
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»نعوم تشومسكي « 

لم يعد االحتالل العسكري 
ضرورياً، فقد برزت وسائل 

حديثة كصندوق النقد الدولي، 
والبنك الدولي

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

ت »مب�ارك« نش�اءا « إل يات مك�ب نفا أم ق�ر تتحول »

        ديالى/ المستقبل العراقي
أك�دت اللجنة األمنية في مجلس ديالى أمس ارتفاع أس�عار األس�لحة 
الخفيفة بنس�بة 40% نتيجة تزايد اإلقبال على ش�رائها خالل األش�هر 
القليل�ة الماضية، مش�يرة إلى تهريب جزء كبير من تلك األس�لحة إلى 
أط�راف النزاع الدائر في س�وريا.وقال نائب رئيس اللجنة دلير حس�ن 
إن “أس�عار األسلحة وخاصة الخفيفة منها ش�هدت ارتفاعا ملموسا 
بنس�ب تج�اوزت 40% خالل األش�هر الماضية”، عازيا “س�بب تنامي 
عمليات ش�رائها من قبل جهات مختلفة الرتب�اط بعضها بالجماعات 
المسلحة المتطرفة”. وأضاف حسن أن “المؤشرات المتوفرة لدينا تدل 
على أن جزءا من األس�لحة المش�تراة يجري تهريبه إلى أطراف النزاع 
في س�وريا”، مش�ددا على “ضرورة تعقب ش�بكات تهريب األس�لحة 
الن اغلبها مرتبط بتنظيمات مس�لحة متورطة بالدم العراقي”.وكانت 
مصادر أمنية مطلعة في محافظة ديالى أكدت في مناس�بات عدة عن 
وجود انتقال للمسلحين واألسلحة من المحافظة إلى سوريا لالنخراط 

في صفوف المعارضة لمواجه الجيش النظامي السوري.

! لج���ذب”! لش���د وا لتحتي���ة دخ���ل منطق���ة “ا لبن���ى ا ن���ون ا ن���واب ل����           : قا
ب���ات ف���ي جلس���ة فوضوي���ة لن���واب ينتخ���ب مجلس���ًا »منقوص���ًا« لمفوضي���ة االنتخا ا
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تفاصيل ص2

ص4

مزاي�دات سياس�ية تق�ف أم�ام إق�رار
لتحتي�ة” ا لبن�ى  “ا  

لثة لثا لك���ي ي���رى في���ه مفتاح���ًا للوالي���ة ا لما ا
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قيي���ن  لكوي���ت اش���ترت ذم���م سياس���يين عرا ا

الثالثاء

 . . » ش�ل فا لك�ي » ملا ع ا و م�ر « و ب�ة منكو ىل » لته�ا ا ح�ة حّو مللو ا
مت�ة م�ة صا حلكو ا . و . هي�ا د ه�ب صيا ر تر ا جل�و ل ا و د و

الفاو.. باب السالمة

دي���اىل تؤك���د تزاي���د اإلقب���ال ع���ى ش���راء األس�لح��ة

تفاصيل ص2

ص7

ص9

          المستقبل العراق/خاص
كش�ف مصدر دبلوماس�ي عن وج�ود خالي�ا مخاب�رات أميركية 
وبريطاني�ة في عموم المحافظات الس�ورية، الفتاً إلى أن عددهم 
ب�ون للقيام بعمليات  تج�اوز ال�500 عنصر وه�م مجّهزون ومدرَّ

بحث عن مفاعل نووي.
وق�ال المص�در أن “هناك معلومات عن حصول س�وريا على رأس 
ن�ووي”، مش�يراً إل�ى أن “اإلدارتي�ن األميركي�ة والبريطانية بدتا 

فتين من استعمال األسد لألسلحة الكيماوية”. متخوَّ
وأوض�ح المص�در أن “ه�ؤالء العناص�ر يس�عون أيض�اً إلى دعم 
المجموعات السلفية بالسالح”، مؤكداً أن هناك “مخططاً لتأجيج 
الح�رب األهلية في دمش�ق بغي�ة تعميمه�ا على منطقة الش�رق 

األوسط”.

ك�ي  مري 5 عن�ر أ 0 0
يا  ر ين يف س�و يط�ا بر و

ي” و لن�و “ا عن  ن   يبحث�و

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”.

نفجار  م���س في اغلب ش���وارع بغ���داد بع���د ا ازدح���ام ش���ديد ا
ء اودت  لخضرا لمنطق���ة ا ب���ات ا ح���دى بوا س���يارة ملغم���ة عن���د ا

بحياة س���بعة اش���خاص.

ص17 ص18

ص10 - 11

إبداع�ات
» م أل ا «  

اخلال�دة

إبن شروان الوائلي 
ممنوع من دخول أميركا !!

ملفـــــــــــــات الــثقــــافــيـــةتحقيقــــــــــات قانونيــــــــــــــة  ص 13 ص8 - 9ص12 ص15

ة  عق�د ع » جت�ا ئ�ج ا د بن�ر نتا                        تنف�ر
العق�د« ب�ن بغ�داد واربي�ل

 : ي�ف ملق���ر ا
ل���ن  ليبي���ا 

مث����ل  تصب����ح 
و  أ ق  ا لع����ر ا

ل م�����ا لص��و ا

 . . ى ن كس��ر ا ي��و إ
م���ن  حة  مس���ا

ي���خ  ر لتا ا
ن  و د تش�م��خ 

ة عم���د أ
ص5

اخت��اس أكث��ر م��ن 11 ملي��ار 
دين��ار م��ن بن��ك الرش��يد

         المستقبل العراقي/وكاالت
م�ا تزال دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب إلى المصادقة 
على مش�روع قان�ون البنية التحتية ال�ذي كان قد طرح عل�ى مجلس النواب 
قب�ل ثالثة أعوام، ولم تتم المصادقة عليه، تثير لغطاً كبيراً، وبينما يرى نّواب 
ومجال�س محافظات إن هذا القانون س�يأتي بنتائج جّي�دة على العراق، يرى 
نّواب آخرون أن هذا القانون سيكبِّل العراق بالديون. لكن محللين اقتصاديين 
ال يتوان�ون ع�ن القول بتعطيل هذا القانون ألس�باب سياس�ية.ودعا مجلس 
محافظ�ة بابل مجل�س النواب إلى تمري�ر قانون البنى التحتي�ة الذي قدمته، 
وق�ال رئي�س مجل�س المحافظة كاظ�م مجيد توم�ان إن “المجل�س صوَّت 
باإلجم�اع على توجيه دعوة رس�مية إلى مجلس الن�واب لتمرير قانون البنى 
التحتية ش�ريطة أن يتم توزيع المش�اريع بين المحافظات بحس�ب النس�ب 
الس�كانية ومظلومية كل محافظ�ة”، مبيناً أن “القانون وفي حال إقراره من 
قبل مجلس النواب س�يعود بالفائدة على جميع المحافظات ومنها محافظة 
بابل التي س�تحصل بموجبه على 6% من المش�اريع بحسب النسبة السكانية 
فيها”، الفتا إلى أن “القانون سيس�مح بدخول شركات استثمارية كبرى إلى 

المحافظة تحل مش�كلة تلكؤ المش�اريع 
بس�بب تنفيذها من قبل ش�ركات محلية 
ال تمتل�ك الخب�رة والم�الءة المالي�ة في 
اغلبها”.من جانبه، قال مصدر سياسي أن 
“الكتل التي ترفض مشروع البنى التحتية 
ألسباب سياس�ية”، مبيناً أن “قانون بنى 

التحتية أضحى وس�يلة مقايضة ومساومة لكس�ب امتيازات والحصول على 
تنازالت”، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يحاول ضرب عصفورين بحجر واحد.

وأكد أن المالكي “يرى إن اإلس�راع بالتصويت عل�ى قانون البنى التحتية يعدُّ 
مكس�باً كبيراً لسيرته كرئيس وزراء”، موضحاً أنه أيضا “مفتاح لوالية ثالثة 
من خالل كسب أصوات الناخبين السيما وان القانون سيتيح إمكانية تشغيل 
العاطلين عن العمل بنسب كبيرة”. ولفت المصدر إلى أن القانون “سيغيِّر من 
معالم الخدمات في العراق”، مس�تدركاً بالقول حّتى لو أن “القانون كان فيه 
قصور س�تراتيجي يتمثل في إغراق البل�د بديون ذات فوائد عالية لكنها ديون 

عمل وتجهيز من قبل دول وشركات أجنبية”.

         بغداد/ المستقبل العراقي
قالت مصادر مطلعة إن قوى إس�المية 
في الع�راق وإقلي�م كردس�تان العراق 
اجتمعت في مصر من اجل وضع خطة 
لتقوية موقع السنة في البالد. وأضافت 
إن »اإلخ�وان المس�لمين يس�عون بعد 
تصاع�د نفوذهم ف�ي عدد م�ن البلدان 
العربية إل�ى فرض أجندتهم في العراق 

عن طريق األحزاب اإلسالمية«.وبينت أن »المعلومات تشير إلى 
إن وفداً من الحزب اإلس�المي العراقي برئاس�ة إياد الس�امرائي 
ونصي�ر العاني واحمد الراوي زار مص�ر والتقى عصام العريان 
رئي�س حزب الحرية والعدالة المص�ري، وعقد الوفد لقاءاً ثالثياً 

حضرته المعارضة السورية«.

أخ�وان م�ر يق�ودون 
ق ا لع�ر « يف ا ب�ًا س�نيًا نقال ا «

          بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة ف�ي بيان لها 
أمس أن »العمليات الخاصة التابعة 
لهيئ�ة النزاه�ة تمكنت م�ن ضبط 
جريم�ة اخت�الس ف�ي اح�د فروع 
مصرف الرشيد وألقت القبض على 
المتورطي�ن فيها«, مش�يرا إلى أن 

»المبلغ يبلغ 11.5 مليار دينار«.

        المستقبل العراقي/ خاص  
كشف مصدر امني مطلع عن منع احد أبناء النائب عن ائتالف دولة القانون 
ش�روان الوائلي من الدخول إلى الوالي�ات المتحدة األميركية، من دون إيضاح 
الس�بب.وقال المصدر لوكالة أنباء المستقبل إن: »نجل النائب الوائلي كان في 
طريق�ه لدخول الواليات المتحدة إلكمال دراس�ته فيها، إال أن األجهزة األمنية 
ف�ي احد مطارات الواليات المتحدة األميركي�ة منعته من الدخول، من دون أن 
توضح األس�باب«. يذكر أن للنائب شروان الوائلي ابنا ثانيا يعمل في السفارة 

العراقية في واشنطن !!!.

ص20

ل  بعضه�ا ن�ا . و ة". س�د ملحلي�ة "فا ت ا كا ل�ر ا
! ! س�ية  سيا كت�ل  ل  ا م�و ىل" بأ و ال ا ج�ة  ر لد "ا

وزير الشباب والرياضة ل� 
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

الرج�ال  له�ؤالء  إج�اال  انحن�ي 
األش�اوس الذين يقدم�ون النموذج تلو 
النم�وذج في الف�داء والفن�اء الوطني، 
ومواجه�ة الصعاب الكبيرة، والتحديات 
الجمة، وهم المثل األعلى لآلية الكريمة 
التي تتحدث عن رجال المهمات الصعبة 
من المؤمني�ن "فمنهم من قضى نحبه 

ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديا".
أمر من أمام الس�يطرة ألرى شبابا 
بعمر ال�ورد يقومون بعملي�ات صيانة 
أرواح الن�اس وحماية الش�ارع وضبط 
بأس�لحتهم  مدجج�ون  وه�م  األم�ن 
الناري�ة غي�ر مبالي�ن بحج�م الهجمة 
اإلرهابية الشرس�ة التي تقوم بها قوى 
ما بع�د الفتح ال�ذي جرى في التاس�ع 
من نيس�ان 2003، وصممت على محو 
آثار ه�ذا االنجاز التاريخي لكنها تواجه 
يوميا بعزيمة ه�ؤالء الفتية الذين امنوا 
بربه�م وزاده�م الله هدى عل�ى هداهم 
وثبت أقدامهم ألن م�ا يعطونه لوطنهم 
أضعاف ما يعطي�ه المتحدثون والكثير 
من أهل الس�لطة من الذين لو مس�تهم 
حرارة الش�مس المحرقة التي تصل في 
بعض األحيان إل�ى ال�50 درجة مئوية، 
ألدركوا أن هؤالء الفتية هم أهل السلطة 
وهم الذين يجب أن يتعلموا منهم كيفية 
العاصف�ة  التحدي�ات  الصم�ود بوج�ه 
واألخط�ار المحدقة بالوطن، وان بينهم 
وبين تكليف أداء واجب العمل في سلطة 
هؤالء أبنائها وحراسها بعد المشرق عن 

المغرب!.
لوال هؤالء األش�اوس لما كنا نكتب 
ونتحرك ول�كان الكثي�رون منا اآلن في 
مقب�رة النج�ف وق�د تحولوا إل�ى رمم 
وأطال دونه�ا أطال الش�اعر إبراهيم 
المدوي�ة "األطال"  ناج�ي وقصيدت�ه 

ومن هن�ا كان تكريمه�م أولوية ألعلى 
مستوى البيانات العس�كرية او زيارات 
المس�ؤولين والن�واب الذي�ن تربطه�م 
او  سياس�ية  او  عش�ائرية  عاق�ات 
انتخابي�ة ببعض قادة الش�رطة بل عبر 
االهتمام بأوضاعهم المعيش�ية وس�لم 
رواتبه�م والترقي�ات الت�ي يفت�رض أن 
تس�ير عل�ى وف�ق األهلي�ة والكف�اءة 
الوطنية والحماس�ة  واألقدم وعناص�ر 
والعم�ل الوطن�ي المجيد في الش�وارع 

والمعسكرات والدورات العسكرية.
إن مكاب�دة الحر الش�ديد واالرتفاع 
الحاد ف�ي درجات الح�رارة إضافة إلى 
التعاط�ي م�ع واج�ب حماي�ة ال�زوار 
وإحياء المناسبات اإلسامية والوطنية 
والعمل المضني الذي يكابدونه في هذا 
اإلطار ش�يء يس�تحق عليه كل شرطي 
نياش�ين وأوس�مة وأنواط�ا للش�جاعة 
دونها األنواط الت�ي كان يمنحها صدام 
لضباط�ه الذي�ن كان�وا يقاتل�ون ف�ي 
جبه�ة الح�رب العراقي�ة اإليرانية وهم 
يدهم�ون بي�وت األبرياء ف�ي المحمرة 
العربي�ة او يغتصبون النس�اء العربيات 
في الخفاجية التي يس�ميها اإليرانيون 
"سوس�نكرد" الن تلك األن�واط وتعديل 
س�لم الرواتب واالهتمام بالمخصصات 
األس�رية من زوج�ة وأطفال س�يعطي 
دافع�ا  الوطني�ة  وش�رطتنا  ش�رطينا 
ممتازا ف�ي العمل عل�ى تأهيل عمليات 
ضب�ط الش�ارع بالمزي�د م�ن اآللي�ات 
والجهد والحماس�ة واالنتب�اه واليقظة 
الكبيرة لك�ي ال يدهمنا اإلرهابيون مرة 
أخرى ف�ي الش�ارع او في الس�يطرات 
العسكرية كما جرى األمر مأسوفا عليه 
في إحدى س�يطرات ديالى وكيف أجهز 
اإلرهابي�ون الجبناء الذي�ن ال يتحركون 
إال في الصم�ت وانتهاز فرصة الظهيرة 
او اللي�ل او وقت اإلفط�ار كما جرى في 

ال�دورة.. عل�ى مجموعة م�ن العناصر 
العسكرية!.

واجب القيادات العسكرية أن تهتم 
كثيرا بمنتسبيها وتتعامل معهم بثقافة 
النظ�ام الوطن�ي الجديد ولي�س بنمط 
النظام السياسي القديم وهو ما يحدث 
في الكثير من مواقع العسكرية العراقية 
وه�و خل�ل يج�ب أن يعال�ج م�ن قب�ل 
القي�ادات العليا في الجيش والش�رطة 
للق�وات  الع�ام  القائ�د  مكت�ب  وف�ي 
المس�لحة واالهم م�ن قب�ل األخ القائد 
العام للقوات المس�لحة وإذا استمر هذا 
الخلل ماثا ف�ي التربية والعمل اليومي 
فان الحماس�ة المطلوبة ستنكسر عند 
أفراد وعناصر القوات المس�لحة وربما 
تنكسر الشوكة العس�كرية التي نراهن 
عليه�ا ف�ي عملي�ات مط�اردة اإلرهاب 
والعكس صحيح وما لم تتعزز مس�يرة 
ثقاف�ة النظام الوطن�ي الجديد ويحدث 
ه�ذا التماه�ي واالنس�جام واالحت�رام 
الت�ي يبذله�ا أف�راد  وتكري�م الجه�ود 
القوات المس�لحة بين فترة وأخرى من 
قبل الضباط وحتى من قبل وزير الدفاع 
وقائد الشرطة فان اإلرهاب سيجد ثغرة 
في البنية لينقض ثانية على الناس.. إن 
التماهي بين القيادة والجيش والشرطة 
ل�ه ابلغ األثر في تقوية المعنويات وفي 
تعضيد الجه�د وفي تعزي�ز المعنويات 
وفي تثقي�ف الجنود والمرات�ب بثقافة 
باألص�ول  العم�ل  وان  الديمقراطي�ة 
الحديثة في النظام الوطني تعني المزيد 
من االنضباط والقوة والحزم مع مراعاة 
جانب العطف عل�ى المواطن واحترامه 

وليس اهانته على أتفه األسباب!.
رأي�ت وزي�ر الدف�اع األخ س�عدون 
الدليمي يزور الجنود في أكثر من قاطع 
وس�يطرة وم�كان وجبه�ة ويس�تطلع 
الحاج�ات  أبنائ�ه ويس�ألهم ع�ن  آراء 

والمش�اكل وم�ا يعان�ون وأن�ا 
ش�اهد على الرج�ل وهو يش�تغل على 
المزي�د م�ن الحواف�ز وتقدي�م أفض�ل 
المكاس�ب المادي�ة ألف�راد الجيش الن 
هؤالء األش�اوس هم الجبهة األولى في 
إط�ار مكافح�ة اإلره�اب وم�ن حقهم 
عل�ى النظ�ام الوطني أن يوف�ر لهم كل 

إمكانات الصمود للتصدي التام ألشرس 
الع�راق  له�ا  يتع�ظ  إرهابي�ة  هجم�ة 
الديمقراط�ي الحدي�ث وه�و ما يفرض 
عل�ى وزارة المالي�ة أن تتعام�ل برؤية 
وطني�ة مع تخصيص�ات الجيش بواقع 
96% من المق�رر لل�وزارة ال أن تتعامل 
عبر منح الدف�اع واقع 4% وتهمل ال96 

وهو ما لم يحصل ولن يحصل في كافة 
بلدان العالم فكيف والعراق يتعرض إلى 

هجمة ويعيش تحديات النهاية لها؟!.
لكم كل التحية أيها األشاوس وانتم 
تدافع�ون عن الوط�ن واألمة والش�عب 
وه�ذه اللحظ�ة التاريخي�ة المهمة من 
تاري�خ الع�راق الحدي�ث ولك�م الله إن 

بقي�ت الدولة ف�ي مكانه�ا عاجزة عن 
تقدي�م المزي�د م�ن الحوافز ف�ي إطار 
األولوي�ة الت�ي ينط�وي عليه�ا عملكم 
الوطني ومشروعكم العراقي الجسور.. 
وما بي�ن لكم الل�ه ولكم المج�د هنالك 
عبوة تتحف�ز للتفجير وخلية قابعة في 

مكان ما تتأهب الختطاف مواطن!.

لكم اهلل يا رشطتنا الوطنية.. لك املجد يا جيشنا الباسل

           امل�ستقبل العراقي / ب�سرى ال�سمري

ضبط�ت دوريات النج�دة 6 س�يارات مطلوبة وألقت القب�ض على 12 
متس�والً وشخصا مطلوبا للقضاء، إضافة الى تنفيذ حملة إلزالة التجاوزات 
عل�ى الش�بكة الكهربائية في ممارس�ات أمني�ة نفذتها 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 أمس إن دوريات شرطة النجدة ضبطت 6 سيارات مطلوبة مع 

حائزيها في العاصمة بغداد. 
ونق�ل البيان عن مصدر في مديرية ش�رطة النجدة والدوريات قوله إن 
"دوريات النجدة تمكنت من ضبط س�ت س�يارات مطلوبة مع حائزيها في 

مناطق الكرادة والدورة والشرطة الخامسة وصليخ وحي القاهرة". 
وأش�ار إلى أن "دوريات النجدة قامت بتس�ليم المضبوطات والحائزين 

إلى الجهات المختصة إلجراء الازم". 
وذكر البيان أيضاً إن دوريات ش�رطة النجدة ألقت القبض أمس االثنين 
عل�ى 12 متس�وال في مناط�ق متفرقة م�ن العاصمة بغ�داد. وأفاد مصدر 
ف�ي مديري�ة الش�رطة إن "دوريات النج�دة تمكنت من إلق�اء القبض على 
المتس�ولين االثني عش�ر في مناطق حي السام و تقاطع 14 تموز وزيونة 

والكاظمية". 
وأشار إلى أن "دوريات النجدة سلمت المتسولين إلى الجهات المختصة 

التخاذ اإلجراءات الازمة". 
وألق�ت دوريات النجدة القبض على ش�خص مطل�وب للقضاء بقضايا 
جنائي�ة ف�ي منطقة حي الجامع�ة. وأفاد مص�در امني إن إح�دى دوريات 

النجدة المتمركزة في منطقة حي الجامعة تمكنت من اعتقال المطلوب. 
وأوضح المصدر إن عملية القبض على المطلوب استندت إلى معلومات 
اس�تخبارية دقيقة، وتم تس�ليمه إل�ى الجهات المختص�ة. ونفذت دوريات 
النجدة وباالش�تراك مع موظفين في وزارة الكهرباء حملة إلزالة التجاوزات 
على الشبكة الكهربائية في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد. وأفاد مصدر 
ف�ي مديري�ة النج�دة والدوريات، بحس�ب البي�ان ذاته، أن دوري�ات النجدة 
ش�اركت وزارة الكهرب�اء ف�ي إزالة مجموع�ة من التجاوزات على الش�بكة 

الكهربائية في مناطق المدائن والغدير وجميلة.

النجدة تضبط 6 سيارات مطلوبة
 وتعتقل 12 متسوالً يف بغداد

            امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

كش�ف مصدر سياس�ي رفيع 
المس�توى تفاصيل م�ا دار خال 
االجتم�اع بي�ن ممثل�ي الحكومة 
وممثل�ي  بغ�داد  ف�ي  المركزي�ة 
حكوم�ة اقلي�م كردس�تان العراق 
ال�ذي عق�د قبل اي�ام قليل�ة، وتم 
تكريس�ه لت�دارس وض�ع حل�ول 
والج�ذب  الش�د  لعملي�ة  نهائي�ة 
الت�ي دام�ت ش�هورا عدة بش�أن 
المسألة النفطية التي تعّد النقطة 
الجوهري�ة في الخ�اف بين بغداد 

واربيل.
ع�دم  فّض�ل  ال�ذي  المص�در 
الكشف عن هويته، بّين في تصريح 
خص به "المستقبل العراقي" الى 
ان نائ�ب رئي�س مجلس ال�وزراء 

للش�ؤون االقتصادي�ة روز نوري 
شاويس ترأس االجتماع الذي ضم 
كا من وزي�ر النفط في الحكومة 
لعيب�ي ووزي�ر  المركزي�ة كري�م 
الث�روات الطبيعي�ة ف�ي حكوم�ة 
اقلي�م كردس�تان الع�راق آش�تي 
هورام�ي، بحض�ور نائ�ب رئيس 
مجل�س ال�وزراء لش�ؤون الطاقة 
الشهرس�تاني، مستغربا  حس�ين 
يت�رأس  ان  المفت�رض  م�ن  ان�ه 
االخي�ر االجتم�اع لكون�ه الطرف 
االبرز ف�ي المش�كلة القائمة بين 
بغ�داد واربيل.واض�اف ان�ه خال 
االجتماع تم وض�ع خارطة طريق 
وايج�اد  االزم�ة،  م�ن  للخ�روج 
االط�راف  لجمي�ع  يضم�ن  ح�ل 
الحقوق، وحل "عقدة العقد" التي 
اس�تمرت نح�وا من 9 اش�هر بين 

الحكومة المركزية وحكومة اقليم 
كردس�تان، الت�ي انفتح�ت عل�ى 
مزيد م�ن الخافات والمش�كات 
واالزمات التي كان ابرزها تشكيل 
جبه�ة اربيل التي س�ارعت بعض 
االط�راف ال�ى دخولها فيم�ا بات 
يعرف ب�"مش�روع سحب الثقة" 
من رئيس الوزراء نوري المالكي".

واوضح المص�در، ان االتفاق بين 
الطرفين جرى على ان يقوم اقليم 
كردستان العراق بتصدير 200 الف 
برميل نفط يوميا ابتداء من مطلع 
شهر تشرين االول المقبل، يقابله 
المركزية بتس�ديد  قيام الحكومة 
تكاليف عقود الش�ركات االجنبية 
المتعاقدة مع حكومة اربيل، على 
الرغ�م م�ن ع�دم االعت�راف بهذه 
العقود وعّدها غي�ر قانونية، على 

ح�د وصفه.عل�ى الصعي�د ذات�ه، 
تس�اءل المصدر إنه اذا كان نائب 
رئي�س ال�وزراء لش�ؤون الطاق�ة 
حس�ين الشهرستاني، أقام الدنيا، 
ولم يقعده�ا، على فرضية واقعية 
تؤك�د ان بذمة االقلي�م 8 مليارات 
دوالر ه�ي قيم�ة النف�ط المهرب 
ال�ى كل م�ن إي�ران وتركي�ا، منذ 
مدة طويلة، فهل س�يثيرها خال 
والح�وار  المقبل�ة  االجتماع�ات 
الج�اري بين الطرفين، خاصة بعد 
ان وع�د � الكثر من م�رة � بإعادة 
هذه االم�وال الى خزينة الدولة، ام 
س�يبقى صامتا كما هو الحال في 

اجتماع اللجنة االول؟!".
وتاب�ع انه "ربما يكون صمت 
الشهرس�تاني، خ�ال االجتم�اع، 
تنفي�ذا لق�رار م�ن كتل�ة "دول�ة 

القان�ون" ال�ذي هو ط�رف فاعل 
الوق�ت  ف�ي  مس�تدركا  فيه�ا"، 
نفس�ه "ب�أن االجتم�اع ج�اء في 
ظ�ل تهدي�دات وعمل اس�تخباري 
وأمني مكثف، وفي اطار مش�روع 
لذا،  المنطقة برمته�ا،  يس�تهدف 
ف�إن المصلح�ة المش�تركة ف�ي 
ايجاد حلول للمشكلة العالقة بين 
اربيل وبغداد تحت�م على االطراف 
الجل�وس والتحاور لتاف�ي تأزيم 
االوض�اع ال�ى ح�دود ق�د يك�ون 
م�ن الصع�ب بعدها االلتئ�ام مرة 
اخرى"، مش�يرا الى "انه اذا كانت 
التحديات والضغوطات عاما لحل 
الخافات بي�ن االطراف المتنازعة 
ف�ي داخل الباد، فأها بها، طالما 
تكون عامل توحيد وجمع، ال عامل 

تفريق"، على حد تعبيره.

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

دع�ا النائب عن ائت�اف دول�ة القانون 
عبد السام المالكي أمس الحكومة ومجلس 
الن�واب والش�عب العراق�ي إل�ى رف�ض اي 
مطالب يهودية بالتحقيق بش�أن ما تعرض 
اليه اليهود العراقيون قبل عقود، واصفا تلك 
المطال�ب ب�"الح�ركات الماس�ونية"، فيما 

طال�ب المنظمات الدولية بمحاس�بة اليهود 
عما ارتكبوه ضد الفلسطينيين. 

اليه�ود  "مطالب�ة  إن  المالك�ي  وق�ال 
العراقيين في إس�رائيل بالتحقيق بش�أن ما 
تعرضوا ل�ه من عنف في العراق ال بد من أن 
ترفضه الحكومة العراقي�ة ومجلس النواب 
والش�عب العراق�ي"، داعي�ا الحكوم�ة إلى 
"عدم إعطاء مج�ال لمثل هذه المطالبات". 

بأنه�ا  المطال�ب  تل�ك  المالك�ي  ووص�ف 
"ح�ركات ماس�ونية"، مؤكدا "أنن�ا نحترم 
جميع الديانات إال أننا ال نقبل تس�ييس هذا 

األمر". 
وطالب النائب عن ائتاف دولة القانون 
حق�وق  ومنظم�ات  الدولي�ة  "المنظم�ات 
اإلنسان بمحاس�بة اليهود عما ارتكبوه ضد 
الفلس�طينيين"، مش�يرا إلى أن "اليهود قد 

ش�اركوا أيض�ا بض�رب الع�راق وحصاره". 
وكانت لجنة يهود العراق في إسرائيل دعت، 
السبت الماضي 15 ايلول 2012، إلى التحقيق 
في ما وصفت�ه بالعنف الذي تعرضوا له في 
العراق بعيد تأسيس دولة إسرائيل في القرن 
الماضي، مش�يرة إلى تفجير معابد يهودية 
في بغداد ع�ام 1950 بهدف "إرغامهم على 

الهجرة إلى فلسطين".

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلنت لجنة التربية والتعليم النيابية، االثنين، 
عن تش�كيل خلي�ة أزمة لتج�اوز س�لبيات تلكؤ 
انج�از أكثر من 800 مدرس�ة في عم�وم مناطق 
الباد، مؤكدة أن الخلية ستعمل على انجاز العديد 
من الملفات لمنع بروز أي انعكاسات سلبية تؤثر 

في القطاع التربوي خال الموسم المقبل. 
وقالت عض�و اللجن�ة النائبة من�ى العميري 
إن "لجن�ة التربي�ة والتعلي�م النيابي�ة بالتع�اون 
مع وزارة التربية ش�كلت خلي�ة أزمة للعمل على 
تجاوز س�لبيات تلك�ؤ انجاز مش�روع بناء  875 
مدرس�ة منتشرة في عموم مناطق الباد"، مبينة 
أن "نس�ب انج�از ه�ذا المش�روع وال�ذي يعرف 
بمش�روع رقم1 و2 التابع للوزارة لم تتجاوز في 

أحس�ن حاالته�ا ببع�ض المحافظ�ات 20% رغم 
اقتراب موعد انطاق الموس�م الدراسي الحالي". 
وأضافت العميري أن "خلية األزمة س�تعمل على 
تجاوز سلبيات تلكؤ انجاز مشروع المدارس عبر 

توفير بدائل اخرى لتامين انسيابية الدراسة".
مش�يرة إلى أن "تل�ك البدائل تتضم�ن توفير 
كرافان�ات او تأجير المنازل لتك�ون منابر تعليم 
مؤقتة لمنع بروز اي انعكاسات سلبية تؤثر على 

القطاع التربوي". 
التربي�ة والتعلي�م  وأوضح�ت عض�و لجن�ة 
النيابي�ة أن "خلي�ة األزم�ة س�تعقد اجتماع�ات 
أس�بوعية من اجل بيان نس�ب االنج�از ومعالجة 
أي معوقات تظهر في العمل إضافة إلى ممارسة 
الدور الرقابي على الش�ركات المنفذة للمش�روع 

بما يؤمن تطبيقها للمعايير الفنية والهندسية".

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجي�ة أمس االتفاق مع اليونان 
عل�ى أهمية االرتقاء بالعاقات بين البلدين إلى مديات 

أوسع. 
وقال وكيل الوزارة لش�ؤون التخطيط السياس�ي 
والعاقات الثنائية لبيد عباوي في بيان رس�مي، عقب 

اس�تقباله الس�فير اليوناني في بغ�داد ميركوريوس 
كارافوتي�اس، إن�ه "ت�م بح�ث العاقات بي�ن البلدين 
إضافة إلى عاقات العراق مع حلف الش�مال األطلسي 

الناتو بصفته رئيسا للخلية االنتقالية للحلف".
وأض�اف عب�اوي أن�ه "ت�م االتف�اق عل�ى أهمية 
االرتق�اء بالعاق�ات بي�ن البلدي�ن إلى مديات أوس�ع 

تحقيقا للمصالح المشتركة بين العراق واليونان".

تنفرد بنرش نتـائج اجتامع "عقدة العقد" بني بغـداد واربيل 

نائب يدعو إىل رفض املطالب اليهودية بالتحقيق يف هتجريهم من العراق

الرتبية النيابية تشكل خلية أزمة لتجاوز
 تلكؤ إنجاز أبنية املدارس

العراق يبحث مع الناتو تنظيم العالقة

ون
حس

اد 
فؤ

تير
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كار

            امل�ستقبل العراقي / خا�ص

قال مص�در دبلوماس�ي إن األعمال 
في ميناء مبارك الكويتي ش�ارفت على 
االنتهاء، الفتاً إلى أن العمل ما يزال جارياً 

باألبنية العامة واألرصفة البحرية.
تصري�ح  ف�ي  المص�در  وأك�د 
ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن "ما تفعله 
الكوي�ت يمثل انته�اكا فاضح�ا للمياه 
اإلقليمي�ة العراقية"، مبين�اً أنها "تعوّم 

باتج�اه  لمس�افات  الصلب�ة  النفاي�ات 
المياه العراقية"، مشيراً إلى أن "العراق 
ال�دوالرت  مايي�ن  إلنف�اق  س�يضطر 
لتنظيف مياهه ورفع األنقاض الكويتية 
عنه"، موضحاً أن "له�ذه النفايات آثارا 
س�يئة على البيئة والمياه ج�راء التلوث 
الناج�م ع�ن أعم�ال اإلنش�اء".وأوضح 
أن "الكوي�ت تش�تري ذم�م مس�ؤولين 
ومؤسسات إعامية في العراق"، مضيفاً 
كبي�رة  إعامي�ة  مؤسس�ة  "هن�اك  أن 

يديرها ش�خص من حزب سياسي كبير 
يتول�ى تقديم الهدايا واألم�وال الكويتية 
إلى نواب وساسة عراقيين إلبقائهم في 
صمت أمام التطاوالت الكويتية".وتتهم 
الشركة العامة للموانئ العراقية الكويت 
برم�ي مخلفات بن�اء مين�اء مبارك في 
قن�اة أم قص�ر، وق�ال انم�ار الصاف�ي 
المتحدث باسم شركة الموانئ العراقية 
إن الكوي�ت ترم�ي مخلفات بن�اء ميناء 
مب�ارك في قناة ام قص�ر مما يؤثر فيها 

وعل�ى البيئة بصورة عام�ة، مضيفاً أن 
ميناء مبارك س�يؤثر في الماحة للقناة 
خاص�ة الواصل�ة إل�ى مين�اء أم قص�ر 
الش�مالي والجنوبي وميناء خور الزبير 
وميناء الغاز السائل، مؤكداً انه اخذ جزءا 

كبيرا من القناة الماحية العراقية.
وح�ذرت النائب�ة عالي�ة نصيف من 
اآلث�ار الس�لبية لمخلف�ات بن�اء ميناء 
مب�ارك، قائل�ة أن اللج�ان الفني�ة التي 
ش�كلت من قبل األمان�ة العامة لمجلس 

الكويتي�ة  العراقي�ة  واللجن�ة  ال�وزراء 
تتحمل المس�ؤولية عن تبعات آثار بناء 
مين�اء مبارك والمتمثل�ة بكميات كبيرة 
م�ن المخلفات الناجمة عن تش�ييد هذا 
المين�اء والتي يرميها الكويتيون باتجاه 
ميناء ام قصر، الفتة إلى أن المسؤولين 
والساسة العراقيين يتحملون المسؤولية 
أيض�ا عما يحدث نظرا لع�دم اهتمامهم 
بهذا الموضوع الخطي�ر وعدم تعاملهم 

معه بالجدية المطلوبة.

الكويت اشترت ذمم سياسيين عراقيين

أم قصـر تتحــول "مكـب نفـــايــات" إلنشــاءات "مبــــارك"
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

احت�ل العراق المرتبة التاس�عة في ترتيب الدول األكثر فش�ا بالعالم حس�ب تقرير اصدرته 
مجلة السياس�ة الخارجية، فيما أش�ار خبير اقتصادي أن التقرير كان منصفا لعدة أس�باب في 
مقدمتها فشل الخطط االقتصادية المتبعة من قبل الحكومة. وكشف التقرير الثامن لعام 2012 
بخصوص الدول الفاش�لة الذي أصدرته مجلة السياس�ة الخارجية »Foreign Policy« بالتعاون 
مع صندوق السام، أن العراق جاء في المركز التاسع على المستوى العالم بالنسبة. وقال خبير 
المال واالعمال الدكتورة علياء الش�ريفي إن “التقرير جاء منصفا بحق العراق الذي يعد فاش�ل 
ب�كل المقاي�س”, الفتتاً الى أن “الفش�ل ليس في السياس�ة وانما في االقتص�اد ايضاً”.على حد 
قولها.وأوضح�ت أن “دولة غنية بالنف�ط وميزانيتها تصل الى 117 ملي�ار دينار ومازالت البنى 
التحتية وقطاعات الصحة والتعليم تعاني من عجز كبير فكيف ال تكون دولة فاش�لة”. وأضافت 
أن “نس�بة البطالة وصلت في العراق اكثر من 35% وخاصة بين فئة الش�باب ومن كا الجنسين 
اذا نحن في العراق وبسبب غياب التخطيط االقتصادي من قبل الحكومة احتلينا هذا المركز بين 

الدول الفاشلة في العالم”.

     المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
ل�م يكن من المتوقع تصويت مجلس النواب على قانون البنى التحتية 
الذي ناقش�ه رئي�س الوزراء نوري المالكي الس�بت الماض�ي، وجاء قرار 
إرجاء التصويت عليه إلى األس�بوع المقبل منس�جماً مع إيقاع الخافات 
التي انبثقت بشأنه والتي توزعت ما بين اعتراضات سياسية وأخرى فنية 
وبين قبول به على جميع المس�تويات. وبدا واضح�ا إن القائمة العراقية 
من أش�د المعترضين على القان�ون، بل إنها اعترض�ت حتى على حضور 
المالكي إلى مجلس النواب لمناقش�ته، مشيرة إلى وجود قوانين أهم كان 
على المالكي مناقش�تها في مجلس النواب كقان�ون العفو العام وقانون 

المحكمة االتحادية فضاً عن الملف األمني. 
وقال النائب عن ائتاف دولة القانون إحس�ان العوادي إن االعتراضات 
الفني�ة مبررة وقد ت�م أخذها بنظر االعتب�ار، مؤك�داً إن “البعض” لديهم 
اعتراضات سياس�ية “وه�ذه من الصعب تغييرها”. وأض�اف العوادي في 
تصري�ح خص ب�ه “المس�تقبل العراق�ي” إن “األمور الفنية تم حس�مها 
بش�كل كامل م�ن قبل اللجان الفني�ة المتخصصة التي كان�ت تعمل على 
إعداد القانون منذ س�نة وأربعة أش�هر”، الفتا إلى إن “الكرة اآلن أصبحت 
في ملعب الكتل السياس�ية التي يس�عى البعض منها إلى عرقلة تش�ريع 
ه�ذا القانون”. وأب�دى العوادي اس�تغرابه م�ن اش�تراك وزراء تلك الكتل 
المعترضة في إعداد القانون بينما ترفضه كتلهم. وقال “القائمة العراقية 
على س�بيل المثال من أش�د المعترضين على القانون بالرغم من إن وزير 
المالية رافع العيس�اوي، وهو قيادي بارز في القائمة، أحد أعضاء اللجنة 
المش�كلة إلعداد القانون”، مش�يراً إلى أن وزير المالية “س�يكون له دور 
مس�تقبلي كبير في إحالة المش�اريع وتوزيعها عل�ى المحافظات”. وعن 
دور المالكي في إقناع مجلس النواب بضرورة التصويت على القانون قال 
الع�وادي “نجح المالكي بإقناع بعض المترددين من الذين كانوا يحاولون 
أن يدافع�وا بالفع�ل ع�ن المصلحة العام�ة وأن يضموا بع�ض النصوص 
المهم�ة إلى القانون”، مؤكدا أن المالكي “ش�رح لهم وبمس�اعدة اللجنة 
الفنية المرافقة له النقاط التي تثير بعض المخاوف في القانون وأقنعهم 
بإمكاني�ة معالجتها بما يضمن خلو القان�ون من أية ثغرات”. وتابع “أما 
الذين يريدون االعتراض ألس�باب سياس�ية فقط فلم يتمكن المالكي من 
إقناعه�م ول�ن يقنعهم أي أح�د ألن ديدنهم االعتراض م�ن أجل االعتراض 

فقط” بحسب تعبيره.
وكانت معلومات قد تحدثت عن رفض 123 نائباً التصويت على قانون 
البن�ى التحتي�ة حت�ى ظهر الس�بت، مع إنه م�ن المتوق�ع أن يرتفع عدد 
الرافضي�ن للقانون خال الفت�رة المقبلة. ويب�رر الرافضون رفضهم بأن 
األمن ما يزال غير مس�تقر وإن إنفاق أموال طائلة على إعمار بنى هدمت 

نتيجة التدهور األمني هو إضاعة ألموال الشعب العراقي. 
ومن جهت�ه قال القيادي في التحالف الكردس�تاني محمود عثمان إن 
الفت�رة المقبلة س�تتضح فيها أمور أكثر، متوقعاً ع�دم “هدوء” المواقف 
السياس�ية بش�أن هذا القان�ون أو غيره. وقال عثمان ف�ي اتصال هاتفي 
أجرته معه “المس�تقبل العراقي” إن هناك “اعتراضات سياس�ية وأخرى 
اقتصادي�ة، ونحن ككتلة س�ندرس القان�ون خال هذا األس�بوع ومن ثم 
نس�جل ماحظاتنا بش�أنه لغرض مناقش�ته األس�بوع المقبل”. وأضاف 
“نع�م هن�اك خافات بين الكتل بش�أن القان�ون، وهذا هو واق�ع العراق، 
فحتى إذا جاءت كتلة سياس�ية بمش�روع جيد جداً س�تعترض عليه كتل 
أخرى ال تتفق معها سياس�ياً بغض النظر عن مضمون هذا المشروع، أما 

الخافات االقتصادية فمن الممكن مناقشتها وتغيير المواقف بشأنها”.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قد 
أبدت في وقت سابق اعتراض كتلتها على قانون البنى التحتية، وقالت إن 
القروض أفضل من طريقة الدفع باآلجل. مبينة أن “كل مش�روع ستكون 
له عقوده ونس�به”. ويتضمن مش�روع قانون البنى التحتية بناء مدارس 
ومستش�فيات وإنش�اء طرق وش�بكات للمياه والصرف الصحي بطريقة 
الدف�ع باآلجل بقيمة 37 مليار دوالر. وس�بق أن تفاج�أت اللجنة المكلفة 
بإعداد تقرير قانون البنى التحتية قبل عرضه للتصويت بوجود خطأ كبير 

في جمع المبلغ المخصص للمشاريع االستراتيجية، إذ بينت الحكومة في 
مشروع قانونها إن ما تريده هو 37 مليار دوالر ولكن اللجنة وعند جمعها 
المبلغ المطلوب تغطيته للمشاريع تبين انه 36 مليار ونصف المليار، وهو 
ما ولد استغراب عدد من النواب من عدم دقة الحكومة في مثل هكذا امور 
اس�تراتيجية. وعندما نبه النائب رياض غريب رئيس الوزراء ومستشاريه 

إلى هذا الخطأ لم يتمكنوا من الرد عليه.
وقال رئيس الكتلة العراقية الحرة النائب قتيبة الجبوري إن اعتراضات 

بعض النواب ترتكز على اآلليات وعلى ش�بهات الفساد المحتملة في حال 
تنفيذ المش�اريع الت�ي يتضمنها القان�ون. وأوضح الجب�وري في حديث 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن�ه “من حيث المب�دأ ال توج�د اعتراضات على 
القانون باعتبار انه يش�رع للمش�اريع الس�تراتيجية التي ال يمكن توفير 
المبالغ المالية لها م�ن موازنة الدولة المحدودة” على حد وصفه. وتوقع 
الجب�وري “أن يلق�ى القانون تأييد النواب فيما ل�و حصلوا على تطمينات 

كافية إلزالة الشبهات عنه”.  
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          بغداد/ المستقبل العراقي
وصل الرئيس جال طالباني إلى السليمانية مقر سكنه وحزبه االتحاد 
الوطني الكردس�تاني أمس، ليباشر اتصاالت مع قادة القوى السياسية 
م�ن اجل عقد مؤتمر حل األزمة السياس�ية في الب�اد، والذي كان دعا 
له قبل س�فره. وسيس�تأنس طالباني بآراء القادة السياس�يين بش�أن 
إمكانية عقد مؤتمر حل األزمة السياسية المنتظر منذ حوالي الخمسة 
أش�هر. وق�د اتفق طالباني م�ع رئيس مجلس النواب أس�امة النجيفي 

خال اتصال هاتفي في 27 من الش�هر الماضي على عقد اجتماع 
للرئاس�ات الثاث بعد عودته إلى الب�اد. وكان طالباني دعا إلى 
عق�د مؤتمر للقوى السياس�ية ف�ي الباد من اج�ل حل األزمة 
السياس�ية الت�ي ش�هدت محاوالت فش�لت لس�حب الثقة عن 

حكوم�ة رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان طالباني 
أعلن في الس�ادس من آذار الماض�ي عن اتفاق مع 
الق�ادة السياس�يين عل�ى عقد مؤتمر ح�ل األزمة 
السياس�ية ف�ي الب�اد ف�ي الخامس من نيس�ان 
الماضي.وقال طالباني “إن�ه بعد إجراء مداوالت 
ومش�اورات مكثف�ة م�ع المالك�ي ومع س�ائر 
القي�ادات والش�خصيات السياس�ية، فق�د تقرر 
الدع�وة إلى عقد االجتم�اع الوطني يوم الخامس 
م�ن نيس�ان ودع�ا اللجن�ة التحضيري�ة المكلفة 
باإلعداد لاجتماع إلى اإلسراع في انجاز أعمالها 
وتهيئ�ة برنامج العمل قب�ل الموعد المقرر”.وقد 

توقفت اجتماع�ات اللجنة التحضيرية للمؤتم�ر منتصف آذار الماضي 
بع�د أربع�ة اجتماعات فش�لت خاله�ا اللجنة في تحدي�د موعد نهائي 
النعق�اد مؤتمر األزمة أو االتفاق على جدول أعماله، بس�بب الخافات 
بين القوى السياس�ية، وكل ما أنجزته االجتماعات أنها تس�لمت أوراق 
عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي 
االئتاف الوطن�ي والقائمة العراقية والتحالف الكردس�تاني. وتحاول 
هذه الكتل السياس�ية الرئيس�ية الثاث حل األزمة السياس�ية الناشبة 
ف�ي ما بينه�ا حول مجموعة م�ن القضايا الخافي�ة، أهمها عدم 
اكتم�ال تطبيق اتفاقية أربيل التي تش�كلت بموجبها الحكومة، 
فضاً عن موضوعات اس�تجدت كمش�كلة التعامل مع مطالب 
بع�ض المحافظات بتش�كيل أقاليم، وكذلك اته�ام نائب رئيس 
الجمهورية والقيادي في ائتاف العراقية طارق الهاشمي 
بارت�كاب “أعمال إرهابية” وإص�دار مذكرة اعتقال 
بحق�ه وانتقاله أواخر العام الماض�ي لإلقامة في 
إقليم كردستان، الذي رفض تسليمه إلى السلطات 
االتحادية، ث�م الحكم عليه مؤخ�ًرا.. إضافة إلى 
المش�كات بي�ن حكوم�ة اإلقلي�م والحكوم�ة 
االتحادية ومنها عدم إصدار قانون للنفط والغاز 
ينظ�م صاحيات الحكوم�ة االتحادية وحكومة 
اإلقليم وتأخر تنفيذ المادة 140 الدستورية التي 
تعالج مصير كرك�وك والمناط�ق المتنازع على 

تبعيتها بين بغداد واربيل.
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         بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د النائب عن التحالف الكردس�تاني محما 
خليل الس�نجاري إن هن�اك عزوفا كبيرا عن 
االس�تثمار في العراق بس�بب ضع�ف الدور 
الرقابي والفساد الموجود الذي أصبح طاردا 
لاستثمار وليس جاذبا له. وقال السنجاري 
في تصريح صحفي أمس إن “ما نشهده من 
اس�تثمار في العراق ليس بمس�توى وحجم 
االس�تثمارات الراغب�ة والمس�تثمرين الذين 
يرغبون الدخول في البيئة العراقية الن هناك 
معوقات أمنية ومعوقات البنوك واس�تماك 
األراضي”, مشيرا إلى أن “األكثر إثارة لنفور 
المس�تثمر س�واء كان محلي�ا او عالميا 
هو نظام الفس�اد والكومس�يونات 
والروتي�ن الموجود”. وأش�ار إلى 
لتعدي�ات  مقترح�ا  “هن�اك   أن 
قان�ون االس�تثمار رق�م 13 لع�ام 
ه�ذه  وس�تأتي  المع�دل,   2006
المقترح�ات إلى الحكومة 
وس�ندلي بدلون�ا كلجنة 
نيابية  واستثمار  اقتصاد 
وس�نرفعه ال�ى البرلمان 

إلب�داء رأيه�م وماحظاته�م وتك�ون ه�ذه 
القوانين المعدلة فقرات لخدمة المستثمرين 
ولتصحيح المسار االستثماري لتدوير عجلة 
االس�تثمار في العراق”. ورأى السنجاري أن 
“البنى التحتية في العراق ال نس�تطيع بنائها 
بالترقيع وباالس�تثمارات التي تخصص من 
قب�ل موازن�ة الحكوم�ة االتحادي�ة”, مبينا 
ان�ه “بدخ�ول المس�تثمرين ودوران عجل�ة 
االس�تثمار وترس�يخ الثقافة االس�تثمارية 
في مؤسس�ات الدولة نس�تطيع من خالها 
استحداث الكثير من فرص العمل ببناء الدولة 
العراقية ومؤسسات البنى التحتية”. وأضاف 
إن “البيئ�ة العراقي�ة م�ن أخص�ب البيئ�ات 
الموجودة في الش�رق األوس�ط ألنها تمتلك 
عاملي�ن مهمين رئيس�يين، العامل البش�ري 
والث�روات الطبيعية”. وتاب�ع أن “هناك أكثر 
م�ن 148 ملي�ار دوالر كحج�م اس�تثمارات 
للدول الراغب�ة بالدخول للعراق”, منوها بان 
“اس�تثمار دوالر واحد يخلف من 16 إلى 18 
فرصة عمل في المجال االستثماري وبالتالي 
عن�د توفير فرص االس�تثمار للمس�تثمرين 

سننهض بواقع العراق نحو األفضل”.

          بغداد/ المستقبل العراقي
اته�م القي�ادي ف�ي ائت�اف دول�ة 
القانون كمال الساعدي زماءه أعضاء 
مجلس النواب بع�دم امتاكهم القرار، 
وأنه�م “مج�رد أرقام ال غي�ر”، مؤكدا 
وج�ود اجن�دات خارجي�ة وراء اتخاذ 
الق�رارات النيابي�ة. وق�ال الس�اعدي 

لوكالة أنباء المس�تقبل أمس إن “القرار 
ال�ذي يؤخ�ذ داخ�ل مجل�س الن�واب يأتي م�ن أطراف 
خارجية ال عاقة لها بالمجلس وبعضها خارج العراق”، 
مضيف�ا أن “اغلب أعض�اء مجلس الن�واب ليس لديهم 
أي ق�رار وإنما مج�رد أرقام ال غي�ر”. وبخصوص آلية 
الترش�يح والتصوي�ت على أعضاء مجل�س المفوضين 
في مفوضي�ة االنتخابات، ق�ال الس�اعدي منتقدا “تم 
الترش�يح والتصويت على أس�اس حزبي ضيق وبوقت 
ل�م ي�زد عن ث�اث دقائ�ق دون إيض�اح الس�ير الذاتية 

للمرشحين”.

          بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مص�در مطلع أمس ع�ن موافقة وزي�ر التعليم 
العالي علي األديب على اجتثاث 13 موظفاً في الوزارة، 
مبين�اً أن اجتثاث هؤالء الموظفي�ن جاء رداً على كتاب 
وارد م�ن هيئ�ة المس�اءلة والعدالة بس�بب ارتباطهم 
بح�زب البع�ث المنحل وبدرج�ات عليا. وق�ال المصدر 
الذي طلب عدم اإلش�ارة الس�مه ف�ي تصريح صحفي 
أم�س إن “وزي�ر التعليم العالي عل�ي األديب وافق على 
اجتث�اث 13 موظف�اً يعمل�ون في ال�وزارة بع�د تلقيه 
كتابا صادرا من هيئة المساءلة العدالة باجتثاث هؤالء 
الموظفين لكونهم كان�وا في مناصب رفيعة في حزب 
البع�ث”. وكانت مصادر مقربة من وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي علي األديب كش�فت، في وقت س�ابق، 
عن انه تم إعداد ملف يتكون من 700 تدريسي لفصلهم 

من الوظيفة بتهمة االنتماء إلى حزب البعث.

          بغداد/ المستقبل العراقي
اتهم�ت النائبة ع�ن القائمة 
العراقية سهاد العبيدي إقليم 
كردس�تان بالتحكم بأسعار 
والفواك�ه  الخض�راوات 
الت�ي تدخل إل�ى العراق عبر 
المرتبطة  الحدودية  المنافذ 
مع إي�ران. وقال�ت العبيدي 
في تصريح صحفي أمس أن 

“الحكومة ال تس�تطيع الس�يطرة على أسعار الفواكه 
والخض�راوات الن المنت�وج المحلي قلي�ل وال يغطي 
األسواق، إضافة إلى غلق المنافذ الحدودية مع سوريا 
الت�ي كانت تأتي منه�ا معظم الفواك�ه والخضراوات 
بس�بب األوضاع الت�ي تمر به�ا”. وأضاف�ت العبيدي 
“هناك منافذ حدودية مفتوحة اآلن مع إيران الستيراد 
الخضراوات والفواكه لكنها عبر إقليم كردستان وهو 

يتحكم بأسعارها”.

 . لعم���ل. ف���ل با . بع���د ي���وم حا د. ري���ة وس���ط بغ���دا لتجا لش���ورجة ا ق���ي مس���ن ف���ي منطق���ة ا رج���ل عرا

نائ�ب ع�ن القان�ون: 
! ! م ! ق�ا ر د أ ب جمر ا لن�و ا

ظف�ًا 1 مو 3 لتعلي�م جتت�ث  ا
ة ! ر ا ز ل�و ن ا ا ي�و يف د

ر  س�عا ن تتحك�م بأ س�تا د كر
الفواك�ه واخل�راوات

            بغداد / المستقبل العراقي
أعلن جه�از مكافحة اإلرهاب التابع لرئاس�ة الوزراء، 
أمس االثنين، أن قواته اعتقلت س�تة من عناصر حزب 
البع�ث المنحل ف�ي النجف، مؤك�دا أن المعتقلين كانوا 
يخططون الس�تهداف الرموز الدينية والدوائر المهمة 
ف�ي المحافظ�ة. وقال المتحدث باس�م الجه�از صباح 

النعم�ان إن »ق�وة من جه�از مكافح�ة اإلرهاب 
نف�ذت عملية دهم وتفتيش في محافظة النجف 
مما أسفر عن اعتقال ستة أشخاص من عناصر 
حزب البعث المنحل«، مبينا أن »المعتقلين كانوا 
يخططون الس�تهداف الرموز الديني�ة والدوائر 

المهم�ة«. وأض�اف النعم�ان أن »العملية 
استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة«، 
مشيراً إلى أن »القوة نقلت المعتقلين إلى 

مركز أمني للتحقيق معهم«.

اعتق��ال س��تة بعثيي��ن 
خطط��وا الس��تهداف

 مراج��ع دي��ن

ك����رم جرجي����س تصوي����ر:  ا

!!

لمعوق���ات  لهيئ���ة أول ا ا
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    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ت وزارت�ا الخارجي�ة وحق�وق 
“المواطني�ن  الع�راق  ف�ي  اإلنس�ان 
الشرفاء” امس االحد الى المساعدة في 

العثور على 373 شخصا ذكرت أنهم ال 
يزالون في ع�داد المفقودين منذ فترة 
ح�رب الكويت.وأوضحت الوزارتان في 
بيان نش�ر على موقع وزارة الخارجية 
إنهم�ا تدع�وان “المواطنين الش�رفاء 

ال�ى تقديم م�ا لديه�م م�ن معلومات 
ع�ن المفقودين ج�راء ح�رب الكويت 
واماك�ن اختفائهم”. واضاف البيان ان 
الحكومة العراقية بذلت “جهودا جادة 
للعثور على ه�ؤالء المفقودين او على 

رفاته�م، وق�د نجحنا ف�ي العثور على 
236 مفقودا لحد اآلن والمتبقي 373”، 

من دون تحديد جنسيات المفقودين. 
“تقدي�م  إن  الوزارت�ان  ورأت 
المعلومات ح�ول هؤالء المفقودين هو 
خدمة لبلدن�ا العزيز للتخل�ص من آثار 
الجرائ�م الت�ي ارتكبها النظام الس�ابق 
ومحافظة على س�معة العراق ومكانته 
الطبيعية في المجتمع الدولي”. وكانت 
ق�وات نظ�ام ص�دام حس�ين اجتاحت 
الكوي�ت في اب 1990 قب�ل ان تطردها 
ق�وات تحال�ف دول�ي منها ف�ي كانون 
الثاني 1991. وتشهد العالقات العراقية 
الكويتي�ة تحس�نا توجت�ه زي�ارة أمير 
الكويت صباح األحمد الصباح إلى بغداد 
خالل مشاركته في أعمال قمة الجامعة 
العربي�ة ف�ي بغ�داد ف�ي 29 م�ن اذار 
الماض�ي. وال تزال العديد م�ن الملفات 
عالق�ة بي�ن بغ�داد والكوي�ت وابرزها 
الدي�ون والح�دود والمي�اه، وق�د أجرى 
البل�دان الجاران مفاوض�ات في العراق 

في ايار الماضي حول هذه القضايا. 

استهداف إحدى اكرب كنائس شامل العراق بعبوة ناسفةالعراق يدعو مواطنيه املساعدة يف العثور عىل 373 مفقودا كويتيًا
       كركوك/ المستقبل العراقي

اس�تهدفت عب�وة ناس�فة مس�اء أمس األح�د مدخال 
لكاتدرائية القلب األقدس في كركوك، إحدى اكبر الكنائس 
في ش�مال العراق، ما أدى إلى وقوع أض�رار مادية كبيرة 

في المكان، وفقا لمصادر أمنية.
وقال مصدر امني رفيع المستوى 
ان “عبوة ناس�فة استهدفت مساء 
القل�ب  لكاتدرائي�ة  األح�د مدخ�ال 
األق�دس ف�ي كرك�وك”، مضيفا أن 
الهج�وم “أدى إل�ى أض�رار مادي�ة 
أن  الموق�ع م�ن دون  كبي�رة ف�ي 

يسجل وقوع إصابات”. 
ويش�رف عل�ى الكاتدرائي�ة في 
كرك�وك المط�ران لوي�س س�اكو، 
رئيس أساقفة كركوك والسليمانية 
للمس�يحيين الكلدان، الموجود في 
بي�روت حيث ش�ارك ف�ي فاعليات 
استقبال البابا بنديكتوس السادس 

عشر الذي زار لبنان لثالثة أيام.
ف�ي  المس�يحيون  وتع�رض   
الماضية  الس�نوات  الع�راق خ�الل 

إل�ى هجمات دامي�ة عدة. وبلغ�ت أعداد المس�يحيين في 
الع�راق نحو مليون نس�مة قبي�ل 2003، إال أنها تراجعت 
وتدن�ت إلى نح�و 400 ألف نس�م���ة يتوزعون خصوصا 
على المحافظات الش�مالية والعاصمة بغداد، وفقا ألرقام 

الكنائس ومراكز األبحاث.

    بغداد/ المستقبل العراقي

فش�ل مجل�س الن�واب أم�س ف�ي 
االتفاق على عضو تاسع يمثل األقليات 
في مجلس جديد لمفوضية االنتخابات 
العراقي�ة بي�ن المكوني�ن التركمان�ي 
والمسيحي بعد أن اختار ثمانية أعضاء 
للمجل�س ال�ذي يضم 9 أعضاء وس�ط 

فوضى سادت جلسة البرلمان.
ثماني�ة  الختي�ار  ص�وّت  الن�واب 
أسماء من أصل تس�عة لشغل عضوية 
مجل�س مفوضي المفوضي�ة من بين 
30 مرش�حا فيم�ا حال الخ�الف حول 
تسمية مرشح األقليات دون التصويت 
على االس�م التاسع بين  مرشحين عن 

المسيحيين والتركمان.
ت�م  الذي�ن  الثماني�ة  واألعض�اء 
اختياره�م ه�م: سربس�ت مصطف�ى 
رشيد وسيروان احمد رشيد من المكون 
الكردس�تاني  التحال�ف  الك�ردي ع�ن 
ومقداد حس�ن صالح وصفاء إبراهيم 
جاسم ووائل محمد عبد علي ومحسن 
جباري حسن من المكون الشيعي عن 
التحالف الوطني وكاطع مخلف كاطع 
وس�رور عب�د حنت�وش م�ن المك�ون 

السني عن الكتلة العراقية.
أما مرشح  التركمان فهي كولشان 
كم�ال فيم�ا ل�م يق�دم المس�يحيون 
الذين احتجوا بش�دة عل�ى عدم اختيار 
واحد منهم مرش�حهم بع�د وبذلك خال 
مجل�س المفوضين الجدي�د من ممثل 
لألقليات. وقد س�ادت الفوضى جلسة 
البرلم�ان اث�ر االنته�اء م�ن التصويت 
على أعضاء مجلس مفوضي مفوضية 
االنتخاب�ات بس�بب عدم قب�ول بعض 
الكت�ل السياس�ية بتمرير المرش�حين 
األم�ر ال�ذي دف�ع رفع رئي�س مجلس 
إل�ى رف�ع  النجيف�ي  الن�واب أس�امة 
الجلسة المجلس س�اعة واحدة.وبذلك 
تم تقس�يم أعضاء مجلس المفوضين 
على القوى السياس�ية بواقع 4 أعضاء 
للتحالف الوطني )اثنان لدولة القانون 
وواح�د للمجل�س األعلى وآخ�ر للتيار 
الص�دري( و 2 للتحالف الكردس�تاني 
و2 للقائم�ة العراقي�ة و)1( لألقلي�ات 

والذي فشل المجلس على اختياره.

وم�ن المتوق�ع أن يت�م اختيار احد 
المرش�حين الك�رد رئيس�ا للمفوضية 
خلفا للك�ردي فرج الحي�دري الرئيس 
الحال�ي فيما س�تكون رئاس�ة اإلدارة 
االنتخابي�ة لدول�ة القان�ون وه�و أهم 
واخط�ر منص�ب ف�ي المفوضي�ة أما 
القائمة العراقية فس�يكون مرش�حها 

نائبا للرئيس وهو منصب غير مهم.
عملي�ة  إن  المالح�ظ  وم�ن 
المحاصص�ة ه�ذه ل�م يجر التقاس�م 

فيها على مستوى األعضاء فقط وإنما 
أيضا عل�ى المناص�ب والمواقع داخل 
مجل�س المفوضية وهو م�ا يمكن أن 
يسمى “المحاصصة المركبة”. وللمرة 
الثانية يتم إبعاد المكون المسيحي عن 

مجلس المفوضين.
وق�د أدى رف�ض مجل�س الن�واب 
الخمي�س الماضي لزي�ادة عدد أعضاء 
مجل�س المفوضية العلي�ا لالنتخابات 
م�ن 9 الى 15 عضوا ال�ى خالفات بين 

الكت�ل السياس�ية في المجل�س. فقد 
ص�وت المجلس باألغلبي�ة على رفض 
زي�ادة عدد أعضاء مجل�س المفوضية 
ال�ى 15 عض�واً مفض�اًل اإلبق�اء على 
عدده�م الحال�ي وه�و 9 األم�ر ال�ذي 
أدى إل�ى  رف�ض ن�واب كتل�ة ائت�الف 
دول�ة القان�ون الذي يتزعم�ه المالكي 
وانس�حابهم من الجلس�ة لك�ن التيار 
الص�در  مقت�دى  بزعام�ة  الص�دري 
والمجل�س األعلى اإلس�المي برئاس�ة 

عمار الحكيم صوتوا الى جانب القرار. 
وتش�كل القوى الث�الث العمود الفقري 

للتحالف الوطني العراقي الحاكم.
وق�ال خال�د العطي�ة النائ�ب ع�ن 
ائت�الف دول�ة القان�ون خ�الل مؤتمر 
صحاف�ي مش�ترك م�ع ن�واب يمثلون 
الكت�ل المنس�حبة األخرى وه�ي دولة 
القان�ون والتغيي�ر الكردي�ة واالتح�اد 
وأقلي�ات  الكردس�تاني  اإلس�المي 
مس�يحية وايزيدية إن “التصويت على 

تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا 
المس�تقلة لالنتخاب�ات بغيابنا ما هو 
إال مؤامرة قررنا بعدها االنس�حاب من 
الجلس�ة”. وأضاف “بع�د خروجنا من 
قاعة مجلس النواب وجدنا أن النصاب 
مكتمل علما انه لم يكن مكتمال عندما 
كنا داخل القاعة” معتبرا أن “ما جرى 
في مجلس النواب تزويرا إلرادة النواب 
ورئاس�ة  مكتم�ل  غي�ر  النص�اب  الن 
مجل�س الن�واب أصرت على اس�تمرار 

الجلس�ة”.وهدد العطية ب�الطعن أمام 
المحكم�ة االتحادي�ة بق�رار البرلمان 
مؤك�دا إص�رار الكت�ل عل�ى أن تك�ون 
مفوضية االنتخابات مستقلة ومشكلة 
من جمي�ع الكتل السياس�ية. وأش�ار 
العطية إلى أن “التصويت على تس�عة 
أعضاء ال يعطي ه�ذا التنويع والتمثيل 
لجمي�ع المكونات الس�يما أنه تم منح 
القائم�ة العراقي�ة ثالث�ة أعض�اء من 
مجموع تس�عة وهو ما ال ينسجم مع 
حجمها”.لك�ن رئي�س كتل�ة األح�رار 
النيابي�ة الممثلة للتي�ار الصدري بهاء 
االعرج�ي أعلن أن تصوي�ت كتلته على 
بقاء أعضاء المفوضية بتسعة أعضاء 
وعدم الموافقة على الزيادة جاء تنفيذا 
لمطالبات المرجعية الدينية والش�ارع 
العراق�ي. وق�ال ف�ي مؤتم�ر صحفي 
إن تصوي�ت الكتل�ة على بق�اء أعضاء 
المفوضية على تس�عة أعض�اء وعدم 
الموافق�ة على التعديل بزيادة األعضاء 
إل�ى 15 ال يعن�ي أنها خ�ارج التحالف 

الوطني بل إننا جزء رئيس منه.
وكان رؤس�اء الكت�ل البرلمانية قد 
اتفقوا الثالث�اء الماضي خالل اجتماع 
مع رئاسة مجلس النواب ولجنة اختيار 
الخب�راء الختي�ار أعض�اء المفوضي�ة 
على تس�مية تس�عة أعضاء لمفوضية 
االنتخاب�ات بدال من 15   عضواً. وتدور 
خالف�ات حادة بي�ن الكتل السياس�ية 
بش�ان ع�دد أعض�اء المفوضية حيث 
تطالب بعض الكتل السياسية باختيار 
تس�عة مرش�حين فق�ط، فيم�ا تصر 
كتل سياس�ية على زيادة عدد األعضاء 
إل�ى15 عضوا.وكانت المفوضية العليا 
التي  الحالي�ة  المس�تقلة لالنتخاب�ات 
يترأسها فرج الحيدري قد اختيرت عام 
2007 وبعد انته�اء االنتخابات العامة 
الت�ي جرت عام 2005. وأش�رفت هذه 
المفوضي�ة عل�ى إجراء ث�الث عمليات 
انتخابية األول�ى لمجالس المحافظات 
والثاني�ة لالنتخابات النيابي�ة والثالثة 
انتخاب�ات برلم�ان إقلي�م كردس�تان. 
ومفوضي�ة االنتخاب�ات م�ن الهيئ�ات 
مجل�س  وتتب�ع  المس�تقلة  العراقي�ة 
النواب مباشرة وهو الذي اختار أعضاء 

مجلس المفوضين الحالي.

فشل في االختيار بين تركماني ومسيحي لتمثيل األقليات

النواب ينتخب جملسًا »منقوصًا« ملفوضية االنتخابات يف جلسة فوضوية

إضاءات ..

الحج�ر الصح�ي مفه�وم يعرف�ه 
اغلب الناس لكث�رة األمراض المعدية 
الت�ي مرت او اس�توطنت في العراق , 
وهو يقام عل�ى المرض�ى المصابين 
باألمراض المعدية , او على المواطنين 
القادمي�ن م�ن بل�دان تنتش�ر فيه�ا 
أمراض معدية مثل “ الكوليرا “ ورغم 
أن ط�رق وأس�اليب ع�الج األم�راض 
المعدية تغيرت , إال أن مفهوم الحجر 
الصحي مازال معروف�ا ومطبقا لدى 

بعض البلدان .
السياس�ي  الحج�ر  مفه�وم  ام�ا 
فه�و غير واض�ح ويحتاج إلى ش�رح 
وتبس�يط لمعناه لكثرة م�ا ابتلينا في 
العراق بمرضى سياس�يين او مرضى 
ليسوا سياسيين ولكنهم حسبوا على 
السياسة ظلما وجورا وتلك من مآسي 

الشعب العراقي المزمنة .
نح�ن الي�وم ف�ي الع�راق نحت�اج 
وبضرورة تفرض نفس�ها الى تطبيق 

مفهوم الحجر السياسي .
إذا  الكثيري�ن س�يفاجأون  ولع�ل 
اكتش�فوا أن اغلب من دخ�ل او ادخل 

ف�ي العملي�ة السياس�ية من�ذ 2003 
وال�ى اليوم ه�م مش�مولون بالحجر 

السياسي اذا طبق .
وم�ن الض�روري أن يع�رف أبناء 
الش�عب العراقي الذي�ن كانوا ضحية 
للغ�ش والتالعب والخداع السياس�ي 
من قب�ل جميع األحزاب س�واء كانت 
في الس�لطة او خارج الس�لطة , ومن 
جميع الكتل والعش�ائر والمرجعيات 
المش�مولون  أن يعرف�وا م�ن ه�م   ,
بالحجر السياس�ي حتى ال يلدغوا من 

جحر مرتين .
والمش�مولون بالحجر السياس�ي 

هم:-
1-  كل م�ن زور ش�هادة ألغراض 

االنتخابات او التعيين
2-  كل من ثبت عليه فساد مالي

فس�اد  علي�ه  ثب�ت  م�ن  كل    -3
أخالقي

4-  كل م�ن يتعاطى عالقة موثقة 
مع جه�ات أجنبية م�ن الجيران ومن 

غير الجيران
5-  كل م�ن ظهر علي�ه ثراء خالل 

توليه منصبا ال يتناس�ب مع مدخوله 
من ذلك المنصب 

6-  كل من مازالت عائلته تقيم في 
الخارج

7-  كل من تورط بتخوين الشعب 
العراق�ي كاف�ة لصال�ح بع�ض دول 

الجوار
8-  كل م�ن ثب�ت علي�ه الته�اون 
باس�ترجاع حقوق الع�راق المالية او 
النفطية او المائية او الحدود الس�يما 
أولئك الذين اش�تركوا في لجان معنية 

بتلك الحاالت
9-  كل م�ن ل�م يقدم كش�فا ماليا 
عن ذمت�ه إلى اآلن الس�يما من الذين 
تسلموا مناصب رئاسية او وزارية او 

نيابية او خاصة
10- كل م�ن زادت ايفادات�ه ع�ن 

النسب المعروفة وظيفيا
11- كل م�ن أس�س فضائي�ة بعد 

تسلمه منصبا حكوميا
12- كل م�ن تس�لم منصب�ا ف�ي 
الدولة وم�ازال يتقاضى راتب اللجوء 

في الدولة التي كان الجئا فيها

االنش�قاق  م�ارس  م�ن  كل   -13
الحزب�ي أكثر م�ن مرة داخ�ل الحزب 
الواحد مما يدل على عدم لياقته وعدم 
صدق�ه باالنتم�اء الحزب�ي ومثل هذا 

الشخص ال يكون مخلصا للوطن .
14- كل م�ن أعط�ي مقع�د نيابي 
بدون استحقاق انتخابي مثل ما عرف 

بالكراسي التدريجية او الترجيحية .
15- كل م�ن أعطي منصب وزاري 
عل�ى م�دى دورتي�ن او ث�الث دورات 

حكومية
16- كل م�ن أعطي رئاس�ة لجنة 
نيابي�ة وه�و ل�م يحص�ل عل�ى فوز 

انتخابي يؤهله لدخول البرلمان
17- كل م�ن ثبت عليه االس�تئثار 
برواتب حمايته , فهناك دعاوى رفعت 
من قبل حمايات م�ن دخلوا البرلمان 
وكانوا يستقطعون قسما من رواتب 
حمايتهم لدخله الخاص , ومثل هؤالء 
ال يجب عليهم الحجر السياسي وإنما 

يجب مقاضاتهم
18-  كل من عرفت عمالته لجهات 
االحت�الل األمريكي أثناء هيمنته على 

شؤون العراق 
19- كل م�ن ل�م يظه�ر نش�اطا 
وحرك�ة وطني�ة لخدم�ة المواطنين 

طيلة شغله منصبا نيابيا او حكوميا
األداء  ف�ي  فش�ل  م�ن  كل   -20
الوظيف�ي طيل�ة وجوده ف�ي منصب 
حكوم�ي او تمثيلي مث�ل مدير عام او 

عضو مجلس محافظة
21- كل م�ن كان أداؤه السياس�ي 
مض�را بالع�راق م�ن خ�الل العملي�ة 
واضح�ا  الض�رر  وكان   , السياس�ية 
ومش�خصا نتيج�ة كث�رة الخالف�ات 
مم�ا  المب�ررة  غي�ر  والنزاع�ات 
تس�بب ف�ي تده�ور الوض�ع األمن�ي 
واالقتص�ادي وتراجع س�معة العراق 
السياس�ية وعرف بس�وء م�ن حوله 
من المستش�ارين والحواشي وبسوء 
المكات�ب التي ت�دور حولها ش�بهات 

كثيرة .
22- كل من خالف الدستور وأصر 
عل�ى تل�ك المخالفة لمصال�ح حزبية 

وفئوية وعنصرية
23- كل م�ن ثبت�ت علي�ه عالق�ة 

بإس�رائيل ولم يعتذر عنها للش�عب 
العراقي

24-  كل م�ن ثبت�ت عليه عالقة 
ول�م  اإلرهابي�ة  التنظيم�ات  م�ع 
يتراج�ع عنه�ا او لم يعتذر للش�عب 

العراقي عنها
عالق�ة  تعاط�ى  م�ن  كل   -25

بجماعة مجاهدي خل�ق اإليرانية في 
معس�كر اش�رف ولم يعتذر ع�ن تلك 
العالق�ة , فأي عالقة مع تلك الجماعة 
التي وجدت في العراق بظروف حرب 
مشبوهة ومدانة ومن قبل حكم مدان 
بمخالفت�ه ألم�ن وأمان الع�راق وهو 
من س�لم العراق على طب�ق من ذهب 

لالحتالل .
26- كل من م�ارس تطرفا فكريا 
ال تقره قواعد العلم وال ضوابط العلم 
السياس�ي وال أخالقي�ات الحوار ولم 
يك�ن من أصح�اب التاري�خ المتوازن 
الثقاف�ي  اإلنت�اج  أصح�اب  م�ن  وال 
المش�هود ل�ه بالقب�ول , مما تس�بب 
ف�ي بلبل�ة فكري�ة ال مبرر لها س�وى 
الم�زاج الش�خصي مم�ا فت�ح عل�ى 

المجتم�ع العراق�ي غوغ�اء العناوين 
والمصطلحات الفارغة

ه�ؤالء جميع�ا ممن يس�تحقون 
عليه�م  السياس�ي  الحج�ر  تطبي�ق 
, وه�ذا الحج�ر ال يص�در بقان�ون , 
ولكنه مس�توى م�ن الوع�ي والفهم 
يتوف�ر ع�ن الغالبي�ة م�ن المواطنين 
فيتخ�ذون موقف�ا عقالني�ا بعيدا عن 
تأثيرات اآلخرين , وبعيدا عن شعارات 
األحزاب , حتى تك�ون اإلرادة عندهم 
قادرة على تجاوز من يشملهم الحجر 
السياس�ي كقرار ذات�ي نابع من فهم 
وطن�ي يعط�ي لصن�دوق االنتخابات  
مصداقيته الت�ي تجاوز عليها الجميع 
وترجيح�ا  تمهي�د  وب�دون  تمهي�دا 
بالقائمة التي أصبحت سقيفة العصر 

في االنتخابات العراقية .
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    بنغازي/ من سليمان الخالدي

حذَّر رئيس المؤتمر الوطني الحاكم 
ف�ي ليبيا من األخط�ار المحدقة بليبيا 
بس�بب عدم قدرتها على إنش�اء جيش 
وطني متماس�ك بعد أن كش�ف هجوم 
دام�ي عل�ى القنصلي�ة األميركي�ة في 

بنغازي عن وجود فراغ أمني.
وقال محمد المقريف رئيس المؤتمر 
الوطني الذي انتخب في تموز ان توابع 
الهجوم ق�د تضر بعملية انتق�ال ليبيا 
إلى الديمقراطية وبالجهود الرامية إلى 

تشكيل حكومة قوية.
وق�ال المقريف متحدث�ا من منزله 
في بنغازي ان ه�ذا العمل الذي وصفه 
بالقبيح ستكون له عواقب وخيمة على 
استقرار ليبيا وثورتها وان ما حدث هو 
نتاج االفتقار للرؤية وبسبب الفوضى. 
وقال ان هذا يدق بقوة اجراس الخطر.

وأض�اف ان�ه يج�ب عل�ى الليبيين 
ان يدرك�وا ان بالدهم مه�ددة بأخطار 
كبي�رة محدق�ة اذ ان م�ن الواضح ان 
هناك اش�خاصا لديهم “اجندة معينة” 
لي�س له�ا عالق�ة بليبي�ا أو امنه�ا وال 
يفكرون في سيادة ليبيا او ما الذي قد 

تواجهه.
وقتل الس�فير األميركي ل�دى ليبيا 
وثالث�ة أميركيي�ن اخرين ف�ي الهجوم 
عل�ى  الماض�ي  الثالث�اء  وق�ع  ال�ذي 
القنصلية األميركية. وكان المهاجمون 
ضم�ن حش�د يتظاه�ر احتجاجا على 

فيلم يسيء للنبي محمد.
وق�ال المقري�ف ان�ه كان�ت هناك 
اس�تهدفت  الس�ابق  ف�ي  ح�وادث 
دبلوماس�يين لكنه�ا كان�ت مح�دودة 
وغابت عن الذاكرة تقريبا لعدم سقوط 
ضحاي�ا. لك�ن حقيقة انه�ا وقعت في 
الماض�ي يجب ان تك�ون بمثابة تنبيه 

لقوات االمن للتحلي باليقظة.

وأبل�غ المقريف انه ج�رى اعتقال 
نحو 50 ش�خصا لصلتهم بالهجوم في 
بنغازي بعضهم من الخارج، مشيراً إلى 
ان الهجوم يجب ان يقود رئيس الوزراء 
الجديد مصطفى ابو شاقور إلى اتخاذ 

اجراءات مضادة اكثر تشددا. 
انتخب�ه  ال�ذي  اب�و ش�اقور  وكان 
المؤتمر الوطني العام رئيسا للحكومة 
االس�بوع الماضي صرح بانه سيسعى 

جاه�دا عل�ى تحس�ين االم�ن بالبالد.
وقال المقريف ان المسألة خرجت االن 
من اي�دي الليبيي�ن وهذا يوج�ب ردود 
فعل قد تك�ون خطي�رة للغاية.وقادت 
ميليش�يات التم�رد ال�ذي انه�ى حكم 
القذاف�ي الع�ام الماض�ي. وف�ي حين 
قلص كثيرون منهم انش�طتهم وعادوا 
إل�ى مدنه�م وقراه�م أو اندمج�وا في 
اجهزة االم�ن الوطنية لم يتخل اخرون 

ع�ن اس�لحتهم.وقال رئي�س المؤتمر 
الوطن�ي الع�ام الذي يض�م 200 عضو 
وسيقود ليبيا إلى االنتخابات بعد كتابة 
الدستور العام القادم انه ال توجد ارادة 
سياسية لضم الميليشيات تحت جناح 

الحكومة المركزية.
وأضاف ان�ه ش�عر بالصدمة لعدم 
وج�ود خطة ش�املة تس�تند إلى رؤية 
واضح�ة لبن�اء الجي�ش وق�وات االمن 

وقضية جمع األسلحة من الميليشيات.
ومض�ى يق�ول ان بق�اء االم�ور عل�ى 
ه�ذا النحو من غم�وض والتباس ينذر 
بالخط�ر، مضيف�ا انه يج�ب ان تكون 
م�ع  للتعام�ل  سياس�ية  ارادة  هن�اك 
المس�ألة بكف�اءة وفاعلي�ة. وق�ال ان 
الموق�ف الذي تش�هده ليبيا يبعث على 
الح�زن ويجب الخ�روج منه على وجه 
الس�رعة واال ف�إن العواق�ب س�تكون 

وخيمة.
وبيَّن المقريف ان التأخير في فرض 
سيادة القانون وإنعاش االقتصاد الليبي 
لن يزيد فحس�ب الشعور باالحباط من 
قب�ل الليبيين العاديي�ن ازاء البطء في 
عملية االص�الح بل س�يصب ايضا في 
مصلح�ة جماع�ات متطرفة تس�تلهم 

نهجا خارجيا.
وتاب�ع ان الث�ورة الليبي�ة اندلع�ت 

بس�بب الظل�م والحرمان وتس�اءل ما 
ال�ذي يمكن توقعه في حالة اس�تمرار 
ذلك بعد الثورة عندما يستمر التهميش 

والفساد والفوضى.
وق�ال المقري�ف ان الهج�وم عل�ى 
القنصلي�ة األميركية يحم�ل كل االدلة 
عل�ى ان�ه ج�رى التخطيط له مس�بقا 
ولكن م�ن الس�ابق الوان�ه معرفة من 

المسؤول عنه.
وق�ال ان الهج�وم س�واء قامت به 
القاعدة او غيرها فانه من فعل جماعة 
لها “اجن�دة” لالنتق�ام اخت�ارت وقتا 

واسلوبا خاصا وضحايا معينين.
الرئي�س  باس�م  متح�دث  وق�ال 
األميرك�ي باراك اوباما ان المس�ؤولين 
لي�س لديه�م اي ادلة عل�ى ان الهجوم 

كان مخططا.
وف�ور وق�وع الهج�وم نق�ل ع�ن 
مسؤولين أميركين رفضوا الكشف عن 
اس�مائهم قوله�م بأنه�م يعتقدون ان 

الهجوم خطط ونظم له جيدا.
وق�ال تنظي�م القاعدة ف�ي جزيرة 
الع�رب في بيان ان اح�د دوافع هجوم 
الثالث�اء ه�و مقتل اب�و يحي�ى الليبي 
الرج�ل الثاني في تنظي�م القاعدة في 

باكستان.
المتطرفي�ن  ان  المقري�ف  وق�ال 
يشكلون اس�تثناء في ليبيا وال يمثلون 
اي اهمية مشيرا إلى ان الليبيين يميلون 
إل�ى االعتدال واالس�تعداد للتعايش مع 

االخرين.
وأضاف ان ليبيا لن تصبح ابدا مثل 
الع�راق او الصوم�ال الن الليبيين على 
درجة م�ن الوحدة الوطني�ة والحرص 
عل�ى بلده�م للوقوف ضد ه�ذه القوى 
والوق�وف صفا واح�دا لحماية بالدهم 

ووحدها ومستقبلها وثورتها.

• ميدل ايست اونالين
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    المستقبل العراقي/ وكاالت

تلتقي وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اش�تون كبير المفاوضين 
النووي�ن االيرانيي�ن س�عيد جليلي في اس�طنبول، الي�وم الثالث�اء، لمتابعة 

المحادثات حول برنامج ايران النووي المختلف عليه.
وقالت مايا كوسينس�يتش المتحدثة باسم اشتون ان االجتماع “ياتي في 
اطار الجه�ود المتواصلة للحوار م�ع ايران والتي تقودها وزي�رة الخارجية، 
انسجاما مع التفاهمات التي تم التوصل اليها في المفاوضات التي جرت في 

موسكو في حزيران الماضي”.
واضاف�ت المتحدث�ة “على الرغ�م من ان هذه ليس�ت جول�ة مفاوضات 
رس�مية، س�يمثل االجتماع فرص�ة للتاكيد الي�ران مرة اخرى عل�ى ضرورة 
القيام بخطوة عاجلة وذات معنى لبناء الثقة واظهار مزيد من المرونة تجاه 
المقترحات التي تم طرحها في بغداد في ايار”. وتحدثت اش�تون مع جليلي 
عبر الهاتف مطلع اب مع تصاعد التوترات حول تطلعات ايران النووية، وسط 
مخاوف من احتمال ان تشن اسرائيل هجوما على منشات ايران النووية وهو 

ما يمكن ان يؤدي الى اندالع نزاع واسع.
وذكر مصدر دبلوماس�ي في اس�طنبول ان جليلي التق�ى وزير الخارجية 
الترك�ي احمد داود اوغل�و أمس االثنين لمناقش�ة اس�تئناف المحادثات مع 
الق�وى العالمي�ة ح�ول تطلعات طه�ران النووية. وصرح مص�در طلب عدم 
الكشف عن هويته ان “جليلي اراد الحضور الى تركيا لمناقشة اخر التطورات 

حول المسالة النووية االيرانية”.
وطلبت مجموعة خمسة + واحد التي تضم بريطانيا 
والصين وفرنسا وروسيا والواليات المتحدة والمانيا 
م�ن اي�ران الوق�ف الف�وري لعملي�ات تخصي�ب 
اليورانيوم التي يخشى ان تؤدي الى تمكن ايران 

من تطوير اسلحة نووية.
وتنف�ي اي�ران ه�ذه االتهام�ات وتق�ول 
ان برنامجه�ا الن�ووي هو الغ�راض محض 

سلمية ولتوليد الطاقة الكهربائية.
وق��ت  سابق من هذا الشهر، وفي 

دول  االوروب�ي اث���ارت  االتح�اد 
امكاني�����ة فرض 
عق���وب�ات دولي�ة 
جديدة على ايران في 
حال عدم حدوث تقدم 

في المحادثات.

لمتابعة المحادثات بشأن الملف النووي اإليراني

آشتون تلتقي جليلي اليوم في أسطنبول
    المستقبل العراقي/ عمان

يترق�ب االردني�ون تداعيات الق�رار الحكومي 
المزم�ع تطبيقه مع بداية ع�ام 2013 والقاضي 
برف�ع الدعم عن بعض الس�لع األساس�ية مقابل 

تقديم دعم نقدي مباشر.
الحكوم�ة  ان  صحفي�ة  مص�ادر  وكش�فت 
االردني�ة عل�ى وش�ك االنته�اء من صيغ�ة القرار 
لتطبيق�ه م�ع بداية ش�تاء الع�ام المقب�ل، االمر 
ال�ذي يهدد بتظاهرات غاضبة في المدن االردنية، 
ته�دد حكومة رئي�س الوزراء فاي�ز الطراونة بعد 
التظاهرات التي شهدتها البالد أثر رفع الدعم عن 
بع�ض المواد، وس�رعان ما جم�د العاهل االردني 
القرار.وتقدم الحكومة األردنية دعما ماليا مباشرا 
لس�لع عدة أهمه�ا المحروق�ات )الغ�از والديزل 
والبنزين والغاز( والخبز واألعالف لمربي األغنام، 
ولم يعرف بعد أي الس�لع سيش�ملها رفع الدعم.

وتوق�ع مصدر طلب عدم الكش�ف عن هويته، أن 
“تباش�ر الحكومة بتطبي�ق القرار 
اعتبارا من بداية العام المقبل على 
أبعد تقدير وذل�ك من خالل تقديم 
شيكات يتم تس�ليمها للمواطنين 
المستحقين عبر مؤسسات معينة 
كالبري�د األردني وذل�ك على غرار 
ما ت�م العمل ب�ه خالل الس�نوات 
الماضي�ة مث�ل ص�رف “ش�يكات 

المحروقات”.
ويوجه خبراء اقتصاد انتقادات 
ح�ادة لسياس�ة رف�ع الدع�م في 
الوقت الحال�ي إذ يؤكدون أن رفع 
الدع�م الحكوم�ي المباش�ر ع�ن 
الس�لع مقاب�ل تقديم دع�م مالي 
مباش�ر للمواطنين يعتبر مساسا 
مباش�را بكرامة المواطن ويحمل 
أيض�ا ف�ي طياته كلفة سياس�ية 

عالية.وأوض�ح المص�در أن الحكوم�ة س�تعتمد 
عل�ى بيانات ضريبة الدخ�ل والضمان االجتماعي 
ووزارة التنمي�ة االجتماعية في تحديد المواطنين 

المستحقين للدعم النقدي المباشر.
وتش�ير دراسة رس�مية إلى أن إجمالي الدعم 
الحكوم�ي المتوقع للعام الحال�ي يبلغ 2.3 مليار 
دين�ار تش�كل فاتورة دع�م المش�تقات النفطية 
نح�و 29 بالمئة من هذا المبلغ أو ما مقداره 662 

مليون دينار من إجمالي الدعم.
كما تبين الدراس�ة أن قيم�ة الدعم الحكومي 
للم�واد التمويني�ة يبلغ نح�و 184 ملي�ون دينار 
إذ تش�كل ما نس�بته 8 بالمئة م�ن إجمالي الدعم 

الحكومي.
والنق�دي  المال�ي  القط�اع  لجن�ة  وكان�ت 
والمصرفي ف�ي لجنة الح�وار االقتصادي أوصت 
باإلس�راع في إيجاد أدوات وآلي�ات تضمن إيصال 
الدعم لمستحقيه بشكل يوفر على الخزينة مبالغ 
الدع�م التي تس�تفيد منه�ا فئات غير مس�تحقة 

وتحوي�ل ه�ذا الوف�ر لتمويل صندوق المش�اريع 
الصغ�ر  والمتناهي�ة  والمتوس�طة  الصغي�رة 
والموجهة نحو المحافظات أو أي مشاريع أخرى 

تسهم في تنمية المحافظات.
ويؤكد الخب�راء المنتقدون لخطوة رفع الدعم 
أن التوج�ه لرفع الدعم المباش�ر عن الس�لع من 
ش�أنه أن يدخ�ل المواط�ن ف�ي دوام�ة التضخم 
جراء االرتفاعات التي س�تحدث في جميع السلع 
األساس�ية دون أن يح�دث نمو اقتصادي يس�هم 
ف�ي زيادة الدخ�ل التي تعوضهم ع�ن االرتفاعات 

باألسعار.
وس�بق وان تظاهر المئات في عمان الجمعة 
مطالبي�ن باس�قاط حكومة رئيس ال�وزراء فايز 
الطراون�ة بعد اس�بوع عل�ى قرارها رفع اس�عار 
بعض انواع المحروق�ات، على الرغم من تجميده 

بأمر من العاهل االردني.
ورفع المتظاهرون الفت�ات كبيرة كتب عليها 
“ال لرف�ع االس�عار” و”الش�عب يري�د اس�قاط 
المشاركون  الحكومة”.وهتف 
“يا طراونة لم هدومك االردن 
و”ارف�ع  بدون�ك”  احس�ن 
باالسعار وغلي... خلي ثورة 
تق�وم م�ا تخل�ي”، اضاف�ة 
ال�ى “االص�الح والتغيير هو 

مطلب الجماهير”.
اسعار  الحكومة  ورفعت 
بنس�ب  والس�والر  البنزي�ن 
متفاوت�ة تراوح بين س�بعة 
وعش�رة ف�ي المئة ف�ي بلد 
فاقت ديونه 21 مليار دوالر، 
كم�ا فرض�ت ضرائ�ب على 

بعض السلع الكمالية.
تظاهرات  االردن  ويشهد 
س�لمية من�ذ كان�ون الثاني 
2011 تدع�و ال�ى اصالحات 

سياس�ية واقتصادي�ة ش�املة والق���ضاء على 
الفس�اد.وانتقدت الحرك�ة االس�المية والنقابات 
المهني�ة ق�رار الحكوم�ة معتب�رة ان سياس�تها 
“تمعن في تأزيم االوضاع” و”تدفع الى مزيد من 

االحتقان” في البالد.
وحذرت النقاب�ات المهنية ال�14 من تداعيات 
رفع اس�عار بعض انواع الوق�ود، وقالت ان “قيام 
الحكومة برفع اسعار المحروقات هو تحد الرادة 
الشعب االردني ودفع الى مزيد من االحتقان نحذر 

من تداعياته على أمن واستقرار الوطن”.
ورأت النقاب�ات ان�ه “ل�م يعد مقب�وال اللجوء 
ال�ى جي�ب المواطن لس�داد عجز موازن�ة ال ذنب 

للمواطن فيها”.
وام�ر العاه�ل االردن�ي الملك عبد الل�ه الثاني 
بتجميد القرار بعد احتجاجات واسعة وتلويح 89 

نائبا بطرح الثقة بحكومة الطراونة.
ول�م تِف�ق حكوم�ة فاي�ز الطراونة م�ن وقع 
المعارضة الشعبية و”الملكية” لقرار رفع أسعار 
المحروقات حتى طالته اتهامات بتكريس التوريث 
في قائمة تعيينات جديدة لوظائف حكومية عليا 
ضمت أبناء وأقارب وزراء وبرلمانيين وعسكريين، 
فيما ترددت انباء عن تقديم الحكومة استقالتها.

وترددت شائعات عن تقديم الطراونة استقالة 
حكومت�ه للعاه�ل االردني. لكن الناطق باس�مها 
س�ميح المعايط�ة نف�ى ه�ذه االنب�اء ووصفها 
بأنها “حكي”، مش�ددا عل�ى ان الحكومة ملتزمة 

بتوجيهات الملك.
وتعه�دت الحكومة مؤخرا بتخفي�ض نفقاتها 
ووق�ف التعيينات ووقف ش�راء االثاث والس�يارات 
والحد من س�فر الوفود الرس�مية ووقف س�يارات 
الدفاع الرباع�ي وذات الس�عات العالية.وقال وزير 
ان  حزي�ران   16 ف�ي  الحاف�ظ  س�ليمان  المالي�ة 
“االجراءات الت�ي اتخذتها الحكوم�ة أخيرا لم تكن 
مفروض�ة من أي جهة اخ�رى، انما كانت نتيج��ة 

اخ�����تالالت تستوجب المعالجة والحل”.

األردن مهدد بتظاهرات عارمة

تقارير في عمان تكشف عن قرار يرفع الدعم عن السلع األساسية

    المستقبل العراقي/وكاالت

مة هيومن رايتس ووتش، أمس  حثَّت منظَّ
االثنين، في بيان لها، السلطات المغربية على 
التحقي�ق “الجدي” في اتهامات باس�تخدام 
مفترض من قبل الشرطة للتعذيب للحصول 

على ادلة ادانة من ناشطين.
وج�اء بي�ان هيومن رايت�ش ووتش بناء 
على شهادات نش�طاء من حركة 20 فبراير 
االحتجاجية حكم خمسة منهم في بالسجن 
يوم 12 ايلول 2012، قالوا فيها ان الش�رطة 
انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب 
حي�ث اعتب�رت المحكم�ة ه�ذه االعترافات 
الدليل الوحيد ضدهم.وقال إريك غولدستين، 
نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط 
وش�مال أفريقيا في هيوم�ن رايتس ووتش 
ان االحكام بالس�جن صدرت “على أس�اس 
اعترافات قد تك�ون انتزعت تحت التعذيب” 
المش�تكين  اس�تدعاء  رفض�ت  حي�ن  ف�ي 
لالس�تماع اليهم أمام المحكمة. واضاف ان 

محكم�ة الدار البيض�اء “رفضت اس�تدعاء 
أي م�ن رج�ال الش�رطة الذي�ن ادع�وا أنهم 
تعرضوا لالعتداء للمثول أمامها، ولم تستمع 
الى الش�هود الذين تعرفوا عل�ى المتهمين”.
وأضاف غولدس�تين انه “لن يك�ون بامكان 
المغرب ضم�ان إجراء محاكم�ات عادلة اال 
عندم�ا تحق�ق المحاك�م بش�كل ج�دي في 
المزاعم الخاصة بانتزاع االعترافات القسرية 
وترف�ض ان تاخذ في االعتب�ار أية اعترافات 
حصلت عليها الش�رطة بش�كل غير سليم”. 
وحكم على النش�طاء بتهم�ة اهانة موظف 
واالعتداء عليه اثن�اء القيام بعمله وذلك بعد 
اعتقالهم من طرف الش�رطة خالل تظاهرة 
س�لمية رددوا خالله�ا ش�عارات مناهض�ة 
للملكية. وحس�ب ش�هادات المعتقلين فقد 
اقدم ش�رطيون خالل اعتقال النشطاء على 
ضربهم داخل سيارة الشرطة قبل اقتيادهم 
الى المخفر كما تم صفعهم، ونزع س�راويل 
بعضه�م والتع�دي عليه�م بافعال ش�ائنة، 
وطلب منه�م ان يصيحوا “عاش الملك” وان 

رفضوا تضربهم الشرطة أكثر.
في المقابل قال كل من محمد مسعودي 
وعم�ر ب�ن جل�ون، عض�وا هيئة الدف�اع ان 
اإلصاب�ات خ�الل جلس�ة المحاكم�ة كانت 
ظاهرة ومالبس البعض كانت ممزقة ومليئة 
بالدم�اء، وتم تس�جيلها ف�ي المحضر لكن 

المحكمة لم تاخذها بعين االعتبار.
ويحظر القان�ون المغربي على القاضي 
ان يقبل كدليل اي تصريح يتم الحصول عليه 
تحت اإلك�راه او العنف بموجب الفصل 293 

من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
ويقب�ع العش�رات م�ن نش�طاء حرك�ة 
20 فبراي�ر في جمي�ع أنحاء الب�الد في في 
السجن حس�ب تقارير حقوقية بعد ادانتهم 
بته�م مماثلة لتلك التي قدمت ضد المتهمين 
الس�تة. وصدر بيان هيومن رايس بالتزامن 
مع زي�ارة خ�وان ماندي�ز، المق�رر األممي 
الخاص بالتعذيب الى المغرب، إلنجاز تقرير 
حول مسألة التعذيب والتي تستمر حتى 22 

من هذا الشهر.

ووتـــش: على المغـــرب التعــامل بـ »جديـــة« مع االتهــامـــات المــوجهـــة إليــه
أكدت أن السلطات المغربية انتزعت إفادات تحت التعذيب

ّ
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اشاره إلى كتاب المرقم )26508( في )2012/9/13( الصادر من مديرية بلدية كربالء 
المقدسة، تعلن محافظه كربالء لجنة البيع واإليجار األولى عن إيجار العقارات المدرجة 
أوصافها أدناه والعائدة إلى مديرية بلدية كربالء المقدسة وذلك بعد مرور )30( ثالثين يوما 
الراغبين باالشتراك  اليومية فعلى  التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف  اليوم  تبدأ من 
بالمزايدة الحضور في ديوان البلدية اعاله في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا مستصحبين 
معهم وصل التأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة المقدرة ونسخة من هوية األحوال 
المدنية والبطاقة التموينية ويتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور نشر اإلعالن والمصاريف 
األخرى بنسبة )2 %( من قيمة الضم األخير وأجور اللجنة وفي حالة حصول موعد المزايدة 
في يوم عطلة رسمية ستجري المزايدة في اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول بالمزايدة 
إال صاحب وصل التأمينات أو من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وعلى الراغب بالمزايدة 

مراجعة الدائرة المعنية قبل بدئ المزايدة لغرض االطالع على الشروط المطلوبة 
عباس حميد هاشم الموسوي 
النائب األول لمحافظ كربالء المقدسة

       بغداد / امل�ستقبل العراقي

ك�رّم أمي�ن بغ�داد الدكت�ور صابر 
الف�ن  رواد  م�ن  نخب�ًة  العيس�اوي 
المتمي�زة  لجهوده�م  المس�رحي 
وعطائه�م الثر في االرتقاء بواقع الفن 
العراق�ي. وذك�رت مديري�ة العالق�ات 
تلق�ت  صحف�ي  بي�ان  ف�ي  واإلع�الم 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
أن “امين بغداد أناب وكيله االداري عبد 
الحس�ين المرش�دي لتكري�م الفنانين 
طه س�الم وس�امي قفطان ومحس�ن 
وعدن�ان  الربيع�ي  وزه�رة  الع�زاوي 
ش�الش وأمل طه وآزادوهي صاموئيل، 
بحضور المدير العام للعالقات واإلعالم 
أن  وأضاف�ت  الزه�رة”.  عب�د  حكي�م 
“تكريم هذه النخبة من الفنانين الرواد 
يأت�ي تثميناً من أمانة بغداد لما قدموه 
من نتاج فني ملتزم كان موضع تقدير 
واحترام وش�معة تني�ر دروب األجيال 
الفني�ة الالحق�ة”, مؤك�دة أن “أمان�ة 
بغ�داد تحرص عل�ى تكري�م المبدعين 
ف�ي مج�االت الف�ن والثقاف�ة واالدب 
المبدعي�ن  م�ن  وغيره�م  والرياض�ة 
الذي�ن ترك�وا بصمة مميزة ف�ي ذاكرة 
العراقيين”. وأش�ارت الى ان “الفنانين 
المكرمين أش�ادوا ب�دور أمان�ة بغداد 
ف�ي دع�م الحرك�ة الفنية ف�ي العراق 
من خ�الل تكريمها للمبدعي�ن وإعداد 
الخط�ط إلنش�اء مش�اريع وفعاليات 
مسرحية وثقافية مهمة في العاصمة 
الش�خصيات  أله�م  واس�تذكارها 
الفني�ة في تاري�خ الفن المس�رحي”. 
وم�ن جهته ق�ال مدير ع�ام العالقات 
واإلعالم أن “أمان�ة بغداد تحرص على 
تكريم المبدعين من األدباء والش�عراء 
والش�خصيات المؤث�رة ف�ي المجتمع 
العراقي في مناس�بات ع�دة منها يوم 
بغ�داد ومهرج�ان الزه�ور”، الفتاً إلى 
“تكريم وتعظيم المبدعين في حياتهم 

أجدى من تعظيمهم بعد مماتهم”.
من جانب آخ�ر، أعلنت امانة بغداد 
ان المخط�ط اإلنمائي الش�امل لمدينة 
بغ�داد يتضمن انش�اء 4 اقط�اب نمو 
جدي�دة الس�تيعاب الزيادة الس�كانية 
للمدين�ة. وذك�رت مديري�ة العالق�ات 
واإلعالم ان “المخطط اإلنمائي الشامل 
لمدينة بغداد يتضمن انش�اء 4 اقطاب 
نم�و جدي�دة خ�ارج ح�دود التصميم 
األس�اس للمدين�ة الس�تيعاب معظ�م 
الزيادات السكنية في المراكز الطرفية 
الجديدة المقترحة لتضاف الى المدينة 
الجديدة المزمع انش�اؤها في منطقة 
بس�ماية مع الح�د االدنى م�ن التأثير 

ف�ي طبيعة االجزاء القائم�ة حالياً في 
المدينة ونسيجها الحضري”. وأضافت 
ان “اقط�اب النم�و الجدي�دة التي هي 
عبارة عن حويصالت سكنية يقع األول 
منها على اط�راف قاطع بلدية الكرادة 
والثاني يقع على أط�راف قاطع بلدية 
الدورة والثالث على أطراف دائرة بلدية 
المنص�ور والقط�ب االخي�ر يقع على 
أطراف بلديتي بغ�داد الجديدة والغدير 
خارج حدود التصميم األساس”. وبينت 
أن “التفكير بإنشاء أقطاب نمو جديدة 
يأت�ي في ض�وء زي�ادة عدد الس�كان 
ف�ي مدين�ة بغ�داد ال�ذي يبل�غ نحو 7 
ماليين نس�مة وسيصل عام 2015 إلى 

8.295 ثمانية ماليين ومئتين وخمسة 
وتس�عين ألف نس�مة فيما سيبلغ عدد 
س�كانها ع�ام 2030 “11.373” اح�د 
عش�ر مليون وثالثمئة وثالثة وسبعين 
الف نس�مة”.من جهته�ا، قامت دائرة 
المتنزه�ات والتش�جير التابعة المانة 
بغداد بتجهي�ز الدوائر البلدي�ة التابعة 
لألمان�ة ب��11.215 ش�تلة لزراعته�ا 
ف�ي الحدائق العامة والجزر الوس�طية 
عش�ر.  األربع�ة  قواطعه�ا  ضم�ن 
ونقل�ت مديرية العالق�ات واإلعالم في 
أمان�ة بغ�داد ع�ن تقرير أعدت�ه دائرة 
المتنزهات والتشجير بنشاطاتها خالل 
األسبوعين الماضيين المتضمن أعمال 

تأهيل وتطوير أجزاء من متنزه الزوراء 
وأعم�ال تش�ذيب وس�قي المزروعات 
وصيانة ألعاب األطفال وإدامة المرافق 
السياحية فيه ليكون جاهزاً الستقبال 
المواطني�ن إذ بلغ عدد زائ�ري المتنزه 
25.500 زائ�ر. وأضافت ان “المالكات 
المس�ؤولة عن حديق�ة الحيوان قامت 
بتنظي�ف وصيانة أقف�اص الحيوانات 
وتوفير الخدمات الصحية والغذائية لها 
وتطعيم الحيوانات بالمضادات الحيوية 
وإع�داد خطة الس�تيراد أع�داد جديدة 
م�ن الحيوانات ال�ى الحديقة الس�يما 
الحيوانات الن�ادرة والطيور كما وصل 
عدد زائري الحديق�ة الى 11.600 زائر 

وبلغ�ت إيرادات دخوله�م 5.800.000 
ملي�ون دي�ن�ار”. وبين�ت أن “الدائ�رة 
قامت ببيع ما قيمت�ه 376.000 دينار 
للمواطنين وبأس�عار مدعومة من أجل 
زي�ادة المس�احات الخضر ف�ي عموم 
العاصم�ة بغداد وكذل�ك تنفيذ حمالت 
لمكافحة الحش�رات لمناطق مختلفة 

من العاصمة ول�45 مرة”.
إلى ذلك، تواصل امانة بغداد اعمال 
تنفيذ مش�روع الخط الرئيس الجنوبي 
الغرب�ي الناقل لمياه الص�رف الصحي 
في جانب الكرخ بكلفة 82 مليار دينار. 
وذك�رت مديرية العالق�ات واالعالم ان 
“دائ�رة مج�اري بغ�داد بالتع�اون مع 

اح�دى الش�ركات المتخصصة تواصل 
تنفي�ذ أعمال مش�روع الخ�ط الرئيس 
الناقل لمياه الصرف الصحي واألمطار 
’’الجنوبي الغربي’’ الذي يخدم اكثر من 
17 محلة س�كنية واقع�ة ضمن قاطع 
بلديتي المنصور والرش�يد”. وأضافت 
ان “األعم�ال المنف�ذة ش�ملت الحف�ر 
وتهيئة مس�ارات الخ�ط وأعمال صب 
القاع�دة الكونكريتي�ة التي سيس�تند 
عليه�ا األنب�وب وم�د األنب�وب بقط�ر 
 P.V.C 2000 مل�م المصنوع م�ن مادة
غير القابلة للتفاع�ل مع مياه الصرف 
الصحي وأعم�ال الدفن والحدل لطبقة 
التربة”. وأش�ارت ال�ى أن “الخط يبدأ 
م�ن جن�وب غ�رب محط�ة ض�خ حي 
الخض�راء ويخ�دم  المح�الت ’’630 , 
638,634,632, 640’’ الواقع�ة ضمن 
والمح�الت  المنص�ور  بلدي�ة  قاط�ع 
و879,877,   889  ,885  ,881,887’’
857,873,875,865,853,847’’ ضمن 
قاط�ع بلدي�ة الرش�يد وس�يتم ربط�ه 
بواسطة الحفر المخفي بالخط الناقل 
الغربي من جهة الخط السريع ’’بغداد–

كربالء’’ الذي حققت أمانة بغداد نسباً 
متقدم�ة في انج�ازه”. ونوهت إلى أن 
“المشروع س�يتضمن إنشاء محطات 
من الن�وع اللولب�ي بطاق�ة تصميمية 
تتراوح م�ا بي�ن 1400-1800 م3 في 
الساعة تحتوي على ثالث مضخات لكل 
 Rit2 محطة تم اس�تيرادها من شركة
االلمانية وستجهز بمنظومات معالجة 
الروائح سيتم اس�تيرادها من الشركة 
األلماني�ة نفس�ها”. يذك�ر ان أمان�ة 
بغداد تنفذ عدداً من مشاريع الخطوط 
الناقلة لمي�اه المج�اري أبرزها الخط 
الغرب�ي اإلضافي بكلف�ة 107 مليارات 
دين�ار لخدمة مناطق الرش�يد والدورة 
الش�رقي  الش�مالي  الرئي�س  والخ�ط 
“الخنس�اء” بكلفة 105 مليارات دينار 
لخدمة مناطق بغداد الجديدة والغدير.

جهزت الدوائر البلدية بـ11.215 شتلة لزراعتها في الحدائق العامة

أمانة بغداد تكّرم رواد المسرح تثمينًا لجهودهم المتميزة وعطائهم الثر

محافظة كربالء المقدسة
لجنة البيع وااليجار االولى

محافظة كربالء المقدسة
لجنة البيع وااليجار االولى

وزارة الكهرباء
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة

حسين محمد حسن
المدير العام وكالة
عبد الرزاق محمد حسين
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المساحةرقم العقار وموقعهت
القيمة التقديرية بالدينار-

سنويا
مدة اإليجار

6م2كشك مقابل المرور رقم)1(1
2250000

فقط مليونان ومائتان 
وخمسون الف دينار سنويا

3 سنوات

15م2حانوت حي التعليب رقم)1(2
400000

فقط اربعمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

15م2حانوت حي التعليب رقم)2(3
400000

فقط اربعمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

15م2حانوت حي التعليب رقم)4(4
400000

فقط اربعمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

15م2حانوت حي التعليب رقم)5(5
400000

فقط اربعمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

15م2حانوت حي التعليب رقم)6(6
400000

فقط اربعمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

15م2حانوت حي التعليب رقم)7(7
400000

فقط اربعمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

15م2حانوت حي التعليب رقم)8(8
400000

فقط اربعمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

30م2حانوت حي التعليب رقم)9(9
800000

فقط ثمانمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

15م2حانوت حي التعليب رقم)10(10
400000

فقط اربعمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

15م2حانوت حي التعليب رقم)11(11
400000

فقط اربعمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

30م2حانوت حي الحر رقم)30(12
500000

فقط خمسمائة الف دينار 
سنويا

3 سنوات

اشاره إلى كتاب بلديه كربالء المقدسة المرقم )26132( في )2012/9/11( وإلحاقا بقرارنا 
عبد  كامل  )سامي  األخير  الضم  لنكول صاحب  وبالنظر   )2012/7/5( في   )319( المرقم 
الحسين ( لذا تعلن محافظة كربالء المقدسة لجنة البيع واإليجار األولى عن إيجار العقارات 
 )15( مرور  بعد  وذلك  المقدسة  كربالء  بلدية  مديرية  إلى  والعائدة  أدناه  أوصافها  المدرجة 
خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف اليومية فعلى الراغبين 
معه وصل  الثانية عشر ظهرا مستصحبا  الساعة  تمام  في  اعاله  البلدية  ديوان  في  الحضور 
التأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة المقدرة ونسخة من هوية األحوال المدنية ويتحمل 
الناكل أجور نشر اإلعالن والمصاريف األخرى بنسبة )2 %( من قيمة الضم وأجور اللجنة 
وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلين وفق قانون )32( لسنة )1986( المعدل وفي حالة حصول 
موعد المزايدة في عطلة رسمية ستجري المزايدة في اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول 
الراغب  وعلى  قانوني  رسمي  بتوكيل  يخوله  من  أو  التأمينات  وصل  صاحب  إال  بالمزايدة 
بالمزايدة مراجعة البلدية المعنية / الواردات قبل بدئ المزايدة لغرض االطالع على الشروط 

المطلوبة 

عباس حميد هاشم الموسوي 
نائب المحافظ / رئيس اللجنة 

م / اعالن مناقصات
تعلن المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة احدى تشكيالت وزارة الكهرباء عن اعالن المناقصة كما في 
الجدول ادناه وذلك حسب الشروط والمواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر المديرية العامة / قسم الشؤون 
التجارية الكائن في محافظة البصرة / تقاطع ؟؟؟؟؟ فعلى اصحاب الشركات والمكاتب االختصاصية المسجلين بصورة 
رسمية والراغبين بالمشاركة تقديم عطائهم على ان يكون العطاء في ظرفين منفصلين مختومين ومؤشر عليهما رقم 
المناقصة وعنوانها واسم الشركة والمكتب والعنوان الكامل مع ذكر البريد االلكتروني على ان تكتب محتويات كل عرض 

على االغلفة وكما يلي:

الظرف االول: يتضمن العرض الفني والذي يحتوي على المواصفات المبينة في شروط ووثائق المناقصة مؤيدة بختم 
الشركة او المكتب مع مستمسكات الشركة المذكورة في وثائق المناقصة.

الظرف الثاني: يتضمن العرض التجاري شامال« سعر المواد مع التامينات االولية على شكل صك مصدق او خطاب 
ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد بنسبة )1 %( من قيمة العطاء المقدم على ان تستكمل الى )5 %( عند االحالة 
المناقصة  يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق  المستوفي للشروط ولن  العطاء غير  العقد، وسوف يهمل  وقبل توقيع 
المثبت في الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعاله علما« بان المديرية غير ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات.

على  ولالجابة   www.moelc.gov.iq الكهرباء  لوزارة  االلكتروني  الموقع  زيارة  يمكنكم  التفاصيل  ولمعرفة 
gdeep_comm_dept@yshoo.comاالستفسارات مراسلتنا على البريد االلكتروني

القيمة التقديريةمدة اإليجارالمساحة  رقم العقار وموقعه ت

3 سنوات28م2حانوت باب طويريج رقم )8(1
4،000،000

فقط أربعة ماليين دينار سنويا

3 سنوات28م2حانوت باب طويريج رقم)9(2
4،000،000

فقط أربعة ماليين دينار سنويا

 12_commercial.dept.m@moelc.gov.iq  

مبلغ التندرالمالحظاتتاريخ الغلقالموادرقم المناقصة

 1074 / 20 / 2 / 5
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 العدد )346( الثالثاء 18 ايلول  2012

اعادة اعالن مناقصة رقم ) 272 ( لسنة 2012
بناء روضة ) 4 صف ( مع قاعة في ناحية المشرح / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة 
اعالن املناقصة املدرج�ة  تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية 
االقاليم فعىل الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم 
العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة 
من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات 
مقابل دفع مبلغ قدره ) 150،000 ( مائة وخمس�ون الف دينار 
غ�ر قابل للرد علما ان اخر موعد  لغلق املناقصة هو يوم الثالثاء 
املص�ادف 2 / 10 / 2012 الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا وتس�لم 
العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العق�ود العامة الحكومية 
يف الطابق الثاني، اذا صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة 

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة :

• الدائرة غ�ر ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترس�و 
عليه املناقصة اجور نرش االعالن 

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة 
• تقدي�م تامينات اولية بنس�بة ) 1% ( من قيمة العطاء بموجب 
صك مصدق او خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة شهرين و ) 28 ( 
ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وص�ادر من احد املصارف العراقية 
املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمي�ة االقاليم عىل ان 
تقدم تامينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5% من كلفة املقاولة ومن 

ضمنها مبلغ  االحتياط العام عند رسو املناقصة .

اعالن مناقصة رقم 293 لسنة 2012
انشاء حديقة في مدخل ناحية العدل السايدين بطول 737،5 م.ط / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود العام�ة الحكومية عن 
اع�الن املناقصة املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه ضمن موازنة تنمية 
االقاليم فعىل الراغبني يف اش�رتا يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم 
العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة 
من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات 
مقاب�ل دفع مبغ ق�دره 100000 مائة الف دين�ار غر قابل للرد 
علم�ا ا ناخ�ر موعد لغلق املناقصة هو ي�وم الثالثاء املصادف 2/ 
10/ 2012 الساعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان 
املحافظة يف قس�م العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني، اذا 
صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي 

يله. 
الدائرة غر ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة اجور نرش االعالن  
يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدا من تاريخ غلق املناقصة 

تقديم تامينات اولية بنس�بة 1% من قيم�ة العطاء بموجب صك 
مصدق او خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة شهرين و 28 يوم من 
تاري�خ غلق املناقصة وصادر من احد املص�ارف العراقية املعتمد 
واملعن�ون اىل محافظ�ة ميس�ان / تنمي�ة االقاليم ع�ىل ان تقدم 
تامينات حسن التنفيذ بنسبة 5% من كلفة املقاولة ومن ضمنها 

مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

احدى  الدولة  موظفي  تقاعد  صندوق  دائرة  تعلن 
تشكيالت هياة التقاعد الوطنية عن اجراء مناقصة 
الوثبة فعلى  الكائن في ساحة  الدائرة  تنظيف مبنى 
مقرر  مراجعة  المناقصة  في  باالشتراك  الراغبين 
موظفي  تقاعد  صندوق  في  العطاءات  فتح  لجنة 
الدولة الكائن في مبنى هياة التقاعد الوطنية / ساحة 
لقاء  المناقصة  شروط  من  نسخة  لشراء  الشهداء 
دينار  الف  دينار خمسون   )50000( مقداره  مبلغ 
غير قابل للرد على ان تسلم العطاءات داخل ظرف 
مغلق ومختوم وموقع  ومثبت عليه اسم المناقصة 
ورقمها ويرفق مع العطاءات مبلغ التامينات االولية 
البالغة  )5 %( من مبلغ العطاء بموجب صك مصدق 
المر صندوق تقاعد موظفي الدولة وتهمل العروض 
ملزمة  غير  الدائرة  وان  للشروط  مستوفية  الغير 
لقبول  موعد  اخر  ان  علما  العطاءات  اوطأ  بقبول 
يوم  من  ظهرا  الثانية عشر  الساعة  هو  العطاءات 
ويتحمل من   2012  /  10  /  2 المصادف  الثالثاء 
ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن والرسوم 

والمصاريف كافة.

تعل�ن أمانة بغداد ع�ن إجراء مناقصة ))تنفيذ ش�بكة مجاري مش�رتكة لخدمة 
اإلفراز الغر مخدوم ملحلة 875 ضمن قاطع بلديه الرشيد (( من ضمن تخصيصات 
)تنمي�ة األقاليم لعام 2012 املادة )9( نوع )8( ت نوع )15( ت )1( , فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة 
مق�ر ديوان أمانة بغداد /الطابق األول /قس�م العقود العامة والكائن قرب س�احة 
الخالن�ي لغرض الحصول عىل وثائق املناقص�ة , وتقديم العطاءات لقاء مبلغ قدره 
)50000( خمس�ون ال�ف دينار غر قابلة لل�رد إال يف حالة إلغ�اء املناقصة , وتقدم 
العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم مس�جل عليه ) اس�م ورقم املناقصة , عنوان 
الرشك�ة الكامل والربيد االلكرتوني لها مع تثبيت عدد أوراق العطاء والتوقيع عليها 
كاف�ة( متضمن�ا العرض الفني والتج�اري عىل إن تقدم املستمس�كات االتية ضمن 

أوراق العطاء :-
1- هوية تصنيف املقاولني الدرجة الثامنة / إنشائية نافذة ومجددة وهوية اتحاد 

املقاولني نافذة وقت تقديم العطاء إذا كان املقاول عراقيا.
2- تأمينات أولية بمبلغ )1%( من قيمة العطاء عىل ش�كل صك مصدق او خطاب 
ضمان صادر من احد املصارف املعتمدة يف العراق ألمر )أمانة بغداد / الدائرة االدارية 

( بالدينار العراقي حرصا.
3- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات نافذة ومجددة 

وحسب النموذج املعتمد .
4- النس�خة األصلية من وصل رشاء وثائق املناقصة مع نسخة من املستمسكات 
الخاصة للمدير املفوض )بطاقة الس�كن – هوية األحوال املدنية – شهادة الجنسية 

العراقية (.
5- يك�ون كت�اب التخوي�ل ملمثل الرشكة موق�ع ومختوم اما بالنس�بة للرشكات 
األجنبية يقدم كتاب تخويل ملمثل الرشكة موقع ومختوم ومصادق عليه من السفارة 
العراقية يخوله الرشاء واملراجعة يف العراق مع إرفاق أوراق تأسيس الرشكة مصدقة 

أيضا وكتاب تسجيلها لدى مسجل الرشكات يف العراق ان كان لها فرع يف العراق.
6- تقديم عقد مش�اركة يف حالة تقديم العطاء من قبل الرشكتني أو أكثر مصدق 

أصوليا عند قطع التندر وكذلك تصديق عقود االجارة التي ترفق يف العطاء.
7- تقديم منهاج تقدم العمل والكفاءة املالية للرشكة والحسابات الختامية للثالث 

سنوات األخرة مع شهادة تأسيس الرشكة مصدقة أصوليا.
8- تقديم اعمال مماثلة مؤيدة من قبل الجهات ذات العالقة .

9- تك�ون الرشكة ملزمة بالتبليغ يف حالة تغر عنوانها ويعترب معتمد بالتبليغات 
يف كل ما يتعلق باملناقصة .

10- سيهمل إي عطاء غر مستويف للرشوط املطلوبة يف املناقصة علما ان الدائرة 
غر ملزمة بقبول أوطأ أو إي تحفظات ترد فيها .

11- يتحم�ل من ترس�و عليه املناقص�ة أجور نرش اإلعالن وأي�ة مصاريف أخرى 
ترتتب من جراء ذلك.

12- ويك�ون موعد انعقاد املؤتم�ر الخاص باإلجابة عن االستفس�ارات الراغبني 
باملشاركة هو يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الخميس املصادف 2012/10/4 

يف مقر دائرة مجاري بغداد .
13- موعد غلق املناقصة هو لغاية الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس املوافق 
2012/10/11 ويمكن للرشكات املشاركة الحضور لفتح العطاءات يف املوعد املحدد 
للغلق والية استفسارات أو معلومات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة 

مجاري بغداد وقسم العقود العامة :-

اعادة إعالن مناقصة رقم )269( لسنة 2012
تبليط شارع ناحية الخير بطول )5( كم / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود العامة الحكومية عن إعالن 
املناقصة املدرجة تفاصيلها يف أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم 
فع�ىل الراغب�ني يف االش�رتاك يف املناقص�ة مراجعة لجنة تس�ليم 
العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة 
من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات إىل مقدمي العطاءات 
مقابل دف�ع مبلغ قدره )150,000( مائة وخمس�ون ألف دينار 
غر قابل لل�رد علما ان آخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الثالثاء 
املص�ادف 2 / 10 / 2012 الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا وتس�لم 
العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العق�ود العامة الحكومية 
يف الطابق الثاني، إذا صادف آخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة 

فيؤجل إىل اليوم الذي يليه.
مالحظة:

• الدائرة غ�ر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و 
عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقدي�م تأمين�ات أولية بنس�بة 1 % من قيمة العط�اء بموجب 
صك مصدق او خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة ش�هرين و )28( 
ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وص�ادر من احد املصارف العراقية 
املعتم�دة واملعنون إىل محافظة ميس�ان/ تنمي�ة األقاليم عىل أن 
تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة ومن 

ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة.

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

احمد عبد الجليل حسين
مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة

مناقصة تنظيف مبنى صندوق تقاعد موظفي الدولة اعالن رقم )2012/117(

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

Email: majari@ m.gov.iq
Email: alukud@amanatbaghdad.gov.iq
أمانة بغداد

علي دواي الزم
محافظ ميسان

علي دواي الزم
محافظ ميسان

علي دواي الزم
محافظ ميسان

الدرجة والتصنيفمدة التنفيذالتبويبالدائرة المستفيدةاسم المشروعت

بناء روضة )4 صف ( مع قاعة 
في ناحية المشرح
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اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
الدرجة والتصنيفمدة التنفيذالتبويب

1
انشاء حديقة في مدخل 
ناحية العدل السايدين 

بطول 737،5 م.ط

مديرية بلديات 
ميسان
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اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1
تبليط شارع 
ناحية الخير 
بطول )5( كم

مديرية طرق 
وجسور ميسان
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عبد الزهرة زكي
)س�اعي بريد الغرق�ى( ديوان متميز للش�اعر 
كري�م راهي..قرأت�ه ليل�ة أم�س، وه�ذه بع�ض 
م�ن نصوص�ه التي تنظ�ر إىل املايض بأل�م يمتزج 
بالغضب..مهارة الش�اعر وحدها الت�ي تهتدي إىل 
صفاء الش�عر لتعصمه من االنسحاق تحت وطأة 

انفعال الغضب ومرارة األلم.

 • ورائي
 تركت ورائي ِحمال من الخطايا
 مثَل جّثِة الجنديِّ الذي لم أغثه 

 يوم صاَح يا أخي يا أخي
 ثم غاَص يف الذكرى.

 • ُرقية
 مثواَي، يا صاِنَع األعاجيب

 ضجَّ بالُسعال.
 كلَّما فتحُت باباً
 ُدرجاً أو ِخزانة

 يخرُج يل شبٌح مصدور
 يقدِّم نفَسه كذكرى.

 • ُخال�صة القول

 إىل نوري أبو رغيف

 ُكّنا طيلة أوقاِت السنة
 ُمتحلّقنَي حوَل النار
 وهَي تشتعل ُوتخَمد
 وِظاللنا كانت َتنوس
 ومع الوقِت تتضخم.

 لقد ُكّنا ظالال أكثَر ِمّنا أجساداً
 لذا لم نرتعْد

 يوَم أطَبَقت الِشاك
 يوَم ِجيء بالطاِئر يف قفص.

 • فيما قدماي ُموثقتان

 بنَي كلِّ نوَبٍة ونوبة
اً  أَكتُم ِسّ

 أنا حارُس الفنار الذي
 شهَد الحوَت والطوفاَن واملرأَة املنتحرة

 وَمن ساَر عىل املاِء يتَبعه حشٌد من املرتابني.
 لكني، موَثقاً باألثقال

 رأيُت من القاع
 ُجثثاً ُتلقى من مراكَب عجىل.

 مؤلم هذا وال طاقة يل بكتماِنه..

الّدوعاج�ي واقًع�ا ُموِقَعا يف ِس�حر العالم�ات التي تكتب 
الّص�ورة الجديدة املُْبتكرة اِِِِِنطالقا من واقع جّنة َحرض األْرض 
عالمة ظرفها املكانّي حوض'البحر'األبيض املتوّسط وظرفها 
الزّمان�ّي أّيام من نصف أّول من الق�رن العشين، جنة تبرص 
للّتسلية، عالماتها فيزيائّية، ليست من وهم جّنة بْدٍو سماوّية 
ْعل' يف 'الُكتب العظمى' أو تلك الّتي نطالعها  مروّي�ة برسد 'الَجَ
يف كتب الخرافة لتمضية الهّم النهارّي والفلْت بسمر اللّيل من 

دواعي تلبية حاجات الجسد وإْعراءات العني.
والخراف�ة أداة وهّم تنجينا زيفا من هّم الحرْمان من أجل 
االس�تجابة لنداء الجّد والّتقوى والع�وذ بجّنة اآلجلة من جّنة 
العاجل�ة، لذا كانت عالمة كتاب�ة الّدوعاجي ُهنا' يف 'جولة بني 
حاتات البحر املتوّسط'** مرّكبة متحّولة إىل حّد االِِِِنمساخ يف 

غري اِِِنقراض، لكّنها تتعّدد لتوّحد وتتوّحد لتتعّدد .
هي عالمة من ش�تات عالمات....تصري لغة واحدة أُنثوّية 
تب�ّش يف ابتس�امة ناقصة ب�والدة ذوق الّس�يميائية املُختلف 
املنع�ش الح�ّي، إّنه�ا ش�ارات ذائق�ة مختلفة تج�ْي من هذا 
الّتكي�ب الّس�يميائي الّذي يح�ّوره الكاتب ال ليه�دم العالمة 
الفيزيائّي�ة الواقعة فينا حكاية خرافة أو مش�هد عني مجرّدة 
ب�ل لينحرف بها، رغبة يف االِِنزالق برسد ُس�ننها نحو الحؤولة 
الّناقص�ة، فيك�ون اإلب�داع العالمات�ّي ُممكن�ا دون أن يكون 
اِِِنتحارّي�ا أو ُمبيدا لنفس�ه كما يقول ب�ارت يف كتابه ' حفيف 

اللّغ�ة ' ص 218 .أيفع�ل الّدوعاج�ي مثل ه�ذا يف سد جولته 
املُتوّس�طّية الّدائرّية فينزلق بس�ّنة الرّسد نح�و ما ال ننتظره 
فنعود مع بارت اىل ُبوْيتيقا ِجْينات، أو أننا نقف عىل مش�ارف 
الكتابة الّسيميائّية كما يقتحها هذا العصامّي التونيّس الذي 
ل�م يك�ن ُمثَق�اًل بالتنظ�ريات أو ُمّطلعا ُمس�تشفا محاوالت 

جينات أو بارت النقدّية عىل ما يبدو حني يقول:
'أّم�ا نيس يف اللّي�ل فهي جّنة تض�اء بالكهرب�اء، زبانّيته 
مائس�ات القدود، موّردات الخدود، جالسات يف أفخم املقاهي 
والحانات، عىل ش�فاههّن ابتس�امات مس�ّطرة ب�ال 'كويتي 
'معط�رة بال'هوبق�ان' يقدن�ك إىل جحيم املراق�ص بدون أّي 
اِحتج�اج منك ...'ص .18' الجّنة هنا جّنة الّس�يمياْء املتمّدنة 
الت�ي يكتبه�ا الّدوعاج�ي بعين�ه البذاكرته الثقافّي�ة : صورة 

أألنثى هنا، غري صورة األنثى يف شعر الغزل العربّي، شعر البني 
والبكاء عىل أطالل ديار األحّبة يف الصحراء، أو يف قصص الغرام 
ب�ل هي صورة األنثى يف الحانة يف إطار اللّّوكس وفرص اللقاء 
املت�اح، لذلك كان�ت هذه الجولة جّنة املش�هد الجّن�ة الّذاكرة 
ذاكرة املتّسب املحفوظ .بعيدا عن نمط اإلنشاء الّروائي الذي 
لم يكن سوى فكرة حسب 'بارت'، ننساها يف العدول عن 'دليل 
إىل دليل�ة' والعدول الذي قد ال يفصل 'األنا' الكاتب عن الرّاوي: 
'وصار الجماعة أمامي وتركوني مع الفتاة و كانت من الّنوع 
الذي بنسيك زيارة الجّنة فعال فضال عن األكروبول الَخربة ويف 
ش�فتْيها ونهدْيها من الّنداء الجن�يّس sexuel ماال يوجد إالّ يف 
الشقية املُس�تغربة وكانت ترتدي معطفا من 'التيل' البيضاء 
غالمي�ة القطع و'جيب' قمراي�ة كثري التمّوج�ات والحركات 
وخرجنا م�ن الحديث عن 'أصلنا وفصلن�ا' ودخلنا يف الحديث 
ع�ن ش�خيص املتواض�ع ... ص 42' فالجن�ة باْعتبارها سَد 
عالمٍة ُمحّورٍة، دون أن ُتحِطَم بالكامل نمط اإليحاء الّس�اخر 
بمرجعّيته�ا الّش�عرّية املحلّي�ة املشقّي�ة، أو أن تقىض عليها 
البّت�ة.' تضحك وأنت تجول يف ش�وارع اس�طنبول إذ يعتضك 
فالح تركّي قدم للعاصمة يبي�ع محصوالته عىل عربة يجرّها 
جمل محتلرم وترى هذا الفالح يرتدي ساويل رشقّية واسعة 
وصدرّية و'منتانا' عليها ش�ملة صوف حمراء مّما ينس�ج يف 
جزي�رة جربه وينتع�ل 'بلغة' صف�راء فاقع لونه�ا. ترى هذا 
الفالح بهذا اللباس وعىل رأس�ه كس�كيت س�بور- من قماش 

انقليزي واسع الّتبيع.
أو ت�رى جنازة احد عباد الله فّر إىل جوار رّبه وعىل الّنعش 
تابوت يكسوه الكشمري املزخرف وعىل التابوت من جهة رأس 
عب�د الله امليت عىل القصب�ة التي كان يوضع عليها الطربوش 
أو عمامة املتوىف نرى كانوتي من القش االيطايل ......ويضحك 
امل�ؤذن وهو يطل من أع�ىل املئذنة داعيا الّتق�اة إىل صالة يوم 
الجمع�ة وعىل رأس هذا املؤذن 'املديرن' قبعة 'ميلون' كنصف 

بطيخة من ورد سيدي داود عندنا.' ص 64.
إّن هاج�س الّتعلّ�ق بالعالمة املَُح�ّورة ال املْوؤودة، ش�أنه 
ش�أن هاج�س الّتعلّق بعالم�ة الجّن�ة الّني نحياه�ا اآلن هنا 
وال نتحلّبه�ا بالّتس�ويف- رغم صع�ود عالمة طاغي�ة، نْثٌره 

ِس�يايّس أو عس�كرّي تدعون�ا اىل تحطيم اآلخ�ر أو إبادته- أال 
يك�ون ه�ذا الهاجس مشوع ه�ذه الكتابة الت�ي قد تنخرط 
يف ما ُيع�رف بالكتابة الهامش�ية أو الرّسيالّي�ة؟ فالّدوعاجي 
كغ�ريه- ُمتحّدًيا- الُمب�االة الّنقد العاملّي الّ�ذي تغّديه الّدعاية 
االْيديولوجّي�ة أو الُعنرصّي�ة ُيصب�ح به�ا الّن�ّص الّ�ذي- هو 
كماهو- كاتبا س�يميائّيا غري ُمنتظر م�ن بيئة ثقافّية يطغى 
عليه�ا س�لطان العالمة الكربى عالمة اليق�ني اللفطي، ولعلّه 
يش�ّذ عن الس�ائد فيختق الفاعدة الرّسدية لُيشبه يف منحاه 
الفّن�ي بأُْن�ْدَرْي ْبِريُتوْن الّ�ذي جاء بعده بس�نواٍت لِيؤّكد عىل 
ق�درة العالمات ِباعتباره�ا جّنًة ُمح�ّوَرَة غ�رْيََ ُمكتملٍة ، عىل 
تحقيق لْحظة ُمتعة الّروح يف دقيقٍة حارضٍة حني يقول ' وأََنا 
أََتَمّت�ُع ِبَما ُيتيُح�ُه يِل إْمكاُن الّدقيقة الح�ارضة، أَقاِوُم يِف غرْي 
اِِْكتم�اٍل االِِِْضطراب الّّذي ُيِصيُبني يِف ُعم�ق الّرّوح') أْركاْن 17 

ص 20(
ُمْتع�ة اللّحظ�ة الَحارضة أْمٌر ُمش�تك ب�ني كاتب تونيّس 
َمغم�وٍر وآخ�ر فرنيّس ش�هري ه�و ْبِرِيُت�ون صاح�ب' ناْدجا' 

و'أركان 17***'.
أال يشبه ْبِريُتون الّدوعاجي حني يصف رْحلته حول جزيرة 
َنََدَا اِِِِْنِطالقا من ُحلم يعيش�ه ؟:' يِف ُحلِْم أيلِيزَا  ْنتري' يف َكَ 'ُبوَن�ا َفَ
هذه الْغَجرّية الَعُجوز الّتي كانت ترَْغب يف تقبييل، ُكْنُت أْهرَُب 
ِمْنه�ا � لكن،تلك كانت جزيرة البونافنت�ري، واحدة ِمْن أَْكرَبَما 
َتلوُذ بِه الّطيوُر يف العالم')أركاْن ص 9( .يف هذه الجولة يتعلّق 
ذه�ن الّس�ارد بالعالمة تكت�ب حؤولتها اليد فتح�ّور دون أن 
ُيْقىض عليها ف�تنش�أ ص�ورة سيالّية يع�رس ترجمتها دون 
خيانة نحوها املبتكر 'جزيرة ُبو ناَفْنترْي َعىل ُبعد أْميال َتحتفظ 
بِمعراجها: فاألْسطورة ٌتريدها قرينة ُغول َيختق برَدفٍة ِذراع 
من بحر، يِبس�ط َيَدَا ُس�فىل َعىل نس�اء الّس�اِحل وَفتياته بها 

يزركش ُجيوبهّن' ص 32
صورة الجزيرة تش�حذها كتابة الّس�يمياء يس�تحيل بها 
الوص�ف الرّسدّي املُتعدّي وصفا الِزًِم�ا. أليس تلك هي الكتابة 
الّس�يميائّية الّتي نجدها عند الّدوعاجي، وإن اِِختلفت درجات 
الوعي الفني بالّتجريب الفنتستيكي عند الكاتبنْي، حني يقول 
؟ : 'نْحن يف باخرة تشّق جبال األمواج الّصاخبة وتتكها تجري 
خلفه�ا، ومن أين لألم�واج اللّحاق وأمامها ' رف�اس' فوالذّي 
ي�دور كالقضاء املرُبم .' ص 11. أو حني يقول:' كانت الباخرة 
تش�ّق طريقها بني ضّفتي هذا املضيق وكانت عىل يميننا قاّرة 
آس�يا وعىل ش�مالنا قاّرة اوروبا كنت اشعر بس�مّو عظيٍم يف 
ه�ذه الّنقط�ة من األرض أو ع�ىل األصّح يف ه�ذه الُبقعة من 
البح�ر هذه البقع�ة التي كما أوحت إىل اللّّورد 'بريون' ش�اعر 
االنكليز أش�عار 'ش�ريالد هريالد' الّش�هرية أوحت إيلّ بقصيدة 
من الّش�عر الّصادق كثرية األبيات أس�ميتها 'معلّقة الّدردنيل' 

ووددت ل�و أني علّقتها عىل أضخم وأعىل مدخنة يف 'األنقكور' 
ولكّن�ي ل�م اْكتبه�ا فلم يبق عالق�ا يف ذهني منه�ا يشء حتى 
أنّي نس�يت بأية لغة نظمته�ا'. ص 49. ألم يكن الّّدوعاجي يف 
سد الب�ارودي هذا عارفا بعالمة املعلّقة وهي عالمة الش�عر 
الجاه�يّل محّورا لها فتص�ري معلّقة 'الّدردني�ل' وهي العالمة 
بل العالم�ات التي اليعرف صاحبها بأية لغة كتبها ؟ أليس�ت 
لغ�ة معلقة 'الّدردنيل' عالمة الّتحويرال�رّسدّي البدائّي املُلهمة 
يش�عر الخرق، ككانت عالمة الّتحوير عند بريتون عالمة ْسد 
ما بعد الحداثّي املْمسوخ أوهي عالمة الالّيقني امللهمة بالشعر 
األخ�رق؟. كم�ا كانت عالمت�ا 'املدخن�ة' و'املِدف�أة'' عالمتنْي 
مفيدت�نْي تدفعان عىل الّظ�ّن أّن هذه الكتاب�ة الجديدة ُتحيل 
إىل تعلّ�ق الّذوعاجي وبريتون بنفس الهاجس،هاجس العالمة 
الرّمز وقابلّيته�ا للّتحّورالّدائم مع ف�ارق الوعي باالِختالف يف 
العل�م الكْيفّي بأس�اليب الّتحوير و الّتعلي�ق والوضع يف حالة 

تجاوزته�ا  أس�اليب  وه�ي  حبك�ة 
كتاب�ة بريت�ون يف' أركان 17' 

وقلّّما تخلّصت منها كتابة 
الّدوعاج�ي يف 'جولة بني 
حانات البحر املتوسط'. 
م�ن  وبالرّغ�م  كذل�ك 
وج�و ده�ذا الع�دول يف 
الحروف  ورس�م  اللّغ�ة 

والح�ركات، فإّنن�ا نج�د 
أنفس�نا يف نش�وة عش�ق 

ال�ّدال الفيزيائ�ّي ال املدلول 
نك�ون  وبالّت�ايل  املاورائ�ّي، 

يف اِِِِْرتي�اح عث�ور الّش�وق عىل 
ه�ذا  الُيكت�ب.  الّ�ذي  القصي�د 

الّتبش�ري غ�ري الرّصي�ح بضي�اع 
املْعنى أو ه�ذا الوعي املكتوب وغري 

املقول الّذي اليكتبه البّتة القصيد 
الحقيق�ّي حي�ث تكون هذه 

الفْنتازيا الجديدة يف الرّسد 
التي عساها أن تمتّد بدءا 
من املقاط�ع الِبِِِِْكر الّتي 
تنتم�ي إىل رحلة أخرى 
س�يميائّية التصلح إالّ 
أخرى  عالم�ات  لخلق 
مرّكب�ة يف اِِختالف أو 
يف  موضوع�ٌة  ه�َي 

حال�ة ُع�دوٍل ع�ن 

االِِِِستعمال املجازي حني يكتب بريتون : 
' مازلنا قادرين عىل رؤية الّس�فينة ترفع ُمرْساتها، تتقّيأ 
ِمدفآته�ا يف نمنمات ط�وال مابروع من معيش ل�م يكن بأّية 
ح�ال م�ن األحوال ما يع�رب عن�ه بالق�ول 'أركان 17 ص 53. 
أل�م تأت عالمة املدفأة أو املدخنة بقطع الّنظرعن اِِس�تعمالها 
الرّسدّي اإلبداعي لتبّش بهذه الّس�مة املُفيدة التي تجلب نظر 
هذين الكاتبنْي املُنفصلني لس�انّيا ،ورّبم�ا كانا لهما أن يلتقيا 
س�يميائّيا يف م�ا بني الحرب�نْي اللغلق الّدائ�رة املجازّية، وإّنما 
ليمّهدا الّس�بيل أمام ه�ذه الرّسيالّية اإلنس�انّية اللّولبّية ذات 
ف ال وقوف، تش�به عالمتْي الّصخرة  الظ�ل ،والظّل عالمة توّقّّ
الثقيل�ة والظ�الل بفض�ل ه�ذه اللّحظة من الوض�ع يف حالة 
�ال الَ َغالية تقع يف زمن طويل  عالم�اٍت تعّز عىل اإللهام 'أَيا ِظِ
بني ِضّدين، ُكنت باألمس ش�به متقهقرَة، ظّل شارل فورياي 
الجنون�ّي، ظل فلورا تريس�تان مّياًس�ا عىل ال�ّدوام وظّل األب 

أنفونتان العذب' )أركان17 ص44 و45(
، أليست هذه الكتابة الواقعة خارج كتابة النّص كتابًة، 
ال تعقله�ا مالجُم نحو اإلنش�ائية التقليدّية وال تش�ّدها 
مالج�ُم الخطابة ؟ أهي هذا الّس�ري باملقل�وب ؟ أو هذا 
الوص�ف الفنتاس�تيكي له�ذا الّتوّثب الجدي�د الذي لم 
تكتبه البتة ريشة كاتب من قبُل ؟ أهي ميليزين مبدعة 
تح�ّرر، لكّنها متحّررة بعد رصخة الوالدة ؟ '' ميليزين 
بع�د الرصخة، ميليزيت تحت الهامة، أرى حراش�فها 

تتألأل يف سماء الخريف....') أركان17ص 55(.
يف ه�ذه الكتابة الس�يميائية كتابة م�ا بعد الّتّص 
يتّخ�ىل نحو املعن�ى لفائدة نح�و العالم�ة.. هو نحو 
س�يميائّي ُمبتكر يس�تحيل اِِبتداًء من ه�ذا اإلخراج 
الّس�يميائي املوض�وع يف غري حالة حبك�ة الرّسد 
بفضل الفعل العفوّي للكتابة العاملة الّّّناقصة 
التي تجعل من' كابسني يف زهر 'تركيًبا 
َغريب�اً الكن�ه ج�ّذّاب )أركان 17 

ص 55).
ناقد من تونس*
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من الكتابة ال�ّصيميائّية:

حمّمد خرّيف

 عمر اجلفال 

هل ستحظى بما فّكرَت، 
بم�ا أرََّقَك وأن�َت َتن�وُح بجانِب 

الَستائِر الَذابلة. 
َم�ْن مىش يف مخيِّلِتَك، تتمّناُه أن 
َيكوَن خليلَ�َك، رغَم ُكرِه�َك األعمى 
لَِم�ْن وجَدَك تتخبَّ�ُط باألَعمدِة وهي 

تيضُء العقيدَة ِبالخوف. 
 تتُك األرَض وتطرُي، 

َزْيُف املوعِد يف مس�اِئَك َيكش�فُ 
عن َولَِعَك بخديعِة َنْفِسك. 

ُتك�رُِّر الحكاي�َة نفَس�ها -ع�ىل 
مساِمِعَك- 

تنفصُل عن َنْفِسَك وتتحدَُّث عن 
اثننِي يف جسِدك   

 املتعُة عنَد اآلخريَن، تجعُل منَك، 
مجنوناً يخبُط املجرّاِت باملجرّات. 

ليس كوكَبَك هذا لتفعَل ما تشاُء 
-حياُتَك أبس�ُط مما َخلََّدها خياُلك- 
الخل�وُد ملتح�ِف العب�اءاِت الن�ادرِة 

عرياِت الزائفة.  والشُّ
 يم�وُت َم�ْن تضُع�ُه ع�ىل جداِر 

َفراِغك 
تموُت األفكاُر فوَر اندالِعها، 

تم�وُت الَحرائُق عندم�ا تأكُل َما 

تبّقى يف ُمتَحِف الذكريات 
تم�وُت األُحجي�ُة عندم�ا تصرُي 

َمشاعاً للعاّمِة 
ُر فيه.   يموُت كلُّ ما تفكِّ

 ق�اَل أَعراب�يٌّ م�رّة ل�ك: الجواُد 
أرَّخ�ْت َحواف�ُرُه الحي�اَة، والبالغُة 

َنْهٌب للسالطني، 
ل�م يجنْح خياُلَك أكثَر مما ُدْخَت 

يف انغالِق املاِء عىل البياض. 
النم�َل  تقت�ُل  تل�ك  والدوائ�ُر 

والبش، 
يصنعوَنها بفحِم الجسِد وُلعاِب 

الشهوِة 
ه�ل س�تحظى ب�كلِّ م�ا فّكرَت 

فيِه؟!   
 األجدى، أن تطلَب عشاًء للنملِة 

وأن تناَم َوحيداً كذئٍب 
يف براٍر تصنُع التنجيَم للقادم؛ 

إذ تخلو الحي�اُة من أبواٍب تفتُح 
َنْفَسها عىل البالغة 

ُر، من غرف�ٍة معتمٍة بضوٍء  ُتفكِّ
ُر،  ، يف الربّيِة والحي�اِة، ُتفكِّ صناع�يٍّ
دوَن عنايٍة بم�الٍذ -الوحدُة صديقٌة 

ُر بزيٍّ يف كلِّ رحلٍة.    تتنكَّ
مم�ا  أكث�َر  مدرَّب�ٌة  الحي�اُة   -  

اعتقدَت.

التاريخ يف يوم الكائن

امل�صتقبل العراقي: متابعة
صدرت مؤخ�را رواية 'اس�تلوجيا' للروائي العراقي 
املغتب صالح صالح ع�ن دار التنوير للطباعة والنش 
يف بريوت. ووقعت يف 256 صفحة من القطع املتوس�ط 

وبغالف للتشكيلية نوال السعدون.
تع�رض الرواي�ة لف�تة سيعة م�ن تاري�خ العراق 
الس�يايس وتحديدا ف�تة عام 1978 التي ُس�حق فيها 
الح�زب الش�يوعي العراق�ي عىل ي�د البعثيني. وتس�ري 
يف متابع�ة األح�داث عرب بطل�ة الرواية وهي ش�يوعية 
عراقية انتمت اىل الحركة الشيوعية يف أربعينيات القرن 
املايض وليت�م تصفيتها يف عام 1978 تل�ك الفتة التي 
ش�كلت انحراف�ا يف الفكر الس�يايس العراق�ي، وكانت 
تصفية الش�يوعيني فيها مدخال النف�الت الدكتاتورية 
س�واء املتمثلة يف النظام الس�يايس او دكتاتورية الفرد 

االوحد. 
لك�ن الرواي�ة ال تعالج املرحلة السياس�ية فحس�ب 
انم�ا تتابع ش�خصية ال�راوي ع�رب تمثالته النفس�ية 
ولتخلق تش�ابكا ب�ني الراوي والش�خصية الرئيس�ية 
وبني االضطهاد العام، وال تنىس ان تعرض لجزء يس�ري 

م�ن مرحلة الفرهود العراقية التي ت�م مطاردة اليهود 
فيه�ا والتنكي�ل بهم م�رورا بتصفي�ة العائل�ة امللكية 
العراقي�ة، ولتق�ول يف النهاي�ة ان تي�ار ال�دم اذا ما بدأ 
فإنه من االس�تحالة ايقافه. وتعتمد الرواية عىل تعرية 
االيدلوجي�ات وانتهاكها القيم االنس�انية. وهي اذا غري 
موجهة لحزب وال لفلسفة بل توجه كرها شديدا، مربرا 
واس�تثنائيا للش�مولية، معت�ربة ان االيدلوجي�ات ذات 
الصبغ�ة الواحدة تح�ول االنس�انية اىل قطيع وماكينة 
رصاخ وتطبيل. والعراق شهد عىل مر تاريخه استفحال 
سطوة االس�تعباد امللفتة للنظر فأضحى قدرا مريرا ال 

فكاك منه، هنا محاولة صغرية يف تفكيك االلم. 
يذكر انه سبق وأن صدر للروائي صالح صالح: تحت 
ظ�ل املطر )مجموعة قصصي�ة( بغداد - طبعة خاصة 
1996، تحت س�ماء الكالب )رواية( املؤسس�ة العربية 
للدراس�ات والن�ش، ب�ريوت 2005، بوهيمي�ا الخراب 
)رواي�ة( دار التنوي�ر للطباعة والن�ش، بريوت 2009، 
اوراق الزم�ن الداع�ر )رواي�ة( دار التنوي�ر للطباع�ة 
والنش، بريوت 2010، مكان ملارس�ة الحلم )مجموعة 

قصصية( دار الحضارة، القاهرة 2010.
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 ال�سنوات يل ما كانت لغريي
تشري الدراسات إىل أن املرحلة األوىل للمؤسسني 
واملنضوي�ني باتجاه الظاه�رة الجدي�دة )قصيدة 
النث�ر( واملتمثلة ب�رواد )مجلة ش�عر( يف مرحلتها 
األولي�ة تش�ري إىل أن هن�اك وجهات نظ�ر مختلفة 
تتصل بمعطيات هذه الحركة وأبعادها التطبيقية، 
ولعل فرتة اإلستحضارات تلك كانت بمثابة التوجه 
صوب عموميات الش�عر لكن املخاض الالحق كان 
الس�عي لتفجري طاق�ات اللغ�ة ومغادرة الش�كل 

القديم والعديد من أبوابه. 
ولك�ي يك�ون بمقدورن�ا تصور ذل�ك الهاجس 
لدى رواد الحداثة الش�عرية ال من خالل تنظرياتهم 
الش�عرية بل باإلطالع عىل نماذجهم الشعرية التي 
الزموا بها مجلة )ش�عر( الكتش�اف ذلك الخلط ما 
بني قصي�دة التفعيلة وقصيدة النث�ر، لذلك وجدنا 
يف )ج�را إبراهي�م ج�را( ذلك املبتغى لكش�ف تلك 

الهواجس.
ففي مطل�ع الخمس�ينيات بدا )ج�را إبراهيم 
جرا( بنرش قصائده التي أس�ماها أنذاك )بالشعر 
الحر( لكنها يف الشكل ويف املضمون تختلف إختالفا 

جذريا م�ع قصيدة نازك وبدر والبياتي 

ء  ا س�و
موقفها من التعامل مع اللغة أو األسطورة 
أو حتى بطريقة كيفية التعامل مع الذات عىل ضوء 

اإلتجاهات العاملية الجديدة يف الفكر واألدب.
كان ج�را ي�رى أنه ال ب�د من إيض�اح مفردات 
القام�وس الجديد وأثار قضاي�ا جوهرية يف حركة 
الش�عر ولكنه كان عضوا رئيس�ا يف ه�ذه الحركة 
رغ�م أنه لم يكن عضوا مؤسس�ا كحال أدونيس أو 

يوسف الخال وخليل حاوي ونذير عظمة.
فق�د كان حراكُه يق�ع بني وتري�ن، الوتر الذي 
ي�رى ب�أن العق�ل ل�م يتغري فه�و يقع يف م�دارات 
الرومانس�ية املبتذل�ة وأن القصي�دة العربية تقدم 

نفس�ها بتنظيم بنائي تناظري وأن تطورت ففيها 
روح البن�اء القديم، ووتر ال�رتاث العربي ورضورة 
الحفاظ عىل مقوماته وكذلك اإلنفتاح عىل األنماط 
الغربية دون املساس بمقومات األمة وحاجة اللغة 

ملوجودات الرصاع النفيس لدى الفرد العربي.
لقد رأى جرا إبراهيم جرا أن هناك توازيا الفتا 
للنظ�ر بني معطي�ات القصي�دة العربي�ة ونمطها 
الغرب�ي وه�و يوع�ز ذل�ك إىل أن هن�اك تواصال ما 
ب�ني الحض�ارات الحية يص�ل أحيانا حد التش�ابه 
يف الص�ور واملخرج�ات األخ�رى ومنه�ا املخرجات 

املعرفية الكونية.
أن لقاء جرا املشرتك مع مؤسيس حركة شعر، 
ن ج�را من أن يكون ضمن ه�ذه الحركة التي  مكَّ
ال تنف�ي أهمية الرتاث العربي رغم أنها أدارت فيما 
بعد ظهرها له لكنها دعت وضمن بيانها التأسييس 
إىل )أن ال�رتاث الش�عري العرب�ي، وكذل�ك ال�رتاث 
الثق�ايف يمث�الن كال تاريخي�ا ل�ذا وجب فه�م هذا 
ال�رتاث فهما عميقا للتمكن م�ن تطويره، وأعتقد 
أن مفه�وم تل�ك املقولة يف بداية مرحلة التأس�يس 
تدل عىل يشء ما ويف املرحلة الالحقة دلت عىل 
أش�ياء أخرى منافية تماما مل�ا كان يجول يف 
ت�راث ج�را التنظريي عن التجديد يف الش�عر 
العرب�ي، إذ أن األولوية اآلن وبحس�ب ما عر 
عنها يوس�ف الخال هي بالتعامل مع الرتاث 
اإلنس�اني واإلنط�الق من هذا الرتاث لرس�م 
األبع�اد الش�عرية املطلوب�ة ذات املناخ�ات 
املتعددة، وقبله أش�ار أدوني�س إىل ذلك )أن 
الش�اعر العربي املعارص يعرف أن موروثه 
العربي لي�س إال جزءا من م�وروث آخر(. 
وأن الدخ�ول اىل امل�وروث اآلخ�ر هو الذي 

سيساعده عىل مواجهة املوت.
إن ج�را ي�رى أن الحض�ارة العربي�ة 
والتكوي�ن  النش�أة  يف  خصوصي�ة  له�ا 
ليس�ت مكتس�بة م�ن  وه�ي حض�ارة 
حض�ارات أخ�رى بل كونها راف�دا مهما 
للحضارات، وه�و بنفس الوقت ال ينكر 
أهمية الحضارات األخ�رى، وما أفرزت 
من ثقاف�ات وبنى فكري�ة وإقتصادية 
واجتماعية وسياسية بما يف ذلك كل ما 

يتعلق باألنظمة والترشيعات.
فالبيان التأس�ييس )بيان يوس�ف 
الخ�ال( ق�د وض�ع أس�س الش�عرية 
الجديدة )التعبري عن التجربة الحياتية 
– الص�ور الحي�ة – إب�دال التعاب�ري 
القديم�ة – تطوير اإليق�اع – أولوية 
اإلنس�ان يف ال�رصاع – وع�ي الرتاث 
الروح�ي – اإلفادة من التج�ارب العاملية( قد وضع 
جرا إبراهيم جرا رؤيته الشعرية لتلك املرحلة حني 
رأى ومقدما ملجموعته الش�عرية )تموز يف املدينة( 
بقوله )إن حصيلة الشعر هي إغناء البرشية روحا 
وخياال وتجدي�د قدراتها للمزيد من غ�زارة الحياة 

وللمزيد من التأمل تأكيدا لوعي اإلنسان.
لقد قدم ج�را خصوصيته الش�عرية والتي بال 
ش�ك كانت ضمن أحد روافد املس�اهمات الجادة يف 
الحرك�ة الش�عرية الجديدة. وال عج�ب حني يقول 
الش�اعر توفيق صايغ عما كتب�ه جرا )لو فرضت 
ع�ي اإلقام�ة يف جزي�رة صحراوية ومس�موحا يل 
بعرشة كتب فقط لجعل�ت أحد هذه الكتب )تموز 

يف املدينة(.
عن�د قدوم�ه اىل بغداد 
األدب�اء  في�ه  ي�رى  كان 
العراقي�ون  واملثقف�ون 
كونه اإلنعطافة الحقيقية 
يف الش�عر والرس�م والنقد 
وهم يرون جديته لتخطي 
واقع األدب العربي إذ يقول 
جرا ضمن س�جاالت نواة 
آن�ذاك )إن إدخال  الحداثة 
نغمة جديدة عىل فن قديم 
يعتمد موس�يقى تقليدية، 
أمر يحت�اج إىل جرأة وقدر 
كبري من القدرة والراعة( 
موجودات�ه  ب�أن  والش�ك 
حمل�ت  والت�ي  املتنوع�ة 
بيئات مختلفة )فلس�طني 
 – بريطاني�ا   – الع�راق   –
موجوداته  وكذلك  أمريكا( 
الرس�م  يف  اإلستكش�افية 
والنق�د والقص�ة والرواية 
والرتجمة منحت شاعريته 
ه�و  وصفه�ا  وكم�ا 

بأنها)ذلك الرعب الش�عري( حي�ث عجت مفردات 
قاموسه الشعري بنقائض كثرية للخالص. 

إن فك�رة التكام�ل يف أش�كاله األدبي�ة والفنية 
تلك بلغت أقصاها إذ إس�تطاع أن ينقل ما يريد من 
خطابات بمستوى واحد وببعدين سواء متعاكسني 
بني الحضور امل�ادي والروحانية املجردة ولعل ذلك 
أحد أسباب شعوره بغياب الحرية وتاليف السقوط 
يف عبودية الذات، فجرا يرى بأن األزمة قائمة ومن 

الصعب الفصل بني محركاتها املادية الجوهرية،
كان�ت أس�ئلته تج�اه ذلك ه�و ما ش�كل نوعا 
م�ن اإلرتب�اط بالبن�ى الروحي�ة العميق�ة ويقينه 
بإس�تخالص الجوانب اإليجابية للرتاث واإللتصاق 
باللحظة املحركة للفعل الجديد فاإلشكاليات قائمة 
عىل املس�تويات اإلدارية والسياس�ية واإلجتماعية 
واإلقتصادي�ة وال ي�زال قائما الرض�وخ اىل العقلية 
اإلقطاعي�ة وتقبله�ا، ولكن جرا ق�د رأى أن هذه 
املس�ببات قد قدمت جانبا إيجابيا للفكر العربي إذ 
عمقت ذلك التناقض ما بني الرؤية للقديم والجديد 
بعد أن ش�ملت هذه األزمات العال�م العربي برمته 
يقابل ذلك التطورات الرسيعة يف النظريات الفكرية 
واألدبي�ة واإلجتماعي�ة يف الغ�رب وتوق�ع دخولها 

ميادين التطبيق يف العالم العربي.
أدت ه�ذه املفاهي�م الت�ي أت�ت به�ا املتغريات 
املتالحقة والتي هي األخرى مس�ت بنيوية اللغة إىل 
اإلس�تجابة لذل�ك املتغري بقدر أو بآخ�ر مع دعوته 
للحفاظ عىل الهوية اإلجتماعية )املنجز اإلجتماعي 

يف كل ميادينه(.
وفق تل�ك املفاهي�م ومتطلبات التغي�ري ووعيه 
ويف الرواي�ة قدم جرا للق�ارئ العربي )البحث عن 
ولي�د مس�عود- 1978(، وم�ع عبدالرحمن منيف، 
ويف الع�ام 1982 أي يف بداي�ات أواخ�ر املد القومي 
قدم�ا عملهما الروائي املش�رتك )عالم بال خرائط( 
يف ه�ذه الف�رته ترجم ج�را إبراهيم ج�را العديد 
م�ن املختارات العاملية ولعل أه�م تراجمه )هاملت 
– ماكب�ث – املل�ك ل�ري – عطيل وكذلك س�ونيتات 

شكسبري(.
بع�د أن درس اإلنكليزي�ة يف إنكل�رتا وأجاده�ا 
ترجم�ة وتخيال وق�ام أيضا برتجمة أه�م االعمال 
األدبية )ألوس�كار وايلد – فوكنر – بكت( كما قدم 
أهم عملني نقديني )الحرية والطوفان – األسطورة 
والرم�ز(. ويف الش�عر أنج�ز ج�را يف الع�ام 1959 
مجموعته الش�عرية )تموز يف املدينة( أي بعد اثني 
عرش عاما من نرش بدر ش�اكر الس�ياب ملجموعته 
الشعرية )أزهار ذابلة(. وقد كان جرا يف تلك الفرتة 
جزءا م�ن حراك قصيدة التفعلي�ة وقد قرأ وناقش 
م�ع زميله عبدالوهاب البيات�ي كتاب نازك املالئكة 
)قضايا الش�عر العربي املعارص( وأحتفيا به سواء 
يف النقاش�ات العام�ة أو يف اللق�اءات الت�ي كان�ت 
تجمعهم�ا مع الس�ياب رغم أن ج�را كان يثري يف 
هذه املناقشات رأيه الشخيص عن مفهوم قصيدة 
التفعيل�ة وقصي�دة النث�ر )األوربي�ة( وتوقعات�ه 
ملستقبل القصيدة العربية كونها لن تبقى كرشيعة 

ثابتة.
إن مالحظ�ات ج�را ع�ن قصيدة الش�عر الحر 
بأنها نقلة من الشكل العمودي إىل شكل آخر جديد 
لكنها لم تلغ القافية بشكل كي وبأن قصيدة النثر 
تمنح الش�اعر حرية أوس�ع للت�رصف باللغة كما 
أن مس�توياتها التغريبية تكون باستخدامات غري 

تقليدية. 
امله�م يف ذل�ك أن جرا ي�رى أن حرك�ة الحداثة 
س�واء تلك الت�ي قدمت عىل ي�د بدر ون�ازك أو تلك 
الت�ي هب�ت فيما بع�د رياحها من فرنس�ا ال بد أن 
يكون لها موقف من الحضارة اإلنسانية والوجود، 
وتحدي�ا قضايا مس�اندة اإلنس�ان ودعم�ه روحيا 
لتعزي�ز قن�وات اإلنف�الت الواع�ي في�ه أي تحرير 
الروح والنفس من التصورات البالية يف ظل تعددية 
املفاهي�م والتحدي�ات، وق�د يكون هن�اك تناقض 
م�ا يف مفاهي�م يوردها جرا عن العب�ث واإلنحالل 
والرف�ض الث�وري لكنه�ا ليس�ت بعزلة ع�ن ذلك 
التكيف التكام�ي الذي أوجد به جرا تلك املصالحة 

الهادفة مع حاجات النفس الكبرية والكثرية.
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جمعة الالمي

 “ُكلُّ ِوعاٍء ي�سيق مبا فيه،
ع”  اإال وعاُء العْلم فاإنُه يتَّ�سِ

 )االإمام علّي(
كان يقف بمواجهة السور، ويكّور قبضتيه، ثم يهمس للطني:
 “ماذا يقول الطني للطني، عندما يتواجهان يف خط الزاوية؟”.

 يس�تمع الط�ني الي�ه بانتباه، وتنضح�ت طابوقة عج�وز دمعاً 
أسود، فيقول لذاته:

 “مرحباً بك أيها الَفْقر”.
 هو هكذا، خلف السور وخارجه، متصادق مع الَفْقر.

 وعندم�ا كان�ت أّمُه تقط�ع الفي�ايف والقفار، مرة ع�ىل قدميها، 
وأخرى مس�تعينة بالقط�ار العادي النازل نحو الصح�راء، وثالثة يف 

سيارات الرشطة، نحو سجون العراق، كان يسألها :
 “ماذا تبقى لدينا؟”.

 ترّد أمه :
 “كل يشء. عندنا ما يزاحمنا عليه امللوك واألباطرة”.

 ثم تحّل عقدة يف شيلتها، ويتجه برصها اىل رّصة صغرية، وتقول 
له :

 “هاك. الرسالة لك”.
 يقرأ الرسالة املكتوبة بحروف صغرية :

 �“أيها الفق�ري اىل الله، ُصْن رفاقك، وِتْد يف األرض قدمك، واحرتم 
العلم والُعلماء، وأِعْر جمجمتك لله، وال تصاحب الظلمة.. أيها الفقري 

اْخرَتْ فقرك”.
 يف الب�دء رأى أمه، ثم أباه، ثم رفاق�ه الصبية والفتيان، وبعدهم 
الذي�ن تقّطع�ت بهم الدي�ار، أو الذي�ن هاموا ع�ىل وجوههم يف مدن 

العالم، وأولئك الذين اختفوا يف الرمال ومصّبات األنهار.
 ويف ثانية البدء، رأى أباه صورة للفقر.

 قال أبوه :
 "انظر اىل ظهري .)وكشف الوالد عن ظهره، فتبّدت آثار التعذيب 

والتعب(. وهاك يدي )وَبَسط الوالد كّفيه( تر بياض راحتّي.
 قال صاحبي:

 “نعم، رأيت يا أبتاه”.
 قال والده :

 “أوصي�ك باختيار الفق�ر، فإنه طريق روح�ك اىل صميم العالم. 
واعل�م انك صائر اىل الغنّي، فق�ل بني يديه: يا رب، هبني روح عزلتي 

يف هذه الدنيا، ألرَبَح فقري بجوار مشيئتك”.
 ومن�ذ ذلك الي�وم، اليوم الذي ال يع�رف متى ابت�دأ، اختار الفتى 
مص�ريه، ركعت�ي صالة ب�ني “مك�ة” و”ح�راء” وعليقة مرتوس�ة 

بالفراغ.
 وحني يسأله السابلة :

 “ماذا تحمل أيها املجنون؟” .
 يرد بقوله:

 “إنما هي نفيس أروضها بالفقر”.
وعندما كان ال يمتلك إال فقره، كان يقرأ كما هو الفقري، ويكتب 

كما هو الفقري، ويترصف كما هو الفقري، ألنه فقري اىل الله فقط.
 يف هذه الساعة، يتذكر صاحبنا أمه، ووالده، وأخاه، وشقيقته، 

وزوجته، وأوالده.. وفقره، وال يندم أبداً.
 *** 

 * إضاءة:
 ������ 

 “يتضم�ن الن�ص مأثوراً لإلم�ام عي ك�رم الله وجه�ه، منقوالً 
بترصف

�سرود

�سرفات

ُهَو الذي َربَح َفْقرُه

ذاكرة امل�ستقبل

با�سم االن�سار
كتمث�ال ، كان متس�مرا قبال�ة ب�اب غرفت�ه 
امللق�اة لوحدها كطفلة يتيمة فوق س�ماء املبنى 
، غارزا سهام برصه يف جسدها املأهول ، بثقوب 
صغرية متناثرة ، كانت قد سنحت الفرصة للهواء 
املم�زوج بعبق االزقة الضيق�ة املحيطة باملكان ، 
للولوج لبواطنها .. لكن رفرفة الطيور املحبوسة 
يف قفصه�ا الخش�ب الجاثم عىل يمينه ، س�حبت 
اط�راف عيني�ه صوبه�ا ، وبثت الح�راك قليال يف 
مفاصل�ه املتصلب�ة ، ليحدجه�ا بنظ�رة ثابتة اىل 
ان انسابت الس�كينة يف اجسادها .. باغته صوت 
رخي�م ، فحم�ل وجه�ه الذابل ص�وب ذا الصوت 
االتي من الس�لم الرابط بني قاع املبنى وس�طحه 
.. كان الص�وت يحمل بقايا كلمات الرتحيب التي 
انه�ال بها علي�ه صاحبها منذ ان وط�أت اقدامه 
امل�كان .. تب�ادال االبتس�امة وكلم�ات الش�وق ، 
بش�كل ينم عن عمق الرابطة بينهما .. وبنش�اط 
جسدي دؤوب ، فتح زميله باب الغرفة ، معلنا له 
عن فت�ح باب ايامه مجددا بع�د انغالق دام عاما 
كام�ال / .. كن�ت وقح�ا للغاية .. ق�ال املحقق .. 
نص�ك املعنون ب) املقص( خبيثا ككاتبه .. احس 
) عذاب( بانه س�يصاب بتهم�ة من الدرجة االوىل 
.. الن�ص ، كان اح�د احالمي امليتة الت�ي اراها يف 
منامي .. دنا املحقق منه وخزره بنظرة رشس�ة 
، ممزوج�ة بابتس�امة خبيثة .. كأني لم اس�مع 
ماقل�ت .. صم�ت قليال ، ث�م اردف : فحوى نصك 
القصيص ، يق�ول ، بان مقصا كبريا كان يدور يف 
املدينة ، ليقص قضيب وفحولة كل رجل يواجهه 
.. وكان�ت انامل خفية تحركه .. ماذا تقصد بذلك 
؟ .. حينئ�ذ ، استس�لم )ع�ذاب( لقبض�ة الغياب 

القرسي ،ملدة عام اخر. 
انكش�ف لهما ج�وف الغرفة ال�ذي كان معبأ 
برسير حديد صدئ ، مغطى بفراش معمد بأحالم 
ميت�ة ، ومقتني�ات حقرية اخ�رى .. دخال بهدوء 
.. راح زميله يرتب االش�ياء برسع�ة : لم يدخلها 
اح�د بعدك ، النني كنت واثق�ا من ان الغيبة هذه 
امل�رة س�تكون صغ�رية ليس�ت كاالوىل .. ارس�ل 
ل�ه ) ع�ذاب( ابتس�امة مزركش�ة بالوج�ع ، ثم 

الق�ى حقيبته الخرضاء ع�ىل الرسير .. اتمنى ان 
الافارقها مجددا يانافع ... 

��� اتمنى ذلك ايض�ا .. رد ) نافع الش�امل( ، 
وتركه وحيدا بعد ان وعده باحضار الطعام له . 

اح�س بأن للعودة مذاق خاص .. عاد ويف نيته 
الطأط�أة للري�ح مهما بلغ�ت خفته�ا ، والغاية 
لديه س�وى النظر اىل اعماقه التي اكتش�ف وهو 
يف غيابه الق�رسي ، بانها النافذة االجمل لالطالل 

عىل العالم .. 
اجرت�ه حركة الطي�ور التائق�ة لالنفالت من 
قفصه�ا ، للخ�روج اىل الس�طح مج�ددا .. فمأل 
ص�دره بحفن�ة م�ن اله�واء الربيعي ال�ذي كان 
يرف�رف بخفة يف الفضاء .. انتعش جس�ده لذلك 
.. نادت�ه الطيور مرة اخ�رى .. دنا منها بتان ، ثم 
سحب باب الخالص لها ، فأطلقت الطيور العنان 
الجنحته�ا ، لتخ�رتق الفض�اء ، بانتش�اء عارم ، 
امت�د العماقه املتطلع�ة اىل التحليق دوما .. تمنى 
يف رسه ان يك�ون ط�ريا يف ي�وم م�ا .. فالطي�ور 
براي�ه ، الوحيدة القادرة ع�ىل االقرتاب من ارسار 
الش�مس ..اس�قط برصه عىل القفص مجددا .. 
تأمله طويال ، ثم حرش جس�ده فيه ، بني الذروق 
وبيوت�ات الطيور الصغرية ، وفوق الريش املتناثر 
من اجس�ادها .. جلس القرفص�اء ، وراح يدخن 
بقوة .. ش�فط نفس�ا عميقا من س�يكارته ، ثم 
نف�ث دخانها بحرسة ، فتضبب الخ�واء امامه .. 
رآى م�ن خلل الدخ�ان // مجموعة م�ن الرجال 
املجهول�ني ، وهم يرتقون الس�طح بحذر .. راهم 
، يبحثون بمسدس�اتهم عن غايتهم .. استباحوا 
غرفته بوحش�ية ، وهش�موا احش�اءها بعنف .. 
احده�م ، لم يط�ل البقاء فيه�ا .. غادرها وبيده 
طريا ابيض ، يلفظ انفاسه االخرية.. كان احدهم 
، ينت�ف ريش الطري بل�ذة لم يرها م�ن قبل .. ثم 
باتت عين�اه تعلوان رويدا روي�دا من جثة الطري 
، لتس�تقرا بوج�ه ) ع�ذاب( .. س�حب االحدهم ، 

مسدسه ، ووجه فوهته نحوه .. طاااااخ// 
فز عذاب مذعورا .. فأنعتق من سطوة مخيلته 
القاسية .. فكر بان يطرد اثار املرآى الذي ارعبه ، 
فنفض رأس�ه ، وشفط نفسا اعمق من السابق ، 

مم�ا حدا بخطوط وجهه العميقة ان تصبح اكثر 
عمقا.. 

��� ماذا س�تفعل ؟ .. باغته ) نافع الش�امل( 
بصوت�ه ، وهو يخنق بيديه قدرا صغريا محش�وا 

بالطع�ام .. بل�ل رؤوس اصابعه بلس�انه ، وراح 
يف�رك بها جمرة لفافت�ه به�دوء .. الجلوس مع 
هذه الطيور ، هي كل ماتبقى يل من هذه الحياة 

.. قال بأنكسار .

جربا اإبراهيم جربا ...

قي�س جميد املوىل 

�سعر

 اأديب كمال الدين 
اإىل: عماد ح�سن 

لن يزورَك أحٌد يف شّقِة البارك رود 
سوى الله 

وصديٌق طّيٌب ينكُر عىل الله 
أْن يقوَل لليشء: ُكْن فيكوْن. 

بل هو ينكر أّن اللَه كائٌن 
أو سيكون يف نبضِة الروِح 

حرفاً من الشمس. 
 *

سيزورَك هذا الصديُق كاللّص 
يف آخر الليِل والرد 

وهو يحمُل موتاً َخفّياً بني أضالعه. 
ستقوُل له كلَّ نون 

وستسحُره بالحروِف وأرسارها 
وستدهُش�ه بكهيعص ويس وطسم 

وألم. 
ستنتاُبه الحريُة وقتاً طويالً. 

وسيذكُر يف لحظِة صدٍق أثرية 
أّنه قد رأى ذاَت يوٍم سفينَة نوح، 

وأّنه كاَن هناك 
حني أرادوا أْن يحرقوا إبراهيم، 

وأّنه شاهَد معجزات موىس وعيىس، 
وأّنه شاهَد بدراً 

ورأى فْعَل سيِف عّي العجيب. 

وسيذكُر يف لحظٍة غامضة 
أّنه قد بكى دمعاً غزيراً يف كربالء 

الحس�ني ف�وق  رأُس  ُرِف�َع  حينم�ا 
الرماح. 

ُثمَّ بعد هذا جميعاً 
سينهُض يف آخر الليل 

وهو ينكُر أنَّ الله 
هو الذي خلَق الكاَف والنون 

وأقاَم السماَء  حّتى آخر الكون 
وطّوقنا بالدهِر واملوت، 

وبعَث الريَح والبحَر والزلزلة. 
وبعَث نوحاً بطوفانه، 

ومن بعده كاَن إبراهيم 
ليسأل، 

وموىس ليلقي عصاه. 
سينكُر صديقي كلَّ هذه الكاف، 

بل كّل هذه النون. 
وهو يلبُس معطَفه املطرّي 

يف آخر الليِل والرد 
ليخرَج مبتسماً 

من شّقتي يف البارك رود 
يف هدوٍء عجيب. 

********************
 ****************

* البارك رود شارع رئيس يف ضاحية 
أوبرن بمدينة سدني.

زائر �سّقة البارك رود
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من الفاو الشاميل إىل اجلنويب 
حتى مصنع احلبال

يقول ابو حيدر )عبد الحسني شوزيل( الذي 
صحبن�ي يف الرحل�ة الطويل�ة والتي امتدت 
حتى مصنع الحب�ال يف الفاو الجنوبي، عند 
نقطة )محنتيني( أو )راس البيش�ة(.. كما 
يطلق عليه�ا الناس هنا ب�أن البطالة تكاد 
تك�ون صفرا يف الفاو، ألن البحر يس�توعب 
الكث�ر، وح�ني خرجنا من الطري�ق الوعرة 
التي تبنى ع�ى أنهاره�ا اآلن مجموعة من 
الجس�ور الحديدية عى أمل تحسني ملوحة 
املاء وع�ودة الزراعة للمنطقة التي أصبحت 
مملح�ة، فقد ب�دت امللوح�ة س�يدة الرتبة 
وممس�كة بقوة يف ش�واطئ األنه�ار، هذه 
املنطق�ة التي يس�تغرب زائره�ا من إهمال 
الحكومة لها مع أنها كانت األغنى يف زراعة 

النخيل والحناء والورود.
وهكذا راح ابو حيدر يعدد يل اسماء األحواز 
)املس�احة الزراعية املحص�ورة بني نهرين 
تس�مى ح�وز( فقال ه�ذا حوز أب�و عكاب 
وه�ذا ح�وز النص�ار، وعب�د العزي�ز، وهذا 
حوز الراش�د والص�ايف وبي�ت مريعي وعبد 
ع�ي املظفر، وراح يعدد يل اماكن وبس�اتني 
وأش�جار وانهار لم تعد عى الخريطة اليوم 
أو ت�كاد تختف�ي وراء القص�ب والحلف�اء 

والربدي والجوالن التي راحت تجف تباعا.
لكن مشهد معمل الحبال استوقفني كثرا، 
ُترى من ه�ذا املغامر ال�ذي يبني مصنعا يف 
األرض الج�رداء املالح�ة ه�ذه؟، فقال هو 
)عبد الس�ام جاس�ب مس�لم( ال�ذي جلب 
مصنع�ه من الطارمي�ة ببغداد بعد اتس�اع 
أح�داث الطائفية هناك وبناه يف أرضه وهو 
اليوم يؤمن حاج�ة الزوارق واللنجات كذلك 
م�ا تبقى من املزارع�ني يف صعوبة بالغة لم 

يتنبه لها احد.

السنة والشيعة الذين تقاسموا املساجد

قبل س�قوط نظام صدام حس�ني 2003 لم 
يكن للش�يعة فيها مسجد، هناك 4 مساجد 
ألهل الس�نة، الذي�ن تنازلوا عن مس�جدين 
ألشقائهم الش�يعة، ولم يحدث أن اخرتقهم 
إرهاب�ي واحد، يذهب�ون إىل البح�ر للصيد، 
التي يعمل فيها أكثر من 75% من س�كانها 
البالغني 50 ألفا، وال يسألون احدهم عن دين 
او مذه�ب، فالبحر رزق وطه�ارة لقلوبهم، 
وجمعية النرص املتخصصة بصيد األس�ماك 
تس�تويف 3 % عن الصيادين بدال من النسبة 
املق�ررة 5 %، وق�د بحثن�ا ع�ن القائممقام 
ولي�د الرشيف�ي يف مكتبه فلم نج�ده، كان 
اليوم س�بتاً واملوظف العراقي يتمتع بعطلة 
رسمية لكننا وجدناه عند انبوب ماء عاطل 

يف ضاحي�ة الف�او الش�مالية يرشف عى 
إصاحه، قال إن عاقته مع الحكومة 

املحلي�ة جي�دة، وإذا طلب منهم 
ة  عد ملس�ا وقف�وا إىل ا

 ، نب�ه جا
لكنن�ا 
نعل�م 

نه�ا  أ
نت  كا

)زعان�ة( عليه بس�بب مطالبات�ه املتكررة 
للوقوف معه يف محنة الكهرباء واملاء املالح 
ومحطات التحلي�ة التي لم تعمل فضا عن 
آرائ�ه بالقن�اة اإلروائية، وكنا ق�د التقيناه 
هن�اك، ليتح�دث لن�ا ع�ن جملة س�عاداته 

وأحزانه فقال:
 

القائممقام: الناس صنعوا الطمأنينة

"األمن واالس�تقرار يعود بالدرجة االساس 
إىل طبيع�ة س�كان املدين�ة، والفضل لهم يف 
ذلك، فهم نس�يج اجتماعي منس�جم فضا 
ع�ن جهودن�ا يف االجه�زة األمني�ة بحماية 
الن�اس، لكننا ال يعني ال نملك هموما كثرة 
فالكهرباء التي تستمر طويا دونما انقطاع 
ال يمك�ن االطمئنان له�ا، وهي تتبع امزجة 
البع�ض أحيان�ا، كم�ا أن املاء الع�ذب الذي 
فرح الناس بوصوله ال يسد حاجة السكان، 
لذا نضط�ر العتماد مبدأ )املراش�نة(، وهي 
أن نضخ�ه ملنطق�ة ونحجبه ع�ن األخرى، 
ونح�ن ُنَمدُّ باملاء من محط�ة املحيلة يف ابي 
الخصيب، التي تبعد بحدود 75 كلم، ليدخل 
محطة املاء الرئيسية التي كانت تغذي الفاو 
يف سيحان، 25 كلم عن الفاو، والتي توقفت 
عن العمل بسبب املد امللحي، املاء يصلنا من 
نقطة ال� R0 يف الكرمة إىل املحيلة فسيحان 
فالفاو، مارا بمسافات طويلة جدا، والكمية 

الواصلة لنا كما قلت ال تكفي".
 

فشل القناة االروائية

وس�ألناه ع�ن محط�ة التحلي�ة الت�ي أمر 
ببنائها دول�ة رئيس الوزراء ن�وري املالكي 
ع�ام 2009، فق�ال ل�م تعم�ل، ول�م تدخل 
العمل، عى الرغم من كلفتها البالغة مايني 
الدنان�ر فع�رج عى القن�اة االروائي�ة التي 
من املزمع نقله�ا للماء من نهر دجلة، أعى 
قري�ة الكرمة، م�ن الجهة الرشقية لش�ط 
الع�رب، وهي قناة للفائ�دة الزراعية فقال: 
"هن�اك ش�كوك كث�رة يف نجاحه�ا، وه�ي 
تجرب�ة جدي�دة غر مدروس�ة جي�دا، لحد 
اآلن ل�م يكم�ل العمل فيها، قناة مكش�وفة 
ومعرض�ة للتل�وث، القضي�ة مبهم�ة حتى 
م�ن قب�ل وزارتي الزراع�ة وامل�وارد املائية، 
اللتني ال يوجد تنسيق بينهما، والعام الحايل 
2012 لم يبق منه س�وى اشهر قليلة، وهو 
موع�د النتهاء العمل فيه�ا، لكن لم تتحقق 

نس�ب انج�از عالية، وق�د رصفت 
عليه�ا مبالغ طائل�ة، كما 

أن مش�اكل كث�رة 
ض  تع�رت

العمل، 

فه�ي عن�د نقط�ة يف التنومة تتس�ع إىل 27 
مرتا، وقد أرضت باألرض كما انها س�تفقد 
الكث�ر م�ن أهميته�ا إذا اقيم الس�د املزمع 
بناؤه عند نقطة مين�اء ابو الفلوس، حيث 
س�تتقلص املس�افات كثرا بما ال يستدعي 

قدومها من الكرمة ومرورها بالتنومة.

مهنة اآلباء وإمهال احلكومة املحلية
اما عن مش�اكل الصيادين، ق�ال الرشيفي 
"فه�ي التي تبدأ م�ن تجاوز ح�رس حدود 
دول الج�وار، وال تنتهي بإهم�ال الحكومة 
لهم، أو قلة حص�ة الوقود ودعمها من قبل 
الحكوم�ة، وبحس�ب كث�ر م�ن الصيادين 
ف�أن وزارة الزراع�ة يف النظام الس�ابق عى 
وحشيته كانت داعمة للصيادين، من خال 
الوقود املدعوم واملحركات املس�توردة قليلة 
األثمان وكذلك الش�باك ومستلزمات الصيد 
األخ�رى. والصيد يف الفاو، هي مهنة قديمة 
هنا توارثها االبناء عن أجدادهم وآبائهم، ويف 
الخليج وإيران حيث يكون مستوى التطور 
مراتب�ه األفضل هناك بالنس�بة لن�ا، تقدم 
الدول تلك املساعدة تلو املساعدة للصيادين، 
أم�ا يف الفاو حيث املهنة ق�وام حياة غالبية 
الن�اس فالحكومة غائبة عن ذلك تماما، بل 
لم توجه لهم حتى كلمة ش�كر، وهم الذين 

يؤمنون س�لة الس�مك العراقية، والبرصية 
تحدي�دا يف وق�ت ال وج�ود في�ه ألي فرصة 
عم�ل تس�توعب جي�ش العاطل�ني هن�ا يف 
املدين�ة الح�ارة الرطب�ة، وقد ظل�ت الفئة 
ه�ذه تتع�رض إلجح�اف كبر، ت�كال لهم 
الته�م بالتهريب وهم يعلم�ون بان جهات 
اخ�رى، يف الب�رصة، وليس يف الف�او، تدعي 
بأنه�ا تتبنى قضي�ة الصيادين وه�ي التي 
تقوم بفعل تهريب الكاز، وهذه مس�ئولية 

الس�يطرة البحرية، ألنها من 
يقرر ذلك".

التعليم متدن ونقص يف الكوادر الصحية

ويضي�ف القائمق�ام بأن بحبوح�ة العيش 
ال تعني خلونا من الهم�وم فقضية التعليم 
مث�ا واحدة م�ن مش�اكلنا املزمن�ة، حيث 
ال يوج�د معه�د أو كلية تس�توعب خريجي 
املدارس الثانوية لذا يضطر الطاب للذهاب 
إىل الب�رصة )120كلم( عن الف�او، القضية 
التي ال يستطيع تحملها البعض منهم، كما 
أن غالبي�ة املعلمني واملدرس�ني هم من غر 
س�كنة املدينة، يعّينون فيها ضمن سنوات 
الت�درج الوظيف�ي، وه�م يف الغال�ب قليلو 
الخربة، وحني يتمكنون من خربتهم تنتهي 
ف�رتة تعيينهم هن�ا ويغ�ادرون، ل�ذا أقول 
ب�ان الفاو اصبح�ت حقل تج�ارب للرتبية. 
لذا فاملس�توى التعليمي متدن جدا. اما عن 
الصح�ة فلدين�ا مستش�فى متط�ور، فيه 
أجهزة جي�دة لكنه يعاني من قل�ة الكوادر 

الطبية املتخصصة.

يف النكعة.. سمك قبل الشمس

ويف )النكع�ة(، مرىس الصيادين، حيث مقر 
جمعية النرص املخصصة لصيادي االسماك، 
واملنتخبة قانوني�ا من قبل أعضاء الجمعية 

وقب�ل أن ترشق الش�مس بس�اعتني وجدنا 
بورصة الس�مك عى أش�دها، وق�د أفرغت 
س�فن الصيد حمولتها من أسماك مختلفة 
األس�ماء واألش�كال والحجم، التقينا نائب 
رئيس�ها الحاج أبو جاسم )فؤاد عبد الرضا 

يوسف( والذي حدثنا قائا "الجمعية 
ع�ام  تأسس�ت 
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لتنظي�م 

شئون الصيد 
 ، ي�ن د لصيا وا
س�قوط  وبع�د 
النظام السابق جرت 
قب�ل  م�ن  مح�اوالت 
اتح�اد الصيادي�ن، وهي 
جه�ة تعم�ل تح�ت مظلة 
سياس�ية ال نعرفه�ا، )انحل 
اآلن(، لكنن�ا عملن�ا بما يرىض 
الل�ه والصيادين، حيث نس�تأجر 
املبنى الفقر هذا م�ن دائرة املوانئ 

بموج�ب مزايدة علنية تقام كل 3 س�نوات، 
ونس�تويف نس�بة قليلة م�ن عملي�ة الصيد 
والبيع، كذلك نق�وم بتأمني قطوعات الكاز 
لهم، بالتنس�يق مع دائرة مصف�ى املفتية، 
كذل�ك نق�وم بتقديم تس�هيات بالتنس�يق 
مع دائرتي الكمرك وحرس خفر الس�واحل 
وفق وصوالت وكتب رسمية، هناك أكثر من 
400 زورق صي�د كبر، ومث�ل العدد هذا أو 
يزيد من الزوارق الصغرة يعمل عليها أكثر 
م�ن 10 آالف عامل بني نوخذة وبحار وفني 
فضا عن عدد كبر من العاملني يف التحميل 

والتفريغ والسواق وباعة الثلج وسواهم".

اجلمعية: لتزجنا احلكومة 
يف تنمية األقاليم

ويضيف أبو جاسم "الذي ينقصنا هو دعم 
الدول�ة لنا، ونريد مس�اعدة م�ن الحكومة 
املحلي�ة ع�ن طري�ق زجنا ضمن مش�اريع 
تنمي�ة األقاليم، ألن البحر يس�اهم بش�كل 
كب�ر يف رفع مس�توى املعيش�ة م�ن حيث 
تعلم أو ال تعلم الحكومة، نريد ان تس�تورد 
لنا مح�ركات حديثة، كل مح�ركات زوارق 
الصيد العاملة لدينا هي من بقايا محركات 
دبابات جيش النظام الس�ابق، وهي قديمة 
كث�رة العط�ات، حي�ث ينف�ق الصي�اد ما 
يحص�ل علي�ه م�ن ك�ده ومغامرات�ه عى 
التصلي�ح، وال أعتق�د ان رشاء 400 مكينة 
من الصني باألمر املستعيص عى الحكومة، 
الت�ي لم توجه لنا كتاب ش�كر واحد، ونحن 
الذين أّمّنا سلة السمك لكل اهل البرصة )ما 

يقرب من 3 مليون نسمة(.

أهل الفاو.. منسيون يف العراق

يق�ول نائب رئيس الجمعي�ة "ال يوجد أحد 
م�ن س�كان الفاو ضم�ن تش�كيلة الربملان 
العراق�ي، كم�ا ال ممث�ل له�م يف مجل�س 
املحافظ�ة، ل�ذا فه�م منس�يون يف العراق، 
والذي ال يسكن الفاو ال يعرف حجم معاناة 
العيش فيه�ا، وإذا لم تقم الحكومة املحلية 
بدعمن�ا والوقوف إىل جانبنا س�نهلك، ليأت 
احده�م لن�ا ويرى بعين�ه حجم م�ا نعاني 
منه، نحن نطالب بحقوق الصيادين، اسوة 
بأعض�اء املجالس، الذي�ن يتقاضون رواتب 
تقاعدي�ة بع�د كل دورة انتخابي�ة، الصياد 

يعمل منذ اول ش�بابه بالصيد، يشقى 
ويع�رق ويهل�ك ثم وبع�د ان يبلغ 

م�ن العم�ر أرذل�ه ُي�رتك تحت 
رحمة الناس، ه�ذا ليس من 

االنصاف من حكومة تدعي 
بخلق  تتخلق  انها 

لنب�ي  ا
م  إلم�ا ا و
ع�ي وأئم�ة 
 . ) ع ( لبي�ت ا
دول�ة  يف  نح�ن 
غني�ة ج�دا، وق�د 
خ�دم ه�ؤالء العراق 
أكث�ر من أي س�يايس 
رشي�ف وغ�ر رشي�ف، 
ترى أليس من حق الصياد 
عليها العناية به قبل موته".

الصيادي�ن م�ن  أح�د  يصي�ح 
مجلسه بيننا )أغنى بلد يف العالم 
لكنن�ا أفق�ر ش�عب يف العال�م( ثم 
يقول "الصياد هو الرجل الوحيد الذي 
يرف�ع علم الع�راق يف البح�ر، مع أعام 
الدول األخرى، هناك من ال يريد لهذا العلم 
أن يرف�ع، وأقولها حتى رجل حرس الحدود 
والكم�رك ال يعرون أهمي�ة للعلم العراقي، 
ال يعرفون قيمت�ه، هناك دول تريد تهميش 

دور العراق يف البحر".

كبار النواخذة: بحر وصيد ومعاناة مع املوج

ويف مبن�ى جمعية الصيادين وس�ط املدينة 
حي�ث يجتم�ع النواخ�ذة، مفرده�ا نوخذة 
)رب�ان وربابن�ة(، وه�م الكب�ار يف الس�ن 
والتجربة من أصح�اب اللنجات والصيادين 
ج�رى الحديث عن مايض الصيد وحارضه، 
ف�كان الع�م النوخ�ذة ب�دران عي�ى )ابو 
تحس�ني( رئيس الجمعية، وهو األكرب سنا 
بينهم حارضا، هو الذي أصبح نوخذة بعمر 
ال� 12 س�نة، وبالتحديد يف العام 1965 فقد 
صع�د للصي�د وهو ح�دث صغر، م�ع ابيه 
وعم�ه وتعل�م املهن�ة يف وقت مبك�ر، وعلم 

الطرق يف البحر، حت�ى وصل إىل أعايل املياه 
العربية يف الخليج، وقد فاض يف الحديث عن 
امل�ايض لكنه ظل يؤك�د عى أهمي�ة رعاية 
الحكومة للصيادين، محتجا عى ممارس�ة 
موظفي الكمرك وخفر الس�واحل الس�يئة 
مع رشيحة كل همهم ه�و العيش بالحال 

من خال الصيد.

النوخذة الراشد: ساعات 
يف الطني إلصالح بروانة

لك�ن النوخ�ذة عبد الحمي�د الراش�د، وهو 
رجل يف الس�تني من العمر ج�ر الحديث عن 
معاناة م�ن نوع خاص، فالس�فن ال� 400 
ال تجد مس�فنا بحريا )دي�ك( للتصليح، مع 
انه�ا قديمة وبحاج�ة مس�تمرة للتصليح، 
فهو يقول "حني نريد أن نصلح او نس�تبدل 
الرف�اص )الربوان�ة( مث�ا علين�ا ان ندخل 
يف الط�ني، والوقوف س�اعات وأي�ام طويلة 
إلصاح�ه، وألن الجي�ش أو دائ�رة وخف�ر 
الس�واحل يرفض دخولنا يف االنهر الفرعية 
م�ن ش�ط الع�رب لغ�رض التصلي�ح علينا 
التوس�ل به�م ومخاطبتهم لذل�ك وغالبا ما 
يرفض�ون، أكث�ر م�ن 500 س�فينة ب�دون 
مس�فن للتصلي�ح، واألع�راف الدولية تلزم 
الس�فينة، أي س�فينة باملرور البطيء امام 
امل�رايس حيث تتوقف الس�فن وهذه اخاق 
بحري�ة معمول به�ا يف دول العالم اجمعها، 
لكن الذي يحدث أن الطراد )الفري االيراني( 
يس�ر بأرسع م�ا يمكن ع�ن نقطة مرىس 
س�فن الصيد وكذلك تفعل دوريات الرشطة 
وخفر السواحل واملواني العراقية كلها تسر 
)فول سبيد( فتتقطع الحبال وتخرب ابدان 
الس�فن، وه�ي قديمة يف معظمه�ا، وهناك 
لنجات من الخش�ب تحطمها الرسعة هذه 

بما تخلفه من أمواج عالية.

القنصلية االيرانية لــم تسمع شكوانا 
وحكومتنا صامتة

ويؤكد الراش�د بأنه�م )الصيادي�ن( ذهبوا 
االيراني�ة ول�م للقنصلي�ة 

ا  و استجابة منها، يج�د
وم�ع البحري�ة 
رشكة  يف  العراقية 
املوان�ئ ن�ؤرش له�م 
ب�أن يقلل�وا من رسعة 
س�فنهم فيرسعون أكثر، 
معان�اة ال يق�ف به�ا معن�ا 
أحد، فاملرىس ه�ذا باألصل هو 
للصيادي�ن لك�ن رشك�ة املوان�ئ 
رسقته منا ث�م فرضت عى تأجره 
ب� 140 مليون دينار سنويا، لكنها لم 
تعمل له يشء، لم تكره، ولم تنظفه ولم 
تصلحه ولم تبن به أي يشء، ملاذا ال تتدخل 

الحكومة بإعادته إلينا؟.
 

أصلحوا زورقه يف البحرين 
وأعطوه 4 طنان كاز جمانا

وي�روي اح�د النواخ�ذة قص�ة تب�ني كيف 
يتعامل البح�ارة ومس�ؤولوهم يف البحرين 
مع ح�االت الطوارئ فقد جن�ح زورقه عى 
الصخر قبالة الس�واحل البحرينية، وترسب 
امل�اء اىل ج�وف البدن بما يهدده�م بالغرق، 
لكنه اس�تنجد بخف�ر الس�واحل البحريني 
الذين هبوا ف�ورا لنجدته وقطروه اىل الديك 
ويف غضون ساعات قليلة اصلحوا له قاربه، 
ثم أنهم زودوه ب�4 طن من الكاز وس�ألوه 
إن كان بحاج�ة لخدم�ة اخ�رى وكل ذل�ك 
مجانا، ويقول ال يمك�ن أن يحدث مثل هذا 
مع الس�لطات العراقية، ول�و اردت تصليح 
ال�زورق لكلفني املبالغ والزمن بما يزيد عن 
15 يوم�ا. كان القاف ال�ذي أصلح الزورق 
يجلس عى كريس وبجانبه )ترموس( شاي 
وآخر حليب، واملكان)املس�فن( نظيف جدا 

واملعاملة بأحسن ما يكون.

النوخذة جاسم: كاد ابني يموت بسبب الكمرك

لكن النوخذة جاسم محمد وهو رجل يف الستني 
من العمر يروي حكاية مغايرة ملا حدث لزميله 
يف البحرين فقد أصيب ابنه البحار معه بمغص 
معوي )زائ�دة دودية( فاضطر لنقله إىل اقرب 
مستش�فى داخل العراق، وسفينته قريبة من 
الكمرك العراقي، وطلب منهم االتصال باقرب 
س�يارة اس�عاف لنقله لكنهم رفض�وا قائلني 
)ابنك كل�ي مابيه( وهو غ�ر مريض، فقال 
لهم لو نزلت ع�ى الكمرك االيراني لبلوا طلبي 
وس�اعدوني، فاتصل�ت بأه�ي يف الفاو، وعرب 
طري�ق ترابية وعرة جاءوا بس�يارة ثم نقلوه 
اىل املستش�فى حيث تبني أنه ل�و تأخر نصف 

ساعة ملات فقد انفجر داخل بطنه.

النوخذة بدران يف السعودية: 
غرق زورقي ومات بحاري

وع�ى خ�اف الروايتني يق�ول النوخذة عبد 
الحس�ني ب�دران يف االربعني م�ن العمر بأن 
زورق�ه جنح عى الصخ�ر يف منطقة قريبة 
م�ن الس�واحل الس�عودية فانج�ده زورق 
تابع لخفر السواحل هناك، لكن البحر كان 
مضطرب�ا واملوج كان عاليا فغ�رق الزورق 
ومات أحد بحارته، وهو رجل كبر يف السن 
لم يس�تطع الع�وم كما فعل بقي�ة البحارة 
لكن املس�ؤولني يف خفر السواحل السعودي 
حمل�و قائد الس�فينة املس�ؤولية قائلني له 
"كان األجدر بك أن تركب البحارة العراقيني 
مع�ك يف س�فينتك الكب�رة ال أن تدعه�م يف 
س�فينتهم الصغ�رة القضية التي تس�ببت 
بها يف موت الرجل الكبر فأودعوه السجن، 
ولم تفلح كل مناش�داتنا لهم باإلفراج عنه، 
وه�و الذي انق�ذ حياتنا من م�وت اكيد كنا 

أكثر من 10 بحارة.

الرئيس ابو حتسني: خاطبت املالكي 
والنجيفي ولــم يسمعاين

ويضيف النوخذة ابو تحسني: هل يمكن أن 
يك�ون صدام أرحم من حكومتنا هذه، كان 
س�عر املح�رك 4 آالف دينار،ونح�ن اليوم ال 
نستطيع اس�تراد املحركات من الصني،لذا 
عى الدولة ان تستورده لنا بسعر مدعوم،ثم 
مل�اذا ال ترشكن�ا يف مرشوع من مش�اريعها 
الت�ي ضم�ن تنمي�ة األقاليم وتس�اعدنا يف 
زي�ادة حصتنا م�ن الكاز ،الش�باك،صناعة 
وتصليح الزوارق كله�ا ممكنة اليوم يف ظل 
حكومة غنية وتملك مايني الدوالرات لكنها 
ال تعرف كي�ف تفعلها لصال�ح ابنائها.وقد 
كنا خاطبنا مكتب رئي�س الوزراء والربملان 

ووزراء عدة لكن دون جدوى.

احقر ضباط مجرك يف العالـــم

أح�د النواخذة، ما ش�ئنا ذكر اس�مه خوفا 
عليه ق�ال لنا ما س�معه من أح�د الضباط 
اإليرانيني حني تقطع�ت حبال أحد اللنجات 
وجرفها امل�د تجاه الس�واحل االيرانية بأن 
ضباط كمرك الب�رصة هم األحقر يف العالم، 
والقص�ة تب�دأ بقوله ح�ني وص�ل اللنج إىل 
الس�احل اإليران�ي دون بحارة في�ه، حاول 
للجان�ب  اعادت�ه  هن�اك  الس�واحل  خف�ر 
العراقي مستعينا بضباط الكمرك وقد طلب 
منهم ذلك وألربع مرات املجيء بغية إرجاعه 
لكنهم سوفوا ولم يعروا انتباها لهم، وحني 
طلب النوخذة من الكمرك العراقي املحاولة 
بعودة اللنج ق�ال: )اذهب أنت باللنج مالتك 
وساتبعك أنا( لكنه لم يفعل فذهبت وحدي 
وألن الضاب�ط االيراني يع�رف العربية جيدا 
فق�د قال يل بالحرف الواحد: )ش�كد حقراء 

ضباط الكمرك مالكم( .  

حصة اللنج نص وكالطة للّبحار 
وكالطتني للنوخذة  

ولك�ي نع�رف أكث�ر ع�ن الصي�د وعمل 
الجمعية نق�ول: هناك أكث�ر من 8,600 
يحمل�ون  للجمعي�ة،  منتم�ون  صي�اد 
هوياته�ا، ويعم�ل ع�ى كل لن�ج بحدود 
ال�� 8-10 بح�ارة، ت�وزع عليه�م أرباح 
الصي�د ع�ى الش�كل اآلتي: نص�ف ملالك 
اللنج ونصف للبحارة، وتس�مى الحصة 
)كاط�ة( ع�ى أن يأخذ النوخ�ذة، )قائد 
والصي�ادون  كاطت�ان،  املجموع�ة( 
أقرانه�م  م�ع  يش�رتكون  العراقي�ون 
االيراني�ني والخليجني يف مس�احة ضيقة 
يف العراق واسعة أعى املياه، سفنهم من 
حديد قديم، وقد يبيع البعض من صيدهم 

لهؤالء وقد يشرتون منهم أيضا.
أما س�عر برميل الكاز املباع لهم من قبل 
الحكوم�ة العراقية فه�و 85 ألف دينار، 
وحصة كل لنج 23 برميا ش�هريا وهي 
حصة ال تكفي طبعا، لذا فهم غر قادرين 
ع�ى االبحار عاليا لجل�ب االنواع املمتازة 
من االس�ماك لكن موس�م الصب�ور هو 
األهم للجميع وه�ي الفرتة التي تبدأ من 
بداية آذار حتى نهاية نيسان أو منتصف 
أي�ار، ومن أهم انواع الس�مك لديهم فهو 
الزبي�دي والش�انك والهام�ور والداكوك 
والش�عم واملزلق فضا عن الخرشة وهي 
تسمية يطلقها الصيادون عى العرشات 
م�ن األن�واع الصغرة الت�ي يصطادونها 
وتباع باملزاد العلني بعد منتصف كل ليلة 
أو قب�ل الضياء األول بس�اعتني من فجر 
كل ي�وم. أن تعيش عى البح�ر ذلك ألنك 

سعيد جدا.

الفاو.. باب السالمة
واحة أمن عىل البحر الواسع.. الضيق عىل أهلها الصيادين الطيبني

امللوحة حّولتها اىل "منكوبة" ومرشوع املالكي "فاشل".. ودول اجلوار ترهب صيادهيا.. واحلكومة صامتة
م�ن بعيد تبدو الفاو مدينة بائس�ة، فقرة محطمة الجس�د والروح، ذلك ألنها تقع عى ط�ريف البحر والصحراء وظلت 
تفقد بس�اتني النخيل والحناء تباعا بس�بب الحروب وصعود ألس�نة امللح يف انهارها لكنها غر ذلك اليوم، فهي املدينة 
العراقية الوحيدة التي ال تنقطع عنها الكهرباء كما أنها التي وصلها املاء العذب قبل ش�هرين، أضف إىل ذلك الطمأنينة 
واألمن التي يش�عر بها أهلها وقد ال نجد بني س�كان مدننا العراقية، مدينة ال يس�تطيع األرشار واألنذال واملتش�ددون 
وسواهم العيش فيها، هناك أخاق وسجايا وطباع رشيفة تمكنت من نفوس أهلها، طردت هؤالء فكانوا بحق أنموذجا 

للعراقيني املحبني للسام والتوادد.

القائممقام: الفاو أصبحت حقل جتارب 
للرتبية لذا املستوى التعليمي متدن جدا
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من الفاو الشاميل إىل اجلنويب 
حتى مصنع احلبال

يقول ابو حيدر )عبد الحسني شوزيل( الذي 
صحبن�ي يف الرحل�ة الطويل�ة والتي امتدت 
حتى مصنع الحب�ال يف الفاو الجنوبي، عند 
نقطة )محنتيني( أو )راس البيش�ة(.. كما 
يطلق عليه�ا الناس هنا ب�أن البطالة تكاد 
تك�ون صفرا يف الفاو، ألن البحر يس�توعب 
الكث�ر، وح�ني خرجنا من الطري�ق الوعرة 
التي تبنى ع�ى أنهاره�ا اآلن مجموعة من 
الجس�ور الحديدية عى أمل تحسني ملوحة 
املاء وع�ودة الزراعة للمنطقة التي أصبحت 
مملح�ة، فقد ب�دت امللوح�ة س�يدة الرتبة 
وممس�كة بقوة يف ش�واطئ األنه�ار، هذه 
املنطق�ة التي يس�تغرب زائره�ا من إهمال 
الحكومة لها مع أنها كانت األغنى يف زراعة 

النخيل والحناء والورود.
وهكذا راح ابو حيدر يعدد يل اسماء األحواز 
)املس�احة الزراعية املحص�ورة بني نهرين 
تس�مى ح�وز( فقال ه�ذا حوز أب�و عكاب 
وه�ذا ح�وز النص�ار، وعب�د العزي�ز، وهذا 
حوز الراش�د والص�ايف وبي�ت مريعي وعبد 
ع�ي املظفر، وراح يعدد يل اماكن وبس�اتني 
وأش�جار وانهار لم تعد عى الخريطة اليوم 
أو ت�كاد تختف�ي وراء القص�ب والحلف�اء 

والربدي والجوالن التي راحت تجف تباعا.
لكن مشهد معمل الحبال استوقفني كثرا، 
ُترى من ه�ذا املغامر ال�ذي يبني مصنعا يف 
األرض الج�رداء املالح�ة ه�ذه؟، فقال هو 
)عبد الس�ام جاس�ب مس�لم( ال�ذي جلب 
مصنع�ه من الطارمي�ة ببغداد بعد اتس�اع 
أح�داث الطائفية هناك وبناه يف أرضه وهو 
اليوم يؤمن حاج�ة الزوارق واللنجات كذلك 
م�ا تبقى من املزارع�ني يف صعوبة بالغة لم 

يتنبه لها احد.

السنة والشيعة الذين تقاسموا املساجد

قبل س�قوط نظام صدام حس�ني 2003 لم 
يكن للش�يعة فيها مسجد، هناك 4 مساجد 
ألهل الس�نة، الذي�ن تنازلوا عن مس�جدين 
ألشقائهم الش�يعة، ولم يحدث أن اخرتقهم 
إرهاب�ي واحد، يذهب�ون إىل البح�ر للصيد، 
التي يعمل فيها أكثر من 75% من س�كانها 
البالغني 50 ألفا، وال يسألون احدهم عن دين 
او مذه�ب، فالبحر رزق وطه�ارة لقلوبهم، 
وجمعية النرص املتخصصة بصيد األس�ماك 
تس�تويف 3 % عن الصيادين بدال من النسبة 
املق�ررة 5 %، وق�د بحثن�ا ع�ن القائممقام 
ولي�د الرشيف�ي يف مكتبه فلم نج�ده، كان 
اليوم س�بتاً واملوظف العراقي يتمتع بعطلة 
رسمية لكننا وجدناه عند انبوب ماء عاطل 

يف ضاحي�ة الف�او الش�مالية يرشف عى 
إصاحه، قال إن عاقته مع الحكومة 

املحلي�ة جي�دة، وإذا طلب منهم 
ة  عد ملس�ا وقف�وا إىل ا

 ، نب�ه جا
لكنن�ا 
نعل�م 

نه�ا  أ
نت  كا

)زعان�ة( عليه بس�بب مطالبات�ه املتكررة 
للوقوف معه يف محنة الكهرباء واملاء املالح 
ومحطات التحلي�ة التي لم تعمل فضا عن 
آرائ�ه بالقن�اة اإلروائية، وكنا ق�د التقيناه 
هن�اك، ليتح�دث لن�ا ع�ن جملة س�عاداته 

وأحزانه فقال:
 

القائممقام: الناس صنعوا الطمأنينة

"األمن واالس�تقرار يعود بالدرجة االساس 
إىل طبيع�ة س�كان املدين�ة، والفضل لهم يف 
ذلك، فهم نس�يج اجتماعي منس�جم فضا 
ع�ن جهودن�ا يف االجه�زة األمني�ة بحماية 
الن�اس، لكننا ال يعني ال نملك هموما كثرة 
فالكهرباء التي تستمر طويا دونما انقطاع 
ال يمك�ن االطمئنان له�ا، وهي تتبع امزجة 
البع�ض أحيان�ا، كم�ا أن املاء الع�ذب الذي 
فرح الناس بوصوله ال يسد حاجة السكان، 
لذا نضط�ر العتماد مبدأ )املراش�نة(، وهي 
أن نضخ�ه ملنطق�ة ونحجبه ع�ن األخرى، 
ونح�ن ُنَمدُّ باملاء من محط�ة املحيلة يف ابي 
الخصيب، التي تبعد بحدود 75 كلم، ليدخل 
محطة املاء الرئيسية التي كانت تغذي الفاو 
يف سيحان، 25 كلم عن الفاو، والتي توقفت 
عن العمل بسبب املد امللحي، املاء يصلنا من 
نقطة ال� R0 يف الكرمة إىل املحيلة فسيحان 
فالفاو، مارا بمسافات طويلة جدا، والكمية 

الواصلة لنا كما قلت ال تكفي".
 

فشل القناة االروائية

وس�ألناه ع�ن محط�ة التحلي�ة الت�ي أمر 
ببنائها دول�ة رئيس الوزراء ن�وري املالكي 
ع�ام 2009، فق�ال ل�م تعم�ل، ول�م تدخل 
العمل، عى الرغم من كلفتها البالغة مايني 
الدنان�ر فع�رج عى القن�اة االروائي�ة التي 
من املزمع نقله�ا للماء من نهر دجلة، أعى 
قري�ة الكرمة، م�ن الجهة الرشقية لش�ط 
الع�رب، وهي قناة للفائ�دة الزراعية فقال: 
"هن�اك ش�كوك كث�رة يف نجاحه�ا، وه�ي 
تجرب�ة جدي�دة غر مدروس�ة جي�دا، لحد 
اآلن ل�م يكم�ل العمل فيها، قناة مكش�وفة 
ومعرض�ة للتل�وث، القضي�ة مبهم�ة حتى 
م�ن قب�ل وزارتي الزراع�ة وامل�وارد املائية، 
اللتني ال يوجد تنسيق بينهما، والعام الحايل 
2012 لم يبق منه س�وى اشهر قليلة، وهو 
موع�د النتهاء العمل فيه�ا، لكن لم تتحقق 

نس�ب انج�از عالية، وق�د رصفت 
عليه�ا مبالغ طائل�ة، كما 

أن مش�اكل كث�رة 
ض  تع�رت

العمل، 

فه�ي عن�د نقط�ة يف التنومة تتس�ع إىل 27 
مرتا، وقد أرضت باألرض كما انها س�تفقد 
الكث�ر م�ن أهميته�ا إذا اقيم الس�د املزمع 
بناؤه عند نقطة مين�اء ابو الفلوس، حيث 
س�تتقلص املس�افات كثرا بما ال يستدعي 

قدومها من الكرمة ومرورها بالتنومة.

مهنة اآلباء وإمهال احلكومة املحلية
اما عن مش�اكل الصيادين، ق�ال الرشيفي 
"فه�ي التي تبدأ م�ن تجاوز ح�رس حدود 
دول الج�وار، وال تنتهي بإهم�ال الحكومة 
لهم، أو قلة حص�ة الوقود ودعمها من قبل 
الحكوم�ة، وبحس�ب كث�ر م�ن الصيادين 
ف�أن وزارة الزراع�ة يف النظام الس�ابق عى 
وحشيته كانت داعمة للصيادين، من خال 
الوقود املدعوم واملحركات املس�توردة قليلة 
األثمان وكذلك الش�باك ومستلزمات الصيد 
األخ�رى. والصيد يف الفاو، هي مهنة قديمة 
هنا توارثها االبناء عن أجدادهم وآبائهم، ويف 
الخليج وإيران حيث يكون مستوى التطور 
مراتب�ه األفضل هناك بالنس�بة لن�ا، تقدم 
الدول تلك املساعدة تلو املساعدة للصيادين، 
أم�ا يف الفاو حيث املهنة ق�وام حياة غالبية 
الن�اس فالحكومة غائبة عن ذلك تماما، بل 
لم توجه لهم حتى كلمة ش�كر، وهم الذين 

يؤمنون س�لة الس�مك العراقية، والبرصية 
تحدي�دا يف وق�ت ال وج�ود في�ه ألي فرصة 
عم�ل تس�توعب جي�ش العاطل�ني هن�ا يف 
املدين�ة الح�ارة الرطب�ة، وقد ظل�ت الفئة 
ه�ذه تتع�رض إلجح�اف كبر، ت�كال لهم 
الته�م بالتهريب وهم يعلم�ون بان جهات 
اخ�رى، يف الب�رصة، وليس يف الف�او، تدعي 
بأنه�ا تتبنى قضي�ة الصيادين وه�ي التي 
تقوم بفعل تهريب الكاز، وهذه مس�ئولية 

الس�يطرة البحرية، ألنها من 
يقرر ذلك".

التعليم متدن ونقص يف الكوادر الصحية

ويضي�ف القائمق�ام بأن بحبوح�ة العيش 
ال تعني خلونا من الهم�وم فقضية التعليم 
مث�ا واحدة م�ن مش�اكلنا املزمن�ة، حيث 
ال يوج�د معه�د أو كلية تس�توعب خريجي 
املدارس الثانوية لذا يضطر الطاب للذهاب 
إىل الب�رصة )120كلم( عن الف�او، القضية 
التي ال يستطيع تحملها البعض منهم، كما 
أن غالبي�ة املعلمني واملدرس�ني هم من غر 
س�كنة املدينة، يعّينون فيها ضمن سنوات 
الت�درج الوظيف�ي، وه�م يف الغال�ب قليلو 
الخربة، وحني يتمكنون من خربتهم تنتهي 
ف�رتة تعيينهم هن�ا ويغ�ادرون، ل�ذا أقول 
ب�ان الفاو اصبح�ت حقل تج�ارب للرتبية. 
لذا فاملس�توى التعليمي متدن جدا. اما عن 
الصح�ة فلدين�ا مستش�فى متط�ور، فيه 
أجهزة جي�دة لكنه يعاني من قل�ة الكوادر 

الطبية املتخصصة.

يف النكعة.. سمك قبل الشمس

ويف )النكع�ة(، مرىس الصيادين، حيث مقر 
جمعية النرص املخصصة لصيادي االسماك، 
واملنتخبة قانوني�ا من قبل أعضاء الجمعية 

وقب�ل أن ترشق الش�مس بس�اعتني وجدنا 
بورصة الس�مك عى أش�دها، وق�د أفرغت 
س�فن الصيد حمولتها من أسماك مختلفة 
األس�ماء واألش�كال والحجم، التقينا نائب 
رئيس�ها الحاج أبو جاسم )فؤاد عبد الرضا 

يوسف( والذي حدثنا قائا "الجمعية 
ع�ام  تأسس�ت 
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شئون الصيد 
 ، ي�ن د لصيا وا
س�قوط  وبع�د 
النظام السابق جرت 
قب�ل  م�ن  مح�اوالت 
اتح�اد الصيادي�ن، وهي 
جه�ة تعم�ل تح�ت مظلة 
سياس�ية ال نعرفه�ا، )انحل 
اآلن(، لكنن�ا عملن�ا بما يرىض 
الل�ه والصيادين، حيث نس�تأجر 
املبنى الفقر هذا م�ن دائرة املوانئ 

بموج�ب مزايدة علنية تقام كل 3 س�نوات، 
ونس�تويف نس�بة قليلة م�ن عملي�ة الصيد 
والبيع، كذلك نق�وم بتأمني قطوعات الكاز 
لهم، بالتنس�يق مع دائرة مصف�ى املفتية، 
كذل�ك نق�وم بتقديم تس�هيات بالتنس�يق 
مع دائرتي الكمرك وحرس خفر الس�واحل 
وفق وصوالت وكتب رسمية، هناك أكثر من 
400 زورق صي�د كبر، ومث�ل العدد هذا أو 
يزيد من الزوارق الصغرة يعمل عليها أكثر 
م�ن 10 آالف عامل بني نوخذة وبحار وفني 
فضا عن عدد كبر من العاملني يف التحميل 

والتفريغ والسواق وباعة الثلج وسواهم".

اجلمعية: لتزجنا احلكومة 
يف تنمية األقاليم

ويضيف أبو جاسم "الذي ينقصنا هو دعم 
الدول�ة لنا، ونريد مس�اعدة م�ن الحكومة 
املحلي�ة ع�ن طري�ق زجنا ضمن مش�اريع 
تنمي�ة األقاليم، ألن البحر يس�اهم بش�كل 
كب�ر يف رفع مس�توى املعيش�ة م�ن حيث 
تعلم أو ال تعلم الحكومة، نريد ان تس�تورد 
لنا مح�ركات حديثة، كل مح�ركات زوارق 
الصيد العاملة لدينا هي من بقايا محركات 
دبابات جيش النظام الس�ابق، وهي قديمة 
كث�رة العط�ات، حي�ث ينف�ق الصي�اد ما 
يحص�ل علي�ه م�ن ك�ده ومغامرات�ه عى 
التصلي�ح، وال أعتق�د ان رشاء 400 مكينة 
من الصني باألمر املستعيص عى الحكومة، 
الت�ي لم توجه لنا كتاب ش�كر واحد، ونحن 
الذين أّمّنا سلة السمك لكل اهل البرصة )ما 

يقرب من 3 مليون نسمة(.

أهل الفاو.. منسيون يف العراق

يق�ول نائب رئيس الجمعي�ة "ال يوجد أحد 
م�ن س�كان الفاو ضم�ن تش�كيلة الربملان 
العراق�ي، كم�ا ال ممث�ل له�م يف مجل�س 
املحافظ�ة، ل�ذا فه�م منس�يون يف العراق، 
والذي ال يسكن الفاو ال يعرف حجم معاناة 
العيش فيه�ا، وإذا لم تقم الحكومة املحلية 
بدعمن�ا والوقوف إىل جانبنا س�نهلك، ليأت 
احده�م لن�ا ويرى بعين�ه حجم م�ا نعاني 
منه، نحن نطالب بحقوق الصيادين، اسوة 
بأعض�اء املجالس، الذي�ن يتقاضون رواتب 
تقاعدي�ة بع�د كل دورة انتخابي�ة، الصياد 

يعمل منذ اول ش�بابه بالصيد، يشقى 
ويع�رق ويهل�ك ثم وبع�د ان يبلغ 

م�ن العم�ر أرذل�ه ُي�رتك تحت 
رحمة الناس، ه�ذا ليس من 

االنصاف من حكومة تدعي 
بخلق  تتخلق  انها 

لنب�ي  ا
م  إلم�ا ا و
ع�ي وأئم�ة 
 . ) ع ( لبي�ت ا
دول�ة  يف  نح�ن 
غني�ة ج�دا، وق�د 
خ�دم ه�ؤالء العراق 
أكث�ر من أي س�يايس 
رشي�ف وغ�ر رشي�ف، 
ترى أليس من حق الصياد 
عليها العناية به قبل موته".

الصيادي�ن م�ن  أح�د  يصي�ح 
مجلسه بيننا )أغنى بلد يف العالم 
لكنن�ا أفق�ر ش�عب يف العال�م( ثم 
يقول "الصياد هو الرجل الوحيد الذي 
يرف�ع علم الع�راق يف البح�ر، مع أعام 
الدول األخرى، هناك من ال يريد لهذا العلم 
أن يرف�ع، وأقولها حتى رجل حرس الحدود 
والكم�رك ال يعرون أهمي�ة للعلم العراقي، 
ال يعرفون قيمت�ه، هناك دول تريد تهميش 

دور العراق يف البحر".

كبار النواخذة: بحر وصيد ومعاناة مع املوج

ويف مبن�ى جمعية الصيادين وس�ط املدينة 
حي�ث يجتم�ع النواخ�ذة، مفرده�ا نوخذة 
)رب�ان وربابن�ة(، وه�م الكب�ار يف الس�ن 
والتجربة من أصح�اب اللنجات والصيادين 
ج�رى الحديث عن مايض الصيد وحارضه، 
ف�كان الع�م النوخ�ذة ب�دران عي�ى )ابو 
تحس�ني( رئيس الجمعية، وهو األكرب سنا 
بينهم حارضا، هو الذي أصبح نوخذة بعمر 
ال� 12 س�نة، وبالتحديد يف العام 1965 فقد 
صع�د للصي�د وهو ح�دث صغر، م�ع ابيه 
وعم�ه وتعل�م املهن�ة يف وقت مبك�ر، وعلم 

الطرق يف البحر، حت�ى وصل إىل أعايل املياه 
العربية يف الخليج، وقد فاض يف الحديث عن 
امل�ايض لكنه ظل يؤك�د عى أهمي�ة رعاية 
الحكومة للصيادين، محتجا عى ممارس�ة 
موظفي الكمرك وخفر الس�واحل الس�يئة 
مع رشيحة كل همهم ه�و العيش بالحال 

من خال الصيد.

النوخذة الراشد: ساعات 
يف الطني إلصالح بروانة

لك�ن النوخ�ذة عبد الحمي�د الراش�د، وهو 
رجل يف الس�تني من العمر ج�ر الحديث عن 
معاناة م�ن نوع خاص، فالس�فن ال� 400 
ال تجد مس�فنا بحريا )دي�ك( للتصليح، مع 
انه�ا قديمة وبحاج�ة مس�تمرة للتصليح، 
فهو يقول "حني نريد أن نصلح او نس�تبدل 
الرف�اص )الربوان�ة( مث�ا علين�ا ان ندخل 
يف الط�ني، والوقوف س�اعات وأي�ام طويلة 
إلصاح�ه، وألن الجي�ش أو دائ�رة وخف�ر 
الس�واحل يرفض دخولنا يف االنهر الفرعية 
م�ن ش�ط الع�رب لغ�رض التصلي�ح علينا 
التوس�ل به�م ومخاطبتهم لذل�ك وغالبا ما 
يرفض�ون، أكث�ر م�ن 500 س�فينة ب�دون 
مس�فن للتصلي�ح، واألع�راف الدولية تلزم 
الس�فينة، أي س�فينة باملرور البطيء امام 
امل�رايس حيث تتوقف الس�فن وهذه اخاق 
بحري�ة معمول به�ا يف دول العالم اجمعها، 
لكن الذي يحدث أن الطراد )الفري االيراني( 
يس�ر بأرسع م�ا يمكن ع�ن نقطة مرىس 
س�فن الصيد وكذلك تفعل دوريات الرشطة 
وخفر السواحل واملواني العراقية كلها تسر 
)فول سبيد( فتتقطع الحبال وتخرب ابدان 
الس�فن، وه�ي قديمة يف معظمه�ا، وهناك 
لنجات من الخش�ب تحطمها الرسعة هذه 

بما تخلفه من أمواج عالية.

القنصلية االيرانية لــم تسمع شكوانا 
وحكومتنا صامتة

ويؤكد الراش�د بأنه�م )الصيادي�ن( ذهبوا 
االيراني�ة ول�م للقنصلي�ة 

ا  و استجابة منها، يج�د
وم�ع البحري�ة 
رشكة  يف  العراقية 
املوان�ئ ن�ؤرش له�م 
ب�أن يقلل�وا من رسعة 
س�فنهم فيرسعون أكثر، 
معان�اة ال يق�ف به�ا معن�ا 
أحد، فاملرىس ه�ذا باألصل هو 
للصيادي�ن لك�ن رشك�ة املوان�ئ 
رسقته منا ث�م فرضت عى تأجره 
ب� 140 مليون دينار سنويا، لكنها لم 
تعمل له يشء، لم تكره، ولم تنظفه ولم 
تصلحه ولم تبن به أي يشء، ملاذا ال تتدخل 

الحكومة بإعادته إلينا؟.
 

أصلحوا زورقه يف البحرين 
وأعطوه 4 طنان كاز جمانا

وي�روي اح�د النواخ�ذة قص�ة تب�ني كيف 
يتعامل البح�ارة ومس�ؤولوهم يف البحرين 
مع ح�االت الطوارئ فقد جن�ح زورقه عى 
الصخر قبالة الس�واحل البحرينية، وترسب 
امل�اء اىل ج�وف البدن بما يهدده�م بالغرق، 
لكنه اس�تنجد بخف�ر الس�واحل البحريني 
الذين هبوا ف�ورا لنجدته وقطروه اىل الديك 
ويف غضون ساعات قليلة اصلحوا له قاربه، 
ثم أنهم زودوه ب�4 طن من الكاز وس�ألوه 
إن كان بحاج�ة لخدم�ة اخ�رى وكل ذل�ك 
مجانا، ويقول ال يمك�ن أن يحدث مثل هذا 
مع الس�لطات العراقية، ول�و اردت تصليح 
ال�زورق لكلفني املبالغ والزمن بما يزيد عن 
15 يوم�ا. كان القاف ال�ذي أصلح الزورق 
يجلس عى كريس وبجانبه )ترموس( شاي 
وآخر حليب، واملكان)املس�فن( نظيف جدا 

واملعاملة بأحسن ما يكون.

النوخذة جاسم: كاد ابني يموت بسبب الكمرك

لكن النوخذة جاسم محمد وهو رجل يف الستني 
من العمر يروي حكاية مغايرة ملا حدث لزميله 
يف البحرين فقد أصيب ابنه البحار معه بمغص 
معوي )زائ�دة دودية( فاضطر لنقله إىل اقرب 
مستش�فى داخل العراق، وسفينته قريبة من 
الكمرك العراقي، وطلب منهم االتصال باقرب 
س�يارة اس�عاف لنقله لكنهم رفض�وا قائلني 
)ابنك كل�ي مابيه( وهو غ�ر مريض، فقال 
لهم لو نزلت ع�ى الكمرك االيراني لبلوا طلبي 
وس�اعدوني، فاتصل�ت بأه�ي يف الفاو، وعرب 
طري�ق ترابية وعرة جاءوا بس�يارة ثم نقلوه 
اىل املستش�فى حيث تبني أنه ل�و تأخر نصف 

ساعة ملات فقد انفجر داخل بطنه.

النوخذة بدران يف السعودية: 
غرق زورقي ومات بحاري

وع�ى خ�اف الروايتني يق�ول النوخذة عبد 
الحس�ني ب�دران يف االربعني م�ن العمر بأن 
زورق�ه جنح عى الصخ�ر يف منطقة قريبة 
م�ن الس�واحل الس�عودية فانج�ده زورق 
تابع لخفر السواحل هناك، لكن البحر كان 
مضطرب�ا واملوج كان عاليا فغ�رق الزورق 
ومات أحد بحارته، وهو رجل كبر يف السن 
لم يس�تطع الع�وم كما فعل بقي�ة البحارة 
لكن املس�ؤولني يف خفر السواحل السعودي 
حمل�و قائد الس�فينة املس�ؤولية قائلني له 
"كان األجدر بك أن تركب البحارة العراقيني 
مع�ك يف س�فينتك الكب�رة ال أن تدعه�م يف 
س�فينتهم الصغ�رة القضية التي تس�ببت 
بها يف موت الرجل الكبر فأودعوه السجن، 
ولم تفلح كل مناش�داتنا لهم باإلفراج عنه، 
وه�و الذي انق�ذ حياتنا من م�وت اكيد كنا 

أكثر من 10 بحارة.

الرئيس ابو حتسني: خاطبت املالكي 
والنجيفي ولــم يسمعاين

ويضيف النوخذة ابو تحسني: هل يمكن أن 
يك�ون صدام أرحم من حكومتنا هذه، كان 
س�عر املح�رك 4 آالف دينار،ونح�ن اليوم ال 
نستطيع اس�تراد املحركات من الصني،لذا 
عى الدولة ان تستورده لنا بسعر مدعوم،ثم 
مل�اذا ال ترشكن�ا يف مرشوع من مش�اريعها 
الت�ي ضم�ن تنمي�ة األقاليم وتس�اعدنا يف 
زي�ادة حصتنا م�ن الكاز ،الش�باك،صناعة 
وتصليح الزوارق كله�ا ممكنة اليوم يف ظل 
حكومة غنية وتملك مايني الدوالرات لكنها 
ال تعرف كي�ف تفعلها لصال�ح ابنائها.وقد 
كنا خاطبنا مكتب رئي�س الوزراء والربملان 

ووزراء عدة لكن دون جدوى.

احقر ضباط مجرك يف العالـــم

أح�د النواخذة، ما ش�ئنا ذكر اس�مه خوفا 
عليه ق�ال لنا ما س�معه من أح�د الضباط 
اإليرانيني حني تقطع�ت حبال أحد اللنجات 
وجرفها امل�د تجاه الس�واحل االيرانية بأن 
ضباط كمرك الب�رصة هم األحقر يف العالم، 
والقص�ة تب�دأ بقوله ح�ني وص�ل اللنج إىل 
الس�احل اإليران�ي دون بحارة في�ه، حاول 
للجان�ب  اعادت�ه  هن�اك  الس�واحل  خف�ر 
العراقي مستعينا بضباط الكمرك وقد طلب 
منهم ذلك وألربع مرات املجيء بغية إرجاعه 
لكنهم سوفوا ولم يعروا انتباها لهم، وحني 
طلب النوخذة من الكمرك العراقي املحاولة 
بعودة اللنج ق�ال: )اذهب أنت باللنج مالتك 
وساتبعك أنا( لكنه لم يفعل فذهبت وحدي 
وألن الضاب�ط االيراني يع�رف العربية جيدا 
فق�د قال يل بالحرف الواحد: )ش�كد حقراء 

ضباط الكمرك مالكم( .  

حصة اللنج نص وكالطة للّبحار 
وكالطتني للنوخذة  

ولك�ي نع�رف أكث�ر ع�ن الصي�د وعمل 
الجمعية نق�ول: هناك أكث�ر من 8,600 
يحمل�ون  للجمعي�ة،  منتم�ون  صي�اد 
هوياته�ا، ويعم�ل ع�ى كل لن�ج بحدود 
ال�� 8-10 بح�ارة، ت�وزع عليه�م أرباح 
الصي�د ع�ى الش�كل اآلتي: نص�ف ملالك 
اللنج ونصف للبحارة، وتس�مى الحصة 
)كاط�ة( ع�ى أن يأخذ النوخ�ذة، )قائد 
والصي�ادون  كاطت�ان،  املجموع�ة( 
أقرانه�م  م�ع  يش�رتكون  العراقي�ون 
االيراني�ني والخليجني يف مس�احة ضيقة 
يف العراق واسعة أعى املياه، سفنهم من 
حديد قديم، وقد يبيع البعض من صيدهم 

لهؤالء وقد يشرتون منهم أيضا.
أما س�عر برميل الكاز املباع لهم من قبل 
الحكوم�ة العراقية فه�و 85 ألف دينار، 
وحصة كل لنج 23 برميا ش�هريا وهي 
حصة ال تكفي طبعا، لذا فهم غر قادرين 
ع�ى االبحار عاليا لجل�ب االنواع املمتازة 
من االس�ماك لكن موس�م الصب�ور هو 
األهم للجميع وه�ي الفرتة التي تبدأ من 
بداية آذار حتى نهاية نيسان أو منتصف 
أي�ار، ومن أهم انواع الس�مك لديهم فهو 
الزبي�دي والش�انك والهام�ور والداكوك 
والش�عم واملزلق فضا عن الخرشة وهي 
تسمية يطلقها الصيادون عى العرشات 
م�ن األن�واع الصغرة الت�ي يصطادونها 
وتباع باملزاد العلني بعد منتصف كل ليلة 
أو قب�ل الضياء األول بس�اعتني من فجر 
كل ي�وم. أن تعيش عى البح�ر ذلك ألنك 

سعيد جدا.

الفاو.. باب السالمة
واحة أمن عىل البحر الواسع.. الضيق عىل أهلها الصيادين الطيبني

امللوحة حّولتها اىل "منكوبة" ومرشوع املالكي "فاشل".. ودول اجلوار ترهب صيادهيا.. واحلكومة صامتة

الفاو.. ش�به جزيرة عند مصب شط العرب يف الخليج العربي. 
يعود تاريخ الفاو إىل س�نة )2500ق.م( وحس�بما تشر اللقى 
التاريخية إىل إن امللك اآلش�وري س�نحاريب أطلق عليها )ريبو 
سامو( أي باب السامة وأطلق عليها العرب عام 635 ميادية 
منطقة )ماء الصرب( أي املر وس�ماها ال�وايل العثماني مدحت 
باشا )مفتاح العراق( وقال عنها صاح الدين الصباغ أحد قادة 

ثورة مايس عام 1941 أرض السامة.
و تش�ر املص�ادر التاريخية اىل أن الفاو اكتس�بت اس�مها من 
س�فينة تحطمت فوق الصخور الكامنة تحت املاء كانت تدعى 
الفاو. وأوضحت مصادر تأريخية إىل ان الفاو ش�هدت محاولة 
من قبل العياميني الحتالها يف العصور القديمة ولكنهم فشلوا 
يف ذلك بعد أن خرسوا املعركة التي دارت بالقرب من نهر الكرخ 
أمام الجيش اآلش�وريالقادم من الع�راق وقتل قائد العياميني 
وخلفت هذه املعركة نقوش�ًا وكتابات م�ا زالت محفورة عى 
ال�واح من املرمر تحذر أهل عيام من معاودة التحرش بالعراق 

وتبدأ بعبارة )من هنا مر ملك العراق العظيم(.
ويف التاريخ تنازع عى الفاو الربتغاليون والعثمانيون واإلنجليز 
الذي�ن احتلوها س�نة 1914 فيما احتلتها إيران يف ش�باط عام 

1986، واستعادها العراق بعد عامني يف معركة رشسة. 
ويف الف�او كما يذك�ر املؤرخون،  172 نهراً وج�دوال، تتفرع يف 
مقاطع�ات وبلدات املدينة، مثل كوت بن�در وكوت عباس الذي 
تض�م ثمانية أنهر و 18 نهراً يف كوت الخليفة منها نهر حاوي 
وط�وق األغوات ونه�ر باب الهوى و17 نه�راً يف الفداغية منها 
نهر الدوار وابن عيد والخاجية وبركة والحنشنام، أما يف الدورة 
فهن�اك 40 نه�راً منها نهر بيت خليفة وحس�ن صبغ وحالوب 
و اب�ن وايل ونهر تينه ويف منطق�ة املعامر 37 نهراً، وأخراً فأن 
منطقة الفاو تحتوي عى 52 نهراً منها العبادي وسنايف ومناع 

وبيت مشكور و خنيز.
أصبح�ت الفاو، مين�اء العراق الرئيس ع�ام 1923 وكان يؤمه 
ع�دد م�ن البواخر والس�فن الرشاعي�ة وناقات النف�ط الخام 
املص�در إىل الخارج، واس�تمر هذا النش�اط حت�ى العام 1931 
عندم�ا قام امللك فيصل األول بافتت�اح ميناء املعقل عندما جاء 
بقطار خاص وبصحبته رئيس الوزراء ورئيسا مجليس األعيان 
والن�واب حينها، وكانت يف الف�او رشكة نفط البرصة املحدودة 
التي امم�ت وأصبحت تعرف برشكة النف�ط الوطنية العراقية 

حتى أصبح اسمها فيما بعد رشكة نفط الجنوب.

من هنا مر ملك العراق العظيم

                            / خاص 
من البرصة طالب عبد العزيز

كل حمركات زوارق الصيد العاملة
 هي من بقايا حمركات دبابات جيش 

النظام املباد 

  النوخذة ابو جاسم نائب رئيس اجلمعية  النوخذة ابو حتسني رئيس مجعية الصيادين  قائمقام الفاو وليد الرشيفي

الصياد العراقي.. الوحيد الذي يرفع علم العراق يف البحر.. 
وحرس احلدود واجلمرك ال يعريون أمهية للعلم.. وال يرفعونه!! 

البطالة تكاد تكون صفرا يف الفاو..
 ألن البحر يستوعب الكثري

القناة اإلروائية.. شكوك كثرية يف نجاحها.. وهي جتربة جديدة غري مدروسة 
جيدا.. حتى اآلن لـم يكتمل العمل فيها، قناة مكشوفة ومعرضة للتلوث



المستقبل العراقي / مؤيد عبد الزهرة

ما هي الر�شوة؟
الرش�وة بايج�از هي نوع من الفس�اد، ُيطل�ق على دفع 
شخص أو مؤسسة ماالً أو خدمة من أجل االستفادة من 
حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه. وحكمها 
في هذه الحالة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لعن الله الراشي والمرتشي و الرائش الذي يمشي بينهما 
أم�ا إذا كان هناك ظرف خاص يجعل اإلنس�ان غير قادر 
على اس�تيفاء حق له إال بأداء الرش�وة لظالم أو لحكام؛ 
فإن ما يدفعه ف�ي هذه الحال من أجل الوصول إلى حقه 
ال يعتبر رش�وة كما ي�رى أكثر العلماء وإنم�ا هو ابتزاز 
عند الحاجة. والرش�وة بمعنى أدق: ما يدفعه الش�خص 
م�ن م�ال أو خدمة ليحصل على ما ال يح�ل له من مال أو 

منصب أو الربح في خصومة أو تمرير معاملة ال تحل.

الف�شاد اآفة مدمرة
 يق�ول اك�رم عب�د الرحم�ن "موظ�ف" إن الفس�اد إذا 
استشرى أصبح آفة تهدد البالد والعباد وتهدد االستقرار 
وتجعل الطريق ميس�ورا لتس�يطر فئة قليلة على أموال 

الدول�ة والش�عب بغي�ر ح�ق ولألس�ف فإن 
الع�راق بحس�ب تقارير منظمة الش�فافية 
العالمي�ة يحتل مرتبة متقدمة في الفس�اد، 
م�ن  الع�راق  ف�ي  وزارة  تخ�ل  ت�كاد  ال  اذ 
ملفات فس�اد مال�ي وإداري وليس الكهرباء 

س�وى أنموذج لألدوي�ة الفاس�دة وصفقات 
الس�الح الرديئة وغيرها بم�ا يتعلق باإلعمار 

والمدارس والمناقصات وتوريد التجهيزات 
واألغذي�ة الفاس�دة وس�واها 

ومنه�ا  الكثي�ر،  الكثي�ر 
عل�ى س�بيل المث�ال ال 
ال�ى  التق�دم  الحص�ر 
الوظائ�ف الحكومية 
س�لك  وخاص�ة 
والجيش  الش�رطة 
وجدن�ا  حي�ث 
يعتب�ر  البع�ض 
التعيين "مقاولة" 
المتق�دم  وعل�ى 
أن  المضم�ون 
يدف�ع ك�ذا ورقة 
وه�ذا  خض�راء، 
يع�د  ل�م  ش�يء 
س�را من اإلس�رار 

المس�ألة  وبالطب�ع 
نسبية في الوزارات األخرى" 

وأضاف "اعرف احد الشباب 
باع س�يارته ليدف�ع اربعين 
ورق�ة م�ن اج�ل تعيينه في 
احد الدوائر في اطراف بغداد 

وهي قليل من كثير متداول في الوسط الشعبي". ويؤثر 
الفس�اد أيضا في القيم األساس�ية للمجتمع بحسب عبد 
الرحمن فعندما تصبح الرش�وة ض�رورة يومية تتطور 
إلى ثقافة الفساد مما يؤدي إلي تهديد مباشر الستقامة 
المجتمع بأكمله ودرجة مساءلته من خالل التشكيك في 

عدالة النجاح االجتماعي                   
ام�ا المحامي ش�اكر البدري فيقول "ال ش�ك أن من أهم 
ط�رق مكافح�ة الفس�اد ه�و متابع�ة رؤوس الفس�اد 
والمفس�دين وكش�ف جرائمهم واس�ترداد الم�ال العام 
والخ�اص الذي نهبوه بغير حق وتقديمهم للعدالة إلنزال 
العقاب الرادع بهم بقطع ش�أفة جرائمهم ليكونوا عبرة 
لغيرهم، ألن المفس�دين وآكلي الرش�وة أعضاء مريضة 
متعفنة إذا لم تعالج سرى سمها في جسد األمة كلها وال 

عالج لها إال البتر والقطع".

مقرون��ا  الف�ش��اد 
بالف�شل

  فيم�ا ي�رى د. كامل 
العضاض إن الفس�اد، 
ينحص�ر  ال  لغوي�ا 

الرش�وة  بح�االت  معن�اه 
والك�ذب واالفت�راء واالبت�زاز، إنما أيض�ا يغطي حاالت 
الفش�ل وعدم الكف�اءة وع�دم الصالحية، 
س�وء  ع�ن  فض�ال  االس�تخدام،  وس�وء 
اختي�ار المس�ؤولين على كل المس�تويات، 
العليا والدني�ا، مما يقود إلى غي�اب القدرات 
التنظيمية واإلدارية والفنية، فيترتب على ذلك 
ليس فقط ضياع الحقوق، وإنما الهدر بالموارد 
والزمن والطاقات، مفضيا إلى ما يسمى بحالة 
التخل�ف المريع�ة، بس�بب تراكمي�ة 
آثارها. ويصب�ح األمر فادحا 
اإلنس�انية،  الناحي�ة  م�ن 
إثن�اء  ُتمته�ن،  حيثم�ا 
كرام�ات  المراجع�ات، 
ويضي�ع  الن�اس، 
ويتعذب�ون  وقته�م، 
ت  جع�ا ا لمر با
الت�ي  والزحام�ات 
تتطلبها المعامالت 
بيئة  ظ�ل  ف�ي 
تل�ة  قا

والراح�ة،  للصح�ة 
ألنه�ا تج�ري، غالبا، 
تح�ت ش�مس محرقة 
أو ف�ي أجواء م�ن البرد 
القارص من دون وسائل 

للراح�ة، وب�دون تنظيم وب�دون عدالة، هذا ه�و المعنى 
العام للفساد.

 وأضاف العضاض "وبهذا المعنى يصبح الفساد طاغيا؟ 
يصب�ح طاغي�ا حينما يش�يع م�ن القم�ة ال�ى القاعدة 
وبالعكس. وحينما تس�ود األخالق الفاس�دة بين الناس، 
ب�دءا من موظف�ي الحكومة ونزوال للزبال في الش�ارع، 
وحيث يصبح الصدق واإلخ�الص بالعمل نادرا، ويصبح 
اس�تغالل واستضعاف المراجع البس�يط نهجا غالبا في 
الس�لوك. هن�ا يمكن القول بأن الفس�اد أصب�ح طاغيا"  
وأش�ار الى ان الفساد على مس�توى القمة والقيادات قد 
ال يكون مرئيا وملموس�ا، ألنه يتبرقع ويتلفع باألغطية 
والحجابان، ويتأطر بنظام المحاصصات المتخلف الذي 
يقوم على أس�اس تقاس�م المنافع والنف�وذ والمناصب 

واالمتيازات بين الفئات الطائفية والسياس�ية والحزبية 
على حس�اب السواد األعظم من الناس من غير المنتمين 
وغي�ر المكفولي�ن م�ن قبل أح�د. ولكنه على مس�توى 
القاعدة، اي على مستوى الدوائر والهيئات التي يفترض 
أنها تقدم خدماتها للمواطنين مباشرة، او هي مسؤولة 
ع�ن تنفيذ وظائف الحكومة مباش�رة للناس المراجعين 
أو المكلفي�ن، يصبح مفضوحا وصارخا، واألمثلة هنا ال 
تعد وال تحصى. وهنا ال بد من التوضيح بأن الفساد على 
مس�توى القاعدة ستتحمله القيادة حتى لو لم تتعمده أو 
أنها حس�نة النية، وذلك لع�دم كفاءتها في إقالع جذوره 
ومعالجته بالوس�ائل العلمية عل�ى مراحل قريبة األجل، 

وليس االنتظار على مدى عقد من الزمان".

االأ�شباب احلقيقية النت�شار الر�شوة والف�شاد
 بينما يؤك�د علماء االجتماع أن الفس�اد ظاهره عالميه 
بحسب الباحث عزيز الماجدي، فال يوجد اى مجتمع من 
المجتمعات س�واء ف�ي دول العال�م األول أو دول العالم 
الثال�ث مس�تثنى من ه�ذه الظاهرة، وانتش�ار الرش�وة 
المحسوبية واس�تغالل النفوذ والوس�اطة وكلها تعتبر 

من صور الفساد. 
والفساد هو إس�اءة استغالل السلطة المرتبطة بمنصب 
معين س�واء كان شغل هذا 
المنصب عن طريق التعيين 
أو ع�ن طري�ق االنتخ�اب، 
به�دف  اس�تغالله  ويت�م 
ش�خصيه  مصالح  تحقيق 
على حساب المصالح العامة 
".وي�رى احمد العلواني "متقاعد"" في العراق لدينا عدة 
أنواع وأشكال من الفساد تتمثل أساساً في الفساد الكبير 
والفس�اد الصغير ، والفس�اد الكبير مرتب�ط بالمناصب 

والصغير  الكبيرة 
بالمناصب  مرتبط 

الصغيرة ، ومن الصعب 
أن نتخي�ل أن تختف�ي الظاه�رة كلية 

 "  100% نق�ى  مجتم�ع  يوج�د  وأن 
مضيفا"لك�ن الدول المتقدمة اس�تطاعت 

تحجيم وتقليص الفس�اد ألنها نظرت إليه على 
أنه ظاهرة اجتماعية وأن اآلثار المترتبة عليه آثار مدمرة 
س�تعرقل عملية التنمية س�واء للفرد أو المجتمع، وهذه 
الدول عندها مساحة كبيرة من الديمقراطية والشفافية 
والمساءلة وهذه هي شروط مقاومة الفساد في العالم 
األول وال ف�رق عنده�م بي�ن مس�ؤول كبير ومس�ؤول 
صغير، وال يوجد مسؤول أكبر من القانون وال يعترفون 
بش�يء اس�مه )ليس في اإلم�كان أفضل مم�ا كان(  وال 
أن الحكوم�ات ال تخط�ئ. ودول العال�م الثالث تنظر إلى 
الفس�اد على انه ح�االت فردية وأن المجتم�ع ليس كله 
فاسداً، وتتم عمليه تعتيم ومهادنة مع الظاهرة السلبية 
وال تح�دث عملية التحجيم فتنتع�ش وتكبر وتصير مثل 
المرض السرطاني الذي ينتشر في الجسم ويصل لدرجة 
ال تس�تطيع اللحاق به ويتحول إل�ى حالة ميؤوس منها 

ونتقبل الوضع على ما هو عليه.
والذي يحدث على مستوى المجتمع اإلنساني أن الفساد 
عندما ينتش�ر بهذه الص�ورة الكبيرة ويك�ون جزءاً من 

نسيج الحياة االجتماعية يحدث لدينا شيء اسمه.
)ثقافة الفس�اد( وهي أننا نعلم أن هناك فساداً ونتكيف 
معه، فنجد مواطناً صالحاً وضد الرش�وة وغيرها يخرج 
ماالً س�واء برضاه أو بغير رضاه ويعطيه لموظف حتى 
تنتهي المصلحة.و المش�كلة أيضا ليس�ت في اكتش�اف 
الفس�اد ولكن إدانته . بمعنى أننا نسمع كثيراً عن أسماء 

ة  كبي�ر
في  والمعة 

لم  عا
لمال  ا

واالقتص�اد 
م  ع�ال إل ا و

يتم القبض عليه�ا، ولكن عند نقطة اإلدانة نجد أن األمر 
يختل�ف من خالل ثغرات في القان�ون، وحتى بعد دخول 

السجن شكل العقاب الكامل عندنا غير موجود.

                   حا�شبوا �شارقي اأموال ال�شعب
ويق�ول ناش�ط منظم�ات مجتم�ع مدن�ي ع�ن حقوق 
اإلنس�ان س�يف الدين كاط�ع "لن تطأ قدم�ا البالد عتبة 
المدين�ة الفاضل�ة إال حين ُتقلب الط�اوالت فوق رؤوس 
كل الفاس�دين، ويعاَق�ب ويحاَس�ب هادرو م�ال الدولة 
والش�عب مهما عل�ت قاماته�م وارتفع�ت مقاماتهم." 

وأضاف الكاطع 
"فلُينفض الغبار إذاً عن جميع الملفات السوداء، ولُتسلَّْط 

األضواء الكاش�فة على األي�ادي الخفي�ة العابثة بالمال 
العام، ولُيفضح كل من فاحت فيه رائحة فساد واحتيال، 
بعيداً عن الكيدية والتجني وحمالت االفتراء والتش�في.. 
ساعتئذ فقط س�يكون بمقدور الوطن أن يصطلح حاله 
ويستقيم أمره ويخطو أولى خطواته على طريق النزاهة 
والطهارة والنقاوة فاالزده�ار." واوضح "نعلم أن هذه 
الص�ورة المش�رقة الناصعة ه�ي مجرد لوح�ة خّطتها 
ريش�ة الوه�م والخيال، ه�ي حلم جميل وع�ذب يدغدغ 
كيان ومشاعر كل مواطن نظيف، شريف وحي الضمير. 
ولكن السؤال يبقى: هل يأتي زمن يتحول فيه هذا الحلم 
إلى حقيقة مش�هودة وإل�ى واقع ملم�وس؟ وهل يأتي 
يوم ُترفع فيه التغطية السياس�ية عن المرتكبين، وتعبَّد 
الطريق للعدالة فتمضي بال قيد وال محسوبية على دروب 

التطبيق الحق والقويم؟!" .

مكافحة الف�شاد
ولمكافح�ة الرش�وة والفس�اد اورد عدد م�ن الباحثين 
االجتماعيين واطباء النفس جملة من النقاط التي يمكن 
اعتماده�ا لمكافحة الفس�اد كخطوات أولي�ة البد منها 

وهي:
• اإلفادة من وس�ائل اإلعالم لنش�ر اإلنجازات والقضايا 
نج�اح  فيه�ا  ت�م  الت�ي 
ف�ي  الس�لطات 
الفس�اد  مكافح�ة 
فضح  في  ودورها 

الفساد.
• إلقاء القبض على 
كبار المفسدين يدل 
عل�ى جدية العم�ل ويخلق 

مصداقية جماهيرية.
• تحطي�م ثقاف�ة الفس�اد 
وهو أال يقابل الفس�اد العلن�ي وان كان صغيرا بالصمت 
مم�ا يش�جع عل�ى عدم اإلب�الغ ع�ن األكبر من�ه بكونه 

ثقافة.
• زعزعة الثقة بالفساد وذلك بإحداث تنقالت للموظفين 

بين فترة وأخرى.
• مكافئة المخبرين عن الفساد.

•القيام بأعمال تفتيشية غير محددة بوقت.
• تقليل المسارات الروتينية في داخل المؤسسات. 

• تقدي�م المكاف�آت للدرج�ات الصغيرة م�ن الموظفين 
الذين يحاربون الفساد أكثر من غيرهم.

• التفتيش عن اإلنسان النظيف وتقديم الدعم والمساندة 
له.

وفق�ا للمادة 307 م�ن قانون العقوب�ات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 المعدل فان ل�)لرش�وة( 
مفاهي�م كثي�رة قد  تغيب عن من يس�مع بها فيعاقب من )طلب أو قبل لنفس�ه او لغيره منفعة أو 
ميزه أو وعدا ..(  بعقوبة الرش�وة التي تصل الى الس�جن بعشر س�نوات حتى وان كان الطلب بعد 
اتم�ام العمل او االمتناع عنه ..وهناك تس�ميات عديدة للرش�وة منها "البرطي�ل واالكرامية ودهن 
السير".. كلها تدل على المعنى ذاته، وقد استشرت هذه الجريمة بشكل اثر كثيرا على اداء االعمال 
وربما يكون س�بب التش�ديد في العقاب الوارد في قانون العقوبات هو ما تؤثره هذه الجريمة في 

اإلخالل بقواعد العدالة وسير المعامالت التي تعكس حياة الناس جميعا.

اأ�شباب الر�شوة
هناك من يعتاد على الس�لوك الس�يئ )الرش�وة(  وال يس�تطيع منه الفكاك بس�هولة، هذا ما قاله 
األس�تاذ عدنان إبراهيم حس�ن قاضي متقاعدا، مضيفا : إن هذا المرض اذا اصيب به االنسان دخل 
ف�ي تكوينه وهو فس�اد الذم�م واعتقد أنه ن�وع من انواع المرض النفس�ي ال�ذي اذا ما اصيب به 
االنس�ان ال يس�تطيع ان يتخلص منه ، وهذا وفقا للقانون الجنائي وعلم االجرام يحتاج الى توعية 
منذ الصغر الن اعطاء هذه المبادئ تش�كل أساس�ا وارتكازا يكبر مع االنسان ويكون قيما تحميه 
من االنحراف او ارتكاب الجريمة، وهذا األمر يقع على عاتق األبوين والمدرسة، فمثال لو أن االبوين 
علموا صغيرهم بأن الذي يكذب يدخل النار فإن هذا الصغير ال يكذب بعد ذلك، وهذه المبادئ مهمة 
في عمر اإلنس�ان وس�نينه األولى ابتداًء من الثالثة من العمر حتى الخامسة عشر، وكذلك المبادئ 
األخرى ومنها الوفاء والصدق وعدم السرقة واألمانة ورد الجميل كلها مبادئ تحتاج إلى تحفر في 
قلوب الصغار لتحول بينهم وبين الجريمة وكذلك الحال فيما يخص بقية الجرائم.  وشاطرته الرأي 

الست خولة محمد سعيد )باحثة اجتماعية( قائلة:
اعتق�د أن الثقل األكبر يقع على الدولة في الحد من هذه الجريمة عن طريق التش�ديد في العقوبة، 
فهناك الكثير من الموظفين يعتقدون أن هذا السلوك هو سلوك سليم وال غبار عليه، كما أن بعض 
المواطنين يعتقدون بأن معامالتهم ومراجعاتهم س�تعرقل اذا لم يدفعوا مقابلها المال مع انه من 
واج�ب الموظف او المكلف بخدم�ة عامة إتمام العمل وخدمة المراجع واعتقد ان بعض الناس من 
المراجعين هم من يشجع الموظف على اخذ الرشوة وأتساءل لماذا تعطى الرشوة او المكافئة مع 
ان الموظف يأخذ راتب ش�هري على أدائه للعمل؟.. وللعلم فان الموظف يعاقب على أخذه الرش�وة 

وكذلك المراجع او الشخص الذي يقوم بإعطائها يعاقب بذات العقوبة القانونية. 

الر�شوة واملجتمعات
تكثر الرشوة في اغلب المجتمعات ، ولكن بنسب متفاوتة ، هذا ما قاله المحامي يوسف التميمي، 
مضيفا: قد توجد الجريمة بش�كل منظم في بعض الدول كما هو حال جريمة غس�يل األموال أو ما 
تسمى بجريمة اليافطات البيضاء هذه تأخذ التنظيم والدقة والنشاط الذي يديره أشخاص احترفوا 
هذه الجريمة، ولكن انتشار جريمة الرشوة في المجتمعات الفقيرة يكون بشكل أكثر ألن الجريمة 
عموم�ا توجد في الواقع الفقير أكث�ر من وجودها في المجتمعات األخرى، فمثال جريمة تس�مى 
بجريمة اليافطات البيضاء هذه تأخذ التنظيم والدقة والنش�اط الذي يديره أش�خاص احترفوا هذه 
الجريمة، ولكن انتش�ار جريمة الرش�وة ف�ي المجتمعات الفقيرة يكون بش�كل أكثر الن الجريمة 
عموم�ا توج�د في الواقع الفقير أكثر من وجودها في المجتمع�ات االخرى ، فمثال جريمة جريمة 
الرشوة وأبدت األستاذة نيرمان خلف )محقق عدلي( استياءها من انتشار هذه الظاهرة وشبهتها 
بالع�دوى الت�ي اذا ما أصابت انس�ان فأنها تنتقل الى اآلخري�ن اذا لم يمتلك�وا الوقاية والعالجات 
الالزم�ة لتفاديها والن الموظف تحكمه قوانين وقواعد وش�روط ورقابة فانه يخش�ى على عمله 
ووظيفته ومستقبله فقد يعمد الكثير من الناس او المراجعين على دفع الموظفين الى الوقوع في 
المحظور ويقوم هذا المواطن بالحديث عن ما فعله من جريمة فيقلده اآلخرون بحيث عندما يقول 
شخص آلخر أن لديه معاملة متعرقلة في دائرة معينة يقول له االخر كم طلبوا منك وكأن األمر هو 

بيع في مزاد و ليس وظيفة تحكمها القوانين والعقوبات الشديدة والقاسية.  

هل الر�شوة �شلوك اأم ظاهرة
هي ليس�ت ظاهرة، بل سلوك مرتبط بسايكولوجية االشخاص وخلفياتهم التربوية، 

ه�ذا ما أك�ده الدكتور محمد صاحب اختصاص علم النف�س، مضيفا: قد تكون 
الرش�وة ظاه�رة عندن�ا نجدها في كل م�كان والن الظاه�رة حالة عامة 

مطلق�ة، فاألم�ر ال يعدو عبارة ع�ن حاالت تتصل بداخل االنس�ان .. 
والرش�وة تحتاج الى األدلة الموثوق�ة وهي ال تعتمد على األقوال 
والش�ائعات أي ما يس�مى )المبرر الجرمي( او المبلغ المضبوط 

الن األق�وال قد يراد منها المس�اس بس�معة إنس�ان بريء امتنع 
عن اخذ الرش�وة التي هي مرض نفس�ي إذا ما أصيب به شخص قد ال 

يستطيع منه الخالص بسهولة. 
ف�ي واما السيدة احالم قاس�م )ناشطة سياسية( فقد قالت: هناك حاالت خطرة 

يدفع الرشوة اخذ الرش�وة قد تصل الى االبتزاز فقد ال يس�تطيع انس�ان امام حالة معينة ان 
فيضط�ر الى اعطاء كل ش�يء من اج�ل النجاة وهذا يش�كل ابتزازا وهو اخطر حتى من التس�ليب 
والطرف الثاني يذعن لألمر ألنه ال يملك الحيلة او الخيار والبديل ومثل هؤالء الموظفين مجرمون 

ألنهم يبتزون الناس في لقمة عيش�هم واعتقد ان على الوزارات المختلفة ان تقوم بدورات توعية 
وإفهام للمواطنين والموظفين تتحدث فيها عن خطورة هذه الجريمة التي تؤدي إلى قلب كل شيء 

رأسا على عقب وتجعل الحرام حالال وتدمر المجتمع برمته. 

دور االإعالم واملوؤ�ش�شات االأخرى
على وس�ائل اإلعالم ومؤسس�ات المجتمع المدني ان تقوم بواجباتها كونها اللسان الناطق باسم 
الش�عب تجاه ه�ذه الجريمة التي تنخر في عمود المجتمعات وتس�قطها، هذا م�ا قالته اإلعالمية 
ش�يماء الش�مري مضيفة:  لقد أصبح لإلعالم صوت مسموع في العراق وله تأثير شديد على حياة 
الناس في عموم المجاالت هنا نحتاج من اإلعالم أن يبرز عقوبة هذه الجريمة التي تصل الى عشر 
س�نوات وكونها مخلة بالشرف وترافق إلنس�ان طيلة حياته القادمة ، ال بل تنتقل الى اوالده فيما 
بعد وهذه الجريمة تراجعت كثيرا بعد الحمالت اإلعالمية التي قامت بها وس�ائل االعالم المختلفة 

واعتقد انها ستتالشى في المستقبل.
ومسك الختام كانت السيدة أميرة جمعة تعمل في منظمة خاصة بحقوق المرأة حيث قالت: اعتقد 

على أن الوسيلة  للقض�اء  الرش�وة تكون عن طريق االس�رة وزرع مبادئ االنجح 
الخير والمحبة من قبل األبوين 
واإلنسان اذا كانت له قاعدة 
الري�اح  ته�زه  ال  قوي�ة 
العاتي�ات وبالعك�س..

ان منظمات  كم�ا 
لمجتمع  ا

المدن�ي ملزم�ة ب�أداء دورها ف�ي التوعية عن 
طريق عقد المؤتمرات والمحاضرات وإفهام الناس 
خط�ورة الرش�وة وآثارها عل�ى اإلنس�ان وعائلته 

والمجتمع ككل.
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علي جابر

الفساد هو إساءة استغالل السلطة المرتبطة 
بمنصب معين سواء كان شغل هذا المنصب عن 

طريق التعيين أو عن طريق االنتخاب، ويتم 
استغالله بهدف تحقيق مصالح شخصيه على 

حساب المصالح العامة

الرشوة: ما يدفعه الشخص من مال أو خدمة 
ليحصل على ما ال يحل له من مال أو منصب أو 

الربح في خصومة أو تمرير معاملة ال تحل 

ظاهرة خطرية
الرشوة والفساد.. آفة قديمة - جديدة ومرض عصّي على االستئصال !!

جرمية الر�شوة
انتشارها هل يشكل ظاهرة برغم عقوبتها القاسية!!

حين تتحول الرشوة إلى نجم المع في سماء البالد لن نستغرب تناسل سماسرة التوظيف في هذه الدائرة 
او تلك المؤسسة وهم يرسمون لوحة "الداللة" واجور كل موقع في زمن ركنت فيه شهادات التخرج على 
رف االنتظار يعلوها الصدأ والغبار..الرش�وة هي المفتاح الس�حري البواب يصعب الوصول اليها  ولكنها 
غ�دت الي�وم طائرا يحلق باكثر من جن�اح حتى أزكمت رائحتها األنوف؟! ولكن قبل ذلك ما هي الرش�وة، 
أنواعها، عالقتها بالفس�اد واإلفس�اد، وكيف نتعامل معها على طريق تنظيف البالد وإنقاذ العباد؟ هذا ما 

سنحاول إضاءته من خالل التحقيق  التالي فماذا نقرأ؟.



شيماء أحمد

أث�ارت الهجمات ضد الس�فارات األمريكية ف�ي عدة بلدان 
عربية بسبب الفيلم المسيء للرسول محمد )صلى الله عليه 
وس�لم(، قلقا في الواليات المتح�دة من أن تطورات الربيع 
العرب�ي قد تحم�ل تأثيرات قد ال يتوقعه�ا صناع القرار في 
الواليات المتحدة، إذ اعتبر بعض المحللين أن تلك الهجمات 
في ذكرى الحادي عش�ر من سبتمبر أسوأ لحظات الضعف 

األمريكي في الشرق األوسط.
ومن ثم، حرصت األوس�اط البحثية األمريكية على مراقبة 
ما أسمته "خريف الغضب اإلسالمي" ضد الواليات المتحدة 
ف�ي المنطقة، ومحاولة اس�تخالص ال�دروس التي ينبغي 
على الواليات المتح�دة أن تتعلمها للحفاظ على مصالحها 

في المنطقة؟.

تاأمني �لدبلوما�سيني �أوال:
ي�رى "جوش�وا كيتن�غ" )وهو محرر مش�ارك ف�ي مجلة 
"فورين بوليسي"( في تحليل له نشرته المجلة في عددها 
الص�ادر ي�وم 14 س�بتمبر 2012 أن البعثات الدبلوماس�ية 
األمريكية في المناطق التي تعاني من اضطرابات سياسية 
دائما ما تكون معرَّضة للخطر، فالس�فارات غالًبا ما تكون 
هدًفا للمس�لحين أو المتظاهرين الغاضبين من سياس�ات 

الواليات المتحدة.
وم�ن ثم ، س�تكون ثمة حاج�ة إلى تغيير إج�راءات تأمين 
الس�فارات والبعثات الدبلوماس�ية بش�كل يكفل حمايتها، 
عل�ى حد ق�ول الكاتب، ال�ذي يلفت إل�ى أن مقتل الس�فير 
األمريكي كريس�توفر س�تيفنز في ليبيا األسبوع الماضي 
يشير إلى افتقار القنصلية األمريكية في ليبيا إلى الحراسة 
المش�ددة، والزجاج المضاد للرصاص، واألبواب المسلحة، 
وكل ما يلزم لتأمين السفارات.بيد أنه سيكون من المؤسف 
اس�تخدام وفاة ستيفنز كذريعة لزيادة عزلة الدبلوماسيين 
األمريكيين وراء الجدران واألسالك الشائكة، وفًقا لما يراه 

كيتنغ.
حليف ��سرت�تيجي ال غنى عنه

وفي تحليل آخر، نش�رته مجلة فورين بوليسي في عددها 
الصادر في الرابع عشر من أيلول الحالي، رأى ستيفن كوك، 
وه�و خبير أمريكي ف�ي الش�ؤون السياس�ية العربية في 
مجلس العالقات الخارجية األمريكية، أن الواليات المتحدة 
ُتعتب�ر حليًف�ا حيويًّ�ا ال غن�ى عنه، الس�يما وأنه�ا مصدر 
االس�تثمارات العس�كرية والمالي�ة في الش�رق األوس�ط. 
وتج�در اإلش�ارة إل�ى أنه عل�ى الرغم م�ن توتُّ�ر العالقات 
المصرية األمريكية إثر الهجمات التي تعرضت لها السفارة 
األمريكية في القاهرة، فإن الرئيس المصري محمد مرسي 
أب�دى تفهما لمطال�ب الواليات المتحدة بش�أن العمل على 
إع�ادة الوضع تحت الس�يطرة. وعلى حد ق�ول كوك، يبدو 
أن ق�ادة مصر الجدد يس�عون إلى تقديم نه�ج جديد للعالم 
العربي، إال أن ثمة ثالثة عراقيل تحول دون تحقيقهم ذلك:

أوالً: النظام السياسي الهش
ثاني�اً: عقود الركود الطويلة التي م�رت بها مصر في عهد 

حسني مبارك.
ثالًثا: وجود منافسين لمصر على النفوذ في العالم العربي، 

بمن فيهم القطريون والسعوديون واألتراك.
ون�ّوه الخبير إلى أن الش�رق األوس�ط س�يعجز ع�ن إيجاد 
بدي�ل لواش�نطن، وخاص�ة لعدم اكت�راث الق�وى األخرى 
بش�يء س�وى مصالحه�ا الخاص�ة. فال�دور العس�كري 
والسياسي والدبلوماسي لبكين في الشرق األوسط ال يزال 

متواضعاً نس�بياً حتى في ظل تنامي مصالحها االقتصادية 
والجيوستراتيجية.

وفي الوقت نفسه، أثبت دعم موسكو لنظام األسد حرصها 
الش�ديد على الحفاظ على موطئ قدم لها في المنطقة في 
ميناء طرطوس السوري دون االكتراث بإنقاذ آالف األرواح 
الس�ورية. والهند، التي تتمتع بعالقات عس�كرية قوية مع 
إس�رائيل، ال تعب�أ كثي�را بالعال�م العربي. والبرازي�ل، التي 
س�يزورها الرئيس مرس�ي في أواخر أيل�ول الحالي، ليس 

لديها مصالح في الشرق األوسط.

وعلى الرغم مما تس�ببه منطقة الش�رق األوس�ط من أرٍق 
لها، فأن من المستبعد أن تتخلى واشنطن عن المنطقة في 
أي وقت قريب، لذا تعتبر الواليات المتحدة حليًفا استثنائيًّا 

للمنطقة، على حد وصف كوك.

درو�س من مهاجمة �ل�سفار�ت
في الس�ياق نفس�ه، اس�تنبط الكاتب الصحف�ي األمريكي 
توني كارون خمس�ة دروس مس�تفادة م�ن الهجوم على 
الس�فارات األمريكية في مقال له نشرته مجلة "تايم" في 

عددها الصادر يوم 14 سبتمبر 2012 ، كما يلي:
الدرس األول: الخوف من العلم األسود:

كان التيار السياسي المهيمن الذي انبثق من الربيع العربي 
في مستهل عام 2011 إسالميًّا، ولوحظ أن األعالم السوداء 
التي ُرفعت على الس�فارات في بنغازي والقاهرة وصنعاء 
كان مكتوب عليها "ال إله إال الله محمد رسول الله". ويرمز 
ه�ذا العلم، على حد قول الكاتب، إلى الس�لفية السياس�ية، 
وكان غالب�ا ما يرفع تنظي�م القاعدة وطالبان ه�ذا العلم. 
ومن جهتها، تفاج�أت الحكومات الغربية إلى حد كبير من 
جراء استش�راء السلفية في ليبيا وتونس ومصر وسوريا. 

وتنط�وي لعب�ة الس�لفيين في تل�ك البل�دان، بما ف�ي ذلك 
غزة الت�ي تواجه فيها حماس تحديا مماثال من الس�لفيين 
الفلس�طينيين، على تحدي تيار اإلخوان المس�لمين األكثر 

اعتدااًل.
وق�د تنام�ت الحركُة الس�لفية ف�ي اآلونة األخي�رة، ليس 
بس�بب الحرية الت�ي ينعم به�ا العالم العربي ف�ي فترة ما 
بعد الديكتاتورية فحس�ب، بل بسبب دعم المملكة العربية 
الس�عودية )الت�ي تعتبر مرك�ًزا للفكر الس�لفي( لعدد من 
الجماعات السلفية. وما كان السلفيون يسعون إلى تحدي 
العالم الغربي فحس�ب عندما وّجهوا غضبهم إلى السفارة 
األمريكي�ة، بل كان�وا يتطلع�ون أيًضا إلى نصب أنفس�هم 
حّراس�ا لروح اإلس�الم ضد اإلخوان واألح�زاب المصرية . 
ومن ثم يرى كارون أن الس�لفيين ق�د يكونون هم التحدي 

األكبر لإلخوان المسلمين وليس الغرب.
الدرس الثاني: قادة مصر يهتمون أكثر بالداخل

نقل كارون عن مارك لينش، أستاذ السياسة بجامعة جورج 
واشنطن، قوله في أعقاب الهجوم على السفارة األمريكية 
ف�ي القاه�رة: "إن رد فع�ل جماع�ة اإلخ�وان المس�لمين 
والرئيس محمد مرس�ى ُيش�ير إلى أنهم أكث�ر اهتماًما في 
الوقت الراهن بمصلحتهم السياسية الداخلية لحمايتها من 

أي مزايدات من الجانب السلفي.
وي�رى كاتب المقال أن الس�لفيين يعتبرون تحدي اإلخوان 
المسلمين وتقويضهم من خالل إثارة الغضب إزاء الواليات 

المتحدة "إستراتيجية ناجعة".
ذات الرؤي�ة  ذهب�ت له�ا جايت�ي كالوس�ن في مق�ال لها 
نش�رته مجل�ة "فوري�ن أفي�رز" ف�ي عددها الص�ادر يوم 
الثالث عش�ر من س�بتمبر الج�اري، إذ اعتب�رت أن الرئيس 
مرس�ي واإلخوان اهتموا بالحسابات الداخلية لألزمة أكثر 
م�ن الخارجية ، بالرغم من تعه�د الرئيس المصري بتأمين 

البعثات الدبلوماسية.
ال�درس الثال�ث: ليبي�ا ف�ي ط�ور 

التكوين
ش�جب  الت�ي  الس�رعة  ج�اءت 
به�ا الق�ادة الليبي�ون الهجمات 
األمريكية في  القنصلي�ة  عل�ى 
وتعهده�م  بنغ�ازي،  مدين�ة 
صارم�ة  إج�راءات  باتخ�اذ 
ض�د مرتكبيها، ف�ي تناقض 
م�ع الحالة المصري�ة – كما 
ي�رى كاتب المق�ال-. بيد أن 
الليبيين  الزعماء  اس�تجابة 
تتناس�ب  ال  وتعهداته�م 
س�يما  ال  قدراته�م،  م�ع 
أن ليبي�ا تعان�ي من فراغ 
أمن�ي يش�غله مزيج من 
ميليشيات متنافسة منذ 

سقوط القذافي.
ع�ن  كارون  ونق�ل 
وهو  لوران�س،  وليام 
مدير مش�روع شمال 
إفريقيا في مجموعة 
الدولي�ة،  األزم�ات 

قول�ه: "ل�م تقم دول�ة ليبية 
بمعن�ى الكلمة حتى هذه اللحظة، وال يوجد 
به�ا جيش قوي أو ش�رطة فعالة مهيمنة.. 
والصراع�ات المحلية ُتترك قائمة هناك بدال 

من حلها".
الدرس الرابع: العالم العربي يكره أمريكا أكثر من أي وقت 

مضى
تعّج�ب الكثيرون م�ن قول أوباما ي�وم الخميس إن "مصر 
ليس�ت حليفا وليس�ت عدوا". ويبدو أن ه�ذا الوصف كان 
مريح�ا إلى حد م�ا للرئيس مرس�ي، ال س�يما وأن الجيش 
المص�ري وحكوم�ة اإلخوان المس�لمين بحاج�ة إلى دعم 
الواليات المتحدة ومس�اعدتها من أجل إرس�اء االس�تقرار 

في مصر والنهوض بالدولة.
ووفًقا للمس�ح الذي أجراه مركز بيو لألبحاث حول موقف 
العال�م من الوالي�ات المتح�دة، والذي ظه�رت نتائجه في 
شهر يوليو، ينظر 79% من المصريين إلى الواليات المتحدة 
نظرة س�لبية، في حين نظر 19% منه�م نظرة إيجابية لها. 
والالف�ت للنظر هن�ا هو أنه عل�ى الرغم من وع�ود أوباما 
بش�أن إحياء مكانة الواليات المتحدة في العالم اإلسالمي، 
ارتفعت نسبة كره البلدان اإلسالمية للواليات المتحدة عما 
كانت في عام 2008. ومن ثم يرى كارون أن تبّني الواليات 
المتحدة كحليف ال يزال رهانا محفوفا بالمخاطر سياس�يا 

بالنسبة للقادة العرب الجدد.

الدرس الخامس: المضي قدما بحذر في سوريا
من المرج�ح أن يك�ون مقت�ل الدبلوماس�يين األمريكيين 
األربعة في بنغازي قد حّطم آمال الثوار الس�وريين بش�أن 
إمكاني�ة قيادة الوالي�ات المتحدة التدخل الدولي إلس�قاط 

نظام األسد، تماما مثلما فعلت في ليبيا.
وين�ّوه كارون ف�ي مقاله إلى أن س�وريا تعاني بالفعل من 
حرب أهلية طائفية، حي�ث يحتفظ النظام بوالء مجموعة 
متش�ددة م�ن العلويين، في حين أن ق�وات المتمردين ذات 
أغلبي�ة س�نية. هذا وين�ذر تش�كيل المس�يحيين في حلب 

ميليشيا لمحاربة المتمردين بخطر محتم.
وال يس�تبعد كارون أن ُيرفع نفس 
األس�ود  العل�م 
س�وريا،  ف�ي 
توج�د  حي�ث 
عناصر سلفية 
مقاتلين  )تضم 

محليي�ن 
تحاول  وأجانب( 
الزع�م ب�أن له�ا 
متنامي�ا  دورا 
االنتفاض�ة  ف�ي 
الس�ورية. وتعتب�ر 
العربي�ة  المملك�ة 
الت�ي  الس�عودية، 
النظ�ام  تناه�ض 
السوري التخاذه إيران 
معززا  وثيق�ا،  حليف�ا 
لبعض ه�ذه الجماعات 
الس�لفية التي تعمل في 
كل م�ن لبنان وس�وريا. 
ويلف�ت الكات�ب إل�ى أن 
يؤي�دون  الذي�ن  معظ�م 
العس�كري  التدخل  فك�رة 
في س�وريا يرون أن تنامي 
ف�ي  الس�لفية  الجماع�ات 
أماك�ن أخرى يس�لط الضوء 

إنه�اء الص�راع في س�وريا، على ضرورة 
واإلطاحة باألسد في أقرب وقت، ما يوحي بأن من المرجح 

أن ينمو النفوذ المتطرف كلما طالت مدة الحرب.

أميرة البربري

 عجزت الحوكمة العالمي�ة الحالية عن إدارة 
األزم�ات الطاحن�ة التي يم�ر به�ا المجتمع 
الدول�ي، والس�بب في ذلك أن النظ�ام الدولي 
الحال�ي يعتم�د عل�ى مبدأ أس�اس ف�ي إدارة 
الش�ؤون الدولية، هو أن"ي�زداد القوي قوًة، 
ويصبح الضعيف أكثر ضعفاً"، وهو ما يطلق 
عليه "دبلوماس�ية التواط�ؤ"، أو بمعنى آخر 
اإلقصاء. ومن هنا، سعت الندوة التي أقامتها 
كلي�ة االقتصاد والعلوم السياس�ية، بحضور 
د. برت�ران بادي، األس�تاذ بمعهد الدراس�ات 
السياس�ية بباري�س، إل�ى إلقاء الض�وء على 
الدبلوماس�ية الت�ي تحك�م النظ�ام الدول�ي 

حاليا.

�حلوكمة و�لنظام �لدويل
الش�كر  المحاض�ر كلمت�ه بتوجي�ه  ب�دأ 
واالمتنان لمص�ر، باعتبار أنه بالرغم من 
الزخ�م ال�ذي تعيش�ه مصر م�ن أحداث 
فإنه�ا  الحرج�ة،  المرحل�ة  تل�ك  ف�ي 

مث�ال الش�جاعة الفكري�ة والثقافي�ة 
والسياس�ية. وبدا في بداية الجلسة 

مندهشاً لمصطلح الحوكمة، ورآه 
مجهداً للغاي�ة، ومثيراً للضحك 

في آن واحد، متسائالً: كيف 
يكون هناك تعبير جديد 

ومصطلح الحوكمة 
ف�ي  موج�ود 

 . ؟ ص�ل أل ا

ويتس�اءل: كي�ف 
نحك�م  أن  يمك�ن 
مع  الدولي،  النظام 
نه  أ

مك�ون من عدة حكوم�ات؟!، أو بمعنى آخر: 
كيف يمكن التحول من تع�دد الحكومات إلى 

وحدة التنظيم الدولي؟.
وأش�ار إل�ى أن مصطل�ح الحوكم�ة ط�رح 
مبكراً ج�داً في الحي�اة الدولية، ويرفض 
المحللون ه�ذا المصطل�ح باعتبار أنه 
ال يمك�ن أن تك�ون هن�اك حوكم�ة 
للحكوم�ة، ألن المدرس�ة الواقعية 
تعتقد أن العالم هو مجرد تنافس 
أو تصادم مستمر للدول، فكيف 
يمك�ن أن نفك�ر فيم�ا وراء 
للدول،  ذلك؟! فهناك سيادة 
والتخلي عن هذه السيادة 
ع�ن  التخل�ي  معن�اه 
من   أساس�ي  مك�ون 
ش�خصية  مكونات 
لك�ن  الدول�ة. 
ظهور مصطلح 
لم�ة  لعو ا

أدى إلى ح�دوث تحول، وبدا لل�دول أن فكرة 
التراب�ط أه�م م�ن الس�يادة، وأن مصي�ر كل 
عنص�ر من عناص�ر النظ�ام الدول�ي مرتبط 
بالنظ�ام العالمي. ولكن كان م�ن الضروري 

إيجاد طريقة توفر التوازن الدولي.

مر�حل تطور �لنظام �لدويل
رص�د برت�ران ب�ادي المراح�ل التي م�ر بها 
النظام الدولي فيما يلي: 1- نظرية الس�يطرة 
)الزعيم(: ظهرت ه�ذه النظرية في الواليات 
المتح�دة األميركي�ة، وافترض�ت أن أفض�ل 
وس�يلة لتنظي�م العالق�ات الدولية بس�يطة 
للغاية؛ وهو ممارس�ة الس�يطرة. فإذا كانت 
ال�دول تري�د االس�تقرار وترف�ض الفوضى؛ 
فالب�د أن تدافع عن وجوده�ا، وهو ما يطلق 
عليه�ا بمعنى آخ�ر نظرية )الزعي�م(، والتي 
كان�ت مح�ط اهتم�ام العدي�د من الرؤس�اء 
األمريكيي�ن البراغماتيين، مثل بوش األب، أو 

كلينتون، أو أوباما.

2- التعددي�ة: ب�دأت فك�رة التعددي�ة تفرض 
نفس�ها من�ذ ع�ام 1945 لتنظي�م العالق�ات 
الدولية بن�اء على مب�ادرة الرئيس األمريكي 
روزفل�ت، والت�ي هدفت إلى جم�ع كل الدول 
في منظمة دولية مفتوح�ة للجميع، تناقش 
كاف�ة المش�كالت الكب�رى، خاص�ة مصادر 
التوت�ر في العالم. وق�ال روزفلت في ذلك إن 
: "الحص�ول عل�ى تس�وية س�يئة أفضل من 
صيغة جيدة ، وس�وف نف�رض التعددية على 
العالم باستثنائنا". وبمرور أعوام التفاوض، 
خرج�ت خم�س دول )الخمس الكب�رى( لها 
الح�ق في متابعة اآلخرين، مع عدم الخضوع 
له�م ف�ي الوقت نفس�ه، مم�ا يعن�ي إقصاء 
الفك�رة التي أقيم التنظي�م الدولي من أجلها، 
ودخوله في حالة من الش�لل، وهو ما أس�س 
لما يطلق عليه "دبلوماس�ية التواطؤ".وكان 
من الممكن إنهاء هذه االزدواجية بعد انهيار 
سور برلين، لكن الهيمنة الجديدة أطفأت أنوار 
التعددي�ة. 3.   تنظيم القل�ة )األوليغاركية(: 
وهي الت�ي تنظم حلقة العالقات الدولية التي 
نعيش�ها اآلن، والمقصود بها أن يكون حكم 
النظام الدولي في يد قلة قوية، وهو ما أطلق 
علي�ه "دبلوماس�ية أعض�اء النادي".وه�ذه 
الفك�رة قديم�ة منذ مؤتمر فيين�ا عام 1815 
بع�د الح�روب االمبراطوري�ة، وه�ي الم�رة 
األول�ى في تاريخ اإلنس�انية الت�ي رأى فيها 
األمراء )المنتصرون( النظام الدولي أهم من 
المنافس�ة، وأدركوا أن الح�رب ليس معناها 
فق�ط تص�ادم المحاربين؛ ولك�ن تعني أيضاً 

فقدانهم لعروشهم.
ومثل�ت المرحلة الس�ابقة مرحلة التش�اور، 
والت�ي انته�ت بظه�ور الثنائي�ة القطبية، ثم 
تأس�يس مجموع�ة الخمس الكب�رى، والتي 
أقص�ت م�ا دونها من خ�الل ح�ق الفيتو. ثم 
طفا عدم االس�تقرار على الس�طح من جديد 
م�ع بداي�ة الثمانيني�ات، وتكوي�ن مجموعة 
الس�بع الكبرى لالقتص�اد السياس�ي، والتي 
تزعمت النظام الدولي، ووصلت إلى مستوى 
بداي�ة  والت�ي ش�كلت  العالمي�ة،  الحوكم�ة 
انهي�ار االزدواجية القطبية. ودعيت روس�يا 
لالنضم�ام في لعبة الس�بع الكب�رى، ولكنها 
كان�ت مدعوة فقط للحل�وى، وليس للمائدة، 

على حد وصف بادي.
ويرى المحاضر أن هذه الدبلوماسية )النادي( 
أدت إل�ى ظه�ور دبلوماس�يات أخرى طموح 
في - المقابل- لق�وى بازغة، أهمها البرازيل 
وتركيا، تعتمد على أنها دول قوية في مناطق 

تشهد ارتباكاً.

م�ستقبل �لنظام �لدويل
وي�رى برت�ران ب�ادي أن قص�ة دبلوماس�ية 
التواطؤ بدأت ف�ي االنتهاء بحلول عام 2008 
وال�ذي مث�ل ضع�ف الوج�ود األمريكي على 
الس�احة الدولية – بصعود باراك أوباما الذي 
وصف بأنه نص�ف رئيس للواليات المتحدة - 
وصعود دبلوماسيات تزعمت التنظيم الدولي، 
ومنه�ا فرنس�ا، التي وصفها بالدبلوماس�ية 
الرائع�ة، خاص�ة في قي�ادة التنظي�م الدولي 

فيما يتعلق باألزمة المالية العالمية.
ومن خالل ما س�بق، يمكن أن نخلص إلى أن 
األس�اس في دبلوماس�ية النادي أو التواطؤ 
أو القل�ة يقوم على اإلبقاء عل�ى الحد األدنى 
م�ن التواف�ق ف�ي الرأي بي�ن أعض�اء النادي 
لوض�ع نظام للحكم يجنب أعضاء هذا النادي 
الخض�وع للق�رارات القصري�ة الت�ي تفرض 
عل�ى ما دونهم من دول تخضع لهذا التنظيم. 
فيمك�ن التغاض�ي عم�ا يح�دث ف�ي التب�ت، 
والعراق، وأفغانس�تان، وما تفعله إس�رائيل 
م�ن امتالك الس�الح الن�ووي؛ لك�ن ال يمكن 

التغاضي مثالً عما يحدث في إيران.
ويختتم برتران كلمته بأن دبلوماسية التواطؤ 
ه�ي آلية الغفران لكل من تعرف هويته وآلية 
العق�اب واإلدانة الش�ديدة للصغ�ار. ويقول 
:"احذروا فإن دبلوماس�ية التواطؤ يمكن أن 
تقودنا إلى كارث�ة، ونحن مغمضو العينين". 
فالدبلوماس�ية البد أن تترك للدبلوماس�يين، 
والحكم الرش�يد ينبغي أن يرتكز على مبادئ، 
ولي�س كيانات، والبد أن نفه�م أننا في عصر 
العولم�ة ال توج�د أي دولة – حت�ى لو كانت 
تنظي�م  عل�ى  ق�ادرة   – المتح�دة  الوالي�ات 
العالق�ات الدولية إال بمش�اركة الجميع. وإن 

لم نفهم هذا، فمعناه الرجوع إلى الوراء.
بكلي�ة  ماجس�تير  الكاتب:باحث�ة  تعري�ف 

اإلعالم، جامعة القاهرة.
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خريف الغضب
ما الذي ينبغي على أميركا تعلمه من مهاجمة سفاراتها ؟!

دبلوماسية التواطؤ
برتران بادي يناقش هيمنة "األوليغاركية" على النظام الدولي

ً



كاظم فنجان الحمامي

س�معنا قبل بضعة أيام بخبر الس�يدة 

الكويتي�ة المتبط�رة, الت�ي عرض�ت ثروة 

طائل�ة تقدر بنص�ف مليون دين�ار كويتي 

عل�ى إدارة ن�ادي ري�ال مدري�د االس�باني 

مقابل اس�تضافتهم في منزله�ا بالكويت, 

والتصوي�ر معه�ا وم�ع أحفاده�ا الذي�ن 

يعشقون النادي الملكي.  

نصف مليون دينار كويتي تس�اوي يا 

جماعة الخير س�تة ماليين ريال سعودي, 

وتزي�د على ثالث�ة مليارات دين�ار عراقي, 

دفعته�ا س�يدة كويتية مس�لمة من جيبها 

الخ�اص ف�ي ب�ادرة غريبة لتكري�م جوقة 

)أيكر كاسياس فيرنانديز( وجماعته. 

الكويتي�ة  الم�رأة  ه�ذه  ض�د  لس�نا 

المس�لمة, الت�ي هام�ت عش�قا بالن�ادي 

الملك�ي, وال ضد المرأة العربية المس�لمة, 

الت�ي وقعت في غرام ج�ورج دبليو بوش, 

فعندن�ا ف�ي الع�راق وزي�ر واح�د كلفت�ه 

حفل�ة زواج ابن�ه, فل�ذة كبده, ف�ي فندق 

)األنتركونتننت�ال( بأمري�كا حوال�ي مئ�ة 

ملي�ون دوالر أمريكي, على ذمة المنتديات 

التي نشرت الخبر, وعندنا رجال دين طبعوا 

أقوى وأطول قبلة على ش�فاه بول بريمر, 

في الزمن الذي س�قطت في�ه مقصلة البند 

السابع على رقاب أطفال العراق, ولم ُترفع 

عنه�م حتى يومنا هذا, فصارت من أبش�ع 

السيوف المسلطة علينا من دون أن نقترف 

ذنبا أو نرتكب إثماً, هكذا وجدنا أنفسنا في 

نهاية النفق المظلم في هذا الليل السياسي 

البهيم, يطاردنا الفق�ر بخناجره في البلد, 

ال�ذي يع�وم ف�وق اكب�ر بحي�رات النف�ط 

ف�ي كوك�ب األرض. .نح�ن اآلن ف�ي أمس 

الحاج�ة لم�ن يتضام�ن معنا ف�ي تحطيم 

هذه المقصلة الظالمة, وبحاجة إلى فتوى 

تكفيرية واحدة من هذه الفتاوى التكفيرية 

المليوني�ة, التي يطلقها رج�ال الدين هذه 

األي�ام على ميك�ي ماوس وت�وم وجيري, 

فتوى تكفيرية واحدة تناصر فقراء العراق 

وتح�رِّم ممارس�ات البند الس�ابع وتنعتها 

بالكفر والعهر والغدر.

 نس�مع هذه األي�ام ببع�ض المواقف 

المادي�ة الداعم�ة لبراعم الغن�اء والرقص 

في البالد اإلسالمية, وال نسمع بمن يرعى 

براع�م العراق ويحميهم من بطش مقصلة 

البند الس�ابع, وربما كان الطفل اإلماراتي 

الكبير )عبد الله بالخير( من دعاة )الخير(, 

ف�ي منظ�ار أه�ل الط�رب, عندم�ا صّوت 

للصبية )كارمن سليمان( في برنامج عرب 

آيدل بمبلغ مليون دوالر, ألنه كان يرى فيها 

أمل األمة, ويعدها جس�داً صاروخيا مثيراً, 

س�يخطف األضواء م�ن هيفاء ونانس�ي, 

ف�ي الوق�ت ال�ذي تس�اقطت فيه ش�ظايا 

الصواريخ التي, قذفتها المافيات الطائفية 

فوق رؤوسنا, فخطفت أمننا واستقرارنا, 

وحول�ت حياتنا إلى سلس�لة ال منتهية من 

األح�زان والمآس�ي, وهن�اك الكثي�ر م�ن 

الصور المقززة لمظاهر اإلسراف والتبذير 

والبذخ, التي نهت عنها الديانات السماوية 

كلها. 

نحن ال نعتب على جماعتنا هنا, وإنما 

نعت�ب عل�ى الضمي�ر العرب�ي اإلس�المي, 

وغياب�ه ع�ن إص�دار فت�وى ش�رعية ضد 

ممارس�ات البند الس�ابع. ربم�ا يحاججنا 

رج�ال الفت�وى باألرقام الفلكي�ة لميزانية 

الع�راق, الت�ي بلغ�ت ع�ام 2006 )33.9( 

مليار دوالر, وبلغت عام 2007 )41( مليار 

دوالر, وبلغت عام 2008 )70( مليار دوالر, 

وبلغت ع�ام 2009 )70( مليار دوالر, وفي 

2010 )72.2( مليار دوالر, وفي عام 2011 

)82.6( ملي�ار دوالر, وقف�زت عام 2012 

إل�ى )100.5( ملي�ار دوالر,  حت�ى ص�ار 

الكل�ي )470.4( ملي�ار دوالر,  المجم�وع 

فنق�ول لهم إن هذه األرق�ام ال علم لنا بها, 

وال ن�دري أي�ن ذهب�ت ؟, 

وكي�ف صرف�ت ؟, وربما 

سيأتي اليوم الذي تخضع 

المعني�ة  الجه�ات  في�ه 

للعدالة والمس�اءلة, لكننا 

نطالبه�م أن يقفوا وقفة 

الفنانة  مش�رفة كوقف�ة 

الش�ريفة  األمريكي�ة 

العفيف�ة النزيهة )انجلينا 

جول�ي(, الت�ي وقفت مع 

فق�راء العال�م, وغ�ادرت 

منتجع�ات الع�ز والب�ذخ 

ف�ي  لتعي�ش  والرخ�اء, 

التجمعات  أفقر 

نية  لس�كا ا

العراقية, وتقف وقفة مواساة مع أطفالنا, 

حتى صرفت أموالها كلها في بناء الوحدات 

الس�كنية وإي�واء المهجرين والمش�ردين, 

وأنفقت ثروتها في بناء المدارس ورياض 

األطفال, وفي جلب آالف األطنان من الغذاء 

وال�دواء والمس�تلزمات المنزلية, وأمضت 

أفضل أوقاتها في تفقد مخيمات الالجئين, 

الذين لم يسلموا من مدافع الكاتب الكويتي 

)المس�لم( عب�د الل�ه الهدلق عندم�ا طالب 

حكومة ت�ل أبيب بتضييق الخن�اق عليهم, 

في مقاالته, التي نشرتها جريدة )الوطن( 

الكويتية, ونشرتها الصحف اإلسرائيلية. .  

نح�ن على يقين تام إننا سنس�مع من 

يق�ول: إنه�ا )كاف�رة(, وإنه�ا )متهتكة(, 

المحس�نة  الم�رأة  إن ه�ذه  له�م  فنق�ول 

انض�ج بكثي�ر م�ن المس�رفين والمبذرين 

المحسوبين على اإلسالم, وهي عندنا أقرب 

إلى قلوبنا من أولئك الذين وضعوا أموالهم 

تحت أقدام فريق ريال مدريد, وأكثر مروءة 

بماليين المرات من المتهتكين الذين آزروا 

الراقصي�ن والراقص�ات, ول�م يلتفتوا إلى 

المآس�ي التي خلفتها مقصلة البند السابع 

المسلطة على رقابنا بلعبة سياسية تديرها 

دول�ة عربي�ة )مس�لمة( بقص�د االنتق�ام 

من الش�عب العراقي, وحرمانه من ابس�ط 

مستلزمات العيش الرغيد, 

ht t p : / / www. you t u b e. c om/

watch?v=6qBZchYWX_I

وه�ي بالتأكي�د أكثر م�روءة بماليين 

المرات م�ن كالب الناتو وضباع البنتاغون 

وغرب�ان الش�ر, وه�ي أكث�ر م�روءة م�ن 

الذي�ن نهب�وا ث�روات العراق, واس�تباحوا 

المال العام, ونس�فوا األس�واق والمدارس 

بعب�وات الحقد والكراهية, ونش�روا الفتن 

الطائفية. 

 يقول�ون إن ش�اباً ارتط�م ذات ي�وم 

بام�رأة طاعن�ة بالس�ن, وبدال 

من أن يعتذر منها, ويساعدها 

األرض  م�ن  النه�وض  عل�ى 

أخذ يضحك عليه�ا, وما أن بدأ 

يس�تأنف س�يره, حت�ى نادته 

العجوز قائلة: لقد س�قط منك 

ش�يء, فعاد الش�اب مسرعاً, 

وأخ�ذ يبح�ث فلم يجد ش�يئاً, 

فقال�ت ل�ه العج�وز: ال تبحث 

ي�ا ول�دي كثيراً, لقد س�قطت 

مروءتك ولن تجدها أبداً. 

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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*  أمين يونس 

 
يبل�غ ع�دد أعضاء مجل�س النواب العراق�ي )325( عض�وا.. فإذا 
طرحن�ا %25 م�ن الجنس اللطيف أي النس�اء .. فيبقى حوالي )245( 
م�ن الجنس غي�ر اللطيف او الخش�ن أي الِرج�ال!. والُمفارقة الكبيرة 
.. ان س�تين من أعض�اء مجلس النواب.. "متزوجي�ن بأكثر من زوجة 

واحدة".. ومعظمهم تزوَج بالثانية وهو عضو في مجلس النواب.
- ذلك يعني ان حوالي ُربع أعضاء مجلس نوابنا الُمّوَقر من الذكور 
وبالضبط )%24.5( .. متزوجون بأكثر من واحدة. وهي نسبة نتفوق 
به�ا على الكثير من برلمانات العال�م.. بالطبع ال أعني برلمانات الدول 
التي ُيّح�رم فيها الزواج بأكثر من واحدة.. ب�ل برلمانات دول المغرب 
العربي مثالً "علماً ان نس�بة ال�زواج المتعدد ازدادْت بصورٍة ملحوظة 
ف�ي دول الربيع العرب�ي ، تونس وليبيا ومصر". ونحن ننافس نس�بة 

برلمانيي السعودية والكويت وأفغانستان!.
- هنال�ك العديد من أعضاء مجلس النواب العراقي، متزوجون من 
ثالث نس�اء.. وهنالك عضوان بأربع نس�اء "وهم�ا يتغيبان كثيراً عن 

حضور الجلسات!".
- أك�َد أح�د الُمطلعي�ن على أم�ور مجلس الن�واب العراق�ي.. ان 
الغالبي�ة العظمى من أعضاء المجل�س ، متزوجون بأكثر من واحدة .. 
لكنه�م يخفون االمر، إما خوف�اً من زوجاتهم القديمات ، او خجالً من 

زعمائهم!.
- النائب الوحيد المؤَكد انه متزوج من واحدة فقط.. هو "يونادم 

كنا" زعيم الحركة اآلشورية! 
- هنالك عضو برلمان تزوج من زميلته عضوة البرلمان وهما من 
نفس المحافظة .. وهما ُيشكالن كتلة قوية وراتباهما إذا جمعا معاً ، 

إضافة الى المخصصات والحراس.. فينتج عن ذلك الشيء الفالني!.
- ُسِئَل النائب "محمود عثمان"، حول رأيه في األعضاء المتزوجين 
بأكثر من واحدة .. فقال : أعتقد ان الذين يفعلون ذلك، ُهم من الشباب 
الذي�ن "بعد بيهم حيل" .. والعامل الُمس�اعد اآلخر هو الرواتب العالية 

والُمخصصات وامتيازات السفر!. 
- ق�ال أح�د الُمقربين من اجواء المجل�س .. ان العديد 
م�ن أعضاء المجلس الموق�ر.. اليكتفي بالزوجات 
الرس�ميات .. ويلج�أ الى حقه الش�رعي .. في 
"ما ملكْت إيمانُك�م" .. وحتى الى الزيجات 
المؤقتة والسريعة، مثل المسيار والمتعة 

... الخ.
ع�ن  الغياب�ات  نس�بة  ان  َتّبي�َن   -
الجلس�ات، عالية عند االعض�اء الذكور 
ملتزم�ات  اإلن�اث  ان  حي�ن  ف�ي   ..
ومنضبطات .. وُيعزى الس�بب في ذلك، 
ان انغم�اس الرج�ال بال�زواج المتعدد.. 
هو من األسباب الرئيسية ، في تغيبهم .. 
مما يؤدي إلى عدم اكتمال الِنصاب!.."أحد 
الخبث�اء َعل�َق عل�ى ذل�ك بالق�ول: انه�م 
مشغولون باالنتصاب، وال يهمهم الِنصاب!" 
. ال�ى درجة ان اللجنة القانونية  بصدد تقديم 
مشروع قانون .. ينص على منع زواج االعضاء 
بزوج�ٍة ثاني�ة خ�الل فت�رة نيابته�م .. ُيذَك�ر ان 
األعضاء الطاعنين في السن تَحمسوا لمشروع 
القان�ون ه�ذا ، غي�ر ان الش�باب "الذين بعد 
بيهم حيل" اعترضوا ِبش�دة، ُمس�تعينين 
بنصوص الشرع التي تبيح 

لهم ذلك !

أعضاء مجلس 
النواب.. والزواج

حوار تحت مقصلة البند السابع

البنى التحتية.. امتحان القوى السياسية
حسين علي الحمداني 

ما زال قانون البنى التحتية ينتظره المواطن 
العراق�ي، خاصة وإن هذا القانون من ش�أنه أن 
يرتق�ي بمس�توى الخدم�ات لدرجة كبي�رة جدا 
ويقض�ي في نفس الوقت على مافيات الفس�اد، 
ويوفر فرص عمل كبيرة وكثيرة، وحقيقة األمر 
كن�ت وغيري م�ن أبناء الش�عب العراق�ي نتابع 
منذ أش�هر مس�ارات ه�ذا القانون ال�ذي حاول 
البع�ض أن يض�ع مزيدا م�ن العصي في س�بيل 
إقراره وتشريعه تحت ذرائع شتى أهما بالتأكيد 
محاول�ة البع�ض أن يجع�ل م�ن ه�ذا القان�ون 
دعاي�ة انتخابي�ة مبك�رة لرئي�س الوزراء،وهنا 
نس�أل لم�اذا ال يك�ون دعاية للقوى السياس�ية 
الموجودة أصال في السلطة التشريعية، ودعاية 
لم�ن يرفع يده مصوتاً،وهذا ما يجعلنا نس�تنتج 
في نهاية المطاف ب�أن الديمقراطية في واحدة 
من مس�اراتها الصحيحة تعن�ي التنمية والبناء 
واإلعم�ار، وأيضا س�معنا من يق�ول بأن عملية 
الدفع باآلجل س�تكبل االقتصاد العراقي وتجعل 
)ديون جديدة( على العراق متناسين بأن الديون 
القديم�ة التي ورثنها من حقب�ة البعث المقبور 

هي دي�ون ح�روب كم�ا وصفها الس�يد رئيس 
الوزراء نوري المالكي بقوله بأن المخاوف التي 
يعتقده�ا البعض من إن العراق س�يتحمل ديون 
كبيرة إضافة إلى الديون الس�ابقة أمر غير مبرر 
عل�ى اعتبار إن الديون الس�ابقة هي ديون حرب 
لكن الديون التي س�وف تترتب على هذا القانون 
هي ديون مش�اريع استثمارية ممكن للعراق ان 

يسددها.
ونح�ن نق�ول هنا ب�أن ه�ذه ليس�ت ديون 
بمعناها االقتصادي بقدر ما هي مشاريع مبنية 
م�ن قب�ل ش�ركات عالمي�ة معروفة وم�ن دول 
متقدمة في هذا الميدان وفق نظام دفع معمول 
ب�ه في الكثير من دول العالم،وإن المخاوف التي 
يح�اول البع�ض أن يوجده�ا في س�بيل تعطيل 
تش�ريع ه�ذا القانون يجب أن تتب�دد ألن العراق 
يج�ب أن يتقدم، والمدارس يجب أن تبنى خاصة 
وإن حاجتنا تتعدى خمس�ة آالف مدرسة وأكثر 
من مليونين وحدة سكنية ومئات المستشفيات 
وآالف الكيلومت�رات م�ن الط�رق والمجس�رات 
والت�ي ل�و أردنا أن نعمله�ا وفق اآللي�ة المتبعة 
حاليا فإننا سنحتاج لعقود طويلة لكي نصل لما 
نحتاجه اليوم ناهيك عن الحاجة األخرى الناجم 

من تق�ادم الزم�ن وزيادة الس�كان وغيرها من 
األمور األخ�رى وبالتالي تصبح لدينا احتياجات 

إضافية.
وتبادر لمسامعنا من يقول بأن هنالك قوانين 
أكث�ر أهمي�ة من قان�ون البنى التحتي�ة ويقصد 
بها قان�ون العفو الع�ام والمحكم�ة االتحادية، 
والش�عب العراقي ال يجد في ه�ذه القوانين ذات 
أولوية بقدر ما إن س�ن وتش�ريع قان�ون البنى 
التحتية من ش�أنه أن يؤك�د حقيقة مهمة بأن ) 
تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية 
( قد أثمر مش�اريع حقيقية وليس�ت ش�عارات 

يرفعها البعض في لحظة الحاجة إليها.
ثم إن مناقش�ة وس�ن قانون البنى التحتية 
ال يعط�ل تش�ريع القواني�ن األخ�رى وبالعكس 
، فالبرلم�ان ه�و س�لطة تش�ريعية وواجبه�ا 
أألساسي هو التشريع بما ال يتعارض والدستور 
العراقي ، ورئيس الوزراء س�لطة تنفيذية عليها 
تقديم مش�اريع القوانين التي تجد فيها مصلحة 
عليا للمواطن ومصلحة المواطن العراقي تكمن 

ف�ي أن تكون مدرس�ة ألوالده ، ومستش�فى 
، ومش�اريع ص�رف صح�ي وغيره�ا م�ن 
األولوي�ات التي يجب أن ال تك�ون غائبة عن 

ذهني�ة أي نائب من ن�واب البرلمان بغض 
النظر ع�ن القائمة الت�ي ينتمون إليها 

ألن برامجه�م االنتخابي�ة أش�ارت 
لهذا. 

وخالصة ما يمكن قوله بأن 
المالكي وضع القوى السياسية 
ج�دا،  صع�ب  امتح�ان  أم�ام 
فالتصوي�ت على القانون يمنح 

المالك�ي ودول�ة القان�ون رصيد 
ا جديدا ف�ي الرأي الع�ام العراقي 
ويطل�ق ي�د رئي�س ال�وزراء في 
البناء واإلعمار ، ورفض القانون 
من قبل مجلس النواب س�يؤدي 
ألن تخس�ر الكثي�ر م�ن الق�وى 
السياس�ية جمهورها ، لهذا أجد 

بأن على القوى السياسية أن تنظر 
للقانون بزاوية أخرى وهي زاوية 

خدمة الشعب.

ممالك المهالك
   احمد كريم الحمد 

كم هي باردة ومظلمة األيام التي تمضي في الحروب 
والنزاعات.. )ارنست همنغواي(

 )ال يفس�ر معنى البرد هنا بانخفاض درجات الحرارة 
ب�ل بانخف�اض درج�ات اإلنس�انية وال نقص�د بالظلم�ة 
انع�دام النور ب�ل انعدام رؤيت�ه رغم إحساس�نا بوجوده(، 
الب�رد والظلم�ة وفقا لهذا التفس�ير ال تأتي م�ن العدم  وال 
تذه�ب إل�ى العدم بل ه�ي قائمة بقيام الش�ر، والش�ر في 
منطقتن�ا العربية قائم بقي�ام بعض الممال�ك االحفورية، 
ممال�ك الظ�الم والضالل,,  عاش�ت ف�ي الظ�الم فاعتادت 
عليه وأدمنته  وجاءت لتنش�ره بين هذه األرض الس�اطعة 
فالنور يخيفها والحضارة تس�بب له�ا األرق والعلم عدوها 
والسالم يشعرها بالضعف فهي اعتادت على الغزو والسلب 
والنهب وال ترى في اآلخر إال فريس�ة حان وقت قنصها..؟  
نعل�م ان هناك من يق�ف وراء هذه الظلمة والوحش�ة التي 
ترافق الصراع�ات والتغييرات التي حدثت في بلداننا, هناك 
م�ن يغذيها وهناك م�ن يعت�اش عليها وهن�اك المتلذذون 
الس�اديون وهن�اك المتفرج�ون معدمو اإلنس�انية وهناك 
ايض�ا ترقد الجث�ث الضحايا م�ن ابنائنا حي�ث ال يعبأ بهم 
أحد ليس ألنهم غير آدميون بل الن ملوك الش�ر تجردوا من 
اآلدمية ؟؟  فيوميا تتعرى األدمية وتسلخ اإلنسانية وتوزع 
الكراهية من على منابرهم وبألسنة شيوخهم ومفتوهم.. 
فك�م من إنس�ان اختصروا عم�ره بفع�ل المفخخات وكم 
م�ن أم بكت أطفاله�ا بفعل إرهابييهم وك�م من طفل حلم 
أن يكب�ر بكنف والدي�ه لكن اإلرهاب س�رق حلمه وكم من 
وال�د أراد ان يدفن�ه بن�وه فدف�ن أوالده بدمائه�م وكم من 
ع�روس ترملت وكم من بيوت تهدمت  وكم من صديق.. اه 

يا صديقي..؟ معاناة تتجسد لنا كل يوم على شكل قتال هنا 
وتفجيرات هناك وفتن اس�تيقظت وقهر وسجون ودماء ال 
تنضب كلها  نراها يوميا في ش�رقنا االوسط في تونسيتنا 
وليبيتنا ومصرنا ويمننا وبحريننا وش�امنا وعراقنا األغر، 
كل ه�ذه المعاناة الت�ي اصابت الماليين من ابناء ش�عوبنا 
كان الس�بب فيها ثلة من االشرار يربضون هناك في ممالك 
العبودية والشر المطلق!!!  ممالك لم تنتج لنا سوى المهالك   
ممالك حكامه�ا ينعمون بما تبقى من الحيض الجيولوجي 
وينفثون سمومهم الى مديات )بلدان( بعيدة كانوا يحلمون 
بالس�يطرة عليها مدي�ات كانت وال ت�زال صروحا قائمات 
من تم�ازج الماضي والحاضر والمس�تقبل ف�ي حين انهم 
يفتق�دون الى الماضي كون ماضيه�م عارا وخزيا ومدعاة 
للذلة والس�خرية وحاضرهم أجوف فارغا ليس لهم يد في 
صناعته ومستقبلهم مجهول وربما إلى االنقراض يسيرون 
فالض�واري عندما ال تجد  ما تأكله يك�ون مصيرها مصير 
الديناص�ورات وباق�ي االحفوري�ات... هل م�ا زال كالمي 
مبهما ام انه بحاجة الى ايضاح هل تعرفون ما اعنيه؟ انها 
ممالك البترول التي تحرم ش�بابها من الدخول الى المتاجر 
بمفردهم..  وتطالبنا باالهتمام بالش�باب وإعطائهم دورا 

فاعال في الحياة االجتماعية والسياسية ..!!
الس�يارة  الم�رأة م�ن قي�ادة  انه�ا ممال�ك تح�رم    
..وتطالبنا بإعطاء المرأة ادوار قيادية في الحياة السياسية 
واالجتماعية ..!!انها ممالك تحتكر  فيها السياسة والتجارة 
والزراعة والصناعة بشخوص العائلة الحاكمة ...وتطالبنا 
بتوزيع عادل للثروة وان ال نحرم ش�عوبنا من نعمة العيش 
الكريم...!! انها ممالك يكون فيها االعالم هو صوت العائلة 
المالكة الذي يسمعه الشعب ...وتطالبنا بأن يكون اعالمنا 
حياديا ويمثل صوت الشعب الذي يجب ان تسمعه الحكومة 

..!! انه�ا ممالك تح�رم علينا التعامل مع اميركا واس�رائيل 
وبريطانيا والغرب عموما... لكنها تس�ترضي لنفس�ها ان 
تربض فيها اكبر القواعد العس�كرية االميركية والفرنسية 

والبريطانية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات ..!!!
 انه�ا الممالك الت�ي تحرم زيارتنا الهل بيت الرس�ول 
وخير البرية وتعتبرها عبودية لهم واش�راكا بالله... لكنها 
ترتضي لنفس�ها عبادة الملك وتقديس�ه  والس�جود له بل 
واالنكى  من ذلك الوقوف في طوابير  لتقبيل  يديه وقدميه 

وحتى التراب الذي يمشي عليه ...!!!
 انه�ا ممال�ك تحرم على غي�ر المس�لمين الدخول الى 
بعض مناطقها  بحجة انهم نجس�ون وسيدنسون أرضهم 
الطاهرة التي اقيمت عليها ابش�ع ان�واع المذابح وحفالت 
جز الرقاب تارة باسم الش�ريعة وتارة باسم امن الوطن...  
ف�ي حين تدعو وس�ائل إعالمه�ا للتعايش الس�لمي ما بين 
االدي�ان وتعتبر ان التمييز العنصري في اميركا من أبش�ع 

انواع الجرائم ..!!!
انها ممالك يكون فيها الشعب متغيرا والحكام ثابتين 
... وتطالب شعوبنا بتغيير الحكام من اجل مصلحة شعوبنا 

كون حكامنا ديكتاتوريين حسب فهمهم..!!!
انه�ا ممال�ك تح�رص عل�ى تطبي�ق الش�ريعة عل�ى 
المس�تضعفين ف�ي حي�ن ان ملوكه�ا وامراءه�ا ينعمون 
بش�قراوات اوكرانيا ونبيذ ايطاليا وجعة البافاريا ومالهي 

الس فيغاس..!!!
انه�ا ممالك تدعو الل�ه في كل جمع�ة ان يزيل الكفار 
ويخس�ف بهم االرض ؟؟ ويأتي الس�بت فيذهبون الى بالد 
الكفار ليعقدوا صفقة هنا ومش�روع هناك ويجلبوا خبراء 

بالد الكفر ليبنوا لهم مساجدهم التي يسبونهم فيها..!!
انها ممال�ك يتبدل فيها الحاك�م بطريقتين اما الموت 

او ان يس�افر للع�الج فيجد ول�ي عهده وولده جالس�ا في 
كرس�يه ليقول له ابقى حيث انت... وتطالبنا بتغيير سلمي 
ديمقراط�ي للس�لطة!!!انها ممال�ك تعتب�ر فيه�ا مفاهيم 
الديمقراطي�ة والحري�ة وحقوق االنس�ان م�ن الهرطقات 
وته�دد أمنها القومي  .. وال تخجل عندم�ا تطالبنا بإعطاء 
ش�عوبنا الحرية والديمقراطية !!!انها ممالك يعتبر مليكها 
ه�و المال�ك مطلق الي�د في كل م�ا تحته من ث�روات عامة 
وخاص�ة ...وتطالب حكامنا بالكش�ف عما في ذممهم من 

اموال سرقوها من شعوبهم..!!
انه�ا ممالك اصب�ح فيها معيار الثراء ه�و بما يمتلكه 
الفرد من خادمات... لكنها ال تخجل من ان تطالبنا بضمان 
حق العيش الكريم لش�عوبنا في حين انها تستجلب شبابنا 
ونس�اءنا للعمل كعبيد تباع في اسواق نخاستهم ونذالتهم  
اه .. اه..كم من عفة تشقى وعهر يتمتع يا أحمد مطر...!!! 
انه�ا ممال�ك تقطع فيه�ا االيدي واالرج�ل من خالف 
وفيه�ا الس�يوف تح�ز الرق�اب في ابش�ع ص�ور االجرام 
ويطالبون حكامنا بوقف العنف والقتل بحق ش�عوبنا التي 

لم يقتلها سوى انتحارييهم وارهابييهم ..!!
انها ممال�ك يعلو فيها صوت المؤذن للجهاد ضد أبناء 
الوطن الواح�د ويدعوننا للكف ع�ن التحريضات المذهبية 

والطائفية ..!!!
انها ممالك النقاب وجز الرقاب

انها ممالك الشر
انها ممالك الخبث
انها ممالك الهالك

انها ممالك العبودية
انها ممالك تعرفونها...... وال تعرفونها ... إنها ممالك 

المهالك!!! 
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الدرج�ة  ه�ي  اإلع�دام  عقوب�ة 
القص�وى لرد الفع�ل االجتماعي نحو 
مارس�ت  حي�ث  اإلجرام�ي،  الفع�ل 
املجتمع�ات القديمة مختل�ف الطرق 
للتخلص من حي�اة املجرمني املحكوم 
عليه�م باإلع�دام، وضمن االس�اليب 
الرببري�ة قتل املجرمني بل�دغ األفاعي 
والح�رات الس�امة او إلقاؤه�م اىل 
إكراهه�م  او  املفرتس�ة  الحيوان�ات 
عىل تجرع الس�م وهناك أنصار لهذه 
العقوبة او املؤي�دون لرضورة بقائها 
ألنهم يرونها رادعة لوالها الزداد حجم 
الجرائ�م وإنه�ا تمث�ل القصاص من 
املجرمني وأنها تحقق العدالة املطلقة 
يف ح�ني يرى خص�وم ه�ذه العقوبة 
انه لي�س من حق الدولة س�لب حياة 
الن�اس وان تنفيذها لم يمن�ع الدولة 
س�لب حي�اة الن�اس وان تنفيذها لم 
يمنع تكرار الجرائم وقد تم إلغاء هذه 
العقوب�ة يف عدد من بلدان العالم منها 
النمسا وتوسكانيا فما أهمية عقوبة 
اإلعدام وم�ا الرضورة لإلبق�اء عليها 
او إلغائه�ا هذا ما حاولنا أن نعرفه يف 
هذا االس�تطالع من ذوي االختصاص 

القانوني واالجتماعي. 

احلد ولي�س الإلغاء

هناك العديد من االتفاقيات الدولية 
الداعية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام فضالً 
عن اإلع�الن العاملي لحقوق اإلنس�ان 
لع�ام 1948 والعهد الدويل الصادر من 

الجمعي�ة العام�ة لألم�م املتحدة عام 
1966 ه�ذا م�ا قاله املحامي حس�ني 
شنيش�ل وأضاف وال ب�د أن نفرق بني 
الجرائ�م السياس�ية والجنائية يف هذا 
املج�ال حي�ث ان الجرائم السياس�ية 
عادة م�ا يش�وبها الطابع الس�يايس 
يف املحاكم�ة وهذا يؤث�ر عىل إجراءات 
التحقيق وعىل املحاكمة ونحن نحتاج 
يف مجتمعن�ا الع�راق اىل ان نح�د م�ن 
ه�ذه العقوب�ة ولي�س إلغائه�ا وان 
يكون امر الغائها مرهونا باس�تقرار 
الوع�ي  وزي�ادة  االمني�ة  االوض�اع 
القانون�ي للناس وان يدركوا ما معنى 
الجريمة وم�ا معنى العق�اب املرتتب 
عليها حيث من املمكن اس�تبدال هذه 
العقوبة )بالسجن املؤبد( وان السجن 
للكثري م�ن الناس يك�ون اقىس وامر 
من االعدام وه�م يفضلون املوت عىل 
قض�اء الس�نني الطويل�ة يف غياه�ب 
الس�جن وارى ان يتم اإلبقاء عليها يف 

القانون العراقي اآلن. 
اما االس�تاذ هش�ام الربيعي وهو 
ماجستري يف القانون الدويل فقد قال... 
إن عقوبة اإلعدام التي ما زالت سارية 
تعدي�ل  إىل  الع�راق وه�ي تحت�اج  يف 
خصوص�اً يف بع�ض امل�واد املنصوص 
عليها يف قانون العقوبات العراقي رقم 
111 لسنة 1969 حيث إن بعض املواد 
مث�اًل االره�اب والقتل يمك�ن الحكم 
وفقها باإلع�دام اذا كان يرافق الفعل 
ظروف مش�ددة ام�ا بع�ض الجرائم 

فباإلم�كان الن�زول به�ا اىل الس�جن 
وحس�ب نوعية الفعل ول�و الحظنا يف 
زمن النظ�ام البائد ان بعض عقوبات 
اإلع�دام كان�ت تص�در م�ن املحاك�م 
الخاص�ة والت�ي ال تحم�ل أي صف�ة 
قانونية يف حني انها ال تس�توجب مثل 
ه�ذا العقاب االمر ال�ذي يوجب تدخل 
امل�رع يف الوق�ت الح�ارض ومراقبة 
ذل�ك والوق�ت مالئ�م اآلن ع�ىل إجراء 
التعديل عىل قانون العقوبات العراقي 
ال�ذي يحوي يف طياته أحكام قاس�ية 

ل�م تع�د تالئ�م الظ�روف الحالية وما 
يمر به البلد من ممارسة ديمقراطية 
وانفت�اح وتط�ور لم تع�د مالئمة لها 
مثل هذه األح�كام وان هذه العقوبة 
ألغيت يف إقليم كردستان حيث تحولت 

إىل املؤبد هناك. 

حالت الإعدام ون�سب اجلرائم

ان زيادة موجات العنف اإلجرامي 
واتباع أبش�ع األس�اليب املتوحشة يف 
تعذي�ب الضحاي�ا يف جرائ�م القتل او 

التس�ليب او االس�تهانة بحياة البر 
اذ ان له�ؤالء املجرم�ني حاالت ش�اذة 
هذا ما قاله الباحث القانوني حس�ني 
البه�اديل. وأض�اف ان ذل�ك يتناىف مع 
الرحمة اإلنسانية والذي يوجب اإلبقاء 
عىل هذه العقوبة الن وجودها ُمرض 
للجمي�ع وه�و ي�ؤدي اىل اس�تئصال 
االمراض الخطرة يف املجتمع فالعقوبة 
وسيلة من وسائل الضبط االجتماعي 
والكث�ري من الدول الت�ي الغت عقوبة 
االع�دام عان�ت الفوىض وزي�ادة عدد 

الجرائ�م وم�ع ان فرنس�ا ه�ي مه�د 
الثقافة والحرية وهي تفكر يف العودة 
اىل ه�ذه العقوب�ة )االع�دام( وهناك 
جرائم توجب ايقاع مثل هذه العقوبة 
والقس�م االخ�ر ال يوج�ب مث�ل هذه 
العقوب�ة اذن ه�ذه العقوب�ة توجب 
االرضي�ة املالئم�ة التي تس�تند عليها 

حتى يمكن الغاؤها او تبديلها.. 
اما الباحث القانوني محمد جمعة 
فقد قال: ان عقوبة االعدام تتناىف مع 
مفاهي�م حق�وق االنس�ان واملفاهيم 
الدولي�ة واالتفاقات العاملية وان ابقاء 
هذه العقوب�ة يش�كل رضراً كبرياً يف 
املجتم�ع يس�توجب تعديل الدس�تور 
والقوان�ني الخاص�ة بذلك واس�تبدال 
ه�ذه العقوب�ة اىل عقوب�ات اخ�رى 
مؤثرة وتؤدي اىل حالة الردع وتحقيق 
مبتغ�اه م�ن العق�اب كم�ا ان تنفيذ 
عقوب�ة االع�دام يحتاج اىل اس�تخدام 
وسائل حديثة مثالً استخدام العقاقري 
او الحق�ن والتي تحق�ق ذات النتيجة 
الوع�ي  ترس�يخ  اىل  ذل�ك  ويحت�اج 
القانون�ي لدى رشائ�ح املجتمع ومن 
ثم املبادرة بالغاء هذه العقوبة والتي 
الغي�ت يف الكث�ري م�ن ال�دول العاملية 
النه�ا لم تعد مالئمة ل�روح العرص او 

التطورات الحاصلة يف العالم. 

عقوبة الإعدام والغايات

إبراهيم  الدكتور عب�اس  وتح�دث 
التميمي قائالً:

لي�س من ح�ق الدول�ة او املجتمع 
او الس�لطة س�لب حي�اة الن�اس الن 
هذا الحق هو لل�ه فقط وألن املجتمع 
يهتم يف االصل برضورة وجود العقاب 
كاج�راء رادع للجريم�ة وال يصار اىل 
اختيار اس�لوب مع�ني لتنفيذ العقاب 
ذات�ه كما ان عقوب�ة االعدام ال تحقق 
ه�ذه  الن  العق�اب  تميي�ز  مطل�ب 
العقوب�ة تطبق عىل جمي�ع املجرمني 
املحكوم عليهم باملوت باس�لوب واحد 
مهما اختلفت ظروفهم الشخصية او 
خطورتهم االجرامية كما ان استمرار 
ه�ذه العقوبة لم يعد يؤث�ر عىل منع 
ارتكاب الجرمية او رد االعتبار وهذه 
العقوبة ليس�ت صالح�ة االن كاجراء 
جوه�ري ملواجه�ة جرائ�م القت�ل او 
االره�اب اذ يمك�ن اس�تبدالها باملؤبد 

والذي ال يقل ردعاً عن االعدام. 
وع�ن دور وس�ائل االع�الم اش�ار 
االعالم�ي عمر الدليم�ي قائالً:نحتاج 
يف ه�ذه املرحلة اىل تفعيل دور االعالم 
حتى يكون مؤث�راً ويربز دور القضاء 
واملحاكم يف اظه�ار الجرائم والتوعية 
القانونية الالزمة حتى يطلع املجتمع 
وخطورته�ا  الجرائ�م  خفاي�ا  ع�ىل 
وبالت�ايل نحت�اج اىل ان تهتم وس�ائل 
االعالم بكافة الوانه�ا بابراز الجوانب 
القانونية والحوادث القضائية خدمة 
للصال�ح الع�ام وه�ذا هو امله�م االن 
خصوص�اً م�ع ه�ذه الظ�روف التي 

يعيشها العراق االن.

العقوبات األصلي�ة يف قانون 
العقوبات العراقي

املادة 85 من قانون العقوبات 
العراق�ي رقم 111 لس�نة 1969 

بينت ان العقوبات األصلية هي:
اإلعدام  -1

مل�دة  املؤب�د/  2-الس�جن 
عرين سنة

3-الس�جن املؤقت/ أكثر من 
15 سنة

4-الحب�س الش�ديد/ م�ن 3 
أشهر اىل 5 سنوات

 24/ البس�يط  5-الحب�س 
ساعة إىل سنة واحدة 

الغرامة  6-الغرامة /حس�ب 
الواردة يف قرار الحكم

7-الحجز يف مدرس�ة الفتيان 

الجانحني
مدرس�ة  يف  8-الحج�ز 

اصالحية
املادة /86

عقوب�ة االع�دام ه�ي ش�نق 
املحكوم عليه حتى املوت .

س/ من فتحي�ة ام عيل من مدينة الزعفرانية 
تسأل عن معنى عقد املقاولة؟

ج / املقاولة : عقد به يتعهد احد الطرفني عىل 
ان يصن�ع ش�يئا او ي�ؤدي عمال لقاء اج�ر يتعهد 
به للط�رف االخر ويجوز ان يقت�رص املقاول عىل 
التعهد بتقديم عمل�ه عىل ان يقدم رب العمل املاد 
التي يس�تخدمها املقاول او يستعني بها يف القيام 
بعمله، يكون املقاول اجريا مشرتكا كما يجوز ان 
يتعه�د املقاول بتقديم العمل وامل�ادة معا ويكون 
العقد وفقا للمادة 865 من القانون املدني ..وعليه 
ف�ان مقاوالت البن�اء والرتميم واله�دم والصيانة 
تكون عىل اساس عقود املقاوالت )تربم بني االفراد 

وعقود املقاوالت التي تكون الدولة طرفا فيها(.
س/ من س�يد كريم الحيايل من مدينة الصدر 

يسأل عن تعويض البساتني واملغروسات ؟
ج/ يتم تقدير قيمة االرض املغروسة باالشجار 

بنف�س الطريق�ة املبين�ة يف امل�ادة 31 باعتبارها 
ارض بس�تان وتقدر قيمة املحدثات وفقا لالسس 
ال�واردة يف املادة 33 من قانون االس�تمالك وتقدر 
قيم�ة األش�جار ع�ىل  وفق االس�عار الس�ائدة يف 
املنطقة بتاريخ الكش�ف والتقدير ويراعى يف ذلك 

نوع األشجار وعمرها ..
س/ م�ن صربي خليل من الغالبية يس�أل عن 

عقوبة اليمني الكاذبة ؟
جاء يف املادة 258 من قانون العقوبات العراقي 
بأن�ه يعاقب بالحبس من أل�زم الخصوم يف دعوى 
مدني�ة باليمني او ردت علي�ه فحلف كذبا ويعفى 
م�ن العقاب من رج�ع إىل الحق بع�د أدائه اليمني 
الكاذب�ة وقبل ص�دور حكم يف موض�وع الدعوى 
كم�ا ويعاقب بالحبس من امتنع عن حلف اليمني 
القانونية بغري عذر ملدة ال تزيد عن الستة أشهر. 

لكل من ص�در بحقه قرار إداري ي�رض بمصالحه أن 
يقيم الدع�وى أمام محكمة القض�اء االداري عىل الجهة 
الت�ي أصدرت القرار املذك�ور اس�تنادا إىل قانون مجلس 
الش�ورى الدول�ة املرق�م 65 لس�نة 1979 واوج�ب ه�ذا 
القانون ان يقوم هذا الشخص بالتظلم اىل الجهة االدارية 
التي اصدرت القرار اإلداري والتي عليها أن تبت يف التظلم 
خ�الل 30 يوما من تاريخ تس�جيل التظل�م لديها. وعند 
عدم البت يف التظلم أو رفضه يقوم املواطن برفع الدعوى 
عىل الجهة الت�ي اصدرته امام محكم�ة القضاء اإلداري 
خ�الل 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة الثالثني يوما وتنظر 
محكم�ة القضاء االداري يف الطعن اما برد القرار اإلداري 

او إلغاء او تعديل األمر أو القرار اإلداري املطعون فيه .
م�ع الحكم بالتعويض اذا كان له مربر بناًء عىل طلب 
املدعي ويكون قرارها قابال للطعن فيه تمييزا لدى الهيئة 
العامة ملجلس شورى الدولة خالل ثالثني يوما من تاريخ 

التبليغ بالقرار واعتباره مبلغا.
وتتألف محكمة القضاء اإلداري من قاض من الصنف 

األول أو مستش�ار يف مجل�س ش�ورى الدولة وعضوين 
من القضاة ال يقل صنفهم عن الصنف الثاني وتختص 

محكمة القضاء اإلداري بالنظر بما ييل:
1- صحة األوامر والقرارات التي تصدر من املوظفني 

يف دوائر الدولة والقطاع االشرتاكي.
2- أن يتضم�ن األم�ر أو الق�رار خرق�ا أو مخالف�ة 

للقانون او األنظمة او التعليمات.
3 – ان يك�ون االم�ر او الق�رار صدر خالف�ا لقواعد 

االختصاص أو معيبا يف شكله.
4 – أن يتضم�ن االم�ر او الق�رار خط�أ يف تطبي�ق 
القانون او األنظمة أو يف تفس�ري القانون أو تعس�ف يف 

استخدام السلطة.

وال تختص محكمة القضاء اإلداري بما ييل:
1 – أعمال الس�يادة ومنها املراسيم والقرارات التي 

يصدرها رئيس الجمهورية.
2 – الق�رارات واالوام�ر التي تصدر بن�اء عىل اوامر 

رئاسية.
3 – االوامر والقرارات التي رس�م القانون لها طريقا 

للتظلم و االعرتاض عليها .
واما م�ا يخص الرس�وم املس�توفاة يف الدع�وى عند 
إقامته�ا أم�ام محكمة القض�اء اإلداري بنس�بة 2% من 
قيمة الدع�وى ويطبق قانون الرس�وم العدلية رقم 114 
لع�ام 1981 وتعديالت�ه.. فإم�ا طرق الطع�ن يف قرارات 
محكمة القضاء اإلداري فأنه�ا تكون تمييزا أمام الهيئة 
العامة ملجلس شورى الدولة خالل ثالثني يوما من تأريخ 
التبيل�غ ويكون ق�رارا باتا وملزما، ولك�ن يجب أن يقدم 
الطع�ن خالل املدة القانونية )30( يوما من تاريخ التبلغ 
بالحك�م او اعتب�اره مبلغ�ا وإن امل�دد القانونية للطعن 
وامل�دد يف القان�ون حتمي�ة ويرتت�ب عىل ع�دم مراعاتها 
س�قوط  الح�ق يف الطعن بموجب أح�كام املادة 171 من 
قانون املرافعات املدنية، وتم�ارس الهيئة العامة ملجلس 
ش�ورى الدول�ة االختصاصات الت�ي تمارس�ها محكمة 

التمييز وفقا لقرارات مجلس شورى الدولة.¬¬¬

تعد جريمة الخطف من الجرائم املاس�ة 
بحرية اإلنسان، إذ أنها تقع بدون أمر صادر 
من جهة قضائية او سلطة مختصة ويف غري 
االحوال التي تنص عليها القوانني واألنظمة 
وق�د اوقع قان�ون العقوب�ات العراقي رقم 
111 لسنة 1969 عقوبة ملن يخطف إنسانا 
تصل إىل خمس عرة س�نة يف حال حصول 
الخط�ف من ش�خصني او أكث�ر، تزيا بزي 
الرطة او القوات االمنية او اذا كان القصد 
من الخطف الكس�ب املادي او االعتداء عىل 
الرف وتش�دد العقوب�ة اذا كان املخطوف 
لم يتجاوز الثامنة ع�ر من العمر او انثى 
لم تتجاوز الخامسة عر.. هذه كلها صور 
مختلفة لحاالت الخطف الذي كثريا ما يقع 
للكس�ب امل�ادي وجن�ي امل�ال املتحصل عن 
هذه الجريمة ، وقد حصلت كثري من حاالت 
الخطف اما باس�تخدام القوة او الحيلة مع 

املخطوفني ..
وقبل اي�ام حصلت حادث�ة خطف الحد 
الش�باب ال يتج�اوز عمره العرين س�نة 
وهو يعم�ل س�ائق )تك�ي(، وينحدر من 
عائل�ة فقرية متكونة م�ن ثالثة اوالد وبنت 
وام واب وه�م يعتم�دون ع�ىل رات�ب االب 

التقاع�دي وعمل هذا الش�اب يف س�يارة 
بأهل�ه  واتصل�وا  خطف�وه  )التك�ي( 
ع�ن طري�ق املوبايل الخاص ب�ه وطلبوا 
150 ال�ف دوالر ك�رط الطالق رساحه 
م�ن الخطف..فوج�ىء االه�ل واخ�ربوا 
ر هذا  الخاطف�ني بانهم ال يملك�ون َعُ
املبل�غ الباه�ظ والغري�ب ان الخاطفني 
تخلو عن س�يارة املخط�وف وتركوها يف 
احدى ش�وارع بغداد واتصل الخاطفون 
مرة اخ�رى وامهلوا اهل املخطوف مهلة 
ثالث�ة ايام لتدبري املبلغ وبخالفه س�وف 

يقتلونه.
وبعد اخذ ورد وتوسالت من قبل االهل 
خف�ض املبل�غ اىل 50 أل�ف دوالر وبقيت 
املدة املطلوبة للتس�ديد ثالثة ايام احتار 
االه�ل وطرقوا كل باب مم�ن يعرفونهم 
ام  ..وباع�ت  االخ�رى  املحافظ�ات  يف 
املخطوف ذهبها وحليها ورهن االب بيته 
الصغري وباع السيارة واقرتض واستعان 
باالصادقاء ودبر املبلغ املطلوب )50 الف 

دوالر(.
ح�ددوا  الذي�ن  بالخاطف�ني  اتص�ل 
مكانا لالستالم وفعال سلمهم االب املبلغ 

املطل�وب ووعدوه بان ابنه س�يلحق به بعد 
نصف ساعة.

واألقرب�اء  العائل�ة  االنتظ�ار،  وط�ال 
ينتظرون، لكن دون جدوى وحاولوا االتصال 

بالخاطفني اال ان الهاتف كان مغلقا.
وبع�د يوم من ذل�ك دب اليأس والقنوط 
يف أوصال ه�ذه العائلة التي ابلغت الرطة 
بتفاصي�ل الح�ادث وب�دؤوا يف البح�ث عن 
الش�اب املخطوف.. وعث�روا عليه مقطوع 
الرأس يف احد اماكن رمي النفايات يف بغداد 

.!
ه�ذه الحادثة الحي�ة الواقعية تدل عىل 
تدني املس�توى االخالقي له�ؤالء الخاطفني 
وسيطرة الشياطني عىل عقولهم وقلوبهم.. 
وهن�ا الب�د م�ن الق�ول إن عقوب�ة جريمة 
الخطف ل�م تعد تالئ�م ما يرتك�ب من قبل 
املجرم�ني والب�د م�ن تدخ�ل تريع�ي يف 
رفع ه�ذه العقوبة وتش�ديدها حتى يأمن 
اإلنس�ان يف عمل�ه ويت�م قطع حب�ال مثل 
هذه األعمال التي ال تمت اىل ش�عبنا الطيب 
املحرتم للقان�ون والذي يع�رف ان كل فعل 
محرم يك�ون عقابه من الله ش�ديد عاجال 

أو آجال.
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اعداد : امل�ستقبل العراقي

اعداد : امل�ستقبل العراقي

مفاهيم د�ستوريةا�ست�سارات قانونية

اختصاص محكمة القضاء اإلداري

دفع لهم المال المطلوب.. لكنهم قطعوا رأسه !!واقعة ق�سائية

عاقبت املادة 281 من قانون العقوبات العراقي 
رقم 111 لسنة 1969 بالسجن مدة ال تقل عن عر 
س�نوات عىل م�ن زور أو قلد االوراق املالية س�واء 
كانت هذه االموال عراقية ام اجنبية وشددت املادة 
282 العقوب�ة فاوصلتها اىل الس�جن املؤبد اذا ادى 
ذلك اىل هبوط س�عر العملة الوطنية او ارتكبت من 
عصبة يزيد عدد افرادها عىل ثالثة اش�خاص. وقد 
ش�اع يف اآلونة االخرية الحديث عن تزييف او تزوير 
العملة بس�بب التطورات االقتصادي�ة الحاصلة يف 
الدول املجاورة للعراق ومنها االحداث التي تشهدها 
س�وريا او الحصار االقتصادي الذي تم وضعه عىل 
الجمهوري�ة االس�المية االيرانية حي�ث زاد الطلب 
عىل العملة الصعب�ة يف مزاد البنك املركزي العراقي 
وال�ذي يقوم بتجهيز الجه�ات الراغبة يف الحصول 
ع�ىل الدوالر بنس�ب معين�ة تكون وفق�اً للنفقات 
الحكومي�ة وق�د ازداد ذلك الطلب بس�بب التداخل 
التج�اري واالقتص�ادي للعراق مع س�وريا وايران 
وبالتايل زاد الطلب عىل )العملة الصعبة( ما ادى اىل 
زيادة قيمتها امام العملة املحلية حيث ان التقارير 
تق�ول ان نس�بة الطلب عىل ه�ذه العملة وصل اىل 
الضعف عم�ا كان عليه س�ابقاً، وتش�ري التقارير 
ذاتها اىل ان تأثر ايران بهذا الحصار سوف لن يتأثر 
يف الس�نة االوىل اذا ما اس�تمر لوجود احتياط لديها 
بالعملة الصعبة يصل اىل 120 مليار دوالر و18طنا 
من الذهب. وهذا لن يؤثر يف العراق بسبب السياسة 
النقدية املحرتفة التي يتبعها البنك املركزي العراقي 
ووزارة املالية حيث ان التأثري ما زال بسيطا وحجم 
الصع�ود يف س�عر رصف الدوالر م�ا زال طفيفا لم 
يؤث�ر يف مفاصل الحي�اة االقتصادي�ة وربما تؤدي 
ه�ذه العقوبات ع�ىل دول الجوار اىل زي�ادة النمو 
االقتص�ادي للعراق كم�ا ان هن�اك احتياطا نقديا 
للعمل�ة الصعب�ة للبنك املركزي العراقي يس�تطيع 
ان يحاف�ظ علي�ه وبالتايل يك�ون هو الس�د املنيع 
ام�ام االزمات االقتصادية التي ربما تلوح يف االفق. 
وهناك عدد كبري من املصارف التي تتعامل مع البنك 
املرك�زي العراقي والتي قد تص�ل اىل 16 مرصفا... 
وربما يحتاج هذا الوضع االقتصادي اىل الس�يطرة 
عىل العملة الصعبة ومنع انتشار )العملة املزيفة( 
او امل�زورة لبعض العمالت العراقي�ة الن هناك من 
يس�تغل هذه الظ�روف ويحاول ان يغ�رق الوضع 
االقتصادي يف االزم�ات التي تنعكس اذا ما حصلت 
عىل الصعد كافة بالتأكيد. وحس�ن فعلت الجهات 
االمني�ة ويف خط�وة مبارك�ة يف الق�اء القبض عىل 
بع�ض هذه العصابات التي تزور العملة يف مناطق 
مختلفة من بغداد حي�ث ان هناك قانونا قد إصدر 
ع�ام 2008 ه�و قانون )ضب�ط االم�وال املهربة( 
واملرق�م 13 وال�ذي بموجبه تش�كل لجن�ة خاصة 
يف كل محافظة برئاس�ة نائ�ب املحافظ وعضوية 
ممثلني من جه�ات مختلفة منه�ا وزارة الداخلية 
والدف�اع واملخابرات ووزارات اخرى. حيث اعطاها 
القانون ضبط هذه االموال سواء كانت يف طريقها 
لدخول العراق ام اىل التهريب خارج العراق حيث ان 
ضبط هذه املبالغ )امل�زورة( يتم وفقاً للمعلومات 
االس�تخبارية ويتم مصادرة هذه االموال واملعدات 
املس�تخدمة يف عمليات الت�زور واحالة الفاعلني اىل 
املحاكم املختصة.. وان هذه املرحلة ربما تحتاج اىل 
تفعي�ل دور )الرطة االتحادي�ة( التي ربما يكون 
له�ا دور كب�ري يف متابع�ة مثل ه�ذه الجرائم التي 
تحت�اج اىل ان يتم وأدها قبل ان تس�ري يف االس�واق 

العامة.

علي جابر 

قطوف قانونية 

عقوبة اإلعدام.. ما جدواها اليوم ؟!

املحامية �سيماء عبد المري نعمة
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تزييف العملة 
والعقوبة القانونية
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أص�ر فالح مص�ري على دخول 
مرك�ز ش�رطة الفش�ن بقري�ة نزلة 
البرق�ي وبرفقت�ه جاموس�ة وذل�ك 
لتحرير محضر ض�د جاره ادعى فيه 
الجاموس�ة  باالعت�داء عليه وضرب 
وأش�ارت  س�رقتها.   ومحاول�ة 
ف�ي موقعه�ا  “األه�رام”  صحيف�ة 
اإللكتروني إلى أن مديرية األمن ببني 
س�ويف تلق�ت إخط�اراً يفي�د بقيام 
الف�الح بمحاول�ة إدخال جاموس�ته 
إلى مكت�ب رئيس المباح�ث لتحرير 
الصحيفة  بالواقعة.وذكرت  محض�ر 
أن الفالح قام باالش�تباك مع حراس 
مركز الشرطة بعد منعه من الدخول 
بالجاموس�ة، وأضافت الصحيفة أن 
رئيس مباح�ث المركز أقن�ع الفالح 

بربط الجاموس�ه بعام�ود الكهرباء 
خ�ارج مركز الش�رطة، وعن�د إتمام 
المحض�ر تبين للرئي�س المباحث أن 
الشاكي أراد االنتقام من جاره بسبب 

وجود خالفات سابقة بينهما.

دائما تبهرنا الطبيعة بجمالها 
الذي ال يوصف ، واألجمل سكان 

ه�ذه الطببيعة م�ن كائنات حيه 
رائعة ، في هذا الموضوع نشاهد 
صور ةمدهشة للطيور التي ُتزين 
الطبيعة الخالب�ة وتضفي جماالً 
ال يوصف .هذه الص�ورة الرائعة 
مقدمة من المصور الفوتوغرافي 
ياكي زاندر الذي يعمل في مجال 
التصوي�ر الفوتوغراف�ي منذ 17 
عام�اً تقريباً ويقض�ي وقته في 

تصوير الطبيعة وسكانها .

أي  مت�ر،   112 طوله�ا  يبل�غ 
م�ا يق�ارب خم�س طواب�ق أعل�ى 
م�ن تمث�ال الحري�ة ف�ي الواليات 
المتح�دة. تس�مى مون�ت غومري 
)Montgomery( و تم العثور عليها 
في س�واحل كاليفورنيا األمريكية. 
تشير التقديرات أن عمرها يزيد عن 
1000 ع�ام و يبلغ قطره�ا حوالي 

3.14 متر.

جاموسة
 تشتكي لدى الشرطة !!

من روائع الطيور

أطول شجرة في العالم

 لجأت زوجة ف�ي الكويت إلى حيلة 

غريب�ة لمراقبة حياة الزوجة الثانية 

مع زوجه�ا، وذلك ب�زرع "كاميرات 

خفية" في كل مكان بالش�قة، وفي 

النهاية سرقت ذهبها قبل أن يفتضح 

"الوط�ن"  صحيف�ة  أمرها.وقال�ت 

الكويتي�ة: تأث�رت زوجة بمسلس�ل 

"خالتي قماش�ة" وزرعت كاميرات 

المراقب�ة بالص�وت والص�ورة ف�ي 

مسكن شريكتها أو ضرّتها )الزوجة 

الثاني�ة( حت�ى تع�رف كل م�ا يدور 

الزوجين. وأضاف�ت الصحيفة:  بين 

الواقع�ة ب�دأت من�ذ أن ق�رر الزوج 

وهو من جنس�ية عربية بالزواج من 

ثاني�ة، فثارت ثائ�رة الزوجة األولى، 

ما اضطر الزوج إلى وضع كل واحدة 

في ش�قة ولك�ن األولى اس�تطاعت 

الحص�ول على المفت�اح االحتياطي 

الثاني�ة، وزرعت  لمس�كن الزوج�ة 

كامي�رات بالص�وت والص�ورة فيه، 

وأصبح�ت تراق�ب كل ما ي�دور بين 

الزوج وشريكتها

كثير م�ن الناس يتفن�ون في ابتكار 
اشياء جديدة لتحطيم االرقام القياسية 
وبالتال�ي يدخل�ون موس�وعة جينيس 
لالرقام القياسية كثير من هذه االشياء 
تات�ي بالصدف�ة او تك�ون طبيعي�ة في 
االص�ل ، لكن للعامل البش�ري دور مهم 

ايضا
االرق�ام  اغ�رب  اليك�م 
العالم... ح�ول  القياس�ية 
أم�ام  وش�ابة  ش�اب 
المج�ري  البرلم�ان 
الرقم  يحاوالن كسر 
ألط�ول  القياس�ي 

قبلة
كب�ر  أ . ،
تش  و ند س�ا
يبلغ  العال�م  في 
كجم،   3.179 وزنه 
وقام�ت باعداده ش�ركة 
مكس�يكية لدخول موس�وعة جينيس  أطول فس�تان زفاف في العالم 
يبل�غ طوله 2.750 متر،.  أكبر بصلة في العالم يبلغ وزنها 8.150 كيلو 
جرام .  أطول س�يجار ف�ي العالم يصل طوله 268 ق�دم )حوالي 81.8 
متر(..67غواص يرقصون تحت الماء لتس�جيل رق�م عالمي في دورة 
تدري�ب للرقص تحت الماء، وقام الغواص�ون بالرقص لمدة 10 دقائق 

متصلة تحت الماء لتسجيل الرقم العالمي.

أغرب األرقام 
القياسية حول العالم
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عموديافقي
متاهة

»العزلة التامة« تعود إلى الحياة

قط يترشح لالنتخابات !

يابانية تتبنى قردا !

18  ايلول

�سورة من الذاكرة

�سينما بغداد يف 
منطقة العالوي

96 - نريفا يصب�ح إمرباطوًرا 
روماني�ة  لإلمرباطوري�ة  جدي�ًدا 

عقب إغتيال دوميتيان.
1180 - فيليب أوغست يصبح 

ملًكا عىل فرنسا.
1254 - املل�ك ع�ز الدين أيبك 
يتخل�ص م�ن منافس�ة يف الحكم 
األم�ري أقط�اي، وبذل�ك توطد له 

حكم املماليك.
كريس�توفر   -  1502
كولومبوس يصل إىل كوس�تاريكا 
وذلك خالل رحلته االستكش�افية 

الرابعة واألخرية.
1851 - اإلصدار األول لجريدة 

نيو يورك تايمز.
1906 - إعصار قوي مصحوب 
بموج�ة مد كب�رية يف هونغ كونغ 

يؤدي إىل مقتل 10000 نسمة.
1931 - الياب�ان تحت�ل إقليم 

منشوريا الصيني.
الجمهوري�ة  رئي�س   -  1952
الخوري يستقيل  اللبنانية بشارة 
من الرئاسة تحت ضغط الشارع، 
وقب�ل اس�تقالته ق�ام بتش�كيل 

حكومة عس�كرية برئاس�ة قائد 
الجيش اللواء فؤاد شهاب مكونه 
م�ن 3 أعضاء فقط وذلك لتس�ري 
أم�ور البالد لح�ن انتخاب رئيس 

جديد.
1961 - األم�ن الع�ام لألم�م 
املتحدة داغ همرشولد يلقى حتفه 

إثر سقوط مروحيته.
فيتن�ام  جي�ش   -  1964
الش�مالية يعل�ن أن فرقت�ن منه 

قامت بإجتياح فيتنام الجنوبية.
1966 - بدء تداول عملة ريال 

قطر ودبي يف كل من اإلمارتن.
1990 - دوقي�ة ليختنش�تاين 

تنظم إىل األمم املتحدة.
1997 - امللياردي�ر األمريك�ي 
ت�د ترينر يتربع بمبلغ مليار دوالر 
لألم�م املتحدة مخصص�ة لتمويل 
برنامج رعاية األطفال والالجئن، 
ويعت�رب ه�ذا الت�ربع أك�رب منحة 

فردية يف التاريخ.
منظم�ة  تأس�يس   -  1998
آيكان الغ�ري ربحي�ة والتي تعنى 

بشؤون اإلنرتنت.

1 – رئيس أميركي س�ابق – 2 – إمارة أوروبية – متشابهان – 3 – 
ش�عور – عاصمة بيرو – 4 – نصف هتلر – أس�م علم مؤنث – خلف 
وب�دل – 5 – فرق�ة غناء عالمي�ة – نثر الم�اء – 6 – غالي ونفيس – 
زعي�م نازي – 7 – قن�وط – أميرة أوروبي�ة – 8 – تقال على الهاتف 

– عشر الطائر – 9 – أغنية لمحمد عبد الوهاب .

1 – شاعر عذري – 2 – نصف يوسف – عاصمة أوروبية – 3 – وهب 
– أحد الش�هور – 4 – من النباتات العطرة – للنهي – 5 – متش�ابهان 
– من�ادى – بل�دان – 6 – في المقدمة – عكس�ها يقلق ويحزن – 7 – 
عكس�ها عجز أو تعب – داوت مبعثرة – 8 – قائد مغولي – 9 – فنان 

ليناني " مقدم برامج" .

ن
فلكيو

 )Edwin Powell Hubble( إدوي�ن بويل هابل
)1889-1953(. فلكي أمريكي أثبت وجود مجرات 
أخرى عدا املجرة اللبنية. ولد يف مارش�فيلد بوالية 
ميس�وري بالواليات املتحدة األمريكية، اشتغل ما 
بن عامي 1914-1917 يف مرصد يوركس بجامعة 
ش�يكاغو ثم بمرصد جبل ويلس�ون س�نة 1919 
 )Mart-Paloner( وأخ�رياً بمرصد جب�ل بالوَم�ْر
س�نة 1948 وفيه ق�ام بتوجيه األبح�اث الجارية 

بواسطة التلسكوب.
عاش يف شيكاغو ودرس الثانوية فيها, وكان 
طالبا عاديا وكان محبا للرياضة ومتفوقا يف القفز 
العايل بدأ دراس�ته األكاديمية يف دراسة القانون يف 
جامعة اوكسفورد يف بريطانيا إال انه ترك الدراسة 
هناك معتقدا بأن هذه الدراس�ة ال تريض طموحه 
حي�ث كانت رغبته يف دراس�ة الفل�ك. لم تكن لدى 
علماء الفلك آن�ذاك طريقة لحس�اب عمر الكون، 
ول�م يكون�وا واثقن م�ن وج�ود أي يشء أبعد من 
مج�رة درب التبان�ة )أو الطري�ق اللبن�ي( ال�ذي 

تكّون املجموعة الشمس�ية جزءا منه، ولكن هابل 
اكتش�ف يف عام 1924 أن هناك املزيد من املجرات 
)فهناك يف الحقيقة امللي�ارات من املجرات(, حيث 
أثبت أن الكون يتمدد مع الوقت بقيمة ثابتة, وهذا 
ما تقول به أهم نظريات نشأة الكون وهي نظرية 
االنفج�ار العظي�م، حيث صححت ص�ورة الكون 

الساكن ذي الحجم املحدود املستقر.
ش�هرة "هابل" أتت من كونه أول من إكتشف 
أن مجرة أندروميدا )بالتصليف الفلكي M31( تقع 
خارج مجرتنا وال تتيعنا وبأنها مجرة مستقلة عن 
مجرتنا تماما ً. وقد اس�تغل هابل ظاهرة االنزياح 
األحمر لطيف املجرات عىل أنه ظاهرة دوبلر ووجد 
أن االنزي�اح األحمر يتزاي�د بتزايد بعد املجرات عن 
األرض. وه�ذا معن�اه أن املجرات ليس�ت ثابتة يف 
الك�ون، ب�ل كلها يتح�رك ويبتعد عن�ا. بذلك أثبت 
أن املج�رات تتباع�د ع�ن بعضها البع�ض برسعة 
متناس�بة م�ع ابتعادها، وس�ميت ه�ذه العالقة 
بقان�ون هاب�ل س�نة 1929. هذا القانون س�اهم 

كثرياً يف اعتماد نظرية االنفجار الكبري.
يقدر معامل هابل لتمدد الكون 71 كيلومرت يف 
الثاني�ة لكل مليون بارزيك، حيث 1 بارزيك = 3و3 

مليون سنة ضوئية.
باس�تخدام معام�ل هاب�ل اس�تطاع العلماء 
تقدير عمر الك�ون منذ االنفجار العظيم ب 13 إىل 

5و14 ألف مليون سنة.
ت�م إط�الق اس�م "هاب�ل" ع�ىل التلس�كوب 
الفضائ�ي ال�ذي وضعت�ه يف م�داره وكالة ناس�ا 
ووكال�ة الفض�اء األوروبية س�نة 1990، وال يزال 
ه�ذا املرصد يؤدي الغ�رض منه حت�ي اآلن، وأتانا 
بصور لألجس�ام الس�ماوية يف منتهى الدقة تبن 
تفاصي�ل لم نك�ن نعرفها من قب�ل، وكذلك صور 
ألعم�اق الكون يصل بعدها عن�ا نحو 10 مليارات 
من الس�نن الضوئية. ومن املرجح أن تقوم ناس�ا 
خ�الل ع�ام 2009 ببع�ض التصليح�ات للمرصد 
هابل يف الفضاء، بحيث يستمر يف إجراء عمله ملدة 

سنوات أخرى.

تع�رض لوح�ة الفن�ان اإليطال�ي الراحل 
ف�را آنجيليكو للبيع في م�زاد علني في مدينة 
مارس�يليا الفرنس�ية ف�ي 27 تش�رين األول 
المقب�ل. ويطل�ق عل�ى اللوحة اس�م »العزلة 
التامة«، وهي غير معروفة، وتّم رس�مها على 
الخشب في العام 1430 بناء على طلب من دير 
سانتا ماريا دجلي آنجيلي في مدينة فلورانسا 
اإليطالي�ة، فيما تناث�رت األج�زاء الباقية من 
اللوح�ة ف�ي مجموعة من المتاحف األخ�رى. وولد أنجيليكو في العام 1400 وتوف�ى في العام 1455، 
وهو يعتبر أحد المعلمين في مدرس�ة فلورانتين، خصوصاً أنه اش�تهر بلوحاته الجدارية الدينية والتي 
وضعت في الكنائس.ووجدت اللوحة ضمن مجموعة أعمال فنية خاصة يمتلكها داميان لوكلريك الذي 

ع�اش في ج�نوب فرن�سا في منتصف القرن التاسع عشر. 

ترش�ح القط توكس�يدو س�تانلي، زعيم حزب مالبس 

باس�م  المعروف�ة  الس�هرة 

البلدي�ة  النتخاب�ات  توكس�يدو، 

لمدينة هاليفاكس الكندية. ويأمل 

الق�ط توكس�يدو )3 س�نوات( أن 

يسلّط ترّشحه الضوء على معاناة 

أصدقائه م�ن القطط.وقال مالكا 

الق�ط س�تانلي إنهم�ا م�ن خالل 

ترشيح س�تانلي لالنتخابات فهما 

يريدان تس�ليط الض�وء على أزمة 

القطط البرية المتواجدة في شوارع المدينة.

وبالرغ�م م�ن أن القان�ون المحل�ي 

ال يس�مح للقط�ط بالترش�ح إال أن 

مالكي�ه أصرا على اس�تمرار حملته 

االنتخابية، الت�ي حملت عنوان “ألن 

اإلهم�ال ال يج�دي”، عل�ى أم�ل أن 

يتمكن م�ن إيصال أصوات كل قطط 

البل�دة إل�ى الس�لطات.ويملك القط 

1000 معج�ب على فيس�بوك و300 

متابع على تويتر.
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كاميرات
 خفية لمراقبة "ضرتها" !!

احلمل
القي�ود  ان تتح�رر م�ن  علي�ك 
المفروض�ة عليك، وبذل�ك يمكنك أن 
تقدم عمالً افض�ل بعض االنفعاالت 
غير مب�ررة، وهي تؤدي ال�ى تأزيم 

العالقة مع الشريك

الثور 
تفق�د  ال  ان  ح�اول  مهني�ا: 
السيطرة على األمور، وهذا سيفيدك 
في مهماتك المقبلة عاطفياً: السعادة 
هي عن�وان المرحلة المقبل�ة، وهذا 

سيريح الشريك كثيراً صحياً

اجلوزاء
مهني�اً: تتوض�ح أمام�ك الرؤية 
وتغمرك الحماس�ة. االنف�راج األول 
قد يط�رأ في هذا الي�وم، حيث تكون 
الذبذب�ات إيجابية. عاطفياً: تس�افر 

في رحلة، وتتلقى وعوداً كثيرة.

ال�سرطان 
قد يحاول البعض دفعك الرتكاب 
الخطأ، لكنه لن ينجح ألنك أكثر ادراكاً 
تش�اور مع الش�ريك، وال تفرض عليه 
اراء مزاجي�ة وغير واضحة الس�باحة 

وأجواء البحر

الأ�سد 
يس�ّهل أمام�ك األم�ور ويفت�ح 
باب صداقة جديدة تكثر المناس�بات 
االجتماعية المهمة وربما تتقّرب من 
ش�خص ين�ال إعجاب�ك. تتصالح مع 

افراد العائلة

العذراء 
الثان�ي،  بيت�ك  مرك�ور  يدخ�ل 
الش�ؤون  عل�ى  االهتم�ام  ويرّك�ز 
المالية والضرائبية والتمويلية. تبرز 

مشكالت في العمل أو شؤون

امليزان 
مهني�اً: ينتقل مركور الى برجك 
فيس�هل المهم�ات ويفت�ح القل�وب 
ويس�تقطب الجماع�ات النافذة، كما 
اّنه يجعلك تس�تفيد م�ن مواهبك في 

المفاوضات واالنفتاح تزداد

العقرب 
تنويع األنش�طة العملي�ة يعود 
عليك بالكثير اإليجابيات، لكّن اإلكثار 
من التفاؤل قد يكون سابقاً ألوانه ال 
تناقش مع الش�ريك الشؤون البعيدة 

عن حياتكما وال دخل لكما فيها

القو�س 
ال تتكاسل وال ترضخ للضغوط! 
أع�ِط أفض�ل م�ا لدي�ك ألّن الظروف 
تختبر قدراتك وهي ال تريد إضعافك! 
ال تس�مح للمعنويات بالتراجع حّتى 

لو شعرت بتعب

الدلو 
يحم�ل إلي�ك القم�ر يف املي�زان م�ا 
يناسبك ويتحدث عن تطّورات مفيدة. 
يع�اود كوكب مرك�ور يف ه�ذا الوقت 
سريه املستقيم يف امليزان، ويزيل سوء 

التفاهم أو بعض الغموض

اجلدي
تتعرّض لإلرهاق من دون أي شك 
لكّنك لن تفش�ل، بل س�وف تحّقق 
االهتم�ام  علي�ك  النتائ�ج  أفض�ل 
بالرشي�ك وعدم معاكس�ة رغباته، 

وشاركه يف أنشطته وأدعه

حوت 
تس�ري األمور املهنية كما يرام، ولن 
يعكر صفوها أي معكر تمهل بما فيه 
الكفاية ملراجعة الحسابات وإعادة ما 
يجب إعادة تأهيله. ال تس�تعجل أمراً 

وال توّرط نفسك يف عالقة جديدة.

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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األمه�ات الالتي اضط�ررن إللحاق أطفالهن بالروضة يف س�ن صغرية ,  
بس�بب انش�غال األم بوظيفتها خ�ارج املنزل أو غري ذلك ل�م يرتكبوا خطأ 
يف ح�ق أبنائهن . فالدراس�ات الرتبوية قد أظهرت أن أطف�ال الروضة أكثر 
ذكاء وقابلية للتعليم لدي التحاقهم باملدرسة من األطفال الذين لم يجتازوا 
ه�ذه التجربة.. وم�ن املهم أن تكون معلمة الروضة ع�ي وعي بذلك, فإذا 
ع�اد الطف�ل حام�ال نجم�ة أو نيش�ان مكافأة له م�ن املعلم�ة ألنه مكث 
هادئ�ا صامتا يف الفصل فيج�ب نقله فورا لروضة أطف�ال أخري.. هذا ما 
أكدت�ه د. صديقة عي يوس�ف, أس�تاذ الرتبية الحركي�ة والرياضية بكلية 
بنات جامعة عني ش�مس من خالل بح�ث أجرته عي عينتني من األطفال, 
وتضيف مفرسة نتائج البحث أن الطفل بطبيعته يميل إيل الحركة فيجري 
ويقفز ويدور ويلعب طوال الوقت, ولهذا فإن تعليم الطفل من خالل اللعب 
والحركة أكثر فائدة من تعليمه الهدوء والجلوس ساكنا ليشاهد حرفا عي 
سبورة أو أرقاما عي العداد, فأساليب التعليم تطورت وأصبح طفل ما قبل 
املدرسة يتم تنمية استعداده عن طريق الحركة واللعب واستخدام حواسه 
املختلف�ة ليكون أكثر تركي�زا وقابلية المتصاص ما يقدم له من معلومات 
وخ�رات, فلتعليم اللغة باللعب يمكن للطفل الذي يحس�ن اختيار الحرف 
ال�ذي يع�ر عن أول حرف من الص�ورة التي تعرض علي�ه بلبس تاج عليه 

صورة أس�د مثال لتعرفه عي حرف األلف, ولألطفال األكر س�نا يمكن أن 
يمس�ك الطفل بحروف الكلمة ويطلب منه إكمال الحرف الناقص.. وهكذا 
يس�تقر يف ذهن الطفل ش�كل الحروف ومعناه, كما يج�ري تعليم الطفل 
االتجاهات املختلفة فيعرف الفرق بني اليمني واليس�ار واألعي و األس�فل 
باإلضافة إيل تعليمه األرقام عن طريق تقس�يم األطفال إيل مجموعات من 
اثن�ني وثالثة وأربع�ة, وبذلك تقل فرص�ة الخطأ يف تمييز األرق�ام ويتعلم 
أيض�ا مب�ادئ حس�اب املثلثات, فيطلب منه الس�ري عي خط مس�تقيم أو 
الج�ري نح�و الزاوية أو تكوي�ن دائرة أو مرب�ع مع بقية األطف�ال, كذلك 

يتعل�م معني الفراغ من حوله وع�دم االصطدام بمن يجاوره أو 
التدافع والنظام يف امليش والطلوع والنزول, ويتعلم الطفل 

الكث�ري من الحيوان�ات يف الروضة فيم�يش كالبطة أو 
كالس�لحفاة, أو يج�ري كالحص�ان, فيتع�رف عي 
الفرق ب�ني الكائنات املختلفة, وباس�تخدام األلوان 
والرس�م واملوسيقي إيل جانب الحركة يثبت يف ذهن 
الطف�ل كل ما يقدم له من معلومات, فعقل الطفل 
وهو اليزال غضا كاألسفنجة تماما يمتص كل ما 

يلمسه ويدور من حوله.

تثبت دراس�ات صادرة عن "منظمة 
امل�رأة ال  أّن جس�م  العاملّي�ة"  الّصح�ة 
يس�تطيع إح�راق الّس�عرات الحرارّي�ة 
بنف�س كف�اءة جس�م الرج�ل، إذ تبلغ 
قدرة جس�م املرأة عىل إحراق الّس�عرات 
الحرارّي�ة ح�وايل نص�ف الرّسع�ة التي 
يحرق بها الرجل نفس الكّم عند القيام 
بنفس املجه�ود، ما يجعل جس�م املرأة 
أكثر قابلي�ة لتخزين الدهون، خصوصاً 

يف منطقة محيط البطن واألرداف.
م�ن  للتخلّ�ص  خط�وات   6 ه�ذه 

"كابوس" دهون البطن:
1- اختي�ار الرياض�ة الت�ي تش�غل 
عض�الت البط�ن: تش�مل أداء تمرينات 

الرق�ص بأنواعها، أو رك�وب الدراجات 
الهوائّي�ة، أو الس�باحة، أو امل�يش مل�ّدة 

نصف ساعة عىل األقّل يومّياً.
2- االبتع�اد لفرتة معّين�ة عن تناول 
الجس�م  يهضمه�ا  ال  الت�ي  األطعم�ة 
جّي�داً: تتمّثل ه�ذه األطعمة، يف: البصل 
والثوم والفاصولياء البيضاء والقرنبيط 
البط�ن  م�لء  يف  لدوره�ا  والكافي�ني، 
بالغازات، وبالت�ايل كر حجمه وبروزه 

إىل الخارج.
االنفع�االت:  ع�ىل  الس�يطرة   -3
يف�رز التوت�ر الزائ�د هورموناً ُيس�ّمى 
إدرار  عملّي�ة  ُيعي�ق  "فاسوبريس�ن"، 
السوائل، مسّبباً اإلصابة بالبدانة املائّية، 

والت�ي يرتّك�ز معظمه�ا ح�ول محيط 
البطن والفخذين والذراعني.

4- التخفيف من استهالك امللح: ينتج 
عن تناول األطعم�ة املعالجة أو اململّحة 
احتباس املاء يف الجسم، ما يجعل البطن 

يبدو أكر حجماً، وكأّنه منتفخاً.
األطعم�ة  تن�اول  م�ن  5-اإلكث�ار 
الكربوهيدراتّي�ة: هي بطيئ�ة االحرتاق 
يف الجس�م، وتش�مل األلي�اف والحبوب 
الكامل�ة، ما يعم�ل عىل إذاب�ة الّدهون 
وتنقي�ة الجس�م م�ن الّس�موم الضاّرة 
املرتاكم�ة في�ه. كم�ا ينص�ح بتن�اول 
كوب م�ن الزبادي قبل الن�وم، إذ أثبتت 
الدراس�ات أهمّي�ة الكالس�يوم يف إذابة 

محي�ط  ده�ون 
البطن والخرص.

إف�راز  زي�ادة   -6
م�ادة "الس�ريوتونني": ينصح 

األطعم�ة  باس�تهالك  الخ�راء 
"الرتيبتوف�ان"  ب��  الغنّي�ة 
و"الهيدروكسيرتيبتوفان" املؤّديني 
"الس�ريوتونني"،  م�اّدة  إنت�اج  إىل 
األس�ماك  يف  بكث�رة  واملتوافَري�ن 

والطماط�م  الصوي�ا  ومنتج�ات 
م�ن  املصن�وع  والخب�ز  واألف�وكادو 

القمح الكام�ل واملوز والبل�ح والجوز 
والخوخ.
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باللعب ..  يتعلم طفلك يف الرو�ضة

6 خطوات للتخل�ص من دهون البطن
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الأم... قيمة اإن�ضانية اإبداعية فنية

دائم�ا ما تبحث املرأة عن الرجل االفضل لالرتباط به والزواج منه 
لتعيش معه حياة زوجية سعيدة ومستقرة-الرجل الذي يكون كريم 

يف عواطفه ويده ويهبها األمان والحنان
2 - الل�ني يف تعامل�ه الرقيق يف مش�اعره، القوي الش�خصية بال 

غرور الواثق من نفسه.
3 -الذي تش�عر وهي معه برجولته وأنوثتها.4 -إذا تحدث تنبهر 

من أسلوبه وحسن حديثه وال تمله.
5 _ال�ذي يدلله�ا ويرويه�ا عش�قاً.6 -ال�ذي يتقن ف�ن النظرات 

تجاهها
7 -الذي يقدر إحساسها ومش�اعرها ويحن عليها وقت حزنها 

وأملها 
8 -الذي يس�تمع له�ا، يقدر رأيها، يطلب مش�اركتها ويحرتم 

رأيها.
9-الرجل الذي يش�اركها اهتمامته�ا. 10 -الذي يفضلها عىل 

نفسه، يف بعض األمور
11 -الذي إذا كانت أخطائها بسيطة يسامح ويعفو عنها.

12- الذي يكون غيور عليها بدون تحكم أو تسلط 
13- ال�ذي يط�رب مس�معها بكلمات دافئة مليئ�ة بالحب و 

الغزل 
14 -الذي يحتمل تقلب مزاجها ويشاطرها املزاح والضحك.

15 -الذي يفرح أذا فرحت ويحزن أذا حزنت ويقف معها س�نًدا 
لها.

16- الذي تشعر انه يحتاجها يف كل لحظة
17- الذي يفتخر بها ويراها يف عينه غالية جوهره ثمينة.

18-الذي تهبه عمرها لثقتها به وتعتمد عليه.
19- الحار يف عواطفه الذي تشعر معه دوماً أنه ال يرى غريها.

20- الذي يكشف لها أرساره ويرشكها يف همومه.
-21الذي ترى دموعه وال يخفيها عنها22- الذي يشعرها 

أنها ملكت فؤاده وعقله

املقادير:
نص�ف كيلو ص�دور دج�اج مخلية - 2 
بصل�ة مقطع�ة رشائ�ح - ملعق�ة صغرية 
ثوم بودرة - نص�ف ملعقة صغرية زنجبيل 
- ثم�رة بص�ل أخرض - ثمرة ج�زر - فلفل 
الوان - ملعقة كبرية سمسم - زيت للقي - 

خبز - خس - كاتشب - مايونيز
الطريقة:

1 - تغسل صدور الدجاج وتقطع رشائح 
رفيع�ة وتوض�ع ىف إناء به قلي�ل من الزيت 
وتشوح ملدة 5 دقائق حتى تترشب مياهها 

ويضاف السمس�م ويقل�ب الخليط ويرتك 
قليال حتى يحمر الدجاج.

2 - يض�اف الث�وم والزنجبي�ل ويقل�ب 
لدقائق قليلة حتى تمتزج املكونات ويضاف 
البصل األخرض والجزر والفلفل األلوان بعد 
تقطيعه�ا رشائ�ح رفيعة ويقل�ب الخليط 
جي�دا ويرتك عىل نار هادئ�ة ملدة 10 دقائق 

حتى ينضج.
3 - يوضع الدجاج ىف الخبز ويضاف إليه 
الكاتش�ب واملايونيز وقلي�ل من الخس بعد 

تقطيعه رشائح رفيعة.

اأكلة �ضهية
ما يقوله وجهك...عن �ضحتك

�ضاندويت�ص
 دجاج باخل�ضراوات

احلاجبان
الحاجبان غري الصحيني هما الحاجبان الرقيقان، والسيما 
عند الطرفني. فخس�ارة الش�عر هنا قد تشري إىل وجود مشكلة 

يف الغدة الدرقية.
وإذا تراف�ق ترق�ق الحاجبني مع ش�عر ضعيف ومتقصف، 
وأل�م يف العض�الت، و/أو زي�ادة يف ال�وزن، يجدر ب�ك مراجعة 
الطبيب عىل الفور وفحص الغدة الرقية عر تقييم مس�تويات 

الهرمونات يف الدم.
ال�ضفتان

الش�فتان الناعمتان هما ش�فتان صحيتان. أما الش�فتان 
املتش�ققتان أو الجافت�ان فق�د تش�ريان إىل وج�ود جف�اف يف 
الجس�م. إذا حصل التش�قق عىل زاويتّي الفم ولم يشَف طوال 

شهر كامل، عليك مراجعة الطبيب.
 .B فق�د يكون ذلك دليالً عىل نق�ص يف الحديد أو الفيتامني
لذا عليك إجراء تحليل دم ش�امل. تجدر اإلش�ارة إىل أن الحديد 
موج�ود يف اللحم األحمر، والعدس، والس�بانخ، وفول الصويا، 

ويساعد الفيتامني C عىل امتصاصه.
أم�ا الفيتامينات B فهي موجودة يف مش�تقات الحليب ويف 

الخضار ذات األوراق الخرضاء.
الل�ضان

اللس�ان الوردي والنظيف مع الكثري من النتوءات الصغرية 

هو لس�ان صحي. أما اللسان املغطى بطبقة بيضاء فيشري إىل 
وجود ُقالع يف الفم.

والواق�ع أن التقرحات أمر طبيعي إذا كنت يف دورة الطمث، 
أو إذا قمت بعّض لس�انك عن غري قصد، أو إذا توقفت للتو عن 

التدخني.
راجعي الطبيب إذا لم تش�َف القروح خالل ثالثة أس�ابيع. 
فقد تكون عندئذ دليالً عىل مشكلة أخرى، مثل نقص الفيتامني 

أو مشاكل يف جهاز املناعة.
العينان

البياض الناصع يف العينني والطرف املريح للجفنني هو دليل 
ع�ىل عينني صحيت�ني، حتى لو ظهرت بع�ض األوعية الدموية 

عىل األطراف.
إال أن س�يالن الدم�ع م�ن العين�ني ق�د يش�ري إىل الته�اب 
بس�بب فريوس بما، ويستحس�ن معالجته بالكمادات الباردة 

والباراسيتامول.
وإذا كان�ت امل�ادة املفرزة دبقة وغري س�ائلة، فإن الس�بب 
جرثوم�ي ولي�س ف�ريويس، وت�رز عنده�ا الحاج�ة إىل تناول 

املضادات الحيوية.

املراأة

ابداعات خالدة بطلتها األم يف الس�ينما والشعر واملوسيقى. 
اخرتنا هنا عدداً محدوداً منها.

يف الشعر
قد تكون حورية، والدة الشاعر الراحل محمود درويش هي 
األش�هر بني أمهات الشعراء كافة. األّم التي حّن إليها الشاعر يف 
حياته وخجل من دمعها يف مماته كتب أجمل القصائد يف الشعر 

العربي الحديث عنها. 
تحولّ�ت تلك القصي�دة التي كتبها وهو قاب�ع خلف قضبان 
املحت�ّل اإلرسائي�ي ع�ام 1965 إىل واح�دة من أش�هر القصائد 
العربي�ة الحديثة خصوصاً بعدما غّناها مرس�يل خليفة وصار 

يرّددها الجمهور العربي من املحيط إىل الخليج. القصيدة هي:
»أحنُّ إىل خبِز أّمي 

وقهوِة أّمي 
وملسِة أّمي 

وتكُر يفَّ الطفولُة 
يوماً عىل صدِر يوِم 
وأعشُق عمري ألّني 

إذا متُّ 
أخجُل من دمِع أّمي 

خذيني، إذا عدُت يوماً 
وشاحاً لُهدبْك 

وغّطي عظامي بعشِب 
تعّمد من ُطهِر كعبْك 

وشدّي وثاقي.. 
بخصلِة َشعر.. 

بخيٍط يلّوُح يف ذيِل ثوبْك 
إذا ما ملسُت قرارَة قلبْك! 

ضعيني، إذا ما رجعُت 
وقوداً بتّنوِر نارْك 

وحبِل الغسيِل عىل سطِح داِرْك 
ألني فقدُت الوقوَف 
بدوِن صالِة نهاِرْك 

هرِمُت، فُرّدي نجوَم الطفولة 
حّتى أُشاِرْك 

صغاَر العصافرِي 
درَب الرجوع.. 

لعشِّ انتظارْك..«

يف املوسيقى..»سّت الحبايب«
ارتبط�ت ذك�رى ي�وم األّم يف عاملن�ا العرب�ي بأغنية »س�ّت 
الحبايب« للراحلة فايزة احمد. هذه األغنية ُتعّد رائعة من روائع 

موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب. 
كتب كلمات األغنية حس�ني الس�يد.تبدو قّصة هذه األغنية 
طريف�ة بل غريب�ة بحيث لم تس�تغرق مّدة كتابته�ا وتلحينها 

وغنائها أكثر من ساعات معدودات. 
ُيقال إّنه يف بداية الس�تينيات من القرن املايض قصد الشاعر 
الغنائي املعروف جداً آنذاك »حس�ني السيد« والدته ليلة يوم األم 

التي كانت تسكن يف أحد األحياء الشعبية يف الطابق السادس. 
وبعدما صعد السلّم ووصل إىل شقة والدته اكتشف أنه نيس 
رشاء هدي�ة له�ا بهذه املناس�بة وكان من الصع�ب عليه نزول 
الس�لّم م�رة أخرى ، ففّك�ر ملّياً ثّم ق�ّرر أن يكت�ب لها قصيدة 

ُتعّوض عن الهدية. 
أخ�رج م�ن جيبه قلم�اً وورق�ة وب�دأ يكتب كلمات »س�ّت 

الحبايب« بش�كل تلقائي ومن دون مس�ودة. 
ثّم طرق الشاعر باب الشقة وفتحت له والدته وبدأ ُيسمعها 
كلم�ات األغني�ة ففرح�ت بها جداً ث�م وعدها عىل الف�ور بأنها 
س�وف تس�معها يف اليوم التايل يف اإلذاعة املرصية بصوت غنائي 
جمي�ل، علماً أّنه لم يكن ُي�درك كيف بإمكان�ه أن ُيحّقق وعده 
ه�ذا لوالدته خالل هذه املّدة القياس�ية. إالّ أّن�ه اتصل بصديقه 
املوسيقار عبد الوهاب الذي أُعجب بالكلمات وصاغ لها لحنها يف 
أقّل من ساعتني واستدعى الفنانة فايزة أحمد إىل منزله لُتحرّض 
األغني�ة معه فحفظتها وغّنتها يف الليل�ة التي تلتها يف 21 آذار/ 
م�ارس يف اإلذاع�ة بعدما غّناها وس�جلّها عبد الوه�اب صباحاً 

وهو يعزف عىل العود. 
هكذا أوىف الش�اعر وعده 

ألّمه وكانت أغنيته هدّية إىل كّل 
أمهات العالم. وقد يكون العفوية 

التي مّي�زت األغنية هي التي 
االرتباط  ش�ديدة  جعلتها 

بهذه املناسبة الجميلة.
الحباي�ب  »س�ت 
ياحبيب�ه ي�ا أغ�ىل م�ن 

روحي ودمي 
طيبة  وكلك  ياحنينة 

يارب يخليكي يا أمي 
زمان سهرتي وتعبتي 

وشلتي من عمري ليايل 
ولس�ه برض�ه دلوقت�ي 

بتحمي الهم بدايل 
أنام وتسهري وتباتي 

تفكري 
وتصحي م�ن اآلذان 

وتيجي تشقرّي
تعييش يل يا حبيبتي يا أمي ويدوم يل رضاك

أنا روحي من روحك إنت وعايشه من رس دعاكي 
بتحيس بفرحتي قبل الهنا بسنة 

وتحيس بشكوتي من قبل ما أحس أنا 
يارب يخليكي يا أمي يا رب يخليكي يا أمي 

لو عش�ت طول عمري أويّف جمايلك الغالية عّي 
أجيب منني عمر يكفي وأالقي فني أغىل هدية 

نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي 
لو تريض تقبليهم دول هما هديتي 

يا رّب يخليكي يا أّمي يا سّت الحبايب يا حبيبة«
عن" مجلة لها"

هل يمكنك االس�تحمام برسعة أكر، 
ويف الوق�ت نفس�ه تحصلني ع�ىل برشة 
وش�عر نظيفني مع الشعور باالنتعاش؟ 
إلي�ك 5 ط�رق لترسيع وقت االس�تحمام 

واالستمتاع بفوائده يف الوقت نفسه.
1. تبس�يط الرغوة: رّكزي الش�امبو 
فقط عىل جذور الش�عر، ب�دالً من وضع 
الرغ�وة عىل كامل الرأس. فبقّية الّش�عر 
س�يصبح نظيفاً أثناء انزالق الرغوة عىل 
الّش�عر خالل ش�طفه. اعرصي برسعة 

امل�اء الزائ�د قبل وض�ع الكونديش�نر أو 
البلس�م ملنع تخفيف املكّون�ات املرّطبة. 
وبهذه الطريقة يمكنك ترك الكونديشنر 

عىل الّشعر لوقت أقّل.
أكث�ر إرشاق�اً: ضع�ي  ابتس�امة   .2
فرشاة أسنان ومعجون أسنان إضافيني 
يف علبة الّش�اور. فتنظيف األسنان خالل 

االستحمام يوّفر الوقت.
3. نّظفي برشتك بالبخار: ضعي عىل 
وجه�ك قناع�اً مرّطب�اً لتنظي�ف البرشة 

بعم�ق، إذ تخرتق مكّونات القناع البرشة 
أكثر مع بخار املياه يف االس�تحمام الذي 

يفتح املساّم.
4. التخلّ�ص م�ن الّش�عر: ال تحلقي 
الش�عر ع�ن الجل�د وبرشتك جاف�ة أبداً. 
بدالً من ذلك، اس�تخدمي غس�والً مرّطباً 
للجس�م عند استخدام الّش�فرة لتنظيف 
برشتك وتنعيمها وإزالة الّشعر يف الوقت 
نفس�ه. إذا استخدمت الش�مع، فاغسي 
برشتك بغسول مقرّش ُيساعد عىل تقليل 

الّش�عر النام�ي تح�ت الجلد ال�ذي يزداد 
سوءاً باستخدام الّشمع.

5. تخليّص من الجلد املحيط بالظفر: 
بعد أن تك�ون يداك يف املاء لع�ّدة دقائق، 
اس�تخدمي منش�فة صغرية لدفع الجلد 
حول الظفر للوراء بلطف. هذه الطريقة 
تمن�ع تراكم الجلد ح�ول األظافر، بحيث 
تبدو أظافرك نظيفة ومرّتبة، حتى لو لم 
يكن لديك الوقت إلجراء جلسات مانيكور 

منتظمة.

لتسريع وقت 
االستحمام
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ننرش للق�ّراء الكرام الجزء الثاني واالخري من 
الحوار الخاص مع وزير الشباب والرياضة.

* نش��اطاتكم المس��تقبلية هل تدخل ضمن الخطة 
االستثمارية العامة للدولة؟

- وزارة الش�باب والرياضة لحد هذه اللحظة 
تمويلها مركزي ولم نلجأ إىل االستثمار وهذا األمر 
خطأ يس�جل عىل وزارتنا , عملنا عىل إنشاء 760 
مرشوعا منها مشاريع كبرية لحد اآلن وإذا بقيت 
آلي�ات إدارتها ك�وزارة بنظام التموي�ل املركزي 
فس�يكون الفش�ل أمرا حتمياً ألن موظفينا غري 
قادرين عىل تشغيل وإدارة مشاريع كبرية تحتاج 
لخ�رات واختصاص�ات وكف�اءات تديرها لحني 
خلق كوادر محلية جديدة تقودها مس�تقبال كما 
يف م�رشوع املدينة الرياضية يف الب�رة , هنالك 
دائ�رة يف الوزارة تحت اس�م إدارة التمويل الذاتي 
واالستثماري سيكون جميع املنشآت واملشاريع 
تحت ترف هذه الدائرة لتنسق العمل مع وزارة 
املالية و وزارة التخطي�ط و االتحادات الرياضية 

والجهات املعنية لتنسيق إدارة هذه املنشآت 
, وهناك لجنتان مشكلتان من قبل وزارتنا و 
وزارة املالية لبحث آلية تنفيذ فكرة االستثمار 
للمش�اريع التي تنفذها وزارة الشباب ولكن 
لحد هذه اللحظة لم تحسم األمور ونأمل ان 

يتم الحسم بأقرب وقت.

* ما رؤية الوزارة بعيدة المدى للمشاريع ؟
- وزارة الشباب ضمن خطتها املستقبلية 
لعام 2020 مش�اريع يبل�غ عددها )4820( 
أربع�ة آالف وثمانمائ�ة وع�رشون مرشوعاً 
وبمبل�غ م�ا يق�ارب عرشي�ن ملي�ار دوالر 
أمريك�ي , واآلن وصلن�ا لس�بعمائة وس�تني 

مرشوع�ا بنهاي�ة ع�ام 2012 , والواق�ع يش�ري 
إىل صعوب�ة الوص�ول لنس�بة متقدم�ة من عدد 
املش�اريع الن يف كل س�نة س�تضاف م�ن 15 اىل 
20 مرشوع�ا الن ميزانية وزارة الش�باب ال تصل 
إىل ملياري دوالر أمريكي بالس�نة وهو ما يشكل 

عائقا أمام أهدافنا.

* ابرز المشاريع التي تفتخر بها الوزارة ؟
املدين�ة  م�رشوع  رأس�ها  ع�ىل  بالتأكي�د   -
الرياضي�ة يف الب�رة إىل جان�ب ملع�ب امليناء و 
م�رشوع ملع�ب التاجي�ات والقاع�ة الرياضية 
الك�رى يف املدين�ة الش�بابية يف العاصم�ة بغداد 
والتي تتسع لسبعة آالف متفرج و وصلت ملراحل 

متقدمة من االنجاز فضال عن مشاريع أخرى.

* س��ينتهي العمل بقاعة جديدة تشّيد من األساس 

في حين لم يكتمل ترميم قاعة الشعب؟
- القاعة الجديدة مرتاحون جداً للعمل ويسبق 
الزمن والعمل يس�ري بخطى ثابتة ومفرح ولكن 

قاعة الش�عب الدولية لم تكتمل بس�بب الرشكة 
املنف�ذة التي تتل�كأ بإنهاء العم�ل ونحن نّعي أن 
التأخ�ري باإلنجاز ي�ر بالرياضي�ني وحركتهم 
فاملس�ؤول عن رشكة التنفيذ يماطل مع الوزارة 
ويعطي وع�وداً بإنهاء العمل وبراحة س�ئمنا 
بكيفية التعامل , الوزارة ابتليت برشكات عراقية 
محلية )فاسدة( غري كفوءة غري قادرة عىل انجاز 
األعمال املوكلة إليها وتبيع املناقصات من واحدة 

إىل األخرى.

* لك��ن ال��وزارة ه��ي م��ن أحال��ت ه��ذه المش��اريع 
للشركات المحلية؟

- بالتأكي�د ألن خياراتن�ا كان�ت قليل�ة ح�ني 
إحال�ة املش�اريع لهذه الرشكات ومش�كلتنا بني 
املناقص�ة وب�ني توجي�ه الدع�وات , فعن�د نرش 
اإلع�الن يف الصح�ف تأت�ي عروض م�ن رشكات 
صنفته�ا وزارة التخطي�ط ضم�ن الدرجة األوىل 
ويتق�دم بعطاء أفضل من العطاءات أكون ملزما 
بمنحه املرشوع, فالوزارة تتس�لم العطاءات من 
جمي�ع الرشكات حس�ب تصنيف العم�ل ما دام 
غري داخلة بالقائمة الس�وداء والتي تعدها وزارة 
التخطيط, براحة لدينا مش�اكل كبرية وكثرية 
به�ذا الجانب مع الرشكات املحلية و قد يقول لك 
احدهم ملاذا ال تس�حب العمل؟, عند سحب العمل 
م�ن الرشكة تقدم ش�كوى للقضاء عىل أس�اس 
التظل�م وحصلت م�ع رشكة عراقية أرس�ل إلينا 
القض�اء برورة الرتي�ث وعدم اتخ�اذ اي قرار 
بس�حب العم�ل نهائيا من الرشكة لحني إرس�ال 
لجن�ة فني�ة هندس�ية محايدة من قب�ل مجلس 
القضاء للتقييم وهذا األمر قد يطول ثالث سنوات 
او سنتني وبمضاعفة الجهود ممكن سنة وبذلك 
نح�ن الخارسين ب�كل تأكيد من توق�ف العمل , 
فنعمل بمبدأ الضغط واملناورة والحث والتشجيع 
من اجل إتمام املشاريع املتلكئة , وهذا األمر ليس 
بمش�اريع وزارة الش�باب فقط ب�ل ينطبق األمر 
عىل عدة مشاريع لوزارات أخرى فاملعاناة كبرية 

من رشكاتنا املحلية لألسف.

* ما الحل برأيك؟
- يف أكثر من مرة طرحت يف اجتماعات مجلس 
ال�وزراء رضورة إعادة تقييم وتصنيف الرشكات 

العراقي�ة م�ن قب�ل وزارة التخطي�ط ألن هنالك 
رشكات أخ�ذت التصنيف األول بأم�وال او بدعم 
كتل سياسية وهي رشكات غري قادرة عىل اإليفاء 
بمتطلبات العمل بتنفيذ املشاريع, فمن مجموع 
700 رشكة وجهت اإلنذارات  بسحب العمل ملائة 
وخمس�ني رشك�ة! وبالت�ايل املعاناة كب�رية بهذا 
الجانب واحد الحلول ه�و التوجه نحو الرشكات 
األجنبية ومىض تقريبا س�نة ع�ىل منحها أعماال 
متعددة واجد أن العمل يسري بصورة جيدة ودون 
تلكؤ ولحد هذه اللحظة ال توجد اي مش�كلة مع 
اي رشك�ة أجنبي�ة س�واء الرتكية او الفرنس�ية 
او اإليراني�ة و االيطالي�ة وغريه�ا رغ�م التفاوت 
بدرجة الدق�ة بالتنفيذ ولكن إجم�اال أعده جيداً 
ويسري بخطى ثابتة وان وجدت مشاكل فنعرتف 
أنها من جانب الجهة املس�تفيدة التي هي وزارة 

الشباب والرياضة.

* أثي��ر موضوع إحالة مش��روع ملعب ن��ادي الزوراء 
إلى شركة إيرانية.. ما تعليقكم؟

- عندم�ا وجهن�ا دع�وة لل�رشكات وتقدمت 
الرشكة بعطاء اقل مالياً سنكون ملزمني بإحالة 
امل�رشوع وال�وزارة وجه�ت الدع�وات ل�رشكات 
خليجي�ة وأجنبية قام�ت بتنفيذ أعم�ال مماثلة 

والعرض اإليراني كان أفضل العطاءات.

* لك��ن ال��ذي أثي��ر حينه��ا أن الش��ركة اإليرانية ال 
تمتلك أعماال مماثلة؟

- ه�ذا ال�كالم خاط�ئ وال اعل�م رس تغي�ري 
الحقائق فالرشكة اإليراني�ة لديها أعمال مماثلة 
مثل ملعب دويل كبري يتس�ع لسبعني ألف متفرج 
يف مدين�ة اصفه�ان وملع�ب يف طه�ران يتس�ع 
لثالثني أل�ف متفرج عالوة عىل الرج الش�هري يف 
العاصمة اإليرانية فالحديث بهذا الشكل ال يوافق 
الواقع ف�ال يتصور احد أننا نوج�ه دعوة لرشكة 
ليس�ت لديها أعم�ال مماثلة. الجدي�ر بالذكر إن 
الكلفة اإلجمالية للمرشوع بلغت 55 مليار دينار 
عراقي وبس�قف زمني مدته سنتان"، مشريا إىل 
ان "البناية الجديدة تضم ملعبا لكرة القدم يتسع 
ل�12 ألف متفرج وقاعة رياضية ومسبحا أوملبيا 
وجناح�ا إداريا وخدمي�ا ودار اس�رتاحة من 40 

غرفة".

* هل يسير العمل دون مشاكل؟

- العمل يسري بشكل جيد وال توجد مشاكل إال 
إذا كان موض�وع العوائل الس�اكنة ضمن األرض 
املخصصة للم�رشوع, أما غري ذلك فكانت هنالك 
طلبات من قبل نادي الزوراء او املعنيني برورة 
رف�ع الق�درة االس�تيعابية إىل 15 أل�ف متف�رج 
وبالت�ايل لدين�ا استش�اريون ون�درس الج�دوى 
الفنية واالقتصادية من زيادة الس�عة فوجدنا أن 
التوسع ال يخدم املرشوع كوزارة يف حني الرشكة 
اإليرانية ليس لديها مش�كلة يف التوسع والتنفيذ 
ولكن يجب أن ُيدفع لها الفرق بما يقارب ثمانية 
مليارات دينار, أما إذا كان رئيس نادي الزوراء ال 
يعجب�ه أن تنفذ املرشوع رشكة إيرانية أو كان يف 

ذهنه "رشك�ة أخرى" 
أتى بها  التي  األمريكية 
فه�ي رشك�ة مصممة 
وليس�ت منف�ذة ف�إذا 
كان ه�ذا س�بب زعله 
البع�ض  يصف�ه  كم�ا 

فهذا عائد له.

* م��ا ع��دد الزي��ارات 

الميداني��ة الت��ي تقوم��ون 
بها لمواقع المشاريع؟

- أحرص عىل زيارة 
املحافظ�ات  جمي�ع 
خ�الل الس�نة فتتوزع 

زيارات�ي عىل مواقع تنفيذ العم�ل وقد تتكرر وال 
يوجد مرشوع لم أزره.

المحافظ��ات ممك��ن  أماك��ن جي��دة ف��ي  * هنال��ك 

أن تقام فيها مش��اريع للش��باب الس��يما تل��ك المحاذية 
لنه��ر الف��رات ف��ي محافظت��ي االنب��ار و ص��اح الدي��ن 

ومحافظات أخرى؟
- املشاريع التي هي أساس عملنا هي املالعب 
والقاع�ات و املس�ابح واملنتدي�ات وه�ذه تمثل 
متنفسا للش�باب و األرض وعائديتها هي املنظم 
لعملن�ا يف اختي�ار مواق�ع املش�اريع وتنفيذه�ا 
فنعاني من عدم منح األرايض لوزارة الشباب من 
اجل إقامة منش�أ ريايض او ش�بابي والتعقيدات 
اإلداري�ة تح�ول م�ن دون الحص�ول ع�ىل أراض 

تتب�ع ملؤسس�ات او وزارات أخ�رى , واآلن أخذنا 
عىل عاتقنا تنفيذ )120( مائة وعرشين مس�بحا 
بما يس�مى "حويض" بالتعاون مع وزارة املوارد 
املائي�ة لتك�ون قريب�ة من ج�رف النه�ر بوجود 
إسعافات أولية ومنقذين لتكون عملية ممارسة 
هواية الشباب بالس�باحة مصانة فيها أرواحهم  
وأكثر صحية وس�تمتد هذه املسابح من املوصل 

وحتى البرة.

* م��ا ه��ي اآللي��ات الت��ي تس��تخدمونها للح��د م��ن 

ظاهرة الفساد اإلداري؟
- أوال يج�ب أن أوض�ح إن هن�اك ضخام�ة 
بتصوير الفس�اد يف العراق, فال ندعي أن ال وجود 
للفس�اد , لكن يجب أن نس�أل ملاذا هذا التسليط 
والتهوي�ل ولو نظرن�ا للدول املج�اور واإلقليمية 
نجد أن هناك فس�ادا كبريا ال بل تقس�م الثروات 
واإلي�رادات الت�ي تق�در بع�رشات امللي�ارات من 
الدوالرات عىل العائلة الحاكمة أو ما شابه وباقي 
للش�عوب  يمن�ح  الفت�ات 
املس�ائل  وه�ذه  "بمني�ة" 
أعطي�ت حجم�ا كب�ريا من 
الهالة و التصوير والتسليط 
لك�ن  , نع�م يوج�د فس�اد 
بالنسبة  الحجم!,  ليس بهذا 
للوزارة لدينا صمامات أمان 
وهنال�ك  الع�ام  كاملفت�ش 
و  النيابي�ة  النزاه�ة  لجن�ة 
ووس�ائل  النزاهة  مفوضية 
إعالم ومعني�ني, يبقى األمر 
بالش�خص كموظف  مناطاً 
أي  يف  الخط�أ  ارت�كاب  يف 
أش�كو  وبراح�ة  م�كان 
م�ن الرشكات التي تش�رتي 
وبأس�عار  "الضمائ�ر" 
بخس�ة م�ن اج�ل تقيي�م مرحل�ة من عم�ل أو 
مرشوع لتمش�ية س�لفة مالية , أكث�ر املوظفني 
م�ن املهندس�ني الرشفاء ملتزم�ون ويعون جيداً 
مخاطر آفة الرش�وة, بنف�س الوقت هناك من ال 
يقاوم املغريات وسط الحاجات الكثرية ملتطلبات 
الحياة, وبصورة عامة فالفساد موجود يف العديد 
من الدول وبنس�ب متفاوتة وليس للعراق أولوية 
ع�ىل تل�ك الدول لك�ن تن�اول القضايا وتس�ليط 

األضواء عليها يختلف من دولة إىل أخرى.

الض��وء عل��ى قضاي��ا  بتس��ليط  االخت��اف  لك��ن   *

الس��بب  م��ا  أخ��رى  ال��ى  وزارة  م��ن  يختل��ف  الفس��اد 
برأيك؟

- نعم ه�ذا مؤكد 
يوجد مثل ه�ذا األمر 
بدورنا كوزارة شباب 
نس�تقبل  ورياض�ة 
مكت�وب  يشء  اي 
ويق�دم كوثائ�ق أدلة 
ع�ىل وجود فس�اد يف 
أي ج�زء من مفاصل 
أم�ا  ال�وزارة  عم�ل 
اإلعالمي�ة  اإلث�ارة 
ه�ذا  ف�أن  وغريه�ا 
األم�ر يصغر وال يكر 
تتخ�ذ  ان  يج�ب  الن 
الطرق القانونية السليمة ملعالجة قضايا الفساد 
يف الدوائ�ر واملؤسس�ات الحكومية فم�ا يثار من 
ملف�ات فس�اد اغلبها سياس�ية ومنه�ا بدوافع 
خارجية فهنالك شبه حصار خليجي عىل العراق 
وهن�اك م�ن ال يري�د للع�راق النه�وض والتقدم 

باالعمار واالزدهار.

* غم��وض عقد زيك��و .. الحكومة تدف��ع وال تعلم 

التفاصيل؟
- يف الب�دء إن قيم�ة عق�د زيك�و ليس ضمن 
ميزاني�ة وزارة الش�باب ولك�ن الس�ؤال هو هل 
يح�ق لإلتح�اد أن يرم عقداً بقيم�ة مالية كبرية 
دون الرج�وع للحكوم�ة واألم�وال ه�ي أم�وال 
الدول�ة.. فهذا األم�ر غري قانوني ويج�ب ان يتم 
التعاق�د بطريق�ة العط�اء الواحد وه�ذا يتطلب 

موافقة خاص�ة من مجلس ال�وزراء, حتى عقد 
ال�وزارة مع نادي برش�لونة مقابل س�تة ماليني 
دوالر أخذن�ا موافقة مجلس ال�وزراء, حتى عقد 
املدرب الرازييل الذي قاد منتخبنا الوطني يف وقت 
س�ابق جورفان فريا أخذنا موافقة خاصة أيضا, 
فه�ذا األمر ال يختلف بالنس�بة لعقد زيكو, لكننا 
نعتب ع�ىل وزارة املالية الت�ي إذا رغبت أن تمنح 
أم�واال يجب ان يكون هنالك تنس�يق عر الجهة 
القطاعية وهذا ليس ممانعة بل بالعكس قد نزيد 
من املبلغ لرورات نجدها ونش�خصها أكثر من 
املالي�ة, وبخصوص عقد زيكو اطلعنا عىل بنوده 

مؤخراً "بعد التي واللتيا" قالها ضاحكاً.

* ك��م توصي��ة نف��ذت م��ن الت��ي ت��م إقراره��ا في 

و  والرياض��ة  الش��باب  وزارة  بي��ن  التنس��يقي  المؤتم��ر 
اللجنة االولمبية وعددها أربعون توصية؟

- اعتق�د نفذت فق�ط توصيتان لك�ن هنالك 
تنس�يقا وعمال متواصال وتم التعاون بخصوص 
تش�كيل املدارس التخصصية, لكن بصورة عامة 
املؤسسات الرياضية واالتحادات واألندية ال تريد 
مراقبة احد, فقط يطلبون األموال وال يقبلون أن 
ُيس�ألوا عليها او مراقبة الرف امل�ايل لها وهذا 
األمر ال يج�وز, والدليل لحد ه�ذه اللحظة تعمل 
املؤسسات من دون مفتش�ية وهذا غري جائز إال 
إنهم يكتفون بالرقابة املالية ألنهم يعترون هذه 
املبال�غ "منحة" كيفما يش�اءون يترفون بها 

وهذه أموال دولة يجب ان تضبط بآلية معينة.

* كيف تقّيم العاقة بين الوزارة و االولمبية؟
- العالق�ة هادئ�ة ب�ني املؤسس�تني يف ه�ذه 

الدورة برئاسة الكابتن رعد حمودي.

* قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة؟
- ال اعتقد ذلك فالدورة الحالية كانت طبيعية 
وهادئة باس�تثناء مش�كلة ن�ادي الرشطة التي 
استخدم فيها حمودي نفوذه االوملبي يف مشكلته 
الناديوية واتخذنا كطرف آخر للمش�كلة يف حني 
أن الوزارة تس�ري وف�ق الئحة انتخابي�ة وتعامل 
األندية سواس�ية س�واء نادي الرشط�ة او غريه 
م�ن األندية, فالقانون يعط�ي الصالحية لرئيس 
املؤسس�ة الداعم�ة أن يك�ون ل�ه رأي بمجل�س 
اإلدارة وخصوصا بمنصبي الرئيس واألمني املايل, 
فم�ن غ�ري املنطق�ي أن تمن�ح أم�وال باملليارات 
لن�اٍد دون أن يك�ون لرئيس املؤسس�ة رأي بأحد 
مفاص�ل مؤسس�ته, فموضوعة الرشطة لس�ت 
طرف�ا فيها حتى ان بعض الكتاب بدأوا يتناولون 
املوضوع بهذه الصورة املغلوطة وبراحة كان 
هذا جانبا س�لبيا فكان عىل كابتن رعد أن يعرف 
مدى إخ�اليص وحبي له و وقويف معه ولحد هذه 

اللحظة أقف معه.

* المعلوم��ات تش��ير إل��ى ان��ك تع��د الع��دة لطرح 
المستش��ار حس��ن كريم مرش��حًا للوزارة لرئاس��ة اللجنة 

االولمبية؟
- كال ه�ذا األم�ر غ�ري صحيح, ش�خصيا ما 
يهمن�ي ه�و كيفي�ة الخ�روج بمكت�ب تنفيذي 
متجان�س أفضل م�ن الدورة الحالي�ة فيه كوادر 
كف�وءة تأخ�ذ ع�ىل عاتقه�ا تطوي�ر الرياض�ة 
العراقي�ة, وليس لدينا مرش�ح يف مخيلتنا لدفعه 
لرئاس�ة اللجنة االوملبي�ة , أما إذا تبن�ى الدكتور 
حسن كريم ترش�يحه فنرحب بذلك او غريه من 
الكفاءات املهم هو وصول أشخاص قادرين عىل 

إدارة دفة قيادة الحركة االوملبية يف البالد.

* هنال��ك خروق��ات إداري��ة ومالي��ة ف��ي االتحادات 

الرياضية.. هل لديكم السلطة لمحاسبتها؟
- قان�ون وزارة الش�باب والرياضة أعطى لنا 
الصالحي�ة الكاملة للتقييم الفن�ي واملايل ويجب 
تقديم تقرير سنوي باإلخفاقات اإلدارية واملالية 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة وهذا ما س�نقوم به يف 
كل سنة من الس�نوات املقبلة, واعددنا لجان من 

األس�اتذة واملختصني كل لجن�ة تقيم عمل اتحاد 
مع�ني فض�ال ع�ن متابعة املفت�ش الع�ام لعمل 

االتحادات وفق نشاطاتهم.

* مش��كلة األراض��ي واألماك المتعلقة بي��ن الوزارة 

واالولمبية كيف ستحّل ومتى؟
- أوال ال ن�رى هناك أرايض للجنة االوملبية ألن 
كل األرايض كانت تابعة لوزارة الشباب عام 1987 
قبل أن تحل الوزارة وتقدم "هبة" للجنة االوملبية 
التي كان يرتأس�ها ابن الرئيس املخلوع, وعندما 
أعيد تشكيل وزارة الشباب كان هناك قرار بإعادة 
األرايض له�ا فليس هناك أم�الك لالوملبية, واألمر 

اآلخر ما الذي يمكن تعمله اللجنة االوملبية بهذه 
األرايض؟ هل لديها أموال لتش�ييد املشاريع؟ هل 
لديها موازنة استثمارية؟ وتوجد 57 قطعة ارض 
باس�م االوملبية وأن�ا انصحها بإنه�اء متعلقاتها 
وإعادته�ا ألنها بات�ت "كقنبلة موقوت�ة" يف أي 
لحظ�ة تنفجر بوج�ه املعني�ني , ألن العديد منها 
تحول إىل بيوت س�كن ودكاك�ني وكراجات فمن 
الصع�ب إخالئه�ا فكلم�ا س�ارعنا بإنه�اء هذه 

املش�كلة يكون أفضل للطرفني ألنها أرايض 
وزارة الشباب , وهنا ال نمانع من تشكيل 

إدارة مش�رتكة إلدارتها من املؤسستني 
ألن بالنهاية هي أموال دولة فنحن مع 
االحتفاظ باألرايض بما يخدم مستقبل 

الرياضة والشباب.

* أي��ن وصل��ت جهودك��م بني��ل األرض 
الت��ي يؤم��ل أن يش��يد عليه��ا المق��ر 

الدائم لوزارة الشباب؟
األرض  تقص�د   -
الش�عب  ملعب  قرب 
ال�دويل, لح�د ه�ذه 
هن�اك  اللحظ�ة 
تواص�ل  لجن�ة 
ولك�ن  الجه�ود 
ملرحلة  نص�ل  ل�م 
بإعادته�ا  حس�م 
والقضية متداخلة 
لوق�ت  وتحت�اج 
قسم منها مرتبط 
الداخلية  ب�وزارة 
اآلخ�ر  والقس�م 
بإخ�الء  متعل�ق 

وغريه.

* يب��دو إنن��ا لن 

متكام��ًا  مق��رًا  ن��رى 
لل��وزارة ف��ي المنظور 

القريب؟
إن  اخف�ي  ال   -

ال�وزارة تفتق�ر لقل�ة 
له�ا, لك�ن  العائ�دة  األرايض 
س�يكون هنالك مؤسس�تان 
عىل ش�كل برج�ني يف موقع 
اللجنة االوملبية سابقا وتقع 
ضمن نطاق املدينة الشبابية 

يف شارع فلسطني.

تأخ��ذ  ب��دأت  ال��وزارة   *

منح��ى فني��ا وه��ذا األم��ر اوج��د 
تداخا مع المؤسسات األخرى؟

بامل�دارس  تقص�د   -
أجد  بالعك�س  التخصصي�ة، 
من صميم واجب الوزارة هو 
إع�داد املوهوبني للمس�تقبل 
نح�ن ال ندعي صن�ع رياضة 
انج�از فه�ذا من مس�ؤولية 
اللجنة االوملبية لكن احتضان 

الطاق�ات واملواهب الش�ابة ورعايتها أمر واجب 
علينا ولهذا استحدثنا املدارس التخصصية وتسري 
بش�كل جيد بإرشاف مختصني ومدربني بعضهم 

كان مغرتباً يف الخارج.

* تدع��ون لع��ودة الكف��اءات الرياضي��ة المغتربة، 

إال إن عودته��م صعب��ة ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود أرضية 
خصبة لبقائهم؟

- نع�م عملن�ا عىل ه�ذا األمر وأقمن�ا ملتقى 
الرياضيني املغرتبني وعاد م�ا يقارب 27 رياضياً 
التخصصي�ة  امل�دارس  ضم�ن  عامل�ون  وه�م 

واملفاص�ل األخ�رى بال�وزارة, بعضه�م من هو 
فاع�ل والبعض اآلخ�ر جاء لقض�اء حاجة وعاد 
أدراجه مرة أخرى, قدمنا لهم بما هو متوفر وقد 
ال يك�ون مثل ما كان يف أوروب�ا من ناحية تهيئة 
الظروف واملرتب الشهري وغريها من االمتيازات, 
لك�ن ما يفرحنا أن منهم من جاء برغبة صميمة 
للعمل وخدمة البل�د دون النظر لالمتيازات وهذا 
م�ا ينفع يف الوقت الح�ارض الن الجهود يجب أن 

تتضافر لتطوير واقع الشباب والرياضة.

نائب��ًا  توقي��ع 72  عل��ى  م��ا تعليقك��م   *

برلماني��ًا لتقدي��م مقترح قان��ون لتحويل 
وزارة الشباب إلى هيئة مستقلة؟

- من أقر قانون وزارة الش�باب 
والرياضة مؤخراً يعمل اآلن لتحويل 
ال�وزارة إىل هيئ�ة يبدو أم�را ال أجد 
ل�ه تفس�ريا وق�ال ضاحكاً "ش�ويه 
اعل�ق  أن  أري�د  ال  وأكم�ل,  واكف�ة" 
لك�ن من املس�تحيل تنفي�ذ هذا 
األم�ر, وكان�ت هنال�ك 
لتحوي�ل  محاول�ة 
إىل  البلدي�ات  وزارة 
هيئة يف وقت س�ابق 
املوضوع  ينجح  ولم 
إىل  وص�ل  عندم�ا 
االتحادية  املحكمة 
لي�س  األم�ر  ألن 
الس�هولة  بتل�ك 
يتصوره�ا  الت�ي 
األم�ر  البع�ض, 
اآلخ�ر يج�ب أن 
لجنة  من  يصدر 

متخصص�ة 
الش�باب  كلجنة 
ق�د  والرياض�ة 
به�ذا  يس�ريون 
الطري�ق أم�ا أن 
من  ع�دد  يجمع 
الن�واب عىل هكذا 
أمر فانه مس�تحيل 
وبعي�د كل البع�د ع�ن 

الواقع.

* لك��ن رغ��م إق��رار القان��ون 
مازال��ت ال��وزارة تخاط��ب األندية 

بقانون 1986؟
- السبب هو أن ليس لدينا 
قان�ون ينظم األندية وعالقتها 
باملؤسس�ات, ونحت�اج قانونا 
الرياضية فال  جدي�دا لألندي�ة 
القان�ون الس�ابق وال الجدي�د 

يخدم واقعها.

كلمة أخيرة؟
وتحيات�ي  أش�كركم   -
ل�كادر الصحيفة الت�ي أتابعها 
يومياً وه�ي متميزة يف طرح 
املواضيع والقضايا بكافة 

املجاالت.

بشرى الشمري
المستقبل العراقي / خاص / حسن البيضاني

عدسة / سعد الله الخالدي

انصح االولمبية بأنهاء 
متعلقات االراضي واعادتها 

ألنها "قنبلة موقوتة"

ليس لدينا مرشح لرئاسة االولمبية .. ومشكلة الشرطة سببت الفتور مع حمودي

الشركات المحلية "فاسدة".. وبعضها نال "الدرجة االولى" بأموال ودعم كتل سياسية !!
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر في حوار خاص ل� 

مقترح بعض النواب 
بتحويل الوزارة الى هيئة 
مستقلة امر مستحيل.. 

وبعيد عن الواقع

:الجزء الثاني
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يف ختام مباري�ات الجولة الثالثة من دوري الدرجة األوىل 
اإليط�ايل "الس�ري آ"، لم تنج�ح خطة تورين�و ذات الطابع 
الهجوم�ي - كما جرت العادة - أن تق�ف يف وجه اإلنرت الذي 
حقق الفوز ع�ى امللعب األوملبي بمدينة تورينو بهدفني دون 

رد، وذلك يف مباراة لم ترتِق ملستوى التطلعات واتخذت 
طابًع�ا مختلًفا تماًما عن الطابع الذي تحلت به جل 
مباريات جولة هذا األس�بوع. لم يك�ن األداء مميزًا 
م�ن كال الطرف�ني وخاص�ة اإلنرت الذي لج�أ مدربه 

أندريا سرتاماتش�وني لخط�ة 1-1-4-4 
من أجل التغلب ع�ى أزمة اإلصابات 
التي تعصف بخط وس�طه، معتمًدا 
عى الثنائي خافير زانيتِّي وألفارو 
برِّيرا عى األطراف إضافة لفيسيل 
ش�نايدر خلف دييجو ميليتو، فيما 

اعتمد املنافس تورينو عى بأس�لوب 
إط�ار  يف  للغاي�ة  دفاع�ي  بدن�ي 

خطت�ه الفريدة م�ن نوعها يف 
الدوري اإليطايل 4-2-4.

دف�اع  تحف�ظ  ظ�ل  ويف 
تورينو أمام هجوم بطيء لإلنرت 

ويف املقابل حس�ن تمرك�ز العبي 
النرازوري أمام مرتدات الجراناتا 

عرب األطراف، لم يسفر الشوط 
األول عن أداء مميز فكانت 

قليلة  التهدي�ف  ف�رص 
الدقيق�ة  يف  وب�دأت 
ك�رة  ع�رب  الرابع�ة 
ألني س�تيفانوفيتش 

العرضية من اليس�ار إىل 
�اندرو سجرينيا الذي حولها إىل  أليسَّ
بيني�ة ذكية ملاريو ألبرتو س�انتانا 
هاندانوفيت�ش،  بس�مر  املنف�رد 
إال أن الجن�اح األرجنتين�ي أس�اء 
التعامل مع الفرصة ولم يفلح يف 

مراوغة حارس اإلنرت.
الفريق�ني  كال  العب�و  أدرك 
أن املب�اراة ل�ن تكون س�هلة عى 

اإلطالق، فلجأ الطرفني للتسديدات 
م�ن خ�ارج املنطق�ة الج�زاء وكان 

اله�داف األرجنتيني دييجو ميليتو أول 
املبادرين بتهديد املرمى من بعيد، فس�جل 

الهدف األول لصالح فريقه اإلنرت يف الدقيقة 13 
بعد أن اس�تغل س�وء تعامل دفاع تورينو مع الكرة 

بع�د قطعها م�ن جوناتان لتصل إىل "الربينش�يبي" 
الذي سدد قذيفة أرضية مقوسة من خارج منطقة 
الجزاء س�كنت أدنى الزاوية الُيمنى ملرمى الحارس 
البلجيكي جان فرانس�وا جييه.واصل كال الفريقني 

سالح التسديد من بعيد فأطلق املدافع اإليطايل 
الدويل أنجيلو أوجبونا كرة قوية يف الدقيقة 15 
تص�دى لها هاندانوفيتش بنجاح، قبل أن يرد 
فيسيل ش�نايدر نجم اإلنرت بتسديدة أرضية 
قوي�ة من ركلة حرة نفذه�ا مبارشة من 
الجه�ة الُيمن�ى باتج�اه أدن�ى الزاوية 
الُي�رى ملرمى تورينو، إال أن الحارس 
البلجيكي جان فرانسوا جييه وصل يف 

الوقت املناسب لإلمساك بالكرة.
الدقائ�ق  خ�الل  اللق�اء  ه�دأ 
العرشة التالية وأغل�ق كال الفريقني 
املس�احات، فعج�ز املهاجمون عن 

الوص�ول بالك�رة ملنطق�ة 
الجزاء وهو ما اضطر 

روالن�دو بيانكي هداف تورينو للقي�ام بجهد إضايف من أجل 
الوصول لتمريرة ستيفانوفيتش الصعبة من اليمني وتخطي 
أندريا رانوكيا ثم تس�ديد كرة من زاوية صعبة داخل منطقة 
الج�زاء تص�دى له�ا هاندانوفيت�ش، وهو الجه�د ذاته الذي 
اضطر ميليتو للقيام به قبل خمس دقائق من نهاية الشوط 
األول من أجل الوص�ول لعرضية جوناتان القوية من اليمني 
ومل�س الك�رة بطرف حذائ�ه ليحولها باتج�اه املرمى، إال أن 

جييه لم يجد صعوبة يف التقاط الكرة.
لم يكن الشوط الثاني أفضل حااًل من الشوط األول، فعاد 
النجم الهولندي شنايدر ليحاول التسديد من بعيد يف الدقيقة 
51 حينما س�دد من مس�افة تزيد عن 30 م�رًتا كرة خطرة 
قوية ومقوس�ة كادت تلج املرمى لوال أن مرت بجوار القائم 

األير ملرمى تورينو.
تطل�ب األمر ع�رش دقائق حت�ى يرد تورين�و بثالث 

فرص خطرة، حيث أتت أوىل الفرص عرب تمريرة من البديل 
ري�كاردو ميجوريني إىل داخل منطق�ة الجزاء حيث روالندو 
بيانك�ي ال�ذي تغلب عى رقابة رانوكيا وس�دد ك�رة لم تكن 
بالقوة الكافي�ة لتهزم هاندانوفيتش، قب�ل أن يعود بيانكي 
يف الدقيقة التالية ليس�تهدف املرمى مس�تغاًل هجمة مرتدة 
مثالي�ة مرر ع�ى إثرها البديل اآلخر أليس�يو تش�ريش كرة 
عرضية من اليمني وصلت إىل املهاجم اإليطايل الذي سدد كرة 
قوية من ملس�ة واحدة اصطدمت بجسد هاندانوفيتش، قبل 
أن ترت�د الكرة إىل تورينو مجدًدا فيمرر أنجيلو أوجبونا بينية 
مميزة إىل داخل منطقة الج�زاء حيث ميجوريني الذي أنهى 
ضغط فريقه عى مرمى اإلنرت بتسديدة أرضية جانب القائم 

األيمن ملرمى اإلنرت.
عادت املباراة للهدوء من جديد فتطلب األمر من اإلنرت 20 
دقيقة حتى ينجح يف تأكيد فوزه بهدف ثاٍن قبل نهاية اللقاء 

بس�بع دقائق، وذلك بعد عرضية أرضية من اليس�ار أرسلها 
البدي�ل ريكي ألفاري�ز إىل داخل منطقة الج�زاء، فوصلت إىل 
أنتونيو كاس�انو بع�د مرورها من أمام ميليتو وكامبياس�و 
ليق�وم النجم اإليطايل الدويل غر املراقب بااللتفاف وتس�ديد 

كرة ذهبت إىل الزاوية الُيمنى ملرمى تورينو.
فيما قل�ب يوفنتوس حامل اللقب تخلف�ه امام مضيفه 
جن�وى صفر-1 اىل فوز 3-1 مس�جال انتص�اره الثالث عى 
التوايل منذ مطلع املوس�م الحايل االح�د يف املرحلة الثالثة من 
الدوري االيطايل لكرة القدم.وتقدم اصحاب االرض بواسطة 
الش�اب تش�رو ايموبي�يل )18 عاما( الذي اطل�ق كرة قوية 

عانقت شباك الحارس املخرضم جانلويجي بوفون )18(.
وانتظ�ر فريق "الس�يدة العجوز" مرور س�اعة من زمن 
املباراة قبل ان يدرك له ايمانوييل جاكريني التعادل بتسديدة 
قوي�ة م�ن خ�ارج املنطقة.واحتس�ب الحك�م ركل�ة جزاء 
ليوفنت�وس نفذها بنجاح املهاجم املونتينيغري الدويل مركو 
فوس�ينيتش )78( قب�ل ان يختت�م الغاني كوادوو اس�اموا 
التسجيل )84(.وحقق نابويل بدوره فوزه الثالث عى التوايل 
ه�ذا املوس�م وكان ع�ى بارم�ا 3-1.وافتت�ح االوروغوياني 
ادينسون كافاني التس�جيل للفريق الجنوبي من ركلة جزاء 
)3(، قب�ل ان يضيف املقدوني غوران باندي�ف الثاني )39(، 
لك�ن بارم�ا قلص الفارق قب�ل نهاية الش�وط االول بدقيقة 
واحدة بواس�طة مارك�و بارولو.ويف الش�وط الثاني، اضاف 
نابويل هدف االطمئنان عن طريق لورنتيس اينسينيي )77(.

وقاد العب الوس�ط الربازييل هرنانيس فريقه التسيو اىل 
الفوز الثالث عى التوايل اثر تغلبه عى كييفو 3-1 بتسجيله 
ثنائي�ة )5 و74(، واض�اف اله�دف االخ�ر االملان�ي ال�دويل 
مروس�الف كل�وزه )38(، فيما جاء ه�دف كييفو بتوقيع 
س�رجيو بيليس�ييه )83 من ركلة جزاء(.واهدر روما عى 
امللعب االوملبي يف العاصمة فوزا كان يف متناوله عندما تقدم 
عى بولونيا بهدفني مبكرين سجلهما اليساندرو فلورنتيس 
)7( واالرجنتيني اريك الميال )16(، لكن بولونيا رد بثالثة يف 
الدقائق ال18 االخرة بواسطة الربتو جيالردينو )72 و90( 
والبس�اندرو ديامنتي )73(.وتغل�ب فيورنتينا عى كاتانيا 
بهدفني س�جلهما املونتينيغري س�تيفان يوفوتيتش )43( 
ول�وكا طوني )65(.وس�قط بيس�كارا الواف�د الجديد امام 
س�مبدوريا 2-3. س�جل للفائز االرجنتيني مكس�يميليانو 
لوبي�ز )31 و76( والبارغويان�ي مارس�يلو اس�تيغاريبيا 
)60(، وللخارس السويدي مرفان ش�يليك )75( وجانلوكا 
كاب�راري )90(.وتعادل س�يينا مع اودينيزي 2-2. س�جل 
ل�الول ايمانوي�يل كاالي�و )70( والربازي�يل زي روبرتو زي 
روبرتو )77 من ركلة جزاء(، وللثاني دوش�ان باش�تا )3( 
وانطوني�و دي نات�ايل )5(.وكان افتت�اح املرحل�ة الس�بت 
شهد س�قوط ميالن امام اتاالنتا صفر-1، وتعادل بالرمو 

وكالياري 1-1.
ورف�ع اإلنرت رصيده إىل س�ت نقاط ويرتق�ي إىل املركز 
الخامس بف�ارق ثالث نق�اط عن ثالثي الصدارة التس�يو، 
نابويل واليوفنتوس، فيما يتجمد رصيد تورينو عند النقطة 

الثالثة يف املركز التاسع. 

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اإلنتر يكتفي بالنتيجة دون األداء.. اليوفي يحقق الفوز الثالث على التوالي
في ختام الجولة الثالثة للدوري االيطالي

أنه�ى أندري�ا سرتاماتش�يوني ول�و بص�ورة مؤقتة عى 
االنتقادات التي طالت فريق اإلنرت خال الفرتة املاضية بعد 
ف�وزه يف تورينو ال�ذي أعاد له الثقة.قال املدرب الش�اب: 
" أعتقد أننا كّنا مس�تعدين بش�كل جيد اليوم أمام فريق 
منظ�م، حافظن�ا عى اك�رة معظم ف�رتات املب�اراة ألجل 
الس�يطرة عى السيناريو، يف الش�وط اثاني تحركنا كثرا 
وأعتق�د أن االنتصار عى تورينو يمثل نقطة تحول نا بعد 

السقوط أمام روما".
وعن غضب ش�نايدر من تبديله أثناء املباراة وتوجهه غى 
غرف�ة خلع املالب�س مبارشة علق أندري�ا: " من الطبيعي 

أن يظه�ر غاضًب�ا، فه�و العب مه�م ويحب أن 
يلعب كل مباراة حتى النهاية لكنه لعب دولًيا مع 

هولندا هذا األسبوع، كما أنني أردت إدخال مهاجم 
آخر لكي ال نرتاجع للوراء". 

وعن انتقادات تطول خط دفعه أوضح: " س�معت 
أش�ياء رهيبة ع�ن املدافعني، ولك�ن يظل فريقي 

ياف�ع ب�10 من الرج�ال ويهاجم ب��10 كذلك 
عندما تك�ون الكرة بحوزته، لق�د انتقدوني 

يف  جيس�وس  ج�وان  ش�اهدوا  عندم�ا 
التشكيلة وأنا سعيد ألنني أثبت لهم أنهم 

عى خطأ".

قررت لجنة الش�باب والرياضة 
ال�ذي  أجتماعه�ا  يف  ا  النيابي�ة 
ترأس�ه النائ�ب س�عيد رس�ول 
اللجن�ة  رئي�س  خوش�ناو 
بحضور إعضائها أرس�ال كتاب 

اللجن�ة  رئي�س  إىل  إس�تضافة 
األوملبية ملناقشة تراجع مستوى 
الرياضة األوملبية .وقالت اللجنة 
يف بي�ان له�ا:إن اللجن�ة ق�ررت 
ايض�ا إس�تضافة مجموعة من 

الخ�رباء الرياضي�ني لع�رض 
االح�رتاف  قان�ون  مق�رتح 
الري�ايض عليهم واالس�تماع 
الصيغ�ة  لوض�ع  آلرائه�م 

النهائية للقانون.

أعل�ن رئي�س االتح�اد العراقي لكرة الس�لة عن 
تحديد يوم الجمعة املقبل موعدا الجراء س�حبة 
بطوالت ال�دوري املمت�از ودوري الدرجة االوىل 
العمي�دي" ان "ي�وم  والكأس.وق�ال حس�ني 
الجمعة املقبل سيشهد سحبة بطولة الكأس، 
التي تشمل فرق الدوري املمتاز والدرجة االوىل 

للموسم املقبل".
وأضاف ان "اليوم نفسه سيشهد اجراء قرعة 
بطولتي الدوري املمتاز ودوري الدرجة األوىل".

وب�ني ان "االتحاد العراقي للعبة سيكش�ف عن لوائحه 
ملوسم السلة املقبل للدرجتني االوىل والثانية، وسيصادق 
عليها يف حال اتفاق كافة االطراف املشاركة يف يوم اجراء 

القرعة".

خر منتخب العراق للناش�ئات امام نظره 
العربي�ة  البطول�ة  اط�ار  يف   3/2 القط�ري 
23 للطاول�ة، الجاري�ة منافس�اتها حاليا يف 
العراقية كاتي ش�وقي  الكويت.وتغلبت 
ع�ى القطري�ة حص�ة وحي�د بثالثة 
خ�رت  بينم�ا  نظيف�ة،  أش�واط 
زميلته�ا مينا معن ام�ام القطرية 
آية مجدي بنتيجة 1-3، فيما فازت 
ره�ف عالء ع�ى القطري�ة خلود 
عب�د الرض�ا بواق�ع 3-2، لتعود 
كات�ي ش�وقي وتخ�ر امام 
بنتيجة  آية مجدي  القطرية 
3- صف�ر، كم�ا خ�رت 

مينا مع�ن امام القطرية 
حصة وحيد 3-2.

البطول�ة  ان  اىل  يش�ار 
للطاول�ة   23 العربي�ة 
 14 م�ن  للف�رتة  تق�ام 

ية  لغا و
أيل�ول  ش�هر  م�ن   20
الج�اري، حيث يش�ارك فيه�ا 160 العب�ا والعبة، 
م�ن 13 دول�ة عربية.وتش�ارك منتخب�ات الكويت 
والبحري�ن ومرص وقط�ر وتونس وس�وريا وليبيا 
اضافة العراق، يف منافسات الدورة لفئة الناشئات، 

حيث تلعب الفرق بطريقة التجمع.

سخر الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد 
من مانشس�رت س�يتي قبل املباراة املرتقبة بينهما 
عى ملعب س�نتياجو برنابيو يوم الثالثاء يف دوري 
أبط�ال أوروبا بأنه عى الرغم من نجاحه يف تحقيق 
بعض البطوالت يف الس�نوات األخ�رة لكنه ال يمكن 
أن ُيضاه�ي تاريخ ري�ال مدريد.املدرب الربتغايل رفع 
م�ن ح�دة ترصيحاته ض�د منافس�ه اإلنجليزي حني 
قال أن أمواله ال يمكن أن تش�رتي التاريخ والبطوالت، 
وق�ال يف ترصيحات لصحيفة ذا صن الربيطانية "هناك 
بعض األش�ياء التي ال يمكن رشائها بامل�ال كالبطوالت 
والتاريخ".أض�اف السبيش�يل وان "ري�ال مدري�د هو 

ريال مدري�د، هذا هو ال�يء الحقيقي، هناك 
لك�ن  والك�ؤوس،  البط�والت  ع�ى  منافس�ة 
ببس�اطة ريال مدريد هو ن�ادي ال مثيل له، ال 
يمك�ن مقارنته بأي نادي آخر عى مس�توى 
العالم".وتابع "السيتي هو فريق تم إنشاؤه 
لرفع دوري أبطال أوروب�ا، هذا هو هدفهم، 
هن�اك الكثر م�ن كبار املدرب�ني واألندية لم 
ينجح�وا يف تحقي�ق دوري أبط�ال أوروب�ا، 
لكنني فزت به مرتني وفريقي فاز به تس�ع 

مرات، لذلك س�يكون من الرائ�ع أن أضيف اللقب 
الثالث يل والعارش لريال مدريد".

يخ�وض فريق أربيل بكرة القدم يف الس�اعة السادس�ة من مس�اء اليوم 
مواجهت�ه املصرية امام ضيفه كيالنتان املاليزي يف مباراة الذهاب التي 
تقام لحس�اب منافس�ات الدور ربع النهائي بكأس االتحاد اآلس�يوي، 

والتي يضيفها ملعب فرانس�وا حريري، ع�ى ان يالعبه اياباً يف الخامس 
والعرشين من الش�هر الحايل بماليزيا.وسيديرها الطاقم التحكيمي السعودي املكون 
من مرعي محمد العواجي حكما للس�احة، وس�يكون بدر عيل الش�مراني وفهد عوض 
العريني مساعدين والحكم الرابع فهد عدوان املردايس ومقوّم الحكام االيراني اسماعيل 
س�فري ابراهي�م و مرشف اللقاء منعم الي�اس فاخوري.وقال مدرب فري�ق اربيل نزار 
محروس: إن فريقه ساع لتأكيد جدارته يف البطولة األسيوية وأنهاء مهمة التأهل للدور 
الالح�ق عرب مب�اراة الغد وعدم األنتظار ملا س�يتحقق يف مباراة األي�اب، فضالً عن كون 
صفوفن�ا مكتمل�ة اال انن�ا أفتقدنا العبي املنتخ�ب الوطني يف معس�كر األردن .وأضاف 
محروس: عازمون عى النقاط الثالث وال يشء س�واها وتس�جيل أكرب عدد من األهداف.

وزاد: ان املعلومات املتوفرة لدينا عن الفريق املاليزي تكاد تكون ضئيلة من خالل متابعتنا 
لعدد من أرشطة مبارياته األس�يوية واملحلي�ة، وهو فريق جيد ولو لم يكن كذلك ملا وصل 

ضم�ن الدور ربع النهائي لنهائي كأس األتحاد األس�يوي الذي ت�ذوب فيه الفوارق وتصبح 
الفرص متس�اوية لنيل بطاق�ات التأهل للدور الالحق.فيما أكد رئي�س نادي أربيل الريايض 

عبد الله مجيد جاهزية فريقه ملواجهة كيالنتان املاليزي يف اطار منافس�ات ذهاب الدور ربع 
النهائي لبطولة كأس االتحاد االس�يوي بكرة القدم.وق�ال مجيد ان "فريق اربيل جاهز ملواجهة 

فري�ق كيالنت�ان املالي�زي، ونأمل ان يحق�ق فريقنا الفوز لضم�ان التأهل اىل الدور نص�ف النهائي".

مورينيو للسيتي: المال ال يشتري التاريخ !!

اليوم.. أربيل يلتقي كيالنتان الماليزي 
بكأس االتحاد اآلسيوي

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اإلتحاد السلوي يحدد موعد 
سحبة ثالث بطوالت

ناشئات العراق يخسرن أمام قطر بالبطولة العربية للطاولة ستراماتشيوني: سعيد بالرد على المشككين

هـشــام مـحـمــد رسـمـيـــًا مــع الـطـلـبـــــة

لجنة الشباب والرياضة النيابية تناقش 
قانون االحتراف

اعلن ن�ادي الطلبة الريايض أن إدارته تعاقدت رس�ميا مع 
العب نادي الزوراء الس�ابق هش�ام محمد لتمثيل الفريق 

يف املوس�م املقبل، مبين�ا أن محمد وقع عى كش�وفات النادي 
وس�يتم مصادق�ة العق�د يف اتح�اد الك�رة، فيما أش�ار إىل أن 
املحرتف املرصي ش�عبان النجار س�ينضم لتدريب�ات الفريق 
بع�د وصوله بغداد.وق�ال نائب رئيس النادي محمد الهاش�مي 
، إن "إدارة ن�ادي الطلبة تعاقدت رس�ميا م�ع العب الزوراء 
الس�ابق هش�ام محمد لتمثيل الفريق يف منافس�ات 
املوس�م الكروي املقبل، املؤمل إنطالقه يف  ش�هر 
ترشين األول املقب�ل"، مؤكدا أن "محمد وقع 
ع�ى كش�وفات الن�ادي وس�يتم مصادقة 
عقده بصورة رس�مية يف اتح�اد الكرة، 
وس�يكون الالع�ب ضم�ن الفري�ق يف 

تدريباته اليومية".
وأضاف الهاش�مي أن "هشام محمد 
من الكفاءات الكروية التي تس�تحق 
اإلش�ادة وهو مهاجم يمتلك الخربة 
ويعرف طريق املرم�ى"، معربا عن 
أمله "ب�أن يوفق محمد مع الفريق 
ويثبت عل�و كعبه بني املهاجمني".

ويف س�ياق متصل اكد الهاشمي أن 
"املح�رتف املرصي ش�عبان النجار 
وصل إىل العاصمة بغداد وس�ينضم 
لتدريبات الفريق ي�وم غد الثالثاء"، 
مشرا إىل أن "النادي وفر للنجار سبل 
اإلقامة املريحة وسيلبي كل متطلباته 
إلنجاح مهمته م�ع الفريق".يذكر ان 
نادي الطلبة ش�هد استقطاب عدد من 
الالعبني الجدد فضال عى تجديد عقود 

بع�ض العبي�ه والتعاق�د م�ع العبني 
محرتف�ني بع�د ان تلق�ى الدعم من 

وزارة التعلي�م العايل الت�ي يرتبط بها 
النادي إداريا وماليا.
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      المستقبل العراقي/ لمياء نعمان 

يشمخ إيوان كرسى، جنوب رشقي بغداد، 
بمنظره العجيب وجمال هندس�ته املعمارية 
معلقاً من دون أعمدة ومس�اند وتس�ليح من 
الخش�ب والحدي�د لتثبيت�ه، ما يجع�ل الطاق 

تحفة فنية رائعة ال مثيل لها. 
املعلم األث�ري العتيق يصل ارتفاعه إىل 50 
م�رتا وعرض�ه 26 مرتا، بينم�ا يرتفع القوس 
عىل شماله بمسافة 37 مرتا، ويشغل مساحة 
تق�در بأكثر م�ن 70 دونما م�ن األرض, ويعد 
م�ن أعظ�م األبنية يف ع�ر يع�ود تأريخه إىل 
540 م�رتا وه�و أحد قصور ك�رسى األول آنو 

رشوان.
وط�اق كرسى أو إيوان ك�رسى من اآلثار 
الش�اخصة التي تحم�ل بصمة آالف الس�نني 
أفل�ت  وأخ�رى  ازده�رت  عص�ورا  وتحك�ي 
واندث�رت.. وه�ذا املبن�ى العظيم ال�ذي يقف 
مرتنح�ًا ببنائ�ه وتأريخ�ه وأمج�اده وأيامه، 
يقبع تح�ت وطأة ظروف قاس�ية بدأت تلقي 
بظالله�ا علي�ه, ع�ىل الرغ�م من أن�ه يحملنا 
عرب الزمن ليلقينا يف عب�ق التأريخ لحكومات 
ظه�رت وس�قطت وأمج�اد وعل�وم ومعارف 
وادي�ان وأولياء صالح�ني ومتصوفني لم يبق 

منهم سوى األثر والذكر يف بطون الكتب.
وتنح�در  تتس�لل  ومش�اكل  صعوب�ات 
لتجعلنا نخاف فعالً عىل دعائم وأركان وهيكل 

بهذا املس�توى، وعىل الرغم م�ن إعادة بناء ما 
ته�دم من�ه يف ثمانينيات الق�رن املايض إال أن 

ذلك توقف عام 1991 بسبب الحصار.
ويش�ر د. ن�وري عب�د كاظم مدي�ر آثار 
بغداد يف الهيئة العامة لآلثار والرتاث إىل وجود 
ش�قوق وتصدعات تتخلل بعض�ا من جوانب 
الطاق بس�بب االنفجارات والرضبات الجوية 

يف األعوام املاضية وهذا ما يؤثر يف مس�توى 
متانة إيوان ك�رسى وبقائه بنفس هيئته 

أن  كم�ا  املعروف�ة 
ه  ملي�ا ا

الجوفية والرطوبة ستأخذ منه مأخذاً ولألسف 
الشديد اكتشفنا بأن هذا املبنى الضخم يهبط 
إىل األرض س�نوياً بضعة م�ن املليمرتات وهذا 
مما يجعل الخوف ي�رسي يف قلوبنا خوفاً من 
تهاويه وس�قوطه يف األع�وام القادمة، ولكن 
كما أوض�ح بأن هناك اتفاق مع رشكة تركية 

لغ�رض إعداد دراس�ة كاملة إليق�اف التصدع 
وأجراء أعمال الصيانة وتأهيله ليكون مرفقاً 
س�ياحياً وأثري�اً وذلك الس�تقبال ال�زوار من 

العراقيني والعرب واألجانب.
ويف جان�ب آخر م�ن موقع إي�وان كرسى 
يف س�لمان باك تحدث مفت�ش آثار املدائن عبد 
اله�ادي حس�ن عن إج�راءات 
الهيئ�ة  لقي�ام 
بأعمال الصيانة 
وتأهيل املوقع. 
يق�ول »هناك 
اتص�ال م�ع 

رشكة

 

صقال�ة  الس�تراد  التش�يكية  –آرت  جيم�ا 
كب�رة لتغطية إيوان املدائن والذي يحمل أعىل 
قوس أثري يف العال�م لحمايته والحفاظ عليه 
وتأهيله وذلك بس�بب تعرضه لعملية تساقط 
كتل بنائية وطابوق من أعىل القوس، وخوفنا 
يتفاق�م من اتس�اع رقعة التصدع والش�قوق 
وهذا ما سيش�كل خوفاً كبراً ع�ىل هيئة هذا 
األثر الكبر وعىل قوته وصالبته ومتانة هيئته 

املعمارية.
وأضاف »لم تكن هناك اس�تجابة من قبل 
اليونس�كو أو جهات ومنظمات عاملية أخرى 
وهذا ما يجعل الخوف أكرب من الوقوف أمامه 

وهو يتهاوى مع الزمن ال سمح الله«.
ف�أن  لحس�ن-  –والحدي�ث  »وبراح�ة 
املوقع السياحي وبشكل كامل تعرض إلهمال 
كبر يف العق�ود الثالثة املاضي�ة حيث أهملت 
الحدائ�ق ومحالت الخدمة الرسيعة للزوار فال 
يوجد يشء هناك يدفع الناس الرتياده«، ومع 
ذلك فقد أتجه لتلك الحدائق البس�يطة واملوقع 

نحو مليون زائر وذلك يف األعياد واملناسبات.
 ويح�اول مفتش آثار املدائ�ن لفت أنظار 
الجه�ات املعني�ة م�ن الحكوم�ة واملنظم�ات 
العاملي�ة لرصد املبال�غ الالزم�ة لصيانة طاق 
ك�رسى وإعادة ال�روح والحياة ل�ه باعتباره 
ج�زءا من اآلثار العراقي�ة املهمة وأحد املرافق 
الس�ياحية لبغ�داد ومتنفس�ا لس�كان بغداد 

وللسياح العرب واألجانب.
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• منذ فجر الرس�الة املحمدية واليهود هم العدو األلد لرس�ول الله؛ ولم 
تنقطع عداوتهم حتى بعد ان أصبح اإلس�الم إمرباطورية مرتامية األطراف.. 

هو غّل دفني كلما وجد له متنفسا اتخذه مسلكا قذرا لإلساءة وأنى. 
..ولذلك فان )الفيلم( التافه بكل أحداثه وحبكته وموضوعه والذي حاول 
م�ن خالل�ه املخرج )اليه�ودي( أن يكون جنديا قديما-جدي�دا يف جيش بني 
قينق�اع؛ ما ه�و إال محاولة خارسة إلنصاف املهزومني م�ن األجداد؛ وبرغم 
اع�رتايض عىل الدم الربيء الذي س�فك هن�ا وهناك يف تظاه�رات االحتجاج 
علي�ه؛ إال أن املوق�ف برمته يش�كل ردا ع�ىل املتجاوزي�ن عىل نبين�ا وديننا 
الحنيف؛ بعد أن اس�تضعفنا املتجربون وأغوتهم احتالالت بالدنا )كما أغوت 
اليهود القدامى هزيمة املس�لمني يف أحد( بتوجيه املزيد واملزيد من اإلهانات؛ 
فاحرقوا القرآن وتنادوا لعقد محكمة س�وداء ملحاكمة الرس�ول؛ ورسموه 
بأشكال كاريكاتورية وها هي )األفالم( آخر سهام جعبتهم وليس أخرها.

• باملقابل؛ هناك ما يش�ّد األزر من األف�الم يف اليوتيوب؛ واتمنى ان يرى 
http://www.shia-today.com/index.php?show القراء ع�رب هذا الرابط

8147==news&action=article&id
كيف احتفلت جمهورية الشيشان اإلسالمية بقضها وقضيضها بوصول 

)إناء ماء( كان رسول الله العظيم يرشب فيه.
منظ�ر وال ابهى.. فقد رافقت س�يارة رئيس الجمهورية الذي اس�تقبل 
االثر املقدس الثمني من سلم الطائرة؛ مئات السيارات؛ واصطفت الجماهر 
الغفرة ع�ىل جانبي الطريق ملّوحة باألعالم الخرضاء وعىل لس�انها هتاف 
واحد يؤثث املشهد )محمد يا رسول الله( حتى ليقشعر البدن وتتجىل الروح 

بصوفية عجيبة. 
 • تذكر وكالة إنرتفاكس الروس�ية )أن رئيس جمهورية الشيش�ان قال 
يف كلم�ة ألقاه�ا أمام املس�لمني املجتمع�ني يف جامع املدينة الكب�ر: لقد تم 
نقل الكوب إىل عاصمتنا من لندن حيث ش�ارك مس�لمو بريطانيا يف مراسيم 
توديع�ه. ويع�ود عمر الكوب إىل أربع�ة عرش قرنا. وله تاري�خ يقدر بقرون 
طويل�ة. وهن�اك كل التأكيدات الرضورية عىل مصداقيت�ه. وقد بذلنا جهودا 

كبرة ليحط كوب النبي صىل الله عليه واله وسلم يف جمهوريتنا(.
• يف هذا الفيلم النادر؛ س�رى املشاهد كيف ينخرط األهايل بالبكاء وهم 
يرون أثرا من آثار رس�ول الله بحيث ال يمكنك إال ان تشاركهم الدموع شئت 
ام أبيت؛ خصوصا بعد ان تسمع قرار رئيس الجمهورية الذي يقول: سيتهيأ 
لكل املواطنني الرشب من هذا اإلناء؛ من دون ان يذكر املذاهب او االنتماءات 
أو املحاصصة؛ كما كان س�يقررها أولياء سياس�تنا لو وصل األثر الرس�ويل 

إليهم.
• اريد ان اقرّب املش�هد ملن ال يتسنى له رؤية الفيلم: رئيس جمهورية..

بس�يارة مكش�وفة يحمل صندوقا يحتوي عىل كوب رسول الله.. معه إعداد 
من الس�يارات الرئاس�ية التي يضي�ق بها األفق.. وجماه�ر -وال الجماهر 
املري�ة الت�ي خرجت الس�تقبال أوبام�ا- مصطفة عىل جانب�ي الطريق.. 
فرتى: أطفال مدارس..نساء..شيوخا..ش�بابا؛ يوما قوميا س�تذكره أجيال 
الشيش�ان وهم يس�معون رئيس جمهوريتهم يقص عىل اسماعهم حكاية 
الك�وب )بعد وفاة النب�ي كان الكوب بحوزة احد املنتس�بني اىل »أهل البيت« 
من نس�ل عيل ب�ن أبي طالب ثم انتق�ل اىل ابنة النب�ي )ص( فاطمة وابنيها 

الحسن والحسني.
ث�م كان بحوزة أحفاد النبي )ص( قبل ان يحط يف بريطانيا حيث حفظ 

لحد اآلن(.
• لم يش�اهد الفيلم امليسء للرسول س�وى ثلة من املرىض؛ لكن ماليني، 

ماليني االصحاء يهتفون: لبيك يا رس�ول الله..نعم لبيك يا محمد.

أبنو قينقاع ثانية
يا رسول الله..؟

الكتابة باالزميل

   جواد الحطاب

  لم أتطّرْ من كلمة شاذة، مريبة ونابية، من تلك التي يحويها قاموس 
الكلم�ات املعيب�ة واملحرمة أخالقيا، مثلما أتطر من كلمة )فس�اد( وهي 
تلع�ن وتعفن أي مج�ال يرد بعدها من مجاالت الحي�اة الكثرة واملعروفة 
بتفرعاتها، لكن أن يقرتن الفس�اد بالعلم )الذي هو نور، والجهل-طبعا- 
ظالم( فذلك أمر يجب أالّ يمّر مرور الكرام،  نعم ندرك -تماما- بأن االتفاق 
أصل واالختالف فرع، فقد يختلف هذا الحزبي أو ذاك عىل مس�ألة معينة، 
وقد تختلف هذه الكتلة مع غرها، أو ذاك االئتالف مع غره، لكن الوطنية 
الحق�ة، يجب أن ترتفع عىل االختالف الس�يايس بكل أش�كاله، لكي يبقى 
السؤال:  )الوطن أم الحزب؟( هو األهم، ولعل اإلجابة عليه ستفتح أفواه 
الج�روح تل�و الجروح، أمام ريح ذلك الس�ؤال الق�ايس، حتى لنخىش عىل 
حياتن�ا الراهنة برمتها أن تميل صوب ري�اح الفرع )أي االختالف( وترتك 
األصل )أي االتفاق( جراء اس�ترشاء ذلك الداء، متمثال بالفس�اد الذي راح 
يدّب يف جميع املفاصل حتى بات ينخرها، فلم تعد تنفع وصفات وعقاقر 
الالفت�ات واإلعالن�ات التي تعلقها ف�روع وأصول هيئ�ات النزاهة ودائرة 
املفت�ش العام يف مباني واس�تعالمات الوزارات والدوائ�ر، ومفرتق الطرق 
الخارجية،  كي تنبه وتحذر من تفيش ظواهر الفساد عرب الرشاوى وقبول 
الهداي�ا والعطايا املش�بوهة، ولع�ل من أكثر ما يحرني ويثر اس�تغرابي 
ن�ص العبارة املرصوف�ة بتصميم أنيق وخط واضح ورش�يق، والتي عادة 
م�ا تصادفني مكتوبة عىل الفت�ات )الفلكس( يف عدد من س�احات بغداد 
املهم�ة، وهي تقول بالفم املليان: )نتصدى للفس�اد باح�رتام الزمن(، وال 
أع�رف كيف يتم ذلك التص�دي، ونحن نرمي بالوقت هب�اء )ممطوطا( يف 

أبسط مراجعة النجاز أبسط معاملة.
   قب�ل  أكث�ر من عام�ني،  كلفت من قب�ل إحدى القن�وات الفضائية 
بعمل برنامج عن مكافحة الفساد، بالتعاون مع إحدى منظمات املجتمع 
املدن�ي، وجمعت م�ا جمعت من معلوم�ات وإحصائيات ودراس�ات، كما 
اتصل�ت بعدد م�ن الخ�رباء واملختصني يف مج�االت لها عالق�ة بموضوع 
الربنامج الذي اخرتت له عنوان )نحو النزاهة( وكان من أهم وأدق البحوث 
والدراس�ات العلمية والعملية تلك الدراسة التي للقايض والباحث الصديق 
)د.س�الم الروض�ان( تحت عنوان )حني يس�هم القانون بالفس�اد( ليس 
من مجال -هنا- ملناقش�ة كل ما فيها م�ن وقائع وتأكيدات قانونية تفند 
حقيقة ما حمله وأراد مناقشته ذلك العنوان الواقعي واملثر من معلومات 
وايضاحات مبارشة إىل الكيفية التي يسهم فيها القانون بالسماح للفساد 
أن يتغلغل و)يأخذ راحت�ه( يف الكثر من القضايا واإلجراءات تحت خيمة 

ومظلة ما  يمكن أن يسمى ب�)تصادم القوانني(.
    وتأت�ي الي�وم فرضي�ات أكاديمية تؤكد وتش�ر اىل تف�يش ظاهرة 
)الفس�اد العلمي( عرب تزوير الرس�ائل الجامعية ورسقة األبحاث وهجرة 
وتهجر العقول بس�بب س�طوة بع�ض القوانني والتعليم�ات، فضال عن 
ممارس�ات إدارية تنتهجها بعض الجامعات، لتربهن عىل وجود سلس�لة 
م�ن القصر والفس�اد، تبدأ من امل�دارس التي ال تعلم الط�الب بما ينبغي 
ويؤهله�م لك�ي يواصل�وا مس�رة، وال تنته�ي إال بتفيش تل�ك الظاهرة-

املصيبة، التي تق����ربنا من مقول����ة الس�يد املسيح )ع( الشهرة: إذا 
فسد امللح(.

نقار الخشب

تصدر عن مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والطباعة والنشر

جريدة المستقبل العراقي 
................................
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إيـوان كسـرى.. مســاحة مــن التاريــخ تشمــخ دون أعمــدة
مخاوف من اندثاره: إنه يهبط إلى األرض !

CNN /المستقبل العراقي       

خالل يوم واحد يف مر، أعلنت الس�لطات أن سيارة حكومية رسقت من 
أم�ام منزل مريس يف مدينة الزقازي�ق، بينما رسقت الهواتف املحمولة لبعض 

مستشاريه، وسط العاصمة القاهرة.
ونق�ال عن CNN فأن »مباحث الرشقي�ة تكثف جهودها، لضبط مرتكبي 
واقعة رسقة س�يارة حراس�ة تابعة للحرس الجمهوري، أثناء وجودها أمام 

منزل الرئيس محمد مريس بمدينة الزقازيق«.
وذكرت الوكالة أن الس�لطات »تلقت بالغا برسقة س�يارة تابعة للحرس 
الجمه�وري، والخاص�ة بطاقم الحراس�ة، وذلك أثن�اء تواجده�ا أمام منزل 

الرئيس محمد مريس، بمنطقة فلل الجامعة بالزقازيق«.
وقال�ت إنه تم عىل الفور »تش�كيل فريق بحث برئاس�ة اللواء عيل أبوزيد 
مدي�ر املباحث، لرسعة ضبط مرتكب�ي الحادث، وإعادة الس�يارة املرسوقة، 

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق«.
ويف محيط الس�فارة األمريكية حيث كان مستش�ارو الرئيس يتوسطون 

ض  التهدئ�ة بع�د احتجاج�ات عنيفة بش�أن فيلم ل����ف�ر
معاد لإلس�الم، قالت الوكالة إن مستش�ار 
الرئيس س�يف الدين عبد الفتاح تعرض 
لرسق�ة هاتفه املحمول خ�الل وجوده 

هن�����اك.
ونقل�ت الصحيفة عن املستش�ار 
زكري�ا عب�د العزي�ز رئي�س محكمة 
جناي�ات القاه�رة األس�بق، قول�ه إن 
»ع�ددا م�ن الهواتف املحمول�ة لبعض 
الش�خصيات األخ�رى تم�ت رسقتها 
وليس فقط هاتف الدكتور 
الدي��ن  س�ي�ف 
عبد الفتاح«.

أفـــقـــر رئيـــس دولــــة فـــي الـــعــالـــم !! يسعـى لدخـول »غينيـس« 
بتقبيل مليون امرأة !!

مهندسون عراقيون يصنعون بن الدن في الدوري البرازيلي !!
أجزاء قمر إصطناعي

لم يقص شعره 
منذ 70 عامًا !

مرسي »إتسرق ياجماعة« !!

        المستقبل العراقي/ متابعة

رئي�س االورغواي خويس موخي�كا الذي يبلغ 
من العمر 76 س�نة تصفه صحافة بلده بالرئيس 
األكث�ر فق�را يف العال�م. خاص�ة بع�د أن تربع ب� 
90 يف املئ�ة من راتبه الش�هري ملس�اعدة الفقراء. 
يس�كن يف مزرعة صغرة ه�و وزوجته، وليس له 
حس�اب مريف أو أّية ممتلكات أخرى. عالوة عىل 
ذلك، يتربع بنس�بة 90% من راتبه لدعم مش�اريع 
الس�كن وتموين الفقراء يف ب�الده ويحتفظ فقط 
بمبل�غ 1250 دوالر ش�هرًيا، ألن أغلبي�ة مواطني 

األوروغواي يعيشون بمرّتب أقل.. 
م�ع العل�م أن االورغ�واي ليس�ت دولة فقرة 
ولكنه التواضع وحب البلد والشعب و الكفاح من 

أجل وطن أجمل.

        المستقبل العراقي/ متابعة

بدافع رغبته يف دخول موس�وعة 
غيني�س لالرق�ام القياس�ية بوصفه 
الرجل الذي قبل أكرب عدد من النس�اء 
يف العالم، بدأ شاب كيني من العاصمة 
نروبي يدعى جون تيليوا لهذا الغرض 
مهم�ة مثرة للجدل، يأمل يف إنجازها 
خالل 3 س�نوات بتقبيل مليون امرأة 
طواعية. وقال تيليوا البالغ من العمر 
28 عام�ا أن�ه حص�ل م�ن س�لطات 
املوس�وعة عىل براءة اخ�رتاع لفكرته 

التي ب�دأت تختم�ر يف ذهن�ه بمزحة 
مع زمالئ�ه بعد أن قب�ل فتاة ووضع 
صورتها ع�ىل صفحته بالفيس�بوك. 
وأضاف أنه تمكن حتى اآلن من تقبيل 
675 ام�رأة بكام�ل رضائه�ن، حيث 
يق�رتب من امل�رأة أو الفت�اة رشيطة 
أن يزي�د عمرها عن 16 عاما ويحكي 
لها رغبته يف تقبيلها من أجل تسجيل 
رقم قيايس يف موسوعة غينيس، فإن 
قبل�ت كان به�ا وإن رفض�ت يرتكها 
برسع�ة تجنب�ا لح�دوث مش�اكل يف 

مجتمع محافظ مثل كينيا. 

        المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ار جمهور نادي غريميو الربازييل الجدل بعدما تكرر مش�هد رفع�ه لصورة زعيم تنظيم 
القاعدة اإلرهابي الس�ابق أس�امة بن الدن، خ�الل مباريات الفريق يف ال�دوري املحيل، وظهرت 

الصورة يف يد أحد مشجعيه وقد كتب عليها عبارة غر واضحة »يد أعىل منهم«.
ورفع�ت الجماه�ر الص�ورة قبل عدة س�نوات خ�الل املباري�ات املهمة للفري�ق يف الدوري 
الربازييل، لكن املش�هد تكرر مجدداً قبل فرتة، وس�ط اس�تغراب ودهش�ة املتابعني العرب الذين 
رف�ض معظمهم هذه الخطوة، بينما رحب بها آخرون م�ن مؤيدي بن الدن الذي قتلته القوات 
األمريكي�ة العام املايض يف باكس�تان.ويف الص�ورة التي يتم تناقلها عىل نطاق واس�ع يظهر أن 

ب�ن الدن ق�د عم�د املش�جعون إىل إلباس�ه 
قميص نادي غريميو األزرق السماوي املقلم 
باألس�ود، وهو ما انطبق ع�ىل العمامة التي 
كان يرتديها.وتع�رف جماهر نادي غريميو 
بترف�ات  وقيامه�ا  الضخم�ة  بأعداده�ا 
وتقليع�ات غريبة، خصوصاً خ�الل مباريات 
الدربي أمام الغريم األزيل انرتناس�يونال الذي 
يتقاس�م م�ع ناديه�ا والية ري�و جراندي دو 
س�ول، وكان آخ�ر م�ا فعلته تل�ك الجماهر 
ض�د العبها الس�ابق رونالديني�و الذي انضم 

لفالمينغو ومنه إىل أتلتيكو مينرو.

        المستقبل العراقي/ متابعة

تب�دأ بعث�ة هندس�ية عراقي�ة يف إيطالي�ا العمل ع�ىل تصنيع أج�زاء القمر 
الصناعي العلمي العراقي خالل األيام املقبلة. وقال الوكيل األقدم لوزارة العلوم 
والتكنولوجيا س�مر العطار طبقا ملا ورد يف )ش�بكة اإلعالم العراقي( إن »بعثة 
عراقية مكونة من 15 مهندسا ينتمون إىل ثالث وزارات هي العلوم والتكنولوجيا 
والنق�ل واالتصاالت تبدأ خالل األي�ام املقبلة بتصنيع 
أجزاء القمر الصناعي يف ايطاليا«.وأضاف أن »البعثة 
تعمل عىل تصني�ع أجزاء القم�ر يف جامعة روما البا 
س�ينزا اإليطالي�ة ضم�ن برنام�ج تع�اون عراقي-
إيطايل«. وأوضح أن »الجانب العراقي يتكفل بتمويل 
البعثة حيث سينال املهندسون شهادة ماجستر بعد 
إتم�ام املرشوع، فيما يتكفل الجانب االيطايل بتمويل 
تصني�ع أجزاء القم�ر«، مؤك�دا أن »الجانب العراقي 
سيتكفل بتمويل بقية مراحل املرشوع«. ومن املقرر 
حسب خطة املرشوع أن يطلق القمر العلمي العراقي 

أواخر العام املقبل.

        المستقبل العراقي/ متابعة

هذا العجوز الفيتنامي البالغ من العمر 85 عاما لم 
يقم بقص ش�عره منذ 70 عام�ا فأصبح طوله  4أمتار 
ووزن�ه  كيلوغرامني. العجوز ال�ذي يدعى »نيغيان فان 
تش�ني« قال إنه لم يك�ن من هواة تربية  الش�عر ولكن 

املوق�ف ال�ذي حص�ل معه يف 
س�ن الثاني�ة ع�رشة جعل�ه 
ال يق�ص ش�عره وع�ن هذا 
املوقف الغريب قال بأن املعلم  
يف املدرس�ة طل�ب من�ه قص 
ش�عره ففعل ذل�ك، ولكن  يف  
اليوم  التايل  بدأ  يش�عر بآالم 
غريب�ة قاتل�ة ل�م يس�تطع 
تحمله�ا ولهذا ق�رر االمتناع 
ع�ن ق�ص ش�عره من�ذ ذلك 

الوقت.

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

   Hasanhamid2000@yahoo.com


