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دئ���ة ضده���م ف���ي بغ���داد ئي���ة ها سيش���ن حمل���ة قضا

االربعاء

مباحثات عراقية – أوروبية بشأن تغذية تركيا لإلرهاب يف العراق

االئتالف الوطني: موافقات عقود البنى التحتية تكون منفردة

اردوغان يدعو املالكي لزيارة أنقرة !!

! ن����ون«! ن����ون بقا لكت����ل عل����ى مقي����اس »قا ء ا لع����ام يس����توجبان تدخل رؤس����ا لعف����و ا لتحتي����ة وا لبن����ى ا ا

         المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر سياس�ي ب�ارز ع�ن حوار 
االتح�اد  بي�ن مس�ؤول م�ن  دار  خ�اص 
األوروبي وبين مقربين من رئيس الوزراء 
ن�وري المالك�ي بش�أن طبيع�ة العالق�ة 
التركية العراقية وقناعة االتحاد األوروبي 
بالدور التركي في الع�راق منذ عام 2004 

وحتى اآلن.
وق�ال المص�در ف�ي تصري�ح خ�ص ب�ه 
كان  الح�وار  أن  العراق�ي”  “المس�تقبل 
يتس�اءل “كيف غذوا األتراك الطائفية في 
العراق، واسندوا عمليات اإلرهاب والقتل 

إل�ى مجامي�ع إرهابي�ة”، ونق�ل المصدر 
ع�ن مس�ؤول االتح�اد قول�ه إن “االتحاد 
األوروب�ي ال يمكن�ه التعام�ل م�ع تركيا، 
الس�يما أن هنالك مصالح مش�تركة لدول 
أوروبية عدة مع تركيا”، مبيناً أن “الترتيب 
مع تركيا من قب�ل االتحاد األوروبي يأتي 
ضم�ن س�تراتيجية التحالف ضد س�وريا 

واستغالل نفوذ تركيا ألجل هذا األمر”.
وأضاف المس�ؤول األوروبي إن “بمقدور 
الع�راق التعامل مع تركي�ا بإجبارها على 
الرج�وع لج�ادة الصواب ع�ن طريق قلب 
التعامالت التجارية واالقتصادية معها إلى 

دول أوروبي�ة أخرى من بينه�ا اليونان”، 
مش�يراً إلى أن اليونان “بمقدورها تجهيز 
العراق بسلع أفضل وأسعار أقل وخدمات 
تركي�ا  تقدمه�ا  الت�ي  تل�ك  أحس�ن م�ن 
للع�راق”. وأوض�ح المس�ؤول األوروبي 
أن “س�وء النوايا التركي�ة والتعامل الفظ 
مع الع�راق يمك�ن أن ينته�ي إزاء موقف 
د تجاهها”،  سياس�ي عراقي مركزي موحَّ
مس�تدركاً بالقول أن “الذمم التي اشترتها 
تركيا هي التي تس�هل التدخل التركي في 
الش�أن العراق�ي وتمنع اتخ�اذ أي موقف 

تجاه السياسيات التركية”.

         بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن مسؤول عراقي رفيع أمس 
أن رئيس الوزراء نوري المالكي 
تلق�ى دعوة من نظي�ره التركي 
رج�ب طي�ب اردوغ�ان لزي�ارة 

تركيا. 
ونقلت وكال�ة فرانس برس عن 
المس�ؤول الذي طل�ب عدم ذكر 
اس�مه إن اردوغ�ان وجه دعوة 
رس�مية إل�ى المالكي قب�ل أيام 
لزيارة أنقرة. وأضاف المسؤول 
ان�ه ليس م�ن المؤك�د أن يقبل 

المالكي دعوة اردوغان. واعترى 
التوت�ر عالق�ات بغ�داد وأنقرة 
بس�بب جمل�ة خالف�ات أحدثها 
رفض تركيا تس�ليم نائب رئيس 
باإلعدام  المحك�وم  الجمهورية 
طارق الهاشمي الذي صدر عليه 
غيابيا حك�م باإلعدام بعد إدانته 

في قضايا إرهاب. 
وفي آب اته�م المالكي حكومة 
اردوغ�ان بالتعام�ل م�ع إقلي�م 
كردس�تان العراق وكأن�ه دولة 

مستقلة.

بإمكان بغداد الضغط على أنقرة سياسيًا واقتصاديًا

تنفرد بنشر مقررات اجتماعه

النفاق االجتامعي وتقليد املظاهر 
اخلادعة عنوان خلل الشخصية !!

يل ا ستر ال لكنغتر ا قتي ا شتئ يال لنا . منتخبنتا ا . م ليتو ا

أليتتس فيتكتتم من رجتتتل رشيتتتد ؟!

! ت ! ا ر متا إل م يبحتث عتن نفسته يف ا كتر ت أ نشتأ

صحيفة أمريكية: 
ديمقراطية العراق 

مهددة باالهنيار إن 
“سقطت” سوريا

جلنة نيابية: جيب منع مؤمتر
 لدعم “اجليش العراقي احلر” بكردستان
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         المستقبل العراقي/خاص
العراقي  الوطن�ي  االئت�الف  ق�رر 
العمل على تعديل مس�ودة قانون 
البن�ى التحتي�ة من خ�الل إضافة 
القان�ون  عل�ى  مهم�ة  فق�رات 
للتصويت عليه في مجلس النواب، 
وفق�اً  يب�رم  عق�د  كل  كإرس�ال 
إلح�كام ه�ذا القان�ون وبص�ورة 
منفردة إلى مجلس النواب التخاذ 

القرار بشأنه منفرداً.

          بغداد/ المستقبل العراقي
نجحت بعثة أثرية عراقية في العثور على بقايا هيكل قديم يرجح أنه معبد بابلي على بعد مائة 
وخمس�ين كيلومترا إلى الش�رق من مدينة الناصرية. المعبد يعود إلى أواس�ط العصر البابلي 
بي�ن ألف وخمس�مائة واثنين وثالثين وألف قبل الميالد، وعث�ر عليه خالل عمليات تنقيب في 
مس�احة خمس�مائة متر مربع بهضبة أبو رباب ويأتي الكشف األثري في إطار خطة حكومة 
العراق لالس�تغالل السياحي للمناطق األثرية في األهوار الجنوبية التي يعتقد أنها موقع جنة 

عدن المذكورة في الكتاب المقدس.

العثور عىل معبد بابيل رشق النارصية

ميالد رسي
 لت                                   :

 نعم.. أعاين الرسطان!

»كارثة« هنب وتدمري 
اآلثار العراقية تتكرر

 يف سوريا
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واجتهات جتارية 
تستيء للرموز 

الدينية
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رحلة مع ايزابيل الليندي
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النواب يصّوت عىل قانون العفو العام غدًا اخلميس
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         بغداد / المستقبل العراقي
كشف مصدر في شبكة االعالم العراقي عن قيام النائب جواد 
الش�هيلي بتهديد الصحفيي�ن والموظفين العاملين في الش�بكة 
بالفص�ل الوظيفي في ح�ال لم يتعاملوا مع أخباره ونش�اطاته، 
الفت�ا إل�ى أن الش�هيلي يمل�ك “مجموع�ة م�ن البلطجية”.وقال 
المصدر أن “الش�هيلي يهّدد العاملين في ش�بكة اإلعالم العراقي 
بالفص�ل في حال ترّددوا في نش�ر األخبار المتعلَّق�ة به”، مبينة 
أن�ه “يبعث بأخبار كاذب�ة وضعيفة ال يمكن التعام�ل معها، كما 
انها تتقاطع مع المهنية الصحفّية”.واضاف أن “النائب الشهيلي 
ه�ّدد م�دراء ف�ي الش�بكة باس�تجوابهم ف�ي مجلس الن�ّواب إذا 
ترددوا في نش�ر أخبار فعالياته”، مضيفاً أنه “هّدد أيضاً بتعطيل 
ب  ميزاني�ة ش�بكة اإلعالم العراق�ي”، موضحاً أن “الش�هيلي يلقَّ
اف” الع�راق البتزازه اإلعالميين  في األوس�اط الصحفية ب�”صحَّ
بش�كل مستمر”. وفي وقت س�ابق، قام الش�هيلي بابتزاز بعض 
مؤسس�ات السلطة التنفيذية مالياً من أجل عدم “فبركة” ملفات 
فس�اد ضدها في لجن�ة النزاهة. وكش�فت مصادر إن الش�هيلي 
“يس�تغل عضويته في لجنة النزاهة النيابية في مساومة وابتزاز 
بعض المؤسسات الحكومية عبر طلبه منها الحصول على عقود 

عمل أو مناقصات أو مقاوالت لصالح بعض الشركات”.

         بغداد / المستقبل العراقي
كش�ف مصدر في القائمة العراقي�ة ان زعيم كتلة الحل جمال 
الكربولي منح مبلغ مليون دوالر لقادة في القائمة العراقية مقابل 
ترشيح )كاطع الزوبعي وسرور عبد حنتوش الزوبعي الهيتاوي( 
لعضوي�ة مجلس المفوضي�ن في مفوضية االنتخاب�ات الجديدة. 
وق�ال المص�در ان الصفق�ة تمت عب�ر النائب زياد ال�ذرب رئيس 
لجنة اختيار اعضاء المفوضية والذي ينتس�ب الى كتلة الحل التي 
يقودها الكربولي، كاشفاً عن ان زعيم كتلة الحل جمال الكربولي 
عقد الصفقة باالتفاق مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي 
حص�ل على مبلغ نص�ف مليون دوالر مقاب�ل الصمت على تمرير 
االس�ماء، وق�ال ان المطل�ك والكربولي عق�دا تحالف�ا منذ فترة 
لتأسيس كيان سياسي واحد للدخول الى االنتخابات المقبلة، بعد 
ان يتم تش�كيل كتلة اكبر مع المالك�ي لتمكينه دخول االنتخابات 
ف�ي المحافظ�ات )الس�نية(، وعلى ه�ذا يكون حص�ة الكربولي 
والمطل�ك والمالكي اكثر من نصف اعداد مفوضية االنتخابات، ما 
يمكنه�م من اتخاذ جميع الق�رارات المهمة في المفوضية ومنها 

تغيير مفوضيات االنتخابات في المحافظات .

مصدر من شبكة االعالم العراقي: الشهييل 
هيّدد املوظفني.. ويلوح بتعطيل امليزانية

ق���ال أنه يمتل���ك مجموعة م���ن »البلطجية«

مصدر: الكربويل اشرى مقعدين بمفوضية 
االنتخابات بت “مليون” دوالر !!

ة  ر ا ز ط و ر : تتو لشتهييل ا
يتز  ل عو و ملقتا ا ب و لشتبا ا

ينتة  ملد د ملتف ا بفستا
ضيتة يا لر ا
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

لم يعد احد يخفي استياءه الشديد من 
الطريق�ة التي تدار فيه�ا الدولة العراقية، 
وال في الكيفية الت�ي تصرف فيها األموال 
والميزاني�ات "االنفجاري�ة"، كم�ا لم يعد 
احد يش�ك في أن الكثير م�ن قادة العملية 
السياس�ية أم�ا متالعبون بمصي�ر الناس 
غي�ر مبالين بالمش�كالت المتفاقمة، غير 
مهتمين بالخطورة المضافة التي تشكلها 
التط�ورات واالنهيارات األمني�ة المتزايدة، 
وأم�ا أنهم يغامرون به�ذا البلد وال يبالون 

بالنتائج الكارثية في المستقبل!.
أبناء مسؤولين كبار يتصرفون كأنهم 
أباط�رة أو مل�وك، وأبناء أخ�وات تحولت 
إمضاءاتهم إلى ق�رارات نافذة، أما الناتج 
فهو المزيد من التج�ارة "تحت اللحاف"، 
ومئات أطنان الحديد هدايا لهذا الشيخ أو 
ذاك، وال احد يسأل من أين لك هذه السيارة 
الت�ي قدمت إليك هدية من هذا "الش�يخ" 
قيمتها "خم�س دفاتر" وفوقه�ا "دفتر" 
هدية جيب، وال احد يس�أل كيف يمكن أن 
يتح�ول واح�د "مهتلف" إلى رج�ل أعمال 
نافذ ومخلص جمركي في ظرف س�نوات 
م�ع إن معدل الم�دة الزمني�ة التي يتحول 
فيه�ا "مهتلف" إل�ى رجل أعمال بس�يط 
ليست اقل من عشر سنوات إلى 15 سنة؟.. 
هذا ما يقوله تجار السوق ورجال األعمال 
الذين بدأوا من الصفر، وانتهوا إلى أسماء 

مرموقة في مجال المال واألعمال!.
هنالك جانب من المال العام يهدر بال 
حس�اب، ودون رقاب�ة، او نزاهة وتدقيق، 
أما الث�روة المرتبطة باإلمكانيات الخاصة 
يقب�ل  ال  لرج�ال  مل�ك  بال�وزارات فه�ي 
إمضاؤهم التأجي�ل أو التعطيل، فإذا كتب 

ورقة صغيرة أصبحت الورقة نافذة، والويل 
لمن يرف�ض العمل بالجملة القصيرة التي 
يكتبها بخطه "الركيك" إلى هذا المسؤول 
او ذاك.. طبع�ا، هنال�ك اس�تثناءات ف�ي 
الوزارات والوزراء وال تسري القاعدة على 
ال�كل بالتأكيد، فبعض ال�وزراء يرفض أي 
توقي�ع أو إمض�اء من أي ش�خص إال في 
إطار خطة ومصادقة وإجراءات حكومية 
صارمة، وربما عوتب بعض هؤالء الوزراء 
في أكثر من مرة أن ما تفعلونه "جيد" في 
إطار ضبط إيق�اع العم�ل الحكومي، وان 
المسألة تقع في إطار الحرص على المال 
العام، لكن "االس�تمرار بالتش�دد"، وعدم 
المرون�ة المطلوب�ة في إط�ار تمرير هذه 
المس�ألة او تلك س�يحول ص�ورة الوزارة 
والوزي�ر إل�ى "ش�يء غير محب�ب" يصل 
إلى مس�توى الكراهية الش�ديدة عند أبناء 
المس�ؤولين الذين شكلوا فريقا على مدى 
السنوات الماضية هو أشبه بحكومة الظل 
من اجل "شفط" ما استطاعوا شفطه من 

أموال وصفقات وامتيازات ومناقصات!.
حرك�ة صغيرة يقوم به�ا "احد رجال 
الشنطة" ال تكلفه دعسة بنزين إلى وزارة 
تمنحه امتيازا ماليا ال يس�تطيع المواطن 
الع�ادي الحصول عليه بواقع يومي ش�اق 
وتحت أهوال االنهيارات األمنية ومفاجآت 
الشارع لعشر سنوات متتالية وهنا نسأل: 
كيف أمك�ن لهذا "الصعلوك" أن يكون في 
موقع اآلمر الناهي الذي يسيطر بقوة على 
إرادة وزير فيجبره عل�ى اإلمضاء والوزير 
"مرتاح"، ويش�عر انه حقق انجازا وطنيا 
ال يضاهيه انجاز افتتاح مش�روع او بناء 
مصنع او زي�ادة روات�ب الموظفين لديه، 
والصعلوك مس�تمر في غيه م�ن دون أية 
إش�ارة او وخزه ضمير او دي�ن او مروءة 

م�ن أن ما يفعله يس�يء للرجل الذي يقف 
خلف�ه وللجهة التي تحتضنه وللسياس�ة 
الوطني�ة المتبعة في إط�ار حديث طويل 
تتولى إدارت�ه الجهة ومجموع�ة الجهات 

السياسية في الدولة العراقية؟!.
لو كان هنالك "ضبط وربط" هل كان 
له�ذا الهلف�وت أن يتطاول عل�ى إمكانات 
الدولة العراقية فيتوس�ط لهذا و"يمشي" 
مع ذاك لتمرير صفقة هنا، وصفقة هناك، 
ولو لم يكن مس�نودا من جه�ة، ومتغافال 
عن مهماته الس�رية والعلنية، هل كان له 
أن يش�تغل هكذا في وضح النهار فيطوي 
الدولة بيمينه وإمكانات الوزارات الخدمية 

بشماله؟!.
إن ه�ذه الظاه�رة الخطيرة س�تكلف 
الس�اكتين عليه�ا المصداقية الش�خصية 
والسياسية، وقد تلقي بظاللها الكئيبة على 
مشهد حظوظ كتل وقوى سياسية كبيرة 
وصغيرة في الحكومة ف�ي إطار الجوالت 
االنتخابية المقبل�ة لمجالس المحافظات 
والتش�ريعية البرلماني�ة، وال ينده�ش أي 
تيار أو قوة سياسية من تناقص الحظوظ 
وإع�داد الناخبي�ن وتحوله�م إل�ى جهات 
أخرى اقل فاعلية سياسية بسبب السكوت 
على هؤالء "الحرامي�ة" الذين يعرفون أن 
ما "يش�فطونه" اليوم قد ال يتوفر غدا لو 

"دارت األيام"!.
ه�ذا الكالم ال يخص جه�ة أو تيارا أو 
حزبا معينا، إنما يتحدث عن آفة االستيالء 
الجش�ع الذي يسري كالمرض الخبيث في 
جس�د الدولة العراقية.. وال احد يحاسبه، 
والمش�كلة، إن هذا الكل يتحدث دائما عن 
النزاهة والنظافة واالس�تقامة والشريعة 
اإلس�المية ورأي الق�ران بالس�رقة وتأثير 

ذلك على المال العام وحقوق الناس!.

أليــس فيـكــم من رجـــل رشيـــد ؟!

            بغداد/ المستقبل العراقي

طالب مجل�س محافظة ميس�ان وزارة 
النف�ط بمنح حصة المحافظ�ة من الواردات 

المالية من حقل مجنون النفطي.
وق�ال رئي�س مجل�س المحافظ�ة عبد 
الحس�ين عبد الرضا الس�اعدي: إنن�ا طالبنا 
وزارة النف�ط بمن�ح حص�ة المحافظ�ة من 
واردات النف�ط، ضمن مش�روع البترودوالر، 
م�ن حق�ل مجن�ون النفط�ي، ألنه مش�ترك 
بي�ن محافظتي ميس�ان والبصرة، على وفق 
الخرائط المعتمدة من مقبل الوزارة نفسها، 

والجه�ات المعنية".وأض�اف إن "هذا الحقل 
العم�الق تصل نس�بة وجوده ضم�ن الحدود 
اإلدارية لميسان إلى 33%، لكنه تابع بالكامل 
إلدارة ش�ركة نف�ط الجنوب، ومس�تثمر من 
قبل الشركات االستثمارية لصالح الشركة". 
ويق�ع حق�ل مجن�ون النفط�ي الضخم في 
محافظ�ة البصرة، في الجنوب الش�رقي من 
العراق، ويمتد ش�ماالً إلى محافظة ميسان. 
واكتشفت الحقل شركة براسبيترو البرازيلية 
عام 1٩٧5، لكن العمل في المش�روع توقف 
في مرحلة األعمال الهندسية، منذ عام 1٩٨٠ 
بس�بب الح�رب العراقي�ة – اإليرانية.في ذلك 

الوق�ت كانت براس�بيترو قد أنه�ت حفر ٢٠ 
بئرا، إضافة إلى 1٤ حفارة كانت في الخدمة، 
وبع�د الحرب، قامت ش�ركة النفط الجنوبية 
باس�تئناف اإلنتاج، وفي التسعينيات، أجرت 
شركة توتال الفرنسية مفاوضات مع النظام 
الس�ابق لتطوير الحق�ل، لكنها لم تس�تطع 
توقي�ع عق�د مع�ه، بس�بب عقوب�ات األمم 
المتح�دة عل�ى العراق، وجرى إلغ�اء االتفاق 
ع�ام ٢٠٠٢.وفي ع�ام ٢٠٠٧ وقعت ش�ركتا 
توتال الفرنسية وشيفرون األميركية اتفاقية 
م�ع الحكوم�ة العراقية، الستكش�اف حقل 

مجنون، ضمن جوالت التراخيص النفطية.

            بغداد/ المستقبل العراقي

ش�هدت م�دن س�امراء والصوي�رة واإلس�كندرية، 
انتش�اراً واس�عاً لعناصر وحدات الجيش وق�وات األمن 
تحسباً لقيام ما يسمى »الجيش العراقي الحر« بعمليات 
إرهابية في هذه المدن، وقامت القوات األمنية بعمليات 
اعتق�ال عدد م�ن المش�تبه بانضمامهم إل�ى "الجيش 
الحر".وش�هدت مدينة س�امراء، مطلع الشهر الحالي، 
اس�تعراضا لمس�لحين يعتقد أنهم م�ن عناصر الجيش 
الح�ر، فيم�ا نفى الناطق باس�م قي�ادة عملي�ات بغداد 
العقي�د ضي�اء الوكيل وجود نش�اط للجي�ش المزعوم، 
مؤك�دا أن »بعض الجماعات المس�لحة اتخذت من هذا 
االسم واجهة جديدة لتنفيذ عملياتها اإلرهابية«، مشيرا 

إل�ى أن "وح�دات الجي�ش العراق�ي مس�تمرة ف�ي أداء 
واجباتها بمالحق�ة عناصر تنظيم القاعدة، وتم اعتقال 
العدي�د منهم في عملية عس�كرية نف�ذت جنوب غربي 
محافظ�ة نين�وى مطلع الش�هر الحالي". م�ن جانبه، 
أكد عضو لجنة األمن والدف�اع في مجلس النواب حاكم 
الزامل�ي، أن لجنت�ه توفرت لديه�ا معلوم�ات عن قيام 
مجاميع مسلحة بافتتاح معسكرات لتدريب عناصرها، 
معرب�اً ع�ن اعتق�اده بإمكاني�ة أن يكون ه�ذا التوجه 
محاولة إلعالن تشكيل الجيش الحر في العراق، وقال في 
تصريح صحافي، إن "معلوماتنا تؤكد إقامة معسكرات 
لتدريب عناصره في منطق�ة الجزيرة جنوبي الموصل، 
ومنطقة البحيرات في جرف الصخر في محافظة بابل، 

وفي مناطق بأطراف محافظة المثنى".

ميسان تطالب بحصـة يف حقل "جمنــون" استنفار أمني ملواجهة "اجليش العراقي احلر"

            دمشق/ المستقبل العراقي

تهدد المعارك التي تشهدها سوريا آثارها التاريخية 
الثمين�ة التي تتعرض للدم�ار وأيضا لعمليات الس�رقة 
والنه�ب المنظمة التي تتزايد مع اس�تمرار المعارك في 

هذا البلد، كما أكدت مصادر متطابقة.
فمع اتس�اع نطاق المواجه�ات لتعم بلدا يعاني من 

فس�اد مزمن، مخلفة فراغا في الس�لطة في بعض 
المناط�ق وس�قوط أخرى في ي�د المجموعات 

الس�رقة  أعم�ال  انتش�رت  المس�لحة، 
والتنقي�ب غير المش�روع عن اآلثار 
التي تزخ�ر بها األراضي الس�ورية. 
وتق�ول الباحث�ة ف�ي مرك�ز التراث 

العالم�ي "اليونس�كو" فيرونيك »من 
البديه�ي ان�ه ف�ي مثل ه�ذه األوضاع 

نش�هد دائما انتشارا ألعمال 
النهب والتنقيب غير الشرعي 
عن اآلثار وتهريبها« مذكرة 
بعملي�ات النه�ب الواس�عة 
الت�ي تعرض�ت له�ا اآلث�ار 
العراقية عام ٢٠٠3. وكثيرا 
م�ا يته�م الجيش الس�وري 
نفس�ه بمم�ارس�ة أعم�ال 
النهب أو الس�كوت عن هذه 

األنش�طة التي تمارس�ها عادة عصابات تهريب منظمة 
جي�دا. وفي الريحاني�ة، المدينة التركي�ة الصغيرة على 
حدود س�وريا، يؤكد الجئ سوري وصل أخيرا من مدينة 
تدمر األثرية الش�هيرة إن متحف المدينة تعرض للنهب، 
وان الموق�ع تع�رض لعمليات س�رقة واس�عة النطاق. 
وأض�اف أن »الجي�ش موجود في المكان ويش�رف على 
كل شيء«. ومارتن هو الناطق باسم فريق من األثريين 
الس�وريين واألجان�ب ك�ون مجموع�ة 
باس�م »الت�راث الس�وري ف�ي خطر« 
هدفها محاولة مراقبة ما يحدث في 
المواق�ع األثري�ة من خالل ش�بكة 

من المخبرين.
اآلث�ار  عالم�ة  وت�رى 
كونليف  ايم�ا  البريطانية 
إن كارث�ة اآلث�ار العراقية 
ف�ي الع�ام ٢٠٠3 تتك�رر 
حالي�ا مضيف�ة: »انظروا 
إلى أس�عار القطع األثرية 
الجم���يل�ة ف�ي مزادات 
كريس����تيز وس�وثبيز. 
لذلك، طالما أن هناك مثل 
ه�ذا الطل�ب في الس�وق 
عملي�ات  ف�ان  العالمي�ة 

النهب ستستمر".

           بغداد/ المستقبل العراقي 

قت�ل ثمانية أش�خاص بينهم خمس�ة م�ن عناصر 
في الش�رطة وثالثة عس�كريين على األقل، وأصيب 11 
بجروح ف�ي هجمات متفرق�ة في العراق، اس�تهدفت، 
أمس، مركزاً للش�رطة ونقاط تفتيش أمنية وعسكرية، 

وفقاً لمصادر أمنية وطبية.
وق�ال مصدر ف�ي وزارة الداخلية إن "ش�رطياً قتل 
وأصيب اثنان بجروح ف�ي هجوم بالقذائف الصاروخية 

الرش���اشة  واألس���لحة 
وس�يارتين مف��خخ�تي�ن 
ض�د مرك�ز الش�رطة ف�ي 
الطارمي�ة". وأك��د مصدر 
طبي رس�مي مقتل شرطي 
وإصاب�ة اثني����ن آخرين 
بج�روح. وقت�ل ش�رطيان 
وأصي�ب ثالثة بج�روح في 
هجوم مس�لح عل�ى نقطة 
تفتيش في ش�ارع الربيعي 
بمنطق�ة زيونة في ش�رق 
المص�در  بحس�ب  بغ�داد، 

ف�ي وزارة الداخلي�ة، ومصدر طبي رس�مي أكد حصيلة 
الهجوم.وأفاد المصدر ذاته أن جنديين قتال وأصيب ثالثة 
بج�روح في هجوم على نقط�ة تفتيش للجيش في حي 
العامل في جن�وب بغداد، بينما اغتال مس�لحون عميداً 
في قطاع الهندس�ة العس�كرية ف�ي العامرية في غرب 
العاصمة. وقتل شرطي وأصيب ثالثة بجروح في هجوم 
مس�لح اس�تهدف دورية للش�رطة في قرية المس�يفة 
الواقع�ة على بعد 1٠ كلم ش�مال بعقوب�ة، وفقاً لمقدم 
في الش�رطة، وطبيب في مستشفى بعقوبة. كذلك قتل 
ش�رطي بعدما تعرض إلطالق 
نار خالل توجهه إلى عمله في 
الرياض غرب كركوك،  ناحية 
بحس�ب م�ا أف�اد النقيب في 
ش�رطة كركوك أحم�د خلف.

وم�ع ضحايا هجم�ات اليوم 
يرتف�ع إل�ى 1٨٩ ع�دد الذين 
قتل�وا في الع�راق من�ذ بداية 
ش�هر أيل�ول الحال�ي، بينم�ا 
أصيب نح�و 6٨٨ بجروح في 
أعمال العنف المتفرقة، وفقاً 

للمصادر األمنية والطبية.

العراقية  اآلثار  وتدمري  "كارثة" هنب 
تتكرر يف سوريا

8 شهداء حصيلة هجامت إرهابية متفرقة يف البالد
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            بغداد/ المستقبل العراقي

يتجه العراق لإلعالن رس�مًيا عن تأجيل 
المحافظات  المحلي�ة لمجالس  االنتخابات 
المقررة في 31 كانون الثاني المقبل لفترة 
تت�راوح م�ا بين ٤ و6 أش�هر بس�بب تأخر 
تشريع قانونها واختيار مجلس المفوضية 
العليا لالنتخابات، وهما أمران سيقودان إلى 
هذا التأجيل ومن ث�م إلى تأخير االنتخابات 

العامة المقررة مطلع عام ٢٠1٤.
بع�د أن أعلن�ت مص�ادر نيابي�ة أمس 
ع�ن تأجيل انتخاب�ات مجالس المحافظات 
المق�ررة مطل�ع الع�ام المقبل لمدة س�تة 
أش�هر عادت المفوضية العلي�ا لالنتخابات 
إلى القول إن أي ق�رار بهذا االتجاه لم يتخذ 
بع�د، ألن األم�ر يحت�اج إلى ق�رار حكومي 

يوافق عليه مجلس النواب.
ول�م تس�تبعد المفوضية تأجي�ل هذه 
االنتخابات لكنه�ا توقعت أن يكون التأجيل 
إلى آذار أو حزيران المقبلين غير أن الموعد 

األول ه�و المرجح. لك�ن المفوضية حذرت 
في بي�ان م�ن أن تأجي�ل ه�ذه االنتخابات 
العام�ة  االنتخاب�ات  يؤج�ل  ق�د  المحلي�ة 

المقررة في كانون الثاني عام ٢٠1٤.
لمجال�س  انتخاب�ات  آخ�ر  وكان�ت 
المحافظات الثماني عش�رة ق�د جرت عام 
٢٠٠٩ باس�تثناء محافظة كركوك المتنازع 
عليها ومحافظات إقليم كردس�تان الثالث، 
وهي أربيل والس�ليمانية ودهوك التي جرت 

في وقت آخر.
وفي ما يتعلق بقضية انتخابات مجلس 
محافظ�ة كركوك الش�مالية الغنية بالنفط 
والمعطلة منذ أربع س�نوات بسبب خالفات 
سياس�ية وعرقية بين مكوناته�ا، فقد أكد 
رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمس 
خ�الل أول زي�ارة يق�وم به�ا للمدين�ة منذ 
توليه منصب�ه الحالي عام ٢٠1٠ ، أن هناك 
توجه�اً جاداً م�ن جميع األطراف بالس�عي 
إلى إجراء انتخاب�ات المحافظة في الموعد 
نفسه الذي ستجري فيه انتخابات مجالس 

المحافظات األخرى.وأشار إلى أّن البرلمان 
بصدد تش�ريع قان�ون النتخاب�ات كركوك. 
موضًحا وج�ود "اتفاق على معظ�م البنود 
ع�دا نقط�ة أو نقطتي�ن ل�م يتم حت�ى اآلن 
التواف�ق حولها". وتؤك�د المفوضية إلى أّن 
اإلعداد ألي انتخابات يحتاج إلى ستة أشهر 
عل�ى األقل منوهة في هذا المجال إلى تأخر 
تش�ريع مجلس النواب لقانون المحافظات 
الجديد واختيار أعض�اء مفوضي مفوضية 
االنتخابات العليا التي لم تتسلم مهامها بعد 

حيث من المقرر أن يتم ذلك اليوم أو غًدا.
لكن تأجي�ل االنتخابات المحلية يواجه 
باعتراض�ات كت�ل سياس�ية، حي�ث رفض 
زعي�م التيار الصدري مقتدى الصدر بش�دة 
ذل�ك مؤخ�رًا، معتب�رًا أنه "كارث�ة ال يمكن 
الس�كوت عليها". وق�ال الصدر في بيان إن 
"تأخي�ر االنتخاب�ات ولو لس�اعات أو أليام 
قالئل يعتبر برأيي كارثة ال يمكن الس�كوت 
عليها".وح�ذر م�ن أن ذل�ك "خط�وة أولى 
للتحول إل�ى حكومة أو مجالس محافظات 

لتصري�ف األعمال مم�ا يؤدي إل�ى الهيمنة 
والتسلط ولن نسمح بذلك". وأضاف الصدر 
أن "كل ما يؤدي إلى تأخير االنتخابات يجب 
إزالت�ه فوراً وبال تأخ�ر".. وطالب مفوضية 
االنتخابات "بإعالن ي�وم االنتخابات لتعمل 
الحكومة على ذل�ك دون تأخير". وأكد على 
"أهمية س�عي الجميع لتحقيق االنتخابات 
ف�ي موعده�ا والحيلول�ة دون تأخره�ا".. 
مضيفاً بالقول "ما أظن أن الشارع العراقي 

سيبقى ساكتاً عن ذلك".
ومن جهته، قال رئيس المفوضية فرج 
الحي�دري إن تحديد يوم إج�راء االنتخابات 
هو م�ن صالحيات رئيس ال�وزراء موضحاً 
أن م�ا يتردد ع�ن تأجيل موع�د االنتخابات 
غير ثابت. وأوضح أن المعيار الدولي إلجراء 
االنتخاب�ات يتطلب التحضير لها قبل س�تة 

أشهر من الموعد الذي يعين إلجرائها.
وأضاف أّن المفوضية ال تستقبل طلبات 
إج�راء االنتخابات من الكتل السياس�ية وال 
تمتث�ل إليه�ا ألن طل�ب إج�راء االنتخابات 
محصور فقط بمجل�س النواب والحكومة. 
وأض�اف الحيدري أن إج�راء االنتخابات في 
موعده�ا المحدد يحتاج إلى قرار سياس�ي 

من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من جهته، أعلن الناطق باسم الحكومة 
عل�ي الدب�اغ أن الحكومة جادة ف�ي إجراء 
ودع�م  المحافظ�ات  مجال�س  انتخاب�ات 
مفوضية االنتخابات، ولذلك فهي قد وافقت 
على طلب المفوضية لمبلغ عشرة مليارات 
دين�ار )حوال�ي 1٠ ماليي�ن دوالر( النج�از 
االنتخابات. واألس�بوع الماضي حذر مارتن 
كوبلر رئيس بعثة األمم المتحدة في العراق 
)يونام�ي( مارت�ن كوبل�ر م�ن أن انتظ�ار 
االنتخاب�ات يمك�ن أن ينطوي عل�ى تبعات 
خطي�رة، وقال إن ح�االت التأخير يمكن أن 
تق�ود إلى تكوين حكوم�ات تصريف أعمال 
)مؤقت�ة( لي�س بوس�عها إص�دار القرارات 
الالزم�ة في ه�ذا الوقت الحرج ف�ي تاريخ 
هذه األمة مما س�يكبد الشعب العراقي ثمناً 
لذلك وس�يعوق ذلك مس�يرة التقدم المحرز 
في اس�تتباب األم�ن وبناء الم�دارس ودعم 
المستش�فيات بالك�وادر وتطوي�ر البرامج 
االجتماعية وخلق الوظائف فتمضي بوتيرة 

بطيئة.
وأضاف أّن�ه ال يمكن للعراق أن يخاطر 
بفق�دان هذا الزخ�م وأن تتعثر خطواته في 
ه�ذه المرحل�ة فصناع الق�رار ف�ي العراق 
مدين�ون لدوائرهم االنتخابي�ة بأن يحققوا 
له�ا قي�ادة قوي�ة تس�مو ف�وق االعتبارات 

الحزبية والطائفية.

بسبب تأخر تشريع قانونها واختيار مفوضيتها العليا

انتخابات جمالس املحافظات برسم التأجيل !!



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
  بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجلس ال�وزراء، امس الثالث�اء، الموافقة على إب�رام وزارة النفط عقود الخدم�ة لعدد من الرقع 
االستكش�افية والتري�ث في أخرى حتى إكمال إج�راءات ذات صلة، كما وافق المجل�س على تعديل قانون 
اإلقراض الزراعي لعام 2009.وقال بيان رسمي للحكومة، امس، ان “مجلس الوزراء قرر في جلسته ال�42 
الموافق�ة على قي�ام وزارة النفط بإبرام وتوقيع عقود الخدمة للرقع اإلستكش�افية )12،10،8( والتريث 
بتوقي�ع وإب�رام عقد الرقعة رقم 9 لحين اس�تكمال وزارة النفط بعض اإلج�راءات المتعلقة بها”.وأضاف 
الدب�اغ أن “المجل�س قرر كذل�ك الموافقة على مش�روع قانون التعدي�ل األول لقانون صن�دوق اإلقراض 
الزراعي للفالحين وصغار المزارعين رقم 28 لسنة 2009، والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته 
إل�ى مجلس النواب، اس�تناداً إلى أحكام المادتي�ن )61/البند أوالً و80/البند ثانياً( من الدس�تور مع األخذ 
بنظ�ر اإلعتبار مقترحات الدائرة القانونية في مجلس ال�وزراء، فيما يتعلق بمنح مجلس الوزراء صالحية 

زيادة وتخصيص رأس المال وتحديد سقف اإلقراض”. 

البنى التحتية والعفو العام يستوجبان تدخل 
رؤساء الكتل عىل مقياس »قانون بقانون«!!

ل���ى غ���د الخمي���س م���ع اعتراض���ات قائم���ة ���ا إ أجِّ

بغداد توافق على إبرام عقود خدمة لحقول نفطية جديدة
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            المستقبل العراقي/خاص
قال سياس�ي ك�ردي بارز في 
“تأس�يس  إن  كردس�تان  إقلي�م 
قي�ادة عملي�ات دجل�ة، وتقلي�ل 
سيطرة البيشمركة على المناطق 
ومالحق�ة  عليه�ا،  المتن�ازع 
المس�ؤولين الك�رد قضائياً، هي 
جدي�دة  س�تراتيجية  خط�وات 
لرئي�س ال�وزراء ن�وري المالكي 
لجعل الك�رد يترك�ون مناصبهم 

في الحكومية المركزية”.
وأك�د المص�در ف�ي تصري�ح 
خ�ص ب�ه “المس�تقبل العراقي” 
أن “السياس�يين الك�رد يحكمون 
اإلقليم بشكل قومي مطلق، فضالً 
عن أنهم يش�اركون بنس�بة %30 
المحافظ�ات األخرى”،  في بقية 
الفت�ًا إل�ى أن ه�ذا “يعّد مكس�باً 
الكت�ل  حص�ة  ي�وازي  لإلقلي�م 

الكبرى”.

وأوض�ح أن “المالكي يس�عى 
لتقليم أظفار الكرد في المركز”، 
مبيناً أنه “سيش�ن حملة قضائية 
هادئ�ة ضد مس�ؤولين ك�رد في 
مس�تدركاً  المركزية”،  الحكومة 
بالق�ول “لق�د ص�در أم�ر بإلقاء 
القبض على فريق كردي بارز في 
إثر قضية رش�ا وفس�اد إداري”، 
مشيراً إلى أنه “لن يكون بمقدور 

اإلقليم التدخل في هذا األمر”.

االئتالف الوطني: موافقات عقود البنى التحتية تكون منفردة
           المستقبل العراقي/خاص

ق�رر االئتالف الوطن�ي العراقي العمل على 
تعديل مس�ودة قانون البن�ى التحتية من خالل 
إضافة فق�رات مهمة على القان�ون للتصويت 
عليه في مجلس النواب، كإرسال كل عقد يبرم 
وفق�اً إلحكام ه�ذا القانون وبص�ورة منفردة 
إلى مجلس النواب التخاذ القرار بشأنه منفرداً.

وتش�ير مق�ررات اجتم�اع االئت�الف الوطني 
العراقي لمناقش�ة قانون البن�ى التحتية، الذي 
تنف�رد “المس�تقبل العراق�ي” بنش�ره، إلى أن 
االئت�الف وض�ع نصب عيني�ه تس�هيل مهمة 
الحكومة بإنشاء البنى التحتية ودعم خططها 
ف�ي تنفيذ المش�اريع بعد أن تل�كأت الوزارات 
والمحافظات في تنفيذ الموازنات االستثمارية 
الس�ابقة ، الفتة إلى ما ذكره الفريق الحكومي 
المراف�ق لرئي�س مجل�س ال�وزراء ف�ي ي�وم 
الس�بت المص�ادف 2012/9/15 وال�ذي ذكر 
في�ه أن هذه الديون ديون س�يادية وان العقود 
تتطل�ب رهن�ا للنف�ط العراقي، ال يج�وز ابرام 
عق�د بموجب ه�ذا القان�ون يكون من ش�أنه 
التأثي�ر في ملكي�ة الش�عب العراق�ي لثرواته 

النفطي�ة والغازي�ة والمنص�وص عليه�ا في 
الم�ادة 111 من الدس�تور العراقي.وحذر 
االئت�الف من اس�تخدام الث�روة النفطية 
أو الغازي�ة لضم�ان التزام�ات الحكومة 
اتجاه الش�ركات التي تنف�ذ عقوداً وفق 
القانون.ون�وه االئتالف  ألح�كام ه�ذا 
بض�رورة دعوة ثالث ش�ركات عالمية 

متخصص�ة على األق�ل لتقدي�م عروضها عن 
كل عق�د، وتق�وم الحكوم�ة باختي�ار أحداها 
لغرض تنفيذ المشاريع المشمولة بأحكام هذا 
القانون، على أن تكون هذه الشركات العالمية 
ق�د قام�ت بتنفي�ذ أعم�ال مماثلة ف�ي العراق 
أو خارج�ه، وعل�ى مجل�س الن�واب العراق�ي 
االتفاق مع ش�ركات استشارية عالمية لتقييم 
الشركات والعقود وتقديم المشورة عند اتخاذ 
القرار في مجلس النواب العراقي عن كل عقد، 
وعل�ى مجلس النواب تش�كل لجنة متخصصة 
مؤقتة لالطالع على رأي الش�ركة االستشارية 
العالمية وم�ن ثم عرضه عل�ى مجلس النواب 
للتصوي�ت علي�ه. وأكد االئت�الف الوطني على 
إرسال كل عقد يبرم وفقاً إلحكام هذا القانون 
وبص�ورة منفردة إلى مجل�س النواب العراقي 
التخاذ القرار بش�أنه منفرداً وخ�الل 14 يوماً 
م�ن تاريخ وروده إلى المجل�س على أن يكون 

تتضم�ن بج�داول  تفصيلي�ة 
“اسم المشروع، 
الش�ركة 

االنج�از،  فت�رة  المش�روع،  كلف�ة  المنف�ذة، 
الفائدة، تاريخ البدء بالتسديد، مكان التنفيذ”، 
وتعد العقود مصادقاً عليها بعد مضي 21 يوماً 

من تاريخ تسلمها في المجلس.
وش�دد االئتالف عل�ى أن ال تس�ري أحكام 
ه�ذا القانون ع�ن كل عقد ابرم قب�ل نفاذ هذا 
القانون، وتق�وم دائرة الدين الع�ام في وزارة 
المالي�ة بفت�ح س�جالت خاصة بتقيي�د مبالغ 
الدي�ون الت�ي ص�ادق عليه�ا مجل�س الن�واب 
العراقي، وحس�ب المادة  7 من القس�م الرابع 
م�ن قانون اإلدارة المالية والدين العام رقم 94 
لع�ام 2004 المعدل، والقس�م 14 من القانون 
المشار إليه والذي يؤكد على تثبيت االلتزامات 

والنفقات ضمن دفتر األستاذ العام للخزينة.

        بغداد/ المستقبل العراقي
كشف مجلس النواب أمس الثالثاء عن االتفاق على عرض 
مقترح قانون العفو العام للتصويت في جلسة غدا الخميس 
فيما بحث مواقف الكتل النهائية من مشروع قانون أعمار 
البن�ى التحتية والقطاعات الخدمية.وذك�ر بيان صدر عن 
الدائرة اإلعالمية لمجلس النواب إن« رئيس مجلس النواب 
ت�رأس الثالثاء اجتماعا لرؤس�اء وممثلي الكت�ل واللجان 
النيابي�ة كرس لبي�ان مواقف الكتل النهائية من مش�روع 
قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية فضال عن 
مقترح قانون العفو العام  وقانون مجلس االتحاد وقانون 
االتصاالت قب�ل عرضه�ا للتصويت«. وأض�اف انه« تقرر 
خ�الل االجتم�اع تكليف اللجن�ة المالية ولجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار ولجن�ة الخدم�ات واألعمار بإع�داد الصيغة 
النهائي�ة لقان�ون مش�روع قانون أعم�ار البن�ى التحتية 
والقطاعات الخدمية وتضمي�ن المالحظات والمقترحات 
المقدمة من الكتل النيابية بش�أن م�واد وفقرات القانون 

وعرضها في جلسة الخميس للتصويت«.

         بغداد / المستقبل العراقي
النزاه�ة  لجن�ة  أعلن�ت 
البرلماني�ة عن إحالة ملف ‘كبير 
ج�داً’ يتعلق بالمدين�ة الرياضية 
ف�ي البصرة إل�ى هيئ�ة النزاهة 
العامة، مؤكدة أن الملف يتضمن 
خروق�اً مالي�ة وإداري�ة، فيم�ا 
الش�بهات ق�د  أن  إل�ى  أش�ارت 
تطال مسؤولين كبارا في وزارة 

الرياضة والشباب، من ضمنهم مدير الشؤون الهندسية 
الذي استبعد بسبب االجتثاث، فضال عن الجهة المنفذة 
للمش�روع.وقال عض�و اللجن�ة ج�واد الش�هيلي ف�ي 
تصريح صحف�ي ان ‘لجنة النزاهة البرلمانية وبعد مدة 
من دراسة ملف المدينة الرياضية في محافظة البصرة 
أحالت الملف الخاص بالمدينة إلى هيئة النزاهة العامة’، 
مبيناً أن�ه ‘يتضمن خروقاً مالي�ة وإدارية وكذلك أمورا 
تخص بناء المدينة والتأخير فيه’.وأضاف الش�هيلي أن 
‘الملف كبير جداً، وقد تطال الش�بهات مسؤولين كبارا 
ف�ي وزارة الرياضة والش�باب، وكذلك الجه�ة المنفذة 
وهي ش�ركة المقاول عبد الله عوي�ز الجبوري’، مؤكداً 
أن ‘معلوم�ات المل�ف وردت م�ن جه�ات ومس�ؤولين 
عدة ف�ي مجلس المحافظة وأعض�اء لجنة النزاهة في 
المجلس وأعضاء في لجنة الرياضة والش�باب بمجلس 

النواب’.

النواب يصّوت عىل قانون العفو 
العام غدًا اخلميس

  بغداد / المستقبل العراقي
دعا رئيس لجنة الش�هداء والسجناء السياسيين 
النيابية، امس الثالثاء، حكومة كردستان إلى “منع 
عقد المؤتمر الذي س�تعقده ش�خصيات مشبوهة 
لدع�م الجيش الح�ر الثالث�اء المقبل ف�ي اإلقليم”، 
مؤكدا أن “هذا المؤتمر محظور وممنوع ألنه يهدد 
األمن العراقي”. ولفت إلى أن “المؤتمر س�يحضره 
كب�ار اإلرهابيي�ن مث�ل عدن�ان الدليم�ي وح�ارث 
الض�اري”، طالبا م�ن حكومة كردس�تان “اعتقال 
الش�خصيات التي س�تحضر المؤتم�ر”، مضيفا أن 
“حكوم�ة اإلقليم إذا س�محت بعق�د المؤتمر فإنها 

تتحدى العملية السياسية”.
فيما نف�ى طرد مس�ؤولين عراقيين من مؤتمر 
حقوق اإلنس�ان ف�ي جنيف. وق�ال النائ�ب محمد 
الهن�داوي ف�ي مؤتم�ر صحفي أن “إحدى وس�ائل 
اإلع�الم ادعت انه تم طرد الوفد العراقي من مؤتمر 
حق�وق اإلنس�ان ف�ي جني�ف وه�ذا االدع�اء غير 
صحيح”، مؤك�دا أن “المؤتمر فضح جرائم النظام 
الس�ابق، مم�ا دع�ا مفوضية األم�م المتح�دة إلى 

اإلشادة بهذه الكلمة”.

    بغداد/ المستقبل العراقي
غاردي�ان«  »ذي  صحيف�ة  أف�ادت 
البريطانية بأن مقاتلين أجانب يتوافدون 
إلى س�وريا للمشاركة في التمرد السلفي 
ض�د دمش�ق، واش�تكى مقاتل�ون غي�ر 
س�وريين م�ن قل�ة الذخيرة واألس�لحة. 
وكتبت الصحيفة إن مقاتلين غير سوريين 
يش�اركون في القتال على خط المواجهة 
ف�ي مدينة حل�ب ويعبرون الح�دود، غير 
أن الوصول إلى س�وريا أسهل عن طريق 
الرحالت الجوية من جنوب تركيا والسير 

عبر الحدود.
وأضافت إن مجموعة م�ن المقاتلين 
اش�تكت من قل�ة الذخي�رة، وق�ال واحد 
منه�م: »هذه ث�ورة فقي�رة ج�داً، فنحن 
المقاتلي�ن ال  لك�ن  الثاني�ة  الس�نة  ف�ي 
يزالون يفتقرون إلى األس�لحة والذخيرة 
الكافية«، فيما اعت�رف مقاتل أردني بأن 
بندقيته البلجيكية تحتوي على 11 طلقة 
فقط. ونسبت »ذي غارديان« إلى المقاتل 
األردني قوله إنه فلس�طيني األصل وجاء 
القت�ال ألن  إل�ى حل�ب للمش�اركة ف�ي 
ذل�ك واجب�ه. وأض�اف المقات�ل األردني 
الفلس�طيني األصل: »نصف مآس�ي أمتنا 
هي بسبب إسرائيل والنصف اآلخر بسبب 

النظام السوري”!!!.

جلنة نيابية: جيب منع مؤمتر
 لدعم “اجليش العراقي احلر” بكردستان

سيشن حملة قضائية هادئة ضدهم في بغداد

              المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
رس�م تأجيل التصويت عل�ى قانوني البنى 
التحتي�ة والعف�و الع�ام إلى غ�د الخميس 
عالمات استفهام بشأن مدى وجود صفقة 
سياس�ية لتمريرهما. وكان الفتاً للنظر إن 
مناقش�ة هذي�ن القانونين تم�ت بطريقة 
غي�ر مألوفة في عم�ل مجلس الن�واب، إذ 
اس�توجبت تلك المناقش�ة اجتماعاً خاصاً 
لرؤس�اء الكت�ل السياس�ية حض�ره حتى 
زعي�م القائمة العراقية إي�اد عالوي، الذي 
لم يحضر إلى مجلس النواب إال مرة واحدة 
قب�ل ه�ذه الم�رة خ�الل ال�دورة الحالية. 
وأعرب�ت النائب�ة ع�ن القائم�ة العراقي�ة 
ناهدة الدايني عن اعتقادها بوجود صفقة 
سياس�ية س�يتم من خاللها تمري�ر هذين 
القانوني�ن. وقال�ت الداين�ي ف�ي تصريح 
خصت به »المس�تقبل العراقي« إن »هناك 
تصويت يوم الخميس عل�ى قانوني العفو 
الع�ام والبن�ى التحتية، وبما ان�ه تم ادراج 
القانوني�ن معا على ج�دول اعمال مجلس 
النواب ليوم الخميس، فس�وف يكون هناك 
توافق بشأنهما والتعامل معهما وفق مبدأ 
قانون بقانون« على حد تعبيرها. وأضافت 
»لي�س هن�اك اعت�راض ضمن�ي م�ن قبل 
الجهات المعنية عل�ى بعض فقرات قانون 
العفو العام«، مشيرة الى إن »هناك قوانين 
ال يمكن تمريرها من دون توافق سياسي، 
وقان�ون العف�و الع�ام أحد ه�ذه القوانين 
باإلضافة ال�ى قانون البن�ى التحتية، فهو 
من القوانين الثقيلة ومن المتوقع أن يمرر 
مع العفو العام«.ويظهر اختالف في الكتل 
المنضوي�ة تح�ت التحالف الوطني بش�أن 
قان�ون البن�ى التحتي�ة. فقد طالب�ت كتلة 
المواطن، السبت الماضي، بإجراء تغييرات 
عل�ى القان�ون قب�ل التصوي�ت علي�ه ف�ي 
مجلس النواب، فيما أش�ارت إلى أن رئيس 
الحكوم�ة نوري المالكي اق�ر بوجود نوع 
من الفساد في القانون. وقال عضو الكتلة 
حام�د الخضري إن »قان�ون البنى التحتية 
الذي عرضه رئيس الحكومة نوري المالكي 
عل�ى البرلم�ان يض�م الكثير م�ن الثغرات 
الت�ي ينبغي معالجتها قب�ل التصويت عليه 
ف�ي مجلس الن�واب«، مبين�ا أن »الميزانية 
المق�درة للقان�ون تبل�غ نح�و 40 ملي�ار 
دوالر«. وأك�د الخض�ري أن »المالك�ي اقر 

خالل استضافته في مجلس النواب بوجود 
نوع من الفس�اد في القانون«، مشددا على 
ض�رورة »ضمان الش�فافية ف�ي القانون 
قب�ل التصويت عليه ووض�ع ضوابط فنية 
تخصصي�ة لضمان عدم وجود فس�اد فيه 
و ح�ق األجي�ال القادم�ة في الث�روة ألنه 
سيكبل العراق بديون مستقبلية«. أما كتلة 
األحرار فقد وصفت القانون، وعلى ألسنة 
نوابه�ا، بأنه »دعاية انتخابية مبكرة« وأنه 
»مشروع حق يراد بها باطل«. وقال النائب 
ع�ن كتل�ة األح�رار محمد رض�ا الخفاجي 
أم�س »لدينا الكثير من المالحظات بش�أن 
قان�ون البنى التحتية اذ يحوي على فقرات 
تس�ودها الضبابية وغير واضحة، كما انه 
ل�م يض�ع الحل�ول الجذرية ألزمة الس�كن 
الش�عب  اليه�ا  يطم�ح  الت�ي  والكهرب�اء 
العراق�ي«. واض�اف »ان اص�رار الحكومة 
عل�ى اقرار قان�ون البنى التحتية، الس�يما 
حض�ور رئيس الوزراء ن�وري المالكي الى 
مجلس النواب لالقناع باهمية اقراره، جاء 

                     
مقاتلون أجانب 

يف سوريا !!

  تنفرد بنشر مقررات اجتماعه

املالكي يسعى لتقليم “قوة” الكرد

الشهييل: املدينة الرياضية ستطيح 
بوزير الشباب وباملقاول عويز

لرمي الكرة في ملعب البرلمان، فهو مشروع 
حق يراد ب�ه باطل، فالحكوم�ة بذلك ارادت 
ايهام ابناء الش�عب العراقي بجدية تقديمها 
الخدمات بواسطة هذا القانون، وإن مجلس 
النواب هو من يقف عائقا امام تقديمها«.أما 
التحالف الكردس�تاني، فق�د أبدى هو اآلخر 
رفض�ه القرار قانون البن�ى التحتية، مؤكداً 
إن ذل�ك الرف�ض يع�ود ألس�باب اقتصادية 

بحتة وال تقف وراءه مقاصد سياسية. وقال 
رئي�س الكتلة محس�ن الس�عدون إن »اقرار 
قانون البن�ى التحتية بهذه الصيغة س�يؤثر 
على الوضع االقتصادي للبالد بسبب الحجز 
على واردات النفط لم�دة طويلة«. فيما أكد 
النائب عن التحال�ف الوطني محما خليل إن 
التحال�ف يقف م�ع القانون ش�ريطة إجراء 
بع�ض التعديالت عليه. وقال ل�«المس�تقبل 

العراق�ي« »نحن م�ع قانون البن�ى التحتية 
ووافقنا عليه من حيث المبدأ، ولكن يجب أن 
تتم معالجة الثغرات الموجودة فيه، وطالبنا 
ب�أن يكون منس�جماً م�ع بنود الدس�تور«. 
وأضاف »قدمنا مالحظاتنا خطياً الى اللجنة 
المسؤولة عن إعداد القانون إلدراجها ضمن 
فقرات�ه، وق�د حرصنا في تل�ك المالحظات 
على ضمان عدم التجاوز على المال العام«.    

ُ
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       المستقبل العراقي/ ليث محمد رضا  

تفي�د اإلحصائي�ات الحكومية بأن 
أزم�ة الس�كن تبل�غ نح�و 2.5 مليون 
الح�ال  واق�ع  أن  إال  س�كنية،  وح�دة 
يش�ير إلى أكثر من ذلك بحسب خبراء 
يؤكدون أن األرقام الرس�مية إن صحت 
فإنه�ا تعبر ع�ن الكارثة الت�ي يعانيها 
االقتصاد الوطني في قطاع اإلس�كان، 
اهتم�ام  ت�زال مث�ار  الت�ي ال  األزم�ة 
األوس�اط االقتصادية ف�ي ظل الجهود 
الحكومي�ة التي توصف بالترقيعية من 
قب�ل المراقبي�ن الذين أك�دوا أن تحليل 
األزم�ة يتم على وف�ق معطيات الواقع 
ولي�س عل�ى وف�ق الوع�ود والخط�ط 
الحالمة التي ال ترتبط بالواقع.وتش�ير 
تقارير ودراسات أعدتها منظمات غير 
حكومي�ة، وش�ركات عالمي�ة، حاجة 
الع�راق إلى 20 عاما ك�ي يتجاوز أزمة 
السكن التي يعاني منها، في وقت أكدت 
وزارة اإلس�كان أن الع�راق يحتاج إلى 
مليونين ونصف المليون وحدة سكنية 
لتج�اوز األزم�ة. وق�ال رئي�س قس�م 
االقتصاد ف�ي الجامعة المس�تنصرية 
الدكتور قصي الجابري ل� “المس�تقبل 
العراق�ي” إن القط�اع الحكوم�ي غير 
قادر على معالجة أزمة الس�كن وحتى 
ل�و عمل في ه�ذا االتجاه فإن الفس�اد 

المالي واإلداري س�يهدد كفاءة ما يتم 
إنشاؤه، موضحاً أنه عندما نتحدث عن 
ضرورة االعتماد على االستثمار فأننا ال 
نقصد بذلك ما يحدث اآلن من اضطالع 

صغار المقاولين و”الخلفات”.
وتاب�ع الجابري أن الش�ركات اقدر 
عل�ى معالج�ة أزمة الس�كن ألنها ذات 
رؤوس أموال كبي�رة وتمتلك إمكانيات 
الحكوم�ة والقط�اع  انجازي�ة تف�وق 

الخاص المحلي.
االقتص�ادي  الخبي�ر  ق�ال  فيم�ا 
الدكت�ور عب�د الرحم�ن المش�هداني: 
إن الجه�ود الحكومية ال تتناس�ب مع 
حجم األزمة في قطاع اإلس�كان، الفتاً 
إل�ى أن األزم�ة في تزايد مس�تمر وكل 
المجمعات الس�كنية التي تم إنشاؤها 
ال تمثل غير نس�بة بسيطة غير مؤثرة 
في حجم األزمة. وأضاف المش�هداني: 
أن مش�روع الملي�ون وح�دة س�كنية 
الذي هو غير ناجع لعدة أس�باب منها 
انه لن يكتمل قبل خمس س�نوات كما 
أن الس�كن ف�ي البس�ماية البعيدة عن 
العاصمة يظهر عددا من المشاكل في 
النق�ل الن اغلب مؤسس�ات الدولة في 
بغداد مما يجعل تنقل الموظفين صعبا.
وأكد المشهداني على ضرورة االعتماد 
على شركات كبرى تدخل بقوة كما هو 
الحال في كردس�تان. وكانت تقديرات 

للحاج�ة  واإلعم�ار  اإلس�كان  وزارة 
الس�كنية في العراق بلغ�ت 2.5 مليون 
وحدة سكنية،و المشروع الذي أطلقته 
هيئة االس�تثمار يغطي 40 بالمئة من 
حاج�ة البل�د، هن�اك مش�اريع أخرى 
تنفذه�ا ال�وزارة ضم�ن تخصيص�ات 
الدول�ة وهن�اك مش�اريع اس�تثمارية 

ليست ضمن المليون الوحدة. 
وأعلن�ت وزارة االعم�ار واإلس�كان 
أن الحكوم�ة خصصت لع�ام2012 ما 
يق�ارب 800 ملي�ار و41ملي�ون دينار 
لبن�اء المجمع�ات الس�كنية. وق�ررت 
الحكوم�ة رف�ع نس�ب اإلي�رادات م�ن 
المشاريع االستثمارية وتقليص النسبة 
من 20% إلى 5% كأقصى حد للمشاريع 
الضروري�ة. وكان�ت وزارة التخطي�ط 
والتعاون اإلنمائي قد عدت زيادة أسعار 
الوحدات الس�كنية وإيجاراتها، السبب 

الرئي�س في زي�ادة مع�دالت التضخم 
بالبالد خالل عام 2012، وقال المتحدث 
باس�م الوزارة عب�د الزه�رة الهنداوي 
إن :”السبب الرئيس�ي الرتفاع معدالت 
التضخم في البالد يعود إلى تفاقم أزمة 
الس�كن في البالد وع�دم وضع الحلول 
الجذري�ة لها والت�ي أدت إلى زيادة في 
أس�عار العقارات وإيجاراتها لس�نوات 
متتالي�ة، إضاف�ة إل�ى مش�اريع منح 
الق�روض وس�لفة المئة رات�ب جعلت 
هناك طلبا متزايدا على الس�كن ووفق 
نظرية العرض والطلب ارتفعت أسعار 
العق�ارات وانعكس�ت عل�ى مع�دالت 
التضخ�م في البالد”، مبيناً أن “المعدل 
السنوي للتضخم تراجع كثيراً عما كان 
علي�ه في الس�نوات الس�ابقة إذ وصل 
مؤشر التضخم للعام )2005- 2006( 
ال�ى )53%( وبدأ ينخف�ض حتى وصل 

إل�ى اقل من )6%( خ�الل عام )2011- 
2012(، وهن�اك ارتف�اع طفي�ف ف�ي 
المعدل الش�هري حتى وصل في شهر 
تم�وز الفائت إل�ى )0,3%( وه�ذا يعد 
ارتفاعاً طبيعياً”.وأوضح أن “التضخم 
يوج�د في كل بل�دان العالم حتى الدول 
السياس�ي  باالس�تقرار  المتنعم�ة 
واالقتص�ادي، لكن معدالته تختلف من 
دول�ة إلى أخ�رى الن التضخ�م يرتبط 
أيضا بأس�عار النف�ط العالمية وزيادة 
والم�واد  والخدم�ات  الس�لع  أس�عار 
الغذائي�ة في األس�واق العالمية، فضال 
ع�ن التقلبات االقتصادي�ة التي تحدث 
ف�ي بعض دول العالم كلها تس�بب في 

زيادة مؤشرات التضخم السنوية”.
حي�در  العق�اري  الخبي�ر  وأك�د 
الش�مري، على ع�دم كفاية مش�روع 
عل�ى  اإلس�كانية  الق�روض  توزي�ع 

المواطنين عن طريق صندوق اإلسكان 
لحل أزمة الس�كن بل انه سيثقل كاهل 

الدولة.
وقال الش�مري إن أزمة السكن في 
الع�راق كبي�رة وخانقة وت�زداد حدتها 
باس�تمرار نتيج�ة زيادة مع�دل النمو 
الس�كاني ف�ي كل عام، مبين�اً، أن حل 
األزمة يحت�اج إلى خطة إس�تراتيجية 
ش�املة من خالل تش�جيع االس�تثمار 
ودخ�ول الش�ركات العالمي�ة إلنش�اء 
المجمعات الس�كنية في عموم البالد. 
وأشار الى أن مشروع توزيع القروض 
اإلس�كانية للمواطنين غي�ر كاف لحل 
أزمة الس�كن في العراق كونها تتفاقم 
سنوياً وكل محافظة تحتاج نحو 100 
ألف وحدة س�كنية في الس�نة الواحدة 

بحسب إحصائيات وزارة التخطيط.
وتاب�ع أن عملي�ة توزي�ع القروض 

ع�ن طري�ق صن�دوق اإلس�كان التابع 
االعم�ار واإلس�كان والمصرف  لوزارة 
العق�اري ال يج�دي نفع�اً، وإنما يثقل 
كاه�ل الدولة ف�ي الوقت ال�ذي يمكن 
للحكوم�ة االتحادي�ة أن تس�تثمر تلك 
األموال الموزعة لبناء وحدات س�كنية 
للمواطنين الذين ليس لديهم مس�اكن 
م�ن الفق�راء وذوي الدخ�ل المحدود.

يذكر أن وزارة اإلسكان واالعمار أعلنت 
ع�ن توزي�ع ق�روض ميس�رة وب�دون 
فوائ�د في عم�وم الع�راق ع�ن طريق 
صن�دوق اإلس�كان من�ذ بداي�ة الع�ام 
الحالي، وباش�ر الصندوق في توزيعه 
لألم�وال مطلع ش�باط الماضي، حيث 
بلغت قيمة المبل�غ المخصص ألهالي 
العاصمة بغ�داد 35 ملي�ون دينار، أما 
قيمة القرض للمحافظات ب�30 مليون 

دينار.

        بغداد/ المستقبل العراقي

قالت صحيف�ة نيويورك تايمز األميركية أمس أن الحرب الدائرة 
في سوريا تعد اختبارا للمجتمع العراقي الهش وديمقراطيته الوليدة 
التي حلم بها منذ عقود ماضية، مما يفاقم حالة التوترات الطائفية 
ويدفع العراق بقوة نحو إيران ويسلط الضوء على السقطات األمنية 
عقب رحي�ل القوات األميركية منها.وأضاف�ت الصحيفة في تقرير 
أوردته على موقعها اإللكتروني، أنه خوفا من اتحاد المسلحين في 
العراق مع المتطرفين بس�وريا لش�ن معركة على جبهتين من أجل 
الهيمنة الس�نية، أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي أوامره مؤخرا 
لقوات حرس الحدود ف�ي المنطقة الغربية من البالد بعرقلة دخول 

الرجال البالغين حتى إذا كانوا بصحبة أسرهم إلى العراق. وأشارت 
الصحيفة إلى أن المس�ؤولين العراقيين يش�عرون بقلق آخر يتعلق 
بحال�ة القتال الدائرة عب�ر الحدود، فقد صع�دت الطائرات الحربية 
التركي�ة هجماتها على مخابئ المس�لحين األك�راد في الجبال مما 
يؤكد عدم قدرة العراق في الس�يطرة على مجالها الجوى.وأوضحت 
الصحيف�ة األميركي�ة أن مس�ألة ت�أزم أوضاع الخص�وم أو الحرب 
األهلية في س�وريا، باتت واضحة أمس االثني�ن في األمم المتحدة، 
حي�ث أعلن المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية واألمم المتحدة 
األخض�ر اإلبراهيمي أنه ال يرى أي انفراجة قريبة للصراع الدائر في 
س�وريا. وأضافت الصحيفة، أن امتداد الحرب الس�ورية أثار انتباه 
مس�ؤولين أميركيين بش�أن حقائق غير مطمئن�ة، فحواها أن أمن 

الع�راق غير جدير بالثق�ة، كما أن تحالفها م�ع حكومة إيران أخذ 
فى التوطي�د. وأوضحت الصحيفة أن القي�ادة العراقية التي تنتمي 
تشعر بالقلق البالغ حيال انتصار المتشددين السلفيين في سوريا، 
وهو ما س�يدفعها بشكل قوي إلى إيران لتشاركها ذات االهتمامات 
والمصالح، خاصة تدعيم الرئيس الس�وري بش�ار األسد، وأن هناك 
إش�ارات تفيد بأن المس�لحين الس�نة في العراق يحاولون التنسيق 
م�ع المقاتلي�ن الس�وريين لإلطاحة بالرئي�س السوري.وأش�ارت 
الصحيف�ة إل�ى أن الواليات المتحدة األميركي�ة، حاولت من جانبها 
تأمين مصالحها في العراق، حيث طالبت بوقف الرحالت الجوية من 
إيران التي تستغل المجال الجوى العراقي لنقل األسلحة والمقاتلين 

لحكومة األسد ، إال أن محاوالتها باءت بالفشل.

األرقام الرسمية تعبر عن كارثة يعانيها االقتصاد الوطني في قطاع اإلسكان

صحيفة أمريكية: ديمقراطية العراق مهددة باالهنيار إن “سقطت” سوريا

توج�ه ي�وم األح�د 2012/9/23 خمس�ة 
ماليي�ن م�ن أبنائن�ا إل�ى مدارس�هم تغمرهم 
الفرحة وتغمر أس�رهم اآلمال التي نرجو أن ال 
تعكرها طريقة االس�تقبال في المدارس والتي 
تتظافر عوامل كثيرة على صناعة ذلك التعكير 

المتوقع في كل من :-
1- مس�ألة الكتب والنق�ص الحاصل فيها 
وال�ذي يخلق هم�اً ألولياء األمور وحس�رة في 

نفوس الطالب الذين يحلمون بكتاب جديد 
2- مسألة المالبس وغالء األسعار 

والنق�ص  الم�دارس  بناي�ات  مس�ألة   -3
الحاص�ل فيه�ا والذي جع�ل ازدواجي�ة الدوام 
ظاهرة مزمنة ال تتيح إلدارات المدارس تطوير 

اإلدارة وتحسين النشطات الصفية والالصفية
4-  مس�ألة المرافق الصحية ورداءتها مما 
ينعكس على نظاف�ة التالميذ الصغار والطالب 
الذين تج�اوزوا مرحلة الصغر وباتوا يطمحون 
بم�دارس تلب�ي جمي�ع حاجاتهم واس�تقالل 
ش�خصيتهم الت�ي تم�ر بمرحل�ة حرج�ة من 

مراحل العمر
5- مس�ألة حوانيت المدرسة والتي مازالت 
بحاجة إلى تنظيم بما يناس�ب الوضع الصحي 

وتطلعات األهل والمسؤولين عن التربية 
عندما يتوجه أبناؤنا إلى مدارسهم في عام 
دراس�ي جدي�د نرج�و أن ال يبقى أولي�اء أمور 
الط�الب يتحمل�ون مس�ؤولية هذه المناس�بة 
لوحده�م وإنما , وان ال تبق�ى إدارات المدارس 
بإمكاناتهم المتواضعة يوجهون هذه المناسبة 
لوحدهم وه�م يعانون قلة التموي�ل والتجهيز 
التي تجعلهم محرجين أمام تالميذهم وأسرهم 
وأمام المالك التعليم�ي وهذه مازالت مظاهره 

قائمة.
كم�ا نرجو أن ال تبقى لجنة التربية النيابية 
تتفرج على المشهد الدراس�ي الجديد وتسجل 
المالحظ�ات في منتصف أو ف�ي أواخر ونهاية 
العام الدراس�ي كما يحدث وحدث في السنوات 
الت�ي م�رت واألم�ر كذلك بالنس�بة إل�ى لجان 

التربية في مجالس المحافظات.
كم�ا نرجو أن تكون وزارة التربية قد أعدت 
خطة جديدة لعام دراس�ي جديد مستفيدة من 
تجارب العام الماضي والسنوات التي مرت بعد 
2003، وبهذه المناس�بة نثم�ن دور التلفزيون 
التعليم�ي ونرجو أن تتوس�ع ظاه�رة التعليم 
ب�أدوات التقني�ة الحديث�ة, ومنه�ا أن يك�ون 
الكومبيوتر حاضرا في مدارس�نا ومن الس�نة 
األول�ى في المرحلة االبتدائي�ة , وان يركز عليه 

في صفوف الدراسة المتوسطة والثانوية.
كما نرجو أن تدخل مناهج تعليمية حديثة 

أخذت بها بلدان متقدمة ونجحت مثل :-
1- ع�دم إعطاء واجب بيتي دون العاش�رة 
م�ن العمر حت�ى ال يره�ق التالميذ بس�يل من 
الواجب�ات البيتية التي ترهق التالميذ وعوائلهم 
الس�يما أولئ�ك الذين لم تتح له�م فرص التعلم 
المتق�دم م�ن اآلب�اء واألمه�ات فينعكس على 

التالميذ ضغطا نفسيا وزيادة متاعب.
2- إعادة النظر بموضوع الحقيبة المدرسية 
وما تسببه من آثار على صحة التالميذ من جهة 
نمو العظام, وعندما يتحقق عدم إعطاء واجب 
بيتي دون العاشرة من العمر نكون قد تجاوزنا 

مشاكل الحقائب المدرسية صحيا.
3- التركيز على تنمية أسلوب المالحظة في 
التعلي�م الحديث واالبتعاد عن أس�لوب التلقين 
وحش�و المعلومات, وأسلوب المالحظة يحتاج 
ال�ى خط�ة تعليمي�ة جدي�دة, ومنه�ج حديث 
ومالك تعليمي مزود ومطلع على آخر وس�ائل 

التعليم الحديث.
4- ونتطلع إلى أن تكون الطبابة المدرسية 
قد أصبحت واقعا ملموس�ا في مدارس�نا، وان 
يحظى تالمي�ذ المدارس االبتدائي�ة والروضات 
وطالب المدارس المتوسطة والثانوية بإشراف 
طب�ي يق�ف إل�ى جانب طالبن�ا مم�ن يعانون 
أمراضا والدية في القلب فيس�هل عليهم مهمة 
التعلي�م ويوفر لهم س�بل العالج والتش�خيص 
المبك�ر ويجنبهم ح�دوث المضاعفات, وكذلك 

األمر بالنسبة لمن يعانون الربو القصبي حتى ال 
تسبب حصص الرياضة مزيدا من المضاعفات 
له�م دون أن يع�رف حاله�م الصح�ي, ووجود 
الطبابة المدرسية في مدارسنا هي ظاهرة من 
ظواهر تط�ور الخدمات في مدارس�نا وقاعدة 
من قواعد التنمية البشرية التي أصبحت الدول 
المتقدم�ة توليها عناية واهتماماً فائقين, كما 
أن وجود اإلش�راف الطبي في مدارسنا يساعد 
أولي�اء األم�ور عل�ى معرف�ة تفاصي�ل الحالة 

الصحية ألبنائهم على مستوى كل من :
ا - القلب: ومعرفة وجود الفتحات ومشاكل 
م�ن  يصاحبهم�ا  وم�ا  القلبي�ة  الصمام�ات 

مضاعفات
ب - الصدر: ومعرفة وجود الربو وحساسية 

القصبات
ت - النظر: ومعرفة درجة النظر ومش�اكله 
المبكرة عند بعض التالميذ مما يس�هل عليهم 

مشاكل الكتابة وصعوبة النظر
وج�ود  ومعرف�ة  ومش�اكله:  الس�مع  ث - 
مشاكل الس�مع المبكرة تس�اعد التالميذ على 
تجاوز تلك المش�كل كما تساعد اإلدارة وأولياء 

األمور على تفهم مشاكل التالميذ السمعية.
ال�دم والكب�د والعم�ل عل�ى  ج - مش�اكل 
تش�خيصها ومس�اعدة التالمي�ذ عل�ى حي�اة 
اجتماعية ومدرس�ية س�هلة من خ�الل تجنب 
م�ا يجلب له�م المضاعفات الس�يما في األكل 
والش�راب وخصوصا من حانوت المدرس�ة أو 

مطعم الجامعة.
البول�ي  والجه�از  الكل�ى  مش�اكل  ح - 
وتشخيص الحاالت الوالدية مثل وجود حالبين 
ف�ي كل كلي�ة أو وجود ثالث كلي�ات أو أكثر أو 
وج�ود مش�اكل التهابية ل�م تعالج ف�أدت إلى 
مضاعفات ال يعلم بها التلميذ وال يعرفها األهل 

.
خ - تش�خيص ح�االت الرومات�زم وتجن�ب 
مضاعفاتها من خ�الل التوجيهات التي تعطى 
للمصابين بواس�طة الطبيب االختصاص الذي 

يشرف على العالج .
ومعرف�ة  العظ�ام  حال�ة  تش�خيص  د - 
المش�اكل إن وجدت، مما تساعد التالميذ على 

العالج المبكر وإعطاء التوصيات الالزمة لهم.
ذ - تش�خيص ح�االت البلهارزي�ا وعالجها 
السيما للتالميذ الذين يسكنون مناطق األهوار

ر - تش�خيص ح�االت الس�كري وإعط�اء 
التالمي�ذ توجيهات ف�ي الطعام المناس�ب مع 
إعطاء الدواء تحت إش�راف أطباء االختصاص, 
ومس�اعدة األهالي على تفه�م الوضع الصحي 

ألبنائهم .
ز - إن وجود اإلش�راف الطبي في مدارس�نا 
يوفر لنا باإلضافة إلى م�ا ذكرناه في الجوانب 
الصحي�ة, فإنه يوف�ر لنا إش�رافا على حانوت 
المدرس�ة ومطع�م الجامع�ة, كم�ا يوف�ر لنا 
إش�رافا على حالة مياه الش�رب ف�ي المدارس 
وكذل�ك حال�ة المراف�ق الصحية, كذل�ك حالة 
غ�رف الصفوف من حيث الس�عة والمس�احة 
وع�دد التالمي�ذ ال�ذي يج�ب أن يك�ون بحدود 
“15” تلميذا وان ال يتجاوز ال� “25” تلميذا في 

الصف الواحد.
س - وأخيرا، تسهم الطبابة المدرسية بمنع 
وانتش�ار العدوى المرضية من خالل تشخيص 

وعزل الحاالت المعدية بين التالميذ.

العـام الدراسـي اجلـديـد آمـال وتطلــعـات

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

إضـاءات

خرباء لـ                            : ال جدوى حللول “ترقيعية” مع استفحال أزمة السكن

      افتتاحية نيويورك تايمز 

نصح قادة حكوم�ة العراق “...”، كثيرا، الوالي�ات المتحدة بعدم 
القلق حول عالقاته مع إيران حيث أن الش�يعة يمثلون أيضا الغالبية 
فيه�ا. ولكن هناك تأكيدات من الصع�ب التغاضي عنها، حيث تظهر 
بغداد اس�تعدادها المقل�ق لتأخذ جانب أكثر أنظم�ة المنطقة قمعا، 
ليس فقط إيران ولكن أيضا حليف إيران األس�اس، الرئيس الس�وري 
بش�ار األس�د. في األش�هر األخيرة، اتهمت الوالي�ات المتحدة العراق 
بالس�ماح إليران بنقل األسلحة عبر مجالها الجوي إلى سوريا، حيث 
يقصف الجيش بالقوة الجوية في محاولة لس�حق التمرد المس�تمر 

الذي بدأ منذ 18 شهرا والذي راح ضحيته 25 ألف شخص.
في األسبوع الماضي، كشفت وكالة رويترز تقريرا لالستخبارات 
الغربي�ة أكد على أن عملية التجهيز كان�ت أكبر بكثير وأكثر انتظاما 
مما كان يعتقد، والتي تتضمن نقل “عش�رات األطنان” من األسلحة 
واألفراد العس�كريين بواس�طة الطائرات المدنية بشكل شبه يومي. 
وأش�ار التقرير أيضا إلى أن الشاحنات اإليرانية كانت تتحرك برا عبر 

العراق إلى سوريا.
من جهتهم، ينفي مسؤولون عراقيون هذه االتهامات. كما ويمنع 
مجل�س األمن في قرار لألمم المتحدة إيران من تصدير األس�لحة إلى 
س�وريا. وإن الدول األعض�اء، مثل العراق، ملزمة بحظر ش�راء هذه 
األصن�اف. وه�ذا يعن�ي بأن بغ�داد مطالبة بمن�ع تحلي�ق الطائرات 
اإليرانية المتجهة إلى س�وريا أو تفتيش البضائع للتحقق من المواد 

التي يجري شحنها.
ووفقا لروبرت بيكروفت، السفير الجديد لدى بغداد الذي أشار إلى 
أن إدارة أوباما تقول انه بعد فترة توقف، س�محت بغداد باس�تئناف 
الرح�الت في تموز. منذ ذل�ك الحين، فان كل مس�ؤول أميركي يزور 
بغداد يطلب من الحكومة العراقية إيقاف شحنات األسلحة. وفي يوم 
الجمع�ة “الماضية”، صعد نائب الرئي�س جوزيف بايدن من الضغط 
باتصال�ه هاتفيا برئيس الوزراء نوري كام�ل المالكي. ونظرا لتعنت 
العراق، كان الس�يناتور جون كيري رئي�س لجنة العالقات الخارجية 
محق�ا في تحذي�ره األس�بوع الماضي بش�أن إمكانية إع�ادة النظر 

بالمعونة األميركية إذا فشل العراق من تغيير مساره.
وربم�ا ألجل معالجة االنتق�ادات المتزايدة، فقد بدأ المس�ؤولون 
العراقي�ون يغي�رون م�ن مواقفه�م حيث ذك�رت وكال�ة رويترز أن 
العراق رفض السماح لطائرة من كوريا الشمالية متجهة إلى سوريا 
باس�تخدام مجال�ه الج�وي. وفي الس�ياق ذات�ه قال متحدث باس�م 
الحكومة العراقية الس�بت إن الس�لطات س�تبدأ بتفتي�ش الطائرات 

اإليرانية المتجهة إلى سوريا إذا كان هناك سبب يثير الشبهات.
ل�دى العراقيي�ن فرصة لبناء نظ�ام جديد ديمقراط�ي يقوم على 
قاعدة سيادة القانون واحترام جميع المواطنين، وسيكون من الخطأ 
أخالقيا ومبعثا للنفاق إذا ما استمر القادة العراقيون، الذين عانوا من 
االضطه�اد طويال على يد صدام حس�ين، بالعمل ضد الس�وريين في 

نضالهم من أجل إسقاط طاغيتهم. 

• ترجمة حسين خاني الجاف

عىل املسار اخلاطئ
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   المستقبل العراقي/ متابعة
 

يصل رئيس ال�وزراء االس�رائيلي بنيامين 
نتانياهو الخميس ال�ى الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في نيويورك للحديث عن خطر ايران 
نووي�ة ام�ا في الحص�ول على دع�م لفرض 

المزيد من العقوبات.
ويسعى نتانياهو ايضا الستغال الفرصة 
ليظهر للعالم بانه على الرغم من التوتر االخير 
مع واش�نطن بش�أن فرض “خط�وط حمر” 
على ايران ف�إن الحليفين مصممان على منع 

حصول طهران على اسلحة نووية.
وق�ال نتانياهو “س�أكرر بأن�ه يجب عدم 
الس�ماح ألخط�ر دولة ف�ي العالم بان تس�لح 
نفسها مع اخطر ساح في العالم” في اشارة 

لزيارته لألمم المتحدة.
ومنذ توليه رئاس�ة الوزراء في عام 2009 
وضع نتانياهو باس�تمرار “التهديد االيراني” 
ف�ي مقدم�ة سياس�ته الخارجي�ة حيث حذر 
م�رارا من البرنامج النووي اإليراني. وتش�تبه 
إس�رائيل الق�وة النووية الوحيدة في الش�رق 
األوس�ط لك�ن غير المعلن�ة، والغرب بس�عي 
اي�ران المت�اك الس�اح الن�ووي تحت س�تار 

برنامج مدني، االمر الذي تنفيه طهران.
ويرف�ض نتانياه�و اس�تبعاد خيار ش�ن 
ضربة عسكرية لمنع ايران من الحصول على 
ق�درة مماثل�ة وطالب ف�ي األس�ابيع األخيرة 
بان تقوم واش�نطن بتحدي�د “خطوط حمر” 

واضحة امام ايران.
ولك�ن ادارة الرئيس االميركي باراك اوباما 
رفض�ت بش�كل قاطع فعل ذل�ك حيث وصفه 
مس�ؤولون كبار بانه عرض سياسي مؤكدين 
في الوقت ذاته عل�ى التزامهم بمنع ايران من 

تطوير قنبلة.
وبدت التوترات جلية عندما رفض الرئيس 
االميرك�ي الطلب االس�رائيلي للق�اء نتانياهو 

بسبب جدول اعماله الضيق.
وبحس�ب زلمان ش�وفال س�فير اسرائيل 

س�ابقا في الواليات المتح�دة فإنه على الرغم 
من الخاف، من المرجح ان يرى نتانياهو في 
خطاب�ه امام األم�م المتحدة فرصة لتس�ليط 
الضوء على وحدة المواقف بين الدولة العبرية 
والوالي�ات المتحدة وهي اق�وى حليف لها في 

المسألة االيرانية.
واش�ار ش�وفال الى ان نتانياهو سيش�دد 
م�رة اخرى انه على الرغم م�ن الخافات فإن 

اإلدارتي�ن “متفقتان في االس�اس ليس فقط 
ح�ول خطر اي�ران ولك�ن ايضا ف�ي عزمهما 
بعدم السماح للجمهورية االسامية بالوصول 

الى القنبلة”.
وقال الس�فير الس�ابق ان رئي�س الوزراء 
المتح�دة  االم�م  سيس�تخدم  االس�رائيلي 
“كمنص�ة، عل�ى مرأى ومس�مع م�ن العالم- 
خاص�ة الوالي�ات المتح�دة” مش�يرا ال�ى ان 

الخافات بينهما ليست “اختافا على االسس 
ولكن على التفاصيل”.

وخ�ال زيارته التي تس�تغرق ثاث�ة ايام 
س�يلتقي نتانياهو وزيرة الخارجية االميركية 
هي�اري كلينتون واألمين العام لألمم المتحدة 
بان كي مون ورئيس الوزراء الكندي س�تيفن 

هاربر.
ومن جهته، اعرب مسؤول اسرائيلي كبير 

طلب عدم الكشف عن اسمه عن امله ان ينجح 
خطاب نتانياهو ف�ي األمم المتحدة في زيادة 

الضغوط على ايران.
وقال المس�ؤول “نريد ان نخ�رج منه مع 
ع�زم دولي اكب�ر واصرار على من�ع ايران من 

الحصول على اسلحة نووية”.
دان  االس�تخبارات  ش�ؤون  وزي�ر  وق�ال 
ميردور بأنه سيكون كافيا لو تمكن نتانياهو 

بوض�وح م�ن تقدي�م موق�ف اس�رائيل م�ن 
القضايا الرئيسة.

وأض�اف “إذا نج�ح نتانياه�و ف�ي تقديم 
المواق�ف االس�رائيلية على القضايا الرئيس�ة 
- وهو ش�يء ق�ادر على القيام ب�ه- فإن ذلك 

سيشكل نجاحا”.
وتطالب اس�رائيل بعقوب�ات اكثر صرامة 
عل�ى ايران حي�ث ترى بان العقوب�ات الدولية 
التي اس�تهدفت الصادرات النفطي�ة االيرانية 
والقط�اع المصرف�ي ل�م تح�دث تغيي�را في 

سياسة الجمهورية االسامية.
وق�ال نتانياهو ف�ي اوائل الش�هر الجاري 
لقناتي�ن تلفزيونيتي�ن اميركيتين بانه “خال 
س�تة اش�هر س�يكونون قد قطعوا نحو %90 
من الطريق” نح�و تحقيق هدف امتاك كمية 
كافي�ة من اليورانيوم المخص�ب إلنتاج قنبلة 
نووي�ة.ورأى ايت�ان جلب�وع، وه�و خبير في 
العاقات االميركية االسرائيلية في جامعة بار 
ايان، بان اس�رائيل س�تطالب بعقوبات اكثر 
قائا، بأنه ما زالت هناك سلسلة من اجراءات 
مؤلم�ة ق�د تف�رض عل�ى اي�ران مث�ل فرض 

عقوبات على الخطوط الجوية اإليرانية.
واقت�رح جلبوع ايضا بانه بدال من حصول 
نتانياهو عل�ى تأكيدات اميركي�ة بالمهاجمة 
في حال اندفاع ايران لصنع قنبلة، بأن تحصل 
إس�رائيل عل�ى األس�لحة الضروري�ة الازمة 
لتمكينها من ش�ن ضربة فعالة على المنشآت 

النووية االيرانية.
وتابع جلب�وع بان نتانياه�و من المرجح 
ان يحاول ايضا النأي بنفس�ه عن االنتخابات 
الرئاس�ية االميركية المقبلة بعد ادعاءات بأن 
انتقاداته لسياس�ة الرئيس باراك اوباما حول 

ايران تعد بمثابة تدخل في التصويت.
واكمل “علي�ه ان يقول “ال يمكن ان اكون 
مس�ؤوال عما يفعله المرشحون”، مشيرا الى 
انه قد يك�ون من الصعب امام نتانياهو فصل 
نفسه عن صديقه القديم المرشح الجمهوري 

للرئاسة االميركية ميت رومني.
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   المستقبل العراقي/ وكاالت

طمأنت وزيرة الخارجية االميركية 
هي�اري كلينت�ون الرئي�س المص�ري 
محم�د مرس�ي أن الوالي�ات المتح�دة 
س�تمضي قدم�ا ف�ي خطط لتوس�يع 
المس�اعدات االقتصادي�ة عل�ى الرغم 
من احتجاجات مناهضة المريكا ألقت 
ظاال جدي�دة عل�ى عاق�ات الواليات 

المتحدة مع المنطقة.
ب�وزارة  كبي�ر  مس�ؤول  وق�ال 
الخارجية االميركية ان كلينتون التقت 
الرئيس المصري ف�ي نيويورك االثنين 
حيث يحضر االثن�ان اجتماع الجمعية 
العام�ة لألم�م المتحدة هذا االس�بوع 
وأك�دت اس�تمرار الت�زام إدارة اوبام�ا 
بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية 

للقاهرة.
واضاف المسؤول قائا، في أعقاب 
االجتم�اع الذي اس�تمر 45 دقيقة “ما 
س�معه من الوزي�رة هو انه�ا ملتزمة 

بتنفيذ ما قالت اننا سنفعله”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال 
مس�ؤولون اميركي�ون انه�م يقتربون 
م�ن اتفاق م�ع الحكوم�ة الجديدة في 
مصر إلس�قاط مليار دوالر من ديونها 
المستحقة للواليات المتحدة لمساعدة 
القاه�رة في تعزي�ز اقتصادها المنهك 
المطالب�ة  االنتفاض�ة  اعق�اب  ف�ي 
بالديمقراطي�ة التي أطاح�ت بالرئيس 

حسني مبارك.
وتعث�رت حزم�ة المس�اعدات على 
م�دى الثمانية عش�ر ش�هرا الماضية 
من االضطراب�ات في مص�ر ويبدو ان 

التقدم يعكس انحس�ارا حذرا للشكوك 
الرئي�س  مرس�ي  بش�أن  االميركي�ة 

االسامي الذي انتخب في حزيران.
الت�ي  ال�دول  بي�ن  وكان�ت مص�ر 
اجتاحتها احتجاجات عنيفة مناهضة 
للواليات المتحدة بش�أن فيلم مس�يء 
لاس�ام انت�ج ف�ي كاليفورني�ا واثار 
االميركيين تساؤالت  المشرعين  بعض 
المس�اعدات  مس�تقبل  بخص�وص 

االميركية الى المنطقة.
وقال المس�ؤول الكبير ان كلينتون 
الت�ي قامت بمس�عى ش�خصي القناع 
المش�رعين باالبقاء على المس�اعدات 
االميركية الى مصر ودول عربية اخرى 
في مس�ارها تعتقد ان ه�ذه المخاوف 
تبددت.واض�اف قائ�ا “بالطب�ع نحن 
نتفهم ان�ه ربما هناك ف�ي الكونغرس 

من تساءلوا بشأن المعونات لكن يوجد 
تأييد قوي من الحزبين ألن تحقق مصر 
نجاحا على الصعي�د الديمقراطي النه 
م�ن مصلح�ة امننا القوم�ي أن يحدث 

ذلك”.
المتح�دة حليفا  الوالي�ات  وكان�ت 
وثيق�ا لمصر ف�ي عهد مب�ارك وتقدم 
مس�اعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار 
ال�ى  اضاف�ة  للقاه�رة  س�نويا  دوالر 

مساعدات اخرى.
وق�ال المس�ؤول ان مرس�ي ح�دد 
ف�ي محادثات�ه م�ع كلينت�ون خطط 
حكومت�ه لتنفيذ اصاح�ات اقتصادية 
ف�ي اطار مس�عى اوس�ع لني�ل حزمة 
ق�روض بقيم�ة 4.8 ملي�ار دوالر م�ن 
صن�دوق النق�د الدولي والت�ي تدعمها 
المس�ؤول  المتحدة.واضاف  الوالي�ات 

قائا “المصريون امامهم طريق طويل 
وشاق النجاز اصاحات الميزانية التي 
س�تكون ضروري�ة وان يفعل�وا ذل�ك 
بطريق�ة تس�اعدهم في الس�ير قدما 

بعمليتهم الديمقراطية”.
ايضا  وناقش�ت كلينتون ومرس�ي 
مس�ائل امني�ة بم�ا ف�ي ذل�ك تصاعد 
التهديد الذي يش�كله المتش�ددون في 
شبه جزيرة سيناء وهي منطقة حيوية 

لعاقات مصر مع جارتها اسرائيل.
ان  االميرك�ي  المس�ؤول  وق�ال 
كلينتون ومرس�ي تناوال ايضا مس�ألة 
اي�ران لكن�ه اش�ار ال�ى ان الوالي�ات 
المتح�دة س�تتريث ف�ي دع�م اقتراح 
مرسي بأن تشكل ايران ومصر وتركيا 
والس�عودية مجموعة جديدة لمحاولة 

ايجاد حل للعنف في سوريا.

   المستقبل العراقي/وكاالت

وضع�ت الحكوم�ة الليبية في مس�عى 
من جانبها لتأكيد سلطتها على ميليشيات 
خاصة عقب مقتل الس�فير االميركي لدى 
ليبي�ا ف�ي هجوم ف�ي بنغ�ازي اثنتين من 
أقوى الجماعات المسلحة في المدينة تحت 
الس�يطرة الكاملة لضب�اط الجيش.وعزل 
الجيش قائدي كتيبتي 17 فبراير وميليشيا 
راف الله الس�حاتي المدججتين بالس�اح 
اللتي�ن تتوليان مس�ؤولية االم�ن بموافقة 
ضمني�ة للس�لطات منذ االطاح�ة بالزعيم 
الليب�ي الراح�ل معم�ر القذاف�ي ووضعت 
الكتيبتان تحت أمرة الجيش.وقال مسؤول 
ليب�ي ان كتيبة ثالثة ه�ي كتيبة درع ليبيا 
ستشهد أيضا تغييرات في القيادة.وتمتلك 
كتيب�ة 17 فبراي�ر الت�ي يقوده�ا ف�وزي 
ب�و كتي�ف وميليش�يا راف الله الس�حاتي 
ترس�انات  الصاب�ي  إس�ماعيل  بقي�ادة 
أس�لحة ضخمة وس�جونا يحتجزون فيها 
مس�جونين خارج نطاق النظام القضائي 
الرس�مي.ومن ش�أن ه�ذا التغيي�ر إذا نفذ 
بنجاح ان يجرد اثنين من أقوى الرجال في 
ش�رق ليبيا من س�لطة كان�ا يتمتعان بها 
بموافقة رس�مية من دون س�يطرة فعلية 
م�ن الحكومة المركزية ف�ي طرابلس.ولم 
يتسن على الفور الحصول على تعقيب من 
بو كتيف التي جعلته ميليشياته واحدا من 
أقوى الرجال في شرق ليبيا الغني بالنفط 
منذ ان�دالع االنتفاضة ض�د القذافي العام 
الماض�ي كما لم يرد تعقي�ب من الصابي 
ال�ذي ق�اد ميليش�يا راف الل�ه الس�حاتي 

الموالية للحكومة.
وتس�ببت االضطرابات والنزاعات على 
السلطة في تفجر اشتباكات واعمال عنف 

اخرى بين الجماعات المتناحرة على مدى 
الع�ام المنصرم.وم�ألت ه�ذه الجماع�ات 
أمني�ا عق�ب اإلطاح�ة بالقذاف�ي  فراغ�ا 
قب�ل عام مضى وتم الس�ماح له�ا بالعمل 
بموافقة الس�لطات.وأحرج مقتل السفير 
االميرك�ي لدى ليبيا كريس�توفر س�تيفنز 
وثاثة دبلوماس�يين اخري�ن يوم 11 ايلول 
حي�ن اقتح�م القنصلي�ة االميركي�ة ف�ي 
بنغازي محتجون غاضبون من فيلم يسيء 
للنب�ي محمد، وف�ي قول اخر متش�ددون 
اس�اميون القي�ادة الليبي�ة المؤقت�ة في 
العاصم�ة طرابلس وأش�عل غضبا متزايدا 
بي�ن المواطنين الذين يطالب�ون الحكومة 
بإخضاع مقاتلي تلك الجماعات للس�يطرة 
الكاملة لقيادة الجيش النظامي واختفائها 
من الشوارع.وتس�بب هذا الغضب الشعبي 
من مقت�ل س�فير اميركي يلق�ى احتراما 
ولعب دورا في دع�م االنتفاضة المناهضة 
للقذاف�ي في اخ�راج ميليش�يا اخرى هي 
انص�ار الش�ريعة االس�امية م�ن بنغازي 
يوم الس�بت. كما حلت ي�وم االحد كتيبتان 
صغيرتان مماثلتان ف�ي درنه وهي معقل 
لاس�اميين.وانتهز الجي�ش الليب�ي ه�ذا 
االس�تياء الش�عبي وام�ر كل الجماع�ات 
المس�لحة غي�ر المص�رح به�ا بمغ�ادرة 
االماك�ن العام�ة ف�ي العاصم�ة طرابلس 
يوم االحد. وصرح مس�ؤول عس�كري يوم 
االثنين ب�أن هذه العملية اس�تكملت.وقال 
العقيد في الجي�ش الليبي صاح بوحليقة 
ال�ذي ادار عملي�ة التفاوض إن�ه تم تعيين 
ضاب�ط برتب�ة عقي�د عل�ى رأس كل م�ن 
كتيبتي 17 فبراير وراف الله.وقال بوحليقة 
إن�ه قاد المفاوض�ات التي كلل�ت بالنجاح 
الجماعتي�ن  قي�ادة  يتول�ى  الجي�ش  وإن 

المسلحتين الكبيرتين.

نتانياهو يف نيويورك غدًا لتأجيج العالـم ضدَّ إيران

كلنتون تطمئن مريس: أميـركا ستدعمكـم باملـال

امليــلــيشيــات اللــيبـيــة حتــت سيـطــرة اجلــيــش

    شهرزاد جعفري

حقوق المرأة المس�لمة، كلمات ثاث جرى بحثها والجدل حولها 
واالنخ�راط بها والمطالب�ة بها وتعريفها وإع�ادة تعريفها من قبل 
األصوليين الدينيين والتقدميين والسياسيين والناشطين والمؤمنين 
وغير المتدينين في الغرب والش�رق. تش�هد النس�اء في الدول ذات 
الغالبي�ة المس�لمة من مصر إل�ى ماليزيا ضغوط�ات اجتماعية بل 
وقانونية جديدة، لم يش�عر بها أحد منذ عقود عديدة، للحفاظ على 
ما يس�مى بالمعايير الدينية والثقافية من خال قيود على حقوقها 
وأدوارها.وفي الغرب، يسود تصوير المرأة المسلمة على أنها المرأة 
الت�ي تحتاج ألن يتم إنقاذها من دين كاره للنس�اء بش�كل متأّصل. 
فحس�ب التفكير الغربي التقليدي، ال يمكن إال إلطار علماني ليبرالي 
لحقوق اإلنس�ان أن يأتي بالمس�اواة في النوع االجتماعي وحقوق 
الم�رأة المس�لمة. إال أن تصوير الحقوق كمفه�وم علماني غربي– 
وبالتالي كأمر مفروض من الخارج– هو أحد االستراتيجيات األكثر 
شعبية التي يتم اس�تخدامها لحرمان المرأة من حقوقها في العديد 
من المضامين اإلس�امية.مع ذلك، فقد أخذت الناشطات المسلمات 
بالمطالب�ة بحقوقهن من خ�ال أعمال تنظيم اس�تراتيجية محلية 
ودولي�ة، وبناء المعرفة واس�تقطاب الرأي والتأيي�د. وال يتم تعريف 
حقوقهن من خال تفس�يرات عنيفة وكارهة للمرأة، وهو أمر بعيد 
كل البعد عن الاعبين الس�لبيين ف�ي الخيال الغربي الديني األصولي 
والتقلي�دي، وإنما من ديانة تش�ّكل مصدراً مهم�اً للتمكين وصيانة 
الكرام�ة في حياة مايين النس�اء والرجال.لم يكن من الحاس�م في 
يوم من األيام، كما هو الحال اليوم، أن نهتم بجهود المرأة عبر الدول 
ض�د التط�رف المتنامي والعن�ف المرتكز على الدي�ن، والتعلم منها 

ودعمها. ولكن كيف ؟
تعرّف منظمة “مساواة” نفسها على أنها “حركة عالمية لنساء 
ورجال يؤمنون أن المس�اواة والعدالة في األس�رة المس�لمة أمران 
ضروريان وممكنان”. تعمل “مس�اواة” بقيادة ش�بكة من النس�اء 
المس�لمات “اللوات�ي يس�عين إلعادة المطالب�ة علناً ب�روح العدالة 
للجميع في اإلسام، مع عاملين دينيين وعلمانيين الشتمال التعاليم 
اإلسامية وحقوق اإلنسان العالمية والضمانات الدستورية الوطنية 
للمس�اواة مع واقع حياة الرجل والمرأة. وتقوم هؤالء النس�اء كذلك 
ببناء الجس�ور عبر ما يس�مى بالفجوة الدينية العلمانية، مظهرات 
األهداف العديدة المشتركة ومساحة للتعاون بين حقوق المسلمين 

وغير المسلمين والمتدينين والعلمانيين اإلنسانية.
من بين األمثلة األخرى “النساء تحت القوانين اإلسامية”، وهي 
“ش�بكة تضامن عالمية للنس�اء اللواتي تتش�ّكل حياتهن وُتشترط 
أو تحكمه�ا قواني�ن وعادات يق�ال إنها مس�تنبطة من اإلس�ام”. 
م�ن بي�ن أهدافها الرئيس�ة بناء وتقوي�ة روابط بين النس�اء داخل 
المضامين اإلس�امية والجماعات النس�وية والتقدمي�ة، مما يوفر 
فرصة للتش�ارك “في المعلومات والتحليات التي تساعد على إزالة 
الغم�وض ع�ن المص�ادر المتنوعة المس�يطرة على حياة النس�اء، 
واس�تراتيجيات وتجارب تحدّي كافة أس�اليب السيطرة”.نستطيع 
من خال االهتمام ِب�”مساواة” و”النساء تحت القوانين اإلسامية” 
ضم�ن منظمات أخ�رى، أن نجمع بضع خطوات يمك�ن للمدافعين 
عن حقوق المرأة العلمانية في الغرب أن يأخذوها باالعتبار ليكونوا 
شركاء أكثر فاعلية.أوالً، نحسن صنعاً جميعاً إذا أدركنا تنّوع التعبير 
والتفسير والتجربة اإلس�امية، وأن المرأة هي صانعة تدّينها. فمن 
خال االفتراض أن اإلس�ام كاره للمرأة بش�كل متأّصل، فإننا ندعم 
وبش�كل خطير إعادة تعريف المتطرفين للدين واالدعاءات بس�لبية 
المرأة المسلمة وخنوعها، وفي الوقت نفسه عزل العديد من النساء 

اللواتي يشّكل دينهن جزءاً جوهرياً من هويتهن ومصدراً لقوتهن.
ثانياً، نس�تطيع االعت�راف أنه رغم كون بع�ض الحقوق عالمية 
وأساس�ية، إال أنه ال يوجد سبيل واحد لتحقيقها. يمكن إلطار ديني 
لحق�وق الم�رأة أن يكون مكّماً إلطار علمان�ي وأن يعكس المبادئ 
العالمي�ة، وف�ي الوق�ت نفس�ه يتعام�ل م�ع االحتياج�ات المعينة 
للمجتمع�ات الدينية.الاعب�ون األه�م إلعطاء معنى له�ذه الكلمات 
الثاث – حقوق المرأة المس�لمة - هن النس�اء المسلمات أنفسهن. 
يمك�ن للش�راكات عبر الدول الت�ي تحترم وتكرّم ه�ذه الحقيقة أن 

تعطينا األمل بعالم عادل يسوده السام للجميع.

• باحثة في العالقات الدولية

املرأة.. وسائل دعم احلقوق
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" "إعالن 
وزارة اإلعمار واإلسكان / الهيئة العامة لإلسكان 

          " رغبة مشاركة إلنشاء المجمع السكني في محافظة ) ذي قار/ قلعة سكر ( "

معلومات عامة 
نوع االعالن : التأهيل املس�بق للرشكات الراغبة بتنفيذ مرشوع انش�اء املجمع السكني يف 

محافظة                    )ذي قار / قلعة سكر (
رقم املناقصة :   10 /2012  

اللغة املستعملة :  اللغة العربية 
أخ�ر موع�د للتقديم:الس�اعة ) - / 12 ( ظه�را م�ن ي�وم )األحد ( املص�ادف  21  / 10/ 

.2012
الصنف المختار 

أ/  الرشكات الحكومية ذات االختصاص الراغبة باالشرتاك  يف املناقصة .
   ويحق لها أيضاً الدخول مشاركة مع الرشكات واملؤسسات العربية واألجنبية وفقاً للفقرة 

)ثالثاً(    من املادة )15( من قانون الرشكات العامة رقم )22( لسنة1997  وتعديالته.
ب/ الرشكات املقاولة ذات التصنف ) ممتازة / إنشائي ( املسجلة وفقا" لتعليمات تسجيل      

وتصنيف رشكات املقاوالت واملقاولني رقم )3( لسنة 2009 ) أصل+ صورة (.
ج / الرشكات ذات التصنيف )أوىل / إنشائي ( فيحق لرشكتني أو أكثر منها االندماج بعقد      
رشاك�ة )واح�د( بالتضامن والتكافل موثق امام كاتب العدل كرشط أس�ايس لالش�رتاك وال 
يج�وز ألي منها االنس�حاب أو التنازل عن عقد الرشاك�ة يف كافة مراحل املرشوعاعتبارا من 

التقديم للمناقصة حتى انتهاء فرتة الصيانة  .
د/ الرشكات العربية واألجنبية الراغبة باالشرتاك يف املناقصة وفقاً للرشوط التالية :-   

أن تك�ون الرشك�ة مختصة باألعمال االنش�ائية واليقل تاريخ تأسيس�ها عن خمس  أ - 
سنوات .

تقديم ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة من جهة مخولة معرتف بها  يف العراق . ب - 
    ج - أن يكون للرشكة فرع مسجل يف العراق لدى وزارة التجارة / دائرة  مسجل الرشكات 

أو مكتب تمثيل تجاري مع مراعاة أحكام نظام رقم )5( لسنة 1989 .
د-   ع�ى الرشك�ة يف حال�ة تقديم�ا ألعم�ال منفذة خ�ارج الع�راق تقديم ه�ذه الوثائق                 
ومصادقته�ا من  وزارة الخارجية العراقية والس�فارة العراقي�ة يف البلد الذي نفذت به هذه 

األعمال  ووفقا" لالستمارة املعدة لهذا الغرض .

البيانات الرسمية الكاملة التي يجب مالحظتها 
رب العمل : جمهورية العراق – وزارة االعمار واالسكان – الهيئة العامة لالسكان 

أسلوب المناقصة :  االحالة على مرحلتين :
املرحل�ة االوىل : دعوة ال�رشكات واملقاولني لتقدي�م العطاءات الفنية ألج�ل اختيار أفضل                      
العط�اءات بموج�ب  اآلليات واملعايري املذكورة يف القس�م الثالث من ك�راس وصف املرشوع 

ورشوط مقدم�ي العط�اءات.
املرحلة الثانية : دعوة أصحاب العطاءات الفنية املنتخبة من املرحلة االوىل لتقديم عطاءاتها                     

املسعرة لتنفيذ املرشوع  .
 وصف المشروع : 

 أنشاء مجمع سكني يتكون من عمارات سكنية متعددة الطوابق )ثالثة طوابق( بنموذج 
واحد من العمارات الس�كنية ) A ( بعدد 62 عمارة )558ش�قة ( تحتوي عى ثالث ش�قق يف 

الطابق وبمساحة 143.5 م2 للشقة .  
ويحتوي املجمع كذلك عى أبنية عامة  )روضة ، مدرسة ابتدائية سعة )18(صف - مدرسة 
متوس�طة س�عة )12 ( صف عدد2(  (، أسواق  ، مركز صحي ، مبنى أداري ، جامع ،  غرفة 

حارس عدد )2( وغرف كهرباء عدد )18( وبدالة مع الشبكات الخدمية 
) املاء الصايف والحريق ، الس�قي ، ش�بكة مياه األمطار ، ش�بكة مجاري املياه الثقيلة  ، 
الش�بكات الكهربائية الخارجية و الداخلية  ،الهاتف ( ، أعمال املوقع الخارجية من ش�وارع 
وأرصفة وممايش ومواقف سيارات ( وأعمال )Landscape ( ) الساحات وفضاءات االسرتاحة 

و تنظيم الحدائق والتشجري واألثاث ... الخ  ( .
فع�ى الرشكات املقاول�ة املصنفة ضم�ن التصنيفات املبين�ة أنفا" الراغبة باالش�رتاك يف 
املناقص�ة قي�ام مديره�ا املفوض أو م�ن يخوله بموجب وكال�ة صادرة من كات�ب العدل ) 
حرصا" ( بمراجعة مقر الهيئة العامة لإلس�كان/ قسم الشؤون القانونية الكائن يف ) بغداد 
/ النهضة/ شارع معارض السيارات / مجمع الرشكات ( مستصحبني معهم املستمسكات 
الش�خصية للمدير املفوض ) هوية األحوال  املدنية ، ش�هادة الجنسية ، بطاقة السكن ( مع 
تثبي�ت العن�وان الكامل ورقم الهات�ف والربيد االلكرتوني .للحصول ع�ى الوثائق لقاء مبلغ 
قدره )1.500.000 ( فقط مليون وخمسمائة الف دينار غري قابل للرد علما" أن أخر موعد 
لبيع وثائق التقويم هو يوم ) األثنني  ( املصادف15 / 2012/10 وتلتزم الرشكات املشاركة 
بتقديم عطاءاتها  يف ظروف مغلقة تسلم اىل العنوان املذكور ألحقاً  يف موعدا" أقصاه الساعة 
)-/12( م�ن ظه�ر يوم) األحد ( املص�ادف 21 / 10 /2012   ويكت�ب عى الظرف بوضوح 

ماييل  :
طلب التقويم املسبق : )إنشاء املجمع السكني يف محافظة )ذي قار / قلعة سكر (

) مناقص�ة رق�م 10 / 2012( علماً ب�أن أجور نرش اإلعالن س�وف تتحملها الرشكة التي 
سرتسو             عليها املناقصة يف املرحلة الثانية .

الهيئة العامة لإلسكان   :   
العنوان - النهضة -  ش�ارع معارض الس�يارات تس�لم الرغبات اىل س�كرتارية لجنة فتح 

العطاءات يف الطابق األول من مقر الهيئة العامة لالسكان .
هاتف الهيئة / اريض  )  8161802 – 8187153 ( 

موبايل / املعلومات الفنية )  07901475824(
موبايل/  املعلومات القانونية )07901424740 ( 

 Alaskan@alasKan.imarisKan.gov.iq: E-mail  الربيد
                               www. scoh.moch.gov.iq

المدير العام  

Announcement 
Ministry of Construction And Housing

 State Commission For housing
Expression of interest to build residential complex in Thi-Qar  (Kalet Sukar ) Governorate 

.
General information
Type of advertisement / prequalification of the companies wishes to carry out the 

residential project in Thi-Qar  (Kalet Sukar ( Governorate .
No. of Tender : 10/2012 .
Language : Arabic  language .
Last closing date : ) 12:00 ( afternoon on  Sunday  in    21 /10 /2012

Chosen  class 
A/ governmental specialization companies that are interested to participate in 

tender to be entitled in participating with  companies , Arabic and foreign institutions 
according to the item )3( from the article )15( from the law of general companies No. 22 
year 1997 and it’s amendments. 

B/ contracted companies that are classified as (excellent / construction( that are 
registered according to registry instructions and the classification of contracted comp -
nies and contractors No.3 year 2009 )original + copy(.

C/ companies that are classified as (excellent / construction( that are interested to 
participate in tender with two companies or more also they can union in one contract 
jointly and severally registered in notary public as essential condition in participating and 
there is not allowed for any to retract or abandon from the contract of partnership in all 
stages of the project is beginning from starting of tender till the end of maintenance period. 

D/ Arabic and foreign Companies that are interested to participate in tender acco -
ding to the following:  

- The company must to be specialized in construction jobs and the history of   est -
blishment not less than 5 years.

- Presenting certification of establishment company certified from granted side that 
is admitted in Iraq.

- Company must have a certified branch in Iraq in the Trade Ministry / registered 
companies or the office of commercial representation taking into consideration the rule 
of law No. 5 year 1989. 

- If the company had an implementation businesses out of  Iraq , it should present 
that documents and registered in Iraqi  Foreign  Ministry and in Iraqi embassy of that 
country ,that businesses were  fulfilled according to application  designed for that 
purpose.

The official information that should be announced:
Work chief: Iraqi Government - Ministry of Construction & Housing - State Co -

mission For housing.
Manner of Tender:  
The first stage : inviting the companies and contractor to produce the technical 

tenders in order to chose the best , And mechanisms under the criteria listed in Section III 
of the brochure described the project and conditions of the bidders .

 The second stage: inviting the contractors of the chosen technical tenders of the 
first stage to produce their priced tenders to implement project.

Detail of description of the project  
Building residential complex multi stories’ ( three  stories (  with one  sample of  

Buildings type ( A ( = 62  buildings ) 558 ( apartments  which is consisting of   three 
apartments in one floor with area ( 143.5 M2 ( for apartment 

  Also the residential Complex contains of  public building (Kindergarten ,  primary 
schools consist of 18 classrooms ,intermediate school consist of 12 classrooms numbered 
)2(, markets ,health centre ,administrative building  ,mosque , 2 guard  rooms ,ele -
tricity rooms numbered ) 18 ( and Telephone exchanges ,with  Water pumping station  
with services network  ( drinking water and firing, system irrigation,  rains water,  heavy 
water, inside and outside electric nets, telephoning ( outside working site of streets 
pavements roads and parking ( And landscape (rest-arenas-spaces to organize garde -
s-a forestation-furniture ... Etc .

So the chosen contracted companies and according to the previous mentioned cla -
sification (( wishing to participate in this tender, its authorized director or one who 
is authorized by the director who have a certification of an authorization from notary 
public ( exclusively ( have to go to the headquarter of  general the headquarter of the 
State commission for Housing /legal affairs department in ( Baghdad /Al Nahdah /
cars show streets /companies group ( accompanying with the legal documents of the 
authorized director ( his identity card ,certification card ,housing card ( with a cert -
fication of his full address , his telephone number and email , to buy the formal doc -
ments priced ( 1,500,000 ( only one million and five hundred dinars ( not returned ( , and 
the last day of the sales of   evaluation  documents is Monday  15/10/2012  and the competing 
company for the previous evaluation  to produce their tender in closing  envelopes which 
must be  delivered to the above address not later than  ) 12.00 ( afternoon on  Sunday  in  
21/10/2012  , written clearly on the envelop the following :-

Request of previous correction ( building residential group in Thi-Qar  (Kalet Sukar 
( Governorate

 (( Tender numbered 10 /2012 ( ,For announcing that the company when get the tender ,it 
will pay the  price  of the announcement for the second stage. 

 State Commission for Housing :
Address – Al Nahdah – car show street 
The requests submitted to secretary of the committee of opening tenders in the first 

floor in the headquarter of the State Commission for Housing .
Commission Telephone ( 8187153 – 8161802 ( 
Mobile / technical information ) 07901475824 ( 
Mobile / legal information ) 07901424740 ( 
E-mail:Alaskan@alaskan.imariskan.gov.iq 
www.scoh.moch.gov.iq 

Director General
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 العدد )352( االربعاء 26 ايلول  2012

 "إعالن "
وزارة اإلعمار واإلسكان / الهيئة العامة لإلسكان 

     

     " رغبة مشاركة إلنشاء المجمع السكني في محافظة )ميسان / الكميت ( "

معلومات عامة 
نوع االعالن : التأهيل املسبق للرشكات الراغبة بتنفيذ مرشوع انشاء املجمع السكني يف محافظة                    

) ميسان /الكميت (
رقم املناقصة :11 /2012  

اللغة املستعملة :  اللغة العربية 
أخر موعد للتقـديم:الساعة ) - / 12 ( ظهرا من يوم )الثالثاء ( املصادف 30/ 10 / 2012.

الصنف المختار 
أ/  الرشكات الحكومية ذات االختصاص الراغبة باالشرتاك  يف املناقصة .

   ويحق لها أيضاً الدخول مشـاركة مع الرشكات واملؤسسـات العـربية واألجنبية وفقاً للفقرة 
)ثالثاً(    من املادة )15( من قانون الرشكات العامة رقم )22( لسنة1997  وتعديالته.

ب/ الرشكـات املقاولـة ذات التصنف ) ممتـازة / إنشـائي ( املسجلة وفقا" لتعليمات تسجيل      
وتصنيف رشكات املقاوالت واملقاولني رقم )3( لسنة 2009 ) أصل+ صورة (.

جـ / الشـــركات ذات التصنيــف )أولــى / إنشـائي ( فيحق لرشكتني أو أكثر منها االندماج 
بعقد       شـــراكة )واحـــد( بالتضامـــن والتكافـــل موثق امام كاتب العدل كرشط أسايس 

لالشرتاك 
      وال يجـــوز ألي منهـا االنسـحاب أو التنــــازل عـــن عقــد الرشاكـة يف كافـة مراحل 

املرشوع 
      اعتبارا من التقديم للمناقصة حتى انتهاء فرتة الصيانة  .

د/ الرشكات العـربية واألجنبية الراغبة باالشرتاك يف املناقصة وفقاً للرشوط التاليــــــة :-   
أن تكـون الرشكة مختصة باألعمال اإلنشائية وال يقل تاريخ تأسيسها عن خمس سنوات  أ - 

.
تقديم شهادة تـأسيس الرشكة مصـدقـة من جهة مخولة معرتف بها  يف العراق . ب - 

    جــ - أن يكــون للشـــركة فـرع مسـجل يف العراق لـدى وزارة التجارة / دائـرة  مسـجل 
الرشكات أو مكتب تمثيل تجاري مع مراعاة أحكام نظام رقم )5( لسنة 1989 .

         د-   عـى الرشكـة يف حالـة تقديمهـا ألعمـال منفـذة خارج العـراق تقديم هـذه الوثائق 
ومصادقتها من  وزارة الخارجيـة العراقية والسفارة العراقية يف البلد الذي نفذت به هذه األعمال  

ووفقا" لالستمارة املعدة لهذا الغرض .

البيانات الرسمية الكاملة التي يجب مالحظتها 
رب العمل : جمهورية العراق – وزارة االعمار واالسكان – الهيئة العامة لالسكان 

أسلوب المناقصة :  االحالة على مرحلتين :
املرحلة االوىل : دعــوة الرشكـات واملقــاولني لتقــديم العطـاءات الفنيـة ألجل اختيار أفضل                      
العطاءات بموجب  اآلليــات واملعاييــر املذكـــورة يف القسـم الثالث من كراس وصف املرشوع 

ورشوط مقدمي العطاءات.

املرحلـة الثانية : دعوة أصحـاب العطاءات الفنيـة املنتخبة من املرحلة االوىل لتقديـم عطاءاتها                      
املسعرة لتنفيذ املرشوع  .

 وصف المشروع : 
 أنشـاء مجمع سـكني يتكون من )54(عمارة سـكنية متعددة الطوابق )4طوابق( وبمجموع 
)648( شـقة ونمـوذج واحد من العمارات الســكنية – تحوي )12( شـقة – وبواقع )3( شـقق 
يف الطابق – )8( شـقق ذات )3( غرف نوم بمسـاحة )154( م2 + )4( شـقق ذات )2( غرف نوم 

بمساحة )137( م2 .
ويحتوي املجمع األبنية العامة)مدرسـة ابتدائية )18( صف - مدرسـة متوسـطة )12 ( صف 
عدد2(  (، روضة – سوق  ، مـركــز صحــي ، مبنــى أداري ، جــامــع ،  غـرفــة حـــارس 
عــدد )2( – بــدالـــة – غـــرف كهربـــاء عـدد )21( – محطة ضخ مياه ( - مع الشـبكات 

الخدمية 
اآلتية ) املـاء الصـافـي والحريق ، السقي ، مياه األمطار ، املياه الثقيلة  ، الكهربائية الداخلية 
و الخارجية ،الهاتف ( اضافة ألعمال املوقع الخارجية من ) الشوارع - األرصفة واملمايش - مواقف 
سـيارات ( وأعمال املنظر الطبيعي  ) الساحات وفضاءات االسرتاحة - تنظيم الحدائق - التشجري 

- األثاث ... الخ( 
فعى الـرشكات املقاولة املصنفة ضمن التصنيفات املبينة أنفا" الراغبة باالشـرتاك يف املناقصة 
قيام مديرها املفـوض أو من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل ) حرصا" ( بمراجعـة 
مقر الهيئة العامة لإلسكان/ قسم الشؤون القانونية الكائن يف ) بغداد / النهضة/ شارع معـارض 
الســيارات / مجمع الرشكـات ( مسـتصحبني معهم املستمسكات الشخصية للمدير املفوض ) 
هــوية األحوال  املدنية ، شــهادة الجنسية ، بطاقة السكن ( مع تثبيت العنوان الكامل ورقـــم 
الهاتـف والربيد االلكرتوني . للحصول عى الوثائق لقاء مبلغ قدره )1.500.000 ( فقط مليــون 
وخمسـمائة الـف دينار غري قابل للرد علما" أن أخر موعد لبيـع وثائق التقويم هو يوم )الخميس 
( املصــــادف 25 / 10 /2012 وتلتــــزم الشــركــات املشـاركة بتقـــديــم عطاءاتها  يف 
ظروف مغلقـــة تســـلم اىل العنـــوان املذكــور ألحقاً  يف موعدا" أقصاه الساعة )-/12( من 

ظهر يــوم ) الثالثاء ( املصـادف 30  / 10 /2012   ويكتــب عى الظرف بوضوح ماييل  :
طلب التقويم املسبق : )إنشاء املجمع السكني يف محافظة ) ميسان / الكميت (

) مناقصة رقم 11 / 2012( علماً بـــأن أجـور نرش اإلعالن سوف تتحملها الرشكة التي ترسو 
عليها املناقصة يف املرحلة الثانية .

الهيئة العامة لإلسكان :   
العنوان - النهضة -  شارع معارض السيارات تسلم الرغبات إىل سكرتارية لجنة فتح العطاءات 

يف الطابق األول من مقر الهيئة العامة لالسكان .
هاتف الهيئة / اريض  )  8161802 – 8187153 ( 

موبايل / املعلومات الفنية )  07901475824(
موبايل/  املعلومات القانونية )07901424740 ( 

 Alaskan@alasKan.imarisKan.gov.iq: E-mail  الربيد
www. scoh.moch.gov.iq

المدير العام  

Announcement 
Ministry of Construction And Housing 

 State Commission For housing
Expression of interest to build residential complex in Missan  (Kumait ) Governorate .

General information
Type of advertisement / prequalification of the companies wishes to carry out the 

residential project in Missan  (Kumait ( Governorate.
No. of Tender : 11/2012 .
Language : Arabic  language .
Last closing date : ) 12:00 ( afternoon on  Tuesday  in    30 /10 /2012

Chosen  class 
A/ governmental specialization companies that are interested to participate in 

tender to be entitled in participating with  companies , Arabic and foreign institutions 
according to the item )3( from the article )15( from the law of general companies No. 22 
year 1997 and it’s amendments. 

B/ contracted companies that are classified as (excellent / construction( that are 
registered according to registry instructions and the classification of contracted comp -
nies and contractors No.3 year 2009 )original + copy(.

C/ companies that are classified as (excellent / construction( that are interested to 
participate in tender with two companies or more also they can union in one contract 
jointly and severally registered in notary public as essential condition in participating and 
there is not allowed for any to retract or abandon from the contract of partnership in all 
stages of the project is beginning from starting of tender till the end of maintenance period. 

D/ Arabic and foreign Companies that are interested to participate in tender acco -
ding to the following:  

- The company must to be specialized in construction jobs and the history of   est -
blishment not less than 5 years.

- Presenting certification of establishment company certified from granted side that 
is admitted in Iraq.

- Company must have a certified branch in Iraq in the Trade Ministry / registered 
companies or the office of commercial representation taking into consideration the rule 
of law No. 5 year 1989. 

- If the company had an implementation businesses out of  Iraq , it should present 
that documents and registered in Iraqi  Foreign  Ministry and in Iraqi embassy of that 
country ,that businesses were  fulfilled according to application  designed for that 
purpose.

The official information that should be announced:
Work chief: Iraqi Government - Ministry of Construction & Housing - State Co -

mission For housing.
Manner of Tender:  
The first stage : inviting the companies and contractor to produce the technical 

tenders in order to chose the best , And mechanisms under the criteria listed in Section III 
of the brochure described the project and conditions of the bidders .

 The second stage: inviting the contractors of the chosen technical tenders of the 
first stage to produce their priced tenders to implement project.

Detail of description of the project  
Building residential complex consist of ) 54 ( buildings  multi stories’ ( four  stories ( 

with total ) 648 ( apartments   with one  sample of  residential Buildings which contains 
) 12 ( apartments - ) 3 ( apartments in floor - ) 8 ( apartments contain ) 3 ( bedrooms with 
area ( 154 m2 ( +) 4 ( apartments contain ) 2 ( bedrooms with area ( 137 m2 ( .

  Also the residential Complex contains of  public building (  primary schools consist of 18 
classrooms ,intermediate school consist of 12 classrooms, Kindergarten , markets ,health 
centre ,administrative building  ,mosque , 2 guard  rooms ,electricity rooms numbered 
) 21 ( and Telephone exchanges ,with  Water pumping station  with services network  ( 
drinking water and firing, system irrigation,  rains water,  heavy water, inside and outside 
electric nets, telephoning ( outside working site of streets pavements roads and pa -
king ( And landscape (rest-arenas-spaces to organize gardens-a forestation-furniture ... 
Etc .

So the chosen contracted companies and according to the previous mentioned cla -
sification (( wishing to participate in this tender, its authorized director or one who 
is authorized by the director who have a certification of an authorization from notary 
public ( exclusively ( have to go to the headquarter of  general the headquarter of the 
State commission for Housing /legal affairs department in ( Baghdad /Al Nahdah /
cars show streets /companies group ( accompanying with the legal documents of the 
authorized director ( his identity card ,certification card ,housing card ( with a cert -
fication of his full address , his telephone number and email , to buy the formal doc -
ments priced ( 1,500,000 ( only one million and five hundred dinars ( not returned ( , and 
the last day of the sales of   evaluation  documents is Thursday  25/10/2012  and the co -
peting company for the previous evaluation  to produce their tender in closing  envelopes 
which must be  delivered to the above address not later than  ) 12.00 ( afternoon on  Tuesday  
in  30/10/2012  , written clearly on the envelop the following :-

Request of previous correction ( building residential group in Missan  (Kumait ( 
Governorate

 (( Tender numbered 11 /2012 ( ,For announcing that the company when get the tender ,it 
will pay the  price  of the announcement for the second stage. 

 State Commission for Housing :
Address – Al Nahdah – car show street 
The requests submitted to secretary of the committee of opening tenders in the first 

floor in the headquarter of the State Commission for Housing .
Commission Telephone ( 8187153 – 8161802 ( 
Mobile / technical information ) 07901475824 ( 
Mobile / legal information ) 07901424740 ( 
E-mail:Alaskan@alaskan.imariskan.gov.iq 
www.scoh.moch.gov.iq 

Director General
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زاد املطابع

يف الش�هر املايض وتحديداً يف الثاني من أغسطس/
آب احتفل�ت ايزابي�ل اللين�دي ببلوغه�ا الس�بعني من 
العم�ر وحرض جميع أحفادها حفلة عيد امليالد. رحلة 
حياة ش�اقة وممتعة يف الوقت نفس�ه، ترحال من بلد 
اىل بلد قبل أن تس�تقر منذ ما يقارب العرشين عاماً يف 

كالفورنيا.
ايزابي�ل اللين�دي املبح�رة يف الواقعي�ة الس�حرية 
الغرائبية تطل علينا يف كل عمل من أعمالها كما لو أنها 
حورية خرجت من أعماق البحر لتلقي عىل مس�امعنا 
ما ال تحده حدود الخيال برغم أنه من الواقع، وتأخذنا 
يف رحلة من رحالتها الطويلة بني الحب والظالل واملوت 
والصور العتيقة والش�خصيات االسطورية مع ُحْسن 
أو سوء طالعها، وحكايات ايفالونا املذهلة مع السفر 
وهجرات حمى البح�ث عن الذهب، واملقابر الجماعية 
الت�ي وجدت يف بلدة لونكني أثن�اء وبعد الحكم الفايش 
يف بالدها، ُتدخلنا قمرات الس�فن يف تهريب املهاجرين 
وتلقينا اىل ش�واطىء بك�ر، نتصّف�ح رواياتها وننىس 
بع�د عدد من الصفحات أنها مجرد حكايات مصفوفة 
بعناية، إذ نغ�رق أو باألحرى تغرقنا ايزابيل الليندي يف 
متعة الرحلة التي نش�عر مع آخر محطاتها باألس�ف 
ألن الرواي�ة انتهت وألن ش�خوصها قال�وا وداعاً أو اىل 

اللقاء.. أحقاً رفعوا أيديهم بالتلويح؟ 
ون�روح نله�ث بحث�اً يف املكتبات عن كت�اب جديد 
له�ا، ع�ن رحلة جديدة، ع�ن أبطال يش�بهون )كالرا( 
و)ايفالون�ا( والحكي�م )تاوتش�ني( و)إلزا س�ومريز( 
و)باولينا دل بايي( و)مس روز( و)خواكني مورييتا( 
و)إيري�ن( وإذا م�ا التقيناه�م ثاني�ة يف أعمال الحقة 
أو تعرفن�ا عىل أحفاده�م أو عىل ش�خصيات جديدة، 
س�نتذكر اليد التي قال�ت اىل اللقاء، واللق�اء دائماً مع 
ايزابي�ل اللين�دي وش�خصياتها لقاء ممتع، س�حري، 

مدهش وموجع.
من�ذ أول رواي�ة له�ا )بيت األرواح( ترّس�خ اس�م 
ايزابيل اللين�دي عىل خارطة األدب العاملي، وحتى آخر 
أعمالها حافظت ع�ىل مكانتها وعىل موقعها يف قلوب 
قرائه�ا يف أنحاء شاس�عة من الك�رة األرضية، يمكننا 
الق�ول إن رواياتها الث�الث، بي�ت األرواح، ابنة الحظ، 
ص�ورة عتيقة، هي رواية واح�دة تمتد عىل زمن غائر 
يف الق�دم، ويف الوق�ت نفس�ه يمكن اعتب�ار كل رواية 
من الروايات الثالث مس�تقلة. إنه�ا يف معظم رواياتها 

تنطلق من ذلك الزمن الس�حيق وصوالً اىل حقب أخرى 
مليئ�ة باألح�الم واملغام�رات والت�رشد والبح�ث ع�ن 
الذات، آباء وأبناء وأحفاد، لصوص وعشاق، نساء ليل 
وحكام متعطشون أبداً للسلطة والدم، حروب وثورات 

وعسكرة حياة لعقود طويلة من الزمن. 
تبل�غ ايزابي�ل الليندي قمة اإلب�داع يف رواية )باوال( 
وه�ي الس�رية الذاتي�ة له�ا، تحكي م�ن خاللها قصة 
م�رض ابنته�ا التي عاش�ت غيبوبة لف�رة طويلة ثم 
مات�ت، نلمس يف ه�ذه الرواية ونح�س بقدر كبري من 
الوجع، وجع األم التي تنتظر موت االبنة ذات العرشين 
عام�اً، الحامل�ة بحياة هانئ�ة واملدفوعة لح�ب الخري، 
كيف تميض اىل املوت بهدوء بينما األم تطفو عىل بحار 
األل�م. تكتب ايزابي�ل الليندي رواية ب�اوال قرب رسير 
ابنتها، مس�تحرضة كل الوجع واالنتظار املمض الذي 
عاش�ته يف ممرات املستش�فى ويف غرف�ة بفندق ثم يف 
بيتها بكالفورنيا، تحكي اىل باوال أسطورة األرسة التي 
تب�دأ من الج�د األول الذي ولد يف مهد فاخر.. س�اعات 
ال ع�ّد لها تلك الت�ي قضتها ايزابي�ل الليندي يف القص 
اىل االبن�ة الغائبة عن الوع�ي، وال تنىس أن ترسد عليها 
وعلينا قصة مشاويرها يف العشق ومغامراتها وعيوب 
عشاقها وتوقها للحياة برغم مأساويتها، تبدأ الرواية 
يف أول يوم تدخل فيه ابنتها املستش�فى وتنتهي بفناء 
الجس�د واس�تقبال ال�روح ب� 374 صفح�ة من وجع 
مقطر وعش�ق غري�ب للحياة مواز للم�وت الذي حط 

بخطوات خفيفة ومحبة مطلقة.
يف كل عمل من أعم�ال ايزابيل الليندي هناك تجديد 
ودهش�ة، والنس�اء عىل وجه التحديد متنوعات، نساء 
عاش�قات ومعش�وقات، غادرات ومغدورات، باحثات 
ع�ن الل�ذة يف الش�وارع الخلفي�ة، نس�اء ال يتورع�ن 
عن خل�ع مالبس�هن، مغام�رات وعابث�ات، رصينات 
ومحتش�مات ال يتعرين حتى أمام ازواجهن ويتوردن 
خج�اًل عندم�ا يفكرن بالح�ب، ونس�اء عاكفات عىل 
البح�ث من أجل حياة أفضل، ذوات ش�خصيات قوية، 
وه�ذا النوع األخري هو الذي يأرس ايزابيل الليندي أكثر 
من النساء الرومانس�يات الضعيفات، فيهن يشء من 
ايزابيل، أو أن ايزابيل وضعت يف كل واحدة منهن شيئاً 
من ش�خصيتها، وبرغم أنها تؤس�طر شخصياتها اال 
أن تل�ك الش�خصيات ال تفقد حميميته�ا، إنها تعيش 
معنا وبيننا بأبعادها اإلنسانية وروحها الشفافة عرب 
رواي�ات تعد وثائق تاريخية لق�رن من الزمان مر عىل 

بالدها بكل ما يحمله من كوارث مأس�اوية وانقالبات 
سياسية وحياة تعج باملتناقضات.

أم�ا أبطاله�ا من الرج�ال فق�د نالوا ه�م أيضاً ما 
يس�تحقون، اال أن ايزابيل الليندي تقول: بش�كل عام 
النس�اء يف رواياتي يلعب�ن الدور الرئي�س، ربما ألنني 

معهن أجد نفيس أكثر.
ويف كل رواي�ة تق�ع ايزابي�ل م�ع ش�خصياتها يف 
الح�ب ويف الح�زن، تتوج�ع وتوجعنا، لكنه�ا ما تلبث 
أن تغامر من جديد لتدخلنا عاملها املتش�عب من خالل 
ش�خصياتها، لقد اعتدنا أن نقرأ الس�رية الذاتية برأي 
مس�بق، أم�ا أن تكون الس�رية تحت هيكلي�ة الرواية 
وتأخ�ذ مداراته�ا ووظائفها فهو ما ل�م نعثر عليه يف 
الكثري من تلك املذك�رات، بحيث أنك وأنت تقرأ )باوال( 
ال ت�دري أين أنت من الوقائع التي عاش�تها أو الخيال 

الذي جاءت به.
ويف الكث�ري م�ن أعمالها هن�اك أجزاء م�ن حياتها 
الش�خصية مبثوثة هن�ا وهناك بني س�طور رواياتها 
املتنوعة، والذي يقرأ كامل أعمالها ويتعرف عىل حياتها 
س�ريى كيف أن تلك الحياة منثورة بطريقة ذكية جداً 
بحي�ث ال توحي أنها تحك�ي حياتها وإنما حياة أناس 
آخرين، وسيكتش�ف أن ايزابيل الليندي عاش�ت حياة 
مضطرب�ة وغنية وفيها من املهال�ك ومتاعب العيش، 
ول�و لم تك�ن قوية الستس�لمت لهذه الحي�اة وتركت 
اإلب�داع، لكنه�ا تج�اوزت املصاع�ب واس�تثمرتها يف 

رواياتها وقصصها.
وإىل جان�ب الحب يف أعمالها يس�كن امل�وت، إنهما 
متج�اوران، يتوج�س أحدهما من اآلخ�ر وينظر اليه 
بريبة محس�وبة، تقول ايزابيل عن الحب واملوت )هما 
املنارتان اللتان تضيئان سفرنا يف خضم املياه الهادرة 
املتدفق�ة للحياة، الح�ب يدفعنا لإلبح�ار اىل أمام وإن 
كان ذل�ك عاصفة يف الظالم، واملنارة الثانية هي امليناء 

األخري الذي نتجه اليه جميعاً(.
ولع�ل رواية )ابنة الحظ( خري مع�رب عن ذلك، إنها 
رواية تعج بالش�خصيات املس�كونة بالحب وهاجس 
امل�وت، ورحلة طويلة تمتد لعق�ود تلخص الحياة بكل 
مباهجه�ا وآالمه�ا وتحتف�ي بالحب برغ�م املصاعب 

وتخلق الحياة وهي محارصة باملوت من كل جانب.
ويف رواي�ة )الخط�ة الالنهائي�ة( تتن�اول ايزابي�ل 
الليندي حياة املهاجرين املكسيكيني بشكل غري رشعي 
اىل أمريكا من خ�الل عائلة )كريكوري ريفز( ومعاناة 
تل�ك العائلة وأفراحها الصغرية عىل مدى س�تة عقود، 
ه�و نفس�ه تاريخ الهج�رات غري الرشعي�ة اىل امريكا 
والتي دفعت فيما بع�د الحكومات االمريكية املتعاقبة 
ملس�اعدة ه�ؤالء املهاجرين ع�ىل بناء حي�اة أفضل يف 
حال�ة املوافق�ة ع�ىل الخدم�ة العس�كرية أو العمل يف 

الزراعة واملناجم.
أما رحلتها يف )بلدي املخرع( وهو كتاب يف السرية، 
فتحكي فيها عن س�ريتها يف األسفار وحلها وترحالها 
ووطنها الذي غادرته منفي�ة ومهاجرة ويأخذ الوطن 
حص�ة أكرب بينما تعطي الحصة األك�رب يف )باوال( لها 
والبنتها مع أن الكتابني يحكيان عن تاريخ بلد اس�مه 
تش�ييل، ومن املعروف أن ايزابيل الليندي غادرت بلدها 
تش�ييل ع�ام 1973 بع�د االنق�الب العس�كري بقيادة 
الجنرال أوغس�تو بنوش�يت )يف ذلك الثالثاء البعيد من 

عام 1973 انفطرت حياتي، ما من يشء عاد ليكون ما 
كان م�ن قبل، فأنا قد خرست بلداً(. ويف هذه الس�رية 
تفي�ض ايزابيل بالرسد عن بلده�ا، جغرافيته، موقعه 
وحدوده م�ن العالم، جباله وصخوره وثلوجه األبدية 
وطقس�ه املتن�وع وارتب�اط ناس�ه ب�األرض.. تحكي 
ع�ن رحلة اىل ش�مال بالدها عندما كان�ت طفلة، وقد 
ارتبط�ت تل�ك الرحل�ة بذاكرتها اىل األبد، س�افرت مع 
عائلتها بالقطار الذي يس�ري كس�لحفاة، وما صادفها 
من أحج�ار متكلس�ة ومقابر مهج�ورة وأبنية خربة 
يف نه�ار حرارته مرتفعة وعطش�ه ال ينته�ي وغباره 
متواص�ل، وبرد لي�يل ال يقاوم، خريط�ة ملغومة بكل 
املتناقض�ات وتاريخ من الغرائب والعجائب تس�طره 
الكاتب�ة باألرقام والوقائع منذ بداية تش�ّكل هذا البلد 

وأبناء البلد األصليني وهجرات األقوام األخرى اليه.
تنقل�ت من منف�ى اىل منف�ى وتنازلت عن أش�ياء 
كث�رية اال انها لم تتنازل ع�ن أمرين، أوالدها والكتابة، 
لكنها بقيت غريبة يف بلدها األول حتى بعد ان عادت يف 
زيارة اليه ويف بلدها الثاني املخرع )أمريكا( تقول عن 
ذل�ك: الحظُت أن الكثريين ممن بقوا يف تش�ييل وعانوا 
يعتربوننا نحن الذي�ن غادرنا الوطن خونة، ويفكرون 
ب�أن الحي�اة يف الخارج أس�هل، ومن ناحي�ة أخرى ال 
يخل�و األمر م�ن منفيني يتهم�ون الذين بق�وا يف البلد 

باملتعاونني مع الديكتاتورية.
كان عىل ايزابيل بعد كل ما جرى أن تخرع لها بلداً 
منذ اللحظ�ة التي غادرت فيها تش�ييل، فهي لم تلعن 
املنفى كما فعل الكث�ريون، ولم تقطع الصلة باألرض 

التي ولدت عليها.
وتغام�ر ايزابيل اللين�دي بكتابة رواية 
)زورو( تلك الش�خصية األس�طورية التي 
تتحول بني أصاب�ع ايزابيل اىل حياة تتجاوز 
األس�طورة حني تفصح تلك الشخصية عن 
نفسها بعد أن ظلت عىل مدى سنوات طويلة 
رسي�ة وغامضة، تبدأ الرواية منذ والدة زورو 
)اس�مه الحقيقي دييغو ِد البغا( وهي الفرة 
نفسها التي بدأت بها الحمالت التبشريية لتلك 
األرض الغني�ة بامل�وارد الطبيعية، أرض الهنود 
الحمر الذين ال يعرفون عن الدين املس�يحي أي 
يشء، وال يعرفون أيضاً س�بب أن يقوم األجانب 
بغ�رز علم يف األرض ورس�م خط�وط متخيلة ثم 
يعلنوه�ا ملكي�ة لهم، إذ أن فك�رة امتالك األرض 
بالنس�بة له�م يشء ال يص�ّدق، يصفون�ه كم�ن 

يقتسم البحر.
وكعادته�ا ال ت�رك ايزابيل اللين�دي صغرية اال 
وتم�ر عليها لتوضي�ح أدق التفاصي�ل، يف الحروب 
الت�ي خاضه�ا زورو، ويف الرحلة التي ق�ام بها مع 
صديق�ه برناردو اىل بنما وكل ما مر بهما من أبخرة 
نبات�ات األدغال املتعفنة وحول األنهار التي تتس�بب 
يف األوبئ�ة، االرتفاع الجهنم�ي للحرارة وأهم األطعمة 
الش�عبية، وتفرد خريطة لكل مدينة مرا بها، وتحكي 
عن كل ما يتعلمانه أثن�اء الرحلة املحفوفة باملخاطر، 
ول�م يفته�ا أن تطّع�م روايته�ا بالحكاي�ات الخرافية 
عىل لسان ش�خصياتها كحكاية املوتى الذين قضوا يف 
هجم�ات القراصنة األتراك وأرواحهم التي تس�تقر يف 
قاع البح�ر وال تهتدي، واألخطبوط�ات العمالقة التي 

تدمر الس�فن واملس�وخ ذات األذرع املميت�ة التي تبدو 
عىل شكل فتيات شبقات وحكايات أخر أكثر رعباً. 

أزمن�ة متع�ددة وش�عوب مختلف�ة وحكاي�ات ال 
تحىص تنبثق من فصل لفصل، وقائع أقرب اىل الخيال 
وخيال يقرب من الواقع، مغامرة إثر مغامرة بحيث ال 
يمكننا اال أن نلهث وراء السطور ونتابع زخم األحداث 
والحكاي�ات والتفاصي�ل التي تحتاج اىل إع�ادة قراءة 
لكي نلم بها. رواية زورو تحكي قصة حياة استثنائية 
ملغام�ر ع�اش يف زم�ن الفروس�ية تناولته�ا ايزابي�ل 
الليندي بأسلوب س�اخر وبمزيد من التشويق واإلثارة 
من�ذ الصفحة األوىل وحتى الصفح�ة 430، لقد عملت 
الكاتب�ة ع�ىل فض�ح أرسار زورو بع�د أن نزع�ت عنه 
القن�اع وكش�فت فضائله ورذائل�ه واندفاعه وجموح 
روحه التي ظلت تطوف يف مخيلتنا منذ عرشات السنني 

وكنا نظن أنه شخصية خيالية.
كل رواي�ة م�ن رواي�ات ايزابيل اللين�دي هي رحلة 
ممتعة ومدهشة ال ننتهي من حالوتها ومكابدة السري 
مع شخصياتها اال بعد زمن طويل نكون فيه قد تهيأنا 

لرحلة ممتعة مع رواية جديدة.
أخ�رياً وليس آخ�راً نقول إن هناك ش�يئاً يف كتابات 
ايزابيل الليندي يكاد ال يخلو منه أي عمل من أعمالها، 
ذل�ك ه�و الش�جن ال�ذي يتدف�ق م�ن روح قلقة غري 

مستقرة أصابها االرتياب من كل ما رأت وما عاشت.

هدية ح�سني 

متعة الرحلة مع ايزابيل الليندي

عدنان الف�سلي 
بعنوان موح ) مابعد الرماد( الرواية الجديدة لش�اكر املياح والصادرة مؤخراً عن 
دار ميزبوتاميا يف بغداد والواقعة يف 224 صفحة من القطع املتوسط يطّل علينا املياح 
م�ن جديد برواية له�ا نكهة عراقية خالصة، فهو ومن خالل حفر يف الذاكرة العراقية 
اس�تطاع ان يؤرخ ويؤرشف لالضطهاد الذي طال اغلب الفالحني العراقيني، ويف هذه 
الرواية والتي سبقتها كان املياح عىل تماس مبارش مع ابطال الروايتني يجسدهم عىل 
انهم لس�ان حال ذلك الواقع املؤلم الذي عاش�ه الفالح العراقي يف ظل وجود االقطاع 
الذي لم يرحم الفالحني اطالقاً، وقد اس�تكمل احداث روايته عرب استدعاء شخصيات 
جديدة لم تش�رك يف أحداث الرواي�ة االوىل. فروايته الجديدة قد جاءت مكملة الحداث 
روايت�ه االوىل املوس�ومة ب� )الغبش( والتي تصور انس�حاق االنس�ان )الفالح( تحت 
س�طوة االقطاع ال�ذي يوغل يف امتهان االنس�ان وإرادت�ه اضافة اىل قس�وة االعراف 
والنواميس القبلية والعشائرية التي تغتال من دون هوادة احالم اولئك املتطلعني نحو 
حياة يحّفها الجمال وتس�توطنها السعادة.  وسط ذلك املوروث املقيت الذي يسمونه 
)الث�أر( الذي يأتي ع�ىل االخرض واليابس فيضف�ي عىل تلك الحي�وات عتمة وقتامة 
وس�حبا من الحزن ال�ذي ال يبىل فحرياته تظ�ل مرشعة االبواب لتس�رخص الحياة 
اآلدمي�ة فتحيلها يف لحظة جنون اىل نثار يف مهب الريح. ويف هذه الرواية يس�تعرض 
املياح كثريا من العادات والتقاليد الس�لبية منه�ا وااليجابية، ومن االيحاءات الجميلة 
التي يوردها املياح وبلغة مليئة بااليروتيك غري الس�طحي حكاية زواج )وحيدة( التي 
أراد لها الروائي ان تكون رمزاً للعفة والرشف والطيبة والشفافية التي تمتلكها املرأة 
الجنوبية، فهو يقدمها لنا كمثال راق يف التعامل االنساني مع زوجها، الرجل الجنوبي 
الطيب )قاس�م( ال�ذي � ويف ليلة الدخلة � لم يس�تطع ان يفّض ب�كارة زوجته، النه 
تربى معها وعاش�ا س�وية حياة اخوي�ة، لذلك لم يهضم واق�ع ان )وحيدة( اصبحت 
زوجته عىل س�نة الله ورس�وله. ف� )وحي�دة( عملت عىل مس�اعدة زوجها يف تجاوز 
أزمته النفس�ية، بعد ان لقنت من قب�ل قريباتها، وقد رسد لنا املياح وبلغة ايروتيكية 
جميلة لحظة ايصال )قاس�م( اىل قناعة بانه أمام أمر واقع وعليه التغلب عىل أزمته 
التي س�تيسء لرجولته، فتت�م عملية فض البكارة عرب وص�ف رسدي جميل خال من 
االباحية املبتذلة. شاكر املياح ويف روايته الثانية، لم يخرج عن نمط االيصال املتقطع 
فهو وبحرفة الراوي املمس�ك بخطوط حكايته يس�تدرجنا كثرياً اىل أحداث تتس�ارع 
يف املش�هد الذي رس�مه، لكن�ه يف أكثر من م�رة يتوقف فجأة لي�رسد علينا وبطريقة 
)الف�الش ب�اك( أحداثا اخرى ج�رت يف وقت بعيد عن تاريخ أح�داث الرواية الجديدة، 
فه�و أراد منا ان نبقى ملتصق�ني بروايته األوىل )الغبش( والت�ي تعّد نقطة االنطالق 
يف مرشوع�ه الروائ�ي. ومن منظومة حّس�ه الوطن�ي، يبّث علينا ش�اكر املياح صوراً 
جميل�ة عن نضاالت العراقي�ني، أيام الحكم امللكي حيث يورد لن�ا حكاية واقعية عن 
لحظة اعدام )عيل الشيخ حمود( و)عطا الدباس( وهما مناضالن ينتميان اىل الحزب 
الش�يوعي العراقي، الذي كان يقود النضال يف العراق ضد امللكية واالقطاع، حيث يربز 
لنا الروائي قوة وبس�الة هذين الش�خصني وعدم انكس�ارهما لحظة االعدام، ويورد 
الروائي كيف ان االول يويص زوجته الحامل بان تس�مي مولودها اذا كان ذلك املولود 

ذك�راً )عطا( اعتزازاً بزميله الذي س�يعدم معه، كما يس�وق لن�ا الروائي أمثلة اخرى 
عىل التالحم الوطني، حيث يقيم املواطنون يف مدينة الحي مجالس العزاء للش�هيدين 
املعدومني نكاي�ة بالحكومة، واالقطاعيني الذين صوروا للناس ان هذين الش�خصني 

اعدما ألنهما كفرا بالرب، لكن املواطنني يعلمون جيداً ملاذا اعدموا.
ومن بني الصور االخرى يربز لنا املياح مدى خس�ة ونذالة االقطاع يف ذلك الوقت، 
مستش�هداً بحكاية محاول�ة اثارة الفتنة بني املواطنني من خ�الل اقناع بطل الرواية 
)م�ارد( بتأجي�ج الوضع يف القرى، حيث يصطنع مارد خالف�اً مع صانع الغمد، فهو 
وح�ني يختلف معه حول س�عر الغمد يرضبه بالكف ف�ريد عليه الصانع بكف اخرى، 
وهنا يس�تغل )مارد( ه�ذه الحادثة ليؤجج عش�ريته حول صانع الغم�د ويدعي ان 
صانع الغمد رضبه فس�قط عقاله، وقضية إس�قاط العقال لدى الجنوبيني مش�كلة 
كب�رية تس�يل من أجلها الدماء ما ل�م يتدخل الحكماء، وبذلك يق�دم لنا املياح صورة 
واضح�ة للدس�ائس التي يتبناه�ا االقطاع لتدم�ري وحدة الفالحني وتمزيق النس�يج 

االجتماعي للمجتمع العراقي املتماسك.
ويف الختام نقول ان رواية "ما بعد الرماد" جاءت ومعها نكهة تختلف عما اعتدنا 
عليه يف الرسد العراقي حيث املزج بني الدارج والفصيح، يف تجانس ال يسمح لنا بعقد 
مقارنات مع اي نمط كتابي آخر يف املشهد الرسدي العراقي، وهو ما يحسب للروائي 

املبدع شاكر املياح.

'ما بعد الرماد' جديد الروائي �ساكر املياح 

التوق اىل احلرية وجربوت السلطة الغاشمة  ا�سكندر حب�ش 
بالتأكي�د ال يش�كل األدب بدي�اًل م�ن كت�اب 
التاري�خ، لكن األدب يروي لن�ا يف غالب األحيان، 
تفاصي�ل وش�هادات مهمة عن ه�ذا التاريخ، ال 
تس�تطيع الكت�ب املختص�ة أن ترويه�ا، إذ ثمة 
مساحة كبرية فيها لإلنسان ولتفاصيله الصغرية 

التي تشكل جزءاً من هذا املشهد الكبري. 
من هذه الكتب التي تحظى مؤخراً »بش�هرة 
ما« كتاب »عش�اق الغ�والغ، قصة حب وحياة يف 
مخيمات س�تالني« للباح�ث الربيطاني أورالندو 
فيجي�س، وهو مخت�ص بالتاريخ ال�رويس، وقد 
صدر مؤخراً يف ترجمة فرنس�ية عن منش�ورات 

»برس دو ال سيتيه«.

كتاب مراسالت يروي عن ليف ميشتيشنكو، 
عال�م الفيزي�اء، ال�ذي مثل�ه مث�ل املالي�ني من 
السوفيات اآلخرين الذين تّم إرسالهم إىل مخيمات 
»العمل وإعادة التأهيل« يف س�يبرييا بعد الحرب 
العاملي�ة الثانية. إال أنه وجد الق�وة يف البقاء عىل 
قيد الحياة بس�بب حّب امرأة، راسلها ملدة ثماني 
س�نوات، خالل االعتقال، قب�ل أن يلتقي بها بعد 
أن أُطلق رساحه. بعض هذه الرسائل وهي تبلغ 
يف مجموعها 1500 رس�الة تن�رش للمرة األوىل يف 
»كت�اب وثيقة« أرشف علي�ه الربيطاني فيجيس 
)املع�روف عن�ه أن جميع الوثائ�ق التي ينرشها 
جي�دة وذات قيم�ة، عىل الرغم من أن�ه يف أحيان 

كثرية يهاجم أعمال زمالئه علناً(.

تتبدى قيمة وأهمية هذه الرس�ائل املنشورة 
اليوم، بكونها تحم�ل العديد من الدالالت، أهمها 
أنه�ا لم تتع�رض للرقاب�ة يومها، وقد اس�تطاع 
»الحبيبان« أن يهرباها بطريقة لم تلفت االنتباه، 
لذلك تحمل يف طياتها الكثري من األهمية: أوالً عىل 
الصعيد التاريخي تشكل الرسائل شهادة حقيقية 
عىل طريقة الحكم الستالينية. إذ كان ليف ينتمي 
إىل أرسة شيوعية ووالده أحد املناضلني البارزين. 
لكن�ه أي لي�ف ذهب إىل الغوالغ بع�د أن تّم أرسه 
العام 1941 من قبل الجي�ش األملاني ألنه جندي 
بالجيش األحمر. وقد طلب منه، يومها، الجنرال 
السوفياتي فاسلوف، االنضمام إليه بعد أن اقرح 

عىل الفريماخت إسقاط نظام ستالني. 

يعلن ديوان الوقف الش�يعي/ قس�م العق�ود الحكومية عن إج�راء املناقصة الخاصة 
ب�)إعادة تأهيل حس�ينية ب�اب الحوائج عىل القطعة املرقم�ة )2/550/12( يف محافظة 
)ص�الح الدين/ بلد/ بني س�عد( فعىل ال�رشكات واملقاولني الراغب�ني يف التقديم من ذوي 
الخ�ربة واالختصاص واملؤهلني وفق الرشوط ادناه وممن يحملون هوية التصنيف ال تقل 
ع�ن الدرجة )التاس�عة( التي تؤهلهم لالش�راك باملناقصة س�ارية املفع�ول وصادرة من 
وزارة التخطيط )اصلية( مراجعة قس�م العقود الحكومية يف الكاظمية املقدس�ة لتس�لم 
وثائق االشراك باملناقصة مقابل مبلغ قدرة )50000( خمسون الف دينار غري قابلة للرد 
وتقدم عطاءاتهم يف أغلفة مغلقة ومختومة )ومدرجة عليها رقم املناقصة واس�م العمل( 
اىل سكرتري لجنة فتح العطاءات يف ديوان الوقف الشيعي يف بغداد )باب املعظم( وسيكون 
اخ�ر موعد لقبول العطاءات لغاية الس�اعة الثاني�ة عرشة ظهر ي�وم )الخميس( املوافق 
2012/10/18 )ع�ىل ان تكون مدة نفاذية العطاء بضمنه�ا التأمينات األولية ال تقل عن 
ثالثة اش�هر( ويتحمل من ترس�و املناقصة أجور نرش اإلعالن ومراجعة شعبة التعاقدات 

إلبرام العقد وخالل أربعة عرش يوما من تاريخ اإلحالة.
الرشوط واملستمسكات والوثائق املطلوبة:

1.تأمينات اولية قدرها )1%( بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان وبخالفه يستبعد 
العطاء. 

2.كتاب براءة ذمة نافذة من الرضيبة. 
3.تحديد مدة تنفيذ العمل.

4.هوي�ة اتح�اد املقاول�ني مج�ددة )أصلية أو مص�ورة( او هوية تصني�ف الرشكات 
الص�ادرة م�ن وزارة التخطيط ع�ىل ان تكون الهوية )خ�رضاء اللون( معتمدة وس�ارية 

املفعول عدد االحالة وتوقيع العقد وعىل ضوء تعليمات وزارة التخطيط. 
5.وصل رشاء الكشف التخميني )النسخة األصلية(.

6.شهادة التأسيس للرشكات وإجازة ممارسة مهنة للمقاولني .

7.تكون األسعار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات 
العطاء ومختومة بختم املقاول ومدون فيه املجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة.

8.تخض�ع املقاول�ة املنبثقة عن ه�ذه املناقصة للتعليم�ات الخاصة بتنفي�ذ العقود 
الحكومية النافذة والرشوط العامة للمقاوالت املدينة والكهربائية.

9.تقدي�م حس�اب ختام�ي مصدق من محاس�ب قانوني آلخر س�نة مالية بالنس�بة 
للرشكات.

10.تلت�زم الرشكة املتعاقدة القيام بالتأمني عىل أعم�ال املقاولة لدى رشكات التامني 
املعتمدة من قبل وزارة املالية .

11.قائمة باألعمال املماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية .
12.ع�ىل الرشكة أو املقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العمل وتفاصيل ونوع املعدات 

املزمع استعمالها يف تنفيذ العمل. 
عىل الرشكة او املقاول تقديم مناهج العمل مع تقديم وثائق ومؤهالت الكادر الهنديس 

والفني واإلداري العاملني رسميا يف الرشكة.
•مالحظة / الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

مالحظ�ة / يف حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فس�يكون تاريخ الغلق   •
اليوم الذي يليه .

مالحظة استنادا اىل كتاب وزارة التجارة املرقم 4969 يف 2011/2/10 سوف   •
يتم حجب البطاقة التموينية عىل من ترسو عليه املناقصة .

مالحظ�ة/ عىل الرشك�ة او املقاول مراجعة الدائرة الهندس�ية لالستفس�ار عن امور 
E-mail:alwaqufshia.okood@yahoo.com .الفنية والتصميمية والخاص باملرشوع

مدير قسم العقود الحكومية 
2012/9/23

ال�سجني ال�ستاليني

رسائل »عشاق الغوالغ« أبقته حيًا

 العدد )352(  االربعاء 26  ايلول  2012

رئاسة جملس الوزراء 
ديوان الوقف الشيعي      

قسم العقود احلكومية         

العدد:- 1414  
التاريخ:-2012/9/23 إعالن مناقصة رقم )2012/64(



منذ أكثر من 35 س�نة، غادر هات�ف الجنابي العراق، 
ليقي�م يف بولندا، حيث كتب غالبية ش�عره هناك، وحيث 
نق�ل لنا أيض�ا، أبرز الش�عراء البولندي�ن املعارصين إىل 
العربية، ليقدم لنا من خاللهم صورة عن شعر تلك البالد، 

الذي ال يزال حارضاً يف الثقافة البولندية بشكل قوي.
مؤخراً، ص�در للجنابي، ديوان جدي�د )عن الغاوون( 
بعن�وان »موعد مع ش�فرة الس�كن«، حي�ث يكمل فيه 
تجربت�ه بكتاب�ة الغي�اب والرحي�ل، عرب تأمل فلس�في 

ميتافيزيقي. حول ذلك هذا اللقاء:
* تعي�ش منذ العام 1976، يف بولن�دا، بعد أن غادرت 
العراق، ماذا بقي لك اليوم من ذاك املكان األول: الذاكرة أم 
الكتابة؟- الذاكرة تعمل بال كلل، تتشبث بكّل ما له حضور 
يف زمن أصبح يف عداد املفقودين. فهي تس�تعاد كي تبقى 
ذات حض�ور، تنت�ج وطاملا دفعتنا للتش�بث بماٍض ليس 
دائما مريح�اً ومبهج�اً ومتماهياً م�ع متطلبات العرص 
والطم�وح الش�خيص املتطل�ع إىل أمام، موظف�ة كل ما 

من  يغري 

طفولة، ندم، ش�قاء، حب، كره، عائلة، أصدقاء، مكان، 
فضاء طبيع�ة، دين، جغرافيا، تاري�خ، قومية، نجاحات 
وإحباطات وهلم جرا. قد ُترتكب باس�م الذاكرة املعايص 
واألفعال الشنيعة. إجماالً، هناك وجهان للذاكرة: واقعي 
ومتخيل. يصبح الثاني بفعل الرتاكم لدى البعض كالغدة 
الرسطانية. خرجُت من العراق مكرها وكنت فيه نش�أُت 
وتكون�ُت وص�ارت ذاكرتي تن�وء بما التقطته وعاش�ته 
هناك. لذلك رحل معي املكان مصحوباً بلغته التي أمارس 
فيها طقويس. وكي ال تقتلني الذاكرة عالجتها بتعش�يق 
املايض بالحارض، فأصبح توس�يع الفض�اء بكل أبعاده 
مح�وراً جدي�داً فيه�ا، األمر ال�ذي أضعف هيمن�ة ذاكرة 
امل�ايض. مواجهة اآلخر تتحول إىل مرآة للذات، وموش�ور 
يع�رب املرء من خالل�ه إىل الضف�ة األخ�رى. الكتابة فعل 
يعتمد أساس�اً عىل اللغة، ومن بن أهم أوجه الهوية هي 
اللغة. ال يوجد أكثر منها وطأة وأثراً يف داخيل. أكتب بلغة 
اآلخر ورسعان ما تهجم عيّل وتطرح القلم جانباً، 

تلك العدوة املعبودة - أبجديتي.

�شفرة الوجود
•ه�ل لع�ب امل�كان الجدي�د أي دور يف لغت�ك 

وبالطبع لغة القصيدة؟
- يك�ذب من ق�ال إن األمكن�ة ال دور خاصاً 
لها. املكان يؤثر فيك من حيث تدري أو ال تدري، 
فكيف س�يصبح األمر لو س�عيت لتوظيفه كما 
فعلت وأفعل؟! لكل مكان س�حره، ش�أنه شأن 
الش�جرة والطائ�ر وامل�رأة. مهم�ا كان ش�كل 
امل�رأة ولونه�ا وأصله�ا، فإنها تمتل�ك نكهتها 
الخاص�ة. من�ذ بدايات�ي األوىل س�عيت لحرث 
وبح�ث وتنقيب ع�ىل صعيدي اللغ�ة والخيال، 
لكن وفقا الجتهاد دؤوب وصارم. لقد أعطاني 
امل�كان الجدي�د )األمكن�ة( فرص�ة ال تعوض 
لتطويع اللغ�ة والخيال ملنطق الحداثة، وجعل 
الش�عر محورها. بحكم عالقت�ي بروح اللغة 
البولندي�ة وتاريخه�ا الش�عري والفضائ�ي، 
أصبح�ت أتب�ادل األدوار واللغ�ة العربية عىل 
مستوى الداللة واالكتناز والفصاحة والدقة 
وطريقة تش�كيل الجملة والصورة وطريقة 
املخاطبة. العربية لغة فعلية بامتياز )وهذه 
حس�نة من دون ش�ك( لكنها بسبب تقادم 
الزم�ن وغلب�ة األمية لم تعد تل�ك اللغة التي 
عرفها أس�الفنا الش�عراء والكتاب األوائل، 
م�ن حي�ث كونها دقيقة مع�ربة عن كل ما 
ُي�رى ويح�ّس. البولندي�ة أكثر دق�ة اليوم 
من العربية يف تس�مية األشياء، وهي أغنى 
باعتقادي من اللغة االنكليزية مثالً. يتعلم 
البولندي�ون صغ�ارا )يف البي�ت والروض�ة 
واملدرس�ة( تس�مية كل يشء يف الطبيع�ة 
والحياة بأسماء ومرتادفات محددة، تظل 
تعايشهم يف حياتهم. • »موعد مع شفرة 

الس�كن«، ديوانك األخري، وكأنه يحتفي بمفهوم الغياب 
)مع ثيمات أخرى بالطبع(، الذي يش�كل نقطة االرتكاز 
في�ه. أجد أنها غيابات متع�ددة. هل توافق؟ وأي غيابات 

هي يف العمق؟
- أنا ال أكتب عن الغياب باعتباره موضوعاً أو كياناً أو 
ثيمة خارجية. أنا قبٌس منه وبعٌض من فضائه وتاريخه 
وأنفاس�ه وعوامل�ه. وبالت�ايل فاألمر عبارة ع�ن مواجهة 
ومحاورة نفيس واآلخر. منذ س�نوات طويلة، ألنها تطول 
بال هوادة، يش�كل الغياب أحد أقنعة الكتابة لدي. يل رأي 
يف تكوي�ن الثقافة العربي�ة برمتها، س�بق أن طرحته يف 
مقاالتي ومحارضاتي للطلبة واملؤتمرات األكاديمية التي 
شاركت فيها، فحواه كاآلتي: إن الثقافة العربية تشكلت 
يف جوهرها بناء عىل جهد الرحيل والغياب واملنفى. حاول 
أْن تحف منها هذا الجهد وسرتى أن ال يشء سيبقى بعده 
ذا أهمي�ة. للغياب ُبْع�دان: ميتافيزيقي وواقعي يتبادالن 
األدوار يف أحي�ان كث�رية حتى يتلبس بعضهم�ا البعض. 
واالثن�ان لهما نكهة وس�طوة الفعل واللغ�ة والالمرئي. 
بمجرد أن تسافر فأنت غائب وحينما يطول غيابك يصري 
له بعد درامي وطقيس. فالله رغم حضوره الديني إال أنه 
غائ�ب ومعظم األديان له�ا »غائبه�ا« و»غياباتها« التي 
َتس�حر بها أتباعها وتس�تحوذ عليهم. املخيلة بحد ذاتها 
جزء من الغياب والصورة الشعرية يف معظمها وكذا فكرة 
يوم الحرش واالنبعاث. وعليه »فش�فرة السكن« واملوعد 
معها هو أيضاً يف بعض تطلعاته لقاء مع الغياب ورقص 
عن�د ضفاف�ه، فه�و بمثابة مالمس�ة لش�فرة الوجود - 
الحياة - املصري - الغياب - الكتابة. إنه نوع من االحتفاء 

بالقلق كي تتعلق بقشة الهدوء واألمل.

 طبل مثقوب
• يميل ش�عرك اليوم أكثر إىل ميتافيزيقية ما، ربما إىل 

فلسفة ما، هل أن ذلك يأتي من قراءة الشعر البولندي؟
- ه�ذه ه�ي روح�ي وثقافتي من�ذ الطفول�ة وحتى 
الي�وم. كنُت أمي�ل إىل التأمل والق�راءة الكثيفة واحتقار 
مظاه�ر الحياة، متش�بثاً بكل ما هو س�حري وال مرئي. 
ولدت يف بيئة شيعية ترضب عىل الطبول والصدور طمعاً 
يف الخالص، ودرس�تُ يف وسط متعدد املش�ارب واألهواء 
واالنتم�اءات، وعملت يف كركوك فرّس�خْت يف داخيل مبدأ 
التسامح، وشجعتني عىل امليض قدماً، بحثاً عن الخالص 
خ�ارج واقع حقري طمحت غالبية العقالء إىل رحيله، وملا 
سافرت وجدت أن ما اختلف كثري، لكن شيئاً لم يتغري هو 
املتابع�ة والقراءة والس�عي الجاد ملالق�اة اآلخر املختلف. 
س�أقولها عربي�اً ألول م�رة )إذ ت�م تدوين ذل�ك بولندياً( 
كانت أمي يف سنوات الستينيات والسبعينيات تعلق ثالث 
ص�ور يف البيت: الس�يد املس�يح ومريم الع�ذراء واإلمام 
ع�يل. وقبل موته�ا كانت له�ا نخلتان يف حديق�ة البيت: 
َس�ّمْت إحداها باس�م مريم العذراء، وكان تمرها من ألّذ 
أنواع التمر. كانت تش�عل الشموع حولها مرتن أو ثالث 
مرات يف الس�نة، حتى موتها قبل أربع س�نوات. سمحت 
يل بولن�دا بمواصلة وممارس�ة وتهذيب م�ا يف داخيل من 

ميتافيزيقي�ة، ورفعْت قراءتي الفلس�فية درجات أعىل، 
ومنحتني فرصة االطالع عىل منجزات الش�عوب األخرى 
والتعرف عىل نسبة كبرية من الشعراء والكتاب والفنانن 
من قرب، والتحاور معهم، فصارت يل عالقات وصداقات 
متش�عبة. بعد ذلك، أرى أن الشعر املنمق فحسب ال قيمة 
خارجية له، يعني خارج إطار ش�كله. لكي أكرس سطوة 
التمادي يف »تكديس الكلمات« وحسب كما يفعل البعض، 
تراني نزعُت منذ أكثر من ثالثن س�نة إىل تكثيف وتقطري 
لغت�ي الش�عرية طمع�اً يف أن تكون أن�ا، بصوتي ونَفيس 
وفضائي. وحسبي القول: ال عالقة يل بأية تجربة شعرية 
عربية معروفة. •ترجمت الكثري من الشعراء البولندين، 
م�اذا أعطاك ه�ؤالء؟ وأي واحد منه�م كان األكثر تمثيالً 

لهاتف الجنابي؟
- كن�ُت أمي�ل إىل االعتق�اد بأنه ال يوجد ش�اعر واحد 
أحد وال تجربة واحدة فريدة فقط. لذلك كنت أس�خر من 

فكرة، من قبيل »ش�اعر الش�عب واألمة والحزب«. فثمة 
تجارب وأص�وات متعددة، بعضها يس�تحق املتابعة وما 
عداه�ا ع�زف عىل طبل مثق�وب يف ري�ح رصرص عاتية. 
قرأُت معظم الش�عراء البولندين وسواهم أحياء وأمواتاً 
وتعرف�ت إىل معظمه�م بفض�ل املهرجان�ات والرتجمة، 
فأعجبني ش�عر الش�عراء املجيدين واملثريين، وما نعرفه 
عن الشعر البولندي بالعربية أقل من القليل، وهو مرتبط 
باألس�ماء املعروف�ة الت�ي ترجم�ت بس�طحية، بغرض 
الكس�ب الرخيص. هناك تجارب ش�عرية بولندية مهمة 
غ�ري معروف�ة. ال ت�زال للش�عر مكانة كب�رية يف الثقافة 
البولندي�ة تتجاوز النثر من قصة ورواية. يرتبط الش�عر 
البولن�دي بروح األمة وعذاباتها وتطلعاتها، وهو واس�ع 
وث�ري وممتد يف نخ�اع البولندين، ومن ه�ذا املنطلق هو 
أعم�ق من نثرهم وأكثر األنواع األدبية إنس�انية وتجريباً 

وغنى.

 مواجهة اآلخر مرآة للذات وموشور للعبور إىل الضفة األخرى 
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�شرود

هاتف اجلنابي بعد" 35" عامًا من االغرتاب:
�شرفات

)عن لوفيغارو(

خديجة امل�شعودي/ املغرب
هل كان كل �شيء جمرد حلم؟
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نادرا ما يتكلم، هادئ الحركة طاملا يبتسم و بابه ال ينتظر طارقا.

أول األش�ياء فيه ترتك انطباعا ال ينىس ولو توس�لنا نس�يانه. ممراته 
تجعل�ك تتأك�د أن من يبدأه لي�س عليه إال إتمامه، ال حضور لإلنس�حاب. 
الدقيق�ة تح�ت مالءته تجر س�نوات من الحل�م. واعرتافات�ه ال تحتاج إىل 

كلمات.
عرص ذلك اليوم املش�حون بأش�ياء ال أعرف كيف أس�ميها، رقص رقم 
هاتفه عىل مرسح قلبي، هيأت نفس�يتي الس�تقبال صوت�ه الرخيم، دون 
أن يلقي التحية وبنربة حادة، إنبعث صوته عرب األس�الك: "يجب أن نلتقي 
بخص�وص موضوع يهم كلينا، غدا يف املقه�ى ذاته والوقت ذاته" ثم أقفل 
الخط دون وداع تاركا كل يشء يتخذ ش�كل ابتس�امة حائرة أين تريس، بر 
س�خرية أم بر اس�تغراب. خاطبني صوت انبعث من صدري " لقد إشتاق 
إيل، إنه يحبني". ثم انبعث صوت من رأيس يقول "بعد سنوات من اإلختفاء 
والصمت يدعون�ي للقاء ويترصف بغرور وتعجرف. من يعتقد نفس�ه؟" 

أقسمت أنني لن أذهب وليكن ما يكون.
ل�م يغمض يل جفن تلك الليلة، أتنقل بن أركان الغرفة وكيل تس�اؤالت 
وافرتاض�ات عن س�بب دعوة اللقاء، حاولت اس�تخدام ذكائي، حس�بتها 
بالورق�ة والقلم وصنعت قصاص�ات من الورق كتبت فيه�ا "اذهبي" "ال 
تذهبي" "أجيل اللقاء". قرأت عليها املعوذتن وس�ورة اإلخالص، أغمضت 
عيني وبعثرتها بن كفي أحركها جيدا ثم اخرتت إحداها. فتحت قصاصة 
الورق وش�فتاي تتمتمان "أيته�ا القوى الخارقة أرش�ديني إىل الصواب" 
م�ا إن وقعت عيناي عىل محتوى القصاص�ة "إذهبي" حتى علت ضحكة 
كبرية مألت فراغات الغرفة. صدى الضحكة بدا محزنا عىل مس�امعي. ثم 
قل�ت يف غض�ب "لن أذهب.. لن أذه�ب تحت أي ظ�رف كان، إبتعاده كان 
مهينا يل وساحقا لكرامتي. لن أذهب.. لن أذهب.. لن أذهب" غرست رأيس 
تحت املخدة بعد أذان الفجر وال أذكر كيف نمت تحت ايقاع غاضب يراقص 

عواطفي املتناقضة.

-2-   
ض�وء أصف�ر تحت س�تائر النوافذ وبذل�ة زرقاء بال ربط�ة عنق تحت 

جفني.
 يدغ�دغ الض�وء عين�ي، يبدو الجس�د األس�مر مرتدي�ا بذلت�ه الزرقاء 

كصحراء تلبس البحر. انتفضت من فوق الرسير..
- "املوعد.. املوعد، ماذا سأرتدي؟ ماذا سأقول؟ كيف سأترصف؟"

هرع�ت نحو الحم�ام، نزعت كل يشء عني ووقف�ت تحت صنبور املاء 
الدافئ، رغوة الصابون املعطر أخفت جس�دي. كل يشء ناعم يتغنج تحت 

جفني، أمواج البحر الزرقاء راحت تدغدغ جسد الصحراء.
تح�ت امل�اء الدافئ دندنت بنش�وة: "أنا عندي ميعاد ه�ذا رس ماعرفو 

حد، خايف من الحس�اد..." لففت املنش�فة حويل ث�م اتجهت نحو خزانة 
املالب�س، جلس�ت حائ�رة ماذا س�أرتدي؟  جرب�ت كل يشء ول�م يعجبني 
يشء. أغمضت عيني يأس�ا فوجدت جسده األس�مر مازال يحتضن بذلته 
الزرق�اء، فجأة أدركت وق�ررت أن أرتدي فس�تاني األزرق فقد تذكرت كم 
يعشق اللون األزرق. تعطرت بعد ارتداء الفستان ثم اتجهت نحو املرآة كي 
أكون أجمل من أي وقت مىض. تناولت مكحل عيني، بعدما ارتطم املِكَحل 
األسود بالبذلة الزرقاء تحت جفني تذكرت بأنني لن أذهب. نظرت إىل املرآة 
فصعقت بجس�د ضاع رأس�ه، أبحث عن رأيس ووجه�ي  وال يشء. "كيف 
للمرآة أال تعكسني؟ ماذا حصل للمرآة ؟ ماذا حصل يل؟ أين أنا؟ من أنا؟"

يزع�ق املنبه معرتضا ويخرجني من عالم األح�الم. نظرت إىل كل يشء 
م�ن ح�ويل، كل يشء يف مكان�ه، أرسع�ت إىل امل�رآة أبحث عن�ي، وجدتني 
معكوس�ة بش�كل طبيعي. صوت انبعث من رأيس يس�ألني "هل كان كل 
يشء مج�رد حل�م؟" تذكرت اتصاله الغريب فأرسع�ت نحو الهاتف اتفقد 
االتص�االت القديم�ة، بحثت عن مكاملته بخوف، وحصل ما خش�يت. كان 

كل يشء حلما أزرق.
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مخ�دوع م�ن يعتقد أن الحب أحم�ر، كنت مخدوع�ة باعتقادي أيضا. 
الح�ب غ�ري مفاهيمي عن الح�ب. الحب يعني أن تجهل لم تحب ش�خصا 
معينا دون س�واه. س�واء أحبك أو لم يحبك، س�واء جرحك، أغضبك، آملك، 
أرق�ك، حمقك وجننك، لكن�ك تحبه. ليس يف الح�ب األزرق لحظات توقف، 
ولكن هناك لحظات تأمل، يف كل لحظة منها ينبعث بش�كل مبهر، فأحبه 
أكث�ر. هو من علمني الحب الذي ال يموت، نقش�ه ع�ىل صفحات ذاكرتي 

بعناية دون أن يشك بإمكانية فشله.
فك�رت أن أجاري الوهم وليكن ما يك�ون. طبقت كل ما جاء يف الحلم، 
بعد أن اس�تحممت وتعطرت، تزينت وجعلتن�ي كما لم أكن من قبل. تمام 
الس�اعة الحادية عرش صباحا، كنت داخل املقهى بفستاني األزرق أنتظر 
حلما أزرق. انتظرت طويال وكفي ُيس�ند رأيس. الدقائق كانت سنوات من 
القلق واألس�ئلة. أغمضت عيني يأس�ا وتنهيدة طويلة أزاح�ت ما أزاحته 
عن ظهري. هممت راحلة قبل أن تقعدني ش�هقتي، كان حبي األزرق آتيا 
باتجاهي، كانت س�عادتي ال وصف يصفها وال كلمة تناسب شهقتها. مر 
م�ن أمامي ولم يكلمني، اتخذ مكان�ا قبالتي دون أن ينظر إىل وكأنني غري 

موجودة واأللم يركب فوق ألم. 
نظرن�ا لبعضنا خلس�ة من�ا، تهامس�نا، اقرتبن�ا، وال أحد ي�درك حبنا 
باإلضافة إلينا. بخجل، أهمس له قبل أن يلمحني أحد "أحبك يف صمتي أيها 
األزرق"، بصوت يكاد يس�مع تحركت ش�فتاه "لك الحب أيتها الحمراء". 
األزرق داهية يعرف كيف يجوعنا إليه وال يطعمنا حد الشبع. أحيانا، يغري 
جلده، يتلوى، يتمايل، يتس�لل، يتجاوز، يخرتق  باملاء حمرتي كي ال أمله 
أو يملن�ي. ألن حقيقتنا تدرك أالعيبنا، نحن "عش�اقان مالالن". وال نحب 
م�ن يخنق روحنا الطليقة. نس�تطعم دفء الوهم الجميل إن لم يس�عفنا 
الوقت والذكاء يف الحصول عىل حياة جميلة.  يف كل اخرتاق استحلفه بالله 
سائلة: "من تكون؟" فيجيبني بثقة "أنا الحب" ثم أسأله عني؟ فيجيبني 

بثقة أكرب " أنِت أنثى الحب، أنِت الُحبة".

حاوره: ا�شكندر حب�ش 

احلـــــــب األزرق
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مايكروفون

اسمه"! بسبب  عبدالالت  عدا  ما  األردنيني  لكل  "حلنت 

جعفر اخلفاف: سأقايض ماجد املهندس
أك�د امللحن العراقي، جعفر الخفاف، انه س�يقيم دعوى قضائية ضد الفن�ان ماجد املهندس كونه غّنى بعض أغنياته وكتب 
أنها من الرتاث، يف ما أش�ار إىل أن ضياع هاتفه كان س�بباً يف عدم تحقيق لقاء بينه والفنان كاظم الس�اهر الذي أعد له مفاجأة 
تتمثل يف أغنية من تلحينه، كما اش�ار اىل العديد من أغنياته التي لحنها يف الس�بعينيات وكان يخىش ان ال تعجب اآلخرين أصبحت 

من املميزة. 
وجاء ذلك يف ترصيح خاص أورده موقع "إيالف" عىل هامش الحفل الذي أقامه ملتقى الحوار الثقايف يف بغداد، لالحتفاء باملوسيقار 

العائد اىل بلده بعد غياب لسنوات طويلة، جال فيها عىل عدد من الدول حتى استقر يف السويد.
وقال الخفاف حول عدم تلحينه للفنان كاظم الساهر يف السنوات األخرية عىل الرغم من العالقة الطيبة التي جمعتهما يف السابق: 
"سبق ان لحنت للساهر ثالث أغنيات عىل الرغم من الظروف الصعبة التي كنت أعيشها وأنا هارب من بلدي، ولكن يف عام 2008 
كان م�ن املمكن ان يكون هناك بيننا عمل مش�رتك لغناء قصيدة من كلمات�ي وألحاني بعنوان "انا ميت يف ثوب حي"، وتواعدنا 
للق�اء يف أملاني�ا ولكن ح�دث ظرف حال دون ذلك ولم نعاود االتصال ثانية، كما لحنت فيلًما س�ينمائًيا ومرسحيتني وانش�غلت 
بأعمال فنية مع االوركس�رتا الس�ويدية وغري ذلك، وما زالت القصيدة موجودة ولم اعطها ألحد. وعن التعاون مع الفنان ماجد 

وكتب عنها أنها من الرتاث وهي "بعدها الروح املهندس قال: "س�أقايض ماجد املهندس ألنه غني ثالث أغنيات يل 
و"ب�ني العرص واملغ�رب"، وكي�ف يفعل هذا من حب�ك جريحة"، و"خرست�ك يا حبيبي" 

بأنه�ا من ألحاني، من املعي�ب أن يفعل ذلك، وهي معروف�ة للناس 
أما كان يفكر أننا س�نلتقي يف يوم ما، فمن 
يصدق أن "بعدها الروح من حبك جريحة" 
الت�ي لحنتها ملحمود أنور من الفلكلور، أو 

"بني العرص واملغرب".
ويف حف�ل االحتف�اء ب�ه، تح�ّدث الفنان 
جعف�ر الخفاف ع�ن بداياته ومس�ريته 
وانجازاته ،كما غنى ع�دًدا من أغنياته 
التي لحنها ملطربني عراقيني، موضحا 
انه تعامل م�ع كل املطربني العراقيني 
ما عدا ياس خرض، يف ما اش�ار اىل ان 
اقامت�ه يف االردن س�نحت له فرصة 
التلحني لكل املطرب�ني األردنيني ما 

عدا عبد الالت بسبب اسمه.

سليامن: نارشو صوريت مع الراقصة كالب 

الكرتونية

خرج جمال س�ليمان عن ط�وره مبدياً اس�تياءه ومتهّجماً عىل 

ن�ارشي إح�دى الصور الت�ي تظه�ره وهو يرقص م�ع إحدى 

الراقصات الش�عبيات حيث وصفهم ب�”الكالب االلكرتونية” 

.وقال عىل صفحته الش�خصية عىل فيس�بوك إّن “الكالب 

االلكرتونية بدأت مفلس�ة وكل يوم ينكشف إفالسها 

أكثر و لكنها البد أن تنفذ مهمتها يف تش�ويه صورة 

كل من قال نريد س�وريا ديمقراطية تعددية، نريد 

صنادي�ق انتخاب�ات ح�رة ونظيفة، نري�د قضاء 

مس�تقال، نريد أحزابا تعمل بحرية تحت سقف 

القان�ون، نري�د رقابة محرتمة ع�ىل ثروات 

بالدن�ا الت�ي ينهبه�ا حفن�ة م�ن 

األشخاص. يف كل مرة و كالتاجر 

املفلس يبحثون عن س�بب 

أو يخرتعون سببا أو 

لتشويه  إشاعة 

كل  ص�ورة 

م�ن ين�ادي باآلن�ف 

ف  ض�ا وأ . " كره ذ

س�ليمان: "وآخ�ر 

أن  اجتهاداته�م 

ن�روا يل ص�ورة 

وأن�ا أرق�ص م�ع 

عال غانم تعزو نجاح الدراما الرتكية إىل 
وحرماننا" "كبتنا 

انتق�دت الفنان�ة املرصي�ة، عال غان�م، الدرام�ا الرتكية، 
واصفة إياه�ا باململة واملضّيعة للوقت، ُمرجعة س�بب 
نجاحها يف العالم العرب�ي إىل البطالة والفراغ والكبت 

الذي يعانيه.
ع�ال قال�ت: أن�ا بش�كل ش�خيص ض�د األعمال 

الرتكي�ة ش�كال وموضوع�ا، وال أتحم�ل 
مش�اهدتها، فكنت أس�مع ش�عرا عن 
مسلسل »حريم الس�لطان«، وعندما 
ش�اهدته لم أس�تطع أن أتابع حلقة 
واحدة، حيث أجد نصف ساعة تمر من الحلقة 
دون وج�ود أي حدث، فأتس�اءل وأقول هل وقتي لي�س له قيمة ملثل 

هذه الدرجة؟
وأضاف�ت: أعتق�د أن نجاحه�ا بس�بب أن أكثر من نصف الش�عب امل�رصي يعاني من 
البطال�ة، فض�ال ع�ن وجود فئة كب�رية من ربات البي�وت ليس لها وظيف�ة غري الطبخ 

ومش�اهدة التليفزي�ون، أما عن فئة الكبار يف الس�ن والعجائ�ز فنحن يف مرص ليس 
لدينا أماكن للخروج فيها، فيلجأ املسنون إىل مشاهدة التليفزيون تجنبا لنزول 

الش�ارع واإلصابة باالختناق من املرور والتلوث وغريهما من األسباب التي 
ال يتحملها املسن.

بويس: هناك أمل بعوديت إىل السينام
أعرب�ت املمثلة املرصية بويس عن س�عادتها بتكريمه�ا يف مهرجان 
اإلس�كندرية أخ�رياً، واعتربته بمثاب�ة تقدير للفنان عن مش�واره 

الفني واعرتاف بما قدم خالل تاريخه الفني، الفتة إىل أن أي فنان 
البد أن يكون سعيداً بالتكريم.

وع�ن ابتعاده�ا ع�ن الس�ينما اعتربت ب�ويس أن الغي�اب ليس 
مقصوداً، "ولكنني أختار أعمايل برتكيز شديد وتفكري وال أدخل 
أي دور إال ع�ن اقتناع تام بالعم�ل والدور معاً، وأحب أن أختار 
أعم�االً جيدة". وتابعت: "الس�ينما بالنس�بة إيلّ متعة كبرية ال 
يمك�ن أن يعّوضها العمل التلفزيوني أو املرسح، ولكن لألس�ف 

ل�م أجد ما يدفعني للع�ودة مرة أخرى، خصوصاً يف ظل س�يطرة 
نجوم الكوميديا عىل الساحة، وإن كانت هناك بارقة أمل لعودتي بعد 
عودة النجوم الكبار مثل محمود ياس�ني ومحم�ود عبد العزيز ونور 

الريف".

نادين الرايس: ال توجد امرأة يف العامل مل ختن 
زوجها!

قال�ت الفنانة اللبنانية نادين ال�رايس أنه ال توجد امرأة يف 
العالم لم تخن زوجها فكريا وليس جس�ديا ، وأش�ارت إىل 

أن الخيان�ة الفكرية يجب أن تغف�ر ، خالل حلقات برنامج 
“نورت” ال�ذي تقدمه اإلعالمي�ة وفاء الكيالن�ي. وانطلقت 

نادين الرايس يف حديثها من أحد املش�اهد يف مسلس�ل “خرم 
إبرة” الذي قدمته، وتابعت أن بعض النس�اء يعشن أملاً رهيباً 

يف تحمل الخوف وعدم القدرة عىل الخيانة الجسدية، بينما هم 
يخونون أزواجهن مع الرجال الذين يحبونهم فعالً فكرياً.

وعل�ق الفن�ان الكويت�ي يعق�وب عبدالل�ه أن الصف�ح يف حالة 
الخيان�ة الفكري�ة جائ�ز يف حالة ع�دم معرفة ال�زوج ، أو عدم 

ترصيح الزوجة ألن كيف للرجل أن يعرف ما يدور بخلدها ، أما يف 
حال�ة ترصيحها بالخيانة الفكرية فهذا أمر آخر. وعلق قائالً: "إذا 

قالت يل هذا، الله يرحمها".

نيكول سابا ترد عىل منتقدي فيلم "بابا"
قام عدد من املش�اهدين بتوجيه النقد لفيلم "باب�ا"، الحتوائه عىل خطأ فادح، 
وه�و أن الفنانة نيكول س�ابا تظهر يف الفيلم يف دور فت�اة لبنانية تربي ولدها 

الصغ�ري يف لبن�ان، إال أن الطف�ل يتح�دث باللهجة املرصية، رغ�م أن املنطق 
يف�رض أن يتحدث الطفل باللبنانية بما أنه ولد وتربى يف بريوت.حيث اعترب 

النق�اد أن هذا الخطأ الذي وقع في�ه العمل فادح، وقد ردت نيكول بالقول: 
"لم يذك�ر يف الفيلم أصالً أنني لبنانية، وربما بنى املش�اهد هذا من وحي 
خياله باعتباري لبنانية األصل، أو ألني ممثلة لبنانية، والبعض اعترب أنه 
من غري الطبيعي ان تكون الوالدة مرصية وتعيش مع ابنها يف لبنان كما 
ه�و مق�رر يف الفيلم، ومن الطبيعي أصالً أن يأخ�ذ الولد لهجة أمه ألنها 
أكثر من يتحدث معه، وأنا غري مس�ؤولة عن الفهم الخاطئ للمشاهد", 
حس�بما ذك�ر موقع "س�يدتي . نت".وعن مش�اركتها يف العم�ل قالت: 

"ظه�رت يف الفيل�م بناء عىل طلب من أحمد الس�قا، وهو صديق مقرب يل 
واملخ�رج ع�ي ادريس الذي ال يمك�ن ان ارفض له طلباً، وأنا س�عيدة جداً 
بمش�اركتي وأن اكون ضيفه رشف يف فيلم من بطولة السقا، فلماذا ترتك 

الصحافة كل اإليجابيات وتختلق سلبيات يف العمل"؟
الفيل�م يضم نخبة من النجوم إىل جانب الس�قا أمثال درة وصالح عبد الله 

وإدوارد وخالد رسحان وحس�ن مصطفى، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج 
عي إدريس .
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 
لم يكن أمام الفنانة ميالد رسي س�وى أن تسافر إىل تركيا 
طلبا للع�الج بناًء عىل توصية من طببيها الخاص، وبدعم 
م�ن وزارة الصحة بعيدا عن الدعم الذي كانت تنتظره من 
الوزارة التي تنتمي إليها، بعد اكتشافها أن املرض العضال 

أخذ مأخذا يف ذلك الجسد األنيق.
مي�الد رسي قالت ل�)املس�تقبل العراق�ي( أن أملها بالله 
"كان ه�و األهم واألس�مى ولكونها مؤمنة بم�ا أصابها.. 

والن املؤمن مبتىل". 
رسي بدت عصامية وقوية ج�دا ومقاومة للمرض يف هذا 

الحوار:
بدءا ملاذا سافرت إىل تركيا مؤخرا؟  •

بم�رض  مريض�ة  لكون�ي  للع�الج  س�افرت   -
الرسط�ان أبعد الل�ه الناس عنه وكان س�فري عن طريق 
وزارة الصح�ة مش�كورة، وعىل حس�ابي الخاص.. وكنت 
أتمنى ان تساهم وزارتي )وزارة الثقافة( يف عالجي أو ولو 

بجزء منه. 
ملاذا لم يكن العراق هو املعالج؟  •

الن حالتي كانت بس�يطة ج�دا يف بداية املرض   -
رغم انه كان يف مكان حساس جدا.. اال ان دكتوري الخاص 
قرر أن يعالجني يف مستش�فى خ�اص يف تركيا لكونه يثق 
بنتائج العالج فيها.. وهو الذي سعى يل بالسفر إىل هناك. 

مرحلة العالج يف تركيا كم استمرت؟  •
ش�هرين ونص�ف.. أخ�ذت خاللها 33 جلس�ة   -
إشعاع وبمعدل خمس جلس�ات يف األسبوع.. والحمد الله 
كان�ت النتيجة األخ�رية ايجابية جدا. وله�ذا تقرر عودتي 

للعراق. 
هل من عودة إىل تركيا ثانية؟  •

كال.. وبإذنه تعاىل.. الن فرتة العالج من املرض   -
انتهت وكانت النتائج س�ارة.. واألعمار والصحة والعافية 

بيد الله تعاىل. 
كيف واجهت املرض؟  •

برحابة صدر.. ألنني مؤمن�ة بالله تعاىل.. الله   -
الذي وضع ب�ي هذا املرض.. وهو الرحم�ن الرحيم والذي 

ينظ�ر إيلّ يف محنت�ي وم�ادام هناك عالج وتقني�ة عالية.. 
ومادامت قوية فقد اس�تقبلت وتحمل�ت فرتة العالج بكل 

ما يف الصرب من قوة.
بع�د عودت�ك م�ن الع�الج.. برصاح�ة م�ا هو   •
ش�عورك وأن�ت تنظري�ن إىل مي�الد رسي من خ�الل املرأة 

اليوم؟
أقول الحم�د الله عىل كل يشء.. وأقول ش�كرا   -
ل�كل من س�اندني يف محنتي م�ن أصدق�اء وصديقات... 
وشكرا وألف شكر للدكتور الذي اكتشف مريض العضال.. 

وكان صائباً يف التش�خيص قبل 
فوات األوان. 

كنت  ه�ل  وقتها   •
تعتقدين بأن�ك مصابة بهذا 

املرض؟
ولك�ن  كال..   -
التشخيص الصائب هو الذي 
دق ناق�وس الخطر لالنتقال 
الع�الج وبأقرب  اىل مرحل�ة 

وقت وقبل فوات األوان.
علم�ك  حال�ة  يف   •
ب�ان فنان�ة أخ�رى أصيبت 
بمصاب�ك.. ما الذي تقدمينه 

لها؟
كل  له�ا  أق�دم   -
ويف  تقديم�ه  اس�تطيع  م�ا 
املقدمة النصيحة وتبصريها 
باملبارشة بالعالج عىل طريق 

الشفاء العاجل بإذن الله تعاىل.
متى س�كبت دمعتك وأن�ت يف مرحلة العالج يف   •

الغربة؟
يف آخ�ر أس�بوعني تحدي�دا من مرحل�ة العالج   -
والتي خاللها اصبحت غري قادرة عىل األكل والرب سوى 
املغ�ذي وملدة 24 س�اعة يوميا وكان أمام�ي الهّم الوحيد 

وهم أهي ولكوني أعيل عائلتني. 
موقفك من الش�ائعات التي ظهرت بعد سفرك   •

للخ�ارج يف مقدمته�ا انك ادعيت املرض ك�ي تحصي عىل 
السفر؟

-مع االس�ف الش�ديد ان مث�ل تلك الش�ائعات ظهرت من 
بع�ض االصدقاء وهم ليس�وا اصدق�اء حيث ادع�وا أنني 
زورت اوراق س�فري وايفادي من قب�ل وزارة الصحة من 
اج�ل الهروب م�ن االمتحان�ات النهائية لكون�ي طالبة يف 
معه�د الفنون الجميل�ة.. علما بأنني قد قدم�ت التقارير 
املرضية اىل املعهد قبل ذهابي للعالج.. وأنا اشكرهم لسوء 

الظن.. والله معي أبدا. 
•يف س�فرك للعالج ه�ل كنت مرتبط�ة بعمل 

ما؟
-وقته�ا أكملت حف�ر الباط�ن وأرجأت 
مسلس�ل ع�ىل ال�وردي الن العالج كان 

عندي هو األهم. 
•ومسلسل قناص بغداد؟

-رفضت�ه بس�بب األج�ور الضئيل�ة 
النه�ا ليس�ت باملس�توى املطل�وب 
ولك�ون املنت�ج املنفذ بات يس�تغل 

الفنان العراقي. 
•هل هناك من عق�ود جديدة بعد 

عودتك من رحلة العالج؟
-ان ش�اء الل�ه.. الن األعم�ال قد 
توقفت بعد رمضان املبارك ونحن 

باالنتظار الحركة من جديد. 
•ما الذي تريدينه يف هذه املرحلة؟

ال  ألنه�ا  والصح�ة  الصح�ة  -اوال 
يمكن تعويضها.. والفلوس يف كفة 
والصح�ة يف كفة والعافية م�ن الله تعاىل.. ألنني 

مؤمنة به، واملؤمن مبتىل. 
•واخريا ؟

-ش�كري وتقديري للدكتور الذي شخص مريض 
بش�كل صائب واىل كل من وقف إىل جانبي وسأل 
عن�ي.. وبش�كل خ�اص إىل وزارة الصح�ة واىل 

ميلت�ي  ش�كري ز سوس�ن  الفنان�ة 
العتنائها الفائق بي يف 
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ميالد رسي لـ)                              (: نعم.. أعاين الرسطان!

محادة هالل يطرح ألبومه 
انته�ى الفنان حم�ادة هالل من تس�جيل معظم أغاني ألبوم�ه الجديد، 

استعدادا لطرحه قريبا يف األسواق.
وق�ال املوزع املوس�يقي أحم�د عادل لوس�ائل اع�الم عربية أنه 

يتع�اون مع هالل يف األلبوم الجديد من خ�الل 3 أغاني، انتهى 
من تسجيلها وإعدادها.

وأوضح ع�ادل أن األغاني ه�ي "الزينة العقل�ة" وهي من 
كلم�ات محمد جمعة وألحان محم�د رحيم، و"نفضل مع 
بع�ض" كلم�ات مالك ع�ادل وألح�ان محمد عب�د املنعم، 
واألخ�رية من كلمات مصطفى كمل وألحان حمادة هالل، 

ولم يتحدد اسمها بعد.
جدي�ر بالذكر أن حم�ادة هالل عرض ل�ه مؤخرا فيلم 

"مسز أند مس�رت عويس" مع الفنانة برى، قصة 
هشام ماجد سيناريو وحوار شيكو وإخراج أكرم 

فريد.

مايا دياب حتتفل بكليبها
تس�تعد املطرب�ة اللبناني�ة مايا دي�اب إلقامة حفل 
كبري يوم 10 من ش�هر تري�ن األول املقبل إلطالق 

الكليب الجدي�د الذي انتهت من تصوي�ره مع املخرج 
س�عيد املاروق، بعنوان "ش�كلك ما بتعرف أنا مني"، 

وذلك يف إحدى القاعات الكربى بلبنان.
وس�تدعو ماي�ا للحفل ع�ددا كبريا م�ن الصحفيني 
واإلعالميني والفنانني إلقامة مؤتمر صحفي، حيث 
أكدت أن الكليب س�يحدث انقالب�اً يف عالم الكليبات 

نظراً لضخامة إنتاجه.
يذك�ر أن مايا دي�اب ظهرت مؤخ�را يف حفل بلبنان 

لصالح مرىض اإليدز، بشكل مختلف عن املعتاد 
أن يراه�ا الجمه�ور علي�ه، حي�ث ظهرت 

بش�عر مجعد غجري أثار لفت األنظار 
بشدة إليها.



مايكروفون

فرقة كركوكية تقدم مسرحية في األوبرا المصرية
ضمن منهاج الحفالت الفنية التي ستقيمها فرقة عيل مردن للمقام العراقي يف كركوك، تقوم بعرض مرسحية )يف 

حرضة الغياب( عىل هامش الحفل الذي ستقدمه يف دار األوبرا املرصية.
وقال القنصل العراقي يف القاهرة عبد الرحيم الشوييل لوكالة أنباء محلية أمس إن "الفرقة ستصل يف 

وق�ت الحق اليوم )أمس( قادمة من العراق، حيث أعدت العدة لتقديم فعاليات فنية متنوعة عىل 
خشبة مرسح األوبرا الصغري والكبري، إضافة اىل مرسح قبة الغوري".

واس�تدرك بالقول "وس�تقدم الفرقة مرسحية بعنوان )يف حرضة الغياب( وهي من 
تأليف قاسم حميد فنجان، ومن تمثيل  الفنانني )قاسم نوري، واسعد 

ري�اض، ورائد ح�ازم، ومصطفى رائد، وكريم جاس�م(  إضافة 
إىل تقدي�م الوصالت الغنائي�ة باللغات )الرتكماني�ة  والكردية 

والعربي�ة واالنكليزي�ة( يقدمه�ا املطرب�ون اي�اد احمد، 
واحم�د نجيب، وعم�ر محمد، وعباس ص�الح، وجنار عبد 
القادر، بمصاحبة أمهر العازفني بقيادة االس�تاذ نور الدين 

الجاف".
وأضاف الشوييل ان "جميع هذه الحفالت تقام برعاية 
الس�فارة العراقي�ة بالقاهرة وتحت ش�عار )املقام من 
أجل الس�الم( حي�ث انهينا جميع االس�تعدادات بالتعاون 

م�ع وزارة الثقافة املرصي�ة، وقمنا بدعوة الجالي�ة العراقية 
يف م�رص، والجاليات العربية واألجنبي�ة املتواجدة يف املحافظات 

املرصية".وأش�ار اىل ان�ه "تم إعداد برنامج س�ياحي للفرقة 
بالتنسيق مع وزارة الثقافة املرصية، لتقوم بزيارة األماكن 

الس�ياحية واألثارية يف القاهرة ومنه�ا املتحف القومي، 
وقلعة صالح الدين األيوبي، واألهرامات، ومقام سيدنا 

الحسني، والسيدة زينب( وغريها من األماكن السياحية 
يف القاهرة.يش�ار اىل ان فرق�ة ع�يل م�ردان للمق�ام 

العراق�ي، وه�ي فرقة فنية م�ن محافظة كركوك، 
ستصل اليوم االثنني اىل العاصمة املرصية، حيث 

تستعد القامة حفالتها يف القاهرة.

شذى متّهد أللبومها بأغنية منفردة
 تس�تعد الفنانة العراقية ش�ذى الطالق أغنية جديدة منفردة من كلمات الشاعر تركي املشيقح، 

وألحان جابر الكارس وتوزيع س�ريوس عىل مختلف اإلذاعات الخليجية والعربية قبيل إطالق ألبومها 
الثاني الذي بارشت بعملية االستماع إىل النصوص الغنائية املقرتحة له.

إىل ذلك، حاز فيديو كليب أغنية "عالء الدين" للفنانة ش�ذى حس�ون عىل إعجاب الكثري من أهل الصحافة 
ت مش�اهداته عىل قناة اليوتيوب 100 ألف متفرج يف  واملش�اهدين، وحقق نس�بة مش�اهدة عالية حيث تخطَّ

وقت قيايس. 
كما حصل الكليب فور إطالقه عىل املرتبة الخامسة يف برنامج توب 40 الذي يعرض عىل قنوات روتانا، وفاز كأفضل فيديو 

كليب يف أغلبية االستفتاءات.
من جهة أخرى، تتابع شذى أعمالها الفنية أولها زيارة عمل إىل لندن تكللت بالنجاح، وغادرت بعدها إىل االمارات إلحياء 

حفيل زفاف كبريين يومي 27 و 28 سبتمرب يف مدينة ابوظبي.

عادل حمسن: األغنية ترّضرت 
كالسياسة

حمل الش�اعر الغنائي عادل محس�ن، بعض الغروبات 
يف الوس�ط الغنائي مس�ؤولية تدهور األغنية الشبابية، 

وقال محس�ن لوكال�ة أنباء محلية االثن�ني "صارت بعض 
الغروبات املوس�يقية تش�رتط عىل املطربني الشباب أسماء 
ش�عرية معين�ة تتعام�ل معه�ا، ل�ذا يضطر بعض الش�باب 
بتعام�ل مع هؤالء الطارئني عىل القصي�دة الغنائية، وال مفر 

من تلك الغروبات التي صارت تحارص الوسط الغنائي".
وأض�اف: بعض امللحنني يفرضون أن يلحنوا قصائد ألس�ماء 
ش�عرية معينة ويدفع�ون باملطرب الش�اب بالتعامل مع من 
يري�دون وأحيانا يعرضون عليه تس�جيل األغنية له وهذا يعد 

فرصة ذهبية ملن يبحث عن الشهرة.
وب�ني: أن القصي�دة الغنائي�ة أصبحت كالسياس�ة مترضرة 
من كل جانب بس�بب من تس�لقوا إليها وهم ال يفقهون حتى 
أساسيات الشعر وبالتايل أثروا سلبا يف مجمل العملية الفنية.

عامر توفيق في مسارح العالم األوبرالية
حصل مطرب املقام العراقي عامر توفيق عىل )ش�هادة ايطالية كمغني أوبرا( 
.. وه�ي امل�رة األوىل التي يحصل فيها مطرب عراقي عىل هذه الش�هادة التي 

تؤهله للوقوف يف اي مرسح اوبرايل يف العالم.
وقد جاءت الش�هادة بعد ان وجه اليه الفنان كريم وصفي قائد االوركسرتا 
السمفونية العراقية دعوة للس�فر إىل ايطاليا واملشاركة هناك يف مهرجان 
االوبرا والدراس�ة مع الفنانة االيطالية ) ماريلال( 67 سنة والتي تعد اكرب 

املغنيات االوبراليات يف العالم.
وأض�اف املط�رب عامر توفيق بأنه ش�عر بان ايطاليا تح�رتم الفنان عىل 

عكس ما لدينا وهو لهذا يحمل اإلدارة الفنية يف العراق تلك املسؤولية.
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براد بت في فيلم هندي
بع�د إعالن العديد من ممثيل ونجوم هوليوود؛ يف أكثر من مناس�بة 
عن رغبتهم يف دخول عالم سينما بوليوود، جاء ترصيح النجم "براد 
ب�ت" مؤخ�رًا بنفس الصدد؛ ليعل�ن عن انضمامه رس�ميا للقائمة 

الطويلة التي تضم نجوًما مثل "توم كروز" و"هيو جاكمان".
فف�ي حديثه م�ع وكال�ة األخبار 
الهندي�ة IANS؛ ع�ربرّ "ب�ت" عن 
حب�ه للس�ينما الهندي�ة بقول�ه: 
"تحقق الس�ينما الهندي�ة تطوراً 
ملحوظاً وهي تسري بخطى واثقة 
ع�ىل نهج خ�اص بها، وأن�ا أحبرّ 
التمثي�ل  أن أش�ارك يف  ش�خصياً 
بمث�ل ه�ذه األف�الم الت�ي تتميز 
العميق�ة  الدرامي�ة  بقصصه�ا 
وتنوعه�ا، وخ�ري دلي�ل عىل ذلك 
هو ظهور العديد من هذه األفالم 
الدولي�ة  يف املحاف�ل الس�ينمائية 

املمث�ل  األوس�كار".وأضاف  مث�ل 
البال�غ من العمر 48 عاماً: "إن تألق س�ينما بوليوود يف املهرجانات 
السينمائية؛ يدل عىل االرتقاء يف جودة األفالم وأداء املمثلني عىل حد 
س�واء، وقد ترون�ي يف يوم من األيام وأنا أمثرّ�ل يف واحدة من األفالم 
الهندي�ة؛ وأقوم بح�ركات راقصة برفقة مجموع�ة من الراقصني؛ 

كما جرت العادة يف هذه الفئة من اإلنتاجات السينمائية".
ول�م يخف "بيت" رغبته بأن تك�ون "راي" إىل جانبه يف أول تجربة 
بوليوودي�ة ل�ه؛ حي�ث علرّق عىل ذل�ك قائ�اًل: "إن أتيح�ت يل حرية 
اختيار من س�يمثل إىل جانبي؛ فس�يكون أول اس�م يخطر عىل بايل 
هي "آيش�واريا راي"؛ والتي باتت تتمتع بش�عبية يف الغرب بسبب 
جمالها األخ�اذ ومهاراتها التمثيلية العالية، وآس�ف ألنه لم تتح يل 

."Troy فرص التمثيل معها يف

ويل آيام يطلق أغنية من المريخ
يب�دو أن أول تع�ارف ب�ني الب�ر والكائن�ات 
املوج�ودة عىل س�طح املري�خ � إذا تواجدت 
� س�يكون عرب موس�يقى الراب، حيث من 
املق�رر قيام املغن�ي "ويل آي�ام " ببث أول 

أغنية مسجلة له عىل سطح املريخ.
يف ارتباط بعيد االحتمال عادة، بني 
ناس�ا ومغني راب، تقرر بث 
األغني�ة الجدي�دة للمغن�ي 

" وي�ل آيام " عرب س�ماعات عىل روبوت 
الفضاء "كريوستي" املتواجد عىل كوكب 
املريخ بعد نجاحه يف الهبوط عىل سطحه 

أوائل الشهر املايض.
وم�ن املق�رر أن تبث ناس�ا ع�ىل الكوكب 
للمغن�ي   "Reach for the Stars" أغني�ة 
الذي حصل عىل عقد للعمل يف املوس�م الثاني 
 "The Voice" م�ن برنام�ج املواه�ب الغنائي�ة

بنسخته الربيطانية.

راشيل وايز: لست تلك الرقيقة دائمًا
راش�يل واي�ز هي نجم�ة س�ينمائية أنيقة 
ذات حض�ور متميِّ�ز ومعروف�ة بتقمرّص 
أكثر الش�خصيات تعقي�داً، لذلك لم يكن 
اعتباطاً حصولها عىل جائزة األوسكار 

عام 2006.
وبالنظ�ر لبس�اطة جماله�ا الذي 
يقابل�ه ق�وة ش�خصيتها، تعترب 
واي�ز من املمثالت اللواتي يتمنى 
إىل  ه�ا  ضمَّ املخرج�ني  جمي�ع 
فريق العمل الخاص بأرشطتهم 
آذار  ش�هر  ومن�ذ  الس�ينمائية، 
امل�ايض بس�طت وايز وم�ن دون 
من�ازع، ش�خصيتها الفني�ة من 
خ�الل إدائه�ا الراق�ي يف فيلم "ذا 
دي�ب بل�و يس"، حي�ث تبع�ث من 

خالل البطلة غرائز مدام بوفاري.
وال ُيع�رف س�وى القليل ع�ن املمثلة 
ألنه�ا  الخاص�ة،  وحياته�ا  اإلنكليزي�ة 
إخت�ارت اإلبتع�اد ع�ن هولي�وود وأجوائه�ا 
امللبدة بالفضائح واملفاجآت. تزوَّجت وايز قبل 
عام من دانييل غريغ نجم سلسلة أفالم جيمس 
بوند، ولديها إبن عمره ست سنوات ثمرة عالقة 

سابقة مع املخرج دارين آرونوفسكي.
املتميرّ�ز  واألداء  الق�وي  الحض�ور  ذات  واملمثل�ة 
الت�ي إش�تهرت بقربه�ا وقدرتها ع�ىل تقمرّص أكثر 
الش�خصيات تعقي�داً وصعوب�ة، ل�م يك�ن إعتباط�اً 
حصوله�ا ع�ىل أول جائزة أوس�كار ع�ام 2006، وعىل 
جائزة الكرة الذهبية كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها يف 
فيلم "ذا كونستانت غاردينر" للمخرج فرناندو مرييليس.

ولكن وايز ليس�ت دائماً تلك امل�رأة الناعمة والرقيقة عندما 
يتطلب األمر منها الظهورعكس ذلك يف األفالم الضخمة، وإذا 
كان دورها البطويل يف أفالم "ذا مامي" قدمها لجمهور واسع، 
فإن فيلم "ذا بورن ليغليس" حقق لها النجاح يف شباك التذاكر.

مــن هناك
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بعي��دا عن فقدانه��ا جائزة أفضل 
ممثلة في عم��ل درامي جاد ضمن 
جوائ��ز مهرج��ان إيم��ي الس��نوي 
في ل��وس أنجيل��س، إال أن نيكول 
كيدمان أصرت على إكمال االحتفال 
بليلته��ا الرومانس��ية م��ع زوجها 
كي��ث أورب��ان، بحس��ب م��ا نقلت 
صحيف��ة دايل��ي مي��ل البريطانية 
عب��ر موقعه��ا الالكتروني. وخالل 
وجوده��ا ف��ي الحف��ل، ل��م تفارق 
االبتس��امة وجه كيدمان وزوجها 

وظهرت الرومانسية عليهما.

مسرحية ألوان بصرية 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

إعداد وإخراج/ ابراهيم الراشد

تقديم / جمعية الفلكلور والرتاث 

يف محافظة البرصة 

الزمان/ حزيران 2012 

امل�كان / قاعة عتبة  بن غزوان يف 

مدينة العشار 

الس�ادس  الع�ام   / املناس�بة 

لتأس�يس الجمعية تقديم األلوان 

البرصية التي تمثل تراث محافظة 

البرصة.

"إن إقامة الحفل إلحياء الفلكلور 

الب�رصي ال�ذي توق�ف من�ذ زمن 

لي�س بالقصري م�ن اج�ل تقديم 

الهيوة والخشابة والسامري وهي 

الوان غنائية امت�ازت بها البرصة 

والتي قدمتها يف مهرجانات طنية 
وعربية يف الجزائر ومرص وتونس 

واملغرب".

املخرج إبراهيم الراشد 

محادة هالل يطرح ألبومه 
انته�ى الفنان حم�ادة هالل من تس�جيل معظم أغاني ألبوم�ه الجديد، 

استعدادا لطرحه قريبا يف األسواق.
وق�ال املوزع املوس�يقي أحم�د عادل لوس�ائل اع�الم عربية أنه 

يتع�اون مع هالل يف األلبوم الجديد من خ�الل 3 أغاني، انتهى 
من تسجيلها وإعدادها.

وأوضح ع�ادل أن األغاني ه�ي "الزينة العقل�ة" وهي من 
كلم�ات محمد جمعة وألحان محم�د رحيم، و"نفضل مع 
بع�ض" كلم�ات مالك ع�ادل وألح�ان محمد عب�د املنعم، 
واألخ�رية من كلمات مصطفى كمل وألحان حمادة هالل، 

ولم يتحدد اسمها بعد.
جدي�ر بالذكر أن حم�ادة هالل عرض ل�ه مؤخرا فيلم 

"مسز أند مس�رت عويس" مع الفنانة برى، قصة 
هشام ماجد سيناريو وحوار شيكو وإخراج أكرم 

فريد.

مايا دياب حتتفل بكليبها
تس�تعد املطرب�ة اللبناني�ة مايا دي�اب إلقامة حفل 
كبري يوم 10 من ش�هر تري�ن األول املقبل إلطالق 

الكليب الجدي�د الذي انتهت من تصوي�ره مع املخرج 
س�عيد املاروق، بعنوان "ش�كلك ما بتعرف أنا مني"، 

وذلك يف إحدى القاعات الكربى بلبنان.
وس�تدعو ماي�ا للحفل ع�ددا كبريا م�ن الصحفيني 
واإلعالميني والفنانني إلقامة مؤتمر صحفي، حيث 
أكدت أن الكليب س�يحدث انقالب�اً يف عالم الكليبات 

نظراً لضخامة إنتاجه.
يذك�ر أن مايا دي�اب ظهرت مؤخ�را يف حفل بلبنان 

لصالح مرىض اإليدز، بشكل مختلف عن املعتاد 
أن يراه�ا الجمه�ور علي�ه، حي�ث ظهرت 

بش�عر مجعد غجري أثار لفت األنظار 
بشدة إليها.



ألس�ماء الل�ه الحس�نى قدس�ية كبي�رة, وألس�ماء األنبياء 
والرسل واألئمة كرامتها وجاللتها واحترامها, ولها مكانتها 
التاريخية والدينية في قلوب الناس جميعاً, لكننا ولألس�ف 
الشديد نشاهدها اليوم معلقة على واجهات المحال التجارية 
ويافطات شركات النفع العام, حتى صارت معظمها تحمل 
لف�ظ الجاللة, أو تحمل أس�ماء األنبي�اء والصحابة واألئمة 
والقادة العظام, ال للتبرك بها, وال إلظهار ش�أنها ومكانتها 
الرفيعة, وإنما إلضفاء الصفات الحميدة على أداء الشركات 
والمحال التجارية, والكتس�اب ثقة الناس, أو إلضفاء هالة 
من العفة والنزاهة على ش�خص رئيس الشركة وشركائه, 
حتى صار م�ن المألوف مش�اهدة هذه الواجه�ات المزينة 

بلفظ الجاللة في تناقض صريح بين الشكل والمضمون, 
مح�ال لبيع المالبس الداخلية تحمل اس�م )أزياء الرحمن(, 
و)إكسس�وارات اله�ادي(, و)بوتي�ك األوح�د(, و)حقائب 
المهيم�ن(. واف�ران لبي�ع الخب�ز والمعجن�ات ومش�تقات 
الحليب واأللبان, تحمل أس�ماء )حلويات األمين(, و)أفران 

الف�اروق(, و)معجن�ات المجتب�ى(, و)مخابز 
الص�ادق(, و)ألب�ان الحوراء(, ونق�رأ أحيانا 
صالون�ات للحالق�ة تحم�ل أس�ماء )حالقة 

الرس�ول(, و)صال�ون الحاف�ظ(, و)مقه�ى 
الجاللين(.  

ث�م ظه�رت علينا سلس�لة من الش�ركات 
تش�ترك باالسم األول مع إدخال بعض 

الطفيف�ة عل�ى االس�م  التغيي�رات 
الثان�ي, من مثل )أرض الس�هلة(, 
الميع�اد(, )أرض طيبة(,  )أرض 
)أرض المدين�ة(, )أرض مك�ة(, 
)أرض  الحرمي�ن(,  )أرض 
أخ�رى  وش�ركات  المع�راج(, 
تبدأ أس�ماؤها بكلم�ة )نور( أو 
)أن�وار(, من مثل: ش�ركة )نور 
الحس�ين(,  و)ن�ور  الرحم�ن(, 
و)ن�ور الزهراء(, و)نور األئمة(, 
و)نور الروضة(, و)نور الكوثر(, 
للدجاج  وماركات تجارية أخرى 
المجمد, من مثل )دجاج الفقيه(, 
و)دج�اج الش�ريعة(, و)دج�اج 
الطائ�ف(,  و)دج�اج  مك�ة(, 
والحس�نات(,  الطيبات  و)دجاج 
و)دج�اج  النوري�ن(,  و)دج�اج 

الكفيل(, و)دجاج النعمان(. 
لم يخطر على بال الناس إن أسماء 

والش�هداء  والمجاهدي�ن  األبط�ال 
والصديقين, من ليوث الوغى وصناديد 

الهيجاء, الذين جاهدوا بأموالهم وأنفس�هم في س�بيل الله 
الواح�د األحد الفرد الصمد, وس�جلوا بمواقفهم الش�ريفة 
أرف�ع درجات التضحيات في الجود والفداء والعطاء تصبح 
أس�ماؤهم ف�ي يوم م�ن األي�ام رم�زا للدج�اج والدواجن, 
وتصبح كنيتهم ماركة مسجلة لألسماك واللحوم المجمدة, 
ويخلد ذكرهم في المطاع�م والوالئم, حتى وصل األمر إلى 
إطالق أسماء األنبياء والرس�ل على ورش إصالح اإلطارات 
والس�يارات, من مثل:  )بن�چ�رچ�ي المصطفى(, و)ورشة 

الخليل(, و)بطاريات آدم(, و)كراج سفينة نوح(. 
إن مث�ل هذه المس�ميات التجارية, التي يراد منها اكتس�اب 
ثقة الناس, وتحقيق الربح عن طريق اس�تغالل عواطفهم, 
تس�يء للقيم الدينية, وتس�يء للرم�وز النبيلة الش�امخة, 
وتعك�س ص�ورة بائس�ة للمس�توى, ال�ذي وصل�ت إلي�ه 
المؤسسات التجارية في تطبيقات الجهل والتخلف, في هذا 

الزمن الذي ال يعرف فيه التاجر كوعه من بوعه. 
إن األعراف األخالقية السائدة ال تحبذ إطالق األسماء الجليلة 
والرموز العظيمة على أماكن البيع والشراء, وال تحبذ 
إطالقه�ا عل�ى أماكن المتع�ة والس�هر, وأماكن 
الخدم�ات العام�ة, ويتعي�ن علين�ا احترامها, 

واإلشادة بها, وتعظيم شأنها. 
نق�رأ دائم�ا رائع�ة أمي�ر الش�عراء أحمد 
شوقي, التي يمتدح فيها خاتم األنبياء 
والمرس�لين )صل�ى الله علي�ه وآله 
وسلم(, فنراه يعتذر في خاتمتها, 
ويصور نفسه اصغر من أن ينال 
شرف الوقوف بين يدي الرسول 
العظي�م ليمتدحه ببضعة أبيات 
ق�د ال تفي بالغ�رض وال تحقق 

المراد, فيقول:
أبا الزه�راِء قد ج�اوزُت قدري 

بمدحَك بيد أنَّ لي انتسابا
َمدح�ُت المالِكي�َن َف�زدُت َقدراً 
فحيَن َمَدحُتَك اقَتدُت الَسحابا

الصياغ�ة  إل�ى ه�ذه  انظ�ر 
الجميلة, وهذا األدب الجم, 
ال�ذي  الرفي�ع,  والخل�ق 
يحمله )ش�وقي(, وانظر 
وحس�ن  تواضع�ه  إل�ى 
بيان�ه ف�ي التعبي�ر ع�ن 
منزلت�ه  وصغ�ر  ضعف�ه 
أمير الشعراء, وانظر  وهو 
إلى خش�وعه ورقت�ه عندما 

يخاطب سيد الكائنات. 
أط�الق  أحيان�ا  الدول�ة  تتعم�د 

أس�ماء الش�عراء واألدباء والفالس�فة على بعض الشوارع 
واألماكن التي ُتم�ارس فيها الرذيلة )أعزكم الله(, فقد كان 
مله�ى )الفارابي( من أكبر الماله�ي الليلية في البصرة, في 
محاولة متعمدة لإلس�اءة إلى الفيلس�وف الكبي�ر أبو نصر 
محمد الفارابي )المعلم الثاني( بعد أرسطو, في حين تحول 
اس�م المملوك االيطالي )مورغان Morgan(, إلى )مرجان( 
وصار اس�ما ألقدم مس�اجد الش�ورجة )جام�ع مرجان(, 
ال�ذي بناه من أمواله, فانصرف للعب�ادة وخدمة الناس بعد 

المجزرة التي تسبب بها في ضواحي بغداد. 
بينما صار شارع )أبو نؤاس( من أكبر الشوارع المزدحمة 
بالماله�ي الليلي�ة, المكتظ�ة بحان�ات بي�ع الخمور, في 
محاول�ة إللصاق صف�ة المج�ون والتهتك بهذا الش�اعر 
البليغ, الذي نسجت حوله األقاويل والحكايات الفاضحة, 
ألسباب عنصرية وطائفية بحتة, ولم يسلم زميله الشاعر 
)بشار بن برد( من حمالت التشويه, فقد اتهموه بالزندقة, 
وطاردته الشائعات منذ اليوم الذي تعلم فيه صنعة الشعر 
وحتى يومنا هذا, فصار اسمه عنوانا مقززاً ألقذر شوارع 
البص�رة, وتحولت عبارة )ش�ارع بش�ار(, بمرور الزمن, 

إلى عبارة معيبة يتجنبها الناس, فهل يريد 
الذين استغلوا أسماء األبطال والمجاهدين 
ووضعوها عنوانا لبضاعتهم القابلة للتلف 
والعطب, أن يطمس�وا ذكره�م, وهل يريد 
الذي�ن تس�تروا بأس�ماء الرج�ال العظام, 
ووضعوها في واجهات مشاريعهم القابلة 
للفش�ل والخ�راب, أن يحولوا تلك األس�ماء 

الالمعة إلى سلعة تجارية.  
أحيانا يك�ون الجه�ل والتخلف ه�و العامل 
األس�اس في انتش�ار ه�ذه الظاه�رة, أذكر 
ف�ي يوم من األيام كان أحد ش�وارع المعقل 
بالبصرة يحمل اس�م معرك�ة )مرج راهط(, 
وه�ي المعركة الت�ي انتصر فيه�ا مروان بن 
الحك�م على خصمه عب�د الله ب�ن الزبير, وال 
ن�دري أي )عبق�ري( ه�ذا ال�ذي تفت�ق ذهنه 
بفكرة تخليد هذه المعركة, التي س�فكت فيها 

دماء المسلمين من الطرفين.  
وأحيانا يضطر عامة الن�اس إلى طمس الكتابة 

المنقوشة على لوحات قبور الصحابة 
والفقهاء, ال بسبب جهلهم بمنزلتهم, 
ولكن خوف�ا عليهم من عب�ث الحاكم 
المتطرف, حتى طغى االسم المستعار 
عل�ى الكثير م�ن األس�ماء الحقيقية, 
وهك�ذا أصبح اس�م )الس�يد البدوي( 
هو االسم المستعار للصحابي )مالك 
األشتر(, وصار اس�م صانع حلوى 
الجوز والدبس )أبو الجوزي(, هو 
االس�م التمويهي لفقي�ه البصرة 
)الش�يخ محم�د بن الج�وزي(, 
وصار اس�م البس�تاني )ظاهر 
بن علي( هو االس�م المستعار 
لفقيه البصرة )الشيخ الحسن 

الجبيلي(. 
نح�ن إذن ف�ي أم�س الحاجة 
إل�ى إص�دار تش�ريع لقان�ون 

والعلمية  الدينية  يحمي رموزنا 
واألدبية والتاريخية, ويمنعها من 

الت�داول التج�اري الرخي�ص, ويحفظ 
مكانتها الرفيعة, ويصون منزلتها العالية. 

المستقبل العراقي / التحقيقات

بي�ن المظه�ر والجوه�ر، الش�كل والمضم�ون، 
الظاهر على الس�طح والغاطس نق�رأ الكثير من 
المواق�ف الت�ي تكش�ف زي�ف األقنع�ة والنفاق 
االجتماعي وتداعياتها على القيم، فهذا سياس�ي 
ينظ�م ج�والت عل�ى األحي�اء ويع�د المواطنين 
بالكثي�ر,  وحي�ن ف�از بالمقعد "لح�س" وعوده 
كله�ا. وه�ذا رج�ل مع�روف بحرصه عل�ى أداء 
الصالة في أوقاتها ولكنه يغش في الميزان، وتلك 
ام�رأة جميلة المظهر وتتس�ربل بالعط�ر دائما ، 
ولكن م�ا أن تتكلم حت�ى ت�أكل كل زميالتها في 
العمل بلس�انها، وبين هذا وذاك من يحس�د جاره 
او يزعم الغنى والثراء وهو ال يملك شيئا، غير من 
يتظاهر بالثقافة مع أن داره خالية من أية مكتبة 

أو كتاب.
عن المظهر والجوهر كانت لنا وقفة...

نقص في الشخصية
 الي�وم عص�ر طغى ب�ه المظه�ر عل�ى الجوهر. 
أصب�ح المظه�ر الخارج�ي المعي�ار الرئيس في 
تحدي�د مكانة الفرد في المجتمع. كمثل البطيخة 
الكبي�رة تعطيك انطباعاً أنه�ا حلوة المذاق ولكن 
ال ل�ّب فيه�ا وال طع�م له�ا اللهم المظه�ر فقط، 
به�ذه الكلمات حدثنا اإلعالم�ي زامل غنام ضيفا 
وهذه المصيبة الكبيرة يعانيها الكثير إال من رحم 
ربي، فهي وباء اجتماعي يتفش�ى بش�كل رهيب 
عندن�ا. ونجد هذه المظاهر المؤس�فة في الكثير 
من الس�لوكيات وألش�خاص من مختلف األعمار 
بين الش�باب والرجال والنساء وحتى بعض كبار 
الس�ن ونالحظها في الشارع والمدارس والدوائر 
والبيوت والن�وادي، وهي باختص�ار دليل نقص 

واضطراب في الشخصية مطلوب عالجها !
أما الس�يدة خولة إبراهيم ناش�طة نس�وية، فقد 
أش�رت بحديثه�ا بع�ض س�لوكيات الفتيات في 
ه�ذا العصر قائل�ة "المالبس الضيّق�ة الفاضحة 
والش�عر المنس�دل والماكياج أبو 3.5 س�نتيمتر 
والعط�ر الف�واح ال�ذي يفت�ن حت�ى الصراصير 
الهرم�ة، والص�وت الرقيق المنس�اب كانس�ياب 

قطرات الندى فوق أغصان الش�جر. فتاة عصرنا 
وم�ا أدراك ما فتاة عصرن�ا, تلك الفتاة التي ترّبت 
على قناة الروتان�ا, تلك الفتاة التي ترّبت في بيت 
يقول�ون به )س�وري( و )بلي�ز( و )ه�اي(, تلك 
الفتاة التي لو قلت لها اقرأي س�ورة الفلق لقالت 
ل�ك، )ليس وقتها، أن�ا عندي حقوق�ي وحريتي( 
وال تعرف غير هذه الجملة. الله الله على المظهر 
ورحم�ك الل�ه أيه�ا الجوه�ر. م�ن كل 10 فتيات 
تجد فت�اة واحدة مرتبطة بق�راءة القرآن الكريم 
و9 فتي�ات مرتبطات بالهات�ف النقال. فتاة اليوم 
ه�ي فتاة "س�تار أكاديم�ي "الت�ي تنتظر فارس 
األحالم ليقوده�ا في حفالت جائزة األوس�كار, 
فتيات أحالم اليقظة, فتي�ات يحلّقن في األوهام 
وال يدرين أن ش�باب اليوم مشاكلهم كثيرة. هذه 
هي قص�ة فتيات المظهر, فتي�ات بال توجيه، بال 
محتوى، بال فهم صحي�ح للحياة. فتيات ال يوجد 
عندهن ُبعد نظ�ر وإن ُوجد فهو يقتصر على لون 
الفستان – )منو أحلى الوردي أم األبيض؟( وفي 
النهاي�ة تختار الش�ّفاف. أو مالب�س الممثلة في 
المسلسل التركي وغيرها من المسائل التي تتعلق 

بالمظاهر وتنساق وراءها لألسف الشديد.

استيطان المقاهي والسكائر !
ويرس�م لن�ا جعف�ر ص�ادق )65( س�نة مدرس 
متقاعد صورة عن ش�باب اليوم مقارنة باألمس 
وكي�ف طغ�ى المظه�ر عل�ى الجوه�ر بالق�ول 
"أما ش�باب اليوم فكثير منهم مس�توطنون في 
المقاهي وس�كائرهم بأفواههم – ولسان حالهم 
يق�ول )انظروا إلينا أصبحنا رج�االً( ولو حاولت 
أن تنصحهم ستنام تلك الليلة في المستشفى!!." 
وأض�اف "ش�باب تنحص�ر حياتهم في الس�يارة 
يقوم�ون بغس�لها وتلميعه�ا يومياً، ويش�غلون 
األغان�ي الهابط�ة بصوت عاٍل انظ�روا إلينا نحن 
ش�باب )مودرن( نحن ش�باب مايكل جيكس�ون 
وشاكيرا. شباب يزورون الحالق أسبوعياً إلحياء 
موضة القزع. ش�باب يبحثون عن زوجة عصرية 
"ويا ريت تكون شقراء بيضاء ناضجة ممشوقة 
القامة ومفّضل لون العيون يكون أزرق فيتزوجها 
ويخ�رج معها إلى الس�وق وكم تطيب أس�اريره 

عندم�ا ينظر الن�اس إليه, لكنه�م ال ينظرون إليه 
بل ينظرون لزوجته وهل تدري إلى ماذا ينظرون 
بالضبط أيها الرخيص؟". شباب اليوم ال يعرفون 
م�ن هو أس�امة بن زيد ولكنه�م يعرفون من هو 
فري�د األطرش, ش�باب خنع ال خي�ر فيهم. تخّيل 
اآلن لو تزوج هذا الشاب فتاة من الفقرة السابقة 

– الله الله على النسل القادم".

من أحسن مني ؟!
ج�اري يملك بيتاً م�ن  طابقين، س�أبني بيتاً من 
ثالث�ة طوابق! أنا أفض�ل منه فكيف يك�ون بيته 
أفضل من بيتي؟ طبعاً أنا ال أملك النقود لبناء هذا 
البيت ولكن المصرف س�يعطيني قرضاً وسأقوم 
بتس�ديده خالل 20 س�نة. جاري اآلخر مس�كين 

بيت�ه مكّون م�ن غرفتين فقط ، وهذا المس�كين 
يخرج كل فجر من بيته ماشياً فهو ال يملك سيارة 
وال أعل�م أي�ن يذهب في ه�ذه الس�اعة المبكّرة, 
وهذا الفقير دائما أراه مبتس�ماً بالرغم من الفقر 
الش�ديد الذي يعيشه. فعالً أمره غريب! هذه قصة 

بعض شباب اليوم الذين أصبحوا رجال اليوم.

مظاهر األعراس
وع�ن تعلق البع�ض بالظاهر بش�دة ما س�معُت 
أكث�ر م�ن مرة ع�ن ش�اب صال�ح أراد أن يتزوج 
م�ن فت�اة طيّبة ولك�ن أهل�ه وأهلها م�ن قطيع 
المظاه�ر الخارجي�ة وال يري�دون س�ماع كلم�ة 
)عرس إس�المي( فتج�د األب يق�ول البنه: )هل 
أنت مجن�ون؟( )تريد أن تفضحن�ي مع الناس؟( 

وقد يكون الزواج مهدداً بالفس�خ إذا أصّر الشاب 
أو الفتاة على العرس اإلس�المي. وهذه األعراس 
تقام على نغمات األغاني الس�اقطة أو على أبيات 
الشعر التي تمدح األغنياء فقط، ناهيك عن لحظة 
اس�تقبال الزوار ف�إذا كان الزائر ُمعرضاً عن ذكر 
الل�ه ولكن نق�وده كثي�رة س�يالقونه بالترحيب 
الش�ديد )تفضل والله ن�ورت الحفل ، تفضل على 
وجب�ة العش�اء ه�ال والله …( أم�ا ل�و كان تقياً 
متواضع�اً س�يالقونه بفت�ور )وعليكم الس�الم 
تفض�ل(. ويب�دأ الحف�ل وتب�دأ الناري�ة بالتطاير 
وتق�ّدم وجبات الطعام بإس�راف وُيرمى نصفها 
للمزاب�ل أكرمكم الل�ه. باكراً, بعد انته�اء الحفل 
يجلس الرجل مع زوجته وسيجارته بفمه فتقول 
الزوج�ة: ديون الحفل كبي�رة ووصلت إلى  مبلغ 
كبير فيهز الرجل رأس�ه ويجيب )ال يهم( )المهم 

أنه ل�م ننفضح أمام الناس وكنا عند حس�ن ظن 
الجمي�ع( فتق�ول الزوج�ة لزوجه�ا )صدق�ت( 

)الحمد لله الذي وفقنا وستر علينا(.

الكذب االحترافي
أما الكذب فحّدث وال حرج. فالن يكذب على فالن 
حتى يظهر بصورة )مش�رّفة( أمام�ه. أنا راتبي 
خمس�ة ماليي�ن ووظيفتي مدير وتج�د أن راتبه 
ال يتعدى نصف ملي�ون ورتبته موظف عادي. ما 
العي�ب في هذا ؟ لماذا الك�ذب؟ لماذا التغطرس؟ 
هل مرتبة الفرد تتحّدد وفقاً لوظيفته وراتبه؟ لو 
خيروك بين راتب 350 ألفا وتكون حافظاً للقرآن 
وبين راتب 600 ألف وبينك وبين الدين أميال فماذا 
تخت�ار؟ حصل ل�ي موقف قبل أع�وام عدة عندما 
القيت شاباً من أيام الدراس�ة الجامعية، وسألته 
كيف حال�ه ولم أس�أله ماذا يعمل الي�وم حتى ال 
أحرجه إن كان لم يوّف�ق بإيجاد وظيفة مالئمة، 
فتلقائي�اُ بدأ يحدثني عن نفس�ه وق�ال، أنه مدير 
جناح في أحد المستش�فيات المشهورة وكالمه 
ال أساس له من الصحة وكل هذا من أجل الظهور 
بشكل الئق. أصبح الكذب وسيلة رخيصة للتغلّب 
على الجوهر الفارغ. الكل يكذب على الكل وحبل 
الك�ذب طول�ه كطول المس�افة التي بين�ك وبين 

شاشة الحاسوب أمامك.

والغش في الفواكه والخضار
ويقول ش�عالن عبد الستار "مزارع"، "الحمد لله 
حمداً كثي�راً على نعمه. حتى الثمر لم يس�لم من 
مصيبة المظهر. أصبح ثم�ر اليوم جميل المنظر 
ولك�ن طعمه اختفى. أصبح�ت عمليات التهجين 
في المختبرات تهتم بمنظر الثمرة الخارجي على 
حس�اب طعمه�ا. يأتي الزبون إلى الس�وق فيرى 
الثمار الكبيرة بألوانها الجميلة فيغره منظرها وال 
يتردد بالشراء. أصبح الهدف من التهجين تجاريا 
بحتا، وأصبحنا نسمع عن المزارع الطبيعية التي 
ال يس�تعملون بها األس�مدة الكيماوية وعمليات 
التهجي�ن وثمره�ا يك�ون ذا ش�كل ع�ادي لكنه 
لذي�ذ المذاق وهذه الثمار تباع بأس�عار عالية وال 

يشتريها إال األغنياء.
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أسماء ليست في محلها
وواجــــهـات تجــــــــاريــة تســـــــيء للرمـــوز الــديـنيــة

عن الظاهر والغاطس
النفاق االجتماعي وتقليد المظاهر الخادعة عنوان خلل الشخصية !!

           المستقبل العراقي / كاظم فنجان الحمامي 

األعراف األخالقية السائدة ال تحبذ إطالق األسماء الجليلة والرموز العظيمة على 
أماكن البيع والشراء, وال تحبذ إطالقها على أماكن المتعة والسهر, 

وأماكن الخدمات العامة, ويتعين علينا احترامها, واإلشادة بها, وتعظيم شأنها.
نحن في أمس الحاجة إلى إصدار تشريع لقانون يحمي رموزنا الدينية والعلمية 

واألدبية والتاريخية, ويمنعها من التداول التجاري الرخيص, ويحفظ مكانتها 
الرفيعة, ويصون منزلتها العالية. 
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التطور الجذري في طبيعة النظام السياسي في 
مصر، مع اعتالء جماعة اإلخوان المسلمين قمة 
النظام السياس�ي، وقبول المؤسس�ة العسكرية 
به�ذا التحول، يثير تس�اؤالت مهم�ة حول ما إذا 
كان ه�ذا التطور يعبر عن تحول جذري وهيكلي 
حقيق�ي ف�ي ذهنية العس�كر ف�ي مص�ر أم ال، 
ومس�تقبل العالقة بين العس�كر واإلس�الميين. 
وربم�ا يكون من المهم، في ه�ذا اإلطار، العودة 
إلى أحد النماذج المهمة في العالقة بين العسكر 
واإلس�الميين. وتمثل التجربة الباكستانية مثاال 
مهم�ا في هذا اإلط�ار، خاصة أن بع�ض الكتاب 
بدأوا يطرحون بالفع�ل فرضية تحول مصر إلى 

النموذج الباكستاني.

�أوال - هل ميكن �حلديث عن منوذج �إ�سالمي 
باك�ستاين يف �حلكم؟

على الرغم من تأس�يس الدولة الباكس�تانية على 
أساس تقسيم ديني لشبه القارة الهندية، والسماح 
بعم�ل األحزاب اإلس�المية، فإنه يصع�ب الحديث 
حتى اآلن عن نموذج واضح المالمح لما يمكن أن 
نطلق عليه "نموذجا إس�الميا" في الحكم، بسبب 
أنه ال توجد تجربة إسالمية من األساس - إيجابية 
كانت أو سلبية - في الحكم، وذلك باستثناء صعود 
األحزاب اإلسالمية الستة الرئيسة )جماعة علماء 
باكس�تان، وجماعة علماء اإلس�الم - جناح فضل 
الرحمن، وجماعة علماء اإلس�الم - جناح س�ميع 
الحق، وجماعة أهل الحديث، والحركة اإلس�المية 
س�ابقا(،  الجعفري�ة  )الحرك�ة  الباكس�تانية 
والجماعة اإلس�المية تحت مظل�ة "تحالف العمل 
الموح�د" في االنتخابات البرلمانية والمحلية عام 
2002، والتي حصلت فيها مجتمعة على 58 مقعدا 
ف�ي الجمعية الوطني�ة، وأغلبية مقاع�د الجمعية 
التش�ريعية إلقليم الحدود الش�مالية الغربية، بما 
مكنها من تش�كيل الحكوم�ة المحلية في اإلقليم، 
ومجيئه�ا ف�ي الترتي�ب الثان�ي داخ�ل الجمعي�ة 
الوطنية إلقليم بلوشستان، بما مكنها من تشكيل 
الحكوم�ة االئتالفي�ة في اإلقليم م�ع حزب برفيز 
مش�رف. باس�تثناء هذه التجربة، ال توجد تجربة 
لإلس�الميين في الحك�م. كما لم تس�تطع أي من 
القوى اإلس�المية الوصول إلى منصب الرئاس�ة، 

منذ نشأة الدولة الباكستانية.
األه�م م�ن ذل�ك أن التجرب�ة الس�ابقة لصع�ود 
اإلس�الميين ال تمث�ل مؤش�را حقيقيا عل�ى قدرة 
اإلسالميين على الوصول إلى السلطة في باكستان. 
صعود اإلس�الميين في هذه االنتخابات كان أقرب 
إلى الصعود "المخطط" من جانب الرئيس السابق 
)الجن�رال( برفيز مش�رف، بالتع�اون مع الجيش 
والمخابرات العس�كرية، لتحقي�ق أهداف محددة، 
ارتبط بعضها بطبيعة المشهد السياسي، الداخلي 
واإلقليم�ي والدول�ي، خالل فترة ما بعد س�بتمبر 
2001، وارتب�ط بعضه�ا اآلخ�ر بطبيع�ة تحال�ف 
مجل�س العم�ل الموحد. وتحديدا، يمكن اإلش�ارة 

هنا إلى خمسة عوامل.
العام�ل األول: تعل�ق برغبة مش�رف ف�ي تهميش 
األحزاب المدنية، خاصة حزب الرابطة اإلسالمية 
- جناح نواز ش�ريف، وحزب الشعب، والتي مثلت 
تحديا حقيقي�ا لنظامه، وبالتالي اتجه إلى تصعيد 
األح�زاب الدينية بش�كل متعمد م�ن جانبه لملء 
الفراغ السياسي. باختصار، لقد رأي برفيز مشرف 
في القوى اإلس�المية الحليف الطبيعي له في هذه 
المرحلة.العام�ل الثاني: تعلق برغبة مش�رف في 
امتصاص واحتواء التوجهات العدائية في الشارع 
الباكس�تاني ضد تحالف�ه مع الوالي�ات المتحدة، 
بعد هجم�ات س�بتمبر. 2001 فقد اس�تندت هذه 
التوجه�ات العدائي�ة إلى إدراك الح�رب األمريكية 
ض�د أفغانس�تان وطالب�ان عل�ى أنها ح�رب ضد 
اإلس�الم والمسلمين.الهدف الثالث: هو االستفادة 
من القاعدة العرقية واإلثنية لألحزاب اإلس�المية 
لتخفي�ف ح�دة المعارض�ة لنظام مش�رف. فهذه 
األحزاب كانت تس�تند إل�ى قاع�دة اجتماعية في 
إقليمي الحدود الش�مالية الغربية، وبلوشس�تان، 
وهم�ا اإلقليم�ان األكثر معارضة لنظام مش�رف 
بش�كل عام، وللح�رب األمريكية ضد أفغانس�تان 
بش�كل خ�اص، لعوام�ل عرقي�ة وإثنية، بس�بب 
أغلبية البش�تون داخل الحدود الش�مالية الغربية، 
ونس�بة مهمة من إقليم بلوشس�تان. فقد سيطر 
على البش�تون أن الحرب في أفغانس�تان موجهة 
باألس�اس ضد الع�رق البش�توني ف�ي المنطقة، 
بالتعاون مع تحالف الشمال )الطاجيك واألوزبك( 
ف�ي أفغانس�تان، والس�نديين والبنجابيي�ن ف�ي 
باكس�تان.العامل الراب�ع: تعل�ق بتوجيه رس�الة 
للوالي�ات المتحدة بأن البدي�ل الوحيد لنظامه هو 
اإلسالميون، وأن ديمقراطية حقيقية في باكستان 
سوف تؤدي إلى سيطرة اإلسالميين على السلطة.

العام�ل الخام�س: يمك�ن اإلش�ارة إل�ى التوافق 
الضمن�ي بين مش�رف )العس�كر( واإلس�الميين 
عل�ى تعطيل عملية التحول الديمقراطي، في إطار 
صفق�ة متبادل�ة تضمن لمش�رف االس�تمرار في 
الس�لطة ب�دون تحد كبي�ر، وتضمن لإلس�الميين 
الس�ماح لهم بتطبيق الش�ريعة اإلس�المية، على 

األقل في إقليم الحدود الشمالية الغربية.
وأخيرا، كانت هناك عوامل خاصة بتحالف مجلس 
العم�ل الموح�د نفس�ه، فق�د مث�ل ه�ذا التحالف 
"االنتخاب�ي" نموذجا يصعب تك�راره مرة أخرى 
في باكس�تان. فقد قام هذا التحال�ف على الجمع 
بي�ن جماعات مذهبي�ة وفكري�ة متباينة، يصعب 

معه تكرار هذا التحالف مرة أخرى بسهولة. 
خالصة القول، إذن، إنه يصعب االس�تناد إلى هذه 
الخب�رة للقول إن هناك نموذجا لتجربة إس�المية 
في الحكم في باكس�تان. فما ح�دث خالل الفترة 
م�ن 2002 إل�ى 2008 ه�ي تجربة مح�دودة جدا 
بالقي�اس بالتاريخ الباكس�تاني، كم�ا أنها تجربة 
تمت هندس�تها بمعرفة الرئيس الس�ابق مشرف، 

سرعان ما انتهت بانتهاء نظامه.

ثانيا - �ل�سر�كة بني �جلي�ش و�لقوي �الإ�سالمية:
اس�تنادا إلى ما س�بق، يمكن الق�ول إن التوصيف 
األدق للنم�وذج الباكس�تاني ه�و نم�وذج يتس�م 
بصفتي�ن أساس�يتين. األول�ى أنه نم�وذج لدمج 
اإلس�الم أكثر منه نموذجا لدمج اإلس�الميين في 
الس�لطة. الثانية أنه نم�وذج للتحالف بين الجيش 
واإلسالميين، وهو تحالف حكمته عوامل تاريخية 
وسياس�ية، تعلق�ت بطبيع�ة النظ�ام السياس�ي 
الباكس�تاني ال�ذي تط�ور خ�الل العقود الس�بعة 
الماضية، منذ استقالل الدولة، على خلفية طبيعة 
الدولة اإلسالمية الباكستانية، وطريقة تأسيسها، 
ف�ي  الباكس�تانية  والقومي�ة  الهوي�ة  وطبيع�ة 
مواجهة القومية الهندوس�ية، والسياق اإلقليمي 
الذي عملت فيه الدولة الباكستانية )بالتحالف مع 
الواليات المتحدة في مقاومة االحتالل السوفيتي 
الهن�د(،  التقلي�دي م�ع  ألفغانس�تان، والص�راع 

وه�و م�ا ف�رض على 
العسكرية  المؤسس�ة 
التحال�ف م�ع الق�وى 
المتشددة  اإلس�المية 
وأخيرا  الراديكالية.  أو 
الص�راع بين العس�كر 
وال�ذي  والمدنيي�ن، 
النخب�ة  عل�ى  ف�رض 
التحال�ف  العس�كرية 
ف�ي فت�رات اخرى مع 
اإلس�المية  الق�وى 
إلضع�اف  المعتدل�ة 
الق�وى  وتهمي�ش 
المدنية ذات التوجهات 
العلمانية، على نحو ما 
قدمته تجربة التحالف 
وتحالف  مش�رف  بين 

العمل الموحد.
العالق�ة  وتع�ود 
الجيش  بين  التاريخية 
اإلس�المية  والق�وى 
تأس�يس  مرحلة  إل�ى 

وظل�ت  ذاته�ا،  الدول�ة 
قائم�ة بعد تأس�يس الدول�ة، كجزء م�ن عالقات 
المصلح�ة الت�ي نش�أت بي�ن النخ�ب السياس�ية 
الحاكم�ة والقوي اإلس�المية، وامتدادا في الوقت 
ذاته لطبيعة الدولة الباكستانية التي تأسست على 
أس�اس الدين، إذ ظل الخطاب اإلسالمي هو إحدى 
األدوات األساسية التي اعتمد عليها النظام لتثبيت 

شرعيته، والحفاظ على هوية الدولة.
فقد أدت هذه العالقة التاريخية إلى استناد القوى 
اإلس�المية - باإلضاف�ة إل�ى اإلط�ار الدس�توري 
والقانوني الذي يسمح بالعمل السياسي الرسمي 
على أس�اس الدي�ن - إلى ما يمك�ن أن نطلق عليه 
"الحق التاريخي" للجماعات اإلس�المية، استنادا 
إلى ال�دور التاريخي ال�ذي لعبته ه�ذه الجماعات 
ف�ي تحدي�د وتأكي�د الهوي�ة اإلس�المية للدول�ة 
الباكس�تانية، ب�دءا من ممارس�ة الضغ�وط على 
الجمعية الوطنية المس�ئولة عن صياغة الدستور 
الجدي�د بعد االس�تقالل، في ظل ضع�ف األحزاب 
السياس�ية العلماني�ة، خ�الل تل�ك المرحل�ة م�ن 
حياة الدولة الجديدة، وم�رورا بالدور المهم لهذه 
الجماع�ات في تنفيذ السياس�ة الخارجية للدولة، 
أو في الحفاظ على مصالح النخبة الحاكمة، وفي 
جمي�ع الحاالت اضطلع�ت الجماعات اإلس�المية 
بدور مش�ارك للدولة، وللجي�ش، وللنظام الحاكم 
في تنفي�ذ وظيف�ة "الجه�اد"، على المس�تويين 
الداخل�ي والخارج�ي، عل�ى نح�و جعل م�ن هذه 
الجماع�ات الحليف الطبيعي للجي�ش وللدولة في 
معظم تاري�خ الدولة الباكس�تانية. فالجيش، من 
وجه�ة نظر الجماعات اإلس�المية، ه�و "حامي" 
الدول�ة ف�ي مواجه�ة الع�دو التاريخ�ي التقليدي 
)البوذية - الهند(، أو الشيوعية في مراحل أخري. 
ولم تتعرض هذه العالق�ة التاريخية ألية تحديات 
أو  الداخل�ي  المس�توي  عل�ى  س�واء  حقيقي�ة، 
الخارج�ي، طوال عقود النص�ف الثاني من القرن 
العش�رين. وكانت هناك درج�ة كبيرة من التوافق 
ط�وال  والخارجي�ة  الداخلي�ة  السياس�ات  بي�ن 
تل�ك العق�ود، بص�رف النظر ع�ن طبيع�ة النخبة 
السياس�ية الحاكمة ف�ي باكس�تان، أدت بدورها 
إلى إنتاج مناخ موات الس�تمرار عمل هذه العالقة 
التاريخي�ة بي�ن الجي�ش والنظ�ام السياس�ي من 
ناحية، والجماعات اإلس�المية م�ن ناحية أخرى، 
إلى أن جاءت أحداث سبتمبر 2001، والتي أدت إلى 
إيجاد بيئة أمنية دولية وإقليمية، انطوت على تحد 
حقيقي له�ذه العالقة التاريخية المس�تقرة. وقد 
تمثل هذا التحدي باألس�اس في اندماج باكس�تان 
ف�ي الحرب األمريكي�ة على اإلره�اب في منطقة 
جنوبي آسيا، وما اس�تتبع ذلك من اضطرار نظام 
برفيز مش�رف إل�ى إدخ�ال تغي�رات هيكلية على 
طبيعة االرتباطات الخارجي�ة للنظام، وتوجهات 
السياس�ة الخارجي�ة. ول�م تقتص�ر تبع�ات ه�ذا 

االندم�اج على توجه�ات السياس�ة الخارجية، إذ 
تعرض نظام مش�رف لضغوط أمريكية وأوروبية 
مباش�رة إلدخال تغيرات واضحة وملموس�ة على 
طبيعة االرتباطات الداخلية أيضا للجيش والنظام 
السياس�ي، األمر الذي أدى في التحليل األخير إلى 
ارتباك النظام، ثم سقوطه.ومن ثم، فإن أحد األطر 
التي يمك�ن في س�ياقها فهم األزم�ات المتكررة 
التي ش�هدها نظام برفيز مشرف، حتى سقوطه، 
يتمث�ل في عدم ق�درة - أو عدم رغب�ة النظام في 
خل�ق حالة م�ن التواف�ق بين طبيع�ة االرتباطات 
الخارجية والداخلية. فف�ي الوقت الذي أدخل فيه 
نظام مش�رف تغييرات جوهرية على االرتباطات 
والتوجه�ات الخارجية لنظامه )التنصل الس�ريع 
م�ن االرتب�اط بنظ�ام طالب�ان ف�ي أفغانس�تان، 
االندم�اج ف�ي الح�رب األمريكي�ة ض�د اإلرهاب، 
إدارة عملية تطبيع منهجية ومس�تقرة مع الهند، 
إعادة صياغة الثوابت والخطاب الباكستاني تجاه 
الصراع حول إقليم كشمير(، لم يواز ذلك تحوالت 
بنفس الق�وة والوضوح على المس�توي الداخلي. 
فرغم اإلجراءات المهمة التي اتخذها نظام مشرف 
ضد ع�دد م�ن الجماعات اإلس�المية المتش�ددة، 
فإنه�ا لم تن�ل من العالق�ات الهيكلي�ة داخل بنية 
النظ�ام، خاصة بي�ن الجيش والقوى اإلس�المية. 
فقد اقتصرت تلك المواجهة على بعض التنظيمات 
اإلسالمية العنيفة التي ترفع راية الجهاد المسلح 
داخل إقليم كش�مير، أو التنظيمات اإلسالمية التي 

مثلت تهديدا مباشرا لبقاء النظام.
ومع أهمية ال�دور الذي لعبته القوى اإلس�المية، 
خ�الل تل�ك المرحل�ة )ممثلة ف�ي مجل�س العمل 
إدخ�ال تغي�رات  الموح�د(، فإنه�ا ل�م تس�تطع 
هيكلي�ة على بنية النظام السياس�ي. فرغم تبنيها 
أجندة إس�المية والدفاع عنها، بدءا من سياس�ات 
"األس�لمة" ذات الطاب�ع األخالقي، مث�ل محاربة 
األنش�طة التجاري�ة "العلمانية" الت�ي تتنافى مع 
تعاليم الدين اإلس�المي واألخالقيات اإلس�المية، 

من وجهة نظر التحالف )مهاجمة محالت بيع 
أش�رطة الموسيقي وموزعي خدمات 

المحطات التليفزيونية، ومحالت 
الخ(،  الفيدي�و.  بيع ش�رائط 

وانتهاء برفع شعار تطبيق 
الشريعة اإلسالمية داخل 

البرلم�ان المحل�ي ف�ي 
فإنها  اإلقليمين،  هذين 
فش�لت في تحويل هذا 
الش�عار إلى تشريعات 
القيود  بس�بب  عملية 
الدستورية الفيدرالية، 
إل�ى أن س�قطت هذه 
التجربة بانتهاء نظام 
وإج�راء  مش�رف، 
انتخاب�ات برلماني�ة 

جدي�دة ف�ي 2008، ل�م تس�تطع 
القوى اإلسالمية خاللها الحفاظ 
على المكاس�ب التي حققتها في 

انتخابات 2002. 

ثالثا - �سقوط نظام م�سرف 
و�إعادة �سياغة �لعالقات �ملدنية 

- �لع�سكرية
ش�هدت الس�نوات األربع األخيرة 
عددا من اإلج�راءات المهمة على 
صعيد إعادة العالقة بين العس�كر 
والق�وى المدني�ة، ب�دأت بإجبار 
الرئيس برفيز مشرف على التنازل 
عن منص�ب القائد الع�ام للجيش 
في نوفمب�ر 2007، والفصل بين 
الدولة وقيادة المؤسس�ة  قي�ادة 
العس�كرية، وانتهت بإجب�اره على 
االس�تقالة في أغس�طس 2008، وما تبع ذلك من 
تولي القوى المدنية السلطة بقيادة حزب الشعب، 
وس�يطرة األخي�رة عل�ى الق�رارات العس�كرية، 
وتعمي�ق عملي�ة التح�ول تل�ك من خالل تدش�ين 
مرحل�ة إلع�ادة بن�اء العالق�ة بين رئي�س الدولة 
والحكومة، وتوس�يع صالحيات رئيس الحكومة 
عل�ى حس�اب رئي�س الدولة، به�دف الع�ودة إلى 
مرحلة ما قبل انقالب س�نة 1999، وإلغاء التعديل 
الدستوري السابع عشر الذي أجري في عهد برفيز 
مش�رف ف�ي ديس�مبر 2003، وه�و ما عب�ر عنه 
التعديل الدس�تور الثامن عشر )أبريل 2010( الذي 
تم بموجبه نقل العديد من صالحيات رئيس الدولة 
إل�ى رئي�س الحكومة، ونزع بعض الس�لطات من 
رئيس الدولة، خاصة س�لطة حل البرلمان، وإقالة 
الحكوم�ة، وتعيين رئيس أركان الجيش. ورغم أن 
الدور السياسي التاريخي للجيش - كما سبق القول 
- يع�ود إلى عوامل هيكلية، تتعلق بظروف نش�أة 
الدولة الباكس�تانية، والبيئة اإلقليمية الصراعية، 

يد فقد أدت هذه اإلج�راءات إلى طرح  لعد ا
ح�ول  الفرضي�ات  م�ن 

وج�ود تح�ول م�ا 
العالق�ات  ف�ي 

 - المدني�ة 

العس�كرية، يس�تتبعه ضرورة الحديث عن وجود 
تحول مماث�ل في العالقة التاريخية بين العس�كر 

والقوي الدينية.
وبش�كل عام، يمك�ن طرح فرضيتين أساس�يتين 
التج�اه تلك العالق�ة. الفرضية األول�ى أن الجيش 
قد اقتنع بضرورة تهميش دوره السياسي لصالح 
دف�ع عملي�ة التح�ول الديمقراط�ي، عب�ر إحي�اء 
دور الق�وى المدنية، وأنه عندما يقوم بممارس�ة 
العن�ف ف�ي الداخ�ل، فإن�ه يق�وم بذلك ف�ي إطار 
انصياعه للقرار السياس�ي للحكوم�ة، وفي إطار 
التزامه بحقها الدستوري في االستخدام الشرعي 
للق�وة، وذلك بصرف النظر ع�ن رؤيته الخاصة - 
كمؤسسة - لتبعات اس�تخدام هذه القوة، وأن ما 
تقوم به الحكومة )النخبة المدنية( من اس�تخدام 
للعنف بواسطة الجيش ضد التنظيمات الدينية، من 
وقت آلخر وبش�كل ممنهج، لي�س إال محاولة من 
جانبها إلعادة بناء وهندس�ة االرتباطات الداخلية 
للدولة وللنظام السياسي، وإعادة هندسة العالقة 
التاريخية بي�ن الجيش والقوي الدينية، كجزء من 
مش�روع إلحياء القوى المدنية العلمانية، وإعادة 
الت�وازن بين الجي�ش والقوي الديني�ة من ناحية، 
والق�وي المدنية العلمانية م�ن ناحية أخري، وأن 
الجيش عندم�ا يقبل القيام بتلك المهمة، لهو دليل 
واضح على قبوله ودعمه لهذا المش�روع، وحتى 
ول�و اقتض�ي ذل�ك اس�تخدام العن�ف ض�د حلفاء 
األم�س. ويمكن التدليل على صحة هذه الفرضية، 
اس�تنادا إلى طبيعة الجنرال أش�فق كياني ذاته، إذ 
تذه�ب بعض المص�ادر إلى أن كيان�ي لديه قناعة 
خاص�ة بأهمية تهميش الدور السياس�ي للجيش. 
ويس�تند ه�ؤالء لي�س فق�ط إل�ى خب�رة عالقته 
بنظام زرداري منذ وصول األخير للس�لطة، ولكن 
إلى خب�رة الفترة، منذ توليه منص�ب القائد العام 
للقوات المس�لحة، بعد تنازل مشرف عن المنصب 
ف�ي 28 نوفمب�ر 2007، وحتى اضطرار مش�رف 
لالس�تقالة في 18 أغس�طس 2007. وهي الفترة 
الت�ي اتس�م فيها نظام مش�رف بأقص�ى درجات 
ضعف�ه، وكان بإم�كان كيان�ي ف�ي ه�ذه الفترة 
االنقالب على مش�رف، والس�يطرة على السلطة، 
بل ربم�ا كان بإمكانه ترتيب انق�الب أبيض مع 
مشرف نفس�ه، بهدف تفويت الفرصة على 
المدنيين للس�يطرة على البالد. ولكن أيا 

من هذين السيناريوهين لم يحدث.
الفرضية الثانية أننا إزاء توافق مصالح 
مؤقت ومرحلي بين الجيش والمدنيين 
ح�ول هدف محدد، ه�و إدارة عمليات 
عس�كرية ف�ي مواجه�ة التنظيم�ات 
الديني�ة. وال يس�تند ه�ذا التوافق إلى 
تط�ور رؤي�ة أو قناع�ة ل�دى الجي�ش 
بض�رورة تهمي�ش دوره لصال�ح القوى 
المدني�ة وعملية التط�ور الديمقراطي، أو 
إلى قدرة النخب�ة المدنية على إجبار الجيش 
على االنصياع ألوامرها ورؤيتها السياس�ية، 
تواف�ق  إل�ى  يع�ود  م�ا  بق�در 
مجموع�ة م�ن الحس�ابات 
المش�تركة  والمصال�ح 
ذات الطبيعة المؤقتة، 

وأنه س�رعان 
م�ا 

س�يعود كال الطرفي�ن إل�ى حس�اباته ومواقف�ه 
التقليدي�ة إزاء اآلخر، ومن ث�م العودة إلى الصيغة 

التقليدية للعالقة بين الجيش والنخبة المدنية.
العس�كرية  العملي�ات  أن  ورغ�م  ناحي�ة،  فم�ن 
الت�ي يقوم به�ا الجيش ض�د التنظيم�ات الدينية 
ق�د أظه�رت أن الق�رار السياس�ي ال ي�زال في يد 
النخب�ة المدنية، فإنه لم يكن م�ن المتصور قبول 
الجي�ش بالدخول ف�ي تلك المواجه�ة الصعبة مع 
التنظيم�ات الدينية بدون وج�ود مصلحة محددة 
ل�ه. فالجيش- مثله مثل النخب�ة المدنية الحاكمة 
- ل�ه ه�و اآلخ�ر مصالح�ه وحس�اباته الخاصة، 
كمؤسس�ة، مع الواليات المتح�دة، تتعلق بضمان 
تدفق المس�اعدات العس�كرية، وبرام�ج التدريب، 
وضم�ان الت�وازن االس�تراتيجي في ش�به القارة 
الهندي�ة. وألن الجي�ش ي�درك ويتفه�م طبيع�ة 
المصلح�ة والسياس�ة األمريكية تجاه باكس�تان 
ف�ي المرحل�ة الراهن�ة، والتي تقوم عل�ى أولوية 
مواجهة التنظيمات الدينية، مع بقاء الجيش بعيدا 
عن الواجهة - وه�و الدرس الذي تعلمته الواليات 
المتحدة من خبرة نظام برفيز مش�رف - فقد قبل 
بقواع�د اللعب�ة الجدي�دة. أضف إلى ذل�ك أن قيام 
الجيش بتلك المواجهة، من شأنه التأكيد للواليات 
المتحدة عل�ى أن الجيش - ولي�س القوى المدنية 
أو الشرطة وأجهزتها األمنية- هو الطرف األقوى 
داخ�ل باكس�تان، الذي يمك�ن للوالي�ات المتحدة 
االعتم�اد عليه، ولو بش�كل غير مباش�ر. وبمعنى 
آخر، ف�إن الجيش ال ي�زال هو الش�ريك الحقيقي 
للوالي�ات المتحدة - وليس القوى المدنية- وحتى 

ولو جاء ذلك من وراء الكواليس.
ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بحسابات النخبة 
المدنية الحاكمة، يمكن القول إن البديل العسكري 
لم يك�ن هو الخيار األول لنظ�ام زرداري، بل على 
العك�س، فق�د انته�ج النظام ف�ي البداي�ة منهجا 
يقوم عل�ى مهادن�ة التنظيمات الديني�ة. عبر عن 
ذل�ك بوضوح اتفاق وادي س�وات الذي تم توقيعه 
ف�ي 16 ش�باط 2009 بين الحكوم�ة المحلية في 
إقلي�م الح�دود الش�مالية الغربية وحرك�ة تنفيذ 
الش�ريعة المحمدي�ة - القريب�ة من طالب�ان - ثم 
إق�رار الرئي�س، آص�ف زرداري، لالتف�اق في 14 
نيسان، بعد موافقة الجمعية الوطنية الباكستانية 
على مش�روع االتفاق، غي�ر أن معارضة الواليات 
الحرك�ة،  مهادن�ة  ولفك�رة  لالتف�اق،  المتح�دة 
اضط�رت زرداري للتراجع ع�ن االتفاق، والتحول 
إلى المنهج العس�كري بق�وة وبوضوح.وكان من 
ش�أن االعتم�اد المكثف على الجيش الباكس�تاني 
في تطبيق هذا المنهج أن يحقق مكس�با مزدوجا 
ل�زرداري، األول ه�و توجيه رس�الة قوية لإلدارة 
األمريكي�ة الجدي�دة بأهمية الدور ال�ذي يمكن أن 
تلعب�ه النخب�ة المدنية ف�ي مواجه�ة التنظيمات 
الديني�ة المتش�ددة، وأن وجود نخب�ة مدنية على 
قم�ة الس�لطة هو ال�ذي يضم�ن مواجه�ة فعالة 
له�ذه التنظيم�ات، وليس النخبة العس�كرية، كما 
كان الوضع من قبل. أما المكس�ب الثاني، فيتعلق 
بتوريط الجيش الباكس�تاني في ه�ذه المواجهة. 
فرغ�م أن تلك المواجهة قد تمثل جزءا من وظيفة 
الجي�ش في الدفاع ع�ن الدولة الباكس�تانية، فإن 
توري�ط الجيش في تل�ك المواجهة، من ش�أنه أن 
يحقق ب�دوره مكس�بين فرعيين ل�زرداري. فمن 
ناحي�ة، ال ش�ك ف�ي أن توري�ط الجيش ف�ي هذه 
المواجه�ة المفتوح�ة يعني، ف�ي التحليل األخير، 
السياس�ية،  الحي�اة  الجي�ش نس�بيا ع�ن  إبع�اد 
وتحييده، ولو مؤقتا، في اللعبة السياسية الراهنة 
في باكس�تان. وربما يكون م�ن المقبول في هذا 
الس�ياق فهم التصريحات وردود الفعل األمريكية 
الت�ي صدرت عق�ب توقي�ع اتفاق وادي س�وات، 
خاص�ة تلك الت�ي تحدثت ع�ن أن االتفاق يش�كل 
تهديدا للدولة الباكستانية وللمجتمع الباكستاني، 
وتل�ك الت�ي ربطت بي�ن االتفاق، واحتم�ال وقوع 
الترسانة النووية تحت س�يطرة عناصر إسالمية 
متش�ددة، باعتبارها كانت نوعا م�ن تهيئة الرأي 
العام الباكس�تاني لوقوع انقالب عس�كري جديد، 
ب�ل وربما دع�وة أمريكي�ة غير مباش�رة للجيش 
للع�ودة مرة أخرى للس�يطرة على الس�لطة، ولو 
مؤقتا، لحين بناء معادلة سياسية جديدة، أو إنتاج 
نخبة مدنية بديلة لنخبة زرداري وحزب الش�عب، 
إذا ما تمس�كت باتفاق س�وات ومنه�ج المهادنة. 
ومن ناحي�ة أخري، مثلت تلك المواجهة مناس�بة 
مهمة لتأكيد خضوع المؤسس�ة العسكرية للقرار 
السياس�ي للجناح المدني في الس�لطة. أضف إلى 
كل ذلك أن رفض زرداري التراجع عن اتفاق وادي 
س�وات، والقي�ام به�ذه العمليات كان من ش�أنه 
التأثي�ر س�لبا في خط�ة المس�اعدات االقتصادية 
كان  إذا  إن�ه  إذن،  الق�ول،  األمريكية.خالص�ة 
للتجربة الباكس�تانية من دروس مهمة بالنس�بة 
للحالة المصرية هنا، فإن المؤسس�ة العس�كرية 
ق�د تقب�ل في مراح�ل معين�ة إعادة 
النظ�ر ف�ي نم�ط موقعه�ا داخ�ل 
النظام السياسي، من وضع 
النظ�ام،  عل�ى  المهيم�ن 
إل�ى أخ�ذ خط�وة للخلف، 
واالنتقال من نموذج هرمي 
أو رأس�ي لتوزي�ع القوة أو 
السلطة داخل النظام، تقع فيه 
المؤسس�ة العس�كرية على قمته، إلى 
نموذج تتش�ارك فيه القوة أو السلطة 

مع النخبة المدنية.
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سيناريو أسوأ حالة للتطور السيايس يف املنطقة العربية
هل هناك نموذج باكستاني؟

حممد فايز فرحات

صعود اإلس��اميين في االنتخابات كان أقرب إلى الصعود "المخطط" من جانب الرئيس الس��ابق )الجنرال( 
برفيز مشرف، بالتعاون مع الجيش والمخابرات العسكرية، لتحقيق أهداف محددة، ارتبط بعضها بطبيعة 

المشهد السياسي، الداخلي واإلقليمي والدولي، خال فترة ما بعد أيلول 2011.
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         عبد اخلالق ح�سني 

ي�دور في ال�رأي العام العراقي س�جال 
محت�دم حول إص�دار قان�ون العف�و العام 
اإلره�اب  جرائ�م  ف�ي  المتورطي�ن  ع�ن 
نالح�ظ  وكالع�ادة،  والفس�اد.  والس�رقة 
أن أغل�ب المطالبي�ن بإص�دار ه�ذا القانون 
وإعف�اء المجرمين من العقاب هم من كتلة 
"العراقية". وقد عودنا قادة هذه الكتلة عند 
ان�دالع كل أزمة سياس�ية، بالتهديد تلميحاً 
أو تصريح�اً ب�أن إذا ل�م تح�ل األزم�ة وفق 
ش�روطهم ف�إن الب�الد مقبلة عل�ى موجة 
جدي�دة م�ن اإلره�اب والح�رب الطائفية!. 
وفع�اًل تحص�ل ه�ذه الموجة ويقت�ل فيها 
المئات م�ن األبري�اء، وأغلبهم م�ن طائفة 
معينة ومن مناطق معينة. وقد توضح دور 
كتل�ة العراقية ف�ي اإلرهاب بش�كل واضح 
عندم�ا افتض�ح أم�ر ط�ارق الهاش�مي في 
اإلرهاب، وهو أحد قياديي الكتلة المذكورة. 
والجدير بالذكر أن الهيئة القضائية أصدرت 
يوم األحد 2012-09-23 تقريراً كشفت فيه 
تفاصيل ت�ورط طارق الهاش�مي وحمايته 

بنشاطات إرهابية.
وعندم�ا ورد ف�ي األخب�ار أن ف�ي نية 
الس�لطة التنفيذية تنفيذ حكم اإلعدام بحق 
عدد من الجناة الذين صدرت بحقهم أحكام 
اإلع�دام لقيامه�م بجرائم اإلرهاب، س�ارع 
ع�دد م�ن البرلمانيين في كتل�ة "العراقية" 
مطالبي�ن بالتري�ث ف�ي التنفيذ إل�ى ما بعد 
ص�دور قان�ون العف�و الع�ام عل�ى أمل أن 
يش�ملهم العف�و. وه�ذا يدل بش�كل واضح 
تعاط�ف هؤالء النواب مع اإلرهابيين وعدم 
اهتمامهم بدماء الضحايا األبرياء من فقراء 
عمال المسطر والعس�كريين ورجال األمن 
وغيره�م من الذين لق�وا حتفهم على أيدي 
اإلرهابيي�ن بكوات�م الص�وت والمفخخات 

والبهائم االنتحاريين. 
الص�دد،  ه�ذا  ف�ي  قرأن�ا  م�ا  وآخ�ر 
تصريحات لنائبة عن "كتلة العراقية" تصف 
فيه�ا قان�ون العفو الع�ام ب�"السياس�ي"، 
ودع�ت إلى اإلس�راع باإلفراج ع�ن األبرياء 
ف�ي الس�جون. طبع�اً هنا يختل�ف الموقف 
عما يقصدونه باألبرياء. ننقل للقراء الكرام 
فقرة م�ن مش�روع القانون ليكون�وا على 
بين�ة، وكم ص�ار الدم العراق�ي رخيصاً في 
نظر حماة اإلرهابيين. "تنص الفقرة األولى 
م�ن القان�ون بع�د التعدي�ل المقت�رح لهذه 
الم�ادة على أن يعف�ى عفوا عاماً وش�امالً 

ع�ن العراقيي�ن )المدنيي�ن والعس�كريين( 
الموجودي�ن داخ�ل الع�راق أو خارج�ه من 
المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية 
أوغيابي�ة ويعف�ى عم�ا تبق�ى م�ن م�دة 
محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم 

لم تكتسب". 
"كم�ا تنص المادة الثاني�ة من القانون 
على أن تس�ري أح�كام الم�ادة )1( من هذا 
القان�ون عل�ى المتهمين كاف�ة الموقوفين 
منه�م ومن لم يل�ق القبض علي�ه ويعفون 
من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء 
اتخذت فيها اإلجراءات القانونية أم لم تتخذ 
إال ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون 
وتوقف اإلج�راءات القانونية بحقهم كافة، 
فيما تضم�ن التعديل المقترح للمادة الثانية 
أن يتم إيق�اف اإلجراءات القانونية المتخذة 
بح�ق المتهمين س�واء كان�ت دعاواهم في 
مرحل�ة التحقي�ق أم المحاكم�ة أم الذين لم 
تتخ�ذ بحقهم اإلج�راءات القانوني�ة." )2( 
الحظ عب�ارة: "وُيعَفون م�ن الجرائم كافة 

مهما كانت درجتها".
يدافع هؤالء ع�ن المتهمين المعتقلين 
والهاربي�ن وكأنه�م متهم�ون ف�ي قضايا 

بس�يطة مثل المخالف�ات المرورية، أو كما 
ج�اء ف�ي تعلي�ق الس�يد هيث�م الغريباوي 
عل�ى مقال الس�يد حس�ن حات�م المذكور، 
قائالً: "أتس�اءل معك أس�تاذ حسن عن نوع 
العراقيين الذين تكتظ بهم الس�جون اليوم، 
فهل هم معتقلون بسبب التهجم على القائد 
الرم�ز؟ أم مم�ن نظروا ش�زراً إل�ى صورة 
"الس�يد الرئي�س"، أم م�ن رأى ف�ي المنام 
وقوع انقالب على الحزب والثورة؟، أم ممن 
حكى نكتة على "أّم المناضلين" وضحك لها 
القوم فُزّج بهم في غياهب الموت؟ ليس�وا 
احداً من أولئك كلهم. فالس�جون والمواقف 
والزن�اة  اإلرهابيي�ن  م�ن  بجمل�ة  تكت�ظ 
والقتلة والُس�ّراق والخاطفين والمتاجرين 
بالنساء واألطفال، والمخدرات والمهربين. 
الممل�وك  العراق�ي  البرلم�ان  لق�د دعون�ا 
لرؤس�اء كتلهم أن يجته�دوا بدالً من إصدار 
قانون عف�و غير مبرر، دعوناه�م إلى دعم 
المؤسس�ة األمني�ة والقضائية في حس�م 
قضايا أولئك الذين س�قطوا غفلة في زحمة 
العنف اليوم�ي وقذارة أس�اليب اإلرهابيين 
ال�ال أخالقية في ح�رق األخض�ر واليابس. 
ولكن اثّني كما باقي العراقيين على حقيقة 

تورط برلمانيين في كل ذلك الجنون". 
مخاط�ر تمرير القانون ؟ في البدء، أود 
التوكيد أننا مع العدالة، ولسنا ضد العفو عن 
األبري�اء الحقيقيين م�ن الموقوفين، ولكن 
أن يص�در قان�ون بإيق�اف التحقيق�ات عن 
الموقوفين بتهم جرائم اإلرهاب والفس�اد، 
واعتب�ار جميع الموقوفين أبرياء، فهذا ضد 
القانون وضد العدالة، بل وضد مبدأ "المتهم 
بريء حتى تثبت إدانته". وبالتأكيد ليس كل 
المعتقلي�ن مجرمي�ن ف�ال ب�د أن يكون من 
بينه�م أبرياء، ولكن كيف يمكن التمييز بين 
البريء والمذنب ما لم تجرى لهما محاكمة 
قانونية عادلة؟ إذْن، غرض المطالبة بإلغاء 
التحقي�ق ومحاكمة المتهمي�ن هو من أجل 
ومعاملته�م  باألبري�اء  المجرمي�ن  خل�ط 
عادل�ة،  بمحاكم�ة  الم�رور  دون  كأبري�اء 

وبالتالي تضييع حقوق الضحايا وذويهم. 
جميع الش�رائع الس�ماوية والوضعية 
تؤك�د على العدال�ة، والعدالة تعن�ي تطبيق 
القوانين الجيدة في دولة القانون والمواطنة 
بدون تميي�ز بين المواطني�ن. لذلك، وإذا ما 
تم التصويت على هذا المشروع وتحول إلى 
قانون بصيغته الحالية، فهناك ثالثة مخاطر 

نحذر المشرعين منها: 
األول، انهي�ار ثق�ة الش�عب بأعض�اء 
البرلمان، ألن في حالة تصويتهم على قانون 
جائر يعني أنهم غي�ر مكترثين بحياة وأمن 
وس�المة المواطنين وأعراضهم وأموالهم، 
وه�و نوع من االس�تهتار بدم�اء العراقيين 

التي صارت أرخص من ماء البحر. 
ثاني�اً، هذا القانون يش�جع الجناة على 
ارت�كاب المزي�د م�ن الجرائم طالم�ا هناك 
م�ن يحميهم ف�ي الس�لطتين، التش�ريعية 
والتنفيذي�ة، بإصدار قان�ون العفو، تذكروا 
مبدأ الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم:و"عفا 
الله عما سلف" وما حصل له وللعراق نتيجة 

لهذه السياسة.
اإلعف�اء  ت�م  إذا  واألخط�ر،  وثالث�اً، 
ع�ن اإلرهابيي�ن القتل�ة، فم�ن المحتمل أن 
تنفج�ر الجماهير، وخاص�ة ذوي الضحايا، 
فيخالفون القانون السيئ ويقومون بالثأر 
لضحاياه�م بأنفس�هم، وف�ي ه�ذه الحالة 
س�تحصل أعمال االنتقام بصورة عشوائية، 
خاص�ة ف�ي مجتم�ع تم في�ه إحي�اء القيم 
العش�ائرية والقبلية  والتقالي�د واألع�راف 
من قب�ل البعث المقبور، يعني س�يتم حرق 
األخض�ر بس�عر الياب�س، ويذه�ب البريء 

باسم المجرم.
م�ن المفيد أن نذكر الس�ادة مش�رعي 
القوانين بما قال�ه القس مارتن لوثر كينغ، 
زعيم حركة السود في أمريكا في الستينات 
عندم�ا دع�ا أتباعه إل�ى مخالف�ة القوانين 
الس�يئة، قائالً: )يمك�ن للمرء أن يتس�اءل: 
"كي�ف يمكن�ك أن تدع�و لمخالف�ة بع�ض 
القوانين وطاعة قوانين أخرى؟ الجواب هو 
أن هناك نوعين من القوانين: قوانين عادلة، 
وقواني�ن جائ�رة. وأن�ا أتفق م�ع القديس 
أوغس�طين أن "القانون الجائر ليس قانونا 

على اإلطالق"(. 
نطال�ب  مجتمع�ة،  األس�باب  وله�ذه 
أعضاء السلطة التش�ريعية، وقيادات الكتل 
السياسية بعدم االستهانة بدماء العراقيين، 
العدال�ة نص�ب أعينه�م، وأن  وأن يضع�وا 
يفك�روا ف�ي جمي�ع االحتم�االت الكارثية 
الت�ي يمك�ن أن تنفج�ر، قب�ل اإلق�دام على 
التصويت وتمرير قانون جائر يس�تفيد منه 
اإلرهابيون، ويتضرر منه األبرياء. فالقانون 
الجائ�ر ليس قانوناً على اإلطالق، ولذلك من 

حق الجماهير مخالفته.
ولك�م ف�ي القص�اص حي�اة ي�ا أولي 

األلباب.

         كرم احللو

لم يكن المآل اإلسالمي لالنتفاضات العربية مفاجئاً 
وخارج ح�دود التوق�ع كما تتص�ّور بعض الدراس�ات 
اإليديولوجي�ة الت�ي هالها صعود الحركات اإلس�المية 
واكتساحها الساحة العربية، في حين كان ُيظن أن العالم 
العرب�ي متجه نحو أفق ليبرالي مختلف. فقد جاء توجه 
العرب في السياق الحداثي، مطلع النهضة العربية، عبر 
مخاض عس�ير اقتضته تسويات توفيقية وتلفيقية مع 
العق�ل اإلس�المي المهيمن، ولم يتوص�ل الفكر العربي 
على مدى القرنين الماضيين إلى تجاوز اإلشكال الكبير 
الذي اعتراه اثر انفتاحه على منظومة الحداثة الغربية، 
فاستمر التوجس إزاء ليبرالية الغرب وقيمه السياسية 
واالجتماعية والعقالنية رغم االنبهار بحضارته المادية 
والعمراني�ة واإلقبال عليها من دون عوائق، وربما كان 
النهضوي�ون األوائل أكثر إبداع�اً وعبقرية في التوفيق 

والتبرير والتسويغ من التوفيقيين المعاصرين.
كان الفك�ر العربي قد قبل حداث�ة الغرب، ولو على 
مض�ض وبع�د إعطائه�ا بع�داً تأصيلي�اً ال يضعه�ا في 
تضاد مع اإلس�الم، ليخلي الس�احة للمشاريع الحداثية 
الليبرالي�ة والقومي�ة واالش�تراكية، إال انه ل�م يلبث أن 

انكف�أ من جديد إلى المرجعية اإلس�المية بعد اإلحباط 
الذي أصاب كل هذه المش�اريع وبقائها شعارات بائسة 

لم يقيض لها التحول مرة إلى واقع وحقيقة.
ط�رح المش�روع الليبرال�ي العرب�ي أولوي�ة الفرد 
اإلنس�اني وحقوق�ه ف�ي العي�ش والكرام�ة والحرية، 
فج�اءت النظ�م التس�لطية والقبلي�ة المتخلف�ة لتنفي 
الف�رد وتفترس حقوقه محيلة إياه رقماً تافهاً ال معنى 
لوجوده سوى خدمة القلة المتسلطة واستخدامه مطية 

لمصالحها ومغامراتها واستئثارها بكل الخير العام.
وطرح المشروع الليبرالي العربي كذلك مبدأ الدولة 
التعاقدي�ة القائم�ة على تعاقد حر بينه�ا وبين أفرادها 
األحرار المتس�اوين، ومجرى ش�رائعها متساوية على 
الجمي�ع دون تميي�ز بي�ن األش�خاص أو تفري�ق بي�ن 
األحوال، في حين س�ادت عل�ى الس�احة العربية دولة 
القه�ر والتغلب واإلكراه، حيث ال حس�اب لمبدأ التعاقد 
بين الحكم والناس، وحيث التمييز هو السمة المهيمنة. 
وإذ أُس�قط مب�دأ التعاقد المؤس�س للمجتم�ع والدولة 
والحكم، استحكمت العدائية بين الدولة والناس، فصار 
الحكم تحكماً وتسلطاً بدل أن يكون خدمة عامة فوضها 
إلي�ه أولئك الذي يتس�لط عليهم. كم�ا أُفرغت المواطنة 
م�ن مضمونه�ا التعاق�دي المتمثل في تب�ادل الحقوق 
بين الوطن والمواطن، وجاءت الممارس�ات القوموية 

والش�عبوية والحزبوية لتكرس الخل�ل في العالقة بين 
الفرد والمجتمع والدولة.

وق�ال الليبرالي العربي بس�يادة العق�ل وحقه في 
المس�اءلة والرف�ض والقب�ول واالعت�راض، وبال�دور 
الحاس�م لإلنس�ان ف�ي تقرير مصي�ره وفق�اً لحقوقه 
الطبيعية وأولوية هذه الحقوق على كل النظم السياسية 
والعقائدي�ة واألخالقي�ة. وها هو يش�هد من�ذ نهايات 
القرن الماضي إلى اآلن غلب�ة النقل على العقل وانهيار 
العقالنية أمام األصولي�ات، واندحار الفكر النقدي إزاء 
األفكار الظالمية، حيث تراجعت على الس�احة الثقافية 
المؤلف�ات النقدي�ة لمصلح�ة كت�ب الطال�ع والتنجيم 

والخرافة.
ف�ي ظ�ل كل ه�ذا اإلحباط ال�ذي أحاط المش�روع 
الليبرالي تقدم الفكر الديني طارحاً حكم الش�ريعة بدل 
حكم الش�عب، ومس�تبعداً أي دور ألف�كار التعاقد الحر 

والمجتمع المدني وإرادات الناس. 
وط�رح المش�روع القوم�ي وح�دة األم�ة العربية 
ف�وق الطوائ�ف والمذاه�ب واالثني�ات، لك�ن القومي 
العرب�ي فجع كم�ا الليبرال�ي العربي بتهاف�ت مقوالته 
وإيديولوجياته وتس�اقطها على ارض الواقع، حتى أن 
من القوميين العرب م�ن عاد بعد عمر مديد في الدعوة 
القومي�ة والوحدوي�ة قانط�اً خائب�اً بلغ به الش�ك حد 

طرح مش�روعية الهوي�ة القومية العربية ف�ي موازاة 
الهوي�ات القطري�ة والعش�ائرية وصوالً إلى التش�كيك 
ف�ي كل مق�وم للقومية العربية. وليس م�ن دون داللة 
تصاع�د ظاهرة الحج�اب بعد النكس�ة القومي�ة العام 
1967 حيث الحظ متروك الفالح أن عدد المحجبات في 
مصر فاق العش�رة ماليين محجبة ع�ام ألفين بينما لم 
يش�اهد في القاهرة العام 1970 س�وى بضع محجبات 
قادمات على التو من األرياف.وما انتهى إليه المشروع 
االش�تراكي ال يقل انكس�اراً ومأس�وية عما وصل إليه 
المشروعان الليبرالي والقومي. إذ بعد قرابة قرنين من 
الدع�وة إلى العدل االقتص�ادي واالجتماعي وصوالً إلى 
المناداة باالش�تراكية، ال يزال العالم العربي ينوء بأكثر 
م�ن مئة مليون فقي�ر وجائع وأمي، فيم�ا القلة الثرية 
تحتك�ر الث�روات وتبددها م�ن دون محاس�بة. وتؤكد 
الدراس�ات االقتصادي�ة واالجتماعي�ة التزاي�د المطرد 
للفجوة بين الفقراء واألغنياء وانهيار الطبقة الوسطى 
ف�ي العالم العربي، ما ين�ذر بصراع طبقي يصل الى حد 
ح�رب أهلية غير معلنة. في ظ�ل كل هذا اإلخفاق الذي 
منيت به المش�اريع الحداثية، عاد العقل اإلس�المي من 
جدي�د إلى نقطة البدء مكرراً مقولت�ه التاريخية الثابتة 
"اإلسالم هو الحل". لكن هل سينجح اإلسالميون حيث 
أخفق الليبراليون والقوميون واالش�تراكيون؟ هل في 

وس�ع هؤالء اإلجابة على تحدي�ات التخلف االقتصادي 
واالجتماع�ي والعلمي؟ هل في مقدورهم تجاوز محنة 
التفتت القبلي واالتني والعشائري ليرسوا دعائم الدولة 
العربية الواحدة القادرة؟ كيف سيتعاملون مع االنقسام 
الطبقي المنذر بأف�دح اإلخطار على وحدة األمة؟ كيف 
سيواجهون إشكالية الفقر وإش�كالية األمية والتخلف 
العلمي وتردي حال المرأة العربية المس�تدام؟ أية دولة 
هي تلك التي يتطلعون إل�ى إقامتها على أنقاض الدولة 
التس�لطية العتيدة؟ هل يرومون تأسيسها على مبادئ 
حق�وق اإلنس�ان الطبيعي�ة وه�ل ثمة مج�ال في هذه 
الدول�ة للمجتمع المدني وحرية الف�رد والمرأة وحقها 
في مكانة س�وية في الوجود االجتماع�ي، وهل يؤمن 
اإلسالميون أصال بالخلفية الليبرالية للديمقراطية التي 
ال معن�ى لألخي�رة من دونها ؟ ثم م�ا هو موقف هؤالء 
م�ن التح�دي الوج�ودي الصهيوني وما ه�و تصورهم 

لمستقبل الصراع العربي مع الصهيونية؟
أس�ئلة إش�كالية نرى أن ليس في ق�درة الحركات 
اإلس�المي  الم�آل  وان  عليه�ا  اإلجاب�ة  اإلس�المية 
لالنتفاض�ات العربي�ة م�ا ه�و إال دلي�ل عل�ى مراوحة 
المأزق العربي التاريخي في دوامة اإلشكاليات المعلقة 

واألبواب الموصدة منذ ما يقرب من القرنين إلى اآلن.
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كبتي�ه ر كل  أ
 ك�ي ال ينحن�ي !

 ليس ألنه نس�ف كل الحواس�يب ودروس الحساب 
بعد أن اكتش�ف أن الغرف ف�ي بيوتنا العربية لها ماليين 
الج�دران، ولي�س ألنه ج�اع صغيرا ونال م�ن المال في 
أواخ�ر أيامه ما حرم�ه حتى من قض�م تفاحة الن فمه 
أدرد. فقط ألنه قال بأنه لم يستطع االنحناء على ركبتيه 
بعد رسوبه في المدرسة االبتدائية رغم اعترافه بالخطأ، 
لكنه طلب من شعبه أن يعطيه ممحاة يمحو بها ركبتيه 
أو س�كينا ك�ي يقطعهما لئال ينحني عندم�ا أصبح على 

حق.
وبع�د كل تل�ك األع�وام التي كاب�د فيه�ا الحرمان 
والغربة في عقر الوط�ن والدار وربما كان الوحيد الذي 
أعلن الخيانة لوطنه رغم انه لم يخن غير الجهل والنذالة 
والحقد بوابل من الشعر والحكمة والبكاء النبيل. واذكر 
انه ق�ال بأنه لن يجد س�كينا أو ممح�اة ليقطع ركبتيه 
خوفا من االنحناء فانه س�وف ينحني مرة واحدة فقط 

وذلك ليأكل ركبتيه بأسنانه.
وال يشبهه إال ذلك الداغستاني الذي قال بأنه انحنى 
طيل�ة عمره مرتي�ن مرة ليقبل يد ج�ده الفارس الجبلي 

ومرة أخرى ليسقي حصانه من النبع.
شكرا أيها الشامي الذي قال لنا في إحدى مسرحياته 
أن صق�ر قريش لو عاد حي�ا، ألوقفه حرس الحدود عند 
مداخل أي بلد عربي. كي يقايضوه مع اس�بانيا بشاحنة 

من الطحين !
أي�ن ذهب هؤالء.. بكل ما لديهم من غضب وكبرياء 
؟ فق�د جاع�وا ول�م يأكلوا كالح�رات بأثدائه�م أو حتى 

بأصابعهم وأقالمهم .
كم ه�و يتيم ومس�كين وغريب من تبق�ى من ذلك 
الجي�ل الذي اجت�رح الطري�ق ف�ي الغابة ولمل�م الملح 

المرشوش على الرصيف باهدابه.
وغرب�ة الزمان أنكى وأعظم م�ن أية غربة لها صلة 
بالم�كان، ألنها كم�ا وصفها الراحل البيات�ي ابنة كلبة، 
أش�بعتنا موتا وغربة، ال اعرف الس�بب الذي دعاني إلى 
االس�تغاثة بمحمد الماغ�وط الذي لبى الن�داء من قبره 
واخبرني بأنه عندما غرق في طفولته تش�بث بخش�بة 
ك�ي يطف�و عليها ولم يس�أل تلك الخش�بة عن نس�بها 
وقبيلتها وطائفتها، فالغرقى ال وقت لديهم كي يس�ألوا 
مثل هذه األس�ئلة التافهة. قد يك�ون الوقت مبكراً على 
القول ذهب الذين نحبهم أو بمعنى أدق أحبهم، فثمة من 
ه�م على قيد الش�عر والحياة.. وحتى م�ن ماتوا منهم، 
يس�هرون الليل وه�م ينادمون جذور الش�جر ويحكون 
ألطفالن�ا في مهوده�م حكاي�ات مضادة للن�وم كي ال 
تتح�ول المهود إلى توابيت. ش�كراً لمن أكل ركبتين بعد 
أن عّز وجود الس�كين ليقطعهما كي ال ينحني، وش�كراً 
لمن نقش�وا كالوش�م في الذاكرة كي نتلقح بما أفرزوا 
من أوصال باسلة ضد هذا التحالف بين الزهايمر وااليدز 

وأنفلونزا الكالب.
عن " الدستور األردنية" .

ت ي�ا ا لبد ىل ا ء إ نكف�ا ال خط�ر ا

خ�ر آل ج�ه ا لو . ا ي�كا . مر أ
             حيدر اجلابر

الي�وم، نعيش أمركة ال عولم�ة، علينا جميعاً أن 
نلب�س ثوبه�ا مهما كان ضيق�اً أو واس�عاً، حتى إن 
بَدون�ا كالهيبيين. ال ب�أس، فهذه ضريب�ة البد منها 

للدخول إلى المعبد األمريكي.
أق�رب نقط�ة ف�ي األرض األمريكية م�ن جهة 
الش�رق إلى العالم ينتصب فيها تمثال الحرية حامالً 
مشعله القديم وكتاباً، يمثل هذا التمثال العالم الحر، 

أو اللبرالية، أو الحلم األمريكي.
حري�ة التعبير كفلها الدس�تور بق�وة، ودعمها 
الرؤس�اء المتعاقب�ون، حتى تلك الت�ي تهاجم � في 
بعض األحيان � روح الفكرة األمريكية. باس�تطاعة 
المواط�ن أن يفعل ما يريد مت�ى أراد، وعلى الجميع 
احترام ذلك. التس�ويق األمريك�ي حاضر وبقوة عبر 
ملي�ارات ال�دوالرات الت�ي تدفع لتروي�ض وإفهام 

اآلخرين بأهمية النظرة األمريكية.
هذا هو س�يل اللبرالية األمريك�ي العارم، يدفعه 
إعالم خيالي س�احر، طوفان ينطل�ق بال هوادة، وال 

يصده حاجز.. إال إسرائيل!
كل األف�كار األمريكية عن اللبرالي�ة تتحول إلى 
هراء فيما يخص إسرائيل، تتحول قائدة العالم الحر 
في لحظ�ات إلى كائ�ن همجي أبل�ه، ال يفهم معنى 
التعقل، وال ينصاع لنداء الفكر الحر واحترام اآلخر.

قد ال تتحم�ل الوالي�ات المتحدة جري�رة الفيلم 
المس�يء للرس�ول العظي�م )ص( الذي قل�ب العالم 
رأساً على عقب، لكنها تتحمل ذنباً أخالقياً لوقوفها 
متفرج�ة على ما يحدث. لم تنف�ع تبريرات هيالري 
كلنت�ون لهذا الكس�ل المتعم�د، فالقضي�ة أكبر من 

نصوص قانونية، أو إيمان بمبدأ.
تخّيل�وا مع�ي أن فيلماً وثائقي�اً مدعوماً باألدلة 
تحّدث عن مجازر الفلس�طينيين، أو تفنيد أسطورة 

األرض الموع�ودة، أو محاولة محاي�دة للتدقيق في 
محارق النازية، تخيلوا معي ماذا س�يحدث. قبل كل 
ش�يء س�يتعطل الفهم الح�ر األمريكي، وس�تتبنى 
الوالي�ات المتحدة الدفاع عن الحق اإلس�رائيلي ضد 
معادي السامية، وسينضم صاحب الفكرة إلى قائمة 
المارقي�ن، والب�د أن تنتهي حيات�ه العملية ويطويه 

النسيان.
هيلي�ن توم�اس، خدم�ت إعالمي�ة ف�ي البي�ت 
األبيض س�تة عق�ود، قدمت اس�تقالتها ف�ي يوم 8 
حزي�ران 2010 عل�ى إثر إدالئها بتصري�ح قالت فيه 
عن إس�رائيل »ه�ؤالء الن�اس محتل�ون وعليهم أن 
يرجع�وا إلى ألمانيا أو بولن�دا.. أخِبْرهم أن يخرجوا 
من فلسطين«. ولم تأِت استقالتها طواعية، فقد عّد 
البيت األبيض تصريحاتها »عدائية وغير مس�ؤولة، 
وتس�تدعي التوبيخ« وطالبها باالعت�ذار، فاعتذرت 

مرغمة !!



قنبلة اجتامعية موقوتة..
 مليونا أرملة يف البالد

الع�راق بل�د األرامل، بل�د األيتام، بلد الث�كاىل، بلد 
الشهداء، بلد الظالم، بلد األشباح.. العراق بلد الحزن 
والجراح، بلد النكبات.. فسمي ما شئت من مفردات 
تنطب�ق عىل ه�ذا البلد املنكوب، وملن ع�اش فيه منذ 
ع�ام 2003 لعج�ز يف رسد املف�ردات األليم�ة الت�ي 
تنطب�ق عىل هذا البل�د املبتىل، يف الوقت نفس�ه، فإن 
الع�راق هو بلد الص�ر والكرامة، والغ�رة والنخوة، 
والشهامة، فمثلما يحزن عىل جرحه نراه يحزن عىل 
جراح إخوته يف فلس�طني ولبنان والسودان، وكل بلد 
ي�ن من نزف أو ضيق أو كرب.. فرتاه يحزن لحزنه، 
ويتمن�ى الف�رج ع�ىل أهله وإخوت�ه، مثلم�ا يتمنى 
الفرج لنفسه، واليرس لعرسته.. هذا هو العراق كما 
عهدن�اه منذ آالف الس�نني، ل�ن يهدأ له ب�ال إذا مللم 
جراحه من دون مللم�ة جراح إخوته وأبناء عمومته، 
ف�رتاه يفع�ل املس�تحيل للتخفيف ع�ن كربهم، وال 
يكتفي بالجلوس يندب حظه، ويكتم غيظه بس�بب 
تخيل أبناء جلدته عنه، وهو يف محنته. أقول هذا ليس 
رجما بالغيب، بل هي الحقيقة التي نعيشها، ونتدثر 

بلحافه�ا لتبعث الدفء يف 

نفوس�نا عندما نحس أننا نتعاطف، ونقدم ما نقدر 
عليه إلخوتنا يف محنتهم.. هذا هو قدرنا املكتوب منذ 
األزل، ونحمد الله عليه، وس�نصر ما ش�اء الله ألننا 
نع�رف أن خاتمة الصر هي يف صالح املؤمنني بعون 

الله.
أعود اآلن إىل موضوعنا، فأقول بعد أن خفت وطأة 
الح�رب يف العراق، وأخذ الرماد األس�ود يكس�و وجه 
الحياة يف العراق املظلوم واملبتىل، تبددت أوهام اإلدارة 
األمريكي�ة بم�ا وعدت به من بناء دول�ة ديمقراطية 
متط�ورة يف الع�راق، فمن�ذ الس�اعات األوىل لدخول 

القوات األمريكية، بدأت املرأة العراقية تواجه مصراً 
مأساوياً، ال يختلف كثراً عّمن يدخل نفقا مظلما 
ال يعرف له نهاية، وم�ع الفقر واملوت والبطالة 
والج�وع والحرم�ان والعنف، وعملي�ات القتل 
ع�ىل الهوية، ومع نقص الحاجات األساس�ية 
للحياة، تواجه النس�اء العراقيات اليوم مصراً 
جديداً يتمثل بكلمة )أرملة( تسببها العمليات 
اإلرهابي�ة التي تحصل يف العراق 

بش�كل ل�م يس�بق ل�ه مثيل يف 
تاريخ الشعوب قديما أو حديثا. 

يف  األرام�ل  ع�دد  وص�ل  وق�د 
وس�ط  اآلالف،  مئ�ات  إىل  الع�راق 
انع�دام املؤسس�ات الحكومية التي 
تعنى بش�ؤون هؤالء األرامل، فيما 
تس�عى بعض املراك�ز والجمعيات 
عىل تدريبهن وتطويرهن من اجل 

التعايش مع وضعهن الجديد.
تنقل إحدى الوسائل اإلعالمية 
قصصاً من أفواه هؤالء النس�وة، 
مشرة إىل أنهّن فقدن أزواجهن، 
ولم يبق لهن إال التأقلم مع وضع 
جدي�د، وإعالة من ل�م تحصده 

أعمال العنف من عائالتهن. 
وه�ي  س�الم(،  )أم  تق�ول 
تحتفظ معها بصور كام�را هاتف نقال للتفجر 

ال�ذي أودى بحي�اة زوجه�ا، وأبنائه�ا الثالث�ة: أن 
عائلتها كانت غنية، ولم تكن بحاجة ألحد، بل كانت 
هي تقدم املعون�ات للناس، أما الي�وم فتعمل ضمن 
مركز التطوي�ر، هذا من اجل لقمة العيش". س�يدة 
أخ�رى تقول: "إن إرهابيني اختطفوا زوجها وقتلوه 
بع�د عرشين يوما فقط من زواجهما". وتتحدث عن 

االجتماعي  الصع�ب الوضع 
ي  ل�ذ ا

نيه  تعا
يف  األرمل�ة 

العراق السيما نظرة الناس إليها كأرملة.
وتنق�ل ش�بكة ال�� )bbc( ع�ن س�لوى العزاوي 
)مديرة مرك�ز تدريب وتطوير األرام�ل( قولها: "إن 
املرك�ز إضاف�ة إىل التدري�ب التقن�ي ال�ذي يتضم�ن 
الخياطة والتمريض والكمبيوتر، يقدم دورات توعية 
عن حقوق اإلنس�ان". وتضيف الع�زاوي: "أن هؤالء 
النس�اء تس�اء معاملته�ن، وال يعرف�ن حقوقه�ن، 
فهذه الدورات بالتعاون مع األمم املتحدة ومنظمات 
املجتمع املدني تسعى إىل تعريفهن بالقضايا املتعلقة 

بحقوق اإلنس�ان، وخصوصا حق�وق املرأة والطفل، 
ه�ذه املراكز ال ت�رشف عليها أو تموله�ا الحكومة، 
ولكنه�ا يف املقاب�ل تقدم مس�اعدات مالي�ة مبارشة 

للمسجلني لديها".
وعىل الرغم من أن العنف يف مناطق العراق تراجع 
نس�بيا خالل األش�هر املاضي�ة، إال أن أعداد النس�اء 
مم�ن تركن بال معيل أو س�ند يف ازدي�اد، وعدد قليل 
منهن يحصل�ن عىل معون�ات مالية م�ن الحكومة، 
وإزاء هذا الواقع املرير هناك س�ؤال يطرح نفس�ه 
ولكن بال جواب شاٍف ومقنع حتى اآلن، وهو: 
م�اذا يمكن لألرملة أن تفع�ل، الخروج عن 
السلوك السوي، وهناك أجهزة املخابرات 
األجنبي�ة والجماع�ات املس�لحة الت�ي 
ترتصد هذه الحالة وتقوم باس�تغالل 
املحتاج�ني واملحتاج�ات واليائس�ني 
الخ�وف  بل�غ  لق�د  واليائس�ات؟.. 
بالعراقيني، وخاصة األرامل والثكاىل 
واأليت�ام، ذروت�ه إزاء هذه املس�ألة 
امللحة والخطرة يف املجتمع العراقي، 
ويخ�ى أصح�اب الضمائ�ر الحي�ة 
وأصح�اب الغ�رة يف الع�راق أن تكون 
عواق�ب الظروف الصعبة التي تعيش�ها 
هؤالء النس�وة مخيفة لدرجة ال تصدق أو 

تطاق!.
تقول الناش�طة النس�وية ابتس�ام عب�د الله 
أحمد  اس�تنادا إىل أرق�ام وزارة التخطيط التي تعود 
إىل منتصف ع�ام 2007، فإن عدد املطلقات واألرامل 
يف الع�راق اقرتب من مليون ام�رأة، من مجموع 8,5 
مليون امرأة يف العراق ترتاوح أعمارهن بني الخامسة 
ع�رشة والثمانني م�ن العم�ر". لكن نرم�ني عثمان 
وزيرة ش�ؤون املرأة الس�ابقة تضع الرق�م عند أكثر 
من مليوني أرملة ومطلقة، يف بلد يزيد عدد س�كانه، 
حس�ب آخر األرقام، عن 25 مليون نسمة، وتضيف: 
"ع�دد األرام�ل يف تزايد مس�تمر، والوض�ع بات مثل 
قنبل�ة موقوت�ة، وخصوصا أن الكث�ر منهن ما زلن 

يافعات وشابات، وهن حبيسات البيوت".

برقيات وردود

مرسى الهموم

شكاوى

م�ؤيد عبد الزهرة

هم�م النا�س15

صيد العدسة

 ش�هدت مرائ�ب النق�ل الخ�اص وع�ىل م�دار األش�هر 
املاضي�ة حركة تجدي�د وتحديث وتوس�يع يف بغ�داد والعديد 
م�ن املحافظات يف إط�ار التنظي�م وتقديم أفض�ل الخدمات 
للمواطنني ولس�ائقي املركبات يف الوق�ت ذاته، مقابل جباية 
مبل�غ عن حركة الخط�وط الداخلية والخارجي�ة، كما أمنت 
األم�ن ع�ر مف�ارز ثابتة مرابط�ة يف مداخل ومخ�ارج هذه 
املرائب لحماي�ة املواطنني من العابث�ني واإلرهابيني، وتأمني 
الس�المة للجميع يف التفتيش واملراقبة، مم�ا ترك انطباعات 
ايجابية ملثل ه�ذه التوجهات، وحفز املواطن�ني نحو الدعوة 
إىل املزي�د م�ن التوس�ع يف املرائ�ب، به�دف اس�تيعاب أعداد 
س�يارات النقل الخاص "الكيا، الكوسرت، س�يارات الصالون 
5 راك�ب" عوض�ا ع�ن عش�وائية الحركة والوق�وف وأماكن 
االنطالق، والتي كثرا ما تس�بب إرباكات مرورية ، فضال عن 
غياب قواعد الس�المة "يف الفح�ص والتفتيش"، وال نقول أن 
الوقوف خارج املرائب وفق طريقة "الجابك" حس�ب تسمية 
السواق املتعارف عليها، تأكل من جرف أولئك الذين ينتظرون 
أدواره�م يف املرائب العامة لالنط�الق نحو خطوطهم املقررة، 
خاص�ة وان البعض ينامون مع س�ياراتهم بانتظار الصباح 
والحرك�ة، وتل�ك قضية تحتاج إىل معالجة ج�ادة وجدية من 
قبل رجال املرور وهيئة النقل الخاص بإيجاد حلول منطقية 
وعملية مرشوعة ومنصفة وليست حلوال "تعسفية" عنوانها 
الغرامات القاسية! . ذلك أن العديد من سائقي "الكيا" الذين 
ل�م يج�دوا موقعا لهم داخ�ل املرائب ألس�باب عديدة هم من 
أصح�اب العوائ�ل وبعضهم ركن ش�هادة التخ�رج ليعمل يف 
الس�يارة بانتظار فرج الوظيفة ! وكثر م�ن هؤالء العاملني 
بطريقة" الجاب�ك" أحيانا فرضوا سياس�ة األمر الواقع عىل 
"امل�رور" لكثرة عددهم ولغياب مرائ�ب أو حتى " كراجات" 
ق�رب مناطق األس�واق كما ه�و الحال يف منطقت�ي الرصايف 
والش�ورجة وغرهما من املناطق التي يمكن تعدادها ؟! مع 
ذل�ك فإن بعض رجال املرور والبعض من هيئة النقل الخاص 
ينظم�ون بني الحني واآلخ�ر "هبات" أو "حم�الت" ملطاردة 
هؤالء الس�واق وهي قضية باتت أش�به بلعبة القط والفار.. 
وه�ي مس�تمرة تتوق�ف أحيانا وتنطل�ق أحيانا أخ�ر، ولكن 
املالح�ظ أن ه�ذه "الحمالت" ال تش�مل بعض "الس�يارات" 
وكأنها لبس�ت طاقية اإلخفاء والسبب كما يقول املترضرون 
ألن املصلح�ة متبادلة يف املنافع، بل وان بعض تلك الس�يارات 
يعمل عليها س�واق باألجرة ألنها تعود لفالن يف الهيئة ولفالن 
يف املرور، فما قولكم بما قيل ويقال وهو حديث الشارع اليوم 
وهذا ما ال نس�تطيع تجاهله، فهل م�ن حل موضوعي يضع 

حداً لهموم السائقني، والله من وراء القصد.

هذه ال�شفحة ت�شتقبل ال�شكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من امل�اطنني 

وتن�شر جمانًا 
املرا�شلة على امل�قع االلكرتوين 

www.almustakbalpaper.net

www.almustakbalpaper.net

اتص�ل مواطن�ون م�ن مدينة 
الواق�ع  س�وء  يش�كون  األنب�ار 
الخدم�ي للمحافظة، حيث تجمع 
العام�ة،  األماك�ن  يف  النفاي�ات 
يرب�ط  ال�ذي  الش�ارع  وقط�ع 
املحافظ�ة باملناطق املجاورة التي 
تشكل متنفسا ملواطني املحافظة 
ويف الوقت نفس�ه مركزا للتسوق 
والعمل، ما يضط�ر املواطنون إىل 
االلتف�اف والدخول من مس�افات 
بعيدة، ويناشد املواطنون الجهات 
املحافظ�ة  مجل�س  يف  املعني�ة 
االلتفات  البطلة،  األمنية  والقوات 
ونظاف�ة  الن�اس  مصال�ح  إىل 

وجمالية املحافظة.

ال�دواء  رشاء  ظاه�رة  تع�د 
م�ن دون استش�ارة طبي�ب م�ن 
الظواه�ر الت�ي ابتىل بها الش�ارع 
العراقي، فهناك مواطنون يعرفون 
أن�واع األدوي�ة, وم�اذا يش�رتون! 
ويذك�رون أس�ماء األدوية بصورة 
صحيح�ة وحتى إن بعضهم يعرف 
مضاعفاته�ا ومفعوله�ا،  ولك�ن 
الغالبية العظمى ال تعرف إن رشاء 
األدوي�ة مب�ارشة م�ن الصيدلي�ة 
ه�ي ظاهرة غ�ر حضاري�ة وغر 
صحي�ة وخط�رة يف الوق�ت ذات�ه 
، ألنه�ا قد تس�بب مش�اكل كثرة 
يف اغل�ب األحي�ان، وهن�اك أدوي�ة 
وحساس�ية  مضاعف�ات  تس�بب 
أو  الجس�م  يقبله�ا  ال  وتهيج�ات 

يؤخذ منه�ا جرعات ليس حس�ب 
الوصفات وهذا ماال يعرفه املريض 
الوع�ي الصحي  وباإلجم�ال ف�إن 
يلع�ب دورا حاس�ما يف التصدي إىل 
ش�يوع هكذا ظواهر ضارة بالفرد 
واملجتمع عىل حد سواء، وعليه البد 
أوال من رفع  مس�توى وعي الناس 
من خالل اإلرش�ادات الصحية عر 
وس�ائل اإلع�الم املرئي�ة واملقروءة 
واملس�موعة، م�ن خ�الل تكثي�ف 
الحم�الت وتركي�ز األض�واء ع�ىل 

خطورة هذه الظاهرة(.
 "رس�الة املواطن ف�ارس رزاق 
العش�وائي  التعاط�ي  ع�ن  غن�ي 
لألدوي�ة بالحرف الواح�د فما رأي 

الس�ادة املس�ؤولني ؟".

تعتر امل�واد اإلنش�ائية كالطابوق والح�ى والرمل 
والس�منت  يف العراق من املواد األساس�ية يف عملية البناء 
وتش�ييد املباني واملن�ازل ويعتمد عليها بصورة رئيس�ة 
يف عملي�ات اإلعم�ار وإتمام العملي�ات املتعلق�ة بالبناء 
كالرتمي�م وإعادة البن�اء الجديد, وال يمكن االس�تعاضة 
عنها بمواد أخرى كالخش�ب والحدي�د أو بدائل مختلفة 
أخ�رى مثلم�ا يح�دث يف أغلب ال�دول املتقدم�ة، وكانت 
هذه املواد متوفرة يف جمي�ع مناطق العراق املختلفة وال 
س�يما محافظة بغداد حيث كان يحصل عليها بأس�عار 
مناس�بة وعن طريق البيع املبارش املتخصص بمثل هكذا 
مراكز لتزويد املواطن بم�ا يحتاجه, لكن بعد 
س�قوط النظام البائ�د والتغير الذي 
طال جميع املواد املس�تهلكة 
م�ن قب�ل املواط�ن 
الوضع  أصاب 
ي  د قتص�ا ال ا
ع  ض�ا و أل ا و
ش�به  األخ�رى 
أوق�ف  ش�لل 
التقدم  عملية 
ص�ة  خا و
بس�بب  البناء 
األوضاع  تغ�ر 
امل�واد  وش�حة 
ئية  نش�ا إل ا
سعرها  وارتفاع 
املس�تهلك  جع�ل 

يعاني ويواجه مش�قة الحصول عىل املواد األساس�ية يف 
البن�اء وهذا ما زاد من تفاقم معاناته, لذا فاملواطن الذي 
يفك�ر بالبناء أو اعمار بيته فإن�ه يصطدم بالواقع الذي 
يشهده من ارتفاع للمواد اإلنشائية ومما يؤدي إىل عرقلة 
عمله أو إيقافه إىل حني توفر اإلمكانية الالزمة إلكمال ما 
بدأه. وتقول مصادر وزارة التجارة "أن العمل يجري عىل 
ش�مول أصحاب إج�ازات البناء بأعىل النس�ب لتخفيض 
أس�عار املواد اإلنش�ائية فيما تحظى مؤسس�ات الدولة 
واملقاولون العاملون معها بنسبة تخفيض اقل من نسبة 
املواطن والوزارة تعمل حالياً عىل مخاطبة مجلس الوزراء 
بش�أن إعادة العمل بنظام دعم املواد اإلنش�ائية املجهزة 
لحمل�ة إج�ازة البناء ح�راً ع�ر اس�تحصال موافقة 
املجل�س لتخصي�ص املبال�غ املطلوب�ة لهذا الدع�م بغية 
اإلسهام يف تس�هيل عملية بناء الدور السكنية, وسيبقى 
املواطن يعاني كل املعاناة بس�بب هذا النقص الحاصل يف 
املواد إىل أن تفعل الوزارة قراراتها يبقى ينتظر وقد تبقى 
هذه القرارات حبيس�ة األدراج كغرها. إن االرتفاع الذي 
حص�ل ويحصل عىل املواد اإلنش�ائية جع�ل من عمليات 
البن�اء ش�به متوقف�ة يف الكث�ر م�ن املناط�ق واألحياء 
الس�كنية وأصب�ح م�ن الصعب ع�ىل املواط�ن توفر ما 
يحتاجه من مواد بوقت قليل وان البناء سيأخذ من وقته 
الكثر بسبب شحة وارتفاع أسعار املواد اإلنشائية. وهذا 
بدوره يجعل أزمة الس�كن التي يعانيها املواطن العراقي 
تتفاقم وتكر واملس�ألة تحتاج إىل جهد وطني ومن أعىل 
املس�تويات لعالجها وذلك عن طريق أيجاد آليات رصينة 
لالستراد واإلنتاج ودعم أصحاب إجازات البناء مع وضع 

تسعرة ثابتة للمواد اإلنشائية. 

االنفتاح الرسيع غر املنضبط عىل االس�تراد بنحو عام واس�تراد املواد 
الغذائية املعلبة واملجمدة بنحو خاص بعد عام 2003 ، واالنفالت يف دخول تلك 
املواد من دون ضابط،  وضعف الرقابة وعدم قدرة األجهزة املعنية يف املنافذ 
الحدودية من فرض س�يطرتها وتطبيق تعليماتها عىل األغذية املس�توردة، 
فض�اًل عن إهدار الجهد والوقت واملال أثناء فحص وتحليل األغذية، بس�بب 
تعدد الجهات املس�ؤولة عن س�المة الغ�ذاء، ما أضعف املنظوم�ة الرقابية 
لعدم التكامل وتشتتها يف أماكن متباعدة، والصحة العامة، أمر ينبغي أن ال 
يستهان به، مع العلم أن اعتمادنا عىل األغذية املستوردة وصل بنسبة %80، 
حس�ب آخر التقارير املحلي�ة والعاملية، ما يتطلب خل�ق جهاز رقابي فاعل 
يضم�ن س�المة املواطن، وكذلك إص�دار قانون يتضمن االلت�زام الترشيعي 
بالجان�ب املتعل�ق بالصحة العامة بم�ا ال يتعارض واتفاقي�ة إزالة العوائق 
أمام التجارة الدولية، وتحديد عدد املنافذ الحدودية التي تدخل منها األغذية 
املس�توردة م�ع التأكي�د عىل الجه�د الوطني املش�رتك ب�ني وزارات الصحة 
والزراعة والتجارة والداخلية يف تحقيق قطاع غذائي آمن  وسليم، يدرأ خطر 

تلك السموم ويحفظ السالمة الصحية للمواطنني.

80 % من غذائه منتهي الصالحية ؟!متابعة - امل�شتقبل العراقي 

عن التعاطي العشوائي لألدوية

مواطنون من األنبار
 يشكون سوء الواقع اخلدمي

متى يعاد العمل بنظام 
دعم املواد اإلنشائية حلملة إجازات البناء ؟

�شعب وادي الرافدين واأر�س ال�ش�اد

وللسائقني مهوم ؟!

1- الطالب اجلامعي زياد خلف عبيد / املثنى 

أك�د رئيس جامع�ة الكوفة بأنه قد ت�م اإليعاز لطلبة 
الجامعة أن يكون االلتزام بالزي املحتش�م ملراعاة حرمة 
املدين�ة املقدس�ة، وتم يف نهاي�ة العام امل�ايض إقرار الزي 
املوح�د ، كما بادرت جامعة الكوفة إىل وزارة التعليم التي 
قامت بدورها بتعميم القرار عىل باقي الجامعات وأش�ار 
أن يك�ون الزي املوحد لجامعة الكوفة هو الجاكيت النييل 
والبنطرون أو التنورة الرصايص وقد تمت مفاتحة معمل 
األلبس�ة يف النج�ف لدعم هذا املرشوع بأس�عار مخفضة 
وت�م االتف�اق ع�ىل تجهي�ز 1000 بدله رجايل بس�عر 42 
ألف دينار و1000 بدله نس�ائية بسعر 39 ألف دينار وتم 
إرس�ال أنموذج م�ن هذه الب�دالت إىل وزارة التعليم العايل 

لتعمم عىل باقي الجامعات .

2- امل�اطن عقيل عبد م�شلم / وا�شط
من اجل توفر خدم�ة أكر للزائرين فقد بادرت دائرة 
صحة كربالء  بإنش�اء مركز صح�ي للزائرين أطلق عليه 
)مركز الحسني الصحي للزائرين( وموقعه يف مركز املدينة 
ويضم صالة طوارئ و8 أرسة ويستقبل الحاالت املرضية 
عىل مدار الساعة ويضم كادر طبي يتألف من 48 منتسبا 
ويكون العمل فيه ب�دون توقف إضافة إىل وجود خدمات 
الرعاي�ة الصحي�ة واللقاحات والصحة املدرس�ية ومركز 
لفح�ص الوافدي�ن وقد تم بن�اؤه وفق أح�دث التصاميم 

النموذجية ويستقبل جميع الحاالت املرضية. 

3- امل�اطن عبد الرحمن ع�ف اخلالدي/ بغداد 
مص�در مطل�ع يف االتحاد الع�ام للتع�اون الذي يضم 
الكثر من الجمعيات  االستهالكية واإلنتاجية واإلسكانية 
والطبية أكد أنه ) يف السابق كان هناك دعم  من قبل الدولة 
لهذه الجمعيات ولكن اآلن ال يوجد مما جعلنا نعتمد عىل 

أنفس�نا وبعض التجار يف تزويد تلك الجمعيات واستمرار 
عملها، فهناك الجمعيات االستهالكية والتي فيها مختلف 
األجه�زة، والجمعيات اإلنتاجية التي تعتمد عىل تش�غيل 
بع�ض العامل�ني والعام�الت يف إنت�اج املالب�س بمختلف 
األن�واع، وأيض�ا لدين�ا الجمعي�ات اإلس�كانية والطبية. 
والهدف من هذه الجمعيات هو خدمة املواطن عن طريق 
بيع تلك املواد وبالتقس�يط )أربع أو س�ت( مراحل، وهذا 
البيع يش�مل املوظف وغر املوظف ال�ذي يجلب لنا كفيال 

فقط(. 

4- امل�اطن كرار حيدر علي / بغداد
نف�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة تقديمها 
منح�ا مالية للعاطلني عن العمل، وان ما ورد يف رس�التك 
من تس�اؤل، وما أثر يف بغداد واملحافظات عر ملصقات 

لصقه�ا  ت�م 
الج�دران  ع�ىل 
ك�ن  ما أل ا و
العامة من قبل 
جهات مجهولة 
تقدي�م  بش�أن 
العم�ل  وزارة 
ن  و لش�ؤ ا و
عي�ة  جتما ال ا
للعاطلني  منحا 
ع�ن العمل عار 
الصح�ة،  ع�ن 
ال�وزارة  وان 
ودوائرها ليست 
عالق�ة  له�ا 
الدعايات  بهذه 

وامللصقات.

مرسى الهموم

مازالت ش�كاوى املواطنني تتواصل ومن مناطق مختلفة يف 
العاصم�ة بغداد من تعثر وص�ول مفردات البطاق�ة التموينية 
بنح�و انس�يابي إليه�م، ويجه�ل املواطن�ون مص�ر املفردات 
الغذائية التي غابت طوال أش�هر الع�ام الفائت وتبعه هذا العام 
املوش�ك عىل االنتهاء، ع�ىل الرغم من تريحات املس�ؤولني يف 
وزارة التج�ارة عن نيته�م )األكيدة( يف رفد   مف�ردات البطاقة 
التموينية، وترسيع وصولها للمواطن، ويتساءل املواطنون، أين 

هي الحقيقة يا وزارة التجارة ؟.

انسيابية وصول مفردات 
التموينية.. وعود يف وعود
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بالكامل  انه منزل ش�فاف 
ليس في أح�د المناطق البعيدة 
ب�ل يقع هذا المنزل في وس�ط 
أحد األحياء المكتظة في مدينة 
طوكيو ف�ي الياب�ان. االنفتاح 
المبالغ فيه في هذا المنزل كان 
بن�اًءًً على طل�ب مالكيه وهما 
زوجان بدون أوالد وهو شفاف 
ومنفتح عل�ى الخارج حتى أن 
مصممه يرفض أن يس�كن في 
من�زل كهذا. تبلغ مس�احة هذا 
المنزل 85 مترا مربعا ويتكون 
من 21 أرضية يت�راوح طولها 
مرب�ع  مت�ر   7.5  1.95- بي�ن 
موزعة على ارتفاعات مختلفة 
داخل المنزل.  باس�تثناء بعض 
الس�تائر عل�ى ج�دران غرف�ة 
الزوجين بعض  الن�وم لتمن�ح 

الخصوصية في الليل، قد يكون 
ه�ذا المن�زل الش�فاف األكث�ر 
خصوصي�ة  واألق�ل  انفتاح�ا 
ف�ي العال�م فجمي�ع جدران�ه 
شفافة وتس�مح لمن بالخارج 
برؤية كل ش�يء داخل المنزل. 
ش�فافيته،  ال�ى  باالضاف�ة 
يتمي�ز ه�ذا المن�زل بمرونت�ه 
تش�كل  الت�ي  فاألرضي�ات 
الطواب�ق والس�الم الخش�بية 
يمكن تحريكها وإعادة تركبيها 
و كم�ا أن األرفف المعلقة على 
الحائط متصلة بروافع جانبيه 
لتس�هيل نقل بعض األغراض.   
انه منزل جمي�ل حقا ولكن ما 
قيمة الجم�ال ال�ذي ال يمنحك 
خاصة  ولحظ�ات  خصوصي�ة 

تعيشها مع نفسك!! .

مي�دوزا أط�ول أفع�ى بالعالم 
طولها 7 أمتار و67 س�نتمترا تزن 
أكثر من 300 رط�ل، وتحتاج ما ال 

يقل عن 15 شخصا لحملها. يعيش 
الثعب�ان ف�ي حاف�ة الجحيم جنب 
منزل مسكون في مدينة كانساس 
س�يتي، يأكل حوالي 40 رطا مرة 
واحدة ف�ي األس�بوع ولكن يمكن 
أكل ش�يء بسهولة وزنها أكثر من 
100 رط�ا كمزي�ج م�ن الخنازير 

واألرانب والغزالن كل أسبوعين.
مي�دوزا، مس�جل ف�ي كت�اب 
غيني�س لألرقام القياس�ية 2013 
لكون�ه أطول وأكب�ر ثعبان للعيش 

في األسر في العالم.

طلبت الس�لطات ف�ي إحدى 
م�دن زيمباب�وي من س�كانها أن 
"تس�حب س�يفون الحم�ام" في 
وق�ت واحد منعا النس�داد أنابيب 
الصرف الصحي. وذكرت وس�ائل 
بيوالواي�و  "مدين�ة  أن  إعامي�ة 
ثاني أكبر مدين�ة في الباد والتي 
يبلغ عدد س�كانها مليون نس�مة 
طلب�ت م�ن المواطني�ن "س�حب 
الس�يفون" في حمامات منازلهم 
م�رة كل ثاث�ة أي�ام ف�ي الوقت 
نفسه، وذلك بهدف تفادي انسداد 
أنابيب الصرف الصحي في الوقت 
الذي يجري فيه تقنين اس�تخدام 
المياه بس�بب الجف�اف".  وقالت 
نيسيس�ا مبوفو المتحدثة باس�م 
"عملي�ة"  إن  المدين�ة  مجل�س 
العاّمة هدفها  الس�يفون"  سحب 
مج�اري  انس�داد  دون  الح�ؤول 
الوق�ت  ف�ي  الصح�ي،  الص�رف 

ال�ذي نتوّق�ع فيه فت�رات جفاف 
أطول في نظ�ام ش�بكة المياه". 
وأشارت إلى أن "عمليات "سحب 
الس�يفون" العامة س�تحصل في 
كل 3 أيام خ�ال مرحلة الجفاف، 
حيث وصل�ت فترات تقنين المياه 
إلى 92 س�اعة"، واصفة المسألة 
ب�"الجدي�ة". وذك�رت مبوفو أن 
سكان مدينة بوالوايو الذين يبلغ 
عدده�م ملي�ون ش�خص قام�وا 
بس�حب "الس�يفون" ف�ي الوقت 

عينه من مساء السبت.

املنزل الفضيحة !!

ميدوزا أطول
 أفعى يف العالـم

       مليون إفريقي سحبوا 
! واحد  وقت  يف  "سيفون" محاماهتم 

نج�ح فريق من العلماء بجامعة "واش�نطن" األمريكية يف التوصل إىل 
معرفة الس�بب الرئييس وراء والدة الحمار الوحيش بخطوطه السوداء 
املمي�زة، حي�ث ح�دد العلماء الج�ن املس�ؤول عن ظه�ور الخطوط 
الس�وداء يف جلد الحمار الوحيش.  وأوض�ح العلماء أن التوصل إىل رس 
هذه الخطوط س�اعد أيضا يف حل لغز وجود بقع لونية ما بن األسود 
والرم�ادي يف بعض أنواع الفهود الرشس�ة، طبقاً ملا ورد بوكالة "أنباء 

الرشق األوسط".

عندما يدفعنا حب االس�تطاع، 
جم�ال  عل�ى  الج�والت  وحش�رية 
الكوك�ب ال�ذي نعيش، يق�ع البصر 
على قطعة من سحر، نتسمر أمامها 
ويصب�ح لزاماً علينا أن ُنش�رك معنا 
كل م�ن ل�م يره�ا م�ن قب�ل، أو من 
رآها ويفتقده�ا، وكلما تعمقنا أكثر 
ف�ي اإلض�اءة عل�ى تل�ك المواضيع 
كلما ازددنا يقين�اً بوحدانية الخالق، 
وتعّط�ر لس�اننا بالتس�بيح لخال�ق 
الكون جل وعا. هذه المرة محطتنا 
في آيس�لندا، الآلجون االزرق، ش�به 
جزي�رة ه�و بمثابة منتج�ع صحي 
طبيعي، مياه عميقة جداً، قريبة من 
الش�اطئ وحرارتها صيفاً وش�تاًء، 
تت�راوح بي�ن 37 و39 درجة مئوية، 
يقصده المايين من السياح والزوار 

من ش�تى أنحاء العالم س�نوياً، وهو 
يبع�د حوال�ي 13 كل�م ع�ن مط�ار 
كيفافي�ك، ويبعد ف�ي رحلة ال تخلو 
من السحر والجمال في تلك المناطق، 
حوالي 39 عن مدينة ريكيافيك، وهو 
ُيعتب�ر النقط�ة الوحيدة ف�ي العالم، 
بهذا العُمق وقريبة جداً من الشاطئ. 
وفوائ�ده الصحية متع�ددة وكثيرة، 
وتعالج الكثير من االمراض الجلدية، 
مثل االكزيما والصدفية، وهي تعتبر 
عاج�ًا فعاالً  لوج�ع المفاصل، كما 
أن الع�اج بالمياه المعدني�ة الحارة 
طبيعي�اً، ليس ولي�د اللحظة، وليس 
الحديث�ة، فه�و  ولي�د االكتش�افات 
معروف منذ اإلغريق، وكان الوسيلة 
المتبعة الوحيدة في عاج الكثير من 

األمراض.

الالجون االزرق منتجع
 طبيعي وصحي يف أيسلندا

ت�سايل 16
www.almustakbalpaper.net

عموديافقي

بطاقات هوية الكرتونية.. لألغنام !!

خيلع مالبسه احتجاجًا عىل خمالفة سري!

26  ايلول

�سورة من الذاكرة

حافظ القا�سي
 يف اخلم�سينات

1777 - الق�وات الربيطاني�ة 
تسيطر عىل فيادلفيا وبنسلفانيا 
خال حرب االستقال األمريكية.

والنمس�ا  روس�يا   -  1815
وبروس�يا يش�كلون حل�ف عرف 

باسم التحالف املقدس.
الحاك�م  اغتي�ال   -  1937
يف  الجلي�ل  لقض�اء  الربيطان�ي 
فلس�طن "ي. آندروز" عىل أيدي 
مجموع�ة م�ن أنصار ع�ز الدين 

القسام.
اجتماع�ات  ب�دء   -  1938
اس�تمرت حت�ى  والت�ي  ميون�خ 
30 س�بتمرب وفيها أذع�ن رئيس 
نيفي�ل  املتح�دة  اململك�ة  وزراء 
تش�امربلن ورئيس وزراء فرنسا 
إدوار دالدييه ملطالب أدولف هتلر 

وبينيتو موسوليني.
1947 - وزي�ر املس�تعمرات 
الربيطان�ي آرث�ر كريت�ش جونز 

االنت�داب  انته�اء  ق�رار  يعل�ن 
الربيطاني عىل فلسطن.

اليم�ن  يف  الجي�ش   -  1962
اإلطاح�ة  يف  ينج�ح  الش�مايل 
بالحك�م امللك�ي بقي�ادة اإلم�ام 
محمد الب�در حميد الدين، وإعان 
قي�ام الجمهورية العربية اليمنية 

برئاسة عبد الله السال.
1980 - مجل�س األمن يقرر 

وقف القتال بن العراق وإيران.
املتح�دة  اململك�ة   -  1984
والص�ن تتفقان عىل إعادة هونغ 

كونغ للصن يف عام 1997.
تقط�ع  تون�س   -  1985

عاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.
طالب�ان  حرك�ة   -  1996
تبسط سيطرتها عىل أكثر مناطق 

أفغانستان.

اأعياد ومنا�سبات
اليوم األوروبي للغات.

1 – نقيب صحافة لبناني راحل – تعب – 2 – متشابهان – أكتراث 
– 3 – متشابهة – يوم ذو ندى – 4 – حيوان أليف – سجن – ضعف – 
5 – تهديدي – عكس�ها تعد – 6 – متش�ابهان – ينقل خبر الوفاة – 7 

– ثمين – الود – شاعر عباسي – 9 – حمار – عاصمة الضباب .

1 – أقص�ى حدود العمران البش�ري جنوب العال�م – 2 – كلمتان : 
يس�جن + من مناسك الحج – 3 – عكسها شريف – 4 – نصف ضياء 
– أميرك�ي أخترع الفونوغ�راف – 5 – أديب عربي راحل – 6 – زعيم 
ألماني راحل – في المصنع – 7 – عامة موسيقية – جزيرة أسيوية 

– 8 – عاصمة أسيوية – شكر – 9 – أداة جزم – ذكي .

م�ستك�سفون

 )1931-1902( هوملب�و  كن�ود 
)بالدنماركي�ة: Knud Holmboe( صحفي 
دنمركي ومستكشف تحول إىل اإلسام بعد 
ترحاله يف شمال أفريقيا. ولد يف هورِسْنس 
س�نة 1902 وس�افر إىل املغرب يف ش�بابه 
ليتعرف عىل اإلسام وليتعلم اللغة العربية.  
غري اس�مه بعد إس�امه ليصبح عيل أحمد 
الك�ربى يف س�يارة  الصح�راء  يف  وترّح�ل 
ش�يفروليه عتيق�ة، حي�ث كان يخرج عن 
ال�دروب املطروقة ليستكش�ف املجتمعات 
واملناط�ق الصحراوية وقد هاله ما رآه من 
حياة صعبة قاسية يف املستعمرات األوربية 
يف شمال أفريقيا وكتب بناء عىل مشاهداته 
كتابا س�نة 1932 عنوانه لق�اء صحراوي 
)بالدنماركي�ة: Ørkenen Brænder( أدان 
فيه املس�تعمرين، فُمنع الكتاب يف إيطاليا 
ف�ور ص�دوره، حي�ث أغض�ب املؤسس�ة 
االس�تعمارية اإليطالي�ة أن�ه وص�ف ليبيا 

بأنه�ا يم�ارس فيها التطه�ري العرقي ضد 
السكان املسلمن.

بع�د أن أتم كتاب�ه، بدأ ن�ود رحلته إىل 
مك�ة للح�ج. كم�ا زار األحس�اء والتق�ط 
فيها ص�ورا تع�د فري�دة من نوعه�ا لتلك 
املنطقة يف ذل�ك الوقت. ُقتل ن�ود هوملبوي 
يف مابس�ات غريبة جنوبي العقبة يوم 13 
أكتوب�ر 1931، وبينم�ا ادع�ى البع�ض أن 
املخاب�رات اإليطالية كان�ت وراء مقتله إال 
أن ه�ذا لم يتأك�د. أرس�لت صحيفة بوالند 
بوستن صحفيا يدعى وييل فالكمان حيث 
ق�ام بتحقيق صحفي ادعى في�ه انه قابل 
قاتل هوملبو واس�مه الش�يخ نارص وهذه 
معلموم�ة خاطئ�ة فالش�يخ ن�ارص ه�و 
ش�يخ القبيل�ة التي قتل هوملب�و يف ارضها 
واستدعاه غلوب باشا الضابط الربيطاني 
للتحقي�ق معه ح�ول ما يعرف�ه عن مقتل 

هوملبو وتم إخاء سبيله بعد ذلك.

أق�دم س�ائق عل�ى خلع مابس�ه 
والبقاء ش�به ع�ار، صب�اح اليوم عند 
دوار صويل�ح ش�مالي عم�ان، بعد أن 
قام أحد رقباء الس�ير بتحرير مخالفة 
مروري�ة بحق�ه. وأف�اد ش�هود عيان 
ل�صحيفة "الغد" األردنية بأن السائق 
ل�م يتردد بع�د ج�دال حاد م�ع رقيب 
الس�ير، في خل�ع مابس�ه والوقوف 
شبه عار على مرأى المارة، األمر الذي 

تس�بب بإح�داث حال�ة م�ن الفوضى 
واإلرباك عن�د دوار صويلح الذي غالباً 
ما يشهد أزمات مرورية خانقة. يشار 
إلى أن حادث�ة مماثلة وقعت في العام 
2008 بمدينة إربد عندما أقدم مواطن 
في الخامسة واألربعين من عمره على 
خل�ع مابس�ه أمام المارة في ش�ارع 
جامع�ة اليرم�وك في إرب�د، احتجاجا 

على مخالفة سير قيمتها 30 دينارا.

كنود هوملبو

اكتشاف لغز
 اخلطوط السوداء للحامر الوحيش

 العدد )352(  االربعاء 26  ايلول  2012

احلمل
كن عادالً مع اآلخرين، وال تحاول 
ارغامهم عل�ى القيام بم�ا ال يرغبون 
الش�ريك معن�ي بم�ا ي�دور ف�ي بالك، 
فصارح�ه الي�وم قب�ل الغ�د بحقيقة 

نواياك العصبية الزائدة .

الثور 
تعم�ل الظ�روف لمصلحت�ك، ما 
يس�ّهل حياتك ويس�ّرع وتي�رة عملك، 
فتكون من الس�ّباقين وال�رواد بعد أن 
تعث�رت خطاك بعض الش�يء تتخلص 

من القيود االجتماعية والنفسية

اجلوزاء
تحّقق انتصارت مهّمة في العمل، 
وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء 
ويثير اإلعج�اب بقدراتك مهمة صعبة 

تنتظرك إلقناع الشريك بوجهة نظر

ال�سرطان 
قد ال يكون هذا اليوم هو األفضل 
على صعيد حياتك المهنية، وقد تواجه 
بع�ض المتاعب والخافات البس�يطة 
تصطدم ببعض األس�باب التي تجعلك 

محبطاً وحزيناً

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

بهم في حياتك اليومية

العذراء 
قد تقوم بعمل استثنائي من أجل 
رب�ح مادي. تبحث ع�ن انجاح مهمتك 
وتصادف بعض اآلمال، ثم تجد نفسك 

ترزح تحت ضغط كبير

امليزان
لس�بٍب ما تب�دو محت�اًرا أو قلًقا 
إزاء قضايا خاصة. قد تضطر مثاً إلى 
االهتمام بأحد الوالدي�ن او األوالد، أو 
رّبم�ا يطرأ عط�ل يس�توجب اهتماًما 

فوريًّا على حساب وقتك المهني

العقرب 
تأثي�رات إيجابي�ة وجّي�دة عل�ى 
صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك 
المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً 
تتحّس�ن األوض�اع مع الش�ريك على 

الصعد كافة

القو�س 
ح�اول إثارة المتاع�ب ودافع عن 
العاق�ات المهني�ة. يحمل ه�ذا اليوم 
ضغوًط�ا صعب�ة تس�ّبب ل�ك التع�ب 
بإمكان�ك التغاضي عن أخطاء الحبيب 

وتأجيل المواجهة أو الغاؤها كلّياً 

الدلو 
قد توج�ه إليك بعض الماحظات 
ف�ي العم�ل، م�ا يس�بب لك نوع�اً من 
اإلزعاج، لك�ن يفترض أن تتقبل األمر 
برحابة صدر مشكات عابرة لن تؤثر 

في العاقة بالشريك

اجلدي
إذا كن�ت قادراً على القيام ببعض 
التضحيات في سبيل اآلخرين ال تتردد، 
فالحياة قد تكون يوماً لك ويوماً عليك 
قد تش�عر ببع�ض القل�ق واالنزعاج، 

ليس بسبب الحبيب

حوت 
تجاب�ه بعض األح�داث التي تخل 
بمنهاج�ك وتغّير عادات�ك. كما تعاني 
الج�دال  ح�ذار  وعقب�ات  معاكس�ات 
والنقاش�ات على أنواعها أنَت بحاجة 

إلى تعاطف الحبيب

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 

تعت�زم وزارة األغذي�ة والزراعة 
والث�روة الحيواني�ة التركي�ة، وض�ع 
ش�رائح الكتروني�ة، تعلّق على ش�كل 
حلق في آذان األغنام، بهدف تس�جيل 

المعلوم�ات المتعلق�ة به�ا. ونقل�ت 
وكالة أنباء “األناض�ول” التركية عن 
بي�ان لل�وزارة أن هذا يأت�ي في إطار 
ومن�ح  األغن�ام  “تس�جيل  مش�روع 
بطاقات تعريف الكترونية، كسجات 
اإلتح�اد  قب�ل  م�ن  المدع�وم  له�ا”، 
األوروب�ي، وال�ذي يهدف إل�ى تكوين 
نظ�ام لتس�جيل معلوم�ات موثوق�ة 
بش�كل الكترون�ي ف�ي ه�ذا اإلط�ار. 
وأض�اف البيان أن االتح�اد األوروبي، 
يتكفل ب� 28 مليونا و900 ألف يورو، 
للمش�روع،  اإلجمالي�ة  القيم�ة  م�ن 

والبالغة 34 مليون�ا و100 ألف يورو، 
مش�يرا إل�ى أن�ه س�يجري تزويد 24 
مليونا و200 ألف رأس غنم، ببطاقات 
من هذا النوع توضع على ش�كل حلق 
في األذن خال عامين. وأكد البيان، أن 
النظام الجديد، س�يكون متوافقاً، مع 
برنامج التسجيل اإللكتروني المعتمد 
حاليا في ال�وزارة، وأن هذه الخطوة، 
س�توّفر دعم�ا ف�ي مج�ال مكافح�ة 
أمراض الحيوان�ات، فضا عن توثيق 
وتوزي�ع  وتلقي�ح  معاين�ة  عملي�ات 

الماشية التي يشملها المشروع.

متاهة 
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احلرف اليدوية والصناعات الشعبية 

ملن غّنت صديقة 
املالية "يا صياد السمج" ؟

أحداث وقعت بني 
عامي 1937 ـ 1940

اعداد: كمال لطيف �سامل

من تراثنا الغنائي

من البديهي ان وجود أي حرفة يدوية 
او صناعة ش�عبية في بلد ما دليل مادي 
وملم�وس على أصالة ذل�ك البلد وعمق 

جذوره الحضارية.
وتأت�ي أهمي�ة الصناعات الش�عبية 
العراقية من انها كثيرة التنوع ومتعددة 
نات�ج  وه�ذا  واألش�كال،  األصن�اف 
ع�ن اخت�اف مناط�ق الع�راق بعضه�ا 
ع�ن البع�ض م�ن الناحي�ة الجغرافي�ة 
والصناع�ات  فالح�رف  والس�كانية. 
الش�عبية ف�ي ش�مال الع�راق تختل�ف 
اختافا واضحا عن تلك التي في وسطه، 

وجنوبه وغربه، وشرقه.
للصناع�ات  الحرف�ي  والتقس�يم 
الش�عبية ارتب�ط بالجغرافي�ة العراقية 
وعلى الخص�وص توفر الم�واد األولية 
المس�تعملة في تلك الصناعات والحرف 
فف�ي المنطقة الش�مالية حي�ث الجبال 
والمقال�ع الحجرية والغابات والمراعي 
الكبيرة والواسعة نجد أن هذه المنطقة 
تتمي�ز بصناعاته�ا الش�عبية المتمثل�ة 
بالنحت عل�ى الحجر والرخ�ام والحفر 
على األخشاب باإلضافة إلى الصناعات 
الفخاري�ة والحياكة والتطريز وصناعة 
المصنوع�ة  واألنس�جة  النحاس�يات 
والس�جاجيد  والبس�ط  المرع�ز  م�ن 
الصوفية وتمتاز هذه المنطقة بصناعة 
متمي�زة هي )الجبن�ة/ أو الكجا( وهي 
ن�وع م�ن البس�ط غي�ر المنس�وجة بل 
المضغوطة، أما أه�ّم المدن والقصبات 
المذك�ورة  بالصناع�ات  تش�تهر  الت�ي 

آنفا هي:الموصل، كركوك، س�ليمانية، 
ده�وك، س�نجار، عمادية، عق�رة، قره 

قوش، طوزخورماتو.
ام�ا اذا انتقلن�ا إل�ى الجن�وب حي�ث 
غابات النخي�ل والقص�ب والبردي نجد 
الح�رف اليدوي�ة والصناعات الش�عبية 
االتي�ة: الحص�ران، والس�ال، والحبال 
والس�جاد،  المش�احيف،  وصناع�ة    ،
والبس�ط م�ن الصوف والمرع�ز. واهم 
المدن المنتجة لهذه الصناعات البصرة، 
العمارة، الديوانية، الناصرية، السماوة، 
ام�ا المنطق�ة الوس�طى م�ن الع�راق 

فتتوف�ر فيه�ا معظم الم�واد االولية 
الجن�وب  م�ن  اليه�ا  تجل�ب  الت�ي 

والشمال او الموجود فيها اصا.
فقد ظهرت في ه�ذه المنطقة 
والصناع�ات  اليدوي�ة  الح�رف 
الكاش�ي  االتي�ة:  الش�عبية 
والتطريز،  والمرمر،  والموزائيك 
والنحاس�يات،   ، والفخاري�ات 
والبس�ط والس�جاد والصياغ�ة 
الذهبية والفضي�ة التي برع بها 
صياغ�ة  وخصوص�ا  الصابئ�ة 
الفضة المطعمة بالميناء. واهم 
مراكز ه�ذه الصناع�ات: بغداد، 

الحلة، كرباء.
وبغية الحفاظ على هذا التراث 
الضخ�م يتطل�ب االم�ر تأس�يس 

والمأث�ورات  لألزي�اء  )متح�ف 
وقي�ام  الع�راق(  ف�ي  الش�عبية 

لج�ان م�ن ذوي الخب�رة واالختصاص 

بالتح�رك داخ�ل العراق م�ن اقصاه إلى 
اقص�اه لجمع وش�راء االزياء الش�عبية 
والصناعات والم�واد االثنوغرافية بغية 
تنسيقها وعرضها في المتحف المذكور 

على اصالة هذه وذلك للحفاظ 
ء  ي�ا ز ال ف ا لح�ر ا و

والصناع�ات الش�عبية وبالتال�ي يكون 
هذا المتحف واجهة لمختلف الصناعات 
اغل�ب  ان  الس�يما  العراقي�ة  الش�عبية 
الصناعات الش�عبية اخ�ذت باالندثار ان 
لم يكن قد اندثرت فعا بس�بب الظروف 
الت�ي مر به�ا العراق منذ ح�رب الخليج 
االولى عام 1980 حتى يومنا هذا وعلى 
الجه�ات الحكومي�ة وخصوص�ا وزارة 

الصناعات  العراقي�ة تش�جيع  الثقاف�ة 
واقام�ة  عليه�ا  والحف�اظ  الش�عبية 
المتاحف والمعارض لها وايجاد اسواق 
عالمية لها مما ي�ؤدي إلى انتعاش هذه 
الصناعات ومايترتب عليه من مردودات 

مالية تصب في الدخل القومي.
          ع�ن )مجل�ة التراث الش�عبي � 

لسنة 2008(.

المرحوم عبد الرس�ول كاظ�م من أقدم 
الصيادين على نهر دجلة التقينا ولده الصياد 

فاضل عبد الرسول فحدثنا عن والده قائا:
- كانت المطربة الراحلة صديقة الماية 
ج�ارة لنا يوم كنت صبي�ا صغيرا في جانب 
الك�رخ وكان أبي صيادا ف�ي جانب الكرخ.. 
وكان عل�ى معرف�ة بصديق�ة الماي�ة على 
اعتباره�ا مغني�ة معروفة في مله�ى ليالي 
الصف�ا.. وذات ي�وم تح�ول س�كن المغنية 
إل�ى جانب الرصاف�ة ف�ي الحيدرخانة كان 
وال�دي يحم�ل الس�مك ليجول به ف�ي أزقة 

بغ�داد، وذات ي�وم صادفت�ه المطربة وهو 
يحمل الس�مك فقالت له: أريد س�مكة بنية، 
فقال لها: اآلن ال احمل هذه الس�مكة، وغدا 

سأجلب لك واحدة.
وعندما جلب لها البنية قالت له: اس�مع 

هذه األغني�ة التي س�اغنيها خصيصا لك يا 
قاسم:

يا صياد السمج 
صدلي ُبنّيْه 

عجل انت حضري وانه بدويه
يا صياد ذبني فوك ليفوك

وذبني بكاع ما بيه نوك
وقد س�جلت هذه األغنية في دار االذاعة 
وسجلت على اسطوانة وأصبحت من أغاني 

هذه المطربة الشهيرة.

هن�اك نكه�ة خاصة ألش�ياء كثي�رة في 
إذا كان م�ن  عراقن�ا الحبي�ب وخصوص�اً 
هذه األش�ياء صرح معروف لدى العراقيين 
اجمع كجس�ر المس�يب الحديدي، واقتراباً 
م�ن الماض�ي المل�يء بالحض�ارة والتراث 
الزاخري�ن بالمنج�زات اإلنس�انية التي أدار 
لها اإلنسان ظهره مبتعداً في خضم كل هذا 
السواد، فما كان السبيل سوى محاولة فتح 

األبواب التأريخية لهذه الصروح.
احد الناس الذين عاصروا حقبة إنش�ائه 
وهو الحاج )هادي حس�ن( ال�ذي يبلغ من 
العم�ر 88 عام�اً فه�و من مواليد المس�يب 
ع�ام 1918م، يق�ول الح�اج ه�ادي: قب�ل 
البدء بإنش�اء ه�ذا الجس�ر كان هنالك قبله 
وف�ي المكان نفس�ه جس�ر خش�بي، يعبر 
عليه المش�اة ف�ي طريقهم ال�ى كرباء او 
الق�رى المج�اورة ف�ي الجان�ب الثاني من 

نه�ر الفرات، ومن الطرائف التي كانت تحدث 
آن�ذاك ان الجس�ر الخش�بي كان عب�ارة ع�ن اخش�اب 
مربوطة بحبال متين�ة إال ان هذه الحبال كانت تنقطع 
اثناء ارتفاع منس�وب وجريان النهر بقوة فكان الناس 
يقولون )ان الجسر زعل( فيقومون بإعادته الى مكانه 
مرة أخرى. وعندما قررت الحكومة آنذاك إنشاء جسر 
حديدي بدالً من الجس�ر الخشبي نقل األخير الى مكان 
آخر ف�ي المدينة ذاته�ا لحين اكمال الجس�ر الحديدي 
الجدي�د، وق�د كان للجس�ر الخش�بي ورش�ة ص�يانة 
وادامة م�جهزة بك�ل األدوات المطلوبة، وكلها بدائية 
الصن�ع، وبدأ العمل بالجس�ر الحدي�دي بتثبيت ركائزه 
في قاع النهر وهي ركائز حديدية وليست كونكريتية.
ويكمل الحاج ابو حس�ن قائاً: وهكذا الى ان تم تثبيت 

جمي�ع الركائ�ز الحديدي�ة داخل الم�اء، ثم 
ب�دأ العمل فوق الماء برب�ط الحديد بطريقة 
هندسية وجعل قطعة من الجسر ترتفع الى 
أعلى وتس�تدير كي تمر الفن من وسطه ثم 
ت�م صب الملحقات الجانبية وبداية الجس�ر 
ونهايته، وقد كان المهندسون البريطانيون 
هم من اشرف على كل هذه العمليات.. ومن 
ذكريات الحاج ابي حس�ن عند إنشاء الجسر 
يقول: أص�ر المهندس البريطاني على ارتداء 

المابس العربية والمش�اركة في عزاء كربائي، حيث 
تقدم م�ع العزاء وهو يلطم مع الناس مش�اركاً إياهم 
المشاعر تجاه اإلمام الحسين )ع(.. وعن أجور العمال 
آن�ذاك قال الحاج: كنا نحص�ل على )قران( واحد كأجر 
يوم�ي وهو ما يعادل عش�رين فلس�اً آن�ذاك، وان هذا 

الق�ران كان يكفي لمعيش�ة عائل�ة بكاملها، 
وقد أكمل بناء الجس�ر الحديدي في المس�يب 
ع�ام 1937م. ومن الجدي�ر بالذكر هو وجود 
جسر صغير اخر يدعى )بالقنطرة العثمانية( 
في مدينة المسيب ايضاً ال يزال موجوداً حتى 
اآلن ويقال أنه بني في منتصف القرن التاسع 
عش�ر وبأس�اليب بدائية بس�يطة وقد تحول 
ه�و والكثير من الش�واهد الباقي�ة حتى االن 
الى تراث ش�عبي يحمل ف�ي تافيفه ذكريات 

وقص�ص عميقة ف�ي حبكتها وأناقتها، ف�ا عجب ان 
ن�رى تراثن�ا االصيل في أي مكان م�ن البلد وخصوصاً 
ف�ي المدن المغم�ورة بافكارها وتراثه�ا الذي يميزها 
عن باقي الم�دن االخرى، فلكل م�كان نكهته الخاصة 

ونقاطه المشعة دون توقف.

* 1937 ورد نب�أ وفاة ياس�ين الهاش�مي 
رئيس الوزراء السابق اثر إصابته بنوبة قلبية 
ح�ادة في بي�روت وقد ت�م نق�ل جثمانه إلى 
دمش�ق ودفن في الجامع األم�وي جوار قبر 
صاح الدين االيوبي يوم 21 كانون الثاني عن 

عمر يناهز الخامسة والخمسين.
*ابتداء بورصة بغداد بتس�جيل األس�عار 

اليومية للبضائع الرئيسية في 1 حزيران..
*احياء اول حفلة غنائية من قبل المطرب 
حضيري ابو عزيز من دار اإلذاعة الاس�كلية 

ببغداد يوم 18 / 7 / 1937.
أول  العالي�ة  المعلمي�ن  دار  *اس�تقبلت 
مجموع�ة من الفتي�ات العراقي�ات على عهد 
العميد متي غفراوي وكن ثماني فتيات وذلك 

في تشرين األول. 
*ع�ودة الدكت�ور محم�د مه�دي البصير 
م�ن رحلته العلمية الى مصر وفرنس�ا حاما 
ش�هادة الدكتوراه من جامع�ة مونبيلية يوم 
8 ش�باط واس�تقبل استقباال حماس�يا رائعا 
شعبيا وعين مدرسا في دار المعلمين العالية 

يوم 16 نيسان.
* تشكيل جمعية التمور العراقية بموجب 

مرسوم رقم 6 لسنة 1936.
الحري�ة،  االتح�اد،  الجرائ�د:  ص�دور   *

األحرار، صدى العهد وصدى الوطن. 
* ص�دور المج�ات: النقي�ض، الع�راق، 

الفتح الجديد والوادي الجديد.

جرس املسيب.. تراث شعبي عراقي أصيل

القص�ب يحت�ل منزل�ة كبي�رة ف�ي 
العبادي�ة  والممارس�ات  الطق�وس 
والس�حر وتفس�ير االحام عند سكان 

العراق القدامى . 
ب�ارز  دور  للقص�ب  وم�ازال  وكان 
ف�ي حياة ع�رب االهوار فق�د دخل في 
صقاع�ات يدوي�ة عديدة منه�ا حياكة 
الحص�ران –البواري لبن�اء البيوت كما 
دخ�ل في عم�ل الف�ن وال�زوارق وذلك 
بتجمي�ع ح�زم القص�ب م�ع بعضه�ا 
وربطه�ا باحكام له�ذا الغرض . ودخل 
القص�ب ي اعمال البن�اء خاصة اقامة 

الجدار واالسيجة والعقود والمباني . 
كات غالبي�ة اك�واخ ق�رى الجن�وب 
االولى كانت قد شيدت به كاريدو واور 

وتلو وفي كثير غيرها.
وقد جرت الع�ادة بفرض طبقة من 
القص�ب بين اع�داد ثابتة م�ن صفوف 

اللب�ن وكان القصب فرض في جس�م 
الزقورة بمس�احته الطبيعي�ة دون ان 
يحاك بش�كل حص�ران مس�بقا ، ولما 
كان يفرض باتجاهين متعاكسين فانه 
يوح�ي للناظ�ر بقوة البن�اء وصوالته 
والقص�ب عن�د رعب الهوار يس�تعمل 
في طرد الش�ر فعندما تعرض الجنوب 
لاصابة بم�رض الكوليرا ع�ام 1889 
فت�ك بالناس فتكا ذريعا فاخطر الناس 
الن يش�عل كل ف�رد منه�م حزم�ة من 
القص�ب بالن�ار فيرفعه�ا ف�ي اللي�ل 
العتقاده�م ان النار تط�رد هذا لمرض 
وقد ارخوه باكمله مزعزي، وكان اهل 
الجن�ب يرددون ابو نخيل�ة اعلى المتن 

المتنا 
جيرانه وكل الخلك المتنا 

اشناخذ اويانا للكبر لومتنا 
خامه وطريدة وصم كصب

ريح اجلنوب

القصب يف املوروث الشعبي 
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أكد العب وس�ط املنتخب الوطن�ي املحرتف مع النرص 
اإلماراتي نش�أت أكرم، أن�ه ال يزال يبحث عن الوصول 
ملس�تواه املع�روف م�ع فريق�ه الجدي�د ال�ذي انضم 
للدف�اع ع�ن ألوان�ه يف املوس�م الحايل.وق�ال يف مؤتمر 
صح�ايف الي�وم الثالث�اء: مازل�ت احت�اج إىل املزيد من 
الوق�ت، لتحقيق التجانس مع زمالئي يف النرص، لكني 
حتى اآلن غ�ر راض عن مس�تواي، وأتطلع إىل تقديم 
األفض�ل م�ع الفري�ق يف املباري�ات املقبل�ة للن�رص يف 
املوس�م الحايل، وأطالب جماهر الن�رص بالصرب قليالً 

ع�ى الفري�ق عموماً حت�ى نحقق أمله 
ببطول�ة ينتظرها منذ س�نوات.وأعرب 
أكرم، عن س�عادته بالفوز )2-1( الذي 

حقق�ه النرص، عى مضّيف�ه الجزيرة يف 
دوري املحرتف�ن اإلمارات�ي لك�رة القدم، 

قائ�اًل، من الجميل أن تحقق الفوز يف بداية 
املش�وار، وخ�ارج أرضك، وع�ى فريق بمثل 

قوة الجزيرة، وكل هذا يس�هم يف رفع الروح 
املعنوية لالعبن قب�ل املواجهة املقبلة للنرص يف 

الدوري.

ذكر عضو االتح�اد العراقي املركزي لكرة القدم كامل 
زغ�ر، أن رئيس االتح�اد ناجح حمود س�يرتأس 
وفد املنتخب الوطني الذي سيغادر ملدينة ماملو 
الس�ويدية ملالقاة املنتخب الربازييل تجريبياً 
يف الحادي عرش من الش�هر املقبل تحضراً 
ملواجهة أس�رتاليا.وقال زغر: أن أعضاء 
اتح�اد الك�رة منح�وا رئيس�ه ناجح 

حمود ونائبه األول عبد الخالق مسعود صفة األرشاف عى 
املنتخب الوطني يف هذه الفرتة الحرجة التي تتطلب الرتكيز 
وتكثيف الجه�ود للظفر بإحدى نق�اط التأهل للمونديال، 
فض�اًل ع�ن أن مباراتينا املقبلت�ن أمام اس�رتاليا واألردن 
الواج�ب الحصول من خاللهما عى النقاط الس�ت لندخل 
جو التنافس عى بطاقات التأهل.وأضاف: أن رئيس اتحاد 
الكرة ناجح حمود سرأس وفد املنتخب الوطني يف مباراته 
التجريبي�ة مع الربازي�ل التي س�تقام يف الحادي عرش من 

ترشين أول املقبل بمدينة ماملو السويدية واللقاء املصري 
أمام املنتخب األس�رتايل يف السادس عرش من الشهر املقبل 
ضمن الجولة الخامسة من التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل 
كاس العالم 2014 التي س�تقام يف الربازيل.وأوضح: يجب 
فت�ح قنوات اتص�ال مع األندي�ة التي يح�رتف فيها العبو 
املنتخ�ب الوطني من أجل تفريغه�م يف مباراة الربازيل ويف 
ح�ال عدم وجودهم س�نعتمد عى ما متوف�ر من الالعبن 

بانتظار املحرتفن تمهيداً ملشاركتهم يف مباراة اسرتاليا.

 أكد الخبر الريايض الدكتور باس�ل عبد املهدي، سفره اليوم األربعاء 
لحضور املرافعة األخرة ملحكمة الكأس يف مدينة زيوريخ السويرسية 
لكون�ه كان حام�اًل ملل�ف اللجن�ة االوملبية واتح�اد الك�رة عندما كان 
مستش�اراً لوزارة الش�باب والرياضة طيلة الف�رتة املاضية.وقال عبد 
املهدي : أن مغادرتي س�تكون اليوم األربع�اء بعدما وجهت يل الدعوة 
للحض�ور م�ن قب�ل محام�ي املعرتضن كون�ه يملك الح�ق ومحامي 
الط�رف األخر أن يس�تدعي أي ش�خص ي�راه مالئما لتعزي�ز موقفه 
ودفاع�ه يف القضي�ة أمام أعى س�لطة رياضي�ة يف العال�م . وزاد: أن 
مجموعة املعرتضن ليس لها وفد سيغادر لحضور محكمة الكأس بل 

أن املحامن قدما طلب بوجوب حضور عدد من األشخاص 
له�ذا املوضوع فمحام�ي املعرتضن طل�ب وجود رعد 

حم�ودي ليس لكون�ه ش�اهدا يف القضية ب�ل لكونه 
رئيس اللجنة االوملبية لالستفسار منه عن قضية ما 

حول ارتباط اتحاد الكرة رسمياً باالوملبية، 
فضالً عني لكوني كنت حامالً ملف 

اللجن�ة االوملبي�ة وإتح�اد الكرة 
عندما كن�ت مستش�اراً لوزارة 
الشباب والرياضة طيلة الفرتة 
املاضية ولدي إطالع وتفاصيل 
القضي�ة م�ن بداياتها وحتى 
حم�ودي  أن  اآلن.وأف�اد: 
كون�ه  موج�وداً  س�يكون 
مطلوبا من�ه الحصول عى 
تأشرة الدخول إىل سويرسا 

عرب السفارة يف العاصمة األردنية عمان 
وس�يذهب محم�ود الس�عدي كش�اهد 
وإحس�ان العام�يل س�يحرض كإعالمي 

وضي�ف وليس كش�اهد لكونه س�اعد يف 
مس�ألة تعزي�ز مل�ف املعرتضن وتنس�يق 

أمورهم، أما جزائر السهالني فإنه يعترب الشاهد األهم 
يف القضية ألنه توىل خالل س�نة ونصف السنة مسألة 
: باعتباري  طلب�ات املحامي وحركة املعرتضن.وب�نّ
مطلعا عى ملف القضية بتفاصيلها ملدة أكثر من سنة 

أجد من خالل اإلش�ارات املوجودة واألدلة املقدمة واملعززة 
تش�ر إىل أنه هناك ق�رار ألنه عندما يطلب�ون أجور القضاة 
بطل�ب أخر معناه أن هن�اك قرارا معن�اه قبول اعرتاض 
املعرتضن الن املؤتمر ش�ابته الكثر م�ن األمور وأعتقد 
القرار الذي س�يفوز به املعرتض�ون باعتقادي هو إلغاء 
نتائج انتخابات اتحاد الكرة إال أني ال اعرف ما سيتبعه 
من ق�رارات. يذكر أن عددا م�ن أعضاء الهيئة 
العامة التحاد الكرة اعرتضوا عى انتخابات 
اتحاد الكرة الت�ي جرت يف الثامن عرش من 

ش�هر حزيران من الع�ام املايض 2011، 
ورفعوا ش�كوى ملحكم�ة الكأس 

الدولي�ة ثبتوا فيه�ا عددا من 
القانوني�ة  الخروق�ات 
يف  والفني�ة  واإلداري�ة 
االنتخابي�ة  العملي�ة 

بحسب دعواهم.

ش�اركت مديرية ش�باب ورياض�ة األنب�ار يف بطولة أس�بوع رياضة 
املعوق�ن الذي أقيم يف مدينة كرب�الء يف فعاليات العاب القوى ورفع 
األثق�ال وكرة الطائرة م�ن وضع الجلوس ، وض�م الوفد 30 العبا 
وأداريا ومدربن.وأكد مدير شباب ورياضة االنبار مجهد فهد: أن" 
امللتقى الريايض يمثل فرصة لتجمع الرياضين 
وبناء عالقات حميمة بن أبناء الوطن الواحد 
حيث يمثل اإلنس�ان الهدف األس�مى بغض 
النظر عن ف�ارق اإلمكاني�ات وان تحقيق 
بمصلح�ة  مرتب�ط  اإلنس�انية  األه�داف 
الوط�ن والتطور رياضيا واإلبداع من اجل 
االرتق�اء برياض�ة املعوقن".م�ن جهته 
ق�ال رئي�س الوفد احمد كري�م أن" وزارة 
الشباب والرياضة وفرت الدعم واالهتمام 
بهذه الرشيحة الت�ي تعترب جزءا مهما يف 
املجتم�ع والس�عي لبناء إنس�ان متكامل 
ق�ادر عى تنفي�ذ املهام املوكل�ة به وبناء 

جيل ريايض جديد ".

  ذك�ر مدافع منتخبنا الوطني املحرتف يف نادي الوكرة القطري عيل 
حسن رحيمة، انه سيصل إىل العاصمة بغداد يوم األحد املقبل لقضاء 
إج�ازة لثالثة أيام لينخرط بعدها يف تدريب�ات املنتخب الوطني إذا ما 
اس�تحصل موافقة فريقه القطري.وقال رحيمة: أن مجيئي للعاصمة 
بغداد يعود لكوني مرتبطا بظرف ش�خيص وإذا ما استحصلت موافقة 
نادي الوكرة عى انضمامي للمنتخب الوطني فأني سأنخرط يف تدريبات 
املنتخب الوطني تحضراً ملواجهة الربازيل وديا وأس�رتاليا آس�يوياً.وزاد: 
واصل فريق�ي الوكرة سلس�لة انتصاراته وحقق ف�وزه الثاني يف دوري 
نجوم قطر مقتنصاً ست نقاط يف مستهل املشوار وهذا أمر مثايل للفريق 
الوكراوي ونس�عى جاهدي�ن ملواصلة الس�ر بثبات للدخ�ول ضمن فرق 
املقدمة التي تنافس عى لقب الدوري هذا املوسم.ونسبت مصادر صحفية 
لالتحاد العراقي لكرة القدم قائمة بأربعة وعرشين العباً سينخرطون يف 

تدريبات املنتخب الوطني وهم، محمد 
كاص�د ون�ور صربي وجالل حس�ن 
وعيل حس�ن رحيمة وس�الم شاكر 
وس�امال س�عيد وباس�م عب�اس 
وعيل بهج�ت ووليد بح�ر وأحمد 
إبراهي�م حس�ام كاظم ونش�أت 
أكرم وقيص منر وصالح سدير 
وأس�امة رش�يد ومثن�ى خالد 
وكرار جاس�م وعباس حسن 
رحيمة وأحمد ياسن ويونس 
محم�ود وع�الء عب�د الزهرة 
وأمج�د  كري�م  ومصطف�ى 

رايض وحمادي أحمد.

الصناعة  نادي  أعلن 
الريايض عن التعاقد مع 
الع�ب املنتخب الس�وري 
عب�د الق�ادر دكا لتمثي�ل 
الفريق يف املوس�م الكروي 
املقب�ل، مبين�ا أن دكا وقع 
كش�وفات  ع�ى  رس�ميا 
الن�ادي مل�دة موس�م واحد 
بالفري�ق  التحاق�ه  بع�د 
بمعسكر تركيا، فيما أكد أن 
العقد س�تتم املصادقة عليه 

يف اتحاد الكرة.
البه�اديل  حس�ن  وق�ال 
عض�و املكتب اإلعالمي لنادي 
ن�ادي  "إدارة  إن  الصناع�ة: 
تعاقدت  الري�ايض  الصناع�ة 
رس�ميا م�ع الع�ب املنتخ�ب 
الس�وري عبد القادر دكا الذي 
التح�ق بتدريب�ات الفري�ق يف 
معس�كره املتواص�ل حاليا يف 
تركي�ا"، مبين�ا أن "دكا وق�ع 
النادي  رسميا عى كش�وفات 

لتمثيله ملوسم واحد".
وأض�اف الن�ادي أن "عقد 
الالعب س�تتم املصادقة عليه 
يف اتح�اد الك�رة ح�ال عودة 
الفري�ق م�ن معس�كره يف 
تركيا حيث يستعد للموسم 
معتربا  املقب�ل"،  الك�روي 
أن "دكا واح�دا من أفضل 
الالعبن حاليا يف سوريا 
منطق�ة  يف  ويلع�ب 

الخل�ف ويمت�از بالرسع�ة العالي�ة والق�وة 
البدنية".

يذك�ر أن نادي الصناعة أعل�ن عن رغبته 
بالتعاقد مع ثالثة العبن من املنتخب السوري 
ه�م ، عبد الق�ادر دكا وعبد الق�ادر املجميش 
وأديب كنان لكن عدم االتفاق بشأن بعض 
الفق�رات ح�ال دون توقيع عق�د الالعبن 

املجميش وأديب.
ه�ذا ويواص�ل فري�ق الصناع�ة لليوم 

الخام�س عى التوايل وحدات�ه التدريبية عى مالعب 
فن�دق أمر ه�ان يف مدين�ة انطاليا الرتكي�ة بوحدة 
تدريبية صباحية ومس�ائية تس�تمر ملدة س�اعتن 

باإلضافة إىل تمارين الحديد والسباحة.
وق�ال حس�ن البهاديل عض�و املكت�ب اإلعالمي 
لنادي الصناعة يف اتصال من مدينة انطاليا الرتكية: 
أن" فريقنا يواصل تدريباته اليومية بواقع وحدتن 
تدريبيتن يف اليوم الواحد , مشرا 
إىل أن الفري�ق س�يواجه غ�دا 

الخمي�س فريق ايفرن س�كن الذي يلع�ب يف دوري 
الدرج�ة الثاني�ة الرتك�ي يف أوىل مباريات�ه ضم�ن 
معس�كره التدريب�ي, عى أن يواج�ه فريق زاخو يف 
ثان�ي مبارياته يوم 29 من الش�هر ذات�ه, مبينا أن 
الفريق سيكتفي بهذا القدر من املباريات التجريبية 
خ�الل املعس�كر التي م�ن ش�أنها االرتق�اء بواقع 
الفريق بغية تحقيق االستفادة املرجوة من املعسكر 

التي ستؤهله لخوض منافسات الدوري املقبل" .
م�ن جانب�ه أكد أم�ن رس ن�ادي الصناعة فالح 

م�وىس أن" فريقنا يحاول الدخ�ول بقوة إىل 
املوسم املقبل وعدم فس�ح املجال أمام نزف 
النقاط الذي حدث يف املوس�م املايض السيما 
أن الجميع من مالك تدريبي والعبن يعون 
حجم املسؤولية املناطة عى عاتقهم خالل 

الفرتة املقبل�ة كما أن مش�اركة الفريق 
يف بطول�ة ال�كأس ومواجه�ة فري�ق 

ب�الدي ضاع�ف م�ن حجم 
املسؤولية".

نشأت أكرم يبحث عن نفسه 
في اإلمارات !!

بخط�ى ثابت�ة ومس�توى مطمنئ حق�ق منتخ�ب )ليوث 
الرافدين( العالمة الكاملة من مباراتن يف مش�واره ضمن 
املجموعة  الثانية لبطولة آس�يا للناشئن تكللت بتسجيله 
فوزين مستحقن عى سلطنة عمان وتايلند وبذلك ضمن 

انتقاله للدور الثاني من البطولة.
وبقدر ما كان ضمان التأهل املبكر واملريح مهماً ومنعشاً 
آلمالن�ا , بقدر أهمية مباراتنا املقبلة مع الكنغر االس�رتايل 
, كونه�ا تدخ�ل يف حس�ابات حس�م الن�زاع ع�ى صدارة 
املجموعة, والذي يرس�م دون شك مالمح وطبيعة املنازلة 
الت�ي تنتظرنا يف دور الثمانية الحاس�م, وكما هو معروف 

فاملنتخ�ب املتص�در يف مجموعتن�ا يالقي صاح�ب املركز 
الثان�ي يف املجموع�ة األوىل , وه�ذا ما يمنح�ه فرصة اكرب 
يف التواج�د باملرب�ع الذهبي الذي ينش�ده جميع القائمن 
واملتابعن ملنتخبنا الفتي خصوصاً وإننا لم يكن لنا تواجد 
مؤثر يف هذه البطولة ولم نتذوق حالوة الفوز بكأسها عى 

مر تاريخها ومنذ انطالقها يف عام )1985م( .
وم�ن الجمي�ل أن تق�رتن نتائجن�ا الطيب�ة التي س�جلها 
منتخبنا بأداء طيب وتش�كيل متناس�ق, مه�دت بميالده 
املشاركات الس�ابقة وحسن توظيف ربان السفينة موفق 
حس�ن إلمكانات تالميذه، وأطربتنا بعض الفواصل التي 

قدمه�ا العبون�ا والت�ي تنم ع�ن معرفة وتفهم ألس�اليب 
اللع�ب الحديثة يف تبادل املراكز بالكرة ومن دونها ورسعة 
االنطالق واستغالل املساحات الخالية وتميز يف ذلك شركو 
كري�م بإمكاناته الفردية يف التواجد باملكان املناس�ب مما 
ش�كل خطورة مستديمة عى مرمى الخصوم، كما أبدع يف 

خلق فرص للتهديف مثالية لزمالئه.
وحقيقة فإن الحضور امللفت للنظر لحامي عرين منتخبنا 
)حي�در( قد أع�اد لألذه�ان بعضا م�ن ص�ور االطمئنان 
الت�ي كنا ننعم بها أي�ام تواجد الكابتن رع�د حمودي بن 

الخشبات الثالث.. 

والواقعي�ة تفرض علين�ا رغم النقاط الس�ت التي غنمها 
منتخبنا من تأش�ر بعض الجوانب الس�لبية التي رافقت 
أداءه , ومن دون شك ستكون تحت مجهر الكابتن موفق 
ومالكه لتالفيها , وتمثلت يف تباعد خطوط الفريق يف شوط 
املب�اراة الثاني مع عمان ما س�هل مهم�ة الفريق الخصم 
يف مواجه�ة دفاعاتن�ا بس�بب تراجع العبي خط وس�طنا 
دون س�ابق إنذار , كما الحظنا بمرور وقت املباراة فقدان 
االلتزام واالنضباط يف بع�ض حاالت اللعب كما يف الضغط 
ع�ى العبي الخص�م والتمركز غر الصحي�ح.. ورافق ذلك 
كث�رة املن�اوالت املقطوعة حتى من وضع مس�رتيح، كما 

تس�ابق العبونا إهدار جملة 
م�ن األه�داف الس�هلة وهذا 
غ�ر مس�موح ب�ه يف األدوار 
الالحقة والتي س�تكون فيها 
املواجهات م�ن العيار الثقيل 
وفرص�ة  املغل�وب  بخ�روج 
واح�دة للتس�جيل ممكن أن 

تحسم املباراة.عموماً رغم صعوبة املهمة لكننا متفائلون 
ه�ذه املرة ب�أن نض�ع ه�ذه البطولة ح�داً النتكاس�اتنا 

السابقة، وبدايتنا القوية خر دليل عى ذلك .

* احمد رضا المولى
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أربيل يقطع تذكرة التأهل 
األسيوية من ماليزيا

 
 ظف�ر فري�ق أربيل لكرة الق�دم ببطاقة التأه�ل إىل دور نصف 

النهائ�ي بعدم�ا تعادل م�ع فري�ق كيالنتان املالي�زي بهدف 
واحد ل�كل منهما والتي جرت يوم ام�س الثالثاء عى ملعب 
الس�لطان محمد الرابع يف كوتابارو ضمن منافس�ات جولة 
اإلي�اب ل�دور ربع النهائ�ي للنس�خة الحالي�ة لبطولة كاس 

االتحاد اآلسيوي 2012 .وتكونت تشكيلة الفريق االصفر من 
الحارس جالل حس�ن وأيفان بوكينا وأحم�د ابراهيم ووليد 

سالم ونديم صباغ لخط الدفاع ومران خرسو وسعد عبد 
االمر وهلكورد مال محمد واالوغندي سليمان مصطفى 
وصالح س�دير وامجد رايض.وأفتتح االوغندي سليمان 
مصطفى التسجيل للفريق االربييل يف الدقيقة السابعة 
والثالثن بعدما أنسل من بن دفاعات الفريق املاليزي 
وسجل الهدف وسط فرحة دكة بدالء الفريق الهولري 
فيما س�جل الفريق الضيف ه�دف التعديل يف الدقيقة 
االخرة من الوقت بدل الضائع من املباراة ليعلن اربعة 

عن وجوده بن االندية االربعة الكبار أسيوياً.

خبير رياضي يرّجح إلغاء نتائج انتخابات 
جمهورية الكرة

ظرف طارئ يعيد رحيمة للعاصمة
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كل اربعاء

دبي - سالم المناصير

يف  يتح�دد  العراق�ي  الك�رة  اتح�اد  مص�ر 
الس�اعات القليل�ة املقبلة، فأما التجدي�د أو الحل 
والقرار س�يأتي من محاكم سويرسا، املعرتضون 
بترصيحاته�م وبياناتهم يس�تعدون لالحتفاالت 
بإس�قاط جمهوري�ة الق�دم فيم�ا أهل الس�لطة 
ون أهمي�ة للجلس�ة الحاس�مة وكأنه�م  ال يع�ررّ
متأكدون أن العرش لن يهتز بأدلة أو شهادات .! 

مصادر قريبة م�ن املعرتضني تقول إن األخوة 
املتحدرّين )ربما حتى اآلن( تلقوا تطمينات قضائية 
دولية ترج�ح كفتهم عىل الخص�م األخر وهذا ما 
يفرسرّ س�فر "ع�راب" الكواليس لحضور جلس�ة 
النط�ق بالحك�م ، والغريب أن اتح�اد الكرة املهدد 
باإلقصاء اكتفى بإرس�ال مسجات خجولة وكأنه 
ذاهب لرحلة سياحة وليس ملحكمة دولية ال تتأثر 

بواسطة أو رنة هاتف!. 
م�ا يهمنا ه�و تحقي�ق العدالة الت�ي غابت يف 
أس�وار بلدي، فان حكم القضاء للمعرتض فعلينا 
أن نقف معهم ألنن�ا ال نقبل باتحاد جاء بالتزوير 
والفوىض، وأن أعطت املحكمة رشعية مس�تحقة 
التح�اد الكرة الح�ايل فندعو املتفق�ني واملختلفني 
لطي صفحة األم�س والتطلع لغد أفضل ألن ليس 
م�ن املعقول أن تبقى بالضد مدى الدهر حتى وأن 

اُنصف املتهم وبات رشيفاً نزيهاً !.
يف خضم ه�ذه الرصاعات سيس�تعد منتخبنا 
بمعس�كر داخ�ي وخارج�ي تحض�راً ملواجه�ة 
أسرتاليا املنتظرة ، ما نريده من الجميع أن يبعدوا 
زوبعة "الطاليب" والتسقيط عن كتيبة زيكو ألن 
املرحلة املقبلة ال تتحمل أي تأثرات س�لبية سواء 
كانت بقص�د أم دونه، إذا كان ه�دف املتصارعني 
هو خدم�ة الصالح العام ولي�س الخاص فعليهم 

املساندة وليس " التفليش"!.
أخ�ر كالم: عاد املطبرّلون ملهنته�م األم، حاولوا 
أن ينظف�وا عقولهم وقلوبه�م فوجودها ملطخة 
بس�واد "النف�اق والدج�ل" ، يروج�ون لبضاع�ة 
فاسدة ومنتهية الصالحية ونسوا أن الجميع بات 
كاش�فاً أوراقهم ومؤامراتهم حت�ى وأن اجتمعوا 

سوية يف منزل الظالم !.

    طهران – بالل زكي – موفد االحتاد العراقي 
لل�ضحافة الريا�ضية

يخوض منتخبنا للناشئني اختبارا صعبا أمام 
نظره االس�رتايل اليوم  األربعاء يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة عرشة والنصف بتوقي�ت العاصمة بغداد 
الواح�دة بتوقيت طه�ران يف ملع�ب باص ضمن 
مباري�ات الجول�ة الثالث�ة واألخ�رة للمجموعة 
الثانية لنهائيات أمم آس�يا الت�ي تحتضنها إيران 
للمدة من 22 أيلول الحايل وتستمر لغاية السادس 
من شهر ترشين األول املقبل بمشاركة 16 منتخبا 
تم توزيعها عىل أربع مجاميع. وقال املدير اإلداري 
ملنتخبن�ا ع�ي ه�ادي: أن العراق س�يلعب مباراة 
الي�وم أمام اس�رتاليا وعينه ترنو ص�وب تحقيق 
الفوز وتحقيق العالم�ة الكاملة والتأهل أوال عن 
املجموع�ة الثانية, مش�را إىل أن العبينا عازمون 
عىل تقديم مستوى متميز يف النهائيات واملنافسة 
عىل إحراز لقب البطولة اآلس�يوية التي غابت عن 
خزائننا.وب�ني أن املالك التدريب�ي ملنتخبنا يمتلك 
الكثر من املعلومات عن خصمه االسرتايل بعد أن 
تمت مراقبته عن كثب خالل مباراتيه أمام تايلند 
وعمان وانه سيضع الخطة املالئمة التي تتناسب 
مع املب�اراة وتكفل ملنتخبنا الخ�روج فائزا منها.

وأض�اف، أن منتخبنا نجح يف فرض أس�لوبه عىل 
املباراتني اللتني خاضهما أمام املدرس�ة العمانية 
الت�ي تعتمد ع�ىل اللع�ب الطويل والق�وة البدنية 
وأمام املدرس�ة التايلندية التي تميل إىل الرسعة يف 
نقل الكرات والتحول الرسيع من الخلف إىل األمام, 
وانه سيس�عى إىل مواصلة نجاحاته أمام الكنغر 
االسرتايل الذي يعد األضعف فنيا يف املجموعة لكنه 
األقوى من ناحية البنيان الجس�دي. وذكر املدرب 
املس�اعد ملنتخبن�ا احم�د جمعة أن الع�راق قادر 
ع�ىل إلح�اق الهزيمة األوىل باملنتخب االس�رتايل يف 
النهائيات وتصدر املجموع�ة الثانية.ودعا العبي 
منتخبن�ا إىل التفان�ي يف الدفاع عن س�معة الكرة 
العراقي�ة وتقديم كل ما يمكن خالل مباراة اليوم 
التي تعد مفرتق طرق بالنسبة ملشوار منتخبنا يف 
النهائيات كون الفوز س�يكفل لنا تجنب مواجهة 
املنتخ�ب اإليران�ي املرش�ح الس�اخن للوصول إىل 
األدوار املتقدم�ة م�ن البطولة وال�ذي يعد األقرب 
نس�بيا لتبوء املرك�ز األول يف مجموعته واالقرتاب 

من مواجهة الكويت أو اليمن يف دور الثمانية.
وأضاف أن، املالك التدريبي تش�اور مع رئيس 
الوفد وتقرر عدم مشاركة الالعبني الذين خاضوا 
مبارات�ي عم�ان وتايلن�د يف الوح�دة التدريبي�ة 
التي أقيم�ت عرص أمس الثالث�اء واقترصت عىل 
البدالء  الالعبني  مشاركة 

وذل�ك رغب�ة يف املحافظة ع�ىل طاق�ات الالعبني 
وعدم اس�تنزافها قبي�ل مواجهة الي�وم املرتقبة.

وتاب�ع أن املالك التدريبي ملنتخبن�ا نجح يف تهيئة 
الالعب البديل حمد الله صربي لالشرتاك يف مباراة 
الي�وم وتعويض غي�اب املدافع مصطفى س�مر 
ال�ذي س�نفتقد لخدمات�ه بس�بب حصول�ه عىل 
إنذاري�ن أم�ام عمان وتايلند, مش�را إىل أن املالك 
التدريبي للفريق الح�ظ يف عيون العبينا الحرص 

واالندفاع والرغبة يف الفوز.

الفي�ضل.. ركالت اجلزاء
وأكد أيدوين كوك ش�وي اح�د أعضاء اللجنة 
املنظمة للبطولة انه يف حال�ة تعادل منتخبنا مع 
نظره االس�رتايل وتساويهما يف النقاط واألهداف 
سيتم اللجوء مبارشة إىل ركالت الجزاء الرتجيحية 
التي س�تحدد متصدر املجموع�ة وصاحب املركز 
الثان�ي دون االعتم�اد ع�ىل البطاق�ات امللونة أو 

اللجوء إىل القرعة.يذكر أن منتخبنا يمتلك 6 نقاط 
م�ن مباراتني وس�جل أربع�ة أهداف واس�تقبلت 
ش�باكه هدفا فيما يمتلك املنتخب االس�رتايل ذات 
الرصي�د م�ن النق�اط واأله�داف.  وذك�ر مدرب 
املنتخ�ب التايلن�دي الربازي�ي ليون�س بري�را يف 
املؤتم�ر الصحفي عقب انته�اء اللقاء أن مهاجم 
منتخبنا ش�ركو كري�م هو من صن�ع الفارق يف 
املب�اراة بعد أن نجح يف تس�جيل ه�دف وصناعة 
آخر, مش�را إىل أن ش�ركو كريم نجح يف خلخلة 
دفاع�ات املنتخ�ب التايلن�دي بفض�ل تحركات�ه 
املتمي�زة ورسعت�ه الفائق�ة التي س�ببت إزعاجا 

وإرباكا واضحا لالعبينا.
مرش�ح  للناش�ئني  منتخبن�ا  أن،  وأض�اف 
س�اخن للوصول إىل الدور نصف النهائي للبطولة 
واملنافس�ة عىل إحراز اللق�ب إىل جانب منتخبات 
إي�ران وكوري�ا الجنوبي�ة واليابان.وع�ن س�بب 

خروج فريقه من ال�دور األول يف البطولة أجاب : 
أن الفري�ق التايلندي كان ينقصه الرتكيز يف إنهاء 
الهجمات س�واء يف مباراتنا أمام اسرتاليا أم أمام 
الع�راق الس�يما وإننا وصلن�ا إىل املرم�ى يف أكثر 
من محاولة دون تش�كيل خطورة حقيقة تذكر, 
مبينا أن تايلند استفادت من املشاركة يف البطولة 
وإنها ستواصل العمل بنفس الهمة لكي تصل إىل 

مصاف الدول املتقدمة كرويا يف آسيا.

مباريات اليوم
وس�تقام اليوم األربعاء باإلضافة إىل مواجهة 
منتخبن�ا أمام نظره االس�رتايل ثالث�ة لقاءات يف 
املجموعت�ني األوىل والثاني�ة, حي�ث تلتق�ي إيران 
األوىل  املجموع�ة  ومتص�درة  البطول�ة  مضيف�ة 
برصي�د 6 نقاط بعد فوزها ع�ىل الوس بنتيجة 3 

1 وع�ىل اليمن  بنتيج�ة – 
م�ع   1  – الكويت 4 

صاحبة الرتتيب الثان�ي برصيد 4 نقاط جمعتها 
م�ن تعادل م�ع اليمن به�دف لكل منهم�ا وفوز 
بشق األنفس تحقق يف الدقائق األخرة عىل الوس 
بأربع�ة أه�داف مقابل ثالث�ة, ويكف�ي املنتخب 
القتن�اص  الي�وم  مب�اراة  يف  التع�ادل  الكويت�ي 
بطاق�ة التأه�ل الثانية, ويواج�ه املنتخب اليمني 
منتخ�ب الوس الذي فق�د األمل يف التأه�ل نهائيا 
اثر خس�ارته أم�ام إيران والكوي�ت, فيما يحتاج 
املنتخ�ب اليمن�ي إىل الفوز ع�ىل الوس بعدد جيد 
م�ن األهداف وانتظ�ار تعثر املنتخ�ب الكويتي يف 
مبارات�ه أم�ام إيران.وضم�ن املجموع�ة الثانية 
يلتق�ي املنتخب العماني مع نظ�ره التايلندي يف 
مباراة تعد تحصيل حاصل بالنس�بة لهما بعد أن 
فق�دا األمل يف الوصول إىل الدور رب�ع النهائي اثر 
خس�ارتهما مع منتخبنا واسرتاليا بذات النتيجة 

2-1 و 0-2  .

ع�رب االتح�اد االنكلي�زي لكرة الق�دم عن 
رغبت�ه باس�تضافة ملعب ويمب�ي نهائي 
كأس اوروب�ا 2020، بح�ال نجح�ت خط�ة 
رئيس االتحاد القاري الفرنيس ميشال بالتيني 
باقامة النهائيات يف 12 او 13 دولة.وقال ديفيد 
برنشتني رئيس االتحاد االنكليزي بعدما تردد انه 
التقى بالتيني االس�بوع امل�ايض وعرب له عن رغبة 
اتحاده باس�تضافة ويمبي النهائ�ي: "من الواضح 
ان ويمب�ي يحظى باهمية كربى لدى االتحاد القاري... 
االتح�اد االوروب�ي يريد اقامة نص�ف النهائ�ي والنهائي يف 
ملع�ب واح�د او مدين�ة واح�دة، واعتقد اننا س�نكون عىل 
الئحته�م املصغرة، بيد ان املنافس�ة س�تكون قوية".وكان 
بالتيني كش�ف يف حزيران/يونيو املايض انه يفكر باقامة 
اوروب�ا:  انح�اء  او 13 مدين�ة يف كل  كأس 2020 يف 12 
"انها فكرة، ال يشء حس�م بعد. يف كانون االول/ديس�مرب 
)2012( او كانون الثاني/يناير )2013(، س�نقرر ما اذا 
كنا س�ندرس ملفا لبلد واحد او الثن�ني، او لكل اوروبا".

وس�تعقد اجتماع�ات مع املنتخب�ات وس�تتخذ اللجنة 
التنفيذية لالتحاد القرار مطلع عام 2013.واشار الدويل 
الفرن�يس الس�ابق اىل ان العي�د الس�تني للبطولة بعد 8 
س�نوات "ق�د يش�مل 12 او 13 مدين�ة اوروبية"، مما 
يجعل التنظيم اس�هل والحد من وطأة الكلفة واملشاكل 
يف البن�ى التحتية.واش�ار اىل ان انه "معج�ب بالفكرة، 
وغالبي�ة اللجن�ة التنفيذي�ة وج�دت انها جي�دة جدا".

اضاف: "ملاذا يلزم بل�د مضيف او بلدان مضيفان ببناء 
10 مالع�ب، ومطارات...الخ؟ )يف حال تنفيذ الفكرة( 

سيكون ثمة ملعب يف كل بلد، كل مدينة، عىل امتداد 
اوروبا. س�يكون االمر اكثر بس�اطة واقل كلفة".

ونف�ى بالتيني ان تكون البطولة املقامة عىل امتداد القارة اكثر 
كلفة عىل املش�جعني، قائال ان ثمة "رشكات )طران( تكلفتها 
مخفض�ة"، ملمحا اىل انها قد تكون اقل مما دفعه املش�جعون 
لالنتقال ب�ني اوكرانيا وبولندا، او من ال�دول االوروبية االخرى 
اليهما.وتستضيف فرنس�ا كأس اوروبا 2016، والتي سرتفع 
فيه�ا عدد املنتخب�ات من 16 اىل 24 للمرة االوىل. ومع انتس�اب 
53 اتح�ادا محليا اىل االتح�اد االوروبي، سيش�ارك نحو نصف 
منتخباته�ا يف ال�دور االول للبطولة، مما يضمن مش�اركة كل 
املنتخب�ات الك�ربى يف مرحل�ة املجموعات.وبالنس�بة اىل كأس 
2020، أبدت تركيا رغبتها رسميا يف استضافة البطولة، علما ان 
ملفها مرتبط بقرار اللجنة االوملبية الدولية التي تبحث يف طلب 
اس�طنبول اس�تضافة دورة االلعاب الصيفية يف العام نفس�ه.

وتابع برنش�تني: "احد العوامل الرئيس�ة س�يكون منح تركيا 
م�ن عدم�ه. اذا لم تن�ل تركيا حق استضافة االوملبياد 

فة  س�تضا االوملبياد اعتقد انها ستكون ا
وض�ع  كأس يف  الس�تضافة  جي�د 

".ويس�تضيف  وروبا ا
مسابقة  نهائي  ويمبي 
دوري ابط�ال اوروبا 
للمرة الثانية يف ثالثة 
م�ن  كج�زء  اع�وام 
احتفاالت العيد ال150 

لالتحاد االنكليزي.

يعتقد سينسا ميهالوفيتش مدرب منتخب رصبيا والالعب 
الس�ابق يف إنرتميالن اإليطايل أن فريقه الس�ابق يمكنه أن 
ينافس عىل لقب الدوري اإليطايل “االسكوديتو” هذا املوسم.

اإلنرت حاليا يف املركز الس�ابع بع�د أن خرس مبارتني 
من أربع منذ بداية املوس�م الحايل كما سجل 
تعادال أمام روبن كازان يف مسابقة الدوري 

األوروبي وعىل أرضه.لكن ميهالوفيتش يرى أن اإلنرت ال يزال يحمل 
األمل يف هذا املوس�م، وق�ال: “اإلنرت دائما ما يواج�ه الضغوطات، 
وه�ذا أم�ر ليس بجدي�د. ال أعتق�د أن النتائج الس�لبية هي مجرد 
صدف�ة منذ أن رحل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق”.وأضاف: 
“سرتاماتشيوني مدرب شاب وسيقدم شيئا للفريق، بغض النظر 
ع�ن النتائج الس�ابقة. اإلنرت يمل�ك مقومات الع�ودة إىل الصفوف 

األوىل عىل الرغم من التغير الذي طرأ يف تشكيلته”.

أبدى مدرب املنتخب اإلنجليزي 
روي هودس�ون خيبة أمله من 
ق�رار مداف�ع وقائ�د تش�يليس 
ج�ون تري اعتزال اللعب دولًيا، 
مؤكًدا أن�ه اتصل به قب�ل اتخاذ 
هذا الق�رار ال�ذي أعلن�ه الالعب 
األحد. وأش�اد هودسون بالالعب 
يف الف�رتة القص�رة الت�ي قضاها 
معه، وتمنى له مس�تقبل جيد مع 
فريقه اللندني، وقال يف بيان صادر 
عنه "أود أن أش�كر جون تري عىل 

إلتزام�ه مع املنتخ�ب اإلنجلي�زي منذ أن 
أصبحت املدير الفني".أضاف "أنا بالطبع 
أش�عر بخيبة أمل كبرة لخسارة العب يف 
خربة مثل جون صاح�ب الخربة الكبرة، 
لق�د اس�تمتعت بعالقت�ي الجي�دة مع�ه 
خالل فرتة عمي كم�درب النجلرتا".وأتم 
هودس�ون"أنا متفه�م قراره، أس�تطيع 
أن أؤك�د أيًض�ا أن�ه أبلغن�ي به�ذا القرار 
قبل إعالن�ه، أتمنى لجون مس�تقبل جيد 
م�ع تش�يليس".من جانبه وج�ه االتحاد 
اإلنجليزي لكرة القدم الشكر لتري، وقال 

يف بيان رس�مي له "االتح�اد اإلنجليزي 

ي�ود أن يش�كر جون تري ع�ىل جميع 
جهوده مع املنتخب الوطني خالل العقد 

املايض، خالل 78 مباراة له مع إنجلرتا 
كان جون تري ملتزًما بش�كل 

كامل مع الفريق".

بعد حفن�ة من األح�داث واألخبار 
الغ�ر س�ارة لفري�ق املي�الن الذي 

تلق�ى هزيمته الثالثة هذا املوس�م 
ع�ىل ملع�ب الفري�ويل م�ن أصل 4 
مباري�ات يف ال�دوري اإليطايل، وصل 
نبأ سعيد أخرًا ملاسيمليانو ألجري.

حيث يتوقع ع�ودة املهاجم الربازيي 
روبيني�و إضاف�ة لدانيي�ي بون�را يف 

لق�اء الي�وم األربع�اء ض�د كالي�اري، 
تدريب�ات  يف  الثنائ�ي  مش�اركة  بع�د 

الروسونري األخرة صباح اول امس.
وتعل�ق جماه�ر الديافول�و آم�ااًل 

كبرة عىل نجم مانشس�رت سيتي 
والريال الس�ابق "روبينيو" لكي 
يحق�ق الفري�ق أوىل انتصارات�ه 
عىل ملعب�ه بعد خس�ارتني من 
والتعادل  وأتاالنتا  س�امبدوريا 

م�ع أندرلخت.وس�يغيب عن 
زاباتا  الفري�ق كريس�تيان 

وكيف�ن برين�س بواتينج 
بس�بب تعرضهما للطرد 
يف مباراة الخس�ارة 2-1 

أمام أودينيزي.

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

اليوم.. منتخبنا الناشئ يالقي الكنغر االسترالي في ختام الدور األول لنهائيات آسيا

ميهالوفيتش: اإلنتر سينافس على االسكوديتو

روبينيو 
يعود لتدريبات الميالن

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

و نجم وسط اإلنرت، رفض حالة  رفض األرجنتيني إستيبان كامبياسرّ
الذع�ر التي تنتاب بعض املش�جعني م�ن جراء النتائ�ج التي ُيحققها 
اإلنرت الس�يما بأرضية ميدانه بالجوزيبي مياتزا، ُمش�راً ألن كل األمور 
�و قال يف أعقاب خس�ارة  ستتحس�ن بمرور مزي�داً من الوقت. كامبياسرّ
س�يينا "الصادمة" : "نش�عر باملراراة ملا حدث، يشء مؤس�ف أن تخرس يف 

أرضية ميدانك بهذا الشكل، لكنني واثق أن الفوز آٍت ال محالة".
"يف بعض األحيان عندما تفشل يف أخذ املبادرة يكون العقاب ببعض الكرات 
املرتدة وهو ما حدث، لدينا إيمان كبر أننا نعمل بالشكل املناسب كما أننا 
متحدين معاً ومع مدربنا أيضاً، إنه يقوم بأقىص ما ُيمكن له فعله وهذا 
حال الجميع هنا، املوس�م ال يزال طوي�اًل والنتائج قادمة ال محالة".
ُيذكر أن اإلنرت سُيالقي كييفو يف ملعب البينتيجودي بمدينة فرونا 

يوم األربعاء املقبل يف الجولة الخامسة من البطولة اإليطالية .

كامبياّسو: مع 
الوقت سيتحسن 

كل شيء

االتحاد االنجليزي يرشح ويمبلي 
إلستضافة نهائي كأس اوروبا 2020

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

أعلن نادي ليفربول أنه من املرجح غياب مدافعه مارتن كيي عن املالعب 
حتى نهاية املوسم بعد تعرضه إلصابة بتمزق يف الرباط الصليبي األمامي 
لركبته اليمنى خالل مباراة مانشس�رت يونايتد يوم األحد املايض. وأشار 
ليفربول الذي ُيعاني "األمرين" هذا املوس�م يف الدوري اإلنجليزي املمتاز 

أن مدافع�ه البالغ من العمر 22 عاًما س�يخضع لعملية 
جراحية سُتنهي موسمه إىل حًد كبر.

وألن املصائ�ب ال تأت�ي ف�رادي، ج�اءت 
إصاب�ة كي�ي لُتزي�د م�ن معاناة 

فريقه الذي س�يفتقد أيًضا 
الدنمارك�ي  للمداف�ع 

لف�رتة  آج�ر  داني�ال 
بالقص�رة  ليس�ت 
نف�س  يف  إلصابت�ه 
املب�اراة التي ش�هدت 
كذلك إصاب�ة املهاجم 
بوريني  فابيو  اإليطايل 

يف كاحله.

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

هودسون حزين إلعتزال تيري

الليفر يخسر كيلي لنهاية الموسم

نيمار 
يختار اللعب

 مع ميسي
أك�دت صحيفة س�بورت الكتلونية يف عددها 
الص�ادر ام�س أن املهاجم الربازي�ي نيمار دا 
س�يلفا س�يلعب يف برش�لونة يف ح�ال رحيله 
عن س�انتوس يف صيف العام املقبل.وأشارت 
الصحيف�ة إىل أن رئي�س الن�ادي الربازي�ي 
ألف�ارو ريبرو رفض عروض�اً مغرية من 
نادي�ي أنج�ي ال�رويس و باريس س�ان 
جرم�ان الفرن�يس، بس�بب االتف�اق 
املبدئ�ي ال�ذي بين�ه و بين�ه رئيس 
برشلونة س�اندرو روسيل.وأكدت 
صحيف�ة س�بورت أن إدارت�ي 
إىل  توصلت�ا  النادي�ني 
اتف�اق نهائي منذ 
بش�أن  أش�هر 

قيمة الصفقة، و 
التي م�ن املقررّر أن 

خالل س�وق االنتقاالت تتم 
الصيفية املقبلة، حيث أصبح الالعب عىل 

أهبة االس�تعداد لإلنتقال إىل أوروبا و اللعب 
بجوار مييس و رفاقه.

أبعدوا 
األسود 

عن المحاكم  !



20
صف�����ح����ة  العدد )  352  (  االربعاء 26 أيلول  2012

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

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 

لتحري���ر  مدي���ر ا

يف الوق�ت الذي يغادر فيه مع�ايل أمني بغداد الدكتور 
صابر العيساوي منصبه ) حسب طلبه ( ال يسع أمانة 
بغ�داد والعاملني فيها إال إن يس�تذكروا ف�رة قيادية 
لها ملدة )7( س�نوات متواصلة بع�ني التقدير والتثمني 

واالح�رام مل�ا ش�هدته تلك الس�نوات من عم�ل مثابر وعط�اء متجدد 
ومش�اريع وخدمات متصاع�دة من اجل االرتقاء بمس�توى عاصمتنا 
الحبيب�ة ) بغداد( وخدمة أهاليها الكرام. فباس�م أمان�ة بغداد وأهايل 
بغداد نتقدم للدكتور العيساوي بكل مشاعر الوفاء واالمتنان والتحية 
لذلك الجهد العايل الذي بذله طيلة سنوات عمله معنا وتحمله املسؤولية 
بكل جدارة وتمكن ... متمن�ني له املوفقية والنجاح يف مهامه الوطنية 

الجديدة..
والله املوفق

يتق�دم مدير ع�ام دائرة ماء بغداد ومنتس�بو 
الدائ�رة بأس�مهم ونياب�ة عن أه�ايل العاصمة بغداد بالش�كر 
واالمتنان ملعايل أمني بغداد الدكتور )صابر العيساوي( ملا قدمه 
من جهود كبرية وجبارة يف انجاز مش�اريع املاء اإلس�راتيجية  
العمالقة وتج���ديد ش�بكات نقل امل�اء يف كافة مناطق بغداد 
طيلة فرة تس�نمه املنصب متمنني له املوفقية والنجاح خدمة 

لعراقنا الجديد.

تثمينا للجه�ود الكبرية التي قدمه�ا أمني بغداد 
الدكت�ور  )صابر العيس�اوي ( والدعم الكب�ري يف اإلرشاف املبارش 
عىل املشاريع الخدمية يف مدينة الصدر يتقدم منتسبو دائرة بلدية 
الصدر األوىل بأسمهم ونيابة عن املجلس البلدي ووجهاء وشيوخ 
العش�ائر يف مدينة الصدر بالش�كر واالمتنان ملعاليه ملا قدمه من 
جهود جبارة يف إيصال الخدمات البلدية وانجاز املشاريع العمرانية 

متمنني له التوفيق والنجاح خدمة لعراقنا الجديد.

يتق�دم مدير ع�ام بلدية الص�در الثانية 
ومنتسبو الدائرة باسمهم ونيابة عن أهايل مدينة الصدر 
وش�يوخ العشائر فيها بأس�مى آيات الشكر واالمتنان 
والعرفان ملع�ايل أمني بغداد الدكتور صابر العيس�اوي 
للدعم الكبري وإرشافه املبارش يف انجاز املشاريع الخدمية 

يف مدينة الصدر طيلة تسنمه مهمة أمني بغداد.

يتق�دم مدي�ر ع�ام دائرة املش�اريع 
ومنتسبو الدائرة بأس�مى آيات الشكر واالمتنان 
والعرفان ملعايل أمني بغداد الدكتور صابر العيساوي 
للدعم الكبري وإرشافه املبارش يف انجاز املش�اريع 

الخدمية طيلة تسنمه مهمة أمني بغداد.

يتق�دم مدي�ر عام دائ�رة بلدي�ة الكرادة 
ومنتس�بو الدائ�رة باس�مهم ونيابة عن أه�ايل مناطق 
الكرادة وش�يوخ العش�ائر فيها بأس�مى آيات الش�كر 
واالمتن�ان والعرفان ملع�ايل أمني بغ�داد الدكتور صابر 
العيس�اوي للدع�م الكبري وإرشاف�ه املب�ارش يف انجاز 

املشاريع الخدمية طيلة تسنمه مهمة أمني بغداد.

مديرية العالقات واإلعالم يف أمانة بغداد
حسني طاهر لفته 

مدير عام دائرة بلدية الصدر الثانية

حمسن محزة
مدير عام دائرة املشاريع

عبد الكريم املحمداوي
مدير عام دائرة بلدية الكرادة

املهندس عامر موسى كاظم 
مدير دائرة ماء بغداد

املهندس سمري رحيم شهيب 
مدير عام دائرة بلدية الصدر األوىل

شكر وامتنان للدكتور صابر العيساوي

شكر وامتنان ملعايل أمني بغداد 
الدكتور صابر العيساوي

شكر وامتنان ملعايل أمني بغداد
 الدكتور صابر العيساوي

شكر وامتنان ملعايل أمني بغداد
 الدكتور صابر العيساوي

شكر وتقدير ملعايل أمني بغداد
 الدكتور صابر العيساوي

شكر وتقدير ملعايل أمني بغداد
 الدكتور صابر العيساوي


