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تحركات مشبوهة لسفارات دول اجنبية في محيط »الخضراء«

الخميس

قريبًا تفتح ملفات مسؤولين عراقيين.. 
سياسيين وحكوميين لتقويم ادائهم مقارنة 

بتصريحاتهم.. 

ملف�������������ات ال��ثق����اف��ي���ةع����ال����م ف��س��ي��ح ص 13 ص8 - 9ص17 ص12

           المستقبل العراقي/خاص
ق�ال عضو يف مجلس الن�ّواب إن »عملية التصويت 
عىل اعضاء مفوضية االنتخابات تمت بشكل غامض«، 
الفت�ًا إىل أنه تم االتفاق عىل التصوي�ت قبل أربعة أيام 
من جلسة مجلس النّواب.وصّوت مجلس النواب خالل 
جلس�ته ال��21 م�ن الفص�ل الترشيعي األول للس�نة 
الترشيعية الثالثة التي عقدت يف 13 أيلول عىل تس�مية 
تس�عة أعضاء للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
بغي�اب ن�واب دول�ة القان�ون والبيض�اء واملعارض�ة 
الكردية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا عىل عدم 

زيادة عدد األعضاء إىل 15 عضوا.

           المستقبل العراقي/خاص
قال�ت مص�ادر أمني�ة مطلع�ة، إن ع�دداً م�ن 
الخالي�ًا املرتبط�ة باملخابرات القطري�ة يف العراق، 
تس�لمت أجهزة تصوير فيديوي�ة متطورة بتقنية 
اتصال مبارش باألقم�ار الصناعية قادرة عىل البث 

املبارش.
وبين�ت املصادر الت�ي فضلت عدم اإلش�ارة إىل 
مواقعها وتس�مياتها، نظراً لحساسية املعلومات، 
إن تلك »األجهزة أرشفت عىل توزيعها قناة الجزيرة 
القطري�ة بوصفها أجهزة تصوي�ر تلفزيوني، من 
اجل تمكني العنارص تصوير األحداث والتظاهرات 

بش�كل مب�ارش وبثه�ا عىل ش�اكلة م�ا يحصل يف 
سوريا وما حصل يف ليبيا«.

وأوضح�ت أن »العنارص هم معتمدون رسيون 
للمخاب�رات القطري�ة، درب�وا يف وقت س�ابق عىل 
اإلدارة اإلعالمي�ة لألحداث والتط�ورات والحوادث 

األمنية، لتبث عرب قناة الجزيرة«.
وكش�فت املص�ادر ل�«املس�تقبل العراقي«، إن 
»األجهزة توزع�ت بواقع 5 أجه�زة يف املوصل، و5 
أجه�زة يف االنبار، و3 أجه�زة يف دياىل، وجهازين يف 
ص�الح الدين، وجهازين يف النارصية، وجهاز واحد 

يف البرصة«.
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 املدارس.. 
نقمة تؤرق اآلباء
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 السفارات 
والقنصليات 

ستغلق اجلمعة 
يف 20 بلدًا

متخصصون 
لش                                 : 

املقسم الوطني 
سينهض بالقطاع 

املرصيف

نر »الفرقة 
الذهبية« يف بغداد 
بحثًا عن مطلوبني

عثامن: مغادرة 
بارزاين إىل 
أوربا مفاجئة

وطنية المسؤول العراقي في ميزان 

ت���ح���ق���ي���ق���ات

          بغداد/ المستقبل العراقي
قال الس�فري اإليراني يف بغداد حس�ن دانائي 
ف�ر لوكالة ايس�نا اإليرانية إن الرئي�س اإليراني 
محمود أحمدي نجاد سيزور العراق خالل األيام 
املقبلة. يذكر أن رئيس الوزراء نوري املالكي زار 

طهران أثناء قمة عدم االنحياز بطهران.

نجشاد فشي بغشداد خشالل أيشام

ساسشششششششششة 
عراقيون يفرون 

بأمالكهم
 اىل قربص

       بغداد/ المستقبل العراقي
االمريكي  السفري  اكد 
الجدي�د يف العراق روبرت 
جلس�ة  امام  بيكروف�ت 
يف  خاص�ة  اس�تماع 
الكونغرس ان العراق االن 

يسري يف االتجاه الصحيح والواليات 
املتحدة ملتزم�ة بدعمها العراق يف 
بن�اء بل�د موح�د ديمقراطي.واكد 
بيكروفت خالل الجلسة انه يسعى 
للممارس�ة الضغ�ط ع�ىل الق�ادة 
العراقيني للتوصل اىل اتفاق بش�ان 
توزيع عائدات النفط يريض جميع 

االط�راف، مش�ريا اىل ان 
اوىل مهام عمله يف العراق 
بع�د توليه ه�ذا املنصب 
س�تكون تأمني الحماية 
الدبلوماس�ية  للمق�ر 

وتوف�ري الحماي�ة الكامل�ة لجميع 
العاملني يف البعثة, مؤكدا ان بالده 
ستواصل دعمها للحكومة العراقية 
باتجاه بناء بلد ديمقراطي موحد.

سفري واشنطن اجلديد: الضغط والقوة سياستي مع قادة العراق 

العريب يزور العراق الشهر املقبل
           القاهرة/ المستقبل العراقي

كش�ف االمني العام لجامعة الدول العربية امس األربعاء، عن 
عزمه زي�ارة بغداد يف ترشين االول املقب�ل لبحث تنفيذ مقرتحات 
العراق لالشهر الست املتبقية من رئاسته للقمة العربية، فيما اقر 

بفشل الجامعة ومجلس االمن يف ايجاد حل لالزمة يف سوريا.

سقيفششة 
الوطنششي.. 

وسقششف 
ص 10 - 11 الوطششن !

الشششفشششنشششيشششة
ص 18 - 19
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رة" طاولة االجتماع الوطني بانتظار ورقة إصالح "محيِّ

الكتل السيشاسية بني "متحمسشة" 
و"يائسشة" و"غيشر مباليشة" !!
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تفاصيل ص3
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

اختلفنا كثي�را على تحديد األولويات، 
وتقاتلنا تحت قبة مجلس النواب من اجل 
مصلح�ة حزبي�ة هنا، وموقعة سياس�ية 
هن�اك، ومازلنا نلوك خالفنا من بغداد إلى 
أربيل، ومن الس�ليمانية إل�ى بغداد، دون 
أن نش�هد انفراجا في األزم�ة المتفاقمة 
والمرش�حة إلى مزيد من التوس�ع.. كما 

يلوك اليمنيون القات!.
ه�ل س�يعقد االجتم�اع الوطن�ي في 
موعده المقرر بعد عودة رئيس الجمهورية 
ج�الل طالباني إلى الس�ليمانية، أم ندخل 
س�قيفة المواعي�د المؤجلة الت�ي أدخلت 
البل�د ف�ي أنفاق األزم�ة وأردي�ة التعقيد، 
وكأن ساس�تنا حفظه�م الل�ه تعالى وأيد 
التحضي�رات  م�ن  غفل�ة  ف�ي  جهده�م 
اإلقليمي�ة الجارية التي تس�تهدف العراق 
والتجرب�ة الوطني�ة، وتض�رب عميقا في 
مشروع إسقاط النظام الوطني الذي جاء 
تتويج�ا لجهود ونض�ال الق�وى الوطنية 
م�ن اجل الحرية والعدالة وتأس�يس دولة 

القانون؟!.
نحن في مواجهة س�قيفة سياس�ية 
شبيهة بالس�قيفة السياسية التي عقدت 
اجتماعها الوطني بع�د وفاة النبي "ص" 
مباش�رة، وهي محاولة ل�رأب الصدع كما 
جرت في تاريخ التجربة اإلسالمية األولى، 
ولك�ن الخش�ية هي ف�ي أن نفش�ل هذه 
المرة في االرتفاع لمس�توى المس�ؤولية 
التاريخي�ة حيث أخفق�ت التجربة األولى 
في االرتفاع لمس�توى المسؤولية األولى، 
وإذا ثب�ت وأخفقن�ا في االرتف�اع، وليس 
االنخف�اض، ف�ان ش�عبنا س�يفقد الثقة 

النهائي�ة بن�ا، وس�يقدم غيرن�ا ممثلي�ن 
ش�رعيين له برغم إن بعضن�ا يراهن على 
فرضية وج�ود جو انتخابي ل�ه أو قاعدة 
جماهيرية تس�نده أو رصيد شعبي يؤيده 
ف�ي ه�ذه المنطق�ة او تل�ك م�ن العراق، 
أم�ا البع�ض اآلخ�ر من�ا فيؤنس نفس�ه 
ان�ه يس�يطر عل�ى أص�وات الناخبين في 
االنتخابات المحلية والتش�ريعية القادمة 
عبر اعتماده "الرومانسي والميلودرامي" 
او  دولي�ة  مراك�ز  اس�تطالعات  عل�ى 
استطالعات رأي لمنظمات مجتمع مدني 
محلي�ة تقول ه�ي إن فالن�ا أو تيار فالن 
"صاع�د" وان تيار عالن "ن�ازل"، مع إن 
قياداتن�ا السياس�ية وتي�ارات انتخابي�ة 
عراقي�ة ت�درك إن ه�ذه االس�تطالعات ال 
يمك�ن البناء عليه�ا في ق�راءة توجهات 

الشارع العراقي!.
إل�ى حتفن�ا س�واء  نح�ن ماض�ون 
يعق�د،  ل�م  أو  الوطن�ي  االجتم�اع  عق�د 
كونن�ا نلجأ دائم�ا في تس�وية الخالفات 
السياس�ية إلى معايي�ر مزدوجة ال عالقة 
لها بالمعايير الوطني�ة الحقيقية، مع إن 
الش�عب العراقي بحاجة إل�ى رؤية عامة 
للتطوي�ر، وال يفترض ان يفرض حزب او 
فئ�ة او مجموعة او تيار او كتلة انتخابية 
تصورها لبناء الحياة الخدمية والسياسية 

وما يهم الوطن .
إذا مضينا إلى تل�ك المراهنة، ولجأنا 
الى الحزب او الفئة او التيار االنتخابي، فان 
العراق لن يشفى، وان المسيرة التاريخية 
لن تتعاف�ى، وان الديمقراطية لن تبرأ من 
علله�ا في بن�اء الدولة الوطني�ة العادلة، 
إال بإزاح�ة ه�ذه الطبقة السياس�ية التي 
قدمت نفس�ها للناس بأقسى التوصيفات 

والوصفات الخاصة بالفساد وعدم القدرة 
على الحل، ولم تقدم نفسها كما يفترض 
أن تكون عليه طبقة سياس�ية أسس�تها 
أح�زاب وطنية وجهود نضالي�ة كبيرة، و 
ل�ن نكون إال كحاطب لي�ل، إذا تخلينا عن 
الواجب والمس�ؤولية التاريخية، مع إنني 
هنا أخاطب كل األحزاب والتيارات والفئات 
السياسية، وال استثني طرفا أو أبرئ تيارا 
دون بقي�ة التي�ارات، فال�كل متورطون، 
وكل الذين يتحدثون عن الفساد والنظافة 
والعدالة والمش�روع الوطني غير قادرين 
عل�ى خلق الديناميكي�ة المطلوبة إلنجاح 
عل�ى  ويتصي�د  المس�ؤولة،  المب�ادرات 
"صاحب�ه" الفرص�ة الت�ي يس�قط فيها 

فيكثر السكاكين عليه!.
االجتم�اع الوطني ال قيمة سياس�ية 
ل�ه إذا ما تحرك على س�كة القاطرة ذاتها 
التوجهات ذاتها، وأثيرت األوراق السياسية 
ذاتها، ونوقش�ت بالعقليات السائدة ذاتها 
الت�ي كانت مس�ؤولة ع�ن أزمة تش�كيل 
الحكومة الثانية، واالتفاقات السرية التي 
انطوت عليه�ا تلك األزمة، وما رافقها من 
مش�كالت كادت تعصف بوج�ود حكومة 
تدير البلد مع سريان مفعول العمل بقرار 

تأجيل الحل!.
العراقي�ون معنيون بتس�جيل موقف 
إزاء م�ا يج�ري، الن هنالك تص�ورا يقول 
بان م�ا يجري ل�ه عالقة بمش�اكل الكتل 
السياس�ية م�ع بعضه�ا إذ ال مج�ال بعد 
الي�وم إال للخي�ار الوطني ال�ذي نتمنى أن 
يك�ون الالعب األس�اس ف�ي إدارة الدولة 
وإدارة مماثل�ة الجتماعاتنا الوطنية التي 
ملها الناس وملوا خطاباتها وأش�خاصها 

ورموزها.

سقيفــة الوطنــي.. وسقــف الوطــن !

           امل�ستقبل العراقي / ب�سرى ال�سمري

ضبطت دوريات ش�رطة النجدة 4 سيارات مطلوبة وألقت القبض على 
21 متس�والً وأبطلت مفعول عبوة ناس�فة أثناء ممارسات أمنية قامت بها 
ف�ي مناطق متفرقة م�ن العاصمة بغداد. وقال بيان لمديرية ش�رطة نجدة 
بغ�داد تلقت "المس�تقبل العراقي" نس�خة منه إن دوريات ش�رطة النجدة 
ضبطت أمس األربعاء 4 س�يارات مطلوبة وألق�ت القبض على حائزيها في 
بغداد. ونقل البيان عن مصدر في مديرية شرطة النجدة والدوريات قوله إن 
"دوريات النجدة تمكنت من ضبط أربع سيارات مطلوبة وإلقاء القبض على 
حائزيه�ا في مناطق الش�عب والحبيبية والكرادة". وأضاف انه "تم تس�ليم 
الس�يارات المضبوطة مع حائزيها إلى الجهات المختصة". وذكر البيان إن 
دوريات شرطة النجدة ألقت القبض على 21 متسوال في مناطق متفرقة من 
العاصم�ة بغداد. وأفاد مصدر في مديرية الش�رطة والدوريات إن "دوريات 
النج�دة تمكنت من إلقاء القبض على واحد وعش�رين متس�وال في مناطق 
زيون�ة والدورة وتقاط�ع البيضاء". وأش�ار إلى أن دوريات النجدة س�لمت 
المتس�ولين إلى الجهات المختصة إلجراء المطلوب. وفي إطار نش�اطاتها 
أيض�ا، عثرت دوريات ش�رطة النج�دة على عبوة ناس�فة وأبطلت مفعولها 
غرب�ي العاصمة بغداد. وقال مصدر في مديرية ش�رطة النجدة والدوريات، 
بحس�ب البيان ذات�ه، إن "دوريات النجدة عثرت على عبوة ناس�فة في حي 
النص�ر بمنطقة ابو غريب غربي بغداد". وأش�ار إل�ى أن "خبير المتفجرات 

نجح في إبطال مفعول العبوة الناسفة من دون أي خسائر تذكر".

           بغداد / امل�ستقبل العراقي 

كش�ف مصدر امني مس�ؤول، امس االربعاء، عن نش�ر ق�وات بغداد أو 
م�ا يع�رف ب�"الفرقة الذهبي�ة، في مناط�ق العاصمة بحثا ع�ن مطلوبين 

متورطين بعمليات مسلحة.
وقال المصدر ل�"شفق نيوز"، إن "قوة بغداد انتشرت امس في العاصمة 
ضمن خطة واس�عة للبحث عن ارهابيين متورطين بعمليات اس�هدفت قوة 

امنية وتجمعات المواطنين".
وأضاف أن "هذه الخطة س�تتضمن ايضاً عمليات دهم لبعض المناطق 

إضافة إلى نصب سيطرات مفاجئة وانتشار واسع للقوات االمنية".
أتي هذا بعد أن كش�ف مص�در مطلع أمس االول ل�"ش�فق نيوز"، عن 
استعداد تنظيم القاعدة لتنفيذ "اكبر" عملية له منذ 2003 في العراق، الفتاً 
إلى أن العملية س�تعتمد على تكتيك جديد للتنظي�م يدرب بموجبه عناصره 
بش�كل مكثف، مس�تعيناً و"ألول مرة" بجميع مصادر تمويله داخل العراق 

وخارجه.

النجدة تضبط 4 سيارات مطلوبة.. وتعتقل 
21 متسوالً يف بغداد

نرش "الفرقة الذهبية" يف بغداد بحثًا عن مطلوبني

              بغداد/ امل�ستقبل العراقي

قالت القيادة المركزية للقوات 
البحرية األميركية إن سفناً حربية 
من كل أنحاء العال�م تجمعت في 
الخليج للمش�اركة في ما وصفته 
بأكبر مناورة عس�كرية تشهدها 

منطقة الشرق األوسط.
وتناقلت وس�ائل إع�الم دولية 
بيان�اً نش�رته القي�ادة األميركية 
عل�ى موقعه�ا عل�ى االنترنيت إن 
المن�اورة تهدف لتحس�ين القدرة 
عل�ى اكتش�اف األلغ�ام البحري�ة 
وإزالته�ا، في ظل تزاي�د التوترات 
النووي  البرنامج  اإلقليمية بسبب 

اإليراني المثير للجدل.
السياس�ي  المحل�ل  ويق�ول 
االعس�م  المنع�م  عب�د  والكات�ب 
ان الع�راق ق�د يك�ون أكث�ر دول 
م�ن  للح�رج  تعرض�اً  المنطق�ة 
المناورة العس�كرية،  تنظيم هذه 
بسبب عالقاته الجيدة مع كل من 
واش�نطن وطهران الت�ي تجد في 

تلك المناورة استهدافا لها. فضالً 
ع�ن أن المناورة ق�د تزيد من قلق 
بعض السياس�يين العراقيين من 
الواق�ع األمني  انعكاس�اتها على 

في المنطقة عموماً.
م�ن جهتها أب�دى عضو لجنة 
األمن والدفاع ف�ي مجلس النواب 
حاك�م الزاملي قلق�ه إزاء تنظيم 
ه�ذه المن�اورة الت�ي يق�ول أنها 
س�تزيد م�ن التوت�رات اإلقليمية، 
خصوص�اً بي�ن إي�ران والوالي�ات 
بالتال�ي  المتح�دة، م�ا ينعك�س 
بش�كل س�لبي على األوض�اع في 

العراق بشكل خاص.
يذك�ر أن طه�ران كان�ت ق�د 
مضي�ق  بإغ�الق  م�راراً  ه�ددت 
هرمز ال�ذي تمر عب�ره نحو %40 
م�ن ص�ادرات النف�ط العالمي�ة، 
كم�ا ه�ددت باس�تهداف القواعد 
العسكرية األميركية في المنطقة، 
إذا تعرض�ت الي عم�ل عس�كري 
م�ن جان�ب الوالي�ات المتحدة أو 

إسرائيل.

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

اعتب�ر القيادي في التحالف الكردس�تاني محمود 
عثمان، امس األربعاء، أن مغادرة رئيس إقليم كردستان 
بالنس�بة  أورب�ا "مفاجئ�ة  إل�ى  البارزان�ي  مس�عود 
للكثيري�ن"، فيما أك�د أن برلمان كردس�تان لم يصدر 
حت�ى االن قانونا لتش�كيل مجلس للحوار م�ع بغداد. 
وقال  عثمان إن "من المهم توحيد الموقف الكردي بين 
الحزبيين الرئيسيين في كردستان، وخاصة من ناحية 

العالق�ات الثنائية مع الحكوم�ة المركزية في بغداد"، 
معتب�را أن "مغادرة رئي�س اإلقليم مس�عود البارزاني 
إلى أوربا، فيها نوع من المفاجئة بالنسبة للكثيرين".
وأضاف عثمان أن "األحزاب الكردس�تانية قررت خالل 
اجتماع موس�ع عقدوه في برلمان كردستان قبل نحو 
40 يوما، أنه س�يتم تش�كيل مجلس للحوار مع بغداد 
لحل المشاكل بين الطرفين، بمشاركة جميع األحزاب 
الكردي�ة بما فيه�ا المعارضة"، مش�يرا إلى أنه "حتى 

اآلن لم يصدر قانونا لتشكيل هذا المجلس".

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

أف�ادت مصادر سياس�ية مطلع�ة إن ائتالف دولة 
القانون ش�كل فريقا تفاوضيا للبحث مع بعض الكتل 
واالحزاب السياس�ية بشأن آلية االنضمام للتحالف في 

انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وقال�ت المصادر إن " ائتالف دولة القانون ش�كل 
فريق�ا تفاوضيا لبحث آلية مناس�بة م�ع باقي الكتل 
واإلح�زاب الراغب�ة باالنضم�ام إلي�ه للتحال�ف قبي�ل 

انتخابات المحافظات المقبلة". 
وأوضح�ت أن "ائتالف دولة القانون يعمل بصورة 

جدية عل�ى ادراج الكتل واالحزاب والش�خصيات التي 
تتالئ�م م�ع التوج�ه الوطني الع�ام الش�راكها ضمن 

قوائمه في انتخابات المحافظات المقبلة".
وص�وت مجل�س الن�واب عل�ى تس�مية ثماني�ة 
مرش�حين لعضوية مفوضي�ة االنتخاب�ات فيما ابقي 
على المقعد التاس�ع للتفاوض بين المكون المسيحي 

ونظيره التركماني. 
ووف�ق القان�ون فرئي�س ال�وزراء ه�و المعن�ي 
بتحدي�د موعد اجراء االنتخاب�ات في البالد، فيما تقول 
المفوضي�ة انه�ا بحاجة الى س�تة اش�هر بع�د اقرار 

موازنتها وقانونها إلجراء االنتخابات.

واشنطــن حتشــد العـــالـم عسكـــريًا ضــد إيــران
عثامن: مغادرة بارزاين إىل أوربا مفاجئة

 دولة القانون يشكل فريقًا تفاوضيًا استعدادًا لألنتخابات
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            امل�ستقبل العراقي/ اأجمد �سالح ومها بدر

ع�ادت ال�ى الواجهة مج�دداً دع�وات الجلوس الى 
طاولة حوار بي�ن الفرقاء السياس�يين ضمن االجتماع 
الوطني ال�ذي كان رئيس الجمهورية جالل طالباني قد 
دعا اليه منذ نش�وء األزمة السياسية منذ نحو 9 أشهر. 
وكان ه�ذا االجتم�اع ق�د أخذ حي�زا كبيرا م�ن اهتمام 
الش�ارع العراق�ي بجميع جوانب�ه عندما ت�م تصويره 
على انه الس�بيل الوحيد للخالص من األزمات المتتالية، 
لكنه س�رعان ما أخذ بفق�دان بريقه ف�ي اثر تطورات 
أعقبت الدعوة اليه، لعل السعي لسحب الثقة عن رئيس 
الوزراء ن�وري المالك�ي كان في مقدمته�ا، فضالً عن 

الرحل�ة العالجية التي اس�تغرقها طالباني ف�ي ألمانيا 
والتي امتدت لثالثة أشهر. وقال النائب عن ائتالف دولة 
القانون عبد السالم المالكي إن اللقاء الذي جمع رئيس 
الوزراء المالكي والنجيفي بطالباني يوم أمس سيتناول 
االجتم�اع الوطني ال�ذي دعا الي�ه طالباني ومناقش�ة 
الخالفات القائمة بين الكتل السياسية وتداعيات األزمة 
الس�ورية التي ألقت بظاللها على الوض�ع الداخلي في 
البالد. وأض�اف المالكي في حديث له مع "المس�تقبل 
العراق�ي" إن التحال�ف الوطني أكد م�راراً على ضرورة 
اعتماد الحوار والدس�تور كركائز أساسية لحل األزمة، 
مؤكداً إن رئيس الجمهورية متفهم لهذا الموقف تماماً 
ف�ي االتصال الذي أجراه م�ع التحالف الوطني في وقت 

س�ابق. وبشأن ورقة اإلصالح شدد النائب المالكي على 
إنه�ا "حقيقية وموجودة لدى رئي�س التحالف الوطني 
وكان�ت بانتظ�ار ع�ودة رئي�س الجمهوري�ة لطرحها 
أمامه"، نافياً بذلك اآلراء التي تذهب إلى عدم وجود هذه 
الورق�ة والتي كان آخرها رأي النائ�ب عن كتلة األحرار 
عبد الحسين ريسان الذي وصف تلك الورقة بأنها "وهم 
وضرب من الخيال". وقال النائب المالكي ل�"المستقبل 
العراق�ي" إن هذه الورق�ة كانت قد أعدت من قبل لجنة 
تحضيري�ة لعقد االجتم�اع الوطني ضم�ت أعضاء من 
جمي�ع الكت�ل السياس�ية وتتضم�ن 71 نقط�ة خالف 
باإلضاف�ة الى مطالب جمي�ع الكتل وحت�ى االتفاقات 
الس�ابقة، الفت�اً ال�ى إن الورقة كانت موج�ودة قبل أن 

تذه�ب بع�ض الكت�ل باتجاه س�حب الثقة ع�ن رئيس 
الوزراء.م�ن جهتها، عدت النائبة ع�ن القائمة العراقية 
فائ�زة العبيدي في تصريح ل�"المس�تقبل العراقي" إن 
أي اجتم�اع ال يمك�ن أن يكت�ب ل�ه النجاح م�ا لم تكن 
هنالك توافقات مس�بقة بين الكتل السياس�ية. وقالت 
العبيدي ل�"المس�تقبل العراقي" إن الكثير من مطالب 
قائمتها وبنود اتفاقية أربيل لم يتم تحقيقها حتى هذه 
اللحظ�ة، مؤكدة إن الخالفات بي�ن الكتل واضحة تحت 
قب�ة مجلس الن�واب حيث هناك عدم تواف�ق بين الكتل 
السياس�ية بش�أن القوانين التي تهم الشعب، وبالتالي 
ال يمك�ن عقد اجتماع بين اطراف غير متفقة أساس�اً. 
وأوضحت إن ه�ذا االجتماع يجب أن تس�بقه "تعهدات 
صادقة" م�ن قبل "بعض األطراف" لك�ي يمكن قطف 
ثم�اره. وش�هدت الفت�رة الماضية حص�ول تقارب في 
وجهات النظر بين المالكي وبين بعض قياديي القائمة 
العراقية أبرزهم أسامة النجيفي وصالح المطلك ورافع 
العيس�اوي. وقال�ت العبيدي إن "اللق�اءات والمبادرات 
الش�خصية الت�ي يق�وم به�ا بع�ض أعض�اء القائم�ة 
هي حال�ة إيجابية ويمك�ن أن تكون هم�زة وصل بين 
الكتلتين الكبيرتين"، مس�تدركة "ولكن هذه التحركات 
ال تمث�ل بالنهاي�ة موقف القائم�ة، ألن زعي�م القائمة 
هو إياد ع�الوي وبالتال�ي فإن جمي�ع االتفاقات يجب 
أن تك�ون بين رؤس�اء الكتل وليس بي�ن أعضاء فيها". 
أم�ا النائب ع�ن كتلة األحرار يوس�ف الطائ�ي فقد قلل 
من أهمي�ة عقد االجتماع الوطني أو غيره، مش�يراً الى 
إن الغاية األساس�ية هي ترس�يخ "الثقة والمصداقية" 
بين الكتل السياس�ية. وقال الطائ�ي في تصريح خص 
ب�ه "المس�تقبل العراق�ي" إن "القضية ليس�ت قضية 
اجتم�اع وطني، وإنما الغاية األساس�ية ترس�يخ الثقة 
والمصداقية بين الكتل السياس�ية المنضوية تحت قبة 
مجلس النواب على وجه التحديد". وأكد على إن "خدمة 
الشعب العراقي يجب أن تكون على رأس أولويات الكتل 
السياس�ية، وأن تعالج جميع خالفاتها انطالقاً من هذا 
المب�دأ". وفيم�ا يخص ورق�ة اإلصالح ق�ال الطائي إن 
"ه�ذه الورقة أصبحت غير مجدي�ة ألنها تأخرت كثيراً، 
وبالتال�ي هن�اك كتل سياس�ية تحاول إجه�اض ورقة 

اإلصالح ألنها غير مقتنعة بها لسبب أو آلخر". 

رة" طاولة االجتماع الوطني بانتظار ورقة إصالح "محيِّ

الكتل السيـاسية بني "متحمسـة" و"يائسـة" و"غيـر مباليـة" !!

سفن وبوارج وحامالت طائرات في الخليج



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وكي�ل وزارة المالية، امس األربعاء، أن الوزارة قررت إحالة المس�ودة األولية لمش�روع قانون الموازنة 
العامة للبالد للعام المقبل الى مجلس الوزراء بهدف المصادقة عليها.

وأفاد فاضل نبي أنه “من المقرر أن تحيل وزارة المالية المسودة األولية لمشروع قانون الموازنة العامة للبالد 
للعام المقبل الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وبالتالي إحالتها الى مجلس النواب إلقرارها بشكل نهائي”.

وأوض�ح نبي أن “التقدير األولي وفق وزارتي المالي�ة والتخطيط لحجم موازنة العام المقبل يبلغ 132 ترليون 
دينار باحتس�اب 90 دوالراً لس�عر البرميل الواحد من النفط العراقي المصدر الى الخارج”، الفتاً الى أن “مس�ودة 

مشروع موازنة العام المقبل تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشاريع اإلستثمارية في البالد”.
وكان مجلس النواب قد صادق خالل جلسته التي عقدها في 23 شباط الماضي على موازنة العام 2012 والتي 
بلغ�ت 117 تريلي�ون دينار عراق�ي بما يعادل نحو 100  مليار دوالر أميركي، باحتس�اب 85 دوالراً لس�عر البرميل 

الواحد من النفط العراقي المصدر الى الخارج وبمعدل تصدير بلغ 2.6 مليون برميل من النفط يومياً.

الكردستاين: »ال نخاف اخليار العسكري«.. 
ر« دولة القانون: »خوف اإلقليم غري مبرِّ

لكتل لحرب بي���ن ا قي���ادة عملي���ات دجلة تدق طب���ول ا

إحالة مشروع موازنة 2013 الى مجلس الوزراء بقيمة 132 ترليون دينار

www.almustakbalpaper.net معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ) 967 (   ) 348(  Issue No     2012  السنة الثانية العدد ) 348 ( 20 ايلول  2012 Thu 20  Sep الخميس

                                                                                                                                                      

المستقبل العراقي/خاص
قال عضو في مجلس النّواب إن “عملية 
التصويت على اعض�اء مفوضية االنتخابات 
تمت بشكل غامض”، الفتاً إلى أنه تم االتفاق 

عل�ى التصوي�ت قبل أربع�ة أيام من جلس�ة 
مجلس النّواب.وص�ّوت مجلس النواب خالل 
جلس�ته ال�21 م�ن الفصل التش�ريعي األول 
للسنة التش�ريعية الثالثة التي عقدت في 13 
أيلول على تس�مية تس�عة أعضاء للمفوضية 
العلي�ا المس�تقلة لالنتخابات، بغي�اب نواب 
دول�ة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية 
الذين انس�حبوا م�ن الجلس�ة احتجاجا على 

عدم زيادة عدد األعضاء إلى 15 عضوا.
وأكد المصدر في تصريح خص به “المستقبل 
العراقي” أن “كال من كتلة األحرار والمواطن 
والقائم�ة العراقي�ة والتحالف الكردس�تاني 
اتفق�وا على التصويت على أعضاء يش�كلون 
ثق�ل لمكوناته�م”، مبيناً أن األعض�اء الذين 
اختي�روا خالل الجلس�ة “مقبولي�ن من قبل 
كتله�م”، موضحاً أن كتالً سياس�ية “اتفقت 
عل�ى أن يتم التصويت بش�كل مفاجيء، وأن 
يأخذ كل من دولة القانون والتغيير والتجديد 

على حين غرة”. 
وأشار إلى “احاديث صباحية دارت بين النواب 
في اليوم الذي عقدت فيه جلسة التصويت”،  
مبين�اً أنه “في تلك االحاديث أس�تبعد النواب 
المتفقين مع رئيس الوزراء نوري المالكي”، 
موضح�اً أن�ه “األمر الذي دعا ع�دد كبير من 
ن�واب دولة القانون ومن نواب قائمة التغيير 
والتجديد وجماعة الحزب االسالمي إلى ترك 
الجلس�ة مبك�راً ما حق�ق نص�اب التصويت 

باألغلبية البسيطة”. 
وأّك�د المص�در أن “التصويت ت�مَّ بتدبير من 
رئيس مجلس النّواب أسامة النجيفي”، مبيناً 
أنه “لم يكن بمقدور ن�واب الكتل التي أخذت 
على حين غرة أن تس�تدعي نوابها للتصويت 
لمرش�حيهم وحس�م األمر بس�رعة”.وتابع 
المصدر “حصل تغيي�ر بضغط كردي تم فيه 
�ح التركمان ليكون من حصة  اس�تبعاد مرشَّ

الكرد فترتفع حصصهم في المفوضية”.

نواب: برغم التفاؤل.. األطراف لن تقدم تنازالتالتصويت عىل مفوضية االنتخابات “دبر بليل” من قبل النجيفي
            بغداد / المستقبل العراقي

تباينت آراء سياس�يين ومراقبين بشان 
ما يمك�ن أن يتمخض عن�ه لقاء رئيس 
الوزراء نوري المالكي برئيس الجمهورية 
جالل طالباني أمس في السليمانية، في 
مج�ال حلحلة األزم�ة السياس�ية التي 
تشهدها البالد.ويقول النائب عن ائتالف 
العراقية حامد المطل�ك انه غير متفائل 
بنجاح هذا اللقاء، مشيراً إلى أن الفرقاء 
السياس�يين يغلّبون مصالحهم الحزبية 
عل�ى المصلحة العامة، على حد تعبيره. 
من جهته، يبدي النائب عن ائتالف دولة 
القانون خالد االس�دي تفاؤالً بأن يؤدي 
لق�اء المالك�ي وطالباني إل�ى الوصول 
لحل�ول ناجعة لالزم�ة السياس�ية. أما 
النائب عن التحالف الكردستاني محمود 
عثم�ان فيرى إن االجتماعات واللقاءات 
السياس�ية ل�ن تؤتي أُكلَه�ا، إن لم تقدم 
كافة األط�راف بعض التن�ازالت في ما 

بينه�م. ويقول المحلل السياس�ي خالد 
الس�راي ان لقاء المالك�ي وطالباني لن 
يغير كثيراً من واقع األزمة السياس�ية، 
في ظل الصراعات التي قال أنها ما تزال 

محتدمة حتى يومنا هذا.
وكان حزب االتحاد الوطني الكردستاني 
ال�ذي يتزعم�ه الرئيس ج�الل طالباني 
بي�ان نش�ر عل�ى موقع�ة  أش�ار ف�ي 
االلكتروني إلى أن لدى طالباني خارطة 
طري�ق لعق�د اجتماع�ات ثنائي�ة م�ع 
قادة الكتل السياس�ية ك�ي تأخذ األمور 
مس�ارها الصحيح من جدي�د، على حد 

وصف البيان. 
يش�ار إل�ى أن طالبان�ي اس�تقبل ظهر 
أمس في مقر إقامته بمدينة السليمانية 
المالك�ي، برفقة وفد ض�ّم نائبْي رئيس 
الوزراء حس�ين الشهرس�تاني وصالح 
وكب�ار  ال�وزراء  م�ن  وع�دداً  المطل�ك 

المسؤولين.

        اربيل/ المستقبل العراقي
اقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  أع�رب 
كردس�تان نيجيرف�ان بارزاني، عن 
استعداده للتحاور مع رئيس الوزراء 

العراق�ي ن�وري المالك�ي، مش�يراً الى ان م�ا تفعله 
المعارضة في االقليم صحي، ولكن الحكومة الحالية 
لن تتنحى إال بأص�وات المواطنين.وقال بارزاني في 
مؤتمر صحفي، ان اتفاق اربيل وبغداد بشأن مسألة 
النف�ط، خطوة جيدة نحو حل المش�اكل، مضيفا ان 
االتفاق مبدئي للمش�اكل العالقة بي�ن اربيل وبغداد، 
ألن�ه بموجب االتفاق يتعين عل�ى الحكومة العراقية 
ارس�ال 147 الف برميل من الوقود يومي�اً الى اقليم 
كردستان.وأش�ار الى ان “الحكومة العراقية وافقت 
على صرف حصة االقليم من المخصصات الس�يادية 
التي لم تدفع الى االقليم منذ عدة أعوام، كما ستشكل 
لجنة دائمة بين اربيل وبغداد لمعالجة المشاكل التي 
قد تقع”، معلناً عن “التزام حكومة اقليم كردس�تان 
باالتف�اق المب�رم”، معرباً ع�ن أمله في ان “يس�هم 
االتفاق في صدور قانون النفط والغاز في العراق”.

وأوض�ح بارزان�ي “س�نعقد اجتماع�اً مش�تركاً 
م�ع رئي�س الجمهورية بغي�ة ايجاد آلية الس�تئناف 
المباحث�ات وح�ل المش�اكل”، مبين�اً ان “حكوم�ة 
ورئاس�ة االقليم ليس�ت لديهما أية مشاكل شخصية 
م�ع المالكي ومس�تعدتان لالجتم�اع والجلوس مع 
المالك�ي، ولك�ن ال يج�وز ان نس�مع التهديدات مع 

بغداد على الدوام”.

          بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف رئيس لجنة تنفيذ الم�ادة 140 في مجلس 
النواب، امس االربعاء، ان اللجنة س�تعقد أول اجتماع 
لها االس�بوع المقبل وفيما بعد س�تعقد اجتماعاً مع 

اللجنة الحكومية العليا المعنية بهذا الملف.
وقال محسن سعدون ان “اللجنة النيابية المؤقتة 
لمتابعة المادة 140، ستعقد أول اجتماع لها االسبوع 
المقبل، وتباشر عملها في متابعة آليات تنفيذ المادة 

140 من قبل الحكومة العراقية”.
وأضاف سعدون انه “بعد ذلك االجتماع، سنجتمع 
م�ع اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، من أجل االطالع 

على أعمال تلك اللجنة الحكومية عن قرب”.

نيجريفان بارزاين: مستعدون 
للحوار مع املالكي

الـ 140 النيابية تعقد اجتامعها 
االول االسبوع املقبل

              بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د خبي�ر في القان�ون العراقي ام�س األربعاء عل�ى أن دس�تور البالد لم يعط ح�ق الكوتا 
للمكونات سوى في مجلس النواب مبينا أن النص الدستوري يعلى على القانون الذي يشرع من 
قب�ل مجلس النواب.وقال طارق ح�رب إن “المرأة والمكونات لهم حصة كوتا في مجلس النواب 
فق�ط ولي�س لهم حصة في مجالس المحافظات والهيئات المس�تقلة وفقا لما أورده الدس�تور 
العراقي”. وأوضح حرب انه “يجب اعتماد الدستور في ذلك ألنه واجب التطبيق حتى وان تطرق 

القانون إلى شيء آخر ألنه باإلمكان الطعن به”.

قانوين: الدستور حرص “الكوتا” بـ”النواب” فقط

          المستقبل العراقي/خاص
ق�ال مص�در يف مجل�س النواب 

إن »قربص تش�هد إقباالً واسعاً من 

قبل النواب والساسة العراقيني بعد 

أن خ�روا ما ملكوه يف س�وريا«، 

الفت�ًا إىل أن »الساس�يني العراقيني 

واقاربهم رفعوا أسعار العقارات يف 

قربص«.وأكد املصدر أن السياسيني 

العراقيني »يش�رون بيوت وش�قق 

يف ق�ربص لتك�ون م�الذاً ترفيهي�اً 

يقضون في�ه أوقات عطل الفصول 

الترشيعي�ة واالج�ازات يف مجل�س 

الن�وّاب«، مبيناً أن »هناك العرشات 

والن�واب توجهوا  الساس�يني  م�ن 

بأموالهم نحو قربص«.

      المستقبل العراقي/خاص
كشف مصدر سياس�ي عن تحركات 
ال�دول  بع�ض  لس�فارات  مش�بوهة 
األجنبي�ة في العراق في محيط المنطقة 
الخض�راء، الفت�اً إل�ى عملي�ات تقليص 
للمالكات غير الس�رية وعمليات تقليص 
المصدر  الدولية.وأك�د  المكات�ب  لحدود 
في تصريح ل�”المستقبل العراقي” على 
تس�ّرب معلوم�ات تفي�د بوج�ود بوادر 
عم�ل عس�كري منتصف ش�هر تش�رين 
الس�فارة  أن  مبين�اً  إي�ران،  ض�د  االول 
االميركية أصدرت أمراً إلى مندوبيها في 
العراق خاصة في البص�رة بالذهاب إلى 

محافظت�ي أربي�ل والس�ليمانية.وكانت 
صحيف�ة “صن�داي تليغراف” ق�د قالت 
االح�د الماضي أن اس�طوالً من الس�فن 
الحربية البريطانية واالميركية يحتش�د 
ف�ي مي�اه الخليج، ج�راء االعتق�اد بأن 
اسرائيل تدرس توجيه ضربة وقائية ضد 
منشآت ايران السرية لألسلحة النووية.
وقال�ت الصحيف�ة إن ب�وارج وحامالت 
طائرات وغواصات وكاسحات ألغام من 
25 دولة تتقاطر اآلن على مضيق هرمز 
الستراتيجي في استعراض غير مسبوق 
للقوة، م�ع تحرك اس�رائيل وايران أكثر 

نحو حافة الحرب 

وأش����ار 
إلى  المص���در 

“عملي�ة  وج�ود 
تجنيد كبيرة لعراقيين 

المحافظ�ات  يس�كنون 
العراقي�ة المحاذية إليران 

لزجه�م في األح�زاب التي 
تمول م�ن قبل إي�ران لمعرفة 

العناصر الموالية لها خوفاً من أن تتمَّ 
خيانتها”.

ساسة عراقيون يفرون 
بأمالكهم اىل قبص

تحركات مشبوهة لسفارات دول اجنبية في محيط “الخضراء”

            بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د القيادي ف�ي تحال�ف الوس�ط النائب ع�ن ائتالف 
العراقية خال�د العلواني، إن مش�اريع القوانين المهمة 
المطروحة في مجلس النواب التي لم تقر بس�بب غياب 
التوافق السياس�ي عليها، ومنها مقت�رح قانون العفو 
الع�ام، مش�يراً الى أنها س�تمرر وفق صفقة سياس�ية 
وف�ق تمرير هذا القانون مقابل اآلخر.وقال العلواني إن 
مش�اريع القوانين التي يش�هدها مجلس النواب حالياً 
كقانون العف�و العام والمحكم�ة االتحادية ومفوضية 
االنتخابات، قوانين مهمة جداً وتهم العملية السياس�ية 
ولكن التوافقات السياس�ية لم تنج�ح بتمريرها. وذكر 
أن ه�ذه القوانين لم تقر وتمرر داخل المجلس من دون 
صفق�ه سياس�ية بين الكت�ل يعني تمرير ه�ذا القانون 
مقاب�ل ه�ذا القان�ون، وهكذا جميعه�ا تق�ر، او تبقى 

مطروحة على مجلس النواب من دون إقرار.

نائب: القوانني ومنها العفو 
العام ستمرر بصفقة سياسية

       من اجل بصرة انظف.. مجموعة من الشبان يطلقون مبادرة طالء المدارس في 
منطقة الجزيرة ضمن ريف مركز مدينة البصرة. وفي الصورة شاب يرسم على جدار 

مدرسة الثريا االبتدائية يوم امس .

المالكي وكتلته اخذوا على »حين غرة«

         المستقبل العراقي/عمر الجفال
ما يزال أمر وزارة الدفاع بتشكيل قيادة 
عملي�ات دجلة، خاصة أنه قرار مباش�ر من 
القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، 
يلقي بظالله على المشهد السياسي المتأزم.

وفيم�ا ع�ّد عض�و التحال�ف الكردس�تاني 
محما خليل أن القرار هو »بداية الس�تهداف 
ن الك�ردي«، ق�ال عضو كتل�ة دولة  المك�وِّ
القان�ون خالد األس�دي إن »تخ�وَّف اإلقليم 
من تشكيل قيادة عمليات دجلة ال مبِّرر له«، 
ع�ّد عضو القائمة العراقية إياد الس�امرائي 
أن »األطراف المعترضة على تش�كيل قيادة 
عمليات دجلة لديها نوع من التحسس تجاه 
اللجن�ة  البعض«.ووص�ف مق�رِّر  بعضه�ا 
االقتصادية في مجل�س النواب محما خليل 
إن »تش�كيل قيادة عملي�ات دجلة هو بداية 
الس�تهداف المكّون الك�ردي«، موضحاً إن 
التحال�ف الكردس�تاني ال يقب�ل »بتش�كيل 
قي�ادة العملي�ات بهذه الصيغ�ة«، مؤكداً أن 
»ه�ذه المناطق »كرك�وك وديالى« ليس�ت 
بحاجة إلى تشكيالت عس�كرية«، مبيناً  أن 
»هناك مناطق ساخنة كثيرة أخرى، وهناك 
خروقات في الدولة بحاجة لهذه التشكيالت 
العس�كرية«.وأتهم القائمي�ن عل�ى قي�ادة 
العمليات »من الذين كانوا يتش�بَّعون ولحد 
اآلن بثقاف�ة النظام المباد«، مش�يراً إلى أن 
»ه�ؤالء الضباط كان�وا باألم�س يقومون 
بج�والت وص�والت على المناط�ق الكردية 
والش�يعية ويهتكون األع�راض ويحرقون 
الم�دن«، عل�ى ح�د زعمه.وع�ّد خلي�ل أن 
»تش�كيل قيادة عمليات دجل�ة هي محاولة 
م�ن الحكوم�ة وم�ن بع�ض الضّب�اط في 
المؤسس�ة العس�كرية العراقية لخلق فتنة 

طائفية ف�ي المناط�ق المش�مولة بالمادة 
140«، مؤك�داً أن ه�ذا األم�ر يع�دُّ »تجاوزاً 
وخرق�اً للدس�تور وفق�اً للقان�ون وللمادة 
التاس�عة، ووفق�اً لالتفاقيات السياس�ية«.
وفي س�ؤال بش�أن م�ا إذا اس�تقّرت قيادة 
عمليات دجلة في المناط�ق المتنازع عليها 
ه�ل س�يكون هن�اك خي�ار عس�كري لدى 
اإلقليم، أجاب خليل »نحن ال نتمنى أن يكون 
هن�اك خيار عس�كري«، مس�تدركاً بالقول 
»لكننا ال نخاف الخيار العس�كري«، مضيفاً 
أنه »ق�د تحدث حروب في ه�ذه المناطق«.
ولفت إلى أن�ه »كان األجدر برئيس الوزراء 
وا من أجل  أن يعي�د الدََّين للناس الذي�ن ضحَّ
الع�راق، وأن ال يق�وم بتحش�يد الجي�وش 
عل�ى أراضيه�م«، مبدي�اً ع�دم قبول�ه ف�ي 
»حش�ر القوات المس�لحة بح�رب طائفية 
وداخلي�ة«، بحس�ب قول�ه. وطال�ب خليل 
»من كل الخيرين وم�ن القائد العام للقوات 
المس�لحة ومن رئي�س الجمهورية ورئيس 
البرلمان بدالً من تضيي�ع األموال على هذه 
التش�كيالت العس�كرية رفع الحيف والظلم 
عن المواطنين العراقيين في هذه المناطق«، 
قائالً أن�ه كان »األولى برئي�س الجمهورية 
ورئي�س الوزراء أن يطبَّق�ا المادة 140 بدالً 
من تجييش ه�ذه المناطق«.من جانبه، قال  
القي�ادي في التحالف الكردس�تاني محمود 
عثم�ان إنه »كان يجب أن يكون هناك اتفاق 
على تش�كيل قيادة عملي�ات دجلة«، مؤكداً 
أن »أي شيء يتم من دون توافق وتنسيق ال 
يعّد أمراً صحيَّاً«.وعن الخيار العسكري لدى 
اإلقلي�م يقول عثمان »ليس ل�دي معلومات 
بهذا الش�أن«، مبيناً أنه »من ش�أن اإلقليم« 
مس�تدركاً بالقول »لكنه ب�كل األحوال أمر 

غي�ر مقبول«.وكان�ت اللجن�ة األمني�ة في 
مجل�س كركوك ق�د أعلنت رفضه�ا القرار 
»ألن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع 
أن�ه سيفش�ل م�ن دون  عليه�ا«، مؤك�دة 
تنس�يق مس�بق بين حكومات بغداد وأربيل 
وكركوك.من ناحيته، قال النائب عن ائتالف 
دولة القانون خالد االسدي »حّتى اآلن هناك 
تخّوف م�ن أداء الحكوم�ة لواجبها األمني 
وخاّصة في مناطق كركوك وديالى«، مبيناً 
ف اإلقليم من تشكيل قيادة عمليات  أن »تخوَّ
دجلة ال مبِّرر له«، عازياً ذلك إلى أن » تشكيل 
ل أمرا جديداً وإنما هي  عمليات دجلة ال يشكِّ
هاً  إع�ادة تنظيم في الجي�ش العراقي«، منوِّ
بأن »الجيش ال يستخدم في أغراض عرقية 
ضد الش�عب العراقي«، موضحاً أن »القوات 
تها اآلن تنص�بُّ على مكافحة  األمنيَّ�ة مهمَّ
اإلره�اب وحماية الش�عب العراقي«، مبدياً 
أمله في أن يعطي اإلقليم »فرصة للحكومة 
لبس�ط األمن في عموم العراق«. النائب عن 
القائم�ة العراقية إي�اد الس�امرائي قال أنه 
ليس لدي�ه معلوم�ات كافية ع�ن موضوع 
قي�ادة عمليات دجل�ة، لكنه أب�دى اعتقاده 
بأن »األطراف المعترضة على تشكيل قيادة 
عملي�ات دجل�ة لديه�ا ن�وع من التحس�س 
تجاه بعضها البعض«، مش�يراً إلى أن بعض 
التشكيالت العسكرية في بعض المحافظات 
ولَّدت انعكاس�ات سلبية«. وكان النائب عن 
القائم�ة العراقية عمر الجب�وري، أكد أنه ال 
يمك�ن لس�لطات كركوك المحلي�ة أن تمنع 
تش�كيل قيادة عملي�ات دجلة اس�تناداً إلى 
الدس�تور، عاداً رف�ض مجل�س المحافظة 

تشكيل هذه القوة »انتهاكاً« للقانون.

المالكي عند طالباني بصحبة المطلك

ايران ضد  عسكرية” مؤكدة  “رضبة 

َّ
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       بغداد/ المستقبل العراقي

قال قائد القوات البري�ة الفريق الركن علي غيدان إن مقراً جّواالً لقيادة 
عمليات دجلة س�يتم فتحه في كركوك خالل األيام القليلة المقبلة، بعد أن 
باش�رت هذه القيادة مهام عملها في ديالى، وتمكنت خالل األيام الماضية 

من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتمويل العمليات اإلرهابية.
وقال الفريق غيدان إن قيادة عمليات دجلة ال تختلف عن باقي القيادات 
التي تم تش�كيلها في عدد من المحافظات، موضحاً أن األمر الديواني الذي 
أصدرته قيادة القوات المسلحة تضمن توسيع قيادة عمليات ديالى وتغيير 
تس�ميتها إلى قيادة عمليات دجلة لتشمل محافظتي ديالى وكركوك.ولفت 
غيدان إلى وجود اعتراضات بسيطة من قبل حكومة إقليم كردستان العراق 
حول آلية العمل في كركوك، مشيراً إلى أن تلك اآللية ستكون بشكل مرض 
لجمي�ع األطراف في ه�ذه المحافظة، وان إدارة المل�ف األمني في كركوك 

ستكون مشتركة بين جميع التشكيالت األمنية هناك.
وأك�د الفريق غي�دان إن مركز مدينة كركوك س�يخضع لس�لطة قيادة 
ش�رطة ديالى، فيما س�تتولى قيادة فرقة تابعة للجي�ش العراقي موجودة 
في كركوك إدارة الملف لجنوب المحافظة، في حين ستتولى قيادة عمليات 
دجلة مس�ؤولية قي�ادة وإدارة المل�ف األمني ألطواق ومداخ�ل المحافظة 

الستة.
وكانت قيادة عمليات دجلة قد تشكلت مؤخراً إلدارة العمليات األمنية في 
محافظتي ديالى وكركوك، حيث باشرت القيادة مهام عملها في “معسكر 
أبن�اء العراق” ببعقوبة، وقال قائد عمليات دجل�ة الفريق الركن عبد األمير 
الزيدي ان�ه تم إلقاء القبض عل�ى ثمانية من المتهمي�ن بتمويل العمليات 
اإلرهابية من خالل اخ�ذ اإلتاوات وجباية األموال من أهالي ناحيتي جلوالء 
وقره تّبة، بعد أن شرعت القيادة الجديدة بتنفيذ خطط حديثة مستندة إلى 

معلومات استخباراتية، حسب قوله.
إل�ى ذل�ك، تباين�ت مواق�ف الكتل السياس�ية ف�ي ديالى حول تش�كيل 
قيادة عمليات دجلة، وقال الناطق باس�م ائتالف العراقية في ديالى راس�م 
إس�ماعيل إن تشكيل عمليات دجلة أمر عسكري، وهو جزء من عمل قيادة 

القوات المسلحة.
إال أن عضو التحالف الكردس�تاني في المحافظة دلير حسن رفض هذا 
التشكيل، وأكد أن تشكيل قيادة عمليات دجلة هو خطوة استفزازية وتأتي 
ضمن سلس�لة التصعيد في العالقات بين بغداد واربيل، مبيناً أن التحديات 
األمنية التي تش�هدها محافظة ديالى بحاجة إلى قيادة عمليات مس�تقلة، 

بغية السيطرة على الخروق األمنية المتكررة، حسب قوله.

    بغداد/ المستقبل العراقي  

أعلنت الس�لطات األمنية عن إحباطها لعمليات 
تبادل شيفرات ورموز بين عناصر لتنظيم القاعدة 
في س�جن في مدينة الناصري�ة والذي يضم 1500 
نزيل، بينه�م 500 محكوم باإلع�دام، مع قياداتهم 
في الخارج، لإلعداد لتنفي�ذ عمليات إرهابية، فيما 
كشفت سلطات أمنية رفيعة عن حفر خنادق على 
الحدود مع سوريا لكنها نفت تقارير عن إنشاء جدار 
كونكريت�ي ع�ازل عليها.وأكدت الس�لطات األمنية 
إحب�اط إدارة س�جن الناصري�ة اإلصالحي عمليات 
تب�ادل معلومات بين نزالء من تنظي�م القاعدة في 
السجن مع قياداتهم في الخارج عن طريق رسائل 
وش�يفرات ورم�وز لتنفيذ عملي�ات إرهابية، حيث 
يضم السجن أكثر من500 محكوم باإلعدام لم تنفذ 
به�م األحكام بعد من بين 1500 نزيل في الس�جن.

وقال مدير س�جن الناصرية المركزي عباس ناصر 
شمخي في تصريح صحافي وزعته وزارة الداخلية 
أمس إن إدارة الس�جن أحبط�ت العديد من عمليات 
تب�ادل المعلوم�ات بي�ن الن�زالء عن طري�ق تبادل 
رسائل وشيفرات تحتوي على رموز وأرقام سرية. 
وأوضح أن إحدى العمليات التي تم إحباطها مؤخرًا 
تتضمن تبادل الرس�ائل والمعلومات بين أحد قادة 
تنظيم القاعدة في سجن الناصرية مع قيادات في 
التنظيم خارج السجن كان يحاول إيصال معلومات 
عن تنفيذ عملية تس�تهدف مس�ؤوالً في الحكومة 
ل�دى قيام�ه بزي�ارة المحافظ�ة،  مؤك�ًدا أن إدارة 
الس�جن أرس�لت تلك الرس�الة إلى خبراء في األمن 
الوطن�ي لتحليل ش�يفرتها ورموزه�ا فاتضح أنها 
تتضم�ن مخططات لتنفيذ عملي�ات إرهابية حيث 
تم إرس�ال تفاصيلها إلى األجه�زة األمنية المعنية 
بمكافح�ة اإلرهاب للتعامل معها واتخاذ اإلجراءات 
إلفش�الها. وأوضح أن جميع الرسائل التي يتبادلها 
وتحليل.وأك�د  تدقي�ق  لعملي�ات  تخض�ع  الن�زالء 
ش�مخي أن غالبية الرسائل التي تحتوي على أرقام 
وش�يفرات اس�تطاعت إدارة الس�جن ف�ك رموزها 
جراء المراقبة المس�تمرة للنزالء السيما الخطرون 
منهم فضالً عن امتالك حراس السجن الخبرة التي 
اكتسبوها خالل الدورات والتدريب في التعامل مع 
تلك الحاالت. وأضاف مدير السجن قائالً إن “سجن 
الناصرية يض�م أكثر من 500 محكوم باإلعدام من 
المجم�وع الكلي البالغ1500 نزيل، مدانون بجرائم 
إرهاب، معتبرًا أن التأخر ف�ي تنفيذ أحكام اإلعدام 
سيعطي مسوغاً للبعض بالعودة ألعمال العنف مما 
سيؤدي إلى تكرار السيناريوهات السابقة التي أدت 
إلى إراقة دماء األبري�اء مرة أخرى”. وكانت مدينة 
الناصري�ة عاصمة محافظة ذي ق�ار الجنوبية قد 
شهدت في التاسع من الشهر الحالي تفجير سيارة 
ملغومة أمام مبنى القنصلية الفرنسية في المدينة 
الهادئ�ة عادة، مما أدى إلى مقتل ش�رطي وإصابة 
أربعة حراس آخرين .. ثم انفجرت س�يارة ملغومة 
أخرى بالمدينة في اليوم نفس�ه مما أدى إلى مقتل 
شخصين وإصابة ثالثة.وقال دبلوماسي فرنسي إن 
االنفجار في الناصرية ألحق أض�راًرا بالمبنى الذي 
يوجد فيه مكتب قنصلي تابع للس�فارة الفرنس�ية 
لكن القنصل الفخري نفس�ه وه�و مواطن عراقي 
لم يكن موجوًدا ف�ي المكتب وقت وقوع االنفجار. 
وس�بق أن اس�تهدف العنف دبلوماسيين فرنسيين 
في العراق ففي حزيران من العام الماضي انفجرت 
قنبل�ة مزروعة عل�ى الطريق في بغ�داد في موكب 
للسفارة الفرنسية فأصابت سبعة حراس عراقيين 
بعد ش�هر م�ن انفج�ار عبوة ناس�فة اس�تهدفت 
موكًب�ا آخ�ر تابًع�ا للس�فارة الفرنس�ية. أعلن�ت 

الس�لطات األمنية العراقية أنها حفرت خنادق على 
الح�دود مع س�وريا لكنها نفت تقارير عن إنش�اء 
ج�دار كونكريتي ع�ازل عليها. وأك�دت لجنة األمن 
والدفاع النيابية س�يطرة القوات األمنية على طول 
الحدود الغربية مع س�وريا البالغ�ة 600 كيلومتر، 
موضحة أن جاهزيتها قد وصلت إلى أعلى درجاتها 
وال توج�د ثغ�رات أو خط�ط تخالف الس�ياق، وأن 
العراق يراقب الموقف عن كثب مراعًيا اتخاذ أقصى 
استنفار لحماية أراضيه وشعبه. وقال عضو اللجنة 
عباس البياتي في تصريح صحفي: “تم نشر قوات 
كافي�ة من الجي�ش إضافة إلى ح�رس الحدود كما 
إن هنال�ك مخاف�ر ودوريات على ط�ول الحدود ما 
ع�دا المنطقة المحصورة بين تم�ار وربيعة، والتي 
كانت نقطة خالف بين اإلقليم والحكومة االتحادية 
وه�ي بحدود 30 إل�ى 15 كيلومترًا، وهي اآلن تحت 
سيطرة حرس الحدود، أما باقي الحدود فهي تحت 

سيطرة الجيش والشرطة.

وأض�اف البيات�ي إنه ق�د يتم حفر خن�ادق في 
بع�ض المناطق المنبس�طة لغرض من�ع التهريب 
وعب�ور الس�يارات واألف�راد بطرق غير مش�روعة. 
ونف�ى البيات�ي وجود أي اتف�اق عل�ى إقامة جدار 
عازل بين العراق وسوريا ، مؤكداً أن القوات األمنية 
مس�يطرة تماًما على الحدود.ويأت�ي هذا لتصريح 
متزامن�اً مع اعادة فتح الع�راق امس االول لحدوده 
مع س�وريا الس�تقبال الالجئين الفارين من العنف 
في بالدهم لكنه رفض دخول الش�بان لدواٍع أمنية. 
وكان معب�ر القائ�م ق�د أغل�ق ف�ي نهاية الش�هر 
الماضي عندما نشبت معركة بين القوات السورية 
المدعومة بالطائرات المقاتلة ومقاتلي المعارضة 
للس�يطرة على مطار وقاعدة عس�كرية قرب بلدة 
البوكم�ال الحدودية الس�ورية على بع�د أمتار من 
المعبر وعلى طريق إمداد رئيس�ي من العراق.وقال 
فرح�ان فتيخان قائممقام بل�دة القائم إن “رئيس 
ال�وزراء ن�وري المالكي أعط�ى أوامره باس�تقبال 
مئة الجئ سوري يومًيا واألولوية للنساء واألطفال 
والعج�زة والجرح�ى والمرضى لكن الش�باب غير 
مشمولين بالدخول”. وأضاف أن السلطات العراقية 
أقامت مخيًما لالجئين يس�توعب 500 أسرة. وقال 
“هذا قرار مجحف بحق العوائل السورية، وبعضها 
ترف�ض أن تت�رك أبناءها خلفها.” وأغلب الس�كان 
ف�ي البوكمال لديهم أفراد م�ن عائالتهم في القائم 
وعارض�ت حكومة األنب�ار المحلية إغ�الق الحدود 
منذ البداي�ة. من جهته، قال عام�ر الخفاجي وهو 

متح�دث باس�م وزارة الهج�رة والمهجري�ن الت�ي 
تشرف على مخيم الالجئين السوريين في القائم إن 
“الس�لطات أعادت فتح معبر القائم  بعدما أغلقته 

لدواٍع أمنية”.
 وأضاف أن “150 ش�خصاً دخل�وا أمس )أمس 
األول(”. مش�يرًا إل�ى “الس�ماح للرج�ل المت�زوج 
بالدخول مع زوجته حتى وإن كان ش�اًبا كما منع 
الش�اب األعزب م�ن العبور ولو كان م�ع أفراد من 
عائلته طالما أنه تحت س�ن الخمسين”.وبحس�ب 
المفوضي�ة العليا لالجئين التابع�ة لألمم المتحدة، 
فإن عدد الالجئين السوريين المسجلين في العراق 
بلغ 25508 أش�خاص بينما ينتظر 10914 شخصاً 
آخر اجراءات التس�جيل. وتقول األم�م المتحدة إن 
حوال�ي 1,2 مليون س�وري، أكثر م�ن نصفهم من 
األطف�ال نزحوا داخل س�وريا في حين أن 250 ألفا 
آخرين لجأوا إلى الدول المجاورة مثل األردن ولبنان 

وتركيا والعراق.

العراق يحفر خنادق على طول حدوده مع سوريا

وصفت اعتراضات كردستان بـ”البسيطة”

بغداد حتبط خطط “قاعديني” بشن هجامت من سجن النارصية

القـوات الربية: “مقـر جـّوال” 
تس�تعد إس�رائيل لتقديم دعوى إلى األمم لعمليات دجلة يف كركوك

المتح�دة والجه�ات القضائي�ة الدولي�ة التي 
تخض�ع اليوم للهيمنة األمريكية، وفحوى تلك 
الدعوى هو مطالبة الدول العربية بتعويضات 
ع�ن أم�الك اليه�ود التاريخي�ة ف�ي المناطق 
العربية وتضم الئحة التعويضات الدول التالية 

-:
1-  المملكة العربية السعودية = 40 مليار 

دوالر
2-  العراق = 21 مليار دوالر
3-  سوريا = 15 مليار دوالر
4-  لبنان = 3 مليارات دوالر

5-  تونس = 4 مليارات دوالر
6-  المغرب  =9 مليارات دوالر

وتس�تمر قائم�ة التعويض�ات بحي�ث لم 
تس�تثن دولة عربية بما فيها إم�ارات الخليج 
التي ظهرت للوجود السياس�ي مؤخرا وسواء 
كان البع�ض يعتبر ما تحضر له إس�رائيل هو 
مزحة وخفة سياس�ية ال تجد لها آذنا صاغية 
أو يعتبره�ا البع�ض اآلخر مس�عى جديا من 
قبل إسرائيل التي تعرف جيدا عقلية المجتمع 
العرب�ي المضيع من قبل أنظمة التبعية والتي 
تهرول خوفا لتلبية كل مطلب إسرائيلي بدافع 
االبتعاد عن المشاكل وتفادي خسرانها لمواقع 
السلطة وبحبوحة الثراء التي يتمتع بها أفراد 
األسر الحاكمة ظنا منهم أن استثماراتهم في 
الدول األوربية وأمريكا تغنيهم وتغني أبناءهم 
وأحف�اد أحفاده�م , ولذل�ك ال حاج�ة له�م 
للمس�اس باليهود أينما كانوا حتى لو احرقوا 
المس�جد األقص�ى وهدم�وا حائط س�ليمان 
واحرقوا اإلنجيل والقرآن بل وحتى لو أس�اءوا 
لشخص النبي محمد “ص” كما فعلوا أخيرا .

والعقل العربي المشتت الذي يتحمس فيه 
البع�ض للنقمة من الدين والخالص منه جهال 
ورعون�ة وأمي�ة سياس�ية وال�ذي يذهب فيه 
البع�ض اآلخر إلى اس�تمطار برك�ة العلمانية 
والركض وراء سراب الديمقراطية وشعاراتها 
التي أريد منها الهاء المجتمع العربي من خالل 

ما س�مي بمجموع�ة المثقفين الذي�ن أوحوا 
لهم اس�تبدال اإلس�الم بالقومية العربية وهي 
فكرة تبش�يرية تزعمتها فرنس�ا التي جعلتها 
ش�عارات الحري�ة تعتق�ل المفكر الفرنس�ي 
روجية غارودي وتمنع كتبه ألنه هاجم الفكر 

الصهيوني .
ونتيج�ة دعوى االس�تبدال تلك ظهر حزب 
البعث العربي االشتراكي الذي لم ير العرب منه 
أي اشتراكية سوى االستحواذ على المال العام 
من قبل من جاءوا للسلطة باسمه وبشعاراته 
, ولم يذق الشعب العربي معنى الحرية , وإنما 
وج�د الش�باب العربي ف�ي ال�دول التي حكم 
فيه�ا حزب البعث مزيدا من الس�جون ومزيدا 
من القهر، ولم تش�هد البل�دان التي ظهر فيها 
حزب البعث أو حكم من الوحدة ش�يئا ال على 
مستوى األسرة وال القبيلة وال الدولة , بل وجد 
اس�تعارا واش�تعاال للفرق�ة والخصومة على 
مس�توى األفراد واألصدقاء واألس�رة والقبيلة 

والدولة , والعراق مثاال على ذلك .
وأتذك�ر إن�ي قل�ت ألح�د أعض�اء القيادة 
القومية لحزب البعث العربي االش�تراكي وهو 
من تونس وع�اش في بغداد “15” س�نة وقد 
ظه�ر معي عل�ى قن�اة العال�م الفضائية في 
بيروت قبيل س�قوط صدام حسين وعصابته 
الذي�ن قدم�وا الع�راق عل�ى طب�ق م�ن ذهب 
لالحتالل األمريكي , ومن س�وء تفكير البعض 
مازال�وا يعتق�دون بالقائد الض�رورة ومازالوا 
وعصابت�ه  ص�دام  دون  اآلخري�ن  يتهم�ون 
األخط�اء  م�ن  جاعلي�ن   , الع�راق  باحت�الل 
الفردية التي روجت لالحتالل بمقام القرارات 
الحكومية الخاطئة لزمرة صدام حسين والتي 
بعثرت جهود الع�راق بحروب عبثية وحركات 
صبيانية بهلوانية ال يخدع فيها إال الس�ذج من 
الناس مثل رمي صواريخ طائشة على إسرائيل 
ل�م تحقق ش�يئا حتى يقال أن صدام حس�ين 
ح�ارب إس�رائيل زورا وبهتان�ا وه�و عميلهم 
وأول م�ن ت�درب عل�ى أيديهم بعد مش�اركته 
بمحاول�ة اغتي�ال عبد الكريم قاس�م , ومركز 

ش�رطة الدقية ف�ي القاه�رة م�ازال يحتفظ 
بملف المعاكسات األخالقية التي سجلت على 
صدام حسين عندما كان مرتبطا بالمخابرات 
األمريكي�ة من خالل جورج ب�وش األب , ومن 
هن�ا كتب�ت الصح�ف األمريكي�ة ع�ام 1969 
عن صدام حس�ين وهي تنش�ر صوره قائلة : 

سيكون لهذا الشاب مستقبال في العراق. 
اضطررت لذكر ش�يء من تاريخنا الملوث 
بمراهق�ة وصبياني�ة وجهال�ة البع�ض منا , 
والمرص�ود جيدا م�ن قبل العق�ل الصهيوني 
الذي قال يوما شامتا بنا : “ لم يتفق العرب إال 

على صوت أم كلثوم” 
وس�أذكر الواقع�ة التالي�ة الت�ي تكش�ف 
ضحال�ة ومحدودية ما يفكر ب�ه البعض منا , 
يقابله بعد نظر اإلسرائيليين وكيف استطاعوا 
اخت�راق العق�ل العربي ث�م المجتم�ع العربي 
ث�م أنظم�ة الحكم ف�ي الوطن العرب�ي. كنت 
ف�ي الس�نة الماضية مدعوا إللق�اء محاضرة 
في األمس�يات الرمضانية الت�ي تقيمها غرفة 
تجارة الحلة, وكانت بعض فقرات البرنامج ال 
تعكس وعيا ال بالمناسبة الرمضانية وأهميتها 
الكوني�ة وال تعك�س حرص�ا عل�ى الحصانة 
الوطنية وهويتها المهددة بمخاطر كثيرة لعل 
ما يجري ف�ي إقليم كردس�تان يمثل نموذجا 
للتهديد المس�تمر للهوية الوطني�ة العراقية , 
وما تقوم به بعض أحزاب الس�لطة هو اآلخر 
يمثل تهديدا مش�تركا م�ع التهديد األول , وما 
أثار اس�تغرابي ف�ي تلك األمس�ية الرمضانية 
قيام احد المشاركين وقد كتب مشاركته على 
الورق وهو يتحدث عن أمالك اليهود في الحلة، 
ومما أثار اس�تغرابي أكثر انه لم يعترض احد 
من الحض�ور على ذلك االس�تعراض المجاني 
ال�ذي ال مبرر ل�ه لمزاعم “ أم�الك اليهود في 
مدين�ة الحل�ة “ وكل م�ن عاصر تل�ك الفترة 
يعل�م جيدا أن اليهود في الحل�ة باعوا بيوتهم 
ومحاله�م وس�افروا مخيرين وترك�وا العراق 

ليلتحقوا بإسرائيل.  
وق�د عاتبت األخ المهن�دس صادق فيحان 

المعم�وري رئيس غرفة تجارة الحلة على تلك 
الكلم�ة التي تهيج األطماع اإلس�رائيلية علينا 
والمهن�دس ص�ادق فيح�ان المعم�وري هو 
ش�خصية وطنية ومن أول�ى ضحايا اإلرهاب 
في الحلة حيث استش�هدت زوجت�ه وأطفاله 
وأصيب هو بحروق ش�ديدة ظ�ل يعاني منها 

شهورا.
واليوم عندم�ا تتحضر إس�رائيل لمطالبة 
ال�دول العربي�ة بتعويض�ات ومنه�ا مطالب�ة 
الع�راق بتعويضات قدره�ا “21” مليار دوالر 
تكون قد طبقت مقولة “ س�بق السيف العدل 
“ ألنها عرفت عقلي�ة الحاكمين في المنطقة 
العربي�ة , وه�ذه تس�ريبات مجل�س الن�واب 
العراقي عن المطالب�ة بتعويضات للعراق عن 
ضربه�ا لمفاع�ل تموز الذري ف�ي عام 1981 
والت�ي لم تثبت له�ا أي مصداقية عمليا مثلها 
مثل قضي�ة ميناء مب�ارك والح�دود العراقية 
الكويتي�ة وحقول نف�ط العم�ارة التي أصبح 
بعضها بقدرة قادر مش�تركا بيننا وبين إيران 
وقضي�ة تجفي�ف األنه�ر العراقي�ة القادم�ة 
م�ن إيران وقضي�ة فتح الب�زول المالحة على 
ش�ط العرب واهوار العراق , كلها تمثل كس�ل 
وتراخ�ي وع�دم مصداقية م�ن يمث�ل العراق 
يقابله�ا تخطيط وجدية بعيدة المدى من قبل 

إسرائيل وكل من يبخس حقوق العراق. 

العقل اإلسرائيلي والعقل العربي ....

إرسائيل ستطالب العراق بـ » 21« مليار دوالر من التعويضات 

الدكتور علي التميمي
رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

   سجن النارصية يضم
 أكثر من 500 حمكوم 

باإلعدام من جمموع 1500 
نزيل مدانون باإلرهاب

   بغداد أمرت باستقبال
 100 الجئ سوري يوميًا 

واألولوية للنساء
 واألطفال والعجزة

إضـاءات

       المستقبل العراقي/ ترجمة احمد الموسوي
عن الفوكس بيزنس

أعلنت ش�ركة رويال ش�ل البريطانية - الهولندية، أمس األربعاء، أنه 
هن�اك أمل في أن يصل إنتاج حقل مجن�ون إلى الحد المخطط له، للعام 

2012، على الرغم من سلسلة النكسات التي أعاقت تطوره. 
وقالت شركة ش�ل العالمية الكبرى، أنه “ينبغي االنتهاء من األعمال 
التمهيدي�ة والميكانيكي�ة الالزمة قبل التمكن م�ن أن ينتج الحقل 175 
أل�ف برميل من النف�ط يوميا، بحل�ول نهاية ع�ام 2012”، موضحًة أن 
“الوص�ول إلى هذا الحد من اإلنت�اج تلكأ نتيجة لألوض�اع الحرجة التي 
واجهت العمل، وتمثلت بأعمال إزالة األلغام غير المتوقعة، والتأخير في 

بعض األحيان نتيجة لتأثير الظروف المناخية الصحراوية”. 
الحد المطلوب للش�ركة البريطانية - الهولندية لبدء استرداد تكاليف 
األعم�ال ف�ي صفقتها م�ع وزارة النفط، هو حدث بال�غ األهمية ضمن 
خطط شل لتطوير الحقل، ذلك أن خطوط أنابيب النقل في حقل مجنون 
الحالية ليست كبيرة بما يكفي للتعامل مع الزيادة المتوقعة في اإلنتاج 
في�ه، في الوق�ت الذي تركز فيه ش�ل على جهودها بغية رفع مس�توى 
اإلنتاج إلى الحد المتفق عليه وهو 175 ألف برميل يومياً. ويقدر إجمالي 
ما موجود من نفط خام في هذا الحقل ب� 12.6 مليار برميل، وهو واحد 
من أرب�ع حقول ضخمة في العراق. وتعهدت الش�ركة برفع اإلنتاج في 
ه�ذا الحقل عن�د نهاية عقدها إلى 1.8 مليون برمي�ل في اليوم. وذكرت 
ش�ل أن “خطط تطوير حقل مجنون  واس�عة، بما في ذلك إعادة تأهيل 
الحقل بعد س�نوات م�ن الصراع، والتي س�ترفع اإلنتاج في�ه، عادة إياه 

“اإلنتاج التجاري األول” للشركة في هذا الحقل.

      بغداد/ المستقبل العراقي

قال�ت وزارة التخطي�ط أمس إن الع�راق خصص ما بي�ن 250 و275 
مليار دوالر لإلنفاق على مش�روعات البنية األساسية واستثمارات أخرى 

على مدى السنوات الخمس المقبلة. 
وقال وزير التخطيط علي الشكري الذي كان يحضر مؤتمرا عن المال 
واالس�تثمار ف�ي لن�دن إن تخصيص ه�ذا المبلغ الضخم س�يكون له أثر 

إيجابي على دفع التنمية قدما. 
وأوضح مكتبه في بيان إن خطة التنمية س�تمتد من 2013 إلى 2017 
دون أن يورد تفاصيل عن المش�روعات أو االس�تثمارات المحتملة. ودعا 
الش�كري الشركات األجنبية لالس�تثمار في قطاعات اإلسكان والسياحة 
والزراع�ة والصناع�ة والتعلي�م العالي. وباس�تثناء قط�اع النفط تأخرت 
التنمي�ة االقتصادية ف�ي العراق على الرغم من تراج�ع العنف منذ أن بلغ 

الصراع الطائفي ذروته بين 2006 و2007. 
وفي يوم 30 أيار وقع العراق عقدا نهائيا بقيمة 7.75 مليار دوالر مع 
ش�ركة هانوها للهندس�ة واإلنش�اء الكورية لبناء مئة ألف وحدة سكنية 
على مش�ارف بغداد في إطار خطة الحكومة لحل مش�كلة الس�كن. وفي 
أيار كذلك قال نائب وزير الصناعة إن الوزارة تجري محادثات مع ش�ركة 
ش�ل لبناء مصنع للبتروكيماويات يتكلف ما بين ثمانية وعشرة مليارات 

دوالر في البصرة.

الحقل يحتوي على 12.6 مليار برميل

شل العـاملية تسعـى لزيادة إنتـاج
املخاوف “جمنون” وسط 

275 مليار دوالر للمشاريع التحتية
يف مخس سنوات
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    المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية 
والقنصلي�ات  الس�فارات  أن  أم�س 
والمدارس الفرنسية ستغلق الجمعة 
في نحو 20 بل�داً كاجراء “احترازي” 
إثر نشر رس�وم كاريكاتورية مسيئة 

للنبي محمد في مجلة فرنسية.
وق�ال المتحدث باس�م الخارجية 
الفرنس�ية فيلي�ب الليو “ف�ي إجراء 
احت�رازي س�يتم إغ�اق الس�فارات 
الثقافي�ة  والمراك�ز  والقنصلي�ات 
والم�دارس ف�ي نح�و 20 بل�داً ف�ي 
المنطقة”، مش�يراً في الوقت نفسه 
إلى أنَّ�ه “ليس هن�اك أّي خطر مؤكد 
الفرنس�ية  المصال�ح  أي م�ن  عل�ى 
ف�ي ه�ذه ال�دول”، مضيف�اً “نفضل 
استباق األمور، وبعدها نعدِّل التدابير 
بحس�ب تط�ور الوض�ع”، موضح�اً 
ان�ه تم اتخاذ تدابي�ر ذات صفة عامة 
“تعزي�ز اإلج�راءات األمنّية ودعوات 
إلى اتخاذ تدابي�ر الحيطة والحذر في 
المعنية...”. وأعلنت السفارة  البلدان 
الفرنس�ية في جاكرت�ا أمس األقفال 
الموقت لكل المصالح الفرنس�ية في 
اندونيس�يا، أكب�ر البلدان اإلس�امية 
م�ن حيث ع�دد الس�كان ف�ي العالم. 
وقال القائم بأعمال السفارة ستيفان 
بومغ�ارت في بيان “من باب الحيطة 
وبن�اء عل�ى تعليم�ات م�ن باري�س، 

ستقفل سفارتكم يوم الجمعة في 21 
ايلول وكل المراكز الفرنسية االخرى 
ف�ي اندونيس�يا بم�ا فيه�ا المدارس 
يومي الخمي�س والجمعة”. واضاف 
أن “نش�ر مجلة ش�ارلي ايب�دو التي 
صدرت األربعاء رسوماً كاريكاتورية 
مهين�ة جداً للنبي محمد قد يؤدي إلى 
تظاه�رات أخ�رى تس�تهدف بش�كل 

خاص المؤسسات الفرنسية”.
وق�د اتخ�ذ ه�ذا القرار ف�ي وقت 
اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس في تصري�ح الذاعة فرانس 
انفو ان فرنس�ا اتخ�ذت “احتياطات 
امني�ة خاص�ة” لحماية س�فاراتها. 
وق�ال فابي�وس “ارس�لت تعليم�ات 
التخ�اذ احتياطات امني�ة خاصة في 
كل البلدان التي يمكن ان تحصل فيها 

مشكات”.
الخارجي�ة  وزارة  موق�ع  ودع�ا 
االنترن�ت  ش�بكة  عل�ى  الفرنس�ية 
المس�افرين “الى اخذ اقصى درجات 
“االضطراب�ات  ال�ى  نظ�را  الح�ذر” 

الراهنة” في العالم اإلسامي.
الرعاي�ا  وف�ي باكس�تان، تلق�ى 
الفرنس�يون رس�ائل نصية جاء فيها 
ان “تهدي�دات مح�دَّدة ض�د الجالي�ة 
الفرنس�ية والمصالح الفرنسية على 
اثر نشر مجلة ش�ارلي ايبدو رسوما 
كاريكاتوري�ة الي�وم. ندعوك�م ال�ى 

اقصى درجات الحذر”.

من جانب�ه، اعلن رئي�س الوزراء 
الفرنس�ي ج�ان م�ارك آيرول�ت انه 
س�يتم حظ�ر تظاه�رة دع�ي اليه�ا 
الس�بت المقبل ف�ي باريس احتجاجا 
لاس�ام،  المس�يء  الفيل�م  عل�ى 
مذك�را م�ن صدمه�م نش�ر رس�وم 
كاريكاتورية للنب�ي محمد في مجلة 
فرنس�ية هزلية ان بامكانهم اللجوء 
للقضاء. وقال آيرولت متحدثا الذاعة 
ار ت�ي ال انه “تم تقدي�م تصريح عن 
تظاه�رة، وه�ذا التصريح س�يصدر 
بش�أنه حظر”، موضحا انه “ال داعي 
الستقدام نزاعات ال تعني فرنسا الى 
التواصل  اراضينا”. وتناقل�ت مواقع 
االجتماع�ي دع�وة للتظاهر الس�بت 
ضد فيلم “براءة المسلمين” المسيء 
لاس�ام، وهو فيلم متدني الميزانية 
انتج في الوالي�ات المتحدة واثار بث 
مقتطف�ات من�ه مدبلج�ة بالعربي�ة 
عنيف�ة  تظاه�رات  االنترن�ت  عل�ى 
ض�د المصال�ح االميركية ف�ي العالم 
االس�امي خصوصا. واضاف رئيس 
الوزراء “نح�ن في جمهورية ال تقبل 
بتات�ا اي ترهي�ب م�ن اي كان في ما 

يتعلق بقيمها”.
أي  م�ع  نتس�امح  “ل�ن  وتاب�ع 
ب��”روح  مش�يداً  تج�اوزات”، 
الكبيري�ن  واالعت�دال  المس�ؤولية 
الت�ي يتحلى به�ا” مس�ؤولو الديانة 

الفرنسية في فرنسا.
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    المستقبل العراقي/ وكاالت
ح�ذَّر البن�ك الدول�ي م�ن تفاق�م األزم�ة المالي�ة العامة ف�ي األراضي 
الفلس�طينية، داعياً المانحين إلى س�رعة التحرك لمواجهة هذه األوضاع.

وأك�د البن�ك الدولي في تقرير، حول االقتصاد الفلس�طيني، نش�ر أمس أن 
استثمارات القطاع الخاص القوية وحدها هي التي ستدفع النمو المستدام 
إلى األمام، مبين�ًا أن “كثرة القيود المادية واإلدارية واألمنية اإلس�رائيلية 
تشكل عائقاً أمام القطاع الخاص في الوقت الراهن”. ونقلت وكالة األنباء 
الفلس�طينية ع�ن البنك قوله إنه “نش�ر تقرير المراقب�ة االقتصادية، وهو 
وثيق�ة يتم إعدادها مرتين كل عام م�ن أجل إطاع لجنة االرتباط الخاصة، 
وه�ي منتدى لمانح�ي المعون�ات للس�لطة الفلس�طينية، عل�ى مجريات 
األم�ور، حيث م�ن المقرَّر أن تجتم�ع اللجنة في نيويورك ف�ي 23 أيلول”. 
وسلط التقرير الضوء على الموارد غير المستغلة بالضفة الغربية بوصفها 
مص�دراً محتماً لنمو القطاع الخاص، الذي تمّس الحاجة إليه بوجه خاص 
في ضوء تباط�ؤ االقتصاد، وتناقص معونات المانحين، وقلة المؤش�رات 
اإليجابية في البيئة السياسية األوسع.وأشار التقرير إلى اآلثار االقتصادية 
رة الناش�ئة عن التجزئة الجغرافية، مؤكداً أهمية المنطقة “ج” التي  المدمِّ
ُتعتب�ر األراضي الوحي�دة المتاصقة وغير المتقطعة ف�ي الضفة الغربية، 
والتي تربط بين 227 منطقة أصغر منفصلة جغرافيا وذات كثافة سكانية 
عالية.وتض�م هذه المنطقة التي تش�كل 60 في المئة من مس�احة الضفة 
الغربية، التي ال تزال خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة، معظم األراضي 

الزراعية والموارد الطبيعية للضفة واحتياطيها من األراضي.

ر من تفاقم األزمة  البنك الدويل حيذِّ
املالية يف فلسطني

    المستقبل العراقي/ وكاالت

دعت الواليات المتحدة قادة العالم اإلسامي إلى 
حماية بعثاتها الدبلوماس�ية بع�د الهجمات األخيرة 
التي تس�بب فيها فيلم مسيء لإلس�ام, وقالت إنها 
بصدد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتأمين بعثاتها في 

العالم برمته.
القنصلي�ة األميركي�ة ف�ي بنغ�ازي  وتعرض�ت 
لاقتح�ام والح�رق مما تس�بب ف�ي مقتل الس�فير 
األميركي لدى ليبيا كريس�توفر س�تيفنس اختناقا, 
مع ثاث�ة موظفي�ن أميركيي�ن آخري�ن. وتعرضت 
وصنع�اء  تون�س  ف�ي  األميركيت�ان  الس�فارتان 
بدوريهما القتحام وحرق جزئيين, وسقط قتلى في 
محيطيهما, كما اس�تهدفت االحتجاجات أيضا مقار 

دبلوماسية أميركية وغربية في الخرطوم وعواصم 
عربية وإسامية أخرى.

وأعلنت واشنطن إرسال عناصر من مشاة البحرية 
إلى اليمن لتأمين الس�فارة, في حين رفض السودان 

استقبال عسكريين أميركيين للغرض نفسه.
وف�ي تون�س, نف�ى وزي�ر الخارجية رفي�ق عبد 
السام بش�كل قاطع إرس�ال قوات أميركية لحماية 
السفارة التي تنتشر في محيطها تعزيزات من األمن 

والجيش التونسيين.
وقال الرئيس األميركي ب�اراك أوباما في مقابلة 
مس�جلة بثتها م�ع محطة س�ي ب�ي إس اإلخبارية 
األميركي�ة إن ب�اده تتوق�ع م�ن العالم اإلس�امي 
أن يتع�اون معه�ا لحماي�ة الس�فارات والقنصليات 

والدبلوماسيين األميركيين بعد الهجمات األخيرة.

وكرر أوبام�ا وصف الفيلم المنت�ج في الواليات 
المتح�دة بالمهي�ن, لكنه ش�دد على أن ذل�ك ال يبرر 
العنف الذي اس�تهدف المقار الدبلوماسية األميركية 

في عدد من الدول العربية على وجه الخصوص.
وف�ي تصريحات متزامنة, قالت وزيرة الخارجية 
األميركية هياري كلينتون إن واشنطن بصدد اتخاذ 
إج�راءات أكثر صرامة لتعزيز أمن البعثات والطواقم 
الدبلوماس�ية في الخارج. وأضافت أن بادها بصدد 
مراجع�ة إج�راءات الحماي�ة ف�ي جمي�ع مقاره�ا 
الدبلوماسية, وتقوم بتعزيزها حيثما اقتضى األمر.

وفي هذا الس�ياق تحديداً, أعلن السفير األميركي 
في اليمن جيرالد فاير س�تاين أن وحدة من المارينز 
وصلت إلى الباد بعد مشاورات مع الحكومة اليمنية 
لدع�م تأمي�ن الس�فارة األميركي�ة هن�اك. وتابعت 

الوزي�رة األميركية أن واش�نطن لن تبق�ى مكتوفة 
األي�دي حتى يعاقب مقترفو الهجم�ات على بعثاتها 

الدبلوماسية.
ونفت بالمناسبة أن تكون واشنطن علمت مسبقا 
بالهج�وم عل�ى القنصلي�ة األميركي�ة ف�ي بنغازي. 
وأعلن�ت الس�لطات الليبي�ة أنه�ا اعتقلت م�ا ال يقل 
عن أربعة أش�خاص تش�تبه في تورطهم في اقتحام 
القنصلي�ة, كما أُعلن في تون�س عن إحالة أربعة من 

المتورطين في اقتحام السفارة إلى القضاء.
وفي مصر واليمن, اعتقل أيضا عشرات األشخاص 
المتهمين بالضلوع في أعمال العنف التي اس�تهدفت 

سفارتي الواليات المتحدة بالقاهرة وصنعاء.
وبش�أن الهج�وم عل�ى القنصلي�ة األميركية في 
بنغازي الذي نف�ت كلينتون العلم به مس�بقا, أظهر 

ش�ريط ُبث على اإلنترنت أن مواطنين ليبيين حاولوا 
إسعاف الس�فير كريستوفر س�تيفنس بعدما عثروا 
علي�ه داخ�ل حم�ام عل�ى األرج�ح بالقنصلي�ة التي 

تعرضت للحرق.
وأظهرت اللقطات كيف تم إخراج س�تيفنس من 
الم�كان الذي كان مغطى بدخان الحريق الذي نش�ب 
في القنصلية. وظهر في اللقطات ش�اب يس�أل عما 
إذا كان هناك طبيب إلسعاف السفير, بينما كان آخر 
يقي�س نبضه.ولدى إخراج الس�فير من المكان الذي 
كان محاصرا فيه بالدخان, قال أحد المش�اركين في 
عملي�ة اإلنقاذ إنه توفي, فيما ص�اح آخر أنه ال يزال 
على قيد الحياة. وقد نقل س�تيفنس إلى مستش�فى 
بنغ�ازي, ولم يتضح م�ا إذا كان توفي في الطريق أم 

في المستشفى؟.

دعت قادة الدول اإلسالمية لحماية بعثاتها
أمريكا تتوسل إرسال “املارينز” إىل الدول العربية حلامية سفاراهتا

رسومات كاريكاتورية تسيء للرسول تقلق باريس

اخلارجية الفرنسية: السفارات والقنصليات 
ستغلق اجلمعة يف 20 بلدًا

    المستقبل العراقي/ وكاالت
اس�تنكرت المنظم�ة العربي�ة لحق�وق اإلنس�ان “حمل�ة 
االعتق�االت التعس�فية” الت�ي يباش�رها جهاز أم�ن الدولة في 
دولة اإلم�ارات العربية المتحدة، “وه�ي الحملة التي طالت 61 
ش�خصاً من الناش�طين الحقوقيين والمعارضين السياس�يين 
خال الش�هور الخمس�ة األخيرة”. وناشدت س�لطات اإلمارات 
لإلفراج عنهم فورا.وبحس�ب المنظمة يتواص�ل احتجاز أولئك 
النش�طاء “في أماكن غير معلومة بمعزل عن العالم الخارجي، 
وم�ن دون تمكين ذويه�م أو محاميهم م�ن زيارتهم واالطاع 
عل�ى أوضاعه�م”. وعب�رت المنظم�ة ع�ن قلقه�ا البال�غ من 
“المعلوم�ات المتواترة عن تعرض بع�ض المحتجزين للتعذيب 
والمعامل�ة القاس�ية والحاط�ة بالكرام�ة اإلنس�انية”.وتقول 
المنظم�ة في بيانها إن من بين المعتقلين “قيادات لمؤسس�ات 
المجتمع المدني ودعاة إصاح ومعارضين سياسيين”، مشيرة 

إلى أن اعتقال هؤالء جاء “على خلفية مطالبهم الداعية إلجراء 
إصاحات سياس�ية وتوس�يع هامش الحريات العامة وضمان 
حري�ات التجم�ع والمجتمع المدن�ي وال�رأي والتعبير”.وأبدت 
المنظمة اس�تغرابها من بع�ض الوقائع المتس�مة “بقدر كبير 
من الغموض”، ومنها اإلعان عن اكتش�اف “مخطط لانقاب 
عل�ى الدول�ة دون أن تعطى توضيح�ات أو معلومات كافية عن 
ذلك، ودون أن تحدد المتهمين بذلك حصراً واألفعال المنس�وبة 
إليه�م، ومن دون توجيه اتهام�ات علنية للمحتجزين توضح ما 
ينس�ب إليهم”.وصعدت اإلم�ارات خال العام 2012 -بحس�ب 
بي�ان المنظمة- من حملته�ا األمنية، “التي تضمن�ت التضييق 
على حرية عمل منظمات المجتمع المدني، ومراقبة الناش�طين 
والمعارضين وتش�ديد الرقابة على المدونين ومواقع التواصل 
االجتماع�ي، وتصاع�د األمر لحد إس�قاط جنس�ية س�بعة من 
المحتجزي�ن بق�رارات ش�فهية. كما جرى فص�ل موظفين من 

الخدمة المدنية أو إحالتهم للتقاعد المبكر، وبينهم 
قض�اة وأكاديمي�ون”. وأب�دت المنظم�ة أس�فها 

لتع�رض ناش�طين ومعارضين “لتهدي�دات متنوعة 
فضاً عن ش�كاوى بالتعرض العتداءات تتم بواس�طة 

مجهولين، على نحو ما ورد بش�أن تعرض الس�يد أحمد 
منصور العتداءات بدنية متكررة”.

وناش�دت المنظمة رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن 
زاي�د آل نهيان إص�دار أمره “بإطاق س�راح المحتجزين فوراً، 

وبتوجي�ه األجه�زة األمنية لوق�ف تدابيره�ا التضييقية 
والتوق�ف ع�ن انتهاك الح�ق في الحري�ة واألمان 

الش�خصي والحق في المحاكم�ة العادلة، 
وكذا األمر بفتح تحقيق بشأن ما تردد 

ع�ن تع�رض المحتجزي�ن للتعذي�ب 
وسوء المعاملة”.

طالت 61 شخصًا من الناشطين الحقوقيين
العربية حلقوق اإلنسان : اإلمارات تشن اعتقاالت تعسفية

     المستقبل العراقي/وكاالت

اجتمع وزير الخارجي�ة االيراني علي أكبر صالحي 
مع الرئيس السوري بشار األسد في دمشق، كما التقى 

نظيره السوري وليد المعلم.
وكان صالح�ي قد وص�ل الى دمش�ق لبحث نتائج 
اجتم�اع مجموعة االتصال الذي عقد ف�ي القاهرة منذ 
يومين بمشاركة مصر وإيران وتركيا واقترحت طهران 
خاله ارسال مراقبين من هذه الدول إلى سوريا. وكان 
الوزي�ر االيراني قال في تصريح ل�دى وصوله في وقت 
س�ابق الى مطار دمش�ق إن س�وريا “تواجه مش�كلة 
ونح�ن نتمن�ى ان تت�م ادارة هذه المش�كلة ف�ي أقرب 

فرصة”.
واوض�ح صالحي ان زيارته الى س�وريا تهدف الى 
“التش�اور على كافة المستويات السياسية بخصوص 
هذه المشكلة”، معتبراً أن الحل “يكون فقط في سوريا 

وداخل االسرة الس�ورية، وكذلك بالمشاركة والتنسيق 
مع كافة المؤسسات الدولية واالقليمية”. وكانت ايران 
اقترحت في االجتماع ال�وزاري ل�”مجموعة االتصال” 
المؤلفة من إيران وتركيا ومصر والس�عودية الذي عقد 
االثني�ن ف�ي القاهرة، وغابت عنه الس�عودية، ارس�ال 
مراقبي�ن من الدول االربع للمس�اعدة ف�ي وقف العنف 
جراء النزاع المستمر منذ اكثر من 18 شهرا في سوريا.
وق�ال صالحي حينها إن المب�ادرة اإليرانية لحل األزمة 
الس�ورية تهدف إلى إطاق محادثات س�ام والبدء في 
عملي�ات اإلص�اح. ميدانياً، أف�ادت األنباء ال�واردة من 
دمش�ق باندالع معارك شرس�ة بين الق�وات الحكومية 
ومس�لحي المعارضة في أجزاء م�ن العاصمة. وذكرت 
تقاري�ر أن الجي�ش النظام�ي يزح�ف باتج�اه منطقة 

الحجر األسود جنوبي دمشق.
وق�ال نش�طاء معارض�ون إن المدنيي�ن ف�ي هذا 
المنطقة في وضع انس�اني سيء وبخاصة مع تواصل 

القص�ف العني�ف وتقدم الق�وات الحكومي�ة من كافة 
االتجاهات.

ونش�ر نش�طاء مقاطع فيدي�و تظه�ر مروحيات 
عسكرية أثناء قصفها بعض المناطق بالصورايخ. كما 
أظهرت المقاطع نحو عش�رين جث�ة قالت المعارضة 

إنهم قضوا جراء القصف.
ف�ي ه�ذه األثن�اء، تتواص�ل االش�تباكات العنيفة 
في مدينة حلب ش�مالي س�وريا حيث ينفذ مس�لحو 
المعارض�ة هجمات متكررة على مراكز تابعة للقوات 

النظامية.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء الس�ورية س�انا نقا عن 
مص�ادر عس�كرية قوله�ا “نف�ذت وحدة م�ن قواتنا 
المس�لحة الباسلة عملية نوعية قضت فيها على عدد 
م�ن اإلرهابيي�ن المرتزق�ة وأصابت العش�رات منهم 
بج�روح وص�ادرت أس�لحتهم ق�رب معه�د التدريب 

المهني في حي ميسلون بحلب”.

مناجاة انجلينا جولي
اليوم الخامس

عمر الجفال

كان�ت انجلين�ا جولي جميل�ة كعادتها، أع�ادت إلى األذهان ص�ور القادة 
العظ�ام ف�ي دخولها إلى بغ�داد، كانت بغ�داد جميلة بحضورها، ال�كّل يأمل 
�دت جولي المخيم�ات واألوضاع  بالتق�اط ص�ورة معها، حّتى الساس�ة. تفقَّ

اإلنسانية في العراق.
ر جميع الاجئين  لطالما كانت صادقة، لطالما كانت مؤثِّرة، إلى اآلن، يتذكِّ
العراقيين في سوريا كيف طلّت عليهم جولي في منطقة السيَّدة زينب، وكيف 

بكت نتيجة آالمهم. 
تحلَّق�ت الجماهير حول جول�ي، وفجأة، أصبحت جمي�ع الصفحات على 
ام  الفيس�بوك تضع صورة جولي، وقارن الجميع إنسانية جولي ببشاعة الحكَّ
العرب. جولي المنقذة واإلنس�انة جاءت، تحمل معه�ا دموعها، وتحمل معها 

دفتراً لتكتب به ما رأته ولتنقله إلى العالم.
لم تنكر جولي أن الاجئين الس�وريين في الع�راق يعانون األمرين، الخيام 
ال تليق بهم، والمس�اعدات قليلة، والش�تاء العراقي القارس على األبواب بينما 
ال تزال األزمة الس�ورية بين الش�ّد والج�ذب. جولي أيضاً اطلع�ت على الواقع 
اإلنس�اني العراق�ي، وانتقدته، ال يخف�ى على أحد أنه مزٍر أيض�اً، زارت جولي 
منطق�ة “جك�وك” الت�ي ال يعرفها أغلب الساس�ة العراقيين، واس�تمعت إلى 
ش�كاوى الناس. جولي الجميلة تبكي. جولي الرش�يقة متعاطفة مع كل هذا 
الدم�ار. جولي س�تنقل معاناتنا إلى العالم أجمع. وربما س�تتبّنى أحد أيتامنا 
الذي�ن تج�اوزوا الثاثة مايين. جولي أس�عدت بغداد. وأس�عدت السياس�يين 

بقدومها.
بة بالعراقيين الذين أحاطوا سيارتها، ويرفع الجميع  ترفع جولي يدها مرحَّ
يده مهلاً لقدومها. مش�هد صادق جّداً، ال خوف في�ه، وال مصلحة فيه أيضاً، 
كل الش�باب الذين أحاطوا جولي على عل�ٍم تامٍّ بأنها متزوَّجة من أجمل رجال 
هولي�ود، فا أمل لديهم بزواج أو عاق�ة عابرة. كانت ضحكة جولي والوقوف 

على معاناتهم تكفيهم ألن يرسلوا لها إشارات حبٍّ وامتنان لالتفاتها.
عل�ى الجانب اآلخ�ر، لم يف�وِّت رئيس حكوم�ة إقليم كردس�تان الفرصة 
“لمناج�اة جول�ي”، ش�كى نيجرف�ان بارزاني، ف�ي لقائه مع جول�ي، تعامل 
الحكوم�ة المركزي�ة بإهمال مع الاجئي�ن، ولم يفوِّت أيض�اً عرض منجزات 
حكومته عليها. لم تبدو الحس�ناء متضايقة من كام بارزاني. ألنه ال يعنيها، 
وربما س�معته ألكثر من مرَّة، هذه عادة قديمة جديدة لإلقليم، ربما المناجاة 
أصبحت من شيم ساسة اإلقليم، يعرضونها لكلِّ وافد، ويأخذها كل وفد ذاهب 
إلى خارج اإلقليم معه. ال أعرف حّتى هذه اللحظة ما الذي كان يبتغيه بارزاني 

من مناجاة جولي؟.
أخيراً جولي رحلت، تركت صوراً تذكارية مؤثِّرة، وتركت بسمة على وجوه 
من استمعت إليهم. وتركت المشكات كما هي عليه. وتركت حكومة متلّكئة. 

ومناجاة دائمة. 
لك�ن األه�م من هذا كلّه أنه�ا رحلت من دون أن تتع�رَّض لتحرّش من أحد 

الساسة!!.

مدير اجمللة الرسام ستيفان شاربونييه الشهير بـ »شارب« 
يتحدث لإلعالم عن نشر الرسوم الكاريكاتورية
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       المستقبل العراقي/ عامر الربيعي/ خاص 

ت�رأس محاف�ظ البص�رة الدكت�ور خلف عب�د الصمد، 
االجتم�اع ال�دوري لمديرية العقود الحكومي�ة ولجان فتح 
العطاءات واإلحالة، وتم خالل االجتماع التداول بشأن أفضل 
الس�بل في اختيار الش�ركات المنفذة للمش�اريع المقبلة، 
ووضع آلية جديدة لإلعالن عن المشاريع واإلسراع في عمل 
لجان فت�ح العطاءات واإلحالة واالنته�اء من أعمالهم قبل 

شهر تشرين الثاني من هذا العام.
وحض�ر اإلجتم�اع النائ�ب الثان�ي للمحاف�ظ الدكتور 
أحمد الحس�ني وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، عضو 
لجنة الطاقة فريد األيوبي وعواطف الناهي وس�لمان داود 
وغانم عبد األمير عن لجنة التربية في المجلس. كما حضر 
االجتم�اع مدير العق�ود الحكومية ومدير العقود ورؤس�اء 
لجان فتح العط�اءات واإلحالة وممثل عن الش�عبة الفنية 

والتخطيط.
تم خالل االجتماع مناقشة الجدول التفصيلي للمشاريع 
ولج�ان فتح العط�اءات واإلحالة مع موقف نس�ب اإلنجاز 
للمخططات الكلية والمخططات الفعلية إضافًة الى موقف 
لجن�ة المصادقة ونس�ب اإلنجاز المالي حت�ى يوم 18 / 9 

. 2012 /
وق�ال المحاف�ظ “نح�ن غي�ر مس�تعدين للتعامل مع 
الش�ركات غير الكفؤة ، ألنها سوف تس�هم في هدر المال 
العام وتس�يء الى س�معة الحكومة المحلية وس�معتها ، 
إضافة إلى الش�ركات التي لم تنجح في أعمالها للمشاريع 

الت�ي نفذته�ا”، مؤك�داً على ض�رورة حصول لج�ان فتح 
العط�اءات واإلحال�ة عل�ى بيان�ات دقيق�ة عن الش�ركات 
المتقدم�ة والخاص�ة بكفاءتها المالية ومس�توى أعمالها 
الس�ابقة، مع كفاءته�ا في امتالكه�ا للك�وادر والمعدات 
وفق المس�تندات األصولية .ووضع الضواب�ط والتعليمات 
الجديدة في لوحة اإلعالنات، ليتس�نى للش�ركات معرفتها 
قب�ل التقديم، م�ع ضرورة االحتف�اظ بالملف�ات الخاصة 

بالشركات المتلكئة.
وشدد عبد الصمد على “لجان اإلحالة اعتماد الدقة مع 
الجهات المستفيدة من المش�اريع لتحديد السقف الزمني 
للمش�اريع في حال تنفيذها، مع التأكي�د على اعتماد آلية 
جدي�دة في تنفيذ المش�اريع في العمل على مدار الس�اعة 
يومياً 24 ساعة عمل، لغرض استثمار الوقت بشكل صحيح 

، ما سيعود بالفائدة للمواطنين والمحافظة عموماً”.
م�ن جانبه أش�ار مدي�ر العق�ود الحكومية ف�ي ديوان 
المحافظ�ة المهندس األقدم والء عبد الكريم إن “ المديرية 
ستعتمد على آلية جديدة في اإلعالن عن المشاريع، تتضمن 
اإلعالن يومياً عن مش�روع واحد، لغ�رض تقديم أكبر عدد 
من الش�ركات والمقاولين على المش�اريع، دون تركيزهم 
على مش�اريع محددة وما يجنبنا إعتماد اإلعالن ثانية على 

المشاريع”.
وتم خالل االجتماع التوصية من قبل المحافظ “بتشكيل 
لجن�ة تضم أعض�اء لجن�ة التربية في مجل�س المحافظة 
والك�وادر الهندس�ية المختص�ة ف�ي دي�وان المحافظ�ة، 
لمعالجة المعرقالت التي تقف في تنفيذ األبنية المدرس�ية 

واإلسراع في تنفيذها بأقرب وقت ممكن” .
مؤك�داً على لج�ان اإلحالة وقس�م التعاق�دات اإلعالن 
عل�ى “ض�رورة االنتهاء م�ن أعمالهم ، مع نهاية تش�رين 
األول م�ن هذا العام، لغ�رض مراجعة األعمال في الش�هر 
التالي تشرين الثاني وتش�خيص المعرقالت التي تقف في 
تنفي�ذ المش�اريع ومعالجتها، مطالباً ب�دور جدي من قبل 
دي�وان المحافظة في إنهاء مش�اكل الروتين التي تتعرض 
له�ا الش�ركات والمقاول�ون ،خ�الل مراجعته�م الدوائ�ر 

والمؤسسات الرسمية.
وأوصى السيد المحافظ “لجان فتح العطاءات واإلحالة 
برفع موقف يومي عن انجازهم”. وبين الجدول التفصيلي 
لمش�اريع2012  والمؤرخ بتاريخ 18 / 9 / 2012 أن عدد 
المشاريع الكلية قد بلغ  622 مشروع ، المعلن منها  482 
مش�روع ، والمص�ادق عليها  86 مش�روع  والمحال منها  
120 مش�روع ، والمتعاقد عليه�ا  75  والتي لم يعلن عنها 

38، فيما بلغ عدد المشاريع المسلمة موقعياً 21.
وأوض�ح الجدول موقف لج�ان فتح العط�اءات للفترة 
4- 18 / 9  أن “عدد العطاءات المرس�لة الى لجان اإلحالة 
قد بلغ�ت 74 والمتبقي منها 73، أم�ا موقف لجان اإلحالة 
الث�الث ولنفس المدة المذكورة س�ابقاً إن عدد المش�اريع 
المحالة والمرس�لة إلى المصادقة بلغ�ت 53 والمعادة  32  

والمتبقي منها 123 .
فيما أش�ار الى أن “ نس�ب اإلنجاز للمشاريع حتى يوم 
2012/9/18 المخط�ط الكل�ي 87.84 والمخطط الفعلي 

76.05 وأن نسب اإلنجاز المالي قد بلغت  22 % .

خالل االجتماع  اإلسبوعي للجان فتح العطاءات واإلحالة في ديوان المحافظة

عبد الصمد: لن نتعامل مع رشكات غري كفوءة تيسء لسمعة البرصة
  املحافظ: عىل 

الرشكات العمل 
عىل مدار الساعة 
لإلرساع يف تنفيذ 

املشاريع

  تشكيل جلنة فنية 
خمتصة مع أعضاء 

جلنة الرتبية 
ملعاجلة معرقالت 

األبنية املدرسية

محافظة كربالء  المقدسة 
لجنة البيع واإليجار األولى

إعالن

تنويه

إش�ارة إلى الكتاب المرق�م )26632( في ) 2012/9/16( 
الصادر من مديرية كربالء المقدس�ة . تعلن محافظة كربالء 
لجن�ة البي�ع واإليج�ار األولى عن إيج�ار العق�ارات المدرجة 
أوصافه�ا أدناه والعائ�دة إلى مديرية بلدية كربالء المقدس�ة 
وذل�ك بعد مرور )30( ثالثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنش�ر 
اإلعالن في إحدى الصحف اليومية فعلى الراغبين باالش�تراك 
بالمزاي�دة الحضور في ديوان البلدية أعاله في تمام الس�اعة 
الثاني�ة عش�ر ظه�را مس�تصحبين معه�م وص�ل التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30%(من القيم�ة المقدرة ونس�خة من 
هوية األحوال المدنية والبطاقة التموينية ويتحمل من ترسو 
عليه المزايدة أجور نش�ر اإلعالن والمصاريف األخرى بنسبة 
)2%( من قيمة الضم األخير وأجور اللجنة وفي حالة حصول 
موع�د المزايدة في يوم عطلة رس�مية س�تجري المزايدة في 
اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول بالمزايدة إال صاحب 
وصل التأمين�ات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وعلى 
الراغب بالمزاي�دة مراجعة الدائرة المعنية قب�ل بدء المزايدة 

لغرض االطالع على الشروط المطلوبة .

العدد :368
التاريخ :2012/9/18

 عباس حميد هاشم الموسوي 
النائب األول لمحافظ  كربالء المقدسة

ت
رقم العقار 

وموقعه
المساحة 

القيمة التقديرية بالدينار� 
سنويا

مدة اإليجار

1
كشف مؤقت 
سيف سعد 

رقم )1(
12م2

1,000,000 فقط مليون 
دينار سنويا 

  3 سنوات 

2
كشف مؤقت 

رقم )4(
12م2

1,000,000 فقط مليون 
دينار سنويا

3 سنوات 

3
كشف مؤقت 

رقم )5(
24م2كشف 

2,000,000 فقط مليونين 
دينار سنويا 

3 سنوات 

        بغداد / المستقبل العراقي

أوعز أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي 
بتش�كيل لجنة تحقيقية في مالبس�ات رفع 
التجاوزات في شارع المتنبي. وذكرت مديرية 
العالق�ات واإلع�الم في أمانة بغ�داد في بيان 
صحفي تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
منه أمس أن “أمين بغداد أوعز بتشكيل لجنة 
تحقيقية للنظر في مالبسات رفع التجاوزات 
اإلج�راءات  واتخ�اذ  المتنب�ي  ش�ارع  ف�ي 
المناس�بة للحف�اظ عل�ى منظ�ر وجمالي�ة 
الش�ارع ال�ذي يع�د م�ن الش�وارع المهم�ة 
والتراثي�ة ف�ي بغ�داد”. وأضاف�ت أن “أمانة 
بغداد قامت خالل الس�نوات القليلة الماضية 
بتطوير هذا الش�ارع بع�د تعرضه إلى حريق 
نتيجة عمل إرهابي أدى إلى احتراق عدد كبير 
م�ن المكتبات المهم�ة التي تح�وي نفائس 
الكتب واإلصدارات والمطبوعات”. وأوضحت 
أن “أمانة بغداد وفي إطار س�عيها المستمر 
إزال�ة جمي�ع  ومس�ؤوليتها تح�رص عل�ى 
التجاوزات الصارخ�ة التي تؤدي إلى اإلضرار 
بالممتلكات وتعوق حركة المركبات والسابلة 
وتش�وه منظ�ر وجمالية ه�ذه األماكن”.من 
جه�ة أخ�رى، تس�تعد أمان�ة بغ�داد الفتتاح 
التوس�يع الثاني لمش�روع ماء ش�رق دجلة 
الذي سيضيف 185 ألف متر مكعب من الماء 
الصافي يومياً لخدمة عدد من مناطق جانب 
الرصافة من بغداد. وذكرت مديرية العالقات 
واإلعالم أن “المالكات الفنية والهندس�ية في 
دائرة ماء بغداد التابعة ألمانة بغداد بالتعاون 
مع إح�دى الش�ركات المتخصصة ش�ارفت 
على انجاز أعمال هذا المشروع الذي يعد من 

المشاريع اإلستراتيجية إلنتاج الماء الصافي 
لخدمة مناطق األعظمية والشعب وأجزاء من 
بلديات الصدر األولى والثانية والغدير وبغداد 
وأوضح�ت  المرك�ز”.  والرصاف�ة  الجدي�دة 
أن “هذا التوس�يع س�يضيف طاق�ة إنتاجية 
جديدة للمش�روع تبلغ نحو 185 ألف م3 في 
اليوم لتصبح الطاقة الفعلية للمش�روع 755 
ألف متر مكعب يومي�ا من الماء الصافي من 
شأنها اإلسهام في حل جزء كبير من الشحة 
في مناطق جانب الرصاف�ة”. يذكر أن أمانة 
بغداد س�تنجز خ�الل العام الحال�ي المرحلة 
األول�ى من مش�روع م�اء الرصاف�ة العمالق 
ال�ذي يع�د م�ن اكبر المش�اريع في الش�رق 
األوس�ط للقضاء على ش�حة الم�اء الصافي 
في العاصمة بغداد بش�كل نهائي حتى العام 

2030 عند إكمال جميع مراحله.
إل�ى ذل�ك، أنج�زت أمان�ة بغ�داد أعم�ال 
تطوير عدد من الش�وارع الرئيس�ة والحدائق 

والمتنزه�ات العام�ة ضم�ن قاط�ع بلدي�ة 
المنصور لالرتق�اء بواقعها الخدمي. وذكرت 
مديري�ة العالق�ات واإلعالم أن “دائ�رة بلدية 
المنص�ور أنجزت أعمال تطوي��ر 15 موقعاً 
زراعياً ش�ملت عدداً من الحدائق والمتنزهات 
والجزر الوس�طية م�ن بينه�ا مقتربات حي 
العدل وشارعا القادسية والبصرة”. وأضافت 
أن “الدائ�رة أكملت تطوير عدد من مش�اريع 
الطرق منها طريق مستش�فى الطفل الواقع 
في منطقة اإلس�كان وشارعا السبعاوي في 
المنص�ور واالس�تمرار ف�ي تطوير ش�ارعي 
الوزراء والنسور لالرتقاء بواقع قطاع الطرق 
وتأمين انس�يابية حرك�ة الس�ير والمرور”. 
وبينت أن “دائرة المش�اريع، إحدى تشكيالت 
امان�ة بغ�داد، تق�وم حالي�ا بتطوير ش�ارع 
الس�فارات ف�ي منطقة المنص�ور وتضمنت 
األعم�ال م�د القال�ب الجانب�ي وف�رش مادة 
السبيس للجزرة الوسطية للشارع واالكساء 

بالمقرن�ص المل�ون”. وأش�ارت إل�ى “قيام 
دائرة المتنزهات والتش�جير بأعمال التهيئة 
إلنش�اء نافورة ماء جديدة عند مدخل شارع 
الس�فارات عل�ى وف�ق تصامي�م هندس�ية 
حديثة إلضفاء لمس�ة جمالية على ش�وارع 
العاصم�ة بغداد”.كم�ا نظم�ت أمان�ة بغداد 
حملة جديدة إلزالة التجاوزات الحاصلة على 
الشوارع الرئيسة والساحات واألمالك العامة 
ف�ي جانبي الك�رخ والرصافة م�ن العاصمة 
بغ�داد. وذك�رت مديري�ة العالق�ات واإلعالم 
أن “م�الكات دائ�رة بلدي�ة مرك�ز الرصافة، 
إحدى تش�كيالت أمانة بغ�داد، نظمت حملة 
مكثفة بالتعاون مع دائرة الحراسات واألمن 
ش�ملت موقعاً غير نظامي لغس�ل السيارات 
قام بالتجاوز على ش�بكة الماء الصافي إلى 
جانب إزالة 18 مس�قفاً لمحال تجارية وغلق 
س�احة الغزال�ي لوق�وف الس�يارات وتوجيه 
اإلنذارات النهائية بضرورة االلتزام بالتسعيرة 
الرسمية المحددة من قبل األمانة”. وأضافت 
أن “الدائ�رة البلدية أزالت جمي�ع التجاوزات 
الحاصل�ة عل�ى ش�ارع المتح�ف البغ�دادي 
ش�ملت 84 كشكا لبيع المالبس القديمة، إلى 
جانب غلق احد المقاهي في شارع السعدون 
داخ�ل عم�ارة الموع�د ضم�ن المحل�ة 102 
ومص�ادرة نحو170 كش�كاً حديدي�اً نصبت 
تجاوزاً على عدد من الشوارع”. وأشارت إلى 
أن “قسم اإلعالم والوعي البلدي التابع ألمانة 
بغ�داد نظم حمل�ة توعوية لح�ث المواطنين 
على التعاون مع أمانة بغداد من خالل توزيع 
الفولدرات اإلرشادية بين المواطنين والتأكيد 
عل�ى ض�رورة رفع اللوح�ات اإلعالني�ة التي 

تشوّه جمالية العاصمة بغداد”.

تستعد الفتتاح التوسيع الثاني لمشروع ماء شرق دجلة

أمانة بغداد: جلنة للتحقيق يف مالبسات رفع التجاوزات يف شارع املتنبي

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الموارد المائي�ة المهندس مهند الس�عدي أن 
تنفي�ذ مش�روع ري الجزيرة الش�رقي ف�ي محافظة نينوى 

س�يضيف 270 ألف دونم عالية اإلنتاجية إلى األراضي الزراعية. وأضاف السعدي في 
بيان صحفي أصدرته الوزارة وتلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس أن “هذا 
المشروع الذي تنفذه إحدى الشركات العالمية وبإشراف الهيئة العامة لمشاريع الري 
واالس�تصالح، هو احد األجزاء الثالثة من مش�اريع ري الجزيرة الش�مالي والجنوبي 
والشرقي التي تتغذى بالمياه من بحيرة سد الموصل إلرواء األراضي الزراعية الواقعة 
ضمن هذه المشاريع”. وذكر البيان أن “المشروع يقع على بعد 30 كم شمالي مدينة 
الموصل ويمتد على الجهة الش�رقية لنهر دجلة ويتألف من عدة أجزاء رئيس�ة منها 
منش�أ المأخ�ذ ويقع على بحيرة س�د الموصل ونفقين األول بط�ول 2.7 كم والثاني 
بط�ول 1.17 كم”. وأش�ار إلى أن “تنفيذ ش�بكة القنوات االروائي�ة يتألف من القناة 
الرئيسة التي تمتد من نهاية النفق األول مع ثالثة قنوات اروائية فرعية وأربع قنوات 
حقلية إلرواء األراضي الزراعية الواقعة على الجهة الشرقية من المشروع إضافة الى 

تنفيذ العديد من النواظم والمنشآت الحقلية تشمل قناطر وجسوراً ومعابر”.

املوارد: تنفيــذ ري اجلــزيرة يف نينــوى يضيــف
 270 ألف دونم لألرايض الزراعية

         المستقبل العراقي/ عباس الجوراني

قبل�ت اللجن�ة التحضيري�ة لورش�ة المؤتمر الطب�ي الدولي 
لط�ب الطوارئ الذي أقامت�ه وزارة الصحة مؤخ�راً 30 بحثاً من 
مجموع 65 بحثاً من البحوث التي تقدم بها األطباء المشاركون 
ف�ي أعمال المؤتمر والذي بلغ عدده�م 85 طبيباً. ونظمت دائرة 
العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة أعمال 
ورش�ة المؤتم�ر الطبي الدولي لط�ب الطوارئ، به�دف الترويج 
لمنج�ز ال�وزارة في ه�ذا التخص�ص المه�م ومن اج�ل تعريف 
المختصي�ن بطبيع�ة النش�اطات الجدي�دة الت�ي أضيف�ت إليه. 
وقال مدي�ر عام دائرة العمليات الطبي�ة والخدمات المتخصصة 
في ال�وزارة الدكتور محمد ش�عيب عب�د الغفور ل�”المس�تقبل 
العراقي” أن المؤتمر الطبي الس�نوي يق�ام هذا العام وألول مرة 

في العراق باش�تراك فاعل للجمعية العالمية إلدارة الطوارئ عبر 
رئيس�ها األس�تاذ الدكتور هيرالد درايكر، إضافة إلى شخصيات 
طبي�ة عالمي�ة من جمي�ع دول العال�م، حيث اش�ترك 85 طبيبا 
يعمل�ون في مج�ال التدريس بفعالي�ات المؤتمر”. وأش�ار عبد 
الغف�ور إلى أن “أعمال المؤتمر الذي يس�تمر لثالثة أيام تتضمن 
ورش عمل تدريبية بش�قيها النظري والعملي ألطبائنا العاملين 
في حقل الط�وارئ من جميع المحافظ�ات العراقية”، الفتا إلى 
“ابتداء أعمال المؤتمر العالمي للطوارئ بعد االنتهاء من الورش 
التدريبي�ة”. وع�ن مضامي�ن هذا المؤتم�ر أوض�ح الدكتور عبد 
الغف�ور إلى قب�ول اللجنة التحضيرية 30 بحث�ا من مجموع 65 
بحث�ا. وقطعت وزارة الصحة خالل الس�نوات الماضية أش�واطا 
طويلة في مجال إعادة وتطوير بناها التحتية التي أصاب الكثير 
منها الضرر بس�بب سياس�ات النظام الس�ابق وحروبه العبثية 

التي كانت س�ببا في ف�رض الحصار الجائر على ش�عبنا وغيره 
من اآلثار التي انعكس�ت س�لبا على القط�اع الصحي وغيره من 
القطاع�ات. ويش�كل طب الط�وارئ احد المراف�ق الصحية التي 
ش�ملها التطوير ال�ذي جعله منظومة صحي�ة متقدمة تضاهي 
الموج�ود منه�ا في الدول المتقدم�ة، إال إن الكثي�ر من الجهات 
القاري�ة والدولية وحتى المحلية ما زال�ت تنظر الى هذا الميدان 

وكأنه في خطواته األولى. 
م�ن جانبه، أوضح ممث�ل الهيئة الطبية الدولي�ة الدكتور طارق 
حسون ل�”المس�تقبل العراقي” إن “خبرات المش�اركين بالمؤتمر 
س�تعزز من مهارات وقابليات مالكاتنا الطبي�ة في اختصاص طب 
الطوارئ”. يذكر أن هذه التظاهرة الطبية سيصاحبها انعقاد المؤتمر 
التاسع عشر لجمعية إدارة الطوارئ العالمية الذي سيحضره أساتذة 

وخبراء في مجال طب الطوارئ يمثلون 35 دولة.

شارك فيه 85 طبيبًا من شتى دول العالم

الصحــة تعقـد املؤتـمر الطبــي الـدويل األول لطـب الطـوارئ

        بغداد / المستقبل العراقي

أعدت وزارة البيئة مش�روع المرش�د البيئي إلى 
وزارة التربية العتماده كش�خصية إدارية ومعنوية 
مختص�ة ومكلفة في رعاية وإدارة كل ما يهم بيئة 
الطال�ب في المدرس�ة. وق�ال المتحدث الرس�مي 

للوزارة أمير علي الحس�ون في 
بيان صحفي أم�س إن “وزارة 
البيئة وفي إطار س�عيها الجاد 
الثقاف�ة والوعي  ف�ي إش�اعة 
البيئ�ي بي�ن مختل�ف ش�رائح 
المجتمع العراق�ي قدمت طلبا 
إل�ى وزير التربي�ة محمد تميم 
من اجل انتخاب معلم أو مدرس 
في كل مدرس�ة ليكون بعنوان 
المرش�د البيئي يتول�ى متابعة 
م�ا تتطلبه المدرس�ة للحفاظ 

عل�ى البيئة الحياتية للطالب والمدرس�ة واالهتمام 
بالمواد اإلرشادية التي ترغب وزارة البيئة ترسيخها 
في ذهن الطال�ب س�يما وان وزارة التربية تتعامل 
بإيجابي�ة عالي�ة وتع�اون من اج�ل زي�ادة الوعي 
البيئي لدى ش�ريحة الطلبة”. وأضاف أن “مدرسي 
ومعلم�ي مواد العلوم أو األحي�اء أو الرياضة أفضل 
الفئ�ات الت�ي يمك�ن أن تتولى 
البيئ�ي ف�ي  المرش�د  منص�ب 
المدارس التابعة لوزارة التربية 
الفت�ا  المراح�ل”،  ولمختل�ف 
إل�ى أن “مهمة المرش�د البيئي 
ف�ي المدرس�ة س�تضمن أيضا 
مهمة االتص�ال بالدوائر البلدية 
والبيئية والصحية ضمن الرقعة 
لغ�رض  للمدرس�ة  الجغرافي�ة 
تعزي�ز الوضع البيئ�ي الحياتي 

المناسب للطلبة”. 

البيئة تعّد مرشوع املرشد البيئي لصالح الرتبية

نشر في العدد 338 المصادف 6ايلول 
اع�ادة اع�الن 202  والصحي�ح اعادة 

اعالن 224 لذا اقتضى التنويه.
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تعلن دائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة احدى تشكيالت هياة 
التقاعد الوطنية عن اجراء مناقصة تنظيف مبنى الدائرة الكائن يف 
ساحة الوثبة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة مراجعة مقرر 
لجن�ة فتح العطاءات يف صن�دوق تقاعد موظفي الدولة الكائن يف 
مبنى هياة التقاعد الوطنية / س�احة الشهداء لرشاء نسخة من 
رشوط املناقصة لقاء مبلغ مقداره )50000( دينار خمسون الف 
دين�ار غري قابل للرد عىل ان تس�لم العط�اءات داخل ظرف مغلق 
ومختوم وموقع  ومثبت عليه اس�م املناقصة ورقمها ويرفق مع 
العط�اءات مبلغ التامينات االولية البالغة  )5 %( من مبلغ العطاء 
بموجب صك مصدق الم�ر صندوق تقاعد موظفي الدولة وتهمل 
العروض الغري مس�توفية للرشوط وان الدائرة غري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات علما ان اخر موعد لقبول العطاءات هو الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظه�را من يوم الخميس املص�ادف 4 / 10 / 2012 
ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش االعالن والرس�وم 

واملصاريف كافة.

احمد عبد الجليل حسين
مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة

مناقصة تنظيف مبنى صندوق
 تقاعد موظفي الدولة

      المستقبل العراقي/ ليث محمد رضا

املقسم الوطني الذي يؤمل تنفيذه من قبل البنك 
املركزي بعضوية مصارف البالد ال�53 كأعضاء يف 
املرشوع الذي س�يمكن حام�ل البطاقة االئتمانية 
بموجبه من السحب املايل من اي مرصف يف عموم 
الب�الد دون الحاجة اىل االعتماد عىل فروع املرصف 
ال�ذي اودع يف، والذي علمت "املس�تقبل العراقي" 
ب�أن اعتم�اده وأدارته س�يجريان بالتنس�يق مع 
رشك�ة برايك هولرت العاملية املتخصصة، أتفق أهل 
التخصص ع�ىل أهميته لتنمية الصناعة املرصفية 
يف العراقي مش�رتطني توف�ري متطلبات�ه بتطوير 
البيئ�ة املرصفي�ة وإصالحها، بعد أن ش�كك خبري 
اقتصادي يف إمكانية تطبيقه. وأكد املدير التنفيذي 
لرابط�ة املصارف عبد العزيز الحس�ون يف ترصيح 
خص به "املستقبل العراقي" أن املصارف الخاصة 
أكملت البنية التحتية التكنلوجية لتشغيل بطاقات 
االئتمان يف إطار مرشوع املقس�م الوطني، مشرياً 
إىل أن تطبي�ق املرشوع س�يقلل الكلف التش�غيلية 
للعم�ل املرصيف.وأض�اف الحس�ون أن املص�ارف 
الخاصة تس�تعمل التقنيات املوجودة يف املصارف 
العاملي�ة وأجهزته�ا الوظيفية مدربة بش�كل جيد 
ولدينا عرشة مصارف خاص تقوم بإصدار "فريزا 
كارت" العاملية.من جانبه، قال الخبري االقتصادي 
الدكت�ور ماجد الص�وري ل� "املس�تقبل العراقي" 
"انن�ا نش�جع كل ما من ش�أنه ترسي�ع وتطوير 
التعامالت املرصفية عن طريق استخدام التكنلوجيا 
وهذا مرشوع مهم لتطوي�ر الصناعة املرصفية يف 
العراق، ب�رشط تنفيذ املبادئ األساس�ية يف العمل 

امل�رصيف لنجاح�ه ويف مقدمتها االدارة الرئش�يدة 
التي تتمث�ل يف فصل رأس املال ع�ن االدارة وباقي 
رشوط االدارة الت�ي حددتها لجنة بازلوهذه امور 
غ�ري مطبقة لغاي�ة االن.فيما اك�د الخبري املرصيف 
س�مري النصريي ان مرشوع املقسم الوطني الذي 
يروم البنك املركزي اعتم�اده يواجه عدة تحديات 
يجب تجاوزها لتحقيق النجاح.وقال النصريي ان 
مرشوع املقس�م الوطني بحاجة اىل  قاعدة بيانات 
واس�عة وك�وادر متخصصة يف أنظم�ة املدفوعات 
الت�ي يعاني القطاع املرصيف م�ن عدم توفرها عىل 
نط�اق واس�ع.  ولف�ت اىل ان املص�ارف الخاص�ة 
بحاج�ة اىل ثقافة يف هذا امل�رشوع. يذكر ان البنك 
ااملركزي اعل�ن خالل الفرتة الس�ابقة النعاقد مع 
رشكة برايك هولرت العاملية املتخصصة العتماد هذا 
املرشوع وادارته ،والذي يفيد با لوصول العاملية يف 
الدفوعات .وكان البنك املركزي العراقي قد كش�ف 
عن إدخاله 53 مرصفا كأعضاء يف مرشوع املقسم 
الوطني الذي س�يمكن الش�خص حام�ل البطاقة 
االئتماني�ة من الس�حب امل�ايل م�ن اي مرصف يف 
عموم الب�الد دون الحاج�ة اىل االعتماد عىل فروع 
املرصف الذي اودع فيه.وق�ال نائب محافظ البنك 
مظهر محمد  يف ترصيح صحفي سابق تم إدخال 
53 مرصف�ًا كأعضاء يف مرشوع املقس�م الوطني 
الخاص بالبطاقة االئتمانية والتي س�تكون تحت 
رقاب�ة البنك املرك�زي. وأضاف أن البن�ك املركزي 
بص�دد اختي�ار رشكة رصين�ة لتقدي�م عروضها 
مل�رشوع املقس�م الوطن�ي للبطاق�ة االئتماني�ة.
وتساعد الوكالة االمريكية للتنمية العراق يف انجاز 
مرشوع املقس�م الوطني الذي سيؤس�س لرشاكة 

بني املصارف العراقية.إىل ذلك، أقرتح عضو اللجنة 
املالية النائب عن "ائتالف العراقية" حسن اوزمن 
البياتي، تش�كيل هيئة مرصفية عليا تربط جميع 
البنوك العراقية بش�بكة اتصاالت موحدة وتراقب 
عملها للسيطرة عىل عمليات غسيل االموال والحد 
من تهريب العمالت الصعبة للخارج.وقال البياتي 
هن�اك م�رشوع ط�رح يف اللجن�ة املالي�ة النيابية 
لدراسته بأن يصار اىل تشكيل هيئة مرصفية عليا 
تعم�ل عىل توحي�د عمل البنوك م�ن خالل ربطهم 
بش�بكة اتص�االت موح�دة وتق�وم بمراقبة عمل 
املص�ارف من ناحي�ة منح الق�روض والتحويالت 
الخارجي�ة للس�يطرة ع�ىل حاالت غس�يل االموال 

وتهريب العملة الصعبة.
امل�رشوع س�يدخل ضم�ن  أن ه�ذا  وأض�اف 
م�رشوع املقس�م الوطني للمص�ارف والذي يروم 
البن�ك املرك�زي تأسيس�ه وتم�ت مناقش�ته م�ع 
اللجنة املالية وطرحنا عليهم تشكيل الهيئة العليا 
للمصارف النها ستحد من العمليات غري القانونية، 
مش�ريا اىل ان امل�رشوع معمول ب�ه يف جميع دول 
العال�م وتمكن�ت تل�ك ال�دول م�ن الس�يطرة عىل 
ظاهرة غس�يل االموال. وبني أن امل�رشوع يحتاج 
اىل ادخال التقني�ات واالجهزة االلكرتونية الحديثة 
يف عم�ل املص�ارف وتدري�ب الك�وادر البرشية من 
العامل�ني فيها النجاح امل�رشوع يف البلد، الن اغلب 
املصارف تفتقر للتقنيات العاملية املطلوبة يف عمل 
البنوك. ويذكر ان البنك ااملركزي اعلن خالل الفرتة 
الس�ابقة النعاقد مع رشكة براي�ك هولرت العاملية 
املتخصص�ة العتماد هذا امل�رشوع وادارته ،والذي 

يفيد با لوصول العاملية يف الدفوعات.

       بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مدي�ر الرشك�ة العامة 
لتصني�ع وتس�ويق التمور محمود 
عل�وش أم�س األربع�اء، عن خطة 
حكومي�ة لرف�ع أع�داد النخيل إىل 
40 ملي�ون نخل�ة خالل الس�نوات 
الخم�س املقبل�ة، معلن�ا إن إعداد 
النخيل املنتجة هذا العام اقرتب من 

16 مليون نخلة.
ل�"املس�تقبل  عل�وش  وق�ال 
العراقي" أن "العراق كان يمتلك ما 
يقارب 34 مليون نخلة يف سبعينيات 

الق�رن املايض ، وتناقص هذا العدد 
بش�كل كبري نتيجة الح�روب التي 
خاضها النظام الس�ابق والتي أدت 
إىل حرق ودمار الكثري من بس�اتني 
النخي�ل ، حي�ث اصب�ح الع�دد من 
النخي�ل املنتج يف البل�د يرتاوح من 
8-10 ملي�ون نخلة فق�ط"، وبني 
أن "أعداد النخيل املنتجة قد ارتفع 
بعد الدعم الحكوم�ي –رغم قلته- 
الس�نوات  التم�ور خ�الل  لقط�اع 
الثالث�ة املاضي�ة إىل 14-16 مليون 

نخلة".
العلي�ا  "الهيئ�ة  أن  وأوض�ح 

للمبادرة الزراعي�ة ووزارة الزراعة 
والهيئ�ة العام�ة للنخيل تعمل عىل 
مرشوع خطة موضوعة ومدروسة 
تمت�د ع�ىل م�دى خمس س�نوات 
قادم�ة لزي�ادة تع�داد النخي�ل يف 
الع�راق إىل 40 ملي�ون نخل�ة ، من 
خ�الل الزراع�ة النس�يجية داخ�ل 
مخت�رات خاصة به�ذا التخصص 
تعمل ع�ىل تكاثر اصن�اف محددة 
من التمور مثل "الرحي واملجهول 
والخي�ارة والصدع�ي واإلبراهيمي 
واالزرق أزرق والجويت�ي" وغريها 

من األنواع النادرة والجيدة".

      بغداد/ المستقبل العراقي

أفاد مس�ؤول رفي�ع يف وزارة املالية 
أم�س بإحالة املس�ودة األولية ملرشوع 
قان�ون املوازنة العامة للع�ام املقبل اىل 
مجلس الوزراء األمس بهدف املصادقة 

عليها.
ونقل مراس�ل "املس�تقبل العراقي" 
ع�ن وكي�ل وزارة املالي�ة فاض�ل نب�ي 
أنه "م�ن املقرر أن تحي�ل وزارة املالية 
العراقية املسودة األولية ملرشوع قانون 
املوازن�ة العام�ة للبالد للع�ام املقبل اىل 

مجلس ال�وزراء اليوم للمصادقة عليها 
وبالت�ايل إحالته�ا اىل مجل�س الن�واب 
وأوض�ح  نهائ�ي".  بش�كل  إلقراره�ا 
نب�ي أن "التقدي�ر األويل وف�ق وزارتي 
املالية والتخطي�ط لحجم موازنة العام 
املقب�ل يبلغ 132 ترلي�ون دينار عراقي 
الرمي�ل  باحتس�اب 90 دوالراً لس�عر 
الواحد م�ن النفط العراق�ي املصدر اىل 
الخارج"، الفتاً اىل أن "مسودة مرشوع 
موازن�ة الع�ام املقب�ل ت�ويل إهتمام�اً 
كبرياً بتنفيذ املش�اريع اإلس�تثمارية يف 

البالد".

      بغداد/ المستقبل العراقي

عزت وزارة التخطيط ارتفاع نس�بة التضخم الشهري 
والس�نوي يف البالد الرتفاع أس�عار امل�واد الغذائية وقطاع 

اإلسكان.
ونق�ل مراس�ل "املس�تقبل العراق�ي" ع�ن املتح�دث 
الرسمي باس�م وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن 
"نسبة التضخم خالل شهر آب املايض قد ارتفعت بنسبة 
)2.7 %( باملقارنة مع ش�هر تموز الذي س�بقه ، ونس�بة 
التضخم الس�نوي بالقياس منذ فرتة شهر آب 2011 وإىل 

آب 2012 قد ارتفعت بنسبة )%7(".
وبني الهنداوي أن "ارتفاع أس�عار التضخم الش�هري 

بالنس�بة لش�هر آب قد جاء نتيج�ة ارتفاع أس�عار املواد 
الغذائي�ة بصورة عام�ة والخ�راوات والفواكه بصورة 
خاصة ، بس�بب الظروف السياس�ية واألمنية يف س�وريا 
وانقطاع الخط التجاري بينه�ا وبني العراق ، مما أدى إىل 
ارتفاع أس�عار هذه املواد وبالتايل ق�د أثرت عىل التضخم 
بش�كل كبري"، وتاب�ع "وفيما يتعلق بالتضخم الس�نوي 
فقد جاء نتيجة ارتفاع قطاع اإلس�كان ، الس�يما ارتفاع 

أسعار إيجارات الدور السكنية بنسبة %13".
ويش�هد العراق ب�ني فرتة وأخ�رى ارتفاع�ا ملحوظا 
بنسب التضخم الشهري والسنوي ، تأتي نتيجة التغيريات 
السياس�ية واألمني�ة ، وتده�ور القط�اع الخدم�ي ودعم 

القطاع الحكومي للقطاع الخاص يف البلد.

       البصرة/ المستقبل العراقي

وجهت محافظة البرصة أمس 
هيئة استثمارها بسحب تراخيص 

العمل للمشاريع االستثمارية 
املتلكئة، وإعادة طرحها كفرص 
استثمارية جديدة.ونقل مراسل 

"املستقبل العراقي" عن محافظ 
البرصة خلف عبد الصمد يف 

انه "سيتم إلغاء كل الرخص 
االستثمارية املتلكئة يف املحافظة 

قبل نهاية العام الحايل، املعطاة 
للرشكات غري الكفوءة وغري 

الناجحة".وتابع أن "البرصة لن 
تكون رحيمة بالرشكات التي تفكر 

يف الحصول عىل فرص استثمارية 
حتى تبيعها ملستثمرين اخرين، 

وسنقوم بسحب العمل ومقاضاتهم 
بالطرق القانونية" مبينا انه "تم 

حاليا سحب العمل من رشكة 
وادي سوا والتي فازت بعقد النشاء 

مجمع سكني يف مدينة البرصة، بعد 
ان تأكد لنا عدم جدية هذه الرشكة 
تنفيذ املرشوع". وذكر عبد الصمد 
ان "الحكومة املحلية ستعمل عىل 

رفع كل العراقيل والصعوبات بوجه 
الرشكات االستثمارية لترسيع انجاز 

مشاريعها".يذكر ان عدد املشاريع 
االستثمارية التي منحتها هيئة 

استثمار البرصة اجازة تأسيس منذ 
بداية عملها تجاوزت 60 مرشوعاً 

لرشكات ومستثمرين محليني 
وأجانب وشملت شتى القطاعات.

      بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا الخبري النفط�ي حم�زة ألجواهري إىل رضورة تأس�يس 
رشك�ة النف�ط الوطني�ة لتق�دم الخدم�ات الفنية واللوجس�تية 
للقط�اع النفطي من اجل تطويره، مؤكداً ان وجودها ال يؤثر عىل 
الرشكات النفطية األخرى وإنما ستعزز عملهما.وقال ألجواهري 

هناك مسودة قانون يف مجلس النواب كتبت وتمت مناقشتها 
من قبل املختص�ني يف الصناعة النفطية من الخراء والنواب 

يف لجن�ة النف�ط والطاق�ة لتأس�يس الرشك�ة 
ع�ن  عب�ارة  وه�ي  الوطني�ة  النفطي�ة 
رشك�ة قابض�ة تجعل جمي�ع الرشكات 
النفطي�ة العامل�ة تابع�ة له�ا. وأضاف 
يج�ب ان تتضم�ن الرشك�ة رشكات من 
القط�اع الخاص واملختلط "أي الرشكات 

املحلية واالجنبية" واالس�تعانة بامل�الكات األجنبية 
لكس�ب الخرات الفنية ولتقديم الخدمات النفطية 
والتخصصية بش�كل عام من اجل تطوير الصناعة 
النفطية يف البالد.وأوضح أن الرشكة الوطنية تحتاج 
اىل ان تأخ�ذ مكانه�ا القانون�ي من خ�الل ترشيع 
قانون النفط والغاز الذي يعد القانون األهم لنجاح 
عمله�ا، داعي�اً مجل�س الن�واب اىل إق�رار 
قانوني النف�ط والغاز والرشك�ة النفطية 
الوطنية لدعم القطاع النفطي.واشار اىل ان 
تأسيس الرشكة الوطنية سوف ال يؤثر عىل 
الرشكات النفطية األخرى كرشكتي "نفط 
الجنوب والش�مال" بل س�يعزز دورهما يف 
املجال النفطي من خ�الل تقديم الخدمات 

لتطوير الصناعة النفطية يف العراق.

اشترطوا تأمين متطلباته

النصيري: مشروع 
المقسم الوطني 

يواجه عدة تحديات

الصوري: نشجع كل 
ما من شأنه تسريع 

التعامالت المصرفية

متخصصون لـ                                      : 
المقسم الوطني سينهض بالقطاع المصرفي

تسويق التمور تعلن خطة خمسية

مجلس الوزراء يتسلم المسودة األولية 
لمشروع الموازنة العامة لعام 2013

التخطيط: عودة التضخم بسبب أسعار أألغذية والعقارات

البصرة تسحب 
تراخيص المشاريع 

المتلكئة

خبير: تأسيس شركة النفط الوطنية ضرورة ملحة



Apago PDF EnhancerApago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

ثقافة - واعدون8
www.almustakbalpaper.net

 العدد )348(  اخلميس 20  ايلول  2012

رعد الفندي

 تعلمت حكمة جديدة كنت أجهلها رغم تلك الس�نني التي أبحرت 
فيه�ا بمج�داف العقائ�د واملفاهي�م وم�ا حملت�ه نف�ي املنفوخة 
كالبالون بامليول والهوى ، الزالت لدي الشجاعة حتى اآلن ألن أعرتف 
بخطأي أمام نفي ال لآلخرين ، فقد أتمكن من إقناع اآلخرين يوما 
باحرتامي ولكن كيف الس�بيل عىل أن أقنع نفي عىل أنها محرتمة 

.
 ليس هناك متس�ع م�ن الوقت لخياط�ة رقعة ممزق�ة أورثتها 
ألبنائ�ي ، ه�ي حكمة نس�جتها عندم�ا اقرتبت من ش�فري الهاوية 
ال أج�رؤ ع�ىل عرضها أمام م�رآة نفي فكيف أنرش غس�يلها أمام 

اآلخرين ألكون مدعاة للسخرية .

 وضع�ت ذل�ك الجاثوم ع�ىل كفة مي�زان محكم�ة الضمري غري 
مك�رتث بما تق�رره تل�ك املحكم�ة االفرتاضي�ة ، فمحكمة الحرش 
مؤجلة بما اعتقده ضمن معتقداتي إىل إشعار آخر ، كانت الصعوبة 
تكمن باالعرتاف لنفي كوني لست قادرا عىل تزويق الكالم أو رسم 

املربرات الس�وداء عىل لوحة ضمريي الناصعة البياض كما أفعله مع 
اآلخرين ، وما يجعل األمر أكثر تعقيدا حينما أعرتف أمام 

 محكم�ة ال أراه�ا إال يف وجدان�ي وكأنه�ا أكثر هيب�ة وعدالة عن 
جميع محاكم األرض .

 أخذ اإلرباك يغتصب هيبتي، لعل التوس�ل والدموع أجدى لرس�م 
لوح�ة االع�رتاف ، ولكني لم أرد وقتها املغفرة ب�ل رغبت يف نبذ زمام 

أمري وتفجري ذلك البالون املعبأ بالقاذورات .
 جلست حينها مع قلمي املنبوذ وأوراقي املحشوة بأسطر الخيبة 
والك�ذب ، أراجع محتواها لعيل أضيف بع�ض الكلمات إلضفاء قليال 
م�ن الص�دق ، حينها ل�م أجد غري س�بيل واحد بأن أرم�ي رفات تلك 
األوراق يف س�لة املهم�الت بع�د حرقها ، ثم البحث ع�ن أوراق بيضاء 
جديدة ، لم أس�تطع التملص رغم تلك اللعبة الخبيثة، فالجيثوم الزال 
حي�ا يركل صدري ، وحك�م الضمري عيل باالع�رتاف أمام مرسح من 
الجمهور .  حملت أوزاري مطأطأ رأيس كخروف مجرور نحو الهدي 
، أكاد أش�هق أنفايس ، ولساني حبسته تلك األعني التي تحدق نحوي 

باحتق�ار ، أرى نف�ي كآني�ة خزفية تتكرس ، و أن�ا الوحيد بني ذلك 
الجمهور أس�مع ذلك الصوت ، والمناص من تحمل وقع تلك األحذية 
املرمي�ة ع�ىل أم رأيس ، كان ح�ريف األول الذي لهج به لس�اني كافيا 
إلسكات الجميع ألنهم اجتمعوا عىل الفضول ال لتنفيذ طقوس الرجم 
. حينها كنت ش�جاعا كس�اقطة بعد أن يفرغ منها الزاني ويمنحها 
بع�ض النق�ود تلوح له بكلمات الش�تيمة واالحتقار ، ل�م أنتهي من 
مرافع�ة اع�رتايف وليس هناك م�ن يقف معي إالّ الضم�ري وكنت أرى 
رغم ما ألم بي من إهانة ، كان هناك الكثري من الحاسدين يل وأنا عىل 
ه�ذا الحال، كأني أراه�م يتمنون لو أنهم يس�معون أصوات خزفهم 
املتس�اقطة ، يف حينها ب�دأت طقوس الرجم تنهال عيل وأنا املبتس�م 
الس�عيد الوحيد بينهم هذه املرة ، ألني ش�عرت بذل�ك الجاثوم يبتعد 
عن ص�دري ، ورأيت ذل�ك الجمهور كأنه أواني مس�تطرقة مختلفة 

األشكال واألحجام تنساب إليها الرذيلة من أنبوب إىل
 آخ�ر ولكنهم دون جاث�وم وضمري يخيط ذلك الخ�زف املتكرس . 
ومن هذا سطرت تلك الحكمة   ) ليس املهم أن تتكرس أوانيك الخزفية 

ما دمت تملك ضمريا يستطيع خياطة تلك الكسور (.

الأواين املتك�سرة 

    w ب�سري موفق �سكاره

مرسح باهت األلوان ....!!!
تحبس الغيوم دموعها السوداء 

كي ال تبكي امامِك ...
والشمس حزينة خلف بيتنا النائي 

خلف األفق املدور 
وسمرائي الجميلة .....

عيناها املغمورتان بالحِب والدفئ 
يرعبهما ضوء النافذة الخافت 

* * *
اجل....انا ذاك املهرج األحمق 
من كان يضحك خلف الجدار 

من كان يضهر انه احمق ..!!!!
ولكن قلبه الزجاجي املتهشم من صدى صوتك الحزين 

امطر الضلوع ضالم ليٍل من خوف 
استشعرت اطرافه برد املكان 

الكون يضيق  
كما لو يخرج من خرم ابرة 

كما لو ان الحياه اغلقت ابوابها 
* * *

اجل ..انا املهرج 
ولكن يف عينيه الزجاجيتني كلماٌت لم تقرأ بعد !!!

خلف صوتي األجش ...
رنني مزماٍر خرمه القلق 

ال تشفقي عيل  
مالم تنرضي ماذا يحصل خلف ضلوعي 

اي قصوٍر باتت اطالال
* * *

حبيبتي ....يامن تراقصني دمي 
يامن تخرجني نبضاتي 

يا اجمل قصيدٍة نقشتها عىل جدار صدري 
مازجتي روحاً تذوب بال انتي 

عامان مرت من صبح اليوم لم ارِك 
دنياي ترشق غداً بملقاِك 

ماهر عياد عبد النور 

أغفو فيأتيني ويقطع غفوتي
يسألني: هل عشت يومك كما يحلو لك؟

: هل غفوت قرير العني؟   
تجيبه دموعي، فيتألم لحايل!!

يستحرض إبليس أمامه
يقرص أذنه!!

يوصيه خرياً بي.
أغفو برهة..

الوسادة تجر نفسها من تحت رأيس!!
وبدون أن ادري، اجد يدي

ممدودة بالسالم 
لشخص ما

ملالك ما
إنه صديقي الدائم!!

ُمبتسم هذه املره
ُيداعب خصلة من شعري

يقول أنه رأى ُحلٌم يل، ُحلم فوق العادة
انه رأني ابزغ من من جسد وردة شقراء

تحمل رضيعها الذي يحمل بيده،
يشء من مائدة السماء ويصيح بأسمي

ويقطر يف فمي يشء اطيب من املسك
ثم يتوارى عن جسد أمه ُمبتسماً

تركني صديقي وذهب للمهمة املوكلة إليه
قصصت الحلم عىل األحبة واألعداء يل..

قالوا: يومك قد اقرتب !!
خلدت اىل النوم أيقظني صديقي قائالً:

من كان ولم يزل صديقي 
ال يزعجه لقائي

ال يرجفه حلمي 
إبتسمت بوجه صديقي السماوي

هتفت من اعماق اعماقي:
كيف يموت من كان عزرائيل صديقه؟

وبقيت برفقة القمر 
حتى بزوغ الفجر !!

املهرج وال�سماء 
األ�سجرة األطيـّبة

�ســــراب

قباب من �سفيح...اأتعلم التهجي !!

باق حتى بزوغ الفجر
زهري كاطع احل�سيني

طال�ْت وفوق الس�حب عدت 
ْهامتي

الس�ماَء  نح�َو  به�ا  رفع�ُت 
كرامَ�تي

َيومه�ا   الكري�م  أس�عدُت 

وعززتَ�ه ُ
وكسيُت الفقرَي ثوَب مالبي

الصغ�ار  ف�وَق  ومّس�دُت 
رؤوسَ�هم

وأيقنُت اِن املصوَر عازتي
عن�د  الواقف�نَي  وأطعم�ُت 

دروبها
وزرعُت الُحب َ فوق مفازتي

وكنُت الصغرَي الكبرَي أمامهم
ه�و  الدي�َن  عرف�ت  كن�ُت 

مهابتي
 ِ َّمتهم كُ��لَّ مفاتي�ح  َل� س��

الورى

غالبون�ي  إن  ودعوته�م 
فراَستي

*   *   *   

وألهته�م   ً طي�ورا  ط�اروا  

عواملي
ودعوتهم يأتوَن اىل فردويس
غنموا ألذ َّ الطيبات ِ ثماَرها

نهَج البالغة ِ درُسها املدروس 
ِ

ذكروا الله ونبيه وإمامه

وآل بيت رسوله االنجاب 
 ْ ص�ارت   ِ العل�م  رض�اُب 

مرسحا ً لهُم
ُيعطي00ش�جرها  والل�ه 

املغروس ِ
والل�ُه يرع�ى كلَّ صغ�رية ٍ 

وكبرية ٍ

واللُه هو ألعاطّي لألوس ِ
اِعمْل لدنياك َ كأنك َ عش�َت 

طوالها
 ِ واِعم�ل آلخ�رة ِ الزمان ِ ��

ألدرس ِ
وويح�ك أن تطم�ع، تجني 

كثريها
ٌع�ىل  س�لطان  فامل�وُت 

األنفاس ِ
وس�يلة  اال  الحي�اة  وم�ا 
يوِمهاوالغاي�ة ُ عن�َد الله00ال 

ميؤس ِ.

لوران خطيب

 يف ذاك الشارع املتفرع

 من قلبي إىل قلبي

 ودّع الحزن ساللته ُ

 نثرأريج الياسمني

 يف ظاللِه العالية

 دونما خوف

 قّص الرشيط األحمر

 عىل نصب تذكاري

 يف مقربة مجهولة

 ومىض

 دونما ارث

 دائماً غريمباٍل

 بأعوام ٍمن اليأس ِ

 وأغنيات فريوز

 يف الصباح

 أغلَق بوابة األمل

 يف وجه ذاك الريح الجميل

 أرضم الناريف بيادرالروح

 وأدار ظهرُه ومىض

 وصار يتغنى كنريون

 برماد روما

 )أه�داء خ�اص للدكتورة 
ليىل احسان/أربيل(

 لحظة أرستني عيناك..
 كنت اتعلم الهجاء

 يف مدرسة العشق..
 وكنت أحبو يف دروبه..

 مددَت يداك..
 لتقول يل استند

 عىل حبي..
 قلت لك لحظتها..

 صعب املسري
 يف دروب أجهلها..
 وانا الزالت قدماّي

 التقوى امليش..
قلب�ي  وقل�ت:  رددت   

دليلك.. 
 وهواي.. 

 نجماً يف ظلمتك..
 وعشقي لك..

 سيكون أجمل احالمك..
 سلمتك كاألطفال..

 بعد أول قطعة حلوى..
 قلبي وعقيل..

 قلت لك: هما اسرياك..
 ألهو بهما كيفما شئت..

 لكن اياك..
 وغدرهما..

 ولحظة كان الحلم يكرب..

 وينمو يف ثنايا القلب..

 ولحظة اتقنت نطق ..
 احرف العشق وتعلمت..

 ارساره..
 واردت ان اسري..

 يف ظلماته برفقتك..
 ايقظني غدرك..وزيفك

 تلمست اجزاء القلب والروح 
والعقل..

 كانت تنزف ..

 فتخييل ياحبيبتي لحظتها..
 ما انت فاعلة..

 طفل يحبو ..
 يتهجى أحرف العشق..

 ليتعلم..
 فرتميه يم الشوق ..

 والعذاب..
 ليكتشف الخداع..

 فأي امرأة انت..
 ومم خلقت؟؟؟

عبد الهادي املظفر

 ياقومي ما ذنبي 
 رجٌل .

 يعشق نصف نساء األرض
 والنصف اآلخر من حوله
 ما ذنبي يا قومي أني ..

 لم أكتب شعرا يف الدولة!
 ما ذنبي أني 

 أميش فوق رصيف الحزن 
 أحرس رأيس 

 أكشف صدري
 لم أؤمن يوما بالتغيرِي

 من شعب ٍ قد خبأَ صدره
 ما ذنبي أني

 آمنت وصغت الشعر
 أكتب فوق نهود النسوة ..شعرا
ِع ..شعرا  أثمل يف صيحات الرضَّ

 علَّمني الشعر دروس الرفض
 وكيف أكون 
 وكيف أصري 
 وكيف أموت

 وكيف دمائي تسحق غدره
 شعبي يبدو أجمل

 أغىل!!
 حني ُيّقِبُل أمرا ُيتىل

 أو كف الوايل املستفتى
 ويأتي نغٌل .. يتلو نغال

 من ِحْجِر األوجاع الحبىل
 شعري ال يصلح للمكياِج

 لغرف النوم
 ال يصلح إلمرأة التصلح اال للنوم

 ال أكتب اال للثورة
 لالحراِر

 لغرف الشنِق..
 وتعذيب الخازوِق

 لسياط الزمن عىل الجياِع
وطفقت أسأل عن بالٍد تستداُر من األفاعي

 متى أمللم كل أغنيٍة 
 من املايض السعيد

 متى سأكتب يف الحياة قصيدتي
 تنفي وجود السجن يف زمن الرشيد

 متى سأكتب ذكرياتي املاطرة
 متى سأرحل عن معاناتي التي ..

 مازلت أؤمن أنها بي حارضة
 مازلت أؤمن أن هذي األرض ..

 ترشب من وريدي
 متى سأقطع كل ورداتي التي..

 تقتات من دمعي العنيد
 أو أنفْي قربي الاليزاُل يعيش منه سمارسة

ع ملء خاطرتي حسني  تباً أيا أرضا تقطِّ
 وتمجد الالرب 

 يعلو فوق هامتها يزيد
 ماذا أريد؟

 أريد شمسا بإختصار
 تدك أرجلها مسامري الظالم

 أريد أن أنىس من الفصحى ..
 عبارات السواد

 ألعود أكتب يف الَحمام 
 وال َحمام.

حممد اليا�سري
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م�ن من�ا ال يتمن�ى نادم�ا، آس�فا، أن يع�ود بالزم�ن 
القهق�رى ليصلح خطأ ما وقع فيه، ذات ش�قاوة، أو ذات 

المباالة !؟...
قليلة هي األفالم التي شدتني إليها يف السنوات األخرية، 
رغ�م أن من بني ما ش�اهدته حاولت جهدي و حس�ب ما 
أتاحته يل إمكانياتي، بحكم أني لس�ت ناقدا س�ينمائيا، و 
لست متابعا مجدا ملا تنتجه السينما العاملية، أن يكون من 
الفئة التي نالت جوائز أو حظيت بتنويه و إعجاب من لدن 
نقاد و مناب�ر متخصصة يف الس�ينما، أو حثني أصدقائي 
عىل اقتنائها... و  ال أريد أن أذكرها هنا باألسماء، فغريض 
الرتكيز عىل واحد منها ش�دني إليه، و هو ليس فرنس�يا و 
ال أمريكي�ا ، و ال أظنه من تلك األف�الم الباهظة التكاليف، 
و ع�ىل كل ح�ال، ليس كل فيلم ترصف في�ه وعليه املاليني 
م�ن الدوالرات، يج�ب بالرضورة، أن يحق�ق النجاح، فكم 
م�ن فيلم جندت له إمكانيات مادي�ة و تقنية، و برشية و 
حصد يف النهاية الفشل الذريع، أو لم يحقق املؤمل منه من 

إيرادات مادية و إقبال جماهريي واسع...
و الفيلم ال�ذي أخصه بهذه الورقة، خرج عن املألوف. 
لم أقرأ عنه إعالنا، و ال دراس�ة، و لم أس�مع أنه نال جوائز 
أو جائ�زة، و ج�اء اقتنائ�ي له يف فرتة باع�دت بيني و بني 
أصدق�اء، كن�ت أس�تعني به�م يف اقتن�اء األفالم، ش�واغل 

الحياة....
و يف حالة كهذه، غالبا ما أعتمد يف اختياري للفيلم إما 
عىل اس�م مخرجه أو عىل املمثلني املتقمصني لش�خصيات 
قصت�ه، و إالّ فإن�ي ألتج�ئ إىل عنوانه، فالعن�وان أعتربه 
مدخال رئيس�يا بل حيويا و أكثر حساسية لجذب املشاهد 
إىل الفيلم، و ليس يف الس�ينما فحسب بل أيضا يف القصة و 
الرواي�ة و املرسح...إن�ه أول من يواجه املش�اهد و يحاول 

استدراجه إىل عوامله...
ليس كل عن�وان مثري، يف الحقيقة، أو ذا داللة عميقة، 
يعك�س طبيع�ة الفيلم، أو يؤرش لجودته... و ال يش�ذ عن 
هذه القاعدة اس�م املخرج و نوعية املمثلني أيضا... إال أن 
يف االعتماد عىل االس�م، خاصة، يكمن كثري من التش�ويق 
و اإلثارة و قد ال يخلو من اكتش�افات و مفاجآت...و هذا 

الذي فعلت...
حتى أن�ي تغاضيت عن املمثلني الرئيس�يني يف الفيلم، 
اللذين س�بق يل أن شاهدتهما يف عدة أفالم و كانا ناجحني 
 Die يف تقم�ص األدوار الت�ي أني�ط به�ا إليهما...باألملانية
Tür باألنجليزيةThe door بالفرنس�ية  LA PORT    ثالث 
عناوي�ن يقابلها اس�م )الب�اب( باللغة العربي�ة، ُقّدم بها 
الفيل�م  األملاني ملخرج�ه )ANNO SAUL( و هو أول فيلم 
ل�ه يدخل يف خانة الفانتاس�تيك. و يف اعتقادي أن اس�م أو 

عنوان " الباب" يحيل عىل دالالت عميقة.
فهو يف اللغة املنفذ إىل الداخل املغلق، نجد هذا التفس�ري 
يف املعج�م اللغ�وي الفرن�ي، و غ�ري مس�تبعد أن يك�ون 
نفس التفس�ري موجود يف املعج�م األملاني، و يف كل األحوال 
ف)الباب( يحيلنا عىل فاصل ب�ني الخارج )العام( املنفتح 
عىل أكثر من شخصية و حدث و الداخل )الخاص( املغلق، 
أو املنغلق عىل خصوصيات ال يعرفها إال أولئك املش�رتكون 
يف حميمي�ات ال تخ�ص اآلخري�ن، و ه�ي بمثاب�ة أرسار 
يتقاس�مونها فيما بينهم...لكن هل هذا يعكسه الفيلم، أو 

تعكسه أحداثه؟...
جاء ملص�ق الفيلم، متضمنا رشيط�ا أو حاجزا أو ما 
يش�به باب�ا يفصل ب�ني وجهي الش�خصيتني الرئيس�تني 
يف الفيل�م؛ ال�زوج و الزوجة؛ يتوس�طهما ص�ورة طفلة؛ 
طفلتهم�ا؛ كما لو أنها قادمة م�ن عالم آخر، أو هي تقف 

عىل عتبة تفصل بني عاملني...
هناك ملصق ثان للفيلم يغلب عليه الس�واد و فيه نرى 

خطا يشبه الحاجز يفصل بني الزوج و الزوجة...مما يدل 
عىل رشخ ما بني الشخصيتني...

يحك�ي الفيل�م حي�اة زوجني، يعيش�ان يف بي�ت كبري 
يتوس�ط حديقة و يرشف عىل مس�بح كبري، داللة عىل أن 
الزوجني ميس�وران. الرجل رس�ام ذائع الصي�ت، منهمك 
يف إنج�از لوحات ملعرض قادم و امل�رأة تعمل خارج البيت، 
و بم�ا أنه ينجز أعماله الفنية يف مرس�م داخل البيت، فقد 
أوكلت ل�ه زوجته مهمة رعاية ابنتهما الوحيدة يف غيابها، 
لكن الزوج يس�تغل غيابها لزيارة عشيقته التي تسكن يف 
نفس الحي، تاركا ابنته تلع�ب لوحدها يف الحديقة تالحق 
الفراش�ات، و تزل قدمها و تس�قط يف املسبح، و لذا عودة 
األب ال يجد ابنته و لس�بب خفي ال يفصح عنه س�يناريو 
الفيل�م يعرف الزوج )األب( أنه�ا يف عمقه فريتمي يف املاء، 
يف محاول�ة إلنقاذها، و ينتب�ه إىل أن خيوط حذائها عالقة 
بكتلة حجرية ثقيلة تستقر بأسفله السبب الذي جعلها ال 

تستطيع  الصعود إىل السطح لتموت اختناقا.
و هن�ا تب�دأ املأس�اة...أو قل يدخلن�ا املخ�رج إىل أهم 
أح�داث الفيلم، فما ش�اهدناه يف البداية م�ا هو إال مدخل 

ملا سيأتي...
بعد مرور خمس س�نوات عىل الح�ادث، أصبح الزوج 
)األب(، يعي�ش حال�ة تأنيب ضم�ري حاد. أدم�ن الرشب. 
صار ضائع�ا،  تائها خاصة و أن الزوجة لم تغفر له زلته، 

فهجرته لتعيش يف كنف شخص آخر...
هن�اك محاولة لالنتح�ار غرقا يف نفس املس�بح، تبوء 
بالفشل. و يف  لقطة من الفيلم، و هي  يف نظري من أجمل  
مشاهد الفيلم ، ملا تتسم به من شاعرية، و دقة يف تصوير،  

يظهر البطل ، هائما ليال ضائعا يف شوارع املدينة، و فجأة 
تحط أمامه فراشة زرقاء، تذكره بطفلته التي تركها يوم 
الحادث تالحق الفراش�ات، و تطري، كما ل�و أنها تقول له 
)اتبعن�ي( فيتبعها، لتقوده إىل ممر مهجور، يس�ري فيه يف 

غري مباالة، ليجد يف منتهاه، بابا، يفتحه و يدخل...
إىل أين سيدخل؟

سيدخل إىل الزمن اآلخر...زمن خمس سنوات خلت...و 
يقف مش�دوها و هو يرى ش�خصه اآلخ�ر )ذاته األخرى( 
يعرب الش�ارع قاصدا مسكن عش�يقته، فيجري إىل حديقة 
بيته و يغطس يف ماء املسبح، فريى ابنته تصارع االختناق، 
يفك خيوط حذاءها العالق�ة بالكتلة الحجرية و يخرجها 

من املاء منقذا إياها من موت كان محققا...
قلت : ) كان محققا(؟...أ لم يتحقق؟...

من منا ال يتمنى نادما، آسفا، أن يعود بالزمن القهقرى 

ليصلح خطأ ما وقع فيه، ذات شقاوة، 
أو ذات المباالة !؟...

و كي ُيفَس�ح املج�ال للبطل القادم 
و  ابنت�ه،  لرعاي�ة  اآلخ�ر  الزم�ن  م�ن 
مواصل�ة حيات�ه م�ع زوجت�ه، يقرتح 
املخ�رج قتل اآلخ�ر، و منط�ق الحبكة 
يقت�ي ذل�ك، ف�ال يمكن للش�خص و 
)رديف�ه( أن يعيش�ا حي�اة واحدة مع 
زوجة واحدة و طفلة يفرتض أن تنادي 
" باب�ا" لرج�ل واح�د و لي�س لرجلني، 
فتحدث املواجهة، و تنتهي  بقتل اآلخر 
)األصيل( أمام مرأى و مس�مع الطفلة، 
التي سرتدد يف أكثر من مشهد مخاطبة 
النس�خة الثانية من أبيها: " أنت لس�ت 
أبي"... و تخ�رب أمها بذلك، لكن األم، ال 
تفهم ما يحدث البنتها، ألنها باختصار 
ش�ديد، ال علم لها بم�ا وقع أو يقع من 

تحوالت...
لقد نج�ح الفيل�م يف تصوير زمنني 
متقابلني، أو متوازيني. نجح يف وضعنا، 
نحن املشاهدين يف مفرتق طريقني، بني 
واقع�ني... وضعنا يف الخط الفاصل بني 
الوجه�ني يف امللص�ق... نج�ح يف منحنا 

املتع�ة البرصية و املتعة الحكائية... و ش�دنا إليه بفنية و 
اقتدار..

و يبل�غ الفيل�م الذروة حني يتعرض لتيمة الش�خصية 

املضاعفة و الرصاع و التجاذب ما بني الشخص و ِضعفه، 
ليمتد و يش�مل أش�خاصا آخرين مروا من نفس الباب، و 
حتمية قتل اآلخر فيهم، أو املقابل لهم )املرايا و تكسريها( 
ل " التح�رر" و " االنعت�اق" و مس�ح أو نس�يان األخطاء 
التي ارتكبوها و كانت الس�بب يف شقائهم و حزنهم...أما 
بقية أحداث الفيلم فأتركها للمشاهد...س�يناريو رائع، و 
إخ�راج ال يقل روع�ة و ممثلون أجادوا و أتقن�وا أدوارهم 
بحرفي�ة عالية، مم�ا يؤه�ل الفيلم ليكون مس�تقبال من 
كالس�يكيات الق�رن الواح�د و العرشين..بي�د أن كل هذا 
ال يمن�ع م�ن توجي�ه مالحظ�ة أو مالحظت�ني، تخصن�ي 
ع�ىل األقل باعتب�اري مشاهدا.*مش�هد الزوج�ني و هما 
يمارس�ان الجنس شغلت حيزا زمنيا )بالثواني( طويال، و 
كان األفض�ل أن يصور لنا املخ�رج املقدمات دون الدخول 
يف تفاصي�ل روتيني�ة، مبتذلة..*مش�هد زوج�ني آخري�ن 

قادم�ني من الزمن "األص�يل" و هما يقتحم�ان بيتهما يف 
الزم�ن املقاب�ل، و يقتالن ضعفيهما،...كم�ا لو أن املخرج 
يريد بذلك أن يقول يف تس�اؤل: من منا ال يحمل عىل كتفيه 
وزر أخطائه، و عيوبه و يتمنى لو يتخلص منها و إىل األبد 
؟... لكن طريقة قتل و ذبح الزوجني لضعفيهما بوحشية، 
أحدث�ت ش�به خل�ل أو عثرة يف إيق�اع الفيل�م، و كادت أن 
تنحرف به إىل صنف أفالم الرعب، و الدم و التي شخصيا ال 

أحبذ رؤيتها و أحرص عىل تجنبها أشد الحرص.
و يبدو بعد هذا امللخص الش�ديد االبتسار، و الذي قفز 
ع�ىل العديد من املحطات املهمة يف الفيل�م، أن )الباب(، لم 
يكن هو البؤرة العميقة للفيلم، إال أن إحساسا راودني أننا 
فعال حني دخلنا مع البطل إىل الزمن اآلخر، كنا كمن يدخل 
إىل مكان مغلق، كئيب، مرعب، و أن اإلنسان فيه محارص، 
و مالح�ق، و  م�ا دام رشط االنتماء إليه يقتي قتل اآلخر 
فينا، أو النس�خة األخرى منا. ل�م يكن هو البؤرة العميقة 
للفيل�م، لكن�ه كان بق�در كبري منف�ذا لط�رح العديد من 
القضاي�ا، منها م�ا يدخل يف باب التحلي�ل النفي، و منها 
م�ا يدخل يف باب النقد، نقد س�لوكيات املجتمع الحديث...
دون أن نن�ى رقص�ة الزمن الت�ي كانت مح�ورا هاما يف 
الفيل�م و اس�تطاع املخرج ، كما س�بق اإلش�ارة إليه، من 
إبرازه�ا بجالء و بذكاء يف رشيط رغ�م جودته لم يكتب له 
االنتش�ار و اإلقبال الجماهريي الواسع، سواء داخل أملانيا 

أو خارجها...
بعد املش�اهدة، ق�ررت أن أت�زود بمعلوم�ات أكثر عن 
الفيل�م، فاعتم�دت يف ذل�ك ع�ىل مح�رك البح�ث، ألفاجأ 
بأن�ه نال الجائزة الك�ربى 17 ملهرج�ان جرياردمري ألفالم 
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جابر احمد ع�صفور

للمع�ارك النقدية واألدبية تأث�ري بالغ األهمية يف 
تطوير الحياة الثقافي�ة وتحويل توجهاتها العامة 
والخاص�ة يف آن. وع�ادة ما تبدأ املعرك�ة باختالف 
ب�ني علمني من أع�الم اآلداب والفنون، أو حتى من 
املفكري�ن املهتم�ني بالتنظري الفلس�في. وكثريا ما 
يح�دث أن تكون ب�ني تيارين، واح�د منهما ينتمي 
للجديد، واآلخر ينتمي للقديم. ويطلق عىل هذا النوع 
من املعارك، اصطالحا، الخصومة بني القدماء. وقد 
وج�دت هذه الخصومة يف تراثن�ا العربى، فيما بني 

القرنني: الثاني والثالث للهجرة.
وكانت كلمة “القدماء” فيها تطلق عىل من أرادوا 
إبق�اء الش�عر العربي عىل ما ه�و عليه منذ العرص 
الجاهيل، س�واء يف توزيع الش�كل العام بالقصيدة 
الت�ي تبدأ باألطالل، أو يف تفاصيل القصيدة، س�واء 
م�ا يتصل منه�ا بال�رضورة الش�عرية أو الرتكيبة 

اللغوية، أو العروضية. 
وق�د أطلق أنص�ار القديم ع�ىل الخصائص التي 
اس�تخلصوها من القصيدة الجاهلية اس�م “عمود 
الش�عر” الذي تص�وروه س�ببا لج�ودة القصيدة. 
وع�ىل النقيض م�ن ه�ؤالء أنص�ار الجدي�د الذين 
حملوا اس�م “املحدثني”. وس�واء نطقن�ا املحدثني 
بفتح ال�دال أو بكرسها، فالكلم�ة ترجع إىل الفعل 
“أحدث” ومصدره “إح�داث”. ويعني ارتكاب فعل 
صادم للجماعة التي يس�تفزها ح�دوث هذا الفعل 
)املح�دث( التي تب�ادر بإنكاره وش�جبه والهجوم 

عىل صاحبه.
وقد مثل املحدثني من الشعراء، يف العرص العبايس، 
مسلم بن الوليد، وبشار بن برد، وأبو نواس. أما أبو 
تم�ام فهو يعد زعيم املحدث�ني وحامل لوائهم، عىل 
األق�ل بالقي�اس إىل معارصه البح�رتي الذي جعله 
أنصار القديم ممثال لهم وعالمة عىل مذهبهم، وذلك 
ألنه حافظ عىل “عمود الشعر العربي” الذي خرقه 
من شعراء املحدثني مسلم بن الوليد ومعه بشار بن 
ب�رد. أما أبو نواس فقد كان ذنب�ه يف اخرتاق عمود 
الش�عر أكرب، خصوصا ما ترت�ب عىل دعوته من أن 
الش�اعر البد أن يعيش ع�رصه، ويصدر عنه يف كل 
ما يكتبه، فش�عره معان�اة للعرص الذي يعيش�ه، 
وإبداع�ه نتاج لرؤية ما يح�دث يف عرصه وإدراكه 
الخ�اص ألحداث�ه، ورجاله ونس�ائه عىل الس�واء. 
ولذل�ك كان أبو نواس يس�خر هازئا م�ن الذي يبدأ 
ش�عره بوصف األطالل يف الصحراء، وهو يعيش يف 
مدينة مثل بغداد مليئة بالحدائق. وسخريته الهازلة 

يلخصها بيته الذي يقول فيه:
ُقل لَِمن َيبكي َعىل َرسٍم َدَرس

واِقفً�ا ما َضَّ لَ�و ك�اَن َجلَ�س
أما قوله:

ِصُف الّطلوَل عىل الّسماِع بها
أفذو الِعياِن كأنت يف الِعلِْم

فه�و تلخيص بال�غ الكثافة واإليج�از ملا أصبح 
فك�رة ش�ائعة يف زمانن�ا، وه�ي ضورة أن يكون 

اإلبداع ابنا لعرصه وزمنه ومرآة لهما.

مقاطع من 

زاد املطابع

كادر
�صرفات

املعارك الأدبية

�صرفات

كمال لطيف �صامل
 اىل / حممود دروي�ش 

اذ دخل�ت مح�ل الصمت  ش�عرت بثلوج�ة املكان،  
لتالزمني لحظة الوجد ورعشة الشعر ، كدت اتحول اىل 
مرمرة ورخام من هرم القرب املس�جى تعامدت االشياء 
ح�ويل، ركن غاب ، وس�احة ترملت ، وبي�وت اطاح بها 
الخ�راب، كان�ت يل رائحة هي مزيج م�ن املوت والحياة 

عطرت بها قرب محمود درويش، اكانت قدسية املسافة 
والجرح الذي يلني يف الجسد الدمشقي عشق حارصني ؟ 
.... ودبيب الم رسق كل احزاني وجعلني انكب بالحياء.. 
اه يا محمود درويش ه�و ذا نفس املكان الثلجي ولكن 
دع�اء صوتك العندليب�ي صار يصبو  اىل س�طح حزني 
الجميل، ش�عرت بان صوتك يتحرشج يف غابة الوحشة، 
رصخت محمود فبكت فلسطني وبكت دمشق ومن علة 
خاطري حزن العراق اترى انسوا اين خلقت االشياء اين 

نوح واين رىس عىل الجودي واين قابيل ... والكفل الذي 
ظلت كفه تلملم الرتاب خوف الضياع اين انتم يف ملتقى 
دجلة والفرات وش�جرة ادم ... اه ي�ا عراق جئت اغنيك 
ومن الغناء بعض بكائي والتم حول شجني. اما عرفتم 
كي�ف صار ح�زن محم�ود درويش وكيف ص�دق باخر 
لعب�ة طفل صبغ�ت بالدم، يف م�دى ال اعرفه رست اليك 
.. ان�ا صديق الصدفة ولك�ن أي ملمة حدثت واي جراح 

رصخت  يف الجسد العربي � اه يا محمود درويش....

امل�صتقبل العراقي: متابعة
صدرت مؤخرا املجموعة القصصية الخامس�ة 
لصبحي فحماوي، بعنوان )فلفل حار( وتضمنت 
املجموع�ة ث�الث وعرشي�ن قصة قص�رية، كانت 
ق�د نرشت يف صح�ف ومجالت عربي�ة. ولصبحي 
فحم�اوي أرب�ع مجموعات قصص س�ابقة هي: 
"موس�م الحص�اد" "رج�ل غ�ري قاب�ل للتعقيد" 
"صبايا يف العرشينات" "الرجل املومياء" وله سبع 
رواي�ات هي "عذب�ة" ، "الحب يف زم�ن العوملة"، 
حرمت�ان ومح�رم"، "قص�ة عش�ق كنعاني�ة" ، 
"اإلس�كندرية 2050"، "األرملة الس�وداء"، "عىل 

باب الهوى".
وعىل غري العادة، أهدى صبحي فحماوي كتابه 
لف�ريوز والرحابنة، ذاكراً أنه تنب�ه إىل فن القصة 

القصرية منهم. 
ويف مقدم�ة املجموعة يقول صبح�ي إنه تعلم 
ف�ن القصة القصرية من د. رش�اد رش�دي. وعىل 
الغ�الف األخري للمجموعة نق�رأ فقرات من بعض 

القصص:
املعاك�س  االتج�اه  م�ن  امللعون�ة  ع�ادت   •
"تتمرقع" كما هي يف كل مرّة، ش�قراء مسحوبة 

الجس�د، كعود الخيزران الرخص، تتبسم يل وهي 
تضم شفتيها املكتنزتني، كبديتي اللون، وأنا أحب 

)قالية حوسة الكبدة(! 
• أي�ن ذهب�ت تلك املقاه�ي واملطاع�م واملحال 
التجاري�ة املحيطة ب"س�احة ال�ربج" يف بريوت؟ 
كن�ت أفط�ر يف مطعم هن�ا عىل رصيف الش�ارع 
حمصاً أو فوالً مقروناً برغيف خبز، وفلقة بصل، 
وِعرق نعن�اع، ورشحة فجل، بينم�ا العامل يرش 
املاء عىل األرصفة لرتطيب الجو وتربيده. كل ذلك 

بنصف لرية لبنانية!
*وعندما حّدثت بواب العمارة عن كرم الش�اب 
امل�رصي املفت�ول العض�الت، قال إنه أحد ش�باب 
ث�ورة 25 يناير2011، وهو يخ�دم الناس بصفته 

متطوعاً شعبياً.
*يتمرج�ل بعض األع�راب فيعالج�ون مرض 
العنة الوطنية لديهم، فيفتحون معارك تش�عرهم 
بالبطول�ة، وذل�ك بمح�ارصة ُش�جاعة ملخيمات 
املُس�ّخمني، ويأخ�ذون  الفلس�طينيني  الالجئ�ني 
بالتقوي�س عليهم بدم ب�ارد، إىل أن يقتلوهم قتالً 

جماعياً، ألنهم الحائط األوطأ!"
النارش- دار مجدالوي للنرش.

عبد احلميد الغرباوي 

�صعر

ماجد عدام
1
أبني الكبري يلعب

انتهى النهار
أبني الصغري صحا

حلم يف خمر ودخان ، به عينك
يف صحراء ، أجلس

قلبي يكاد يغري رأيه
ويوقف عملية الحياة .

.. 
التخمة رغبة اعتباطية

والفاقة أرادتها . 
  

2
نرشب برية باردة

تحت ظالل يوكلبتس عمالق
يف احدى باركات غرب سدني

ونتحدث عن النساء ..
عن م�ال وعمل وبع�ض كلمات عن 

عراق
وهنا وهناك ، وندخن بهدوء ..

نشّخص األبصار
اىل دوحات األشجار العالية

كأنها تخرج من الفضاء مبتعدة
تلج السماء

ُتثقل البرية الباردة إتزان العني
نرسح معها ، تخفُّ أجسادنا

نرتفع مع الريح واألوراق
من غصٍن اىل غصن
ندخل دوحة دافئة

ال صوت للريح وهسيس�ها باألوراق 
هنا ،

نطمأن كأننا بأرّسَتَنا
وعىل مخداتنا ذاتها ..

ندخل غيوم ضبابية عميقة
ننفصل عن حسنا األريض

نمدُّ أيدينا نصافُح حرير املالئكة ،

نندفع بالثقة يف بياض سحيق
وننرصُف عن التشّوق ،

نهدأ تماما ، هناك مع الاليشء . 
 

3
نعيل يغادر كّف رجيل األيمن

دون إذن
أنا سكران اذن .

كما يشري طالعي
سأغادر غدا  .

 
حسنا ، سأذهب إىل النوم
قد بانت ساعتها الفضية

وتألألت خلف حدود
أفرتُضها .

..
نوم غري ممتع

لعاطل لديه ما لديه
قوائم تنتظر ، أبناء مع أمهم

يسألون عنه ، غيابه
عن املكتبة

جوعه ، ابتساماته البلهاء وهو يعرب 
الشارع

انحدار يأسه إىل ذكرياته  
الغفلة الباقية

والنوم عىل شفاهها
كالم .. كالم  يغيب به

وال يرشق عليه .

قمٌر نائٌم بحذائه
يف القرب املرمــــــري 

فحماوي �صبحي  حار" جديد  "فلفل 
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مايكروفون

حسني اجلسمي عىل خطى أنجلينا 

عىل خطا املمثلة األمريكية أنجلينا جويل، زار الفنان اإلماراتي حسني الجسمي الالجئني السوريني 

عىل الحدود األردنية السورية، وتحديداً املستشفى امليداني اإلماراتي – األردني بصفته سفرياً 

فوق العادة للنوايا الحسنة أيضاً.

الجسمي قام بزيارة تفقديه بني الالجئني، واستمع إىل معاناتهم اليومية، وأطمأن 

عىل حالتهم الصحية.

املطرب اإلماراتي علق عىل زيارته لالجئني الس�وريني عىل صفحته الرسمية 

بموق�ع تويرت، وقال مبدياً تأثره الش�ديد: "تأثرت كثرياً بالذي ش�اهدته 

باملستش�فى اإلمارات�ي األردني 

وفخ�ور  امليدان�ي  باإلنجاز الكبري للهالل األحمر 

اإلماراتي".

فنان ينتقد اللجوء إىل الدراما الرتكية
أرج�ع الفنان عب�د جعفر النجار، أس�باب تزاي�د أعمال الدوب�الج إىل رخص 

األعمال الرتكية التي تعرض عىل الفضائيات املحلية.
وق�ال النجار لوكالة أنب�اء محلية أمس "إن الدوب�الج عمل كأي 

عمل بالنس�بة للفنان وهو ليس بموضة بالنسبة للفضائيات، 
وإنم�ا تتهافت عىل تلك األعمال كونها زهيدة إنتاجيا وتبثه 

من اجل مأل الفراغ لدى الفضائيات".
وأض�اف: أن إنت�اج عمل محيل يكون مكلف�اً مقارنة 
بأعم�ال الدوب�الج التي تبيع�ه ال�ركات للقنوات 
الش�به "مفلسة" وزادت أعمال الدوبالج مع تزايد 
الفضائيات التي تبحث عن كل ما يسد وقت البث  

لديها. 
يذك�ر أن الفن�ان عب�د جعفر النج�ار ش�ارك يف العديد من 
املرسحي�ات منه�ا )ح�ايف ومتع�ايف( )حبل الج�ذب( )جار العمر( )ش�مخي يف 

سدني( وغريها ثم جاءت شخصية )هديرس( يف )بيت الطني( لتضيف له شهرة.

ابنة فيفي عبده: لن أعيش يف بدلة أمي
ع�ىل عكس املث�ل القائل »ابن الوز عام«.. رصح�ت املمثلة املرصية عزة مجاه�د ابنة الراقصة 

فيفي عبده أنها ال تجيد الرقص، وبالتايل فأنها لن تقدم أي عمل فني يتضمن رقصات.
عزة ش�ددت ع�ىل أنها لن تق�دم أعماال فني�ة تتضمن مش�اهد جريئة، الفتة إىل أنها س�تحدد 
اختياراتها وفًقا ملا تراه مناس�ًبا إلمكانياتها الفنية الت�ي يجب أن تربز أقوى ما فيها وتتجنب 

سلبياتها يف املرحلة الحالية.
املمثلة التي دخلت عالم الفن من باب »كيد النس�ا2« رمضان املايض، أش�ارت إىل أن مش�اركة 
والدتها فيفي يف معظم مش�اهدها يف املسلسل كان له دور كبري يف طمأنتها أمام الشاشة ألول 

مرة، وبالتايل نجاح بدايتها الفنية.

نبيلة عبيد: أعيش قصة حب ملتهبة!
كشفت الفنانة املرصية نبيلة عبيد مؤخرًا عن قصة حب جديدة تربطها برجل أعمال مرصي 
أكدت أنها عىل وشك االرتباط به لتكتمل سعادتها بعد نجاحها يف مسلسل ”كيد النسا” الذي 
ع�رض يف رمضان املايض.“نبيلة” متفائلة بالقادم رغم مخاوفها مما يدور عىل الس�احة 
من تبادل لالتهامات عيل الصعيد الفني والسيايس وتلك الهجمة الرسة عىل الفن وحرية 
اإلبداع.وقالت الفنانة املرصية عن عالقة الحب الجديدة: “ش�أني ش�أن أي امرأة تحمل 
املش�اعر وتريد العيش بالحب مع شخص تشعر معه باالرتياح واألمان وهذا ما وجدته 

وب�دأت امليول واالتجاهات تتقارب بيننا ونعيش حاليا مثل املخطوبني واملقبلني عىل 
الزواج”.نبيلة عبيد رفضت الترصيح باسم الشخص الذي تنوي الزواج منه وقالت: 
“ال أستطيع فعل ذلك يف الوقت الحايل فقد تعلمت أال أسبق األحداث والجميع سوف 

اقرتب ألننا بصدد االستعداد لعمل حفل صغري يعرفه يف الوقت املناس�ب وقد 
فيه  أصدقاءنا “يعن�ى حاجة عىل الضيق” نعلن من خالل ندعو 

ه�ذا الحفل إش�هار زواجن�ا لنتوج قص�ة حبنا بهذا 
الفعل الرعي.نبيلة تحدثت عن أزواجها الس�ابقني 
وقالت: “عندما تزوجت عاطف س�الم  كنت يف بداية 
دخويل الوس�ط وش�عرت أنه الق�دوة واملث�ال الجيد  
للرج�ل الرقي الذي يس�تطيع حمايت�ي والحفاظ 
عىل خاص�ة وإنني افتقدت تل�ك الحماية مع وفاة 

وال�دي مبك�را أم�ا أرشف فهم�ي فق�د منعتنا 
الظ�روف من إتمام ال�زواج وقصة زواجي من 

أس�امة الباز مستش�ار مبارك لم يكن لها 
عالقة بالسياس�ة بل كان زواجا تقليديا 
وأخل�ص من ذلك أن املرأة بش�كل عام 

تبحث عن الحب يف كل مكان ويف 
أي مرحلة عمرية ألنها تحتاج 

لألم�ان والش�عور بالراح�ة 
صحيح أن القلب ال يس�ع أكثر من 
واحد ولكن لكل مرحلة عمرية ظروفها القلبية وسوف 

أرشح ذلك يف مذكراتي القادمة والتي بدأت التحضري لكتابتها.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

حرض مؤخرا مؤتمراً أقامته دائرة الس�ينما واملرسح 
ع�ن كيفية النه�وض بالواقع الس�ينمائي يف العراق، 
وكان يأم�ل طرح رأيه كأي مش�ارك يف املؤتمر، ومن 
خ�الل ذلك يطرح تس�اؤله املروع بصدد تهميش�ه 
وإبع�اده عن املش�اركات الس�ينمائية، رغم انه كان 
من رواد السينما العراقية إىل جانب بطولته لفيلم لم 
ير الن�ور حتى اآلن، لكن الفرصة لم تتح له، ولجأ إىل 
الصحافة مؤخرا.. هذا ما كشفه الفنان عدنان الحداد 

يف حوار ل�)املستقبل العراقي(، يف ما ييل نصه: 
ما حكاية مشاركتك يف مؤتمر للسينما؟  •

لك�ي اط�رح يف املؤتم�ر معانات�ي والتي   -
جاءت بعد أن قاموا بتهمييش وإبعادي عن املشاركات 
الس�ينمائية مؤخرا لكوني غري معروف س�ينمائيا.. 
وكن�ت أتمنى ان اطرح نف�ي يف االجتماع كوني من 
الس�ينمائيني القدامى وكانت يل أكثر من مشاركة يف 

األفالم العراقية عىل املستوى الخاص والعام. 
املش�اركة  ع�ىل  اإلرصار  ه�ذا  ومل�اذا   •

السينمائية؟
ظه�رت  ق�د  الس�ينمائية  مقدرت�ي  الن   -
بص�ورة جلية من خ�الل عمل تلفزيوني للس�ومرية 
عنوانه "أس�د بابل" حيث برعت يف تجسيد شخصية 
)املتقاعد( وبش�هادة النق�اد والصحافة.. حيث كان 
دوري يعتمد ع�ىل اللقطات الس�ينمائية ذات القدرة 
التعبريي�ة وخاص�ة يف الوج�ه والت�ي ال تعتم�د عىل 
الح�وارات وإنم�ا عىل الص�ورة، والت�ي تغني عن أي 

حوار، مهما كانت بالغته. 
وأين كانت بداياتك السينمائية؟  •

يف ع�ام 1967 م�ن خ�الل فيل�م "احدب   -
بغ�داد" م�ن تأليف واخ�راج خليل م�رادي وكان من 
بطولتي وللفنان املبدع اندراوس عيىس.. ثم ش�اركت 
يف فيل�م طريق الظالم، من إخراج عبد الكريم الرساج 

وجسدت خالله شخصية رجل استثماري. 
وماذا أيضا؟  •

ش�اركت يف مجموع�ة من أفالم الس�ينما   -
وامل�رسح ومنها: البيت للمخرج عب�د الهادي الراوي 

و)حب ودراجة(. 
واين تكمن معاناتك بهذا الصدد؟      •

رغم ان الفرصة قد س�نحت يل مجددا من   -
اجل املشاركة يف األفالم التي انجزت مؤخرا ملشاركتها 
يف م�روع بغداد عاصمة للثقاف�ة العربية 2013 اال 
ان الجه�ات املعني�ة ال تري�د االلتف�ات اىل قابليتي يف 
الس�ينما لكوني غري معروف يف الوس�ط الس�ينمائي 

رغم ذلك التاريخ الذي افخر به.
وما الذي تتمناه؟  •

أن يلتفتوا لقدرات�ي اإلبداعية ويمنحوني   -

الفرص�ة الس�ينمائية م�ادام الوقت أصبح س�انحا 
إلنت�اج العديد من األف�الم للمروع حيث لم يبق من 

العمر بقية.. وذاك ما أتمناه من كل قلبي. 
ما نعرفه أن لك تاريخا كبريا يف املرسح؟  •

وقتها يف مرسحية املحطة برزت يف تجسيد   -
ش�خصية الرجل املفجوع بوفاة زوجته خالل حادثة 
قط�ار ولكن�ه يأبى االعتق�اد بان زوجت�ه قد فارقت 
الحي�اة ولهذا ن�راه قابعا يف زاوية م�ن زوايا محطة 

القطار. 
هل من وقفة عند ذلك العمل الذي ال يزال   •

عالقا يف الذاكرة؟
مرسحية املحطة والتي استمر عرضها يف   -
بغ�داد واملحافظات أكثر من عام�ني وهي من تأليف 
صب�اح عطوان وإخ�راج فتحي زي�ن العابدين كانت 
يف البداية س�هرة تلفزيونية ولم تظهر عرب الشاش�ة 

الصغرية. 
كي�ف ت�م ع�رض مرسحي�ة املحط�ة يف   •

التلفزيون الحقا؟
بعد أن تم تسجيلها تلفازيا خالل عرضها   -
عىل املرسح الوطن�ي بيعت للتلفزيون الكويتي وكان 
ذلك ع�ام 1986 حيث باتت حق�وق الطبع والعرض 
للتلفزيون املذكور.. وبعده�ا قام التلفزيون العراقي 
برائها وعرضها عىل الجمهور العراقي.. وعىل اثرها 
نالت املرسحية ما نالته من اقبال من قبل مش�اهدي 
التلفزيون وتم عرضها ألكثر من مرة ومازالت تعرض 

ما بني فرتة وأخرى داخل العراق وخارجه. 
وأخريا.. هل من وقفة عند أهم أعمالك؟  •

شاركت يف مسلس�ل سنوات النار لصباح   -
عطوان وعزام صالح وهاش�م أبو عراق يف ش�خصية 
أمر موقع يف االهوار ويف اسد بابل من خالل تجسيدي 
لش�خصية الضابط املتقاعد اىل جان�ب النجوم كريم 
محسن ورياض ش�هيد وس�تار خضري وبتول عزيز 

وحياة حيدر وأنعام الربيعي وفارس عجام.
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اعترفــت الممثلــة البريطانيــة كيرا 
نايتلــي بأنها لم تعــش يوما "حياة 
أن  بعــد  التمثيــل"  نطــاق  خــارج 
نالــت شــهرة عالميــة إثــر نجاحها 
فــي عدة أعمال ســينمائية من بينها 
الكاريبي". وكشــفت  فيلم "قراصنة 
الممثلة، البالغة من العمر 27 عاما، 
عــن أن الجانــب الســلبي لنجاحهــا 
الباهــر في صناعــة الســينما يتمثل 
فــي افتقارهــا لتجــارب الحياة خالل 

نشأتها.
الصــورة للنجمة في مهرجان تورنتو 

قبل أربعة أيام.

نانيس عجرم: "بّدك متيش"!
تح�ت إدارة املخرج اللبناني وليد ناصي�ف، يف حني كان الجميع يرتقب صدور ألبوم ص�ّورت الفنانة ناني عجرم برسية تام�ة أغنية جديدة بعنوان "بدك تميش فيك" 

الكلي�ب الجديد ألغنية جديدة بعنوان بدك تم�يش فيك من ألحان زياد برجي وكلمات االجتماعي "تويرت" أن األغنية من كلمات أحمد مايض وألحان زياد برجي، وقالت:" وأعلنت نان�ي يف مجموعة تغريدات لها عرب حس�ابها الخاص عىل موقع التواصل ناني الجديد "سوبر ناني" الخاص باألطفال.
املجوهرات التي تمثلها يف الرق األوسط هي الراعي الرسمي للعمل.وأضاف�ت ناني أن األغنية ص�ّورت تحت إدارة املخرج وليد ناصيف وس�تكون رشكة أحمد مايض".

عدنان احلداد: أهل السينام اليوم مهشوين

متابعة/ مروان الفتالوي
تش�هد نهاي�ة ع�ام 2012، ح�راكا فنياً واس�عاً وغري 
مس�بوق ع�ىل صعي�د الس�احة الغنائي�ة، حي�ث يبذل 
مطرب�ون عرب وعراقيون جهداً حثيثا، إلكمال ألبوماتهم 
وطرحه�ا يف هذه املدة، فيما يعت�زم آخرون عىل تصوير 

كليبات وطرح أغاٍن منفردة وإحياء حفالت.
يأت�ي ذل�ك بع�د أن ش�هدت الس�احة الغنائي�ة فتورا 
ملحوظ�ا وخل�ت األس�واق م�ن ألبوم�ات املطرب�ني 
املشاهري بسبب األحداث التي مر بها الوطن العربي 
يف الس�نتني األخريتني، وترتاوح نشاطات املطربني 
بني طرح األلبومات وإحي�اء الحفالت وتصوير 
األغاني املنفردة، وكانت قد اس�تعادت س�وق 
الغن�اء روحها وعاد النش�اط من جديد، بعد 
أن أنج�ز بعض الفنان�ني ألبوماتهم مؤخراً 
كأصال�ة واليس�ا اللت�ني تصدرت�ا نس�بة 

املبيعات يف الوطن العربي.
ماجد املهندس: أنا وياك

 حددت رشكة روتان�ا للصوتيات واملرئيات 
ي�وم االثن�ني 2012/12/8 موع�داً إلطالق 
ألب�وم النج�م العراق�ي ماجد املهن�دس فيما 
اختارت من قاعة )الربوت هول( يف لندن مكاناً 
لحف�ل إطالق األلب�وم، األلبوم الذي حمل اس�م 
)انا وي�اك( يتضم�ن 16 أغنية وم�واال تعاون 
فيه�ا برنس الغن�اء العربي مع ابرز الش�عراء 
وامللحنني يف العالم العربي نذكر منهم س�اري، 
فائ�ق حس�ن، تركي بن عب�د الرحم�ن، ضياء 
املي�ايل، رابح صقر، عيل صابر، طارق محمد, 
أحمد الهرمي، عصام كمال وماجد املهندس 
الذي وضع ملسته الخاصة يف تلحني بعض 

األغنيات.
من جهة ثانية يس�تعد ماج�د املهندس إلحياء حفل ضخم ع�ىل حلبة البحرين 

الدولية يف 29 أيلول الحايل وذلك عىل هامش سباق البحرين للتحمل.
كاظم الساهر وجلجامش 

من جانبه، حّدد كاظم الس�اهر ليلة رأس الس�نة الجديدة موعداً لطرح ألبومه 
الجدي�د. وق�د انتهى الس�اهر بالفعل من تس�جيل أغنيتني من أغني�ات األلبوم 
م�ن ألحانه، وأّكد الفنان العراقي أن األلبوم س�يتضمن مجموعة من القصائد، 
ومجموعة من األغاني الرومانس�ية. يذكر أن آخر ألبومات كاظم كان ألبوم "ال 

تزيديه لوعة" والذي طرحه يف 2011.
وأض�ح قي�رص الغن�اء العرب�ي انه يفك�ر يف االعت�زال بع�د االنتهاء م�ن لحن 
"جلجام�ش" م�ربراً ذل�ك بقول�ه: "إذا انتهيت م�ن جلجامش س�وف أفّكر يف 
االعتزال يف أن أرتاح، بخاصٍة أني بلحن جلجامش عربت كل األغاني التي س�بق 
أن لّحنته�ا، عربت مجموع�ة كبرية من األغاني التي أفخ�ر بها، فقلت يف نفي 
بعد هذا اللحن، ماذا س�أفعل؟ كيف س�أتخّطى نفي؟ لذا قلت إني س�أفّكر يف 

االعتزال".
جنات: البادي أظلم

جن�ات انتهت النجمة املغربية جنات من تس�جيل جميع أغاني ألبومها الجديد، 
وبدأت يف املرحلة النهائية من إعداده للطرح يف األسواق. وأكد مصدر مقرب من 
جنات لوسائل إعالم أن جنات ترف حاليا عىل املراحل النهائية إلعداد األلبوم، 

والذي تنوي طرحه يف نهاية العام الحايل.
وتاب�ع املص�در أن جنات تفاضل حاليا بني أكثر م�ن عرض تقدمت به أكثر من 
رشكة لتتوىل توزيع األلبوم، وس�تحدد اس�م الركة التي ستتعاون معها خالل 

أيام.
جدي�ر بالذكر أن جنات تتوىل إنتاج األلبوم عىل نفقته�ا الخاصة، وتتعاون فيه 
مع الش�عراء حس�ن عطية ومحمد البوغ�ي ووائل غرياني وعدد من الش�عراء 
الج�دد، وامللحنني محمد يحيى وأرشف س�الم ومحمد الصاوي ومديح ورشيف 

إسماعيل، واملوزعني طارق حسيب وأحمد إبراهيم ويحيى يوسف ووسام.
وكانت جنات قد انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية منه تحمل اسم "البادي أظلم"، 

من كلمات الشاعر تامر حسني وألحان أرشف سالم وتوزيع أمري محروس.

سايل نجيم : زير النساء
بع�د طرحه�ا لكليب أغني�ة "زير النس�اء" بأيام ب�دأت الفنانة س�ايل يف وضع 
اللمس�ات األخرية عىل ألبومها الجديد املتوقع صدوره قبل مطلع العام الجديد. 
وج�اء يف بي�ان إعالمي: يتضمن ألبوم س�ايل الجديد مجموع�ة أغنيات بلهجات 

مختلفة يغلب عليها الطابع الخليجي، واللهجة البيضاء.
وق�د طرحت املطربة الش�ابة منذ أي�ام أحدث كليباتها والذي يحمل اس�م "زير 
النساء"، األغنية من كلمات الشاعر فارس اسكندر، وألحان سليم سالمة، ومن 

إخراج فادي حداد.
مرييام فارس.. خليجي

وتس�تعد الفنان�ة اللبناني�ة، مرييام ف�ارس، الس�تكمال نجاحها م�ع األغنية 
الخليجي�ة، التي باتت ال تس�تغني عن البحث عن الجدي�د فيها لتقديمها، حيث 
س�تقدم خ�الل الفرتة القادم�ة صوتها عىل أغني�ة جديدة تحمل عن�وان "تبي 
ترقمني؟" تتعاون فيها مع الشاعر السعودي "الوسام" والفنان العراقي باسل 

العزيز الذي أعد لحناً سيشكل خليطاً بني اإليقاعات الخليجية والعراقية.
وعلمت وس�ائل إعالم عربية أن مرييام فارس س�تتواجد يف اس�توديوهات فايز 
الس�عيد س�اوند لوضع صوتها عىل األغنية التي وصلت اىل مراحلها األخرية من 
اإلعداد والتنفيذ املوسيقي، والتي ستشكل اختالفا يف طريقتها بعد النجاح الذي 
حققت�ه مرييام مع األغنية الخليجية، والتي باتت تعتمدها يف جميع اختياراتها 

الغنائية.
وأكدت مرييام فارس نجوميتها يف الخليج العربي يف الغناء االستعرايض الراقص 
بعد نجاحها يف حفل "ليايل دبي يف العيد" الذي أحيته إىل جانب الفنان اإلماراتي 
حس�ني الجس�مي، وتفاعل الجمهور مع أغنياتها وتحركاتها عىل املرسح، التي 

كانت تتعاىل معها أصوات الجمهور باستمرار.
آمال ماهر يف جديد

من جهتها، تس�عى املطربة آمال ماهر لتقديم ألب�وم غنائي جديد، خاصة بعد 
نجاح ألبومها األخري "أعرف منني" الذي طرح يف 2011.

وق�ال املوزع املوس�يقي وليد رشاقي أع�ود للتعاون مع آم�ال يف األلبوم الجديد 
م�ن خ�الل أغنيت�ني حت�ى اآلن، ت�م االنته�اء تجهي�ز أفكارهما، وس�وف يتم 
تس�جيلهما قريبا.وأوضح رشاقي أن األغان�ي التي تجمعه مع آمال من كلمات 

الش�اعر الغنائي نادر عبد الله وألحان وليد 
س�عد، وقد يضم األلب�وم أغاني أخرى من 

توزيعه.
يذك�ر أن ولي�د رشاقي تعاون م�ع آمال 
ماهر يف ألبومه "اعرف منني"، من خالل 
أغنية "رياح بيا فني" التي تم تصويرها 
بطريق�ة الفيدي�و كلي�ب، وكانت من 
ألحان وليد س�عد وكلم�ات نادر عبد 

الله أيضا.

آخرون
آخ�رون  مطرب�ون  وهن�اك 
اس�تأنفوا نشاط س�وق الغناء 
مرة أخرى بعد فرتة طويلة من 
الركود امتدت ل�ما يقرب من 
عامني، حي�ث طرح مؤخرا 

ع�دد كب�ري م�ن املطربني 
الكبار ألبوماتهم الغنائية 
وحقق�ت نس�بة مبيعات 

مرتفع�ة توض�ح أن الجمه�ور 
كان ينتظ�ر طرح تلك األلبومات التي 
الرومانس�ية  تغل�ب عليه�ا األغان�ي 

والعاطفي�ة وأعادت الحي�اة من جديد 
للوسط الغنائي.

م�ن بني ه�ذه األلبوم�ات ألب�وم النجمة 
الس�ورية أصال�ة "ش�خصية عني�دة"، الذي 

حقق نجاحا كبريا، ووصل عدد استماع األلبوم 
ع�ىل أح�د مواقع التحمي�ل إىل ما يتخط�ى ال�30 

مليون مس�تمع، ويتضمن األلبوم 10 أغنيات.

أكثر من عرشين فنانا يطرحون ألبوماهتم ويصّورن الكليبات

الساحة الغنائية: هناية 2012 ربيع طريب ونغمي



مايكروفون

أسماء صفاء : هذه هي لحظات رحيل المختار
يف رسد درامي تحدثت الفنانة أسماء صفاء عن اللحظات األخرية لرحيل الفنان 
عبد الخالق املختار حيث ذكرت بانها وقتها كانت قادمة من أستوديو التصوير 
وش�اهدت الشحوب يلف بوجه املختار وكان مرهقا جدا وقال لها يف ساعتها 
بأنه س�وف يموت فما كان منها إال ان تلبس�ه مالبس�ه وتحمل�ه بالقوة اىل 
املستش�فى .. وكان املختار يوصيها بن الح�ن واآلخر بان يدفن يف بغداد.. 
وعند الوصول إىل املستشفى بدأ نفسه يضيق وصار يتنفس بصعوبة بالغة 
فقاموا بفتح فتحة له يف البلعوم كي يتنفس منها.. ثم عملوا له تخطيط 
القلب واألش�عة فوج�ودا ماء يف الرئة والبوتاس�يوم مرتف�ع وهو ما اثر 

عىل عمل القلب. وقد حاول األطباء معه كثريا اال ان نس�بة الهيموغلوين 
وصلت إىل درجة 7 وهي درجة مميتة. وبالفعل بعد اقل من نصف س�اعة اس�لم املختار 

روحه إىل الباري عز وجل. 

www.almustakbalpaper.net

المحكمة تبرئ مايلي سايروس
ب�رأت محكم�ة أمريكي�ة النجمة 
ماييل سايروس من تهمة االعتداء 
عىل أحد األشخاص وإثارة الشغب 

داخل ملهى لييل يف هوليوود.
موق�ع »ت�ي إم زي« ذكر أن تربئة 
س�ايروس ج�اءت بن�اء ع�ىل ما 
أظهرته كام�ريا املراقبة يف امللهى؛ 
حيث أن ماييل لم تقم باس�تخدام 
العنف وإنما تش�اجرت مشاجرة 

لفظية فقط.
وكان�ت ماي�يل تقيض س�هرة مع 
خطيبه�ا املمث�ل لي�ام هامزورث 

عندما قام ش�خص م�ا باالرتطام 
بمقعدهما متعمداً، فقامت ماييل بتوبيخه، لكنه ادعى أنها وجهت 
له لكمة قوية يف محاولتها لفض شجار بينه وبن خطيبها، وقام 

بتقديم شكوى لدى الرشطة.
وبع�د تحقيق�ات مكثفه أجرته�ا الرشط�ة يف البالغ واس�تدعائها 
لس�ايروس وخطيبها وعدد من الش�هود الذين كان�وا موجودين يف 
املله�ى توصلت لرشيط كامريا املراقبة الذي كش�ف براءة ماييل من 

التهمة املنسوبة إليها.
وُيذكر أن س�ايروس قد أعلنت خطبتها لهامزورث منذ عدة أش�هر 
بع�د أن التقي�ا أثناء اش�راكهما يف بطولة الفيل�م الناجح »األغنية 

األخرية«.

ماذا سيفعل براد بت بعد اعتزاله؟
تراج�ع النج�م الهوليودي ب�راد بت عن ق�راره الس�ابق بالعمل يف 

اإلخراج السينمائي عقب اعتزاله التمثيل عند بلوغه سن ال�50.
براد قرر أن يتفرغ بعد اعتزاله ألرسته، حيث يعتني بأطفاله الست 
مع رشيكته املمثلة األمريكية أنجلينا جويل، وهذا ما عرب عنه قائالً: 
»مهن�ة اإلخ�راج مجهدة للغاية، وأنا أفضل أن أك�ون أبا موجودا يف 
حي�اة أوالدي، وىف مراحله�م املختلفة، وهذا بالنس�بة إىلّ أكرب وأهم 

متعة«.
النجم العاملي-48 عاماً-أكد أن األبوة غريت طبيعته ونظرته لألمور 

تماماً، وأصبحت أرسته يف املقام األول بحياته.

تايلور سويفت تكتب تاريخ الموسيقى
كتب�ت املطربة الش�ابة تايلور س�ويفت تاريخا جديدا 

ملوسيقى الكانري عىل قوائم املبيعات العاملية.
وللمرة األوىل اعتل�ت أغنيتان من فئة "الكانري" 
قم�ة قوائ�م املبيع�ات العاملي�ة حس�ب قائمة 
"بيلب�ورد" الش�هرية، كم�ا أنها امل�رة األوىل 
الت�ي تتمكن فيها أغان�ي الكانري تجاوز 

مبيعات ال�200 ألف نسخة.
واحتلت س�ويفت القم�ة بأغنيتيها، 
 We "األوىل "ل�ن نعود إىل بع�ض أبدا
 Are Never Ever Getting Back
Together والتي بلغت مبيعاتها 284 
ألف نسخة، فيما ظهرت أغنية 
املرك�ز  يف   Ronan "رون�ان" 
الثاني والتي خصصت سويفت 
كافة مبيعاتها لصالح مؤسس�ة 
الرسط�ان"  ملقاوم�ة  "وقف�ة 
الخريية، وبلغ مبيعاتها 211 ألف 

نسخة 
واس�تقبل فندق "س�وفوتيل" 
ري�و  الربازيلي�ة  بالعاصم�ة 
دي جان�ريو مؤتم�را صحفي�ا 
اس�تلمت في�ه املطربة الش�قراء 
االس�طوانة الذهبي�ة املقدمة من 

مجلة بيلبورد.
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مسرحية فخرية 
هادي اليف 

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تألي�ف واخ�راج/ املغ�رب اك�رم 

سبع 

تمثي�ل/ مجموع�ة م�ن الفنانن 

املغربن يف والية مشيغان 

تقدي�م / فرق�ة والي�ة مش�يغان 

االمريكية العراقية 

الزمان / اب – 2012 

امل�كان/ والي�ة مش�يغان ووالية 

بوسطن األمريكيتن 

بالتمس�ك "تتحدث املرسحية عن حب الوطن  املغرب�ن  وتش�جيع 

بعادات وتقالي�د اهلنا ومجتمعنا 

العراق�ي.. حي�ث كان�ت االصداء 
جيدة من خ�الل تفاعل الجمهور 

والجالية العراقية مع املرسحية".                                                                      

املخرج أكرم سبع 

عادل كاظم غير راض على "بنت المعيدي"
اس�تغرب الكاتب، عادل كاظم، الصورة التي ظهر عليها مسلسله الدرامي "بنت املعيدي" الذي أخرجه األردني بسام 
ل العديد من املالحظات املهمة ألن املنتج واملخرج لم يلتزم�وا بالنص وباملالحظات التي كتبها  س�عد، مؤكًدا أنه س�جَّ
لهم�ا من أجل ان يظهر العمل بش�كل مقنع.وأكد املؤلف الدرام�ي، أنه وقع يف مطب اإلنتاج واإلخراج الذي ظهر عليه 

حرص مسلس�له "بن�ت املعيدي"، مش�رًيا اىل ان�ه كان من املمك�ن أن يظهر بش�كل أفضل لو كان  هنال�ك 
م�ن الجه�ة اإلنتاجية، وقال عادل لوس�ائل إعالم "إنهم لم يستش�ريوه 

ولم يس�تدعوه أثناء التصوير ولم يلتزموا باملالحظات التي أبداها 
وترصفوا بالنص كما أرادوا".وأضاف "خرجت من مشاهدتي 

للعم�ل بالعديد من املالحظات، ومن أهمها أن املسلس�ل لم 
يص�ور يف املواقع واألمكنة التي ثبته�ا يف النص، مثالً 

االهوار، أنا لم اكتب عن الهور اال بعد ان ش�اهدته 
ع�ىل الطبيع�ة، فجعلت�ه كم�ا عرفته وش�اهدته، 

لكنه�م لم يذهب�وا اىل الهور ولم يص�وروا فيه، 
ثم أن املعدان لديهم الجاموس يعيش�ون عليه 
وقلي�ل من البق�ر، لكنهم اظه�روا يل الهور كله 
)خرفان(، وهذه مفارق�ة، كما هناك جملة من 
اإلش�كاالت، أما بالنس�بة للمقه�ى والجماعة 
التي أسست الحركة التقدمية وجريدة األهايل 

والرعيل األول من اليسار، هؤالء املوجودون 
يف بغداد، يف زمن عرشينيات القرن املايض، 
اظهره�م املسلس�ل جالس�ن يف مقه�ى 
وفيه�ا رادي�و حدي�ث، صناعت�ه تعود اىل 
الخمسينيات، يف حن ان يف ذلك الوقت الذي 

يتناوله املسلس�ل لم تكن هناك إذاعة، 
ترصفات لم تعجبن�ي عىل الرغم من 
انن�ي كتب�ت هذه االش�ياء بش�كل 

دقي�ق ودون�ت له�م املالحظ�ات 
عليها، ومن ث�م أنهم ينقلون 
الراديو  عن 

متابعة/ مروان الفتالوي
تش�هد نهاي�ة ع�ام 2012، ح�راكا فنياً واس�عاً وغري 
مس�بوق ع�ىل صعي�د الس�احة الغنائي�ة، حي�ث يبذل 
مطرب�ون عرب وعراقيون جهداً حثيثا، إلكمال ألبوماتهم 
وطرحه�ا يف هذه املدة، فيما يعت�زم آخرون عىل تصوير 

كليبات وطرح أغاٍن منفردة وإحياء حفالت.
يأت�ي ذل�ك بع�د أن ش�هدت الس�احة الغنائي�ة فتورا 
ملحوظ�ا وخل�ت األس�واق م�ن ألبوم�ات املطرب�ن 
املشاهري بسبب األحداث التي مر بها الوطن العربي 
يف الس�نتن األخريتن، وتراوح نشاطات املطربن 
بن طرح األلبومات وإحي�اء الحفالت وتصوير 
األغاني املنفردة، وكانت قد اس�تعادت س�وق 
الغن�اء روحها وعاد النش�اط من جديد، بعد 
أن أنج�ز بعض الفنان�ن ألبوماتهم مؤخراً 
كأصال�ة واليس�ا اللت�ن تصدرت�ا نس�بة 

املبيعات يف الوطن العربي.
ماجد املهندس: أنا وياك

 حددت رشكة روتان�ا للصوتيات واملرئيات 
ي�وم االثن�ن 2012/12/8 موع�داً إلطالق 
ألب�وم النج�م العراق�ي ماجد املهن�دس فيما 
اختارت من قاعة )الربوت هول( يف لندن مكاناً 
لحف�ل إطالق األلب�وم، األلبوم الذي حمل اس�م 
)انا وي�اك( يتضم�ن 16 أغنية وم�واال تعاون 
فيه�ا برنس الغن�اء العربي مع ابرز الش�عراء 
وامللحنن يف العالم العربي نذكر منهم س�اري، 
فائ�ق حس�ن، تركي بن عب�د الرحم�ن، ضياء 
املي�ايل، رابح صقر، عيل صابر، طارق محمد, 
أحمد الهرمي، عصام كمال وماجد املهندس 
الذي وضع ملسته الخاصة يف تلحن بعض 

األغنيات.
من جهة ثانية يس�تعد ماج�د املهندس إلحياء حفل ضخم ع�ىل حلبة البحرين 

الدولية يف 29 أيلول الحايل وذلك عىل هامش سباق البحرين للتحمل.
كاظم الساهر وجلجامش 

من جانبه، حّدد كاظم الس�اهر ليلة رأس الس�نة الجديدة موعداً لطرح ألبومه 
الجدي�د. وق�د انتهى الس�اهر بالفعل من تس�جيل أغنيتن من أغني�ات األلبوم 
م�ن ألحانه، وأّكد الفنان العراقي أن األلبوم س�يتضمن مجموعة من القصائد، 
ومجموعة من األغاني الرومانس�ية. يذكر أن آخر ألبومات كاظم كان ألبوم "ال 

تزيديه لوعة" والذي طرحه يف 2011.
وأض�ح قي�رص الغن�اء العرب�ي انه يفك�ر يف االعت�زال بع�د االنتهاء م�ن لحن 
"جلجام�ش" م�ربراً ذل�ك بقول�ه: "إذا انتهيت م�ن جلجامش س�وف أفّكر يف 
االعتزال يف أن أرتاح، بخاصٍة أني بلحن جلجامش عربت كل األغاني التي س�بق 
أن لّحنته�ا، عربت مجموع�ة كبرية من األغاني التي أفخ�ر بها، فقلت يف نفيس 
بعد هذا اللحن، ماذا س�أفعل؟ كيف س�أتخّطى نفيس؟ لذا قلت إني س�أفّكر يف 

االعتزال".
جنات: البادي أظلم

جن�ات انتهت النجمة املغربية جنات من تس�جيل جميع أغاني ألبومها الجديد، 
وبدأت يف املرحلة النهائية من إعداده للطرح يف األسواق. وأكد مصدر مقرب من 
جنات لوسائل إعالم أن جنات ترشف حاليا عىل املراحل النهائية إلعداد األلبوم، 

والذي تنوي طرحه يف نهاية العام الحايل.
وتاب�ع املص�در أن جنات تفاضل حاليا بن أكثر م�ن عرض تقدمت به أكثر من 
رشكة لتتوىل توزيع األلبوم، وس�تحدد اس�م الرشكة التي ستتعاون معها خالل 

أيام.
جدي�ر بالذكر أن جنات تتوىل إنتاج األلبوم عىل نفقته�ا الخاصة، وتتعاون فيه 
مع الش�عراء حس�ن عطية ومحمد البوغ�ي ووائل غرياني وعدد من الش�عراء 
الج�دد، وامللحنن محمد يحيى وأرشف س�الم ومحمد الصاوي ومديح ورشيف 

إسماعيل، واملوزعن طارق حسيب وأحمد إبراهيم ويحيى يوسف ووسام.
وكانت جنات قد انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية منه تحمل اسم "البادي أظلم"، 

من كلمات الشاعر تامر حسن وألحان أرشف سالم وتوزيع أمري محروس.

سايل نجيم : زير النساء
بع�د طرحه�ا لكليب أغني�ة "زير النس�اء" بأيام ب�دأت الفنانة س�ايل يف وضع 
اللمس�ات األخرية عىل ألبومها الجديد املتوقع صدوره قبل مطلع العام الجديد. 
وج�اء يف بي�ان إعالمي: يتضمن ألبوم س�ايل الجديد مجموع�ة أغنيات بلهجات 

مختلفة يغلب عليها الطابع الخليجي، واللهجة البيضاء.
وق�د طرحت املطربة الش�ابة منذ أي�ام أحدث كليباتها والذي يحمل اس�م "زير 
النساء"، األغنية من كلمات الشاعر فارس اسكندر، وألحان سليم سالمة، ومن 

إخراج فادي حداد.
مرييام فارس.. خليجي

وتس�تعد الفنان�ة اللبناني�ة، مرييام ف�ارس، الس�تكمال نجاحها م�ع األغنية 
الخليجي�ة، التي باتت ال تس�تغني عن البحث عن الجدي�د فيها لتقديمها، حيث 
س�تقدم خ�الل الفرة القادم�ة صوتها عىل أغني�ة جديدة تحمل عن�وان "تبي 
ترقمني؟" تتعاون فيها مع الشاعر السعودي "الوسام" والفنان العراقي باسل 

العزيز الذي أعد لحناً سيشكل خليطاً بن اإليقاعات الخليجية والعراقية.
وعلمت وس�ائل إعالم عربية أن مرييام فارس س�تتواجد يف اس�توديوهات فايز 
الس�عيد س�اوند لوضع صوتها عىل األغنية التي وصلت اىل مراحلها األخرية من 
اإلعداد والتنفيذ املوسيقي، والتي ستشكل اختالفا يف طريقتها بعد النجاح الذي 
حققت�ه مرييام مع األغنية الخليجية، والتي باتت تعتمدها يف جميع اختياراتها 

الغنائية.
وأكدت مرييام فارس نجوميتها يف الخليج العربي يف الغناء االستعرايض الراقص 
بعد نجاحها يف حفل "ليايل دبي يف العيد" الذي أحيته إىل جانب الفنان اإلماراتي 
حس�ن الجس�مي، وتفاعل الجمهور مع أغنياتها وتحركاتها عىل املرسح، التي 

كانت تتعاىل معها أصوات الجمهور باستمرار.
آمال ماهر يف جديد

من جهتها، تس�عى املطربة آمال ماهر لتقديم ألب�وم غنائي جديد، خاصة بعد 
نجاح ألبومها األخري "أعرف منن" الذي طرح يف 2011.

وق�ال املوزع املوس�يقي وليد رشاقي أع�ود للتعاون مع آم�ال يف األلبوم الجديد 
م�ن خ�الل أغنيت�ن حت�ى اآلن، ت�م االنته�اء تجهي�ز أفكارهما، وس�وف يتم 
تس�جيلهما قريبا.وأوضح رشاقي أن األغان�ي التي تجمعه مع آمال من كلمات 

الش�اعر الغنائي نادر عبد الله وألحان وليد 
س�عد، وقد يضم األلب�وم أغاني أخرى من 

توزيعه.
يذك�ر أن ولي�د رشاقي تعاون م�ع آمال 
ماهر يف ألبومه "اعرف منن"، من خالل 
أغنية "رياح بيا فن" التي تم تصويرها 
بطريق�ة الفيدي�و كلي�ب، وكانت من 
ألحان وليد س�عد وكلم�ات نادر عبد 

الله أيضا.

آخرون
آخ�رون  مطرب�ون  وهن�اك 
اس�تأنفوا نشاط س�وق الغناء 
مرة أخرى بعد فرة طويلة من 
الركود امتدت ل�ما يقرب من 
عامن، حي�ث طرح مؤخرا 

ع�دد كب�ري م�ن املطربن 
الكبار ألبوماتهم الغنائية 
وحقق�ت نس�بة مبيعات 

مرتفع�ة توض�ح أن الجمه�ور 
كان ينتظ�ر طرح تلك األلبومات التي 
الرومانس�ية  تغل�ب عليه�ا األغان�ي 

والعاطفي�ة وأعادت الحي�اة من جديد 
للوسط الغنائي.

م�ن بن ه�ذه األلبوم�ات ألب�وم النجمة 
الس�ورية أصال�ة "ش�خصية عني�دة"، الذي 

حقق نجاحا كبريا، ووصل عدد استماع األلبوم 
ع�ىل أح�د مواقع التحمي�ل إىل ما يتخط�ى ال�30 

مليون مس�تمع، ويتضمن األلبوم 10 أغنيات.

أكثر من عرشين فنانا يطرحون ألبوماهتم ويصّورن الكليبات

الساحة الغنائية: هناية 2012 ربيع طريب ونغمي



صفية المغيري
بالرغم من غزو المالبس الجديدة ألس�واقنا 
المحلي�ة في الس�نوات األخي�رة والتي بدأت 
تصل من مختلف المناشئ العالمية المعروفة 
وغير المعروفة على حد سواء بسبب انعدام 
الضربي�ة على دخولها من قبل تجارها الذين 
حققوا أرباحاً طائلة وكبيرة في تلك االعوام 
. وان كان�ت هناك ضريبة فهي قليلة جدا, أال 
إنن�ا نجد في الجانب األخ�ر ازدهارا في نوع 
آخر من المالب�س التي يقتنيه�ا المواطنون 
وق�د نجح اس�تعمال ه�ذه المالبس بش�كل 
واض�ح. حيث ش�هدت محال بي�ع المالبس 
المس�تعملة إقباال كبيرا والس�يما الصداري 
والقمصان المدرس�ية التي عج�ز عدد كبير 
من األهالي عن ش�راء مالبس جديدة بسبب 

تراجع قدرتهم الشرائية.

انتعاش تجارة المالبس المستعملة !
يؤك�د أب�و حس�ين )63 عام�ا( اق�دم بائ�ع 
للمالب�س المس�تعملة ف�ي منطق�ة س�احة 
التحري�ر ف�ي قل�ب العاصمة وهو يس�تقبل 
زواره، "بع�د 2003 اتس�م عملن�ا بالرك�ود 
بس�بب ع�زوف الناس ع�ن ش�راء المالبس 
المستعملة في ظل قدرة شرائية واضحة في 
تلك الفترة التي تلت س�قوط نظام الس�ابق" 
وأضاف، لكن اآلن تغير الحال في ظل موجات 
االس�عار المرتفع�ة الت�ي بدأت تثق�ل كاهل 
الن�اس والعوائ�ل الفقيرة وأصح�اب الدخل 
المح�دود وبدأ ه�ذا النوع م�ن التجارة يعود 
إلى االنتعاش وتش�هد االسواق العراقية االن 
ارتفاعا كبيرا في اسعار المالبس المستوردة 
االمر الذي دفع بعدد كبير من المواطنين الى 
اللجوء إلى أس�واق بيع المالبس المستعملة 
اآلتية من دول أوروبية". وأش�ار أبو حسين 
إلى "أن االنتعاش المتجدد لهذه الحرفة دفعه 
ال�ى التعامل مع وكالء ينتش�رون في عموم 
الم�دن العراقية.وأي�ده ف�ي الرأي )مش�تاق 
طال�ب( تاج�ر ف�ي س�وق البال�ة بمنطق�ة 
الكاظمي�ة قائ�ال "أن  تجارتنا ش�هدت حالة 
من الركود والس�بات بعد عام 2003 بس�بب 
التحس�ن الذي ط�رأ على روات�ب الموظفين 
وفتح باب االستيراد امام التجار دون اخضاع 
البضائع المستوردة لرس�وم الجمارك، لكن 
في األعوام األخيرة عاد النش�اط الى س�وق 
المالب�س القديم�ة وش�هدت تجارتنا رواجا 
كبيرا خصوص�ا خالل هذه االيام ومع حلول 
عي�د الفطر المب�ارك وما رافقه م�ن ارتفاع 
أن:  الجديدة.ويضي�ف  المالب�س  باس�عار 
بعض المالب�س الموجودة في س�وق البالة 
ه�ي مالب�س جديدة وغي�ر مس�تعملة اصالً 
يتم اس�تيرادها ضمن البال�ة مع قيام التجار 

بتجدي�د  االوربيي�ن 
محاله�م  بضائ�ع 
م�ن  والتخل�ص 
المالب�س الت�ي م�ر 
أكث�ر عل�ى  أو  ع�ام 
وظه�ور  صناعته�ا 
جدي�دة،  مودي�الت 

وهي تصلنا مع مالبس البالة، ما يدفع اغلب 
المتبضعي�ن للبح�ث عنه�ا واقتنائها بغض 
النظر عن الموديل، خاصة ان نوعيتها تكون 
ممت�ازة مقارن�ة بم�ا موجود في األس�واق 
األخرى".ويش�ار الي انه خالل فترة الحصار 
االقتص�ادي ال�ذي ف�رض عل�ى الع�راق في 
التس�عينات ش�هدت عملي�ة بي�ع المالب�س 
المستعملة رواجا الفتا لعدم قدرة العراقيين 

على شراء المالبس الجديدة.       
وبعد ع�ام 2003 وف�ي ظل التغيي�رات التي 
ش�هدتها البالد ارتفاع في القدرة الش�رائية 
للعراقيي�ن الع�ودة م�رة ثاني�ة ال�ى المحال 
التجارية المتخصصة بالمالبس المس�توردة 
لكن موجات ارتفاع االس�عار المتتالية حّدت 
من هذه الظاهرة في هذه االيام. لكن األس�ر 
العراقي�ة تش�كو م�ن ع�دم وج�ود مالبس 

مستعملة لألطفال .

"البالة" بديل مناسب
وي�ري )محم�د س�امي( وه�و موظ�ف: أن 
ش�راء المالب�س الجديدة اصب�ح يثقل كاهل 
الموظفي�ن المس�ؤولين ع�ن ش�ؤون اس�ر 
كبيرة، ونحن نهتم االن بش�راء ما هو جديد 
لالطف�ال اوال ثم يق�وم الكب�ار بالبحث عن 

مالبس في اماكن بيع الثياب المستعملة.
ويضيف سامي  )43 عاما( وهو اب لخمسة 
اوالد جميعهم في المراحل الدراسية: الواقع 
المعيش�ي اآلن اختل�ف عم�ا كان عليه خالل 
االع�وام القليلة الماضية فاالس�عار ارتفعت 
في كل مناحي الحياة وهذه مشكلة يواجهها 
اوال الموظف�ون واصحاب الدخ�ل المحدود. 
وتاب�ع م�ع حل�ول الع�ام الدراس�ي الجديد 
وش�راء مالبس المدارس  لم اس�تطع توفير 
مس�تلزمات جمي�ع افراد االس�رة ل�ذا نوفر 
احتياجات االوالد واقوم انا بش�راء المالبس 
المستعملة القديمة مع حلول العام الدراسي 

او مع قدوم فصل الشتاء.
وب�دوره ي�رى )منتظر حس�ين( موظف من 
بغداد أن: تحس�ن الوضع المعيشي للموظف 
بع�د ع�ام 2003 جعل�ت منه س�يد الس�وق، 
يبحث عن ش�راء الحاجيات الت�ي كان يحلم 
باقتنائها خالل فترة الحصار االقتصادي في 
تس�عينيات القرن الماضي، لكن األمر لم يدم 
طويال بس�بب ارتفاع اسعار السوق المحلية 
دون ح�دوث تحس�ن ف�ي رات�ب الموظ�ف 
اال بنس�بة قليل�ة، ال تتناس�ب م�ع االرتفاع 
الجنون�ي باس�عار الس�وق ومنه�ا اس�عار 
المالبس المس�توردة. وأض�اف: أنا وجميع 
ش�رائح الموظفي�ن كنا نأمل م�ن الحكومة 
العراقي�ة حمايتن�ا من جش�ع التج�ار الذين 
يرفعون اس�عار البضائع في كل مناسبة مع 

بقاء رواتبنا على حالها دون تحسن. 

وأسعار معقولة ومقبولة
وم�ن خ�الل تجوالن�ا ف�ي بع�ض األس�واق 
)المس�تعملة(  المالب�س  ببي�ع  المش�هورة 

حصدن�ا مجموعة من آراء المتس�وقين التي 
أجمعت ف�ي مجملها عل�ى ان االختيار ليس 
ق�رارا، ولكن�ه ف�ي مجمل�ه بس�بب الوضع 
االقتص�ادي الضعي�ف لفئة ال ب�أس بها من 

الناس. 
 )أم سيف( كانت أول المتحدثين عن أسبابها 
الختيار محال المالبس المس�تعملة لتكس�و 
أجس�اد أطفالها الخمسة. السيدة األربعينية 
أوضحت أن تزام�ن العيد والمدارس اجبراها 
عل�ى اخت�زال الكثي�ر م�ن قائم�ة تس�وقها 
وم�كان ش�رائها الحتياج�ات أوالده�ا م�ن 
مالبس المدارس من قمصان بيض وصداري 

زرقاء اللون. 
وزادت: أنا ال اعمل، وراتب رب االسرة وحده 
ال يكف�ي التزام�ات المرحل�ة المقبلة، وفي 

ب�ل  لمقا ا
أطفال  هناك 
ن  و ينتظ�ر

ب�س  لمال ا
للب�دء بالعام 
س�ي  ا ر لد ا
 . ي�د لجد ا
تضي�ف   و
س�يف"  "أم 
على  وعينها 
ع�ة  لبضا ا

المنثورة داخ�ل محل الثياب المس�تعملة، و 
بع�د أيام تهل علينا طلبات الس�نة الدراس�ية 
الجديدة، من هذا المنطلق، آثرت شراء مالبس 
مستعملة بأسعار معقولة ألتمكن من كسوة 
الجمي�ع وتحقي�ق مطالبه�م . وتتابع كمن 
يدافع ع�ن خياره تضم هذه الس�وق مالبس 
جي�دة جدا من حي�ث النوعي�ة وال بأس بها، 
وعملية تحتمل كثرة الغس�يل، والكي بسبب 
انها في مجملها اوروبية وامريكية وبأسعار 

أقل مما يتصوره أحد . 

عودة جديدة لسوق المستعمل !
يقول الحاج )فاضل أبو عباس( وهو يتجول 

ف�ي س�وق الكاظمي�ة باحث�ا ع�ن مالب�س 
المدارس ألطفاله: كنت إبان التس�عينات من 

القرن الماضي من مرتادي سوق 
المس�تعملة  لأللبس�ة  الب�االت 
بس�بب ضعف الحالة المعيشية 
االقتص�ادي  للحص�ار  نتيج�ة 
المف�روض على الع�راق آنذاك، 
ترك�ت  س�نوات  ومن�ذ  لكن�ي 
الشراء من اس�واق الباالت بعد 
تحس�ن األوض�اع المالية، ولم 
أتوق�ع أن أع�ود اليوم للس�وق 
بعد ان صدمتنا اسعار المالبس 
الجدي�دة ه�ذا الع�ام وارتف�اع 
اسعارها قبل الموسم الدراسي 

 .

سعيد(  الله  ويذهب)عبد 
بقوله أتجول في أسواق 
وأكثر  باس�تمرار،  البالة 
ما يلف�ت نظري األحذية 
فاألحذي�ة  والجلدي�ات، 
أصلية ومريحة وهي في 
نفس الوقت ذات أس�عار 
مقبول�ة، ومعظم الثياب 
عالمي�ة  م�اركات  م�ن 
معروفة، وذات موديالت 

عصرية. 
المالبس  ه�ذه  ويضيف: 
ه�ا  عتبر ا

مناسبة جدا لي وألسرتي كعائلة 
متوسطة الدخل، مع عدد ال 
بأس ب�ه من األطفال، 
وحيث انن�ي مطالب 
مالب�س  بش�راء 
الوالدي  الم�دارس 
االربع�ة  لذل�ك ف�إن 
مناسبة  المالبس  هذه 
لذا  بالغ�رض  وتفي 
اتس�وق  االن  ان�ا 
المدارس   مالبس 

من الباالت.
عل�ي  ويق�ول 
 30( حس�ين 
ال�ذي  عام�ا( 
كان يبحث عن 
قيص ابيض 
في  البنته 
الب�االت،    

مدخولي 
ال يسمح لي الش�هري 

بش�راء مالب�س للمدارس 
وألطفالي األربعة الرتفاع 
س�عرها فاضطر إلى شراء 
واحدة من محال بيع الثياب 
المستعملة هنا تتوفر انواع 

جيدة واسعارها مناسبة. 

شراء "البالة" قرار ال خيار!!
البحث عن الحل في س�وق 

المالبس القديمة، هو خيار ش�ريحة واسعة 
م�ن العراقيي�ن م�ن متوس�طي وضعيف�ي 

الدخل، ففي ببغداد قررت  )أم عمار(  التوجه 
إلى أس�واق البالة لضم�ان حاجات اطفالها 
الخمس�ة، وتق�ول أم عم�ار العامل�ة ف�ي 
تنظيف إحدى المدارس ف�ي بغداد: باألمس 
وط�وال ث�الث س�اعات بحثت ع�ن مالبس 
مناس�بة ألطفال�ي في االس�واق، لكن غالء 
األس�عار منعني من شراء اي شيء، فكل ما 

املكه ه�و 150 الف دينار، وبه�ذا المبلغ لم 
يكن بإمكاني تأمين حاجات اكثر من طفلين 
او ثالثة، لذا جئت الى س�وق البالة فهو الحل 

الوحيد، علي أجد ما هو مناسب.

حركة جيدة وإقبال كبير
ويق�ول البائ�ع ال�ذي طل�ب ع�دم الكش�ف 
ع�ن اس�مه إن: الغالء ف�ي أس�عار المالبس 
المس�توردة م�ن الخ�ارج وخاص�ة التركية 
يجعل الناس يأتون إلينا، متهما بعض التجار 
بأنه�م يس�عون إل�ى اس�تيراد مالب�س ذات 
مواصف�ات رديئ�ة من الدرجة الخامس�ة ثم 
يبيعونها بأسعار خيالية، في حين تجد أغلب 
أصحاب الدخل المحدود وغيرهم من الزبائن 
يش�ترون المالب�س م�ن البال�ة الت�ي تمتاز 

بجودتها ورخص أسعارها. 
 وع�ن حرك�ة البيع قبي�ل الموس�م: قال أن 
الحرك�ة جيدة واإلقبال كبير وال يقتصر على 
فئ�ة اجتماعي�ة دون غيرها، مش�يرا إلى أن 
البعض يبحث عن ماركة عالمية، فيما يبحث 
اخرون عن س�عر مناس�ب ومعقول السيما 
ارباب األسر الكبيرة.  وعلى جنبات وأرصفة 
الش�وارع افترش أصحاب بس�طات بضاعة 
تنوعت بين احذية وثياب وحقائب مدرس�ية 

وقمصان بيض وصداري .
ويرى البائع )جميل كامل(: أن البالة مالبس 
كان�ت أم أحذي�ة أو مالبس مدرس�ية ال يهم، 
المهم أن أس�عارها مناس�بة لصغار الكسبة 
ومح�دودي الدخ�ل، ويذهب الجي�د والمميز 
منه�ا لزبائنه�ا المميزي�ن م�ن ذوي الدخل 
الميس�ور الذي�ن يحبون التمي�ز والتفرد في 
نوعية لباس�هم، ويختتم حديث�ه بالقول إن: 

البالة تنافس بقوة أس�واق المالبس الجديدة 
الجاه�زة، خصوص�ا فيما يتعل�ق بالمالبس 

الجلدية والقطنية والحقائب المدرسية .
وحدثن�ا الس�يد )جاس�م محمد عل�ي( تاجر 
جمل�ة: لق�د غ�زت أس�واقنا ومنذ س�نوات 
عدي�دة ومازال�ت هذه المالب�س محط إقبال 
كبير للمواطنين والس�يما مح�دودي الدخل 
ونح�ن نبي�ع لكاف�ة الش�رائح االجتماعي�ة 
بس�بب رخ�ص ه�ذه المالب�س وجودته�ا , 
وبصراح�ة هناك باالت من ن�وع خاص مثل 
مالب�س األطف�ال ودمى وأجه�زة كهربائية 
مثل المكواة والسش�وار الكهربائي وأدوات 

المطبخ وحقائب جيدة للمدرس ...الخ. 
وأضاف نح�ن اآلن نش�هد انتعاش�ا واضحا 
في بيع هذه المالبس قبل موس�م المدارس، 
وهناك الكثير من الذين يحبون ويرغبون في 

شراء هذه المالبس . 

أسواق "البالة " موديالت تواكب العصر
)صالح عبد الحس�ين( تاج�ر جملة قال: في 
الفت�رة الماضي�ة تعرف�ت الم�دن العراقي�ة 
المهمة الكبيرة مثل بغداد العاصمة وكركوك 
واربيل والموصل والبصرة على هذا النوع من 
األلبسة وقد جاءت كمساعدات وتم توزيعها, 
فهناك الكثير من الذين تسارعوا على اقتنائها 
مما أشاع استعمالها بشكل واسع األمر الذي 
شجع الكثير من المستوردين من التجار على 

قبول استيرادها من دول أوربية.
وان فك�رة اس�تيرادها إل�ى الع�راق ج�اءت 
لكونها رخيصة الثمن والزدياد الطلب عليها 
وإنه�ا واكب�ت حرك�ة العص�ر وق�د ازدادت 
مبيعاته�ا والس�يما المالب�س الت�ي تخ�ص 
المرأة حيث وجدت طالبات الكليات والمعاهد 
والمدارس موديالت كثيرة من هذه المالبس 
ل�م تجدها ف�ي موديالت أخرى ذات الش�كل 
والطراز على وجه التحدي�د هناك )الجاكيت 
والقب�وط( النس�ائي ذو 
الياق�ات المصنوع�ة من 
الفرو حيث انتشرت هذه 
األلبس�ة بش�كل س�ريع 

وذات حركة قوية.
كما أن هناك إقباال واسعا 
مالب�س  عل�ى  وكبي�را 
وحقائب الم�دارس فهي 
وأس�عارها  مرغوب�ة 
أن  ويب�دو  مناس�بة، 
واألس�رة  العراقي  البيت 
العراقية التخلو من طلبة 
المدارس لذا تزداد الرغبة 

على شرائها . 
مازن  الطال�ب  ويحدثن�ا 
محمد )مرحلة إعدادية(: 
ش�يء  أجم�ل  بصراح�ة 
هي الب�االت، فأنا أجدها 
تتماش�ى م�ع الموض�ة ب�ل ف�ي الكثير من 
األحي�ان تتفوق عليها، فالب�االت لها روادها 
ولو أمعنا النظر في هذه المالبس س�نجدها 

جميلة.
أما السيدة سهاد عبد علي )مدرسة( فتقول: 
بصراحة ش�ديدة ه�ذه المالبس ه�ي غلطة 
كب�رى -على ح�د وصفه�ا- وذلك ألس�باب 
ع�دة، في مقدمته�ا إنها مالبس 
مستعملة وهنا تكمن الخطورة 
فنحن ال نعرف من الذي استعمل 
يضم�ن  وم�ن  المالب�س  ه�ذه 
س�المتهم من اإلمراض إضافة 
الجه�ة  وغم�وض  جه�ل  إل�ى 
المصدرة له�ذه المالبس، فعليه 
فنحن نطال�ب بإعادة النظر في 

هذا الموضوع .  
وأيده�ا في الرأي س�يد إبراهيم  
الذي قال، "أن األسواق مملوءة 
بالمالب�س المس�توردة ولك�ن 
)االستوكات  المؤثر هو  الشيء 
والب�االت(، الت�ي نطال�ب بمنع 
لخط�ورة  نظ�را  اس�تيرادها 
المالبس المس�تورة واالمراض 
التي تنقلها. ويطالب)مصطفى 
عبد األمير(  المنتجين المحليين 
بتطوي�ر االنتاج حتى يس�تطيع المنافس�ة، 
ويؤك�د أن هن�اك بع�ض المصان�ع المحلية 
نجح�ت ف�ي التصدي�ر واصب�ح لها اس�مها 
وأس�واقها، فلماذا ال نط�ور انتاجنا المحلي 

حتى ينافس المستورد؟". 

وللطب رأي
بع�د ه�ذه الجول�ة ف�ي أس�واق بغ�داد التي 
توزع�ت مابي�ن الكاظمي�ة وبغ�داد الجديدة 
وباب الش�رقي أو بع�د التباي�ن الواضح في 
أراء المواطني�ن بين مؤي�د ورافض لها، كان 
البد لن�ا من طرق أبواب الط�ب لمعرفة رأيه 
الش�خصي وقد حدثن�ا الدكت�ور )احمد عبد 
الحس�ين ( قائ�ال: إن من بين ه�ذه المالبس 
التي انتشرت في بغداد توجد هناك أيضا لعب 
أطفال يجب غس�لها وتعقيمه�ا بالمعقمات 
الطبية المعروفة من قبل بائعيها أو مشتريها 
تحاشيا ألية خطورة مرضية وتحسبا للواقع 
الصحي، والش�روط الصحية ينبغي توخيها 
فه�ي مهمة جدا ويج�ب االلت�زام بها وعدم 
تجاهله�ا ويضي�ف: أن فك�رة اس�تيراد هذه 
المالبس وه�ذه األلع�اب وان كانت رخيصة 
الثم�ن إال أنها فكرة خاطئ�ة وغير صحيحة 
ألن األم�ر يتعل�ق قب�ل كل ش�يء بأطفالن�ا 
الذي�ن هم نبت�ة الحياة والجي�ل الجديد وهم 
جيل المس�تقبل فنحن نريدهم أقوياء الفكر 
والجس�م، واجد أن هذه األن�واع من األلعاب 
فيها الضرر على صح�ة األطفال أكثر بكثير 
من منافع التس�لية واللع�ب وأكثر كذلك من 
رخص ثمنها، وهذا ينطبق تماما على مالبس 

الكبار للرجال والنساء على حد سواء.
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البحث عن الحل في سوق المالبس القديمة، هو 
خيار شريحة واسعة من العراقيين من متوسطي 

وضعيفي الدخل.

رغم إغراق األسواق بالمالبس المستوردة

 "الباالت" تلقى رواجًا في السوق المحلية لسد المستلزمات المدرسية !!



الدكتور علي التميمي

قراءة جديدة لمفه�وم اإلرهاب في ضوء حركة 
الواق�ع الدولي المتغير بس�رعة, وكيف س�اهم 
ذلك في تش�ويش األفكار وإخفاء الحقائق حتى 
أنت�ج ما يس�مى بالربيع العربي, وكيف تحش�ر 
المصالح�ة الوطني�ة في مفاهي�م ال تنتمي لها, 
وكيف يصبح اإلرهاب مختطفا لمفهوم المذاهب 
والكيانات في لعبة ماكرة يش�رف عليها مفهوم 
جدي�د لإلرهاب ه�و إرهاب الدول�ة الكبرى التي 

يسيطر عليها الفكر التوراتي .
في اث�ر التفجيرات العش�وائية التي اس�تهدفت 
الموطني�ن يوم األح�د 9|9|2012 س�معت نائبا 
ينتمي إلى إح�دى قوائم الس�لطة والحديث كان 
عن ص�دور حك�م قضائ�ي باإلعدام عل�ى نائب 
رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي الهارب 
م�ن وج�ه العدالة م�ن الي�وم الذي وجه�ت إليه 

التهمة قضائياً .
وه�ذا النائب كان يتح�دث بطريقة تترجم غياب 
اإلدراك للقضاي�ا الوطنية التي تالمس الس�يادة 
الوطنية, مع غياب تام لمفاهيم العدالة والقانون 
ف�ي مف�ردات حديث�ه المف�رط ف�ي االس�تثارة 
الطائفية واس�تعداء الش�ريك الوطني في الحكم 
والس�لطة, مما يستدعي من القائمة التي ينتمي 
إليه�ا تحميله مس�ؤولية حديثه الش�خصي عما 
جاء ب�ه من طائفية كريهة وعدوانية ش�خصية 
لبع�ض المس�ؤولين ال تعبر عن ثقاف�ة وطنية, 
وتدي�ن ما ص�در منه ألنه تخريب متعمد للس�لم 
األهلي وعدم احترام س�يادة الوط�ن والقانون, 
وه�و ع�رف جار ل�دى أح�زاب منظوم�ة الفهم 

الديمقراطي أو منظومة الفهم الشوروي .
ومن اعتبر أن األح�كام التي تصدر قانونيا بحق 
م�ن مارس جرم�ا إرهابي�ا وقامت علي�ه األدلة 
واعت�رف به , او من اعت�رف عليه من يعمل معه 
ول�م يقم بالمث�ول أم�ام القضاء ودف�ع التهمة 
عن�ه بأدلة مح�رزة , هو عمل يض�ر بالمصالحة 
الوطني�ة, وه�ذا رأي غري�ب األط�وار ال يخ�دم 
المصالحة الوطني�ة وال يخدم الوطن والمواطن 
المهددي�ن باإلرهاب , وصاحب ه�ذا الرأي ينأى 
بنفس�ه عن مواجهة لهي�ب الصراحة خوفا على 

مصالحة الشخصية والحزبية .
كما أن من يعتبر صدور أحكام قضائية مس�تندة 
ألدل�ة محرزة ض�د من مارس أو ت�ورط بأعمال 

إرهابية.
 هو اس�تهداف لمك�ون معي�ن أو طائفة معينة, 
ورأي م�ن ه�ذا النوع الس�يما عندم�ا يصدر من 
نائب أو مس�ؤول ف�ي الدولة يضعن�ا أمام واقع 

شديد البؤس لجهة خطورة ما يلي :-
1-  عدم نضوج المفاهيم الوطنية

2-  عدم معرفة مفهوم السيادة الوطنية
3-  عدم الحرص على السلم األهلي

4-  عدم الحرص على سيادة القانون
5-  العم�ل عل�ى تضلي�ل المفاهي�م 

الوطنية
6-  العم�ل عل�ى اس�تثارة النع�رات 

الطائفية
عل�ى  العم�ل    -7
اإلره�اب  تش�جيع 

وإيجاد الذرائع له
عل�ى  العم�ل    -8
القوميات  استعداء 
كما  والعنصري�ات 
ج�رى ف�ي حدي�ث 
م�دة  قب�ل  معم�م 

ليست بالبعيدة .
وهذه المواق�ع الخطرة كلها يجب أن 
تدرس وتناقش بروح وطنية ومعرفية 
والتهمي�ش,  التس�طيح  ع�ن  بعي�دة 

وان تصبح محاور الهتماماتنا اليومية بالش�أن 
الوطن�ي الذي يحتاج منا االس�تنفار ولكن ليس 
على طريقة من عم�ل متباطئا بورقة اإلصالح , 
وليس على طريقة من أس�رع الجتماعات أربيل 
والنجف والتي أصبحت اليوم يراد لها أن تستغني 
عن بغداد لتجعل من السليمانية مركزا لنا ناسين 

قول الشاعر :-
التلمني فإن اللوم إغراء

           وداوني بالتي كانت هي الداء 
أو قول الشاعر اآلخر :-

وقصيدة قد قلتها ..... ليقال من ذا قالها ؟
تأتي الملوك غريبة ... ليقال من ذا قالها ؟

وسينطبق علينا المثل القائل: " بالصيف ضيعتي 
اللبن ".

وه�ذا م�ا أرجو أن يلتف�ت إليه من ش�اركوا في 
اجتماعات أربيل والسيما الذين أصدروا تبريرات 
وتوضيحات لموقفهم, ولكنهم وقعوا بمحذور 

المثل الشعبي : " أراد يكحلها عماها " !.
وتجاه تصريحات من هو نائب في البرلمان 
العراق�ي, وم�ن هو مس�ؤول م�ن الدرجة 
األول�ى, وم�ن هو محس�وب عل�ى حزب 
من أحزاب الس�لطة, ومن هو رئيس تيار 
وطن�ي, أصبحن�ا نحس بم�رارة ما قاله 
الش�اعر وعذرا م�ن تكرار االستش�هاد 

بقول الشعراء :
بليت باعور فازداد همي

                فكي�ف إذا بليت 
بأعورين ؟

ف�ي  ونح�ن 
ق  لع�ر ا

مبتلين 

بإع�داد م�ن األعوري�ن واألحولي�ن بع�دد اغلب 
والمحافظي�ن  والحكوم�ة  البرلم�ان  أعض�اء 
وأعضاء مجالس المحافظات والعدد قابل للزيادة 
في المؤسس�ات األخرى وهي كثيرة بكثرة نهم 
وإفراط من فيها من المسؤولين من الذين غزت 

قصورهم أحياء المدن األجنبية فضال عن المدن 
العراقي�ة, وأصبحت حواش�يهم مث�ال يضرب به 

أليام االنكشارية.
والمصالحة الوطنية تجاه هذا الواقع المشحون 
بس�وء الفهم وانعدام روح اإلخالص , 
مع تأهب الروح اإلرهابية لالس�تعانة 
بالنخ�وة الطائفية والنع�رة العنصرية 
اللتين ينتظران بلهف وشوق لمثل هذه 
المطالب التي ال مثيل 
له�ا لتحقي�ق مآربها 
عل�ى  تتم�رد  الت�ي 
القي�م وتتج�اوز  كل 
الديان�ات  كل  عل�ى 
فهمه�ا  بإلغ�اء 
مفه�وم  واس�تبقاء 
والكراهي�ة  التكفي�ر 
قط�ع  عن�ه  يعب�ر 
والتمثي�ل  ال�رؤوس 
النس�اء, وتخريب  بالجثث, واغتصاب 
الممتل�كات, وإباحة المخدرات بفتوى 
األمير الجاه�ل ألتب�اع ال يعرفون من 
الجه�اد س�وى العن�ف وإراق�ة الدماء وإش�اعة 
الفوض�ى,  ومن اإلس�الم س�وى اس�مه ,  ومن 

القرآن سوى رسمه .
حت�ى أصب�ح اإلره�اب بهذا 

مبتكرة  وس�يلة  المعنى 
ال�دول  لمخاب�رات 

إلش�اعة  الكب�رى 
وإرب�اك  الرع�ب, 

ت  لمجتمع�ا ا
الدول  وتفتي�ت 

حتى لو كلفها 
هذا ش�يء 

م�ن 

الخس�ارات الظاه�رة والتي يصع�ب على الناس 
تفسيرها, بل يصعب أحيانا حتى على السياسيين 
والمثقفي�ن إيجاد مخارج مقنعة لفهم ما يحدث 
وما يج�ري في عالم سياس�ة اليوم ال�ذي غادر 
عذري�ة الخبر واحترام الحق�وق واإلفهام ودخل 

س�رادقات  ف�ي 
جه�ة  ا لمو ا
الت�ي  الس�رية 
تجيز اس�تخدام 

ما يلي :-
ش�يء  كل    -1
مس�موح  ل�ك 
روح  لتحقي�ق 
الغلب�ة وتقه�ر 

خصومك
القناب�ل    -2
ي�ة  ر ا لحر ا

مس�مح 
استعملها ولكن 
بسرية تامة 3-  
الذرية  القناب�ل 
تبقى  أن  يج�ب 
ن  ا ع�و أل ا بيد
ب  صح�ا أل ا و

فقط
غ�از    -4
يجب  الكمتري�ل 

أن يبقى غامضا واستعماله سريا 
5-  التهوي�ل وتضخي�م األمور ألغراض س�باق 

السيطرة
واإلنه�اك  التجوي�ع    -6
االقتص�ادي ح�د الم�وت 
للخصم أمر مستساغ 

7-  ال ش�يء ينف�ع 
الديمقراطي�ة  م�ن 
مالم تحقق مصالح 

صاحب القرار 
التقس�يم   -8
مصي�ر  والتفتي�ت 
يخض�ع  ال  م�ن 
لمنط�ق م�ن يمتلك 

قدرة التدمير
أن  يج�ب  العال�م   -9
يتح�ول إل�ى جحيم ال 
يط�اق إذا ل�م يتحق�ق 
عل�ى  إس�رائيل  ام�ن 
طريق�ة وصايا حكماء 

صهيون 
التوراتي�ة مفهوم    -10
متداول من قبل القيادات 

الرئاسية في أمريكا
ه�ي  الصهيوني�ة   -11
أطروح�ة تي�ار المرمون 
ف�ي أمري�كا والدول 
وهو  األوربية 
 : يق�ول 

الصهيونية حركة سياس�ية ثم أصبحت ش�عار 
الس�يد المس�يح ف�ي معرك�ة "الهرمج�دون" 

التاريخية بالقرب من بابل في العراق. 
وفي ضوء هذا الفهم يمكن إعادة تفسير أحداث 
"11" س�بتمبر عام 2001 في مرك�زي التجارة 
العالمي�ة, ومفتاح ذلك يقوم عل�ى نقطتين في 

غاية األهمية من ناحية التحليل العلمي هما :
1- إن محمد عطا اللبناني الذي ظهر اس�مه من 
ضمن مجموعة طاقم الطائ�رات المهاجمة هو 

عنصر يعمل مع المخابرات األمريكية.
2- كل اليه�ود العاملي�ن ف�ي مرك�زي التجارة 

العالمية لم يكونوا 
في  موجودي�ن 

ذلك اليوم ؟!.
وإذا غادرن�ا 

ه  اإلشكالية التي ه�ذ
لم تح�ل ألغازها 
إل�ى الي�وم والتي 
س�وف تظ�ل لغ�زا 
بإرادة ترى نفس�ها 
يجب أن تحكم العالم 
الف�رص  مادام�ت 
متاحة , وما دام الفكر 
ف�ي  ي�زال  ال  البش�ري 
مرحلة الطفولة منذ زمن 
التي  الس�ماوية  النب�وات 
كان لليه�ود فيه�ا حضور 
أنفس�هم  وي�رون  واض�ح 

اليه�ود  أي 
يمتلك�ون  بأنه�م 
القدرة على الوصول إلى تحقيق 
معركة "الهر مجدون" التي يباد فيها كل 
المسيحيين وكل المسلمين واليهود, وال 
يبقى من اليه�ود إال "114" ألف يهودي 
هم يس�تقبلون المسيح وهم يصنعون 
األمة الخالدة التي تدخل الجنة وهذا هو 
فهم اليهودية الصهيونية وهو يختلف 
عن فهم المس�يحية الصهيونية التي 
ت�رى ب�أن الس�يد المس�يح يك�ون 
لقاؤه ارضيا وس�هل عس�قالن من 
األراضي التي تشهد حضوره ولذلك 

ينظ�ر اليه�ود اإلس�رائيليون 
بعي�ن الريب�ة ومعه�ا الجدية 
لمواجه�ة صواري�خ حم�اس 
باتج�اه عس�قالن , ويأخذون 
حس�ن  الس�يد  تلميح�ات 
نص�ر الل�ه باحتم�ال دخ�ول 
اللبناني�ة  المقاوم�ة  رج�ال 
الجلي�ل,  إل�ى  الل�ه"  "ح�زب 
تصريح�ات  يأخ�ذون  مثلم�ا 
الجمهوري�ة اإلس�المية ف�ي 
إي�ران بمح�و إس�رائيل عل�ى 
نح�و يمنحه�م اس�تعمال كل 
الوس�ائل التي تؤدي إلى عدم 

تحقيق الشعارات اإليرانية.
ولق�د نجحت خط�ط النبؤات 
القيادة  باس�تمالة  التوراتي�ة 
األمريكية بش�كل نهائ�ي إلى جانبه�ا , ونتيجة 
لذلك ش�هدت المنطقة ظهور أحزاب بشعارات ال 
تنتمي إلى روح وعقيدة األمة اإلسالمية صاحبة 
المش�روع الرس�الي في التغيي�ر العالمي والذي 
توقفت جذوته بعد فتور روحية وحيوية التغيير 
وحل محله�ا مظهر الكس�ل والتراخي حتى دب 

الوهن في جسم األمة .
ثم حوصرت العودة لإلسالم الرسالي واستبدلت 

بواجه�ات دعائي�ة ردح�ا م�ن الزمن ثم 
اس�تقر الخيار اليوم على تنظيم القاعدة 
أيل�ول   "11" أح�داث  فكان�ت  الوهاب�ي 
صناعة مخابراتية عالمية غير مسبوقة.

مش�روع  وس�يكون 
ال�ذرة اإليران�ي مرحلة 
جديدة من مراحل تبديل 
األدوات لصناعة فزاعة 
جديدة يك�ون ضحيتها 
األولى إمارات وشعوب 
الخليج مس�تغلين بذلك 
إيران في سعيها  جدية 
لتتحول إلى دولة مؤثرة 
الدول�ي  المحي�ط  ف�ي 

وه�ي صادق�ة ف�ي مبادئه�ا اإلس�المية 
على ان�ه تبقى هناك فاصل�ة تراتبية بين 
صدق المبادئ وحس�ن اإلدارة في محيط 

دول�ي يتقاذف�ه الفس�اد ويطغى علي�ه جبروت 
المصالح. إن فهم العالقة بين إس�رائيل وأمريكا 
جيوسياسيا ال يزال غير مفهوم لدى دول وأحزاب 
المنطق�ة . ث�م أن ظاه�رة اإلره�اب الزالت غير 
مفهوم�ة كصناعة مخابراتية. وبين اس�تعصاء 
فه�م هذي�ن النقطتي�ن تبق�ى المنطق�ة ومعها 
العالم مفتوحة على كل الخيارات المس�تقبلية . 
ومش�روع المصالحة الوطنية في العراق ال يزال 
دون مستوى المش�روع إال في الشعارات وربما 
يزعل البعض من هذا التش�خيص ولكن القضية 
ال تحتم�ل رض�ى ف�الن وزع�ل فالن ألنه�ا اكبر 
م�ن كل ذلك . وأج�راس الخطر تدق عب�ر توالي 
األح�داث وتك�رر المواقف غي�ر المفهومة على 
الش�كل اآلتي 1- كيف يكون رئيس�ا للجمهورية 
في بل�د أعلن دس�توره الديمقراطي�ة والتعددية 
والفدرالية ورئيس الجمهورية ال يزال يصر على 
حض�ور مؤتمر االش�تراكية الدولية بل وينتخب 

نائبا للرئيس.
2- وكي�ف يصاف�ح رئي�س جمهوري�ة الع�راق 
مس�ؤوال صهيوني�ا ويبرر ذلك كون�ه عضوا في 
مؤتمر االش�تراكية الدولي�ة التي ال وجود لها إال 
ف�ي المؤتمرات التي تنظ�م بطريقة هي األخرى 

أكثر غموضا من مثلث برمودا ؟!
3-  وكي�ف يباش�ر بصناعة اإلره�اب من يدعي 

مكافحة اإلرهاب؟
4-  وكي�ف يعط�ى الض�وء األخض�ر للعناص�ر 
والمنظمات اإلرهابية أن تتمدد في وضح النهار 

عبر حدود وجغرافية المنطقة والعالم ؟
5- وكي�ف تس�كت األم�م المتح�دة ع�ن أعمال 
اإلرهاب التي تسببت بقتل وتهجير الماليين من 

الناس ؟
6- وكيف تصب األمم المتحدة وهيئاته العمومية 
ج�ام غضبها ضد بعض األنظم�ة بدواعي العنف 
وه�ي حكومات تالح�ق مجاميع مس�لحة فيها 

عدد كبير من المرتزقة األجانب ؟
7- وكي�ف يس�اوى بي�ن المرت�زق والمع�ارض 

الوطني الحقيقي ؟
الس�لميون  المتظاه�رون  يض�رب  وكي�ف   -8
المطالب�ون بحقوقهم وتص�در بحقهم األحكام 
الجائرة والدول التي تدع�ي الديمقراطية تتفرج 
وبعض األنظمة الطائفية تتخذها فرصة إلشعال 

فتيل الفتنة الطائفية ؟
9- وكيف تنقل خدم�ات المرتبطين بالمخابرات 
األمريكية والبريطانية والفرنسية إلى تنظيمات 

المعارضة في التابعة لبعض دول المنطقة ؟
10- وكي�ف تت�م المن�اداة علن�ا بتنح�ي بع�ض 
رؤس�اء الدول وهم مازالوا يحتفظون بش�عبية 
راجحة باعتراف بعض صحفهم وأصحاب الرأي 
عندهم مما يجعلهم يتناقضون مع أنفس�هم في 

ش�عارات الديمقراطي�ة ؟ 11- وكيف يتناس�ون 
اعتراف بعض مس�ؤولي المخاب�رات األمريكية 
الس�ابقين بأن على رأس قائمة الدول التي يجب 

أن تسقط وتقسم هي كل من :
ا - العراق
ب - إيران

ت - سوريا
ث - لبنان
ج - تركيا

ويس�تبقون الس�عودية وإم�ارات الخلي�ج ألنها 
تعتبر في قبضتهم يغيرونها كيف يريدون ومتى 

يشاءون.
فالمصالحة الوطنية في العراق ال يراد لها أن تتم 
وتنجز ألنه ليس على ذلك بنيت نوايا من ش�ارك 
باحتالل العراق, وحالها من حيث شبه المقارنة 
وتقري�ب المث�ال كح�ال الكهرب�اء ف�ي الع�راق 
صرفت عليها المليارات ومازالت تدخل في حلبة 
الوعود التي أصبح المنتفعون منها يقيمون في 

أمريكا وبجوازات سفر أمريكية.
وعندم�ا تتعال�ى الي�وم صيحات م�ن يرفضون 
ق�رارا للقض�اء العراق�ي ويحولونه�ا بطريق�ة 
ملتوي�ة إلى أنها مصوبة ضد مكون والمكون لم 
يمنحهم التحدث باسمه، وهذا اللون من التفكير 
ه�و البضاع�ة المفضل�ة ألصحاب 
الصناعة المخابراتية السيما الذين 
رصدوا "45" مليون دوالر لرؤساء 
العشائر العراقية, 
كان�وا  وللذي�ن 
استبقاء  يريدون 
مالك لس�فارتهم 
ال��  يتج�اوز 
ألف�اً"  "عش�رين 
العاملي�ن  م�ن 
 3000" منه�م 
" مم�ن يس�مون 
 " جنس�ي ال ا "
الش�غب  إث�ارة  عل�ى  والعم�ل  ؟ 
والمعاكس�ات بوج�ه الحك�م في 
الع�راق من قب�ل إقليم كردس�تان 
بش�خص بع�ض مس�ؤوليه الذي�ن اش�ترى ابن 
احدهم قصراً بعشرة ماليين دوالر في واشنطن, 
ويقوم أبن اآلخر ومعه بعض أبناء المس�ؤولين 
من أحزاب السلطة بسمسرات مالية غامضة في 

الخليج مما تؤدي إلى إحراج العراقيين .
العاملين هناك وهم يسمعون تسريبات الصحف 
الخليجية . وهكذا يظل مشروع اإلرهاب مفتوحا 
ف�ي الع�راق ب�إرادة دولي�ة متمكن�ة مخابراتياً 
وتتناغ�م معها أط�راف وجه�ات مازالت تعيش 
عقلية وعصر من قال : "عليهم السيف المسلول 
إلى ي�وم القيامة". فه�ذه العملي�ات االنتحارية 
تعبير عن فش�ل فكري ونفاق اجتماعي وعمالة 
سياسية أوراقها مكشوفة, فهل من يفهم ويعيد 
النظ�ر بمواقفه حت�ى تختفي مواق�ف العربون 
المجاني الذي يحارب الوطنية في العراق بسالح 

الفكر التوراتي؟.
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المصالحة الوطنية .. واإلرهاب

من يعتبر صدور أحكام قضائية مستندة ألدلة 
محرزة ضد من مارس أو تورط بأعمال إرهابية 
هو استهداف لمكون معين أو طائفة معينة, 
السيما عندما يصدر من نائب أو مسؤول في 

الدولة يضعنا أمام واقع شديد البؤس .

المصالحة الوطنية في العراق ال يراد لها أن تتم 
وتنجز، ألنه ليس على ذلك بنيت نيات من شارك 
باحتالل العراق, وحالها كحال الكهرباء في العراق 
صرفت عليها المليارات ومازالت تدخل في حلبة 

الوعود. 

مشروع المصالحة الوطنية في العراق ال يزال دون 
مستوى المشروع إال في الشعارات .

ً



 كاظم فنجان الحمامي 

طالبة أمريكية في جامعة ستانفورد 
من أصل آس�يوي لقن�ت العمة )كوندي( 
درساً قاس�يا في السياسة وفي األخالق 
العام�ة, عندم�ا وجه�ت له�ا س�يل من 
الصفعات التوبيخية أمام جمع غفير من 
الط�الب والطالبات, من دون أن تخش�ى 
بطش فرقة الحراسة التي رافقتها داخل 

الحرم الجامعي.
)كون�دي( أو )العم�ة كون�دي( هو 
اس�م الدالل والدلع, الذي اكتسبته وزيرة 
الخارجية األمريكي�ة )كونداليزا رايس( 
بعد انضمامها لمعسكر النسور الجارحة 

في البيت األبيض. 
كتائ�ب  بقي�ادة  الطالب�ة  اتهمته�ا 
الدم�ار  غرب�ان  وتحري�ك  اإلره�اب, 
المدعومة من القوى الغاشمة, واتهمتها 
ب�كل الجرائ�م التي ارتكبته�ا أمريكا في 
الع�راق, وقال�ت لها أن�ت تمثلي�ن اليوم 
وصمة عار في جبي�ن التعليم الجامعي, 
ألن�ك غادرت�ي جامع�ة س�تانفورد نحو 
معسكر الغربان لتعودي إليها بعد أعوام 
ملطخ�ة بدم�اء األبري�اء, الذي�ن لفظوا 
أنفاس�هم في الس�جون والمعتقالت, أو 
تحت سرفات الدبابات األمريكية, وقالت 
لها أيضا: انك اليوم رمز من رموز اإلجرام 
والتعذيب والقتل المبرمج, وال تش�رفين 
هذه الجامع�ة العريق�ة, وال تنتمين إلى 
مؤسس�اتها التربوي�ة, خصوص�ا بع�د 
ممارس�تك العه�ر السياس�ي على نطاق 
واس�ع في أقطار الشرق األوسط. فردت 
عليه�ا كوندي بلس�ان بنتاغون�ي معفر 
 Go( :بالبارود. قالت لها بالحرف الواحد
to Hell(, وتعن�ي اذهب�ي إل�ى الجحيم, 
فأس�لحة الجحي�م والدم�ار والقتل, هي 
األسلحة الفتاكة, التي تحملها وتجيدها 
هذه العفريتة السوداء, وصدق يحيى بن 
معاذ عندما قال: )القلوب كالقدور تغلي 
بما فيها, وألس�نتها مغارفها, فانظر إلى 
اإلنس�ان حين يتكلم, فإن لسانه يغترف 
لك مم�ا في قلب�ه, ويبين لك طع�م قلبه 
اغت�راف لس�انه(.  م�ن المفي�د أن نذكر 

هن�ا إن كونداليزا رايس ع�ادت ثانية إلى 
جامعته�ا س�تانفورد لتم�ارس مهنتها 
التعليمي�ة القديم�ة كأس�تاذة ف�ي مادة 
السياسة الدولية لطلبة الدراسات العليا.   
 )Condoleezza يحمل اس�م )كوندالي�زا 
نغمة ايطالية, ويعني )الحالوة(, وشتان 
 )Rice بينها وبين المونوليزا, أما )رايس
فهي كلمة انجليزية تعني )الرز(, بمعنى 
ان اس�مها يعن�ي )رز بلب�ن( بقام�وس 
المطبخ المص�ري, أو )ال�زردة( بمعجم 
المطب�خ العراق�ي, و)البح�ت( بالمعجم 
بالمعج�م  ش�لة(  و)ال�زرد  الب�دوي, 
الفارسي, لكنها في حقيقة األمر ال عالقة 
له�ا بالح�الوة وال بالجم�ال, فقد تلوثت 
س�معتها بالزف�ت والقط�ران, وتش�وه 
وجهه�ا بم�ا اقترفت�ه يدها م�ن جرائم 
قبحت وجه التاريخ.    من محاسن العمة 
كون�دي )إن كانت لديها محاس�ن(, إنها 
تتقن االنجليزية والروس�ية والفرنسية 
واأللماني�ة واالس�بانية, وتجي�د العزف 

على البيانو. 

عانت هي وأس�رتها كثيراً من جور 
العنصري�ة, لكنه�ا كان�ت من أل�د أعداء 
الش�عوب واألمم, وعبرت عن وحشيتها 
بع�د  التط�رف  تخل�و م�ن  ال  بشراس�ة 
تبوأها مركز مستش�ارة األمن القومي, 
ثم ص�ارت أكث�ر عنفا وعدواني�ة عندما 
أصبحت وزي�رة للخارجي�ة.  كان أبوها 
من الخانعين المؤمنين بمصيره األسود 
كعب�د ممل�وك, وم�ن أش�د المناهضين 
للمناض�ل األمريك�ي المتح�رر )مارت�ن 
لوث�ر كين�غ(, فورثت عن أبيه�ا اإليمان 
بالرق والعبودية كق�در محتوم, وكانت 
تظ�ن: إن مالمحها األفريقي�ة ال تؤهلها 
فتطوع�ت  المجتم�ع,  ف�ي  لالرتق�اء 
لخدمة أس�يادها الجمهوريين, لتتس�لق 
س�لم المناصب العليا م�ن الحضيض, ثم 
عملت في شركة ش�يفرون, وكانت هي 
الجاري�ة المطيعة في تنفي�ذ مخططات 
أس�يادها, حتى صار اس�مها اسما ألكبر 
ناق�الت النفط العمالق�ة.   قفزت بعدها 
لتعم�ل في هيئة األركان المش�تركة في 

حكومة رونال�د ريغ�ان, وعينها جورج 
ب�وش األب مس�اعدة ل�ه ف�ي الش�ؤون 
القومي�ة, ثم انتدبتها أمري�كا للعمل مع 
الرئيس الروسي غورباتشوف في تفكيك 
جمهوريات االتحاد السوفيتي, ووصلت 
عالقتها بالرئيس بوش االبن إلى العشق 
والهيام, حتى إنها قالت عنه ذات يوم انه 
 My( ول�م تكم�ل عبارة ,)..…My Hus(
Husband(, الت�ي كان�ت تريد البوح بها, 

وتعني انه زوجها, وحبيبها, وسيدها. 
أما أقوى اللقطات المقززة في حياة 
العمة كوندي, فهي قيامها بالتجوال في 
أس�واق نيوي�ورك الراقية لش�راء أحذية 
جدي�دة له�ا ف�ي الي�وم الذي كان�ت فيه 
جثث الضحايا الس�ود تطفو فوق سطح 
الماء ف�ي )ني�و أورليانز( بع�د الكارثة, 
التي تس�بب بها إعص�ار كاترينا, فهي ال 
تهت�م بالجوان�ب اإلنس�انية, وال تكترث 
بم�ا يتعرض له أبناء جلدتها من مآس�ي 

ونكبات.  
كتب عنها مراسل صحيفة واشنطن 

 Glenn غلين كيسلر(
Kessler( عام 2007 
فضائحي�ا  كتاب�ا 
)امرأة  عنوان  حمل 
كوندالي�زا  الس�ر 

راي�س(, اتهمها فيه 
بالشذوذ الجنسي, وأكد 

ف�ي كتاب�ه: إن تظاهره�ا 
المس�تمر بتضحيتها بش�بابها 
طموحه�ا  إرض�اء  اج�ل  م�ن 

العلمي والسياس�ي, ه�و مجرد 
تمويه لطبيعتها السادية. 

عنه�ا  حديثن�ا  نختت�م 
بالهج�وم الخطاب�ي ال�ذي ش�نته 

عليها تلك الطالبة األمريكية الشجاعة. 
قالت كوندي في مس�تهل محاضراتها: 

يس�ألني الن�اس ع�ن حقيق�ة ش�عوري 
بع�د اعتزالي العمل السياس�ي, وعودتي 
الجامع�ة,  ف�ي  التدري�س  لممارس�ة 
فأجيبهم: إن حيات�ي أصبحت أكثر متعة 
وبس�اطة من ذي قبل, فانا استيقظ في 

الصباح ألقرأ الصحف, وأمارس الرياضة 
ف�ي اله�واء الطل�ق. . وهن�ا قاطعته�ا 
الطالب�ة, وقالت لها بصوت ع�ال: عفوا 
لقد نس�يت ش�يئا م�ا, دعين�ا نتكلم عن 
ق�وة أمريكا في تعذي�ب الناس للحصول 
عل�ى المعلوم�ات, ف�رد عليه�ا الحارس 
الشخصي لكوندي: اخرجي من هنا, بيد 
إن الطالبة استمرت في مقاطعتها قائلة: 
أن مكانك هو قفص االتهام في المحكمة 
لتنالين العقاب العادل, وال يحق لك دخول 
الح�رم الجامع�ي, أن�ت مجرم�ة حرب, 
وينبغ�ي أن تخضعي�ن للمس�اءلة عل�ى 
أفعال�ك الخسيس�ة, وقرارات�ك الجائرة, 
التي انتهكت حقوق الشعوب اآلمنة, لقد 
تحولت هذه البالد بجرائمك إلى مؤسسة 
لتعذي�ب الناس وانتزاع االعترافات منهم 
بالق�وة, ه�ل الثقافة الت�ي تريدينها هي 
ثقاف�ة تروي�ع البش�ر ؟, أم تريدي�ن أن 
عن  لن�ا  تحك�ي 

ب�ك  ر تجا
في س�حق الشعوب 
؟, ينبغ�ي أن تخجل�ي م�ن 
نفس�ك وأنتي تقفين أم�ام الطالب, ألنك 
ال تؤمني�ن بعدال�ة القان�ون الدولي, أنت 
مسؤولة عن قتل أكثر من مليون عراقي.  

ش�اهدوا ه�ذه األف�الم هن�ا قاطعته�ا 
كوندي, وقالت بصوت متش�نج: اذهبي 
إلى الجحيم, لكن الطالبة واصلت خطابها 
أن تخ�اف  م�ن دون ت�ردد, وم�ن دون 
م�ن الح�رس الذين أحاطوها, وش�رعوا 
القاع�ة, فقال�ت له�ا  بس�حبها خ�ارج 
الطالبة: أنت مس�ؤولة عن توريط البالد 
بهذه الحروب االستباحية, وستواجهين 
المحاكمة العادلة بقتلك الناس بالجملة, 
البد أن يأتي اليوم ال�ذي نرى فيه الوجه 
المنير للعدالة, أنتي مسؤولة عن الحرب 
توري�ط  الع�راق, ومس�ؤولة ع�ن  ف�ي 
الوالي�ات المتحدة األمريكية في كل هذا, 
ث�م توقف�ت الطالبة ع�ن ال�كالم بعد أن 
أخرجوه�ا عنوة من القاعة, وهنا انبرى 
له�ا طالب آخر, وصاح في وجه كوندي: 
هذا صحيح, هذه المرأة )مشيرا بسبابته 
إلى كوندي(, قائال: هذه المرأة ليست لها 
عالقة بالقانون الدول�ي, اقبضوا عليها, 
إنه�ا مجرم�ة حرب, ث�م غ�ادر الطالب 
القاعة وتركوا كوندي حائرة, ال تدري 
كي�ف تخرج م�ن القاع�ة, وكيف 
تغادر الحرم الجامعي إلى غير 

رجعة. 
أدرك�ت كوندي اآلن 
إنه�ا ال م�كان لها هنا, 
وإنه�ا لم تع�د تنتمي 
المجتمع�ات  إل�ى 
المتحضرة,  البشرية 
وان مكانها الصحيح 
ف�ي مزاب�ل التاري�خ 
ممارس�تها  بع�د 
السياس�ي,  االبت�ذال 
وبع�د كل م�ا ارتكبته من 
جرائ�م وك�وارث راح ضحيتها 
اآلالف من البش�ر.    طالبة واحدة قذفت 
كلمة الحق بوجه الباطل, فتهشمت على 
المقاعد الدراس�ية أشرس مخالب الشر, 
وأكثره�ا دموية, وهكذا س�قطت العمة 
كون�دي بالضربة القاضية, وسيس�قط 
وكالؤها في الشرق األوسط في القريب 

العاجل إن شاء الله. 

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
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* أمين يونس 

س�لطتنا 
س  ش�نينة ي�ا  و

�لعّمة كوندي ت�ضقط بال�ضربة �لقا�ضية

ي�س ا ر ا ليز ا ند ك�ر صفع�ة لكو ّج�ه أ عة تو لب�ة ش�جا طا

قبل نصف قرن، كان هنالك مقهى صغير في مدينة العمادية 
، يمتلكه رجٌل اس�مه ياسين ، وينادونه اختصارا " ياس" ، كان 
يبيع الشنينة الباردة إلى الزبائن ، إضافًة إلى الشاي، إال انه كاَن 
ُيّحِضر الشنينة ، حسَب ِنسٍب فيها الكثير من الَخلل، حيث يضيف 
عش�رة أجزاء م�ن الماء إلى ج�زٍء من اللبن ! ، فتك�ون النتيجة 
، ش�نينة بال طعٍم وال نكهة.. فاش�تهرت بهذِه الس�مات السيئة 
، وأصب�ح الناس ، عندم�ا يصفون أمراُ غير مقب�ول أو بضاعة 
س�يئة الُصنع .. يقولون: إنها مثل "ش�نينة ياس " ! . ونظامنا 
السياس�ي الي�وم وحكومتنا العتيدة وبرلماننا  يش�به ش�نينة 
المرح�وم ياس ! فالنظام قائٌم افتراضا .. على "الديمقراطية"، 
لك�ن ديمقراطيتن�ا عرج�اء منذ البداية ، فقبل عش�رين س�نة، 
كانْت هنالك تعددية ال بأس بها في الساحة السياسية ، وأحزاب 
وح�ركات عديدة تتقاس�م النفوذ داخل المجتمع الكردس�تاني 
.. لك�ن الحزَبي�ن الديمقراطي واإلتح�اد ، واس�تنادا إلى القوة 
الُمس�لحة التي أعادا تش�كيلها بعد 1991 واس�تحواذهما على 
معظ�م الموارد المالية الرئيس�ة ف�ي ذاك الوق�ت .. دفعاهما ، 
ُكٌل من جانبِه ، إلى إزاحة القوى األخرى الُمنافس�ة في مناطق 
نفوذهم�ا ، وبأس�اليب بعي�دة ع�ن الديمقراطي�ة والتّحُض�ر ، 
وتحجي�م وتقزيم كافة األحزاب األخ�رى ، بحيث انه ومنذ ذلك 
الوق�ت ، خرجْت أحزاب مهمة، من "اللعبة" وباتْت مراكز صنع 
القرار السياس�ي واالقتصادي والمالي واألمني.. محصورة بيد 
الح�زب الديمقراطي" ف�ي منطقة نفوذه"، واإلتح�اد الوطني 
"ف�ي منطقة نفوذه" ، وصارْت األحزاب " الحزب الش�يوعي / 
حزب الش�عب / الحزب االش�تراكي / حزب الكادحين وغيرها 
م�ن األح�زاب" الت�ي كان�ْت تلع�ب أدواراً مهمة وش�اركْت في 
النضال المس�لح وقدم�ْت تضحيات كبي�رة طيل�ة الثمانينيات 
، ص�ارْت ب�ال ح�وٍل وال قوة ، وُهِمش�ْت وتحولْت إل�ى مجرد " 
ديك�ور" لتجميل اللوحة السياس�ية واإلدع�اء بالتعددية! .  من 
مظاهر التش�وه الخلقي، ف�ي نظامنا السياس�ي ، هو تهميش 
المؤسس�ات التي م�ن الُمفتَرض أن ُتش�ِرع القواني�ن وُتراقب 
الحكومة وتحمي الدستو،فالبرلمان يسير وفق آلية "األغلبية" 
التي ال ُتراع�ي موقف "األقلية" ، وال تعي�ر اهتماما للمعارضة 
وال للصحافة ومنظمات المجتمع المدني ، وال يستطيع أعضاء 
البرلم�ان اتخ�اذ مواقف مس�تقلة ، بعي�داً عن توجيه�ات قادة 
الُكت�ل .. فالبرلمان عموماً ، ُمّعَطل عن واجباته األساس�ية في 
الواق�ع ، وكذل�ك الحكوم�ات المحلية ومجال�س المحافظات ، 
وبالتال�ي فالحكومة أيضا، هي نتاج هذا النظام القائم أساس�اً 
على االستحواذ وتقاسم النفوذ والثروات .  أن احتكار الحزَبين 
لكل الس�لطة الحقيقية ، هو بمثابة تحضير الش�نينة ! فال أحد 
ينك�ر ، بأن الهياكل موجودة ، برلمان وحكومة ورئاس�ة إقليم 
ومجال�س محافظ�ات وقضاء ومحاك�م ، وكل ذلك تحت الفتة 
الديمقراطي�ة واالنتخاب�ات وتداول الس�لطة ، لكن المش�كلة ، 
ب�أن عدالة توزيع الثروة ، مفقودة والفس�اد بأنواعِه ُمنتِش�ر، 
والتعبير عن الرأي ُمبَتَسروالش�فافية مجرد ش�عار واالحتكار 
ف�ي كل المج�االت ُمتفش�ي ..ال�خ . وبالُمجَمل، أن " ش�نينة " 

السلطة عندنا تشبه كثيراً شنينة المرحوم ياس ! .

 د. رعد عباس ديبس

يعتب�ر ح�ق المواطن�ة أو الجنس�ية م�ن حق�وق اإلنس�ان التي 
أش�ار إليها اإلع�الن العالمي لحقوق اإلنس�ان في 

) الم�ادة 15 – 1 – لكل فرد حق التمتع بجنس�ية 
م�ا ( وجميع الدول ذات الدس�اتير الدائمة وغير 

وغي�ر  منه�ا  الديمقراطي�ة  الدس�اتير,  ذات 
الديمقراطية تنظم هذا الحق بقوانين تحدد 

فيه�ا كيفية اكتس�اب الجنس�ية أصال أو 
بالتجن�س. ول�م يش�ر اإلع�الن العالي 

لحق�وق اإلنس�ان والعه�ود الدولية 
إل�ى ازدواجية الجنس�ية, وجميع 

الدول ترغب في الحد من ظاهرة 
ازدواج الجنس�ية لم�ا يترتب 

عليها من إشكاالت سياسية 
واقتصادي�ة واجتماعية, 

ورغم ذلك ف�ان الكثير 
الدس�اتير  م�ن 

تسمح بازدواج 
لجنس�ية  ا
ومن ضمنها 
ر  س�تو لد ا
 , ق�ي ا لعر ا
لك�ن  و

الدس�تور العراقي أخذ بعين االعتبار مسألة الوالء للدولة فيما يتعلق 
بتسنم المراكز الس�يادية واألمنية العليا ولهذا منع ازدواج الجنسية 
للش�خص الذي يش�غل مثل ه�ذه المناصب, وذلك ف�ي ) المادة 18 – 
رابعا – يجوز 
تعدد الجنسية 

للعراقي
وعل�ى م�ن 
منصب�ا  يتول�ى 
سياديا أو أمنيا رفيعا, 
التخل�ي عن أية جنس�ية 
وينظم  مكتس�بة,  اخرى 

ذلك بقانون.(.
وبذلك فإن الدستور 
العراقي صريح وواضح 
الس�يادية  المناصب  بان 
واألمني�ة ال يمك�ن أن تعط�ى 
الجنسية,  مزدوجي  لألش�خاص 
والزم ب�ان يس�ن قان�ون لتبيان 
هذه المناص�ب, ولكن العق�ل والواقع 
واألعراف الدولية تعتبر هذا الوصف ينطبق 
ف�ي العراق على الرئاس�ات 
وال�وزراء  األرب�ع 
ئه�م  كال و و
ء  عض�ا أ و

مجل�س الن�واب وأعض�اء المجل�س االتحادي والس�فراء ورؤس�اء 
األقاليم والمحافظي�ن ووزراء األقاليم وأعضاء مجالس المحافظات 
ورئيس أركان الجيش وقيادات الجيش والش�رطة وأعضاء المحكمة 
االتحادية والمحاكم العليا, وكان من المفروض العمل بهذا النص من 
تاريخ اقرار الدستور, وال يمكن التعذر بعدم صدور قانون بهذا الشأن 
ألن�ه في حالة عدم وج�ود قانون تفصيلي ف�ان المحكمة االتحادية 
هي المعنية بتفس�ير الدستور وتعيين من تنطبق عليهم هذه المادة. 
علم�ا بان هذه الم�ادة موجودة في الدس�اتير التي تس�مح بازدواج 
الجنسية مثل الدستور المصري وعلى أساسها ألغيت عضوية العديد 
م�ن البرلمانيين ألنهم يحملون جنس�ية أخرى اضافة إلى الجنس�ية 

المصرية.
وبغض النظر عن رأيي بازدواج الجنس�ية فان الش�عب العراقي 
أقرها بتصويته بالموافقة على الدس�تور وبذل�ك على الجميع وعلى 
رأسهم الحكومة والبرلمان والقضاء احترام إرادة الشعب والدستور. 
وق�د أعطى الدس�تور الخيار للش�خص الذي يرغب بإش�غال منصب 
رفيع, س�ياديا كان أم أمنيا, بين أن يتمس�ك بازدواج الجنس�ية وهو 
حق دس�توري أو أن يضحي بالجنسية المكتس�بة ويخدم وطنه األم 
في المنصب المميز. إن تعطيل مواد الدستور التي تتطلب سن قوانين 
تكميلية, كما في المادة السابقة أو المادة 26 المتعلقة باالستثمارات 
أو الم�ادة 112 المتعلقة بالنفط والغاز ....الخ, إنما هو تعطيل لتقدم 
العملي�ة الديمقراطي�ة وتق�دم االقتص�اد العراق�ي وعدم اس�تقرار 
للمجتم�ع وإلغ�اء لدور الدس�تور وبالتالي إلرادة الش�عب في الحياة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية في العراق.

جلنس�ية ج ا ا و د ز ن ا ر بش�أ س�تو لد تفعي�ل ا

ب ! ه�ا ر إل م�ي ا . حا . ن لرمل�ا ا
   علي احمد الطائي 

المتتبع لبعض خط�ب الكتل البرلمانية 
وه�ي تع�زف بأنام�ل خارجية عل�ى أوتار 
حناجرها النكراء، تجعل من صدر المواطن 
العراق�ي يتفج�ر غيض�ا وتتقط�ع أوداجه 
الت�ي  األصاب�ع  تل�ك  عل�ى  وألم�اً  حس�رة 
بصمت لهؤالء اإلمع�ات وأوصلتهم إلى قبة 
البرلم�ان.. فقد اختزل البرلمان العراقي بيد 
كتل سياسية تتحكم بقراراته وهي ال تفقه 
من علم السياس�ة ش�يئاً س�وى المهاترات 
والبح�ث عن المغان�م... واختزلت أيضا تلك 
الكت�ل بيد أش�خاص رؤس�ائها وما س�مي 
بقادته�ا الذي�ن يع�دون عل�ى أصاب�ع الي�د 
يتحكمون بمصي�ر البالد والعب�اد واضحي 
برلمان الشعب الثالثمئة وخمسة وعشرون 
ليس�وا إال دم�ى يحركها العب�ون عدة.. هم 
رؤس�اء تلك الكت�ل  ليرس�موا أقبح خارطة 
للديمقراطي�ة ف�ي الب�الد.. وتحول�ت تل�ك 

الديمقراطية إلى دكتاتورية قادة الكتل .. ما 
بين دوامة الخالفات بي�ن الكتل المتطاحنة 
على مغانم كنوز الع�راق وما بين صراعات 
الكتل التي تغذيها قوى إقليمية حتى أضحت 
تل�ك الكت�ل أداة لمصالح تلك ال�دول لتضيع 
حق�وق الن�اس البس�طاء وتس�حق آمالهم 
وأحالمه�م وينته�ي ربيعهم )الذي ش�طب 
من فصول الع�راق الدائم القيظ(. لقد صنع 
البرلم�ان العراق�ي حاجزا من ج�دران بينه 
وبين الش�عب بل لم يكتف هذا البرلمان بهذا 
الحاج�ز ب�ل عاد يعم�ل بالضد م�ن مصالح 
الشعب وكل ما يحقق له الرفاهية واألمان.. 
وم�ا قراراته ومحاور جلس�اته وتقاطعاته 
إال عب�ارة عن مصالح ش�خصية وامتيازات 
خاصة وتأمين حماية ألعضاء البرلمان منذ 
بداية الجلس�ة األولى وحتى سنته األخيرة. 
لقد اثب�ت بالفعل ه�ذا البرلمان ان�ه بالضد 
علن�ا  من مصال�ح الش�عب وتطلعاته دون 
أدن�ى حياء وهن�ا ال أريد أن اع�دد امتيازاته 

التي حصل عليها بس�نواته الثالث الماضية 
والتي ل�م يتمتع بها أرق�ى برلمانات العالم 
م�ن أقص�اه إل�ى أقص�اه ال في الش�رق وال 
في الغ�رب. وكمثال بس�يط ال الحصر، تلك 
الرواتب الخيالية واف�واج الحمايات وقطع 
األراضي في أرقى مناطق البالد والسيارات 
الدبلوماس�ية ومنح  المصفحة وجوازاتهم 
وقان�ون  والق�روض   المليوني�ة  المبال�غ 
التقاعد االستثنائي وغير ذلك الكثير والكثير، 
في الوقت الذي تقرر تلك االمتيازات بدقائق 
مع�دودة تأخ�ذ القوانين التي ته�م مصالح 
الن�اس بم�داوالت ومس�اومات وتأجيالت  
لتغ�دو ف�ي ط�ي النس�يان . ولك�ن األكث�ر 
إيالم�ا أن أصواتهم ب�دت تتعالى دون خجل 
ودون حي�اء، وه�ي تنادي مطالب�ة  بالعفو 
العام ع�ن القتلة واإلرهابيين.. لتضيع دماء 
الن�اس األبرياء س�دى وتتهاف�ت األصوات 
الضعيف�ة  الخافت�ة  التي تن�ادي  بإنصاف 
المقتولي�ن والمظلومي�ن! م�ن ب�اب آخ�ر، 

نج�د ه�ذا البرلمان وهو يش�جع على القتل 
واإلره�اب خالل وقوف�ه بالضد م�ن إقرار 
قانون  يتش�دد بحيازة واس�تعمال الكواتم 
الت�ي فتك�ت بكف�اءات الع�راق م�ن ق�اده 
امنين وأطب�اء ومهندس�ين وعلماء.، وهي 
أهداف محس�وبة، فإما أن تك�ون تلك الكتل 
البرلمانية التي وقفت بالضد من المش�روع 
أو أن تك�ون هي من تري�د لدوامة العنف أن 
تس�تمر أو تك�ون ه�ي من تعم�ل بخالياها 
المس�لحة بالكوات�م وغير الكوات�م. وهكذا 
أس�قطت مش�روع الكواتم ، لمصلحة من؟  
أن ه�ذا القانون يحد من العمليات اإلرهابية 
واالغتياالت إل�ى أقصى حد، وه�ذا معمول 
ب�ه في كل بلدان العالم )ع�دا العراق ( حيث 
تش�رع قوانين اس�تثنائية لمواجهة حاالت 
طارئة تشكل خطرا على امن البالد وسالمة 
المواط�ن، ف�ي حي�ن أن بلدنا وعل�ى الرغم 
كون�ه بأم�س الحاج�ة إل�ى هك�ذا قوانين 
صارم�ة في هذه المرحل�ة نجد من يعارض 

ويقف بالضد من مصلحة المواطن وبالتالي 
يشجع على القتل ويغذي دوامة العنف؟! 

إن كل برلمان�ات العال�م ه�ي صم�ام 
أمان لمصالح الش�عب وهي عي�ن على أداء 
الحكوم�ة لكن م�ن عجائب الدني�ا أن بلدنا 
ابتلى )وما أكث�ر ابتالءاته( ببرلمان ال يفكر 
إال بنفسه وبمصالح كتله وقراراته تحكمها 
الصفقات والمساومات واألدهى واألمر أن 
من بي�ن أعضائه من ق�ادة القتل واإلرهاب 
والتكفير وأصحاب الفكر الصدامي البغيض، 
هك�ذا ليدخ�ل ه�ذا البرلمان في موس�وعة 
غينتس، كأس�وأ برلمان عل�ى وجه األرض! 
وغ�دا وحي�ن يقت�رب موع�د االنتخاب�ات 
سيعزف الساس�ة على أنغام الوتر الطائفي 
وس�يصعدون م�ن الم�د الطائف�ي إلث�ارة 
المش�اعر وألنهم كالخفافيش ال تنش�ط إال 
بالظ�الم ، فه�ل تنطلي على ش�عبنا األعيب 
الساس�ة ليغمس�وا أصابعهم ألمثال هؤالء 

بحبر مسموم ؟.
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الن�ش�أة

ول�د عيل جودة بن أيوب أغ�ا بن محمد يف 
محل�ة الصاغة باملوصل ع�ام 1304 هجرية 
1886م.. وليس لعيل جودت أية صلة بصالح 
الدين األيوب�ي.. كان والده رئي�س عرفاء يف 
قوات الدرك )الجندرمة( العثمانية، وهو من 
أصل موصيل متواضع درس يف الكتاب، وختم 
القرآن، ودخل املدرس�ة الرش�دية )املدرس�ة 
االبتدائي�ة الحكومي�ة الوحي�دة يف املوصل(، 
ويذكر ع�يل ج�ودة األيوبي بأنه كان ش�ديد 
التمس�ك بالنظ�ام امل�دريس وش�ديد الرغبة 
يف الذه�اب إىل بغ�داد، والدخ�ول إىل املدرس�ة 

العسكرية ليصبح ضابطاً.

�شف�ته

قلي�ل ال�كالم، متواض�ع، طّيب الس�رة، 
معت�دل يف خطط�ه، كان يف معظ�م الوزارات 
زميال لجمي�ل املدفعي، وكان نوري الس�عيد 
يسعى دوما لفصلهما، لكنه لم يفلح، ويقال 
إن ياس�ن الهاش�مي هو الذي لقبه األيوبي، 
ويصف�ه توفيق الس�ويدي: رزانة يف التفكر، 
وحكم�ه يف العمل، وليونة غ�ر مصطنعة يف 
الس�لوك، وإخ�الص يف الوطني�ة، كل هذا قد 
اجتم�ع يف هذا الرج�ل العصامي، وجعل منه 
رجل دولة، أفادت منه البالد أحسن إفادة. أما 
س�اطع الحرصي فيصفه: "كان أكثر كفاءة 
وأطول خربة من زميله مزاحم الباجه جي غر 
انه لم يش�أ أن يسند رئاسة الديوان امللكي إىل 
اح�د غره وعىل الرغم من كونه قليل الكالم، 
ويتح�اىش الصحفين والتحدث معهم دائما، 
فان�ه انظ�م إىل صفوف املعارض�ة العراقية-

الربيطاني�ة العام 1930، وكان�ت له مواقف 
خطابي�ة تذكر يوم اب�رم املجلس النيابي تلك 
املعاهدة، التي كان هو احد النواب املعرتضن 
عىل تصديقها كما كان احد النواب املستقلن 

من املجلس النيابي 
احتجاجا عىل تصديق املعاهدة، وظل بال عمل 

وال نيابة حتى آذار 1931.
وم�ن الن�كات الواقعية يف حي�اة األيوبي، 
ان�ه يف الع�ام 1927 كان عيل ج�ودة األيوبي 
مترصف�ا، )محافظ�ا( للبرصة، وق�د أوعزت 
وزارة الداخلي�ة إليه، بمكافحة الجراد يف لواء 
البرصة، ولم تخصص له االعتماد املايل الالزم، 
بل س�ألته تدب�ر النفقات م�ن ميزانية اللواء 
ومل�ا لم يجد املخصص�ات الالزمة يف امليزانية، 
ل�م يتخ�ذ اي إج�راء، وبعد حن أبرق�ت اليه 
الوزارة تس�أله ع�ن اإلجراءات الت�ي اتخذها 
بشأن مكافحة الجراد، فأجاب: "أمرنا جيش 

الجراد بوقف الزحف عىل البرصة".
ويبدو ان عيل جودة كان معتزا باسمه كل 

االعتزاز ش�أنه يف ذلك، شأ سياسته الواضحة 
الت�ي لم ين�اور فيها كم�ا ين�اور الكثر من 

انداده وزمالئه املخرضمن.

ن�ش�طه ال�شي��شي والع�شكري قبل قي�م الدولة 
العراقية

بع�د تخرجه برتبة م�الزم ثان عام 1906 
االركان  دائ�رة  م�ن  األوىل  الش�عبة  يف  ع�ن 
العس�كرية العثمانية ببغداد، ويف عام 1908 
وقع االنقالب العثماني، والذي قادته جمعية 
االتح�اد والرتقي، وأعيد العمل بدس�تور عام 
1876 فكان ذلك مدعاة فرح الشباب العربي، 
لكن لم تمض فرتة طويلة حتى كشف االنقالب 
عن وجهه العن�رصي املعادي للعروبة، فأخذ 
األيوب�ي يتح�رك من اج�ل تأس�يس جمعية 
عربي�ة، ويف عام 1910 ذهب اىل الحج وزار يف 
طريقه سورية ولبنان ومرص والحجاز وعاد 
اىل بغداد ونقل اىل الفرقة الخامس�ة والثالثن 
يف املوصل عام 1912 فشكل مع زميله مزاحم 
الباجي وضباط اخري�ن فرعا لجمعية العهد 
يف املوص�ل، من أعضائها عيل جودت االيوبي، 
مزاحم الباجه جي، ياسن الهاشمي، مولود 
مخل�ص عب�د الرحم�ن م�رف، عب�د الل�ه 

الدليمي رشيف الفاروقي ومجيد حسون.
مبادئه�ا  الجمعي�ة  ه�ذه  وق�د ح�ددت 

وأهدافها:
1 � الس�عي لنيل االستقالل الداخيل للبالد 
العربي�ة، ع�ىل أن تكون متح�دة مع حكومة 

االستانة كاتحاد املجر مع النمسا.
2 � إبقاء الخالفة العباسية وديعة مقدسة 

بأيدي آل عثمان.
3 � تهت�م ه�ذه الجمعي�ة بأمر س�المة 
األستانة من مطامع الدول األجنبية اهتماما 
خاصا، العتقادها ان االس�تانة رأس الرق، 
فال يمكن ان يعيش اذا اقتطعتها إحدى الدول 

االستعمارية منه. 
4 � ع�ىل رجال العه�د أن يفرغوا قصارى 
جهدهم ش�عارا خاصا بها وختما خاصا عىل 
شكل كوكب خماس االركان، كتب يف وسطه 
)العهد( ويف زواياه كلمات )ليس لإلنسان إال 
ما سعى( وقد انتسب إىل هذه الجمعية اغلب 
الضباط العرب الشباب، الذين كانوا يعملون 
يف الجيش العثماني، وكانوا من خرة الشباب 

إخالصا ووطنية.
وعندما قامت الحرب العاملية األوىل فرقت 
قيادة الجيش العثمان�ي الضباط العرب عىل 
جه�ات القت�ال، وبذل�ك ش�لت حرك�ة هذه 
الجمعي�ة ولم يع�د إليها النش�اط إال بعد أن 
قام�ت الث�ورة العربي�ة الكربى ع�ام 1916 
أم�ا عيل ج�ودة األيوبي فقد نق�ل مع فرقته 
إىل حل�ب، وع�ىل اثر احت�الل االنكلي�ز ملدينة 
البرصة )جنوب العراق( يف 22 ترين الثاني 
1914 أرس�لت الفرق�ة الخامس�ة والثالثن 
اىل الش�عيبة جن�وب العراق ونش�بت معركة 
بن ه�ذه الفرقة والق�وات االنكليزية انتهت 
باندح�ار القوات العثماني�ة وانتحار قائدهم 
سليمان بيك، وانس�حبت الفرقة، وفيها عيل 
جودة إىل مدينة النارصية، التي نش�بت فيها 
معرك�ة أيضاً، كان�ت الغلب�ة لالنكليز، ايضا 
وارس عيل جودة، ونقل إىل البرصة وس�مح له 

باإلقامة فيها.  
وعندم�ا اعل�ن الريف حس�ن )رشيف 
مكة( الثورة عىل العثمانين يف حزيران 1916 
كان ع�يل ج�ودة األيوب�ي ورفاق�ه الضباط 
العراقي�ون يف مدينة البرصة فكانوا يف طليعة 
امللبن لنداء الواجب وقرروا االلتحاق بالثورة، 

وهم: 
ع�يل ج�ودت األيوب�ي، مول�ود مخل�ص، 
فائ�ز الخص�ن، عب�د الل�ه الدليم�ي، توفيق 
الحم�وي، والدكت�ور حس�ن رشف، فاتصلوا 
بالحاك�م العس�كري الربيطان�ي يف الب�رصة 
ال�ذي س�هل لهم الس�فر، فغادر ع�يل جودة 
وجماعته ميناء الب�رصة يوم 24 تموز العام 
1916 ع�ىل ظه�ر باخ�رة بريطاني�ة، فمروا 
بمدينة )بومباي( وقاموا فيها خمسن يوما 
ينتظرون ويس�عون لحث العرب الذين وقعوا 
أرسى يف ايدي الجي�ش الربيطاني لالنضمام 

إىل الثورة العربية.
انجز ع�يل املهم�ة وعاد برسع�ة والتحق 
بصفوف الجيش العربي الشمايل الذي يقوده 
االم�ر فيص�ل ب�ن الحس�ن وش�هد موقعة 
الس�منة والت�ل االحمر، ث�م عهد إلي�ه قيادة 
املف�رزة الش�مالية يف رابي�ة اب�ي الليل قرب 
مع�ان، وزحف يف 2 آب العام 1918 عىل رأس 
تلك املفرزة الش�مالية واحتل درعا، ثم تحرك 
متجها شطر دمشق يف 25 ايلول ودخلها مع 
مفرزة يف اول ترين اول عام 1918، وس�ار 

بعد ذلك اىل حمص وحماة وحلب.
عندما ح�رر الجي�ش العربي الش�ام من 
الق�وات العثمانية، عن عيل ج�ودت االيوبي 
حاكما عس�كريا ملدينة حلب فمنطقة البقاع 
ونقل بعد ذلك مدي�را لألمن العام فمعتمدا يف 
ب�روت ع�ام 1920 وحرض اجتم�اع املؤتمر 
العراقي يف الش�ام الذي نادى باألمر عبد الله 

ملكا عىل العراق يف 8 آذار العام 1920.
وعندما كان )عيل جودة( حاكما عسكريا 
لحلب، اس�هم بش�كل فعال يف دع�م الحركة 
الوطنية يف العراق ومحاربة القوات الربيطانية 
يف دي�ر الزور وقد طل�ب منه األمر فيصل بن 
الحس�ن عدم استخدام املدافع، ألن ذلك دليل 
ع�ىل موافقة الحكومة العربية يف س�ورية لم 

تحظ بتأييد كل من بريطانيا وفرنسا.

ن�ش�ط الأيوبي يف العراق

عاد االيوبي من دير الزور اىل دمش�ق يف 2 
أيلول 1918، وكان الفرنس�يون قد احتلوها، 
حت�ى   1920 حزي�ران  حت�ى  فيه�ا  فبق�ي 
اس�تدعاه األمر فيصل ليوافي�ه إىل القاهرة، 
التحق االيوبي باالمر فيصل يف جدة وغادرها 

ضمن حاشيته يف 12 حزيران العام 1921.
ويحك�ي عيل ج�ودت األيوبي ع�ن رحلته 
ه�ذه م�ن ج�دة إىل الب�رصة، فيحك�ي كيف 
أبحر األمر فيصل ومعه حاش�يته من ميناء 
ج�دة عىل ظه�ر الباخ�رة الربيطانية )نورت 
بروك( بعد أن ودعه أبوه )الريف حس�ن( 

وأخ�وه )األم�ر زيد( من جمل�ة من ودعوه 
وكان األيوبي من بن الحاش�ية، التي رافقت 
فيصل، وكذلك املس�رت كورنواليس، الذي عن 
س�كرترا خاصا للمل�ك. وصل�ت الباخرة اىل 
ميناء البرصة وكانت تس�ر بب�طء وتحفظ 
حتى رست واستقرت وسط شط العرب وما 
لبث�ت قليال حتى اق�رتب منه�ا زورق يحمل 
علم�ا انكليزيا فيه جعفر باش�ا العس�كري 
ومع�ه رج�الن، احدهم�ا انكلي�زي واآلخ�ر 
عرب�ي، أما االنكليزي فهو املس�رت فلبي الذي 
كان مستشارا للداخلية يف العراق، أما العربي 
ف�كان احم�د باش�ا الصاي�غ مت�رصف لواء 
البرصة الذي رحب بن�ا ترحيبا حارا، وذهبنا 

إىل منزله حيث تناولنا طعام الغذاء ".
بعدها عن ج�ودت االيوبي مترصفا للواء 
الحلة يف 16 ترين األول 1921 ثم اس�تدعي 
إىل بغ�داد يف آب 1922 وأس�ندت إليه بعد ذلك 
 1922 األول  كان�ون  يف  كرب�الء  مترصفي�ة 
وعه�د   1923  1933 أي�ار   30 يف  فاملنتف�ك 
الي�ه منصب وزي�ر الداخلي�ة يف وزارة جعفر 
العس�كري يف 22 تري�ن الثاني 1923 حتى 

استقالة الوزارة يف 13 آب 1924.
وانتخ�ب نائب�ا ع�ن املوص�ل يف املجل�س 
التأس�ييس العراق�ي ع�ام 1924، وع�اد اىل 
االدارة مترصفا للواء دياىل يف 15 أيلول 1927، 
فالب�رصة يف 29 كانون الثاني 1927، فمديرا 
عام�ا للداخلي�ة يف 25 كان�ون الثاني 1930 
وتقل�د وزارة املالي�ة يف وزارة نوري الس�عيد 
يف 23 آذار 1930 وانتخ�ب نائب�ا ع�ن بغ�داد 
يف املجل�س النياب�ي يف تري�ن الثاني 1930 
واس�تقال من النياب�ة يف اذار 1931 وانضم، 

اىل صف�وف حزب االخ�اء الوطن�ي املعارض 
لنوري السعيد، حيث كان عيل جودة االيوبي، 
م�ن اعض�اء الهيئة املؤسس�ة له�ذا الحزب، 
الذي تاس�س يف 25 ترين اول العام 1930، 
وضمت هيئة املؤسس�ة كال من : رش�يد عايل 
الكيالني ناجي الس�ويدي، ياسن الهاشمي، 
عىل ج�ودت االيوبي، كام�ل الجادرجي، عبد 
االل�ه حاف�ظ، محمد زكي البرصي، يوس�ف 
غنيمة، واصبح كاتما لالرسار يف هذا الحزب.
ويف 2 آب الع�ام 1931 اص�در ع�يل جودة 
األيوبي جريدته اإلخاء الوطني التي اصبحت 
لس�ان حال هذا الحزب، واس�تمر نشاط هذا 
الحزب حتى تش�كيل ياسن الهاشمي، يف 29 
نيس�ان العام 1935 حي�ث توقف الحزب عن 
نشاطه فيما استمرت جريدة االخاء الوطني 
يف الص�دور حت�ى انقالب بك�ر صدقي يف 29 

ترين االول العام 1936.

الوزارة الأيوبية الأوىل

يف 22 اذار 1933 ع�ن ع�يل جودة االيوبي 
رئيس�ا للديوان امللكي وعندم�ا اصبح غازي 
نائب�ا للمل�ك اثناء س�فر والده املل�ك فيصل 
االول خ�ارج الع�راق الجراء عملي�ة جراحية 
خ�الل الفرتة 5 حزي�ران الع�ام 1933 لغاية 
2 آب 1933 كان غازي يستش�ر عيل جودت 
االيوب�ي يف امور الدولة والحكم يف كل صغرة 

وكبرة بناء عىل توصيه ابيه اليه.
خ�الل العام�ن االول�ن م�ن تس�نم عيل 

ج�ودت االيوبي رئاس�ة الدي�وان امللكي قوى 
مرك�زه واصب�ح يتمت�ع بثق�ة املل�ك غازي 
املطلق�ة وملا اس�تقالت وزارة جميل املدفعي 
الثانية يف 25 اب العام 1933 كلف امللك غازي 
عيل جودة االيوبي بتش�كيل الوزارة فشكلها 
يف 27 آب 1927 م�ن الع�ام نفس�ه، فيحدثنا 
عيل جودت االيوبي عن كيفية تشكيل وزارته 
االوىل، بالق�ول "بع�د اس�تقالة وزارة جميل 
املدفعي الثانية تحت ضغط املعارضة الشديد 
وأحداثه�ا القالق�ل والفت�ن يف داخ�ل الب�الد 
بتحريك رؤس�اء العش�ائر وعق�د املؤتمرات 
معهم وب�ث روح التمرد وإغرائه�م باملنافع 
الش�خصية وحمله�م عىل االتص�ال بضباط 
الجي�ش، يف الوق�ت ال�ذي كانت تس�عى فيه 
بكل جد الس�تكمال اسباب الرفاه والسعادة 
للبالد، بق�در ممكناته�ا ومواردها املعروفة. 
كلف�ت بتأليف ال�وزارة الجدي�دة واالضطالع 

بأعباء املسؤولية.
املفع�م  الج�و  رداءة  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
بالدعايات املغرضة والحمالت القاس�ية التي 
يش�نها بع�ض املغرضن، وعلمي باملش�اكل 
التي س�اتعرض اليها، والتي عيل ان أتحملها 
لم اشأ اال النزول عند رغبة امللك الشاب غازي 
فقبل�ت االضطالع بمهام املس�ؤولية متوكال 

عىل الله القدير". 
وكان ارش�د العم�ري ) وزي�ر االقتص�اد 
واملواصالت ( الش�خص الوحيد الذي استؤزر 
ألول مرة، يف حن سبق لبقية الوزراء أن شغلوا 
الك�رايس الوزاري�ة اكثر من م�رة اما منهاج 
ه�ذه ال�وزارة فل�م يختل�ف يف ديباجته عن 
منهاج ال�وزارات العراقية، يف تلك الفرتة وقد 

املعارضة  اعتربت 
األيوب�ي  وزارة 
امت�دادا  ه�ذه، 
املدفع�ي  ل�وزارة 
والثاني�ة  االوىل 
العداء  فناصبتها 

منذ تكوينها..
اج�ل  وم�ن 
موقفه�ا  تقوي�ة 
الربمل�ان  ام�ام 
وزارة  عم�دت 
ح�ل  اىل  االيوب�ي 
املجل�س النياب�ي 
انتخابات  واجرت 

نيابي�ة جدي�دة وع�ن تل�ك االنتخاب�ات، وما 
اس�فرت عنه�ا يق�ول الس�فر الربيطاني يف 
العراق انذاك )السر ارجيبوال كر( يف تقريره 
الربيطاني�ة  الخارجي�ة  وزارة  اىل  املرف�وع 
 : الع�ام 1936  الثان�ي  بتاري�خ 30 كان�ون 
"أس�فرت االنتخابات العام�ة.. التي اجريت 
يف اوائ�ل كانون الثاني االول ع�ام 1934 عن 
اغلبية س�احقة حصل عليه�ا رئيس الوزراء 
عيل ج�ودة ب�ك، وحزب�ه يف مجل�س النواب، 
وحينم�ا اجتم�ع الربمل�ان يف مطل�ع الس�نة 
الجدي�دة كان ه�ؤالء يعتق�دون ان موقفهم 
ق�وي وهم لم يدركوا املرارة الش�خصية التي 
اثارها باس�تبعادهم من املجلس كثرين من 
زعماء االحزاب والفئات االخرى، والظاهر ان 

السفر الربيطاني لم يعجبه فشل جماعتهم 
يف انتخاب�ات املجل�س النيابي ه�ذا، ومجيء 
ان�اس ال يرغب بمجيئهم، حتى انه س�ماهم 

بالنكرات التافهن!!

حزب الوحدة الوطنية

هو أول حزب سيايس يتأسس بعد دخول 
الع�راق عصبة األمم، فقد فعل رئيس الوزراء 
)عيل جودت االيوبي( كما فعل قبله رؤس�اء 
ال�وزارات الس�ابقون، حي�ث اس�س حزب�ا 
سياس�يا باس�م )حزب الوح�دة الوطنية( يف 
كان�ون االول الع�ام 1934 الس�ناد وزارت�ه، 
وق�د تكونت الهيئة االدارية لهذا الحزب، من: 

ع�يل ج�ودت االيوبي رئيس�ا، صالح 
ب�اش اعي�ان نائبا للرئيس، س�املاغا 
س�كرترا، ع�يل الدوغرة مج�ي، عبد 
الهادي الجلبي نجي�ب الراوي، حازم 
شمدين اغا، رايح العطية، بهاء الدين 

النقشبندي، اعضاًء. 
املعارض�ة  اس�تطاعت  امله�م   
توحي�د صفوفه�ا كما يق�ول املؤرخ 
عب�د ال�رزاق الحس�ني، وتمكنت من 
عق�د مؤتم�رات عديدا له�ا عقدت يف 
بغداد والكاظمية والنجف واملشخاب 
والدغ�ارة وحتى يف منطق�ة الصليخ 
ببغداد لتنهي مس�اعيها يف اس�قاط 
وزارة ج�ودة االيوب�ي يف الثال�ث من 
اعض�اء  ليتف�رق   1935 الع�ام  اذار 
حزبه عنه، وبقي الحزب مجرد اس�م 
ث�م انتهى من الوج�ود.. عن االيوبي 

يف اب 1935 وزي�را مفوض�ا يف لندن، ثم عن 
وزي�را مفوض�ا يف باري�س يف ش�باط 1937 
ث�م وزيرا بغ�داد يف الثاني م�ن حزيران العام 
1941، واضيفت الي�ه وكالة وزارة املالية، يف 
2 ايل�ول 1941 حتى تري�ن االول 1941 ثم 
عن وزيرا مفوضا فسفرا يف واشنطن يف اذار 
1942 حتى 22 ايلول 1948 ثم اصبح عضوا 
يف مجلس االعيان يف 27 ايلول 1948 وأسندت 
الي�ه وزارة الخارجية خ�الل املدة 20 ترين 

اول 1948 حتى 6 كانون االول 1949. 

وزارت�ه الث�نية والث�لثة.. خطوت غري مقبولة

بعد استقالة وزارة نوري السعيد العارشة 
كلف االيوبي بتش�كيل الوزارة، فوافق بعد ان 
تعهد له الس�عيد بان يض�ع االكثرية النيابية 
تح�ت خدمت�ه � فش�كل ال�وزارة 10 كانون 
االول 1949 وح�اول االيوبي ان يقيم عالقات 
دبلوماس�ية مع م�رص التي تس�لم النحاس 
باش�ا رئاس�ة ال�وزارة فيه�ا، وفع�ال وق�ع 
اتفاقا مع املس�ؤولن املرصين بعدم التدخل 
يف الش�ؤون الس�ورية ال م�ن قري�ب وال من 
بعيد.. وهو األمر الذي يتعارض مع توجهات 
السياس�ة امللكية يف العراق التي كانت تحمل 
مروع�ن كبري�ن األول: م�روع س�وريا 
الك�ربى، والثان�ي مروع اله�الل الخصيب 
ف�كان اتفاق األيوبي مع النحاس قتال لهذين 
املروعن مما اثار س�خط الب�الط عليه ويف 
املقدم�ة االمر عبد االله ال�ويص عىل العرش 
ونوري السعيد فلم يجد االيوبي طريقا سوى 
تقديم استقالة وزارته ولم تمض عليها ثالثة 
أشهر ظل األيوبي بعيدا عن اربع وزارات حتى 
ادخله يف الخامس�ة جميل املدفعي نائبا له يف 
وزارتيه واألخرة يف 20 حزيران العام 1957.. 
كان�ت عالقات الع�راق الخارجية هي العامل 
املهم يف مجيئه إىل السلطة حيث كانت األزمة 
قوي�ة بن الع�راق وم�رص، فكان�ت مهمته 
تهدئة األجواء الخارجية التي تحيط بالعراق، 
غر ان ش�غل نفس�ه بمحاولة ح�ل الربملان 
وانتخ�اب برملان جديد تكون ل�ه فيه أكثرية 
نيابية تدعمه لكن طلبه رفض من قبل املالك 
فيص�ل الثاني واألم�ر عبد االل�ه مما جعله 
يق�دم اس�تقالته يف 16 تري�ن الثاني العام 
1957.. ويذكر هنا ان عيل جودة األيوبي كان 
قريبا جدا م�ن العائلة املالكة فهو الذي زوج 
امللك غ�ازي من األمرة عالي�ة بنت امللك عىل 
الع�ام 1934 وهو نفس�ه س�افر اىل تركيا يف 
أيل�ول 1957 وقدم خات�م الخطوبة إىل األمر 
فاضلة كخطيب�ة للملك فيص�ل الثاني، لكن 
ال�زواج لم يتم لقي�ام ث�ورة 14 تموز 1958 

وسقوط النظام امللكي وقيام الجمهورية! 

نه�ية املط�ف

غ�ادر األيوبي العراق بعد س�قوط النظام 
املالك�ي ويف الع�ام 1969 ت�ويف مؤمن�ا ب�ان 
بالقل�وب  وليس�ت  املمك�ن  ف�ن  السياس�ة 

والعواطف! 
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التزم مببداأ "ال�شي��شة فن املمكن".. ل الع�طفة !! 
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عيل جودة األيويب.. سيايّس التهدئة وجرب اخلواطر

اإعداد/ د. ه�دي ح�شن عليوي 

عندم� �ش�فر امللك في�شل الأول خ�رج العراق لإجراء عملية الزائدة الدودية، وا�شبح ابنه غ�زي ن�ئب� للملك، لول 
مرة، يدير دفة احلكم يف العراق، طلب امللك في�شل الول من ابنه غ�زي ان ي�شغي اىل علي جودة الأيوبي ورئي�س 

الديوان )امللكي ـ انذاك ( وي�شت�شريه بكل �شغرية وكبرية، وطلب من جودة اأن يكون اىل ج�نب غ�زي، يف كل 
خطوة يخطوه�..كم� ك�ن علي جودة اليوبي ي�شمى �شي��شّي التهدئة، وجرب اخلواطر، عندم� تكون الأمور مت�أزمة 

فيوؤتى به لت�شكيل الوزارة

Hh1940@yahoo.com 
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    تسبب حمار لقي مصرعه 
إث�ر اصط�دام القطار رق�م 188 
المقبل من القاهرة إلى أسوان به 
أثناء عبوره شريط السكة بناحية 
قرية األحايوة ، في تعطيل حركة 
سير قطارات السكة الحديد ألكثر 

من ساعة وتأخير 38 
سائحا عن رحلتهم.

تلق�ى مدي�ر أمن 
إخط�ارا  س�وهاج 
النق�ل  ش�رطة  م�ن 
يفي�د  والمواص�ات 
بين  مصادمة  وق�وع 
ال�دواب  وأحد  قط�ار 
ما تس�بب في نفوقه 
وكسر الش�بكة األمامية للقطار. 
وتبي�ن من التحري�ات أن القطار 
كان  أس�وان  القاه�رة   86 رق�م 
38 س�ائحا م�ن  يس�تقله ع�دد 
جنس�يات مختلف�ة ت�م تأمينهم 

خال فترة التوقف.

حمار يتسبب
 في تعطيل 5 قطارات  !

لون مع 

متاهــــــة

نجح الرياضي الهندي س�ياندرا 

ن�اث روي، في جر قطار برأس�ه 

لمس�افة متري�ن ونص�ف المتر، 

ليدخل موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية.  وروي ٤٩ عاماً يحمل 

أرقام�ا قياس�ياً ف�ي موس�وعة 

غيني�س، إال أن محاولته األخيرة 

والمشاهدين،  القيمين  أدهش�ت 

بقدرت�ه على ج�ر القط�ار الذي 

ي�زن ٤٢ طن�اً، وذل�ك عب�ر ربط 

الحبل على رأسه ودون االستعانة 

بيديه.

تدخ�ل إناث الحيتان س�ّن اليأس 

كما نس�اء البش�ر، لكن الس�بب 

ع�ن  انصرافه�ا  وه�و  مختل�ف 

العاق�ة م�ع الذك�ور لاهتم�ام 

بأبنائها الذكور حتى بعد بلوغهم 

!  وأفاد موقع علمي بأن باحثين 

م�ن جامع�ة ي�ورك البريطاني�ة 

وجدوا أن س�ّن الي�أس لدى إناث 

الحيتان القاتلة يس�مح لألمهات 

بأبنائه�ا  بالعناي�ة  المس�ّنات 

البالغين المعرّضي�ن للموت عند 

فقدان األم.

 Angel( الم�اك  ش�االت 
Falls(، فنزويا، هي تس�ع مرات 
أطول من شاالت نياغارا في كندا 
والتي تعتبر األش�هر ف�ي العالم. 
يبل�غ ارتفاعه�ا 979 مت�را، و تم 
اكتش�افها في العام 1933 عندما 
كان الطيار األميركي جيمي أنجل 
يحلق في طيارت�ه فوق المنطقة 
بحثا عن الذهب. تحطمت طائرته 
أثناء محاولة الهبوط فوقها دون 
أن يت�أذى. بق�ي حط�ام طائرته 

معلقاً هناك إلى العام 1970.

   نظمت الصين مؤخرا مس�ابقة 
عالمية غريبة من نوعها، الختيار أكبر 
و أجمل س�مكة من نوع السمك ذهبي 
 .Fuzhou اللون ويدعى س�مك الفيوزو
وش�ارك بالمس�ابقة 3000 متس�ابق 
من محبي ومالكي األس�ماك الذهبية، 
وتواف�د المئ�ات لمش�اهدة الس�مكة 
الفائ�زة باللق�ب. وفازت بالمس�ابقة 
س�مكة الصين�ي "وون�غ زانجليانغ" 
ويبلغ وزنه�ا 3.3 رطل وحصلت على 

لقب المسابقة.

أطول شالل في العالم

مسابقة ألفضل سمكة ذهبية اللون   

ت�سايل 16
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عموديافقي

أنبوب في بطن امرأة لــ 22 عاما !

النمل.. األكثر تفوقا في حاسة الشم

20  ايلول

ً
�سورة من الذاكرة

الع�سار 
يف االربعينات

17٩٢ - ب�دأ محاكم�ة مل�ك 
فرنس�ا لوي�س الس�ادس ع�ر 

بتهمة الخيانة العظمى.
اإليطالي�ة  الق�وات   -  1870

تدخل العاصمة روما.
1٩3٢ - مهاتم�ا غان�دي يبدأ 
إرضاب�ًا ع�ن الطعام يف "س�جن 
الهن�دي وذل�ك احتجاًجا  بوم�ا" 
عىل قانون االنتخ�اب الذي أعدته 
ويمن�ع  الربيطاني�ة  الحكوم�ة 
الطبق�ة الفقرية من املش�اركة يف 

االنتخابات.
دورة  أول  افتت�اح   –  1٩٤6
ملهرج�ان كان الس�ينمائي ال�ذي 
أجل بسبب الحرب العاملية الثانية 
حيث كان االفتتاح مربمجاً بني 1 

أيلول و٢0 أيلول من عام 1٩3٩.
1٩8٤ - انتحاري يقود سيارة 
مفخخ�ة يهاجم مبنى الس�فارة 
األمريكي�ة يف ب�ريوت وي�ؤدي إىل 

مقتل أثني عر شخصاً.
يطلق�ون  مرصي�ون  جن�ود 
الن�ار ع�ىل يخت إرسائييل تس�لل 
إىل جن�وب رأس محم�د يف البح�ر 

األحمر.
1٩٩1 - الفرنسيون يوافقون 

معاه�دة  ع�ىل  اس�تفتاء  يف 
ماسرتيخت والتي مهدت للوحدة 

األوروبية.
األمريك�ي  الرئي�س   -  ٢001
يف  يعل�ن  ب�وش  دبلي�و  ج�ورج 
خط�اب أمام الكونغ�رس الحرب 

عىل اإلرهاب.
٢00٤ - وص�ول عدد املقاالت 
يف ويكيبيدي�ا إىل ملي�ون مقال يف 
كافة لغات املوس�وعة التي وصل 

عددها للمئة لغة.
٢008 - حزب املؤتمر الوطني 
األفريقي الحاكم يف جنوب أفريقيا 
إيمبيك�ي  تاب�و  الرئي�س  يته�م 
بالتدخل الس�يايس بعمل القضاء 
أثناء النظر بقضية اتهام جاكوب 
زوم�ا بقضاي�ا فس�اد ويدع�وه 
إىل االس�تقالة، والرئي�س يواف�ق 

عليها.
الرئي�س  اغتي�ال   -  ٢011
األفغان�ي الس�ابق رئيس املجلس 
األعىل للسام برهان الدين رباني 
بهجوم انتحاري اس�تهدف منزله 
كاب�ل،  األفغاني�ة  العاصم�ة  يف 
ومص�ادر رس�مية تته�م حرك�ة 

طالبان باملسؤولية عن العملية.

1 – بح�ار ورائد إيطالي ق�ام بعدة رحات إستكش�افية إلى العالم 
الجديد – كرب – 2 – دخول – رفعة – 3 – راهب روسي مشهور – 4 
– نهر أوروبي – 5 – عاصمة أوروبية – 6 – متشابهة – هرب – 7 – 
غفلة ونسيان – دولة أميركية جنوبية – 8 – عاصمة أوروبية – عنق 

– 9 – متشابهة – مطربة لبنانية .

1 – إح�دى الق�ارات – عم�ل إبداعي – 2 – عبَّأ – ش�اعر مس�رحي 
فرنسي – 3 – مخرج مصري – 4 – شهر هجري – عكسها أسم علم 
مؤنث – 5 – متشابهة – مقياس أرضي – 6 – أدركت – حل محل – 7 
– عملة عربية – يفقد وعيه – 8 – أسم علم مذكر – من الفاكهة – 9 

– أسم موصول – شاعر التشيلي الراحل .

موؤرخون

ه�و ويل الدي�ن أب�و زي�د عب�د الرحمن 
ب�ن محمد ب�ن محمد بن الحس�ن بن جابر 
بن محمد ب�ن إبراهيم بن عب�د الرحمن بن 
خالد )خلدون( الحرضم�ي.. املعروف أكثر 
باس�م ابن خلدون )ول�د يف ي�وم األربعاء 1 
رمض�ان 73٢ ه املواف�ق ٢7 ماي�و 133٢ 
وتويف يف الجمعة ٢8 رمضان 808 ه املوافق 
1٩ م�ارس 1٤06( كان فلكي�ا، اقتصادي�ا، 
مؤرخ�ا، فقي�ه، حاف�ظ، عال�م رياضيات، 
إس�رتاتيجيا عس�كريا، فيلس�وف، غدائ�ي 
ورج�ل دولة، يعترب مؤس�س علم االجتماع. 
ول�د يف إفريقي�ة يف م�ا يع�رف اآلن بتونس 
عه�د الحفصي�ني، كان�ت تمل�ك عائلت�ه يف 
االندلس مزرعة هاس�يندا ت�وري دي دونيا 
ماريا الحالي�ة القريبة من دوس هرماناس 
)اش�بيلية(. ترك تراثا م�ا زال تأثريه ممتدا 
حتى الي�وم. توىف ابن خل�دون يف مرص عام 
1٤06 وت�م دفن�ه قرب باب النرص بش�مال 

القاهرة. عبد الرحم�ن بن محمد بن محمد 
ب�ن محمد بن الحس�ن بن محم�د بن جابر 
بن محمد ب�ن إبراهيم بن عب�د الرحمن بن 
خل�دون، ال أذكر من نس�بي إىل خلدون غري 
ه�ؤالء العرة، ألن خلدون ه�ذا هو الداخل 
إىل األندلس. ونس�بنا حرض موت، من عرب 
اليم�ن، إىل وائل بن حج�ر، من أقيال العرب، 
مع�روف ول�ه صحبة، ق�ال أب�و محمد بن 
ح�زم يف كتاب الجمهرة: وهو وائل بن حجر 
بن س�عيد بن مرسوق بن وائ�ل بن النعمان 
ب�ن ربيعة بن الحرث بن عوف بن س�عد بن 
ع�وف بن ع�دي بن مال�ك ب�ن رشحبيل بن 
الح�ارث بن مالك بن مرة ب�ن حمري بن زيد 
ب�ن الحرضم�ي بن عم�رو بن عب�د الله بن 
هانئ بن جرس�م بن عبد شمىس بن زيد بن 
ل�ؤي بن ثبت بن قدامة ب�ن أعجب بن مالك 
بن لؤي بن قحط�ان. وابنه علقمة بن وائل 

وعبد الجبار بن وائل. 

تحقق الس�لطات اإليطالية 
م�ع أطب�اء ف�ي مدين�ة غينوا 
بش�مال الب�اد، لتركه�م أنبوباً 
في مع�دة امرأة خ�ال جراحة 

قبل 22 عاماً.
وذكرت وكالة أنباء "أنسا" 
البالغ�ة  الم�رأة  أن  اإليطالي�ة 
أدخل�ت  41 عام�اً  العم�ر  م�ن 
المستش�فى إلصابتها بالتهاب 
مزم�ن ف�ي القول�ون م�ع آالم 

حادة في المعدة.
وبعد إجراء صورة شعاعية 

، أخضع األطباء المرأة لجراحة 
أزال�وا خاله�ا أنب�وب تفري�غ 
طول�ه 12 س�نتيمتراً اكتش�ف 
بأن�ه موجود ف�ي بطنه�ا منذ 
جراح�ة كانت خضع�ت لها في 

العام 1989.
ويقوم المحققون بالتدقيق 
في سجات المستشفى لمعرفة 
هوية األطباء المس�ؤولين عن 

هذا الخطأ.

أظهرت دراس�ة أجراه�ا باحثون ف�ي جامع�ة فاندربيلت 

األميركي�ة أن النمل يتفوق على معظم الحش�رات األخرى، 

في حاّس�ة الش�ّم، وذل�ك بواقع أربعة أو خمس�ة أضعاف. 

وأكم�ل الباحثون أول خريطة كاملة لجهاز الش�ّم والتذّوق 

عن�د النم�ل. ووج�دوا أن ه�ذه الحش�رات لديه�ا جين�ات 

وبروتين�ات خاصة تكش�ف ع�ن الروائ�ح المختلفة. وقال 

الباحث الذي ت�رأس عملية التوصيف، لق�د تمثلت اللحظة 

األكثر إثارة بالنس�بة ل�ي في وصول نتائ�ج التحليل لتبين 

أنن�ا حّددنا أكثر من ٤00 جين مس�تقبل ش�مي، وهو أكبر 

عدد من المس�تقبات على مس�توى جميع أنواع الحشرات 

المعروف�ة. وقد عنى ذلك أننا نجحن�ا في اتخاذ أول خطوة 

نحو الوصول إلى مس�توى جديد لفه�م النظام االجتماعي 

المعّقد، الذي يجعل م�ن عائلة النمل إحدى العائات األكثر 

نجاحا على ظهر هذا الكوكب. 

ابن خلدون

هندي يجر قطارا برأسه !

الحيتان القاتلة
 متعلقة بأمهاتها
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احلمل
ق�د تواج�ه بع�ض خيب�ات 
االمل، لكنك ق�ادر على النهوض 
مجددا والس�ير قدماً حاول أن ال 
تكون اس�تفزازياً مع الش�ريك، 
ألن رد فعل�ه س�يكون مكلف�اً ال 

تجازف بصحتك

الثور 
ف�ي  واضح�اً  االرتب�اك  يب�دو 
تصرفات�ك، فح�اول أن تك�ون أكثر 
ه�دوءاً لتحق�ق أهداف�ك اذا لم تكن 
صادقاً مع الش�ريك، م�ن االفضل أال 

تصارحه بمشاعرك تجاهه ال تتردد

اجلوزاء
تواجه ش�كوكاً في غير محلها، 
وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، 
م�ا ق�د يولّ�د مواجهة واحت�كاكات 
بسيطة وغير مؤذية قد تجد الشريك 

مبتعداً أو ال يبالي

ال�سرطان 
علي�ك أن تعم�ل به�دوء لتحقق 
اهدافك، فالتس�ّرع يدفع�ك الرتكاب 
االخطاء تأكد من أي أمر، قبل اطاق 
األح�كام المس�بقة حت�ى ال تظل�م 

احداً.

االأ�سد 
تتلق�ى أخب�اراً جي�دة أو تع�رف 
حظ�اً س�عيداً ف�ي كاف�ة المب�ادرات 
والمفاوض�ات التي تص�ل الى نتيجة 
مرضية تماماً. تثبت موقعك او تنتصر 

على منافس أو تتحداه تعيش

العذراء 
المش�بوهة  التحالف�ات  ح�ذار 
وال تتس�ّرع في بت أم�ورك. كن مِرًنا 
وتحاَش اتخاذ مواقف قاسية وجازمة 
العازب على موعد مع الحب والغرام، 

ويتمّتع بجاذبية وسحر أّخاذين

امليزان
ع�ن  االمتن�اع  الض�روري  م�ن 
اتخ�اذ أي ق�رار أدع�و الجمي�ع ال�ى 
التنس�يق جّيداً بين الواجبات المهنية 
والش�خصية التي قد تط�رأ تبدو قلًقا 

وال تعير الحبيب أهمية ُتذكر

العقرب 
حين تواجهك المصاعب واألزمات 
الكبي�رة، تظهر ق�درة فائق�ة وخارقة 
عل�ى التعام�ل معه�ا للخ�روج بأفضل 
النتائ�ج عاقة جديدة ف�ي األفق، وهذا 

قد يدفعك إلى ترتيب أولوياتك

القو�س 
تعيش بع�ض المجازفات. ويحمل 
ه�ذا الي�وم تناف�راً فلكي�اً خطي�راً بين 
م�ا  و\"بلوت�ون\"  \"أوران�وس\" 
يتطل�ب عناية ف�ي األس�فار واألعمال 

أمامك فرصة الستعادة ثقة

الدلو 
لتحقي�ق  كبي�ر  بمجه�ود  تق�وم 
طموحات�ك، وهذا يعود علي�ك بالفائدة 
الكبيرة في المجاالت المادية والمعنوية 
بعض ح�ركات الش�ريك الوالدي�ة تثير 

حفيظتك

اجلدي
ق�د تش�هد تراجع�اً في ش�عبيتك، 
لكن�ك ق�ادر عل�ى االنط�اق والتحليق 
مجدداً بنجاح االنفعال س�ببه تصرفات 
ت�دارك  فح�اول  العش�وائية،  الش�ريك 

الموضوع سريعاً صيد السمك

حوت 
تبحث عن معنى الصداقة الحقيقية 
أو ترغب في تقريب المسافة بينك وبين 
الزماء والمس�ؤولين من خال لقاءات 

أو اجتماعات متنّوعة

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 



بعد فرتة »وهن« امتدت لعرشات السنني، عادت أشجار التني لتحتل مساحات ال بأس 
بها من أرايض البقاع الزراعية. ليس هذا فحس�ب، فهذه الزراعة التي كانت تباع بكميات 
قليلة عىل الطرقات ويف األحياء، باتت اليوم صنفاً أساس�ياً من أصناف الفاكهة التي تغزو 

األسواق الكربى.
نقوال �أبو رجيلي

لم تعد زراعة التني »موضة« قديمة يف الزراعات البقاعية. فبعدما كان تسويق »أكواز« 
الت�ني يقت�ر عىل التجوال ب�ني األحياء يف امل�دن أو عرضها عىل البس�طات الصغرية عىل 
جوانب الطرقات، ها هو التني اليوم »يدخل« األسواق من بابها الواسع. ففي البقاع، مثالً، 

تكفي جولة صغرية عىل األسواق هناك، لنعرف أن هذه الثمار لم تعد »دّقة« قديمة.
فمن�ذ فرتة ب�دأت تحتل مكاناً لها ب�ني الكثري من أنواع الفاكه�ة، موضبة يف صناديق 

خش�بية، تراوح س�عتها م�ا بني 2 و3 كل�غ. أما أس�عارها، فتخضع كغريها 
لس�وق العرض والطلب وج�ودة البضاعة، وتراوح إجم�االً بني 800 و 

1500 لرية لبنانية »بالجملة«.
هكذا، عادت شجرة التني إىل سابق عهدها، ويكمن السبب �� 

بحس�ب املزارع محمد سلوم �� يف »األزمات الزراعية املتالحقة 
الت�ي دفع�ت بالكثريي�ن للتفتيش ع�ن زراع�ات قديمة، ظن 
البعض أنها أصبحت من املايض«. س�لوم، الذي »قلع« أشجار 
بس�تانه القديمة واس�تبدلها بنصوب التني، كان »يطمح« إىل 
زراعة كه�ذه، وخصوصاً أنها »ال تكلف ش�يئاً، مقابل ارتفاع 

مصاريف إنتاج بقية األشجار املثمرة الحديثة«.
يصف س�لوم عملية غرس أش�جار التني بال�»سهلة جداً، إذ 

يكفي أن يؤخذ فرع من أغصان ش�جرة معم�رة، ويطمر يف الرتبة بعمق يراوح من 40 إىل 
60 سنتيمرتاً، عىل أن يجري ذلك مع بداية فصل الشتاء، أو يف نهاية شهر شباط قبل نمو 
األوراق والفروع الجديدة«. ويضيف س�لوم أّن »من املستحسن أن تضاف كمية من املياه 
حول الغرس�ات، ألن ذلك يس�اعد يف تموضعها يف الرتبة بنحو أفضل، وبالتايل يمنع الهواء 
من الترّسب إىل الداخل«. أما فرتة نموها، فرتاوح بني 3 و6 س�نوات »وهي فرتة قصرية إذا 

ما قورنت بالفرتة التي تحتاجها بعض األصناف األخرى«.
من جهته، ينصح املزارع محمد مجيد بزرع أشجار التني يف األرايض البعلية، وعدم رّي 
نصوبه�ا تجنباً إلصابة ثمارها بحرشة الدود التي تغزوه�ا خالل فرتة نضجها، إذ »أثبتت 
التج�ارب أن التني البعل أفضل من حيث الجودة ونس�بة حالوت�ه، بعكس تلك املروّية التي 
تفس�د وتفق�د نكهتها يف فرتة قص�رية«. ويعّدد مجيد بعض أنواع الت�ني، وهي »القرايص 
والس�كري واألسود والشّموطي«. ما يقوله مجيد يخالفه فيه غنام غنام، فهذا األخري 
يرى أن »من الرضوري س�قاية أش�جار التني بكميات قليلة بمعدل مرة واحدة 
كل أس�بوعني تقريب�اً، ألن ذلك يس�اعد عىل نمّوها ويزيد م�ن حجم األكواز 
وتكّوره�ا عىل نحو أرسع من التني البع�ّي، ألن األخري ينتج ثماراً صغرية 
الحج�م، وليس صحيحاً أن املياه هي الس�بب الرئيس آلفة الديدان التي 
أصبح باإلم�كان مكافحتها باملبيدات واألدوي�ة الزراعّية«. غنام، الذي 
يتنّعم بزراعته الجديدة، يأسف لعدم توسع املساحات املزروعة بالتني. 
ويق�ول إنه »رغم زراعة مس�احات جديدة بنصوب التني يف الس�نوات 
األخ�رية، إال أن ه�ذه الزراع�ة تبقى خجول�ة مقارنًة بآالف األش�جار 
الت�ي كانت تغطي أرايض واس�عة يف األرياف، والتي كانت حتى منتصف 

ستينيات القرن املايض ُتسهم يف دعم االقتصاد الريفي«.

بدوره، يس�تحرض امل�زارع إبراهيم الخطيب الحقب�ة األربعينية من القرن 
امل�ايض »عندما كان والدي يصطحبني معه إىل مدين�ة زحلة لنبيع إنتاج التني 
الذي كنا نعبئه بسالل مصنوعة من القصب أو مستوعباٍت من التنك«، متمنياً 

عىل األجي�ال املقبلة إعادة إحياء »هذه الزراعة الت�ي كانت تأتي بمردود مادي 
جي�د للعائالت الفق�رية يف القرى، إذ يمك�ن يف حال تطويرها وتلقيه�ا دعماً من 

الدول�ة أن تع�ّوض جزءاً من الخس�ائر التي لحق�ت بالقطاع الزراعي يف الس�نوات 
العرش األخرية«. وعن كيفية جني املحصول وتجفيف الثمار، يوضح الخطيب 

أن فرتة القطاف تمتد م�ن منتصف تموز إىل أواخر ترشين األول، يمكن 
خاللها تجفيف الكميات التي يصعب تسويقها.

يذكر أن هناك أنواعاً عدة من أشجار التني، أفضلها، العناقي 
والش�حيمي والعجلوني. وقد أجمع خرباء التغذية عىل فوائد 

ثم�ار الت�ني التي تح�وي الفيتامين�ات أ و ب و ث، ونس�بة 
عالي�ة من املواد املعدنية كالحديد والنحاس والكلس، وهي 
مواد تس�اعد عىل تج�دد الخاليا يف الجس�م وتنظم الدورة 
الدموية ومعالجة عوارض التقّرن. كذلك يمكن استخدام 
التني املنق�وع باملياه، ملعالجة التهاب�ات الجهاز التنفيس 

واإلمساك املس�تعيص والتخفيف من حّدة السعال الديكي، 
فض�اًل عن أن تن�اول التني املجف�ف يعطي مق�داراً عالياً من 

الح�رارة ملقاومة برد الش�تاء. أض�ف إىل ذل�ك أن العصري األبيض 
ال�ذي تفرزه الثمار غري الناضجة، كان قب�ل ظهور »خمرية الجبن«، 

يستخدم لتجميد الحليب تمهيداً لتحويله إىل جبنة بيضاء.

وتأتي هذه الكلمة اش�تقاقاً من كلمة " ميالنني" 
وتعني الصبغة السوداء، أو البنية والتي تكثر يف جلود 

سكان هذه املناطق.
حصلت جزر س�ليمان عىل استقاللها من اململكة 
املتحدة يف الس�ابع من يوليو/ حزي�ران عام 1974م 
وكانت تعرف جزر سليمان سابقاً باسم جزرسليمان 
الربيطانية، تنقسم جزر سليمان إىل سبع مقاطعات 

ومدينة واحدة هي العاصمة هونيارا، 
ه�ذه املقاطعات هي: املقاطعة الوس�طى، جواد 
الكانال، مااليت�ا، إيزابيل، ماكريا، تيموتو، واملقاطعة 

الغربية.

معلومات عامة عن جزر �سليمان
تتمثل جزر سليمان يف مجموعة من الجزر القابعة 
يف املحي�ط الهادي إىل الرشق من بابوا غينيا الجديدة، 
وتحتل موقعا اس�رتاتيجيا نظ�راً لقربها من املمرات 
البحرية بني املحيط الهادي الجنوبي وبحر س�ليمان 

وبحر الكورال.
املس�احة: تبلغ مس�احة جزر س�ليمان 28.450 

كم2، 
ع�دد الس�كان: ويبل�غ ع�دد الس�كان 566.842 

نسمة.
ج�زر  دوالر   ، العمل�ة  هوني�ارا،  العاصم�ة: 

السليمان.
اللغة: اللغة امليالنيزية "بيدجني" ويتحدثها معظم 
الس�كان وتعد اللغ�ة اإلنجليزية هي اللغة الرس�مية 

للبالد باإلضافة للعديد من اللغات املحلية.
الديانة: كنيسة امليالنيزيا، رومان كاثوليك وغريها 

من الديانات.
املناخ: يس�ود جزر س�ليمان مناخ مداري تلطفه 
الري�اح الب�اردة التي تهب م�ن البح�ار املحيطة بها 
وترتاوح درجات الحرارة نهاراً ما بني 15 – 32 درجة 
مئوي�ة، وما بني 3 -5 درجات مئوية ليالً، وتهب عىل 
الب�الد الري�اح التجارية الجنوبي�ة الرشقية يف الفرتة  
ما بني نيس�ان إىل ترشين االول، وتس�قط األمطار يف 
الف�رتة من ترشين الثان�ي إىل اذار وه�ي الفرتة التي 
تهب فيها الرياح املوسمية الش�مالية الغربية، ويبدأ 
هب�وب األعاص�ري يف بح�ر الك�ورال ومنطق�ة جزر 
س�ليمان ولكنه�ا تأتي يف اتجاه فانوات�و وكاليدونيا 

الجديدة أو إىل الساحل األسرتايل.
�ملدن و�ل�سياحة

: تقع مدينة هونيارا العاصمة يف  هونيارا 
جزيرة جوادالكان�ال وتعد هذه املدينة هي العاصمة 
الجديدة لجزر سليمان وكانت العاصمة القديمة هي 
توالج�ي، ولقد تم بن�اء العاصمة الجديدة لتس�تبدل 
بالعاصمة القديمة ، وتصب�ح هونيارا هي العاصمة 
الرس�مية لجزر سليمان يف عام 1952م، وتضم هذه 
املدينة ميناء بحريا، وحدائق املعرض الفني الوطني، 
والبي�ت الحكوم�ي املعاد بن�اؤه واملتح�ف الوطني، 
باإلضافة لنادي اليخت ورشفة فندق سليمان كيتانو 

ميندانا الذي يتوافد عليهم العديد من الزوار.
 �ملحافظات

جزر سليمان مقسمة إىل 10 محافظات هي :
جوادالكانال ، هونيارا، الوس�طى ، تشويس�يول ، 
إيزابي�ل ، ماكريا ولوا ، ماليتا ، رينيل وبيلونا نتيموتو 

الغربية.

يس�تخدم مئات اآلالف من اإلندونيس�يني يف العاصمة 
جاكرتا القطارات الكهربائية يف تنقالتهم اليومية لقضاء 
أعمالهم، والكثري من هؤالء يفضلون الركوب عىل سطوح 
تلك القطارات لتجنب االزدحام. لكن رشكة س�كك الحديد 
اتخ�ذت إجراءات ملن�ع هذه الظاه�رة يف محاولة لردعهم 

للحفاظ عىل حياتهم.
ويصاب املرء بالخوف والدهشة يف آن معاً ملجرد النظر 
إىل ه�ؤالء الركاب غ�ري العاديني. امتطاء س�طوح عربات 
القطارات بات األس�لوب املفض�ل والتقليد اليومي لآلالف 
من الركاب يف جاكرتا.  غري أن رشكة الحديد االندونيس�ية 
تس�عى إلمس�اك العصا من الوس�ط يف محاول�ة لردعهم 
والحفاظ عىل حياتهم، ولهذا السبب فقد عمدت إىل خفض 

مس�توى ارتف�اع األس�الك الكهربائي�ة. ويقول 
املسؤول يف رشكة السكك الحديدية الحكومية يف 
اندونيسيا ماتيتا رضا الحق إن »خفض مستوى 
ارتف�اع األس�الك الكهربائي�ة قد يقل�ل من عدد 
الركاب عىل س�طوح القطارات لكن ذلك س�وف 
يس�بب خط�راً عىل حياته�م«. ويرك�ب الصبية 
عادة س�طوح القطارات يف طريقهم إىل املدرسة 
ليس ألنهم يفتق�رون إىل املال أو حباً باإلثارة بل 
لكي يتجنب�وا اكتظاظ عربات القط�ار. أما اآلن 
فق�د ع�ادوا ليدخلوا عرب�ات القط�ار خوفاً من 
الصعق بالكهرباء. ويقول أحد هؤالء الصبية إن 
»األسالك قريبة جداً من رؤوسنا لذلك يجب عليك 
أن تمد س�اقيك لكي تتجنبه�ا«. إجراءات أخرى 
اتخذتها رشكة سكك الحديد ملنع هذه الظاهرة، 
مع ذلك فإن جماعات حقوقية المت الس�لطات 
اإلندونيس�ية لع�دم توفريه�ا قط�ارات كافي�ة 
محملة إياها مس�ؤولية الحفاظ عىل حياة املواطنني. ويف 
ه�ذا اإلطار يق�ول نائب رئي�س منظمة حقوق اإلنس�ان 
االندونيسية نور خالص »اعتقد أن هذا األمر خطري للغاية 
وإذا وقع حادث فيجب عىل الحكومة تحمل املس�ؤولية«. 
وتب�ذل الحكوم�ة ومنظمات مدني�ة ودينية جه�ودا ملنع 
انتشار هذه الظاهرة، لكن مع عدم تطوير خدمات سكك 
الحديد، يظل بعض الركاب يفضلون مخاطر الركوب عىل 
س�طوح القطارات يف الهواء الطلق ع�ىل التنقل يف عربات 

قطار مزدحم.
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جــــــزر سليمـــــــان
هي جزر �سليمان �أو "�سوملون" و�لتي تنتمي �إىل �سال�سل �جلزر 
�لقابعة يف �ملحيط �لهادي و�لتي ت�سكل معًا قارة �أوقيانو�سيا، 
وتن�سم جزر �سليمان ، �إىل جزر �مليالنيزيا و�لتي تقع جنوب 

خط �ال�ستو�ء وتعني �جلزر �ل�سود�ء

ركوب �سطوح �لقطار�ت.. 
متعة جمانية خطرة

اإلنسان 
هو ذلك الكائن الذي يستخدم األدوات منذ اللحظة التي قام فيها 
بكرس حجر م�ا عىل األرض ليحصل عىل أداة ح�ادة، إىل اللحظة 
الت�ي طّور فيها املركبات التي تجوب املريخ، لم يتوقف اإلنس�ان 

عن االبتكار واالخرتاع.
وب�ني كل االخرتاع�ات التي أنجزه�ا اإلنس�ان تتبقى بضعة 
اخرتاع�ات ثوري�ة تمثل مفاتي�ح كان لها أعظم األثر يف مس�ار 

التطور. فيما يي 10 من هذه االخرتاعات : 
1- �لعجلة

يعود اخرتاع العجلة إىل 3500 س�نة قبل امليالد، وقبل اخرتاع 
العجل�ة كانت حركة تنقالت اإلنس�ان ع�ىل األرض من مكان إىل 
آخ�ر محدودة جدا، العربات ذات العجالت س�ّهلت نقل اإلنس�ان 
والبضائ�ع ب�ني األمكن�ة، وبالتايل س�اهمت يف تطوي�ر الزراعة 
والتجارة والس�فر، واليوم توج�د العجلة يف كل يشء تقريبا، من 

السيارات إىل التوربينات.
2- املسمار

دون املس�مار لم يكن للحض�ارة البرشية أن تق�وم ! ويعود 
اخرتاع املس�مار إىل أكثر من 2000 س�نة، إىل وقت اإلمرباطورية 
الروماني�ة، ولم يصبح هذا االخرتاع ممكنا إال بعد أن تعلم البرش 

تشكيل املعادن.
قبل املس�مار كانت اإلنش�اءات الخش�بية تنش�أ عن طريق 
"تعش�يق" القطع الخش�بية معا، وهو أس�لوب صعب ويتطلب 
مهارات عالية ووقتا أطول، ولكن مع ظهور املس�مار صار األمر 
أس�هل كث�ريا. أما املس�مار الحلزون�ي )أبو صليب�ة( فيعتقد أن 

مخرتعه هو العالم اليوناني أرشميدس.
3- �لبو�سلة

كان البح�ارون القدامى يعرفون االتجاهات يف البحر 
عن طريق مراقب�ة النجوم؛ لكن ما العمل حني تلتحف 
الس�ماء بالس�حب ؟ لم يك�ن اإلبحار ش�يئا آمنا، ولم 
يك�ن البرش يبتع�دون كثريا عن الش�واطئ. تّم اخرتاع 
البوصلة بواس�طة الصيني�ني يف وقت ما بني القرنني 9 
و11، بعده�ا انتق�ل االخ�رتاع إىل األوروبيني والعرب، 
وفت�ح ه�ذا االخرتاع الب�اب لالكتش�افات الجغرافية 

الكربى.
4- ماكينة �لطباعة

لطامل�ا كانت الكت�ب منتجاً باهظ الثمن، فهي ُتنس�خ يدويا 
يف عملية تس�تغرق الكث�ري جدا من الوقت والجه�د.. عام 1440 
اخ�رتع األملاني يوه�ان جوتنربج آلة الطباع�ة، وفجأة أصبحت 
الكت�ب منتج�ا ش�عبيا رخيصا وبكمي�ات كب�رية، فبحلول عام 
1500 كانت أوروبا قد طبعت 20 مليون كتاب. بالطبع كان آللة 

الطباعة أثر هائل يف نرش املعرفة والعلم يف أنحاء العالم.
5- حمرك �الحرت�ق �لد�خلي

يف هذا النوع م�ن املحركات يولد اح�رتاق الوقود غازات ذات 
ح�رارة مرتفعة، ه�ذه الغازات تتم�دد لتدفع مكبس�اً لتحركه، 
وبالت�ايل يح�ّول املح�رك الطاق�ة الكيميائية إىل طاق�ة حركية. 
اس�تغرق األمر عقودا عديدة من املحاوالت ليتمكن املهندس�ون 
م�ن تصميم هذا املحرك، الذي ل�م يظهر إال يف النصف الثاني من 

القرن 19، ليبزغ بعدها فجر الثورة الصناعية يف العالم.  
6- �لهاتف

كثري جدا من العلماء عملوا عىل محاوالت عديدة لنقل الصوت 
إلكرتونيا؛ لكن أليكساندر جراهام بيل كان صاحب السبق، وأول 
من اس�تطاع تحقيق ه�ذا اإلنجاز؛ لذا فقد حم�ل براءة االخرتاع 
عام 1876. يف حقيقة األمر كان اخرتاع بيل قليل الكفاءة، وكان 
الصوت يتش�وش كث�ريا كلما بعدت املس�افة، أم�ا الهاتف الذي 
نس�تعمله اآلن فيس�تخدم تقنية من اخرتاع توماس إديس�ون. 
بالطبع ال يخفى عىل أحد ما أدى إليه اخرتاع الهاتف من ثورة يف 

االتص�االت يف العال�م كل�ه.
7- �مل�سباح �لكهربي

عندما ال يكون لدينا سوى ضوء النهار؛ فإن اإلنتاجية تكون 
محدودة بس�اعات النه�ار، لذا فقد غ�رّيت املصابي�ح الكهربية 
العالم فعليا، إذ جعلتنا نمارس أنش�طتنا خالل الليل أيضا؛ وهو 

ما ضاعف من قدرة البرش عىل اإلنتاج.  
ع�ىل مدى الق�رن 19 انهم�ك ما يق�ُرب م�ن 24 مخرتعا يف 
أماك�ن مختلفة من أجل اخرتاع املصباح الكهربي؛ لكن الس�بق 
كان م�ن نصيب توماس أديس�ون الذي توص�ل إليه عام 1879. 
وبخالف كل الفوائد التي أعطاها لنا املصباح الكهربي؛ فقد أّدى 
ه�ذا املصباح إىل تغيري درامي يف طريقة ن�وم البرش، الذين كانوا 
ينامون مع الغروب ويس�تيقظون جزءا ن الليل، ثم ينامون مرة 

أخرى للصباح، فقد رصنا ننام لفرتة واحدة متصلة. 
8- �لبن�سيلني

اكتشف أليكس�اندر فليمينج البنسلني عام 1928، وبالطبع 
فالكل يعرف قص�ة العفن الذي قتل البكترييا يف أطباق "برتي"، 

والذي أدى إىل االكتشاف.
من�ذ ذلك الح�ني لم يعد الن�اس يموتون ملج�رد حدوث جرح 
أو إصاب�ة بكتريية، وق�د أنقذ هذا املضاد الحيوي هو وأس�الفه 

الالحقني ماليني األرواح منذ ذلك الحني.
9- حبوب منع الحمل

أدت حبوب منع الحمل -هي والوسائل األخرى مثل الواقيات 
الذكرية وغريها- إىل تغيري جذري يف حياة البرش سمّي ب�"الثورة 
الجنس�ية".. فجأة ص�ار الجنس للمتعة ولي�س – بالرضورة - 
لإلنجاب. فقد أدت حبوب منع الحمل إىل تقليل كبري يف عدد األبناء 
لألرسة الواحدة، كما أدت إىل ارتفاع مستوى املعيشة بشكل كبري 
لألرس التي تس�تخدمها، إذا نظرنا لحقيقة أن دخل األرسة صار 
ُيقّس�م عىل عدد أقل من األف�راد.  اخرتعت حبوب منع الحمل يف 

أواخر الثالثينيات بواسطة الكيميائي روسيل ماركر.
10- �الإنرتنت

ل�م يعد اإلنرتنت بحاج�ة إىل تعريف، فقد تغلغل يف صميم كل 
يشء يف حياتنا، ذلك النظام الذي ابتكر لتوصيل أجهزة الكمبيوتر 
معا يف شبكة، ثم توسع األمر ليشمل أجهزة الكمبيوتر والهواتف 
يف العالم كله، وقد صار معظم البرش متصلني معا عرب الشبكة.

ت وجه �لعامل ! 10 �خرت�عات غيرّ

ثمار �لتني.. �لفاكهة �لتي نه�ست من �سمورها

�عد�د : موؤيد عبد �لزهرة 
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حق�ق فري�ق أربي�ل بكرة الق�دم ف�وزا كبريا 
عىل ضيف�ه فريق كيالنتان املاليزي بخمس�ة 
أه�داف مقاب�ل ه�دف واح�د يف املب�اراة التي 
ضيفه�ا ملع�ب فرانس�و حري�ري يف مدين�ة 
اربيل بكردس�تان العراق والت�ي تأتي يف إطار 
منافس�ات ذهاب الدور رب�ع النهائي لبطولة 
كأس االتح�اد اآلس�يوي .وأنهى فري�ق اربيل 
ش�وط املب�اراة األول متع�ادال به�دف لهدف، 
س�جله الالعب هلك�ورد مال محمد بتس�ديدة 
قوية من خارج منطقة الجزاء هزت الش�باك 

املاليزية بعن�ف، ليعود العب كيالنتان املاليزي 
محمد بدري ويع�ادل الكفة من خالل تنفيذه 
ركلة جزاء يف الدقيقة 42 لينتهي الشوط األول 
بالتعادل االيجابي" .ويف ش�وط املباراة الثاني 
دخ�ل العبو أربي�ل بقوة عازم�ن عىل تحقيق 
الف�وز وكان لهم م�ا أرادوا عندما انربى أمجد 
رايض يف الدقيق�ة 51 م�ن زمن املب�اراة ونفذ 
ركل�ة ج�زاء بصورة متقن�ة واضع�ا الكرة يف 
الشباك املاليزية وفريقه يف املقدمة.وجاء دور 
املهاج�م ل�ؤي صالح ليس�جل اله�دف الثالث 
يف الدقيق�ة 66 م�ن زم�ن املباراة وج�اء دور 

البديل سدير الذي تمكن من إصابة شباك 
الفريق املاليزي به�دف جميل يف الدقيقة 
72 م�ن زم�ن املب�اراة لتصب�ح النتيجة 
تق�دم اربيل بأربعة أهداف مقابل هدف 
وحي�د ، وتكف�ل البدي�ل صالح س�دير 
إزائها بزيادة الغل�ة التهديفية لفريقه 
ويس�جل هدف�ه الش�خيص الثان�ي يف 
املب�اراة والخام�س لفريق�ه من ركلة 
حرة مب�ارشة لتنته�ي املب�اراة بفوز 
كب�ري ألربي�ل قوام�ه خمس�ة أهداف 

مقابل هدف لكيالنتان املاليزي .

ق�رر اتح�اد غرب�ي آس�يا أللعاب 
القوى تأجيل بطولة املتقدمن 

الت�ي كان من املقرر لها أن 
تبدأ يف اإلمارات من 21-
24 م�ن ش�هر ترشي�ن 
إىل ش�هر  املقبل  الثان�ي 

الع�ام  األول م�ن  كان�ون 
الحايل.

أن  بع�د  الق�رار  وج�اء 
إتحاد  انتخاب�ات  أجري�ت 

غربي آس�يا يف اإلم�ارات من 
التاري�خ املق�رر وكذل�ك إىل رغب�ة 

الدولة املشاركة التطلع يف مشاركة قوية 
باملنافسات. 

ويف حدي�ث خ�اص أكد دكتور ع�الء جابر, 
نائب رئيس االتح�اد العراقي أللعاب القوى 
"أن الع�راق سيش�ارك يف البطولة بالالعبن 
الذي�ن يح�رزون نتائ�ج جي�دة يف البطوالت 
املحلي�ة .يش�ار إىل أن االتح�اد غ�رب آس�يا 

أللع�اب الق�وى يف عضوي�ة دول  "س�وريا, 
البحري�ن, قط�ر, اإلم�ارات, لبن�ان, األردن, 

عراق, إيران والكويت".

أعرب رئيس اتحاد الكرة عن أمله يف أن يحسم االتحاد 
الدويل للعبة  "فيف�ا" قضية الالعب هوار مال 
محمد مع نادي "ذوب آهن" اإليراني حتى 
يتسنى لالعب اخذ دوره يف دوري النخبة 
والبطول�ة اآلس�يوية.وقال عبد الخالق 
اب�رق  "االتح�اد  إن  نائ�ب  مس�عود 
نس�خة مرتجمة إىل اللغة االنكليزية 
الثالثاء، بع�د أن عج�زت القنوات 
الدبلوماس�ية عن إنهاء مش�كلة 
الالعب هوار مال محمد مع النادي 
اإليراني". وأضاف أن "نادي ذوب اهن 
اإليراني يماطل كثريا يف مسألة إرسال 
االس�تغناء الخ�اص بالالعب هوار مال 
محمد من اج�ل االنضمام لفريق اربيل 
النخب�ة والبطول�ة اآلس�يوية  يف دوري 
مما جعلن�ا نفاتح االتحاد الدويل من اجل 
حسم القضية بشكل ال يؤثر يف الالعب الذي 
ق�دم الكثري للكرة العراقية". وأش�ار إىل أن 
"الالعب هوار مال محمد موقفه س�ليم من 
الن�ادي وكان من املفرتض أن يرس�ل األخري 
ورقة استغنائه من الشهر املايض إال أن وعوده 
كانت غري صحيحة وأدخلنا والالعب يف دوامة محرية"، 
معربا عن أمله يف أن "يحس�م االتح�اد الدويل للعبة " 
فيفا" بش�كل رسيع حتى يتس�نى لالعب اخذ دوره 

مع النادي واملنتخب الوطني".

اعرتف املهاجم األرجنتيني "س�ريخيو أجويرو" 
بأن�ه لم يق�ل "ال" لريال مدريد، مؤك�داً أنه لو 
تلقى عرضاً من الريال قبل الس�يتي يف صيف 
2011 ملا كان اآلن يف مدينة مانشسرت، مدعياً 
بأن�ه كان ُمج�رباً ع�ىل املوافق�ة عىل عرض 
األثرياء كونه كان العرض الرس�مي الوحيد 
آنذاك.وق�ال أجوي�رو لش�بكة إي إس بي إن 
"إذا كان الريال اهتم بي، مؤكد كنت سأوافق 
ع�ىل الذهاب إليه، وأود أن اغتنم هذه الفرصة 
ألوضح للجميع أن ما ُنرش يف الصحف اإلنجليزي 

أنن�ي قلت أنا لن ألعب يف الريال ألنن�ي كنت يف اتليتكو، 
لي�س صحيحاً..هذا قرأته يف الصح�ف اإلنجليزية وهذا 
لي�س حديثي".وُس�ئل عم�ا إذا كان�ت لدي�ه الرغبة يف 
الرحي�ل عن طريان االتحاد والعودة إلس�بانيا يف الوقت 
الحايل، فأجاب "اآلن أنا س�عيد للغاية مع الس�يتي، وال 
أعتقد أنني أود الرحيل..فهنا أموري تسري عىل ما يرام، 
وحق�اً ال أفكر س�وى يف فريقي".وج�اءت ترصيحات 
أجوي�رو بعد انته�اء املباراة التي خرسها الس�يتي من 
الري�ال بنتيج�ة 2-3 يف اللق�اء الذي ج�رى عىل ملعب 
س�انتياجو برينابو ضمن مباري�ات دوري مجموعات 

دوري أبطال أوروبا.

قل�ب ري�ال مدري�د تأخره 
أم�ام مانشس�رت س�يتي إىل ف�وز 
ثمن بنتيجة 2/3 يف اللقاء الذي جرى 
عىل ملعب س�انتياجو برينابو يف افتتاح 
مباريات مرحل�ة دوري مجموعات دوري 

أبطال أوروبا لحساب املجموعة الرابعة.
 كم�ا هو متوقع، بدأ اللقاء بضغط مكثف 
من قبل أصح�اب األرض الذين ه�ددوا مرمى 
الح�ارس اإلنجلي�زي الش�اب "ج�و هارت" 
أكثر م�ن م�رة يف الدقائق الع�رش األوىل، 
حيث كان�ت أخطر املحاوالت تلك التي 

ُسنحت لرونالدو الذي تالعب بكومباني داخل منطقة 
الج�زاء ث�م هيأها لنفس�ه أم�ام املرمى وس�دد كرة 
مقوس�ة تصدى لها ه�ارت بصعوب�ة وأبعدها لركلة 
ركنية وس�ط ذهول الجماهري الت�ي انتظرت الكرة يف 
الش�باك. وهيمن الري�ال عىل مجريات املب�اراة تماماً 
بفضل الضغط الهائل الذي مارسه خضرية وإيسيان 
الحائ�ز ع�ىل الكرة م�ن الفري�ق املنافس، م�ا أعطى 
الفرص�ة لرونال�دو وهيجواين لعم�ل خلخلة يف دفاع 
الس�يتي الذي ظل يدافع ب�كل قوته عىل  أمل الخروج 
بأقل الخس�ائر يف الحصة األوىل. ويف الدقيقة 20 أهدر 
هيجواي�ن أخط�ر فرصة عىل الن�ادي امللك�ي بعد ما 
تعام�ل برعونة مع تمري�رة دي ماريا التي وضعته يف 
حوار رصي�ح مع هارت، لتصل بعد ذل�ك للدون الذي 

س�دد يف أقدام الدف�اع لتذهب كرت�ه إىل خضرية الذي 
أطاح بها فوق العارضة رغم أنه كان عىل بعد خطوات 

من منطقة الست ياردات. 
وم�رة أخرى حاول رونال�دو مغالطة العمالق جو 
ه�ارت، لكن األخري واصل مسلس�ل تألق�ه وحفاظه 
عىل شباكه بتصد وال أروع، لريد أخرياً األثرياء بهجمة 

ي قاده�ا يحي�ى توريه ث�م مرر لس�يلفا  ل�ذ ا
ح�اول التالعب بالدف�اع األبيض 

مي�ي-،  طريق�ة  –ع�ىل 
لكن بيب�ي تدخ�ل يف الوقت 
املناسب ووضع قدمه أمام 

التسديدة. 
األخ�رية  الدقائ�ق  ويف 

كث�ف الريال من ضغط�ه عىل أمل خط�ف هدف قبل 
الذه�اب إىل غرف خلع املالبس، إال أن استبس�ال خط 
الدفاع السماوي ومن خلفه العمالق هارت حال دون 
وص�ول رجال مورينيو لهدفهم، لتنتهي ال�45 دقيقة 

األوىل دون أي هدف يف كال املرمين.
وبق�ى الوض�ع كما ه�و عليه يف الش�وط الثاني، 
واس�تمر الريال هو الفريق املهاجم عىل طول الخط، 
أما الس�يتي فلم يجد حالً س�وى بالدفاع من وس�ط 
ملعب�ه إلبعاد املخاطر عن الحارس هارت الذي أنقذ 
بمفرده أكثر من 4 أهداف ُمحققة يف الحصة األوىل. 
وكاد دي ماري�ا أن ُيه�دي الجماه�ري املحلية هدف 
األس�بقية، لكن من س�وء طالعه ارتطمت تسديدته 
يف قدم باري ثم ذهبت بجوار قائم هارت بقليل جداً، 
وذلك قبل أن يحارص الريال ضيفه يف وس�ط ملعبه 
أكثر م�ن خمس دقائ�ق متواصل�ة بعرضيات من 
اليمن واليس�ار وبمحاوالت لالخرتاق من العمق، 
ومع ذلك مرت تلك الدقائق دون أن تهتز الش�باك 
اإلنجليزي�ة. وع�ىل عك�س س�ري اللق�اء، نج�ح 
السيتي يف خطف هدف التقدم عن طريق هجمة 
مرت�دة قادها يحي�ى توريه الذي أه�دى البديل 
دجيكو تمريرة جعلته وجهاً لوجه مع الحارس 
كاس�ياس ليغالط�ه بتس�ديدة بيرساه س�كنت 

الشباك، لتعلن الدقيقة 69 عن تقدم الضيوف. 
وجاء الرد رسيعاً من مارس�ليلو الذي استغل 
رعونة ميكاريتش�اردز يف الضغ�ط عليه بالتقدم 

أكث�ر بالك�رة إىل أن فتح زاوية التس�ديد بيمناه يف 
املق�ص األيرس للحارس جو ه�ارت الذي حاول مع 

الكرة لكن دون جدوى. 
ووصلت اإلثارة ذروتها عندما سجل كوالروف ثاني 
أهداف الس�يتي عن طريق ركلة حرة مبارشة أرسلها 
مخادعة يف مرمى الحارس كاسياس الذي اعتمد عىل 
خ�ط دفاعه، لتصاب جماه�ري مدريد بالصدمة وهي 
تشاهد فريقها متأخر بهدفن مقابل هدف قبل نهاية 
املباراة ب�5 دقائق فق�ط. وبعد الهدف مبارشة، نجح 
البديل بنزيما يف إدراك هدف التعديل بتس�ديدة أرضية 
عجز نجم املباراة األول جو هارت يف التصدي لها، قبل 
أن يأت�ي الدور عىل رونالدو الذي اس�تعاد ابتس�امته 
أخرياً بهدف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، 

لُيهدي فريقه الفوز وينتهي اللقاء بنتيجة 2/3.

أغويرو يعلنها: كنت أرغب في الذهاب لمدريدأربيل يغزو شباك كيالنتان الماليزي بخماسية

ناشئونا يواجهون سلطنة ُعمان 
في مستهل مشواره اآلسيوي

اليوم  يتوجه 
وف�د  الخمي�س 
الع�راق  منتخ�ب 
القدم  بكرة  للناشئن 
اإليراني�ة  العاصم�ة  إىل 
طهران لخوض منافسات 
آس�يا  بطول�ة  نهائي�ات 
الت�ي س�تنطلق ي�وم غد 

الجمعة.
املساعد  املدرب  وقال 
ملنتخب الناش�ئن احمد 
إن"منتخبن�ا  جمع�ة: 
س�يغادر  للناش�ئن 

الخمي�س إىل طهران للمش�اركة 
يف بطول�ة آس�يا املق�رر اقامتها 
يف العاصم�ة اإليراني�ة للفرتة من 
/21/ أيل�ول لغاي�ة /7/ ترشين 
األول املقبل".مش�ريا إىل أن " ثالث 
مباريات تنتظرن�ا يف هذه البطولة 
اذ س�يواجه منتخبنا يف املباراة األوىل 
منتخ�ب عم�ان يوم الس�بت املقبل ، 
فيما يالقي يف مباراته الثانية منتخب 
تايلند ومن ثم يختتم مشواره بمالقاة 
املنتخب االسرتايل".وأضاف أن "وفد 
منتخ�ب الناش�ئن يتألف من عضو 

اتحاد 
نعي�م  اللعب�ة 

صدام رئيس�ا للوفد، فيما يضم برفقته 
باس�ل مهدي حمادي مرشفاً فنياً وعيل 
ه�ادي مدي�راً إداري�ا للفري�ق وموف�ق 
حس�ن مدرب�اً واحمد جمعة مس�اعداً 
للمدرب وش�يت جاس�م مدرباً لحراس 
املرم�ى إضافة إىل تواجد س�عد حس�ن 
طبيب�اً وطاهر حس�ن معالج�اً وصباح 
مجيد إداري�ا فضال عن 23 العبا هم كل 
من حي�در محمد ومحمد ش�اكر وعالء 
احم�د ومصطفى محم�د واحمد ناظم 

س�مري  ومصطفى 
وعدي عب�د الزهرة 
وعيل صالح ومحمد 
س�الم وبش�ار عبد 
الرضا وعالء مهاوي 
ومحمد  ماجد  وثامر 
خزع�ل وحم�د الل�ه 
واحمد رس�ن  صربي 
وي�ارس عم�ار وع�يل 
عص�ام واحم�د كريم 
واحمد ماجد وس�جاد 
عيل  وس�لمان  حس�ن 
وش�ريكو كري�م واحمد 
أن  العباس".يذكر  عب�د 
القرع�ة الخاص�ة بهذه 
البطولة أوقعت منتخب العراق للناشئن 
يف املجموع�ة الثانية إىل جانب منتخبات 
عم�ان وتايلند واس�رتاليا ، فيما ضمت 
املجموعة األوىل منتخبات إيران والكويت 
املجموع�ة  وضم�ت  والوس،  واليم�ن 
السعودية والكوريتن  الثالثة منتخبات 
أم�ا  والياب�ان،  والجنوبي�ة  الش�مالية 
املجموع�ة الرابعة واألخ�رية فقد ضمت 
منتخبات أوزبكس�تان وسوريا والصن 

والهند .

كريستيانو رونالدو يستعيد الفرحة والتألق بقيادة الريال للفوز على السيتي

التزوير آفة ومرض خطري اجتاح رياضتنا أيام الديكتاتورية 
ألن الطارئ�ن ع�ىل قي�ادة الرياض�ة كانوا يودون إش�باع 
غروره�م بتحقيق انج�ازات وهمي�ة وانتص�ارات كاذبة 
يس�جلوها بأس�مائهم وأمجاد تقي�د لحس�اب النظام..! 
وكان البع�ض م�ن االنتهازي�ن والوصولي�ن واملتخاذلن 

يزين لهؤالء أفعالهم الناقصة هذه. 
وكنا نحدث البعض من العاملن يف الوس�ط الريايض وكرة 
الق�دم بالذات عن خطأ هذه السياس�ة وبؤس هذا النهج 
وخطورت�ه ونتائج�ه الواضح�ة ع�ىل مس�تقبل الرياضة 
العراقي�ة. لكن البعض يربر موقفه برغب�ة قادة الرياضة 
)الطارئ�ن( ورغب�ة أزالم النظ�ام به�ذه السياس�ة وذاك 
املنهج.ويضيف هذا البعض بأنه يخاف من الطغاة ويرغب 

بأقل خربة بالراحة بعيدا عن املشاكل ووجع الرأس !
لك�ن ه�ذا الح�ال اس�تمر وتواص�ل حت�ى بع�د س�قوط 
الدكتاتورية وزوال الخوف فقد اس�تمر هذا البعض العمل 

عىل املنهج ذاته ال بل انه زاد عليه أضعافا مضاعفة . 
وقد س�اهم الكثري من العاملن يف الوسط الريايض بتجذر 

هذا السلوك املنحرف وترويج بضاعته . 
وقد سبق لنا أن تحدثنا مع بعض اإلخوة اتحادين ومدربن 
ووجدناهم متعاطفن نظريا مع محاربة التزوير والتالعب 
باألعمار لكنه�م يف الواقع مزورون من الدرجة األوىل فهذا 
يقول: الجميع يزّور فلماذا ال نعمل مثلهم ؟ واآلخر يقول: 
إنها س�نة! ش�هر أو س�نة وهو أم�ر مقب�ول! وذاك يقول 

وثائق الالعب صحيحة ونحن غري مسؤولن عنها!

وغريها من املربرات الساذجة وقد بدأت هذه القضية تبدو 
وكأنها من الالعبن أنفس�هم حيث أن مدربيهم وإدارييهم 
يقول�ون لهم: انت�م رتبوا أعمارك�م ووثائقكم عندها تجد 
التزوير والتالعب بأرقام غريبة وعجيبة مع الس�عي لعمل 
مكياج خاص بالش�وارب واللحى )ش�عر الس�يقان( وقد 
تعرض�ت بعض الوف�ود الرياضي�ة وخاصة عن�د الحدود 
األردنية أو يف مطار بغداد الدويل للمس�اءلة بس�بب كشف 
األجه�زة األمنية التالعبات بالكتابة الكومبيوترية لألعمار 
أو املواليد أو االس�م الثالثي وهذا حصل لناديي االتصاالت 
والح�دود قب�ل أي�ام وغريه�ا! وانتقل�ت ع�دوى التزوي�ر 
والتالع�ب بالف�رق املدرس�ية الت�ي تش�ارك يف البط�والت 
العربي�ة فباإلضاف�ة اىل األعمار والتالع�ب فيها نجد طلبة 

الجامع�ات والعبي ف�رق الدوري ومن الرشط�ة والجيش 
وحت�ى بعض مم�ن ال يق�رأ وال يكتب )أم�ي( إذا هو أمر 
خط�ري وآفة مس�ترشية وهي ج�زأ ال يتجزأ من الفس�اد 
يف املجتم�ع العراق�ي املبتىل. أقول أن هذه اآلفة س�تحرق 
األخ�ر والياب�س وس�تدمر الرياض�ة العراقي�ة إن ل�م 
ندرسها بعناية ونحاس�ب بشدة ونعاقب بقساوة ونحمل 
املس�ؤولية لألندي�ة واالتحادات أوال ث�م املدربن والالعبن 

ثانيا وبعقوبات تصل إىل الحرمان مدى الحياة. 
أم�ا أن نظ�ل نرتام�ى ونرتاش�ق باالتهام�ات وكل تحمل 
األخ�ر مس�ؤوليته بينما الواق�ع الجميع يتحم�ل القضية 
وحلها يحتاج إىل)حس�ن( ت�رصف وعقل )حكيم( وال احد 
)يطنش( ويعترب نفس�ه بريئا مما حصل ويحصل خاصة 

خرج�ت  اآلن  القضي�ة  وان 
إىل  ووصل�ت  محليته�ا  م�ن 
االتحاد اآلسيوي، وقد  أروقة 
كارثي�ة  بعقوب�ات  تتس�بب 
تط�ال الرياضة وك�رة القدم 
. وهنا أناش�د وزارة الشباب 
والرياض�ة واللجن�ة االوملبية 

الوطني�ة العراقي�ة ب�أن تحمل مس�ؤولياتها تج�اه هذه 
اآلفة والعمل بش�كل جماعي للحد من انتشارها ونتائجها 
الس�لبية. ولنا ع�ودة ولعل ما حصل ملنتخب الش�باب من 
مواق�ف محرج�ة يف مطار بغ�داد الدويل وقبله�ا يف مطار 

أربيل ببعيد وربما سيأتي املزيد.

* منعم جابر

الـتـزويــر بـحــاجــة إلـى "حـكـيـــم"..!

قضية هوار مع ذوب آهن 
على طاولة "فيفا"

تأجيل بطولة
 غربي آسيا 

أللعاب القوى

"بصراحة"

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي/ هريز جمال

امل�ستقبل العراقي/ وكاالتامل�ستقبل العراقي / متابعة
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انتظر بوروس�يا دورتموند قبل نهاية املباراة بثالث دقائق 
ليحس�م مباراته ضد جاره اياكس الهولندي س�جله البولندي 
الدويل روبرت ليفاندوفس�كي.وكان املدافع ماتس هوملز اهدر 
ركل�ة ج�زاء لدورتموند تصدى له�ا حارس اياك�س منتصف 
الش�وط االول.ويأم�ل فري�ق املدرب يورغ�ن كل�وب، الذي لم 
يخرس يف اخر 31 مباراة يف الدوري، تحس�ن نتيجته االخرية يف 
املسابقة املوس�م املايض عندما تذيل مجموعته يف الدور االول.

ويف املجموعة الثالثة، حقق ملقة االسباني فوزا الفتا ومفاجئا 
عىل زينيت س�ان بطرسربغ الروس�يس بثالثة اهداف نظيفة.

وكان الفري�ق ال�رويس انفق 100 مليون ي�ورو لضم الربازييل 
هالك من بورتو والبلجيكي اكس�ل فيتسل من بنفيكا الربتغايل 
قبل اقفال باب االنتقاالت الصيفية، لكنه سقط سقوطا مدويا 
امام نظريه االس�باني الذي افتتح التس�جيل مبكرا بواس�طة 
ايسكو الذي تالعب بثالثة مدافعن قبل ان يسدد داخل الشباك 

بعد م�رور 3 دقائق.ورسعان ما اضاف االرجنتيني 
خافيري س�افيوال الهدف الثاني )13(، قبل ان 

يحس�م ايس�كو املب�اراة نهائي�ا يف مصلحة 
فريقه بتس�جليه الهدف الثالث )75(.وعىل 
ملعب سان سريو، تابع ميالن حامل اللقب 
س�بع م�رات عروضه املخيبة بس�قوطه يف 
فخ التعادل السلبي مع اندرلخت البلجيكي.

وعاد باريس سان جرمان الفرنيس من الباب 
العري�ض اىل س�احة الكب�ار للم�رة االوىل منذ 

موس�م 2004-2005 عندما حقق اول 3 نقاط 
بفوزه الس�احق عىل ضيف�ه دينامو كييف 

االوكران�ي 4-1 ع�ىل ملع�ب "بارك دي 
برانس" ام�ام 40 الف متفرج ضمن 

السويدي  االوىل.وس�جل  املجموعة 
زالت�ان ابراهيموفيت�ش )19 من 
ركل�ة ج�زاء( والربازيليان تياغو 
 )32( واليك�س   )29( س�يلفا 
واالرجنتين�ي خافيري باس�توري 
جرم�ان  س�ان  اه�داف   )90(
والربتغ�ايل ميغيل فيلوس�و )87( 
نج�وم  الخارس.وتأل�ق  ه�دف 
فريق العاصم�ة بعدما انفق 140 
ملي�ون ي�ورو لض�م الس�ويدي 

وس�يلفا  ابراهيموفيت�ش 
واالرجنتيني ايزيكييل الفيتزي 

والهولن�دي غريغ�وري فان 
در في�ل وااليط�ايل مارك�و 
فريات�ي اث�ر امتالك�ه من 
مجموعة قطر لالستثمار 

الريايض املوس�م املايض.
تش�كيلة  يف  وش�ارك 
امل�درب االيط�ايل كارلو 
انش�يلوتي الول م�رة 
املدافع تياغو س�يلفا 
الذي يصف�ه النادي 
بانه "افضل مدافع 
بع�د  العال�م"  يف 
ابالله من االصابة، 
وغ�اب عنه�ا العب 

الوس�ط االيط�ايل تياغو 
موتا املص�اب يف ظهره 
التماري�ن  يف  االثن�ن 
فحل بدال منه كليمان 
شانتوم، باالضافة اىل 
فان در فيل ومامادو 
لتقى  ا و . خو س�ا
يف  س�ابقا  الفريقان 
كأس  نهائ�ي  رب�ع 
االوروب�ي  االتح�اد 
2009، فتعادال سلبا 
وف�از  الذه�اب،  يف 
3-صف�ر  دينام�و 
ايابا عىل ارضه، كما 
املس�ابقة  التقي�ا يف 
موس�م  يف  االوىل 
عندما   1995-1994
ف�از س�ان جرم�ان 
2-1 ذهاب�ا يف كييف 
و1-صف�ر اياب�ا يف 
وس�يطر  . يس ر با
جرم�ان،  س�ان 
ال�دوري  وصي�ف 

الفرنيس املوس�م املايض، عىل الشوط االول وحصل مبكرا عىل 
ركلة ج�زاء اثر اعاقة جرييمي مينيز داخ�ل املنطقة، ترجمها 
ابراهيموفيتش اىل يس�ار الحارس الشاب مكسيم كوفال )19 
عام�ا( الذي حل بدال من املخرضم الكس�ندر شوفكوفس�كي 
)19(.واصب�ح ابراهيموفيت�ش اول الع�ب يخوض املس�ابقة 
مع س�تة اندي�ة مختلفة، وه�ي اياكس امس�ردام الهولندي 
ويوفنتوس وانر وميالن االيطالية وبرش�لونة االسباني وسان 
جرمان، لكنه لم يح�رز اللقب حتى االن.ويف اول مباراة له مع 
الفريق البارييس، هز الربازييل سيلفا القادم من ميالن االيطايل 
عىل غرار ابراهيموفيتش الشباك من داخل املنطقة بكرة ارتدت 
من القائم اىل املرمى )29(.وبعدها بثالث دقائق، سجل مدافع 
اخ�ر الهدف الثال�ث عندما وصلت الكرة م�ن ركنية اىل اليكس 
فلعبها عىل الطائر يف املرمى االوكراني )32(.وادار سان جرمان 
تقدم�ه بذكء يف الش�وط الثان�ي الذي غ�ادره ابراهيموفيتش 
يف الدقيق�ة 73 ت�اركا مكانه لالفيتزي مهاج�م نابويل االيطايل 
الس�ابق، كما ترك ميني�ز مكانه للربازييل نين�ي )78(.وقلص 
الضي�وف الف�ارق يف اللحظ�ات االخ�رية، من خ�الل الربتغايل 
ميغيل فيلوس�و الذي حسم كرة مش�ركة مع املوهوب اندري 
يارمولنكو يف ش�باك الحارس االيطايل س�الفاتوري س�رييغو 
)87(، بيد ان باستوري اعاد الفارق اىل ثالثة اهداف يف اللحظات 
االخرية.من جهته، عج�ز دينامو كييف الذي بلغ نصف نهائي 
1999 والذي يشارك للمسابقة للمرة 
الرابع�ة ع�رة ع�ن تقلي�ص 

الفارق 
مج�ددا 
لتنته�ي 

ة  ا ر ملب�ا ا
عريض  بف�وز 

الذي  للمضي�ف 
مبارات�ه  انه�ى 

ع�ىل  العري�ن 
ارضه يف املسابقات 

دون  االوروبي�ة 
ن  كا و . ة ر خس�ا

الرويس  املدرب  رجال 
تأهلوا  س�يمن  يوري 

اقصائه�م فينورد  بعد 
وبوروس�يا  الهولن�دي 
االملاني  مونش�غالدباخ 
التمهيدي�ة. االدوار  يف 

ويف املجموع�ة عينه�ا، 
الربتغ�ايل  بورت�و  ع�اد 
بط�ل 2004 بفوز ثمن 
من ارض دينامو زغرب 
الكروات�ي 2-صفر عىل 
"ماكس�يمري". ملع�ب 

وسجل االرجنتيني لوتشو غونزاليس الهدف )41( والبلجيكي 
س�تيفن دوفور )90+3( الهدفن.ويف املجموع�ة الثانية، تابع 
ارسنال االنكليزي سلسلة نتائجه الجيدة وعمق جراح مضيفه 
مونبلييه بطل فرنس�ا الذي خاض اوىل مبارياته يف املس�ابقة، 
عندم�ا اس�قطه 2-1 عىل ملعب "ال موس�ون" ام�ام 32 الف 
متفرج.وواجه الدويل الفرنيس اوليفييه جريو فريقه الس�ابق 
بعد تس�جيله 21 هدفا املوسم املايض ملونبلييه، لكنه لم يعرف 
بعد طريق الش�باك يف اربع مباري�ات مع "املدفعجية".وحصل 
املضي�ف ع�ىل ركلة ج�زاء مبك�رة اث�ر اعاقة املغرب�ي يونس 
بلهن�دة يف املنطقة ترجمها بنفس�ها بجرأة يف ش�باك الحارس 
االيط�ايل فيتو مانون�ي الذي حل بدال من البولندي فويتش�يت 
تشيس�ني املصاب )9(.لكن ارس�نال رد برسعة عندما اخرق 
االملاني لوكاس بودولس�كي املنطقة وسدد كرة ارضية خدعت 
الحارس جيفري جوردين )16(.وتقدم "املدفعجية" بعرضية 
من كارل جنكينسون تابعها العاجي جرفينيو من باب املرمى 
داخل الش�باك )16(.وكان ارسنال س�حق ساوثمبتون 6-1 يف 
ال�دوري االنكليزي يف مباراة تألق فيها املهاجمان بودولس�كي 
وجرفينيو.وحص�ل ريم�ي كابيال عىل فرص�ة معادلة النتيجة 
لكن تسديدته الذكية هبطت عىل عارضة ارسنال )55(، رد 
عليها االسباني س�انتي كازورال بتسديدة 
املنطقة  داخ�ل  قوية م�ن 
جوردي�ن  ابعده�ا 
ذكية  تمري�رة  اثر 
م�ن الفرنيس ابو 
.)57( دياب�ي 

م�درب  وش�اهد 
ارس�نال الفرنيس 
فينغ�ر  ارس�ن 
املدرجات  اللقاء من 
اليقافه ثالث مباريات 
حك�م  مواجهت�ه  بع�د 
مواجه�ة مي�الن املوس�م 
الثاني،  الش�وط  امل�ايض.يف 
اه�در بلهندة فرص�ة املعادلة 
عندما راوغ داخل املنطقة وسدد 
يف جس�م الح�ارس )79(.وانتزع 
شالكه االملاني فوزا هاما من ارض 
اوملبياكوس اليوناني 1-صفر عىل 
ملع�ب "كاريس�كاكي" ام�ام 30 
الف متفرج.وتقدم ش�الكه بهدف 
بنديك�ت هوفيدي�س بكرة رأس�ية 
اثر رضبة ركنية )41(. ويف الشوط 
الثاني، تابع الجزائري جمال عبدون 
كرة مواطنه رفيق جبوري مس�جال 
ه�دف التعادل )58(، بيد ان "االزرق 
امللكي" اس�تعاد تقدم�ه بعد دقيقة 
فقط عندما لع�ب لويس هولتبي اىل 
الهولندي كالس ي�ان هونتيالر الذي 
س�دد ك�رة قوي�ة يف الش�باك )59(.

ترانكويل�و  الس�ويرسي  وحص�ل 
بارنيتا العب شالكه الجديد املنتقل 
من باير ليفركوزن عىل ركلة جزاء 
فشل هونتيالر برجمتها اذ اصاب 

القائم )61(.

المدفعجية والميالن يتعثران.. وسان جيرمان يسحق.. وملقا يتألق

  يغ�ادر يوم غ�د الجمعة املقبل 21 من أيل�ول الحايل وفد فريق 
ال�زوراء بك�رة الق�دم إىل العاصم�ة األردني�ة عم�ان إلقامة 
معس�كر تدريب�ي هناك يس�تمر مل�دة عرة أي�ام تحضريا 
لخوض منافس�ات املوس�م املقب�ل م�ن دوري النخبة بكرة 

القدم .
وق�ال الناطق اإلعالمي لنادي الزوراء الريايض عبد الرحمن 
رشيد أن" وفد فريقه س�يغادر الجمعة املقبل إىل العاصمة 
األردني�ة عم�ان إلقام�ة معس�كر تدريبي يس�تمر لعرة 
أيام تحضريا لخوض منافس�ات املوس�م املقبل من دوري 
النخب�ة" ، مش�ريا إىل إن "أرب�ع مباري�ات س�تتخلل ه�ذا 
املعس�كر مع الفرق األردنية للوقوف ع�ىل جاهزية فريق 

الزوراء وإمكانية العبيه ال سيما الجدد منهم".
وأض�اف أن "فري�ق ال�زوراء س�يالقي يف أوىل مباريات�ه 
التجريبي�ة فريق الفيصيل األردني ي�وم 23 أيلول ، فيما 
س�يالقي يوم ال� 25 من الش�هر ذاته منتخب الش�باب 

األردن�ي ع�ىل أن يواجه يف املباراة الثالثة فريق ش�باب الحس�ن يوم 28 
، ويختتم معس�كره التدريبي بلقاء فريق الجزيرة يوم ال�30 من نفس 
الش�هر ليك�ون اليوم األول م�ن تري�ن األول موعدا للع�ودة للوطن".

وأوضح رش�يد، أن "وفد نادي الزوراء سيس�افر إىل األردن يضم كل من 
فالح حس�ن رئي�س إدارة نادي الزوراء رئيس�ا للوفد وعب�د الكريم عبد 
ال�رزاق مديرا للفريق وعبد الرحمن رش�يد منس�قا إعالمي�ا، فيما يضم 
املالك التدريبي رايض شنيشل مدربا وصباح عبد الحسن وغانم إبراهيم 
مس�اعدين، كما سيضم اإلدارين واملعالجن محمد عيل اكرب وجبار عبد 
الحس�ن ومحمود شاكر وفراس خميس ، فضال عن الالعبن احمد عيل 
وعمار عيل وهاش�م صال�ح ومحمد كاظم ومؤيد خال�د واوس إبراهيم 
ومحمد جمع�ة ومحمد إبراهيم ومحمد احمد ومحمد كريم وحيدر عبد 
األمري وحيدر صباح ومروان حس�ن وعيل قاس�م وع�يل مظلوم وكنان 
عادل وعقيل قاسم ونمري عبد الحميد وامجد وليد وعيل نعمان ومحمود 
عب�د الس�الم وارشف عب�د الكري�م وذو الفق�ار مالك ومحم�د محمود 
وس�هيل نعيم ومهند نارص واملحرف النيجريي وهاب صديق ومواطنه 

توني وسوف.

يعتق�د املدي�ر الفني اإلس�باني 
لوي�س إنريكي والذي س�بق له 
تدري�ب روما يف املوس�م الفائت 
أن الحاجة أصبحت أكثر إلدخال 
علماء النفس كجزء من منظومة 
أي فريق يف كرة القدم. وقد جاء 
ه�ذا تعليًقا عىل خس�ارة روما 
بولوني�ا 3-2  أم�ام  املفاجئ�ة 
حن فقد الجيالورويس املباراة 
واس�تقبل األهداف يف آخر 20 
دقيقة: " لحس�ن الحظ كان 
لدّي يف فريق عميل خواكن- 
وإال  نف�يس-  طبي�ب  وه�و 
س�تصبح  كان�ت  األم�ور 
أكثر س�وًءا من ذلك". أكمل 
إنريك�ي، "أعتق�د أن وجود 
عال�م النفس أم�ر رضوري 
ومهم بالنسبة لالعبن، أعلم 
ذلك كوني مدرباً ألن الالعبن 
هم أشخاص عاديون مثلهم 
مثل أي أحد، لديهم مشاكلهم 
وم�ع  الخاص�ة  ومخاوفه�م 
ذل�ك عليه�م أن يعمل�وا ألجل 

الفريق".

عرّب املدرب اإليطايل فيتش�ينزو مونتيال عن عميق ش�كره وإمتنانه 
إلدارة نادي�ه فيورنتينا لقرارها باإلحتفاظ باملونتنيجري س�تيفان 
يوفيتيت�ش وعدم التخيل عن�ه لصالح أي فري�ق بالصيف املنقيض، 
ُمش�رياً ألن هذه الخطوة عادت بالنفع عىل الفريق ونتائجه بتواجد 
العباً "إس�تثنائيا" بالصفوف البنفس�جية عىل ح�د وصف مونتيال 
نفس�ه.وكانت أندي�ة يوفنت�وس ومانشس�ر س�يتي ق�د ط�اردت 
يوفيتيتش طيلة الصيف املايض وقدمت عدة عروض رسمية وصلت 
لحاج�ز ال�30 ملي�ون يورو، لك�ن الالعب بقى باألخ�ري بالقميص 
البنفس�جي وسجل له 4 أهداف ومرر كرة حاسمة يف ثالث مباريات 
لعبها بالس�ريي آ موس�م 2013/2012.مونتيال قال إلذاعة أنش�يو 
لو س�بورت اإليطالية بش�أن الجوهرة املونتنيجري�ة : "يوفيتيتش 
العب إس�تثنائي، وقرار االحتفاظ به يف فيورنتينا ملوسم إضايف القى 
ترحيب�اً كبرياً من جانب�ي، كانت لدي الرغبة يف تدريبه واالس�تفادة 

ب قديماً بالطائرة "إل  م�ن قدراته يف الفيوال".املدرب، ال�ذي ُلَقِ
إيروبالينو"بعده�ا تح�دث ع�ن الس�وق القوي ال�ذي قام به 

فيورنتين�ا خ�الل الصيف والذي عزز م�ن حظوظه والتوقعات 
بشان موسمه القادم فقال : "الفكرة ببساطة كانت بناء فريق 

يستطيع لعب كرة قدم جذابة، ولهذا كانت لدينا نظرة معينة 
يف جل�ب العب�ن موهوبن يف الس�وق، األمور اآلن تحس�نت 
والجماه�ري بات�ت أقرب م�ن الفريق ونحن س�عداء لكل ما 
حققناه حت�ى هذه اللحظة".وع�ن البداية املمت�ازة للوكا 
تون�ي بتس�جيله أول أهداف�ه لفيورنتينا من�ذ أبريل 2007 
ختم : "لوكا كان يف أقىص درجات حماس�ته، أعتقد أن هذه 
البداية ستؤثر بش�كل إيجابي عىل مستقبله معنا".ُيذكر أن 
فيورنتين�ا كان قد تفوق عىل ضيفه كاتانيا بهدفن نظيفن 
يف األرتيمي�و فرانكي ، فوزاً منحه نقطته السادس�ة ليقفز 
للمركز السادس يف ترتيب الفرق اإليطالية للموسم الجديد.

 قرر نادي برشلونة االعتماد عىل املضيفات اإلناث فقط 
يف رحالت�ه الجوية وفقاً ملا ذكرته صحيفة “حرييت” 
الركي�ة التي رشحت جميع األس�باب الت�ي أدت إىل 
هذا القرار.وقامت رشكة الخط�وط الجوية الركية 
باختيار املضيف�ات بعناية تامة حيث يتألف الطاقم 

الذي تم اختياره م�ن )20( مضيفة ملرافقة الالعبن خالل 
رحالتهم مع النادي الكتلوني.واشتكى بعض الالعبون 

م�ن املضيف�ن الذك�ور ال�ذي يطالبون باس�تمرار 
بالحصول عىل التواقيع والصور وقمصان الالعبن 
األمر الذي يزعجهم خالل الرحالت التي تتكفل بها 

الخطوط الجوية الركية.

سرب النوارس يطير إلى األردن مونتيال سعيد بالتمسك بجوهرة البنفسجي
امل�ستقبل العراقي / وكاالت امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

تأهلت الروس�ية ناديا بروف�ا املصنفة الرابعة 
اىل ال�دور الثان�ي يف بطول�ة س�ول املفتوح�ة 

للتنس للس�يدات ام�س االربعاء. فف�ي الدور 
املقام�ة يف عاصم�ة كوري�ا  للبطول�ة  االول 

الجنوبية فازت بروفا عىل االسبانية لورديس 
دومينجيز لينو بمجموعتن متتاليتن بنتيجة 

6-2 و6-4.وصعدت النمساوية تامريا باشيك 
اىل ال�دور الثاني بع�د فوزها عىل االس�بانية 
كارال س�واريز نافارو 7-6 و6-3. وانسحبت 

الروس�ية ماريا كرييلنكو املصنفة الثانية من 
مباراتها امام يل س�و را العب�ة كوريا الجنوبية 

عندم�ا كانت النتيجة تش�ري للتعادل 1-1 يف 
املجموعة األوىل.

 بعد أن عاد نجم ريفري باليت 
السابق وصانع ألعاب روما 
الح�ايل م�ن التدريب�ات إىل 
منزله الجدي�دة يف جنوب 
روم�ا  العاصم�ة  رشق 
وجد ب�اب منزله الجديد 
مكس�ور عىل إثر عملية 
س�طو.حيث وجد الميال 

أن الل�ص اقتحم منزله يف 
حي تورراينو ورسق العديد 

من أغراض الالعب الش�خصية 
إضاف�ة لجهاز كمبيوتر وس�اعة 
يد.وق�د قام نج�م الجيالورويس 

بإبالغ الرط�ة ويتم التحقيق 
اآلن يف عملي�ة الرسقة، وُيذكر 
أن المي�ال أح�رز أول أهداف�ه 
لهذا املوسم يوم األحد املايض 
يف مباراة بولونيا التي خرسها 

الفريق 3-2.

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

العبو برشلونة يسافرون بالطائرة مع المضيفات 
اإلناث فقط

بتروفا تتأهل 
للدور الثاني 

لبطولة 
"سول"

إنريكي: 
روما يحتاج 
إلى معالج 

نفسي إيريك الميال 
يتعرض للسرقة

اعالن مناقصة رقم )290( لسنة 2012
تجهيز ونصب نافورة مائية دائرية عدد )2( في حديقة ديوان المحافظة/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود العامة الحكومية ع�ن اعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�ا يف ادن�اه ضم�ن موازن�ة تنمي�ة االقاليم فع�ىل الراغبن يف 
االش�راك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان 
لغ�رض الحصول عىل نس�خة من ال�روط واملواصفات الفني�ة والتعليمات اىل 
مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل 
للرد علما ا ناخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف  2012/10/4 
الس�اعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود 
العام�ة الحكومي�ة يف الطابق الثان�ي , اذا صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات 

عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائرة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 
اجور نر االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العطاء بموج�ب صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
وص�ادر من احد املص�ارف العراقية املعتم�دة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / 
تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة 

ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اسم المشروع ت 
الدائرة 

المستفيدة 
الدرجة والتصنيف مدة التنفيذ التبويب 

1

تجهيز ونصب نافورة 
مائية دائرية عدد )2( 

في حديقة ديوان 
المحافظة 

محافظة 
ميسان 

45 يوم 6-17-2-20
الثامنة/ كهربائية 

–انشائية 



         بغداد/ المستقبل العراقي

يعيد العام اليدرايس الجدييد بمثابة عيد لكثير من الطلبة 
والطالبيات، يتباهون فيه بزيهم وأدواتهم املدرسييَّة الجديدة، 
بأشيكالها وتقليعاتها التي تتنافس فيها اليركات املصنعة، 
لكنَّه قد يكون يف أحياٍن كثرة نقمة عىل اآلباء، الذين ال يكادون 
يخرجون من موسيم حتى يدخلوا يف آخير، خاصة أنَّ املدارس 
تعقيب رمضان وعييد الفطر، املوسيم األكثر إرهاقاً بالنسيبة 

لآلباء مادياً.
ويعانيي آباء كثيرون من رشاء مسيتلزمات املدارس التي 
أصبحت باهظة الثمن، وغيياب الرقابة حيال هذا األمر، وعدم 
اتخياذ إجراءات رسيعة وواضحة تسياندهم بعيد أن باتوا غر 

قادرين عىل تحمل أعباء العام الدرايس!
أم سارة، والدة طالبة يف املدرسة االبتدائيَّة، انتقدت طريقة 
فيرض الزي عىل الطلبة، مشيرة إىل أن ابنتهيا تعذبها كثرا يف 

انتقائها مالبسها.
وأشيارت أم حمد، واليدة طفل يف الروضة إىل أنَّها اشيرت 
الزي من محل تجاريَّ محدَّد، وأن نوعيَّة أقمشية الزي املدريس 
ال تناسيب أجواءنا الحيارة، يف املقابل أشيارت زميلتها فاطمة 
إىل أنَّ أليوان الزي جميلة ومختلفة عن األعوام السيابقة، لكن 
نوعيَّية القمياش رديئة، واملفيرض أن يكون اختييار تصميم 
الزي عىل حسيب أذواقنا مع التزامنا باللون.ويبدو أن مساحة 

ى  لشيكو والتملميل من الغالء املدريس قد ضاقت عىل اآلباء ا
واألمهات، فلم يعد يكفيهم وسيائل اإلعالم التقليدية من إذاعة 
وتلفزييون وصحافة، ليذا كتبوا معاناتهم عيىل صييييفحات 
»فيسيبوك« حييييث كتب املغردون اآلبياء واملغردات األمهات 
عن شجونهم إبان االسيتعداد للعام الدرايس الجديد الذي يبدو 

أنه سيكون »حارا جداً«.
كميا تعد القرطاسيية مين الليوازم املهمة التيي يحتاجها 
الطلبة خالل العيام الدرايس. وقد اعتيادت األرس العراقية عىل 
رشاء ما يحتاجه أبناؤها الطلبة من مالبس وقرطاسييه قبيل 

بدء العام الدرايس الجديد.

إنهيا  نيراس  السييدة  تقيول 
اعتيادت عيىل رشاء مسيتلزمات 
أبنائهيا من القرطاسيية واللوازم 
املدرسيية قبل بدء العيام الدرايس 

بفيرة ألن أسيعارها ترتفيع كلما 
قرب موعد افتتاح املدارس.وشيكا 

سعد إبراهيم من أن هذه املستلزمات 
تتقل كاهل األرس وخاصة ذوي الدخل 

املسيتلزمات  ان أسيعار  إذ  املحيدود، 
ارتفياع  يف  والقرطاسيية  الدراسيية 

مستمر، فضال عن اسعار الزي املدريس 
)الصداري(.واكدت السييدة وسين عالء 

أن القرطاسيية هي بعض هذه االحتياجات 
الرضوريية التي ال يمكن االسيتغناء عنها، 
لكن معظم املعروض ردي النوعية.  إىل ذلك 
أكيد محمد عيي وهو صاحيب مكتبة لبيع 
الليوازم املكتبية والقرطاسيية أن املطروح 
يف األسيواق اآلن، يختلف سيعره بحسيب 
النوعيية، وأن ارتفاع أسيعار القرطاسيية 
والحقائيب املدرسيية يأتيي نتيجة حتمية 
بسيبب اإلقبيال الكبير عيىل رشائهيا مع 

انطالق كل العام الدرايس الجديد.
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لالشتراك 
واإلعتالن 

لع���ام  لمستش���ار ا لتحري���ر ا مدي���ر ا
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

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

معارض جوالة لآلثار العراقية

»أبتل« تطترح ختاتم زواج ..ألول مرة.. أثرياء آسيا يتجاوزون أمريكا الشاملية
»ال خيانة بعد اليوم«!

     بغداد/ المستقبل العراقي

كشيفت وزارة السيياحة واآلثيار عن تلقيهيا طلبات من دول عيدة إلقامة 
معيارض جوالية لآلثار العراقية. وقال مدير قسيم االسيرداد يف الوزارة عباس 
القرييش إن »الوزارة تلقت طلبات من اسيبانيا وأملانيا واليابان إلقامة معارض 
جوالية لآلثار، وهي حاليا يف طور الدراسية«، مبينا ان »تنفيذها سييجري عىل 
وفيق رشوط عدة«.واشيار اىل ان »الوزارة تخطط لربط إقامية املعارض يف تلك 

الدول بموافقتها عىل اعادة االثار العراقية املوجودة لديها«.
وكانت وزارة السيياحة واالثار قد كشيفت عن تمكنها من اسيرداد قرابة 
)122( اليف قطعية اثريية منذ العيام 2003 وحتيى اآلن بضمنهيا أربعة االف 

و)208( قطع من مرسوقات املتحف الوطني.

      المستقبل العراقي/ رويترز 

كابجيمينيي  مؤسسية  قاليت 
للخدميات املاليية ومؤسسية )ار بي 
يس( إلدارة الثيروات أمس األربعاء إن 
عيدد أثرياء آسييا تجاوز عيدد أثرياء 
أمرييكا الشيمالية للميرة األوىل العام 
امليايض لكين ثرواتهم تقلصيت قليال 
وال تيزال أقيل من إجميايل الثروة عىل 

الجانب اآلخر من املحيط الهادئ.
وقاليت املؤسسيتان يف تقرير إن 

منطقية آسييا واملحيط الهيادئ هي 
اآلن موطن 3.37 مليون من أصحاب 
الثيروات وهم األشيخاص الذين تبلغ 
ثروتهم ملييون دوالر أو أكثر مقارنة 
مع 3.35 مليون يف أمريكا الشيمالية 
و 3.17 ملييون يف أوروبيا. وشيهدت 
ثروة أثرياء آسييا - ويركز 54 باملئة 
منهيم يف اليابان وحيوايل 17 باملئة يف 
الصني وأكثر من 5 باملئة يف أسيراليا 
- اإلجماليية هبوطا إىل 10.7 تريليون 
 10.8 مين  امليايض  العيام  يف  دوالر 

تريليون دوالر يف عام 2010 لتأتي بعد 
أمريكا الشيمالية التي سيجلت 11.4 

تريليون دوالر.
آسييا  منطقية  ثيروة  وتقريير 
جمعتيه  اليذي  الهيادئ  واملحييط 
مؤسسة كابجيميني للخدمات املالية 
ومؤسسة )ار بي يس( إلدارة الثروات 
يتابعيه عين كثيب مدييرو الثيروات 
وتجيار  الفاخيرة  العقيارات  ووكالء 
الذيين يعمليون يف السيلع  التجزئية 
الفاخيرة وغرها من اليركات التي 
تبحث عن كيف وأين يستثمر األثرياء 

أموالهم.
وحقيق كثير مين أغنياء آسييا 
املاليني واملليارات من خالل الركات 

العائلية والعقارات.
وقالت كلر سوفانود نائبة رئيس 
كابجيميني للخدمات املالية يف مؤتمر 
صحفيي »ال نيرى تحيوال هائيال يف 

مخصصات إدارة املحافظ.«
وتراجعيت الثيروة بشيكل كبير 
العيام املايض يف هونيج كونج )20.1 
باملئية( ويف الهنيد )18 باملئية( بينما 

زادت بقيوة يف تايالنيد )9.3 باملئية( 
وكانيت  باملئية(.   5.3( وإندونيسييا 
الزييادة أكثر اعتيداال يف اليابان )2.3 
باملئية(.   1.8( الصيني  ويف  باملئية( 
وقيال التقريير إن الضعيف يف أوروبا 
واالتجاهيات العامليية األخيرى لعبت 
دورها يف حيدوث انخفاض طفيف يف 
إجميايل الثروة يف آسييا لكن »املنطقة 

تحدييات  عانيت 
اقتصاديية خاصة 
ذليك  يف  بميا  بهيا 
التضييخم وتباطؤ 
النميو وهيييروب 

رأس املال.«
ف  ضيييييا وأ
ذلك  التقرير »ومع 
أن  املتوقيع  فمين 
تسيتمر منييطقة 
واملحييييط  آسييا 
الهيادئ يف اظهيار 
مين  أقيوى  نميو 
مناطيق أخيرى يف 

املستقبل.   

      المستقبل العراقي/ متابعة

طرحت رشكة أبل اخراعاً جديداً عىل السياحة التكنولوجية ييبدو أنه 
سيكون رائجاً يف مجال الحييياة الزوجية والعيالقات العاطفية، واالخراع 
هيذه املرة، ليس ليه عالقة باألعمال 
املكتبية أو ألعياب الفيديو، وإنما 
هو خاتم زواج.. وليس أي خاتم.. 
إنه خاتم يتييح للزوج أو الزوجة 
معرفة وتتبع اليزوج اآلخر يف أي 
مكان يذهب إليه.. وأطلق البعض 
عىل هيذا الخاتم اسيم »ال خيانة 

زوجية بعد اليوم«.
 ويتييح الخاتيم للمتزوجيني 
تتبيع ومعرفية ميكان الرييك 
اآلخر يف أي وقت وأي مكان وذلك 
للحد مين »الخيانية« و»الغرة«، 
النفيس  بعيض علمياء  ويقيول 
إن هيذا االخيراع قد يكيون حالً 
للبعيض، بينما سييكون جحيماً 

للبعض اآلخر.

      المستقبل العراقي/ متابعة

هناك من يفضل ارتيداء األحذية بال جوارب، ولكن 
يبدو أن األيام القادمة ستشيهد العكس، وهو 

جوارب بال أحذية. أجل.. فهذا األمر سيكون 
ممكناً بعد قيام رشكة سيويرسية لألقمشة 

رب بصناعة جوارب يمكن ارتداؤها دون أي حذاء،  لجيوا ا
مزودة بمسياحة السيتيعاب أصابع القدم )مثل قفازات اليد(، والقائمون عىل 
الركية املصنعة رصحوا بأن هذه الجوارب يمكن الخروج بها دون اسيتخدام 
أي حذاء ليشعر مرتديها بأنه يسر حايف القدمني، وهي مصنوعة من مادة بويل 
كلورييد الفينيل التي تمنع تمزقها.كما أنها مصنوعة أيضاً من مواد تسيتخدم 
يف البيدالت الواقية من الرصياص، وتعمل الركة أيضاً مين أجل إنتاج جوارب 

جديدة تسمح ملستخدمها بالعدو دون أن تتمزق.

      المستقبل العراقي/ متابعة

نظيرت محكمية جناييات دبي، 
اميس، يف جريمة قتل ارتكبها موظف 
هندي، بحق موظف هندي آخر، بسبب 
إزعياج املجنيي عليه لشيقيقة املتهم 
ومضايقتها عىل اإلنرنت، والتشيهر 
بها عيىل موقع التواصيل االجتماعي 
»فيس بيوك«. ووفقاً ملعروض النيابة 

العامة، فيإن تفاصييل الواقعة تعود 
إىل نهايية شيهر أييار امليايض، حيث 
قيدم الجانيي إىل مكان عميل املجني 
عليه يف أحد املباني املخصص للشقق 
طرييق  عين  واسيتدعاه  الفندقيية، 

موظف االستقبال فنزل للقائه.
 وأشيار تقريير الطيب الرعيي 
 28 وجيود  إىل  الجنائيي  واملختير 
جرحياً قطعيياً يف جثة املجنيي عليه، 

موزعة بيني البطن والصيدر والرقبة 
والوجه.

ووفقاً للشهود، فإن املتهم اجتمع 
مع املجني عليه يف موقف السيارات يف 
الطابيق األريض، ومن ثم نزل برفقته 
إىل املوقف السفي، حيث سمع صوت 
رصاخ مليدة قصيرة، ومين ثيم ظهر 

يسر  املتهم 

خارجاً من الفندق.
واعرف املتهم يف تحقيقات النيابة 
العامة بأنه اتصيل باملجني عليه قبل 
ييوم الواقعية، طالبياً مقابلتيه لحل 
املشكلة، فأجل املجني عليه اللقاء إىل 
ييوم الجمعة، ورفيض إعطائه الرقم 
اليرسي الخياص بشيقيقته، وهدده 

بقتلها وقتله.
 وقيال املتهيم إنيه ليم يسيتطع 
الصير، فاسيتل سيكيناً، وذهيب 
علييه  املجنيي  عميل  ميكان  إىل 
واسيتدعاه للتحدث، فعاد املجني 
علييه إىل تهدييده بفضيح أختيه 
وقتلها، فغضب غضباً شديداً دفعه 
الستالل سكينه وطعن املحني عليه 
يف بطنه طعنة أسيقطته أرضاً، ومن 
ثم هاجمه بعدة طعنات قبل أن يلوذ 

بالفرار. 

ابتكار: جوارب تغنيك عن األحذية

ضتايتق شقيقتته يف الت«فيتس بتوك«.. فقتلته !

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

ميرات نسيتغرب –نحين اإلعالمييني– مين إرصار الحكومة عىل 
ارتكاب أفعال تضعها يف دائرة شيبهات الال فهم والال مسيؤولية؛ ويف 
الوقيت الذي يجب فيه أن تثبت للشيعب بأنها حكومة راعية ملصالح 
الناس وسياهرة عىل أمنهم وأمانهم؛ وان ال شغل لها سوى همومنا؛ 
نجدهيا ترتكب أفعاال تعيدها إىل ما قبل نقطية الثقة؛ وقلناها مرارا 
وتكرارا بان هذه األفعال ناتجة عن غياب املشورة السديدة الصاحب 

القرار؛ مما يضعنا أمام احتمالني ال ثالث لهما..
األول: إن صاحب القرار ال يملك مستشارين أكفاء.

والثانيي: إن صاحب القرار لديه مثيل هؤالء )مع حفظ األلقاب( 
لكنه ال يحرم رأيهم وال يأخذ به!

ويف كال الحالتيني هنياك خطيأ يجيب ان يصحيح؛ وكميا يقيول 
أهل )السيايبا(: ان تصيل متأخرا..خر من ان ال تصيل أبدا؛ ومعناه 
)بالعربيي املفتر( امامكم سينتان ايها االخوة واألشيقاء )واقصد 
باألخوة..العراقييني من اهيل البليد واالشيقاء..العراقيني من حملة 
جنايس البلدان األخرى!!( لتعودوا إىل الطريق الصحيح يف التعامل مع 

الناس.
• حيني أقول غياب املستشيارين أو انعدام دورهيم؛ ال اعني هنا 
مستشيارا بعينه )فانا صاحب جهال وما عدهم غري( وإنما اعني: 
اإلطيالق )ليو باقي عىل بعينيه هواي أحسين( فهناك مستشيارون 
قانونييون  ومستشيارون  سياسييون  ومستشيارون  ثقافييون 
ومستشارون عسكريون ومستشارون لشؤون املطبخ ومستشارون 
للحمام ومستشارون اىل قطع النفس؛ ويأخذون وينفقون ويلفطون 
أميواال بالهبل؛ ومع ذليك ال نجد لهم أثراً يف قيرارات الحكومة؛ بدليل 

الحماقات املتكررة التي ترتكب وبشيكل يومي.
ولكي ال يكون الكالم عىل عواهنه سنرضب أمثلة قريبة:

× قضية الهجوم عىل النوادي االجتماعية؛ وهو أمر يقع يف صلب 
استشيارية العسيكر واألمن باعتبارهم جهة التنفيذ؛ ولو كانت لهم 
مشورة مسموعة لقال احدهم: لنذهب بدءا إىل هذه النوادي ونعطيهم 
سيواد هذه الليلة كإنذار؛ ويف اليوم التايل نذهب إليهم بمالبس مدنية 
ومين دون جلبة او ضوضاء او اعتداءات عىل طريقة أفالم الكاوبوي 
األمركيية؛ ونهارا جهارا نضع الشيمع األحمر عيىل األبواب؛ وبالتايل 
نكيون قد أرحنا واسيرحنا وتعاملنيا تعامال حضارييا وديمقراطيا 
وليس ألحد من مأخذ علينا؛ خصوصا اذا نرنا يف الجريدة الشبوطية 

إعالنا يحدد اسيماء النوادي املغلقة وأسيباب غلقها.
× قضيية شيارع املتنبي )ونحن هنيا نقول إن اّي قيرار حتى لو 
كان غير حكوميي مبيارش فيان صيداه يطيال الحكومية؛ فأمانة 
بغداد–عىل سيبيل املثال– هي وجيه حكومي يف يقني املواطن؛ وهكذا 
الكهرباء واملواصالت واألفران والتقاعد وبسطيات الشورجة وأسعار 
اليدواء وأسيواق الخضيار؛ ففيي أي تقصر نقيول: لو كانيت هناك 

حكومية).......( ويضع القائل منا الوصيف اليذي يالئيم مزاجيه!!(
.. قضية شيارع املتنبي )لو كان هناك احد...( ال ابسيط منها يف 
الحليول؛ فالشيارع مغلق حتى لو لم يكن مغلقا بأمر رسيمي؛ وهذا 
موعد تسيوق للكتب والدفاتر واألقالم والقرطاسية فاملوسم الدرايس 
عيىل األبواب؛ وكثر من أرزاق املواطنيني متعلقة به؛ فلم ال ننتظر او 
نعقيد اجتماعا مفتوحا وبحضور وسيائل اإلعيالم لنناقش اصحاب 

الشيأن ونقرح البدائل فنريح ونسيريح؟!!
• بالتأكيد لن نطالب املستشيارين بالخيروج يف تظاهرات تحتج 
عيىل انعدام دورهيم فهم ايضا اصحياب عوائل وتكالييف )الخارج( 
باهظة؛ ولكين ليوصلوا صوتنيا إىل الحكومة: ييا حكومة..تركنا لك 

امليزانية والتخصيصات الهائلة؛ فاتركي لنا شارع املتنبي. 

لحط���اب د ا   * ج���وا

محاقتات حكوميتة

ب���ة باالزيم���ل لكتا ا

هو رجيل يف األربعيني، أو دون ذلك، دّوخ الحكومية وأزعجها، فقد 
كان يحميل راية املعارضة ويجاهير بها، ولعله املعارض الوحيد الذي ال 
ينتميي إىل حيزب أو قائمية أو كتلة، ويغضيب لو قال له احيد، انك من 
جماعية فالن املعارض أو فالن، ويرد علييه بانفعال )ال توجد يف العراق 
حكومية ومعارضة فاألطيراف جميعها من دولة القانيون إىل األحرار، 
ومن العراقية إىل التحالف الكردستاني، ومن املجلس األعىل إىل الفضيلة 
هيم »حكومة« ميا داموا جزءا من تشيكيلتها الوزاريية ومن وظائفها 
ومناصبهيا ومالكها القيادي، أما أنيا فمعارض بمعنى الكلمة، ألنني ال 
آكل معها يف ماعون واحد ولسيت طرفا بهذا القرار أو ذاك فيما تتخذه 

من قرارات ومواقف(. 
وكان ال يتوانيى عين نقيد الحكومية نقيدا موجعيا، وخاصية يف 

الفضائيات!
كنا، )أعني مجموعة أصدقاء من كبار السن، لم نعد نصلح للمرحلة 
وال للبقياء، بعد ان تجاوزتنا مفاهيم العرص( نلتف حوله ونؤيده فيما 
يذهيب إلييه ليس ألننا مع احيد أو ضد احد، بيل الن صاحبنا األربعيني 
كان يمتليك قدرة عىل الكالم والحوار وتقدييم الحجة، ما يجعلنا نقتنع 
–لو اراد – أن شيكل األرض حلزونية او التداول السلمي للسلطة ممكن 
يف العيراق، هذا هو الرجل، قدرة كالمية عجيبة، ولعب غريب باأللفاظ، 
وعقلية منظمة تحسين ترتيب افكارهيا، ولعله وجد فينا أرضا ممهدة 
لكسيب قناعتنا والوقوف اىل جانبه، كوننا متقاعدين ونعاني من شحة 
الرواتيب، وقبل ذلك مين االنتظار اململ لذي نفذ معه الصر، لكي يصدر 
قانون تقاعدي موحد، او يجيري تعديل عىل رواتبنا املذلة، حيث أقنعنا 
ان ما نسمه من وعود وردية، ال صحة لها عىل ارض الواقع، وهذا كفيل 
بوضعنيا عيىل رأس املعارضة، وهكيذا تبعناه وأصبحنيا خصوما الداء 
للحكومية، ندعو عليها ونحسيد مغانمها ورواتبهيا بأعىل أصواتنا ويف 

وضح النهار !! 
فجأة وبيدون مقدمات انقلب صاحبنا رأسياً عىل عقب وراح يلعن 
املعارضة وحاملها وشياربها وسياقيها ويدافع عين الحكومة وآرائها 
وقراراتها وسياسياتها دفاعا ال قدر عىل اإلتيان بمثله حتى ابرز قادتها 
او الناطقني باسيمها وألننا )اعني كبار السن من املتقاعدين( ال يعنينا 
يشء يف الحيياة غر رواتبنا فقد اعرضنا عليه وسيألناه باسيتغراب ) 
وماذا تقول يا رجل عن الوعود التي مرت عليها سينوات وسينوات من 
غير جيدوى، والحكومة تضحيك علينيا؟!( وبقدرته الكالميية املذهلة، 
ومنطقية املقنع، قال لنا: تصورا يا جماعية الخر، وانتم كبار وعقالء، 
لو ان الحكومة توقفيت عن هذه الوعود بصورة نهائية، ومضت األيام 
وهي صامته اال يعني هذا ان حياتكم ستصبح قاتمة من غر طعم وال 
رائحة الن الوعد )أمل( ينتظره اإلنسان ويرجو تحقيقه اليوم أو غدا او 
بعد غد، ترى ما هي فرصة املريض للشفاء سوى األمل وما هي فرصة 

املظلوم بزوال الظلم اال األمل؟ 
فكيف ال تكونون ممتنني من الحكومة وهي ال تتوقف عن وعودها 
لكي تجعل ابواب األمل مفتوحة أمامكم عىل مصارعها(، وتحدث حديثا 
طويال، واستشيهد باغاني كوكب الرق عن »االميل« و«امل حياتي«، 
وقيرأ علينا قصيدة زعم أنهيا لواحد من فحول الشيعراء العرب لم يبق 
يف ذاكرتيي منهيا إال نصف بيت جاء فيه )ما اضيق العيش لوال فسيحة 
االميل(، والغريب انه أقنعنا يف خاتمة املطياف، أننا لوال وعود الحكومة 
ملتنيا من القهر، وألصابنا اليأس وربميا فكرنا يف االنتحار، واألغرب أننا 
أمسيينا من أنصار الحكومة واملتحمسيني لها واملدافعني عنها، خاصة 
بعيد مقولتيه الرائعية: لقد جربيت وجربتيم أن نكيون معارضني، فلم 

نحصل عىل يشء، فلماذا ال نجرب أن نكون حكوميني؟! 

ن���ي  لعا * حس���ن ا

وعتود وآمتال !

دغدغ���ات 

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

املدارس.. نقمة تؤرق اآلباء

ريتتتتتاج« « مرحبتتتتًا 
هرع الزميل احمد وليد الى مســتفى  الراهبات 

الستقبال مولودته »ريتاج«.. 
اسرة صحيفة                       تتقدم 
بازكى آيات التهاني له.. سائلين الله 
عــز وجل ان يقر بها عيون والديها 

ويجعلها من ابناء السالمة ..
فالف مبارك 

اسرة تحرير 

»موديالت«


