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           المستقبل العراقي/خاص

كش�فت مص�در مق�رب م�ن ح�زب الدعوة 
اإلسالمي عن خالفات محتدمة بني ثالثة قياديني 
يف الح�زب، الفت�ًا إىل أن الح�زب يعاني التش�ظي 

بسبب كثرة الخالفات.
وق�ال املصدر الذي فضل عدم ذكر اس�مه، يف 
ترصيح ل�”املس�تقبل العراقي” 
أن “الخالف�ات تج�ّددت بني 
وخض�ر  املالك�ي  ن�وري 
األدي�ب”،  وع�ي  الخزاع�ي 
موضح�اً أن “توج�ه املالكي 
إىل االتفاق مع خصوم 

س�ابقني يمّثل�ون خطوط�اً حم�را أم�ام الحزب 
م�ن بينهم عصائ�ب أهل الحق وقيادات س�ابقة 
يف ح�زب البع�ث املنح�ل والقرارات الت�ي اتخذت 
إلع�ادة ضب�اط ومس�ؤولني س�ابقني ه�ي التي 
أّجج�ت الخالفات”، مش�راً إىل أن “وضع الحزب 
الداخ�ي يعان�ي التش�ظي”، مؤك�داً أن “ن�وّاب 
كتلة مس�تقلون يهيمنون ع�ى كل يشء”. ولفت 
املص�در إىل أن “الخالف�ات املحتدم�ة داخل حزب 
دع�وة أخذت تنعكس س�لباً ع�ى أداء كتلة دولة 

“وض�ع  أن  موضح�اً  القان�ون”، 
الكتل�ة والح�زب ين�ذران بانهيار 

س�تكون له آثار س�يئة عى وضع 
التحالف الوطني”.

           المستقبل العراقي/خاص

كش�ف مصدر نيابي ع�ن تقارب ترك�ي كويتي 
إلبرام اتفاقية بش�أن الع�راق، الفت�اً إىل أن االتفاقية 
تمث�ل تعاون�ا مخابراتي�ا للبحث عن جمل�ة أمور يف 

العراق.وأّك�د املصدر أن »التع�اون املخابراتي يحاول 
الحصول عى ملفات املفقودي�ن الكويتيني يف العراق 
إب�ان غزو نظام صدام حس�ني للكويت ع�ام 1991، 
فضالً عن البحث عن موجودات خاصة بأمر الكويت 
تم االستحواذ عليها من قبل مرافقي صدام«. وأوضح 

املصدر أن »االتفاقية تشمل عمليات مشرتكة تتيحها 
رشكات االتص�ال الكويتية العاملة يف العراق«، مؤكداً 
أن هذه الرشكات »تعد بمثابة مصدر معلومات مهم 
ج�دا لألتراك فض�ال عن أنه�ا تتيح إمكاني�ة التحرك 

للعنارص املخابراتية يف جنوبي العراق ووس�طه«.

              المستقبل العراقي/خاص

يب�دو أن عودة رئيس الجمهورية جالل طالباني م�ن رحلة عالجه يف خارج البالد 
التي اس�تمرت ثالثة أش�هر س�تعيد فتح األبواب مجّدداً أمام فتح 

حوار س�يايس، إال أن الحوار هذه املرّة، بحس�ب السياسيني، 
سيبدو محتدماً أكثر، وصاخباً باآلراء املتقاطعة، واملطالبات 
الجديدة، وتغّر املواقف.االتحاد الوطني الكردس�تاني، قال 
أن رئيس الحكومة نوري املالكي س�يزور السليمانية اليوم 

األربع�اء للقاء طالباني، مش�را إىل أن األخر س�يجري 
اجتماعات مع عدد من املس�ؤولني يف اإلقليم واملركز 

لبحث األزمات السياسية.

              المستقبل العراقي/خاص

كشف مصدر امني عن »وجود مخططات طائفية قيد التنفيذ يف العراق«، الفتاً إىل 
أن  تلك املخططات تستهدف »املناطق املشرتكة قوميا ودينيا«.

 وق�ال املص�در أن »هن�اك معلوم�ات جمعتها أجه�زة أمنية محلية كش�فت عن 
مخطط الستهداف رجال الدين الشيعة«، مشراً إىل أن »املخطط يستهدف أيضاً أقرباء 
وعوائ�ل رجال الدين يف خطوة ملحارصة هذه الفئة«، مس�تدركاً بالقول أن اس�تهداف 
رجال الدين الش�يعة يتزامن مع استهداف فئات أخرى من املجتمع لتمرير مخططات 
خط�رة تح�اك ضد النس�يج االجتماعي العراقي«.وأش�ار املص�در إىل أن »املخططات 
تس�تهدف الجهات األكثر اعتداال وأكثر تأثرا يف املجتمع«، مبيناً أن »الحكومة تتعامل 

بإهمال مع هذه املعلومات وال تخضعها للتقيص وتغض الطرف عنها«.

               بغداد/ المستقبل العراقي
شكك النائب عن كتلة األحرار عي 
التميم�ي بقدرة الس�لطات عى حفظ 
األمن يف البالد، مشرا إىل أن الجماعات 

املس�لحة غرت م�ن تكتيكها يف ش�ن 
الهجمات مستغلة ضعف أجهزة األمن 
يف رص�د تحركاته�ا. فيما ق�ال عضو 
لجن�ة األمن والدف�اع النيابي�ة النائب 

ش�وان محم�د ط�ه إن ع�ى قي�ادات 
أجهزة األم�ن تحديث اس�رتاتيجياتها 
للتمكن من الس�يطرة عى ملف األمن 

يف البالد.
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النركيلة.. اختالف 
عىل أصلها واتفاق

 عىل رواجها

فريدام هاوس: 
الديمقراطية 

تراجعت عامليًا

سيارات االجرة .. 
واالستعامل املتعسف 

للمنبهات !

الرياض متتنع عن 
منح وفد عراقي 
تأشريات دخول

أم�ريكا
 "املخطوفة" !!

جملس بغداد: املحافظ لديه رشكات حتال إليها املشاريع من دون تنفيذ !!
يف الشهرين املقبلني.. »القاعدة« ختطط لشن اوسع هجوم منذ 2003
متخصصون ل�                               : مضاربات سوق األغذية تلهب أسعارها

وطنية المسؤول العراقي في ميزان 

ه���م���وم ال���ن���اس 
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

ل�دي إحس�اس إن الوالي�ات المتحدة 
األميركية دولة مخطوفة من قبل عصابات 
اللوب�ي الصهيون�ي كأي كائ�ن اجتماعي 
بش�ري، وربم�ا تك�ون عملي�ة اختطافها 
أقسى من عمليات االختطاف التي نفذتها 
كتائب "القاعدة" ض�د العراقيين والعرب 
في الس�احات العربية منذ التسعينات إلى 
الي�وم، ولدي إحس�اس مماث�ل إن اللوبي 
الصهيون�ي – وهنا أريد أن اضرب القانون 
الس�ائد في البلد – أقوى م�ن "القاعدة"!.

الواليات المتح�دة األميركية ،دولة كبيرة، 
ومهمة، وأنجزت الكثير في مسلة القوانين 
المدنية، والتعامل  الدس�تورية، والحقوق 
مع المهاجرين، وبناء القوات المس�لحة، 
والقضاي�ا المتصلة بالبن�وك والمصارف، 
السياس�ية  القضاي�ا  م�ع  والتعاط�ي 
واالقتصادية في العالم، وأخيرا.. التعاطي 
م�ع الدكتاتوري�ات القمعي�ة م�ن حاك�م 
هاييتي إل�ى ميليوزوفيتش الصربي حتى 
ص�دام حس�ين، لكنه�ا في الوقت نفس�ه 
هي غير أميركا الت�ي نقرأ لها، ونراها في 
أشرطة الفيديو وأفالم اإلساءة للمقدسات 
اإلس�المية التي تعد في مقدم�ة أولويات 
والجمه�وري  الديمقراط�ي  الحزبي�ن 
وخط�اب الرئيس وف�ي أولوي�ات الرئيس 
أي رئي�س ف�ي الوالي�ات المتح�دة حي�ن 
الش�خصيات  فيس�تقبل  رمض�ان  يأت�ي 
اإلس�المية، ويلقي خطاب�ا يؤكد فيه على 
القيم المشتركة بين اإلسالم والمسيحية، 
وبي�ن قي�م الفكر اإلس�المي، وبان�ي أول 
مس�لة قوانين أس�همت ف�ي بن�اء الدولة 
ف�ي الوالي�ات المتح�دة.. لنكولن!.وب�دال 
م�ن ح�رق العل�م األمريك�ي ال�ذي يمث�ل 
خالصة ث�ورة القيم األميركية ومس�التها 
الديمقراطي�ة الت�ي بن�ت أعظ�م ص�رح 
إنساني في التاريخ الحديث، البد من حرق 
بروشورات الفيلم المسيء لإلسالم، وعلم 
الصهيونية، ودويلة إسرائيل، وتوجيه نداء 
للق�س األعظم في ايطاليا من أن اإلس�الم 
يخاطب المرجعي�ات الدينية في التعاطي 
مع القضايا الكبرى، ويوجه س�ادة الدين 

ومرجعي�ات اإلس�الم رس�الة إل�ى رئيس 
الوالي�ات المتحدة ب�اراك اوبام�ا يؤكد له 
فيها إن المس�ألة القيمية فوق كل اعتبار، 
وان الش�عوب العربية واإلس�المية تحترم 
أميركا كش�عب ودولة ووطن للمهاجرين 
لكن تلك الشعوب وهي تفرق بين المسيء 
والمهذب تتطلع إلى بن�اء عالقات وطيدة 
وراس�خة ومتوازن�ة وطيب�ة مع ش�عوب 
الواليات المتحدة ش�ريطة أن يتم ذلك في 
إط�ار احترام كل ط�رف لتوجهات الطرف 
اآلخر وتوكيد القيم المش�تركة لكي نصل 
في النهاية إلى ما يحقق غايات الشعوب.. 
ولي�س بح�رق العل�م األميرك�ي الن العلم 
يمثل خالصة انجاز دستوري تتحرك تحته 
قي�م احترام الدي�ن والعواطف اإلنس�انية 
مثلما يجب إفهام األميركيين إن المس�ألة 
إذا ما تع�دت حدودها األخالقية فان كثيرا 
من اتجاه�ات العالم اإلس�المي قد تذهب 
عواطفها إل�ى أكثر من إدانة الفعل عميقا 
ف�ي التصرف الدموي عبر انتهاك س�فارة 
وقتل س�فير كما حدث في ليبيا!.ما حدث 
إننا احرقن�ا العلم األميرك�ي وصببنا جام 
غضبن�ا على الوالي�ات المتحدة، ونس�ينا 
أن إس�رائيل به�ذا األس�لوب، وبالطريق�ة 
الت�ي يت�م فيه�ا ح�رق العل�م اختطف�ت 
أميركا عش�رين س�نة إليها، وهو ما يعني 
أن واشنطن ستبقى عش�رين عاما أخرى 
إلى جانب إس�رائيل تداف�ع عنها وتحميها 
في مواجهة الع�رب الذين يحرقون علمها 
عب�ر ه�ذا الخط الس�اخن ضده�ا الممتد 
م�ن طنجا إل�ى جكارت�ا !.ما ح�دث، إننا 
نمارس فعل الفضيل�ة بالمقلوب عبر هذا 
االستسهال المريع لصورة العمل االيجابي 
الواعي فنستسلم للعقل الجمعي المتفجر 
في الباكستان وافغانس�تان والهند وليبيا 
واليم�ن ونلعن أميركا والش�عب األميركي 
ونح�رق العل�م، ام�ا النتيجة الت�ي تقابل 
ه�ذا الفعل فهي إس�رائيل التي تقف خلف 
الباب وهي تش�اهد التظاهرات المليونية 
المنددة بأميركا المندد ربعها بالصهيونية 
العالمية واللوبي االس�رائيلي ف�ي أميركا 
فتس�ارع الدعاية اإلس�رائيلية إلى الدفاع 
عن "الحرية الفكرية والسينمائية" وتتهم 

"التط�رف العرب�ي واالس�المي"، وتعل�ن 
وألمي�ركا  المنتج�ة  للش�ركة  انحيازه�ا 
الت�ي تدافع عن الحريات ف�ي العالم فيما 
الواق�ع يق�ول ان الش�ركة صهيونية وان 
الفاعل "الس�افل" ال�ذي مث�ل الفيلم هو 
ومومس�اته إس�رائيلي والهدف اس�تثارة 
العواطف المس�لمة الن أميركا اقتربت من 
القضية العربية في فلس�طين وبدأ اوباما 
يتململ من نتنياهو والسياسة اإلسرائيلية 
ويعرب عن قلقه إزاء التوس�ع اإلسرائيلي 
في بناء المس�توطنات وبدال من التصرف 
العاق�ل نتصرف بقوة ف�ي مواجهة الفعل 
اإلس�رائيلي وبه�ذا ال تج�د أمي�ركا م�ن 
يق�ف معها في مواجه�ة تظاهرات العالم 
اإلس�المي إال إس�رائيل فترتم�ي بحضنها 
وتعلن انحيازها لحق إسرائيل في البقاء.. 
وال عزاء للمتظاهري�ن !.كلما حرقنا علما 
إلس�رائيل، ابتعدنا عن الحق الفلس�طيني 
عشرين عاما، ولحقوقنا العربية خمسين 
عام�ا، وللحرية التي تطالب بها الش�عوب 
العربية من�ذ نهاية الدولة العثمانية وقيام 
ع�ام،   100 المتواط�ئ  العرب�ي  النظ�ام 
فمتى نلتفت لقيمة م�ا نفعله ضد أميركا 
المختطفة؟!.يج�ب أن نعلم أن اكبر خطأ 
كلفن�ا ضي�اع األراض�ي العربي�ة، وبق�اء 
النظم الش�مولية الدكتاتورية، هو التهور 
في التعبير عن إرادتنا ومواقفنا السياسية 
المتعلق�ة  المس�ألة  ومنه�ا  والعقدي�ة، 
بالتح�رش الم�دروس للوب�ي الصهيون�ي 
بالرموز المقدس�ة في اإلس�الم، ما يرتب 
في الحقيقة مسؤولية مضاعفة على أهل 
العلم واإلسالم والفكر اإلسالمي ومنظمات 
المجتمع المدني وكل المنتديات اإلسالمية 
العمل المدروس مثل اللوبي الصهيوني في 
التعبير ع�ن اإلرادة العقدية والسياس�ية، 
وف�ي مواجهة م�ا تفعل�ه الصهيونية في 
الوالي�ات المتحدة.ما تفعله إس�رائيل هو 
إبعاد أميركا عن العالم العربي واس�تعمال 
كل األس�اليب المؤذية والمس�يئة لإلسالم 
– عب�ر معرف�ة م�زاج العال�م اإلس�المي، 
وطريقة ش�عوبه ف�ي التعبير ع�ن الفرح 
والغض�ب – لك�ي تبقى أمي�ركا الحاضنة 
األساس�ية إلس�رائيل، وإال كي�ف س�تبدو 

إسرائيل في العالم العربي، ووسط 
مخاوفها التوراتية والتلمودية والسياسية 
من الته�ام العرب لهم ولخارط�ة الدويلة 
المزعومة لو تخل�ت أميركا عن التزاماتها 

السياسية والعسكرية إزاء إسرائيل؟!.
ف�ي  المتظاه�رون  ايه�ا  المطل�وب 
خ�ط طنج�ا – جاكارت�ا تحييد الش�عوب 
األميركية المحبة للسالم وإلقامة عالقات 
س�تراتيجية في العالم العربي وتذكروا ان 
ابن�ة وزير الدف�اع األمريكي ديك تش�يني 
فك�ري  مرك�ز  تأس�يس  بمه�ام  كلف�ت 
وثقافي يعنى بتحس�ين صورة أميركا في 

العالم العربي وهو مش�روع ينطوي على 
رس�الة سياس�ية تؤكد أن الصورة ال تعبر 
دائما عن الجوه�ر األمريكي الخالص قدر 
م�ا تعبر ع�ن مزيج م�ن م�زاج صهيوني 
يخفي تطرف�ا عقديا مدروس�ا يحاول أن 
يس�يء لصورة لنكولن األول�ى الماثلة في 
عم�ود القي�م ومس�لة الحق�وق وان م�ن 
يش�تغل ف�ي العالم اإلس�المي عل�ى غير 
ه�ذه الص�ورة ف�ان المصي�ر المزي�د من 
االنحياز إلسرائيل وإبقاء العرب في دائرة 
الن�ار والربيع والث�ورة والح�روب والقتل 
والهزائ�م والدخان واآلف�ات والفتن خالف 

إس�رائيل اآلن ف�ي ظ�ل ربيع الع�رب آمنة 
مستقرة وتعيش عرس أمانها عبر ما تراه 
من اش�تعال لص�ورة "الثورة الس�ورية" 
المتوهجة بالنار وهي على بعد "فراسخ" 
عن آخر عواصم الممانعة العربية انحيازا 
لفلسطين!.فكروا بالنتائج قبل أن تفكروا 
بالطريق�ة الدرامي�ة الت�ي تحرق�ون بها 
عل�م الوالي�ات المتح�دة ف�ي بغ�داد التي 
كانت تنام عل�ى قمع وتصحو على مقابر 
جماعية قبل التاس�ع من نيس�ان 2003، 
وفكروا أيضا إنكم حين تنش�ئون منظمة 
لمقاطع�ة البضائ�ع األميركية، ف�ان تلك 

البضائ�ع س�يقل ثمنه�ا ويصب�ح بثم�ن 
الت�راب فتضطر أمي�ركا لبيعه إلس�رائيل 
بالثم�ن الذي تفرضه تل أبي�ب.. إن العمل 
الحقيق�ي هو في األس�لوب ال�ذي نواجه 
في�ه اللوب�ي الصهيوني في إس�رائيل قبل 
حرق العلم األميركي الذي يدفع واش�نطن 
تحري�ك قطعاتها العس�كرية – بوحي من 
إرادة إس�رائيلية – على شواطئ األطلسي 
الليبية وزيادة الضغط على دمش�ق لقبول 
إس�رائيل ضيف�ا حميما عليها ف�ي "باب 
توم�ا"، وإال فان ثورة الش�عب الس�وري 

ماضية حتى إسقاط األسد!.

أمـيـــركـــــــا "املـخـطـــوفــــــــــة" !!

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

وافق مجلس ال�وزراء على محضر 
الحكوم�ة  ممثل�ي  بي�ن  االتف�اق 
االتحادية وحكومة إقليم كردستان 
بش�أن تصدير النف�ط من حقول 
اإلقلي�م، كم�ا وافق عل�ى تخويل 

وزير الخارجية صالحية التفاوض 
اتفاقي�ة  والتوقي�ع عل�ى مش�روع 

إعف�اء حاملي ج�وازات 
الدبلوماس�ية  الس�فر 
والخدم�ة  والخاص�ة 
من س�مة الدخ�ول بين 

العراق وصربيا. 
وق�ال بي�ان ص�در 
المكت�ب اإلعالمي  ع�ن 
لمجل�س ال�وزراء أمس 
ال�وزراء  "مجل�س  إن 
محض�ر  عل�ى  واف�ق 

االتف�اق بين ممثل�ي الحكومة االتحادية وممثلي حكومة إقليم كردس�تان 
بشأن تصدير النفط للحقول األربعة المنتجة في اإلقليم"، مبيناً أنه "وافق 
عل�ى اعتماد تحفظ رئيس دي�وان الرقابة المالية وش�ريطة توقيع ممثلي 

اإلقليم على محضر االتفاق".
وأض�اف أن "المجلس وافق أيضاً على تخويل وزير الخارجية صالحية 
التف�اوض والتوقي�ع على مش�روع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات الس�فر 
الدبلوماس�ية أو الخاص�ة أو الخدم�ة من س�مة الدخول بي�ن الحكومتين 
العراقي�ة والصربي�ة بصيغته�ا المعدلة م�ن قبل مجلس ش�ورى الدولة"، 
مش�يراً إلى أن�ه "تمت الموافقة عل�ى قيام وزارة الخارجي�ة بإعداد وثيقة 
التخويل الالزمة باس�م الحكومة لوزير الخارجية وفقاً للسياقات المعتمدة 
ورفعه�ا ال�ى األمانة العامة لمجل�س الوزراء من أجل اس�تحصال موافقة 

رئيس الوزراء".

املوافقة عىل حمرض االتفاق بني ممثيل 
بغداد واربيل بشأن تصدير النفط

          امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

قال مصدر دبلوماس�ي بارز إن وفد إقليم 
كردستان العراق الذي زار أميركا مؤخرا أجرى 
لقاءات موسعة من أجل الضغط باتجاه تقديم 
رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي تن�ازالت أمام 

مطالب اإلقليم.
وكان وف�د م�ن إقلي�م كردس�تان قد قام 
بزي�ارة إلى واش�نطن إلج�راء مباحث�ات مع 
المسؤولين األميركيين بشأن األزمة السياسية 
الراهن�ة ف�ي الع�راق، والعالقة بي�ن حكومة 

المركزي�ة في بغ�داد وحكوم�ة اإلقليم، وضم 
الوفد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد 
حس�ين ومس�ؤول دائرة العالق�ات الخارجية 

لحكومة اإلقليم فالح مصطفى.
وأكد المص�در  أن "الوفد أبرز المظلومية 
جراء سياس�ة الحكوم�ة المركزي�ة وتحديدا 
أن  اإلقلي�م"، مؤك�داً  ال�وزراء تج�اه  رئي�س 
"رئيس الوفد فؤاد حسين وجه تهماً للحكومة 
المركزي�ة بإعاقة تقّدم اإلقلي�م وإنها عطلت 
مستحقات الشركات النفطية وأغلبها أميركية 
المص�در  كردستان".واس�تدرك  ف�ي  تعم�ل 

بالقول إن "المسؤولين األميركيين أبلغوا وفد 
اإلقليم إن واش�نطن ال تتابع شؤون الشركات 
الخاص�ة وان كان�ت أميركي�ة"، مؤكدي�ن أن 
"هن�اك قواني�ن وش�روطا عل�ى وف�ق عقود 

قانونية هي التي تحمي تلك الشركات".
وأوض�ح المص�در إن "اإلدارة األميركي�ة 
ل�ن تتدخ�ل في مل�ف العالق�ات بي�ن المركز 
واإلقليم"، مضيفاً أن "وفد اإلقليم قدَّم عروضاً 
كثي�رة مقاب�ل ضغ�ط اإلدارة األميركي�ة على 
المالكي للتس�اهل في بعض األمور من بينها 
والي�ة حكوم�ة إقليم كردس�تان عل�ى النفط 

في اإلقليم"، مبيناً أن الوفد س�عى إلى "إلغاء 
فكرة قيادة عمليات دجلة وعدم إرس�الها إلى 
المناطق المش�تركة، فضالً ع�ن إبقاء موازنة 
اإلقلي�م عل�ى وضعه�ا". وكان نائ�ب رئي�س 
الوزراء لش�ؤون الطاقة حسين الشهرستاني 
قد دعا في تصريح�ات صحفية إلى تخفيض 
نس�بة الحصة المالي�ة إلقليم كردس�تان من 
موازن�ة عام 2013 إل�ى 13% بعد أن أوضحت 
إحصائي�ة تابع�ة للجهاز المرك�زي لإلحصاء 
بان نس�بة عدد س�كان محافظ�ات اإلقليم ال 

تتجاوز 13 %.

          امل�ستقبل العراقي/وكاالت

قال كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أي 
هبوط في إنتاج النفط العراقي سيمثل أنباء سيئة لبقية العالم، 
مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق كمنتج للنفط على 
الس�احة الدولية في الس�نوات المقبلة. وأضاف بيرول أنه برغم 
أن الوكال�ة ال تركز على هذا الموض�وع بصورة خاصة فإن هذا 
االحتمال س�يتم تضمينه ف�ي تقرير تصدره ع�ن قطاع الطاقة 

في العراق في الش�هر المقبل. وقال بيرول إنه في حال اس�تمر 
إنت�اج الع�راق دون زي�ادة فإن ذلك يعني اس�تمرار المش�كالت 
للعراق كما يمثل أخباراً س�يئة بالنسبة للسوق العالمية، منبهاً 
إلى المش�كالت السياس�ية التي يواجهها إضافة إلى النزاع بين 
حكومة بغداد وإقليم كردس�تان العراق. وأشار إلى أن دوالً مثل 
الصين ودوال آس�يوية أخرى وأوروبية س�وف تتأث�ر"، مبيناً أن 
معظ�م الزيادة ف�ي الطلب ف�ي العالم تأتي م�ن الصين والدول 
اآلس�يوية، وس�تؤثر أس�عار النفط المرتفعة عل�ى االقتصادات 

األوروبي�ة. وق�ال بي�رول إنه بالرغم م�ن أن عدم ارتف�اع إنتاج 
النفط العراقي يعتبر احتماال بعيدا فإنه يجب أخذه في االعتبار، 
مؤك�دا مدى حاجة العالم للنف�ط العراقي والدور الذي يمكن أن 
يلعبه العراق في الس�وق الدولية في األع�وام المقبلة، الفتاً إلى 
أن الع�راق يمكن أن يعل�ب دورا مهما متزايدا في س�وق النفط 
مم�ا يعود باالزدهار على ش�عبه ويلبي نمو الطل�ب في العالم. 
واستبعد بيرول أن تستطيع أي دولة أخرى مضاهاة الزيادة في 

اإلنتاج التي ممكن أن تأتي من العراق.

          القائم/ امل�ستقبل العراقي
أعاد العراق فتح حدوده مع س�وريا أمس الثالثاء 
الس�تقبال المزيد من الالجئين الس�وريين لكنه رفض 
دخول الشبان لدواع أمنية. وقال مسؤول في المجلس 
المحل�ي لمحافظ�ة األنب�ار إن الحكوم�ة المركزي�ة 
تخش�ى "أن يك�ون بع�ض الش�باب منخرط�ا ضمن 
صفوف القاعدة أو الجيش السوري الحر."وكان معبر 
القائ�م ق�د أغلق في نهاي�ة آب عندما نش�بت معركة 
بين القوات الس�ورية المدعومة بالطائ�رات المقاتلة 

ومقاتل�ي المعارض�ة للس�يطرة على مط�ار وقاعدة 
عس�كرية قرب بلدة البوكمال الحدودية السورية على 
بع�د أمت�ار من المعب�ر وعلى طريق إم�داد رئيس من 
العراق. وق�ال فرحان فتيخان قائممق�ام بلدة القائم 
"رئيس ال�وزراء أعط�ى أوامره باس�تقبال مئة الجئ 
س�وري يومي�ا واألولوية للنس�اء واألطف�ال والعجزة 
والجرحى والمرضى. الشباب غير مشمولين بالدخول، 
مضيفاً ان "السلطات العراقية أقامت مخيما لالجئين 

يستوعب 500 أسرة".

         

          �سالح الدين / امل�ستقبل العراقي

كشفت محافظة صالح الدين 
أمس ع�ن توجيه ش�يوخ وأهالي 
المحافظة دعوة لممثليهم بمجلس 
الن�واب لالنس�حاب م�ن القائم�ة 
العراقي�ة، متهمي�ن إياه�ا بعق�د 
"صفق�ات ليلي�ة" للتصويت على 

أعض�اء مفوضي�ة االنتخابات 
وق�ال  لحس�اباتها.  وفق�ا 
للمحاف�ظ  األول  النائ�ب 
أحم�د عب�د الجب�ار الكريم 
خالل مؤتمر صحفي عقده أمس 
"الناخ�ب  إن  المحافظ�ة  بمبن�ى 
ف�ي محافظة ص�الح الدين أصيب 
بخيب�ة أمل ج�راء تصرف�ات قادة 
القائمة العراقية التي ال تصب في 
مصلحة المش�روع الوطني، وكان 
آخره�ا تصويته�م عل�ى اختي�ار 
االنتخاب�ات"،  أعض�اء مفوضي�ة 
متهما العراقي�ة ب�"عقد صفقات 
ليلية لتمرير عملية التصويت على 

االنتخاب�ات".  أعض�اء مفوضي�ة 
وأض�اف الكري�م أن "المحافظ�ة 
تلقت مطالبات من أهالي وشيوخ 
ص�الح الدين يدع�ون فيها ممثلي 
المحافظ�ة بمجل�س الن�واب إلى 
االنس�حاب م�ن عضوي�ة القائمة 
العراقي�ة إذا اس�تمرت األمور على 
وضعه�ا الحالي"، مش�يرا إلى أن 
"قادة القائمة العراقية خذلوا أبناء 
محافظ�ة صالح الدي�ن مرات عدة 
عب�ر تراجعهم عن دعمه�م لقرار 
إقامة إقلي�م اقتصادي وإداري في 
المحافظة، وبذلك خسروا تأييدهم 

للشارع".

الـكــرد يـحـرضــون واشـنـطــن ضـد بـغـــــداد

الطاقة الدولية: هبوط إنتاج العراق نبأ يسء للعالـم

العراق يستقبل مزيدًا من الالجئني السوريني مستثنيًا الشبان

صالح الدين تدعو نواهبا لالنسحاب من "العراقية"

ون
حس

اد 
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كار

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

أب�دى العدي�د م�ن أعض�اء مجل�س 
محافظ�ة بغ�داد ع�دم رضاهم ع�ن أداء 
المحافظة وتلكؤها في إنجاز المش�اريع 
الخاص�ة بتوفير الخدمات الالزمة ألطراف 
العاصمة والتي تقع ضمن حدود مسؤولية 
المجل�س  إن  أك�دوا  وفيم�ا  المحافظ�ة. 
ش�خص العديد من إخفاق�ات المحافظة 
ف�ي تنفيذ مش�اريعها، اتهم�وا المحافظ 
ص�الح عب�د ال�رزاق بمحاب�اة ع�دد م�ن 
الشركات المحس�وبة عليه وإحالة العديد 
م�ن المقاوالت اليها، عازين أس�باب تلكؤ 
عمله�ا في تنفيذ مش�اريع أط�راف بغداد 

إلى عدم محاسبة تلك الشركات.
وأكد ه�ؤالء األعض�اء إن المجلس لم 
يلم�س تفاعال ج�اد لمعالج�ة اإلخفاقات 
من قبل المحافظ بعد أن تمت اس�تضافته 
في الجلس�ة األخيرة التي عقدها المجلس 
واطالع�ه عل�ى التج�اوزات والخروق�ات 
التي صاحبت تنفيذ المش�اريع المتأخرة. 
وبحس�ب هيئ�ة خدم�ات بغ�داد، إح�دى 
تش�كيالت المجلس، فإن ال�804 مليارات 
دينار الت�ي تم تخصيصها للمحافظة لهذا 
الع�ام لم تفلح ف�ي انجاز المش�اريع من 
قب�ل الدوائ�ر التنفيذية، ما قد ي�ؤدي إلي 
احتم�ال إعادة األموال إل�ى وزارة المالية. 
األمر ال�ذي دع�ا المجلس إلى اس�تحداث 

مش�روع تجميل مدينة بغ�داد كي تصرف 
تلك األموال من خالله.

المحافظ�ة  مجل�س  عض�و  وق�ال 
مجال�س  "عم�ل  إن  الجزائ�ري  صال�ح 
المحافظ�ات رقابي وتش�ريعي من خالل 
اللج�ان الموجودة والهيئ�ات, حيث توجد 
هيئة خدم�ات أطراف بغ�داد, والتي تمثل 
مفص�ال م�ن مفص�ل محافظ�ة بغ�داد, 
وتتاب�ع ش�ؤونها والمش�اريع الت�ي تقام 

ف�ي أط�راف العاصم�ة, عل�ى اعتب�ار إن 
أمان�ة بغداد مكلفة بالمرك�ز والمحافظة 
باألطراف"، مشيرا الى إن "الهيئة متآلفة 
مختصي�ن  وحرفيي�ن  مهندس�ين  م�ن 
وتقوم باإلش�راف على المشاريع". ولفت 
الجزائري الى وج�ود "تلكؤ كبير وواضح 
ف�ي اغل�ب مش�اريع المحافظ�ة, وجرت 
اس�تضافة ك�وادر المحافظة من ضمنهم 
المحافظ والمعاون الفن�ي ألكثر من مرة 

من اجل تش�خيص ه�ذه اإلخفاقات التي 
ه�ي في صلب عم�ل مجل�س المحافظة, 
لكن الحلول والمعالجات بطيئة جدا وغير 
جدية". وق�ال إن "دور مجلس المحافظة 
عل�ى  وعرض�ه  الخل�ل  تش�خيص  ه�و 
المحافظ ومناقشته والى هذا الحد ينتهي 
دور المجل�س, أم�ا معالج�ة الخلل فتقع 
ف�ي إطار عم�ل محافظ بغ�داد والمعاون 
الفن�ي". وتته�م المحافظ�ة بالعدي�د من 
ملف�ات الفس�اد فيم�ا يتعلق 
م�ن  كان  الت�ي  بالمش�اريع 
المفت�رض أن تنجزها، وأبرز 
تلك المشاريع مشروع بوابات 
بغداد التي أحيلت للتنفيذ منذ 
ع�ام 2008 وتوقف العمل بها 
من�ذ مدة طويلة بس�بب عدم 
ق�درات الش�ركات الت�ي قيل 
عنه�ا انه�ا "مغم�ورة" على 
مواصل�ة تنفيذها بالرغم من 
ال��32 ملي�ار دين�ار التي تم 
تخصيصها لها. وكان مجلس 
المحافظة قد أحال في الثامن 
الماضي  والعش�رين م�ن آب 
مل�ف مش�روع تش�ييد ه�ذه 
إل�ى هيئة  الخمس  البواب�ات 
النزاه�ة لوجود فس�اد مالي 
وإداري في�ه، مش�يرا إل�ى أن 
نس�بة اإلنجاز في المش�روع 

لم تتجاوز لغاية اآلن ال�%50. 
وبه�ذا الش�أن، ق�ال عض�و مجل�س 
المحافظة صبار الس�اعدي إن "الخدمات 
المقدمة إلى مناطق األطراف غير مرضية 
بسبب تعثر المحافظة بمتابعة المشاريع 
األمر الذي أدى إلى فس�خ عقود الشركات 
المنفذة لمشاريع أطراف بغداد كمشروع 
بواب�ات بغ�داد ال�ذي ش�ابته الكثي�ر من 
الخروقات وقضايا الفساد المالي واإلداري 
فضال عن عدم إعطاء مهلة محدده إلتمام 
هذا المش�روع منذ 6 س�نوات". وكش�ف 
الس�اعدي ع�ن إن "المجل�س اس�تضاف 
في جلس�ته األخي�رة محافظ بغ�داد وقد 
عرض�ت علي�ه الخروقات كاف�ة وتحولت 
االستضافة إلى ما يشبه االستجواب، لكن 
لألسف الشديد لم نر تفاعالً مع الموضوع 
من قبل�ه"، الفتا إلى إن "اغلب الش�ركات 
التي أحيلت إليها المش�اريع هي ش�ركات 
معروف�ة ومحس�وبة على محاف�ظ بغداد 
ويمكن أن تحال اليها المش�اريع بسهولة 
ج�دا بالرغم من أنه�ا ش�ركات متلكئة". 
وأش�ار الى إن "محطات المجاري والمياه 
برغ�م تواصل العم�ل بها إال أنه�ا متلكئة 
كمش�روع مج�اري الحس�ينية ويس�مى 
RI  المتأخ�ر عن العمل لحد هذه اللحظة، 
إضاف�ة إل�ى بن�اء مجمعات س�كنيه في 
األط�راف حي�ث أحيل�ت إل�ى ش�ركات لم 

تباشر بها لحد اآلن".

804 مليارات دينار لم تفلح في توفير الخدمات ألطراف العاصمة

قالوا إنها قطعت أموال الشركات األميركية.. وحاصرتنا !!

جملس بغداد: املحافظ لديه رشكات حتال إليها املشاريع من دون تنفيذ !!
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
ديالى / المستقبل العراقي

أعلن�ت النائبة عن التحالف الوطني في محافظة ديال�ى منى العميري أمس أن وزارة المالية وافقت على تثبيت 
6145 من موظفي عقود خطة بشائر الخير في 11 دائرة حكومية بالمحافظة، مؤكدة أن األسابيع المقبلة ستشهد 
تثبيت ما تبقى من تلك العقود. وقالت العميري إن “وزارة المالية وافقت على تثبيت 6145 من عقود بشائر الخير 
عل�ى المالك الدائم ف�ي 11 دائرة حكومية بالمحافظ�ة”، مبينة أن “ذلك جاء بعد انجاز عملية التدقيق واس�تكمال 
الضواب�ط القانوني�ة المعمول به�ا”. وأضافت العمي�ري أن “3130 من تلك العق�ود تم تثبيتها ف�ي مديرية تربية 
محافظة ديالى فيما توزعت باقي العقود على عش�ر دوائر حكومية أخرى منها الهجرة والبيئة والوقفين الس�ني 
والش�يعي وجامعة ديالى والقضاء والزراعة وديوان المحافظة ومؤسس�ة الش�هداء”. وأكدت العميري أن “وزارة 
المالية س�تعمل على تثبيت باقي أس�ماء عقود بش�ائر الخير خالل األس�ابيع المقبلة بعد انجاز اإلجراءات اإلدارية 

والقانونية”.

     المستقبل العراقي/ خاص
ف�ي ظل وجود ن�ّواب “يمثلون ش�ركات 
يمثل�ون  وال  خارجي�ة  وأجن�دات  خاص�ة 
الش�عب” كما وصفه�م النائب ع�ن ائتالف 
دول�ة القان�ون إحس�ان العوادي، تس�ربت 
معلوم�ات تفي�د ب�أن صفقة تج�ري تحت 
قب�ة مجل�س الن�واب يت�م بموجبه�ا إعادة 
عقد ش�ركة “نوروز تيل” الذي وقعته وزارة 
االتصاالت في وقت س�ابق مقابل الموافقة 
عل�ى تمري�ر قان�ون البن�ى التحتي�ة. وقال 
مصدر نيابي مطلع رفض الكشف عن اسمه 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن “بعض النواب 
الكرد ينظرون إلى قانون البنى التحتية على 
انه قان�ون تس�تفيد منه حكوم�ة المالكي 
وليس الش�عب العراقي، وبالتالي اش�ترطوا 
موافق�ة المالك�ي عل�ى إعادة عقد ش�ركة 
’’نوروز تي�ل’’ مقابل تصويته�م بالموافقة 

على تمرير القانون المذكور”. 
وفي تصريح صحفي له أمس، أكد رئيس 
كتل�ة “كف�اءات” النيابية، النائب أحس�ان 
العوادي ان “بعض النواب ال يمثلون الشعب 
داخل قبة البرلمان بل يمثلون شركات خاصة 
وأجندات خارجية”. وقال العوادي ان “بعض 
النواب هم نواب لش�ركات وليسوا نواباً عن 
الش�عب، فه�م يحاولون جاهدي�ن ان يبقوا 
على العقود المشبوهة لبعض الشركات من 
دون االكت�راث ال�ى المواطنين”. وأضاف ان 
“هناك نواب�ا داخل البرلمان يس�عون وبكل 
م�ا يمتلكون م�ن نفوذ من اج�ل إعادة عقد 
شركة ’’نوروز تيل’’ المشبوه على الرغم من 
كشف مضاره على األمن الوطني العراقي”. 
ودع�ا الع�وادي أعض�اء مجلس الن�واب الى 
“العمل الجدي من اجل تمثيل المواطن الذي 
قدم التضحيات وآخرها إعطائه الصوت الى 

البرلمانيين”. 
وكان رئي�س الوزراء ن�وري المالكي قد 
طل�ب، ل�دواع ٍ أمني�ة، من وزي�ر االتصاالت 
الس�ابق محمد توفي�ق عالوي إيق�اف عقد 
ش�ركة “ن�وروز تي�ل” ال�ذي يتضم�ن ربط 
كاب�ل ضوئي آت م�ن دول الش�رق كاليابان 
والصين واس�تراليا والهن�د وماليزيا ويتجه 
نح�و أوروبا، على أن يم�ر بدهوك. وقد ذكر 
ع�الوي ف�ي رس�الة اس�تقالته الت�ي بعثها 
إل�ى المالكي إن هذا الخ�ط ال يمكن تفعيله 

إال باالتف�اق مع وزارة االتص�االت في إقليم 
كردس�تان، والت�ي بدوره�ا أخب�رت وزارة 
االتصاالت االتحادية بأن هناك شركة واحدة 
فقط يس�مح لها بإمرار البن�ى التحتية في 
محافظت�ي أربي�ل وده�وك وه�ي “ن�وروز 
تي�ل”. وكان ائت�الف دول�ة القان�ون قد أكد 
في وقت س�ابق إن العقد ال�ذي صادق عليه 
وزير االتصاالت الس�ابق مع ش�ركة نوروز 
تيل يع�رض األمن الوطني للخطر ويس�مح 
للشركة بتملك الكابل البحري وإدارته بعيداً 
عن س�يطرة الحكومة، مبيناً أن ذلك س�وف 
يمّكن من س�رقة المعلوم�ات من الحكومة 
والمواطني�ن ومنحها إلى جه�ات قد تكون 
معادي�ة للع�راق أو تح�اول إح�داث بلبل�ة 
ومش�اكل اقتصادية. وكش�ف عن أن جميع 
الجهات الرقابي�ة مثل هيئة النزاهة ومكتب 
المفت�ش الع�ام ومجلس ال�وزراء قد طعنوا 
بالعقد وطالبوا وزير االتصاالت بفسخه ألنه 
يش�كل خرقاً امنياً وفنياً، الفتا الى أن الوزير 

لم يلتزم بذلك.
وتناقل�ت وكاالت األنب�اء ف�ي اليومي�ن 
الماضيي�ن خبراً مف�اده ان ن�واب التحالف 
الكردس�تاني ف�ي لجنة الخدم�ات واالعمار 
النيابية اش�ترطوا إعادة عقد ش�ركة نوروز 
تيل م�ن اج�ل الموافقة على تمري�ر قانون 
التحال�ف  ن�واب  وات�ُه�م  التحتي�ة.  البن�ى 
الكردس�تاني والقائمة العراقي�ة من بعض 
نواب الكت�ل األخرى ب�أن اعتراضاتهم على 
قان�ون البنى التحتي�ة خالل اجتم�اع لجنة 
الخدمات واالعمار األخير كانت “غير مهنية 
وعلم�ت  بحت�ة”.  سياس�ية  صبغ�ة  وذات 
“المس�تقبل العراقي” ان ش�ركة نوروز تيل 
ه�ي ش�ركة وهمي�ة وتابع�ة لمتنفذين في 
إقلي�م كردس�تان وته�دف من خ�الل العقد 
ال�ذي وقعته مع وزارة االتص�االت إلى جعل 
بواب�ات النفوذ جميعا في إقليم كردس�تان. 
كما علمت ان ابرز المتورطين في هذا العقد 
الخطير هما رئيس إقليم كردس�تان مسعود 
بارزان�ي وحفيده ناس�ير منص�ور بارزاني، 
فضالً ع�ن الوزير المس�تقيل محمد توفيق 
عالوي، وإن بارزاني حرص وضغط من اجل 
توقيع هذا العقد بأي شكل من األشكال من 
اج�ل التنصت عل�ى جمي�ع المكالمات التي 

يقوم بها المسؤولون في بغداد.

نّواب كرد يشرتطون إعادة عقد “نوروز تيل” 
مقابل املوافقة عىل مترير “البنى التحتية” !!

ني���ن« لن���ّواب يش���هد صفق���ات »تب���ادل قوا مجل���س ا

تثبيت 6145 موظفًا من »بشائر الخير« على مالكات الدوائر في ديالى
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          بغداد/ المستقبل العراقي
طال�ب العراق بضرورة ش�روع إس�رائيل في 
نزع أس�لحتها النووي�ة وانضمامها لمعاهدة 

منع االنتشار النووي، وإخضاع 
لنظ�ام  النووي�ة  منش�آتها 
ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
العراق�ي  الوف�د  رئي�س  وأك�د 
وزير العل�وم والتكنولوجيا عبد 
الكريم الس�امرائي، ف�ي كلمته 
الس�نوي  العام  المؤتم�ر  أم�ام 
الس�ادس والخمس�ين للوكال�ة 
الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة أم�س 
أهمية إنش�اء مناطق خالية من 
األس�لحة النووي�ة، معتب�راً أن 
ذل�ك “خطوة هام�ة على طريق 
الس�عي لنزع األس�لحة النووية 

على مستوى العالم”.
وأعلن السامرائي “تأييد العراق 
م�ن  خالي�ة  منطق�ة  إلنش�اء 
األس�لحة النووي�ة في الش�رق 
الجه�ود  ولجمي�ع  األوس�ط 

المبذول�ة لتحقيق ه�ذا الهدف”، مش�يراً إلى 
أن هناك ثالث نقاط أساس�ية إلنشاء منطقة 
شرق أوس�ط خالية من السالح النووي منها 

“ض�رورة ش�روع إس�رائيل بنزع أس�لحتها 
النووي�ة وانضمامها لمعاهدة منع االنتش�ار 
الن�ووي وإخضاع منش�آتها النووي�ة لنظام 

ضمانات الوكالة”.
وأوضح أن النقطة الثانية “تتضمن 
إخض�اع كاف�ة المنش�آت النووية 
الش�رق  منطق�ة  بل�دان  لجمي�ع 
األوسط لرقابة هيئة الطاقة الذرية 
تطبيقا لقرار األمم المتحدة الخاص 
بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية 

من السالح النووي”.
أما النقط�ة الثالث�ة فتتطلب تنفيذ 
“مق�ررات مؤتم�ري االس�تعراض 
1995 / 2000 م�ع التأكي�د عل�ى 
دائم�ة  الخم�س  ال�دول  التزام�ات 

العضوية بهذه المقررات”.
وطالب بضرورة حشد الجهود من 
أجل جعل منطقة الش�رق األوسط 
النووي�ة  األس�لحة  م�ن  خالي�ة 
وأس�لحة الدم�ار الش�امل به�دف 
اس�تثمار م�وارد دول المنطقة من 

أجل رفاهية شعوبها.

عشرية قاتل “بنني” تتربأ منه.. وتطالب بإعدامهالعراق يطالب إرسائيل بنزع أسلحتها النووية
            البصرة / المستقبل العراقي

طالب وجهاء وشيوخ عشائر المياح في قضاء 
الزبي�ر بمحافظة البصرة أم�س بتنفيذ عقوبة 
اإلعدام بقاتل الطفلة “بنين” في مكان الحادث 
نفس�ه، معلني�ن براءتهم م�ن القات�ل وإهدار 
دم�ه. وكان�ت الطفل�ة “بني�ن” ذات األربع�ة 
أع�وام قد قتلت وتبي�ن بعد ذل�ك إنها تعرضت 
لالختط�اف واالغتص�اب قبل أن تقت�ل على يد 
اح�د رجال األمن، حيث وقع الحادث في قضاء 
الزبي�ر غربي البص�رة، وبعدها ألق�ت القوات 
األمني�ة القبض عل�ى الجاني وج�رى تقديمه 
إل�ى القضاء. وقال الش�يخ س�تار المياحي إن 
“العش�يرة التي ينتمي إليها المجرم الذي أقدم 
على هذه الفعلة النكراء وهي عشيرة المياح قد 
اتخذت قراراً بالبراءة من ه�ذا القاتل أمام الله 
والقانون والمجتمع”، مؤكدا انه جرى “إهدار 
دمه” وال يحق ألحد المطالبة بتخفيف العقوبة 
عن�ه. وأضاف المياح�ي إن “ش�يوخ ووجهاء 
قضاء الزبي�ر قد اتفقت كلمته�م على مطالبة 
القضاء بتنفيذ عقوبة اإلعدام التي يس�تحقها 
هذا المج�رم في م�كان الح�ادث، لتكون هذه 
العقوبة الجزاء الرادع والعبرة لكل من تس�ول 
له نفس�ه االعتداء على اآلخري�ن”. من جهته، 
قال عب�د الكريم الصالحي، احد ش�يوخ قضاء 

الزبي�ر، إن “ص�وت الحكمة والتعق�ل والحلم 
التي يمتلكها شيوخ الزبير فوتت الفرصة على 
بعض الجه�ات التي أرادت أن تخل�ق فتنة بين 
قبيلتي�ن هما من اكبر عش�ائر القضاء”. ودعا 
الصالح�ي “الجميع إلى أن يش�جب ويس�تنكر 
ويدي�ن هذا الح�ادث األليم وض�رورة أن تأخذ 
العدالة مجراه�ا في تنفيذ حك�م اإلعدام بحق 
ه�ذا المج�رم”، مس�تدركا بالقول “ش�ريطة 
أالّ تتس�ع دائرة االنتقام وتصي�ب األبرياء من 
أبن�اء قبيلت�ه الرافضي�ن لهذا العم�ل الدنيء”. 
وأك�د الصالحي عل�ى أن “األجهزة األمنية غير 
مس�ؤولة عن عمل ه�ذا المجرم ألن�ه لم يكن 
في أثن�اء الواج�ب، إضافة إل�ى أن التصرفات 
والخروق�ات الفردي�ة ال يمكن تعمي�م الحكم 
فيها عل�ى جميع القوى األمني�ة”. من جهته، 
ق�ال رئيس المجلس السياس�ي ف�ي محافظة 
البصرة حامد محس�ن رش�م إن “ه�ذا الحادث 
األليم أوضح صورة التماس�ك الت�ي يتمتع بها 
النس�يج االجتماعي في البص�رة عموماً وفي 
قضاء الزبير خاصة”. وأوضح رش�م أن “كلمة 
الجمي�ع اتفقت على إدانة ه�ذا الفعل ومبادرة 
عش�يرة الجاني إلى المطالبة بإعدامه والبراءة 
منه وبذلك استوعبت العشائر األصيلة تداعيات 

كبيرة كاد الحادث أن يتسبب بها”.

          بغداد/ المستقبل العراقي
أنتق�د النائ�ب ع�ن تحالف 
الوسط سليم الجبوري قيادات 
القائمة العراقية نتيجة عملها 
المبطن وتجاهل الكفاءات في 
اختي�ار مرش�حيها لمفوضية 

االنتخابات.
وقال الجبوري إن “العراقية 

لم تعتمد ترش�يح ممثليها على المنهاج الذي شكلت 
م�ن اجل�ه باالعتم�اد عل�ى الكف�اءات واالبتعاد عن 
المناطقية والمحس�وبية في االختيار”، مش�يرا إلى 
إن “ الترشيح تم على وفق اتفاقات مبطنة من جانب 
بع�ض القي�ادات داخ�ل القائمة” .وأض�اف “نطالب 
القائمة بتصحيح االضطراب بمس�ارها الذي تس�ير 
عليه ألنها قد تزيد األمر سوءاً وقد تخسر جمهورها 
في بع�ض المحافظات “ ، الفتا إل�ى إن “ الصفقات 
السياس�ية والمصالح المبطنة وقيادات غير كفوءة 
قد يهدد وجود العراقية ويجعل بعض نوابها يفكرون 

بشكل جدي بالخروج منها”.

          بغداد/ المستقبل العراقي

قال رئي�س مجلس القضاء 
مدح�ت  القاض�ي  األعل�ى، 
المحم�ود، أم�س الثالث�اء، ان 
عقوبة اإلع�دام ال تنفذ اال بعد 
اس�تكمال طرق الطع�ن كافة 
المنصوص عليها في القانون. 

مؤك�دا عل�ى إن القضايا التي يعاق�ب عليها القانون 
باإلعدام، خطرة ألنها تهدد حياة المواطن.

وذك�ر بيان للس�لطة القضائية أم�س إن “رئيس 
مجل�س القضاء األعل�ى، القاضي مدح�ت المحمود 
اس�تقبل ف�ي مكتب�ه اليوم وف�داً يض�م ممثلين عن 
منظمة العفو الدولية وتم خالل اللقاء مناقشة بعض 
القضايا المهمة، والتي من بينها اإلرهاب وتأثيره في 
المجتمع العراق�ي، كما تم التطرق أيض�ا إلى تقرير 
منظمة العفو الدولية األخير بخصوص تنفيذ أحكام 

اإلعدام على المدانين من المحاكم العراقية”.

اجلبوري: صفقات ومصالح 
مبطنة هتدد “العراقية”

القضاء األعىل: اإلعدام ال ينفذ 
إال بعد استكامل الطعون

               المستقبل العراقي/ خاص 
قالت مصادر مطلعة ان المملكة العربية الس�عودية، امتنعت عن منح تأش�يرات دخول 

للوفد العراقي المشارك في اجتماعات منظمة الصحة العالمية في عاصمتها الرياض.
وبينت المصادر ان »الموقف يبدو غريباً، وان الموقف العراقي كان االمتناع عن المشاركة 
ف�ي المؤتم�ر«، مضيفة ان »وزارة الصحة س�تطالب المنظمة العالمي�ة، باالمتناع عن عقد 
المؤتمر في الس�عودية ونقله الى عاصمة اخرى، اال ف�ي حال ضمان حصول جميع الوفود 

المشاركة على تأشيرات الدخول المطلوبة.

الرياض متتنع عن منح وفد عراقي تأشريات دخول

            بغداد/ المستقبل العراقي
قال الوكيل األقدم لوزارة الداخلية 
األم�ن  أجه�زة  إن  األس�دي  عدن�ان 
اعتقل�ت عناصر تنتمي إلى ش�بكات 
تضم مهربين يقومون بشراء السالح 
لغرض إرس�اله إلى س�وريا، وذلك في 
عملي�ات نفذتها في ع�دد من مناطق 
وزارت�ه  أن  األس�دي  البالد.وأض�اف 
تمتلك معلومات تش�ير إلى أن الجيش 
السوري الحر يضم عناصر من تنظيم 
القاعدة، موضحا أن ما يس�مى بدولة 
الع�راق اإلس�المية تعد دمش�ق والية 

تابعة لها.

            بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر مطل�ع، أمس عن اس�تعداد تنظيم 
القاع�دة لتنفي�ذ »اكب�ر« عملي�ة ل�ه من�ذ 2003 في 
الع�راق، الفت�اً إل�ى أن العملية س�تعتمد عل�ى تكتيك 
جديد للتنظيم يدرب بموجبه عناصره بش�كل مكثف، 
مس�تعيناً و«ألول مرة« بجميع مص�ادر تمويله داخل 
العراق وخارجه.وقال المصدر الذي طلب عدم اإلشارة 
الس�مه لحساس�ية المعلومات ل�«ش�فق ني�وز«، إن 
»تنظي�م القاع�دة يب�ذل جه�وداً حالياً ل�م يبذلها من 
قب�ل لتدريب عناصره ف�ي جميع محافظ�ات العراق 
وبش�كل مكثف«. وأض�اف المص�در أن »األمر الالفت 
للنظ�ر أن التنظيم طلب التمويل م�ن جميع مصادره 
في الخارج وكثف عمليات جمع التمويل بالداخل على 
خالف مسيرته سابقاً، فالتدريب كان يجري بين فترة 
وأخرى وكل فترة تشمل مجموعة واحدة كذلك التمويل 

المالي كان يفيض عن حاجته«.وكش�ف مصدر أمني 
في آب الماضي ل�«ش�فق نيوز«، عن أس�اليب جديدة 
لتموي�ل تنظيم القاع�دة والفصائل التابع�ة له، منها 
»سرقة« النفط وبيعه. وتابع المصدر أن »المعلومات 
المتواف�رة ح�ول ه�ذه المتغي�رات تؤك�د أن التنظيم 
يستعد لتنفيذ اكبر عملية منذ عام 2003 وحتى اآلن«. 
وبي�ن أن »موع�د العملية مرتبط باكتم�ال مقوماتها 
لك�ن المتوق�ع أن تكون خ�الل الش�هرين المقبلين«, 
مش�يراً إلى أن »التنظيم س�ينفذ خالل الفترة المقبلة 
عمليات تمويهية بسيطة تعطي إيحاء للقوات األمنية 
العراقية بان نفوذه ضعف ولن يستطيع تنفيذ عمليات 
نوعية«.وبي�ن أن »المث�ال على ه�ذا التمويه التفجير 
الذي حصل أمام المنطقة الخضراء فهو يعطي صورة 
بان التنظيم ليس لديه القدرة على تنفيذ عملية نوعية 

داخل هذه المنطقة المحصنة«.

الداخلية: »العراق 
اإلسالمية« تعترب دمشق 

احدى والياهتا !!

سترصد له كل اإلمكانات المالية واللوجستية

يف الشهرين املقبلني.. »القاعدة« ختطط لشن اوسع هجوم منذ 2003

              بغداد / المستقبل العراقي
كش�ف مصدر امن�ي أمس ع�ن مقت�ل أربعة 
أشخاص من أسرة رجل دين في حوزة النجف 
اث�ر هجوم ش�نه مس�لحون عل�ى منزله في 
بغداد. وقال المصدر إن »مس�لحين مجهولين 
اقتحم�وا ف�ي وق�ت متق�دم من أم�س األول 
من�زالً ف�ي منطقة الحميدية ش�مال ش�رقي 
بغ�داد وفتح�وا النار عل�ى الموجودي�ن فيه 
وأردوهم قتلى جميعاً«. وأضاف أن »الهجوم 
تس�بب بمقتل ثالثة أطفال تت�راوح أعمارهم 
بين األربع س�نوات والعش�ر س�نوات وأمهم 
الحامل«، مش�يراً إل�ى أن »التحقيقات األولية 
في الحادث بينت أن الضحايا أس�رة رجل دين 

يدرس في حوزة النجف«.

مسلحون يقتلون أرسة
 رجل دين يف بغداد
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       بغداد/ المستقبل العراقي

بي�ن تقرير أمريك�ي لقياس احتم�االت ومخاطر الهجوم 
على إيران، وضعه مس�ؤولون ف�ي اإلدارة البيضاوية وخبراء 
في األمن القومي وضباط س�ابقون في الجيش األمريكي، إن 
وضع ح�د للبرنامج النووي يقتضي القيام بحملة عس�كرية 
واس�عة النطاق، الحتالل إيران.وقال التقري�ر األمريكي الذي 
اطلع�ت عليه “ش�فق ني�وز” إن وضع حد للبرنام�ج النووي 
اإليران�ي يقتضي القي�ام بحملة عس�كرية واس�عة النطاق، 
تتضم�ن إنزال قوات برية، واحتالل إيران أو أجزاء منها، وذلك 
بهدف إقصاء النظ�ام اإليراني.وأوضح أن “الهجوم األمريكي 
على إيران س�وف يزعزع س�يطرة النظام ويمس بقدرة إيران 
عل�ى إنزال ضربات مض�ادة، ولكن ذلك لن يمن�ع عمليات رد 

أخرى مباش�رة أو عن طريق طرف 
ثالث، األمر الذي قد يدهور األوضاع 
ف�ي الش�رق األوس�ط إل�ى ح�رب 
ش�املة”. وأضاف التقرير إن “شن 

هج�وم واس�ع النط�اق عل�ى إيران 
يمك�ن أن يدم�ر غالبية منش�آتها 

تآكال  المهمة، ويح�دث  النووي�ة 
في قدراتها العسكرية، ولكن ذلك 
ل�ن يوقف س�عيها للحصول على 

القنبلة النووية”.وبين إن “العملية العسكرية التي ستقتصر 
على غارات جوي�ة، وهجمات الكترونية “س�ايبر” وعمليات 
س�رية لقوات خاصة من الممكن أن تؤدي لتأخير المش�روع 
الن�ووي اإليران�ي بأربع س�نوات، كما يمك�ن أن تمس بقدرة 
الحكومة على الس�يطرة في إيران، وتثي�ر التوترات الداخلية 
وتفرغ الميزانيات”.ويتابع التقرير أن ذلك لن يؤدي إلى تغيير 
النظام أو انهياره أو استس�المه.وأضاف أنه “نظرا لمس�احة 
إيران الضخمة، والتعداد السكاني الضخم واإلحساس القومي 
ال�ذي يس�ود إيران، فإن مع�دي التقرير يعتق�دون أن احتالل 
إي�ران يتطل�ب تخصيص موارد وق�وة بش�رية كبيرتين جدا، 
وأكثر من تلك التي خصصتها الواليات المتحدة في الس�نوات 
العشر األخيرة للحرب في العراق وأفغانستان سوية”.يذكر إن 
الحرس الثوري اإليران�ي أكد، أمس األول، إن “إيران قد تخرج 
م�ن معاهدة من�ع االنتش�ار الن�ووي إذا 
تعرضت منش�آتها النووية لهجمات”.

وتشك الدول الغربية بما فيها الواليات 
المتحدة وإسرائيل في األنشطة النووية 
اإليراني�ة وتزع�م أن البرنام�ج الن�ووي 
إليران يهدف إلى إنتاج األسلحة، ولم 
تستبعد الواليات المتحدة وإسرائيل 
النووية  المنشآت  إمكانية مهاجمة 

اإليرانية. 

    القائم/ المستقبل العراقي

يتداف�ع الجئ�ون س�وريون صوب 
ح�دودي  موق�ع  عن�د  مغلق�ة  بواب�ة 
عراقي ويمدون أياديه�م عبر قضبانه 
الحديدية طلبا للم�اء وينادون بصوت 
ع�ال عل�ى أش�قائهم وأقاربه�م على 
الجانب اآلخر. وتجل�س أعداد أكبر من 
السوريين وهم يصرخون في هواتفهم 
خرس�انية  ج�دران  ف�وق  المحمول�ة 
تفص�ل بين العراق وس�وريا ينتظرون 
حتى يفرغ العراقيون ش�احنات مليئة 
بصناديق تحوي زجاجات المياه وزيت 
الطع�ام ويدخلونهم إلى نقطة تفتيش 
القائ�م. عل�ى مقربة يش�ن متمردون 
وجماع�ات س�لفية إرهابي�ة هجمات 
على قوات الرئيس السوري بشار األسد 
للس�يطرة على بلدة البوكمال، مقربين 
الح�رب م�ن القائ�م ب�كل أبعادها من 
الجئين وطائرات سورية نفاثة وأحيانا 
هجم�ات صاروخي�ة. تعك�س القائ�م 
- وه�ي ف�ي محافظة االنب�ار- مهمة 
التوازن الصعبة التي يواجهها الزعماء 
العراقي�ون ف�ي األزمة الس�ورية التي 
تختبر االنقس�ام الطائفي في منطقة 

الشرق األوسط. 
وكان ع�دد كبي�ر من السياس�يين 
العراقيي�ن قد لجأوا إلى س�وريا خالل 
حكم الرئيس األس�بق صدام حس�ين. 
تدع�م  بينم�ا  األس�د  إي�ران  وتدع�م 
س�وريا.  ف�ي  معارضي�ه  الس�عودية 
وينف�ي زعماء العراق ما يردده البعض 
عن تأييدهم لألس�د لكنهم يخشون ان 
يؤدي سقوطه إلى مجيء نظام مناوئ 
إل�ى الحك�م ف�ي س�وريا مم�ا يجرئ 
عراقيين غير راضين عن أوضاعهم في 
العراق الذي يعيش في�ه مزيج طائفي 

هش.وفي محافظة االنبار حيث تقوى 
الروابط العش�ائرية يتصاعد عدم رضا 
الس�كان م�ن موقف بغداد م�ن األزمة 
بالفع�ل  الس�ورية. واخت�ار كثي�رون 
الجانب الذي يقف�ون إلى جواره. وقال 
عماد حم�ود وهو عام�ل حكومي في 
القائم “حين يكون عندك أبناء عمومة 
هنا فإن الحظ وحده هو الذي يحدد ما 

إذا كانوا عراقيين أو سوريين”.
وتقع بلدة القائم وجارتها السورية 
البوكمال على طريق إمداد استراتيجي 
يستخدمه مهربو السلع والسالح واآلن 
يس�لكه مقاتل�ون يري�دون االنضمام 
الى الحرب في س�وريا. ومنذ س�نوات 
مع�دودة كان�ت الحرك�ة تمض�ي في 
االتجاه المعاكس.. مفجرون إسالميون 
يعب�رون إل�ى داخ�ل الع�راق ليحاربوا 
الالجئ�ون  وكان  األمريك�ي  االحت�الل 
يف�رون إلى س�وريا هربا م�ن المذابح 
الطائفي�ة. ورغ�م قلق حكوم�ة بغداد 
م�ن التم�رد اإلس�المي إال أنه�ا فتحت 
في بداية األم�ر حدودها أمام الالجئين 
الس�وريين ل�دى ب�دء الص�راع قبل 18 
ش�هرا. لكن هيمن منذ ذلك الحين على 
بلدة البوكمال السورية مقاتلو الجيش 
السوري الحر المعارض لألسد وتنامى 
ع�دد الالجئي�ن مم�ا دف�ع الس�لطات 
العراقية إلى اغالق معبر القائم. وتعزز 
اآلن وحدات من الجيش العراقي الحدود 
وأقيم س�ياج معدني ارتفاع�ه متران. 
ويرس�ل مواطن�ون عراقي�ون الم�ؤن 
الغذائية والمياه واإلمدادات الطبية عبر 
بواب�ة القائم التي يص�ل إليها يوميا ما 
يت�راوح بين 200 و300 الجئ س�وري 
طالبين الم�أوى او الم�ؤن من ذويهم 

قبل العودة إلى ديارهم.
وقال مس�ؤول محلي من الحكومة 

العراقي�ة عن�د المعبر طلب عدم نش�ر 
اس�مه ألنه ليس مفوضا بالحديث علنا 
عن الالجئين “هذه المس�اعدات ليست 
مقدم�ة من الدولة أنه�ا من رجال دين 
ومواطنين.” وبعد س�قوط صدام عام 
2003 ف�ر كثي�رون من أعض�اء حزب 
البعث المحظور إلى س�وريا. وانتقدت 
بغداد دمشق مرارا إليوائها عناصر من 
القاع�دة ومتمردين وبعثيين س�ابقين 
اس�تخدموا س�وريا كم�الذ لمهاجم�ة 
الق�وات األمريكي�ة ف�ي الع�راق. لكن 
رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي طور 
عالق�ة عملي�ة م�ع األس�د. وامتنع�ت 
بغداد عن التصوي�ت في جامعة الدول 
العربي�ة عل�ى ق�رار بتعلي�ق عضوية 
س�وريا ورفض�ت الدع�وة إل�ى فرض 
عقوب�ات عربي�ة عل�ى دمش�ق ودعت 
ب�دال من ذل�ك إل�ى اإلص�الح. وفي آب 
م�ن العام الماض�ي اس�تقبل المالكي 
وزراء سوريين ووصف العراق وسوريا 

بأنهما دولتان شقيقتان. 
ولمح وزي�ر الخارجية هوش�ياري 
زيب�اري إلى مخاوف مما س�يحدث إذا 
ما سقط األس�د. وقال زيباري لرويترز 
إن تدف�ق الالجئين وتحص�ن منظمات 
إرهابية وإمكانية مجيء نظام أصولي 
كله�ا عوام�ل تؤثر في الع�راق وصرح 
بأن بغداد تحاول اتخاذ موقف مستقل 
يق�وم عل�ى مصالحه�ا القومي�ة وان 
االختيارات ليست بالضرورة اما أبيض 
أو أسود. وخالل االجتماعات العشائرية 
في محافظ�ة االنبار يدور الحديث اآلن 
ح�ول األزم�ة الس�ورية وكي�ف يمكن 

مساعدة األشقاء السوريين. 
وق�ال الش�يخ حاتم س�ليمان وهو 
ش�يخ قبيل�ة م�ن أكب�ر قبائ�ل االنبار 
لرويت�رز “العراق س�يواجه عاصفة... 

خ�الل بضع�ة أش�هر س�تنتهي األزمة 
الس�ورية على األرجح لكن ما سيحدث 

بعد ذلك سيكون صعبا على العراق.”
وبدأت بلدة القائم بالفعل تكابد آثار 
المع�ارك الجارية في س�وريا. ويقول 
فرح�ان فتيحان رئيس بلدية القائم إن 
الطائرات الحربية الس�ورية تحلق في 
المج�ال الجوي العراقي كل يوم تقريبا 
لقصف مواقع مقاتلي المعارضة على 
الحدود وان القوات السورية تخلت عن 
معظم المواقع الحدودية السورية. عبر 
الحدود كانت نقطة التفتيش الحدودية 
الرئيس�ية عل�ى الجانب الس�وري من 

الحدود خالية. 
وعل�ى أح�د الحوائ�ط رس�م عل�م 
الجيش الس�وري الح�ر بنجومه الثالث 
الحم�ر عل�ى ص�ورة للرئي�س الراحل 
حاف�ظ األس�د وال�د بش�ار. واخترقت 
طلق�ات الرص�اص الحائط وطمس�ت 
ج�زءا من وجهه. كان�ت الطلقات التي 
لمواقع  الخرس�انية  الحوائط  اخترقت 
وق�وع  عل�ى  دلي�ال  اخ�رى  حدودي�ة 
اش�تباكات متك�ررة بين ق�وات حرس 
العراقيي�ن ومس�لحين عل�ى  الح�دود 

الجانب السوري من الحدود. 
وفي وقت س�ابق من الش�هر فتح 
الجيش الس�وري الحر المعارض النار 
على ق�وات عراقية حاولت إيقاف أربع 
عرب�ات تحمل أس�لحة لس�وريا. وقال 
مس�ؤول عس�كري عراق�ي إن القوات 
العراقي�ة ردت بقذائف المورتر ونيران 
المدفعي�ة. وف�ي الوق�ت الراهن يقول 
رئي�س بلدية القائ�م إن الحدود مغلقة 
ألس�باب فنية بينما تنتظر الس�لطات 
المحلي�ة إل�ى حين االنته�اء من إقامة 
مزي�د م�ن المخيمات الس�تيعاب نحو 
عشرة آالف الجئ. وخارج البلدة يعيش 

نح�و 2000 الج�ئ تمكنوا م�ن العبور 
قب�ل إغ�الق الح�دود في خي�ام بيض. 
ويعي�ش ع�دد مماث�ل م�ع أق�ارب او 

سكان محليين. 
وتتصاعد أجواء العنف. قد سقطت 
صواري�خ س�ورية عل�ى القائ�م لثالث 
م�رات حت�ى اآلن كان أحدثها منذ نحو 

اس�بوعين حين س�قطت ث�الث قذائف 
كاتيوش�ا على منطقة س�كنية فقتلت 
فت�اة عراقي�ة صغي�رة وأصابت بعض 
أقاربها. ول�م يتضح من أطلق القذائف 
ه�ل كان الجي�ش الس�وري ام مقاتلي 

المعارضة. 
ويع�رف س�كان القائ�م إنه�ا ل�ن 

تكون الم�رة األخيرة. وقال فراس عطا 
الل�ه والد الفت�اة “اعتق�دت إنها إحدى 
الطائرات السورية التي نسمعها تحلق 
فوق رؤوس�نا. ث�م س�معنا الصاروخ 
يتج�ه نحون�ا. ه�ذا ه�و الثم�ن الذي 
ندفعه.. ثمن المس�اعدات التي نرسلها 

الطعام والدواء الذي نرسله.”

     عمان/ المستقبل العراقي

قال السفير العراقي لدى األردن جواد هادي عباس 
إن هناك 70 سجينا سعوديا في العراق تختلف جرائمهم 
بي�ن اإلرهابية والجنائي�ة، نافيا الش�ائعات التي تثار 
عن تعرض هؤالء الس�جناء للتعذي�ب .وأكد أن أوضاع 
الس�جناء الس�عوديين في العراق »طيبة« وانه س�يتم 
منح أسرهم تأشيرات لدخول العراق وتسهيل مهمتهم 
للق�اء أبنائه�م واالطمئن�ان عليهم .وع�ن المواطنين 
الس�عوديين الذين نفذت فيهم أحكام باإلعدام بس�بب 
جرائ�م ضبطوا به�ا أكد أن هناك مكاتب�ات بينه وبين 
المس�ؤولين العراقيين لنقل جثامينهم إلى السعودية 
ف�ي القري�ب العاجل ، مش�يرا إل�ى انه س�يبحث هذا 
األمر مع وزير الع�دل العراقي في زيارته لألردن خالل 
األيام المقبلة، مؤكدا أن القضاء العراقي ال يس�تهدف 
جنس�ية معين�ة أو دولة بذاتها حت�ى إن العراقي الذي 
يضبط ويدان ُينفذ فيه الحكم أًيا كان.وأوضح السفير 
أن المملك�ة العربي�ة الس�عودية والع�راق ش�قيقان 
تربطهم�ا عالقة جيدة ومتمي�زة أو على األقل »عالقة 
عادي�ة« وهذا ما أؤكد عليه دائم�ا في اجتماعاتي لدى 
المس�ؤولين العراقيين ك�ون أن المملك�ة دولة كبيرة 
تحمل بين جنباتها أعظم المقدس�ات اإلس�المية التي 

يزورها ماليين الناس من مختلف بقاع العالم . وأضاف: 
أسعى دائما إلى دعم هذه العالقات إيمانا مني بأهمية 
ه�ذه العالقات على كاف�ة األًصعدة .وق�ال: إن العراق 
الجديد يسعى حاليا إلى توطيد عالقته مع دول الجوار 
وخاصة ال�دول العربية واإلس�المية, منبًها في الوقت 
ذاته إلى عدم تدخل العراق بش�ؤونهم الداخلية وكذلك 
عدم الس�ماح لهم بالتدخل في الشأن العراقي .وأشار 
إلى وجود تنس�يق دائم مع الس�فارة السعودية في ما 
يخص تس�هيل اإلجراءات لرجال األعمال الس�عوديين 
وفت�ح المنفذ الح�دودي في منطقة عرعر الس�عودية 
للتبادل التجاري وكذلك الدخول من وإلى العراق وكذلك 
تنش�يط نقل الخط النفطي بين الع�راق ومدينة ينبع 
الصناعي�ة وتنش�يط هذا الخط الذي هو في األس�اس 
موجود بعد زيادة إنتاج النفط العراقي وحاجة العراق 

إلى خط استراتيجي على المدى البعيد .
وأك�د أن هناك اتفاقية لنقل الس�جناء بين البلدين 
حيث واف�ق عليها الجانب الس�عودي وتبق�ى الجانب 
العراق�ي وه�ي حالي�ا موج�ودة ف�ي مجل�س النواب 
العراق�ي بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وأنا أس�عى 
إل�ى اعتمادها من قبلهم أس�وة ببع�ض الدول التي تم 

االتفاق معها وكان آخرها ليبيا .
وأض�اف أن الع�راق من�ذ 10 س�نوات يعان�ي من 

اإلرهاب وال ضير ب�أن الجهات األمنية العراقية حينما 
تضبط خاليا إرهابية حتى وإن كان بينهم س�عوديون 
أن يت�م تنفي�ذ حك�م المحكم�ة فيهم خصوص�ا وأن 
القضاء العراقي مستقل وبالذات في مواضيع اإلعدام 
فإن الحكم يمر بهيئات التمييز ويحق للمحكوم الدفاع 
عن نفس�ه , مؤك�دا بأن القضاء العراقي ال يس�تهدف 
جنسية معين���ة أو دولة بذاتها حتى إن العراقي الذي 

يضبط ويدان ُينفذ فيه الحكم أًيا كان.
وعن أعداد المس�جونين الس�عوديين في السجون 
العراقي�ة قال أن عددهم 70 س�جينا تختلف جرائمهم 
بي�ن اإلرهابية والجنائي�ة . وعن ما ت�وارد عن تعذيب 
الس�عوديين ف�ي الس�جون العراقي�ة، نف�ى الس�فير 
العراقي هذا األمر , مؤكدا أن هناك متابعات للس�جناء 
وهناك منظمات حقوق اإلنس�ان تتابع وما يشاع عن 
هذا األمر مبالغ فيه وليس بصحيح نهائيا وحتى رئيس 
حقوق اإلنس�ان يزور الس�جناء بين الفترة واألخرى. 
وبين إن العراق سيفتح أبوابه للسياحة والتجارة قريبا 
خصوصا وأن العراق بلد س�ياحي ويمتلك مخزونا من 
الت�راث واآلثار . واختت�م حديث���ه قائ�ال: هناك اآلن 
تنسيق لدخول الحجاج العراقيين إلى المملكة ومنحنا 
اآلن 31000 تأش�يرة وتمنح من قبل س�فارة المملكة 

في األردن لهم.

حاتم السليمان: العراق سيواجه عاصفة... وفي بضعة أشهر ستنتهي األزمة السورية

عالقة العراق بالمملكة “عادية”.. ومنحونا تأشيرات أكثر للحجيج ستقتصر على غارات جوية وهجمات الكترونية )سايبر( وقوات خاصة

القائم تتحول إىل خط متاس »ناري« و »إنساين« 
وسط تدفق املزيد من الالجئني السوريني

اجلوادي: 70 سجينًا سعوديًا ببغداد.. 
واملعدومون ستنقل جثثهم قريبًا

تقرير أمريكي ينصح بـ »احتالل« إيران
بـ »قوة برشية« تتجاوز حرب العراق

إضاءات ..

م�ن يريد أن يعرف ظالمة العراق 
علي�ه أن يع�رف األم�راض الثقافية 
الت�ي يعانيها البع�ض, ومن يريد أن 
يكتش�ف آماك�ن ترويج أف�كار تلك 
األمراض الثقافي�ة عليه أن يتابع ما 
تبث�ه بع�ض الفضائيات وم�ا تكتبه 
الصح�ف، مس�تغلين فت�رة  بع�ض 
الحري�ة التي اختلطت فيها ش�وائب 
كثيرة تحم�ل نوايا خطي�رة, وغاب 
الفك�ري ورجال�ه  عنه�ا الحض�ور 
الذين يعرف�ون معاني المصطلحات 
ويحترم�ون كل االتجاه�ات، ولكن 
عندما تكون تجتهد ثقافياً وتس�عى 
سياس�ياً للبناء الذي يحرر اإلنس�ان 
من شرنقة الش�هوات التي ال تعرف 
والف�رج,  البط�ن  دكتاتوري�ة  غي�ر 
تلك الدكتاتورية الت�ي تخدر العقول 
وتصن�ع كل ما يقرب من الس�قوط 
البائ�دة  األم�م  وتاري�خ  واألف�ول, 
منعتها تلك الدكتاتورية من أن تكون 

رائدة .
وحاضر الشعوب اليوم مهدد من 
مخاطر وأش�ياء كثيرة, ولكن يبقى 
تهديد دكتاتوري�ة الجنس هو األكثر 
خط�ورة ألنه مثلما قوض واس�قط 
حضارة روما واثن�ا وحضارة بغداد 

ف�ي الماضي، فإنه يمثل التهديد غير 
المس�يطر عليه ف�ي الحاض�ر, وما 
ظاهرة التعري احتجاجاً التي رافقت 
اولمبي�اد لن�دن 2012 والت�ي أخذت 
وقت�اً وجه�داً كبيري�ن من ش�رطة 

االولمبياد وإدارته .
ليس�ت  فت�رة  ومن�ذ  تس�عى 
بالقصي�رة بع�ض الفضائي�ات التي 
وجدت من قبل إرادات دولية أجنبية 

لبث األفكار المشوشة مثل :
1- النوادي االجتماعية وحريتها, 
وهي تس�ميات مضللة تف�وت على 
المش�اهد غي�ر المتخص�ص معرفة 
االجتماعي�ة  والن�وادي  الحقيق�ة, 

يقصدون بها كل من :
ا -  الب�ارات : وه�ي مح�ال بي�ع 

الخمور
ب - المالهي الليلية : وهي منازل 

الدعارة
ونتيجة لذلك تحولت نوادي اغلب 
النقاب�ات إلى مح�ال لبي�ع الخمور 
البغدادي�ة  الن�وادي  كل  وأصبح�ت 
المعروفة والت�ي كان يجب الحفاظ 
على هويتها االجتماعية والترفيهية 
البريئ�ة إل�ى ن�واد تتخص�ص ببيع 
وتقدي�م الخم�رة دون س�واها م�ن 

المت�ع والترفي�ه االجتماع�ي مث�ل: 
الرياض�ة والس�باحة, واالنترني�ت, 
والمكتب�ة, والقب�ة الفضائي�ة التي 
تعتب�ر في ال�دول األوربي�ة من أكثر 

الوسائل الترفيهية المشوقة.
العلماني�ة  عل�ى  التركي�ز   -2
والدع�وة إليه�ا وتغليبه�ا عل�ى م�ا 
س�واها في دعوة مبطنة إلس�قاط 
الشبهات على الدين من خالل أخطاء 

من يتلبس بالدين .
3- الدع�وة لألفكار الديمقراطية 
بطريق�ة مش�اغبة تنتق�د الس�لوك 
الحكومي وس�لوك أحزاب الس�لطة 
وتس�ميهم بالمتديني�ن مم�ا تجعل 
أخط�اء  يع�رف  ال�ذي  المش�اهد 
الحكوم�ة وأخطاء أحزاب الس�لطة 
يمي�ل إل�ى الش�عارات الديمقراطية 
عاطفي�ا, ول�م ي�درك أن ه�ذا ف�خ 
ثقافي يري�د إبقاء المجتمع العراقي 
متناح�را متخلف�ا ال يع�رف م�ا هو 
الدين الصحيح وما هي الديمقراطية 
الصحيحة ؟ فمثلم�ا أخفقت أحزاب 
الس�لطة في ترجمة السلوك الديني 
مما جعلت مثقفاً مثل غالب الشابندر 
يق�ول : بصح�ة الدين وع�دم صحة 
وجود المتدي�ن وهو اس�تنتاج غير 

صحيح نتيجة معاناة غالب الشابندر 
من الذين ادع�وا التدين وهي معاناة 
صحيح�ة يؤجر عليها ولكن دون أن 
تختلط لدي�ه مفاهيم الصح والخطأ 
عند األنبياء ودون أن يذهب إلى عدم 
وج�ود دليل ش�رعي للحجاب, فهذه 
إش�كاالت معرفي�ة ال ارجوها لألخ 
غالب الش�ابندر الذي اعرف إخالصه 

وجدية ثقافته.
4-  الدعوة المبالغ فيها للعلمانية 
في العراق: وكنت قد سئلت ذات مرة 
ف�ي إح�دى القن�وات الفضائية عن 
الديمقراطي�ة من حي�ث االصطالح 
, فقلت : الديمقراطية فكر أنس�اني 
الدول�ة, والعلماني�ة فك�ر  لتنظي�م 
أنساني كذلك, ولكن اإلنسان يحتاج 
الفك�ر الذي يق�ف معه ف�ي ضعفه 
ومرضه وعند موته, والديمقراطية 
والعلماني�ة ال تحقق�ا ذل�ك, بينم�ا 

يحقق ذلك فكر السماء.
وعندما يق�ول احده�م من على 
الفضائي�ة  القن�وات  تل�ك  إح�دى 
التحريضية ذات الخلفية المخابراتية 
الدولي�ة: لتجتم�ع نخب�ة المتدينين 
ونخب�ة العلمانيين ويفتحوا نقاش�اً 
موسعاً ومفتوحاً ليعرف الناس من 

هو عل�ى الخطأ ومن هو على الصح 
؟.

المتحم�س  ه�ذا  يق�ول  ث�م 
للعلماني�ة: أن المتديني�ن ه�م قل�ة 
ف�ي  األكثري�ة  ه�م  والعلمانيي�ن   ,
العالم ليس�تنتج وبطريق�ة تحتوي 
عل�ى أخط�اء فكرية وسياس�ية: أن 
عل�ى المتدينين أن يفس�حوا الحرية 
للعلمانيي�ن ف�ي العم�ل ويقصد هنا 
: حري�ة الب�ارات والماله�ي الليلية 
وهي منازل الدعارة والتي يس�ميها 
تهرباً م�ن مواجهة الواقع “النوادي 
االجتماعي�ة” وهي مص�ادرة كبرى 
ي�راد له�ا تموي�ه الحقائ�ق وتمرير 
اإلباحي�ة وتدمي�ر العق�ول بحج�ة 
الحرية الشخصية.أما الخطأ الفكري 
لمثل هذه الدعاوى فهو الخلط مابين 
صحة الفكرة وعدم صحتها, وكثرة 
إتباعها وقلتهم, فاألصل في األفكار 
والشعارات صحتها وليس كثرة من 
يتبعها؟ ولذلك قال تعالى: “وأكثرهم 
للحق كاره�ون” وقال تعالى : “وان 

تطع أكثر من في األرض يضلوك”.
وأم�ا الخط�أ السياس�ي في مثل 
فك�رة المح�اور عل�ى تل�ك القن�اة 
فهو خلط�ه بين الحاضن�ة العراقية 

وهويتها الوطنية وعدم االلتفات 
الت�ي  وتقاليده�ا  عاداته�ا  إل�ى 
تترجمه�ا عقيدة غالبية الش�عب 
عل�ى  يح�رص  ال�ذي  العراق�ي 

مناس�باته العقائدية حرصاً يفوق 
كل مظه�ر م�ن المظاه�ر التي ال 
المنافس�ة حتى  تكتس�ب درج�ة 
في الفه�م الديمقراط�ي العلماني 
الدولي�ة  النس�بة  م�ن  وجعل�ه   ,
للعلمانية سبيال للمقارنة مع نسبة 
المتدينين في العراق هو تعسف ال 

تقره قواعد اإلحصاء لتحليل البيانات 
علمي�ا , وهو تعس�ف بح�ق الهوية 
الوطني�ة التي ال يج�وز إقحامها في 
غير ش�أنها وخصوصيتها العراقية 
, مثلم�ا ال يجوز إقحام ما هو ش�أن 
مس�توى  عل�ى  التجاه�ات  خ�اص 
الش�عوب والدول على ش�أن خاص 
بهوي�ة وطنية أو عقائدية تكتس�ب 
مش�روعية قانوني�ة معت�رف به�ا 
في ش�رعة حق�وق اإلنس�ان , وتلك 
ه�ي العقي�دة الديني�ة بمس�مياتها 
المختلفة المعروفة ولقد رأينا كيف 
لش�خصية  المتعم�دة  اإلس�اءة  أن 
رس�ول الله “ص” كيف أثارت غضباً 
بعضه خرج عن الس�يطرة فتس�بب 

في أخطاء ال يقبلها الدين .
إن الحاضنة األكثر عددا وشعبية 
في الع�راق ه�ي الحاضن�ة الدينية، 
وم�ن يري�د أن يكون مثقف�ا وطنيا 
علي�ه أن يدرك ه�ذه الحقيق�ة التي 
الديمقراط�ي  الفه�م  يرفضه�ا  ال 
العلماني الس�ليم.ومن يريد خالص 
العراق من هذا التخبط الذي يش�ترك 
في�ه المتدي�ن والعلمان�ي عل�ى حد 
سواء عليه أن يعرف بوصلة التحرك 
االجتماع�ي بش�عبيته الت�ي تتأصل 
فيه�ا المناس�بات الديني�ة والت�ي ال 
تقبل أن تكون الن�وادي االجتماعية 
حكراً على الخمور والمالهي الليلية, 
ومن يص�ر على ذلك الغط�اء الخطأ 

يخسر االجتماع والسياسة .

البــارات واملــالهي ليســت نـوادي اجتمـاعيـــة

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
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    المستقبل العراقي/ متابعة

تعرَّضت حملة المرشح الجمهوري 
إل�ى البيت األبيض، مي�ت رومني، إلى 
نكس�ة بعد نشر ش�ريط فيديو صوراً 
دون علمه قال فيه ان نصف االميركيين 
تقريبا يدعمون الرئي�س باراك اوباما 
»ضحاي�ا«  أنه�م  يعتق�دون  ألنه�م 
ويعتمدون على الحكومة وال يدفعون 
ضرائب.واس�تغل فري�ق اوباما الفيلم 
ال�ذي ظهر فيه رومني خ�ال اجتماع 
لجم�ع أم�وال حض�ره أثري�اء كدلي�ل 
على أن المرشح الجمهوري سخر من 
نصف األميركيين، وأنه ال يس�تحق أن 
يك�ون رئيس�اً.وفي مؤتم�ر صحف�ي 
عق�د عل�ى عج�ل ف�ي ل�وس انجلس 
ش�دَّد رومني على أن الهدف من توليه 
الرئاس�ة هو »مس�اعدة األميركيين« 
لكنه لم يتراجع عن ماحظاته، مؤكداً 
فقط أنَّها »لم تكن لبقة«. وكان شريط 
الفيدي�و النكس�ة االخي�رة ف�ي حملة 
رومني الذي يحاول التقليل من ش�أن 
المعلوم�ات التي تحدثت عن أن فريقه 
ويح�اول  متماس�ك  غي�ر  االنتخاب�ي 
تقلي�ص الفارق بينه وبين اوباما الذي 
أظهرته اس�تطاعات الرأي والمعركة 

في الواليات األساسيَّة.
وفي الفيديو الذي نشر قبل خمسين 
يوم�اً م�ن االنتخاب�ات المق�ررة ف�ي 
السادس من تشرين الثاني قال رومني 
خ�ال اجتماع خ�اص لجم�ع االموال 
يعيش�ون  االميركيي�ن  م�ن   47% ان 
وس�يصوتون  غيره�م،  عل�ى  عال�ة 
للرئي�س »ب�أي ثمن«.وق�ال رومن�ي 
»هناك %47 من االميركيين يدعمونه 
ويعتمدون عل�ى الحكومة ويعتقدون 
بانه�م ضحاي�ا وب�أن عل�ى الحكومة 
ان تعتن�ي به�م وان التأمي�ن الصحي 
وتأمين الغذاء والمس�كن من حقهم«.

واضاف »هن�اك اش�خاص ال يدفعون 
ضرائب )...( وبالتالي رسالة تخفيض 
الضرائب غير مواتية«. وتابع »واجبي 
ليس القلق لمصير ه�ؤالء. لن اقنعهم 
اب�دا ألن عليه�م تحمل مس�ؤولياتهم 
مجلة  بانفس�هم«.وكانت  واالهتم�ام 
الفيدي�و عل�ى  م�اذر جون�ز نش�رت 
موقعه�ا ووح�ده رومني ب�دا واضحا 
في�ه مؤك�دة ان االجتم�اع كان لجمع 

االموال ويعود تاريخه الى 17 ايار في 
منزل خاص في والية فلوريدا.

وهذا الشريط اخر حلقة في سلسلة 
تصريح�ات ادل�ى بها رومن�ي اضرت 
بمحاوالته تغيير الصورة التي رسمها 
اوبام�ا عنه بان�ه رجل اعم�ال غني ال 
صلة له بالطبقات الوسطى. وقال جيم 
ميس�ينا مدير حملة اوباما االنتخابية 
»انن�ا مصدوم�ون الدالء مرش�ح الى 

البيت االبي�ض لمجموعة اثرياء خال 
اجتم�اع خ�اص لجم�ع األم�وال بان 
انفس�هم  ي�رون  االميركيي�ن  نص�ف 
المساعدة  بانهم )ضحايا( يستحّقون 
مس�ؤولياتهم(«.  )تحمل  ويرفض�ون 
واض�اف »م�ن الصعب تولي مرش�ح 
منص�ب الرئاس�ة عندما يك�ون انتقد 
بشدة سلوك نصف االميركيين«. وفي 
كاليفورني�ا ق�ال رومني معلِّق�اً على 

الفيدي�و »لم يكن ما قلت�ه لبقاً. لكنني 
أتح�دَّث عن العملية السياس�ية لجذب 

الناخبين إلى حملتي«. 
واض�اف »للرئيس مناصروه ولدي 
مناص�ري. اريد ان يبق�ى فريقي قويَّا 

.»)...(
واوضح »ان االثرياء الذين يدفعون 
االم�وال للحمل�ة االنتخابي�ة يريدون 
معرف�ة النتيجة ه�ل يمكنني الفوز ام 

ال. وهذا كان موضوع النقاش«.وكان 
رومن�ي ق�د قلل م�ن ش�أن معلومات 
نش�رها موقع بوليتيك�و عن خافات 
داخل فري�ق حملت�ه االنتخابية. وقال 
»ان  تيليمون�دو  ف�ي حدي�ث لش�بكة 

حملتي ممتازة«.
واضاف »ان المسؤولين عن حملتي 
االنتخابية يعملون معاً جيداً. وتس�ير 
الحملة جي�داً. واتواصل معهم بصورة 

ممتازة«. وفاخر الرئيس اوباما االثنين 
بالش�كوى الجدي�دة الت�ي رفعه�ا الى 
منظمة التجارة العالمية ضد صادرات 
الصين من الس�يارات وذلك في حملته 
ض�د منافس�ه الجمهوري ف�ي والية 
اوهايو التي تعّد من الواليات الحاسمة 
في انتخابات الرئاسة االميركية.وكان 
اوباما قد قال في خط�اب حملة القاه 
في سنس�يناتي ان »منافسي قام على 
ما يبدو بجول�ة في اوهايو وهو يؤكد 
انه سيش�مر عن اكمامه وس�يتصدى 
للصي�ن. لك�ن ه�ا ه�ي الحقيق�ة: ان 
خبرت�ه المهنية كانت في االس�تحواذ 
على ش�ركات وصفت بأنه�ا رائدة في 
نق�ل النش�اط ال�ى الصي�ن«. واضاف 
ان  يمكنك�م  »ال  االميرك�ي  الرئي�س 
تكونوا متش�ددين في مواجهة الصين 
عندما يكون كل ما فعلتموه هو ارسال 
اعمالكم اليها«، في اش�ارة الى ماضي 
ق المايين من  اعمال رومني الذي حقَّ

شراء الشركات المعرضة لإلفاس. 
وأك�د الرئيس »ال اقول ما س�افعل 
فقط بل افعل ما اقول«، مشيرا كمثال 
عل�ى ذل�ك ال�ى االج�راء الجدي�د ف�ي 
منظم�ة التجارة العالمي�ة ضد الصين 
في قطاع السيارات الذي اعلنته ادارته 
صب�اح االثنين.كما ح�اول رومني ان 
يكسب الناخبين المتحدرين من اصول 
اس�بانية مؤكدا امام غرف�ة التجارية 
االس�بانية في لوس انجلس ان هؤالء 
كانوا »االكث�ر تض�ررا« اقتصاديا في 

عهد اوباما. 
وفي مشهد اخر نشره موقع ماذر 
جون�ز ق�ال رومني ان مج�رى االمور 
كان ليص�ب في مصلحته سياس�يا لو 
أن وال�ده المول�ود في مكس�يكو كان 
مكس�يكياً. وأض�اف »أق�ول ذلك على 
سبيل المزاح لكن ذلك كان سيساعدني 

كثيرا«.
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ض إلى نكسة المرشح الجمهوري يتعرَّ

شريط فيديو يهين الشعب األميركي قد يبعد رومني عن البيت األبيض

    المستقبل العراقي/ وكاالت

طالب�ت منظمة “هيوم�ن رايتس ووتش” 
الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق االنسان 
مجل�س األم�ن الدولي بإحال�ة الجرائ�م التي 
ترتكبها كل األطراف في س�وريا إلى المحكمة 
الجنائية الدولية. وقال نديم حوري المس�ؤول 
ف�ي المنظم�ة لمنطقة الش�رق األوس�ط في 
تقرير صدر عنها ان “مثل هذه االحالة ستعطي 
المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في 
جرائم تنفذها الحكومة والمعارضة”.واضاف 
“ه�ذه خطوة يمكن لكل اعضاء مجلس األمن، 
بمن فيهم روس�يا، أن يتفقوا عليها بس�هولة 
اذا كان�وا قلقي�ن فع�ا ازاء االنته�اكات التي 
تحدث في س�وريا”.وتعارض روسيا والصين، 

حليفت�ا النظ�ام الس�وري، صدور اي 
ق�رار عن مجل�س االمن يدي�ن النظام 
او يف�رض علي�ه عقوب�ات، وذلك رغم 
س�قوط اكثر م�ن 27 ال�ف قتيل خال 
اكث�ر من 18 ش�هرا م�ن االضطرابات.
واتهم�ت منظم�ة “هيوم�ان رايت�س 
ووتش” الت�ي تتخذ من نيويورك مقرا، 
الجيش الس�وري الحر بسوء المعاملة 
والتعذي�ب وتنفي�ذ اعدام�ات ميدانية 
في حل�ب “ش�مال” والاذقية “غرب” 
وادلب “ش�مال غرب”، مش�يرة الى ان 
هذه التجاوزات تندرج في اطار جرائم 
الحرب وحتى “الجرائم ضد االنس�انية 
في ح�ال اصبحت منتش�رة ودورية”. 
ونق�ل التقري�ر ع�ن الجيش الس�وري 
الحر ادانته للتجاوزات. لكنه اشار الى 
ان ثاث�ة من قادة ه�ذا الجيش عندما 
عرضت عليهم ادل�ة على تنفيذ بعض 
قتل�وا  “الذي�ن  ان  قال�وا  االعدام�ات، 

يس�تحقون الم�وت”.واوردت المنظمة نماذج 
عن تلك التجاوزات احدها لمعتقل لدى مقاتلين 
معارضين قال ان معتقليه تعرضوا له بالضرب 
الشديد. واضاف “ربطوني الى صليب ووجهي 
الى االس�فل. وبدأ خمس�ة ش�بان يضربونني 
الم�رة  “ف�ي  الكهربائية”.وتاب�ع  باالس�اك 
االول�ى ضربوني لس�اعة..”، وف�ي مرة اخرى 
“ضربون�ي من الصباح حت�ى الظهر... وكانوا 
يريدونن�ي ان اعت�رف بانن�ي قتلت ع�دداً من 
األشخاص بالسكين، وقد اعترفت في النهاية، 
رغم انني ل�م اقتل احدا”.كم�ا وثقت هيومان 
رايتس ووت�ش 12 حالة اعدام ميداني قام بها 
مقاتلون معارض�ون. وحضت المنظمة الدول 
التي تدعم الجيش الحر ماديا وعس�كريا، مثل 
بريطانيا وقطر والس�عودية وتركيا والواليات 

المتحدة، الى التنديد علنا باالنتهاكات.

اشتبهت بارتكابهم جرائم حرب

رايتس ووتش تطالب مجلس األمن بإحالة 
النظام والمعارضة السوريين إلى الهاي

    المستقبل العراقي/ وكاالت

قالت جماعة مراقب�ة أميركية ان الحكم 
الديمقراطي تراجع على مستوى العالم كله 
ع�ام 2011 وان المكاس�ب التي تحققت في 
الشرق االوسط وشمال أفريقيا خال الربيع 
العربي هي مكاسب هشة للغاية وانه يمكن 
خ�ال حالة الفوضى الت�ي أعقبته ان ينزلق 
الحكام مجددا الى الحكم الشمولي.وجاء في 
التقرير الذي نش�رته “فريدام هاوس” تحت 
عن�وان “دول في مفت�رق الطرق” ان تونس 
ه�ي الدول�ة الوحيدة م�ن بين دول الش�رق 
نت بشكل  االوسط وشمال أفريقيا التي حسَّ
ملح�وظ رصيده�ا في مجال الحكم بش�كل 
عام.وقالت الجماع�ة البحثية االمريكية انه 
على مستوى العالم فاق التدهور في طبيعة 
ق من تقدم وتصدر هذا تراجع  الحكم ما تحقَّ
ش�ديد ف�ي محاس�بة الحكوم�ات وس�يادة 
القان�ون ف�ي القضاي�ا المدني�ة والجنائية. 
وقالت فانيس�ا تاكر مديرة المشروع ان هذا 

التدهور هو صيحة تنبيه لدعاة الديمقراطية 
الذين كانوا يأملون ان تكون االطاحة بحكام 
ش�موليين ف�ي تون�س وليبي�ا ومص�ر هي 

بمثابة انفراجة حاسمة.
كان  اذا  م�ا  واضح�ا  “لي�س  وأضاف�ت 
الرف�ض الش�عبي للنم�اذج القديم�ة للحكم 
الفردي س�تترجم الى تأييد مستمر لحكومة 
وليدة تمثل الشعب وإلى اصاحات مؤسسية 
مثيرة للن�زاع”. وأضافت “هن�اك حد لصبر 
المواطنين فيما يتعلق باالستقرار السياسي 
وتعط�ل االقتص�اد وع�دم االم�ان الفعل�ي. 
والرغبة ف�ي العودة الى بيئ�ة أقل فوضوية 
قد تس�مح للزعماء باالنزالق مرة اخرى الى 
عادات الحكم الشمولي المألوفة”. وتستخدم 
جماع�ات تعمل في قط�اع التنمي�ة بدرجة 
كبي�رة معايي�ر فري�دام هاوس لتس�اعدها 
على معرف�ة ما اذا كانت حكوم�ة ما قادرة 
على االس�تفادة م�ن المس�اعدات االجنبية 
بش�كل فع�ال. ويغط�ي التقري�ر الفترة من 
ابريل / نيس�ان 2009 إلى ديسمبر/ كانون 

األول 2011 .وهن�اك أربع�ة معايي�ر لتقييم 
72 دول�ة ش�ملها تقري�ر “دول ف�ي مفترق 
الطرق” وهي “المس�اءلة وصوت الش�عب” 
و”الحري�ات المدني�ة” و”س�يادة القانون” 
والش�فافية”. الفس�اد  “محارب�ة  وأخي�را 

ويجري تقييم لنصف دول العالم كل عام لكن 
مصر وتونس قيمتا خال العامين الماضيين 
عل�ى التوال�ي. وتق�ول فري�دام ه�اوس ان 
حص�ول الدولة على خمس نقاط من س�بع 
هو أقل مس�توى للحكم الديمقراطي الفعال 
وال�ذي تعتب�ره ضروري�اً لوج�ود مجتم�ع 
منفتح وعادل ومزدهر.وفي التقرير األخير 
�نت تونس ف�ي كل المج�االت وتصدَّر  تحسَّ
ذل�ك زي�ادة كبيرة ف�ي المحاس�بة وصوت 
الشعب مما رفع مس�تواها الى 4.11 نقطة 
من نح�و 2.36 نقطة قبل االطاحة بالرئيس 
زين العابدي�ن بن علي في كانون الثاني عام 
2011 . وأبرز التقري�ر مجاالً يثير القلق هو 
حق�وق المرأة قائاً، ان األحزاب السياس�ية 
اإلس�امية أث�ارت مخ�اوف بش�أن تراج�ع 

الحق�وق القائمة.وعلى الرغم من ان فريدام 
هاوس تس�تخدم مراقبين وخبراء ميدانيين 
ولديها لجنة استش�ارية فإن هذه القياسات 
يمكن ان تكون مثار جدل وان تتهم الجماعة 
االمريكي�ة بفرض وجه�ات نظر غربية غير 
موضوعي�ة.وزادت المحاس�بة وعا صوت 
الشعب أيضاً في مصر بعد اإلطاحة بالرئيس 
حس�ني مبارك لكن اإلجراءات األخرى ظلت 
ب�ا زي�ادة وال نقصان مم�ا أدى إل�ى زيادة 
طفيفة م�ن 1.98 في ع�ام 2010 الى 2.25 
في عام 2011 بالرغم من االنتخابات الحرة. 
وش�ملت المج�االت المثي�رة للقل�ق القيود 
عل�ى وس�ائل االع�ام والع�داء للمنظم�ات 
غي�ر الحكومية ومح�اوالت تقييد النش�اط 
السياسي للمرأة من خال “كشوف العذرية” 
التي قام بها أطباء في الجيش على ناشطات 
مصريات.ام�ا البحري�ن التي اعتب�رت يوماً 
واحدة من الدول التي حققت تقدما أكبر فقد 
تراجع رصيدها ف�ي كل المجاالت الى 2.03 

نقطة من 3.27 نقطة عام 2004.

    المستقبل العراقي/ وكاالت

وصلت إحدى عش�رة س�فينة حكومية صينية بعد ظهر، 
أمس الثاثاء، الى محيط جزر تس�يطر عليها اليابان وتطالب 
به�ا الصين، كما ذك�ر خفر الس�واحل الياباني.وقال متحدث 
باس�م خفر السواحل “رصدت عشر سفن مراقبة على حدود 
المياه المحيطة بجزيرة اوتس�وري”، مش�يرا الى ان سفنية 
حادي�ة عش�رة لدائ�رة مراقبة الصي�د وصلت ال�ى المنطقة 
نفسها قبل ذلك بقليل.واضاف المتحدث أن أيَّاً من هذه السفن 

ل�م يدخل المياه االقليمية المحيطة بهذه الجزر التي تس�يطر 
عليها اليابان.وما اجج النزاع حول هذه الجزر قيام الحكومة 
اليابانية بشرائها من عائلة يابانية تملكها. ويقوم البلدان منذ 
اس�ابيع باس�تعراض للقوة حول هذا االرخبيل الصغير الذي 
يبعد نحو 200 كلم شرق سواحل تايوان التي تطالب به ايضا 
و400 كل�م غرب جزيرة اوكيناوا “جن�وب اليابان”. ومنذ ان 
اش�ترت اليابان الجزر الثاث من مالكيها اليابانيين، ارس�لت 
بكين س�ت سفن مماثلة الى محيط االرخبيل المعروف بجزر 
دياويو في الصين وجزر س�نكاكو ف�ي اليابان.وفي المقابل 

بدأت في كل انحاء الصين سلس�لة م�ن التظاهرات المعادية 
لليابان والعنيفة احيانا. وفي نهاية االسبوع الماضي، طلبت 
طوكيو من بكين تأمين س�امة رعاياه�ا. ولدى تطرقه الى 
ه�ذا الخاف الح�دودي، حذر وزي�ر الدفاع الصين�ي الجنرال 
ليان�غ كوانغل�ي م�ن ان بكي�ن تحتف�ظ “بحق اتخ�اذ تدابير 
اضافية”. لكن الوزير الصيني اضاف في ختام لقاء مع نظيره 
االميرك�ي ليون بانيتا “بالتأكيد، عندما نقول ذلك، نأمل دائما 
في التوصل الى حل سلمي وتفاوضي”. وكان الوزير الصيني 

يرد على سؤال عن احتمال استعمال القوة.

    المستقبل العراقي/ وكاالت

تحري�ك س�فن حربّي�ة ف�ي المي�اه الصينية 
واليابانية

المستقبل العراقي/ وكاالت
وصلت إحدى عش�رة سفينة حكومية صينية 

بعد ظهر، أمس الثاثاء، الى محيط جزر تسيطر 
عليه�ا الياب�ان وتطال�ب به�ا الصي�ن، كما 

ذك�ر خفر الس�واحل 
الياباني.

متح�دث  وق�ال 
السواحل  خفر  باس�م 

ت  ص�د ر “

عشر س�فن مراقبة على حدود المياه 
المحيطة بجزيرة اوتس�وري”، مشيرا 
ال�ى ان س�فنية حادي�ة عش�رة لدائ�رة 
مراقبة الصيد وصلت الى المنطقة نفس�ها 

قبل ذلك بقليل.
واض�اف المتحدث أن أيَّ�اً من هذه 
المي�اه  يدخ�ل  ل�م  الس�فن 
المحيط�ة  االقليمي�ة 
بهذه الجزر التي تسيطر 

عليها اليابان.
وم�ا اج�ج الن�زاع ح�ول ه�ذه الج�زر قي�ام 
الحكوم�ة الياباني�ة بش�رائها من عائل�ة يابانية 
تملكها. ويقوم البلدان منذ اس�ابيع باس�تعراض 
للق�وة حول هذا االرخبيل الصغير الذي يبعد نحو 
200 كلم ش�رق س�واحل تايوان الت�ي تطالب به 
ايض�ا و400 كلم غرب جزي�رة اوكيناوا “جنوب 
اليابان”. ومنذ ان اش�ترت الياب�ان الجزر الثاث 
من مالكيها اليابانيين، ارس�لت بكين س�ت سفن 

فها من صعود اإلسالم المتشدد
َّ

أبدت تخو

ر إلى نزاع
َّ

استعراض عسكري قد يتطو

فريدام هاوس: الحكم الديمقراطي تراجع على مستوى العالم كله

تحريك سفن حربية في المياه الصينية واليابانية

    باسكال بونيفاس

مش�اعر الحم�اس الكبي�رة الت�ي ولَدها 
انتخ�اب أوباما خفت كثيراً الي�وم. وقد كنُت 
ش�خصياً من بين الذين حذروا في 2008 من 
اآلم�ال العريضة التي علقه�ا الكثيرون عليه 
بع�د انتخابه.والس�بب في ذل�ك أن أوباما لم 
تكن لديه عصاً س�حرية، وكان س�يدافع أوالً 
وقبل كل ش�يء آخر ع�ن المصلحة الوطنية 
األميركي�ة. ولذل�ك، فإن�ه لم يك�ن ينبغي أن 
نتوق�ع من�ه أن يق�وم بح�ل كل المش�اكل 
الت�ي يواجهه�ا العال�م. غي�ر أن�ه ال ب�د من 
الق�ول بالمقابل إن أوبام�ا كان خال واليته 
الرئاس�ية، على الصعيد الدولي، دون ما كان 
يمكن أن ننتظره منه، بكل عقانية واعتدال، 
وبدون أي�ة مبالغة.صحيح أن�ه كان ومازال 
مضطراً للتوصل إلى توافقات وحلول وس�ط 
مع الكونغرس، الذي ما فتئ يضع له العصي 
ف�ي العجات منذ عامين. غير أنه عاوة على 
حقيق�ة أنها ليس�ت المرة األول�ى التي يجد 

فيها رئيس أميركي نفس�ه أمام مثل هذا 

الوضع، فإن هذا ال ينبغي أن ينس�ينا حقيقة 
أن�ه لم يذهب حتى النهاية في اس�تعمال كل 
هام�ش المن�اورة الذي كان متاح�اً له خال 
العامي�ن األولي�ن م�ن رئاس�ته، عندما كان 
الكونغ�رس أكث�ر تأيي�داً له.فإغ�اق معتقل 

خلي�ج غوانتانام�و كان ُينظ�ر إليه 
باعتباره مؤشراً قوياً على تغير 

العص�ر الذي كانت تقوم في 
بالدوس  المتحدة  الواليات 

والمب�ادئ  القي�م  عل�ى 
األخاقي�ة التي تدعيها. 
ع�دد  كان  وإذا 
المعتقلي�ن قد تقلص، 
فإن غوانتانامو مازال 
مفتوح�اً ويمث�ل ف�ي 
وصم�ة  نفس�ه  اآلن 

في الخط�اب األميركي 
القي�م  ح�ول 

وعاماً مؤججاً للتنديدات بالواليات المتحدة 
والغرب. غير أنه لحس�ن الحظ انتهى اللجوء 
إلى التعذيب، الذي كان جورج بوش قد جعله 
قانونياً.ويمكن القول إن الشرق األوسط هو 
أكث�ر موضوعاً كان فيه أوباما مخيباً لآلمال. 
فقد فت�ح الخطاب الذي ألقاه في القاهرة 
طريق�اً أخ�رى ف�ي المصالحة بين 
والعال�م  المتح�دة  الوالي�ات 
اضط�ر  أن�ه  إال  اإلس�امي؛ 
مطالب�ه  ع�ن  التخل�ي  إل�ى 
الس�ابقة بضرورة أن تتوقف 
إس�رائيل عن احتال األراضي 
أن  كم�ا  الفلس�طينية. 
الفلسطينيين  بين  الس�ام 
وإس�رائيل ل�م يتق�دم إل�ى 
األمام خط�وة واحدة، إذ مازال 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياه�و، الذي فاز في رهان القوة 
ضد الرئيس األميركي، يواصل 
يومياً سياسة فرض 
األم�ر الواق�ع 
التي يرى عدد 

من المراقبين أنها باتت تجعل من المستحيل 
تحقي�ق س�ام مبن�ي عل�ى ح�ل الدولتي�ن. 
كل ه�ذا في وقت يق�ال في�ه إن أوباما فاتر 
ف�ي دعمه إلس�رائيل! ومم�ا ال ش�ك فيه أن 
الوالي�ات المتحدة هي الي�وم أفضل حاالً من 
حيث ش�عبيتها ف�ي العال�م اإلس�امي مما 
كان�ت علي�ه في عهد ج�ورج دبلي�و. بوش، 
إال أن مش�اعر اإلحباط وخيب�ة األمل ازدادت 
تج�اه  اإلرادي  العج�ز  نتيج�ة  بالخص�وص 
إس�رائيل.ولكن الواليات المتح�دة، من جهة 
أخ�رى، كان�ت براغماتي�ة بم�ا يكف�ي حين 
حرصت على عدم قطع جس�ور التواصل مع 
األنظمة الجديدة التي انبثقت عن ما يس�مى 
ب�”الربي�ع العربي”.االنس�حاب م�ن العراق 
ال�ذي بدأه جورج بوش اس�تمر واالنس�حاب 
من أفغانس�تان ب�دأ، غير أنه ف�ي ما يخص 
هذي�ن الملفين تصعب رؤي�ة فرق بين بوش 
اإلبن ف�ي واليت�ه الثانية وأوباما ف�ي واليته 
األولى.واألكيد أن أوباما، الذي ُيتهم بالضعف 
من قبل خصومه، يستطيع التفاخر بنجاحه 
ف�ي القض�اء على زعي�م تنظي�م “القاعدة” 
أس�امة بن الدن. غير أنه من جهة أخرى لجأ 

إلى استعمال مكثف لعمليات القتل بواسطة 
الطائرات من دون طيار، التي مازالت ينبغي 
تحديد ما إن كانت مفيدة اس�تراتيجياً، علماً 
بأنه�ا في جميع األح�وال موضوع تنديد من 
قبل المنظمات الرئيس�ة للدف�اع عن حقوق 
اإلنسان التي تش�عر بخيبة أمل تجاه أوباما.
سياس�ة اليد الممدودة الت�ي انتهجها أوباما 
مع إيران لم تأت أكلها، وإن كانت بكل تأكيد 
قد أدت إلى زعزعة استقرار النظام الذي كان 
ينبغ�ي أن يخس�ر انتخاب�ات 2009 ل�و أنها 
كان�ت نزيهة.أما بخص�وص الصين، فيمكن 
الق�ول إن أوبام�ا يوجد في الوض�ع الصعب 
نفس�ه ال�ذي كان يوجد فيه ب�وش من قبله. 
ذلك أنها ليست شريكاً، ولكنها ليست خصماً 
في الوقت ذاته.وعاوة على ذلك، فإن سياسة 
“إعادة ضبط العاقات” مع موسكو فشلت. 
وهو أمر يعزى بش�كل رئيس إلى حقيقة أن 
أوبام�ا، وبعد م�ا كان أعلن أنه س�يضع حداً 
لبرنام�ج الدف�اع المض�اد للصواري�خ، قرر 
مواصلته ف�ي األخير، ربم�ا رضوخاً لضغط 
المجم�ع الصناع�ي العس�كري. والح�ال أن 
القيود واإلكراه�ات المتعلق�ة بالميزانية لم 

تتس�بب في معان�اة هذا المجم�ع الصناعي 
العس�كري الذي بات أكثر قوة من العهد الذي 
ندد في�ه آيزنه�اور بوزنه ف�ي 1960، خال 
ذروة الح�رب الب�اردة. ولذل�ك، فإن�ه يمكن 
الق�ول إن جائ�زة نوب�ل للس�ام، ربما كانت 
س�ابقة ألوانها بعض الشيء!.بيد أنه إذ كان 
أوبام�ا مخيباً لآلم�ال، فإن “رومن�ي”، بكل 
صراح�ة، مثي�ر للقلق. إذ يبدو أن�ه يحن إلى 
عهد كانت تهيمن فيه الواليات المتحدة على 
العالم وكانت تس�تطيع توهم تحديد األجندة 
الدولي�ة، غير أن ه�ذا العهد قد ول�ى إلى حد 
كبي�ر. ولك�ن “رومن�ي” ال يدرك ذل�ك، وهو 
مس�تعد تماماً لانطاق في سياسة مواجهة 
م�ع موس�كو والصي�ن والبلدان اإلس�امية 
وإيران، سياس�ة تجعل الوالي�ة األولى لبوش 
اإلبن تب�دو كما لو كانت أنموذج�اً لاعتدال.

لقد عال�ج أوباما القليل م�ن الجروح فقط، 
ولكن�ه لم يتس�بب ف�ي اس�تفحال المرض. 
أما “رومن�ي”، فقد يمثل خط�راً، ويمكن أن 
يزج بالواليات المتحدة في سياس�ة مواجهة 
تتس�بب للعالم كله في المعاناة، بما في ذلك 

الواليات المتحدة نفسها.

المصالح األميركية.. أوباما أم رومني ؟

َّ

َّ
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن أمي�ن بغ�داد الدكت�ور صابر 
العيساوي عن تخصيص مبلغ إضافي 
ق�دره 35 ملي�ار دينار للدوائ�ر البلدية 
والفني�ة لتحس�ين مس�توى الخدمات 
خ�ال  ذل�ك  وج�اء  العاصم�ة.  ف�ي 
ترؤس�ه اجتماعاً موسعاً حضره وكيل 
أمان�ة بغ�داد للش�ؤون اإلداري�ة عب�د 
العام  المرش�دي والمفت�ش  الحس�ين 
وكال�ة والمدي�رون العام�ون للدوائ�ر 
البلدي�ة والفني�ة وع�دد م�ن الخب�راء 
والمستشارين جرى خاله بحث السبل 
الكفيل�ة بتحس�ين مس�توى الخدمات 
ف�ي العاصمة بغداد من خ�ال تكثيف 
الجه�ود وزيادة التخصيص�ات المالية 
لتنفي�ذ مش�اريع مهم�ة في ع�دد من 
القطاع�ات الخدمية. وذك�رت مديرية 
العاق�ات واإلع�ام في بي�ان صحفي 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه 
أمس إن “أمي�ن بغداد أوعز بتخصيص 
مبلغ 3 ملي�ارات دينار لكل من بلديات 
الصدر األولى والصدر الثانية والش�عب 
والرش�يد والمنص�ور وبغ�داد الجديدة 
والغدير”. وأضافت أن “أمين بغداد أوعز 
أيضا بتخصي�ص مبلغ ملي�اري دينار 
لكل م�ن بلدي�ات الكاظمية والش�علة 
واالعظمي�ة والكرادة وال�دورة ومركز 
الرصاف�ة”، مش�يرًة إل�ى “تخصي�ص 
مبل�غ مليار دينار لكل من بلدية الكرخ 
ودائرة الوح�دات اإلنتاجية”. وبينت إن 
“أمين بغداد وجه الدوائر البلدية بزيادة 
حج�م المس�احات الخض�ر المزروعة 
خال الموسم الخريفي الحالي وزراعة 

أش�جار بارتف�اع مترين فأكث�ر ومنع 
زراع�ة األش�جار القصي�رة واالهتمام 
بصيان�ة الحدائق والمتنزه�ات العامة 
وجع�ل بغداد واحة خضراء بالتنس�يق 
والتش�جير  المتنزه�ات  دائ�رة  م�ع 
واعتم�اد الطرائق الحديث�ة في زراعة 

الثيل الطبيعي”. 
وأوضح�ت إن “أمي�ن بغ�داد أوعز 
المبك�ر  باالس�تعداد  البلدي�ة  للدوائ�ر 
لموس�م األمطار م�ن خ�ال االهتمام 
المج�اري وتأهيل  بصيان�ة محط�ات 
الش�بكات والخطوط الرئيس�ة الناقلة 
واألمط�ار  الصح�ي  الص�رف  لمي�اه 
وتعويض أغطي�ة المنهوالت المفقودة 
والتالف�ة وتهيئ�ة خزين مناس�ب من 
الوق�ود لتش�غيل المحط�ات وضم�ان 
اس�تمرار عم�ل اآللي�ات التخصصي�ة 

كالشافطات والصاروخيات”. 
وأش�ارت إلى أن “أمي�ن بغداد وجه 
أيضا بصيانة وترقيع الطرق ومعالجة 
الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسة 
انس�يابية حرك�ة  لتأمي�ن  والفرعي�ة 
الس�ير والم�رور واالهتم�ام بتطوي�ر 
األرصف�ة والج�زر الوس�طية بأفض�ل 
المواصفات والتهيئة لتنفيذ مش�اريع 
جدي�دة”. وتابعت إن “أمي�ن بغداد أكد 
أهمية زي�ادة وتكثيف جه�ود النظافة 
ورف�ع النفاي�ات واألنق�اض والتركيز 
عل�ى العمل الليل�ي في عملي�ة تقديم 

الخدمات الضرورية”.
م�ن جه�ة أخ�رى، واصل�ت أمانة 
بغ�داد تنفي�ذ أعمال أكس�اء ع�دد من 
الشوارع الرئيس�ة والمحات السكنية 
ضم�ن قاطع بلدي�ة الك�رادة. وذكرت 

مديري�ة العاق�ات واإلع�ام إن “دائرة 
أمان�ة  إح�دى تش�كيات  المش�اريع، 
بغ�داد، حقق�ت بالتع�اون م�ع إحدى 
الش�ركات المتخصص�ة نس�بة انجاز 
بلغ�ت 81% من أعم�ال تطوي�ر محلة 

904 ضم�ن قاط�ع بلدي�ة الك�رادة إذ 
ش�مل العمل أكس�اء بطبقة س�طحية 
بمس�احة إجمالي�ة تقدر ب��75 ألف م 
2”. وأضافت إن “الدائرة حققت نسب 
انجاز متقدمة من أعمال تطوير محلة 

954 إذ ش�ملت األعم�ال فت�ح بوكس 
تراب�ي وفرش حصى خابط بمس�احة 
67 ألف م2 ومد قالب جانبي بواس�طة 
ماكنة الصب الحديثة، فضاً عن أعمال 
االكس�اء بطبقتين تعديلية وس�طحية 

أن  إل�ى  وأش�ارت  المحل�ة”.  لعم�وم 
“أعم�ال تطوير محلة 955 في منطقة 
الزعفرانية ش�ملت إنش�اء 400 مشبك 
لمياه األمطار واكس�اء المحلة بطبقة 
إسفلت أساسية بمساحة 58 ألف م2”. 

وكان�ت أمان�ة بغداد ق�د أطلقت حملة 
كبرى إلكساء عشرين مليون متر مربع 
تش�مل أكس�اء عدد كبير من الشوارع 
والمح�ات الس�كنية لارتق�اء بواق�ع 
قطاع الطرق وتسهيل انسيابية حركة 
الس�ير والمرور ورفع ج�زء من العبء 

عن كاهل أهالي العاصمة بغداد.
إلى ذلك، نظم�ت أمانة بغداد حملة 
كبرى إلزال�ة التجاوزات التي تس�ببت 
بتشويه منظر وجمالية شارع المتنبي 
التراثي في جان�ب الرصافة من بغداد. 
وذك�رت مديرية العاق�ات واإلعام إن 
“ماكات دائرة بلدية الرصافة بالتعاون 
مع دائرة األمن والحراسات وبالتنسيق 
م�ع قيادة عمليات بغ�داد نفذت حملة 
كبرى إلزالة التج�اوزات غير النظامية 
عل�ى أرصف�ة ش�ارع المتنب�ي الت�ي 
وجمالي�ة  منظ�ر  بتش�ويه  تس�ببت 
الش�ارع الذي يعد من الشوارع التراثية 

وملتقى األدباء والشعراء والكتاب”. 
وأضاف�ت إن “الحملة ش�ملت رفع 
المأك�والت  بي�ع  ومواق�ع  األكش�اك 
ومعروضات الكت�ب والمطبوعات على 
األرصف�ة”، مش�يرًة إل�ى أن “الدائ�رة 
س�محت لباع�ة الكتب بع�رض كتبهم 
ومطبوعاته�م على األرصف�ة في يوم 
“أمان�ة  إن  الجمع�ة فق�ط”. وبين�ت 
بغ�داد تح�رص عل�ى إظه�ار ش�ارع 
المتنبي بأحلى وأبه�ى صورة بوصفه 
من الش�وارع التراثية واألدبية المهمة 
ومنع أي تجاوز يحصل عليه بعد أن تم 
تطويره على وف�ق تصاميم مميزة في 
أعق�اب العمل اإلرهابي الذي تعرض له 

قبل أعوام”.

نظمت حملة كبرى إلزالة التجاوزات التي تسببت بتشويه منظر شارع المتنبي

أمانة بغداد: رصد 35 مليار دينار لتحسين مستوى الخدمات في العاصمة

تعلن  الشركه  العامه لتجاره الحبوب عن  مناقصة تحميل وتفريغ الحبوب 
في صومعة كركوك . 

فعل�ى الراغبي�ن باالش�تراك ف�ي المناقصه وف�ق الش�روط والمواصفات 
مراجعه القس�م القانوني في الشركه العامة لتجارة الحبوب الكائن في باب 
المعظم مدخل ش�ارع الشيخ عمر لش�راء الشروط والمواصفات مقابل دفع 
مبلغ قدره )500,000( خمس�مائه الف دينار الغيره�ا غير قابل للرد ويقدم 
العطاء ف�ي ظرف مغلق ومختوم ومثبت علية اس�م المناقص�ة ويتم وظعه 
ف�ي صندوق العطاءات ف�ي موعد اقصاه الس�اعةالثانية عش�رة ظهراً ليوم 
)االثنين( المصادف 2012/10/8 مشفوعة بتأمينات اولية بصك مصدق لدى  
اح�د المصارف في بغداد او بكفاله مصرفيه المر الش�ركه باس�م المناقص  
حصرأبمبل�غ قدره )1%( واحد بالمئة من قيمة العطاء وس�وف يس�تبعد اي 
عطاء غيرمس�توفي للش�روط اع�اه وان الش�ركة غير ملزمة بقب�ول اوطا 
العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجورنشراالعان واي مصاريف 

اخرى .
 على أن يرفق مع العطاء المستمسكات التالية :-

- التامينات المطلوبة .
- صورة هوية االحوال المدنية 

- بطاقة السكن.
- كتاب الهيئة العامة للظرائب .

-شهادة تاسيس الشركة بالنسبة للشركات 
- عقد مشاركة مصدق لدى كاتب العدل بالنسبة للشركاء .

- قائمة باالعمال المماثلة .
- يرف�ض العطاء مالم تكن التامينات المرالش�ركة وباس�م مقدم العطاء 

حصرا. 

الشركه العامه لتجاره الحبوب
القسم القانوني  

اعالن
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      واسط/ عالء العتابي

اس�تكمال  ع�ن  واس�ط  جامع�ة  أعلن�ت 
استعداداتها الحتضان فعاليات مهرجان المتنبي 
العاشر دورة الشاعر حميد حسن جعفر، والذي 
تنطل�ق فعاليات�ه ي�وم الثاثاء المواف�ق 25 /9 
/2012 وتستمر لمدة ثاثة أيام ويقام بالتعاون 
بي�ن الجامع�ة والحكومة المحلي�ة “المحافظة 
ومجل�س المحافظ�ة”، وبمش�اركة أكث�ر م�ن 
خمس�ين ش�اعرا وناق�دا ومثقف�ا م�ن مختلف 

محافظات العراق. 
وق�ال مراس�ل “المس�تقبل العراق�ي” ف�ي 
واس�ط إن رئي�س الجامع�ة الدكت�ور تقي علي 
الموسوي استقبل اللجنة التحضيرية للمهرجان 
واس�تعرض خال اللق�اء التحضي�رات النهائية 
إلقامت�ه، مؤك�دا حرصه على نج�اح المهرجان 
ف�ي دورته الحالية وتذليل العقب�ات التي تواجه 
إقامت�ه. وتتضمن فعاليات المهرجان في دورته 
العاش�رة إقامة حف�ل االفتتاح في الي�وم األول 
في مدينة النعمانية عند قب�ر المتنبي. وتضيف 

جامع�ة واس�ط فعاليات الي�وم الثان�ي 26 /9 
/2012 الذي يش�هد إقامة جلس�ة شعرية على 

قاعة المخزوم�ي في كلية التربية وجلس�ة 
نقدية مس�ائية في نف�س القاعة، في حين 
تشهد قاعة اإلدارة المحلية في المحافظة 

اختت�ام فعالي�ات المهرجان ف�ي اليوم 
الثال�ث الت�ي تتضم�ن توزي�ع الهدايا 
على المش�اركين في المهرجان.وعلى 
صعيد منفصل، أعلنت جامعة واس�ط 
ع�ن خطة القب�ول للدراس�ات األولية 

المس�ائية للع�ام الدراس�ي 2012-
إن  الجامع�ة  رئي�س  وق�ال   .2013

الخط�ة تضمن�ت قب�ول 2000 طالب 
وطالبة في س�بع كليات هي “اإلدارة 

واالقتص�اد، التربية، العلوم، اآلداب، 
الهندس�ة  األساس�ية،  التربية 

والقانون”. 
وأض�اف “توزع�ت الخطة 
بواق�ع 300 طال�ب ف�ي كلية 
اإلدارة واالقتص�اد في أقس�ام 

االقتصاد والمحاس�بة واإلحصاء، إما في 
كلي�ة التربية فقد تضمنت الخطة قبول 
500 طال�ب في أقس�ام اللغ�ة العربية 
واللغة االنكليزي�ة والتاريخ والجغرافيا 
والنفس�ية،  التربوي�ة  العل�وم  وقس�م 
وقب�ول 300 طال�ب ف�ي كلي�ة العل�وم 
توزع�وا عل�ى أقس�ام الفيزي�اء وعل�وم 

الحياة والكيمياء. 
وأوضح الموس�وي إن الخطة شملت 
المسائية  الدراس�ات  أيضا “استحداث 
له�ذا العام ف�ي كلي�ات اآلداب بواقع 
أقس�ام  عل�ى  توزع�وا  طال�ب   400
اللغة العربية والفلس�فة والدراس�ات 
الش�رقية واالجتم�اع، فيم�ا توزعوا 
على أقسام التربية األساسية بواقع 
200 طالب في قسمي اللغة العربية 
والعلوم العامة، وفي كلية الهندسة 
ت�وزع الطلبة بواق�ع 200 طالب 
ف�ي فرع�ي المدن�ي والميكانيك، 
وف�ي كلي�ة القان�ون بواقع 100 

طال�ب في ف�رع القان�ون العام”. وف�ي جامعة 
واس�ط أيضاً، التقى رئي�س الجامعة في مكتبه 
صب�اح أم�س مدي�ر الوقف الس�ني في واس�ط 
عدن�ان صريصر وت�م خال اللق�اء التأكيد على 
دور الجامع�ة في بناء المجتم�ع وتواصلها مع 

مؤسساته المختلفة.
 وأك�د رئي�س الجامع�ة الدكت�ور تق�ي علي 
الموس�وي إن العراق مهد الحضارات بلد متعدد 
الطوائ�ف واألدي�ان والمعتقدات وهن�اك عاقة 
ممي�زة تجم�ع أطياف�ه ولذل�ك الب�د م�ن رص 
الصف�وف لتج�اوز المرحل�ة الصعب�ة التي يمر 
بها البلد وااللتفات إل�ى البناء واإلعمار من اجل 
االرتق�اء بالع�راق إلى مصاف ال�دول المتقدمة، 
مثمناً في الوقت نفس�ه دور الوقف الس�ني في 
التنبيه من محاوالت األعداء لبث سموم التفرقة 

والطائفية بين أبناء البلد الواحد. 
وفي نهاية اللقاء أهدى مدير الوقف الس�ني 
نس�خة من القران الكريم للموسوي تثميناً لدور 
الجامع�ة في بناء المجتم�ع وعاقتها المتميزة 

مع مؤسساته المختلفة.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صح�ة البصرة عن إت�اف أكثر م�ن 350 ألف كغم م�ن اللحوم 
واألس�ماك التالفة والش�اي الفاس�د خال ش�هر آب الماضي كونها غير صالحة 
لاستهاك البش�ري. وقال المتحدث الرس�مي لوزارة الصحة الدكتور زياد طارق 
في بيان صحفي تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس إن “فرق الرقابة 
الصحية التابعة لدائرة صحة البصرة قامت بعدة حمات تفتيش�ية خال شهر آب 

الماضي لمنفذ صفوان الحدودي في المحافظة”. 
وأش�ار إل�ى انه “ت�م إتاف ما يق�ارب ال�350 أل�ف و620 كغم من األس�ماك 
واللحوم والش�اي الفاس�د وتم حرقه�ا وطمرها من قبل ف�رق الرقابة الصحية”. 
وأوضح طارق انه “تم إتاف 128 ألف كغم من اللحوم الهندية المنشأ دخلت الباد 
عب�ر منفذ صف�وان الحدودي كونها غير مس�توفية للمواصفات العراقية بس�بب 
احتوائه�ا عل�ى غضاريف بكميات كبي�رة”. وأضاف انه “تم إت�اف أكثر من 109 
آالف كغم من الس�مك المينماري المجمد وما يقرب من 27 ألف كغم من الس�مك 
التايلندي المجمد كونه غير صالح لاستهاك البشري في الفحصين األول والثاني 

بسبب تغير الصفات الفيزياوية للمواد”. 
وأش�ار المتحدث باس�م الوزارة إلى انه “تم إتاف أكثر من 85 ألف و800 كغم 
من الش�اي عامتي النمر ورويال بس�بب احتوائه على م�واد بكتيرية، مما يعدها 
غي�ر صالحة لاس�تهاك البش�ري”، مؤكدا أن “ف�رق الرقابة الصحية مس�تمرة 
بحماته�ا الصحية في عم�وم محافظات العراق في المنافذ الحدودية واألس�واق 

والمحال التجارية”.

أعلنت عن خطة قبول ألفين طالب وطالبة للدراسات المسائية

جامعة واسط تستكمل استعداداتها الحتضان فعاليات مهرجان المتنبي العاشر
إتالف أكثر من 350 ألف كغم من اللحوم 

واألسماك الفاسدة في البصرة

تهدي كلية النخب الجامعة األهلية )تحت التأس�يس( أطيب تحياتها ألعضاء الهيئات التدريس�ية وتعلن عن رغبتها في التعاقد على 
ماكه�ا الدائم للدرجات الوظيفية التالية وحس�ب الش�روط المبينة أدناه ،تت�م المقابلة في مقر الكلية بغداد – الجادرية ، قرب جس�ر 

الطابقين ، محلة 923 ، زقاق ، 3 ، في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم األحد 23 / 9 / 2012 .

الوثائق المطلوبة:
1-    السيرة الذاتية واألوامر الجامعية

2-    المستجدات الثبوتية )هوية األحوال المدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ، البطاقة التموينية ( على ان يتم تقديم طلبات 
التعيين مع الوثائق المطلوبة على البريد االلكتروني او في مقر الكلية

3-    يكون استقبال الطلبات من نشر اإلعان الى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت المصادف 22 / 9 / 2012 .

اعالن

العددالدرجات الشاغرةت

4عضو هيئة تدريسية متفرغ من حملة شهادة الدكتوراه في القانون1

4عضو هيئة تدريسية متفرغ من حملة شهادة الدكتوراه في العلوم املالية واملصرفية واحملاسبة2

4عضو هيئة تدريسية متفرغ من حملة شهادة الدكتوراه في علم ادارة االعمال والعلوم االدارية واملصرفية3

4عضو هيئة تدريسية متفرغ من حملة شهادة الدكتوراه في علوم هندسة البرمجيات واحلاسوب4

3عضو هيئة تدريسية متفرغ من حملة شهادة املاجستير في القانون5

3عضو هيئة تدريسية متفرغ من حملة شهادة املاجستير في العلوم املالية واملصرفية واحملاسبة6
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  بغداد/ ليث محمد رضا
تصاعد ارتفاع أس�عار امل�واد الغذائية 
يشهد الس�وق املحلية، الذي تواصل دون 
أن يتأث�ر بانحس�ار ح�دة أزم�ة األغذية 
العاملية، بات يؤرق املتخصصني يف شؤون 
األمن الغذائي واالقتصادي، كما أنه يثقل 
كاهل املستهلكني خاصة محدودي الدخل، 
يف ظل استمرار لظاهرة اإلغراق السلعي، 
ال�ذي قد ي�رر م�ن وزارة الزراع�ة بعدم 
كفاية املنتج املحيل، األمر الذي يس�تدعي 
البحث يف خطط الوزارة للنهوض بالزراعة 

الوطنية.
وأب�دى أمني رس الجمعي�ات الفالحية 
ضياء عيدان الربيعي تعجبه من االرتفاع 
الكب�ر يف األس�عار رغ�م أن الف�الح يبيع 
منتجه بأرخص من س�عر السوق بكثر، 
يف إشارة منه إىل املضاربات التي تشهدها 

السوق.
وقال الربيعي ل�"املس�تقبل العراقي" 
أس�عار  إلرتف�اع  الرئي�س  "الس�بب  أن 
امل�واد الغذائي�ة يتمث�ل يف واق�ع الزراعة 
املحلي�ة وطغي�ان املنتج املس�تورد يف ظل 
محدودي�ة الدع�م الحكومي للف�الح ، ما 
جعل نمط اإلنتاج الزراع�ي بدائياً وبعيداً 
ع�ن اس�تعمال التقني�ات الزراعي�ة التي 
ترفع معدالت اإلنت�اج"، ان الفالح عندما 
يبيع املحصول ال يجد غر الخس�ارة األمر 
الذي زاد من نس�ب الع�زوف عن الزراعة، 

ولو كانت هناك دراس�ة للقروض ولدعم 
املحص�ول والعوامل األخ�رى املؤثرة التي 
ول�دت عزوف الفالح وع�دم ضمان الربح 
ل�ه، ملا اضط�ره للتوجه مله�ن أخرى بدال 

عن الزراعة.
ال�رد  "موج�ة  أن  الربيع�ي  وأش�ار 
الحالية تس�ببت برضر األرايض الزراعية 
ول�م نلمس حت�ى أالن أي توجه جاد لدى 
الحكوم�ة لتعويض املزارع�ني رغم كثرة 

الترصيحات".
الخب�ر االقتص�ادي الدكت�ور ماج�د 
األس�اس  "الس�بب  أن  ق�ال  الص�وري، 
يف ارتف�اع األس�عار ه�و غي�اب تخطيط 
منهج�ي لالعتم�اد عىل املنت�ج املحيل من 
خ�الل تطويره ودعم�ه، واالعتماد الدائم 
عىل االس�تراد، محذراً من أن هذا املس�ار 
يعني غي�اب مفهوم األم�ن الغذائي الذي 
يفيد بوجوب أن تعتمد الدولة عىل منتجها 
املحيل من الغذاء لكي تتجنب الضغوطات 

االقتصادية وتحكم اآلخرين بها".
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد 
القييس يف حديثه ل�"املس�تقبل العراقي" 
أن األس�عار تح�دد وفق الع�رض والطلب 
وليس�ت لوزارة الزراعة السيطرة الكاملة 
عليها، ذاكراً وجود عوامل ترفع األس�عار 
ككلف اإلنتاج حيث ان املشتقات النفطية 
من العوام�ل املهمة يف تحديد كلف اإلنتاج 
بالنسبة للمحصول الزراعي ألن استخدام 

املحرثة وآالت السقي وكلف النقل وغرها 
عالي�ة .وب�نينّ أن "س�بب ارتفاع أس�عار 
الخ�رض يكم�ن يف اس�تراد الب�ذور لعدم 
وج�ود رشكة وطنية مس�ؤولة عن إنتاج 
وتوفر ب�ذور الطماط�م والخيار وغرها 
من املحاصيل م�ا جعل الفالح يعتمد عىل 
املس�تورد رغ�م ارتفاع س�عره وعىل هذا 
األس�اس قامت الوزارة بتأسيس مرشوع 
وطن�ي إلنت�اج ب�ذور الخ�رض بالتعاون 
م�ع منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة الدولية 
وقريباً س�تكون لدينا بذور منتجة وطنياً 
وس�نتمكن من خفض كلف اإلنتاج األمر 

الذي س�يخفض األس�عار.
وتاب�ع القي�يس أن "الوس�طاء وتجار 
الجمل�ة له�م دور يف رف�ع األس�عار لذلك 
فمس�ألة الكلف لها أكثر من عامل خارج 

نطاق عمل وزارة الزراعة ".
وعن دور وزارت�ه يف معالجة موضوع 
األس�عار رد القي�يس "نتدخ�ل بتس�عرة 
املحاصيل االس�راتيجية فقط والتي هي 
الحنطة والشعر والذرة الصفراء والشلب 
فالوزارة تعتم�د عىل مؤرشات كلف إنتاج 
الدون�م من الحنطة "أي ك�م يكلف الطن 
بالتس�عرة االعتيادي�ة ولي�س املدعومة، 
بينم�ا وزارة التج�ارة تعتم�د كل�ف ثالث 
ش�حنات مؤخ�راً ونأخذ املع�دل من هذه 
العوام�ل ونس�تخرج رقم�اً ونضي�ف له 
هامش ربح من 30 إىل 40 باملئة، ويقرح 

هذا الس�عر وال يح�دد ويرف�ع إىل اللجنة 
االقتصادي�ة يف مجل�س ال�وزراء ومن ثم 
إىل مجل�س ال�وزراء هذا للحنط�ة وكذلك 
الحال بالنسبة للشعر والشلب, أما الذرة 
الصفراء نحن كوزارة مسؤولون باقراح 
سعر ومن ثم يرفع إىل اللجنة االقتصادية 
يف مجل�س الوزراء إلق�راره، آخذين بنظر 

االعتبار كلف البذور والسماد واملكننة.
ويف رده ع�ىل س�ؤال ع�ن م�دى تأثر 
اإلغراق بالس�لع األجنبية قال القييس، أن 
"الخرضوات املوجودة هي منتج محيل إذ 
أغلقنا االس�تراد بس�بب وجود وفرة من 
املنتج ولحماية املنتج املحيل من املستورد 
بناء عىل دراس�ات تق�ول ان املنتج املحيل 
يكف�ي يومياً ملا تحتاجه املائ�دة العراقية 
أيضا بسبب اتجاه الفالحني إىل الزراعه يف 
البيوت البالس�تيكية يف جميع املحافظات 
مم�ا رف�ع اإلنت�اج املح�يل، وايض�اً بم�ا 
تقدمه املب�ادرة الزراعية من دعم خاصة 

القروض.
وع�ن املعاير الت�ي تعتم�د يف قرارات 
منع االستراد ذكر القييس أنه "مؤرشات 
من مجس�اتنا امليدانية التي هي مديريات 
املكلف�ة  اللج�ان  إىل  إضاف�ة  الزراع�ة، 
بالخ�روج إىل س�وق الجمل�ة وإعطائن�ا 
نسب األس�عار واإلنتاج عىل ارض الواقع 
وبموجبه نق�رح املنع ونقدمه إىل اللجنة 
االقتصادي�ة ويؤخذ ب�رأي وزارة الزراعة 

عادة".م�ن جانبها، أكدت عض�و اللجنة 
ناه�دة  الن�واب  االقتصادي�ة يف مجل�س 
الدايني أن "عدم االهتمام بالفالح أدى به 
إىل العزوف عن الزراعة وهذا يعد الس�بب 
األس�اس يف االرتف�اع امللح�وظ ألس�عار 
املواد الغذائية، مضيف�ة أن "غياب الدعم 
الحكوم�ي للفالحني وع�دم توفر الوقود 
وامل�واد الكيمياوي�ة وع�دم إل�زام التجار 
بال�رشاء م�ن الفالح�ني أدى إىل االرتف�اع 
املش�هود وأصبح الع�راق بلداً مس�تهلكاً 
معتم�دا ع�ىل االس�تراد الخارج�ي مم�ا 
وأش�ارت  الصعب�ة".  العمل�ة  يس�تنزف 
الدايني يف حديثها ل� "املستقبل العراقي" 
إىل أن املس�احات الزراعية أصبحت قليلة 
ج�دا والفالح�ون يتعاق�دون م�ع الدولة 
ع�ىل أراض كبرة لكن ال يزرعون منها إال 
جزءاً قليال.ودع�ت الدايني إلصدار قانون 
التعرفة الجمركي�ة وقانون حماية املنتج 
ألن التعرفة الكمركية تحد من االس�تراد 
س�يما يف امل�واد الغذائية, وعندم�ا تتوفر 
الحماي�ة للمنتج س�توفر حاف�زاً للفالح 
وفرض رس�وم عىل البضائع الداخلة ألننا 
بحاجة إىل ترشيع قوانني وبحاجة إىل دعم 
باملبالغ املطلوبة لوزارة الزراعة لتش�غيل 
الزراع�ة  ودع�م  الزراعي�ني  املهندس�ني 
املغط�اة ودعم الف�الح، لذا يجب س�حب 
األرايض املتعاق�د عليها مع الدولة ممن ال 

يزرعها.

  بغداد/ المستقبل العراقي

اجتماع�ا  التج�ارة   عق�د يف وزارة 
للجنة الوطنية املعنية بانضمام العراق 
إىل منظمة التجارة العاملية برئاسة وزير 
التج�ارة خر الله حس�ن بابكر وتضم 
أعضاء من كافة الوزارات العراقية ذات 

العالقة .
تلق�ت  ال�وزارة  ع�ن  بي�ان  وذك�ر 
"املس�تقبل العراق�ي" نس�خة منه أنه 
" تم مناقش�ة عدد من البن�ود يف إطار 
االنضم�ام إىل منظمة التج�ارة العاملية 
واالنجازات املتحققة ، فقد تم مناقشة 

البند الخاص بملف العرض االويل للسلع 
حي�ث ت�م إنج�ازه بصيغت�ه النهائية 
الج�داول  م�ىلء  وت�م   %100 بنس�بة 
الخاصة بالعرض االويل للس�لع وبكافة 
محتوياته متضمنة املالحظات الخاصة 
بنفاذ قانون التعرفة الجمركية رقم 22 

لس�نة 2010 " .
واضاف البيان  ان " اللجنه ناقش�ت 
موض�وع النس�ب الجمركي�ة الخاصة 
بالسقوف التي سيتم عرض موضوعها 
للتف�اوض االويل أمام الدول االعضاء يف 
منظمة التج�ارة العاملية باعتباره أحد 
امللف�ات الرئيس�ية يف جول�ة التفاوض 

الثالثة ، كما وسيتم ارسال ملف العرض 
االويل للس�لع بع�د اس�تحصال موافقة 
اللجنة الوطنية عليه واعتماده من قبل 

الجهات الرسمية الحكومية " .
واوض�ح ، أن " م�ن ضم�ن البن�ود 
التي ناقش�ها االجتماع مسألة متابعة 
تحديث الخط�ة الترشيعية بالتنس�يق 
مع الدائرة القانوني�ة يف االمانة العامة 
ملجلس ال�وزراء وإش�عار اللجنة بآخر 
املس�تجدات م�ن القوان�ني ومش�اريع 
القوان�ني التي تتضمنه�ا خطة التنفيذ 

الترشيعية " .
ولف�ت البي�ان ، أن " االجتماع خرج 

بع�دٍد م�ن التوصي�ات تضم�ن منه�ا 
اس�تحصال موافق�ة اللجن�ة الوطنية 
املعني�ة بانضم�ام الع�راق اىل منظم�ة 
التج�ارة العاملية الرس�ال ملف العرض 
االويل للسلع اىل منظمة التجارة العاملية 
والب�دء باعداد الفري�ق التفاويض الذي 
سيفاوض عىل امللف الذي سيتم تشكيله 
من اعضاء اللجنة املعنية بملف العرض 
االويل للس�لع واعض�اء اللجنة الوطنية 

املعنية باالنضمام " .
واش�ار اىل ، أن " االجتم�اع اكد عىل 
ب�رضورة  الوطني�ة  اللجن�ة  أعض�اء 
التعاون والتنس�يق م�ع وزارة التجارة 

واس�تكمال  دراس�ة  يف  اإلرساع  بغي�ة 
امللف�ات املطلوب�ة م�ن قب�ل منظم�ة 
التج�ارة العاملية مع رضورة التنس�يق 
والتع�اون بني عض�و اللجن�ة الوطنية 
واعض�اء اللج�ان الفرعي�ة وخصوصاً 
م�ا يتعلق بعم�ل اللجن�ة املعنية بملف 
واوىص  كم�ا   ، الخدم�ات  يف  التج�ارة 
ايض�ا ب�رضورة التواصل واالس�تفادة 
من الوكالة االمريكي�ة للتنمية الدولية 
واملش�اريع التابعة لها باعتبارها جهة 
تساعد العراق عىل االنضمام اىل منظمة 
التجارة العاملية وتهيئة امللفات املطلوبة 

. "

في تهديد لألمن الغذائي
متخصصون لـ"                 ": مضاربات سوق األغذية تلهب أسعارها
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 �صباح قدوري 
إن السياس�ة وحدها ال تهب الخبز، اذ البد من 
األخذ بالحسبان العامل االقتصادي يف الحسابات 
السياس�ية. تتوج�ه اليوم السياس�ة االقتصادية 
العراقي�ة نح�و الليرالية واالنفتاح عىل االس�واق 
الخارجي�ة. واالنتق�ال إىل الالمركزي�ة اإلدارية يف 
تس�ير االقتص�اد، ومنه�ج التح�ول إىل اقتص�اد 
الس�وق. تحتاج تنفيذ هذه السياسة االقتصادية 
اىل وج�ود رقابة ادارية ومالية حكومية وش�عبية 
فعالة، حتى ال تنحرف وتتحول اىل ظاهرة الفساد 
امل�ايل واالداري. ولك�ن يف الواق�ع امللم�وس، فقد 
س�اهمت س�وء ترجمة تطبيق هذه السياسة يف 
واقع االقتصادي العراقي، اىل تفاقم نظام الفساد 
امل�ايل واإلداري يف املؤسس�ات العام�ة والخاصة، 
الحكومي�ة والحزبية، خاصة بعد االحتالل يف عام 

.2003
انشغل العراق يف زمن النظام املباد، الذي طال 
امده قرابة 35 س�نة، بسياسة الحروب املجنونة 
والدم�ار والحص�ار االقتص�ادي والتفرق�ة ، مما 
س�ببت اىل تدمر ش�امل ومرمج للبني التحتية، 
مع اس�تمرار هذه السياس�ة بعد 2003 ،بس�بب 
االحت�الل وزعزع�ة الوضع االمن�ي، واالفتقار اىل 
املعرف�ة يف ادارة الدول�ة ، واالنش�غال بسياس�ة 
املحاصصة الطائفية واملذهبية واالثنية، ومعالجة 

الوضع االمني غر املستقر حتى اليوم.
و/او  وس�راتيجية  ش�فافة  رؤي�ة  انع�دام 
إيديولوجية واضحة يف عملية التنمية االقتصادية 
واالجتماعية املس�تدامة. وق�د بلغت موارد الدولة 
العراقي�ة م�ن بيع النف�ط منذ االحت�الل يف2003 
حتى االن، نحو400 اربعمئة مليار دوالر امريكي، 

لم تس�تثمر منه�ا اال مبالغ قليلة ج�دا يف تطوير 
القطاعات االنتاجي�ة، خاصة الصناعة والزراعة، 
وال يف مج�االت بناء واع�ادة بناء البن�ي التحتية، 
و/او جلب التكنولوجيا املتطورة، وال يف تحس�ني 
وتأم�ني الخدمات العام�ة الرضورية من الصحة 
والتعلي�م ومي�اه لل�رشب وكهرب�اء ومش�تقات 
النف�ط، وال خط�ط ج�ادة للقضاء ع�ىل البطالة 
الواس�عة. وتبديد غالبيتها يف مشاريع وسياسات 
االقتصادي�ة  التنمي�ة  بتحقي�ق  له�ا  عالق�ة  ال 
واالجتماعي�ة والبرشي�ة املس�تدامة. كم�ا جرى 
نهب ع�رشات امللي�ارات منه�ا من قب�ل املحتلني 
والفاس�دين واملافي�ات ع�ىل املس�تويات االدارية 

والحزبية.
هن�اك خل�ل بني�وي يف تركيبة املوازن�ة، وذلك 
بسبب تفاوت كبر يف نسبة توزيع نفقات املوازنة 
بني االنفاق العام التش�غييل الذي يمثل نسبة اكثر 
من 70% بينما اإلنفاق االستثماري العام ال يشكل 
اال ما نس�بته 25-30% من مجموع املوازنة. وقد 
تس�ببت ه�ذه الحالة يف عج�ز املوازن�ة عن خلق 
ديناميكية مطلوبة عىل مستوى النمو االقتصادي، 
والذي يشرط وجود استثمارات ضخمة يحتاجها 
البل�د وخاص�ة يف مجال بن�اء وإعادة بن�اء البنى 
التحتي�ة، وإدخ�ال التكنلوجيا الحديث�ة، وتأهيل 
القطاع النفط�ي والطاقة، والنهوض بالقطاعات 

اإلنتاجي�ة، ويف مقدمتها القطاعني 
وتفعي�ل  والزراع�ي،  الصناع�ي 
التجارة ووضعه�ا بخدمة الخطط 
التنموية العام�ة، تمهيدا لالنتقال 
م�ن اقتص�اد ريع�ي اىل اقتص�اد 

القيمة املضافة مستقبال.
وم�ن خالل بع�ض االحصائيات 

الرسمية االولية املتواضعة 
ين�ا  لد

)م�ن دون الدخول يف التفاصيل(، البد من التعرف 
عىل بع�ض مالمح وطبيع�ة النظ�ام االقتصادي 

القائم وميكانزمه ، وهي كاالتي:-
1-االقتصاد العراق�ي الحايل، هو ريعي يعتمد 
عىل النفط . تبلغ نسبة مساهمة القطاع النفطي 
بح�دود 70% من الناتج املحيل اإلجمايل. وتش�كل 
عائ�دات النفط 95% م�ن موارد امليزاني�ة العامة 

للدولة.
2-غلبة طابع النشاط االقتصادي االستهالكي، 
عىل النش�اط االنتاجي، وخاصة الصناعي 
والزراعي، والخلل والقصور يف 
البنى التحتية لهما، االمر 
الذي يسهم يف خلخلة 
خل�ق  إمكان�ات 
الراس�مايل  الراكم 
لالقتص�اد يف املدى 

املنظور.
3- احتل العراق 
ع�ىل وف�ق تقري�ر 
الش�فافية  منظمة 
الدولية2011، املرتبة 
الثالث�ة يف العال�م بعد 
الصومال وافغانستان، 
الفس�اد  يف تف�ي نظام 
اإلداري واملايل فيها، وتفاقم 
االحتالل  بع�د  حددت�ه 

عام 2003. 
 -4

حس�ب التقري�ر الصادر م�ن األمم املتح�دة فإن 
نس�بة الفق�ر يف الع�راق وصلت إىل 23%. ونس�بة 
البطالة بحدود20%، وخاصة يف صفوف الش�بيبة 
والخريجني والنس�اء. كما ان نسبة التضخم فوق 

.%5
5- ال�ردي املري�ع املتفاق�م للخدم�ات كافة، 

البلدية والصحة والتعليم وغرها.
6- ضع�ف واض�ح يف اداء الترشيع�ات املالية 
االس�تثمارات،  وقان�ون  الرضيب�ي  والنظ�ام 
واملؤسس�ات املالي�ة وعىل رأس�ها البن�وك، وعدم 

استقرار قيمة العملة املحلية.
7- االنفتاح غر املنضبط عىل اقتصاد السوق، 
وهو نهج السياسة االقتصادية الحالية املفروضة 
الدولي�ة  املالي�ة  املؤسس�ات  م�ن  الع�راق  ع�ىل 
)الصن�دوق والبن�ك الدولي�ني ومنظم�ة التجارة 
العاملي�ة(. وضع�ف اداء القطاع الع�ام، وخاصة 
يف عملي�ة إعادة البن�اء )البنى التحتي�ة، وإدخال 
التكنلوجيا الحديثة، والخدمات األساس�ية(. كما 

أن أداء القطاع الخاص املحيل ضعيف أيضا.
السياس�ات االقتصادي�ة  8- وق�د س�اهمت 
القائمة عىل تحرير االس�واق واالس�عار باشكال 
تتناىف مع السياس�ات االقتصادي�ة التنموية، مع 
غياب وانعدام املحاس�بة والشفافية عىل الصعيد 
اإلداري وغ�ره، مم�ا س�اهمت يف تزاي�د ح�دة 
االستقطاب االجتماعي، وانقسام املجتمع، ونجم 
عنه�ا فجوة كبرة بني الفقراء واالغنياء، مس�ببا 
تركز الثروة بش�كل كبر يف ي�د الفئات املتنفذة يف 
قم�ة اله�رم الحزب�ي واالداري الع�ام، وهي التي 
تس�يطر عىل امليول االقتصادية ورسم االتجاهات 

العامة املعمول بها. 

بغداد/ المستقبل العراقي
دع�ا خبر اقتصادي إلنش�اء مناط�ق اقتصادي�ة دولية ح�رة، بوصفها 

وس�يلة مهمة لجذب االستثمار 
االقتصادية  التنمي�ة  وتحقيق 
للبل�د، داعياً إىل تأس�يس أكثر 
من منطق�ة اقتصادية دولية 
عىل الحدود العراقية املشركة 
الخبر  الجوار.وقال  م�ع دول 
القري�ي  االقتص�ادي س�الم 
"يج�ب التفكر بكيفية تنويع 
موارد الدخل القومي من خالل 
تفعي�ل القطاع�ات اإلنتاجية 
املناط�ق  إنش�اء  وكذل�ك 

االقتصادية الدولية الحرة، الس�يما وان العراق يتمت�ع بموقع جغرايف متميز 
يؤهله بإنش�اء مناط�ق للتبادالت التجاري�ة الدولية عىل ح�دوده". وأضاف 
القري�ي أن "املناط�ق االقتصادية تعد إحدى الوس�ائل الجاذبة لالس�تثمار 
يف البل�د م�ن خالل جلب ال�رشكات العاملية اليه ما ستس�هم بتحقيق التنمية 
االقتصادي�ة، مش�راً اىل أن أغل�ب الدول مرت به�ذه التجربة والق�ت نجاحاً 
كب�راً من خالل النهوض باقتصادياتها، كونه�ا تقيض عىل البطالة وتعوض 
عن االس�ترادات الخارجية للسلع".ويوجد يف العراق حاليا ثالث مناطق حرة 
تابع�ة إىل الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الحرة هي "نينوى، خور الزبر، 

القائم".

ثالثة مؤتمرات تجارية في تشرين األول
  بغداد/ المستقبل العراقي

أفاد مس�ؤول رفيع يف وزارة التجارة بأن ش�هر ترشي�ن االول املقبل 
سيش�هد فعاليات اقتصادية كث�رة ابرزها توقيع اتفاقي�ات اقتصادية 
م�ع دول اجنبي�ة وعربية فضالً ع�ن إقامة ثالثة مؤتم�رات هي املجلس 
االقتص�ادي واالجتماعي والفونتك.ونقل مراس�ل "املس�تقبل العراقي" 
عن مدير ع�ام دائرة العالقات الخارجية واالقتصادية يف الوزارة هاش�م 
محم�د قوله أن "وزارة التجارة س�تقوم يف ترشين االول املقبل بفعاليات 
اقتصادية كثرة تتمث�ل بتوقيع اتفاقيات مع دول عربية وأجنبية تصب 
يف مصلح�ة االقتصاد العراق�ي". وأضاف أن "من ضمن تل�ك الفعاليات 
اقام�ة بعض املؤتمرات اهمها املجلس االقتص�ادي واالجتماعي ومؤتمر 
الفونت�ك". وتابع محمد "س�تكون هن�اك زيارة من قب�ل بعض اللجان 
لبغ�داد لتفعيل العالقات االقتصادية بني الع�راق وبعض البلدان العربية 

واألجنبية".

   الطاقة الدولية: نفط العراق محوري في 

االقتصاد العالمي

   متابعة/ امل�صتقبل العراقي
حذرت وكالة الطاقة الدولية عىل لسان كبر اقتصادييها فاتح برو من 
إن "اي تباطؤ غر متوقع يف اإلنتاج النفطي العراقي س�يكون له اثر سلبي 
كبر عىل االقتص�اد العاملي"، يف اعراف واضح بمحورية النفط العراقي يف 
االقتص�اد العاملي.وقال برو يف مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس انه 
بينما لم يتطرق تقرير التوقعات العامة للوكالة اىل هذا االحتمال، فإنه مع 
ذلك يعتر احتماال واردا ول�ذا فإن الوكالة تطرقت اليه يف تقريرها الخاص 
عن صناعة النفط العراقية الذي سيصدر الشهر املقبل. وتتزامن مالحظات 
ب�رو مع ارتفاع كبر يف انت�اج النفط العراقي، حيث تج�اوز العراق ايران 
يف وقت س�ابق من العام الحايل ليصب�ح ثاني اكر مصدر للنفط يف منظمة 
اوبك. ومن املتوقع إن يواصل االنتاج العراقي ارتفاعه يف الس�نوات املقبلة. 
وق�ال برو "اذا لم يواصل االنتاج العراقي النمو، او اذا لم يحقق هذا النمو 
مستوى الطموح، فإن ذلك سيؤدي اىل استمرار املشاكل واستفحالها داخل 
العراق واىل االرضار بس�وق النفط العاملي".وأضاف "ستتأثر من تعثر نمو 
القطاع النفطي يف العراق الصني والدول األوروبية والدول اآلسيوية النامية، 
حي�ث إن زي�ادة الطل�ب عىل الخام تأتي بش�كل رئيس م�ن الصني والدول 
اآلسيوية، بينما س�يرض ارتفاع االسعار باالقتصاد األوروبي العليل". لكن 
ب�رو اكد بأن هذا التباطؤ ما زال احتم�اال بعيدا فقط، ولكنه قال "إنه من 
االهمي�ة بمكان بحيث يجب علينا اخذه بالحس�بان. ويثبت هذا االحتمال 
عىل ضآلته أهمية العراق بالنس�بة لس�وق النفط العامل�ي، كما يبني حجم 

وحيوية الدور النفطي الذي سيلعبه العراق يف السنوات املقبلة".
وقال كبر اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية إن ما يرمي اليه هو التأكيد 
ع�ىل أن العراق "س�يلعب دوراً متعاظماً يف تزويد الس�وق العاملية بالخام، 
والتأكيد عىل رضورة إن يتواصل انتاج البالد من النفط بالنمو بحيث يعود 
بالرفاهية عىل الش�عب العراقي ويفي يف الوقت ذاته بمتطلبات الس�وق 

العاملية".

خبير يدعو إلنشاء مناطق 
اقتصادية حرة

قراءة في مشروع قانون البنى التحتية

توصيات النضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية

1



وبع�د أن أمس�يُت ىف غاية القن�وط من هجمات 
الن�وم، أخذُت ش�معاً ىف ي�دى، متضج�راً، وقصدت 
إىل رج�ال ق�ر أمى. وطوَّف�تُ ىف ذلك اللي�ل ، حتى 
مطلع الفجر. وعندئذ، س�نح ىل َهوَُس دخوِل دهليز 
أبى. وكان لذلك الدهلي�ز، بابان: أحدهما إىل املدينة، 
واآلخر إىل الصحراء والبساتني. ُقْمُت، فأغلقُت الباب 
الذى ي�ؤدى إىل املدينة، إغالقاً محكم�ا، وبعد رتجه، 
قص�دُت إىل الفتق الذى يؤدى إىل الصح�راء. وعندما 
رفع�ُت الرتس، نظرُت، وإذ عرشُة ش�يوٍخ، حس�ان 

السيماء، قد اصطفوا هناك صفاً صفاً. 
وق�د أعجبتن�ى هيئته�م وجاللته�م وهيبته�م 
وعظمتهم وس�ناهم، وظهرْت ىفَّ ح�رٌة عظيمة من 
جمالهم وروعتهم، حتى انقطعْت عنى ُمْكنُة نطقى. 
وىف َوَجٍل عظيٍم، وىف غايٍة من االرتجاف، َقدَّْمُت رجال 
رُت أخرى. وعندئذ قلت لنفىس: لنتشجْع، ولنكْن  وأخَّ

مستعدين لخدمتهم، وليكن ما يكون. 

رسُت رويداً إىل األمام، للس�الم عىل الش�يخ الذى 
وق�ف ىف طرف الصف، غر أنه بس�بب غاية حس�ن 
ماً  �م ىف وجهى تبسُّ ُخُلقه، س�بقنى بالس�الم، وتبسَّ
لطيف�اً، حت�ى تج�ىلَّ ش�كُل نواجذه أم�ام حدقتى. 
ورغم مكارم أخالقه وِشَيمه بقيْت مهابته تغلب عىل 
نفىس. فس�ألته: من أين أقبل هؤالء السادة، إن جاز 
ىل الس�ؤال؟ فأجابنى الشيُخ الذى عىل طرف الصف، 
قائالً: إنن�ا جماعة متجردون، وق�د وصلنا إليك من 
كج�ا آب�اد.  لم أفه�م مقال�ه، فس�ألته: ىف أى إقليم 
ابة  توج�د تلك املدين�ة ؟ فقال: ىف إقليم ال تجد الس�بَّ
لع. قلت:  إلي�ه متجهاً. وإذ ذاك علمت أنه ش�يٌخ مطَّ
أخربن�ى بفضلكم، ما الذى يش�غلكم أكثر أوقاتكم؟ 
قال: إن حرفتنا الخياطة، وكل واحٍد منا يحفظ كالم 
الرب عن س�لطانه، وإننا لس�ائحون. س�ألته وملاذا 
ي�الزم الصم�ت هؤالء الش�يوخ، الذي�ن يقفون عىل 
رأس�ك؟ فأجاب: ألن أمثالكم ليسوا أهال ملحاورتهم، 

أنا لسانهم، وأما هم فال يكلمون أشباهك. 

؟ قال: االستغراق  .. قلُت: أتسبحون الله عزَّ وجلَّ
ىف املش�اهدة يش�غلنا عن التس�بيح، وإن كان هناك 
تسبيح، فإنه ليس بواس�طة األلسن والجوارح، وال 
بحرك�ٍة واهت�زاٍز وما إلي�ه . قلت: ه�ل تعلمنى علم 
�م وقال: لألس�ف، ليس ألش�باهك  الخياط�ة؟ فتبسَّ
ولنظرائك ِقَبٌل بهذا، فإن ذلك العلم غر ميسَّ لنوعك، 
وذلك أن خياطتنا ال تتعلق بعمليٍة وَقْصٍد وآلٍة، لكنى 
نك من  س�أعرفك من عل�م الخياطة ، َق�ْدر م�ا يمكِّ
تصلي�ح خرقتك الخش�نة املرقعة.  وق�د علمنى ذلك 
القدر م�ن العلم .. ث�م قلت: علِّمن�ى اآلن كالم الله. 
قال: إن املس�افة عظيمة، وما ُدمَت ىف هذه القرية، 
فال يمكنك أن تتعلم كثراً من كالم الله تعاىل، ولكنى 
أعلِّمك َقْدر ما أن�ت ميسَّ له! وأحرض لوحاً وعلَّمنى 
حروف هجاء عجيبة، حتى إننى اس�تطعت أن أفهم 

بواسطة الهجاء، معنى كل سورة من السور. 
ث�م قال: ال�ذى ال يفهم هذا الهج�اء، ال يصل إىل 
معرف�ة ُس�َور كالم الله، ع�ىل ما ينبغ�ى؛ وأما الذى 
لع عىل أحوال ذلك الهجاء، فقد يظهر فيه رسوٌخ  اطَّ
ومتان�ة.  وعندئ�ذ تعلَّمُت عل�م األبجد. وبع�د إتمام 
دراس�تى إياه، نقش�ُت حروفه عىل اللوح، عىل قدر 
ما كان ىف مرتقى قدرت�ى، وَمْسَى طاقتى. وعندئذ 
ظهرت ىل من عجائب معانى كالم الرب، عزَّ سلطانه، 
م�ا ال يدخل تحت حر البيان، وَحدِّه. وكلما طرأت 
ىل مشكلة، عرضتها عىل شيخى وهو يزيح إشكالها.  
ثم دار حديثنا حول نفث الروح، وقد أش�ار الش�يُخ 
إىل أن الروح يش�تق من روح القدس. وعندما ُس�ئل 
عن نس�بة ما بينهما، أج�اب قائالً: إن كل ما يتحرك 
ىف أربع�ة أرباع العالم الس�فىل، يش�تق م�ن أجنحة 
جربائي�ل.  وملا باحثت الش�يخ ىف كيفية هذا النظام، 
ق�ال: اعل�ْم أن للحق س�بحانه وتعاىل، ع�دة كلمات 
كربى، تنبعث م�ن كلماته النورانية، أى من ش�عاع 
س�يماء وجهه الكريم. وبعضها فوق بعض.. وآخر 
تلك الكلمات: جربائيل عليه السالم. وأرواح اآلدميني 
تنبعث من تلك الكلمة األخرة.. اآلدميون نوٌع واحد، 

ومن له روٌح فله كلم�ٌة. ومن آخر الكلمات الكربى، 
تظهر كلماٌت صغرى من غر َحدٍّ، عىل ما أش�ر إليه 
ىف الكتاب الربان�ى بقوله ما نفدت كلمات الله وقال 

لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربى . 
أم�ا الكلم�ات الك�ربى، فه�ى الت�ى قي�ل عنها 
ىف الكت�اب اإلله�ى فالس�ابقات س�بقا وأم�ا قول�ه 
فاملدب�رات أمرا فهم املالئك�ة، محركو األفالك، وهى 
الكلم�ات الوس�طى. وكذلك، ف�إن قوله تع�اىل وإنا 
افون إشارة إىل الكلمات الكربى، وقوله إنا  لنحُن الصَّ
لنحن املَسبِّحون إشارة إىل الكلمات الوسطى. وألجل 
ه�ذا تقدَّمت عبارة الصافون ىف كل مكان من القرآن 
�ا، فالزاجرات زجراً  اِت َصفَّ افَّ املجي�د، إذ ق�ال: والصَّ
وىف هذا غوٌر بعيد، ال يليق استيعابه بهذا املحل! وقد 

ُتستعمل "الكلمة" ىف القرآن أيضاً، بمعنى الس. 
قل�ت للحكيم : أخربنى اآلن ع�ن جناح جربائيل. 
ق�ال: اعلْم أن لجربائيل جناح�ني، أحدهما عن يمنٍي 
وه�و ن�وٌر مح�ض، وه�ذا الجن�اح ينض�اف مجرد 
وج�وده إىل الحق. وأما الجناح األي�س، فتمتد عليه 
بقعٌة سوداء، كأنها الَكلَُف الذى يظهر ىف وجه القمر، 
أو كأنه�ا تذكرنا باأللوان التى ع�ىل قدم الطاووس. 
وىف ه�ذا إمكان وج�وده، الذى ين�رف جانٌب منه 
إىل الع�دم. فإذا نظرت ما لجربائيل من الوجود بجود 
الحق، فإنه يوصف بوجوب الوجود. وإذا نظرت إليه 
بقدر اس�تحقاق ذاته، فإنه يوصف بالعدم.. فهذان 
املعني�ان، ممثالن ىف جناحى جربائل: األيمن إضافته 
إىل الحل�ق، واأليس اس�تحقاقه ىف ذات نفس�ه. كما 
ق�ال الحق س�بحانه وتع�اىل وجاعل املالئكة رس�اًل 
أوىل أجنحة مثنى وث�الث ورباع .. وإذا وقع من أوج 
الق�دس ش�عاع، ينش�أ منه َنْف�ٌس يس�مونها كلمٌة 
صغ�رى. أال ترى أن هذا، ما قال�ه الحق تعاىل وجعل 
كلم�ة الذي�ن كفروا الس�فىل وكلمة الله ه�ى العليا 
فللكافري�ن أيضا كلمة . غ�ر أن تلك الكلمة ، صدًى 

ممزوٌج بحسب ما عليه أنفسهم.
وم�ن الجناح األيس، ال�ذى يمتد علي�ه َقْدٌر من 

الظلمة، يهبط ِظلٌّ هو عالم الزور والغرور. ويش�ر 
إىل ش�عاع الجن�اح األيس، ما ورد ىف الق�رآن الكريم 
وجع�ل الظلم�ات والن�ور ف�إن تل�ك الظلم�ة، التى 
ُنس�بت إىل فع�ل جعل أصبح�ت عالم الغ�رور . وأما 
ذل�ك النور الذى ورد ذكره بعد الظلمة، فهو ش�عاع 
الجن�اح األيمن .. وبهذا املعن�ى قال تعاىل إليه يصعد 
الكلم الطيب إذ أن الكلمة أيضاً من ش�عاعه. وكذلك 
قوله َمَثالً، كلَِمًة َطيَِّب�ًة فهى كلمة رشيفة نورانية، 
من بني الكلم�ات الصغرى.  وإن لم تكن تلك الكلمة 

الصغ�رى ىف غاي�ة ال�رشف، فكيف اس�تطاعت 
أن تصع�د إىل ح�رضة الحق تع�اىل. وأما أن 

الكلمة، والروح، تدالن عىل معنى واحد؛ فإن 
عالم�ة ذلك إلي�ه يصعد الكل�م الطيب وكذلك 
تع�رج املالئكة وال�روح إليه فإن عب�ارة إليه 

ترجع ىف الحالت�ني إىل الحق جلَّْت قدرته. وعىل 
ه�ذا املعنى، تدل أيضا النف�س املطمئنة إذ قال 

ارجع�ى إىل رب�ك وعالم الغرور، لي�س إال صدًى 
وظالً لجن�اح جربائي�ل، أعنى لجناح�ه األيس. 

بينما تص�در األنفس املضيئة، من الجناح األيمن 
.  قل�ت للش�يخ: فما ه�ى، ىف آخر أمره�ا، صورة 

جناح جربائيل؟ فأجاب: يا عاقل، كل هذه األشياء 
ليس�ت إال رم�وزا، إن َعلِْمَتها عىل ظاه�ر معناها، 

كانت تخيالت ال حاصل لها. 
قل�ت: وأين القري�ة التى قال الح�ق تعاىل عنها: 
أخرجنا من هذه القرية الظالِِم أهُلها قال: ذلك عالم 
الغرور، الذى ه�و أليق محلٍّ للكلمة الصغرى. ثم إن 
الكلم�ة الصغرى أيضا قري�ة، ألن الله تعاىل قال تلك 
الق�رى نقصُّ عليك من أنبائه�ا وفيها قائم وحصيد 

فهى كلمات الحق تعاىل، كبرة كانت أو صغرة . 
.. وعندم�ا ارتف�ع عىل ق�ر أبى، فج�ر النهار. 
أُغل�ق الب�اب الخارج�ى وُفتح ب�اب املدين�ة، وذهب 
التج�ار إىل أش�غالهم، وتغيَّب�ْت عن�ى جماعُة هؤالء 
الش�يوخ، وبقي�ُت ىف حسٍة متش�وقاً إىل صحبتهم، 
عاض�ا أنام�ىل، وصارخا: ياوي�ىل، إظه�اراً لعظمة 

حرتى.. ولكن ال فائدة بعد. 
 * * *

ق�ال الناس�خ: هنا تنته�ى قصة حفي�ف جناح 
جربائي�ل عليه الس�الم .. ومن أف�ى لطائف أرسار 
ذلك الشيخ العظيم الشأن، إىل العوام وإىل غر أهلها، 
س�تنفصل نفس�ه ع�ن بدن�ه، وس�يصبح فضيحة 
الرج�ال. وربن�ا مش�كور ومحم�ود، والص�الة عىل 

محمد، وآله، وسلم تسليماً. 
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يأتي بحضور الصباح 
نسيمه 

تتابعه املالئكة 
يف دهشة . 

معاً
 دموع 

وصمت يتنفس.
وذلك الصباح،

يكرب 
أكثر قوة، 

ينادي،
َم�ن ال�ذي ُيح�ّب َم�ن،
ِمن هذين اإلثنني؟

*
اّدعيُت عينّي.

إىل النهر سألتحق بهما  
يف الفصل املطر.

صبابتي.  فاقعة الحمرة.
عىل األقل جسدي يل

قبل مرور يومني،
سيشر الناس نحوه و يستهجنون
ويجربون�ك ع�ىل الخ�روج م�ن املدين�ة.

*
وضعت قدما عىل الرباح الشاسع للموت،

وعىل الفراغ ضّجت ضخامة هائلة.
لم أشعر  

بيشء أبدا كدهشة تلك اللحظة.
*

كنُت خجوال.
جعلَْتني أغّني.

كنُت أرفُض أشياء عند الطاولة
اآلن أرصخ ملزيد من النبيذ.

يف كرامة متجهمة
كنت أجلس عىل سجادتي وأصيل.

اآلن يجري حويل األطفال اآلن
وأمامي يلعبون.

*
يريد الناس أن تكون س�عيدا.

ال تمنحهم أملك
إذا استطعت حّل جناحيك

وح�رر روح�ك م�ن الغ�رة؛
أنت وكل واحد من حولك

قادر عىل الطران عاليا كاليمام.
*

ملاذا تدع األشياء اليومية تزعجك؟
هل نسيت كيف هي يف الزمن؟

أبوك لم يلتق مع أمك أبدا.
حديقتك الغناء التي تحيا فيها

لم تغرس بعد.
*

العمل يف داخلك دائما.
ال تنفّك هذه العقدة 

باالستماع إىل حكايا اآلخرين.
البرئ داخل بيتك 

ماؤه أكثر
مرارة من النهر الذي يجري عرب املدينة.

*
أنت داخل املعنى، ليس الكلمات.

أنت القلب،
ليس واحدة من لغات القلب.

أن�ت الجوه�ر ضم�ن الك�ون،
ليس الكون.

أنت ال غائب وال موجود.
*

مبارك أنا باإليمان وملعون بالنسيان.
واضح، لكن مغطى بالطني.

راشد، أهرم، وال أزال طفال صغرا.
حني أموت، ال تقل، هو ميت.

قل، كان ميتا.  ثم عاد إىل الحياة،
وأخده أصدقاؤه إىل الصداقة مرة أخرى.

*
هذه الكلمات التي أقولها ال تمت يل.

أقولها ولست عىل دراية تامة بما أقول.
فيها طاقة ويشء قادر عىل اس�تنزاف الطاقة.

ال ُحكَم يل عىل أي من ذلك.
أعلم أنها من قلبي تجيء، من عشقي.

ومازلت ال أعلم ملن هذه الكلمات.
*

كن صقرا بكيف تسر مبارشة إىل الهدف.
كن أسدا يف كيف تميش.

ملوكيا، بطريقة اختيارك ملكان الراحة.
ادخل عالم الروح ككنز لذلك.

رس رسيعا حيث ال رسعة وال بطء.
اصعد وراء أي علو وانخفاض.

ألن الروح يف مئة ألف جس�د.
ما الروح؟  ما الجسد؟

أنا كالهما، ويوجد شخص أخر أنا أيضا.
إلرضائه،

أضع شخصيات متعددة. أقول سطوري.
*

إذا اس�تطعت أن تكون س�يد نفس�ك للحظة،
ستكون لك معرفة األنبياء.

الجم�ال ال�ذي يت�وق ل�ه العال�م،
جمال الغياب، 

سيظهر
يف م�رآة ب�رك.

*
أنا جدا قريب، قد أبدو بعيدا.

ممتزج�ا مع�ك تمام�ا، ق�د أب�دو مع�زوال.
لذا يف الفضاء املفتوح، 

أبدو مخفيا،
أيها الصمت،

ألنني أتكلم معك باستمرار
اليوم، كنَت داخل عينّي طوال الوقت.

أنا مشوش، مقلوب.
يف غاية القرب والوضوح أنت، 

أشعر بانفصال عنك.
واٍع بك جدا، ال أعرف شيئا.

*
بدأت أتعب من املخلوقات، أريُد جمال الخالق.

لكن حني أتطلع هناك، أرى نفيس.
وحني أتطلع إىل نفيس، أرى ذلك الجمال.

*
  ليس العاشق مسلما أو مسيحيا،

أو جزءا من أي عقيدة
دين العشق ال مذهب له

لتؤمن به أو ال تؤمن.
*

طاملا روحي يف جسدي هذا،
أركع للقرآن،

غبارا عىل طريق يمشيه محمد.
ال تأول كلماتي كأنها مختلفة عن كلماته.

كل من يقول هذا، سأقطع معه 
وأرفض ما يقول.

*
أنت بحر يف قطرة ندى،

كل األكوان يف كيس دم رهيف.
إذن ما هاته املتع،

هاته اللذائذ، هاته العوالم،
التي تجهد للوصول إليها،
آمال أن تجعلك أكثر حياة.

*
تع�ال، تع�ال، أي�ا م�ن تك�ون،

الهائم، عابد النار، عاشق الرحيل.
هذه ليست قافلة اليأس.

ال يهم إن اخلفت نذرك
ألف مرة، استمر باملجيء،

و مرة أخرى تعال. 
*

أريد أن أكون حيث  
تميش قدمك الحافية،

لعل قبل أن تخطو،
ستنظر إىل األرض.

أطمح يف تلك املباركة.
*

مخموٌر 
يبرني قادما، 

يصفق بيديه،
أنظر هنا، 

لقد عاد حاّجنا. 
عكس كل نذر التوبة.

هذا صحيح،  
لكنه ال يعرف الكثر
عن صناعة الزجاج، 

العمل املضني.
تذكر. 

جهد أكثر،
يكسنا بس�هولة أكثر.

*
مطر يسقط 

فوق رجل واحد،
يتحول إىل بيت.

البجعة تمد جناحيها وتقول،
أهطل عيّل  أكثر من تلك القوة 

التي منها نشأت.
*

دوران ودوران طوال الليل
يف بيت الصديق.

هكذا يجب أن يكون،
فاملعشوق يف حاجة إىل
الكأس فارغا، فارغا.

*
ليلة البارحة جاء الصديق للزيارة.

سألت الليل أن يحفظ الّس.
لكن انظر، قال الليل،

خلفك تصعد الشمس،
كيف أرى أي أحد أي يشء؟

*
هكذا أود أن أموت

يف العش�ق الذي أكنه لك.
كقطع سحب

تذوب يف ضوء الشمس. 
*

َمْن ال يركض
إىل فتنة العشق

يميش طريقا 
ال يشء فيه حي.

*
قد ينتهي طريق عند بيت واحد،

لكن ليس طريق العشق.
العشق نهر.
ارشب منه.

*

نسمة خفيفة آتية أسفل الهضبة،
أغنية العصفور.

الكتابة الغريبة التي أقرأها 
عىل باب حبيبي

تقول نفس الرسالة
اآلن نوديت إىل الخارج فوق أعايل السقوف.

*
عبقك يمأل املرج

فمك يف حمرة شقائق النعمان،
وبعد رحيل رسائل التذكر تلك،

ينفتح فمي،
ويف أي يشء أقوله، أسمعك.

*
كم من الوقت سترضبني مثل طبل

وتجعلني أتأوه لك مثل كمان؟
تجيب، تعال.  

سأمسك بك قريبا مني
وأرضبك مثل عود.

لكني أحس أكثر أني مثل ناي
تضعه يف فمك و تغفل أن تنفخ.

*
وفد طيور يأتي إىل سليمان شاكيا،

ملاذا لم تنتقد أبدا العتدليب؟
ألن طريقتي ، يرشح العندليب،

مختلفة.  منتصف مارس إىل منتصف يونيو
أغني.  األشهر التسعة الباقية 

فيما أنتم مستمرون بالزقزقة، أصمت أنا.
*

اعتقدَت أن االتحاد كان سبيال
أن�ك ق�ادر ع�ىل أن تق�رر الذه�اب.

لك�ن عال�م ال�روح
يتبع أشياء مرفوضة وتكاد تنىس.

دليلك الحقيقي يرشب
من جدول غر مسدود.

*
 أكثر عالمات البذرة العميقة يفّ هي الشوق.

يف مركز الرغبة ما يرغب يف اإلختفاء
يف طع�م النبي�ذ ال�ذي في�ه 

شيئ منك.

ل�شيخ اال�شراق �شهاب الدين ال�شهروردي
ا انطلقُت من ُحجرة الن�شاء، وتخل�شُت من بع�ض قيود ولفائف االأطفال. كان ذلك فى ليلٍة، اجناب فيها  لـَمّ
َهبُىّ ال�شكل، م�شتطريًا عن قبة الفلك الالزوردى، وتبددْت الُظلمُة التى هى اأخت العدم، على  الَغ�َشُق ال�ُشّ

اأطراف العامل ال�شفلى

من غزليات جالل الدين الرومي 

جربائيل"  اجنحة  "حفيف 

اإعداد: امل�شتقبل العراقي



ال�سمات الأُ�سلوبية
 يف ق�س�ص حممد �سهيل اأحمد

اإ�ستهالل:
"ال تصبح األش�ياء ش�عرية إالّ بفض�ل اللغة، 
فبمجرّد ما يتحّول الواقع إىل كالم يضيع مصريه 
الجمايل ب�ن يدي اللغة، فيكون ش�عرياً إن كانت 
ش�عراً ونثري�اً إن كانت نثراً" مثلم�ا يجتهد جان 

كوهن.
به�ذا املعنى ال�داليل نفهم أنَّ الش�عرية انزياح 
أس�لوبي ينبثق من جماليات اللغة، و"إّن التحّول 
الجوهري يف تقنيات الخطاب الرسدي هو اتس�اع 
نظ�ري ملفهوم الش�عرية" كم�ا يجته�د القاص 
نفس�ه. والحال أنه ال يمكنن�ا أن نرتجم الرتاكيب 
املعماري�ة يف أّي عمل أدبي من غري أن نتحّقق من 
دالالته�ا اللغوي�ة، ويف الواقع لم يك�ن هناك أدٌب 
يخلو من حساس�ية الش�عرية، فهن�اك إذاً تنغيم 

جدير يسمح بدخولنا املجال األدبي..
ه�ذه الصورة تضع الق�اص غالباً أمام مهّمة 
ش�اّقة لرس�م عنارص قصصه، أو يف نقل الصورة 
الحّي�ة إىل املتلّق�ي، فاملنج�ز الرسدي هن�ا يعالج 
موضوع�اٍت تتباين يف مس�تواها ال�داليل واملعريف 
واللغ�وي، لكنها تحتف�ظ بقيمته�ا الفنية. نحن   
هنا إذاً أمام قاص يعرض أش�كاالً مغايرة  تجّسد 
إطار قصصه بصياغة أُس�لوبية مكّثفة تمتّد عىل 

مستوى   الرسد دون االخالل بمحتواه .
معظم القصص يف املجموعة املوس�ومة "إتبع 
النه�ر" للقاص املب�دع محمد س�هيل أحمد تأخذ 
طابع�اً طوالنياً محافظاً ع�ىل آلية الرسد  يف أغلب 
األحوال، وهذا ال يمكن اعتباره قاعدة أساس�ية، 

ف�إّن هن�اك نم�اذَج ال تس�توجب 
االطالة ملقتضي�ات تقنية، أُريد لها 
أن تكون هكذا ، كما نالحظ يف "اتبع 
النه�ر، وعاش�ق أول�كا، والزي�ارة، 
وآخ�ر الرشفات" يمك�ن أن تنطبق 
ه�ذه الخاصية أيض�اً عىل قصص 
"الع�ن  القديمت�ن  مجموعتي�ه 
والش�باك و "اآلن أو بع�د س�نن" 

اللتن ظهرتا يف وقت سابق.

 الثيمة الدللية:   

م�ا يحص�ل يف الواق�ع املعيش، 
إّنما هو نتيجة منطقية تتحّكم بها 
ظروف قاهرة. إنَّ النس�ق املعماري 
يف�رض ثيمة مج�رّدة م�ن الفكر، 
لكّنه�ا غنّي�ة بالدالل�ة، ومن الجيل 
أنَّ اللغ�ة هي التي أبدعتها كما تدّل 
عليها املعاني، فلنتأّمل الفقرة اآلتية 
يف قص�ة "إتبع النهر" كنموذج عىل 

ما ذكرناه:
 "البس�اتن املطلّة عىل النهر كانت أقّل كثافة 
واش�تباكاً بأشجار النخيل، إرشأب بعضها مبتور 
الهامات أو محرتق الجذور أو رصيعاً عند مداخل 
الرواضع والجداول األضيق تدفقاً، كانت البساتن 
قرع�اء" ص99 )إتب�ع النه�ر(. يف الواقع ال يوجد 
نهر ال يتأّث�ر بعوامل التعرية، وهذا يشء طبيعي، 
ولكن املعن�ى الحقيقي للتعري�ة النهرية يخضع 

لطبيعة أخرى، كما هو واضج من السياق..
م�ا يهّمن�ا يف األس�اس ه�و القيم�ة املعرفية 
"املع��ّ عنها باللغة" أّما املس�توى ال�داليل، فإنه 
يتمّث�ل يف بنيته العميقة، وال نقتنع إالّ حن ُنرجع 

األحداث إىل وحداتها املتماسكة، لكي يمكننا 
التفريق بن القص�ة التعبوية التي هي من 
مس�توى أدنى، والقصة الداللي�ة التي هي 
من درجة أع�ىل. إنَّ الُحظ�وة اللغوية تكاد 
تكون االختيار للمحتوى ومادته باعتبارها 
س�مة داللية تؤّطر شعرية املعنى وتحافظ 

عىل قيمتها املميزّة:
"هك�ذا إذاً ج�رت األم�ور، وه�ذا هو ما 
تصنعه الحروب بنا، الحروب مثل األمطار، 
إنها تس�قط عىل الجميع" ص21  )متاهة 

الجندي(.
 بل كثرياً ما نجد فئة من القصص تجّسد 
عن قصد أُسلوباً تمّط بواسطته من مستوى 
الرسد، وتبّثه يف الخط�اب لهذه الغاية، إّما 
لتقوي�ة الفكرة أو لتكمل�ة معناها أو لرفع 
االلتباس الذي من ش�أنه أن ُيضعف املعنى 
عندما ال ُتحّق�ق الوظيفة الداللية صريورة 
تسلسلها الطبيعي ونماذج: "عاشق أولكا، 
متاهة الجن�دي، بعد األم�س، الزيارة، ماء 
النار، األزميل، موكب السلطان". هي مثال 
خالص ملا أتينا عىل ذكره.  إنَّ اللغة تس�مح 
ب�إدراج املعرف�ة، إّنه مل�ن الصع�ب بمكان 
فه�م املعاني يف غي�اب لغة جوهري�ة، فما 
يجعل القص�ص ذات أهمية، إّنما يرجع إىل 
تأطريها ببالغة تعبريية، وهي خضوع تاّم 
لكل مس�تويات الش�عرية، والواقع أنَّ هذا 

التناغم اللغوي يسوقنا إىل الجوهر، كما سنرى يف 
تراكيب الحوار بن النزيل 
والفتى حامل املس�دس يف 
قص�ة "الزي�ارة"، أو كما 
نالحظ الرتكيب�ة البالغية 
"املدين�ة زوج�ة أب�ي" يف 
"إم�رأة بلون الثل�ج"، أو 
كما يف مقطع من رس�الة 
قصة "بعد األمس" حيث 
التعبريي�ة  نق�رأ الجمل�ة 
اآلتي�ة: "إّن جوه�ر األمل 
ال يكم�ن يف نف�ي وج�ود 
األلم بل يف مقاومته"، ويف 
سياق ذات صلة نجد نفس 
التناغم يتجّسد يف الجملة 
اللغوي�ة: "أول الصح�راء 
ح�روف  م�ن  ح�رف  أول 
الرمل" يف س�اعات الرمل، 
هكذا نستطيع أن نعرض 
أيضاً أغلب الجمل الداللية 
مثل: "وداعا أيها العقل" يف الس�هم والبومريانغ.. 
أو "بيتي هو البحر" يف آخر الرشفات.. أو "الحرب 
طمست ذاكرتي" كإشارة إىل الحرب "ماء النار".

ولك�ن ما نس�تنتجه م�ن الثيم�ة لقصة "ماء 
الن�ار" يبقى مرهوناً بوظيف�ة الرسد التي تحّقق 
حّداً أعىل من املعاني الداللية.. لكّن الحوار ال يعدو 
أن يك�ون ترقيعاً، والحقيق�ة أنَّ املحتوى ال يقبل 
باملعنى خ�ارح مادته، ال يشء يمن�ع القاص من 
اإلشارة إىل قضايا الحرب أو قضايا السوسيولوجيا 
أو قضايا الجنس، ألّنها تعت� الدعامة األساس�ية 
للبن�اء املعماري، فالرسد يقتضيها باعتبارها من 
مكوناته البنائية التي تسمح باالنتقال من وحدة 

إىل وحدة، أّم�ا القصاصات مثل: "الروابط" فإّنما 
ه�ي اس�تجابة ملقتضي�ات الرسد كما أس�لفنا يف 

السابق. 
التكثيف يف األسلوب:

ال نالح�ظ يف الواق�ع ما ندعوه الحش�و، ولنئ 
اقتنعنا بصيغة الحوار القصيص لبعض النماذج، 
فإّن ذلك بطبيعة الحال ينّظم التسلسل الوظيفي 
لألحداث املتتابعة، مع إدراكن�ا الكامل إنَّ القصة 
تس�تلزم يف األغل�ب األع�ّم تكثيف الفك�رة، فمن 
الواضح أّننا ال نس�تطيع أن نج�زم يف الحكم عىل 
جميع مس�تويات القص، ف�إنَّ كّل وح�دة أدبية 
تخض�ع لتأويل مس�تقل، غ�ري أننا نس�تطيع أن 
نحدّد تأثري اللغة ونجعلها آلية، وهذا املثال يكفي 
ليب�دو العمل األدبي ممّي�زاً، ألنَّ التكثيف يكمن يف 
األُس�لوب اللغوي � وهو ثم�رة التقنية � يف كونه 
األس�اس العميق لضبط طبيعته، كما س�نرى يف 
"س�اعات الرم�ل، وآخ�ر الرشفات وام�رأة بلون 

الثلج".
 

النموذج الرمزي:

نالح�ظ بدءاً أنَّ رجوع القصة إىل ما هو رمزي 
يجعلها مث�االً نموذجياً للقص�ص املرموزة، وقد 
تدلّن�ا قصت�ا "الس�هم والبومريان�غ، وس�اعات 
الرم�ل" عىل ه�ذا الش�كل، فال�رسد يأت�ي لدعم 
الفك�رة باعتباره�ا معي�اراً، واللغة هن�ا تصوغ 
الفكر، يمكن أن نستخلص من الرسد، كما يمكن 
أن نس�تخلص أيضاً من الحوار حقائق تراجيدية 
ُترم�ز لها بمدل�ول اس�تعاري مثل: "وداع�اً أيها 
العقل" ص82 )الس�هم والبومريانغ( وما أسماء 
امل�دن األجنبي�ة ال�واردة يف تفاصي�ل الس�ياق إالّ 
ص�ور م�ن نم�ط النوس�تالجيا، تس�تعيد منه�ا 
أس�ماء األماكن األصلية التي اندرس�ت يف سلسلة 

م�ن الصدامات، كم�ا س�نرى يف التفاصيل.. غري 
أنَّ قص�ة األزميل تدلّنا ع�ىل نموذج آخر يخلو من 
املوضوع الرمزي أو الفك�ري بمعنى من املعاني، 
والح�ق ال تهتم مث�ل هذه القص�ة باآليديولوجيا 
وال ّتتخ�ذ منها موضوعاً عام�اً، وال تخضع أصالً 
ألّية خاصّية فكرية أو طبقية أو سياسية، وعليه 
س�يكون للحوار العام مدلوالت ضمنية متساوقة 
م�ع املعنى إلنتاج الداللة، وم�ا املونولوج الداخيل 
أو خطاب مختار لسعاد إالّ تفاصيل تمّد املحتوى 

بمضمون أدبي.  
 

كلمة ل بد منها:

والح�ق أنَّ التك�رار اللفظي ال ي�دّل قطعاً عىل 
نقص يف اللغة، بل إن�ه يمّثل نقيض معيار اللغة، 
وهذه الحالة من ش�أنها أن تقّوض املعاني لتبدو 
لن�ا س�البة تماماً، "وبذلك تس�قط عنها الس�مة 
املمي�زة للغة" لكّن  املش�كلة األساس�ية ال تكمن 
يف الصياغ�ة عىل ما يبدو، بل ترج�ع بالتحديد إىل 
االختيار الرفيع للكلمة لتكون شعرية ال تقف عند 
حّد. يلزم أن يواكب سريورة الرتاكيب توازن يقوّم 
الس�ياق العام دون أن يضعفه بعبارات دخيلة أو 
مخط�وءة رصفياً، لهذا نفهم أنَّ الكلمات املش�ار 
إليها يف املتن* ال ريب أّنها كانت س�بباً يف إضعاف 
الرتاكي�ب الجمالية أو اللغوية التي كان يف وس�ع 
القاص وضع البدائل لها، وذلك بما يناسب املعنى 

الداليل أو املستوى الجمايل.
* لق�د تك�ّررت مف�ردة  "ال�يء" 19 مرة يف 

قصة واحدة: )شوك ال يخرق( ص59
*اس�تعمل الكلم�ات بمعناه�ا الخط�أ نح�واً 
ورصف�ًا مثل: ج�زء، احتماالت، طيل�ة، اندهاش، 
اس�طح، لوحدي، مصان، املداهمة، ملفت للنظر 

الخ..
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كاظم اجلما�سي

اذا ماقورنت)استالبات( االجيال الالحقة ب)أمتيازات( جيلنا 
نح�ن املولودين ابان خمس�ينيات القرن املايض، ح�ن كنا ننعم 
ببعض صور)الرتف( النس�بي يف مناحي الحياة العامة، يمكن لنا 
ان نصفها يف ابس�ط االحوال امتيازات عيش انسانية...سنلمس 
مفارق�ة واضح�ة ولكنها مؤس�فة م�ع ماحصلت علي�ه اجيال 

الثمانينيات والتسعينيات ومابعدهما حتى اللحظة الراهنة.
ومازال�ت ذاكرتنا ندية بحدائق بغداد العامة س�واء الرئيس�ة 
املوزع�ة عىل اكث�ر من بقعة يف مرك�ز بغداد، او تل�ك املنترشة يف 
مختل�ف مناط�ق العاصم�ة ايضا، مازالن�ا نتذك�ر حديقة االمة 
واش�جارها الوارفة التي تضل�ل خمائل الج�وري والرازقي التي 
يغس�لها طوال النهار رذاذ النوافري املتدفقة، مثلما نتذكر متنزه 
بارك الس�عدون واملتع التي اليمكن ان تمح�ى من ذاكرة العوائل 
البغدادية، ومن ثم املس�احات الخرض الواس�عة ملتن�زه الزوراء، 
ومن ثم جاءت بعدهما جزيرة بغداد وجزيرة االعراس وغريها من 
املتنزه�ات العامة والخاصة، ولم ي�ك االمر مقترصا عىل الحدائق 
واملتنزهات،ب�ل كان يف حوزتن�ا خي�ارات باذخ�ة، ونحن نتجول 
يف ش�ارع الرش�يد او شارع السعدون اوش�وارع وساحات الباب 
الرشقي او يف منطقة العالوي  ، ننتقي فيلمنا املفضل لنش�اهده 
بن ع�رشات الع�روض الس�ينمائية الت�ي تتب�ارى دور العرض 
املنترشة بكثافة يف تلك الش�وارع والساحات، بل يتعدى االمر ذلك 
اىل انتش�ار تلك الدور الس�ينمائية يف معظم املناطق الس�كنية يف 
صوب�ي بغداد، كرخ ورصافة، ولن تقف املتع�ة عند هذا الحد بل 
تميض ابعد من ذلك لتميض سهرة مبهجة انت وعائلتك، متفرجن 
متفاعلن مع احد العروض املرسحية التي كانت مس�ارح بغداد 
تحفل بها، فهنا مرسح الس�تن كريس، وهناك قاعة الخلد وهنا 
قاعة الش�عب وهناك خش�بة م�رسح بغداد، وخش�بتي مرسح 
الرش�يد واملرسح الوطني فيما بعد، فضال ع�ن قاعات العروض 
املرسحي�ة املنت�رشة يف اروقة الجامع�ات وبناي�ات الثانويات بل 

حتى بعض املدارس االبتدائية.
ول�م يعدم عش�اق الرياضة اماكن فارهة اىل حد ما ملمارس�ة 
هواياته�م الرياضية، فاملالعب كان�ت تنترش كما النبت الطبيعي 
يف كل ارج�اء بغداد، س�واء تل�ك التي تعود اىل الدول�ة او تلك التي 
يصنعه�ا الش�باب الطاف�ح بالفت�وة يف املس�احات الفارغة بن 
االحياء الس�كنية، لتقام عليه�ا كرنفاالت الفرق الش�عبية التي 
اليجتمع فيها هواة الرياضة ومش�جعيهم من الذكور فحس�ب، 
ب�ل كانت هناك ايضا بنات املحلة املتحمس�ات لفريقهن املفضل 

والذي يضم بنحو اكيد االخ والحبيب وابن املحلة ايضا..
اما عشاق التشكيل فال تفوقهم فئة من فئات عشاق اصناف 
الفن واالبداع يف ممارس�ة عشقهم عىل صاالت الغالريهات سواء 
اململوك�ة للدولة ام تلك التي يمتلكها بعض عش�اق الفن الرفيع، 
فهنا قاع�ة كولبنكيان وهناك قاعة االورف�يل وهنا قاعة الرواق 
وهناك قاع�ة الرواد وهناك قاعة جمعية التش�كيلين فضال عن 
قاع�ات الكليات واملعاه�د وكذلك اس�يجة املتنزه�ات والحدائق 

لتقام عليها معارض يف الهواء الطلق.  
لق�د كان زمن�ا مكتن�زا باملتعة توجت�ه اماكن الله�و الليلية 
من بارات ونواد ومراقص ش�كلت متنفس�ا صحيا لطاقاتنا يوم 
كنا نضج حي�اة وتوقا، فمابالنا الي�وم، واقولها بمرارة، نغطس 
باالح�زان ب�ل ونلت�ذ بتبكي�ت النفس، ونس�كن يف مس�تنقعات 
مآس�ينا خانعن طائعن من دون ح�ول او قوة؟ وما الذنب الذي 
اقرتفته اجيالنا الحارضة من الشباب لتقمع تطلعاتها بهذ النحو 

الوحي املدمر؟ 
اسئلة تبحث عن اجابات حرى...

�سرود

متابعات

�سرفات

مفارقـــة

 عبد العزيز كوكا�ص 

طفر موانع

قا�سم حداد
ما لها السماء معلقة هناك إىل األبد كفكر عجوز أو رؤى 
متكلس�ة تفتقد نزق املوج وتأوهات الريح.. ال نس�مة حرية 
تشتهيها؟ لم لم تهو من فوق من فرط التعب أو يغمى عليها 
بس�بب امللل الرعاف؟ كي�ف يظل كل هذا الفض�اء الفوالذي 
األزرق معلق�ا يف الف�راغ ب�ال قل�ب أو وجع.. وم�ا الحنن إال 

للحبيب األول؟.
الس�ماء مثل جرح مس�لمة ذابلة ال تتحمل وزر الش�ك..

ال تفتح طريقا مش�تهى، ال تسند حائطا لألمل، وال تغرق يف 
أىس ش�فيف يدفعه�ا للبحث عمن يمل�ك مفاتيح أرسها. ما 
أروع ش�طآن البح�ار حن تمحو كل صباح م�ا علق بها من 
كدر. حتى لو كانت الس�ماء خدرا ن�أوي إليه لتنزاح الحجب 
ب�ن الخال�ق واملخلوق، فإنه لوضع كئي�ب أن تظل معلقة يف 
مكانه�ا إىل األزل منذ االنفجار الس�ديمي األول، تطل بال كلل 
من فوق رأيس الذي يس�قط عني أكثر من مرة يف اليوم. لم ال 
تح�س يوما بواجبها يف التحليق نحو األعايل أو النزول نحونا، 
لتب�ادل نخب قبلة أو كأس لتعيش ب�دون ك�ياء جريح.. ما 
لها تبدو مثل حارس لييل أو كبزة عسكري مجهول معلقة يف 

الهواء، تتزين بنجوم ونياشن ال تيضء لها درب الحياة؟.

عليها أن ترتج قليال لتس�تعيد حريتها وتنزع ما يس�لب 
زهرة عمرها ويش�قيها، أو تس�قط عنها ما تراكم من غبار 
الس�نن وتغادر موطن عزلتها القاس�ية. كي�ف لها أن تظل 
شاهدة عىل كل ما مر بنا من آثام وتصم آذانها عن رصخات 
املنبوذي�ن واملفجوع�ن، وتحافظ عىل هدوئه�ا.. كيف تبقى 
معتقل�ة بعيدا هناك ف�وق منصة الهواء، فارغ�ة بال معنى، 
جذبة من نعم�ة التحول؟ عىل األقل فف�ي األرض والبحر ما 

يغري من نمط إيقاع األش�ياء.. وبعض ترتيبات بسيطة دالة 
ع�ىل أثر حياة. الدروب تميض واألب�راج العالية تبحث أحيانا 
ع�ن متكئ تنف�ض عليه روتينها الش�امخ، وأجراس األودية 
ت�رن كل صب�اح، واألرض تتش�بث بأش�جار الس�نديان أو 
بأعمدة الجبال وتقف أمام املرآة كالصحو لرتى فتنة جسدها 
وتنام سكرى حاملة بغد أجمل.. عىل األقل، فاألرض هنا تغري 
م�ن عاداته�ا بن الفصول، وتهت�ز مرة زل�زاال أو بركانا من 
غضب وتحضن أجسادا ش�هية وفاتنة، والبحر يهب غاضبا 
واملوج يندف�ع هاربا من أرس الثبات متوثب�ا مفعما بالحياة 
والحرية، والش�مس تغي�ب لتتجدد، والغي�وم تبكي من أجل 
فرح الحقول، أو اس�تياء من قدر أعمى أبقاها هناك معلقة 
إىل األبد بقرب س�ماء باردة النفس. وحتى تيجان امللوك التي 
صيغ�ت من ذهب ورصعت بنجوم الآلل�ئ تنزل من الرؤوس 
كل ليلة، لتس�رتيح من ق�در األعايل وتعانق ل�ذة الحياة. هل 
الس�ماء ميتة؟ إذ املوتى وحدهم ال يصدقون أن الربيع يزهر 
حت�ى يف املقابر، ل�م لْم نعت�� بحكمة الغراب�ن يف الحكاية، 

وتركناها جثة متعفنة يف العراء؟.
ي�ا لغموض الس�ماء، تظل ف�وق رؤوس�نا رابضة هناك 
بوجه ش�احب، ال تقل�ق، ال تضحك وال تبكي؟ ه�ي لم تنعم 

يوم�ا بمتعة التيه والضالل، لذا لن تتعلم أن الس�قوط رشط 
للسمو.. مثل أزهار بالستيكية ال تذبل لتنتقم من وشم الغبار 
والش�حوب املرتاك�م، ملاذا ال تجم�ع أط�راف جلبابها األزرق 
الواس�ع، وتنف�ض ما علق به�ا من نج�وم وكواكب، وتهرب 
بعي�دا نح�و مجهول ما؟ لم ال تش�ق قميصها يوم�ا وتغادر 

احتجاجا عىل الرتابة والتمسك بالحق يف تغيري األجواء؟.
م�ا هذا التس�امق بال نفح�ة ك�ي�اء؟ وألي يشء يصلح 
كل ه�ذا الجبن الفس�يح ب�دون كرامة أو نب�ض أو نزوة أو 
غواي�ة؟ كي�ف تظ�ل مس�تقرة ثابت�ة يف مكانها كم�ا لو أن 
هناك ش�خصيات أس�طورية عمالقة أوثقتها بحبال غليظة 
أو سالس�ل حديدي�ة مثل املش�انق، ترتفع فوقن�ا كجرح بال 

ضفاف؟
كي�ف ال يتأل�ق يف عينيها حلم، وال يزه�ر يف قلبها خاطر 
أو ارتعاش أثر قبل�ة وال يعرتيها مس أو جنون "فتثور معي 
وتخون"، وتعلن عن تمردها عىل كل الوصايا التي شدتها إىل 
األعايل، هناك إىل األبد، كعقاب أزيل؟. أحلم يوما أن أحدق مليا 
يف السماء فتتالىش مثل اللوعة الحارقة، أريد أن أملس الشهوة 
املش�تعلة للجس�د الذي يغطيه هذا الحرير األزرق، تتملكني 

رغبة نمرودية.

امل�ستقبل العراقي: متابعة
ضم�ن برنامجه االس�بوعي احتف�ى منتدى ن�ازك املالئكة التاب�ع لالتحاد 
العام لألدباء والكتاب العراقي�ن االربعاء االربعاء املنرصم،  بالقاصة والروائية 
العراقية املغرتبة لطفية الدليمي  وبحضور حاش�د م�ن املثقفن واألكاديمين 

والنقاد .
وقدمت الجلس�ة رئيس�ة املنتدى أيناس الب�دران بالق�ول ان" املحتفى بها 
الروائي�ة لطفية الدليمي تعد م�ن اهم الروائيات يف الع�راق والوطن العربي، اذ 
نال�ت درجة األس�تاذية يف عوالم ال�رسد  بامتياز وتخرج ع�ىل يديها الكثري من 
الكتاب وعش�اق القصة والروائين". وأضاف�ت ان" رس جمال كتابات الدليمي 
يات�ي ملا تتضمنه من درجة عالية من الثقافة، اذ ل�م تكتف الدليمي بموهبتها 
وحس�ب بل عززتها بالتثقي�ف الذاتي، وباملتابع�ة واالهتم�ام بالتاريخ االدبي 
العربي".  وأشارت البدران اىل ان" الدليمي نجحت يف ترجمة  العديد من الروايات 

واملجاميع القصصية اىل اللغة العربية، فيما تم ترجمة اعمالها للغات عديدة اذ 
اهتم املثقفون بتجربتها الخاصة ع� اس�لوبها ولغتها ومفرداتها التي تميزت 
بها كتاباتها االدبية". من جهته شارك الناقد الدكتور شجاع العاني يف الجلسة 
بالق�ول ان" املحتف�ى بها  تمي�زت عن غريها من القاص�ات وحتى الذكور من 
القصاص العراقين بالجرأة والش�اعرية يف معالج�ة موضوعات خاصة باملرأة 
واملجتمع". وأضاف ان " رواية )سيدات  زحل(  للمحتفى بها تعد من الروايات 
الثري�ة والغنية التي رس�مت صورا واقعية لألحداث يف الع�راق بعد عام 2003، 
حيث تميزت باملوضوعية ونقل الواقع بنزاهة وامانة دون االنحياز إليديولوجية 
سياس�ية معينة، هذا يمثل شيئا كبريا يف ظل الظروف التي تعيشها البالد" . ثم 
توىل الحديث الناقد علوان السلمان قائال ان" الروائية والقاصة لطفية الدليمي  
عالم منفتح االفاق عالم انطلق انطالقته االوىل مع القصة القصرية وكان ابداعا  

وق�د تح�ول ه�ذا االب�داع  اىل اب�داع رسدي متمث�ل بالرواي�ة".

 كرمي نا�سر 

�سعر

 جواد كاظم غلوم 

أتغرُِّد أيها الوطُن الوِقح ؟؟ 
أتغرُّد يف األعايل صادحا ؟؟ 

فرِحا ، جذال 
َتشفَّ بي ملِيَّا 

ولْتهنأ أسارير قلبك 
لقد نلَْت مني 

جعلْتني أؤمُّ التكايا 
أنصُت لدعاء املحزونن 

أرتعُد مع الخائفن 
أفزُّ وِجالً يف األسحار 

ألقرأُ ما تيرّسَ من األذكار 
أراها تترسُب يف كياني كالهزال 

أفرُش قلبي للرتاتيل 
ألدعية النوم...والخوف 

أدعوها لتكوَن ضجيعتي 
يف مهجعي ، يف صحوتي 

جعلْتن�ي أيه�ا الوج�ُع امل�رُّ أتوس�ل 
بالكلمات 

أن تأتي إىل حضني الوثري 
بعد أن كانت تطارُدني 

ألطارَحها الحنن 
أمّسُد لها َشعرَها الذهبي 

أربت ُعىل كتفيها 
علّها تزاملني كظيلِّ 
تؤنسني يف وحدتي 

توقظني من إغفاءتي 
تناولني دواتي 

تجمُع أوراقي املبثوثة 
تطرُي بي كفراشٍة جانحة 

من ميسم زهرة ٍ 
إىل معِن ماء 

أنهُل من رحيقها 
حتى أرشَق بعذوبتها 

الترتكيني وحدي أيتها القصيدة 
ألسِت املسماة بالعصماء؟ 

تعصميني من الفزع الساكن يفَّ 
دعيني أتدثْر بالسكينة 

أتوّسد أوجاعي 
فأنا أخىش الظلماء 

أخاُف الليَل وزائري الفجر 
ترهبني وْقُع خطوات الجنجويد 

تدخُل بيتي 
تعبُث بأشيائي النفيسة 

ترسُق مّدخراتي 
تهزأُ من ضعفي 

أستحلُفك بالسماء 
أيتها املفردُة الجانحة 

تعايَل نرمْم شتاتنا 
التكوني نزِقة ،متمردة 

وأنت أيها الخياُل الكارس املجنح 
هدئ من روعك 

وكن وديعا طيِّعا 
احرْض يل ُصَوَر فتوتي 

أس�معني ص�وت خط�اي الس�الفة 
الهادرة 

أعْد يل َبرَصي الحاّد 
افتْح يل نافذتي 

ألرى وجَه حبيبتي الغائب 
مع طلعة الصباح 

أيتها الوحشُة 
ما لِك تدّسن أنفِك 
يف جسِد كلماتي !! 

كلما أمسكُت قلمي 
وعاودني صحوي 

مللمي بقايا َفزَعي وارتجايف 
مللمي السجادة الحمراء من مسريي 

الأطيُق الوقوف زهواً 
ُشلّْت قدماي 

سحقاً لِك أيتها الغربة 
تباً لَك أيها الوطُن الوغد 

لَِم تركَتني أستجدي العابرين 
أمسُك بتالبيِب السابلة 

أِذلُّ شيخوختي أّيما إذالل 
غدوُت اآلن مفرتشا الرتاب 

بعد أن كان ملميس وكسائي 
طيلسان الحرير

ال�سبايا" احلريُر والرتاب ح�سن  يف  ال�سم�ص  هذي  ت�سقط  ل  "كيف 
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منتدى نازك املالئكة يحتفي بلطفية الدليمي



كــــــالكيت

تامر حسني "زعالن"!

أعرب املطرب الش�اب تامر حس�ني ع�ن غضبه من األح�داث املتوترة الت�ي تمر بها مرص 

والدول العربية بعد عرض الفيلم امليسء للرسول صىل الله عليه وسلم.

تامر قال يف تغريدة عىل صفحته الخاصة بموقع التواصل االجتماعي: »البلد دلوقتي بتمر 

بظ�روف صعب�ة أهم من أخباري الش�خصية والفنية، وكلّنا زعالن�ن عىل اليل بيحصل، 

صلوا عىل النبي، عليه أفضل الصالة والسالم عىل قد ما تقدروا«.

يذك�ر أن تام�ر أعلن زواجه من املغربية بس�مة بوس�يل، وتتس�ابق الصح�ف واملواقع 

اإللكرتونية يف نرش أخبار وصور خاصة للعروسن. ورفض الفنان تامر  مؤخرا املشاركة 

يف اوبري�ت غنائي تم إع�داده خصوصا للرد عىل 

املسيئن للرس�ول، من خالل 
الفيلم ال�ذي فجر موجة احتجاج�ات يف العالم 

هذا  اإلسالمي،  وقد برر تامر اعتذاره عن املشاركة كونه غري 

متفرغ هذه الفرتة النشغاله يف الزواج.

وبسبب هذا الرفض شن بعض رواد مواقع 

التواصل االجتماعي، هجوما عىل الفنان 

تام�ر حس�ني، قائلن: ان�ه يف الوقت 

ال�ذي ح�رص تامر ع�ىل ظهوره 

الخ�ري«  »صباي�ا  برنام�ج  يف 

م�ع اإلعالمية ريهام س�عيد 

للحديث عن تربعاته، فإنه 

رفض املشاركة يف اوبريت 

الرس�ول  ع�ن  يداف�ع 

الكريم.

يذك�ر ان�ه واف�ق ع�ىل 

االوبري�ت  يف  املش�اركة 

الدين�ي دون مقاب�ل م�ادي كل م�ن 

الفنان�ن مدحت صال�ح وإيهاب توفيق وحس�ن 

الجسمي وجنات وغريهم وجار االتفاق حاليا مع محمد حماقي 

وآمال ماهر وغادة رجب وهيثم شاكر.

المشعل: األغاني الحالية ولدت ميتة

اس�تبعد  الناق�د الغنائ�ي س�امر املش�عل إمكاني�ة تحول 
األغان�ي الحالي�ة إىل ت�راث مس�تقبالً.وقال املش�عل ان 

األغان�ي الحالية ول�دت "ميتة" كونها ل�م تعمر مع 
الجي�ل الحايل وهي مجرد "مفرقعات بالجو" ألنها 

تعتم�د عىل اإليق�اع الراق�ص والكالم املس�تفز 
وه�ي أغان منتهية الصالحي�ة وأغلبها انتهت 

يف وقتها.وأض�اف: أغلب املطربن الش�باب 
يسارعون يف طرح أغنية تلو األخرى كون 

األوىل تنتهي خالل فرتة قصرية وحتى ال 
تمحى أسماؤهم من الوسط الغنائي، 
كما أن أغلب األغاني الحالية فاقدة 
النق�اد  اإلبداع.ويش�كو  ل�رشوط 
واملطربون ال�رواد من األغنية الخالي�ة، وغالبا ما 

يصفونها باألغنية الهابطة.

شعبان عبد الرحيم: "اإلساءة للرسول.. قلة أدب 
وأصول.. اييييه"

لم يمر موضوع الفيلم الذي انترش أخرياً عىل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم 
بتألي�ف أغني�ة يهاج�م فيها اإلس�اءة مرور الكرام، فقد قام كعادته 

ل  سو وه�ي بعنوان "اإلس�اءة للرس�ول قلة للر
أدب .. قل�ة أصول"، وق�ام بمهاجمة 
الوالي�ات املتحدة األمريكية وإرسائيل 

بسبب ارتباطهم بُصناع الفيلم.
امل�يسء  الفيل�م  أن  ش�عبان  وأك�د 
للرسول هو إهانة كبرية للمسلمن 
ودع�ا إىل التوح�د ض�د الهجم�ات 
ع�ىل الدي�ن اإلس�المي، وأض�اف 
ان�ه ق�ام بتصوي�ر األغني�ة لريد 
به�ا ع�ىل الذي�ن ص�وروا الفيلم 
وسيقوم بتوزيعها عىل القنوات 
بعرضه�ا  لتق�وم  الفضائي�ة 
وه�ي م�ن كلم�ات املؤل�ف 
إسالم خليل.وتقول كلمات 
األغنية "اإلس�اءة للرسول 

أدب قل�ة أصول.. خري خل�ق الله محمد قلة 
والتاريخ يشهد يقول.. اعملوا أفالم مسيئة اعملوا رسومات 
بذيئ�ة.. الرس�ول أرشف وأعظم وإنتو عارفن الحقيق�ة.. مرص أم الدنيا 
بين�ا باألحضان خدتنا.. مهما حاولوا ومهم�ا قالوا.. مش حيحصل فيها 

فتنة".

هيفاء وهبي تنفي طالقها من أبوهشيمة

أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن استيائها من األخبار التي تداولتها 
عدة مواقع إلكرتونية، وروجت النفصالها وطالقها من زوجها رجل األعمال 

امل�رصي أحمد أبوهش�يمة.هيفاء خرج�ت عن صمته�ا وردت عىل هذه 
بعيدة كل البعد عن الصحة، وقالت األخب�ار مؤك�ده أنه�ا ش�ائعات 

الرس�مية بتويرت: »سأقول لكم عىل صفحتها 
شيئاً مهماً عليكم أن تستمعوا 
إيل وس�أقولها ملرة واحدة قبل 
أن يتخ�ذ املحامي الخاص بي 

اإلجراءات القانونية«.
وتابع�ت يف ع�دة تغري�دات متتالي�ة: »أحم�د وأن�ا لم 
نتطلق، ونحن نعيش أس�عد أيامنا، وال أحد يستطيع 
أن يكرسن�ا أو أن يم�س بنا«، وأضاف�ت: »أقول لكل 
ه�ذه املواقع التي أطلقت الش�ائعة اتركونا بس�الم 
وابتع�دوا عن عائلت�ي«. النجم�ة اللبنانية اختتمت 
تغريداته�ا موجه�ة رس�الة للمواق�ع التي نرشت 
أخب�ار ع�ن طالقه�ا قائلة له�م: »كون�وا مهنين 

وانرشوا الحقيقة وليس األكاذيب«
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فنــــون

بغداد/ المستقبل العراقي

طاق�ة إبداعية فرض�ت تواجدها يف كافة املج�االت الفنية، 
ومث�ل أدوارا عدي�دة بقي�ت راس�خة يف أذه�ان الجمه�ور 
ك�)املل�ك غازي ( وش�خصية الش�اب العاش�ق يف )أمنيات 
صغرية(، الفنان ستار خضري التقته )املستقبل العراقي( يف 
حوار طالب فيه القائمن عىل الوس�ط الفني بوضع الرجل 

املناسب يف املكان املناسب، يف ما ييل نص الحوار.
* إىل متى سيبقى )امللك غازي( ملتصقا بك؟

� سيبقى يالحقني طوال عمري ألنه وثق نفيس.. وألنه من 
األفالم التي توثق املمثل.

* ومتى تمردت عىل ذلك امللك؟
� عندم�ا قدمت الكث�ري من األعمال البعيدة عن ش�خصية 

امللك غازي.
*مثل؟

� ش�خصية )غماس( يف مسلس�ل )أمطار الن�ار( للمخرج 
عزام صالح وشخصية )س�يف( يف )عائلة يف زمن العوملة(  

وشخصية )أبو وردة( يف مسلسل )ملحمة الحب والثار(. 
*الش�خصية التي كنت عنده�ا وما زالت عالق�ة يف ذاكرة 

الجمهور؟
� ش�خصية )هامل�ت( يف مرسحي�ة )هامل�ت( ومثلتها يف 
األكاديمية يف مرحلة املاجستري يف كلية الفنون الجميلة، أما 
يف التلفزيون فهناك الكثري من الش�خصيات التي جسدتها 

وما زالت عالقة يف الذاكرة. 
*متى تخاف الجمهور؟

� كلما ارتقي املرسح، أخاف الجمهور... واحس�ب حس�ابا 
عندما يكون معي ممثل متمكن.. وله امكانية يف األداء.

* ومتى تكره نفسك؟
� اكره نف�يس عندما اجد العمل بصورة عامة غري ناجح.. 

اي عندما تكون الشخصية جميلة ولكن املسلسل رديء.
*من املعروف عنك انك كثري املعاناة وكثري التمرد؟

� )املعاناة( عندي حالة صحية تدفعني لإلبداع .. و)التمرد( 
ألضع نفيس يف املكان الصحيح .

*املرسح اقرب اليك ام التلفزيون؟
� التلفزي�ون ه�و األق�رب يل .. الن 
امل�رسح ص�ار لفئتن إم�ا كوميديا 
وأنا لس�ت فنانا كوميدي�ا.. أو جادا 
وخاص�ا بالس�فر.. وانا لس�ت من 

)كروب السفر(. 
*الش�خصية التي جعلت�ك معروفا 

عىل خشبة املرسح تحديدا؟
� الش�خصية الت�ي عرفتن�ي ع�ىل 
الجمه�ور يف املرسح هي ش�خصية 
)كرس�توفر( يف مرسحية )املعيدة( 
ألغاثا كرس�تي من إخراج محس�ن 

العزاوي. 
*املرسح الشعبي ماذا يعني لديك؟

� امل�رسح الش�عبي .. عال�م جميل 
اذا كان في�ه ف�ن وكوميدي�ا هادفة 
وراقي�ة.. وتعتم�د ع�ىل ) كوميديا 

املوقف(. 
*اخر عمل كنت عنده؟

� مرسحية كانت من تأليف جمال الشاطي وهي مرسحية 
)آن أوان الصفع( ذات الشخصية الواحدة وهي من تمثييل 

وإخراجي.
*ه�ل مازلت عن�د ابداع�ك يف التأليف واإلخ�راج اىل جانب 

التمثيل؟
� أكي�د ... والدليل أنني كنت مؤخرا وتحديدا خالل أيام عيد 
الفط�ر املب�ارك يف محافظة ذي قار م�ع مرسحية )راوينه 
ع�رض اجتافك( وه�ي من تأليف�ي وإخراجي وش�ارك يف 
بطولته�ا نخبة من النجوم وهم: )عيل املطوع � ايمان عبد 
الحس�ن �  ص�ادق وايل _عقيل زاير _رشي�ن عبد الرحمن _ 

مهندخرض _واماني(.
*ويف التلفزيون؟ 

� كنت خالل ش�هر رمضان له�ذا العام مؤلفا ومخرجا من 
خالل مسلسل )رمضان رمضان(.

*اىل اين ياخضك الطموح املرشوع ؟
� يأخذن�ي الطم�وح اىل ابعد من االفق، اىل الش�هرة 

عربيا. 
*جديدك يف القابل من االيام؟

� كث�رية من االعم�ال .. لكنني بالطبع س�اختار 
ماهو ارقى واحىل 

*واخريا هل انت نادم لكونك اصبحت فنانا ؟
� ل�و كن�ت غ�ري ممث�ل .. لكنت ممث�ال. الن 

التمثي�ل بدا عندي منذ الصغر وحينما كنت 
عند املرحل�ة االبتدائية ..ولهذا لن اكون يف 
يوم من االيام نادما لكوني أصبحت فنانا 
.. والن الفن هو الذي اختارني ولم اخرته 
بإرادتي ..وتلك س�عادة ما بعدها س�عادة 
حينما يتم اختياري .. وتلك ش�هادة اعتز 

بها. 
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قدمــت النجمة ايفــا لونغوريا حفل 
توزيــع جوائــز ALMA المخصص 
األصــول  ذوي  هوليــوود  لنجــوم 
الالتينية أول من أمس في باســادينا 

في والية كاليفورنيا. 
وحطمــت ايفــا 37- عامــًا- الرقــم 
خــالل  أثوابهــا  بتغييــر  القياســي 
الحفل، حيــث ارتدت 11 ثوبًا خالل 
الحفل كما غيرت تســريحة شعرها 

لتالئم أي ثوب ارتدته في السهرة.

مدير قسم السينما: قلة دور العرض تحّيرنا!
ذكر مدير قس�م السينما يف دائرة السينما واملرسح قاسم محمد سلمان، أن السينما تشهد حراكاً 

نشيطاً لم يسبق له مثيل، لكن هناك بعض العراقيل التي تقف أمام هذا الحراك.
وق�ال س�لمان لوكالة إنب�اء محلية أمس الثالث�اء إن "قلة دور العرض الس�ينمائي 
جعلتنا يف حرية، لعدم وجود أماكن تتيح عرض ما ينتج من أفالم سينمائية حالياً، 
باس�تثناء دار واحدة توجد يف دائرة الس�ينما واملرسح وال تس�تطيع اس�تيعاب كل 

القادمن ملشاهدة األفالم".
وأضاف "أن مسألة الروتن اإلداري يف الوزارة تؤخر أحيانا بعض األمور املتعلقة بإنتاج 

األفالم السينمائية، لذا يجب التخلص من بعض األمور الروتينية".
وب�ن أن "جلب مختصن يف األم�ور التقنية وماكيري متخصص من الدول األخرى س�يقوي 

العالقات بن العراق والعالم يف مجال اإلنتاج السينمائي".

الفلوجة ترصد معاناة األطفال في فيلم
بدأ عدد من إعالميي وفناني الفلوجة يوم األحد املايض بتصوير فيلم س�ينمائي 

يرصد معاناة أطفال العراق.
وقال مخرج الفيلم عمر محمد لوس�ائل إعالم 
محلي�ة إن "مجموع�ة م�ن إعالمي�ي 
وفنان�ي الفلوجة ب�دأوا بتصوير فيلم 
)امل�وؤدون( الذي يتعرض اىل مش�اكل 
ومعان�اة الطفول�ة يف الع�راق واألنب�ار 
خصوص�ا وما ينت�رش من فس�اد إداري 

ومايل يف رعاية األطفال واالهتمام بهم".
واضاف محم�د أن "الفيلم م�ن تمثيل عدد 
من الفنانن الش�باب ويس�تغرق 30 دقيقة 
من س�تة مش�اهد وم�ن املؤم�ل االنتهاء من 

تصويره خالل منتصف الشهر املقبل".
وأش�ار اىل أن "فيل�م )امل�وؤدون( يرصد معاناة 
األطفال وانتشار ظاهرة العمالة بينهم والترسب 
امل�دريس والجه�ل ضمن فئ�ات عمري�ة مختلفة، 
فضالً عن إهمال الجهات الحكومية يف دعم وإنقاذ 
هذه الرشيحة الواس�عة من مجتمع العراق واالنبار 

خصوصا".

نجالء بدر: اإلغراء طبيعتي
أدواره�ا الجريئة بإس�فاف، كما أنها ل�م تقم بأداء عمل إعالمي يف الوق�ت الذي تقدم فيه دافع�ت املمثل�ة املرصية نج�الء بدر عن اتهامها بالجرأة، مش�رية إىل أنها ل�م تمثل أي من 

ولي�س من ال�رضوري أن تقدم هذا اإلغراء بابتذال عىل الشاش�ة، ولي�س من املمكن أن لتحقيق أغراضها، كما أن املرأة تمارس داللها عىل طفلها وعىل أبيها وأيضا عىل زوجها، نجالء أوضحت أن الدالل موجود يف طبيعة املرأة، واإلغراء تستخدمه املرأة بصور مختلفة أعمالها الدرامية.
بالجمال الذي ظهرت به خالل تجس�يدها لدور الوزيرة يف مسلس�ل »طرف ثالث« الذي أطرف س�ؤال واجهت�ه نجالء بدر حول أعماله�ا الفنية كان عن إمكاني�ة وجود وزيرة تقدمه بشكل ييسء لها أو للمشاهدين.

عرض يف املوسم الرمضاني املايض.

"باريس احبك" في سينما اتحاد األدباء
 عرض نادي الس�ينما يف االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق، يف الساعة 4 
 Paris, - من عرص يوم الجمعة 14/ 9 / 2012، الفيلم الفرنيس )باريس أحبِك
je t'aime(، الفيل�م الذي يجمع ثمانية ع�رش قصة يف عدد من أحياء باريس، 
والذي يحمل كل مش�هد اس�م مكان بارييس بعينه، صوره�ا واحد وعرشون 
مخرج�اً، يق�دم صورة معاكس�ة لبطاقات البوس�تال الس�ياحية التي تروج 
لباريس عاصمة النور، وتصورها متأللئة األضواء، مستعرضة جماليات برج 
ايفل وقوس النرص ومونمارتر وكنيس�تي نوتردام وسانكريكور ونهر السن 

الص�ورة وغريها من تحف باريس املعمارية،  وه�ذه 
الت�ي تتضم�ن قصصا  بس�يطة املعاكس�ة 
وإش�كالية  بعضه�ا،  يف  حن�ون 
يف بعضه�ا اآلخ�ر، وتجريبي�ة يف 
بعضه�ا الثالث، للبرش يف املدينة 
وعالقاته�م ووحدته�م أحيانا 
أحيانا  مش�كالتهم  وتش�ابك 

أخرى.
ش�ارك يف ه�ذا الفيل�م عدد 
منه�م،  املخرج�ن  م�ن 
واملخ�رج  كوي�ن  اإلخ�وة 
باين،  الكسندر  االمريكي 
الفونس�و  واملكس�يكي 
واملخ�رج  ك�وران، 
وال�رت  الربازي�يل 
واالمريكي  س�اليس، 
غ�اس فان س�انت، 
ت�وم  واألملان�ي 
تيكوير، واملخرجة 
غوريندر  الهندية 
ومخرج  تشادا، 
ة  ر ث�ا ال ا
ك�ي  مري أل ا
و  فينس�ينز

نت�ايل، باالضافة اىل 
املمث�ل الفرن�يس الش�هري جريارد 

ديب�اردو، وع�دد آخ�ر م�ن املخرج�ن الش�باب 
واملتمرس�ن من فرنس�ا واس�رتاليا والياب�ان وجن�وب إفريقيا 

واس�بانيا، الذي�ن تف�وق بعضه�م يف تقدي�م فيلم�ه القصري حتى ع�ىل كبار 
املخرجن املشاركن يف هذا الفيلم.

ستار خضير: مازال جمهور المسرح يرهبني
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كــــــالكيت

المرشدي يجهش بالبكاء في المسرح الوطني
بعد االس�تقبال ال�ذي حظي به الفن�ان الكوميدي عبد الرحمن املرش�دي خالل 
مش�اركته يف مرسحية )2 وي وي( التي يتواصل عرضها عىل خش�بة املرسح 
الوطن�ي من�ذ اليوم األول من عيد الفطر املبارك وحت�ى اآلن.. انهمرت دموعه 
أم�ام الجمهور بعد ان وق�ف الجميع ليصفق له وبح�رارة لدقائق متواصلة 
من دون توقف.. كان ذلك يف اول ظهور له عىل الخش�بة بعد عودته االخرية 
اىل بغ�داد ومعاودة نش�اطه املرسحي بعد س�نوات الغرب�ة التي قضاها يف 
س�وريا والس�ويد حيث يقيم اآلن مع عائلته. ويشارك املرشدي يف بطولة 
املرسحية الش�عبية الكوميدي�ة للكاتب واملخرج حي�در منعثر نخبة من 
نجوم الكوميديا يف العراق ومنهم ماجد ياسني واحسان دعدوش ونسمة 

ورزاق احمد وسوالف ورؤى خالد وزينة. 

www.almustakbalpaper.net

"مهند" وأصدقاؤه يقربون اليونان وتركيا
الرتكي�ة  املسلس�الت  س�اهمت 
الت�ي بدأت االنتش�ار عىل القنوات 
اليونانية الخاصة، بش�كل كبري يف 
التقري�ب ما بني الش�عبني الرتكي 
واليونان�ي الجارين، حيث أوجدت 
تلك املسلس�الت فرصة لليونانيني 
لإلط�الع ع�ىل الثقاف�ة والتق�اط 
الجمهور اليوناني بعض الكلمات 
اهتمام�ه  خ�الل  م�ن  الرتكي�ة 
بالفنانني األتراك الذين يظهرون يف 
املسلس�الت، ومتابعتهم للرتجمة 

الكتابية فيها.
ويع�رب املش�اهدون اليونانيون عن إعجابهم بمعظم املسلس�الت 
مثل "س�ليمان القانوني"، عالوة عىل ذلك يفصح  املشاهدون عن 
فنانيهم املفضلني أمثال "كن�ان إمريزايل أوغلو" و"كيفانش تاتيل 

توغ"، و"باران ساعات".
ويش�ري اليونانيون إىل أن املسلسالت تظهر عدم وجود فوارق كبرية 
بني الش�عبني، موضحني أن هذه املسلس�الت تذكر الناس بحياتهم 

الخاصة مع أرسهم.

أخت كاردشيان تلد أمام الجمهور مباشرة
عىل عكس مش�اهري العرب الذين يحاولون إخفاء تفاصيل حياتهم 
الخاص�ة ع�ن جمهورهم؛ ففي خط�وة يراها البع�ض جريئة جداً 
أقدم�ت النجمة كورتني كاردش�يان عىل تصوير لحظ�ات والدتها 
وبثه�ا ع�ر الفضائي�ات واإلنرتن�ت ليش�اركها جمهوره�ا فرحة 

مولودها الجديد.
عائل�ة كاردش�يان معروف عنه�م أنه�م تربطهم عالقة 
وثيق�ة فيم�ا بينه�م ويش�اركون الجمه�ور بكل 
تفاصي�ل حياته�م، لك�ن ما ح�دث يف الحلقة 
 Keeping Up With األخرية م�ن موس�م
The Kardashians كان مختلفاً حيث 
بينيلوب�ي  الطفل�ة  ش�هدت مول�د 
س�كوتالند ديس�يك ابنة كورتني 
كاردش�يان من حبيبها سكوت 

ديسيك.
وكل�وي  كي�م  االخ�وات 
وكين�دال وكاي�يل ووال�دة 
وروب  جين�ري  كري�س 
كارداشيان انتظرا داخل 
لرؤي�ة  ال�والدة  غرف�ة 
تس�حب  وهي  كورتني 

ابنتها بيديها.
بع�د  قال�ت،  كل�وي 
كورتن�ي  وانج�اب 
ملولودته�ا : “كورتن�ي 
تحب سحب اطفالها”، 
“انه لش�عور س�حري 
االطمئن�ان عىل طفلتي 

وإلقاء التحية عليه”.

مــن هناك
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ومنهم يوسف سواس– إيمان عبد 

الحس�ن– عمر ضياء الدين– عالء 

حسني –نجم الربيعي وغريهم. 
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امل�كان/ بغ�داد– مرسح س�ينما 

النرص 

إن اإلم�ام الحس�ني عليه الس�الم 
م�ن  أك�ر  يشء،  كل  م�ن  أك�ر 

املرسحية والقصيدة وعندما نقدم 

ذل�ك عن�ه فأننا نبدع م�ن خالله، 

فتظ�ل اعمالن�ا ق�ارصة وال تفي نك�ر من خالل�ه.. ومهم�ا قدمنا 

اإلم�ام حق�ه ويكفينا فخ�را اننا 

نحب االمام الحسني عليه السالم.

املخرج جواد الحسب 

أحمد البشير: نجحت في )الستاند اب كوميدي(
قال الفنان الش�اب احمد البش�ري إن فكرة )الس�تاندآب كومي�دي( والتي قدمها 

م�ن خ�الل برنامجي )ش�كو ماكو( و)مقطاط�ة( جاءت بعد ما ش�اهد أن 
العال�م العربي بدأ يهت�م بهذا النوع من الفن، وأض�اف يف ترصيح أوردته 

وكال�ة أنباء "الف�ن العراقي": لم يك�ن يف بايل يوماً 
أن أق�دم )س�تاند اب كومي�دي( 

ألن�ي وببس�اطة كن�ت 
ومراسال  برامج  مقدم 
وإذاعي�ا..  تلفزيوني�ا 
والفضل لل�ه عز وجل 
املوضوع  نج�ح  حي�ث 
الجمهور  إعجاب  والقى 

وهذا أهم يشء. 
 البش�ري ل�م يغف�ل أهمية 
كرك�ن  الجمه�ور  وج�ود 

العم�ل حيث  أس�اس لنج�اح 
يؤك�د: بالنس�بة لتقديم العرض 

م  م�ا الجمه�ور بش�كل مب�ارش س�وف أ
األيام ان شاء الله وسوف يكون لدينا نعمل عىل ذل�ك يف قابل 

ع�رض مبارش بمرسح وامام الجمهور..  البش�ري يرى ان )الس�تاند 
اب كومي�دي( والفك�رة بدأت باالنتش�ار خاصة ع�ىل مواقع التواصل 

االجتماعي والحمد لله رصنا نشاهد الكثري من الشباب يقدمون برامج 
وان كانت بس�يطة لكنها بداية موفقة، البش�ري ابدى سعادته برنامج 
مقطاطة والذي قدمه للجمهور بش�كل أوس�ع يف رمضان املايض، حيث 
يضي�ف: تجربة برنامج مقطاطة كانت جديدة ج�دا وجميلة ويف الوقت 
نفس�ه كان الكادر معي يف الرنامج رائعا وكذا الحال مع املخرج املبدع 

عمار اياد البدران والذي كانت ملس�اته الفنية لها تأثري كبري يف العمل، 
وه�و من أروع املخرجني الذين عمل�ت معهم.. والحمد لله 

الرنامج وصل للناس وهذا أهم يش.

"باريس احبك" في سينما اتحاد األدباء
 عرض نادي الس�ينما يف االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق، يف الساعة 4 
 Paris, - من عرص يوم الجمعة 14/ 9 / 2012، الفيلم الفرنيس )باريس أحبِك
je t'aime(، الفيل�م الذي يجمع ثمانية ع�رش قصة يف عدد من أحياء باريس، 
والذي يحمل كل مش�هد اس�م مكان بارييس بعينه، صوره�ا واحد وعرشون 
مخرج�اً، يق�دم صورة معاكس�ة لبطاقات البوس�تال الس�ياحية التي تروج 
لباريس عاصمة النور، وتصورها متأللئة األضواء، مستعرضة جماليات برج 
ايفل وقوس النرص ومونمارتر وكنيس�تي نوتردام وسانكريكور ونهر السني 

الص�ورة وغريها من تحف باريس املعمارية،  وه�ذه 
الت�ي تتضم�ن قصصا  بس�يطة املعاكس�ة 
وإش�كالية  بعضه�ا،  يف  حن�ون 
يف بعضه�ا اآلخ�ر، وتجريبي�ة يف 
بعضه�ا الثالث، للبرش يف املدينة 
وعالقاته�م ووحدته�م أحيانا 
أحيانا  مش�كالتهم  وتش�ابك 

أخرى.
ش�ارك يف ه�ذا الفيل�م عدد 
منه�م،  املخرج�ني  م�ن 
واملخ�رج  كوي�ن  اإلخ�وة 
باين،  الكسندر  االمريكي 
الفونس�و  واملكس�يكي 
واملخ�رج  ك�وران، 
وال�رت  الرازي�يل 
واالمريكي  س�اليس، 
غ�اس فان س�انت، 
ت�وم  واألملان�ي 
تيكوير، واملخرجة 
غوريندر  الهندية 
ومخرج  تشادا، 
ة  ر ث�ا ال ا
ك�ي  مري أل ا
و  فينس�ينز

نت�ايل، باالضافة اىل 
املمث�ل الفرن�يس الش�هري جريارد 

ديب�اردو، وع�دد آخ�ر م�ن املخرج�ني الش�باب 
واملتمرس�ني من فرنس�ا واس�رتاليا والياب�ان وجن�وب إفريقيا 

واس�بانيا، الذي�ن تف�وق بعضه�م يف تقدي�م فيلم�ه القصري حتى ع�ىل كبار 
املخرجني املشاركني يف هذا الفيلم.

حتى مجلة "تشي" يا ميدلتون!!
قال رئيس تحرير مجلة إيطالية إن املجلة تعتزم إصدار عدد خاص يوم االثنني املقبل تخصصه لصور 

عارية الصدر التقطت لزوجة األمري الريطاني وليام يف تحد ملخاطر مواجهة دعوى قضائية.
وكان األم�ري وقرينته رشعا بالفع�ل يف إقامة دعوى قضائية ضد مجلة كلوزير الفرنس�ية املعنية 
بأخبار املش�اهري عقب نرشها عدة صور لكاثرين دوقة كيمردج - والتي كانت تعرف يف الس�ابق 
باس�م كيت ميدلتون - بعد أن خلعت مالبس البحر لتكشف عن صدرها للتمتع بأشعة الشمس يف 

قرص عتيق بفرنسا.
وتخض�ع مجلتا تيش وكلوزير إلدارة دار مون�دادوري للنرش وهي جزء من اإلمراطورية اإلعالمية 

اململوكة لرئيس الوزراء اإليطايل الس�ابق سيلفيو برلسكوني وترتأسها ابنته مارينا.وقال ألفونسو 
س�يجنوريني رئيس تحرير مجلة تيش اإليطالية إن العدد الخاص س�يحتوي عىل تحقيق صحفي يف 

26 صفح�ة يتضم�ن صورا عارية الصدر للدوق�ة بينها صور لم تنرش التقط�ت لها أثناء قضائها 
عطلة مع األمري وليام وهو الثاني يف ترتيب والية العرش.

وذكر س�يجنوريني يف بيان أرسل عر الريد اإللكرتوني "هذا التحقيق يستحق عددا خاصا. فهو 
يظهر بش�كل طبيعي للغاية )مظاهر( الحياة اليومية لزوجني ش�ابني ومش�هورين تربطهما عالقة 

تجع�ل األم�ر حب قوية جدا."وأضاف "إن حقيقة أننا نتعامل مع ملوك بريطانيا يف املستقبل 
أكثر إثارة بالطبع." ويظهر غالف مجلة تيش الذي نرشته وس�ائل إعالم إيطالية 
بالفعل صورة كبرية لكيت وهي تجلس عارية الصدر فوق عنوان يقول "فضيحة 

يف القرص: امللكة عارية."
وق�ال مكتب األمري وليام إنه ليس هناك أي مرر لنرش الصور مرة أخرى. وذكر 
يف بي�ان له "لن نعلق عىل الدعوى القضائي�ة املحتملة فيما يخص ما تردد حول 
الص�ور املقرر نرشه�ا يف إيطاليا وس�نكتفي بالقول إن جميع الردود املناس�بة 

سيتم النظر فيها.

"الشر المقيم" يتصدر إيرادات السينما 
األمريكية

 Resident Evil:" تص�در الج�زء الخام�س م�ن سلس�لة أف�الم الرع�ب     
Retribution" )الرش املقيم( إيرادات ش�باك التذاكر يف أمريكا الش�مالية خالل 

عطلة نهاية األسبوع، وفقا لتقديرات استوديوهات السينما.
وتجس�د دور البطولة يف الفيلم املمثلة ميال جوفوفيش التي تلعب دور مقاتلة تحاول قيادة مجموعة 

من البرش إىل بر األمان يف عالم يسيطر عليه املوتى األحياء "الزومبيز". وحقق الفيلم مبيعات تذاكر قدرها 21 مليون 
دوالر يف ثالثة أيام.

وحل يف املركز الثاني فيلم الرسوم املتحركة "Finding Nemo" )البحث عن نيمو( ، بإيرادات بلغت 17.5 مليون دوالر، متقدماً عىل فيلم "االستحواذ" 
 )Lawless( "الذي تراجع إىل املرتبة الثالثة بمبيعات قيمتها 5.8 مليون دوالر، فيما كان املركز الرابع من نصيب فيلم "خارج القانون )The Possession(

من بطولة شيا البوف والذي بلغت مبيعاته 4.2 مليون دوالر



  المستقبل العراقي/متابعة

يمك�ن اعتبار س�ائقي الس�يارات في مدينة 
بغداد اكثر س�ائقي الس�يارات في العواصم 
او المدن العالمية عش�قا للمنبهات الصوتية 
)الهورنات(، فهم يرتبط�ون معها بعالقات 
وثيق�ة جدا تصل الى حد االدمان. ويتباهون 
بقوة الص�وت وبالنغمات الت�ي تطلقها، بل 
انهم يتنافسون في اقتناء )الهورن( االقوى 
صوتا واالشد ازعاجا لالخرين. وهذه ليست 
ظاهرة بالطبع بل انها حالة اصبحت متالزمة 
الصحاب السيارات وخاصة سيارات االجرة 

على اختالف فئاتها واشكالها واحجامها 
فوضى زعيق السيارات!!

ويتفنن�ون ف�ي اس�تخدامها عل�ى ايقاعات 
مزاجه�م التي يجدون اجملها تلك التي تفزز 
االنس�ان وتجعله�م يقفز رعب�ا وخوفا من 
عنفه�ا التي يتزامن ربما مع عنف س�يارات 
الش�رطة الت�ي ال تنف�ك تخت�رق الش�وارع 
بصفاراته�ا الضاج�ة عل�ى ط�ول الوقت او 
وه�ي تعبر )رونغ س�ايد( من اينما تش�اء، 
فيما يعتبر البعض ان اس�تعمال الهورن بأي 
شكل من االش�كال نوعا من )الديمقراطية( 
الممنوحة للش�عب العراقي، وعلى االخرين 
ان اليعترض�وا النه�م ي�رون ان م�ن ح�ق 
المواط�ن ان يعبر عن رأي�ه بحرية وان كان 
ه�ذا ال�رأي صرخ�ة هورن،في حي�ن يقف 
رجال ش�رطة المرور وسط كل هذا )البالء( 
وكأنهم مخدرون به، اذ ال يمكن ان تش�اهد 
احدا منهم وهو يعترض طريق سياراة تطلق 
منبهها القوي ويحاسب سائقها على فعلته، 
ب�ل الغريب ان س�ائقي الس�يارات يطلقون 
منبهاته�م العالية لمطالبة رج�ل المرور ان 
)يفتح( لهم الطريق لكنهم ال ينتبه وكأنه ال 
يس�مع الضجة من حوله، او ان لس�ان حاله 
يقول ال ح�ول لي وال قوة، فأن�ا اضعف من 
ان اعت�رض كل من يطلق صوته صفارته او 

)هورنه(.
العزف على " الهورن " !

 وهواي�ة )العزف( عل�ى )الهورنات( رائجة 
جدا في بغداد، بحيث اليمكن ان التسمع في 
كل ثانية عدة اصوات من اماكن متفرقة في 
حدود المساحة التي انت فيها، منها اصوات 
تخترق س�معك وتتوغل في جهازك العصبي 
ليهت�ز كله، ومنها من يضرب جس�مك وهو 
يتوغل من خالل المس�امات ال�ى العمق، بل 
يمك�ن الق�ول ان اغل�ب االم�راض العصبية 
واوجاع الرأس واالذان هي بس�بب الصخب 
الرهي�ب ال�ذي تف�رزه هورنات الس�يارات 
الت�ي ال تهدأ ال س�يما ف�ي الش�وارع العامة 
والرئيس�ية، والطريف ان سائقي السيارات 
العراقيين يس�تخدمون الهورنات في العديد 
من االس�تعماالت مث�ل القاء التحية،س�واء 
كان ذلك بينهم في الشوارع او على االخرين 
م�ن المارة الذين يعرفونه�م، فبدل ان يقول 
لك )السالم عليكم( فهو يطلق صوت المنبه 
بعزف خ�اص تعرف ان المراد من�ه التحية، 
واذا ل�م تنتب�ه لعزفه ذاك فه�و ال يتورع في 
ان يطلق صفارته لوقت اطول، كأنه يشعرك 

انه سالمه حار وان من المعيب 
ان يم�ر من�ك وال يس�لم علي�ك 
وتستخدم  الصاخبة،  بصفارته 
كذل�ك ف�ي المناداة، فل�و كانت 
المس�افة قصيرة فهو يستخدم 
الهورن بق�وة، اما اذا غضب او 

زعل احد على االخر فالهورن يشتعل غضبا، 
وم�ن الظري�ف ان تج�د عراقيي�ن يتندرون 
به�ذه الحالة،فيش�يرون ال�ى معان�ي ه�ذه 
)الهورن�ات(، بالقول : ان ) طاااااااااااااااااط( 
تعني : الس�الم عليكم، وان ) طااط( تعني : 

هال عمي، وان )طاااط طااااط طااط طاااط ( 
تستخدم لالعراس، اما )طااط طااط( فتعني 
ان الس�ائق يعاك�س )يتح�رش / بالعراقي( 

بفتاة مارة على الرصيف !!!.
صخب مزعج

 والهورنات تس�تخدم لكل شيء وبال وازع، 
وخاص�ة م�ن س�يارات االج�رة الصغي�رة 
والكبيرة التي ال تجد اال ان )تصرخ( على اي 
انس�ان واقف على الرصيف، م�رات ومرات 
الى ان يصرخ المواطن ذاته في وجه السائق 
انه اليري�د ان يصعد، وتس�تمر الهورنات ال 
يحس�ب س�ائقوها حس�ابا. صخ�ب مزعج 
للغاي�ة ومقزز ال�ى حد االنفجار، تش�عر ان 
س�معك قد خ�رم بع�د ان تش�عر بوجع في 
اذنك، وال يمكن اس�تغراب ان تحدث مشادة 
كالمية تتطور الى عراك بااليادي احيانا بين 
س�ائق تعمد اطالق صوت المنب�ه ومواطن 
يق�ف عل�ى الرصي�ف او عاب�ر لش�ارع ما. 
وال تنده�ش لس�ماع ش�تائم تنطل�ق خلف 
سائقي سيارات يس�تعرضون قوة هورنات 
س�ياراتهم، يقول صديق انه صعد مع سائق 
سيارة نوع )كيا( من مدينة البياع الى الباب 
الش�رقي ببغداد، وطوال الطريق وعلى مدار 
الثواني والس�ائق يطلق اشكاال من الصخب 
المس�تمر والمتقط�ع، حت�ى ف�ي المناطق 
الت�ي تخلو من الناس، فس�ألته لم�اذا يفعل 
هذا؟ فقال انه يده اخذت على هذا واصبح ال 
يع�رف يقود الس�يارة دون ان يطلق الهورن 

وانه )يتونس( به جدا افضل من االغاني.
منبهات انواع واشكال!!

 لكنني بصراحة فوجئت بسائق سيارة اجرة 
صغيرة )تاكس�ي( صعدت معه لم يستخدم 

)الهورن( ط�وال الطريق 
وهو ما جعلني استغرب، 
الفض�ول  م�ن  وبمزي�د 
س�ألته فق�ال : )انا ومنذ 
ان زمن طويل الاستخدم 
اله�ورن، بل انن�ي رفعته 

من السيارة كي ال اسمح لنفسي ان امد يدي 
الس�تخدمه، والس�بب انني اك�ره الهورنات 
في الش�ارع التي صارت موضة عند السواق 

وخاص�ة الش�باب منه�م، وانا 
اله�ورن  ف�ي  ان  اعل�م 

ازعاجات ش�ديدة للناس، 
االن  اصب�ح  فالش�ارع 
فوضى بسبب الهورنات 
التي يتسابق الشباب في 

ش�راء االق�وى منها وان 
غ�ال ثمنها، وص�رت اكره 

ان اخرج الش�تغل في النهار، 
الن الكثير من الس�ائقين يضعون 

اصابعه�م على الهورنات دائما،هذه ليس�ت 
ظاهرة حضارية ابدا، وال ادري لماذا ال تقوم 

شرطة المرور بمنع هذه التجاوزات.
  يقول نبراس شاكر، سائق سيارة تاكسي : 
تنقسم )الهورنات ( الى عدة انواع ولكل نوع 
صفات ونغمة خاصة ب�ه وله محبوه ايضا، 
كم�ا ان لكل س�يارة نوعا يليق به�ا ويكون 
مالئما لحجمها وشكلها، فمثالً اغلب سواق 

التكس�ي يرغب�ون اله�ورن )الب�وش( نوع 
االلماني، والذي يعد س�عره ذات كلفة عالية 
تت�راوح ما بين $300 الى $700، ويمتاز هذا 
المنبه بالصوت العالي جداً وذات نغمة محببة 
لدى س�واق التكس�ي، هذا بالمرتب�ة االولى 

ويأت�ي بعد )الب�وش( المنب�ه االلماني الذي 
عادًة ما يسمى ب� )الطاط( وهناك )الهورن 
البرازيلي( المس�تورد مع السيارة البرازيلي 
)الفولغس�واغن( ويمتاز هذا المنبة بصوت 

عالي ج�داً وملف�ت لالنتب�اه واكث�ر محبي 
ه�ذا المنبه هم اصحاب الس�يارات الصغيرة 
وتك�ون هذه الس�يارات ذات كماليات كثيرة 
)مجمب�زة (، اما بالنس�بة لس�يارات الحمل 
الثقي�ل مثل الل�وري فاغلب ما يس�تعمل 
فيها هي الهورنات المتعددة االصوات 
مثل )الب�راق( و)الهالهل( وغالباً ما 
يك�ون كه�ورن القط�ار او الباخرة 
وه�و عال�ي الص�وت وغي�ر 
داخل  به  مس�موح 
ين�ة  لمد ا

ة  لق�و
الصوت، لكنهم 

يستخدمونهم ويفرحون به.
 واض�اف : والي�وم دخل�ت ال�ى 

بغ�داد ع�دة هورن�ات ذات كلف�ة 
قليل�ة ولكنه�ا ذات نغم�ات جميلة 
وحتى بعض االحيان تكون كصوت 

ت  ن�ا ا لحيو ا
الكل�ب  مث�ل 

والق�ط وغيرها من 
ما  االص�وات وغالباً 
س�واق  يس�تعملها 
والحم�ل  الكي�ة 
ط�ن،  و2  ذو1ط�ن 
ويمكن اجم�ال انواع الهورن�ات الموجودة 
في ش�وارع بغداد باالن�واع االتية : ) البوش

ص�وت  ،الطاط،،الهالهل،البراق،الباخ�رة، 
الكلب، صوت الطفل، والمنبه العادي(.

 وتاب�ع نب�راس: الش�ارع االن مكت�ظ بهذه 
الهورن�ات الت�ي يعتبره�ا الس�واق مكمل�ة 
لشخصياتهم، انا اعرف الكثيرين ال يستطيع 
ان يصعد الس�يارة دون ان يستأنس بصوت 
ع�دة  ويطلق�ه  اله�ورن 
الى  ين�زل  م�رات، وحي�ن 
الش�ارع فهو ال يتورع في 
ان يتفن�ن باطالق اش�كال 
االص�وات  م�ن  غريب�ة 
تعبيرا عن اعجابه بنفس�ه 
وارض�اء لغ�روره ال�ذي ال معنى ل�ه، بل ان 
الش�باب خصوص�اً يطلقونها للتس�لية وان 
كان�وا يعرفون انهم يس�ببون ازعاجاً كبيراً 

للناس.
المنبه والحرشة

 فيما قال�ت ايناس نوري، طالب�ة جامعية : 
الطريق كله هورنات، و )حسرة( علّي كفتاة 
ان اقف بالشارع المر ما، فالهورنات تشتغل 
م�ن كل حدب وصوب، ومنه�م ال يتركني اال 
حين اص�رخ بوجهه، يقف 
بس�يارته بالقرب مني 
اله�ورن  ويطل�ق 
الم�رات  عش�رات 
كأنني ال اس�معه، 
لالس�ف  البع�ض 
تعبي�ر  يعتبره�ا 
الديمقراطية  ع�ن 
الحرية،ولالسف  او 
هي ظاهرة سيئة وال 
انس�انية، فأن�ا اعرف 
يس�تخدم  اله�ورن  ان 
او  الطريق  للحيوانات ف�ي 
للض�رورات القص�وى ولي�س 
كما يح�دث في بغداد م�ن ضوضاء 
قاتل�ة، بل ف�ي كثير م�ن االحيان للحرش�ة 
بالنس�اء واتمن�ى ان تض�ع ش�رطة المرور 
قواني�ن صارمة الن البع�ض ال احترام عنده 

للناس.
البوش "بين " الكيا" والتاكسي

اما محاوالتنا في طرح االس�ئلة على رجال 
ش�رطة الم�رور فلم تج�د االجابة الش�افية 
بقدر ما اكدر شرطي المرور محسن علي :ان 

ان�ون المرور يفرض غرام�ات مرورية على 
كل من يس�تخدم الهورن بشكل غير صحيح 
وخصوص�اً امام المستش�فيات والمدارس، 

القانون  لك�ن 
حالي�ا غي�ر 
 ، مفع�ل

ه�و  وربم�ا 
مؤج�ل ال�ى غاية 

الظ�روف  تحس�ن 
البل�د  ف�ي  العام�ة 

األس�تقرار،  وتحق�ق 
مثل�ي  ان�ا  وبصراح�ة 
مث�ل اي مواطن تزعجه 
الهورنات بل انني اكثر 
له�ا  تعرض�ا  الن�اس 
بس�بب وج�ودي ف�ي 

الش�ارع لوق�ت طوي�ل، 
وال يعجبن�ي تصرفات 
الس�واق ولك�ن لي�س 
بالي�د حيل�ة، ونحاول 
عل�ى  الس�واق  تنبي�ه 

م�ن  التقلي�ل  ض�رورة 
اله�ورن،  ص�وت  اطالق 

ان  اذ  فائ�دة  ب�ال  ولك�ن 
البعض منه�م يضرب لنا 
اله�ورن كي�ف نفت�ح له 
الطري�ق وان كانت هنالك 
اش�ارة مرور، او ان هناك 
من يعرف ان هناك زحاما 
وان الس�ير متوق�ف ومع 
ذل�ك يطلق صافرته ومعه 
ويتحول  اخ�رون  يطلقها 

)هوس�ة  ال�ى  الم�كان 
اعتقد  هورن�ات(، 
تع�ودوا  انه�م 

لديهم  وص�ار 
ادم�ان وم�ن 
لصع�ب  ا

منعه�م 
فق�ط  بال�كالم 

فالبد من عقوب�ات رادعة 
والب�د م�ن قان�ون يح�دد 

نوعية الهورنات المستخدمة.
"

وحي�ن س�ألته عن اق�وى الهورن�ات واكثر 
ازعاجا قال : الهورن الذي يس�مى )البوش( 
ويس�تخدمه االن اغل�ب س�ائقي س�يارات 
)التاكس�ي( الحديثة، اما االكثر ازعاجا فهم 
س�واق س�يارات )الكي�ا(، )س�يارات اجرة 
ملتصق�ة  اصابعه�م  فه�ؤالء  متوس�طة(، 

بالهورن.
المرور : الغرامة ليست هدفا !

 يق�ول العمي�د الم�روري الدكت�ور محم�د 
مزعل طاهر : العديد من األخوة مستخدمي 
الطريق يستفس�رون منا عن مقدار الغرامة 
التي تفرضه�ا مديرية الم�رور العامة بحق 
المركب�ات التي تس�تخدم صف�ارات اإلنذار 
وهنا البد أن نش�ير بأن الغرامة ليس الهدف 
أو الغاي�ة وإنم�ا اله�دف ه�و من�ع بع�ض 
من تس�تهويه هواي�ة إيذاء وإزع�اج الناس 
باس�تخدام منبه متعدد النغمات والهورنات 
الهوائي�ة والقس�م اآلخ�ر يس�تخدم نغمات 
بأص�وات الحيوانات.ويب�دو إن هذه الهواية 
يتل�ذذ بها ه�ذا البعض من خالل مش�اهدته 
لردود فعل الناس المارة والمرضى الراقدين 
في المستش�فيات والطلبة الذين يدرس�ون 
في الصفوف أو س�كان البي�وت القريبة من 

الشوارع الرئيسية والفرعية.إ
أو  المنب�ه  ه�ذا  مس�تخدم  ان   : واض�اف   
بالزه�و  ينتش�ي  ن�راه  الممن�وع  اله�ورن 
عندم�ا يرى الن�اس تتألم وتنزع�ج من هذه 
أألص�وات المؤث�رة والموجع�ة ألالم الرأس 
والمشوش�ة لالنتباه والتركي�ز، وفي أآلونة 
أألخي�رة رصدن�ا ظاهرة جدي�دة من 
هذا المس�توى وهو استخدام بعض 
الس�واق لصفارات أإلنذار وهنا البد 
أن نحذر مس�تخدمي هذه الصفارات 
الخ�اص اس�تخدامها بس�يارات الطوارئ 
أنفس�هم  يعرض�ون  س�وف  بأنه�م  فق�ط 
للمحاس�بة القانوني�ة وفق قان�ون المرور 
رقم 86 لسنة 2004 الملحق )ا( التي أخطرة 
السائق وحذرته من)استعمال جهاز التنبيه 
الهوائ�ي أو متعدد النغمات 
س�ماعات  ولواضع�ي 
كبي�رة خارجية)مكبرة 
اس�تعمال  أو  ص�وت( 
المنبه�ات بص�وت عال�ي أو 
عل�ى ش�كل أص�وات حيوانات 
غي�ر الت�ي تك�ون ف�ي المركب�ة 
أصال من المنش�أ، لذل�ك يجب على 
أإلخوة الس�واق إزالة كل ما هو غير 
موجود أصال في المركبة وخصوصا 
ً الوس�ائل التي تؤدي إلى إرباك الناس 
والسواق أآلخرين وتسبب لهم الصداع 
أإلخ�وة  وليعل�م  واآلالم  وأالزع�اج 
س�واق المركبات ب�أن الغرامة وحجز 
المركب�ة ال تعود بالفائدة لرجل المرور 
فأم�ا الغرام�ة فأنها تذه�ب إلى خزينة 
الدول�ة وأما الحج�ز فأنه مؤل�م لرجل 
المرور والسائق ولعائلته إذ إن المركبة 
الت�ي تحجز لدى دوائر الم�رور بالتأكيد 
إنه�ا تؤثر على الس�ائق وتؤخ�ر أعماله 
وكذل�ك تتضرر منها عوائ�ل ربما تكون 
المركب�ة ه�ي مص�در رزقه�م ودخلهم 
اليوم�ي وكذل�ك مديرية الم�رور العامة 
غير مستفيدة هي أألخرى من هذا 
أجراء، لذلك نش�دد على جميع 
باتخ�اذ  المروري�ة  المف�ارز 
الت�ي  الكفيل�ة  أإلج�راءات 
الظاهرة  تحد وتمن�ع ه�ذه 
بالتطبي�ق األمث�ل للقان�ون 

ومحاسبة المخالفين.

المستقبل العراقي/ التحقيقات  
مهن�ة "التاكس�ي" مهنة من ال مهن�ة له حيث 
يقصد هذه المهن�ة كثير من الناس، خاصة في 
ظرفنا هذا حيث البطالة في أوجها قاربت على 
ال� %70 حيث غالء المعيش�ة وارتفاع اس�عار 

جميع متطلبات الحياة الضرورية.
وعند تنقلنا بين س�ائقي "التاكسي" نجد انهم 
ينتم�ون الى ش�رائح مختلف�ة واغلبهم يقضي 
الوقت بالحديث والكالم عن همومه، وقد تصل 
الى الشتائم في بعض االحيان ، وال سيما عندما 
تك�ون الش�وارع ف�ي حال�ة اختناق.وللوقوف 
على هموم ومعاناة وعمل س�ائقي االجرة في 
بغداد ، كانت لنا جولة مع س�واق "التاكس�ي" 
وبعض روادها ومن له عالقة معهم ليكون هذا 

التحقيق:
سائق حتى اشعار اخر

يق�ول س�ائق التكس�ي ماجد 
"ان  عام�ا(  حمي�د)26 

معظ�م المه�ن ف�ي 
العراق توقفت 

وه�ا ان�ا ذا 
امامك عندي ش�هادة 

)يعن�ي خري�ج كلي�ة(، لكنني لم 

احصل على فرصة عمل مناسبة مما يضطرني 
ال�ى العمل ف�ي ه�ذه المهنة "التكس�ي"  حتى 
اش�عار اخر" واضاف مواصال حديثه "نحن في 
بلد ال يوفر للخريج عم�ال، ولهذا نرى الطوابير 
م�ن العاطلي�ن ع�ن العم�ل ال يج�دون رزقهم 
اليوم�ي مم�ا يضطرهم الى التوج�ه الى العمل 
س�ائقي "تاكس�ي"، ما ادى الى كثرة س�يارات 
االجرة ، وبالتالي ادى الى االختناقات المرورية 
بسبب كثرة الحواجز والسيطرات.وبسبب هذه 
الظروف يلجأ سائق "التكسي" الى الحديث مع 

الراكب ويكون كثير الشكوى والتظلم".
السياقة.. مالذ للعاطلين؟!

ويقول الدكتور وائل السلمان )35 عاما( استاذ 
عل�م االجتم�اع: كثي�را م�ا نركب "التاكس�ي" 
لك�ي نصل الى مصالحن�ا او اماكن نريدها وانا 

اس�تخدم 
"التكس�ي" 

ولقد بع�ض  االحي�ان 

وش�د  المهن�ة  ه�ذه  ف�ي  فك�رت 
انتباهي أحد السواق برغم انني 
انه�م مكافحون من  اعلم 
العيش  لقم�ة  اج�ل 
ح�ب  صا و
 " لتكسي ا "
هو صاحب 

مهن�ة 
الى  تش�به 
كبي�ر  ح�د 
اخرى  مه�ن 
كس�ب  ف�ي 
انها  إال  ال�رزق، 

لنقابة تحدد غي�ر  تابعة 
شروط العمل بها، فلهذا نرى الكثير ممن يعمل 
فيها وهي مالذ العاطلين ع�ن العمل ويملكون 

سياراتهم او سيارات اقاربهم.
ويضي�ف: ف�ي اح�دى الم�رات اوقفت س�يارة 

س�ائقها،  ال�ى  وانتبه�ت  كالع�ادة  "تكس�ي" 
فلق�د كان انيق�ا بملبس�ه وش�كله واحببت ان 
اخوض مع�ه بالحديث حتى اع�رف قصته بعد 
ان احسس�ت بأنه يخفي قصة ما، فس�ألته عن 
قصته، فقال لي ان خريج جامعي ويعمل سائق 
"تكسي" مع انه يعمل عمال آخر، ألنه هجر من 
بيته الى منطقة اخرى وأجرَّ بيتا سعره مرتفع 
ج�دا، ويقول ان�ا ادف�ع راتبي لتس�ديد االيجار 
واعمل س�ائق "تكس�ي" من اج�ل توفير لقمة 
العي�ش، والذي اريد ان اصل اليه هو ان اكس�ب 

المال الحالل افضل من البطالة.
سواق اليجيدون فن السياقة

ويقول ابو عمار )42 عاما( سائق تكسي: نحن 
نعمل منذ اكثر من عشر سنين، واليوم الظروف 
اختلفت، تماما، عما مضى، ونالحظ االن الكثير 
ممن لديهم س�يارات لكنهم يفضلون استخدام 
"التكس�ي" وذلك الس�باب كثيرة اهمها انعدام 
االم�ن وكث�رة االزدحام�ات وانقط�اع الطرق 

والكتل الكونكريتية وانتش�ار ظاهرة السواق 
الجدد الذين ال يعرفون فن السياقة فضال على 

الالمباالة عندهم.
ونرى معظم سائقي "التكسي" -وانا منهم- 
يتحاورون م�ع الراكب ويتطرقون الى الكثير 
من المواضي�ع لقتل الضج�ر واضاعة الوقت 
الكبي�ر حيث انن�ا نعمل ما يقرب من العش�ر 
ساعات يومياً وهذا يعني ان يمر علينا مختلف 
الش�رائح من المواطني�ن واالختصاصات ما 
يتطل�ب الثرث�رة معه�م والحدي�ث في ش�تى 
المج�االت، فهن�اك م�ن يفت�ح الحدي�ث ع�ن 
الفوض�ى في البل�د ومن يتحمل مس�ؤوليتها 
وقد يتط�رق احدهم ال�ى االزدحامات وارباك 
الم�رور والحالة التي وصل اليها الش�عب في 
ظ�ل غياب الحكومة وضياع حقوق االنس�ان 
وعدم توفير أدنى المس�تلزمات للمواطن في 
وقت يعلم الجميع ان الش�عب العراقي هو من 
الشعوب العريقة والحضارية وال يستحق كل 
ال�ذي حصل له وكلنا ينتظر ان نرى مس�تقبال 
افضل لنا والوالدن�ا إال ان العتمة المخيمة على 
االوض�اع في الع�راق ال ب�د ان تنجل�ي، ويأتي 

الخير على العراق وأهله.
نعمل وايدينا على قلوبنا

ام�ا ثام�ر احم�د )44عاما( س�ائق "تكس�ي" 
فيقول: الوقت اآلن لي�س في صالحنا فما تزال 
التفجيرات تحصد ارواح االبرياء وكلها من اجل 
السياسة والمتضرر الوحيد نحن، هناك سرقات 
واعت�داءات ونح�ن لم نع�د نؤمن على انفس�نا 
ونس�ير في الش�ارع وايدينا على قلوبنا من اي 
طارئ ال يأتي بخير، فقد اس�تطاع االحتالل ان 
يخلخل الوضع ويزرع التفرقة، وفي وسط كل 
هذا نري�د ان نحصل على المال الحالل كي نعيل 
عوائلن�ا، فنحمل ارواحنا على أكفنا، فال نرضى 
ان نعي�ش مث�ل اللص�وص او الحواس�م، نريد 
ان نكس�ب م�ن تعبنا وعرق جبينن�ا.. انا عندي 
عمل خاص بي إال انه توقف بس�بب المس�تورد 

الذي غزا الش�ارع فشل حركة المنتج الصناعي 
فاضط�ررت الى النزول الى الش�ارع لكي اعمل 
س�ائق "تكس�ي"، لكنن�ي اعان�ي االعطال في 
السيارة إضافة الى االزدحام في الشارع وكثرة 
العاملي�ن بهذه المهنة التي ال تحتاج الى مهارة 

غير السياقة.
يقول ابو سارة ياسر)32 عاما(: انا خريج كلية 
ول�م اج�د وظيف�ة ، واتمنى ان يش�كل مجلس 
الخدمة لكي اعث�ر على عمل واترك هذه المهنة 
التي اظن انها غير مناس�بة لي واحسبها مهنة 
صعبة وفيها كثير من المصاعب، وعدد سائقي 
"التكس�ي" يفوق الحاجة، ومعظمهم يحملون 
الشهادات وال يجدون وظائف، انني اعاني هذه 
المهن�ة ولكني ال اع�رف غيره�ا النني قضيت 
عمري بالدراس�ة ولم تتح لي فرصة لكي اتعلم 

مهنة اخرى.
وحديث عن الهموم

ابراهي�م ش�هاب م�ن عم�ل  ويش�كو الح�اج 
"التكس�ي" برغم ان�ه كان يعمل من�ذ اكثر من 
خمس�ة عش�ر عاما، ويتحدث عن مأساته التي 
تتلخص بفقد احد ابنائه وهو عسكري منذ مدة 
طويلة ومقتل الثاني عندما دهمت قوة مشتركة 
منزله، واعتقال الثالث وهو لم يكمل الس�ابعة 
عش�ر من عمره ولم يعثروا على مكان اعتقاله 
حتى اآلن.الحديث مع س�ائقي سيارات االجرة 
يطول ويطول، وال ينتهي ويتناول كل المواضيع 
وله�م هم مش�ترك ينتظرون م�ن الحكومة ان 
تنظ�ر اليهم وتعم�ل على حل مش�اكلهم النهم 
جزء من هذا الشعب وهم شريحة كبيرة ومهمة 
في المجتمع والحديث في سيارات االجرة ال بد 
ان يقودنا الى كالم كثير، ويتطرق الى السياسة 
والظروف المعيش�ية والمنغصات الكثيرة التي 

ال تحدها حدود.
الكل ينتظر من الحكومة ان تضع نصب اعينها 
كل شرائح المجتمع بمختلف اعمالهم ومهنهم 

وتعمل على تحسين أوضاع الشعب.
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 السائقون يتباهون بشراء االقوى صخب وعنف 
واألشد فزعا للناس..  

بغداد مدينة تتقلب على الصخب والعنف في 
منبهات السيارات ؟

سيارات االجرة .. واالستعمال المتعسف للمنبهات !

سائقو التاكسي .. والبحث عن لقمة العيش



كاظم فنجان الحمامي 

المالمح الجغرافية للمضيق
يق�ع المم�ر المالحي للمضي�ق برمته ف�ي المياه 
اإلقليمية العمانية, التي تمتلك وحدها حق اإلشراف 
والتنظي�م والمراقبة, وتق�ع عليها واجبات تأثيث 
المضي�ق بالعالم�ات المالحية, بيد أن ه�ذا الحق 
ال يلغ�ي حقوق الس�فن غير العمانية م�ن التمتع 
بحري�ة المرور والعبور.  يبل�غ عرضه العام )54( 
كيلومت�را, لكن�ه يضيق عن�د نقطة التق�ارب بين 
الضفتي�ن العمانية واإليرانية حتى يصل إلى )34( 
كيلومترا, أم�ا عرض المم�ر المالحي المخصص 
لدخول الس�فن فيبلغ ميلي�ن بحريين فقط ويقع 
إلى الجانب اإليراني, وكذا بالنسبة للممر المالحي 
اآلخر المخصص لخروجها, والذي يقع إلى الجانب 
العماني. تفصل بين الممرين مس�افة عازلة تقدر 
بميلي�ن بحريين في النقط�ة, التي تتقاطع عندها 
إحداثي�ات خط�وط الع�رض بإحداثي�ات خطوط 

الطول:-
خط العرض

N"0.00'34°26
خط الطول

E"0.00'15°56
وللمزيد من التوضيح نذكر إن خط العرض المشار 
إليه هن�ا, هو )26( درجة, و)34( دقيقة ش�ماالً, 
وخ�ط الط�ول ه�و )56( درج�ة, و)15( دقيق�ة 
ش�رقاً, ويضم المضيق عدداً م�ن الجزر الصغيرة, 
أكبرها جزيرة )قشم(, وجزيرة )الراك(, وجزيرة 
)هرمز(, إضاف�ة إلى الجزر الثالث المتنازع عليها 
بين إيران واإلمارات, وهي )طنب الكبرى, وطنب 
الصغرى, وأبو موسى(, والتي أصبحت في قبضة 

إيران منذ عام 1971 وحتى يومنا هذا, 

شيء من التاريخ
مر مضيق هرمز بسلسلة متعاقبة من المضايقات 
الحربية والسياس�ية لم تمر بها المضايق البحرية 
األخ�رى, فل�م يفلت م�ن األطماع االس�تعمارية, 
ولم ين�ج من الصراع�ات الدولية للس�يطرة عليه 
والتحك�م بقوافل الس�فن المارة ب�ه, فمنذ قرون 
بعيدة وهو يلعب دوراً دوليا وإقليميا هاما أس�هم 
في التجارة الدولية, وف�ي تحريك مواقع القواعد 

الحربية الغربية في المنطقة. 
 كان حك�راً عل�ى س�فن القراصن�ة, ث�م وقع في 
قبضة األس�طول البرتغالي, لكنه أصبح فيما بعد 
من اخطر محاور الصراع بين األساطيل الفرنسية 
والهولندية والعثمانية, ثم وقعت معركة األرمادا, 
التي حسمت النزاع على زعامة البحار والمحيطات 
بي�ن البرتغاليين والبريطانيين عام 1588, وانتقل 
بعده�ا ليصبح من أهم النقاط اإلس�تراتيجية في 
مخطط�ات األدميرالي�ة البريطاني�ة, الت�ي كانت 
تعده مفترق الطرق ألساطيلها الحربية ولقوافلها 
التجاري�ة المتوجه�ة نح�و خليج عم�ان والبحر 
العرب�ي والبحر األحمر والمحيط الهندي, فمنحت 
نفس�ها حق التدخل في ش�ؤون الدول التي ارتبط 
مصيرها به, وكانت شركة الهند الشرقية هي التي 
تتحكم بمس�ارات الس�فن المارة بالمضيق, وهي 
التي تفرض عليها اإلتاوات بموافقة اإلمبراطورية 
العثمانية وبدعمها المطلق, حتى أصبحت صاحبة 
االمتياز في تنظيم المالحة من مدخل شط العرب 
وحت�ى جزيرة س�يالن, ومن باب المن�دب وحتى 
مضي�ق موزمبي�ق ف�رأس الرج�اء الصال�ح, ث�م 
تأجج�ت براكين الصراع على المضيق بين االتحاد 
السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية, فازدحم 
ميناء عدن باألساطيل السوفيتية, وترددت بعض 
قطع األسطول الس�وفيتي على الموانئ العراقية 
في زيارات خاطفة, في الوقت الذي توس�عت فيه 
القواع�د األمريكية ف�ي دويالت الخلي�ج العربي, 
وانتهى الصراع لصال�ح البنتاغون الذي كان يرى 
ف�ي المضيق عمقه الس�وقي, وبوابته اآلس�يوية 

نحو تعزيز قدراته الحربية التوسعية. 
الملفت للنظر أن مضيق هرمز ظل مفتوحاً بوجه 
السفن والناقالت المترددة على الموانئ الخليجية, 
على الرغم من تضارب المواقف السياسية, وعلى 
الرغ�م م�ن كل األزم�ات والخالف�ات والح�روب 
والتش�نجات, التي ش�هدتها المنطق�ة في العقود 
الماضية, ولم تتعطل فيه المالحة يوما واحدا في 
أحلك الظروف التي عصف�ت بها, وكانت الناقالت 
العمالقة والس�فن التجارية المحملة بشتى أنواع 
البضائ�ع تعبر المضي�ق جيئة وذهاب�ا بعد الثاني 
والعشرين من أيلول )س�بتمبر( عام 1980, وهو 
الي�وم الذي تفجرت فيه الحرب العراقية اإليرانية, 
والت�ي اس�تمرت ف�ي غليانه�ا حتى ع�ام 1988, 
وهنا البد لنا من اإلش�ارة إلى التهديد الذي أطلقته 
إي�ران ع�ام 1984, عندم�ا فكرت بغل�ق المضيق 
على أث�ر الضرب�ات الجوي�ة العراقي�ة الموجعة, 
التي اس�تهدفت إغراق وتدمير الناق�الت اإليرانية 
المحملة بالنفط, واس�تهدفت أيضا قطع الطريق 
بين جزيرة )خ�ارك( ومضيق هرمز, حتى وصلت 
الغ�ارات الجوية المباغتة في بع�ض طلعاتها إلى 
جزي�رة )الراك(, واقتربت من مين�اء بندر عباس, 
ووقعت بعض الصواريخ عند حافات المضيق, ما 
اضطر الفرقاطات األمريكي�ة إلى مواكبة ناقالت 
النفط والغاز لتأمين سالمتها وسالمة طواقمها, 
ف�ي حي�ن قام�ت البحري�ة اإليراني�ة ف�ي بعض 
مناوراته�ا بإخضاع الس�فن والناق�الت التجارية 
المارة بالمضيق للتفتيش القس�ري.  وفي نيسان 
)أبري�ل( 1988 اصطدمت فرقاط�ة أمريكية بلغم 
بحري�ة زرعته إيران عند مقترب�ات المضيق, أدى 
انفج�اره إلى غرق الفرقاط�ة, وتدمير وغرق عدد 

كبير م�ن الس�فن اإليرانية الصغيرة, وفي ش�هر 
تم�وز )يولي�و( م�ن العام نفس�ه أطلق�ت إحدى 
الس�فن الحربية األمريكي�ة صاروخا موجها ضد 
طائ�رة ركاب إيراني�ة فأس�قطتها ف�ي البحر مع 

ركابها )290 راكباً(. 
ث�م تأزمت األوضاع مرة أخرى بين أمريكا وإيران 
بي�ن )2007(, و)2008( عندم�ا تعم�دت بع�ض 
ال�زوارق الحربي�ة اإليراني�ة الس�ريعة اس�تفزاز 

قطعات األسطول البحري األمريكي الخامس. 
 أما أقوى الحوادث التي تعرضت لها السفن داخل 
المضيق, فه�و االعتداء الذي تعرض�ت لها الناقلة 
اثن�اء   2010/7/28 ي�وم   )M. Star( العمالق�ة 
عبوره�ا المضيق في طريقها م�ن ميناء )جزيرة 
داس( باإلمارات إلى اليابان, وكانت ترفع علم جزر 
مارش�ال, ويديرها طاقم ياباني, فطاردها زورق 

سريع يقوده شاب انتحاري )أيوب الطيشان( من 
تنظي�م القاعدة بأحزمة ناس�فة, فانفجر الزورق 
بمح�اذاة الناقل�ة, م�ا أدى إل�ى إصابته�ا بأضرار 
طفيفة بس�بب متانتها وبنائها المتماس�ك, وكان 
م�ن المتوق�ع أن تنفجر وتغ�رق وتندل�ع النيران 
بحمولته�ا التي تق�در بنح�و )270000( طن من 
النف�ط الخ�ام, فتتوق�ف المالح�ة ف�ي المضي�ق 
ألس�ابيع وربم�ا ألش�هر, ولحي�ن إزال�ة الحطام 

الغارق والسيطرة على آثار التدمير البيئي. 

النفط يرسم مالمحه المستقبلية
تزاي�دت أهمية المضي�ق منذ اليوم الذي أُكش�فوا 
في�ه أول�ى آب�ار النف�ط الخليجي�ة ف�ي منطق�ة 
مسجدي سليمان بإيران, ثم توسعت االكتشافات 
النفطي�ة والغازي�ة في ح�وض الخلي�ج العربي, 
فتدفقت الناق�الت العمالقة على موانئ المنطقة, 
وتصاع�د س�قف اإلنت�اج حت�ى تج�اوز األرق�ام 
المتوقع�ة, فتح�ددت مس�اراتها عبر ه�ذا المنفذ 
البحري الضيق, وتأثرت تحركاتها برياح التقلبات 
السياسية والمواجهات العس�كرية, التي عصفت 
بأقطار الخليج ودول الشرق األوسط. ما اضطرها 
للبحث عن الطرق الكفيلة بتخفيف اعتمادها على 
مضيق هرمز, واالس�تعانة بمد خط�وط األنابيب 
إل�ى مناف�ذ التصدير البديل�ة على البح�ر األحمر, 
المناف�ذ  أو عب�ر  المتوس�ط,  البح�ر األبي�ض  أو 
التركي�ة, لكنها ظل�ت مقيدة بتداعي�ات الظروف 
االس�تثنائية, ول�م تكتمل منافعها التش�غيلية في 
المح�اور المرتبط�ة باس�تيراد المواد األساس�ية 
والس�لع الثقيل�ة والمعدات الحربي�ة.  تتدفق عبر 
المضي�ق كميات هائلة من ث�روات الخليج العربي 
المص�درة إلى الموانئ العالمي�ة تقدر بنحو )17( 
مليون برمي�ل يومياً, تحملها حوال�ي )15( ناقلة 
نف�ط عمالقة تمر يومياً عب�ر المضيق, ناهيك عن 
مئات السفن التجارية الكبيرة والصغيرة, ومئات 
زوارق الصي�د, ما يعن�ي إن 40% من نف�ط العالم 
يم�ر عبر هذه البواب�ة الضيقة, إلى جانب خطوط 

الشحن البحري األكثر كثافة في العالم. 

لغة التصعيد التعبوي
ق�د يظ�ن البع�ض إن إي�ران ال تمتل�ك األس�طول 
الحرب�ي, الذي يؤهله�ا لغلق المضي�ق بالمقارنة 
مع الس�فن الحربية األمريكية, والس�فن الغربية 
األخ�رى المؤازرة لها في ح�وض الخليج العربي, 
وق�د يبني البع�ض ظنونه على التقني�ات العالية, 
الت�ي ينفرد به�ا األس�طول األمريكي�ة, وقدراته 
الس�وقية الفائقة, في تحويل الحرب إلى لعبة من 
أأللع�اب الرقمية الحديثة, بي�د ان بعض المحليين 

االس�تراتيجيين ينسفون تلك الظنون, ويسخرون 
منه�ا, فالبروفس�ور )Talmadge( م�ن جامع�ة 
جورج واشنطن يقول: )إن إيران قادرة تماما على 
غلق المضيق إذا كانت ترغب بذلك(, ويصف العملية 
بأنها )لقمة سائغة Cakewalk(, وهذا ما أكد عليه 
قائد األس�طول اإليراني بقول�ه: )إن غلق المضيق 
عندنا أسهل من شربة ماء(, وجاءت ردود األفعال 
اإليراني�ة على اث�ر التصريحات الغربي�ة بتضييق 
الحصار االقتصادي عليها, على خلفية النشاطات 
النووية المتصاعدة, وكأنها تريد أن تقول: )أما أن 
نك�ون طرفا ف�ي اللعبة, أو ال نس�مح لكم باللعب 
في مالعبنا(, األمر الذي اضطر قطعات األسطول 
الحرب�ي الخام�س, الذي يتخذ م�ن البحرين مالذا 
له, إلى اتخ�اذ اإلجراءات التعبوي�ة الفعالة لرصد 
التح�ركات اإليرانية في المضيق, وتأمين س�المة 

المس�ارات المالحي�ة الرئيس�ة في مي�اه الخليج 
وخارجه�ا, ومن ضمنها القي�ام بطلعات روتينية 

للتأكد من خلو البحر من األلغام. 
  يتأل�ف األس�طول الحرب�ي اإليران�ي م�ن )25( 
غواص�ة, وأكث�ر م�ن 100 قطعة بحري�ة تقليدية 
متباين�ة األحج�ام واالختصاصات, بينم�ا يتألف 
األس�طول األمريكي الخامس م�ن أكثر من )20( 

قطعة حربية تخصصية عالية الكفاءة. 
 )John Kirby لقد ص�رح الكابتن )ج�ون كيرب�ي
الناطق باس�م البنتاغ�ون, أكثر من م�رة عن ثقة 
الجان�ب األمريكي�ة بالق�درات االس�تثنائية التي 
تمتلكه�ا األس�اطيل الحربي�ة لق�وات التحال�ف, 

في التص�دي للهجمات اإليراني�ة المحتملة, 
وف�ي تأمي�ن الحماي�ة ألصدقائه�ا ف�ي 

المنطق�ة(, ف�ي حين أك�دت الخبيرة 
الدولية بالشؤون اإليرانية )سوزان 

مالوني Suzanne Maloey(: ))إن 
التصعيد السياس�ة ألزمة مضيق 
هرمز سيؤثر تأثيرا مباشرا على 
ارتفاع أس�عار النفط((, وتكمل 
حديثه�ا  )مالون�ي(  الس�يدة 
ع�ن الص�راع الخليج�ي الجديد, 

الش�عب  إن  أظ�ن  بالق�ول:)ال 
اإليراني يصغي لطبول الحرب التي 

تقرعها اآلن بعض الكيانات 
المحرض�ة  اإليراني�ة 

عل�ى العن�ف((, أم�ا 
ر  فس�و و لبر ا

 )T a l m a d g e (
)إن  فيق�ول: 
أش�به  إي�ران 
الصغير  بالول�د 
يقل�د  ال�ذي 

الذئ�ب  ص�وت 
رفاق�ه  إلخاف�ة 

أو  القري�ة(,  ف�ي 
ال�ذي  )إنه�ا كالصب�ي 

يعوي كالذئ�ب, فهي تعوي 
دائم�ا بهرم�ز(.  فبين آون�ة وأخرى يطل 

علين�ا أح�د المس�ؤولين اإليرانيين ملوح�اً بعصا 
غليظة, ومهدداً بإغ�الق المضيق في حال تعرض 
ب�الده للخطر, وهكذا تصاع�دت حدة التصريحات 
المتبادل�ة عل�ى نحو يثير قلق�اً إقليمي�اً وعالمياً, 
خش�ية تط�ور األم�ور إل�ى مواجهات مس�لحة, 
لتأكي�د  فأقدم�ت طه�ران عل�ى خط�وٍة أخ�رى 
مواصلته�ا ألنش�طتها النووية, ف�ي الوقت الذي 

قامت في�ه بمناوراتها الحربية ف�ي المضيق, في 
وقت عصيب وش�ديد الحساس�ية, واستمرت في 

مناوراتها على مدى عشرة أيام بلياليها. 
ول�و عدنا قليال إل�ى الوراء الس�تذكرنا التهديدات 
المتكررة بغلق المضيق, نبدأها بتهديدات )حس�ن 
في�روز آب�ادي( رئي�س أركان الجي�ش اإليران�ي, 
وتهدي�دات )يحي�ى رحي�م صف�وي( المستش�ار 
العس�كري للمرش�د الدين�ي األعل�ى, وتهدي�دات 
)محمد علي جعفري( قائد الحرس الثوري, وكلها 

توحي بان الحرب باتت وشيكة. 
ث�م جاءت تهديدات القادة األمري�كان لتصب النار 
على الزي�ت, وكانت أكثر تش�نجا وتعنتا, فنبدأها 
األس�طول  قائ�د  غورتين�ي(  )ولي�ام  بتهدي�دات 
األمريك�ي الخام�س, وتهديدات الجن�رال )مارتن 
المش�تركة,  األركان  هيئ�ة  رئي�س  ديمبس�ي( 
الدف�اع  وزي�ر  هامون�د(  )فيلي�ب  وتهدي�دات 
البريطان�ي, وكله�ا توحي ب�ان الق�وى العظمى 
لن تق�ف مكتوفة األيادي, وإنها س�تخوض حربا 
طويلة األمد قد تستمر ألعوام, قياسا على الحرب 
العراقي�ة اإليراني�ة التي بدأت ع�ام 1980 لتنتهي 
ع�ام 1988.  لقد تركت هذه التهدي�دات تداعياتها 
المباش�رة على تصرفات شركات خطوط الشحن 
البحري, التي س�ارعت بفرض زيادات كبيرة على 
رسوم التأمين على ناقالت النفط العمالقة وسفن 

الحاويات, بعد التهديدات اإليرانية المتواصلة. 
وكانت تلك التهديدات المتكررة الس�بب المباش�ر 
في تشييد المرافئ العربية البديلة, والتي ستكون 
قادرة عل�ى تصدير أكثر من مليونين برميل يوميا 
م�ن النف�ط الخام, عب�ر أنابيب مغم�ورة في قاع 
البح�ر, تح�ت مضيق هرمز نفس�ه, داخ�ل المياه 
اإلقليمي�ة العمانية, وق�د انته�ت المرحلة األولى 
من المش�روع في منتصف عام 2010, وباش�رت 
اإلم�ارات فعليا بض�خ النفط عبر ه�ذه الخطوط 
البديلة, التي أس�همت إس�هاما مباش�را في تقليل 
تكالي�ف اإلبحار عبر المضيق, واختزال المس�افة 
الش�حن  تكالي�ف  تقلي�ل  ع�ن  ناهي�ك  والزم�ن, 
والتأمي�ن, وتوفي�ر ضمان�ات الس�المة واألمان 

للناقالت المترددة على المنطقة. 

من يمتلك القدرة على غلق المضيق ؟؟
ليس هناك أس�هل على الجهات التخريبية من غلق 
المضي�ق, وال أس�هل عليه�ا من تعطي�ل المالحة 
في هذا الممر البحري الدول�ي الحيوي, فاألعمال 
التخريبي�ة, والمخططات التدميرية, أس�هل دائما 
بماليين المرات من مشاريع البناء والتعمير, 
وربم�ا ال تكلفه�ا عملي�ة غلق 

المضيق أكثر من بضعة 
دوالرات لشراء بضعة كيلوغرامات من مادة )سي 
فور(, فالعملية اإلرهابية التي تبنتها القاعدة يوم 
2010/7/28, والتي نفذه�ا االنتحاري اإلماراتي 

)أي�وب الطيش�ان(, واس�تهدفت وقت�ذاك تفجير 
الناقلة العمالقة )M. Star( وس�ط مضيق هرمز, 
كانت قريبة جدا من تحقي�ق أغراضها التخريبية, 
ل�و لم تك�ن الناقلة محصنة من الخ�ارج بجدارين 
فوالذيين معززين بالدعامات الصلبة, ولو لم يكن 
التفجير وقع في هذا المكان بالذات, ثم أن الزورق 
الذي ركبه )أيوب( كان من زوارق الصيد الصغيرة, 
الت�ي ال  تجل�ب االنتباه وال تثير الش�كوك, لذا فان 
تك�رار مث�ل ه�ذه العملي�ات يعد م�ن االحتماالت 
الواردة ج�دا, وإن قيام فرد واح�د بإطالق قذيفة 
صاروخية واح�دة, أو بضعة قذائ�ف من القذائف 
 )RBG7( المحمول�ة المقاومة للدروع, م�ن نوع
ه�و االحتم�ال األق�رب للتصديق والتطبي�ق, فما 
بال�ك بزرع عش�رات األلغ�ام في طري�ق الناقالت 
المغادرة, في الممر المالحي, الذي ال يزيد عرضه 
عل�ى ميلي�ن بحريين فق�ط ؟, وهن�اك الكثير من 
األدوات والمعدات المتاحة والرخيصة, التي يمكن 
أن تلجأ إليها المنظمات واألطراف الخبيثة لتفجير 
السفن العابرة للمضيق, وإلصاق التهمة بإيران أو 

بالقاعدة أو بأي منظمة أو دولة أخرى. 
مم�ا ال ري�ب فيه أن إي�ران تمتلك س�واحل بحرية 
مين�اء  م�ن  طوله�ا  يبل�غ  األط�راف  مترامي�ة 
)خرمش�هر( إلى ميناء )جابهار( حوالي )3200( 
كيلومتر, تطل على الخليج العربي, وخليج عمان, 
وبح�ر الع�رب, والمحيط الهن�دي, يتخلله�ا أكثر 
م�ن )45( مين�اء, ومئ�ات المناف�ذ البحرية, ولها 
ف�ي الخليج العربي وحده عش�رات الجزر الكبيرة 
والصغي�رة, ابتداًء من جزيرة )مين�و( إلى جزيرة 
)الراك(, وعنده�ا ك�م هائ�ل م�ن زوارق الدورية 
الس�ريعة, وآالف ال�زوارق المطاطي�ة التكتيكية, 
وعش�رات الفرقاط�ات والحوام�ات والمدم�رات 
والب�وارج وس�فن اإلن�زال والغواص�ات وس�فن 
اإلسناد والتموين, وتمتلك أكثر من مليون سفينة 
خشبية تابعة للقطاع الخاص من النوع المخصص 
للصيد, والتي يمكن استدعاؤها, وتكليفها ببعض 
المهام القتالي�ة, مع األخذ بنظر االعتبار إن إيران 
تمتلك الي�وم أكبر األس�اطيل التجارية في كوكب 
األرض, بأسماء وعناوين وواجهات متباينة, حتى 
ال تلف�ت االنتب�اه, وقد أب�دت أمري�كا تخوفها من 
تنامي األس�طول التجاري اإليران�ي منذ ثمانينات 
القرن الماضي وحتى يومن�ا هذا, وال يعلم الناس 
حت�ى اآلن: إن األس�طول التج�اري اإليراني يمثل 
أكب�ر مصادر القلق األمريكي, فقد تبنت إيران منذ 
ع�ام 1980 سياس�ة بحرية منحت مالك الس�فن 
مزايا سخية يندر وجودها في األقطار األخرى, إذ 
وفرت لهم الدعم المطلق, ورفعت عنهم الرس�وم 
والضرائ�ب, وجهزت س�فنهم بالوق�ود والزيوت 
بأس�عار رمزية, بموجب معادلة حس�ابية تعتمد 
عل�ى حج�م الق�وة الحصاني�ة ومقدار المس�افة 
المقطوع�ة, فتنام�ت أس�اطيلها التجاري�ة حتى 
بلغ�ت ال�ذروة من حيث ع�دد الس�فن, ومن حيث 
حموالتها اإلجمالية المسجلة, ومن حيث تنوعها 
وتخصصها, ثم تبنت إيران سياسة مينائية أخرى, 
عززت سياستها البحرية التجارية, عندما اعتمدت 
في المقام األول على الس�فن اإليرانية في تصدير 
واس�تيراد البضائع م�ن والى الموان�ئ اإليرانية, 
فتكاث�رت س�فن األس�طول التج�اري, وتع�ددت 
مهماته�ا, وش�كلت عمقا س�وقيا جدي�دا مضافا 
لس�الح البحرية اإليراني, حتى أصبح من الصعب 
التكه�ن بأماك�ن تواجد س�فنها المنتش�رة حول 
العالم, ومن الصعب التكهن بحموالتها ونواياها. 
الملفت للنظر إن األس�طولين اإليرانيين )الحربي 
والتج�اري( ارتقي�ا بخط�وط متوازي�ة, وحققا 
قفزات نوعية هائلة منذ عام 1990, وجاء 
تفوقهما على حس�اب تقهقر القوة 
البحري�ة )الحربي�ة والتجاري�ة( 
الخليجية, ل�ذا فان االختالل في 

ن  ز ا ت�و
الق�وى بي�ن 

ما تمتلكه دولة واحدة 
)إيران(, وبين ما تمتلكه س�بع دول بكامل عدتها 
وعتاده�ا )الع�راق, الس�عودية, قط�ر, البحرين, 

عم�ان, اإلم�ارات, الكويت(, يعد س�ابقة خطيرة 
تنذر بسلسلة من العواقب الوخيمة, وتفرض على 
دول المنطقة الدخول في تحالفات مذلة ومكلفة.   
وبالتال�ي ف�ان الحس�ابات التعبوي�ة والتطبيقية 
تقول: إن الدولة القادرة على امتالك ناصية التفوق 
البحرية س�تكون قادرة على غلق المضيق, وربما 
يغريه�ا تفوقه�ا, وتدفعه�ا عنجهيته�ا ذات يوم, 
فتصاب بجن�ون العظمة, وتقدم عل�ى تنفيذ هذه 
الخط�وة االنتحاري�ة, التي س�تزلزل األرض تحت 
أقدامه�ا, وتقل�ب عاليها س�افلها, أم�ا إذا أقدمت 
أمري�كا عل�ى تنفيذ ه�ذه الخطوة, بقص�د إلصاق 
التهمة بإي�ران, واتخاذها ذريع�ة لخوض الحرب 
الكارثية, فإنها سترتكب حماقة ما بعدها حماقة, 
ل�ذا فان غل�ق المضيق أس�هل بكثير م�ن األلعاب 
التسلية المنزلية, وأخطر في الوقت نفسه من كل 

الحروب الكونية الساحقة. 
 ماذا لو أغلقوا المضيق ؟

مم�ا ال ري�ب في�ه إن قي�ام إي�ران بغل�ق المضيق 
س�يؤدي إلى إغالق موانئه�ا ومرافئها في حوض 
الخليج العربي, وسيعطل أنشطتها التجارية كافة, 
أم�ا موانئها الواقعة خ�ارج الخليج فمعظمها من 
)البن�ادر( البدائية, التي تفتقر ألبس�ط المقومات 
المينائية, وال تصل طاقتها االستيعابية إلى طاقة 
ميناء واحد من موانئها المخنوقة في شط العرب, 
بمعن�ى إن إيران س�تكون هي الدول�ة المتضررة 
األولى, بينما س�تكون األض�رار المينائية طفيفة 
على الدول العربية األخرى, المعتمدة على الموانئ 
البديل�ة من�ذ ثمانين�ات القرن الماض�ي من خالل 
ش�بكة معقدة م�ن الطرق البرية, وش�بكة أخرى 
أكثر تعقيدا من أنابيب النفط والغاز, فالس�عودية 
واإلمارات لديهما منافذ أخرى للتصدير, فيما لدى 
الكوي�ت اس�تثمارات خارجية تغنيه�ا عن تصدير 
النفط لفترات طويلة, ناهيك عن الخطوط البحرية 
البديلة التي اس�تحدثت بعد ع�ام 2010, ومع ذلك 
فان للقلق السياس�ي والعسكرية والجماهيري ما 
يبرره, فاحتماالت الحظر النفطي على إيران باتت 
ش�به وش�يكة, واحتماالت توجيه ضرب�ة إيرانية 
اس�تباقية لحام�الت الطائرات الغربي�ة المتدفقة 
عل�ى المنطق�ة أصبح�ت م�ن ضم�ن االحتماالت 
ال�واردة, وبخاص�ة بع�د الضرب�ات الخفي�ة التي 
تلقته�ا إي�ران بغ�از الكيمتري�ل لح�رق مزارعها 
وحقولها الزراعية, والحرب االلكترونية الموجهة 
ضدها بأس�لحة )الس�ايبر(, أما الح�رب التقليدية 
التي يحتمل أن تش�نها أمري�كا ضد إيران فمازالت 
قائم�ة لس�ببين اثني�ن, الس�بب األول: محاولتها 
امتالك سالح نووي فتاك, والسبب الثاني: تحولها 
إلى ق�وة إقليمية عظمى ته�دد الهيمنة األمريكية 
في المنطقة.  نحن اآلن في منتصف العام التاسع 
من عام الحس�م الذي أعلنته إس�رائيل على لسان 
رئيس هيئ�ة أركانها )بن غانت�س(, الذي قال في 

تصريح له: إن عام 2012 سيشهد نهاية إيران. 
إن من يقف على مشارف مضيق هرمز سيرى بأم 
عينه تدف�ق القطعات الحربية البحرية إلى حوض 
الخلي�ج العربي, وس�يرصد كثافتها, وس�يالحظ 
انتش�ارها, حت�ى وصل�ت إل�ى أق�رب نقط�ة من 
حقول )نوروز(, وحقول )فريدون(, و)اردش�ير( 
 ,)Coalition forces( تحت عنوان قوات التحال�ف
ف�ي حين ب�دت عالم�ات الخوف والذع�ر واضحة 
على مالمح الساس�ة الخليجيين, الذين عبروا عن 
خشيتهم من تعرض محطات تحلية المياه لضربات 
مباش�رة, قد تؤدي إلى تعطيش البالد في غضون 
)24( س�اعة.   ما يحيرن�ي هنا هو التصريح الذي 
أطلق�ه الكويت�ي )ناصر الدويلة( عن اس�تعدادات 
الدول الخليجية للدخول باش�تباكات مسلحة ضد 
إي�ران إذا أقدمت عل�ى غلق مضيق هرم�ز, معربا 
عن تفاخره بخطط دول مجلس التعاون الخليجي 
للدخ�ول بمواجه�ات مس�لحة ض�د إي�ران, هكذا 
يتحدث )الدويل�ة(, الذي ال يعي ما يقول, وكأنه 
ال يعل�م إن بع�ض الدوي�الت الخليجية 
هي التي تآمرت عل�ى العراق, وهي 
الت�ي دمرت قوت�ه البحري�ة, وهي 
الت�ي م�ددت حدوده�ا الي�وم فوق 
أطالل قاعدة الخلي�ج العربي في أم 
قصر, وهي التي انتهكت حرمة مقر 
قيادة القوة البحرية العراقية والدفاع 
الساحلي, ومقر اللواء البحري السابع, 
وه�ي  والس�بعين,  الس�ابع  والل�واء 
التي اش�تركت في إغراق سفن العراق 
الت�ي  وه�ي  الصاروخي�ة,  وزوارق�ه 
تبح�ث اليوم عن من يوفر لها الحماية, 
ويصون سواحلها المفتوحة, ويحرس 
ممراتها المالحية المارة عبر المضيق, 
ال�ذي ظل مصي�ره القل�ق يتأرجح منذ 
ربع قرن بين س�راب العظمة الحالمة, 

وخراب القوى الغاشمة. 
ختام�ا نقول إن إش�عال فتي�ل الحرب 
ف�ي الش�رق األوس�ط صار الي�وم من 
أسهل األلعاب العسكرية الطائشة, التي 
يمكن افتعالها بلمح البصر, لكن التحكم 
بنتائجه�ا, وإخم�اد نيرانها, والس�يطرة 
على براكينه�ا, هو األمر الصع�ب, الذي ال 
يمكن تحقيقه إال بعد مضي أعوام وأعوام من 
تفجر الكوارث والويالت والمصائب, التي ستعيدنا 
إلى عصور الجه�ل والتخلف, في حرب ضروس ال 

ناقة لنا فيها وال جمل. 
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مصير مضيق هرمز
بين سراب العظمة الحالمة وخراب القوة الغاشمة

ً
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  كريم المظفر 

اس�توقفني خب�ر أرس�له ل�ي صديق 

بخصوص حاكمة مدينة اس�تكهولم وهي 

ف�ي الوق�ت نفس�ه عض�وة ف�ي البرلمان 

ورئيس�ة ح�زب إضاف�ة إلى كونه�ا عمدة 

الت�ي زلزل�ت العال�م بتص�رف  العاصم�ة 

له�ا اتهم�ت عل�ى أث�ره بالفس�اد اإلداري 

ألنها خان�ت األمانة وه�ي حاكمة المدينة 

والرتكابه�ا جريمة يعاق�ب عليها القانون 

!!! ربما هناك من يتساءل عن تلك الجريمة 

)النكراء( التي ارتكبتها هذه الس�يدة حتى 

تك�ون مادة دس�مة ف�ي بالده�ا للصحف 

ووس�ائل اإلع�الم المختلف�ة !! جريمته�ا 

ال تتع�دى ع�ن كونها م�أت خ�زان وقود 

س�يارتها الخاصة واس�تقطعت الثمن من 

دفت�ر بطاقات حكومي�ة !! وبهذا التصرف 

خانت األمانة ولم تسعفها األعذار والحجج 

التي قدمته�ا وإنها اضطرت إلى ذلك العمل 

)الش�نيع !!( ألنها لم تكن تمتلك نقوداً في 

جيبه�ا ! ألن القاض�ي عّده�ا مذنب�ة وقال 

له�ا )إن ذلك ال يبرر فعلتك الش�نعاء إذ كان 

بإمكانك رك�ن عربتك وتصعدي�ن بالقطار 

الع�ام(.!! اضط�رت ف�ي إث�ر ذل�ك تقدي�م 

االس�تقالة م�ن منصبها ورف�ع عضويتها 

م�ن البرلم�ان وجمدت مناصبه�ا جميعها 

وجلست في بيتها !!. 

الخب�ر ال يحت�اج إل�ى ش�رح أو فهم ، 

وال يحت�اج إلى عمل مقارن�ة بين ما عندنا 

وعنده�م !! لكنه أعاد بي إلى مقال س�ابق 

)اإلرهاب العش�ائري( التي اش�رنا فيه إلى 

انه بداية مجموعة مقاالت عن )اإلرهاب( 

في الع�راق الذي تنوع ش�كله ومضمونه 

وألوان�ه وأس�اليبه والت�ي ال تق�ل دمارا 

ووحش�ية عن ذلك )اإلرهاب( المرتبط 

باألعم�ال اإلجرامية والقت�ل والدمار ، 

ألن جميعه�ا تص�ب في خان�ة واحدة 

هي تعطيل بناء العراق ووقف مس�يرة 

إعادت�ه إلى حظي�رة المجتم�ع العالمي 

س�واء في الخارج أم ف�ي الداخل وقتل 

فيه روح المواطن . 

ولع�ل أق�ل م�ا يطلق عل�ى جريمة 

الفساد هو )اإلرهاب( بعينه ألنه ال يقتصر 

على سرقة المال العام فحسب بل أنه يسهم 

وبش�كل مباش�ر في تدمير مفاصل الحياة 

واالقتصادي�ة  والسياس�ية  االجتماعي�ة 

وتدمي�ر اإلنس�ان العراق�ي بش�كل كامل 

وجعل�ه أس�ير هذه اآلفة الت�ي تعرقل 

تطوره ومواكبته للحضارة .

وجريمة حاكمة س�توكهولم 

!!! قادتن�ي إلى جريمة أخرى 

ف�ي 

ال  العراق 

ش�أناً  تقل 

الثقيل  الن�وع  ومن 

بع�د أن كش�فت مص�ادر عن 

إيقاف مشروع بناء مدرج جديد 

"البوين�غ"  طائ�رات  الس�تقبال 

الضخم�ة ف�ي مط�ار دولي في 

العراقي�ة  المحافظ�ات  إح�دى 

اكتش�اف  بس�بب  "المهم�ة" 

في�ه  كبي�رة  فس�اد  صفق�ة 

تص�ل إل�ى عش�رات الماليي�ن 

ال�دوالرت،  من 

ع  ز تت�و

عل�ى 

ت  جها

حكومية متعددة في تلك المحافظة 

حي�ث أحي�ل ه�ذا المش�روع إلى 

ش�ركة عراقية بعق�د قيمته 135 

مليون دوالر )عل�ى الرغم من أن 

بن�اء مط�ار كامل يكل�ف حوالي 

70 مليون دوالر( على أن تحصل 

ه�ذه الش�ركة عل�ى %65 م�ن 

قيم�ة العق�د أي ما يق�رب من 

)88( ملي�ون دوالر والبقية 47 

ملي�ون دوالر تذهب 35 مليوناً 

منها إلى مسؤول كبير في هذه 

المحافظ�ة ألنه رف�ض تمرير 

المبلغ  الصفق�ة دون ه�ذا 

والبقي�ة ت�وزع بالتس�اوي 

مجل�س  أعض�اء  عل�ى 

المحافظة، لك�ن بعضاً من 

اكتش�فوا  المخلصي�ن 

األم�ر وأفس�دوا على 

هذه )الملة( خططهم 

وأوقفوا المشروع !!.

النيوي�ورك  صحيف�ة  كش�فت  فق�د 

تايم�ز األمريكية ع�ن تحقيقات تجري في 

الوالي�ات المتحدة في قضايا فس�اد تتعلق 

بعملي�ات إع�ادة اإلعم�ار في الع�راق وإن 

هن�اك أكثر م�ن 50 حالة فس�اد جديدة تم 

رصدها خالل ستة أشهر تصل أقيامها إلى 

مليارات الدوالرات تش�مل بنوكاً وصفقات 

وماله�ي  ق�روض  ومدفوع�ات  أراض�ي 

وقمار وشددت على أن )رائحة الفساد في 

العراق تزكم األنوف( بس�بب غياب الرقابة 

الجدية والحس�اب الفعل�ي للمتورطين في 

هذه الممارس�ات اإلجرامية ف�ي حين أكد 

رئي�س لجن�ة النزاه�ة في مجل�س النواب 

العراقي صب�اح الس�اعدي أن رئيس هيئة 

النزاه�ة الس�ابق القاضي راض�ي الراضي 

هّرب )200( كلغم من الوثائق والمستندات 

الحكومي�ة التي تدين مس�ؤولين عراقيين 

وأميركيي�ن موجودين حاليا في الس�فارة 

األمريكية في بغداد ف�ي صندوقي التنمية 

وإعادة اإلعم�ار تبلغ أقيامه�ا نحو ) 16 ( 

مليار دوالر .

جرائم الفس�اد ف�ي الع�راق جميعها 

من العيار الثقيل ال ت�وازي جريمة حاكمة 

س�توكهولم بل تفوقها ال شكال و مضمونا  

فحس�ب ، بل أيض�ا في أقيامه�ا ونوعيتها 

وأن اإلج�راءات ضده�ا ال توازيه�ا ال ف�ي 

الحس�اب وال ف�ي العق�اب ! فمثال كش�ف 

مهن�دس طي�ار فس�اد صفق�ة الطائ�رات 

ال��)أف 16( م�ن الجي�ل الثان�ي أو الثالث 

بنحو )12( مليار دوالر ، وما هي إال سوى 

)خ�ردة( ال تملك عم�را تقويمي�ا أو زمنيا 

المتح�دة ب�دأت  الوالي�ات  خصوص�ا وإن 

بصناعة الجيل الس�ادس من هذا النوع من 

الطائ�رات وبالتال�ي فإن ه�ذه الصفقة لو 

تمت بالفعل فإنها س�تكون "حديد خردة " 

وهذا ما أكدته الشروط األمريكية للصفقة 

إذ فرضت أميركا ش�رطا في العقد يتضمن 

أن ال تطي�ر الطائرة أكثر من نصف س�اعة 

يوميا أي خمس عش�رة ساعة في الشهر!! 

مع العلم إن قيمة الطائرة الواحدة حس�ب 

وكال�ة )أور( ال يتج�اوز ال��)25( ملي�ون 

دوالر وبالتالي ف�إن ثمن الصفقة المؤلفة 

من )36( طائ�رة تبلغ )900( مليون دوالر 

ولي�س 12 ملي�ار دوالر !!! باإلضاف�ة الى 

ملحقات الطائرة من ذخائر جوية مختلفة 

بقيم�ة نصف ملي�ار دوالر ونص�ف أي أن 

هناك تس�عة ملي�ارات ونص�ف المليار من 

الدوالرات من األم�وال العامة ال يعرف أين 

ستذهب !!! . 

وطال )اإلرهاب( في الفس�اد مفاصل 

ذات اتصال مباشر مع المواطنين وقوتهم 

وجماع�ات  مافي�ات  وتش�كلت  اليوم�ي 

تعتاش على هم�وم المواطنين وأكثر هذه 

الجرائ�م تأت�ي م�ن قب�ل المس�ؤولين عن 

عقد الصفق�ات الخاصة باس�تيراد المواد 

التمويني�ة، وتش�ير وكالة أص�وات العراق 

أن تحقيق�ا موس�عا فت�ح لمعرف�ة  إل�ى 

الحلي�ب  م�ادة  توزي�ع  المس�ؤولين ع�ن 

م�ن ن�وع )فريش( صن�ع عمان�ي.. أثبتت 

الفحوص�ات المختبري�ة ع�دم صالحيت�ه 

لالس�تهالك البش�ري !! ف�ي حي�ن أض�رم 

محتجون في إح�دى المحافظات العراقية 

النار بكميات من الش�اي التالف، الذي وزع 

ضمن مف�ردات البطاق�ة التموينية، خالل 

األش�هر الماضية ، وبلغ الفس�اد مداه من 

وجه�ة نظ�ر المحتجي�ن، وللتغطي�ة على 

ه�ذه الجريمة من وجهة نظرهم فقد صدر 

قرار بنقل محاكمة المتورطين إلى محاكم 

العاصمة على الرغم من أن هذه المحافظة 

تنعم بآمان أمني أفضل من بغداد . 

ه�ذه األمثل�ة ال تنحصر ف�ي وزارات 

معين�ة فوزارة النفط تع�د واحدة من أكثر 

الوزارات فس�اداً فمن مجموع 149 قضية 

تمت إحالت س�بع منها وأته�م أثنين فقط 

!! وال يختلف الح�ال في وزارة الدفاع فمن 

مجموع 169 قضية لم يتم إدانة إال شخص 

واحد فقط !! في حين بلغت جرائم الفساد 

في وزارة التعليم العالي 188 حالة تش�مل 

درجات جامعية مزورة يصعب تمييزها إذ 

أن معظم حامليها كانوا في إيران !! وغابت 

عمليات مكافحة الفساد اإلداري في وزارة 

العلوم والتكنولوجي�ا وانعدام التعاون في 

وزارة األعمار واإلسكان والبقية تأتي !! . 

التقارير الدولية تش�ير إلى أن الوضع 

األمن�ي وطابع العن�ف للعناصر اإلجرامية 

ف�ي داخ�ل ال�وزارات يجع�ل التحقيق في 

الفس�اد محفوف�ا بمخاط�ر ش�ديدة على 

الجميع حيث يش�تكي المفتشين العاملين 

باستمرار من االفتقار للدعم ما سمح بهذه 

اآلفة )الفس�اد( في أن يك�ون أنموذجا في 

العدي�د من الوزارات وإنهم أصبحوا عرضة 

"للتخوي�ف" في ظل نظ�ام قضائي ال يزال 

ضعيفا ومرعبا وعرضة للضغط السياسي 

. إجراءات مجلس ال�وزراء الذي وافق عام 

2010 على اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة 

الفس�اد 2014-2010 تبقى ناقصة لطالما 

هناك من يش�عر بأنه فوق القانون ويتمتع 

ه�ذا  م�ع  والصداق�ة  القراب�ة  بحصان�ة 

المس�ؤول وذاك، وال يسعنا في هذا المقام 

إال استذكار الموقف الذي تعرض له رئيس 

ال�وزراء البريطان�ي وينس�تون تشرش�ل 

عندما أوقفه ش�رطي لمخالفته فقال له ) 

أنا رئي�س الوزراء البريطان�ي أال تعرفني( 

ف�رد علي�ه الش�رطي ب�كل ثق�ة )القانون 

فوق الجميع حتى على تشرشل!( والحليم 

باالشارة يفهم !.

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

 اعتدن�ا أن نش�به المتماثل�ة وذات الدالل�ة ذاته�ا بأنها 
وجه�ان للعمل�ة الواحدة، والحقيق�ة أن للعملة وجه�اً ثالثاً 
قلم�ا نتحدث عنه، وهو معدنها أو الم�ادة التي صنعت منها، 
وألن األم�ر مجازي فثمة عمالت سياس�ية وفكرية وثقافية 
من القصدير بحيث يغمر الص�دأ الوجهين معاً، وحين يكون 
للعملة اإلس�رائيلية وال أعني الشيكل او االجاور بل الفلسفة 
والتص�ور وجه�ان هما االحتالل واالس�تيطان، ف�ان الوجه 
الثالث المس�كوت عنه والمنس�ي هو معدن ه�ذه العملة أي 
الفك�رة الغيبي�ة التي تأسس�ت على الخرافة وض�د التاريخ، 
لهذا فهي تحاول بش�تى أس�اليب الق�وة والمراوغة أن تلوي 
عنق التاريخ ليس�تجيب لأس�طورة فيسير إلى الوراء وليس 
اإلم�ام، ويجعل من الماضي مس�تقبالً لكن بعد إعادة إنتاجه 
وتجميل�ه وحذف وإضافة ما تمليه اإلس�تراتيجية إليه، لهذا 
رأى معظم دارسي الصهيونية ومنهم الراحل د. عبد الوهاب 
ألمس�يري إن جغرافيا الدولة العبرية مطاطية ومرنة وقابلة 
للتم�دد واالنحس�ار تبع�اً لمنس�وب القوة وما يس�ندها من 
ظ�روف دولية، ففي ع�ام 1948 كان�ت تل�ك الجغرافيا ذات 
ح�دود معينة، وبعد حرب حزيران اتس�عت مم�ا يجزم بأنها 
ليس�ت ارض ميع�اد أو جغرافيا ميثولوجي�ة ال تقبل الزيادة 

والنقصان.
وم�ا يؤك�د هذا التص�ور مقال�ة كتبها موردخ�اي هود 
قب�ل عقود، عن مفهوم الحدود ف�ي الدولة الحديثة ورأى أن 
الحدود ه�ي تلك التي يتوقف فيها الجندي أو يلقي س�الحه، 
له�ذا فإن هذا التص�ور للتاريخ يحوله إلى اش�تباك ابدي بين 
من يتمدد ومن يقاوم وبين من يس�تخدم فائض القوة ومن 
يعان�ي نقصانها بحيث تصبح مفردات مثل الحقوق والعدالة 

خارج هذا القاموس كله.
أن هناك فلسفات ونظريات أشبه بالعمالت لكن وجهها 
الثال�ث هو المادة التي صنع�ت منها وقدر تعلق هذا باألفكار 
والمفاهي�م، فإن المادة التي صنع�ت منها نظريات عنصرية 
واقصائي�ة ه�ي المحت�وى الهش لتل�ك األف�كار ألن كل هذا 
السجل من األوهام واألساطير أنهى التاريخ صالحيته، ومن 
يراه�ن علي�ه يحتاج باس�تمرار إلى أمرين هم�ا قوة فائضة 
وعدال�ة محذوف�ة من المجتم�ع الدول�ي، وأي تصحيح لهذا 
الس�ياق ينته�ي على الفور إل�ى انتحار القوي بم�ا يملك من 
قوة، ألن بذرة فناء وانقراض مش�روعه السياسي تكمن في 

جذره وتنمو معه نحو النهاية المحتمة.
وإذا كن�ا كع�رب قد س�قطنا للمرة العاش�رة ف�ي الفخ 
ال�ذي يع�زل النتائ�ج عن المقدم�ات بحيث يصب�ح االحتالل 
وهو س�بب البالء أن كلها خارج الحاسوب الوطني ومعادلة 
الصراع، فإننا اآلن نس�قط في كمين آخر هو اس�تبدال العدو 
التاريخ�ي والوج�ودي والج�ذري بعدو م�ن ُصلبن�ا، وكأننا 
نن�وب عنه ونعفيه من قتلنا ألننا نتولى هذه المهمة، لهذا قد 
تصلح مفردة ارحل في أي بلد في العالم باس�تثناء فلسطين 
ألن المطالبة بالرحيل على مدار اللحظة ال الس�اعة فقط هو 

االحتالل.
ه�ذا الكمين يتلخص في إدارة ظهورنا الصل المش�كلة، 
وتفرغن�ا لح�روب اإلخوة األع�داء التي تصبح به�ا الهزيمة 

أخيراً موزعة بالتساوي بيننا!
وليس معنى ذلك بأية حال دفاعاً عن نظم أو مؤسسات، 
فهي تنش�أ وت�زال بقوة إرادة الناس، في زمن ال متس�ع فيه 
لمس�تبدين، لكن ما نحذر منه وبإلحاح هو أن يغيب االحتالل 
وراء ه�ذه األكمات التي تعج بصراعاتنا وانتحاراتنا الوطنية 

!
عن "الدستور األردنية"

وج�ه ثال�ث 
! ! للعمل�ة 

ب" ه�����ا ر إل ا " د لفس�������ا ا

نين�ا ما أ ن  ل�و يغتا ف�ة  لصد ا س�يو  سيا

  تحسين البدري 

األمنية توأمة تالزمني كظلي منذ أبصرت الحياة, 
بمتوالية هندس�ية الكتش�ف بعد حين ب�ان األمنيات 
كالس�راب, ف�أردد ق�ول الش�اعر )وما ني�ل المطالب 
بالتمن�ي ولكن تؤخذ الدنيا غالبا( المهم أنا أتمنى إذن 
أنا موجود.األمنيات كغيرها من األشياء تندحر, وتوأد 

وتصغر وتكبر حسب الظرف )الزمكاني(.
أمني�ات األمس ال تش�به أماني الي�وم، فباألمس 
كان�ت ج�ل أمنيات�ي أن أحاف�ظ ع�)الل�وزة( وان ال 
يضعني جارنا العتيد الرفيق )سفيح( الذي لم أره يوما 
قط مغ�ادراً )الزيتوني( مع صف األقالم )الباش�طة( 

الملونة على كتفه األيسر في )باله(.
وم�ن آماني�ي األخر الت�ي ال يمكن مس�حها من 
الذاك�رة ومن الماضي الذي طالما اغتال صبري ودمر 
صمودي االيماءة الس�حرية من يد )كليط( الس�يطرة 
عندما كن�ا نجتازها إيذانا بدخ�ول زنزانة من زنازين 
الس�جن الكبير الذي كان يس�مى زورا )وطن( خشية 
م�ن اكتش�اف أوراق�ي الثبوتي�ة التي غالبا م�ا كانت 

مزورة وخوفا من أن انكسر كعود قاوم الجفاف.
كانت كل األمنيات في ذلك الحين تصب في الصراع 

من اجل البقاء .لم يتغير ش�يئاً، اآلن صرنا نس�تجدي 
بق�اء المس�تحيل بع�د أن دفعن�ا أعمارنا بالتقس�يط 
وتبخ�رت معه�ا األح�الم واألمني�ات أدراج الرياح ما 
تبق�ى يحتض�ر في غ�رف اإلنع�اش فش�اخت الروح 
وأقس�مت على تمزي�ق يافطة بورص�ة األمنيات التي 
اغتيلت وقبرت على يد مناضلي ورفاق األمس القريب 
بع�د أن وثقوا واثبتوا صحة جدلي�ة ونظرية الضحية 
والجالد على ارض الواقع فالضحية دائما ما تتقمص 
دور الج�الد. ب�ل تفوقت علي�ه أفعاال وأراء وس�لوكا 
فاستحقوا ارفع األوسمة وجوائز األوسكار والسعفة 
الذهبية لرقصهم على جراح المسحوقين والمستلبين 
س�لفا والقفز على حقوق ودماء الشهداء ممن باعوا 
ورهنوا شبابهم واعمارهم في أقبية السجون وسقوا 
قضابين الزنازي�ن من آالمهم وعذاباته�م وكرامتهم 
فالث�ورة دائم�ا م�ا تصنعه�ا األبط�ال وتترب�ع على 
عروش�ها الجبناء.فباألمس القري�ب كنا نهنئ بعضنا 
اآلخ�ر لمجرد أنن�ا مازلنا أحي�اء لك�ن عزاءنا نعيش 
الحل�م واألمنية بانبالج ي�وم جديد، أما الي�وم مازلنا 
س�جناء الخوف من الحاضر والمجه�ول من خارطة 
ضبابية رس�مها لنا اخواننا, أبناؤنا, أصدقاؤنا, ممن 
امتطوا عنوة فرس السياس�ة دون ترويض وتسييس 
وضعونا بين خيارات أهونها علقم .إلى اآلن تحاصرنا 

الهواج�س فلم اعد أتمن�ى فأمنياتي في الرمق األخير 
ولوال الصدفة الحبلى باالس�تفزاز لرحم تلك األمنيات 
لم�ا تمنيت فتل�ك الصدفة جمعتن�ي بصديق األمس ال 
أج�رؤ أن أقول صدي�ق اليوم قد تك�ون وأضنها كذلك 
م�ن طرف واحد ألنني وببس�اطه )ناخب( وهو اليوم 
من فرس�ان العملية السياس�ية كنا في الماضي نجتر 
األمني�ات واألحالم بغ�د واعد لعراق متح�رر من نير 
الظل�م ونحن نلجم جوعنا بصحن)بأكله( من عرباين 
س�احة الميدان بعد رحل�ة مضنية وممتعة في الوقت 
ذات�ه ف�ي ش�ارع المتنبي طمع�اً بمطبوع�ات وكتب 
ممنوع�ة تفضح عري الس�لطة تبدل الح�ال، فصديق 
األمس سياس�ي اليوم بدا غريبا ل�ي وهو يتحدث عن 
تجربت�ه الفذة وعبقريته وهو يخ�وض غمار العملية 
السياسية يتحدث بلغهة الفاتح المنتصر، يوصي بان 
يع�اد انتخابه من جديد لما يحمله من خبرة تراتبية 
عظيم�ة تف�وق حكم�ة )لقم�ان( وإال فالمواط�ن 
سيخسرنا ش�عرت باإلحباط واالنكسار معا عندما 
رأيته مقتنعا ومؤكدا على ش�رعية الرواتب الفلكية 
واالمتي�ازات المريخية ألنهم هبة من الس�ماء لهذا 
الش�عب ال�ذي بات مش�روع اس�تغالل دائ�م وعلى 
م�ر العص�ور بل وأمس�ى حق�ل تج�ارب لمراهقي 
وأشقياء سياس�يي الصدفة، يستمر بالحديث أعود 

إل�ى الوراء إلى أي�ام خلت وأنا أتذك�ر مبادئه ومثله 
وحماس�ته عن إحق�اق الحق واالنتص�ار للمظلوم 
والمحروم إلى الذين يس�كنون ويقتاتون العدم إلى 
الذين يغس�لون وجوههم بدمع الحاجة اس�تفزني 
أع�اد ال�روح إل�ى أمنيات�ي م�ن جديد بع�د مخاض 
لتول�د امني�ة علها تتحق�ق وتك�ذب العرافين الذين 
أك�دوا م�رارا وتكرارا ب�ان ما من أمني�ة تتحقق لي 
)أعلل النفس باآلمال ارقبها( أمنيتي أعدها بلس�ما 
ش�افيا ومخلص�ا ل�كل أوجاعن�ا اليومي�ة والت�ي 
تتلخص ب�ان تكون رواتب أعضاء مجالس البرلمان 
والمحافظات)1,000,000( دينار دون أية امتيازات 

وان تخلع الريشة من رؤوسهم. 
م�اذا س�يحصل عندئ�ذ؟ فلنوقف الزم�ن لبرهة 
ونطلق العنان لمخيلتنا, قطعا س�يتغير دوران األرض 
ويصبح العثور على مرش�ح لتلك المناصب عتياً على 
مفوضية االنتخابات ولكن ستفرز صناديق االنتخابات 
قطعا من هم حقيقيون م�ن المخلصين والمخلصين 
مع أنفس�هم قبل اآلخرين من المنتمي�ن فعال للعراق 
فالع�راق والد وأرضه لم ولن تعقم أب�دا، فلنتمنى قد 
تتحقق األمنيات ونتخلص من االنتهازيين والمنتفعين 
الذين اثروا على حساب أبناء هذا الشعب المبتلى بغير 

وجه حق ممن يسمون أنفسهم سياسيين.

! ؟ ق ا لع�ر ي يف ا و س�ا ملأ ض�ع ا لو ال ينته�ي ا أ
عادل كنيهر حافظ

تتسم أوضاع العراق عموماً بظاهرة 
التخب�ط , وه�ذه الظاه�رة تجده�ا ف�ي 
المق�ام األول ف�ي عالقات الكت�ل الكبيرة 
الحاكمة وفي إدارة الدولة وفي السياس�ة 
االقتصادية والعالقات الخارجية. والسبب 
الرئي�س في ذل�ك هَو عدم وطني�ة القوى 
الحاكمة ف�ي العراق, وعدم وطنية القوى 
العمال�ة  بالض�رورة  تعن�ي  ال  الحاكم�ة 
لأجنب�ي وخيان�ة الوطن. ولكنه�ا تعني 
حصراً, التضحية بمصالح الشعب والوطن 
, م�ن اج�ل تحقي�ق المصالح الش�خصية 
والحزبي�ة لتلك الق�وى. وه�ذه المصالح 
هي الدافع لس�عي كل من الكت�ل الكبيرة, 
لتوس�يع نفوذها ف�ي إدارة الدولة, وذلك 
لتحقيق ما يمكن م�ن مغانم البالد, وبكل 
الط�رق والوس�ائل المتاح�ة, األم�ر الذي 
يقود حتماً إلى الصراع السياس�ي, وليس 
إلى الوف�اق, وإذا حصل توافق على قضية 
ما , فإنه نتاج لتواط�ؤ األطراف, لتحقيق 
مصالحه�ا, بغ�ض الط�رف ع�ن مصلحة 

الش�عب والوطن. ومن هنا يكون الحديث 
عن حكومة الش�راكة الوطنية , والتوافق 
الوطن�ي،  عبارة عن هرطقة لغوية ال غير 
, وإن حصلت ش�راكة حقيقية فهي فقط, 
في نهب أموال الشعب , وانتهاك متطلبات 

المواطنة, وحقوق الوطن. 
لذل�ك ب�ات المؤم�ل والمرتج�ى ف�ي 
اإلصالح , شيء من الالمعقول , والمعقول 
ه�و تكريس األزم�ة, ورمي أس�بابها من 
ط�رف عل�ى الط�رف اآلخ�ر وبالعك�س . 

وف�ي هذا الخض�م , تنبري وس�ائل إعالم 
كل فري�ق لتبرئ�ة أصحابها م�ن الذنوب, 
وتوجيه أصاب�ع االتهام إلى لجانب اآلخر, 
وفي هكذا س�ياق يستخدم الدس وتشويه 
المواق�ف واالفت�راء والكذب حت�ى تنتهك 
الحقائق , ويفقد اإلع�الم دوره المطلوب 
ف�ي توعية الش�عب ومراقب�ة الحكومة , 
مما يفس�ح ألمجال لجماع�ات اإلرهاب , 
أن تم�ارس نش�اطها بحرية أوس�ع . مما 
يضع�ف الثقة بأجهزة الدول�ة األمنية من 
جان�ب , ويضاع�ف الخ�وف والرعب عند 
أبناء الش�عب من جانب آخ�ر . الحال الذي 
يدفع الناس إلى اللجوء لقوانين العش�ائر 
وحماية األقارب, ويعزز من المحس�وبية 
الطائفي�ة والقومي�ة ويجعل م�ن تعاطي 
الرش�ا وس�رقة الم�ال الع�ام أم�راً غي�ر 
مس�تهجن , وبالتالي يمسي قانون البالد, 
نس�ياً منس�ياً , وقضاء الدول�ة مبتزاً من 
القوى األكثر نفوذاً َفي السلطة الرسمية, 
الس�يما زج�ه ف�ي إج�راءات تل�ك القوى 
ف�ي }تطبي�ق اإلرادة الرباني�ة , والحفاظ 
عل�ى التقالي�د األصيل�ة{ وم�ا يصاح�ب 

تل�ك اإلج�راءات م�ن تعس�ف واضطه�اد 
للمواطن العراقي , وسلب حريته , وقطع 
ب�اب رزق�ه, وتخري�ب الكثير م�ن أماكن 
تواصل�ه االجتماعي, التي اعت�اَد ارتيادها 
عشرات السنين .كل ذلك وغيره من جحيم 
الموبقات, التي ترتكبه�ا القوى الحاكمة 
ف�ي الع�راق , بحق أبناء ش�عبه, لتحملهم 
عل�ى غس�ل اليدين, م�ن أي عملية أصالح 
جدية, تضع في المقدمة مصلحة الش�عب 
والوط�ن، ومس�تقبل األجي�ال المقبلة, ال 
بل تقرب بعض اليائس�ين إل�ى الجماعات 
اإلرهابية . وأيتام ص�دام المقبور. عموم 
الحال الذي يبق�ي أمل الجماهير العراقية, 
معق�وداً على صعود الق�وى الديمقراطية 
واليس�ارية, المره�ون , بدرج�ة وعيه�ا 
المتحكم�ة  الق�وى  حقيق�ة  ومعرفته�ا 
بمصائره�ا , وبق�در م�ا تص�د الناس عن 
أحزاب الماضي, وبقدر ما تلتجئ إلى قوى 
المس�تقبل صاحبة المش�روع الحضاري 
وتحفزها عل�ى التوحد والنه�وض , حاَل 
ذاك يمك�ن الحدي�ث ع�ن إص�الح لعم�وم 

أوضاع العراق . 



Apago PDF EnhancerApago PDF EnhancerApago PDF EnhancerApago PDF Enhancer
شلكا مواطنون في كربلاء تأخر 
انجاز المشلاريع وخاصلة الخدمية 
والحيوية منها، مشيرين إلى أن أحد 
المجسلرات الذي كان من المفترض 
افتتاحه في نيسلان الماضي، أصبح 
عبئاً على المنازل القريبة منه بسبب 
ما يثيلره من أتربلة، وعرقلة لحركة 
سلير المركبلات. المواطلن حسلن 
حبيب، يقول إن مدينة كرباء تشهد 
مشلاريع كثيرة وأهمها المجسرات 
التي سلتغير من وجله المدينة، لكن 
المشلكلة بحسلب ما يلرى هي في 
تأخلر االنجاز ويضيلف "المدن التي 
تنظم مرورها وتسلهل الحركة فيها 
تعد مدناً متطورة، لكن المشلكلة إن 
هذه المشاريع بطيئة الحركة وتؤذي 
المواطنيلن ليس لفتلرات محددة بل 
أنها تسلتغرق وقتا طويا"، مشليرا 
إلى أن "مجسر اإلمام علي واحد من 
هذه المشلاريع التي بلدء العمل بها 
منلذ العلام 2010 ولم ينتهلي لغاية 
اآلن". ويقع مجسلر اإلمام علي، في 
تقاطلع يطللق عليه تقاطع سليف 
سلعد، وهو عنلد المدخلل الجنوبي 
لمدينلة كربلاء، ويعلد ملن أطلوال 
الفلرات  منطقلة  فلي  المجسلرات 
األوسط، ويقع على أربعة تقاطعات 
العملل فلي هلذا  مهملة. وتسلبب 
المجسلر إلى قطع الطلرق المؤدية 

إليه وتحويل مسلاراتها إلى شلوارع 
فرعيلة وأزقلة ضيقلة، وهلو ملن 
مشلاريع وزارة اإلعمار واإلسلكان. 
المواطن أحمد سلجاد، يؤكد تمنيات 
أهاللي كربلاء انجاز هذا المجسلر، 
مبينلا "نحن نتحملل األتربة والغبار 
المتطاير وضوضلاء اآلليات وغيرها 
من المنغصلات التي ترافلق العمل، 
وتحملنلا ذللك عللى أمل أن يسلهم 
المرورية،  االختناقات  المجسر بحل 
لكنه بدال من ذلك بات يخنق األهالي 
سلائق  المركبات".أملا  وأصحلاب 
سليارة األجلرة )التاكسلي( رحمن 
"سلياراتنا  فيقلول:  الحسلناوي، 
تضررت بشكل كبير بسبب المطبات 
والحفلر التي خلفهلا العمل في هذا 
المجسر والشلوارع الفرعية واألزقة 
التي تضررت هي األخرى بشكل كبير 
من ضغط المركبات التي تسلكها". 
فيما يعزو المواطلن علي الحميري، 
أسباب تأخر انجاز المشاريع إلى أن 
"شركات عراقية هي التي تنفذ هذه 
المشاريع، وهي تعتمد على العاملة 
العراقية الذين يقضون أغلب وقتهم 
بالتهرب من العمل، فضا عن غياب 
اإلشلراف والمتابعة، خاصلة وأنني 
أسلكن بالقلرب ملن المجسلر ولم 
أشاهد جهة رقابية تحث على سرعة 

االنجلاز"، عللى حلد قولله.

وصفْت رئيسلة لجنة شلؤون المواطنين في مجلس محافظة واسلط 
مكاسلب حميد الشلمري، شلروط منح القروض الماليلة للعاطلين عن 
العمل بالتعجيزية. وقالت أن: "شلروط منلح القروض المالية للعاطلين 
عن العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل والشلؤون االجتماعية تعجيزية 
وال تخلدم العاطلين، بل تكبلهم بشلروط معقدة طويلة األمد”. وأضافت 
أن: "اللوزارة أعدت شلروطاً عدة يجلب على المتقدميلن للحصول على 
القلرض المالي التعهلد قضائيا بتطبيقها ومنها تعهلد المتقدم للقرض 
بعلدم التقديم عللى أية وظيفة حكومية لمدة عشلر سلنوات ومسلألة 
الكفالة". يذكر أن وزارة العمل والشلؤون االجتماعية قد أطلقت السللف 
المالية الخاصة بالعاطلين المسلجلين ضمن قاعدة البيانات التي سلبق 

وان نظمتها عن طريق فروع الوزارة بالمحافظات.

تؤكد الشلرائع واألعلراف واألخاق 
المتفق عليها بين الجميع على أن 
األطفلال هم أمانلات لدى األبوين 
ينبغي الحفلاظ عليها وصيانتها 
ما أمكن ذلك من الزلل واالنحراف، 
ويجلب أن يلرادف هلذا التوجله 
ومراقبة  ومراعلاة  اهتمام 
للطاقات التي يتوفر عليها 
األبنلاء بنينا وبنات. فقد 
حبا الله تعالى اإلنسلان 
بمواهلب  والدتله  منلذ 
فطرية تنشأ مع نشأته، 
فهي كالبلذرة التي ُتزرع 
في تربة األرض )كما ُتزرع 
في الجسلد والعقل البشري( 
وكما أن البلذرة النباتية تحتاج إلى 
متابعلة ومراقبة ومراعاة، تحتاج 
اإلنسلان  للدى  الموهبلة  بلذرة 
السليما األطفال، إللى ماحظة 
قائملة  ومراعلاة  مسلتديمة 
ومستمرة من أجل تعضيدها 
ومسلاعدتها  وإسلنادها 
بالوقوف على قدميها. وهذه 
بطبيعلة الحال مهملة المحيط 
العائللي متمثاً باألب واألم ومن 
سلبق الوليد من اإلخوة واألخوات، كما 
أنها مسلؤولية المجتمع، أي الجهات 
التربوية المعروفة من المجتمع حيث 
تأخذ على عاتقها المساعدة والتوجيه 
والمتابعة ملن أجل تطويلر المواهب 
الجديلدة والحفاظ عليهلا. وقد وصف 
أحد الكتاب بأن الموهبة هي عبارة عن 
االسلتعداد الطبيعي لدى اإلنسلان لكي 
يبدع في مجال مادي أو فكري، فاإلنسان 
يولَلد وهو ُمزوَّد بهلا، وليس له دخل في 
وجودهلا، كاللذكاء والحفلظ والقابلية 
الفنية، مثل القدرة على الرسم والخط، أو 
الموهبة الشلعرية والكتابية والخطابية، 
أو القدرة عللى االختراع والعمل واالبتكار، 
وتعلّم األشلياء، واكتسلاب الخبلرات وما 

شلابه ذلك، وال يجب أن يغيب الدور الذاتي في تطوير 
المواهب التي تنطوي عليها قدرات اإلنسان وطبائعه 
ومميزاتله. بمعنلى آخلر، إذا كان األبلوان والمجتمع 
مسؤولين عن تعضيد الموهبة وترسيخها لدى الطفل، 
فهلذا ال يعفي اإلنسلان خاصة بعد تجلاوزه لمرحلة 
الطفوللة من مسلؤوليته الذاتية تجاه نفسله، إن كل 
واحلد منا يحمل مواهلب واسلتعدادات، ولكن الكثير 
مّنلا لم يكتشلف تلك القابليلات والمواهلب المتوفرة 
لديه، إنهلا كنز ثمين يختبئ في نفس اإلنسلان، كما 
يختبلئ الباتين والذهب والماس في المناجم، وما لم 

يكتشف العلماء 
والخبراء 

ه  هذ

 ، جلم لمنا ا
ملن ال يمكلن االسلتفادة 

تلك الملواد الثمينلة، إذن فمواهبنا وقدراتنلا العقلية 
أو الفنيلة أو الجسلدية أو التصنيعيلة أمانلة بأيدينا، 
علينلا أن نكتشلف هلذه المواهلب الذاتيلة الكامنلة 
فينلا، كملا يكتشلف العلماء المعلادن الثمينلة. لكن 
هلذه األمانة التلي تتعلق بحفظ الموهبلة وتطويرها 
تبلدأ أوال بالعائللة السليما األبويلن، ثلم تنتقلل إلى 
المجتمع )الجهات المعنية الرسمية واألهلية( ثم تبدأ 
المسلؤولية الذاتية عللى جعل الموهبلة فاعلة  على 
األرض، ولكلن تبقى البداية هي األسلاس، بمعنى أن 
المسلؤولية الكبرى واألمانة األكبلر ملقاة على عاتق 
األبويلن في هلذا المجال. لقد أثبتلت التجارب وأكدت 

العللوم المختصلة بأن التوجيله الصحيلح للمواهب 
ووضعهلا عللى الجلادة الصلواب يقلود إللى نتائلج 
باهرة، لهذا نجد في الشلعوب واألمم المتقدمة ُتغَدق 
الماييلن بلل المليارات في هلذا المجال، سلواء على 
الصعيد العائللي أم الحكومي أم المدنلي أيضا، فثمة 
عوائلل تقلدم مباللغ طائلة ملن اجل صقلل مواهب 
أبنائها وهلي تؤتي أكلها فعا حيلث تتطور الموهبة 
وتصبح فاعلة وذات شلأن كبير في المجتمع. وغالبا 
ما يتعاضد الجهلد العائلي مع الحكومي والمدني في 
هلذا المجال السليما في المجتمعلات المتطورة التي 
تعلي أهمية الحفاظ على المواهب وتطويرها، فينتج 
عن ذلك شلخصيات موهوبلة قادرة عللى اإلبداع في 
المياديلن التي تتعللق بها مواهبها وتبلدع فيها، 
لذللك يمكن القلول بأن طبيعة اللدور المناط 
باألبوين والجهات األخرى يحدد المسؤولية 
الكبلرى فلي هلذا المجلال، إذ يمكلن أن 
ينشلط الجميع باتجاه تطوير المواهب 
وترسليخها وفقا لخطوات مخطط لها 
سللفا ومنها على سلبيل المثال:-   أن 
يتنّبله األبلوان إللى طفلهملا وطبيعة 
سللوكه وتفرده في هذا المجال أو ذاك، 
واكتشاف قدراته ثم العمل الدؤوب على 
تطويرهلا. وأن تبلذل الجهات الرسلمية 
المسلؤولة علن رعايلة الطفوللة الجهلد 
الكافلي فلي هذا المجلال. ويكلون ثمة دور 
واضح للمنظمات والمؤسسلات األهلية الدينية 
وغيرهلا للمشلاركة الفعليلة فلي مجلال تطويلر 
مواهب الصغار. مع تضاعف الدور المدرسي في هذا 
المجلال في المراحل األولية ابتداء من رياض األطفال 
فصعوداً. وعلى الجهات الحكومية المعنية بناء مرافق 
ومنشآت متنوعة تتواءم مع تطوير وعصرنة مواهب 
األطفال في المجاالت كافة. ويجب أن يسلهم اإلعام 
بأنواعه كافة في حملات التوعية والتوجيه والتركيز 
عللى أهمية تطوير المواهب والحفاظ عليها. ثم على 
الجميع أن ينظر الجميع بعين المسلؤولية التامة إلى 
أهمية مسلاعدة األبناء على تطوير مواهبهم بأقصى 
اإلمكانات المتاحة. ملع أيمان الكل ابتداء من العائلة 
وليس انتهاء بالجهات الحكومية المعنية بأن مواهب 

األطفال أمانات ال يصح بل ال يجوز إهمالها قط.
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ً

متابعة - امل�شتقبل العراقي 

جم�شر بداأ تنفيذه منذ عام 
2010.. ومل يكتمل حتى االآن !

بسم الله الرحمن الرحيم
إني السليدة )ش . م( شليماء عملر محمد اعمل 
معيدة في الجامعة التكنولوجية في فرع التقانات 

اإلحيائية قسم العلوم التطبيقية .
قلد تبدو قصتلي غريبة، ولكن فلي العراق توجد 
الكثير من الغرائب جميعنا سلمعنا عن أشلخاص 
يرغبون بإكمال دراستهم العليا، ولكن قد يواجهون 
بعلض المعوقات من ضمنها قد يكون المعدل اقل 
ملن المعدل المطللوب وقد يكون العملر اكبر من 
العمر المطللوب، ولكن جميع هلذه المعوقات تم 
التغللب عليهلا فأصبحت ملن صاحيلات الوزير 
كيفما يشاء، ولكن مشكلتي إني مستوفية جميع 
الشلروط وان تسلسللي عنلد التخرج هلو الثالثة 
على القسم ولدي خدمة 5 سنوات وعمري هو من 
ضمن متوسط العمر المسموح به إلكمال دراستي 
العليلا، وملع كل هذا لم تتلم الموافقة على منحي 

إجازة دراسية ما السبب يا ترى.....؟؟
حيث تبلدأ قصتلي كالتالي، حصلل زوجي على 
إجلازة دراسلية لغرض إكملال دراسلته العليا في 
دولة الهند فاستبشرت خيراً كون الفرصة جاءتني 
إلكمال دراسلتي العليا أيضا، إذ أن قسلمي لم يقم 
بفتح الدراسلات العليا فيه فقمت بالحصول على 
قبلول أولي من الجامعة العثمانيلة وقمت بتقديم 
طلب إلى رئيس الفرع، فوافق عليه ولكن لألسلف 
الفرحلة لم تكتمل حيلث لم يوافق رئيس القسلم 
)علي مطشلر( على طلبي بحجلة انه قام بإيقاف 

الترشليحات لمدة خمس سلنوات فقمت بمقابلة 
رئيس القسلم وأخبرتله باني في جميلع األحوال 
مسافرة مع زوجي، فما الضرر لو تم منحي إجازة 
دراسية؟ فأجابني، سافري ولكن ال تدرسي، وبعد 
فترة وتحديدا في الشلهر السادس من عام 2012 
سلمعت بان رئيس القسم قام بإعطاء ترشيح إلى 
أشلخاص آخرين فذهبلت وقابلته للملرة الثانية، 
فأجابني بأنه سلوف يقوم بإعطائي ترشيحاً على 
أن أقلدم تعهداً بنقللي من القسلم وبالفعل كتبت 
التعهلد وقدمتله لله بعد يوميلن، ولكنله فاجأني 
بأنله ال يريد هلذا التعهد وإنما يريلد أن أقدم طلب 
نقلل خدمات وان الترشليح وطلب نقلل الخدمات 
يتلم رفعهما معا إلى رئاسلة الجامعلة، فرفضت 
وسافرت مع زوجي فاني هنا أتساءل اآلن، هل من 
المعقول انه عندما يسافر الشخص ويأتي بشهادة 
أعلى من شلهادته يتم نقله إللى مكان مجهول ؟! 
وهلل من المعقول أن من كان معدله %60 يحصل 
على موافقة إلكمال دراسته العليا وهذا من ضمن 
صاحيات الوزير وأنا  الثالثة على القسلم ومعدلي 
%87 تهمل جميع الطلبات التي قدمتها إلى مكتب 
شؤون المواطنين في مكتب وزير التعليم العالي؟

لذا فإني أطالب اآلن بمنحي إجازة دراسية وفتح 
تحقيق، لماذا لم يتم ترشيحي وأين ذهبت الطلبات 
التي قدمتها إلى مكتب السليد وزير التعليم العالي 

ولماذا لم أتسلم رداً على أي من الطلبات؟.

�شيماء عمر حممد  

رعاية الموهوبين
 أمانة في أعناقنا 

اإىل وزارة التعليم العايل ... متى يتم اإن�شايف  ؟!
الروتني 

مازال يع�شع�س يف دوائرنا .!

حدثني أحد الزماء وهو يسلتذكر أيلام الزمن الجميل كما 
-يحلو للغالبية أن تسمي تلك الفترة - حيث يقول كنت مارا 
في احدى أسلواق منطقة الشلورجة في سلنة من سنوات 
الثمانينيلات، وكان سلوق دانيلال لبيلع األقمشلة، فلفلت 
نظري حشلد من النلاس يتحلق حول محل لبيع األقمشلة، 
ويقلف في بابه مجموعة من الرجلال االنيقي الهندام، وهم 
منهمكلون بتوزيلع محتويلات المحلل من األقمشلة على 
جمهور المحتشدين، وبصورة مجانية، ولما استفسرت من 
احدهم أجاب أن صاحب المحل يبيع القماش فوق التسعيرة 
الرسلمية، وهؤالء األمن االقتصادي يسلتبيحون محتويات 
محله عقاباً له، وصاحب المحل ذاك الجالس هناك.. وأشلار 
إلى رجل منكسلر يقتعد األرض بعيدا عن الحشد المتدافع.. 
حين اذكر تلك الواقعة تنتابني مشاعر مضطربة، فمن جهة 
أجلد أن صاحب المحلل ذاك كان قد اسلتغل الناس وباعهم 
سللعهم فلوق التسلعيرة الرسلمية، األمر الذي يسلتوجب 
معاقبته، ومن جهة أخرى كان المشهد مأساويا إذ )تفرهد( 
مالله كله، أمام ناظريه من دون أن يحرك سلاكنا، واجد ان 
العقوبة كانت قاسلية بنحو شديد.اليوم وبعد الخصصة، ال 
بأس ولكن أسلواقنا اليوم بأمس الحاجة إلعادة عمل جهاز 
األمن االقتصادي ليس للتنكيل بالمواطنين وإنما لحمايتهم 
من المتاعبين، بمصائر الناس واستنزافهم عبر فنون الغش 

التجاري المتفشية في كل زاوية من األسواق.

هل من
 عودة لالأمن االقت�شادي ؟

ما يفرحنا جميعلا، أن تدخل المرأة كل مجاالت 
العملل ، وان تتبوأ كل المناصلب من وزيرة إلى 
شلرطية ، والمنصب األخير اللذي قصدته، ذلك 
ألنه عمل جديد انخرطت فيه المرأة العراقية بعد 
سقوط النظام، وتركز عمل تلك السيدة الشرطية 
في أكشاك التفتيش في  الوزارات والمديريات كافة 
، وربما سلتزول هلذه المهملة بعد اسلتتباب األمن ، 
ولكن قبل زوال هذه المهنة الحديثة البد من اإلشارة إلى 
سلبيات بعض تلك األكشاك ، فعند الدخول والمثول أمام 
السيدات المكلفات بالتفتيش وفي كل ساعات المراجعة 
نجلد أن مائدة الطعام معدة ، وتفلوح منها روائح الفجل 
والبصل ، وتبدأ األصابع الملطخة ببقايا الطعام بالتفتيش 
بطريقة خشلنة وخالية من الذوق ، خاصة إذا وجدت تلك 
السليدة أن المرأة الماثلة أمامها ترتدي المابس العصرية 
وتكشلف عن شلعرها، ويبدأ التفتيش في الحقيبة وتتناثر 
عللب المكيلاج وزجاجة العطلر وعلبة الملرآة التي تجهل 
الغالبية فتحها ! وعند اكتشاف المسجل والكاميرا للضيفة 
إذا كانت صحفية ، يبدأ السلؤال عن ضرورة اسلتخدامها ، 
وعنلد إبلراز بطاقة الهويلة الصحفية، يأتي الرد بخشلونة 
وبكلملة واحدة ال غيرها وهي  )ممنوع( ! وبعد االسلتعانة 
بمكتلب الوزيلر أو المدير العلام، تعود كل تللك الممنوعات 
إللى العملل، ونحن هنا نتسلاءل بعلد أن سلمعنا عن هذه  
الحاالت كثيرا من الصحفيات اللواتي يفرض عليهن الواجب 
الصحفلي مراجعة الدوائر والمؤسسلات التلي تتواجد فيها 
أكشلاك تفتيش النسلاء   لماذا ال يتم إقامة نلدوات توعوية 
لهلؤالء الشلرطيات وإفهامهلن أن الصحفية هي شلرطية 

لكنها تفتش عن الممنوعات بالمسجل والكاميرا ؟. 

في رسالة من المواطن 
رعد منخي الموظف ومن 
سلكنة محافظة البصرة  
يقلول فيهلا ))جئت من 
البصرة بعد ان ذقت المر 
الحصل عللى اجازة لمدة 
يوميلن فقلط ملن اجلل 
مراجعة قلد ال تزيد على 
ثلاث دقائلق فلي صحة 
بغلداد الرصافة للحصول 

على مفلردات راتب طليق 
شلقيقتي ولكن الغريب فلي االمر وما لم اخذه في الحسلبان هو ان يواجهني 
الروتيلن القاتلل فهو اسللوب قديم متجلدد تجدد الحيلاة ذاتهلا كان وما زال 
يمارسله الموظلف من دون ان يكلون للتعامل وفق مبدأ االنسلانية وجود في 
دوائلر الدوللة إذ ال تكاد تصل اللى الدائرة المعنية وبعلد ان تصل الى الموظف 
المسؤول يخبرك انه المعني باالمر ولكن البد من تهميش مدير عام الدائرة الذي 
ال يستطيع احد ان يعرف فيما كان موجودا ام ال والحجة انه يعقد اجتماعا وال 
ادري ملا هي الحكمة ملن هذا االجتماع في بداية اللدوام اذا كان قد وجه بانه 
ال تلروج ايلة معاملة اال بعد تهميشله فما كان مني اال ان سلألت اال يوجد من 
يحلل مكانه فكان الجواب بااليجاب )الحمد للله( ولكن المعاون خارج الدائرة 
وبعد االستفسلار عن  سبب غيابه عرفت انه قد ذهب لتأدية واجبات شخصية 
)حضلور مجلس فاتحة"عزاء" (تاركا الدائلرة ومراجعيها وكأنهم عبيد وهذه 
واحلدة من حاالت الروتين القاتل الذي يمارسله الموظف فلي اغلب ان لم نقل 
جميع المؤسسلات الحكومية،برغم ان صحة بغلداد ال تبعد اال امتار قليلة عن 
مركز وزارة الصحة وأقول أ ال يمكن للوزارة ان تضع حدا لهذه المأساة األزلية 

و"من امن العقاب ...أساء األدب".
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ق�ام مجلس مدين�ة نيويورك 
للصحة بالتصويت على قرار لمنع 
بي�ع أك�واب المش�روبات الغازية 
الت�ي يزيد حجمها عل�ى 16 أوقية 
)ما يع�ادل حوال�ي 475 ملليلتر(. 
وبالتالي لن يك�ون بإمكان الناس 
في مدينة نيويورك بعد اآلن شراء 
ه�ذا الحج�م الكبي�ر م�ن الك�وال 
الغازية  المشروبات  وأخواتها من 

ودور  والمقاه�ي  المطاع�م  ف�ي 
الس�ينما، لك�ن ل�ن تك�ون هن�اك 
قيود على أحج�ام الزجاجات التي 
تباع في مح�اّل البقالة والس�وبر 
مارك�ت. والس�ؤال هل س�تصبح 
مدين�ة نيوي�ورك – المدين�ة التي 
تعان�ي نس�بة كبيرة من س�كانها 
بع�د  صح�ة  أكث�ر  البدان�ة-  م�ن 
ه�ذا الق�رار؟ بع�د أن تتجّن�ب كل 
المخاط�ر الصحية الت�ي تصاحب 
ش�رب المش�روبات الغازي�ة بكل 
م�ا فيه�ا م�ن س�كريات وم�واد 
صناعية؟ يقول منتقدو القرار إنه 
ال توجد فائدة عملية منه، فبإمكان 
الش�خص دائما ش�راء كوبين بدال 

من واحد كبير!.

  نيويورك تمنع بيع أكواب 
المشروبات الغازية الكبيرة !

لون مع 

متاهــــــة

 القاهرة - وكاالت

ن صي�ادون محترف�ون، اليوم  تمكَّ

تمس�اح  اصطي�اد  م�ن  االثني�ن، 

عمالق بمرفأ الس�د العالي "أقصى 

جن�وب مص�ر"، ونقلوه إل�ى بيئته 

الطبيعية ف�ي بحيرة ناصر. وقالت 

لش�ؤون  المصري�ة  الدول�ة  وزارة 

البيئة، لمندوبي الصحافة ووسائل 

اإلع�الم، إن فري�ق التماس�يح ف�ي 

�ن  إدارة المحمي�ات الجنوبي�ة تمكَّ

من صيد تمس�اح نيلي عمالق يبلغ 

طول�ه 3,5 مت�ر بع�د أن أث�ار ذعر 

مرتادي مرفأ السد العالي. وأضحت 

أن عملية صيد التمساح استغرقت 

فري�ق  بي�ن  بتع�اون  س�اعة   48

التماس�يح وأمن مرفأ السد العالي 

المائي�ة،  المس�طحات  وش�رطة 

وت�م بعده�ا إج�راء عملية كش�ف 

طب�ي وبيولوج�ي عل�ى التمس�اح 

قب�ل نقله إلى بحي�رة ناصر جنوب 

الس�د العالي حيث بيئته الطبيعية. 

وتع�رف المناط�ق الصخري�ة ف�ي 

الني�ل بمحافظ�ة أس�وان بتواج�د 

مجموعات من التماسيح الصغيرة 

الت�ي تتراوح ما بين 20 س�نتيمترا 

ونصف مت�ر تأتي عبر مجرى النيل 

م�ن المناط�ق الجنوبي�ة، وتنم�و 

أع�داد منها حتى تص�ل إلى أحجام 

كبيرة مستفيدة من وفرة األسماك 

في أسوان.

يري�دون  س�ارقون  يق�وم 
سرقة سيارات برمي بيض دجاج 
غير مسلوق على زجاج السيارات 
وه�ي  س�رقتها  يري�دون  الت�ي 
المساحات  تمشي. وعند تشغيل 
الستعمال المياه للتنظيف يصبح 
يس�تطيع  وال  داكًن�ا  الّزج�اج 
الّس�ائق رؤي�ة الخ�ارج وعندها 

ينزل الّسارقون ويسرقون.

ق�ام يابان�ي مه�ووس بالق�راءة 
بسرقة نحو900 كتاب من عدة مكتبات 
مختلف�ة بحج�ة ان�ه يري�د االحتفاظ 
بالكت�ب التي قرأها. وقررت المحكمة 
حبس�ه لمدة 10 أع�وام أو دفع غرامة 
مالي�ة تصل إل�ى 6 آالف و375 دوالراً 
وفق�اً  الش�رطة  وكان�ت   . أمريكي�ا 
لوس�ائل إع�الم ياباني�ة ق�د اعتقل�ت 
المتهم وه�و عاطل ع�ن العمل يدعي 
»متسوكا س�ويزو« والبالغ من العمر 
61 عاما بتهمة س�رقة 12 كتابا خالل 
6 أش�هر ولكنها عندم�ا دهمت منزله 

بمدين�ة يوب�ي غرب�ي الياب�ان عث�رت 
عل�ى896 كتابا يقدر ثمنه�ا بمليونين 

و25 ألف دوالر أمريكي.

البيض تقنية
 جديدة في سرقة السيارات !

لص ياباني مثقف  !!
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عموديافقي

15 جريحا بسبب خالف على "الدومينو"

وفاة تايالندي ابتلع حشرة "أم أربع وأربعين"!

19  ايلول

ً
�سورة من الذاكرة

خان مرجان
 يف الع�سرينات

1356- إدوارد األمري األسود يقود 
إنجلرتا لنرص ساحق عىل الفرنسيني 
معرك�ة  يف  الثان�ي  ج�ون  بقي�ادة 

بواتييه.
1882- الخدي�وي توفي�ق يصدر 

مرسوًما يلغي فيه الجيش املرصي.
1914- اإلنجليز ينصبون حسني 
كامل ابن الخديوي إسماعيل سلطاًنا 
ع�ىل مرص وذلك بع�د أن قاموا بخلع 
اب�ن أخي�ه الخدي�وي عب�اس حلمي 

الثاني.
1941- الق�وات األملانية تس�تويل 
أوكراني�ا  عاصم�ة  كيي�ف  ع�ىل 
السوفيتية وذلك خالل الحرب العاملية 

الثانية.
1957- الوالي�ات املتح�دة تق�وم 
ب�أول اختب�ار لتفجري قنبل�ة نووية 

تحت سطح األرض.
1959- منع الرئيس الس�وفيتي 
نيكيتا خروتش�وف من زيارة ديزني 

الند.
1962- محم�د البدر حميد الدين 
يتوىل حكم اململك�ة املتوكلية اليمنية 

خلًفا لإلمام أحمد بن يحيى.
تنض�م  1971- س�لطنة عم�ان 

لجامعة الدول العربية.
كارل  األم�ري  تنصي�ب   -1973
غوس�تاف ملًكا ع�ىل الس�ويد خلًفا 

لجده امللك غوستاف السادس أدولف 
وذلك تحت اسم كارل السادس عرش 

غوستاف.
الس�الم  حف�ظ  ق�وة   -1999
لألم�م  التابع�ة  الجنس�ية  متع�ددة 
املتحدة تص�ل إىل تيم�ور الرشقية يف 
محاولة الس�تعادة النظام والقانون 

يف املنطقة.
2002- اشتعال الحرب األهلية يف 

كوت ديفوار.
2004- محكمة س�عودية تحكم 
ع�ىل األكاديم�ي س�عيد ب�ن زع�ري 
بالس�جن 5 س�نوات إلدانت�ه بإثارة 
الفتنة والخروج عىل والة األمر، وكان 
بن زع�ري قد قىض يف الس�جن مدة 8 

سنوات بدون توجيه تهمة إليه.
2006- الجي�ش التايلندي ينقلب 
عىل السلطة بعد عدة أزمات سياسية 

ويعلن حالة الطوارئ.
2007- اغتي�ال النائب يف مجلس 
الن�واب اللبناني أنط�وان غانم وذلك 
بتفج�ري س�يارته يف منطق�ة س�ن 

الفيل.

اأعياد ومنا�سبات
عيد االس�تقالل يف س�انت كيتس 

ونيفيس.
عيد القوات املسلحة يف تشييل.

1 – مط�رب مص�ري – 2 – أغني�ة لفي�روز – 3 – م�ن األطراف – 
عاصم�ة بورما – 4 – عكس�ها عودة من – حرف عط�ف – 5 – أغار 
– نصف حجرة – لعب – 6 – مقياس للمسافات – عكسها أسيرة – 7 
– فعل من أخوات كاد – موت – 8 – األسم الثاني لرئيس أميركي قرَّر 

دخول بالده الحرب األولى – سقي – 9 – ممثلة مصرية .

1 -  رئيس لبناني أس�بق – 2 – دولة أس�يوية – 3 – آله فرعوني – 
عكس�ها غنج – 4 – موضع الزرع – عالمة موسيقية – 5 – ال عيش 
بدونه – باحوا وأعلنوا – 6 – جوابنا – عكسها عاصمة أوروبية – 7 
– دولة أس�يوية – 8 – متش�ابهة – متش�ابهان – سرب – 9 – مدينة 

مصرية – متشابهان .

موؤرخون

ابن إسحاق وهو اإلمام أبو بكر محمد بن 
اس�حاق بن يس�ار بن خيار املدني. كان موىل 
لقيس بن مخرمة ب�ن املطلب القريش، ولد يف 
املدينة س�نة 85ه�/703م، وبها نشأ، وكان 

فتى جميال وقرأ عىل علمائها ومحدثيها.
وكان جده يس�ار من س�بي ع�ني التمر 
ح�ني أفتتحه�ا املس�لمون يف خالف�ة أبو بكر 
الصديق، س�نة 12ه��، وقد وج�ده خالد بن 
الوليد يف كنيس�ة عني التمر م�ن بني الغلمان 
الذين كانوا رهنا يف يد كرسى فأخذه خالد إىل 

املدينة.
س�افر إىل اإلس�كندرية وح�دث به�ا عن 
جماع�ة من علم�اء مرص، ومنه�م عبيد الله 
ب�ن املغ�رية، ويزي�د ب�ن حبي�ب، وثمامة بن 
شفي، وعبيد الله بن أبي جعفر، والقاسم بن 
قزمان، والسكن بن أبي كريمة، واألعرج، وقد 
تخصص بالرواية عن ه�ؤالء املحدثني، وكان 

بحرا من بحور العلم، ذكياً حافظاً.

ويعترب أول مؤرخ عربي كتب سرية النبي 
محم�د بن عب�د الله وأطلق تس�مية "س�رية 
رس�ول الله" عىل كتابه. وقىض ابن إس�حاق 
معظ�م حياته يف املدينة وب�دأ بجمع الروايات 
املختلف�ة م�ن مختل�ف املص�ادر الش�فهية 
التي كان�ت متوفرة آنذاك ول�م يكن اهتمامه 
الرئييس منصب�ا عىل تدقيق صح�ة الروايات 
وإنم�ا كان غرضه جم�ع كل مايمكن جمعه 
م�ن معلومات ع�ن الرس�ول. ويف ع�ام 115 
ه�، املواف�ق 733م، بدأ بالتنقل من املدينة إىل 
اإلس�كندرية ثم إىل الكوفة والحرية ليستقر يف 
بغداد حيث وفر له الخليفة العبايس أبو جعفر 
املنصور كل الدعم املمكن ألن يكتب عن تاريخ 
الرس�ول محمد. ويرى بعض املسترشقني إن 
مدى صح�ة الحقائق التأريخي�ة يف كتابه قد 
يكون مش�كوكا فيها النقضاء مايقارب 120 
س�نة بني وفاة الرس�ول محمد وبداية جمعه 

للروايات الشفهية .

 أدى خالف بين ش�خصين بمركز 
أوس�يم التابع لمحافظ�ة الجيزة على 
لعب�ة" الدومينو" إلى نش�وب معركة 

باألس�لحة النارية بين عائلتين ينتمي 
المتخاصم�ان.  الش�خصان  إليهم�ا 
 15 وأس�فرت المعرك�ة ع�ن إصاب�ة 
ش�خصاً من عائلتي س�ليم وأبو عرب.  
وانتقل�ت األجهزة األمنية إلى مس�رح 
األح�داث عل�ى الف�ور حي�ث تمكن�ت 
م�ن الس�يطرة عل�ى الموق�ف .وتبين 
من التحقيقات نش�وب مش�اجرة بين 
ش�خصين ينتمي أحدهما لعائلة سليم 
واآلخ�ر لعائل�ة أب�و عرب إثر مش�ادة 

كالمي�ة بينهما بس�بب الخ�الف على 
»الدومين�و« أثناء الجلوس على مقهى 
تط�ورت إل�ى مش�اجرة ق�ام خاللها 
الط�رف المنتم�ي إلى عائل�ة أبو عرب 
بإط�الق أعي�رة نارية من س�الح كان 
بحوزت�ه أس�فرت ع�ن ج�رح تس�عة 
أش�خاص من عائلة س�ليم. وجاء الرد 
س�ريعاً م�ن عائلة المصابي�ن لتصيب 
هي األخرى 6 أشخاص من عائلة "أبو 

عرب".

قال�ت الش�رطة التايالندية الي�وم الثالثاء إن رج�ال تايالنديا 

توف�ى بعد فترة قصيرة من ابتالعه حش�رة حريش )أم أربع 

وأربعين( حية وهو تحت تأثير الخمر. وذكر ضابط الشرطة 

الكابتن سوباتاناتشاي ناباساكول أن وانساديج كونجكول 

39 عاما، وهو بستاني يعمل بمدرسة ثانوية في مدينة خون 

كاين 340 كيلومترا ش�مال ش�رق بانكوك، أكل الحشرة يوم 

االثنين بعد أن لدعته في إصبعه أثناء قيامه بقطع العش�ب. 

وقال سوباتاناتش�اي: "قال صديقه إن وانساديج طلب منه 

بعض الماء إلزالة حشرة الحريش ثم وضعها في فمه".

وأوض�ح ضابط الش�رطة عبر الهاتف: "بع�د 20 دقيقة، بدأ 

وانس�اديج في التقيؤ، ثم ساعده صديقه على االستلقاء في 

كوخ. وعندما عاد بعد س�اعتين كان لون)بشرة( وانساديج 

ضارب�ا إل�ى الخض�رة وق�د ف�ارق الحي�اة". وكان الرجالن 

يتناوالن المشروبات الكحولية قبل الحادث.

ابن اإ�سحاق

اصطياد تمساح عمالق 
طوله 3.5 متر من السد العالي
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احلمل
يدخ�ل فين�وس ب�رج الثور 
ويدعوك الى رومانسية أو يحمل 
إلي�ك أج�واء حالم�ة أو أرباح�اً 

مادية.

الثور 
ينتق�ل فينوس ال�ى برجك، 
فتنفت�ح عل�ى ي�وم اس�تثنائي 
من الح�ب واألحالم واألش�واق 

والصداقات الغنية.

اجلوزاء

يحص�د  الري�ح  ي�زرع  م�ن 
العاصفة. ها أن�ت تجني الخيبة 
بس�بب تقاعس�ك عن القيام بما 

يلزم منك.

ال�سرطان 
تشتد حماس�تك وانفعاالتك 
وخصوصاً باطالعك على سر ما 

او كشفك أمراً كان مخفياً.

الأ�سد 
ينتقل فينوس إلى برج الثور 
ويح�ّذر م�ن خالف�ات ونزاعات 
مالي�ة، لكن�ه ق�د يش�ير بعناقه 
كوك�ب جوبيت�ر إلى خب�ر جيد 

يخّص عمل الشريك

العذراء 
يدخل فينوس هذا اليوم إلى 
برج الث�ور، ويفتتح دورة فلكية 
ممتازة تحمل اليك الحب والفرح 

واالنعتاق نحو الحرّية.

امليزان
ينتق�ل فين�وس إل�ى بيت�ك 
الثام�ن، أي الث�ور، ويتحّدث عن 
ربح مادي عبر زواج أو ش�راكة 

شخصية.

العقرب 
ُتع�ِط  وال  ج�داً  ُك�ن ح�ذراً 
ثق�ة غير مدروس�ة. تتحّرى عن 
أمر وتش�عر باالرتب�اك. ترددات 
األم�ور العالقة ترخ�ي بظاللها 

على وضعك العملي

القو�س 
ينتقل فينوس الى برج الثور 
فيثي�ر بع�ض القضاي�ا القديمة 
ويجعل�ك تح�ّن إل�ى الماضي أو 

ُيشعرك باستقرار في عملك

الدلو 
تعي�ش يوم�اً بطيئاً ف�ال تراهن 
علي�ه وال يس�لط الض�وء علي�ك. 
ح�اول ان تعمل يف الظل بعيداً عن 

لفت االنظار

اجلدي
طبيعت�ك تفرض علي�ك االبتعاد 
عن صغائر األمور، وهذا س�يؤدي 
حتم�اً إىل تعزي�ز موقع�ك العميل 

رسيعاً.

حوت 
قد تع�ود إىل م�رشوع بعد طول 
غي�اب، أو إىل مكان بع�د انفصال 
وقطيع�ة. ال تخف، فأنت يف موقع 

قوّة خاصة

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 مايو- 22 يونيو
22 يونيو- 23 يوليو

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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ناظم الغزالي في مدرسة التفيض

فخري الزبيدي

إسالة الماء في بغداد أيام زمان

اعداد: كمال لطيف سالم

من االم�س البعيد �صخ�صيات بغدادية 

ب�صري �صكارة

ان قصة حي�اة الفنان الراحل 
ناظ�م الغزالي نجد خيوطها من 
خالل الشخوص الذين عاصروه 
واتصلوا به اتصاال وثيقا، فصار 
باإلمكان الع�ودة إلى ذكرياتهم 
واالس�تئناس بها بغية الوصول 
الى ش�خصية هذا الفن�ان الذي 
ص�ار له ش�أن في الغن�اء.. ولو 

استمر ألعطى الكثير.
محم�د  الراح�ل  *الفن�ان 

القيسي يقول عنه:
ناظ�م  المرح�وم  س�معت   �
الغزالي س�نة 1942 في مدرسة 
تقدي�م  بمناس�بة  النفي�ض 
مس�رحية "مجنون ليلى" فقرأ 
ف�ي تلك الحفل�ة على م�ا اذكر، 
"ركباني�ة" فصار صوت�ه رائعا 
دون مؤث�رات صوتي�ة.. وتكرر 
اللقاء فعرفته عام 1948 عندما 
ف�ي  الزياني�ة  فرق�ة  تأسس�ت 
معه�د الفن�ون الجميل�ة حي�ث 
كان تفكي�ره منصب�ا عل�ى فن 
التمثيل ولم يكن بالحس�بان انه 
اللقاء  س�يصبح مطرب�ا، وكان 
يك�ون عادة ف�ي مقهى "س�يد 
احم�د" ف�ي ش�ارع األمي�ن مع 

لفيف م�ن الفنانين منهم جميل 
الخاصكي.. واسطة فليح الحداد 
وحاج هوبي الدهدور ويوس�ف 
عم�ر وعب�د المنعم الس�يد علي 
وق�د اخذ ناظم يت�ردد على هذه 

المقهى..
ولما عرفنا حبه للمقام وفرنا 
له جهاز تس�جيل لكي يس�تمع 
الى اس�طوانات االس�تاذ محمد 
الالمي  القبانجي.. خاصة مقام 
نلتقي بش�كل مستمر..  وصرنا 

وكان نعم االنسان والفنان.
دعان�ا   ..1950 س�نة  ف�ي 

الحميد  االستاذ عبد 
الده�ان ال�ى حفلة 
اقامه�ا ف�ي ن�ادي 
وطل�ب   " الرش�يد 
مني ان اجلب بعض 
اصدقائي، وحضرنا 
فصع�د  الحفل�ة 
الغزالي على  ناظ�م 
وغن�ى  المس�رح 

ع�ددا من المقام�ات منها مقام 
 � والحكيم�ي   � الحوي�زاوي   �
لق�د   � والركباني�ة  والرش�دي 
غن�ى الغزالي في تلك الليلة غناًء 
شجيا، مما ربطه بصداقة دائمة 
مع األستاذ عبد الحميد الدهان.. 
وصار يدعوه في كل حفلة وهذا 
النجاح جعل الفنان قصي الشبلي 
يعرفه باألستاذ محمد القبانجي 

الذي رع�اه رعاية تامة... وكان 
ينصح�ه ان يحف�ظ للش�اعر 

"ابن الفارض".
وف�ي   

خ�ر  ا و ا

االربعين�ات دخ�ل االذاعة حيث 
كان قد سبقه اليها يوسف عمر 
عبد القادر حسون احمد موسى 
ومجي�د  خض�ر  الرحم�ن  عب�ر 
ب�دأ  وعندم�ا  جوري�ه..  رش�يد 
يقرأ المقام اس�تقطب الش�باب 
فاخ�ذوا يش�جعونه غي�ر قراء 

وقفوا ضده المقام 
وراحوا 

يظه�رون بع�ض العي�وب ف�ي 
صوته.. غي�ر انه ابدع في الغناء 

وصار سفيرا لها.
*أغنية احبك 

احبك واحب كلمن يحبك
واح�ب الورد ج�وري � عبنه 

يلون خدك 
اه�وى البدر م�ن اجلك لو كل 

ويتم مثلك
ال تظ�ن كلب�ي يمل�ك ب�س ال 

تخالف وعدك
اهوى الليالي الكمره 

واهوى الورد بي حمره
اهوى عيون الخضرة
ربك جمعهن عندك

حبيت ورد الرمان خدك 
شقائق نعمان 

حبي�ت ع�ود الريحان 
ميال يشبه قدك

خصرك يا مدلول نحيل 
ويه الهوى الهاب يميل

ما ينجلي سواد الليل 
لوقا يشعشع خدك

احبك واحب كلمن 
يحبك

الزبيدي  فخري  المرحوم 

فنان وممثل كوميدي ومقدم 

برامج صندوق السعادة واحد 

اعض�اء فرق�ة الزباني�ة التي 

كان�ت تض�م ناظ�م الغزال�ي 

ناجي الراوي محمود قحطان 

جمي�ل المح�ل.. ف�ي مج�ال 

الس�ينما اش�ترك ف�ي فيل�م 

الجابي وفيلم "ارحموني"... 

وخ�الل حيات�ه س�اهم ف�ي 

تأس�يس المتحف البغدادي 

كما عم�ل في أمان�ة بغداد 

بغ�داد  ع�ن  كتاب�اً  وألّ�ف 

 1934  �  1900 ع�ام  م�ن 

م�ن ن�وادره ف�ي برنام�ج 

-صندوق السعادة- كما انه 

جل�ب ارزوقي ابو الش�حم 

التلفزي�ون  اس�تديو  ال�ى 

وبعد تأخ�ر دخوله خاطب 

المشاهدين قائال:

عل�ى  دزين�ه  ياب�ه   �

النج�ار حت�ى يخل�ع الباب 

ويط�ب ارزوق�ي الن�ه اكل 

قبل المجيء الى االس�تديو 

خم�س روس باج�ه وم�ن 

الجوائ�ز الطريفة التي كان 

يمنحه�ا للمش�تركين ف�ي 

البرنام�ج ياب�ه ربحت لفة 

وصابون�ه مب�روك.. ياب�ه 

ربح�ت مصاص�ة ام خم�س 

فل�وس وهك�ذا كان فخ�ري 

حت�ى  والضاح�ك  المنك�ت 

أخريات حياته.

س�نة عندما دخ�ل االنكلي�ز العراق 
1917 وطردوا العثمانيين، 

كانوا قد جلبوا معهم كل 
ما يخ�دم حملتهم من 
الس�الح حي�ث جلبت 
معها ماكينات الثلج، 
الص�ودا  وماكن�ات 
التعمي�ر  وم�واد 
إنش�اء  ع�ن  فض�ال 
ودور  المس�ارح 
إلى  الس�ينما إضافة 
الحديد  طرق س�كك 
الب�رق  وخط�وط 
وأدوات  والتلف�ون 
الكهرب�اء وقس�م 
مهم من الجس�ور 
ت  ا ر لس�يا ا و

النهرية  والمراك�ب 
واالعمدة أم�ا أس�الك الكهرب�اء 
د كانت تمت�د على طول  ا مت�د ا

فنصب�ت زحف الجيش البريطاني 

اول ماكنة كهرباء في فضاء المركز البوليسي الحالي إلنارة 
المستشفيات وبناية القشلة ونصبت ماكنة اخرى في شريعة 
المجيدية كم�ا نصبت ثالثة في الكرادة وكانت قوة كل منها 
200 حصان، وكانت مصلحة الكهرباء تدار من قبل األشغال 

العس�كرية فوضع�ت ه�ذه الدائرة عل�ى كل عمود 
مصباح�ا كهربائيا إلنارة الش�وارع خاصة ش�ارع 
جاب س�ي خليل باش�ا وامتدت االسالك الكهربائية 
في ش�ارع الصالحي�ة فالكريعات والش�واكة حتى 
محلة خضر الياس وصارت الصد خانة ترسل القوة 
الكهربائي�ة للجميع وبعد ان توس�عت دائرة القوة 
الكهربائي�ة صار االهال�ي يس�تخدمون الكهرباء، 
حي�ث كان�ت م�ن غي�ر اج�رة فأصبح�ت بأج�رة، 
المصب�اح الكهربائي ذو ق�وة 60 واط ارب عربيات 
وقيم�ة كيلو واط بالق�وة االعتيادية بنصف ربية.. 
وكان�ت الكهرباء تش�تغل بين 3 � 4 س�اعات حيث 
وض�ع نظام الوقت الرقابة على األس�الك ثم وضع 
متعه�دون لكل منطقة لغرض الحصول على جباية 

أجور الكهرباء.
ولعل تنظيم قوة الكهرباء في ذلك الوقت يعود الى 
صغ�ر مدينة بغداد وعدم وجود األدوات الكهربائية 
التي هي عليها اليوم فكانت بعض البيوت البغدادية 
تمتلك المذياع والمراوح وقد ظهرت قصائد وأشعار 
عن الكهرباء، فيقال كهرباء العيون او فالن يكهرب او فالنه 
كهربتن�ي او يقال يمه نتلن�ي االوتي.. إنها قصة األمس يوم 

كانت بغداد ترنح تحت ظالم الجهل واألمية 

كان الس�قاؤون ه�م الذين ينقلون المياه م�ن نهر دجلة الى البيوت وقد اش�تهرت في 
بغداد منطقة على ش�اطئ دجلة باس�م مش�رعة –الرواي�ا- قريبة من باب خراس�ان كما 
عرف ايضا درب يس�مى -درب الس�قائين- حيث يمألون الس�قايات التي بلغت في العصر 
العباس�ي 1025 سقاية ومن اشهرها س�قاية الراضي وس�قاية جامع الرصافة وسقاية 

جامع القصر.
أم�ا في العصر العثماني فقد ش�هدت بغداد منذ اس�تقرار الحك�م العثماني في بدايات 
القرن الحادي عش�ر للهجرة تطورا ملموسا في تصميم مشاريع دائمة النقل مياه الشرب 
تعتمد على انش�اء قنوات محكمة الشرب مرفوعة على عقود عالية مبنية باألجر والنورة 
واخالطه�ا ويرف�ع الماء اليها بواس�طة دواليب فتج�ري المياه في قن�وات مطلية بالكاز 
مجتازة بذلك الدروب والمحال بانحدار محسوب وكان في بغداد وحدها حوالي مئة سقاية 
وتس�مى سبيل ومئتي جشمة � وعيون الماء النضاحة، ومن االبار ما يربو على 6000 بئر 
ومن القنوات المرفوعة ساقية الشيخ عبد القادر الكيالني وقناة عمر السهروردي. وكان 
السقاؤون يحملون الِقَرب او على ظهور البغال من شط النهر إلى األزقة والبيوت.. وكانوا 
يتمي�زون باألخ�الق واألمان.. فعندما كان الس�قاء عند يدخل بيوت يتنحنح ويس�لم على 
اهل الدار.. وعندما يفرغ القربة في الحب )يشخط شخطا( على الجدار كما كانوا يرشون 

المقاهي عند وقت العصر، وضحل دور السقائين عندما ظهرت إسالة الماء.

قصة الكهرباء في بغداد

حدث في سينما غازي

انعم الله على العراق بخيرات كثيرة منها اسماك 
النهري�ن الخالدي�ن دجل�ة والفرات، منه�ا الكطان 
والب�ز والبني والش�بوط.. وتفنن الطب�خ العراقي 
ف�ي عمل الس�مك من�ه الس�مك المقل�ي والمطبك 
على تمن ومركة كاري ومش�وي بالتنور ومشوي 
بالف�رن وهذه الطبخات اخت�ص بها اهل بغداد كما 
اخت�ص اه�ل الموصل بعم�ل كبة البرغل وتس�مى 
كب�ة الموصل والنجف وكربالء بطبخ الفس�نجون 

والعمارة بطبخ سمك المطبك وغيره.
اما الس�مك المسكوف فأحسنه الشبوط الطيب 
ال�ذي يخرج�ه الصياد م�ن الماء وه�و يلبط حيث 
يربط�ه بحبل وبعلقة بط�رف البل�م.. وعندما يراد 
ش�بيها تخرج من الم�اء وتذبح ثم تكش�ف وتملح 
ث�م تعل�ق من الظه�ر بعودي�ن غليظين م�ن اعواد 
الطرفة ثم يبدأ بتكس�ير الحطب يرتفع اللهب الذي 
يواجه الريح والس�ماك يراقب الس�مكة ويساقيها 
بالحطب والنار حتى تنضج وتجسب بعدها توضع 
في صيني�ة وترش فوقه�ا انواع التواب�ل كالفلفل 
والبه�ارات والطماطة والبص�ل والفلفل األخضر.. 
ومعه�ا العنب�ة والفجل األحم�ر والفج�ل األبيض 

وتوكل من خبز التنور وه�ذه األكلة اصبحت جزءا 
من التراث الفلكلوري البغدادي تقدم على ش�واطئ 
دجل�ة خاصة ابي نؤاس وقد اعج�ب بها االجانب.. 
وقد ضرب المثل في االس�ماك فيقال مثل الس�مج 
ماكول مذموم او امزوهر مثل الس�مجة يلبط مثل 

السمجة.

اأكالت بغدادية

ال�صمك امل�صكوف 
حكاية اأول

 ن�س م�صرحي يف العراق
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مسرحية لطيف خوش�ابا التي استخرجها 
عن الفرنس�ية نعوم فتح الله س�مار وهو احد 
العاملين في مدرس�ة االباء الدونامكيين والتي 
طبع�ت في الموصل في دير االباء س�نة 1893 
هي اول مس�رحية، واالس�تاذ نعوم قد احترف 
التعلي�م ف�ي مدرس�ة الرس�الة الدومنكية في 
الموص�ل وعرف بعنايت�ه في تنش�يط أعماله 
للتمثي�ل على المس�رح المدرس�ي.. وقد وضع 
نعوم مقدمة لمس�رحية لطيف خوش�ابا التي 
تع�د اول مطب�وع مس�رحي يطبع ف�ي العراق 
إضاف�ة إل�ى كونه�ا أول مس�رحية مقتبس�ة 
ومكتوبة باللهجة العامية العراقية.. ومضمون 
هذه الروابط األدبية هو اوال حيث الوالدين كي 
يحسنوا تربية أوالدهم وال يتركوهم أن يفعلوا 
بحس�ب أهوائه�م وإرادتهم مهم�ا كانوا أعزاء 
عليه�م ومحبوبي�ن منه�م.. بل يج�در بهم أن 
يردعوهم عن الشر ويقاصصوهم عندما يصدر 
عنه�م نقيصه، ويعلمنا مضم�ون هذه الرواية 
الصفح عما ألحقه بنا الغير من الغير واإلساءة 
وخصوص�ا ان نش�فق عليهم عند مش�اهدتنا 

إياهم حاصلين في حالة الحزن والشدة..

باصله�ا  معنون�ة  الرواي�ة  ه�ذه  وكان�ت 
الفرنس�ي ف�ان اب�ت كل�وس فدعوته�ا رواية 
لطيف وخوش�ابا واجتهدت باس�تخراجها الى 
اللغة العربية المنس�بطة رج�اء في ان يفهمها 
الجمي�ع وجعل�ت مح�اورة بتوخوش�ابا ابنة 
بالعربية التي يس�تعملها القرويون القاطنون 

في كردستان عند تكلمهم بهذه اللغة.

عرفت س�ينما غازي الواقع�ة في الباب الش�رقي والتي 
كان�ت مجاورة لحديق�ة غازي، هذه الحديق�ة الجميلة التي 
أزيل�ت عند افتتاح جس�ر الملكة عالية.. كم�ا كانت تعرض 
أفالما متمي�زة منها.. العربية واألجنبي�ة.. من األفالم التي 
ب�رزت فيها فيل�م "انتصار الش�باب" تمثي�ل فريد االطرش 
واسمهان وحسن فايق وشلفنطح.. وكان دورها في منيب 

صباحية يا نسيون..
وه�ذه الفنانة م�اري حبيب نصر ولدت في دمش�ق عام 

1905 وهي فنان�ة خفيفة الظل رغم ان وزنها ثقيل 
وعمل�ت الكثير من األف�الم والمس�رحيات أمام 
اس�ماعيل ياس�ين فكان�ت تظه�ر نفس�ها فتاة 

محبب�ة  دلوع�ة 
عاش�قة وقد مألت 
والقل�وب  الشاش�ة 
وبشاش�ة  ضح�كا 
وس�رورا غير منقطع 
حتى سنة رحيلها عام 

.1969
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ق�اد الالعب العراقي يون�س محمود فريق 
الوكرة القطري لتحقي�ق الفوز الثمني 
ع�ى ضيفه فري�ق الغراف�ة بهدفني 
نظيفني يف ختام منافس�ات الدور 
األول م�ن املرحل�ة األوىل ل�دوري 

املحرتفني القطري .
ونق�ل املوق�ع الرس�مي لن�ادي 
ش�بكة  ع�ى  القط�ري  الوك�رة 

أن"  محمود قاد فريق الوكرة إىل فوز ثمني االنرتن�ت 
عى منافسه فريق الغرافة بهدفني نظيفني يف املباراة التي ضيفها 

ملعب نادي الوكرة يف ختام منافس�ات الدور األول من املرحلة األوىل 
ل�دوري النج�وم القط�ري , بعد أن س�جل هدف الس�بق لفريقه يف 

الدقيقة الخامسة والثالثني من زمن الشوط األول من املباراة ".
وأش�ار املوقع إىل أن" محمود تمكن خالل مجريات الش�وط الثاني 
أن يصن�ع هدف�ا ثانيا بعد أن تج�اوز مدافعي فري�ق الغرافة ليمرر 
كرت�ه عى طبق م�ن ذه�ب إىل زميله املندف�ع أمام مرم�ى الغرافة 
مالك يوس�ف الذي لم يجد صعوبة يف إيداعها ش�باك الغرافة محرزا 
اله�دف الثان�ي يف الدقيقة الثمانني م�ن زمن املب�اراة , وبهذا الفوز 
يكون الوكرة كس�ب أول ثالث نقاط له يف مستهل مشواره يف دوري 
املحرتفني القطري بجهود العبي منتخب العراق يونس محمود وعيل 

حسني رحيمة" .

 بّينت مصادر مقربة من الهيئة اإلدارية لنادي القوة 
الجوي�ة الريايض بأن م�درب الفريق الك�روي أيوب 
اوديشو س�يصل مس�اء اليوم قادماً من بريوت التي 
أم�ى فيها عرشة أيام لرحل�ة عالجية.وقال املصدر: 
إن املدرب اوديش�و وصل مس�اء أمس ليرشع بمهمته 
بتدري�ب الفريق الكروي الذي ابتع�د عنه لعرشة أيام 
لخضوع�ه لرحل�ة عالجي�ة يف العاصم�ة اللبنانية 
بريوت، مؤك�دا انه س�يقود التدريبات اليوم 

األربعاء اس�تعدادا ملباريات املوس�م الكروي الجديد 
املؤم�ل انطالق�ه يف النصف األول من ش�هر ترشين 
األول املقبل. وأضاف: أن اوديش�و أتفق رسمياً مع 
املدرب س�عدي توم�ا للعمل معه كمدرب مس�اعد 
ومن املؤمل وصوله من اسرتاليا يف الثالث عرش من 
الش�هر الحايل. وأوضح: إن اوديشو يفكر بإجراء 
تغيري يف مالكه املس�اعد بإدخال توما، فضالً عن 
الالعب السابق احمد خضري واالستغناء عن احد 

مساعديه وليد ضهد أو مهدي جاسم.

تمكن فريق وزارة الزراعة لخمايس كرة القدم داخل الصاالت من 
تحقيق الفوز عى فريق وزارة الثقافة بثمانية أهداف مقابل هدف 
واحد يف املباراة االفتتاحية لبطولة كأس وزارة الشباب والرياضة 
الرابع�ة ملؤسس�ات ودوائر الدول�ة بخمايس الك�رة والتي أقيمت 
ع�ى القاعة الرياضي�ة للنادي االرمني. وج�رت املباراة من طرف 

أوقاتها واحد حيث س�يطر فريق وزارة الزراعة عى  معظ�م 
ي�ق ليزرع ثماني كرات يف ش�باك منافس�ه  فر
الالعب�ني، وزارة الثقافة حمل�ت األهداف تواقيع 

)ك�رار محس�ن )2( وقتيب�ة جالل 
ومصطفى سعدي ويارس حميد 

وعيل سعدون وبشار سمري 
ومثن�ى كاظ�م( ". من 
جانبه قال مدرب فريق 

وزارة الزراعة عادل كاظم 
أن "الفري�ق اس�تحق الفوز ع�ن جدارة 

واستحقاق وكان من املمكن زيادة غلة 
األهداف لوال إضاعة الفرص .وأش�ار 
املراس�ل إىل أن" القاع�ات الرياضية 
يف املدينة الشبابية بشارع فلسطني 

س�تحتضن بقية مباري�ات البطولة 
وبواق�ع أرب�ع مباري�ات يف اليوم 

الواحد.

وصف املدرب نبيل زكي اآللية التي اعتمدها املدرب الربازييل زيكو إلعداد 
املنتخب العراقي ب�"الفاش�لة والبائس�ة" ولم تقدم أية فائدة لالعبني، 
وقال زكي أن "املباراة التي س�يخوضها منتخب الع�راق والتي أدرجت 
ضمن برنامج املدرب زيكو تعد تجربة فاش�لة وبائس�ة كونها لم تقدم 
أدنى فائدة لالعبينا بل بالعكس فإنها سوف تلقي بظاللها عى مستوى 
العبين�ا وأدائهم الفني كون الربازي�ل منتخب كبري بكل ما تحمله هذه 
الكلم�ة من معاني ودالالت".وأضاف أن "مرحلة اإلعداد يجب أن تكون 
مثالية يف ظل توفر منتخبات مالئمة ملس�توى منتخبنا الفني خصوصا 

اس�رتاليا ال�ذي يعد من ف�رق القارة اآلس�يوية" أننا س�نالقي 
مش�ريا إىل إن "مالق�اة الربازيل يف مب�اراة تعد 
بمثابة اإلعداد يجعل نتيجتها تؤثر سلبا يف أداء 
العبينا أمام منتخب اس�رتاليا كون النتيجة لها 
وقع كبري عى أداء الفريق".وأشار زكي إىل 
أن "منتخبنا اآلن يحاول فرض وجوده 
الجمه�ور  إىل  هويت�ه  وكش�ف 
العراق�ي فضال عن أن زيكو 

بكس�ب  ود العراقيني بع�د مجازفته بدأ 
تشكيلة شبابية جديدة أمام األخرية يف تقديم 

اليابان".وتاب�ع امل�درب العراق�ي أن اختي�ار منتخب 
الربازي�ل يف تل�ك املرحل�ة "يع�د خط�وة بائس�ة جدا 

وسوف نندم عليها"، حاثا 
االتح�اد ع�ى التدخل ملنع 
هذه املباراة واختيار فرق 
أخ�رى اق�ل م�ن مس�توى 

الفريق الربازييل.

دبي - �صالم املنا�صري

ك�م جميالً أن تنتق�د بصدق ب�ال مجاملة أو محاب�اة، وكم 
رائعاً أن تكتب بعيداً عن تأثريات العاطفة، وما أجمل األحساس 
عندما تخط الكلمات بعفوية بال تصفية حس�ابات أو أن تبحث 
عن صدى السلب أو اإليجاب، ولكن األجمل من كل هذا أن تتلقى 

التهنئة واملباركة ممن وجهت لهم سهام النقد الهادف!. 
يف ظه�رية يوم س�اخن تلقي�ت اتص�اال هاتفياً م�ن الزميل 
والصدي�ق ع�يل الظامل�ي اإلعالمي الري�ايض يف الب�رة، وأثناء 
الحديث قال يل س�أعطيك الكابتن عم�ران التميمي " مدير عام 
رشك�ة املوانئ ورئيس نادي امليناء" لتلقي عليه الس�الم، أجبته 
بال تردد: لنا الرشف، قبل أن أكمل تحية اإلس�الم وجدت ترحاباً 
واستقباالً من ش�خص مسؤول يقدر اإلعالم ورجاالته ويعشق 
ال�رأي الواضح والري�ح، ق�ال يف أول كلماته: أس�تمر بنقدك 
اإلصالحي ألننا بحاجة إىل التوجيه الصادق والبعيد عن املصالح 

واملنافع !. 
الحديث كان طويالً م�ع الكابتن البحري والريايض وتكلمنا 
يف مواضيع ش�تى تخص طبع�اً أروقة الن�ادي بمختلف صوره 
البيض والسود، لكن ما يستحق الوقوف هو تواضع هذا الرجل، 
س�يقول البعض ملاذا التغيري يف مواقفك يا س�الم فأنت باألمس 
القريب كن�ت تنتقد إدارته؟، ولكن أن تس�مع كالم الرجل وهو 
يتحدث بمنطق وواقع ويرخ بصوت عال : تعبت من رجاالت ال 
تهمها سوى الشخصنة واملصلحة فاألكيد هو عازم عى إحداث 
التغيري وما زال يملك من الوقت واإلرصار اليشء الكثري، رجاالت 
ال تريد خرياً إال لنفس�ها فاألهم أن نتصدى س�وية لش�خوصها 
ووجوهها، رجل أمامه تحديات كبرية يف إدارة مؤسسة عمالقة 
تدّر املاليني يومياً عى ميزانية الدولة ولكنه منح الرياضة بعضاً 
م�ن وقت�ه وان كنا نطالب بزي�ادة زمن الحصة، رج�ل يأبى أن 
يغادر عشقه للسفانة ليس لهدف سوى لوضع ناديه يف االتجاه 
الصحيح )نتمنى أن ينج�ح رغم مؤامرات الذئاب(، رجل يطلب 
املس�اعدة يف حلحلة األزمات ويستعني بالخربات يف قيادة عجلة 
البناء يستحق منا أن نقف معه مساندين وداعمني ألن ما يهمنا 

يف األخري هو سمعة الكيان وأما األسماء فستذهب ُجفاء !. 
نصيحت�ي الت�ي قلته�ا للكابتن عم�ران س�أعيدها للتذكري 
كعنوان، أمنح النادي وقتاً أكثر وال تسلّ�م كّل يشء بيد األصدقاء 
وال تأم�ن للقري�ب أو البعي�د وأحذر ممن يعطونك من اللس�ان 
ح�الوة وال تنخ�دع بالوجوه واألس�ماء وُكن صارم�اً بالقانون 
والنظ�ام وك�ُن عادالً مع جميع األلعاب  )الرجل قال س�نعطي 

كل الفرق حقها بال بخس أو نقصان(!. 
آخر كالم: " لن نعاقب أي العب أو مدرب غادر أسوار النادي 
ُمخ�رياً أو ُمجرباً، ول�ن نفصل أحداً من الوظيف�ة بل أننا ننتظر 
ع�ودة أبنائنا إىل بيتهم، فأقول لعمار وأنس وحس�ام وش�وكان 
م�ا زال الباب مفتوحاً، فكروا جيداً فامليناء هو ناديكم والبرة 
تحتاج خدماتكم، سنكون سعداء بعودتكم إذا ما قررتم العدول 
عن الهجرة والرحيل"!. رسالة الكابتن عمران رايض التميمي - 

مدير عام رشكة املوانئ العراقية ورئيس نادي امليناء .

اتصال 
يثلج القلب

كل اربعاء

ذك�ر مص�در يف رشك�ة )مات�ش وورد( 
السويرسية بأن االتحاد الربازييل لكرة القدم 
وقع أم�س عى عقد إقامة مب�اراة ودية بني 
يف  الربازي�يل  ونظ�ريه  العراق�ي  املنتخب�ني 
الحادي عرش من شهر أكتوبر/ ترشين األول 
املقب�ل يف مدين�ة مامل�و يف الس�ويد. وأضاف 
املصدر أن االتح�اد الربازييل لكرة القدم وقع 
الي�وم عى عق�د إقام�ة مباراة ودي�ة تجمع 
املنتخ�ب العراقي بنظريه الربازييل يف ش�هر 
أكتوبر/ ترشين األول املقبل بعد أن تم وضع 
جمي�ع الرشوط م�ن قبل الطرف�ني وخاصة 
أس�ماء الالعبني الذين سوف يلعبون املباراة. 

وأك�د املص�در ب�أن االتح�اد الربازي�يل لكرة 
القدم سوف لن يتقاىض أي مبلغ من نظريه 
العراقي حيث س�تكون هذه املب�اراة الودية 
وحت�ى مصاري�ف اإلقام�ة والس�فر س�وف 

تتكفل بها الرشكة الراعية لهذه املباراة.
 م�ن جانب�ه أكد اتح�اد الك�رة أن مباراة 
نظ�ريه  أم�ام  العراق�ي  الوطن�ي  املنتخ�ب 
الربازييل املقرتحة خالل ترشين األول املقبل، 
مرهونة بموافق�ة االتحاد الس�ويدي، مبينا 
أن اإلجراءات اإلداري�ة أنجزت بصورة كاملة 
من قبل كل األطراف، فيما أش�ار إىل أن قدوم 
املنتخ�ب الهاييت�ي لبغ�داد مرتب�ط بقب�ول 

االتحاد الدويل.

وقال عضو االتحاد نعيم صدام أن "مباراة 
الربازي�يل  أم�ام نظ�ريه  الوطن�ي  املنتخ�ب 
واملقرتحة يف ال�11 أو ال�12 من شهر ترشين 
االتح�اد  بموافق�ة  مرهون�ة  املقب�ل،  األول 
السويدي الذي يضّيف املباراة يف يوم "فيفا"، 
مؤكدا أن "كل اإلجراءات اإلدارية التي تخص 
املباراة أنجزت باالتف�اق مع الرشكة الراعية 

والجانب الربازييل".
وأض�اف ص�دام أن�ه "يف ح�ال حص�ول 
املوافق�ة من االتحاد الس�ويدي فإن املنتخب 
الوطني سيغادر من قطر إىل السويد لخوض 
املباراة ومن ثم العودة إىل معس�كره يف قطر 

الذي يبدأ يف الثاني من ترشين األول املقبل"،

وتابع: أن "زيكو قدم منهاجه التحاد كرة 
القدم اس�تعداداً ملب�اراة املنتخب أمام نظريه 
االس�رتايل يف تصفيات كأس العالم"، مبيناً أن 
"املنهاج تضمن تجمع املنتخب يف قطر خالل 
الثان�ي من ترشي�ن األول املقبل يغادر بعدها 
إىل الس�ويد ليالقي املنتخب الربازييل يف الثاني 
ع�رش من الش�هر ذاته من ثم يع�ود إىل قطر 
ليلتق�ي املنتخب االس�رتايل بع�د أربعة أيام". 
وأضاف ص�دام أن "االتح�اد وافق عى طلب 
امل�درب زيكو الذي تضمن إجازة غادر بعدها 

متوجها إىل الربازيل".
ويف س�ياق متص�ل أش�ار ص�دام إىل أن 
"مباراة املنتخب الوطني 

األخرى املؤمل خوضها أمام منتخب هاييتي 
يف بغ�داد تعتمد ع�ى موافقة االتح�اد الدويل 
)فيفا("، الفتا إىل أن "يف حال حصول املوافقة 
فإن املباراة س�تقام عى ملعب الشعب الدويل 
نهاي�ة أيلول الح�ايل".وكان اتح�اد الكرة قد 
أعل�ن يف ال��12 من أيل�ول الحايل، أن�ه أكمل 
نسبة كبرية من إجراءات االتفاق عى خوض 
مب�اراة مع املنتخب الربازي�يل بكامل نجومه 
يف السويد. يذكر أن املنتخب الوطني سيدخل 
معس�كرا تدريبيا يف قط�ر يف الثاني من أيلول 
الح�ايل، اس�تعدادا ملبارات�ه أمام أس�رتاليا يف 
ال�16 من أيلول الحايل، ضمن الجولة الرابعة 

لتصفيات كأس العالم.
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نـور صـبــري يـتــوجــــه إلـى انـطـالـيـــــا

ميسي: مستعدون للعودة إلى التتويج باأللقاب

افتتاح منافسات بطولة كأس وزارة 
الشباب والرياضة لخماسي الكرة

نبيل زكي: إعداد المنتخب "بائس"
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سعدي توما ينضم للمالك التدريبي للصقور

 التحق حارس املرمى نوري صربي بفريقه نادي النفط الذي 
يعس�كر يف انطاليا استعداداً للموس�م املقبل. ونقل مسؤول 
املركز اإلعالمي لنادي النفط محمد صربي أن "صربي يعرب 
عن تفاؤله وس�عادته بالتواجد مع زمالئ�ه يف الفريق الذي 
يستعد ملوسم جديد بدوري النخبة , بعد أن حصل عى كتاب 
االستغناء من فريق النجف والذي يقيض بتمثيله أي نادي 
آخر ليصبح بصورة رس�مية ضمن تش�كيلة فريق النفط 
للموس�م املقبل". من جانبه ق�ال الحارس نور صربي أن 

"رغب�ة ن�ادي النفط توافق�ت مع رغبت�ي يف اللعب 
ضمن صفوف الن�ادي" مضيفا أن "اختياري لنادي 

النفط وتمثيله يف املوس�م املقبل لعلمي انه سيكون 
احد الف�رق املؤهل�ة لخطف اللق�ب", مبينا يف 

الوق�ت ذاته أن "املنافس�ة س�تكون عى 
أش�دها بيني وبني زمالئي الحارس�ني 

محمد نور الدين وأسامة شاكر اللذين 
يعدان من الح�راس الجيدين وهذا ما 

يدفعني لتقديم األفضل".

قال نجم برش�لونة ليوني�ل مييس ان فريقه 
مس�تعد للع�ودة إىل التتوي�ج باأللق�اب هذا 
املوس�م من جديد، بعد فشله املوسم املايض 
يف الفوز بالدوري اإلس�باني وبدوري أبطال 

م�ع أوروبا.وأوضح مييس يف مقابلة 
موق�ع االتحاد األوروبي 

لك�رة الق�دم )ويفا( 
امل�ايض  "املوس�م 
قدمنا أشياء جيدة، 
البع�ض  ان  رغ�م 
منه�ا،  يقلل�ون 
نجحن�ا  فق�د 

وبموندي�ال  الس�وبر  ب�كأس  التتوي�ج  يف 
األندي�ة وكأس امللك، بالطبع ل�م نفز بلقبي 
التش�امبيونز ليج والليجا، وهما االهم لكن 
اعتقد اننا مس�تعدون اآلن للعودة والتتويج 
بهما".وحل�ل مييس وض�ع فريقه يف بطولة 
دوري األبطال، مربزا "كون النهائي يف ملعب 
ويمب�يل يمث�ل حاف�زا كب�ريا يل ولزمالئي. 
فلن�دن مدينة له�ا طابع خ�اص وملعب 
ويمب�يل كذلك بالنس�بة ملحبي الربس�ا. 
من الصعب للغاية الوصول للنهائي لكن 
س�نبذل كل جهد لتحقيق ذلك. سنكافح 
للمجموعات  امكاننا".وبالنس�بة  بق�در 

يف البطول�ة األوروبي�ة ق�ال "ال توجد 
مجموع�ات س�هلة ب�دوري األبطال، 
ولكن خربات شخصية، استطيع القول 
ان أي فري�ق يس�تطيع تعقي�د االمور 
أمامك".وح�ول م�دى االخت�الف بني 
مدربه الجديد تيتو فيالنوفا، واملدرب 
بي�ب  االنج�ازات  الس�ابق صاح�ب 
جوارديوال، علق "كل منهما مختلف 
عن اآلخر، ربما تكون فلسفة اللعب 
متش�ابهة بني االثنني. انا عى ثقة 
ب�أن األم�ور يف النهاي�ة س�تنتهي 

بشكل جيد".

ع�ززت البيالروس�ية فيكتوري�ا أزارين�كا تصدره�ا للتصنيف 
العامل�ي لالعب�ات التنس املحرتف�ات الذي 

ص�در االثنني , بينم�ا دخلت 
ماري�ون  الفرنس�ية 
بارتويل قائمة املصنفات 
ع�ى  األولي�ات  الع�رش 

العالم. ورغم هزيمة 
أزارين�كا يف نهائي 
بطول�ة أمري�كا 
أمام  املفتوح�ة 
يكي�ة  مر أل س�ريينا ويليامز ا
 , األح�د  واصل�ت الالعبة البيالروس�ية ي�وم 

التصني�ف العامل�ي متقدم�ة عى الروس�ية تربعه�ا ع�ى قمة 
ماريا ش�ارابوفا التي انتزعت املركز الثاني بالتصنيف من البولندية أنييس�كا 
رادفانس�كا.وتقدمت اإليطالية سارة إيراني , التي خرست يف الدور قبل النهائي 
بفالش�ينج ميدوز , من املركز العارش إىل املركز الس�ابع. وجاءت املراكز العرشة 
األوىل بتصنيف الرابطة العاملية لالعبات التنس املحرتفات الذي صدر االثنني املوافق 
العارش من سبتمرب كالتايل:البيالروسية أزارينكا يف املركز األول برصيد 10265 نقطة 
والروس�ية ش�ارابوفا يف املركز الثاني برصي�د 8435 نقطة والبولندية رادفانس�كا يف 
املرك�ز الثالث برصي�د 8295 نقطة واألمريكية ويليامز يف املرك�ز الرابع برصيد 7900 
نقطة والتشيكية برتا كفيتوفا باملركز الخامس برصيد 6690 نقطة واألملانية أنجيليكا 
كريبر باملركز الس�ادس برصيد 5085 نقطة واإليطالية إيراني يف املركز السابع برصيد 
4755 نقطة والصينية يل نا يف املركز الثامن برصيد 4526 نقطة واألسرتالية سامانثا 

س�تورس باملركز التاسع برصيد 4200 نقطة والفرنسية بارتويل يف املركز العارش 
برصيد 3800 نقطة.

"مالمو" السويدية تحتضن لقاء أسود الرافدين ونجوم السامبا البرازيلية وديًا
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شارابوفا تصعد للمركز 
الثاني عالميًا
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تعل�ن وزارة الرتبي�ة / قس�م العق�ود ع�ن اع�ان مناقص�ات بناء 
مختربات حاس�وب ضم�ن امل�دارس القائمة يف بغ�داد واملحافظات 
بمس�احة )123,5( م2 واعادة اع�ان مناقصة بناء اجنحة صفوف 
اضافية ضمن املدارس القائمة يف محافظة املثنى ضمن تخصيصات 
مشاريع املوازنة االس�تثمارية لعام 2012 واملدرجة بالتبويب املبني 
بالجدول ادناه ، فعىل الراغبني باالش�رتاك فيها من أصحاب املكاتب 
االنشائية املجازة رسمياً والتي التقل عن الدرجة املطلوبة والصادرة 
م�ن وزارة التخطيط وفقاً لتعليمات رقم )3( لس�نة 2009 مراجعة 
مديرية األبنية املدرسية  الواقعة خلف معهد الفنون الجميلية مقابل 
متنزه الزوراء يف املنصور لغرض رشاء مس�تندات املناقص���ة لقاء 
مبل����غ )100,000( مائ�������ة ال�ف دين���ارللبن�اء غري قابل 
للرد وتقديم التأمينات األولية بنس�بة )1%( من مبلغ العطاء بشكل 
صك مص���دق أو خطاب ضمان صادر من مرصف معتمد بالعراق 
ع�دا مرصف�������ي ) البرصة ال�دويل، الوركاء لاس�تثمار ( نافذ 
ملدة )120( يوماً بحيث تحفظ املس�تندات واملستمس�كات الخاصة 
باملناقصة عىل ش�كل عرض فني وآخ�ر تجاري داخل غاف مغلق و 
مختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة واسم املكتب املجاز رسمياً 
الراغب باالش�رتاك بش�كل واض�ح وتوض�ع يف صن�دوق العطاءات 
لدى س�كرتارية قس�م العقود وأخر موعد لتقديم العطاء يف الساعة 
الحادي������ة عرش صباحاً ) وال يقبل أي عذر بش�أن التأخي��ر ( 

من ي�وم االحد املص�����ادف 7 / 10 /2012

  امل�ستم�سكات املطلوبة 
1- ش�هادة تأس�يس الرشكة أو املكتب مع هوي�ة تصنيف الرشكت 
أو املقاول�ني الت�ي التق�ل عن الدرج�ة املطلوبة الص�ادرة من وزارة 
التخطي�ط  بموجب تعليمات تس�جيل املقاول�ني العراقيني رقم )3( 

لسنة 2009عند تقديم العطاء حتماً .
2- املستمس�كات الثبوتية للمدير املف�وض ) هوية االحوال املدنية ، 

شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ( .
3- كتاب براءة ذمة نافذ عند تقديم العطاء  .

4- تقديم التأمينات االولية بنس�بة ) 1% ( من مبلغ العطاء معنونه 
اىل وزارة الرتبية بش�كل ص�ك مص���دق أو خط�اب ضمان  صادر 
من م�رصف معتمد بالعراق ع�دا مرصيف ) البرصة ال�دويل، الوركاء 

لاستثمار ( نافذ ملدة )120( يوماً.
5- وصل الرشاء )النسخة األصلية( .

          
مديــــر العقـــــود

 املالحظـــــــــات

1. الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
2. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعان .

3. يحق للرشكة طلب سلفة تشغيلية .
4. س�يعقد مؤتمر فني لاجابة عىل استفسارات الرشكات واملكاتب 
يوم االحد املصادف 2012/9/30 الس�اعة العارشة صباحاً يف بناية 

قسم العقود .
5. تفت�ح العطاءات يف يوم الغل�ق  يوم االحد املصادف 2012/10/7 

او اليوم الذي يليه وبحضور من يرغب من املناقصني .
6. مدة نفاذ العطاء املقدم )90( يوماً من تاريخ فتح العطاءات.

7. يكون أخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم 
الذي يسبق يوم فتحها.

    www.moedu.gov.Iq  : موقع الوزارة االلكرتوين  لوزارة الرتبية
 www.mediaofficeeducation.com : عنوان ال�سحيفة االلكرتونية
moe_contract_dep@yahoo.com : العنوان الربيدي لق�سم العقود

 نوع ودرجة
 التصنيف
المطلوبة

التبويب المدرج بالخطة الموقع التفصيلي اسم المناقصة  رقم

المناقصة

 انشائية / درجة

تاسعة

 المادة )5(،النوع

 ) 005(، تفصيل

 النوع ) 003( ،

 تسلس���������ل )

)034

 - بغداد / الكرخ الثانية / اعدادية الرسالة المحمدية

  الصناعية / البياع / قرب البيع المباشر.

 - بغداد / الكرخ الثانية / اعدادية السيدية

المهني�������ة

  للبنات / ناحية الراشدية / حي السيدية .

 - بغداد /الكرخ االولى / اعدادية عشتارالمهنية /

حي

   الخضراء / محلة )631( قرب مركز الشرطة.

 بناء )4( مختبرات

 حاسوب في محافظة

 بغداد ) الكرخ االولى

 ، الكرخ الثانية( ضمن

 ساحات المدارس

 القائمة بمساحة

  )123,5( م2 لكل مختبر

2012 / 66

 انشائية / درجة

عاشرة

 المادة )5(،النوع

 ) 005(، تفصيل

 النوع ) 003( ،

 تسلس���������ل )

)034

 -  بغداد/ الرصافة الثانية / اعدادية الرصافة المهنية

   حي االدريسي / محلة )505( / زقاق )22( قرب

   مطعم الساعي .

 - واسط اعدادية الكوت الصناعية / ناحية الفاحية

/

  قرب معمل الكهرباء .

 بناء )2( مختبر حاسوب

 في محافظت���ي )

 بغداد / الرصافة الثانية

 ، واسط ( ضمن ساحات

 المدارس القائمة

 بمساحة )123,5( م2

لكل مختبر

2012 / 67 

 انشائية / درجة

عاشرة

 المادة )5(،النوع

 ) 005(، تفصيل

 النوع ) 003( ،

 تسلس���������ل )

)034

 - محافظة نينوى/اعدادية الموصل الصناعية

مرك���ز

   المحافظة / داخل جامعة الموصل

- محافظة نينوى/ اعدادية االنتصارالصناعية /

مركز

  المحافظة / محلة الصناعة / الساحل االيمن .

 بناء )2( مختبرات في

 محافظة نين���وى

 ضمن ساحات المدارس

 القائم�ة بمساحة

)123,5( م2 لكل مختبر

2012 / 68 

 انشائية / درجة

تاسعة

 المادة )5(،النوع

 ) 005(، تفصيل

 النوع ) 003( ،

 تسلس���������ل )

)034

 - النجف االشرف/اعدادية الغري المهنية للبنين/

حي

   السواق / قرب مستشفى الزهراوي

  - النجف االشرف / اعدادية الغري المهنية للبنات /

  حي االمير.

 - ذي قار/اعدادية ذي قارالمهنية للبنات / حي

الشعلة   مركز المحافظة.

 - ذي قار/ اعداية الشطرة المهني�����������ة

للبن�����ات /

  قض��اء الشطرة / ناحية اكد

 بناء )4(مختبرات

 حاس�وب

 ف����������ي

 محافظتي )النج���ف

 االش����رف ، ذي قار(

 ضمن ساحات المدارس

 القائم��ة بمساحة

)123,5( م2 لكل مختبر

2012 / 69 

 انشائية / درجة

تاسعة

 المادة )5(،النوع

 ) 005(، تفصيل

 النوع ) 003( ،

 تسلس���������ل )

)034

- مدرسة الشهيد فهمي سعيد / الكريعات.

- اعدادية الشماسية / الكريعات.

- متوسطة نور االسام / الرصافة / المركز

 بناء )3( مختبرات في

 محافظة بغ����داد /

 الرصافة االولى ضمن

 ساح����������ات

 المدارس القائمة

 بمساحة )123,5( م2

لكل مختبر

2012 / 70 

 انشائية / درجة

تاسعة

 المادة )5(،النوع

 ) 005(، تفصيل

 النوع ) 003( ،

 تسلس���������ل )

)034

 - اعدادية نهر العلقمي / المركز / باب بغداد

 - ثانوية اسامة بن زيد / المركز / حي الثورة

 - متوسطة حواء / الحر / الحي العسكري

- ثانوية نسيبة المازنية / الحر حي الطاقة

 بناء )4( مختبرات

 حاسوب

 ف�����������ي

 محافظ����ة كرباء

 المقدس�����ة ضم��ن

 ساحات المدارس

 القائمة بمساح������ة

)123,5( م2 لكل مختبر

2012 / 71 

 انشائية / درجة

ثامنة

 المادة )5(،النوع

 ) 005(، تفصيل

 النوع ) 003( ،

 تسلس���������ل )

)016 

 - جناح سعة )4( صف طابقين ضمن ساحة مدرسة

عاب��س

  الشاكري رض / السماوة / ال زويد.

 - جناح سعة )4( صف طابقين ضمن ساحة مدرسة

االفاذ   الرميثة / المظلم .

 - جناح سعة )4(صف طابقين ضمن ساحة مدرسة

 الضفاف   السماوة / ال عبس

 - جناح سعة)4( صف طابقين ضمن ساحة

 مدرسةالحضارة    الوركاء / النبي سليمان عليه

السام .

 - جناح سعة )4( صف طابقين ضمن ساحة مدرسة

االبرار    النجمي / الجبور.

 - جناح سعة )4( صف طابقين ضمن ساحة مدرسة

مأرب    السماوة / ابو جويانة .

 بناح اجنحة صفوف

 اضافية عدد )6( ضمن

 المدارس القائمة في

 محافظة المثنى

2012 / 44 

اعادة



بغداد/ املستقبل العراقي
تنش�غل املقاه�ي ابت�داًء م�ن الصباح يف 
إعدادها، وحتى منتصف الليل يف بغداد تواصل 
قرقعته�ا، وهي تبعث س�حبا بيضاء صغرية، 

تنفثها الثغور باستمتاع وتأٍن، إنها النركيلة.
تضارب�ت الرواية حول أص�ل النرجيلة إن 
كان عربي�ا أو أن كانت من أصل هندي، إال أن 
الرواية األكثر ترجيحاً، هي التي تقول أن أصل 
النرجيلة من شبه الجزيرة العربية، حيث كانت 
ُتصن�ع من ثمار ولح�اء جوز الهن�د من أجل 
تدخني نب�ات القنب ال�ذي كان يدخنه الهنود 
يف وق�ت بعيد. وقيل أيض�اً يف رواية أخرى أنها 
اخرتعت يف الهند من قب�ل الطبيب حكيم عبد 
الفت�ح يف الفرتة املغولية باعتقاد أنها وس�يلة 
غري ض�ارة لتدخني الحش�يش، وان النرجيلة 
قد انتقلت إىل ش�بة الجزيرة العربية من خالل 

خطوط التجارة املفتوحة مع الهند. 
ويع�د انتش�ار النرجيلة الواس�ع مرتبطا 
املنطق�ة  الت�ي حكم�ت  العثماني�ة  بالدول�ة 
العربي�ة لوق�ت طوي�ل والتي كان�ت مرتبطة 
بعالق�ات قوي�ة مع ال�دول األوروبي�ة بحكم 

موقعه�ا وكونه�ا ق�وة أن ذاك وه�ذا ما جعل 
النركيلة تدخ�ل إىل دول الق�ارة األروبية ومن 
ثم إىل األمريكيتني بسبب الهجرات و العالقات 
م�ع أوروبا. وت�روج يف بغداد النركيلة بش�كل 
ملفت منذ س�نني قليلة، وعىل الرغم من نسبة 
املدخنني الكب�رية، فأن أغلب أصحاب املقاهي 
يولونه�ا اهتماما فائقا، ويؤكدون أن مرتادي 

مقاهيهم يأتون ألجل تدخينها فقط.
محمد جاسم ، موظف حكومي يقول »أنا 
معت�اد عىل تدخني النركيلة كل يوم عىل الرغم 
من أنني ال أدخن السكائر، وآتي إىل املقهى كل 

مساء أدخنها مع أصدقائي.
وحس�ب دراس�ات طبي�ة فأن اس�تخدام 
النركيلة يرض بالصحة مثله مثل دخان التبغ، 

فقد لخصت الدراسات أن دخان النرجيلة 
يسبب رسطان الرئة مثله مثل 

كل  الس�جائر.  دخ�ان 
للنرجيل�ة  دورة 

ي�دوم عادة 
من  أكثر 

 4 0 ، قيق�ة د

ويتكون 
 50 م�ن 
 200 حت�ى 
استنش�اق، وكل استنش�اق ه�و 
0،15 حت�ى 0،50 لرت من الدخان. يف جلس�ة 
التدخني ملدة ساعة من الشيشة. إن التدخني يف 
جلسة من 45 دقيقة تؤدي ألن يستنشق املدخن 

1،7 مرة 
م�ن 

النيكوتني 
من سيجارة 
كم�ا  واح�دة. 
أن اس�تخدام املاء 
ال  الدخ�ان  لتصفي�ة 
يزيل جمي�ع املواد الكيميائية 

الضارة.
اىل  العلم�اء  توّص�ل  وق�د 
أّن  مفاده�ا  اخ�رى  دراس�ة 
أول  استنش�اق  خط�ر 
الناتج  أكس�يد الكرب�ون 
ع�ن النرجيلة هو نفس 
ع�ن  النات�ج  الخط�ر 
فتدخ�ني  الس�جائر،  تدخ�ني 
النرجيلة يتس�بب بنفس األرضار التي يتسبب 

به�ا تدخني الس�جائر من املتع�ارف عليه بأن 
دخان التبغ يحتوي عىل مواد س�امة تؤدي إىل 
اإلصابة بأمراض الرسطان املختلفة، وأمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة، وأم�راض الرئ�ة 
املزمن�ة، ويؤثر س�لبا ع�ىل القدرة الجس�مية 
والجنس�ية، وي�ؤدي إىل الرتهل املبك�ر للجلد، 
وغريها وكما هو مع�روف، فان التبغ يحرتق 
يف النارجيلة أيضا مسبًبا أرضاراً صحّية جّمة 
وق�د بينت األبحاث بأن تدخ�ني النرجيلة يزيد 
من خطر اإلصابة برسطان الشفاه وبرسطان 
الفم، ورسطان املس�الك البولية عند املدخنني 
ومن بينه�م مدخن�ي النرجيلة.بينما أظهرت 
دراس�ة يف أحد املراك�ز الطبية يف الباكس�تان 
أن املدخنني يستنش�قون أول أكسيد الكربون 
Co وه�و غ�از س�ام يؤث�ر يف عملي�ة تزوي�د 
أجهزة الجس�م املختلفة باألكسجني، وقد اّكد 
العلماء أّن النرجيل�ة ذات الحجم الصغري هي 
أكثر خطورة من النرجيل�ة الكبرية، وذلك ألن 
الدخان يرتكز بش�كل أكرب يف النرجيلة صغرية 

الحجم.

 العدد )  347  (  االربعاء  19 أيلول  202012
صف�����ح����ة 

لالشتراك 
واإلعتالن 

جمع���ة الالم���ي 
لع���ام  لمستش���ار ا ا

لتحري���ر  مدي���ر ا
واث���ق ص���ادق

مؤي���د عب���د الزه���رة
صف���اء خل���ف

لتحري���ر س���كرتارية ا

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا
07901463050
07709670606

ق���ل تأثي���رًادراس���ات صحي���ة: األصغ���ر  حجم���ًا أ

رواجهتاالنركيلتة.. اختتالف عتى أصلهتا  عى  واتفاق 

لتص.. يشتخر حتتت الرسيتر!
     المستقبل العراقي/ متابعة

فوجئت مسّنة روسية بوجود لّص نائم بسالم تحت رسيرها وهو يشخر. 
ونقلت وكالة أنباء »نوفوس�تي« الروس�ية عن مدعي عام منطقة توال بوسط 
روس�يا، أن اللص، س�ريغي إيفانوف )23 عاماً( تس�لل إىل منزل امرأة مسنة 

عمرها 82 عاماً يف توال ، حيث كانت غارقة يف النوم.
وق�د أخذ اللص الثمل هاتف املرأة النقال وس�كيناً، لكن املرأة اس�تيقظت 
فجأة، فقرر االختباء تحت رسيرها وغرق يف النوم. وسمعت املرأة صوت شخري 

ينبعث من تحت الرسير، وملحت حذاء اللص، فاتصلت مذعورة بالرشطة.
ويواجه إيفانوف حالياً حكماً بالسجن 5 سنوات بتهمة الرسقة.

تستمع دقتات قلتب ابنهتا يف 
جستد امرأة أخرى!!

    المستقبل العراقي/ متابعة
يف تكساس األمريكية سجلت لحظة عاطفية المرأة وضعت سماعة طبية 
لتستمع إىل دقات قلب ابنها الذي زرع يف جسد هذه املرأة وأنقذ حياتها وكانت 

ابنه�ا ه�ذه امل�رأة التي تدع�ى »بيك�ي ايالند » ق�د فجعت  بوف�اة 
»هيث ايالن�د« - 16 س�نة- يف حادث تزلج 

الع�ام املايض وبعد موافق�ة العائلة تم 
التربع بأعضائه التي اس�تفاد منها 

6 أش�خاص بينهم 
هذه املرأة التي 
حصل�ت ع�ىل 

قلبه.

دخلتت »غينتس« بت»األحذيتة«!! اعتقلتوه ألنته رسق.. ستيارته!

بريطانيتا تواجته »تستونامي« اخلترف

        المستقبل العراقي/ متابعة
بدأت دارلني فلني )57 عاماً( من رومالند يف والية كاليفورنيا واملعروفة 
باسم »ملكة األحذية« يف تجميع األحذية بعد طالقها مبارشة العام 2001، 

وبحل�ول الع�ام 2006 كان لديها 7765 حذاء، وهو ما أدخلها موس�وعة 
غيني�س لألرقام القياس�ية العاملية.حبها لألحذي�ة جعلها تكرس رقمها 
القي�ايس كأكرب مجمعة أحذية يف العالم، فهي تمتلك مجموعة متميزة 

تتك�ون م�ن 16400 حذاء، لكنها اآلن تمتل�ك ضعف هذه املجموعة 
الت�ي تق�در قيمته�ا ب��500.000 دوالر، وقد ت�م تحديث وضع 
اس�مها يف موس�وعة غينيس للعام 2013. وع�الوة عىل تجميع 

األحذي�ة، تجم�ع فل�ني أي يشء عىل ش�كل حذاء، مث�ل األثاث 
واملالب�س وأقداح الش�اي والصاب�ون والهواتف واملش�غوالت 
الخزفي�ة، واآلالف من التماثيل املصغ�رة لألحذية.ومن بني 

أهم وأش�هر القطع يف مجموعتها نسخة طبق األصل من 
حذاء س�ندريال الزجاجي، وحذاء دوروتي األحمر، الذي 
ظه�ر يف »الس�احر أوز«، ومجموعة م�ن أحذية »بيتي 

ب�وب« و«باربي«. كما أن واجه�ات العرض الزجاجية 
تزي�ن كل غرف�ة يف منزله�ا، وتس�تغرق فل�ني ح�وايل 
أس�بوعني كاملني إلزالة كل قطعة من مجموعتها 

من واجهة العرض، وإعادة ترتيبها. 

        المستقبل العراقي/ متابعة
اعتق�ل رج�ل أمريكي بتهم�ة رسقة س�يارته من 

مركز التصليح.
ونقل�ت صحيف�ة »فيالدلفي�ا دييل« 

عن  األمريكية 

الرشطة أن دونالد س�ميث الثاني، من والية ديالوير، 
اعتقل فج�ر الجمعة الفائت بته�م الرسقة، والتعدي 

وجنح تتعلق بالحادثة، فقد استخدم شاحنة رافعة 
لرسق�ة س�يارته من مح�ل للتصليح عند الس�اعة 

12:30 بعد منصف ليل الجمعة.
الس�يارة  يحتج�ز  التصلي�ح  مرك�ز  وكان 

ليف بس�بب ع�دم دف�ع س�ميث  تكا
املالك  اتصل  التصليح، وق�د 
بالرشط�ة التي عث�رت عىل 
الرجل يقود الرافعة يف مرآب 

مطعم.
التوقف،  س�ميث  ورف�ض 

وأدخل الرشطة يف عملية مالحقة 
له ملدة 35 دقيقة عىل طرق رسيع. 

وانتهت املالحقة بع�د دخوله صدفة 
إىل مرك�ز لالحتج�از. واعتقال الرجل 

ليع�اد ويطلق رساحه الحق�ًا بعد دفع 
كفالة قيمتها 5750 دوالراً.

        المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقرير لصحيفة ذي إندبندن�ت أون صنداي إن أكثر من 
مليون بريطاني قد يصابون بمرض الخرف خالل عرش سنوات، 
دون أن يك�ون هناك ما يكفي م�ن دور الرعاية الخاصة بهؤالء 

املرىض املحتملني.
وينق�ل التقرير تحذير خرباء يف الصح�ة من أن أزمة الخرف 
يف بريطاني�ا كبرية جدا بحيث لن يتمك�ن النظام الصحي وال دور 
الرعاية من توفري الرعاية  ل�«تس�ونامي« من الناس الذين يتوقع 

أن يصابوا بهذه املرض.
كما حذر باحثون ومستشارون حكوميون -قبيل حلول اليوم 
العاملي مل�رض الزهايمر وبداية حملة وطني�ة للتوعية تمتد ثالثة 
أش�هر- من أنه إذا ما اس�تمر الوضع عىل ما هو عليه، فإن نظام 
الرعاية الصحية سيصل إىل مرحلة اإلشباع خالل السنوات القليلة 

املقبلة.
ويعاني أكثر من ثمانمئة ألف ش�خص حاليا يف البالد من هذا 
املرض، ومن املتوقع أن يرتفع ألكثر من مليون خالل أقل من عرش 

سنوات.
وقد أصبح الربيطانيون يخش�ون م�ن مرض الخرف أكثر من 

املوت، وفقا الس�تطالع محيل، غ�ري أن بحثا جديدا 
أعدت�ه جمعية الزهايمر يظهر أن أقل من واحد من 

أص�ل عرشة تبل�غ أعمارهم 55 عام�ا أو أكثر 
لدي�ه خطة للتعاطي مع تش�خيص أفراد 

العائلة.
املتخص�ص  األس�تاذ  ويفي�د 

بالعم�ر  املتعلق�ة  األم�راض  يف 
ب�أن ق�درة  ب�والرد،  كالي�ف 

حالي�ا  الصح�ي  النظ�ام 
تصل إىل نقطة اإلش�باع، 

مش�ريا إىل أن م�ا ب�ني 
دور  يف  و%25   %20
بثمانينيات  الرعاية 
القرن املايض كانوا 
يعانون من الخرف، 
وقد وصل العدد إىل 
الثلث�ني قب�ل عرش 

اآلن  ليبلغ  س�نوات، 
أكثر من %80.

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

خ�رج علينا قبل أيام ويف مؤتمره الصحفي املتهم املحكوم باإلعدام 
طارق الهاش�مي من ديار أولياء نعمته األتراك بموضوع مثري للضحك، 
فق�د تحدث ه�ذا الرجل كثرياً وكأن�ه صاحب الفضل ع�ىل العراق ال بل 
وصل به األمر إىل ان يرى يف نفس�ه املنقذ لهذا الش�عب، وجه الغرابة يف 
املوض�وع هو انه يدع�ي ضمن ما ادعاه يف مؤتم�ره الصحفي بأنه قد 
حم�ل م�ن اآلن فصاعداً لقب )أب�و الغرية( لغريته الش�ديدة عىل العراق 
وأبنائه والحق يقال انه كان غيوراً إىل الحد الذي ال يوصف وإال كيف لنا 
ال نعتربه حامل كل الغرية العراقية وهو الذي يصبح ويميس لكي يدفع 
بأف�راد حمايته إىل التخلص م�ن أولئك الذين ال غ�رية لهم بنظره ممن 

قاتلوا اإلرهاب من أبناء القوات األمنية.
 غريت�ه ع�ىل الوط�ن تعدت الح�دود التقليدي�ة للغرية فه�و يرى يف 
أولئ�ك الذين يص�در أوامره هو ش�خصياً بتصفيته�م رضراً كبرياً عىل 
العراق والعراقيني وعىل مس�تقبل العراق حيث يفرتض بهم أن يسمحوا 
للقاعدة بأن ترفع رايتها الس�وداء فوق أرجاء الوطن وان يتوىل الخليفة 
الس�ادس اب�ن الدن الخالفة يف بغداد أو قد يخول احدهم ممن يتس�موا 
بأب�ي عمر البغدادي لتويل الخالفة وان يبارك هؤالء الذي كان يقتنصهم 
قناصة الهاشمي بمسدساتهم الكاتمة كل جهد يبذل من اجل التخلص 

من الرافضة وبقاياهم.
 وكان ع�ىل الهاش�مي ان يكون اكث�ر غرية عىل الع�راق ما دام هو 
)اب�و الغ�رية( بأن يصدر أوام�ره إىل جماعات القتل الت�ي يتوىل إدارتها 
بأن تتواجد عىل أبواب مستش�فيات بغداد واملحافظات وان يتم قتل كل 
من يلد من العراقيني فوراً ش�يعة وس�نة ألنهم ال يتطابقون بأفكارهم 
املس�تقبلية مع أفكار ابو الغرية الهاش�مي، أما الديانات االخرى فيجب 
إذابتهم بالتيزاب كما كان يفعل أس�تاذه ومعلمه الس�ابق ومثله األعىل 
)صدام( ألن بقاء أجس�ادهم وهي ميتة يف ارض العراق خطر عىل دولة 

العراق اإلسالمية.
 نع�ود إىل ابن كنديرة وم�ا هي عالقته بابو الغ�رية، يف يوم ما وقف 
املحقق الذي يحقق مع ابن كنديرة وهو احد أبطال مسلس�ل ابو الغرية 
وال�ذي كان يع�رض يف بغ�داد وق�د كانت البطول�ة املطلقة في�ه لعادل 
املشهداني وقف املحقق مندهشاً عندما بدأ ابن كنديرة يغرد يف ان اوامر 
القتل التي كانت تنفذ بأمر من عادل املش�هداني كانت ترد إليه مكتوبة 
او مس�موعة م�ن ش�خص يت�وىل إدارة الدول�ة، املحقق املس�كني بقي 
مذهوالً لس�اعات، هل يعقل أن ما يقوله هذا القاتل املعتوه صحيحاً؟، 
ألّح بالس�ؤال عىل املتهم )ابن كنديرة طبعا( فأبلغه انه الهاش�مي، مللم 
املحق�ق أوراقه وركب س�يارته وانقطع عن العمل نهائي�اً فكيف له أن 
يكون مؤتمناً عىل نفس�ه وعائلته واحد رؤوس الهرم يف الدولة العراقية 
هو من يأم�ر بالقتل، هكذا هو أبو الغرية، وه�ذه عالقته الحميمة مع 
ابن )كنديرة(، و يبدو انه أي ابو الغرية والداعي إىل حمل أغصان الزيتون 
يف مؤتمره الصحفي، قد ط�ور عمله أكثر فأكثر يف املراحل الالحقة من 
اجل أن يصل بالش�عب العراقي اىل املستوى الذي يطمح اليه يف ان يكون 
مجتمع�اً صغ�رياً مدلالً كمجتم�ع ويل نعمته األخري أم�ري اإلمرباطورية 
العظمى قطر، لذلك فأن االس�تمرار يف نهج القتل والتفجري والذبح وهو 

السبيل األمثل للوصول اىل طموحاته.
 كما ان مش�كلة املياه مع تركي�ا ال تحل ما دام هنالك )30( مليون 
عراق�ي فاحتياجاتهم للمياه كبرية لذلك ونزوالً عند رغبة اوردغان قرر 
أبو الغرية ان يقلص عدد نفوس العراق إىل اقل من مليون عراقي ويقدم 
أجس�اد )29( مليون كهدية متواضعة إىل أمري املؤمنني وويل أمر اإلسالم 
واملس�لمني ارودغان لعله يستفيد من أجس�ادهم يف إكمال بناء السدود 

التي كثرت عىل مجرى الفرات.
 وأخ�رياً نتمن�ى ان ينعم الل�ه عىل ابو الغ�رية بالعم�ر املديد وان ال 
يكون مصريه كمصري أس�تاذه ومعلمه األعىل )صدام( بأن يتدىل رأسه 
م�ن حبل املش�نقة كالثور الهائ�ج رغم كل محاوالت أولي�اء نعمته من 
األمري�كان يف جعله هادئاً يف لحظة قصاص الش�عب من�ه لكي يتمكن 
)ابو الغ�رية( من تحقيق طموحات اآلخرين مم�ن يرقصون عىل موائد 

السالطني واألمراء.

ن���ي لبيضا   * حس���ن ا

أبتو الغترة وابتن
 كنديترة ومتا بينهتا

بي���ن الس���طور

التاري�خ يع�ظ ويعلم األذكي�اء ال األغبي�اء.. ورغم 
ال�والء ويف  ..يف  القب�ول وال�رىض  العراق�ي يف  تط�رف 
الكراهية..  يف املحبة ويف االنتقام، إال أن اغبياء يف العراق 
ال يتعلمون وال يتعظون.. وال يريدون ان يفهموا أن هذا 
الش�عب بذاكرة حادة ويتظاه�ر أحيانا بالغفلة يف حني 
هي إغماضة الثعلب املاكر..  ويفاجئ يف الوقت املناسب 
كل من ظلمه ورسقه وجار عليه واس�تهان به وأزعجه 
لينتقم منه بشدة وقسوة صارت من عالماته الفارقة...  
وسيحاس�ب اللصوص عىل مس�امري وبراغي وصفائح 
التنك املرسوقة من الدوائر واملعامل واملصانع.. وستطلع 

حبة الخردل ثقبا يف جبني السارق.
لتعل�م وزارة املالية أنها مس�ؤولة حت�ى عن أمالك 
املواطن�ني الذي�ن مات�وا وع�ن عق�ارات رج�ال النظام 
الس�ابق.. فاملال�ك ال�ذي م�ات جع�ل أوف�ر أصحابه ال 
يك�ون عرضة لالكث�ر عدوانية ووقاحة، ب�ل يتحول اىل 
ملكية عامة وتس�أل عن�ه وزارة املالي�ة  ...ولو فتحت 
ال�وزارة باب األخبار واس�تقبال كل م�ن يدلها عىل دور 
وقصور وام�الك خاصة من هذا الط�راز ألدركت حجم 
هذه األمالك وحج�م اللصوص واألكثر صالفة ووقاحة 
ورشا ممن اس�تولوا عليها..  وبما يشيع أخالق الفوىض 
والق�ول إن الفرص�ة مل�ن هو أكث�ر اس�تعدادا للجالفة 

والصفاقة والعدوان.
والقيمي�ة  االجتماعي�ة  العالق�ات  إىل  نظرن�ا  واذا 
املرتدية فان أهم مصادرها هو قطاع أو رشيحة الناس 
الذين أيقنوا بمنهجهم يف التجاوز وبالقناعة إن اليد وما 
تط�ول واملجازفة وما تحصل علي�ه ..والبقية أكاذيب .. 
وال كبري امام )الجسور,  املجازف(..وان القدوة ماثلون 
يف اعىل الهرم ..نهبوا دوائر وممتلكات الدولة ..وسجلوا 
افضل االرايض الس�كنية وأغالها بأس�مائهم وعىل نحو 
رس�مي  ...ول�م تنغصه�م كل صيح�ات واحتجاج�ات  
ورصاخ أجه�زة اإلعالم.. وهذا يعني تعميم قيم وأخالق 

قطاع الطرق ....
الي�وم.. يع�ّم الذع�ر كل الفق�راء من س�كنة الدور 
الحكومي�ة القدام�ى.. من عرشات الس�نني ..ويقال إن 
)بعضه�م( عث�ر, ع�رب دائرة عق�ارات الدول�ة عىل كنز 
متب�ق وهو ال�دور الحكومية املس�كونة م�ن موظفني 
يف وقتها ووف�ق األصول والقوان�ني ..وال يصعب يف هذا 
الوقت إيجاد منفذ وذريعة المتالكها ورمي ساكنيها إىل 

الرصيف..
س�نعود ملعاينة هذا األمر.. ونتمنى عىل السيد وزير 
املالي�ة.. وكما حال أفراد من قائمته الس�تغالل األمالك 
العامة ورسقتها, نتمنى عليه تطبيق القوانني املعروفة 
..ومن بينها قوانني ما قبل االحتالل ..وال يصل اللصوص 

,رسميا ,لترشيد الفقراء بال قانون.

* حاتم حس���ن
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