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»جبران« 

ويل ألمة عاقلها أبكم
�وقويها أعمى.
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ني���ات كميزا قب���ة  لمتعا ا لحكوم���ات  ا نفقته���ا  ا

الث����اثاء

       بغداد/ المستقبل العراقي
ق�ال وكي�ل وزارة المالية فاض�ل نبي، إن 
الحكوم�ة تلقت مش�روع ميزاني�ة بقيمة 
118 ملي�ار دوالر لعام 2013 على أس�اس 
س�عر 90 دوالرا لبرمي�ل النف�ط وتتوق�ع 
عج�زا ق�دره 15.5 ملي�ار دوالر. وأض�اف 
الت�ي تتضم�ن مش�روعات  الميزاني�ة  أن 
استثمارية بقيمة 45.5 مليار دوالر تتوقع 
أن تبل�غ الص�ادرات النفطي�ة 2.9 ملي�ون 
برمي�ل يومي�ا م�ن بينها 175 أل�ف برميل 
يومي�ا م�ن منطق�ة كردس�تان.وقال نبي 
»كل س�نة ت�زداد الموازنة ع�ن العام الذي 
قبل�ه«، وعزا الزي�ادة إلى ارتف�اع اإلنفاق 
على المشروعات الحكومية وتوفير فرص 
العمل.ويس�عى العراق عضو منظمة أوبك 
لتعزي�ز إنتاجه النفط�ي لمثليه خالل ثالث 
سنوات بعد عقود من إهمال البنية التحتية 
االقتصادية.  الح�رب والعقوب�ات  بس�بب 
ويمتل�ك الع�راق راب�ع أكب�ر احتياطي�ات 
نفطية في العالم ويصدر حاليا 2.5 مليون 
برميل يوميا في المتوسط. ويسهم النفط 
بنح�و 95 بالمئ�ة م�ن إي�رادات الميزانية 
العراقية.وق�ال نب�ي إن الميزاني�ة ترص�د 
644 ملي�ون دوالر للش�ركات العامل�ة في 
إقلي�م كردس�تان، وكانت مصادر أش�ارت 
األس�بوع الماضي إلى أن رويال داتش شل 
تستكش�ف الفرص في كردس�تان العراق 
بعدما غامرت منافس�تاها اكسون موبيل 
وتوتال بإغض�اب بغداد ودخلت�ا المنطقة 
الش�مالية ف�ي الوق�ت الذي تط�وران فيه 

حقوال رئيسة في جنوب البالد. 
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         المستقبل العراقي/خاص
كش�فت منظمات دولية متخصصة بالش�أن 
النسوي وحقوق اإلنسان أن الكتاب الوزاري 
الخ�اص بهيئ�ة ال�رأي ف�ي هيئ�ة المعاه�د 
التقني�ة والجامعات المرق�م: س/34/8022 
ف�ي 2012/9/16 يعد انته�اكاً كبيراً لحقوق 
اإلنس�ان وتمييزاً ضد النس�اء، الفت�ة إلى أنه 
يخال�ف المواثي�ق والعهود التي وق�ع عليها 
الع�راق والت�زم بتنفيذه�ا والت�ي تركز على 
ع�دم التميي�ز ض�د النس�اء وإقصائه�ن من 
المناص�ب وإبعاده�ن عن الوظائف ألس�باب 
تتعل�ق بالجن�س والتنوع االجتماع�ي. وقال 
مصدر مطلع، يعمل على رفع شكوى قانونية 
للمحكمة االتحادية ض�د الجهة التي أصدرت 

الكت�اب ال�وزاري القاض�ي بمن�ع تعيي�ن أي 
ام�رأة موظفة في مكاتب رؤس�اء الجامعات 
والمعاه�د وعم�داء الكليات، وع�دم منح أي 
أس�تاذ جامع�ي خصوصية ومكتبا مس�تقال 
خوف�اً من االنف�راد بالطالب�ات، أن هذا األمر 
»يعد تراجعاً ثقافياً وفكرياً وضربة للمجتمع 
األكاديم�ي«، مبيناً انه »ينتقص من قدس�ية 
ومرك�ز األس�تاذ الجامعي ويش�كك بنزاهته 
األخالقية ويضعه في موضع عدم ثقة فضالً 
عن انه يسلبه الخصوصية كأستاذ يمثل أعلى 
قيمة بالمجتمع تربوياً وتثقيفياً«.وأشار إلى 
أن القرار »ينظر نظرة س�يئة للمرأة ويمنعها 
م�ن أن تكون مدي�رة مكتب أو س�كرتيرة أو 

مستشارة«.

لمجتم���ع ة ف���ي ا لم���رأ لس���يئة ع���ن ا لنظ���رة ا ن���ه يرس���خ ا ل���ت ا قا

        المستقبل العراقي / خاص  
كش�ف مص�در سياس�ي مطل�ع أن رئيس ال�وزراء ن�وري المالك�ي أمر 
محاف�ظ النج�ف عدنان الزرف�ي بتقديم اس�تقالته خالل م�دة ال تتجاوز 
أسبوعا واحداً. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ل�«المستقبل 
العراق�ي« إن »المالكي وّجه أمراً إلى الزرفي بتقديم اس�تقالته خالل مدة 
ال تتجاوز أس�بوعاً واحداً عند زيارته لمحافظ�ة النجف لحضور المؤتمر 
الس�نوي العام للمرشدين والمرش�دات الذي عقد في المحافظة الخميس 
الماض�ي«. وأوضح إن س�بب توجيه المالكي هكذا أم�ر لمحافظ النجف 

هو »شبهات الفس�اد في مشروع النجف عاصمة الثقافة 
اإلسالمية ومش�اريع بنيوية في المحافظة، إضافة إلى 
الصفق�ات المتعلقة بمش�روع تطوير مط�ار النجف«.
وكان مس�ؤول الحماي�ة الش�خصية للزرف�ي محم�د 
الش�مرتي قد أك�د إن المالك�ي رفض اس�تقبال الزرفي 
ف�ي مكتبه قبل أي�ام, مبين�ا أن الزرفي ع�اد إلى النجف 

دون مقابل�ة رئي�س ال�وزراء. وأض�اف إن المالكي 
»امتعض« م�ن التصريحات األخي�رة التي أدلى 

بها محافظ النجف عن تسبب رئاسة الوزراء 
بإلغ�اء مش�روع النج�ف عاصم�ة الثقافة 

اإلس�المية، رافضاً تحمل المسؤولية عن 
إلغائ�ه. وأش�ار الش�مرتي ف�ي تصريح 
صحف�ي إلى أن »المالك�ي أمهل الزرفي 
أس�بوعا لتقدي�م اس�تقالته«، الفتاً إلى 
»تكلي�ف القيادي في ح�زب الدعوة أبو 

حيدر الكعبي بإيجاد بديل مناسب«. 

ت  ب يص�و ا لن�و . ا م . لي�و ا
لتحتي�ة لبن�ى ا ن ا ن�و ع�ى قا
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      بغداد/ المستقبل العراقي
قال عضو في مجلس النواب 
أم�س االثني�ن، إن المجلس 
جلس�ته  خ�الل  س�يصوت 
ال�� 24 الت�ي س�تعقد اليوم 
مجموع�ة  عل�ى  الثالث�اء، 
من مش�اريع القوانين، كما 

ستجري قراءة لعدد آخر من مش�اريع القوانين، مبينا أن مشروع 
قانون البنى التحتية المثير للجدل احد المش�اريع الذي س�يصوت 
عليه النواب اليوم.ووفقا لقانون البنى التحتية، س�يتم تكليف عدد 
من الش�ركات األجنبية بتنفيذ مش�اريع خاصة بالبنى التحتية في 
الع�راق، بكلف�ة 37 ملي�ار دوالر، بطريقة الدف�ع باآلجل، ويالقي 

المشروع رفضا من القائمة العراقية.

منشورات هتدد بقتل السافرات يف نينوى
العراق يبحث مع يونامي اخلروج
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

أكـن احتراما كبيـرا لـ"الفضائية 
العراقية" برسـم عامليهـا وموظفيها 
الذيـن  ومراسـليها وكتابهـا، وحتـى 
الجنـود  مـن  األجهـزة  يحملـون 
المجهولين الذين يصلون الليل بالنهار 
والنهار بالليل من اجل تصوير برنامج 
سياسـي هنـا، وفيلـم تلفزيونـي في 
ظـروف قاهـرة هنـاك.. مثلمـا اشـد 
على يد الصحفـي والكاتب محمد عبد 
الجبـار الشـبوط وهـو يقـود العملية 
اإلعالمية في القناة، وفي مجمل نشاط 
الشـبكة الوطنية هذه، فهو يصل الليل 
بالنهار أيضا، وإذا كان حملة األسـالك 
واألجهـزة يشـتغلون وأرواحهـم على 
األكف، فان "أبا سـعدي" حمل نعشـه 
على كتفه 30 عاما يبحث عمن يصلبه 
عليه، وها هـو يحمل "روح" العراقية 
علـى كتفه، ويشـتغل على أسـاس أن 
تكون العراقية مؤسسـة بعد أن تاهت 
الفضائيـة بين مزاج الجهـات النافذة 

ومطامح اآلخرين!.
لهـا،  العراقيـة  تريـد  الحكومـة 
وناطقة رسمية باسمها، ومتحدثة في 
الليل والنهار بمكاسـبها التي يسـمع 
عنهـا العراقيون بالتلفزيـون واإلذاعة 
المحلية، ولكنهم ال يرون منها سـوى 
حجر األسـاس، والكتل السياسية تريد 

العراقية جـزءا من الحراك السياسـي 
الموجود في البلد، وان تكون انعكاسا 
حقيقيا وترجمة أمينـة لواقع العملية 
السياسـية، وان تراعـي مصالـح كل 
كتلة برلمانية مشـاركة في الحكومة 
السياسـية،  البرامـج  فـي  وحصتهـا 
ونشـرات األخبار، وقد اشتغل عدد من 
البرلمانيين على استقدام شركة مهنية 
اإلعـالم  بتنظيـم شـبكة  متخصصـة 
العراقية على وفق النسـب والحصص 
البرلمانية، لكن المشروع تلكأ وتوقف 
بسبب المشكالت الكبيرة التي مرت بها 
الحكومة، ومنها موضوع سحب الثقة 
وأزمـات األمن والتفجيرات والتسـابق 
المحمـوم فـي األولويـات السياسـية 

واألمنية!.
فعليـا.. لـم يفض االشـتباك على 
والحكومـة،  الدولـة  بيـن  العراقيـة 
ومازالـت األزمة ماثلـة، وقد ال تنتهي 
إلى أمد ليـس بالقصير، وقد تصل إلى 
مسـتوى التجميـد إذا أصـرت جهات 
نافذة في الحكومة المضي بمشـروع 
بمـا فيهـا  العراقيـة  الهيمنـة علـى 
القائمـة العراقيـة والتحالف الكردي، 
وبعض تيـارات برلمانية في التحالف 
الوطني تريد وضع العراقية في مسار 
الدولـة الن بقاءها في إطـار الهيمنة 
والنفـوذ السياسـي للجهـات النافذة 
يعنـي أنها سـتكون مملوكة ليسـت 

لحكومة المالكي الحالية بل سـتكون 
مملوكة للحكومات التي تلي المالكي 
وهـو ما ال يمكن قبولـه بأي حال من 

األحوال.
البد أن يدرك األخ محمد عبد الجبار 
أن الحسـم مطلوب في هذه المسائل، 
وان يدرك أن العراقية مؤسسة إعالمية 
متنازع عليها بين الدولة التي تصرف 
على الفضائية والشبكة من الميزانية 
االتحاديـة، وبين الحكومـة التي هي 
جزء من الدولة، والبد من الوقوف على 
قرار نهائـي يوضح عائديـة العراقية 
والشـبكة "الشبكة والصباح" للدولة، 
وإال فـان الطريـق سـيكون مفتوحا 
أمـام اللغـط والـكالم البرلماني الذي 
يضـع كل اللـوم على الجهـة النافذة، 
وعلـى رئيـس الشـبكة الـذي ال ينفذ 
إرادة الكتل السياسـية عبر مشـاركة 
اكبر لهـا في نشـاط الفضائية.. وإذا 
لم يسـتطع محمد عبد الجبـار إقناع 
الكتل السياسـية في عمل الفضائية، 
أمـام  للشـبكة  كرئيـس  فسـيكون 
خياريـن ال ثالث لهما: أما أن يسـتمر 
بالوضع الحالي رئيسـا لشـبكة إعالم 
مملوكة لجهـة نافذة فـي الحكومة، 
وبالتالـي فـان األمـوال التـي يطالب 
برصدها للشبكة يفترض أن تأتي من 
الجهة وليس مـن الدولة.. أو أن يقدم 
استقالته لكي يؤكد مرة أخرى التزامه 

بمعايير اإلعـالم الوطني الحر 
الذي نذر نفسه إليه منذ 30 عاما.

إن شبكة اإلعالم العراقي المملوكة 
للدولـة، ال يمكـن أن تكـون جزءا من 
عرش الحكومة، بل أن الحكومة البد أن 
تشتغل بخدمة العراقية ألنها مؤسسة 
السياسـية  األشـواق  كل  تحتضـن 
الفكرية والسياسية وحراك  واإلرادات 

الكتل البرلمانية القادرة على تشـكيل 
نمـط لصـورة أكثر توهجا وسـطوعا 
في تجربة النظام الوطني الحالي، وال 
تعكـس نمطا واحدا مل المشـاهدون 
من تكـرار ظهور أشـخاصه ورموزه 

وحتى مبلغيه ومرشديه!.
عبـد  محمـد  أن  إحسـاس  لـدي 
الجبار لن يكون كسابقيه الذين كانوا 

علـى رأس الفضائية، الن أبا سـعدي 
شخصية إعالمية متمكنة وقادرة على 
تهدئـة الخواطر، والتنـازع من موقع 
الحـرص الوطني على سـالمة سـير 
العمليـة اإلعالمية مـن دون أن يفهم 
اآلخر المتنازع معه انه خصم فكري أو 
عقدي أو سياسي، بل يتأسس الخالف 
على األفضل واألسمى واألجدر واألكثر 

تأثـرا بنمطيـات اإلعـالم المعاصـر.. 
لـذا فهنالـك فرصة فـي تعديـل كفة 
التنـازع على العراقية مـن خالل هذا 
التوازن المطلوب بين حصة الحكومة 
وحصـة الدولـة، وان تكـون العراقية 
عراقيـة الجميع ال عراقيـة مجموعة 
من الهواتف التي تخترق العراقية في 

الليل .. والناس نيام!.

الفضائية العراقية بني ملكية الدولة ومملكة احلكومة !!

                نيويورك/ امل�ستقبل العراقي

أكدت الكويت عن رغبتها في إغالق الملفات العالقة 
كافـة مع العراق ومن بينها حرية المالحة في خور عبد 
الله، وموضوع القضايا المرفوعة على الخطوط الجوية 
العراقية. وجاء التأكيد على لسـان الشيخ جابر المبارك 
الحمـد الصباح رئيس الوزراء الكويتـي عقب لقائه مع 
األميـن العام لألمم المتحدة بـان كي مون في نيويورك. 
وكشـف المبارك عن عزمه زيارة العـراق قريبا وتوقيع 

العديد من االتفاقيات حتى يتسـنى للعراق تنفيذ جميع 
االلتزامات المقررة عليه من قبل األمم المتحدة والخروج 
من الفصل السابع.من جهته، أصدر مكتب الناطق باسم 
األميـن العام بيانا صحافيا بعد االجتمـاع أدلى فيه بأن 
بان كي مون "أكد مجددا التزامه الشخصي بالعمل على 
تطبيع العالقات بين الكويت والعراق"، وشدد أيضا على 
أنـه يتعين على العـراق الوفاء بشـكل كامل وعلى وجه 
السـرعة بالتزاماته المتعلقـة بالكويت بموجب الفصل 

السابع من الميثاق.

            امل�ستقبل العراقي/ ب�سرى ال�سمري

تمكنت دوريات شـرطة النجـدة من ضبط 3 سـيارات مطلوبة وإلقاء 
القبض على شخص مطلوب بقضايا جنائية، والعثور على عبوة ناسفة في 
أثناء ممارسـات أمنية نفذتها تلك الدوريـات في مناطق متفرقة من بغداد. 
وقال بيان لمديرية شـرطة نجدة بغداد تلقت "المسـتقبل العراقي" نسخة 
منه أمس إن دوريات النجدة ضبطت 3 مركبات مطلوبة وألقت القبض على 

حائزيها في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. 
وذكـر البيـان إن مصـدراً امنياً أفـاد بأن "دوريـات النجدة المنتشـرة 
فـي بغـداد تمكنت من ضبـط ثالث 
سيارات مطلوبة وألقت القبض على 
الحائزين فـي مناطق بغداد الجديدة 

ومدينة الصدر وزيونة". 
"جميـع  أن  المصـدر  وأوضـح 
السـيارات المضبوطة صادر بحقها 
مذكـرات قبـض وتـم تسـليمها مع 

الحائزين إلى الجهات المختصة". 
وأشـار البيـان إلـى إن دوريات 
النجـدة ألقـت القبض على شـخص 
مطلـوب بقضايا جنائية في منطقة 
بغـداد.  العاصمـة  البلديـات شـرق 
وأوضـح البيـان إن دوريـات النجدة 
عثرت على عبوة ناسفة بالقرب من 

جسر الغزالية غربي بغداد. 

           ال�سليمانية/ امل�ستقبل العراقي

اتفـق االتحــــاد الوطــنـي 
التغيير  وحـــركـة  الكردسـتاني 
المعارضـة، االثنيـن، علـى تعديل 
دسـتور إقليـم كردسـتان وجعله 

مالئمـا ألسـس النظام السياسـي 
فـي العراق، مشـددان علـى جعل 
نظـام اإلقليم برلمانيـا، كما اتفقا 
علـى تطبيـع عالقاتهمـا الثنائية 
وإجراء حـوارات ومشـاورات مع 
األطراف األخرى.وقـال بيان صدر 
عن اجتمـاع رئيس االتحـاد جالل 
طالبانـي والمنسـق العـام لحركة 
التغييـر نوشـيروان مصطفى،  إن 
الكردسـتاني  الوطنـي  "االتحـاد 
وحركـة التغيير اتفقـا على إعادة 
دستور إقليم كردستان إلى برلمان 
اإلقليـم وتعديلـه، بشـكل تتوافق 
عليـه جميـع األطـراف"، مشـددا 

علـى "مالءمته النظام السياسـي 
فـي كردسـتان مع أسـس النظام 
السياسـي في العراق، والذي تمت 
الدسـتور  فـي  عليـه  المصادقـة 
وجعلـه نظامـاً برلمانياً".وأضاف 
البيـان أن "االجتمـاع شـهد بحث 
العديد من المواضيع التي لها أبعاد 
وطنية"، مشـيرا إلى أن "الجانبين 
اتفقا على تطبيع العالقات الثنائية 
بيـن االتحاد الوطني الكردسـتاني 
وحركـة التغيير، وإجـراء حوارات 
ومشـاورات مع األطـراف األخرى 
حـول المسـائل التـي لهـا أبعـاد 

وطنية". 

أول لقاء بين نيشروان وجالل منذ 4 أعوام قطيعة

حزب طالباين والتغيري املعارضة يتفقان عىل نظام حكم برملاين لإلقليم
الكويت ترغب بإغالق امللفات العالقة مع العراق

            دياىل/ امل�ستقبل العراقي

أمـس  ديالـى  محافظـة  مجلـس  رفـض 
استقطاع سـبع مناطق من المحافظة وضمها 
إلى العاصمـة بغداد، عادا اسـتقطاعها "خطا 
احمـر"، فيما حـذر من تمزيـق المحافظة في 

حال تطبيقه. 
وقال نائب رئيس المجلس صادق الحسيني 
إن "هنـاك سـبع مناطق سـكنية جنوب غرب 
ديالـى تتداخل فيها األطر اإلدارية مع العاصمة 
بغـداد"، مؤكدا أن "تلك المناطـق ترتبط إداريا 
بديالـى غيـر أن البطاقات التموينية لسـكانها 
مسـجلة في العاصمة بغداد مما جعلها تسمى 

مناطق مشتركة".
وأضـاف أن "عوامـل عـدة أسـهمت فـي 
حدوث اإلشـكال اإلداري في المناطق السكنية  
المشـتركة مما اثر بشـكل سـلبي علـى واقع 
الخدمـات األساسـية فيهـا"، مشـيرا إلـى أن 
"ذلك دفع بعض األهالي إلـى المطالبة بإلحاق 
مناطقهم بالعاصمة بغداد ظنا منهم أن واقعهم 
الحسـيني  أفضل".وتابـع  سـيكون  الخدمـي 
أن "إدارة المحافظـة غيـر عاجـزة عـن تقديم 
الخدمات في حال تـم توفير اإلمكانات المادية 
الضروريـة"، الفتا إلى أن "مجلـس المحافظة 
يرفـض اسـتقطاع تلـك المناطـق وضمها إلى 

العاصمة بغداد تحت إي مبرر".

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي 

كشـف عضو لجنة األمن والدفاع النيابية، أن 
لقاء رئيس الـوزراء نوري المالكـي بوزير الدفاع 
الموريتانـي فـي بغداد قبل نحـو يومين، كان من 
اجل تفعيل تعاون امني بين البلدين. وبين حسـن 
جهـاد أن "وجود قيادات مـن حزب البعث المنحل 
في موريتانيا يمثـل ملفاً حيوياً لحكومة المالكي 
للتقارب معها على أمل تسليم بعض هذه القيادات 
إلى بغداد بالطريقة نفسها التي جرى فيها تسليم 
رئيس المخابـرات في النظام الليبي السـابق إلى 

السلطات الليبية الجديدة."

نيايب: موريتانيا قد تسلم
 بعثيني للعراق  !!

            انقرة/ امل�ستقبل العراقي

أظهر استطالع للرأي أعده مركز كونسنسوس 
للبحوث السياسـية واالجتماعية رفضا ً كبيرا من 

قبل األتراك للتدخل العسكري في سوريا.
وأجرى المركز استطالع رأي لصالح صحيفة 
خبر في مدن تركية مختلفة تحت عنوان  الحرب 
األهلية وسـوريا – المنظمـة اإلرهابية، وأظهرت 
المشـتركين  مـن   %   79.9 نسـبة  أن  نتائجـه 

يرفضـون التدخـل العسـكري في سـوريا بينما 
أيـده 20%  معللين ذلك بأنـه الطريق للتوصل إلى 
حـل األزمة السـورية. وجـاء االسـتطالع في اثر 
تصريحات متكررة لرئيس الوزراء طيب اردوغان 
أكد فيها على أن  نسبة  58 %  من الشعب التركي 

يؤيد التدخل العسكري في سوريا.
وفـي الوقت الذي كشـف االسـتطالع عن أن 
نسـبة  61.5 %  تـرى أن حكومة العدالة والتنمية 
تتبع سياسة خارجية خاطئة في ما يخص الشأن 

السوري ، رأى 83.5 % من المشتركين باستطالع 
الـرأي أن مشـكلة اإلرهـاب فـي منطقـة جنوب 
شـرق تركيـا من أهم المشـكالت التـي تواجهها 
تركيا حاليا .وفي ما يتعلق بالمشـكلة الثانية من 
مشـاكل البالد بعد التورط بالملف السـوري رأى 
20.7 % أن مشكلة الغالء والتضخم هي المشكلة 
الثانيـة للبـالد بينما عـد 20.2 % البطالة و 11.3 
ترى حمايـة العلمانية ونسـبة 6.9 % ترى حرية 

التعبير هي المشكلة الثانية.

نحو 80 % من األتراك يرفضون التدخل العسكري يف سوريا

دياىل ترفض استقطاع مناطق منها لصالح بغداد

النجدة تضبط 3 سيارات وعبوة

ون
حس

اد 
فؤ

تير
يكا

كار

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

توقعت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية 
واسـعة االنتشـار، أمس االثنيـن، ظهور دولة 
كردسـتان الكبـرى مـن بيـن عدد مـن الدول 
الناشـئة علـى الخارطـة السياسـية الجديدة 
فـي العالم. وقالـت الصحيفة فـي رأيها الذي 
أعـده الصحفيان فرانك جاكـوب وباراك كانا، 
تحـت عنوان العالـم الجديد، فـي مقارنة بين 
سـنوات مـا بعد سـقوط االتحاد السـوفييتي 
السـابق والسـنوات األولى من القرن الحادي 
والعشـرين، واطلعـت عليه شـفق نيـوز، إن 
دوالً جديدة سـتظهر حتما فـي بدايات القرن 
الحـادي والعشـرين، فضال عن اتحـاد بعض 

الدول األخرى في كيانات موحدة. 
وتحدثـت الصحيفـة عـن ظهـور دولـة 
كردسـتان الكبرى من بين دول أخرى عديدة 
سـتظهر خالل هـذه السـنوات، موضحة أن 
االنسـحاب األمريكي من العراق خلف مركزا 
ضعيفـا لصنع القـرار في بغـداد، فضال عن 
احتماالت وقوع حرب أهلية في سوريا، األمر 
الـذي يدفع باتجاه تشـكل خارطة سياسـية 
جديدة في المنطقة. وأشـارت الصحيفة إلى 
أن هـذه من الفرص النـادرة التي لـم تتكرر 
علـى طـول أكثر مـن ثالثـة آالف سـنة من 
تاريخ الكـرد، مؤكدة علـى تعاظم احتماالت 
الدولة الكردية المسـتقلة. ونوهت الصحيفة 
بالوجود الكردي في شمال العراق ورفع العلم 

الكردي فيه بشكل أكثر من المناطق الكردية 
األخرى، مشـددة على تمكن الكرد في العراق 
مـن توقيع العقـود مـع كبريات الشـركات 
العالمية كشركة اكسـون موبيل والعديد من 
الشـركات التركية.يذكر أن كردستان الكبرى 
مصطلح سياسي يسـتعمله القوميون الكرد 
لمنطقـة جغرافيـة كبيـرة ممتدة فـي عدة 
دول تضم الكرد؛ تشـمل أربعة أجزاء رئيسـة 
يطلـق عليهـا كردسـتان تركيا وكردسـتان 
إيران وكردسـتان العراق وكردستان سوريا، 
باإلضافـة إلى أطـراف صغيرة علـى الحدود 
الجنوبيـة ألرمينيـا. وتعترف إيـران والعراق 
بمنطقـة كرديـة علـى أراضيها؛ أما سـوريا 

وتركيا فاألمر غير معترف به.

ضعف العراق وسقوط سوريا يهيئ األرضية لها

توقعات أمريكية: كردستان الكربى ستظهر 
للعلن خالل سنوات

فقدان
فــقـدت الهـــويـة 
الصــادرة مــــن وزارة 
التعليـم العالـي والبحـث 
العــلـمـي/ الجـــامعة 
بأسـم  التكـنلـوجــيـة، 
ادمــون  )د.جيــهـــان 
سـيمــون( عـلــى مـن 
يعثر عليها تسـليمها الى 

جهة االصدار.

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي 

أكـد النائب عن التحالـف الكردسـتاني حميد بافـي، االثنين، إن 
المجلس التفاوضي بيـن حكومتي اإلقليم والمركز سيتشـكل قريبا. 
وقال بافي لوكالة أنباء المسـتقبل، إن األيام المقبلة ستشهد تشكيل 
هيئة رسمية "مجلس وطني تفاوضي" مهمته التفاوض مع الحكومة 
المركزيـة واإلقليـم حـول القضايـا الخالفيـة باإلضافة إلـى تقريب 
وجهات النظر بين القوى السياسـية الكرديـة". وأضاف إن "حكومة 
اإلقليم مسـتعدة للتفاوض مع المركز بشرط أن يكون الحل والفيصل 
هو الدستور", مشددا على "ترك المصالح الشخصية وإتباع الدستور 
بشـكل صحيح". وقد أكد مستشـار رئيـس برلمان إقليم كردسـتان 
طارق جوهر في وقت سـابق لوكالة أنباء المستقبل إن 
"لجنة شكلت من رؤساء الكتل النيابية في برلمان 
اإلقليم وقادة القـوى الكردية في مجلس النواب 
إلعداد مشـروع قانـون التفاوض مـع الحكومة 
المركزيـة"، مبينـا أن "اللجنة تعمـل على إدراج 
مسـودة  فـي  والمسـودات  المشـاريع  جميـع 
واحدة لمشـروع قانون المجلس األعلى 
التفاوضـي ما بين اإلقليـم والحكومة 

المركزية في بغداد".

نائب كردي يؤكد قرب تشكيل جملس 
للتفاوض بني املركز واإلقليم



صحيفة يومية سياسية مستقلة

بغداد / المستقبل العراقيالعراقي
قررت وزارة الكهرباء إنذار المواطنين ودوائر الدولة بقطع التيار الكهربائي 
عن كل من ال يس�دد ما بذمته من أجور خالل مهلة تنتهي نهاية الش�هر الحالي، 
أي بع�د 6 أيام. وقال المتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء مصعب المدرس 
إن ه�ذه الديون تجاوزت الملي�ار دوالر، وان الوزارة بحاجة إليها لتنفيذ عدد من 
مشاريعها خاصة في قطاع التوزيع، مضيفا إن الوزارة منحت مهلة للمواطنين 
ودوائ�ر الدولة المدانة للوزارة لغاية نهاية ش�هر أيلول الجاري لدفع ما بذمتهم، 
وبعكس�ه س�تقوم فرق الصيانة التابعة لدوائر التوزيع بقط�ع التيار الكهربائي 

عنهم وتحميلهم كافة التبعات القانونية األخرى.

ورقة اإلصالح لغز العراق األكرب.. 
ونواب يعّدوهنا »جمرد كالم« !!

تق���اوم التم���زق ف���ي مه���ب ري���ح الخالف���ات

الكهرباء تمهل المواطنين حتى نهاية الشهر لتسديد ما بذمتهم من أجور
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            المستقبل العراقي/خاص
قال عضو في مجل�س النّواب إنه يحتفظ 
بملف�ات تبين مس�تويات اإلنف�اق العام في 

البلد وحجم الفساد الذي طالها.
وأك�د أن »قرابة 600 مليار دوالر أنفقتها 
الحكوم�ات العراقية المتعاقب�ة منذ مجلس 
الحك�م بريمر وحت�ى اآلن كموازن�ات عامة 
للبلد«، مضيف�اً أن هذا »المبلغ يعادل األموال 
التي أنفقت على تحديث دول أوربا وتطويرها 
من�ذ ع�ام 1960 وحت�ى ع�ام 2006«، مبيناً 
أن »م�ا أنفقت�ه أورب�ا لتط�ور دوله�ا البالغ 

عددها  27 دولة خالل 46 عاماً أنفقه العراق 
وحده خ�الل 9 س�نوات لكنه ل�م يحقق ولو 
صف�ر % مما حققته اصغ�ر دول أوربا خالل 

تلك السنوات«.
ولف�ت عضو مجل�س الن�واب إلى أنه 
يطل�ع يومي�ا عل�ى »مبال�غ الم�ال العام 
المه�دور في الع�راق«، مؤك�داً أنه »تكبر 
أمامه الكارثة عندما ال يرى شيئا يتحّقق 

عل�ى أرض الواق�ع ف�ي بلد يفت�رض به أن 
يكون من بين اثري ثالثة بلدان بالعالم«. 

وأوضح انه س�يقوم بنشر وثائق رسمية 

تبي�ن مس�تويات اإلنف�اق الع�ام ف�ي البل�د، 
مؤكداً أنه سينشرها في صحيفة »المستقبل 

العراقي«.

ضياع 600 مليار دوالر منذ بريمر
اليونسكو تنهي دراسة حتليلية لقوانني قمع حرية التعبري يف العراق

           المستقبل العراقي/خاص

أنه�ت منظم�ة اليونس�كو - مكت�ب الع�راق- وبالتع�اون مع 
منظمات دولية بارزة متخصصة بقوانين اإلعالم دراس�ة قانونية 

تحليلي�ة لحزمة م�ن القواني�ن التي 
والت�ي  الن�واب  لمجل�س  قدم�ت 
تعال�ج حري�ة اإلع�الم واالتصاالت 
واالنترن�ت وجرائ�م النش�ر، والتي 
فيه�ا تقييد للحري�ات اإلعالمية بما 
يت�الءم وإرادات سياس�ية بحس�ب 

المعترضين على القانون. 
وقال مص�در نيابي إن »القوانين 
التي عكف�ت المنظم�ة الدولية على 
تنظيمه�ا وتحليله�ا تتضمن خمس 
قوانين ه�ي »قانون حري�ة التعبير 
الس�لمي،  والتظاه�ر  ال�رأي  ع�ن 
وقان�ون ح�ق الوص�ول للمعلومة، 
وقانون جرائم المعلوماتية، وقانون 

االتصاالت واالنترنت، وقانون مكافحة 
اإلرهاب مواد جرائم النشر وجرائم االنترنت«. 

وأوضح المصدر أن »المّدة التي استغرقتها عملية تحليل ودراسة 

القواني�ن وتقديم مالحظات قانونية ودراس�ات حولها بلغت أكثر 
من عام«، الفتاً إلى أنه »قام خبراء أجانب وعراقيون ومتخصصون 
وأكاديميون في انجاز هذا العمل المهم جداً« بحس�ب تعبيره. وأّكد 
المص�در أن الدراس�ة »س�تقدم إلى 
مجل�س النّواب خالل أيام قليلة ليتم 
االط�الع عليها واالس�تفادة منها«، 
ع على وس�ائل  مبين�اً أنه�ا »س�توزَّ
اإلع�الم أيض�ًا لتطلع عليه�ا وترى 
نق�اط الضعف والق�وة واآلثار التي 
قد تنجم عن تطبي�ق المواد الواردة 
في القواني�ن«، موضحاً »ليتس�نى 
اإلع�الم  وس�ائل  تأخ�ذ  أن  بذل�ك 
دورها لتنشئ بيئة قانونية لإلعالم 
والصحافة الس�يما وأنه�ا صاحبة 
الموض�وع والمس�تهدف م�ن هذه 
القوانين«.وأش�ار المص�در إل�ى أن 
عل�ى مجلس النّواب أن »يس�تضيف 
وسائل اإلعالم والخبراء واألكاديميين 
اإلعالميين لمناقش�ة تلك القوانين معهم كونهم المس�تهدفين بها 

وهم من سينتفع أو يتضرر من جراء تطبيق تلك القوانين«.

        بغداد/ المستقبل العراقي
ق�ال النائب عن ائتالف دولة القانون خالد األس�دي 
الي�وم االثنين إن “الكتل السياس�ية ب�دأت تلمس جدية 
االصالح�ات وهن�اك توج�ه نح�و اج�راء اصالح�ات 
سياس�ية عالية المس�توى يمك�ن من خالله�ا تخطي 
االزمة السياس�ية”. واوضح أن “ملف س�حب الثقة لم 
يع�د مهما ومتداوال بع�د ان اقتنعت الكتل بأنه لن يدعم 
العملي�ة السياس�ية”.وكان التحالف الوطن�ي قد اعلن 
عن تش�كيل لجنة م�ن بعض اعضائه برئاس�ة ابراهيم 
الجعف�ري اس�ماها لجنة االص�الح مس�ؤوليتها اعداد 
ورقة اصالحية لجميع المش�كالت القائمة في المشهد 

السياسي . 

دولة القانون: ملف »سحب 
الثقة« خارج التداول

االقتصاد النيابية: ملف 
االستثامر يف العراق »معطل«

              بغداد/ المستقبل العراقي
بح�ث وزي�ر الخارجي�ة هوش�يار 
زيب�اري م�ع الممث�ل الخ�اص لالمين 
المتح�دة  األم�م  بعث�ة  رئي�س  الع�ام 
للمس�اعدة ف�ي الع�راق مارت�ن كوبلر 
خروج البالد من أحكام الفصل السابع. 
وذكر بيان صدر عن الخارجية أمس أن 
»زيباري بحث م�ع كوبلر في نيويورك 
مس�اء أم�س األول دور اليونام�ي في 
الع�راق اس�تنادا إل�ى الوالي�ة المناطة 
به�ا«. وأض�اف أن »اللقاء ش�هد كذلك 
مناقشة الس�بل الكفيلة لخروج العراق 
من أحكام الفصل الس�ابع والدور الذي 
يمكن أن تؤديه بعثة األمم المتحدة في 

هذا المجال«.

العراق يبحث مع يونامي اخلروج من البند السابع
        االنبار/ المستقبل العراقي

أفاد مصدر في شرطة محافظة االنبار أمس 
بأن عشرة أطفال على األقل سقطوا بين شهيد 
وجريح بتفجي�ر انتحاري بس�يارة مفخخة 
اس�تهدفت مدرس�ة ابتدائية غرب الرمادي. 
وق�ال المص�در ف�ي تصري�ح صحف�ي إن 
»سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت، 
صب�اح أمس، عن�د بواب�ة مدرس�ة الكفاح 
االبتدائي�ة ف�ي مدين�ة هيت مما أس�فر عن 
استش�هاد أربعة طالب وإصابة ستة آخرين 
بج�روح متفاوت�ة، وإلح�اق أض�رار مادية 
بمبنى المدرس�ة والمبان�ي المجاورة لها«، 
مبينا أن »الحصيلة قابلة للزيادة بسبب شدة 

التفجير«. 

    بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت اللجنة األمني�ة في مجلس بغ�داد إن تش�كيالت وزارة الداخلية بدأت فعالً بتس�لم 
المس�ؤولية األمني�ة في عدد م�ن المناطق بعد انس�حاب قطاعات الجي�ش منها.وقال رئيس 
اللجن�ة عب�د الكريم الذرب إن االس�تقرار األمني في بعض المناطق الخاضعة لس�لطة قوات 

الجيش دفعت وزارة الداخلية إلى تس�لم زمام المل�ف األمني فيها، مؤكداً أن مهام الجيش 
تنحصر بحماية الحدود وليس�ت األحياء الس�كنية.من جهته، دع�ا عضو لجنة األمن 

والدف�اع ف�ي مجل�س الن�واب، وزارة الداخلي�ة إلى أن تك�ون على ق�در كبير من 
ي�ز المس�ؤولية، وبي�ن أن مش�روع المصالح�ة الوطنية  تعز و

المساواة في المؤسسات األمنية سيجعل من مهمة 
وزارة الداخلية أس�هل، على حد تعبي�ره. إلى ذلك، 
أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن 

إن الوزارة أبدت استعدادها لتسلم زمام الملف األمني في 
عموم مناطق العاصمة بغداد، على أن يتم هذا األمر بش�كل تدريجي 
وتحت إشراف قيادة عمليات بغداد، حفاظاً على المكتسبات األمنية.

استشهاد وإصابة 10 تالميذ بتفجري 
بالرمادي

انفقتها الحكومات المتعاقبة كميزانيات

        المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
رئي�س  يعتم�د  أن  المتوق�ع  م�ن 
عل�ى  طالبان�ي  ج�الل  الجمهوري�ة 
مضامين ورقة اإلصالح السياسي التي 
أعّدها التحالف الوطن�ي لوضع نقاط 
تتف�ق عليها جمي�ع الكتل السياس�ية 
وتكون بمثابة ميثاق شرف يحدد سير 
العملية السياسية في المرحلة المقبلة 
وبما يضمن عدم تك�رار األزمات التي 
للمش�هد  الممي�زة  الس�مة  أصبح�ت 
السياس�ي في العراق. ولكن المشكلة 
التي ما تزال قائمة تكمن في الضبابية 
الت�ي تحي�ط بورق�ة اإلص�الح تل�ك، 
فالنقاط ال��70 أو ال�71 ال�واردة في 
هذه الورقة، والتي تمثل نقاط الخالف 
بين الكتل، ما زالت غير معروفة للشعب 
العراقي وللكثيرين من أعضاء مجلس 
الن�ّواب، بل إن العديد من السياس�يين 
ذهب�وا إلى إن ه�ذه الورقة ق�د تكون 
مج�رد أفكار ولي�س ورق�ة حقيقية.
وأكد النائب عن ائت�الف دولة القانون 
عب�د الس�الم المالك�ي إنه اطل�ع على 
بعض فق�رات ورقة اإلص�الح وكانت 
ل�ه رؤى حياله�ا. وق�ال المالك�ي في 
حديث ل�«المستقبل العراقي« إن »هذه 
الورق�ة تضمنت ع�دة نق�اط خالفية 
مثل إص�الح النظ�ام الداخلي لمجلس 
الوزراء وحس�م ملف الوزارات األمنية 
وتحقي�ق الت�وازن داخ�ل مؤسس�ات 
الدولة وإجراء إصالحات في المؤسسة 
القضائية، إضافة إلى جملة إصالحات 
دس�تورية م�ن المؤمل تش�كيل لجان 

متخصص�ة لدراس�تها«، موضح�اً إن 
»الكثير م�ن هذه اإلصالح�ات تحتاج 
إل�ى وق�ت طوي�ل وق�د يت�م ترحيلها 
إل�ى الدورة المقبل�ة لمجلس النواب«. 
وتعترض بعض الكتل السياس�ية على 
ورق�ة اإلص�الح بوصفه�ا مع�ّدة من 
قبل التحالف الوطن�ي، وبالتالي فإنها 
غي�ر ملزمة لبقي�ة الكتل السياس�ية. 
وق�ال النائ�ب المالكي ل�«المس�تقبل 
»ورق�ة  إن  الش�أن  به�ذا  العراق�ي« 
اإلصالح ليست مش�روع قانون يقدم 
للتواف�ق والمناقش�ات بق�در م�ا هي 
ورقة تضمن�ت المطال�ب التي طالبت 
إن  مؤك�داً  السياس�ية«،  الكت�ل  به�ا 
»التحال�ف الوطني اس�تمع إلى كل ما 
تم تقديمه من كافة الكتل السياس�ية، 
س�واء ما هو مكت�وب أو ما تمخضت 
عنه المناقشات والحوارات التي دارت 
بي�ن التحال�ف الوطن�ي وبي�ن الكت�ل 
األخ�رى«. وأض�اف »أجم�ع التحالف 
عل�ى إع�داد ورقة تتضم�ن جميع تلك 
المطالب، وه�ذه الورق�ة اآلن بحوزة 

رئيس التحالف إبراهيم الجعفري«.
أم�ا القائم�ة العراقي�ة، فتنفي من 
جهتها اإلطالع على أية ورقة إصالح، 
حيث أكد النائب عنه�ا محمد الخالدي 
ف�ي وقت س�ابق إنه »لم يس�مع حتى 
اآلن بأي ورقة إصالح تم طرحها على 
الكتل السياس�ية لمناقشتها«. وكذلك 
الحال بالنس�بة للنواب الكرد، فقد أكد 
القي�ادي ف�ي التحال�ف الكردس�تاني 
محم�ود عثمان ف�ي تصريح خص به 

»المستقبل العراقي« إنه لم يطلع على 
هذه الورقة، معرب�اً عن اعتقاده بأنها 
قد تك�ون »مج�رد أفكار«. وق�ال »لم 
أر ورق�ة عل�ى أرض الواقع، وأس�مع 
عنها في اإلعالم فق�ط، البعض يقول 
موج�ودة والبع�ض اآلخر يق�ول غير 
موج�ودة«. كم�ا أك�د عثم�ان إن�ه ال 
يعل�م فيم�ا إذا كان�ت ه�ذه الورقة قد 
وصل�ت إل�ى طالبان�ي أم ال، الفتاً إلى 
إن »رئي�س التحالف الوطن�ي إبراهيم 
الجعف�ري ربم�ا يك�ون قد س�لم هذه 
الورق�ة لطالبان�ي عندم�ا التق�ى ب�ه 
قب�ل أيام«. ومن جهت�ه أكد النائب عن 
التحال�ف الكردس�تاني ش�وان محمد 
طه ل�«المستقبل العراقي« إنه ال يعلم 
ش�يئاً عن ورقة اإلصالح وال يعرف إن 
كانت وصلت إل�ى طالباني أم ال. وقال 
»ل�م أطل�ع عل�ى ورق�ة اإلص�الح وال 
اعرف ش�يئاً عنها، وال أعرف إن كانت 
وصل�ت لطالبان�ي أم ال، ولكن ائتالف 
دولة القانون يخرج علينا بتصريحات 
غريبة، وآخرها الدعوة لتجميد مجلس 
النواب، فهل هذا من ضمن اإلصالح؟«. 
وأضاف »ورقة اإلصالح مجرد كالم أو 

أشياء شفوية«.
وتأت�ي كل ه�ذه التناقض�ات ف�ي 
ظ�ل التوج�ه لعق�د اجتم�اع وطن�ي 
مرتق�ب تكون ورق�ة اإلصالح الالعب 
األساس�ي في�ه، إال إن جه�ات عدي�دة 
ت�رى إن االجتم�اع الوطني ل�ن يعقد، 
وإن األزمات والخالفات ستبقى قائمة 

حتى نهاية عمر الحكومة الحالية.

         نينوى/ المستقبل العراقي
ه�ددت منش�ورات وزعتها جه�ات مجهول�ة الهوية بقتل 
النس�اء غي�ر المحجبات، أم�س  ف�ى محافظة نين�وى. وقال 
مص�در أمني »إن مجموعات مجهول�ة الهوية وزعت في قرية 
المشهد بالساحل األيس�ر من قضاء الشرقاط منشورات تهدد 
بقت�ل النس�اء غي�ر المحجبات في ه�ذه القري�ة«. وأضاف أن 
القوات األمنية قامت بحملة بحث واس�عة للتعرف على الجهة 

المسؤولة عن توزيع هذه المنشورات.

منشورات هتدد 
بقتل السافرات 

يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي
وصف عضو في لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية 
مل�ف االس�تثمار في الع�راق ب�«المعط�ل«. وقال عضو 
اللجن�ة عبد الحس�ين ريس�ان في بيان له أم�س ان »كل 
الطموح�ات التي بني�ت على هذا الموض�وع باعتبار انه 
يس�هم بشكل مباش�ر في دفع عملية التنمية والنهوض 
بالبن�ى التحتي�ة للدول�ة لم تك�ن بالمس�توى المطلوب 
بس�بب كث�رة المش�اكل الت�ي يعان�ي منها«، مؤك�داً ان 

»قان�ون االس�تثمار ف�ي الع�راق ال 
ب�أس به من ناحي�ة التطبي�ق إذا ما 
قورن بم�ا موجود ف�ي دول الجوار 
»المش�كلة  أن  مبين�ا  والمنطق�ة«، 
تكم�ن ف�ي الصالحي�ات والروتي�ن 
ال  »الع�راق  أن  وأض�اف  اإلداري«. 
مخاط�ر  كمنطق�ة  يصن�ف  ي�زال 
بس�بب الوض�ع األمني فيه حس�ب 
تقارير المنظم�ات الدولية، مما أدى 
المعروف�ة  إل�ى ع�زوف الش�ركات 
على المس�توى األول ف�ي العالم عن 

المجيء إلى العراق بس�بب اعتماده�ا على تلك التقارير، 
بيد أن تلك التقارير تحوي ش�يئاً من عدم العدالة باعتبار 
أن الوضع األمني مستتب بشكل كبير جداً في الكثير من 
المحافظات العراقية التي لم تش�هد خروقات معينة، بل 
على العك�س هناك بعض المحافظات اس�تطاعت بجهد 
شخصي أن تستقطب الكثير من شركات االستثمار وبدأ 

بها العمل«.

الداخلية تتسلم مسؤولية األمن  تصوير/ اكرم جرجيس.
 يف مناطق ببغداد

!!
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       المستقبل العراقي/  ترجمة احمد الموسوي  

كان طلب�اً واحداً غير متوق�ع ولربما غير 
منطق�ي أيض�ا، حي�ن رف�ع الرئي�س أوباما 
ج�ال  للرئي�س  بس�رية  وتح�دث  الهات�ف 
طالبان�ي، مس�تجمعاً كل مه�ارات اإلقن�اع 
ف�ي أفض�ل حاالته، طالب�اً من�ه التنحي عن 

منصبه.
وكان ذل�ك بتاري�خ الراب�ع م�ن تش�رين 
الثان�ي ع�ام 2010، والخط�ة كان�ت تقضي 
بان يتسلم أياد عاوي منصب طالباني. ومع 
أن عاوي، وهو ش�يعي علماني وزعيم كتلة 
تدعمه�ا أط�راف س�نية متنفذة، ف�إن إدارة 
أوبام�ا اعتب�رت أن به�ذه الخطوة س�تكون 
للعراق حكومة أكثر تعددية، وتتوقى مخاطر 
االنجراف نحو حكم اس�تبدادي يثير مخاوفه 
رئي�س ال�وزراء ن�وري المالكي. لكن الس�يد 
أوباما ل�م يكمل عملية البي�ع ولم ينجح في 

تمرير صفقته.
ويقول طالباني، الذي رفض الطلب، بهذا 
الخصوص، “أنهم كانوا يخشون ما يمكن أن 
يحدث في الباد إذا فش�لت القوى السياسية 
في التوصل إلى صيغة يتفق عليها الجميع”. 
وق�د أش�ار أوبام�ا إل�ى أن س�حب الق�وات 
األمريكي�ة خال الع�ام الماضي دليل على أن 
الواليات المتحدة أوفت بوعدها إلنهاء الحرب 
ف�ي الع�راق.  وم�ع ذلك ف�ان تخفي�ف حدة 
النزاع�ات بين هذه القوى ينط�وي على أكثر 

من عملية لسحب قوات أجنبية من أراضيها. 
في حال�ة العراق، كان اله�دف األمريكي هو 
ترك حكومة مستقرة وشرعية، تجنب حدوث 
فراغ في السلطة من الممكن أن تستغله دول 
الجوار أو اإلرهابي�ون، والحفاظ على النفوذ 
بم�ا يكفي إلى أن يك�ون العراق ش�ريكا، أو 

كحد أدنى ليس خصما في الشرق األوسط.
ولك�ن إدارة أوباما قد فش�لت في تحقيق 
بع�ض من تل�ك األه�داف، محاول�ة التي قام 
بها أوباما وكبار مس�اعديه لصياغة حكومة 
يتقاسم الس�لطة فيها كل من المالكي وأياد 
عاوي ل�م تتحقق أبداً. كم�ا أن االتفاق الذي 
كان م�ن ش�أنه أن يبقي على ق�وة أمريكية 
صغي�رة ف�ي العراق ت�درب الجي�ش العراقي 

وتق�وم بدوريات ف�ي أجواء الباد ل�م يمرر. 
فق�د تم اس�تبداله بوض�ع خطة الس�تخدام 
مدنيي�ن أمريكيي�ن يقوم�ون به�ذه المهمة 
وهو اآلخر لم يجر العمل به بساس�ة ما أدى 
إل�ى تخفيض عديدهم مرًة أخ�رى، والنتيجة 
ه�ي أن الع�راق أقل اس�تقراراً عل�ى الصعيد 
المحل�ي، ودولي�اً أق�ل موثوقي�ة مم�ا كانت 
الواليات المتح�دة تتصور!!.تلقت قصة هذه 
الجهود القلي�ل من االهتمام ف�ي بلد أنهكته 
النزاع�ات كالعراق، والمس�ؤولون المحليون 
تحدثوا عنها نادراً. وتس�تند هذه المعلومات 
إل�ى مقاب�ات م�ع العديد م�ن المس�ؤولين 
الحكوميين في واشنطن وبغداد.المسؤولون 
ف�ي البيت األبي�ض يص�ورون اس�تراتيجية 

الخروج من العراق على أنها ناجحة، مؤكدين 
انخف�اض ع�دد الوفي�ات م�ن المدنيين في 
الع�راق مقارنة مع ع�ام 2006، عندما كانت 
الحرب ف�ي أوجها. السياس�ة وليس العنف، 
أصبحت الوسيلة الرئيسة للعراقيين على حل 
خافاتهم، كما يقولون “النش�رات اإلخبارية 
األخيرة للعراق تتح�دث عن أن قواتنا غادرت 
العراق، وإدارتن�ا تحول تركيزها بعيدا عنه”، 
بينم�ا يقول مستش�ار األمن القوم�ي لنائب 
الرئيس جوزيف بايدن “انتوني بلينكين” في 
خطاب س�ابق ألق�اه ف�ي آذار الماضي “في 
الحقيق�ة أن تعقيداتنا ازدادت في العراق عن 
الس�ابق”.الكثير م�ن العراقيي�ن يؤكدون أن 
نفوذ الواليات المتحدة قد تناقص كثيراً، حيث 

الحظ رئيس ديوان رئاس�ة إقليم كردس�تان 
فؤاد حسين أن “السياسة األمريكية ضعيفة 
جداً، وليس من الواضح لنا كيف أنها قد حددت 
مصالحه�ا ف�ي الع�راق”، مضيف�اً أن “نهج 
الوالي�ات المتحدة الحالي هو انتظار األحداث 
ف�ي الع�راق والتفاع�ل معها على أساس�ها، 
م�ن دون أن يكون هن�اك أي دور في صياغة 
تل�ك األحداث”.كمرش�ح للرئاس�ة ف�ي عام 
2008، كان الوباما موقف واحد بشأن العراق 
وأساسي هو الذهاب لجلب “نهاية مسؤولة” 
تنه�ي الص�راع. وتعه�د بإزالة كاف�ة األلوية 
القتالي�ة األميركي�ة ف�ي غضون 16 ش�هراً، 
وهو الموعد النهائي ال�ذي مكنه من تطويق 
منافسته الرئيسية في االنتخابات التمهيدية 

الديمقراطية، هي�اري رودهام كلينتون، في 
الوقت الذي كانت القيادة العسكرية تؤكد أن 
عملية االنسحاب هذه تنطوي على الكثير من 
المخاطر، مرًة أخرى عدل جدول االنس�حاب، 
وحف�ظ كتائ�ب األمريكي�ة لفت�رة أطول مع 
تبديل مهمتهم األساس�ية لتقديم المش�ورة 
إلى الق�وات العراقية. وكان�ت جميع القوات 
األمريكي�ة على أهبة لمغ�ادرة العراق بحلول 
نهاي�ة ع�ام 2011، وه�و تاري�خ المغ�ادرة 
المنص�وص عليه ف�ي اتفاق وقع�ه الرئيس 
جورج بوش والمالكي ف�ي عام 2008. ومع 
ذل�ك، ترك الس�يد أوباما الب�اب مفتوحا أمام 
حف�ظ عدد م�ن الق�وات في الع�راق لتدريب 
الق�وات العراقي�ة إذا أمك�ن التف�اوض على 
اتفاق بهذا االتج�اه.إدارة أوباما ورثت الكثير 

من التعقيدات. 
حيث أن الكثير من السياسيين العراقيين 
يخش�ون م�ن أن المالك�ي يحش�د للس�لطة 
أكث�ر من المطلوب، وق�ام ببعض التجاوزات 
الدس�تورية، من خال تجاوزه تعيين سلسلة 
القيادة العس�كرية الرس�مية، والحفاظ على 
واألس�تخبارية  األمني�ة  المناص�ب  قي�ادات 
بالوكال�ة م�ن خ�ال تعيينه عناص�ر موالية 
ل�ه، ومازالت هذه المخ�اوف تتفاقم من قبل 
الجمود السياس�ي الذي ش�هدته بغ�داد بعد 

انتخابات عام 2010 وحتى اآلن.

عن نيويورك تايمز

        كركوك/ المستقبل العراقي

وص�ل رئي�س مجل�س الن�واب إلى 
كرك�وك، أم�س، ف�ي خط�وة لكش�ف 
عم�ق الخاف�ات هن�اك بش�أن قيادة 
عمليات دجلة، فوجد أن انقساماً حاداً 
بانتظاره، انقس�ام بعض�ه على عناد، 
وبعض�ه اآلخر يحم�ل بع�داً عنصرياً، 

فيما يبقى هامش للرفض السياسي. 
وطرح�ت الملف�ات العالق�ة عل�ى 
النجيف�ي ال�ذي تحظ�ى قائمت�ه األم 
بأغلبي�ة جيدة في مجل�س محافظتها 
المنقس�م بين ك�رد وع�رب وتركمان.
القوى الكردي�ة، ممثلة بقائمة كركوك 
المتآخية في مجلس محافظة كركوك، 
أعلنت رفضها لتش�كيل قيادة عمليات 

دجلة، وفرض أي قرارات من الحكومة 
م�ع  التنس�يق  دون  م�ن  المركزي�ة 
المحافظ�ة، مطالب�ة بتش�ريع قانون 
انتخاب�ات مجالس محافظ�ة كركوك. 
وق�ال عضو قائم�ة كرك�وك المتآخية 
محم�د كمال إن “رئيس مجلس النواب 
عق�د اجتماعا مع ممثل�ي القائمة في 
مجل�س محافظ�ة كرك�وك لمناقش�ة 
الملف األمني والقضايا السياس�ية في 
المحافظة”، مؤكدا أن “أعضاء القائمة 
ابلغوا النجيفي رفضهم لقرار تش�كيل 
قيادة عمليات دجل�ة ودخول أي قوات 
تابعة للجي�ش العراقي إل�ى كركوك”.
أن “االجتم�اع ش�هد  وأض�اف كم�ال 
المطالب�ة بتنفي�ذ ق�رار إلغ�اء قرارات 
لجنة شؤون الش�مال وإعادة األراضي 

مكون�ات  ومراع�اة  أصحابه�ا،  إل�ى 
كرك�وك خال التعيينات”، مش�يرا إلى 
أن “ك�رد كرك�وك يرفض�ون فرض إي 
ق�رار من الحكوم�ة المركزية من دون 
التنسيق مع الحكومة المحلية”. وتابع 
كمال أن “أعضاء القائمة طالب رئيس 
البرلمان أسامة النجيفي بإقرار قانون 
االنتخابات المحلية الخاص بمحافظة 

كركوك بأسرع وقت ممكن”. 
م�ن جانب�ه، ق�ال عض�و الجبه�ة 
التركماني�ة ف�ي مجلس كرك�وك علي 
خ�ال  ناقش�ت  “الجبه�ة  إن  مه�دي 
االجتم�اع م�ع النجيف�ي، ث�اث نقاط 
مهمة أولها زيادة اس�تهداف التركمان 
في المحافظة من خال عمليات القتل 
واالختط�اف”، الفت�ا إل�ى أن “أعضاء 
الجبه�ة طالب�وا بتنفي�ذ ق�رار إلغ�اء 
قرارات لجنة ش�ؤون الش�مال، بش�أن 
إع�ادة األراضي إلى أصحابها”.وأش�ار 
مه�دي إلى أن “النقطة الثالثة تضمنت 
مطالب�ة أعض�اء الجبهة بع�دم فرض 
الحكوم�ة المركزية إي ق�رار من دون 

التنسيق مع الحكومة المحلية”.
فيم�ا أبلغ�ت الكتل�ة العربي�ة ف�ي 
تأييده�ا  النجيف�ي  مجل�س كرك�وك، 
تش�كيل قيادة عمليات دجل�ة، مؤكدة 
التنس�يق  أنه�ا ستس�هم ف�ي زي�ادة 

بي�ن األجه�زة األمنية ف�ي المحافظة، 
فيم�ا طالب�ت بإلغ�اء اعتم�اد إحصاء 
1957 كش�رط لتعيين�ات العرب.وقال 
عض�و الكتلة محم�د خلي�ل الجبوري 
إن “االجتماع ش�هد مناقش�ة األوضاع 

وانتخاب�ات  المحافظ�ة  ف�ي  األمني�ة 
المجال�س المحلية”.وأضاف الجبوري 
البرلم�ان  رئي�س  أبلغ�ت  “الكتل�ة  أن 
تأييده�ا لق�رار المكت�ب القائ�د العام 
قي�ادة  بتش�كيل  المس�لحة  للق�وات 

عملي�ات دجلة ف�ي محافظتي كركوك 
وديال�ى، كونه�ا ستس�هم ف�ي زيادة 
التنس�يق بي�ن األجه�زة األمني�ة ف�ي 
المحافظ�ة”، مؤكدا أن “الكتلة طالبت 
اعتم�اد  إللغ�اء  بالتدخ�ل  النجيف�ي 

إحصاء 1957 كش�رط لتعيين الشباب 
العرب”.وتاب�ع الجب�وري أن “الكتل�ة 
العربية طالبت أيضا بضرورة تش�ريع 
قانون االنتخ��اب�ات المحلية الخاصة 

بمحافظة كركوك”.

إزاء مخاوف من ديكتاتورية المالكي

وصل إليها لتهدئة التوتر بين مكوناتها السياسية

النجيفي يف كركوك يواجه انقسامًا بشأن عمليات دجلة وقانون االنتخابات والتعيينات

أصبح�ت القضاي�ا الس�اخنة ف�ي الع�راق 
والمنطقة كثيرة, وس�خونة تل�ك القضايا نابع 
م�ن االخت�اف الش�ديد ف�ي وجه�ات النظ�ر, 
واالختاف في وجهات النظر لم يعد له منهجية 
فكري�ة, كما ل�م يعد له ضابط وطن�ي, بعد إن 
حلت المصالح الشخصية المتمثلة في كل من 

-:
1-  الطائفية
2-  الحزبية

3-  العنصرية
4-  القبلية

هذه جميعها حلت محل المصلحة الوطنية, 
ومم�ا يزي�د األم�ور تعقي�دا أن أصح�اب تل�ك 
المصالح لم يتخلوا عن الشعار الوطني ظاهرا 
, بالرغ�م م�ن أنه�م ينتهج�ون نهج�ا مخالفا 

للمنهجية الوطنية في بلدانهم.
فمث�ا ف�ي الع�راق هناك م�ن ق�ام بزيارة 
إسرائيل مرتين عام 2004 وعام 2008 ومازال 
يتكلم بالوطنية مستفيدا من أخطاء الحكومة 
وأح�زاب الس�لطة وه�ي كثي�رة ليتخ�ذ منها 
منطلقا لدغدغة مش�اعر بعض الناس ممن ال 
يحس�نون قراءة الواقع السياس�ي وال يعرفون 
تاريخ األشخاص وتغريهم المظاهر ويخدعهم 

زخرف القول.
وفي الع�راق كذلك هناك من أصبح صاحب 
ح�زب ت�م تنظيم�ه وتمويل�ه من قب�ل جهات 
أجنبي�ة وادخ�ل الحي�اة السياس�ية ف�ي زمن 
فوض�ى االحتال الذي يعتمد سياس�ة إضعاف 
وإرب�اك االجتم�اع العراقي حتى يظل كس�يحا 
ال يق�وى على بن�اء وإدارة الدولة, ولذلك صرح 
“م�ت رومن�ي” مرش�ح الح�زب الجمه�وري 
النتخابات الرئاسة األمريكية في األيام األخيرة 
: ب�ان الش�رق األوس�ط ال يحك�م إال م�ن قبل 

أمريكا ؟!
وهن�اك ف�ي الع�راق م�ن كان يوق�ع ف�ي 
المحكمة الخاصة أيام صدام حسين على قطع 
األيادي واألذان واأللس�ن وكان سببا في تدمير 
حياة بعض الشباب العراقي عام 1987 واليوم 
يحم�ل عنوانا يظهر به في ح�وارات فضائيات 

أحزاب الس�لطة, مما يجعل من الحوار بضاعة 
غير سارة للوطن وللهم الوطني.

وهن�اك من جاء مع موج�ة االحتال ضمن 
مجموعة “ الخمسين “ وعندما فشل في تكوين 
تجم�ع م�ن خلي�ط عيونه�م عل�ى مصالحهم 
الش�خصية قبل كل شيء فانخدعت بهم بعض 
الكتل فكانوا س�ببا للتمرد واالنش�قاق في تلك 
الكتل , فراح احدهم يكتب لمصلحة دولة جارة 
ويصب جام غضبه على الش�عب العراقي وإذا 
به يعطى مسؤولية كبيرة, وأخر سليل عماالت 
في المعارضة العراقية وربيب صفقات تجارية 
اليوم وهو يشارك في حوارات فضائية منتحا 
صفات الوطنية مما يجع�ل مثل تلك الحوارات 
حربا لألعص�اب وتناقضا يؤل�م النفوس األبية 

التي تعرف الحقيقة.
وف�ي لبن�ان هن�اك م�ن كان عون�ا لدويلة 
إس�رائيل وجيش�ها المعت�دي عل�ى الس�يادة 
اللبنانية, ومن قام بتصفيات بعض المسؤولين 
الوطنيين ف�ي لبنان والي�وم يظهر على بعض 
الفضائيات يقود حوارا ضد المقاومة الوطنية 
اللبنانية, ويس�خر من انجازاته�ا التي عرفتها 
القاع�دة الش�عبية ف�ي لبن�ان م�ن مس�لمين 
ومس�يحيين وتضامن�ت معه�ا ألنه�ا حققت 
س�يادة لبناني�ة حقيقية من خ�ال انتصارات 

حقيقية في عام 2000 وعام  2006 .
وفي لبنان كذلك أصبح مفهوم اإلستراتيجية 
الدفاعي�ة كمين�ا لإليق�اع بس�اح المقاوم�ة 
اللبنانية س�عيا منهم لتجريده، ناس�ين أن هذا 
مطل�ب صهيون�ي تعتبره إس�رائيل م�ن أولى 
مهماتها اإلستراتيجية في السياسة الخارجية 

.
ولذل�ك نج�د ف�ي الفضائيات ج�دال عقيما 
وحوارا يستفز العقول نتيجة كثرة المغالطات 

المتعمدة مثل :-
1-  ال ش�رعية إال لس�اح الدول�ة اللبنانية, 
وهي كلم�ة حق يراد به�ا باطل , فال�كل يعلم 
أن الجي�ش اللبناني ممنوع من التس�لح وهذا 
ق�رار أمريكي, وال�كل يعرف نتيج�ة لذلك عدم 
قدرة الجيش اللبنان�ي على مواجهة اي عدوان 

إسرائيلي يعترف بذلك رئيس الجمهورية وقائد 
الجيش اللبنان�ي, والمقاومة الوطنية اللبنانية 
ه�ي الوحي�دة التي تمكن�ت من ردع إس�رائيل 
وتجريده�ا من س�احها ه�و دع�وة صريحة 
لتحقيق المكتسبات اإلس�رائيلية التي ال تنفك 
ع�ن تهدي�د لبن�ان واجتي�اح أراضي�ه وفرض 

الوصاية عليه قهرا وغطرسة.
2-  االدعاء بأن س�اح المقاوم�ة اللبنانية 
هو تهديد للداخل وللفرقاء في الداخل اللبناني 
, وهو ادعاء ال صحة له وال دليل عليه, والعكس 
م�ن ذلك ه�و الصحيح فقد عرف هذا الس�اح 
باالنضباط من قبل حامليه ولو كان بيد غيرهم 
لغيروا الخريطة السياس�ية اللبنانية كما جرى 
في انتخابات عام 2009 حيث تم شراء الصوت 
الواحد في زحلة على س�بيل المثال بثاثة آالف 
دوالر؟ ولذل�ك نج�د بع�ض الفضائي�ات تفتح 
حوارات فيها من التناقض وتزييف الحقائق ما 
يتعب النفوس ويح�رق األعصاب والذي ينتهي 
أحيان�ا بالض�رب باألي�دي والعراك بالكراس�ي 
وهو المشهد المطلوب من صناع القرار الدولي 

لزرع الفتنة وإدامة الخاف.
وما يجري في الحدث السوري والذي أصبح 
الش�غل الش�اغل لبعض الفضائي�ات من اجل 
اإلثارة والفرجة معتبرين ذلك من خصوصيات 
اإلعام المحترف, ناس�ين أن اإلعام المحترف 
والمهن�ي ال يغ�ادر المعلوم�ة الصحيحة , وال 

يسعى لتشويش الرأي العام .
وم�ن التناقض�ات الت�ي يحف�ل به�ا حوار 
الفضائي�ات ه�ذه األي�ام عن الحدث الس�وري 
ه�و اختاط األوراق والمفاهيم بش�كل عجيب 
وغري�ب بحي�ث ال يبق�ى للحق م�ن معنى وال 
للثورة من وجود وهوية مشخصة ومعروفة في 
قاموس التحرر والنهضات الشعبية الحقيقية , 
مثلما ال يبقى لإلصاح من فرصة لحقن الدماء 

ومنع تدمير البلد وتهجير أهله.
إن ح�وارات بعض الفضائي�ات عن الحدث 
الس�وري وبعض م�ا نقرأه م�ن تعليقات ممن 
يس�تغلون فض�اء حري�ة المدون�ات فيكتبون 
بأس�ماء مس�تعارة أو ممن يكتبون التعليقات 

بأس�مائهم وهم ليس�وا من الكتاب والمحللين 
وأهل الرأي بل حتى ليسوا ممن يجيدون الفهم 
السياس�ي والمتابع�ة الجي�دة الت�ي تجعله�م 
مؤهلي�ن لإلب�داء بآرائه�م , لذل�ك ناح�ظ أراء 
الكثي�ر منه�م هي عبارة عن طف�ح طائفي أو 
مزاج شخصي غير سوي, أو منطلق من جهالة 
تجعله ينطبق عليه القول الفلسفي “تراب في 
فيه” وذلك لمن ال يحس�ن ال�كام في المطالب 

التي تحتاج إلى الدليل والبرهان. 
والصومال�ي  األفغان�ي  يصب�ح  فكي�ف 
واألردن�ي  والكويت�ي  والليب�ي  والتونس�ي 
والمصري والس�عودي والترك�ي وللبناني وهم 
من الوهابيي�ن اإلرهابيين التكفيريين يقاتلون 
ف�ي حل�ب وحم�ص وري�ف دمش�ق ليصنعوا 
ثورة للش�عب الس�وري الذي ال ينقصه الوعي 
والغيرة على وطنه, وكيف يصبح احتال بيوت 
المواطنين حت�ى تهدم وتفجير س�كك الحديد 
ومحطات الكهرباء والبنزين وحرق الممتلكات 
وقتل الناس على الهوية واغتصاب النساء عما 
م�ن أعمال الث�ورة في س�ورية، وكيف تصبح 
قطر والس�عودية وتركيا تدعم بالمال والساح 
للعصاب�ات المس�لحة في س�ورية , والش�عب 
التركي يرفض ذلك والش�عب السعودي يطالب 
بحريت�ه وحقوق�ه المص�ادرة من قبل األس�ر 
الحاكم�ة، فمن يص�دق ذلك؟ وكي�ف ال تكون 

الحوارات من اجل ذلك حربا لألعصاب؟.

حــرب األعصـاب يف حـوارات بعـض الفـضـائيات

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

إضـاءات

لفك النزاع.. اوباما طلب من طالباين التنحي لصالح عالوي !!

    المستقبل العراقي/خاص

كشفت منظمات دولية متخصصة بالشأن النسوي وحقوق اإلنسان 
أن الكت�اب ال�وزاري الخ�اص بهيئة ال�رأي في هيئ�ة المعاه�د التقنية 
والجامع�ات المرقم: س/34/8022 في 2012/9/16 يعد انتهاكاً كبيراً 
لحق�وق اإلنس�ان وتمييزاً ضد النس�اء، الفت�ة إلى أنه يخال�ف المواثيق 
والعه�ود التي وق�ع عليها العراق والتزم بتنفيذه�ا والتي تركز على عدم 
التميي�ز ضد النس�اء وإقصائهن من المناصب وإبعاده�ن عن الوظائف 
ألس�باب تتعلق بالجنس والتنوع االجتماع�ي. وقال مصدر مطلع، يعمل 
على رفع ش�كوى قانونية للمحكمة االتحادية ض�د الجهة التي أصدرت 
الكتاب الوزاري القاضي بمنع تعيين أي امرأة موظفة في مكاتب رؤساء 
الجامع�ات والمعاه�د وعم�داء الكليات، وع�دم منح أي أس�تاذ جامعي 
خصوصي�ة ومكتبا مس�تقا خوفاً من االنفراد بالطالب�ات، أن هذا األمر 
“يع�د تراجعاً ثقافي�اً وفكرياً وضرب�ة للمجتمع األكاديم�ي”، مبيناً انه 
“ينتقص من قدسية ومركز األستاذ الجامعي ويشكك بنزاهته األخاقية 
ويضعه في موضع عدم ثقة فضاً عن انه يس�لبه الخصوصية كأس�تاذ 

يمثل أعلى قيمة بالمجتمع تربوياً وتثقيفياً”.
وأش�ار إلى أن القرار “ينظر نظرة سيئة للمرأة ويمنعها من أن تكون 
مديرة مكتب أو س�كرتيرة أو مستش�ارة”، مضيفاً أن “الجامعات خلت 
من مناصب نسوية كعميدات أو رئيسات جامعات”، مؤكداً أنه “نوع من 

التسلط الذكوري على المجتمع”.
وتاب�ع إن “الجامع�ات ال تخل�و من الكف�اءات النس�وية والمناصب 
العلمية إال أن الرجال استحوذوا على كل تلك المناصب وارتضوا للمرأة أن 
تكون تدريس�ية فقط”.وقال المصدر أن “الجهات المسؤولة تتخذ أوامر 
تجرح المرأة في صميم ش�رفها عندما تبعدها عن المكاتب العليا بحجة 
ع�دم االختاط الجنس�ي بين الجنس�ين ف�ي مكاتب رؤس�اء الجامعات 
والمعاهد وعمداء الكليات ورؤس�اء األقسام”، داعياً الحكومة والبرلمان 
إلى “إعادة النظر بهذه القواني�ن ورفع الحواجز بين الفئات االجتماعية 
التي قد تقود المجتمع إلى االنفجار والتشرذم وشيوع العادات والتقاليد 

السيئة بين الجنسين” بحسب قوله. 

قالت انه يرسخ النظرة السيئة عن المرأة في المجتمع

قرار هيئة رأي التعليم العايل
 يثري سخط املنظمـات الدولية 

وتعده انتهاكًا
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   المستقبل العراقي/  أ.ف.ب  

ص�دام  بوج�ود  يؤم�ن  لم�ن  بالنس�بة 
للحضارات بين العالم اإلسالمي والديمقراطية 
الغربية فإن األس�ابيع القليلة الماضية كانت 

تأكيداً فيما يبدو لهذه النظرية.
حتى من يرفضون هذا المصطلح باعتباره 
سطحيا يتحدثون بأس�ى عما قد يكون فشال 
في التفاهم بي�ن األميركيين على وجه خاص 

والكثير من المسلمين.
ويش�ير الغضب والعنف الذي أش�عله فيلم 
س�يء اإلنت�اج الذي يس�خر من النب�ي محمد 
“ص” إلى ه�وة بين مبدأ حري�ة التعبير الذي 
يتبناه الغرب وحساس�يات بعض المس�لمين 

في ما يتعلق بما يعتبرونها حملة لإلساءة.
وليس هن�اك نقص فيما يب�دو في القوى 
الت�ي تذكي التوترات أكثر من كال الجانبين. إذ 
إن�ه ما أن بدأ الغضب يهدأ من هذا الفيلم حتى 
قامت مجلة فرنس�ية األسبوع الماضي بنشر 
رسوم كاريكاتيرية تظهر النبي محمد عاريا.

وقالت زينب السويج وهي مديرة تنفيذية 
للمؤتم�ر اإلس�المي األميرك�ي “ه�ذا ش�يء 
سخيف” في تعليق على العنف الذي أسفر عن 
مقتل 15 ش�خصا يوم الجمعة في باكس�تان 
كان  احتجاج�ات  تحول�ت  أن  بع�د  وحده�ا 
م�ن المفترض أن تكون س�لمية إل�ى العنف. 
وأضاف�ت “نعم ه�ذا الفيديو مهي�ن لكن من 
الواض�ح أن ه�ذا رد فع�ل مبال�غ فيه بش�كل 
مقزز أذكاه إسالميون متشددون في المنطقة 
لخدم�ة أغ�راض لديهم. لكن ه�ذا يظهر مدى 

عمق الخالف بين الثقافتين”.
الماض�ي  األس�بوع  ف�ي  العن�ف  ب�دأ 
باحتجاج�ات صغي�رة مح�دودة نس�بيا أمام 
الس�فارات وهجوم لمتش�ددين في ليبيا على 
القنصلي�ة األميركي�ة في بنغازي مما أس�فر 
عن مقتل الس�فير األميركي وثالثة أميركيين 
آخري�ن ث�م امت�د العنف من�ذ ذل�ك الحين إلى 
أكثر من عش�ر دول في أنحاء الشرق األوسط 

وآسيا.
ورغ�م التركيز على البع�د الديني فإن قلة 
هم من يشكون في أن هناك دوافع أخرى وراء 

هذه المواجهة.
إذ م�ا زالت الحرب على اإلرهاب مس�تمرة 
والهجمات التي تش�نها طائ�رات أمريكية بال 
طيار والحرب في العراق وأفغانستان ومعتقل 
غوانتانامو وهي كلها أمور ينظر لها الكثير من 
المسلمين على أنها تدخل غربي في شؤونهم 
عم�ره قرون ونفاق ووعود ال تنفذ. في الوقت 
ذات�ه، يرى الكثير من األميركيين تلك المناطق 
مص�درا مبهم�ا لإلره�اب واحتج�از الرهائن 

والكراهي�ة والفوض�ى. وف�ي أوروبا أصبحت 
مثل تلك المخ�اوف متداخلة مع معارك أخرى 

بشأن الهجرة والتعددية الثقافية.
قال أكبر أحمد رئيس الدراسات اإلسالمية 
في الجامعة األميركية بواشنطن “إنها عالقة 
تتس�م دائما بالصعوبة وفي العقود الماضية 
أصبحت أكثر حساسية ... حتى أي شأن يبدو 
بسيطا يمكن أن يفس�د التوازن.... ما نحتاج 
إلي�ه هو مراعاة وفهم أكبر م�ن كال الجانبين 

لكن من الصعب الوصول إلى ذلك”.
لك�ن ليس�ت كل األنب�اء الت�ي تخ�رج من 
المنطقة تشير إلى وجود فجوة ال يمكن سدها. 
إذ أن الكثي�ر من الليبيين خاصة الش�بان نعوا 
الس�فير األميركي كريس س�تيفنز بعد مقتله 
وأوضحوا أن المتشددين الذين قتلوه ال يعبرون 
عنه�م. كم�ا نظ�م آالف الليبيين مس�يرة في 
بنغازي يوم الجمعة احتجاجا على ميليشيات 
إسالمية تتهمها واش�نطن بشن الهجوم.لكن 
“الربي�ع العربي” لم يصنع أصدق�اء للواليات 
المتح�دة كم�ا كان يأم�ل األميركيون.فالدول 

التي ش�هدت انتفاض�ات الع�ام الماضي مثل 
تون�س ومصر وليبي�ا واليمن ه�ي ذاتها التي 

شهدت مشاعر مناهضة للغرب.
وتعتقد واش�نطن اآلن أن النشطاء الشبان 
الداعي�ن للديمقراطي�ة الذين احتل�وا الصدارة 
ف�ي 2011 لي�س له�م ثق�ل كبير مم�ا يجعل 
الوالي�ات المتح�دة وأوروبا مضط�رة للتعامل 

مع جماعات مثل اإلخوان المسلمين.
وهن�اك قل�ق م�ن أن حكوم�ات دول ف�ي 
المنطق�ة مث�ل مص�ر ربم�ا تم�ارس “لعب�ة 
مزدوج�ة” أي تعل�ن ع�ن موقف م�ا للواليات 
المتح�دة بينم�ا تنخرط في خط�اب مناهض 
للغرب ف�ي الداخل. وربما يكون هذا ما يتعين 

على الواليات المتحدة االعتياد عليه.
يقول جون الترمان وهو مس�ؤول س�ابق 
وحالي�ا  األميركي�ة  الخارجي�ة  وزارة  ف�ي 
متخصص في ش�ؤون الشرق األوسط بمركز 
الدراس�ات اإلس�تراتيجية والدولي�ة “م�ا نراه 
اآلن ه�و أن حكومات المنطق�ة أصبحت أكثر 
قلقا إزاء س�كانها.. أي أن الظهور بمظهر من 

يتمتع بقرب شديد من الواليات المتحدة أصبح 
فجأة عبئاً”.لم تك�ن اإلدارة األميركية الحالية 
ه�ي الوحيدة الت�ي تكتش�ف أن الديمقراطية 
ال تتحول مباش�رة إلى ش�كل الحكومات التي 

تفضلها.
فف�ي عام 2006 ف�ازت حرك�ة المقاومة 
ف�ي  “حم�اس”  الفلس�طينية  اإلس�المية 
االنتخابات التش�ريعية بقطاع غزة مما ساعد 
فيما يبدو على أن تتخلى إدارة الرئيس السابق 
جورج ب�وش عن الحملة التي تش�نها لنش�ر 
الديمقراطية ف�ي المنطقة خالل فترة ما بعد 
هجمات 11 س�بتمبر أيلول مم�ا جعلها تلجأ 
م�رة أخرى إل�ى حكام مس�تبدين م�ن أمثال 

الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقالت ريتش�يل كالينفلد الرئيس التنفيذي 
والش�ريك المؤس�س ف�ي مش�روع تروم�ان 
لألم�ن القوم�ي الذي كثي�را ما اس�تندت إليه 
حمل�ة الرئي�س األميرك�ي ب�اراك أوبام�ا في 
السياس�ة الخارجي�ة إن القي�ادة السياس�ية 
الجدي�دة عادة ما يكون لديه�ا مرونة أقل من 

الحكام المستبدين السابقين.وقالت “هل هذا 
وضع صعب بالنس�بة للواليات المتحدة؟ نعم 
بالطبع. لكن س�يكون من الخطأ مجرد النظر 
لما يحدث ثم اتخاذ قرار بالعودة لدعم الحكام 
المس�تبدين”.وتتناقض بش�دة تدني ش�عبية 
الوالي�ات المتح�دة ف�ي الش�رق األوس�ط مع 
الص�ورة التي يراها األميركيون ألنفس�هم. إذ 
كثيرا ما ينظر لحديث الغرب عن الديمقراطية 
وحقوق اإلنس�ان على انه حديث أجوف. على 
سبيل المثال فإن واشنطن وأوروبا ال تتخليان 
ع�ن الح�كام المس�تبدين إال عندم�ا يك�ون 
مصيره�م قد تحدد بالفعل وتس�تمر في دعم 
حكومات مثل حكومة البحرين المتهمة بقمع 

األغلبية الشيعية هناك.
تق�ول روزماري هوليس أس�تاذ دراس�ات 
الش�رق األوس�ط ف�ي جامع�ة لن�دن س�يتي 
“الحقيق�ة المجردة هي أن الش�عب األميركي 
ل�ن يفه�م أب�دا المنطقة ألن�ه ال يط�رح أبدا 
األس�ئلة الصحيحة. مثل ما هو شعور الطرف 

اآلخر في معادلة القوة األميركية”.

وأي�ا كان ال�ذي س�يفوز ف�ي انتخاب�ات 
الرئاس�ة األميركي�ة ف�ي تش�رين الثاني فهو 
س�يواجه سلس�لة م�ن التحديات ف�ي أنحاء 

المنطقة.
الوالي�ات  بي�ن  فبينم�ا تج�ري مواجه�ة 
المتح�دة وإي�ران بس�بب برنامجه�ا النووي، 
تدعم واش�نطن مقاتلي المعارضة السوريين 
والحكوم�ات ف�ي الخلي�ج لذل�ك ف�إن هن�اك 
احتماال في اس�تدراجها أكثر إلى الخالف بين 

السنة والشيعة بالمنطقة.
وعلى واش�نطن بالفعل في الوقت الحالي 
أن تتعام�ل م�ع تقلص نفوذه�ا بالعراق وفي 
الوق�ت ذات�ه أن تدي�ر عملي�ة خروجه�ا م�ن 
أفغانس�تان ومحاول�ة الحيلولة دون س�قوط 
باكس�تان بي�ن براثن الفوضى. كم�ا أن هناك 
عالقاته�ا م�ع حليفتين رئيس�تين بالمنطقة 
هما إسرائيل والمملكة العربية السعودية وكل 

منهما يمثل معضلة بشكل مختلف.
إذ تهدد إس�رائيل بالقيام بعمل عس�كري 
ضد إيران بس�بب برنامجها النووي ويخش�ى 
المسؤولون األميركيون من أن تتحمل أمريكا 
العواقب إذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة.

وما زال الصراع اإلس�رائيلي الفلسطيني قائما 
وفي حالة جمود وأشار ميت رومني المنافس 
الجمهوري ألوباما في انتخابات الرئاس�ة في 
تصريحات في وقت س�ابق م�ن العام الجاري 
وكررها هذا الشهر أنه ال يرى فرصة تذكر في 

إحداث أي تغيير هناك.
وربم�ا تك�ون الس�عودية منتجا رئيس�يا 
للنف�ط وحليفا ل�ه قيمة من حي�ن آلخر لكن 
محللين يقولون إن بعض السعوديين األثرياء 
إن لم تكن الحكومة ذاتها يمولون اإلسالميين 
والسلفيين منذ زمن طويل وربما يعملون كذلك 

على إذكاء التوترات بين السنة والشيعة.
وقال سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية 
في الجامع�ة األميركية بالقاهرة إن ش�عوب 
الش�رق األوس�ط ما زال�ت تفض�ل أوباما عن 
بديل�ه مضيف�ا “ينظ�ر له عل�ى أن�ه الرئيس 
الوحيد على اإلطالق ال�ذي حاول حقا التقرب 
إلى الش�رق األوس�ط. لكنها منطقة صعبة... 
ال�دول الت�ي م�رت بث�ورات دائما تك�ون غير 
مستقرة... يمكن أن يستمر عدم االستقرار ما 

بين خمس سنوات و15 سنة”.
وف�ي حي�ن أن الكثي�ر م�ن األميركيين قد 
يفضلون تجاهل المنطق�ة فإن أوباما أوضح 
هذا األس�بوع أنه ال يرى هذا خي�ارا مطروحا 
قائ�ال “األم�ر ال�ذي ال يمكنن�ا القي�ام به هو 
االنسحاب من المنطقة”، واستطرد “ما زالت 
الوالي�ات المتحدة هي الدول�ة الوحيدة التي ال 

يمكن االستغناء عنها”.
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ستحّول شبكة االنترنيت إلى محلّية

أكدت عدم حقدها على الشعوب

   المستقبل العراقي/متابعة

إي�ران تحوي�ل مواطنيه�ا  تعت�زم 
إلى ش�بكة محلي�ة لخدم�ات االنترنت 
ف�ي خطوة وصفه�ا مس�ؤولون بأنها 
محاول�ة لتحس�ين األم�ن اإللكتروني 
لكن إيرانيين كثيرين يخشون أن تكون 
مج�رد طريق�ة جدي�دة لمنعه�م م�ن 

الدخول إلى الشبكة العالمية.
جاء اإلع�الن عن الش�بكة الجديدة 
على لس�ان نائب وزي�ر االتصاالت في 
الوقت الذي قال فيه التلفزيون الرسمي 
إنه س�يتم حجب مح�رك البحث غوغل 
وخدمة البري�د اإللكترون�ي التابعة له 

“في غضون بضع ساعات”.
وقال مس�ؤول طلب االكتفاء بذكر 
اسمه الثاني خرم أبادي “سيتم حجب 
غوغل وجي ميل في جميع أنحاء البالد 
حتى إش�عار آخر”.وذكرت وكالة أنباء 

الطلبة اإليرانية إن حجب غوغل مرتبط 
بنش�ر الفيل�م المس�يء لإلس�الم على 
موق�ع يوتي�وب والذي أث�ار غضبا في 
أرجاء العالم اإلس�المي. ولم يصدر أي 
تأكيد رس�مي.وإيران واح�دة من أكثر 
ال�دول حجبا للمواق�ع اإللكترونية في 
العالم حي�ث تمنع المواطنين العاديين 
من زيارة عدد هائل من المواقع لكونها 
-طبق�ا للرواي�ة الرس�مية- ض�ارة أو 
إجرامية.ويعتقد العدي�د من اإليرانيين 
أن حجب مواقع إلكترونية مثل فيسبوك 
ويوتي�وب يرج�ع إلى اس�تخدامها في 
بع�د  للحكوم�ة  مناوئ�ة  احتجاج�ات 
ف�وز الرئيس اإليران�ي محمود أحمدي 
نج�اد بفترة والية جديدة في انتخابات 
ع�ام 2009 .ومن المعت�اد أيضا إغالق 
المواق�ع اإللكترونية التي تحتوي على 

آراء تعتبر مناهضة للحكومة.
وع�ادة ما يتغل�ب اإليراني�ون على 

حج�ب الحكومة للمواق�ع اإللكترونية 
باس�تخدام برامج الش�بكات الخاصة 
االفتراضية “في.بي.إن” التي تجعل من 
الصعب الوصول إل�ى جهاز الكمبيوتر 
المس�ؤولين  أن  الخدمة.غي�ر  متلق�ي 
تحدث�وا كثيرا عن إنش�اء نظام إنترنت 
إيران�ي س�يكون معزوال إل�ى حد كبير 
ع�ن ش�بكة االنترن�ت العالمية.ونقلت 
وكال�ة أنب�اء مه�ر اإليرانية ع�ن علي 
حكي�م ج�وادي نائب وزي�ر االتصاالت 
قول�ه “ف�ي األي�ام األخي�رة ت�م رب�ط 
جميع الهيئات والمكاتب الحكومية... 
المعلومات الوطنية”.وأضاف  بش�بكة 
أن المرحلة الثانية ستتمثل في توصيل 
أجه�زة المواطنين العاديين بالش�بكة 
الوطنية.وقالت وسائل إعالم إيرانية إن 
النظام المحلي سيطبق بالكامل بحلول 
م�ارس آذار 2013 ولك�ن لم يتضح ما 
إذا كان الدخول على الش�بكة العالمية 

الش�بكة  تش�غيل  بمج�رد  س�يحجب 
اإليرانية.وحت�ى م�ع اس�تخدام برامج 
االفتراضية واجه  الخاص�ة  الش�بكات 
كثير من اإليرانيين مشكالت كبيرة في 
الدخول على مواق�ع البريد اإللكتروني 
ومواقع الشبكات االجتماعية في شباط 
الماض�ي قب�ل االنتخاب�ات البرلمانية.
وع�ززت إي�ران األم�ن اإللكتروني بعد 
أن تع�رض برنامجها الن�ووي في عام 
2010 لهج�وم بفي�روس س�تكس نت 
الذي تس�بب في تعطي�ل أجهزة الطرد 
المركزي بمنش�أة تخصيب اليورانيوم 
طه�ران  لديها.واتهم�ت  الرئيس�ية 
الوالي�ات المتح�دة وإس�رائيل بنش�ر 
الفيروس س�تكس نت. ويشتبه الغرب 
في أن البرنامج النووي اإليراني يهدف 

إلى تصنيع قنبلة.
وكان�ت الس�لطات اإليراني�ة قالت 
في نيس�ان إنه ت�م اكتش�اف فيروس 

إلكترون�ي داخ�ل أنظم�ة التحك�م في 
جزيرة خ�رج التي تتعام�ل مع معظم 
ص�ادرات النفط الخ�ام اإليراني لكنها 
وزي�ر  عملها.وق�ال  ف�ي  اس�تمرت 
االتص�االت اإليران�ي رض�ا تق�ي ب�ور 
الش�هر الماض�ي إن بالده تحت�اج إلى 
تطوير ش�بكة خاصة بها لضمان أمن 
المعلومات.وأضاف الوزير “الس�يطرة 
عل�ى اإلنترنت يج�ب أال تك�ون في يد 
دول�ة أو دولتين”.وتاب�ع “في القضايا 
الكب�رى وأثن�اء األزم�ات عل�ى وج�ه 
الخص�وص ال يمكن للم�رء أن يثق في 
هذه الش�بكة على اإلطالق” في إشارة 
إل�ى الش�بكة العالمية.وكان�ت إي�ران 
هددت في أي�ار برفع دع�وى قضائية 
ضد غوغل بسبب قرارها بحذف وصف 
“الخليج الفارسي” من خدمة الخرائط 
الت�ي يقدمه�ا مح�رك البح�ث وت�رك 

الخليج بدون اسم.

   المستقبل العراقي/وكاالت

قال رئي�س البرلم�ان الجزائري إن 
الجزائ�ر تس�تطيع بن�اء ديمقراطيتها 
وحده�ا وم�ن دون “مرش�د خارجي” 
يبتزه�ا باس�م الديمقراطي�ة وحقوق 
اإلنسان.وقال العربي ولد خليفة لوكالة 
األنب�اء الجزائري�ة إن “الجزائ�ر الحرة 
والس�ّيدة هي التي تبني ديمقراطيتها 
وال تحت�اج لمرش�د خارجي يس�تعمل 
الديمقراطي�ة وحقوق اإلنس�ان أحياناً 

ألغراض الضغط واالبتزاز”.
وأض�اف “نح�ن عل�ى أي ح�ال ال 
نحقد على الش�عب الفرنس�ي أو غيره 
من الش�عوب، وال نحرّض كما أوهمت 
بذلك بعض التعليقات الصحفية، إذ من 
المفيد أن يكون هناك مس�عى مشترك 
ليك�ون البحر األبيض المتوس�ط صلة 
وصل وساحة للتعاون والتبادل وتشييد 
المس�تقبل ف�ي ظ�ل األمن والس�الم، 

وليس حاجزاً وساحة للصراع”.

واعتبر المسؤول الجزائري المنتمي 
إل�ى ح�زب جبه�ة التحري�ر الوطن�ي 
)حزب الغالبية( أنه “ال يحق ألوس�اط 
وراء البحر أن ينصبوا أنفس�هم أساتذة 
غيوري�ن على الديمقراطي�ة في بالدنا 

فماضيهم ال يؤهلهم لذلك”.
وأشار ولد خليفة إلى أن “المقصود 
هو النظ�ام الكولونيالي ال�ذي يتحمل 
الش�عوب  مس�ؤولية تاريخي�ة تج�اه 
الت�ي س�لبها حريتها وخرب نس�يجها 
االجتماع�ي والثقاف�ي، وال يمك�ن أن 
بخمس�ينية  تحتف�ي  وبالدن�ا  ننس�ى 
التحرير واس�تعادة الس�يادة ما عاناه 
اآلب�اء واألج�داد م�ن غب�ن وحرم�ان 
بحك�م  األساس�ية  حقوقه�م  م�ن 
وحال�ة  العنص�ري  التميي�ز  قواني�ن 
الب�ؤس القصوى الت�ي وصلتها أغلبية 

الجزائريين”.
من ناحية أخرى، أكد ولد خليفة أن 
الحكوم�ة الجزائرية الجديدة س�تعمل 
على “اس�تكمال اإلصالحات ومشاريع 

التنمية الواسعة التي تضمنها برنامج 
الرئي�س عبد العزي�ز بوتفليق�ة وعلى 
الجمي�ع حكوم�ة ونواب�ا أن ينجح�وا 
في الحصول على ثقة الش�عب”.وقال 
إن “الجمي�ع في المجل�س )البرلمان( 
عاقدون الع�زم على أن تك�ون العهدة 
التش�ريعية الراهنة استثنائية وخطوة 
كبي�رة عل�ى طري�ق التغيير المنش�ود 

للديمقراطي�ة  مفتوح�اً  ومجمع�اً 
وتعدد اآلراء واالجته�ادات التي تبرهن 
على نضجه�ا بااللتقاء ف�ي خالصات 
الوط�ن  خدم�ة  هدفه�ا  توافقي�ة 
والمواط�ن والدفاع عن المصالح العليا 
الجزائرية”.واعتب�ر ول�د  للجمهوري�ة 
خليفة أن “الجميع شريك في الوطنية 
م�ن  تتضمن�ه  بم�ا  المواطن�ة  وف�ي 

حقوق وواجب�ات وفي االلتزام بمبادئ 
الديمقراطية ومن أساسيتها ما يسفر 
عنه صندوق االنتخابات وحكم الشعب 
من أغلبية وأقلي�ة في انتخابات نزيهة 
وش�فافة كما هو الشأن في موعد 10 
أيار 2012 )انتخاب�ات البرلمان( وفي 
إط�ار التداول عل�ى الس�لطة واحترام 
“نح�ن  الجمهورية”.وق�ال  قواني�ن 
ف�ي المجل�س عازمون عل�ى اإلنصات 
لوجهة نظر المعارضة بكل تشكيالتها 
ب�ال إقص�اء أو تهميش فه�ي جزء من 
الساحة الوطنية ونقرأ في اجتهاداتها 
حس�ن الني�ة واالجته�اد ف�ي خدم�ة 

الصالح العام من وجهة نظرها”.
وكان ول�د خليف�ة وجه ف�ي وقت 
سابق انتقادات الذعة لفرنسا التي قال 
إنها ليس�ت مؤهلة لتعل�م الجزائريين 
الديمقراطي�ة، مش�يرا إل�ى أن�ه يحق 
للجزائريي�ن االحتف�اء بالديمقراطي�ة 
ألنهم حرم�وا منها طيلة “ليل االحتالل 

الطويل”.

بلـدان الربيـع العـريب األكثـر عــداء للـغـرب

إيـران تعيـد هيكـلـة “أمنهـا االلكتـروين”

اجلــزائر: فرنسـا غري مؤهلـة لتعلمنـا الديمقـراطيـة

     المستقبل العراقي/وكاالت

انهي عش�رات من أقارب معتقلين سعوديين في احد سجون 
منطقة القصيم ش�مال الرياض، اعتصاما ظهر أمس االثنين بعد 
بدئه عصر األحد تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني وذلك للمطالبة 

باإلفراج عنهم أو محاكمتهم.
وقال�ت الناش�طة ريم�ا الجريش “ج�اء عناصر ق�وات األمن 

قائلين )وصلت رسالتكم واآلن تفرقوا( فغادرنا المكان”.
وأضافت “لكننا فوجئنا بحاجز لقوات الطوارىء على مسافة 
كيلومت�ر او أكثر عند النقط�ة الخارجية لس�جن الطرفية )400 
كل�م ش�مال الري�اض( وتعرض عناص�ره لنا بالض�رب بالعصي 

الكهربائية كما اعتقلوا خمسة شبان”.
وأك�دت الجريش في وقت س�ابق ان زوجها “معتقل منذ أكثر 
من تسع سنوات دون اتهامه بأي شيء”، مؤكدة  أنها “اعتقاالت 
تعسفية لمجرد االشتباه فإذا كنت في استراحة وتحدثت في أمر 

لم يعجبهم فسيتم اعتقالك”.
وتؤك�د مص�ادر حقوقي�ة س�عودية إن ه�ؤالء “معتقل�ون 

سياسيون من التيار الديني المتشدد”.
وأش�ارت الجريش إلى وجود “م�ا ال يقل عن 30 ألف معتقل” 
في السعودية حيث تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين 

في سجونها.
وأضافت أنهم “يحتفلون باليوم الوطني وأزواجنا في السجون 

يخضعون للتعذيب دون توجيه أي تهم أو محاكمات”.
واحتفل السعوديون األحد باليوم الوطني الثاني والثمانين.

وتابع�ت الجريش التي يعمل زوجها ممرضا “أريد رؤيته، لقد 
مض�ى على آخ�ر لقاء معه قرابة ثمانية أش�هر، أري�د أن اطمأن 
علي�ه”، موضحة أن بي�ن المعتصمين نحو 60 رج�ال و45 امرأة 

و13 طفال.
بدوره�ا، قال�ت إح�دى المعتصم�ات “نقف هنا أمام س�جن 
الطرفية، قرب القصيم منذ عصر األحد ولن نتزحزح حتى تحقيق 

مطلبنا برؤية أقاربنا المعتقلين دون وجه حق”.
وأضاف�ت رافضة ذكر اس�مها “لق�د حكم�ت المحكمة على 
شقيقي بالسجن ثالث سنوات منذ أربعة أعوام وانتهت المدة وما 
يزال قابعا في الس�جن )...( كما توفي ش�قيقي اآلخر أبان فترة 

اعتقاله بسبب اإلهمال الصحي”.
وأجاب�ت ردا عل�ى س�ؤال “نع�م، اعتقل ش�قيقّي بن�اء على 
ميولهم الدينية )...( أليس بوس�عنا الدفاع عن ديننا؟ بأي ش�رع 

يحكمون”؟
آالف  باحتج�از  الس�عودية  الس�لطات  حقوقي�ون  ويته�م 
األش�خاص دون توجيه اتهامات إليهم او محاكمتهم، مش�يرين 
إلى أنها تستغل خالفاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين 

السياسيين من توجهات أخرى.
وقد ب�دأت محكم�ة متخصصة بالنظ�ر في قضاي�ا اإلرهاب 
مطل�ع صيف 2011 محاكمة خالي�ا عديدة تضم مئات المتهمين 

غالبيتهم من السعوديين.

بسبب االعتقاالت القسرية

نشطاء ينضمون اعتصامًا أمام سجن سعودي.. 
والرشطة تفرقهم بالعيص
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كش�ف قس�م التقاعدات في دائرة 
العقود الحكومي�ة في ديوان محافظة 
البص�رة، ع�ن س�حب العم�ل م�ن 17 
ش�ركة تنف�ذ مش�اريع، فيم�ا أش�ار 
التقري�ر النص�ف س�نوي إل�ى توجيه 
166 إنذاراً إلى الش�ركات المتلكئة في 
أعمالها في شتى القطاعات، للمدة من 
كان�ون الثان�ي الى نهاي�ة حزيران من 

العام الحالي.
وبّي�ن مدي�ر قس�م التعاق�دات في 
بدي�وان  الحكومي�ة  العق�ود  مديري�ة 
المحافظ�ة الحقوقي إياد كاظم مبارك 
ان “مديرية العق�ود الحكومية متمثلة 
بأقس�امها الخمسة، قس�م التعاقدات 
أحدها وهو المختص باتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق الش�ركات، يقوم قس�م 
التعاق�دات بتوجي�ه إن�ذار بعد تس�لم 
إيعاز من قس�م المتابعة المشرف على 
متابعة المش�اريع ف�ي مديرية العقود 
محافظ�ة  ف�ي  المنف�ذة  الحكومي�ة 
البص�رة، وبالتالي يق�وم بتوجيه إنذار 
أول�ي للش�ركات خ�ال 14يوم�اً م�ن 
تاري�خ توجي�ه اإلنذار وف�ي حالة عدم 
التزام الشركة بالمباشرة في العمل او 
بتحسين سير العمل في المشروع يتم 
توجيه إن�ذار نهائي وه�و األخير لمدة 
14 يوم�اً كذلك، وفي حال ع�دم التزام 
الش�ركة تقوم مديرية العقود بس�حب 

العمل من الشركات المتلكئة”.
ال�ى  الموجه�ة  اإلن�ذارات  وع�ن 
الش�ركات يش�ير مبارك “خ�ال المدة 
إن�ذارات  ع�دة  توجي�ه  ت�م  الس�ابقة 
للشركات، على سبيل المثال تم توجيه 
إن�ذار خ�ال الش�هر الماض�ي ألحدى 
الش�ركات المنفذة لمشروع في قطاع 
المجاري، كما تم توجيه إنذارات خال 
الش�هر المنص�رم في ع�دة قطاعات، 
منه�ا قط�اع الطرق والجس�ور وكذلك 

قط�اع التربية والبلدي�ات حيث تجاوز 
ع�دد الش�ركات المتلكئ�ة ف�ي قطاع 
البلديات 18 شركة وتم توجيه إنذارات 
لجميع الش�ركات وكذلك الحال يسري 
عل�ى قط�اع الم�اء والتربي�ة والصحة 
والرياض�ة والش�باب. بص�ورة عام�ة 
تتج�اوز اإلنذارات بنس�بة م�ن 40 الى 
45% خ�ال الم�دة الماضي�ة من خال 
توجيه إنذارات الحظنا تحسنا في تنفيذ 
المش�اريع”. فأغلب الش�ركات تحدث 
لها عرقلة في تنفيذ بعض المش�اريع، 
أما من قبل الجهات المس�تفيدة أو من 
قبل بع�ض المواطنين غير المتفهمين 
ألوضاع الشركة وخاصة في حالة وجود 
تجاوزات في منطقة عمل المش�روع.

وعن حاالت سحب العمل من الشركات 
المتلكئ�ة في عملها، وم�ا يترتب علية 
إج�راءات وخط�وات الس�تكمال  م�ن 
الش�ركات  س�تناله  وم�ا  المش�روع 

المتلكئ�ة م�ن عقوبات، يق�ول مبارك 
“ف�ي حال�ة توجي�ه إنذارين للش�ركة 
وعدم التزامها بمضمون اإلنذارين تقوم 
الدائرة بس�حب العمل منها ، ما يترتب 
على الشركة إيقاف كافة مستحقاتها 
وحج�ز مس�تحقاتها في كاف�ة دوائر 
المحافظ�ة م�ن غي�ر مديري�ة العقود 
الحكومي�ة، وتوجيه كت�اب إلى الجهة 
المستفيدة بإعداد كشف باألعمال غير 
المنجزة ليتسنى لمديرية العقود إعان 
المش�روع من جديد وبالتالي في حالة 
ع�دم كفاية المبل�غ المتبقي لس�حب 
العم�ل من عندها تق�وم الدائرة بحجز 
كاف�ة عقارات الش�ركة التي ل�م تنفذ 

المشروع في المدة السابقة”.
واض�اف الى “بعد إكم�ال إجراءات 
س�حب العمل م�ن قبل الش�ركة تقوم 
مديري�ة العق�ود الحكومي�ة بمفاتحة 
وزارة التخطيط لغرض إدراج الش�ركة 

ف�ي القائم�ة الس�وداء لم�دة س�نتين 
وخال هذه الس�نتين يعمم الكتاب إلى 
محافظات القطر كاف�ة بعدم التعاون 

مع الشركة”.
ورفع قس�م التعاقدات في مديرية 
العق�ود الحكومي�ة التقري�ر النص�ف 
السنوي لهذا العام والذي تضمن موقف 
ق�رارات س�حب العم�ل لس�نة 2012  
حيث أش�ار التقرير الى س�حب العمل 
من ش�ركات في 17 مشروعاً، توزعت 
بالش�كل التال�ي: ثاث�ة مش�اريع في 
قط�اع البلدية و5  ف�ي قطاع المجاري 
و2 في قطاع الطرق والجسور و3  في 
قط�اع التربية و2  في قط�اع البلديات 

و2 في قطاع الماء.
كما أش�ار التقرير النصف س�نوي 
إل�ى توجي�ه 166 إنذاراً إلى الش�ركات 
ش�تى  ف�ي  أعماله�ا  ف�ي  المتلكئ�ة 
القطاع�ات، للم�دة من كان�ون الثاني 

ال�ى نهاي�ة حزي�ران 2012 كان أقلها 
في شهر شباط وأكثرها في شهر أيار  
وكالتالي: 32 في كانون الثاني و9 في 
ش�باط و 21  في آذار و 27  في نيسان 

و50 في أيار و27 في حزيران.
فيم�ا كان موق�ف قرارات س�حب 
العمل من الش�ركات المتلكئة لشهري 
آب وأيلول بلغت ثاثة ، واإلنذارات التي 
وجهته�ا مديرية العقود خال ش�هب 
أيل�ول حت�ى 23/ 9/ 2-12 ، قد بلغت 
13 إن�ذارا، وأوص�ى قس�م التعاق�دات 
بكتاب رس�مي لجان الدراسة واإلحالة 
والتحليل للمش�اريع ولجنة المصادقة 
المركزية بعدم إحالة أي مش�روع من 
ضمن خطة عام 2012 ل�177 ش�ركة 
متلكئة ف�ي أعماله�ا المنف�ذة حالياً، 
حس�ب التوصي�ات والتعليم�ات الت�ي 
وجهها محاف�ظ البصرة الدكتور خلف 
عبد الصمد. وأكد مدير قسم التعاقدات 
أن “أقسام المديرية في متابعة دورية 
للمش�اريع الجاري العم�ل فيها، وهي 
تق�وم برف�ع التقارير عن س�ير العمل 
بالمشاريع ومس�توى اإلنجاز فيه الى 
رؤس�اء أقس�امهم ثم ترفع الى قس�م 
المتابع�ة ف�ي المديري�ة الت�ي تح�دد 
مستوى نس�ب اإلنجاز في المشروع ، 
من خال الماكات الهندس�ية والفنية 

المختصة في أنواع المشاريع”.

سحب 20 مرشوعًا من رشكات متلكئة.. وتوجيه 
179 إنذارًا ألخرى يف البرصة

        بغداد / المستقبل العراقي

حققت امانة بغداد نس�ب انجاز متقدمة في تنفيذ مش�روع تطوير 
وتأهي�ل قناة الجيش الذي يعد من االمش�اريع االس�تراتيجية في جانب 
الرصاف�ة من العاصمة. ونقلت مديرية العاقات واالعام في األمانة في 
بيان صحفي تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس عن المدير 
التنفي�ذي لش�ركة “المقاولون العرب” المصرية س�امي ش�هاب قوله 
ان “اعم�ال تطوي�ر وتأهيل قناة الجيش وصلت ال�ى مراحل متقدمة إذ 
شملت تبطين الممر المائي البالغ طوله 23كم وتتضمن اعمال التبطين 
مراحل عدة منها وضع مادة النايلون االس�ود ومشبكات حديد من نوع 
“brc” بع�د ان أجريت اعمال الحفر والدفن بالزميج والتس�وية والحدل 
وهذه المرحلة تحقق غرضين االول منع تسرب المياه الى جوف االرض 

والثاني تماسك مادة الصب بنسبة انجاز بلغت %70”. 
وبين ان “االعمال االخرى التي تقوم بها الش�ركة انش�اء المماش�ي 
عل�ى جانبي القن�اة والمماش�ي الداخلية م�ن خال اعمال م�د القالب 
الجانبي والرص�ف بالمقرنص الملون باس�تخدام الطرائق الحديثة الى 
جانب زراعة قالعات النخيل على جانبي القناة”. واوضح أن “المشروع 
يتضم�ن إكس�اء القناة بالحجر وانش�اء مس�احات خض�ر واقامة 12 
موقفاً للس�يارات و12 نفقاً و16 ملعباً لألطف�ال وماعب أخرى للياقة 
البدنية و4 مس�ابح مع ملحقاتها كافة و4 مس�ارح صيفية كل مسرح 
بمساحة 100 م2 مع إنشاء 4 كافتيريات صغيرة و10 أخرى كبيرة و40 

كشكاً”. 
واش�ار الى أن “االعمال االخرى في المشروع تشمل إنشاء 8 مراس 
للزوارق و20 جسراً للمشاة ونصب 4700 مصطبة للجلوس و40 مكاناً 
مس�قفاً بمس�احة 30 م2 لكل واح�د وزراعة اعداد كبيرة من االش�جار 
والنخيل وعم�ل منظومات للري بالتنقيط”. وتاب�ع ان “فعاليات اخرى 
س�يتضمنها المشروع منها إنش�اء 8 نافورات كبيرة من النوع الدائري 
و16 نافورة صغيرة وإعداد دراسة من قبل دائرتي التصاميم والعاقات 
واإلع�ام إلقامة 46 تمثاالً باس�تخدام مادتي الحج�ر الطبيعي والبرونز 

لشخصيات من التاريخ والتراث العراقي”. 
ومن جهة أخرى شارفت امانة بغداد على انجاز اعمال تنفيذ مجسر 
االذاعة والتلفزيون في منطقة الصالحية بكلفة 12 مليار دينار. وذكرت 
مديري�ة العاقات واالع�ام إن “اح�دى الش�ركات المتخصصة حققت 
بالتع�اون م�ع ماكات دائ�رة المهن�دس المقيم في امانة بغداد نس�ب 
انجاز متقدمة في تنفيذ هذا المجس�ر”, مش�يرة الى ان “هذا المجس�ر 
يبدأ من شارع جمال عبد الناصر قرب مستشفى ابن البيطار ثم ينعطف 

من فوق ساحة الملك فيصل ويدخل في شارع حيفا”. 
وبين�ت أن “طول المج�س�ر يبلغ 450 متراً ويض�م 12 دعامة و13 
فضاء وسيس�هم في معالجة ظاهرة الزحام المروري ويؤمن إنسيابية 
لحركة الس�ير والم�رور في هذه المنطق�ة التي تضم ع�دداً من الدوائر 
والمؤسسات والمكاتب التجارية وشركات نقل المسافرين والبضائع”. 
وتابعت أن “المجس�ر يعد واحداً من عدد من المجس�رات أعدت األمانة 
الخط�ط لتنفيذه�ا وقد انج�ز منها مجس�ر اليرموك ومجس�ر الزهور 
في المنصور ومجس�ر ساحة المس�تنصرية ومجسر س�احة المتحف 
ومجسر تقاطع الشعب ومواصلة العمل في مجسر الخلفاء في منطقة 

الباب المعظم”.

شارفت على إنجاز مجسر اإلذاعة والتلفزيون

أمانة بغداد حتقق نسب متقدمة بمرشوع 
تطوير قناة اجليش

تعل�ن محافظة نينوى ع�ن اجراء المناقصة العامة للمش�روع 
المدرجة تفاصيله في الجدول ادناه ضمن ) انشاء وتوسيع ابنية 
مراك�ز صحية نموذجية وفرعية عدد 18 في اقضية ) الموصل � 
تلعفر - مخمور � الحمدانية � سنجار ( المحسوب على خطة تنمية 
االقاليم لعام 2012 ) االضافية ( فعلى الراغبين باالش�تراك بهذه 
المناقصة والذين تتوفر فيهم الش�روط والمستمسكات الواردة ) 
في التعليمات الى مقدمي  العطاءات ( المرافقة باالعان مراجعة 
) دائ�رة صحة نينوى ( للحصول على مس�تندات المناقصة لقاء 
مبلغ قدره ) 50،000 ( خمس�ون الف دينار للمش�روع غير قابل 
للرد على ان تستكمل كافة المستمسكات المطلوبة وتقدم داخل 
ظرف مغلق ومختوم ويس�جل عليه رقم االعان واسم المشروع 
ورقمه واس�م مقدم العطاء وعنوانه الكامل وتوضع في صندوق 
العطاءات في ) مبنى محافظة نينوى ( ويكون اخر موعد لتقديم 
العطاءات يوم االربعاء الموافق 17 / 10/ 2012 الس�اعة الثانية 

عشرة ظهرا.

اسم املشروعرقم املشروع
درجة 

التصنيف
مدة العمل 

يوم
التامينات 

االولية 

17
بناء مركز صحي 

فرعي في قرية كبرلي 
مع االجهزة واالثاث

العاشرة / 
انشائية 

180
1%من 
مبلغ 
العطاء

تعل�ن محافظة نينوى ع�ن اجراء المناقصة العامة للمش�روع 
المدرجة تفاصيله في الجدول أدناه ضمن انش�اء )انش�اء بيوت 
صحية في االقضية والنواحي مع التأثيث( المحسوب على خطة 
تنمية االقاليم لعام 2012 )االضافية( فعلى الراغبين باالش�تراك 
به�ذه المناقص�ة والذين تتوفر فيهم الش�روط والمستمس�كات 
الواردة ف�ي التعليمات الى مقدمي العط�اءات المرافقة باالعان 
مراجعة )دائرة صحة نينوى( للحصول على مستندات المناقصة 
لقاء مبلغ قدره )60000( س�تون الف دينار للمشروع غير قابل 
للرد على ان تستكمل كافة المستمسكات المطلوبة وتقدم داخل 
ظرف مغلق ومختوم ويس�جل عليه رقم االعان واسم المشروع 
ورقمه واس�م مقدم العطاء وعنوانه الكامل وتوضع في صندوق 
العطاءات في )مبنى محافظة نينوى( ويكون اخر موعد لتقديم 
العطاءات يوم الخميس الموافق 18/ 10/ 2012 الساعة الثانية 

عشر ظهرا. 

رقم 
املشروع

اسم املشروع
درجة 

التصنيف
مدة العمل 

يوم
التامينات 

االولية 

1

انشاء بيوت صحية عدد/ 5 في 
قرى )اجديدة، ماسكة، كلهي، 
املناعية، صاحلية الهلوم( مع 

االثاث في ناحية ربيعة

العاشرة/ 
انشائية

150
1% من 
مبلغ 
العطاء

حمافظة نينوى
قسم العقود

حمافظة نينوى 
قسم العقود 

العدد: 3754
التاريخ : 2012/9/23 

العدد / 3755
التاريخ: 23 / 9 / 2012 

حممد حسني البيايت 
معاون املحافظ لشؤون االعامر واخلدمات 

حممد حسني البيايت 
معاون املحافظ لشؤون االعامر واخلدمات 

إعالن رقم) 9/ 1(   2012 االضافية للمرة االوىلاعالن رقم )1/8( 2012 ) االضافية ( للمرة االوىل

إياد كاظم مبارك
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 العدد )351( الثالثاء 25 ايلول  2012

رئـاســة جـامـعــة واسـط 
م /إعـالن لـلـمــرة األولـــــى

تعلن رئاس�ة جامعة واس�ط / ش�عبة العقود الحكومي�ة الكائنة يف مدينة الكوت ع�ن وجود املناقصة 
العامة املرقمة )4/اس�تثمارية/2012( ملرشوع ))إنش�اء األقس�ام الداخلية املرحل�ة الثانية / للطالبات 
تحت�وي ع�ى ث�اث طوابق تتكون م�ن غرف س�كن ومطابخ وغ�رف مطالعه وحمام�ات وصحيات لكل 
طابق(( ضمن املوازنة االس�تثمارية لس�نة 2012/ التبوي�ب/ النوع )2( تفصيل )12( التسلس�ل  )19( 
. فع�ى الراغبني باالش�راك ممن توج�د لديهم الق�درة والكفاءة م�ن ذوي االختص�اص والذين يحملون 
هوي�ة تصنيف املقاولني      ) الدرجة/ الخامس�ه /الصنف/ إنش�ائية/ حداً أدنى( ناف�ذة ووفق النموذج 
الناف�ذ واملعتمد من قبل وزارة التخطي�ط وتكون خاضعة لتأييد صحة الصدور ومن الرشكات املتخصصة 
واملس�جلة يف دائرة تس�جيل الرشكات / وزارة التجارة .. وتمتلك شهادة تأسيس مصدقة ، مراجعة ديوان 
رئاس�ة جامعة واسط/ شعبة العقود الحكومية للحصول عى كافة مستندات املناقصة وهي تشتمل عى 
)املخططات - املواصفات - جداول الكميات - الرشوط العامة للمقاوالت - تعليمات إىل مقدمي العطاءات 
- اس�تمارة تقديم العطاء- استمارة الرجيح( مقابل مبلغ قدره )250000( مائتان وخمسون ألف دينار 
عراق�ي غري قاب�ل للرد .. علماً بأن مبل�غ التأمينات األولية هو بنس�بة )1%( من مبل�غ العطاء تقدم عى 
ش�كل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رس�مي من مرصف عراقي معتمد ويذكر فيها 
اس�م ورقم املناقصة وان ال يكون مرشوطاً ويدفع حني الطل�ب وتذكر فيه مدة نفاذيته وأن يكون صادراً 
عن احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربي�د االلكروني للمرصف الصادر عنه وبتوقيع املدير 
العام أو املدير املفوض أو من ينوب عنهما ويؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باس�م  )جامعة واس�ط/ 
الشؤون املالية ( يكون نافذا ملدة ال تقل عن )90( تسعني يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصة عى أن تكون 
التأمينات باس�م املدير املفوض للرشكة أو املقاول ،علما بأن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عني يوما تبدأ من 
تاري�خ غل�ق املناقصة ويق�دم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م ورق�م املناقصة مع 
التوقيع عى جميع صفحات ومستندات املناقصة وتودع لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف صندوق حفظ 
العطاءات ، وتعد الرشوط املنصوص عليها وكتاب اإلحالة مع هذا اإلعان جزءا ال يتجزأ من العقد الذي يتم 
إبرامه مع املقاول أو الرشكة التي تحال بعهدتها املناقصة ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش 
واإلعان لكافة املراحل... علماً بأن موعد غلق املناقصة سيكون يف الساعة الحادية عرشة صباحا من يوم  
)األح�د( املواف�ق 2012/10/7 وبعدها ال يقبل أي عطاء علما بأن موع�د انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة 
عى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة س�يكون يف يوم االثنني املوافق 2012/10/1  يف قس�م الشؤون 
الهندس�ية/ رئاس�ة الجامعة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا . للمزيد من املعلومات حول املستمسكات 
 ) govcont2010@yahoo.com(املطلوبة والرشوط العامة للمقاولة يرجى مراسلتنا عى الربيد االلكروني

أو مراجعة مركز بيع مستندات املناقصة.

رئـاســة جـامـعــة واسـط 
م /إعـالن لـلـمــرة األولـــــى

تعلن رئاسة جامعة واسط / شعبة العقود الحكومية الكائنة يف مدينة الكوت عن وجود املناقصة العامة 
املرقمة )3/اس�تثمارية/2012( ملرشوع ))إنشاء األقس�ام الداخلية املرحلة الثانية / للطاب تحتوي عى 
ث�اث طوابق تتكون من غرف س�كن ومطابخ وغ�رف مطالعه وحمامات وصحيات ل�كل طابق(( ضمن 
املوازنة االس�تثمارية لس�نة 2012/ التبويب/ الن�وع )2( تفصيل )12( التسلس�ل  )19( . فعى الراغبني 
باالش�راك مم�ن توجد لديه�م القدرة والكف�اءة م�ن ذوي االختصاص والذي�ن يحملون هوي�ة تصنيف 
املقاولني ) الدرجة/ السادس�ة /الصنف/ إنش�ائية/ حداً أدنى( نافذة ووف�ق النموذج النافذ واملعتمد من 
قب�ل وزارة التخطيط وتكون خاضعة لتأييد صحة الصدور ومن الرشكات املتخصصة واملس�جلة يف دائرة 
تس�جيل الرشكات / وزارة التجارة .. وتمتلك ش�هادة تأس�يس مصدقة ، مراجعة ديوان رئاس�ة جامعة 
واس�ط/ ش�عبة العقود الحكومية للحصول عى كافة مس�تندات املناقصة وهي تشتمل عى )املخططات 
- املواصفات - جداول الكميات - الرشوط العامة للمقاوالت - تعليمات إىل مقدمي العطاءات - اس�تمارة 
تقدي�م العطاء- اس�تمارة الرجيح( مقابل مبلغ ق�دره )250000( مائتان وخمس�ون ألف دينار عراقي 
غ�ري قاب�ل لل�رد .. علماً بأن مبل�غ التأمين�ات األولية هو بنس�بة )1%( من مبلغ العطاء تقدم عى ش�كل 
ص�ك مصدق أو خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رس�مي من مرصف عراقي معتمد ويذكر فيها اس�م 
ورق�م املناقص�ة وان ال يكون مرشوطاً ويدفع حني الطلب وتذكر فيه م�دة نفاذيته وأن يكون صادراً عن 
اح�د مصارف محافظة واس�ط ويحمل عن�وان الربيد االلكرون�ي للمرصف الصادر عن�ه وبتوقيع املدير 
العام أو املدير املفوض أو من ينوب عنهما ويؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باس�م  )جامعة واس�ط/ 
الشؤون املالية ( يكون نافذا ملدة ال تقل عن )90( تسعني يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصة عى أن تكون 
التأمينات باس�م املدير املفوض للرشكة أو املقاول ،علما بأن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عني يوما تبدأ من 
تاري�خ غل�ق املناقصة ويق�دم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م ورق�م املناقصة مع 
التوقيع عى جميع صفحات ومستندات املناقصة وتودع لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف صندوق حفظ 
العطاءات ، وتعد الرشوط املنصوص عليها وكتاب اإلحالة مع هذا اإلعان جزءا ال يتجزأ من العقد الذي يتم 
إبرامه مع املقاول أو الرشكة التي تحال بعهدتها املناقصة ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش 
واإلعان لكافة املراحل... علماً بأن موعد غلق املناقصة سيكون يف الساعة الحادية عرشة صباحا من يوم  
)الخميس( املوافق 2012/10/4 وبعدها ال يقبل أي عطاء علما بأن موعد انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة 
عى استفس�ارات املشاركني يف املناقصة س�يكون يف يوم الخميس املوافق 2012/9/27  يف قسم الشؤون 
الهندس�ية/ رئاس�ة الجامعة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا . للمزيد من املعلومات حول املستمسكات 
 ) govcont2010@yahoo.com(املطلوبة والرشوط العامة للمقاولة يرجى مراسلتنا عى الربيد االلكروني

أو مراجعة مركز بيع مستندات املناقصة 0

      المستقبل العراقي/ خاص 

يواصل سوق العراق لألوراق املالية ارتفاع 
م�ؤرشه الع�ام يف جلس�ات األس�بوع الحايل، 
ولليوم الثاني عى التوايل، يف ختام جلسة أمس 
االثن�ني، حيث ارتفع  بنس�بة بلغ�ت %0.30 ، 
منهي�اً تعاماته الي�وم عن�د 118.53 نقطة، 
بعد أن بلغ إجمايل قي�م تداوالته األمس بنحو 
1.987 مليار  دينار وبحجم 891.749 مليون 
سهم من خال 617 صفقة.وتداولت يف جلسة 
االثن�ني 37 رشك�ة ارتف�ع منه�ا 15 س�هماً، 
بينم�ا تراجع 9 أس�هم أخرين، فيما اس�تقر 
أداء 13 س�هما كما هم عند نفس املستويات، 
وأرتفع مؤرش س�وق العراق ل�ألوراق املالية، 
بنس�بة 0.05% ، يف جلس�ة األح�د، حي�ث تم 
إغ�اق تداوالت�ه يف جلس�ة بداي�ة األس�بوع، 
عن�د م�ؤرش،   118.18 نقطة، حيث ش�هدت  
ت�داول، 1,376 ملي�ار س�هم، بلغ�ت قيمتها، 
1,985 مليار دينار، عندما شهد السوق تداول 
أس�هم 36 رشكة من أص�ل 84 رشكة مدرجة 
يف الس�وق، وارتفع�ت أس�هم 17 رشكة منها 
فيم�ا انخفضت أس�هم تس�ع رشكات، فيما 
حافظت العرش رشكات املتبقية عى مواقعها 
يف الس�وق.وكانت "املس�تقبل العراق�ي" ق�د 

أرشت، يف تغطيتها لبيانات األس�بوع املايض، 
ارتفاعا يف الٌقيمة اإلجمالية لألس�هم املتداولة 
بنسبة 15.11% ٌقياسا باألسبوع الذي سبقه، 
مع انخف�اض عدد األس�هم املتداولة بنس�بة 
20.4 %، وارتفاع عدد الصفقات املنفذة خال 
األس�بوع بنس�بة 12.47 % ٌقياس�ا باألسبوع 
الذي سبقه، وعقد جلسة تداول إضافية واحدة 
بلغ عدد األسهم املتداولة خالها، 400 مليون 
س�هم. وبني مراس�ل "املس�تقبل العراقي" يف 
البورص�ة أن "مؤرشه�ا، س�جل يف األس�بوع 
امل�ايض، 117.46 نقطة عند إغاق جلس�اته، 
منخفضاً، بنس�بة 0.30%، عن األسبوع الذي 
س�بقه حينما أغلق بواقع ب� 117.81 نقطة، 
مضيفاً أن "القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة 
لألس�بوع املايض بلغ�ت 11.628 مليار ٌدينار 
مقاب�ل، 10.101 ملي�ار ". وتابع مراس�لنا يف 
س�وق العراق لألوراق املالية أن "عدد األسهم 
املتداولة لألس�بوع املايض كان، 5.704 مليار 
س�هم، مقابل 4.737 ، مليار س�هم لألسبوع 
الذي س�بقه، فيما بلغ عدد الصفقات املنفذة 
خال األس�بوع املايض 2733 صفقة مقابل، 
2430 صفقة، لألسبوع الذي سبقه".وأوضح 
املراسل أن األسبوع املايض، شهد انعقاد خمس 
جلس�ات تداول يف الزم�ن االعتيادي ابتداء من 

األح�د ولغاية الخميس حيث ارتفعت أس�عار 
أسهم 22، رشكة من الرشكات ال�52 املتداولة 
وانخفض�ت أس�عار 24 رشك�ة وحافظ�ت 6 
رشكات عى أس�عار إغاقها السابقة نفسها، 
مع اس�تمرار توق�ف الرشكات الس�ت عرشة 
رشكة املتوقفة بقرار من ٌهيئة األوراق املاٌلية، 
فيم�ا توقفت أرب�ع رشكات النعق�اد ٌهيئاتها 
العام�ة، وكانت أس�هم 12 رشكة م�ن ال�84 
رشك�ة مس�اهمة ومدرجة يف الس�وق خارج 
الت�داول.إىل ذل�ك، دع�ا الخبري امل�رصيف ماجد 
الص�وري إىل انضمام س�وق الع�راق لاوراق 
املالية اىل السوق العاملية، مؤكداً إن ذلك سيدعم 
االقتص�اد الوطن�ي ويط�وره، مش�رياً اىل ان 
انضمامه اىل البورصات العاملية يتطلب تأهيل 
الس�وق العراقية ودعمها باالجه�زة الحديثة 
املتط�ورة لج�ذب املس�اهمني االجان�ب اليه.
وقال الصوري إن عمل س�وق العراق لاوراق 
املالي�ة ما زال غري مش�جعاً ويعكس الفوىض 
االقتصادي�ة يف البل�د الن املس�اهمني فيه من 
ال�رشكات قليل اليتجاوز عدده�م 40 رشكة، 
بينم�ا املس�اهمني االخري�ن ه�م اغلبهم من 
املصارف، واما املش�اريع الصناعية والزراعية 
تك�ون بطيئ�ة الحركة يف الس�وق.وأضاف أن 
السوق العراقية تحتاج إىل جهد كبري لتنظيمه 

وتطوي�ره لكي يك�ون مؤه�ًا لانضمام اىل 
االس�واق العاملية ل�ألوراق املالية أم�ا يف هذه 
الوضعية س�يكون انضمامه به�ا بطيئا، ألنه 
ليس بقمة االس�تعداد أي بدرجة انه يستطيع 
جذب املساهمني العامليني اليه.هذا وقد أعلنت 
هيئة األوراق املالية عن س�عيها لربط س�وق 
العراق لألوراق املالية بالسوق العاملية لألوراق 
املالي�ة.إىل ذل�ك ق�ال مص�در يف رشكة س�وق 
أربيل ل�ألوراق املالي�ة "بورصة كردس�تان"، 
ان الس�وق ال تخض�ع لرقاب�ة بغ�داد، بل تتم 
إدارته�ا بالتنس�يق مع بغ�داد، فيم�ا تطالب 
بورص�ة بغ�داد الس�وق بان تخض�ع بورصة 
اربي�ل لرقابة الحكوم�ة العراقية.وقال رئيس 
مجلس ادارة رشكة سوق اربيل لألوراق املالية 
عبد الله احمد ان "الهدف االس�اس لبورصتنا 
الخاصة هو انش�اء سوق لبيع ورشاء االسهم 

والسندات، وليس بورصة مالية".
واضاف بالقول "يف اطار هذه السوق، يتم 
االع�ان عن اس�هم الرشكات لبيعه�ا، وتزداد 
قيم�ة األس�هم أو تنخف�ض بحس�ب العرض 
والطل�ب، ويف ه�ذه الحال�ة ناح�ظ االخب�ار 
االقتصادي�ة التي تعرضها فضائية "العربية" 
يومي�اً، فيم�ا يخص ال�رشكات الت�ي تعرض 

اسهمها للبيع".

      المستقبل العراقي/ بغداد

انتقد عضو كتلة املواطن النائب عن التحالف 
الوطني عزيز العكييل ق�رار الحكومة االتحادية 
بالري�ث للتصويت عى م�رشوع قانون البرصة 
عاصم�ة الع�راق االقتصادي�ة وتح�اول تأخ�ري 
اقراره، داعياً اىل الراجع عن قرار الريث لخدمة 

البلد واالقتصاد الوطني.
وق�ال العكي�يل ان م�رشوع قان�ون البرصة 
عاصمة العراق االقتصادية تمت قراءته االوىل يف 
مجلس النواب وبعده ذهب اىل السلطة التنفيذية 
فطالب�ت الحكومة بالريث بإق�رار هذا القانون 
بحج�ة ان�ه يجب معرف�ة رأي ال�وزارات والكتل 

النيابي�ة ورأي مجلس الش�ورى، وكأنها عملية 
تأخريي�ة مقصودة من قب�ل الحكومة ملنع اقرار 

القانون. 
وتابع ان الحكومة اخذت القانون من منظار 
ضيق وترجمت املوضوع عى انه مرشوع حزبي 
كون�ه مقدما من كتلة نيابي�ة يف مجلس النواب، 
مشرياً اىل انها تطالب بإقرار قانون الدفع باآلجل 
وتمانع للتصويت عى الكثري من القوانني املهمة 
من ضمنه�ا عاصمة العراق االقتصادية.وش�دد 
ع�ى رضورة الراج�ع ع�ن ق�رار الري�ث كونه 
اليص�ب بمصلح�ة البل�د واالقتص�اد، لك�ي تتم 
قراءته الثانية يف مجلس النواب والتصويت عليه 

خال األيام املقبلة.

    المستقبل العراقي/ بغداد

أعلنت وزارة الكهرب�اء، عن إبرامها ثاثة 
عق�ود بأكثر م�ن 9 ماي�ني دوالر لتجهيزها 
بمواد احتياطية وأس�اك نق�ل الطاقة.وقال 
مصع�ب  الكهرب�اء  وزارة  باس�م  املتح�دث 
امل�درس، إن "ال�وزارة أبرم�ت ثاث�ة عق�ود 
مع رشك�ة ABB الس�ويدية، ورشك�ة ديوان 
العراقية لاس�تثمارات، ورشكة فاميل كروب 

املرصية لتجهيز الوزارة بمواد مختلفة".
وب�نينّ امل�درس أن "العق�د األول يتضم�ن 

املديري�ة  تجهي�ز 
العام�ة لنق�ل الطاقة 

 / الكهربائي�ة 

املنطقى الشمالية شبكة كهرباء نينوى، بمواد 
احتياطي�ة ملحط�ة املوص�ل 400 ك.ف، بمدة 
320 يوم�اً، وبمبلغ خمس�ة مايني واربعمئة 
ي�ورو". وثمان�ني  االف وتس�عمئة  وتس�عة 

وأض�اف أن "العق�د الثاني فيتضم�ن تجهيز 
رشك�ة دي�وان بم�واد احتياطي�ة للمحطات 
الثانوي�ة ذات منش�أ اورب�ي لصالح ش�بكة 
نينوى بمبلغ قدره مليون وخمسمئة وسبعة 
وثاثني الفاً وس�بعمئة دوالر".وتابع املدرس 
أن "العقد الثالث يتضمن تجهيز رشكة فاميل 
ك�روب للمديري�ة املذكورة باس�اك لخطوط 
نق�ل الطاقة من ن�وع 400 و132 كي يف ذات 
املنشأ الكندي بمبلغ قدره مليون وثاثمئة 

وتسعني الف دوالر".

      بغداد/ المستقبل العراقي

تعثر تس�ليم البطاق�ة التموينية ورداءة مفرداتها، مع الفس�اد واملش�اكل التي 
تصاح�ب علميات النقل والتخزين والتوزيع الخاصة بها، يضطر الكثريين عى رشاء 
املواد من األسواق املحلية، يف امر بات يثقل كاهل املواطن، ليأتي مقرح السلة الغذائية 
كحل له�ذه املش�كلة املزمنة.وبينّنت عضوة اللجن�ة االقتصادية النائب�ة عن ائتاف 
العراقية ناهدة الدايني، أن مشكل البطاقة التموينية تبدأ من الرشكات املتعاقدة مع 
وزارة التج�ارة حت�ى وصولها لوكاء التوزيع الذين يمتهنون الكثري منهم "أس�لوب 
الغش" يف تبديل املواد الجيدة بالرديئة واستخدام موازين مغشوشة لكل فرد.وتابعت 
الدايني أن بعض التجار يتفقون مع وكاء التوزيع أو املخازن التجارية لتبديل املواد 
الجي�دة بم�وارد رديئة مقابل مبالغ مادية كبرية.واس�تغربت الدايني من عدم وضع 
حلول ملش�اكل البطاقة التموينية التي ترض املواطن البس�يط، موضحة، أن مرشوع 
الس�لة الغذائية ال يحل مش�اكل البطاق�ة التموينية وإنما يزيد حاالت الفس�اد املايل 
واإلداري أكث�ر بكثري من املوجود حالياً.مقرر اللجنة االقتصادية النائب عن التحالف 

الكردس�تاني محم�ا خليل الس�نجاري، قال إن الح�ل الجذري 
ملشاكل البطاقة التموينية يكمن يف تنفيذ مرشوع السلة 

الغذائية .وأش�ار اىل أن مش�اكل البطاقة التموينية ال 
تنته�ي إال بحذفها من املوجود للقضاء عى الفس�اد 
امل�ايل واإلداري جذرياً وتوكيل رشكات عاملية بالس�لة 

الغذائية وتوزيعه�ا دون تدخل وزارة التجارة.وأضاف 
توجد رشكات عاملية رصينة وموثوقة أبدت استعدادها 

لتس�لم امل�رشوع بكلفة قليل�ة وبنجاح مضم�ون، لكن 
بعض النواب عارضوا املرشوع ألهداف سياسية ومصالح 

ش�خصية.وتابع الس�نجاري أن، مرشوع الس�لة الغذائية 
س�يمحو معوقات البطاقة التمويني�ة ويعمل عى إيصال املواد 

الغذائي�ة بصورة منتظم�ة.يف حني يرى الخب�ري االقتصادي رضغام 
محمد عيل: أن الفس�اد اإلداري يعش�ش يف جميع مفاص�ل وزارة التجارة 
التي تتحمل املسؤولية الكربى يف تأخري إيصال مفردات البطاقة التموينية.

        المستقبل العراقي/ بغداد

االقتص�اد  لجن�ة  اتهم�ت 
واالس�تثمار يف مجلس النواب، 
يف  بالتخب�ط  املرك�زي  البن�ك 
بش�كل  النقدي�ة،  السياس�ة 
يجعل الباد تخرس نحو ثمانية 
مايني دوالر س�نويا، ويف حني 
حذر م�ن أن موض�وع حذف 
ل ملافيا غسيل  األصفار سيسهنّ
األم�وال رسق�ة امللي�ارات دون 
أن تش�عر الدول�ة، دعا لدراس�ة 
تأث�ريه ع�ى الوض�ع العام.وقال 
عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
حس�ني املرعب�ي، أن "تبدي�ل العمل�ة 

موافق�ة  إىل  يحت�اج  األصف�ار  وح�ذف 
مجل�س الن�واب، ولك�ن البن�ك املرك�زي 
يعتق�د أن�ه صاح�ب الكلم�ة والفصل"، 
مش�ريا إىل أن "أعضاء اللجنة أبدوا الكثري 
من التحفظ�ات لكون الع�راق اليوم يمر 
بمخاضات كثرية يف ظل ارتباك السياس�ة 
النقدي�ة التي تعاني تخطب�ات واضحة" 

عى حد قوله.
وأضاف املرعب�ي أن "هذه الفروقات 
ق�د تصل إىل ثمانية مايني دوالر س�نويا، 
إذا م�ا تم�ت املقارنة ما بني م�ا يطرحه 
البنك املركزي وبني السوق السوداء، وهو 
ربح فاحش يؤث�ر يف االقتصاد يف الباد"، 
مبينا أنه "مع التخبطات الحالية ووجود 
غس�يل األموال، فإن هناك ش�كوكا يعتد 

بها لدى بع�ض النواب واللج�ان النيابية 
املختصة". واعت�رب املرعبي أن "املوضوع 
لي�س يف محل�ه الي�وم، ألنن�ا نحت�اج إىل 
مراجعة السياس�ة النقدية بشكل علمي، 
والوصول إىل االستقرار يف سعر الرصف"، 
مؤك�دا أن "الخل�ل االقتص�ادي يؤث�ر يف 
ويوص�ل  واالقتص�ادي  األمن�ي  الوض�ع 
إىل ف�وىض حتى عى املس�توى الس�يايس 

واالقتصادي واالجتماعي.
وأش�ار املرعبي إىل أن "اللجنة حذرت 
البن�ك املرك�زي م�ن أن ال يخط�و ه�ذه 
الخط�وة، إال بع�د مراجع�ة الحس�ابات 
ومجل�س الوزراء، عى اعتب�ار أن موازنة 
املجل�س ممنهج�ة ومركبة وف�ق العملة 

الحالية ".

      المستقبل العراقي/ بغداد

أعل�ن وزي�ر الدول�ة الربيطان�ي 
للش�ؤون التجارية واالستثمار لورد 
الربيطاني�ة  الحكومت�ني  أن  غري�ن 
والعراقي�ة اتخذت�ا خط�وات عملية 
لتحس�ني عاقات العمل بني البلدين. 
وأشار غرين يف خطابه الرئيس املوجه 
أمام مؤتمر تموي�ل العراق 2012 يف 
لندن اىل الزيارة التي قام بها األسبوع 
امل�ايض وزير الخارجية وليم هيغ اىل 
العراق، حي�ث ان الحكومتني اتفقتا 
عى تش�كيل لجنة وزارية مش�ركة 
للتجارة والشؤون االقتصادية، حيث 

س�تتألف اللجن�ة م�ن وزراء من كا 
البلدين وممثلني عن القطاع الخاص 
" لخل�ق هيكل ظل لك�ي نتمكن من 
اج�راء ح�وار منهجي حول وس�ائل 
االعم�ال  ل�رشكات  الف�رص  من�ح 
الربيطانية للمش�اركة و االس�تثمار 

يف العراق ".
إن  االنجلي�زي  الوزي�ر  وأض�اف 
اململكة املتحدة ستفتح مركزا يف بغداد 
ملنح تأشرية الدخول إىل بريطانيا قبل 
نهاي�ة ترشي�ن األول، وه�ي مبادرة 
قد تتن�اول بعض االهتمام�ات التي 
اثارتها إخبار اإلعمال يف العراق ملرات 
عديدة. يق�ول غرين "هذا س�يجعل 

دخول رج�ال االعم�ال العراقيني  اىل 
اململكة املتحدة اكثر سهولة، وسيزيد 
كثريا من حجم االعمال التي نتبادلها 
معا ".واك�د غرين ع�ى ان الطرفني 
كان�ا "حريص�ني جدا يف بن�اء عاقة 
اس�تثمارات تجارية، وان تعزيز نمو 
هذه العاقات التجارية من الطبيعي 
ان يكون من خال صناعة الخدمات 
املالي�ة التي م�ن دونه�ا ال يمكن ان 
اي  يف  ناج�ح  يك�ون هن�اك تط�ور 
نظام اقتصادي". واضاف ان س�وق 
البورص�ة العراقي�ة ه�ي يف املراحل 
االوىل لتكون س�وقا مالية كبرية بكل 

املعايري.

للجلسة الثانية على التوالي

مصدر لـ "                                   ": مؤشر البورصة 
أرتفع بنسبة 0.30 %

األســتاذ الدكتــور
تقي علي موسى الموسوي

رئيس جامعة واسط

األســتاذ الدكتــور
تقي علي موسى الموسوي

رئيس جامعة واسط

العكيلي ينتقد الترّيث بقانون عاصمة العراق االقتصادية الكهرباء تبرم ثالثة عقودلجنة اقتصادية مشتركة بين بغداد ولندن

نائب: تخبط المركزي يخسرنا ثمانية ماليين دوالر السلة الواحدة.. بعد احتضار البطاقة التموينية
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حيلة احلياة والكتابة

زاد املطابع�شعر

متابعات

قب�ل أن أقرأ رواية “مذكرات كل�ب عراقي” للكاتب 
العراق�ي املقي�م يف منف�اه يف إس�بانيا عب�د اله�ادي 
سعدون والصادرة مؤخرا عن “دار ثقافة” يف أبوظبي 
باإلم�ارات، كان�ت تط�وف يف ذهني ص�ور الكثري من 
األعمال الروائية الغربية بشكل عام واألمريكية بشكل 
خ�اص الت�ي انترشت خ�ال النصف األول م�ن القرن 
العرشين والت�ي أطلق عليها النقاد “روايات املدرس�ة 
الطبيعية” املؤمنة بنظرية الداروينية يف التطور، وكان 
م�ن أبرزها رواي�ة “الناب األبي�ض” للكاتب األمريكي 
الش�هري جاك لندن والت�ي عرفها الق�ارئ العربي من 
خ�ال ترجمات ملخصة أس�اءت إليه�ا إىل أن صدرت 
ترجمته�ا الكاملة من دار س�نابل بالقاهرة يف ترجمة 
رائعة لألديب املغربي عبد الهادي اإلدرييس تحت عنوان 
“أبي�ض الن�اب”، إال أن هذه الرواي�ة الجديدة للكاتب 
العراق�ي عبد الهادي س�عدون وان تش�ابهت يف بعض 
األوجه مع شكل الرواية الطبيعية التي يلعب بطولتها 
حيوان�ات تروي ما يج�ري من أح�داث، إال أنها كانت 
حيل�ة من حي�ل الكتابة الت�ي لجأ إليه�ا املؤلف ليقدم 
لنا الص�ورة القاتمة لحي�اة الع�راق والعراقيني خال 
النص�ف قرن األخري، وال تزال تبعاتها تتواىل، وال أعتقد 
أنها انتهت بتسجيل وقائعها يف هذه الرواية، بل سوف 
تس�تمر لعقود قادمة ألن ما حدث كان تأثريه السلبي 
كبريا عىل حياة س�كان الع�راق، والحلول التي وضعت 

له كانت تكريسا الستمرار هذه الجوانب السلبية.
يبدأ “ليدر” أو “القائد” بطل هذه الرواية بحكايته 
الش�خصية “ول�دُت � كم�ا علم�ت يف م�ا بع�د � عند 
حاف�ة نهر دجلة، يف بيت س�يد الدار الذي كان الجميع 
ُيطل�ُق عليه لق�ب املعل�م )...( أنجبتني أم�ي املدعوة 
“سابويسو” مع ش�قيق يل آخر وشقيقتني، ولم أحظ 

برؤية والدي “السلوقي” إال بعد أيام ثاثة”.
ثم يعطف الراوي الكل�ب “ليدر” يف روايته بعد ذلك 
عىل صاحبه أو صاحب البيت الذي ولد فيه واصطفاه 
م�ن ب�ني أش�قائه ليش�اركه حيات�ه ويعلم�ه اللغات 
واألشياء التي جعلته يحاول التشبه به إىل درجة تخليه 
عن طبيعته الوحشية، والذي يطلق عليه الجميع اسم 
“املعل�م”، رج�ل وطني بالفط�رة والطبيعي�ة مثل كل 
الوطنيني عاش�ق لب�اده ويريد لها الخ�ري، ولكن ذلك 
القائد )اآلخر( الذي يتحدث الجميع عنه برهبة وخوف 
جعلت الكلب “ليدر” يخشاه عن بعد، ألنه يقف عائقا 

ضد تطور أفكار اآلخرين يف حب الوطن.
 “املعل�م” ال�ذي اختار للكل�ب الراوي اس�مه يبدو 
اختياره يف البداية س�خرية م�ن ذلك القائد اآلخر الذي 
يق�ود الوطن منفردا با قب�ول ألي رأي مختلف، ربما 
كان األمر كذلك، وربما كان ال، ألن الروائي عبد الهادي 
س�عدون ال يكش�ف ع�ن هذا كث�ريا، أو أراد ت�رك ذلك 

للقارئ.

ونم�ي م�ع رواي�ة ه�ذا الكل�ب ال�ويف لصاحب�ه 
“املعل�م” ألن�ه ممت�ن لصاحب�ه ع�ىل تعليم�ه كل ما 
يعرف�ه ومش�اركته له كل يشء يف حياته حتى س�ماع 
املوسيقى، وأيضا مشاركته خال هوايته الوحيدة بعد 
الق�راءة وهي هواية الصيد، بع�د أن تحولت حياته إىل 
جحيم بس�بب نشاطه الس�يايس املناوئ للقائد اآلخر، 
وم�ا ألم به من ألم نتيجة موت زوجته وإبعاده لولديه 
إىل أوروبا حتى ال يموتا يف الحروب املتتالية التي دخلها 
العراق يف ظل ذلك املسمى القائد اآلخر، عىل أمل اللقاء 
بهم�ا يف يوم م�ا، ولكن حياته تمي من س�جن آلخر 

دون أن يرتاجع عن مواقفه.
يمي بنا الكلب “ليدر” يف رسده ملذكراته/ الرواية 
الت�ي تحاول أن تصف لنا ح�ال “املعلم” التي هي حال 
العراق خال فرتة وجود “ذلك املس�مى القائد اآلخر”، 
وأمام عينيه ش�عار واحد يكمن يف تغني املعلم بازمة 
ش�هرية “الطريق نخط�ه بخطواتن�ا، الطريق”، وهي 
الزم�ة مأخ�وذة عن بيت ش�عري ش�هري يغنيه بعض 
املطربني للشاعر اإلسباني “انطونيو ماتشادو”: “أيها 

السائر ال طريق هناك، الطريق يصنعه املسري”.
يق�ص علينا الكلب “لي�در” كيف أنه ل�م يفهم أن 
يفقد “املعلم” بيته الواس�ع عىل نه�ر دجلة جزءا بعد 
اآلخر ألسباب و”دواع أمنية” تصدر بها أوامر من دون 
رشح أو تفسري، إىل أن قررت الدولة مصادرة الدار كلها، 
وكان عىل صاحبه�ا أن يبحث له عن مأوى. ومنذ ذلك 
الوقت يتعرض املعلم وكلبه ملؤامرات ال تنتهي، والناس 
تتبدل أحوالها بس�بب ما يمر بالباد من أحوال وأهوال 
ال تفس�ري لها، تتغري فيها األنفس وتتبدل بش�كل غري 
م�رر حتى أن “املعلم” يكتش�ف أن س�جنه األخري تم 
بوش�اية من صديقه الذي عرض علي�ه اإلقامة عنده 

بعد أن صادرت الحكومة قرصه عىل دجلة.
وتزداد األم�ور تعقيدا يف وجه “لي�در” بعد مرصع 
معلم�ه عىل أي�دي “الغوغاء” الطامع�ني يف ممتلكاته 

دون أن ينتبه�وا إىل أن “املعلم” من الرشفاء املناضلني 
م�ن أجلهم، لكنها الحروب التي فعلت فعلها ولم ترتك 
يف نف�وس البرش س�وى البح�ث عن مغانم ش�خصية 

واهية.
بعد موت “املعلم” وهبوب الزوابع عىل بغداد يتوقع 

الق�ارئ أن الرواي�ة س�وف تنته�ي بتلك 
الجملة: “كيف أني نجوت من موت مؤكد 
ولم ألح�ق بصاحبي املعلم، كنت أتس�اءل 
وحس�ب عن معنى حياة كلب با رفيق وال 
أه�ل، يف بلد خرب آيل إىل خراب أعظم؟”، إال 

أن األمر لم ينته عند ذلك املقطع.
فق�د وج�د الكلب “لي�در” نفس�ه يف باد 
تح�ول أهلها إىل قتلة وقطاع طرق يتناحرون 
من أجل الحصول عىل مكاسب تافهة، فيقرر 
أن يعي�ش حي�اة ال�كاب بعد أن فق�د عاقته 
بالب�رش بعد موت صاحب�ه، لكنه حتى يف حياة 
ال�كاب يجد نفس�ه يف س�جن خ�اص بالكاب 
أيضا، وكأن هذا الوطن لم يقنع بسجن مواطنيه 
فقرر س�جن كاب�ه، وال يخلصه من س�جنه إال 
غ�زو أجنبي دم�ر كل يشء يف الباد ودفع حراس 

السجن إىل الهروب وترك الكاب ملصريها.
وت�دور مغام�رات أخ�رى يعيش فيه�ا الكلب 
“لي�در” حياة مش�ابهة لحي�اة صاحب�ه من حب 
وخيان�ة وصداقة وعنف وقتل تغريت فيها الطبيعة 
التي اكتس�بها م�ن س�يده، حتى أنه يتس�اءل مع 

نفسه ككلب: 
“ي�ا إلهي م�اذا يجري يل،ه�ل تحول�ت إىل وحش 
بغمضة عني، ما الذي يحصل يل؟” فا تنتهي مغامراته 
م�ع غريه من ال�كاب الت�ي واجهها بع�د هروبه من 
س�جنه إال بقراره الخ�روج من العراق كله�ا وتركها 
لجراحها الت�ي ال تلتئم بعد أن فق�د األهل والصاحب، 
ويف هذا الجزء يمكننا أن نرى الجانب اآلخر الذي يأخذ 

رواية عبد الهادي سعدون إىل االقرتاب من عالم الرواية 
الطبيعية التي ذكرناها يف بداية املقال.

د. طلعت �شاهني

ينتهي ال  دام  لزمن  ساخرة  عراقي" رؤية  كلب  "مذكرات 

�شعد جا�شم
  - اىل عباس بيضون - كوالج 

لحياة فرانكنشتاين - 

ألنَّ مراياُه عاريٌة 
وُتغري بالُفرجِة واإلكتشاف

هاأنا اتفرُس فيها عميقاً 
َ من أرسارِه ألقرأَ ما تيسَّ
وسريتِه الغامضِة كهاويٍة
والداميِة كأرٍض ملعونة :

كاَن برياً يف لياقاتِه
ولكّنُه مفرٌط يف استقامتِه

فاً يف تفاصيلِه وكاَن ُمسرْ
ولكّنُه محظوٌظ يف نجاتِه

والفضائ�ِح  الفجائ�ِع  م�ن 
والندم .

إنَُّه غالباً ما يجرُح واقَعُه
ويبدو نافراً 

وأحياناً ناشزاً
ألّنُه يخرُج عن اإليقاِع
بخطايا ميتافيزيقية.

ه�و ال يع�رُف أن يميش مع 
اآلخرين

يم�يش  كي�َف  يع�رُف  ألنَّ�ُه 
وحدُه .

كاَن يتأخُر يف الحلِم
ويتأخُر يف الحبِّ

والكتابِة والحياة 
ولكنَّ�ُه وبقلي�ٍل م�ن الصِر 

والعناد
 يعُر بحَر فوضاُه

ويصُل اىل فردوسِه الصغري .
إّنُه جاهٌز بإستمرار 

للوقوِع يف الغراِم
حتى لو كاَن ذلَك

 يف زنزانٍة
أو يف مستشفى 

أو يف حرٍب أهلية .
هَو يفّكُر دائماً 

- ولم يك�نرْ تفكريُه أس�ئلًة 
فقط ؛

قصص�اً  كاَن  َب�لرْ   
وسيناريوهات -

والح�بِّ  امل�وِت  يف  ُيفّك�ُر 
والتدخنِي والحننِي واللغاِت 

والطرياِن واألرِق والخوِف 
واالصدقاِء القتىل 

وُيفّكُر بالجنوِن أيضاً .
كاَن يعيُش كَمنرْ يلعُب

القلق�نَي ي�سُق  كلِّ  ومث�ل 
متعتُه

يسُقها من ضوِء الفكرِة
ومن غابِة االنثى 

وأنهاِر الكروم 
ومن الفريوزي�اِت واللوحاِت 

والرحاِت 
ودعاب�ات العب�ِث والضج�ر 

والاجدوى 
االوق�اِت  كلِّ  يف  يسُقه�ا 

واالحواِل
ألنها سبُب بقائِه
وخاصِه املُمكن.

إنَُّه دائماً
 هائُج الجسِد

وهائُج الخياِل 
يف مراياُه 

َتَمل    ويف جنونِه املُحرْ

سريُتُه يف املرايا
امل�شتقبل العراقي: متابعة

ص�درت ع�ن املرك�ز الثق�ايف العرب�ي يف ال�دار البيضاء 
وب�ريوت رواي�ة بعن�وان "مرافئ الح�ب الس�بعة" للكاتب 
العراق�ي املقيم يف املغرب عيل القاس�مي. وتق�ع الرواية يف 
321 صفحة من الحجم املتوس�ط. ويضعنا االقتباس الذي 

يزّين الغاف الخلفي يف أجواء الرواية:
" جئِت كالُحلم وكالُحلم مضيِت. حلٌم لن ُينىس. وبقيُت 
أنا أغوص يف أعماق ذاتي، أغرز رايات انكساري، وأبحث عن 
، ألدركُت رسَّ وجودي،  . آه لو أنَّي أعرف رسَّ الحبِّ ُكنه الحبِّ
ورّس رحي�يل، وأرسار العي�ون التي تحرّين�ي ألغازها. ولكن 

عقيل عاجٌز عن إدراك أّي يشء.
س�تمي حياتي موشومًة بثاث نس�وة: امرأة أرادتني 
وأردتها، ولكن القدر لم ُيرِدنا معاً؛ وامرأة أرادتني ولم أُِردها 
فك�سُت قلبها، وظلَّ ضم�ريي مصلوباً عىل خيب�ة أملها؛ 
وامرأة أردُتها، ولكّنها لفظتني ولم أس�تِطع نسيانها. وأنت 
املرأة األخرية، يا أثرية. هل أستطيع أن أحتفظ باملايض كما 
هو يف ذاكرت�ي املزدحمة بالذكريات، دون أن أعيد تش�كيل 

أحداثه يف ضوء الحارض؟"
وإذا كان�ت ه�ذه الفقرات تلّخص العاق�ات العاطفية 
للش�خصية الرئيس�ية يف الرواي�ة، س�ليم الهاش�مي، فإن 
ري�ن  واملهجَّ الغرب�اء  رواي�ة  الرواي�ة، يف جوهره�ا، ه�ي 
والاجئني واملنكوبني؛ تصّور معاناتهم النفس�ية، وتغوص 
يف أعم�اق وجدانهم، لتكش�ف عن خيباتهم وانكس�اراتهم 

وآالمهم. فس�ليم يضطر إىل الهرب م�ن العراق مع صديقه 
زكي، إثر انقاٍب عسكري يف بغداد، واللجوء إىل لبنان. وبعد 
اغتي�ال زكي يف بريوت بتدبري من س�لطات بلده، فّر س�ليم 
الهاش�مي إىل أمريكا ملواصلة دراسته العليا. بيَد أنه، بعد أن 
ح�از الدكتوراه، أُصيب بمرض الحنني، والش�وق بلهفة إىل 
الوطن:  " يا وطني املس�تحيل! إني أفّتش عنك منذ س�نني، 
ب�ني ركام الذكري�ات، وأبح�ث عن�ك يف فض�اءات األوج�اع 
واألحزان والفجائع واملقابر الجماعية. أتس�ّقط أخبارك،... 
ف�ا يصلنى إال صدى أنين�ك، وأنَت بني مخال�ب اللصوص، 
وتحت س�كاكني العتاة والطغ�اة والغزاة... ي�ا أيها الوطن 
املس�افر يف عروق�ي كالدماء، ي�ا ايها الوطن امل�ازم جفن 
عيني كالبكاء... ها إّني أُعيد بناءك كل يوم بحرويف، وأشّيد 

منائرك من كلماتي، وأحفر سواقيك املندثرة بعباراتي..."
ولكي يخّفف س�ليم الهاش�مي من عذاب مرض الحنني 
إىل الوط�ن، ج�اء إىل املغ�رب أس�تاذاً زائ�راً يف كلي�ة اآلداب 
بالرباط. وهناك التقى بالحس�ناء املغربي�ة أثرية، ووقع يف 
حّبه�ا؛ بيَد أّنها لم تبادله املحبَّ�ة، ألّنها كانت وفيًة لزوجها 
الطبي�ب الذي ُقِتل يف انقاٍب عس�كري فاش�ل. وظّل طيف 
أثرية ياحق س�ليم الهاش�مي ولم يستِطع نس�يانها حتى 
مُت  بع�د مغادرته املغرب:   " لو كنِت أنِت طرقِت الباب، لرمَّ
لمُت روحي املبعثرة، ورسمُت عىل شفَتيَّ  حطام نفيس، ولَمرْ
بس�مة، وخلعُت املصاري�ع، وقلعُت العتبات، وأوس�عت لك 
املداخ�ل واملمرّات، وفرش�تُ ل�ك أهداب الع�ني والجفن.  لو 

كنِت أنِت طرقِت الباب، لنثرُت تحت رجليِك الفلَّ والريحان، 
ة وعس�ل املل�كات ودموعي،  وغس�لُت قدمي�ِك بحليب القرَّ
�فُتهما باآله�ات وزهر الياس�مني وش�قائق النعمان،  ونشَّ
رُتهما بالعود واملس�ك والزعفران. لو كنِت أنِت طرقِت  وعطَّ
الباب، ألوقدُت لك األصابع ش�معاً، وأنرُت دربِك إىل س�ويداء 
القلب ودّثرتِك فيه، وأش�علُت لِك مهجتي بخوراً، وانش�غلُت 
بك انش�غاَل الص�ويف بعبور املس�الك واخ�رتاق الُحُجب، إىل 
شواطئ أُفقِك الخفي البهي. لكن، لكنَّ طيفك، يا أثرية، هو 
الذي أطلَّ عيلَّ يف غري األوان، ليس�خر من محاوالتي البائسة 
للنس�يان، وُيريق رشايني الذكرى يف فضاء حجرتي، ويؤثِّث 
رسيري بالحّمى وأوجاع الذكريات." والرواية مطّرزة بالِفكر 
واملعرفة والثقاف�ة واملعلومات واآلراء السياس�ية، املنثورة 
بطريق�ة رسدي�ة ماك�رة ماهرة، بحي�ث يلتهمه�ا القارئ 
بش�غف وانجذاب دون أن يدري. وجرياً ع�ىل عادة األعمال 
األدبي�ة العربي�ة الك�رى الت�ي تضّمنت مقارن�ات رسدية 
بني التق�ّدم يف أورب�ا والتخلّ�ف يف البلدان العربي�ة، بمثابة 
وس�يلة فنية للتوعية، فإن رواية " مرافئ الحب الس�بعة" 
تش�تمل عىل مقارنة شيقة بني الثقافة األمريكية والثقافة 
العربية، خصوصاً التقالي�د الجامعية األمريكية والعاقات 
بني أعضاء الهيئة األكاديمية من أس�اتذة وباحثني وطلبة. 
اس�تخدم الكاتب بمهارة تقنيات رسدي�ة متعّددة مختلفة 
مث�ل: تع�ّدد األص�وات، والح�وار، والرس�ائل، واملذّك�رات، 
والتناّص، والتك�رار الباغي، وتيار الاوع�ي، وغريها، مما 

زاد من تش�ويق الرواي�ة وجاذبيتها. وتراوح أس�لوبها بني 
الشعر، واملونولوج، والنثر الفني الجميل. واملؤلّف، الدكتور 
عيل القاسمي، كاتب باحث متعّدد االهتمامات، له أكثر من 
أربع�ني كتاباً يف القص�ة القصرية، والنق�د األدبي، ونظرية 
الرتجم�ة، وعل�م املصطل�ح، وصناع�ة املعج�م، وحق�وق 
اإلنس�ان، والتنمي�ة البرشي�ة، والرتبية والتعلي�م. وقد نقل 
بع�ض روائع الروايات العاملية إىل اللغة العربية. وهو عضو 
يف ع�دد من املجام�ع اللغوي�ة والعلمية العربي�ة والهيئات 

الثقافية الدولية.

فار�س ال�شمري
 ت�شوير: ح�شني علي

ضمن منهاجها االس�بوعي تابع جمهور قاعة التكريل الثقافية يف جمعية الثقافة 
للجمي�ع ع�رض فيلم الفن�ان والروائي اس�عد الهايل )ان�رت فيو( ليقدم ق�راءة فنية 
وانس�انية لواقع امل�رأة العراقية وهي تعيش فكرة األم�ل واالنتظار بعودة زوجها من 

املهجر!
والفيل�م من انتاج دائرة الس�ينما واملسح وتمثيل الفنان�ة امرية جواد )بلقيس( 
ومش�اركة الفنانني طه املش�هداني ومازن محم�د وكاظم القري�يش والوجه الجديد 
م�روة... وكان لحضور ابطال الفيلم وس�ط الجمهور وما عرضه الناقد الس�ينمائي 
كاظم مرش�د س�لوم من تحليل تناول الجوان�ب الفنية والفكرية لقص�ة الفيلم فيما 
ساد جو من الحوار البناء بني الحضور واملخرج... وهي محاولة واعدة إلعادة صنعة 

السينما العراقية بتجارب اكثر جرأة...
يف مع�رض التقدي�م قبل عرض الفيلم قال س�لوم... معان�اة العراقيني منذ العام 
1979 وم�ا مروا به من اح�داث دراماتيكية معظمها تصلح كأفام س�ينمائية وهي 
فرصة للشباب إلعادة مجد السينما ملا قبل 1979... واسعد يعمل بشكل جاد كروائي 

يف صنع رؤية سينمائية وفق رؤيته اإلخراجية...
ثيم�ة الفيلم تمحورت حول تجربة ام�رأة عراقية بلغ عمر حياتها الزوجية )30( 
يوما فقط!  بس�بب االضطهاد  الس�يايس الذي يدفع بالزوج اىل الهجرة خارج الوطن 
ويتواصل معها برس�ائل الحب واألمل وانتظار العودة لثاثني عام... وصدمتها االشد 
جاءت م�ن الطبيبة ففي عيادتها الدورية لفحص )الدورة الش�هرية( تكتش�ف انها 
بلغت مرحلة )س�ن اليأس(... فتمي  لتشغل فراغ حياتها برسم اللوحات وتستذكر 
لحظات ليلة الزواج وتلجأ ملابس زوجها لتعيش احام العناق والعطر... هي لم تعش 
قص�ة ح�ب تقليدية... بل صور من عش�اق يتعانق�ون يف الحدائق العام�ة... صارت 
رس�ائل زوجها مكررة واقنعت نفس�ها بعدم فتحها..! وبعد فالح�وار بني )بلقيس( 
ومق�دم برنامج )انرت فيو( يكاد يكش�ف رؤيته�ا الحياتية الخاصة م�ن اهتماماتها 

بلوحات العشاق وحقيقة معاناتها من انتظار )30( عاما لزوج مجهول العنوان..!!
فيما شكر الفنان اسعد الهايل الحضور والجمعية مشيدا بدور الفنانني بالفيلم... 
مضيفا: بلغت ميزانية الفيلم )5( مايني دينار ولم يتس�لم البعض منهم س�وى اجر 

بسيط..!!
وي�رى اله�ايل... الفيلم وفكرت�ه محاولة للتقرب من ش�عرية الص�ورة والحوار 
وم�واد مؤثرة محدودة... والفيلم باألس�اس )مونودراما( لبطلة واحدة وش�خصيات 
مح�دودة... امرأة تعيش الوحدة وهواجس�ها وخفاياها... وربما بعض اللقطات غري 
تقليدي�ة ومراع�اة للظ�رف االجتماعي لذا اقول ش�كرا للفنانة امرية وم�ا قدمته من 
اداء ج�ريء. وعقب الناقد س�لوم... الفنانة امرية لديها اعم�ال جريئة فنية مطلوبة 

والسينما تحتاج لهكذا جرأة... والهايل وضع خطني دراميني للفيلم )الدورة الشهرية( 
و )البوسطجي( والبطلة لكن ملجرد بلغت بانقطاع الدورة كنت اتمنى مواصلة السري 
بالدرام�ا... وايض�ا اس�تخدام اللون األبيض واألس�ود يف معاناة حلم امل�رأة... الفكرة 

ممتازة وهي من وحي تجربة املرأة العراقية التي مازالت تعيش مرارتها...
ويف س�ياق النق�اش ال�ذي دار بعد عرض الفيل�م... علق املخ�رج والروائي صباح 
رحيمة... :محاولة جريئة وميزانية بس�يطة وظروف عمل صعبة واجواء ال تش�جع 
اإلنت�اج... لكن الفيلم  اس�تطاع تحويل الوقائع اىل كلمات وص�ور نابعة من الضمري 
الفن�ي اإلنساني...والس�ينما هنا لغ�ة وهي كلمات م�ن لقطات ببنائه�ا... والحالة 
النفسية الكئيبة للمرأة )بلقيس( يفرتض ان تجسد... اإلنارة معدومة لكن املفاجأة اين 
والخلفية اين.؟ لم نرى مجتمعا س�وى لقطات لدبابة وحرائق... لكن تبقى محاولته 
جميلة... وابدت الشاعرة نضال القايض اعجابها باداء امرية... وهناك ثغرات بالرواية 
اس�قطت ضالها عىل الفيلم منها الزمن فلم يجس�د بش�كل حقيقي... ايضا الواقع 
الطبق�ي لبلقيس... ويظهر انه�ا برجوازية وبا معيل..! وهي الثرية والتش�كيلية... 
هو امر محري...وأضافت :الهايل استطاع ان يتعكز باألداء اإلخراجي واستثمار املكان 
وتمني�ت الغاء املكان ولدينا اس�ماء تعصف بمايني العوانس واألرامل والتي تس�ببت 
ج�راء ما ابتىل به بلدنا...فاملرأة  قد يكون له�ا زوج ولكن تعيش الوحدة... يف الخارج 
هناك نس�اء يجلسن عىل املس�اطب يف حدائق عامة... لكن العراقية ال تجرؤ الجلوس 
بحديقة عامة الن املجتمع ال يحبذ هذا الحق اإلنس�اني...اخريا الفيلم محاولة جميلة 
هزتنا كثريا... وشارك باملداخات ايضا الكاتب حسن حافظ واإلعامي ناهي العامري 
واملخرج ثائر عبد عيل وغريهم...يف ختام الجلس�ة قال ضيف القاعة الهايل... الحظوا 
دور اإلع�ام فهو متصل بأزمات اآلخرين ضمن برنامج قدمه كاظم القرييش بالفيلم 

وينهي املقابلة مع الفنانة بلقيس ليقول )اتمنى ان تكونوا استمعتم...!!(.
اما س�رية اله�ايل... فهو خريج س�ينما وكاتب ومخ�رج تلفزيوني وس�ينمائي 
ول�ه رواي�ات منها / امليت�ة الثالثة واألخ�رية/ و غياب الندى/ وصفح�ات من ذاكرة 
محترضة/ وله تحت الطبع )فاكس اخري لغريبني( وله مسلسات للتلفزيون )حكاية 

صابر، الثأر، الكنز، القارب، الوصية( حصل عىل جوائز عدة ويف مناس�بات عدة. 

القاسمي السبعة" لعيل  احُلّب  "مرافئ 

"انرتفيو" ألسعد اهلاليل يف مجعية الثقافة للجميع
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كت�اب جديد بعنوان :فلس�فة العلم م�ن العقالنية إىل 
الالعقالني�ة” للمؤل�ف د. كريم موىس، اس�تاذ الفلس�فة 
يف كلي�ة اآلداب � جامع�ة بغداد، وعض�و الرابطة العربية 
األكاديمية للفلس�فة، يتناول فيه فلسفة العلم التي هي 
أحد فروع الفلسفة حينما يكون البحث الفلسفي ومادته 
األساس�ية العل�م، ولكن عمومي�ة هذه النظ�رة يختفي 
وراءها الكثري من التفاصيل التي تفرض الوقوف عندها، 
ب�دءاً من عمومية مفهوم العلم وبعده التاريخي املالصق 
ملفهوم الفلس�فة، وانته�اًء بتنوع املباح�ث التي تنطوي 
عليه�ا العلم وتع�دد الزواي�ا والرؤي�ات الفلس�فية التي 
ينظ�ر من خالله�ا إىل العلم عىل أنه نش�اط معريف وعميل 

واجتماعي وإنساني له تاريخ يقارب تاريخ اإلنسان.
يق�ول د. موىس: م�ن العبث أن نضع تعريف�اً جامعاً 
ومح�دداً، إال أننا نس�تطيع أن نوظف بع�ده املمتد تاريخ 
الفك�ر الفلس�في بالقيام به�ذه املهمة ليعطين�ا حدوداً 
لخريطته الفكرية وليس تعريفاً محدداً عن العلم، إذ كان 
العلم يش�ّكل الجزء الذي تميز باس�م الفلسفة الطبيعية 
يف عموم تاريخ الفكر الفلس�في، م�ن هنا ينظر إىل العلم 
عىل أنه مجموعة الفلس�فات الطبيعية التي استقلت عن 
الف�روع الفلس�فية واتخ�ذت اس�م science والعلم قبل 

اس�تقالله كان يعّب عن جزء من الفكر الفلس�في.
ويذك�ر املؤلف أن�ه لم يجد يف هذا الوقت فلس�فة علم 
بمعناه�ا التخص�ي الش�امل ملفه�وم العل�م، واقترص 
النش�اط الفلسفي املهتم بالعلم يف ذلك الوقت، عىل بعض 
املحاوالت الفلس�فية ملناقش�ة مناهج العلم، والبحث عن 

املنهج املفضل، وبرزت س�يادة جلية للنزعة االستقرائية 
يف ذل�ك الوقت، وقرص اهتمام أوغس�ت كون�ت بتصنيف 
العلوم وترتيبها عىل ش�كل درجات حس�ب م�ا تملك من 

التعميم والتجريد والتعقيد.
 ويرجع الس�بب بحس�ب د. م�وىس إىل تأخ�ر انبثاق 
فلس�فة العلم ع�ىل طرازها املع�ارص إىل النزعة الوضعية 
ذاتها أمام س�طوة العلم، فالتقيي�م الفكري الصائب عىل 

وف�ق ه�ذه النظ�رة س�يكون لصال�ح العلم 
ولي�س لصال�ح الفلس�فة، إذ يذك�ر 

الوضع�ي  املذه�ب  مؤس�س 
أوغس�ت كونت أن الفلس�فة 
أن  بإمكانه�ا  كامليتافيزيق�ا 
تؤثر إيجاباً يف العلم بمرحلة 
الطفولة فقط، ولذلك أوكلت 

مهمة قيام فلس�فة للعلوم أو 
فلسفة علمية ليس للفالسفة بل 

للعلماء الذين سيتعرفون بشكل جيد 
إىل ناهي�ة العل�وم وتسلس�لها والعالقات 

القائمة فيما بينها، ومن ثم العمل عىل إيجاد 
نظرة موحدة تركيبية للعلوم جميعاً.

ويشري د. موىس اىل أن هناك سبباً آخر وراء 
تأخر انبثاق فلسفة العلم بنحو نصف قرن بعد 
اس�تقالله عن الفلس�فة تماماً، وهو االزدهار 
والنج�اح املتزاي�دان اللذان نعم بهم�ا العلم يف 
هذه املرحلة، ورس�وخ وثب�ات حالة التفوق 
الت�ي حال�ت م�ن دون حاج�ة العل�م إىل أي 
نوع م�ن املراجعة والتقويم من أي نش�اط 
فك�ري كان، حت�ى ل�وكان ه�ذا النش�اط 
متمثالً بالفلسفة، وعىل هذا األساس نرى 
العاصف�ة التي حلّت بالعلم عىل مس�توى 
األسس الفكرية التي يستند إليها يف مطلع 

القرن العرشين، والتي أفضت إىل الرس�وخ 
املطل�ق للمب�ادئ العلمي�ة ال يصم�د إىِل 

األب�د، وأن العل�م يف نهاية األمر نش�اط معريف عميل 
تبق�ى عائديت�ه إنس�انية امللمح، وقاب�ل للمراجعة 
والتقوي�م بش�كل ش�امل، األم�ر الذي فت�ح الباب 
ومه�د الطريق لولوج فلس�فة تقوم به�ذه املهمة 

التخصصية للعلم.
أما يف م�ا يتعل�ق بتفاصيل املهم�ة امللقاة عىل 
عاتق فلس�فة العل�م، وإن كانت تعّب بش�كل عام 
عن حديث فلسفي شامل عن العلم لكنها يف الوقت 
نفس�ه غري معنية باكتش�اف منجزات علمية ألن 
ه�ذا األم�ر م�ن ش�أن العلم�اء وليس من ش�أن 
الفالسفة، وتبقى مهمة فلسفة العلم مقررة بأن 
فلس�فة العلم حديث عن العلم، وليست حديث يف 
العل�م، إذ تتحدد الصلة بني فلس�فة العلم والعلم 
بأن ال تنصّب الفلس�فة نفسها وصية عىل العلم، 
ويف الوق�ت نفس�ه ال تتح�ول إىل وصيف�ة ل�ه. 
واذا كان�ت فلس�فة العلم ته�دف إىل بناء حديث 
فلس�في شامل عن العلم، فيبدو أنها عازمة عىل 
جع�ل العلم موضوع�اً تضيفه جمي�ع مباحثها 
األساسية بل تتجاوز ذلك إىل مجاالت أخرى مثل 
سوس�يولوجية العل�م فضالً عن تاري�خ العلم، 
كم�ا وتس�عى فلس�فة العل�م إىل الحصول عىل 
نظرية فلس�فية يف الوجود معتمدة باألس�اس 
ع�ىل األنتولوجي�ة الت�ي يفرضه�ا العل�م عب 
التص�ورات واملفاهيم الوجودي�ة العلمية، مثل 
املادة والطاقة، واملوج�ة واملجاالت الكهربائية 
واملغناطيس�ية والذرة ومكوناته�ا... ومن ثم 

تقويم ونقد هذه األنتولوجية الشاملة.
تن�اول املؤل�ف يف كتابه هذا أه�م املهمات 
امللق�اة ع�ىل عات�ق مبح�ث العقالني�ة يف فلس�فة العلم، 
م�ع وجه�ات نظر مختلفة لش�أن هذا املبح�ث العقالني 
وتط�ورات صور العقالنية يف فلس�فة العل�م من حال إىل 
حال، وخاصة أهم ركنني تس�تند إليهما: األول موضوعية 
وج�ود الحقائ�ق العلمي�ة وثبوتيته�ا أما تغ�رّي الظروف 
االجتماعي�ة والحضارية التي تخص العوامل اإلنس�انية 
وجمي�ع العوامل اإلنس�انية وجميع العوام�ل التي تجعل 
الحقائ�ق العلمي�ة تبدو نس�بية الطابع، والرك�ن الثاني 

املنه�ج الصحي�ح للوص�ول إىل ه�ذه الحقائ�ق والنزعة 
إىل وحداني�ة ه�ذا املنه�ج وتقرير مالم�ح العقالنية فيه، 
ل�ذا ن�رى بعد أن هدم هذي�ن الركنني يف بع�ض اتجاهات 
فلسفة العلم صنفت هذه االتجاهات بصنف الالعقالنية 
يف فلس�فة العلم. كما تناول املؤل�ف العقالنية العلمية يف 
ش�كلها العقالني الخالص متمث�اًل بالعقالنية التجريبية 
الت�ي تبنتها الوضعي�ة املنطقية، إذ بدت ه�ذه العقالنية 
عب�ارة ع�ن عقالني�ة تحصي�ل الحاص�ل، تتماه�ى مع 
عقالنية وصورية املنطق الذي تس�تند إلي�ه، وتظهر فيه 
أن املدع�ي بامتالك�ه الحقيق�ة العلمية متمث�اًل بالعالم 
التجريب�ي هو ذات�ه من يصدر الحكم عىل صدق الش�كل 
التجريدي لهذه الحقيقة العلمية، بعد أن املدعي بامتالكه 
الحقيقة العلمية يف العودة إىل التجربة لتصدر حكمها عىل 
هذا التجريد العقيل. الواقع التجريبي، وتس�تخلص هذه 
املادة الخام عن طريق منهج االستقراء الذي عّدته املنهج 
الصائب الوحيد املناسب للعلم، يأتي بعد ذلك دور تشكيل 
الحقيقة العلمية عىل ش�كل تجريد ريايض ومنطقي عىل 
ش�كل قانون ونظري�ة عن طري�ق العقل، ث�م العودة إىل 

التجربة لتصدر حكمها عىل هذا التجريد العقيل.
ويرص�د املؤلف أول محاول�ة لفهم عقالني�ة املعرفة 
العلمية، وقام بها الفيلس�وفان جاس�تون باشالر وكارل 
بوبر، إذ رأى كالهما أن ليس هناك حقيقة علمية ومبادئ 
أساس�ية ق�ارة وراس�خة يف التجرب�ة يس�تطيع العق�ل 
اكتش�افها، وإنما املرشوع املعريف العلمي مؤسس عىل أن 
الحقائق العلمية تأتي من عملية تس�اهمية يساهم فيها 
العق�ل والتجربة، فالعقل ي�رّشع الفرضيات والنظريات، 
أم�ا التجربة فعليها أن تحك�م، ولكن الحكم ليس بصدق 
ه�ذه النظري�ات والفرضي�ات ألن التجرب�ة ال تنتمي وال 
تع�رف عالم النظري�ات والفرضيات، ب�ل تنتمي إىل عالم 
الوقائ�ع واألحداث، وبهذه الوقائع أو األحداث تس�تطيع 
أن تكذب النظريات والفرضيات، لذا فإن العلم يسري وفق 
عقالنية أس�ماها باش�الر العقالنية التطبيقية وأسماها 
بوب�ر العقالنية النقدية. وتن�اول املؤلف االنعطاف الكبري 
الذي حصل يف رؤية فلسفة العلم تجاه عقالنية العلم عىل 
يد فيلسوف العلم توماس كون، حينما اعتب تاريخ العلم 
هو املرجعية األوىل يف تأسيس فلسفة العلم، وبعد أن طرح 

مفهوم الالمقايس�ة الذي من خالله كشف توماس كون، 
بأنه عند حصول الثورات العلمية عىل مدى تاريخ العلم ال 
تتغري فيه الحقيقة العلمية الجديدة ال يمكن مقايس�تها 
م�ع الحقيق�ة العلمية القديم�ة، أي ال يمك�ن تعيني من 
منهم�ا أفضل من األخرى الخت�الف مرجعية العقالنية يف 
كليهما بعد أن تبدلت أس�س العقالنية العلمية، إذ تبدلت 
التجرب�ة والنظ�رة إىل العالم، وتبدل كذل�ك العقل الباحث 
يف ه�ذا العالم، وتبدلت املعاي�ري واملناهج، ولكن يف خضم 
هذا التبدل الكبري يزرع توم�اس كون نوعاً من العقالنية 
الثابت�ة ثبوت�اً متعلقاً بس�يادة النموذج اإلرش�ادي الذي 
يس�ود مرحلة ما من مراح�ل العلم أطلق عليها العقالنية 
املؤسس�اتية الت�ي تأخذ كل مس�تلزماتها من مؤسس�ة 
املجتمع العلم�ي الذي يقود البحث العلم�ي. كما وتناول 
ما جاء به فيباند، فيلس�وف العلم األمريكي النمس�اوي 
األصل الذي نادى رصاحة أن املحرك الفعيل للبحث العلمي 
هو الالعقالنية، والعلم مرشوع قائم ويتطور عىل أساس 
انتهاك مب�ادئ العقالنية الس�ائدة، ورأى يف مؤلفه “ضد 
املنهج” أن املناهج العلمية هي مناهج نس�بية ومتعددة 
وال وجود ملنهج واحد للعلم، لذا س�يكون املرشوع العلمي 
ذو صبغة فوضوية ال يعرتف بوجود س�لطة منهج معني 
أو قواعد معينة تحدد نشاطه، وبهذه الصورة الفوضوية 
للعل�م يفقد األخري بنظ�ر فيبان�د كل مميزاته عن باقي 
النش�اطات املعرفي�ة األخ�رى ويضح�ى تقلي�داً معرفياً 
كباق�ي التقاليد التي تتغل�ف بجميع املناحي اإلنس�انية 
والحضاري�ة واالجتماعي�ة، إذ نحن وصل الح�ال بنا مع 

فيبابند إىل الرؤية الالعقالنية الخالصة للعلم.
وع�ىل أي�ة حال، ال ب�د أخ�رياً، ان نرى يف ه�ذا البحث 
وبفصول�ه األربع�ة كان�ت املحط�ات التي حصل�ت فيها 

نقطة انقالب بمنحى العقالنية يف فلسفة العلم.
كما ونصل إىل النتيجة املتوقعة حينما يكتمل مرشوع 
فلس�فة العل�م، ويصبح نش�اطاً فلس�فياً مس�تقالً عن 
ضوابط املوضوع الذي يبحث في�ه متمثالً بالعلم، نقول: 
ال بد أن تجاري فلس�فة العلم باقي النشاطات الفلسفية 
والفكرية األخرى يف النزوع إىل النس�بية والالعقالنية، ألن 
اتج�اه بوصلة عموم الفكر اإلنس�اني املعارص يش�ري اىل 

هذا االتجاه.
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جابر �أحمد ع�صفور

ربم�ا كان من أه�م املع�ارك النقدي�ة التي كان 
ع�يل خوضها املعرك�ة التي أثارها كتاب�ي  “  زمن 
الرواي�ة”، وقد صدرت طبعته األوىل س�نة    1999. 
وكان هذا الكتاب نتيجة طبيعية ملا س�بق أن كتبته 
ح�ول املوض�وع، فق�د الحظ�ت أن هناك تغ�رياً يف 
منحنى اإلبداع األدبي،    أخذ    يلفت انتباهي طوال 
الثمانيني�ات،    ويتمث�ل يف تصاعد مؤرشات اإلبداع 
الروائي. صحي�ح أن محمود درويش كان ال    يزال    
يمأل العالم بإبداعه،    ش�أنه ىف ذلك ش�أن أدونيس 
ونزار قباني وغريهما. لكن كان فوز نجيب محفوظ 
بجائ�زة نوبل مؤرشاً بالغ    األهمية،    وعالمة عىل 
تغري يف توجه جائزة نوبل نفس�ها،    وأذكر أن هذا 
األم�ر دفعن�ي إىل مراجع�ة صف�ات الحاصلني عىل 
جائ�زة نوب�ل،    فإذا بي أكتش�ف أن مؤرش الرواية    
يتصاعد،    ابتداء من حصول جارثيا ماركيز عليها 
قب�ل نجيب محف�وظ،    وذلك يف س�ياق صاعد من 
األسماء الروائية التي ضمت خوسيه ثيال اإلسبانى، 
ونادي�ن جورديم�ر وجوت�ري من جن�وب إفريقيا، 
وكينزا بورو أوي من اليابان، وخوس�يه ساراماجو 
من البتغال، وذلك يف س�ياق يوصلنا إىل نايبول من 
الكاريب�ي، وأورخ�ان باموق من تركي�ا، ودوريس 
ليس�نج من إنجل�رتا، وماريو فارجاس يوس�ا من 
بريو. ولذلك خصصت عددي�ن من مجلة “فصول” 
ع�ن” زمن الرواي�ة “، وعندما أصبح�ت أميناً عاماً 
للمجل�س األعىل للثقافة أقمت أضخم مؤتمر عربي 
ع�ن الرواي�ة،    وظ�ل املؤتم�ر قائماً لس�نوات غري 
قليلة. وبعدها تشجعت وأصدرت كتابي عن “زمن 

الرواية” .  
 ولق�ي الكت�اب اس�تقباالً عاصفاً من الش�عراء 
الذي�ن تص�وروا أن زمن الرواي�ة    يعنى إلغاء زمن 
الش�عراء أو التهوين من ش�أنه،    ول�م    يكن ذلك 
مقصدي،    فما كنت أسعى إىل تأكيده هو أن دوافع 
االستقبال األدبي عند الجمهور صارت أكثر ميالً إىل 
الرواية،    وأن الروايات الشهرية اكتسبت جماهريية 
اس�تثنائية، بعد أن تحولت إىل أفالم ناجحة .   وزاد 
األمر جالء يف ذهني أني وجدت شكوى من النارشين 
من عدم إقبال القراء عىل دواوين الش�عر بالقياس 
إىل الرواية، وس�معت عن إغالق دار لنرش الش�عر يف 

إنجلرتا. 
وتصاع�د اإلقبال عىل كتاب�ة الرواية،    خصوصا 
بع�د أن أس�همت نوبل محف�وظ يف ترجم�ة مئات 
الروايات العربية، األمر الذي تحول إىل دافع مضاف 
إىل دواف�ع اإلقبال ع�ىل كتابة الرواي�ة ،   وأصبحنا 
نس�مع عن الرواي�ات الرائجة التي يص�ل توزيعها 
إىل مئ�ات األلوف. ورغ�م رأيي الس�لبي يف عدد من 
الرواي�ات الرائجة، من حيث القيم�ة الفنية، لكني 
أرى يف ظاه�رة الرواي�ات الرائج�ة نفس�ها مظهراً 
آخ�ر من املظاهر الدالة عىل أننا نعيش زمن الرواية 
بامتي�از. وال أدل عىل ذلك، أخ�ريا، من إقامة جائزة 
البوك�ر العربية التي أصبح لها حضور فعال وتأثري 

ملموس يف حركتي إبداع الرواية واستقبالها. 
هكذا، انترصت يف معركة “زمن الرواية “ وش�اع 
أم�ر الكت�اب، جنبا إىل جن�ب املصطل�ح، واختفت 
املقاالت املضادة إىل بحور النسيان، وتحول الشعور 
ال�ذي انطويت علي�ه مع مطال�ع ثمانينيات القرن 

املايض إىل يقني ال سبيل إىل نكرانه يف هذا القرن.

�لعقل و�لتجربة وما بينهما
�صرفات

معركة الرواية

�صرفات

عبا�س بي�صون 
أن تكت�ب رواية عربي�ة، أن تكتب قصيدة 
عربي�ة، أن ترس�م لوح�ة عربي�ة، أن تق�دم 
مرسح�ًا عربي�اً أن تؤل�ف موس�يقى عربية 
ناهيك عن أن تؤلف يف الفلسفة العربية وعلم 
النفس العرب�ي وعلم االجتم�اع العربي. هنا 
بالنسبة لكثريين هزل خالص فهناك روايات 
يكتبها عرب ال رواي�ة عربية، وهناك قصائد 
يكتبها شعراء عرب ال قصيدة عربية، وهناك 
مؤلفات موس�يقية لعرب ال موسيقى عربية 
ناهي�ك عن أن هناك رشوحاً لجوانب من علم 
النف�س ال عل�م نفس عرب�ي، وهناك رشوح 
لبعض مناحي عل�م االجتماع ال علم اجتماع 
عرب�ي وعىل هذا فليس هن�اك علم لغة عربي 
وال نق�د أدب�ي عرب�ي وال نق�د موس�يقي أو 
مرسحي أو س�ينمائي، ال نستطيع أن نقول 
ه�ذا ع�ن الثقاف�ة الفرنس�ية أو االنكليزي�ة 
األمريكي�ة فثم�ة هن�ا بالتأكي�د أدب ونق�د 
وفنون وعلوم إنس�انية يمكننا نسبتها كلها 
إىل ثقافات بعينها، فيم�ا أن ما يؤلفه الغرب 
وم�ا يصنفون�ه ينس�ب إىل منظوم�ة عاملية 
وال ينس�ب إىل الثقاف�ة العربي�ة فهذه جمع 
ورص�ف لنص�وص وأعمال ال يمك�ن أن نجد 
له�ا صف�ة جامعة أم روح�اً واح�داً أم عقالً 
خاصاً، بل ال يمكن نسبتها إىل سابق عربي أو 
مراجع عربية فهي منس�وبة إىل سابق عاملي 
ومراجع عاملية، وباختصار فإننا ال نستطيع 
بالقدر نفسه أن نتكلم عن ثقافة عربية وإذا 
عّن لنا أن نبحث عن ه�ذه الثقافة وجدناها 
يف التاري�خ ويف الرتاث. يمكننا أن ننس�ب طه 
حسني إىل االسترشاق الغربي ونجيب محفوظ 
إىل الواقعية الروسية أو الفرنسية والجزار إىل 
الفن الس�رييايل وعم�ر ان�ي إىل االنطباعية 

وأدوني�س إىل الش�عر الفرن�ي ويمكننا أن 
ننسب بالطريقة نفسها إىل التجريد ومرسح 
العبث وسوى ذلك، وليس يف هذا كله مسمى 
عرب�ي واح�د. فالكتاب والفنان�ون العرب ال 
يرث�ون بعضه�م البعض انما يرث�ون اعالماً 
يف الثقافة العاملية، ويرثونهم بدون مناس�بة 
واضحة وبدون توقيت محدد أو بتأخر واضح 
عن ظروفهم وأوقاتهم. الرومانسية العربية 
نش�أت مع غروب الرومانس�ية والسرييالية 
العربية هلت مع غروب السرييالية والتجريد 
العرب�ي تواق�ت م�ع غ�روب التجري�د. وإذا 
سعينا إىل التماس يشء عربي يف كل ذلك قلنا 
أنه التأخ�ر وهو تأخر عن الزم�ن فاملدارس 
والتيارات تنش�أ عندنا يف غري وقتها وبعد أن 

غدت باطلة أو شبه باطلة.
الحقب�ة الحديث�ة من تاريخنا الس�يايس 
والثق�ايف متصل�ة اتص�االً وثيق�اً بمس�ألة 
الهوي�ة. من ه�و العربي كان س�ؤال الفكر 
القوم�ي ول�م يك�ن الج�واب م�ن الحارض، 
فالحارض بالنس�بة للعرب ال يع�ول عليه يف 
يشء، الح�ارض ال قيم�ة له إال يف التسلس�ل 
الكرونولوج�ي. ان�ه موجود فقط بالنس�بة 
للم�ايض. لكنه زم�ن ال ُيعتد به وال ينتس�ب 
إلي�ه، فالعرب كان�وا يف ي�وم وانقطعوا عما 
كان�وه وهم لم يعاودوا الب�دأ ولم يعثروا بعد 
ع�ىل بدايتهم ولم يعرفوا من أين يبدأون، وقد 
يب�دأون مجدداً من نقط�ة يف املايض، من ابن 
رش�د كما نوه الجابري أو من ابن خلدون أو 
من املتنبي واملعري أو الواسطي، وقد يبدأون 
م�ن مارك�س االيديولوجي�ة األملاني�ة او من 
مارك�س رأس املال، وقد يبدأون من ماتزيني 
أو م�ن بيس�مارك. انه�ا بداي�ات متفاوت�ة 
مقرتح�ات  بح�ت  لكنه�ا  ومتضارب�ة،  ب�ل 
وإرشادات. اما الحقيقة فهي أننا لم نبدأ بعد 

ول�ن نبدأ كما يبدأ اآلخ�رون من الحارض، بل 
لن نب�دأ من زمن محدد إنم�ا نبدأ من عنرص 
عزلناه ع�ن الزمن وجعلنا ال زمني�اً. فالبدء 
من ابن رش�د أو ابن خلدون ليس شيئاً آخر. 
والهوية عندئذ ليس�ت طابع ش�عب أو طابع 
أمه، انها تلفيق من بداية يس�تحيل إدراجها 
مجدداً يف نس�يج الزم�ن. إذ ال يمكن لقوم ال 
يعرفون يف أي زمن يعيشون ومن أين تتحدر 
إليهم صفاته�م ومكوناتهم، ال يمكن لهؤالء 
أن يمتلك�وا ش�يئاً ال بد له م�ن كثافة زمنية 

وثق�ل تاريخي، بيد أن لهذا التحرر من الزمن 
نتائجه فالثورات التي تعمر اليوم بالد العرب 
تنفجر بدون ارتقاب وبدون مقدمات وبدون 
تدرج�ات. انما هي ص�ورة أن�اس يهبون يف 
غفلة من الزمن وينش�طون بعيداً عنه، فكل 
م�ا ج�رى وما يج�ري الي�وم لم يس�بقه أي 
حس�اب، فقد نهض العرب م�ن بالدة مزمنة 
وسبات تاريخي وقاموا قومة واحدة. ذلك أمر 
ال نس�تطيع استجالءه يف سياق من تدرجات 
ومقدم�ات ونتائج. إنما هو لعب ليس للزمن 

في�ه منطق محدد أو مفهوم، لعب يقرب من 
أن يكون ارتجاال أو لعباً حراً.

إذا أعدنا س�ؤال من هو العرب�ي تبدى لنا 
أن األجوب�ة الت�ي تلقيناها عىل س�ؤال كهذا 
ع�ب األي�ام، إنم�ا هي أجوب�ة تع�ود إىل أبعد 
زم�ن ممكن، فالش�هامة والك�رم والضيافة 
والفروس�ية والطيبة، إنما هي صفات يغلب 
ردها إىل البداوة، والح�ال ان هذا التبدي )من 
الب�داوة( القديم الجديد هو كل ما يتبقى لنا، 
إذ ل�م يغلب عىل الع�رب، فيما نعلم، العقل أو 

الكدح أو النظام أو الرتتيب أو االقتصاد. إنما 
ه�ي صفات تنس�ب يف العادة ألق�وام آخرين 
ليمت�ازوا بها ع�ن العرب. نس�بت إىل الفرس 
وتنس�ب إىل األوروبي�ني يف مع�رض التماي�ز 
واملقارن�ة، وإذا وقفن�ا بالهوي�ة ع�ىل ه�ذه 
الصف�ات، ب�دا واضح�اً أن مي�زة هويتنا هو 
عدم اس�تعدادنا ألي هوية، والتسامي بهذه 
الهوي�ة إىل زمن أول هو يف تخييلنا أول الزمن 
أو بدؤه. هكذا تفهم األصالة عند العرب فهي 
القدم من أي وجه أتى، وهي استهالل للزمن 
ينته�ي إىل الزمني�ة واضح�ة، وبالت�ايل فإن 

الهوية هي الرجوع إىل ما قبل الهوية.
نملك حارضا ال نقرّبه وال نعزو له وجوداً، 
ونملك لغة نجتهد لكي نخلصها من الحارض 
ونرده�ا إىل أول الزم�ن أو أول اللغة أو لغة ما 
قبل العالم. هذه اللغ�ة األم، التي هي خزانة 
األصال�ة، تنحط يف الزمن أو تنحط مع الزمن 
لتس�اوي الحارض ولتكون مثل�ه باطلة غري 
ح�ارضة. بي�د أن اللعب�ة ه�ي وحده�ا التي 
عارشتن�ا وعارشناه�ا، وه�ي وحده�ا التي 
انتقل�ت معن�ا م�ن أول الزمن، م�ن األصالة 
املخدوع�ة إىل الزمن األجوف إىل التدهور الذي 
ال حس�اب له وال ميزان، اللغ�ة هي موروثنا 
الوحيد الحقيقي من زمن »اآللهة املهاجرة«، 
من زمن األصالة البالية ومن أول الزمن، لكنها 
لم تعد تحمل الس�يف وال تتجول يف املضارب 
وال تحي�ي الحج وال تقري الضيف وال تنهض 
بالش�مائل الفروس�ية، انها لغة تبتئس معنا 
وتتبل�د معن�ا وتق�وم قومة واح�دة وترتجل 
وتلعب بحرية وتثور بدون مقدمات وتسقط 
ب�دون مقدم�ات، انها نحن كم�ا خرجنا من 
التاريخ وعرينا وتس�ّولنا واس�تعرنا وتلبسنا 
خارج التاريخ، انها اس�منا الوحيد وربما إذا 

تكلمنا عن هوية قد تكون هويتنا.

عماد جانبيه

بحثــــًا عــــن بدايـــــــــة
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مايكروفون

فاضل عواد يف أمسية استثنائيَّة
يف أمس�ية ممي�زة فعالً تألق املط�رب فاضل عواد يف القاعة التي امتألت باملعجبني وعش�اق الغناء الس�بعيني، فأطلق صوته مرغًما 

ففاض حنيًنا وطرًبا، وكان من الس�هل ان تجد ان عمره الذي تجاوز الس�بعني عاًما قد ترك اثرًا عىل صوته الس�يما انه مبتعد عن 
الغن�اء من�ذ وقت طويل، لكنه يف مش�اعر الحارضين كان ذلك الصوت الذي اطربهم بالعرشات م�ن االغاني التي تمثل ذاكرة جمعية 

للمجتمع العراقي.
كانت استضافته من قبل ملتقى الثالثاء اإلذاعي والتلفزيوني، احتفاًء به واعتزاًزا بمسريته اإلبداعية وربما هي فرصة ليخرج من 

عزلته، فجاء ليقرأ شعرًا، وليتحدث عن كتابه الذي صدر له أخريًا عن )العروض( وبحور الشعر. 
وقال: "اريدكم ان تعرفوا الوجه اآلخر مني، أنا ش�اعر فصيح وش�اعر ش�عبي، درس�ت البالغة ملدة عرش س�نوات يف ليبيا، 
وطوال تلك األعوام وجدت ان يف كتب العروض الكثرية من يتمثلون بالش�عر الجاهيل الصعب جدا، 

وبالفع�ل راح يتحدث، اال ان الحضور لم يجدوا فيما يقوله ما أتوا ألجله، كانوا يس�تمعون اىل ما 
يقول�ه م�ن باب االنتظ�ار، ولكن امد االنتظار طال وم�ازال فاضل عواد يقرأ الش�عر ويتحدث يف 

العروض، طالبه الجمهور بالغناء". 
وأض�اف "ق�ال منذ 20 س�نة ل�م أغن ولم اج�ر أي تمرين"، لك�ن الجمهور ال�ذي غصت به 
قاع�ة الجواهري يف اتحاد االدب�اء كان له رأي آخر، أرص عىل أن يغني فاضل عواد، 

يح�اول  االعتذار بطريقة او أخرى بحجة كان 
وبأخرى لكنه يف النهاية رضخ، 
طابت نفسه فغنى فعالً، وغنى 

معه الجمهور.
وع�ىل ح�د ق�ول الصحفي�ة 
أسماء عبيد: "نعم هي كذلك 
امسية استثنائية اليوم كان 
املقايي�س،  ب�كل  مختلًف�ا 
القاع�ة غصت ع�ن بكرة 
أبيها والكل يغني معه، يف 
البدء ق�ال عواد لن أغني 
ع�ىل  أغاني�ه  وجه�زت 
وش�غلتها  حاس�وبي 
ضغ�ط  تح�ت  ولك�ن 
الطلبات غنى وأطربنا 
جميًعا والبعض بكى 

تأثر".

سريين: حبيبي مصطفى شعبان!

 ن�رشت املمثل�ة اللبناني�ة س�ريين عبدالنور صورة له�ا خالل تواجده�ا يف املطار، 

وكتب�ت ملحبيه�ا تعليق عليها قائل�ة: »احزروا من 

صورني؟«. بعد دقائق نرشت سريين صورة تجمعها باملمثل 

املرصي مصطفى ش�عبان الذي ترتبط معه 

بعالقة صداقة قوية، وكتبت عىل الصورة: 

»حبيبي مصطفى شعبان«.

سريين موجودة يف القاهرة، وكانت 

متجهة إىل اإلسكندرية عندما 

التقت بمصطفى شعبان 

يف املط�ار، حي�ث أنها 

أغني�ة  س�جلت 

يف  »حبايب�ي« 

مرص، ومن 

ملنتظ�ر  ا

إطالقها قريباً.

يف س�ياق آخر، وافق�ت عبد النور 

عىل أن 

تكون الوجه اإلعالني ملاركة النجري عربية بعد 

مفاوضات دامت بضعة أشهر.. وسبق لكل من 

يارا وديانا ح�داد ورزان مغربي أن وافقن عىل 

ان يكّن الوجه اإلعالمي لهذه املاركة العربية.

الفخراين: رفضت )اخلواجة( قبل 3 سنوات
أكد الفنان يحيي الفخراني بأنه تمنى العمل مع نجله ش�ادي يف إخراج 
أعماله الدرامية، لكن اتجاه نجله للسينما وتركيزه هو يف التليفزيون 
كان الس�بب يف تأخ�ر ه�ذه الخط�وة مش�رياً إىل أن الف�ن ال يع�رف 
الواس�طة، وال يمك�ن يف الوقت نفس�ه أن يرفض العمل مع ش�ادي 

ملجرد أنه ابنه.
وأضاف الفخراني أن قصة مسلس�ل )الخواجة عبد القادر( قدمت 
ل�ه قب�ل 3 س�نوات تقريباً ول�م يجد نفس�ه فيها، موضح�اً أنه 

واف�ق عليها بع�د أن قرأ ملخص آخر لها نهاي�ة العام املايض، 
بقوله "قدم يل السيناريس�ت عبد الرحي�م كمال ملخص 

للمسلس�ل قبل 3 س�نوات تقريباً، وعندما قرأته لم أشعر 
بحماس كبري للموافقة عليه، ووجدت أن ش�خصية البطل ال تناسب مرحلتي 

العمرية، واقرتحت عليه أن يقوم بتقديمه ألحد الفنانني الش�باب، وبعدها نسيت املوضوع، 
وقدم يل كمال وقتها مسلسل )شيخ العرب همام(".

طول غادة جيربها عىل التصوير حافية
تعرضت الفنانة، غادة عبد الرازق ملوقف حرج خالل حفل تكريمها بنادي روتاري باإلسكندرية 
مؤخ�را، حي�ث طالبتها أحدى عضوات الن�ادي بخلع حذائها حتى تس�تطيع التقاط الصور 

التذكارية معها وخاصة أن غادة تمتلك قامة طويلة .
وعىل الرغم من أن غادة طلبت من املصور عدم التقاط قدميها إال أن هناك من خدعها وقام 

بالتقاط الصورة كاملة لتظهر النجمة بدون حذاء وحافية.
وكان ن�ادي روت�اري باإلس�كندرية إق�ام حف�اًل لتكريم فريق عمل مسلس�ل “مع س�بق 
اإلرصار” ال�ذي قام�ت ببطولته غادة عبد الرازق وحرضه فري�ق العمل وهم عبري صربي 
وماجد املرصي واملؤلف أيمن س�المة واملخرج محمد س�امي وطارق لطفي واملنتجة مها 

سليم.

إهلام شاهني: ارتكبنا خطأ فادحًا
ربط�ت املمثل�ة املرصية إلهام ش�اهني ما تعرضت له من حم�الت هجوم من 

بعض الش�يوخ بسبب أدوار جس�دتها يف أعمالها الفنية، باملوقف السلبي الذي 
أتخذه بعض الفنانني من اتهام املمثل املرصي عادل إمام بازدراء األديان.

إله�ام أك�دت أن صمت هؤالء الفنانني ه�و ما أوصل أهل الفن مل�ا يتعرضون له 
م�ن حمالت وهجوم هذه األيام مثل الحمالت الت�ي انتقدت هالة فاخر، وإيناس 

الدغي�دي، وخالد يوس�ف وغريهم، وقالت: »أتوقع خالل الف�رتة املقبلة مزيداً من 
الهجم�ات عىل الف�ن، وذلك نتيجة صمتنا وموقفنا الس�لبي، فنح�ن ارتكبنا خطأ 

فادحاً أوصلنا إىل هذه املرحلة التي يصعب إيجاد الحلول للخروج منها«.
املمثل�ة املرصية لفت�ت إىل أن الهجمات التي يتعرض لها أهل الفن تس�تهدف تدمري 

م�رص كلها، وقالت: »هذه الحروب والهجمات املتتالية هدفها تدمري مرص والقضاء 
ع�ىل كل يشء جي�د فيه�ا، فهناك م�ن يس�عى لتدمري الف�ن والقضاء عىل الس�ياحة 

والحضارة بل وتقس�يم مرص، بالدي تتعرض ألقوى حرب يف حياتها، ألنها تستهدف محو تاريخنا 
وحضارتنا العريقة«.

الدراما السورية تواجه األزمة وتبتعد عن الكوميديا
 الدرام�ا الس�ورية قررت االبتعاد عن التلمي�ح واملواربة بعد أن أصبح الواقع أكثر ج�رأة من الدراما  كما 

تخلصت من فكرة التناول الكوميدي لألحداث الدامية يف سوريا بعد أن أثار ذلك انتقادات واسعة، ويستعد 
صناع  الدراما السورية لخوض تجربة جديدة تتناول فيها األحداث بشكل مبارش.. لتمتلئ املشاهد بالدمار 

والشهداء واأليتام والبيوت املهدمة فوق رؤوس أهلها.. ومهجرين ونازحني قد ال يعودون أبداً..
وبع�د ميض أكثر من ش�هر عىل انتهاء موس�م دراما رمضان 2012, بدأت التحضريات يف س�وريا للموس�م 

الجديد, فيما تتصدر األعمال الدرامية التي س�تتناول األحداث املش�تعلة يف البالد منذ 15 آذار 2011  املش�هد 
الدرام�ي, حيث رّصح املخرج الس�وري زهري قنوع أنه يجهز ألول عمل تراجي�دي يتناول تداعيات األزمة عىل 

الس�وريني بش�كل مبارش, حيث يصّور العمل الذي يحمل اسم "وداع" األذى والرضر الذي تعرّضت له رشيحة 
من الشعب السوري يف ظل األحداث, كما يسلّط الضوء عىل األمراض االجتماعية التي أفرزتها األزمة 

عىل املواطنني, يف حني تش�ّكل األوضاع السياس�ية التي تمر بها البالد الخلفية 
األساسية ألحداث العمل.

 وقال املخرج السوري إن "تناول موضوع األزمة يف عمل درامي 
يعترب موضوعا شائكا وحساسا جداً, وأنه أرّص عىل تبني العمل 

ال�ذي ال يزال طور الكتابة من باب الواجب الوطني, واملس�اهمة 
بتقدي�م أي يشء ملصلحة الوطن", موضحاً أن أحداث العمل الذي 

يتألف من ثالثني حلقة, س�تجري خ�الل ثالثة أيام فقط يف مدينة 
دمشق ومحافظات أخرى.

ويف س�ياق األعمال التي تتناول األحداث يف سوريا, يجري التحضري 
حالي�اً لعمل درامي جدي�د بعنوان "الخونة" عن ن�ص خلود قتالن، 

فيم�ا لم يت�م تحديد مخرج العم�ل وأبطاله حتى اللحظ�ة, ويتناول 
العمل األحداث السياس�ية التي تش�هدها س�ورية, ويعّرج أيضاً عىل 

الث�ورات العربية التي حدثت يف كل من تونس ومرص وليبيا وتداعياتها 
عىل املنطقة.

 يش�ار إىل أن عدد من األعمال الدرامية الس�ورية حاولت خالل املوس�م 
الدرام�ي الفائت تناول األزم�ة التي تمر بها الب�الد, ولكنها أغلبها حمل 

الن�اس النم�ط الكومي�دي الس�اخر, ضمن طرح بس�يط وس�طحي, ابتعد كثرياً  آالم  ع�ن 
صناعها أنهم يستخّفون بدماء السوريني.ومعاناتهم, فيم�ا القت تلك األعمال انتقاد الجمه�ور والُكّتاب واّتهم أغلب 
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 
فنان س�ينمائي من الرواد، ش�هد تأس�يس تلفزيون 
بغ�داد ي�وم كان يس�مى بالبنكل�ة وه�و موظ�ف يف 
الس�كك نه�ارا ويف تلفزيون بغداد لي�ال.. هكذا كانت 
حياته يوم كانوا قلة من املحرتفني يف قس�م الس�ينما 
ويص�ورون بكام�ريا قي�اس 16 مل�م.. وكان وقتها 
املص�ور الخ�اص للزعي�م الراحل عبد الكريم قاس�م 

يف ترحال�ه وتنقالته وابتعد عن�ه بعد محاولة 
اغتيال�ه، إنه الس�ينمائي مجي�د حميد 
واملص�ور الخ�اص للزعي�م الراحل عبد 
العراق�ي(  )املس�تقبل  قاس�م،  الكري�م 

التقته فكان هذا الحوار: 
ه�ل حق�ا ان�ك كن�ت املص�ور   •
الخاص للزعيم الراحل عبد الكريم قاسم؟ 

نعم كنت أصور كبار املس�ؤولني   -
ويف مقدمتهم الزعيم الراحل ألنه كان جرياننا 

يف منطقة املهدية.. وكنت اخرج معه لتصوير 
تنقالته.. وانفصلت عنه بعد محاولة اغتياله يف 

شارع الرشيد. 
وم�ن كان معك يف ش�عبة التصوير يف   •

تلفزيون بغداد؟ 
أي�ام البنكل�ة كنا قل�ة م�ن املصورين   -

املحرتفني ومنهم: عبد الله سلمان وشكوري كتوش 
وعبد الوهاب عبد الرزاق وماجد كامل ويحيى زكي. 

وه�ل حقا كن�ت موظفا يف الس�كك نهارا   •
ويف التلفزيون ليال؟

ذل�ك صحي�ح .. حتى انني عملت ش�عبة   -
س�ينمائية يف الس�كك الحديدي�ة ي�وم كان مديره�ا 
صالح زكي توفيق .. وكن�ت اديرها النقل للتلفزيون 

نشاطات السكك املختلفة يف ثالث دقائق. 
وبعد السكك؟  •

طلبون�ي لكي اعم�ل مع قس�م التصوير   -
للعمل الش�عبي.. وعىل اثر ذلك نسبوني للعمل هناك 
خالل تقديم الربنامج األسبوعي من شاشة التلفزيون 

وال�ذي كان يقدم�ه عيل العبي�دي، ث�م أبعدوني عن 
الوظيفة سياسيا.

وبعد الفصل السيايس؟  •
 1974 ع�ام  التلفزي�ون  اىل  رجع�ت   -

 .. ث�م كمص�ور س�ينمائي ويف درج�ة مالح�ظ 
مصور سينمائي اقدم. 

ه�م  ا و  •

يف  مرحل�ة 
حياتك؟

عمل�ت م�ع راس�م الجمي�يل   -
يف برنام�ج مواه�ب االطفال حتى ان اكث�ر املطربني 
الي�وم قد تخرج�وا من ذلك الربنام�ج ومنهم املطرب 
الراحل عالء سعد صاحب االغنية املشهورة الربتقالة 
واملطرب�ة املش�هورة فري�دة والثنائ�ي م�ي ووحي�د 

واملطربة الهام وغريهم الكثري. 
وهل مارس�ت التصوير الس�ينمائي عىل   •

كامرية 35 ملم؟ 

صورت من خالله�ا مجموعة من االفالم   -
العراقية يف القط�اع الخاص ومنها مع الفجر بطولة 
واخ�راج وانتاج فاروق ه�الل وليايل الع�ذاب بطولة 
احالم وهبي وس�ليم الوكيل واخراج جواد الش�يخيل 
وطريق الظالم ولي�ايل بغداد وحوب�ة املظلوم للفنان 
الراح�ل صفاء محمد عيل. كما ص�ورت فيلما لنعيم 

الصايف يف كركوك وهو فيلم مطاردات. 
•اخر فيلم كنت عنده؟

-فيلم عن العمل الشعبي وهو أوبريت عنوانه مدينة 
العرشة ايام كلمات الش�اعر محمد مهدي الجواهري 
والحان احمد الخليل واداء مائدة نزهت وداود القييس 

واملجموعة .. ومونتاج كاظم العطري.
•عالقتك بالفوتوغرايف؟

-بع�د التقاعد افتتح�ت محال للتصوي�ر الفوتوغرايف 
وهو أس�توديو عنرب وكانت بدايات�ي الفوتوغرافية 
عن�د عمر 14 س�نة حي�ث كنت اعمل يف أس�توديو 

محي عارف. 
•وبعد األستوديو؟

-اش�تغلت يف التج�ارة وخ�رت كل يشء حيث 
كن�ت أتاجر بالقماش واملالبس يف ش�ارع النهر 

... وجاءت خسارتي بعد ان )هبط السوق(. 
واآلن؟  •

-تواصل�ت م�ع كامريت�ي الفوتوغرافية من 
اجل لقمة العيش يف مقهى الشابندر يف شارع 
املتنبي يوم الجمعة والس�بت واالصدقاء يساعدونني 
يف رشاء الص�ور.. وذل�ك الن راتب�ي التقاع�دي قليل 
وينطبق علي�ه القول القائل قوت ال�ذي اليموت وانا 
اليوم اسكت يف احدى الغرف وكنزيل يف احد الفنادق. 

•وأخريا؟
-اختارن�ي املخ�رج الس�ينمائي عيل هاش�م لبطولة 
فيلم�ه الس�ينمائي روح الس�ينما وكان الس�يناريو 
يتن�اول قصة حياتي الحقيقية.. وه�و فيلم وثائقي 
روائي قص�ري.. وتم عرضه يف ع�دة مهرجانات ونال 
جوائز عدة ومنه�ا الجائزة األوىل من دائرة الس�ينما 

واملرح. 
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جميد محيد: كنت مصورًا للزعيم.. وتركته بعد حماولة االغتيال

وائل كفوري يف ألبوم جديد
بع�د غي�اب دام أكثر من خمس�ة أع�وام عن طرح 
األلبوم�ات الغنائية، يع�ود نجم األغني�ة اللبنانية 
وائل كفوري إىل الس�احة الغنائي�ة مجدداً وبقّوة 
ع�رب رشك�ة روتان�ا للصوتيات بإص�دار األلبوم 
الجديد للفنان وائل كف�وري الذي تّم طرحه يف 

األسواق مؤخرا.
ويض�م األلب�وم ثمانية أعم�ال غنائية كتب 
خمس�ة منه�ا الش�اعر الغنائ�ي من�ري بو 
عس�اف، فيم�ا تناوب ع�ىل كتاب�ة باقي 
األعمال كالً من الش�اعر الغنائي رش�يد 
الهاشم والشاعرة ندى عبد النور والكاتب 

الغنائي الشهري نزار فرنسيس.
وعناوي�ن األعم�ال الغنائي�ة الثماني�ة 

هي:
"يا ضيّل ي�ا روحي" م�ن كلمات منري 
بوعس�اف وألحان ب�الل الزين، "حتى 
نلتق�ي" م�ن كلم�ات منري بوعس�اف 
"غرّب�وك"  بول�س،  هش�ام  وألح�ان 
كلمات منري بوعس�اف وألحان بالل 
الزي�ن ، "ويل�ك من الل�ه" كلمات 
رش�يد الهاش�م وألحان وس�ام 

األمري ،
"إن�َت فلّيت" كلم�ات ندى عبد 
الن�ور وألح�ان وس�ام األم�ري ، 
"هالق�د بحب�ك" كلم�ات منري 
بوعس�اف وألحان هشام بولس، 
"صفح�ة وطويت�ا" كلم�ات منري 
بوعس�اف ألحان بالل الزين، "مش مسموح" كلمات 

نزار فرنسيس وألحان وسام األمري.
والجدي�ر بالذك�ر بأن النج�م وائل كف�وري قد كرّس 
جه�داً كبرياً لتجهيز ه�ذا األلبوم ملدة تزيد عن الس�نة 
والنص�ف. وتنقل بني القاهرة وبريوت لتس�جيل بعض 

أعمال ألبومه الجديد ، الذي سريى النور قريباً جداً.



مايكروفون

فارس طعمة يحّذر من المحاباة في الفن
أف�اد املخرج الدرامي ف�ارس طعمة التميمي، بأن الوس�ط الفني يمر 
بمرحلة صعب�ة حاله كحال مفاص�ل الدولة األخ�رى نتيجة لظروف 

البالد.
وق�ال التميمي لوكال�ة أنباء محلي�ة أمس "إن الوس�ط الفني يمر 
بمرحل�ة صعبة حاله كحال مفاص�ل الدولة األخرى نتيجة لظروف 
البالد، محذراً من مبدأ "تسّيد" العالقات الشخصية للوسط الفني". 
واس�تبعد طعمة "نجاح الفنان عىل أس�اس العالق�ات كون أغلب 
املخرج�ن يرفض�ون أعطاء دور لش�خص غري كفء ألنه س�يرض 

باسمه وبالعمل الفني.
وأضاف "أن الفنان الجيد هو من يستطيع أن يرسق الفرصة ويثبت 
وج�وده بأدائه املتمي�ز، من كل ذلك اس�تطاع العديد م�ن الفنانن 

تقديم منجز قيم خالل الفرتة املضطربة السابقة".

كاظم الساهر: The Voice أخرجني جمددا
أعرب الفنان العراقي كاظم الس�اهر عن س�عادته باملش�اركة يف برنامج The Voice بجانب كل من ش�ريين عبدالوهاب 

وصابر الرباعي وعايص الحالني.
وق�ال وفق�ا ملا نقله موقع "ام.بي.يس" "أنا قد أطلت الغياب يف الفرتة األخ�رية، كنت منغلقاً عىل نفيس... وبدأ هذا األمر 
 the voice يؤّثر عىل نفسّيتي وشخصيتي، تملّكني الحزن وكنت يف حاجة إىل أن أخرج إىل النور من جديد، وكان برنامج

هو فرصتي ألجرّب األضواء مرة أخرى".
وأض�اف أن الربنامج "فرصتي للخروج إىل جمهوري من جديد، مع العلم أني ال أملك صرباً كافياً ألقوم بربنامج ضخم 

كهذا، لكنهم أقنعوني وأنا كنت قابالً للقيام بالخطوة".
وبش�أن قرار اعتزاله الفن قال الس�اهر "إذا انتهيت من تلحن اوبريت جلجامش س�وف أفّكر يف االعتزال، أن أرتاح، 
بخاص�ٍة أني بلحن جلجامش عربت كل األغاني التي س�بق أن لّحنتها، عربت مجموعة كبرية من األغاني التي أفخر 

بها، فقلت يف نفيس بعد هذا اللحن، ماذا سأفعل؟ كيف سأتخّطى نفيس؟ لذا قلت إني سأفّكر يف االعتزال".

جعفر اخلفاف يف ضيافة احللة
ضيف مثقف�و وفنانو مدينة الحلة، امللح�ن العراقي جعفر 
الخفاف يف أمس�ية نظمها البيت الثقايف بالتعاون مع اتحاد 

املوسيقين يف املحافظة.
واستهلت األمسية باستعراض س�رية الفنان الخفاف الفنية 

قدما رئيس اتحاد املوس�يقين باملحافظة العازف سعد العواد 
تالها حديث موسع للفنان الضيف عن تجربته الفنية يف الغربة 
عندما هاجر اىل الس�ويد واهم املحطات الفتية التي صادفته يف 
حيات�ه وذكرياته مع كبار املطرب�ن العراقين من امثال رياض 

احمد وياس خرض وس�عدون جابر وكاظم الس�اهر وغريهم من 
مطربي حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن املنرصم .

وقدم الفنان الخفاف خالل األمسية وصالت غنائية كان قد لحنها 
ملطرب�ن معروفن لعل ابرزها مقطع من اغني�ة )مرة ومرة( التي 

لحنها للمطرب الراحل رياض احمد.
واختتمت األمسية بتكريم الفنان الخفاف من قبل مجلس محافظة 
بابل والبيت الثقايف واتحاد املوسيقين وغريها من املنظمات الثقافية 

والفنية يف املحافظة.

دقيقة  35 الكلمات" في  "سجال 
يتواصل املخرج السينمائي عيل هاشم مع فيلمه السينمائي "سجال الكلمات" 
الذي كتب له الس�يناريو ايضا وهو م�ن بطولة مازن محمد مصطفى ورؤى 

ابراهيم ولصالح دائرة السينما واملرسح ويقع يف 35 دقيقة.
وع�ن هذا الفيلم والذي من املؤمل ان يعرض قريبا ذكر املخرج عيل هاش�م 
بانه يصور حياة املثقف الذاتية وتفاعله مع شخوص روائية يكتبها والتي 
يحاول أن يستخرجها من عالم النص الورقي اىل عالم الوجود الحي وسط 
هموم اجتماعي�ة وثقافية كبرية حصلت لهذا الروائي املثقف بعد أحداث 

عام 2003 وتلك هي ثيمة فيلم سجال الكلمات الرئيسية.

www.almustakbalpaper.net

حايك: ال أغسل وجهي صباحا ألظل صغيرة!
كش�فت النجمة العاملية س�لمى حايك عن رس نضارة وجهها التي 
تتمت�ع بها، وتكون محط أنظار الجميع، حيث قالت إنها ال تغس�ل 

وجهها أبدا عندما تستيقظ يف الصباح.
ورغم غرابة الترصيح إال أن سلمى حايك أكدت عرب لقاء تلفزيوني 

أنه�ا تقصد م�ا تق�ول، فرغم أن 
عمره�ا 46 عام�ا إال أن برشته�ا 
مازال�ت تتمتع بالنضارة الكاملة، 
وتب�دو أصغر كث�ريا م�ن عمرها 
النجم�ة  وأوضح�ت  الحقيق�ي، 
 Lorraine لربنام�ج  املكس�يكية 
ع�ىل قن�اة ITV 1 اإلس�بانية أنها 
ال تغس�ل وجهها أب�دا يف الصباح، 
وإنما تفعل ذلك يف املس�اء وقبل 
أن تن�ام حي�ث تنظ�ف برشتها 
التجميل  تمام�ا م�ن مس�احيق 
واألترب�ة حت�ى ال ت�رتك أث�را عىل 

وجهها، وأضاف�ت النجمة العاملية 
أنه�ا تعرف كثريا يف عالم التجمي�ل، وأن البرشة تفرز مواد لتحافظ 
ع�ىل نضارتها يف الليل، وهذه امل�واد تتم إزالتها يف الصباح إذا قامت 
 »Savages« املرأة بغس�ل وجهها, وحول فيلمها السينمائي الجديد
قالت حايك إنها تجسد به دور رئيسة إحدى أكرب العصابات املنظمة 
لتج�ارة املخدرات يف املكس�يك، وحقق الفيلم إي�رادات قدرت ب�54 
مليون دوالر، وبلغت ميزانيته حوايل 46 مليون دوالر أمريكي، ومن 

إخراج أوليفر ستون.

شريط جنسي يهدد كارداشيان وعشيقها
إنها نار الشهرة التي تكاد أن تحرق السوبر ستار كيم كاردشيان 
وحبيبه�ا مغن�ي ال�راب كاني ويس�ت، بفضل لعن�ة الرشيط 

الجنيس سيئ السمعة الذي قدماه عام 2007.
مغن�ي الراب لع�ب دور البطولة يف رشيط جن�يس مدته 20 
دقيق�ة، ويب�دو أنه قد تم تصويره يف غرف�ة فندق مع أنثى 

مجهولة الهوية، ويتضح منه أنها تبلغ 18 سنة.
تع�رتف امل�رأة يف 
الرشي�ط  بداي�ة 
أنه�ا  الجن�يس 
لكنه�ا  و  متزوج�ة 
تق�ول: ”أن�ا و زوج�ي 
ال نم�ارس الجنس بعد 
اآلن… ه�ذا هو س�بب 

وجودي هنا!”.
يف تعلي�ق ل� ويس�ت عن 
خ�رب و جود هذا الرشيط 
يق�ول إن�ه ال يري�د لهذا 
الرشي�ط أن يتم ترسيبه، 
وسوف يفعل أي يشء 
ك�د  ليتأ

من أن يبقى يف مأمن.
يواصل كاني تعليقه عيل الرشيط 
قائ�ال: لن يكون هن�اك بالتأكيد 
الكث�ري م�ن الن�اس ترغ�ب يف 
أن ت�رى ه�ذا!… كان�ي أخ�ذ 
س�مع  عندم�ا  الب�كاء  يف 
تس�ويق  مح�اوالت  ع�ن 
الرشي�ط. ويرى البعض 
أن ه�ذا الرشي�ط ق�د 
يعصف بعالقة كاني 
نجم�ة  وحبيبت�ه 
كي�م  الواق�ع 

كاردشيان.

رجل جديد في حياة تشارليز 
ثيرون

بع�د تبّنيها لطفل يدعى جاكس�ون 
وانفصاله�ا ع�ن  امل�ايض  أي�ار  يف 
خطيبها املمثل ستيوارت تاونسند 
ع�ام 2010، ظهر رج�ل جديد يف 
حياة املمثل�ة الجن�وب أفريقية، 
عام�ا(،   37( ث�ريون  تش�ارليز 
وهو املمث�ل إريك ستونس�رتيت 
ال�ذي ق�دم دور الرجل الش�اذ يف 
املسلس�ل الكوميدي األمريكي " 
Modern Family".ب�دأت عالقة 
تش�ارليز وإري�ك بع�د أن تعرفت 
عليه بواس�طة بع�ض األصدقاء 
املش�رتكن بداي�ة الع�ام الحايل يف 
لوس انجل�وس، أي بع�د انفصال 
إري�ك )41 عاًم�ا( ع�ن صديقت�ه 
كاثرين توكاز.ووفًقا ملصدر مقرب 
م�ن الثنائي، فعالقة إري�ك وكاثرين 
ب�دأت كصداق�ة لك�ن رسع�ان م�ا 
تط�ورت، وق�ال: "إري�ك م�رح ج�دا 
ومتواضع، وتشارليز تعتربه كل عاملها 
فهما مولعان ببعضهما البعض".كانت 
املرة األوىل التي ظهر فيها إريك وتشارليز 
مع�اً ه�ي يف ص�ورة التقط�ت لهما معا 
يف أبري�ل امل�ايض، عن�د حضورهما حفل 

عشاء أقيم يف البيت األبيض.

مــن هناك
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ريني��ه  األميركي��ة  المطرب��ة 
اولس��تيد، بدت مثيرة في األسود، 
ف��ي حف��ل  وأبه��رت اإلعالميي��ن 

توزيع جوائز أيمي أول من أمس.

مسرحية  درب الحياة
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف واخراج / زمن عيل

تمثي�ل / خض�ري اب�و العب�اس � 

ع�يل داخل � نج�م الربيعي � زمن 

عيل � رضا طارش � محمد مجيد 

�  ج�واد املدهش � ع�يل فرحان � 

ازهار العسيل � فائز جاسم � هبة 

سامي، شيماء رعد.

الزمان / 2011 

امل�كان / بغ�داد � مرسح س�ينما 

سمرياميس 

ح�ول  ت�دور  املرسحي�ة  "ه�ذه 

املفارق�ات والبون الشاس�ع الذي 

حاول�ت خلقه بع�ض الجهات يف 

املجتم�ع العراقي... حيث تحرص 

املرسحي�ة ع�ىل ان جمي�ع ابن�اء 

ه�ذا الوط�ن له�م هوي�ة واحدة 
هي الهوي�ة العراقية مع االحرتام 

الكبري لكل الهويات األخرى".

املخرج زمن عيل

وائل كفوري يف ألبوم جديد
بع�د غي�اب دام أكثر من خمس�ة أع�وام عن طرح 
األلبوم�ات الغنائية، يع�ود نجم األغني�ة اللبنانية 
وائل كفوري إىل الس�احة الغنائي�ة مجدداً وبقّوة 
ع�رب رشك�ة روتان�ا للصوتيات بإص�دار األلبوم 
الجديد للفنان وائل كف�وري الذي تّم طرحه يف 

األسواق مؤخرا.
ويض�م األلب�وم ثمانية أعم�ال غنائية كتب 
خمس�ة منه�ا الش�اعر الغنائ�ي من�ري بو 
عس�اف، فيم�ا تناوب ع�ىل كتاب�ة باقي 
األعمال كالً من الش�اعر الغنائي رش�يد 
الهاشم والشاعرة ندى عبد النور والكاتب 

الغنائي الشهري نزار فرنسيس.
وعناوي�ن األعم�ال الغنائي�ة الثماني�ة 

هي:
"يا ضيّل ي�ا روحي" م�ن كلمات منري 
بوعس�اف وألحان ب�الل الزين، "حتى 
نلتق�ي" م�ن كلم�ات منري بوعس�اف 
"غرّب�وك"  بول�س،  هش�ام  وألح�ان 
كلمات منري بوعس�اف وألحان بالل 
الزي�ن ، "ويل�ك من الل�ه" كلمات 
رش�يد الهاش�م وألحان وس�ام 

األمري ،
"إن�َت فلّيت" كلم�ات ندى عبد 
الن�ور وألح�ان وس�ام األم�ري ، 
"هالق�د بحب�ك" كلم�ات منري 
بوعس�اف وألحان هشام بولس، 
"صفح�ة وطويت�ا" كلم�ات منري 
بوعس�اف ألحان بالل الزين، "مش مسموح" كلمات 

نزار فرنسيس وألحان وسام األمري.
والجدي�ر بالذك�ر بأن النج�م وائل كف�وري قد كرّس 
جه�داً كبرياً لتجهيز ه�ذا األلبوم ملدة تزيد عن الس�نة 
والنص�ف. وتنقل بن القاهرة وبريوت لتس�جيل بعض 

أعمال ألبومه الجديد ، الذي سريى النور قريباً جداً.



وق�ال مدي�ر المنظم�ة العراقي�ة إلزالة 
األلغ�ام زاح�م جه�اد أن "العم�ل عل�ى 
معالجة األلغام وإزالتها مازال مس�تمرا 
بالرغم م�ن العقبات الت�ي تواجه الفرق 
العاملة ف�ي هذا الموضوع م�ن وزارتي 
مرتبط�ة  وأخ�رى  والداخلي�ة  الدف�اع 
لتنظي�ف  بمنظم�ات عراقي�ة وأجنبي�ة 
أراض�ي الع�راق م�ن األلغ�ام". وأضاف 
ل��" المس�تقبل العراقي" نح�ن نتصور 
بأن حق�ول األلغام موج�ودة فقط على 
الح�دود ، رغ�م  بداي�ة زرع األلغ�ام في 
الع�راق كان ف�ي مطل�ع الس�تينات من 
الق�رن الماض�ي عل�ى ح�دود المناط�ق 
الشمالية وأيضا على الحدود الممتدة من 
البصرة والعمارة  جنوبي العراق ومندلي 
وس�طه، وجمي�ع المناط�ق الحدودي�ة، 
لك�ن بع�د 2002 و2003 حق�ول األلغام 
ش�ملت مس�احات واس�عة من األراضي 
العراقية ، إضافة إل�ى القنابل العنقودية 
الت�ي وصلت إعدادها إل�ى الماليين، هذه 
األلغام لم تهدد حياة اإلنس�ان فحس�ب، 
بل عطلت العديد من المش�اريع الزراعية 
والصناعي�ة وعل�ى س�بيل المث�ال ف�ي 
العمارة أكثر من مشروع متوقف بسبب 
األلغام ومس�احات كبيرة م�ن األراضي 

الزراعية معطلة لحين إزالة األلغام". 

إعاقة لفرص التنمية
وتكش�ف اإلحصائي�ات الرس�مية أن ما 
مس�احته 1700 كيل�و مت�ر مرب�ع م�ن 
األراض�ي العراقية ملوثة ب�� 25 مليون 
لغ�م ومليون طن م�ن المقذوف�ات غير 
المنفج�رة بعد، التي تش�كل بمجموعها 
تهديداً مباشراً لقرابة 2117 تجمعاً مدنياً 
يعي�ش فيها قراب�ة 2.7 ملي�ون مواطن 
عراقي. والنتيجة اإلجمالية، التي توصل 
إليه�ا المركز، تكش�ف أن ع�دد مبتوري 
األطراف بسبب األلغام في العراق يتراوح 
بي�ن 80 و100 ألف ش�خص. ومما يزيد 
من خطورة مش�كلة األلغام ف�ي العراق 
هو عدم وجود خرائط عس�كرية قديمة 

توضح مكان انتشار حقول األلغام. 
ونتيج�ة ذل�ك فإن ه�ذه المش�كلة تلقي 
بظالله�ا على جهود الحكوم�ة العراقية 
للبدء بثورة عمرانية أفقية للحد من أزمة 
الس�كن. كما أن انتش�ار هذه األلغام في 

بعض المناط�ق الحدودية الغنية بالنفط 
يحد من فرص اس�تثمارها ف�ي المزارع 
الجنوبي�ة والش�مالية. وف�ي ض�وء هذا 
أوص�ى تقري�ر لمنظم�ة األم�م المتحدة 
ب�أن التخل�ص م�ن األلغ�ام ف�ي معظم 
المحافظ�ات العراقي�ة يعتب�ر واحداً من 
أهم األهداف التي تسبق عمليات التطوير 

واإلنماء الداخلي. 

األلغام ومعاهدة أوتاوا
ولف�ت جه�اد إل�ى أن "الع�راق ص�ادق 
ع�ام 2008 عل�ى معاهدة أوت�اوا لحظر 
اس�تخدام األلغ�ام ويتحتم عل�ى العراق 
بموج�ب االتفاقي�ة الت�ي ص�ادق عليها 
تدمي�ر مخزونه من األلغام بحلول 2012 
وتطهي�ر أراضي�ه م�ن األلغ�ام بحل�ول 
ش�باط 2018 ، لك�ن الجه�ود المبذول�ة 
والدعم لبرنامج ش�ؤون األلغام ما زالت 
دون الطموح، وال توجد لدينا اإلمكانيات 
وال القدرات الالزمة لتنفيذ هذا الوعد ألن 
الجهد الموجود حاليا والقدرات المبذولة 
م�ن المنظمات غي�ر الحكومي�ة قليلة". 
وكان�ت )اتفاقي�ة أوتاوا لحظ�ر األلغام 
المضادة لإلف�راد( المبرمة في العاصمة 
الكندية ع�ام1997، ودخلت حيز التنفيذ 

ف�ي آذار عام 1999؛ قد ألزمت جميع من 
وق�ع عليها بع�دم اس�تخدام أو إنتاج أو 
حي�ازة أو تصدير هذه األلغ�ام إلى األبد، 
كم�ا ألزم�ت بتدمي�ر األلغ�ام المخزونة 
في غض�ون أربع س�نوات، وق�د وقعت 
الحكوم�ة العراقي�ة على ه�ذه االتفاقية 
ع�ام 2008، وهو ما دع�ا األمم المتحدة 
إل�ى إلزامه�ا بتطهير حق�ول األلغام من 
الع�راق بحلول ع�ام 2018، قبل أن تجدد 
دعوته�ا مؤخ�ًرا للع�راق لب�ذل الجهود 

الالزمة لذلك.
وق�ال الممثل الخاص لألمين العام لألمم 
المتح�دة ف�ي الع�راق، مارت�ن كوبلران 
الع�راق "خط�ا خط�وة كبي�رة باالتجاه 
الس�ليم عبر توقيع اتفاقي�ة أوتاوا، وقد 
ش�رع العراق ف�ي برنام�ج ه�ام يتعلق 
بمكافح�ة األلغ�ام، بيد أن هن�اك المزيد 
مم�ا يتعي�ن القيام ب�ه لتخلي�ص البالد 
تمام�اً من تلك األخط�ار القاتلة، واليوم، 
تنضم األم�م المتحدة للعراق وألصدقائه 
للدعوة إلى عراق خال من األلغام بحلول 

عام 2018."
وتقوم األمم المتحدة في العراق  بالعديد 
من األنش�طة المتعلقة بمكافحة األلغام 
لمس�اعدة العراق في الوف�اء بالتزاماته 

الدولي�ة، بما في ذلك مس�اعدة الحكومة 
العراقية في تطوير إس�تراتيجيات إلزالة 
األلغ�ام والتوعي�ة بمخاطره�ا وتوعية 
مئات اآلالف بمخاط�ر األلغام إلى جانب 
تقديم الخدم�ات الطبي�ة الطارئة لعالج 
اإلصاب�ات الناجم�ة عن انفج�ار األلغام 

األرضية.

ضحايا األلغام
مخلفات األلغ�ام ال تنتهي عند ضحاياها 
م�ن القتلى فهنال�ك آالف م�ن المعاقين 
الذين تغيرت معالم حياتهم بعد تعرضهم 
النفجار لغ�م بتر يدهم أو س�اقهم وعن 
تل�ك الح�االت ق�ال، "الش�هر الماض�ي 
تمكنا مع معهد مارش�ل بتزويد أكثر من 
15 ش�اباً وش�ابة من محافظة بأطراف 
صناعية ليتمكنوا من ممارس�ة حياتهم 
بش�كل طبيع�ي ،  وأوض�ح جه�اد أن ال 
مس�وحات دقيقة حول أعداد ومساحات 
األلغ�ام المزروع�ة على الح�دود وحتى 
لع�دد  وال  المنفلق�ة،  غي�ر  القذائ�ف 
الضحاي�ا ، ون�وع احتياجاتهم لكن الذي 
يعرقل العمل روتي�ن دوائر الدولة وعدم 
تقديم المس�اعدة والتع�اون وعدم تفهم 
وبع�ض  الحكومي�ة  غي�ر  المنظم�ات 
األشخاص ذوي النفوس الضعيفة الذين 
العامل�ة  المنظم�ات  عرقل�ة  يحاول�ون 

ألغراض معروفة".
 

كارثة الحروب
في معرض سردنا لقضية األلغام التقينا 
بأح�د ضحايا تل�ك الكارثة وهو"باس�م 
علي" من بغداد فشرح معاناته لنا قائال، 
بترت س�اقي بلغم في محافظة البصرة، 
وبذلك فق�دت حلمي بأن  أمارس إعمالي 
اليومية بس�اقين كس�ائر الناس، والقي 
بالل�وم على الح�روب الت�ي حولتني إلى 
نص�ف إنس�ان، فق�د ب�دأت معاناتي في 
الح�رب العراقي�ة اإليراني�ة ع�ام 1987 
عندما أمر ضابط الوحدة العس�كرية بان 
نق�وم بواجب نصب كمائ�ن وإثناء الليل 
كنا نس�ير بين حقول ألغ�ام حيث انفجر 
عل�ّي لغم ارضي وفق�دت الوعي ووعيت 
على كارثة فقدان س�اقي، ما أزال أعاني 
اثار تل�ك الليلة الس�وداء وان�ا في أجمل 
سنين عمري وفي ريعان شبابي ولألسف 

لم أجد رعاية كافية في لملمة جراحاتي 
من خ�الل إعطائ�ي اإلط�راف الصناعية 
التي هي ش�حيحة جدا واالنتظار يستمر 
لس�نين، كون الع�راق فيه اكب�ر عدد من 

المعاقين.
أم�ا حكم�ت مع�روف ق�ادر، ال�ذي كان 
يعم�ل في منظم�ة ألغ�ام بريطانية، فلم 
يكن يعرف بأن مهنته س�تأخذ جزءاً من 
جسده وس�يكون هو نفسه أحد ضحايا 
ه�ذا الع�دو الصامت والخف�ي المتربص 
بس�كان ش�مال العراق، ليصب�ح جليس 
الكرس�ي المتحرك طيل�ة األيام المتبقية 
من حياته.  فق�د كان في أحد أيام صيف 
عام ألفين مختلف�ا عن باقي أيام حياته. 
خرج صب�اح ذلك اليوم، ف�ي قرية أحمد 
كلوان، التابعة لقضاء بنجوين بمحافظة 
السليمانية، ليزاول عمله المعتاد. وأثناء 
إزالت�ه ألح�د األلغام دوى انفجار ش�ديد 
انبعثت منه سحابة دخان غطت المكان. 
وما أن انقشعت هذه السحابة حتى بانت 
س�اقاه المبتورت�ان، كم�ا تناثرت بعض 
أصابع يده المقطوعة في المكان.  وعن 
تل�ك اللحظ�ات العصيب�ة يق�ول حكمت 
)37 عام�ا(، ، إن "الش�ظايا المتطاي�رة 
م�ن اللغم عند انفج�اره أدت إلى فقداني 
الوع�ي بص�ورة مؤقتة. فوجئ�ت بعدها 
بأن�ي ف�ي أح�د مستش�فيات محافظ�ة 
السليمانية". ويضيف حكمت بأن عالجه 
تع�ذر داخل الع�راق فنق�ل إل�ى ألمانيا، 
حي�ث "مكثت هن�اك مدة ثالث س�نوات 
لتلق�ي الع�الج عل�ى نفقت�ي الخاصة". 
ويتاب�ع قائ�اًل: "بع�د عودتي إل�ى إقليم 
كردستان العراق تركت مهنتي السابقة، 
والتحقت بمنظمة متخصصة بدعم ذوي 
االحتياج�ات الخاصة، حي�ث أعمل هناك 

اآلن كمدرب". 

يوم مشؤوم آخر
ول�م يك�ن ح�ال حكم�ت مع�روف قادر 
أفضل من ح�ال بروين ذكري س�ليمان، 
ذات ال� 26 ربيعاً، التي تسكن في منطقة 
منعزلة بقضاء خاب�ات التابع لمحافظة 
أربيل. فقبل س�نوات، وحين كانت ترعى 
الماش�ية ف�ي الودي�ان الخض�ر، انفجر 
لغم أرضي به�ا مخلفاً إعاق�ة دائمة في 
إحدى س�اقيها. تتذكر بروي�ن ذلك اليوم 
المش�ؤوم، يومه�ا كان عمره�ا تس�ع 
س�نوات، واأللم والحس�رة بادي�ان على 
وجهه�ا قائلة: "ان ذل�ك يوماً مظلماً من 
أيام حيات�ي". وتضيف بروين، في حوار 
مع دويتش�ه فيله، ب�أن الحال�ة المادية 
لعائلته�ا لم تكن تس�مح بإج�راء عملية 
جراحية في ساقها المصابة، ما أدى في 
النهاي�ة إلى "بتر جزء كبي�ر منها نتيجة 
لتفاق�م حالت�ي الصحي�ة". وبعد صمت 
طوي�ل تق�ول بروي�ن "تالش�ت أح�الم 
الطفول�ة إث�ر فقدان�ي إلح�دى س�اقّي، 
حي�ث أصبحُت عاج�زة حتى ع�ن اللعب 
م�ع صديقاتي".  وبعد س�نوات عدة من 
الح�ادث تزوج�ت بروي�ن م�ن رجل هو 
اآلخر أح�د ضحاي�ا األلغام ف�ي العراق، 
ويكبرها بثماني س�نوات، وأنجبا أربعة 
أطف�ال. وهم�ا اآلن يتلقي�ان العالج في 
مرك�ز لتأهي�ل المعاقين التاب�ع للصليب 

األحمر في محافظة أربيل. 
إزالة األلغام قضية كبرى ؟!

عند هذه المرحلة البد أن يكون للبرلمان 
وهو الصوت الناطق باسم الشعب وقفة 

واهتمام استثنائي لمعالجة موضوع 

األلغام والمتضررين منها .
 ق�ال عضو لجنة البيئ�ة البرلمانية جواد 
البزون�ي أن "قضي�ة عم�ل رف�ع األلغام 
قضي�ة كبي�رة ال تس�تطيع وزارة البيئة 
التعام�ل معه�ا ألنه�ا اكب�ر م�ن قدرات 

الوزارة بل أنها اكبر من قدرة العراق".
وأض�اف البزون�ي أن "جمي�ع الحل�ول 
التي اس�تخدمت إلزالة رف�ع األلغام هي 
حلول ترقيعية فقط ألن المش�اريع التي 
تحص�ل تكون فقط في مناط�ق القريبة 
من األلغ�ام، أما المناطق كثي�رة األلغام 
مثل الح�دود العراقية اإليرانية  والحدود 
وف�ي  العراقي�ة  والكويتي�ة  الس�عودية 
محافظت�ي البص�رة و ميس�ان جنوب�ا ، 
حتى اآلن ل�م يتم تنظيف ه�ذه المناطق 
والدولة عاجزة عن إزالة تلك األلغام ،التي 
حص�دت آالف الضحاي�ا م�ن المدنيي�ن، 
والبس�اتين  المراع�ي  ف�ي  وخاص�ة 
واألراض�ي الزراعية الكبي�رة . وردا على 
س�ؤال حول قل�ة التخصيص�ات المالية 
الت�ي تعانيه�ا الجه�ات المنف�ذة إلزالة 
األلغام، أوضح البزوني أن " المبالغ التي 
تطلبها الشركات لرفع األلغام هي مبالغ 
خيالية، والعراق ليس له استعداد لتقديم 
تلك المبالغ الضخمة في الوقت الحاضر، 
الفتاً إلى أن حت�ى المبالغ التي خصصت 
لأللغ�ام حصل فيها فس�اد كبير وذهبت 
لمناط�ق ال توج�د فيه�ا ألغ�ام وأهدرت 
األموال بدون فائدة، وبس�بب ذلك أصبح 
ل�دى الدولة تخوف وحت�ى نحن اآلن في 
مجلس النواب، نخش�ى تش�ريع قوانين 
تتعل�ق بتخصي�ص مبالغ لرف�ع األلغام 
وبالتال�ي تذهب هذه األم�وال دون عمل 

حقيقي".

األلغام من األس�لحة الفتاكة التي لها تأثير طويل األمد على 
الش�عوب بعد انتهاء الحرب بعقود طويلة. فهي تحول دون 
تطوير المس�احات التي بها حقول لأللغام وتعرض البش�ر 

وثرواتهم الحيوانية ألخطار ال يزول أثرها عبر السنوات.
أكثر الن�اس تأثراً هم البدو الرحل والرع�اة والفالحين على 
الق�رى الت�ي تقع على ح�دود الصحراء والبادي�ة، وبالطبع 

ثرواتهم الحيوانية.
 واله�دف من زراعة حقول االلغام أثناء الحروب لكي تحول 
دون تقدم القوات المعادية حتى يتم تحييد مس�احة معينة 
من األرض فال تش�كل خطراً يخش�ى دخول القوات منه. أو 
قد تجبر القوات المعادية على الس�ير في طريق معين حتى 
يسهل الس�يطرة عليهم واصطيادهم. وذلك يتم إعاقة تقدم 

القوات جنوداً ومركبات.

أنواع األلغام
 األلغام المضادة لألفراد:

لعل هذا النوع من األلغام هو األخطر على اإلطالق وهو الذي 
يشكل المشكلة األساس�ية، فتم توقيع االتفاقيات العالمية 
التي تجرم اس�تخدام األلغام المضادة لألفراد إال أنها مازالت 
مش�كلة قائم�ة. ينفجر اللغ�م المضاد لألف�راد إذا ما وطأه 
وزن معي�ن وليك�ن 80 كلغ أقل للش�خص البال�غ، وبمرور 
الزم�ن بفعل عوام�ل الصدأ والرطوبة والتعري�ة يقل الوزن 
المطل�وب لتفجير اللغم فينطلق عند أي وزن يمر عليه. كما 
أن هناك أنواع من األلغام يكون لها أس�الك تربط فيما بينها 
وما أن يتعثر بها شخص فتفجر، كما أن هناك عدة شحنات 
متفجرة. تتغير أماكن حقول األلغام بفعل الزمن والس�يول 
ف�ي الصحراء وحرك�ة النمو الخضري ف�ي المنطقة ولذلك 
فم�ن الصعوبة بمكان تحدي�د بداية ونهاي�ة مواقع األلغام 

على وجه الدقة.
ص�درت معاهدات دولي�ة لحظر تصني�ع األلغ�ام المضادة 
لألف�راد، إال أن المش�كلة ما زال�ت قائمة ف�ي معظم أنحاء 

العالم.

األلغام المضادة للدروع:
تك�ون تل�ك األلغام في الع�ادة موجهة لص�د الدبابات وهي 
تنفج�ر ف�ي العادة أذا م�ا مر على وزن أعلى م�ن 150 كلغ، 
ولذل�ك فمن الممكن للجنود واألف�راد أن يمروا عليها بأمان 
دون أن تنفج�ر. وكذل�ك فتنفجر إذا ما م�رت عليها ناقالت 
الجن�ود وما إل�ى ذلك من المع�دات. وال ت�زال الدبابات على 
اخت�الف أنواعه�ا وتس�ليحها ضعيفة في مواجه�ة األلغام 
المض�ادة للدبابات، فعل�ى أقل تقدير إن لم يتس�بب انفجار 
اللغم في تفجير دروع الدبابة س�وف يتس�بب أي لغم مضاد 
للدباب�ات ف�ي قط�ع - الجنزي�ر- الذي تس�ير علي�ه الدبابة 
فتتعط�ل إل�ى أن تأتي ق�وات اإلمدادات والدعم وهو ش�يء 

مستبعد حدوثه في وقت قصير خالل ظروف المعارك.

األلغام البحرية:
تس�تخدم األلغ�ام البحري�ة كأس�لحة مض�ادة للغواص�ات 

والزوارق والطرادات البحرية.

اللغم األرضي:
تتكون األلغام األرضية بش�كل عام من هيكل بالس�تيكي أو 
م�ن مادة غير قابلة للصدأ، أعاله مس�احة عريضة أس�فلها 
ط�ارق مرتبط ب�»ي�اي« ينطل�ق عندما يطأه الف�رد ليفجر 

شحنة التفجير المبدئية في المنتصف )المنطقة الحمراء في 
الرسم البياني( التي تفجر الشحنة الناسفة األساسية)على 
األجن�اب(. وبهذه الطريقة يش�به طريقة تفجير الرصاصة 
العادية وتزيد فاعلية اللغم بزيادة عمره. التكوين التفصيلي 
يتألف اللغم حش�وة من البارود السريع االشتعال والخرادق 
الس�امة، الفتيل، نابض وإبرة، وعن�د اهتزاز األرض تضرب 
اإلبرة النابض فيشتعل الفتيل ويؤدي هذا لالنفجار السريع 

وهذه العملية تستغرق لحظة واحدة.

إزالة األلغام في ظروف الحرب والسلم
يق�وم الجنود بالزح�ف حذرين ما أن تظه�ر عالمة على أن 
هذه المس�احة هي حق�ل ألغام، وتكون ع�ادة بانفجار في 
إحدى المعدات أو الجنود، ثم ينقبون األرض بحراب بنادقهم 
فيضع�ون عالمة على مكان اللغ�م، ويتم ذلك حتى يفتحون 

طريقاً آمنا ليمر جميع الرفاق.
تتطل�ب عملي�ات إزال�ة األلغ�ام الكثي�ر من الوق�ت في ظل 
اتس�اع رقعة حقول األلغ�ام وغياب الخرائ�ط التي وضعت 
على أساس�ها حق�ول األلغام ف�ي أوقات الح�روب أو تغير 

التضاريس.
ع�ادة ما تتولى وحدات من المهندس�ين العس�كريين مهام 
إزالة األلغام، في البداية يتم فتح طريق آمن بفعل كاسحات 
األلغام كما يظهر في الصورة، ثم يأتي دور الفرق الهندسية 
الفني�ة التي تق�وم بمس�ح المس�احات بع�د تقطيعها إلى 
مس�احات منتظمة بأجهزة كش�ف المع�ادن والمتفجرات، 
ويت�م التعامل مع األلغام كل على حدة، وهي عملية تنطوي 

عل�ى كثير من الخطورة، إذ أنه في بعض األحيان تكون 
األلغ�ام ش�راك خداعي�ة عل�ى ش�كل لغمي�ن فوق 

بعضها البع�ض، ما أن يزال اللغ�م األعلى حتى 
ينفجر الذي أس�فله ألنه غير ظاهر، ولذلك 

فالخب�رة هام�ة جداً ف�ي ه�ذا المجال 
السالمة والحذر إضافة إل�ى االلتزام بقواعد 

متى توفرت األم�ان وارتداء المعدات الوقائية 
لتقليل األخطار قدر اإلمكان.

أميركا - بريطانيا الدول المصنع�ة لأللغام : 
- الصين - روسيا

األلغام في مصر
العالمي�ة  الح�رب  إل�ى  األلغ�ام  حق�ول  تاري�خ  يرج�ع 

ف�ي الثاني�ة، تترك�ز األلغ�ام ف�ي مص�ر 
منطقة الصحراء الغربية والعلمين 

وكذل�ك البعض في س�يناء من 
مخلفات الحروب.

تلك الحقول الشاس�عة غير 
المعال�م تتس�بب  واضح�ة 
ف�ي الكثي�ر م�ن الح�وادث 

وس�قط بس�ببها الكثي�ر من 
تمن�ع  أنه�ا  كم�ا  الضحاي�ا، 

تطوير واالستفادة من هذه 
األراضي ف�ي الزراعة أو 

التنقي�ب ع�ن البترول 
ت  ا و لث�ر ا و

المعدنية.
ك  هن�ا
ع  و مش�ر
منخفض 

القط�ارة 
ي  ل�ذ ا

س  ر ي�د
إمكاني�ة توليد 
الكهرباء عن طريق 
ش�ق مج�رى يوص�ل 
األبي�ض  البح�ر  مي�اه 
بالمنخف�ض  المتوس�ط 
ولك�ن المش�روع لم يتم 

حتى اآلن بسبب التالي:
مشكلة األلغام )المتروكة 
ف�ي منطق�ة العلمين منذ 
الح�رب العالمي�ة الثانية( 

تعرقل تنفيذ المشروع.

األلغام في اليمن
تت�م االس�تعانة بف�رق 

وطنية متخصصة إلزالة األلغام في المناطق الموبوءة، كما 
تم إنشاء جمعية لرعاية ضحاياً األلغام وإعادة تأهيلهم.

مشكلة األلغام في سوريا ولبنان
نتج�ت هذه المش�كلة بس�بب الح�روب الت�ي خاضتها كل 
من س�وريا ولبنان على إس�رائيل وترك إس�رائيل ألغاماً في 
الجوالن المحرر وجنوب اللبناني على ش�كل العاب ومعدات 
وغيرها. وفي س�وريا " ف�ي عام 1985 دع�ت الحكومة 
الس�ورية األمم المتحدة لتنظي�ف القنيطرة من األلغام 
، ونفذت ذلك في الطرقات العامة فقط، وفي النهاية 
جمي�ع المنظمات الدولية لها تعامل مع إس�رائيل" 
ويقدر عدد األلغام مليوني لغم بالجوالن تم تنظيف 
المناط�ق الظاهرة تماما ً م�ن األلغام ولكن يوجد 
بع�ض منها مدف�ون بين الصخ�ور. وفي الجنوب 
اللبنان�ي تم زرع الماليين من األلغام في كل حرب 
على لبنان خالل اش�تياح 82 وح�رب 2006 ويتم 

تطهير المنطقة حالياً.

مشكلة األلغام في العراق
يوجد في العراق حاليا نحو 25 مليون لغم 8 ماليين 
منه�ا ف�ي إقليم كردس�تان وه�ذه االلغ�ام زرعتها 
الحكومة العراقية )حكومة صدام حسين( في فترات 
متعاقبة أثناء فترة حكمها وباإلضافة إلى كردس�تان 
فإن التركز الرئيس لهذه األلغام يوجد في جنوب البالد 
ق�رب الحدود اإليراني�ة وكالعادة أدت ه�ذه األلغام إلى 
مقتل العديد من األش�خاص باإلضافة الى إعاقة عمليات 
الكش�ف عن الث�روات النفطية والمعدني�ة ويعمل العراق 
حالي�ا مع بعض المنظمات الدولية والمختصة بهدف إزالة 

هذه األلغام.

ضحايا األلغام
إذا لم يقتل الضحية بفعل ش�دة انفجار اللغم، فهم يعيشون 
معاقي�ن مبت�وري األرج�ل واألي�دي أو يفقدوا حاس�ة من 

الحواس لعلها السمع والبصر على حسب الحالة.
جهود مساعدة ضحايا األلغام: نشأت الجمعيات التي تهدف 
لمساعدة ضحايا األلغام، أال أنه ما زال ينقصها الدعم لتقوم 

بدورها. 
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 خطر داهم يهدد الماليين رغم جهود إزالتها

األلغام.. تلك األسلحة الفتاكة

ً
ً

ً

                تح�اول الحكوم�ة العراقي�ة بالتعاون مع منظمات عالمي�ة وأخرى محلية إزالة أكبر عدد 
من األلغام، المنتشرة على طول الحدود العراقية، ومن جميع الجهات، عبر عقود من الزمن خاض 
خالله�ا العراق حروباً عدة انتش�ر عدد كبير من األلغام بمختلف أنواعه�ا في مناطق متفرقة من 
البالد وراحت تحصد أرواح المدنيين األبرياء دون تمييز بين صغير أو كبير عسكري أو مدني فهي 
مهيأة ألن تقتل من يطأ أرضها. ومع مرور الس�نين أصبحت الحاجة إلى معالجة ما يقدر ب�)25( 
ملي�ون لغم أو أكثر حاجة ماس�ة إلنقاذ حياة اإلنس�ان م�ن خطرها، في ظل غياب التنس�يق بين 

الجهات الحكومية والمنظمات المتخصصة العاملة في العراق.
                                                                                                                                                                                                           المستقبل العراقي / صابرين فاضل

األلغام في العراق



 غي�ر أن العقد األخير ش�هد خروج أنقرة عن 
التقالي�د الكمالي�ة، حيث أولى ح�زب العدالة 
والتنمي�ة من�ذ وصول�ه إلى الحك�م في عام 
2002 اهتماماً كبيراً بالش�ؤون األوس�طية، 
ف�ي إط�ار اس�تهدافه االرتق�اء ب�دور تركيا 
لتصبح العباً إقليمياً مهماً في المنطقة، وذلك 
م�ع االهتم�ام الملح�وظ باالرتق�اء بدورها 
كوسيط لحل الخالفات في المنطقة. وهو ما 
أثار التس�اؤل لدى البع�ض إن كانت تركيا قد 
تحولت ع�ن توجهها الغربي، أم أن اهتمامها 
بالش�ؤون األوسطية هدفه اس�تكمال دائرة 

عالقاتها الخارجية.
وف�ي محاول�ة لإلجاب�ة على ذلك التس�اؤل، 
تحليلي�ة  دراس�ة  تس�بينار"  "ُعمي�ر  كت�ب 
ف�ي مجل�ة "واش�نطن كوارترل�ي" حمل�ت 
عنوان: "الرؤية اإلس�تراتيجية التركية تجاه 
س�وريا". وفيه�ا انتقد تركي�ز المحللين في 
دراس�تهم لسياس�ة تركي�ا الخارجي�ة على 
الثنائية المتعلقة بالتقارب مع الغرب مقابل 
االهتمام بالبعد اإلس�المي في خيارات أنقرة 
اإلستراتيجية. مؤكداً أنه لفهم سياسة تركيا 
الخارجية، ينبغي على المرء أوالً دراسة ثالث 
رؤى إستراتيجية كبيرة تقود هذه السياسة، 
الكمالي�ة،  الجدي�دة،  العثماني�ة  وه�ي:  أال 
والديجولية التركية، وهي الرؤى التي تتجاوز 
الثنائية التقليدية السائدة في وسائل اإلعالم 
الغربي�ة، والت�ي تركز بش�كل حص�ري على 
االنقسام بين الفصائل اإلسالمية والعلمانية 

في تركيا.
وق�د اهت�م ف�ي ه�ذا الص�دد بالتركي�ز على 
الطريق�ة التي تعاملت به�ا تركيا مع أحداث 
الربي�ع العربي وتبعاتها للمس�اعدة في فهم 
واستيعاب اإلس�تراتيجية الكبرى التي تحكم 
سياس�تها الخارجي�ة، حيث واجه�ت أنقرة 
تحدي�ات إس�تراتيجية خطي�رة ف�ي نطاقها 
المحيط، وخصوصاً بشأن العالقة مع سوريا 

ونظام بشار األسد.

ثالث رؤى إستراتيجية
وف�ي هذا الص�دد، أش�ار تس�بينار إلى ثالث 
رؤى إس�تراتيجية حاكم�ة لسياس�ة تركي�ا 

الخارجية، وهي كاآلتي:
أوال- العثمانية الجديدة

أوضح تس�بينار أن هذه الرؤية تحدد التوجه 
الخارجي لحزب العدالة والتنمية باألس�اس، 
حيث يسعى الحزب إلى تحقيق التجانس بين 
الت�راث العثماني التركي والتراث اإلس�المي 
ف�ي الداخ�ل والخارج، م�ن منطل�ق اإليمان 
ب�أن تركيا تمثل ق�وة إقليمية كب�رى، ودون 
أن يعن�ي ذلك تدش�ين إمبراطوري�ة عثمانية 
جديدة في الش�رق األوسط وما وراؤها، وال 
الس�عي إلقام�ة نظ�ام قانوني إس�المي في 
تركي�ا الحديثة، ولكن إرس�اء أنموذج معتدل 
م�ن العلماني�ة التركية ف�ي الداخ�ل، وتبني 
سياسة أكثر نشاطاً في الخارج، والسيما في 

مجال الوساطة لحل النزاعات.
في هذا النموذج من العثمانية الجديدة، تركز 
أنق�رة عل�ى تدعيم مص�ادر قوته�ا الناعمة 
السياس�ي واالقتص�ادي  بتعظي�م نفوذه�ا 
وخصوص�اً  والثقاف�ي،  والدبلوماس�ي 
ف�ي المناط�ق الت�ي كان�ت تابع�ة تاريخي�اً 
لإلمبراطورية العثمانية، وكذلك في المناطق 

األخرى، حيث لتركيا مصالح إستراتيجية.
وهذه السياس�ة الت�ي يتبناها ح�زب العدالة 
والتنمي�ة من�ذ وصول�ه إل�ى الس�لطة تقوم 
على مبدأ "العمق االس�تراتيجي" الذي أرساه 
وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، والمرتبط 
ب�"تصفي�ر المش�كالت مع الجي�ران"، مما 
يس�مح لتركيا باس�تعادة دوره�ا التاريخي 
في محيطه�ا اإلقليمي، والذي أهمل بس�بب 
المبالغة ف�ي االهتمام بتعزي�ز العالقات مع 
الغ�رب، واألهم أن ذل�ك النش�اط لتركيا في 
نطاقها المحيط يسمح لها بتعزيز مكاسبها 
التجارية، وذلك مع تنامي اقتصادها، وزيادة 
قدرتها التصديرية، حيث تضاعفت الصادرات 
التركية إلى دول المنطق�ة، خالل فترة حكم 

حزب العدالة والتنمية.
ومع اإلشارة كذلك إلى أن العثمانية الجديدة ال 
ترى حرجاً في االعتراف بالتعددية الثقافية، 
مما يس�اعد على اس�تيعاب التعدد اإلثني في 
البالد. وعلى ذلك، وبخالف المعسكر الكمالي 
القوم�ي، ال ت�رى العثمانية الجدي�دة تهديداً 
رئيس�ياً ف�ي االعت�راف بالحق�وق الثقافية 
لألكراد، مادام�وا على ال�والء للدولة، بل إنه 
يمكن اس�تيعاب مطامحهم في إطار الهوية 
المس�لمة الت�ي تجمع ُج�ل العرقي�ات داخل 
البالد.وأخيراً، فإن البعد الثالث من العثمانية 
الجدي�دة يتمث�ل ف�ي هدفه�ا ع�دم التواصل 
فق�ط م�ع العال�م اإلس�المي، كم�ا يعتق�د 
البع�ض، وإنما أيضاً الحف�اظ على العالقات 
المميزة مع الغرب، حيث يس�عى قادة حزب 
العدالة والتنمي�ة إلى بناء عالقات مميزة مع 
الدول اإلس�المية الس�تكمال دائرة العالقات 
الخارجي�ة، ولكن ليس كبديل ع�ن العالقات 

مع الغرب.

ثانيا- الكمالية
تل�ك الرؤي�ة الت�ي يتبناه�ا العلماني�ون في 
تركي�ا، والتي ارتبطت بمؤس�س الجمهورية 
في البالد، تختلف بصورة واضحة عن توجه 
العثماني�ة الجديدة. ففي حي�ن أن العثمانية 
تفض�ل تبن�ي سياس�ة إقليمي�ة طم�وح في 
منطقة الش�رق األوس�ط وم�ا وراؤها، فإن 
الكمالي�ة ال تفض�ل االنخ�راط ف�ي العال�م 
العربي. وف�ي حين تحب�ذ العثمانية الجديدة 
التعددية الثقافية، ونس�خة أكث�ر اعتداالً من 
العلمانية، فإن الكمالي�ة تفضل اتخاذ تدابير 
علمانية عس�كرية ضد السياسات اإلسالمية 
وف�ي التعامل م�ع القضي�ة الكردي�ة. وفي 
حين تحبذ العثماني�ة الجديدة إقامة عالقات 
عضوية مع االتحاد األوروبي وعالقات جيدة 
مع واش�نطن فإن الكمالية ف�ي الواقع أكثر 

استياًء من االتحاد األوروبي وواشنطن.
ويالحظ ف�ي هذا الص�دد أنه خ�الل األعوام 
األولى لحك�م ح�زب العدال�ة والتنمية، فقد 
وافق على اتخاذ عدد من الخطوات القانونية 
في س�بيل االنضمام إلى االتح�اد األوروبي، 
وه�ي الخط�وات الت�ي ل�م تتخذه�ا حت�ى 
الحكومات العلمانية الت�ي حكمت تركيا من 
قب�ل، وكان الهدف ه�و الرد عل�ى المخاوف 

الداخلي�ة من الحكم 
اإلس�المي، وتأكي�د 
التوجه الديمقراطي 
للغ�رب  المق�ارب 
العدال�ة  لح�زب 
ولك�ن  والتنمي�ة، 
ذل�ك لم يس�اعد في 
مخ�اوف  معالج�ة 
الكماليين الذين رأوا 
تكتيكاً  في سياسته 
االستفادة من  ألجل 
الالزمة  اإلصالحات 
إل�ى  لالنضم�ام 
االتح�اد األوروب�ي، 
ف�ي س�بيل إضعاف 
المؤسس�ة  نف�وذ 
ف�ي  العس�كرية 
المدني�ة،  الحي�اة 
والت�ي تنظ�ر إليه�ا 
العلماني�ة،  الق�وى 
الحامي  باعتباره�ا 

الجمهوري�ة  لقي�م 
العلمانية التي أسس�ها كم�ال أتاتورك، وهو 
م�ا كان س�بباً ف�ي تغي�ر موق�ف الكماليين 
بش�أن االنضم�ام إل�ى االتح�اد األوروب�ي، 
واالمتع�اض من ش�روطه المتعلقة بتحقيق 
الس�يادة المدنية على المؤسسة العسكرية، 
واالمتعاض كذلك من واشنطن بسبب ثنائها 
عل�ى أنموذج اإلس�الم المعتدل ال�ذي يقدمه 

حزب العدالة والتنمية في الحكم.
ثالثا- الديجولية التركية

والتي يمكن تس�ميتها بالطريق الثالث داخل 
تركيا، وهي آخر الرؤى اإلستراتيجية التركية 
تط�وراً، وفيه�ا تتالق�ى العثماني�ة الجديدة 
والكمالي�ة. فعل�ى الرغم م�ن الخالفات بين 
الرؤيتين السابق اإلشارة إليهما، فإنهما معاً 
لديهما شعور قوي بالوطنية واالنتماء للدولة 
التركي�ة. فال تش�كك العثماني�ة الجديدة وال 
ترفض اإلنجازات الت�ي حققتها الجمهورية 
الحديثة، وهي تلتقي مع التوجه الكمالي في 
اإلعالء من مصالح تركيا القومية، والنظر إلى 
بلدهم كدول�ة مركزية في المنطقة، بل وفي 
العالم، األمر الذي يدفع بالساسة األتراك إلى 
تعظيم مكان�ة البالد الدولية على النحو الذي 
اتخ�ذه الرئيس الفرنس�ي ش�ارل ديجول في 
الس�تينيات، بما يعني أن تركيا قد تبحث في 

تعظيم مص�ادر قوتها الذاتية، وتوس�يع 
دائ�رة عالقاتها الخارجية، بل إنها قد 

تفكر في االس�تقالل ع�ن الهيكل 
العس�كري لحلف الناتو، وذلك 

كم�ا فعل�ت فرنس�ا تح�ت 
حكم ديجول، ولكن دون 

أن يعني ذلك االنفصال 
التام عن المنظمة.

ف�إن  ذل�ك،  وعل�ى 
تحلي�ل سياس�ات 
تركيا في الدوائر 
خاصة  الغربية، 
الوالي�ات  ف�ي 
المتحدة، والذي 
عل�ى  يرك�ز 
أس�باب التوت�ر 
بي�ن  والخ�الف 

القوى اإلس�المية 
تحلي�ل  والعلماني�ة، 

يفتقر للعمق، ويتغافل عن 
اإلس�تراتيجية  المصلحة  كون 

لتركيا هي الق�وة الدافعة الحقيقية 
في توجيه سياسة البالد الخارجية.
تركيا في خضم االنتفاضات العربية

تأثراً بمح�ددات ومب�ادئ الديجولية التركية 
التي تط�ورت على مدى العقد الماضي، وفي 
حي�ن قدمت موجة الربي�ع العربي التحديات 
والفرص ألنقرة س�واء بسواء، فقد تحركت 
تركي�ا خالل تل�ك األحداث للع�ب دور قيادي 
مقدمة األنموذج لكونها إحدى الديمقراطيات 
المس�لمة الناجح�ة، وباعتباره�ا النم�وذج 
لدمقرطة ال�دول العربية.ولكن على الجانب 

اآلخر، فإن ث�ورات الربيع 
العربي ضاعفت من حجم 
التحدي�ات الت�ي تواجهها 
الق�وة  لتظ�ل  تركي�ا 
اإلقليمي�ة العظم�ى ف�ي 
المنطقة. إذ إن التغيرات 

الس�ريعة والمتوقعة 
لموازين القوى 

الشرق  في 
األوسط 

يتوقع 
معها 
ن  أ
د  يعا

بروز دور مصر كقوة إقليمية 
منافس�ة لتركيا. واألخطر أن 
تل�ك األح�داث تس�ببت عملياً 
ف�ي انته�اء العم�ل بسياس�ة 
أوغل�و المتعلق�ة ب�"تصفي�ر 
الجي�ران".  م�ع  المش�كالت 
فل�م يك�ن بمق�دور تركيا مع 
خط�ورة التط�ورات الجاري�ة 
ف�ي الج�وار، وخصوص�اً في 
س�وريا، أن تبق�ى بمن�أى عن 
األح�داث، األم�ر ال�ذي وضع 
تحدياً جس�يماً أمام الحكومة 
التركي�ة للموازنة بين مصالح 
االقتصادية  وروابطه�ا  تركيا 
م�ع  السياس�ية  وعالقاته�ا 
األنظم�ة القائمة في المنطقة 
م�ن جه�ة، والوق�وف بجانب 
حقوق الش�عوب في مواجهة أس�باب الظلم 

واالستبداد من جهة أخرى.
ف�ي بداي�ة األح�داث العربية، التزم�ت أنقرة 
الحي�اد إزاء الث�ورة التونس�ية في ديس�مبر 
2010. ولك�ن مع تس�ارع األحداث في مصر 
بعد ش�هر واحد م�ن ذلك التاري�خ، فقد بادر 
أردوغان بدعوة الرئيس السابق حسني مبارك 
إل�ى التنحي، وكان عبد الل�ه غول أول رئيس 
يزور مصر بعد س�قوط مبارك، مما ضاعف 
م�ن الش�عبية الت�ي تحظ�ى بها تركي�ا على 

وهو ما الساحة المصرية، 
انعكس في 

اس�تقبال أردوغ�ان عن�د زيارت�ه لمصر في 
س�بتمبر 2011، حيث زارها عل�ى رأس وفد 
كبير م�ن رجال األعمال، أثب�ت حرص تركيا 
على توس�يع عالقته�ا االقتصادي�ة مع أكبر 
دولة عربية.ولكن مع بداية االنتفاضة الليبية 
في فبراير 2011، بدا أن تركيا مترددة بش�أن 
ما يجب فعله، حيث كانت لتركيا استثمارات 
كبيرة مع نظام القذافي. لذلك، أكدت في بداية 
األح�داث أهمية التوصل لتس�وية سياس�ية 
لألزمة في ليبيا، محذرة من استفحال القتال 
عل�ى النحو الذي تم س�ابقاً في العراق، األمر 
ال�ذي أضر بص�ورة تركيا داخ�ل ليبيا. ولكن 
بعد تمرير قرار مجلس األمن 1973 الذي أَِذن 
بفرض منطق�ة حظر طيران فوق ليبيا، فقد 
تب�دل موقف أنقرة بإرس�الها ق�وات بحرية 
للمش�اركة في علميات النات�و هناك، بجانب 

المشاركة في جهود اإلغاثة اإلنسانية.
كذلك، فإن اندالع انتفاضة البحرين في شباط 
2011 وض�ع تركي�ا بين حس�ابات متعددة، 
فلديها مصالح اقتصادية واس�عة مع عموم 
دول مجل�س التعاون الخليج�ي، وكان عليها 
احترام الخصوصية األمنية لمنطقة الخليج، 
ولم تكن ترغب في تشجيع إيران على التدخل 
في شؤون دوله. ومع ذلك، فقد أرادت أنقرة 
إبراز دورها الدبلوماسي في محاولة لتهدئة 
التوت�رات الس�نية - الش�يعية ف�ي المنطقة 
الت�ي من ش�أنها اإلض�رار حت�ى بمصالحها 
الخاصة، ولذلك عرضت أنقرة التوس�ط لحل 
األزمة، موصية الس�لطات البحرينية بضبط 
تجاهل�ت  الخلي�ج  دول  أن  غي�ر  النف�س. 
مبادرات أردوغان، وش�رعت في الحل 
العس�كري لألزم�ة بإرس�ال قوات 
البحري�ن.  إل�ى  الجزي�رة"  "درع 
وعموم�اً، فإن تركي�ا وإن عانت 
خس�ائر اقتصادية كبيرة نتيجة 
للتغيرات المفاجئة في الش�رق 
إل�ى  فإنه�ا نظ�رت  األوس�ط، 
ثورات الربيع العربي باعتبارها 
تط�وراً جي�داً نح�و إرس�اء قيم 
القائم�ة  الديمقراط�ي  الحك�م 
والمس�اءلة،  الش�فافية  عل�ى 
تي�ارات  دور  بتصاع�د  متفائل�ة 
اإلس�الم السياس�ي والقريب�ة من 
مم�ا  وأفكاره�ا،  أيديولوجيته�ا 
يساعد في تدعيم التعاون مع أنقرة، 
حت�ى يب�دو أن تركي�ا ق�د تك�ون من 
أولى الق�وى اإلقليمية المس�تفيدة من 

التطورات الجارية في المنطقة.

الموقف التركي من التطورات السورية
الس�ورية  لألزم�ة  كان�ت 

تداعي�ات متباينة عل�ى مصال�ح تركيا، وقد 
اضطرته�ا إل�ى إع�ادة تقيي�م العدي�د م�ن 
افتراضاته�ا الت�ي تطورت على م�دى العقد 
الماض�ي، فق�د كان�ت تركيا ق�د نجحت في 
التاريخي�ة م�ع  العدائي�ة  تحوي�ل عالقته�ا 
س�وريا بس�بب دعم دمش�ق لح�زب العمال 
الكردس�تاني إلى صداقة قوية منذ تسعينات 
الق�رن الماض�ي، ب�ل ونجح�ت ف�ي تطوير 
عالقات اقتصادية واس�عة مع دمشق، وهي 
العالقات الت�ي ازدادت قوة مع وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى الحكم، حيث أقام روابط 
قوية مع نظام بش�ار األسد الذي خلف والده 
في الس�لطة، وذل�ك تنفيذاً لسياس�ة "العمق 
االستراتيجي" التي تبنتها أنقرة في سياستها 

الخارجية.
وبن�اء عليه، ط�ورت تركي�ا عالق�ات أمنية 
وسياس�ية واقتصادي�ة مميزة مع س�وريا، 
حتى إن البلدين ش�كال مجلسا أعلى للتعاون 
االستراتيجي، وألغيا تأشيرات الدخول. وفي 
حين نظرت تركيا إلى س�وريا كبوابة للنفاذ 
إلى الش�رق العربي، فقد ساعدت نظام األسد 
عل�ى مواجه�ة العزل�ة اإلقليمي�ة والدولي�ة 
التي فرضت عليه بع�د اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنان�ي األس�بق، رفيق الحري�ري، في عام 
2005 بتعزيز العالقات االقتصادية والثقافية 
والدبلوماس�ية، وذل�ك فض�اًل عل�ى جه�ود 
الوس�اطة الت�ي بذلته�ا تركي�ا خ�الل عامي 
2007 و2008 ف�ي محاول�ة التوس�ط بي�ن 
إس�رائيل وسوريا، غير أن تلك الجهود تأثرت 
باجتي�اح إس�رائيل لقط�اع غزة ف�ي كانون 
االول 2008. ومع بداية االنتفاضة الس�ورية 
في اذار 2011، نصح أردوغان األس�د بتنفيذ 
إصالح�ات اجتماعية واقتصادية وسياس�ية 
س�ريعة، غي�ر أن ذل�ك أغض�ب ثوار س�وريا 
الذي�ن رأوا الموق�ف الترك�ي دعم�اً للنظ�ام 
الس�وري الديكتاتوري ف�ي مواجهة الحركة 
الثورية الش�عبية، وعليه فق�د تبدل الموقف 
الترك�ي س�ريعاً. وبحل�ول ش�هر حزي�ران، 
وصف أردوغان قمع النظام السوري لشعبه 
بالحملة الال إنسانية، وتأكيد أن األسد لم يف 
بوعوده اإلصالحية. وبحلول تش�رين الثاني 
2011 ، تطور موقف أردوغان إلى حد دعوته 
األس�د صراحة للتنح�ي، بل وضّيف�ت تركيا 
ع�دة اجتماع�ات للمعارضة الس�ورية، ومن 
بينه�ا "مؤتمر أصدقاء س�وريا الثاني" الذي 
عقد في اسطنبول في نيسان من عام 2012. 
وبذل�ك، أصبحت تركيا العباً رئيس�اً في دعم 
الثورة الس�ورية. غير أن زعزعة االس�تقرار 
في س�وريا أم�ر ال يصب ف�ي مصلحة تركيا 
النظ�ام  أن معالج�ة  الوطني�ة، وخصوص�اً 
الس�وري لألزمة تس�ببت –وع�ن قصد- في 
تغذي�ة التوت�رات الطائفية في الب�الد، األمر 
الذي له انعكاساته الس�لبية على الوضع في 
تركي�ا، وعلى النط�اق اإلقليم�ي ككل، وذلك 
فضالً عل�ى تضييف تركيا ألع�داد كبيرة من 
الالجئي�ن الس�وريين لدرج�ة ق�د تخرج عن 
الس�يطرة، وق�د تضطر معها إل�ى النظر في 
إنش�اء منطقة عازلة على الحدود، قد تتحول 
إلى مالذ آمن للمعارضة السورية. وفي حين 
يته�م النظام الس�وري أنقرة بدع�م جماعة 
اإلخوان المس�لمين في س�وريا، ف�إن تركيا 
تحاول جاهدة تجنب دعم أي نزعات طائفية. 
ولك�ن م�ا يمكن قول�ه إن سياس�ة "تصفير 
المش�كالت مع الجيران" قد انتهى العمل بها 
فعلياً، وق�د أثبتت محدودية في تنفيذ أهداف 

تركيا اإلقليمية.

مالمح السياسة التركية تجاه سوريا
وفي الختام، يبقى التس�اؤل عن تأثير األزمة 
الس�ورية في الرؤى اإلس�تراتيجية التركية، 
وأي�ن تقع سياس�ة تركي�ا تجاه س�وريا في 
اإلطار النظ�ري لكل من العثماني�ة الجديدة، 
والكمالي�ة، والديجولي�ة التركي�ة. ويمك�ن 
القول في هذا الصدد إن السياسات التي تبنتها 
تركيا إزاء الثورة السورية حملت مالمح من 
مختلف االتجاهات المش�ار إليها أعاله، حيث 
أب�دت تركي�ا اس�تعداداً كبيراً لالنخ�راط في 
المؤتمرات  الكبرى، وتنظيم  الدبلوماس�يات 
الداعم�ة للمعارض�ة الس�ورية، وأخ�ذ زمام 
المب�ادرة ف�ي الجه�ود اإلقليمي�ة بتضيي�ف 
الجي�ش الس�وري الح�ر والمجل�س الوطني 
الس�وري، كل ذلك يعط�ي أمثلة واضحة على 
النش�اط العثمان�ي الجدي�د، وخصوص�اً أن 
في ذلك دعماً للس�نة الذين يمثل�ون الغالبية 
العظمى في سوريا ضد الظلم الذي يتعرضون 

له من جانب العلويين.
ولك�ن على الجان�ب اآلخ�ر، ف�إن العثمانية 
الجديدة أخفقت في اتخاذ إجراءات انفرادية، 
عسكرية أو إنس�انية، لدعم الثورة السورية، 
وذل�ك تحس�باً ألن يس�تغل األس�د الورق�ة 
الكردية ضد تركيا بتقديم الدعم لحزب العمال 
الكردستاني. ولذلك، جاء موقف أنقرة ليؤكد 
أهمية االمتثال لقواعد الش�رعية الدولية قبل 
اتخاذ أي إجراء تجاه دمشق، وفي ذلك مالمح 

واضحة من المبادئ الكمالية.
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من العثامنية إىل الديغولية.. الرؤى اإلسرتاتيجية احلاكمة لسياسة تركيا جتاه سوريا

ً

ُعمري ت�سبينار

 عر�ض: اإميان اأحمد عبد احلليم، باحثة دكتوراه بكلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، جامعة القاهرة

 العثماني��ة الجدي��دة رؤية تحدد التوجه الخارجي لحزب العدالة والتنمية باألس��اس، حيث يس��عى إلى تحقيق التجانس بي��ن التراث العثماني 
التركي والتراث اإلس��المي في الداخل والخارج، من منطلق اإليمان بأن تركيا تمثل قوة إقليمية كبرى. فضلت تركيا منذ تأس��يس الجمهورية على 
يد مصطفى كمال أتاتورك في عام 1923، وخالل معظم مدد القرن العشرين، عدم االنخراط في شؤون الشرق األوسط، مفضلة تعزيز العالقات 

مع الغرب. 
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 كاظم فنجان الحمامي 

ف�ي ب�ادرة غي�ر مس�بوقة ف�ي تاريخ 
اخت�ارت  اإلس�رائيلي,  الرس�مي  اإلع�ام 
)تس�يبي ليفن�ي( قطيعه�ا اإلعام�ي م�ن 
ضب�اع الصحافة العربي�ة لتلحقه بقطيعها 
المتخصص بالتلفي�ق والتحريف في غابات 
ووق�ع  اإلعام�ي,  والتضلي�ل  التحري�ض 
اختيارها ه�ذه المرة على بع�ض المقاالت 
المنشورة في الصحف العربية, والتي عبرت 
بطريق�ة أو بأخرى عن تطلعات حكومة تل 
أبيب, ونواياها العدوانية المعلنة, فخصصت 
)الخارجي�ة اإلس�رائيلية( موقع�ا رس�ميا, 
نش�رت في�ه المق�االت المس�مومة, الت�ي 
كتبتها األقام العربية المأجورة, ونش�رتها 
الصحف الصفراء, في غياب القيم والمبادئ 

والمشاعر القومية والدينية. 
 أم�ا القاس�م المش�ترك األعظ�م لهذه 
المعايي�ر  وف�ق  عل�ى  الضال�ة  الضب�اع 
المواصف�ات  ح�ددت  الت�ي  اإلس�رائيلية, 
ف�ي  فتعتم�د  القطي�ع,  لتش�كيلة  العام�ة 
المق�ام األول عل�ى درج�ة الحق�د المتجذر 
ف�ي قلب الكات�ب, وعل�ى مق�دار الكراهية 
التي يحملها ضد حرك�ة )حماس(, وتعتمد 
أيض�ا عل�ى ضراوته ف�ي االنقض�اض على 
القضايا العربية وتس�فيهها, وتحامله على 
اإلسام والمس�لمين, وسعيه الحثيث لنشر 

نيرانه�ا,  وإذكاء  الطائفي�ة 
وتطوع�ه الذات�ي في 

بالدف�اع  ال�ذود 
المش�اريع  ع�ن 
ئيلية  ا س�ر إل ا

الش�رق األوس�ط,  في 
مخال�ب  ان  فوج�دت 

)الع�رب(  الكت�اب  بع�ض 
الكتاب  أمضى من خناج�ر 
اإلس�رائيليين, وأش�د منها 
الطعن  بطشا في ممارسة 
والتمزيق, ومن  والنه�ش 
إن  نذك�ر  الق�ول  نافل�ة 
الله مق�االت الكاتب الكويتي  )عبد 

الهدل�ق( عندما ترجمت إلى اللغ�ة العبرية, 
اإلس�رائيلية,  القي�ادة  استحس�ان  نال�ت 
وباركه�ا الحاخام�ات, واثن�وا عليها ألنها 
عبرت ع�ن تطلعاته�م الحقيقية بأس�اليب 
صريحة ومباش�رة, حتى إن رئيس الوزراء 
)أيه�ود أولمرت( نفس�ه, قام من مجلس�ه 
عندما قرأ مق�االت الهدلق, وأب�دى إعجابه 
بها, رافعا يديه في الفراغ, متلفظا بكلمات 

النش�وة والف�رح, مقترح�ا ترش�يح )عبد 
لني�ل  الهدل�ق(  الل�ه 

األوس�مة  أعل�ى 
اإلسرائيلية, 

ل  ق�ا و
 : عن�ه

ن�ه  ا (
تطرف�ا  أكث�ر 

تي�ودور  م�ن 
ل  ت�ز هير
س�س  مؤ
ك�ة  لحر ا

الصهيونية(. 

 وربما كان الهدلق وزميله فؤاد الهاشم, 
ومن كان على ش�اكلتهما, من أكثر الضباع 
التحريض  في  شراسة 
قت�ل  عل�ى 
لفلسطينيين  ا
 , لجمل�ة با
يدع�ون  وكان�وا 
دائما لسحق العرب 
فلس�طين,  ف�ي 
ويتهمونه�م بالغدر 
والخيانة, ويطالبون 
بالتعام�ل  إس�رائيل 
كمجرمي�ن  معه�م 

وقتلة وإرهابيين. 
لق�د تم�ادى )فؤاد 
الهاش�م( ف�ي تهجم�ه 
الدائ�م عل�ى العراقيي�ن 
وكان  والفلس�طينيين, 
ف�ي معظ�م مقاالت�ه يجد 
األع�ذار والمب�ررات لبق�اء 
القواع�د الحربية األمريكية, 
ويدعم األنش�طة اإلسرائيلية 
ح�وض  ف�ي  المتزاي�دة 
الخليج العرب�ي, ففي مقالة 
ش�اذة وغريب�ة كتبه�ا )الغاش�م( بعنوان: 

))بالكيم�اوي..... 
كان  أولم�رت((,  ي�ا 

أولمرت بمواصلة  يناشد فيها 
الحص�ار على غزة, ويحثه على قصف 

أهلنا بالغ�ازات الكيماوية, فتصدر بهذه 
المقال�ة قائمة الكتاب الع�رب الموالين 
إلسرائيل, ونشرت مقاالته هناك باللغة 
العبرانية, وعرف�ه الناس في تل أبيب, 
فرشحته وزارة الخارجية اإلسرائيلية 

سفيرا لها في العواصم الخليجية. 
 لق�د خصص�ت إس�رائيل موقعا 
الكترونيا على الش�بكة الدولية نشرت 

الموالي�ن  الع�رب  الكت�اب  مق�االت  في�ه 
لتطلعاتها الصهيونية, المؤدين لسياس�تها 
العدواني�ة, وترجمته�ا الى اللغ�ات العبرية 
واالنجليزية والفارس�ية والروسية, إضافة 

إلى اللغة العربية. 
 ان من يتصفح 

ال�ذي  موقعه�ا, 
له�ذا  خصصت�ه 

القطي�ع م�ن الضب�اع الضال�ة, س�يتعرف 
عليهم بنفس�ه, وس�يعثر في الموقع التالي 
على الدلي�ل القاطع, الذي يعكس مس�توى 
الخس�ة والنذال�ة, الت�ي هبط إليه�ا هؤالء 

بمحض إرادتهم:-
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وس�يقرأ المتصفح أس�ماءهم مكتوبة 
بالبن�ط العري�ض ف�ي طليع�ة المؤازري�ن 
للحرك�ة الصهيوني�ة, المؤيدين إلس�رائيل, 
الداعمي�ن له�ا, ابتداًء م�ن المتهت�ك )فؤاد 
الغاش�م(, إل�ى المرتد )مس�اعد الخميس(, 
م�رورا بعب�د الل�ه الهدل�ق, وخلي�ل عل�ي 
حيدر, وحس�ن علي قزم, وأحمد البغدادي, 
ويوس�ف داعر الس�ويدان, والياس بجاني, 
وأحم�د الجار الله, وحس�ن راضي, ونضال 
نعيس�ة, وترك�ي الحم�د, وط�ارق الحميد, 
وعب�د الرحم�ن الراش�د, ومأم�ون فن�دي, 
وعي�ال  دروي�ش,  وع�ادل  ظال�م,  وعل�ي 
هرس�ي, وصبحي ف�ؤاد, وأن�ور الحمايدة, 
وأنيس منص�ور, وطارق الحج�ي, وصالح 
مجل�ي,  واب�ن  الفات�ك,  وفه�د  الق�اب, 
وسيكتش�ف الق�ارئ الكري�م إن صحيفت�ا 
الوطن والسياسية الكويتية, ومعهما الرأي 
األردنية, هي الصحف التي تصدرت عناوين 
التمجيد بالحكومة اإلسرائيلية, وهي 
الس�فارات التي تطوعت لخدمة تل 
أبيب, وهي المنابر التي نش�رت 
اإلعامي  التضلي�ل  أب�واق 
لتش�ويه ص�ورة العرب 
في المحافل الدولية. 

 وقفة
زل�ُت  م�ا 
ف�ي  أبح�َث 
الناس  وج�وِه 
بع�ِض  ع�ن 

الّرجال
ع�ن 
عصب�ٍة 

ن  يقفو
ف�ي 

األزماِت كالشمِّ الجبال
ف�إذا تكلم�ِت الش�فاُه س�مْعَت ميزاَن 

المقال
أفع�اَل  رأي�َت  الّرج�اُل  تحرك�ِت  وإذا 

الّرجال

احمد عالء 
بي�ن عم�ان وبي�روت وأوروب�ا، وصوالً 
إلى أقاص�ي األرض، إل�ى نيوزيلن�دا وأطراف 
األميركيتي�ن، تمتلئ المس�افات بعراقيين لم 
يج�دوا ف�ي أرض والدته�م س�بيا لحياتهم، 
فراحوا يبحثون عن وطن بديل يمنحهم األمن 
والخل�ق  اإلب�داع  أوال، وف�رص  واالس�تقرار 
الجميل لمن شاء.ولم يعد من المستغرب اليوم 
أن نسمع عن مكتشف هنا ومبدع هناك يحمل 
الجنسية العراقية. فعالم ما خلف البحار يضم 
العديد من الشخصيات التي حطت رحالها هناك 
خ�ال العقدين األخيرين م�ن القرن الماضي، 
هرباً من سياس�ات قمعية وممارسات دموية 
أودت بحي�اة الكثي�ر م�ن زمائه�م. حتى بلغ 
ع�دد األطباء العراقيين م�ن ذوي االختصاص 
في العاصم�ة البريطانية وحده�ا نحو 2000 
طبي�ب. إال أن الس�نوات التي أعقبت س�قوط 
نظ�ام البعث بعد الع�ام 2003 كانت حصيلتها 
هج�رة اكب�ر ع�دد من الكف�اءات، م�ن علماء 
متخصصين في مجاالت متعددة، وأكاديميين 
يحملون ش�هادات من جامعات عالمية، لعلنا 
نذكر هن�ا واحداً م�ن أبرزهم، العال�م الفلكي 
عب�د العظي�م الس�بتي، اح�د مؤسس�ي القبة 
الفلكي�ة في بغ�داد والمرص�د الفلكي.وكانت 

الوجه�ة األولى ألغلب الكف�اءات العراقية في 
هذه الهجرة »الجديدة » هي العاصمة األردنية 
عم�ان. كما كان�ت وجهة كبار ضب�اط القوة 
الجوي�ة والقيادات العس�كرية الت�ي صقلتها 
تج�ارب الحرب م�ع دول الجوار إلى س�وريا. 
وكان لعمليات االس�تهداف المباش�ر وتصعيد 
العن�ف الطائفي في س�نوات ما بع�د 2003 ، 
وخاص�ة العامي�ن 2005 و2006، األثر الكبير 
في أن تكون هجرة الكف�اءات العراقية واقعاً 
عملياً ملموس�اً، في وقت ل�م تلتفت القيادات 
السياسية في البلد إلى األمر باهتمام، للحد من 
تس�ربها وإيقاف عمليات »تنظي�ف« البلد من 
عقوله الغنية. وبعد 2003، كان يمكن مشاهدة 
طوابي�ر العلم�اء العراقيي�ن أم�ام س�فارات 
دول أوروبا ف�ي عمان للحص�ول على »فيزا« 
تمكنه�م من دخ�ول أراضي هذا البل�د او ذاك. 
وف�ي كل األحوال، أصبح األردن نفس�ه أرضاً 
خصبة في احتض�ان الكفاءات العراقية، حتى 
زاد ع�دد األكاديميين في الجامع�ات األردنية 
على 700 أس�تاذ جامع�ي، فيما يت�راوح عدد 
األطباء في مستش�فياتها بي�ن 2000 و2700 
طبيب.ترج�ع بعض التحلي�ات هجرة هؤالء 
إلى وجود »مخطط استخباراتي« إلفراغ البلد 
من كفاءاته، بينم�ا ذهبت تحليات أخرى إلى 

أن الجماعات المس�لحة التي انتشرت في البلد 
تس�عى إلى إيق�اف عجلة اي تط�ور يمكن ان 
يحصل في العراق نكاية بالس�لطة القائمة أو 
مناهض�ة لها. وقد أصبح الع�راق بالفعل أكثر 
بلدان المنطقة خس�ارة لطاقات�ه، ما أدى إلى 
خراب منظومت�ه العلمي�ة واألكاديمية، وهو 
أم�ر خطير لبل�د مثل الع�راق فقد أساس�يات 
بنيته التحتية.وجه العراق مجمل ميزانيته في 
الس�نوات الس�ابقة نحو حماية مرافق الدولة 
وش�خصياتها، التي ظلت برغم ذلك في مرمى 
الجماعات المسلحة. وقد أبعده عن تخصيص 
مبال�غ لاس�تثمار ف�ي المج�االت المختلفة، 
ومنها حماية وتنمية العقول العلمية. وعاوة 
عل�ى التخصيص الصريح ف�ي الميزانية، فإن 
تفشي الفساد المالي واإلداري في مؤسسات 
الدولة في الس�نوات الثمان�ي الماضية، وعدم 
وجود تخطيط استراتيجي وتنموي، واستمرار 
اآلليات السياسية تشتغل في إطارها الطائفي 
المحدود، الذي يلزم الكتل السياس�ية بتوزيع 
المناص�ب ديني�اً وإثنياً م�ن دون االلتفات إلى 
احت�رام الكف�اءة.كل ذلك أدى إل�ى تعطيل أية 
مزاعم عن تح�ول ديموقراطي، بل الى تعطيل 
إم�كان قي�ام حكوم�ة تكنوقراطي�ة يقودها 
أصح�اب الش�هادات العليا مثا من المش�هود 

له�م بالكفاءة واالس�تقامة، لعلها تفلح حيث 
فش�لت المحاصص�ة المكبَّل�ة تعريف�اً، وهي 
األرض الخصبة للفس�اد على أي�ة حال.ولكن 
هل م�ا زال بعض هؤالء في العراق؟ يبلغ عدد 
الذي�ن غ�ادروا نح�و 3 مايين عراق�ي، وفقاً 
إلحصائي�ات أعلن�ت عنه�ا منظم�ات مدنية، 
جلهم من أصحاب الكفاءات العلمية والثقافية 
والفني�ة، أو هم ممن يقال له�م »النخبة«.ولم 
تش�هد القطاعات العلمية واألكاديمية تطوراً 
يذكر خال الس�نوات الماضية، كإنشاء مراكز 
بحثية علمية تكون من مهامها األولى استيعاب 
الطاقات البش�رية. ومع غي�اب أي تصور عام 
وطن�ي للع�راق، ولما ي�راد له أن يك�ون، وأي 
خيال سياس�ي يهتم بتقدي�ر إمكاناته ودوره، 
ومع عدم قدرة مؤسسات الرقابة المالية على 
ماحقة المال العام، والكش�ف عن المفسدين 
للح�د من ضي�اع األموال العراقي�ة في قنوات 
غير معروفة، تكرس�ت صعوب�ة خدمة الدولة 
للعل�م والعلماء.ش�هدت الب�اد عق�د مؤتم�ر 
للكف�اءات العلمي�ة العراقية من بل�دان العالم 
كاف�ة ف�ي مطل�ع الع�ام 2010 كمحاولة من 
الحكومة لجذبه�م وإعادتهم إل�ى البلد. إال أن 
المؤسس�ات الحكومي�ة ومجلس ال�وزراء لم 
يلتزما بتوصي�ات المؤتمر، ولم تتم متابعتها. 

وف�ي ظل غي�اب التش�ريعات القانوني�ة التي 
تمن�ح أصحاب الكف�اءات حقوقه�م الضائعة 
منذ سنوات، س�تبقى النداءات نحوهم للعودة 
معلقة. وقد تلخصت مطالبهم بضمان الحياة 
الكريمة من خ�ال توفير فرص العمل، وخلق 
المؤسس�ات الكفيلة بإدارة ش�ؤونهم، فضاً 
عن توفير الس�كن والنقل، ومنحهم تقديمات 
تس�اعدهم عل�ى االنط�اق م�ن جدي�د ف�ي 
المجتم�ع العراق�ي، واعتبار س�نوات الهجرة 

خدمة ألغراض الترفيع والراتب.
 إال أن ه�ذه المطال�ب اصطدم�ت برفض 
التش�ريعات  وج�ود  لع�دم  المالي�ة  وزارة 
القانوني�ة التي تدع�م ذلك. وبرغ�م أن وزارة 
الصح�ة ش�هدت ع�ودة أكثر م�ن 800 طبيب 
عراقي في الس�نتين السابقتين، بعد أن وفرت 
الوزارة الدرجات الوظيفي�ة لهم، إال أن وزارة 
التعليم العالي والبح�ث العلمي، وهي الوزارة 
األكثر مس�ؤولية تجاه الكفاءات العراقية، لم 
يرج�ع من كوادرها العلمية إال 300 ش�خص، 
تمكن�وا م�ن العودة إل�ى مزاولة عمله�م. أما 
الباقون ممن ابدوا اس�تعداداً، وهم مئات عدة، 
فل�م يتمكن�وا من العودة بس�بب ع�دم وجود 
تخصيص�ات مالي�ة لل�وزارة تكف�ل منحه�م 

وظائف ثابتة.

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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بي�ة لعر ف�ة ا لصحا ع ا ضب�ا
لتلفي�ق ا و لتضلي�ل  ا ن  لقطع�ا ينض�م  ي�د  جد قطي�ع 

 أمين يونس 
عندما ال تكون لديك تجارب س�ابقة.. وال أمثلة قريبة 
من الحال�ة التي تمُر بها وال مرجعيات موثوقة تعتمد على 
رأيه�ا الناضج، فأنَت في وضٍع ال ُتحس�ُد علي�ِه!. في هكذا 
حاالت، ُربما تكث�ر األخطاء وتتوالى العثرات ومن األرجح 
أن تطول المدة وتمتد وبعَد تفكيٍر وتمحيص، تبتدع تسمية 

لهذه الظروف، وتقول إنها )مرحلة انتقالية( . 
وهك�ذا كانْت بداي�ات التحوالت االجتماعي�ة على َمر 
التأريخ وتدريجياً تراكمْت التجارب، سواء تجارب اآلخرين 
أم الذاتي�ة منه�ا، وأصبح باإلم�كان، إج�راء "الُمقارنات" 
واكتشاف نقاط االلتقاء ومكامن االختاف بين تلك الحاالت 
وحالتن�ا نح�ُن واالس�تفادة من ه�ذه الخبرات الس�ابقة، 
وتطويعه�ا بحيث ُتائم ظروفن�ا الخاصة وبهذه الطريقة، 
أس�تطاع اإلنس�ان أن ُيّقلِل من الخس�ائر تدريجياً ويحقن 
الكثير من الدماء وُيحاف�ظ على الثروات، وكذلك "ُيّقلِص" 
الفترة االنتقالية، وُيّقِصر الُمدة المطلوبة ، للعبور من نفق 

المرحلة االنتقالية، والوصول إلى ضفاٍف أكثر رحابة.
م�ا يعنين�ا ُهن�ا في الع�راق، ه�و المدى الذي س�وف 
تس�تغرقه ]المرحلة االنتقالية[ التي َنُمر به�ا حالياً، فبعد 

انهيار الدولة ِبُكل مؤسساتها في 2003 .
صاَر لِزام�اً علينا إعادة البناء من جديد، علماً انه َمرْت 
أكثر من تس�ع س�نوات، وما ُزلنا نتخبط.. وم�ا زال اأُلفق 
غامضاً والًمس�تقبل ضبابياً.. وال ندري، َكم من الس�نوات 
نحتاج بع�د الجتياز ه�ذه المرحلة؟ الس�يما إذا عرفنا، أن 
ُبلداناً قد تدمرت ِبشكٍل كامل تقريباً، خال الحرب العالمية 
الثانية، مث�ل ألمانيا وروس�يا واليابان والعدي�د من الدول 
األخرى اس�تطاعت في عش�ر س�نين، أن تنف�خ الروح في 
الُبني�ة التحتي�ة وتعي�د بناء الكثي�ر من منش�آتها ومدنها 
وحت�ى بطريقٍة أفضل من الس�ابق  وإذا كان�ْت الحجة، أن 
الغرب وال س�يما الوالي�ات المتحدة األمريكي�ة، من خال 
" مش�روع مارش�ال "العماق، قد كان له الَدور الكبير في 
المس�اعدة والدع�م ، وكذلك االتحاد الس�وفييتي بالنس�بة 
لدول ش�رق أوربا، فإن نفس الوالي�ات المتحدة األمريكية 
التي احتلت العراق في 2003 ، هي التي تعهدْت بإعادة بناء 
الع�راق ، خصوصاً وان العراق يمتلك ث�روة نفطية كبيرة، 
يس�تطيع من خالها ، تس�ديد أي�ة ديون ق�د تترتب عليه. 
لكن الفرق بينن�ا وبين تلك الدول التي تدمرْت خال الحرب 
العالمية أن األوضاع األمنية في تلك البلدان، بعد ان وضعْت 
الحرب أوزارها كانْت مستتبة إلى درجٍة مقبولة.. وتشكلْت 

حكومات "ُمس�تقرة" ألتفتت الى البناء بصورٍة ُكلية بينما 
نحن في العراق وبعد االحتال مباش�رة.. دخلنا في دوامة 
الصراعات والتناحرات الطائفية والمذهبية، وّسهلنا األمر 

على ُدول الجوار، كي تتدخل في شؤوننا بصورة سافرة. 
الف�رق بي�ن الحالَتي�ن .. ه�و أن الوالي�ات المتح�دة، 
وبالتنسيق الكامل مع حكومات تلك الُبلدان، قامت بحماية 
حدودها وقدمْت الدعم الكامل المادي والمعنوي لكي تقف 
ه�ذا البلدان ثانيًة، على أس�س راس�خة بينم�ا ، األمر كان 
مختلفا عندنا ف�ي العراق، فالواليات المتح�دة األمريكية، 
لم تعت�ِن كفاي�ة باختيار العناص�ر الجي�دة والنزيهة من 

العراقيي�ن، لك�ي ُتدي�ر المرحل�ة االنتقالية، وال 
حرصْت على أن يكون األمريكيون المسؤولون 
مباش�رة عن الملف العراقي، من ذوي السمعة 
الحس�نة واألكفاء والنزيهي�ن.. وإنما بدال من 
ذلك، فإنها أسسْت ألسوأ أمَرين على اإلطاق : 
المحاصصة والفساد! . هاَتين اآلفَتين اللَتين، 
ما ُزلنا ُنعاني منهما حتى اآلن ، حيث َتَولدْت 
منهما  طبقة سياسية طفيلية، جشعة وبا 
أخاق وال مب�ادئ هذه الطبقة المتس�لطة 
عل�ى الحكم من�ذ االحتال  م�ن مصلحتها 

أن تمتد ]المرحل�ة االنتقالية[ 
حس�ب  نهاي�ة،  ال  م�ا  إل�ى 

الشروط الحالية 
المناس�بة 

الحتكارها للسلطة والمال والنفوذ .

 

لي�ة نتقا ال ا حل�ة  ملر ا

  حميد الموسوي

منظم�ة  نح�ن و
ملي�ة لعا ا فية  لش�فا ا

التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية 
وضع الع�راق ف�ي الترتيب الثاني لل�دول المبتلية بالفس�اد 
اإلداري. وه�ذا التقيي�م النات�ج ع�ن استش�راء آفة الفس�اد 
اإلداري والمال�ي في العراق يثير االس�تغراب ويطرح المزيد 
من التس�اؤالت وعلى رأس�ها: هل عجزت هيئة النزاهة عن 
أداء دوره�ا في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ؟!. وهل 
استس�لمت تماماً أمام تفش�ي هذا الوباء ؟!. ولماذا اتسعت 
دائرة الفس�اد اإلداري به�ذا الوصف المرع�ب وهذه األرقام 

المهولة ؟!.
يؤك�د المس�ؤولون المعنيون على وج�ود ثاثة أجهزة 
مس�تقلة ومختلفة س�واء في العمل الميداني أم المس�توى 
اإلداري لكنه�ا تتكام�ل ف�ي العمل م�ن حيث وح�دة الهدف 

المتمثل في مكافحة الفساد المالي واإلداري: 
دائرة المفتش العام في كل وزارة من الوزارات   .1

ديوان الرقابة المالية،   .2
هيئة النزاهة. وهذه الهيئة تش�كلت بعد س�قوط   .3
الس�لطة الس�ابقة حيث تتولى دائرة المفتش العام معالجة 
ومتابعة أية عملية فس�اد إداري في ه�ذه الوزارة او تلك من 
خ�ال الصاحيات التي يتمت�ع بها المفتش الع�ام وتنفذها 
المجالس االنضباطية في كل وزارة. أما ديوان الرقابة المالية 
فيتول�ى متابعة عمليات الفس�اد المالي في كاف�ة الوزارات 
والمؤسس�ات التابعة له�ا والدوائر المتفرع�ة عنها. وتحال 
القضاي�ا الجزائية إلى هيئ�ة النزاهة والت�ي تتولى التحقيق 
المس�تقل فيها ومن ثم إحالتها إلى الس�لطة القضائية حتى 

اكتساب الحكم القطعي.
وم�ع وج�ود هذه األجه�زة الفاعل�ة المس�تقلة وبهذه 
الصاحيات تظل عملية الفساد اإلداري والمالي في تصاعد. 
حي�ث قدر المس�ؤولون في هيئ�ة النزاهة األم�وال المبددة 
إهماال او اختاس�ًا او تقصيراً ب��"160 " مليار دينار عراقي 
لم يوافق المسؤولون على إحالة المقصرين إلى القضاء. هذا 
عدا عن "س�بعة مليارات" دينار عراقي تم اكتشاف التاعب 

بها واستطاعت هيئة النزاهة إعادتها إلى الوزارة المعنية. 
ومع وجود هذه األرق�ام الخيالية، وتعدد وتنوع قضايا 
الفس�اد المالي من عقود وهمية، وتعاطي رش�اوى كبيرة، 

ع�ب  تا ولج�ان و والتعيين�ات  التوظي�ف  لج�ان 
المش�تريات، وعملي�ات وض�ع األس�ماء 
الوهمي�ة، والتزوي�ر يظل ع�دد المحالين 
ال�ى القضاء به�ذه التهم ال يتناس�ب مع 
س�عة القضايا المذكورة وتظل األحكام 
بس�يطة وال ترق�ى إل�ى فداح�ة الج�رم 
وخيان�ة األمان�ة وتبدي�د ونهب الم�ال الع�ام. ويتحمل 
القضاء تبعة حس�م القضايا بما يناسبها من أحكام حيث ال 
تمتلك هيئة النزاهة حق إصدار األحكام أو أوامر إلقاء القبض 
على المتهمين والمدانين. لقد كان للفوضى اإلدارية والمالية 
التي أعقبت عملية س�قوط الس�لطة الس�ابقة وما صاحبها 
من عمليات نهب وما رافقها من غياب للس�لطة وضعف في 
تطبيق القرارات واضطراب األمن، والتهديد الذي يتعرض له 
العاملون المخلصون في مجال مطاردة المفس�دين وضعف 
توفير الحماية لهم برغم ما تعرض له أعضاء ناش�طون في 
هيئ�ات الرقاب�ة والنزاهة من خطف وقتل عل�ى يد اإلرهاب 
الذي يشكل الفس�اد المالي واإلداري وجها آخر من وجوهه 
المتع�ددة. كان ل�كل تل�ك األس�باب اث�ر كبي�ر وواضح في 
استمرار ظاهرة الفساد هذه وعدم تمكن األجهزة المختصة 
والهيئات الفاعل�ة من القضاء عليها أو تحجيمها.صحيح أن 
هذه األجهزة الرقابية حديثة التجربة على الس�احة العراقية 
الجديدة وميدان عملها يتطلب الصراحة والجرأة كونه يطال 
جميع موظف�ي الدولة بغض النظر ع�ن مركزهم الوظيفي 
او المنص�ب ال�ذي يش�غلونه وه�ذان العامان قد يش�كان 
ضعفا في األداء أو تردداً في اتخاذ اإلجراء الازم. لكن شرف 
المهنة الصعبة وسمو الخلق ونبل الغاية والهدف قيم تعطي 
للعاملين في هذه الهيئات عزما وثباتا في أداء هذه الرس�الة 
المتمثل�ة بالحف�اظ عل�ى المال الع�ام ووقف تبدي�د الثروة 
الوطني�ة وذلك بالتصدي الحازم للمفس�دين من المرتش�ين 

والمختلسين وخونة األمانات وضعاف النفوس !.
الش�ك أن مثل هذه المواق�ف تتطلب التع�اون التام من 
قب�ل جمي�ع العاملي�ن المخلصين ف�ي دوائر الدول�ة وعلى 
كافة المس�تويات. وتضع على عاتق الجميع واجبا ش�رعيا 
وقانوني�ا وأخاقي�ا في دعم وإس�ناد نش�اط ه�ذه الهيئات 
والمحافظ�ة على النخب العاملة فيه�ا، ورفدها بكل صغيرة 
وكبيرة تس�هم في إنج�اح عملها، وإباغها ع�ن كل تصرف 
مشبوه وسلوك مريب يستهدف المال العام لانقضاض عليه 

وكشفه وإفشاله قبل فوات الفرصة.

 
 

 
 

 
  

 

ع�راق يط�رد نوارس�ه
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يه�دف قان�ون رعاي�ة القارصي�ن رقم 78 لس�نة 
1980 اىل رعاي�ة الصغ�ار وم�ن يف حكمه�م والعناي�ة 
بش�ؤونهم االجتماعي�ة والثقافية واملالية وليس�هموا 
يف تطوي�ر وبن�اء البلد، وهو يرسي ع�ى الصغار الذين 
لم يبلغوا س�ن الرش�د أي الثامنة عرشة ويش�مل كذلك 
ال�ذي اكمل الخامس�ة ع�رشة وتزوج ويش�مل الجنني 
واملحج�ور والذي تق�رر املحكمة انه ناق�ص االهلية او 
فاقده�ا وكذل�ك الغائب واملفقود ويعتم�د هذا القانون 
يف اج�زاء كثرية منه عى البح�ث االجتماعي يف معالجة 
ش�ؤون القارصين وفق االس�س العلمية الحديثة وذلك 

للمحافظة عى اموال القارصين. 
جمل�س رعاية القا�صرين

أكد املحامي ربيع ابراهيم عويد عى ان هذا القانون 
اش�رط يف املادة )4( منه أوجب تأليف مجلس يس�مى 
مجلس رعاي�ة القارصين والذي الغي م�ن قبل النظام 
البائ�د ث�م اعيد العمل ب�ه او اعيد تش�كيل هذا املجلس 
ال�ذي يتك�ون م�ن )9( اعض�اء يرأس�هم وزي�ر العدل 
وممثل�ني عن ال�وزارات االخرى وعضوي�ن من الخرباء 
يختاره�م وزي�ر العدل حي�ث يجتمع ه�ذا املجلس كل 
ثالث�ة اش�هر وينتخب يف بداية كل س�نة رئيس�اً له من 
بني اعضائه ويتوىل إص�دار التخطيط املعتمد من دائرة 
رعاي�ة القارصي�ن والتعليمات الثقافي�ة واالجتماعية 
والربوي�ة الخاص�ة بالقارصين وكل ما يتعلق بش�أن 
تحرير الركات وكيفية اس�تثمار اموال القارصين، وال 
تنفذ قرارات املجلس اال بعد مصادقة وزير العدل عليها، 
وهذا القانون قديم ولم يعد يالئم التغيريات االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية حيث ان ما تم ايداعه من مبالغ 
تخ�ص القارصين قبل س�نوات تكون له بذات النس�ب 
بالرغم من تغيري الواقع االقتصادي فمثالً عندما يودع يف 
هذه الدائرة مبلغ 150 الف وهي كبرية يف عام )1990( 

تكون بذات القيمة وتس�لم اىل الصغري 
او الق�ارص ذاتها يف عام )2012( حيث 
كان املبل�غ له قيمة كب�رية يف حينه اما 

االن فهو ليس ذات قيمة. 
دائرة رعاية القا�صرين

وأش�ار املحامي وليد الش�بيبي اىل 
دائرة رعاية القارصين التي نص عليها 
القان�ون والتي اوجب القانون بموجب 
امل�ادة )8( من�ه تش�كيل دائ�رة رعاية 
القارصي�ن يف بغ�داد وبوجود اقس�ام 
اخرى منها قسم )الرعاية االجتماعية 
– والشؤون القانونية واملالية والعالقات 
ووف�ق القانون تك�ون يف كل محافظة 
دائرة لرعاية القارصين تخضع لرقابة 
محكم�ة االح�وال الش�خصية وترتبط 
ادارياً بدائرة رعاية القارصين يف بغداد 
وه�ذا القان�ون هو مث�ايل ب�ه اجنحة 
املالئك�ة ولك�ن ليس لديه ارجل يس�ري 
بها عى االرض مع الناس . ونالحظ ان 
ه�ذا القانون صدر يف ع�ام 1980 وهذا 

ده�ر طويل حيث لم يعد يالئم روح العرص الذي تحويه 
القوانني ع�ادة ولهذا من االوىل تعديل�ه وفق التطورات 
الحديثة الحاصلة يف املجتمع وان تسد الثغرات املوجودة 
فيه خصوصاً ما يخص اس�تثمار ام�وال القارص وهذا 
القان�ون ضّيع الكثري من اموال القارصين وذلك لوجود 
النصوص املوجودة فيه والتي ال تجيز الترصف يف هذه 
االم�وال اال وفق رشوط قاس�ية وبالتايل ه�و ال يحتاج 
اىل تعديل بل اىل الغاء وفق صيغته الحالية املش�ابهة اىل 

قانون رعاية االحداث ايضاً. 
البح�ث االجتماع�ي ومكت�ب الرعاي�ة وصن�دوق 

العناية بالقارصين
يق�وم بهذه املهم�ة املوظفون العامل�ون من ذوي 
االختصاص وذل�ك بجمع املعلومات ع�ن القارص ومن 
يس�كن معه وم�ن يتوىل رعاية ش�ؤونه واع�داد تقرير 
بذل�ك ورفعه اىل دائرة رعاية القارصين ويجوز يف حالة 
وج�ود مخالفة رفع دعوى جزائي�ة ضد املكلف برعاية 
الق�ارص ع�ن طري�ق ممث�ل االدع�اء الع�ام ويكون يف 
املحكمة ممث�ل عن الحدث يف محكم�ة االحداث عندما 
يته�م يف دع�وى معين�ة، ه�ذا م�ا اش�ار الي�ه الباحث 
القانون�ي )محم�د جمع�ة( واض�اف: وهن�اك مكتب 
للرعاي�ة خ�اص بالقارصي�ن يف كل محافظة برئاس�ة 

مدير عام رعاية القارصي�ن وباحث اجتماعي وباحثة 
اجتماعية. ويجوز لدائرة رعاية االحداث طلب اس�قاط 
الحضان�ة وض�م الصغري اىل من تتحق�ق معه مصلحة 
الصغ�ري واما ايرادات دائ�رة رعاية القارصين فهي من 
ريع املبال�غ املودعه ومبلغ 50% من ايرادات تركات من 
ال وارث له وما يخصص من املوازنة العامة واملساعدات 
املقدمة وال ترصف النفق�ات واالعانات اال بعد موافقة 

مجلس رعاية القارصين. 
الولية والو�صاية ورعاية الأموال

ويل الصغري هو ابوه ث�م املحكمة واما الويص فهو 
من يختاره األب لرعاية ش�ؤون ولده او الجنني او من 

تنصب�ه املحكمة، ف�إن لم يوجد احد منهم�ا فان دائرة 
رعاية القارصين تك�ون وصياً لحني تنصيب ويص من 
املحكم�ة وان يك�ون ال�ويص عاقال بالغا غ�ري محكوم 

وحسن السرية.
 ال يوج�د نزاع قضائي ل�ه او ألحد أقربائه خصومه 
هذا ما قالته الس�ت احالم املالكي / ناشطة اجتماعية 
واضافت ان الويل يع�زل اذا فقد الرشوط اعاله وببلوغ 
الصغري س�ن الرش�د واس�رداد االب واليته او عزله او 
موت�ه او موت الصغري. وتقوم دائ�رة رعاية القارصين 
/ برعاية وارشاف تثبيت اموال القارصين وعى االولياء 
واالوصي�اء وال يجوز للويص او ال�ويل مبارشة الحقوق 
العينية العقارية االصلية او التبعية او نقله اال بموافقة 
دائ�رة رعاية القارصين او الترصف يف الحقوق املنقولة 
او الصلح او التحكيم او ايجار العقارات ألكثر من سنة 
او التن�ازل عن التأمينات او قب�ول التربعات ويجوز له 
تس�لم الروات�ب والنفقات الش�هرية للق�ارص ويجوز 
ال�رصف إلدامة ه�ذه األموال بنس�بة 10% م�ن اموال 
الق�ارص وان يودع ما زاد ع�ن النفقة يف صندوق رعاية 

القارصين خالل 10 ايام.
 وبعكس�ه يتعرض للمحاس�بة القانوني�ة ويجوز 
اس�تقطاع نس�بة 2% من اموال القارصين الستثمارها 
بموافق�ة مجل�س رعاي�ة القارصي�ن. وال يب�اع عقار 
الق�ارص اال يف حال�ة ع�دم وجود مال آخ�ر للنفقة عى 

الق�ارص وبموافق�ة مديري�ة رعاي�ة القارصي�ن.
وج�ود اح�كام واجب�ة التنفي�ذ ووج�ود وحصص 
مشاعة للقارص ال تدر له ايراداً مناسباً ويف حالة وجود 

)مصلحة ظاهرة( وكذلك الرشاعة. 
ويجوز الطع�ن فيما يصدر من ق�رارات من مدراء 
رعاي�ة القارصي�ن خ�الل س�بعة اي�ام ام�ام محكمة 

االستئناف من قبل الويل او الويص او االدعاء العام.

م�ن   )64( امل�ادة 
الدستور العراقي 

اوالً: يح�ل مجلس 
باألغلبي�ة  الن�واب 
املطلقة لعدد اعضائه 
بن�اًء ع�ى طل�ب من 
ثل�ث اعضائه او طلب 
م�ن رئي�س مجل�س 
وبموافق�ة  ال�وزراء 
الجمهوري�ة  رئي�س 
وال يجوز حل املجلس 
اثناء استجواب رئيس 

مجلس الوزراء.
ثانياً: يدعو رئيس 

الجمهوري�ة عن�د ح�ل مجل�س 
انتخاب�ات عام�ة يف  اىل  الن�واب 
البالد خالل مدة اقصاها س�تون 

يوم�اً م�ن تاري�خ الح�ل ويع�د 
مجلس ال�وزراء يف ه�ذه الحالة 
ترصي�ف  ويواص�ل  مس�تقيالً 

األمور اليومية.

س/ من األخ أنور خليل س�لمان من مدينة ابي صيدا يف محافظة 
دياىل يقول من هي الجهة التي تراقب عمل الربملان ؟

ج/ وفقاً للنظام السيايس الربملاني فإن الربملان هو الجهة 
الرقابية وهو الجه�ة الترشيعية يف اصدار القوانني لكن مع 

ذلك هن�اك رقابة عى الربملان من رئي�س الوزراء ورئيس 
الجمهورية وايضاً من الربملان نفس�ه عى نفس�ه وفق 

امل�ادة 64 م�ن الدس�تور والت�ي تعط�ي امكانية حل 
الربمل�ان عن طريق طلب من رئيس الوزراء او طلب 

م�ن ثلث االعضاء كم�ا ان املحكمة االتحادية 
العلي�ا تراقب عمل الربمل�ان من الناحية 

القانونية وفق املادة 93 من الدس�تور 
العراقي الدائم.

مه�دي  س�لمان  االخ  م�ن  س/ 
محمد، وه�و معلم يقول، هل تعتمد 
شهادة الش�اهد يف قضايا الجنايات 

وهو يف عمر 15 سنة ؟ 
ج/ مثل هذه الشهادة تؤخذ من 

قبل املحكم�ة من باب )االس�تئناس( اي تكون بمثابة 

القرين�ة التي اذا ما عززت بقرينة اخرى فإنها تكون دليل وهذا الش�اهد 
ال يحل�ف اليم�ني ألن تحليف اليم�ني يكون ملن اكم�ل الثامنة عرشة من 

عمره وشكراً.
س/ من زميلنا املحامي عون عبد الرحمن يقول ما هي اإلجراءات 
يف أحد األش�خاص قتل من قب�ل االمريكان وكان يعمل مع رشكة 

امنية أجنبية ؟
ج/ زميلنا العزيز، هناك جانبان يف املوضوع األول هو أن تكون 
املطالب�ة بالتعوي�ض امل�ادي وفق قان�ون تعويض 
املترضرين من العمليات االرهابية والعس�كرية 
ومراجع�ة مركز املحافظ�ة وتقديم كافة 
املختص�ة  اللجن�ة  اىل  املستمس�كات 
والحال�ة الثانية او الدع�وى الثانية 
اقام�ة دع�وى يف محكم�ة  فه�ي 
الب�داءة للمطالب�ة بالتعويض من 
ه�ذه الرشكة االمني�ة كون املجني 
عليه كان يعمل لديها وانها مسؤولة 
عن حمايته وحس�ب قان�ون االثبات 

يتم إثبات ذلك.

أوجب�ت امل�ادة 60 م�ن قانون رعاي�ة القارصين 
تش�كيل صندوق )اموال القارصين( حتى يتم وفقه 
اس�تثمار اموال القارصين س�واء يف االموال املنقولة 
ام غ�ري املنقول�ة ويمثل ه�ذا الصندوق املدي�ر العام 
أم�ام املحاك�م ويتم اس�تثمار هذه االم�وال كودائع 
ثابتة وحسب الفائدة املتفق عليها ويجوز االستثمار 
لدائ�رة رعاي�ة القارصي�ن بموافقة مجل�س رعاية 
القارصين يف االستثمار يف السندات الحكومية وتملك 
العق�ارات وتس�جيلها يف صندوق ام�وال القارصين 
حي�ث تدفع للقارص فوائد بنس�ب ال تق�ل عن فائدة 
املصارف. ومن تاريخ تس�لم املبال�غ املودعة ويكون 
الرصف وموارده حس�ب التعليم�ات التي تصدر من 

دائرة رعاية القارصين. 
واوجب قانون رعاية القارصين محاسبة االولياء 
واالوصي�اء ومتابعة عملهم من قب�ل مديرية رعاية 
القارصين وفق لجان خاصة بعد مالحظة الحسابات 
الس�نوية املقدمة من قبله�م ويف حالة وجود خطأ يف 

الحس�ابات فانه يكون مسؤوالً ويجوز لدائرة رعاية 
القارصي�ن اقامة الدعوى ضده بع�د ان تدقق لجنة 
املحاس�بة كافة االولي�ات وتلزم االولياء ب�رد املبالغ 
الزائدة ويمكن للويل او الويص االعراض امام مجلس 
رعاية القارصين ويكون ق�راره باتاً وملزم يف دوائر 
التنفيذ ويجوز عزل الويص او الويل بقرار من املحكمة 
اذا اخ�ل بعمل�ه بن�اًء عى طل�ب )لجنة املحاس�بة( 
وعى الويل او الويص ان يمس�ك س�جالت خاصة بناًء 
ع�ى تعليمات مج�رس رعاي�ة القارصي�ن. وتكون 
لهم نس�ب مالية م�ن واردات الس�نوية التي يديرها 
واوج�ب القان�ون تحري�ر الركة عند وج�ود قارص 
وبع�د اذن مديري�ة رعاية القارصين يصدر القس�ام 
الرشع�ي وعى الورث�ة اخبار دائ�رة القارصين بذلك 
ومن يخالف يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عى الس�نة 
او الغرامة وعى محاكم األحوال الش�خصية إش�عار 
دائ�رة القارصين بذلك حيث تق�وم دائرة القارصين 
بجرد االموال وارس�ال ممثل عنها عند تحرير الركة 

ويف حالة حصول نزاع يرفع اىل محكمة البداءة خالل 
س�بعة ايام ويجوز الطعن بالقرار خ�الل )10( ايام 
امام محكمة االس�تئناف وبعد تسديد الديون التي يف 
ذم�ة املتويف لالخري�ن، ويجوز تملك م�ال القارص او 
اعط�اؤه املال بع�د موافقة دائرة رعاي�ة القارصين 
وارس�الها الخ�رباء لذل�ك. اما املحج�ورون وفق هذا 
القان�ون ف�إن محكمة املوضوع عن�د اصدارها قرار 
بالحجر عى شخص اش�عار دائرة رعاية القارصين 
والت�ي تق�وم باعم�ال االدارة واالرشاف ع�ى ه�ذه 
االموال وتس�لم االم�وال اليه عند )رف�ع الحجر( من 
املحكم�ة. ام�ا الغائ�ب فهو ال�ذي غادر الع�راق ولم 
تعرف اخباره مدة ال تزيد عى السنة وترتب عى ذلك 
تعطي�ل مصالحه . ام�ا املفقود فهو ال�ذي انقطعت 
اخباره وال تعرف حياته من مماته حيث يتم االعالن 
ع�ن املفقود بقرار من املحكمة وتعني املحكمة وكيالً 
عنهم يف حالة عدم وجود قيم وعند عدم الوجود فإن 

رعاية القارصين هي القيم عليه.

عاش )إسماعيل السبول( وأوالده السبعة 
وبقي�ة أفراد عائلته يف بيت كبري كان يس�ميه 
)القلع�ة( به س�احة كب�رية وخلفه بس�تان 
واسع قد سخره للمناسبات الدينية، فال تمر 
مناس�بة س�واء بوالدة احد األئمة املعصومني 
أو استشهادهم إال وكان حارضاً مع أوالده يف 
اس�تقبال القادمني من املحبني واملوالني وكل 
يشء يعمله مع أوالده بهمة ونفس طيبة وكان 
يردد دائماً )نحن خدام ألهل البيت "ع"( . وقد 
وفق�ه الله كثرياً فرزق�ه بما ال يعد وال يحىص 
من املوايش واألغنام والثمار كما أن أوالده قد 
وفقهم الله يف كل عمل يقومون به وإسماعيل 
يقول لهم، هذه ب�ركات أهل البيت )ع( حتى 
ان�ه يف ي�وم العارش من مح�رم يحرض الناس 
من القرى واملدن األخرى ويساعدونه وأوالده 
يف ه�ذا اليوم من حي�ث توزيع الخريات وعمل 
)املرسح الحس�يني( وتجس�يد الش�خصيات 
التي استش�هدت بفناء اإلمام الحس�ني )ع(.  
وحت�ى أن زوجت�ه وبناته اعت�ادوا عى هذه 
الش�عائر يف أداء الطبخ واملساعدة يف كل يشء 
حتى أنها كانت تقوم بإحضار املالبس السود 
إىل األطف�ال والبنات الصغ�ار يرتدونها خالل 
40 يوم�اً بانتظ�ام تام ال ب�ل أن هذه الزوجة 

املؤمنة كانت تجمع كل النس�اء فتقرأ عليهن 
ما تعرض له اإلمام الحسني وصحبه "عليهم 
السالم" يوم عاشوراء وبالتأكيد أن استهداف 
املؤمن�ني املس�املني ه�و الذي حص�ل من قبل 

ق�وى اإلره�اب والتط�رف والحاقدي�ن ع�ى 
اإلس�الم واملس�لمني حيث هاجمت قوى الرش 
بيت )الحاج إس�ماعيل الس�بول( وأبنائه من 
قب�ل مجموعة إرهابية تص�دى لها مع أبنائه 

وذاد عن بيته بكل بس�الة وصمود إال أن هذه 
املجامي�ع كانت كثرية واس�تخدمت أس�لحة 
متنوع�ة صم�د أمامه�ا )الحاج إس�ماعيل( 
م�ع أوالده ط�وال اللي�ل وقت�ل أع�دادا كثرية 
م�ن املجرم�ني إال أن نف�اد الس�الح والذخرية 
أدى إىل مقت�ل )الحاج إس�ماعيل( مع أوالده 
وبنات�ه كاف�ة وحت�ى األطفال الصغ�ار ال بل 
أن اإلرهابي�ني قام�وا بإح�راق ال�دار بما فيه 
وقتلوا املوايش وفجروا غرف البيت باستخدام 
)املتفجرات( وش�بت النريان عالياً يف كل يشء 

حتى أن األطفال الصغار تفحموا جرائها. 
وبعد س�اعات من الحادث تجمع عرشات 
الن�اس املحب�ني )إلس�ماعيل( وقام�وا بنقل 
الجث�ث إىل املستش�فى وتعقب الجن�اة الذين 
اتض�ح أنه�م )م�ن القاع�دة وفل�ول منظمة 
خل�ق اإلرهابي�ة( حس�ب م�ا ذك�ره بع�ض 
ش�هود الحادث الذين شاهدوا سيارتهم تقوم 
بالهجوم عى بيت )الحاج إسماعيل( وأوالده 
حيث اس�تخدمت األس�لحة الحديثة والقنابل 
املدم�رة التي أدت إىل هذه املجزرة التي ما زال 
الن�اس يذكرونها يف محافظ�ة دياىل خصوصاً 
أن ه�ذه املنظمة اإلرهابي�ة ال زالت موجودة 
يف قل�ب األرض العراقي�ة . وه�ذه املنظم�ة 
بعيدة عن املحاس�بات القانونية س�واء كانت 

الداخلي�ة أم الدولي�ة م�ع أنها ارتكب�ت العدد 
الكبري من الجرائم اإلرهابية يف محافظة دياىل 
ومحافظات أخرى دمرت قرى كاملة ال ليشء 
س�وى ألن هذه القرى تؤدي املراس�م الدينية 
وتعلن ال�والء آلل البيت )ع( وهذه الش�واهد 
مؤك�دة تأريخياً ومش�خصة من قب�ل الناس 
الساكنني يف محافظة دياىل ، وهذه املعالجات 
املطلوبة ال بد أن تكون عى مس�توى القضاء 
العراق�ي ال�ذي عرض�ت أمام�ه الكث�ري م�ن 
القضاي�ا الذي تمس هذه املنظم�ة اإلرهابية 
الت�ي صنف�ت ضم�ن املنظم�ات اإلرهابية يف 
العال�م وه�ذا يحت�اج أيضا إىل حملة واس�عة 
من وس�ائل اإلعالم وبكافة أشكالها وأنواعها 
حت�ى نس�تطيع إيصال الص�وت والصورة إىل 
العال�م عن حج�م الجرائم املرتكب�ة من هذه 
املنظمة وحتى ال تتكرر الجرائم بصور أبش�ع 
واخط�ر مما كان�ت عليه يف األعوام الس�ابقة 
خصوصاً أن الدس�تور العراقي نص يف مواده 
العراقي�ة كقاع�دة  األرض  اس�تخدام  بع�دم 
لرضب الدول األخرى او تهديدها وبأي ش�كل 
من األش�كال – وهذا األمر يحت�اج إىل تكاتف 
الجهود م�ن كل ال�وزارات املختصة ومجلس 
القض�اء األعى ووزارة الع�دل وجهاز االدعاء 

العام واألطراف األخرى.
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مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

املحجورون وصندوق أموال القارصين

واقعة ق�صائية

عصابات اإلرهاب تبيد عائلة كاملة

القوان�ني ه�ي الت�ي تحدد مس�ارات 
الش�عوب وه�ي الت�ي تنظ�م العالقات 
فيم�ا بينهم وه�ي التي تح�دد الحقوق 
والواجبات، ولهذا فغن الشعوب املتطورة 
هي التي بها قوانني تمس الحياة العامة 
وتك�ون بلس�ماً للج�راح وكلم�ا كان�ت 
هذه القوان�ني واقعية نابع�ة من ارض 
الحدث ومكانه كلما حققت الغاية التي 
ارادها لها املرشع ومع�روف يف القوانني 
وخصوصاً القانون الدستوري ان ترشيع 
القوان�ني تتناغم مع املطال�ب والحاجة 
الش�عبية الت�ي تف�رض اصدار او س�ن 
هذه القوانني وبالت�ايل نصل يف املجتمع 
اىل الرفاهي�ة واىل الغاي�ة الت�ي يبغيه�ا 
مرشعو القوانني عندما يدرسون الواقع 

االجتماعي وحاجته اىل الترشيع.
الكث�ري م�ن  ان  الع�راق  يف  ونالح�ظ 
القوان�ني ص�درت يف ازمن�ة ماضية ولم 
تعد بلباس�ها البايل ال�ذي فصله املرشع 
آنذاك اىل جيل غري هذا الجيل واىل مجتمع 
تختلف مشاكله عما هو عليه االن، فخذ 
مث�اًل ان قانون االحوال الش�خصية رقم 
188 ص�در يف ع�ام 1959 أي يف العه�د 
امللك�ي وهو ينظ�م الحي�اة االجتماعية 
االرسية وكما ما يتعلق بالطالق والتفريق 
والحضانة واملرياث وغريها اضف اىل ذلك 
كثرة التعديالت التي اجريت عى القوانني 
الت�ي ه�ي ع�ى تم�اس بحي�اة املواطن 
)العقوب�ات واصول املحاكمات الجزائية 
واملرافع�ات م�ن قبل النظ�ام املباد فيما 
يع�رف بقرارات )مجلس الث�ورة( والتي 
ه�ي كانت بمثابة القان�ون لوجود مادة 
يف الدس�تور العراق�ي آن�ذاك تجي�ز لهذا 
املجلس اصدار مثل ه�ذه القرارات التي 
له�ا قوة القان�ون )والطامة الكربى( ان 
اغلب هذه القرارات م�ا زالت نافذة ولم 
يتم الغاؤه�ا الن إلغاءها يجب أن يكون 
بقان�ون يصدر من القن�اة الترشيعية يف 

العراق وهو )مجلس النواب(.
كما أن هذه القوانني بها مثالية عالية 
فهي خالية من الواقعية التي هي اساس 
القوانني وهي من اهم االهداف املطلوبة 
فهذه القوانني افالطونية ال تمتلك ارجل 
تس�ري بها مع الناس وبالت�ايل لم تحقق 

الغاية املرجوة منها.
وق�د أش�ار ممث�ل املرجعي�ة الدينية 
الرش�يدة يف خطبة الجمع�ة اىل رضورة 
ترشي�ع القوانني املهمة )قانون االحزاب 
والنف�ط والغ�از واملحكم�ة االتحادية( 
وتطرق اىل مس�ألة الواقعي�ة التي يجب 
ان تراف�ق مواد هذه القوانني وان تحقق 
الغاية املرج�وة منها بعيداً ع�ن التعقيد 
وهذا يف الحقيقة مهم جداً عند الترشيع 
ف�إن وضوح الن�ص القانوني وس�هولة 
فهمه من قبل الناس سيس�اعد كثرياً ان 
يجعله اكث�ر واقعية واكثر نجاحاً ويبعد 
القاع�دة الت�ي يحتج به�ا البعض وهي 

)الجهل بالقانون( والتي ال تقبل لعذر. 

علي جابر 

النصوص القانونية
 ورضورات الفهم والتفسري

قطوف قانونية 

علي جنم حممد
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أميرك�ي  متج�ر  ق�ّدم 
للمجوه�رات عرض�اً ال يمك�ن 
زبائن�ه  وع�د  عندم�ا  رفض�ه، 
ببندقي�ة صي�د مجان�ا لقاء كل 

ماسة يشترونها.

 ونقلت قناة "دبليو أس بي 
ت�ي ف�ي" األميركية ع�ن مايك 
غيلر، مالك متج�ر المجوهرات 
"دي غيل�ر وأوالده"، قوله، إنه 
يقّدم بندقية صي�د مجانية إلى 
كل زبون يش�تري م�ن المتجر 
 2500 قيمته�ا  تبل�غ  ماس�ة 
دوالر وم�ا ف�وق. وأش�ار غيلر 
إلى أنه اس�توحى ه�ذه الفكرة 
م�ن مع�رض لبي�ع الس�يارات 
في والي�ة ميس�وري. وأضاف 
أن "معظ�م زبائ�ن المتجر هم 
صي�ادون، لذل�ك بدت ل�ي هذه 

الفكرة ممتازة".

 نجم البحر حس�ب ويكيبيديا، 
هو حيوان مائ�ي الفقاري، ينتمي 

إلى ش�عبة شوكيات الجلد، ويتميز 
بأذرعه المتعددة، والتي قد تتراوح 
بشكل كبير في العدد، وتحتوي على 
أنيب�ات )أنابيب( دقيقة، تس�تخدم 
بالس�طوح،  وااللتص�اق  للحرك�ة 
وه�ي موزع�ة على هيئ�ة صفين 
ف�ي كل قدم. نجم البحر يفتقر إلى 
الدماغ، ولكن�ه يحتوي على جهاز 
عصبي مستقبل... وهذه مجموعة 
من أجم�ل الصور المخت�ارة لنجم 

البحر. 

عن�د  الش�مس  ش�عاع 
الفج�ر يتس�لل بين األش�جار 
ف�ي إح�دى غاب�ات منطق�ة 
فالديفيا في تش�يلي. يذكر أن 

ه�ذه المنطقة تعرضت لدمار 
هائ�ل جراء زل�زال عنيف في 
العام 1960. )عن »ناش�ونال 

جيوغرافيك«(

لقاء كل ماسة
 بندقية صيد جمانًا!!

نجوم 
البحر كام لـم ترها من قبل

فجـر ساحـــــر

متاهــــــة

أضاف الرجل العنكبوت الفرنيس 
س�حاب  ناطح�ة  روب�ر  االن 
جديدة يف الصني اىل قائمة املباني 
الشاهقة التي تسلقها يف حياته. 
فقد تمكن ه�ذا الرجل البالغ من 
العمر خمس�ني عاما من تس�لق 
٢٦٨ م�را م�ن ب�رج فورتالي�زا 
ال�ذي يبلغ ارتفاع�ه ٣٨٨ مرا يف 
مقاطع�ة هين�ان، يف س�اعتني، 
وص�وال اىل منصة املراقب�ة فيه، 
بحس�ب ما نقلت وس�ائل إعالم 

فرنس�ية.ويحتوي رصيد 
ال  ال�ذي  املتس�لق  ه�ذا 
يستخدم عادة أي معدات 
للتسلق، عىل اكثر من مئة 
ناطحة سحاب، ما أدخله 
غيني�س  موس�وعة  يف 
لالرق�ام القياس�ية. ففي 
تح�دى  امل�ايض،  آذار 
رياح  العنكب�وت  الرج�ل 
الصحراء العاتية وتس�لق 
ب�رج خليفة يف دبي، وهو 
أطول بن�اء يف العالم يبلغ 
ارتفاع�ه ٨٢٨ م�را. أم�ا 
ب�رج فورتالي�زا يف الص�ني، فقد 
بتجهي�زات  مس�تعينا  تس�لقه 
تعينه عىل اجتياز واجهة طويلة 
م�ن الزجاج والف�والذ ال تحتوي 

عىل نقاط لالرتكاز عليها. 
االن  تس�لق   ،٢٠٠٧ الع�ام  ويف 
روب�ر ٤٢٠ م�را من ب�رج جني 
م�او يف القل�ب التج�اري ملدين�ة 
شنغهاي، بحسب ما نقل املوقع 

االلكروني له.

في مش�هد نادر قام�ت هيئة 
الحف�اظ عل�ى البيئة ف�ي جنوب 
أفريقيا بنق�ل حيوان وحيد القرن 
ج�رام  كيل�و   1400 ي�زن  ال�ذي 
م�ن منطقة الت�الل الت�ي يصعب 
الوص�ول إليه�ا إل�ى أرض خصبة 
ليمبوب�و  مقاطع�ة  ف�ي  جدي�دة 
طائ�رة  باس�تخدام  الش�مالية 
هليكوبتر. استغرقت عملية النقل 
حوال�ي 20 دقيق�ة ف�ي اله�واء، 
ولك�ن المس�ؤولين عليه�ا قاموا 
بتخدير الحيوان قب�ل بدء العملية 
حت�ى ال يص�اب ب�أي متاع�ب أو 
خوف وفقا لما أكدته صحفية ذي 

ص�ن البريطانية. عملي�ة النقل لم 
تتوق�ف على وحيد القرن فقط بل 
تضمن�ت 19 حيوان�ا ضخما نادرا 
آخر يعيشون في تالل ال يوجد أي 
طريق ب�ري يس�مح بالدخول لها 
أو الخ�روج منها. ويقول المصور 
التق�ط  ال�ذي  ريمون�دو  ماي�كل 
يص�دق،  ال  كان  "األم�ر  الص�ور 
الحيوان�ات ثقيلة ج�دا ومعظمها 
كان يزن بضع�ة أطنان"، وأضاف 
"المش�كلة كان�ت في نق�ل وحيد 
الق�رن دون أن يش�عر بمتاع�ب، 
لذلك اس�تخدموا المخ�در لتنويمه 

أثناء عملية النقل". 

وحيد القرن يف 
رحلة بطائرة هليكوبرت
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عموديافقي

كويكب يقرتب من األرض اخلميس املقبل

 الرشطة السويدية تعتقل قطًا

25  ايلول

�سورة من الذاكرة

�سارع الر�سيد
 يف االربعينات

إنجل�را هارول�د  1٠٦٦ - مل�ك 
الثان�ي يهزم أخ�اه توس�تيغ وملك 
النرويج هارول�د هاردرادا يف معركة 

جرس ستامفورد.
1٣9٤ – الجيش العثماني بقيادة 
يصط�دم  األول  بايزي�د  الس�لطان 
بجي�ش صليبي مكون م�ن مقاتلني 
وفرس�ان م�ن ع�دة بل�دان أوروبية 
بقي�ادة سيجيس�موند مل�ك املج�ر 
عن�د مدينة »نيقوبولي�س«، وانتهت 

املعركة بانتصار املسلمني.
الفرنس�يون ينترصون   -  1٧99

عىل الروس يف زيورخ بسويرسا.
بقي�ادة  الفرنس�يون   -  19٢٠
الجنرال هنري غورو يهزمون قوات 
األمر فيصل بن الرشيف حس�ني بن 

عيل ويدخلون دمشق.
1955 - تمدي�د أول كيبل هاتفي 

تحت مياه املحيط األطليس.
وزراء  رئي�س  اغتي�ال   -  1959

سيالن سلومون باندرانيكا.
قي�ام  ع�ن  اإلع�الن   -  19٦٢

الجمهورية الجزائرية.
19٧٣ - ع�ودة مركب�ة الفض�اء 
األمريكية سكاي الب بروادها الثالثة 
بعد دورانها حول كوكب األرض ملدة 

59 يوًما.

19٨٤ - ب�دء انس�حاب الق�وات 
الليبي�ة والفرنس�ية من تش�اد وفق 

اتفاقية وقعت بني البلدين.
19٨5 - مقت�ل ثالث�ة من عمالء 
املوس�اد يف هجوم مسلح عىل زورق 

إرسائييل يف ميناء الرنكا القربيص.
الجي�ش  ق�وات  قائ�د   -  19٨٧
يف فيج�ي العقي�د س�تيفيني رابوكا 
يقود انقالب عس�كري ويستويل عىل 

السلطة.
199٧- القيادي يف حركة حماس 
خالد مشعل يتعرض ملحاولة اغتيال 
يف  اإلرسائي�يل  املوس�اد  قب�ل  م�ن 

العاصمة األردنية عّمان.
199٨ - الطي�ار الربيطاني أندي 
جري�ن يس�جل يف »صح�راء نيفادا« 
األمريكي�ة رقًم�ا قياس�ًيا يف قي�ادة 

السيارة وهو 11٤٢ كم/ساعة.
٢٠٠٣ - اغتي�ال عض�وة مجلس 
الحك�م العراق�ي عقيل�ة الهاش�مي 

بإطالق نار عىل موكبها.
٢٠٠٨ - برمل�ان جن�وب أفريقيا 
ينتخ�ب جاليم�ا موتالنث�ي رئيًس�ا 
جديًدا ليخلف الرئيس تابو إيمبيكي 

الذي استقال يف ٢1 سبتمرب.
٢٠1٠ - انتخاب إد ميلباند زعيًما 

لحزب العمال الربيطاني.

1 - مطرب�ة لبنانية – موس�يقي ألماني – 2 – ش�هر هجري – 3 
– لف – متش�ابهان – عكس�ها يفرح – 4 – خ�ط باألجنبية – مرتفع 
صغي�ر – 5 – مدين�ة مغربي�ة – عكس�ها ال يباح – اب�غ – 6 – يلهو – 
عكس�ها أس�م علم مؤنث – 7 – أداة نصب – عبودية – عكس�ها قبيلة 

عربية – 8 – دولة أوروبية – 9 – يوم الحشر – مدينة فرنسية.

1 –عاصمة أوروبية – 2 – يفي بالوعد – كتاب لجبران – 3 – سقي 
– لدغ – نصف رامز – 4 – اناء – جزيرة في جنوب البحر األحمر – 5 
م – 7 –  – جمهوري�ة في أفريقيا اإلس�توائية – هرة – 6 – رتَّب ونظَّ
مخلص – عكسها من الطيور – 8 – كبرى جزر أوقيانيا – 9 – شاعر 

وأديب لبناني ُلقب ب� "شاعر القطرين" .

فلكيــون

 James Edward جامس أدوارد كيل�ر
Keeler )تول�د 1٠ أيل�ول 1٨5٧ تويف يف 1٢ 

آب 19٠٠( وهو فلكي أمريكي
بدأ كيلر عمله يف مرصد ليك منذ 1٨٨٨ 
ولكنه ترك بعد فرة قصر من تعينه مديرا 
ملرصد آلغين�ي التابع لجامعة بيتس�بورغ 
يف والي�ة بنس�يلفانيا س�نة 1٨91. ثم عاد 
إىل مرص�د لي�ك كمدير له وحيات�ه لم تطل 
ليت�ويف س�نة 19٠٠. وكان قد تزوج س�نة 
1٨91 ولديه طقلني. ساهم بجانب جورج 
ه�ايل بتحري�ر مجل�ة الفيزي�اء الفلكي�ة 
Astrophysical Journal والت�ي م�ا زال�ت 

مستمرة حتى اليوم.
فح�وة  الح�ظ  م�ن  أول  كيل�ر  كان 
ضمن حلق�ات زحل س�ميت بفجوة إنكي 
ع�ىل رشف العال�م يوه�ان إنك�ي وتم هذا 
االكتش�اف يف مرصد ليك يف ٧ كانون الثاني 
1٨٨٨..]1[ وسميت الفجوة الثانية ضمن 

حلق�ة زحل أي والتي اكتش�فت بواس�طة 
املسبار فوياجر ٢ باسم فجوة كيلر تكريما 

له.,]٢[
كما أن دراسته الطيفية لحلقات زحل 
كشفت س�نة 1٨95 أن أجزاء مختلفة من 
حلقات زحل تعكس الضوء بشكل محتلف 
م�ن ناحي�ة إزاح�ة دوبلر بس�بب اختالف 
نسبة الدوران املداري حول زحل.]٣[ وتأكد 
ذل�ك بعد نظرية جيمس كالرك ماكس�ويل 
بأن الحلقات مؤلفة من عدد ال يحىص من 
األجس�ام الصغرة, وكل منه�ا يدور حول 

زول بمعدل خاص فيها.
ساعدت مالحظته يف تلسكوب كروسيل 
عىل تأسيس قاعدة لتلسكوبات االنعكاس 
البرصي، وتوسيع فهم السديم، كما كشف 
جرم�ني األول س�نة 1٨99 والثان�ي س�نة 
19٠٠ واألخ�ر كان ق�د فق�دت رؤيته ولم 

يتم تحديده إال بعد 1٠٠ عام أخرى.

الس�ويدية  الش�رطة  ألق�ت 
القب�ض عل�ى ق�ط اقتح�م منزل 
عائلة وحاول سرقة طعام. وكانت 
ه�ذه العائلة ق�ررت اتخاذ موقف 
حاسم وإيقاف القط أوسكار بعد 
أن اقتحم منزلها وأثار ذعر القط 
ال�ذي تملك�ه. ونصب�ت العائل�ة 
فخ�ا للق�ط وأمس�كت ب�ه، ث�م 
اتصلت بالش�رطة التي جاءت إلى 

"مسرح الجريمة" وألقت القبض 
عل�ى أوس�كار وأخذته إل�ى مقر 
الش�رطة. واتض�ح بع�د القبض 
على أوسكار أنه ليس قطا شاردا، 
إذ قال مس�ؤول في الش�رطة إن 
"القط س�مين ونظي�ف ويحظى 
بعناية جيدة". وأمضى أوس�كار 
ليلت�ه في مق�ر الش�رطة إلى أن 

حضر مالكه وأخذه.

تش�ر الحس�ابات الفلكية إىل أن كويكبا اكتش�ف حديثا 
يحم�ل الرمز )كيو ج�ي ٤٢ , ٢٠1٢( س�وف يقرب من 
األرض لي�ل الخمي�س املقب�ل وس�يكون ع�ىل بع�د نحو 

مليون�ني و٨٦٠ أل�ف كيلومر, أي حوايل س�بعة أضعاف 
بعد القمر عن األرض.

وق�ال الفلك�ي عم�اد مجاه�د ان ه�ذا الكويك�ب الذي 
اكتش�فه مرصد كاتاالني�ا يف والية أريزون�ا األمركية يف 
الس�ادس والعرشين من شهر آب املايض يصل قطره إىل 

٢٤٣ مرا.
واضاف: وبحس�ب املقاييس الفلكية فانه من املس�تبعد 
اصطدام الكويكب بس�طح االرض عىل الرغم من مروره 
عىل مس�افة قريبة منها وفق�ا لوكالة الفضاء األمركية 

)ناسا(, لذلك فهو لن يشكل خطورة عىل األرض.
وب�ني انه من املتوقع مش�اهدة ه�ذا الكويكب من خالل 
التلسكوبات الفلكية املتطورة واملتوسطة الحجم التي ال 
يقل قطر مرآتها الرئيسية عن عرش بوصات عند اقرابه 

من األرض.

أدوارد كيلر

الرجل العنكبوت
 يتسلق ناطحة سحاب 
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احلمل
تتكلل جهودك بالنجاح وتتعاطى 
م�ع األم�ور الحياتية بانفت�اح. تكون 
المواعيد االجتماعي�ة والمهنية جيدة 
وتهت�م لتوظي�ف اموالك والس�تقرار 

وضعك المالي.

الثور 
وتص�ادف  مهم�اً،  ق�راراً  تتخ�ذ 
أفراح�اً  تعي�ش  مميزي�ن.  أش�خاصاً 
االجتماعي�ة.  حيات�ك  ف�ي  وصخب�اً 
التعاط�ي الجيد مع الزمالء في المهنة 

ينعكس إيجاباً على العالقة بينكم

اجلوزاء
إذا ش�عرت ببعض االرتباك فإنك 
تجد الهدوء والس�لوى؟ ال تكن متطلباً 
كثي�راً، وخف�ف التأف�ف م�ن األعمال 
الموكل�ة إلي�ك، فهذا المج�ال أنت من 

اخترته بنفسك.

ال�سرطان 
يش�ير هذا الي�وم الى حب ينش�أ 
ف�ي مج�ال عملك، إذ تط�ل على بعض 
الالمتناهي  الحلول وتمارس س�حرك 
وتعقد صداقات جديدة. كما يشير الى 

ضرورة االنتباه

االأ�سد 
ك�ن مطلع�اً عل�ى التفاصيل وال 
تضّيع فرصة التقّدم والتمّيز. استش�ر 
وال  واالختص�اص  الخب�رة  أصح�اب 
تنجرف وراء االنفعاالت. راِع ظروفك 

العاطفية

العذراء 
تس�وء األح�وال ف�ي ه�ذا اليوم 
المقل�ق والحزين المش�حون بالتوّتر 
واإلنفع�االت على االرج�ح. قد تعيش 
مشاكس�ة ما او تش�بثاً ب�رأي. تعالج 

خطأً مفاجئاً

امليزان
قد تصغ�ي إلى بعض المالحظات 
المهمة جداً في هذا اليوم. وقد تضطر 
إلى مس�ايرة بعض الظ�روف العائلية 
واالجتماعية وقبول بعض االلتزامات 

التي ال تروقك إجماالً

العقرب 
تصغ�ي إلى كالم جمي�ل وتتلقى 
مفاج�آت تس�عدك، كم�ا تذه�ب إل�ى 
لقاءات مش�جعة. تغّير عاداتك وتعّدل 
أس�اليبك، فيكون الحبيب أو الش�ريك 

إلى جانبك داعماً

القو�س 
ألق نظرة على بعض المس�تندات 
المالية. انتبه ايضاً من مناورة في هذا 
المجال او محاولة قيام احدهم بعملية 
غ�ش او خ�داع ك�ي ال تدف�ع جراءها 

غرامات مالية

الدلو 
ال تعتمد العش�وائية في معالجة 
األم�ور، فذل�ك ل�ن ي�ؤّدي ال�ى نتائج 
مراجع�ة  إل�ى  وس�يدفعك  إيجابي�ة 
حساباتك سريعاً. بوادر عالقة جديدة 

تلوح في األفق

اجلدي
إذا رغب�ت ف�ي تحس�ين وضع�ك 
المهني، عليك أن تبذل جهوداً أكبر في 
هذا المج�ال، فتحصد الحق�اً ثمار ما 
زرعته. المعالج�ة الهادئة لخالفك مع 

الشريك هي أفضل الطرائق

حوت 
يض�يء الحظ حياتك الش�خصية 
ويثي�ر قضاي�ا مهم�ة، ويحم�ل الي�ك 
هذا الي�وم القوة والخي�ارات الصائبة 
والق�درة عل�ى قي�ادة االم�ور، وه�ذا 

مؤشر مؤاٍت لتوسيع دائرة التحرك

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 



تعرتض برشتك الكثري من املش�اكل التي تش�ّوه 
جمالك من حبوب وبثور نتيجة قلّة العناية واإلهمال 
أو ع�دم االلتف�ات لألمور البس�يطة الت�ي تحتاجها 

البرشة ملظهر صحي.
- اغس�ي وق�رشي برشتك جيداً: اغس�ي برشتك 
مرتني يومياً باس�تخدام منظ�ف فعال، واحريص أن 
يك�ون املنظف مناس�باً لنوع برشتك- س�واء كانت 
عادي�ة أو دهنية أو جافة أو مختلطة أو حساس�ة. 
وبما أن خاليا الجلد الزائدة قد تس�د املس�ام وتسبب 
حب الش�باب، يجب أن يشمل روتني تنظيف البرشة 
التقش�ري. وهنا نقّدم ل�ك هذه النصيحة البس�يطة 
لتحصي عىل مقرّش يف املنزل: اخلطي السكر الخشن 
واملنظ�ف يف راحتي يديك وضع�ي املزيج عىل وجهك 

يف حركات دائرية. اغس�ي وجهك باملاء أو امس�حي 
بمنش�فة مبللة ثم جففي�ه عىل طري�ق الربت. - ال 
تلعب�ي بالبث�ور: اللعب ببرشتك قد يس�بب إصابتها 
بالبكتريي�ا وينرش العدوى ويؤدي إىل ظهور الندوب. 
فب�دالً من ذل�ك، ضعي كري�م كع�الج موضعي عىل 
البث�ور ملنع االلتهاب والن�دوب. ويقول الخرباء: "إذا 
لعبت بوجه�ك لن تحصي أبدا عىل ب�رشة جيدة". - 
تشميس قليالً: "أحد أفضل األمور التي يمكنك فعلها 
للس�يطرة عىل البثور هو تعريض وجهك باس�تمرار 
ألشعة الشمس املبارشة لوقت قليل." فالتعرض ملدة 
10 إىل 15 دقيق�ة، ثالث مرات يف األس�بوع، يس�مح 
ألش�عة الش�مس الطبيعية بقتل البكترييا وتشجيع 
 ،D إنت�اج الزيت الطبيع�ي، وتحفيز إنت�اج فيتامني

ال�ذي ل�ه العديد م�ن الفوائ�د الصحية ع�ىل برشتك 
وجسمك".

- غريي مس�تحرضات التنظيف: اغسي وسائدك 
وأغطية الوس�ائد كثرياً باس�تخدام منظف خايل من 
العطور، وال تس�تخدمي امللطف�ات املعطرة. كما إذا 
كان من املهم بالنس�بة لك أن تكون رائحة غس�يلك 
عط�رة، اختاري منظ�ف يحتوي عىل زي�ت طبيعي 
للحص�ول ع�ىل الرائحة املرج�وّة. - جرب�ي املاكياج 
املعدن�ي: املاكياج املعدني خفيفاً كث�رياً عىل البرشة 
حتى عىل البرشة الحّساس�ة جداً. ويخفي هذا النوع 
م�ن املاكياج البث�ور والعي�وب، ويق�دم حماية من 
الشمس، وهو آمن حتى للنوم به، لكن يف كل األحوال 

يفضل النوم ببرشة نظيفة جداً.

وفقا إلحصاءات جديدة، تش�عر النس�اء بالس�عادة 
أكثر من الرجال. ولكن ما هو رس هذه السعادة يا ترى؟ 
أش�ار بيان صحفي ص�در عن جامعة س�اوث فلوريدا 
بأن باحث�ني أمريكان تمكنوا مؤخ�را من تحديد الجني 

املسؤول عن املستويات األعىل من الناقالت العصبية يف 
أدمغة النساء. وقد قام مؤلفو الدراسة بتسمية هذا 

الجني، "الجني األول املسؤول عن سعادة النساء". 
 encoding protein of أما اس�مه العلم�ي فه�و
 .MAO-A واختصاره monoamine oxidase A
ويعمل هذا الجني يف الدماغ عىل قس�م الناقالت 
العصبية واالمينات االحادية مثل )السرياتونني، 

الدوبامني والنوربينفري�ن(، املعروفة بهرمونات 
السعادة.

الباحث�ون  وق�اد 
بدراسة املادة الوراثية 

 193 م�ن  لعين�ة 

ام�رأة و 152 رجال. فوجدوا بأن النس�اء الالتي يملكن 
مس�تويات منخفض�ة من 
ك�ن   MAO-A ج�ني 
وإذا  س�عادة.  األكثر 
كان الجسم يحتوي 
عىل نس�ختني من 
الج�ني ف�كان ها 
تعزي�ز  بمثاب�ة 
للس�عادة. بينم�ا 
تبني بأن س�عادة 
ترتبط  الرج�ال ال 
بنشاط هذا الجني. 
وفق�ا للباحثني، أن 
لهذا  االيجابي  التأثري 
الجني يوقفه مس�توى 

التستيسرتون.
فريق  لرئيس  وفقا 

البح�ث، هيني�ان تش�ني، م�ن 
جامعة ساوث فلوريدا، دراسة 

طبيع�ة الجين�ات يف أدمغة 
الب�رش، مث�ل الش�عور 

الح�ال  بالس�عادة، 
األفضل، والتناغم 

أن  يج�ب 
تستمر. فوفقا 
لتش�ني، هذه 
ت  م�ا ملعلو ا
أن  يمك�ن 
يف  تس�اعد 
آلي�ة  دراس�ة 
العديد  حدوث 

املش�اكل  م�ن 
العقلية.
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ما هو رس سعادة النساء؟

الطفل والتلفزيون

6 نصائح إلخفاء العيوب
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هل تش�عرين بالخجل من آثار حب الش�باب والبثور عىل وجهك، 
نقدم لك 6 طرق للتخلص من هذه اآلثار باستعمال املاكياج فقط.

1. استعمي كونسيلري ملون.
اس�تعمال كونس�يلري خصوص�ا ذا الظل األخرض ال�ذي يمكن أن 
يخف�ي االحم�رار تماما ال�ذي يظهر عادة م�ن البثور وح�ول الجلد 
امللتهب. عند اس�تعماله قبل وضع اي كريم اس�اس يمكن أن يخفف 

من لون البثور االحمر امللتهب.
2. ال تفركي كريم االساس بل ضعيه بلطف.

تأكدي من انك ال تفركني كريم االس�اس عىل جلدك. هذا الفرك ال 
يؤدي اىل إخف�اء البثور بل اىل زيادة ظهورها، لذا تأكدي من ان كريم 
األساس يغطي كامل الوجه باستعمال اسفنجة خفيفة وباستعمال 

اطراف أصابعك فقط.
3. جددي إسفنجات املاكياج

ال تستعمي االسفنجات القديمة واملتسخة ألنها قد تكون السبب 
يف ظهور البثور وحب الش�باب. ال تس�تعمي اس�فنجة شخص آخر 

وجددي االسفنجات بشكل دوري ومنتظم قدر اإلمكان.
4. استعمي بودرة مضيئة

استعمي فرشاة كبرية لفرد بودرة ذات حبيبات مضيئة للتخلص 
م�ن االحمرار الظاهر إذا حدث ذلك. البودرة تمتص الزيوت اإلضافية 

عن البرشة وتثبت املاكياج.
5. أبرزي العيون

اذا اس�تعملت بودرة خفيفة ومضيئة تأكدي من اس�تعمال ألوان 
قوية وجميلة ع�ىل العيون لجذب االنتباه اليها البرشة الفاتحة تبدو 

باهتة لذا تأكدي من الحصول عىل الوان قوية يف األماكن املناسبة.
6. أخريا – استعمي ظالل جذابة عىل الشفاه

اس�تعمي لون احمر ش�فاه جريء وجذاب لج�ذب العيون 
بعيدا ع�ن اي منطقة بها بث�ور بعد اخفائها بالكونس�يلري 

وكريم األساس والبودرة.

يأتي هذا الطبق املميز من املطبخ الهندي النباتي 
وه�و لذيذ وش�هي وغن�ي بالتواب�ل املفي�دة صحيا. 
يحت�وي بهار التندوري عىل الكركم، القرفة، تش�يي 
كاي�ني، الهيل، ب�ذور الكمون، ب�ذور الكزبرة، جوزة 

الطيب، القرنفل، البابريكا.
 املكونات:

قرنبيط زهرة، مغسولة ومنظفة
صلصة التندوري

4 حصوص ثوم
1 ملعقة كبرية زنجبيل مفروم

1 ملعقة كبرية توابل تندوري

1 عصري ليمونة
1 ملعقة صغرية ملح البحر

½ ك�وب / 120 مليل�رت لبن س�ميك )من املفضل 
العن�ز أو الخراف - النباتيون يمكنهم اس�تعمال لبن 

أساسه نباتي أو قشطة جوزة الهند(  الطريقة:
1. يف ه�اون أو مدق�ة أو ماكنة تحض�ري الطعام 
يدق الثوم والزنجبي�ل ليصبح معجونا. تضاف توابل 
التندوري والليمون وامللح وتخلط جيدا.  يضاف اللبن 

بالتدريج.
2. يوضع كل رأس القرنبيط يف وعاء كبري ويغطى 
بالتواب�ل جيدا. يوضع يف الثالجة من س�اعة ، اىل 12 

ساعة كحد أعىل.
3. يس�خن الفرن إىل 200° مئوي. عىل ورقة خبز 
يوضع القرنبيط ليتحمص من 45-60 باإلعتماد عىل 
حجم القرنبيط(. يزي�ن باوراق الكزبرة، والكثري من 
عص�ري الليمون ورذاذ من زي�ت الزيتون مع صلصة 

النعناع.
  صلصة النعناع

املكونات:
2 كوب ورق النعناع

أطباق صحية

قرنبيط بالتوابل 
وصلصة النعناع

»يتس�ّمر سمري أمام الشاشة ويكاد يلتصق بها فور عودته 
من املدرسة، وال يرتكها إال بعد الرصاخ واملشادات مع والدته«. 
يتفق اختصاصيو علم نفس الطفل عىل أن مضار التلفزيون 
أكث�ر من منافعه ع�ىل الطف�ل، خصوًصا الطفل ال�ذي يجلس 
لس�اعات طويلة يش�اهد من دون أن يتفاعل ب�ل يكون مجرّد 

متلٍق. 
ولك�ن الج�دل الدائر ح�ول تأثري التلفزيون ع�ىل األطفال ال 

يزال يتأرجح بني اإليجاب والسلب. 
فالربام�ج الت�ي يعرضها صندوق الفرجة العرصي تس�حر 

الكبري قبل الصغري. 
وغالباً ما نس�مع أماً تش�كو طفلها املتس�مّر أمام الشاشة 
ليالً نهاراً غري آبه بما يدور حوله يف عالم الواقع. وتلوم أم أخرى 

التلفزيون الذي يعلّم طفلها الترّصفات العنيفة. 
وتبدو لوائح شكاوى األهل من التلفزيون ال تنتهي. وأحياًنا 
ال ي�درك األه�ل أي موق�ف يتخّذونه: هل يس�محون ويغضون 

النظر عن ساعات جلوس طفلهم أمام الشاشة أم يمنعونه؟
ولكن يبقى للتلفزيون س�حره الخاص بالنسبة إىل الطفل، 
فكيف يجدر باألهل التعامل مع الطفل؟ أس�ئلة يطرحها األهل 

واالختصاصيون يجيبون.
- ملاذا ينجذب الطفل للتلفزيون أكثر من السينما؟                                                          
توف�ر الصور املعروضة عىل الشاش�ة للطف�ل لحظات غري 
واقعية. والتلفزيون يعزز هذه الظاهرة. يف السينما هناك بداية 

ونهاية ورشيط ألحداث ينتهي خالل مدة محددة.
كم�ا أن الذهاب إىل الس�ينما ترافقه طق�وس معينة، صالة 
مظلم�ة، وشاش�ة عمالقة وحضور كب�ري يف الصالة... والطفل 
يدرك أنه يعيش لحظة خارجة عنه، محددة بالزمن واملساحة.

فيما يوفر التلفزيون للطفل أمورا كثرية ال توفرها السينما، 
فهو يف متناوله س�اعة يشاء والصور فيه ال تنتهي ومشاهدته 
ال تحتاج إىل طقوس. كل هذا يعزز انجذاب الطفل إىل التلفزيون 

أكثر من السينما.
- ما هي التأثريات التي تنتجها الصور عىل الطفل؟

قب�ل الثالثة أو الرابع�ة ينجذب الطفل إىل الص�ور وما فيها 

من حركة، فهو ينجذب بأحالم اليقظة التي يراها تكرج أمامه 
عىل الشاش�ة، وتطلب منه جهًدا ملتابعتها، ولكن تطّور حاس�ة 
النظر يكون عىل حساب بقية الحواس، وتحديًدا تطوير قدراته 

. Psychomotor النفس- حركية
وبني الرابعة والس�ابعة يظهر التماهي، فيكون الطفل غري 
قادر بعد عىل التمييز ب�ني الواقع والخيال، فيتماهى مع بعض 

الشخصيات لخدمة توظيفها يف إثراء خياله.
وبعد الس�ابعة يصبح يف إمكانه مقارن�ة الصور املعروضة 
بالواقع. يف هذه الس�ن يكتس�ب مفهوم الوقت واملساحة، مما 
يجعل�ه مؤهالً لتطوير قدرة النقد لديه. وبالتايل صار يف إمكانه 
إختي�ار الربام�ج أو السلس�ة املفّضلة لدي�ه. وتكتم�ل قدراته 

وتتبلور بني العارشة والحادية عرشة.
يف ه�ذه الس�ن يب�دأ ع�دم اكرتاث�ه بالتلفزي�ون، ويح�ول 
اهتمامات�ه إىل ألعاب الفيديو، ويصب�ح ملحتوى الصورة أهمية 

كربى.
ففي األلعاب اإللكرتونية التي يتماهى الطفل بشخصياتها 

.Ego يفضل الطفل الشخصيات التي تدغدغ أناه أي
فالبط�ل القوي ج�ًدا بالنس�بة إىل الصبي نجم يغ�ذي لديه 
رغبة جذب البنت إليه. لذا ففي هذه الس�ن خصوًصا عىل األهل 

التحقق من اختيارات أبنائهم للربامج التلفزيونية.
- يف أي س�ن يمك�ن الس�ماح للطفل بمش�اهدة التلفزيون 

وحده؟
يتفق االختصاصيون عىل أن التلفزيون ليس جليس أطفال، 
فهناك بعض األمهات اللواتي يجدن التلفزيون طريقة للتخلّص 
من إزعاجه أو طلباته، فساعتان من التلفزيون بالنسبة إليهن 
هما ساعتان من السالم، مما يؤدي إىل أن تصبح الرتبية صعبة، 

ألنه من أجل منع الطفل من متابعة التلفزيون ينشأ شجار.
- هل التلفزيون يف غرفة نوم الطفل خطر أم ال؟

من املؤك�د أنه مرّض ج�ًدا، فتوافر التلفزي�ون يف غرفة نوم 
الطف�ل يقلّ�ص فرصه يف إيج�اد اهتمامات أخرى تس�اعده يف 
التط�ور الفكري والجس�دي، إذ ال يج�وز أن يك�ون التلفزيون 

وسيلة الرتفيه الوحيدة للطفل.

- مل�اذا يح�ب الطف�ل املسلس�ل أو الربامج الت�ي ليس فيها 
مضمون؟ 

من حق األهل أن يمنعوا طفلهم من مشاهدة بعض الربامج، 
ولك�ن عليهم أن يدرك�وا أن الربنامج الذي بحس�ب رأيهم يبدو 

سخيًفا ليس كذلك بالنسبة إىل الطفل.
لذا فقب�ل منع الطفل من مش�اهدة برنام�ج يحبه عليهم 
أن يش�اهدوه معه ويش�جعوه ع�ىل التعبري عم�ا يعجبه فيه 
ويسمحوا له برشح وجهة نظره، وبدورهم عليهم أن يرشحوا 
له م�ا ال يعجبهم يف هذا الربنامج، فمنع الطفل من مش�اهدة 
برنامج بالقول له »هذا برنامج سخيف« غري مجٍد. إبداء وجهة 

النظر ومناقشتها يساعدان الطفل يف بناء حكمه الخاص.

- هل يجب تجّنب التلفزيون قبل الذهاب إىل املدرسة؟
إذا كان الطف�ل يس�تيقظ باك�رًا ج�ًدا ولدي�ه وق�ت كاٍف 
للتحضري للذهاب إىل املدرس�ة لَم ال؟ ولكن بالنس�بة إىل الطفل 
الصغ�ري األفض�ل تجنب�ه، فبع�ض األمه�ات يعطين�ه وجبته 
الصباحية وهو يشاهد التلفزيون، ويباغتنه إذا صح التعبري يف 

نقله إىل املدرسة برسعة، حيث يجد نفسه فجأة يف الصف.

�ملر�أة

يؤك�د بعض األزواج إنهم ال يتجادلون أبداً، بينما يش�كو 
البعض اآلخر من الجدال املس�تمر، فيما قد تصل املناقش�ات 
الحادة ب�ني بعض ال�رشكاء أحياناً إىل ال�رصاخ... فهل حقاً 

تحقق بعض املناقشات الحامية، عالقة مستقرّة ومتينة؟
ج�رت الع�ادة أن يش�تكي أح�د الزوجني م�ن الخالفات 
املس�تمرّة التي يفتعلها الطرف اآلخر. وغالباً ما نس�مع عن 
وصول العالقة إىل خواتم غري سعيدة بسبب اختالف وجهات 
النظر حول مس�ائل عدة يف الحياة. وكلّن�ا يعرف، أن العالقة 
املتين�ة وال�زواج الناج�ح يتطلبان ح�داً معّيناً من املس�ائل 
الس�لبية والكثري م�ن التفاه�م، وخصوص�اً أن االبتعاد من 
املشاكل والجدال يولّدان رشاكة دينامّية وعالقة ثابتة إىل حدٍّ 
ما. ولكن، ماذا لو أش�ارت بعض الدراسات إىل أن الجدال مع 

الرشيك، يمكن أن يأتي بنتائج جيدة وأن يكون صحّياً؟ 
 

خالفات �صحّية؟
أظهرت دراس�ة أجرتها جامعة ميتش�يغن األمريكية، أن 
األزواج الذي�ن يواجهون 5 مواقف إيجابي�ة يف مقابل موقف 
س�لبي يف عالقته�م م�ع الرشي�ك، يك�ون زواجه�م األقوى 

واألمتن. 
ع�ىل مدى 17 س�نة، راق�ب الباحثون 192 زوج�اً، فجاء 
تصنيفه�م لهم ضمن 4 فئ�ات: األوىل يعرّب فيها الزوجان عن 
غضبهما، يف الثانية والثالثة يعرّب أحد الزوجني عن مش�اعره 
بينم�ا يكبته�ا اآلخ�ر؛ ويف الفئ�ة الرابع�ة، يكب�ت الزوجان 
مشاعرهما. ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن نسبة الوفاة املبكرة 
ل�دى األزواج الذي�ن يكبت�ون غضبهم عندما ينزع�ج الواحد 
م�ن اآلخر، أكرب من النس�بة لدى األزواج الذي�ن يعرّبون عن 

غضبهم ويحلّون مشاكلهم. 

كذلك، فإنَّ بعض الخرباء يف الحياة الزوجّية، يش�ريون إىل 
أن أهمي�ة الجدال يف بعض األحيان تؤدي إىل تنفيس الغضب، 
مما يسهم يف عدم احتقان املشاكل البسيطة التي تتحّول مع 
الوقت رشٍخاً حقيقياً يؤذي العالقة. أضف إىل ذلك، بدا لهؤالء 
أن واحدة من أبرز املشاكل بني الزوجني، تكمن يف عدم القدرة 
ع�ىل االس�تماع اىل اآلخر. لذا، ق�د تكون املناقش�ات الحامية 
أحيان�اً فرصة تواص�ل قب�ل أي يشء آخر. كذلك، يس�تغرق 
بع�ض الناس وقتاً معيناً ليش�عروا بقّوتهم وليتعلّموا كيفّية 
مساعدة اآلخر عىل الشعور باألمان. ويتطلّب األمر محاوالت 
حذرة للش�عور باألمان يف إظهار ذواتهم الحقيقّية. ولتطوير 
التفاهم املتبادل، يكون الجدال رضورياً يف بعض األحيان بني 

األزواج لتعزيز احرتام الذات وبالتايل التفاهم املتبادل.
أم�ا حدود ه�ذا الج�دال فتبقى هي األس�اس، 

ألن الثنائ�ي، يف حال تجاوز ح�دود لغة التخاطب 
املقبول�ة، يكون قد نقل العالقة إىل مرحلة تهّدد 

استقرارها.

قو�عد جلد�ل وّدي
احتض�ان ال�رصاع: ال ش�ك يف 

طبيع�ي  أم�ر  ال�رصاع  أن 
صح�ي،  باألح�رى  أو 
فاالخت�الف ب�ني الزوجني 
يعني إم�كان تعلّم الواحد 

من اآلخر. 
مالحقة املش�كلة وليس 

لآلخ�ر:  الط�رف  مالحق�ة 
يجب أن يكون الج�دال الودي 

محصوراً يف املش�كلة فق�ط. لذلك، يجب االكتف�اء بمعالجة 
املوضوع من دون افتعال مش�كلة جديدة عرب جرح مش�اعر 

اآلخر.
االس�تماع بكل احرتام: هذا األمر يعني االعرتاف بمشاعر 

اآلخر من خالل الرتكيز عىل ما يقوله.
التكلّ�م بهدوء: كلم�ا ارتفعت نربة الص�وت، كلما صعب 
استيعاب مجريات الحوار، فحتى لو عمد الرشيك إىل الرصاخ، 

ال داعي للقيام باملثل.

كن فضولي�اً ال هجومي�اً: عوض تصعي�د املوقف، اطلب 
املزيد م�ن املعلوم�ات والتفاصيل. عادة، يكون ثمة أس�اس 
للش�كوى من ترصفات الرشيك. فاجع�ل فضولك يبحث عن 
أسباب الشكوى، فتصل تالياً مع الرشيك إىل مجال للتفاهم.

الجأ اىل التفاصيل: عندما تش�كو من الرشيك، ابذل جهداً 
إلعطائه أمثلة عّما تشكو منه.

البحث عن نقاط االتفاق: غالباً ما تكون أس�باب الرصاع 
نقاط�اً لإلتفاق بني الرشيكني. فاالتفاق عىل وجود املش�كلة 
ه�و االنط�الق من قاع�دة ثابت�ة وبداي�ة إليجاد ح�ل لهذه 

املشكلة. 
البحث عن خيارات: الس�ؤال بأدب وتهذيب عن اقرتاحات 
وحل�ول تدع�و إىل التع�اون. كذل�ك، ف�إن الدراس�ة املتأنّي�ة 
للخي�ارات تظهر احرتاماً، وتقديم البدائل من جهتك 
يبنّي اس�تعدادك ملحاولة أسلوب جديد يف التعاطي.

الس�عي إىل تهدئة الوضع: عندم�ا يظهر أحد 
الرشيك�ني نوعاً من االستس�الم، ع�ىل اآلخر أن 
يظه�ر تقدي�ره لهذا األم�ر ويس�عى إىل تهدئة 

الوضع.
العالق�ة  ال�كايف إلنج�اح  الوق�ت  إعط�اء 

وإنقاذها، وليس النتظار يشء ما يف املقاب�ل.

كيف ميكن جتّنب �مل�صاكل �لثانوية و�صبط 
�النفعاالت؟

افه�م ما يحص�ل يف الواق�ع: عند 
الشعور بأن مشكلة ما عىل وشك 
الربوز بينك وبني الرشيك، حاول 
البح�ث ع�ن الس�بب ال�ذي أدى 

إليها.
البحث عن س�بل لتهدئة األمور: يف الجدال، يمكنك إيصال 
وجه�ة نظرك اىل الرشيك بكل روي�ة وهدوء، لذا ال تعتمد عىل 

الرصاخ ألنه لن يسهم يف الحل.
اعتبار الرشيك "الصديق املفّضل": ش�اركه األمور املهمة 
بدل أن تتشاركها مع شخص آخر، واعتربه صديقك املفضل، 

وحاول أن تطلعه عىل كل ما يجعلك تنفر منه.
التعبري عن الحب شفهّياً: ال ترتك ذلك للصدفة، بل عرّب عن 
اهتمامك وتقديرك يف جميع املناس�بات، وأطلعه عىل ما تكّنه 
من عاطفة وتقدير من دون مناس�بة أيض�اً. إبداء االهتمام 
بنشاطاته اليومية. معالجة الضغوط النفسّية واملشاكل من 
دون إلق�اء الل�وم عىل بعضكما البعض: املش�كلة هي نقطة 
للحّل وليست إش�ارة أو منطلقاً للخالف، لذا ينبغي أن تكون 
املعالجة محصورة بنقطة الخالف دون سواها.  تروي سّيدة 
مّر عىل زواجها 68 سنة، أنها تعاهدت مع رشيكها منذ اليوم 
األول عىل عدم الخلود اىل الفراش، إذا كان أحدهما غاضباً من 
اآلخ�ر. اتفقا من�ذ البداية عىل أن العالق�ة بينهما، أهم بكثري 
من تسجيل النقاط عىل بعضهما البعض يف تربير حججهما. 
يف بع�ض األحيان، كانا يس�هران حتى  س�اعات متأخرة من 
الليل حت�ى يتمكنا من الوصول اىل حّل وس�ط مقبول، أو اىل 
نتيجة مفادها أن املس�ألة ال تستحق أن يهدرا كل هذا الوقت 
لحلها. وبم�ا أنهما يقّدران معنى الزواج وأهميته، فلم يتخّل 
أحدهما يوماً عن اآلخر.وختام�ًا، تذّكرا أّن الزوجني يجب أن 
يحاّل مش�اكلهما بمفردهما، من دون تدّخل أي طرف ثالث، 
إذ أنهم�ا الوحيدان الل�ذان يعرف�ان أرسار عالقتهما ونوعية 
مش�اكلهما، وهما قادران تالياً عىل وض�ع حلول تتالءم مع 

شخصيتهما وطبيعة ارتباطهما.  
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تحديد موعد تدريبات المنتخب الوطني لمباراتي البرازيل واستراليا

ذكرت الصحف اإلس�بانية أن تيتو فيالنوفا مدرب 
برش�لونة طلب م�ن إدارة النادي رسع�ة التعاقد 
م�ع املدافع الرصبي للم�ان يونايتد فيديتش لحل 
مش�اكل الدف�اع الت�ي يعان�ي منها الربس�ا هذا 
املوس�م.يف ظ�ل اإلصاب�ات املتك�ررة لخ�ط دفاع 
الربس�ا، يرغب تيت�و يف التعاقد مع قلب دفاع عىل 

س�وية عالي�ة من أج�ل توف�ر العمق 
الدفاعي يف ظل إصابة أي من املدافعني 

االَخرين.يذكر أن الربسا يعاني من عدة 
إصابات يف الخط الخلفي كإصابة جرارد 

بيكي�ه وأدريان�و وم�ن قبلهم�ا كارل�وس 
بوي�ول وخوردي ألب�ا وإن ع�اد األخران 

للتدريبات مؤخراً.

يخ�وض فريق أربي�ل بكرة الق�دم مباراته 
يف إي�اب الدور رب�ع النهائ�ي لبطولة كأس 
فري�ق  نظ�ره  أم�ام  اآلس�يوي  االتح�اد 
كيالنتان املاليزي يف الس�اعة الثانية وخمس 
وأربعني دقيق�ة من ظهر الي�وم الثالثاء عىل 
ملعب الس�لطان محمد يف العاصم�ة املاليزية 

كواالملبور .
وقال الناطق اإلعالم�ي لنادي أربيل ريبني رمزي: 

أن" فريقن�ا جاهز له�ذه املواجهة التي تعد يف غاية 
األهمية كون الفوز فيها او التعادل س�يضعنا طرفا 
يف مب�اراة الدور نصف النهائي".وأضاف أن" العبينا 
يتمتع�ون بجاهزية عالية لخوض هذه املباراة التي 
س�نبحث عن نتيجة الفوز فيها م�ن دون النظر إىل 
الخي�ار الثاني وهو التع�ادل الذي يؤهلن�ا إىل الدور 
نص�ف النهائي لضم�ان التأهل بجدارة ك�ون إدارة 
الن�ادي دأب�ت كث�را م�ن خ�الل حرصه�ا ودعمها 
املتواصل ألج�ل النهوض بالفري�ق واعتالء منصات 

التتويج التي تكون دائم�ا قريبة من متناول، أيدينا 
لكن بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا نكون بعيدين 

عنها للنسختني املاضيتني".
وأك�د رم�زي جاهزية جمي�ع العبي الفري�ق الذين 
خاض�وا اللق�اء األول الذي انتهى أربيليا بخماس�ية 
من األهداف خصوصا بعد استشفاء مهاجم منتخب 
العراق مصطفى كريم الذي س�يكون جاهزا ملباراة 
الغ�د وتبقى قناعة املدرب الس�وري ن�زار محروس 

هي الحد الفيصل يف إرشاكه من عدمه .

تع�ادل فريق الزوراء بكرة القدم مع نظ�ره فريق الفيصيل األردني 
سلبيا يف املباراة التي جرت بني الفريقني أول أمس عىل ملعب جامعة 
األرساء يف العاصمة األردنية عمان خالل املعسكر التدريبي الذي أقامه 
نادي الزوراء هناك تحضرا لخوض منافسات دوري النخبة للموسم 
املقبل . وقال الناطق اإلعالمي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد: أن" 
فريق ال�زوراء تعادل يوم أمس مع فري�ق الفيصيل األردني من دون 
أه�داف يف أوىل مبارياته ضمن معس�كره التدريب�ي املقام يف األردن, 
مشرا إىل أن العبي الفريق قدموا مباراة كبرة كانوا األقرب إىل تحقيق 

الفوز فيها" .
وأضاف أن "فريق 
س�يخوض  الزوراء 
الثاني�ة  مبارات�ه 
املعس�كر  ضم�ن 
الي�وم  التدريب�ي 
أم�ام  الثالث�اء 
الش�باب  منتخ�ب 

الس�اعة  يف  األردن�ي 
ع�ىل  ع�رصا  الرابع�ة 

ال�دويل  عم�ان  ملع�ب 
مبارات�ه  يخ�وض  فيم�ا   ,

الثالث�ة أم�ام نف�س الفري�ق 
ي�وم الخميس املقب�ل املوافق 27 

أيل�ول الحايل عىل امللع�ب ذاته , عىل 
أن يختتم فريقنا مبارياته بلقاء فريق 

الجزيرة األردني يوم الثالثني من هذا الشهر 
ع�ىل ملعب جامع�ة األرساء ليعود إىل الع�راق يف األول 
من ترشين األول املقبل . وأشار رشيد إىل أن" املعسكر 

التدريبي كان له مردود ايجابي عىل نفوس الالعبني 
الذين عكسوا صورة مرشفة للفريق الزورائي من 

خ�الل التزامهم بالتدريبات وم�ا أوكل لهم من 
مهام خ�الل الخطة التكتيكي�ة للمدرب رايض 
شنيش�ل ال�ذي دأب كثرا من أج�ل الوصول إىل 

الحكوم�ي  والتنس�يق  املتابع�ة  دائ�رة  أعلن�ت 
يف األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء ع�ن قي�ام 
وزارة املالي�ة بتقدي�م س�لفة عاجل�ة إىل االتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم مقداره�ا )500( مليون 
دينار، م�ن وزارة الش�باب والرياضة ضمن باب 
املن�ح والتحوي�الت األخ�رى، عىل أن يت�م إطفاء 
السلفة بموجب كش�وفات رسمية. وبني املكتب 

الصحف�ي يف وح�دة االتصاالت واإلع�الم أن منح 
الس�لفة املذك�ورة ج�اءت تنفيذاً لق�رار مجلس 
الوزراء رق�م )303( لس�نة 2012 وبمتابعة من 
دائرة املتابعة والتنسيق الحكومي. هذا وسيقوم 
البن�ك املركزي بإيداع املبلغ املذكور باس�م وزارة 
الشباب والرياضة، ليتم رصفها لالتحاد العراقي 
لكرة القدم كمصاريف معسكر املنتخب الوطني 

يف كوريا الجنوبية.

تأه�ل منتخ�ب الناش�ئني بك�رة القدم لل�دور ربع 
النهائي للنهائيات االسيوية بعدما تغلب عىل نظره 
التايلندي بهدفني لهدف يف ملعب سايبا امس االثنني 
ضمن املجموعة الثانية للنهائيات االسيوية املقامة 
حاليا يف طهران والتي تس�تمر لغاية الس�ادس من 
الش�هر املقبل.وسجل ش�ركو كريم ومحمد خزعل 
الهدف�ني يف الدقيقت�ني الرابع�ة والس�تني ووالثامنة 

والستني من عمر املباراة .
وكان منتخبنا للناش�ئني تغل�ب يف مباراته االوىل عىل 
نظره العماني بهدفني دون رد يف املباراة التي اقيمت 
بينهم�ا يف ملعب راه اه�ن وقادها طاقم تحكيم دويل 
مؤل�ف م�ن القطري عب�د الرحم�ن عبدو يس�اعده 
مواطنه حس�ن راش�د وعبد الله املطلك من السعودية 

واالردني نصر الغافري حكما رابعا.

 
كش�ف االتحاد العراق�ي لكرة القدم ع�ن موعد تدريبات 
املنتخب الوطني إس�تعدادا إلس�تحقاقاته املقبل�ة واملتمثلة 
بمواجهة الربازيل وديا وإس�راليا بإطار الجولة الرابعة من 

التصفيات الحاسمة ملونديال الربازيل. 
وق�ال ام�ني رس اتحاد الك�رة طارق احم�د "ان املنتخب 
الوطني س�يدخل معس�كرا تدريب�ا قصر االم�د يف بغداد يف 
السابع والعرشين من الشهر الجاري ويستمر لغاية االول من 
ترشين االول املقب�ل وهو يوم املغادرة اىل العاصمة القطرية 
الدوحة" .وأضاف " إن املنتخب الوطني س�يدخل معس�كرا 
ثانيا يف الدوحة يس�تمر اىل الثامن ترشين االول املقبل ليغادر 
بعدها اىل مدينة ماملو السويدية إستعدادا ملواجهة الربازيل يف 

الحادي عرش من الشهر ذاته.
وأش�ار إىل" إن املنتخ�ب الوطني س�يعود م�رة اخرى اىل 
الدوح�ة يف الي�وم الت�ايل ملب�اراة الربازيل اس�تعدادا ملواجهة 
اس�راليا برس�م الجول�ة الرابعة م�ن التصفي�ات الحايمة 

ملونديال الربازيل.
يذك�ر أن املنتخب العراق�ي تراجع إىل الرتي�ب الثالث يف 
املجموع�ة األوىل بع�د انته�اء الجولة الثالثة م�ن التصفيات 
الحاس�مة التي أس�فرت عن خس�ارته أمام اليابان بهدف، 
وفوز األردن عىل اسراليا بهدفني مقابل هدف واحد، وتصدر 
املنتخ�ب اليابان�ي املجموع�ة األوىل برصيد ع�رش نقاط من 
أربع مباريات يليه األردن من فوز وتعادل وخسارة، ومن ثم 
املنتخب العراقي برصيد نقطتني من تعادلني وخسارة، يليه 

املنتخب االسرايل والعماني برصيد املنتخب العراقي ذاته.
عىل صعيد آخركش�ف كري�م عن تطور حالت�ه الصحية 
وق�ال: الحمد لله انا يف فرة عالج اس�تمرت 4 ش�هور، يوم 
امس االثنني دخلت تمارين الحديد القوية وبعد اس�بوع لدي 
موعد مع الدكتور السويرسي ركوجي الذي أجرى يل العملية 
الذي بدوره س�وف يقرر العودة اىل اجراء التدريبات مجدداً، 
ولدي ش�وق للعودة للمالعب ألنه رغ�م اإليمان بأن اإلصابة 
قضاء وق�در وهي أمر وارد لالعب الك�رة، فإن التعرض لها 
دوم�ا له آثار س�لبية ع�ىل النفس، وعموما الحم�د لله أنا يف 
املراحل األخرة من اإلصابة.وتابع: لدي الكثر من املش�اعر 

واألحاس�يس الصادقة تجاه كل من س�أل عني 
ووقف بجواري لدرجة تشعرني بأنني مدين 

للجميع بالكثر، بل وألول مرة أش�عر بأن 

لإلصاب�ة جانب�ا ايجابياً وهو 
ش�عورك بحب الناس لك، 
األم�ر ال�ذي يزي�د من 

شعورك باملسؤولية يف أن تكون دوما عند حسن ظن الجميع 
بك، وصدقن�ي يف كل مكان كنت أقابل البعض من الجماهر 
وكانوا يس�ألونني عن اإلصابة لدرجة تعكس املعدن األصيل 

لجماهر 
يف  الك�رة 

العراق .
ك�د  ا و
ان   : كري�م 
ع�ن  الغي�اب 
يشء  املنتخ�ب 
الس�يَّما  صع�ب 
يك�ون  عندم�ا 
تصفيات  يف  الغي�اب 
كتصفي�ات  مهم�ة 
وبالطبع  العال�م،  كأس 

أتمن�ى مش�اركة زمالئ�ي كن�ت 
الالعبني يف بداية املش�وار ولكن كل يشء بقدر 
الله وأنا متفائل خرا ملس�تقبل اس�ود 
الرفدي�ن وأن�ا ش�خصيا أرى أن 
منتخبن�ا ق�ادر ع�ىل التأه�ل 
مب�ارشة للنهائيات، خاصة 
اذا حصلنا عىل س�ت نقاط 
متتالية من مباراة اسراليا 

واالردن.

الصربي فيديتش عالج الداء 
الدفاعي للبرسا

مس�كني ليفربول.. يف مدينته لم يع�د اللون االحمر ينبض 
بدم الحياة، ولم يعد التفاؤل يشع من وجوه أنصاره، ولم 
تعد االنتص�ارات واأللقاب هي ما يبح�ث عنها محبوه… 
الزم�ان بات غر الزم�ان، فلم يعد الراث يعن�ي الكثر يف 
عال�م متغر، ولم تعد العراقة صف�ة مالزمة، الن ليفربول 
اليوم ليس س�وى قص�ة حزينة وحكاية مأس�اوية يدفع 
ثمنها أنص�اره، الذين وقفوا متهمني يف عيون العالم وهم 
ضحاي�ا… ضحاي�ا يتابعون س�نة بعد س�نة كيف أصبح 
ناديه�م، فخ�ر الب�الد واألنج�ح يف تاري�خ انكل�را وبعبع 
أوروبا، مخترباً للتجارب ملن يحلو له، فكل يريد قطعة من 
الكعكة ويريد تجرب�ة حظه، من رئيس اىل مدير اىل مدرب 
اىل العبني مغمورين… لألس�ف هذا ح�ال عمالق يعيش يف 

سبات عميق.
نقطت�ان م�ن أص�ل 15 نقط�ة يف بداية موس�م تفاءل به 

كثرون من “الس�كاوزرز”… خس�ارة جديدة أمام الغريم 
التقليدي مانشسر يونايتد… هذا الفريق الذي قاد حملته 
رج�ل وحي�د ب�كل ارصار وعزيم�ة ليزي�ح ليفرب�ول عن 
القمة… الس�ر أليكس فرغس�ون وحده قطف 11 لقب 
دوري رف�ع مجموع ألقاب ناديه ليتع�دى بها مجموع ما 

حصل عليه ليفربول طيلة مسرته.
مأس�اة ليفرب�ول ل�م تبدأ ه�ذا املوس�م وال قبل�ه، بل منذ 
سنوات، والس�بب يف اعتبارها مأساة، الن ببساطة الليفر 
كان مل�ك الكرة االنكليزية وبعبعها يف عقدي الس�بعينات 
والثمانينات، حيث أحرز خاللها 11 لقب دوري و4 كؤوس 
أبطال أوروبا والعديد من الكؤوس املحلية األخرى، يف وقت 
كان فيه املانشس�ران س�يتي ويونايتد وتشليس غائبني، 
يعانون من أجل البقاء ومركز وسطي مقبول، يف حني كان 
الش�ق الثاني م�ن املدينة، ايفرتون، ه�و الغريم واملنافس 
الحقيق�ي اىل جان�ب أرس�نال، فكانت الس�يطرة املطلقة 
لعقود وعقود واردة ومنطقي�ة، لوال وقوع كارثتني أثقلتا 

كاهل املدينة بأكملها، وأفقدت جميع س�كانها ش�هيتهم 
للعب�ة، كارثتا هيس�يل وهيلزبره، لكن قبله�ا كان حجر 
األساس هو األس�اس، الذي وضعه املدرب األسطوري بيل 
شانكيل يف نهاية الخمسينات، وتبعه بوب بيزيل وجو فاغان 
وكيني دالغليش، بحي�ث كانت التعليمات واضحة والنهج 
س�ليم واالفكار دائماً ثورية، وكان لشانكيل الفضل األكرب 
يف ادخال العامل النفيس عىل اللعبة، واس�تخدامه ملصلحة 
الفري�ق، فهو الذي وضع الفتة “هن�ا أنفيلد” قبل الدخول 
اىل امللع�ب، كي يرعب العبي الفرق املنافس�ة ليصنع هيبة 
مخيفة لفريقه، حتى ان ليفربول يف كثر من االحيان كان 

يحقق نرصه قبل ان تبدأ املباراة… 
فهو كان دائماً يقلل من ش�أن منافس�ه التقليدي وجاره 
ايفرتون، فعندما كان ُيس�أل عن رأي�ه بجاره كان يقول: 
“اذا لع�ب ايفرتون يف حديقة منزيل فسأس�دل الس�تارة”، 
حتى انه كان قاسياً يف احدى املرات عندما قال: “يف مدينة 
ليفرب�ول هن�اك فريقان رائع�ان: فريق ليفرب�ول وفريق 

ليفرب�ول الردي�ف”… هكذا صنع ش�انكيل هيبة ليفربول 
وعراقت�ه، رغم ان بدايته كانت كارثي�ة مع الفريق عندما 
فش�ل يف الفوز يف املباريات االربع األوىل يف موس�م 1962-
1963، وأنهى املوس�م ثامناً، لكن هل ه�ذا يجعل بريندان 
روجرز يتفاءل بعدما حقق أس�وأ بداية يف تاريخ منذ أكثر 
م�ن مئة عام، باخفاقه يف الفوز يف أي مباراة من مبارياته 
الخم�س األوىل، علماً أن فريق ش�انكيل حينها كان صاعداً 
جدي�داً للدرج�ة االوىل بعدم�ا أم�ى خمس�ة مواس�م يف 

الثانية.
وع�ود روجرز الوردية وأف�كاره الثورية أقنعت اآلالف من 
أنص�ار ليفربول بانه املدرب املناس�ب، رغ�م ان مؤرشات 
كثرة توحي اىل أنه مجرد “صائد فرص” يبحث عن س�لم 
يصع�د علي�ه اىل مج�ده الخاص، ف�ال أعتق�د ان بوريني 
يس�تحق 11 مليوناً وال جو ألني يستحق 15 مليوناً، لكنني 
متأك�د ان بق�اء أن�دي كارول كان س�يفيد الفري�ق كثراً 
يف مباريات�ه الس�ابقة، ل�وال ان رؤية “الث�وري” روجرز، 

حكمت انه ال يصلح، رغم ان 
أسلوب لعب املدرب االيرلندي 
يعتمد عىل جناحني رسيعني 
ومهاري�ني أفضل ما يفعالنه 
ه�و تمري�ر الك�رات العالية 
والعرضية، لكن ملهاجم ليس 

كارول!.
لحظ�ة الس�قوط الحقيقي�ة ج�اءت يف 2007 عندما جاء 
االمركي�ان جورج جيليت وت�وم هيكس ليتمل�كا النادي 
بأس�اليب “الكاوبويز”، فرحل الناجح رافا بنيتيز “قرفاً” 
م�ن هذه االدارة، ليح�ل محلهما مواطنهم�ا جون هنري 
ال�ذي يقل س�وءاً لكنه ال يق�ل تخبطاً وجه�اًل ليس فقط 
ع�ن كرة القدم، ب�ل عن تاريخ وتراث عري�ق، لذلك ما زال 
الجميع يف الش�ق االحمر من مدينة ليفربول يسر كل عىل 
ه�واه، وفق�ط الجماه�ر يف املدرجات ترصخ “لن تس�ر 

وحيداً أبداً”، لكن ال أدري ملن!!!.

* خلدون الشيخ

في ليفربول.. كثيرون يسيرون وحيدين!!

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي / متابعة

500 مليون دينار منحة التحاد الكرة

بعد الصافرة

الزوراء يتعادل 
مع الفيصلي األردني سلبيًا

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة

اتحاد الكرة ينفي إبعاد 
المزورين التسعة !!

نفى االتحاد العراقي لكرة القدم، إبعاد تسعة العبني عن صفوف 
منتخب الشباب بتهمة التزوير. وقال النائب األول لرئيس االتحاد 
عبد الخالق مس�عود  أن "االتحاد ينفي جملة وتفصيال موضوع 
إبعاد الالعبني التسعة عن صفوف الفريق الذي يستعد للنهائيات 
اآلس�يوية". وأضاف أن "االتحاد س�يعقد اجتماعا مهما يوم غد 
األربعاء ملناقش�ة املوضوع وبحضور مدرب الفريق حكيم شاكر 
قبل أن يتخذ أي قرار". وأشار مسعود إىل أن اتحاد الكرة "يرفض 
رفضا قاطعا اللجوء إىل األس�اليب غر الرياضية من اجل تحقيق 
مكتس�بات آني�ة تؤث�ر بمجملها عىل س�معة الك�رة العراقية". 

وأك�د أن "االتحاد لن 
يتوان يف ردع املس�يئني 
عقوب�ات  وإص�دار 
صارمة بحق من تثبت 
إدانته باملوضوع ذاته". 
وكان�ت س�لطة مطار 
احتج�زت  ق�د  بغ�داد 
وأثناء  املايض  األس�بوع 
منتخ�ب  وف�د  مغ�ادرة 
الش�باب إىل األردن ملالقاة 
منتخبه�ا تس�عة العب�ني 
بحجة التزوير يف جوازاتهم 
وهم احمد حسني، مصطفى 
ناظ�م، هم�ام ط�ارق، عيل 
عدنان، عم�ار كاظم، محمد 
ك�رار  كاظ�م،  ج�واد  ع�يل، 

صالح، عيل ياسني.

امل�ستقبل العراقي / متابعة

منتخب الناشئين يجتاز الحاجز التايلندي 
ويتأهل للدور الثاني

اليوم.. أربيل بمواجهة كيالنتان في إياب الدور ربع النهائي
امل�ستقبل العراقي / متابعة

المقبلتين المباراتين  بنقاط  مرهون  للمونديال  التأهل  كريم:  "النفاثة" مهدي 
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الخالفات  مسلس�ل  عاد 
بني روبرتو مانش�يني املدير 
س�يتي  ملانشس�ر  الفن�ي 
االنجلي�زي ومهاجم�ه ماريو 
بالوتييل للظه�ور مجددا وذلك 
الفريق  انته�اء مب�اراة  عق�ب 
أمام ارس�نال ضمن منافس�ات 
الجول�ة الخامس�ة م�ن الدوري 
االنجليزي املمتاز األحد. وذكرت 
صحيفة ذا ص�ن الربيطانية أن 
اإليطايل مانش�يني ق�ام بدفع 
"بالي�د"  بالوتي�يل  مواطن�ه 
يف  س�رهم  خ�الل 
النف�ق املؤدي إىل 

حجرات تبديل املالبس عقب نهاية مباراة 
الجن�رز الت�ي أقيمت عىل مقعل س�يتي 
"ملعب االتحاد" وانتهت بالتعادل 1-1. 
وكان بالوتي�يل ق�د بدأ املب�اراة عىل دكة 
االحتي�اط بجان�ب األرجنيت�ي كارلوس 
تيفي�ز، بينم�ا فض�ل مانش�يني الدفع 
باملهاجم سرجيو أجويرو أساسيا رغم 
عودته م�ن اإلصاب�ة بجانب البوس�ني 
املتألق دزيكو، وانتظر مدرب انر ميالن 
السابق حتى الدقيقة 85 قبل أن يسمح 
ل"س�وبر ماريو" باملش�اركة يف املباراة 
بعدم�ا نج�ح ارس�نال يف إح�راز ه�دف 
التع�ادل. ونقلت الصحيف�ة االنجليزية 
ع�ن مانش�يني قول�ه "م�ن املحتمل أن 
يكون بالوتييل غاضبا ملشاركته يف وقت 

مأخ�ر، لس�ت متأكدا من ذلك، سأس�له 
عن هذا األمر".وأضاف مانش�يني الذي 
قاد س�يتي للفوز بالربيمرليج املوس�م 
امل�ايض بع�د غي�اب 44 عام�ا "صربي 
ينف�د عندم�ا يتعلق األم�ر بالتعامل مع 
بالوتييل".ول�م يح�رز ماري�و أي هدف 
مع "الس�يتيزنز" يف ال�دوري االنجليزي 
املوسم الحايل بعد مرور 5 جوالت، وسط 
مشاركة غر منتظمة لالعب ذو األصول 

الغانية.
عىل صعي�د اخرقال فينجر الذي كان 
فريق�ه قادرا ع�ىل إلحاق هزيم�ة نادرة 
بسيتي عىل أرضه "أنا سعيد ألن النقطة 
هي أقل يشء نس�تحقه. أنا سعيد أيضا 
ب�أداء وروح الالعبني."وأض�اف امل�درب 

الفرن�ي "أش�عر ببع�ض اإلحباط ألني 
أش�عر أنه كان بوس�عنا أن نخرج بيشء 
أفضل. س�نحت لنا فرص مبكرة وفرص 
قرب النهاية. لكن بصفة عامة سيعطينا 
هذا األداء ثقة يف الفريق."وتبقى جماهر 
أرس�نال تتغنى وتقول "يف أرسنال نحن 
نثق" وتش�ر الدالئل األولية أنه سيكون 
بوسع أرسنال منافسة قطبي مانشسر 

عىل لقب الدوري هذا املوسم.
وانتزع آرس�نال تعادالً مستحًقا من 
أم�ام مضيفه وحامل اللقب مانشس�ر 
س�يتي بهدف ملثله بع�د أن كان العمالق 
اللندني متأخرًا بهدف قبل النهاية بثماني 
دقائق وذلك يف إطار الجولة الخامسة من 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، لُيهدر السيتي 

بذل�ك النقط�ة الرابعة عىل 
الت�وايل والسادس�ة ل�ه هذا 
املوسم حيث س�بق وتعادل 
بنفس النتيجة أمام س�توك 

سيتي يف الجولة السابقة.
آرس�نال كان هو الطرف 
األفض�ل يف ُمجم�ل املب�اراة، 
وأه�در فرًص�ا بالجمل�ة، إال 
أنه تلق�ى هدًف�ا مفاجًئا قبل 

نهاية الشوط األول عن طريق 
جوليون ليس�كوت، لكن مدافع 

آراد  ل�وران كوش�يلني  آرس�نال 
"املدافعني"  أن يجعلها مب�اراة 
فس�جل هدف التعادل املستحق 
لفريقه وإثر ركلة ركنية أيًضا.

وفق الكميات واملواصفات املبينة يف جدول الكميات واملخططات الخاصة باملرشوع املذكور أنفا والذي يمكن 
الحص�ول عليها من قس�م العقود يف املحافظة مقابل مبلغ قدره )125000( مائة وخمس�ة وعرشون ألف 
دين�ار غ�ر قابل للرد فعىل الراغبني من الرشكات العربية واألجنبي�ة أو مقاولني ورشكات عراقية ممن لهم 
هوية نافذة بدرجة تصنيف )كهربائية ميكانيكية /تاسعة ( تقديم أعطيتهم املستوفية للتعليمات والرشوط 
العامة إىل س�كرتر لجنة فتح العطاءات املركزية يف املحافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة ضمن 
رشوط املناقصة أدناه مع وصل الرشاء )باس�م مقدم العطاء( النس�خة األصلية مع املستمسكات األخرى 
املطلوبة واملبينة يف اس�تمارة تقديم العطاء. أخر موعد لتقديم وتس�ليم األعطية )موعد الغلق( هو الساعة 

الثانية عرش ظهرا  يوم األربعاء املصادف 2012/10/3.
رشوط املناقصة/

1. تقدم التأمينات األولية بنس�بة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ العطاء عىل ش�كل صك مصدق 
او خط�اب ضم�ان نافذ املفعول )مل�دة 90 يوم( من تاريخ غل�ق املناقصة معن�ون اىل / محافظة كربالء / 
حس�ابات تنمية األقاليم ) وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني ( او املدير املفوض او 
احد املؤسس�ني )بالنس�بة للرشكات حرصا( وصادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان ترفع النس�بة ال %5 

من قيمة العقد عند اإلحالة .
2. يت�م تقدي�م العطاء من قبل املقاول نفس�ه او وكيله املخول واملصدقة وكالت�ه النافذة لدى كاتب العدل , 
ومن قبل املخول رسميا بكتاب صادر وموقع من املدير املفوض بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

استالم االعطيه مهما كانت األعذار .
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )60( يوم بعد تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.
امللحوظات

1. مدة املرشوع )تنافسية(
2. تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.

3. موع�د انعق�اد املؤتمر يوم )األربعاء( املصادف 2012/9/26 الس�اعة )11,00 صباحا( يف قس�م العقود 
العامة ملناقشة أراء ومالحظات املقاولني بخصوص املرشوع أعاله.

4. عىل الرشكات واملقاولني االلتزام بما جاء بالرشوط الخاصة املرافقة لوثائق املناقصة.
.)www.HolyKerbala.gov.iq( -:5. موقع املحافظة عىل االنرنيت

6. الربيد االلكروني لقس�م العق�ود العام�ة )E-mail. Theholykarbala_gcd@yahoo.com( لإلجابة عىل 
استفساراتكم

محافظة كربالء المقدسة 
قسم العقود العامة

إعالن مناقصة إنشائية رقم )32( تنمية
تعلن محافظة كربالء المقدسة عم إجراء مناقصة عامة لتنفيذ اإلعمال المتبقية لمشروع  

]تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 100م3 في منطقة أبو صمانة / ناحية الحسينية[

المهندس
أمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة

بدايت�ه  مرس�يليا  واص�ل 
الناري�ة بتحقيق�ه ف�وزه 

السادس عىل التوايل وجاء 
عىل حساب ضيفه 
ايفي�ان 1-صف�ر 
االح�د يف املرحل�ة 
م�ن  السادس�ة 

الفرني  ال�دوري 
القدم.ع�ىل  لك�رة 

"فيل�ودروم"،  ملعب 
اكد مرس�يليا بقيادة 
الجدي�د  مدرب�ه 
الذي حل  اييل ب�وب 

بدال من ديدييه ديش�ان 
املنتق�ل لالرشاف عىل املنتخب 

الفرني، جاهزيته الس�تعادة اللقب الذي توج به عام 2010 بعدما 
حصد نقته الثامنة عرشة من اصل 18 ممكنة وذلك بفضل مورغان 
امالفيتانو الذي سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 33 كرة رأسية 
بعد تمريرة من ماتيو فالبوينا.وابتعد النادي املتوس�طي يف الصدارة 
بف�ارق 5 نقاط عن اقرب مالحقيه لي�ون بانتظار مباراة االخر مع 
مضيفه ليل يف وقت الحق من مس�اء اول امس.وفرط بوردو بفوزه 
الثال�ث هذا املوس�م بع�د ان اهتزت ش�باكه امام ضيفه اجاكس�يو 
بهدف التع�ادل 2-2 يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.وكان 
بوردو الذي لم يذق طعم الهزيمة حتى االن، البادىء بالتس�جيل عرب 
الربازي�يل كارل�وس هنريكه )54( قب�ل ان يدرك الس�نغايل ريكاردو 
فات�ي التع�ادل للضي�وف )64(.واعتق�د الجميع ان النق�اط الثالث 
س�تكون من نصيب ب�وردو بعد ان وضعه يوان غوف�ران يف املقدمة 
مج�ددا قبل 12 دقيق�ة عىل النهاية اال ان املغربي ش�اهر بلغزواني 

خطف التعادل للضيوف يف الوقت بدل الضائع.

وض�ع القائد الس�ابق للمنتخ�ب اإلنجليزي "جون تري" حداً ملس�رته الدولي�ة، وذلك بإعالنه 
عن انتهاء مس�رته مع منتخب بالده قبل أقل من 24 س�اعة عىل جلس�ة االس�تماع ألقواله يف 
قضيته العنرصية مع أنطون فرديناند التي أعاد االتحاد اإلنجليزي التحقيق ملعرفة مالبستها.
وقال تري ملوقع تش�يلي الرس�مي "إنني أعل�ن اعتزايل اللعب عىل املس�توى الدويل، وأود أن 

أشكر مدريري إنجلرا الذين عملت معهم عىل مدار 87 مباراة، لقد استمتعت كثراً بتمثيل 
منتخ�ب بالدي وش�عرت برشف كب�ر يف كل املباريات الت�ي لعبتها".وأضاف "أود أن 

أش�كر املش�جعني وعائلتي التي ظلت تدعمني خالل مس�رتي الدولية، ال ش�ك 
أب�داً أن تمثي�ل املنتخب والحصول عىل ش�ارة القي�ادة كان حلم الطفولة، 

ومرة أخرى أقول ش�عرت بفخر ورشف يف كل املباريات التي لعبتها مع 
منتخبي".ووج�ه كلمة ملدربه روي هودس�ون قائالً "لقد قدمت كل 

ما لدي للمنتخب، وإنني اآلن أش�عر بتحطم قلبي التخاذ هذا القرار 
املؤلم، وأتمنى النجاح لهودسون يف املرحلة القادمة، وقبل أي يشء 
أتمنى التوفيق للمنتخب يف تصفي�ات كأس العالم".الجدير بالذكر 

أن تري خرس ش�ارة قيادة املنتخب مرت�ني، األوىل عام 2010 بقرار 
م�ن كابيلو الذي عاقبه ع�ىل خيانته لصديقه واين بري�دج، أما الثانية 

فكانت قبل بدء اليورو بق�رار من رئيس االتحاد اإلنجليزي، وهو القرار الذي 
أغضب كابيلو وأجربه عىل تقديم استقالته.

امل�ستقبل العراقي / وكاالت امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

جون تيري ُينهي مسيرته الدولية

البالنكو يقود السد للتألق 
في الدوري القطري

مرسيليا يواصل مسلسل 
انتصاراته

أبدع املهاجم اإلس�باني "راؤول جونزاليس" وقاد فريقه الجديد نادي 
الس�د للفوز عىل ضيفه ن�ادي قطر بنتيجة ثقيل�ة بواقع 5-2 ضمن 
الجول�ة الثاني�ة ل�دوري النجوم القط�ري.راؤول وقع ع�ىل ثنائية يف 
تفوق السد الكاسح بعد شوط أول شهد ندية وقوة من جانب الفريق 
القط�راوي، املباراة ش�هدت ثالث�ة أهداف يف ظ�رف 10 دقائق فقد 
تقدم الس�نغايل "نيانج" للس�د ورسعان ما ع�ادل النتيجة لقطر 
اإليف�واري "ب�كاري كونيه".وم�ن ركلة ج�زاء لصال�ح البالنكو 
تمك�ن نيانج من وض�ع ثاني أهداف الس�د يف الدقيق�ة العارشة، 
وعزز راؤول تقدم فريقه بهدف ثالث قبل نهاية الشوط األول.ومن 
خطأ غريب لحارس الزعيم السداوي "محمد صقر" تمكن العب قطر 
"يوسف سفري" من تقليص الفارق، ولكن املهاجم الرسيع "محمد 
رزاق" قت�ل املب�اراة عىل قط�ر بتوقيعه عىل اله�دف الرابع، قبل أن 
يوق�ع املهاج�م التاريخ�ي لري�ال مدري�د "راؤول جونزاليس" عىل 
خت�ام مهرجان األهداف.الفوز رفع رصي�د الزعيم إىل 6 نقاط واعتىل 
ب�ه الصدارة، بينم�ا بقى قطر ب�ال رصيد من النقاط بعد خس�ارتني 

الجولة يف أول جولت�ني م�ن البطول�ة. ولحس�اب ذات 
فريق تع�ادل العرب�ي م�ع الخور  لكل  بهدف 

ثي�و تقدم العربي عرب االسرايل  ما "
توم�اس" وعدل النتيجة 
الربازييل  املهاجم  للخور 
"جوليو سيزار".العربي 
حق�ق نقطت�ه األوىل يف 
البطول�ة به�ذا التعادل 
حاله حال الغرافة الذي 

استس�لم لتعادل س�لبي 
أمام فريق الخريطيات يف 

الجولة الثانية بعد خسارته 
يف املباراة االفتتاحية.

فينغر سعيد بنقطة قمة "لندن- مانشستر".. 
ومسلسل النزاع بين مانشيني وبالوتيلي يعود من جديد

ريا�ضة19
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لالشتراك 
واإلعتالن 

لع���ام  لمستش���ار ا 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

       المستقبل العراقي/ متابعة

يم�ي صب�ي صيني م�ن واىل املدرس�ة كل يوم 
عىل يديه منذ اربعة اعوام مضت إلصابته بش�لل منذ 
الصغر بسبب مرض يصيب االطفال، ويف البداية كان 
يزح�ف ليصل اىل مبتغاه لكنه تعل�م املي عىل يديه 
عندم�ا بلغ الرابعة م�ن عمره.ويتوجب عىل الصبي 

ويدعى يان يون�غ من قرية جيابا يف مقاطعة هوبي 
االس�تيقاظ يف وقت ابك�ر من رفاق�ه، حيث تتطلب 
رحلت�ه اىل املدرس�ة س�اعة ونصف الس�اعة يوميا، 
ويرفض يان استخدام العكاز ليمي بها، فيقول انه 
يم�ي عىل يدي�ه بطريقة ارسع، ويؤك�د يان انه لن 
يرتك املدرسة ابدا وس�يفعل ما يستطيع كي يساعد 

والده املشلول ووالدته املعيلة الوحيدة الرستها.

        بغداد/ المستقبل العراقي

ل�م يرغب س�امان محم�د أن يكون حفل 
زفافه تقليديا كما هي العادة يف اغلب حفالت 
الزفاف بمدينة الس�ليمانية، فق�رر أن يكون 
زواج�ه أول خروج عن التقلي�د املتبع يف هذه 
املناس�بات، م�ن خ�الل امتناع�ه ع�ن توزيع 
الحلوي�ات أو )النيش�ان( كم�ا يطل�ق علي�ه 
ش�عبيا ع�ىل املدعوي�ن، واس�تبدالها بتوزيع 

أشجار الصنوبر.
لكن محمد الذي كان سعيدا بقراره، كانت 
له تربيراته لتوزيع ش�تالت أش�جار الصنوبر، 
اذ يرى أن امله�م عنده هو كرس التقليد بيء 
يجم�ع الناس حول�ه وال يقاطعون�ه«، مبينا 
أن�ه »ط�رح املوض�وع ع�ىل زوجت�ه فرحبت 
ب�ه يف بداي�ة األمر«.ويضيف محم�د نقال عن 
»السومرية نيوز« إن« توزيع شتالت الصنوبر 
يف حف�ل زفايف ب�دال من مغلف�ات الحلوى هو 
للتثقي�ف بأهمية املس�احات الخ�راء التي 
نفتقده�ا يف الع�راق«، مش�را إىل أن »العراق 
يفتق�ر إىل املس�احات الخ�راء الت�ي تجلب 

الهدوء والطمأنينة للنفوس«.
ويلفت محمد وهو خريج إحدى الجامعات 
الربيطاني�ة أن »املس�احات الخ�راء تجلب 
أنظار الن�اس يف الدول األوروبي�ة«، مؤكدا أن 
»الحلويات تنتهي لكن ش�جرة الصنوبر تبقى 
خ�راء وخالدة«. من جهته�ا تقول الزوجة 
دلب�اك عمر وه�ي محامية تعم�ل يف منظمة 
التنمية املدنية بمدينة السليمانية، إن »محمد 
ط�رح عيّل فكرة توزيع ش�تالت الصنوبر بدل 
الحل�وى وق�د تحفظ�ت ع�ىل الفك�رة بداي�ة 

األمر«.
وتؤكد عمر أنها »وافقت عىل طلب سامان 

شعرت أن الهدية الذي سنقدمها بع�د أن 
س�تبقى  يف ذاكرته�م أكث�ر م�ن للضيوف 

ي�ا  ا له������د التقليدية«.ا
بحس�ب  و
الع�����ادات 
االجتم�اعية يف 
الس��ليمانية 
تكون مراسيم 

الخطوبة يف منزل 
)النيش�ان(  وتجهيزاته�ا  الع�روس، 

يف من�زل العري�س، حيث تت�م إقامة حفلة 
مش�رتكة يحرها جميع األه�ل واألصدقاء، 

بقاعة كبرة.
 ويسبق الحفلة املشرتكة 
االرست�ن  لرج�االت  تجم�ع 

للخطب�ة يف ق��اع�ة ويت�م 
التهاني  التعارف وت��قديم 

ويقدم اهل العريس الحلويات 
وهدية للضيوف يحتوي عىل 
حلوي�ات »الجكليت« يف إناء 

صغر شفاف.
وي�رى الف���ن�ان التش�كييل 

والناشط يف مجال البيئة نهرو شوقي، 
ال�ذي كان م�ن ضيوف حف�ل الزفاف، إن 

»العروس�ن قدم�ا م�ن خالل 
هديتهم�ا معن�ى جديد 
الخط��وب�ة  لحف�الت 
مش�را  وال���زواج«، 
إىل أن »ه�ذه الهدي�ة 
س�تبقى ذك�رى ال يف 
فق�ط  األرسة  ذاك�رة 
بل يف ذاك�رة املجتمع 

أيضاً«.

لكن بعض الناش�طن 
منظم�ات  يف 

املجتم�ع املدن�ي رجح�وا ب�ان تصب�ح 
فكرة العروس�ن تقليدا جديدا يف املدينة 
يس�هم يف تخفي�ف األعباء ع�ن األزواج 
الجدد. وترجح الناش�طة النسوية تابلو 
ه�ادي أن تصبح فكرة تقديم ش�تالت 
الصنوب�ر يف حف�الت الزف�اف تقليدا 
معروفا لدى العرسان الجدد ملا 
له من جمالي�ة وكرس التقليد 

يف ه�ذه الحفالت«.وتع�رب هادي ع�ن أملها 
بان »تستجيب هذه الخطوة ألوضاع الشباب 

والشابات املقبلن عىل الزواج«.
تق�دم   الت�ي  الهداي�ا  أس�عار  وتختل�ف 
للمدعوين خالل حفلة الخطوبة وعقد القران 
بحس�ب الطبقات االجتماعي�ة،  فهناك هدايا 
بس�عر 800 دينار وأخرى يصل سعر الواحدة 
منها إىل 20 إلف دينار. ويقول اريوان فريدون 
عيل، صاحب أحد املح�ال املتخصصة 
ببي�ع هدايا حفالت الزفاف يف ش�ارع 
كاوة بمدين�ة الس�ليمانية إن »س�عر 
دين�ار   8000 م�ن  ي�رتاوح  الهداي�ا 

وتتصاعد لتصل إىل 20 إلف دينار.
ويرتاوح س�عر ش�تلة الصنوبر يف 
مدين�ة الس�ليمانية ما بن الخمس�ة 
آالف دين�ار والعرشين ألف دينار، وقد 
يبدو س�عرها مقاربا لسعر الحلويات 
الخطوب�ة  حف�الت  يف  ت�وزع  الت�ي 

والزفاف.
ويقول  شامل عزيز وهو صاحب 
بمدين�ة  مول�وي  ش�ارع  يف  مش�تل 
الس�ليمانية،إن »ش�تلة الصنوبر هي 
أغ�ىل م�ن س�عر الهدي�ة التقليدي�ة 
لكنها اكث�ر بقاًء م�ن الحلويات التي 
ت�وزع يف حفالت الزف�اف والخطوبة. 
ويضي�ف عزي�ز »ان�ه يش�جع فكرة 
توزي�ع ش�تالت النبات�ات يف حف�الت 
الزف�اف والخطوب�ة«، مش�را إىل أن 
»املدينة بحاجة إىل توس�يع املساحات 
الخ�راء«. ويدع�و عزي�ز الحكومة 
القضي�ة  به�ذه  ملي�ا  »التفك�ر  إىل 
والقيام بتوزيعها كهدية مجانية عىل 

املواطنن«.

     المستقبل العراقي/ متابعة

غنّي�ة، نابض�ة بالحياة، ملون�ة ومبهرجة، هذه ليس�ت أصف طبيعة 
خالب�ة، إنما الش�احنة الباكس�تانية. يف الواقع ليس�ت مجرد وس�يلة نقل 
للبضائ�ع وحس�ب، إنما يجب النظر فيه�ا وكأنها قطعة فنية اس�تهلكت 

الكثر من الجهد لتشكيلها وتزيينها بهذه الطريقة. 
تصامي�م بس�يطة ذات ألوان زاهي�ة، وهي ُتغطي تقريباً كل ش�رب من 
الش�احنة، ولكي تخرج بصورتها الحالية تتطلب ملسة فنية ال تستثني أي 

يشء فيها حتى شعار الرشكة املُصنعة املُثبت يف املُقدمة.
لوح�ات ُمختلفة من الفن والبهرجة تس�ر يف طرق�ات املدينة، أو عىل 
الطرقات الجبلية، وهي ُتصدر أصواتاً وكأنها تبرش بوصولها، والخشخشة 

والضوضاء مصدرها تلك السالسل املُعلقة يف كل مكان بشكل ُمتدل.
املُلفت للنظر أن بعض أصحاب الشاحنات أصبحوا بدورهم فنانن، فهم 
من يقومون بزخرفتها، والبعض اآلخر ُيوكل باملهمة ألشخاص ُمختصون 
بهكذا نوع من األعمال، وعندما ترى او تالحظ طريقة تعامل الس�ائق مع 
ش�احنته، وهو يهتم بكل تفاصيلها ُيخيل الي�ك وكأنه يف حالة حب معها.

واملُفارق�ة أنه يف أيامنا هذه يجري االعرتاف وبش�كل واس�ع أن هذا النوع 
أنواع الفن�ون الش�عبية، وأصبحت جزءا م�ن البهرج�ة هو ن�وع من 

وخصوصاً عندما ُيضاف إىل الزينة من ت�راث الحارض، 
ة  ملُع��تم�د وبع�ض ا والفواني�س،  األك�واب 

األش�ياء الت�ي ترم�ز إىل تاريخ 
باكستان.

     بغداد/ المستقبل العراقي

كرّم اتحاد الفلكين الدويل يف واش�نطن، عالم الفضاء العراقي الدكتور عبدالعظيم الس�بتي 
بإطالق اس�مه عىل كويكب األس�رتويد الذي يدور بن املريخ واملش�رتي وذلك تثمين�ًا إلنجازاته 
العلمية يف مجال علم الفلك.وقد ترك الدكتور عبدالعظيم العراق وهاجر إىل بريطانيا يف تسعينيات 
الق�رن املايض, ونال هناك عضوية املجموعة املتقدمة لتطوير مش�اريع اتح�اد الفلكين الدويل 
وعضوي�ة املرصد الفضائي العاملي, ثم عاد اىل العراق يف ع�ام »2005« وهو يعمل حالياً 
يف مرص�د جامعة لندن. والدكتور الس�بتي، من موالي�د مدي��نة قلعة صالح 
يف محافظة ميس�ان عام »1945«، حصل ع�ىل الدكتوراه يف الفلك 
من جامعة مانشسرت, وأسهم يف تأسيس القبة الفلكية 
واملرص�د الفلك�ي العراق�ي ف�وق قم�ة جبل 

كورك يف أربيل«.

      بغداد/ المستقبل العراقي

التهم ذئب طفال يف الخامس�ة من عمره 
عندم�ا كان برفقة أطفال آخري�ن يجمعون 
التمر أمس األول ق�رب قريته املجاورة ملدينة 

الحلة جنوب بغداد.
ووقع الحادث عندما كان الطفل الضحية 
عباس محم�د يجمع التمور املتس�اقطة من 
أش�جار النخيل يف أحد البس�اتن القريبة من 

منزله يف قرية االحيمر.
وقال احد س�كان القري�ة ويدعى كاظم 
محم�د )20 عاما( ان »الضحي�ة كان برفقة 

خمسة أطفال اخرين اكرب منه سنا 
التمور عندما هاجمهم  يجمعون 
الذئ�ب ما دفع األطف�ال االخرين 
اىل اله�رب ووق�ع الطف�ل عباس 

بن مخال�ب الذئب ال�ذي أكله 
عىل الفور«.

واش�ار اىل انه�ا »املرة 
االوىل التي يقع فيها حادث 
من هذا النوع يف البساتن 
املحيط�ة بقريتن�ا«. واكد 
الطبيب محمد جاس�م يف 
»استالم  الحلة  مستشفى 

جثة الضحية الت�ي كانت تحمل 
اث�ر عض�ة رشس�ة يف العن�ق 
وخدوشا يف اماكن اخرى فيما 

فقد جزء كبر من االحشاء«.
هو  عب�اس  والضح��ي�ة 
الطف�ل االص��غ�ر يف عائلت�ه 
املكون�ة م�ن اخوي�ن واخت 

يعمل والدهم بأجر يومي.
ويمث�ل تنقل األطفال بن 
الريفي�ة  املناط�ق  يف  امل�زارع 
أحد االساليب الشائعة لقضاء 

النهار وانجاز األعمال أحياناً.

لوحات فنية سّيارة يف باكستان

اسم عالتم عراقي لكويكب بني 
ذئب يلتهم طفاًل يف اخلامسة من عمره جنوب بغداداملريخ واملشري

هجم عليه أثناء محاولته جمع التمر مع أقرانه

       المستقبل العراقي/ متابعة

أح�د  يف  الع�الج  نيوزيلن�دي  تلق�ى 
املستش�فيات بعدما عل�ق يف مؤخرته ثعبان 
بحر. وأف�ادت صحيفة »نيوزيلندا هرالد« ان 
رجالً، لم تكش�ف هويته، ذهب إىل املستشفى 
بعدما شكا من آالم مربحة، فأخضع لتصوير 

مقطعي وصور باألشعة ليبن ان ثعبان بحر 
دخل يف مؤخرته. وقال مصدر يف املستش�فى 
ان الثعبان بحج�م عصا الهليون، مضيفاً انه 
سبق أن اس�تخرج األطباء واملمرضات أشياء 
غريبة جداً لكنها املرة األوىل التي يستخرجون 
فيها ثعباناً.ولم يذكر كيف دخل ثعبان البحر 

يف مؤخرة الرجل، لكنه أزيل بنجاح.

ثعبان بحر يف مؤخرة رجل !! يميش إىل املدرسة عىل يديه منذ 4 أعوام

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

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 

• إذا كان الط�ربي يق�ول ع�ن املغرة بن ش�عبة -احد أش�هر دهاة 
العرب-: كان ال يقع يف أمر إال وجد له مخرجاً وال يلتبس عليه أمران إال 
أظهر الرأي يف أحدهما.. فما اظنه كان يقصد اال هنري كيس�نجر; احد 
أهم دهاة الفكر والسياس�ة يف القرن العرشين؛ ويكفي ان نقول انه من 
نزع أس�لحة االتحاد الس�وفيتي القديم وظ�ل وراءه إىل ان انهار تماما؛ 

ومن جمع ما لم ال يجتمع: العرب وإرسائيل يف كامب ديفيد. 
..كيس�نجر هو صانع الرؤس�اء يف أمري�كا ويف بلدان كث�رة أيضا, 
واملخط�ط االس�رتاتيجي لكل االفعال القذرة يف عاملن�ا العربي ويف عموم 
رشقنا االوس�طي؛وال يهمه يشء يف الدنيا بقدر ما يهمه سالم إرسائيل؛ 
انتم�اء ووفاء لج�ذوره اليهودية؛ وواحدة من غب�اءات حكامنا انهم ال 
يقرؤون عقول أعدائهم؛ وهذا امر مشهور فيهم؛فذات مرة قيل ملوشيه 
دي�ان- وهو ين�رش خطط�ه الحربية القادم�ة ضد العرب: ان�ت تغامر 

بفضحها؛ فأجاب اطمئنوا فالعرب ال يقرؤون!!
• كيس�نجر..وهو عىل عتبة أعوامه ال�90 يستقرئ الحرب العاملية 

الثالثة؛ والتي علينا أن ال ندفن رؤوسنا يف الرمال ونتجاهل وقائعها.
ففي حديث أجراه مع صحيفة دييل س�كيب األمركية وأعاد نرشه 
موقع اس�مه ريالتي زونيزم, وبعث يل اجزاء من�ه احد األصدقاء؛ يقول 
كيسنجر )لقد أبلغنا الجيش األمركي أننا مضطرون الحتالل سبع دول 
يف الرشق األوسط نظرًا ألهميتها االسرتاتيجية لنا خصوصا أنها تحتوي 
ع�ىل البرتول وم�وارد اقتصادية أخرى ولم يب�ق إال خطوة واحدة، وهي 
رضب إي�ران! وعندم�ا تتحرك الصن وروس�يا من غفوتيهما س�يكون 
االنفجار الكبر قد وقع والحرب الكربى التي لن تنترص فيها سوى قوة 
واحدة هي إرسائيل وأمركا وسيكون عىل إرسائيل القتال بكل ما أوتيت 
من قوة وس�الح لقتل أكرب عدد ممكن من العرب واحتالل نصف الرشق 
األوس�ط; قد حدث�ت!!( ويضي�ف: ان طبول الحرب ت�دق اآلن يف الرشق 
األوسط وبقوة ومن ال يسمعها فهو بكل تأكيد أصم..وإذا سارت األمور 

كما ينبغي، فسيكون نصف الرشق األوسط إلرسائيل. 
..لق�د تلقى ش�بابنا يف أم�ركا والغرب تدريبا جي�دا يف القتال خالل 
العقد املايض وعندما يتلقون األوامر للخروج إىل الش�وارع ومحاربة تلك 

-الذقون املجنونة- فسوف يطيعون األوامر ويحولونها إىل رماد!
ويوضح كيس�نجر:  أن إيران ستكون املسمار األخر يف النعش الذي 
تجه�زه أمركا وإرسائيل لكل من الصن وروس�يا بع�د أن تم منحهما 
الفرصة للتعايف واإلحس�اس الزائف بالقوة وبعدها سيس�قطان ولألبد 
لنبن�ي مجتمع�ا عامليا جديدا لن يكون إال لق�وة واحدة وحكومة واحدة 
ه�ي الحكومة العاملية -الس�وبر باور- وقد حلم�ت كثرا بهذه اللحظة 

التاريخية. 
• وبعيدا عن)نوسرتاداموس(العراف الفرنيس الشهر الذي تويف قبل 
ما يزيد عن 500 عام؛ وتنبؤاته املستقبلية التي تحقق منها رضب برجي 
التج�ارة؛ وابن الدن؛وانهيار االتحاد الس�وفيتي؛والربة النووية؛فانه 

يتحدث يف احدى نبوءاته عن الحرب العاملية الثالثة و..إيران!!
.. نعم؛ال نؤمن نحن املسلمن بالكهانة والشعوذة؛ولكن لنؤمن -عىل 
األقل- باملعطيات الدولية؛ وننتبه اىل س�المة شعوبنا بعيدا عن االحرتاب 

الطائفي والعرقي؛فهل من يصغي؛ ام ان موشيه ديان محق دائما؟!

    يبدو أننا -فعال- ال نتعلم من دروس املايض، العرب والدروس الالزمة 
لتاليف األخطاء واملقالب التأريخية واالنسانية التي مرت بنا، أذكر أن انقلبت 
الدني�ا ولم تقع�د، ولم يص�ل العرب اىل أي�ة نتيجة، حن حاول�ت إرسائيل 
التحايل يف مفاوضاتها، بعد نكسة حزيران/ 1967 وحرب ترشين/ 1973 
الس�تعادة )أراض عربي�ة( وليس�ت )األرايض العربية( كانت ق�د احتلتها 
هذه الدولة اللقيطة، بس�بب اعتماد بنود تل�ك االتفاقيات امللزمة لألطراف 
الن�زاع العرب�ي- االرسائييل ع�ىل اللغة االنكليزية س�بيال للحل والتش�اور، 
لكن مش�كلة الرتجمة وقفت )س�كينة خارصة( كما يقول املثل العراقي- 
يف طري�ق تحقيق حقوقنا املهدورة،فالف�رق بن )أراض( و)األرايض( كبر 
ج�دا، وقد نجح -فع�ال- يف إضاعة حقوق واس�تحقاقات أجيالنا الالحقة، 
األمر الذي دعا -بعد فوات األوان- إىل أن يتم اعتماد اللغة الفرنسية يف كتابة 

وديباجة نصوص االتفاقيات، ولكن، بعد فوات األوان.
    كم�ا أذك�ر -ايض�ا- ص�ادف يف تم�وز أو آب ع�ام/2011 أن اعتذر 
الس�يد وزير النفط العراقي ع�ن امكانية تزويد مجل�س النواب بنصوص 
عق�ود الرتخي�ص النفطية الت�ي أبرمتها ال�وزارة مع عدد م�ن الرشكات 
العاملية،بحجة أن تلك العقود مكتوبة باللغة االنكليزية، وبسبب عدم وجود 
مرتج�م كفوء يقوم برتجمته�ا اىل العربية، لكي يس�هل عليهم )أي ممثيل 
الش�عب( االطالع عىل تلك العقود، وهذا ما أدخل القضية يف )حانه ومانه( 
اس�تجوابية بطلها )لجنة الطاق�ة الربملانية( التي حمل�ت مفاوض وزارة 
النفط مسؤولية احتمال حدوث كارثة قد نكون -نحن- بسببها الخارسين 
يف ملحمة تلك العقود، بحيث يصعب -حسب زعم أحد نواب لجنة الطاقة- 
معاقب�ة تلك الرشكات لو اخفق�ت أو تلكأت أو ق�رصت بالتزاماتها معنا، 
لسبب بسيط يتعلق بالناحية اللغوية وليست النواحي الفنية )اللوجستية( 
بع�د اعتماد اللغة االنكليزية يف كتابة تلك العقود وتحريرها وترتيب آلياتها 
بنودها.   ويش�مخ أنف السؤال –هنا -قائال: اال من ترجمة علمية/عملية، 
حقيقية تنصف حقنا بإنصاف ما يجب أن يصلنا صافيا من واردات النفط 

،)ب�دون ه�ل دوخ�ة ال�رأس(؟!!
   تعال�وا نقل�ب أوراقا أخرى م�ن ملفات خيان�ة الرتجمة،ونحن نقف 
عن�د حدود مناقش�ة قانون غس�يل االموال الص�ادر عن س�لطة االئتالف 
املؤقت�ة -س�يئة الصيت والس�معة والني�ة والهدف- بموج�ب األمر املرقم 
)93( لس�نة/2004 والذي )شكل قفزة نوعية قانونية يف مكافحة الفساد 
وغس�يل األم�وال( كما يدعي خرباء يف ه�ذا املجال وهم يضيف�ون، أن تلك 
الجرائم والتي تش�مل، أيضا، )املخدرات/تهريب األسلحة/تجارة الرقيق/

النش�اط املايل املشبوه/االختالس�ات( تعد من أهم جرائ�م هذا العرص، قد 
نص�ت امل�ادة الثالثة من ذل�ك القانون، بمعاقب�ة مرتكبي ه�ذه الجريمة 
بالحب�س م�دة ال تزيد عن أربع س�نوات، وه�ذا -طبعا- يح�اول أن يلغي 
طبيعة الفرق ما بن)السجن(و)الحبس( يف سياقات تنفيذ القانون، وحن 
أثارن�ا الفض�ول لتق�ي األمر،وجدنا من يق�ول من الخ�رباء واملختصن: 
املش�كلة -ايضا- تعود لسوء يف الرتجمة، بس�بب كون القانون مستنسخا 
من القوانن األجنبية األخرى.   وهنا تسكب العربات حرى لتقول؛ أما كان 
يمك�ن أن يكون ذلك القانون بمس�توى عال من الدقة،ك�ي يتوافق مع ما 

ينتظر العراق من مشاريع واستثمارات و سيولة تجارية هائلة ؟!.

  * جواد الحطاب

  * حسن عبد الحميد

كيسنجر.. ورضبة
إيران املقبلة

من ملفات خيانات 
الرمجة

ب���ة باالزمي���ل لكتا ا

نق���ار الخش���ب

لتحري���ر  مدي���ر ا

Hasanhamid2000@yahoo.com

يف السليامنية..
كرَس التقاليد فوزع شتالت الصنوبر بدل احللويات يف زفافه


