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العراقي

للتطبيع د  ا بغ�د ف�ض  ر من  عج�ة  منز ئي�ل  ا رس ا

ملفـــــــــــــات الــثقــــافــيـــةاقتصاديــــــــــــة  همــــوم النـــــاس 

          بغداد/ المستقبل العراقي
قالت مص�ادر نيابية بأن وفداً عراقياً رفيع المس�توى س�يحضر 
مؤتم�ر االس�تثمار في قطاع المص�ارف والبن�وك العراقية الذي 
س�يعقد في العاصم�ة البريطانية لندن. وتش�ير المصادر إلى أن 
المؤتمر سيجعل من العراق مصرفاً لتمويل االقتصادات المفلسة 
وإنق�اذ مص�ارف أوروبا والوالي�ات المتحدة كما ه�و الحال مع 
القطاع المصرفي الخليجي. وبينت المصادر أيضا إن هذه الخطة 
لو تمت، س�تجعل سوق بغداد لألوراق المالية مكشوفاً، ومخترقاً 
من قبل الش�ركات األجنبية، في إعادة للس�يناريو الذي حدث في 

جنوب شرق آسيا في الثمانينات وتسبب بإفالس تلك الدول.

لجديد لدراس���ي ا لعام ا ل���ي موعد ب���دء ا لحا يل���ول ا 23 أ لتربي���ة:  ا
نتظار حل ج���ذري . وا ل���ى »ليبرت���ي«. نه إ ث���ون إغالق »أش���رف« بنقل س���كا را ء ما نته���ا ا
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ص 13 ص8 - 9ص7 ص15

. ب�ن  . لتحتية لبن�ى ا ن ا ن�و ي�ت ع�ى قا لتصو ا
س�ية  لسيا ت ا ع�ا ا لرص ا طن�ي و لو ج�ب ا ا لو ا

ش�ح  ق مر ا لع�ر ت�ر يف ا لتو ا
د و حل�د ج ا ر ىل خ�ا ل إ نتق�ا لال

 . . لعم�ل ط ا و ل�ف رش م ختا لي�و و يت�ش برت بر
! ث�ة بيئي�ة ! ر ىل كا ق ا ا لع�ر د ا تق�و و

مل���ة لكا ا لمس���ؤولية  ا ني يتحم���ل  لشهرس���تا ا
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وزير الشباب والرياضة لـ              :

لس���ر لعبري���ة ف���ي ا لدول���ة ا ء مس���ؤولي ا نع���ون لق���ا قي���ون ال يما ساس���ة عرا

االثني���ن

يس جع�ل  لس�يا ك ا ا لع�ر : ا بي�ة لنيا م�ن ا أل ا
! لب هب�ا ! ن يطا « م�ن ا ضعف أ ق » ا لع�ر ا

لمنش���أ لس���ابق »نائمة« ف���ي دول ا لنظ���ام ا ق���د عليه���ا ا لت���ي تعا األس���لحة ا

مفلس�ة ل  و د يل  لتمو ف  م�رص ىل  إ ق  ا لع�ر ا ل  س�يحو ن  لند يف  مت�ر  مؤ

جمل�ة

لفني�ة  ا  

تفاصيل ص2

ص7
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ص9

س���يجعل م���ن بورص���ة بغ���داد مكش���وفة ومخترق���ة

ح������د  ا و ج����ل  ر
 . . ع ش���ج���ا

! ي���ة  ك��ث��ر أ

       المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر سياسي عن »تهاون 
في عمل ش�ركات النفط ف�ي العراق«، 
النفطي�ة  »الش�ركات  أن  إل�ى  الفت�ًا 
العمالقة وخاص�ة برتيش بتروليوم ال 
تعمل على وف�ق المواصفات العالمية 
م�ن ناحي�ة األم�ان واالحتي�اط م�ن 
المخاطر البيئية من جراء آليات الحفر 

وآليات استخراج النفط وتكريره«.
 وكانت ش�ركة بريت�ش بتروليوم 
البريطاني�ة للنف�ط قد أعلن�ت في عام 
2010 عن تكبدها خسائر مالية بقيمة 
19 ملي�ارا و973 ملي�ون دوالر، ف�ي 
نتائج هي األس�وأ ف�ي التاريخ المالي 

للش�ركة الت�ي تم�ر بأزمة ح�ادة على 
خلفية ح�ادث انفجار وغ�رق المنصة 
النفطي�ة التي كان�ت تديرها في خليج 
المكس�يك.وأضاف المص�در أن »عل�ى 
الحكوم�ة ووزارة النف�ط االنتباه إلى 
أعمال ش�ركة بيرتش بتروليوم وعمل 
بقية الش�ركات التي وجدت في العراق 
لقمة س�ائغة لتبتلعه«، بحس�ب قوله. 
وأض�اف أن »تل�ك الش�ركات تخال�ف 
ش�روط التعاق�د الدولي�ة والعالمية«، 
�اًل نائ�ب رئيس الوزراء لش�ؤون  محمِّ
الطاقة حسين الشهرستاني مسؤولية 
ه�ذا األمر بس�بب الصفق�ات النفطية 

الكبرى«، على حد قوله.

          المستقبل العراق/خاص
كش�ف نائب في مجلس النّواب عن خالفات جديدة بشأن رئاسة المفوضية 
العلي�ا لالنتخاب�ات، الفت�اً إل�ى أن التحالف الوطن�ي لدي�ه رأي مختلف في 
الش�خصّية التي ستتولى رئاس�ة المفوضية. وكان رئيس المفوضية العليا 
المستقلة لالنتخابات فرج الحيدري، 
قد كش�ف، أم�س األّول الس�بت، عن 
وج�ود إجم�اع عل�ى بق�اء رئاس�ة 
المفوضي�ة للكرد، مؤكداً وجود عدد 
من المرش�حين من مختل�ف القوى 
وق�ال  المنص�ب.  لتول�ي  الكردي�ة 
المص�در إن »عق�دة قضّية مفوضية 
االنتخاب�ات بي�د ائتالف دولة القان�ون«، مرّجحاً أن »تتأخر عملية تش�كيل 
المفوضية الجديدة«، مبيناً أن هذا »سيؤخر عملية إجراء االنتخابات النيابية 
لعام 2014«، موضحاً أن »رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى إلى أن يتولى 

فريق من كتلته إدارة المفوضية العليا لالنتخابات«.

لك���ي يس���عى لفري���ق م���وال لما ا

خالف�ات جدي�دة بش�أن 
ت ب�ا نتخا ال ضي�ة ا س�ة مفو ئا ر

جل�ة ت د ة عملي�ا د ىل مق�ر لقي�ا ف” إ رش ي�ل “أ حتو
ديالى/ المستقبل العراقي  

أعلن قائممقام قضاء الخالص بمحافظة ديالى أمس عن تحويل معس�كر 
أش�رف في المحافظة الذي كان يقطنه عناصر من منظمة خلق، إلى مقر 

لقيادة عمليات دجلة بعد إخالئه من سكانه بالكامل أمس.
وأفاد عدي خدران أنه “من المقرر تحويل معس�كر أش�رف في ديالى الذي 
كان يقطن�ه عناصر م�ن منظمة خلق، إلى مقر لقي�ادة عمليات دجلة بعد 

إخالئه من سكانه بالكامل أمس”.

وزي���ر  لتق���ت  ا د،  بغ���دا ف���ي  جول���ي  نجلين���ا  ا لمي���ة  لعا ا لنجم���ة  ا
لذي  لدموي ا لتفجي���ر ا ء ا ئ���ط ش���هدا لخارجي���ة واطلع���ت عل���ى حا ا
لعراقي . لش���عب ا ل���وزارة وعبرت ع���ن تضامنه���ا مع ا اس���تهدف ا

ج���ة  ج��ا د
د  ا يف بغ��د
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ي��ب  ر ضخ��م تد أ
25 دول��ة  عس�ك�ري ل��

ع�ى ح��دود إي��ران
حتت����اج

االتهامات الموجهة 
للمدينة الرياضية »مجرد 
كالم«.. وفي سياق الصراع 

ص18السياسي

غدًا فيفي الفاوغدًا

ً

د ا بغ������د

مينه������ا أ

جه���ود أميركي���ة مكثف���ة لم���د 
نق���رة وبغ���داد جس���ور بي���ن أ

واح�ة أم�ن  ع�ى 
هي�ا  د .  لك�ن صيا . لبح�ر ا

مي�ًا   حكو ن  مهمل�و
ويعان�ون م�ن اره�اب 

دول اجل�وار
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

اشعر بالغثيان مما أرى والمس من 
حقائ�ق، وأحس من حكايات، وأش�اهد 
م�ن أرقام تتعلق بالق�درة على االنحناء 
والذيلي�ة السياس�ية عن�د البعض ممن 
يتص�ور الكثي�ر م�ن الناس أنه�م قادة 
حقيقي�ون للبل�د، وش�ركاء أقوياء في 
العملية السياس�ية، ورجال أشداء على 
العم�اء والمارقين والفاس�دين رحماء 

فيما بينهم!.
منه�م من تراه يعجب�ك خطابه في 
الوطنية والحماسة الثورية التي تدهمك 
بخيولها وس�يوفها وهو عكس الثورية 
والوطني�ة وال عاقة له بش�يء اس�مه 
العراق والمصالح الوطنية العليا وخدمة 
المحرومين وبناء س�لطة قوية والقدرة 
على الفداء حين يتطلب الواجب الوطني 
ب�ل هو ذي�ل لإلقليم�ي وامع�ة لقيادته 
المنطق�ة  ف�ي  الموج�ودة  السياس�ية 
الخض�راء ال يتصرف إال بإذنها وال يملك 
من أمره خصوصا إذا كان "عضواً" في 
مجل�س النواب ش�يئا وكل ال�ذي يفعله 
المزي�د م�ن الدفاع المس�تميت عن تلك 
القي�ادة وتوجهاته�ا حت�ى ل�و كان�ت 
القي�ادة تلك تس�ير بمش�روع يتقاطع 
تماما مع توجه�ات المصلحة الوطنية 

العليا!.
"النائ�ب"  أو  "السياس�ي"  ه�ذا 
ميؤوس من�ه وران على قلبه ش�يطان 
اللذة المادية التي يقبضها كل شهر تحت 
قبة البرلمان او تلك التي يش�فطها من 
مشاريع وصفقات ومناقصات ما انزل 
الل�ه بها من س�لطان، وكأنه إنما جيء 
ب�ه من مدينت�ه أو خليت�ه الحزبية لكي 
يخدم حزبه ويؤدي وظيفته "الشرعية" 

عن�د التيار اإلس�امي و"مهمت�ه" عند 
العلمانيين ويخدمه الحزب في الوزارات 
التي يتس�نمها في إطار "المعاصصة" 
السياس�ية الت�ي ابتلي بها الع�راق منذ 
س�قوط النظ�ام العراقي المب�اد.. هذا 
العملي�ة  يفه�م  النائ�ب  أو  السياس�ي 
السياس�ية ف�ي إطار ه�ذا لحزبي وذاك 
لآلخرين من الدخاء والعماء والدجالين 
وهي مفردات يغذي الحزب أتباعه عليها 
لكي يعمق الشرخ ويكرس الهوة ويعزز 
الفجوة بين الش�ركاء والمسؤولين عن 
تل�ك العملي�ة وه�م منها ب�راء أو وهي 
منهم براء، وخذ بعد ذلك مثال الش�راكة 
ال�ذي يخرج للناس على ش�كل حكومة 

وانجاز ووزراء!.
البعض ال يتص�ور الخدمة الوطنية 
إال على أس�اس نفي اآلخ�ر ونبذه وعدم 
االعت�راف به وهي واح�دة من األمراض 
السياس�ية الت�ي ورثناه�ا أي�ام ماكنا 
ف�ي المعارض�ة العراقي�ة وقد س�ببت 
تل�ك الحالة السياس�ية مش�اكل كبيرة 
حالت دون إتم�ام تحالفات كبيرة أيضا 
كاد بعضه�ا يؤدي إلى إس�قاط النظام 
العراق�ي المب�اد وقيام حكوم�ة مدنية 
دون الحاج�ة لم�ا م�ر ب�ه الع�راق منذ 
2003 إلى اليوم من مش�كات وكوارث 
ووي�ات وفس�اد ورج�ال ال عاقة لهم 

بهمة الرجال!.
كيف يمك�ن االدعاء أنن�ا جاهزون 
مثا إلقامة حكومة مشاركة أو شراكة 
وطنية "حت�ى ميزعل البع�ض" ونحن 
ال نعترف مثا بالقائم�ة العراقية أو أن 
القائم�ة العراقي�ة ال تعت�رف ال بن�ا وال 
بمرشحينا وناس�نا ونوابنا وطروحاتنا 
وحلولنا وال تعترف أساسا أننا موجودون 
ف�ي ه�ذه العملية، وتعتق�د أن ما لديها 

من نواب وش�خصيات سياسية، وناس 
كاف  وسياس�يين  ومدنيي�ن  وضب�اط 
لتش�كيل حكومة م�ن العراقي�ة، ألنها 
األفهم واألوعى واألكثر إدراكا وأنهم أهل 
للس�لطة وغيرهم طارئون و"يشوفون 
الناس من ورا خشومهم" فيما العراقية 
تدرك أن العراق غير مقصور عليها، وان 
االنتخابات التي خاضتها سادها شحن 
سياس�ي وطائفي أس�هم في تش�كيل 
أعمدتها ال��91 في مجلس النواب، وإال 
ف�ان األخ ع�اوي ل�م يكن ليك�ون بهذا 
الرقم إال بأصوات الس�نة العرب، وإال لو 
ترك األمر بينه كوفاق وطني وبين اآلراء 
الح�رة للناس لم�ا أدرك ال��10 مقاعد 
ناق�ص 15 مقعدا ه�ي حصيلة وجوده 
في المجلس الس�ابق، وكذا ائتاف دولة 

القانون ولألسباب نفسها!.
نحن في جو سياسي غير متجانس 
ف�ي وعي المصال�ح العلي�ا فكيف ندرك 
تفاصيل عم�ل الدولة ونحرص على بناء 
إرادة سياس�ية حقيقية تسقط الطارئ 
وتعم�ل على توجيه ال�رأي العام لما هو 
وطني وحقيقي ومخلص وغير مزور وال 
طارئ، والمش�كلة األكبر أننا نكذب على 
بعضنا في االجتماعات العامة والخاصة 
وال نتح�دث الحقيق�ة وال نقوله�ا كلها 
إلخواننا وشعبنا "كلنا من دون استثناء"، 
ولق�د تحولنا في نظر ش�عبنا ولكثرة ما 
نق�ول وما ندعي ونتحدث به إلى ظاهرة 
صوتي�ة غير قادرة عل�ى الفعل والتأثير، 
ودورن�ا  وحجمن�ا  وجودن�ا  وس�نفقد 
ومصداقيتنا وتاريخنا كلم�ا ذهبنا وراء 
الظاه�رة الصوتي�ة وتحللنا م�ن تأثيرنا 
العم�ودي ف�ي عمليات البن�اء والتطوير 

والتخطيط والتنمية الوطنية الشاملة.
ش�جاع  رج�ل  إل�ى  بحاج�ة  نح�ن 

ه�ذا  بي�د  يأخ�ذ  أن  يس�تطيع 
الشعب إلى رغيف الخبز المداف بالكرامة 
والعدال�ة ال رغيف الخبز المداف بعجينة 
ال�"تي أن تي"، رجل يس�تطيع أن يمنح 
الناس األمان واالس�تقرار والواقعية في 

رؤية األشياء فإذا قال فعل وإذا وعد وفى 
وال يمنحها الوعود المعسولة ويقدم لها 
العدال�ة عل�ى طبق م�ن ذه�ب والمخبر 
الس�ري يتحكم ب�أرواح الن�اس ويعدها 
بالعف�و والس�جون مملوءة بالس�جناء، 

ومنهم من هو بريء ال عاقة له بالجرائم 
والموبق�ات الكب�رى.. رجل نح�ن الذين 
نش�رع له بقرار منا والي�ة وثانية وثالثة 
ورابعة وعاشرة وال يطلبها أو يتمناها أو 
يل�وح بالذهاب إليها تحت وطأة الظنون 

والمخاوف!.
نحن بحاجة إلى رجل واحد أسطوري 
لك�ي يخل�ق فين�ا ه�ذه األكثري�ة الت�ي 
يتمناها كل سياسي طموح للوصول إلى 

سدة الحكم !.

رجـــل واحـــــد شــجـــاع.. أكــثــريــة !

           المستقبل العراقي / بشرى الشمري

تمكن�ت دوري�ات النجدة م�ن إلقاء القب�ض على عصاب�ة متخصصة 
بس�رقة منازل المواطنين، وإلقاء القبض على ش�خصين يحمان كمية من 
عتاد األس�لحة أثناء ممارس�ات أمني�ة قامت بها تل�ك الدوريات في مناطق 

متفرقة من العاصمة بغداد. 
وقال بي�ان لمديرية ش�رطة نجدة بغ�داد تلقت "المس�تقبل العراقي" 
نس�خة منه أم�س إن دوريات ش�رطة النج�دة ألقت القبض عل�ى عصابة 
لس�رقة المنازل ف�ي العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني، بحس�ب البيان، إن 
دوريات النجدة تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ش�خصين 

مختصة بسرقة المنازل في منطقة شارع فلسطين. 
وأش�ار إلى أن عملي�ة القبض تمت بعد ان قامت العصابة بس�رقة احد 
ال�دور ف�ي المنطقة المذكورة حي�ث تمكنت دوريات النج�دة من محاصرة 
المنطق�ة والقب�ض عل�ى العصاب�ة. وأض�اف ان دوري�ات النج�دة قام�ت 
بتس�ليم العصابة ال�ى الجه�ات المختصة الج�راء الازم. وبحس�ب البيان 
ذات�ه، ألقت دوريات ش�رطة النج�دة القبض على ش�خصين يحمان كمية 
من عتاد االس�لحة ف�ي بغداد. وقال مصدر في مديرية الش�رطة والدوريات 
إن دوري�ات النجدة تمكنت م�ن القاء القبض على ش�خصين يحمان 750 
طلقة نارية خاصة ببنادق الكاش�نكوف في منطقة الحرية ببغداد. وأشار 
إلى أن دوريات النجدة قامت بتس�ليم المعتقلين والمضبوطات الى الجهات 

المختصة الجراء الازم.

           ديالى / المستقبل العراقي

ذكر رئيس اللجن�ة االقتصادية 
في مجلس محافظة ديالى إبراهيم 
الم�واد  أس�عار  إن  األح�د،  جلي�ل، 
الغذائية ارتفعت في اغلب األس�واق 
المحلية بنسبة 25% نتيجة تداعيات 

األزمة السورية. 
وقال جليل في تصريح صحفي 
أم�س أن "اغل�ب األس�واق المحلية 
ف�ي ديال�ى كان�ت تعتم�د بنس�ب 
متفاوت�ة على الم�واد الغذائية التي 
يت�م اس�تيرادها من س�وريا خال 
الس�نوات الماضية، م�ا أعطى نوعا 
م�ن ثبات األس�عار إال إن األمر تغير 

نتيج�ة تداعيات األزم�ة الراهنة في 
سوريا بالوقت الحالي". 

وأض�اف جلي�ل إن "اغلب أنواع 
المواد الغذائية ارتفعت بنسبة %25 
نتيجة األزمة السورية"، مشيرا إلى 
"أهمية إيجاد منافذ استيراد جديدة 
لس�د النقص ف�ي اإلم�دادات ومنع 
ارتف�اع األس�عار بش�كل يؤث�ر في 

األسر الفقيرة". 
وشهدت اغلب األسواق المحلية 
ارتفاع�ا  ديال�ى  محافظ�ة  ف�ي 
ملحوظا في أس�عار المواد الغذائية 
نتيجة انخفاض معدالت االس�تيراد 
من س�وريا نتيجة تداعي�ات األزمة 

الراهنة هناك.

النجدة تلقي القبض عىل عصابة لرسقة املنازل

العيساوي: عوامل كثر تشجع اقرار قانون البنى التحتية

ديــاىل: ارتفــاع أسعــار املـواد الغـذائيـة
 بنسبة 25 % بسبب األزمة السورية

            بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التخطيط إن هن�اك معوقات 
تحول من دون إجراء التعداد السكاني العام في 
الباد، مؤكدا على أن الباد ستشهد قفزة نوعية 
ف�ي تنفيذ المش�اريع ف�ي جمي�ع القطاعات. 
وقال علي الش�كري في تصريح صحفي أمس 
إن "ال�وزارة أعلن�ت م�رارا اس�تعدادها إلجراء 
التعداد الس�كاني ولكن هناك أم�ور تحول من 
دون إجرائ�ه أهمه�ا ما يتعل�ق بالتخصيصات 
المالية". وأوضح الش�كري إن "مجلس النواب 
كان قد رفع تخصيص�ات اإلحصاء من موازنة 
2012 بع�د أن كانت موج�ودة حيث أن وزارتي 
التخطي�ط والمالية عندما رفعتا المش�روع لم 
تكن هناك مطالبات بتخصيصات جديدة وانما 
بتدوي�ر مبال�غ م�ن 2011 إل�ى 2012 وعندما 
خرج�ت الموازن�ة خل�ت م�ن التخصيصات". 
وأضاف إن "هناك جملة من المعوقات األخرى 
منها عدم االتفاق على عدد القوميات التي يمكن 
أن تذكر في اس�تمارة اإلحصاء واالختاف على 
ذكر الديان�ة، كذلك االيزيديين ه�ل أنهم ضمن 

القومي�ة الكردية أم أنهم مس�تقلون كقومية، 
إضاف�ة إلى موضوع المناط�ق المتنازع عليها 
ف�ي محافظت�ي كرك�وك والموصل". وأش�ار 
الش�كري إلى أن "حض�ور وزارت�ي التخطيط 
والمالية في مناقش�ات مش�روع قانون البنى 
التحتية كان لبيان الرأي المهني وتم إيضاح أن 
الموازنة االس�تثمارية التي ال تتجاوز نس�بتها 
31 % من مجم�ل الموازنة قادرة على النهوض 
بالمش�اريع االس�تثمارية الحيوية في الباد". 
وبي�ن انه "لو كانت هناك إرادة حقيقية إلعادة 
المواطن�ة للعراقيي�ن فيج�ب البدء م�ن قطاع 
الس�كن حيث انه م�ن غير الممكن أن يس�كن 
العراقي في بيت من الصفيح ومن دون س�قف 
م�ع كل ه�ذه الموازن�ات االنفجاري�ة". وقال 
الش�كري "نجحن�ا برف�ع المبل�غ المخصص 
إلس�كان الفق�راء م�ن 2 الى 5 ملي�ارات دوالر 
وه�و انجاز بحد ذاته، وكانت إحدى الش�ركات 
الصيني�ة ق�د عرضت مش�روعا لبن�اء مليوني 
وحدة سكنية خال 6 أش�هر، ولو اقر القانون 
فان�ه س�يحال إلى لجن�ة رباعية او خماس�ية 
تتك�ون من وزارتي التخطي�ط والمالية وهيئة 

النزاهة وديوان الرقابة المالية لتدقيقه لضمان 
أعلى درجة من الشفافية". واستدرك إن "حجم 
الخ�راب في الباد كبي�ر جدا ولكن ت�م إعطاء 
األولوي�ة لبعض القطاعات المهمة للمباش�رة 
به�ا في قانون البنى التحتي�ة المطروح ب� 37 
ملي�ار دوالر وقد يرتفع إلى 40 أو 41 وتش�مل 
قطاعات الس�كن وس�احات التب�ادل التجاري 
والتربي�ة والتعليم والماء والص�رف الصحي". 

وختم وزي�ر التخطيط حديثه قائا "س�تكون 
هناك قفزة نوعية بتنفيذ المش�اريع في جميع 
القطاع�ات"، مبينا أن "الموازنة االس�تثمارية 
ف�ي الب�اد له�ذا الع�ام ه�ي 31 ملي�ار دوالر 
مقسمة على الوزارات والجهات غير المرتبطة 
بوزارة بواق�ع 70 % والمحافظات 13 % واقليم 
كردستان 13 % بعد استبعاد النفقات السيادية 

والحاكمة".

            كربالء / علي ابراهيم

أعلن�ت مديري�ة ش�رطة كرب�اء قيامه�ا بإع�داد 
الخطط والدراس�ات الازمة إلنش�اء منظوم�ة مراقبة 
أمني�ة إلكتروني�ة متطورة تش�مل عم�وم المحافظة. 
وقال س�كرتير لجنة حماية الم�دن العقيد انور عباس 
ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن�ه "بن�اء عل�ى توجيه�ات 
الحكوم�ة المحلية في كرباء المقدس�ة قامت الكوادر 
الفني�ة واالمنية في مديرية ش�رطة كرباء وبإش�راف 
مباش�ر م�ن المحاف�ظ واللجن�ة األمني�ة ف�ي مجلس 
المحافظة بإعداد الخطط والدراس�ات الازمة إلنش�اء 
منظومة مراقبة أمنية إلكترونية متطورة تشمل عموم 

المحافظ�ة"، مضيف�ا ان "التنس�يق ج�ار م�ع وزارة 
االتص�االت على تفعيل عمل ه�ذه المنظومة والتي من 
المتوق�ع أن يك�ون له�ا اثر كبي�ر في اس�تتباب األمن 
واالستقرار في المحافظة". وأوضح عباس إن "دراسة 
المش�روع ف�ي المرحلة االولى ش�ملت محي�ط مركز 
المدين�ة القديمة والطرق الرئيس�ة وص�والً الى الطرق 
الخارجي�ة للمحافظ�ة"، مبين�ا ان "ه�ذه المنظوم�ة 
تتضم�ن أجه�زة ومس�تلزمات تؤمن حماي�ة ومراقبة 
مخارج ومداخل المحافظة على مدار الساعة". وأشار 
الى ان "الدراس�ة وصلت الى مراح�ل متقدمة وإن هذا 
المش�روع الحيوي المهم سيكون مفتاح األمن واألمان 

في محافظة كرباء المقدسة".

            بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير المالية رافع العيس�اوي ان تمرير قانون البنى 
التحتية معتمد على ما سيصدر من مجلس النواب اليوم االثنين 
، مبينا ان اقرار القانون من عدمه س�يتوقف على ما س�تتفق 
عليه الكتل السياسية بشان هذا القانون.و قال العيساوي ان 
"حضور رئي�س الحكومة الى مجلس النواب اوضح للمجلس 

بان الموضوع من الناحية المالية غير مقلق وعليه فان وزارة 
المالية غير مجبرة على التس�ديد  خال الفترة المحددة وهذا 
االمر بحد ذاته ضمان للعراق".ولفت العيس�اوي الى " وجود 
اكث�ر من عام�ل اطمئنان بش�ان قانون البن�ى التحتية منها 
ان وزارة التخطي�ط  والمالية ومجلس ال�وزراء معنيون بهذا 
القان�ون وال يمكن تمري�ر المش�اريع دون موافقة االطراف 

المعنية بعد دراسه مستفيض لكل مشروع".

التخطيــط: معــوقــات عـدة متـنــع إجـراء اإلحصــاء السكــاين.. 
والتخصيصــات املاليـة يف مقـدمتهـا

رشطة كربالء تؤكد لـ                                      : البدء بإعداد الدراسات إلنشاء 
منظومة إلكرتونية متطورة
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            المستقبل العراقي / خاص

كش�ف مص�در دبلوماس�ي غرب�ي رفيع 
المس�توى ع�ن إن إس�رائيل "أبلغ�ت اإلدارة 
األميركية عن استيائها من عّدم تغير الموقف 
العراقي تجاه "الدولة العبرية"، الفتاً إلى أنها 
"أبدت انزعاجها لعدم قبول العراق التطبيع مع 
إسرائيل".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي 
قال في كلمة ألقاها بمناس�بة يوم الس�جين 
السياس�ي في بغداد إن "العراق ال يرفض أية 
عاقة مع أية دولة كانت بل أنه يريد تحس�ين 
عاقات�ه مع جميع الدول"، مؤكدا أن "العراق 
ال يتحس�س من أية دولة على أساس طائفي 

أو عرقي أو مذهبي، إال أنه يرفض إس�رائيل".
وق�ال المص�در إن "اإلدارة األميركي�ة  أبلغت 
المسؤولين اإلس�رائيليين أن الموقف الشعبي 
العراق�ي اليمكن ضبطه وأن ذك�ر اليهود ُيعدُّ 
مش�كلة كبيرة وال يتقبله�ا المواطن العراقي 
بغض النظر عن مس�تواه"، مبيناً أن "اإلدارة 
األميركية أبلغت المسؤولين األسرائيليين أيضاً 
أن الساسة العراقيين يصابون بالذعر أمام أّي 
فكرة للتقارب بين العراق وإسرائيل"، مشيراً 
إل�ى أن "عددا كبي�را من الساس�ة العراقيين 
ال يمانع�ون لقاء مس�ؤولين اس�رائيلين في 
الس�ر لكنهم يتخوّفون من إجه�ار عاقاتهم 
السياس�ية مع إسرائيل". يش�ار إلى أن عددا 

من النّواب في مجلس النّواب طالبوا " إسرائيل 
بدفع تعويضات عن االض�رار الناجمة نتيجة 
تدميرها المفاعل النووي العراقي"، معتبرين 
أن�ه "مطالبة قانونية". وقامت إس�رائيل في 
عام 1981 بقصف المفاع�ل النووي العراقي 
جنوب بغداد بواس�طة طائ�رات مقاتلة فيما 
اُطل�ق عليه عملي�ة أوبرا. يذك�ر أن العراق قد 
شارك في حربين ضد إسرائيل، كانت في عام 
1948 و1973، وكان الجي�ش العراقي -الذي 
ش�ارك ب� 7000 جن�دي، الوحي�������د من 
الجيوش العربية المحاربة في فلسطين الذي 
رفض التوقيع على إتفاق هدنة مع إس�رائيل 

عام 1949.

ساسة عراقيون اليمانعون لقاء مسؤولي الدولة العبرية في السر

الدكتور ناظم الربيعيارسائيـل منزعجة من رفض بغـداد للتطبيع

ف�ي الوقت الذي نرى العمل في بغ�داد الحبيبة يتصاعد بوتائر 
عالية، وفي عموم مناطقها، بعد أن أنجزت أمانة بغداد إكمال البنى 
التحتي�ة لها من خدم�ات الماء والمج�اري، تعالت األص�وات التي 
نادت باس�تجواب أمي�ن بغداد الدكتور صابر العيس�اوي داخل قبة 
البرلمان، وهذا حق كفله الدس�تور للسادة النواب، وكانت الضغوط 
السياس�ية التي مارس�تها بعض الكتل السياس�ية كبيرة، وقد نقل 
االستجواب على الهواء مباشرة ً ليطلع عليه أبناء الشعب بناء ً على 

طلب العيساوي نفسه.
ورافق ذلك حملة واس�عة م�ن قبل بعض الس�ادة النواب، ولم 
يح�دث توافق سياس�ي داخ�ل البرلم�ان عل�ى إقالت�ه، ألن قضية 
االس�تجواب كانت سياس�ية، ول�م تتوافر األدل�ة الكافي�ة ألدانته،ِ 
واس�تمرت الحملة على شخص األمين، واستعملت من أجل ذلك كل 

وسائل اإلعام المقروءة والمسموعة والمرئية بغية النيل منه.
لكنه ُ ظل يعمل بصمت تاركا ً لسان بغداد يتحدث عبر األعمال 
الكثيرة والمتميزة. والمتمثلة بإقامة النصب والتماثيل التي أبدعتها 
أنامل أش�هر النحاتين العراقيين تزين س�احات بغ�داد، إضافة إلى 
إكس�اء، وتبلي�ط الش�وارع، وإقامة الحدائ�ق العام�ة والنافورات 
وتجمي�ل مداخل بغ�داد كاف�ة وزراعته�ا بالنخيل ونش�ر األضواء 
والزين�ة التي أنارت س�ماء بغ�داد بمصابيحها الوهاج�ة، ويكفي 
أن ن�رى قناة الجيش تكتس�ي بحلة جميلة خض�راء، كما هو حال 
شارع المطار وإقامة الحدائق العامة خاصًة في المناطق الشعبية 
الفقي�رة كمدينتي الش�علة والصدر، فعلى مدى عق�ود طويلة كان 
مب�زل الصقاوي�ة مصدر إزعاج م�ن خال الحش�رات الضارة فيه 
ورائحته النتنة التي كان�ت تزكم األنوف وأصبح ماذاً آمنا ً ومكانا ً 

ترفيهيا ً لعائات المنطقة.
لقد ب�دأت بغداد بهذه األعم�ال تتنفس الصع�داء، بعد اإلهمال 
الطويل واإلرهاب الدام�ي. لكن ذلك لم يرق للبعض وقد يكون وراء 
ذلك أس�باب سياس�ية أو ش�خصية ألن للنجاح ثمنه الباهظ وقد ال 
يريد البعض لبغداد أن تزدهر وتتطور. ورب س�ائل يسأل لماذا هذا 
الكام بالذات ؟! خاصة أن الس�يد أمين بغداد قد قدم اس�تقالته من 
منصبه. فأقول علينا أن نسمي األشياء بمسمياتها ونقول الحقيقة 
المج�ردة م�ن كل مصلح�ة، ألننا نحب بغ�داد ونريده�ا أن تتطور 
وتزده�ر، وال نريد أن تخس�ر القيادات الكفوءة الت�ي قدمت لبغداد 
الش�يء الكثير. وهنا أدعو دولة رئيس الوزراء نوري المالكي لعدم 
قبول اس�تقالة الدكتور صابر العيساوي، كما أدعو في ذات الوقت 
الس�يد أمين بغداد للعدول عن اس�تقالتِه وسحبها الن بغداد تحتاج 

أمينها.
والله من وراء القصد

بغداد حتتاج أمينها
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العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية 
وليد حسين إن الدوام الرسمي للعام الدراسي 
الجدي�د يبدأ ف�ي الثالث والعش�رين من أيلول 
الج�اري. وقال حس�ين في تصري�ح صحفي 
أمس إن “ال�وزارة أعلنت أن يوم 23 من أيلول 
الجاري هو أول يوم في العام الدراسي الجديد 
وال�ذي يتزامن م�ع امتحان�ات الصفوف غير 
المنتهية لكافة المرحل الدراس�ية”. وتش�هد 
الصف�وف غي�ر المنتهي�ة في كاف�ة المراحل 
الدراس�ية امتحان�ات الدور الثان�ي في الثالث 
والعشرين من هذا الشهر والذي سيتزامن مع 

بداية العام الدراسي الجديد.

     المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
تسير خطوات تسليح الجيش العراقي ببطء ملحوظ بالرغم 
من الميزانيات الضخمة التي تم رصدها لهذا الموضوع في ظل 
حالة عدم استقرار أمني يشهدها البلد منذ سقوط النظام في 
2003 وحتى هذا اليوم. وبات من المؤكد إن العراق بحاجة إلى 
جيش قادر على حماية مصالحه وأرضه من اعتداءات إقليمية 
ب�دأت مالمحها بالظهور ش�يئاً فش�يئاً إلى جان�ب التطورات 
الخطي�رة التي تش�هدها المنطق�ة وإمكانية انعكاس�ها على 
الوضع العراقي الداخلي بش�كل تام. ويرى بعض المعنيين إن 
تعدد مصادر التس�ليح واإلس�راع باستيراد أس�لحة ثقيلة إلى 
الع�راق من أه�م األولويات الواج�ب على الحكوم�ة مراعاتها 
به�دف تقوي�ة دعائم الدول�ة العراقي�ة الجدي�دة. ولعل عقود 
التسليح التي أبرمها النظام المباد مع بعض الدول األجنبية من 
دون أن يحصل على األس�لحة تشكل عنصراً مفيداً في إضافة 
أس�لحة جديدة لألسلحة التي اس�توردها العراق بعد 2003 أو 
التي يعتزم استيرادها في المستقبل القريب، أو استرداد مبالغ 
تل�ك العقود واالس�تفادة منها في إبرام عق�ود جديدة في هذا 

الشأن.
وأع�رب عضو لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة، النائب عن 

القائم�ة العراقي�ة حام�د المطل�ك عن ع�دم اعتق�اده بقدرة 
العراق على اتخاذ قرار “ق�وي” يمكّنه من المطالبة بحقوقه، 
نافي�اً في الوقت ذاته أن يكون عل�ى علم بتفاصيل تلك العقود 
وقيمتها. وقال المطلك ل�”المس�تقبل العراقي” “ال توجد لدي 
معلوم�ات عن العقود الت�ي أبرمها النظام الس�ابق مع بعض 
الدول األجنبية، ولكن الوضع السياس�ي القائم في العراق اآلن 
والخالفات المتزايدة وحالة عدم التوافق بين أقطاب وش�ركاء 
العملية السياس�ية س�تمنع من اتخاذ أي ق�رارات قوية تمكن 
الع�راق من المطالبة بحقوقه الموج�ودة لدى الدول األخرى”. 
وأعرب المطلك عن أمنيته بأن “تتوحد كلمة الساسة العراقيين 
وأن يصل الع�راق إلى مرحلة يكون فيها ق�ادراً على المطالبة 

بحقوقه لدى اآلخرين بعد أن يتجاوز الخالفات القائمة اآلن”.
أما عضو اللجنة المالية، النائب عن ائتالف دولة القانون أمين 
هادي فقد نفى هو اآلخر علمه بقيمة تلك العقود وتفاصيلها، 
معرباً عن اعتقاده بأن تلك األموال تمت “تصفيتها حس�ابياً”. 
وق�ال هادي ل�”المس�تقبل العراقي” “إن األم�وال التي دفعت 
لتلك الدول تمت معالجتها وفق تصفيات حسابية”، مشيرا إلى 
ان�ه “من حق العراق اس�ترجاع أمواله فيما إذا كانت قد دفعت 
لدول أخرى وفق عقود تس�ليح أو غيره�ا”. وأضاف “بإمكان 

العراق اس�تعادة تل�ك األم�وال إذا كان يمتلك وثائق وس�ندات 
تثبت انه دفع أمواالً لدول أخرى، وفي هذه الحال سيتمكن من 
استرجاع أمواله أما نقداً أو بتسلم األسلحة التي كان قد تعاقد 
عليها فيما لو كانت تلك األس�لحة غير محرم�ة دولياً”، معرباً 
ع�ن عدم اعتقاده ب�”وجود فيتو عل�ى هذا الموضوع”. ولفت 
ه�ادي إلى أن جميع عقود التس�ليح توقفت بع�د غزو النظام 
السابق للكويت سنة 1990 وتم تجميد جميع األموال العراقية 
الموج�ودة في الخ�ارج، موضحا انه كان م�ن الصعب دخول 
أي مادة إل�ى العراق خارج إطار اتفاقي�ة النفط مقابل الغذاء 
والدواء. وق�ال “لم يكن العراق وفق هذه المعطيات قادرا على 
اس�تيراد أسلحة من أية دولة، وقد تكون هذه العقود قد أبرمت 

قبل سنة 1990”. 
وكان عضو لجنة األمن والدفاع النيابية، النائب عن التحالف 
الوطن�ي عدنان المياحي قد أك�د إن العراق كان قد دفع معظم 
مبال�غ بعض عقود التس�ليح المبرمة قبل س�نة 2003، إال أن 
تلك األسلحة والطائرات ما زالت موجودة في بعض دول أوروبا 
الش�رقية وجمهوريات االتحاد الس�وفيتي السابق، مشيرا إلى 
أن اللجان س�تفاتح تلك الدول للوقوف على حقيقة تلك العقود 

وكيفية تسويتها.    
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         بغداد/ المستقبل العراقي

أكد مصدر مقرب من وزارة الدفاع أمس انه تم إرسال 260 فنيا من 
منتس�بي القوة الجوية إلى الواليات المتح�دة للتدرب على طائرات ال� 
أف 16 التي سيستوردها العراق. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس�مه لوكالة أنباء المستقبل إن “الفنيين س�يبقون في العاصمة 
األردنية عمان لمدة س�تة أش�هر للتدرب على هذا الن�وع من الطائرات 
قبل انتقالهم إلى الواليات المتحدة لمواصلة التدرب”. ويذكر أن الجيش 
العراقي سيتسلم في غضون عامين أول دفعة من طائرات اف 16 التي 
تعاقد على شرائها من الواليات المتحدة. وكانت واشنطن وافقت العام 
الماض�ي على بيع س�ت وثالثين طائرة من ط�راز اف 16 إلى بغداد في 

صفقة قيمتها مليارات الدوالرات لبناء قدرات الجيش العراقي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف وزي�ر التخطي�ط عل�ي يوس�ف 
الش�كري ع�ن إن وزارته وضع�ت آليات 
لتوزيع 25 بالمئ�ة من العائدات النفطية 
بين أبناء الشعب، مؤكداً إن التوزيع سيتم 
خ�الل ه�ذا الع�ام، بالتعاون م�ع وزارة 
المالي�ة ومجلس النواب.وقال الش�كري 
في تصريح صحفي، إن وزارة التخطيط 
وضعت اآلليات الكفيلة بتوزيع ما نسبته 
25 بالمئة من فائض ال�واردات النفطية 
بع�د تنفي�ذ العج�ز، معرباً ع�ن اعتقاده 
بوج�ود فائض يس�مح بذلك عل�ى عّد إن 
الموازنة يتم احتسابها إلى نهاية حزيران 
من كل ع�ام، وكل المبال�غ التي تتحصل 
بع�د ه�ذا التاريخ تع�د فائض�ا. وأضاف 
الش�كري إن المبل�غ ال�ذي س�يخصص 
للشعب ربما ال يكون كبيراً، »إال أننا بهذه 
الخط�وة نش�عر المواط�ن باالطمئن�ان 
وبأن�ه حصل خ�الل الس�نة األولى على 
مبلغ مال�ي من فائ�ض واردات النفط«، 
معربا عن أمله في أن تكون النسبة خالل 

األع�وام المقبلة اكبر من ذلك. الش�كري 
لفت إل�ى أن ال عالقة للموازنة التكميلية 
بتوزيع المبالغ الفائضة بين أبناء الشعب 
س�واء تضمنتها او لم تتضمنها ، مشدداً 
على أن ال�وزارة تعمل مع مجلس النواب 
والمالية عل�ى تنفيذ هذا النص الذي جاء 
ضم�ن موازن�ة 2012 , ونب�ه الش�كري 
إلى وج�ود آليتي�ن لتوزيع ه�ذه المبالغ 
األولى باالعتماد على البطاقة التموينية 
إال أن ثمة مش�اكل معيقة في هذا تتمثل 
ف�ي أن الكثير من المتس�لمين لمفردات 
البطاق�ة التموينية هم غير مس�تحقين 
لها , أما اآللية الثانية فهي باالعتماد على 
الضم�ان االجتماع�ي ، إال أن ه�ذه اآللية 
فيه�ا محاذير عديدة على اعتبار أن هناك 
من يس�تحق هذا الراتب ولم يحصل عليه 
وهناك من غير المس�تحقين ويحصلون 
على الراتب.وعبر الش�كري عن أمله في 
أن تصل نس�بة ال�25 بالمئة من واردات 
س�يكتب  وبذل�ك  لمس�تحقيها،  النف�ط 

للمشروع النجاح .
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         بغداد/ المستقبل العراقي

أبدى رئي�س الحكومة ن�وري المالكي أمس 
ال�ذي س�يصدره  النهائ�ي  للتقري�ر  تأيي�ده 
مكتب إعم�ار العراق عن مجمل ما تم إنفاقه 
من�ذ 2003، فيم�ا دع�ا إل�ى إص�داره بدق�ة 
وش�فافية كاملة.وقال في بي�ان صدر أمس 
عل�ى هام�ش اس�تقباله بمكتب�ه الرس�مي 
المفت�ش الع�ام األميرك�ي الخ�اص بمكتب 
إعمار العراق س�تيوارت دبليو بان بمناس�بة 
انته�اء مهام عمله، “إننا نؤيد إصدار التقرير 
النهائ�ي لمكتب إعمار الع�راق عن مجمل ما 
ت�م إنفاقه من�ذ 2003”، داعياً إل�ى “إصداره 
بدق�ة وش�فافية كاملة”.وأض�اف البيان أن 
“اللقاء ش�هد التباحث بشأن التقرير النهائي 
وما يمك�ن أن يقدمه الع�راق من مالحظات 
النيابي�ة  النزاه�ة  لجن�ة  بش�أنه”. وكان�ت 
أكدت، ف�ي 20 حزي�ران 2011، فقدان مبلغ 
17 ملي�ار دوالر رصدت للع�راق من صندوق 
التنمية خالل مدة الحاكم المدني بول بريمر، 
ووصف�ت تل�ك الم�دة ب�”الغامض�ة وكثيرة 
الفساد”، مشيرة إلى أنها أرسلت طلبا لألمم 

المتحدة للتحقيق في األمر واستعادة المبلغ 
المسروق.

وش�كل مجلس الوزراء، في 6 تشرين األول 
2011، لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار 
دوالر من صندوق تنمي�ة العراق، مؤكدة أن 
اللجنة ستجمع المعلومات المتعلقة بصرف 
تلك المبالغ، فيما وافق على اآللية المقترحة 
لتسوية نس�بة التعويضات البالغة 5% بشان 
الدف�ع العيني لش�ركات النف�ط وتعويضات 
الكوي�ت. يذك�ر أن األمان�ة العام�ة لمجلس 
ال�وزراء س�بق وأن دع�ت ف�ي وقت س�ابق 
الوزارات والمؤسس�ات الرس�مية كافة إلى 
تزويدها بجمي�ع المعلومات المتوفرة لديها 
بش�أن أي تجاوزات حصلت خالل مدة حكم 
الحاك�م المدني للع�راق بول بريم�ر، تتعلق 
باألم�وال المودعة في صندوق تنمية العراق 
التي ت�م إنفاقها لتنفيذ مش�اريع وهمية أو 
مغاي�رة للمواصفات المعلن�ة، مبينة أن هذا 
الطل�ب يأت�ي تمهي�دا إلقامة الدع�وى على 
الجه�ات والش�ركات التي تس�ّببت في هدر 

أموال البالد.

            بغداد/ المستقبل العراقي
أم�س  النيابي�ة  النزاه�ة  لجن�ة  طالب�ت 
مجلس الن�واب بإق�رار القان�ون الخاص 
بحمل�ة الجنس�ية الثانية من المس�ؤولين 
الحكوميين والنواب، داعيًة الذين يمتنعون 
منه�م إل�ى مغادرة الع�راق والذه�اب إلى 

الب�الد الت�ي يحمل�ون جنس�يتها األخرى. 
وقال عضو لجنة النزاهة النائب المس�تقل عثمان الجحيش�ي 
ف�ي مؤتمر عقدته اللجنة في مجلس النواب إننا “نس�مع من 
اغلب الكتل السياس�ية بضرورة االلتزام واالحتكام للدس�تور 
خاصة المادة  18 منه والخاصة بحملة الجنسية الثانية والتي 
تنص على أن أي عراقي ينال منصباً س�يادياً عليه التنازل عن 
الجنس�ية األخرى وينظ�م ذلك بقانون”. وأضاف الجحيش�ي 
أن “س�بع س�نوات مرت بالتصويت على الدستور ولم ينتظم 
لح�د اآلن ه�ذا األمر بقان�ون الن الكثير من الن�واب والوزراء 
والمسؤولين لديهم جنسيات أخرى”. ولفت الجحيشي إلى أن 
“البعض منهم يس�تثمر هذا األمر، أي حمله لجنسية بلد آخر، 
لس�رقة األموال والهرب بها إلى ذلك البلد الذي يحمل جنسيته 

وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها العراق”.

            بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د النائ�ب ع�ن القائم�ة العراقي�ة عل�ي 
الصجري إن غالبي�ة أعضاء الكتلة العراقية 
في مجلس النواب السيما المستقلون منهم 
يؤيدون تثبيت وزير الدفاع وكالة س�عدون 
الدليم�ي بمنصبه. وقال الصج�ري إن أكثر 
م�ن نص�ف أعض�اء القائم�ة وقع�وا على 
طلب ترش�يح الدليمي ل�وزارة الدفاع كونه 
الش�خصية األفضل بين المرش�حين لتولي 
المنص�ب الذي يدي�ره فع�ال اآلن بالوكالة. 

وأش�ار إلى أن الدليمي سيحظى بموافقة سريعة من الكتل كافة 
كونه ش�خصية متزنة تمتاز بالحكمة والعقالنية، كما انه س�بق 

وان تولى مسؤولية الدفاع سابقا.
ون�وه الصج�ري إل�ى إن جمي�ع المرش�حين للمنص�ب هم من 
الش�خصيات الت�ي تتمت�ع باالحت�رام والتقدي�ر والتي تس�تحق 
الترش�ح ولكن ف�ي الوقت الراهن فأن عنص�ر التوافق هو األهم 
في المرش�ح للمنصب ونعتق�د إن هذا هو ما يمتاز به س�عدون 
الدليمي ما سيس�هل عملية التصويت واالختيار. وش�دد على إن 
منصب وزير الدفاع هو مخصص للمكون الس�ني ويتم ترشيحه 
م�ن القائم�ة العراقي�ة تحدي�دا عل�ى إن يحظ�ى بتواف�ق الكتل 
األخرى، وه�ذا يعني إن المنصب ليس مخصص�ا لحزب أو تكتل 
بعينه. وأض�اف اعتقد أن الوقت قد حان إلنه�اء هذا الملف الذي 
بق�ي عالقا طويال، مع مالحظة إن عمر الحكومة الحالية لم يبق 
ل�ه الكثير م�ن الوقت، لذلك فاس�تمرار الدليمي ب�إدارة المنصب 

سيكون عامال مهما الستقرار الوزارة.

نائ�ب: العراقي�ة م�ع تثبيت 
الدليم�ي   وزي�رًا  للدف�اع

النزاه�ة النيابي�ة تطالب بإقرار قانون 
إلغ�اء اجلنس�ية الثاني�ة
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    بغداد/ المستقبل العراقي

حراٌك سياسي كبير في مختلف األحزاب والقوى 
السياس�ية في الع�راق على وقع االس�تعداد المبّكر 
لخوض انتخابات مجالس المحافظات واالنتخابات 
التش�ريعية المقبلة. ويرى مراقبون سياس�يون أّن 
»الكثي�ر م�ن قيادات األح�زاب الرئيس�ية تفكر في 
مي�ول أغلبية القوى الرئيس�ية لائت�اف في قائمة 
انتخابية وطنية موّحدة«، الفتين إلى أن »هذه الميول 

التي واجهت  مبررة بالتحدي�ات 
حكومة المالكي كونها حكومة 
حكوم�ة  وليس�ت  ائتافي�ة 
إرس�اء  ومتطلب�ات  أغلبي�ة، 
أس�س التجرب�ة الديمقراطي�ة 
الوقت  الوليدة«، مضيفي�ن في 
المي�ل يواج�ه  أّن »ه�ذا  ذات�ه 
مطال�ب متعددة ف�ي مقدمتها 
آلي�ة توزي�ع حص�ص األحزاب 
ف�ي ه�ذه القوائ�م االئتافية«، 
فكل قوة سياس�ية ترى نفسها 
ف�ي حج�م معي�ن، م�ا يتطلب 
تواف�ق نس�بة مرش�حيها ف�ي 
القائم�ة االئتافية م�ع الحجم 
الذي تتصوره لنفسها.وبحسب 
المراقبين فإّن قوتين رئيسيتين 

تتح�ركان ف�ي الس�احة السياس�ية هم�ا االئتاف 
الوطني العراقي، ال�ذي بدأ منذ فترة تحركات وئيدة 
باتج�اه جمي�ع القوى واألطي�اف العراقي�ة، قادها 
زعي�م المجل�س األعل�ى اإلس�امي عم�ار الحكيم، 
وائتاف دولة القانون الممس�ك بزمام الس�لطة، إذ 
أتت تحركات المالكي أُكلها، حسب مصادر سياسية 
مّطلع�ة، من خال التح�رّكات االس�تباقية الئتاف 
دولة القانون، مشيرة إلى أّن »لقاء رئيس الحكومة 
األخير م�ع رئيس مجلس النواب لم ي�أت من فراغ، 

بل تقف وراءه سلس�لة من المشاورات السرّية التي 
قاده�ا الطرفان للدخ�ول في تكتل عاب�ر للطائفية 
في االنتخابات المقبلة«.وت�رى المصادر أّن »أجزاء 
القائمة العراقي�ة التي قد تتناغم مع توجهات دولة 
القانون هي فقط كتلتان: األولى، عراقيون برئاسة 
النجيف�ي، والثاني�ة، جبه�ة الح�وار الوطن�ي التي 
يتزعمه�ا المطل�ك«، الفتة إل�ى أّن هن�اك مباحثات 
لضم كتلة المستقبل التي يتزعمها رافع العيساوي 
»لك�ن هذا لم يؤكد حت�ى اآلن«، لكنها رجحت أيضا 
الح�ل بزعامة  انضم�ام حرك�ة 

الكربولي إلى هذا التحالف.
أّن  المص�ادر  وأوض��ح�ت 
»ائتاف دولة القان�ون يريد أن 
يتحال�ف م�ع تي�ارات معتدلة، 
كانت تنظر إلى موضوع حجب 
الحكوم�ة  رئي�س  الثق�ة ع�ن 
بأنه غي�ر ض�روري«، متوقعة 
م�ع  النجيف�ي  »يتحال�ف  أن 
انتخاب�ات  لدخ�ول  المالك�ي 
المحافظات«، كاشفة  مجالس 
مستش�اري  »لجن�ة  أن  ع�ن 
المالكي والنجيفي تناقش هذه 
األم�ر، بع�د أن أصبحت العاقة 
الرجلي�ن تتس�م بالمودة  بي�ن 

واالحترام المتبادل«.

جهود أميركية مكثفة لمد جسور بين أنقرة وبغدادالقوى السياسية تعيد ترتيب األوراق استعدادًا لالنتخابات

التوتر في العراق مرشح لالنتقال إلى خارج الحدود
    بغداد/ المستقبل العراقي

بع�د تس�عة ش�هور تقريب�اً م�ن 
انسحاب القوات األميركية من العراق، 
ف�إن العراق ال ي�زال بل�داً ممزقاً بفعل 
السياس�ات الطائفي�ة والعن�ف ال�ذي 
يجتاح أرج�اءه. ومن المؤكد أن الحكم 
الصادر غيابياً، أخيراً، على نائب رئيس 
الجمهورية طارق الهاش�مي باإلعدام، 
بتهمة التس�بب في قتل عراقيين اثنين 
س�وف ي�ؤدي إل�ى المزيد م�ن تفاقم 
التوتر الس�ائد في الع�راق، وربما يمتد 

هذا التوتر إلى ما وراء حدود العراق.

رفض احتواء السنة
كان�ت هن�اك عل�ى ال�دوام ظ�ال 
سياس�ية قوية على هذه القضية، وقد 
أبدى المالكي اهتمام�اً بعمليات إنزال 
العق�اب بأبن�اء الطائفة الس�نية أكثر 
مما أظهر مياً إلى تشجيع احتواء هذه 
الطائفة وإدراجها ف�ي العراق الجديد. 
وغالب�اً ما تدخل ش�خصياً ف�ي عملية 

نظر المحكمة للقضية.
أدت مح�اوالت المالك�ي الصارخة 
إل�ى  الع�راق  ف�ي  الس�لطة  الحت�كار 
محاوالت الساس�ة من السنة واألكراد 
تنحيت�ه جانب�اً باالقت�راع عل�ى ع�دم 
الثقة في حكومت�ه من خال البرلمان 
العراق�ي، ولك�ن جماع�ات المعارضة 
العراقي�ة تس�تحق الل�وم كذل�ك ع�ن 
الطري�ق  ه�ذا  إل�ى  الع�راق  وص�ول 
السياس�ي المس�دود. وهم بمقدورهم 
أن يخدم�وا أبناء بلدهم بش�كل أفضل 
من خال العمل مع المالكي على تنفيذ 
صفقة تبادل الس�لطة التي تم إبرامها 
ف�ي أعق�اب االنتخاب�ات العراقية في 
عام 2010، وذلك لتقوية المؤسس�ات 
الديمقراطي�ة العراقية، وضمان إجراء 
انتخاب�ات عادل�ة ونزيه�ة ف�ي ع�ام 

.2014
دول  تدع�و  ذل�ك،  غض�ون  وف�ي 
عربية الجماعات المس�لحة وتش�جع 
في الوقت نفس�ه المعارضة العراقية. 
ويش�عر المالكي بالقلق حيال إمكانية 

أن يكون هو نفس�ه الهدف التالي الذي 
ستس�عى للنيل منه القوى التي تآلفت 

للوقوف ضد األسد. 
وهو يشعر كذلك بالقلق الشديد من 
أن الجن�اح المحلي ف�ي العراق لتنظيم 
القاع�دة يمكن أن يبادر لتفجير المزيد 
م�ن العنف في مختلف أرج�اء العراق، 
وهو القل�ق الذي تبرره ف�ي نظر كثير 
من المراقبين سلس�لة التفجيرات التي 

شهدها العراق أخيراً.

جهود أميركية
تح�اول إدارة أوبام�ا ف�ي الوق�ت 
الحال�ي تهدئ�ة الموق�ف ف�ي الع�راق 
بإقناع كل من أنقرة وبغداد بأن لديهما 
مصالح مش�تركة، وم�ن بينها ضمان 
اس�تقرار سوريا وتماس�كها والقضاء 
على الص�راع الطائفي. ويمكن لرئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي أن يقدم 
مس�اهمة ف�ي ه�ذا االتج�اه بمحاولة 
م�ع  حقيق�ي  س�ام  إل�ى  التوص�ل 

المعارضة السنية في باده.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أس�دل الس�تار فج�ر أم�س عل�ى عملي�ة 
سياس�ية ولوجس�تية شاقة اس�تمرت تسعة 
أش�هر تم خالها نقل س�كان مخيم “أشرف” 
لمنظمة مجاه�دي خلق اإليراني�ة المعارضة 
البالغ عددهم 3280 شخًصا إلى مخيم الحرية 
“ليبرتي” الجديد قرب مطار بغداد الدولي حيث 
دعا ممثل األم�م المتحدة في العراق المجتمع 
الدولي إلى تس�ريع جهوده لقبول السكان في 
بلدان ثالثة وس�ط اتهامات ساقتها المنظمة 
للس�لطات العراقية بمحاولة اختطاف 10 من 

عناصرها داعية إلى التحقيق باألمر.
ونقل�ت المجموع�ة الس�ابعة األخيرة من 
عناص�ر منظم�ة مجاه�دي خل�ق اإليراني�ة 
المعارضة من مخيم أشرف  إلى مخيم الحرية 
“ليبرت�ي” قرب مطار بغداد الدولي وهو قاعد 

عسكرية أميركية سابقة.
وضم�ت هذه المجموع�ة 680 من أعضاء 
المنظم�ة وبق�اء 200 آخرين داخ�ل المخيم 
والقانوني�ة  اإلداري�ة  اإلج�راءات  الس�تكمال 
لنقله�م. إج�راءات تصفي�ة وبي�ع ممتلكات 
السكان التي لم تسمح القوات العراقية بنقلها 
وبينه�ا كمبيوت�رات وخزان�ات م�اء ومدافئ 
زيتي�ة وكهربائية ومب�رد ات ودراجات هوائية 
وأخرى كهربائي�ة وعادية للجرحى والمرضى 
وسيارات ورافعات شوكية ومولدات كهربائية 

تبلغ قيمتها نحو خمسة مايين دوالر.

األمم المتحدة ترحب
وأعلن ممث�ل األمين العام لألم�م المتحدة 
في الع�راق مارتن كوبل�ر إن 680 عنصرا من 
المنظمة وصل�وا )اليوم( أمس، إلى معس�كر 
الحرية “ليبرتي قرب العاصمة. واعتبر عملية 
النق�ل ه�ذه التي ب�دأت قبي�ل منتص�ف الليل 
“خط�وة مهمة بالنظر إل�ى اقترابنا من نهاية 
عملية االنتقال” التي م�ن المفترض أن تدفع 

نحو توطين هؤالء العناصر في بلد ثالث.
ودع�ا كوبلر في تصري�ح صحفي مكتوب 
إلى تس�ريع جهوده لقبول الس�كان في بلدان 
ثالث�ة”. وق�ال “هذه خط�وة مهم�ة، بالنظر 
إل�ى اقترابنا م�ن نهاية عملي�ة االنتقال. وأود 
أن أش�كر الس�كان على تعاونه�م، كما أود أن 
أش�كر حكومة العراق على ضمان انتقال آخر 
مجموعة كبيرة من الس�كان وتمهيد الطريق 
إلغاٍق س�لمي لمخيم أش�رف، وفقاً لما نصت 

عليه مذكرة التفاهم”.
وبانتقال المجموعة الس�ابعة من س�كان 
أش�رف إلى مخيم الحرية يس�دل الستار على 
عملي�ة سياس�ية ولوجس�تية مثي�رة للجدل 

انتهت بإغاق  “أش�رف” ال�ذي كان يقيم فيه 
عناص�ر منظمة مجاهدي خل�ق منذ 26 عاما 
تمهي�دا لقبوله�م الجئين سياس�يين في دول 
ثالثة في أوروبا وأميركا واس�تراليا سينقلون 
إليها الحقا األمر الذي يمهد لرفع المنظمة من 
قائم�ة اإلره�اب األميركي�ة الموضوعة عليها 

منذ عام 1977.
وقد انتهت عملية نقل س�كان أش�رف إلى 
مخيم الحرية في إطار االتفاق الذي تم التوصل 
إليه بين األمم المتحدة والعراق ومنظمة خلق 
في 25 كانون األول الماضي حيث كانت بدأت 
في ش�باط الماضي بعد مفاوضات مكثفة إال 
أنه�ا توقفت ف�ي الخامس من أي�ار الماضي 
بعد انجازها بنس�بة الثلثين بسبب أن “أجواء 

المخي�م الجديد بوليس�ية ويعان�ي من نقص 
ف�ي المياه والخدم�ات” كما قال�ت خلق التي 
احتجت أيضا على عدم السماح لعناصرها من 
قب�ل القوات العراقية بنقل أمتعتهم إلى مخيم 

الحرية.    
وين�ص االتفاق على نق�ل 3280 معارضا 
إيراني�ا إل�ى مخي�م الحري�ة في إط�ار عملية 
م�ن المفت�رض أن تنه�ي ملفهم ف�ي العراق 
حيث تنوي المفوضي�ة العليا لاجئين التابعة 
لألم�م المتح�دة ب�دء الخط�وات الضروري�ة 
لمنحهم وضع الجئ في دول ثالثة لتتيح بذلك 

استقرارهم خارج العراق.
وكان النظ�ام المب�اد قد س�مح للمنظمة 
إرهابي�ة  المتح�دة  الوالي�ات  الت�ي تعتبره�ا 

من�ذ ع�ام 1997 باإلقام�ة في مخيم أش�رف 
خ�ال حرب�ه ضد إي�ران الت�ي اس�تمرت بين 
المخي�م  ج�رد  وق�د  عام�ي1980و1988. 
م�ن أس�لحته بعد اجتي�اح الوالي�ات المتحدة 
الع�راق ف�ي ع�ام 2003 وتول�ى  وحلفائه�ا 
األميركيون آنذاك امن المعسكر قبل أن يتسلم 

العراقيون هذه المهمة في عام 2009.
وقد أنشئت مدينة )مخيم( أشرف في عام 
1986 على قطعة من األرض الجرداء وسكانها 
أعض�اء في منظم�ة مجاهدي خل�ق اإليرانية 
المعارضة الرئيسية لنظام طهران ويبلغ عدد 
سكانها 3400 نسمة، منهم حوالي 1000 من 
النساء واألطفال وأكثر من 1000 من السجناء 

السياسيين السابقين.

 وخ�ال غ�زو الع�راق ع�ام 2003 بقيادة 
الوالي�ات المتحدة، وقف س�كان أش�رف على 
الحي�اد وف�ي وقت الح�ق، تم نزع أس�لحتهم 
طوع�ا إلى الق�وات األميركية. وف�ي المقابل، 
وبع�د أن قام�ت الواليات المتح�دة ووكاالتها 
المختلف�ة بتفتيش أش�رف للتأك�د من خلوه 
من األسلحة وقعت اتفاقية تنص على حماية 
كل المقيمي�ن في المخيم حتى إيجاد حل لهم 
وتم إعان السكان أشخاصا محميين بموجب 

اتفاقية جنيف الرابعة.
وف�ي ع�ام 2009 وعندما نقل�ت الواليات 
المتحدة مس�ؤولية حماية س�كان أشرف إلى 
الحكومة العراقية قام�ت وبطلب من  النظام 
اإليراني بوضع أش�رف تح�ت الحصار الكامل 

وحرمان سكانها من حقوقهم األساسية  بما 
في ذلك الحصول على العاج الطبي المناسب 

كما تقول منظمة مجاهدي خلق.
وق�د تعهد رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي 
بإغاق أش�رف م�ع نهاي�ة ع�ام 2011 لكنه 
نتيج�ة لحملة دولي�ة تم تفادي ح�دوث أزمة 
إنس�انية وم�ددت الحكومة العراقي�ة الموعد 

النهائي الذي حددته لإلغاق. 
 وبناء على ضمانات ش�خصية من وزيرة 
الخارجية األميركية هياري كلينتون ولسامة 
وأم�ن س�كان أش�رف اقتنع�ت مري�م رجوي 
رئيس�ة المجلس الوطني للمقاوم�ة اإليرانية 
واللجنة الوطنية للمقاومة اإليرانية )مجاهدي 
خلق( بنقل سكان أش�رف إلى المخيم الجديد 

“الحرية”.
مخي�م  أن  تؤك�د  خل�ق  مجاه�دي  لك�ن 
الحرية يفتقد إلى أبس�ط المعايير اإلنس�انية 
فيم�ا وص�ف فري�ق األم�م المتح�دة المعني 
المخي�م بأن�ه “مرك�ز اعتق�ال ف�ي اله�واء 
الطل�ق” فالس�كان ليس لديهم حري�ة التنقل 
وأب�واب المخيم تبقى مغلقة أم�ام المحامين 
والبرلمانيين ونش�طاء حقوق اإلنسان وحتى 
كبار الضباط العس�كريين السابقين للواليات 
المتحدة األميركية الذين طلبوا زيارة المكان.

وف�ي األول م�ن حزي�ران الماضي حكمت 
محكمة االستئناف في الواليات المتحدة لدائرة 
مقاطع�ة كولومبيا بما يل�ي “أمرت المحكمة 
وزيرة الخارجية أن ترد على طلب المجاهدين 
وتتخ�ذ ق�رار ش�طب أو إبق�اء المنظمة على 
القائم�ة في موعد ال يتجاوز أربعة أش�هر من 
تاري�خ العم�ل بهذا الق�رار وفي ح�ال لم يتم 
االلت�زام بالموعد س�يتم من�ح المنظمة طلب 
االلتم�اس بش�طبها م�ن قائم�ة المنظم�ات 
اإلرهابية األجنبية”. وحددت المحكمة جلسة 
ف�ي األول م�ن تش�رين األول المقب�ل موع�دا 
نهائيا لوزارة الخارجية األميركية لتقديم قرار 
بش�أن إزال�ة منظمة مجاهدي خل�ق اإليرانية 

من قائمة اإلرهاب.
وف�ي تصريح صحفي في 29 من الش�هر 
الماض�ي قال�ت فيكتوري�ا نوالن�د، المتحدث 
باس�م وزارة الخارجية األميركية “إن الواليات 
المتح�دة تك�رر التزامه�ا بدعم س�امة وأمن 
السكان في جميع مراحل عملية نقلهم خارج 
الع�راق”.. و”بالنظ�ر إل�ى الجه�ود الجاري�ة 
النتقال الس�كان، ف�إن تع�اون مجاهدي في 
اإلغاق الناجح والس�لمي لمخيم أشرف،وهو 
قاعدة منظمة مجاهدي خلق شبه العسكرية 
الرئيس�ية، يعتب�ر عاما رئيس�ا ف�ي أي قرار 
بش�أن ش�طب اس�م المنظم�ة م�ن قائم�ة 

اإلرهاب”.

األمم المتحدة تدعو لتسريع قبول عناصر »خلق« في دول ثالثة

انتهاء ماراثون إغالق »أشرف« بنقل سكانه إلى »ليبرتي«.. وانتظار حل جذري

إضاءات ..
للغضب الش�عبي الذي ع�ّم الباد 
العربية واإلس�امية م�ا يبرره ولكن 
الش�رعية  أحكامن�ا  ننس�ى  أن  دون 
وأخاقن�ا الت�ي ال تستس�لم ل�ردات 

الفعل العاطفية. 
وإذا كانت أمريكا قد تحركت تجاه 
الحدث الذي عّم المنطقة بسبب الفيلم 
اإلمبراطوري�ات,  بأخ�اق  المس�يء 
وه�ي أخ�اق الجب�روت واس�تباحة 
حق�وق اآلخري�ن وهذا ما سنس�لط 

عليه الضوء .
فإن هناك من يحاول أن يس�تثمر 
الغضب الشعبي في المنطقة بأخاق 
وس�لوك اإلره�اب وه�ذا مما يفس�د 
الغضب الش�عبي ويفرغه من نتائجه 

االيجابية ومطالبه المحقة .
أم�ا الحدي�ث عن أخ�اق اإلرهاب 
الذي عرفته شعوبنا واكتوت ومازالت 
تكتوي بإيغال�ه المفرط وغير المبرر 
بدم�اء وأع�راض وممتل�كات الناس 
والسيما في العراق مما ال يحتاج إلى 
المزيد م�ن التوضي�ح واإلدانة, لذلك 
سنركز الحديث عن التعنت األمريكي 
ومع�ه الحليف األوربي واإلس�رائيلي 

والتابع الذليل من أنظمة المنطقة .

ومن بي�ن مجموع�ة التعنت هذه 
سنركز الحديث عن التعنت األمريكي 

الذي مثله كل من :
1-  تصريحات اوباما

2-  تصريح�ات وزي�رة الخارجية 
األمريكية  “كلينتون”

3-  تصريح�ات “م�ت رومن�ي” 
مرشح الحزب الجمهوري النتخابات 

الرئاسة األمريكية. 
4-  أعم�ال بعض لج�ان التحقيق 
في الش�رطة األمريكية مع شخصية 
وهمية باس�م منتج الفيلم المس�يء 
الل�ه  رس�ول  ولش�خصية  لإلس�ام 
“ص” في س�بيل التمهيد المتصاص 
غضب الشارع الش�عبي في المنطقة 
وه�ذا ل�ن يح�دث, ولك�ن األه�م هو 
إعطاء الذرائ�ع الواهية إلتباعهم من 
أنظمة الس�لطة والحكم الذين وجدوا 
أنفسهم في ورطة جديدة ال يعرفون 
كيفية الخ�روج منها فا هم قادرون 
عل�ى إقناع القيادة األمريكية بس�بب 
مقت�ل بع�ض األمريكيي�ن, وال ه�م 
قادرون على إقناع الش�ارع الش�عبي 
بس�بب مقتل بعض الش�باب المحتج 
األمريكي�ة  للس�فارات  والمهاج�م 

بس�بب الح�دث المخطط ل�ه بخلفية 
اس�تخباراتية تتحرك وفق�اً ألجندات 
التوج�ه  ذات  األمريكي�ة  القي�ادة 

التوراتي .
أم�ا تصريح�ات اوبام�ا الرئي�س 
األمريك�ي فكان�ت ذراً للرم�اد عل�ى 
العيون كم�ا يق�ال, الن إدانته للفيلم 
المسيء غير كافية, وتنديده بالغضب 
الشعبي في المنطقة تجعله متعنتا ال 
يقوى على مواجه�ة الحقيقة, وهذه 
األخاقية أصبحت من ثوابت الموقف 
األمريك�ي المزدوجة الت�ي وجدناها 
تج�اه القضي�ة الفلس�طينية , ثم في 

العراق ولبنان واليوم في سورية .
وأما تصريح�ات وزيرة الخارجية 
الدبلوماس�ية األمريكية  وه�ي رأس 
فكانت في منتهى التعبير عن التعنت 
ال�ذي يعبر ع�ن أخ�اق إمبراطورية 
وليس ع�ن أخ�اق ديمقراطي�ة كما 
يدع�ون ف�ي ش�عاراتهم الت�ي تتزايد 
نسبة سقوطها بعد أحداث المنطقة.

فالس�يدة كلنت�ون تري�د أن تقول 
لحكام المنطق�ة المؤتمرين باألوامر 
األمريكية التي تتدخل حتى في ترتيب 
الحراسات والسكرتيرين والمرافقين 

للملوك والرؤساء واألمراء والمشايخ 
المحسوبين عليهم قبل الربيع العربي 

وبعد الربيع العربي .
وخاصة مقولة الس�يدة كلنتون: 
أنه�م ف�ي القي�ادة األمريكي�ة غي�ر 
مسؤولين عن الفيلم “المقزز” حسب 
تعبيرها ألنهم ال سيطرة لهم على من 

أنتج الفيلم .
وتصري�ح الس�يدة كلنت�ون ه�ذا 
بالصحي�ح  لي�س  وه�و  ص�ح,  أن 
قطع�ا ولكن�ه إن ص�ح فإن�ه يفت�ح 
ثغ�رة كبرى في ج�دار األمن القومي 
األمريك�ي المبن�ي عل�ى البنتاغ�ون 
وقوته العس�كرية ف�ي الب�ر والبحر 
والفضاء, وعلى المخابرات األمريكية 
واس�تخباراتها التي تمتلك جفرة داتا 
االتص�االت العالمي�ة وتع�رف م�اذا 
يج�ري ف�ي خل�وات المل�وك ولديها 
معلومات تدخرها كرصيد للمواجهة 
ف�ي أي�ة مشاكس�ة تظه�ر م�ن هنا 

وهناك.
ودولة من هذا الطراز عندما تقول 
أنها ليس�ت لها س�يطرة على من قام 
بإنت�اج وب�ث الفيل�م المس�يء داخل 
الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة فإنها 

أمام حالتين :
1- أم�ا أنه�ا تك�ذب وه�ذا تدمير 

لمصداقيتها وهيبتها كدولة كبرى.
أن  تري�د  وال  ت�راوغ  أنه�ا  أو   -2
تواجه قوى اللوبي اليهودي التوراتي 
في داخلها , وهذا ال يختلف عن الحالة 

األولى من حيث النتائج .
وف�ي كلت�ا الحالتين فنح�ن أمام 
مش�روع للفوض�ى يق�وض دعائ�م 
القطب األحادي في السياسة الدولية 
, وه�ذا األمر يترتب علي�ه الكثير من 
القل�ق واإلرب�اك ف�ي مواق�ف الدول 
التابعة لهذا المحور, وفي مقابل ذلك 
يع�زز مواق�ف المح�ور ال�ذي ينتظر 
مزيداً من الف�رص لتحقيق تغيير في 
االحدي�ة القطبي�ة لصالحه, وش�يء 
من هذا األم�ر قد تحقق ولكن اإلدارة 

األمريكية ال تريد االعتراف بذلك .
رومن�ي”  “م�ت  تصري�ح  وإم�ا 
النتخاب�ات  الجمه�وري  المرش�ح 
الرئاسة األمريكية والذي باتت بعض 
المصادر األمريكية ترجح أطروحاته 

االقتصادية على أطروحات اوباما.
وتصري�ح “مت رومن�ي” تضمن 
تصريحين على جان�ب من الخطورة 

التي تعكس التعنت األمريكي ذات 
الهوية اإلمبراطورية حيث يقول :

1-  الشرق األوسط ال يحكم إال 
من قبل أمريكا .

2-  الدول التي ال تقمع الغضب 
الش�عبي ضد الس�فارات األمريكية 
سنمنع عنها المساعدات العسكرية 

.
فما ل�م يقل�ه اوباما ول�م تقله 
الس�يدة كلنتون , قاله: مت رومني 
صهيون�ي  تي�ار  اكب�ر  صاح�ب 
مسيحي توراتي في أمريكا هو تيار 

المرمون.
وتي�ار المرم�ون يس�عى لقي�ادة 
أمري�كا بفكر توراتي مم�ا يجعل من 
إس�رائيل ف�ي بحبوحة م�ن الحماية 
األمني�ة بفض�ل نتائ�ج م�ا يس�مى 
بالربي�ع العربي الذي أعط�ى لتنظيم 
القاع�دة الوهابي اإلرهابي التكفيري 
فرص�ة ال يصدقه�ا أصدق�اء وأعداء 
أمري�كا على ح�د س�واء ألن النتائج 
النهائي�ة للقيادة التوراتية في أمريكا 
غير مس�تنتجة م�ن أع�راف وتقاليد 
السياس�ة الدولية في السلم والحرب 
ذي المعن�ى الجغراف�ي والسياس�ي, 

وله�ذا أوع�زت كوندالي�زا رايس إلى 
احد رؤساء الحكومات في العراق أن 
يقرب حوله حزبه لمزيد من االختناق 
واإلفاس لتج�ارب الدول المصنوعة 
بإرادة أمريكية , وإنما هي تقوم على 
مفه�وم الحرب الكوني�ة المنتزع من 
كت�اب حزقيال “الجزء 38-39” حول 
معرك�ة “الهرمج�دون” ذات الفه�م 
التورات�ي الذي يعظ�م اإلمبراطورية 
عندم�ا تكون لصالح العرق الس�امي 
ونجمت�ه  داود  بمملك�ة  المفض�ل 
وس�ليمان وعرش�ه, وليس لموس�ى 
وعصاميت�ه, وم�ن هنا يأت�ي التعنت 

األمريكي.

الغضب الشعبي والتعنت األمريكي »أخالق اإلمبراطوريات« ؟!
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    المستقبل العراقي/متابعة

اإلنس�ان  حق�وق  لجن�ة  أدان�ت 
ُمج�دداً  المتح�دة  لألم�م  التابع�ة 
السلطات الجزائرية في قضية تتعلّق 

بجرائم االختفاء القسري.
ويتعلّ�ق األمر هذه الم�رة بكمال 
رقيق، وهو مع�ارض جزائري اعُتقل 
ف�ي بيت�ه في ش�هر أي�ار 1996 في 
أت�ون الح�رب األهلية، الت�ي أعقبت 
انق�اب القي�ادات العس�كرية عل�ى 
وإيقافه�م  الديمقراطي�ة  العملي�ة 
للمس�ار االنتخابي بعد الجولة األولى 
من انتخاب�ات برلمانية تقدمت فيها 
الجبهة اإلس�امية لإلنقاذ في كانون 

األّول 1991.
وتعّد هذه القضية الخامس�ة من 
 ،Trial نوعه�ا التي تتقّدم به�ا تريال
وه�ي منظم�ة غير حكومي�ة معنية 
بمكافح�ة اإلفات م�ن العقاب، ضد 
النظ�ام الجزائري أم�ام لجنة أممية. 
فق�د س�بق ل�كل م�ن لجن�ة حقوق 
اإلنس�ان ولجن�ة مناهض�ة التعذيب 
أن أدانتا الجزائر في قضايا االختفاء 
تح�ت  مدنيي�ن  وقت�ل  القس�ري، 

التعذيب.
وفي الوقت الحاض�ر، توجد أمام 
هاتْين اللجنتْي�ن األمميتْين 14 حالة 
أخرى مماثلة، حملتها إلى أنظارهما 
منظمة “تريال” التي تتخذ من جنيف 
مقرا لها، ومن المحتمل أن يتّم النظر 
فيه�ا قريب�ا. وتتعل�ق جمي�ع ه�ذه 
الح�االت، إم�ا بمواطني�ن جزائريين 
تم اختطافه�م من أماكن عملهم، ثم 
نقلوا بعدها إلى مخافر الشرطة، لكن 
لم يعث�ر عليهم بعد ذل�ك، مثلما هي 
حال�ة إبراهيم أوعبيدي�ة “اعتقل في 
أي�ار 1994” أو َم�ن وق�ع اعتقالهم 
بع�د أن حوص�رت منازلهم في دجى 
اللْي�ل م�ن ط�رف عناصر الش�رطة 

العسكرية والجيش، ليودعوا الثكنات 
والمعتقات العسكرية في الصحراء، 
كما حدث مع الس�يد يحي�ى كّرومي 

في 12 آب 1994. 
وفي كل مرّة، ُيفجع أهالي هؤالء 
المفقودين ف�ي ذويه�م، وُيحرمون 
م�ن أي توضيحات ح�ول مصيرهم، 
وال يج�د األهالي أي صدى في الواقع 
لمناش�داتهم ودعواتهم من أجل فتح 

تحقيق قضائي مستقل فيما حدث.
الس�لطات الجزائري�ة في قفص 

االتهام
ف�ي ه�ذا الس�ياق، س�لط عرض 
حال�ة كم�ال رقي�ق، ال�ذي كان يبلغ 
م�ن العم�ر 33 س�نة، وكان يقط�ن 
حينم�ا تم اختطافه س�نة 1996 في 
منطق�ة ال تبعد س�وى 30 كيلومترا 
من الجزائر العاصمة، األضواء مجددا 
على هذا الملف الخطير والشائك في 

اآلن نفسه. 
وفي قراره�ا الصادر يوم األربعاء 
لجن�ة  حّمل�ت  الج�اري،  أيل�ول   12
حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة 
الجزائ�ر، المس�ؤولية عل�ى انته�اك 
العديد من الحقوق المنصوص عليها 
ف�ي العه�د الدولي للحق�وق المدنية 
والسياسية، الذي ُيشدد على ضرورة 
حماي�ة الحق ف�ي الحي�اة، وضمان 
حماي�ة األفراد م�ن التعذيب وس�وء 

المعاملة.
ق�رار اإلدان�ة ه�ذا، تراف�ق أيضا 
مع دعوة الجزائر إل�ى “فتح تحقيق 
معّمق وج�دّي حول ظ�روف اختفاء 
الرقي�ق”، وإل�ى “أن تتكّف�ل الجهة 
بإب�اغ  التحقي�ق،  عل�ى  المش�رفة 
النتائ�ج التي تتوّصل إليه�ا إلى ذوي 
المفقود”. من ناحية ثانية، ش�ددت 
اللجن�ة المذك�ورة عل�ى ض�رورة أن 
تقوم  الحكوم�ة الجزائرية ب� “تتبع 
ومحاكمة ومعاقبة المس�ؤولين عن 

هذه االنتهاكات”.

ترحيب من جهة...
الق�رار وج�د ترحيب�ا كبي�را من 
ص�رح  حي�ث  “تري�ال”،  منظم�ة 
مديرها فيليب غران�ت، عِقب صدور 
أن�ه “ح�ان  األممي�ة  اللجن�ة  ق�رار 
الوقت بالنس�بة للجزائر لكي تحترم 
التزاماتها الدولي�ة في مجال حقوق 
اإلنس�ان. وق�رار اإلدان�ة ه�ذا ه�و 

الخامس من نوعه الذي نحصل عليه 
من منظمة أممية ضد الجزائر بشأن 
قضايا االختفاء القسري والتعذيب”.

وبحسب فليب غرانت، فإن لجوء 
عائات ضحايا ه�ذه االنتهاكات إلى 
للتع�رّف عل�ى  الدولي�ة  المنظم�ات 
حقيقة ما حصل ألبنائهم، وللتعويض 
ع�ن األض�رار التي لحق�ت بهم، جاء 
المس�تحيل  م�ن  “أصب�ح  أن  بع�د 
لعائات الضحايا المطالبة بحقوقهم 

أمام القضاء الجزائ�ري، خاصة بعد 
إقرار ميثاق المصالحة الوطنية سنة 
2005، ال�ذي ُيج�رّم كل م�ن يطالب 

بإعادة فتح ملفات الماضي”.
 ف�ي المقاب�ل، يؤك�د غران�ت أنه 
“لي�س أمام الجزائر بع�د صدور هذا 
بتعهداته�ا  اإليف�اء  س�وى  الق�رار، 
التي قطعتها على نفس�ها من خال 
مصادقتها الطوعية على المعاهدات 
الدولي�ة الس�ارية في مج�ال حقوق 

اإلنس�ان”. وف�ي محاول�ة لحمله�ا 
على القي�ام بذل�ك، تعت�زم “تريال” 
ومنظم�ات دولي�ة أخرى، م�ن بينها 
منظمة “الكرامة لحقوق اإلنس�ان” 
الت�ي يوجد مقرها ف�ي جنيف أيضا، 

انتهاج مسلكْين متكاملْين.
فم�ن جه�ة، تقدي�م المزي�د من 
ش�كاوي أم�ام المنظم�ات األممية، 
بم�ا يصّعد الضغ�ط عل�ى الحكومة 
الجزائري�ة ويجعله�ا مقتنع�ة بأن�ه 
“لي�س ممكن�ا الصم�ت ع�ن ه�ذه 
االنته�اكات، وأنه ال مج�ال لمواصلة 
سياس�ة اإلف�ات من العق�اب، ليس 
الحكوميي�ن،  للمس�ؤولين  فق�ط 
والجماع�ات  األط�راف  لجمي�ع  ب�ل 
المس�لحة التي تورطت في جرائم”.. 
وم�ن جه�ة ثاني�ة، وبالت�وازي م�ع 
ذل�ك، محاولة التوّصل إل�ى الحقيقة 
والحصول على حقوق الضحايا، من 
خال المحاك�م األجنبية، ومن بينها 
القضاء السويسري، “وهو ما حاولنا 
القيام به بش�أن الجنرال خالد نزار”، 

على حّد قول فليب غرانت.

تشكيك وتلويح بالمصالحة 
الوطنية

أما بالنس�بة للط�رف الحكومي، 
فقد شّكك منذ البداية في مشروعّية 
وجدوى التقّدم بهذه الش�كاوى أمام 
المنظم�ة الدولية، وذّكر الرّد الصادر 
ع�ن الحكومة الجزائرية بأن “ميثاق 
الس�لم والمصالح�ة الوطني�ة لع�ام 
2005 ق�د نّص عل�ى أن أي اتهامات 
موجه�ة ألع�وان حكوميي�ن أو ألي 
موظفين يمارس�ون سلطة عمومية 
ف�ي قضاي�ا االختف�اء القس�ري ما 
بي�ن 1993 و1998، يج�ب أن تعالج 
ف�ي إطار ع�ام، وأن ينظر لها ضمن 
والسياس�ي  االجتماع�ي  الس�ياق 
واألمني في فترة كانت تجد الحكومة 

فيه�ا صعوب�ة ف�ي الس�يطرة على 
العمليات اإلرهابية”. 

ال�رّد الحكوم�ي ذّك�ر أيض�ا بأن 
ه�ذه  إليه�ا  تش�ير  الت�ي  األح�داث 
الدع�اوى المرفوع�ة ضد الس�لطات 
“تتعلّق بمدة كان�ت الحكومة تقاتل 
فيه�ا مجموع�ات س�رّية، ونتيج�ة 
لذلك، تم�ت العديد م�ن االختطافات 
واالعتقاالت بطريقة غامضة، وكان 
م�ن الصع�ب بالتالي، معرف�ة ما تّم 
منه�ا عل�ى ي�د أجه�زة نظامي�ة أو 

مجموعات مسلحة”.
 وأخي�را، يتوّقف ال�رد الحكومي 
إل�ى  الي�وم،  الجزائ�ر  حاج�ة  عن�د 
اإلعاء م�ن قيمة الس�لم االجتماعي 
والمصالح�ة الوطني�ة، وهما مبدآن 
الدول�ي  القان�ون  أيض�ا  يعلوهم�ا 
والهيئ�ات األممي�ة، ولذل�ك، تدع�و 
الحكومة الجزائري�ة منظمات األمم 
المتح�دة المعني�ة بحقوق اإلنس�ان 
إلى “مرافقة المصالحة الوطنية في 
الجزائ�ر وإلى تعزيز الس�ام األهلي 
فيها، بما يسمح لها ولجميع البلدان 
التي م�رّت بأزمات داخلي�ة مماثلة، 
بتمتي�ن وحدته�ا ومصالحته�ا مع 

الماضي”.
 ف�ي األثن�اء، ال تب�دي منظم�ة 
“تري�ال” أي اقتن�اع به�ذه ال�ردود، 
ب�ل يؤكد مديره�ا فيلي�ب غرانت أن 
“م�ا قام�ت ب�ه المنظم�ات الدولية 
المنافح�ة عن حق�وق اإلنس�ان، ال 
ُيسيء إلى السلم األهلي في الجزائر. 
فهذا البل�د هو الذي قب�ل المصادقة 
طوع�ا على معاه�دات دولي�ة وقبل 
بمقتض�ى ذلك الخضوع إل�ى تقييم 
ه�ذه الهيئ�ات، الت�ي له�ا الحق في 
احترم�ت  إنه�ا  للجزائ�ر  تق�ول  أن 
التزاماته�ا أم ال. وبالتالي، كان على 
الجزائر أن تحت�رم المعايير الدولية، 

وهي لم تفعل ذلك”.
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    المستقبل العراقي/ وكاالت

اعتب�رت صحيفة صن�داي تلغراف 
بالش�رق  المقبل�ة  االحتم�االت  أن 
األوس�ط س�تكون مخيف�ة ف�ي ظ�ل 
انتشار االحتجاجات المعادية للواليات 
المتح�دة األميركي�ة، واحتم�ال دخول 

إسرائيل في حرب مع إيران.
وش�بهت الصحيف�ة ف�ي تقريرها 
تأيي�د الرئي�س األميركي ب�اراك أوباما 
للربي�ع العرب�ي من�ذ الع�ام الماض�ي 
بخبير مفرقعات يجري تفجيرا لجهاز 
ال يع�رف م�ا يحتوي�ه بالداخ�ل. ومن 
المؤكد -تتابع صنداي تلغراف- أن ذلك 
الخبير علم بما سيحدث من ألسنة لهب 
وحدوث خس�ائر، ولكن أثناء االحتراق 

ال يمكن التكهن بالضرر النهائي.
وتوضح صنداي تلغراف بأن أعمال 
الشغب التي تكتسح معظم ربوع العالم 
اإلسامي تنديدا بفيلم مسيء للرسول 
محم�د تع�د أق�ل المش�اكل بالنس�بة 
ألوباما.ومن االحتم�االت “األكثر إثارة 
للخ�وف” تح�ول الحلف�اء الس�ابقين 
للواليات المتحدة مثل مصر إلى أعداء، 
وهيمنة الجماعات اإلسامية المعادية 
ألميركا على السلطة، واندالع الفوضى 
ف�ي باد تمزقها الحروب مثل س�وريا. 
أما االحتمال ال�ذي وصفته ب�”الكبير” 
فهو الهج�وم اإلس�رائيلي عل�ى إيران 
ال�ذي ق�د يفض�ي إل�ى رد عني�ف من 

قب�ل طهران ووكائها، وس�ط س�خط 
المس�لمين العاديين بالمنطقة من أي 
تدخل عسكري جديد بالشرق األوسط.

وتش�ير الصحيف�ة إل�ى أن�ه بع�د 
أح�داث 11 أيل�ول عل�ى نح�و خاص، 
فإن أي إس�اءة لإلس�ام كان�ت تقابل 
صحيف�ة  نش�ر  فبع�د  باحتجاج�ات، 
دانماركية صورة تجس�د الرسول عليه 
الس�ام عام 2005، وقع قتلى في ليبيا 

وأفغانستان ولبنان ونيجيريا.
أما اآلن فإن الواليات المتحدة تشعر 
بالقل�ق تج�اه ال�رد الغام�ض الذي قد 
يص�در عن الحكومة الجديدة في مصر 
حيث فاقم “فشل” الشرطة في حماية 
الس�فارة األميركي�ة ال�رد الش�خصي 
المتأني من قبل الرئيس محمد مرسي.

وبينما ج�اءت انتقادات الذعة من قبل 
حزب اإلخ�وان المس�لمون -الذي كان 
ينتمي إليه مرس�ي- للواليات المتحدة 
ألنه�ا عج�زت ع�ن من�ع ع�رض ذلك 
الفيلم، فإن تنديد مرسي بالهجوم على 
الس�فارة األميركي�ة كان فات�را، عل�ى 

وفق تعبير الصحيفة.
وت�رى صنداي تلغ�راف أن الواليات 
المتحدة تش�عر أيضا بقل�ق من تطور 
عاق�ات مصر م�ع إيران بع�د أن كان 
يشوبها الفتور بعهد الرئيس المخلوع 
حس�ني مبارك، ولهذا السبب رد أوباما 
بإح�دى المقابات على س�ؤال عما إن 
كان النظام المصري حليفا أم خصما، 
بالقول “إنه جديد يحاول أن يتحس�س 

طريقه”.

ب إلى أميركا الخوف يتسرَّ

صنداي تايمز: حلفاء »الربيع العربي« 
تحولوا إلى أعداء     المستقبل العراقي/وكاالت

تظاهر عش�رات اآلالف م�ن البرتغاليين في 40 
مدين�ة احتجاجا على إجراءات التقش�ف الحكومية 
وضد ش�روط المقرضي�ن الدوليين الذي�ن يطالبون 
لش�بونة بإص�اح الميزاني�ة وتخفي�ض اإلنف�اق. 
ورفع المتظاه�رون الفتات تندد بسياس�ات رئيس 
الوزراء بيدرو باس�وس كويل�و االقتصادية، خاصة 
القرار األخير برفع مس�اهمات الضمان االجتماعي 
للعاملي�ن من 11% إلى 18% من أجورهم، في الوقت 
ال�ذي ت�م فيه خفض مس�اهمات أرب�اب العمل من 
23% إلى 18%.وبرر رئيس الوزراء اإلجراءات األخيرة 
بالق�ول إنها تدابير تهدف إل�ى تخفيض المصاريف 

وإنها في المحصلة ستؤدي لتشجيع التوظيف.
تجدر اإلش�ارة إلى أن البرتغ�ال المثقلة بالديون 
حصل�ت الع�ام الماض�ي عل�ى حزمة ق�روض من 
االتح�اد األوروبي وصندوق النق�د الدولي بقيمة 78 

ملي�ار ي�ورو لتتمك�ن من س�داد ديونها، واش�ترط 
المقرضون على لشبونة مقابل ذلك إجراء إصاحات 
اقتصادية ترتك�ز على تقليص النفق�ات والحد من 
عج�ز الموازنة لتضم�ن البقاء في منطق�ة اليورو. 
وإث�ر الق�رارات الحكومي�ة األخي�رة ق�رر الح�زب 
االش�تراكي -حزب المعارضة الرئيس�ي في الباد- 
س�حب دعمه لسياس�ات رئي�س ال�وزراء ووصفها 
ب�”ال�ا أخاقية”.وق�ال زعي�م الحزب االش�تراكي 
أنطونيو س�يغورو إن حزبه س�يصوت ضد ميزانية 

الع�ام 2013، وه�دد الحكوم�ة بالعمل عل�ى إجراء 
اقت�راع بحج�ب الثق�ة عنه�ا س�عيا وراء انتخابات 
مبكرة.ورغم ذلك يتوقع على نطاق واسع أن تتمكن 
الحكومة من تمرير مش�روع الميزانية في البرلمان  
بفضل األغلبية المحافظة التي تس�يطر عليها.وفي 
االحتجاجات التي ش�هدتها لشبونة كتب على بعض 
الافت�ات والملصق�ات “كف�ى إرهاب�ا اجتماعي�ا” 
و”يجب محاكمة الذين ينهب�ون البرتغال” و”قريبا 
س�تنهب الدولة حتى الموتى”. وتص�در التظاهرات 
ش�عار “فلتذهب الترويكا إلى الجحيم”، في إش�ارة 
إل�ى رفض إجراءات التقش�ف التي فرضتها في أيار 
2011 ترويكا الجهات الدائنة والمنبثقة عن االتحاد 
األوروب�ي وصندوق النق�د الدولي والبن�ك المركزي 
األوروبي، وهي الجهة المشرفة على برنامج إقراض 
البرتغال وتنفيذها للشروط.وتعهدت نقابات العمال 
بتنظيم المزيد من االحتجاجات الش�هر الجاري في 

حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها األخيرة.

    المستقبل العراقي/وكاالت

أك�دت مصادر أن اش�تباكات عنيفة اندلعت منذ 
الس�اعات األولى من صباح أمس األحد، بين عناصر 
مسلحة وقوات من الجيش والشرطة الموجودة في 
س�يناء استخدمت فيها األس�لحة الثقيلة ومروحية 
م�ن قبل ق�وات الجيش بع�د أن هاجم المس�لحون 
مديرية أمن شمال س�يناء. وقال مسؤولون أمنيون 
إن “إس�اميين متش�ددين” هاجم�وا مديري�ة أمن 

ش�مال س�يناء أمس بقذائف مورتر ونيران أس�لحة 
رشاش�ة. وأضافوا أن مواجهات وقعت أيضا بمدينة 

الشيخ زويد أسفرت عن إصابة ثاثة مجندين.
وقال مصدر أمني إن “مس�لحين من الجماعات 
الجهادية اعتلوا أس�طح العمارات المواجهة لمبنى 
المديري�ة وأطلق�وا قذائ�ف آر ب�ي جي عل�ى مبنى 
المديرية”، مضيفاً أن اش�تباكات باألس�لحة ال تزال 
جاري�ة بين رج�ال األم�ن المتمركزين ح�ول مبنى 

المديرية والمهاجمين. 

ويقع أكبر معسكر للجيش المصري في العريش 
على بعد خطوات فقط من مبنى مديرية أمن شمال 

سيناء الذي تعرض للهجوم أكثر من مرة. 
وبدأت مصر حملة أمنية واس�عة في سيناء بعد 
الهج�وم ال�ذي أودى  بحي�اة 16 م�ن عناصر حرس 
الح�دود المصريين ف�ي الخامس م�ن  آب واتهمت 
عناصر إس�امية متطرف�ة بتنفي�ذه. وكانت قوات 
حف�ظ الس�ام الموج�ودة في س�يناء ق�د تعرضت 

العتداءات منذ عدة أيام.

التقشف يفقد البرتغاليين صوابهم

سيناء في لجة الفوضى مجددًا

تظـاهرات لشبـونة: فلتــذهب »التــرويكـا« إلى الجحيـم

اشتباكات واسعة بين الجيش المصري و »إسالميين متشددين«

    المستقبل العراقي/وكاالت

إن  دبلوماس�ية غربي�ة  قال�ت مص�ادر 
أس�اطيل م�ن الق�وات البحري�ة األميركي�ة 
والبريطاني�ة تحتش�د ف�ي الخلي�ج العربي 
للتعاطي مع تداعيات احتمال قيام إسرائيل 
بضربة استباقية تستهدف المنشآت النووية 
الحربي�ة  الس�فن  أن  اإليرانية.وأوضح�ت 
األلغ�ام  وكاس�حات  الطائ�رات  وحام�ات 
والغواص�ات من 25 دولة ب�دأت تجتمع معا 
في مضيق هرمز ضمن استعراض عسكري 
غير مس�بوق في ظل اقتراب المواجهة بين 

إسرائيل وإيران إلى شفا حرب.
أو  اس�تباقية  ضرب�ة  ألي  واس�تعدادا 
انتقامي�ة من قب�ل إيران، بدأت أمس س�فن 
حربية من أكثر من 25 دولة بما فيها الواليات 
المتح�دة وبريطاني�ا وفرنس�ا والس�عودية 
واإلمارات، تدريبات عسكرية لمدة 12 يوما، 
وتع�د ه�ذه التدريبات األكبر م�ن نوعها في 
المنطقة. وتتضمن التدريبات كيفية اختراق 
أي عملي�ة إغاق ف�ي المضي�ق، إضافة إلى 
مواجهة األلغام.وتتكون القوات الدولية من 

مجموعة م�ن حامات الطائ�رات األميركية 
الت�ي تض�م كل واحدة ع�ددا م�ن الطائرات 
يف�وق الق�وة الجوي�ة اإليرانية.ويدع�م تلك 
الحامات م�ا ال يقل عن 12 س�فينة حربية 
بم�ا في ذلك ط�رادات الصواريخ البالس�تية 
والفرقاطات وس�فن هجومية تحمل اآلالف 
من مش�اة البحري�ة والق�وات الخاصة. أما 
الق�وات البريطاني�ة فتتألف من كاس�حات 
ألغام وزوارق تنقل المواد اللوجستية إضافة 
إل�ى المدم�رة دياموند.وم�ن المفت�رض أن 
يجري القادة مح�اكاة على تدمير الطائرات 
اإليرانية المقاتلة وبطاريات الصواريخ على 
الشواطئ والس�فن.وقال مصدر دفاعي إنه 
رغم أن القدرة اإليرانية قد ال تكون على قدر 
كبي�ر من التعقيد، فإنها قد تس�دد سلس�لة 
م�ن الضرب�ات القاتل�ة للس�فن البريطانية 
واألميركي�ة بواس�طة الغواص�ات الصغيرة 
وبطاري�ات  واأللغ�ام  الس�ريعة  وال�زوارق 
الصواريخ المضادة للس�فن المنتش�رة على 
الش�اطئ.ويؤكد المص�در أن نش�وب حرب 
س�يفضي إلى وقوع مجزرة، مش�يرا إلى أن 
الخس�ائر اإليراني�ة س�تكون كبي�رة، ولكن 

طهران س�تكون قادرة على تسديد ضربات 
قوية للقوات األميركية والبريطانية.

وتش�ير المص�ادر إل�ى أن العدي�د م�ن 
المسؤولين في إدارة الرئيس األميركي باراك 
أوباما يرجحون قيام إس�رائيل بش�ن ضربة 
اس�تباقية للمنش�آت النووي�ة اإليرانية قبل 
االنتخابات األميركية التي ستجري في تشرين 
الثان�ي المقبل.ويعتقد الق�ادة الغربيون أن 
إيران س�ترد على أي هجم�ة بمحاولة تلغيم 
أو إغاق مس�ار الحركة بمضيق هرمز الذي 
ينق�ل 18 ملي�ون برميل نفط يومي�ا، أي ما 
يقرب م�ن 35% م�ن التج�ارة النفطية عبر 
البحر.وتأم�ل حكومت�ا أمي�ركا وبريطاني�ا 
بأن يظهر اس�تعراض القوة إليران بأن حلف 
ش�مال األطلس�ي )ناتو( والغرب لن يسمحا 
لرئي�س إيران محمود أحم�دي نجاد بتطوير 
ترسانة نووية أو إغاق مضيق هرمز.وتشير 
صحيفة صنداي تلغراف إلى أن إغاق هرمز 
يحم�ل تداعي�ات كارثي�ة عل�ى االقتصادات 
الهش�ة في بريطاني�ا ودول أوروبا واليابان، 
التي تعول كثي�را على إمدادات النفط والغاز 

من منطقة الخليج العربي.

أضخــــــم تدريـــــــب عسكـــري لـ25 دولـــــة على حــــدود إيـــــران
توقعات بضربة عسكرية على طهران



اخبار ومتابعات6
www.almustakbalpaper.net

 العدد )  345  (  االثنني  17  أيلول  2012

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة إص�اح األحداث في وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة ع�ن إطاق س�راح 58 حدثاً من ش�تى األقس�ام 
اإلصاحي�ة بين إف�راج ش�رطي وتخلية، إضافة ال�ى دمج 3 
أحداث اسرياً وإدراج 17 حدثاً ضمن برامج الرعاية الاحقة. 
وذك�ر بي�ان ل�وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس أن “هنالك 173 حدثاً 

ف�ي الدائرة مس�تمرين ب�دورات فصلية متعددة ف�ي الحدادة 
والنجارة والتأسيسات الصحية والخياطة والحاسوب والخط 
والرس�م وتعل�م الحاقة إضافة إل�ى دورات التدبي�ر المنزلي 

بالنسبة لألحداث اإلناث”. 
وبش�أن توفي�ر الرعاية الصحي�ة لألحداث أك�د البيان إن 
الدائرة نس�قت م�ع دائرتي صح�ة بغداد/ الك�رخ والرصافة 
لتأمين إحالة 48 حدثاً إلى المستش�فيات والمراكز الصحية، 
إضاف�ة إلى تس�جيل 43 زي�ارة من قبل أطب�اء اختصاصيين 
في ش�تى التخصص�ات الباطني�ة والجلدي�ة واألنف 
والحنجرة والعي�ون وتمت إجراء 1407 معاينة طبية 
متتابعة من قبل شعب الطبابة الموجودة في األقسام 
اإلصاحية للتأكد من س�امتهم صحياً ومنع انتشار 
األم�راض بين األح�داث، فض�ًا عن تلقي�ح بعضهم 
ض�د مرض التيفوئيد”. وق�ال البيان أن الدائرة قامت 
بالتنس�يق مع ديواني الوقفين الش�يعي والسني من 
اجل تقويم سلوك األحداث ثقافياً ودينياً ونفسياً حيث 
تم إلقاء 112 محاضرة دينية على جميع األحداث في 
األقس�ام اإلصاحية، إل�ى جانب إلق�اء 86 محاضرة 
ثقافي�ة من قب�ل الباحثين االجتماعيين. وأش�ار إلى 
انه تم ش�مول 144 حدث�اً بالبرنامج التعليمي “محو 
األمي�ة” بمرحلتيه األس�اس والتكميل�ي، اضافة إلى 
إشراف مسؤولي النشاط الرياضي لممارسة األحداث 

النشاط الرياضي بشكل يومي. 

       بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت جامع�ة بابل خمس�ة مراكز تعم�ل على توفير 
خدم�ة إلكتروني�ة مجانية للطلب�ة المتقدمي�ن للقبول في 
الجامع�ات والمعاهد العراقي�ة عبر االس�تمارة االلكترونية 
ف�ي القب�ول المرك�زي. ونقل بي�ان ل�وزارة التعلي�م العالي 
والبح�ث العلمي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه 
أمس عن مس�ؤول اللجنة المش�رفة على المراكز الخمس�ة 
قول�ه إن “افتت�اح هذه المراكز جاء تزامن�اً مع الموعد الذي 

حددته الوزارة للتقديم في الكليات والمعاهد عبر االستمارة 
االلكتروني�ة الذي يس�تمر للم�دة من 11-30 أيل�ول الحالي 
بهدف مس�اعدة الطلب�ة في تنفيذ خطوات ملء االس�تمارة 
االلكترونية وبتوفير خدمة انترنت مجانية من جهة، وضمان 
انس�يابية التقديم االلكتروني من جه�ة أخرى”. وأضاف أن 
“المراكز الخمسة توزعت بواقع مركزين في موقع الجامعة 
احدهم�ا في كلي�ة تكنولوجيا المعلوم�ات واآلخر في مركز 
التوفل، في حي�ن توزعت المراكز الثاثة األخرى على كليات 

الطب والفنون الجميلة والعلوم للبنات”.

       ميسان / المستقبل العراقي

أكد محافظ ميس�ان علي دواي الزم إن تكريمه 
بدرعي اإلعمار والوطن من مركز الدراسات والبحوث 
الدولية هو “تكليف جديد يضاف إلى مسؤوليتنا في 
تقدي�م أفضل الخدمات ألبناء الع�راق عموما وأبناء 

ميسان على وجه الخصوص”. 
وذك�ر بيان ص�در عن محافظة ميس�ان وتلقت 

“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أم�س إن مركز 
الدراس�ات والبح�وث الدولي�ة من�ح محافظ درعي 
اإلعم�ار والوط�ن ل�”جه�وده المتميزة ف�ي ظل ما 
تش�هده ميسان من مسيرة وبناء وإعمار متميزة”. 
وبي�ن عضو مرك�ز حوار ورئيس الوف�د عاء هادي 
الحط�اب، بحس�ب البي�ان، أن “ه�ذا التكري�م جاء 
نتيجة الجهود المتميزة التي يبذلها محافظ ميسان 
ف�ي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وما تش�هده 

المحافظة من تطور ملحوظ في مسيرتها العمرانية 
من خال استكمالها لنسبة 95% من مشاريع البنى 
التحتية لعموم المحافظة فضا عن تنفيذها للعديد 

من المشاريع اإلستراتيجية”. 
وق�ال البي�ان أن محاف�ظ ميس�ان حص�ل على 
المراكز األولى في عدد من االستفتاءات واالستبيانات 
التي أجرتها المنظمات الرسمية وشبه الرسمية في 

عموم الباد.

العمل: إطالق سراح 58 حدثًا خالل شهر آب الماضي

خمسة مراكز الكترونية بجامعة بابل للتقديم على القبول المركزي

محافظ ميسان: تكريمنا تكليف جديد يضاف إلى مسؤوليتنا

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�اركت أمان�ة بغ�داد بوف�د م�ن 
المديري�ة العامة للعاقات واإلعام في 
مخيم التفكير االيجابي ضمن مشروع 
إع�داد قادة المس�تقبل للش�ابات الذي 
النس�وي ف�ي وزارة  المكت�ب  نظم�ه 
الرياضة والش�باب ف�ي منتجع دوكان 
بمحافظ�ة الس�ليمانية. ونق�ل بي�ان 
لألمان�ة تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس عن رئيس وفد أمانة 
بغ�داد، مع�اون المدير الع�ام لمديرية 
العاق�ات واإلع�ام ف�ي أمان�ة بغداد، 
قول�ه أن “وف�د األمانة أس�هم بش�كل 
كبي�ر في أعمال المخي�م إذ قام رئيس 
الوفد بإلقاء محاضرة على المشاركات 
ف�ي المخيم بعن�وان’ مفاهي�م الوعي 
البلدي بين الشرع والتشريع’ حث فيها 
المشاركات على نشر الوعي البلدي بين 
االيجابي  المواطنين والقي�ام بدورهن 
ف�ي تش�جيع الناس عل�ى التعاون مع 
األجه�زة الخدمي�ة ف�ي أمان�ة بغ�داد 
بوصفه�ن قائ�دات للمس�تقبل”. وأكد 
أن “مفاهيم الوعي البلدي وعلى الرغم 
من وجود قوانين للضب�ط البلدي تلزم 
المواط�ن به�ا ومراعاته�ا إال أن لهذه 
المفاهيم جذورا ومصادر في التشريع 
اإلس�امي إذ أك�د نبين�ا األك�رم محمد 
“ص” ف�ي أحادي�ث عدة عل�ى مراعاة 
النظافة واالهتمام بالمغروسات وعدم 
اإلس�راف بالماء”. وأش�ار الى “وجود 

تفاع�ل واض�ح م�ن المش�اركات مع 
موضوع المحاضرة الذي أعقبته بعض 
التوجيه�ات م�ن مدي�رة قس�م الوعي 
البل�دي ث�م فتح ب�اب النقاش بش�أن 
الخدمات التي تقدمها األمانة وتشجيع 
األف�كار  تقدي�م  عل�ى  المش�اركات 
االيجابية التي من شأنها أن تعزز الجهد 
الخاق الذي تقوم به األجهزة الخدمية 
التابع�ة لألمان�ة”, داعية المش�اركات 
إلى أن “يكن صديقات لألمانة ورفدها 
البن�اءة بغية  باألف�كار والمقترح�ات 
النه�وض بالواق�ع الخدم�ي للعاصمة 
بغداد”. وبين أن “مش�اركة األمانة في 
هذا المخيم نالت استحس�ان القائمين 
علي�ه الن ما طرحه وف�د األمانة خال 
أعم�ال المخي�م يخدم أه�داف المخيم 
في إعداد نس�اء قيادي�ات قادرات على 
بناء مجتمع واع من خال تشجيع لغة 
الحوار والتعاون وط�رح أفكار جديدة 
واالبتع�اد ع�ن األنانية وح�ب الذات”, 
مش�يراً إلى “القيام بتوزيع العديد من 
المطبوع�ات والكراس�ات الصادرة من 
المديرية العامة للعاقات واإلعام على 

المشاركات”.
ومن جانب آخ�ر نفذت أمانة بغداد 
حمل�ة خدمي�ة مكثف�ة ضم�ن قاطع 
ش�ملت  المقدس�ة  الكاظمي�ة  بلدي�ة 
أعم�ال النظاف�ة والمج�اري والط�رق 
إل�ى جان�ب الحم�ات التوعوي�ة بي�ن 
المواطني�ن. وذك�رت مديرية العاقات 
واإلعام ف�ي أمانة بغ�داد أن “ماكات 

دائرة بلدية الكاظمية المقدس�ة نفذت 
حمل�ة لرف�ع النفاي�ات واألنقاض في 
عموم المناطق التي تقع ضمن الرقعة 
الجغرافية للدائرة البلدية ونشر العديد 
م�ن الحاوي�ات المترية في الش�وارع 
النفاي�ات  أكي�اس  الرئيس�ة وتوزي�ع 
على المواطنين”. وأضافت ان “قس�م 
الطرق يواصل أعم�ال تطوير المحات 
السكنية “411-401-415-408” التي 
شملت أعمال االكساء بمادة المقرنص 

ومد الساقية الوسطية وإنشاء الكابات 
الزراعي�ة وتعلي�ة المنه�والت وصيانة 
الجزرة الوس�طية المؤدي�ة الى مدينة 

الشعلة”. 
وأش�ارت إل�ى أن “قس�م المجاري 
وضمن اس�تعداداته المبكرة الستقبال 
موس�م الش�تاء نف�ذ حمل�ة لتنظي�ف 
الرئيس�ة  وتس�ليك خط�وط المجاري 
والفرعية ومشبكات األمطار وتعويض 
ف�ي  المفق�ودة  المنه�والت  أغطي�ة 

عموم المناطق الواقع�ة ضمن الرقعة 
الجغرافية للدائ�رة البلدية”. وبينت ان 
“ش�عبة اإلعام والوع�ي البلدي قامت 
بحملة توعية بين المواطنين والزائرين 
الوافدين إلى مدينة الكاظمية المقدسة 
تحثهم على التعاون مع ماكات أمانة 
بغداد الميدانية م�ن اجل الحفاظ على 

نظافة المدينة”.
على صعيد آخر، أعل�ن وكيل أمانة 
بغداد للش�ؤون البلدية المهندس نعيم 

الكعب�ي التفاوض م�ع وزارة الصناعة 
إلنشاء موقع جديد للطمر الصحي في 

منطقة النهروان. 
ونقل�ت مديرية العاق�ات واإلعام 
ع�ن الكعبي قول�ه ان “أمانة بغداد في 
مرحل�ة التفاوض م�ع وزارة الصناعة 
إلنش�اء موقع أنموذج�ي جديد للطمر 
الصحي في منطقة النهروان الستقبال 
النفاي�ات المنقولة من عدد من الدوائر 
البلدية الواقعة في جانب الرصافة من 

العاصمة بغداد”. 
وأض�اف أن “أمان�ة بغ�داد تبح�ث 
م�ع محافظة بغ�داد تخصيص األرض 
المائم�ة إلقامة ه�ذا المش�روع لتبدأ 
ووض�ع  التصامي�م  إع�داد  مرحل�ة 
المتطلبات الازمة ثم الش�روع بعملية 
التنفيذ  ليكون مهيئاً الستقبال كميات 
كبي�رة م�ن النفاي�ات وطمره�ا وفقاً 
للمحددات العالمية واإلسهام بتحسين 
الواق�ع البيئي ف�ي العاصم�ة بغداد”. 
وأش�ار إل�ى أن “األمانة بص�دد إحالة 
مش�روع الطمر الصحي ف�ي البوعيثة 
إلى إح�دى الش�ركات العالمية لغرض 
تأهيل�ه وادامته ثم تس�لمه وتش�غيله 

خال العام المقبل”.
أمان�ة  م�اكات  تمكن�ت  وأخي�راً، 
بغداد من إزالة أكث�ر من 1000 تجاوز 
خ�ال حمل�ة جدي�دة نفذتها الش�هر 
الماضي بالتنس�يق مع قيادة عمليات 
العاق�ات  مديري�ة  وذك�رت  بغ�داد. 
واإلع�ام ف�ي أمان�ة بغ�داد أن “دائرة 

الحراس�ات واألم�ن في األمان�ة نفذت 
حملة واس�عة إلزالة التج�اوزات خال 
الش�هر الماض�ي تمكن�ت خالها من 
إزالة أكثر من 600 تجاوز من الشوارع 
والتقاطع�ات والس�احات العام�ة في 
عم�وم مناطق العاصمة”. وأضافت أن 
“الحملة ش�ملت إزالة 100 تجاوز على 
الخط�وط الناقل�ة للماء و175 كش�كاً 
ومحاً ومس�قفاً و30 تج�اوزاً متنوعاً 
على األرصفة و143 لوحة إعانية و23 
معرضاً ومرائب لوقوف السيارات و16 
موقعاً لبي�ع األغنام و66 داراً س�كنية 
متج�اوزة ف�ي مراح�ل البن�اء األولية 
وكذلك إزالة 19 محطة لغسل السيارات 

و16 سياجاً متجاوزاً”. 
وأش�ارت إلى أن “بلديات الكاظمية 
والشعلة والرصافة نفذت حمات أزالت 
خاله�ا أكثر م�ن 400 تجاوز ش�ملت 
إزالة 150 كش�كاً من الش�ارع الرئيس 
لمنطقة الشورجة وأكثر من 200 تجاوز 
ف�ي عموم الرقع�ة الجغرافية لمنطقة 
الش�علة ش�ملت إزالة 15 كش�كاً و70 
تجاوزاً عل�ى األرصف�ة و10 تجاوزات 
والج�زر  والس�احات  الحدائ�ق  عل�ى 
الوس�طية وإزال�ة 70 لوح�ة إعاني�ة 
وعدد من مواقع بيع األغنام وغلق عدد 
من المرائب المتجاوزة وإزالة عدد من 
ال�دور الس�كنية قيد التش�ييد وإيقاف 
العم�ل في دور أخرى ال�ى جانب إزالة 
التجاوزات الحاصلة على خطوط الماء 

في منطقة الدهنة”.

نفذت حملة خدمية مكثفة ضمن قاطع بلدية الكاظمية المقدسة

أمانة بغداد تشارك في مخيم إلعداد قادة المستقبل للشابات في منتجع دوكان

       بغداد / المستقبل العراقي

المائية  الم�وارد  أعلن�ت وزارة 
عن قي�ام الهيئ�ة العامة للس�دود 
تش�كيات  إح�دى  والخزان�ات، 
س�د  مش�روع  بتنفي�ذ  ال�وزارة، 
الش�هابي ف�ي محافظ�ة واس�ط 
م�ن  ك�م   17 نح�و  بع�د  وعل�ى 
الح�دود العراقي�ة اإليراني�ة وعلى 
نهر الش�هابي. وقال بي�ان للوزارة 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة 
منه أمس ان “الس�د امائي ترابي 
متجانس وان طول جسم السد يبلغ 
270 م وطول المسيل المائي 150 
م وارتفاع�ه 9م ويهدف الى خزن 
كمي�ة  0.8 ملي�ون م3 م�ن المياه 
المائي�ة بغية  وتنظي�م االطاقات 
الوصول إلى االستعمال األمثل من 
المي�اه المتاحة ألغ�راض الزراعة 
واالستهاك البشري وتنمية الثروة 
الس�ياحي  واالس�تثمار  الحيوانية 
وتغذي�ة  البيئ�ة  واق�ع  وتحس�ين 

المياه الجوفية”. 

ال���م���وارد ت��ع��ل��ن ع���ن ال���ش���روع ب��ت��ن��ف��ي��ذ س���د ال��ش��ه��اب��ي ف���ي واس���ط

وزارة الموارد المائية – الهيئة العامة للسدود والخزانات
اعادة اعالن للمرة الثالثة

مناقصة رقم )8( لسنة 2012

المدير العام
فيصل محمد محمد امين

))تجهيز مواد احتياطية لمضخات غاطسة نوع فلكت مع مضختين غاطسة وموادها االحتياطية 
لسد الموصل((

تعلن الهيئة العامة للس�دود والخزانات إحدى تش�كيات الموارد المائية الكائنة في / بغداد / باب 
المعظم قرب كلية التمريض عن وجود )مناقصة تجهيز مواد احتياطية لمضخات غاطس�ة نوع فلكت 
م�ع مضختين غاطس�ة ومواده�ا االحتياطية لس�د الموصل( ويتضم�ن العمل تجهيز م�واد احتياطية 
لمضخات غاطس�ة نوع فلكت مع مضختين غاطس�ة وموادها االحتياطية لسد الموصل وحسب وثائق 
المناقص�ة المتضمنة جدول الكميات والمواصفات الفنية الخاصة وش�روط المناقصة )ماحق عدد / 
3 باللغ�ة العربية واالنكليزي�ة( ووفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )1( لس�نة 2008 المعدلة 
ويدخل العمل ضمن تخصيصات الموازنة االستثمارية )اعمال تحشية سد الموصل بضمنها الدراسات( 
نوع )1( تفصيل نوع )1( تسلس�ل )1( فعلى الراغبين بالمش�اركة من كافة الشركات ذات االختصاص 
وحاملي هوية غرفة تجارة )الدرجة / االولى( نافذة المفعول مراجعة القسم القانوني في هذه الهيئة / 
الطابق الرابع من قبل المدير المفوض للشركة او وكيله الرسمي )وكالة مصدقة من السفارة العراقية 
في بلد المنش�أ بالنسبة للش�ركات االجنبية او العربية( للحصول على وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره 

)100,000( مائة الف دينار غير قابل للرد اال في حالة الغاء المناقصة وفق الشروط المبينة ادناه:
1- تقدم العطاءات بظرفين مغلقين يدون عليهما اس�م ورقم المناقصة مع وجوب توقيع صاحب 
العط�اء عليهما ; الظ�رف االول يحتوي على وثائق المناقصة وجدول الكميات المس�عر والظرف الثاني 
يحتوي على التامينات االولية بنس�بة )1 %( من مبلغ العطاء المقدم على ش�كل صك مصدق او خطاب 
ضمان على ان يكون نافذ المفعول لمدة )اربعة اش�هر( من تاريخ غلق المناقصة قابل للتمديد وباس�م 
صاح�ب العط�اء حصرا ومعنون الى الهيئة العامة للس�دود والخزانات وس�يهمل اي عطاء ال تقدم فيه 

التامينات المطلوبة لجميع المناقصين بما فيهم الشركات الحكومية
2- ارفاق االعمال المماثلة مع العطاء مؤيد ومصدقة من جهات التعاقد المعنية

3- ارفاق وصل شراء مستندات المناقصة )النسخة االصلية(
4- تقدي�م كتاب براءة الذمة اصل�ي )عن دخول مناقصة( صادر من الهيئ�ة العامة للضرائب نافذ 
المفع�ول معن�ون له�ذه الهيئ�ة وان يلتزم المناقص بجل�ب ما يؤيد ب�راءة ذمته عند احال�ة المناقصة 

بعهدته
5- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن المقاول او مدير المفوض الشركة

6- الهيئة غير ملزمة باالحالة على اوطأ االس�عار اذا كان العطاء غير مس�توف للمواصفات الفنية 
المطلوبة

7- يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعان والرسوم القانونية االخرى
8- تكون االسعار المقدمة نهائية وغير قابلة للتفاوض

9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي العطاءات )3( اشهر تبدأ من تاريخ غلق المناقصة
10- للهيئة حق الغاء المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة 

فقط
11- ت�ودع العط�اءات في القس�م القانوني لدى مقرر فت�ح العطاءات في الطاب�ق الرابع في هذه 
الهيئ�ة وان تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على استفس�ارات المش�اركين ف�ي المناقصة يوم 
االربع�اء المواف�ق 10 / 10 / 2012 وان اخر موعد لتقديم العطاءات في او قبل الس�اعة الثانية عش�ر 
من يوم االربعاء الموافق 17 / 10 / 2012 وس�يكون فتح العطاءات بصورة علنية وسيرفض اي عطاء 
غير مس�توف للش�روط المطلوبة او الذي ال يقدم ضمن المدة المحددة في االعان اذا صادف موعد فتح 

العطاءات عطلة رسمية فيكون الفتح في يوم العمل الذي يليه
  www.mowr.gov.iq / :موقع الوزارة على االنترنيت

wreserved_2008@yahoo.com / البريد االلكتروني للهيئة
 waterresmin@yahoo.co.uk / البريد االلكتروني

waterresmin@mowr.co.iq

تعلن المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
/ المنطقة الوسطى مناقصة تجهيز

 RELAY  TERMINAL  PROTECTION  LINE( 
 لمحطة القدس(

فعلى الراغبين من الشركات والمكاتب المسجلة 
رس�ميا« داخل العراق وخارج�ه تقديم عطائهم 
عل�ى المناقص�ة المذك�ورة اعاه والت�ي يمكن 
الحصول على كمياتها ومواصفاتها وش�روطها 
من مديرية الش�ؤون التجارية لق�اء مبلغ قدره 
)25000( دينار غير قابل للرد وبتاريخ غلق )14 
/ 10 / 2012( في مقر المديرية الكائن في الباب 
الشرقي / س�احة غرناطة سابقا« ويتحمل من 

ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعان.
للمعلوم�ات: يمكنكم االطاع عل�ى التفاصيل 
الخاصة بالطلبات من خال موقعنا على شبكة 

 WWW.ELECGEEPMI.COM االنترنيت

وزارة الكهرباء
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى

اعالن مناقصة 5913

المدير العام
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ق�ال وزي�ر النف�ط عب�د الكري�م لعيب�ي "إن قيمة 
االس�تثمارات الت�ي حققته�ا ال�وزارة خ�ال الس�نتني 
املاضيت�ني بلغت أكثر م�ن 15 ملي�ار دوالر" مرجحاً أن 
يصل إنتاج العراق النفطي إىل 6 مايني برميل نفط خال 
ع�ام 2017.وأضاف يف مؤتم�ر اقتص�ادي نظمه املعهد 
العراق�ي لإلصاح االقتص�ادي حول تحدي�ات الصناعة 
النفطي�ة يف العراق "إن معدل اإلنتاج النفطي س�رتفع 
تدريجي�اً خال الس�نوات املقبلة مما س�يؤدي إىل زيادة 

إيرادات الدولة وبش�كل مضاعف وحسب أسعار النفط 
العاملية حيث س�يبلغ معدل اإلنتاج "2,9" مليون برميل 
يومي�اً يف الع�ام املقب�ل و"3,7" مليون برمي�ل يومياً يف 
ع�ام 2014 و"3,7" مليون برميل يف العام الذي يليه واىل 
"4,5" مليون برميل يف عام "2016" ثم إىل " 7 " مايني 

برميل يومياً يف عام "2017"".
وأش�ار لعيب�ي إىل "وج�ود معوق�ات أخ�رت تنفي�ذ 
الكث�ر من العق�ود املربمة مع ال�ركات منها األنظمة 
والتريع�ات املتبع�ة محلي�اً التي تتع�ارض مع قوانني 

دول الركات ومنح س�مة الدخول للركات واملطارات 
وإج�راءات فحص الدم بالنس�بة للمؤسس�ات الصحية 
والتج�اوز عىل الحقول واإلجراءات الكمركية، إضافة إىل 

اإلجراءات املالية الخاصة بالوزارة".
ون�وه إىل "عدم وج�ود تعاون من قب�ل دوائر الدولة 
م�ع وزارة النفط يف تنفيذ العق�ود املربمة مع الركات 
العاملية النفطية مش�را إىل أن مع�دل الزيادات املتحققة 
من قب�ل ال�ركات يف اإلنتاج خ�ال الس�نوات املاضية 

يرتاوح ما بني %7- %10 ".

وأكد لعيب�ي "رغم املعوقات اس�تطاعت الوزارة من 
انجاز عدد من املش�اريع منها حقل األحدب والذي أنجز 
تطويره بمدة اقل من 6 أش�هر وبكلف�ة اقل بكثر مما 
مح�دد له مبين�ا إن إنت�اج الحقل س�يصل إىل 140 ألف 
برمي�ل خال الس�نة املقبلة فضا ع�ن الحقول األخرى 
كالحلفاي�ة الذي بل�غ إنتاجه 70 ألف برميل وس�رتفع 
إنتاجه يف الس�نوات املقبل�ة، وأيضا أنجز بم�دة اقل من 
املح�دد له, فضا عن الحقول األخرى كالغراف ومجنون 

وغرها.

بغداد/ المستقبل العراقي
أكد رئيس الهيئة الوطنية لاستثمار سامي االعرجي توجه الهيئة 

إلصاح بعض فقرات قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 .
وق�ال االعرجي يف ترصيح ملوقع "دنان�ر": إن التعديات الجديدة 
توفر ضمانات أكثر للركات االس�تثمارية الراغبة بالعمل يف العراق، 
الفتا إىل أن الضمانات ال تكون عىل حساب نوع املروع وعدم خدمة 
االقتص�اد املحيل، ب�ل للنهوض بالواقع االس�تثماري وفق رؤى تخدم 
طريف العمل "الركات االس�تثمارية والجهات املس�تفيدة". وأضاف 
تأتي هذه الخطوة لتوفر بيئة عمل تناسب الركات العاملية واملحلية 

التي نادت بتعديل بعض قرارات القانون .
يذكر أن قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 يخضع لدراسة من 
قبل األقسام القانونية يف الركات العاملية املهتمة بالشأن االستثمار 

يقبل التوجه للتقديم عىل تنفيذ املشاريع أو العروض االستثمارية.

بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت الرك�ة العام�ة لنقل املس�افرين والوفود عن اس�تعمال 
منظومة ال�"GPS" املتط�ورة ملراقبة ومتابعة الحافات العاملة عىل 

الخطوط يف داخل الباد وخارجها. 
وق�ال مدير ع�ام الركة العام�ة لنقل املس�افرين والوفود عادل 
الس�اعدي يف بيان صادر عن وزارة النقل تلقت "املس�تقبل العراقي" 
نس�خة منه أمس األحد إن "الركة العامة لنقل املس�افرين والوفود 
ب�دأت وألول م�رة يف الع�راق باس�تخدام منظوم�ة ال��"GPS" وهي 
منظوم�ة متطورة ملراقب�ة ومتابعة حافاته�ا العاملة عىل الخطوط 

سواء كانت بالعراق أو خارجه".
وأضاف إن "هذه املنظومة تعمل عىل ش�بكة اتصاالت اسياس�يل 
وبإمكانها العمل داخل وخارج العراق وتعطي معلومات مفصلة عن 
العجلة ورقمها وس�ائقها وأية أعط�ال فيها فضاً عن معرفة رسعة 

وموقع العجلة".

المركزي األوروبي يواجه االمتحان العسير في المناطق الطرفية
مع طرح خطة إنقاذ اليورو برغم التحفظ األلماني

الهيئة الوطنية: توجه إلصالح 
فقرات قانون االستثمار

"المسافرين والوفود" تدشن 
GPS العمل بمنظومة الـ

النفط: قيمة االستثمارات خالل عامين تجاوزت 15 مليار دوالر

المالية النيابية تستغرب إعادة إرسال الحكومة 
للموازنة التكميلية

النواب يبحث مع البنك الدولي تذبذب مزاد العملة وسعر الصرف

  بغداد/ المستقبل العراقي
إبراهي�م  االقتص�ادي  الخب�ر  دع�ا 
املش�هداني، الجه�ات املختص�ة إىل اتخاذ 
إج�راءات رسيع�ة وفعال�ة ملن�ع تهري�ب 
العمل�ة الصعب�ة للخارج لتجن�ب تأثرها 

السلبي عىل االقتصاد الوطني.
يف وق�ال  املش�هداني 

املش�كات  إن  أم�س:  صحف�ي  ترصي�ح 
الج�وار  الت�ي تش�هدها دول  السياس�ية 
الس�يما إي�ران وس�وريا أث�رت يف الوضع 
االقتص�ادي يف البل�د من خال اس�تنزاف 
العمل�ة الصعب�ة س�واء بط�رق مروعة 
اقتصادهم�ا.  إلنق�اذ  مروع�ة  غ�ر  أو 
وأضاف: هناك جهات وتش�كيات منظمة 
تقوم بعملي�ات تهريب العم�ات الصعبة 
"الدوالر" إىل إيران وس�وريا، ما سيرتك 
اث�راً س�لبياً عىل االقتص�اد الوطني 
والعمل�ة املحلية والب�د من اتخاذ 
إجراءات رسيع�ة وصارمة بحق 
هؤالء للح�د من ه�ذه العمليات 

وتجنب تأثرها عىل االقتصاد.
وأش�ار إىل: أن وس�ائل تهريب 
العم�ات متنوعة، منها تأخذ طابعاً 
سياسياً وأخرى تجاريا، فضا عن أن 
بع�ض البن�وك العراقية تح�اول أن تعمل 
ملصلحة تلك البلدان عىل حس�اب االقتصاد 

الوطني.

   النجف/المستقبل العراقي
أعل�ن مجل�س محافظة النجف عن تش�كيل لجن�ة مركزية لإلرشاف 
عىل الحركة الس�ياحية يف املحافظة والعمل عىل تطويرها من خال إزالة 
جميع املعوقات، وتس�هيل دخول الوفود من ال�دول العربية واألجنبية إىل 

املحافظة. 
وقالت عض�و لجنة األوقاف والس�ياحة الدينية يف املجلس 

جن�ان البغدادي إن "اللجن�ة املركزية يف وزارة 
الس�ياحة ش�كلت، لجن�ة مركزية مش�رتكة 
م�ن مديري�ة رابط�ة الفن�ادق يف محافظ�ة 

النج�ف ومديري�ة األمن الس�ياحي 
لتطوي�ر واقع العمل الس�ياحي يف 

املحافظة". 
أن  إىل  البغ�دادي  وأش�ارت 

"اله�دف م�ن ه�ذا تش�كيل ه�ذه 
اللجن�ة االط�اع ع�ىل واق�ع عمل 
الفن�ادق ورشكات النقل الخاصة 
القادمة  والوف�ود  الس�ياح  بنق�ل 
للزي�ارة، وتس�هيل عملي�ة دخول 

الوفود القادمة إىل املحافظة من عدة 
دول عربية وإسامية".

   بغداد/ المستقبل العراقي
قال�ت اللجنة املالي�ة يف مجلس النواب 
أم�س أنه�ا تفاج�أت بإرس�ال الحكومة 
للموازن�ة التكميلية مرة أخرى إىل مجلس 
الن�واب بع�د رفضه�ا، مبين�ة أن قان�ون 
موازنة العام الحايل يحدد أولويات الرصف 

من دون الحاجة إىل موافقة النواب.
ورفض مجل�س النواب من حيث املبدأ 
قان�ون املوازن�ة التكميلي�ة وأرجع�ه إىل 
الحكومة لتعديل�ه والترصف وفقا ملا ورد 
يف امل�ادة 23 من قانون املوازنة االتحادية. 

وقالت عض�و اللجنة نجيبة نجيب لوكالة 
كردس�تان لألنب�اء آكاني�وز إن "مجلس 
الن�واب رف�ض املوازنة التكميلي�ة عندما 
أرس�لت، ووفقا لقانون املوازنة االتحادية 
فأن مجلس النواب يفرتض عليه املصادقة 
ع�ىل املوازن�ة التكميلية خال مدة ش�هر 
من أرس�لها من قبل الحكومة وتعذر عىل 

املجلس ذلك".
وأوضحت نجي�ب أن "املوازنة أرجعت 
إىل الحكوم�ة، وهي له�ا الغطاء القانوني 
ل�رصف املوازن�ة التكميلية وفق�ا للمادة 

23 م�ن املوازن�ة االتحادي�ة دون الحاجة 
إىل مصادق�ة مجل�س الن�واب" مبينة أن 
"ال�رصف س�يكون مح�ددا بع�دة نقاط 
واردة يف املادة 23 من املوازنة االتحادية". 
وكان مجل�س ال�وزراء العراق�ي ق�د 
ص�ادق ع�ىل املوازن�ة التكميلي�ة يف 3 "7 
"2012 لع�ام 2012 بمبل�غ إجمايل قدره 

10.875 ترليون دينار.
قان�ون  م�ن  أوال   23 امل�ادة  وتن�ص 
املوازن�ة االتحادية إىل أنه "ملجلس الوزراء 
تقديم موازنة تكميلية إىل مجلس النواب، 
ويف حال�ة تع�ذر ب�ت مجل�س النواب 
بمروع القانون خ�ال مدة 30 يوما 
من استام مروع القانون فلمجلس 
الوزراء إضافة تخصيصات إىل املوازنة 
االتحادية حسب الفقرة ثانيا من هذه 

املادة".
وتش�ر ثاني�ا م�ن امل�ادة 23 م�ن 
قان�ون املوازن�ة إىل أنه "ع�ىل مجلس 
الوزراء االتح�ادي إضافة تخصيصات 
إىل املوازنة االتحادية لسنة" 2012 عند 
تحقق زي�ادة يف اإليرادات عن صادرات 
النفط الخام املصدر خال الستة أشهر 
األوىل م�ن ه�ذه الس�نة، م�ع مراعاة 
احتساب حصة إقليم كردستان بنسبة  
17 %  بع�د تغطي�ة العجز واس�تبعاد 
إن  والحاكم�ة  الس�يادية  النفق�ات 

وجدت".

   بغداد/ المستقبل العراقي
بحثت اللجنة املالية الربملانية برئاسة النائب حيدر 
العبادي وبحضور أعضاء لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
مع وفد من صن�دوق النقد الدويل التذبذب الحاصل يف 

مزاد العملة العراقية وسعر الرصف وموازنة 2013.
وذك�ر بي�ان للمجل�س تلق�ت الوكال�ة اإلخبارية 

لألنباء نس�خة منه السبت املايض: انه تم خال اللقاء 
بحث الس�بل الكفيلة املتبعة إليقاف التذبذب الحاصل 
يف سعر الرصف يف مزاد العملة العراقية والحفاظ عىل 
سعر مستقر للعملة مقارنة بسعر الدوالر, فضا عن 
مناقش�ة عملية تهري�ب األموال وكيفي�ة مكافحتها 
وإمكانية البنك املركزي العراقي يف سد حاجة السوق 

املحلية من العملة واملوازنة االتحادية لعام 2013.
م�ن جانبه عرب الوفد عن اس�تعداد صندوق النقد 
ال�دويل إلب�داء املس�اعدة يف حل هذه األمور والس�عي 
الجاد ملواكبة عمل البنك املركزي العراقي ومساندته يف 
العمل عىل الحفاظ عىل العملة العراقية وسعر الرصف 

بما يخدم املواطن وازدهار االقتصاد العراقي.

خبير يدعو إلى إجراءات حازمة 
وفاعلة لمنع تهريب العملة الصعبة

النجف تشكل لجنة 
لإلشراف على الحركة السياحية

     جيمس ماكينتوش
ماريو دراجي مقتنع بأن البنك املركزي األوروبي الذي 
يرأس�ه قد فهم األمر بشكل صحيح هذه املرة. وسيكون 
رشاء السندات املُجدد غر محدود، عىل خاف املرة األخرة. 
وستكون املس�اعدة مرتبطة بروط اإلصاح والتقشف 
املفروضة من قبل بروكس�ل، م�ع مطالبة صندوق النقد 

الدويل بأن يراقب أداء البلدان املخطئة أيضا.
واأله�م من ذل�ك، يقول البن�ك املرك�زي األوروبي إنه 
سيعترب نفس�ه مس�اوياً يف املرتبة مع الدائنني اآلخرين، 
ل�ذا لن يضعف رشاؤه�ا من نوع االئتمان عىل الس�ندات 

اململوكة عىل املستوى الخاص.
وق�ال دراج�ي: "هن�اك اختاف�ات كث�رة ج�دا مع 
الربنامج الس�ابق، تقودنا إىل االعتقاد بأن األمر س�ينفع 
يف الحقيق�ة"، وق�د ألزمته األس�واق بكلمت�ه، مع وجود 
عائدات للس�ندات يف إس�بانيا، وإيطاليا، وباقي املنطقة 
الطرفي�ة املحيط�ة بمنطق�ة الي�ورو، التي تغ�رق فيما 

األسهم تحلّق.
لقد كان املس�تثمرون، باختصار، منتش�ني. وقد كان 
لديهم سببان جيدان لذلك. يتعهد البنك املركزي األوروبي 
بإزال�ة خطر تفتت الي�ورو، فالتهديد األك�رب املخيم عىل 
عالم االقتصاد، ج�رب التجرد من هذا، وكل أصل مرتبط 
باملخاطر س�يكلّف أكثر. والجدي�د الذي كان عىل ما يبدو 
بالفع�ل كعك�ة لذي�ذة للغاي�ة، كان قرار البن�ك املركزي 
األوروبي املفاجئ بإرخاء املتطلبات الجانبية مرة أخرى، 
ما يعني أنه سيقبل األصول املصنفة عىل أنها غر مهمة 
كضم�ان ضد الق�روض وحت�ى بعض األص�ول املقومة 

بالعمات األجنبية.
ولطرح ذلك ببس�اطة، يعترب البنك املركزي مس�تعدا 
المتص�اص مقدار وافر من االئتم�ان يف أوروبا ومخاطر 

العملة، ما يجعل األصول الباقية أكثر أمانا.
ويقول أوي�ن كام�رون وات، الرئيس االس�رتاتيجي 
يف باك روك، أكرب مؤسس�ة تتحكم يف األم�وال يف العالم: 
"ه�ذه رمي�ة موضوعية للغاي�ة للزهر، وربم�ا ال تكون 

هذه هي الطلقة األخ�رة يف الخزانة، ولكنها لعبة كبرة 
للغاية من قبل البنك املركزي األوروبي".

ويدعم كثرون هذا التحرك، ولكن جون بوربانك، الذي 
يدير صندوق باسبورت كابيتال للتغطية املوجود يف سان 
فرانسيس�كو يق�ول إن الخطة ترقى ملا ه�و أكثر بقليل 
من اس�تغال أس�عار الس�وق. ويش�ر إىل أن: "األسواق 
تميض يف االتجاه املعاكس القتصاد العالم، وإذا تمركزت 
بشكل أس�اس مراهنا عىل التباطؤ االقتصادي فستكون 

متمرك�زة ض�د ه�ؤالء املهرج�ني".
و لكن، حتى مؤي�دي الخطة يقّرون ببقية التحديات 

الرئيسية.
املشكلة األكثر إلحاحا هي أن البنك املركزي األوروبي 
لن يفعل شيئا حتى توافق إسبانيا عىل الروط املفروضة 

سياسيا من قبل بروكسل وربما، صندوق النقد الدويل.
الرتاجع الرسيع يف عائدات الس�ندات يعطي إس�بانيا 
مس�احة مالي�ة خالية أكرب- مم�ا يزيل الحاج�ة امللحة 

للمساعدة.
ولك�ن كلم�ا قاوم�ت مدريد لف�رتة أطول املس�اعدة 
املروطة، كان�ت هناك مخاطرة أكثر يخىش املس�تثمر 
م�ن عودتها.ويتعني عىل ماريانو راخ�وي، رئيس وزراء 
إس�بانيا بي�ع مقادي�ر منها محلي�ا، ما يتطل�ب تلطيف 
املفاوضات حول الروط، إن أي رشوط لإلنقاذ ستكون 
م�ن املؤكد أكثر صعوب�ة لتقبله�ا إذا كان صندوق النقد 
ال�دويل، الرم�ز املك�روه بالفع�ل يف اليونان، مش�رتكاً يف 

األمر.
يقول كامرون وات: "إنه ال يس�تطيع بالتأكيد خداع 

الرجال ذوي الِبدل السوداء".
والس�ؤال املطروح عىل املدى البعيد هو كيفية تعامل 
البنك املركزي مع خطر املجازفة األخاقية، وهو خطر أن 
تهدر إس�بانيا أو أي مس�تفيد آخر املدخرات من التمويل 

األقل قيمة، حتى يتم إسعاد الناخبني.
يقول لويس باكون، املؤسس لصندوق التغطية "مور 
كابيت�ال": "م�ا يعترب غر عادي هو أن اليورو يف س�باق 

بالفع�ل، ألن املحرم�ات النهائية يف األعم�ال املرصفية يف 
البنوك املركزية قد تم انتهاكها، وكذلك حاالت الخلل املايل 

من خال قائمة املركز املايل يف البنك املركزي.
وقب�ل ه�ذا كانت جمي�ع عملي�ات التس�هيل الكمي 
األخ�رى تؤيد السياس�ة النقدي�ة عندما ت�م إنهاك رافع 

سعر الفائدة.
وهنا فإن السوق لن تفعل أي تمويل لعجز الحكومة". 
وبالنسبة له، سيكون نهج البنك املركزي الدويل يف املجازفة 
األخاقية حيويا. والسؤال هو: هل البنك املركزي األوروبي 
يف طريقه ألن يصبح متس�ائاً مالياً أم محفزاً مالياً؟ أما 

ية البن�ك املركزي األملاني "بوندس�بانك" فيخىش  للغا
م�ن املجازف�ة األخاقي�ة حت�ى أن 

كان  رئيس�ه،  ويدم�ان،  جين�ز 
املنش�ق الوحيد ع�ىل الخطة من 
بني صانعي السياس�ة يف البنك 

املركزي األوروبي.
م�ن  كث�ر  يرف�ض 
املخ�اوف  املس�تثمرين 
األملاني�ة عىل أس�اس أنها 
غر مائمة، عندما يكون 
بقاء الي�ورو عىل املحك، 
ب�ني  التفاع�ل  ولك�ن 
السياس�ات والخط�ة 
يخلق أسبابا حقيقية 

للقلق.
تمل�ك  و
كل  يف  الحكوم�ات 
ألن  مي�ا  م�كان 
متفائل�ة  تك�ون 
ع�ىل نح�و زائد يف 
توقعاتها، وهؤالء 
يف  املوج�ودون 
اليورو  منطق�ة 

ق�د يكونون ربما أكث�ر يف ذلك. وعندما تفقد إس�بانيا أو 
أي دول�ة أخ�رى تتم مس�اعدتها من قبل البن�ك املركزي 
األوروب�ي أهدافه�ا املتعلقة بربوكس�ل وصن�دوق النقد 

الدويل أيضا، سيواجه البنك املركزي الدويل خياراً صعباً.
بإمكان�ه التهدي�د بوق�ف رشاء الس�ندات حت�ى يتم 
تطبيق مزيد من التقش�ف إلعادة الدولة إىل املس�ار املايل، 
عىل حساب ركود أكثر عمقا. ولكن هذا سيخاطر بحدوث 

فوىض داخلية وظهور 
الش�عبوية  األح�زاب 
ض�د  تك�ون  الت�ي 
يحدث  كما  اإلصاح، 
بينم�ا  اليون�ان،  يف 

م�ن  س�يكون 

املؤكد بالنسبة للسوق أن تدخل يف ركود عميق.
يمكن أن يتقبل البنك املركزي األوروبي أن إحدى الدول 
قد فعلت ما بوس�عها، ويس�تمر يف رشاء الس�ندات حتى 
وإن ل�م تصب األهداف، ولكن هذا س�يخاطر بحدوث رد 

فعل عنيف من قبل أملانيا، وأزمة ثقة يف البنك املركزي.
اإلبحار بني هاتني املخاطرتني السياس�يتني س�يكون 
شائكاً بالنسبة ملرصفيي البنك املركزي يف أفضل األوقات. 
وعندم�ا يتباطأ عال�م االقتصاد، فس�يكون األمر ربما 

أكثر صعوبة.

بغداد/ امل�ستقبل العراقي
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�سوافومري مروجيك/ بولونيا
 تـرجمة: عدنان املبارك

  أيها الحبيب، رغم أنكُ مرَسل إليه غري معروف 
- أن�ت الحبي�ب وألن�ك غ�ري مع�روف. م�ن دون 
معرفتك أنا ال أعرف عيوب جس�مك و ش�خصيتك 
و ال صفاتهما املنفرة مما يس�مح يل بأن أخاطبك 
بمودة ال يقّيدها أي ّ يشء. لكن ملاذا عيّل أن أكن لك 
ط  الود طاملا ال أعرفك ؟ الجواب: املودة شعور منشِّ
و صح�ّي و إيجاب�ي، و محب�ة الجار ت�ويص بها 
جميع األنظمة الكنس�ية والعلمانية. إنها فضيلة 
روحية و اجتماعية عىل حد س�واء. و أنا  أمنحها 

لنفيس  كي أبدو  لك بالتايل  ودودا.
    ال أع�رف هل أن�ت رجل أم ام�رأة، عجوز أم 
ش�اب، أبي�ض أم ملون. لك�ن هذا اليشء يس�هل 
للغاية الرتاس�ل وقيام عالقاتنا عامة. و لكم كنت 
ق�د جعلت هذه األمور س�وقية وعقدتها أيضا لو 
عرف�تُ صفات وجودك الخاص. حمدا للرب أني ال 
أعرف أي يشء عنها، فبفضل هذا يمكننا التواصل 
بحري�ة، أن�ا و أن�ت،  أنا معك، و نحن س�وية - يف 
فك�رة محددة واس�عا لكن كم ه�ي لطيفة لألذن 

اإلنسية: البرشية.
ه�ل عيل أن أضيف بأنه لالعتبار نفس�ه  كي ال 

أفس�د التماثل و ال أصّعب عليك بالتايل  مسألة أن 
تك�ّن امل�ودة يل - أتحاىش ذكر جن�يس  وعمري  و 
رّس وأّي صفة شخصية أخرى ؟ لتزهر مودتك يل  

من دون عقبات مثلما الحال مع مودتي لك.
   بع�د هذه املقدم�ة لندخل إىل ل�ب املوضوع. 
رغبتي قوية يف إخبارك بأنه تنتظرنا، أي أنا و أنت، 

أي البرشية، رسالة عظيمة ونبيلة.  ال تسألني عن 
التفاصي�ل. فأّي كانت التفاصيل  فهي س�تقّيدنا 
من دون  داع  و تحرم رسالتنا  من  طابعها األكيد 
- الفائق األهمية و العام. التفاصيل تقود دائما إىل 
أحوال س�وء الفهم يف حني أن العمومية و التفوق 
ال يخضعان ألي نقاش. عدا ذلك حني تسألني عن 

التفاصيل تكون كما اعرتفت بجهلك بهذه القضية 
العظيمة التي ه�ي عزيزة عىل قلوبنا جميعا، ولو 
حصل هذا اليشء لش�هد، بص�ورة قبيحة، ضدك. 
إذن  القضية ص�ارت واضحة بما فيه الكفاية أي 
أن�ي أبلغك وليس لغرض إبالغك ب�يشء  أنا أعرفه  
وق�د ال يعرفه اآلخرون  بل أرغ�ب فقط يف تبلغيك 

بأني أعرف اليشء نفسه والذي يعرفه الجميع.
 آم�ل، و هو يشء قليل، بأني أعرب عن اقتناعي 
العمي�ق بأن مراس�لتنا  التي ب�دأت بهذه الصورة 
املثمرة س�تكون هكذا يف املستقبل أيضا. إن تبادل 
األف�كار يف العالقات املرس�اة عىل امل�ودة املتبادلة 
لي�س باألمر امل�ر و النافع فقط ب�ل هو واجبنا 
إزاء املجتمع�ات. فه�ذا  التب�ادل يصب�ح آرصة و 
يدفعن�ا نح�ن س�كنة ه�ذا الس�ّيار إىل  أن نخلق ، 
وبمع�زل عن الفوارق غري الجوهرية فهي عابرة ، 
مجتمعا  عام�ا ومفكرا  وودودا، أي أنه  البرشية، 
يواج�ه  مهماته. إذن ، أنا بانتظ�ار الجواب  الذي 
س�يأتي قريب�ا بالتأكي�د ويكون ودي�ا  أيضا مثل 
رس�التي  ه�ذه إليك.  أن�ا ال أذكر العن�وان  كي ال 
أخف�ض مس�توى عالقاتنا، ك�ي ال أل�وث تبادلنا 
لألفكار به�وس التفاصيل الس�مج. يكفي وضع 
الجواب يف زجاجة وغلقها ثم رميها بأقرب مياه. 

تماما كما فعلت ُ أنا.  املخلص/ الجار عموما.

من الصعب أن يتعرف املرء عىل كل أعمال األديب البحريني 
قاس�م حداد ألنه ال يمكن مقارنته بشجرة واحدة مثمرة فهو 
غابة نخيل ال تكف عن العطاء. أعماله األدبية عديدة ومتنوعة. 
من كتابه األخ�ري 'مكابدات األمل' إىل 'طرفة بن الوردة' فضال 

. ) www.Jehat.com( 'عن ارشافه عىل موقع 'جهة الشعر
أين يبدأ القارئ وأين ينتهي؟ ومن الذي يتوفر لديه كل هذا 
الوق�ت، فهو كما يبدو يكاد ال يتوقف ع�ن الكتابة، باإلضافة 
إىل أنه يستعني يف بعض أعماله، التي من املمكن مشاهدتها يف 
اإلنرتنت، بابنه املوس�يقار محمد وابنته املصورة الفوتغرافية 

طفول.
وجدت نفيس أمام معضلة الغ�وص يف هذا البحر واخرتت 
الطري�ق األس�هل، فأجريت مع�ه مقابلة إذ أن�ه حاليا ضيف 
يف البي�ت الريف�ي لألديب األملاني 'هاينرش ب�ول' حيث يعيش 
ملدة س�تة أش�هر يف عزلته الكتابية يف قري�ة أملانية يف منتصف 
منطقة خرضاء تبعد حواىل الس�تني كم عن كولن. كدت أعتذر 
ل�ه مازح�ا عىل الهاتف لع�دم توقف املطر يف ع�ز صيف أملانيا 
ولكنه أكد يل أنه عىل العكس يتمتع باملطر لندرته يف البحرين.

يف بداية حديثنا يف 'عزلته امللكية' � كما يس�ميها � تحدثنا 
مط�وال ع�ن هذا البي�ت الذي تح�ول إىل اقامة أدبي�ة يف درجة 
'الصومع�ة' للكتاب واألدباء من ش�تى أنح�اء العالم ويتنوع 
حس�ب فنون االبداع، فهم يتفرغون تمام�ا للكتابة بعيداً عن 
األعم�ام والخ�االت وبقي�ة العائل�ة والجريان وهم�وم الحياة 
اليومي�ة وإيقاعه�ا الري�ع. ه�ذه العزل�ة ال تس�تهوي كل 

الضيوف. 
قاس�م ح�داد كان من أول األدب�اء العرب الذين اكتش�فوا 
اإلمكاني�ات املعلوماتي�ة الت�ي يخزنها الكمبيوت�ر، باالضافة 
اىل كونه وس�يلة رسيع�ة لالتص�ال والتبادل الثق�ايف والحوار 
الحضاري. زوجت�ه موزة )أي اللؤلؤة( التي ترافقه، ال تتوقف 
عىل س�بيل املثال عن قراءة الكت�ب العربية والعاملية الكرتونيا 
بجه�از صغ�ري بحجم الكت�اب. وكان أن أس�س األديب مجلة 
'جهة الش�عر' اإللكرتونية، ع�ام 1996، التي أصبحت ملتقى 
ومنتدى لألدباء العرب وغري العرب، ففيها يجد القارئ أعماالً 
أدبية بس�ت لغات منها اإلنجليزية واألملانية واإلسبانبة والخ، 
بجان�ب اللغة العربية. هذا املوقع يعرب عن رغبة قاس�م حداد 

يف الحوار والعطاء االنس�اني املشرتك. ولعل أصوله البحرينية 
حيث ترعرع برفقة البحر' يف جو تسوده الروح الجماعية كما 
ق�رأت يف كتابه 'ورش�ة األمل' عن بلدة 'املحرق' التي س�ماها 
'مدين�ة األب�واب املفتوحة'، ه�ذه الروح الجماعية س�اهمت 

بالتأكيد يف والدة الشعر و'جهة الشعر'.
للح�وار فصول كثرية، فقد نقلن�ا الحديث إىل عالم الثقافة 
والكتب وقلة انتش�ارها يف بالدن�ا، فالناس ال يقرأون يف العالم 
العرب�ي كما هو الحال يف روس�يا وفرنس�ا وأملاني�ا، فدواوين 
الش�عراء العرب الكب�ار، لم تبل�غ مبيعات أي منه�ا أكثر من 
ثالثة آالف نسخة، بينما للمقارنة وصلت أول طبعة من رواية 
غون�رت غراس األملاني 'حقل بعيد' )هذا التعبري يعني باألملانية 
أن األمر قصة طويلة ومعقدة( مئة ألف نسخة. هنا أكد قاسم 
ح�داد أن ذلك ال يع�ود إىل تقاعس دور الن�رش واملطابع وإنما 
إىل عدم انتش�ار الثقافة كسلوك اجتماعي ومنظومة معرفية، 
بالتايل غياب 'ش�هوة القراءة'- ع�ىل حد تعبريه حيث الضعف 

الثقايف يف البنية العربية االجتماعية.
فهم�ت منه ما معن�اه أننا نعل�م طالب امل�دارس القراءة 
والكتابة ليتخرجوا كأطباء ومهندسني، ولكننا ال نعلمهم حب 
القراءة كمصدر مهم ملعرفة العالم والحياة يف متغرياتها، كما 
يدل عىل ذلك عدد النس�خ التي تباع يف األسواق، 'فالثالثة آالف 
نسخة التي يبيعها شاعر عربي كبري تكاد تكون رقما قياسيا، 
ألن املع�دل املعتمد للطباع�ة لدى دور الن�رش ال يتجاوز عادة 
األلف نسخة، إال يف الحاالت النادرة التي ال تشكل أي مخاطرة 
لدور النرش'. وأضاف: 'تخيل ه�ذا العدد الصغري باملقارنة مع 
عدد س�كان البالد العربية'. املش�كلة إذا هي يف األس�اس عدم 
انتش�ار القرأءة كمكون انساني. قول قاسم حداد هذا ذكرني 
بم�ا قاله أحد الحكماء: 'إذا أردت أن يبني الناس الس�فن، فال 

تعلمهم أوال فن بنائها، علمهم الحنني للبحر وعشقه'. 
األمور مرتابطة، فمن الق�راءة عرّجنا عىل حركة الرتجمة 
يف بالدن�ا، ففي أملانيا مث�ال ُيرتجم الكتاب الذي يس�تحق بعد 
صدوره باإلنجليزية أو الفرنس�ية بنص�ف عام أو عام، بينما 
رائع�ة 'العطر' للروائي األملاني 'زيس�كند'، عىل س�بيل املثال، 
ترجم�ت اىل العربي�ة بعد صدوره�ا بأكثر من ع�رشة أعوام. 
ويف هذا الس�ياق أش�ار قاس�م حداد إىل أن هناك جهودا فردية 

للرتجمة تس�تحق كل االحرتام، ولكن مع كل التقدير 'ال يجوز 
أن يك�ون هذا العمل فردياً، فهو عمل مؤسس�ات واعية، ألنه 
يحت�اج إىل دع�م موضوع�ي حقيقي. ولألس�ف ترتجم بعض 
الرواي�ات فقط بع�د اش�تهارها س�ينمائياً، إذا أخذن�ا رواية 
'العطر' كمثال. الس�ينما تعترب من مكون�ات الثقافة الحديثة 
املهمة، ولكنها تأتي متأخرة. باختصار: الثقافة العربية تفتقد 

املؤسسة الناشطة حضاريا واملتصلة بالثقافة العاملية'.
ومن العام إىل الخاص، وإىل الشاعر الضيف ومدى حضور 
البحري�ن، كجزيرة صغرية أو مجموعة جزر تزيد مس�احتها 
قليالً عىل الس�بعمئة كيلومرت مربع، أي اكرب بعض اليشء من 
مساحة طوكيو، يف أعماله وتأثريها عىل أعماله األدبية. سألته 
: هل تش�عر بضيق املكان، أم تنظر م�ن خالله عرب البحار إىل 

العالم؟
قال: 'كتبت ذات نص: 'لس�نا جزيرة إال مل�ن يرى إلينا من 
بعيد'. منذ بداية كتاباتي األدبية لم أصدر من احس�اس املكان 
الصغري. كنت أشعر بأن املكان أفق رحب مفتوح، باإلضافة إىل 
أن جغرافية الجزيرة والساحل هي طبيعة حضارية منفتحة، 
وع�ىل الصعيد الش�خيص أش�عر باتصايل بهذا األف�ق املفتوح 
ثقافيا وإنس�انيا وشعريا. لم أش�عر لحظة بالحجم الجغرايف 
للمكان. أنا جزء من هذا الكون وليس من هذه الجزيرة فقط. 
أش�عر أنني أمتلك الكون شعريا وأستطيع أن أعرب عنه شعريا 

دون أن أخضع لوهم الزنزانة'.

   الطائفية تقتلنا روحيا
قب�ل أن التق�ي الش�اعر قلُت ل�ه هاتفي�اً إننا س�نتحدث 
بطبيع�ة الحال خاص�ة يف ظل 'الربي�ع العربي' ع�ن القضايا 
السياس�ية الس�اخنة يف املنطقة، فأوضح بلطف أنه ال يفضل 
الحديث يف السياس�ة اليومية، ولكنه رحب بس�ؤايل عن خطر 
الطائفية واستفحالها يف املنطقة، ويف هذا اإلطار قال: 'ظاهرة 
تع�دد الطائفي�ة واملذاهب ليس�ت ظاه�رة جدي�دة يف الحياة 
العربية. الجديد هو التوظيف السياس لهذه الظاهرة وتطرف 
اإلجته�ادات، وهو جديد طارئ وخط�ر. يف البحرين مثالً، منذ 
وعينا الحياة والتاريخ، كان هناك سنة وشيعة، دون أن يتكلم 
أحد عن هذه التعددية باملعنى الصدامي أو باملعنى الس�ياس. 
بيد أن تحوي�ل هذه الظواهر بعد االنفج�ارات الدينية اىل أداة 
تحريض، والش�حن االيديولوجي لهذه األفكار واملتاجرة بها، 
ه�و جهل حقيق�ي ملآرب ال يمك�ن وصفه�ا بالوطنية. بفعل 
تفاقم الجرح الطائفي قد تغريت األمور رأس�ا عىل عقب، لكن 
البد أن تظل هذه الظواهر طارئة بوصفها قائمة عىل مصالح 
سياس�ية متغرية. لكن م�ا يحدث اآلن ال نس�تطيع أن نصفه 
بأنه تطور تاريخي، فهو ليس أكثر من أحداث سياسية ليست 

جذرية النعدام شموليتها وتحقق وعيها االجتماعي'. وأضاف 
واأللم يش�ع من عينيه: 'اإلجتهاد الديني استطاع، هذه املرة، 
أن يذهب إىل )الش�ياطني( ليحقق مكاس�ب سياس�ية وبآلية 
مذهبية بالغة التخلف والوحشية. إن املجتمع العربي يترضر، 
ليس مادياً فحس�ب، بل وروحياً، ومن السهل مواجهة أرضار 
الخراب املادي لكن األصعب هو ترميم أرواحنا. لسُت متشائما 
ولكنني لس�ت ممن يصدقون ما يح�دث كما لو أنه الحقيقة، 
فالواقع لي�س هو الحقيقة دائماً. ولس�ت مع تقليل خطورة 
م�ا يحدث. انهم يصفون ما يح�دث بالربيع، ولم أعرف ربيعا 

دمويا بهذا الشكل'.
وأرشت إىل أن الربي�ع العرب�ي أس�قط أنظم�ة دكتاتورية 
مخزية وفاس�دة يف م�ر وتونس واليمن وليبيا ويف س�ورية 
ما زالت رحى الحرب دائرة. س�ألته: أال ترى أنه ما زال الوقت 
مبك�را إلعطاء أحكام نهائي�ة عىل الربيع؟ قال: 'جييل فش�ل 
حتى اآلن يف تحقيق أحالمه التي شاركُت يف النضال من أجلها. 
هذه األحالم لم تمت، بالطبع نحن نصبو اىل التغيري الحقيقي 
ولي�س فقط لتغي�ري األنظمة والقي�ادات. نريد تغي�رياً جذريا 
اجتماعيا وثقافيا يأخذنا اىل املس�تقبل وال يرجعنا اىل املايض. 
العالمات التي نراها اآلن تشري إىل الرتاجع وأن )املايض قادم(، 

فثم�ة رؤية واحدة محافظة دينية تعمل عىل فرض 
نظام الهوتي يف املنطقة.

والحق أن املجتمع العربي، يف جوهره الحضاري، 
لي�س ديني�ا، فهو مث�ل بقي�ة املجتمعات االنس�انية 

لدية أح�الم حضارية وتغيريية تقدمية. لذلك فان قلق 
جي�يل يصدر من احساس�نا بأن ما يح�دث يرجعنا إىل 

الخلف. الغرب، أورب�ا خصوصا، منذ اكثر من قرنني قد 
حلت مش�كالتها مع الدين يف املجتمع، وأبعدت س�طوته 

عن الحياة السياس�ية يف س�بيل املجتمع املدني الحديث، 
ولكنه�م اآلن يعملون عىل دعم من يذهب�ون باملجتمعات 

العربي�ة إىل الق�رون الوس�طى، أي ضم�ري حض�اري يربر 
لألوربي�ني دعم أف�كار التخل�ف بمزاعم تس�ند مصالحهم 

االقتصادية والسياس�ية، كيف يستطيعون الذهاب اىل النوم 
بعد ذلك'.

    اإىل اأين و�سل ال�سعر العربي احلديث ؟
الش�عر كان يالزم الحوار مع األديب قاس�م حداد، فأردت 
أن أع�رف منه إىل أين وصل الش�عر العرب�ي اآلن وما هو مدى 
تأث�ريه عىل املجتم�ع. ،يف هذا اإلطار أرشت إىل أن كلمة ش�عر 
بالعربية تعني الشعور باليشء والحدث بينما يف األملانية يطلق 
عىل الش�اعر إس�م )Dichter( أي مكثف األحداث، فأين نحن 
اآلن وهل تبدلت مفاهيمنا؟ هنا تأس�فت ألن الش�عر لم يحتل 

مكان الصدارة كما كان يجب، ولكن الشاعر أجاب عىل كومة 
أسئلتي عىل النحو التايل:

'أتذك�ر قصائد الجواه�ري يف العراق عندم�ا كان محرضاً 
سياس�ياً يومياً بامتي�از، وكانت قصائده تح�رك الجماهري، 
)وقتها لم تكن وس�ائل االتصال الحالي�ة متوفرة(، ولكنها يف 
الواقع لم تكن أدباً بل خطابات سياسية، وال غضاضة يف ذلك، 
ولكن للش�عر أبعاداً أخرى. نعم، الشاعر اآلن أقرب إىل املكثف 
وإىل الرائي الذي يستش�فّ ما س�يحدث يف املس�تقبل. الجميع 
يشعر بحرارة الحدث ويعيشه ولكن وظيفة الشاعر مختلفة، 
فهي إبداعية وثقافية وإنس�انية. الش�عر لي�س عمالً إعالمياً 
ولي�س خطاباً سياس�ياً، فهو تجرب�ة بالغة العم�ق والذاتية. 
يف تون�س مثال يرددون اآلن قصيدة أبو القاس�م الش�ابي 'إذا 
الشعب يوما أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر'. هذا جميل 
ومؤث�ر ولكن املرحوم أبو قاس�م كتبها قبل عرشات الس�نني. 
الش�اعر كان رائي�اً قب�ل هذه الحش�ود، وكان يق�ول للناس 
تس�تطيعون إذا أردتم، فلماذا نريد من الش�عر أن )يعلق( عىل 

ما يحدث'؟
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ال اأعرف ربيعًا دمويًا اإىل هذا احلد! 

 علي حممود خ�سري 
بينم�ا أن�ت منهم�ك يف نس�يان 

ماضيَك. 
نسيانه،  

أو إقناع نفس�ك بحلول وسطى، 
لة،  وأخرى مؤجَّ

وإهم�ال حل�ول ل�ن تحالف�ك، 
فتسهو عنها.  

حلول عن النسيان أيضاً. 
بينما أنت كذلك، 

يقّرر امل�ايض أن يختار اللحظة 
التي يرضب فيها بقوّة عىل حياتك، 
فيسلبك صفو الخديعة وارتخاء 

الوهم. 
ستفقد نعمة كاملة. 

نعمة أن تعيش مع األشياء كما 
قّررت أن تعيش معها. 

امل�ايض أو اآلن، ال ف�رق، إال م�ا 
تظّنه فرقاً. 

مع الي�د الت�ي تكتب رس�ائلك، 
مع القدم التي تس�عى بك إىل أحوال 
جاهزة، مقبض بابك، دوالب الكتب 
والكثري من أش�يائك األليفة ستغدو 
مح�ض أش�ياء تت�الىش إذ ُتق�رِّب 
إصبعك الخافقة محاوالً ملسها، غري 
مرئي�ة م�رّة، وراجفة م�رّة أخرى، 
كجث�ة ُمذِن�ب أو ب�ريء ترفس بني 

قدَمي مارد أحمر العيَنني. 
املايض الذي هو أنت بالتأكيد، أو 

رّبما أنا 

لن يك�ون إال ورق�ة محروقة يف 
جيب محروق 

لن يكون غري كابوس أول يرجع 
يف غري موعده 

أو حل�م س�فكُه الزم�ن بنص�ٍل 
مثلوم 

كل م�ن اتفق�ت مع�ه ع�ىل أمر 
سينكث وعده 

ليك�ون ش�يئاً جديداً ل�ن تعرف 
معناه حتى يعرف معناك 

كل رشارة تنط�ق بلس�ان أيامك 
الخائنة 

كل خيان�ة تلب�س ث�وب طه�ر 
مزّيف 

وكل هلوس�ة كان�ت قد نس�تَك 
دهراً 

س�تعود ناسخة ما اتفقتما عىل 
نسيانه 

لتكون أنشوطة أشواٍك 
 تحزُّ عنقَك وال تخنقك 

لتكون،  
ربما،  

سكيناً تفتح صدرك  
وال تنحرك 

لتكون السم الدنيء  
يتسىّل بك ضاحكاً وال يقطفك 

املايض الذي يعود حامالً سوطه 
مس�ماراً  رأس�ك  يف  س�يرضب 

ذهبياً 
مسماراً قصرياً ال يكفي لقتلك.

املا�سي الذي يعود

امل�ستقبل العراقي : متابعة
يهت�م العدد الجدي�د من مجلة “الكلم�ة”، التي تصدر م�ن لندن ويرأس 
تحريره�ا الدكت�ور ص�ربي حاف�ظ، بامل�رح وعالقت�ه بالح�راك العربي، 

وباألجناس واملناهج الدرامية التي رادت مسريته من جهة أخرى. 
ويفتت�ح باب دراس�ات مح�رر الكلم�ة، الناق�د الدكتور ص�ربي حافظ 
بدراس�ة “يحي�ا يعيش: امل�رح والث�ورة التونس�ية”، وهي ق�راءة للعمل 
املرح�ي التونيس الجميل الذي ع�رض يف مهرجان آفينيون يف العام املايض، 
ويحلل فيه دور تعدد البدايات ومحتوى الشكل، واستخدام التجسيد لتفكيك 
بنية الس�لطة، واسترشاف الثورة التونسية قبل اندالعها، وقدرة املرح عىل 
تشخيص الواقع، وكشف عورته، واسترشاف مستقبله يف آن. ويقدم الباحث 
املغربي يحيى بن الوليد يف “الوجه الكولونيايل البشع ألمريكا بالعراق”، قراءة 
لواح�دة من أح�دث الروايات العراقية “مجنون ب�وكا”، تعتمد منهج ما بعد 
االس�تعمار يف تحليل النصوص. ويتقىص الباحث املغربي يوس�ف أشلحي يف 
“الذاكرة والزمان: مقاربة فينومينولوجية” جوهر العالقة الخصبة واملعقدة 
مع�ا بني الذاكرة والزمن، ويقارب هذا التقيص عرب املنهج الفينومينولوجي. 
وتكشف دراس�ة “تعددية املذاهب واألس�اليب والتيارات املرحية” للكاتب 
العراقي إس�ماعيل اليارسي عن أن مسرية املرح العربي املتأخرة. ويتناول 
الناقد املري ش�وقي عبدالحميد يحيى يف “زمن الكبت واإلظالم.. تتش�كل 
وزارة األح�الم” الرواية الليبي�ة الجديدة. ويتناول الباح�ث الجزائري بوبكر 
جي�اليل “البعد الثق�ايف والفك�ر للعوملة”. ويط�رح الناقد الفلس�طيني وليد 
أبو بكر “مخاطر التطبيع يف الرواية الفلس�طينية”.  وتكش�ف قراءة الناقد 

عبداللطيف عدنان لفيلم “الفنان”، عن مس�تويات مضمرة يف الفيلم، ال تقل 
أهمي�ة عن املس�تويات الظاهرة في�ه، تتعلق بأنطولوجيا الفن الس�ينمائي 
وجماليات�ه املميزة.  يف باب ش�عر نرشت املجلة مجموعة م�ن القصائد، أما 
ب�اب نقد فقد جاء زاخ�را بالقراءات، الباحث املري رمضان بس�طاوييس 
يكتب عن “فلس�فة أدرونو ونقد التنوي�ر”، والناقد املرموق صبحي حديدي 
يس�تعيد الشاعر محمود درويش ويشتبك مع صريورة الشعري يف القصيدة 

الدرويش�ية يف “محم�د ال�درة، حم�زة الخطي�ب، ومحم�ود 
املس�تاري  املغرب�ي محم�د  الباح�ث  دروي�ش”، ويس�تبني 
طروح�ات األنرتوبولوجي الفرنيس بيار كالس�رت الذي زحزج 
مركزي�ة الفكر الغربي، بينما يعود صالح عودة الله اىل ذكرى 
مي�الد املناض�ل الثوري الكب�ري جورج حب�ش، يف حني يكتب 
الناقد واملرتجم س�عيد بوخليط ع�ن “ارسائيل، وما تبقى من 
األنوار األوروبية؟” وازدواجية املعايري، وينكب الناقد املري 
أسامة عرابي يف “استعادة فؤاد زكريا”، بينما يرتصد الكاتب 
التونيس مصطفى القلعي يف نصه الثاوي عند تخوم الشعرية 
“كنا هنا.. وما كانوا هنا” حدث ثورة الياس�مني الس�تيعاب 
طبيعة املسارات السياس�ية الالحقة، ويقدم املفكر السوري 
ياس�ني الح�اج صالح ق�راءة تحليلي�ة للثورة الس�ورية، أما 
الباحثة اللبنانية مادونا عسكر فتتسائل عن “الحب بني املعنى 
امللتب�س والحقيق�ة اإلنس�انية”، ويعود الناقد الفلس�طيني 
ابراهي�م دروي�ش اىل االلعاب األوملبية األخ�رية يف لندن 2012 

ليق�دم دالالت حفل االفتت�اح ومعانيه الثقافية. ويقربنا الباحث الس�عودي 
عبدالل�ه بن أحمد الفيفي من “الحرب اللغوية” ومن “الهوجة اللغوية” التي 
س�ادت الس�نوات األخرية، ويس�لط الباحث الفلس�طيني نبيل عودة الضوء 
ع�ىل ازدواجية املعايري وتجاوز وثيقة حق�وق الطفل الدولية والتي ال تخص 
األطفال الفلس�طينيني، ويف “املوت يدافع عما تبقى من حياة” يدين الكاتب 

خليل الوايف تصدعات مواقف املجتمع الدويل وصمتها عن النظام السوري.
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 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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ُوصفت حكايات أيس�وب دوم�ا بالخرافات اس�تنادا 
إىل محتواها؛ فقد كانت ش�خصياتها كله�ا من الحيوان 
والطري. واستدعى كالمها وأفعالها يف القصص استغراب 
قارئيها فنعتوها بالخرافات. يروى أن ايس�وب كان عبدا 
حبش�يا � بدليل قرابة نطق اس�مه من ايس�وبيا كاس�م 
أغريقي للحبش�ة � تملّكه س�يد يوناني وأعتقه لفطنته 
ونباهت�ه وفصاحت�ه. ن�ال ايس�وب حريت�ه إذن وكأن 
حكايات�ه أيضا نالت الثمن نفس�ه؛ فخرجت من أس�وار 
قرص سيده لتذاع يف أرجاء العالم بمختلف اللغات ومئات 

الطبعات. 
 لك�ن كت�اب الخراف�ات ص�ار مث�ل كليل�ة ودمنة ذا 
مس�تويني يف الق�راءة: لطلب الحكمة ع�رب دالالت الرسد 
الخرايف، ولطل�ب املتعة والفائدة للصغ�ار واملتعلمني، ثم 
انحرص مس�توى تلقيه�ا حيث عّدتها املكتب�ات الحديثة 
حكاي�ات مكتوب�ة لألطف�ال تحديدا، جاءت عى ألس�نة 

الطيور والحيوانات لكنها ذات مغزى تربوي.
غموض رهيب يحيط بالحكاي�ات: وكأنه يفيض من 
عواملها الغرائبية، كفوز الس�لحفاة عى األرنب يف العْدو، 
واحتياج األس�د للفأر حني يؤرس، وزه�د الثعلب بالعنب 
البعي�د عن تناوله بحج�ة أنه حام�ض ال يصلح لألكل.. 
فتمث�ل ذل�ك الغم�وض بالش�ك يف حقيق�ة ك�ون مؤلف 
الحكايات هو إيس�وب نفس�ه، ويف حقيقة وجوده أيضا 
وهويت�ه ومصريه. ذل�ك قَدر الكتب املؤث�رة والخالدة: ال 
أح�د يعرف مؤلف ملحمة جلجام�ش وال ألف ليلة وليلة. 
لكن إيس�وب يس�تدعي داللة ش�ديدة الخطورة: تحرير 
العبد بخرافات ذات مقاصد يتغلب فيها الضعيف نمطيا 
عى الق�وي. ربما ذل�ك كان مدع�اة لنعته�ا بالخرافات 
أكثر من نطق ش�خصياتها الحيوانية وحوارها وأفعالها 

وحكمتها.
هل قصد إيس�وب إذن تحريض العبيد عى أس�يادهم 
ونيلهم الحرية بتلك الخرافات؟ وهل كان وصفه باملخرّف 
والك�ذاب واملؤلف املزعوم او املفرتض هي بعض وجهات 
نظر السادة فيه، بعد أن قامت حكاياته بالتحريض عى 
الخيال وطلب الحرية يف مجتمع عبودي كالذي عاش فيه 

ايسوب يف القرن السادس قبل امليالد؟
تصور األخبار ايسوب قبيح املنظر بأنف ورأس غريبني 
وهيئ�ة مزرية. وهكذا تخيله الرس�ام فيالس�كوز حوايل 
عام 1460 يف رس�م ش�خيص واقفا بحزن معوج الجسد 
متأبطا كتابا، بينما قدمه رس�م آخ�ر بهيئة أحدب ومن 
حوله حيوانات حكاياته. لقد تماهى الش�خص ومدونته 
التي ألفها ش�فهيا وس�ارت لتخلد. أحد الرس�وم يقدمه 
عاشقا ش�ابا يف مشهد رومانيس مس�تعيدا شبابه الذي 
س�لبه الرق طويال أو فت�وة حكاياته التي لم تهرم. وكما 
كانت أحداث الخرافات ب�ال زمن فإنها لم ترتهن بعرص. 
هذا أحد مربرات استطرادتنا. ففي إحدى الحكايات التي 
تس�تحق وصفها بالخراف�ة يطلب الثعلب م�ن الديك أن 
ينزل عن الش�جرة ويس�ري مع�ه ألن أرستيهما تصالحتا 
وق�رر أفرادهما العيش بس�الم وكذل�ك الحيوانات كلها. 
يعل�م الديك بكذب الثعلب فيلقنه درس�ا ش�بيها: يخربه 
أنه يرى من موقعه عى الشجرة كلبني قادمني البد أنهما 
وافقا عى الس�الم املزعوم، لكن الثعلب يفر مدعيا انهما 
ربما لم يسمعا باالتفاق السلمي! الخادع ينخدع بسهولة 
تق�ول أمثولة الخرافة، وتتم�دد عابرة زمنها لرتاهن عى 

ما يجري يف عرصنا املكتظ بالخرافة!
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غص�ت قاعة فؤاد التك�ريل يف جمعية الثقافة 
للجميع الخميس املايض بحضور الفت من عشاق 
الفن واألدب والثقافة يف جلس�ة أحتفاء بالفنانة 
الكبرية هناء محمد للحديث عن مسريتها الفنية 
يف اإلذاعة والتلفزيون والسينما واملرسح وفوزها 
بجائزة افض�ل ممثلة يف مرسحية )مطر صيف( 
ملؤلفها عيل عبد النب�ي ومخرجها كاظم النصار 
الت�ي جرت اخ�رياً ضمن مهرجان عم�ان الدويل 

للمرسح.
ادار الجلسة الفنان فتحي زين العابدين تحدث 
قائال: )الفنانة هناء محمد فنانة متميزة عملت 
يف الفرقة القومية للتمثيل اش�رتكت يف مجموعة 
اعمال فنية ومرسحي�ة منها )امس عاد جديدا( 
تأليف يوس�ف العان�ي ومن اخ�راج فتحي زين 
العابدين عرضت ملناس�بة افتتاح مرسح الرشيد 
العم�ل اآلخر )جزيرة افرودي�ت( تأليف وإخراج 
فتح�ي زين العابدين الزال ه�ذا العمل يف الذاكرة 
ولها مشاركات يف اعمال فنية مع الرائد املرحوم 
إبراهيم جالل وسامي عبد الحميد وهي خريجة 
معه�د الفن�ون الجميل�ة. تجربتها مع الش�باب 
اعادته�ا اىل الحيوية والنش�اط بعد انقطاع فرتة 

طويلة عن الفن.
ثم تحدثت الفنانة هناء محمد عن مس�ريتها 
الفني�ة )يل اكث�ر من تجرب�ة مع الفن�ان الكبري 
فتحي زي�ن العابدين يف البداية لم يمنعوني اهيل 
وكن�ت صغرية عى الفن ولقرب بيتنا من اإلذاعة 
والتفزي�ون كن�ت اعم�ل يف برام�ج األطفال مع 
الفنان )عم�و زكي كنت اح�ب الرياضة والفن( 
واضاف�ت )اول بطول�ة تلفزيوني�ة مطلق�ة يف 
مسلس�ل "مش�اعل ع�ى الطريق" للفن�ان طه 
سالم يف فرتة السبعينيات كانت مرسحية "مجد 
األرض" للفرق�ة القومي�ة للتمث�ل يبحثون عن 
فت�اة يف دور "كمرة" قال�وا توجد فتاة يف اإلذاعة 
تحمل مالم�ح )كمرة( ذهبت معه�م اىل املرسح 
وجدت هناك الفنان ابرهيم جالل والفنان قاسم 
محمد عند صعودي عى املرسح مثلت ش�خصية 
)كم�رة( وبنجاح واك�دت )انا تلمي�ذة مجتهدة 

حصيلت�ي مع املرسح 70 عم�اًل مرسحياً و 150 
مسلسالً يف السينما و 17 عمل سينمائي وكوني 
ممثلة كنت مخرج�ة اذاعية توقفت عن اإلنتاج. 

اآلن طالبة دراسات عليا ولدي طفالن.
ودع�ا الفنان فتحي زين العابدين من الفنانة  
الضي�ف للتح�دث ع�ن مرسحية )مط�ر صيف( 
للفرق�ة القومي�ة للتمثيل الت�ي عرضت يف بغداد 
وم�ن ثم يف عم�ان ضمن مهرجان عم�ان الدويل 
املبدع�ة  الخامس�ة..فقالت  ال�دورة  للم�رسح 
هن�اء محمد: قبل العرض بس�اعة س�قطت من 
الس�لم فكانت اإلصاب�ة بالغ�ة يف رأيس وركبتي 
وق�د تألم كث�ريا املخ�رج كاظم النص�ار قلت له 
س�تعرض املرسحي�ة مهم�ا كان االل�م... وم�ا 
انس�اني األلم حضور الجمهور العراقي يف عمان 
والفنان يوس�ف العاني والس�فري العراقي وبعد 
الع�رض صعد يوس�ف العاني ع�ى املرسح وهو 
يرق�ص ويغني فرح�ا هذا املهرجان ه�و الدورة 
الخامسة ش�اركت فيه عدة دول عربية واجنبية 
منها االردن- لبنان-س�وريا- الع�راق- ايطاليا- 

النمسا- مرص.
الذهاب واالياب بالسيارة وليس بالطائرة مع 
الديكور وكانت الرحلة ش�اقة وصعبة تخيل انت 
والديك�ور يف س�يارة واحدة ذهاب�ا وايابا حملت 
علم العراق عى كتفي الجائزة االوىل كانت جائزة 

افضل فنانة عراقية.
ويف مداخل�ة للناقد صبيح الحافظ جاء فيها: 
الدرام�ا العراقية تحمل طابع اإلس�فاف ال يوجد 

فيها حوار وال تأليف وال إخراج.
وق�د اك�دت الفنانة هن�اء محم�د أن الدراما 
العراقي�ة يف تراج�ع دائ�م، والجمه�ور العراقي 
تعب كث�ريا من جراء الظ�روف الصعبة يجب ان 
نض�ع عمالً فنياً نعود ب�ه اىل الزمن الجميل عمل 
يس�رتخي به املواطن العراق�ي لكي نتواصل مع 
الجمهور، وبالنس�بة يل انا بحاجة اىل العمل لكن 
قضية اج�ور الفن�ان العراقي برتاج�ع. املنظف 
يأخ�ذ اجرة اكثر من هن�اء محمد األجور ضحلة 
ويف حالة تردي والن�اس مقامات هذا هو الواقع 

العراقي.

ويف مداخلة للفنان حس�ن عبد عل�وان، قال: 
عمل�ت مع الفنان�ة هناء محم�د يف فلم بيوت يف 
ذل�ك الزق�اق وق�د كانت فنان�ة مبدع�ة تتعاون 
م�ع كادر العمل كعائلة واح�دة. والبد من القول 
ان وزارة الثقاف�ة منذ الس�قوط اىل اآلن لم تفعل 
للفنان العراقي ش�يئا مهماً، حتى إنها لم توجه 

دعوة اىل الفنانني لندوة او مؤتمر.
ويف مداخل�ة الفن�ان ماه�ر عي�اد تس�اءل: 
م�اذا ق�ال النقاد عن هن�اء محمد؟ه�ي هاوية 
وممثلة وفراش�ة ترق�ص عى امل�رسح العراقي 

وتلميذة مجتهدة بفضل التجارب مع املرسحيني 
والفنان�ني العراقيني والنق�د حالة صحية وليس 

تجريحية فأهال وسهال بالنقاد والنقد.
ويف ختام الجلس�ة تح�دث الفنان فتحي زين 
العابدي�ن قائ�ال : نش�كر الفنان�ة هن�اء محمد 
حضورها هذا وقد اضفت نوعاً من املودة واملحبة  
واألف�كار الجميلة كما نش�كر جمعي�ة الثقافة 
للجميع وهي تتوس�ع اكثر فأكث�ر لتكون منرباً 
للدفاع عن الثقافة والفن واإلبداع والشكر لكادر 

هذه املركز الثقايف املهم...

)ب�صرياثا(

تخطيطات املكان املرئي واملتخيل   
 قراءة : عزيز التميمي

�صعر

�صفاء ذياب
     1

وارُع تؤويني  ... َوِمْن َثمَّ كانت الشَّ
كحجارٍة تتقاذُفها أقداُم املارَّة

وكانت الرِّيُح َتْستعُر يف هِذِه الدُّروِب
وجه�ي  تغس�ُل  كعواص�َف  وته�بُّ 

بالنُّباِح
ا أنا… أمَّ

أص�واِت  وال  للم�اّرِة  أك�رتُث  ف�ال 
ياراِت السَّ

أو س�عاِل رجٍل عجوٍز يم�رُّ بالقرِب 
منِّي 

وينهرني بنظرٍة خجى
ال املرأُة الجالس�ُة عى الرَّصيِف تعبأُ 

ِبْي
ط�يُّ ال�ذي ي�دسُّ أنف�ُه يف  وال الرشُّ

جيوِب املارَِّة 
كفأر

…………………

2
ُكلُّ م�ا هنالَك أنَّ فأس�ًا بدأَ يحرُث يف 

األَرِض
حتَّ�ى أصبح�ْت غاب�ًة طافي�ًة عى 

الرِّيِح..
َهَذا ما تنبَّأ بِه األَعمى ذاَت يوم.

لكنَّ الرَّيَح ما زالْت مرسعًة،
وم�ا زال�ِت الغاب�ُة ترم�ي بصمتها 

املطَر،
فيم�ا تندل�ُع ح�رٌب وتخل�و ح�رب 

أخرى، 
تأتي وتذهُب حيواٌت

هكذا،
ِمْن دوِن أيَِّة مقدَّماٍت
أضاَع األَعمى عصاُه

بينما الرِّيُح ساقت الغيَم
بعيداً.. بعيداً...

3
كما مرَّ طائٌر من تحِت هِذِه النَّافذِة

ُل الرِّيَح كانت املرأُة تتوسَّ
ِة الرِّيَح الخابيَة يف األزقَّ

بيُة  يتبادلها الصِّ

وُهْم يلعبوَن ببعِض حجارٍة غافية!
ِظلٌّ واجٌم

لسُت معنيَّاً بالتَّفاصيِل الكثريِة التي 
يلقمني إيَّاها فٌم أدرد

ولس�ُت معنيَّ�اً بما يج�وُل يف خاطِر 
هذي البالِد

كلُّ ما يف األمِر...
إنِّ�ي أح�اوُل أن أتم��َّ قلي�اًل ع�ى 
ش�اطٍئ وأملُس بيدي ريَش إوزٍَّة ملغومٍة 

بالنِّسيان.
الرِّي�اُح غالباً ما تس�ُهو عى س�طِح 

منزلنا القديم
ِة واألفرش�ِة  فُتث�رُي زوبعًة من األرسَّ

نواِت. النَّائمِة ُمْنُذ كمٍّ من السَّ
�ي أَْن تجعَل رسيري  فيم�ا تحاوُل أمِّ

نظيفاً دائماً
ُمْن�ُذ  يل  كان  معط�ٍف  م�ن  �ُل  ترتجَّ

عرشيَن عاماً امرأٌة برائحِة الربتقاِل،
وبيديِن ترتجفاِن بعَد أَْن فاضْت عى 

أَناملها حكاياٌت آسنة
تسعى يف ظلٍّ كاَن واجَماً

لتنث�َر القب�الت الت�ي ضاق�ْت به�ا 
شفتاها

فاَه  القبالت التي لَْم تزْل تلس�ُع الشِّ
والِّلساَن

ٍة مْن فِم هذِي البالِد وبعضَّ
لَّ ُتَساِوُر الظِّ

َوَتِطرْيُ َتِطرْيُ َتِطري...........
أوقات

تتهرَّأُ أيَّامي بنَي يديَّ
كورقٍة بلَّلها الدَّمُع.

ٍة ينبُت الَّليُل نٍي حادَّ وكسكِّ
عى أطراِف املدينِة.
كئيبًة تمرُّ النَّظرُة،

لمِة وعى سفٍح من الظُّ
تناُم البيوُت.

اللَّحظُة التي تمرُّ مرسعًة
مرسعًة تتمزَُّق،

كما األيَّاُم التي تهرَّأْت
كورقٍة بلَّلها الدَّمُع...
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كوالج

السينما تحضر بقوة في أيام الثقافة العراقية في السويد

حققت السينما العراقية، حضورا فاعال، يف مهرجان أيام الثقافة العراقية السادس عرش الذي يقيمه، نادي 

14 تموز الديمقراطي العراقي يف س�توكهولم، حيث خصص، أول من أمس الس�بت، الثاني من املهرجان، 

للس�ينما العراقية التي اس�تمدت أفكارها من واقع الحال يف العراق.وقال مس�ؤول األمس�ية الس�ينمائية 

واإلعالمي محمد منصور ان الس�ينما العراقية يف الوط�ن واملهجر، كانت فعالة وحارضة بقوة يف مهرجان 

هذا العام، مش�ريا إىل عرض نحو 13 فيلما، الكثري منها حاصدة للجوائز العاملية أو مش�اركة يف املنافس�ة 

عليها.وأوضح منصور وهو ايضا ش�اعر ومرسحي أن األفالم، تعرض عىل مرحلتني، األوىل تضم املجموعة 

الت�ي جرى انتاجه�ا واخراجها يف العراق وهي تمثل مش�اريع تخرج لطلبة كلي�ة أكاديمية الفنون 

الجميل�ة، فيما تضم الثانية، األفالم العراقية املنتج�ة يف املهجر.وبني منصور ان االفالم املعروضة، 

تتناول مواضيع عدة، نتلمسها يف مجتمعنا العراقي، وخاصة تلك املنتجة يف العراق، ابرزها االرهاب 

والتفكك االرسي والبطالة ومواضيع اجتماعية عدة، تس�لط االضواء عىل األطر السياس�ية التي 

تح�دد املواطن العراق�ي يف حياته اليومية، وتجعله رهنا، للمس�تجدات الحاصلة.ولفت منصور 

إىل "حرية الطرح" التي تضمنتها أفالم املهجر، قياس�ا باألفالم التي عملت يف العراق.ومن بني 

األفالم املعروض�ة، فيلم "العربانة"، ملخرجه هادي ماهود، وتمثي�ل الفنان واملخرج العراقي 

جم�ال امني. وفيلم "املق�رة"، للمخرج عبد الهادي الس�عدون، الذي ق�ال عنه منصور انه 

"يتح�دث عن موت الوطن والرس�الة التي يرتكها البنائ�ه، حامال يف طياته الكثري 

من االس�ئلة".كما تضمن فيلم "املكان االخ�ر"، للمخرج كاظم الداخل، 

الذي يتحدث عن جذور االنس�ان يف وطنه، والتصاقه بها، حتى وان 

اجرت�ه الظروف ع�ىل الهجرة، وايجاد م�كان اخر للعيش فيه.

وفيل�م "اجنحة" للمخرج الش�اب ف�راس الغريب، املقيم يف 

الس�ويد، ويقول عنه منصور ان "الفيلم تجربة جديدة، 

تسجل ل� الغريب، الذي يثري اسئلة غري مطروحة، وهو 

بالتايل يعر عن الضياع والغربة التي يعيشها". 

ويتحدث فيلم "فينس�يا واهوار العراق" الذي اشرتك يف اخراجه املخرجان، 

العراق�ي احس�ان الجيزان�ي وااليطايل انطونيو س�انتورو، حول فينس�يا 

االيطالي�ة، واهوار العراق، وكيف كان ممكنا، لالخرية ان تعد من املناطق 

الس�ياحية العاملية، لوال االهم�ال املتعمد الذي عوملت ب�ه. وأفالم اخرى 

كثرية.

إذاعي: ال ثقافة لدى أغلب مقدمي البرامج

انتقد مقدم الرامج اإلذاعية ماجد سليم، أغلب مقدمي الرامج اإلذاعية الفتقارهم للمصداقية والوعي الثقايف.
وقال س�ليم لوكال�ة أنباء محلية أمس "أغلب مقدمي الرام�ج اإلذاعية يفتقرون للوعي الثق�ايف واملصداقية وأصبحوا يمررون 

أخطاء شنيعة عىل املستمعني بالتايل قتل هذا اإلذاعة وابعد الجمهور عن االستماع اليها".
وأضاف: أن نجومية مقدمي اإلذاعة أصعب من التلفزيون كون مقدمي الفضائيات تخدمهم الصورة والش�كل الوس�يم وأناقة 

املظهر وغريه، بعكس اإلذاعة التي تحتاج للمصداقية بالدرجة األساس وجمالية الصوت والوعي الثقايف.

شيري عادل: استفزتني "دينا"

ت الفنانة املرصية الشابة شريي عادل عن سعادتها باألصداء االيجابية التي تلقتها  عررّ
حول مسلسلها التلفزيوني »رقم مجهول« الذي عرض يف شهر رمضان املايض وقدمت 

من خالل أحداثه دور »دينا«.
وقالت عادل »أعجبتني شخصية »دينا« كثرياً واستفزتني تركيبتها النفسية الداخلية 

منذ قراءتي للس�يناريو، كفتاة نش�أت يف بيئ�ة معيرّنة تعاني من 
عقدة بس�بب والدها الذي اتهم يف رشوة، انتهت بسجنه 

ووفاته".
وأش�ارت ع�ادل اىل أنه�ا حريصة ع�ىل قراءة 

األعمال الفنية التي تع�رض عليها كاملة، 
واذا ش�عرت بأنه�ا مختلف�ة وتتضمن 

حال�ة درامية جديدة ع�ىل الجمهور 
تب�دأ يف ق�راءة دورها ل�رتى مدى 

تناس�به مع أدائها وأسلوبها يف 
التمثيل، كم�ا أن فريق العمل 

يج�ب أن يك�ون متجانس�اً 
وه�ذا م�ا ح�دث م�ع مسلس�ل »رق�م 

مجهول« الذي توافرت فيه جميع عنارص النجاح.

نبيلة عبيد مكتئبة!!

تعيش املمثلة املرصية نبيلة عبيد حالة نفس�ية سيئة بسبب وفاة عمدة 
املخرجني إسماعيل عبدالحافظ، واألحداث التي يشهدها محيط السفارة 

األمريكية بالقاهرة.
نبيلة وصفت وفاة عبدالحافظ ب�»الخس�ارة التي ال تعوض«، وقدمت 

أح�ر تعازيها للجمهور املرصي عامة، وأه�ل الفن خاصة يف وفاة 
عبدالحافظ قائلة: »عبد الحاف�ظ أول من جذب الجمهور نحو 

األعم�ال الدرامية، بروائعه الت�ي جعلت أي نجم يتمنى العمل 
معه«.

املمثلة املرصية أبدت أس�تيائها أيضاً من االشتباكات الواقعة 
ب�ني املتظاهري�ن ح�ول محي�ط الس�فارة األمريكي�ة وقوات 

األمن، متنية أن يتخذ التظاهر ش�كالً س�لمياً بدالً من 
االعتداءات.

بماذا أوصى مخرج "ليالي الحلمية" 
أوالده قبل وفاته؟

كش�ف املمث�ل املرصي محم�د نجل املخ�رج الراحل إس�ماعيل 
عبدالحافظ أن الدولة تأخ�رت يف توفري الطائرة الطبية للمخرج 
الراحل، فقاموا باس�تئجارها عىل نفقتهم الخاصة، حيث وصلت 
تكلفته�ا إىل 50 أل�ف دوالر، كم�ا أن املستش�فى الفرنيس حصل 
ع�ىل أربعني ألف يورو تحت الحس�اب قبل دخ�ول املخرج الراحل 

املستشفى.
محم�د وجه الش�كر لوزي�ر الثقاف�ة املرصي محم�د صابر عرب 
الذي كان يتابع الحالة باس�تمرار م�ع الدكتور أرشف زكي، نقيب 

املمثلني السابق.
صفاء ابنة املخرج الراحل كشفت عن وصية إسماعيل عبدالحافظ 
ألوالده قب�ل وفاته قائلة: »بابا وصان�ا بدفنه يف قريته »الخادمية« 
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فنــــون

بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت الفنان�ة ومصممة األزي�اء العراقية م�الك جميل 
أن مس�احات عمل وإبداع املرأة يف الع�راق أصبحت اكثر 
مالءم�ة واتس�اعاً من قب�ل، وم�ا ينقصها هو الس�عي 
لإلفادة من التجارب املتاحة والتخيل عن كس�لها، مشرية 
اىل ان هن�اك بع�ض التابوه�ات االجتماعي�ة والديني�ة 
تح�اول تحجيم عملها، وأعرب�ت يف مقابلة أجرتها معها 
)آكانيوز( عن سعادتها بتمثيل العراق يف مهرجان بنيايل 

بكني العاملي بني تسعني دولة عربية وأجنبية.
*كي�ف اختلف�ت نظرتك ألط�ر وتوجهات عمل�ك مابني 

األمس واليوم؟
- حاول�ت تطوي�ر خرات�ي كث�رياً 
بعد تج�ارب مررت بها واس�تطيع 
ان اق�ول ان رؤي�اي ملف�ردات عميل 
الفني تغريت عن س�نوات الش�باب 
البداي�ات، ورصت احرص  ومرحلة 
عىل العمل الجديد واألفكار املتميزة، 
وكنت مث�ال أتناول يف لوحاتي قصة 
الف ليلة وليل�ة بجانبها الرومانيس 
ماب�ني الرج�ل وامل�رأة، لك�ن اليوم 
دور  جان�ب  م�ن  تناوله�ا  أح�اول 
املرأة فيها وعر ش�خصية شهرزاد 
وعقلها وحكمتها وكيف استطاعت 
أن تحمي نفس�ها وبنات جيلها من 

خطر االندثار.
* وه�ل أنصف�ك النقاد، ط�وال نحو 20 عام�ا من عملك 

الفني مابني الرسم وتصميم األزياء والفنون األخرى؟
-النقد من حق اي مختص فيه، لكنرّ هناك نقاداً يحاولون 
تهميش املرأة والحط من إبداعها لكني اقول ان عىل املرأة 
الفنانة ويف كل املجاالت أن تش�قرّ طريقها بنفسها، نحن 
ال نحص�ل عىل دع�م من أية جهة، وعىل امل�رأة ان تكافح 
ألج�ل وضع بصمتها واال لن يتذكرها احد،يف الحقيقة ان 

الي�وم  اإلمكان�ات 
متاحة أكثر للمرأة 
ذاتها،  تط�ور  كي 
بدورات  وتش�رتك 
تعلم  ألجل  وورش 
املزي�د م�ن الف�ن 
حني  يف  التشكييل، 
الصعب  م�ن  كان 
من قبل أن تحصل 
عىل فيزا للسفر إىل 
واالطالع  الخ�ارج 

عىل تجارب الغري.
*وه�ل ال ت�زال الدول�ة هي املس�ؤولة وحده�ا عن دعم 

الفنان، أم أن جهات أخرى تولت ذلك؟
- منظم�ات املجتم�ع املدني أصبحت الي�وم كفيلة بدعم 
الفن�ان، يف وق�ت كانت في�ه الدولة وحده�ا املعنية بهذا 
الش�أن وهذا خل�ق فرصة للفنان بش�كل ع�ام والفنانة 

بش�كل خاص عىل مواصلة الرشاكة يف العمل مع فنانني 
آخرين س�واء يف الداخل والخارج، عر املعارض املشرتكة 
والشخصية وبيع اللوحات واملشاركة يف املنتديات وورش 

التحاور والندوات وغريها.
* وهل تجدين أس�ماء الفنانات العراقي�ات اليوم كافية 

مللء مكانها يف الساحة الفنية العراقية؟
- لدين�ا كم كب�ري من الفنانات لكن الكث�ريات منهن غري 
قادرات عىل التواصل واالندماج واملشاركة دائما، واحاول 
عر عميل يف رئاس�ة لجنة املرأة يف وزارة الثقافة العراقية 
تس�ليط الضوء عىل كل النساء بشكل عام، وكل نتاجهن 
الفن�ي، واج�د ان هناك نس�اء يحملن طموح�اً وتواصالً 
للعمل واخريات كس�والت، وهذا يؤخ�ر من عمل وتطور 

املرأة
* نلت الكثري من الجوائز ، ايها االقرب اىل نفسك؟

-حصل�ت عىل جائزة من دول�ة الصني كأفضل عمل فني 

مش�ارك يف اح�د مهرجاناتها، وكذلك الجائ�زة التقديرية 
من منظمة اليونس�كو ومجلة عي�ون العراقية، وآخرها 
كان�ت فرحتي بنييل رشف املش�اركة يف مهرج�ان بنيايل  
العاملي يف  بكني، وامثل العراق وهناك 90 دولة مش�اركة 
أيضا، وهو واحد من أش�هر البيناالت التشكيلية العاملية، 
وستقام نسخته الخامسة يف  20 أيلول 2012 تحت شعار 
)املستقبل والواقع( واس�اهم بلوحة عنوانها "العراق يف 

عني فنان" وهو ما أعده نرصا فنيا جديدا للعراق. 
*هل هناك محددات لعمل الفنانة العراقية اآلن من حيث 

األفكار وطبيعة املعروضات واملشاركات؟
- هناك مع األس�ف بع�ض التوجهات التي تتمس�ك بها 
جهات معينة تح�اول تقييد عمل الفنانة وتأطري عملها، 
وزج الكثري من التابوه�ات امام عملها اإلبداعي، وأتذكر 
يف اح�د املعارض املقام�ة يف فندق الرش�يد ببغداد، كانت 
هناك صورة فني�ة المرأة عارية معروضة ضمن األعمال 
املش�اركة، فطلب القائمون ع�ىل املعرض رفعها  يف حني 
هي مج�رد تعبري ع�ن ف�ن راق ومتطور واح�د خيارات 

الفنان املتاحة.
* إىل ماذا تطمح مالك جميل؟

-اطمح إىل ان تتحرك املرأة الفنانة أكثر وتشتغل لتطوير 
نفس�ها وتتحف�ز ألج�ل املش�اركة باألنش�طة الثقافية 
والفني�ة، إلثب�ات حضورها وش�خصياً قمت بتأس�يس 
جمعية يف مقر بيتي، ألجل االهتمام بتعليم بعض مفاهيم 
الفنون من رسم وطرق عىل النحاس وخزف وغريها من 
األعمال يف محاولة الس�تيعاب طاقات املرأة وشغل وقتها 

باألعمال الفنية املفيدة واملدرة للدخل أيضاً.
* من هي مثلك األعىل يف الفن؟

- نزيهة سليم بال منازع.
* ما هي نشاطاتك املقبلة؟

- اعمل بش�كل مكثف الجل تحقيق اوسع معرض ضمن 
م�رشوع بغداد عاصمة الثقاف�ة العربية عام 2013 عر 

معرض اسميته )حوارهن باللون(.

مالك جميل: هناك تابوهات اجتماعية تحد من إبداع المرأة
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النجمــة  أمــس  مــن  أول  حضــرت 
العالميــة داكوتــا فانينــغ العــرض 
 "Now Is Good" األول لفيلمهــا
فــي لندن، حيث تألقــت داكوتا على 
السجادة الحمراء بفســتان أنيق نال 
استحســان عدد كبير مــن الحضور، 
فكانت محط اهتمام وتركيز وســائل 

اإلعالم الموجودة بالعرض.

رحيل مها إسماعيل القيسي في القاهرة
أنهت الفنانة التشكيلية العراقية مها اسماعيل ابراهيم القييس مساء الخميس 
املايض الثالث عرش من ش�هر ايلول الحايل يف العاصمة املرصية القاهرة رحلة 
الحي�اة الحافلة باملعرفة واإلب�داع واالنجاز املرشق مع عامله�ا الخاص )الفن 
التش�كييل( بعد أن وافاها األجل املحتوم يف مستش�فى بوالق اثر سكتة قلبية 

مفاجئة عن عمر ناهز )48( عاما,
كم�ا تقدمت الجالية العراقي�ة يف مرص ومن خالل س�فارة جمهورية العراق 
يف القاهرة برقية تعزية ومواس�اة ألرسة الراحلة العراقية مها القييس، ومن 

العراقي�ة املفي�د ذك�ره ان الراحل�ة الفنان�ة  التش�كيلية 
لي�د مه�ا إس�ماعيل القي�يس وهي من  ا مو
بغ�داد 1964 قد وصل�ت القاهرة 
قادم�ة م�ن العاصمة الروس�ية 
موس�كو صحبة والدتها مطلع 
الش�هر الحايل حيث شاركت يف 
فعاليات )س�مبوزيوم بلطيم 
التشكيلية يف  للفنون  الدويل( 
األول من ايلول 2012، الذي 
اقي�م يف محافظة اس�يوط 
أس�بوع  مل�دة  واس�تمر 
الس�عودية  بمش�اركة 
ولبن�ان والعراق واليمن 
ونظمت�ه  وم�رص 
بصم�ات  جماع�ة 
التشكيليني  الفنانني 
العرب إلثراء الحركة 
العربية  التشكيلية 
وتدعيما للعالقات 
والفنية  الثقافية 
ال�دول  ب�ني 
ومث�ل  العربي�ة 

العراق )الراحلة مها القييس( 
حي�ث ق�دم كل فن�ان عمل�ني فق�ط وقبلها 

شاركت الراحلة مها القييس يف عدة معارض عربية ودولية 
وإلبداعاتها وتواصلها مع الفنون التشكيلية يف وزارة الثقافة ملدة 20 عاما 

تم تكريمها من قبل وكيل وزارة الثقافة واملرشف عىل لجنة املرأة السيد فوزي 
االترويش إضافة اىل تكريم عدد من الفنانات التش�كيليات وعدد ممن شاركن 

يف إحياء فعاليات حفل يوم املرأة العراقية يف آذار 2012 املايض.

تشكيلي: تعدد مدارس الفن يفتح آفاقا واسعة
 ذكر الفنان التش�كييل رشحبيل الدوري، أن الفن التش�كييل اآلن يمتاز بتعدد وتنوع أس�اليبه عىل 

الساحة التشكيلية.
وق�ال ال�دوري لوكالة أنب�اء محلية أمس األحد: تمتاز الس�احة التش�كيلية حالي�اً بكثرة املدارس 
املنت�رشة مثل األوربية واألمريكية والروس�ية وتعدد أطيافها، وصار كل فنان حرا يف اختيار املدرس�ة 
واألس�لوب الذي يرغب فيه. وأضاف: أن هذا التنوع والتعدد فتح آفاقاً كبرية أمام الفنانني يف االنتقاء 

ويف طرح أنماط فنية مختلفة وخلق يشء من التميز بني الفنانني.

فنانو الحلة يحتفلون بـ"اليوم السنوي 
للتشكيليين البابليين"

احتف�ل فنان�و محافظ�ة بابل، 
ع�رص الس�بت امل�ايض، بالي�وم 
التش�كيليني  للفنان�ني  الس�نوي 

البابليني.
ونظمت نقابة الفنانني يف املحافظة 
حف�اًل باملناس�بة تحت ش�عار )يوم 
البابلي�ني لوح�ة ناطقة  التش�كيليني 
باس�م الع�راق( اس�تهل بكلم�ة لفرع 
نقابة الفنانني يف املحافظة ألقاها رئيس 
الف�رع الفنان زهري املط�ريي تبعتها عدة 

كلمات لفنانني من أبناء املحافظة.
وتخل�ل الحف�ل، تنظي�م معرض تش�كييل 
ش�ارك في�ه 64 فنان�ا بابليا ومع�رض آخر 
للنحت والس�رياميك والس�جاد اليدوي شارك 
في�ه 13 فناناً. وكانت اللجنة العليا لالحتفالية 
ق�د أص�درت فول�دراً تعريفي�اً بتاري�خ الحركة 
التشكيلية يف املحافظة أعده الفنان التشكييل 
س�مري يوس�ف وقد تضمن نبذة ع�ن بداية 

التجمعات الفنية يف بابل.

إليسا في تركيا
عطلته�ا يف تركيا عىل هام�ش الحفل الذي كان م�ن املقرر أن هناك، حي�ث عملت النجمة اللبنانية إليس�ا عىل تنفيذ جدول الذي وضعته مس�بقاً لقضاء بعض البعض برفقة أصدقائها إلغ�اء حفله�ا املقرر يف تركي�ا لم يجرها عىل إلغ�اء جدولها 

رائعة«، كما ن�رشت صورتني م�ن»marmara« املنطقة التي تقيض بتوي�رت م�ن رحلتها برفق�ة أصدقائها وعلق�ت عليها قائل�ة: »رفقة إليسا شاركت محبيها عطلتها يف تركيا، ونرشت صوراً عىل صفحتها تحيه هناك يوم 14 ايلول الجاري.
فيها عطلتها، وعلقت عليهم: »مشهد رائع ل� مرمرا«.

ً
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جعفر الخفاف بعيدا عن عشه
ح�ل مؤخرا يف بغداد امللحن جعفر الخفاف من الغربة ليس�تقر بني أهله وذويه 
ومحبي�ه.. وبع�د ان ترك الع�راق مكرها ليكون ضم�ن رسب الطيور املهاجرة 
والعائ�دة إىل أعشاش�ها، ولك�ن الغريب أنه ال يس�تطيع الع�ودة اىل بيته بعد 
أن اس�تويل علي�ه من قبل البعض وربما قد تس�تطيع الداخلي�ة أو الحكومة 
مس�اعدته وإع�ادة البي�ت له، ه�ذا ما ش�كاه الخف�اف يف حديث صحفي 

األسبوع املايض. 
بقي أن نعلم ان امللحن الخفاف هو صاحب األغنية املش�هورة والتي أداها 
بصوت�ه قبل ان يغادر الع�راق والتي تتغنى بالعراق شمس�ا وترابا وماء 

وسماء. 

www.almustakbalpaper.net

جوني ديب يقتحم عالم عبدة الشيطان
بأن�ه  دي�ب  جون�ي  املمث�ل  أق�ر 
قصد صالونا لرس�م األوش�ام مع 
داميني إكول�ز الذي ثبت�ت براءته 
بع�د 18 عاما أمضاها يف الس�جن 
يف  قت�ل وقع�ت  بتهم�ة جريم�ة 
إط�ار مراس�م لعبادة الش�يطان، 
الع�ام امل�ايض. وأطل�ق رساح�ه 

وكش�ف جوني ديب خالل مؤتمر 
صحفي يف إطار فعاليات مهرجان 
تورونت�و بمناس�بة العرض األول 
لفيل�م »ويس�ت اوف ممفي�س« 
اليمي ب�رغ »تصادقنا عىل الفور 

وربطتنا عالقة أخوة«. ويروي هذا الفيلم قصة ثالثة ش�بان زجوا 
يف الس�جن، فحك�م عىل داميني إكولز باإلع�دام، يف حني حكم عىل 
اآلخرين بالس�جن مدى الحياة، إثر تحقي�ق ومحاكمة أثارا موجة 

من االنتقادات.
وقد حكم عىل داميني إكولز وجييس ميسكيلس وحايسن بوولدوين 
يف العام 1994 بعد جريمة قتل ارتكبت قبل عام وأودت بحياة ثالثة 
ش�بان يف مدين�ة ويس�ت ممفيس يف والي�ة أركنس�و. وكانت جهة 
االدعاء تعترب ان الجريمة وقعت يف إطار مراس�م لعبادة الشيطان، 

يف حني دفع املتهمون الثالثة برباءتهم.

بعد الصور العارية.. ميدلتون تقاضي مجلة 
»كلوزر«

رشعت العائلة امللكي�ة يف بريطانيا يف اتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد مجلة »كلوزر« 
الفرنس�ية، التي نرشت ص�وراً لدوقة 
كمربي�دج كي�ت ميدلت�ون، زوج�ة 
األمر وليام حفي�د ملكة بريطانيا 
إليزابي�ث الثاني�ة، وه�ي عاري�ة 
اإلذاع�ة  هيئ�ة  الصدر.ونقل�ت 
يس«،  .ب�ي.  »ب�ي  الربيطاني�ة 
ع�ن مس�ؤول يف الق�ر امللكي 
»ق�ر  إن  قول�ه  الربيطان�ي، 
س�ان جيم�س، مق�ر ويل العهد 
الربيطاني األمر تش�ارلز، يؤكد 
أن محامي األم�ر وزوجته قدم 
طلب�اً يف فرنس�ا بتحري�ك دعوى 
قضائي�ة ض�د املجل�ة الفرنس�ية 
بتهمة انتهاك الخصوصية«.وأضاف 
أن دوق ودوقة كمربيدج أصيبا بحزن 
ش�ديد، بعد علمهما أن املجلة 
الفرنسية وأحد مصوريها 
خصوصيتهما  انتهكا 
غريب�ة  بطريق�ة 

وغر مربرة.
املجلة  وكان�ت 
املعنية بأخبار 
 ، هر ملش�ا ا
ت  ن�رش
مجموع�ة 

م�ن 
ر  لص�و ا
ق�ة  و لد

مــن هناك
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مسرحية  مسافر 

زاده الخيال 

من ذاكرة   المسرح العراقي 

إعداد/ عواطف نعيم 

تأليف/ تشيخوف ، عن عنرب رقم 
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إخراج/ عزيز خيون 

تمثي�ل/ عواطف نعي�م – ميمون 

الخال�دي – محمد هاش�م – رائد 

محسن – فيصل جواد – والراحالن 

عزيز عبد الصاحب وعماد وتوت 

تقديم/ دائرة السينما واملرسح – 

محرتف بغداد املرسحي 

الزمان/ 1999 

املكان/ األردن– عمان 

امل�رسح  مهرج�ان  املناس�بة/ 

األردني 

تتن�اول املرسحي�ة الفع�ل الثقايف 

الوثي�ق الصل�ة بحال�ة املجتم�ع 

الحضارية، وهو الفعل الذي نستند 

إليه من اجل الفضل بني ما نقبله 

باعتباره ينتمي إىل دائرة العقل، إال 

أن امتدادات�ه ال حد لها وال حر.                                                                                   

املخرج

عزيز خيون

رحيل مها إسماعيل القيسي في القاهرة
أنهت الفنانة التشكيلية العراقية مها اسماعيل ابراهيم القييس مساء الخميس 
املايض الثالث عرش من ش�هر ايلول الحايل يف العاصمة املرية القاهرة رحلة 
الحي�اة الحافلة باملعرفة واإلب�داع واالنجاز املرشق مع عامله�ا الخاص )الفن 
التش�كييل( بعد أن وافاها األجل املحتوم يف مستش�فى بوالق اثر سكتة قلبية 

مفاجئة عن عمر ناهز )48( عاما,
كم�ا تقدمت الجالية العراقي�ة يف مر ومن خالل س�فارة جمهورية العراق 
يف القاهرة بربقية تعزية ومواس�اة ألرسة الراحلة العراقية مها القييس، ومن 

العراقي�ة املفي�د ذك�ره ان الراحل�ة الفنان�ة  التش�كيلية 
لي�د مه�ا إس�ماعيل القي�يس وهي من  ا مو
بغ�داد 1964 قد وصل�ت القاهرة 
قادم�ة م�ن العاصمة الروس�ية 
موس�كو صحبة والدتها مطلع 
الش�هر الحايل حيث شاركت يف 
فعاليات )س�مبوزيوم بلطيم 
التشكيلية يف  للفنون  الدويل( 
األول من ايلول 2012، الذي 
اقي�م يف محافظة اس�يوط 
أس�بوع  مل�دة  واس�تمر 
الس�عودية  بمش�اركة 
ولبن�ان والعراق واليمن 
ونظمت�ه  وم�ر 
بصم�ات  جماع�ة 
التشكيليني  الفنانني 
العرب إلثراء الحركة 
العربية  التشكيلية 
وتدعيما للعالقات 
والفنية  الثقافية 
ال�دول  ب�ني 
ومث�ل  العربي�ة 

العراق )الراحلة مها القييس( 
حي�ث ق�دم كل فن�ان عمل�ني فق�ط وقبلها 

شاركت الراحلة مها القييس يف عدة معارض عربية ودولية 
وإلبداعاتها وتواصلها مع الفنون التشكيلية يف وزارة الثقافة ملدة 20 عاما 

تم تكريمها من قبل وكيل وزارة الثقافة واملرشف عىل لجنة املرأة السيد فوزي 
االترويش إضافة اىل تكريم عدد من الفنانات التش�كيليات وعدد ممن شاركن 

يف إحياء فعاليات حفل يوم املرأة العراقية يف آذار 2012 املايض.

األشعة السينية تضرب لوحة لـ"فان كوخ"
ش�خص باحث�ون آثارا كيماوية، لم تس�بق رؤيتها يف لوحة الرس�ام الش�هر فان كوخ "زهور يف مزهري�ة زرقاء"، ترتك تأثرا معتما ع�ىل الوان اللوحة 

الصفراء النابضة بالحياة.
)مختل�ط وتب�دو كأنه�ا طالء "ورني�ش" أضيف الحقا إىل العمل لحمايت�ه، وهي يف الحقيقة تحيل اللون األصف�ر إىل لون برتقايل  مغ�رب 

بالرمادي(.
ووجدت دراس�ة اعتمدت اس�تخدام األشعة الس�ينية عالية الش�دة)الكثافة(، نرشت يف دورية الكيمياء التحليلة، أن 
مركبات تدعى األوكزاالت "oxaletes" كانت الس�بب يف ذلك. بيد أن ذرات من اللون االصيل وجدت يف الطالء املضاف، 

والتي قد تكون بقيت يف مكانها، ولم يمحها الطالء الجديد.
وليست تلك املرة األوىل التي يتم فيها فحص اللون األصفر الالمع يف لوحات فان غوخ باألشعة السينية.

ففي عام 2011 ، نرش مقال يف الدورية ذاتها لفريق بحثي من جامعة أنتويرب برئاس�ة كوين يانس�ينس أش�ار 
اىل أن الصبغ�ة األثرة لدى فان غوخ، وتس�مى األصفر الكروم�ي، تتدهور عند وجود صبغات أخرى تحتوي عىل 

مادة الكروم الكيماوية.
وبدأت الدراسة الجديدة اثناء عملية معالجة لصيانة اللوحة يف عام 2009، عندما اكتشف القائمون 
بأعم�ال الصيانة أن اللون االصف�ر يف زهور لوحة "زهور يف مزهرية زرقاء" � وقد كان هذه املرة 
م�ن صبغة تدعى "األصف�ر الكادميومي" )من معدن الكادميوم( � قد تحول اىل الرمادي وظهرت 

فيه تشققات.
وع�ادة ما يش�حب اللون االصفر الكادميوم�ي ويصبح اقل ارشاقا بمرور الزمن بش�كل طبيعي. 
ل�ذا قام الفريق البحثي بأخذ عينات صغرة جدا من العمل الفني ثانية وأرس�لوها إىل أكرب مراكز 
التحلي�ل باآلش�عة الس�ينية يف أوروبا وه�ي إي إس آر إف يف فرنس�ا، وديزي يف أملانيا. واس�تخدم 
املرك�زان معجالت ضخمة للجس�يمات لترسيع اإللكرتونات، لتندفع اش�به بالرذاذ امام اآلش�عة 
الس�ينية بينم�ا هي تدور حول املعج�الت. لم يكن الهدف م�ن هذا االختبار مج�رد تحديد ماهية 
مكونات العينات من ذرات وجزيئات فحسب، بل وتحديد الرتكيبات الدقيقة يف السطح البيني بني 
الط�الء األصيل والطالء املضاف "الورنيش". ويف ه�ذه اللحظة ُصدم فريق البحث بالعثور عىل ان 

مركب "أوكزاالت الكادميوم"، كان السبب يف شحوب اللون إىل الربتقايل املغرب)الرمادي(.
وقال الدكتور يانس�ينس لبي بي يس :"كانت طبقة التماس بني الورنيش والطالء التي وجد فيها 
مرك�ب "أوك�زاالت الكادميوم" بس�مك مايكرومرت واح�د".   والن بعض لوحات ف�ان كوخ التي 
رس�مت واس�تخدم فيها طالء الورنيش تسببت بمش�كالت كبرة ملن يقومون بأعمال صيانتها 
وحفظه�ا، والذين يريدون بالطب�ع أن يمنعوا اي تدهور فيها ولكنه�م ملزمني ايضا بعدم إزالة 

املادة االصلية.
وق�د يجعل تفاع�ل كيماوي خاص االل�وان الصفراء عرضة للخط�ر يف أعمال اخرى لفان ك�وخ او غره من 

الرسامني.
وتب�دو حت�ى هذه اللحظة ان افضل مجموعة م�ن أعمال فان كوخ � تلك املوجودة يف متح�ف فان كوخ بهولندا� ما 

زالت ساملة.
وقالت ايال هيندريكس رئيس�ة قس�م الصيانة يف املتحف "ال أتوقع أنها س�تكون مش�كلة واس�عة النطاق يف مجموعة 

لوحاتنا الخاصة، بالقياس اىل تاريخ حفظها".

إحسان هاني.. مفوض أمن ألول مرة
ألول مرة خالل حياته الفنية، جسد الفنان إحسان هاني شخصية رجل 
امن من خالل تجسيده لشخصية مفوض جاسم رجل األمن االقتصادي 
وذل�ك من خ�الل مش�اركته يف مسلس�ل أملاز م�ن تأليف صب�اح عطوان 
وإخ�راج محمد كمر يف تجربته اإلخراجية األوىل ولصالح قناة الس�ومرية 

الفضائية. 
وإضافة لتجس�يده لذلك الدور يقوم بمهام مس�اعد مخ�رج، علما بأن 
املسلس�ل يتح�دث عن فرتة التس�عينيات وتحديد ع�ام 1994 وأملاز هي 
شخصية غجرية ومن خاللها يتم تناول حياة الغجر وعالقاتهم بالسلطة 

النافذة واستغالل املنصب يف تنفيذ مآربهم الشخصية.

أمنية لم تتحقق يا جوليا روبرتس
لم تكن تتخيل، جوليا روبرتس، أو تحلم بأنها سوف تصبح من نجمات الصف األول األمركيات، 
ب�ل املمثلة األكثر ش�عبية يف أم�ركا. النجمة املولودة يف جورجيا كان�ت تتمنى منذ صغرها أن 

تصبح “طبيبة بيطرية” نظرا لحبها الشديد للحيوانات وتعلقها بها.
لكن جوليا يف بداياتها درست الصحافة بتشجيع من أخيها “اريك روربرتس” مع بدايات 

تحقيقه لبعض النجاحات يف هوليود مما مهد الطرق أمام جوليا لهجر حلمها القديم، 
ث�م اتجهت بقوة لت�دق أبواب هوليود والت�ي رسعان ما انفتحت ع�يل مراعيها، 

لتحتضن مولد نجمة أمركا األوىل.
وكان�ت قد ش�اركت روبرتس مؤخ�را برفقة عدد من كبار النج�وم يف هوليوود يف 
حفل تلفزيوني خري لجمع املال ملكافحة مرض الرسطان والتوعية به، وكان إىل 

جانبها جوينيث بالرتو ومات ديمون وصامويل ال جاكسون. 
وعرض�ت هذه االحتفالية من خالل الش�بكات التلفزيونية الرئيس�ية يف الواليات 
املتح�دة وه�ي "اي بي يس" و"يس بي اس" و"فوكس" و"ان بي يس" وغرها من 

القنوات.

ً
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تقول ناهدة محمد علي "تربوية وناشطة نسوية"  
بش�أن الكذب كس�لوك البد أن ينتب�ه له المجتمع 
بدءاً من األس�رة "إن الطفل يتعلم منذ نش�أته أن 
يطالب بحقه في الطعام والشراب والنظافة لكنه 
بعد أن يصبح في السادسة أو السابعة ُتلقى عليه 
واجب�ات مع الحقوق وق�د يبدأ ف�ي الهروب من 
بعضها ولك�ي يدفع عنه العقاب يب�دأ في الكذب 
لك�ي يضع ج�داراً واقياً أمامه يتلق�ى الصدمات, 
فهو يكذب للتخلص من الدوام المدرس�ي ويكذب 
حين يلقي بطعامه المدرسي في القمامة ويكذب 
حينم�ا يض�رب زميله ويدع�ي العك�س , وهكذا 
تصب�ح لديه وس�يلة نافعة للخ�اص من العقاب 
االجتماعي وال ينطبق هذا طبعاً على كل األطفال 
بل يمت هذا بصلة إلى العاقة اأُلس�رية وأنموذج 
)القدوة( في البيت والمدرس�ة". وتضيف "يكبر 
الطف�ل وتكب�ر أيضاً حاجت�ه للكذب فه�و يكذب 
حينم�ا يض�ع أوراق الغش ف�ي أكمام�ه ويكذب 
حينما يغ�ازل فتاة بمجرد الله�و وقد يكذب على 
الوالدين في أس�باب خروج�ه وهكذا يصبح لديه 

نه�ج للحي�اة . وتضيف" إن 
هذه المرحلة ُتعد تحضيراً 

المقبل�ة  للمرحل�ة 
يتخ�رج  حينم�ا 
ويضط�ر  الش�اب 
إلى مجاملة مديره 
أو  يزدري�ه  وه�و 
زمائ�ه  اته�ام 

لتقصي�ر  با
ظلم�اً 

ويدور ه�ذا كله في الواقع في نقطة واحدة وهو 
أن الش�خص الكاذب هو ش�خص يعاني الضعف 
والخ�وف فهو مرعوب دائماً م�ن عقاب الوالدين 
أو المجتم�ع وم�ن ازدراء الزم�اء وم�ن فقدانه 
لوظيفت�ه, فه�و ق�د يدع�ى الغنى وه�و فقير أو 
النجاح وهو فاشل لذا يصبح الكذب مفتاحاً ُتفتح 

به كل األبواب!".

                             الكذب مر�ض مزمن 
 فيما يرى الدكتور س�عد محمود هادي "نفس�ية 
وعصبي�ة" إن الكذب الع�ادي واليومي قد يتحول 
إلى مرض مزمن ال يس�تطيع الف�رد عنه فصاماً 
وقد تتملك�ه هذه العادة إلى ح�د تصديق أكاذيبه 
ويأخ�ذ ف�ي التعاي�ش معه�ا كأن تعي�ش المرأة 
أُكذوبة الشباب والجمال وتجعل من نفسها مسخاً 
مضحكاً وهي مصدقة أُلكذوبتها، ويصبح الخيال 
واقعاً معاش�اً ويعاني مثل ه�ؤالء األفراد العزلة 
عن مجتمعاتهم" . ويضيف هادي"إن هذه القيمة 
المعكوس�ة كثيرة االنتش�ار بين رج�ال األعمال 
والسياسيين المولعين في الدعاية والتي هي نوع 
من أنواع الكذب التجاري والسياس�ي يستخدمها 
أصح�اب رؤوس األم�وال ف�ي زي�ادة أمواله�م 
وتلوين منتجاتهم بأنواع من الدعاية التجارية 
والتي تعتمد الكذب على المستهلك وإضافة 
مي�زات ملفقة لمنتجاته�م التجارية, أما 
الساسة فيستخدمون الدعاية للصعود 
السياسي ويكتشف الناخبون بعد ذلك 
أن كل م�ا وعدو به كان مجرد أكاذيب 
يتداولها السياس�يون جياً بعد جيل, 
القيمة  انهزم�ت  وهكذا 
والتي هي  القديم�ة 
الصدق 

وارتفعت قيمة الكذب وأصبحت قيمة قيد التداول 
اليومي ويعي�ش ويتنفس بها وعليه�ا الكثيرون 

لألسف الشديد".

القيم وال�سلوك االنتهازي
ويق�ول الباح�ث والكات�ب ع�ارف مع�روف "أن 
االنتهازي�ة صفة مذمومة. وس�لوك م�دان وفق 
قيمن�ا األخاقي�ة المعاصرة. ومتدن�ي بمعيارها 
ال�ذي يعتم�د مبادئ الص�دق والش�رف والنزاهة 
والشجاعة واحترام الرأي والمعتقد...الخ ويعلي 
م�ن ش�أنها. لك�ن معي�ار القي�م هذا ومس�توى 
المطالب األخاقي�ة الذي يعتمده مس�ألة حديثة 
نسبيا إذا قيست بعمر البش�رية. فقد كانت بداية 
اإلنس�ان مح�ض غرائزية . وقد حكمت س�لوكه 
الدواف�ع األولي�ة والحاجات الحيوي�ة الضرورية 
وتحكمت ب�ه الزم�ان طويلة جدا. قب�ل أن تنمو 
وتتبل�ور وتطور ما نس�ميه اليوم قيماُ إنس�انية 
وأخاقية ودينية وسياس�ية... الخ، فمما ياحظ 
في الحي�وان، مثا، ان حاجات�ه محض غرائزية. 
وترتب�ط بضرورات وج�وده وال تنطوي على أية 
قيم�ة فكرية أو أخاقي�ة . كذلك ياحظ األمر في 
س�لوك األطفال حديث�ي الوالدة والذي�ن تدفعهم 
أما حاجاته�م المادية المباش�رة إل�ى الطعام أو 
العاطفي�ة إلى الحن�و أو مخاوفهم إل�ى الصراخ 
ويدفعهم تطمينها إلى الرضا واالبتس�ام. وما أن 
يدرج بنو اإلنسان في مراحل أعمارهم األولى حتى 
يكتس�بوا من خال المجتمع ولبنته األساس�ية، 
العائلة، كما هو معروف، محددات وقيم الس�لوك 
وبصورة تدريجي�ة. واضاف" وظاهرة الس�لوك 
االنتهازي في مراحل الطفولة األولى أمر معروف 
لي�س لدى المختصي�ن النفس�يين واالجتماعيين 
حس�ب بل وس�ائر الناس وهي، غالبا ، تثير تندر 
وضحك وربما إعجاب الكبار. فمن المعروف لدى 
أمهاتنا وجداتنا مثا، أن البنت الصغيرة، متملقة، 
تتحب�ب إل�ى أبيها )الس�لطة( بش�تى الوس�ائل، 
خصوصا ب�إزاء ولد أو أوالد منافس�ين. ويجري 
مجرى المث�ل لدينا القول ب�ان البنت " 
ما ّقة " أي متملقة أي انتهازية 
بمعن�ى آخ�ر! ولك�ن هذا 
األم�ر ال يحص�ل ف�ي 
حقيق�ة األم�ر لدى 
كل بن�ت صغيرة . 
البنت  ل�دى  وإنما 
منافس�ة  ف�ي 

الولد. 
حي�ث أن ذكورية 
مجتمعن�ا تجع�ل 
للولد الذكر مكانة 
أرق�ى، خصوص�ا 
ولذلك  األب.  ل�دى 
فهو"الول�د الذكر" 

مكتف�ي بذات�ه. ألن مج�رد ذكوريته 
الكب�ار  وتقدي�ر  إعج�اب  تس�تدعي 

"األه�ل" . أم�ا البنت فهي الب�د وان تبذل 
قصارى جهدها في منافسة غير متكافئة من 

هذا النوع وتبدي ضروب الشيطنة وفنون القول 
والس�لوك لتحص�ل عل�ى اإلعج�اب وم�ا تعتقده 

القبول والحب. 
لذل�ك يمك�ن الق�ول أن االنتهازية س�لوك متدني 
يرتبط بنكوص اإلنس�ان إلى مراحل س�الفة في 
تطوره ومستواه. وهي تظهر وتتسع بل وتتعمم 
ف�ي كل مكان ووقت ترتد الظ�روف المحيطة به 
إلى مس�توى يحط م�ن إنس�انيته ويجعل معيار 
القي�م وم�دى احترامه�ا متدنيا لدي�ه. والعكس 
صحي�ح . والظ�روف الت�ي تح�ط م�ن مس�توى 
اإلنس�ان هي كل ما يرتد به إلى مس�توى الغرائز 
األولى والض�رورات الحيوية وين�زع عنه صفته 
اإلنس�انية أو يثلمه�ا او يهددها تهديدا جس�يما. 
فالك�وارث الطبيعي�ة والمجاع�ات ، والحروب ، 
والطغي�ان، والرع�ب الع�ام.. ال�خ ، جميعا تحط 
من قدر اإلنس�ان وتش�يع الضعة واله�وان لديه. 
وتهدد القيم األخاقية والمثل الس�امية والسلوك 
المرتبط بها باعتبارها طبائع مكتس�بة وليس�ت 
غريزية. إذ أنها، جميعا، ترتد باإلنسان إلى مرحلة 
البحث والتنافس الضاري في س�بيل تطمين أكثر 
حاجاته ض�رورة على اإلط�اق.. البق�اء! وتابع 
حديثة "ومن جه�ة أخرى، تعتمد التربية العائلية 
واالجتماعية، لدينا، وسواء تعلق األمر باألوالد أو 
البن�ات على المنع والتعنيف وفرض منطق القوة 
دون مباالة كثيرة بالتفس�ير أو اإلقناع. رغم انها 
تعتمد معيار قيم ليس عالياً فحس�ب بل ومثاليا، 
وغالب�ا م�ا يعج�ز ع�ن االلت�زام ب�ه وبمحدداته 
الكبار أنفس�هم. وهذا ما يقنع الصغار، بالتجربة 
المباش�رة، بزيف�ه وإمكانية خرق�ه أو االلتفاف 
عليه! خصوصا وان التربية لدينا تعول كثيرا على 
النصح واإلرش�اد والوعظ الكامي، الذي ال يفهم 

منه األطفال شيئا ويبقى مجرد كام .

التاأثر ب�سلوك املحيط
وأوضح، األطفال والصغار، في الواقع، يتعاملون 
وانطباعاته�م  الفعل�ي  بالس�لوك  ويتأث�رون 
المباش�رة عنه. وال تعنيهم الكلمات. مهما كانت 
كبي�رة أو جميلة، أب�دا، إن إالم التي تخاف الظام 
أو ترتع�د م�ن حش�رة صغي�رة ينعك�س خوفها 
ورعبها مباش�رة على طفلها. ويقترن، إلى األبد، 
بموضوع الخوف. وال تفلح كلمات وش�روح األم 
، الحق�ا، ف�ي إزالة ه�ذه المخ�اوف . واألب الذي 
يفخ�ر بأنه غل�ب فاناً واحتال على عان س�وف 
ل�ن يجد بانتظاره إال طفا محتاال س�يحتال عليه 
ويغلبه هو نفسه. ألنه قدوته ومثله األعلى. وهو 
يقرأ سلوكه الفعلي ويقتدي به وال يبالي بكلماته 

أبدا ! 

األطفال 
الس�لوك  مباشرة يق�رأون 

ويتأثرون باالنطباعات التي تنعكس او تنتج عنه. 
بل ويقرأون مابين السطور فعا. 

وال يفلح الكبار، ابدا ، في إخفاء حقائق سلوكهم 
ومضامين�ه الحقيقي�ة، مهم�ا احتاط�وا، وه�ذا 
م�ا أدركته بص�ورة جزئية، ومن خ�ال التجربة 
العملي�ة، جداتنا وأمهاتن�ا فعبرن عنه بان الطفل 
"يلق�ط " اي ان�ه يلتق�ط الخفاي�ا والخباي�ا في 
الس�لوك اليوم�ي للكب�ار مهما تضاءل�ت ومهما 

حاولوا تمويهها !

االنتهازية والرادع ال�سلبي
يمارس الناس في مجتمعنا مبدأ الثواب والعقاب 
كحافز أو رادع ليس على أساس االلتزام الحقيقي 
بمعي�ار القي�م والس�لوك بل على الهف�وات وقلة 
الحيل�ة في إخف�اء نتائج الفعل الخاط�ئ ، فاالم 
تق�رع ابنها الذي يعلن ان�ه .. هو من رمى الحجر 
ال�ذي تس�بب بكس�ر زج�اج ناف�ذة الجي�ران او 
المدرس�ة . وتصفه بالغبي وقلي�ل الحيلة ويفعل 
األب اش�ياء مش�ابهة ف�ي مواق�ف كثي�رة . ب�ل 
ويمتح�دون أبناءهم ويطرون س�لوكهم ويبدون 
آي�ات إعجابهم الظاهر او الخفي ، والذي ال يغيب 
ع�ن إدراك الطفل ابدا ، كلما " تش�يطن " الصغير 
واب�دى م�ن "المكر" الق�در الممي�ز!، يرافق هذا 
االع�داد العائلي ويتممه إع�داد اجتماعي يتم في 
المدرس�ة والش�ارع والزقاق والمحل�ة والقرية 
والعشيرة والجيش ومكان العمل ، كل هذه األطر 
تعتمد ذات المبدأ وتعزز نفس النوع من السلوك .) 
شاع خال الحرب العراقية اإليرانية وإثقال كاهل 
الناس بالمشقة، مثا ، س�لوك التحايل في انجاز 
األعم�ال وب�رزت لاس�تعمال على نطاق واس�ع 
المفردة الش�عبية، المناس�بة ..." يسّخْت " وهي 
من المفردة الفارسية "ساخت" التي تعني صنعة 
او حيلة.. كذلك كان العرب يصفون المهنة والفن 
باالحتيال.. واالس�م الشعبي منها)ساخته جي(، 
حي�ث اضطر الن�اس إلى "التس�خيت" خصوصا 
وان الجهود المضنية والمعاناة السقيمة، التي ال 
ناقة لهم فيها وال جمل ، اتس�مت بسمة السخرة 

من قبل السلطة الغاشمة.
إن ه�ذا النوع من اإلعداد االجتماعي يهيئ األفراد 
والجم�وع الن يكون�وا عبيدا، لعانين، ش�تامين، 
محتالي�ن . ولك�ن، وف�ي الوق�ت ذات�ه، رعادي�د 
وخاضعين ويفتقرون إلى جرأة القول وش�جاعة 

الموق�ف. وه�ي أرضية مناس�بة تمام�ا لظهور 
الطغيان واالستبداد. 

إن الطغي�ان واالس�تبداد، بدورهم�ا ، اح�د أه�م 
األسباب في شيوع الس�لوك االنتهازي خصوصا 
إذا م�ا اقترن�ا م�ن جه�ة أخ�رى، مقابل�ة، ببذل 
المكاس�ب والمغان�م غير المش�روعة ف�ي حالة 

المواالة .

ا�سم املراأة .. عيب ؟!
 وبش�أن النظرة الدونية للمرأة كسلوك وتصرف 
مدان مازال قائما ومتداوال وشائعا تقول السيدة 
هناء احمد "حقوقية"  لألسف الشديد حين نقلب 
أوراق التاريخ ونقرأ الحاضر لنحاكم الموقف من 
الم�رأة نجد بوضوح أنها تعرضت دائماً وعلى مر 
العص�ور إلى ضغوط صعبة ومضنية وكان دائماً 
لها أسياد كاألب والزوج ثم رئيسها في العمل وقد 
ال حقته�ا النظرة الدونية فأحس�ت الم�رأة دائماً 
بالضعف وبما أنه�ا ال تتميز بالقوة العضلية وقد 
تفتقد إلى المستوى العلمي أو المادي فقد تضطر 
أحياناً إلى اس�تخدام الكذب والده�اء والمراوغة 

للدفاع عن ذاتها ، 
مع ذلك فإن النظرة الدونية لم تتراجع أو تنحسر 
كثي�را حيث نرى ل�دى بعض األف�راد وفي بعض 
المجتمع�ات اس�م األم/ األخت/ الزوج�ة  ُيعتبر   
م�ن األمور الخاصة جداً والتي ال يمكن البوح بها 
علن�اً أمام الن�اس.  وفي بعض الم�دارس تحصل 
مضاربات بين الطاب بس�بب الس�ؤال عن اس�م 
األم.  بل ونجد في بعض بطاقات الدعوة لحفات 
الزفاف ال ُيذكر اسم العروس ويتم االكتفاء بذكر 
كلم�ة )كريمته(. وأيض�ا نرى البع�ض يطلقون 
عل�ى الزوجة اس�م )األه�ل( )العائل�ة( )العيال( 
)البيت(. بل نج�د أيضاً أّنه حتى في بعض حاالت 
الع�زاء يذكرون أّن التي توفّي�ت هي أم فان بنت 
ف�ان دون التط�ّرق الس�مها الخ�اص. ه�ل هذه 
األم�ور هي بمثاب�ة انتقاص ومهان�ة للمرأة؟ أم 
أنها وس�ائل تهدف للمحافظ�ة على كرامة المرأة 
وعفتها؟ هل بات اس�م الم�رأة عيباً أم أنه مصدر 
فخ�ر واعتزاز ؟ ما نلمس�ه ونعيش�ه أك�د ويؤكد 
على أن النظرة الدونية للمرأة مازالت أشبه بعرف 
س�ائد ولكنه غير مكتوب ، ب�ل أن األدهى واألّمر 
تجد من يقول عن المرأة " تكرم" وكأنها نجاسة 

أو شيء رخيص ؟!

 لي�س مس�تغرباً أن ترفض، وربما تس�تهجن وتعيب لبس أش�خاٍص ل�"قمصان الن�وم بيجاما" أثناء 
تجوله�م في بعض األماكن العامة، وتحديداً المجمع�ات التجارية والحدائق والمتنزهات، حيث يقابلها 
الكثي�ر بنظرات عدم القبول "اللي اس�تحو ماتو"، وربما أكثر من ذلك "م�اذا يريد هذا ؟ "، أو أكثر دقة 
"م�ا يس�تحي"؛ كونها تعد خروج�اً عن المألوف، وال تعّب�ر عن قيم المجتمع وثقافت�ه، فمثاً من غير 
المعقول أن يتس�وق شخص في إحدى "األسواق الش�عبية" مرتدياً مابس رسمية، وفي الوقت نفسه 
لي�س مقبوالً أن يمش�ي آخر بمابس الش�اطئ، أو قميص نوم "مخطط وكم قصي�ر بعد"، األمر الذي 
جعل قضية حس�ن اختيار الملبس من القواعد المهمة للس�لوك، والتي يجب أن يسّن لها قوانين شديدة 

اللهجة؛ لضبط من ال يلتزم بأدبيات المجتمع والحياة المتحضرة.

زيارة ال�سخ�سيات
وال تقتص�ر هذه الس�لوكيات على الش�باب المراهقين فقط، بل امت�دت إلى العديد م�ن الرجال وكبار 
السن أيضاً؛ ممن ال يتوانون عن الخروج بمابس المنزل كقميص النوم أو المابس الداخلية "السروال 
والفانيل�ة"، والتي تنّدر عليها الكثيرون عبر وس�ائل االتصال المختلف�ة ومواقع التواصل االجتماعية؛ 
بهدف توعيتهم والتوضيح لهم بأّن لباس�هم ال يصلح لألماكن العامة، س�واء كانت سوقاً أم حديقة أم 
مسجداً، مؤكدين على أّن ما ال يرتضونه ألنفسهم في المناسبات الخاصة كاألفراح في اإلعراس وأعياد 

المياد وزيارة الشخصيات المهمة، يجب أن يطبقوه أيضاً في األماكن العامة.

حرية �سخ�سية !
كثي�رة هي المنغص�ات التي يعانيها مرت�ادو األماكن العامة م�ن غير المبالين بال�ذوق العام ومراعاة 
اآلخرين؛ كالتدخين في األماكن المغلقة أو اإلزعاج وتخريب المرافق العامة، فيما يش�كل عدم مراعاة 
الذوق العام في الملبس أحد أهم الصور المس�يئة والمش�وهة لجمالي�ات المجتمع، رغم تبرير الحرية 
الش�خصية الذي يتش�دقون ب�ه، رافضين أية نصيحة تق�دم لهم بعدم الخروج بماب�س غير الئقة في 
األماكن العامة، ويمتاز المجتمع الخليجي بشكل عام والسعودي على وجه الخصوص بتمسكه بالقيم 
والتقاليد التي تس�عى للمحافظة عل�ى الهوية الوطنية، حتى مع الغزو الفك�ري والثقافي الكبير الذي 
تنف�ذه الثقافات األخرى تج�اه المجتمعات العربية خال مختلف وس�ائل االتصال، والتي جعلت العالم 
أصغ�ر من القرية الصغيرة، والتي س�هلت على غ�زاة الفكر والثقافة عملهم ال�ذي كان يجد صعوبات 

كبيرة في السابق.

اخلطاأ وال�سواب ال يتغري
ذكرت "أمل عبد الله" أّن العادات والتقاليد قد تتعرض للتغيير من زمن إلى آخر، إالّ أّن الخطأ والصواب 
ال يمك�ن أن يتغّي�را مهم�ا اختلف الزمن، فم�ا كان غير مقبوالً س�ابقاً ال يزال على ما ه�و عليه، إالّ أّن 
االخت�اف ف�ي أّن الخج�ل ومراعاة الذوق ب�دأ في التراجع عند ش�ريحة من الناس، رغ�م علمهم أّن ما 
يفعلون�ه غير مستس�اغ، مضيف�ًة: "ال يوجد مدخن ينكر ب�أّن فعله مخالف للص�واب، وهو ما ينطبق 
أيضاً على مش�وهين صورة مجتمعنا باللبس غير الائق، والذين ينقسمون إلى قسمين؛ أحدهم يبحث 
ع�ن لفت االنتباه كالمراهقين والباحثين عن الصرعات، واآلخر هم غير المبالين والكس�ولين، الذين ال 
يحترمون ش�خصهم وعائلتهم خال تجولهم في األماكن العام�ة بمابس منزلية وغير الئقة"، مبّينًة 
أّن أغل�ب مخالفي الذوق العام في الملبس يحرصون عل�ى التزين للظهور بأفضل صورة عند تنظيمهم 
لمناس�بة اجتماعية خاصة كال�زواج أو الوالئم التي يحضر فيها الضي�وف، وال يقبلون من أبنائهم أي 
ته�اون في الملبس والتصرفات؛ احتراما للضيوف وتقديراً لهم، فيما يختفي كل ذلك عند تواجدهم في 

األماكن العامة أو المسجد.

وللم�ساجد حرمتها
واستغرب "حسن كاصد" من وجود بعض المصلين في المسجد بمابس النوم، في الوقت الذي 

يحرصون على لبس أفضل المابس عند توجههم لزيارة مسؤول أو شخصية مهمة، مضيفاً: 
"كيف ال يتم احترام المس�جد وهو المكان الذي يتوجه ف�ي العبد لمقابلة ربه -عز وجل-، 

ونح�ن من نقرأ في كتاب الل�ه: )خذوا زينتكم عند كل مس�جد("، موضحاً أن العديد من 
المصلي�ن يتعرضون للضيق من اس�تهتار البعض؛ ممن يأت�ون بمابس غير الئقة أو 

متس�خة وتفوح منها رائحة غير محببة، مش�يراً إلى أّنه رغم التوجيهات الكثيرة 
من قبل اإلدارات الحكومية التي تمنع استقبال المراجعين ممن يلبسون لباس 

الن�وم أو الماب�س الرياضية وغيره�ا؛ إالّ أّن البعض ال ي�زال غير متقيد 
بالماب�س الرس�مية والمحترمة، وف�ي الوقت نفس�ه يدخلون في 

مش�ادات طويلة مع رجال األمن، الذي�ن يمنعونهم من الدخول 
أو م�ع الموظفين الرافضين الس�تقبال طلباتهم؛ مما يجعل 

صورتهم أكثر تشوهاً من خال الشكل والفعل.

�سلوكيات غري م�ست�ساغة
وبّين اح�د الفنانين الش�كيليين، أّن الصرعات والموضات 

في الس�ابق كانت تصل متأخرة بعض الشيء، وهي ما يجعل 
البع�ض يب�دو مميزاً أو مختلفا عن اآلخرين عند اس�تقطابه لموض�ة معينة َتمّكَن من 
الحص�ول عليه�ا من خال رحل�ة ألحد البل�دان األجنبي�ة أو من أحد األف�ام الغربية 

الحديث�ة، فيما أصبحت الصرعات في الوقت الحالي تصل إلى الهواتف المحمولة في كل دقيقة وثانية، 
وتحتوي ش�رحاً مفصاً عن كيفية الحصول على هذه المابس وأس�عارها وجميع معلوماتها، إضافًة 
لصور بعض قصات الشعر التي يتهافت عليها الشباب مقلدين بعض مشاهير السينما وعالم الرياضة، 
وانتقد، التشوه الحاصل في صورة الشباب الذين يلهثون خلف الموضات الدخيلة على المجتمع، مؤكداً 
في الوقت نفسه على تفهمه لتغّير بعض العادات الخاصة بالملبس والتي ال تشكل أي شذوذ وال يقابلها 
عدم تقبل من أفراد المجتمع، مستشهداً باإلضافات التي دخلت على تفصيل الثياب التي أصبحت تتزين 
ببعض التطريز، إضافة لنقش�ات مختلفة التي تبحث عن التميز التسويقي؛ مما يجعلها تتغير من فترة 
إلى أخرى، مشبهاً ما يفعله بعض الشباب من تمسك في المابس الغريبة والمثيرة للجدل بنفس الفعل 
الذي يفعله المس�تهترون وغير المبالين بأهمية مراع�اة الذوق العام باللبس الائق في األماكن العامة 
والدوائر الحكومية، موضحاً أّن األب الذي يرافق عائلته وأبنائه في األس�واق وهو يرتدي مابس النوم 
يس�هم بشكل مباشر على استمرار هذه الس�لوكيات غير المستساغة، من خال تعويد أبنائه على هذه 
الصورة؛ مما يجعلهم يعتقدون بأّنها مقبولة اجتماعيا وال حرج في ممارس�تها، وهو ما يدعو 
لضرورة التش�ديد على هذه التصرفات ف�ي مختلف القطاعات وعدم التهاون مع 

اآلباء المستهترين، 

احرتام االآخر
وش�دد " الحبابي" - مصمم أزياء - على أّن الخلط الحاصل لدى البعض 
ف�ي قضية م�ا يليق لبس�ه بالمناس�بات وال يليق ألخرى ه�و ألحد أهم 
األس�باب في تش�وه صورتهم؛ حيث أّن المابس المنزلية من اسمها ال 
تصلح للخروج في الشارع أو األماكن العامة، والتي تتسبب في كسر 
الع�رف االجتماعي، الذي يدع�و للمحافظة على الهوية الوطنية 
ومراع�اة ال�ذوق العام في مختل�ف الجوان�ب، مذكراً بأن 
احترام اآلخر من أهم أس�باب ارتف�اع الوعي ومراعاة 
ال�ذوق العام، والتي تس�هم بما ال يدع مجاالً للش�ك 
في زيادة التفاهم واالنس�جام بين أفراد المجتمع 
مضيف�اً: "من الصعب أن تتفاهم مع ش�خص ال 
يهتم بمراع�اة اآلخرين؛ حي�ث أّن ردة فعله قد 
تكون غير محبب�ة، لذلك نجد تجنب الكثير من 
الناس مجاورة أصحاب المابس غير الائقة، 

وعدم الحديث معهم أو نصحهم".
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 بشرى الشمري

سلوكيات مدانة
 الكذب.. االنتهازية.. النظرة الدونية للمرأة 

ظاهرة غير حضارية
 رجال بمالبس "النوم" في الشوارع واألسواق !!

الزم�ن المعاصر تميز بالكثير من القيم المعكوس�ة التي تقلب الحقائق في س�بيل الحصول على 
مكاسب مادية أو معنوية. فقيمة الصدق كانت في الماضي قيمة أساسية للفرد، بها يتميز المعلم 
الجي�د والتاجر الناجح واألب ورج�ل الدين المتميز, إال أن التطور الحضاري أدى كما هو معروف 
إلى صعود األسس المادية ونكوص األسس المعنوية ومنها القيم فهبطت رايات الصدق وارتفعت 
عالياً راية الكذب.. ومع تراجع القيم سادت سلوكيات وتصرفات تكاد تهدد المجتمع في الصميم 

ومنها تفشي النظرة الدونية للمرأة وصعود نجم االنتهازية.
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                ف�ؤاد بلح�سن اخلمي�سي

 إنها لعبة األمم: تكتيك ومواقف.. سياس�ة 
واس�راتيجيا .. تحالف�ات ومصال�ح.. فف�ي 
الوقت ال�ذي تدعم أمريكا الح�وار يف البحرين 
ع�ى اعتب�ار أن البحرين دول�ة صديقة –كما 
رصح أوبام�ا– فإنه�ا تعم�ل ع�ى عرقلة كل 
توج�ه للحوار يف س�وريا، وتعترب رأس األس�د 

مدخال لحل األزمة! 
ثم إن إيران التي لم تمانع يف الغزو الخارجي 
للعراق سنة 2003، نجدها اليوم تقاوم بشدة 
أي تدخل أجنبي يف الشأن السوري، مؤكدة عى 

خيار الحوار للخروج من األزمة يف سوريا!
الق�ذايف  م�ن  الرك�ي  املوق�ف  كان  وإذا 
اس�تمر متذبذبا حتى وقت متأخر من مس�ار 
االحتجاجات الش�عبية املس�لحة هن�اك، نجد 
ان األت�راك أول من اس�تقل طائ�رة عى متنها 
أردوغان وجمع غفري من املس�تثمرين األتراك 
يف اتج�اه ليبيا ما بعد القذايف، ويف نفس الوقت 
نجد تركي�ا تعمل جاهدة عى جمع العالم عى 
موق�ف واح�د يقيض بإنش�اء منطق�ة عازلة 

شمال سوريا ومن التدخل العسكري ضدها!
ثم، إن إنه م�ن املفارقات األخ�رى لربيعنا 
الي�وم  ل�ه  الراع�ني األساس�يني  أن  العرب�ي، 
)الس�عودية وقطر( ال يتوفرون عى دس�اتري 

وبرملانات تمثيلية ديمقراطية! 
وم�ن هن�ا، رضورة املوق�ف االنتقائي من 
االحتجاج�ات الجارية.. ش�اء من ش�اء وأبى 
م�ن أب�ى. فاللعبة إس�راتيجية بامتي�از، ويف 
اإلسراتيجية ال يلعب إال الكبار، والذي ال يفهم 
أو ال طاقة له عى لعب الكبار يكون إما أداة أو 
موضوع�ا للعبهم: أليس الرأي العام واحدا من 
أدوات اللع�ب هذا؟ كيف ال و ه�و الذي يصنع 
من األوه�ام حقائق وم�ن الحقائ�ق أوهاما، 
بكبس�ة زر إعالمية من هذه الجهة اإلعالمية 
أو تل�ك. أل�م يتحول، يف رمش�ة ع�ني، النظام 
السوري املمانع و املحتضن للمقاومة املسلحة 
الفلس�طينية واللبناني�ة و الداع�م له�ا -ماال 
وس�الحا ولوجيس�تيكا- يف الرصاع مع العدو 
اإلرسائي�ي عى امت�داد أزيد من 40 س�نة، إىل 
نظام مستس�لم و مسالم لهذا العدو وُمفرِّط، 
بال مقابل، يف أرض الجوالن العربية السورية؟.! 
ث�م ألم يتحول الس�يد نرص الل�ه –زعيم حزب 
الل�ه – من بط�ل قومي وزعي�م تحرري عاملي 
إىل مج�رد ش�خص منبوذ ش�عبيا اس�تنادا إىل 
موقفه يف األزمة السورية، بمجرد بث وصالت 
إخبارية-إشهارية من قبل هذه القناة أو تلك، 

فيتجرعها الرأي العام ببالهة؟!!.
لكن السؤال الذي قليال ما يلتفت له كثريون 
هو: دعم ه�ذه الثورة أو تل�ك، هل هو خدمة 
ألغ�راض مدمرة أم ألغ�راض بناءة يف حق هذا 
الشعب أو ذاك ويف حق مصالحه اإلسراتيجية 

يف املنطقة؟
يف سوريا، حيث مازال 
التوت�ر عى أش�ده، وعى 
الرغ�م م�ن أن األوض�اع 
ي�وم  بع�د  يوم�ا  تتج�ه 
نح�و مزيد م�ن إضعاف 
والثقل  واملجتم�ع  الدولة 
لس�وريا،  االس�راتيجي 
استمر املحرضون يف حث 
املعارضة عى االس�تمرار 
يف العمل املس�لح ورفض 
م�ع  الس�يايس  الح�وار 
تقدي�م  ب�ال  النظ�ام، 
أدن�ى فك�رة ع�ن مآالت 
الوض�ع وفق الحس�ابات 
املرتبط�ة  اإلس�راتيجية 
قب�ل  الش�عب  بمصال�ح 
النظام القائ�م. حتى أنك 
رصت تس�مع مطال�ب و 

رشوط املعارض�ة عى لس�ان أوبام�ا وإدارته 
وهوالند ودبلوماس�ييه بش�كل فج و مضحك 
يف اآلن نفس�ه: "ال حل قبل رحيل األسد شكلوا 
حكوم�ة تجم�ع املعارض�ة وس�نعرف به�ا 

فورا".
و الغريب هنا كذلك، أنهم بعد أن وافقوا 

–ك�دول عظم�ى ومنخرطة يف 
ج�دل األزم�ة- ع�ى تويل 

االبراهيم�ي  األخ�ر 
مبع�وث  مهم�ة 

الجامع�ة العربية 
املتحدة  األمم  و 

خلف�ا لك�ويف 

عن�ان– ب�ادروا إىل وضع رشوط ع�ى مهمته، 
بع�د أن فاجئه�م بقوله: بحث مس�ألة رحيل 
األسد أمر س�ابق ألوانه. نحن إذا أمام احتمال 
كب�ري جدا: تجمي�د مهم�ة اإلبراهيمي، فحتى 
اآلن خرس هؤالء أمام مطالبته بضمانات من 
شأنها إنجاح مهمته. أو بعبارة أخرى، يجري 
اآلن اغتي�ال مهمته يف امله�د. وباختصار، هي 
رؤية انتقائية للقانون ال�دويل ولحل األزمات، 

تضبطها املصالح أكثر مما تفعل املبادئ. 
بالتأكيد، كانت أمام الرئيس بش�ار األس�د 
حوايل 12 سنة - بعد موت أبيه وتوليه السلطة- 
السياس�ية،  التعددي�ة  بالب�الد نح�و  ليدف�ع 
االنتخاب�ات الحرة والنزيهة، التداول الس�لمي 
عى السلطة ونحو مصالحة وطنية عرب الحوار 
مع املعارض�ة الوطنية الداخلي�ة واملنفية، ثم 
يدخل بذل�ك التاريخ من بابه األوس�ع، كرجل 
رشوط  يحرم  دولة 
كان  وم�ا  الع�رص. 
لينازع�ه أح�د ع�ى 
الجمهورية  ك�ريس 
لو أنه بادر إىل هكذا 
تاريخي�ة.  خط�وة 
لك�ن، و كم�ا يقال، 
كب�وة  ج�واد  ل�كل 
ول�كل عال�م هفوة. 
يف  الرج�ل  نج�ح 
تيجيا  ا س�ر إل ا
واإلنماء لكنه فش�ل 
يف السياسة، فكانت 
الريب�ة يف نهاي�ة 
املط�اف ثقيل�ة عى 
األصع�دة،  جمي�ع 
إسراتيجية كانت أم 
إنمائية أم سياسية.

لك�ن ما ال�ذي يمنع تدخال عس�كريا دوليا 
مبارشا حتى اآلن؟

كما أن هناك ش�يئا اس�مه لعنة الجغرافيا 
)حالة البحرين واليمن ُق�بيل سقوط عبد الله 
صالح(، هناك يشء آخر اس�مه حظ التموقع 
تج�اور س�وريا م�ع فلس�طني  الجغ�رايف: 
املحتل�ة/ الكي�ان اإلرسائي�ي، َح��دَّ 
م�ن طموح الق�وى الغربية يف 
القي�ام بتدخ�ل عس�كري 
ضده�ا. فل�م تنفع هنا 
ال رغب�ة تركيا يف ذلك 
و ال طموح�ات دول 
التع�اون  مجل�س 
تردد  إن  الخليجي. 
إىل  يرج�ع  الغ�رب 
جهل�ه الكب�ري، إىل 
العم�ى، بما  حدود 
النظ�ام  يخت�زن 
الس�وري من تأهيل 
عس�كريني.  عتاد  و 
الس�وري  فالجيش 
الجيش  ه�و  لي�س 
زم�ن  يف  امل�رصي 
مبارك؛ الذي كان 

يس�تمد 

عتاده وتدريبه من الجي�ش األمريكي. وحتى 
اآلن، اختار الغرب االختيار األسهل: االستمرار 
يف لعب�ة س�كب الزيت ع�ى النار عرب تس�ليح 
املعارضة وحثها والضغط عليها لرفض الحوار 
وإغراق س�وريا يف وحل سيايس واسراتيجي. 
فاالصطي�اد يف امل�اء العكر، أفض�ل من إطالق 

الرص�اص ع�ى برمي�ل ب�ارود، قد 
ينفج�ر بركان�ا يف وج�ه إرسائي�ل. 
كأن لس�ان حال الغ�رب وإرسائيل: 
الفتنة أش�د من القتل، فلتكن فتنة 

القلع�ة  يف  إذا 
مية  لش�ا ا
عب�ة  ملر ا

بصمته�ا 
الثقيل!

وسياس�ة 
ض  ر أل ا

السورية املحروقة بأيادي أبنائها و 
عجزهم عن إيج�اد مداخل مالئمة 
لح�ل األزم�ة، يري�د له�ا أن تكون 
سياس�ة عامة يف املنطقة: بعضها 

يتم عى أيدي تنظي�م القاعدة و بعضها اآلخر 
بأيدي املخابرات األمريكية والربيطانية و املال 
الخليجي. ال بل حتى من قبل بعض املعارضني 

من أجل املعارضة، إسالميني ويساريني.
الس�لفيون  يدخ�ل  الي�وم،  تون�س  فف�ي 
املتطرف�ون الخ�ط لريبك�وا معادل�ة التداف�ع 
الس�يايس الس�لمي وحوار العقل م�ع العقل، 
ومن ثم الدفع إىل االنقالب عى الطابع السلمي 
للمرحل�ة االنتقالي�ة. ه�ذا بالتأكي�د دون أن 
يلتفتوا إىل خطورة امتشاق السالح عى السلم 
االجتماعي وسالمة اإلنس�ان التونيس ومسار 
الديمقراطية بالبلد و إىل أهمية األمن يف إرساء 
معادالت سياسية إلدارة االختالف و يف تحريك 

عجلة اإلنماء.
يف  ورغبته�ا  األجنب�ي  أي�ادي  تخف�ى  وال 
إس�قاط التجربة السياس�ية الناش�ئة هناك؛ 
أل�م يتم العثور عى ش�احنة ممل�وءة باللحى 

االصطناعية من قبل الجمارك التونسية؟!.
وال يتوقف األمر عند ه�ذا الحد، إذ تنخرط 
بعض ق�وى اليس�ار الفوضوية واملفلس�ة يف 
ه�ذه اللعبة القذرة، عندم�ا تعلن أن الثورة لم 
تنتهي يف تونس ومن ثم وجب اس�تئنافها عرب 
الدع�وة و العمل عى إس�قاط النظام الجديد! 

حمق ما بعده حمق! 
وهك�ذا ينخ�رط الجمي�ع – أه�ل املصالح 
الغربيني و أهل الس�ذاجة و الحماقة من أبناء 
الوط�ن التونس�يني - إلس�قاط املجتم�ع قبل 
إس�قاط الدول�ة. و عندها، س�يعلم هؤالء أي 

منقلب ينقلبون!
نفس األمر، يجري يف اليمن، فقد تضاعفت 
رضب�ات القاع�دة للمرافق الحيوية الناش�ئة 
عقب س�قوط عبد الله صالح بشكل أكرب مما 

كانت عليه قبيل سقوط حكمه.
و يف م�رص، ال أح�د يعل�م م�ا يخفي�ه لها 
املستقبل، الذي ظل ُيطبخ عى مهل يف حدودها 
م�ع غ�زة، يف محاولة ل�زج النظ�ام الجديد يف 
دورة مأس�اة جدي�دة، وربما الدف�ع بالقضية 
الفلس�طينية إىل ما ال يحمد عقب�اه؛ بتلطيخ 
يده�ا، ُع�نوة وافراء، بال�دم املرصي ومن ثم 
إح�راج اإلخوان املس�لمني امام 
لش�عب  ا

املرصي وبالتايل فك االرتباط املبكر بني 
مصري القضية الفلسطينية والسياسة 
الخارجي�ة الجدي�دة ملرص الث�ورة. ثم 
يج�ب اال نن�ى الح�رب الديني�ة ب�ني 
املسلمني واملس�يحيني التي باتت تطل 
بني الفينة واألخ�رى، فتتصدر األجندة 
السياسية هناك. وهكذا، تبدو 
ب�وادر س�عي حثي�ث إلدخال 
التجرب�ة املرصية يف متاهة ال 

تنتهي.
وم�ع 
عرب  ذلك، 
الرئي�س 

ع�ن  م�ريس 
ثوري�ة  عقي�دة 
وانخرط  قوي�ة، 
الج�و  يف  بثق�ة 
الثوري الع�ام للبلد، ويبق�ى الرهان: 
كي�ف تك�ون الث�ورة مس�تقلة ع�ى 
ط�ول الخ�ط يف السياس�ة واالقتصاد 
التنك�ر  دون  م�ن  والدبلوماس�ية، 
لدوره�ا التاريخ�ي يف تقوي�ة جبه�ة املمانعة 
والتحري�ر العربية واإلس�المية، الت�ي تريد ان 

مس�تقبال  نهض�ة تصن�ع  ع�ى  مبن�ي 
علمي�ة،  ثقافية، اقتصادية قومي�ة 

 ، ية عس�كر و
بعيدا عن حبال 
التبعية للغرب 
ى  لق�و و
ح  نبط�ا ال ا

للمشاريع 
يف  الخارجية 

املنطقة- التي 
ب�أداء  تكتف�ي 

الكيان�ات  دور 
الوظيفية.

س�وريا،  أم�ا 
فإن صمود الحراك 
وتسليحه  الشعبي 
الحق�ا م�ن جانب، 
النظ�ام  تعن�ت  و 
جانب  م�ن  وعنفه 
والتدخ�ل  ثان�ي، 
األجنبي من جانب 
أدخل�وا  ثال�ث، 
السورية  القضية 
يف مس�ار مظلم، 
والنتيج�ة، قتى 
بالجملة و أرض 
و  محروق�ة 
مقومات شعب 

تسقط.
الخ�ارس  و 
يف  اليوم  األكرب 
ه�ي  س�وريا 
كل س�وريا.. 

يجري  م�ا 

اليوم -تأسيس�ا عى ثورة ل�م تنضج وال حان 
وقتها يوم أطلقت الرصاصة األوىل- كان مجرد 
متاه�ة دولية ُزج فيها الس�وريون – ش�عبا، 

معارضة و نظاما.
فالقْدر املتفق عليه عى هذا الصعيد، والذي 
ال يمك�ن أن يتنك�ر له أح�د، ه�و أن األحداث 
الجارية اليوم يف س�وريا ُتسقط يوما بعد يوم 
العم�ق االس�راتيجي للدول�ة. والجميع هناك 
يتحم�ل مس�ؤولية ما يج�ري و عى رأس�هم 
بسياس�اته  األخ�ري  ه�ذا  الس�وري:  النظ�ام 
الالديمقراطية الس�ابقة وعدم انفتاحه املبكر 
و نهج�ه للعنف قبل التفاوض، و معارضوه– 
باندفاعه�م و جهله�م  املس�لحون-  خاص�ة 
بال�دور الذي ُح�روا فيه، كأداة لجر س�وريا 
إىل أعم�اق الوح�ل خدم�ة إلرسائي�ل والغ�رب 
املس�تكرب الذي يريد من سوريا أن تكون كيانا 
ضعيفا وغري مؤثر يف معادالت السلم و الحرب 
يف الرق األوسط، خاصة عى مستوى قضية 

الرصاع مع إرسائيل.
فعندم�ا غ�اب التعق�ل من س�احة 
س�وريا الثقافة ساد العمى 
والجه�ل والعنف الذي يقتل 
يف جميع االتجاهات. ووسط 
دخان الس�الح و حطام التدمري 
ضاع�ت الحقيق�ة، والحق�ا –ال قدر 
الله- س�تضيع كل املكاس�ب السابقة 
خالل 60 س�نة م�ن الصم�ود والتحدي يف 
منطق�ة ينزل فيها الضغ�ط صواريخ عى 
كل م�ن يعان�د إرادة أمري�كا أو مش�اريع 

إرسائيل.
يف سوريا اليوم، الكل ملطخة يده بدم 
األبرياء: نظام و معارضون، جيش نظامي 
وجيش حر. الجيش العربي السوري يقتل 
من أجل البق�اء والجيش الس�وري الحر 
يقتل من أجل الثب�ات. وهنا الكارثة، ما 
رأين�ا يوما ثورة تقل�د نظاما يف لجوئه 

للعنف العاري من أي مروعية!
لي�س  ث�م 
املطل�وب فقط 
القت�ل  إدان�ة 
هناك، بل كذلك 
إدان�ة و تجنب 
ت  لتحلي�ال ا
لس�طحية  ا

للمل�ف 
 . ي ر لس�و ا
س�نفرح  كن�ا 
الث�ورة  أن  ل�و 
حقيق�ة  الس�ورية 
عذراء  شعبية  ثورة 
األس�د  رأس  تحطم 
شعبية،  ثورية  بهبة 
تتح�ول  أن  لك�ن 
ورق�ة  إىل  الث�ورة 

رابحة يف يد الحس�ابات اإلسراتيجية يجعل 
منا ننطلق من نفس الحسابات، وإال ُع�ددنا 

من أصحاب العقول الصغرية.
ما ه�و مطلوب هناك م�ن جميع األطراف 
هو أن يس�ود العقل ع�ى ميدان الفع�ل: فإذا 
كان�ت الث�ورة عق�ل بالق�وة، فالتعق�ل ثورة 

بالفعل.

الخلي�ج  دول  و  تركي�ا  أخط�أت  لق�د 
وبع�ض ال�دول العربي�ة األخ�رى الحس�اب 
مج�ددا. لم ُتقدر تركيا جي�دا أبعاد األزمة يف 
س�وريا، عندما أس�قطت حس�ابات القوى 
الكربى والرصاع م�ع إرسائيل من تحليالتها 
السياس�ية و فعله�ا الدبلوم�ايس، وراهنت 
عى الضغ�ط إلنهاء األزمة. وأخطأ الخليجي 
و الع�رب املُ�لحق�ون به عندما اخت�اروا ان 
يكون�وا مج�ددا كيان�ات وظيفي�ة يف لعب�ة 
ك�ربى، لعل أكرب م�ا يس�تطيعون أن يجنوا 
منها استقرار أنظمتهم عرب تصدير األزمات 
و رىض أمري�كا و الغ�رب و اس�تمرار تبادل 
الدوالر بالنفط و تجنب سخط قناة الجزيرة 
القطري�ة، ورضبوا ع�رض الحائط املصلحة 

القومية العربية يف أن تبقى سوريا قوية.
لقد دفعوا بالتحريض و الدعم العسكري 
إىل م�داه، فأحرقوا األخ�ر و اليابس، دون 
ان تكون لديهم القدرة عى محارصة اللهيب، 
فانتق�ل إىل لبن�ان و قبل�ه إىل الداخل الركي 
نفسه. ال بل وصلت النار إىل الداخل العراقي، 
بمج�رد م�ا أب�دت الحكومة هن�اك موقفها 
الداع�ي واملؤي�د للدخ�ول يف حوار س�يايس 
ب�ني النظ�ام واملعارضة الس�ورية، كمدخل 
لح�ل األزم�ة. وإال ما معن�ى تزامن عرات 
العملي�ات االرهابية يف نف�س الوقت يف أكثر 
من مدينة عراقية؟ ألم يعد مستس�اغا اليوم 
تقديم رسائل سياس�ية يف سيارات مفخخة 
ُتس�ِقط عرات األرواح يف س�وق شعبي أو 

مسجد عبادة بكبسة زر بسيطة؟!.

أول  الخاطئ�ة  الحس�ابات  ظه�رت  لق�د 
م�ا ظه�رت، وبش�كل ج�ي، يف لبن�ان، حيث 
والعرق�ي.  املذهب�ي  و  الدين�ي  الفسيفس�اء 
فرسع�ان ما تحولت طرابلس إىل س�احة قتال 
طائفي ب�ني َعلويي لبن�ان وُس��نته. والعمل 
ج�ار من أج�ل أن تعم الفوىض كام�ل لبنان و 
باق�ي مكونات�ه. فالتحري�ض الطائف�ي غري 
مسبوق والرغبة يف خلط األوراق خدمة ألهداف 
إرسائيل يف لبنان )لبنان بال مقاومة حزب الله، 
و ملا ال توقيع اتفاقية س�الم كم�ا كان مؤمال 
حت�ى حرب 33 يوما س�نة 2006( جارية عى 

قدم وساق.
وم�ن ي�دري، لعل الن�ار تص�ل إىل األرايض 
اإليرانية. فالخطاب الس�يايس الدويل مس�تعر 
واللوجس�تية  العس�كرية  واالس�تعدادات 
واإلعالمية مس�تمرة بال توقف لتوجيه رضبة 
موجعة إلي�ران، تهد بنيته�ا التحتية و تعطل 

تقدمها العلمي و التقني لعرات السنني.
لكن احراق الكيان اإلرسائيي يف لهيب هذه 
النار الكبرية املفرضة ليس باليشء املستبعد، 
فصواري�خ الج�وار منصوب�ة ع�ى منصاتها 
واملجهول أصبح مرعبا لهذا الكيان بعد رضبة 
حزب الله اإلسراتيجية لعقيدة جيشه ودولته 
س�نة 2006 بسقوط فكرة الجيش الذي يقهر 
م�ن معادلة الرصاع. وهنا مكمن عقدة الغرب 
ال�ذي ال يرغب يف رؤية الكي�ان االرسائيي عى 

كريس متحرك! 
ال ش�ك، نحن ع�ى أبواب مرحل�ة تحوالت 
املواق�ع  و  االجتماعي�ة  البن�ى  يف  ك�ربى، 

اإلسراتيجية.
ولعل غياب التحليل االسراتيجي يف املقام، 
يفت�ح املج�ال للتحلي�الت السياس�ية قصرية 
الرؤية، وأسخفها تلك التي تنطلق من يوتوبيات 
نظري�ة لتنته�ي إليها -كمن يطل�ق الرصاص 
يف اله�واء يف زم�ن الح�رب. االصطفاف ضمن 
املحاور االس�راتيجية يف اللحظ�ات التاريخية 
محتوم،  أم�ر  الكربى 
فاخر: ب�ني أن تكون 
يف صف حراك إقليمي 
يدفع يف اتجاه مناعة 
املنطقة  اكثر لجس�م 
العربي�ة واإلس�المية 
وتقوي�ة أكرب ملوقعها 
تيجي  ا س�ر ال ا
واس�تقالل قرارها يف 
وبني  والحرب،  السلم 
ص�ف  يف  تك�ون  أن 
منطقة  يري�دون  من 
الق�وة،  منزوع�ة 
تابعة  البناء،  ضعيفة 
يف قراره�ا ومرهون�ة 
األع�داء  لحس�ابات 
ومصالح�ه يف الس�لم 
والحرب. فالتاريخ يعيد نفسه، ولكن األحكام 

واملعايري تتبع الوقائع يف حيثياتها ال العكس.
هو مك�ر التاريخ حينا و لعب�ة األمم حينا 
آخر.. و بني هذه وذاك أرسار وصدف وإرادات 

وحقائق وأوهام ...
نعم، هو كذلك، يا صديقي، فافهم! 

ملفات13
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أجواء مشحونة بالخطاب المذهبي 
والطائفي، يتم تغذيتها بشكل 

ممنهج عبر وسائل إعالم مدفوعة 
األجر أو خبيثة المقصد 

خطط إلعادة توجيه مصير 
المنطقة تـنسج من بعيد.. آمال 
ربيعية.. ودخان يغلف القرارات 

ورائحة الموت 

تكتيكات ميدانية تخلط األوراق فيتيه 
التحليل أمام وفرة المعطيات...

الربيع العربي.. من إرادة التغيير الشعبي إلى سياسة المحاور الدولية
                                                                                                                                  الجزء الثاني
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رياض هاني بهار

هن�اك حقيق�ة ميداني�ة بع�د كل حادث 

إرهابي تنتاب الق�وات األمنية هلع وفوضى 

وارتباك وفق�دان الس�يطرة وقطع طرق….

ال�خ، من اإلج�راءات )العس�كرية( وليس�ت 

)األمنية( وبعدها تستمر )حملة على المشتبه 

بهم( )نظام الكرفه( ويقبض عليهم من قبل 

)الفوج أو اللواء( المس�ؤول ع�ن تلك الرقعة 

الجغرافي�ة وتعرض عل�ى القاضي )بعبارات 

وردتن�ا معلوم�ات اس�تخبارية مفاده�ا.. ) 

فيك�ون القاض�ي مضط�را لتوقيف�ه ألنه�ا 

معلوم�ات اس�تخبارية,  وتبدأ المس�اومات 

والوس�اطات إلثبات براءة م�ن قبض عليهم 

بحجة )االش�تباه( ويس�تمر التوقيف أش�هر 

وأحيانا س�نوات وبالتالي يفرج عنه القاضي 

وغل�ق التحقيق لع�دم توفر األدل�ة!.  إن هذا 

النم�ط م�ن الس�لوكيات هي عالم�ة مميزة 

)للنظ�ام الش�مولي( وبالتالي الخاس�ر رقم 

واح�د ه�و )المواط�ن والدول�ة والحكومة( 

والمس�تفيد م�ن هذا التعس�ف باإلج�راءات 

)هم ثلة فاس�دة تعي�ش على ظل�م األبرياء( 

وبالتال�ي )يصط�ف طابور كبير م�ن األعداء 

ضد النظام السياس�ي وحقد ضد قوات األمن 

وينتظر فرصة لالنتقام ممن س�بب له ضرراً 

اجتماعي�اً ونفس�ياً( وهكذا نس�تمر )بدورة 

الكراهي�ة( و)دورة االنتقام( الت�ي ال تنتهي 

وبدأت تش�مل تصفيات ش�خصية ووظيفية 

إل�ى  النظ�ر  ض�رورة  سياس�ية.   وأخره�ا 

الحقائق التالية:

ا- عند مراجعة اإلحصائيات المنش�ورة 

بوثائ�ق مجل�س القض�اء األعل�ى ب�أن عدد 

الموقوفي�ن من عام 2004 لغاية 2011 بلغوا 

)أكث�ر من س�بعمئة ألف( وعن�د مقارنة هذا 

الرقم مع إحص�اءات وزاره الع�دل )بلغ عدد 

المحكومين 27 ألف�اً(  فهذا يعني أن القضاء 

قد أفرج عن  ما يقرب من )س�تمئة وسبعون 

الفاً من الموقوفي�ن( إن هذه األرقام مخيفة 

وخط�رة وان نظ�ام العدال�ة الجنائي�ة غي�ر 

سليم، أن هذه األرقام غير مطمئنة لمستقبل 

أوالدنا ومستقبل العيش بظل سلطة تعسفية 

اتجاه مواطنيها.

2 - إن آخ�ر إحصائية ل�وزارة التخطيط 

بع�دد س�كان الع�راق تج�اوز ال��31 مليون 

نسمة. وإذا أخذنا عدد نفوس اقليم كردستان 

بأخ�ر إحصاء ع�ام2009 ع�دد س�كانه ب�4 

ماليين 900 ألف نس�مة". فان عدد الس�كان 

وتش�ير  مليون�ا(   25( والجن�وب  للوس�ط 

احصائي�ة ب�أن عدد النس�اء 60 إل�ى الرجال 

وإجمال�ي البالغي�ن من الرج�ال يبلغ عددهم 

التقريبي )ستة ماليين(  منهم )مليون قوات 

الداخلي�ة والدفاع(  وبالتال�ي ممكن التوصل 

ال�ى احصائية ان كل خمس�ة عراقيين بينهم 

عراقي واحد أوقف وأطلق سراحه لعدم توفر 

األدلة.

3 -  م�ن مه�ام الس�لطة التنفيذي�ة أن 

تؤمن لألف�راد الظروف والش�روط المالئمة 

التي تضمن سالمتهم الجسدية، وتسمح لهم 

بممارس�ة حريتهم في الحركة كما يرغبون. 

وال يج�وز أن تق�ف أي عوائ�ق بوج�ه ه�ذه 

الحري�ة إال تلك التي ين�ص عيها القانون. من 

هنا ال يمكن االعتراف بش�رعية عمل السلطة 

الرام�ي إلى وضع ح�د لحرية بع�ض األفراد 

بس�بب م�ا يمثل�ون م�ن خطر على س�المة 

المجتم�ع أو اس�تقراره إال إذا كان هذا العمل 

مبني�اً عل�ى قواع�د قانوني�ة واضح�ة تحدد 

األس�باب الموجبة لحجز حري�ة أي فرد كان 

من جهة، وضمان تمتعه بالحماية القانونية 

الالزم�ة للدف�اع عن نفس�ه ض�د االتهامات 

الموجهة إليه من جهة ثانية.

 4 - نص�ت المادة الس�ابعة م�ن إعالن 

حق�وق اإلنس�ان والمواطن على ه�ذا األمر 

بقوله�ا أن�ه "ال يمك�ن اته�ام أي إنس�ان أو 

توقيف�ه أو اعتقاله إال في الح�االت المحددة 

ف�ي القان�ون فق�د أش�ار اإلع�الن العالم�ي 

لحقوق اإلنس�ان إلى عدم قانوني�ة التوقيف 

التعس�في في مادته التاسعة التي نّصت على 

أنه "ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه 

تعس�فياً" وفي المادة الثانية عشرة منه بأن 

"ال يع�ّرض أح�د لتدخل تعس�في ف�ي حياته 

الخاصة أو أس�رته أو مس�كنه أو مراس�الته 

أو لحم�الت عل�ى ش�رفه وس�معته، ول�كل 

ش�خص الحق في حماي�ة القان�ون من مثل 

هذا التدخل أو تلك الحمالت"، ووفقاً لألصول 

المنصوص عنها. ويجب معاقبة كل من ينفذ 

 n."أوامر اعتباطية أو يدفع إليها أو يتوس�لها

 )15( الم�ادة  أش�ارت  األس�لوب  وبنف�س 

م�ن الدس�تور العراق�ي إل�ى أن الحرمان من 

ه�ذه الحق�وق أو تقييدها إال وفق�اً للقانون، 

وبن�اًء عل�ى ق�راٍر صادٍر م�ن جه�ٍة قضائيٍة 

مختصة تنكرها القوانين والش�رائع الدولية. 

وه�ذا يعن�ي اس�تبعاد الق�رارات التعس�فية 

أو العش�وائية ف�ي حج�ز الحري�ة الفردي�ة، 

أو إخض�اع المته�م ألس�اليب التعذي�ب التي 

تس�تخدم، لكل فرٍد الحق ف�ي الحياة واألمن 

وح�رم  و16(  و15  والم�واد)14  والحري�ة، 

قانون أصول المحاكم�ات والقوانين النافذة 

التوقيف اال بموجب أمر قضائي.

من امل�ستفيد ؟!
فئ�ة فضولي�ة من القي�ادة الوس�طية، 

وظيفي�اً،  الفاش�لون  الج�دد،  المتس�لقون 

الذي�ن ل�م يفعل�وا في حياته�م ش�يئا مفيدا 

لمؤسس�اتهم، بل وارتكب�وا مخالفات تمس 

وانتهازيته�م  بصمته�م  المهن�ي  الش�رف 

وتبؤهم للمواقع التي تدّر عليهم دخوالً أعلى 

وأعماال أقل ومنافع شخصية أكبر وأصبحوا 

عبئ�اً ثقيالً عل�ى األمن العراق�ي ، مع جهات 

تحقيقي�ة فاس�دة وبطانته�م المتواطئة مع 

بع�ض المتنفذين أثرت على حس�اب الفقراء 

ونتيج�ة الطم�ع الم�ادي ال يفقه�ون انه�م 

ينفذون مش�روع نتائجه خط�رة على األمن 

العراق�ي . مع األخ�ذ بالحس�بان تصريحات 

النائ�ب صب�اح الس�اعدي ي�وم 11/9عق�ب 

الحوادث اإلرهابية المؤلم�ة ) بان المناصب 

األمنية تباع وتشترى بالمزاد(.

 
من املت�سرر

أوال- س�معة الع�راق كدول�ة بالمحافل 

الدولية  لس�نا نعمل بمعزل عن العالم الجديد 

وهن�اك إل�زام بموج�ب معاه�دات ومواثيق 

وصكوك وقع عليه�ا والتزم بها العراق حول 

الحريات وحقوق اإلنسان. ثانيا-  الحكومة :

1 - أنفق�ت الحكومة ملي�ارات الدنانير 

على إطع�ام موقوفبن حيث أعلن وزير العدل 

ب�ان الموق�وف يكلفه�م يومي�ا س�تة آالف 

النفق�ات  أن  اقتصادي�ة  دين�ار وبحس�ابات 

)نصف ملي�ار دوالر( أو أكثر اترك الموضوع 

لالقتصاديين لدراستها.

 2 -  فقدان الثقة بين المواطن والحكومة 

نتيجة اإلجراءات التعسفية وشعور المواطن 

بالظلم مما افقدها هيبتها.

3 - ان توظيف الجهد الذي يبذل بمتابعة 

الموقوفين األبرياء وإش�غال جهات التحقيق 

والجهات الس�اندة لها ، هناك ضرورة اخرى 

بتوظي�ف ه�ذا الجه�د بالقبض عل�ى الجناة 

بالجرائ�م اإلرهابي�ة المهم�ة )ل�م تكتش�ف 

اغتيال ما يقرب من خمس�مئة طبيب وأستاذ 

جامع�ي وكف�اءة علمي�ة و340 صحفياً 52 

ضب�اط  الغتي�ال  الح�وادث  وآالف  قاضي�اً 

وأفراد من الجيش والش�رطة األخرى أغلقت 

لمجهولي�ة الفاعل( ولو عرض�ت إحصائيات 

الح�وادث الت�ي تق�ع مقارنة مع المكتش�ف 

منها ال يشكل 1 من المئة منها.

ثالثا-  عائلة الموقوف

ببس�اطة ل�و احتس�بنا ل�كل موق�وف 

ب�ريء عائلة من ث�الث نس�مات وأوقف مده 

طويلة وهو مصدر معيش�ة العائلة، الس�يما 

أن النظ�ام العائل�ي بالع�راق أن الرج�ل ه�و 

المس�ؤول األول بتوفي�ر لقم�ة العيش وفي 

ظل ظ�روف اقتصادية قاهرة عل�ى الفقراء، 

وه�ذه العوائل بم�رور الوق�ت يتحولون إلى 

أع�داء للنظ�ام السياس�ي الس�يما أن )الثأر( 

ه�و جزء من المنظوم�ة االخالقية للمجتمع 

العراقي. أي�ن يكمن الس�بيل لإلصالح بالحد 

م�ن التوقي�ف العش�وائي؟ إن اإلص�الح يبدأ 

بتشخيص طريقة للعمل تضمن التحرك نحو 

تحقيق هذه األهداف وليس بقائمة األماني.، 

يتناف�ى  ال  وتحقيق�ه  ممك�ن  اإلص�الح  أن 

والوض�ع األمنية، وس�يحدث فرقا ملموس�ا 

ف�ور أن يب�دأ بش�رط ع�دم التغطي�ة عل�ى 

المشكالت، وسيشعر الناس بالفرق في النية 

والجدية وان أنصار التغطية على المش�كالت 

)ودفنها تحت اللحاف( هم باألساس الجهات 

المتقاسمة للشراكة )استرني وأسترك(.

1 - الخط�وة األولى ألي إصالح حقيقي 

ه�ي تعيين وزي�ر داخلي�ة من خ�ارج جهاز 

الش�رطة، لديه القدرة عل�ى القيادة، والحس 

العمل�ي، ويس�تطيع أن ُيش�مر عن س�اعديه 

ليتمك�ن م�ن تحدي�د أولويات اإلص�الح، قد 

يكون هذا الش�خص قاضيا أو سياس�يا لديه 

خب�رة التعامل م�ع الواق�ع العراق�ي وإبعاد 

ال�وزارة ع�ن العس�كرة ليعيد النظ�ر بهيكلة 

تواج�د األمن في الش�ارع وجهات اإلش�راف 

عليها وتغيير بالبنية الحالية.

2 - ضع�ف التنس�يق بين المؤسس�ات 

التي تتقاس�م األمن مناطقيا وجغرافيا  منها 

لس�لطة وزارة الداخلي�ة فيم�ا يخضع األخر 

لس�لطة وزارة الدفاع وأثر توزيع المهام في 

المناطق وتقس�يمها لقواط�ع العمليات التي 

يخض�ع البعض م�ع العرض بأن مؤسس�ات 

وزارة الدفاع ليس�ت مؤهل�ة قانونًيا وعلمًيا 

ف�ي التعامل مع مس�رح الجريم�ة، وبالتالي 

تس�ببها بإتالف تلك المس�ارح وضياع األدلة 

وتأش�ير الوقائع الجرمي�ة وعرقلتها لمهام 

مراكز الشرطة المحلية في القيام بالواجبات 

المناط�ة بها. إن تحديد ه�ذه اآللية التي تحد 

من س�لطة القبض على األبري�اء وتكون من 

مهام الشرطة وليست الجهة العسكرية.

ل�دى  القانوني�ة  الثقاف�ة  غي�اب   -  3

الجنائي�ة  العدال�ة  العاملي�ن ف�ي منظوم�ة 

واعتماد األس�اليب التقليدية في التعامل مع 

التحقيقات والتدابير المتاحة.

4 - ض�رورة أن يتبن�ى مجل�س القضاء 

األعل�ى )مؤتم�ر تحقي�ق العدال�ة بالحد من 

كل  إلي�ه  يدع�و  وان  العش�وائي(  التوقي�ف 

حق�وق  ومنظم�ات  الوطني�ة  الش�خصيات 

اإلنس�ان والمختصين والخب�راء المناهضين 

للس�لوكيات المتبع�ة من الس�لطة التنفيذية 

غي�ر القانونية وضرورة خل�ق رأى عام ضد 

هذا السلوك.

5 - اتخ�اذ إجراءات كفيل�ة وجريئة من 

مجلس القض�اء األعلى بعدم تكليف أية جهة 

عس�كرية بإج�راء التحقيق م�ع )المواطنين 

المدنيي�ن( ألنها مخالفة دس�تورية الن مثل 

هذه اإلج�راءات تس�تخدم فق�ط )باألحكام 

العرفي�ة( كثير م�ن قمع الحري�ات واعتقال 

المعارضي�ن لهذه الجه�ة السياس�ية او تلك 

تح�ت دع�وى أن ال ص�وت يعلو ف�وق صوت 

المعرك�ة ض�د اإلره�اب، وإحالة م�ن انتهك 

حق�وق المواطنين وحرياتهم إل�ى المحاكم 

المختصة.

6 - ق�در تعل�ق األم�ر بإصدار ق�رارات 

التوقي�ف ف�ان اغلب قض�اة التحقي�ق تصدر 

أوام�ر القب�ض بناء عل�ى مضامي�ن األخبار 

المجردة خالًفا للتوجيهات المركزية لرئيس 

مجلس القض�اء األعلى ورئيس االدعاء العام 

بضرورة اعتبار األخب�ار قرينة ال ترتقي إلى 

الدليل يس�توجب إصدار أمر القبض أن تتعزز 

بأدلة أو قرائن إضافية وهو أمر انعكس سلًبا 

على أوضاع الموقوفي�ن في مرافق التوقيف 

االحتياط�ي إذا ما اخ�ذ بنظر االعتب�ار واقع 

التطبيق العملي لمضمون النص الدس�توري 

الذي يوجب عرض األوراق التحقيقية وليس 

المتهم خالل مدة األربع والعشرين ساعة.          

                      اجلانب الت�سريعي
1.  الخلل التش�ريعي الكبير الذي يعتري 

قان�ون مكافح�ة اإلره�اب رق�م ١٣ لس�نة 

٢٠٠٥   وال�ذي يوفر مس�احة كبيرة لالتهام 

يتض�ح من خالل التحقيق�ات بطالنها وعدم 

التمكن من تدعي�م الئحة االتهام بأدلة مادية 

قابل�ة لإلثب�ات س�يما وان نس�بة. )٧٥%( 

المقب�وض عليهم تحت غط�اء القانون أعاله 

، ومضى أربع س�نوات ما بين إعداد مس�وده 

القان�ون لغاية عرض�ه على مجل�س النواب 

رغم التأكيدات الس�نوية لألمم المتحدة بحث 

الع�راق على تعديله وال ي�زال بأروقة مجلس 

النواب.

2.  إعادة النظر بقانون العقوبات النافذ 

بالقدر الذي يؤمن إقرار جواز قانوني أوس�ع 

ف�ي تبن�ي تدابير غير س�البة للحري�ة تكون 

بديالً عن التوقي�ف واقتصارها على الحاالت 

ذات الخطورة العالية.

riadhbahar@yahoo.com
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*  أمين يونس 

كم�ا "تنتظر" ش�خصيات صموئي�ل بيكيت، "غودو" ال�ذي ال يأتي، 
فنحن العراقيين ننتظر ش�خصاً خارقاً، أو نبياً ، ُمّخلِصاً، َمهِدياً، مسيحاً، 
أي�اً يُكْن... لينقذن�ا ِمما نحُن في�ه. وإذا كانْت هذه االحتم�االت ُكلها غير 
واقعي�ة ووهمي�ة وُمجرد س�راٍب خ�ادع.. فإنن�ا عملياً.. ننتظ�ر فخامة 
الرئي�س جالل طالباني ليعود م�ن أوروبا.. ّعلُه يجد لنا حلوالً لمش�اكلنا 
العويص�ة. فهل نحُن ُمحقون أن نضع آمالنا العريضة.. بمجيء فخامته؟  
- قبل األزمة األخيرة وفي بدايتها وأثناء اشتدادها كان الرئيس موجوداً ، 
ولم يس�تطع الخروج من شرنقة االزدواجية التي أرتضى، أن يكون فيها 
منذ البداية، فحين توافقْت األطراف السياس�ية، أن يتس�نم منصب رئيس 
الجمهورية كان من الُمفتَرض بِه إن "يستقيل" من زعامة حزبه، اإلتحاد 
الوطني الكردستاني ليكون ِبَحق رئيس�اً لكل العراقيين.. لكنه لم يفعل!. 
وفي اجتماع أربيل العتيد، كان هو من المتحمس�ين الس�تجواب المالكي 
وس�حب الثقة من�ه "باعتباره رئيس�اً لإلتحاد الوطني كم�ا يبدو"، لكنه 
رفض التوقيع على وثيقة أربيل "باعتباره رئيساً للجمهورية كما يبدو!". 
أعتقد أن ُمجمل سياس�ة الرئيس في السنوات الماضية وحتى اآلن تشكو 
االضطراب والقلق.. بس�بب تص�ارع الوالءات عنده، بي�ن حزبه وموقعه 
كرئيس للدولة. - لو فعل الرئيس جالل طالباني، ذلك واستقال من حزبِه، 
لكانْت سابقة ُتحَسب له، وألحرَج بقية الزعامات ودفعها لإلقتداء بِه.. من 
رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب وصوالً إلى رئيس إقليم كردستان. 
فف�ي الحقيقة،  ُكل ه�ؤالء، يعملون ليل نهار، من اج�ل مصالح أحزابهم 
وُكتلهم السياسية وأشخاصهم.. أكثر بكثير، مما يعملون من أجل الوطن 
كُكل!. - الص�راع والتناُف�س بين اإلتح�اد الوطني الكردس�تاني والحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني.. يخرج تدريجياً من الخف�اء إلى الَعلَن.. وآخر 
مث�ال على ذلك.. هو التصويت الذي جرى في مجلس النواب العراقي، قبل 
يوَمي�ن حول عدد مفوضي المفوضية العلي�ا لالنتخابات، حيث تقاطعْت 
مواق�ف نواب الحزَبي�ن بصورة واضحة ألول م�رة. وقبلها الخالفات في 
كركوك حول لجان المادة 140 . وقبلها اختالف الموقف حول سحب الثقة 
م�ن المالكي والموقف من األزمة الس�ورية وحتى المواقف المتباينة في 
كيفية التعامل مع بغداد بصدد مجموع المشاكل الموجودة. أي بالُمجَمل 
فإن "اقتراحات" فخامة الرئيس طالباني، عندما يعود.. بالنس�بة إلى َحل 
األزمات العديدة.. لن تكون ُمّرَحباً بها "بالكامل" .. ُكردستانياً  "أي من ِقَبل 
الحزب الديمقراطي تحديداً" بل سيطالب الديمقراطي بمزيٍد من الوضوح 
في المواقف ويطالب طالباني باالصطفاف معه حسب االتفاقات القديمة 
الُمبَرمة بينهما.  - إذا رضَخ طالباني إلى طلبات "ش�ريكه اإلستراتيجي" 
وتَبنى نفس مواقف الح�زب الديمقراطي فإنه بذلك يفقد ِصفة "الحياد" 
التي ح�اوَل تكوينها في الفترة الماضية، ولن يكون وس�يطاً مقبوالً من 
ِقَب�ل المالك�ي وجبهته.. أما لو أس�تمر في انتهاج" مواق�ف ُمختلفة عن 
مواقف البارزاني" في المواضيع األساس�ية، فإنه سيزيد الشرخ الداخلي 
الكردس�تاني وبالتالي، لن يكون مقبوالً كوس�يط ِمْن ِقَب�ل البارزاني!. - 
الحراك السياس�ي، ف�ي أوِج�ِه .. واالصطفافات تجري على قدٍم وس�اق  
وعل�ى الصع�د كاف�ة. أرى أن ُكل األط�راف السياس�ية العراقي�ة، ُتّحِضر 
للمرحل�ة المقبلة وته�در الوقت "عمداً" من أجل اجتي�از الفترة المتبقية 
من عمر الحكومة، ارتباطا بتوضح الرؤية بالنس�بة إلى األزمة السورية" 
حيث من الُمفتَرض أن ترس�ي على َبر لغاية الصيف المقبل" .. وليس من 
الُمس�تبعد أن تبرز على الساحة، تحالفات سياسية ُمختلفة عن سابقاتها 
بص�ورٍة كبيرة . "غ�ودو" الذي لم يأِت.. أصبَح َمعلَماَ كبيراً في المس�رح 
العالمي، فهل سيستطيع فخامة الرئيس الذي سوف يأتي، أن يكون رمزاً 

في المسرح السياسي العراقي.

في انتظار الرئيس

التوقيف العشوائي.. فشل لألمن وانتهاك للعدالة !

عندما يكون الدين لعبة
 كاظم فنجان الحمامي

ش�اءت إرادة الله أن يكون الخزي والعار مصير, الذين اتخذوا 
من الدين لعبة لهم لتحقيق مآربهم الدنيوية الضيقة, وشاءت إرادة 
الل�ه أن تتهاوى مخططاتهم, التي امتط�وا فيها موجات التطرف 
حصان�اً جامح�اً من أج�ل الوصول إل�ى أهدافهم الدنيئ�ة, لكنهم 
وعل�ى الرغم من خروجهم مهزومي�ن مدحورين أمام ثبات القيم 
الديني�ة الس�امية ورصانتها, كان�وا يعاودون الكرة, فيس�تغلون 
مش�اعر الناس, ويثيرون عواطفهم, بأس�اليب خبيث�ة تتخذ من 
بعض التفس�يرات الفقهية المبهمة منهجاً ملتوياً يس�لكونه في 
تعزيز قوتهم المرحلية, من اجل االستحواذ على السلطة, أو بلوغ 
المراتب الفوقية, ولو لفترة مؤقتة ترضي طموح نفوسهم األمارة 
بالسوء, وتسبغ على أدوارهم التآمرية هالة مزيفة.  وهكذا كانت 
األدي�ان الس�ماوية كلها عرضة لألفكار الش�ريرة المندس�ة, منذ 
اليوم الذي خرج فيه الس�امري بعجل�ه الفرعوني في وادي النيل 
ليعلن العصيان والتمرد على سيدنا موسى, إلى اليوم الذي التحق 
في�ه فقهاء الناتو بالحمالت األمريكي�ة الحربية, ليضيفوا الرياح 
القوي�ة لمهزلة القرن األمريكي, ويبش�روا بظه�ور إمبراطورية 
النظام العالمي الموحد, التي سيقودها األعور الدجال.  أما الدفعة 
المعاصرة من الفئات الضال�ة المتجلببة بجلباب الورع والتقوى, 
والت�ي كثف�ت ممارس�تها المتطرفة بع�د أح�داث 11/9/2001, 
فقد اتس�قت في مواقفها المعادية للدين, المتقاطعة مع ابس�ط 
معايي�ر األخ�الق العامة, الرافضة للمش�اعر الوطني�ة الخالصة, 
فإنه�ا وعل�ى الرغم من تكاثرها باالنش�طار هذه األي�ام, اتحدت 
ف�ي توجهاتها العام�ة نحو تفعي�ل مقاصدها في الس�ر والعلن, 
والتي يمكن أن نلخصها بالتوجهات التالية:-  تس�فيه كبار رجال 
الدين, والس�ماح للمراهقين من المتطرفي�ن والضالين بالتطاول 
عليهم, واالس�تخفاف بهم, والتقليل من شأنهم. تنشيط النعرات 
الطائفية, ونشر الدسائس والفتن, وتأجيج الصراعات المذهبية, 
ومقاطعة المجالس والمس�اجد والمنتديات الدينية, التي ال تتفق 

على  سياس�تهم العرجاء.  رفع راي�ة التكفير, معهم 
وإباح�ة أرواح المس�لمين وأموالهم بعد 
اتهامه�م بالش�رك, وإع�الن الحرب 
على الطوائف والمذاهب األخرى, 

لنشر  والسعي 
د  حق�ا أل ا
بين أبناء 
الطائفة 

الواحدة, وتمزيق وحدة المسلمين وتشتيتهم ونشر القتل بينهم.  
التفنن بصناعة الموت بأبش�ع األدوات الش�ريرة لتش�ويه صورة 
اإلسالم والمسلمين بين بقية الشعوب واألمم,  اللجوء للتفسيرات 
المتطرفة ف�ي فهم األحاديث واآليات, ونش�ر النصوص الباطلة, 
وبث الفتاوى المزيفة, والتالع�ب باألحاديث النبوية, وتضعيفها 

بأساليب ماكرة تمهيدا إلبطال حجيتها. .
إخف�اء المؤلفات الفقهية الرصينة, وطم�س آثارها الفكرية 
تمام�ا  وتغييبه�ا  والتوضيحي�ة, 
حت�ى ال تك�ون حج�ة عليهم.  
التأرجح بين الترويج لظاهرة 
الترويج لظاهرة  أو  التتري�ك 
التفريس, هذا يطالب بتطبيق 
النموذج التركي, وهذا يطالب 
بتطبي�ق النم�وذج اإليران�ي, 
حتى ضاع الخيط والعصفور.  
إص�دار فتاوى ما انزل الله بها 
من سلطان, كفتوى الشيخ 
عبد الباري الزمزمي, التي 
أب�اح فيها ن�كاح الموتى, 
دع�ت  الت�ي  والفت�وى 
م�ع  للوق�وف  المس�لمين 
إس�رائيل ف�ي حصارها لغزة, 
أو في حربها عل�ى لبنان, وفتوى تأييد 
الغزو األمريك�ي للعراق, وفتوى عدم 
إعاقة تحركات فيالقهم الزاحفة نحو 

العراق, والتي انتهت بتقبيل بول بريمر في فمه, وتكريم رامزفيلد 
بس�يف عربي يحاكي س�يف )ذو الفقار( من حيث الش�كل, وهو 
الس�يف الذي حمله أمي�ر المؤمنين )علي( بوج�ه الغزاة والطغاة 
والبغاة.  نش�ر تعاليمهم في األوس�اط الفقيرة, وفي المجتمعات 
المتخلف�ة, وحث المراهقين عل�ى إعالن التم�رد والعصيان على 
الثواب�ت الدينية الراس�خة, والس�ماح لهم بالث�ورة على األعراف 
والمب�ادئ والقي�م.   االس�تعانة بأكثر من خمس�ين فضائية لبث 
س�موم التفرقة الطائفية, باعتبارها الوق�ود الفعال والمضمون 
إلشعال فتيل النزاعات المذهبية, والعودة بدائرة الصراع إلى القرن 
الهجري األول.الملفت للنظر في مواقف هذه التكتالت الضالة هو 
القاس�م المش�ترك األعظم, الذي يجمعها كلها تحت سقف واحد.   
فإنه�ا وعل�ى الرغم م�ن كثرتها, وعل�ى الرغم م�ن تقاطعها مع 
بعضها البع�ض, وعلى الرغم من ضراوة الص�راع الدموي القائم 
بينها, وعلى الرغم من عدم وجود روابط روحية أو فقهية تجمعها 
مع التكتالت األخرى في خندق واحد, إال إنها تتفق كلها على عدم 
المس�اس بالمصالح األمريكية في الش�رق األوسط, وتتفق على 
عدم الس�ماح بالتعرض للقواعد الحربية األجنبية المنتشرة على 
األرض العربية واإلس�المية, وتتفق على عدم الس�ماح بالتطاول 
على الزعامات العربية واإلسالمية المتأمركة, التي خضعت كليا أو 
جزئيا لقيادات البنتاغون, أو التي انحنت أمام فيالق الناتو, وتتفق 
عل�ى عدم االنتق�اص من مكان�ة الزعامات, التي منح�ت القوات 
الغربية االمتيازات العس�كرية واالستخبارية السخية, فالمصالح 
األمريكية واإلسرائيلية أصبحت فوق الشبهات في نظر الجماعات 
المتالعبة بالدين, وصارت في نظرها من الخطوط الحمراء, التي 

ال ينبغي تجاوزها, وال ينبغي االقتراب منها. 



ه�ذا م�ا ورد م�ن المواط�ن 
حس�ين مجي�د عي�دي المدير 
األقدم في دائرة بلديات ميسان 
وال�ذي بس�بب خط�أ إمالئ�ي 
تحول إلى مدير قس�م حس�ب 
رس�الته نضعها بالن�ص أمام 
المعنيي�ن ف�ي وزارة البلديات 
واألش�غال العامة:  )سبق وان 
أصدرتم تعليمات بشأن تالفي 
األخط�اء اإلمالئية ف�ي الكتب 
الدوائر  الص�ادرة م�ن بع�ض 
فالكت�اب  فائ�دة  دون  ولك�ن 
الص�ادر م�ن بلديات ميس�ان 
المرق�م  البش�رية  /الم�وارد 
 29/8/2012 ف�ي   23764
والمذك�ور في�ه عب�ارة )عدم 
الموافق�ة عل�ى ح�ذف درجة 
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أن  كم�ا   . ؟  الكت�اب  طابع�ة 

كت�اب الوزارة المش�ار إليه لم 
الموافقة باالس�م  يحدد ع�دم 
كم�ا هو مذك�ور وإنما أش�ار 
إل�ى تعليمات الوزارة ومطالبة 
وفس�رت  بتطبيقها  البلدي�ات 
التوجيه�ات  تل�ك  البلدي�ات 
خطأ  ف�كان المفترض بمدير 
البلدي�ات قب�ل توقي�ع الكتاب 
كش�ف األخط�اء اإلمالئية أوال 
ومعرف�ة فيم�ا إذا يوجد كتاب 
برفض ال�وزارة لحذف الدرجة 
أم ال يوجد كت�اب بل تعليمات 
عامه واعتم�اده على ما يرفع 
 . تدقي�ق؟  دون  الذاتي�ة  م�ن 
فالموظف حينم�ا يعين كاتب 
حس�ابات ثم رف�ع إلى معاون 
محاس�ب ثم إلى محاس�ب ثم 
اختارته الوزارة الن يكون مديراً 
إلح�دى البلدي�ات في ميس�ان 
الموظف  فحينم�ا يعفى ه�ذا 
البلدي�ة  مدي�ر  منص�ب  م�ن 
فالبد م�ن أن يمارس الموظف 
اختصاصه قبل أن يكون مديرا 
)الحس�ابات(  وه�ي  للبلدي�ة 
ولكن مديرية بلديات ميس�ان 
بش�كل  التعليم�ات  فس�رت 
مغاير وأبقته مدي�راً أقدم بدال 

من مدير حسابات أقدم (.

رس�الة بع�ث بها لفي�ف من حمل�ة الرت�ب الفخرية على م�الك وزارة 
الداخلي�ة من بعد س�نة 2005 والذين تمت نزع رتبه�م بقرار من الوزارة 

وإبقاء الرتب الفخرية الممنوحة قبل هذا التاريخ وهذا نصها:
)بدأت القصة في سنة 2010 عندما صدر أمر من وزارة الداخلية في نزع 
الرتب الفخرية واألمر يشمل الجميع، والجميع نفذ األمر لكن ماذا حصل؟ 
تحركت الوحوش الكبيرة المتنفذة التي ال يس�تطيع الوقوف أمامها احد 
وطالب�ت الحكومة بإص�دار أمر ديواني بتثبيت رتبه�م وإدخالهم دورات 
صغي�رة, فرحنا جميع�ا لكن الفقير وغي�ر المتنفذ ال يطب�ق عليه األمر 
هذا فق�ط لألقوياء!.. والفقي�ر مقدور عليه عزل�ت الحكومة المتنفذين 
واألقوي�اء ع�ن الفقراء وقس�موا هؤالء المجموعة إلى قس�مين القس�م 
األول فيه الممنوحون رتباً لغاية س�نة 2005 والقسم الثاني فيه الفقراء 
الممنوح�ون رتباً ما بعد 2005 تحركنا نحن المس�تبعدين فمن اعترض 
قد اعترض لنفس�ه ألنه ال احد يسمع ومن جاءته نوبة قلبية ومات قهراً 
من ظلم هذا القرار فدفن وال احد س�أل عنه، تحول الجميع شرطة برتبة 
ش�رطي أول اقل رتب�ة ف�ي وزارة الداخلية بقي الحال عل�ى ما هو عليه 
لمدة س�نة كاملة نقدم الش�كاوى فما من مسؤول يسمع تفاجأنا بناس 
أقوي�اء خرجت م�ن مجموعتنا وأص�روا على عدم ن�زع الرتب ومن على 
شاشة التلفاز قالوا بصريح العبارة، انه يجب على الحكومة تثبيت رتبهم 
فقامت الحكومة بكل صمت وهدوء تام بعزلهم عن الفقراء والمس�اكين 
)أوالد الخايب�ة( واصدر لهم أمر فوري وأرس�لت إليه�م لجنة لمقابلتهم 
فبقينا نحن نرى أقراننا وأصدقاءنا كيف اخذوا مستحقاتهم فرحين لهم 
لكن حزينين على نصيبن�ا, هذه هي الديمقراطية التي ينادون بها وهذه 
ه�ي العدالة الت�ي تطبقها وزارة الداخلية. فأنصفون�ا من ديمقراطيتهم 

وخلصونا من عدالتهم(. 

إن معرك�ة التعليم ض�د الجهل 
والتخلف واألمية والت�ي تدور رحاها في 
صفوف الدراسة وأروقة المؤسسات والمعاهد 
والجامع�ات، ومناب�ر التعلي�م األخ�رى، وتح�ت "أنظ�ار 
المس�ؤولين" وقراراته�م الحكومي�ة في من�ح المنظومة 

التعليمية دفعة ترفدها بالحياة والتطور 

والرق�ي، أو إجهاضها وس�لب روحها عبر تسييس�ها 
وطبخها ف�ي مطابخ "الحكومة" لتبدو مس�خاً يمجد 
لراعي الجهل، وهو يرتدي حلة الدفاع عن العلم ومكافحة 
الجه�ل، ما زالت ت�راوح مكانها في بعض البل�دان النامية 
"وخصوص�اً بل�دان الش�رق األوس�ط" برغم م�رور عقود 
م�ن الزمن على ارتفاع مس�توى التعلي�م العالمي وتجاوز 
عش�رات الدول عقبة األمي�ة بين مواطنيه، وبحس�ب أخر 
اإلحصائي�ات الرس�مية والصادرة من المنظم�ات الدولية، 
ويبدوا إن سياسة التعليم في العالم العربي قد تأثرت سلباً 

ء  ا األح�داث والتغي�رات الت�ي تمر بها ج�ر
والتي زادت من واقع بؤس التعليم 
فيه أسوة بالدول األخرى. وحسب 
مصدر مطلع في لجنة التربية 
العراقي  بالبرلم�ان  والتعلي�م 
أك�د وج�ود مابي�ن 5 إل�ى 6 
ماليين أمي في العراق حاليا 
مح�ذرا م�ن تفش�ي ظاهرة 
المدارس  التالميذ من  تسرب 
بسبب الظروف المعيش�ية واالجتماعية واألمنية، وان 
"أس�بابا أمني�ة واقتصادية وأعراف�اً اجتماعية تقف خلف 
تفش�ي ظاه�رة األمية في الع�راق حاليا"، وهن�اك ما بين 
خمسة إلى ستة ماليين أمي في العراق حاليا غالبيتهم من 
النساء، يتركز معظمهم بالريف بسبب األعراف االجتماعية 
الس�ائدة" هناك، واعتبر أن ه�ذه األرقام كبيرة 
ج�دا، مش�يرا إل�ى أن لجن�ة التربي�ة والتعليم 
بمجلس الن�واب تناقش إمكانية تطبيق قانون 
محو األمية بعد نقاشات مع الجهات التربوية 
المعني�ة، واعترف بتعث�ر الواقع التعليمي في 
العراق بشكل كبير انطالقا من بناء المدرسة 
غي�ر الالئق وانتهاء بالطالب نفس�ه، وكانت 
وزارة التخطي�ط العراقية ق�د أعلنت مؤخرا 
عن إحصائية شاملة أظهرت أن عدد سكان 

البالد تجاوز ال�31 مليون نسمة.
 إن مح�و األمية م�ن البرامج البس�يطة 
التي يستطيع أي إنسان بشيء من اإلرادة 
والعزم أن يكون عضوا فاعال في منظومة 
محو األمية وننقل هنا تجربة أمن لبنان إذ 
حققت لبنات جنسها شيئا في هذا المجال 
فقبل س�بع س�نوات، بدأت خديجة أسعد 
بتحفي�ظ الق�رآن الكريم للفتيات في قري�ة وادي جاموس 

اللبناني�ة النائية في منطقة عكار، بالمحافظة الش�مالية 
دون أن تكون لديها أدنى فكرة عن مدى تأثير هذه المبادرة 
عل�ى مجتمعها الفقير في نهاية المطاف، وقد تحدثت عن 
تجربتها قائلة "اعتدت القيام بذلك في المنزل، وبعد أن زاد 
عدد النس�اء األميات ف�ي وادي جام�وس اللواتي قصدنني 
لتعليمهن القراءة، ذهبت لرؤية رئيس البلدية الذي خصص 
لنا غرفة في مبنى البلدية، وبدأ عددنا يكبر ش�يئاً فش�يئا، 
وتعرف�ت على مس�ؤولين في وزارة الش�ؤون االجتماعية، 
وحض�رت دورة تدريبية لتعلي�م البالغين األميين، وحصلت 
على بع�ض الكتب الس�تخدامها في التدري�س"، ولم تتلق 

تعليم  أي  خديجة 
جامعي أو 

 ، نوي ثا
تعلم�ت  ب�ل 

فق�ط  ف�ي الق�راءة 
الم�دارس االبتدائي�ة، ومث�ل معظ�م الفتيات ف�ي قريتها، 
تزوجت في س�ن مبكرة، وقضت معظم وقتها في المنزل، 
وتبل�غ خديج�ة اآلن 42 عام�اً ولم تصبح أماً بع�د مما ولَّد 
لديه�ا، حس�ب قوله�ا، ش�عوراً بالع�ار في ه�ذا المجتمع 
الريف�ي التقلي�دي وجعله�ا تس�عى لتحقي�ق ش�يء أكبر 
لنفس�ها ولنس�اء القرية، وقد كان هذا م�ا دفعها للتفكير 
ف�ي تأس�يس منظمة غي�ر حكومية في ع�ام 2008 تحت 
اس�م "جمعي�ة األس�وة الحس�نة"، وتحدث�ت خديجة عن 
هذه التجربة قائلة "لقد غيرت حياتي كلها وحياة النس�اء 
اللواتي لم يكن قادرات على القراءة قبل االلتحاق بالفصول 
الدراسية بالجمعية، إن حياة النساء صعبة للغاية في هذه 

المنطق�ة، فهن يقضي�ن وقتهن في العمل ف�ي المنازل أو 
في الحقول، ولكن عندم�ا تتعلم الفتاة كيف تقرأ، فإنها ال 
تقتصر فق�ط على الذهاب لقطف الزيتون في الحقول، بل 
تتغير آفاقها ويصبح بإمكانها القيام بوظائف أخرى داخل 
منزله�ا مثل الخياطة أو تصفيف الش�عر أو التخصص في 
التجميل وافتتحت خديجة أخيراً ورش�ة خياطة للمساعدة 
ف�ي تمويل برنام�ج محو األمية وتقديم ف�رص للمزيد من 
نس�اء القرية للعمل خارج المنزل، وس�اعدها في ذلك أحد 
أشقائها الذي تبرع لها بالمكتب، وقد قامت جمعية األسوة 
الحس�نة  حت�ى اآلن بتدري�ب 120 فتاة وام�رأة في القرية 
عل�ى القراءة، وفي نهاية ع�ام 2009، زار وفد من منظمة 
األم�م المتح�دة للطفول�ة )اليونيس�يف( القري�ة لتقيي�م 
مش�اريع خاصة برعاية الطفل، وقرر الوفد مس�اعدة 
خديجة عل�ى إطالق مبادرة لبيع المالبس المنتجة 
في ورشتها، مقابل اس�تخدام العائدات لتمويل 
دورات خاص�ة للط�الب الذي�ن يعان�ون م�ن 
صعوبات في التعلم، وبعد أشهر عدة، التقت 
خديجة بلوكا بابين�ي، وهو مصور إيطالي 
يعم�ل ف�ي نيوي�ورك وكان ف�ي مهمة في 
لبنان لصالح ش�ركة الجين�ز التركية أورتا 
بلو، وبعد أن سمعت أورتابلو عن المشروع 
من بابين�ي، قررت الدخول في ش�راكة مع 
خديجة لتنفيذ مش�روع جديد يتيح للنس�اء 
العامالت في جمعية األس�وة الحس�نة تصنيع 
الزي المدرس�ي لألطف�ال في أفريق�ي، وتبرعت 
الشركة ب�12 ماكينة خياطة جديدة وزودت النساء 
بقم�اش الجين�ز لتصني�ع الزي المدرس�ي، وت�م التبرع 
ببعضه لتالميذ المدارس في القرية، وستقوم النساء خالل 
هذا الصيف بخياطة الزي المدرسي للطالب في سيراليون، 
وتعل�ق خديج�ة على ما حققت�ه قائلة "ليس ل�دي أطفال 
ولكنني أعرف أن ما أقوم به قد غّير مجتمعي نحو األفضل، 
إن الناس يعتبرونني أس�وة له�م اآلن، ومنذ أن بدأت العمل، 
وأنا أش�عر بأنني بدأت حياة جديدة، فقد كنت أش�عر بملل 
فظيع قبل ذلك. فلماذا ال يصبح كل متعلم فينا ويس�تطيع 
أن يقض�ي عل�ى أمية عش�رة ال أكث�ر، مثل خديجة أس�عد 
وبهذا نس�تطيع إذا قررنا االس�تمرار أن نقضي على أخطر 
آف�ة تهدد مس�يرة تقدمنا ونس�تطيع أن نرتقي بمجتمعنا 
إلى مصاف المجتمعات التي كانت تحلم بالحاف بنا .. حقاً 
أن ه�ذه الم�رأة تصلح أن تكون قدوة لن�ا جميعا، فلماذا ال 

نصبح كلنا خديجة أسعد؟. 
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سؤال مطلوب الجواب عليه..
من المس�ؤول ع�ن اس�تيراد أدوية تنته�ي صالحيتها 

بمجرد أن تطأ أرض الرافدين ؟!
لقد سمعنا وقرأنا الكثير عن عمليات الفساد بالوزارت 
لك�ن الذي ت�راه العين غي�ر الذي نس�معه!، ويقول المثل 
البغ�دادي "بين الصدق والكذب أربعة أصابع"... س�معنا 
ورأينا عملية حرق وزارة الصحة وكيف س�جلت األحداث 
قض�اًء وقدراً، المهم بالموضوع هو إلى متى تبقى وزارة 
الصح�ة تصدر الس�موم إلى أبناء ش�عبنا فهي تش�تري 
الس�موم وتوزعها على ش�كل أدوية طبعا ليست سموماً 
بالمعن�ى المع�روف ولكنها أدوية منتهي�ة المفعول نعم 

أدوي�ة منتهي�ة المفع�ول آالف األطنان من ه�ذه األدوية 
تم ش�راؤها على مرأى ومس�مع م�ن كبار المس�ؤولين 
بالوزارة!.. هذه األدوية يتم ش�راؤها بأثمان بخسه ألنها 
عند الش�راء تكون قريبة م�ن انتهاء الصالحي�ة وعندما 
يتم توزيعها عل�ى دوائر الصحة تبقى لديهم أيام قصيرة 
وتنتهي صالحيتها وتبقى الدوائر محتارة بعملية صرفها.. 
وهنا تبدأ المخاطبات الرسمية بين دوائر الصحة ووزارة 
الصح�ة... حول كيفي�ة الصرف وتأتي الكت�ب من وزارة 
الصحة وتذهب كتب إلى وزارة الصحة وتسكت األلسن.. 
وتغفو الضمائر على وسائد الترف الزائل ويبقى المواطن 

هو الضحية.
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وزارة الداخلية.. والعدالة 
يف نزع الرتب الفخرية

متابعة - امل�ستقبل العراقي 

ب�سبب خطاأ اإمالئي.. مدير
 اأقدم يتح�ل اإىل مدير ق�سم

متى نرى عراقًا بدون اأ�سالك معّلقة  ؟

1-امل�اطن كرمي ح�سني �سادق – بغداد  
كشفت مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين عن شمول 
الس�جناء قبل عام 1968 بامتيازات قانون مؤسس�ة الس�جناء 
وأن " قانون المؤسس�ة الحالي الذي تمت قراءته القراءة األولى 
في مجلس النواب يش�مل المعتقلين والسجناء قبل عام 1968 
، وإق�رار التعديل س�يكون خالل الفصل التش�ريعي الحالي بعد 
موافقة البرلمان عليه". والقانون يعطي الس�جناء والمعتقلين 
السياس�يين الحق بترويج معامالتهم للحص�ول على حقوقهم 

بموجب قانون المؤسسة المرقم ]4[ لعام 2006 .

منا�سدات اإىل وزير ال�سحة.. الع�ن والعالج
الهموم واألحزان كلنا شركاء فيها ألننا ابناء هذا البلد الجريح 

المبتل�ى بالح�روب والمصائ�ب وأخ�ر مصائبنا ه�و "اإلرهاب 
والتكفيريي�ن" الذي كنت احد ضحاياه في احد االنفجارات التي 
هزت منطقة المشتل مما أدى إلى إصابتي بحروق بنسبة 80% 
وتشوه األطراف األربعة وتهشم مفصل الكاحل عام 2005 ومنذ 
ذلك الوقت وال تزال القروح موجودة والطامة  الكبرى إني وحيد 
عائلة وس�اقي مهددة بالبتر، فاني أناشد وزير الصحة المحترم 
بإرس�الي للع�الج خارج القط�ر بعد أن تيقنت م�ن األطباء بان 
عالجي غي�ر موجود في العراق، واني أناش�دك يا س�يدي وزير 
الصح�ة من باب األبوة واألخوة بأن تجود علي بإرس�الي للعالج 

والله ال يضيع أجر المحسنين .
المصاب عباس حمزة 

07901270471

الس�يد وزي�ر الصح�ة المحترم أناش�دك 
بإنق�اذ ول�دي عب�د الل�ه البالغ م�ن العمر 
5 س�نوات ال�ذي ول�د ف�ي زم�ن الطائفية 
المقيتة في عام 2007 واني اسكن منطقة 
اليوسفية، والذي ولد مصاباً بمرض خمول 
في دماغ الرأس، أناش�دك يا س�يدي الوزير 
أن تمد يد العون لهذا الطفل الذي هو بعمر 
الزه�ور كلم�ا نظ�رت إلي�ه اذرف الدموع 
فأرج�وا ال�رد بأس�رع وقت ممك�ن إلنقاذ 

ولدي. 
 07813579784  وال�د الطف�ل عب�د الله 

جمال

"الن�ول" ه�و أجرة النق�ل في لهج�ة أهلنا وقد 
اس�تعملنا ه�ذه المف�ردة من ب�اب التغيي�ر لعل 
طريق�ة  تتغي�ر  النق�ل  وزارة  ف�ي  المس�ؤولين 
متابعته�م له�ذه المش�كلة وتك�ون أكث�ر جدية 
وحزم�اً ف�ي متابع�ة المتجاوزي�ن والمخالفين، 
فم�ا تزال مش�كلة أجور النقل تش�كل واحدة من 
مالم�ح معان�اة المواطني�ن اليومي�ة، م�ن خالل 
اله�در المالي الذي يذهب في جيوب س�واق النقل 
الخ�اص من دون مب�رر يذكر، وبعي�داً عن عيون 
الرقاب�ة.. التي ال نعلم متى تنتفض على نفس�ها 

وتحاس�ب ه�ؤالء الذين يتعاملون م�ع الناس في 
تحدي�د األس�عار كيفما ش�اءوا.. فل�و وجدوا من 
يحاس�ب ويعاقب لما وصلت الحال إلى ما وصلنا 
إليه، من تسلطهم على رقاب الركاب الذين طالما 
كان�ت مناداتهم بض�رورة وض�ع قوانين صارمة 
وحازمة ضد كل م�ن يتالعب بإجرة النقل، كونها 
تعتبر أحدى المش�كالت التي لم توضع لها حلول 
جذرية، ال س�يما أن معاناة المواطنين مس�تمرة 
من�ذ فت�رة طويل�ة وال�ى االن، حي�ث أدى إهمال 
الموض�وع دون إعطائ�ه األهمي�ة المناس�بة إلى 

ارتفاع مؤش�راتها بص�ورة مخيف�ة، حتى كادت 
تلتهم رواتب الموظفين وأرزاق  الكس�بة على حد 
س�واء، وإذا اعترض احدهم على أجور النقل فإنه 
يرغم الركاب عل�ى الرضوخ لمطالب�ه، أو العودة 
إلى المرآب عبر الركون على جانب الطريق مهدداً 
بالرجوع إلى المرآب كي يترجل منها المواطنون، 
وس�ط أس�فهم على ما حصل وما سيحصل غداً، 
إذا ما تركت ه�ذه األمور بيد من هب ودب وامتلك 
وس�يلة نقل للركاب في الش�وارع دون معاقب أو 

رقيب.

كمال لطيف �سامل
ش�يء مس�ر أن يرفه الناس أن يمتلكوا الس�كن 
وس�يارة جميل�ة ومقومات أخرى ه�ي من صلب 
حقوق اإلنس�ان .. ولكن كما يق�ول المثل )أنطي 
الخب�ز لخبازت�ه حتى لو تاكل نص�ه( هنا المعنى 
واضح ف�ي الخب�رة والتمري�ن واالقت�دار .. ولعل 
م�ا نرم�ي إلي�ه ه�و الس�يارات التي أخ�ذت تباع 
بالتقس�يط المريح مع جلب كفيل ودفع مبلغ من 
المال، مع إعفاء ثالثة أش�هر ووصل األمر ببعض 
مكاتب بيع السيارات إلى عدم الحاجة إلى كفيل.. 
هكذا أصبح األمر س�هالً، مئات الس�يارات تجوب 

الش�وارع يقودها شباب دون السن القانونية وبال 
إجازة س�وق.. س�رعة جنونية ت�ؤدي إلى حوادث 
تزهق أرواح الناس، ولو زرنا المستشفيات لوجدنا 

أكثر الحوادث هي حوادث مرورية ودهس .
إذن السيارات التي تباع اليوم بالطريقة المجانية 
ب�دل من أن تكون نعمة أصبح�ت نقمة.. ترى أين 
هو دور المرور في محاس�بة م�ن ال يحمل إجازة 
س�وق ومن يقود السيارة )رون سايد( ومن يسير 
بطريقة عش�وائية.. غير مبال بأرواح الناس التي 
تداس وترمى على الرصيف دون وازع من  ضمير؟ 

آه يا عالم السيارات يا عالم األموات ؟!

ال نأتي بجديد حين نقول أن العديد من المستشفيات األهلية هدفها 
تجاري بالدرجة األولى قبل أن يكون إنس�انياً، وقد درجت في التفنن 
الستغالل المواطن سواء في سلسلة الفحوصات أم بإجراء العمليات 
و"حلبه" بتس�عيراتها التي ال تخضع لقان�ون معين بقدر ما تخضع 
ل�إدارة الت�ي تدي�ر ه�ذا المستش�فى أو ذاك ، وهي مس�ألة وقضية 
يفت�رض أن تعالجه�ا الجهات الرقابية المس�ؤولة عن قطاع الصحة 
والمستشفيات األهلية وإال فإن األمور لم تعد تحتمل المزيد، والرقابة 
المطلوبة هنا ال تتعلق بوصفات الدواء المبالغ بها وال بأسعار الغرف 
للمرضى حس�ب  وإنما مراقبة أداء العاملين في هذه المستش�فيات 
األهلية ب�دءاً من الممرضين والممرضات وص�والً للطبيبات واألطباء 
وخاصة أولئك الذين يعملون في حقل الوالدة في مدى نزاهتهم ومدى 
اهتمامه�م وم�دى تش�خيصهم للحاالت الت�ي تعالج فيم�ا إذا كانت 
هذه الحالة أو تلك تس�تدعي حقا إجراء عملي�ة قيصرية أم يمكن أن 
تكون الوالدة طبيعية، نقول ذلك وأمامنا العديد من الش�كاوى بشأن 
ال�والدات، وهي في الغالب تجمع على وجود اس�تغالل مقصود وذلك 
عب�ر إج�راء عملي�ات والدة قيصرية في وق�ت ال تحت�اج الكثير من 
النس�اء لتلك العملية والهدف كما قلن�ا من البداية تجاري مئة بالمئة 
! ذل�ك أن أج�رة الوالدة الطبيعي�ة تبلغ 700 ألف دين�ار عراقي، بينما 
العملية تكلف وحدها مليوناً وخمس�ين إلفاً غير الحس�ابات األخرى 
التي تضاف تحت مس�وغات عدة، وما يقال عن بعض هذه المشافي 
يق�ال عن مستش�فى أهلي مش�هور ال�ذي تفنن ف�ي "التكصيب" ، 
يوم الخميس الثالث عش�ر من أيلول الج�اري بإجراء أكثر من خمس 
وعشرين عملية والدة قيصرية مع أن بعض هذه الحاالت ال تستدعي 
إجراء عملية قيصرية ومنها على س�بيل المثال ال الحصر حالة امرأة 
كانت طبيبتها الدكتورة ميسون فاضل قد شخصتها في عيادتها في 
السونار بأن كل شيء طبيعي وان والدتها شارفت وال تتعدى اليوم أو 
غدا ولهذا وبناء على التشخيص والتقارير دخلت المستشفى االهلي، 
وفي المشفى حين علموا أن الوالدة ستكون طبيعية تركوها ووضعوا 
في معصمها "بطل مغذي" وهكذا جعلوها تنتظر طوال ساعات وفي 
تم�ام الس�اعة الثالثة والنصف بع�د منتصف الليل قال�وا أنها تحتاج 
إل�ى عملية  لتدخل صالة العمليات وس�ط صخ�ب وفوضى فقد كان 
أمامه�ا ف�ي الصالة خمس ح�االت تجريها الدكت�ورة )ر.ي( ، وليس 
األم�ر يتوقف عند هذا الحد ب�ل تجاوزه إلى خلع كتفه�ا بعد العملية 
حي�ث رفعها اثنان من الممرضين وليس�ت الممرض�ات!!.. المهم ما 
نري�د أن نقوله، كيف صادف أن عمليات ال�والدة كلها كانت قيصرية 
باس�تثناء حالة واحدة أدخلت وكانت قد وضعت وليدها في الس�يارة 
التي أقلتها للمشفى؟.. نعم ما يجري ليس أكثر من عمليات استغالل 
بش�عة المطلوب الوقوف عندها وتكثيف الج�والت الرقابية على هذه 

المستشفيات لوقف التجاوز واالستغالل وعملية "حلب" المواطن .

امل�ست�سفيات 
االأهلية والرقابة املطل�بة

مر�سى الهم�م

برقيات وردود

منا�سدة الن�ل غايل واجليب خايل

من جتارب حم� االأمية

لماذا ال نصبح كلنا .. "خديجة أسعد" ؟
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يدير البروفيس�ور التشيكي 
ال�ذي يغط�ي  فالديمي�ر فران�ز 
الوش�م %90 من جس�مه حملة 
انتخابية للفوز برئاسة جمهورية 

التشيك التي أصبحت على ابواب 
و  الجديدة،  الرئاسية  االنتخابات 
اذا فاز باالنتخابات س�يكون أول 

رئيس دولة موشوم.

س�االر دو أويون�ي، 
أكب�ر مجم�ع مل�ح في 
العالم يقع في مرتفعات 
التيبالن�و جن�وب غرب 
بوليفي�ا. خ�الل فص�ل 
الش�تاء تتح�ول طبق�ة 
المي�اه الرقيقة إلى أكبر 
مرآة طبيعية في العالم، 
و  الص�ورة  ل�ك  فتب�دو 

كأنك تمشي على الماء.

لج�أت زوجة ف�ي الكويت إلى 
حيلة غريب�ة لمراقبة حياة الزوجة 
الثاني�ة م�ع زوجه�ا، وذل�ك بزرع 
"كامي�رات خفي�ة" ف�ي كل مكان 
بالشقة، وفي النهاية سرقت ذهبها 
قب�ل أن يفتض�ح أمره�ا.  وقال�ت 
صحيفة "الوطن" الكويتية: تأثرت 
زوجة بمسلس�ل "خالتي قماش�ة" 
وزرعت كاميرات المراقبة بالصوت 

والص�ورة ف�ي مس�كن ش�ريكتها 
أو ضّرته�ا )الزوج�ة الثانية( حتى 
تع�رف كل ما ي�دور بي�ن الزوجين 
ف�ي الليل�ة التي يذهب فيه�ا الزوج 
التفاصي�ل  وب�أدق  لش�ريكتها 
بالص�وت والصورة.. وق�د افتضح 
أمرها بس�بب عبارات كانت ترددها 
أمام ش�ريكتها التي كان�ت ترددها 

مع الزوج.

أول رئيس دولة موشوم !

اكبر مجمع للملح

زوجة كويتية تزرع كاميرات 
لمراقبة ضرتها مع زوجها

يتخطى ع�دد البدناء في 

األش�خاص  عدد  العال�م 

س�وء  يعان�ون  الذي�ن 

التغذية ال�ذي يزداد يوما 

بع�د يوم في ظ�ل األزمة 

المتنامي�ة.  الغذائي�ة 

التقري�ر  ويتمح�ور 

السنوي لرابطة جمعيات 

الصلي�ب األحمر والهالل 

األحمر على الكوارث في 

العالم ومش�اكل التغذية 

مع تس�ليط الضوء على 

التف�اوت بي�ن األغني�اء 

وارتف�اع  والفق�راء 

األسعار بوتيرة متسارعة 

في الفترة األخيرة. 

وتش�ير إحصائيات الرابطة إلى 

أن 1.5 مليار شخص في العالم 

كانوا بدناء في عام 2010، وفي 

المقاب�ل 925 ملي�ون ش�خص 

كانوا يعانون سوءا في التغذية.  

وقال األمين العام للرابطة بيكيلي 

جيليتا »انتهى بن�ا المطاف إلى 

%15 م�ن الجي�اع و%20 م�ن 

البدن�اء ف�ي العالم. وه�ذا دليل 

على وجود خلل ما في السوق«. 

ووصف المدير اإلقليمي للصليب 

األحمر في منطقة آسيا المحيط 

اله�ادئ جاغان ش�اباغين هذه 

اإلحصائي�ات ب�� »فضيحة ذات 

حدين«، مش�يرا إلى أن »التغذية 

المفرط�ة تقتل الي�وم أكثر من 

الجوع«. 

ورق ومش�رط، عدة الفنان الكندي كالفين نيكولز، الذي جعل من فنه 
منحوتات، ُتس�تخدم في الحمالت الدعائية، وتس�تخدم في المؤسس�ات، 
وحت�ى ُتق�ام لها المعارض، لش�دة جماله�ا، ودقة عمله�ا، وحجم الصبر 
والتأني في إخراجها لوحة على جدار، او اعالنا تسويقيا. بدايته كانت في 
العام 1986، في األستوديو  الخاص به، في محافظة اونتاريو، فن الشيء 
من ال ش�يء، ورقة يعمل المشرط بها تشكيال، بيد مبدع، يقص قصاصات 
ال�ورق بطريق�ة معين�ة، ويضعها جانبا، وبع�د ان تكتمل قط�ع الصورة، 

ف�ي  المرس�ومة 
مخيلت�ه، يب�دأ بجمع 
األوراق التي ش�كلّها، 
حتى يتناس�ب شكلها 
الصورة  م�ع  النهائي 
ثم  في خلفي�ة عقله، 
تضب�ط اإلض�اءة في 
االس�توديو، إلخ�راج 
ش�كل دقي�ق ومبهر، 
ُمظه�را كامل المعنى 
ويستخدم  المقصود، 
الكاميرا اللتقاط شكل 
التفاصيل،  ألدق  كبير 
ثم بأس�لوب المس�ح 

الضوئ�ي، او بالطباعة الفنية، تخرج لنا الص�ورة، واضحة المعالم، ظاهر 
فيه�ا حج�م العمل، ولوال المعلوم�ات عنها، لما عرفنا أنه�ا من ورق. بعد 
مرور خمس س�نوات على البداية، اصبح�ت إلبداعاته عالمة تجارية، على 
الصعيد الدولي، وجزء كبير من عمله، أكثر من 75 لوحة، تجدها معروضة، 

في مكتبة فوليت في ماكنهري.

منحوتات ورقية
 تتحول إلى عالمة تجارية
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معرض لحل أزمة الزواج !

أغلى سيارة في العالم

يابانية تتبنى قردا !
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�سورة من الذاكرة

ج�سر ال�سهداء
 يف الع�سرينات

إىل  تع�ود  م�ر   -  1171
الخالف�ة العباس�ية بع�د موت 
الفاطمي�ن  الخلف�اء  آخ�ر 

العاضد لدين الله.
1939 - القوات السوفيتية 
تغزو رشق بولندا وتستويل عىل 
م�ا تركه األمل�ان م�ن األرايض 
البولندية خالل الحرب العاملية 

الثانية.
1947 - اململك�ة املتوكلي�ة 

اليمنية تنظم لألمم املتحدة.
ش�ترين  منظم�ة   -  1948
تغت�ال الكونت فول�ك برنادوت 
املتح�دة  األم�م  م�ن  املع�ن 
للتوفيق ب�ن العرب واليهود يف 

فلسطن.
1961 - إعدام رئيس وزراء 
تركيا األسبق عدنان مندريس.

ع�ىل  التوقي�ع   -  1978
اتفاقية كامب ديفيد بن مر 

وإرسائيل.
 11 م�رع   -  1997
البوسنة  دبلوماس�يا أجنبيا يف 
والهرس�ك بينهم نائب املبعوث 
الدويل جربو فاجنر لدى تحطم 

طائرتهم قرب رساييفو.
2008 - مرع 16 مواطنا 
يمنيا يف هجوم بسيارة مفخخة 
األمريكي�ة  الس�فارة  ع�ىل 

بالعاصمة اليمنية صنعاء.
2010 - إرسائيل تغتال إياد 
ش�لباية أحد قياديي كتائب عز 
الدين القس�ام يف منزله بمخيم 

نور شمس يف طولكرم.

        اأعياد ومنا�سبات

عيد ألبطال يف أنجوال.
ي�وم الدس�تور يف الوالي�ات 

املتحدة 

1 – أول م�ن دع�ى نفس�ه فيلس�وفاً – 2 رّحالة ش�هير س�افر إلى 
الصين في رحلة أس�تغرقت 24 عاماً – 3 – أحد الوالدين – عالم طب 
وكيميائي عربي – 4 – عكسها كاتب – بسط – 5 – أعباؤك وواجباتك 
– مدينة في سويسرا – -6 عكس بحري – الكأل – 7 – حاكمة عربية 
قديم�ة – نصف رومل – 8 – تفس�يرية – ح�راس الكروم – 9 – أحد 

األقارب – سئم .

1 – جبل لبناني -  2 – أغنية ألم كلثوم – 3 – عكس�ها بالي الثياب 
– عكس�ها م�رض – 4 – أفاض�ل – فقرة – 5 – أحد المس�تحيالت – 
عكس�ها أغنية لفريد األطرش – 6 – عكسها يزيد على – معاتب – 7 
– حكى – نصف أعلم – بان – 8 – عالم لغوي ونحوي عربي قديم – 9 

– عالم وفيلسوف أسوجي .

ب
عر

علماء 

أب�و الريح�ان محم�د ب�ن أحمد بريون�ي ) 5 
س�بتمرب 973 - 13 ديس�مرب 1048( عالم مسلم 
أوزبكي]1[]2[]3[]4[]5[ كان رّحالة وفيلسوًفا 
وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا ورياضياتيا وصيدليا 
ومؤرخا ومرتجما لثقافات الهند. وصف بأنه من 
بن أعظم العق�ول التي عرفته�ا الثقافة العربية 
اإلسالمية، وهو أول من قال إن األرض تدور حول 

محورها، صنف كتباً تربو عن املائ�ة والعرشي�ن.
خ�وارزم  عاصم�ة  كاث  ضاحي�ة  يف  ول�د 
)أوزبكس�تان حاليا(يف شهر س�بتمرب حوايل سنة 
)362ه��،973م رح�ل إىل جرج�ان يف س�ن ال25 
حوايل 388ه� 999 م]بحاجة ملصدر[ حيث التحق 
بب�الط الس�لطان أبو الحس�ن قابوس وش�مجري 
ش�مس املعايل ونرش هن�اك أوىل كتب�ه وهو اآلثار 
الباقية عن الق�رون الخالية وحن عاد إىل موطنه 
الح�ق بحاش�ية األم�ري اب�ي العباس مأم�ون بن 
مأمون خوارزمش�اه الذي عهد إليه ببعض املهام 
السياس�ية نظ�را لطالق�ة لس�انه وعند س�قوط 

اإلمارة بيد محمود بن س�بكتكن حاكم عزنة عام 
407ه�� الحقه مع طائفة م�ن العلماء إىل بالطه 
ون�رش ثاني مؤلفته الكربى تحقي�ق ما للهند من 
مقول�ة مقبول�ة يف العق�ل أو مرذول�ة كم�ا كتب 
مؤلف�ن آخري�ن كبريين هما القانون املس�عودي 
التفهيم ألوائل صناعة التنجيم تويف سنة 440ه�، 
تس�مية  املس�ترشقون  علي�ه  وأطل�ق  1048م( 

بطليموس العرب.
كان عال�م رياضيات وفيزي�اء وكان له أيضا 
اهتمامات يف مجال الصيدلة والكتابة املوس�وعية 
والفل�ك والتاري�خ. س�ميت فوه�ة بركاني�ة عىل 
س�طح القمر باسمه إىل جانب 300 اسم المعا تم 
اختياره لتس�مية الفوه�ات الربكانية عىل القمر 
ومنهم الخوارزمي وأرس�طو وابن سينا ]2[. ولد 
يف خوارزم التابعة حاليا ألوزبكستان والتي كانت 
يف عهده تابعة لساللة الس�امانين يف بالد فارس 
درس الرياضيات ع�ىل يد العالم منصور بن عراق 
)970 - 1036( وعارص ابن سينا )980 - 1037( 

وابن مس�كوويه )932 - 1030( الفيلسوفن من 
مدينة ال�ري الواقع�ة يف محافظة طه�ران. تعلم 
اللغ�ة اليوناني�ة والسنس�كريتية خ�الل رحالته 
وكت�ب باللغة العربية والفارس�ية. البريوني بلغة 
خ�وارزم تعني الغريب أو اآلتي م�ن خارج البلدة، 
كت�ب البريون�ي العدي�د م�ن املؤلفات يف مس�ائل 
علمية وتاريخية وفلكية وله مساهمات يف حساب 
املثلث�ات والدائ�رة وخط�وط الط�ول والع�رض، 
ودوران األرض والف�رق بن رسعة الضوء ورسعة 
الصوت،ه�ذا باإلضافة إىل م�ا كتبه يف تاريخ الهند 
]3[.اش�تهر أيضا بكتاباته عن الصيدلة واألدوية 
كت�ب يف أواخر حيات�ه كتاباً أس�ماه "الصيدلة يف 
الطب" وكان الكتاب عن ماهيات األدوية ومعرفة 

أسمائها.
ربم�ا كان البريون�ي أول من أش�ار إىل وجود 

الجاذبية حن قال
»إن األجس�ام تسقط عىل األرض بسبب قوى 

الجذب املتمركزة فيها«

التعارف  أح�د مواق�ع  افتتح 
اإللكتروني�ة معرض�اً متجوالً في 
الرج�ال بمقابل  فرنس�ا لع�رض 
ف�ي  الراغب�ات  الش�ابات  عل�ى 
االرتباط نظ�راً لصعوبة الحصول 
األيام.وسيس�تمر  على زوج هذه 
ه�ذا المعرض ف�ي باري�س لمدة 
عش�رة أي�ام وم�ن ث�مَّ س�ينتقل 
إل�ى مدن أخ�رى في فرنس�ا مثل 
تولوز وليون ومنها إلى العاصمة 
البلجيكية بروكسل ومدينة لوزان 

السويسرية.

وُيع�َرض رج�ال حقيقي�ون 
بداخل صناديق كبيرة على ش�كل 
علب الدمى وتتوافد الشابات كثيراً 
على هذا المعرض الختيار الرجل 
المناس�ب ليك�ون ش�ريك الحياة 
بناًء على المظه�ر فقط، يلي ذلك 
الحص�ول عل�ى مل�ف معلوم�ات 

الرجل كاملة.
وب�دأ موق�ع التع�ارف ع�ام 
2010 وس�جل في�ه أكث�ر من 25 
أل�ف رج�ل ع�ازب للتع�رف على 

فتيات جادات في الزواج.

مرسيدس بنز 540، موديل 1973، ستحّطم 
رقم قياس�ي كأغلى س�يارة في العالم في 
مزاد علن�ي س�يقام قريبا. وم�ن المتوقع 
أن يصل س�عرها إلى 8,25 مليون دوالر أو 
أكث�ر.. يوجد منها ثالث س�يارات فقط في 
العال�م وتعتبر من الس�يارات التي كان لها 
ال�دور الكبير في ث�ورة تصنيع الس�يارات 

التي نشهدها حاليا.

اأبو الريحان البريوين

 العدد )345(  االثنني  17  ايلول  2012

نسبة البدناء أعلى من الجوع

احلمل
تعيش أبرز ي�وم وأكثره نجاًحا 
وتعاطًف�ا معك. يوم ممت�از جّدا. لن 
تت�م عرقل�ة خطوات�ك، بل ستس�ير 
على نحو س�ريع وتصاعدي لتحصد 

الجوائز والتقدير

الثور 
األف�كار  تتش�ابك  ق�د 
والهواجس وتظهر االتهامات، إالّ 
أنني ال أرى الوضع خطراً إلى هذه 
الدرج�ة، لكنه بالتأكيد ال يس�مح 

باالستخفاف به أو بمستجّداته.

اجلوزاء
كان  ف�إذا  بالقل�ق،  تش�عر 
عمل�ك يتطل�ب من�ك مجازفة أو 
يضعك أمام اخطار معينة فإنني 
أدعوك إلى الحرص الشديد والى 

تجّنب المتاعب.

ال�سرطان 
الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك 
وطموحات�ك. ال ت�راوغ وال تستس�لم 
للخمول. تعيش ظروًفا جميلة وداعمة 
م�ن الزمالء وم�ع معظم م�ن تختلط 

بهم في حياتك اليومية

الأ�سد 
قد تجتمع ح�ول طاولة مع 
والمقّربي�ن،  األصدق�اء  بع�ض 
وُتتاح ل�ك فرص أيضاً في العمل 

يجب أن تتكّتم حولها.

العذراء 
مهم�ا ضغط بعضه�م لدفعك 
تصم�د  أن  علي�ك  الته�ّور،  نح�و 
بانتظ�ار توضي�ح الص�ورة أكثر. 
ال تندف�ع نحو الش�ريك م�ن دون 

ضوابط،

امليزان 
قد يخطر ببالك مغامرات متعّددة 
لكّنك ملتزم تعهدات. تس�ود األجواء 
العاطفي�ة،  حيات�ك  الرومانس�ية 
فتكث�ر اللقاءات الهادئ�ة البعيدة عن 

الضجيج

العقرب 
ال تغام�ر من أجل أم�ور تافهة، 
ألنها ق�د تنعكس عليك س�لباً فتدفع 
ثم�ن اندفاع�ك غي�ر المب�رَّر. تقديم 
المس�اعدة للش�ريك س�يكون مهماً 

جداً

القو�س 
ق�د تتب�ّدل معطيات ف�ي العمل 
وتتلق�ى اقتراحاً أو عرض�اً، وهذا ما 
يس�بب لك بعض القلق والتوتر. تبدو 
العواطف ش�ديدة وتحم�ل إليك آفاقاً 

واسعة

الدلو 
أو  رس�مية  بجه�ات  تصط�دم 
تع�رتض  مهني�ة  أو  اجتماعي�ة 
عىل تحرّكات�ك، ورّبما تختلف مع 
األصحاب لتسّبب النفور والعدائية 

تجاهك.

اجلدي
تب�دو مزاجياً، مّش�وش التفكري. 
فالقمر الجديد يف بيتك الس�ابع، أي 
يف الرسطان، يحم�ل بعض االخبار 

املتعلّقة بزواج أو طال

حوت 
تحّول املش�كالت الخط�رة إىل إبداع 
ونجاح، وتس�تعيد بس�متك وحّس�ك 
ع�ىل  املذهل�ة  وقدرت�ك  الفكاه�ي 

املفاوضات الناجحة،

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

23 دي�سمرب- 20يناير23 نوفمرب – 22 دي�سمرب

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 
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تعتزم ش�ركة أدوية بريطانية اختبار مركب كيميائي جرى اكتشافه 
في نبات القنب لعالج مرض الصرع، بعد إجراء دراس�ة واعدة استخدم 

فيها هذا المركب على الجرذان.
وقالت شركة )جي.دبليو( لألدوية، الخميس، إن التجارب اإلكلينيكية 
على اإلنسان باس�تخدام مركب )كانابيديفارين( يمكن أن تبدأ في عام 
2013 بعد أن قال علماء بجامعة ريدينج إن هذا المركب الكيميائي الذي 

لم يخضع لدراسة موسعة من قبل يمكن أن يعمل كمضاد للصرع.
ومركب الكانابيديفاري�ن واحد من مركبات الكانابينويد العديدة التي 
اكتش�فت ف�ي نبات القنب، وليس له أي تأثير نفس�ي وال يولد ش�عورا 

بالنشوة لدى مستخدميه.
وأظه�رت التج�ارب قب�ل اإلكلينيكية الت�ي أجراها بن وال�ي وزمالؤه 
ف�ي جامعة ريدينج أن الفئ�ران التي تعاني من نوب�ات صرع وأعطيت 
المركب الكيميائي تتعرض لنوب�ات أقل حدة، مقارنة بتلك التي تتناول 
أدوية وهمية. واكتش�ف الباحثون أيضا أن الكانابيديفارين يكون فعاال 

عند مزجه بعقاقير تستخدم حاليا للسيطرة على الصرع.
وقال س�مير ديفاني المحلل في ش�ركة نومورا كود إن هذه البيانات 

مشجعة ولكن األبحاث ال تزال في مراحلها األولى.
وأش�ار خبراء إلى أن الجرذان والفئران التي أجريت عليها الدراسة قد 
أصابها الباحثون بالصرع بطريقة ليست كتلك التي يتطور فيها المرض 
لدى اإلنس�ان، كما أن تحقيق نتائج إيجابي�ة لدى الحيوانات غالباً ما ال 

يترجم إلى نتائج مماثلة لدى اإلنسان.
جرت الدراس�ة بتمويل من شركة )جي.دبليو( وشريكتها )أوتسوكا( 

لألدوية اللتين شاركتا في أبحاث عالمية متعلقة بالقنب.
وطرحت )جي.دبليو( بالفعل عقار )ساتيفيكس( المشتق من القنب، 
وه�و عبارة ع�ن رذاذ يرش تح�ت اللس�ان متوافر في األس�واق لعالج 
التش�نجات المرتبط�ة بالتصلب العصبي المتعدد. ويج�ري حاليا أيضا 

تطوير عقار )ساتيفيكس( لتخفيف آالم السرطان.
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اكتشف أحد العلماء الفرنسيين أن في مقدور النبات حساب الزمن, 
إذ أن بعض أوراق بعض النباتات تؤدي حركات معينة في وقت محدد 
من اليوم، إذاً: هذا النبات عنده ما يس�ميه العلماء: ساعة بيولوجية، 
تحسب له الزمن. واكتشف العلماء أيضاً أن في الحيوان ما يشبه ما 
ف�ي النبات، فهناك حيوانات تعرف بدقة بالغ�ة مرور الزمن، فتتجه 
إلى مكان س�باتها في الش�تاء، لو تأخرت قليالً لماتت، لو بكرت أو 
تأخرت لماتت، بحس�اب دقيق تؤوي بع�ض الحيوانات إلى أوكارها, 
لترقد طيلة فصل الشتاء, ولوال أنها تعرف كيف يمر الزمن لما أمكنها 
َنا الَّذِي أَْعَطى  ُكَما َيا ُموَس�ى * َقاَل َربُّ ذلك، قال تعالى: ﴿َقاَل َفَمْن َربُّ

ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقُه ُثمَّ َهدَى﴾ ]سورة طه اآلية: 49-50[ .
إليكم تفسير هذه الظاهرة العجيبة والغريبة في جسم اإلنسان:

أيه�ا األخوة, لك�ن الحديث عن اإلنس�ان، 
وفي اإلنسان ساعة بيولوجية مدهشة، أنت 
بق�واك اإلدراكية تعرف أن اليوم نهار، والليل 
لي�ل، هذا ف�ي الق�وة اإلدراكية، أم�ا األجهزة 
المعقدة في الجسم, والغدد الصماء كيف تعرف 
أن ه�ذا الوق�ت نهار، م�ن أجل أن تض�ع برنامج 
خ�اص للنه�ار؟ هذا م�ا يس�ميه العلماء: بالس�اعة 

البيولوجية.
في جسم اإلنسان إحس�اس بالزمن غير القوة اإلدراكية، 
غي�ر العقل ف�ي جس�م اإلنس�ان، يعني في 
خالي�اه، ف�ي أجهزت�ه إحس�اس بالزم�ن، 

ألن خمس�ين وظيف�ة حيوية 
اللي�ل  بحس�ب  تتعاق�ب 

والنهار.
العلماء  بع�ض 

فس�ر هذه الظاهرة بالش�كل التالي: 
أن س�قوط الضوء فوق الش�بكية، 

ينتقل بوس�اطة سياالت عصبية 
عب�ر أعصاب البص�ر إلى الغدة 

الغدد،  النخامية، وه�ي ملكة 
والتي تؤمن التكامل والتكيف 
بين وظائف األجهزة الداخلية، 
والنشاط العام للجسم يرتبط 
فالغ�دة  الدرقي�ة،  بالغ�دة 

الدرقية التي فيها االستقالب, 
تحول الغ�ذاء إلى طاق�ة، فهذا 

الغ�ذاء يتحول إل�ى طاقة عالية في النهار، وطاق�ة متدنية في الليل 
مع الغدة النخامية تتأثر بالزمن، بل هناك ساعة تحسب تعاقب الليل 
والنهار.أوضح ش�يء في جسم اإلنس�ان؛ أن كميات الهرمونات في 
الدم تتبدل من النور إلى الظالم, الهرمونات لها نسب في الليل، ولها 

النهار معاشاً وجعل نس�ب في النهار, ألن الله جعل 
مس�توى اللي�ل لباس�اً، ه�ذا التبدل  يحدد 

ت�زداد حيوية وظائف الجس�م  الت�ي 
ليالً،  وتتدن�ى  رة نه�اراً،  لح�را فا
مثالً تصل في الجسم 
أدنى  إلى  اإلنس�اني 
مستوى خالل الليل، 
باالرتفاع  وتأخ�ذ 
إل�ى أقص�ى 
في  درجة 
عة  لس�ا ا

السادسة 
 ، صباح�اً
لنب�ض  ا و
يتبدل، نبض 

القل�ب يتبدل من الليل إلى النهار، والضغط الش�رياني يتبدل 
م�ن الليل إل�ى النهار، والضغط التنفس�ي يتبدل م�ن الليل إلى 
النهار.قال العلماء: مع االستيقاظ تتراكم في الدم مادة تؤدي إلى 
تس�ارع النبض, وارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى نشاط الجسم، 
لذل�ك هناك عن�د معظم الن�اس ذروت�ان للعمل؛ من التاس�عة حتى 
الثانية عش�رة ظهراً, ومن الرابعة حتى السادسة، في هذه الساعات 

التي هي ذروة النش�اط تزداد قدرة الح�واس الخمس، وُينصح ببذل 
الجه�د في هاتين الذروتين والخل�ود إلى الراحة في أوقات انخفاض 
مس�توى النشاط البشري، لذلك قال عليه الصالة والسالم: َعْن َصْخٍر 

 , ِم�ِديِّ لَْغا َقاَل: َقاَل َرُس�وُل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعلَْيِه َوَس�لََّم: ا
ِتي ِفي ُبُكوِرَها(( ما تفعله  ))اللَُّهمَّ َب�اِرْك أِلُمَّ

النه�ار ل�ن تس�تطيع أن تفعل�ه ف�ي الليل.في 
قال بع�ض العلماء: هذا ال�ذي يعمل 
لي�اًل ونه�اراً بنوب�ات س�ريعة, هذا 
البيولوجية  الس�اعة  تضطرب عنده 
في جس�مه، والمعدة تكون قدراتها 
اإلفرازية، وقدراتها على هضم الطعام 
قليلة أثناء الليل .اكتشف العلماء 
مرض�اً عن�د رج�ال األعمال، 
هؤالء الذين يتنقلون س�ريعاً 
م�ن مدين�ة إلى أخ�رى، هؤالء 
الذي�ن يتنقل�ون به�ذه الس�رعة 
تضطرب عندهم الساعة البيولوجية، 
ه�ذا من أدق صنعة الله عز وجل: ﴿

َوَترَى الِْجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي 
�َحاِب ُصْنَع اللَّ�ِه الَّذِي  َتُم�رُّ َمرَّ السَّ

أَْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء إِنَُّه َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُلوَن﴾ ]سورة النمل اآلية: 88[.
عندك س�اعة، تبرمج الهرمون�ات، والنبض، والضغ�ط، والحرارة, 
والقدرة على الهضم، وهذه الس�اعة ت�درك إذا كنت في النهار أم في 
اللي�ل دون أن يكون لها عالقة بقوت�ك اإلدراكية، هذا صنع الله الذي 
أتقن كل ش�يء, ق�ال تعالى: ﴿َوِف�ي اأْلَْرِض آََي�اٌت لِلُْموِقِنيَن * َوِفي 

أَْنُفِسُكْم أََفاَل ُتْبِصُروَن﴾.

ألماني�ة  دراس�ة  خلص�ت 
بع�ض  أن  إل�ى  حديث�ة 

مض�ادات األكس�دة مثل 
 )C( الكاروتين وفيتامين
ربم�ا تحمي من اإلصابة 

وج�د  حي�ث  بالزهايم�ر، 
باحثون من جامع�ة Ulm األلمانية أن 

تركي�ز مصل مضادات األكس�دة، 
 beta-carotene مث�ل 
كان   )C( وفيتامي�ن 
عن�د  أكث�ر  منخفض�ا 

مرض�ى العت�ه أكثر ممن 
لم يظهر عليهم بعد أعراض 

الزهايمر, مما قد يعني أن هذه 
المض�ادة لألكس�دة ربما  الم�واد 

س�ة م�ع تحم�ي من مرض العت�ه. وهذا الدلي�ل يتناقض  ا ر د
س�ابقة أش�ارت إلى أن فيتامين C ال يقلل من مخاطر اإلصابة بالعته أو 
الزهايم�ر، إال أن أخصائ�ي طب األوبئ�ة جابرئيل ناجي�ل وأخصائي طب 
األعصاب كريس�تين آرنيم من جامعة Ulm ق�اال إن هاتين المادتين ربما 
تؤث�ران في طريقة تطور هذا المرض.م�رض الزهايمر هو مرض تراجع 
ف�ي األعصاب، وتحدث تغي�رات المخ نتيجة تراكم بقع نش�وية وتدهور 
الليفات وانخفاض التشابكات بالمخ، مما يؤدي لظهور األعراض المميزة 
للزهايمر. وربما يحدث تطور المرض جزئياً نتيجة ضغوط األكسدة التي 
تعوق استخدام األكسجين بالجس�م. ويمكن مقارنة ذلك بكيفية حماية 
مضادات األكسدة من تطور التدهور العصبي. وهناك بعض األطعمة التي 
تمثل مصدرا جيدا لفيتامين C مثل السبانغ والبرتقال والفراولة والكيوي 
والفلف�ل األحم�ر واألخضر الح�ار والفلفل األس�ود واألعش�اب الطازجة 

ف�ة  ا لجو ا والبروكلي. وفي أثناء الدارس�ة قام و
ن  حث�و لبا بتحلي�ل م�ا إذا كان�ت ا

ت  يا لم�ادة مس�تو األمص�ال 
 Q10 وإنزيم E و C أقل ف�ي دم مرضى الكاروتي وفيتامي�ن

التأثي�ر ف�ي ظهور الزهايم�ر أم ال. وصرح ناجي�ل "كي نحاول 
عوام�ل الخط�ورة وتطور مرض الزهايمر نحن بحاجة لمعرفة 

أف�راد عينة البحث المس�ببة للمرض". وقد تكون جميع 
دراس�ة  ف�ي  المش�اركين  الش�عب م�ن  لعام�ة 

ق�ام  والت�ي  الصح�ة،  الباحث�ون عل�ى  فيه�ا 
بفحص ما يقرب من 1500 
رج�ل عجوز مم�ن تتراوح 
إل�ى   65 بي�ن  أعماره�م 
90 س�نة. وق�د تم س�ؤال 
أس�ئلة ع�ن  المش�اركين 

عادته�م الحياتي�ة. كما تم 
إخضاعهم جميعاً لتحليل دم 
مع قياس كتلة الجسم لديهم.

www. اكتشف بحث جديد أشارت إليه مواقع عديدة، منها 
إل�ى أن تع�رض   ،m.medlineplus.govو wellsphere.com
األطفال إلى مش�اكل في النوم يزيد م�ن احتمالية إصابتهم 
بصعوب�ات التعلم، إذ وجد الباحث�ون أن األطفال الذين كانوا 
ق�د أصيبوا باضطرابات متعلقة بالن�وم، من ضمنها انقطاع 
النفس أثناء النوم والشخير، وهم رضع أو في سن الحضانة 
أو الروض�ة كان�وا أكث�ر عرض�ة م�ن أقرانهم للحاج�ة إلى 
خدمات التعليم الخاص بس�بب إصابتهم بمش�اكل متعددة، 
منها مشاكل س�لوكية وأخرى في النطق وغيرهما. وبالرغم 
م�ن أن هذا البحث قد أظهر وجود ارتباط بين مش�اكل النوم 
ل�دى األطفال وحاجتهم إلى خدم�ات التعليم الخاص، إال أنه 
لم يؤكد بأنها مس�ببة لها. فما وجد من صعوبات في التعلم 
قد يكون ناجما عن صدفة إحصائية أو أسباب أخرى مضافة 
إلى مش�اكل النوم. فضال عن ذل�ك، فإن البحث المذكور كان 
مح�دودا، كونه أجري على أطفال م�ن إنجلترا فقط، كما أن 
98 % مم�ن ش�اركوا به كان�وا من البيض. ولك�ن، مع ذلك، 
ف�إن ه�ذه النتائ�ج تبق�ى مقلقة. وذلك بحس�ب م�ا ذكرته 
البروفيس�ورة كاري�ن بون�وك، وهي م�ن كلية ط�ب ألبيرت 
آينشتاين في نيويورك س�يتي وإحدى القائمات على البحث 

المذك�ور. وأضاف�ت أن لدين�ا حاليا جيل م�ن األطفال الذين 
لديهم احتمالية عالية لإلصابة باالضطرابات المتعلقة بالتعلم 
والنم�و المعرف�ي، وذلك نتيجة النتش�ار اضطراب�ات النوم. 
لذل�ك، فعلى األهالي االنتباه وطلب مس�اعدة االختصاصيين 
ف�ور ش�كهم باحتمالية وجود مث�ل ه�ذه االضطرابات لدى 
أطفاله�م. أما ع�ن الكيفية التي أجري به�ا البحث المذكور، 
فقد قام الباحثون بإلقاء نظرة على أبحاث سابقة شارك بها 
آالف األطفال. كما وقد كان أهالي المش�اركين بها قد أجابوا 
عن استبيانات حول ما إن كان لدى أطفالهم مشاكل متعلقة 
بالن�وم؛ كالش�خير ورؤي�ة الكوابيس والمش�ي أثن�اء النوم 
والتنف�س عبر الف�م، وذلك في الوقت ال�ذي كانت فيه أعمار 
األطفال المذكورين ما بين س�تة أشهر وما يزيد على خمس 
سنوات. بعد ذلك، قام الباحثون بتتبع هؤالء األطفال لمعرفة 
من احت�اج منهم إلى خدمات التعليم الخاص وهو في س�ن 
الثامن�ة. وقد ظه�ر أن األطفال الذين كانت لديهم المش�اكل 
األكبر في النوم، حسب تعريف الباحثين، كانوا األكثر حاجة 
لخدمات التعلي�م الخاص، وذلك بعد أن قام الباحثون بضبط 
العوامل التي قد تؤثر على ذلك، منها اس�تثناء األطفال الذين 
لديهم مس�تويات معينة من ال�ذكاء. وفي تحليل بحثي آخر، 

ظهر أن 1825 طفال، من أصل 13024 طفال احتاجوا لخدمات 
التعليم الخاص، وقد كان 71 % منهم مصابا بمشاكل مبكرة 
ف�ي النوم، وذلك مقارن�ة ب� 63 % لدى جميع المش�اركين. 
ومن الجدير بالذكر أن أبحاثا س�ابقة قد أظهرت أن مش�اكل 
الن�وم تؤثر على الدماغ، وذلك حس�بما ذكرته البروفيس�ورة 
بون�وك. فقد وج�دت األبح�اث أن الحرمان م�ن النوم يعطل 
نشوء الذكريات في الدماغ. وليس األمر كذلك فحسب، وإنما 
ق�د تفس�ر الجينات كال م�ن اضطراب�ات الن�وم وصعوبات 
التعل�م. وبما أن األبحاث المتعلقة بالجينات منتش�رة حاليا، 
فم�ن المفت�رض أن يتم التأكد من ه�ذه النظرية في القريب 
العاج�ل. أما ما يجب فعله، فقد ذكر البروفيس�ور بوكهالت، 
وه�و من جامعة أوب�رن، فهو قيام أطب�اء األطفال بفحص 
ج�ودة نوم األطفال بش�كل منتظ�م وعالج ما يظه�ر لديهم 
من مش�اكل متعلقة بها. وأضاف أن فح�ص جودة النوم قد 
يتم عبر طرح بعض األس�ئلة. ويج�در التنبيه إلى النوم ليس 
فترة راحة فحس�ب، وإنما له فوائ�د ومهام متعددة. فالعقل 
يعمل لمدة 24 ساعة يوميا. وفضال عن حدوث جوانب مهمة 
خاص�ة بالتعلم والذاكرة أثن�اء النوم، فإن تنظيم المش�اعر 

يعتمد عليه أيضا.

قررت ش�ركة "مايكروس�وفت" األميركية رائدة البرمجيات في العالم طرح 
اإلص�دار النهائي م�ن تطبيقات إدارة األعم�ال "أوفيس 2013" بحلول ش�هر 
تش�رين الثاني للعام الحالي لنظام التش�غيل "ويندوز آر تي" النسخة األصغر 
م�ن نظ�ام تش�غيل مايكروس�وفت الق�ادم "وين�دوز 8"، والمخصص فقط 
لألجهزة اللوحية والحواس�يب الهجينة. وحس�ب ما ذكرت "مايكروس�وفت"، 
فإن حزمة "أوفيس 3013 آر تي" صممت خصيصاً لدعم تقنية اللمس بش�كل 
 Office Home and" أفضل وإطالة عمر البطارية، وس�تأتي متضمنة برنامج

Student 2013 RT"، وهو يش�تمل على نس�خ جديدة من "وورد"، و"إكسل" 
و"ب�اور بوينت" و"OneNote" لتدوين المالحظ�ات. وتختلف حزمة "أوفيس 
2013" المخصص�ة لنظ�ام "وين�دوز 8" عن "ويندوز آر تي" ف�ي عدة أمور، 
م�ن بينها أن األخير ال يدعم خدمة البريد اإللكتروني الخاصة بمايكروس�وفت 
"أوتل�وك-Outlook"، فه�و غي�ر متوافق معه، ل�ذا ينبغي على المس�تخدمين 
التخل�ي عن "أوتلوك" وكذل�ك العروض المقدمة من م�زودي خدمة ثالث مثل 
برنامج "Mozilla Thunderbird" لتس�هيل إدارة البريد اإللكتروني. باإلضافة 
إلى عدم إمكانية تش�غيل ملفات الوسائط القديمة في برنامج "باور بوينت"، 
وعدم القدرة على تحرير وتنسيق المعادالت الرياضية، فيما يمكن مشاهدتها 
فق�ط من برنامج "Equation Editor 3"، ولكن ال ُيس�مح بعمل أية تعديالت، 
ع�الوة عل�ى عدم دع�م برنامج "ب�اور بوينت" لتس�جيل الص�وت. فضالً عن 
فق�د برنامج "إكس�ل-Excel" قدرته على معالجة بع�ض البيانات والعمليات 
 "OneNote" الرياضي�ة. ولعل أب�رز االختالفات الهامة هي عدم ق�درة برنامج
عل�ى البحث عن الملف�ات الصوتي�ة والمرئية، أو تس�جيل والتقاط النصوص 
والمالحظات الصوتية ومالحظات الفيديو، أو حتى استيراد الصور من الماسح 
الضوئي، بالرغم من أهم س�مات برنامج "OneNote" هو قدرته على تسجيل 
الص�وت وكتاب�ة المالحظات ف�ي آن واحد.كم�ا تتضمن الحزمة ع�دم دعمها 
لوحدات "الماكرو-Macro"، وهي عبارة عن سلسلة من األوامر والدالالت التي 

يتم تخزينها في وحدة نمطية لتنفيذ المهمة بصورة تلقائية.

  أزاحت المجموعة المعلوماتية العمالقة "آبل" الس�تار عن جيل جديد 
من أجهزة تشغيل الموسيقى والفيديو "آي بود نانو"، و"آي بود تاتش" 
بحلتي�ن جديدتي�ن، بجانب أحدث نس�خة م�ن هاتفها الذك�ي "آي فون 

5"، خ�الل مؤتمرها الخ�اص الذي تم انعقاده بمدينة "س�ان 
فرانسيسكو" األمريكية.

ويأت�ي األول "آي بود نانو" مس�تطيل الش�كل بدالً من 
الهيئ�ة المربعة الذي كان عليها س�ابقاً بشاش�ة عرض 
لمس�ية قياس�ها 2.4 بوصة وبدقة وض�وح 240×432 
بيكسل وبسمك 5.4 مم ويزن 31 غراماً، وأصبح بشكل 
مسطح أكثر من اإلصدار القديم، ويتمتع بعمر بطارية 
مديد يصل إلى 30 ساعة عند تشغيل الموسيقى، بينما 
تصل إلى 3.5 ساعة عند تشغيل الفيديو. ويدعم الجهاز 
تقني�ة "البلوتوث"وم�ن المتوقع طرح الجيل الس�ابع 
من "آي بود نانو" باألس�واق في ش�هر تش�رين األول 
القادم بسعر 149 دوالراً أمريكياً وسيتاح بسبعة ألوان 
متميزة، تش�مل األصف�ر وال�وردي واألزرق واألخضر 

والبنفسجي، والفضي.
أما جه�از "آي بود تات�ش" فيتمت�ع بمظهر خارجي 

متميز مش�ابه كثيراً للهيكل الخارجي لهات�ف "آي فون 5" الجديد 

المصن�وع م�ن مادتي األلمونيوم والزجاج، وبشاش�ة عرض قياس�ها 4 
بوص�ات بدقة 1136×640 بيكس�ل بكثافة بيكس�الت "326ppi" تدعم 
تقنية "ريتينا" وبس�مك 6.1 مم ويزن 88 غرام�اً. آبل تطلق آي بود نانو 

وآي بود تاتش بحلتين جديدتين
وم�ن الداخ�ل م�زود بمعالج آب�ل الش�هير ثنائي 
األنوي�ة "A5" ال�ذي يتس�م بس�رعته العالي�ة 
للغرافي�ك وب�أداء ضعف�ي نظي�ره 
الس�ابق. ويحتوي عل�ى كاميرا 
ميغابيكس�ل   5 بدق�ة  خلفي�ة 
مزودة بعدسة "f/2,4" وجهاز 
خاصي�ة  لإلض�اءة  استش�عار 
التركيز التلقائي قادرة على التقاط 
Full-" فيدي�و بدقة وضوح كامل�ة
لمحادث�ات  أمامي�ة  وأخ�رى   ،"HD
ومكالمات الفيديو "فيس تايم" بدقة 
720 بيكس�ل، ومي�زة التع�رف على 

الوجه.
ويتمت�ع بعمر بطاري�ة مديد تصل 
حتى 40 س�اعة موس�يقى دون فتح 

الشاش�ة، وحوالي 8 ساعات عند تش�غيل الفيديو، وتحتاج البطارية إلى 
حوالي 4 ساعات إلعادة شحنها بالكامل.

ويعم�ل الجه�از بنظام تش�غيل "آي أو إس 6" الذي يحم�ل في طياته 
العدي�د من المميزات التي تف�وق 200 خاصية، من ضمنها ميزة التعرف 
إلى الصوت وخدمة آبل لألوامر الصوتية "س�يري"، ودعم ألكثر من لغة، 
إل�ى جانب االندم�اج الكامل مع مواقع التواصل اإلجتماعي "فيس�بوك" 
وإمكاني�ة المش�اركة عبر المس�اعد الصوتي الش�خصي الخ�اص بآبل 
"س�يري"، باإلضاف�ة إل�ى إمكاني�ة مش�اركة الص�ور عب�ر خدم�ة آبل 
الس�حابية "آي كالود"، وتوافق�ه مع خدمة "إير ب�الي" لنقل المحتوى 
الرقمي السلكياً على شاشة التلفاز، وغيرها من مزايا منصة "آي أو إس 

6" العديدة. 
ومن المتوقع طرحه في ش�هر تش�رين األول القادم بسعر 299 دوالراً 
أمريكياً للطراز ذي سعة تخزينية 32 غيغابايت، بينما يصل سعر اإلصدار 
ذي س�عة 64 غيغابايت قراب�ة 399 دوالراً أمريكياً، وس�يتوافر ألول مرة 
في خمس�ة ألوان جذابة نابضة بالحياة وتشمل الوردي واألصفر واألزرق 

واألبيض ممزوجاً مع اللون الفضي واألسود. 
وكال الجهازان مرفق معهما س�ماعات آب�ل الجديدة التي أطلقت عليها 
س�ام "EarPods" التي تتميز بتصميم ج�ذاب وتمنح تجربة صوتية غير 

مسبوقة، وفقاً لشركة آبل.

اضطرابات النوم تؤدي إلى صعوبات في التعلم لدى األطفال

الإ�سدار النهائي
 لـ"اأوفي�س 2013" يف ت�سرين الثاين املقبل

اختبار  مادة كيميائية
 يف القنب لعالج ال�سرع

آبل تطلق "آي بود نانو" و"آي بود تاتش" بحلتين جديدتين
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- ال ندع�ي أن املدين�ة الت�ي بلغ�ت كلفته�ا 
ملي�ار دوالر أن تك�ون ب�دون إش�كال هن�ديس 
أو فن�ي ممك�ن أن تثار م�ن هنا وهن�اك ولكن 
بوجود صمامات آمان مث�ل املختربات واملكاتب 
االستشارية ومكاتب دولية والخربات واملتابعني 
واملختص�ني واإلعالم نعدها فالت�ر جيدة لتقليل 
األخطاء واملشاكل ., ممكن يف أي جزء من أجزاء 
العمل يكون هنالك خلل أو مش�كلة عىل س�بيل 
املث�ال يف "ص�ب" كونكريتي أو ما ش�ابه فيتم 

معالجة املشكلة آنياً وتحّل , أما الحديث الذي 
يثار نس�معه فقط ولم تصلن�ا "قصاصة" 
ورق تبني ماهية اإلشكال وأين يقّع يف العمل 
الج�اري يف املدين�ة الرياضية م�ن اجل اخذ 
التداب�ر الالزمة ألن هدف الجميع هو إتمام 
املرشوع ع�ىل أكمل وج�ه , واالتهامات من 
دون تشخيص فني وهنديس يزعجنا أكثرن 
ف�إذا كانت هنالك أخطاء كم�ا تثار اآلن ويف 
الف�رة املاضية فكان يج�ب أن يقدم تقرير 
هنديس فني لتحديد املشاكل املوجود وكيفية 
معالجتها وترسل لوزارة الشباب والرياضة 
الجهة املستفيدة، واألفضل أن يكون من قبل 
لجنة الش�باب والرياضة الربملانية وليس�ت 
لجاناً أخرى ومع ذلك ممكن أن تكون لجنة 

النزاهة ترس�ل لنا لبيان صح�ة املعلومات التي 
تصلها بخصوص مش�اكل معين�ة لتتم اإلجابة 
عليها من قب�ل الوزارة أو املكاتب االستش�ارية 
وممكن مكاتب استش�ارية محايدة، وبهذا يتم 
حّل كل مؤرش ممكن أن يثار عىل العمل يف املدينة 
الرياضية, وبخصوص دوافع من يشكك فأني ال 
أجد هنالك ش�يئاً يس�تحق إثارة زوبعة وما يثار 
ه�و عند من يث�ر التقوالت وليس ل�دّي , أحيانا 
هنال�ك رصاع ب�ني الكتل السياس�ية منها إلقاء 
التهم وإثارة القضايا عىل 

وزير دون آخر وهذا األمر 
ال يخص وزارة الشباب أو جهة واحدة تعاني من 
تسقيط كتلة الوزير عىل حساب الكتلة األخرى, 
املهم يف األمر أن تصل الش�كاوى واملؤرشات عرب 
مجل�س النواب وطرقه�ا الصحيح�ة، فال ننكر 
وج�ود األخطاء ألن من ال يعم�ل ال يخطأ ولكن 
أؤكد ال اعلم أين اإلشكال ومتى وقع أو قد يكون 
هنالك فس�اد ال اعلم، والذي يعلم شيئاً فليقدمه 
عرب الس�بل الصحيحة التي تخ�دم واقع العراق 
الجديد ألكون مس�ؤوالً أم�ام الله وأمام نفيس 
وشعبي باتخاذ ما يلزم وما يدور من حديث ال 

نعلم ما هو بالضبط ؟!.

* م��ا ي��دور ه� م�ؤ�ش��ر�ت ت�ؤك��د �حده��ا �أن حديد 
�لت�شلي��ح فا�شل خمتربيًا وكذلك �حل�شى و�لذي يجلب من 

منطقة قريبة على �لعمل ولي�س من منطقة ج�بيدة ؟
- بعيداً عن تس�مية املنطقة األهم أن يكون 
صالحاً لالس�تخدام وبكش�ف مختربي يعطيه 
درجة النج�اح, فمن يعني ويقّي�م نجاح املواد 
الداخلة باملرشوع س�واء الح�ى أم الحديد أم 
الس�منت أم كل ج�زء من امل�واد, هل من أطلق 
هذه املواضي�ع لديه مخت�ربات وكالم ينم عن 

دراي�ة و واقعية أم مجرد كالم؟ فبدالً من التكلم 
هنا وهناك عليه أن يقدم ش�يئاً مكتوباً وموثقاً 
يدلل عىل صحة كالمه ويطلب اإلجابة من الجهة 
املعني�ة فإذا كان�ت اإلجابة غ�ر مقنعة  يمكن 
تطوي�ر األم�ر إىل ابعد م�ن ذلك ولك�ن ال يمكن 
كل كالم يه�ول ويثار، فأتمن�ى أن يكون هنالك 
كالم م�ن مختصني ومن مكاتب استش�ارية أو 
حتى ورقة من مخترب تثبت فش�ل املواد الداخلة 

باملرشوع.

* 21 ركي��زة �ثبت �أنها لي�شت باأط��ل مت�شاوية )26-
27م( بعد �لفح�س بال�ش�نار ما تعليقكم ؟

- ال اعلم برصاحة ولكن أتمنى أن يتم التوجه 
بالس�ؤال بش�كل مكتوب حتى نتخذ اإلجراءات 
والتدابر الالزمة من خالل املكاتب االستش�ارية 
الت�ي تعم�ل بمعيتن�ا لتحدي�د مكمن املش�كلة 

وكيفية حلها أما طرح السؤال بهذا الشكل دون 
دلي�ل ع�ىل أن الركائز غر متس�اوية فال يمكن 
اإلجابة شفوياً ألن املشكلة ميدانية، وعليه يجب 
تقدي�م دلي�ل وتش�كيك مكتوب لتش�كيل لجنة 
استش�ارية فنية وإجراء االختبارات الهندس�ية 
والفني�ة واخ�ذ مكعب�ات كونكريتي�ة للفحص 
عليها هكذا تكون اإلجابة أما الحديث عن ركيزة 
أو تل�ك الركيزة فاملرشوع يضم )2480( ركيزة, 
فل�و فرضن�ا هنال�ك خلالً يف ع�دد م�ن الركائز 

فوجود 6 صمامات آمان للعمل كانت اكتش�فت 
الخل�ل وان وج�دت فمعالج�ة الركي�زة يف ابعد 
الح�دود تكل�ف مبل�غ 10 آالف دوالر وال يمك�ن 
لرشك�ة وعمل ضخم يق�در بملي�ار دوالر أن ال 
تعال�ج مثل هذا األمر فهذا األمر أجده بعيداً عن 
الواقع واملنطق, والكالم ال يمكن األخذ به ويجب 
أن يكون طرح املشاكل عىل ارض الواقع ألن هذا 
س�يخدم عملنا إذا ما تم تنبيهنا ليشء أو خلل يف 
أي مكان سواء يف املدينة الرياضية أم غرها من 

املشاريع فقط انّوه أن 

كل أعمالن�ا تجري تحت 
املختربات التي تضم أربعة عرش ألف شيت.

* مترير ف�شل بع�س �مل��د �لد�خلة يع�د ل�ج�د �ملخترب 
�حلقلي د�خل �ملدين��ة �لريا�شة وهذ� �حد �التهامات �لتي 

�أثريت ح�ل �مل�شروع ؟
- مثل هكذا مشاريع عمالقه يجب أن تكون 
هنال�ك مختربات حقلية ألن العمل مس�تمر ليالً 

ونهاراً، والصب الكونكريتي يتم من بعد املس�اء 
فموظفو املخترب من جامعة البرصة ومختصون 
من وزارة اإلسكان واإلعمار يتواجدون باملرشوع 
وهنال�ك ثالث�ة ش�فتات لتواصل العم�ل تجري 
الكشف مختربياً ونحن نتكفل باإلسكان واملبيت 
واإلطع�ام ع�ىل نفق�ة ال�وزارة وه�م مقيمون 
دائميون يف العمل ولهم الحرية الكاملة وال دخل 
للرشكة املنفذة باملخترب وموظفيه, وكل املالعب 
الت�ي قيد اإلنش�اء لدينا فيها مخت�رب حقيل ألن 
األعم�ال متواصلة 24 س�اعة فم�ن الصعب أن 

يكون هنالك مخترب خارج املرشوع.

* م��ا حقيقة ع��دم ت��ج��د خمت�ش��ن م��ن �ل�شركات 
�ال�شت�شارية �الأجنبية �لت��ي مت �لتعاقد معها للإ�شر�ف على 

�مل�شروع ؟
- رغ�م إأن ه�ذه القضية داخلي�ة إال أن هذا 
األم�ر غر صحيح فهنالك من 4 إىل 6 أش�خاص 

متواجدي�ن يف موق�ع املرشوع كل ي�ؤدي املهام 
املناطة ب�ه واالتفاقي�ة واضح�ة ورصيحة مع 
الرشكت�ني وهنال�ك رضوري�ات ت�م تنفيذه�ا 
ويتواج�د بش�كل دائ�م املدي�ر اإلداري واملدي�ر 
الفني واملدير الهنديس ومدقق للس�لف املمنوحة 
فه�ؤالء نحتاجهم وهم موج�ودون, أما البعض 
الذي انتهى دوره بانته�اء مرحلة ما من العمل 
فأكي�د يكون تواجده غر رضوري مثل املرشف 
عىل وض�ع التصامي�م وغره , إال إن�ي أؤكد أن 
االستش�اريني متواج�دون ومتابع�ون للعم�ل, 
وهناك من يتغر بتغير متطلبات مراحل العمل 

خصوصا أننا دخلن�ا مراحل التجهيز بالكهرباء 
واملاء والس�اللم الكهربائية والشاشات وغرها 
من التفاصيل وقد تك�ون هنالك جزئيات كخلل 

يف العقد لكن حتماً األساسيات موجودة.

* �أث��ريت م�ؤخ��رً� م�شكلة تزوي��د �ملدين��ة �لريا�شية 
بالكهرباء هل لك �أن حتدثنا عن هذ� �الأمر؟

- موضوعة تزويد املدينة الرياضية ليس�ت 
مش�كلة وإنم�ا كان م�ن املف�رض أن تق�ام 
بطول�ة خليج�ي 21 يف ع�ام 2013 فدخلنا مع 

الكهرباء  وزارة 
 2009 ع�ام 
ت  ض�ا و بمفا

إمكاني�ة  ح�ول 
املدين�ة  تزوي�د 

بطاق�ة  الرياضي�ة 
كهربائية تقدر ب�30 

فأثم�رت  واط  ميغ�ا 
املفاوض�ات ع�ن تع�ذر 
الكهرباء  املرشوع  منح 

الش�حة  بس�بب 
الطاق�ة,  يف  الحاصل�ة 
فت�م اللجوء إىل تش�ييد 

محطة كهربائية خاصة 
الرياضي�ة وت�م  للمدين�ة 

تهيئة موقع املحطة واملس�تلزمات 
إح�دى  اختي�ار  فت�م  والع�روض 

الرشكات التابع�ة إىل وزارة الصناعة 
بعد تقديم عرضه, فبعد أن تم العرض 

ع�ىل املكت�ب االستش�اري وجدن�ا أن 
الرشك�ة جلبت لنا مش�غالت توليد عدد 

15 × 2 ميغا وه�و خارج ما هو مطلوب 
بع�د أن أكد املختصون أن ه�ذا العمل يؤثر عىل 

البيئ�ة ويعمل عىل ال�كاز أويل , أثن�اء التعاطي 
بموضوع املحطة حصل قرار نقل بطولة الخليج 
إىل البحري�ن وبات�ت لدين�ا فس�حة زمنية اكرب، 

ذهبنا مرة ثانية ل�وزارة الكهرباء حول إمكانية 
من�ح امل�رشوع طاقة 30 ميغ�ا واط عام 2015 
فجاءت اإلجابة أن الوزارة قادرة عىل منح هذه 
الطاقة يف عام 2014 وبالتايل استغنينا عن فكرة 
تش�ييد محطة خاصة باملرشوع وبرصاحة اكرب 
تحتاج ملختصني ومشغلني وأشخاص لهم خربة 
بإدارة املحطات الكهربائية، فعهد األمر إىل وزارة 
الكهرباء يكون أجدى , مع وجود خطوط طوارئ 

لكل مرشوع داخل املدينة الرياضية لكن لجأنا 
إىل وزارة الكهرب�اء وتوقيع عقد تزويد الطاقة 
هو أفضل لس�معة املدينة الرياضي�ة وحفاظاً 

عىل البيئة.

* م��ا ه��� �مل�ع��د �لنهائ��ي الإمت��ام �لعم��ل يف �ملدينة 
�لريا�شية ؟

- العم�ل وصل  إىل مراحله النهائية، ولكن ال 
أخفي�ك رساً، هنالك بعض املش�اكل يف القضايا 
الثانوية ملرشوع مثل بعض البوابات واألس�يجة 
واألنبوب الناقل للماء والتحلية، ولكن حسب آخر 
محرض وصلني س�يكون االنتهاء بالعمل نهاية 
ش�هر كان�ون األول املقبل, فبداية الع�ام املقبل 

ستكون املدينة الرياضية جاهزة لالفتتاح.

* ماذ� �أعددمت للفتتاح �لر�شم��ي للمدينة �لريا�شية 
وما �شحة �التفاق مع �لنجم �لعاملي بيكهام حل�ش�ر �الفتتاح 

؟
- برصاح�ة نح�ن لدين�ا تعاق�د مع 

برش�لونة برعاي�ة وتبن�ي املش�اريع 
الفني�ة الت�ي تضطل�ع فيه�ا وزارة 
الشباب وس�يتبنى النادي االسباني 
تنظي�م بطول�ة س�تكون يف افتتاح 
املدينة الرياضي�ة بدعوة أربعة أندية 
أوربي�ة ك�ربى, وكذل�ك إدارة املدينة 
الرياضية وجهت الدعوة لثالث جهات 
"كمشغل وإدارة" عاملة ضمن أندية 
عاملي�ة منها بورت�و الربتغايل ومكتب 

االنجلي�زي  ويمب�يل  ملع�ب  إدارة 

والثال�ث مكتب استش�اري أمرك�ي ونحن اآلن 
بمرحل�ة التفاوض وس�نختار م�ن نحصل منه 
ع�ىل امتياز أكثر لالتفاق معه ع�ىل إدارة جميع 

مفاصل مرشوع البرصة.

* �لع��ر�ق يخ�شر مل��ف تنظيم ت�شيي��ف خليجي 21، 
�لبع�س عّدها �نتكا�شة و�لبع���س عّدها طبيعية!.. ، كيف 

تقيّم�ن قر�ر �الحتاد�ت �خلليجية ؟

- برصاح�ة أنا يائ�س من ال�دول الخليجية 
ب�أن ينفتحون عىل الع�راق، أتكلم م�ن منطلق 
ش�خيص كس�يايس, ال�دول الخليجي�ة م�ا عدا 
الكويت اق�رب لنا من غرها فكان نقل البطولة 
الخليجية من البرصة إىل البحرين قرارا سياسيا، 
وهذه القرارات ليس�ت عىل البطولة فقط بل يف 
كل القضاي�ا التي ترتبط بدول الخليج، خذ مثال 
م�ن املقرر انعقاد مؤتمر وزراء الش�باب العرب 
عام 2014 يف بغداد ومتوقع عدم حضور ممثيل 
الدول الخليجية وأتوقع أن يعملوا "لوبي" للحد 
م�ن إقامة هذا املؤتمر يف عاصم�ة العراق, نحن 
علين�ا أن نس�عى ونعمل وال نردد , بيننا منش�أ 
نفتخ�ر به يف مدين�ة البرصة التي تس�تحق منا 
كل جهد خر فس�يتم التذكر بها مستقبال أنها 
كانت مصدر رزقه�م ومفخرة وعنوانا بارزا من 
معاملها الحديثة , فلم نخرس شيئاً من بناء املدينة 
الرياضية بل ربحنا املستقبل للعراق ولدينا عدة 
خطوات مس�تقبلية, ف�إن حرضوا 
يف خليجي 22 فس�نضعهم عىل 

)الرأس(. 

 * خليج��ي 22 يف �لب�شرة ماذ� 
يعني لكم؟ 

- قد ال أك���ون بت�ل�ك 
أبديناه�ا  الت�ي  الحماس��ة 
كمنافس�ني  الدخ��ول  ع��ن 
لتنظي�م خليج���ي 21 وذلك 
لظرف العراق وحاجته بالوقت 
لفعالي�ات  الراه�ن 

ونش�اطات تجت�ذب الدول املج�اورة واإلقليمية 
والجماهر واملتابعني, وبرصاحة لم تعد تهمني 
البطول�ة املقبلة التي س�تقام ع�ام 2015 بقدر 
اهتمامي ال�ذي كان منصباً نح�و البطولة التي 
منحت للبحرين لظروف العراق وحاجته الفعلية 
وق�د ال نحتاج إقام�ة بطولة الخليج مس�تقبال 
كون التوجه سيكون لبطوالت إقليمية وآسيوية 
أوسع مس�تقبال فضال عن إقامة بطوالت ودية 

بمش�اركة منتخبات وأندي�ة أوربي�ة بعيداً عن 
أي تحف�ظ ممك�ن أن يص�در من بع�ض الدول 

الخليجية بتنظيم أي محفل ريايض يف العراق.
فاله�م األك�رب أن تبق�ى املدين�ة الرياضي�ة 
فاعلة بالنش�اطات املحلية والعربية واآلسيوية 
واإلقليمية وحتى العاملية حسب املراحل األربعة 
التي تم تحديدها لالس�تفادة م�ن هذا املرشوع 

العمالق مستقبالً.

* ه��ل تت�ق��ع معار�ش��ة من بع���س �ل��دول �خلليجية 
لتنظيم خليجي 22؟

-  كال ال أتص�ور س�تكون هن�اك معارض�ة 
وس�تكون األمور طبيعية وستقام بطولة كأس 
الخلي�ج 22 يف الب�رصة ونعمل عىل ب�ذل جهود 

اكرب لرفع الحظر عن املالعب العراقية.

* ما حجم �جله�د �ملبذول��ة وهل �طلعتم على حيثيات 
وت�شريحات رئي�س �حتاد �لكرة �أثناء زيارة �لفيفا؟

- هنالك جهود مش�ركة تبذل من قبل اتحاد 
الك�رة و ال�وزارة م�ن اجل رفع الحظ�ر الكامل 
ع�ن املالعب العراقية وحقنا ج�زء مهم وهو إن 
االتح�اد الدويل الفيفا س�مح للف�رق من األندية 
واملنتخب�ات الت�ي تحصل موافقته�ا عىل اللعب 
يف الع�راق وه�ذا تط�ور جي�د ونأم�ل مواصل�ة 
املس�اعي باتجاه كرس الحصار الريايض كامالً 
وأتوقع أن يكون ذلك خالل سنة او سنة ونصف 
, أم�ا الترصيحات التي خرج�ت فنجد أن هنالك 
تناقضا بني الحديث اإلعالمي وبني الحديث الذي 
يصلنا , لكن زيارة وفد إتحاد الكرة كان ايجابيا 
وتم االتفاق عىل رفع الحظر عىل مرحلتني 
وتعهد االتحاد الدويل لكرة القدم الفيفا 
بع�دم معاقبة الفرق التي تريد اللعب يف 

العراق.
اىل هن�ا ينته�ي الج�زء االول م�ن 

الحوار..

�قر�أ يف �جلزء �لثاين من ح��ر وزير �ل�شباب 
و�لريا�شة حم��اور وتفا�شيل مب��ا تخ�س �ل�شاأن 
�لريا�ش��ي و�لعلق��ة م��ع �للجن��ة �الوملبية 
�ل�طني��ة �لعر�قي��ة وما ه��� �الأم��ر �لذي 
ع��ده "قنبلة م�ق�ت��ة"، جم��ع ت��قيع 72 
نائبًا لتقدمي مقرتح قان���ن لتح�يل وز�رة 
�ل�شب��اب �إىل هيئ��ة م�شتقل��ة وه��ل ح�شرت 
وز�رة �ل�شب��اب و�لريا�ش��ة مر�شحه��ا لرئا�شة 
�الوملبي��ة يف �النتخاب��ات �ملقبل��ة؟.. مت��ى 
�طلع على عقد �مل��درب �لرب�زيلي زيك�... 
مقر وز�رة �ل�شب��اب و�لريا�ش��ة �لد�ئم وق�شية 
�الأر�س �ملخ�ش�شة له ، قاعة �ل�شعب �لريا�شية وط�ل 
�النتظار ،�شبب زعل ف��لح ح�شن على وزير �ل�شباب 
و�لريا�شة؟!.. �أين �شي�شّيد برجن �شخمن ي�شمان 
كل و�حد منهم��ا مقرً� ل�ز�رة �ل�شب��اب و�لريا�شة و 
�للجنة �الوملبية �ل�طنية �لعر�قية.. روؤية �ل�ز�رة 
و�لكف��اء�ت  �لتخ�ش�شي��ة..  �ملد�ر���س  بت�شكي��ل 
�ملغرتب��ة.. وغريها من �ملحاور تاأتيكم يف عدد ي�م 

غد �ن �شاء �هلل.

ب�شرى �ل�شمري
�مل�شتقبل �لعر�قي / خا�س / ح�شن �لبي�شاين

الثالثون من كانون األول 
من العام الحالي جواب 
نهائي النتهاء أضخم 
مشروع رياضي شبابي

يائس من مواقف الدول الخليجية.. وتنظيم خليجي 22 قائم

االتهامات الموجهة للمدينة الرياضية "مجرد كالم".. وفي سياق الصراع السياسي
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر في حوار صريح لـ"                           ":

أثير العديد من المؤشرات على عمل وزارة الشباب والرياضة ومشاريعها التي تضطلع 
بها وتوجهت ســهام "االتهامات" بالخروقات والمشاكل التي تعتري العمل في العديد 
من المشاريع وأبرزها مشروع المدينة الرياضية في البصرة التي نالت الجزء األكبر منها 
تم تأشير عدد من المالحظات التي جاء بعضها على لسان بعض نواب من كتل سياسية 
, "المستقبل العراقي" طرحت أسئلتها على طاولة معالي وزير الشباب والرياضة جاسم 
محمــد جعفــر الذي فتح صــدره وأجاب بصراحة في الحــوار التالي فبدأنا بســؤاله عن 
دافعية تشــكيك "البعض" بعمل المدينــة الرياضية رغم وصولها لدرجة متقدمة من 

اإلنجاز؟ فأجاب:

برشلونة اإلسباني بكامل 
نجومه وأندية كبرى 

ستلعب على ارض البصرة 

الجزء االول
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ع�اد برش�لونة وصي�ف بطل املوس�م املايض م�ن ملعب 
"كوليسيوم الفونسو برييس" بفوزه الرابع عىل التوايل وجاء 
عىل حس�اب مضيف�ه خيتايف 4-1 الس�بت يف املرحلة الرابعة 
من الدوري االس�باني لك�رة القدم.وخاض برش�لونة اللقاء 
بجلوس نجمه االرجنتيني ليونيل مييس عىل مقاعد االحتياط 
للمرة االوىل منذ 10 ايلول/سبتمرب 2011 وذلك بهدف اراحته 
ملباراة االربعاء املقبل ضد س�بارتاك موس�كو يف دوري ابطال 
اوروب�ا، قبل ان يدخل يف الش�وط الثاني ويس�جل ثنائية بعد 
ان ح�ل بدال م�ن تياغو الكانرتا الذي كان بني ثالثة ش�بان يف 
التشكيلة االساسية اىل جانب كريستيان تيلو واملدافع مارتن 
اونيل، وذلك يف ظل غياب اندريس انييستا والتشييل اليكسيس 
سانش�يز بسبب االصابة.وافتتح النادي الكاتالوني التسجيل 
امام خيتايف الذي كان اس�قط ريال مدري�د يف املرحلة الثانية 
والن�ادي الكاتالون�ي املوس�م املايض ع�ىل امللع�ب ذاته، عرب 
الربازييل ادريانو الذي وجد طريقه اىل الشباك للمباراة الثانية 
ع�ىل التوايل )كان صاحب هدف الفوز عىل فالنس�يا 1-صفر 
يف املرحل�ة الس�ابقة( بع�د ان اس�تفاد من مجهود شيس�ك 
فابريغ�اس الذي تالعب بالدف�اع وتوغل قب�ل ان يرتك الكرة 
لزميل�ه املدافع فتابعها االخري يف الش�باك من مس�افة قريبة 
)32(.ويف الش�وط الثان�ي نجح مييس يف تعزي�ز تقدم النادي 
الكاتالوني بهدف ثان من ركلة جزاء انتزعها بدرو رودريغيز 
الذي سقط يف منطقة الجزاء بعد خطأ من خوان فالريا )74(، 
قبل ان يضيف هداف املوس�م املايض الهدف الثاني له والثالث 
لفريق�ه يف الدقيقة 78 بعد تمريرة عرضية من مونتويا الذي 
ق�دم الك�رة لالرجنتيني عىل طبق من فض�ة فاودعها االخري 
الش�باك، مس�جال ثنائيته الثالثة هذا املوس�م وبالتايل هدفه 
الس�ادس يف اربع مباريات.ورد خيت�ايف بهدف محظوظ جاء 

بع�د ان حاول البدي�ل بابلو س�ارابيا التس�ديد نحو مرمى 
فالدي�س فتحول�ت الكرة من قدم ادريان�و اىل وجه زميله 
االرجنتين�ي خافيري ماس�كريانو قبل ان تخ�دع الحارس 
الكاتالون�ي وتتهادى داخل الش�باك )80(.لكن دافيد فيا 
ال�ذي دخل يف الش�وط الثان�ي اكد انه لم يفقد ش�يئا من 

حس�ه التهديفي رغم غيابه عن املالعب منذ اواخر املوسم 
املايض، اذ اعاد الف�ارق لثالثة اهداف بعد ان كرس مصيدة 

التس�لل وسيطر عىل الكرة بصدره قبل ان يودعها 
الش�باك )90(، مس�جال هدف�ه الثاني منذ 

عودت�ه م�ن االصاب�ة بع�د ان كان 
صاح�ب اله�دف الخامس امام 

ري�ال سوس�ييداد )5-1( يف 
املرحل�ة االوىل.ورفع فريق 
فيالنوف�ا  تيت�و  امل�درب 
رصي�ده اىل 12 نقط�ة يف 
نقطتني  بف�ارق  الصدارة 

واص�ل  الوصيف.فيم�ا 
ري�ال مدريد عروضه 

املخيبة لآلمال بعد 
أن خ�رس أمام 

ش�بيلية  إ
بهدف 

مقاب�ل اليشء ضم�ن األس�بوع الرابع 
م�ن الليج�ا اإلس�بانية يف املب�اراة 
ملع�ب  ع�ىل  أقيم�ت  الت�ي 
بيثخوان.جاءت  سانشيز 
املب�اراة مث�رية  بداي�ة 
للغاي�ة كالع�ادة بني 
الطرفني، لكن كانت 
لصال�ح  األفضلي�ة 
بهجم�ة  إش�بيلية 
خط�رية عن طريق 
نجري�دو ث�م هدف 
التقدم الذي أحرزه 
فس�كي  شو و تر
م�ن ركني�ة نفذها 
قابله�ا  راكيت�ش 
األملاني بقوة يف سقف 
املرم�ى ل�م يس�تطع 
مدريد  ري�ال  ح�ارس 
إيكر كاسياس التعامل 
معه�ا وذلك بع�د مرور 

الدقيق�ة الثانية من عم�ر املباراة.بعد الهدف اس�تفاق ريال 
مدريد يف مح�اوالت إلدراك هدف التعادل حي�ث كانت البداية 
عن طريق ركلة حرة مبارشة انربى لها كريس�تيانو رونالدو 
نفذها بقوة نجح حارس إشبيلية بالوب يف التصدي لها والذي 
عاد من جديد وأنقذ مرماه بتسديدة أخرى من رونالدو أيًضا 
أخرجها لركنية.تواصلت الهجمات مع املدريدية وسط تامني 
دفاع�ي من طرف الفريق األندل�يس و اإلعتماد عىل الهجمات 
املرتدة الرسيعة بقيادة نافاس يف الوقت الذي حاول فيه ريال 
مدري�د إدراك التع�ادل عن طريق رأس�ية م�ن هيجواين بعد 
عرضية من مارسيلو لكن خرجت بعيًدا عن املرمى، الرد كان 

رسيًعا عن طريق تسديدة من ميدل تصدى لها كاسياس.
عاد م�ن جديد هيجواين وأهدر فرص�ة خطرية جًدا حني 

س�دد كرة قوية للغاية من داخل منطق�ة الجزاء جاءت 
ف�وق العارض�ة.. ومن هجم�ة مرت�دة رسيعة عن 

طريق خيسوس نافاس أطلق تسديدة يف يد إيكر 
كاسياس.املباراة 

أصبحت مثرية 
هجم�ة  ج�ًدا 

وهجم�ة  هن�ا 
يف  هن�اك 

وج�ود بع�ض االلتحام�ات القوي�ة من 
الطرفني.. وقبل نهاية الش�وط األول 

س�دد رونال�دو تس�ديدة يس�ارية 
تص�دى له�ا بال�وب وأخرجه�ا 

بداية  ركنية.وم�ع  لركل�ة 
الثان�ي  الش�وط 

م�درب  أج�رى 
مدريد  ريال 

يه  ز جو

موريني�و تغيريات�ه حيث ق�ام بإدخال ل�وكا مودريتش عىل 
حس�اب مس�عود أوزيل و وكريم بنزيما بداًل م�ن أنخيل دي 
ماريا.. ومع أول ملسة ملودريتش أطلق تسديدة قوية ارتطمت 
يف القائ�م األيم�ن لحارس إش�بيلية بالوب رد علي�ه نجريدو 
بتس�ديدة م�رت بج�وار القائم األيم�ن لحارس ري�ال مدريد 
إيكر كاس�ياس.ويف الدقيقة 60 انربى تش�ابي ألونسو لركلة 
ح�رة من الناحية اليرسى وصلت لكريم بنزيما داخل منطقة 
الجزاء مررها إىل س�ريخيو راموس عىل رأسه ملست العارضة 
وخرجت خ�ارج امللعب.. واصل ريال مدريد خطورته الكبرية 
يف الش�وط الثاني حيث مرر مارس�يلو ك�رة عرضية وصلت 
إىل هيجواين داخل منطق�ة الجزاء مرت بجوار القائم األيمن 
لح�ارس إش�بيلية بالوب.هدأ نس�ق اللعب بع�ض اليشء مع 
اس�تحواذ تام من طرف ريال مدريد م�ع تأمني دفاعي قوي 
للغاية من أصحاب األرض و الجمهور.. حاول املرينجي كثريًا 
عن طري�ق املتحرك كريس�تيانو رونالدو س�واء بتس�ديدات 
أو توغ�الت لك�ن كل ه�ذه املحاوالت ل�م يكتب له�ا النجاح.

ويف الدقائ�ق الع�رة األخرية اس�تمر نفس الح�ال مع تألق 
واضح لخط دفاعي إش�بيلية و الح�ارس بالوب حيث منعوا 
العديد املح�اوالت من العبي املرينجي وقب�ل أن يطلق الحكم 
صافرة النهاية أطلق كريس�تيانو رونالدو تس�ديدة من ركلة 
ح�رة علت املرمى ليواصل ريال مدريد عروضه املخيبة لآلمال 
يف الليج�ا حت�ى اآلن.اما  ملقة صاحب املرك�ز الثاني فواصل 
بدايت�ه القوية وذل�ك بتغلبه عىل ضيف�ه ليفانتي 3-1.وكان 
فريق املدرب التشييل مانويل بيليغريني الذي يتحرض لخوض 
مغامرت�ه االوىل يف دوري ابط�ال اوروبا الثالث�اء امام زينيت 
سان بطرسبورغ الرويس، استهل املوسم بانتصارين وتعادل 
ثم نجح يف الحصول عىل نقطته العارشة من اصل 12 ممكنة 
ما سمح له بالتصدر موقتا قبل ان يستعيدها منه برشلونة.

وافتت�ح الن�ادي االندل�يس التس�جيل يف الدقيق�ة 27 ع�رب 
االرجنتيني خافيري سافيوال لكن ميغويل هرييرو "ميتشيل" 
ادرك التع�ادل للضيوف يف الدقيق�ة 46، قبل ان يتمكن 
خواكني من تس�جيل هدف التقدم الصحاب االرض 
يف الدقيقة 58.ولم يتأثر ملقة بالنقص العددي 
يف صفوفه بعد طرد س�ريخيو سانش�يز يف 
الدقائق الثالث االخرية بل اضاف هدف 
تأكي�د الف�وز يف الدقيق�ة الثالث�ة 
م�ن الوق�ت ب�دل الضائ�ع عرب 
بورتيو.وع�ىل  فرانسيس�كو 
حق�ق  "ميس�تايا"،  ملع�ب 
فالنس�يا ال�ذي ح�ل ثالث�ا 
املوسم املايض، فوزه االول 
هذا املوس�م بع�د تعادلني 
وهزيمة كان�ت يف املرحلة 
الس�ابقة امام برش�لونة، 
وجاء عىل حساب ضيفه 
بهدف�ني  فيغ�و  س�لتا 
الجزائ�ري  س�جلهما 
سفيان فيغويل )3( والوافد 
الجديد من لي�ون الفرنيس 
 ،)50( سيس�وكو  ع�يل 
للدنماركي  مقابل هدف 
كرون-دي�يل  ميكاي�ل 

.)15(

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

برشلونة يواصل انتصاراته ويتصدر الترتيب.. وريال مدريد يتعرض للهزيمة الثانية !!
فى الليغا االسبانية

دعا قائد ليفربول س�تيفن ج�ريارد األنصار للصرب عىل 
تحس�ن نتائج وأداء الفريق يف األسابيع القليلة املُقبلة، 

مش�رياً إىل أن اإلصالح الذي يقوم به االيرلندي 
الش�مايل برن�دان رودجرز لن يتم بني عش�ية 
وضحاه�ا. وبعد انتهاء مباراة ضد س�ندرالند 
به�دف ملثله يف اللقاء ال�ذي جمعهما عىل ملعب 
الض�وء، ق�ال الزعيم ج�ريارد للصحفي�ني "كنا 
نع�رف أن التغيري ل�ن يتم برسعة قياس�ية، إننا 
س�عينا م�ن أجل تحقي�ق الفوز عىل س�ندرالند، 
وس�يطرنا تماماً عىل املباراة، وال أحد يس�تطيع 
أن يق�ول أن ليفرب�ول لم ُيقدم األداء املس�تحق، 
لكن لس�وء الحظ ل�م نخرج بالث�الث نقاط بعد 
عرضنا الراقي".أما زميله جلني جونس�ون، فقد 
ق�ال "كثفن�ا من ضغطن�ا إلحراز ه�دف الفوز، 
ول�م يحدث لن هدفه�م األول كان مخيباً لآلمال، 
حاولنا بجد طوال الش�وط الثاني بالذات، وبوجه 
عام أرى أننا لعبنا بش�كل جيد يف معظم مباريات 

هذا العام، لكن ال نعلم ما رس النتائج السيئة".
الجدير بالذكر أن تعادل ليفربول مع سندرالند جعل 

بدايت�ه هذا املوس�م هي األس�وأ منذ موس�م 1902-
1903، إذ أن املهول لم ُيحقق سوى نقطتني فقط بعد 

مرور أربع جوالت من انطالقة الربيمريليج.

نصح املدير الريايض يف باير ليفركوزن ومدرب املنتخب 
االملان�ي لكرة القدم س�ابقا رودي فول�ر صانع االلعاب 
الدويل الس�ابق ميكاي�ل باالك بالتح�ول اىل التدريب من 
خ�الل الحص�ول عىل اج�ازة اختصاص يف ه�ذا املجال.
وكت�ب فول�ر الفائ�ز بكأس العال�م مع منتخ�ب بالده 
ع�ام 1990 يف "س�بورت بيل�د" "لديه )ب�االك( الذكاء 
واالمكان�ات الن يصب�ح مدرب�ا"، مش�ريا اىل انه اقرتح 
ع�ىل باالك غ�ري املنتس�ب اىل اي ناد، الس�عي للحصول 
ع�ىل "دبلوم التدريب" وذلك بعد املباراة االخرية مع باير 

ليفركوزن يف املوسم املايض.

ويرى فولر ان عرضا بالتدريب قد يأتي رسيعا ويكون 
سهال يف حال وجود دبلوم اختصاص.

واختفى ب�االك )35 عاما و98 مب�اراة دولية( تماما 
ع�ن الواجه�ة الكروي�ة من�ذ نهاية املوس�م 
الفائت مع انتهاء عقده مع باير ليفركوزن 

ال�ذي انضم اليه عام 2010 بعد 4 مواس�م 
مع تش�ليس االنكليزي.وارتبط اسمه هذا 

الصي�ف بال�دوري االمريك�ي وبالقن�اة 
الرياضي�ة االمريكي�ة "اس�بن" ال�ذي 
عمل مستش�ارا لها خالل كأس اوروبا 

.2012

  شهدت قاعة االتحاد العراقي 
املرك�زي لك�رة الق�دم ي�وم 
الس�بت اجراء قرع�ة بطولة 
نص�ت  الت�ي  الع�راق  كاس 
تعليماتها عىل مشاركة فرق 
الدوري املمت�از بالدور االول 
وعىل طريقة خروج املغلوب 
القرعة اس�فرت عن  .اجراء 
اقامة س�ت مباري�ات لفرق 
الدرج�ة املمت�ازة يلتق�ي يف 
اوىل ه�ذه املباريات التي من 
الثامن  املق�رر اقامتها ي�وم 

والعرين من الش�هر الحايل 
فريقا الحر واملدحتية , فيما 
يلتقي يف املباراة الثانية فريقا 
الكرخ والعل�وم والتكنلوجيا 
ع�ىل ان تجمع املباراة الثالثة 
فريقا الديوانية والطوز فيما 
يلتقي يف املباراة الرابعة فريقا 
الفه�د والكاظمي�ة ليواج�ه 
التاج�ي فريق نفط ميس�ان 
, فيم�ا يلتق�ي فريق�ا نفط 
الوسط والس�ماوة يف املباراة 
االخرية , عىل ان تكون عرة 
ف�رق بحالة انتظار وهي كل 

وب�الدي  الهندي�ة  م�ن 
والنج�دة والصناع�ات 
واالنب�ار  الكهربائي�ة 
والكوف�ة  والرق�اط 
الش�مال  وغ�از 

والخطوط واملرور.
الف�رق  وس�تتأهل 
اىل  لتنض�م   16 ال�� 
ال� 18  النخب�ة  فرق 
مبارياته�ا  وتعل�ب 
عىل طريق�ة الذهاب 
وبخ�روج  واالي�اب 

املغلوب ايضاً .

جرت القرعة الخاصة بمباريات دوري النخبة بكرة القدم والذي 
تم تغري تسميته اىل املمتاز بحضور جميع ممثيل الفرق الثمانية 

عر التي ستتنافس خالل املوسم الجديد 2013-2012 .
وأسفرت القرعة الخاصة بمباريات الجولة االوىل التي ستنطلق 
منافس�اتها يوم الثامن عر من ش�هر ترين االول واس�فرت 
عن لقائني ،االول بني فريقي زاخو واربيل والثاني فريقي دهوك 
وكركوك ، فيما ستستكمل بقية املباريات خالل يومي 19 و 20 
من الشهر ذاته ، حيث يلتقي فريقا السليمانية واملصايف بملعب 
الس�ليمانية فيم�ا يلتق�ي الجوي�ة والكهرباء ع�ىل ملعب االول 
ويخ�وض فريق نف�ط الجنوب ع�ىل ملعبه مب�اراٍت أمام فريق 
الزوراء ، يف حني يواجه فريق النجف النفط عىل ملعبه ، ويواجه 
الطلب�ه فريق املين�اء ويضيف فري�ق الرطة فري�ق الصناعة 
، ع�ىل ان تختت�م منافس�ات الجولة االوىل بلق�اء فريقي كربالء 
وبغداد عىل ملعب االول ".واش�ارت لجنة املس�ابقات يف االتحاد 
العراق�ي املركزي لكرة القدم اىل ان " مباراة واحدة س�تقام من 
كل اس�بوع خالل يومي الخميس والجمعة يف الوقت التي قررت 
خالله اللجنة تأجيل مباراة الفريق الذي يضم خمسة من العبي 

املنتخب الوطني فما فوق .

وص�ل اليس�اندرو دي�ل بي�ريو نج�م منتخب 
ايطاليا ويوفنتوس الس�ابق اىل اسرتاليا وسط 
حف�اوة بالغة من نحو 400 مش�جع يف 
مطار س�يدني اليوم االحد واعلن 
للصحفيني عىل الفوز انه جاء 
للف�وز بال�دوري االس�رتايل 
القدم.وانفص�ل  لك�رة 
البالغ  الالع�ب املخ�رضم 
م�ن العم�ر 37 عاما عن 
يوفنتوس بع�د 19 عاما 
الفري�ق  م�ع  امضاه�ا 
االيط�ايل يف مايو املايض 
اربعة  عىل  وس�يحصل 
مالي�ني دوالر اس�رتايل 
دوالر  ملي�ون   4.23(
امريك�ي( ع�ىل م�دار 
س�يدني.  مع  عام�ني 
وح�رص دي�ل بي�ريو 

فور وصوله عىل التأكيد ان انتقاله اىل اسرتاليا 
ال يمثل بداية لقرار االعتزال.واضاف لوس�ائل 
اع�الم خ�ارج املطار "ل�م اح�رض اىل هنا من 
اج�ل انهاء مس�ريتي لك�ن لكي ابدأ مش�وارا 
جديدا."وتابع "ارغب يف الفوز بالقاب جديدة. 
الع�ب دائما من اج�ل الفوز."واحتش�د مئات 
املش�جعني يف املط�ار قب�ل وصول دي�ل بيريو 
وارست�ه بس�اعتني ورددوا هتاف�ات ورفع�وا 
الفتات ترحب بانضمام الالعب الدويل االيطايل 
)91 مب�اراة دولي�ة( لفريق س�يدني الحاصل 
االس�رتايل.ويتوقع  ال�دوري  يف  لقب�ني  ع�ىل 
مسؤولون بالنادي ورابطة الدوري أن يساهم 
الوق�ت ال�ذي س�يقضيه دي�ل بي�ريو يف زيادة 
ش�هرة اللعب�ة التي تتخل�ف وراء ك�رة القدم 
االسرتالية والرجبي يف الش�عبية.ونقل النادي 
مباراته الثانية عىل أرضه يف الدوري ضد بريث 
جلوري املقررة يف 28 أكتوبر من ملعب سيدني 
إىل االس�تاد االوملبي باملدينة الذي يسع 84 ألف 

متفرج تحسبا لإلقبال املتوقع.

 نف�ت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي اربي�ل دخوله�ا يف 
مفاوضات مع مهاجم املنتخب الوطني بكرة القدم 
وفريق القوة الجوية حمادي احمد لضمه إىل صفوف 
النادي.وقال عبد الخالق مسعود نائب رئيس الهيئة 
االدارية للن�ادي ان "االدارة تنفي جملة وتفصيال 
دخوله�ا يف مفاوض�ات م�ع مهاج�م املنتخ�ب 
الوطن�ي ون�ادي الق�وة الجوية، وس�بق لالدارة 
ان اعلنت غلقها بش�كل نهائ�ي ملف التعاقدات 
مبكرا من اجل االس�تعداد االمث�ل لبطولة كاس 
االتحاد االسيوي".واشار اىل ان الفريق "دخل يف 

معسكر تدريبي استعدادا ملواجهة فريق 
كيالنت�ان املالي�زي يف الدور رب�ع النهائي 

للبطولة االس�يوية والتي ستقام يوم الثالثاء 
املقبل، ولرفع جاهزية الفريق، لذلك اجد من غري 

املعق�ول ان ندخل يف مفاوضات جديدة مع الالعب 
حم�ادي احمد".وطالب مس�عود ب�"دع�م الفريق 
يف مهمت�ه املقبلة ب�دال من االلتف�ات اىل امور ترض 
بالفري�ق، وذلك لخط�ف اللقب االس�يوي".وكانت 
وس�ائل اعالمية قد اش�ارت صباح االح�د اىل نادي 
اربيل دخ�ل يف مفاوضات جادة مع الالعب حمادي 

احمد مقابل 300 مليون دينار عراقي.

خ�رس امليالن مج�دًدا عىل 
ملعبه س�ان س�ريو وقبل 
املواجه�ة األوروبي�ة أم�ام 
أندرلخ�ت مس�اء الثالث�اء ، 
وج�اءت الخس�ارة الجدي�دة 
رد  دون  به�دف  أتاالنت�ا  أم�ام 
أح�رزه لوكا تش�يجاريني يف الش�وط 
الثاني من املباراة الت�ي أدارها الحكم 
دانيي�يل أورس�اتو.ال�20 دقيقة األوىل 
م�ن الش�وط األول ش�هدت أفضلي�ة 
امليالن من حيث االستحواذ واملحاوالت 
الهجومية لكن دون أي خطورة ُتذكر 
ع�ىل املرم�ى، فيم�ا اكتف�ى أتاالنت�ا 
الروس�ونريي  الحماس  بامتص�اص 
وأداء ال�دور الدفاع�ي دون النج�اح 

يف تطبي�ق أس�لوبه الهجوم�ي املفض�ل 
"الهجمات املرتدة".الش�وط الثاني كثريًا  
تواصلت سيطرة امليالن السلبية عىل اللقاء 
دون أن يتمك�ن العبوه من إيجاد الحلول 
املناس�بة الخ�رتاق دف�اع أتاالنت�ا املنظم 
للغاية، لجأ الفريق للتسديد من بعيد وقد 
حاول إيمانويلس�ون والش�عراوي ولكن 
كونس�ييل كان باملرص�اد مجدًدا.أتاالنت�ا 
لم يكتف بالدف�اع مثلما فعل خالل بداية 
الش�وط األول، بل هدد بالهجمات املرتدة 
وتح�ركات العبي�ه املمت�ازة يف مناط�ق 
منافسهم الدفاعية خاصة موراليز الذي 
أه�دى تمري�رة جي�دة لربيفي�و املنطلق 
من الخلف ليس�دد لكن أبيات�ي ُيخرجها 
لركنية يف الدقيقة 53.األخذ والرد تواصل 
ب�ني الفريق�ني حت�ى تمك�ن أتاالنتا من 

افتتاح التس�جيل بتس�ديدة متقنة من 
ل�وكا تش�يجاريني يف الدقيقة 61 من 
املباراة ل�م يتمكن أبياتي من التصدي 

لها، لتمن�ح الضيف التق�دم وتضع 
أصحاب امللعب تحت املزيد من 

الضغوطات.

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / متابعة

اربيل ينفي مفاوضة حمادي احمد
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تحديد موعد الجولة االولى 
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جيرارد: إصالحات رودجرز تحتاج مزيدًا من الوقت !

اتحاد الكرة يجري قرعة بطولة الكأس
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      بغداد/ المستقبل العراقي

تس�ببت  الح�دوث،  ون�ادرة  غريب�ة  ظاه�رة  يف 
دجاج�ة يف بغداد بدف�ع مبلغ كبري إثر خالف 
بني عائلت�ني متجاورتني يف الس�كن، انتهى 

بجلسة عش�ائرية ُقرر عىل إثرها تسوية 
يلج�أ  م�ا  مايل.وغالب�ا  بفص�ل  األم�ر 
األهايل إىل تس�وية خالفاتهم يف جلسات 
عشائرية من دون الرجوع إىل السلطات 
الحكومية وبعيدا عن القضاء، كموروث 
اجتماع�ي وقب�ي تمرس�وا علي�ه منذ 

س�نني، إذ ينجح ش�يوخ العش�ائر يف 
إنه�اء خالفاته�م وفقا مل�ا تقتضيه 
كدفع غرامة مالية تس�مى )فصال( 

أو االكتفاء باالعتذار.
وق�اَل ش�هود عي�ان أن خالف�اً 

يف  عائلت�ني  ب�ني  نش�ب  عش�ائرياً 
العاصمة بغداد بس�بب دجاجة انتهى 

بدف�ع مبل�غ 40 ملي�ون دين�ار. وأوضح 
الش�هود أن ه�ذا »الخ�الف الكب�ري حصل يف 

حي اإلعالم بجانب الكرخ م�ن العاصمة بغداد 
بس�بب دجاجة انتهى بفرض فصل عش�ائري 

ق�دره 40 ملي�ون دينار«.وأش�ار الش�هود إىل أن 
»الحادثة نشبت بعد بحث إحدى العائالت بمنطقة 
اإلعالم عن الدجاجة التي كانوا يربونها يف حديقة 
املنزل منذ فرتة طويلة بع�د فقدانها«، ويف ما بعد 
اكتش�فوا أن الدجاجة عث�ر عليها اح�د املقيمني 
بنفس الش�ارع وق�ام بذبحها وتناوله�ا دون أن 
يس�أل عن عائدية الدجاجة بعد العثور عليها، ما 
أدى إىل اندالع مش�كلة كادت أن تتفاقم لوال تدخل 
األرس املجاورة.وأكد الشهود أن »الحادثة استمرت 
بعد مطالبة أهل الدجاجة املواطن الذي عثر عليها 
باس�رتجاعها او دف�ع مبلغ م�ايل لق�اء تناولها، 
وت�م عقد فصل عش�ائري ب�ني ش�يوخ ووجهاء 
العائلتني يف اح�د املنازل والقي�ام باجبار املواطن 
ال�ذي عثر عىل الدجاجة بدف�ع غرامة مالية تقدر 
بنح�و 40 مليون دينار بع�د اتهامه بدخول املنزل 
ورسقة الدجاج�ة عنوة«.يذك�ر أن عائالت كثرية 
يف العاصم�ة بغ�داد أصبحت تتخذ م�ن الحاجات 
الصغرية سببا لدفع فصول عشائرية كبرية تقدر 
مبالغه�ا بمالي�ني الدنانري بحي�ث أصبحت بعض 
العوائ�ل وخاصة الفقرية منها تتحجج عىل بعض 
العوائ�ل األخرى بغية ف�رض غرامات عرب الفصل 

العشائري واستحصال مبالغ مالية منها.
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هناك,  يف أوروبا وأمريكا,  من يعتقد بأن العرب مصابون بنقص 
والدي يف رؤي�ة الحقيق�ة، أنهم ال يخافونها ب�ل ال يرونها أصال لكي 
يخافوها, وربما هذا الس�بب ما جعلهم يعبدون األصنام واألوثان..و 
فيهم من استمر عىل نحو ما ال يقدر وال يبجل ما يراه وما يتجسد يف 
حياة إمامه..  مثلما يقدر ويبجل الغامض والبعيد واملخيف ... وهاهم 
قادة ع�رب ال يرون ما خلقوه من جحيم لش�عوبهم فيدعون العالم 
لالقتداء بهم وامتثال عبقريتهم إلقامة وتوفري النعيم والديمقراطية 
للفرنيس والس�ويدي ....وإنهم بدعوتهم تلك صادقون ألنهم ال يرون 

الواقع والحقيقة وما متحقق خارج أجسادهم.
الش�عوب بدورها  كليلة النظر وال تفطن إىل أنها تختار بنفس�ها 
جالديها وقتلتها, وهي تواصل ش�تمهم ولعنهم.. والتي تقتل رجالها 
ومبدعيه�ا وتبكي عليه�م... أي... أن العرب ضحاي�ا تكوينهم الذي 
يفتقد إىل حاس�ة إدراك الحقيقة واىل اإليمان بالحوار طريقا للتوصل 
للحقيقة, ع�ىل أن يكون هناك افرتاض واحتم�ال أن تكون الحقيقة 

لدى الخصم.
ها هم العرب يتظاهرون ويحتجون ويسخطون ويقتلون حمية 
لإلس�الم وضد ع�رض فيلم ييسء لدينن�ا الحني�ف.. وال ينتبهون وال 
يفطنون وال يعرتفون بأن بني املس�لمني من أوغل يف اإلساءة لإلسالم 
أكثر بكثري من إساءة هذا الفيلم... بل إن إساءاتهم عملية وبممارسة 

موثقة وليس بعمل فني.
ي�ردد األورب�ي أن الش�جرة تع�رف بثماره�ا.. والثم�ار املتدلي�ة 
باسم اإلس�الم بتكوين ومذاق مكتظ بالس�موم والكراهية والعدوان 
ورضوب القس�وة ومن شأنها أن تقدم نموذجا س�يئا للدين, وباتت 
تلك املجتمعات تقرن اإلرهاب والهمجية باإلسالم وبات األملاني ينتبه 
ويحذر إن كان جاره عربيا مس�لما... فإذا كان املس�لم ذاته ال يأمن 
املسلم اآلخر إذا كان من طائفة أخرى, فكيف له هو أن يأمن منه؟؟؟ 
وهل تشهد األرض عنفا كالذي بني العرب واملسلمني؟؟؟ وأي عيب يف 

تنامي الدعوة األوربية يف ابعادهم عن ديارهم؟؟
أنهم, العرب, أمة تتوحد يف عدو مش�رتك .. إذا لم تجده خارجها 
ابتكرت�ه من داخلها.. وليس من ش�أنها أن تتوح�د باملحبة واحرتام 
الحياة وكل الحياة... وإال ما قتل املتظاهرون السفري وغريه وألثبتوا 
للعالم أن اإلس�الم س�الم وحض�ارة وتبجيل للحياة اإلنس�انية... وال 
تزر وازرة وزر أخرى ... وان اإلس�الم سبق الوجودية وكل الفلسفات 
اإلنس�انية يف أن يكون املسلم مس�ؤوال عن كل الحياة اإلنسانية بكل 

أفعاله وترصفاته.
مراجعة ش�جاعة ويعرف املس�لم أن بني املسلمني من هو األكثر 
واألسبق يف اإلساءة إىل اإلسالم..من فيلم ال يمسك بمثقب أو سيف أو 
مفخخة... ومن يضع تحت قدمه كل ما يرفعه للوصول إىل املنصب.

نخشى الحقيقة ؟؟؟

انشغاالت

   حاتم حسن

يف التاس�ع من نيسان 2003 وبعد أن سقط الصنم وتمرغل أرضاً 
تداع�ى كي�ان الدولة العراقي�ة كلياً وانه�ارت البن�ى التحتية وبدأت 
مواجه�ة الغضب الع�ارم تجتاح ش�وارع امل�دن فاملواط�ن العراقي 
املغل�وب عىل أم�ره طيلة أكثر م�ن )36( عاماً كان ي�رى بأن كل ما 
للدول�ة فهو لصدام لذلك س�اهم الكثريون من أبن�اء العراق بوعي أو 
بال وعي يف االس�تيالء عىل ما وقعت عليه أيديهم من ممتلكات الدولة 
ول�م يكتف البع�ض بذلك بل تجاوزوه إىل ما ه�و أكثر بكثري من ذلك 
حينم�ا قام البعض منهم بإحراق مؤسس�ات دوائر وقصور بأكملها 
بداع�ي أنها تعود للبع�ث أو لصدام أو لعدي حينه�ا قامت الدنيا ولم 
تقع�د وامتألت الصح�ف الصادرة يف أرج�اء العالم بالص�ور املخزية 
للعراقيني وهم يقومون بما قاموا به دون أن يعي أي واحد من هؤالء 
أن هذا الش�عب قد طف�ح به الكيل عىل يد النظ�ام الصدامي إىل الحد 
ال�ذي كان بوده لو قطع أجزاء من جس�ده ليش�في غليله مما كان 
يعاني. أطلقت الكثري من التس�ميات عىل العراقيني وأكثرها ش�هرة 
تل�ك الت�ي أطلقها األمري�كان أال وهي )ع�ي بابا( تيمن�اً بما ورد يف 
الرواي�ة الخيالية ذات أل�ف ليلة وليلة ، وهكذا ب�ات العراقي مطاردا 
بش�بح )عي باب�ا( أينما حل حتى يف تل�ك البلدان الت�ي ال تؤمن عىل 
حقائب�ك اليدوي�ة يف مطاردتهم ، مرت األيام وب�دأ العراق يتعاىف مما 
مر به وأصبح يش�ار إليه بالبنان يف كثري من املواقف ورغم رشاس�ة 
الهجمة التي تعرض لها إال أن النسيج االجتماعي عاد قوياً من جديد 
وب�دأت املث�ل العليا تأخ�ذ مكانها بش�كل أو بأخر رغ�م بطأ تصاعد 
مقاييس�ها وبدأ اآلخرون يش�عرون أن ما ذهب�وا إليه من تهم باطلة 
تجاه هذا الش�عب لم تك�ن يف مكانها رغم ذلك ال ي�زال الكثري منهم 
يرى فينا نحن ش�عب العراق أننا لس�نا أكثر م�ن رشاذم تعودت عىل 
السلب والنهب ثم تمادت لتصبح مدمنة عىل القتل والخطف والتدمري 
، إال أن م�ا حصل خ�الل األيام املاضية اثب�ت للجميع عكس ذلك فما 
أن أعل�ن ع�ن نبأ ع�رض الفلم املثري للجدل والذي اس�تهدف بش�كل 
مبارش ش�خصية )الرس�ول األعظم صىل الله عليه واله وسلم( حتى 
ظه�ر للعيان من هم العراقيون فقد نقلت شاش�ات التلفاز يف إنحاء 
العالم كيف أيسء لإلسالم من خالل تصويرهم عىل أنهم أقوام بدائية 
ال تمت للحضارة بصلة حينما هاجمت الجموع السفارات األمريكية 
واألوربي�ة يف ح�ني وصل الح�د بالكثري من ه�ؤالء إىل اعتم�اد القتل 
كوسيلة للتعبري فقتل العديد من الدبلوماسيني خنقاً أو حرقاً أو رميا 
بالرصاص وانترشت حمى التظاه�ر واالنفالت وإذا بأغلب العواصم 
العربية وقس�م كبري من العواصم اإلسالمية تشهد ظاهرة رعب غري 
مسبوقة وكان هذا املخرج واملنتج الذي اخرج وأنتج الفيلم قد توارى 
خل�ف تلك الس�فارات واألبنية التابعة لتلك ال�دول. إال العراقيون فقد 
ظه�روا أمس واليوم عىل أنهم حقاً ش�عب املعرفة والثقافة واألصول 
والضواب�ط االجتماعية فقد خرجت تظاه�رات يف جميع مدن العراق 
تحلت بالضبط العايل واملس�توى الراقي يف طرح االعرتاض وبأسلوب 
يضاهي ما نشاهده يف مدن العالم املتقدم حينما يتظاهر مواطنوها، 
إن م�ا حصل كان بحق مدع�اة فخر لكل العراقي�ني، فال احد يجادل 
بأن العراق والعراقيني هم أكثر الش�عوب واألقوام تمس�كاً بدينهم ال 
بل أن التزامهم الديني قد يكون قياس�اً بالكثري من األقوام والشعوب 
اإلس�المية هو األكثر نضجاً وتفهماً وهذا األمر ينطبق عىل الش�يعة 

والسنة معاً 0 
أما ما قيل عن هذا الش�عب وعن هذا البلد يف تلك الحقبة السوداء 
وما تبعها كان ظلماً وإجحافاً بحق أبنائه فقد اثبتوا للعالم اآلن أنهم 
فعالً بناة وأبناء حضارة وأنهم إذا ما منحوا الفرصة كباقي ش�عوب 
األرض ف�إن إبداعه�م س�يصل إىل عنان الس�ماء ، هكذا ه�و العراق 
وس�يبقى هكذا مدعاة فخ�ر للجميع ، وهذا ما ع�زم العراقيون عىل 

أن يكونوا عليه.
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دجــاجــة في بغـداد تكلــف آكلـهــا 40 مليــون دينــار!؟

       المستقل العراقي/ متابعة

أوق�ف رجالن يف مطار ميديني يف كولومبيا ويف معدتيهما ثمانون ألف دوالر، 
يف طريقة غ�ري اعتيادية لتبييض أموال املخدرات، بحس�ب ما ذكرت مصادر يف 

أجهزة الهجرة الكولومبية.
وبس�بب التوتر البادي عليهما أخضع موظفو املطار الرجلني لعملية تدقيق 
بجهاز الس�كانر الذي أظهر وجود أش�ياء غريبة يف معدتي الرجلني، حس�ب ما 

جاء يف بيان ألجهزة الهجرة.
وأوضح البيان أن أحد الرجلني أقر بابتالعه أربعني كبسولة تحوي كل واحدة 
منه�ا عرش أوراق نقدية من فئ�ة مئة دوالر. أحد الرجلني أق�ر بابتالعه أربعني 
كبس�ولة بكل واحدة منها عرش أوراق نقدية فئة مائة دوالر )الفرنسية(، وقال 
ويلس�ون باتينيو، املدير اإلقليم�ي ألجهزة الهجرة يف مقاطعة أنتوكيا )ش�مال 
غ�رب( وعاصمته�ا ميدي�ني 
األم�وال  تبيي�ض  »طريق�ة 
ه�ذه جدي�دة يف كولومبي�ا، 
حت�ى اآلن كان لدين�ا حاالت 
ابتالع مخ�درات لتهريبها من 

البالد«.
ورجح باتيني�و أن تكون 
لتبيي�ض  منظم�ة  عملي�ة 
األموال ألن الرجلني استخدما 
الطريقة ذاتها واملس�ار ذاته. 
وال يس�تبعد أن يك�ون األم�ر 
متعلقا باالتج�ار بالكوكايني 
أو حت�ى األش�خاص أو بي�ع 

األسلحة.

الغيرة تدفع سعودية لمعاقبة زوجها بـ100 جلدة ثالثة إصدارات من أيفون 5

جنازات وهمية لالقتراب من الموت ! قصـر رفيـق الحـريـري في لنـــدن بســعر 483 مليــون دوالر

عنكبوت يوقف مشروعًا في تكساس

آالف الـدوالرات بمـعــدتي
 رجليـن بكولـومبيـا

        المستقبل العراقي/ متابعة

تس�ببت غ�رية س�يدة س�عودية متزوج�ة يف 
س�جن زوجه�ا 9 أش�هر، وجلده 100 جل�دة، إثر 
إبالغه�ا بمغامرات�ه العاطفي�ة واملحرم�ة هيئ�ة 
األم�ر باملعروف والنه�ي عن املنكر الت�ي بدورها 
تحفظت عىل ال�زوج ومضبوطاته وإحالته لهيئة 
التحقي�ق واالدع�اء العام، وذلك قب�ل وقوفه أمام 
قايض املحكم�ة الجزئية، وهو األمر الذي تس�بب 
يف حرمان�ه من قضاء ش�هر العس�ل م�ع الزوجة 

الثانية.
وتع�ود تفاصيل القضي�ة عندما أبل�غ الزوج 
زوجته بأنه ينوي الس�فر إىل أح�د البلدان العربية 
للزواج من فت�اة أخرى، فقامت الزوجة بالتحفظ 
عىل أرشطة وس�يديهات كمبيوت�ر كانت يف إحدى 
حقائب سفر زوجها خلسة، والتي اتضح لها بعد 
مش�اهدتها أنها تحتوي عىل أفالم خليعة لزوجها 

م�ع ع�دد م�ن بائع�ات اله�وى بع�دد 
م�ن ال�دول األخ�رى وه�و يف أوضاع 

فاضحة.
وتوجهت الزوج�ة بهذه األفالم 
الخليع�ة إىل هيئ�ة األم�ر باملعروف 
والنه�ي ع�ن املنك�ر، الت�ي قام�ت 
بالتحفظ عىل املضبوطات والقبض 
للجه�ات  وإحالت�ه  ال�زوج  ع�ىل 

املختص�ة، حي�ث اعرتف 
القضية  ناظ�ر  أم�ام 
أثن�اء  كان  بأن�ه 
بالخ�ارج  دراس�ته 

التي س�بقت  الفرتة  يف 
زواجه ع�ىل عالقة غري 
رشعي�ة م�ع ع�دد من 
النس�اء الالت�ي تزامن 
معهن،  بالسهر  قيامه 

وأن�ه ابتعد بعد زواجه عن هذا الطريق بش�كل 
نهائي.

وق�د تزام�ن مع إح�دى الجلس�ات 
القضائية ن�دم الزوجة عىل اإلبالغ عن 
زوجه�ا، وال�ذي ل�م تجد منه س�وى 
حس�ن العرشة وعفة البرص والفرج، 
مؤكدة أن س�بب إقدامه�ا عىل اإلبالغ 
ه�و غريته�ا علي�ه بس�بب زواج�ه 

الثاني.
وع�ىل إث�ر ذل�ك أص�در ناظ�ر 
القضي�ة حكم�ه بجلد ال�زوج بحد 
الزان�ي البك�ر، وس�جنه 9 أش�هر 
وتغريم�ه 9 آالف ريال، وأخذ التعهد 
علي�ه بع�دم الع�ودة مل�ا ب�در منه، 
وإت�الف  مص�ادرة  إىل  باإلضاف�ة 
األرشط�ة املمغنط�ة الت�ي احتوت 

عىل املقاطع الخليعة.

        المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت رشكة آبل أنها تعتزم طرح 
ثالث�ة إص�دارات من هاتفه�ا الجديد 
آيفون 5، ويس�تهدف كل إصدار منها 
إقليم محدد من العالم، وفقاً ملشغالت 
شبكات االتصاالت. ُيذكر أن آبل تقوم 
بذل�ك ألول مرة، بعد أن كانت س�ابقاً 
تصدر هاتفاً واحداً ل�كل دول العالم، 
حت�ى ولو ل�م يدعم بعض مش�غالت 
دول  بع�ض  يف  االتص�االت  ش�بكات 

العالم.وي����عود الس�بب وراء 
هذا القرار من الرشكة 

اخت�الف  إىل 

ت�رددات االتصال بتقنية الجيل الرابع 
4G LTE ح�ول العال�م، التي يدعمها 

أيفون 5 الجديد. 
فكل إصدار من اإلصدارات الثالثة 
للهاتف س�وف يدعم تردداً محدداً من 

ترددات LTE املختلفة.
وس�يأتي إص�داران م�ن الهاتف 
بنظ�ام GSM، وإص�دار واحد بنظام 
CDMA، ويب�دو أن األخ�ري س�يكون 
اإلصدار الدويل، فه�و ال يدعم ترددات 
الجيل الرابع LTE فحسب، بل ويدعم 
 HSPA+و  GSM نظ�ام  ت�رددات 

أيضاً.

        المستقبل العراقي/ متابعة

يف بل�دة اس�بانية صغرية تدع�ى الس نيفيس يف الجزء الش�مايل الغربي من 
اس�بانيا يقام مهرجان سنوي غريب يتم فيه تشييع جنازات وهمية ألشخاص 
تمكنوا من النجاة من املوت يف اللحظات األخرية. الش�خص املحظوظ الذي نجا 
م�ن امل�وت يتم تكريمه ويوضع يف تابوت ويطاف به يف ش�وارع البلدة وتقام له 
جنازة مهيبة تحت رعاية الكنيسة التي تشجع هذا املهرجان يف هذه البلدة التي 

تملؤها املعتقدات الوثنية وأساطري السحر والشعوذة.

        المستقبل العراقي/ متابعة

أفادت صحيفة »فايننشال تايمز«، اليوم الخميس، أن قرص 
رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري يف لندن ُعرض للبيع بقيمة 
300 ملي�ون جني�ه اس�رتليني، أي ما ُيع�ادل نح�و 483 مليون 
دوالر، يف أك�رب صفق�ة عقاري�ة من نوعه�ا يف تاري�خ بريطانيا.

وقال�ت الصحيف�ة إن العق�ار املطل ع�ىل حديقة »هاي�د بارك« 
الش�هرية مكّون من 7 طوابق، ويحتوي ع�ىل 45 غرفة، ويغطي 

مس�احة مقدارها 60 ألف ق�دم مربع، أي أصغر قليالً من حجم 
ملعب لكرة القدم، ويفوق س�عره املقرتح بمعدل الضعف الرقم 
القي�ايس ألغىل عق�ار جرى بيع�ه يف بريطانيا بس�عر بلغ 140 
ملي�ون جنيه اس�رتليني.وأضافت أن العقار يحت�وي أيضاً عىل 
مس�بح ضخم، ومطب�خ بحجم صناعي، والعدي�د من املصاعد، 
وموقف للس�يارات تح�ت األرض، وديك�ورات داخلي�ة قيمتها 
مالي�ني الجنيهات االس�رتلينية م�ن أوراق الذه�ب، و68 نافذة 

ضخمة مضادة للرصاص مطلة عىل حديقة هايد بارك.

        المستقبل العراقي/ متابعة

توقف العمل عىل مرشوع توسيع طريق يف مدينة سان 
أنطوني�و يف والية تكس�اس األمريكية تق�در تكلفته ب�15 

مليون دوالر بعد اكتشاف وجود عنكبوت نادر.
وذك�رت وس�ائل إع�الم أمريكي�ة أن امل�رشوع توقف 
حت�ى أجل غري مس�ّمى حتى يج�ري الباحث�ون املزيد من 
 Bracken Bat Cave الدراس�ات عىل العنكبوت م�ن ن�وع

.Meshweaver
وتعمل دائرة النقل يف تكس�اس م�ع علماء بيولوجيني 

لحماية أي كائنات أخرى قد تكون يف املكان.

وق�ال املتح�دث باس�م دائرة 
النق�ل جوش دون�ات إن 

ه�ذه امل�رة األوىل الت�ي 
يش�اهد فيها هذا النوع 

من العناكب منذ 30 س�نة. وكان 
ق�د عث�ر ع�ىل العنكب�وت يف 

هط�ول  س�ببها  حف�رة 
األمطار.

قد وكان مرشوع توسيع  الط��ري�ق 
بدأ يف آب امل�ايض بتكلفة 15 مليون دوالر وكان من 

املقرر أن ينتهي يف الخريف. 

       المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت وكال�ة الفضاء األمريكية »ناس�ا« أن رماد أول رجل مىش عىل س�طح القمر 
»نيل أرمس�رتونغ«، نثر يف املحيط األطليس الجمعة املايض خالل مراسيم أقيمت 

عىل حاملة الطائرات األمريكية »فيليبني يس«.
ل�م  تحدد وكالة الفضاء األمريكية املكان املحدد لالحتفال يف البحر، لكنها نرشت صورا و

ع�ىل موقعها يف ش�بكة اإلنرتنت، وأوضحت أن حامل�ة الطائرات أبحرت من »مايب�ورت« يف فلوريدا 
)جنوب رشق الواليات املتحدة(. 

وق�د جرى نثر الرماد الذي ترافق مع كل الترشيفات العس�كرية، ويف حضور أرملته كارول 
أرمسرتونغ، غداة احتفال أقيم ىف الكاتدرائية الوطنية بواشنطن.

وتوىف أرمسرتونغ يف 25 آب عن 82 عاما عىل أثر مضاعفات بعد عملية جراحية يف القلب.

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

أرمســتــرونــغ.. من الفـضــاء إلى المـــاء


