناغ�م  وا
ة اإلس�المية السياسية ، فالمشيخة  لصغي�ر ا
و تل�ك تح�ب أض�واء الش�هرة على  يب�د ما
ل�ي وتس�عى جاه�دة النت�زاع اعتراف  و د
ع�ن وعرب�ي بدورها القي�ادي  ناهيك 
لك�ن س�عيها للظهور بمظهر أنس�اني 

قط�ر ذل�ك في الواق�ع رّد طموحات 
خائب�ة  إعقابه�ا  بع�د عل�ى 

دوره�ا  فض�ح  أن 
بالدالئ�ل  التخريب�ي 
وخاصة في سوريا 
، أم�ا تركي�ا، فقد 
حوله�ا اردوغان 
قاع�دة لإلرهاب 
تتصاعد  واليوم 
الداخل  أصوات 
منددة  الترك�ي 
س�ة  لسيا با
ني�ة  غا و د ر ال ا

التي تقوم بوضع 
خط�ط جرائ�م عدة 

ترتكبها بحق الشعبين 
والس�وري  الترك�ي 
رئي�س  أن  خاص�ة   ،
التركي�ة  الحكوم�ة 
أقف�ل جمي�ع األبواب 
التع�اون  وج�ه  ف�ي 
س�وريا  بين  المتب�ادل 

وتركي�ا في الوق�ت الذي 

فتح الحدود التركية لتمويل المس�لحين وتهريب السالح وجعل 
أراضي بالده قاع�دة انطالق لإلرهابيين والتنظيمات التكفيرية 
واإلجرامية وال ننس�ى س�عيه وف�ي كل فرصة إل�ى التحريض 
عل�ى الطائفية م�ن خالل سياس�اته  وخطابات�ه دون أن يأخذ 
بعين االعتبار البنية الهش�ة في تركيا، حيث يستخدم اردوغان 
األسلوب الذي يتخذه الدكتاتوريون في تعاطيهم مع المعارضة 
التركية معلناً انه الش�خص الوحيد المخّول في اتخاذ القرارات 
وانه هو القانون والدولة، الغرب يس�عون إلى إشعال حرب بين 
تركي�ا وس�وريا دون أن يتدخلوا  بش�كل مباش�ر وهي مس�اع 
خطي�رة ته�دد أمن واس�تقرار تركيا قبل س�وريا . أما البحرين 
وما يجري فيها من بش�اعة ممارس�ات المل�ك وجنوده ، حاكم 
ظالم واس�تبدادي وبيده السوط والكرباج ، يخرج يومياً شعبه 
يطالب من خالل مس�يراته بالحرية والوفاء والمطالبة بإخراج 
المعتقلين، ومحاس�بة المس�ؤولين ورحيل االحتالل السعودي 
ع�ن بالده�م، وكالمعتاد يج�دون رج�ال االمن ف�ي انتظارهم 
يطلقون عليهم الغازات السامة ولكن نطاق التظاهرات المطلبية 
يتس�ع طوالً وعرضاً وبرغم من تجاهل وس�ائل اإلعالم ومهما 
ط�ال الوقت عل�ى آل خليفة الب�د من االنصياع إلرادة الش�عب.

أم�ا الس�عودية والت�ي س�ميت عن�وة عل�ى اس�م حاكمها 
التزال تنش�ر قوات  ومدرعات لها في الشوارع وتواجه كلمات 
الح�ق للمطالبي�ن بها برصاص يس�تقر في صدوره�م ، صراع 
داخل�ي قائم منذ عام ونص�ف العام ، حالة تتح�دث عنها صوُر 
واقع�ة عل�ى األرض ال تنبئ بخير في قادم األيام س�ؤال يطرح 
نفس�ه ، لم�اذا ال تح�رر الس�عودية أراضيها المحتل�ة بدالً من 
دع�م اإلرهابيي�ن في س�ورية؟ فقد احت�ل الع�دو الصهيوني 
جزيرتي�ن عربيتين للمملك�ة العربية الس�عودية، منذ 1967 
وه�ي مازالت حتى يومنا هذا، دون أية مطالبة س�عودية أو 
عربية بها، وهاتان الجزيرتان هما صنافير )مس�احتها 33 
كم مربع( وتيران )مس�احتها: 80 كم مربع( ،  وتأخذ هذه 
الج�زر أهميتها نظراً لموقعها االس�تراتيجي المهم للغاية 
)بالنسبة إلسرائيل( ألنها تحرس منفذ كيان العدو الوحيد 
ال�ى البح�ر األحم�ر،  وأهمية ه�ذه الجزر تكم�ن بأنها لو 
وضعت أية دولة فيها معدات عسكرية الستطاعت أن تشل 
حركة السفن اإلس�رائيلية عبر ميناء ايالت وخليج العقبة.

فليذه�ب أصح�اب العب�اءات البي�ض والقل�وب الس�ود 
ويطالب�ون أصدقاءه�م اليه�ود بإرج�اع هذه الج�زر العربية 
السعودية اإلسالمية، ولينتبهوا ألراضيهم ويحرروا بالدهم بدالً 
من التدخل في ش�ؤون سورية، وأشقائهم العرب، لكن وأسفاه 
على دهٍر أصبح به األخ عدوا والعدو صديق على تفصيل آل سعود.



تبدأ م�دة التجرب�ة الخاصة بتثبيت 
املوظ�ف م�ن تاري�خ املب�ارشة ومل�دة 
س�نة يف خدم�ة ه�ي فعلية حي�ث يتم 
بع�د ذلك إصدار أم�ر بتثبيت املوظف يف 
وظيفته بع�د انتهائها اذا أثبت املوظف 
يف غضونها كفاءة وقابلية ومقدرة عىل 
اش�غال هذه الوظيفة ويمكن يف حالة 
عدم ثب�وت ذلك أن تمدد م�دة التجربة 
س�تة اش�هر أخرى وبالعك�س يف حالة 
اذا اكتش�فت الدائرة املعنية ان املوظف 
غري اه�ل لش�غل الوظيف�ة التي وضع 
تحت التجربة يف اتونها فيتم االستغناء 
عن�ه وياض�اً بأم�ر اداري يص�در بهذا 
الشأن ويكون مس�بباً النه قد يتعرض 
ه�ذا االم�ر اىل التظل�م واىل الطعن امام 
محكم�ة القض�اء االداري كون�ه م�ن 
القرارات القابلة لذلك كما ان مدة هذه 
التجربة تحتسب خدمة فعلية.. ويجوز 
الطع�ن بهذه الق�رارات ام�ام مجلس 
االنضب�اط العام خ�ال 30 يوماً وقرار 

االخري يكون باتاً.. 
�ملوظف �مل�ستقيل و�مل�ستغنى عنه و�إعادة 

�لتعيني
يعترب املوظف مثبتاً يف وظيفته بحكم 
القانون اذا مرت سنة عىل تاريخ تعيينه 
كم�ا ورد يف قرارات مجل�س االنضباط 
االح�كام  الع�ام واملنش�ورة يف مجل�ة 
العامة حيث يوضع املوظف غري املثبت 
تحت التجرب�ة من جديد اذا تمت اعادة 
تعيين�ه بعتد اس�تقالته او االس�تغناء 
عنه او الغاء وظيفت�ه وال يجوز منحه 

راتب�اً اكث�ر م�ن راتب�ه الس�ابق اال اذا 
ج�از ذلك وف�ق احكام قان�ون الخدمة 
املدني�ة ويكون هذا االس�تحقاق لغاية 
الي�وم الذي يبل�غ فيه بأمر االس�تغناء 
اال يف حالة اذا كانت واجباته تس�توجب 
اجراء التس�ليم فيس�مح له بمدة ثانية 
ويعت�رب ارس�ال نس�خة م�ن االم�ر اىل 
املوظف او مح�ل اقامته الدائ�م تبليغاً 
له�ذا الغرض. وتبدأ الدرجات الوظيفية 
بالعلي�ا اىل العارشة وتحتس�ب الرواتب 
والع�اوات الس�نوية حس�ب س�نوات 
الخدمة والشهادة الدراسية مثاً يكون 
يستحق املعني يف الدرجة السابقة راتباً 
اس�مياً مقداره )296( ديناراً ، وعاوة 
س�نوية مقدارها ستة االف دينار وعدد 
س�نوات الرتفي�ع تكون كل 4 س�نوات 
وهك�ذا ي�زداد الراتب االس�مي حس�ب 
هذه النسبة كل 4 سنوات وكذلك بقية 

الدرجات الوظيفية.
ويف حال أعيد تعي�ني املوظف املثبت 
ال�ذي انته�ت خدمت�ه ألي س�بب م�ن 
االس�باب وكان ذلك بدرجة اقل او ادنى 
من الدرجة الس�ابقة وش�غرت وظيفة 
تعادل تل�ك الدرجة يج�وز منحه راتب 
م�ع  املذك�ورة  )الوظيفي�ة(  الدرج�ة 
عاواته�ا وتحس�ب املدة الت�ي قضاها 
يف الدرج�ة )الوظيفي�ة( االدنى لغرض 
الرتفيع وحس�ب املادة )21( من قانون 
الخدمة املدنية كما ال يجوز اعادة تعيني 
املوظ�ف املثب�ت ال�ذي انته�ت خدماته 
ألي س�بب كان بدرج�ة اع�ىل )وظيفة 

اعىل( من الوظيف�ة والدرجة التي كان 
يش�غلها اال اذا اكمل الرشوط القانونية 
للرتفيع وحس�ب املادة )22( من قانون 
الخدمة املدنية كما ويعدل راتب املوظف 
املستقيل اىل الراتب الذي كان يتقاضاه 
قبل االس�تقالة اذا اعيد تعيينه موظفاً 

براتب يقل عن راتبه السابق. 
�ملوظف و�لرتقية �إىل وظيفة �أعلى

عندما تتم ترقية املوظف اىل وظيفة 

أع�ىل ويف درج�ة أع�ىل م�ن درجت�ه 
الت�ي  الوظيف�ة  أن  الحالي�ة حي�ث 
يرقى اليها تختل�ف يف واجباتها عىل 
واجب�ات وظيفت�ه الس�ابقة يوضع 
املوظف تحت التجربة ملدة ستة اشهر 

اعتباراً من تاري�خ مبارشته الوظيفية 
)املرقى اليها( حيث يص�در امر تثبيته 
يف درجت�ه بع�د انته�اء املدة اع�اه اذا 
ثبت�ت مقدرته وكفاءت�ه يف أداء مهامه 

الجدي�دة ويف عكس ذلك تم�دد التجربة 
اىل س�تة اش�هر اخ�رى. ويف حالة عدم 
مقدرت�ه من القيام بامله�ام امللقاة عىل 
عاتقه خال مدة التجربة البالغة س�تة 
اشهر فتتم اعادته اىل وظيفته السابقة 
حي�ث يجوز االعرتاض ع�ىل هذا القرار 
لدى مجلس االنضب�اط العام خال 30 
يوماً م�ن تاريخ تبليغ�ه باالمر ويعترب 

قرار االنضباط العام قطعياً.
وتعت�رب الرتقية م�ن الحوافز املادية 
واملعنوية التي تأخذ بها االدارة يف سبيل 
رف�ع معنويات العامل�ني وزيادة ورفع 
كفاءتهم وخلق روح املنافس�ة واالبداع 
حي�ث ان الرتقي�ة تعت�رب م�ن االم�ور 
الجوازي�ة لإلدارة وه�ي تعتمد 
الكفاءة  اساس  عىل 
الخدمة  ومدة 
يف س�بيل 

ان تكون هن�اك مفاضلة ب�ني املوظف 
الك�فء وغ�ري الكفء ، وهن�اك رشوط 

للرتقية اوجدها القانون منها.
1. وجود وظيفة ش�اغرة يف الدرجة 

التي يراد الرتقية اليها .
2. اكم�ال امل�دة القانونية يف درجته 
وعنوان�ه ال�ذي يش�غله. للوص�ول اىل 
التحصي�ل  ض�وء  يف  االع�ىل  الدرج�ة 

الدرايس.
3. ثب�وت مق�درة وكف�اءة املوظف 
عىل اداء واجبات الوظيفة التي يشغلها 
وبتوصية من رئيسه املبارش او الرئيس 

االعىل.
4. اجتياز الدورات العامة والتأهيلية 

والتدريبية بنجاح.
أي�ة عقوب�ة  اىل  تعرض�ه  5. ع�دم 
القانوني�ة  امل�دة  خ�ال  انضباطي�ة 

للرتقية.
ه�ذا  اداء  مس�توى  ماحظ�ة   .6

املوظف خال الثاث سنوات االخرية.
االختب�ارات  تج�ري  أن  ل�إلدارة   .7
املطلوب�ة واملقابل�ة الخاص�ة لغ�رض 

الرتقية . 
وتع�د ترقية املوظف هو ترفيع نافذ 
م�ن تاري�خ االس�تحقاق اال اذا كان�ت 
هن�اك موانع قانونية مث�ًا وجود فعل 
تقصريي.. وتحتسب ايام الشهر ثاثني 
يوماً بغ�ض النظر عن ع�دد االيام فيه 
ويك�ون موع�د اس�تحقاق الرتقي�ة يف 
الي�وم االول من الش�هر الذي يس�تحق 

فيه املوظف الرتقية.

امل�ادة / 95 : )من الدس�تور 
العراق�ي الدائم(  )يحظر إنش�اء 
محاك�م خاصة أو اس�تثنائية(. 
املادة م 96 )ينظم بقانون تكوين 
ودرجاته�ا  وانواعه�ا  املحاك�م 
تعيني  واختصاصاته�ا وكيفي�ة 
واعض�اء  وخدمته�م  القض�اة 

وانضباطه�م  الع�ام  االدع�اء 
وإحالتهم ع�ىل التقاعد. املادة / 
97: القضاة غري قابلني للعزل إال 
يف الحاالت التي يحددها القانون 
االح�كام  القان�ون  يح�دد  كم�ا 
الخاصة بهم وينظم مس�اءلتهم 

تأديبياً. 

س. م�ن األخ أبو عبد الله صاحب محل األخوين 
يف مدين�ة الكرادة داخل يقول ما ه�و رأيكم بالذين 
يبيع�ون الص�ور واالق�راص الخادش�ة للحي�اء يف 

األسواق؟
ج. هذه األفعال معاقب عليها قانوناً وفق املادة 
401 م�ن قانون العقوبات العراقي، وإن ممارس�ة 
مث�ل هكذا أفع�ال تؤثر يف ال�ذوق العام م�ن ناحية 
وت�ؤدي اىل خلخلة االرتكازات والقيم لدى الش�باب، 
وال بد من تضافر الجهود ومن كل االطراف ملحاربة 
هذه الظاهرة س�واء م�ن وزارة الداخلي�ة أم أمانة 
بغ�داد أم وزارة العدل، وأن تكون هناك حملة كربى 
ض�د هذه الترصفات املمنوع�ة رشعاً وقانوناً.  س. 
من االخ صباح هاشم من مدينة بلد روز يف محافظة 
دياىل يقول جئت اىل مدينة بغداد ويف منطقة النهضة 
عرض عيل حيل مزورة عىل اس�اس انها ذهبية ولم 
اكتش�ف هذا املوض�وع اال بعد أن دفع�ت لهم مبلغ 

الرشاء وأنا ال أعرفهم؟
ج. ه�ذا الفعل وافعال اخرى مش�ابهة كثرت يف 

اآلونة االخرية وخصوصاً يف مناطق )النهضة والباب 
الرشقي( حيث يرتبص هؤالء املحتالون ويصطادون 
يف املاء العكر الس�تغال حس�ني النية لكن يا أخينا 
يتوجب علي�ك الحذر فمع االحرتام ل�ك )القانون ال 

يحمي املغفلني(
 وان م�ا تعرض�ت له هو عملي�ة نصب واحتيال 
وعليك ان تسجل باغاً بالحادث يف مركز رشطة باب 
الشيخ يف منطقة النهضة عىس ان يتم القاء القبض 
عىل املجرمني الذين احتالوا عليك.  س. من االخ )ر- 
ح – م( م�ن مدينة الصدر يقول اني اش�رتيت ارضاً 
زراعية من احد االش�خاص لغرض الزراعة وقال يل 
انها مس�جلة باس�مه ثم اتضح انها مسجلة بأسم 

وزارة املالية؟ فماذا افعل؟
ال�ذي  الش�خص  اىل ه�ذا  أن ترج�ع  ج. علي�ك 
اس�تأجرت منه االرض وتطالبه بامل�ال الذي دفعته 
له م�ع كافة الخس�ائر التي خرسته�ا يف اصاحها 
الن ه�ذه االرض حكومي�ة وال يحق ل�ك ان تزرعها 
اال وف�ق عقد م�ع وزارة املالية ويف حال�ة اذا رفض 

ذل�ك علي�ك ان تقيم علي�ه يف بادئ االمر ش�كوى يف 
محكم�ة التحقيق وفق امل�ادة )456( وهي جريمة 
النص�ب واالحتيال ودعوى اخرى الحق�ة للمطالبة 
بالتعوي�ض تقيمها يف )محكمة الب�داءة( التي يقع 
العق�ار ضمن اختصاصه�ا املكان�ي.  س. من االخ 
"أب�و عاء" من مدينة الس�ماوة يقول ان ش�قيقي 
القي القبض عليه وهو يروم تجاوز الحدود اىل دولة 

مج�اورة فم�ا ه�ي عقوبت�ه ؟
ج. بين�ت امل�ادة 10 من قانون جوازات الس�فر 
رقم 33 لس�نة 1999 انه يعاقب بالسجن ومصادرة 
االموال املنقولة وغري املنقولة كل من غادر او حاول 
ان يغادر الع�راق خافاً للقان�ون او لم يحصل عىل 
جواز سفر صادر من الجهات املخولة قانوناً وكذلك 
يعاق�ب به�ذه العقوبة م�ن يح�رض االخرين عىل 
مغادرة الع�راق بخاف القان�ون ويعاقب وفق هذا 
القان�ون بعرش س�نوات او بالحبس مدة ال تقل عن 
س�نة من باع او اش�رتى جوازاً خافاً للغرض الذي 

اعد له. 

يج�ب أن نفرق بني الخطأ الذي يحصل داخل الدور أو 
خارجه�ا ؛ فالخطأ الذي يحصل داخل الدور او املعامل او 
املنشآت فا تكون دائرة الكهرباء يف هذه الحالة مسؤولة 
عن االرضار التي تحصل لألشخاص اال يف حالة ورود تيار 
كهربائ�ي غري منظم كارتفاع الضغ�ط او التيار يف القوة 

الكهربائية الذي ال تتحمله االجهزة الكهربائية.
أما ح�وادث الصعق الكهربائي الت�ي تقع قبل دخول 
التيار الكهربائي اىل الدور وبتعبري أدق الحوادث التي قبل 
دخ�ول اىل فوهة املقي�اس الكهربائ�ي او التي تحصل يف 
الشوارع العامة واالماكن االخرى فتكون رشكة الكهرباء 
يف ه�ذه الحالة مس�ؤولة عن تعوي�ض األرضار الناجمة 
عنها اذا ل�م تتخذ الحيطة الكافية ملن�ع وقوع مثل هذه 
األرضار؛ وتختص بنظر دعوى التعويض محكمة البداءة 
الت�ي وق�ع الفع�ل الض�ار يف منطقتها ويك�ون الخصم 
القانون�ي يف مثل ه�ذه الدعاوى وزي�ر الكهرباء ويمكن 
اقامته�ا عىل مدي�ر رشكة الكهرب�اء اضاف�ة لوظيفته. 
وتخت�ص بنظ�ر الدع�وى التعوي�ض املتآتية م�ن جراء 

االصاب�ة بالصعقة الكهربائية املحكم�ة التي وقع الفعل 
الضار يف منطقتها.

واستناداً لنص املادة )231( من القانون املدني يكون 

مسؤوالً عن الرضر الذي اصاب الشخص املترضر نتيجة 
الح�ادث ويقدر الرضر ال�ذي اصابه بمبل�غ الغرامة عن 
االرضار امل�ادة واالدبي�ة او حس�ب تقدير الخ�رباء عليه 
يطالب بدعوت�ه للمرافعة والحكم بالزامه بمبلغ الغرامة 
كج�زء من التعوي�ض واالحتفاظ بح�ق املترضر بدعوى 
حادث�ة منظمة ومس�تقلة ببقي�ة املبل�غ وتحميله كافة 

املصاريف.
وقد أقرت محكمة التمييز العديد من القرارات :- 

1. إذا ثب�ت يف التقري�ر الترشيحي الطب�ي العديل بأن 
س�بب الوف�اة هو الصعق بتي�ار كهربائي نتيج�ة . لتديل 
االس�اك الكهربائية من االعمدة ووجود اساك واقعة يف 
بركة املاء ادت اىل سبب الوفاة حيث يعتمد التقرير الطبي 

الترشيحي معياراً يف املوضوع.
2. أما يف حادثة صعق طفل بالتيار الكهربائي يستحق 
وال�د الطف�ل الذي ت�وىف تعويضاً ادبي�اً ومبلغ�اً آخر عن 
مصاري�ف الدفن والفاتحة كما تس�تحق والدته تعويضاً 
أدبياً هي األخرى أما أشقاؤه فا يستحقون أي تعويض 

اذا كانوا قارصين.
3. تك�ون مديري�ة توزي�ع الكهرباء خصم�اً بدعوى 
العط�ل  يف  الحاص�ل  ال�رضر  ع�ن  املقام�ة  التعوي�ض 

الكهربائي.
4. تسأل دائرة الكهرباء عن تعويض الرضر الحاصل 
م�ن ت�رسب التيار الكهربائ�ي اىل االرض نتيجة س�قوط 

العمود الكهربائي الذي تآكلت قاعدته.
ام�ا ما يخ�ص مدينة األلع�اب فإن هن�اك العديد من 

القرارات التي أصدرتها محكمة التمييز والتي منها:- 
1. تسأل رشكة مدينة االلعاب املساهمة عن تعويض 
االرضار التي تحدثها عربات التس�لية املوجودة يف املدينة 

لروادها من مستعميل اجهزة االلعاب والتسلية.
2. إذا سقط شخص من السيارة الكهربائية التي كان 
راكباً فيها يف مدينة األلعاب وأدى الحادث إىل وفاته وثبت 
أن هذه الس�يارة تتطلب عناية خاصة لتايف رضرها غري 
ان املس�ؤول عنه�ا لم يبذل هذه العناي�ة ويتخذ الحيطة 

الكافية ملنع الرضر.

عاش )ناظم( وس�ط عائل�ة ال تمتلك أي 
مقوم م�ن مقوم�ات االلت�زام او املحرمات، 
فأم�ه كان�ت تق�وم بالذهاب اىل الس�احرات 
عندم�ا تريد امراً او ترصف الكثري من املال يف 
هذا الس�بيل، حتى أن الكثري من )النصابات( 
اللوات�ي ادعني الس�حر ك�ن ق�د خدعنها إال 
أنه�ا ترص عىل ذلك، وعندم�ا أرادت أن تزوج 
بنتيها االثنتني ذهبت بأس�ماء أقرباء لها اىل 
الس�احرات حتى تميل قلوب هؤالء الش�باب 
اىل بنتيه�ا ألنهما غري جميلت�ني، وأيضاً كان 
الناس يبتعدون عنهما بسبب ترصفات هذه 
األم الت�ي ال تكف عن الذهاب اىل العرافات او 
املنجمات، وقارئات الكف، وذات يوم ابلغوها 
أن زوجه�ا يري�د أن يتزوج عليه�ا، فأقامت 
الدني�ا ول�م تقعده�ا، وذهب�ت به�ا الظنون 
ش�تى، فقصدت احدى الساحرات املحرتفات 
والتي اش�ارت عليها ب�رضورة توخي الحذر 
واملتابع�ة املكثف�ة، ألن هن�اك م�ن تكيد لها 
املكائ�د والدس�ائس وكان املقابل م�االً كثرياً 
ث�م اتض�ح بع�د ذل�ك أن زوجها ب�ريء وقد 
أمضت ثاثة أش�هر يف مراقبته فاطمأنت اىل 
س�ريته التي هي تحت سيطرتها... وألنها ال 
تملك س�وى ولد واحد ه�و )ناظم( الذي بلغ 

الثامنة عرشة حيث لم تشأ أن تزوجه من 
أي قري�ب لها، ب�ل أرادت أن تبحث له عن 
عروس تليق بمقامه مثلما كانت تقول يف 
حني تعرف هو ع�ىل جارته )احام( التي 
تقاربه يف العمر والطالبة يف اإلعدادية ذات 
الوجه األبيض الجميل، وكانت ال تحبه وال 
تري�د أن تنظر إليه بالرغ�م من محاوالته 
البائس�ة التي كان�ت تقابله�ا بالصدود، 
فاغتاض وحاول وملرات عديدة أن يستميل 
قلبها الصدود، إال أن األمر استعىص عليها 
وألنه تعلم الكثري من امه من سلوك السبل 
واألس�اليب امللتوية، وخصوص�ًا الذهاب 
اىل الس�حرة والس�احرات، فق�د ذهب اىل 
الس�احر )عل�وان( ورشح ل�ه تفاصي�ل 
عاقته )بأح�ام( وصدودها، وأخربه انه 
يريد قلبه�ا فوعده )عل�وان( وطلب منه 
اس�م امها وطمأن�ه انها س�وف )تركع( 
تح�ت أقدام�ه، بع�د أي�ام وفع�ًا تغريت 
)احام( وصدقت نبوءة )علوان( الساحر 
ب�دأت بالتودد اىل ناظم حت�ى انها ابرمت 
مع�ه املواعي�د الليلي�ة تحت جن�ح الليل 
وأزلهما الشيطان فوقعا يف الخطيئة التي 
ال تعال�ج، وحاول ناظ�م )التهرب( اال أن 

)اح�ام( لم ترتكه وطلبت منه اصاح الخطأ 
والتق�دم لل�زواج، إال أنه أبى م�ا اضطره اىل 
إخبار أمه بكل التفاصيل التي حصلت له مع 
احام، فرضبت رأس�ها وذهب�ت بها الظنون 
شتى، وذهبت من فورها مع )ناظم( اىل ذلك 
الساحر )علوان(، وهددته وطلبت منه إبطال 
الس�حر ففعل من ف�وره فأفاق�ت )احام( 
م�ن ذهولها وس�حرها وقيدوه�ا وعادت اىل 
رش�دها، فأدرك�ت بذاكرته�ا املس�حورة ما 
وقع�ت في�ه من اث�م كب�ري، فلم تخ�رب احداً 
وبدأ املرض يأكلها ويهرس�ها هرساً حتى تم 
العثور عليها ذات يوم )منتحرة( يف الحديقة 
الخلفي�ة للبيت، بعد أن تناول�ت كمية كبرية 
من الحب�وب .. وهال اهلها أن يكون التقرير 
الطب�ي الترشيح�ي الخ�اص بها ق�د بني أن 
)احام( ليس�ت باكراً وإنها )مزالة البكارة( 
تكتم�وا ع�ىل املوض�وع، وأدرك�وا أن ابنتهم 
وقعت يف براثن الش�يطان، وم�ن ثم انتحرت 
لت�داري س�وءتها التي دفعها لها الش�يطان 
الرجي�م، وظ�ل ناظ�م وأم�ه يعيش�ان لعنة 
)أحام(، ولعنة السحر والسحرة والتي كانت 
تجرهم م�ن ويل اىل ويل ومن ثب�ور اىل ثبور 

مدى الحياة. 
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الدعاوى الناشئة عن استعمال التيار الكهربائي

قلوب أعيتها الخطيئة و�قعة ق�سائية

يف كل قوان�ني العال�م هناك ح�دود دنيا وعليا 
للعقوبات وفق القوانني الس�ائدة حيث ال يمكن 
معاقبة انسان اال وفق القانون واملادة القانونية 
حي�ث ان العقوبة يراد منها االص�اح والتهذيب 
وال�ردع متى ما كانت الجريمة ذات تأثري س�لبي 
ع�ىل املجتمع عموم�ًا ولكن ال يمك�ن أن تتحول 
العقوبة اىل وس�يلة من وس�ائل الث�أر واالنتقام 
النه�ا س�تبتعد آنذاك ع�ن ارتكاز مهم ج�داً هو 
)العدال�ة( الت�ي ال بد منها حت�ى ال يحصل خلل 
يف املنظوم�ة االجتماعي�ة الت�ي س�تفقد الثق�ة 
بالقانون ومطبقيه وبالتايل تعم الفوىض ويسود 

الخلل يف النظام العام.
وربم�ا تتح�ول العاقات بني الن�اس اىل قلقه 
يس�ودها الش�ك والريبة والحذر ألن أية هفوة أو 
خط�أ يف الترصف�ات س�تتحول اىل مصيبة كربى 
ال يمك�ن تحاش�يها من قبل الناس م�ا يؤدي اىل 
)جحيم العيش يف الحياة( واسوداد لونها لهذا فان 
مرشعي القوانني يحرصون عىل تحقيق املوازنة 
ب�ني كل االط�راف اي ب�ني املذنب�ني )باالصاح( 

واملجتمع )من حيث الردع(. 
اردت له�ذه املقدم�ة مدخ�ًا مل�ا حص�ل من 
حادث اجرامي كب�ري مخالف لكل قوانني االرض 
ومعاهدات الدنيا وهو قيام الحكومة السعودية 
بإعدام العراقيني عىل مخالفات بسيطة ال ترتقي 
اىل مس�توى )الجنح( والتي ت�رتاوح عقوبتها يف 
كل قوانني الدول من س�تة اش�هر اىل س�نة عىل 
اكثر االحتماالت ألنها تتعلق بتجاوز الحدود دون 

حمل املستمسكات او جواز سفر .
ه�و م�ا يس�مى يف الع�راق امل�ادة )10( م�ن 
قان�ون ج�وازات الس�فر وه�ي الت�ي تعترب من 
ابس�ط الدع�اوى او ع�دم حم�ل أوراق ثبوتي�ة 
كاإلقامة او انتهاء مدتها حيث قامت الس�لطات 
السعودية باعدامهم يف سابقة )خطرية( تنم عن 
)حق�د دفني( وظل�م طغى عىل اس�لوب التنفيذ 
الذي بثته وس�ائل االع�ام دون احرتام للعاقات 
الدبلوماس�ية او القوان�ني الدولية االنس�انية او 
املعاه�دات ذات الصل�ة باملوض�وع. وهن�ا ال بد 
عىل الجهات الرس�مية العراقي�ة بكافة قنواتها 

القانونية والدبلوماسية.
 اتب�اع كافة الطرق القانونية والدبلوماس�ية 
من حيث تش�كيل اللجان الربملانية الخاصة بهذا 
املوض�وع واالس�تعانة بخ�رباء القان�ون يف هذا 
املجال ملعرفة الس�بل التي يمك�ن اتباعها يف هذا 
املوض�وع خصوصاً وان مثل ه�ذا املوضوع  يعد 
مخالفاً مليثاق األمم املتحدة بكافة بنوده ومواده 
وكذلك مخالف لقانون املحكمة الجنائية الدولية 
حيث ان ذلك هو يدخ�ل يف باب االبادة الجماعية 
حيث س�بق ان ت�م اع�دام كثرية م�ن العراقيني 
وبنفس االس�لوب مع العلم ان املحكمة الجنائية 
الدولي�ة تتكون م�ن قضاة مس�تقلني والطريق 
االخ�ر الذي يمك�ن اللج�وء اليه هو ع�ن طريق 
اقامة الدعوى او الش�كوى من قبل ممثل العراق 
يف االم�م املتحدة حيث يبني أن ذلك يخالف امليثاق 
وبالتايل تقوم االمم املتح�دة باحالة املوضوع اىل 

املحكمة الجنائية الدولية.
 وان تق�وم االخ�رية بدراس�ة املوض�وع وان 
تفرض ه�ذه املحكمة عقوبات عىل الس�عودية 
بسبب هذه الجرائم البشعة والانسانية والبعيدة 
عن الحق والعدل والدين ألن التهاون عنها سوف 
يدفع دوالً أخرى إىل عدم احرتام العراقيني وربما 
ترتك�ب بحقه�م جرائم اك�رب من الجرائ�م التي 

ارتكبتها الحكومة السعودية. 

علي جابر 
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حافظ المزارعون األلمان 
حت�ى اليوم على عدد كبير من 
التقاليد الت�ي اّتبعها أجدادهم 
ط�وال س�نوات، وتوارثوه�ا 
جي�ا ع�ن جي�ل، وخصوصا 
في الم�دن الجنوبية المحاذية 

لجبال األلب. 
وتعتبر مدينة أوبرستوفن، 

مثاال يحتذى ف�ي هذا المجال 
حي�ث يرت�دي أبناؤه�ا ال�زي 
قطعان  ويق�ودون  التقليدي، 
البق�ر باتجاه الجبال مع بداية 
فص�ل الصي�ف ث�م يعيدونها 
الى المدينة في الش�تاء وسط 
أجواء احتفالية تش�مل الكبار 

والصغار. 

 اعتقلت الشرطة البرازيلية شابا 
أثناء محاولته اقتحام قصر الرئيسة 
ديلم�ا روس�يف بحج�ة ان�ه يحبها 
ويريد أن يتزوجها.  وتمكن الش�اب 
ال�ذي كان حافي القدمين ومخمورا 
ويحمل صورة فوتوغرافية للرئيسة 
وفق�ا لوس�ائل إع�ام برازيلية من 
الدخ�ول إل�ى قاع�ة اس�تقبال كبار 
ال�زوار األجانب بالقص�ر، وقال انه 
يريد الزواج من الرئيسة )64 عاما( 
زاعم�ا انه زوجها الس�ابق. واضطر 
الح�رس الرئاس�ي إلط�اق أعي�رة 
الرج�ل  عل�ى  للس�يطرة  مطاطي�ة 
ال�ذي كان ف�ي حال�ة هي�اج قبل ان 

يتم إلقاء القبض عليه وإرس�اله إلى 
احد المستشفيات بالعاصمة تمهيدا 

لفتح تحقيق معه حول الحادث.

 فّض�ل رج�ل التخلي ع�ن منزله 
الباكس�تانية  بيش�اور  وأقارب�ه ف�ي 
حتى يتمكن من الحفاظ على ش�اربه 
الطويل بعد أن أجبره متش�ددون على 

حلق�ه ألنهم اعتب�روه غير إس�امي. 
وذكرت صحيفة )أكسبرس تريبيون( 
محم�د  أني�ر  مال�ك  أن  الباكس�تانية 
أفريدي، كان فخوراً بشاربه الذي يبلغ 
طول�ه 30 إنج�اً وكان يقلمه بطريقة 
خاص�ة، وق�د حول�ه إل�ى ش�خصية 
حي�ن  إل�ى  بيش�اور  ف�ي  مش�هورة 
لحظه مس�لحون من جماعة "عسكر 
إسامي" المتشددة، فاصطحبوه عام 
2008 إلى ش�يخ محلي قال إن شاربه 
ال يت�اءم م�ع الش�ريعة اإلس�امية، 

فحلقه المتشددون على الفور.

ألمانيا تحافظ 
على العادات والتقاليد

شاب يقتحم قصر رئيسة 
البرازيل ليطلب الزواج منها! 

باكستاني يترك بلدته
 للحفاظ على شاربه الطويل !

انقراض  عالمنا  يش�هد 

أكث�ر من مئ�ة نوع من 

بسبب  يومياً  الحيوانات 

الصي�د الجائ�ر له�ا، أو 

لبيئتها  اإلنس�ان  تدمير 

الطبيعية، فهل تستطيع 

حدائق الحي�وان حماية 

هذه الحيوانات المهددة 

والمحافظة  باالنقراض 

وتتن�وع  عليه�ا؟ 

إلى  التي تؤدي  األسباب 

بين  الحيوانات  انقراض 

اعتداء اإلنس�ان على بيئتها الطبيعية، 

والتغي�رات المناخية، كما أن اإلنس�ان 

نفسه يقتل عمداً الكثير من الحيوانات 

ألس�باب مختلفة. ويعتبر مدير حديقة 

الحيوان�ات ف�ي فرانكف�ورت مانفريد 

نيكي�ش أن الحي�وان البري يظ�ل بريا 

حديق�ة  داخ�ل  يعي�ش  وه�و  حت�ى 

الحيوان، موضح�اً أن الحدائق الحديثة 

الت�ي تعمل وفق�اً لمعايي�ر علمية يتم 

فيه�ا تدري�ب الحيوان على س�لوكيات 

معين�ة، وبالتال�ي تق�ل ف�رص ظهور 

بع�ض الس�لوكيات التي تح�دث عادة 

في البرية.ويؤكد نيكيش وجود برامج 

عدي�دة في الوقت الحال�ي تخفف على 

الحيوان مس�ألة وجوده داخل القفص، 

كما أن التقدم في الطب البيطري ساعد 

في توفي�ر إمكانيات جديدة للحيوانات 

تق�رب حياتها من حي�اة البرية، فمثاً 

يمك�ن للق�رود حالي�اً أن تعي�ش ف�ي 

غاب�ات اصطناعي�ة، بعدم�ا كانت في 

الماض�ي رهن العي�ش داخل األقفاص 

المغلقة ألس�باب لها عاق�ة بالحماية 

من العدوى وانتقال األمراض.

اضطرت إدارة مصنع السيارات الصناعية بالرويبة بالضاحية الشرقية 
للعاصمة الجزائرية إلى إخاء المصنع من ستة آالف عامل وغلقه األربعاء 
الماضي بعد هجوم واس�ع للبعوض، بحس�ب ما أفادت الصحف. وتقرر 
إخاء المصنع "بعد الهلع الش�ديد الذي أصاب العمال" في اجتماع طارئ 
لمجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، التي تنتج الشاحنات 
والحاف�ات وآالت األش�غال العمومية، مع الس�لطات المحلية، بحس�ب 
صحيفة "الخبر".  وأش�ارت الصحيفة الى ان البعوض تسبب في إصابة 

وأك�د  عام�ل.   1000
مس�ؤول ف�ي وزارة 
الصح�ة ف�ي اتص�ال 
م�ع وكال�ة "فرانس 
الخمي�س  ب�رس" 
أن "106 عم�ال م�ن 
المصن�ع نقل�وا ال�ى 
بع�د  المستش�فى" 
للس�عات  تعرضه�م 
وأض�اف  البع�وض.  
"كل العم�ال غ�ادروا 
كم�ا  المستش�فى، 
أن التحالي�ل األولي�ة 
األم�ر  أن  أظه�رت 

يتعل�ق ببعوض ع�ادي". وبحس�ب الصحيفة فإن هج�وم البعوض امتد 
إل�ى طاب الجامعة غير البعيدة عن المنطق�ة الصناعية، وأن عينات من 
البع�وض أرس�لت إلى معهد باس�تور بالجزائ�ر من اجل التحلي�ل. وأفاد 
المسؤول في وزارة الصحة بأن المياه المتجمعة في داخل المصنع وفي 

محيطه "ساهمت في االنتشار الكبير للبعوض".

البعوض يغلق
 معمال لصناعة السيارات !!
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عموديافقي

أكبر كلب في العالم !!

فحص السكري من خالل دمع العين

يابانية تتبنى قردا !

16  ايلول

�سورة من الذاكرة

بغداد
 يف الثالثينات

1400 - املتم�رد الويلزي أوين 
غليندور يعلن نفسه أمرياً لويلز.

»معرك�ة  وق�وع   -  1776
مرتفع�ات هارل�م«، وه�ي إحدى 
معارك حرب االستقال األمريكية.

1810 - استقال املكسيك عن 
إسبانيا.

1908 - تأسيس رشكة جنرال 
موتورز.

1916 - أول دباب�ة تدخ�ل إىل 
ساحة القتال عىل أيدي الربيطانيني 
وذلك ضد األملان يف معركة الس�وم 
العاملي�ة  الح�رب  مع�ارك  إح�دى 

األوىل.
1931 - القوات اإليطالية تعدم 

شنًقا املجاهد الليبي عمر املختار.
الق�وات  استس�ام   -  1945
اليابانية يف هون�غ كونغ لألدمريال 

الربيطاني »سيسيل هاركورت«.
1963 - تأس�يس ماليزي�ا من 
اتحاد املايا وس�نغافورة وبورنيو 

الشمالية الربيطانية ورساوق.
1970 - مل�ك األردن الحس�ني 
بن ط�ال يعلن الحكم العس�كري 
يف أعق�اب اختطاف أرب�ع طائرات 
مدني�ة من قب�ل الجبهة الش�عبية 
لتحري�ر فلس�طني بزعامة جورج 

حبش.
1975 - باب�وا غيني�ا الجديدة 
م�ن  اس�تقالها  ع�ىل  تحص�ل 

أسرتاليا.
ال�رأس  م�ن  كل  انضم�ام 
األخ�ر وموزمبيق وس�او تومي 

وبرينسيبي إىل األمم املتحدة.
س�انت  انضم�ام   -  1980
فنس�ينت والجرينادين�ز إىل األم�م 

املتحدة.
ص�ربا  مذبح�ة  ب�دء   -  1982

وشاتيا يف لبنان.
بروتوك�ول  توقي�ع   -  1987

مونرتيال لحماية طبقة األوزون.
1991 - ب�دء محاكمة الرئيس 
البنمي املخلوع مانويل نورييغا يف 

الواليات املتحدة.
2004 - إعص�ار إيفان يرب 
فلوريدا ويسبب دمار هائل ليصبح 
رابع أقوى إعصار يرب الواليات 

املتحدة يف تاريخها.
اللبنان�ي  الرئي�س   -  2009
تكلي�ف  يعي�د  س�ليمان  ميش�ال 
زعيم تيار املس�تقبل النائب س�عد 
الدين الحريري بتش�كيل الحكومة 
اللبنانية وذلك بعد تسميته من 73 

نائب من نواب املجلس النيابي.

1 – دولة أوروبية – 2 – للتعجب – نبي أشتهر بجلده – 3 – غنج – 
عكس�ها كواكب – 4 – متش�ابهان – عكسها نخر في نومه – ضمير 
منفصل – 5 – ريم – أشرطة – 6 – مادة قاتلة – حصين – 7 – وكالة 
أنباء س�وفياتية – عملة غربية – 8 – رائد الس�وريالية – رجاء – 9 – 

زعيم سياسي هندي راحل – أسك لحلف شمال األطلسي .

1 – عاصم�ة أوروبي�ة – 2 – ممثل�ة مصري�ة – 3 – مش�ى – 4 – 
عكسها دهان – للتمني – 5 – سقي – زعيم هندي راحل – 6 –وقعة 
أو حرب – جدها في لويس – 7 – ثلثا أس�م ش�اعر عربي أعمى – 8 

– قطف – قصدت – 9 – إذاعة عالمية .

عراقية 
ن 

د
م

   )Albert Einstein :ألربت أينش�تاين )باألملاني�ة
)14 مارس 1879 – 18 أبريل 1955( أملاني سويرسي 
أمريكي الجنسية، أحد أهم العلماء يف الفيزياء. يشتهر 
بأبو النس�بية كونه واضع النظرية النسبية الخاصة و 
النظرية النسبية العامة الشهريتني اللتان كانت اللبنة 
األوىل للفيزي�اء النظرية الحديث�ة ، حاز يف العام 1921 
عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عن ورقة بحثية عن التأثري 
الكهروضوئي ضمن ثاثمائة ورقة علمية أخرى له يف 
تكاف�ؤ املادة والطاقة و ميكانيكا الكم و غريها، وادت 
اس�نتاجاته املربهن�ة إىل تفس�ري العديد م�ن الظواهر 
العلمية التي فش�لت الفيزياء الكاس�يكية يف اثباتها . 
ذكائ�ه العظيم جعل من كلمة " آينش�تاين " مرادفا " 

للعبقرية ".
ُول�د أل�ربت أينش�تاين يف مدين�ة أُول�م األملانية يف 
14مارس 1879 ألبوين يهوديني وأمىض ِس�ن يفاعته 
يف ميون�خ. كان أب�وه "هريم�ان أينش�تاين" يعمل يف 
بيع الّريش املس�تخدم يف صناعة الوسائد، وعملت أّمه 
"ني بولني كوخ" معه يف إدارة ورش�ٍة صغريٍة لتصنيع 

األدوات الكهربائي�ة بعد تخلّيه ع�ن مهنة بيع الّريش. 
تأخ�ر أينش�تاين الطف�ل يف النط�ق حت�ى الثالثة من 
عمره، لكنه أبدى ش�غفا كبرياً بالطبيعة، ومقدرًة عىل 
إدراك املفاهي�م الرياضي�ة الصعبة، وق�د درس وحده 
الهندس�ة اإلقليدية، وعىل الرغم من انتمائه لليهودية، 
فقد دخل أينشتاين مدرسة إعدادية كاثوليكية وتلّقى 
دروس�اً يف العزف عىل آل�ة الكمان. ويف الخامس�ة من 
عم�ره أعط�اه أب�وه بوصل�ة، وق�د أدرك أينش�تاين 
آن�ذاك أن ثّمة ق�وًة يف الفضاء تق�وم بالتأثري عىل إبرة 
البوصل�ة وتق�وم بتحريكه�ا. وق�د كان يعان�ي م�ن 
صعوبة يف االستيعاب، وربما كان مردُّ ذلك إىل خجله يف 
طفولته. ويش�اع أن أينشتاين الطفل قد رسب يف مادة 
الرياضيات فيما بعد، إال أن املرجح أن التعديل يف تقييم 
درجات التاميذ آنذاك أثار أن الطفل أينشتاين قد تأّخر 
ورس�ب يف مادة الرياضي�ات. وتبنَّى اثن�ان من أعمام 
أينش�تاين رعايت�ه ودعم اهتم�ام هذا الطف�ل بالعلم 
بشكل عام فزوداه بكتٍب تتعلق بالعلوم والرياضيات. 
بعد تكرر خس�ائر الورش�ة التي أنشأها والداه يف عام 

1894، انتقل�ت عائلت�ه إىل مدين�ة بافي�ا يف إيطالي�ا، 
وأستغل أينش�تاين االبن الفرصة السانحة لانسحاب 
من املدرس�ة يف ميونخ التي ك�ره فيها النظام الصارم 
وال�روح الخانقة. وأمىض بعدها أينش�تاين س�نًة مع 
والدي�ه يف مدينة ميانو حتى تبني أن من الواجب عليه 
تحدي�د طريق�ه يف الحي�اة فأنهى دراس�ته الثانوية يف 
مدين�ة آروا الس�ويرسية، وتقدَّم بعده�ا إىل امتحانات 
املعهد اإلتح�ادي الس�ويرسي للتقنية يف زي�ورخ عام 
1895، وقد أحب أينش�تاين طرق التدريس فيه، وكان 
كث�رياً مايقتطع من وقته ليدرس الفيزياء بمفرده، أو 
ليع�زف عىل كمان�ه، إىل أن اجت�از االمتحانات وتخرَّج 
�حوه للدخول إىل  يف عام 1900، لكن ُمدرِّس�يه لم ُيرشِّ
الجامع�ة. عّد أول من تنبأ بوج�ود ما يعرف باملوجات 
الثقالية.والت�ي نجح علماء الفيزي�اء من رصدها عىل 
وج�ه م�وارب وملت�و، حيث أنه�ا وان لم تب�ُد للعيان، 
لكنها تّعق�ب خلفها بصمات عىل وجودها.تظهر أكثر 
ماتظهر عندما تسبح األجرام الهائلة يف الفضاء باتقاد 

وزخ�م .

دخل كل�ب دانمارك�ي )غريت 
دين( يبل�غ طوله 1،12 متر، وهو 
في الوضعي�ة العادي�ة وأكثر من 
متري�ن وه�و يقف عل�ى قائمتيه 
الخلفيتي�ن، موس�وعة »غينيس« 
لألرقام القياس�ية كأكبر كلب في 
العالم. ويزن هذا الكلب الذي يبلغ 
من العمر 3 س�نوات، ويعيش في 
ميش�يغان في الوالي�ات المتحدة 
 14 ويتن�اول  كيلوغرام�ا،   70،3
كيلوغرام�ا م�ن الطع�ام يومي�ا، 
بحس�ب ما ج�اء ف�ي الطبعة 57 

مربية الكلب: »الس�ؤال الذي غالباً من كتاب »غيني�س«. وقالت دينيز 
ما يط�رح: أهذا كل�ب أم حصان؟ 
اش�ترينا ش�احنة صغي�رة لنقله 

وإذا داس على قدمكم تتوّرم«.
ومن بي�ن األرقام القياس�ية 
الغريبة التي س�جلت هذه السنة، 
حم�ار كاليفورن�ي يبل�غ طول�ه 
1،55 متر، والعبة الجمباز األكبر 
س�ناً في العالم وهي ألمانية تبلغ 
م�ن العم�ر 86 عام�ا والدراج�ة 
الهوائي�ة األثقل ف�ي العالم )750 

كيلوغراما(.

س�كري  فح�ص  زم�ن  أن  يب�دو 
ال�دم عن طريق غ�رز اإلبرة ف�ي الجلد 

للحصول على قطرة الدم، سيترك مكانه 
إل�ى طريقة أس�هل وأقل إيام�ا، ألنها 
تعتم�د قياس نس�بة الغلوكوز أبس�ط 
الس�كريات ف�ي ال�دم من خ�ال دمع 
العي�ن. وأكد علماء معه�د فراونهوفر 
األلماني أن الباحثي�ن توصلوا بالفعل 
إلى إنتاج ش�ريحة إلكترونية منمنمة 
تزرع في العين وتقيس نسبة السكري 
في الدم من خ�ال تحليل الدمع. وهذا 
يعني أن عصر اإلبر المؤلمة في اإلصبع 
سيتنحى عن طريق هذه التقنية خال 

فترة قصي�رة، مع العلم أن ثمة نس�بة 
عالي�ة من مرضى الس�كري يضطرون 
لثق�ب أصابعه�م 3 م�رات يومي�ا، بعد 
كل وجب�ة طع�ام، للتأكد من مس�توى 
الغلوك�وز ف�ي ال�دم.  وأك�د المعهد أن 
طريقة قياس الس�كري ف�ي ماء العين 
ال تس�بب أي أذى أو إزع�اج للمري�ض. 
وجرى تطوي�ر هذه التقني�ة بالتعاون 
مع الخبراء في ش�ركة نوفيو س�ينس 
الت�ي تتخصص باألجه�زة اإللكترونية 
الدقيقة، وخصوصا في المجال الطبي.

اأين�ستاين

احلمل
قد تتعرض لبعض االنتقادات، لكنك 
تكم�ل طريق�ك بثب�ات وق�وة لتحقيق 
ضغ�وط  أم�ام  تستس�لم  ال  اهداف�ك 
الرشيك، فهو يح�اول دفعك للقيام بما 

ال ترغب به قلّة النوم

الثور 
عقب�ة واحد تعيق تحس�ني وضعك 
املهني، لكن كل يشء سيكون ملصلحتك 
قريباً عاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا 
فإن الحس�م مطل�وب لتصحيح االمور 

ممارسة الرياضة باستمرار

اجلوزاء
حب�ك للعمل يؤدي دوراً حاس�ماً يف 
تزكي�ة وضع�ك املهني، وهذا س�تكون 
له انطباع�ات إيجابية متع�ددة تتعقد 
عاقة م�ع امرأة يف املحيط، وتضطر اىل 

ايجاد حل بكل الوسائل

ال�سرطان 
ال تق�دم خدم�ات مجاني�ة اال مل�ن 
يس�تحق، ويحف�ظ ل�ك الجمي�ل عن�د 
اللزوم عليك أحياناً ان تكون متسامحاً 
مع الرشيك، فهو لم يقصد تهميش�ك : 

العصبية الزائدة ليست يف مصلحتك

الأ�سد 
قد تتبّدل معطيات يف العمل وتتلقى 
اقرتاح�ًا أو عرضاً، وهذا ما يس�بب لك 
بعض القل�ق والتوت�ر تب�دو العواطف 

شديدة وتحمل إليك آفاقاً واسعة

العذراء 
يتحدث عن مش�اريع ُتعرض عليك 
وع�ن نقاش�ات مهني�ة مميزة تش�عر 
أّن تغي�رياً ايجابي�اً يحص�ل يف حيات�ك 

العاطفية

امليزان
واللق�اءات  بالتع�ارف  ي�وم غن�ي 
وكذل�ك باملزي�د م�ن االنفت�اح يف حقل 
اختصاصك. تؤدي دور الوس�يط ودور 
املف�اوض واملحاور، وتنج�ح يف تقريب 

وجه�ات نظ�رك ويف ط�رح أف�كارك

العقرب 
األماكن الت�ي كانت مغلقة بوجهك 
تفت�ح قريب�اً، لك�ن تمهل لئ�ا تواجه 
واقع�اً مغايراً لكل ما كن�ت تطمح إليه 
تحتفل مع الرشيك بمناس�بة س�عيدة، 

فتبدو مقباً عىل الدنيا

القو�س 
ترتدي إحدى العاقات أهمية خاصة 
وتلتق�ي أصدق�اء. تنتم�ي إىل مؤسس�ة 
جديدة أو تاق�ي تقديراً أو تكلف بمهمة 
تحاول التحفظ والتمسك بآرائك متفادياً 

النقاش والحوار الهادئ

الدلو 
حاول التفكري بايجابية يف اآلخرين، 
واس�تبعد نظري�ة املؤامرة الت�ي أطلّت 
برأس�ها أخرياش�عورك نح�و الرشي�ك 
يتأجج هذا اليوم، وخصوصاً مع اقرتاب 

ذكرى عزيزة

اجلدي
يت�م اختي�ارك ملهمة صعب�ة، وهذا 
م�ؤرش ايجابي لقدرات�ك الكبرية عامل 
الثقة مفقود اىل ح�ّد كبري مع الرشيك، 
فحاول ترميم الجسور بينكما الجلوس 

أمام شاشة التلفزيون

حوت 
االنطباعات واملؤرشات األولية تشري 
إىل تقّدمك يف العمل، لكن يستحس�ن أن 
تبتع�د ع�ن الحس�ابات الخاص�ة تبذل 
جه�داً كبرياً إلقناع الرشيك بما يجول يف 
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هبة عبد ال�ستار
يق�دم ديفي�د بريس�تالند امل�ؤرخ خري�ج جامعة 
أكس�فورد ق�راءة مختلفة تكش�ف ع�ن تاريخ جديد 
للس�لطة موضحاً كيف س�يطر فكر التج�ار أو رجال 
البيزنس عىل السياس�يني يف السنوات األخرية . معتربا 
أنه يمكن رؤية التاريخ باعتباره سلس�لة من املعارك 
بني أرب�ع مجموعات متمي�زة: التج�ار, واملحاربون, 
والحكماء والعمال وأنه عندما يصبح املهيمن مجموعة 
واحدة, كما يقول, فإن ذلك يتسبب يف إحداث األزمات 

و االختالل بالتوازن.
يري بريستالند أنه ال يجب اعتبار األزمات التاريخية 
ناتجة فقط عن رصاعات سياس�ية أو إيديولوجية بل 
يجب النظر يف املنافسة امللموسة عيل السلطة بني ثالث 
مجموعات رئيسة يف املجتمع عىل مر العصور- أو كما 
يطلق عليهم, الطبقاتس ولكل منها هويتها وأغراضها 
الت�ي ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيف�ة اجتماعية مهمة 
تتطل�ع له�ا, ولعل أول هذه الطبقات ه�ي التجار, أو 
بتعبري معارص, الرأس�ماليني, الذين يس�عون لتعزيز 
قيم املنافس�ة التجارية وقواعد الس�وق, والثانية هي 
الجندي الطبقي, والتي تنشأ يف الطبقة األرستقراطية 
تحلم بأهداف محاربي العصور الوس�طى اإلقطاعية 
والرتكيز عىل البطولة والعدوان واالنضباط, فيما تأتي 
الثالثة م�ن طبقة رجال الدي�ن أو املتمتعني بالحكمة 
الفكري�ة, التي يع�ود تاريخها إىل أيام م�ن الرهبان يف 
العص�ور الوس�طى املس�يحية ويندرج تحته�ا أيضا 
التكنوقراط والخرباء., مش�ريا إىل أنه عىل مر القرون, 
كافح�ت الطبق�ات الث�الث لتتفوق عىل كتلة واس�عة 
من الفالح�ني, ومؤخرا العمال. وبحس�ب املؤلف فإن 
معظ�م املجتمعات عىل مر التاريخ تس�تند إىل تحالف 
غري رسمي بني اثنتني من هذه الطبقات الثالث, فعىل 
س�بيل املثال ش�هدت اإلمرباطوريات الزراعية يف وقت 

مبك�ر تحالفا بني األرس�تقراطيني من مالك األرض و 
املحارب�ني أو الجنود الذين دخل�وا يف تحالف وثيق مع 
الكهنة)الحكماء( الذين قدم�وا دائما التربير الروحي 
لحك�م هؤالء, ومع نهايات الق�رن17 برز التجار ألول 
مرة كطائفة مهيمن�ة يف إنجلرتا وهولندا, ومع حلول 
القرن ال�19 برز ما أطلق عليه بريس�تالند قيم التاجر 
الناعم�ة عندما اس�تخدمت بريطاني�ا إمرباطوريتها 
املتزاي�دة كقوة لتعزيز التج�ارة الحرة والعوملة, والتي 
اعتربت ظاهري�ا يف صالح الجمي�ع وبحلول منتصف 
القرن تحول العالم إىل ما اعتربه عصابات متنافس�ة 
م�ن رج�ال األعم�ال يتزاي�د دعمها م�ن قب�ل الدول 
القومي�ة, الفت�ا إىل أن�ه ال توج�د دولة اعتم�دت قيم 
التاج�ر املحارب الصعب بقوة أكثر م�ن أملانيا يف عهد 
بيسمارك, حيث تبنت منطق القمع الوحيش يف الداخل 
بينما كانت محصلتها صفرا يف املنافسة التجارية مع 
القوى الصناعية األخ�رى املعارصة لها والتي تقدمت 
عنه�ا اليوم, معت�ربا أن الح�رب العاملي�ة األوىل كانت 

مقربة لهذا النظام.
وبعد الح�رب, ظهرت أمريكا كأغنى دولة مهيمنة 
ومصدر ل�رأس املال مم�ا أدى إىل انتش�ار نفوذ جديد 
للتج�ار الرأس�ماليني وال�ذي كان له أثره ع�ىل العالم 
املتق�دم من خالل الرأس�مالية االس�تهالكية والديون 
املدفوعة بأم�وال بالوق�ود, وبدأت االخت�الالت املالية 
والتجاري�ة الضخم�ة التي أس�فرت عن س�نوات من 
التقش�ف امل�ايل واالضطراب�ات االجتماعي�ة التي تلت 
ذل�ك, إال أن إراق�ة الدم�اء يف الح�رب العاملي�ة الثانية 
أبرزت تحالف�ا جديدا من حكماء التكنوقراط والتجار 
الناعمون�س حي�ث كان العزم ع�ىل التعلم من دروس 
امل�ايض, فعملت هذه الرشاكة ع�ىل خلق نظام عاملي 
جدي�د وضع�ت مع�ه القواعد الت�ي تحك�م العالقات 
التجارية بني الدول الصناعية الكربى, معتربا أن األزمة 
املرصفية والديون يف الس�نوات األخ�رية دفعت التجار 

إىل إمالء قيمهم ومبادئهم عىل واضعي السياس�ات يف 
الغرب, معربا عن أسفه بأن هؤالء ال يزالون خاضعني 
لعبودي�ة األس�واق املالية والتجاري�ة الدولية, وهو ما 
اعتربه دليال عىل وجود غريزة جماعية ملحاولة إصالح 

النظام بدال من عدم تغيريه.
ويخص�ص ج�زء كبري م�ن الكتاب ل�رد التاريخ 
الحديث من حيث املنافس�ة بني هذه الطبقات الثالث 
م�ع الرتكي�ز عىل الصع�ود املتواص�ل لطبق�ة التجار 
الرأس�ماليني, الفت�ا إىل أنه يف معظم حقائ�ق التاريخ 
ف�إن الطبق�ات الثالث الجن�دي, التاج�ر والحكيم قد 
كافح�ت للهيمن�ة ع�ىل الطبق�ة الرابع�ة املمثل�ة يف 
الفالحني والعمال, وعندما تحقق إحدى تلك الطبقات 
السيطرة عىل اآلخرين دون منازع, فإن النتيجة غالبا 
ما تك�ون هي الحرب والث�ورة أو كارث�ة اقتصادية., 
مؤك�دا أن هيمنة قيم التجار هي الس�بب وراء األزمة 

املالية الحالية.
 لذا يحاول من خالل هذا الكتاب اس�تخدام دروس 
التاري�خ لفهم األزم�ة املالية الحالية, م�ربزا كيف أن 
الغ�رب يدفع اآلن ثم�ن الخضوع لقي�م التجار, الذين 
يس�عون لتحقيق أرب�اح قص�رية األم�د دون مراعاة 
ملخاط�ر االئتم�ان وتأثري تلك املس�اعي ع�ىل األوضاع 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة ع�يل امل�دى البعي�د, وهو 
م�ا نجده غ�ري بعيد عم�ا كان يح�دث يف مرص خالل 
العقود األخرية من س�يطرة السياس�ات الرأس�مالية 
اليمينية التي قادها رجال األعمال املحيطون بالنظام 
الس�ابق وتبناها النظام نفس�ه مم�ا دفعه لالقرتاض 
وإغ�راق الب�الد يف دوامة من الق�روض والفقر وتردي 
األوض�اع االجتماعية فكان ذل�ك أحد أهم عوامل قيام 
الثورة ليكون أحد أهم ش�عارها ومطالبها هو العدالة 

االجتماعية.
صدر عن دار ألن الن.

ألن العالق�ة املب�ارشة تحمل حميمي�ة التواصل اإلنس�اني، حتى 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية والياب�ان تلجأن إىل مثل ه�ذا النوع من 
الدعاية، فالواليات املتحدة لديها برنامج الزائر، حيث تستضيف من 
خالله أحد األشخاص املرشحني يف بلد ما للصعود السيايس أو الثقايف 
أو االجتماع�ي لزيارة الواليات املتحدة ملدة ش�هر، ليبه�ر ببلد العام 
سام، تم من خالل هذا الربنامج استضافة شخصيات تبوأت مناصب 
عليا فيما بعد يف بالدها سواء من أوروبا أو إفريقيا أو آسيا أو أمريكا 
الالتينية، امللفت للنظر عند حديثي مع العديد من األش�خاص س�واء 
م�ن مرص أم م�ن دول أخرى ممن اس�تفادوا من ه�ذا الربنامج، أن 
كل ف�رد منهم أعد ملفاً مس�بقاً عنه، حدد من خالل�ه ميول وأهواء 
هذا الش�خص وما يحبه وما يكره، بحيث تخطط الزيارة وفق هذه 
الدراسة التي هي يف جانب منها لها بعد نفيس وآخر انثروبولوجي. 

 ولكي أوضح الجانب األخري، فالبد وأن أنبه له، فال يستحس�ن أن 
تدعو ش�خصا من بلد مسلم لديس�كو، يف حني من املحبب أن تجعل 
زائ�ر أوروبا ينبهر بالحداث�ة يف مجال التكنولوجي�ا، عىل حني يجب 
أن ت�رى صيني�اً ذا تراث عري�ق متحف املرتوبوليت�ان، يف جانب آخر 
تقدم الواليات املتحدة نفسها عىل أنها أرض للتعايش الحضاري بني 
ثقاف�ات متع�ددة، وال مانع هنا من زيارة ناس�ا أو مفاعل نووي أو 
مش�اهدة مرتو لوس أنجل�وس أو وادي التكنولوجي�ا يف كاليفورنيا 
أو مصان�ع بيونج للطائرات مع العروج ع�ىل البيت األبيض ومكتبة 
الكونجرس، املهم يف نهاية األمر أن يتم غرس نوع من الحب واالنبهار 

، وتركك وقد اقتنعت بعظمة أمريكا أم الدنيا املعارصة .
امللفت للنظر يف مثل ترتيب هذه الزيارات أن املرافق للزائر، يحمل 
بتعليمات تتوافق مع طبيعة الزائر، بل قد تكون تركيبته الشخصية 
أو كيمياءه النفس�ية تتكامل معه، لك�ي يتحول االثنان إىل أصدقاء، 

هكذا تنشأ الدول العظمى لها أصدقاء يف مختلف أنحاء العالم .
يف ع�رص الرئيس جمال عبد الن�ارص، كان طلبة املدارس والعامة 
م�ن الش�عب لديهم حالة إبه�ار بكاريزما الزعيم، لذا كان يرس�لون 
له طالبني صورة ش�خصية منه، رسعان ما يقوم مكتبة بإرس�الها 
ممه�ورة بتوقيع�ه، تخيل طف�ال يف نجع يف صعيد م�رص يف منطقة 
منس�ية مهمل�ة، تصل�ه فجأة أم�ام أهل قريته رس�الة م�ن رئيس 
الجمهوري�ة، فيها ص�ورة عليها توقيع�ه، كيف س�يكون رد فعلها 
لدى أهل القرية، الش�ك أنه س�يكون كبرياً إن تفهم طبيعة الجمهور 
املخاطب وس�يلة أساسية من وسائل النجاح اإلعالمي، بل نجد كثرياً 
من الساس�ة لجأوا إىل حيل عديدة لكسب الجمهور، فها هو نابليون 
عند غزوه ملرص يش�هر إس�المه ويتبنى منش�ورات تدعو املسلمني 
يف مرص ملس�اندته ض�د الظلمة املماليك، ويحرض املوالد اإلس�المية، 
ب�ل نرى الرئيس الس�ادات يربع يف هذا حني يرت�دي أحدث األزياء يف 
القاهرة وعند س�فره خارج مرص، ويلبس الجلباب والعباءة يف ميت 
أب�و الكوم، فاألوىل لدي�ه طبقة وجمهور معني يتناس�ب معه البذلة 
ورابطة العنق املتناس�قة معها وطريقة اإليليت يف التعامل، والثانية 
كان لدى الس�ادات فيها جمهور آخر يخاطبه هو جمهور الفالحني 
والعمال وأهل املدن الصغرية، الذي كان يهدف إىل إقناعهم بأنه واحد 
منهم يأكل البط واألوز يف املولد النبوي عىل الطبلية، بل نش�أ مثلهم، 

وأن لديه قيم الريف األصيلة.
عش�ق  إع�الم  رج�ل  الس�ادات  كان 
الصحاف�ة منذ صغره، لذا كان من املتوقع 
أن تس�تقل ش�خصيته عن محمد حسنني 
هيكل اإلعالمي البارز الذي لعب دوراً كبريا 
يف صناع�ة صورة وش�خصية عبد النارص 
أمام الرأي العام املحيل والعربي الدويل. لعل 

هذا هو املنش�أ الحقيقي للخالف بينهما 
بعد العام 1973 ، عىل الرغم من كونهما 
صديقني، لك�ن الس�ادات أراد أن يقدم 
نفسه برؤيته التي اكتسبها وبناها من 
عمله يف اإلعالم. لكن يف عرص اإلنرتنت 
والفضائي�ات والصح�ف اإللكرتونية 
م�ن  وغريه�ا  واملذي�اع  والتلف�از 
الوس�ائط اإلعالمية، ه�ل يصلح أن 
يعتمد ش�خص عىل ذاته يف صناعة 
صورت�ه، أو تعتمد مؤسس�ة عىل 
فرد يف تقدي�م صورتها، أو رشكة 
ع�ىل وكالة إعالن�ات ذات اتجاه 
واحد يف تقديم منتجها، أو دولة 
عىل سياس�ات ثابت�ة يف تقديم 
إنجازاتها، الشك أن هذا لم يعد 

يجدي يف عرصنا ؟!
لس�نوات طويل�ة ظ�ل املجتم�ع العرب�ي تس�يطر 
علي�ه فك�رة الهيمن�ة األمريكية عىل وس�ائل اإلعالم 
وصناعته، وغ�اب عنه التحوالت والتقلبات يف اإلعالم 
األمريكي]iii[ لك�ن هناك هيمنة الدول�ة األمريكية 
ع�ىل العالم من خ�الل االقتص�اد والقوة املس�لحة 
عق�ول  ع�ىل  تس�يطر  الت�ي  اإلعالمي�ة  واألدوات 
البرش]iv[ بحيث يصبح البرش أرسى هذه األدوات 
ومنه�ا األف�الم الس�ينمائية التي تبث الس�طوة 
األمريكي�ة بطريقة ناعمة لدى املش�اهد ومثلها 
املسلس�الت األمريكية، وهي قضية مثارة حتى 
يف أوروبا، وبصورة خاصة يف فرنسا التي لديها 
تخوفات حادة من الهيمنة األمريكية، حتى يف 
مج�ال محركات البحث عىل ش�بكة اإلنرتنت 
إذ أن س�يطرة Google عىل محركات البحث 
تجعل دائماً املواقع اإللكرتونية األمريكية يف 
املقدمة أمام الباحث ع�ن أية معلومة عىل 
الش�بكة الدولي�ة للمعلوم�ات]v[ إن هذا 
النوع من الهيمن�ة يفرض علينا رضورة 
البح�ث عن تفعيل محركات بحث عربية 

.
 الحقيقة التي يقررها الواقع العميل 
أكثر تعقي�داً، ألن مراك�ز صنع القرار 
ال تم�ارس فعلها يف املث�ايل املفرتض، 
س�طوة  تح�ت  تمارس�ه  وإنم�ا 
تاريخية ك�ربى ومصالح  رصاعات 
يتعارض بعضها مع بعض، والكثري 
منه�ا غائ�ر يف زمان�ه، أو جامح يف 

مقاصده، أو عنيف يف ممارس�ته، ويف ظل 
هذه األحوال فإن القرار السيايس تحكمه بالقطع عوامل 

غري مثالية !
إن هناك شيئاً يتقاطع بني املثايل املفرتض والواقع الذي يعرب عن 
املصال�ح أي كانت ه�ذه املصالح هل هي مصالح دول�ة أم مجتمع 
أم رشك�ة أم فرد، لذا فدور السياس�ات اإلعالمية ع�ادة هو صناعة 
صورة مضيئة للمؤسسة أيا كانت، وتربير أفعالها أو إنقاذ القرارات 
املتضارب�ة له�ا أو الضعيف�ة، بات�ت السياس�ات اإلعالمي�ة يف طور 
التح�ول إىل علم له تش�ابكه م�ع علوم مختلفة، فهي ليس�ت قائمة 
ع�ىل الخ�رب أو وس�ائط اإلعالم، ب�ل تس�تخدم عل�وم األنثربولوجي 
واالجتم�اع والتاري�خ فضالً عن التقنيات الحديث�ة.  وأظهرت إحدى 
الدراسات أنه يربط املؤسسة بجماهريها عالقة ذات ثالثة أبعاد هي: 
بعد مهن�ي Professional وبعد ش�خيص Personal وبعد مجتمعي  
Community. ويقص�د بالبعد املهني: العالق�ات املهنية بني املنظمة 
وجماهريه�ا يف ضوء طبيعة عمل املؤسس�ة س�واء أكان�ت إنتاجية 

أم خدمي�ة أم منظمة غري ربحي�ة. فالجمهور يريد من املؤسس�ات 
أداء مهني�ا يتم�ى مع احتياجات�ه ومصالحه. ويقص�د بالعالقات 
الشخصية: العالقات التي تبنيها املؤسسة مع جمهورها عىل أساس 
شخيص، وليس باعتبارهم أفراداً مجهولني أو مجموعاً من القطيع، 
أي أنه عليها أن تس�عى لكس�ب احرتامهم وثقته�م كأفراد. ويقصد 
بالبعد املجتمعي: التزام املؤسسة يف عالقاتها بجماهريها باحتياجات 

واهتمامات وقيم وأخالقيات املجتمع الذي تعيش فيه .
إن أنج�ح السياس�ات ه�ي الت�ي تقوم ع�ىل إقام�ة عالقة 
 Two – Way متوازن�ة بني الجمهور واملؤسس�ة
أال  يج�ب  إذ   ،Symmetrical
دور  يتوق�ف 

سس�ة  ملؤ ا
الجماه�ري تتكي�ف  معه�ا، ع�ىل جع�ل 

لبيئ�ة ولك�ن يج�ب أن تتكي�ف املؤسس�ة نفس�ها مع  ا
الخارجية، بما فيها الجماهري الفاعلة اتجاه هذه املؤسس�ة، فبناء 
عالقة إس�رتاتيجية بني الطرفني تعتمد عىل الفهم املتبادل واالتصال 
الفع�ال يف اتجاه�ني بدال من االعتم�اد عىل إس�رتاتيجيات اإلقناع يف 
اتج�اه واح�د، وتتوقف ق�درة القائمني عىل إدارة ه�ذه العالقة عىل 
ع�دة عوامل منها: االس�تقاللية يف اتخ�اذ القرار، والق�وة واألهمية 
الت�ي تتمتع بها جماهري املؤسس�ة، ومناخ تغطية وس�ائل اإلعالم، 
وكذل�ك القيود القانونية والتنظيمية. ووف�ق الكتاب: أي دولة قوية 
 Monopoly متماس�كة البد أن تس�عى لبناء نظام الحتكار املعرف�ة
Of Knowledge  واملحافظ�ة علي�ه لخدم�ة أهدافه�ا ومصالحه�ا 

اإلسرتاتيجية يف البيئة الدولية، وذلك من خالل تزويد وسائل االتصال 
بمضام�ني ومعايري للضبط االجتماعي Social Control. وتزداد قوة 
ه�ذا الضبط االجتماعي كلم�ا اقرتبنا من مراك�ز الدولة – ويمارس 
الضب�ط االجتماعي يف إطارين، أحدهما وطني داخيل، واآلخر عاملي. 
فعىل املستوى الوطني، تسعى الصفوة السياسية أو االقتصادية، أو 
الدولة ذاتها إىل تحقيق س�يطرتها عىل س�كان الدولة، وتتوىل تحديد 
أه�داف املجتم�ع وأولوياتها وتش�كيل أجن�دة اهتمامات�ه، وأنماط 
الس�لوك، بل وتفرضها. وتس�تخدم الدول لهذا الغرض عدة أساليب 
منها حرمان األفراد من الوصول إىل املعلومات، س�وى تلك التي ترى 

الدولة أنها تشكل أهمية بالنسبة لها
والحقيقة أنه انطالقا من فلس�فة عرص الثورة الفرنسية وصوال 
إىل النص�وص األمريكي�ة والفرنس�ية، ح�ول حقوق اإلنس�ان، فإن 
حرية التعبري والرأي قد اكتس�بت مكانا مركزيا يف الحياة 
العام�ة، مثاليات طردت من قب�ل البعض، هكذا 
نج�د األمريك�ي توماس جيفرس�ون يؤك�د "إذا 
م�ا ترك�ت يل حرية االختي�ار بني وج�ود حكومة 
دونم�ا صحف، وبني صح�ف دون حكومة، فإنني 
ال أت�ردد يف اختي�ار صح�ف بال حكوم�ة " هل ألن 
توم�اس جيفرس�ون كان م�دركا م�دى س�يطرة 
الدول عىل كافة الوس�ائط اإلعالمي�ة، وإن كان ذلك 
ب�دأ يهتز مع املدونات وأخواتها عىل ش�بكة اإلنرتنت، 
فالحقيقة إن س�يطرة املجتم�ع االتصايل عىل املجتمع 
نتيجة إىل عدم ش�فافية املعلومات املنترشة أو حجزها 
أو ع�دم معالجته�ا والتعام�ل معها أو تش�وهها بفعل 

اإليديولوجيات املنترشة .
"كل إنسان قادر عىل التواصل الكالمي يجب االعرتاف 
ب�ه كذات إنس�انية" فاعلة، أي خليق�ة بالنقاش واعتماد 
الحج�ة واإلقناع وبالتايل التوافق والدخول يف فعل مش�رتك 
م�ع اآلخري�ن، وه�ذا يعني وج�ود فض�اء للنق�اش واآلراء 
يس�تطيع في�ه املواطن�ون ممارس�ة حقوقهم والت�داول يف 
الشأن العام، هذا كان هدف يورجني هابرماس العالم األملاني 
ال�ذي قاد م�ا يعرف بمدرس�ة فرانكف�ورت الثاني�ة يف مجال 
املجتمع االتصايل، لكن هذه املثالية البعيدة عن الواقع يتقاطع 
معه�ا حقيقة أن الوف�رة االتصالية التي هي أش�به ب�" مغارة 
ع�يل بابا " عىل املس�تويني الثقايف واإلعالمي، له�ا جانب معتم، 
فه�ي حكر ملجموعات دون غريها، هذا م�ا نجده فعال يف أجهزة 
الحاس�ب املحمول يف فرنس�ا عام 1999 م حي�ث تبني أن عدد 44 
% من الش�بان لديهم حاس�ب محم�ول 68 % منهم م�ن الطبقات 
العلي�ا . إن الحقيق�ة املرة ه�ي أن الكثريين يعيش�ون وهم الحرية 
الش�خصية التي باتت مهددة بفعل الوسائل االتصالية الجديدة بما 
دعا إىل تشكيل" لجنة قومية للمعلومات والحريات"يف فرنسا للدفاع 
عن حقوقه�م وحرياتهم لتخزين املعلومات عنه�م يف حني أن نظام 
ايش�لون األمريكي يستطيع التقاط املكاملات والربيد االلكرتوني عىل 
صعيد العالم أي فرض نظام من التجس�س الس�يايس واالقتصادي، 
والش�فافية التي يقول بها الخطاب االتصايل تصبح كس�يحة عندما 
تؤك�د األح�داث إمكاني�ة اخت�الق الوقائع وخ�داع ال�رأي العام كما 
حدث مثال بالنس�بة الصطناع ما س�مي بمجزرة " تيمبوسوارا " يف 
رومانيا أو بالنسبة الحتالل العراق بحيث أن املجتمع االتصايل يشكل 
حاضن�ا لالحتيال والعدوان. كذلك فإن مس�ألة العوملة يجب قراءتها 
بش�كل آخر، فقم�ة تونس للمعلوماتي�ة التي انعقدت ع�ام 2005، 
بينت س�يطرة الواليات املتحدة عىل س�وق املعلوم�ات خاصة أن 55 
% من األمريكيني يحظون باإلنرتنت مقابل 32 % من س�كان االتحاد 
األوروبي، و8 % من قاطني أمريكا الجنوبية و6 % من شعوب آسيا.

أض�ف إىل ذل�ك أن 75 % م�ن املؤسس�ات املس�يطرة ع�ىل بن�وك 
املعلومات موجودة يف الواليات املتحدة مقابل 12 % يف أوروبا، يف هذه 
الوضعي�ة تعني الوفرة االتصالية انتق�ال الربامج واألفالم األمريكية 
إىل العالم كله بما يهدد الثقافات األخرى ويفرض الهيمنة األمريكية، 
إذا املش�هد اإلعالم�ي املس�يطر ع�ىل ال�رأي الع�ام ل�ه أداة ينفذ من 
خاللها، هي "املجتمع االتصايل" الذي يش�مل كل الوسائط اإلعالمية 
ب�دءاً من الخطابة أوىل هذه الوس�ائط وص�وال لإلنرتنت أحدثها، أما 
م�ن يقوم�ون بصناعة إس�رتاتيجية هذا املش�هد فهم م�ن يديرون 
السياس�ات اإلعالمية ويضعون خططها املحكمة بصورة مستمرة، 
هنا أس�تطيع أن أقف أمام صناعة السياسات اإلعالمية التي تشكل 
املش�هد اإلعالمي الذي يس�يطر ع�ىل الجمهور غري الناق�د والالوعي 

للسيل الذي يتعرض له ؟!.
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كيف هيمنت أميركا على العالم عبر اإلعالم ؟ !    
ال�سيا�سات الإعالمية.. "الدولة..  امل�ؤ�س�سة ..  الفرد"

التاجر والجندي والحكيم ..  وتاريخ جديد للسلطة

وجاء بالكتاب: يربز الإقناع ولغة 
احلديث ولغة اخلطاب ك��سيلة من 

و�سائل الإعالم، يف ع�سر ال�سماوات 
املفت�حة والإنرتنت، قد يبدو 

م�ستغربا اأن العديد من امل�ؤ�س�سات 
بل حتى احلك�مات تلجاأ اإىل 
الت�سال املبا�سر باجلماهري
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أكد عدنان حمد مدرب منتخب األردن بكرة القدم أن فريقه استحق 
الفوز عن جدارة عىل نظريه منتخب استراليا بهدفني مقابل هدف 
واحد ضمتن منافستات الجولة الرابعتة من التصفيات اآلستيوية 
املؤهلتة ملونديتال الربازيتل 2014 .ونقتل املوقع الرستمي لالتحاد 
األردنتي لكرة القدم عىل شتبكة االنرنت أن حمد أكتد أن "منتخب 
األردن استحق الفوز عن جدارة عىل نظريه منتخب اسراليا بهدفني 
مقابل هدف واحد رغم صعوبة املباراة خاصة أن املنتخب االسترايل 
من أقوى املنتخبات التي تنافس يف تصفيات القارة".وأشتار املوقع 
إىل أن "حمد أدىل بترصيحات صحفية أن الفرصة مهيأة أمام فريقه 
للمتي قدمتا عىل طريتق التأهل لتكأس العالم بالربازيتل 2014 ، 
مشريا إىل أن جاهزية العبينا ستزداد بسبب مشاركتهم مع أنديتهم 
يف البطتوالت املحلية والقارية"، مؤكدا يف الوقت ذاته انه "ستيغيب 
عن اللقاء املقبل كل من الحارس عامر شفيع واملدافع باسم فتحي 
لنيلهم إنذارين ونتمنى أن يظهر البدالء بنفس املستوى".وبني املوقع 

أن "حمد ينوي إقامة معسكر تدريبي يف العاصمة القطرية الدوحة 
يبدأ يف الثالث من ترشين األول املقبل، يأتي استتعدادا للقاء منتخب 

عمتان بالجولة الرابعة يف مستقط يف 16 ترشين األول املقبل 
عىل أن تتخلله خوض مباراة ودية مع منتخب قطر يف 

الثامن من الشهر ذاته للوقوف عىل حالة الالعبني 
وجاهزيتهم الفنية لخوض املباراة املقبلة التي 

يجتب علينا اإلعداد الجيتد لها ، خصوصا أننا 
أثبتنتا للمنتخبتات التتي تتنافتس معنتا يف 

املجموعتة أننا لستنا فريقاً ستهالً".يذكر 
أن املنتخب األردني احتتل املركز الثاني يف 
مجموعته برصيتد أربع نقاط بعد فوزه 
الذي حققه عىل منتخب استراليا، فيما 
يحتل منتختب اليابان صدارة املجموعة 

برصيد 10 نقاط .

بغتداد كشتف نائتب رئيتس الهيئة  لنتادي  اإلداريتة 
الريتايض، بأن الرئيس الفختري للنادي صابر العيستاوي 
أمر بتخصيص طائرة خاصتة لنقل الفريق الكروي الذي 
ستيغادر يوم غد االثنني للدخول بمعستكره التدريبي يف 

تركيا تحضرياً ملباريات املوسم الكروي الجديد.
وقتال غضنفر حستني: إن أمني بغتداد الرئيس الفخري 
لناديته خصتص طائترة خاصة لنقتل الفريتق الكروي 
إىل مدينتة انطاليتا الركية يتوم بعد غد االثنتني تحضرياً 
ملباريات املوستم الكروي الجديد الذي ستينطلق منتصف 
الشتهر املقبل، كون اإلدارة لم يتستن لهتا توفري حجوزات 

الطريان إىل تركيا.
: أن مدافتع الفريق الكروي باستم عبتاس عاود  وبتنينّ
تدريباتته بالجري بصتورة منفردة ومتن املؤكد دخوله 
بتدريبات الفريق يف معستكر تركيتا إال أننا بالرغم من ذلك 
ستنعرضه عتىل كادر طبي مخصتص ملعرفة متدى خطتورة إصابته التي 
تعرض لها مع املنتخب الوطني.وكان الجهاز الفني لكرة بغداد قد اختارت 
27 العباً لتمثيله يف املوسم الجديد وهم رسمد رشيد وصكر عجيل وإسامة 
حسني وباسم عباس وقيص منري ومحمد قابل وخلدون إبراهيم وعيل عبيد 
وباستم محمد وعباس قاستم وحيتدر عيىس وأمري صبتاح ومحمد جميل 

ومصطفى احمد وحستني جواد وحسام إبراهيم 
وعيل عدنان ومروان عباس وستامح ستعيد 
وعتادل عبتد زيتد واحمد عيل ويتارس فريح 
وحيدر عبيد وتيستري عبد الحستني وستيف 

جبار.

أكد املنستق اإلعالمتي للهيئتة اإلدارية لنتادي أربيل 
الريتايض، أن إدارة فريقه تلقت إشتعاراً من االتحاد 
اآلستيوي لكرة القتدم يتضمن الستماح للمهاجم 
مصطفى كريم للمشاركة معنا يف مواجهة الفريق 
األصفر مع كيالنتان املاليزي يف الدور ربع النهائي 

بكأس االتحاد اآلسيوي.
وقتال ريبتني رمتزي: إن االتحتاد اآلستيوي لكرة 
القدم وافق عىل مشاركة مهاجم املنتخب الوطني 
مصطفتى كريم يف مباراتنا أمتام فريق كيالنتان 
املاليتزي يف الدور ربتع النهائي بتكأس االتحاد 

اآلستيوي، الذي ستيالقيه ذهابتاً بملعب 
فرانسوا حريري يوم الثالثاء الثامن عرش 

من الشتهر الحايل.وزاد: أن النادي الهولريي 
ينتظر وصتول البطاقة الدوليتة لالعب هوار 

مال محمتد من نادي نتادي ذوب اهن اإليراني 
لغترض إرشاكة يف مباراة الثالثاء حال وصولها 

كتون إدارة نتادي اربيتل دخلتت يف مفاوضات 
مكثفة مع النادي اإليرانتي الذي يمتلك البطاقة 

الدولية لالعب.
وأكد رمزي: أن بعثة النادي املاليزي ستصل عرص 

اليوم األحد حستب ضوابط االتحاد اآلسيوي لكرة 

 ودع منتختب ناشتئة العراق بالكيك بوكستنك 
بطولتة العالم باللعبة بعد أن خترج منها خايل 
الوفتاض ومتن دورهتا األول والتتي تضينّفها 
 /9  /  8 متن  للفترة  ستلوفاكية  جمهوريتة 
ولغايتة 17 /9/ 2012 .وقتال موفتد االتحاد 
العراقتي للصحافة الرياضيتة احمد العلوجي 
الستلوفاكية أن "العبتي  مدينتة برتستالفيا 
املنتخب تعرضوا لستت خستارات متتالية يف 
األيام األوىل للبطولة ستيما وأنها تجري وفق 
نظام التستقيط الفردي" , مشتريا إىل إن أوىل 
الخستارات كانتت يف اليتوم األول النطتالق 
املنافستات حيث اخفتق الالعبان الحستني 
جليل وحستني طالب يف تحقيتق أية نتيجة 
وكانتت الخستارة األوىل للمنتختب لالعتب 
الحسني جليل من الالعب الرويس كوجيني 
ليلحق به زميله حستني طالب أمام الالعب 
الفرنيس ليتو جايلون".وأضاف أن "اليوم 
الثاني شتهد خروج منتخب ناشئة العراق 

متن التدور األول للبطولة بعتد أن مني العبي 
املنتختب اآلخريتن بهزائتم متالحقتة حيتث 
ختر الالعب نور الدين حستني أمام الالعب 
الربيطانتي ارجتون جوالي بتوزن 57 كغم 
ومحمتد طته من الالعتب الترويس روماك 
فلورر بوزن 42 كغم وعالء هاشم صاحب 
املركتز الرابع يف البطولة الستابقة والتي 
جترت أحداثهتا يف رصبيتا عتام 2010 ، 
خر أمام الالعب االيطايل دايفيد بيتور 
بوزن 52 كغم وشتهد هتذا النزال إثارة 
ونديتة يف الحتركات واللكمات من قبل 
الالعبني".وأشار إىل أن "الحال لم يتغري 
بالنستبة لالعب ستجاد حسني حيث 
خر عتىل يد الالعتب االيطتايل أيضا 
دونفتان الندستبريغ بتوزن 69 كغم، 
وليتواصل مسلستل اإلخفاق الريايض 
العراقي ولتمتد أحداثته إىل الرياضات 
غري االوملبية وبنتائج مخيبة لآلمال".

 أصتدرت مجموعة املعرضني لدى محكمة الكأس 
الدولية عتىل االتحاد العراقي لكرة القتدم  بياناً تلقت 
"املستتقبل العراقتي" نستخة منته عىل توضتح فيه 
مستتجدات القضية والقرارات املنتظترة من املحكمة 
يف جلستتها النهائيتة يف الثامن والعرشين من الشتهر 

الحايل وجاء البيان كالتايل:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
"يا أيها الذين امنوا، إذا جاءكم فاستق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبتوا قومتاً بجهالتة فتصبحتوا عىل متا فعلتم 

نادمني" )صدق الله العيل العظيم(.  
اختارت مجموعة املعرضتني أهمية تأجيل إعالن 
التفصيتالت التواردة يف بيانهتا هذا رداً عىل مسلستل 
التشويشتات واالتهامتات الكاذبتة واملنافقتة التتي 
صاحبت ترصيحتات وترصفات بعتض أعضاء اتحاد 
القدم بخصتوص الدعوى املقامتة يف محكمة الكأس 
الدولية حول املخالفات القانونية الحاصلة قبل وأثناء 
وبعتد املؤتمتر االنتخابي يف 18/6 متن العام املنرصم 
وذلك التزاما منها  باحرام مشاعر الناس والرأي العام 
العراقتي وجماهري الكرة وتأجيل ذلك إىل ما بعد موعد 
انتهاء  مباراة املنتخب الوطني املهمة أمام اليابان كي 
ال تفتر من قبل بعض  املعنيتني يف االتحاد كعادتهم، 
يف غري مراماتها الحقيقية، وبعد ما أثمرت به الجهود 
والتحقيقتات الجاريتة بالوصتول إىل مرحلتة الفصل 
والقترار النهائي يف املحكمة املذكورة يف موعد تقرر أن 

يكون نهاية الشهر الحايل.

العرتا�س ل مي�س الأفراد
املعرضتني  مجموعتة  يهتم 
يف مطلتع بيانها هتذا أن توضح 
بأنهتا ال ولتم تقصد متن خالل 
اعراضهتا املقتدم التعترض إىل 
بعض أشخاص االتحاد كأفراد، 
إنما تبغتي توجيته االنتقاد إىل 
والقترارات  املعتمتد  املنهتاج 
املخربتة التتي قتادت الكترة 
العراقيتة وإدارتها إىل ما هي 
عليه اليوم من تخلف وتخبط 
معلومتني . دليتل ذلتك بتأن 
املعرضتني كانوا قتد قدموا 
عتىل  اعراضهتم  ورقتة  
االنتخابية  العملية  إجراءات 

برمتهتا قبتل بتدء املؤتمتر االنتخابتي وانتختاب 
التشتكيلة الحالية وبتأييد رستمي مصدق من قبل أمني رس 
االتحتاد يفترض مواجهة تبعاتته القانونية أمتام املحكمة 

الرياضية الدولية أعاله.  
كما يهم مجموعة املعرضني أن توضح للرأي العام العراقي 
إجماال ولجماهري الكرة عىل األخص وكذلك لقادة املؤسسات 
املعنيتة يف الحكومة والربملان واللجنتة األوملبية التي أعيتها، 
دون حلتول، السياستات امللتويتة التحاد الكترة ومطالباته 

 ، ملستمرة ا
بأنهتم  كجتزء متن 

املعارضتني عتىل هتذه السياستة ونتائجهتا، وقد 
اضطروا إىل استتخدام حقهم القانوني باللجوء إىل الستلطة 
القضائيتة الرياضية األعىل يف العالم،  حيث ال مكان أو تأثري 
ألي ضغوطتات شتخصية أو مادية أو مستاومات معلومة، 
اعتتاد االتحتاد ومتا زال، استتخدامها يف مجمتل تحركاتته 
البائستة، متحملتني )أي مجموعتة املعرضني( بأنفستهم 

النفقات الباهظة يف إقامة الدعوى ، بضمنها ما كان يتوجب 
عىل االتحاد تستديده من أجور إىل املحكمة املذكورة، إيمانا 
من املعرضني بقضيتهم العادلة واثر محاولة االتحاد اللعب 
بمثل هتذه الورقة الرخيصتة باالمتناع عن تستديد حصته 
متن األجور املقررة املطلوبتة للبدء بإجتراءات التحقيق من 
قبتل املحكمة الدولية وقضاتها  يف مجمل  فحوى الشتكوى 
املقدمتة. لقد أعيتت املعرضني جملة من الحيل واألستاليب 
امللتويتة والكاذبتة التي مارستها ويمارستها الستلوك الال 
ريايض واملخرب املتستلط عىل القرار الكروي العراقي لجني 
املزيد متن املنافع واملصالح غري املرشوعة عىل حستاب كرة 
الوطتن ورياضته بتدل االنرصاف إىل ما يمليته الواجب الذي 
نصبتو من اجله تجاه كرة القدم يف بلد كان يف يوم ما يعرف 

يف العالم  بأنه )برازيل الرشق الكروي(!. 
وليس أدل عىل صواب  وجهات النظر املذكورة غري التذكري 
بما صاحب املسترية الكروية العراقيتة من فضائح ومهازل 
متالحقة يف اآلونة األخرية خالل الحقبة القصرية الستابقة. 
لم تكتن بداياتها مع الترصف املنهزم واملريب الذي مارسته 

يف  املريتب  يف االتحاد  املستاهمة والتواطتؤ 
تفويتت الفرصة عىل البرصة 

الفيحاء يف احتضان وتنظيم دورة الخليج الثانية والعرشين. 
كذلتك يف لجتوء االتحاد العراقتي إىل االتحتاد القطري بطلب 
توكيل وتحمل النفقات الطائلتة ملحامني أجانب يف مواجهة 
دعتوة املعرضني العراقيتني أمام القضاء الريتايض العاملي. 
إن إشتارة عابترة إىل قضيتة الالعتب )الربازيتيل القطتري( 
أمريستون واملالبسات الغريبة التي أحيطت بقضيته ونتائج 
مستاوماتها عىل حستاب مصالتح الكرة العراقيتة وفرقها 
ومنتخباتهتا قد تفر بعضاً من جوانب أستباب هذا اللجوء 
االضطراري املشتني وخفاياه. كما يهم مجموعة املعرضني 
اإلشتارة إىل موضوعة الغرامات املالية الكبرية التي تحملتها 
خزانتة األموال العامة  املقررة لتطويتر الكرة العراقية جراء 
األحكام القضائية نتيجة الشتكاوى املقامة من قبل املدربني 
الرستون وفتريا وغريهمتا ضد االتحتاد وتخبطته املعلوم يف 
تنفيذ التزاماته األدبية  والقانونية، ثم مرورا بنتائج التزوير 
والجهل اإلداري وقرار أبعاد منتخبنا االوملبي من املشاركة يف 
دورة  لنتدن  االوملبية، وأخرياً وليس آخر فضيحة عقد زيكو 
وما أحيط به من إشتكاالت غامضة أثرت بشتكل مرض عىل 
مسترية اإلعتداد وحلم الوصتول إىل املونديتال، وهي حقيقة 
أثتارت أيضتاً حفيظة واعتراض بعض من أعضتاء االتحاد 

الحايل بشتكل معلن إىل حتدود )التمرد( إزاء الستلوك 
املنايف للخلق الريايض يف طبيعة القرار الكروي العراقي 
املتفرد وتأثرياته املرضة عىل كل مسرية الكرة العراقية 

ونتائجها املخيبة. 
كل هذه أمستت همومتاً متواصلتة يتداولها بألم 
الشتارع الريايض والكروي يف بحتث عن مخرج ينهي 
حالة االستتثناء املتستلطة واملزيفة بقناع ديمقراطي 
بائس وفتق تخريجات كاذبة متكررة وبوستائل دعم 
رخيصة  من قبل من ال يريد الخري واالستقرار  للعراق 

ولكرة العراق.   

نوا�سل امل�ساعي الهادفة
إن مجموعتة املعرضتني التي تضتم أندية كروية 
عديتدة من كل أطتراف العتراق، بعضهتا جماهريي، 
مثلما تضم أيضا رؤستاء وأعضتاء لبعض االتحادات 
الفرعية عىل امتداد جغرافية الوطن تواصل مساعيها 
اعراضهتا  لتحويتل  والهادئتة  الستليمة  القانونيتة 
وتحركاتهتا إىل قضيتة رأي عام وطنتي عراقي عادلة 
تبغي متن خاللها إىل إنهاء منهتج التفرقة والضغينة 
والجهل الذي مزق كرة البالد وعمق سياسة الكراهية 
واالرتزاق مثلما تالعب بكل أستاليب الكذب واالحتيال 
والتزوير والرقص عىل كل الحبال بوصولية خادعة قل 
نظريها مرت، مع شديد األسف، يف أحيان متكررة عىل 

مواقع القرار العليا يف الدولة ومؤسساتها !! 
إن مجموعة املعرضني وهي تهيئ كل مستلزمات 
التوجه إىل املحكمة الرياضية الدولية العليا يف سويرا 
)محكمتة الكأس( لحضور جلستات النطتق والقرار 
النهائي يف  28/ 9 مؤمنة بعدالة مرشوعها االعرايض 
ومستارات التحقيقتات الجارية املتواصلتة منذ أكثر 
متن عام ، عىل العكس من النهج الكاذب واالستتمرار 
بلعب ورقة كستب الوقت وطلب التأجيل أو استخدام 
وستائل التهديد واملساومة ومحاولة رشاء الذمم الذي 
استتمر بعض رؤوس االتحاد عتىل إتباعها كل الفرة 
املنرصمتة، يهمها أن تعلن بكل ثقة ومستؤولية أمام  
أنظار الرأي العام العراقي والجماهري الكروية عموما وكذلك 
أمام مسؤويل كل املؤسستات املعنية بأنها حني تحمل معها 
يف اعراضها وتفصيالته املؤستفة إىل ستلطة القضاء الدويل 
األعىل همتوم ومعاناة كرة العراق بحثتا عن مخرج قانوني 
عتادل ينهتي حالة التتأزم املتواصلة القائمتة  يف هذا امليدان 
الذي صار جزءاً مهماً من آمال وتطلعات  الشتعب العراقي، 
تؤكد يف ذات الوقت بأنها ال تفكر أو تعمل وال يجوز لها  أيضاً 
بان تعترب نفستها بديتال مالئما أو متكامال  لقيتادة وإدارة 
شتؤون الكرة العراقية واتحادها بعد صتدور القرار املتوقع 
النطتق به من قبل املحكمة الدوليتة يف املوعد املذكور، مهما 

كانت ماهيته وآلياته املعلنة. 
إن مجموعتة املعرضني تؤمتن وتتطلع إىل املشتاركة يف 
صناعة  وتنفيذ مرشوع تطوير كروي عراقي وطني شتامل 
بكامتل مستتلزماته العلميتة والفنية واإلداريتة والقانونية 
واملالية وتحرير كرة الوطن ومستقبلها من تأثريات الفصول 
املتالحقة لسياسات العبث األمي واالنتهازي، املزور واملرتزق 
عىل حستاب كترة القدم العراقيتة ومستتقبلها املنتظر  كل 

الفرة املنرصمة ، والله من وراء القصد.

امل�ستقبل العراقي / متابعة

الثامن والعشرون من الشهر الجاري موعدًا إلنهاء مرحلة حكم حمود لجمهورية الكرة
المعترضون على انتخابات االتحاد العراقي لكرة القدم في بيان:

حمد: أثبتنا أننا لسنا فريقًا سهال

امل�ستقبل العراقي / متابعة

قـصــي مـنـيــر قـطـراويــًا

نادي الكهرباء الكروي يعسكر في اسطنبول

مصطفى كريم مع أربيل آسيويًا
امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة

بات يف حكتم املؤكد أن ينتقل العب منتخبنا الوطني قيص منري 
إىل نتادي قطر القطري لتمثيل فريقه الكروي يف دوري نجوم قطر 
للموستم الجديد والذي ينطلق اليوم األحد .وقال منري يف اتصال هاتفي 
مع "معترض الكرة العراقية املصور" انه ستيمثل فريق قطر القطري يف 
هذا املوسم خلفاً للربازييل مارسينهو ، ولم يفصح عن قيمة العقد لكنه 
أشتار إىل أن مفاوضات بلغت مراحلها النهائية وسوف يتم توقيع العقد 
هذا اليوم السبت .وأضاف الالعب بأنه سوف يشارك مع فريقه الجديد 
أوىل مباريات املوستم الجديد يوم غد األحد يف حالة وصول بطاقته من 
نادي بغتداد العراقي.قيص منتري العب من مواليد بغداد 1981 ستبق 
وان مثل أندية الحزم السعودي والخور القطري والشارقة اإلماراتي 

وقطتر القطري. ومثتل منري املنتخبات العراقيتة منذ عام 2004 
ومثل أندية عراقيتة منها الكاظمية والقتوة الجوية والزوراء 

وأربيل وبغداد .

وصل وفتد فريق الكهرباء بكرة القدم 
العاصمة الركية اسطنبول للدخول يف 
املعستكر التدريبي التذي أقامته إدارة 
النتادي لفريقهتا استتعداداً لختوض 
منافستات املوستم املقبل متن دوري 
النخبة والذي سيستمر ملدة أسبوعني.

رئيس  وقتال 
ي  د نتا
الكهربتاء 
لريتايض  ا

عتيل 
األسدي: 

أن "وفتد فريتق كترة القتدم وصتل 
العاصمتة الركيتة استطنبول إلقامة 
والتذي  هنتاك  التدريبتي  معستكره 
سيستمر ملدة أسبوعني تتخلله خوض 
ثتالث مباريتات تجريبيتة متع الفرق 
الركيتة التي تمتلك مستتوى عالياً يف 
مجتال اللعبتة لتوفري االحتتكاك الذي 
يبحتث عنته الالعب العراقي وكستب 
الختربة للوصتول إىل الجاهزيتة التي 
تؤهل العبينا لخوض غمار منافسات 
دوري النخبة للموسم املقبل".وأضاف 
أن "الوفد برئاستة نائب رئيس الهيئة 
اإلدارية للنادي فالح سعيد ، فيما يضم 
عضو إدارة النادي واملرشف عىل فريق 
كرة القدم حسني زهراوي ، فضالً عن 
املتالك التدريبتي املؤلف متن الكابتن 
ومستاعده  مدربتا  أحمتد  حستن 

حيدر جبار، إضافة إىل تواجد الكابتن 
محمتد جميل مدربا لحراس املرمى ، 

وبقية الالعبني الذين مثلوا الفريق 
الوقتت  يف   ، املتايض  املوستم  يف 

الذي تمتت إضافة أربعة العبني 
جدد متن منتخب الناشتئني".
وأشار األسدي إىل أن "املوسم 
املقبتل ستيكون متن أصعب 
املواستم خصوصتا أن نادي 
متن  اآلن  يعتترب  الكهربتاء 
األندية الفقرية إذا ما قورن 
باألندية األخترى لكن أملنا 
يف العبينا كبري جدا لتحقيق 
نتائتج ايجابية تليق باستم 
النادي ومتا تحقق له خالل 

املواسم املاضية".

طائرة خاصة لنقل وفد نادي بغداد

ّالعراق يودع بطولة العالم بالكيك بوكسنك من دورها األول

ً
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 تمك�ن منتخبنا املدريس من الظفر بلقب 
بطولة كرة القدم يف الدورة املدرس�ية العربية 
الت�ي احتضنته�ا دول�ة الكوي�ت واختتم�ت 
منافس�اتها أمس الس�بت، وجاء هذا االنجاز 
الرائع يف املباراة النهائية التي جمعت منتخبنا 
امل�دريس بنظريه الجزائري ع�ى ملعب نادي 
الن�ر يف العاصمة الكويتية والتي حس�مها 
منتخبن�ا لصالحه بهدفني مقابل هدف واحد 
، ج�اءت املباراة ندي�ة وقوية ب�ني الفريقني 
اللذي�ن التقي�ا يف افتت�اح مب�اراة املجموع�ة 
الثانية ملس�ابقة الك�رة وانتهت تل�ك املباراة 
بالتعادل بهدف .الشوط األول انتهى بالتعادل 
السلبي ، يف الشوط الثاني تمكن منتخبنا من 
افتت�اح التس�جيل يف الدقيق�ة50 عن طريق 
العبنا حس�ام مالك لك�ن الفري�ق الجزائري 
أعاد املباراة إىل التعادل لينتهي الوقت األصيل 
للمب�اراة بالتع�ادل 1-1 ويحتك�م الفريقان 
للوق�ت اإلض�ايف ، يف الدقيق�ة 7 من الش�وط 
اإلض�ايف األول حصل منتخبنا عى ركلة جزاء 
ترجمها رضا نر بنجاح وتمكن العبونا من 
الحفاظ عى ه�ذه النتيجة حتى إعالن حكم 

املباراة نهايتها بتتويج منتخبنا بذهبيتها .
الكابت�ن ع�ادل نعم�ة م�درب منتخبن�ا 
املدريس كان س�عيدا بهذا الف�وز الكبري وقال 
"ال اعرف كيف اعرب عن مش�اعري، الكلمات 
تخونن�ي، كل عب�ارات الف�رح وال�رور ال 
تس�ع غبطتنا، العبونا كانوا رجاال بحق، أدوا 
املباراة بتكتيك ع�ال، اإلرصار عى الفوز كان 
ش�عارهم وال�ذي تحقق بجهوده�م وجهود 
الكادر التدريبي واملرشفني عى الفريق وكذلك 
إدارة البعثة ، الجميع كان خلية نحل عسلها 
ه�ذا االنجاز الكبري".الس�يد لطي�ف العزاوي 
املدي�ر الع�ام للرتبي�ة الرياضي�ة والنش�اط 
املدريس وكالة رئيس بعثة العراق للدورة كان 
سعيدا هو اآلخر وقال " هذا الفوز الرائع كان 
نقطة انعطاف بمشاركتنا يف هذه الدورة ألن 
كرة القدم ه�ي أهم الفعالي�ات التي تحظى 
بمتابع�ة جماهريي�ة كب�رية، العبون�ا لعبوا 
مب�اراة كب�رية وكانوا بمس�توى املس�ؤولية 
وبأداء راق وجهود يشكرون عليها. أبارك هذا 

الفوز الكبري واحيي كل من وقف وراءه".
االنجاز املفرح اآلخر يف حصيلة أول أمس 

الجمع�ة كان ف�وز منتخبن�ا ب�كأس بطولة 
العاب القوى يف ال�دورة إذ حصل العبنا بارع 
عامر ع�ى ذهبية الطف�ر العريض حني قفز 
ملس�افة 7،16 م�رت، وأض�اف فري�ق التتابع 
4×400 مرت املؤلف من عيل جاس�م وصميدة 
حس�ني وفاضل كاظم وحسني جمال وساما 
برونزي�ا مس�جال زمن�ا ق�دره 42 ث وج�اء 
املنتخب الجزائري أوال والسعودي ثانيا، وكان 
الوسام األخري بالعاب القوى من نصيب العب 

العشاري محمد عيل جاسم الذي جمع 5447 
نقطة .ويف ختام مسابقة العاب القوى بلغت 
حصيلة العراق فيها 4 أوسمة ذهبية وواحدة 
فضي�ة ووس�امني برونزيني.وفق�د منتخبنا 
بالكرة الطائرة لقبه واكتفى بالوسام الفيض 
بعد خس�ارته املب�اراة النهائي�ة أمام نظريه 
الكويتي بثالثة أشواط نظيفة جاءت لصالح 
الكويت وكالتايل: 19- 25 و23-25 و 25-23 
، ولم يظهر منتخبنا بمستواه املعهود وأضاع 

نقاطاً عديدة منحت الخصم األفضلية والذي 
كان يلع�ب أمام جمه�وره الغف�ري .الكابتن 
أمني فاضل مدرب منتخبنا املدريس بالطائرة 
ق�ال بعد املب�اراة "فريقن�ا لم يك�ن متوازنا 
خالل أشواط املباراة ولم يلعب العبونا املباراة 
بجدي�ة وكث�رة أخطائهم التي اس�تفاد منها 
الفري�ق الكويت�ي وحق�ق الفوز".كما خر 
منتخبن�ا امل�دريس بخم�ايس 
كرة القدم املباراة النهائية 

أم�ام األردن وبفارق هدف واحد 7-8 وانتهى 
الشوط األول من املباراة التي احتضنتها قاعة 
نادي الريموك بتقدم منتخبنا بخمسة أهداف 
مقاب�ل ثالثة ، وأض�اع منتخبنا فرصة الفوز 
بالذهبية عندما ظل متع�ادالً حتى العرشين 
ثاني�ة األخرية من املباراة وه�ذا التعادل كان 
يكفين�ا للحص�ول ع�ى الذه�ب لك�ن س�وء 
تأمني الدف�اع منح الفريق األردني اللقب بعد 

تسجيله هدف الفوز .

 الكويت – �سمري خليل املرافق االعالمي

ذهبية القدم تطوق أعناق العبينا وكأس العاب القوى عراقية بامتياز
في ختام دورة األلعاب المدرسية بالكويت

أش�اد النجم الربازييل السابق 
رونال�دو  بالظاه�رة  وامللق�ب 
رونال�دو  كريس�تيانو  بالثنائ�ي 
وليوني�ل مي�ي واصًف�ا إياه�م 
بأنه�م من كوكب آخر.حيث قال 
رونالدو يف تريحات لقناة يس 
إن إن الشهرية " ليس هناك شك 
أنهما األفض�ل يف هذا الكوكب، 
ولك�ن أعتقد أن مي�ي يفوق 
قلياًل".وأض�اف  كريس�تيانو 
نجم برش�لونة وري�ال مدريد 
الس�ابق " ميي يمتلك الكثري 
م�ن اإلبداع، دائًم�ا ما يبهرنا، 
أقول ذلك عى الرغم من كونه 
أرجنتين�ي، واألرجنيت�ن هي 
أكرب املنافسني للربازيل، لكن 
ب�كل رصاح�ة ه�ذا الالعب 

يعجبني كثريًا".

لج�أ امل�درب املخ�رم أليخان�درو س�ابيال إىل تغي�ري الخطة 
الهجومي�ة التي اعتادت األرجنتني عى اللع�ب بها طوال املباريات 
التي خاضتها هذا العام، بتلقني العبيه خطة أكثر تحفظا قبل أوىل 
املواجهتني الوديتني املرتقبتني مع الربازيل عى أرض بالد السامبا.

وتقام املباراة يف 20 من الش�هر الج�اري بمدينة جويانيا عاصمة 
والية جوياس بقلب الربازيل، وأمام حشد جماهريي ضخم كما هو 
متوقع، سيحاول سابيال تجنب استخدام أسلحته الهجومية بشكل 
مف�رط والرتكيز عى معالج�ة القصور يف الخ�ط الخلفي.ووظف 
سابيال يف تدريبات اليوم طريقة اللعب لتستوعب خمسة مدافعني، 
حيث قرر تحويل خطة اللع�ب إىل 5-4-1.غاب عن تدريبات اليوم 
أبرز نج�وم منتخب راقيص التانجو من املحرتف�ني بأوروبا، أمثال 
ليونيل ميي وجونزالو إيجواين وأنخل دي ماريا وإزيكيل الفيتزي 
ورسخيو أجويرو، حيث من املنتظر استبعادهم من القمة الودية، 
لكن س�ابيال لقن طريقته الجديدة ملاكي رودريجيز )نيويلز أولد 
بويز( ورودريجو برانيا )اس�توديانتس( الذين ش�اركا يف مباراتي 
باراجواي وبريو يف تصفيات مونديال الربازيل.كما ش�ارك يف املران 
كتيبة م�ن املحليني تضم مارس�يلو باروف�ريو وروخيليو فونيس 
موري )ريفر بليت( جينو بريوتزي، سباس�تيان دومينجيز )فيليز 
سارسفيلد( ليوناردو ديساباتو )استوديانتس( فاكوندو فريجيني 
)نيويلز أول�د بويز( كليمنت�ي رودريجيز وخوان سانش�يز مينيو 

)بوكا جونيورز( لوكاس موجني )كولون(.

ميسي األفضل في رأي الظاهرة

األرجنتين لن تغامر بالهجوم 
أمام البرازيل

 اس�تبعد م�درب توتنهام "في�الش بواش" 
فك�رة الدخ�ول يف مفاوض�ات ُمج�دداً 

مع ن�ادي بورتو ل�رشاء عقد الالعب 
الربتغ�ايل موتينيو، وذل�ك بعد تعثر 
لن�دن  لش�مال  نقل�ه  مفاوض�ات 
غل�ق  قب�ل  األخ�رية  الس�اعات  يف 
ع�ى  وتأكي�داً  الصي�ف.  مريكات�و 

غل�ق مل�ف موتينيو من قب�ل الديوك 
اللندني�ة، قال ب�واش للصحفيني 

"كنا نري�د موتينيو قبل انتهاء 
الصيفية،  االنتق�االت  ف�رتة 

ولألسف الشديد لم نتمكن 
من الحصول عى عقده، 
فك�رة  اس�تبعد  وله�ذا 
يف  للدخ�ول  الع�ودة 
مفاوضات معه يف فرتة 
الش�توية  االنتق�االت 

القادمة".
م�ن  "س�يكون  وأت�م 

الع�ودة  ج�داً  املس�تبعد 
ملوتيني�و، ألن يف ذلك الوقت 

سيكون باركر سيكون تعاىف 
تماماً م�ن إصابت�ه، كلنا نعلم 

قيمة باركر بالنسبة لتوتنهام، فهو 
الع�ب كبري ونحن جميع�ًا ننتظر عودته 

بفارغ الصرب".الجدير بالذكر أن توتنهام سيقابل 
يوم األحد املُقبل ريدينج عى ملعبه ووس�ط جماهريه ضمن 

مباريات املرحلة الرابعة للربيمريليج.

اعل�ن ري�ال مدري�د، بط�ل ال�دوري 
االس�باني لكرة القدم، ان ارباحه 
الصافي�ة ملوس�م 2012-2011 
بلغت 2ر24 مليون يورو بعد ان 
ارتفعت عائداته بنسبة 7 باملئة 
اىل 514 ملي�ون ي�ورو،  لتص�ل 
وهي اعى نسبة "من اي مؤسسة 

رياضية يف العالم".
وذك�ر ريال ان�ه الن�ادي االول 
عائدات�ه  "تتج�اوز  ال�ذي 
املالي�ة 500 ملي�ون يورو 
الرياض�ة"،  صناع�ة  يف 
كاش�فا ان حجم ديونه 
5ر26  بنس�بة  تقل�ص 
باملئ�ة ليقف عند حاجز 

7ر124 مليون يورو.
واش�ار ري�ال الذي توج 
بلق�ب  امل�ايض  املوس�م 
انتظ�ار  بع�د  ال�دوري 
اربعة اعوام، اىل ان رس�وم 
انتس�اب املش�جعني للنادي 
قد س�اهمت ب5ر9 باملئة من 

العائدات.
الئح�ة  امللك�ي  الن�ادي  ويتص�در 
اغنى االندي�ة يف العالم منذ س�بعة اعوام 
وذل�ك بحس�ب التقرير ال�ذي نرشته يف ش�باط/
فرباير املايض مؤسس�ة "ديلويت" العاملي�ة للتدقيق يف 

الحسابات.

ذكرت تقارير صحفية أفردها موقع قناة س�بورت ميدياست، أن 
نادي يوفنتوس وجه تركيزه بالكامل إلس�تقطاب العاجي ديديه 
دروجبا مهاجم ش�انجهاي ش�ينهوا الصيني، السيما بعدما بات 
الفي�ل العجوز قريباً من الرحيل ع�ن الفريق الصيني بعد مغامرة 
قصرية للغاية.س�بورت ميدياست أكد أن الس�يد زهو جن رئيس 
ن�ادي ش�انجهاي لم يعد يريد دروجبا يف نادي�ه، وهو ما قد يفتح 
باباً أكي�داً ملغادرة املهاجم اإليفواري للصني يف يناير كانون الثاني 
الق�ادم، ليبدو الالع�ب قريباً م�ن االنتقال للس�يدة العجوز كون 
البدائ�ل األخ�رى صعب�ة للغاية.فيورينت�ي، ال�ذي ح�اول إصالح 
العالق�ات بينه وبني جماهري ناديه الباس�كي بع�د ما تريحاته 
برغبت�ه يف الرحيل عن بلباو الصي�ف املايض ويبدو يورينتي قريباً 

من املش�اركة يف مباراة األتليتك القادمة ضد إس�بانيول، لكنه ال 
يزال ُيفكر يف الخروج من الفريق الباسكي بظل إهتمامات كبرية 
من قطبي إس�بانيا ريال مدريد وبرش�لونة عطفاً عى ليفربول 

اإلنجليزي.األمر يبدو أصعب بالنسبة ليوفيتيتش نجم 
فيورنتينا الذي ُيخطط ناديه البنفسجي لتجديد 

عقده مع وضع بند جزائي ُيتيح له اإلنتقال 
لخ�ارج إيطالي�ا مقاب�ل 30 مليون يورو 

فيما س�يكون األم�ر مكلفاً بالنس�بة 
للف�رق اإليطالي�ة الت�ي ق�د تواجه 

بنداً بقيم�ة 50 مليون يورو بحال 
ما فك�رت بإس�تقطاب الجوهرة 

املونتنيجرية.

أش�اد س�رييس كوزم�ي مدرب س�يينا 
بأنتونيو دي ناتايل، مهاجم وقائد فريق 
أودينيزي، الذي س�يواجهه سيينا اليوم 
األحد يف إط�ار مباريات الجول�ة الثالثة 
م�ن الس�ريي آ موس�م 2013/2012، 
ووص�ف كوزمي مهاجمه الس�ابق دي 
ناتايل بأن�ه ال يقل ع�ن إبراهيموفيتش 

خطورة.
كوزمي، الذي دّرب أودينيزي منذ صيف 

 2006 ش�باط  فرباي�ر  وحت�ى   2005
قال ع�ن أودينيزي قب�ل مباراتهما معاً 
باألرتيمي�و فرانك�ي س�يينا : "أريد أن 
أقهرهم، األمر ليس سهالً ألن أودينيزي 

يملك دفاعاً قوياً، ودي ناتايل !".
وع�ن "توتو" ق�ال كوزم�ي : "واألخري 
بال�ذات م�ن الصعب أن تتحك�م به وأن 
تبقيه تح�ت ناظريك، ال أعتقد أن هناك 
مهاجم�اً يف إيطاليا أفضل من دي ناتايل 
الذي ال تقل أهميته يف أودينيزي عن أهمية 

هيموفيت�ش  برا إ
بالنس�بة  س�ابقاً 

للميالن".

نات�ايل  دي  أن  ُيذك�ر 
– 34 عام�اً – ال�ذي لم يس�جل أية 
أه�داف ه�ذا املوس�م حت�ى ه�ذه 
اللحظة، نجح يف تس�جيل 80 هدفاً 
ع�ى صعيد بطولة ال�دوري يف آخر 

ثالث مواسم فحسب.

أكد العب الوس�ط خوان رومان ريكليم�ي أنه لن يعود للعب مع بوكا 
جوني�ورز، النادي الذي عطل الالعب عقده معه ألجل غري مس�مى، 
مش�ريا إىل أنه ال يدري ماذا س�يفعل بحياته م�ن اآلن فصاعدا.وأكد 
ريكيلم�ي الجمع�ة "ل�ن أعود للع�ب يف ب�وكا جوني�ورز، الفريق الذي 
أش�جعه"، وذلك يف مؤتمر صحفي عقده بملعب "البومبونريا" معقل 
الفري�ق بناء عى طلب من رئيس الن�ادي، دانييل أنجليتيش، الذي أراد 
أن يق�وم الالعب بنفس�ه باإلعالن ع�ن قراره، كي يتضح أن�ه لم يتخذه 
نتيج�ة خالف م�ع اإلدارة.وذكر رئيس النادي أن الالع�ب يمكنه "اللعب 

يف أي ن�اد بالخ�ارج"، فيم�ا أوضح ريكيلم�ي كذلك أن امل�درب خوليو 
سيزار فالتشوني "لم تكن له أي عالقة" بقراره.وقال صانع األلعاب 

املوه�وب "إنني س�عيد بما قررته،ألن لدي وق�ت )اآلن( كي أقضيه 
م�ع عائلت�ي، مع ش�قيقي الذي هو أفض�ل أصدقائ�ي"، مؤكدا 
أن خوض نهائ�ي كأس ليربتادوريس الذي خ�ره بوكا أمام 

كورينثيان�ز الربازييل "كان أقىص ما يمكنني أن أتطلع له" يف 
سن الرابعة والثالثني.

جدل حول مستقبل برشلونة بعد األنفصال عن أسبانيا

ريكيلمي: لن ألعب ثانية 
لبوكا جونيور

انش�غل الش�ارع الك�روي يف أس�بانيا األس�بوع امل�ايض 
بالجدل الدائر حول سبب حزن نجم ريال مدريد الربتغايل 
كريس�تيانو رونالدو.ولكن هذا األسبوع ، استبعد الالعب 
الربتغايل الحزين من العناوين الرئيسية للمناقشات وأنواع 
الجدال املختلف�ة وحل محله جدل جديد يحمل داللة أكرب 
وأهم بكثري عى مس�تقبل الكرة األسبانية ، ماذا سيحدث 
لنادي برش�لونة لو اس�تقل إقليم كاتالونيا عن أسبانيا؟ . 
قبل عرشة أعوام كان هذا السؤال سيبدو افرتاضيا أو بعيدا 
ع�ن الواقع أو حتى س�خيفا.وقبل عرشة أع�وام ، بدا إقليم 
كاتالوني�ا أخريا ، بعد س�وء فه�م طويل وبداي�ات خاطئة ، 
يف طريق�ه لتحقيق حك�م ذاتي ناجح ، ولو غ�ري متجانس ، 
بداخل أسبانيا.وعمل اإلقليم الشمايل الرشقي الغني عى نرش 
لغته ونظامه التعليمي وخدماته الصحية ، واعرتفت به جهات 
عديدة ح�ول العالم بأنه نموذج ناج�ح للتعايش.ولكن املوقف 
يف كاتالونيا اختلف كلية خالل الس�نوات الخمس األخرية بسبب 
انهي�ار االقتص�اد األس�باني مما أج�رب الحكوم�ة املركزية عى 
محاولة تحصيل املزيد من الرائب من املناطق األغنى يف البالد ، 
وخاص�ة كاتالونيا.وأدت هذه األزمة إىل بعث فكرة االنفصال من 
جديد يف كاتالونيا ، والغريب أن هذا األمر جاء متزامنا مع سيطرة 
منتخب أسبانيا عى كرة القدم العاملية بمنتخب غالبيته من العبي 
فريق برشلونة.ويف يوم العيد القومي لكاتالونيا ، الذي وافق الثالثاء 
امل�ايض ، جاب مئات اآلالف من األش�خاص ، ادعى منظمو الحدث 
أنهم بلغوا مليوني ش�خص ، شوارع برشلونة مطالبني باالستقالل 
عن أسبانيا.وش�ارك ساندرو روس�يل ، رئيس نادي برشلونة ، مع 

أرسته يف هذه املس�ريات ولكن�ه كان رسيعا يف التأكيد عى 
مش�اركته بصفته الفردية وليس بصفته رئيس�ا 
ألشهر مؤسس�ة كاتالونية يف العالم.وشكا بعض 
جماهري برش�لونة من أن ناديهم لم يعلن رس�ميا 
تأيي�ده ملس�ريات االس�تقالل وإن كان�ت صحيفة 
"موندو ديبورتيفو" نرشت نتائج اس�تطالع للرأي 
أجرت�ه بموقعها ع�ى اإلنرتنت وأظه�ر أن 78% من 
ق�راء الصحيف�ة يؤيدون موق�ف روس�يل من عدم 
الدفع بربش�لونة يف هذه الحركة بشكل مبارش. ولم 
يش�ارك أي م�ن العبي برش�لونة يف هذه املس�ريات ، 
وربم�ا يرجع ذل�ك إىل مش�اركة غالبيته�م بالفعل يف 
جولة تصفيات أوروبا املؤهلة لكأس العالم 2014 مع 
منتخب أسبانيا.وس�عدت جماهري كاتالونيا املشاركة 
يف املس�ريات يوم الثالثاء بتلقي رسالة دعم مصورة من 
مدرب برش�لونة الس�ابق بيب جوارديوال الذي يعيش يف 
نيويورك حاليا بعدما أنهى عهده التدريبي املذهل املمتد 

ألربعة أعوام مع برشلونة قبل أربعة أشهر.
والق�ى دع�م جواردي�وال لحرك�ة االس�تقالل الكاتالوني 
إش�ادة غالبي�ة ، ولي�س كل ، جماه�ري برش�لونة. ولكن�ه يف الوقت 
نفس�ه أثار انتقادات العديد من قطاع�ات اإلعالم املدريدي ، وخاصة 
صحيفت�ي "ال رازون" و"م�اركا" ، ويف الكثري من مدونات الجماهري 
ويف اإلعالم االجتماعي.وأكد الالعب السابق ألفونسو  برييز الذي لعب 
إىل جوار جوارديوال يف برش�لونة ومنتخب أس�بانيا أن�ه خاب ظنه يف 
جواردي�وال بعد تأييده لالس�تقالل قبل أن يضيف: "بدأت أش�ك فيما 
إذا كان جوارديوال حقا س�عيد بنجاح املنتخب األس�باني".والطريف 

بوس�كي مدرب أس�بانيا ه�ب للدفاع أن فيس�ينتي ديل 
ق�ال:  عندم�ا  جواردي�وال  ع�ن 
"للكاتالوني�ني الح�ق يف طلب 
االس�تقالل. فالحرية هي أن 
يكون ل�كل الناس الحق 

يف تقرير مصريهم".
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دروغبا على رادار يوفنتوس.. واالرسنال غير مهتم !

بواش: أغلقنا ملف "موتينيو" 
نهائيًا

ريال مدريد يحقق 
ارباحًا قياسية
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      بغداد/ المستقبل العراقي

»تطلق�ا يف ي�وم الزف�اف، عندم�ا انزعج 
ال�زوج من بدلة الع�روس«، هي إحدى حاالت 
الطالق »الغريبة« التي س�جلها أحد املحامني 
يف محافظة صالح الدين التي ش�هدت ارتفاعاً 

ملحوظاً يف نسب الطالق إىل 50 يف املئة. 
وي�روي املحامي عبيد محم�د الصالح أن 
»ال�زوج رصخ بوج�ه عروس�ته قائ�اًل إنهما 
لم يتفقا ع�ى هذا النمط م�ن املالبس، وقررا 
االنفصال«، مضيفاً أنه »ما أثار استغرابي أن 
العروس وأهلها وافق�وا فوراً، وكان املوضوع 
أش�به بس�فرة س�ياحية لم تعجبه�م وقرروا 
الن�زول من الحافلة قب�ل انطالقها«، طبقا ملا 

ورد يف )السومرية نيوز(.
ويس�جل الصال�ح يف أجندت�ه الع�رات 
من ح�االت الطالق، حي�ث »اطلعت عى حالة 
طالق بني طالبني جامعيني بعد أس�بوعني من 
الزفاف، بطلب من الزوجة التي بررت الس�بب 

بأنه ال يعجبها وغري منسجم معها«.
ح�االت  بع�ض  أن  إىل  املحام�ي  ويلف�ت 
الطالق تس�جل بني األق�ارب أيضاً، فقد تطلق 
أربعة أزواج ش�باب قبل يوم الزفاف، مبيناً أن 
»غالبيتهم أك�دوا أنهم عقدوا قرانهم بس�بب 
تأث�ري األهل، وفضل�وا االفرتاق قب�ل وقوع ما 
ال تحمد عقباه كإنجاب األطفال«. ويكش�ف 
الصالح عن إحدى الحاالت عندما خطب شاب 
إحدى الفتيات من دون رضا أهله، وبعد مرور 
ش�هرين عى عقد القران قرر االنفصال عنها 
بسبب مطالبها التي وصفها ب�«التعجيزية«، 
ويضيف أن »النتيجة كانت خسارة 15 مليون 
دينار عراقي، وهي عبارة عن تكاليف املهرين 

املق�دم واملؤخ�ر، كما بقي�ت بدل�ة العرس يف 
مخزن املالبس بانتظار عروس أخرى«.

والفتي�ات لس�ن جميعه�ن »متطلبات«، 
فهناك من يؤكدن أنهن كن يسعني إىل تأسيس 
أرسه لكن حياتهن أصبحت محطمة ويشعرن 
بالضي�اع عق�ب الطالق، فيم�ا يتحدث بعض 
اآلباء عن فشلهم يف إقناع بناتهم بالعدول عن 
الزواج يف سن مبكرة أو بالرجل غري املناسب.

وتبدي هيف�اء الظاهر، 20 عام�اً، ندمها 
الشديد لالنس�ياق وراء عاطفتها حني تعرفت 
ع�ى زوجها الس�ابق قبل ثالثة أع�وام، لكنها 
اليوم تس�عى ملتابعة دراستها وتربية طفلتها 
طيبة يف بي�ت أبيها بعد أن تطلقت من زوجها 
قبل أن تنجبها حتى، عى الرغم من مس�اعي 

األهل واألصدقاء لتسوية الخالفات.
وتروي هيفاء، وهي تداعب شعر طفلتها 
التي تبلغ من العمر سنة ونصف، أنها تعرفت 
عى طليقها يف إحدى العيادات الطبية وس�ط 
تكريت وتوالت الزيارات بني العائلتني، و«قررت 
بس�بب حبي له ترك دراس�تي ومعارضة أهيل 

الذين رفضوا فكرة زواجي املبكر«.
وتتاب�ع هيف�اء »بع�د أش�هر ب�دأت تبدر 
من�ه ترصفات غريبة وقي�ود تحد من حريتي 
وانف�الت يف ترصفاته العاطفي�ة تجاه فتيات 
يف الح�ي، كم�ا كان يجي�ب ع�ى مكاملاته�ن 
بحضوري ويبادلهن املودة مما أثار حفيظتي«، 

العمل مؤكدة أنه »ك�ان أيض�اً ع�اطالً  ع�ن 
بشدة ومتسكعاً، كما كان يرضبني 

عندما كنت أطلب منه أموراً تخصني، ويصيح 
بي لكي أطلبها من والدي«.

وتش�دد هيف�اء ع�ى أنها كان�ت لتتحمل 
الوض�ع لكنه »تمادى كثرياً يف احتقاري وخلق 
املش�اكل م�ع أه�يل، إىل أن رضب وال�دي يف 
إحدى األمس�يات، مما جعلني أقرر االنفصال 
عن�ه«، مضيفة »أج�د اليوم 
نف�ي محطم�ة وبال 
مس�تقبل وأح�اول 
بناء حي�اتي من 
م�ن  . » يد ج�د
يبدي  جهته، 
والد هيفاء 
عن ع�دم 
رض�اه 

ع�ن 

القرارين اللذي�ن اتخذتهما س�واء بالزواج أو 
الطالق، ويؤكد »لق�د كانت عنيدة ولم نتمكن 
من إقناعها، كما أنني س�ألت بعض األصدقاء 
ع�ن طليقه�ا ونصحون�ي بع�دم قبول�ه ألنه 
طائش ومزاجي وال يتحمل املس�ؤولية، لكنها 
هددتن�ا باالنتح�ار، وهكذا دمرت مس�تقبلها 

وحرمت نفسها من بناء أرسة مستقرة«.
بدورها، تكشف الناشطة يف مجال حقوق 
املرأة ورئيس�ة منظمة أحباب الروح للطفولة 
واألمومة غيداء عبد الحافظ أن »عدد الزيجات 
الت�ي انته�ت إىل طالق خالل  األش�هر الس�تة 
املاضية بل�غ نحو 500 حالة«، مؤكداً أن »هذا 
املعدل ين�ذر بالخطر.وتعرب عبد الحافظ عن 
استغرابها من أن »غالبية تلك الحاالت سجلت 
بني الش�باب وحديثي الزواج، كما أن النس�بة 
األك�ر هي يف األرياف ولي�س املدن كما يعتقد 
البع�ض«، معت�رة أن »هذا األمر يع�د تطوراً 
س�لبياً يف مجتم�ع محاف�ظ ل�م يعه�د ه�ذه 

الظاهرة من قبل«.
أم�ا يف ما يتعل�ق باألس�باب وراء ظاهرة 
الطالق، فتش�ري عب�د الحاف�ظ إىل أن »غالبية 
الح�االت يق�ف وراءه�ا اس�تبداد العم�ة، أو 
اخت�الف الثقاف�ة، أو ع�دم اك�رتاث الزوج�ة 
بمتطلب�ات رشي�ك حياته�ا، خصوص�اً ممن 
تأث�روا مؤخراً بانتش�ار االنرتني�ت والتلفاز 

والهاتف النقال«.
القضائي�ة  الجه�ات  قل�ق  ويتصاع�د 
واالجتماعي�ة يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن من 
ارتفاع مع�دالت الطالق مؤخ�راً، خصوصاً يف 
صفوف الشباب بنسبة 50 باملئة، فيما تحاول 
جه�ات مدني�ة ورس�مية ع�دة دراس�ة هذه 

الظاهرة ومعالجة أسبابها للحد منها.
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لع�ل واحدا م�ن أكثر الكتب ج�رأة ومتعة، هو ال�ذي صدر يف مرص 
ع�ام 1964 تحت عنوان )عامان م�ن أوهام الكريس(، وهو يف حقيقته، 
سرية ذاتية مفصلة باألس�ماء والحوادث لوزير مرصي، أمىض عى حد 
قول�ه، 712 يوم�ا يف كريس ال�وزارة، عى عهد امللك فاروق قبل س�قوط 
الحكومة وتشكيل وزارة جديدة، تم استبعاده عنها، واعتقد بان أهمية 
هذه الس�رية، التي تقرب م�ن املذكرات، تكمن يف ش�جاعة املؤلف وهو 
ي�رد الوقائ�ع بصدق كام�ل، وكما هي، م�ن دون تس�ويغ وال تزويق 
وكأنه ش�خص محايد يروي األحداث كما جرت ال كما يحب ويش�تهي، 
ولهذا كان يكتب عن نجاحاته وإخفاقاته، ومواقف املحيطني به، وكأنه 

شاهد عيان!
إن )عام�ان م�ن أوه�ام الكرايس(، لي�س دفاعا عن ال�ذات، بل هو 
اع�رتاف، يعد يف تقدي�ري، أنموذجا أخالقيا ألي س�يايس ين�وي تدوين 
مذكرات�ه خدم�ة للتاري�خ والحقيقة، يق�ول الكاتب )بع�د اعفائي من 
املنص�ب، ذهب�ت صباح الي�وم الثاني اىل مق�ر عميل، كي اب�ارك للوزير 
الجدي�د، ويف الوقت نفس�ه، أقوم بتس�ليمه امللفات وبع�ض املتعلقات، 
وكانت أوىل املفاجآت، هي الطريقة التي استقبلني بها مسؤول الحماية 
األمنية الذي اخرتته ش�خصيا له�ذه املهمة، فقد أرص عى تفتييش، مع 
أنن�ي ما زلت الوزير الرس�مي، حيث لم تجر مراس�يم نقل الس�لطة إىل 
الوزي�ر البدي�ل، وحني حاولت إفهامه ذلك، رّد ع�يّل بصوت جاف: معايل 
الوزي�ر.. انا أؤدي عميل، والحكومة التي تعمل�ون معها انتهت واليتها، 
اي ان معاليك�م من غري والي�ة!! ورأيت من العي�ب مواصلة الحوار مع 
»اب�ن الولي�ه« هذا، فأس�لمت نف�ي للتفتيش صاغ�را( ويواصل رسد 
تفاصي�ل ذلك اليوم )ولك�ن املفاجأة األغرب، هي التي حصلت مع مدير 
مكت�ب الوزير، وهو نفس�ه مدي�ر مكتبي وانه ألمر مخج�ل أن أتحدث 
ع�ن الجنيه�ات الثالثة التي أعطيها له ش�هريا من باب املس�اعدة، الن 
أرست�ه كبرية ويرعى والدته املريضة، وكان هذا املبلغ يعادل ثلث مرتبه 
الش�هري، ويف كل مرة أقدم له املس�اعدة يجهش بالب�كاء، ويقبل يدي، 
ويدعو يل بالتوفيق والعافية، اال انه يمنعني اآلن من الدخول إىل غرفتي، 
الن الوزير الجديد وصل قبيل، ولم يتحرج عن مواجهتي بقلة أدب وذوق 
قائال: آسف معايل الوزير... لقد حرض معاليكم من دون موعد مسبق..!! 

فأي وصف يليق بهذا القرد..؟!( 
عى هذه الطريقة العابقة بروح السخرية واملرارة تميض املذكرات، 
وربم�ا كان املوقف ال�ذي أورده املؤلف مع زوجه، هو أطرف ما تضمنه 
الكتاب، حيث يقول )كانت السيدة حرمنا، ال تكتفي ان يتوىل السفرجي 
إعداد الفطور الصباحي، وإنما تتوىل بجثتها الضخمة وشحمها ولحمها 
ال�ذي هو من خرياتي، مهمة اإلرشاف ع�ى املائدة والقيام عى خدمتي، 
وتن�اول الطع�ام مع�ي، ولكنها بع�د مغادرتي ال�وزارة، لم تع�د تغادر 
الري�ر، وكأنها لم تذق طعم النوم منذ خمس�ني س�نة، وحني عاتبتها 

عى ذلك، ردت عيل بلهجة شعبية مبتذلة: 
معلي�ش يخوية، انت دي الوق�ت من غري صالحية، يعن�ي زيا الدوا 

االكسباير، وملا حرضتك ترجع وزير، ح اخدمك بعنّيه(!! 
ويختم املؤلف كتابه بكلمات تتفجر حزنا )لقد اكتشفت ان اآلخرين 
من حاش�يتك واقرب أتباعك، يرس�مون لك صورة وردي�ة عن منجزات 
وزارت�ك، تجعل�ك تش�عر براحة الضم�ري، وان�ك أفضل وزي�ر يف تاريخ 

البرية، بينما املواطنون يتمنون لك املوت العاجل(!! 
ح�ني انتهي�ت من قراءة ه�ذه املذكرات املمتعة، تمني�ت عى وزراء 
الكرة األرضية عامة، ووزراء جنوب غرب آس�يا خاصة، أن ال ينش�غلوا 
بعد إحالتهم عى التقاعد، بجوازات س�فرهم ومقاوالتهم ومشاريعهم 
التجارية.. وان يس�تغلوا فرصة جلوس�هم يف البيت، ويكتبوا مذكراتهم 

بشجاعة هذا الوزير، قبل أن يكتب )عليهم( اآلخرون!!

مذكرات وزير !!

دغدغات

   حسن العاني

    نعم...الثقافة تحرر اإلنسان، وتفك قيود الجهل لديه، فهي الوجه 
اآلخ�ر لعملة املعرف�ة، واملعرفة بحد ذاتها قوة كما يش�ري ويؤكد املفكر 
)فرنسيس بيكون(... أو مثلما ينظر عالم العلم بتقنيات عرصنا الراهن 
ع�ر تطبيقاته�ا العملي�ة بمنظار الدق�ة والتواصل والبحث، ملا س�عت 
الوص�ول الي�ه روح وجوهر حكمة االمام ع�يل )ع( وهي تصف كل من 

تساوى أو تشابه يوماه.. باملغبون.
    فه�ل ملث�ل تش�ابه أيامن�ا م�ن غب�ن تلو آخ�ر، يغ�زو حارضنا، 
ويضبب أفاق مس�تقبلنا، ويحيل أحالمنا قب�ض ريح وتراجع وانكفاء، 
وتقلي�ب أوراق ملفات ضخمة، وقضايا راس�ية يف بح�ار من التأجيالت 
و التس�ويفات، الغارقة بوع�ود وعهود وآهات -طال�ت عموم مفاصل 
الحياة- من أدنى اىل أعى مستويات من يمسك بزمام السلطة وصناعة 
الق�رارات، بدءا بقرارنا الس�يايس، وانحدارا نحو توفري أبس�ط، أبس�ط 

الخدمات؟!
    ل�م تس�لم كل نواي�ا الوص�ف والتعبري يف ترس�يم ح�دود مديات 
الثقاف�ة، بعد أن توزعت أوصافها وتنوع�ت أغراضها وتكاثرت أنواعها 
-قص�دا ملموس�ا- يف أغل�ب قوامي�س وس�ائل اعالم عرص الس�موات 
املفتوحة وتنامي شبكات وإمراطوريات التواصل االجتماعي، بالشكل  
ال�ذي حدا أن تس�بق كلمة )ثقاف�ة( العديد م�ن األفعال والس�لوكيات 
الشاذة حتى اتسخت، بثقافة العنف/ ثقافة اإلرهاب/ ثقافة التخوين/ 
ثقاف�ة االنح�راف، وغريها م�ن ملحقات ال تم�ت بأدنى صل�ة لجوهر 
وعمق الثقافة بمعنى ثقلها العام، فضال عن سلس�لة أخرى ملمارسات 
قد تبدو ايجابية يف اس�تخداماتها، لكنها متحامل�ة -بمحتوياتها- عى 
رشف الثقاف�ة وقدس�ية منابعها، وطهارة وجدانه�ا، حتى ليطول ذيل 
تلك القائمة يف رسيان اس�تهالك رخيص ملعنى قيمتها التأريخية، وبنود 

آفاقها املعرفية الخالصة.
   ولعل ما أصاب واقع الثقافة من جرب هذا الغبن والتجني وس�وء 
االصط�الح، يعود إىل جروت ومكر وجنون السياس�ة وأهوائها وحرص 
تحريضاتها عى اس�تمالة الخط�اب االعالم�ي العاملي،نحو مصالحها، 
ومس�اعي إفراغ هذا املصطل�ح الهادف الرصني من محتواه اإلنس�اني 
وأبع�اده الحضاري�ة، لرط حتمي لذل�ك االس�تهداف البالغي، ومداه 

السيايس.
  ولعم�ري أن أع�رتف بأن الحيل�ة أعيتني -هنا- يف مح�راب ثوابت 
دفاع�ي عم�ا أص�اب الحي�اة - برمته�ا- وس�ط تفاقم ح�االت الخلط 
والن�ط واملط حتى بلوغ تزايد تلك التري�رات، وتعايل كثبانها يف صحراء 
الغبن، ال�ذي -عادة- ما يلحق بالش�عوب الغارقة يف أم�واج )املالعيب( 
التريرية،الت�ي ال تقن�ع-يف الكثري من األحوال- حت�ى عقول مطلقيها، 
بحث�ا ع�ن اس�تخدام أمثل لكلم�ة )ثقاف�ة( كمفت�اح )ماس�رت-كي( 
يخترص هول وزحم�ة التريرات بفوارق الغبن الذي أجمل -لنا- نس�ق 
اس�تعمايل له�ا )أي للثقاف�ة( بالضد منه�ا،أو بقبوله�ا مدخال أضحى 
عاما-ومس�تعمال، بل رائجا يف س�وق ومحال و)م�والت( مع جمع من 
مصطلح�ات وتوثيق�ات داللي�ة  تواف�دت إلين�ا -عنوة- بع�د أحداث/
الح�ادي ع�ر م�ن أيلول)سبتمر(/2001،وس�قوط بنايت�ني )مركز 
التج�ارة العاملي يف/ مانهات�ن( بالكامل،ليتم احت�الل دولتني، بالكامل 
)أفغانستان والعراق( ثمنا باهظا جدا،جاء مقابل تلك البنايتني اآليلتني 
للس�قوط،كما أش�يع وأعلن،قب�ل ذل�ك التأري�خ، لتبدأ مرحل�ة جديدة 
)جدا( من  زمن تناس�ل التريرات ونم�و طحالب أخرى من أنواع الغبن 
الحض�اري والنفي،حتى أضحت أبرز س�مات عرصنا الحايل،بل)زهو( 
عالماته الفارقة،وعنوان )ثقافته( الواثقة،من قدرة  التأثري بالكثري من 
أنظمة السياسة والسوق واملال وجميع األحوال،لغرض تسطيح جوهر 
ثقافته�ا املحلية،جراء تزايد الح�اح نباح...العو..عو..عو..ملة،عى عباد 

الله من البسطاء،و)املكاريد(.

نقار الخشب

تصدر عن مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والطباعة والنشر

جريدة المستقبل العراقي 
................................

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

  حسن عبدالحميد

زمن التبرير

07901463050
07709670606

طالق بالجملة في صالح الدين بسبب »بدلة العرس والمشاهد الرومانسية« !

       المستقل العراقي/ متابعة

لن�دن  بمدين�ة  امل�ايض  الخمي�س  ن�ر 
موس�وعة األرق�ام القياس�ية »جيني�س« يف 
نسختها ال�57 .واحتوت النسخة الجديدة عى 
العديد م�ن الحقائق املمي�زة والطريفة، ومن 
بينها صاحب أكر عضلة ذراع يف العالم والذي 
ينح�در من أصول مرصي�ة ويدعى مصطفى 
إس�ماعيل. وأقرص ثور وأطول كلب يف العالم، 
وتمت ترجمة الكتاب إىل 22 لغة، ومن املنتظر 

أن تتجاوز مبيعاته 2.7 مليون نسخة.
ومن أبرز األرقام القياسية املسجلة حديثا 
باملوسوعة األمريكي صاحب االصول املرصية 
والذي فاز بأضخم عضلة ذراع يف العالم، حيث 
يبل�غ محي�ط العضل�ة 64 س�م، أي أكر من 
الحج�م الطبيعي ل�رأس اإلنس�ان. إضافة إىل 
الثور )أرتيش( من أيرلندا الش�مالية الذي فاز 
بلقب أقرص ث�ور يف العالم، حي�ث يبلغ طوله 
76.2 س�م.وقال امل�رف ع�ى تربيت�ه ريان 
الفريي )15 عاما( إن�ه قام برائه من إحدى 

األس�واق بهدف تعليفه لك�ي يبيع لحمه حني 
يكر حجمه، لكنه ظل قصريا وصغري الحجم، 
فاعت�ره حيوان�ا مدل�ال باملنزل عى ش�اكلة 

القطط والكالب.
واختري الكلب )زيوس( من والية ميتشجن 
األمريكي�ة كأطول كل�ب يف العالم، حيث يصل 
طوله إىل 111.8 سم. كما كرم اإلصدار األخري 
من املوس�وعة العب�ة الجمب�از األملانية جوانا 
كواس التي ال تزال تم�ارس رياضتها وهي يف 

سن ال�86.

       المستقل العراقي/ متابعة

محم�د بوعزيز جزائري يف الخمس�ني م�ن عمره، هو ثال�ث أقرص رجل يف 
العال�م طوله ال يتعدى س�بعني س�نتمرتا ووزنه خمس�ة ع�ر كيلوغراما، أما 

طموحه فهو دخول موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
ب�و عزي�ز الجزائري أق�رص ثالث رجل يف العالم، ش�غوف بالحي�اة ويتمنى 
الدخول يف موس�وعة غينيس، ال يكرتث لهموم الدنيا ومتاعبها، شغوف بالحياة 
إىل أقىص حد عى الرغم من قرص قامته إذ ال يزيد طوله عن 70 سبعني سنتمرتا 
ووزنه عن خمسة عر كيلوغراما. يتحمل محمد بوعزيز بمفرده عبء جميع 

نشاطات الحياة اليومية حتى ولو تسببت قامته القصرية يف عرقلة حركته.
محم�د إنس�ان بش�وش م�رح 
وطم�وح ال يري�د ش�يئا م�ن هذه 
الدني�ا س�وى إكم�ال نص�ف دينه 
فم�ن هي التي س�رتىض ب�ه زوجا 

صالحا؟
يرص عى تحقيق حلمه بعد أن 
بلغ الخمسني من عمره، رافضا ان 
تكون زوجته من فئة األقزام خشية 
أن ي�رزق بأبن�اء قص�ريي القامة 
مثل�ه، صاح�ب هم�ة وش�خصية 
حديدية ال تهزه�ا نظرة الغري إليه، 
متفائ�ل وم�تأم�ل يف الحياة يتميز 
بثق�ة عالية يف قدرت�ه عى تحقيق 
أمور يعج�ز أحيانا حت�ى أصحاب 

القامات الطويلة عن تحقيقها.

مصــري يدخـل غــينيــس كــأضـخـم ذراع في العــالــم

إنجــلــيـــــنــا جـولـــي في أربـــيــل

أوســلـو.. أكــثــر المــدن غــالء

أحد أقصر رجال العالم يبحث
 عن زوجة عمالقة !

        بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلن نائب مسؤول دائرة العالقات الخارجية يف 
إقليم كردس�تان أمس  عن زيارة مرتقبة للمبعوثة 
الخاصة للمفوضية العليا لش�ؤون الالجئني التابعة 
لألمم املتحدة ونجمة هوليود أنجلينا جويل إىل أربيل 

الي�وم )أمس( لتفقد أوضاع الالجئني الس�وريني يف 
مخيم دوميز بمحافظة دهوك يف اإلقليم بالقرب من 
الح�دود العراقية الس�ورية.وأفاد كاروان يف حديث 
أوردت�ه )آكانيوز(، أنه »من املق�رر وصول املبعوثة 
الخاصة للمفوضية العليا لش�ؤون الالجئني التابعة 
لألم�م املتحدة أنجلينا جويل اىل أربيل يف زيارة تهدف 

إىل تفقد أوضاع الالجئني الكرد الس�وريني يف مخيم 
دوميز بده�وك، يف إطار جولة لج�ويل زارت خاللها 
الالجئني السوريني يف األردن وتركيا«.وأضاف جمال 
أن »من املنتظر أن تصل جويل إىل أربيل عند الس�اعة 
ال�17:00 بالتوقيت املحيل إقليم كردس�تان، عى أن 
تزور مخيم دوميز لالجئني السوريني اليوم األحد«.

        المستقبل العراقي/ رويترز

أظهرت دراسة نرت نتائجها يوم الجمعة 
أن أوس�لو ه�ي املدين�ة األكثر غ�الء يف العالم 
وتليها زوريخ ثم طوكيو لكن س�كان زوريخ 
املركز املايل الس�ويري هم أصحاب أكر قوة 
رشائية يف العالم.وكش�ف املسح السنوي الذي 
يجري�ه بنك يو.بي.إس الس�ويري ويش�مل 
72 مدين�ة أن زوري�خ الت�ي فيها مق�ر البنك 
ه�ي املدينة األوىل يف العالم من حيث متوس�ط 
األجور والقوة الرائية.ودرس املس�ح أسعار 
س�لة من 122 س�لعة وخدم�ة بع�د تعديلها 
ألخذ تقلبات س�عر الرصف يف الحس�بان. وتم 

حس�اب مؤرش تكلفة املعيشة بقسمة أسعار 
الس�لع عى متوس�ط صايف األجر يف الس�اعة 
طوكي�و  »يف  الدراس�ة  قطاعاً.وقال�ت   15 يف 
تحتاج للعمل تس�ع دقائق لتكس�ب ما يكفي 
لراء )ش�طرية همرجر( بيج م�اك بينما يف 
نريوبي تحت�اج 84 دقيقة«. ويحتاج س�كان 
زوريخ للعمل 13 دقيقة لراء الش�طرية لكن 
الس�لع األخرى يف املدينة الس�ويرية أرخص 
نس�بيا من نظرياته�ا يف طوكيو مم�ا يجعلها 
يف صدارة م�ؤرش القوة الرائية.وقال يو.بي.
رشاء  يمكنه�م  زوري�خ  يف  »العامل�ون  إس 
آي ف�ون بع�د العمل مل�دة 22 س�اعة بينما يف 
مانيال يحتاج�ون للعمل نحو 20 ضعف هذه 

امل�دة«. وع�ى العاملني أن يكدح�وا 42 دقيقة 
يف اس�طنبول ل�راء ش�طرية بيج م�اك و29 
دقيقة يف ش�نغهاي بينما يتطل�ب األمر عر 
دقائق فقط يف نيوي�ورك وهونج كونج. وأقل 
املدن يف تكاليف املعيش�ة هي دلهي ومومباي. 
وجاءت نيويورك يف املرتبة السادسة من حيث 
الغ�الء بينما حلت موس�كو يف املرتبة األربعني 
وشنغهاي يف التاسعة واألربعني. ودرس املسح 
أيض�ا س�اعات العم�ل ووج�د أن أقرصها يف 
باري�س وليون وكوبنهاجن بينما كان أطولها 
يف آس�يا وإفريقي�ا والرق األوس�ط وأمريكا 
الجنوبي�ة إذ يك�دح العاملون هن�اك أكثر من 

2000 ساعة سنويا.

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

   Hasanhamid2000@yahoo.com

بقيت 5 أيام في الثالجة.. ونجت !
        المستقبل العراقي/ متابعة

نجت س�يدة أمريكية من املوت بعد أن قض�ت 5 أيام عالقة داخل ثالجة.وذكرت قناة )كي 
ت�ي ي�و أل( أن نجل ترييزا كريس�تيان )59 عاماً( من بلدة توس�ال يف أوكالهوم�ا وجدها يوم 
األربعاء املايض داخل الثالجة يف شقتها.وقال 
مس�ؤول يف الرطة املحلي�ة إن ترييزا كانت 
يف الثالج�ة منذ الجمعة امل�ايض عى األرجح.
وكانت ترييزا واعية عند العثور عليها ولكنها 
مضطربة وتعاني من لسعات صقيع.ورجح 
املحقق�ون أن تك�ون املرأة ق�د عانت من ردة 
فع�ل إدراكية عى أحد األدوي�ة ما جعلها غري 
ق�ادرة ع�ى الخروج م�ن الثالجة الت�ي ربما 

لجأت إليها للهرب من عاصفة.


