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»أكتافيو باث« 
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قريبًا جدًا يف 

س ! نف�ا ي�ا أ . للضحا . س ا ر و مح�ن أ لر عب�د ا

هل حيكم حزب أردوغان تركيا 
بإمالءات خارجية ؟!

         بغداد/ المستقبل العراقي
ق�ال مكتب القائ�د العام للقوات المس�لحة، إن جه�از مكافحة اإلرهاب 
اعتق�ل عناص�ر ش�بكة إرهابي�ة في ديال�ى متخصص�ة بعملي�ات االغتيال 
باألس�لحة الكاتمة للصوت، فيما ألقت القوات األمنية القبض على ما يسمى 
»المفتي والمش�رع« لتنظيم ما يس�مى بدولة العراق اإلس�امية في االنبار 
المدعو “ص.م”، اثر ورود معلومات استخبارية تشير إلى مكان وجوده في 

أحد أحياء مدينة الرمادي”.

الشوزيل يكشف خفايا وارسار اكرب ملف للفساد 
تورط برملاين ومسؤول حكومي يف صفقات 

فساد كربى يف املوانئ العراقية 

كامريون دياز 
تنتهي من 
)غامبيت(

متخصصون:
 مبارة املنتخب الوطني

 أمام الربازيل
 فرصة تارخيية 
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         األنبار / المستقبل العراقي
أعل�ن نائ�ب رئي�س مجل�س محافظة 
االنبار س�عدون عبي�د الش�عان أن تجمعاً 
عشائرياً عقد في مدينة الفلوجة بمشاركة 
بي�ن  لفص�ل عش�ائري  الجن�وب  عش�ائر 
عش�يرة الجن�دي ال�ذي أطل�ق الن�ار عل�ى 
حفل�ة زفاف في مدين�ة الفلوجة قبل فترة 
قصيرة وأسفر الحادث في حينه عن إصابة 
الع�روس بج�روح بليغ�ة. وقال الش�عان 
ان�ه “تم عقد تجمع كبير لش�يوخ ووجهاء 
االنبار بمش�اركة ش�يوخ ووجه�اء النجف 
والبصرة وكرباء وديالى وميسان وصاح 
الدين، فض�ا عن ش�خصيات معروفة من 
محافظ�ات الع�راق األخ�رى لح�ل حادث�ة 
استهداف العروس من قبل جندي قبل شهر 
تقريبا”. وأضاف إن “شيوخ العشائر قرروا 
دفع دية قدرها 100 مليون دينار من عشيرة 
الجن�دي الذي أطلق النار على العروس التي 
أصيبت بجروح بليغة، إال أن شيوخ ووجهاء 
الفلوجة تنازل�وا عن حقهم في قبول الدية 
إكراما لشيوخ ووجهاء محافظات الجنوب 
ليتحول الفصل العش�ائري إلى عرس كبير 

عبر عن تماسك أبناء الشعب العراقي”.

          البصرة/ المستقبل العراقي
كشفت وزارة البيئة عن قيام مديرية البيئة 
في البصرة بإعادة أكثر من 57 مادة مستوردة 
عب�ر المنافذ الحدودية ف�ي المحافظة لثبوت 
تلوثها إشعاعيا.وقال المتحدث الرسمي باسم 
ال�وزارة أمي�ر علي الحس�ون في بي�ان له إن 
»الوزارة حذرت من اس�تيراد المواد والمعدات 
قبل الحصول على ش�هادة المنش�أ«، كاش�فا 
ع�ن »قيام مديرية البيئة في محافظة البصرة 
بإع�ادة أكث�ر م�ن 57 م�ادة مس�توردة عب�ر 
المنافذ الحدودية في المحافظة لثبوت تلوثها 
إشعاعيا«. وأكد الحس�ون أن »مفارز الوزارة 
في بغداد والمحافظات تقوم بحمات مكثفة 
م�ن الفحوص�ات الدوري�ة الس�يما المعدات 
والم�واد االحتياطية القادمة م�ن الدول التي 

تأثرت إشعاعيا«.

الفلوجة تتنازل عن دية 
العروس

إعادة أكثر من 57 مادة مستوردة 
عرب املنافذ احلدودية

          المستقبل العراقي / خاص
كش�ف مصدر أمني عراقي عن وجود فرق خاصة 
تحت إش�راف مباش�ر من الم�دان بقضايا إرهاب 
طارق الهاشمي تس�عى لضرب النظام األمني في 

كل م�ن محافظتي االنبار والموصل، الفتاً إلى أن التفجيرات التي اس�تهدفت المدارس اتت ضمن 
بت  الخطة الجديدة التي باش�رت بتنفيذها هذه الفرق األجرامية.وقال المصدر أن هذه الفرق تدرَّ
في تركيا، مش�يراً إلى أن من يقوم بتمويلها كل من قطر والس�عودية، كما أنها تضم “فلوالً من 
البعثيي�ن والفدائيي�ن وعناصر متطرف�ة وجماعات من تنظيم القاع�دة”.وكان مجلس محافظة 
األنب�ار ق�د أعلن في 24 أيلول عن مقتل أربعة أش�خاص غالبيتهم طاب بالص�ف األول االبتدائي 
الذين حضروا يومهم األول في المدرسة، وإصابة سبعة آخرين بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة 
اس�تهدفت مدرس�ة الكفاح االبتدائية في مدينة هيت. وأّكد المص�در أن هذه الفرق تنوي زعزعة 
لون إضافة نوعية داخل الفرق اإلرهابية،  األمن في المحافظات العراقية بغية تهريب سجناء يشكِّ
ل تمويهاً للخطط االس�تراتيجية.وكانت وزارة وزارة الداخلية  ه�ًا بأن عمليات التفجير تش�كِّ منوِّ
قد أعلنت رس�مياً ع�ن ف�رار 102 موقوفيًن من موقف تس�فيرات مديرية ش�رطة صاح الدين، 
منه�م 47 محكوماً باالعدام.وقالت الوزارة في بيان ان عدد النزالء في موقف تس�فيرات مديرية 
ش�رطة صاح الدين هو 303 موقوفي�ن، 47 منهم ينتمون الى التنظيم االرهابي المس�مى دولة 
العراق االس�امية وقد سبق وان صدرت عليهم احكام باالعدام.وأشار المصدر إلى أن “الحكومة 
المركزية ال تعي تلك المخططات” مضيفاً أن “العمليات اإلرهابي س�تنتقل إلى باقي المحافظات 

في وقت قريب إذا ما لم تترك الحكومة للحيلولة دونها”.

ن  ثو ا ر . يفتت�ح ما . س�بق أل ف�ظ ا ملحا . ا . ئ�ي ا لو ل ا غتي�ا ا
ة لب�ر ا يف  س�ية  لسيا ا ت  لتصفي�ا ا

جتارة احليوانات 
املفرتسة.. موضة 

اليوم
ص18ص20

         المستقبل العراقي/خاص
موس�كو  إن  دبلوماس�ي  مص�در  ق�ال 
ال�وزراء  رئي�س  موق�ف  اس�تطلعت 
ن�وري المالك�ي بوضوح بش�أن الوضع 
الس�وري، الفتاً إل�ى أن رئي�س البرلمان 
أس�امة النجيفي حمل في الوقت نفس�ه 
رس�الة تركية الى المالكي باسناد موقف 
الس�اعين لاطاح�ة بالرئي�س الس�وري 
بش�ار األس�د. وق�ال المصدر أن رس�الة 
تركي�ا بلَّغ�ت بض�رورة ع�زل اي�ران عن 
س�وريا لتنفيذ خطوات مهّمة »لم يفصح 
عنه�ا« بمقابل دع�م المالك�ي للبقاء في 
رئاس�ة الوزراء لوالية ثالثة، مؤكدة أنها 

تملك موافقة اميركية في هذا األمر.

لقاع��دة” ”ا ء مرتبطي��ن ب� له��دف منه��ا تهري��ب س��جنا ا

         بغداد / المستقبل العراقي
حدثت مش�ادة كامية بين نائبين، األول ك�ردي واآلخر ايزيدي، حول 
أصل المكون االيزيدي، داخل جلسة مجلس النواب. وذكر مصدر نيابي 
أمس أن »مشادة كامية حادة نشبت داخل جلسة البرلمان بين النائب 
عن التحالف الكردس�تاني محما خليل والنائ�ب االيزيدي أمين فرحان 
جيج�و حول أص�ل االيزيدين وفيما إذا كانوا ك�رداً أم ال، وذلك في ظل 

مناقشة أحد قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل للنظام السابق بشأن 
عدم إكراه العراقي على تغيير قوميته«. وأضاف إن »النائب محما خليل 
أكد على كردي�ة االزيديين فيما خالفه النائب جيجو في ذلك واس�تمر 
الجدل بينها وخرج النائبان من الجلسة إلى كافتيريا البرلمان«. وعقد 
مجلس النواب جلس�ته االعتيادية أمس وتضمن جدول أعماله القراءة 

الثانية لمقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته.

خرج��ا إل��ى كافتيري��ا مجل��س الن��واب إلكم��ال »المش��ادة«

! ! ًا  د كر ا  ليس�و  : ي يد يز أ ئ�ب  نا  . . د كر ن  ي�و يد يز أل ا  : ن ئب�ا نا

لثب��وت تلوثه��ا إش��عاعيًا

اعتقال مفتي “دولة العراق االسالمية” 
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

اع�رف  ال  غض�ب  وتفج�ر  بكي�ت، 
مصدره من األعماق، وأنا أش�اهد مس�اء 
الجمع�ة حلقة م�ن برنامج "اله�وا الك" 
على قناة الس�ومرية، وهي تعرض حادثة 
اغتصاب الفتى عب�د الرحمن اوراس على 
يد متوحش شرير ال يقل شراسة وتوحشا 
عن أولئ�ك الذي�ن يقتل�ون العراقيين بدم 
بارد في ش�وارع بغ�داد وديالى والفلوجة 
عل�ى هامش ه�ذا االنفالت الذي نش�هده 
ليغطي أجس�اد أوالدن�ا وبناتن�ا مجللين 
باالغتص�اب والدم�وع تجري بق�وة على 
ش�بابهم المحترق بالبنزين، وليس هنالك 
حزم ف�ي البت بقرارات اإلع�دام الصادرة 

ضد هؤالء المجرمين. 
عب�د الرحمن هو ول�دي، وولدك، أيها 
القارئ العراقي الكريم، وهو ابنتي وابنتك 
إذا م�ا دهمهم�ا متوحش إرهاب�ي، وهما 
ذاهب�ان إلى البقال�ة القريبة م�ن البيت، 
بعي�ن  بنات�ك  أو  أوالدك  تراق�ب  ل�م  وإذا 
مفتوحة، فان اإلرهاب المتوحش سيكون 
لهم�ا بالمرص�اد، وه�ي رس�الة أخوي�ة 
نوجهه�ا م�ن "المس�تقبل العراقي" لكل 
اآلباء واألمهات واألوالد والبنات، ورس�الة 
مماثل�ة إلخوتن�ا ف�ي القض�اء العراقي، 
ورئاس�ة الجمهورية، وهم يتعاملون مع 
هذه الحاالت، ويتعرفون عليها في وثائق 
التحقيق من أن المس�ألة يج�ب أن ينظر 
إليه�ا من خالل كونه�ا جريمة مجتمعية 
وإنس�انية وأخالقي�ة ون�زاال شرس�ا مع 
والمتوحش�ين  الفاس�دين  م�ن  كتائ�ب 
والس�اقطين ال يقلون شراس�ة وتوحشا 
وفس�ادا ع�ن المس�ؤولين والمتورطي�ن 
والعابثي�ن والمتالعبي�ن بأم�وال الدول�ة 
وثروات الش�عب العراق�ي كل من موقعه، 
إذ ال يختل�ف مغتص�ب عب�د الرحمن عن 
الفاسد والحرامي والسارق ألنهم من ملة 

واحدة وان اختلفت التسميات.
اغتص�اب عبد الرحم�ن جريمة هزت 
الوج�دان العراق�ي من األعم�اق، وأعادت 

الذاكرة العراقية إلى هول األزمة الطائفية 
عام 2006، وما جرى من أهوال وما سال 
من دم عراقي عزيز على جدران المساجد 
وأبواب الجوامع وأرصفة الشوارع، فالهول 
متش�ابه والجريم�ة مكتمل�ة الش�روط، 
والج�رح الذي خلفت�ه الحادثة وهي تطل 
بعنقها م�ن مرب�ع الص�ورة التلفزيونية 
ف�ي  غائ�را  "الس�ومرية" س�يبقى  ف�ي 
أعماق اإلنس�انية المجروح�ة في العراق، 
لك�ن العزاء وأنا أش�اهد الحلق�ة الخاصة 
باغتص�اب عبد الرحم�ن وحرقه بالبنزين 
بع�د اغتصابه ف�ي مدينة الفلوج�ة، هذا 
التعاط�ف الوطني واألخالقي واإلنس�اني 
ال�ذي تفج�ر ف�ي شاش�ة "الس�ومرية" 
هواتف من كل محافظات العراق، ومدنه، 
ورس�ائل هاتفية من كل قرية ومحافظة 
في الجن�وب والوس�ط والش�مال وكانت 
أكث�ر الهوات�ف حزنا من كرب�الء والنجف 
والناصرية والكوت وميسان وشعرت وأنا 
استمع لهواتف هؤالء األهل أن عبد الرحمن 
الش�هيد ل�م يع�د نج�ل اوراس الحمداني 
والده المفجوع، بل ه�و ابن ماليين اآلباء 
المفجوعين فجيعة  العراقيي�ن  واألمهات 
والده في المجر وس�وق الشيوخ والكوت 
والكزيزة وخمسة ميل وكل قرية شاهدت 
"السومرية" وسالت دموعها كما سال دم 

عبد الرحمن في الليلة التي قتل فيها.
على رئيس الجمهورية جالل طالباني 
أن يحل مشكلته مع قرار إعدام اإلرهابيين 
والقتلة، وان يدرك أن ق�رار اإلعدام إجراء 
وطني يجب أن يس�ري وبقوة على القتلة 
والمجرمين الذين تعددت أساليب اغتيالهم 
لإلنس�انية القتيل�ة ف�ي الع�راق، فم�رة 
بمفخخ�ة بالش�ارع، وأخ�رى باغتصاب 
وردة جميلة كعبد الرحمن اوراس، وليس 
من اإلنصاف أو العدل أن نرجئ قرار إعدام 
جان�ي وقاتل ومجرم اغتصب ولدا واحرق 
جثته بالبنزين بعد اغتصابه للمرة الثانية 
ونتذرع بأس�باب س�تنهار أمام جثة الولد 
ودموع األم وحس�رات األب.. ماذا لو كان 
الولد المغتصب ابن الرئيس طالباني، هل 

كان سيرجئ قرار إعدامه سنة كاملة بعد 
مصادقة القضاء العراقي على الحكم، هل 
كان سيس�كت سنة كاملة من دون تنفيذ 
اإلعدام بالمجرم، وهو يأكل ويش�رب في 
الس�جن وربما ينتظر فرصت�ه في "قرار 

العفو"، أو فرصته في الهروب ؟!.
م�ع  نتعام�ل  إنن�ا  المؤس�ف،  م�ن 
ق�رارات اإلع�دام الص�ادرة ع�ن القض�اء 
العراق�ي بفلس�فة اجتماعي�ة بعيدة عن 
الواقع الن طالبان�ي هو رئيس جمهورية 
الع�راق والدس�تور العراقي يلزم�ه تنفيذ 
الق�رارات القطعية الص�ادرة عن القضاء 
العراقي، ومن المس�تحيل أن يرد افتراض 
أن الرئي�س من جذور كردي�ة وان قرارات 
اإلعدام الصادرة ستعمق الشرخ بين فئات 
المجتمع العراقي بس�نته وشيعته وسائر 
أقليات�ه القومي�ة والدينية وأي مس�ؤول 
غير الرئيس طالباني س�يجد نفسه يوقع 
عل�ى الق�رارات الصادرة ض�د المجرمين 
اس�تنادا ألحكام الدس�تور ولن تأخذه في 
الح�ق لومة الئ�م الن الدس�تور أقوى من 
االفتراض�ات االجتماعي�ة غي�ر الواقعية، 
وأمضى في تعزيز القانون وتوكيد النظام 
وتحقيق العدالة.. فلماذا لم يوقع الرئيس 
بعد سنة من إدانة هذا المجرم في القضاء 

العراقي؟!. 
اوراس  الرحم�ن  عب�د  اغتص�اب  إن 
الحمدان�ي، ه�ي قضي�ة رأي ع�ام يتعلق 
بالشرف والكرامة وحماية األبناء والبنات 
م�ن إره�اب التح�رش الجنس�ي والقت�ل 
بالبنزي�ن، وإذا ل�م يتح�رك الرئي�س على 
توكيد قرارات اإلعدام لسبب وآخر أو ربما 
هو الخشية من مالحظات تثبتها هيومن 
رايت�س "منظم�ة العفو الدولية" بش�أن 
تزايد نسبة اإلعدام في العراق، فان الشرف 
سيتناقص في عهده، والكرامة ستذل في 
رئاسته، وهو ابن الجبل وقمم حصاروست 
وارتفاع�ات الزاب، وكيف يقبل رجل حمل 
بندقيته خمس�ين عاما دفاعا عن أطفال 
كرك�وك وجمجم�ال وكويس�نجق واربيل 
والسليمانية وقاتل حد الثمالة عن عرضه 

وبن�ات قريته ببقاء مجرم س�نة 
كاملة ينتظر قرار إعدامه الذي لم يصادق 

عليه بمرسوم جمهوري ؟.
س�يدي الرئي�س.. إن عب�د الرحم�ن 
المقتول وج�الده الذي اغتصب�ه واحرقه 

بالبنزي�ن هز مش�اعر العراقيي�ن جميعا 
وألهب مش�اعرنا وحفزنا إل�ى "التحرش 
الدستوري" برئاسة الجمهورية لكي تأخذ 
دورها الوطني في اإلمضاء على القرارات 
الص�ادرة ضد هؤالء العتاة ممن يعتقدون 

أن م�ا يمر به العراق من أزمات سياس�ية 
وأمني�ة كاف الن يجعله�م بمأم�ن م�ن 
العق�اب الوطني فامض عل�ى قرار إعدام 
هذا المجرم، واجعله الطريق إلى اإلصالح 
الوطن�ي، وأنا واثق إن العملية السياس�ية 

س�تندفع إل�ى األم�ام وس�يقدم رفاق�ك 
المختلف�ون التنازالت المؤلم�ة لبعضهم 
وس�ينعقد االجتماع الوطن�ي بموعده الن 
الل�ه س�يكون مع�ك إن أنت وقف�ت على 

غاصب وانتقمت لمغتصب.

عبــد الرمحــن أوراس.. للضحــايــا أنفـــاس !

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

دانت جامعة الدول العربية بشدة سلسلة التفجيرات التي وقعت أمس 
األول في عدد م�ن المدن العراقية داعية إلى مواجه�ة األعمال اإلرهابية 
الت�ي تعيق مس�يرة العراق في إرس�اء دعائ�م الديمقراطي�ة والتعددية 
والوف�اق الوطني وإعادة بناء البالد.وأعرب األمين العام للجامعة العربية 
نبيل العربي في بيان صحافي عن اس�تنكاره الش�ديد له�ذه التفجيرات 

اإلجرامية، عادا ذلك استخفافا مروعا بحياة وأمن المواطن 
العراقي وبس�المة وأم�ن الدولة العراقي�ة. ودعا العربي في 

الوقت ذاته جميع األطراف العراقية والتيارات 
السياس�ية إلى تضافر جهودها لمعالجة 

الخالف�ات بالطرق الس�لمية وبما يتفق 
ومراع�اة  والقواني�ن  الدس�تور  م�ع 

المصلحة العليا للعراق.

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أشارت تقارير في موسكو إلى 
أن رئي�س ال�وزراء ن�وري المالكي 
ق�د يوق�ع صفق�ة لش�راء طائرات 
وأس�لحة روس�ية أخرى ف�ي أثناء 
المرتقب�ة لروس�يا، فيم�ا  زيارت�ه 

ينتظ�ر الع�راق تس�لم 4 طائ�رات 
دفعة أولى من صفق�ة طائرات أف 
16 الت�ي تعاقد عليها م�ع الواليات 
المتحدة بقيم�ة 950 مليون دوالر.
وبحس�ب صحيفة فيدوموستي أنه 
من المرتقب ان يوقع العراق صفقة 
طائ�رات س�وخوي ومي�غ ومعدات 
عس�كرية أخ�رى بقيم�ة إجمالي�ة 
مقداره�ا 4.3 ملي�ار دوالر أميركي 
مع روسيا أثناء زيارة رئيس الوزراء 
ن�وري المالكي المرتقبة لموس�كو 
في أوائل الش�هر المقبل وفق إفادة 
وكاالت أنباء.وقال�ت الصحيف�ة أن 
شركة روس أوبورون أكسبورت التي 
الروسية  تدير الصادرات العسكرية 
رفض�ت التعليق ولك�ن مصادر في 
مؤسس�ة التصنيع العسكري قالت 
انه تم إعداد اتفاقية لتوريد أس�لحة 
إل�ى الع�راق. وكانت العالق�ات بين 
موس�كو وبغداد قد ش�هدت تقاربا 
على خلفي�ة موقفيهما المتقاربين 
من األزمة الس�ورية.وفي معلومات 
للصحيفة فإن وزير الدفاع سعدون 
الدليمي زار روسيا في بداية الصيف 
الماضي واطلع عل�ى منتجات عدد 
من مصانع اإلنتاج الحربي الروسية 
بما فيها طائرات ميغ. وقال الخبير 
الروس�ي ايغور كوروتشينكو، وهو 

مدير مركز تحليل التجارة العالمية 
لألسلحة، لوكالة أنباء نوفوستي إن 
الواليات المتحدة األميركية ستمنع 
العراق من اس�تيراد شحنات كبيرة 
الروس�ية.وأضاف  األس�لحة  م�ن 
الخبير أن مبيعات األسلحة الروسية 
إلى الع�راق خ�الل األع�وام األربعة 
الماضي�ة بلغت 246 ملي�ون دوالر 
أميرك�ي ف�ي حي�ن بلغ�ت مبيعات 
األسلحة األميركية إلى العراق 6.56 
مليار دوالر. ولم يتعاقد العراق على 
ش�راء شيء من األس�لحة الروسية 
في م�دة 2012، 2015.وقال الخبير 
إن ه�ذا يعني أن الوالي�ات المتحدة 
تس�يطر عل�ى ال�واردات العراقي�ة 
من األس�لحة، وال ُيتوق�ع أن تتخلى 
الواليات المتحدة عن السيطرة على 
العراقي�ة.  االس�تيرادية  السياس�ة 
ويعتق�د الخبي�ر أن ش�راء الع�راق 
ألس�لحة روس�ية بقيمة 4.3 مليار 
دوالر أم�ر غير واقعي، مش�يرا إلى 
أن الوالي�ات المتحدة س�تمنع إبرام 
مث�ل ه�ذه الصفق�ات. أم�ا الخبير 
فالديمي�ر س�وتنيكوف م�ن معه�د 
الدراس�ات الش�رقية الروس�ي فقد 
عب�ر لصحيف�ة فيدوموس�تي ع�ن 
ش�كوكه في إمكانية أن تس�تخدم 
الواليات المتحدة أدوات الرقابة على 

الواردات العراقية لمنع إبرام صفقة 
مع روس�يا، مش�يرا إلى أن الواليات 
المتحدة ال ت�زال تهتم بالتعاون مع 
روس�يا ف�ي التعام�ل م�ع القضية 
الس�ورية والقضية اإليرانية.. وترى 
له�ا مصلحة ف�ي اس�تقرار العراق 
ذات�ه .فيم�ا أك�د نائب مدي�ر مركز 
والتقني�ات  الس�تراتيجي  التحلي�ل 
الروسي قنس�طنطين ماكيينكو أن 
هن�اك صفقتي�ن مجهزتي�ن لزيارة 
رئيس الحكومة العراقية بقيمة 4،3 
ملي�ار دوالر، م�ن ضمنه�ا ملياران 
لش�راء 30 مروحية مي-28 إن إي، 
و2،3 ملي�ار دوالر لش�راء منظومة 
المدفعي�ة � الصاروخي�ة القصيرة 
الم�دى المض�ادة للج�و م�ن طراز 
بانتس�ير- إس 1 أي، وأش�ار إلى أن 
توقيع�اً على حزمة صفق�ات ثانية 
إم/  29  - مي�غ  مقات�الت  لتوري�د 

إم2، ومدرعات، س�تتم أيضاً.ولفت 
الخط�ط  أن ه�ذه  إل�ى  ماكيينك�و 
تعكس سعي السلطات العراقية إلى 
اتخاذ موقف مس�تقل، بغض النظر 
ع�ن الضغ�ط السياس�ي األميركي، 
وأشار إلى أن العسكريين العراقيين، 
بش�كل واضح، متع�ودون إلى اآلن 
على اإلنتاج العسكري الروسي أكثر 

من أية تقنيات عسكرية أخرى.

موسكو وبغداد توقعان عقود أسلحة الشهر املقبلاجلامعة العربية تدين بشدة التفجريات يف العراق

            بغداد / امل�ستقبل العراقي 
   

كشف مصدر مقرب من القائد العام للقوات المسلحة 
نوري المالكي أمس عن ترؤس األخير لجنة للتحقيق في 
أحداث سجن تكريت األخيرة. وقال المصدر الذي طلب عدم 
اإلش�ارة الس�مه إن "رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
المس�لحة نوري المالكي ش�كل لجنة برئاسته للتحقيق 
ف�ي أحداث س�جن تكري�ت األخيرة". وتمكن مس�لحون 
مجهولون، ليل�ة الخميس "27 أيلول 2012"، من تهريب 
عدد من معتقلي س�جن تسفيرات تكريت وسط المدينة، 
بع�د تفجي�ر س�يارة مفخخ�ة واش�تباكهم م�ع حراس 
السجن، فيما انتشرت قوات من الجيش والشرطة بكثافة 
في المنطق�ة وفرضت حظراً للتج�وال، فيما أفاد مصدر 
في ش�رطة محافظة ص�الح الدين، الجمع�ة "28 أيلول 
2012"، بأن 63 ش�خصاً غالبيتهم عناصر أمن س�قطوا 
بين قتيل وجريح بعملية اقتحام سجن تسفيرات تكريت. 
وأك�دت وزارة الداخلي�ة العراقية، الس�بت، ه�روب 102 
من نزالء س�جن تس�فيرات تكريت بينهم 47 من عناصر 
تنظيم القاع�دة محكومون باإلعدام، وفي حين أش�ارت 
إل�ى أن األجهزة األمنية في صالح الدين قتلت أربعة منهم 
واعتقلت 23 هاربا، كش�فت عن الجه�ات المتواطئة في 
العملي�ة. وقالت الوزارة في بي�ان صحفي أمس إن "عدد 
النزالء في موقف تس�فيرات مديرية شرطة صالح الدين 
ه�و 303 نزالء، 47 منهم ينتمون إلى ما يس�مى بتنظيم 
دولة العراق اإلس�المية وصدرت عليهم أحكام باإلعدام"، 
مبينا أن "عدد الذين هربوا من الموقف 102 بينهم ال�47 
المحكومون باإلعدام". وأكدت الوزارة أن "قوات ش�رطة 
صالح الدين تمكنت من قت�ل أربعة منهم وإلقاء القبض 

على 23 موقوفا هاربا فيما ال يزال المصير مجهوال ل�74 
موقوفا"، مش�يرة إلى أن "16 من عناصر الشرطة قتلوا 
في المواجهات المسلحة بينهم وبين السجناء". واتهمت 
ال�وزارة بع�ض عناصر حماي�ة الس�جن ب�"التواطؤ مع 
نزالء الس�جن"، الفتة إلى أن "تدبيرا مسبقا وترتيبا سبق 
القي�ام به�ذه العملية وقد ش�خصت اللج�ان التحقيقية 
الت�ي ما تزال تحقق في الموضوع هذا التواطؤ". وتابعت 
الوزارة أن "األسلحة التي استخدمها اإلرهابيون كانت قد 
دخل�ت إلى الموقف أثناء أوق�ات الزيارات العائلية، فضال 
عن أن موقف التس�فيرات هذا يحتوي على س�ت قاعات 
كبي�رة كانت أقفاله�ا قد عطلت بفعل فاع�ل مما جعلها 
مفتوحة عل�ى بعضها البعض، إضافة إل�ى عدم تفتيش 
الموق�ف م�ن الداخل لفترات طويلة وهذا س�بب آخر من 
أس�باب اإلهم�ال المتعمد ال�ذي أدى إلى ه�ذه العملية". 
وأوضحت ال�وزارة أن "العملية ب�دأت عندما كان ضابط 
الخفر في التسفيرات يقوم بواجب التفتيش فهجم عليه 
الموقوفون اإلرهابيون وقتلوه بطريقة وحشية واستولوا 
على سالحه واألسلحة في المشجب بعد أن سيطروا على 
أجزاء واسعة من الموقف واستخدموا الموقوفين اآلخرين 
كدروع بش�رية، وهذا ما ساعدهم على تنفيذ مخططهم 
والهروب". وأش�ارت الوزارة إلى أن "اللجنة األمنية العليا 
التي ُكلفت بالتحقيق في مالبس�ات الحادث قامت بعزل 
قائد الش�رطة اللواء الركن عبد الكريم الخزرجي وتكليف 
الل�واء الرك�ن غانم القريش�ي ب�دال عن�ه بالوكالة لحين 
اختيار قائد جديد للش�رطة في صالح الدين، كما فرضت 
حظرا للتجوال في المدينة للعثور على الجناة الهاربين"، 
داعية أبناء محافظة صالح الدين إلى "اإلبالغ الفوري عن 

المجرمين لتقديمهم للعدالة".  

مصدر: املــالكــي علـى رأس جلنــة للتحـقيق
يف أحـداث سجــن تكـــريـت
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            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

كشف كبير العلماء النوويين العراقيين 
الدكتور جعفر ضياء جعفر، الذي يلقب في 
الغرب ب� "ابي القنبلة الذرية العراقية"، إن 
الع�راق كان على وش�ك صنع س�الح ذري 
عشية حرب الخليج األولى عام ،1991 غير 
أن الحملة العسكرية األميركية عليه حالت 

دون ذلك.
وف�ي أول حدي�ث صحف�ي ل�ه عل�ى 
اإلطالق، مع صحيفة لبنانية قال إن "صدام 
حسين أمر بانجاز برنامج نووي سري في 
العراق بعد أش�هر من العدوان اإلس�رائيلي 
ال�ذي دم�ر "مفاعل تموز" ف�ي 7 حزيران 
1981 عل�ى الرغم م�ن إن البرنامج كان ال 
يزال س�لمياً. وق�ال إن العلم�اء العراقيين 
تمكن�وا وحدهم م�ن تخصي�ب اليورانيوم 
كهرومغناطيس�ياً دونما مساعدة أجنبية، 
غير أن هذا البرنامج دمر تماماً بعد دخول 
المفتش�ين الدوليي�ن الع�راق. وأضاف إن 

األميركيين "يعرفون ذلك جيداً".
ووج�ه انتق�ادات الذع�ة إل�ى وكاالت 

األم�م المتحدة واصفاً إياه�ا بأنها "أدوات 
السياس�ات األميركي�ة والغربية"،  تخ�دم 
وعمل�ت على مس�اعدة الوالي�ات المتحدة 
"على احت�الل العراق من اج�ل إعادة بناء 
العربي�ة وإدخ�ال اإلس�رائيليين  الهي�اكل 
ضمن مش�روع الشرق األوسط". وقال انه 
كان الش�خص الفني الرئيس في البرنامج 
الن�ووي العراق�ي وتفاوضت م�ع الجانب 
الفرنس�ي ف�ي العقد العراقي - الفرنس�ي 
وأيض�ا ف�ي جوانب م�ن العق�د العراقي - 
االيطال�ي لتأس�يس ه�ذه المنش�آت. وأنا 
وقعت هذا االتفاق في حينه مع الفرنسيين 
وحددن�ا التفاصي�ل الفنية له�ذا المفاعل 
الفرنس�ي والمنش�آت المس�اعدة له. كنا 
نس�مي ه�ذا المفاع�ل "مفاع�ل تموز1" 
و"مفاعل تم�وز2". وأكد أن المفاعل الذي 
قصفته إسرائيل عام 1981 كان سيخضع 
للرقابة من جانب الوكال�ة الدولية للطاقة 
الذري�ة، لكن�ه لم يخ�ف أن الع�راق حاول 
الحق�ًا العمل عل�ى برنامج س�ري ناجح. 
وق�ال ان�ه بعد القص�ف اإلس�رائيلي في 7 
حزيران ،1981 اتخذ قرار بعد أش�هر قليلة 

بالمض�ي ف�ي اس�تحداث برنام�ج نووي 
س�ري ب�دأ بتخصي�ب اليوراني�وم وانتهى 
بمحاول�ة تصميم الس�الح الن�ووي الحقاً، 
أي في نهاية الثمانينات.وكشف عن نجاح 
العراقيين بتخصيب اليورانيوم بطريقتين: 
الكهرومغناطيس�ي  التخصي�ب  طريق�ة 
التي بدأت بمس�توى مختبري ثم مس�توى 
ريادي ثم مس�توى إنتاجي. وكنا في بداية 
المس�توى اإلنتاجي في نهاي�ة عام 1990 
إذ نصبت ثماني وح�دات إنتاجية من أصل 
70 وحدة في احد المواقع. وهو موقع في 
الطارمية، حيث كان يوجد مشروع لمنشأ 
إنتاج�ي لتخصي�ب اليوراني�وم بالطريقة 
الكهرومغناطيس�ية. وكان يوج�د موق�ع 
ثان - كنا في بدايات إنش�ائه ولم تكن فيه 
مع�دات تخصي�ب ع�ام 1990 كان موقعاً 
بدي�اًل. كان�ت الخط�ة أن يس�تكمل موقع 
الطارمي�ة ث�م ننتقل إلى موقع الش�رقاط 
في ش�مال العراق.وكشف العالم جعفر إن 
الكهرومغناطيس�ية  الطريقة  العراق وفي 
ل�م يتعاون م�ع أي جه�ة، مش�يراً إلى أن 
البرنام�ج الوطني النووي العراقي كان من 

مبادئ�ه أال نتعاون مع أي جهة أجنبية كي 
يبقى البرنامج سرياً. وفعالً بقي سرياً حتى 
النهاية. ولذلك فوجئ األميركيون وغيرهم 
بعد حرب ع�ام 1991 بوجود برنامج كهذا 
في العراق. التجهيزات المعقدة كنا نصنعها 
ف�ي الع�راق، ولك�ن أي تجهي�زات يمك�ن 
ش�راؤها علن�اً... كن�ا نش�تريها من خالل 
الجه�ات الرس�مية العراقية األخ�رى مثل 
وزارة النف�ط ووزارة الصناع�ة وغيرهما. 
كانت هذه مش�تريات اعتيادي�ة كاألنابيب 
وصفائ�ح الف�والذ والمع�دات االلكترونية 
الموجودة في السوق العالمية ألنها ليست 
معدات أو مواد متخصصة. نحن كنا نصنع 
المتخص�ص من هذه الم�واد األولية. هكذا 
كان البرنامج. وفجر جعفر مفاجأة كبيرة 
بالقول انه خالل فت�رة الحرب، عام 1991 
لم يعلم األميركيون بوجود بعض المنشآت 
األخرى، فلم تدمر وبقيت سالمة، مثل معمل 
الربيع ومعمل دجلة في الزعفرانية ومركز 
األثير في ج�رف الصخر وعدد من المواقع 
األخ�رى الت�ي بقيت س�المة م�ن القصف 
الج�وي الكثيف خالل الح�رب عام 1991. 
وعن ض�رب حلبج�ة بالس�الح الكيمياوي 
قال جعفر ضياء إنني استشهد بمقال نشر 
ف�ي 31 كانون الثان�ي 2003 في صحيفة 
النيوي�ورك تايم�ز" ويق�ول فيه س�تيفن 
بيليتيير، المس�ؤول عن مكتب العراق لدى 
وكال�ة االس�تخبارات المركزي�ة األميركية 
"سي آي اي"، إن حلبجة لم تكن مستهدفة 
باألس�لحة الكيميائية العراقي�ة، بل كانت 
هناك معارك حول حلبجة استخدمت فيها 
األس�لحة الكيميائية من الطرفين العراقي 
واإليران�ي. ويق�ول أيضا انه ج�رى تحليل 
أسباب وفاة بعض األش�خاص الذين قتلوا 
باألس�لحة الكيميائية، وتبي�ن أن الوفيات 
س�ببها اس�تخدام ما س�مي عوام�ل الدم 
الت�ي تعتمد على عنصر الس�يانيد الذي لم 
يكن موجودا ل�دى العراق. كان لدى العراق 
عوامل أعصاب وغ�از األعصاب وغاز "في 
اكس" بكميات قليلة. إذا كان هذا صحيحا، 
فإن�ه يعن�ي أن حلجبة لم تكن مس�تهدفة 
أصال من الطرفي�ن العراقي واإليراني، إنما 
في هذه الح�روب يتأثر المدنيون، الن هذه 
األس�لحة تعتمد عل�ى اتجاه الري�ح وعلى 

كثير من العوامل.

مستشار صدام لشؤون الطاقة النووية:

الداخلية تؤكد هروب 102 نزيل.. وتتهم الحراس بـ"التواطؤ"

األمريكان لـم يعلموا بربنامج العراق.. وحلبجة
لـم تكن مستهدفة بالكياموي !



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة المالية في مجلس النواب أمس أن الموازنة التكميلية ما زالت معروضة أمام المجلس، برغم رفضها من 
حي�ث المب�دأ، فيما أكدت أن اللجنة المالية تنتظر موقف هيئة الرئاس�ة لتطرح للقراءة األولى ث�م الثانية ثم التصويت عليها. 
وقال عضو اللجنة النائب عبد الحس�ين الياس�ري إن “الموازنة التكميلية ال تزال معروضة أمام مجلس النواب مع أنها قد تم 
رفضها من حيث المبدأ”، مبينا أن “هناك خالفا قانونيا فيما لو أن الرفض من حيث المبدأ يجوز معه تقديم الموازنة التكميلية 
مرة ثانية أو ال”. وكانت الحكومة العراقية قد قدمت إلى مجلس النواب مشروع الموازنة التكميلية للتصويت عليه، غير أنها 
جوبهت بانتقادات من كتل ونواب ما أدى إلى أن يصوت المجلس من حيث المبدأ على رفض االستمرار بقراءة مشروع قانون 
الموازنة التكميلية. وأضاف الياسري أن “المستشار القانوني لمجلس النواب أجاب باإليجاب على طرح الموازنة مرة ثانية؛ 
ألن الموازن�ة عندما طرحت في جلس�ة مجلس النواب طرحت كمش�روع قانون وليس مقترح قان�ون”، مضيفا أن “اللجنة 
المالية تنتظر موقف هيئة الرئاس�ة لتطرح للقراءة األولى ثم الثاني�ة ثم التصويت عليها”. وكانت اللجنة المالية النيابية، قد 
رجحت في مرات سابقة، عدم تصويت مجلس النواب على الموازنة التكميلية إلهمالها جوانب خدمية تهم المواطن، مشيرة 

إلى أن الحكومة أخطأت بتقديم الموازنة التكميلية قبل سد العجز الحاصل فيها والبالغ 2 تيريليون دينار.

حمافظ بغداد حماط بملفات الفساد.. ودعوات كثرية 
لـ”ختليص” العاصمة من “خيوطه العنكبوتية”!!

195 مليون دينار م��ن الم��ال الع��ام اش��ترى »الدكتوراه« بمليون دوالر وس��يارة ب���

المالية النيابية: الموازنة التكميلية معروضة أمام مجلس النواب
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            المستقبل العراقي/خاص
أك�د عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة 
ع�ادل المالك�ي أن الدس�تور العراق�ي حدد 

شكل النظام الحاكم في العراق بالبرلماني، 
داعيا إلى أن يكون دس�تور إقليم كردستان 
مطابقا للدس�تور العراقي .وق�ال المالكي 
لمراسل وكالة أنباء المستقبل أمس السبت 
أن:” الدس�تور االتحادي للعراق رسم شكل 
النظام الحاكم بالنظ�ام البرلماني مع منح 
الس�لطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء 
صالحيات تنفيذية مع دور تشريفي لرئاسة 

الجمهورية”.
 وأض�اف أن: “نظ�ام الحك�م ف�ي إقليم 
كردس�تان ظاه�ره برلمان�ي إال أن ال�دور 
األكب�ر لرئيس اإلقليم وهو المس�يطر على 
السلطة”. ودعا إلى أن “تطبق بنود الدستور 
العراقي بشكل دقيق “،مستطردا انه” مادام 
هناك برلم�ان في اإلقليم فل�ن يكون هناك 
خطر على منح رئاس�ة اإلقليم الصالحيات 

األكبر من رئاس�ة الوزراء”. يذكر أن رئيس 
حركة التغيير الكردية نش�يروان مصطفى 
اتف�ق مع رئي�س الجمهورية األمي�ن العام 
لحزب االتحاد الكردستاني جالل الطالباني 
عل�ى تعديل دس�تور اإلقليم بش�كل تتوافق 
علي�ه جمي�ع األط�راف، ومالءم�ة النظام 
السياس�ي في كردس�تان مع أسس النظام 
السياسي في العراق والذي تمت المصادقة 
عليه في الدس�تور وجعله نظام�اً برلمانياً. 
يذك�ر أن الدس�تور الحال�ي لإلقلي�م يؤك�د 
عل�ى أن النظ�ام السياس�ي في كردس�تان 
رئاس�ي، وهو خالف للدستور العام للعراق 
حيث يش�ير إل�ى أن نظام الع�راق برلماني، 
ويشدد الدس�تور المركزي على ضرورة أن 
تكون دساتير األقاليم مطالبة بالثوابت مع 

دستور الدولة.

تقرير دويل: جملس النواب سبب التوتر واخلالفات
           المستقبل العراقي/خاص

ق�ال تقرير دولي في دراس�ة للحالة السياس�ية 
العراقي�ة ألع�وام 2006 وحت�ى ع�ام 2011 إن 
“مجلس النّواب، لدورتين متتاليتين، هو المتسبب 
للخالفات السياسية”، مبيناً أن “الكتل البرلمانية 
ف�ت وس�ائل اإلعالم لش�نِّ حم�الت الحرب  وضَّ
والهجوم وتش�ويه الس�معة وتلميعها وتصفية 
الحس�ابات من خاللها”.وأكدت التقرير الدولي، 
ل إلى  الصادر في جنيف، أن “مجلس النّواب تحوَّ
حلبة صراع عريضة لتصفية الحسابات الحزبية 
الخطاب�ات  خ�الل  م�ن  والقومي�ة  والطائفي�ة 
المتش�جنة للنواب ع�ن الكتل المختلف�ة”، الفتاً 
فوا عن النيل من بعضهم  اب لم يتوقَّ إل�ى أن “النوَّ
البعض على خالف الوزراء الذين العراقيين الذين 
امتازوا بالهدوء والمهنية رغم فش�ل اغلبهم في 

تأدية عملهم” بحس�ب التقرير.وأوضح التقرير 
أن “س�اعدوا في تأجيج الصراعات الطائفية في 
البالد وتوجيه رس�ائل غير مباش�رة للجماعات 
الس�تخدام  المس�تعدة  والمجامي�ع  المس�لحة 
العن�ف”، مش�يراً إل�ى أن “أغل�ب األزم�ات التي 
حصلت في الع�راق كان بدايتها مجلس النّواب”، 
مضيفاً أن�ه “عندما أصدر القض�اء العراقي أمراً 
بإلقاء القبض على طارق الهاشمي تصرف نّواب 
القائمة العراقية بطريقة لم تحصل في اي برلمان 
هاً إل�ى أن “تعليق القائمة  عالم�ي منتخب”، منوِّ
العراقية مشاركتها السياسية في مجلس النّواب 
يع�دُّ ضربة للقضاء والديمقراطي�ة في العراق”. 
وخلَّ�ص التقرير بالق�ول أن “مش�كالت العراق 
اب من التصريح  تنتهي بسهولة حالما يمنع الُنوَّ
في وسائل اإلعالم بشؤون السياسية الن عملهم 

تش�ريعي”، داعياً أن إلى ترك الشؤون السياسية 
إلى األحزاب.

        بغداد/ المستقبل العراقي
أك�دت هيئ�ة الحج والعم�رة في 
الع�راق أن رئي�س الحكوم�ة نوري 
المالك�ي أم�ر بع�دم من�ح أي مقعد 
الح�ج  فريض�ة  ألداء  مخص�ص 

للمسؤولين الحكوميين.
وقال مدي�ر عام دائ�رة العالقات 

واإلعالم في الهيئة نجم الساعدي في تصريح صحافي 
إن »رئي�س الحكومة أصدر توجيه�ات للهيئة تضمنت 
عدم من�ح أي مقعد مخص�ص ألداء فريضة الحج ألي 
مس�ؤول حكوم�ي أو سياس�ي«. وأض�اف أن »مقاعد 
الحج اقتصر توزيعها على المواطنين الفائزين بقرعة 
الحج«، مش�يرا إلى أنه »تم تقديم كبار السن المقدمين 

لألعوام المقبلة لوجود فراغات في عدد المقاعد«.

         النجف / المستقبل العراقي
أطلق رئيس المجلس األعلى اإلسالمي السيد عمار 
الحكيم أمس الس�بت مب�ادرة طالب خاللها بإنش�اء 
صن�دوق لرعاية وتنمية الطفولة في العراق. وذكرت 
مص�ادر إعالمي�ة مقربة م�ن الحكيم ف�ي محافظة 
النجف لوكالة أنباء المستقبل إن “السيد عمار الحكيم 
أطلق خالل مهرجان الطفولة السنوي الثاني مبادرة 
إلنشاء صندوق لرعاية وتنمية الطفولة لتطوير واقع 
الطفل العراقي”. يذكر أن مؤسس�ة ش�هيد المحراب 
بدأت أمس فعاليات مهرجان الطفولة السنوي الثاني 
بحضور الس�يد عمار الحكي�م رئيس المجلس األعلى 
اإلس�المي وال�ذي تقيمه لجن�ة الم�رأة والطفل في 

المؤسسة.

املالكي يمنع ختصيص مقاعد 
للمسؤولني ألداء احلج

           المستقبل العراقي / متابعة
ل�م يكن خبر ش�راء محافظ بغداد ص�الح عبد الرزاق 
س�يارة مصفحة من نوع “مرس�يدس بنز” بقيمة بلغت 
أكثر من 195 ملي�ون دينار دفعها من ميزانية المحافظة 
س�وى فضيحة جديدة تض�اف إلى فضائح الفس�اد التي 
تحي�ط بعبد الرزاق من كل جهة، والتي كثر الحديث عنها 
ه�ذه األي�ام. وكانت صحيف�ة “الطي�ف” اإللكترونية قد 
نقلت في وقت سابق عن “مصدر مطلع” قوله إن “رئيس 
قائم�ة دول�ة القان�ون في بغ�داد لمجال�س المحافظات 
صالح عبد الرزاق، محافظ بغداد، اشترى سيارة مصفحة 
نوع “مرس�يدس بنز” وتسمى “البيت”، لما يتميز به هذا 
النوع من الس�يارات من مواصفات خاصة”، الفتاً إلى أن 
“الس�يارة تحتوي على غرفة ن�وم ومطبخ فاخر وكل ما 
توصل إليه العلم الحديث في مجال الترفيه والرفاهية، وال 
يس�تعمل هذه السيارة س�وى الملوك واألمراء” على حد 
تعبي�ره. وأضاف المصدر أن “الس�يارة كلفت المحافظة 
أكث�ر م�ن 195 مليون دين�ار، علما أن المحاف�ظ لم يكن 
بحاجة إلى مثل هذه الس�يارة، فركنها في باب داره، ولم 
يحركه�ا مت�راً واحدا، منذ أن تس�لمها عب�ر لجنة خاصة 
ش�كلت له�ذا الغ�رض”، موضح�اً أن “موك�ب المحافظ 
صالح عبد الرزاق مكون من خمس عشرة سيارة، خمس 
منها مصفحة” بحس�ب قوله. وأبدى المصدر اس�تغرابه 
من األمر، قائالً إنه اطلع على أوليات ش�راء هذه السيارة 
فوجد أنها مش�تراة لصالح مجلس المحافظة، في الوقت 
ال�ذي ال يعلم أي عضو في المجلس عن الموضوع ش�يئاً. 
وأكد أن هذا األمر “يعد من مظاهر هدر المال العام، والذي 
هو أحد األسباب الحصرية إلقالة المحافظ حسب قانون 
21 لس�نة 200٨”. وذكر المصدر أن “الحزبية والمجاملة 
والخ�وف والتواطؤ كلها أمور تحول م�ن دون وقف هذا 
الفس�اد أو الحد منه”، الفتاً إلى أن “الفس�اد المستشري 
في محافظ�ة بغداد وصل حداً ال يمكن الس�كوت عليه”. 
وكان مص�در نياب�ي رفيع المس�توى أكد ف�ي ال�20 من 
أيلول الحالي أن مدير قس�م العقود ف�ي محافظة بغداد، 
وهو ابن أخ�ت المحافظ صالح عبد الرزاق، يقوم بحصر 
العقود التابعة للمحافظ ب�10 شركات تابعة لعبد الرزاق 
نفس�ه. وق�ال المص�در في تصري�ح صحف�ي أن “هناك 
ملفات فساد كثيرة على محافظ بغداد صالح عبد الرزاق 

لكن بقيت طي الكتمان كل هذه المدة بس�بب نفوذ بعض 
المس�ؤولين الداعمي�ن ل�ه”. وأض�اف أن “آخ�ر ملف�ات 
الفس�اد هو ما يقوم ب�ه ابن أخت المحاف�ظ الذي يمتلك 
اآلن صفة مدير قس�م العقود في المحافظة والذي يدعى 
عمار، حيث يقوم بحصر عقود المش�اريع ب�10 شركات 
تابعة بصورة مباش�رة وغير مباشرة لصالح عبد الرزاق 
نفسه”. وكان عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي 
أك�د إن مجلس المحافظة يعمل على اس�تجواب محافظ 
بغداد خ�الل األيام المقبل�ة لتلكؤه في عمل�ه والتقصير 
الواض�ح في انجاز المش�اريع المحالة عل�ى المحافظة. 
وق�ال الزاملي لوكالة أنباء المس�تقبل ف�ي اليوم ذاته أن 
“مجل�س المحافظة غي�ر مقتنع ب�أداء المحافظ صالح 
عبد الرزاق وقد قاطع اغلب أعضاء المجلس الجلسة التي 

حضره�ا المحافظ األس�بوع الماضي بم�ا فيهم أعضاء 
كتلته السياسية”. وأضاف الزاملي أن “مجلس المحافظة 
يعمل حاليا على استجواب محافظ بغداد لتلكؤه في انجاز 
العديد من المش�ايع المحالة عل�ى المحافظة، فضال عن 
وجود ش�بهات في هدر مالي وفس�اد مالي في عدد كبير 
من المش�اريع تصل إلى مئات الماليي�ن من الدوالرات”. 
وبي�ن الزامل�ي إن “األيام القليلة المقبلة س�وف تش�هد 
تحركا داخل المجلس الس�تجواب المحافظ أو اس�تبداله 
بش�خصية كف�وءة أخرى”.وتناقلت وس�ائل اإلعالم في 
األي�ام القليلة الماضية خبراً مفاده إن ش�هادة الدكتوراه 
الت�ي يدعي عب�د ال�رزاق حملها م�زورة، وإنه اش�تراها 
بمبل�غ 3 ماليي�ن دوالر م�ن ش�ركة وليس م�ن جامعة. 
وف�ي اثر ذلك كش�ف مصدر مقرب م�ن محافظ بغداد أن 

األخير قدم اس�تقالته إلى رئيس ال�وزراء نوري المالكي، 
مؤكداً أن المالكي لم يعلق على االس�تقالة لوجود ملفات 
فس�اد وهدر للمال العام م�ن قبل المحاف�ظ. فيما انتقد 
النائب عن القائم�ة العراقية مظهر الجنابي صمت بعض 
المس�ؤولين عن فس�اد وتزوير محافظ بغداد صالح عبد 
الرزاق، واصفاً اس�تقالته ب�”الشخصية”. وقال الجنابي 
“إننا نس�تغرب من صمت المس�ؤولين عن كل ما قام به 
صالح عبد الرزاق من تزوير وفس�اد وهدر للمال العام”. 
وأش�ار إل�ى أن “محاف�ظ بغ�داد ادع�ى ان�ه حاصل على 
شهادة الدكتوراه لكن تبين في ما بعد انه لم يحصل عليها 
وإنما اش�تراها من ش�ركة وليس من جامع�ة”، مبيناً أن 
عبد الرزاق “هدر الكثير من المال العام لكن لم يخرج احد 

ليحاسبه على ما فعل”.

أجج الصراعات الطائفية ووجه رسائل غير مباشرة للجماعات المسلحة
القانونية النيابية تدعو ملطابقة دستور اإلقليم مع الدستور االحتادي

احلكيم يطالب بإنشاء صندوق 
لرعاية وتنمية الطفولة 

     بغداد / المستقبل العراقي
اتهم النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي 
بعض األطراف السياسية التي تمتلك نفوذا في 
بعض المحافظات بتأجيل انتخابات مجالس 
المحافظات، مبين�ا إن تأجيل االنتخابات 
سيؤثر سلبا في العملية السياسية. وقال 
الدهلكي ف�ي تصريح صحفي أمس 
إن “التأجي�ل ت�م بع�د التأخير 
التصويت  ال�ذي ح�دث ف�ي 
المفوضي�ة  تش�كيل  عل�ى 
الجدي�دة”، مش�يرا إلى أن 
“هذا التأخير كان بس�بب 
السياس�ية،  الخالف�ات 
نهاي�ة  ف�ي  ولك�ن 
المط�اف ت�م التصوي�ت 
القانون وتش�كيل  عل�ى 
المفوضي�ة”، موضحا إن 

“تأجي�ل االنتخاب�ات س�يضر بالعملية السياس�ية”. 
وتابع “يج�ب متابعة هذا الموض�وع، ويجب تحديد 
موعد معي�ن إلجراء انتخابات مجال�س المحافظات 
“مفوضي�ة  أن  مبين�ا  والنواح�ي”،  واالقضي�ة 
االنتخاب�ات الجديدة تحتاج إلى بضعة ش�هور لتكمل 
بعض التحضيرات اللوجس�تية”. وأوض�ح الدهلكي 
“هن�اك رغب�ة من جمي�ع الكت�ل السياس�ية بإجراء 
انتخاب�ات مجالس المحافظات واالقضية والنواحي، 
والتي ستكون بتماس مباشر مع المواطن في تقديم 
الخدم�ات له”. وأش�ار إل�ى أن “بع�ض الكتل تعمل 
عل�ى تأجي�ل االنتخابات المتالكها ق�وة ونفوذا في 

بع�ض المحافظ�ات، فتعمل على تأجي�ل االنتخابات 
حتى ال تفقد هذه القوة، ولكن في النهاية حس�م هذا 
الموضوع وتم تش�كيل المفوضية”. وكانت مصادر 
نيابية قد كش�فت ف�ي 24 أيلول الج�اري عن تأجيل 
انتخابات مجالس المحافظات 6 أش�هر، بحس�ب ما 

ذكرته قناة العراقية شبه الرسمية.

اخلدمات النيابية تطالب النقل بـ »تربير« العراقية تتهم »أطرافًا سياسية« بتأجيل انتخابات املحافظات
رشاء طائرات »ايرباص« قديمة

         بغداد / المستقبل العراقي
حمل النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان 
أمس وزارة الصحة مسؤولية وجود أدوية من مناشئ 
وعالم�ات تجاري�ة رديئة بكثرة ف�ي الصيدليات مما 
تسبب بوفاة الكثير من المواطنين. وقال عبطان في 
مؤتمر صحفي عقده في مبن�ى مجلس النواب أمس 
إن “وج�ود أدوي�ة وبأس�عار عالية ج�دا أرهق كاهل 
المواط�ن”، مش�يرا إل�ى أن “كتلة المواط�ن النيابية 
دعت إلى إعداد دراس�ة إليجاد الحلول الس�ريعة لهذه 
المش�كالت الت�ي أرهقت كاهل أبناء الش�عب وكانت 

السبب وراء وفاة الكثيرين”.

املواطن حتّمل الصحة مسؤولية 
االدوية “الرديئة” 

   بغداد/ المستقبل العراقي 
دع�ا عضو لجن�ة الخدمات النيابية محمد رضا الخفاجي وزارة النقل إلى تقديم مبرراتها حول ش�راء 
طائ�رات ايرب�اص قديمة رغم وجود عقود أكف�أ منها كانت مطروحة أمام ال�وزارة. وقال الخفاجي في 
مؤتمر صحفي أمس إن “تعاقد وزارة النقل يوم الخميس الماضي على شراء طائرات ايرباص من موديل 
عام 2009 رغم وجود عقود مقدمة للوزارة أكفأ وأكثر رصانة منها هو أمر مس�تغرب وال نجد له تبريرا 
من الوزارة، خاصة وأننا نعتبر تلك الخطوة هي مخالفة صريحة لقانون تعاقدات دوائر الدولة 
والت�ي نبهنا كثيرا من التغاضي عنها”. وأضاف أن “هذه الخطوة تذكر باألزمة القديمة 
التي س�بقتها بش�راء الطائرات الكندية التي أثبتت فشلها بش�كل كبير”، مطالبا 
وزارة النق�ل ب�”تقديم التبريرات المنطقي�ة إلى مجلس النواب بخصوص 

تلك الصفقة غير المدروسة”.

بو ن��ؤاس بمش��اركة المئات يوم امس نا عراقي.. عل��ى حدائق ا .. ا ق��رأ نا أ انط��اق مب��ادرة   أ
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عل�ى خالف م�ا أعلن ب�أن محافظ 
البصرة األس�بق محمد مصبح الوائلي 
قتل بأس�لحة كاتمة قال شهود عيان، 
أن�ه قتل بإط�الق 7 عي�ارات نارية من 
مس�دس ُس�ِمَع صوت�ه، وأن�ه ح�اول 
تفادي مقتله قبل أن تصطدم س�يارته 
بس�يارة أخرى متأثرا بإصابته، وأنهم 
ش�اهدوه يقود س�يارته بمف�رده قبل 
الحادث، كم�ا كان معتادا في كل مرة، 
دونم�ا حماية م�ن أحد، وهذا ش�عور 
لديه يعرف�ه الجميع، كثي�را ما تحدث 
به مع أصدقائه بأن�ه غير مطلوب من 
أح�د، وليس له أعداء، وهو حتى مقتله 
كان يع�رف نفس�ه بأن�ه رج�ل أعمال 

ومحافظ سابق.
وبن�اء على معطي�ات كثيرة، تقول 
مص�ادر محلية، بأن الوائلي قتل ضمن 
حملة تصفي�ات لم ينبهه أح�د عليها، 
وهو الذي عرف بمواقف سياسية تندد 
ب�دول الجوار، كثيرا ما تحدث عنها في 
وس�ائل اإلع�الم، فيم�ا يذه�ب آخرون 
إلى القول بأنه لم يكن مس�تهدفا لذاته 
إنما اس�تهدف بس�بب تهم بالقتل قام 
بها ش�قيقه إس�ماعيل “أو م�ا يعرف 
بالش�يخ أبو س�يف الوائل�ي” في مدة 
تسلمه لمهام عمله كمحافظ للبصرة، 
ولقلة المتحدثين في شأن مقتله صار 
م�ن الصع�ب الحص�ول عل�ى معلومة 

تبين السبب الحقيقي.
لك�ن المتابعي�ن للح�ادث يقولون 
ب�أن موقف الحكوم�ة المحلية لم يكن 
بالمس�توى المطلوب،عل�ى الرغم من 
تش�كيل 3 لج�ان تحقيقي�ة لمعرف�ة 
أسباب الحادث، فيما قال رئيس مجلس 
البص�رة صباح البزون�ي إن “الحكومة 
المحلية تستنكر بش�دة الجريمة التي 
أودت بحيات�ه”، متوع�دا المتورطي�ن 
باغتيال�ه بأنه�م س�ينالون جزاءه�م 
العادل، وأن األجهزة األمنية قادرة على 
كشفهم واعتقالهم، وان دمه لن يذهب 
ه�دراً، وعملي�ة التحقيق ق�د بدأت بعد 
اغتياله مباش�رة، لكن ش�كوكا كثيرة 
ت�راود س�كان المدين�ة بع�دم مق�درة 

األجهزة األمنية على اكتشاف الجريمة 
فيم�ا يذه�ب آخرون إل�ى الق�ول بأن 
أطرافا سياس�ية قد تكون وراء مقتله، 
األمر الذي يستحيل معه معرفة الجناة 
ألنها ستوفر لهم الغطاء األمني وحتى 

القضائي.
وق�ال بي�ان لح�زب الفضيل�ة في 
البص�رة ال�ذي ش�غل الوائل�ي منصبا 
قيادي�ا في�ه “س�ابقا” “إن الح�زب إذ 
يؤبن هذه الشخصية الوطنية، يستنكر 
ويدين بشدة هذا الفعل اإلجرامي اللعين 
ويطالب الحكومة بتحمل مس�ؤوليتها 
وفتح تحقيق عاجل وموس�ع لإلسراع 
بكش�ف الجناة وتقديمهم إلى القضاء 
لينالوا جزاءه�م العادل، لكن مواطنين 
مقربي�ن م�ن الوائل�ي أو أصدق�اء ل�ه 
قالوا :”اغتيال محافظ البصرة األسبق 
خط�وة تعيدنا إلى مسلس�ل االغتياالت 
والعنف ال�ذي عانى منه البصريون في 
الفت�رة بين عام�ي2004 -  2006 غير 
مس�تبعدين أن تك�ون عملي�ة اغتياله 
ضم�ن مجموع�ة تصفيات سياس�ية 
قد تطال ش�خصيات أخرى الس�يما أن 
المحافظات  انتخابات مجال�س  موعد 
عل�ى األب�واب، مضيفي�ن ب�أن الوائلي 
لطالم�ا كش�ف العديد م�ن المؤامرات 
والتدخ�الت م�ن قبل إي�ران أو الكويت 
في الش�أن الداخلي للبص�رة، القضية 
التي تفتح ملفا خارجيا يتعلق بمقتله 
ال�ذي يبدو أنه سيس�تغرق وقتا طويال 
فضال عن احتمال ت�ورط كتل وأحزاب 

محلي�ة أو ربما ش�خصيات لها عالقة 
بالحادث.

إل�ى ذل�ك، ع�ّد النائب ع�ن البصرة 
حسين األسدي “انتشار ظاهرة الكواتم 
واالغتياالت المنظمة والتفجيرات التي 
ال تكاد تنقطع دليال واضحا على ضعف 
اإلج�راءات األمني�ة وتراج�ع عملها”، 

       بغداد/ المستقبل العراقي
  

  نشرت صحيفة التايمز البريطانية 
أمس في صدر صفحتها األولى مقابلة 
مع األمين العام السابق لألمم المتحدة 
كوفي أنان، قال فيها إن “رئيس الوزراء 
البريطان�ي األس�بق تون�ي بلي�ر كان 

بإمكانه وقف الحرب على العراق”.
وأوض�ح أن�ان أن تأثي�ر بلي�ر على 
الرئي�س األميرك�ي جورج ب�وش كان 
كبيرا وأنه الشخص الذي كان بإمكانه 

ثني بوش عن شن حرب العراق.
وبين أنان في المقابلة التي نشرت 
م�ع إط�الق كت�اب مذكرات�ه الجدي�د 
“تدخ�الت.. حي�اة في الحرب والس�لم 
“أعتق�د أنني س�أظل أتس�اءل ما الذي 
كان يمك�ن أن يح�دث ل�و أن�ه وبدون 
ق�رار ثان من األمم المتح�دة، قال بلير 
ج�ورج إل�ى هذا الح�د نحن ش�ركاء.. 

       بغداد/ المستقبل العراقي
  

أك�د عضو الملتق�ى الدولي لمكافحة الفس�اد مم�دوح العب�ادي، أن محاربة 
الفس�اد يتطلب تش�ريعات قوية تجرم أعمال الرش�وة والوس�اطة والمحسوبية، 

مبيناً أن العراق وفلسطين أكثر الدول فساداً في الوطن العربي.
وأوض�ح أن الربيع العربي س�يكون نقطة انطالقه قوية لمحاربة الفس�اد في 
الوطن العربي وذلك بتطبيق االتفاقية الدولية لمكافحة الفس�اد التي وقعت عليها 

أكثر من 140 دولة في عام 2003.
وأض�اف العبادي خالل حواره لبرنامج “حوار الليلة” المذاع على قناة س�كاي 
نيوز العربية أن أرقام الدخل القومي خالل الفترة من 1950 وحتى عام2000 تشير 
إل�ى أن مجموع إيرادات الدول العربية بلغ 3000 ملي�ار دوالر, تم إنفاق نحو ألف 
مليار دوالر على التس�ليح وألف مليار على البنية األساس�ية والمشاريع التنموية 

والخدمات والتعليم واأللف مليار األخرى على الرشاوى وتأهيل الصفقات. 
كم�ا رأى أنه لو تم اس�تغالل ه�ذه األموال التي تكلفها الفس�اد ف�ي عمليات 
التنمية بالدول العربية الفقيرة, كان من الممكن التغلب على مشكلة الفقر والغذاء 
وزيادة دخل المواطن العربي بنحو200 دوالر لكل سنة من سنوات النصف الثاني 

من القرن الماضي, وكذلك محو األمية وتوفير فرص عمل للمواطن العربي.
وبين أّن بقاء الفس�اد في الوطن العربي وتفش�يه به�ذه الوتيرة المقلقة دون 
حس�يب أو رقيب س�يهدد بال ش�ك ف�رص اإلصالح المس�تقبلية وف�رص التنمية 

الحقيقية المستدامة، وسيفاقم أزمات الوطن العربي.
وش�دد على ضرورة قرع ناقوس الخطر حتى تتنّبه ش�عوب المنطقة العربية 
وقيادات المجتمع المدني فيها إلى الحقيقة المؤلمة بأن س�ّن القوانين وتش�كيل 
المؤسسات الرقابية المسؤولة ال يكفيان لنجاح مسيرة اإلصالح، إذا لم يرافق ذلك 

اتخاذ قرار واضح وحقيقي من قبل القيادات السياسية في البلدان العربية.

أنت وح�دك اآلن”.وأضاف “أعتقد حقا 
أن ذل�ك كان يمك�ن أن يوق�ف الحرب، 
ويعط�ي لألمريكيين فترة توقف.. كان 
من الممك�ن أن يعطيهم فرصة توقف 
للتفكي�ر خالله�ا.. وكل ذل�ك س�يثير 
أمامهم التس�اؤل: هل سنذهب في هذا 

األمر منفردين؟”.
ويكمل أنان بالقول: إنه ال استقالته 
من منصب األمين العام لألمم المتحدة 
ب�اول م�ن وزارة  اس�تقالة كول�ن  أو 
الخارجي�ة األميركية كانتا من الممكن 
أن تثني�ا بوش عن الح�رب، ولكن بلير 
يمكنه فع�ل ذلك وذلك بس�بب العالقة 
الخاصة، وحقيقة أن بوش إذا فكر في 
ال�دول الكب�رى كانت بريطاني�ا الدولة 

الوحيدة التي وقفت معه”.
وش�دد أن�ان عل�ى أنه فع�ل كل ما 
في وس�عه إليقاف النزاع الذي استبدل 
صدام حس�ين بديمقراطية هشة، بيد 

أن�ه أغ�رق الع�راق في ص�راع طائفي 
لثماني س�نوات أودى بحي�اة أكثر من 
100 أل�ف م�ن المدني����ي�ن ونح�و 
5 آالف م�ن الحلف�اء، ولم يت�م العثور 
على أس�لحة الدمار الشامل التي كانت 
الحج�ة التي ق�ام عليه�ا الغ�زو الذي 

قادته الواليات المتحدة.

مضيفا “حذرنا في أوقات س�ابقة من 
ذلك كله ومن ما تتعرض له المحافظة 
من س�وء األوضاع األمني�ة خاصة بعد 
التغيير الذي حصل في بعض القيادات 
األمنية،من ناحية أخرى، تؤشر حادثة 
مقتل الوائلي إلى ضعف أداء السلطات 
األمني�ة ألن الح�ادث وقع ف�ي منطقة 
ضاحي�ة  وف�ي  بالس�كان  مزدحم�ة 
الجزائ�ر التي تمثل قلب المدينة، فضال 
ع�ن وجود مفرزة للش�رطة تقوم على 
حماي�ة مس�جد اله�دى “س�يد حامد 
السويج” التي ال تبعد عن الحادث سوى 
بضعة أمتار، حيث يعتقد مواطنون أن 
حوادث قتل كثيرة كانت تحدث بالقرب 
من نق�اط التفتيش ومفارز الش�رطة 
ل�م تتمكن من تعقب الجن�اة والقبض 
عليهم خش�ية مالحقتهم عش�ائريا أو 
أنه�م غي�ر قادري�ن على فعل مباش�ر 
يمنعه�م، وذه�ب البع�ض منه�م إلى 
القول بأن الشرطة جبناء، ومخترقون 
من قبل أحزاب متناحرة داخل السلطة 
األمني�ة، كما أن أجهزتن�ا األمنية كلها 

ال تعتم�د عل�ى الجهد االس�تخباراتي، 
وهن�اك ريبة من مق�درة قياداتها على 

تأمين المدينة من أي طارئ.
ثالث�ة  م�ن  مس�لحة  مجموع�ة 
أشخاص اغتالت محمد مصبح الوائلي 
محافظ البصرة األس�بق، حيث أطلقت 
علي�ه النار م�ن س�يارة يابانية بيضاء 
اقتربت من س�يارته التي كان يقودها 
الحكوم�ة  رفع�ت  أن  بع�د  بمف�رده 
العراقية الحماية عنه منذ أش�هر بأمر 
من رئيس الوزراء نوري المالكي برغم 
تلقي�ه تهدي�دات جدي�ة باالغتيال من 
جهات متع�ددة. وأن س�بع رصاصات 
اس�تقرت بجس�ده حس�ب تقارير عن 
قصة اغتياله، وقال طبيب ش�اهد جثة 
الضحي�ة بع�د نقلها إلى المستش�فى 
التعليمي أن الرصاصات أصابت رأس�ه 
بطريق�ة  ت�م  اغتيال�ه  وإن  وص�دره، 
اإلع�دام. وقالت مص�ادر أمنية عراقية 
مطلع�ة إن محم�د الوائل�ي كان عل�ى 
رأس قائمة م�ن أهالي البصرة تحدثت 
ع�ن اغتيالها، وأن القائمة س�ربت من 

“فرق الموت” التي تتهم بالعمل لصالح 
مخاب�رات دولة مجاورة ألن�ه كثيرا ما 

اتهمها بالتدخل في الشأن البصري.
وكان الوائل�ي قد أرس�ى العديد من 
المشاريع الخدمية واالقتصادية، منها 
المدين�ة الرياضي�ة التي يج�ري العمل 
بها حالياً الس�تضافة الدورة الخليجية 
فضال عن مش�اريع خدمي�ة أخرى لم 
يكتب له إتمامها بس�بب الظروف التي 
كانت تعيش�ها البص�رة آنذاك من قبيل 
الصراع بين األحزاب السياسية والخالف 
المحتدم بينه وبين الحكومة االتحادية 
الت�ي يتزعمه�ا نوري المالك�ي، والذي 
كان خصما سياسيا له بسبب مطالبته 
بإقامة مش�روع فدرالي�ة البصرة أيام 
س�يطرة المليش�يات المس�لحة عل�ى 

مفاصل الدولة.
وبحس�ب تقاري�ر س�رية وعلنية، 
يتح�دث مراقب�ون م�ن داخ�ل مبن�ى 
الحكوم�ة إل�ى جمل�ة صراع�ات غير 
معلنة تدور رحاه�ا اليوم بين محافظ 
المدين�ة الحالي خلف عبد الصمد وبين 

رئي�س المجلس صب�اح البزوني، فيما 
يعتقد آخرون بأن صراعا من نوع آخر 
إنما ي�دور بين الرجلين كش�فت األيام 
القليل�ة عنه من خ�الل مؤتمر حضره 
البزوني بنفس�ه عقدته بعض العشائر 
المقربة من عش�يرته طالبوا فيه بعزل 
عب�د الصمد وتنصيب البزوني محافظا 

جديدا خلفا له.
ومن�ذ خروجه من مبنى المحافظة 
إث�ر خس�ارة حزب�ه ف�ي االنتخاب�ات 
األخي�رة ترك السياس�ة وتوج�ه للعمل 
ف�ي التج�ارة والمقاوالت، وه�و كثيرا 
م�ا يس�افر للكوي�ت لمتابع�ة أعم�ال 
ش�ركته هناك، فيما يذهب البعض إلى 
القول ب�أن المصال�ح المالية وتنافس 
الش�ركات في ما بينها قد تكون س�ببا 
آخر غير سياس�ي في مقتله. والوائلي 
ينتم�ي لعائلة بصرية تس�كن ش�مال 
كرس�ي  تول�ى  )الش�رش(  المدين�ة 
المحافظة منتخبا في المدة بين عامي 
2004 و2008، وه�و مت�زوج ولدي�ه 

خمس بنات وولد.

تم بطريقة اإلعدام.. رصاصات في الرأس والصدر

أن يب�دو الرئي�س مرس�ي ش�ديد االهتم�ام 
بمالبس�ه أمام الصحفية االس�ترالية التي أجرت 
معه مقابلة واختلس�ت بعض الح�االت العفوية 
عن�د الرئيس مرس�ي فراحت تش�هر به�ا , فذلك 
لي�س عيبا يعاب ب�ه الرئيس مرس�ي وغيره من 

الرؤساء .
أما أن يقول الرئيس مرس�ي لقد انتهى وقت 
اإلصالح في سوريا وال مجال بعد لإلصالح مطالبا 
الرئيس السوري بشار األسد بالتنحي, فهذا خطا 
ال يتناس�ب مع الرئيس المصري محمد مرس�ي 

من ناحيتين هما :-
1-  الناحية العقائدية اإلس�المية : فالرئيس 
محمد مرسي مسلم ينتمي لحزب إسالمي هو من 
أقدم األحزاب السياس�ية اإلسالمية في المنطقة 
العربي�ة أسس�ه المرحوم حس�ن البن�ا وقدم له 
المرحوم سيد قطب فكرا حركيا تضمنه تفسيره 
ف�ي ظالل القرآن, وإعدامه كان من األخطاء غير 
المب�ررة لجمال عب�د الناصر , والرئيس مرس�ي 
كون�ه يحمل فكرا إس�الميا يأخ�ذ منطلقاته من 
الق�رآن الكري�م , ف�ال يجوز ل�ه أن يتح�دث عن 
اإلصالح بالطريقة التي كررها كلما يذكر القضية 
السورية ونحن هنا ال ندافع عن بشار األسد كما 
يذهب إل�ى ذلك بعض أصح�اب التعليقات الذين 
يس�تغلون حري�ة المدون�ات ولكنه�م ال يراعون 
والسياس�ة ومفاهيمه�ا  الفك�ر ومصطلحات�ه 
فيزجون أنفس�هم في متاه�ات يطفح فيها كيل 
الطائفي�ة والعنصرية ومعهما آفة الجهل التي ال 

تبقي وال تذر .
إننا عندما نتكلم عن القضية السورية , نتكلم 
عنه�ا من حيث حركتها الواقعي�ة الميدانية التي 
يجب أن تدرس بموضوعية بعيدا عن الخلفيات , 
فالثورة لها ضوابط ومالكات أخالقية , فال يمكن 
أن يكون اغتصاب النساء من أخالق الثورة , كما 
ال يمك�ن أن يكون قت�ل المواطنين عل�ى الهوية 
عم�ال ثوريا , مثلما ال يمكن أن تكون التفجيرات 
والمفخخات والعبوات الناسفة من أساليب الثورة 
المش�روعة , وتدمي�ر س�كك الحدي�د ومحطات 

النف�ط والغ�از, واحت�الل  الكهرب�اء وخزان�ات 
بي�وت المواطنين وتحويلها إلى أماكن للتراش�ق 
بالس�الح مع الحكوم�ة وتهجير أهله�ا بالقوة , 
كل هذه األعمال س�واء قامت به�ا المعارضة أو 
النظام فه�ي مرفوضة ومدانة, وقد أخذت بعض 
الصحف الغربية الكبرى ومراكز البحوث العالمية 
وبعض الش�خصيات المستقلة في العالم تنسب 
تلك األعمال للجماعات المس�لحة في المعارضة 
الس�ورية مثلما ظهر وجود خليط من جنسيات 
غير س�ورية تقاتل ف�ي األحياء الس�ورية والتي 
ثب�ت أن المعارض�ة الس�ورية المس�لحة تق�وم 
بحرق جثث القتلى من غير السوريين حتى ال يتم 
التعرف عليهم ليش�كلوا مصدر إدانة للمعارضة, 
وقد فاتهم إن بعض غير الس�وريين وقعوا بأيدي 
الجيش السوري وظهروا على شاشات التلفزيون 
وه�م يعترفون , فال حاجة لحرق الجثث من غير 
الس�وريين, وللذين يس�تنكرون عل�ي اهتمامي 
بالقضية السورية دون اهتمامي بالعراق ؟ أقول 
له�م عذركم جهلكم , فلو كنت�م تقرأون حقا لما 
قلتم مثل هذا الكالم أوال الن الجميع يعلم ويعرف 
كتاباتي كلها تنصب على الهم العراقي وأمامكم 
العناوين المنش�ورة في حقل كتابات وفي غيره 
الس�يما ما ينش�ر يوميا في صحيفة المس�تقبل 
العراق�ي والمواق�ع والمدون�ات األخ�رى , ثم إن 
عالقاتي في البالد العربية واإلسالمية من المغرب 
العربي إلى جنوب ش�رق آس�يا حيث س�بق وان 
أقمت مدة في مدين�ة كراجي, واحتفظ بعالقات 
أخوي�ة م�ع المواطني�ن الس�وريين , وللذي�ن ال 
يعلمون أقول لهم : إنني استضفت مجموعة من 
أبناء حم�ص المنكوبة باإلرهاب ف�ي بيتي لمدة 
عش�رة أيام , بعد أن استقبلتهم بنفسي وسهلت 
لهم س�بل العمل بما يتناس�ب معهم , وأنا اعتبر 
ذل�ك واجب�ا وطنيا عراقيا الن الش�عب الس�وري 

استقبلوا العراقيين عبر كل هجراتهم .
وم�ا أريد أن أقول�ه بصدد الرئي�س المصري 
محمد مرس�ي عندما يقول انتهى وقت اإلصالح , 
انه بذلك يفتح المستقبل السوري على المجهول 

ثم  أقول له : يا سيادة الرئيس : اإلصالح مصطلح 
قرآن�ي , وه�و مرتبط بالوضع اإلنس�اني في كل 
حاالت�ه , فم�ا دام اإلنس�ان موجودا والمش�كلة 
موج�ودة , فاإلصالح ضرورة وحاجة, والس�يما 
على مس�توى االجتم�اع والسياس�ة , وليس في 
األم�ور الش�خصية كحال�ة العالق�ة بي�ن الزوج 
والزوجة التي قد تصل إلى طريق مس�دود , ولكن 

مع ذلك اعتبر القرآن إن الصلح خير .
 ”: تعال�ى  ق�ال   , خي�ر  اليتام�ى  فإص�الح 
ويس�ئلونك عن اليتامى قل إص�الح لهم خير ..” 

– 220- البقرة –
 واإلص�الح م�ن الب�ر والتقوى ق�ال تعالى “ 
وال تجعلوا الله عرض�ة إليمانكم أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم “ – 224- 

البقرة –
واإلص�الح بي�ن الن�اس ال زم�ن ل�ه , وتركه 
يضاعف المش�اكل والمخاطر مادامت المشكلة 
باقي�ة , وهك�ذا رأينا م�ن الناحي�ة العقائدية ال 

يجوز تحديد اإلصالح بزمن .
2-  م�ن الناحية السياس�ية : كذلك ال يجوز 
من الناحية السياس�ية إسقاط إمكانية الصلح 
واإلصالح مادامت األطراف المختلفة قد اختلفت 
في السياس�ة , والسياس�ة ف�ن الممكن , وعلم 
يبحث عن الف�رص المتاح�ة مادامت األطراف 
المختلفة تبحث عن الوس�ائل واألس�اليب التي 
تحق�ق مطالبه�م , ث�م أن القضي�ة الس�ورية 
دخل�ت عليه�ا ح�االت ال تنتم�ي ل�روح الثورة 
وال لمطال�ب معارض�ة بحت�ة , فهن�اك أطراف 
خارجي�ة أعلن�ت وبصراح�ة تدخله�ا ودعمها 
للجماعات المس�لحة وهذا األم�ر هو الذي عقد 
الح�ل ولكن�ه لم يجعل�ه مس�تحيال , ومادامت 
ه�ذه القضي�ة أصبح�ت واضحة فل�م يعد من 
المنطق والص�واب أن نطالب الطرفين وبنفس 
الدرج�ة بإيقاف العنف، ثم ليس من المناس�ب 
عقال وش�رعا إلغاء حق الحكوم�ة أية حكومة 
بالدفاع ع�ن امن المواطني�ن عندما يتعرضون 
لالعتداء عليهم كما يحدث في س�وريا من قبل 

المعارض�ة المس�لحة , وبهذه المناس�بة نذكر 
من يتحمس�ون لما يسمى بالمقاومة السورية 
وه�ي تس�مية ال تكتس�ب الصف�ة الحقيقي�ة 
لمعن�ى ومفه�وم المقاوم�ة والذي�ن يص�رون 
ف�ي ذلك عليهم تعلم معن�ى ومفهوم المقاومة 
وهؤالء جميعهم اذكره�م بما حدث في مؤتمر 
المعارضة الس�ورية في الداخ�ل الذي عقد يوم 
األربعاء 26|9|2012 في دمش�ق والذي ش�ارك 
فيه�ا فري�ق من ضب�اط س�وريين عمل�وا في 
الجيش السوري الحر بقيادة المقدم المهندس 
خالد عب�د الرحمن والذي اعت�رف بفرارهم من 
الجيش الس�وري وحملهم السالح وعملهم في 
الجيش الس�وري الحر في المنطق�ة الجنوبية 
ونتيجة لذلك اكتشفوا عدم فائدة العمل المسلح 
وان الح�وار ه�و الطري�ق األفض�ل ووضع�وا 
أنفس�هم تحت تصرف قيادة الجيش الس�وري 
,ثم أعقبتهم جماعة مدنية بقيادة ياس�ر العبد 
في حل�ب والذين أعلنوا ندمه�م وتركهم العمل 
المس�لح ورجوعهم إلى حض�ن الوطن والعمل 
السياسي السلمي , ومن هنا نعرف لماذا كانت 
تصريحات الرئيس المصري محمد مرسي غير 
مناسبة في القضية السورية , وعدم مناسبتها 
من حي�ث المفهوم والمصداق على المس�توى 

العقائدي والمستوى السياسي .

الرئيـس مرسـي واخلـــطـأ غـيـر املنـــاسـب 

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

إضـاءات

اغتيال الوائيل.. املحافظ األسبق.. يفتتح ماراثون التصفيات 
السياسية يف البرصة

كـويف أنـان : بلري كـان يستطيـع منـع بـوش
 مـن شــن حـرب العـراق

خبري دويل: العراق وفلسطني أقل
 الدول العربية مكافحة للفساد

  محمد مصبح الوائلي



Apago PDF EnhancerApago PDF EnhancerApago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

عربية ودولية5
www.almustakbalpaper.net

    المستقبل العراقي/ د. محمد نور الدين

أث�ارت األح�كام القضائية الص�ادرة بحق 
أكث�ر م�ن330 جن�راالً وضابط�اً تركي�اً يوم 
21 أيل�ول 2012 مج�دداً الكثي�ر من األس�ئلة 
المتعلقة بالعالقة بين الس�لطتين العس�كرية 

والسياسية في تركيا.
مبعث التس�اؤالت ه�و أن تركيا بلد يتجذر 
فيه تقليد تدخل الجيش في الحياة السياس�ية 
م�ذ كان�ت دول�ة عثماني�ة. وإذا كان تقلي�د 
االنقالبات العسكرية يبدو حديثا غير أنه يمتد 
إلى العام 1876 عندما نّفذ الجيش الذي تأسس 
على أس�س حديثة انقالباً على الس�لطان عبد 

العزيز وأحل محله السلطان عبد الحميد.
غير أن عبد الحمي�د انقلب على من جاءوا 
به واستبد بالسلطنة حتى العام 1909، تاريخ 
االنقالب األشهر في الشرق األوسط الذي نّفذه 
ضباط ينتمون إلى “جمعية اإلتحاد والترقي” 
التي انهارت على أيدي مس�ؤوليها الس�لطنة 
العثمانية بعد مرور س�نوات قليلة على تنفيذ 
ذل�ك االنقالب، وباتت صف�ة “االتحادية” نعتا 
س�لبيا ل�كل س�لطة الحقة ف�ي تركيا تتس�م 

بالنزعة التسلطية والعنصرية القومية.

شيء من التاريخ
ل�م يكن عهد مصطفى كم�ال أتاتورك مع 
تأس�يس الجمهورية التركية ع�ام 1923على 
أنق�اض الدول�ة العثماني�ة بعيدا عن س�لطة 
العسكر الذي كان هو حزب الشعب الجمهوري 
والعكس أيضا صحيح وامتزجت في ش�خص 

أتاتورك القائد العسكري والزعيم السياسي.
وق�د اعتب�رت المرحل�ة الت�ي امت�دت من 
وف�اة اتاتورك ع�ام 1938 حتى الع�ام 1960 
مرحلة مدنية دّشنت مرحلة التعددية الحزبية 
ف�ي الب�الد ع�ام 1946، غير أن معظ�م الرأي 
الع�ام الداخل�ي والخارج�ي ال يتذك�رون من 
بداي�ة لتاريخ االنقالبات العس�كرية في تركيا 
س�وى انقالب العام 1960 الذي أطاح برئيس 
الحكوم�ة عدن�ان مندري�س وأس�س لتقلي�د 
مجل�س األم�ن القوم�ي “ال�ذي كان المعب�ر 
الدس�توري لممارسة الجيش نفوذا في الدولة 
والسياس�ة على امت�داد العق�ود الالحقة” ثم 
تك�ررت االنقالب�ات أع�وام 1971 و 1980 و 
1997. مع وصول ح�زب العدالة والتنمية إلى 
الس�لطة في نهاية عام 2002 تغّير كل ش�يء 
وكان�ت بداي�ة التغيير الج�ذري ال�ذي ما زال 
مس�تمرا ويمك�ن القول أن األح�كام الصادرة 
في “قضية المطرقة” جاءت عنوانا بارزا لها. 
فكيف أمكن لسلطة حزب العدالة والتنمية أن 
تص�ل إلى هذه اللحظة وما ُيمكن أن تليها من 
لحظات أخرى تنتظر العش�رات من الجنراالت 
الُمعتقلين الذي�ن يحاكموا بقضايا أخرى غير 
قضية المطرقة التي كانت تهدف إلى اإلطاحة 

بالحكومة في العام 2003؟
ف�ي واقع األمر، تتداخ�ل العوامل الداخلية 
بالخارجية في تفسير النجاح الذي تحقق في 
إضع�اف نف�وذ الجيش في الحياة السياس�ية 
التركي�ة. فعلى خ�الف الحكومات الس�ابقة، 
انتهج ح�زب العدالة والتنمي�ة خطا إصالحيا 
واضحا منذ وصوله إلى الس�لطة، وكان تعزيز 
الحريات والديموقراطية في رأس اهتماماته. 
وقد حم�ل هذا النه�ج أمال كبي�را في حل 

المش�كالت المزمن�ة الت�ي تعانيه�ا تركيا وال 
سيما المشكلتين الكردية والعلوية، كما دفعت 
هذه اإلصالحات عامي 2003 و 2004 اإلتحاد 
األوروب�ي إل�ى أن يوافق على ب�دء مفاوضات 
العضوي�ة المباش�رة مع أنقرة الت�ي انطلقت 

فعال سنة 2005.
وف�ي س�ياق ه�ذه اإلصالح�ات، ل�م يكن 
ُممكنا إبقاء العالقة بين المؤسسة العسكرية 
والسلطة مثلما كانت عليه في السابق. فبدأت 
عملي�ة تقليم أظاف�ر الجي�ش تدريجيا ولكن 
به�دوء ث�م نج�ح الحزب ف�ي تح�دّي الجيش 
الذي أراد عرقلة وصول عبد الله غول لرئاس�ة 
الجمهورية في 27 نيسان 2007 فكان الذهاب 
إل�ى انتخاب�ات نيابية مبكرة في ش�هر تموز 
م�ن العام نفس�ه انتهى إلى ردة فعل ش�عبية 
ضد العس�كر من خ�الل رفع التأييد الش�عبي 
للحزب من 34% ع�ام 2002 إلى 47 في المئة 
في االنتخابات النيابية وانتخاب غول لرئاسة 

الجمهورية. 
وق�د كان م�ن الواض�ح أن ح�زب العدالة 
والتنمية يستنجد ويحتمي بالقاعدة الشعبية 
ليواجه تحدي الجيش. وما لبث أن وضع الحزب 
ي�ده على ملف�ات خطيرة انتهت إلى الكش�ف 
عن خطط عس�كرية سابقة وجارية لالنقالب 
على الس�لطة السياسية، وظهر ما عرف تاليا 
ب�”قضية ارغينيك�ون” وقضايا أخرى تتصل 
بمح�اوالت تنظي�م انقالبات عس�كرية. وفي 
12 أيل�ول من العام ذات�ه، ضرب حزب العدالة 
والتنمي�ة ضربت�ه الكب�رى عندما ط�رح على 
اس�تفتاء ش�عبي تعديالت دس�تورية ُتخضع 
عناص�ر الجي�ش للمحاكم�ة أم�ام المحاكم 

المدنية حتى لو كانوا في الخدمة الفعلية كما 
تتيح محاكمة قادة انقالب1980 في س�ابقة 
س�تكون له�ا آثاره�ا عل�ى دور الجي�ش في 
الحياة السياس�ية. واكتمل “االنقالب المدني” 
على العسكر في حزيران 2011 عندما أجبرت 
القيادة العس�كرية على االس�تقالة الجماعية 
وكان�ت فرصة ذهبية لتعيين قيادة عس�كرية 
جدي�دة موالية بالكامل لس�لطة حزب العدالة 

والتنمية.
في موازاة عملية اإلصالح السياسية، كان 
حزب العدالة والتنمي�ة ينجح في خلق نهضة 
اقتصادية على جميع األصعدة، وتحولت تركيا 
إلى رقم جديد ف�ي االقتصادات العالمية وترك 
ذلك أثره في المستوى المعيشي للسكان وهو 
م�ا عاظم من ش�عبية حزب العدال�ة والتنمية 
الذي ن�ال ف�ي انتخابات 2011 خمس�ين في 
المئة من األصوات وال تزال تعطيه استطالعات 
الرأي إلى اليوم األرقام ذاتها بل أحيانا ما يزيد 

على ذلك.
الرفاهي�ة  تمث�ل  الس�ياق،  ه�ذا  وف�ي 
االقتصادي�ة أح�د خطوط دفاع ح�زب العدالة 
والتنمية عن س�لطته بحيث ال يمكن أن ينظر 
الرأي العام إلى أي انقالب عسكري إال على أنه 

ضربة للرفاهية وإرجاع لتركيا إلى الوراء.

العوامل الخارجية
برغ�م كل العوام�ل الداخلية الت�ي أتاحت 
إضع�اف نف�وذ الجي�ش وموقعه ف�ي الحياة 
السياس�ية التركية فإنه ال يمك�ن بها وحدها 
تفس�ير نجاح ح�زب العدال�ة والتنمي�ة بهذا 

الصدد.

 في هذا السياق تحديدا، تشير اإلحصائيات 
المتوف�رة إل�ى أن جمي�ع جن�راالت الجي�ش 
التركي الذين عارضوا مساعدة تركيا للواليات 
المتحدة للقيام بغزو الع�راق في مطلع العام 

2003 يقبعون اآلن في السجن. 
وي�رى مراقبون أن ه�ذه المعلومة تعكس 
دور العام�ل الخارج�ي “األميرك�ي تحدي�دا” 
في نج�اح حزب العدال�ة والتنمية ف�ي تقليم 
أظافر المؤسس�ة العس�كرية التركي�ة. ومن 
المعلوم، أن جميع االنقالبات العس�كرية التي 
ش�هدتها تركيا من�ذ ع�ام 1960 كانت تحمل 
دمغ�ة أميركي�ة وال تتم إال بض�وء اخضر من 
البنتاغون، وأنها نظمت لمواجهة تصاعد نفوذ 
الحركات اليسارية والشيوعية أو لوقف تحول 
لدى الس�لطة السياسية ال ينس�جم تماما مع 
السياس�ات األميركية في المنطقة.وفي األول 
من آذار 2003 تقدم�ت حكومة عبد الله غول 
“ولم يكن أردوغان حينها نائبا بعُد إال أنه كان 
يترأس ح�زب العدالة والتنمي�ة” إلى البرلمان 
بمذكرة للس�ماح للقوات األميركية باستعمال 
األراض�ي التركية لمهاجمة العراق وإس�قاط 
نظام صدام، لكن المذكرة سقطت في البرلمان 
برغم تأييد غالبية ن�واب العدالة والتنمية لها. 
وحينها اتهمت واشنطن المؤسسة العسكرية 
التركية بالوقوف وراء تش�جيع نواب البرلمان 

على معارضة المذكرة.
وفي وقت الحق، كان وزير الدفاع األميركي 
دونالد رامس�فيلد ُيحّمل عدم مش�اركة تركيا 
في الحرب مس�ؤولية س�قوط أعداد أكبر من 
الجنود األميركيين قتلى. وفي العام نفسه “أي 
س�نة 2003” كان بعض الجنراالت يخططون 

للقي�ام بانق�الب عس�كري لكن واش�نطن لم 
تع�ط الض�وء األخض�ر له ب�ل كان�ت تحضر 
لمزي�د م�ن معاقبة القي�ادة العس�كرية على 
موقفها من غ�زو العراق، وبذلك كان لرفضها 
تغطية االنقالب العس�كري دور أساسي لعدم 

حصوله.
هذا م�ن جهة. لكن، من جه�ة أخرى كان 
لحس�ابات الوالي�ات المتح�دة ف�ي م�ا ُعرف 
بمشروع الشرق األوسط الجديد أو الكبير دور 
كبير في إضعاف نفوذ المؤسس�ة العسكرية. 
فق�د كانت الواليات المتحدة بصدد البحث عن 
نموذج “إسالمي معتدل” تواجه به االتهامات 
بأنه�ا ضد اإلس�الم بع�د أحداث 11 س�بتمبر 
2001. وج�اء أنموذج حزب العدال�ة والتنمية 
فرصة لدعم هذا التوجه وتغطية حربها ضد ما 
ُيسمى ب� “اإلرهاب االسالمي” في أفغانستان 

وأماكن أخرى من العالم.
إضاف�ة إلى ذلك، يمكن القول أن تش�جيع 
مذهبي�ة  حساس�ية  ذات  إس�المية  نم�اذج 
س�ّنية في عدد من بلدان المنطقة “من بينها 
تون�س وليبيا ومص�ر..” وقبله�م جميعا في 
تركي�ا يصب في خدمة السياس�ات األميركية 
الهادفة إلى إضعاف محور “الهالل الش�يعي” 
الذي تقوده إيران بكونه معارضا للسياس�ات 
األميركي�ة. ولتركي�ا موق�ع مح�وري في هذا 
المش�روع خصوص�ا وأنه�ا بلد أطلس�ي. لذا 
كان�ت حماية س�لطة حزب العدال�ة والتنمية 
من خط�ر االنقالبات العس�كرية أح�د أهداف 
السياسة األمريكية تجاه تركيا وفي المنطقة 
وه�ذا كان يتطل�ب بالضرورة إضع�اف نفوذ 

المؤسسة العسكرية.

هل انطوى عهد االنقالبات
 العسكرية ؟

رغم أن نس�بة ع�ودة االنقالب�ات تراجعت 
كثيرا لكن ال يمكن الجزم بأنها انتهت إلى غير 
رجع�ة. ففي الخمس�ينيات كان زعيم الحزب 
الديموقراطي عدنان مندريس يحظى بشعبية 
عالية قاربت ال� 57 في المئة وخدم المصالح 
األميركي�ة كما ل�م يخدمها زعي�م تركي قبله 
وبع�ده. وعندما قرر أن يفت�ح صفحة جديدة 
مع موس�كو الش�يوعية وُيزمع زيارتها للمرة 
األول�ى بعد عش�ر س�نوات م�ن حكم�ه، نّفذ 
العس�كر بتوجيه أمريكي انقالب�ا في 27 اذار 
1960 أي قب�ل ش�هرين م�ن الموع�د المقرر 
للزي�ارة وانتهى على حبل المش�نقة مع وزير 

خارجيته فاتن رشدي زورلو.
م�ع  مندري�س  تجرب�ة  م�ن  وانطالق�ا 
األمريكيي�ن، يدرك رئي�س الحكوم�ة التركية 
رج�ب طي�ب اردوغ�ان أن اس�تمرار العالق�ة 
الجي�دة والتحالفية مع واش�نطن هو ضمانة 
مهمة لعدم تعرض س�لطته لالهتزاز والخطر. 
وهو م�ا انعكس في خط�وات كثي�رة أبرزها 
الموافق�ة عل�ى نش�ر ال�درع الصاروخي في 
تركي�ا والُموّجه ض�د إيران وروس�يا وآخرها 
االس�تجابة لطل�ب الرئي�س األمريك�ي باراك 
أوباما لمنع قيام تظاهرات إسالمية في تركيا 
ضد الواليات المتحدة بع�د ظهور قضية فيلم 
“براءة المسلمين” المسيء لإلسالم والرسول 

محمد. 
ال يمكن الجزم، إذاً، بأن صفحة االنقالبات 
العس�كرية في تركيا قد طويت تماما حيث أن 
ذلك يرتبط بمدى ترسيخ االستقرار في الداخل 
وح�ل المش�كلتين الكردية والعلوي�ة وهو ما 
ل�م يحصل بعد، واس�تمرار الرخاء االقتصادي 
وهو ما ليس مؤكدا استمراره في حال تراجع 
المؤش�رات االقتصادية “هناك إشارات جدية 
على ذلك”. كم�ا يرتبط عدم الع�ودة إلى عهد 
االنقالبات في تركيا بمدى استمرار االحتضان 
األميرك�ي لس�لطة العدالة والتنمي�ة من عدم 
اس�تمراره.ختاما، ال يمكن الفصل بين توقيت 
إصدار األح�كام القضائية بحق الجنراالت عن 
موع�د انعق�اد المؤتم�ر الرابع الكبي�ر لحزب 
العدال�ة والتنمية يوم األح�د 30 أيلول 2012. 
حي�ث يري�د أردوغان “الذي س�يغادر رئاس�ة 
الحكوم�ة ورئاس�ة الح�زب في الع�ام 2014 
للترش�ح إل�ى رئاس�ة الجمهوري�ة” تعويض 
االهتزاز الذي أصاب صورته وصورة حزبه بعد 
تصاعد عمليات حزب العمال الكردستاني في 
الداخ�ل وبعد ظهور مخاطر أمنية واقتصادية 
واجتماعية على تركيا من جراء سياسة أنقرة 
تجاه األزمة السورية والتي تتعرض النتقادات 
واس�عة داخ�ل تركي�ا وحتى م�ن داخل حزب 

العدالة والتنمية.
ويمك�ن الق�ول أن إص�دار األح�كام ض�د 
الجنراالت يمنح أردوغان، الذاهب الستعراض 
زعامته في المؤتمر وفي حضور ش�خصيات 
عالمي�ة، رصي�دا إضافيا في بل�د كان تاريخه 
جزءا من تاريخ العسكر وتاريخ عسكره جزءا 
م�ن تاريخه. واألكيد أن هذه الصورة لن تتغير 
قبل مرور سنوات تثبت النهج الجديد أو تنقلب 

عليه.. ربما!.

• عن موقع “سويس انفو”
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أحكــام ثقيلـة ضد عشـرات الضبــاط

قمة »أسبا« تهدف إلى ترسيخ الحوار

   المستقبل العراقي/ متابعة

تفتتح القمة الثالثة ألميركا الجنوبية 
والبل�دان العربي�ة “أس�با” االثنين في 
ليما بهدف ترس�يخ الحوار السياس�ي 
وخصوص�ا التع�اون االقتص�ادي بين 
المتباعدتي�ن جغرافي�ا  المجموعتي�ن 
لكن تجم�ع بينهما مصالح مش�تركة 
تتمثل خصوصا بفتح أس�واق جديدة. 
وقال وزير التجارة الخارجية البيروفي 
خوس�يه لويس س�يلفا “لس�نا أقوياء 
ووجودنا ف�ي العالم العربي ما زال في 
حده األدنى لكن قدراتنا هائلة”، ملمحا 
بذلك إلى إمكانية ان يشهد منتدى اسبا 

فترة ازدهار.
ويشمل هذا المنتدى الدول األعضاء 
في الجامعة العربية ودول يوناسور أي 

اتحاد دول أميركا الجنوبية.
وقال ف�ي مؤتمر صحافي “بالنظر 
المضطرب�ة،  الدولي�ة  األوض�اع  إل�ى 
وأوروبا التي تس�جل تراجعا والواليات 
المتح�دة الت�ي تش�هد كس�ادا، هناك 
إجماع بين دول أميركا الالتينية للذهاب 

قدما بحثا عن أسواق جديدة”.
واعتب�ر الرئي�س البيروف�ي اوالنتا 
هوماال، الذي سجلت بالده نموا قياسيا 
وتستضيف اللقاء على ضفاف المحيط 
اله�ادئ، انه “يوجد حالي�ا مناخ موات 
جدا لالس�تثمارات حيث يمك�ن للعالم 
العربي رؤية أن أمي�ركا الالتينية توفر 
أفضل الشروط لالستثمار”. وقد بذلت 
البي�رو جه�ودا كبي�رة عل�ى الصعي�د 
الدبلوماس�ي للتحضي�ر له�ذه القمة، 

الثالث�ة بع�د قم�ة برازيليا ف�ي 2005 
والدوحة في 2009.

وكان م�ن المفترض أصال أن تعقد 
ه�ذه القمة ف�ي ش�باط 2011 قبل أن 
تؤجل بس�بب أحداث “الربيع العربي”. 
وكان هناك مخ�اوف أيضا من احتمال 
تأجيله�ا مرة أخرى بس�بب حمام الدم 
في سوريا أو موجة االحتجاجات التي 
أثارها فيلم أميركي مسيء لإلسالم في 

العالم اإلسالمي.
لك�ن إذا كان 20 بلدا م�ن أصل 32 
من أعضاء في منتدى اس�با س�يتمثل 
ف�ي القم�ة، سيس�افر فقط خمس�ة 
من ق�ادة الدول العربية إل�ى ليما وهم 
س�ليمان  ميش�ال  اللبنان�ي  الرئي�س 
والرئي�س الفلس�طيني محمود عباس 
وأمي�ر قط�ر الش�يخ حمد ب�ن خليفة 
آل ثان�ي والرئيس التونس�ي المنصف 
المرزوقي والعاه�ل األردني الملك عبد 
أمي�ركا  م�ن  الثاني.وسيش�ارك  الل�ه 
خ�وان  كولومبي�ا  رؤس�اء  الجنوبي�ة 
مانويل سانتوس وتشيلي سيباستيان 
كوري�ا  رفايي�ل  واالك�وادور  بينيي�را 
واالوروغواي خوس�ي موييكا وغويانا 
دونال�د راموتار واألرجنتين كريس�تينا 

كيرشنير والبرازيل ديلما روسيف.
وس�يكون الرئيس هوغو تش�افيز 
ال�ذي يق�وم بحملت�ه االنتخابي�ة ف�ي 
الخارجي�ة  بوزي�ر  ممث�ال  فنزوي�ال 
نيكوالس مادورو. وستغيب عن القمة 
س�وريا التي علق�ت الجامع�ة العربية 
عضويته�ا والباراغ�وي الت�ي جم�دت 
عضويته�ا ف�ي ميركوسور.وس�تعقد 

القم�ة عل�ى مرحلتي�ن، وس�يخصص 
اليوم األول االثنين لالجتماعات الثنائية 
بين الوفود العربية واألميركية الجنوبية 
ولمؤتمر يجمع نحو اربعمئة من رجال 

األعمال في دول المنتدى.
والبرازيل التي كان رئيسها السابق 
لوي�س ايناس�يو ل�وال دا س�يلفا اح�د 
المحركي�ن لمنتدى ابس�ا، والتي تضم 
مجموع�ة كبيرة من أص�ول عربية من 
تقدر ب�12 مليون نس�مة، تحتل حصة 

األسد في مبادالتها مع العالم العربي.
فقد تضاعفت ه�ذه المبادالت أكثر 
بث�الث م�رات منذ القم�ة األول�ى التي 
انعقدت ف�ي برازيليا لتتج�اوز قيمتها 
25 مليار دوالر في 2011 بحسب غرفة 

التجارة العربية البرازيلية.
وي�وم الثالث�اء س�تعقد قم�ة قادة 
الدول بش�كل مغلق ف�ي معظمها على 
ان تختت�م ب�”اعالن ليم�ا” الذي ينكب 
عليه وزراء خارجية الدول المش�اركة 
ف�ي نيوي�ورك عل�ى هام�ش الجمعية 

العامة لألمم المتحدة.
وصرح مصدر دبلوماسي إن اإلعالن 
س�يتناول خصوصا الوضع في سوريا 
وس�يتضمن “إدان�ة لإلره�اب والعنف 

الديني واالتني والعنصري”.
وكتدبي�ر امني وأيضا للتخفيف من 
ازدحام السير في ليما التي تعد ثمانية 
ماليي�ن نس�مة، س�يعلن يوم�ا عطلة 
لمناس�بة انعقاد القمة يدعى خاللهما 
س�كان ه�ذه المدين�ة لالس�تفادة من 
عطل�ة نهاي�ة أس�بوع طويل�ة للراحة 

و”السياحة”.

هل حيكم حزب أردوغان تركيا بإمالءات خارجية ؟!

أمريكـا اجلنـوبيـة ترمـي صنـارهتـا 
     المستقبل العراقي/ وكاالتاالقتصادية يف املنطقة العربية

قتلت الشرطة البحرينية متظاهرا 
أثن�اء هج�وم على دوريته�ا في قرية 
صدد القريبة من العاصمة البحرينية، 
بحس�ب ما أوردت وزارة الداخلية في 
بيان له�ا، غي�ر أن المعارضة اتهمت 
الش�رطة بإطالق النار عل�ى تظاهرة 
س�لمية.وقالت ال�وزارة أن الش�خص 
قتل بينم�ا كانت الش�رطة تدافع عن 
نفس�ها في مواجهة مهاجمين كانوا 
يستخدمون القنابل الحارقة واألسياخ 

الحديدية.
وصرح مدير عام مديرية ش�رطة 
المحافظ�ة الش�مالية ف�ي البيان أن 
“دورية أمنية تعرض�ت أثناء مرورها 
على ش�ارع زي�د بن عمي�رة بمنطقة 
ص�دد لهج�وم إرهاب�ي بع�دد كبي�ر 
م�ن القناب�ل الحارق�ة “المولوتوف” 
واألس�ياخ الحديدية في تمام الساعة 
11:20 مس�اء “الجمعة” مستهدفين 

بذلك حياة أفراد الدورية”.
وأضاف أن الشرطة “تعاملت وفقا 
للصالحي�ات القانوني�ة المق�ررة في 
مثل هذه الحاالت دفاعا عن أنفسهم، 
وقد أصيب أحد األشخاص المشاركين 

في هذا العمل اإلرهابي”. 
وتاب�ع ان�ه “بع�د حضور س�يارة 
اإلس�عاف إل�ى الموق�ع أف�اد الفريق 
الطب�ي بع�د الكش�ف علي�ه أن�ه ق�د 
اكبر  الوفاق،  توفي”.وذكرت جمعي�ة 
تيار ش�يعي مع�ارض ف�ي البحرين، 
أن ق�وات األم�ن قتل�ت علي حس�ين 
اس�تهدافه  بع�د  عام�ا”   17“ نعم�ة 
بش�كل مباش�ر ومتعمد من مس�افة 
الش�وزن.وأوضحت  بس�الح  قريب�ة 

جمعية الوف�اق في بي�ان أن “الطفل 
عل�ي حس�ين نعم�ة قتل بع�د إطالق 
الش�وزن عليه م�ن مس�افة قصيرة، 
مما أسفر عن إصابته بشكل بليغ أدى 
الستشهاده، بعد أن بقي محتجزا لدى 

ق�وات األمن وهو ينزف حتى الموت”.
وخرج اآلالف إلى شوارع البحرين في 
تظاه�رة للمطالب�ة باس�تقالة رئيس 
الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل 
خليفة الذي يتولى ه�ذا المنصب منذ 

1971 ويعارض أي إصالحات. 
وم�رت التظاهرة بش�كل س�لمي 
نس�بيا رغم ان احت�كاكات جرت بين 
جم��اع�ات المت��ظاهري�ن وق�وات 

األمن.

هاجمت جمعًا سلميًا

مقتل ناشط بحريني عىل أيدي الرشطة قرب املنامة
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اس�تنادا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )32( لس�نة 1986 المعدل تعلن رئاسة جامعة واسط / قسم الشؤون 
القانوني�ة ع�ن إجراء مزايدة علنية إليجار األمالك التابعة لها المدرجة في الجدول المرفق طيا والتي تبدأ بالتسلس�ل )1( وتنتهي 
بالتسلسل )3( وسيكون موعد المزايدة في اليوم الثالثين تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في الصحيفة وإذا صادف يوم المزايدة 
عطلة يعتبر أول يوم دوام يليه موعدا للمزايدة وتكون مدة اإليجار س�نة واحدة ، علما أن مكان إجراء المزايدة س�يكون في بناية 

رئاسة الجامعة .
فعلى الراغبين باإليجار االطالع عليها ثم الحضور في الزمان والمكان المعينين أعاله لالشتراك في المزايدة العلنية مستصحبين 
معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة المقدرة للمأجور تقطع بوصل من قس�م الش�ؤون المالية في رئاسة الجامعة 
ويتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور النشر واإلعالن والخدمة البالغة 2% من بدل اإليجار السنوي وال يسمح بدخول المزايدة إال 

للمزيدين الحقيقيين الذين يحملون التأمينات القانونية الكاملة مع المستمسكات المطلوبة األصل والصورة والتي تشمل: 
1� هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية

2� بطاقة السكن
3 � كتاب عدم ممانعة من دخول المزايدات والمناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب أو احد فروعها نافذ المفعول .

4 � وصل قبض التأمينات
5 � بطاقة الفحص الطبي صادرة من جهة رسمية بالنسبة للمتقدمين للنوادي الطالبية وأكشاك األطعمة وبعد رسو المزايدة 
يتعه�د المس�تأجر بجلب إجازة صحية لممارس�ة العمل في المأجور حس�ب تعليمات رقم )8( لس�نة 2000 الصادرة من وزارة 

الصحة .

قائمة باألمالك التابعة لجامعتنا والتي تبدأ بالتسلسل )1( وتنتهي بالتسلسل )3( 

رئاسة جامعة واسط
إعالن مزايدة

      بغداد / المستقبل العراقي
 

اعل�ن أمين بغ�داد عبد الحس�ين 
المرش�دي وكال�ة ع�ن وض�ع خطة 
عم�ل متكاملة لتس�ريع عملية تنفيذ 
والش�روع  الس�تراتيجية  المش�اريع 
مختل�ف  ف�ي  جدي�دة  بمش�اريع 
الخدمي�ة. ونقلت مديرية  القطاعات 
العالق�ات واإلعالم ف�ي بيان صحفي 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
من�ه أمس ع�ن المرش�دي قول�ه ان 
“جه�د امان�ة بغ�داد خ�الل المرحلة 
اكم�ال  عل�ى  س�ينصب  المقبل�ة 
الكب�رى  الس�تراتيجية  المش�اريع 
الت�ي تمت المباش�رة بتنفيذها خالل 
الس�نوات الماضية وادخالها الخدمة 
الفعلية لإلس�هام في توفير مستوى 
ع�ال م�ن الخدم�ات الهال�ي مدين�ة 
بغداد أسوة بدول المنطقة”. واضاف 
س�يتركز  بغ�داد  امان�ة  “عم�ل  ان 

عل�ى انجاز مش�اريع الم�اء الصافي 
الت�ي من ش�أنها انه�اء الش�حة في 
العاصم�ة بغ�داد بش�كل ت�ام وكذلك 
مش�اريع وخط�وط نق�ل وتصري�ف 
وف�ق  ومعالجته�ا  المج�اري  مي�اه 
التقني�ات الحديث�ة قب�ل طرحها الى 
ألغ�راض  منه�ا  واالس�تفادة  النه�ر 
الزراعة”. وبين المرش�دي ان “امانة 
بغداد تعمل بشكل استثنائي ومكثف 
من اج�ل االرتقاء بواقع قطاع الطرق 
من خالل اكساء اكبر مساحة ممكنة 
م�ن الش�وارع والمح�الت الس�كنية 
وتأهي�ل طرق المرور الس�ريعة حول 
بغ�داد الى جانب اكم�ال ما تبقى من 
مجس�رات وانف�اق وادخالها الخدمة 
الفعلي�ة لف�ك االختناق�ات المرورية 
الس�ير  حرك�ة  انس�يابية  وتأمي�ن 
والمرور والتخطيط إلنشاء مجسرات 
جديدة ف�ي عدد من مناطق العاصمة 
بغداد”. واشار الى ان “الدوائر البلدية 

اكملت اس�تعداتها إلط�الق خطة من 
ثالثة محاور باإلفادة من تخصيصات 
موازن�ة تنمية االقاليم تش�مل تجديد 
االس�واق القديم�ة بتصامي�م حديثة 
ومميزة وبن�اء مالعب رياضية كجزء 
م�ن الدعم لقطاع الرياضة والش�باب 
الحدائ�ق  م�ن  كبي�ر  ع�دد  وانش�اء 
والمتنزه�ات لخل�ق اماك�ن ترفيهية 
البغدادية واإلس�هام  جديدة للعوائ�ل 
ف�ي تحس�ين الواق�ع البيئ�ي وزيادة 
حجم المساحات الخضر المزروعة”. 
وتابع إن “أمانة بغداد س�تعمل ايضاً 
عل�ى تجدي�د جمي�ع ش�بكات الماء 
الصافي التي انتهى عمرها اإلفتراضي 
للمحافظ�ة على نوعي�ة الماء المنتج 
وإيق�اف اله�در الحاصل في�ه نتيجة 
ال�ى  الكثي�رة  والنض�وح  الكس�ور 
جانب اكمال اعمال تحديث ش�بكات 
الصرف الصحي وخدمة المناطق غير 

المخدومة بشبكات جديدة”.

      بغداد / المستقبل العراقي
 

أك�د مدير المكت�ب اإلعالم�ي للهيئة العامة للس�دود 
والخزانات، إحدى تشكيالت وزارة الموارد المائية، خضير 
عباس إن الهيئة تواصل العمل بتنفيذ مش�اريع الس�دود 
والنواظ�م به�دف االس�تفادة من خ�زن المي�اه وتنظيم 
االطالق�ات المائية وحس�ب حاج�ة المحافظ�ات. وقال 
عباس في تصريح ل�”المستقبل العراقي” إن “الغاية من 
تنفيذ تلك المش�اريع هي الوصول الى االس�تخدام األمثل 
من المياه المتاحة ألغراض الزراعة واالس�تهالك البشري 
وتنمي�ة الث�روة الحيواني�ة وتولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة 
واالستثمار السياحي وتحسين واقع البيئة وتغذية المياه 
الجوفية”. وأش�ار الى إن “العمل مستمر بتنفيذ مشروع 
س�د خاصة جاي ف�ي محافظة كركوك وال�ذي يقع على 
بع�د 10 كم ش�مال ش�رقي المحافظة عل�ى نهر خاصة 
جاي”، موضحا إن “مياه الخزن في الس�د ستس�قي 20 
ألف دونم من األراضي الزراعية، وإن السد اإلمالئي ترابي 
وطول جس�م الس�د يبلغ 2260 م بضمنه المسيل المائي 
ويبل�غ ارتف�اع الس�د 58 م وتبلغ طاق�ة تصريفه 1686 
م3/ثا وتبل�غ كمية الخزن 74 مليون م3 فيما تبلغ كلفة 

المش�روع 87 مليارا و183 مليون دينار”. وأضاف “كما 
تقوم الهيئة بتنفيذ مش�روع سد الوند في قضاء خانقين 
في محافظة ديالى”، منوها الى إن “الس�د امالئي ترابي 
يبل�غ طول�ه 1350 م وارتفاع�ه 24 م وط�ول المس�يل 
المائي210 م والس�عة الخزنية لبحيرة السد تبلغ 37.82 
ملي�ون م3 وتبل�غ كلفة تنفي�ذه 30 ملي�ار و447 مليون 
دين�ار”. وأك�د عباس إن “العمل مس�تمر في انجاز س�د 
كعرة 2 في محافظة االنبار على بعد 90 كم شمال غربي 
قض�اء الرطبة”، مبيناً انه “من المؤمل انجازه خالل هذه 
األش�هر”. وق�ال إن هذا الس�د “امالئي تراب�ي يبلغ طول 
جسمه 650 م وارتفاعه 16 م وعرض قمة السد تبلغ 8 م 
وكمي�ة الخزن فيه تبلغ 4.2 مليون م3 وتبلغ كلفة تنفيذ 
المشروع 9 مليارات و389 مليون دينار”. وقال عباس إن 
الهيئة “تضطلع ايضا بتنفيذ س�د الشهابي في محافظة 
واس�ط وعلى بعد حوالي 45 كم م�ن مدينة الكوت وعلى 
نه�ر الش�هابي”، موضح�ا إن هذا الس�د “امالئ�ي ترابي 
متجانس ويبلغ طول جسمه 27 م وطول المسيل المائي 
ل�ه 150 م ويبل�غ ارتفاعه 9م وحجم الخ�زن االقصى له 
يبلغ 1.1م3 وتبلغ كلفة تنفيذ المشروع 5 مليارات و765 

مليون دينار ومن المؤمل انجازه في العام المقبل”.  

أمانة بغداد توضع خطة متكاملة لترسيع تنفيذ املشاريع السرتاتيجية

السدود واخلزانات تواصل تنفيذ مشاريعها 
يف حمافظات البالد

األستاذ الدكتور
تقي عيل موسى املوسوي 

رئيس جامعة واسط

الفترةموقعهنوع المأجورت

لمدة سنة واحدة القسم الداخلي رقم )5( كشك األطعمة1

لمدة سنة واحدةالقسم الداخلي رقم ) 1،2(كشك األطعمة 2

لمدة سنة واحدةكلية التربية الرياضية مكتب استنساخ3

تعلن محافظ�ة نينوى عن إجراء المناقصة العامة للمش�روع 
المدرجة تفاصيله في الجدول أدناه ضمن تنفيذ شبكات المجاري 
في الموصل )س�نجار البعاج الحمداني�ة تلعفر مخمور تلكيف( 
المحسوب على خطة تنمية األقاليم لعام 2012 )اإلضافية( فعلى 
الراغبين باالشتراك بهذه المناقصة والذين تتوفر فيهم الشروط 
والمستمس�كات الواردة )في التعليمات الى مقدمي العطاءات( 
المرافقة باإلعالن مراجعة مديرية مجاري نينوى للحصول على 
مس�تندات المناقصة لقاء مبلغ ق�دره 100000 مائة الف دينار 
للمش�روع غير قابل للرد على ان تس�تكمل كافة المستمسكات 
المطلوب�ة وتقدم داخل ظرف مغلق ومختوم ويس�جل عليه رقم 
اإلعالن واس�م المش�روع ورقمه واس�م مقدم العط�اء وعنوانه 
الكامل وتوضع في صندوق العطاءات في )مبنى محافظة نينوى( 
ويكون آخ�ر موعد لتقديم العطاءات يوم الخميس الموافق 18/ 

10/ 2012 الساعة الثانية عشر ظهرا  .

رقم 
درجة اسم المشروع المشروع 

التصنيف 
مدة العمل 

/ يوم 
التأمينات 

األولية 

مد مجرى في 11
قصبة كرمليس

العاشرة/ 
%1 من مبلغ 165إنشائية

العطاء 

   

تعلن محافظ�ة نينوى عن إجراء المناقصة العامة للمش�روع 
المدرجة تفاصيله في الجدول أدناه ضمن تنفيذ شبكات المجاري 
في الموصل )س�نجار البعاج الحمداني�ة تلعفر مخمور تلكيف( 
المحسوب على خطة تنمية األقاليم لعام 2012 )اإلضافية( فعلى 
الراغبين باالشتراك بهذه المناقصة والذين تتوفر فيهم الشروط 
والمستمس�كات الواردة )في التعليمات إلى مقدمي العطاءات( 
المرافقة باإلعالن مراجعة مديرية مجاري نينوى للحصول على 
مس�تندات المناقصة لقاء مبلغ ق�دره 100000 مائة ألف دينار 
للمش�روع غير قابل للرد على أن تس�تكمل كافة المستمسكات 
المطلوب�ة وتقدم داخل ظرف مغلق ومختوم ويس�جل عليه رقم 
اإلعالن واس�م المش�روع ورقمه واس�م مقدم العط�اء وعنوانه 
الكامل وتوضع في صندوق العطاءات في )مبنى محافظة نينوى( 
ويكون آخ�ر موعد لتقديم العطاءات يوم الخميس الموافق 18/ 

10/ 2012 الساعة الثانية عشر ظهرا  

رقم 

المشروع 
اسم المشروع 

درجة 

التصنيف 

مدة العمل / 

يوم 
التأمينات األولية 

6

مد مجرى في 

تلسقف مقابل 

الثانوية

العاشرة/ 

إنشائية
120

%1 من مبلغ 

العطاء 

حمافظة نينوى
قسم العقود  

إعالن رقم )3/15( 2012 اإلضافية للمرة االوىل

حمافظة نينوى
قسم العقود  

إعالن رقم )3/14( 2012 اإلضافية للمرة األوىل

العدد / 3811العدد / 3812

حممد حسني البيايت 
معاون املحافظ لشؤون االعامر واخلدمات

حممد حسني البيايت 
معاون املحافظ لشؤون االعامر واخلدمات
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    المستقبل العراقي/ المحرر االقتصادي/ خاص

فش�ل القائم�ن ع�ى مل�ف الكهرباء يف 
النه�وض بالقط�اع، برغم إه�دار 28 مليار 
دوالر، خالل الس�نوات التس�ع املاضية، دفع 
القائمون عليه لالعرتاف بعجزهم، من خالل 
التس�ليم للرشكات االس�تثمارية، وبرغم ان 
الخصخصة كانت هي االداة املعلنة يف تنمية 
ه�ذا القطاع، لك�ن األم�ر ب�ات قانونيا بعد 
تصّوي�ت مجل�س النواب ع�ى قانون عرض 
قط�اع الكهرباء عى االس�تثمار الخاص، اذ 
نص القانون املثري للجدل عى تش�كيل هيئة 
الس�تثمار الطاق�ة الكهربائي�ة لح�ل أزم�ة 
نقص الطاقة، وان هذا القرار سيوجه رضبة 
قاصمة لظهر مافيات "الفس�اد" املس�ؤولة 

عن استمرار أزمة الطاقة الكهربائية.
فقد أك�د عضو لجنة النف�ط والطاقة يف 
مجل�س النواب ف�رات الرشع ل�"املس�تقبل 
العراقي" أن "عدم وجود خطة س�رتاتيجية 
ش�املة للمعالج�ة يتص�در املش�كالت التي 
تعوق تنمية الكهرباء، إضافة إىل الفساد املايل 
واإلداري فعدم الس�يطرة، وقص�ور املتابعة 

وتعثر اإلدارة تؤدي إىل فساد مايل واسع.
الذي�ن  املس�ؤولن  كل  ال�رشع  وحم�ل 
تعاملوا مع ملف الطاقة مس�ؤولية العجز يف 
الطاقة الكهربائية، رافضا تحميل مسؤولية 
تراجع الكهرباء لش�خص الوزي�ر الحايل او 
غريه، بمفرده. وأش�ار إىل أن مجلس النواب 
وجد نفس�ه مضطرا إلحالة قضية الكهرباء 
للخصخص�ة م�ن أج�ل رف�ع مس�تواها ملا 
يناس�ب حاج�ات الش�عب العراق�ي أو م�ا 
يقارب ذلك، منوها ب�رورة املتابعة ومنح 
صالحي�ات للمحافظات وتوف�ري الوقود من 
قب�ل وزارة النفط، ألن التنس�يق بن وزارتي 
النف�ط والكهرب�اء ي�ؤدي إىل تأخ�ر إيص�ال 

الوقود.
من جهته، بن املتحدث الرس�مي باس�م 

وزارة الكهرباء مصعب املدرس يف مقابلة مع 
"املستقبل العراقي" أن قانون الخصخصة لم 
يصل للوزارة حت�ى اآلن، مفيداً بأن "الوزارة 
وضعت معالجات بهدف إنهاء األزمة تخص 
وح�دات إنت�اج الطاق�ة إضاف�ة إىل النق�ل 
والتوزيع، عرشون مرشوعا لدينا كمحطات 
توليدية ترتاوح نسبها ما بن 50-70%. وأكد 
امل�درس أن بعض هذه الوح�دات التوليدية، 
تلتح�ق باملنظومة، وس�نصل باإلنتاج نهاية 

هذا العام إىل حدود ال� 11 ألف ميغا واط.
ووعد املدرس بأن�ه "يف نهاية عام 2013 
سنصل إىل 15 ألف ميغا واط ولدينا مشاريع 
ملحطات بخارية ألن صناعة الكهرباء ليست 
بالس�هلة، واملحطة الغازي�ة تحتاج إىل فرتة 
م�ن عامن إىل ثالثة أع�وام إلنجازها، ولدينا 
محط�ات بخارية س�تدخل الخدمة بعد عام 
2014 ، واملنظوم�ة يف نهاي�ة 2015 تتجاوز 
ال�� 27 أل�ف ميغ�ا واط لكي ندع�م القطاع 

الصناعي أيضا" عى حد قوله.
وكان مجلس الن�واب قد صّوت عى قرار 
مثري للجدل يتمثل بعرض قطاع الكهرباء عى 
االس�تثمار الخاص، بعدما فش�لت مساعي 
وزارة الكهرباء لتحسينها خالل السنوات ال� 
9 املاضي�ة ورغ�م رصف 27 مليار دوالر من 

دون نتيجة تذكر.
وص�ّوت املجل�س لصال�ح املوافق�ة عى 

القرار ب�199 صوتاً مقابل 101 صوت.
ورحب�ت لجن�ة النفط والطاق�ة النيابية 
بتصوي�ت مجل�س الن�واب عى ق�رار طرح 
قط�اع الكهرباء لالس�تثمار. واش�اد رئيس 
اللجنة عدن�ان الجنابي خالل مؤتمر صحايف 
عقده مع ع�دد من اعض�اء اللجنة يف مبنى 
الربملان "بتصوي�ت الربملان عى ه�ذا القرار 
رغم تأخره كثرياً ورصف مليارات الدوالرات 
علي�ه منذ ع�ام 2004 م�ن دون ان يطرأ أي 
تحسن عى واقع امدادات الطاقة الكهربائية 
يف الب�الد واس�تمرار معان�اة املواطنن جراء 

االنقطاعات املستمرة يف هذه االمدادات".
ولف�ت اىل ان ه�ذا القرار ل�ن يلغي وزارة 
الكهرب�اء او يخف�ض ع�دد موظفيه�ا كما 
لن يؤث�ر يف أج�ور الكهرباء. وب�ن الجنابي 
ان عالق�ة املس�تثمر باملواطن س�تكون عرب 
للطاق�ة  داعم�ة  الت�ي س�تبقى  الحكوم�ة 
الكهربائي�ة وللمواطن فيم�ا يخص االجور، 
موضحا انه تقرر تش�كيل هيئة لالس�تثمار 
يف قطاع الكهرباء وفق قانون سيتم ترشيعه 
الحق�ا يقدم للمس�تثمر تس�هيالت عدة من 
بينها منحه س�مة الدخول اىل البالد واالقامة 
اج�ازة  واعط�اء  الجمركي�ة  التعرف�ة  او 

للمشاريع يف مجال الكهرباء.
م�ن جهته، اك�د مق�رر مجل�س النواب 
محمد الخالدي ان املجلس نجح يف التصويت 
الطاق�ة  الس�تثمار  هيئ�ة  تش�كيل  ع�ى 
الكهربائية لحل ازمة نقص الطاقة وان هذا 
القرار سيوجه رضبة قاصمة لظهر مافيات 
الفساد املس�ؤولة عن استمرار ازمة الطاقة 

الكهربائية وتعتاش عليها منذ سنوات.
وقالت النائب فاطمة "اننا نحمل رئاسة 
املجلس مس�ؤولية تمرير القانون من خالل 
التف�رد من قب�ل كتلت�ن يف تغي�ري وإضافة 
بعض الفقرات عى القانون بش�كل مخالف 

للدستور ".
وأضافت إن " اهم خرق حدث يف القانون 
هو النص عى ترشيع هيئة لالستثمار وهذا 
مخالف لقانون االستثمار املوحد بالرقم 59 
لعام 2006 والذي م�ن املفرتض تفعيله بدل 

اصدار قانون مناقض له ".
خاص�ة  هيئ�ة  تش�كيل   " ان  وتابع�ت 
لالس�تثمار وترشيع قانون لها س�ياخذ مدة 
ال تق�ل ع�ن س�نتن او ث�الث وهذا س�يزيد 
االزمة ب�دل حلها، اضافة اىل ان التصويت لم 
يتم بش�كل الكرتوني بل بصيغة الغاية منها 
واضحة وهي تمرير القانون بأي ش�كل من 

االشكال.

      المستقبل العراقي/ خاص

يس�تأنف س�وق الع�راق ل�أوراق املالي�ة جلس�ات 
تداوالت�ه االس�بوعية ابت�داء م�ن الي�وم االح�د، بع�د 
انخفاض مؤرشه عند اغالقه يف أخر جلس�ات االسبوع 
املايض جلسة الخميس بنسبة 0.07% مسجال 117.45 
نقط�ة، حي�ث جرى خ�الل الجلس�ة تداول اس�هم 36 
رشكة مس�اهمة من اصل 84 رشكة مدرجة الكرتونيا، 
إذ ارتفعت أس�عار أس�هم 10 رشكات، بينما انخفضت 
اسعار اسهم 17 رشكة منها ، وحافظت 9 رشكات عى 

اسعار اسهمها. 
وتجاوز عدد االس�هم املتداولة يف جلسة اليوم مليارا 
و 447 ملي�ون س�هم بقيمة تج�اوزت املليارين و500 
ملي�ون دين�ار، تحققت من خ�الل تنفي�ذ ]488[ عقد 

تداول. 
وكان س�وق الع�راق ل�أوراق املالي�ة قد س�جل، يف 
تحلي�ل "املس�تقبل العراق�ي" لبيان�ات األس�بوع الذي 
س�بقه، ارتفاعا يف القيمة اإلجمالية لأس�هم املتداولة 

بنس�بة 15.11% قياس�ا باألس�بوع ال�ذي س�بقه، مع 
انخفاض عدد األسهم املتداولة بنسبة 20.4 %، وارتفاع 
ع�دد الصفقات املنفذة خالل األس�بوع بنس�بة 12.47 
% قياس�ا باألس�بوع الذي س�بقه، وعقد جلسة تداول 
إضافية واحدة بلغ عدد األس�هم املتداولة خاللها، 400 

مليون سهم .
كما أن "مؤرشها، سجل يف األسبوع املايض، 117.46 
نقطة عند إغالق جلس�اته، منخفضاً، بنس�بة %0.30، 
عن األسبوع الذي سبقه حينما أغلق بواقع ب� 117.81 
نقطة، مضيفاً أن "القيمة اإلجمالية لأس�هم املتداولة 
لأس�بوع امل�ايض بلغ�ت 11.628 مليار دين�ار مقابل، 
10.101 مليار ". وكان "عدد األسهم املتداولة لأسبوع 
املايض كان، 5.704 مليار س�هم، مقابل 4.737 ، مليار 
س�هم لأس�بوع الذي س�بقه، فيما بلغ عدد الصفقات 
املنفذة خالل األس�بوع امل�ايض 2733 صفق�ة مقابل، 

2430 صفقة، لأسبوع الذي سبقه".
وش�هدت البورصة انعقاد خمس، جلسات تداول يف 

الزمن االعتيادي ابتداء من األحد ولغاية الخميس.

       املستقبل العراقي/ بغداد

أعل�ن مكت�ب نائ�ب رئي�س ال�وزراء لش�ؤون 
الطاقة حس�ن الشهرس�تاني ان رشكة ش�ل نفت 
ب�دء محادثات مع حكومة اقليم كردس�تان بش�أن 

صفقات محتملة للطاقة.
وذكر بيان ص�ادر من مكتب نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسن 
الشهرستاني قوالً لنائب رئيس رشكة 
ش�ل هانز نجكامب "ليست لدينا أي 
نقاشات مع حكومة إقليم كردستان 

حول العمل يف املنطقة ".
ويأتي هذا الترصيح تكرارا لبيان 
أدىل ب�ه األس�بوع امل�ايض املتح�دث 
الرسمي للرشكة الذي قال فيه "مع 
مرور الوقت نح�ن نريد أن نعمل يف 
كافة أنحاء الع�راق لكننا يف الوقت 
الحايل لدينا ثالثة مشاريع عمالقة 

يف جنوب البالد".
املش�اريع هي مجنون وغرب 
القرنة األول باإلضافة إىل مرشوع 
رشك�ة  م�ع  مش�رتك  عم�الق 
الغاز  الس�تخالص  ميتسوبييش 

تبلغ كلفته 17 مليار دوالر.

     المستقبل العراقي/ بغداد

 أعلن�ت الهيئ�ة العامة للمناط�ق الح�رة، ارتفاع حجم 
الطلبات عى االس�تثمار يف املناطق الثالث املوزعة يف اقسام 
البالد املتنوعة، مرجعة أسباب ارتفاع الطلبات إىل االعفاءات 

الريبية والتسهيالت لتنفيذ املشاريع.
وق�ال مدير ع�ام الهيئة صب�اح صالح القي�ي يف بيان 
تلق�ت "املس�تقبل العراق�ي" نس�خة من�ه، ان "جملة من 
التس�هيالت التي تبنتها الهيئة تجاه املشاريع االستثمارية 
شجعت املس�تثمرين املحلين واالجانب عى تقديم طلباتهم 
االس�تثمارية اىل الهيئ�ة؛ لغ�رض اقامة مش�اريع صناعية 

وتجارية كبرية".
وأوض�ح القيي أن "االعفاءات الريبية والتس�هيالت 
الجمركي�ة وس�هولة الحص�ول ع�ى قط�ع االرايض لهذه 
املش�اريع بعيدا ع�ن الروتن ابرز اس�باب االقبال عى هذه 
املناطق". وأش�ار إىل ان "البضائع االولية او نصف املصنعة 
والتي تدخل اىل مصانع هذه املناطق ويعاد تصديرها تعفى 
من رس�م الرائب, اما املواد املنتجة وتسوق اىل داخل البلد 
فتفرض عليها رسوم ال تتجاوز ال� 6%  وهذا قاد اىل تشجيع 

املستثمرين اىل العمل داخل هذه املناطق".

واك�د القيي ع�ى، ان "الهيئ�ة تملك ارايض واس�عة ال 
تتعارض م�ع الدوائر الحكومية االخرى وهذا يس�هل كثريا 

تسلمها خالل مدة زمنية وجيزة".
يش�ار اىل ان يف العراق ث�الث مناطق ح�رة تابعة لوزارة 
املالي�ة العراقي�ة، هي كل م�ن؛ املنطقة الح�رة يف البرصة / 
خ�ور الزبري، واملنطقة الحرة يف نين�وى / فليفل، و املنطقة 
الحرة يف االنبار/ القائم، و لقد سمح القانون لها بممارسة 
جمي�ع االنش�طة الصناعي�ة والتجاري�ة والخدمي�ة ع�دا 

املحظورة منها.
وكان�ت املؤسس�ة العربي�ة لضمان االس�تثمار وائتمان 
الص�ادرات، املعني�ة بالتج�ارة واملناطق الح�رة، قد صنفت 
الع�راق ضم�ن ال�دول املتأخ�رة يف مج�ال املناط�ق الحرة، 
مش�رية يف تقريره�ا الذي اصدرته األس�بوع امل�ايض، إىل أن 
"العراق تس�اوى مع السودان وس�لطنة عمان والبحرين يف 
وج�ود 4 مناطق حرة يف كل منها". ويش�ري مراقبون اىل ان 
تساوي العراق مع تلك الدول يشري اىل العجز عن التوائم مع 
املتطلبات العاملية وحاجات الس�كان، اذ أن السودان يعاني 
تخلفاً مستديماً يف حن ان نفوس عمان والبحرين مجتمعة 
ال تشكل إال نسبة ضئيلة مقارنة بنفوس العراق وبرغم ذلك 

تساوى معها يف عدد مناطقه الحرة.

العراق��ي/  المس��تقبل       
بغداد

أكد عض�و لجنة االقتصاد 
النيابي�ة ق�ي  واالس�تثمار 
العب�ادي أن لجنت�ه مع إقرار 
قان�ون البن�ى التحتي�ة لكن 
بمحددات معينة كي يتم الحد 
م�ن الفس�اد ال�ذي يمكن أن 
يحص�ل وان يخض�ع لقانون 

الرقابة املالية.
وق�ال العب�ادي إن قان�ون البن�ى التحتي�ة وصل إىل 
مجل�س النواب بورقة واحدة غري واضحة املعالم, وكثري 
من املعلومات مفقودة فيه, ولم تحدد نوع املشاريع وال 
أماكن تنفيذها وال قيمها. وأضاف أن اللجنة االقتصادية 
طلبت من دولة القانون إعطائها فس�حة من الوقت من 
اجل إعادة مناقشة ما جاء يف القانون ، مضيفاً أن الكتل 
الثالث الكبرية التحالف الوطني والعراقية والكردستاني 
قدموا أوراق بخصوص هذا املوضوع. وبن أن الكتل كانت 
تأمل مناقش�ة هذا القانون قبل طرحه للتصويت, وهذا 
ما جعل العراقية والتحالف الكردس�تاني ينسحبان من 

الجلس�ة كي ال يعّد املرشوع 
نهائي يف حال التصويت عليه 
وعدم حصول�ه عى األصوات 
املطلوبة لإلقرار وكي نضمن 
طرحه مرة أخرى للتصويت.

ودع�ا إىل رضورة إعط�اء 
والجن�ة  الربملاني�ة  الكت�ل 
االقتصادية فسحة من الوقت 
القانون,  ومناقش�ة  لدراسة 
مؤك�داً أن لجنت�ه ليس لديها 
أي مقايضة عى هذا القانون 
ومت�ى ما طلبت اللجنة لحض�ور التصويت عى القانون 
بعد إيضاحه ستصوت عليه لجنة االقتصاد واالستثمار, 
لك�ن والقان�ون عى ش�كله الح�ايل ال يمك�ن التصويت 
عليه. وتابع العبادي أن اللجنة لديها تساؤل فيما يخص 
موازنة العراق التي وصفها باملوازنة الكالس�يكية حيث 
أن الع�راق رصف منذ موازنة الع�ام 2003 وحتى العام 
الحايل 550 مليار دوالر تقريبا، ولذلك نش�عر أن موازنة 
العراق غ�ري موجهة كونها لم تس�تهدف كل القطاعات 
إلصالحها.وعرب عن أمل�ه يف أن تتضمن موازنات العراق 

املقبلة مشاريع هامة كي تتوجه بشكل حسن.

     المستقبل العراقي/ بغداد

ق�ال نائ�ب محاف�ظ البن�ك املرك�زي العراقي مظه�ر محمد 
صال�ح ان املخ�اوف الت�ي تنتاب العراق بس�بب ح�ذف االصفار 
ه�ي مخاوف مرشوعة وتنتاب دوال اخ�رى، موضحا ان  نيجرييا 
مث�ال علقت مؤخرا م�رشوع حذف االصفار بس�بب املخاوف من 
التداعي�ات املرتتب�ة عليه.واف�اد صال�ح ان ح�ذف االصفار ليس 
رغب�ة البنك وانما رغب�ة املجتمع العراقي، وان ه�ذا املرشوع لن 
يكون ذا قيمة مالم يحظ بدعم س�يايس.وبخصوص توجه البنك 
املركزي العراقي السري قدما نحو عملية استبدال العملة العراقية 
وح�ذف االصف�ار منه�ا، انتقدت اللجن�ة االقتصادي�ة يف مجلس 
النواب ما اس�مته بالتخبطات يف السياس�ة النقدية التي يتبناها 
البن�ك املرك�زي العراقي.فيما قال عضو اللجنة حس�ن املرعبي، 
ان اللجن�ة االقتصادية تش�عر بقل�ق كبري ازاء ه�ذه التخطبات 
الس�يما يف مجال رصف العملة االجنبية، وفارق السعر يف رشائها 
بن البنك املركزي والس�وق السوداء مشريا اىل ذلك ادى اىل ظهور 
تجار عملة كبار اس�تغلوا الوضع لجني ارباح س�نوية تصل نحو  
8 مليارات دوالر.واض�اف املرعبي ان الحكومة التمتلك معلومات 
كافية بش�أن مرشوع حذف االصفار الذي يتبناه البنك املركزي، 
مس�تندا اىل القانون 54 لس�نة 2004، يف ح�ن ان مجلس النواب 
هو املعني باالمر دس�توريا باعتب�ار ان حذف االصفار يعد تغيريا 

للعملة من الناحية القانونية.

الوزارة ل�                      : سنرفع اإلنتاج ل�27 ألف ميغاواط ! .. نائب: ال نمتلك خطة للطاقة

بعد تقلباتها

خصخصة الكهرباء.. تدبير ناجع أم مغامرة جديدة ؟!

البورصة تستأنف تعامالتها األسبوعية اليوم

التفاوض  "شل" تنفي 
مع كردستان العراق

ارتفاع طلب االستثمار في المناطق الحرة االقتصاد البرلمانية تشترط الرقابة لتأييد 
قانون البنى التحتية

المركزي: مخاوف حذف 
األصفار مشروعة

تسع س�نوات، من التعنت واالس�تقاالت، جعلتنا نعلن هزيمتنا أمام 
أزمة الكهرباء، التي أرسني مسؤول اقتصادي رفيع بأن حلها بات رضباً 
م�ن املس�تحيل، بعد أن أفض�ت إىل خس�ارة 28 ملي�ار دوالر ذهب جلها 

للفساد املايل واإلداري، من دون طائل.
قان�ون خصخص�ة الكهرب�اء ال�ذي ن�ص ع�ى التس�ليم للرشكات 
االس�تثمارية، مثل اعرتافا بفش�ل سياس�يات الطاقة، الت�ي تغنينا بها، 
برغ�م أنه جاء متأخرا، وبغض النظر عن صيغة الحل املرتبك، املبني عى 
الخصخصة، وكأن قطاع الدولة هو املس�ؤول عن فشل السنوات التسع 

املاضية، لم تكن الخصخصة ممارسة عامة يف قطاع الكهرباء.
وإذا م�ا تجنبن�ا كون ترشيع هيئ�ة لالس�تثمار يف الكهرباء يعارض 
قان�ون االس�تثمار املوح�د لع�ام 2006، بتعديالت�ه، فإن تش�كيل هكذا 
هيئات يس�تغرق س�نوات عدة، وقد يّرحل ل�دورة انتخابية الحقة، االمر 

الذي سيفاقم االزمة.
وها هو اإلنتاج الفعيل من الطاقة الكهربائية ال يتجاوز السبعة آالف 
ميغ�اواط، يف أكثر االحصائيات تفاؤال، فيما يحتاج العراق لنحو 14000 
أل�ف ميغ�اواط، لتغطية الحاج�ة االس�تهالكية وحده�ا، إضافة لكون 
نقص الطاقة يعد س�ببا حاس�ما يف موت القطاع�ات اإلنتاجية، زراعياً 

وصناعياً.
ومع أن تجرب�ة خيباتنا يف قطاع  الكهرباء ينبغي أن تلهمنا مراجعة 
املنهجية غري الرش�يدة يف تأمن الطاق�ة الكهربائية، لكن الواقع اليومي 
ي�ؤرش إرصار وزارة الكهرباء عى التعاقد لرشاء محطات التوليد غازية، 
م�ع علم مس�ؤوليها ب�أن هذا الن�وع من املحط�ات ال ينفع م�ع البيئة 
العراقي�ة، بل ال يص�ح االعتماد عليه�ا كمحطات أساس�ية يف أي مكان 

بالعالم.
فاملحط�ات الغازية املعمول بها اآلن تتوق�ف كليا عندما تصل حرارة 
الطقس إىل 45 درجة مئوية، ألنها مصممة للعمل يف درجة حرارة ترتاوح 
ب�ن 15-25 درج�ة مئوية، ما يعني أنها ش�به معطل�ة يف فصل الصيف 
العراقي الالهب، كما أن تزويده�ا، بمنظومات تربيد يكلف مبالغ طائلة 
ما يسبب رفع سعر الكلفة الكلية إلنتاج املحطة إىل أكثر من 6ر1 مليون 

دوالر للميغاواط .
كم�ا أن محدودي�ة إنتاج الغاز برغ�م املخزون العراق�ي الهائل تحت 
األرض، بهدر أكثر من تسعة آالف مقمق من الغاز املصاحب لعملية إنتاج 
النفط، يف كل يوم، يجعلنا نش�غل املحط�ات الغازية عى النفط الخام او 
الوق�ود الثقيل، م�ع اضافة مواد كيمياوية للوقود كمحس�نات ما يكلف 
مبالغ طائلة، االمر الذي يرفع من كلفة انتاج امليغاواط اىل أسعار خيالية، 
كما ان تش�غيل هذه املحطات بوقود النفط الخام او الوقود الثقيل ير 
عى العمر التصميمي للمحطات ويخفضه إىل النصف، فضال عن خفض 
الطاقة اإلنتاجية إىل النصف، ناهيك عن الهدر بالوقود. وس�تبقى قضية 

الكهرباء عصية عى الحل، إذا لم نوقف ارتباكنا املنهجي.

ليث محمد رضا

االرتباك 
الكهربائي

تحت السيطرة

يعلن ديوان الوقف الش�يعي/ قسم العقود الحكومية عن إجراء المناقصة الخاصة ب�)إعادة تأهيل حسينية باب 
الحوائج على القطعة المرقمة )2/550/12( في محافظة )صالح الدين/ بلد/ بني سعد( فعلى الشركات والمقاولين 
الراغبي�ن في التقديم من ذوي الخبرة واالختصاص والمؤهلين وفق الش�روط ادن�اه وممن يحملون هوية التصنيف 
ال تق�ل ع�ن الدرجة )التاس�عة( التي تؤهلهم لالش�تراك بالمناقصة س�ارية المفعول وصادرة م�ن وزارة التخطيط 
)اصلية( مراجعة قس�م العقود الحكومية في الكاظمية المقدس�ة لتس�لم وثائق االش�تراك بالمناقصة مقابل مبلغ 
قدرة )50000( خمس�ون الف دين�ار غير قابلة للرد وتقدم عطاءاتهم في أغلفة مغلق�ة ومختومة )ومدرجة عليها 
رقم المناقصة واس�م العمل( الى س�كرتير لجنة فتح العطاءات في ديوان الوقف الش�يعي في بغداد )باب المعظم( 
وس�يكون اخر موعد لقبول العطاءات لغاية الس�اعة الثانية عش�رة ظهر يوم )الخمي�س( الموافق 2012/10/18 
)على ان تكون مدة نفاذية العطاء بضمنها التأمينات األولية ال تقل عن ثالثة اش�هر( ويتحمل من ترس�و المناقصة 

أجور نشر اإلعالن ومراجعة شعبة التعاقدات إلبرام العقد وخالل أربعة عشر يوما من تاريخ اإلحالة.
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة:

1.تأمينات اولية قدرها )1%( بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء. 
2.كتاب براءة ذمة نافذة من الضريبة. 

3.تحديد مدة تنفيذ العمل.
4.هوي�ة اتحاد المقاولي�ن مجددة )أصلية أو مصورة( او هوية تصنيف الش�ركات الصادرة من وزارة التخطيط 
عل�ى ان تكون الهوية )خضراء اللون( معتمدة وس�ارية المفع�ول عدد االحالة وتوقيع العق�د وعلى ضوء تعليمات 

وزارة التخطيط. 
5.وصل شراء الكشف التخميني )النسخة األصلية(.

6.شهادة التأسيس للشركات وإجازة ممارسة مهنة للمقاولين .
7.تكون األس�عار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء ومختومة بختم 

المقاول ومدون فيه المجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة.
8.تخض�ع المقاولة المنبثقة عن هذه المناقصة للتعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية النافذة والش�روط 

العامة للمقاوالت المدينة والكهربائية.
9.تقديم حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني آلخر سنة مالية بالنسبة للشركات.

10.تلتزم الش�ركة المتعاقدة القيام بالتأمين على أعمال المقاولة لدى ش�ركات التامين المعتمدة من قبل وزارة 
المالية .

11.قائمة باألعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية .
12.على الش�ركة أو المقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العمل وتفاصيل ونوع المعدات المزمع اس�تعمالها في 

تنفيذ العمل. 
عل�ى الش�ركة او المقاول تقدي�م مناهج العمل م�ع تقديم وثائق ومؤه�الت الكادر الهندس�ي والفني واإلداري 

العاملين رسميا في الشركة.
•مالحظة / الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

• مالحظة / في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه .
• مالحظة اس�تنادا الى كتاب وزارة التجارة المرقم 4969 في 2011/2/10 س�وف يتم حجب البطاقة التموينية 

على من ترسو عليه المناقصة .
مالحظة/ على الشركة او المقاول مراجعة الدائرة الهندسية لالستفسار عن امور الفنية والتصميمية والخاص 

E-mail:alwaqufshia.okood@yahoo.com .بالمشروع

ديوان الوقف الشيعي
قسم العقود احلكومية

 إعالن مناقصة رقم )2012/64(

مدير قسم العقود احلكومية 



 فائزة م�صطفى: متابعة 
دفع�ت الث�ورة التونس�ية »جمعي�ة الس�ينما العربي�ة األوروبي�ة« التي 
تأسس�ت عام 2009 إىل إطالق »مهرجان ربيع السينما العربية« الذي أعطى 
دفعاً لوجود اإلنتاج الس�ينمائي العرب�ي يف مدينة األخوين لوميري بعد توقف 
»بينايل الفيلم العربي« الذي كان ينظمه »معهد العالم العربي« يف باريس مرة 
كل س�نتني. الدورة املاضية قدمت للمش�اهد األوروبي ص�ورة عن التحوالت 
املفاجئة التي هزت الشارع العربي، فرأينا أفالماً جريئة غاصت يف املمنوعات 
واملحرّمات قبل سقوط الديكتاتوريات. هذا العام، اختار املنظمون 30 فيلماً 
ب�ني روائي ووثائق�ي، وطويل وقصري وأف�الم التحريك م�ن تونس، ومرص، 
وس�وريا، ولبن�ان، والخليج، واملغ�رب الغربي... كلّها تعكس آمال اإلنس�ان 
العربي وتناقضاته وتس�اؤالته. يواصل املخرجون توثيق الراهن واس�تكمال 
جمع ش�هادات حول مخاض الربيع العربي يف ال�دورة الثانية التي تقام من 

28 حتى 30 أيلول )سبتمرب( يف سينما »ال كيل« يف باريس.
 م�ن مرص، ُيع�رض الرشيط الوثائق�ي »يف ظّل رج�ل« )65 د � 2011 � 
9/30( للمخرج�ة حن�ان عبد الله الت�ي ترصد حياة أربع نس�اء بعد صعود 
اإلخوان املسلمني إىل الحكم، بينما يذهب الوثائقي التونيس »بابل« )121د �� 
2012 �� 9/30( للمخرجني عالء الدين سليم وإسماعيل ويوسف الشابي إىل 
انعكاسات الثورة التونسية عىل التحول الديموغرايف يف بعض املدن، وال سيما 
الحدودي�ة. ويقدم خالد عبد الواحد فيلمه »توج« )س�اعتان و15 دقيقة �� 
2012 �� 9/30( عاكساً الصور العنيفة التي تشهدها سوريا. وبينما ترتبط 
األعمال الس�ابقة بتداعيات الث�ورات واالنتفاضات، كان ُيفرتض أن يش�هد 

املهرجان العرض األول لرشيط خديجة السالمي »الرصخة« )90 د � 2012( 
قب�ل أن ُيلغ�ى. الرشيط يرص�د دور امل�رأة اليمنية يف الثورة وس�ط مجتمع 
محاف�ظ من خالل مقاب�الت مع ش�خصيات احتلّت واجهة النض�ال أُوالها 
صاحبة »نوبل« توكل كرمان. سينما »املهجر« تحرض من خالل تجربة رشيد 
جعيدان�ي يف Rengaine ) 75 د � 2012 � 9/30( متحدثاً عن العنرصية بني 
املغاربة واألفارقة. ويعود الجزائري مرزاق علواش بفيلمه »التائب« )87 د � 
2012 � 9/30( للحديث عن العرشية الس�وداء. أما من املغرب، فتقدم هدى 
لخ�رض فيلمها القصري عن هموم امل�رأة يف »زهرة« )13د � 2012 � 9/28(، 
ويعود باسكال أبو جمرة إىل عائالت العمالء اللبنانيني الهاربني إىل إرسائيل يف 
فيلمه اإلشكايل »خلفي شجر الزيتون« )20 د � 2012 � 9/28(. وحول تيمة 
الوح�دة، ُيعرض 15 فيلماً قصرياً ملخرجني م�ن الخليج العربي أُنتجت تحت 
إرشاف ورشات Cherries of Kiarostami. عىل مدى عرشة أيام أثناء الدورة 
الرابعة من »مهرجان الخليج الس�ينمائي« يف دبي، أدار املعلّم اإليراني ورشة 
للس�ينمائيني الناشئني تدور حول التيمة املذكورة، وسنرى نتائجها يف »ربيع 
السينما العربية«.  أما »أتيلييه فاران«، فيقدم خالصة األعمال اإلبداعية التي 
أنتجه�ا هواة العمل الس�ينمائي والوثائقي يف القاه�رة عىل مدى عام كامل.  
الخطوات الثابتة التي بدأها »ربيع الس�ينما العربية« جعلته يصبح أحد أبرز 
مواعي�د الفن الس�ابع يف أهم امل�دن األوروبية، وخصوصاً أّن�ه يهتم باإلنتاج 
السينمائي العربي الراهن يف ظرف تاريخي بامتياز. يعترب ذلك تحدياً ثقافياً 
من أج�ل إيصال صوت اإلنس�ان العربي وصورته وحقيقة ما تعيش�ه هذه 

املنطقة التي ظلّت لسنوات تحت رحمة اإلعالم الغربي وكليشيهاته..

  اأن�صي احلاج 
فيلم »براءة املسلمني« حلقة جديدة يف مسلسل له بداياٌت عريقٌة يف التاريخ الديني 
وليس له نهاية. الكراهية الصهيونّية لإلسالم ونبّيه سبقتها ولحقتها كراهيٌة ال مثيل 
لها للمس�يحّية ومسيحها ورسله وأرسته وكنيسته وش�عوب املسيحّية ويف طليعتها 
الكاثوليك. يكفي استعراض أفالم هوليوود، وهي املستعمرة اليهودّية الكربى يف العالم 
واألكثر استعماراً للعقول واألفعل تأثرياً يف القناعات، لنتبنّي ذلك.  ال نقولها مزايدًة عىل 
املحتّجني والهائجني ضد الفيلم، وهو يف الحقيقة تفاهة وحقارة ال تس�تحّقان الذكر، 
ب�ل نقولها لنضي�ف اّن رد الفعل عىل مثل هذه االس�تفزازات يجب أن يس�يطر عليه 
الوع�ي ال الغوغاء. هل يعتقد املس�تاؤون الليبّيون الذين قتلوا الس�فري األمريكي أّنهم 
دافعوا عن اإلسالم وخدموا نبّيه؟ هل يعتقد انتحاريو 11 أيلول يف نيويورك أّنهم أعلوا 
رايَة اإلس�الم والعروبة؟ هل يعتقد غزاة األرشفّية احتجاجاً عىل الرس�وم الدانماركّية 
الس�اخرة أّنهم صانوا كرامة اإلس�الم؟ هل يعتقد أّي انتحارّي يقتل مدنّيني أّنه يسهم 

يف ترغيب الناس باإلسالم؟
 ردود الفع�ل الهائجة هي م�ا تأمل به الصهيونّية. واملس�لمون يرتكبون تجديفاً 
بحّق اإلسالم ورسوله كلّما ترّصفوا بما يوحي أّن اإلسالم ورسوله من الضعف بحيث 

ال يحتمالن تهّكم األعداء.
 ■ ■ ■

اإلسالم أشّد ما يكون اليوم حاجًة إىل تظهري رشده وسماحه. وبعيداً عن الرشيط 
الس�خيف الس�الف الذكر، نرى يف القمعّيات التي تشهدها امليادين العربّية هنا وهناك 
م�ا ُيح�زن. نحن من جهتن�ا نؤمن بإيم�اِن كّل َمن يؤم�ن. باملعنى الدين�ي وباملعنى 
الفكري والفّني والس�يايس واإللح�ادي والعاطفي والعائيل والعش�ائري. املقدَّس هو 
أن نح�رتم تقديس املرء ملا يقّدس�ه. بمعن�ى آخر، املقّدس هو الحرّي�ة. وأصعب ما يف 
الحرّي�ة أْن نقبل بها عند اآلخر. وقد أتقن الغرب ذلك. ويجب أن يتقنه املس�لمون ولو 

عىل مضض.
 ■ ■ ■

عّظمت الثورة الفرنس�ّية مفهوم الله وأكسبته معانَي كونّية. كتب ديدرو عبارته 
الش�هرية: »وّس�عوا الله!«. تحاول تّيارات داخ�ل الثورات العربّي�ة أن تصنع الله عىل 
صورة جهلها وتعّصبها. هّوة مخيفٌة بني التوس�يع الفرنيس والتقزيم العربي وبعض 
اآلسيوي. إسالمّيون يف مرص وتونس وغداً يف العراق وسوريا ولبنان يعتدون عىل فّنانني 

وفّنانات باسم النهي عن املُْنكر. كتب أحد املعلّقني متألّماً كيف كانت بغداد قبل عقود 
فق�ط عاصمًة من عواصم الفنون والعروض املرسحّية والس�ينمائّية والغنائّية فضالً 
عن مهرجانات املربد وغريها، وكيف صنعت دمش�ق صعودها املرسحي والس�ينمائي 
واألدبي بما أدهش الجميع، وكيف س�حرْت بريوُت العالم قبل خمس�ني س�نة وكيف 
أمس�ت تخىش أن ترفع صوتها. بدأ السلفّيون يستبّدون بنا قبل أن يتسلّموا السلطة. 
ثوراٌت علمانّية س�لمّية وإنتاجاٌت دينّية مس�لّحة. انتفاضاٌت ضّد الس�ّفاحني تنجب 
إرعاباً للمس�فوحني.  كان الشاعر العراقي االس�تثنائي عبد القادر الجنابي يحّذر من 
تعريب أّي يشٍء غربّي قائالً: »سيفس�دونه!«. يقصد أّن العرب اس�توردوا الش�يوعّية 
لوها واستوردوا األفكار القومّية فعملوا منها  فأجهضوها واستوردوا الرومنسّية َفرَمَّ
أجهزة استخبارات.  اليوم هناك خطٌر جدّي بتحويل »الربيع العربي« إىل مسلخ عادّي 
ويومّي للش�عوب وإىل كونتين�ورات للكيانات بعد تش�قيفها إىل عرشين ديناً وطائفة 
ومذهباً وطريقة وعش�رية، وتأليب الجمي�ع عىل الجميع.  ال نتحرّس عىل قروٍن غابرة 
بل عىل بضعِة أشهٍر سبقت وكانت غّمازة وراء الباب. لسنا غرينا بل ما زلنا نحن. هل 
كّنا أوروبّيني وأمريكّيني ونمنا فقمنا مطاوعة؟ هل اس�تطعنا أن نبلف األمم منذ مئة 
س�نة يوم صنعنا س�ينما بدائّية لطيفة ُتَتباَدُل فيها القبل وُيرى جزء يس�ري من عرٍي 
مثري وس�ط أجواء »الدنيا س�كارة وكاس« و»اْس�ِقِنيها بأبي أنت وأّمي« و»رباعّيات 

َن وأُنش�د يف القاهرة؟ هل كّنا فّناصني؟  عم�ر الخيام« وغريها الكثري من أجمل ما ُلحِّ
أي�ن هم أبناء أولئك ال�رّواد، أحفادهم، تالميذهم، جمهوره�م؟ أين املرسح التونيس؟ 

وأين السوري، السوري الخاّلق املذهل؟
 والجمه�ور هل ُيْعَقل أن يتحّول م�ن متحّمس لفتحّية أحمد ومتعّصب ألّم كلثوم 
وأس�مهان وليىل مراد وش�ادية وسّيد درويش والقصبجي والس�نباطي وعبد الوهاب 
ومحم�د فوزي وعبد املّطلب وبليغ حمدي وكم�ال الطويل وغريهم عرشات من أرباب 
النغ�م والغناء والرق�ص والعزف والتمثيل، ه�ل يمكن هذا الجمه�ور أن يصبح أصّم 
وأعم�ى وأرع�ن بني ليل�ٍة وضحاها؟ هل يمك�ن مرص أن تتده�ور إىل مرصين: مرص 

رة ومرص النجوم »املؤمنة«؟ النجوم املكفَّ
 وّس�عوا الل�ه أّيها الذي�ن يخّططون للعي�ش يف هذه البالد. تضييق الله سيهّش�ل 
الن�اس م�ن نواحيك�م فتخلو الس�احة للتذاب�ح بعضكم ب�ني بعض كم�ا والله تنبئ 

الحالّيات واملخبآت.
 وإذا صدفًة علمتم أّنكم يف هذه املعركة أو تلك ويف هذه الحرب أو تلك كنتم مجرّد 
أدوات لتخري�ب بالدكم وإبادة ش�عبكم، هل تنتحرون؟ وماذا يفيد اإلس�الم إذا انتحر 

مفّجرو برَجي التجارة أس�فاً... بعد التفجري؟
 ■ ■ ■

ن�وّد لو يخربن�ا أحد من أصحاب الس�عادة مديري املجتمعات ورج�ال العصابات 
وأشباح االستخبارات، أو من ألطف لطفاء املاسونّيني ورجال الدين الغامضني والذين 
له�م عالقات م�ع جمعّيات التنوي�ر الظالمّية أو الظ�الم التنويرّية وم�ع األلوميناتي 
وح�رّاس الهي�كل وأمن�اء رّس املنش�آت العنكبوتّي�ة »الروحّية« وحاخام�ات اليهود، 
واملليارديرّية كارلوس سليم وبيل غيتس ووارن بافيت وبرنار أرنو، إىل ما ال نعرف من 
دوائر التالعب بمصادر الرزق والطاقة والدواء، وأبطال كرة الدم ومواس�م اإلبادة، نوّد 
لو يخربنا أصحاب الجاللة هؤالء هل بينهم َمن سيستطيع أن يوازن سلطانه التالعبي 
بقدرت�ه عىل لجم جنون التاريخ؟ ألّنه جنون التاريخ هذا الذي قيل إّنه نهاية التاريخ، 
والذي يقال اآلن إّنه ثوراُت الش�عوب، بعدما قيل باألمس إّنه حتمّية التاريخ، وس�وف 

يقال بعد قليل إّنه سقوط التاريخ!
 جنون التاريخ هو ما تعيشه البرشّية هذه اللحظة، من القطب إىل القطب، ومن 
ٌ وأشّد، فلن  أقوى إنسان إىل أضعفه.  وإذا لم يكبح هذا الجنون جنوٌن أشّد، جنوٌن َخريِّ

يبقى أحد ليبكي عىل أحد.
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عبا�س علي مو�صى

كادر

الشاعر اإليراين ُسهراب سبهري... خيميائي التحّوالت

الربيع العريب توّقف يف باريس

جنـــون التاريـــخ

»حني تقرتب منه، َينس�ُم نفس�َك ش�عوٌر أنك 
يف معب�د، فتتكلّم بصوت خفي�ض، وإن أُتيح لَك، 
بعد هذا، أن تتمىّل قس�مات وجهه الدقيقة األبية، 
فإن�ك واج�ٌد يف خطوطها طمأنينًة وموس�يقى«. 
هذا م�ا قاله روم�ان روالن الفرنيس عن طاغور، 
م�ا أش�بههما يف ال�روح واملحيا، لن ينتابك ش�ك 
إن وجدته�ا يف وص�ف ُس�هراب س�بهري )1928 
- 1980(، إن�ه الش�عوُر الذي ينتاب�ك حني قراءة 
ُسهراب والتميّل يف قس�مات وجهه ولحيته الكثة 
وروح�ه العميق�ة، التي اختارت العزل�ة والزاوية 

الهادئة يف حياٍة صاخبة.
ومع أن ُس�هراب س�افر يف حياته كث�رياً وقرأ 
إنت�اج األمريكيت�ني واألدب األوروب�ي، إضافة إىل 
كثري من آداب الشعوب األخرى، إال أن شعره يبدو 
وريث�اً حقيقياً للش�عر اإليراني الكالس�يكي مع 
سها هو نفس�ه يف التناول واملواضيع  فروقات أسَّ
فيب�دو ش�عره م�ن تحريض امل�كان ذات�ه، غري 
مس�تورٍد من مخّيلة اآلخ�ر، والِعرفان الذي عمل 
عليه ُس�هراب ونهل من فيضه يختلف جذرياً عن 
مثيل�ه الكالس�يكي مع أن�ه نهل من�ه، لكنه بنى 
عالق�ة جديدة مع موضوعاته، فهو لم يس�تخدم 
وص�وره  رؤاه  واق�رتح  ش�يئاً،  رموزه�م  م�ن 
الخاص�ة، فهو يعيد تجميع أش�ياء العالم للعودة 
به�ا إىل املاء، املح�ور األهّم يف ش�عره، يف محاولة 

تس�ييل املادة إىل م�اء، يف حركة نوس�تاليجية إىل 
هذا الجوهر املائي، فُينبُت بذلك السكون يف الروح 
اإلنس�انية، وكأنه يدعو إىل االنعتاق من سالس�ل 
العالم للدخ�ول إىل »الخانقاه«، أي الزاوية األكثر 
ه�دوءاً، وه�ي زاوية التص�ّوف بفهم�ه الخاص 
للحالة، ويعيد أُنش�ودة الل�ه »وجعلنا من املاء كّل 
يشء ح�ي« ممزوجًة بأناش�يد آناهيتا )إلهة املاء 
وحارس�ته يف إيران القديمة(. إن ُس�هراب عوضاً 
عن الحديث املسهب عن النفس وأغوارها، لجأ إىل 
التوّحد مع أصغر وحدات الطبيعة يف عملية تماٍه 
معها، مأخ�وذاً بهاجس العم�ق وارتياد املجهول 
وبخل�ق م�كاٍن ال س�ماوي وال أريض يف الجه�ة 
األعم�ق من الذه�ن والفكر وخ�ط التأّمل األفقي 
وهو ال�»هيجس�تان« أي أرض الالم�كان. وربما 
يكون هذا ال�»هيجستان« أو »الالشيئستان« كما 
يقرتحه�ا موىس أس�وار كرتجمة له�ذا املصطلح 
الُس�هرابي، هي اللحظة األكثر عمقاً لشاعٍر وقت 
انبثاق الفجر حيث يبسط الفجر ُسلطانه بحركة 
رهيف�ٍة عىل ظلم�ة الليل وحلكت�ه دون أن يجرح 
س�كونه، برهافة يجلب خيوط الش�مس، فيكون 
ذاك الحج�اب الحاجز الذي يمنع تصادَم الش�عاع 
الواخ�ز للش�مس مع حلكة الظ�الم، وهي لحظة 
تأّملك للحياة، وُسهراب يختار هذه اللحظة األشّد 
يف حركة الخيال ليطلق عليها »هيجستان - أرض 
الالمكان«، وهي حركة متدّرجة للون حيث يتدّرج 

الفجر وينّوع عىل الظلمة ويدخل ش�عاع الشمس 
بذهبي�ة ال تج�رح س�كونها. يق�ول يف قصيدت�ه 

املعنونة ب�»واحة يف اللحظة«:
»إن جئتم يف طلبي
فأنا خلف الالمكان

وهو مكان ما
اله�واء  ع�روق  تفي�ُض  الالم�كان  فخل�ف 

بتويجاٍت
تحم�ُل أخباراً عن زهرة تفّتحت يف أقىص أيكة 

يف األرض
وعىل الرمال

آثار حوافر خيِل فرسان أرقاء
اعتلوا صباحاً ربوَة معراج شقائق النعمان

وخلف الالمكان مظلة الرغبة مفتوحٌة
فم�ا أن ته�بَّ نس�مٌة للظمأ يف صمي�م ورقة 

شجر
حتى تدّق أجراس املطر

واملرء ها هنا وحيد
ويف وحدته هذه، يجري ظلُّ درداٍر إىل األبد
ر إن جئتم يف طلبي مهالً تعالوا، لئال تتفطَّ

آنية وحدتي الخزفيِة الرقيقِة«.
يف الوق�ت ال�ذي تح�ّول في�ه األدب يف إيران - 
كما التحّوالت لقريناته�ا يف الرشق - إىل املجتمع، 
وبات الحديث عن األل�م االجتماعي واالنخراط يف 
الش�ارع من أبرز س�مات املعارصة، والحداثة إىل 
ح�ّد كبري، والحديث عن الجوع والقهر الس�يايس 
واالجتماع�ي س�ّيما يف إي�ران، يف ذاك الوق�ت. لم 
يحّدثن�ا ُس�هراب ع�ن ك�رسة الخبز وع�ن املوت 
جوعاً يف رطوبة السجون، وإنما اختار جانباً آخر 
ل�ن يله�ث وراءه الش�عراء كثرياً، وه�و الروح يف 
توّهجها وموتها وانبعاثها، هناك يف الجانب اآلخر 
من املعادلة من يموت ُحّباً وعشقاً، تلك اللحظات 
التي ال تلفُت عناية املشاعر العامة. تفاصيل اهتّم 
بها ُسهراب، يحّدثنا عن األشياء الشفافة، فكأنه 
ح لنا بالضوء الذي لن يراه إال من أُوتي برصاً  يل�وِّ

من حديد.
يف واحدٍة هي األكثف فرادة من تجارب الشعر 
اإليراني الحديث، قدَّم ُس�هراب رؤاه الش�عرية يف 
ح�رب رضوس م�ع الحركة النقدية الت�ي قابلها 

الش�اعر بالصم�ت النرج�يس، إذ يمكنن�ا وصفه 
باالبن العاق لألدب العرفاني التصّويف سليل حافظ 
الش�ريازي وجالل الدين الروم�ي )مولوي( وعمر 
الخّيام، فهو م�ن ناحية كان متصوّفاً يف دواخله، 
إال أن�ه تناول مواضيع�ه بطرق حداثي�ة، وكانت 
املفارقة الت�ي نتجت عن هذا التن�اول، أن معظم 
الش�عراء اآلخرين )نس�تثني طبع�اً رواد الحداثة 
كأحمد ش�املو وف�روغ فرخزاد ومه�دي إخوان 
ثالث...( تناولوا مواضيَع ُتسلِّط الضوء عىل الواقع 
اليوم�ي، لكّنها مقّيدة بالبح�ور واألوزان، فكانت 
بذل�ك االبنة البارة للكالس�يك الش�عري من حيث 
القوالب، لكن ُس�هراب تن�اول الحال�ة العرفانية 
ع عليها بروحانية بوذا والسعي نحو االنعتاق  ونوَّ
وبل�وغ حال�ة النريفانا، وآث�ار زردش�ت والروح 
الرشقي�ة، ووضعها يف قالب حداثي متجاوزاً بذلك 
ر الحداثة الشعرية اإليرانية(  نيما يوش�يج )ُمفجِّ
ذاته، فكان شعره عبارة عن إيقاعات منبعثة من 

حاالت ذات إيقاعات وأوزان خفيفة.
رنا ُس�هراب بش�طحات الصوفي�ة املعرّبة  ُيذكِّ
ع�ن خلج�ات ال�روح، إال أن ش�طحات املتصوّفة 
كانت االستثناء يف حاالتهم العرفانية، بينما يبدو 
هات ُس�هراب. وحاالت  هذا االتجاه أصيالً يف توجُّ
الس�كون هي االس�تثناء. فهو يبني عاملاً من نور 
وم�اء وخرضة وزرق�ة، ه�ي حالة ُس�ْكر دائمة 
تستدعي أش�عاراً جدليًة، ففي قصيدة »املسافر« 
نرى جماالً وجدليًة، حني تقع نظرة املس�افر عىل 

الطاولة:
»هوت نظرة املسافر عىل الطاولة:

يا له من تفاح جميل
والحياة منتشية بالعزلة

وسأل املضيف:
- ما تقصد ب� جميل؟

- أقصد إفصاح األشياء عن حّبها
- والحب وحده الحب

- يؤنسك بدفء تفاحة«.
فهو يرفع قبعة املنطق عن األسئلة وُيطوِّقها 
بالن�ور. ونقع عىل س�ؤال آخ�ر يف قصيدته »نداء 

االبتداء« التي يقول فيها:
»كانت لحظات من السمّو

رأيت مثالً شاعرًة
مأخوذة بمنظر األفق

كانت السماء تستلقي يف عينيها
وكانت ليلة خارجة عىل بقية الليايل

سألني رجٌل:
كم ساعًة ستمّر حتى تنضج الكروم؟«.

فهو يطرُح س�ؤاالً عىل لس�ان أحدهم س�ائالً 
ع�ن كروم الجنة األرضية، إذ أين هي الكروم التي 
س�تنضج يف س�اعات. نراه مس�كوناً بالحياة إىل 
درجة إس�قاط مالمح الجنة السماوية عىل وجه 
األرض. يف أح�د نصوص�ه األكث�ر جم�االً يق�رتح 

»سورة الرؤية«، وهي دعوة إىل البستان األريض:
إّن عىل عتباتكم شمساً

إذا فتحتم الباب
ستسطع عىل أفعالكم.

وقلت لهم:
َم�ن يلم�ح يف ذاك�رة 

الخشب روضاً
س�يبقى وجهه معرَّضاً 

لهبوب الشوق األبدي
طي�ور  يص�ادق  وم�ن 

السماء
س�يكون نومه أهنأ نوم يف 

العالم
م�ن  الن�ور  يقط�ف  وم�ن 

رؤوس أصابع الزمن
سيفّك ُعقد النوافذ باآلهات«.

طرحه�ا  الت�ي  املواضي�ُع 
ُس�هراب يف قصائده تض�مُّ خليطاً 
م�ن انفع�االت روحانيات، س�كوناً 
وانع�زاالً رهيف�اً، وتأث�رياٍت لوني�ة 

ناتجة عن تعامله مع اللون. ومع أّن 
لغته ال ُتع�دُّ لغة عالية كلغة ش�املو 
مث�اًل، وُمعجم�ه اللغ�وي لي�س بذاك 

املعجم الواس�ع، إال أن صوره وتراكيبه 
وتناوله للمواضي�ع كانت مثرية للجدل، 
كإنتاج لذهنه العامل ع�ىل تحويل املادة 

هرابي. إىل ماء يف الفراغ السُّ
لق�د جمع هذا الش�اعر يف ش�خصيته 

ب�ني روحاني�ات اإلس�الم والبوذية والزردش�تية، 
وبني تعامله مع األلوان ُمسِقطاً رؤاه اللونية عىل 
كتابته الشعرية. ووعى أّن كتابته، وإن لم ُتعجب 
لفي�ف النّق�اد ول�م تتطاب�ق وقوالبه�م النقدية، 
س�تكون ذات أهمي�ة يف الغد القري�ب، ولذلك فقد 
ترّبى جيٌل كامل يف ما بعد عىل شعره، ينهلون من 

مجرى نبعه الذي تسيل فيه األفكار كأطياف.
ُيحاك�ي كائناته الش�عرية واللونية ويكلّمها، 
ويجعلها تدوُر يف فلكه، لقد غدا اإلنسان يف شعره 
مركزاً للكون بعد تماهيه مع الروح، وغدت الجنة 

السماوية ُمحاكاًة للجنة األرضية.

روبرت كريلي
ت: موؤيد الراوي

 صورة شخصيَّة

 يريُد أن يكوَن
 عجوزاً قاسياً،

 رجالً عدوانياً طاعناً يف السن، 
 متبلد الحس، جلفاً 

 مثل الفراغ الذي يحيُط بِه.
 هو ال يريد املساومَة،

 وال حتى أن يكون لطيفاً
 مع أحد. مع ايٍّ كان،

يف  ممعن�اً  يك�ون  أن  فق�ط   
قسوته،

 ورفض�ِه املطل�ق لل�كل وم�ن 
الكل. 

 حقاً َجرََّب الحلو،
 والرقة وجرّب ال� " أُه،

 دعنا نمسك أيادي بعضنا"
 وكان ذلك فظيعاً، 

غ�ري  بش�كٍل  قاس�ياً  مم�اًل،   
عادي.

 واآلَن يريد أن يقَف،
 عىل ساقيِه املرتعشتني.

 ذراعاُه، جلدُه،
 ينكمش يوماً بعد يوم. و

، لكنُه يكرُه بالتساوي.  يحبُّ

بعَد روبرت فروست 
اىل شريمان بول

 
 هَو يأتي إىل هنا

 سالكاً أي طريق يستطيع،
 ال يصل متأخراً جدا،ً

 وال مبكرا جداً.
 يجلُس، منتظراً. 

 ال يعرُف
 ملاذا عليِه

 أن يملك كل هذا الصرب.
 يجلس إىل منضدٍة

 عىل كريس.ٍ
 يجلس هناك 

 بارتياح.
 ال أحد غريُه

 يف هذِه الغرفة،
 ال آخريَن، وال توقعات،

 ال أصوات.
 لو انُه اتخذ 
 طريقاً أخر،

 لوصل إىل هنا، 
 كما يقال.
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* م�اذا عن تأثريات م�ر عىل العال�م العربي 
والثورات األخرى؟ 

* م�ر هي األكرب تجربة، لكن أش�ك أن تكون 
األكرب تأث�ريا. ربما هن�اك آخرون يؤثرون بش�كل 
أك�رب ألن تجربته�م أقرب لآللي�ة الناجح�ة وأكثر 
سهولة أيضا. ال يوجد بلد عربي بكثافة 80 مليونا. 
فيم�ا يخص التحوالت نحن ننظر لليمن ولس�وريا 
كنماذج، إنما بهذا الصدد أود أن أقول كلمة خاصة: 
إنن�ي الي�وم أس�مع يف املجل�س الوطني الس�وري 
وبحم�اس بتدخ�ل األم�م املتح�دة وعم�ل مناطق 
نف�وذ محرمة، هؤالء هم أصدقائ�ي يف باريس وأنا 
أعرفهم، كانوا أش�د الناس عنفا يف اتهام العراقيني 
بأنه�م أت�وا باألم�ريكان، وأن األمر يف الع�راق كان 
يج�ب أن يبق�ى عراقيا. وأن�ا اليوم أراه�م يلهثون 
وراء التدخل يف سوريا، وهذا األمر يدفع املرء للتأمل 
وع�دم الت�رع يف إطالق األحكام. أن�ا قلت لهم ان 
العراقيني وصلوا للموت مع صدام حس�ني، وكانوا 
س�يقبلون بأي بديل له، ولم أفكر يوما بأن النظام 
الس�وري سيدفع الس�وريني إىل املوت ليفكروا بأن 

يأتي خالصهم من الخارج.
* هؤالء الذين يعيش�ون يف الخ�ارج ويطالبون 
بالتدخل األجنبي يف س�وريا، بعضهم يتلقى تمويال 
خارجيا لتنفيذ غايات دول ومش�اريع استعمارية، 
فهل يح�ق له�ؤالء أن يتحدثوا ويطالب�وا بالتدخل 

األجنبي؟
* املس�ألة ال يمكن إس�قاط نظام دون التدخل 
الخارج�ي، وهذا حلم العذارى باألم�ري. هذا الكالم 
لي�س ل�ه وجود خاص�ة الي�وم. يف الس�ابق عندما 
كان العالم مش�طورا لعالم رشق�ي وغربي، كانت 
االنقالب�ات إم�ا أن يحتضنها االتحاد الس�وفييتي 
فتك�ون ش�يوعية، ماركس�ية، اش�راكية.. أو أن 
يحتضنه�ا الغ�رب فتك�ون رأس�مالية إمربيالي�ة. 
اليوم الخارج ه�و املوجود ممث�ال بالدول الخمس 
التي تس�يطر عىل مجل�س األمن والت�ي تملك حق 

الفيتو، وهي التي تحل محل املعس�كرين 
االشراكي والرأسمايل، وهذه الدول هي 
الت�ي إذا دعمت- مثلما حص�ل يف ليبيا- 
التحول الذي يجري فإنه س�يحصل بأي 
ش�كل، وإن ل�م تتف�ق كم�ا ه�و اآلن يف 
س�وريا ألن هناك اختالفا روسيا صينيا 

وأمريكي�ا  جه�ة  م�ن 
وبريطاني�ا  فرنس�يا 

م�ن جه�ة أخرى، 
فإن الدم يف الداخل 
لرغب�ة  سيس�يل 

معين�ة. الجهات 
عن  تدافع  الت�ي 

كروسيا  الس�لطة 
لقد  س�يقولون  والصني 

س�ينتر  عنده�ا  انته�ى، 
الداخ�ل. إذاً هي عتل�ة بني الداخل 

والخ�ارج، وال يمك�ن أن تكون بش�كل 
آخر.

* الش�اعر ش�وقي ب�دأ بالقصي�دة العمودي�ة 
والتفعيل�ة، نظرتك الش�عرية ملا يوضع الش�عر يف 

هذه القوالب، كيف تنظر للقصيدة؟ 
* القصي�دة قصيدة، فأنا بنظري المرئ القيس 
اليوم أبيات مذهلة )س�موت إليها( من من شعراء 

الغزل ذاه�ب إىل موعد غرامي يقول س�موت إليها 
ه�ذا ام�رؤ القيس )س�مو حب�اب املاء ح�اال عىل 
حال(. هذا ش�اعر معارص، هذا ام�رؤ القيس أول 
ش�اعر عربي. هناك قصيدة للس�ياب تس�مى )أم 
ال�ربوم( وق�د أبكتن�ي عندم�ا قرأته�ا. وأم الربوم 
هي مق�ربة يف البرة يري�دون إزالتها إلقامة حي 
مكانها، فجاء الس�ياب يرثي املقربة واملوتى الذين 
يري�دون إزالتهم. هي قصيدة مذهلة، أنا أكاد ألغي 
كل الصفات يف الش�عر فال قديم وال حديث وأجنبي 
وال عربي وال تفعيلة وال نثر، فكل الصفات تسقط 

أمام القصيدة.
* عالقة القصيدة باملوسيقى والشاعر والشعر 

باملوسيقى؟
*هناك نوعان للموس�يقى: موس�يقى تفعيلية 
دعين�ا نس�ميها النوط�ات، حيث ج�اء يف يوم من 
األي�ام الفراهي�دي الخلي�ل بن أحمد وكت�ب لنا 18 
نوطة وأعطانا إياها، وهذه املس�ألة غدا لها 1300 
وبعد 1300 سنة جاء أشخاص وقالوا دعونا نفكك 
ه�ذه النوطات ونوجد نوط�ة خاصة بكل قصيدة، 
فغ�دا هناك نوع خاص من اإليقاع لكل قصيدة، أي 
انتقلنا مما يسمى بالنوطات الحرفية إىل ما يسمى 
باملوس�يقى إيقاع�ات. أنا أؤمن أن�ه يف كل قصيدة 
ناجحة هناك نجاح لش�كل موس�يقي م�ا، وليس 
بال�رورة أن يخضع لفعولن ومس�تفعلن، ولكن 
هو توزيع موس�يقي خاص باملف�ردة. وأنا أحيانا 
عندما أقوم بكتابة القصيدة أحتاج لتوزيع خاص، 
فأضع يف س�طر كلمة واحدة عندما أعتقد أن هذه 
الكلمة ال يجب أن يوض�ع قربها أي كلمة، وأحيانا 
أضع ست كلمات. هذا التوزيع، وهذه الحرية التي 
يمنحها الش�عر الحديث للش�اعر مهم�ة يف إعادة 
التوزيع املوس�يقي، ولكن عندما نقول موس�يقى 
يج�ب أن نفرق ب�ني التفعيلة واملوس�يقى باملعنى 
العام، ألن التفعيلة بحد ذاتها موسيقى وقد تطرب 

الناس.
* أستاذ شوقي، جائزة نوبل طموح يتطلع لها 
الكث�ريون، ولكنها حجبت من أيام نجيب محفوظ 
عن الع�رب، هل الش�عراء العرب س�يطول 
انتظارهم لهذه الجائزة؟ والشاعر 
ش�وقي ه�ل يش�غله هذا 

الهاجس؟ 
نوب�ل  جائ�زة   *
ة  مق�ر

بح�ق 
لش�عر  ا
 ، ب�ي لعر ا
وأن�ا قلتها منذ 
أي�ام اختي�ار نجيب 
لي�س ألنه ال  محف�وظ 
يس�تحقها.. ال، ولكن يجب 
أن يكرم الش�عر قب�ل النثر، ألن 
الش�عر هو اإلنتاج األعظم يف التاريخ 
العربي األدبي. ف�إذا أردنا أن ننصف أهم 
اإلنتاج�ات اإلبداعي�ة عند أمة ما س�نأتي إىل 
الش�عر، وأوال عند الع�رب. وإعط�اء الجائزة إىل 
روائ�ي، أعتقد أن�ه هو بداية التجاوز عىل الش�عر. 
ولكن حس�نا، وق�د أخذه�ا نجيب محف�وظ وهو 
كاتب بقامة كبرية يستحق ذلك. لكن لَم لم يأخذها 
ش�اعر عربي حتى الي�وم؟ هنا تقصري وتس�ييس 

كب�ري وهناك ش�عراء بقامات كب�رية مثل درويش 
وأدونيس وس�عدي وكثريون غريهم، وهذا تقصري 
ثان�ي. التقص�ري الثال�ث وه�و األخطر، ه�و منح 
الجائ�زة لعربي�ة وأنا أجد يف هذا هرب من الس�ؤال 
والحرج ملاذا ال تعطى إىل عربي آخر فاختاروا يمنية 
ثائرة، وهي تستحق. ولكن أتمنى أن ال يكون قناعا 
لكي يقال لق�د أعطيناها لعربي�ة فانتظروا لعرش 
س�نوات أخرى! بالنس�بة يل أنا ال أفكر بالجائزة يف 
الوق�ت الح�ارض وأفكر فق�ط أنني أعي�ش وأكتب 
وجائزت�ي الكربى هي أن أواصل س�ريورة العش�ق 

واإلنتاج والعمل واإلبداع.
* س�ؤايل األخ�ري ع�ن تقديم�ك الش�عر باللغة 
الفرنس�ية، وأي�ن تجد املتع�ة هل هو عن�د إلقائك 
الش�عر بالفرنس�ية أم باللغة العربي�ة؟ وأين تجد 
نفسك هل هو عندما تكتب الشعر باللغة الفرنسية 
أم باللغة العربية؟ وما هو جديدك إن كان يف الشعر 

أو يف األدب عامة؟ 
* أنا ش�اعر عربي بالصميم، بمعنى أن الشعر 
منط�ق يس�تند إىل حساس�ية وروح اللغ�ة. وبهذا 
املعن�ى فأن�ا ال أكت�ب إال باللغة العربي�ة، حتى لو 
كتبت باللغة الفرنسية فمنطقي يبقى عربيا. اللغة 
الفرنسية علمتني كيف أنظر للغتي العربية بشكل 
ح�اد وقاس وأش�ذبها من م�رآة اللغة الفرنس�ية، 
وهي مرآة دقيقة اللغة ال تقبل الحشو وال اإلطناب 
واإلف�راط والنع�وت واالس�تعارات املرهل�ة. لق�د 
اس�تفدت منها يف تشذيب لغتي، اكتشفت أن اللغة 
الوحيدة يف العالم التي بها ثرثرة بمعنى ما وحش�و 
بمعنى ما هي بالغة اللغة العربية، واإلطناب بالغة. 
كل هذه الصفات املتك�ررة بمعنى واحد ومتقارب 
نسميها إطنابا وجناسا وطباقا، وكل هذا حشو يف 
املفه�وم النقدي العميق. فأنا أح�اول أن أزيح هذا 
م�ن لغت�ي، لذلك مرآة اللغة الفرنس�ية س�اعدتني 
أن أش�ذب لغتي العربية. وكم�ا يقول العرب من يف 

وسط املعركة ال يرى أطرافها، فخروجي من اللغة 
العربي�ة إىل لغة أخ�رى جعلني أنظر للغ�ة العربية 
من األعىل، فرأي�ت مواطن قوتها ومواطن ضعفها 
بالنس�بة يل. فمواط�ن الضعف أح�اول أن أزيحها، 
ومواط�ن الق�وى أدعمه�ا. ومن هنا اكتش�فت أن 
اللغة العربية أعظم لغ�ة، فهي لغة لها خصوصية 
فه�ي لغة فعلية، فالفعل حارض بنس�بة 60 باملئة 
بها. والتكلم بفعل هو تكثيف، وهو استعمال الزمن 
وهذا ثراء كبري. بالنسبة لجديدي، لدي ديوان جديد 
أعتق�د أنه يف طور االكتم�ال، ولدي كتاب أعده هو 
مقاالتي النثرية التي تصدر يف مجلة 'الغاوون'. هذا 
الكتاب عبارة عن مقاالت نقدية وس�يكون عنوانه 
)جهة الصمت األكثر ضجيجا( وهو عنوان العمود 

الذي أكتبه، والديوان الذي لم أجد له عنوانا بعد.
* العناوي�ن الت�ي تختارها لعمل�ك تكون دوما 
متميزة ونلحظ أنها تستمد من املكان أو من النص 

نفسه، كيف تختار العناوين ألعمالك؟ 
* العن�وان بالنس�بة يل لي�س حال�ة طارئة من 
الخ�ارج، فهناك بع�ض الش�عراء يكتب�ون ديوانا 
باتجاه معني ويبحث ع�ن كلمة أو صورة مضيئة 
ليضعه�ا. بالنس�بة يل يج�ب أن يك�ون العنوان له 
عالقة بالديوان كديوان، مر مسلة مرية فيها 
أربع�ة وجوه أضف�ت لها وجها، فه�ذا من صميم 
العنوان وكذلك بالنس�بة للعناوين األخرى. فعندما 
دخلت العراق، ديواني أس�ميته )مقاطع مطوقة( 
وكنت أركب يف س�يارة مصفحة حي�ث رأيت حالة 
م�ن التطويق لكل يشء فقلت ه�ذه القصائد التي 
أكتبها ستكون مطوقة. كل عناويني أستنتجها من 
حياتي، من الديوان ذاته. ديوان املكان الذي نرشته 
هو عبارة عن ق�راءة لألمكنة. ديوان )االحتماالت( 
كل قصي�دة كانت احتماالت، العنوان جزء ال يتجزأ 
من الدي�وان وليس عبارة عن الفت�ة جميلة تلصق 

عىل الديوان مثلما يحدث مع الكثريين.

ثقافة9
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 جمعة الالمي 

عا�شٌق اأين  النا�س  عند  “�شّح 
  غري اأْن مل يعلموا ع�شقي ملن”

)اأبوبكر ال�شبلي(
القص�ة، والقصي�دة، والص�ورة، ب�ل وحتى 
املقالة، ه�ذه التي تقرأونها الي�وم، وتلك التي 
قرأتموها بعدد يوم أمس من “الخليج”، تنادي 
ع�ىل معربّه�ا، كما ين�ادي الحلم ع�ىل معربّه 

أيضاً.
يف الكتاب�ة، أثن�اء عملية الكتاب�ة، ثمة حلم 
إن اس�تطاع كاتب ماهر االمس�اك به، ثم تركه 
يس�ري عىل هواه، أي عىل قوانينه الخاصة به، 
أي حس�ب حريته صار ه�و، أي الكاتب املاهر 

موضوعاً لحلمه، ومعرباً له تماماً.
يصف أبو بكر الش�بيل، أو “الس�كران” كما 
يصف�ه مريدوه، حال�ة حبه التي ه�ي حلم ال 
نظري له، قائالً: “والله ما أعطيت الرش�وة فيه 

قط، وال رضيت بسواه، وال تاه عقيل فيه”.
املوضوع الذي يعني املتلقي اليقظ، هو: هل 
ان محبوب ابي بكر الش�بيل، بمثل هذا الرام 

والحريق الكوني يف حبه أيضاً؟
 وسيكون الجواب سهالً عند القول: نعم.

 بي�د أن من ال يرى محبوبه، ول�ن يراه ابداً، 
س�يعرف ان أبا بكر الش�بيل، السكران يف الحب 
اإللهي، كان حاملاً بما هو أبعد من كائن ناقص، 

مثل االنسان، يحلم بما هو مطلق وكيل.
هذا هو الدالل الذي عرفه الحسني بن منصور 

الحالج، حتى وهو يصلّب.
ثم�ة قص�ة لألرجنتيني بورخي�س، عنوانها 
“اآلخ�ر”، بناها ه�ذا الكاتب الحال�م، عىل أحد 
خياالت الش�اعر كولردج، يف رحلت�ه اىل الجنة، 
حي�ث تقدم له هناك زه�رة، فيجعل بورخيس 
من حلم الشاعر حلمه الخاص، ولكن ال يحصل 
ع�ىل وردة، وإنما عىل قطعة نق�د معدنية من 

فئة دوالر.
قص�ة “اآلخر” تحت�اج اىل إضاءة ال يتس�ع 
له�ا ه�ذا الحيز، غري ان ما يتس�ع دوم�اً، رغم 
محدودي�ة الكلمات، هو الحل�م: أي انك تكتب 

كما لو انك تحلم، او انك يف الحلم تماماً.
وس�تكون األطروحة اكثر قابلية للتفكر، لو 
أنها صيغت يف عبارة قصرية من طراز: أي حلم 

نحن يف نوم كائن ما؟
أو  وس�واء وافقن�ا ع�ىل ه�ذه األطروح�ة 
رفضناها، يبقى حلم الكائن يف حاجة اىل معرّب، 
وتبق�ى حياته تحتاج اىل مف�ر، وتظل حياته 
ما بعد موته، تحتمل ما ال قبل للكائن االنساني 

به من مصنفات.
ربم�ا يك�ون املع�رّب، هن�ا س�لوى حقيقية. 
وه�ذا ما ينقله الن�ص، أي نص، ال�ذي نكتبه، 
أو يكتبن�ا، أو ن�راه، أو يرانا، فه�و طريقنا اىل 
أحالمنا، وطريق احالمنا الينا، ودربنا اىل غصن 
أج�رد مرمي عىل قارعة الطريق، كان ذات يوم 

شجرة حية تحلم بظلها.

زاد املطابع

�شرفات

متــــاهــات ال�شكران 

ذاكرة امل�شتقبل

امل�شتقبل العراقي: متابعة

عن بيت الشعر العراقّي صدر العدد الجديد )الثالث( 
م�ن مجلة "بي�ت" الثقافّية الفصلّي�ة، وضّم نصوصاً 

وحوارات وترجمات ودراسات.
فف�ي باب "عتبة" كتب نائ�ب رئيس تحرير املجلة 
س�هيل نجم، مق�االً افتتح ب�ه العدد بعن�وان "تعاليم 
عرج�اء" جاء فيه: "ثمة تهم�ٌة جاهزٌة يطلقها بعض 
املتطفلني عىل الش�عر واألدب هذه األي�ام؛ مفادها أن 
قصي�دة النثر متش�ائمة، ويريدون -بذل�ك- أن يكون 
الش�عر مطية آليديولوجياتهم محدودة األفق، يريدون 
قصي�دة تعبوي�ة بحس�ب الطل�ب، قصي�دة متفائل�ة 
بس�ذاجة، يف حني يج�وب القتلة املأجورون الش�وارع 
ويف أيديهم قوائم لضحايا ينتظرون املوت املجاني، وما 

عىل القتلة سوى أن يختاروا املكان والزمان.
س�ؤالنا لهم هنا: ملاذا تتهم قصي�دة النثر من دون 
غريها بالتش�اؤم؟ ه�ل هذا إق�رار بأن ه�ذا النمط ال 
يصلح للتدليس ع�رب طبيعته الفنية البحتة، أم هل إن 
شعراء قصيدة النثر تعلموا أن يكونوا صادقني برأيهم، 
ذوو استقاللية وال ينطلقون إال من ذواتهم الحرة حني 

يكتبون الشعر؟…".
ويف ب�اب "نصوص"، أس�هم كّل م�ن: جليل حيدر، 
ومبارك وس�اط، وعيل الب�زّاز، ورعد مش�تت، وكاظم 
الفي�اض، وس�ليمان جون�ي، ومحم�د ثامر يوس�ف، 
وس�لمان داود محمد، ونصري الشيخ، وحسني حبش، 

وعبد املنعم القرييش، وزهري بهنام، ووليد هرمز.
نق�رأ م�ن قصي�دة "حان�ة" ل�"مب�ارك وس�اط" 

)املغرب(:
"حان�ٌة ُتِطّل ع�ىل بركة صغ�رية، ُقرَْبَها/ ش�جرٌة 
فل/ ال�ذي يِصُل راكضاً من جهة  ُتحس�ن/ حمايَة الطِّ
ا أبي�ه الغاضب/ حان�ٌة، يحدُث  البح�ر/ ُيط�ارده ُخفَّ
أن أُِط�لَّ م�ن نافذته�ا عىل اللي�ل/ وه�و يميض نحو 
الّش�اطئ/ ُمرَّدًدا أغنية بّحار/ حان�ٌة، يحدُث أن أطلَّ 
من نافذتها والّظالم يهبط/ فأرى العصفور الذي كان 
يلعب/ الذي كان َيجذُب تلًّة من ذيلها/ ُيْس�ِدُل س�تائَر 

الحقل/ استعداداً للّنوم....".
ب�اب "إصغاء" اش�تمل عىل أربعة ح�وارات أجراها 

مدير التحرير حس�ام الراي مع كّل من الشعراء عيل 
سفر )سوريا(، وغادة نبيل )مر(، وفتحي أبو النر 

)اليمن(، وملياء املقدم )تونس(.
ويف مقدم�ة الح�وار نق�رأ: نعرف أّن ه�ذه األجوبة 
توّزع�ت ب�نَي م�ا أنتجته أنامُل ش�اعٍر مثل عيل س�فر 

)س�وريا(، كانت اللفافات البيض تنتظر أطفال بالده 
لتأخذه�م إىل "قم�اط املوت"، يف مش�هٍد مأس�اوي ال 
يظهر أّننا س�نصُل إىل نهايته قريب�اً،... وبني من كتبْت 
ردودها عىل أس�ئلتنا، غادة نبيل )م�ر(، وهي تتابُع 
بقل�ِق املبدع ال�ذي ال يريُد أْن تبَر عين�اه املجهوَل يف 

طريِق "أّم الدنيا"، وتشرُي إىل "شعب يستحّق أن يسرّد 
إنسانيته" ال أْن يبدأ الثورة من جديد، بل يكمُل مشوارها 
متمّس�كاً باملس�تقبل. إىل شاعٍر يس�بُق أّي حديٍث عن 
مصرِي الح�وار معه، فتحي أبو النر )اليمن(، ليقول: 
"دعني أكتب هذه الجملة عىل الفايس بوك، وسيصلك 
ما تريد"، نذهُب إىل صفحته فنقرأ: "السياسُة يف اليمن 
معقدة، تجلُب االكتئاب، أحده�م نصحني بالتطنيش، 

لكّن التطنيَش موٌت مصغٌر أيضاً...".
وقب�َل أْن ت�ردَّ عىل م�ا س�ألناها عنه، ملي�اء املقّدم 
)تونس(، تراقُب الش�اعرُة املغربة ع�ن وطنها، راياٍت 
س�وداً بأيدي س�لفّيني يهاجم�ون جمعاً م�ن الفّنانني 
يحتفل�ون بيوم امل�رح العاملّي وس�ط عاصمة أحمد 

الحفناوي......
يف "آخر"، نطالع ترجمة لقصائد األمريكان الس�ود 
ل�"عبد عيل سلمان"، وماّدتني للكاتبة خالدة حامد عن 
"نهاية القصيدة" و"موت الش�عر"، مع ترجمة أحمد 
كاظم س�عدون لقصائد فيسوافا شيمبورسكا ونصري 

فليح لقصائد بورخس.
ويف "نظر" يعاين حسن ناظم تجربة خالد املعايل يف 
"أطي�اف هولدرلني"، مثلما يقّدم حميد حس�ن جعفر 

رؤية للكتابة النثرّية ومخيال الفراسة.
ملف العدد خّصص للش�عر الكردّي املعارص، قّدمه 
جمال كريم بدراس�ة عنوانها "التق�اط إيقاع الحياة"، 
وأش�ار فيه إىل أّن "عدداً من الش�عراء الكرد وظف من 
تجاربه�م اإلبداعّي�ة كّل تقان�ات الحداث�ة الش�عرّية، 
فتجد هناك من وظف األس�طورة، والرمز، والشخصية 
املتخّيل�ة، ليتحّرر من التقريرّي�ة، واملبارشة املبتذلة، يف 

خلق صوره الشعرّية املركبة".
وكانت القصائد املنشورة يف امللف للشعراء: إسماعيل 
الربزنجي، ودلش�اد عبد الله، وحسن سليفاني، وطيب 
جّبار، وطلَعْت طاِهر، وكريم دشتي، وكرمانج هكاري، 

وقوبادي جليزاده، وشريين. ك.
وكتب يف "تخوم" العدد الثالث د.سامي عبد الحميد 
عن "مرحة القصيدة الحديثة"، مدوناً "مالحظات يف 

نماذج ترجمتها عىل الخشبة".
كم�ا تعرض املجلّ�ة يف باب "وثائ�ق" قصائد بخط 
الش�اعر عدن�ان العيىس، مع ماّدة تس�تعيد ش�يئاً من 

سريته كتبها صديقه زيارة مهدي.
"إطاللة"، أت�ى لالحتفاء بمنجز الش�اعر واملرجم 
كاظ�م جه�اد، ع�رب إس�هامتني إحداهم�ا ل�"فاطمة 
املحس�ن"، واألخ�رى ل�"حس�ني الهن�داوي"، وجاء يف 
تقدم�ة املاّدتني: "ال ُبّد من وقفٍة عنَد النتاِج الذي يغيُب 
عْن باِل الصحافِة الكس�ولِة، ومنها صحافتنا الثقافّية 
لألس�ف التي ال تتعُب نفس�ها كثرياً، إذ ما من إشاراٍت 
وتقويماٍت مكتوبٍة تالحُق ما يصدُره مبدٌع مثُل كاظم 
جه�اد وآخ�رون غ�ريه، إال م�ا توزُع�ه دوُر النرِش من 
متابعاٍت وبيان�اٍت جاهزٍة عن املؤلف�اِت الجديدِة لهذا 

الكاتب أو ذاك".
ويسّجل عارف حمزة )سوريا( يف "حدث" شهادته 
عن "الحرّية التي صارت مثل مرض عضال يف دمش�ق 
وأخواتها" وتوايل "أّيام الوحش�ية" و"التشوّهات التي 
خلقتها الس�لطة يف الحياة السياس�ية املّيت�ة"، إذ ورد 
يف ن�صّ خّص ب�ه مجلّة "بيت": "لقد ج�اء اليوم الذي 
نشاهد فيه مصائرنا وهي تُ�قّطع بالبلطات واألحذية 
والرص�اص... لق�د جاء الي�وم الذي نجل�س فيه أمام 

الشاشات كي نحزر حياتنا...".
ما ب�ني صفح�ات 165-178، نتاب�ع "مراجعات" 
للكتب اآلتية: "قراءة جديدة ألنش�ودة املطر" "تأليف: 
ت�ريي دي يان�غ، ترجمة: س�حر أحمد، كتابة: جاس�م 
العايف(، و"أمكث يف الضّد" لينا ش�دود، و"هكذا أعلق 
جنائني" صالح حسن السيالوي، و"نريان صديقة" عبد 

الكريم الخصار، و"تحطيم القناع" حسن الكعبي.
ب�اب "حصاد"، نّوه ع�ن اإلص�دارات الجديدة لهذا 
الع�ام، وه�ي: "فكر أبي ن�واس" د.قحط�ان املدفعي، 
و"قبل خ�راب الب�رة" طالب عبد العزي�ز، و"ديوان 
الحلة" سعد الحداد، و"خسارات فاتنة" ماجد طوفان، 

و"أصابع املطر" حبيب السامر. 
يف ح�ني كان فّن�ان العدد التش�كييل غس�ان غائب، 
وال�ذي كان�ت لوحة الغالف من أعمال�ه، فضالً عن 12 

عمالً توّزعت بني قصائد باب "نصوص".
وتض�ّم هيئة تحرير "بيت" الحالية- بعد اس�تقالة 
رئيس�ها الس�ابق الزميل أحمد عبد الحسني- كالً من: 
س�هيل نجم، وحس�ام الراي، ومحمد ثامر يوس�ف، 

ومحمد غازي األخرس، وفارس حرّام.

�شوقي عبد االمري:

لكل مكان وزمان رموز وارسار مهمتي إعادة كتابتها
حاورته : فاطمة عطفة
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الثالث عددها  يف  الفصلّية  "بيت" الثقافّية 
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كوالج

املستقبل العراقي/ ملياء نعمان
أث�ارت الجيكون�دا رائعة الفن�ان االيطايل 
ليوناردو دافنيش )1452- 1519( إعجاب 
العال�م بأرسه ملا تخفيه م�ن دالالت احتار 
به�ا املف�رون والفنانون، وأخ�ذت لوحة 
املوناليزا حيزاً كبرياً من الش�هرة وأصبحت 
ال تق�در بثمن وبقيت ابتس�امتها الغامضة 
ونظ�رة عينيها مثار تس�اؤالت وتفس�ريات 
ظ�ل عاش�قوها يحاولون تحليله�ا لكن دون 

جدوى.
اللوحة هي للس�يدة ليزا ج�ريار ديني زوجة 
الرج�ل الغني االيطايل فرانشيس�كو زانوي 
جيكوندو واس�مها الحقيق�ي مادوناليزا 
أنتوني�و، واعتربها النق�اد يف الغرب من 
أفضل األعم�ال التي رس�مها دافنيش 
عاش�ق البورتري�ت والواقعي�ة ومع 
مرور الزمن يح�اول البعض النيل 
من هذه التحف�ة الفنية الرائعة 
بالني�ل منه�ا وذل�ك بإضاف�ة 
اللحية القصرية  أو  الش�ارب 
والنظارات واملالبس الحديثة 
وغريها لكنها تبقى لوحة 

مميزة ورائعة وخالدة.
باملقاب�ل يناف�س ه�ذا 
يش�به  تمثال  العم�ل 
املونالي�زا وهو رأس 
ال�وركاء  م�ن  فتاة 
العاج  ومنحوت من 
وتعلو الرأس أحجار 

كريمة جميلة تتناس�ب مع 
امل�ادة  ل�ون 
ع  ملصن�و ا
منه�ا التمثال 
أطلق�ت  وق�د 

أغاث�ا  عليه�ا 
كرييس موناليزا 
نم�رود...  وه�و 
عم�ل فن�ي رائع 
بثم�ن  يق�در  ال 

وهو أق�دم من تلك 
بق�رون،  اللوح�ة 
م�ن  الرغ�م  وع�ى 
تعرضه مع مقتنيات 

املتح�ف وآث�ار اخرى 
والنه�ب،  الرق�ة  اىل 
الج�اد وخاصة إال أن س�عي الحكومة 

وزارة الس�ياحة واآلثار العراقي�ة أرجع هذا التمثال 
وكن�وز عراقي�ة  إىل حضن موطنه الع�راق وبالذات 
يف املتح�ف الوطني العراقي.. وهذا ما جعلنا نش�عر 
بأن مونالي�زا العراق رجع�ت إىل وطنها وأرضها وال 
تغادره أبداً.. موناليزا العراق تحمل نفس االبتسامة 
الغامض�ة ونفس النظرة التي لو يتعمق فيها الرائي 
لوجد نفس�ه يبحر معه�ا اىل تأريخن�ا القديم وبالد 
أرض الرافدي�ن الطيب�ة والوج�ه املبتس�م الغامض 
ٌيعرب عن روحية وكينونة املرأة واملرحلة التي عاشت 
يف س�ومر ويبني مدى ازدهار وقيم�ة تلك الحضارة 
وذل�ك بتخليد ام�رأة جاءت بنف�س مقاييس الوجه 
االعتي�ادي, موناليزا العراق ال تطرب الحي رغم أنها 

أعظم شأناً من لوحة دافنيش ولكن لألسف ال نأبه 
ملا لدينا من خزائن الكن�وز اآلثارية ويبقى الفنان 
الذي نفذ هذا الوجه الجميل مجهوالً يف حساباتنا 
وتأريخنا لكنه يمتلك أنامل يحس�ده عليه فنانو 
الغ�رب فه�و أتق�ن عمله رغ�م بس�اطة الوجه 
والترشي�ح واملالم�ح.. واللوح�ة والتمثال هما 

الجم�ال بش�كل من األعمال التي صنعت 
وٌتع�رب  مغاي�ر 
م�دى  ع�ن 
روحية  جمال 
ن�ني  لفنا ا
فني  لش�غو ا
وراء  بم�ا 

النفس البرشية.
وال يقت�ر االم�ر ع�ى ه�ذا العمل�ني 
الرائع�ني فهن�اك عم�ل آخ�ر أث�ار جدالً 
واسعاً بني أواس�ط العراقيني وهي لوحة 
جميل�ة ج�داً لفت�اة م�ن أربيل وأس�مها 
"صمانجي قيزي" وهي تركمانية تس�كن 

أربيل وق�د رآها ضابط بريطان�ي وأعجب بها كثرياً 
ول�م يركه�ا حت�ى زوجه�ا بع�د أن أش�رط أهلها 
إس�المه وأخذها بع�د انتهاء الحمل�ة الربيطانية يف 
الع�راق إىل لندن, وطل�ب الزوج من رس�ام انكليزي 
رس�م زوجته إلرس�الها اىل أهلها يف الع�راق لتخفف 
الصورة عنهم وطأة الف�راق واللوحة جمعت جماالً 
فريداً من نوع�ه وتضاهي صورة املوناليزا االيطالية 
الن الفت�اة أصالً تحمل مالمح جميل�ة جداً. ولكنها 
اش�تهرت كثرياً خاصة يف املناطق من شمال العراق. 
والس�يدتان تجمعهما عدم رضاءهما عن زواجهم.. 
لذا نجد نظرة الحزن تش�غل مالم�ح وتعابري الوجه 
الجميل لتلك األعمال الخالدة، وكما قلنا فأن مطربة 

الحي ال تطرب. 
واحتل�ت "بنت املعي�دي" كما 
كان يطلق عليها يف الثالثينات 
القرن املايض ش�هرة واسعة 
وباتت حديث األلس�ن وكان 
الس�بب وراء الروايات التي 
نس�جت حول ه�ذه الفتاة 
املعيدية هو جمالها األخاذ 
ومواصفات جمالية عالية 
جمع�ت فيه�ا حت�ى ان 
بعض متذوق�ي الجمال 
اس�م  عليه�ا  أطل�ق 
مونالي�زا الع�راق فقد 
وازت ش�هرة موناليزا 

دافنيش االيطالية.

اجليكوندا وبنت املعيدي وموناليزا النمرود

ثالثة وجوه وثالث ابتسامات مبهمة 

سينامئي: نجاح األعامل أو عدمه مرتبط باملخرج فقط

ربط الناقد واملخرج الس�ينمائي عيل هاش�م نجاح أي فلم س�ينمائي بمخرج الفلم كونه املسؤول عن 

جودة النص و كل االختيارات الفنية يف العمل.وقال هاش�م لوكالة أنباء: إن مواصفات الفيلم الجيد ال 

يحددها احد أنما املخرج هو من يحدد جودة املوضوع حتى يف املهرجانات الدولية حيث ترسل الدعوات 

كونه�م  )املخرج�ني(  األف�الم  لصانع�ي 

مسؤولني عن تفصيالت الفيلم.
يعتم�د ع�ى  فيل�م  كل  أن  وأض�اف: 

إمكانية املخ�رج وبراعته بعيداً عن اإلنتاج فكثري  م�ن مخرجينا الش�باب 

حصل�وا ع�ى جوائ�ز يف مهرجان�ات عاملية 

بتقنيات بسيطة وإنتاج ذاتي.

وب�ني: أن مخرج�ني كب�ارا أنتج�ت 

الدول�ة أعماله�م لكنها فش�لت 

مثل األفالم األربعة ال�"محمد 

ش�كري جمي�ل" حت�ى ل�م 

تشارك يف مهرجانات عاملية 

أن تنج�ح  فلي�س رضورة 

األفالم التي تنتجها الدولة.

أغلب  إنت�اج  أن  وأوض�ح: 

تلك األفالم عبارة عن لعبة 

أنتجت  كونه�ا  تاريخي�ة 

ألغ�راض دعائي�ة وليس 

لغرض فني.

مي حريري: الرجال قليلون!
أبدت الفنانة مي حريري حزنها العميق عى ما تش�هده الس�احة العربية من أحداث يف الوقت 
الراه�ن وقالت: “لدي حزن عميق من ج�راء هذه األحداث، فأنا بطبعي ال أحب الحروب، فهي 

تش�عرني باالختناق، وأحزن كثريا عى الضحايا الذين يسقطون هنا وهناك، ألي طرف انتموا، 
ألن هناك دائما من يلعب بنا تماما كأحجار الشطرنج”.وكش�فت حريري أنها مش�غولة حاليا 

بأبنائها وقالت: “عدت لتوي من بلجيكا، حيث يتابع ابني جونيور دراسته، وأرشفت عى جميع 
التحضريات التي تس�بق موعد املوس�م ال�درايس لديه، وحالي�ا أهتم برشاء القرطاس�ية والكتب 

والحاجات املطلوبة لدخول ابنتي سارة )6 سنوات( املدرسة، وأنا سعيدة بذلك، وأشعر بلذة كبرية 
وأن�ا أقوم به”.وعن س�بب تفضيلها املال عى الجمال قالت مي حري�ري: “املال يف أيامنا هذه أهم، 

وبإمكانه أن يجلب الجمال، ولكن بالنهاية ليس هناك أهم من الصحة”. وتضيف “الس�عادة يف حد 
ذاتها ال يجلبها ال هذا وال ذاك، وهي عى كل غري موجودة خصوصا عند أهل الفن”.

وع�ن حياتها الي�وم ومدى حاجتها إىل حب جديد قالت لصحيفة “الرشق األوس�ط” »حب؟ أي حب؟ 
أن�ا الي�وم أعيش ألوالدي. حظي قليل مع الح�ب، والزواج أمر غري وارد حالي�ا، فإضافة إىل كوني غري 

محظوظة فأنا أبحث دائما عن املستحيل والصعب، ولذلك تصعب األمور عيل أكثر فأكثر«.. وتضيف: 
»عى كل الرجال أصبحوا قلة قليلة يف هذا الزمن.. والله يسر«.

أمحد رمزي... »أيامنا احللوة« وداعًا
رغ�م أّن رّواد مواق�ع التواص�ل االجتماعي ُش�غلوا ليل�ة اول من أمس بذك�رى رحيل عبد 
الن�ارص، إال أّنه رسعان ما امتألت صفحتهم بعبارات تنع�ى أحمد رمزي )2012-1930( 
ال�ذي تويف بعد ظه�ر الجمعة بنحو مفاجئ؛ إذ وافت املنية املمث�ل املري عن عمر ناهز 
82 عاماً بعدما اختل توازنه وس�قط أرضاً يف حمام منزله يف الس�احل الشمايل حيث كان 
يقي�م من�ذ أكثر من 10 س�نوات بعد اعتزاله التمثي�ل ولم ينجح األطب�اء يف إنقاذ حياته 
بعد نقله إىل املستش�فى. بذلك، تفقد »هولي�وود الرشق« أحد أبرز أعمدتها ممن صنعوا 
نهضتها الس�ينمائية، بدءاً من الخمس�ينيات، هو الذي ينتمي إىل جيل العظام من عمر 
ب رمزي  الرشيف، وفاتن حمامة، وش�كري رسحان، وسعاد حسني وغريهم الكثري.ُلقِّ
ب�»دونجوان السينما املرية« بفضل وسامته التي قدمته للمرة األوىل يف فيلم »أيامنا 
الحلوة« )إخراج حليم( يف عام 1955 لينطلق بعدها يف عالم البطوالت مع أفالم وصلت 
إىل 111 عمالً. مع أّن رمزي دخل الفن باملصادفة بفضل عمر الرشيف الذي ربطته به 
عالق�ة صداقة دامت حتى أيامه األخرية. حتى إّن املخرج�ة إيناس بكر مديرة أعمال 
الرشيف يف القاهرة، لم تستطع إبالغ املمثل املري بخرب وفاة رفيق دربه، بل اكتفت 

باالتصال بنجله املوجود معه يف العاصمة الفرنسية لرى كيف يمكن أن تخربه 
بالوفاة.اختي�ار رمزي التمثيل جاء بفضل املخرج حلمي حليم 
الذي شاهده يف إحدى املرات، فلفت انتباهه وقرر أن يقدمه إىل 
الشاشة الكبرية باعتباره أحد الوجوه الجديدة، عى الرغم من 

أّنه لم يكن قد وقف سابقاً أمام الكامريا. كانت مشاركاته الفنية 
تقتر عى خشبة مرح »مدرسة كلية فيكتوريا« حيث درس 

م�ع صديقه عمر الرشيف بداي�ًة لينطلق بعدها نح�و النجومية 
برع�ة الربق.من�ذ دخوله الس�ينما، ق�دم أحمد رم�زي نوعية 

مختلفة من األدوار التي اعتمدت عليها س�ينما الخمسينيات. 
ح�اول نجم »ثرث�رة فوق الني�ل« أن يق�دم يف أعماله صورة 

جديدة للس�ينما، هي س�ينما الش�باب، فجّس�د شخصية 
الش�اب الش�قي والخفيف الظ�ل الذي تالحق�ه الفتيات 

)الحب س�نة 70( وتعشقه هند رستم )ابن حميدو(.لم 
تفلح محاوالت صاحب »شاب مجنون جداً« يف تحقيق 

الش�هرة عاملي�اً كم�ا فع�ل صديق�ه عم�ر الرشيف. 
صحي�ح أّنه ذهب إىل إيطاليا وقدم عدداً من األعمال 
يف السينما اإليطالية منها »ابن سبارتاكوس« )عام 
1962(، و»حديقة الشيطان« )1971(، و»يمكنك 
أن تفعل الكثري بالنس�اء«، لكن ه�ذه التجارب لم 
تحقق له العاملية التي كان ينش�دها.قرر رمزي أن 

يعت�زل التمثيل بإرادته لبضع س�نوات، قبل أن يعود 
وعالمات التقّدم يف الس�ّن عى وجهه والصلع غزا رأسه 
من خالل مشاركته يف مسلسل »وجه القمر« )2000( 
م�ع الفنان�ة فاتن حمام�ة وفيل�م »ال�وردة الحمرا« 
)2001( مع املخرجة إين�اس الدغيدي، لكّنه رسعان 
ما عاد واعتزل التمثيل م�رة أخرى، مفضالً الجلوس 
يف منزله يف الس�احل الش�مايل، ولم يش�ارك بعدها يف 
أي عمل باس�تثناء حلوله ضيف رشف عى مسلسل 
»حن�ان حنني« )2007( مع رفيق عمره ودربه عمر 

الرشيف.

رزان: ثمني أكثر من مليون 
دوالر

رصح�ت اإلعالمية والفنان�ة اللبناني�ة رزان مغربي أن كل 
االخبار الت�ي يتم تداولها عن تقاضيها مليون دوالر للمش�اركة 

يف برنام�ج "صوت الحياة" ال تتكلم فيه�ا، "أحاول أن أبتعد عن كّل ما 
هو س�لبّي. عي�ب أن نذكر مداخيلنا، فهذا أس�لوب رخيص، وامل�اّدة لم تكن 

يوماً مقياساً لقيمة اإلنسان. ثمني أكثر من مليون دوالر".وخالل حديثها ملجلة 
"سيدتي" أكدت رزان أن الناس، "جعلوا من موضوع زواجي قضية توازي مقتل 

جون كندي، ان تزوجت ام ال. بم تهمهم هذه القضية؟ س�أعلن كل يشء. لكن 
لم يحن بعد الوقت املناسب للحديث".
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

طوال س�نوات عمره الفني والتي ابتدأت يف الس�تينيات، ال 
يزال طموحه أن يكون احد الفرس�ان املتميزين يف الس�احة 
الفنية وش�فيعه تلك الطيبة التي جعلت�ه ال يفارق األعمال 
الفنية وحت�ى يف مرح الطفل.. إنه الفنان طارق ش�اكر، 
الذي ظه�ر بأعم�ال تلفزيوني�ة ومرحية كث�رية، التقته 

)املستقبل العراقي( فكان هذا الحوار:
*النجومية ماذا تعني لديك؟

� النجومية  طريق وعر وصعب.. ومع ذلك فالفنان االصيل 
بإمكان�ه تحقيقه�ا وبس�هولة وذلك من خ�الل مصداقيته 
والوف�اء لفن�ه أوال... ومن ث�م احرامه لجمه�وره.. وهي 
ليس�ت مقترة عى الذين يقومون ب�ادوار البطولة وإنما 
بإمكان الذين يقومون باألدوار الثانوية الوصول للنجومية 

ومهما كان الدور الذي يجسده قصريا.
*والشهرة ماذا تعني لديك؟

- انها مس�ؤولية كبرية.. ولكن املهم ان نعرف كيف نحافظ 
عليها. 

*الذي نعرفه ان بدايتك كانت يف مجال التصوير؟
� لقد رسقتني الكامريا مدة خمس عرشة سنة قبل ان اتجه 
اىل التمثيل.. حيث كنت مصورا سينمائيا ومن خالله حصلت 

عى جائزة )أفضل مصور سينمائي( يف فيلم )الصقور(. 
* وبعد ذلك التتويج؟

-أصبت اثناء ح�رب الخليج االوىل.. وتحولت للعمل يف فرقة 
املرح العس�كري.. وعندها شاهدني الفنان الكبري يوسف 
العاني وقدمني يف ثالثية )الدمعة الباردة( ووقتها كان معي 
نخب�ة من النج�وم ومنهم هند كامل ومحم�ود ابو العباس 
وفوزي�ة الش�ندي وع�ز الدي�ن طاب�و.. وتلك كان�ت املحلة 

الرئيسية يل يف مجال التمثيل.
*واملحطة االوىل مرحيا؟

� عندم�ا اعتلي�ت خش�بة امل�رح ع�ام 1963 م�ن خالل 

املرحي�ة املدرس�ية )ابنج رج�ال( وقد جس�د دور االم يف 
املرحية الفنان الكبري حافظ العاديل.

*الشخصية التي تناط بك كيف يتسنى لك تجسيدها؟
� ادرس الشخصية بكافة ابعادها )العمر � الزي � العر( 
وبعده�ا اخلو بنفيس مع تل�ك الش�خصية واتعايش معها 
ك�ي أتقمصها التقمص الذي يرضيني اوال ويريض اآلخرين 
ويف مقدمته�م مخرج العمل والجمهور املتلقي .. حتى انني 
كثريا ما أش�ارك يف توجيه مسار تلك الشخصية من الوجهة 
الواقعية واملنطقي�ة والتي قد تكون بعيدة عن رؤى الكاتب 

واملخرج عند التنفيذ. 
*وأين تجد إبداعك الحقيقي؟

� أجده يف تجسيدي للشخصيات املركبة والصعبة.
*هل من وقفة عند املرحية الكوميدية التي شاركت فيها 

والتي تم عرضها عى  مرح سينما سمرياميس؟
� عن�د مرحي�ة )ضحك ولع�ب وجد وح�ب( للكاتب وفاء 
عب�د الوه�اب واملخرج ثائر الح�اج محم�د و برفقه نجوم 
الكوميدي�ا يف الع�راق "ناهي مه�دي � احس�ان دعدوش � 
مي�الد رسي � محمود حس�ني �  س�ناء س�ليم � عدي عبد 
الس�تار � جبار مهدي � جهاد جاسم � سوسن عبد الستار 

� وداد القييس". 
يف  مش�اركتك  خ�الل  عليه�ا  حصل�ت  الت�ي  *الش�هادة 

املرحية؟
-تلك الش�هادة الت�ي قالها بحقي مخ�رج املرحية الفنان 
ثائ�ر الح�اج محمد حينم�ا ذكر لإلع�الم والصحاف�ة انني 
اس�تحق التقدي�ر واالح�رام الكب�ري ألدائي املتمي�ز ولكننا 
ظلمناه لكوننا لم نعطه املس�احة الكافية لكي يحلق بهذه 
الش�خصية وهي ش�خصية )اليهودي ( الذي جاء بحثا عن 

امالك اجداده يف عام 1948. 
*هل انت ممثل كوميدي ام تراجيدي؟

�   ان�ا ال اعترب نف�يس ممثال كوميديا ولكنني اس�تطيع ان 
افع�ل روح الكوميديا.. وخاصة كوميدي�ا املوقف.. واعتقد 
انني ممثل ومجس�د لكل األدوار التي تس�ند يل سواء كانت 

كوميدية ام تراجيدية.
* النجاح ماذا يعني لديك؟
� النجاح مسؤولية كبرية.

*والفشل ؟
� خيبة امل عى طريق النجاح املقبل.

*وأخريا ... ما جديدك الذي كنت عنده؟
� عند تجس�يدي لشخصية )الش�يخ عمران( التي 

تلع�ب دورا مهم�ا يف مسلس�ل )عيل 
الوردي( .
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كوالج

شوقي كريم يقدم )أحالم السنين(
اسلتوحى الكاتلب شلوقي كريم حسلن مسلسلا 

تلفزيونيلا بعنلوان )أحلام السلنني( ملن روايته 
)الرشوكيلة( ويقلوم بإخراجله يف ثاثلني حلقة 

املخرج سام عرب لقناة العراقية. 
ويتحدث املسلسل عن تاريخ مدينة الثورة )الصدر 
حاليلا( منلذ منتصلف السلتينات اىل نهاية حرب 
صلدام ضد إيران.. ليكون املسلسلل كسلرة ذاتية 

ملدينة الثورة.
علما بان رواية )الرشوكية( قد صدرت عن دار الشؤون 
الثقافية العاملة يف وزارة الثقافلة ... ومن املؤمل ان 

يصدر الجزء الثاني منها بعنوان )النباشون(.

القريشي: الدوبالج أصعب من 
التمثيل

نلّوه الفنان كاظم القرييش إىل أهمية فن الدوباج الذي بات أصعب 
من فن التمثيل ذاته.وقال القرييش يف حديث لوكالة أنباء محلية "إن 
فن الدوباج أكثر صعوبة من التمثيل كونه يحتاج إىل مهارات خاصة 
منها رسعة النطق والحديث بلهجة مختلفة عن اللهجة األم وغرها".

وأضاف: يف التمثيل املمثل هو من يتحكم بالشخصية بينما يف الدوباج 
الشلخصيات هي من يتحكم بالفنانني ألن واجب املمثل هنا أن يجاري 

الشخصية ويتأقلم معها يف أدائه وحركاتها ومشاعرها صوتياً".
وملن الجدير بالذكر أن اقتحام األعمال الرتكية وتلتها اآلسليوية مثل 

اليابانية وغرها سلاعد عىل انتعاش سلوق الدوباج مؤخرا خاصة 
بعد دخول دول الخليج العربي املنافسة وبشدة يف هذا املجال.

املستقبل العراقي/ ملياء نعمان
أثلارت الجيكونلدا رائعة الفنلان االيطايل 
ليوناردو دافنيش )1452- 1519( إعجاب 
العاللم بأرسه ملا تخفيه ملن دالالت احتار 
بهلا املفلرون والفنانون، وأخلذت لوحة 
املوناليزا حيزاً كبراً من الشلهرة وأصبحت 
ال تقلدر بثمن وبقيت ابتسلامتها الغامضة 
ونظلرة عينيها مثار تسلاؤالت وتفسلرات 
ظلل عاشلقوها يحاولون تحليلهلا لكن دون 

جدوى.
اللوحة هي للسليدة ليزا جلرار ديني زوجة 
الرجلل الغني االيطايل فرانشيسلكو زانوي 
جيكوندو واسلمها الحقيقلي مادوناليزا 
أنتونيلو، واعتربها النقلاد يف الغرب من 
أفضل األعملال التي رسلمها دافنيش 
عاشلق البورتريلت والواقعيلة ومع 
مرور الزمن يحلاول البعض النيل 
من هذه التحفلة الفنية الرائعة 
بالنيلل منهلا وذللك بإضافلة 
اللحية القصرة  أو  الشلارب 
والنظارات واملابس الحديثة 
وغرها لكنها تبقى لوحة 

مميزة ورائعة وخالدة.
باملقابلل ينافلس هلذا 
يشلبه  تمثال  العملل 
املوناليلزا وهو رأس 
اللوركاء  ملن  فتاة 
العاج  ومنحوت من 
وتعلو الرأس أحجار 

كريمة جميلة تتناسلب مع 
امللادة  للون 
ع  ملصنلو ا
منهلا التمثال 
أطلقلت  وقلد 

أغاثلا  عليهلا 
كرييس موناليزا 
نملرود...  وهلو 
عملل فنلي رائع 
بثملن  يقلدر  ال 

وهو أقلدم من تلك 
بقلرون،  اللوحلة 
ملن  الرغلم  وعلىل 
تعرضه مع مقتنيات 

املتحلف وآثلار اخرى 
والنهلب،  الرقلة  اىل 
الجلاد وخاصة إال أن سلعي الحكومة 

وزارة السلياحة واآلثار العراقيلة أرجع هذا التمثال 
وكنلوز عراقيلة  إىل حضن موطنه العلراق وبالذات 
يف املتحلف الوطني العراقي.. وهذا ما جعلنا نشلعر 
بأن موناليلزا العراق رجعلت إىل وطنها وأرضها وال 
تغادره أبداً.. موناليزا العراق تحمل نفس االبتسامة 
الغامضلة ونفس النظرة التي لو يتعمق فيها الرائي 
لوجد نفسله يبحر معهلا اىل تأريخنلا القديم وباد 
أرض الرافديلن الطيبلة والوجله املبتسلم الغامض 
ٌيعرب عن روحية وكينونة املرأة واملرحلة التي عاشت 
يف سلومر ويبني مدى ازدهار وقيملة تلك الحضارة 
وذللك بتخليد املرأة جاءت بنفلس مقاييس الوجه 
االعتيلادي, موناليزا العراق ال تطرب الحي رغم أنها 

أعظم شأناً من لوحة دافنيش ولكن لألسف ال نأبه 
ملا لدينا من خزائن الكنلوز اآلثارية ويبقى الفنان 
الذي نفذ هذا الوجه الجميل مجهوالً يف حساباتنا 
وتأريخنا لكنه يمتلك أنامل يحسلده عليه فنانو 
الغلرب فهلو أتقلن عمله رغلم بسلاطة الوجه 
والترشيلح واملاملح.. واللوحلة والتمثال هما 

الجملال بشلكل من األعمال التي صنعت 
وٌتعلرب  مغايلر 
ملدى  علن 
روحية  جمال 
نلني  لفنا ا
فني  لشلغو ا
وراء  بملا 

النفس البرشية.
وال يقتلر االملر علىل هلذا العمللني 
الرائعلني فهنلاك عملل آخلر أثلار جدالً 
واسعاً بني أواسلط العراقيني وهي لوحة 
جميللة جلداً لفتلاة ملن أربيل وأسلمها 
"صمانجي قيزي" وهي تركمانية تسلكن 

أربيل وقلد رآها ضابط بريطانلي وأعجب بها كثراً 
وللم يرتكهلا حتلى زوجهلا بعلد أن أشلرتط أهلها 
إسلامه وأخذها بعلد انتهاء الحمللة الربيطانية يف 
العلراق إىل لندن, وطللب الزوج من رسلام انكليزي 
رسلم زوجته إلرسلالها اىل أهلها يف العلراق لتخفف 
الصورة عنهم وطأة الفلراق واللوحة جمعت جماالً 
فريداً من نوعله وتضاهي صورة املوناليزا االيطالية 
الن الفتلاة أصاً تحمل مامح جميللة جداً. ولكنها 
اشلتهرت كثراً خاصة يف املناطق من شمال العراق. 
والسليدتان تجمعهما عدم رضاءهما عن زواجهم.. 
لذا نجد نظرة الحزن تشلغل ماملح وتعابر الوجه 
الجميل لتلك األعمال الخالدة، وكما قلنا فأن مطربة 

الحي ال تطرب. 
واحتللت "بنت املعيلدي" كما 
كان يطلق عليها يف الثاثينات 
القرن املايض شلهرة واسعة 
وباتت حديث األلسلن وكان 
السلبب وراء الروايات التي 
نسلجت حول هلذه الفتاة 
املعيدية هو جمالها األخاذ 
ومواصفات جمالية عالية 
جمعلت فيهلا حتلى ان 
بعض متذوقلي الجمال 
اسلم  عليهلا  أطللق 
موناليلزا العلراق فقد 
وازت شلهرة موناليزا 

دافنيش االيطالية.

نحات: بغداد تتحول إىل معبد كبري لألصنام!
 انتقد النحات عبد الكريم خليل، رشوط املسلابقات النحتية وآخرها مسلابقة ساحة الفردوس التي فاز بها النحات 
عباس غريب عن )نصب العراق(، لكثرة رشوط والطلبات من قبل اللجنة القائمة عىل املسلابقة، ما أضعف األعمال 
املشلاركة يف املسلابقة.وقال خليل لوسائل إعام محلية أمس "ال أتوقع أن تاقي األعمال التي تحوي مفردات كثرة 

يف )نصب العراق( اعجاب العامة، ألن تلك األعمال قبلت من أجل ارضاء كل االطراف املتنازعة الطائفية والقومية، 
وليسلت بهدف فني". وأضاف: أننا بحاجة إىل أعمال رمزية، ال إىل أعمال تجمع بني الحضارات ومفردات عديدة 
، فهذا مسلتحيل بالنسبة للنحاتني. وتابع: أن الكثر من األعمال الرمزية خالدة وحازت عىل إعجاب العامة مثل 
)نصب الحرية( لجواد سلليم، فهو نصب خالد ألنه اعتمد عىل الرمزية الفنية ولم يعتمد عىل وضع رموز قومية 
أو طائفية.وأبدى خليل استياءه من قرار لجنة املسابقة بوضع نصب نحتية لشخصيات غادرت الحياة يف مجال 

الرياضة والفن واإلعام منهم النحات )محمد غني حكمت( واإلعامية )أطوار بهجت( وآخرون غرهم.
وحذر من أن بغداد ستتحول يف حال وضع تلك النصب إىل معبد كبر، ألنها ليست بفن وإنما هي أصنام ستمأل 
العاصمة، مشراً إىل ان الكثر من الفنانني حذروا من تلك الظاهرة سابقاً مثل جواد سليم الذي أقر يف مذكراته 

أن الفن غر مسؤول عن نصب لويس السادس عرش وعن نصب املتنبي. 
وتابع: أن النحات صالح القرة غويل كان يسلمي تلك النصب بالدمى، وهذه األعمال ما عادت مقبولة يف العالم 
وتكريم املبدعني ال يكون بوضع تمثال لهم يف الساحات فمنجز املبدع هو من يكرمه وليس تمثاال ال تعي أغلب 

العامة معناه أو جماليته.

متثال لبوذا يتضح أنه »ساموي وليس من هذه األرض«!
اتضلح أن تمثاال لبوذا كانت قوات النازي الخاصة »فافن إس إس« قد نهبته مع كنوز أخرى يف التيبت خال 
ثاثينلات القلرن املايض منحلوت بأكمله من نيزك سلقط عىل األرض يف تللك الرقعة، ولذا يصلح القول إنه 
»سلماوي وليس من هذه األرض«.ويزن التمثال، الذي يعود تاريخ نحته اىل ما ال يقل عن ألف سلنة ويعرف 
باسلم »تمثال الرجل الحديدي«، 10 كيلوغرامات ويبلغ ارتفاعه 24 سلنتمرتا. وهو يصور اإلله فيرافانا، 
وهو »ملك الشلمال« البوذي. وكان علماء اآلثار قلد ال حظوا أن املادة الحجرية التي نحت منها هذا التمثال 
»غلر مألوفة«. وصحلت ماحظتهم بعلد التحليات املختربية التلي أثبتت أن مصدرها نيزك سلاقط قبل 
فرتة ُقدرت بنحو 15 ألف سلنة وأن مكونات هذا النيزك نفسلها األندر عىل اإلطاق وسلط سلائر األجسام 
السلماوية السلاقطة عىل األرض. ويتميز هذا التمثال بأنه يحمل يف صدره عاملة الصليب املعقوف الذي 

يجلب الفأل الحسن تبعا للديانة البوذية. وغني عن القول ربما أن هذا هو الصليب الذي اتخذه النازي شعارا 
له صار األشهر من نوعه يف تاريخ العالم الحديث. وكان التمثال قد رسق قبل اندالع الحرب العاملية الثانية خال 
حملة النهب التي قامت بها قوات النازي الخاصة »فافن إس إس« عرب باد التبت خال حملتها الرامية للبحث 
عن أصول العرق اآلري. ومنذ ذلك الوقت اختفى هذا التمثال ثم وجد طريقه اىل مجموعة خاصة قبل صعوده 
اىل السطح يف مزاد علني اقيم العام 2007. ووفقا لصحيفة »دييل تليغراف« فقد اشرتاه شخص وتوجه به اىل 

الدكتور إيلمار بوكنر، من جامعة شتوتغارت، طالبا اليه النبش يف تاريخه.

اجليكوندا وبنت املعيدي وموناليزا النمرود

ثالثة وجوه وثالث ابتسامات مبهمة 

حسام الرسام.. حفلتان في بغداد
يتواجد املطرب حسام الرسام يف بغداد قريبا من خال إحيائه لحفلتني يف نادي 
العلوية ويف نادي الصيد .. علما بان الحفلتني سلتكونان مخصصتني ألعضاء 
الناديلني وضيوفهم فقط. والجدير باإلشلارة ان املطرب الرسلام قد شلارك 
خال تواجده يف سلوريا يف عدة اعمال مرحية عراقية عرضت هناك ومن 
اجل دعم تلك املرحيات والفنانني املشلاركني فيها لكونه يتمتع بنجومية 
يف عالم الطرب. بقي ان نعلم ان املطرب الرسام من خريجي معهد الفنون 
الجميللة وتخصص علىل الة العلود وترك دراسلته يف أكاديميلة الفنون 
الجميلة بسلبب الظروف األمنية والوضع غر املستقر وسافر اىل الخارج 

ليبدأ من هناك مشواره الفني. 
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تكريم ويتني هيوستن
 

يف السلادس علرش من ترشيلن األول املقبلل، تعرض قنلاة CBS حفاً 
تكريميلاً للنجملة الراحللة ويتنلي 
 We Will" بعنلوان  هيوسلتني 
 Always Love You: A Grammy

."Salute to Whitney Houston
الحفل الذي سيتم تسجيله بمرح 
"نوكيا" يف الحادي عرش من ترشين 
األول، يشلارك فيه النجوم سليلني 
ديلون وجينيفلر هادسلون وآرش، 
وهم األسماء األوىل التي تم الكشف 
عنها من بني مجملل النجوم املقرر 

اشرتاكهم يف هذا الحفل التكريمي.
 We Will Always Love  " حفلل 

You" سليتضمن مقابات حرية 
للراحلة ويتني هيوسلتن، ولقطات وصورا يتم الكشف عنها ألول مرة، 
فضاً عن تخصيص جلزء من الحفل لصلوات النجوم عىل روح ويتني 
هيوسلتن التي فارقت الحياة يف فرباير املايض قبل يوم من إقامة حفل 

توزيع جوائز الغرامي.
وكانلت تللك آخر مشلاركة لويتني هيوسلتن يف حفلل "غرامي" التي 
حصلت سلت مرات عىل تلك الجائزة املوسليقية، ويف عام 2009 قدمت 
أول جائلزة غراملي للنجمة جينيفر هادسلون وهي علن أفضل ألبوم 
R&B للعلام، علملاً بلأن ذلك الحفل شلهد املشلاركة الثامنلة لويتني 

هيوستن يف فعاليات حفل توزيع جوائز "غرامي".

غاغا لمعجبيها: لنقم بإشهار عيوبنا
طالبت املغنية األمريكية ليدي غاغا، معجبيها بتصوير أنفسلهم عراة 
وعلرض صورهم عىل مدونتها التي تحمل اسلم »ذا بودي ريفيلوشلن 

.»2013
املغنيلة األمريكية كانت قد فاجأت الصحافة العاملية، بتحميل صورها 
العاريلة علىل مدونتها مرتديلة املابس الداخلية فقلط، وذلك كرد عىل 
االنتقلادات الاذعة التي شلنتها بعض الصحف واملجلات عىل املغنية 

بسبب الزيادة يف وزنها.
علىل  كتبلت  غاغلا 
»لنقلم  مدونتهلا 
عيوبنلا،  بإشلهار 
ولنعيد تعريف معنى 
البشاعة«، وذلك بعد 
أن أجابلت علىل 
ت  ال ؤ لتسلا ا
ت  لتكهنلا وا
الوزن  حول 
ي  للذ ا
كتسبته  ا
ل  خلا
األشلهر 
املاضية، 

مؤكلدة علىل أن وزنهلا زاد بنحلو 11 كيلوجراملا، 
وعلقت عىل الصور العارية التي نرشتها عىل املدونة 
بقولها: »من مرض الرشاهة ملرض فقدان الشهية 
منلذ أن كنلت يف الل15 من عملري، واليوم أنضم 
إىل )ذا بودي ريفيليوشلن( كي أُلهم الشلجاعة، 

وأعزز التعاطف«.
وأضافت »صديقلي يفضلني ممتلئلة قليا، وعندما 
آكل وأتمتلع بالصحلة ويلزول القللق والخوف عىل 
مظهري، أشعر بسلعادة لم أشعر بها يف حياتي 

مسبقا«.

جوني لويس قتل عجوزًا.. فانتحر
 Sons" ُعثر األربعاء املايض عىل نجم مسلسل
of Anarchy"، والصديق السلابق للمغنية 
كاتلي بري، املمثلل جونلي لويس)28 
عاملاً(، ميتلاً أمام املبنى اللذي يعتقد 
أنله كان يؤجلر غرفلة فيله يف لوس 
انجلوس، علملاً ان الرشطة عثرت 
أيضاً عىل جثلة امرأة عجوز تبلغ 
ملن العمر 81 عاماً وهي مالكة 

املبنى وتدعى كاثرين ديفيز.
امللرأة  تللك  هويلة  بتحديلد 
العجلوز، اشلتبهت رشطلة 
للوس أنجللوس يف أن يكون 
جوني لويس هلو من قتلها، 
أن  الرشعلي  الطبيلب  أكلد  إذ 
كاثرين توفت نتيجة رضب مربح 

وخنق باليدين.
ووفقلاً للمتحلدث باسلم إدارة رشطلة 
للوس أنجلوس التي وصللت إىل مقر إقامة 
جوني لويس بعد تلقيهلا تقارير تفيد بوجود 
رصاخ المرأة، تمت مشاهدة لويس وهو يتشاجر 
ملع ثاثة رجال من الجران حلاول إقتحام منزلهم 
فصلدوه بصعوبة، ثم صعد بعد ذلك إىل سلطح املبنى 
وألقى بنفسله من أعلىل أو وقع حيث لم يتلم التأكد 
بعد يف ملا إذا كانت وفاته إنتحلاراً أو حادثاً. وتعتقد 

الرشطة أن لويس كان تحت تأثر مادة مخدرة.

كاميرون دياز تنتهي من )غامبيت(
أوشلكت النجمة كامرون دياز علىل االنتهاء من 
تصويلر فيلمهلا الجديلد )غامبيلت( ، والذي من 

أن  يطلرح يف دور العلرض السلينمائية األمريكية 21  املقلرر 
ترشين الثاني املقبل.

وتلدور أحداث الفيلم ومن إخلراج مايكل هوفمان حلول أمني متحف 
لنلدن الفني، والذي ينلوي النصب عىل جامع تحف غنلى ببيعه لوحة 

مزيفة عىل أنها الحقيقية، أما دياز فتقوم بدور الوسيط.

مــن هناك

 العدد )354( االحد 30 ايلول  2012

يب��دو أن النجاح الكبير الذي حققه المسلس��ل التركي التاريخي "حريم الس��لطان" عند 
عرضه في كرواتيا تحت عنوان "عظيم القرن"، شجع مسؤولي مدينة أوسييك الكرواتية 
وعزز جهودهم من أجل إعادة بناء جس��ر "الس��لطان س��ليمان" الكائن في المدينة، وهو 
أحد اآلثار الش��اهدة على فت��رة حكم العثمانيين لكرواتيا.وقال سينيس��ا موريس، أحد 
القائمين على مش��روع إعادة الجس��ر، إن المسلس��ل س��اعد في الحصول على دعم أكبر 
للمش��روع، مؤك��دًا أن الفترة الحالية ه��ي التوقيت المثالي إلنجاز المش��روع الهادف إلى 
تنش��يط الس��ياحة في مدينة أوس��ييك.الصورة للنجمة التركية الجميلة مريم اورزيلي 

بطلة المسلسل حيث تؤدي دور هيام زوجة السلطان. 

مسرحية قصص من شارع هارو
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف وإخراج/ سوزانا غورمان

تمثيلل/ بدريلة التميملي ل هارا 

بانس ل واخرون

تقديم/ فرقة مرح سوهو

امللكان/ شلارع هلارو ل مرح 

كوكبت يف لندن 

الزمان/ 2011 

"إن فكلرة املرحية جاءت رغبة 

باكتشلاف ملا تخبئه ملن وجوه 

الذين يكاد يبتلعهم زحام الشوارع 

يف مدينة مثل لندن السليما وجوه 

املغرتبني العرب والبنغال من التي 

معظلم  يف  نجدهلا  ال  قصصهلم 

املسلارح  خشلبة  علىل  األحيلان 

الربيطانية... واملرحية عكسلت 
قصصا معاشلة وأخلرى مختبئة 

او متخيلة".

املخرجة سوزانا غورمان 



Apago PDF Enhancer

اأطفالنا واليوم الأول للمدر�سة !!

تق�ول:  الي�وم جي�داً.  ذل�ك  من�ى  تتذك�ر 
»وصلن�ا )هي وزوجها وابنه�ا احمد( إلى 
المدرس�ة. صعدنا معه إل�ى الطابق األول، 
حي�ث عّرفتن�ا المعلمة إلى صف�ه«. بعض 
الطالب كانوا جالسين على مقاعد خشبية 
صغي�رة، تلي�ق بأعمارهم. خ�ارج الصف 
ملعب صغي�ر توّزعت فيه بع�ض األلعاب. 
تتاب�ع: »جلس�نا م�ع أحم�د إلخب�اره عن 
ذلك المكان الجديد، لكن�ه ما لبث أن تركنا 
وخ�رج للعب مع األوالد«. قال: »باي ماما، 
باي بابا« بس�هولة. كان�ت صدمة. نظرت 
من�ى إل�ى زوجها ال ت�دري م�اذا تفعل. لم 
يك�ن وضعه أفضل بكثير. ش�عرا بالحزن. 
ه�ذا أقّل ما يمكن قوله. لم يرغبا إال في أن 
يبكي قلي�اًل. أرادا االطمئنان إلى أهميتهما 
عن�ده فق�ط ال غي�ر. خرجا من المدرس�ة 
»مكس�وري الخاطر« إذا صّح التعبير. »لم 
يتف�ّوه بتلك الكلم�ة التي يقوله�ا األوالد: 
أريد أمي«. صعدا إلى السيارة عاجزين عن 
الذه�اب إلى البيت أو العم�ل. ظال يحومان 
حول المدرس�ة. تشاجرا، كأن كليهما كان 
يختزن شحنة غضب أراد تفريغها. استمر 
هذا المشهد حتى الظهر، موعد اصطحابه 
من المدرس�ة. صع�دا إلى الص�ف مجدداً. 
كان�ت المعلمة تل�ّون وجوه األطف�ال. لم 
يكترث لؤي لقدومهما أيضاً. كان س�عيداً. 
لم تكن فكرة االنفصال عن أحمد قد شغلت 
بال منى قبل ذلك. كان همها أن يكون ابنها 
مرتاح�اً في يومه المدرس�ي األول. لكنني 
»اس�تحققتها«. اجتاحته�ا األفكار: »كيف 
أتركه مع أناس ال يعرفهم ؟ هل سيعرفون 
كيفية التعامل معه ؟ ماذا إذا شعر بالجوع 
التفاصي�ل  العط�ش؟«. فج�أة تصب�ح  أو 

الصغيرة أساسية وصعبة في وقت واحد.
يخشى األهل تهميشهم لمصلحة المدرسة 
واألستاذ. أينسى الطفل ماذا فعل أهله من 

أجله ؟ 

اخلوف والقلق على الأبناء !
س�ناء بك�ت عندما »ابتع�دت« ع�ن ابنتها 
ابنته�ا  ألن  بك�ت  تحدي�داً،  أو،  ياس�مين. 
ل�م تب�ِك. كان ذلك صعب�اً للغاي�ة. تكّيفت 

ياسمين بس�رعة مع عالمها الجديد. حتى 
إنه�ا أحّبت�ه. خرجت س�ناء من المدرس�ة 
وع�ادت إل�ى البيت. لم تس�تطع إال البكاء. 
كي�ف ل�م تتأث�ر ياس�مين لفراقه�ا ؟ ه�ل 
تحبن�ي ؟ ش�عرت بأن ش�يئاً ما س�يتغير. 
»أحدهم سيش�اركني في حبه�ا«. لم تكن 
سناء سعيدة بتعلق ياسمين بمعلمتها رنا. 
أصابت الغيرة حواس�ها. لم تتحمل مشهد 
العناق الصباحي بين المعلمة وابنتها. حين 
كانت ياس�مين ترى معلمتها في الصباح، 
تسارع إليها من دون توديع أمها. ببساطة، 
»أحده�م س�يرى ابنتي أكثر مني. ش�عرت 

بأن شيئاً ثميناً يخرج من جسدي«.

األم�ر كان أكث�ر صعوب�ة لدى ش�قيقتها 
ميسون. فياسمين ابنتها الوحيدة. خشيت 
عليها من المدرسة رغم ثقتها بها. لم يكن 
الي�وم األول وحده كارثياً. اس�تمر الوضع 
ألش�هر عدة. توصل ابنتها إلى المدرس�ة، 
تس�مع بكاءها، فتنزل إل�ى الدكان القريب 
م�ن المدرس�ة، وتبك�ي. كان�ت تعجز عن 
الذه�اب إلى البيت قبل حل�ول موعد عودة 
ابنتها. وجدت في التنقل من مكان إلى آخر 

مضيع�ة جّيدة للوق�ت، ب�دل الجلوس في 
انتظار مرور الساعات الطويلة تلك . يمكن 
الق�ول إن وض�ع س�ناء وش�قيقتها كان 
أكث�ر صعوبة من وض�ع منى؛ ألن األخيرة 
كانت قد اعتادت االنفصال عن ابنها بحكم 
عملها. وهي كانت تطمئن إلى وجوده مع 

جّدته. المسألة ال تقف عند االنفصال. 
كأن غرائ�ز األموم�ة تتح�د جميعه�ا مرة 
واح�دة. الخوف، القل�ق، الغي�رة، التفكير 
ف�ي التفاصي�ل... كي�ف سيس�تيقظ ف�ي 
ذل�ك الوقت المبكر؟ ماذا عن الش�تاء؟ هل 
س�يتحمل المكوث في الباص لنحو نصف 

ساعة ؟.

هواج�س الأمومة
لم تنُج غادة من هواجس األمومة تلك، رغم 
أنها عامل�ة أيضاً. وفي ذل�ك اليوم، نظرت 
إلى ابنتها لينا وقالت في نفس�ها: »صارت 
صبية، اليوم تذهب إلى المدرس�ة«. دخلتا 
الصف معاً. نظام المدرس�ة يس�مح لألهل 
باللعب م�ع أطفاله�م مدة س�اعتين. مدة 
أراحت غادة بعض الش�يء، قب�ل أن يحين 

موع�د مغادرته�ا. ب�دأت تنظ�ر إليها كأن 
األس�ئلة تتراكم في رأس�ها الصغير. بكت، 
فلم تتمالك غادة نفس�ها. »لم أرد أن تبكي 
كثيراً. خش�يت أن تفكر في أنني سأتركها. 
كيف أش�رح لها أن المدرسة لمصلحتها«. 
صارت تقول في نفسها: »يا لهذه المعلمة 
القاس�ية«؛ ألنها لم تسمح لها بأخذها إلى 
المنزل. خرجت من المدرس�ة واشترت لها 
بع�ض الحاجي�ات علّها تس�تطيع الدخول 
إليه�ا مج�دداً. لكن البّواب رفض الس�ماح 
لها بالدخول خوفاً م�ن المديرة. في اليوم 
التالي بك�ت لينا أيضاً. لكن س�ائق الباص 
كان يض�ع أغني�ة " مام�ا زمانه�ا جاية"، 
الت�ي تحبها لينا، فصعدت إلى الباص وهي 
تش�عر ببع�ض األم�ان. األغنية ل�م تمنع 
الوداع الطوي�ل بين لينا وغ�ادة. فاألولى 
ظلّت في الفترة األولى تلّوح بيدها مودعة 

حتى تختفي أمها عن ناظريها.

ولدي ال�سغري �سيذهب للمدر�سة
عل�ى العك�س، كانت له�دى تجرب�ة أكثر 
متع�ة، خالية م�ن القلق والخ�وف. كتبت 
عل�ى صفحته�ا على موقع »فايس�بوك«: 
رس�وم تس�جيل، وجبة س�اخنة، زجاجة 
إل�ى  س�يذهب  الصغي�ر  ول�دي  مي�اه... 
ب�دت  التعليق�ات.  وانهال�ت  المدرس�ة. 
س�عيدة. ل�م ُتص�ب بخ�وف الف�راق. ب�ل 
اس�تمتعت بفكرة أن ابنها يكب�ر. ليل ذلك 
اليوم، أخذت تعّده نفسياً. »غداً نذهب إلى 
المدرس�ة«، تصرخ بف�رح وتحضنه. في 
الصباح، سألبسه الزّي المدرسي، وأوصله 
بنفس�ي إلى المدرس�ة. ربما آدم سيكون 
مس�تغرباً بع�ض الش�يء، لكنه ل�م يبِك. 
اليوم األول س�يمّر بهدوء، ربما باستثناء 
بعض األطفال الذين لن يحتملوا الموقف. 
وحين س�يعود إلى المنزل س�تبدأ بسؤاله 
عن اليوم األول. »ماذا تعلمت؟«. وربما لن 
يستفيض في اإلجابة. ولكنها متأكدة  في 
اليوم التالي أيضاً، س�يحافظ على هدوئه. 
ذل�ك لم يكن حال األطفال الباقين كما ترى 
صورة الموقف الذي نس�جه خيالها  الذين 
تأك�دوا ربم�ا أن األمر ال يقتص�ر على يوم 
واح�د. يومان فقط جعال هدى تش�عر بأن 
ابنه�ا بات أكث�ر انضباطاً م�ن ذي قبل، ما 

زادها راحة وطمأنينة.

اأباء واأمهات وعامل الأبناء اجلديد
 تش�رح المعالجة النفس�ية سوسن سعد، 
أن االنفصال بالنسبة إلى األم العاملة غالباً 
ما يكون وقعه أسهل عليها من وقعه على 
س�يدة المنزل. فاألخيرة تكون قد اعتادت 
مرافق�ة طفله�ا ط�وال الوق�ت. تضي�ف: 
»حين يدخ�ل الطفل إلى المدرس�ة، تعاني 
الفراغ. لذلك، يجب عليها ممارسة الرياضة 
أو هواي�ات أخرى«. ذل�ك ال يعني أن المرأة 
العاملة ل�ن تعاني؛ إذ ُتصاب األمهات غالباً 
ب�»فقدان المنطق، فتنهال اإلس�قاطات«. 
مثالً، قد تتذكر األم أن ابنة إحدى صديقاتها 
تعرض�ت للضرب من المعلم�ة، أو أّن ابنها 
قد يتعّرض للعدوى من أمراض الرش�ح،.. 
الخ. أما في ما يتعلق بالطفل، فتقول سعد 
أن »الطفل الذي يبكي كثيراً يدرك أن والدته 
ليست مرتاحة نفسياً. وقد يخشى أن يعود 
إلى المنزل وتكون أمه قد غادرته«. وتلفت 
إلى مش�كلة ع�دم تهيئة الطفل للمدرس�ة 
مسبقاً، حتى يش�عر بأنها أمر مرعب. في 
أوروبا مث�اًل، يتعرف الطفل إلى مدرس�ته 
ف�ي وق�ت س�ابق. تقي�م المدرس�ة حفلة 
يتخلله�ا توزيع هدايا، فتج�ذب الطفل إلى 
الذه�اب إليها ويصبح الي�وم األول بمثابة 
أم�ر ينتظره بش�غف. حت�ى بع�ض اآلباء 
يبكون في ذلك اليوم. ليس األمر محصوراً 
باألمهات إذاً. العالم الجديد ُيخيفهم أيضاً، 
ويجعله�م يفك�رون بالتفاصي�ل. ليس�ت 
عملي�ة انفص�ال فق�ط إذاً، بل خ�وف على 
الول�د من الحي�اة، وم�ن أن تتحقق مقولة 
جبران خليل جبران: »أوالدكم ليس�وا لكم، 

أوالدكم أبناء الحياة«. 

مدر�ستي ما اأحالها

ينتظ�ر بع�ض األطف�ال ق�دوم المدرس�ة 
بش�غف. يدرك�ون ببراءتهم أنه�م يقبلون 
على أم�ور جديدة، ق�د تكون جميل�ة. لََما 
كانت من بين هؤالء. جلبت لها أمها حقيبة 
المدرس�ي  »البارب�ي«، وال�زّي  المدرس�ة 
األبي�ض والنيل�ي، وبعض مالقط الش�عر 
الملونة. عرضت أغراضها المدرس�ية على 
جمي�ع أقاربه�ا وأصدق�اء والديها. عرفت 
أنها ستكون سعيدة. كانت تقول: »سيصبح 
لدي أصدقاء. وسأتمكن من كتابة اسمي«. 
ال ت�زال والدته�ا تتذك�ر م�دى س�عادتها 
بالذهاب إلى المدرسة، وخصوصاً أنه كان 
لها دور أساسي في هذه اإليجابية، إذ نقلت 
إليها الصورة الجميلة عن المدرس�ة. تذكر 
أنها نجحت في إحاطة نفس�ها بمجموعة 
م�ن األصدقاء في يومها المدرس�ي األول. 

وكانت األمهات يسألنها: »أنِت أّم لما؟«.
كان األم�ر أكث�ر صعوب�ة بالنس�بة إل�ى 
ش�قيقتها ح�ال. ف�ي ب�ادئ األم�ر، كانت 
متحمسة للذهاب إلى المدرسة كشقيقتها، 
لك�ن انقل�ب الس�حر بمج�رد ذهابه�ا إلى 
المدرس�ة، ألنها لم تك�ن معتادة اللعب مع 
اآلخرين. جاد أيضاً كان متحمس�ًا للذهاب 
إلى المدرسة. عرف أنه سيتمكن من اللعب 

مع مجموعة من األوالد في ذلك المكان.
 تس�أله عن المدرس�ة، فيتذكر ابنة خالته 
وحقيبته�ا.  كان متلهف�اً ألن تك�ون ل�ه 
حقيبت�ه الخاصة، ألوانه، وأصدقاؤه الجدد 

الذين سيتمكن من اللعب معهم.

اخلوف من املكان اجلديد 

ب�دوره، ش�عر أمج�د بالح�زن لرؤي�ة أحد 
األطف�ال يبك�ي ف�ي المدرس�ة. طلب من 
والدته أن تجلس قربه. »خطية. إنه يبكي«. 
ق�ال لها. كان قد اعت�اد فكرة الدوام خارج 
المن�زل، بعي�داً ع�ن أبويه، ف�ي الحضانة. 

فكانت المدرسة بالنسبة إليه أمراً عادياً.
ل�م تبل�غ رن�ا الثالثة بع�د. مدرس�تها بعد 
أي�ام. إال أنه�ا ليس�ت متحمس�ة للذهاب. 
تش�عر بالخ�وف من ذل�ك الم�كان الجديد 
»المدرس�ة«، إذ اعت�ادت اللعب ف�ي بيتها، 
وعن�د بع�ض أقاربه�ا. س�ألتها خالته�ا: 
س�تذهبين إلى المدرس�ة ؟ أجاب�ت »ال. ما 
زل�ت صغيرة«. مت�ى إذاً ؟ »حين أصير في 
عمر لولو )7 س�نوات(«. تق�ول خالتها إن 
المدرسة حاضرة في مخيلتها. حين تلعب، 
ت�ؤدي دور التلمي�ذة الت�ي تغ�ادر صباحاً 
إلى المدرس�ة، حامل�ة حقيبتها، تلعب مع 
أصدقائه�ا ف�ي الص�ف، وتعود إل�ى بيتها 
ظه�راً، لكنها عرف�ت أخي�راً أن والدتها لن 
تكون معها. وبدأت تغار من أخيها الصغير 
ال�ذي س�يبقى م�ع أمه�ا وح�ده، كأنهما 
ليبقي�ا مع�اً. صابري�ن دخل�ت  يبعدانه�ا 
الحضان�ة في عمر الس�نتين.  بك�ت كثيراً 
حي�ن تركته�ا والدتها. االنفص�ال  لم يكن 
س�هالً عليها. الخ�روج م�ن غرفتها وترك 
ُلعبه�ا الصغيرة. مع بداي�ة كل عام، تفلت 
دموعها ف�ي األيام األولى ث�م تعتاد. حان 
وقت المدرس�ة هذا العام.  تس�أل والدتها 
يومي�اً عن الموع�د. ال تريده. تعّد نفس�ها 
مج�دداً للفراق. تعرف أن�ه ال مفر منه. مع 
ذلك يب�دو صعباً. مهما كانت آراء األطفال، 
س�يتعلقون بالمدرس�ة وبعالمهم الجديد. 
سيشعرون بالخصوصية. بات لهم عالمهم 

الجميل.   

المستقبل العراقي / متابعة

م�ازال اآلالف م�ن األطف�ال ف�ي بالدنا يحلم�ون بتعلم 
األبجدي�ة، ألنهم حرموا من ارتي�اد المدارس كأقرانهم، 
وحج�ة أوليائهم في ذلك الفقر والحرمان، أو العتبارات 

إيديولوجية ومعتقدات دينية، ولو بدرجة أقل.
 يترك500 ألف طفل المدارس س�نوياً ألسباب مختلفة، 
حس�ب إحصاءات غي�ر رس�مية، لكن ما خف�ي أعظم، 
فأع�داد ال يس�تهان بها ل�م تلتحق بالمدرس�ة قط رغم 
وصولها إلى س�ن الدراس�ة، وم�ن كال الجنس�ين، ولم 

تنقذها من براثن الجهل قضية إلزامية التعليم. 
ف�إذا كان غيرهم من األطف�ال يحلمون بجهاز كمبيوتر 
محم�ول، ال تتعدى أحالم هؤالء قلما ومحفظة ومئزرا، 
ال ف�رق أزرق كان أم أبيض، غير أنهم وجدوا عنها بديال 
ف�ي أرض تنتظ�ر من يفلحه�ا أو أغنام للرع�ي أو حتى 

طاولة لبيع السجائر.
أم�ا األولي�اء الذي�ن يقف�ون وراء من�ع أطفاله�م م�ن 
االلتح�اق بمقاعد الدراس�ة، فيب�ّررون تخليهم عن حلم 
رؤية فل�ذات أكبادهم أطب�اء أو مهندس�ين مثلما يحلم 
كل اآلب�اء، بالفق�ر وع�دم الق�درة على تحم�ل تكاليف 
الم�دارس، ف�''اليد قصي�رة والعين بصيرة'' هو لس�ان 
حال هؤالء، وال� التي تجود بها ، ال تكفي لس�ّد البطون 
الجائعة ليومين على أكثر تقدير، فما بالك بشراء الثياب، 
والكت�ب، واإلطعام والنقل لمن يقيم�ون بأماكن بعيدة 
ع�ن المدارس، أو حت�ى الخوف على البن�ات تحديدا من 
مغامرة قطع عشرات الكيلومترات لاللتحاق بالمدرسة، 

خوفا من الكالب الضالة أو الذئاب البشرية.
وإذا كان لهؤالء ما يبّررون به منع أبنائهم من االلتحاق 
بالم�دارس، يتحجج آخرون بأس�باب واهي�ة ال يتقبلها 
عق�ل وال منطق، على غرار من ي�رون في التجارة بديال 
ع�ن العلم ألبنائه�م، أو أولئك الذي�ن يقاطعون خطورة 
المدرس�ة ألنهم يعتقدون أن االلتحاق بها بدعة، ألنها ال 

تقدم العلم الشرعي.
وهنا، نطرح أكثر من عالمة اس�تفهام، ما جدوى إقرار 
تعليمة تفيد بمقاضاة من يمنعون أبناءهم من المدارس 
مادام�ت لم تج�د طريقها إلى التطبي�ق؟ وما هو مصير 
آالف األطف�ال الذي�ن ال يفك�ون الخ�ط حت�ى للوقوف 
ف�ي وجه تحدي�ات الحياة واللحاق برك�ب عصر يمضي 
بس�رعة الضوء ؟ وكيف س�يندمج هؤالء في المجتمع 

مستقبال دون أن يكون هناك تكافؤ بينهم وبين أقرانهم 
؟ ومتى س�يعاقب األولياء حقا على ما ارتكبوه في حق 

أبنائهم ؟.

املطلوب تفعيل اإلزامية التعليم
 دعا أحمد خال�د، "مدرس" إلى تفعيل التعليمات، والتي 
تفي�د بمقاض�اة األولي�اء الذي�ن يمنع�ون أبناءهم عن 
االلتحاق بالتعليم اإللزامي، خاصة من يثبت أن ظروفهم 

المادية ال تحول دون التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة.
وأضاف خالد، إن التعليمات مازالت حبرا على ورق، رغم 
مرور أكثر من ثالثين سنة على إقرارها ، في الوقت الذي 

يحرم اآلالف من األطفال من حقهم في الدراسة؟! 
وشّدد "على خطورة تبعات حرمان األطفال من التعليم، 
مشيرا إلى أن انتشار اآلفات االجتماعية وتورط األحداث 
في كل أش�كال الجريمة من نتائج الجهل وترك التعليم: 
''فن�ادرا ما يتورط األطفال المتعلمون في أفعال يعاقب 

عليها القانون''.
وأوض�ح "أنه ف�ي الكثير م�ن الحاالت، يح�رم األولياء 
أبناءهم من االلتحاق بالمدرس�ة بسبب الفقر ولظروف 
المادي�ة بالدرج�ة األولى، مواص�ال: ''عندم�ا ال يتمّكن 
األب حت�ى م�ن تحصي�ل ق�وت يوم�ه، م�ن الصعب أن 
تقنعه بتدريس أبنائه وإرهاق كاهله بتكاليف المدارس، 

والنقل، وغيرها". 
وأثن�ى نعي�م محس�ن على ق�ول الم�درس احم�د خالد 
بالق�ول "أن نس�بة ال يس�تهان به�ا أيضا م�ن األطفال 
المحرومين من الدراس�ة، في المناطق الرعوية تحديدا، 
يكون فيها األولي�اء مرتاحين ماديا، غير أنهم يفضلون 
تش�غيل أبنائهم في الرعي أو الفالحة ونشاطات أخرى 
على إرس�الهم إلى المدارس، وهناك م�ن يكون دافعهم 

معتقدات إيديولوجية أو دينية، على قلتهم؟!.
وواصل: ''يجب دراس�ة الملفات حالة بحالة، فال يمكن 
التعام�ل م�ع الفئتي�ن بنفس الح�زم، إذ م�ن اإلجحاف 
معاقبة الفقير الذي يكون التعليم آخر ما يمكن أن يفكر 
في�ه، فيما ينبغي التعامل بصرامة م�ع الفئة الثانية من 
األولي�اء وتحويل ملفاتهم على الجه�ات المعنية للنظر 

فيها، إذا لم تكن هناك استجابة لألعذار''.
وطال�ب المتح�دث بتدخل ال�وزارة لمس�اعدة العائالت 
المع�وزة للتخفي�ف م�ن األعب�اء الت�ي تثق�ل كاهله�م 

وتمنعهم من تدريس أبنائهم، كتوفير الكتاب المدرس�ي 
بش�كل مبكر والمزيد من القرطاسية، وتوفير النقل في 

المناطق النائية وغيرها.
وأوض�ح كام�ل بريس�م "معل�م" ف�ي 

السياق ذاته "أن جمعيات أولياء 
لتس�وية  تدخلت  التالمي�ذ 

الكثي�ر م�ن الحاالت، 
من  فيها  وتمكن�ت 

إقناع األب بأهمية 
دراس�ة أبنائ�ه، 
إل�ى  إضاف�ة 
بعض  توفي�ر 
المتطلب�ات'' 
يبق�ى  لك�ن، 
غي�ر  ه�ذا 

كاف أم�ام ضيق 
وأردف  اإلمكاني�ات''. 

قائال: ''هناك حاالت تتجاوزنا وتستدعي 
تدخ�ل الدول�ة بآلياتها، عل�ى غرار من 
يمنع�ون أبناءهم ع�ن المدارس بحجة 
أن التعلي�م ف�ي المدرس�ة الحكومي�ة 
غير مج�ِد، عل�ى قلتهم، حي�ث وقفنا 
على حالة في الس�نة الماضية ألطفال 
، أخرجه�م األب م�ن المدرس�ة له�ذا 

السبب؟".

والدرو���س  والنق��ل  الأم��ن  هواج���س 
اخل�سو�سية

 ال توج�د إحصائيات دقيقة ومضبوطة في 
محافظات الب�الد كافة عن حجم التس�ّرب 
المدرس�ي أو من�ع األطف�ال م�ن التعلي�م 
وااللتحاق بالمدرس�ة ال�ذي أضحى ظاهرة 
حقيقي�ة، تم�س الفتي�ات بصف�ة خاص�ة، 
اللواتي يعتبرن أكبر ضحايا الظاهرة، بحكم 
أنه يتم توقيفهن من طرف أوليائهن ألسباب 

مختلفة، أهمها النقل.
حيث تش�ير إحصائيات تقريبية إلى أن أكثر 
من 3 آالف تلميذ وتلميذة يتوقفون س�نويا 
عن الدراسة، بسبب بعد المؤسسات التربوية 
التي يدرسون فيها عن س�كناتهم العائلية ، 

حيث يقطعون يوميا بين 18 و26 كيلومترا، وفي غالب 
األحيان يركبون على متن الشاحنات التي تصادفهم في 
الطرقات، والتي يحّن س�ائقوها لحال هؤالء 
األطف�ال. وتس�بب كث�رة غيابات 
ه�ؤالء التالمي�ذ ووصوله�م 
المتأخ�ر إل�ى الم�دارس 
في تدني مستواهم 
 ، س�ي ا ر لد ا
ل�ي  لتا با و
ن  يش�كلو
أعلى نس�بة 

رسوب.
نفس  وه�ي 
التي  الظاهرة 
تالميذ  يعانيها 
الق�رى،  بع�ض  
تالميذ  يقط�ع  حيث 
التي، مس�افات تت�راوح بين 
5 و6 كيلومترات مش�يا على األقدام 
في ظ�روف طبيعية صعبة للوصول 
إل�ى مدارس�هم. ويقط�ع زمالؤهم 
م�ن ق�رى أخ�رى مس�افة أط�ول، 
ويضط�رون ف�ي فص�ل الش�تاء إلى 
مغادرة مس�اكن أهاليه�م في الظالم 
''كل هذه العوامل تجعلنا نخش�ى على 
أوالدن�ا كم�ا يقول اح�د أولي�اء األمور 
مضيفا "ونفضل المحافظة عليهم أحياء 
وف�ي صحة جيدة، على المغامرة بحياتهم 
للدراس�ة. فكيف أس�تطيع ترك ابنتي ذات 
ال�13 سنة، تسافر يوميا بوسائلها الخاصة 
وتع�ود إلى المنزل في الظ�الم؟'' كما يقول 
أح�د أرب�اب العائ�الت. األم�ر ذات�ه يواجهه 
تالميذ في ميسان والناصرية، الذين ال خيار 
لهم غي�ر االعتماد على أقدامهم للوصول إلى 
مدارس�هم. واألمثلة كثيرة ف�ي المحافظات 
الت�ي يثي�ر الدخول المدرس�ي ''الرع�ب'' في 
صفوف األولياء، الذين باإلضافة إلى مكابدتهم 
متاعب كبيرة في توفير الوسائل المادية لتعليم 
أبنائهم، فإنهم يتوقعون أن يعيش�وا ''موس�م 

خوف'' على أبنائهم وبناتهم الذين س�يواجهون مش�اق 
التنقل اليومي إلى مدارس بعيدة جدا عن أهاليهم.  

وإذا كان�ت أس�باب تخل�ف التالمي�ذ ع�ن الدراس�ة في 
المناطق النائي�ة في البالد معروف�ة، أهمها النقل، فإن 
الظاهرة تمس أيضا الحواضر الكبرى، وغيرها. ويقول 
مختص�ون ف�ي التعلي�م إنهم ''يفش�لون ف�ي مهامهم 
التعليمي�ة والتربوي�ة، م�ع تالمي�ذ وتلمي�ذات يدخلون 

الصفوف  شاردي الذهن''.

اأطفال حرموا من املدر�سة
 يعرف كل م�ن حمزة وزينب، البالغين من العمر 8 و12 
س�نة والقاطني�ن بأطراف بغ�داد في ح�ي التنك معنى 
التوجه إلى مقاعد الدراس�ة، وهما حالتان من أصل 30 
طف�ال آخر بالمنطقة، ل�م يلتحقوا جميعا لحّد الس�اعة 

بمقاعد الدراسة، رغم بلوغهم السن القانونية للتعليم.
حمزة، 8 سنوات، ال يعرف الحروف األبجدية، وال يعرف 
في الحساب سوى العّد إلى غاية الرقم 10 فقط، يقضي 
يوم�ه في الج�ري، اللعب بالكرة، والرع�ي مع والده، أو 
اللع�ب بالخردوات وس�ط الحج�ارة، برفق�ة  أصدقائه 
مم�ن ال يعرف�ون األقس�ام والمدارس ه�م أيضا. نفس 
الس�يناريو يتك�ّرر مع زينب، 12 س�نة، التي س�تصبح 
قريبا ش�ابة، تعيش وس�ط 8 إخوة ل�م يتمكن أي منهم 
م�ن التحصيل العلمي. فم�رة أكدت أنها ال تفهم حتى ما 
يق�ال في بعض الرس�وم المتحركة، وبع�ض األحاديث 
الت�ي تس�معها، وتجه�ل كيفي�ة أداء الص�الة، ألن هذه 
األخي�رة ومن�ذ والدتها لم تغ�ادر المنطق�ة، بالمقابل، 
فإنها تحلم بأن تكون طبيبة أو معلمة مس�تقبال، حسب 
م�ا تش�اهده ف�ي التلف�زة. األس�ر القاطنة بح�ي التنك 
أك�دت أن الس�لطات أعل�ى عل�م باألمر، وليس ف�ي اليد 
حيلة لألطفال الراغبين في الدراس�ة، حيث أش�اروا إلى 
أن الفقر الش�ديد الذي يعيش�ون فيه منذ س�نوات وقلة 
اإلمكاني�ات دفعه�م للتضحي�ة بأبنائه�م، حيث يصعب 
عليه�م مرافقته�م في س�اعات الذهاب واإلي�اب، أمام 
صعوب�ة الطري�ق وانعدام وس�ائل النق�ل، والخوف من 
مخاطر عضات الكالب المتشّردة. أحيانا بعض األطفال 
لتلقي األبجديات األولية، ثم المغادرة اإلجبارية بانتهاء 
المرحل�ة االبتدائية، وه�ذا  لتجاوزهم الس�ن المحّددة، 
حي�ث أنه لم يتمكن أي من أطف�ال المنطقة المرور إلى 

الطور اإلكمالي منذ سنوات عديدة. 
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األهل واليوم المدرسي األول لألبناء

أولياء يحرمون أبناءهم من الدراسة !!

               ي�سيطر »الالمنطق« على الأهل، وخ�سو�سًا الأمهات، يف اليوم املدر�سي الأّول لأطفالهن. واإن كان بع�س الأهايل »يفتعلون« 
ال�سرتخاء خلف �سعور ال�سعادة العارم، اإل اأن قلقًا غريزيًا يجتاحهم. فطفلهم مل يعد ملكهم وحدهم، بل �سار ملكًا للحياة اأي�سًا.

اإنه اليوم املدر�سي الأول. ل �سيء ُيعادل فرحة الأهل. النتقال من البيت اأو احل�سانة، اإىل املدر�سة، يعني النتقال اإىل احلياة. 
وها  عدد ال�سور التي يلتقطها الأهل لأطفالهم تكفي للدللة على اأهمية هذا اليوم. يحتفظ الوالدان بتفا�سيل هذا النهار، ليق�سّ

على اأطفالهم مرارًا وتكرارًا حني يكربون. كيف ل وهو يوم خروجهم الر�سمي اإىل احلياة. مع ذلك، ي�سيطر اخلوف على الكثريين. 
كيف �سيواجه الطفل حياته اجلديدة ؟ هل �سيعتنون به كما يف املنزل ؟ تتكاثر الأفكار ويعجز الأهل عن �سّدها. البع�س ي�سابون 

بالغرية. ماذا لو تعّلق طفلهم بعامله اجلديد ون�سي اأهله؟.  
                                                                                                                                                                امل�ستقبل العراقي/ حتقيقات    



الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية

ALITAMIMI5@yahoo.com
1-  السيايس

2-  االقتصادي
هو ال�ذي يجع�ل املراق�ب واملحلل الس�يايس 
يلمس بوضوح معنى الت�ورط الرتكي الذي بدأت 

مالمحه عىل الشكل اآلتي :-
1- رف�ض أح�زاب املعارض�ة الرتكي�ة ملوقف 

حكومة اوردغان تجاه سورية .
2-  رفض ش�عبي تركي واسع للتدخل الرتكي 

يف الشأن السوري
3-  رف�ض ش�عبي وبرملان�ي ترك�ي لظاهرة 
املس�لحني األجان�ب من ع�رب وغري ع�رب ممن 
يرتددون عىل مخيمات الالجئني الس�وريني داخل 

تركيا 
4- عدم تقبل الجيش الرتكي الدخول يف حرب 

أو نزاع مسلح مع الجيش السوري .
الجان�ب  أم�ا 
االقتص�ادي فيالح�ظ 

ما ييل :-
1-  توق�ف ش�به 
تام للصادرات الرتكية 

عرب املعابر السورية
2-  توق�ف اغل�ب 
الرتكي�ة  الش�احنات 

عن العمل
تناق�ص    -3
تركي�ا  إىل  الس�ياحة 
قب�ل  بلغ�ت  والت�ي 
التورط الرتكي بالشأن 

السوري تصل إىل "30 " مليون سائح سنويا .
إن الترصيح�ات الت�ي تن�اوب عليه�ا كل من 
رئي�س الحكوم�ة الرتكي�ة رجب طي�ب اوردغان 
ووزير خارجيته احمد داود اوغلو فاجأت املراقبني 

واملحللني السياسيني يف ما ييل :-
1- انعطافتها الش�ديدة مع الجانب الس�وري 
من صداقة وتعاون وفتح الحدود ورفع تأشريات 
الس�فر إىل تندي�د وتهجم وتحريض ض�د القيادة 

السورية بشخص رئيس الجمهورية
2- قيامه�ا بإنش�اء مخيم�ات بالق�رب م�ن 
الحدود الس�ورية الستقبال الالجئني السوريني يف 

خطوة ظهر الحقا أنها معدة مسبقا 
3- الترصي�ح بتبنيه�ا للمعارض�ة الس�ورية 

ودعوتها لإلطاحة بالنظام السوري
4- الدعوة العلنية إلسقاط النظام السوري

5- إنش�اؤها م�ا يس�مى باملجل�س الوطن�ي 
الس�وري الذي يش�كل اإلخوان املسلمون عموده 

الفقري , وقد أصبحت اسطنبول مقره .
6- تحالفها مع كل من قطر والس�عودية من 
اجل تجميع ودعم املس�لحني م�ن البلدان العربية 

وغري العربية مثل كل من :-
ا -  املسلحني من ليبيا

ب -  املسلحني من تونس
ت -  املسلحني من املغرب
ث -  املسلحني من األردن

ج - املسلحني من مرص
ح - املسلحني من السودان

خ - املسلحني من العراق
د -  املسلحني من السعودية

ذ -  املسلحني من اليمن
ر -  املسلحني من الصومال

ز -  املسلحني من أفغانستان
س - املسلحني من الشيشان

ش - املسلحني من تركيا
ص - املسلحني من حملة جنسيات أوربية

ض - املسلحني من لبنان
ط -  املسلحني من فلسطني

وه�ؤالء جميع�ا ه�م م�ن تنظي�م القاع�دة 
الوهابي التكفريي, وقد بلغ عددهم حسب بعض 
التقديرات خمس�ة آالف عنرص, وقد دعموا باملال 

من قبل كل من :-
1- قط�ر الت�ي اس�تهوتها التجرب�ة الليبي�ة 
وتدخله�ا فيها حيث قامت بالدع�م املايل جنبا إىل 

جن�ب م�ع دول النات�و األوربي�ة 
رئي�س  ق�ام  حي�ث 

فرنس�ا  وزراء 
وبريطاني�ا 

ة  ر ي�ا بز

بنغازي قبل سقوط القذايف .
2- الس�عودية التي تحمس وزي�ر خارجيتها 
لدعم املعارضة السورية املدعومة من قبل الغرب 
وقاط�ع مؤتم�ر أصدقاء س�ورية ألنه ل�م يقدم 
يف تص�وره الدع�م ال�كايف للمعارض�ة الس�ورية 
بشخص مجلس اسطنبول الذي يسمى باملجلس 

الوطني السوري .
ولقد أخذت تركيا عىل عاتقها الدعم اللوجستي 
للمعارض�ة الس�ورية, وأقامت عدة معس�كرات 
داخل أراضيها لتدريب العنارص املسلحة وإدخالها 
إىل األرايض السورية عرب الحدود الرتكية السورية 

التي تمتد إىل مسافة " 900" كيلو مرت .
وأصبحت مدين�ة اضنة الرتكية ومدينة غازي 
عني تاب ومدينة هكاري من املدن التي تس�تقبل 
املس�لحني الذين يقاتلون يف س�ورية باسم الثورة 
السورية وهم ليسوا من السوريني, وسنرى كيف 
اثر ذلك عىل مواقف أغلبية الش�عب السوري التي 
رفضت وجود العنارص األجنبية تعبث بأمن بالدها 
منازله�ا  وتدم�ر 
ته�ا  ممتلكا و
أو  وتهجره�ا 
تقت�ل  م�ن  تقت�ل 
ع�ىل الهوي�ة , كما 
س�نرى أن تأسيس 
بالجيش  ما يسمى 
الح�ر  الس�وري 
ال�ذي ه�و تجم�ع 
من  الهارب�ني  م�ن 
الخدمة العسكرية, 
ومن بعض الفارين 
الجي�ش  م�ن 
الس�وري نتيجة إغ�راءات مالية م�ن قبل كل من 
قطر والس�عودية فقد عرف م�ن تفاصيل الحدث 
الس�وري وتدخل هذه الدول يف التحريض والدعم 
املايل وبالس�الح بان السعودية أخذت عىل عاتقها 
تقديم الرواتب للجيش السوري الحر, بينما أخذت 
قطر عىل عاتقها تقديم خمسة ماليني دوالر لكل 
مس�ؤول س�وري عس�كري أو مدني من الدرجة 
األوىل عندما يعلن انش�قاقه عن النظام السوري, 

ولذلك رأينا هروب كل من :
1- مناف طالس وهو عميد يف الجيش السوري 
واب�ن العماد مصطفى ط�الس ال�ذي كان وزيرا 
للدف�اع أي�ام حافظ األس�د , ولقد اع�رتف مناف 
طالس يف لقاء تلفزيوني بأن املخابرات الفرنسية 
ه�ي من قامت بالتمهيد لعملي�ة هروبه إىل لبنان 
ث�م نق�ل إىل تركي�ا وظهر م�ع يف لقط�ة رسيعة 
لالستغالل اإلعالمي مع وزير خارجية تركيا احمد 
داود اوغل�و, ويف املفهوم التنظيمي العس�كري ال 
يعترب مناف طالس منش�قا وإنم�ا هاربا ألنه لم 
يتمكن من س�حب مجموعة عس�كرية معه ولو 
عىل مس�توى فصي�ل، مما تظل عملي�ة انفصاله 
عن الجيش الس�وري مج�رد عملية هروب تمكن 
النظ�ام الس�وري م�ن اعتباره�ا خيان�ة للوطن 
واملؤسس�ة العس�كرية التي أدى يمني القس�م يف 

اإلخالص للوطن.
2- الس�فري الس�وري يف بغداد: نواف الفارس 
الذي ترك عمله كسفري لبالده يف بغداد وانتقل رسا 
إىل الدوح�ة يف قطر وظهر عىل قن�اة الجزيرة مع 
احم�د منصور يكش�ف أرسار بالده ويتحدث عن 
جهاز األمن السيايس وإرهابه للمعارضني, ومثل 
هذه االعرتاف�ات املتأخرة ال تخ�دم أصحابها وال 
تؤذي النظام كثريا فهو لم يرتك عمله كس�فري إال 
بعد ما يقرب من س�نة ونصف السنة من الحدث 
الس�وري , ث�م هو بعثي لس�نوات طويل�ة وتقلد 
مناصب كثرية , وترصيحات بعض أطراف النظام 
السوري عن نواف الفارس بأنه كان يطمح إىل أن 
يكون وزي�را للداخلي�ة فلما لم يحص�ل عىل ذلك 
هرب من وظيفته إىل الدوحة مما يسقط عنه كل 
صفة حقيقية لالنش�قاق ويسقط عنه كل ادعاء 
للمش�اركة بالثورة السورية , ثم لم ينسحب معه 
من الس�فارة أو السلك الدبلومايس او التنظيمات 
الحزبي�ة لح�زب البعث ما يجعله يكتس�ب صفة 
املنش�ق ولذلك يظل هاربا مما س�هل عىل النظام 

الطعن به .
: 3- رئي�س ال�وزراء رياض  ب حج�ا
منص�ب لم يمض عىل تس�لمه 

الوزراء  يف رئيس 

الحكوم�ة الس�ورية الجديدة س�وى ش�هرين ثم 
انس�حب رسا واتجه إىل محافظة درعا ثم الحدود 
األردني�ة حيث أعلن النظام الس�وري عن إعفائه 
م�ن منصبه ليلة األحد ول�م يظهر رياض حجاب 
يف األردن اال يوم األربع�اء مما جعل رواية النظام 
مقبول�ة, حي�ث ق�ال انه عل�م باالتص�االت التي 
تم�ت معه رسا وتركه ينس�حب ظان�ا أن القيادة 
الس�ورية غ�ري عارف�ة بنواي�اه؟ ويضيف بعض 
املسؤولني الس�وريني بأنهم قد وضعوا من يكون 
مع�ه وه�و ع�ني للنظ�ام إىل أن ت�م خروجه من 
الحدود الس�ورية باتجاه األردن وكان بإمكانهم 
إلق�اء القبض عليه متلبس�ا باله�روب والخيانة 
للمنص�ب والوط�ن ولكنه�م قال�وا لم ن�رد له أن 
يك�ون كبريا يف ع�ني البعض ويجعل�وا منه بطال 
فرتك�وه يه�رب إىل األردن وبه�ذا لم يع�د رياض 

حجاب منش�قا وإنما هارب�ا وهو رئيس حكومة 
لم يستطع أن يكس�ب معه يف االنسحاب والتمرد 
مجموع�ة كب�رية أو صغرية م�ن املوظفني أو من 
الحزبي�ني, وكان األج�در برياض حج�اب لو كان 
صاحب موق�ف حقيقي وهو رئي�س حكومة أن 
يعل�ن موقفه يف رف�ض ترصفات النظ�ام ويعلن 
انتصاره ملطالب الش�عب الس�وري إن كانت هي 
مطال�ب األغلبي�ة، وبذلك يكون انس�حاب رياض 
حجاب هروبا وقد عزز ذلك س�فره إىل الدوحة يف 
قط�ر, ورياض حجاب عمل محافظ�ا لدير الزور 
وه�و اب�ن دير ال�زور ثم عم�ل وزي�را للزراعة يف 
حكوم�ة الدكتور عادل س�فر ثم رئيس�ا للوزراء 
وهو كذلك بعثي قديم , وبهذه الطريقة فقد ثقة 
املعارضة السورية التي رصحت بأنها لن تستقبل 
ه�ؤالء يف صفوفه�ا ألن الرصاع عىل الس�لطة هو 
العام�ل األكثر وضوحا يف صف�وف املعارضة التي 
لم تس�تطع عرب أربعة مؤتمرات ألصدقاء سورية 
وع�رب لق�اءات يف كل م�ن اس�طنبول والدوح�ة 
وفرنس�ا وأمريكا وبريطانيا من أن تتوحد، وكان 
مؤتم�ر القاهرة الذي ش�هد ع�راكا بالكرايس قد 
أعط�ى للداعم�ني األمريكي�ني واألوربي�ني ع�دم 
الثقة الكافية باملعارضة الس�ورية, ثم أن املتابعة 
األمريكي�ة لس�ري املعارضة الس�ورية التي كانت 
تريدها وسيلة من وسائل إسقاط النظام السوري 
وم�ن ثم تدم�ري الدولة الس�ورية أله�داف بعيدة 
امل�دى يتحقق م�ن خاللها األم�ن اإلرسائييل وهو 
الهدف األمريكي ومعها كل األوربيني, ولذلك بدأت 
أمري�كا بفرض العقوب�ات االقتصادية عىل إيران 
بحجة املرشوع النووي اإليراني وهو مجرد غطاء 
لنواي�ا الحقيقي�ة يف إضعاف إي�ران ومحارصتها 
م�ن اجل إرسائي�ل وأمنها , ولذل�ك كانت خطتها 
هو تدمري الدولة الس�ورية وتقسيمها ثم تقسيم 

الع�راق ال�ذي هي�أت عوامل تقس�يمه من 
خالل عملية سياس�ية غري متفق عليها بني 
األطراف والكتل الحزبية من أحزاب السلطة 
الذين استضافتهم اإلدارة األمريكية لتحقيق 
مآربها أوال وتركهم يرزحون تحت سيل من 
الخالفات التي أودعتها يف كتابة الدس�تور, 
ث�م يف طريقة االنتخابات ث�م يف املحاصصة 
وهو ال�رشك الذي نص�ب بعناي�ة أمريكية 
ألح�زاب قليل�ة الخ�ربة عديم�ة الكفاءة ال 
يرى منه�ا إال أخطاؤها وعثراتها وال تعرف 
إال بمش�اكلها الت�ي جعلته�ا يف من�أى عن 
هموم الش�عب وحاجة الدولة للبناء السليم 
واس�رتداد عافيته�ا التي دمرته�ا الحروب 

لص�دام  العبثي�ة 
حسني ثم الحصار 

االقتص�ادي اللئيم الذي دام "13" س�نة واتى 
ع�ىل تدم�ري كل يشء , ثم االحت�الل األمريكي 
بمس�اندة قوات متعددة الجنس�ية الذي اجهر 
ع�ىل م�ا تبق�ى للدول�ة واملجتم�ع حت�ى قيم 
املجتمع العراقي لم تس�لم م�ن العبث بها وما 
نشاهده اليوم من أعمال تتزاحم عليها بعض 
الفضائيات باسم الفن والفن منها براء ما هو 
اال نتيجة لذلك العمل املبكر من قبل من احتلوا 
العراق يف بداية القرن العرشين ومن احتلوه يف 
بداية الق�رن الحادي والعرشين وهم متفقون 
عىل س�يناريو واح�د وهدف واحد ه�و تدمري 
ثقاف�ة األمة انطالقا من ال�دول ذات التأثري يف 
املنطقة والتي منها العراق ومرص واليوم يأتي 

دور س�ورية يف التدم�ري, وقد وكل رئي�س وزراء 
تركيا بالدور, فكان رج�ب طيب اوردغان ووزير 
خارجيته مث�اال عىل االنتهازية التي اس�تجمعت 

العوامل التالية :-
1- الطائفي�ة ب�كل أمراضها وما اس�تجد لها 
من عنارص تتخ�ذ طابع التنظي�م الجهادي الذي 
ينسب لإلسالم زورا وخديعة راح ضحيتها الكثري 
حت�ى أصبح الي�وم ما يعرف بمفت�ي الناتو وهم 
مجموع�ة م�ن املعممني واملش�ايخ ال�ذي يفتون 
األنظم�ة  إلس�قاط  بالنات�و  االس�تعانة  بج�واز 
مركزين بذلك عىل النظام الس�وري حاشدين كل 
ما لديهم من تحري�ض طائفي وعنرصي لنرصة 
األنظمة التي تورطت يف الشأن السوري بعيدا عن 

كل قيم اإلصالح ومعاني الثورة .
2- فجعل�وا من غوغ�اء األعمال املس�لحة ما 
تتوج�س منها أمري�كا التي تريد مس�تقبال تظل 
تتحك�م من خالله ببل�دان املنطق�ة , ولهذا فهي 
ال تري�د غوغ�اء تفس�د عليه�ا خططه�ا ال حب�اً 
بس�كان املنطقة وامن دولها وتقدمها ولكن حبا 
بمصالحه�ا أوال واألم�ن اإلرسائييل ال�ذي ال ينفك 

عن أولوياتها كذلك .

3- ثم إن ما يجري يف سورية من هوس مسلح 
تقوده القاعدة الوهابية عرب كل من :- 

ا - جبهة النرصة لبالد الشام
لإلخ�وان  وه�و  التوحي�د  ل�واء  ب - 

املسلمني
ت - أحرار الشام وهو خليط من الجيش 
السوري الحر ومن جماعات مسلحة غري 
منظمة , يشارك معها عنارص من تنظيم 
القاعدة يف سبيل عمل استباقي للسيطرة 

عىل املعارضة السورية
ث - وهناك أس�ماء كثرية مثل: كتيبة 

الف�اروق, وجي�ش املجاهدي�ن, وهي 
تنظيمات وهابي�ة إرهابية, أخذت 
تتناف�س مع م�ا يس�مى بالجيش 

الس�وري الحر الذي تدعمه السعودية 
ولذل�ك حدث�ت اش�تباكات بينهم�ا راح 
ضحيتها العرشات بل املئات من القتىل, 
مما جعل الداعمني وعىل رأس�هم تركيا 
الت�ي تحملت العبء الكبري للمس�لحني 
والالجئني ت�رى أن أفق الحل يف القضية 

الس�ورية يتجه إىل االبتعاد عن خططها وأهدافها 
من خالل تشكيل الرباعية لحل القضية السورية 

وهي تتكون من كل من :-
1-  مرص
2-  إيران
3-  تركيا

4-  السعودية
وعندما لم تحرض السعودية االجتماع الرباعي 
يف القاهرة بحجة م�رض وزير خارجيتها فهمت 
تركي�ا أن هن�اك تغ�ريا يف مس�ار الح�ل للقضية 
الس�ورية لم يعد بيد من دفعها لتمارس حماس�ا 
منقطع النظري يف الشأن السوري , مما جعل %80 
من الشعب الرتكي يرفض تدخل الحكومة الرتكية 
يف الشأن السوري, حتى ظهرت مظاهرات شعبية 
تركي�ة يف اس�طنبول تحم�ل صور بش�ار األس�د 
وتدين التدخل الرتكي يف سورية الجارة والصديقة 

للشعب الرتكي.
ث�م نتيجة للتدخ�ل الرتك�ي يف س�ورية ازداد 
التحرك الكردي الرتكي املعارض للحكومة الرتكية 
وازدادت هجم�ات حزب العم�ال الكردي الرتكي, 
ومما ضاعف هذه الحالة هو تحرك أكراد سورية 
يف منطقة القامشيل والحس�كة املجاورة للحدود 
الرتكي�ة مم�ا ضاعف مش�كل الحكوم�ة الرتكية 
وزاد من إحراجها الخارجي والداخيل فكيف تقوم 
الحكومة الرتكية باس�تقبال املسلحني وإدخالهم 
يف األرايض الس�ورية بحجة دعم الثورة الس�ورية 
وتحقي�ق مطال�ب الش�عب الس�وري يف الحرية , 
وه�ي أي حكوم�ة اوردغ�ان تقوم بقم�ع حرية 
األكراد وهم من ش�عبها البال�غ تعدادهم ما يزيد 
ع�ىل "15" ملي�ون ك�ردي تركي وه�ذه الحدود 
العراقية الرتكية تش�هد بص�ورة متقطعة غارات 
الطريان الحربي الرتكي وهو يش�ن هجماته عىل 
األك�راد , وعمل من هذا الن�وع ال يجعل من يقوم 
ب�ه مؤه�ال للدفاع ع�ن حرية اآلخري�ن حتى وان 

طلبوا منه ذلك.
فكيف بنا إذا عرفنا أن غالبية الشعب السوري 
ل�م تطلب م�ن الحكومة الرتكية م�ا تقوم به من 
زعزعة لألمن واالستقرار السوري كما ان غالبية 
الشعب الس�وري وقواه املعارضة ترفض التدخل 

األجنبي يف سورية.
ث�م أن العم�ل املس�لح م�ن قب�ل الجماع�ات 
املسلحة س�واء من تنظيم القاعدة أم من الجيش 
الس�وري الح�ر أم م�ن الجماع�ات الت�ي تنتمي 
ألحزاب لبنانية عرفت بمعاداتها للنظام السوري 
وس�ارعت من�ذ األي�ام األوىل للحدث الس�وري إىل 
التورط بدعم الجماعات املسلحة يف سورية باملال 
والس�الح حتى أصبحت الشواطئ اللبنانية مكانا 
لتهريب الس�الح إىل الجماعات املسلحة يف سورية 
وش�هدت معارك حمص وباب عم�رو الكثري من 
ذلك فكانت س�فينة لطف الله 2 من أوضح األدلة 
عىل تورط جماعات لبنانية بالشأن السوري مما 
جع�ل مقولة الحكوم�ة اللبنانية الن�أي بالنفس 
عن الحدث الس�وري مجرد ش�عار تنقصه الكثري 
م�ن املصداقي�ة وما أح�داث عرس�ال األخرية من 
قي�ام مس�لحني لبنانيني وس�وريني بتطويق 
عس�كريني لبنانيني ألنه�م القوا 

القب�ض عىل جماع�ة من الجيش الس�وري الحر 
داخ�ل األرايض اللبناني�ة بالق�رب م�ن الح�دود 
الس�ورية وه�ي تطلق الن�ار عىل موقع س�وري 

حدودي.
إن موق�ف األمريكي�ني من القضية الس�ورية 
املتس�م بالعداء الش�ديد للنظام الس�وري الداعم 
للمقاومة ومحور املمانعة الذي تمثله إيران والذي 
بدأ باملطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار األسد 
, وهذا املطل�ب األمريكي لم يكن حكيما ملخالفته 
ألصول الديمقراطية فتغيري الرئيس السوري من 
واجبات وحقوق الش�عب الس�وري السيادية وال 
يجوز لجه�ة خارجية القيام بذلك عىل طريقة ما 
حدث يف العراق , فصدام حس�ني كان مثاال س�يئا 
لكل ألوان الحك�م وهو من أعطى الذرائع للتدخل 
الخارجي وذلك من خالل رفضه القاطع باالعرتاف 
بأي�ة معارضة , بينما رأينا يف س�ورية أن بش�ار 
األسد اعرتف باملطالب الشعبية وبادر إىل اإلصالح 
وغري الدستور , وألغى قانون الطوارئ , كما ألغى 
امل�ادة الثامنة التي تجعل القي�ادة محصورة بيد 
حزب البعث وسمح بالتعددية الحزبية , ودعا إىل 
الحوار , ولكن الذي جرى أن املعارضة يف الخارج 
والتي مثلها مجلس اسطنبول رفضت الحوار مع 
النظام بش�كل قاطع بل رفضت حتى الحوار مع 
أحزاب املعارضة التي تتحاور مع النظام , وبذلك 
أغلق�ت كل الط�رق الديمقراطية لح�ل القضية 
السورية بل أنها ذهبت إىل رفض مقررات مؤتمر 
جنيف , والنقاط الس�تة التي طرحها كويف عنان 
مثلم�ا رفض�ت من قب�ل مقرات لج�ن الدابي ثم 
رفضت مقررات اللجنة الدولية املراقبة يف سورية 

برئاسة الجنرال مود.
إن فش�ل املعارضة الس�ورية يف ع�دم قدرتها 
ع�ىل التوح�د وفش�لها يف عدم قدرته�ا عىل طرح 
م�رشوع وطن�ي لحل األزم�ة الس�ورية وبقائها 
أسرية اإلرادات األجنبية ودعوتها املستمرة للتدخل 
األجنبي يف س�ورية هو الذي افشل موقفها تجاه 
الش�عب الس�وري مثلما افش�ل من يقف وراءها 
حتى س�معنا أمري قطر يطال�ب يف كلمته يف األمم 
املتحدة بتدخل الدول العربية عس�كريا يف سورية 
وهو دليل عىل إفالس وفشل الذين تورطوا بالشأن 
الس�وري بدون دراية وخربة يف املجتمع الس�وري 
الذي يمل�ك قدرا من الوعي الوطني وليس�ت لهم 
دراية بالجيش الس�وري وطريقة بنائه وتنظيمه 
ال�ذي ظهر عىل قدر كبري م�ن االنضباط واملهنية 
والقدرة عىل إدارة املواجه�ة مع حرب العصابات 
املس�لحة مما جعله يقرتب م�ن تحقيق االنتصار 
عىل الجماعات املس�لحة مع زيادة يف شعبيته من 
قبل املواطنني ال�ذي أدركوا ما تفعل�ه العصابات 
املس�لحة من تدمري وإبادة عشوائية, ثم أن قدرة 
الجيش السوري عىل امتصاص أقىس ما وجه له يف 
هذه املواجهة املفتوحة والتي استمرت ألكثر من 
س�نة ونصف السنة هو عملية دمشق املخابراتية 
الدولي�ة بتفجري مركز األم�ن القومي وقتل أربعة 
من القيادات األمنية منهم وزير الدفاع الس�وري 
داود عب�د الل�ه راجح�ة , والت�ي كان املخططون 
له�ا يتوقعون انهي�ار الجيش واملؤسس�ة األمنية 
والحكوم�ة, ولكن ش�يئا من ذلك ل�م يحدث مما 
جعل الجيش السوري يأخذ زمام املبادرة ملالحقة 
العنارص املس�لحة التي عاثت فس�ادا غري ملتفت 
للج�ان املراقب�ة ودع�وات الجهات الت�ي تطالب 
بوق�ف العنف من قبل كل األط�راف وهي دعوات 
مضلل�ة غري منصف�ة إذ كيف تس�اوي الحكومة 
الت�ي تدافع ع�ن ام�ن مواطنيها م�ع العصابات 
املسلحة التي اعرتفت كل لجان املراقبة من عربية 
ودولي�ة بوجود عنارص مس�لحة تم�ارس العنف 
ورغم كل قن�وات التضليل الفضائي�ة التي تقلب 
الحقائق يف امليدان الس�وري إال أن األمور أصبحت 
تسري باتجاه القبول بالتسوية السلمية وتراجعت 
أمري�كا والدول األوربي�ة عن التدخل العس�كري 
وعن الغطاء الجوي وع�ن املناطق العازلة, ولذلك 
رأين�ا اوردغان أراد التخلص من عبء ما يس�مى 
بالجي�ش الحر فق�ال لهم، قول�وا نقلن�ا قيادتنا 
للداخل السوري؟ وهي عملية تمويه ظاهرها غري 
باطنه�ا الذي يعرب عن الفش�ل الرتكي يف القضية 
الس�ورية والذي بدأ يش�عر بالتورط الحقيقي يف 
ه�ذه القضية التي ارت�دت مفاعيلها عىل الداخل 
الرتكي, ومن اشد معالم التورط الرتكي يف سورية 
ان�ه لم يرتك له خط�ا من الرجعة, مم�ا يعني أن 
تركي�ا ماضية ملزيد من األزمات عىل رأس�ها 
موض�وع الدول�ة الكردية الت�ي يراهن 
البعض عىل والدتها 
ت�رصف  س�وء  ألن 
الرتكي�ة  الحكوم�ة 
خلق أجواء ومناخات 

مالئمة ملثل هذه الوالدة .
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 احتلوا العراق وهم متفقون على سيناريو واحد 
وهدف واحد هو تدمير ثقافة األمة انطالقا من 
الدول ذات التأثير في المنطقة و منها العراق 

ومصر واليوم يأتي دور سورية في التدمير

شل المعارضة السورية في عدم قدرتها على 
التوحد وعدم قدرتها على طرح مشروع وطني 

لحل األزمة وبقائها أسيرة اإلرادات األجنبية 
ودعوتها المستمرة للتدخل األجنبي في سورية 

هو الذي افشل موقفها تجاه الشعب السوري

مهما كانت أس��باب التورط التركي في س��ورية ومهما تعددت تفسيراتها في خضم 
تناقض المصالح وتقاطع المفاهيم في العالم والسيما بين محاور االستقطاب الدولي , 
فان نتائج ما يجري على األرض في سورية , وما يجري في الداخل التركي على المستويين:

التورط التركي في سورية

أصبحت مدينة اضنه التركية ومدينة غازي عين 
تاب ومدينة هكاري من المدن التي تستقبل 

المسلحين الذين يقاتلون في سورية بإسم الثورة 
السورية وهم ليسوا من السوريين



 كاظم فنجان الحمامي 

نحن ال نق�رأ الغيب, وال نفهم بالتنجيم, 
لكنن�ا قرأنا التاري�خ واستنبطن�ا من بطون 
لن�ا  عل�م  وال  والعب�ر,  ال�دروس  الكت�ب 
بالمستقب�ل ألنه في بطن الغي�ب, أما وقائع 
الماضي فهي مسجلة عندنا ويمكننا الرجوع 
إليها لالطالع على تجارب الش�عوب واألمم, 
والوقوف عل�ى النهاي�ات المضحكة للطغاة 
والبغ�اة والجباب�رة, فالنم�رود مث�ال طغى 
طغيان�ا عظيماً عندما ادع�ى الربوبية, وقال 
لقوم�ه: أنا ربكم األعل�ى, وكانت نهايته في 
أحقر األماكن, ومات ميتة بشعة. فالعنجهية 
والغ�رور واالستكب�ار م�ن أبش�ع أم�راض 
الحكوم�ات المتجبرة, وه�ي سبب انهيارها 

وزوالها وتعفنها في مزابل التاريخ. 
 هذه أمريكا أنموذجا للطغيان والغرور 
العالمي الجدي�د, وظفت قواته�ا العسكرية 
الساحق�ة ف�ي استباح�ة األرض, ومنح�ت 
نفسه�ا ح�ق التدخ�ل ف�ي ش�ؤون البل�دان 
األخرى بذريعة إرس�اء قواعد العدل الدولي, 
ربما يق�ول قائل: إن كوك�ب األرض بحاجة 
إلى قوة بوليسية قادرة على نصرة الشعوب 
المضطه�دة, وق�ادرة على ف�رض التوازن, 
وضم�ان االستقرار, والقضاء على اإلرهاب, 
وربم�ا يقول قائل: إن أمريكا هي التي تمتلك 
الق�وة الالزم�ة ل�ردع األش�رار, متجاهلين 
القناب�ل النووي�ة الت�ي رمته�ا أمريكا فوق 
رؤوس الناس ف�ي المدن اليابانية المنكوبة, 
المبي�دات  األطن�ان م�ن  ومتجاهلي�ن آالف 
الكيماوي�ة, الت�ي رش�تها طائراته�ا ف�وق 
الحقول الفيتنامية, ومتغافلين عن تجاربها 
الحالي�ة الستعم�ال غ�از الكيمتري�ل إلبادة 
المنتجات الزراعي�ة الكورية وتجويع الناس 
هن�اك, حت�ى ص�ار اإلره�اب الدول�ي صفة 
مالصقة للسياسة األمريكي�ة, فحيثما تحل 
أمريك�ا يح�ل الدم�ار, وتتفش�ى األمراض, 

وتتفاقم األزمات, وتعم الفوضى. 
ل�م تنجح أمريكا في ي�وم من األيام في 
مش�روع واحد من مش�اريعها االستباحية, 
دخل�ت الع�راق غازي�ة, مدعوم�ة بالق�وات 
المتحالف�ة معه�ا, وغادرته بع�د أن سحقت 
بنيته التحتية والفوقي�ة, وبعد أن استنزفت 
ثروات�ه كلها, وها هي الي�وم تتلقى الصفعة 
تل�و األخ�رى بسب�ب حماقاته�ا المتكررة, 
وكأنه�ا ل�م تق�رأ التاري�خ, ول�م تتع�ظ من 
إليه�ا  انته�ت  الت�ي  المرعب�ة,  االنهي�ارات 
الحكوم�ات المتجب�رة, أو كأنه�ا ال تعلم إن 
الث�ورات الحقيقي�ة تنه�ض به�ا الش�عوب 
المضطهدة, وتنبعث من معاناتهم وآالمهم, 
وال يمك�ن تصنيعه�ا وتعليبه�ا وتصديره�ا 
لهم على ظهور حام�الت الطائرات, أو تحت 

سرفات الدبابات. 
 صفعت�ان عنيفت�ان تلقتهم�ا أمريك�ا, 
ج�اءت األولى عل�ى خدها األيم�ن, وجاءت 
الثانية على فكها األيسر, فسقطت بالضربة 
القاضية ف�ي الحلبتي�ن الليبي�ة واألفغانية, 
التج�ارب  فالتج�ارب األمريكي�ة تع�د م�ن 
الناقص�ة, ول�م يسج�ل التاريخ إنه�ا نفذت 
مشواراً واحدا من مشاويرها المتهورة على 
الوجه األكم�ل, فهي دائم�ا تجيش الجيوش 
وتزح�ف بعدتها وعتاده�ا منتهكة القوانين 
والشرائع الدولية لتنفذ ضرباتها الصاروخية 
االستباقية, ث�م تعلن عن خيبتها وانسحابها 
لتتخل�ى ع�ن مش�اريعها عل�ى حي�ن غ�رة, 
مخلف�ة وراءها الدمار والخراب, من دون أن 
تعترف بفشلها, ومن دون أن تعتذر لألقوام, 
الذين جلبت لهم الهم والغ�م, وأحيانا تتلقى 
الصفعات والركالت المباشرة, لكنها لم ولن 

تتعلم الدرس من هفواتها المتكررة. 
باألمس القريب كانت هي التي أش�علت 
فتيل الش�رارة األولى لإلطاح�ة بدكتاتورية 
القذافي, وهي التي سلحت القبائل ومنحتها 
حري�ة التمرد, وأصر سفيره�ا في ليبيا على 
فح�ص جث�ة القذاف�ي, ليتأك�د بنفس�ه انه 
م�ات مقتوال, قبل أن يبل�غ اإلدارة األمريكية 
بمقتله, فظهر في الصورة وهو يتلذذ بمنظر 
الجثة, ويمعن النظر فيها, معبرا عن شماتته, 

ومتبجحا بعنجهيته االستعالئية. 
 وش�اءت األقدار أن يش�رب السفير من 
الكأس نفسه, ويذوق الموت غصة بعد غصة 
عل�ى يد المتمردين, الذين ش�جعهم هو على 
التمرد, فتمردوا عليه بعدما أطلقت حكومته 
الش�رار الثانية ضد نفسها, بإش�عالها فتيل 
االحتجاج�ات الصاخبة في ليبي�ا, وإنتاجها 

لفيلم سينمائ�ي استفزت 
ب�ه مش�اعر نص�ف مليار 
له�م  ووجه�ت  مسل�م, 
فهاجت  متعم�دة,  إهان�ة 
الليبي�ة وماجت,  القبائ�ل 
وهبت لمحاصرة سفيرها 
ال�ذي لج�ا إل�ى القنصلية 
بنغ�ازي  ف�ي  األمريكي�ة 
العتق�اده بأنه�ا الحص�ن 
الحصين الذي يقيه غضبة 
الجماهي�ر, فقتل�وه ش�ر 
قتل�ة, وسحل�وا جثته في 
الشوارع, ولم يحميه منهم 

أصدقاؤه في المنطقة. 
هي�الري  وقف�ت 
مذهولة بإزاء هذا المشهد 
)كيف  لتق�ول:  الصاع�ق, 
دول�ة  ف�ي  ه�ذا  يح�دث 
التحرر,  عل�ى  ساعدناه�ا 

وساهمنا في إنقاذها من الطاغية ؟؟(.
وتلق�ت الصفعة الثانية ف�ي أفغانستان 
األفغ�ان,  المرتزق�ة  عليه�ا  تم�رد  عندم�ا 
الذي�ن عملوا م�ع قواتها كفصائ�ل مساندة, 
تعاط�ي  عل�ى  المدمني�ن  م�ن  ومعظمه�م 
األفيون, فوجهوا بنادقهم إلى صدور القوات 
األمريكي�ة, وقتل�وا ست�ة منه�م, فسقطت 
هي�الري مضطربة المش�اعر, ال تدري كيف 
تخف�ي حيرته�ا, وكأنها ال تعل�م إن القطط 
األفغاني�ة تستطي�ع أن تتعل�م كي�ف تحمل 
الش�موع ح�ول مائ�دة الجن�رال, لكنه�ا ال 
تستطي�ع التحك�م بغرائزه�ا عندم�ا تسنح  
لها الفرص�ة لمطاردة الفئ�ران االسكتلندية 
المذع�ورة, فج�اءت ردود األفع�ال األول�ى 

عل�ى لسان القيادة العلي�ا للناتو, التي أعلنت 
عن تغيي�ر إستراتيجيتها في )كابل( بعد أحد 
عش�ر عاماً, واعترفت إنها لم تعد تثق بأكثر 
من ربع مليون جندي ورجل أمن أنفقت على 
تدريبه�م وتسليحه�م حوالي ست�ة مليارات 
دوالر, بع�د أن اكتش�فت إن معظم الهجمات 
التي استهدفت قواته�ا النظامية كانت تأتي 
م�ن بن�ادق مرتزقتها, ما يعن�ي إنها سجلت 
فش�ال ذريعا, وأصبحت في وض�ع ال تحسد 
علي�ه, وهي التي أعلنت للم�أل عن انسحابها 
م�ن أفغانستان بكام�ل قواتها ع�ام 2014, 
فلم�ن ستك�ون الكلم�ة عل�ى األرض بع�د 
تراجعه�ا وخذالنه�ا ؟, ولم�ن تك�ون الغلبة 
؟, وكي�ف ستحس�م األم�ور ف�ي خضم هذه 
الفوضى التي كانت هي السبب في تأجيجها 

؟.  إن العالم كله لن ينسى جرائم األمريكان, 
ول�ن يغف�ر لهم تبوله�م فوق جث�ث القتلى, 
ولن يسامحهم على جريمتهم البش�عة حين 
اغتصب�وا الطفل�ة )عبي�ر قاس�م الجناب�ي( 
وقتلوه�ا, وقتلوا أسرتها, ث�م أضرموا النار 
بجث�ث الضحايا, ولن ينس�ى جريمة العريف 
األمريكي المتهور, الذي خرج ليال من ثكنته 
في قندهار, وشرع بإطالق النيران عشوائيا 
على ثالثة منازل قريبة من المعسكر, فأردى 
)11( طف�ال وامرأة واحدة ف�ي منزل واحد, 
وأضرم النيران في جثثهم وسط الدار قبل أن 
يغادرها إلى المن�ازل األخرى, ثم واصل قتل 
المزيد م�ن األطفال في المن�ازل المجاورة, 
فقتل منهم خمسة أطفال, وجرح العشرات. 
المتحذلقي�ن  م�ن  قائ�ل  يق�ول  ق�د   
والمتأمركين إننا نتجنى على األمريكان, وإننا 
نتعمد إلص�اق تلك الخص�ال الخسيسة بهم, 
وقد يقول آخر إننا نبغضهم ونتحامل عليهم 

في م�ن وق�ت آلخ�ر, فنبال�غ 
وسنقول  مثالبهم,  سرد 

جميع�ا,  له�ؤالء 
م�ن  اخترن�ا  إنن�ا 
اعترف  ما  الوقائع 

األمريك�ان  به�ا 
أنفسهم, وما اعترف 

به�ا الجن�اة بعظم�ة 
لسانه�م, واألنكى من 

ذلك كله إنه�م تبجحوا 
وتباه�وا  بجرائمه�م, 

بحقدهم  وصرحوا  بها, 
علين�ا, وكراهيته�م لن�ا 

في  والص�ورة  بالص�وت 
ك�ل الفضائي�ات والقن�وات 

المتلف�زة, وعل�ى صفح�ات 
الفيس بوك, واليوتيوب, حتى 

إن احده�م )ستيف�ن غري�ن( 
بص�ق عل�ى مفاهي�م )هيومن 
راي�ت ووت�ش(, فنه�ق بأعل�ى 
صوته خ�ارج قاع�ة المحكمة, 
وسمع�ه الن�اس وه�و ينه�ق, 

حين قال: 
aI didn't think of Ir ((

))qis as humans
 ))أن�ا ال اعتق�د أن العراقيي�ن 

من البشر((
عندئ�ذ يحق لن�ا أن نق�ول لكل 
المتأمركين تبا لكم جميعا, وسحقا 
ألع�داء اإلنسانية, والخ�زي والعار 
لقتل�ة األطفال والنس�اء, بل سحقا 
لك�ل مج�رم, وكل سف�اح منذ بدء 

الخليقة وحتى يومنا هذا.  

مازن صاحب  
 بين ساعة واخ�رى تختلف التصريح�ات والمواقف 
داخ�ل الكتل البرلمانية العراقية حول  حزمة من القوانين 
الت�ي  يتطل�ب  من مجلس النواب التصوي�ت عليها، وكأن 
الجميع يسير على جبال مشدودة في سيرك الديمقراطية 
ولي�س  ضم�ن ح�دود  المسؤولي�ة الدستوري�ة النتقال 
السلطة من الش�عب بتخويله عبر االقتراع الحر المباش�ر 
ال�ى سلط�ان الدولة،ولي�س  تجاذب�ان األح�زاب التي لم 
يحصل عليها العراق الجديد اال وصف أسوأ الديمقراطيات 
التي  غادرت  أسوأ  الدكتاتوريات  !!  مش�كلة عراق اليوم 
ان األحزاب المتصدية للسلطة تكرر لعبتها التوافقية مرة 
بع�د أخرى، وتنتهي ال�ى حلول وسط  لدف�ع األزمة نحو 
اإلم�ام والخروج من األزمة ال أكث�ر وال اقل، فيما يتطلب 
ان يجس�د البرلم�ان بما يمتلكه م�ن صالحيات دستورية 
سلطان الش�عب ويف�رض هيبته على الجمي�ع من خالل 
ت�دارك الحل�ول من خالل بح�وث استقصائي�ة تبحث عن 
حل�ول إستراتيجي�ة ولي�س مج�رد الخنوع ام�ام رغبات 
ه�ذا الطرف او ذلك لتمري�ر قوانين في صفقات سياسية، 
أضحت السمة البارزة  لتداعي النموذج الديمقراطي سيء 
الصي�ت في تطبيقات تكاد اق�رب  للفساد السياسي منها 
لخدمة الش�عب حينما يعمل المتص�دون للسلطة للتوافق 
على أجندات أحزابهم وليس على مصلحة الوطن والشعب 
الذي حمله�م في أصابعه البنفسجية ال�ى مقاعد مجلس 
النواب الوثيرة باالمتيازات  المعنوية والمادية من دون ان 

تكون هناك فوقهم تسألهم من أين لك هذا ؟؟

 وفي ه�ذا السياق تتض�ح الصفقة الجدي�دة لتمرير 
حزم�ة قواني�ن ، بع�د  ان توافقت األحزاب عل�ى تسمية 
أعضاء مفوضية  االنتخابات،فأصبح لزاما عليهم التوافق 
على قانون�ي البنى التحتية والعفو الع�ام ومن ثم قانون 
النف�ط  والغ�از، في  وقت يبرهن االقتص�اد العراقي على 

امت�الك اموال وفي�رة، تصل ال�ى500 ملي�ار دوالر خالل 
األع�وام الث�الث المقبلة، والسؤال كي�ف يمكن صرف كل 
هذه األموال والعراق ما زال أرضا قاحلة تحتاج الى اعمار 
، فيما استطاع رفي�ق الحريري ان يوجه آليات االستثمار 
نح�و لبن�ان ليعيد بناؤه م�ن تحت ركام الح�رب األهلية، 

وهن�اك حديث عن 
المال�ي  الفس�اد 

إل�ى  أدت  واإلداري 
ضي�اع هذه األموال 

خالل عقد مضى من 
الجديد  الع�راق  عمر 
ستضي�ع   فه�ل   ،
ف�ي  الع�راق  أم�وال 
عل�ى  مقب�ل  عق�د 
الديمقراطية  حب�ال 

المشدودة ؟؟

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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هيذا ميا جنتيه عيى نفسيها أميركا

! ة ! د و ملشيد ل ا حلبيا طيية  ا ا يمقر د

 أمين يونس 

في الكثير من البلدان، من العيب أن تسأل 
أي من األسئلة الثالثة التالية :َكْم يبلغ راتبك؟ 
أو تس�أل امرأة عن عمِره�ا؟ أو تسأل أحدهم 

عن اتجاهه السياسي أو الفكري؟. 
ُربما الجهة الوحي�دة التي لها َحق السؤال 
ع�ن الرات�ب أو الدخ�ل، ه�ي الضريب�ة، علم�اً 
أن القان�ون يسم�ح ل�ك ب�أن تذهب إل�ى دائرٍة 
حكومي�ة وتطلب منه�م إطالعك عل�ى راتب أو 
موارد ش�خص ما، والوحيد الذي يسأل عن ُعمر 
المرأة هو الطبيب.. لكن ال يحق أِلحد السؤال عن 
االنتم�اء الحزبي أو االتج�اه السياسي أو المعتقد 
الفكري أو حتى عن الدين أو المذهب!. الُمجتمعات 
الُمتقدمة والش�عوب التي تمتلك وعياً عالياً ..هي 
التي تلتزم بهذا الَعقد االجتماعي، غير المكتوب في 
قان�ون.. لكنه أصب�ح تقليداً تلتزم ب�ِه غالبية الناس 
هن�اك.. إذ انه من المخِجل أن تسأل ش�خصاً ، أيا من 

األسئلة الثالثة أعاله .

عندنا هنا في العراق.. هنالك الكثير من األسئلة، 
لي�َس فقط م�ن "العي�ب" أن تسألها.. ب�ل ُربما من 
"الخط�ر" أيض�اً أن تطرحها! . فمث�اًل أن تقول ألحد 
المسؤولي�ن: من أين لك كل هذه األموال والعقارات؟ 
فذلك سؤال سخيف ويجوز أن تستحق عليه العقاب. 
أو تقول آلَخر: كيف َعَيْنَت أقرباءك في وظائف مهمة 
ال يستحقونها؟ أو: لم�اذا تستغل منصبك لمصالحك 
الش�خصية؟ أو: ه�ل من المعق�ول أن ال تلت�زم أنَت 
بالقانون، في حين انك في موقع حامي القانون؟ أو: 
لماذا لس�َت ُمخلِصاً في عملك؟ لم�اذا تبِعد النزيهين 
م�ن حول�َك وتَق�ِرب اللص�وص والمنافقي�ن؟ لماذا 

تنحاز دائماً لحزبَك أو طائفتك وحتى عشيرتك؟
 كل هذه األسئلة وأمثالها.. يعتبرها المسؤولون 
عندن�ا.. َسِمجة، ثقيلة الدم، مش�بوهة، مدفوعة ِمْن 
ِقَب�ل جهات خارجي�ة ال تريد الخير للع�راق! ، سيئة 

المرامي واألهداف.
قرأُت في مكاٍن م�ا أن ]كولن باول[ عندما كان 
قائ�داً للق�وات األمريكية ف�ي ألمانيا، قب�ل سنواٍت 
عديدة.. طلَب أحد العسكريي�ن األمريكيين العاملين 

هناك مقابلته وكان "أسود البش�رة"  فلما التقى به 
ق�ال له ما معناه: سيدي، نح�ن أنا وأنت "أخوة" في 
اللون فأطلب دعمك ومساعدتك في نقلي إلى القسم 
الفالني. بهدوء وعدُه باول خيراً.. وقال له، تعال غداً 
صباح�اً لتتسلم أم�ر نقلك. وبالفعل ج�اء العسكري 
صباح اليوم التالي،  فسلمه كولن باول، أمراً بفصلِه 
من الجيش نهائياً، وعدم تعيينه في أية وظيفٍة عامة 

بسبب ]سلوكه العنصري[!. 
هذا أح�د األسباب، ف�ي قوة الوالي�ات المتحدة 
األمريكي�ة. علماً أنن�ي من المناهضي�ن للرأسمالية 
األمريكية المتوحشة..لكن نجاح اإلدارات األمريكية 
في العقود األخيرة، في التغلب تدريجياً على مشكلة 
"العنصري�ة" العويص�ة والقديم�ة يستح�ق الثن�اء 
والتقدي�ر، صحي�ح أن ذي�ول العنصرية المتش�عبة 
مازالْت موج�ودة في أمريكا، وبأش�كاٍل عديدة لكن 
الجهود الكبيرة والصادقة، إلنهاء العنصرية واضحة 
للعي�ان. الحزب الجمه�وري، الذي أنت�ج "كونداليزا 
راي�س" والح�زب الديمقراطي الذي أنت�ج "أوباما" 
واإلدارة الت�ي أنتج�ت "كول�ن باول" )ِبغ�ض النظر 

ع�ن اختالفاتنا مع سياسة هؤالء جميعاً( فأنهم من 
الن�وع الذين تجاوزوا مرحل�ة، أن يطرحوا أسئلًة بال 
معنى، أسئلة ش�خصية مثل األسئلة الثالثة في بداية 
المق�ال.، ف�ي الُمقابل أنهم يتقبل�ون أسئلة محرجة 

من الصحافة والناس والمعارضة.
م�ا زاَل من الش�ائع هنا أن تسم�ع: "صحيح أن 
فالنا مخلِص وشاطر في عملِه.. لكن ال ُيمكن الوثوق 
بِه مطلَقاً، ألَم يكن شيوعياً في السابق؟ كيف نثق به 
يا رجل؟!"  أو "أن فالنا ليَس فقط غير ملتِزم دينياً.. 
أنه ّسنٌي فوق ذلك أيضاً فال يجوز إسناد هذا المنصب 
ل�ه!". أو  "على الرغم انه ضابط ممتاز وش�ريف، إال 
أنن�ا علين�ا الحذر منه فهو ش�يعي على أي�ة حال!" . 

والعشرات من األمثلة المشابهة.
م�ا زال النظ�ام عندنا ف�ي بغدادن�ا وأربيلنا من 
أولوياتِه، السؤال التالي: م�ا هو اتجاهك السياسي؟ 
إل�ى أي ح�زٍب تنتم�ي؟ ما ه�ي قوميت�ك؟ ّمذهبك؟ 
وأحيان�اَ ال يكتف�ون باإلجاب�ات ع�ن ه�ذه األسئلة 
السخيف�ة بل يفتش�ون عن ما نّفِكر ب�ه في دواخلنا 

أيضاً!.

ة خطر سيئلة  أ و  . . معيبية سيئلة  أ

محمد العزبي

متيى يسيتقيل 
يل ؟ ملعيا حيب ا صا

ال�وزارة ع�ز مهم�ا تمنع صاح�ب المعال�ي واّدع�ى الزهد، 
الحراسة قيمة ومنظر يسع�د األوالد ويرهب الجيران، والسيارة 

المبري تحت األمر وأحيانا تشتري الخضار بالتسعيرة.
صدق من قال أن من يتول�ى السلطة يفقد نصف عقله ومن 

يتركها يفقد النصف الثاني ويحكي "حواديت". 
بعضه�م قض�ي أياما قليل�ة وأصب�ح سابق�ا وبعضهم ظل 
سنوات طويلة متربعا ومنهم من دخلها بالخطأ، تش�ابه أسماء. 

كثر الوزراء فلم نعد نعرف األسماء، وتشابهوا إال باألقوال. 
لم�اذا يأت�ي ؟ وكيف ينص�رف ؟ يبقون طالم�ا رضي عنهم 
الرجل الكبير وال يهمهم لو أغضبوا الماليين. يلزم الوزراء الصمت 

"علنا" عندما يستقيلون ويتحدثون همسا عن عنتريات. 
من أخبار ب�الد، مرة أن وزير المالي�ة التايلندي استقال بعد 
أن انكش�ف كذبه بأرقام تش�ير إلى نمو صادرات بالده.. قال أنها 
كذب�ة بيضاء ولم يسامحه أحد.. في بالدنا يتالعب وزراء المالية 
باألرق�ام والكذب بجمي�ع األلوان ! وقدم وزي�ر داخلية جورجيا 
استقالته بعد أن أذيع شريط فيديو عن التعذيب في أحد السجون 
ق�ال انه ش�عر بالصدمة ثم استق�ال، في بالدنا مث�ل تلك األفالم 

تثبت األقدام ! 
وتشهد اليابان استقاالت بالجملة ألسباب شتى تتراوح بين 
تراجع الشعبية والتقصير في األداء وأشياء أخرى. وزير الزراعة 
اليابان�ي استق�ال بع�د فضيح�ة أرز مستورد مل�وث بعفن سام 

وبقايا مبيدات حشرية !. 
ل�م يتعلم�وا من مص�ر درس القم�ح المسرطن ال�ذي أبقى 
الوزي�ر عل�ى مكتب�ه سنوات ولم نع�رف بعد حتى الي�وم ما هي 
الحكاية ؟ ولو انه تسرب مؤخرا أن محتكر استيراد القمح لمصر 

كان سكرتير الرئيس السابق "مبارك" ! 
حكومة بأكملها أعلنت استقالتها لفشلها في 
إدارة عواق�ب زلزال وهب�وب تسونامي 
عل�ى الياب�ان، أحس�ت بمسؤوليتها 
"عنده�ا دم" عش�وائياتنا تسقط 

كل يوم حكومة ! 
ألسباب أخ�رى يستقيل�ون. وزير 
ف�وق السبعي�ن انكش�ف أم�ره وحكاي�ة 
العشق الحرام. وآخر شاب شاذ عندهم في 
بالد الغرب مسموح لوال انه يهدد األمن 
القومي للب�الد. ووزي�ر مالية ظهر 
في مؤتمر مجموعة الدول السبع 
يترنح قليال. قال انه لم يش�رب 
كثي�را ولك�ن الصور 
تفضح�ه فع�اد م�ن 
االجتماع ف�ي إحدى 
األوروبية  العواص�م 
إلى بيته في طوكيو. 
ك�م  حا و
اضط�ر  نيوي�ورك 
منصب�ه  لت�رك 
لنائب�ه فك�ان أول 
وضري�ر  أس�ود 
يتواله وذلك بعد أن 
ورد اسم الحاكم في 
قالوا  قضي�ة دع�ارة 
أنه�ا رفيع�ة المستوى! 
يتبعه�م  الش�عراء  ك�ان  وإذا 
الغ�اوون فإن ال�وزراء يتبعهم 
رجال اإلع�الم، حتى يستقيلوا. 
وإذا كان ال�وزراء يستقيلون إذا 
انكش�ف أنهم حصلوا على هدايا 
غالية الثمن، فعندنا وزير "رحمه 
الله" أقيل ألنه رد هدية من أمير 
عربي فاعتبر ناشزا وان ما فعله 
إحراج�ا لغيره. هن�اك استقاالت 

مدوية وأخرى مخزية. 
وهناك دائما وزراء غاية في 
الذي�ن يفسدون  االحت�رام ولكن 
يلطخون سمع�ة الجميع والناس 
الزلط  بطبعه�م يبلعون للحك�ام 
طالما هم ف�ي السلطة ويتمنون 
له�م الغل�ط دائما خصوص�ا إذا 
غض�ب عليه�م السلط�ان. كان 

الله في عون وزرائنا!.
"الجمهوري�ة"  ع�ن 

المصرية

 
  

 

 
  

 



  كنت من املحامني الشباب الذين دافعوا عن النقابة 
ع�ام 2000 عندم�ا أرادت وزارة العدل آنذاك إلغاء نقابة 
املحام�ني وجعل املحامني موظفني يف الوزارة وكنت أول 
م�ن تصدى للموضوع مع املرحوم البطل املحامي احمد 
فالح الس�اعدي)، حي�ث كنت يف ع�ام 2000 أول محام 
ش�اب يف تاري�خ النقابة يف�وز بمنصب عض�و احتياط 

ملجلس النقابة.
وبعد غربة دامت عرش س�نوات عدت ملمارسة عميل 
النقابي ورشحت نفيس وفزت بأصوات زمالئي محامي 
العراق ورفعت ش�عار)انا عراقي( وسوف أبقى مثل ما 
عهدني زمالئي مدافعا صلبا عن النقابة ومهنة املحاماة 

النبيلة.
وش�خصيا كنت الوحيد الذي رشحت بشكل منفرد 
وحصلت عىل أص�وات زمالئي محامي العراق بعد غربة 
10 س�نوات وتحملت مس�ؤولية كبرية جدا حيث يوجد 
هناك تطاب�ق بني مرشوعي االنتخاب�ي الذي جلبته من 
النقاب�ات العربي�ة األخرى وبني قائمة التغيري برئاس�ة 
الس�يد النقيب ونح�ن نعمل اآلن جاهدي�ن عىل تحقيق 
امل�رشوع رغ�م وج�ود معوق�ات وصعوب�ات داخلية يف 
النقاب�ة وخ�ارج النقابة ورغم امل�دة القصرية التي هي 
5 أش�هر فق�د حققنا ال�يء الكبري من إرج�اع كرامة 
املحامي وإيصال صوته إىل كل الجهات وأصبحت نقابة 
املحامني اآلن نقابة قوية، وأصبح الكل يحس�ب لها ألف 
حس�اب حتى يف الحكومة أصبح لديه�ا الثقل الحقيقي 

املطلوب يف أمور عدة. 
س/ حدثنا ع�ن االنجازات والخط�وات املتخذة من 
قبلكم كمجلس نقابة يف سبيل خدمة املحاماة واملحامني 

وإعادة الهيبة للمهنة ؟
ج/ سبق وان أصدرنا قرارا باإلرضاب ومنع الرتافع 
والحضور أمام محاكم التحقيق املوجودة داخل الثكنات 
العسكرية يف نينوى وبالفعل قررت الجهات املعنية إلغاء 
الهيئ�ات التحقيقي�ة الخاصة املش�كلة داخ�ل الثكنات 
العس�كرية وعودة محاكم التحقيق ملواضعها الطبيعية 
وفقا للقانون والدستور بعد انتقال بعض هذه املحاكم 
إىل داخ�ل الثكن�ات العس�كرية يف نين�وى ومنه�ا ثكنة 
الغزالن�ي العس�كرية، وكان يف التزام الس�ادة املحامني 

بهذا القرار أثره البالغ يف إلغاء هذه الهيئات.
وكذل�ك أصدرن�ا قرارا باحتس�اب امل�دة التي توقف 
به�ا املحامي م�ن قبل قوات االحت�الل كخدمة فعلية له 
ألغراض رفع الصالحية والتقاعد، وكانت لنا وقفة كبرية 
ج�دا تجاه أي محام يت�م توقيف�ه وكان آخرها ذهابنا 

ش�خصيا إىل محافظة باب�ل وملرتني حول اح�د الزمالء 
وكان موقوف�ا وفق�ا للمادة 4 إرهاب وت�م اإلفراج عنه 
بعد لقائنا رئيس االس�تئناف والس�ادة القضاة وحسب 
توجيه م�ن مجلس النقابة والس�يد النقي�ب، وكان لنا 
أيض�ا موق�ف من خالل املؤتم�ر األول لنقاب�ة املحامني 
وتضييف محامي املحافظات، كما ال ننىس ما أثمر عنه 

اللق�اء بمعايل رئيس القضاء األعىل بما يتعلق بموضوع 
"املوباي�ل الكام�ريا" فقد نجحن�ا بالس�ماح للمحامي 
بدخ�ول "موباي�ل الكامريا" باملحاك�م ويف جميع أنحاء 
العراق األمر ال�ذي كان يمثل حرسة وإهانة لكل محام، 
فهو وح�ده يمنع من ادخال املوباي�ل، ولكن قاتلنا من 
اج�ل كرامتنا وكذلك القرار بع�دم توقيف املحامي إال يف 

حاالت الجرم املشهود وتشكيل لجنة بني نقابة املحامني 
ومجلس القضاء للنظر بالدعاوى املقامة ضد املحامني، 
وكذل�ك ع�ىل القايض أن يس�بب رفض طل�ب املحامني، 
وكان انج�ازا كب�ريا ج�دا، لذلك نق�ول، يبقى ش�عارنا 

"كرامة املحامي خط احمر".
س/ما هي مش�اريعكم املستقبلية يف سبيل تطوير 

املهنة ؟
ج/ إن ش�اء الل�ه لدين�ا م�رشوع لتطوي�ر كف�اءة 
املحام�ي من خالل اللغ�ة االنكليزي�ة واالنرتنت، وكذلك 
دراسة الناحية االقتصادية للمحامي من خالل الحصول 
ع�ىل قطع أرايض وقروض م�ن املصارف لغرض ضمان 
كرامة العي�ش الكريم له، ونحن ج�ادون يف تحقيق كل 
طموحاتنا املهنية والوصول باملهنة إىل أرقى املستويات، 
واآلن س�وف يت�م ربط غرف االنرتن�ت بالنقابة مبارشة 
ونح�ن نطلب من زمالئنا محامي العراق االلتفاف حول 
نقابتهم كي نس�تطيع امليض بأهدافن�ا وتحقيق الجزء 
األكرب وأتمنى م�ن البعض أن ال ينظروا إىل النقابة بعني 
األناني�ة بقدر النظر إىل الصورة األوس�ع واألش�مل التي 

تتعلق بالنقابة وباملهنة وسبل نهوضها بشكل عام .
س/ هل هناك آفاق للتعاون بينكم كنقابة محامني 

والنقابات املهنية األخرى يف العراق؟
ج/ بالتأكي�د وباألخ�ص م�ع نقاب�ة الصحفي�ني 
العراقي�ني، حيث س�بق بأن ت�م اللقاء بوفد م�ن نقابة 
الصحفيني العراقيني يف مقر نقابة املحامني،  وجاء هذا 
اللقاء بهدف توس�يع التعاون بني النقابتني العريقتني، 
وابرز ما نتج عن اللقاء كان االتفاق عىل تش�كيل النواة 
األوىل لتنظيم موحد للنقابات املهنية يف العراق مشابه ملا 
هو موجود يف األردن وتونس وعدد من األقطار العربية، 
حي�ث يض�م ه�ذا التنظي�م كاف�ة النقاب�ات املهنية يف 
العراق، يتم انتخاب رئيسه من بني نقباء هذه النقابات 
ليوّح�د موقف النقاب�ات املهنية يف الع�راق باإلضافة إىل 
ما ستش�كله من قوة للنقابات املهني�ة لتمارس دورها 
املطلوب يف قي�ادة املجتمع وزيادة وعي�ه والنهوض به، 
وس�يتم قريب�ا تش�كيل لجنة مش�رتكة ب�ني النقابتني 
لوضع اآلليات املناس�بة والخطط لتشكيل هذا التنظيم 

بإذن الله.

املادة )135( من الدستور :
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان يف الدورة 

االنتخابية األوىل. 
املادة )78(:

أوال: يق�وم رئي�س الجمهورية مق�ام رئيس 
مجلس الوزراء عند خلو املنصب ألي سبب كان .

ثانيا :عند تحقي�ق الحالة املنصوص عليها يف 
البند أوال. من هذه املادة يقوم رئيس الجمهورية 
بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خالل مدة ال 
تزيد عىل خمس�ة عرش يوما وفق�ا ألحكام  املادة 

)37( من الدستور.
املادة )81(:

ينظ�م بقان�ون عمل األجه�زة األمنية وجهاز 
املخابرات الوطني وتح�دد واجباتها وصالحياتها 
وتعمل عىل وفق مبادئ حقوق اإلنسان، وتخضع 

لرقابة مجلس النواب.

1-املواطن سعيد حمزة  بغداد / الكاظمية 
هل يجوز تخلية عقاري الذي هو آيل للسقوط 
بعد أن مىض عىل بنائه مدة أكثر من خمسني سنة 

؟ 
ج/ نع�م يج�وز تخلي�ة عق�ار املس�تأجر من 
قب�ل الغري بعد أن تتحق�ق املحكمة املختصة وهي 
محكم�ة البداءة ملوق�ع العقار من خ�الل املعاينة 
والكش�ف بواسطتها، وبواس�طة خرباء مختصني 

بغية اتخاذ القرار العادل. 
2-املواطن حس�ني التميم�ي / حي الخرضاء 

يسأل : 
هل يجوز الطالق بالوكالة؟ 

ج/ لم يبح قانون األحوال الش�خصية الطالق 
البح�ث  إلج�راء  و  التحكي�م  عن�د  وال  بالوكال�ة 

االجتماعي . 
3-املواطن نارص شكور / بابل 

ه�ل يج�وز للمواط�ن إخبار ق�ايض التحقيق 
املختص بجريمة رسقة ضد سارق ؟

ج/ نع�م يجوز ألي مخرب تقدي�م إخباره عن 
طري�ق ق�ايض التحقي�ق املختص ويعت�رب مخربا 
رسي�ا ويحج�ب اس�مه يف التحقيق ويبقى اس�م 
املخ�رب فقط ل�دى ق�ايض التحقي�ق املختص عن 

طريق تسجيل اسمه يف سجل املخربين الرسيني. 
4-املواطن عباس حمزة / حي الشعب 

ما ه�ي اإلج�راءات املناس�بة لطل�ب زوجتي 
للمطاوع�ة بع�د أن خرج�ت ب�دون علم�ي؟ 

ج/ بإمكانك إقامة دعوى مطاوعة عن طريق 
محكمة األحوال الشخصية املختصة بعد أن تهيئ 
بيت�ا رشعيا وبأث�اث زوجية جدي�دة ومؤونة ملدة 
شهر واحد ومن رشوط البيت الرشعي أن ال يكون 
القصد منه التعسف ضد الزوجة وان تكون األثاث 

يف البيت غري متنازع عليها . 
5-املواطن محمد قاسم / كربالء 

ما الفرق بني مجلس القضاء األعىل واملحكمة 
االتحادية العليا ؟

ج/ االثن�ان هما جزء من الس�لطة القضائية 
االتحادية يف الع�راق اختصاصات مجلس القضاء 
األعىل إدارة شؤون القضاء واإلرشاف عىل القضاء 
االتحادي وترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز 
االتحادي�ة و رئي�س االدع�اء الع�ام ورئيس هيئة 
اإلرشاف القضائ�ي وعرضها ع�ىل مجلس النواب 
لتعيينهم، وكذلك اقرتاح مرشوع املوازنة السنوية 
للسلطة القضائية االتحادية وعرضها عىل مجلس 

النواب للموافقة عليها 

أما املحكمة االتحادية العليا فهي هيئة قضائية 
مستقلة ماليا وإداريا تختص باختصاصات مهمة 
منه�ا : الرقابة عىل دس�تورية القوانني و تفس�ري 
نصوص الدس�تور والفصل يف القضايا التي تنش�أ 
عن تطبيق القوانني االتحادية والفصل يف املنازعات 
التي تحصل ب�ني الحكومة االتحادي�ة وحكومات 
األقالي�م واملحافظات والبلدي�ات واإلدارات املحلية 
و الفص�ل يف املنازعات الت�ي تحصل بني حكومات 
األقالي�م أو املحافظ�ات و الفص�ل يف االتهام�ات 
املوجه�ة لرئي�س الجمهوري�ة ورئي�س مجل�س 
ال�وزراء والوزراء واملصادقة ع�ىل النتائج النهائية 
العامة لعضوية مجلس الن�واب والفصل يف تنازع 
االختصاص�ات ب�ني القضاء االتح�ادي و الهيئات 
القضائي�ة لألقالي�م واملحافظ�ات غ�ري املنتظمة 
بأقالي�م والفص�ل يف تنازع االختص�اص فيما بني 
الهيئ�ات القضائ�ي لألقالي�م أو املحافظ�ات غري 
املنتظم�ة يف إقلي�م، علم�ا أن ق�رارات املحكم�ة 

االتحادية العليا باتة ملزمة للسلطات كافة . 

مع ازدياد أعداد الس�يارات بش�كل كبري يف العراق ازدادت 
الح�وادث املرورية م�ا أدى إىل زي�ادة حاالت الوف�اة الناجمة 
عن ذلك، وقد كانت يف الس�ابق إجراءات متش�ددة ملنح إجازة 
الس�وق، إذ يحول ذلك دون قيادة الس�يارة من أش�خاص غري 
مؤهلني لهذه املهمة حيث أن اغلب دول العالم تتحفظ كثريا يف 
منح إجازة السوق إال بعد فحوصات واختبارات كبرية ودقيقة 
يف القيادة ومعرفة اإلش�ارات الضوئية وامليكانيك إال أن الحال 
تغ�ريت اآلن فبدأت ح�وادث املرور يف االزدياد حس�ب التقارير 
املقدمة حيث أن القوانني الس�ائدة لم تعد تالئم الظرف وأيضا 

القرارات واإلجراءات املتخذة تحتاج إىل مراجعة.
قانون املرور الجديد

عمد هذا القانون إىل زيادة مقدار الغرامات املفروضة عىل 
الحوادث املرورية خصوصا يف املواد )23 و24 و25( منه مثلما 
أش�ار املحامي وليد محمد الش�بيبي مضيفا، وذلك يتأتى من 
كث�رة هذه الحوادث التي أراد املرشع الحد منها وإنهائها كما 
أن هناك عقوبات جزائية بالحبس، وذلك بالتأكيد يأتي من أن 
حوادث املرور هي ليست كباقي الجرائم يف باقي القوانني لعدم 
توف�ر الركن املعنوي يف الجريمة أي القصد الجنائي أو )النية( 
ولك�ن يتم التش�ديد فيها إذا رافقه�ا اإلهمال وع�دم االنتباه 
والرعونة واالستهتار يف قيادة السيارة ، أو قيادة السيارة أثناء 
تن�اول املخدرات أو املس�كرات وان عدم حمل الس�ائق إلجازة 

الس�وق يعد ظرفا مش�ددا عند املحاكمة، واملحكمة عند نظر 
دعوى املرور تس�تعني بالكش�ف واملخطط عىل محل الحادث 
والذي يب�ني األرضار ويبني الس�يارة التي به�ا جانب تقصري 
أكث�ر من األخ�رى ويف الغالب يطل�ق رساح املته�م يف حوادث 
املرور بكفالة وربما يكون تحفظ عىل الحوادث الناجمة عنها 
الوف�اة وفق املادة 25 من هذا القانون إىل حيث تنازل )املدعني 

بالحق الشخيص عن املتهم(. 
وأش�ارت املحامية ش�يماء التميمي إىل اإلرباك الحاصل يف 
الش�وارع والذي س�ببه اإلش�ارات الضوئية وعدم وجودها ما 
يؤثر يف الجانب التنظيمي وبالتايل يؤدي إىل الحوادث باإلضافة 
اىل وج�ود الدراجات النارية الت�ي يقودها صبيان صغار وهي 
يطبق عليه�ا قانون املرور لكن نتس�اءل ، أين هي اإلجراءات 
بحق هؤالء الصغار؟ ألن قانون املرور يطبق عىل كل ما يس�ري 
بمحرك وهي تحدث األصوات املزعجة وتحدث املشاكل للناس 
باإلضاف�ة إىل القلق والخوف والحوادث، وه�ذا يوجب الحلول 

الرسيعة . 
وأش�ار املحامي محمد جمعة إىل موضوع الغرامات مبينا 
أنه�ا يج�ب أن تكون قوي�ة وعالية وفورية للح�د من ظاهرة 
الحوادث والزحام كما ال ب�د من متابعة موضوع حمل إجازة 
الس�وق الن هناك صغ�ارا أعمارهم دون الخامس�ة عرشة ال 
يحمل�ون إج�ازة س�وق ويقودون الس�يارات، وه�ذا مخالف 

لقانون املرور ومواده حيث أن ذلك يوجب حجز الس�يارة ملدة 
ش�هر مع حبس السائق ملدة ش�هر ومعاقبة صاحب السيارة 
أو والد الس�ائق بغرامة كبرية حيث أن زيادة هذه الس�يارات 
ال يمكن أن يقودها إال س�ائق محرتف مؤهل لتحايش الزحام 

الشديد . 
شوارع مزدحمة واختناقات مرورية

وأش�ارت الناش�طة السياس�ية أح�الم املالك�ي إىل كث�رة 
هذه الس�يارات والعشوائية يف اس�تريادها مشرية إىل رضورة 
مراقب�ة االس�ترياد الذي يق�وم به القط�اع الخ�اص من قبل 

وزارة التج�ارة وان تكون هناك خطة إس�رتاتيجية تقوم عىل 
دراسة واقع ش�وارع العراق والطاقة االس�تيعابية وال بد من 
حل مشكلة اإلشارات الضوئية وحل مشكلة وجود )الحواجز 
الكونكريتية( ورفعها من الش�وارع حتى يمكن استيعاب هذا 

العدد الهائل من السيارات . 
مقرتحات:

ونرى لحل هذه املشاكل جملة من املقرتحات هي:
1- إص�دار الق�رارات والتعليم�ات املكملة لقان�ون املرور 

ملالئمة الظرف الحايل.
2- اس�ترياد السيارات حسب اس�تيعاب الشوارع وحسب 

حاجة البلد والتنسيق مع الجهات املعنية كافة.
3- وضع الرشوط الصارمة إلعطاء رخصة القيادة.

4- رفع الحواجز الكونكريتية من كافة الشوارع خصوصا 
بعد استتباب األمن يف العراق.

5- ن�رش التوعي�ة اإلعالمية فيم�ا يخص أص�ول وقواعد 
السياقة الحديثة كونها )فن وذوق وأخالق(.

6- زيادة عدد رجال املرور.
7- منع اس�تخدام منبه�ات الصوت يف األماكن الش�عبية 

والعامة.
8- وضع اإلش�ارات الضوئي�ة يف مداخل املدن والش�وارع 

الداخلية. 

كان مهذب�اً وه�و يحدثن�ي ع�ن معاناته 
قائ�ال: ضاقت ب�ي األرض بم�ا رحبت, وعزت 
ع�يّل نفيس الت�ي كادت تزهق وتدخل س�جل 
الوفيات يف اقرب مستشفى لوال رحمة الرحمن 
الرحي�م.. فق�د خنقتني نوبة )رب�و( متكررة 
األس�بوع امل�ايض.. نتيج�ة اإلجه�اد والقل�ق 
وانقطاعات الكهرباء الطويلة واملتكررة فضال 
عن تقلبات الجو من الصفو إىل غبار قاتل وما 
إىل هنالك من أسباب أخرى. زارني جاري وأنا 
يف حال يرثى لها, ونصحن�ي بمراجعة طبيب 
يف منطقة بغداد الجديدة بحثاً عن العافية من 
بني يديه بعد أن كانت حالته أتعس من حالتي 
فل�م اكذب الخ�رب، إذ حملني ابن�ي حمال وأم 

عيايل عند املساء يف سيارة تاكيس إىل هناك.
وإذا  ممل�وءة،  ألجده�ا  عيادت�ه  دخل�ت 
بالس�كرتري يقول الحجز انته�ى ولكن ورقة 
األل�ف التي دس�ها ابن�ي يف يده أحدث�ت أثرا 
س�حريا!، قال، "اس�رتح حجي". وأنا روحي 
ت�كاد تط�ري وال ممس�ك له�ا وج�ذب ح�ايل 

أنظ�ار املراجعني الذين أش�فقوا ع�يّل وقالوا 
للس�كرتري،" دع الحجي يدخل قبلنا, وأنا بني 
مص�دق ومك�ذب دخلت ع�ىل الطبي�ب الذي 
اس�تقبلني أول ما اس�تقبلني بالبشاش�ة ثم 

بدأ يعّن�ف أم العيال, كي�ف أوصلتم الحاج إىل 
هذه الح�ال, والتفت إيلّ وقال )قف عىل رجلك 
أنت بعدك ش�باب(. بعد أن ب�دأ معاينتي قال، 
"أن�ت تعاني حجي من التهاب, وس�أكتب لك 

الدواء, وس�تكون بخري إن ش�اء الل�ه واإلبرة 
خذه�ا ح�اال", املهم نزلت مرفوع�ا عىل ظهر 
ابني الذي تحمل مني ما تحمل وكان الطبيب 
ق�د أوىص ابن�ي برشاء ال�دواء م�ن الصيدلية 
الت�ي تحت العيادة وأع�اد الوصية مرة أخرى 
ونح�ن نهم بالخروج. هم ابن�ي برشاء الدواء 
من الصيدلية إال أني نهرته وقلت له أن الدواء 
يف منطقتنا ربما ارخ�ص.. لكن ما أن وصلت 
حت�ى عج�ز ابني ع�ن الحص�ول ع�ىل الدواء 
فمن صيدلية يهز صاحبها رأس�ه نافيا وجود 
ال�دواء وآخر عج�ز عن ق�راءة الوصفة حتى 
وص�ل إىل صيدالنية ضحكت يف وجه ابني كما 
ق�ال, وقالت: أن هذه الوصفة )طلس�مية( ال 
يحلها إال صاحب الصيدلية التي أرشدكم إليها 
الطبيب نفسه. عاد ابني ليقول، أن صيدليات 
منطقة الشعب عجزت عن حل الغاز الوصفة 
)الطلس�م( مما اس�تنفر أم العيال ودعاها إىل 
االس�تنجاد باملعاون الطبي )أبو سجاد( الذي 
جاء بعدته وبحقنة )االمينوفلني( حتى ارتاح 

قلي�ال ويف اليوم التايل ذه�ب ابني إىل الصيدلية 
نفس�ها واش�رتى ال�دواء وع�اد مرسعا ألجد 
دواء الوصف�ة عبارة ع�ن حقنة )...( ورشاب 
اكس�ديل وعرش كبس�والت تركيب وكان ثمن 
الوصفة 8 آالف دينار فقط! أحسس�ت عندها 
بخراب الدنيا, بعد أن تحس�نت حالتي حملت 
األدوي�ة إىل الصيدلي�ة القريب�ة ألج�د أن ثمن 
ال�دواء هذا ال يتجاوز ال��3 آالف دينار فقط ! 
وعرف�ت أن الطبيب قد غب�ن مريضه بدعوته 
للرشاء من الصيدلية, ولكن فاتني أن افهم أن 
الصيدلية إما أن تكون ملك الطبيب أو رشيكا 
فيه�ا، وان لم يكن هذه أو تل�ك، فيقينا أن له 

عىل كل وصفة رسماً!.
كان محدثي يتكلم بألم واستمر يقول: لو 
كن�ت عىل ما يرام لذهب�ت إىل العيادة ووقفت 
يف وس�ط جم�وع امل�رىض, بجان�ب منض�دة 
الس�كرتري وخطب�ت خطب�ة عصم�اء يص�ل 
صوته�ا إىل ضم�ري الطبي�ب ال�ذي وضع�ه يف 

الثالجة لعله يصحو ولكن هيهات.
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احلوادث املرورية بني القوانني والواقع املطلوب

واقعة ق�صائية
مريض يفضح جشع األطباء

اله�دف م�ن ترشي�ع القوان�ني عموما هو 
تحقي�ق املوازن�ة والعدال�ة بني أط�راف النزاع 
وإيج�اد الحل�ول التي ت�ريض الجمي�ع. وإما 
العقوب�ات الجزائي�ة ف�إن له�ا أهداف�ا بعيدة 
ال تخ�ص الجن�اة والجانحني حس�ب بل تمتد 
مرشع�ي  فبنظ�ر  املجتم�ع  كل  إىل  بآفاقه�ا 
القوان�ني أن الجناة )م�رىض( وقد خرجوا عن 
القواع�د واألص�ول الواجب�ة اإلتب�اع.. لذا فإن 
وضعه�م يف اإلصالحي�ات والس�جون ال يهدف 
إىل اإلي�ذاء والتنكي�ل أو التعذيب، ب�ل يراد من 
العقوبة )اإلص�الح والتهذيب وإعادة التأهيل( 
بغي�ة زجه�م يف جوان�ب املجتم�ع الكبري لكن 
املالحظ أن الكثري من اإلصالحيات والس�جون 
ال تقوم إداراتها بالواجبات امللقاة عىل عاتقها 
فتخ�رج ع�ن األطر املرس�ومة وف�ق القوانني 
امللزمة لها.. فتترصف وكأن الجانحني والجناة 
ح�االت ميئ�وس م�ن عالجها والبد م�ن إنهاء 
وجودها فتس�ئ التعامل م�ع )نزالئها( وبدال 
م�ن إص�الح ش�أنهم يك�ون العك�س فيخرج 
هؤالء الجانح�ون حاقدين عىل املجتمع وحتى 
عىل أنفس�هم فريتكبون الجرائم الخطرة التي 
أصبحوا عىل دراية بها وتعلموا جراء اختالطهم 
بأصح�اب الجرائم األخرى)الوس�ائل املتاحة( 
التي تمكنهم من )اإلفالت من العقاب( كيف ال 
وق�د أصبحوا )محرتفني( باالختالط. ولتدهور 
حالتهم النفس�ية الت�ي لم تجد م�ن يحتويها 

ويهذبها ويعالجها.
أن اغل�ب اإلصالحي�ات  ولألس�ف الش�ديد 
والسجون تعتمد عىل )الباحثني االجتماعيني( 
قلييل الخربة والدراية يف هذا الجانب. يف حني أن 
األمر يوجب أن يكون ممارسو هذه املهمة من 
ذوي الشهادات العليا)املاجستري والدكتوراه( 
كما هو الحال يف فرنس�ا وسويرسا. هذا األمر 
أدى بالنهاي�ة إىل تأث�ر الكث�ري م�ن الباحث�ني 
االجتماعي�ني بالس�جناء ولي�س العكس. الن 
ه�ذه املهم�ة تحت�اج إىل ثقافة عالي�ة يف علم 
النف�س واالجتم�اع ومعرف�ة كيفي�ة تأهي�ل 
السجناء إىل املجتمع ودراسة الحاالت النفسية 
كل ع�ىل انفراد لغ�رض إيجاد العالج والس�بل 
الكفيل�ة بالنأي ع�ن الجنوح واالنح�راف. إال 
أن املتابع لح�ال الس�جون واإلصالحيات يجد 
أن كل )250( نزي�ال ي�رشف عليه�م باح�ث 
اجتماعي واحد ال يمتلك من الوسائل واألدوات 
الت�ي تمكنه م�ن أداء مهمته بالش�كل األمثل. 
وهنا البد من إعداد هؤالء الباحثني إعدادا يليق 
باملهم�ة الخطرة والحساس�ة الت�ي يقومون 
به�ا. ألن اغلب الس�جناء والجانح�ني والجناة 
هم مصابون بأمراض نفسية خطرة، ومعلوم 
أن عالج النفوس أصعب كثريا من عالج األبدان 
والب�د عىل الوزارة املختص�ة )وزارة العمل( أن 
تج�د مصدرا خاصا يتوىل إعادة تدريب وتأهيل 
هؤالء الباحث�ني االجتماعي�ني وان تكون مدة 
الدراس�ة فيه س�نتني، كما عىل ال�وزارة ذاتها 
الت�ي  الكفيل�ة  الس�بيل والوس�ائل(  )إيج�اد 
تس�اعدهم يف أداء عمله�م بص�ورة جيدة وان 
تخص�ص ل�كل عرشة ن�زالء باحث�ا اجتماعيا 
واح�دا وخصوص�ا الجانح�ني م�ن األح�داث 
وتطبي�ق قان�ون األح�داث الذي ه�و حرب عىل 
ورق يف الكث�ري من فقراته كما هو حال قانون 
الرعاي�ة االجتماعي�ة ك�ي ننظر للغ�د املرشق 

الخايل من الجريمة واملجرمني.   

سيف صبيح 

أهداف
 العقوبة اجلزائية

قطوف قانونية 

اعداد : امل�صتقبل العراقي

 حققنا اليشء الكبري من إرجاع كرامة املحامي وإيصال صوته إىل كل اجلهات
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املحامي احمد ال�صلطاين ع�صو جمل�س نقابة املحامني



طال�ب مواط�ن أميرك�ي من 
والي�ة إلين�وي بع�د إدانت�ه بقت�ل 
س�جنه،  م�دة  بإطال�ة  حبيبت�ه، 
وق�ّدم اس�تئنافاً للمحكم�ة بحجة 
أن الم�دة قصي�رة ج�داً. وذك�رت 
لوي�س بوس�ت  صحيف�ة "س�ان 
أن محكمة  األميركية،  ديسباتش" 
"ماديس�ون كاونتي س�يركويت" 
نظرت في طل�ب بريان غاري )48 

عاماً( الم�دان بقتل حبيبته كارول 
والمحك�وم  عام�اً(   60( نيوب�اي 
عليه بالس�جن 20 عاماً، بأن تكون 
المته�م  وأق�ر  أقس�ى.  العقوب�ة 
بجريمت�ه، وربح الحق�اً محاكمة 
عبر اإلش�ارة إل�ى أن حكم القضاء 
لم ي�زد حكم�اً بالس�جن 25 عاماً 
الستخدامه س�احاً. ومددت فترة 

حكم الرجل إلى 45 عاماً.

الح�رارة  غم�رة  ف�ي 
العاصم�ة  ف�ي  المرتفع�ة 
األفغانية كاب�ول، فإن أفضل 
دف�اع هو الوش�اح: فعال في 
تصفية الهواء، وحجب أشعة 
الش�مس، وامتصاص العرق.

وعادة ما تكون فائدة الشيء 
هي محور وجوده، لكن األمر 
هن�ا يتعلق بوش�اح س�لمان 

خان قبل أي شيء آخر.
وأطل�ق الممث�ل الهن�دي 
الشهير خان »جنون« أوشحة 
والملون�ة  الضيق�ة  الرقب�ة، 
بشكل مستفز، والتي تتناسق 
م�ع مفه�وم الموض�ة أكث�ر 
م�ن كونه�ا عملي�ة، م�ا أدى 
أس�عارها م�ن  ارتف�اع  إل�ى 
خمس�ة إلى عش�رة أضعاف. 

األوش�حة  هذه  واس�تحوذت 
عل�ى اهتم�ام الجمي�ع خال 
عل�ى  وتوزع�ت  الصي�ف، 
مجموعة من األلوان: الحمراء 
والبرتقالية والزرقاء، وخليط 
م�ن األل�وان، باإلضاف�ة إلى 
المناظر الطبيعية. وال يشكل 
مؤش�ر  س�وى  األم�ر  ه�ذا 
واح�د على تصاع�د التأثيرات 
الخارجية، ال س�يما  الثقافية 
في صفوف الش�بان األفغان، 
المتقدمين  أث�ار اس�تياء  م�ا 
في الس�ن، حيث اعتبروا أنها 
ت�ؤدي إل�ى انحس�ار التقاليد 
اإلس�امية ف�ي اللب�اس، مع 
اللب�اس  ع�ن  الن�اس  تخل�ي 
التقلي�دي م�ن أج�ل مواكب�ة 

»بوليوود« و»هوليوود«.

سجني أمريكي: 20 عامًا قليلة !!

وشاح 
أفغانية موضة  "بوليوود".. 

متاهــــــة

هون�غ  يف  ملياردي�ر  ع�رض 
كونغ 65 مليون دوالر للرجل 
الذي ينجح بالفوز بقلب ابنته 
وإقناعها بالزواج منه بعدما 
أنه�ا تزوجت  أعلن�ت االبن�ة 
رشيكتها منذ س�بع سنوات. 
“س�اوث  صحيف�ة  وذك�رت 
بوس�ت”  مورنين�غ  تش�اينا 
أن�ه بع�د أن أعلن�ت جيج�ي 
الشخصية االجتماعية  تشاو 
املعروف�ة يف هونغ كونغ أنها 
تزّوجت صديقتها منذ س�بع 
سنوات ش�ان إيف يف فرنسا، 
أطلق والدها سيس�يل تشاو، 

مط�ّور العق�ارات وصاح�ب 
رشكة الشحن العماقة تشوك 
نانغ، حملة شعبية لتزويجها 
من رجل. ولم يقتنع سيسيل 
)76 عاماً( ال�ذي تزّوج ثاث 
بعاقات�ه  ومع�روف  نس�اء 
املتعددة، يف البداية بخرب زواج 
ابنته من صديقتها. وما لبث 
أن ع�رض 65 ملي�ون دوالر 
للرج�ل ال�ذي يف�وز بقلبه�ا 
ويقنعها بال�زواج منه. وأكد 
أنه ال يمانع “إن كان غنياً أو 
فقرياً، فاألهم أن يكون كريماً 

وصاحب قلب كبري”.

»كيوريس�تي«  المس�بار  كش�ف 
الذي أرس�لته إدارة الطي�ران والفضاء 
األميركية )ناس�ا( إلى المريخ لمعرفة 
م�ا إذا كان الكوك�ب مناس�باً لحي�اة 
الكائن�ات الدقيقة، عن أدل�ة واضحة، 
موق�ع  أن  إل�ى  تش�ير  األول،  أم�س 
هبوطه كان ذات يوم مغموراً بالمياه. 
معم�ل  وه�و  »كيوريس�تي«  وهب�ط 
كيميائ�ي بحج�م س�يارة صغيرة على 
الكوك�ب األحمر في الس�ادس من آب 
الماضي، داخ�ل منخفض عماق قرب 
خ�ط االس�تواء ف�ي المري�خ. وتهدف 
مهمة المسبار التي تستمر عامين إلى 
اكتشاف جبل يطلق عليه اسم »شارب« 
ويتك�ّون من رواس�ب صخرية، ويبلغ 
ارتفاعه خمس�ة كيلومترات.  ويعتقد 
العلم�اء أن الجب�ل يتك�ّون م�ن بقايا 

صخور رسوبية كانت تملئ المنخفض 
س�ابقاً. ويش�ير تحلي�ل قطع�ة م�ن 
الصخ�ور بي�ن الحاف�ة الش�مالية في 
المنخف�ض وقاع�دة جب�ل »ش�ارب« 
إل�ى أن تدفق�اً س�ريعاً لحرك�ة المياه 
حصل في المكان.  وبّينت الصور التي 
التقطها المسبار أحجاراً دائرية مثبتة 
في الجب�ل الصخري.  وقال�ت الباحثة 
في »معهد علوم الكواكب« في توكسن 
ف�ي والي�ة أريزون�ا األميركي�ة ربيكا 
وليام�ز إن األحجار الت�ي يتكون منها 
الجب�ل ذات حج�م كبي�ر ويصعب على 
الري�اح تحريكه�ا، مضيف�ة أن »فريق 
من العلماء اكتشف وجود حصى نقلها 
تيار مائ�ي قوي«. ويعتق�د العلماء أن 
مصدر الصخور ه�و قاع مجرى مائي 

قديم، يرتفع فيه منسوب المياه. 

"كيوريستي"
 يكتشف املاء عىل املريخ

ت�سايل 16
www.almustakbalpaper.net

عموديافقي

عـرض بناتـه للبيـع هربـًا مـن الفقـر !!

أمريكية تطلق النار عىل زوجها.. لتحمي قطتها !! 

30  ايلول

�سورة من الذاكرة

�سينما بغداد 
يف اخلم�سينات

يحتل�ون  الفرنس�يون   -  1895
عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو.

1896 - التوقي�ع ع�ى اتفاقي�ة 
فيه�ا  تنازل�ت  فرنس�ية/إيطالية 
إيطاليا ع�ن مطالبه�ا وأطماعها يف 

تونس. 
1938 - التوقي�ع ع�ى معاه�دة 
ميون�خ والت�ي رض�خ فيه�ا رئيس 
نيفي�ل  املتح�دة  اململك�ة  وزراء 
تش�امربلني ورئي�س وزراء فرنس�ا 
إدوار دالديي�ه ملطال�ب أدول�ف هتلر 

وبينيتو موسوليني.
1939 - أملاني�ا النازي�ة واالتحاد 
الس�وفيتي يوقع�ان ع�ى اتفاقي�ة 

القتسام بولندا.
باكس�تان  انضم�ام   -  1947
واململك�ة املتوكلي�ة اليمنية إىل األمم 

املتحدة.
الس�وفيتي  االتح�اد   -  1958

يستأنف أبحاثه النووية.
1966 - استقال بوتسوانا.

اللبناني�ون  الن�واب   -  1989
يتوصل�ون يف »مباحثات الطائف« يف 
الس�عودية إىل اتفاق إلنه�اء الحرب 
األهلي�ة، وه�و االتف�اق ال�ذي عرف 

باسم اتفاق الطائف.
دوس  إدواردو  جوزي�ه   -  1992

سانتوش يتوىل رئاسة أنجوال.

ن�ووي  ح�ادث  وق�وع   -  1999
يف  اليوراني�وم  معالج�ة  بمصن�ع 

توكايمورا.
يوالن�دس  صحيف�ة   -  2005
بوستن الدنمركية تنرش سلسلة من 
الرسوم الكاريكاتورية يصور بعضها 

النبي محمد عى أنه إرهابي.
2010 - محكم�ة هندي�ة تصدر 
حكماً لصالح تقاس�م أرض مسجد 
باب�ري املتنازع عليه ب�ني الهندوس 
واملس�لمني من�ذ ع�رشات الس�نني، 
عى أن يمنح للمس�لمني ثلث األرض 
ويت�م تقاس�م الثلث�ني الباقيني عى 

الجماعات الهندوسية.
األم�ن  ق�وات  م�ن  حش�ود 
اإلكوادوري�ة تخ�رج يف احتجاج�ات 
ع�ى سياس�ة التقش�ف االقتصادي 
للحكومة بع�د إقرارها لقانون يلغي 
العاوات والبدالت التي يحصل عليها 
املوظف�ون يف الحكوم�ة بم�ن فيهم 
ق�وات الجيش والرشط�ة، والرئيس 
رفايي�ل كوري�ا يق�ول بعدم�ا أجرب 
عى الفرار من ثكنة رئيس�ية لقوات 
األم�ن يف العاصم�ة كيت�و ولجوئ�ه 
ألحد املستشفيات إن السبب يف هذه 
األعم�ال ه�ي املعارض�ة وقطاعات 
من قوات الجيش والرشطة، ويصف 

األحداث بأنها محاولة انقابية.

1 – فنان كوميدي عربي – 2 – يعبر – يجمع – 3 – عكسها غائب 
– آل�ة ط�رب – 4 – متش�ابهان – عاصمة تاياند – 5 – األس�م الثاني 
لرئيس أميركي "محرر العبيد" – عاصفة بحرية – 6 – قلب – عكسها 
أداة نصب – 7 – بش�ر – لدي – 8 – ممثلة ألمانية راحلة – 9 – ممثلة 

أميركية –

1 – محافظة س�ورية – 2 – ش�هر هجري – عكس�ها ظالم – 3 – 
يش�اهد – قول�ي – 4 – بزور تغطيها أغلفة خش�بية كالنواة – عملة 
أس�يوية – 5 – للتمن�ي – عائل�ة – جفَّ – 6 – متش�ابهة – عكس�ها 
ضع�ف – 7 – جدها في م�اكاي – مخلص أو وفي – 8 – رقم كبير – 

رقم – 9 – من األمراض .

فال�سفــــــة

باإلنكليزي�ة Johann Franz Encke )مواليد 
23 س�بتمرب 1791 تويف يف 26 أغس�طس 1865( 

وهو فلكي أملاني ولد يف هامبورج.
يف  األكاديمي�ة  املدرس�ة  يف  تعليم�ه  تلق�ى 
يوهانيوم. درس الرياضي�ات وعلم الفلك جامعة 
غوتنغن سنة 1811 تحت أرشاف كارل فريدريش 
غ�اوس لكنه جن�د يف فيلق الهانزية لحملة س�نة 
1813-1814، وأصبح مازما للمدفعية يف الجيش 
ال�ربويس يف 1815. بع�د أن ع�اد إىل غوتنغ�ن يف 
1816، عني مساعدا لربنارد فون ليندناو مساعدا 

له يف مرصد سيربغ  )en(  قرب غوتا.
هن�اك أكم�ل تحقيقات�ه حول مذنب س�نة 
1680، وحص�ل ع�ى جائزة غوتا يف ع�ام 1817، 
ق�در بش�كل صحيح م�دة دورة املذن�ب وهي 71 
س�نة إىل املذنب ع�ام 1812. ويس�مى هذا املذنب 

.12P/Pons-Brooks اآلن ب
بناء ع�ى اقرتاح من يان لويس بونس، الذي 
يش�تبه يف واحدة من ثاثة املذنبات التي اكتشفت 

يف 1818 لتكون نفس الواحدة املكتش�ف من قبله 
يف 1805، بدأ أنكي بحساب العنارص املدارية لهذا 
املذن�ب. يف ه�ذا الوق�ت، كل املذنب�ات ذات الفرتة 
املداري�ة املعروف من س�بعني عام�ا وأكثر، حيث 
األوج هو أبع�د من مدار اوران�وس. وكان املذنب 
األكثر ش�هرة من هذه العائل�ة هو مذنب هايل يف 
الفرتة ست وسبعني سنة. لذا مدار املذنب اكتشف 
بون�س عم�ل ضج�ة كب�رية، وت�م ايج�اد الفرتة 
املدارية يف مدة 3.3 سنة، لذلك كان ال بد من أوجه 
يف م�دار كوكب املش�رتي. وتوقع عودت�ه 1822، 
لكن ه�ذه العودة لم يكن م�ن املمكن ماحظتها 
س�وى يف نصف الكرة الجنوبي وش�وهد من قبل 
كارل لودفيج من أس�رتاليا. أرسل إنكي حساباته 
كماحظ�ة لغ�اوس وهنريتش ويلي�ام أولبريس 
وفريدريش بس�ل. أس�اتذة الرياضيات السابقني 
ل�ه ونرشوا ه�ذه املذكرة وأصبح أنكي مش�هورا 
كمكتش�ف املذنب�ات الدوري�ة قص�رية. وس�مي 

الكائ�ن األول م�ن ه�ذه األرسة بمذن�ب إنك�ي.

أقدمت سيدة أميركية في والية 
تكساس على إطاق الرصاص على 
زوجها، فأصابته في معدته بعد أن 
هّدد بإيذاء واحدة من قططها، وفق 
م�ا أوردته ش�بكة "س�ي بي أس" 
التلفزيوني�ة األميركية. وبحس�ب 
المصدر، فإن أودري دين ميلر )42 
عاماً( اُتهمت بالهجوم بساح قاتل 
بعد أن أطلقت النار على زوجها إثر 
تهديده بإطاق النار من "مس�دس 

لعبة" على قطته�ا، فردت الزوجة 
وتناولت مسدساً حقيقياً عيار 40 
مل�م، وأطلق�ت النار عل�ى زوجها 
وأصابت�ه ف�ي معدت�ه.  وأضاف�ت 
الزوج�ة ميل�ر تمل�ك  أن  الش�بكة 
عدة قط�ط، ولم يع�رف أي واحدة 
احتج�زت  وق�د  الح�ادث.  س�ّببت 
الشرطة الزوجة، وُنقلت الزوج إلى 
المستشفى، فيما لم تصب القطط 

بأي أذى.

يتسبب الوضع االقتصادي السيئ والظروف املعيشية الصعبة 
بمعاناة الكثري من العائات ح�ول العالم. ويف القاهرة، أُرغم 
أب مرصي عى عرض بناته الثاث للبيع بس�بب حالة الفقر 

املدقع الت�ي تعاني منها العائلة.  ووق�ف خالد فوزي محمد 
وه�و أب لعرشة أبناء ويبلغ من العم�ر 50 عاماً، أمام مبنى 

مجلس الوزراء يف القاهرة لبيع بناته الثاث يف مزاد علني. 
ونقل�ت صحيفة »املرصي اليوم« عن محم�د قوله إنه قىض 
عرش س�نوات يف الس�جن بتهمة رسقة س�اح ناري، ليواجه 
مجتمعاً ظاملاً بعد خروجه. وأضاف إن لديه عرشة أبناء وهو 
عاج�ز ع�ن إعالتهم، إذ قرر »بي�ع بناته الث�اث ليتمكن من 

توفري العيش لبقية أبنائه«. 
وحم�ل محمد الفت�ات كت�ب عليها »بن�ات للبيع« و»لس�نا 
بلطجي�ة، لكن نريد عدالة اجتماعية« و»خافوا الله .. أوالدنا 
يموت�ون م�ن الج�وع«، و»أنت فني ي�ا مريس« يف إش�ارة إىل 

الرئيس املرصي محمد مريس. 

يوهان إنكي

65 مليون دوالر
 ملن يفوز بقلب ابنته !
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احلمل
ال ترتاج�ع أم�ام الضغ�وط، فأنت 
تمتل�ك القدرة عى مواجهتها مهما بلغ 
حجمه�ا الغرية ح�ني تزيد ع�ن حّدها 
تصب�ح مؤذية، وتؤدي اىل عواقب كبرية 

الحفاظ عى رشاقتك

الثور 
تواص�ل م�ع محيط�ك ألّن نجم�ك 
س�يلمع ويس�طع ويس�اهم يف تلطيف 
األج�واء الت�ي كان�ت محتدم�ة أخريًا، 
وس�تقّدم نتائ�ج أفض�ل ع�ى الصعيد 

املهني

اجلوزاء
مزه�واً  وتب�دو  لتط�ورات  ترت�اح 
بنفس�ك. تتبدد الغيوم. ق�د تنجز عماً 
ياقي االستحس�ان. تختف�ي الضغوط 
ويطم�ن بال�ك. إفتح ب�اب الحوار فقد 

يصلح لقاء بسيط

ال�سرطان 
ي�وم يخدم مصالح�ك. ال َتَخف من 
املبادرة، ق�د تفاجئك األحداث ويحالفك 
الح�ظ لدع�م م�رشوع كن�ت تحلم به 
تعاود االتصال بشخص قد وضعت حداً 

للعاقة به

الأ�سد 
صدي�ق قدي�م يق�دم لك عون�ا فا 
ترفض�ه. ان�ت قل�ق وتج�د صعوبة يف 
الرتكي�ز اال ان ه�ذه املرحلة س�تنتهي 
قريباً الحب ما زال يف دارك وانت تعيش 

سعادة كاملة.

العذراء 
ال تكن مرتدداً يف األمور الحاس�مة، 
ألّن ذلك سيضعف موقفك أمام اآلخرين 
وس�يجعلك ش�خصاً عادي�اً االهتم�ام 
عن�د  الش�ك  وت�رية  يزي�د  باآلخري�ن 

الرشيك،

امليزان
تط�وي مرحل�ة م�ن حيات�ك لتبدأ 
أخرى أكثر إرشاًقا ومنفعة عى الصعيد 
وحس�م  املفاوض�ات  ح�ذار  واملهن�ي. 
األم�ور لئا ُتصاب بالخيب�ة واإلحباط. 

تحتار يف امرك،

العقرب 
تحصد قريباً ثمار ما زرعته عى 
مدى س�نة تقريباً، وستكون الغال 
لتحديد مس�تقبلك  وفرية وإيجابية 

املهني ش�كوك الرشيك فيك مربّرة

القو�س 
أحداث�اً  الي�وم  ه�ذا  الي�ك  يحم�ل 
مفاجئ�ة ومتس�ارعة. ق�د تضط�ر اىل 
اتخاذ ق�رارات رسيعة عى اثرها، يجب 
أن تحت�اط لذل�ك ُك�ن لّيناً وارس�م عى 

شفتيك بسمة عريضة.

الدلو 
العم�ل  يف  الزم�اء  بع�ض  ح�اول 
تحذيرك م�ن أي خط�وة ناقصة، لكنك 
لم تك�رتث، وهذا س�يكون ل�ه ثمنه يف 
األي�ام املقبل�ة ال تفس�ح يف املجال أمام 

املصطادين يف املياه العكرة.

اجلدي
طموحاتك مرشوع�ة ومربرة، لكن 
هن�اك صعوب�ات يجب تجاوزه�ا بأقل 
ف�إن  عني�داً،  الرشي�ك  كان  اذا  رضر 
الديبلوماس�ية وحدها كفيل�ة بحّل كل 

املشكات.

حوت 
بع�ض اإلرب�اكات ع�ى الصعيد 
املادي واملعنوي. تجنب حسم األمور. 
تعان�ي التعب واالحباط، وس�رتاوح 
الف�وىض  االعم�ال مكانه�ا. ح�ذار 

والفشل.
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تعاق�ب عىل حك�م الع�راق العديد 
من الرؤس�اء والزعماء يف تاريخ البالد 
املعارص من بينهم تقف شخصية بازة 
يف إنس�انيتها وانجازاته�ا رغ�م قرص 
ف�رة حكمه�ا هي ش�خصية الرئيس 
العراقي عبدالرحمن عارف الذي حكم 
بني نيسان 1966 اىل تموز 1968 وهو 
يعد واحدا من أهم الرؤس�اء يف تاريخ 

العراق.
تميزت ش�خصية الرئي�س الراحل 
ع�ارف بأنه�ا متوازن�ة وحرصت عىل 
اقامة عالقات حسنة مع كافة القوى 
واالحزاب السياسية العراقية بالداخل 
وتأكي�د وحدته خارجي�ا. ولكن تميز 
العس�كريني  ب�ني  بال�رصاع  عه�ده 
واملدنيني من جهة، وبني العس�كريني 
انفس�هم من جهة اخرى، وانتهى هذا 
ال�رصاع بالتغي�ر الذي حص�ل يف 17 
تموز 1968 الذي اطاح بحكم الرئيس 

عبدالرحمن عارف نفسه.
عىل هذا االس�اس تنطلق الدكتورة 
الص�ادر  الزه�ري يف كتابه�ا  زين�ب 
حديثا عن دار اس�امة للنرش والتوزيع 
باألردن وهو باألصل أطروحة دكتوراه 
مقدم�ة إىل جامعة الرم�وك األردنية 
بدراسة تاريخية شاملة ومتميزة فيها 
خمس�ة فصول اعتمدت فيها الكاتبة 
ع�ىل املنه�ج التاريخي وع�ىل مصادر 
ومراج�ع متنوع�ة ومتمي�زة وثائقية 

أجنبية وعربية وعراقية.
كتبت الدكتورة الزهري يف الفصل 

األول عن حياة الرئيس عارف وسرته 
م�ن حي�ث والدت�ه ونش�أته وتعليمه 
وتكوين�ه العس�كري ودخول�ه املجال 
الس�يايس، تحدثت عن وف�اة الرئيس 
عبدالسالم عارف ش�قيقه، ثم مدخل 
عن بني�ة النظ�ام الس�يايس العراقي 
وصالحيات رئيس الجمهورية وكيفية 
ترش�يح عبدالرحم�ن ع�ارف رئيس�ا 

للجمهورية وظروف عملية الرشيح، 
ثم نهاي�ة الرئيس عبدالرحمن ووفاته 
بعد ان ترك الس�لطة تنقل اىل تركيا ثم 
ع�اد اىل العراق ومن بعده�ا اىل انكلرا 
واس�تمر اىل احتالل العراق عام 2003 
غ�ادر اىل االردن اىل ان ت�ويف هن�اك يف 
2007/8/24 ودفن يف مقربة ش�هداء 
الجي�ش العراق�ي يف منطق�ة املف�رق 

االردنية قرب الحدود مع العراق.
يف الفص�ل الثاني تحدث�ت الكاتبة 
عن السياسة الداخلية يف عهد الرئيس 
ع�ارف ب�ني 1966-1967 من تكليف 
عبدالرحم�ن الب�زاز برئاس�ة الوزراء 
واالتصال بالقوى السياسية والقضية 
الكردي�ة، وزي�ارة الرئيس ع�ارف إىل 
ش�مال العراق وانق�الب العميد الركن 
ع�ارف عبدال�رزاق واس�تقالة البزاز، 
ثم تكليف العمي�د الركن ناجي طالب 
الق�وى  وموق�ف  ال�وزارة  بتش�كيل 
الحي�اة  ث�م  والتقدمي�ة،  القومي�ة 
ومواق�ف  واالنتخاب�ات  الدس�تورية 

القوى الوطنية منها.
يف الفص�ل الثالث تكلم�ت الكاتبة 
عن السياسة الداخلية يف عهد الرئيس 
برئاس�ته  وزارة  تش�كيل  يف  ع�ارف 
والتحدي�ات الت�ي واجهته�ا واملوقف 
م�ن الع�دوان الصهيون�ي ع�ىل األمة 
العربية، وتش�كيل وزارة طاهر يحيى 
واه�م التط�ورات السياس�ية فيها ثم 
تزاي�د املطالبة بإصالح نظ�ام الحكم 
والنشاط الس�يايس املعارض للنظام، 
يوليو/تم�وز   17 يف  التغي�ر  وأخ�را 
ع�ارف  بالرئي�س  واإلطاح�ة   1968
ووصول البعث اىل حك�م العراق حيث 
س�قط حكم العس�كريني يف ثورة 14 
تم�وز 1968، وتمّي�ز حك�م الرئي�س 
عارف كأحد كبار الضباط يف العس�كر 
الذين حكم�وا العراق بحس�ب وصف 
الكاتب�ة الزهري الرئي�س عارف بأنه 

رجل مس�الم وطيب، مخلص ووطني 
لكنه ش�ديد التأثر باملحيطني به ويثق 
به�م، وربما تبنى آراءه�م، وكان يثق 
وإبراهي�م  ناي�ف  بعبدال�رزاق  كث�را 
ال�داود واحم�د حس�ن البك�ر وحماد 
ش�هاب وس�عدون غي�دان وغره�م 
فاس�تغل بعضهم الثقة بش�كل كبر، 
لكن ثقته كانت بغر محلها كما ظهر 

فيما بعد.
يف الفص�ل الراب�ع تن�اول الكت�اب 
عالقات الع�راق الخارجي�ة مع الدول 
العربية وغر العربية املجاورة للعراق. 
تحدثت الدكتورة الزهري عن عالقات 
الع�راق العربي�ة م�ع الج�وار خاصة 
العالق�ات م�ع  ث�م  االردن وس�وريا، 
الدول غر العربي�ة للجوار وهي ايران 
وتركي�ا، واك�دت ان الرئي�س ع�ارف 
حرص ع�ىل اتب�اع سياس�ة خارجية 
واضح�ة ومتوازن�ة م�ع جمي�ع دول 
العراق�ي  الج�وار  والس�يما  العال�م 
بمكان�ة  عه�ده  يف  الع�راق  وحظ�ي 
االحرام م�ن الدول األخرى. يف الفصل 

الخام�س تناول�ت الكاتب�ة عالق�ات 
الع�راق الخارجية مع ال�دول األخرى 
غر الج�وار، مرص وأم�ركا واالتحاد 
الس�وفيتي وفرنسا حيث ترى الكاتبة 
أن العالق�ات كان�ت طيب�ة وحقق�ت 
فوائد للعراق كدعامة كبرة للعالقات 
العراقي�ة مع هذه ال�دول. وان النهج 
الس�يايس واالقتصادي للرئيس عارف 
بالتق�ارب م�ع فرنس�ا والس�وفييت 
باملجاالت النفطية والتجارية أزعجت 
واش�نطن وبحثت عن إزاحة الرئيس 
عارف عن حك�م العراق ألنها تريد ان 
تهيمن عىل املنطقة النفطية الحيوية 
يف العال�م وأرادت قوة أخ�رى لتحقق 

هدفها بالتغير يف العراق.
وتنهي الكاتبة كتابها بأن الرئيس 
ع�ارف طيل�ة حكم�ه ثالث س�نوات 
ح�رص ع�ىل ع�دم توقيع اع�دام بأي 
ش�خص بل يرج�ئ األم�ر حتى ينىس 

املطالبون به.
ان الكتاب كدراسة اكاديمية علمية 
اس�تندت اىل منه�ج تاريخ�ي تحلييل 
واضح برؤية موضوعية مجردة جدير 
بالق�راءة من العراقيني كافة ساس�ة 
ومواطن�ني، وم�ن العرب عام�ة لرمز 
عربي س�اد اله�دوء واالم�ن يف عهده 
رغ�م قرص ف�رة توليه الرئاس�ة، من 
امله�م التع�رف ع�ىل خطى سياس�ته 
وال�دروس املس�تفادة منها يف وس�ط 
االشواك التي تمر بالعرب اليوم وتسر 

به نحو املجهول.

هن�ا ي�ربز اإلقناع ولغ�ة الحدي�ث ولغ�ة الخطاب 
كوس�يلة م�ن وس�ائل اإلع�الم ,  يف ع�رص الس�ماوات 
املفتوح�ة واإلنرنت ,  قد يبدو مس�تغربا أن العديد من 
املؤسسات بل حتى الحكومات تلجأ إىل االتصال املبارش 
بالجماه�ر ,  ألن العالق�ة املب�ارشة تحم�ل حميمي�ة 
التواصل اإلنس�اني ,  حتى الوالي�ات املتحدة األمريكية 
واليابان تلجأ إىل مثل هذا النوع من الدعاية ,  فالواليات 
املتح�دة لديه�ا برنامج الزائ�ر ,  حيث تس�تضيف من 
خالل�ه أحد األش�خاص املرش�حني يف بلد م�ا للصعود 
الس�يايس أو الثق�ايف أو االجتماع�ي لزي�ارة الواليات 
املتحدة ملدة ش�هر ,  ليبهر ببلد العم سام ,  تتم من خالل 
هذا الربنامج اس�تضافة ش�خصيات تب�وأت مناصب 
علي�ا فيما بعد يف بالدها س�واء من أوروب�ا أو إفريقيا 
أو آس�يا أو أمري�كا الالتينية ,  يقول املؤل�ف ان الالفت 
للنظ�ر عند حديثي مع العديد من األش�خاص س�واء 
م�ن مرص أو م�ن دول أخرى ممن اس�تفادوا من هذا 
الربنامج ,  أن كل فرد منهم أعد ملفا مسبقا عنه ,  حدد 
م�ن خالله ميول وأهواء هذا الش�خص م�ا يحبه وما 
يكرهه ,  بحيث تخطط الزيارة وفق هذه الدراسة التي 
هي يف جانب منها لها بعد نفيس وآخر انثروبيولوجي ,  
ولك�ي أوضح الجانب األخ�ر ,  فالبد وأن أنب�ه له ,  فال 
يستحسن أن تدعو شخصا من بلد مسلم لديسكو ,  يف 
حني م�ن املحبب أن تجعل زائر أوروبا ينبهر بالحداثة 
يف مج�ال التكنولوجيا ,  عىل ح�ني يجب أن تري صينيا 
ذا ت�راث عري�ق متح�ف املروبوليت�ان ,  يف جانب آخر 
تقدم الواليات املتحدة نفسها عىل أنها أرض للتعايش 
الحضاري بني ثقافات متعددة ,  وال مانع هنا من زيارة 
ناسا أو مفاعل نووي أو مشاهدة مرو لوس أنجلوس 
أو وادي التكنولوجي�ا يف كاليفورنيا أو مصانع بوينج 
للطائ�رات م�ع الع�روج ع�ىل البيت األبي�ض ومكتبة 
الكونغ�رس ,  املهم يف نهاية األمر أن يتم غرس نوع من 

الحب واالنبهار ,  وتركك وقد اقتنعت بعظمة أمريكا . 
الالفت للنظر يف مثل ترتيب هذه الزيارات أن املرافق 
للزائر ,  يحمل بتعليم�ات تتوافق مع طبيعة الزائر ,  بل 
قد تك�ون تركيبته الش�خصية أو كيمياؤه النفس�ية 
تتكام�ل معه ,  لكي يتحول االثن�ان إىل صديقني ,  هكذا 
تنش�أ ال�دول الك�ربى لها أصدق�اء يف مختل�ف أنحاء 

العالم . 
يف ع�رص الرئي�س جم�ال عبدالن�ارص ,  كان طلبة 
امل�دارس والعام�ة من الش�عب لديه�م حال�ة انبهار 
بكاريزما الزعيم ,  لذا كانوا يرس�لون له طالبني صورة 
شخصية منه ,  رسعان ما يقوم مكتبه بإرسالها وعليها 
توقيعه ,  تخيل طفال يف نجع يف صعيد مرص يف منطقة 
منسية مهملة ,  تصله فجأة أمام أهل قريته رسالة من 

رئي�س الجمهورية ,  فيها ص�ورة عليها توقيعه ,  كيف 
س�يكون رد فعلها لدي أهل القرية ,  الشك أنه سيكون 
كب�را ,  ب�ل هاه�و تأثرها ل�دي الطفل س�يدافع عن 
عبدالن�ارص مدي الحياة ,  لذا لم أكن مس�تغربا أن أري 
ص�ورة جمال عب�د النارص معلقة يف بع�ض املحال أو 
املنازل ,  ألن من أعدوا له صورته لدى الش�عب أحسنوا 
وأدرك�وا أهمي�ة االقراب من رجل الش�ارع .  ويش�ر 
املؤلف إىل اهمية الحضور اإلعالمي ,  فهناك أش�خاص 
ليس لديهم حضور إعالمي وآخرون تجذبهم الكامرا ,  
ب�ل وآخرون يخطفون الكامرا الفرق بينهم شاس�ع ,  

لذا فمن املهم دراسة سيكولوجية األداء اإلعالمي.
ومن املهم ايضا تجنب الس�لبيات الخاصة بضعف 
الشخصية أمام وسائل اإلعالم ,  فعىل الرغم من جاذبية 
ج�ورج بوش االبن احتاج ملعالج�ات عديدة وتدريبات 

حتى تصبح لديه قابلية جماهرية . 
ويؤكد املؤلف إن تفه�م طبيعة الجمهور املخاطب 
وس�يلة أساس�ية من وس�ائل النج�اح اإلعالم�ي ,  بل 
نج�د كثرا من الساس�ة لجأوا إىل حيل عديدة لكس�ب 
الجمه�ور ,  فها ه�و نابليون عند غزوه ملرص يش�هر 
إس�المه ويتبنى منش�ورات تدعو املس�لمني يف مرص 
ملس�اندته ض�د الظلم�ة املمالي�ك ,  ويح�ر املوال�د 
اإلس�المية ,  بل نرى الرئيس الس�ادات برع يف هذا حني 
يرت�دي أحدث األزي�اء يف القاهرة وعند س�فره خارج 
م�رص ,  ويلبس الجلب�اب والعباءة يف ميت أب�و الكوم ,  
ف�األويل لدع�م طبق�ة وجمهور مع�ني يتناس�ب مع 
البدل�ة ورابطة العنق املتناس�قة معه�ا ,  والثانية كان 
لدي الس�ادات فيها جمهور آخر يخاطبه هو جمهور 
الفالح�ني والعم�ال وأهل امل�دن الصغ�رة ,  الذين كان 
يه�دف إىل إقناعهم بأنه واح�د منهم يأكل البط واألوز 
يف املولد النبوي عىل الطبلية ,  بل نش�أ مثلهم ,  وأن لديه 

قيم الريف األصيلة . 
كان الس�ادات رج�ل إع�الم عش�ق الصحافة منذ 
صغره ,  لذا كان من املتوقع أن تس�تقل شخصيته عن 
محمد حس�نني هيكل اإلعالمي الب�ارز الذي لعب دورا 
كب�را يف صناعة صورة وش�خصية عب�د النارص أمام 

الرأي العام املحيل والعربي الدويل . 
لعل هذا هو املنش�أ الحقيقي للخ�الف بينهما بعد 
الع�ام 1973,  عىل الرغ�م من كونهم�ا صديقني ,  لكن 
الس�ادات أراد أن يقدم نفس�ه برؤيته التي اكتس�بها 

وبناها من عمله يف اإلعالم . 
لك�ن يف ع�رص اإلنرن�ت والفضائي�ات والصحف 
م�ن  وغره�ا  واإلذاع�ة  والتليفزي�ون  اإللكروني�ة 
الوس�ائط اإلعالمية ,  هل يصلح أن يعتمد شخص عىل 
ذاته يف صناع�ة صورته ,  أو تعتمد مؤسس�ة عىل فرد 

يف تقدي�م صورتها ,  أو رشكة ع�ىل وكالة إعالنات ذات 
اتجاه واحد يف تقديم منتجها ,  أو دولة عىل سياس�ات 
ثابت�ة يف تقديم إنجازاتها ,  الش�ك أن هذا لم يعد يجدي 

يف عرصنا؟
يؤكد املؤلف ان السياسات االعالمية هي علم ال يبنى 
عىل العش�وائية بل يخضع لقواع�د وخربات مراكمة ,  
التخرج يف نهاي�ة األمر عن كونه�ا تخضع للتخطيط 
وتعن�ي به توظيف اإلمكانات البرشية واملادية املتاحة 
والت�ي يمكن أن تتاح خالل س�نوات الس�عي من أجل 
تحقي�ق أه�داف معينة م�ع االس�تخدام األمثل لهذه 
اإلمكانات ,  ويقوم عىل مجموعة عنارص :  املدى الزمني ,  
معرف�ة الواق�ع ,  تحديد األهداف وأوس�ع والوس�ائل ,  
ويرتب�ط هذا املفه�وم دائما بمفهوم السياس�ة ,  وإن 
كان�ت السياس�ة م�ن الخط�ط فه�ي تحدد األس�س 
العريضة الت�ي يتم يف إطارها أوجه النش�اط املتصلة 
بالتخطيط .  يش�ر املؤلف إىل انه لس�نوات طويلة ظل 
املجتمع العربي تسيطر عليه فكرة الهيمنة األمريكية 
عىل س�ائل اإلعالم وصناعت�ه ,  لقد حاولت واش�نطن 
ف�رض هيمنتها عىل العالم من خالل االقتصاد والقوة 
املس�لحة واألدوات اإلعالمية تسيطر عىل عقول البرش 
بحيث يصبح البرش أرسى هذه األدوات ومنها األفالم 
الس�ينمائية الت�ي تبث الس�طوة األمريكي�ة بطريقة 
ناعم�ة لدى املش�اهد ومثله�ا املسلس�الت األمريكية ,  
وه�ي قضية مث�ارة حتى يف أوروب�ا ,  وبصورة خاصة 
يف فرنس�ا الت�ي لديه�ا تخوفات ح�ادة م�ن الهيمنة 
األمريكية ,  حتى يف مجال محركات البحث مثل جوجل 
تجع�ل دائما املواقع اإللكروني�ة األمريكية يف املقدمة 
أمام الباحث وتعرض علينا املعلومات االمريكية خالل 
البحث عن اي يشء عىل الش�بكة الدولية إن هذا النوع 
م�ن الهيمنة يفرض علين�ا رضورة البحث عن تفعيل 

ملحركات بحث عربية عىل املعلومات . 
يؤكد املؤلف ان دور السياس�ات اإلعالمية عادة هو 
صناعة ص�ورة مضيئة للمؤسس�ة أيا كان�ت وتربير 
افعاله�ا أو إنقاذ الق�رارات املتضاربة لها أو الضعيفة 
وبات�ت السياس�ات اإلعالمية يف ط�ور التحول إىل علم 
له تش�ابكه م�ع علوم مختلف�ة ,  فهي ليس�ت قائمة 
ع�ىل الخ�رب أو وس�ائط اإلع�الم ,  ب�ل تس�تخدم علوم 
األنثربولوجي واالجتماع والتاريخ فضال عن التقنيات 
الحديثة .  صناعة هذه السياسات إذا ليست بالسهولة 
الت�ي ق�د يتخيله�ا البع�ض ,  فه�ي تحدد للمؤسس�ة 
أهدافه�ا وطريقة الوص�ول لها ,  وفلس�فتها ,  وعملية 
التغي�ر الالزمة يف الوقت املناس�ب ,  فض�ال عن كونها 
الوسيط الفعال بني املؤسسة والجمهور ,  اليجاد حالة 

من التوافق بينهما ,  وتبادل التأثر لصالح الطرفني . 

من�ذ منتصف الق�رن العرشين ع�رف العالم ثورة 
اإلع�الم واالتصال ,  التي أصبح�ت تنعت اليوم بالقنبلة 
املعلوماتي�ة ,  لق�د تحول إنس�ان الس�نوات األخرة إىل 
كائ�ن اتص�ايل م�ن دون أن يك�ون بال�رورة كائنا 
تواصلي�ا ,  ف�إذا كانت الصحف كمنتج إعالمي ليس�ت 
ملكا مش�اعا بحكم اس�تمرارية األمي�ة إىل اآلن ,  وإذا 
كان االنرنت مخرع�ا ال ينعم به إال األجيال الجديدة ,  
ف�إن الرادي�و قد أم�ىس ملكا مش�اعا يتس�لل إىل كل 
بي�ت باملدينة كم�ا بالقرية ويف الس�يارات عىل الطرق 
الرسيع�ة بني امل�دن ,  ويف الطرق الداخلي�ة للمدن ,  كما 
أم�ىس التليفزيون ضيفا تح�ول إىل املقيم الدائم حتى 
يف مناط�ق بعي�دة ,  كما ال يمك�ن إغف�ال دور الهاتف 
يف تس�هيل عملية نقل األخبار واالتص�ال االجتماعي ,  
كما ال يمك�ن اغفال ما حققته الس�ينما من وظائف 

ثقافية ,  جمالية وترفيهية متنوعة . 
هذا النمو الكاس�ح لوس�ائل االتصال ومولدها من 
رح�م بعضه�ا البعض يش�كل توجيه هذه الوس�ائل 
نح�و هدف مع�ني بالغ األهمي�ة ,  بالنس�بة ألي دولة 
أو مؤسس�ة أو رشك�ة أو فرد ,  من هن�ا تكمن أهمية 
تحديد ماهية وأدوات السياس�ات اإلعالمية ووس�ائل 
اإلع�الم أصبح لها دور أس�ايس يف صناعة الرأي العام 
وتوجيهه�ا لبوصلته األيديولوجية والسياس�ية ,  حيث 
تج�ري صناع�ة ال�رأي العام وف�ق مقاس�ات الهدف 
السيايس املحدد من قبل الطبقة السياسية , والحقيقة 

أنه انطالقا من فلسفة عرص الثورة الفرنسية وصوال 
إىل النص�وص األمريكي�ة والفرنس�ية ,  ح�ول حقوق 
اإلنس�ان ,  فإن حرية التعبر والرأي قد اكتسبت مكانا 
مركزيا يف الحياة العامة ,  هكذا نجد األمريكي توماس 
جيفرس�ون يؤك�د إذا ما تركت يل حري�ة االختيار بني 
وج�ود حكوم�ة دونم�ا صح�ف ,  وب�ني صح�ف دون 
حكومة ,  فإنني ال أت�ردد يف اختيار صحف بال حكومة 
هل ألن توماس جيفرس�ون كان مدركا مدى سيطرة 
ال�دول عىل جميع الوس�ائط اإلعالمي�ة ,  وإن كان ذلك 
بدأ يهت�ز مع املدونات وأخواتها عىل ش�بكة االنرنت ,  
فالحقيقة إن س�يطرة املجتمع االتصايل عىل املجتمع 
نتيجة إىل عدم شفافية املعلومات املنترشة أو حجزها 
أو ع�دم معالجتها والتعامل معها أو تش�وهها بفعل 
اإليديولوجيات املنترشة. حقيقة األمر أن الديمقراطية 
الجديدة املس�تمرة .  فإنها وإن كانت قد توسعت فإنها 
لم تلغ تحول السياسة إىل مشهد إعالمي تستخدم فيه 
جمي�ع التقنيات االتصالية ومستش�اريها للتأثر عىل 
الرأي العام أثناء االقراعات العامة ,  يف حني أن س�ادة 
ه�ذه التقني�ات يعملون عىل صنع مس�تهلكني طبقا 
ملصالحه�م االقتصادي�ة والتجاري�ة إن الحقيقة املرة 
ه�ي أن الكثري�ن يعيش�ون وهم الحرية الش�خصية 
التي باتت مه�ددة بفعل الوس�ائل االتصالية الجديدة 
بما دعا إىل تشكيل لجنة قومية للمعلومات والحريات 
يف فرنس�ا للدف�اع عن حقوقه�م وحرياته�م لتخزين 
املعلومات يف حني أن نظام ايشلون األمريكي يستطيع 
التق�اط املكاملات والربيد االلكروني عىل صعيد العالم 
أي فرض نظام من التجس�س السيايس واالقتصادي ,  
والش�فافية التي يقول بها الخط�اب االتصايل تصبح 
كسيحة عندما تؤكد األحداث إمكانية اختالق الوقائع 
وخداع الرأي العام كما حدث مثال بالنس�بة الصطناع 
ما س�مي بمجزرة تيمبوس�وارا يف رومانيا أو بالنسبة 
الحت�الل الع�راق بحي�ث أن املجتمع االتصايل يش�كل 

حاضنا لالحتيال والعدوان . 
كذلك فإن مسألة العوملة تجب قراءتها بشكل آخر ,  
فقم�ة تون�س للمعلوماتية التي انعق�دت عام 2005,  
بينت س�يطرة الواليات املتحدة عىل س�وق املعلومات 
خاص�ة أن 55%  م�ن األمريكي�ني يحظ�ون باالنرنت 
مقاب�ل 32%  من س�كان االتح�اد األوروب�ي ,  و 8%  من 

قاطني أمريكا الجنوبية و 6%  من شعوب آسيا . 
أضف إىل ذلك أن 75%  من املؤسسات املسيطرة عىل 
بنوك املعلومات موجودة يف الواليات املتحدة مقابل %12  
يف أوروب�ا ,  ففي هذه الوضعية تعني الوفرة االتصالية 
وانتقال الربامج واألف�الم األمريكية إىل العالم كله بما 

يهدد الثقافات األخرى ويفرض الهيمنة األمريكية . 
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املنتخ�ب  مداف�ع  أعل�ن   
ده�وك  وفري�ق  الوطن�ي 
بك�رة الق�دم ع�ي بهجت 
عن  تلقي�ه عرضاً للعب يف 
دوري املحرتف�ن اإلماراتي 
وتحديداً من نادي الظفرة .

وق�ال عي بهجت: إن مس�تواي 

الالفت للعيان خالل مباراة املنتخب 
الوطني واليابان والتي كانت نقطة 
ال�روع يل م�ع أس�ود الرافدي�ن 
دفع�ت ن�ادي الظفرة ال�ذي يحتل 
مرك�زاً جي�داً يف دوري املحرتف�ن 

اإلماراتي للتعاقد معي.
 وأض�اف: أبدي�ت موافقتي لقبول 
الع�رض االح�رتايف، حي�ث وصلت 
إىل مراح�ل متقدم�ة  املفاوض�ات 

خ�الل  تكتم�ل  أن  املرج�ح  وم�ن 
اليومن املقبلن. 

وزاد: طالب�ت إدارة ن�ادي ده�وك 
برضورة منحي االستغناء وقدمت 
اعت�ذاري له�م ع�ن ع�دم إمكانية 
مواصل�ة مهمتي مع�ه بالرغم من 
عالقت�ي املثالي�ة به�ا وبجماه�ر 

النادي. 
وذكر: أن مب�اراة منتخبنا الوطني 

م�ع الربازيل يف الح�ادي عر من 
تري�ن أول املقب�ل س�تكون خر 
داف�ع لالعبين�ا إلب�راز مواهبه�م 
والتأه�ب ملواجهتنا أم�ام املنتخب 
األس�رتايل يف الس�ادس ع�ر م�ن 
الجول�ة  ضم�ن  املقب�ل  الش�هر 
الخامسة من التصفيات اآلسيوية 
املؤهل�ة إىل كأس العال�م والتي لن 

نرىض بغر نقاطها الثالث.

 توج نادي الزوراء بط�اًل ألندية العراق 
بالتجذيف للناشئن والشباب واملتقدمن 
الت�ي اختتم�ت يف املركز التدريب�ي لالتحاد 
أكث�ر م�ن80  بواق�ع  نادي�ا   11 بمش�اركة 
جذافا تنافس�وا لنيل الجائ�زة املالية املخصصة 
للبطولة، فيما اعترب االتحاد البطولة محطة إعداد 
للمنتخ�ب قبل املش�اركة يف بطولة العرب بتونس. 
وتضم�ن منهاج البطولة التي ش�اركت فيها أندية 
الزوراء واألعظمية واآلثوري والش�باب والكاظمية 
والخط�وط الجباي�ش م�ن ذي قار والس�نية من 
الديوانية واملس�يب من بابل ونينوى والفتوة من 
املوص�ل، فيما غابت للم�رة األوىل أندية البرصة 

ألس�باب إدارية،إقامة الس�باقات لفئات الناش�ئن 
والشباب واملتقدمن يف  فعاليات التجذيف والكاياك 
الزوجي والفردي الثقل والخفيف. وأسفرت النتائج 
الفرقية للبطولة عن فوز نادي الزوراء باملركز األول 
برصيد 20 نقطة يف فئة الناشئن متفوقا عىل نادي 
األعظمي�ة ال�ذي جاء ثاني�ا ومن ثم ن�ادي اآلثوري 
باملركز الثالث، ويف فئة الشباب أحرز الزوراء  املركز 
األول ب�24 نقطة تاله ترتيبا النادي اآلثوري وجمع 
17 نقطة ومن ثم الجباي�ش برصيد 14 نقطة، أما 
يف فئ�ة املتقدمن فتصدر ال�زوراء الفرق جامعا 29 
نقط�ة وجاء نادي األعظمية ثانيا وجمع 24 نقطة 
وم�ن ثم نادي الخطوط باملركز الثالث بعد أن جمع 
البطول�ة لفعالي�ة  21 نقطة.وأس�فرت س�باقات 

الف�ردي تجذي�ف خفيف للمتقدمن ع�ن فوز أنس 
عجي�ل من الن�ادي اآلث�وري باملرك�ز األول وحمزة 
حسن من الشباب باملركز الثاني واحمد حسن من 
الخط�وط باملركز الثال�ث، ويف فعالية زوجي كاياك 
للناش�ئن أح�رز عز الدي�ن احمد واحم�د نهاد من 
ال�زوراء املركز األول وجاء إبراهيم قحطان وصديق 
س�تار م�ن األعظمية باملرك�ز الثاني وم�ن ثم عي 
إسماعيل وعبد الله إياد من اآلثوري باملركز الثالث، 
ويف فئة الناش�ئن لزوجي التجذيف فاز عمر صباح 
وع�ي صباح من نادي الجبايش باملركز االول وجاء 
عمر إس�ماعيل ومحمد الباقر فرح�ان من الزوراء 
باملرك�ز الثاني واحمد وف�اق ومصطفى عدنان من 

االثوري باملركز الثالث.

أك�دت مصادر م�ن قاع�ة محكم�ة "كاس" يف 
قضي�ة املعرتض�ن ع�ىل انتخابات اتح�اد الكرة، 
الس�بت، أن محكم�ة "كاس" الدولي�ة اس�تمعت 
ألطراف القضية ملدة 16 ساعة متواصلة باإلضافة 
إىل ش�هود القضية من الجانبن وسوف يتم النطق 
بالحك�م منتص�ف الش�هر املقب�ل بع�د أن طلب�ت 
املحكم�ة من محام�ي الطرف�ن بتقدي�م كلماتهما 
خطي�اً بعد أن تأخر الوقت إىل الس�اعة الثانية فجرا يف 
موعد أقص�اه الخامس عر من الش�هر املقبل لغرض 
النطق بالحكم .املحكمة اس�تمعت لجميع الش�هود حيث 
استمعت لطارق احمد وبشار مصطفى من جانب االتحاد 
يف حن رفض رئيس االتحاد اإلدالء بش�هادته قائال، ال 
يوج�د يشء أضيف�ه ، بينما اس�تمعت لش�هود كتلة 
املعرتضن وهم جزائر الس�هالني ومحمود الس�عدي 
وتخل�ف رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة رع�د حمودي 
ع�ن الحض�ور واملتواج�د يف فرنس�ا بس�بب 
حجوزات الطران عىل حد قوله.واس�تمعت 
املحكمة إىل ق�ايض االنتخابات عي العالق يف 

اتصال هاتفي من بغداد اس�تمر ألكثر من س�اعة تقريباً 
قبل أن يس�تمع إىل عضو املكتب التنفي�ذي لالتحاد الدويل 
وهو الس�وري فريد ش�غارة ال�ذي كتب النظ�ام الداخي 

لالتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم أيام 
رئي�س االتح�اد الس�ابق حس�ن 

س�عيد.ولعل أه�م نقط�ة أثرت 
يف ه�ذه الجلس�ة وه�ي من قبل 
االتح�اد  القانون�ي م�ن  املمث�ل 

ال�دويل لكرة القدم بان األخر كان 
يتسلم رسائل من االتحاد العراقي 

لك�رة القدم ينصح فيها بعدم 
اللع�ب يف الع�راق كونها غر 
آمنة.املحكم�ة رك�زت كثرا 
الداخي لالتحاد  النظام  عىل 
وخاص�ة كيف ت�م اختيار 
مس�عود  الخال�ق  عب�د 
رئي�س  نائ�ب  ملنص�ب 
وهذه  بالتزكية  االتح�اد 
مخالف�ة حس�ب قانون 

االنتخابات. الجلسة أيضا شهدت عرض وثيقة من االتحاد 
بدفع مليونن دينار مكافأة لبشار مصطفى لدوره الكبر 
يف االنتخابات.وكان�ت كتلة املعرتضن ق�د أكدت يف ال�29 
من آب املايض، أن محكمة "كاس" الدولية أرس�لت بطلب 
ش�هود قضية انتخابات اتحاد الكرة التي جرت يف حزيران 
األردن  إىل  الش�هود س�يغادرون  أن  ع�ام 2011، مبين�ة 
للحصول عىل التأش�رة من الس�فارة الس�ويرسية، فيما 
أش�ارت إىل أن املحكم�ة حددت عددا من األس�ماء 
التي دون�ت كش�هود يف القضية.يذكر 
أن ع�ددا من أعض�اء الهيئة العامة 
ع�ىل  اعرتض�وا  الك�رة  التح�اد 
انتخابات اتحاد الكرة التي جرت 
يف ال��18 م�ن ش�هر حزي�ران 
 ،2011 امل�ايض  الع�ام  م�ن 
ملحكم�ة  ش�كوى  ورفع�وا 
ثبت�وا  الدولي�ة  "كاس" 
فيه�ا عددا م�ن الخروق يف 
العملية االنتخابية حس�ب 

تعبرهم.

  أك�د مدرب املنتخب الوطني زيكو، أن مباراة املنتخب الوطني 
أمام نظره الربازيي س�تكون فرصة للتعلم وهي آخر مباراة 
قبل لقاء أس�رتاليا، مبينا أن املباراة ل�ن تكون نزهة للمنتخب 
الربازيي وس�تلهم العبي املنتخب، فيما أشار إىل أن من املمكن 
حص�ول الالعب�ن ع�ىل الطاق�ة م�ن املب�اراة. وق�ال زيكو يف 
ترصيح�ات صحافية إن "املنتخب الوطني س�يواجه يف ال�11 
من ترين األول املقب�ل، وبوضع غر مريح املنتخب الربازيي 
يف مباراة هي األخرة قبل لقاء أسرتاليا الذي يجب علينا الفوز 
بنقاط�ه الثالث"، مؤك�دا أن "العراق والربازي�ل لديهما نفس 
نم�ط اللعب، وأرى أن تس�مية الع�راق بربازيل آس�يا معقول 
تماما، فالالعب�ون العراقيون لديهم مهارة أعىل من مس�توى 
اآلس�يوين بش�كل عام". وأض�اف زيكو أن "مب�اراة الربازيل 

ستكون فرصة للتعلم ولدينا خمسة أيام للتحضر 
ملباراة أس�رتاليا ونح�ن بحاجة للفوز"، مش�را إىل 
أن "مواجه�ة قوي�ة مثل مب�اراة املنتخ�ب الوطني 
أمام الربازيل من املمك�ن أن تلهم الالعبن". وتابع 
زيكو "سأعمل قصارى جهدي من خالل التدريبات 
وس�وف تظه�ر النتائ�ج وال�ذي، أعرف�ه أن مباراة 

العراق لن تكون نزهة بالنسبة للمنتخب الربازيي"، 
الفتا إىل أن "من املمكن الحصول عىل الطاقة من املباراة 

وسأس�تمتع بكل دقيقة منها". يذك�ر أن املنتخب الوطني 
س�يلتقي املنتخ�ب الربازيي يف ال��11 من تري�ن األول 

املقبل، يف مباراة تجريبية تأتي استعدادا لخوض مباراة 
املنتخب يف الجولة الرابع�ة من تصفيات كأس العالم 

أمام أسرتاليا يف ال�16 من ترين األول املقبل.

عّد مختصون بالشأن الكروي أن مباراة 
املنتخ�ب الوطني املقررة أمام الربازيل خالل 
ترين األول املقبل، فرصة تأريخية وذكرى 
طيب�ة، مبين�ن أن توقيت املب�اراة لم يكن 
مناسبا الختالف أسلوب اللعب بن الربازيل 
وأس�رتاليا، فيما توق�ع بعضهم أن تكون 
انعكاساتها س�لبية عىل الالعبن يف حال 

الخسارة الكبرة. 

مباراة معنوية
واعت�رب امل�درب باس�م قاس�م أن "املباراة 
للتاري�خ،  مب�اراة  وس�تكون  طيب�ة  فرص�ة 
وان�ه ليشء كب�ر أن يلع�ب املنتخ�ب العراقي 
م�ع منتخب مث�ل املنتخ�ب الربازي�ي"، مبينا 
أن "توقي�ت املب�اراة غ�ر مناس�ب يف خض�م 
اس�تعدادات املنتخ�ب لخوض مبارات�ه املهمة 
أمام أس�رتاليا يف الجول�ة الرابعة من تصفيات 

كأس العالم".
 وأض�اف قاس�م "نح�ن نبحث ع�ن هكذا 
منتخ�ب  ب�وزن  منتخب�ات  وأم�ام  مباري�ات 
الربازي�ل، لكن ال يوجد أي وجه ش�به بن أداء 
الربازيل وأداء املنتخب األس�رتايل الذي نس�تعد 
ملواجهت�ه، وه�ذا م�ا أك�ده املدرب زيك�و وان 
املباراة س�تكون معنوية أكثر مما هي فينة"، 
متوقع�ا أن "تك�ون املب�اراة غ�ر مفيدة من 
الجانب الفني لكنها س�تحمل مردودا نفسيا 
ينعكس عىل الالعبن السيما الالعبن الشباب 

مثل�وا  يف الذي�ن  املنتخ�ب 
األخرة  اليابان املب�اراة  أمام 

حيث سيجتهدون إلثبات جدارتهم".
مباراة بال جدوى

ب�دوره ي�رى املدرب عب�د األم�ر ناجي أن 
"املباراة  ستكون تأريخية وذكرى طيبة لالعبن 
كي يمكنهم قياس مستواهم الحقيقي السيما 
وهم يلعب�ون أمام العبي املنتخ�ب الربازيي"، 
موضح�ا أن "م�ا يخ�ص م�دى انعكاس�اتها 
اإليجابية والفنية فأجد أنه ال يختلف اثنان عىل 
عدم ج�دوى املباراة بالنس�بة إلع�داد املنتخب 

ملباراته أمام أسرتاليا".
وتابع ناجي أن "أسلوب اللعب بن املنتخبن 
مختلف كليا وكذلك األجواء بن الس�ويد وقطر 
وحتى بعد املس�افة من قطر إىل الس�ويد ومن 
ث�م إىل قط�ر ملالقاة أس�رتاليا"، الفتا 
ف�إن  األح�وال  كل  "يف  أن  إىل 
دفعة  س�ينالون  الالعب�ن 
معنوية جراء اللعب أمام 
العبي منتخب الربازيل". 
ع�ن  ناج�ي  وأع�رب 
"خشيته من انعكاسات 

س�لبية فيما ل�و كانت النتيجة خس�ارة كبرة 
للمنتخ�ب العراق�ي، ال�ذي ظه�ر يف مبارات�ه 
أمام اليابان بش�كل جيد م�ن الجانب الدفاعي 
ومازال بحاجة لتفعي�ل الخط األمامي واللعب 

باألسلوب الهجومي".

تاريخية ا�ضتعرا�ضية
من جانبه أكد الالعب الس�ابق غانم عريبي 
إن "م�درب املنتخ�ب زيكو أش�ار إىل أن املباراة 
ل�ن تعود بالفائدة م�ن الناحية الفنية عىل أداء 
املنتخ�ب الوطن�ي باعتب�ار اختالف املس�توى 
أن  إىل  مش�را  األج�واء"،  وكذل�ك  واألس�لوب 
"املب�اراة س�تكون تأريخي�ة أو اس�تعراضية 
لي�س إال، فض�ال ع�ىل أنه�ا س�تكون مب�اراة 
للذكرى الس�يما للمجموعة التي تمثل املنتخب 
الوطني". وكش�ف عريب�ي أن "يف حال تعرض 
املنتخب لخس�ارة كبرة يف املباراة فمن املمكن 
أن ينعك�س ذل�ك س�لبيا ع�ىل أداء الالعبن يف 
مباراته�م أم�ام أس�رتاليا" منتق�دا "توقي�ت 
املباراة الس�يما وهي تقام قبل مباراة املنتخب 

أم�ام أس�رتاليا بأيام قليل�ة". وبن عريبي 
أن "من املمكن البحث عن منتخب يشابه 
املنتخ�ب األس�رتايل باألس�لوب لتتحق�ق 
الفائ�دة املرج�وة من املب�اراة  وكان من 
املمكن اللعب أمام منتخب أوزبكس�تان 
الذي طلب اللعب مع منتخبنا للحصول 

عىل نتيجة طيبة من املباراة".

ال تخلو من فائدة
 من جانبه قال املدرب كريم فرحان 
إن "مدى الفائدة من املباراة أو عدمها 
يع�ود للجه�از الفن�ي للمنتخ�ب فهو 
أع�رف بذل�ك ، وبرأيي فان�ه ال توجد 
أية مب�اراة تخلو من الفائ�دة إذا ما 
عرفنا كيف نتعامل معها ونديرها"، 
متوقع�ا أن "تك�ون مب�اراة كبرة 
يحتاجه�ا  الت�ي  املباري�ات  وم�ن 

املنتخب الوطني بالفعل".
 ولف�ت فرح�ان إىل أن "م�ن 

املمكن أن يكون وضع املباراة 
بكث�ر  أفض�ل  وتأثره�ا 

فيم�ا ل�و ابتع�دت ع�ن 
أس�رتاليا  مع  مباراتن�ا 
أس�بوع   م�ن  بأكث�ر 
كي يتمك�ن الالعبون 
االستش�فاء  م�ن 
ويعي�دوا  الت�ام 
استعدادهم ملباراة 

اسرتاليا".
اتح�اد  وكان 
أعلن  ق�د  الكرة 
ع�ن اتفاق مع 
الركات  إح�دى 
يقية  لتس�و ا

إلقامة مباراة ودية 
الربازيل  منتخب  مع 

يف ال�11 من ترن األول 
املقبل، يف يوم الفيفا )فيفا 

دي(، وأن م�ن رشوط االتفاق 
أن يلعب املنتخب الربازيي بكامل 

نجومه والعبيه األساسين.
يذك�ر أن املنتخ�ب الوطني العراقي 

لم يس�بق ل�ه أن التقى باملنتخ�ب الربازيي 
األول يف أي�ة مناس�بة بي�د أن ن�ادي فالمنغ�و 
الربازي�ي زار بغداد عام 1985 وكان يضم ماال 
يقل عن س�تة عنارص من املنتخب األول بينهم 
مدرب املنتخ�ب الوطني الح�ايل زيكو، والتقى 
الفريق�ان يف مبارات�ن تجريبيت�ن يف بغ�داد 
والربازي�ل اس�تعدادا لنهائي�ات كأس العال�م 

1986 الت�ي تأه�ل لها الع�راق للمرة 
األوىل يف تأريخه.
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ذكر عضو الجهاز التدريبي لفريق املصايف بكرة القدم 
وليد جمعة، بأن الفريق س�يغادر الي�وم األحد لرتكيا 
للدخول بمعس�كر تدريبي يمتد لعرة أيام ويتضمن 

ثالث تجريبيات مع الفرق الرتكية.
وق�ال ولي�د جمع�ة: إن الفريق بدأ اس�تعداده 

الفعي مطلع الشهر الحايل وبمعدل وحده 
تدريبيه يف اليوم وتضمن اإلعداد متداخل 

بن البدني والخططي واملهاري نظرا 
لضي�ق الوقت وقد خ�اض الفريق 
مبارات�ن تجريبيت�ن األوىل ض�د 
ن�ادي الك�رخ حي�ث ف�از الفريق 
الطلب�ة  بهدف�ن نظيف�ن وع�ىل 

بهدف وحيد. 
وأش�ار إىل: أن فريقه سيغادر إىل تركيا 

اليوم يف معس�كر مغلق استعدادا لدوري 
النخب�ة ملدة ع�رة أيام ويكون اس�تكماال 

ملعس�كر بغداد الداخي وستكون هناك3 مباريات 
تجريبي�ة ونس�عى م�ن خالله الرتكي�ز عىل رفع 

معدل اللياقة البدنية بالدرجة األوىل.
 وتاب�ع: نأم�ل أن يك�ون الفريق املوس�م املقبل 
رقم�اً صعبا ومؤثرا بال�دوري املمتاز بعد 
االس�تقطابات املهم�ة الت�ي عملها 
الفريق حيث اس�تقطب العبن 
جيدي�ن م�ن أندي�ة النخبة 
الف�رق  م�ن  وخصوص�ا 

واالحتفاظ  الجماهري�ة 
م�ن  الجي�دة  بالعن�ارص 
السابق فضالً عن   املوسم 
الكادر التدريبي املؤلف من 
حمزة داود واملس�اعد همام 
صال�ح وم�درب اللياق�ة وليد 
جمع�ة وم�درب الح�راس كريم 

سهيل.

محكمة "كاس" تستمع ألطراف قضية االنتخابات والحكم 
منتصف الشهر المقبل

امل�ضتقبل العراقي / متابعة
امل�ضتقبل العراقي / متابعة

امل�ضتقبل العراقي / متابعة

لن نجني فائدتها الفنية !!.. 
متخصصون: مباراة المنتخب الوطني أمام البرازيل فرصة تأريخية 

شارابوفا تودع بان باسيفك بحزن
الظفرة اإلماراتي يطلب التعاقد مع علي بهجت

امل�ضتقبل العراقي / متابعة

امل�ضتقبل العراقي / متابعة

زيكو: مباراتنا أمام المنتخب البرازيلي 
لن تكون نزهة

الزوراء يتّوج بطاًل ألندية العراق بالتجذيف
امل�ضتقبل العراقي / متابعة

وليد جمعة: المصافي سيكون رقمًا صعبًا 
في دوري النخبة

ودعت الروس�ية ماريا ش�ارابوفا املصنفة الثانية 
بطول�ة بان باس�يفيك املفتوحة للتنس للس�يدات 
اليوم الخميس. وانهزمت شارابوفا أمام االسرتالية 
س�مانثا ستوس�ور املصنفة الثامنة بمجموعتن 
الثماني�ة  دور  يف  و6-7   4-6 بواق�ع  متتاليت�ن 

للبطول�ة املقام�ة يف اليابان.كما انس�حبت العبة 
روس�يا البيضاء فيكتوريا ازارينكا املصنفة االوىل 
أم�ام االملاني�ة انجليكه كربر املصنفة الخامس�ة 
لتخ�رج م�ن البطولة. وخ�رست االيطالية س�ارة 
ايران�ي املصنفة السادس�ة أم�ام الروس�ية ناديا 

برتوفا املصنفة 17 بنتيجة 3-6 و7-5 و3-6.
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    طهران – بالل زكي – موفد االحتاد العراقي لل�صحافة 
الريا�صية

 
يلتق�ي يف تمام الس�اعة الثانية عرشة والنصف من 
ظه�ر اليوم األح�د بتوقي�ت العاصمة بغ�داد منتخبنا 
للناش�ئني مع نظ�ره الكويتي يف ملع�ب باص ضمن 
نهائي�ات أمم آس�يا للناش�ئني الت�ي تحتضنه�ا إيران 

وتستمر لغاية السادس من الشهر املقبل.
وأجرى منتخبنا يف الس�اعة الثانية عرشة من ظهر 
أمس الس�بت وحدة تدريبي�ة خفيفة يف ملعب س�ايبا 
اس�تمرت ملدة 45 دقيقة بحض�ور جميع أعضاء الوفد 
العراقي الذين أك�دوا عزمهم عىل الفوز يف مباراة اليوم 

وإسعاد الجمهور العراقي.
 وق�ال عض�و اتح�اد الك�رة ورئيس وف�د منتخبنا 
للناشئني نعيم صدام، أن مباراة اليوم تعد مفرتق طرق 
بالنسبة ملنتخبنا الذي قدم الكثر للكرة العراقية طوال 
الفرتة املاضية, مش�را إىل أن منتخبنا أهال للمسؤولية 
امللق�اة عىل عاتقه وس�يقطف من خالل مب�اراة اليوم 
ثم�ار جه�وده الت�ي بذله�ا طوال س�نتني م�ن العمل 

الشاق.
وأض�اف، أن اتح�اد الكرة أك�د عرب رئيس�ه ناجح 
حم�ود وجميع أعضائه أن هذا املنتخب س�يكون محل 
ترحيب كبر من قبل جميع املعنيني يف الشأن الريايض 
خ�الل الف�رتة املقبل�ة فضال عن وع�د رئي�س االتحاد 
بإقامة حفل اس�تقبال باهر وتكري�م متميز لوفدنا يف 
حالة نجاحه يف مس�عاه املتمثل بالوصول إىل نهائيات 

كأس العالم املقبلة للناشئني.
مبين�ا "أن رئي�س االتحاد عىل اتصال مس�تمر مع 
أعضاء الوفد العراقي ويحثهم دائما عىل تقديم األفضل 
ورف�ع اس�م العراق عالي�ا خالل هذا املحفل اآلس�يوي 

الكبر".
وتابع أن منتخب الناش�ئني عانى كثرا يف الس�نتني 

املاضيت�ني بس�بب ع�دم وجود مالع�ب خاص�ة تحتضن 
مبارياته التجريبي�ة ووحداته التدريبية حيث وصل الحال 
به إىل إجراء التمرينات يف مالعب ترابية ال تصلح ملمارس�ة 

كرة القدم.
مبين�ا أن جمي�ع ه�ذه املعوق�ات لم تحد م�ن طموح 
الالعبني واملالك التدريبي يف أن يقدموا مس�تويات متميزة 
يف التصفي�ات التمهيدية التي أقيمت يف مدينة دهوك العام 
امل�ايض ويف البطولة العربية التي اختتمت مؤخرا يف تونس 
حيث حل منتخبنا ثانيا فيها بعد البلد املضيف باإلضافة إىل 

النتائج املبهرة التي تحققت خالل املعسكر اإلعدادي الذي 
أقي�م يف تركيا ويف مباريات مرحل�ة املجموعات للنهائيات 
اآلسيوية الحالية التي نأمل أن ندخل التاريخ من خاللها.

 املوؤمتر الفني
 وأكد مدرب منتخبنا موفق حسني خالل املؤتمر الفني 

ال�ذي أقيم ظهر أمس الس�بت أن مب�اراة اليوم ال يوجد 
فيها مج�ال للتعويض كون الفريق الخارس س�يودع 

املنافس�ات والفائ�ز س�يضمن تأهل�ه إىل نهائيات 
كأس العال�م, منوها إىل انه نج�ح يف تهيئة العبي 

النواح�ي  م�ن  منتخبن�ا 
الفنية والبدينة والنفسية 
لخوض مواجهة اليوم 

املرتقبة.
إن  وأضاف 
احد  الكويت 
ملنتخب�ات  ا
ب�دأ  الت�ي 
مستواها 

يتصاع�د م�ن مب�اراة إىل أخ�رى ولكننا نمل�ك التصورات 
الكافية عن مكامن قوة هذا املنتخب وسنعمل عىل إيقافها 
وشل حركتها باإلضافة إىل مكامن الضعف التي سنعمد إىل 

استغاللها القتناص الفوز.
وتاب�ع "أن صفوف منتخبنا مكتملة وال تعاني من أية 
إصابات أو حرمان الس�يما بعد شفاء الالعب سامر ماجد 

من الوعكة الصحية املفاجئة التي تعرض لها مؤخرا".
 فيما بني م�درب الكويت الرصبي غوران ماتكوفيتش 
إن مب�اراة فريق�ه أمام منتخبنا س�تكون صعب�ة للغاية 

الع�راق  ك�ون 
املنتخبات  اح�د 
املرش�حة بق�وة 
إىل  للتأه�ل 
كاس  نهائي�ات 
مش�را  العال�م, 
منتخ�ب  أن  إىل 
لدي�ه  الكوي�ت 
العزيم�ة واإلرصار 
يشء  تقدي�م  ع�ىل 
متميز خالل مباراة 
الي�وم الت�ي يطمح 

الدور نصف النهائي.للفوز فيه�ا والتأهل إىل 
 وأض�اف "إن جميع املعنيني واملتابعني يرش�حون 
املنتخب العراقي للتأهل عىل حس�اب الكويت الس�يما 
وان العراق قدم مستويات متميزة للغاية خالل مرحلة 
املجموعات", مبينا "أن هذا املوضوع لن يؤثر يف العبي 

الكويت الذين يسعون إىل إثبات العكس" 

املوؤمتر العام
وتم خ�الل املؤتم�ر العام ال�ذي عقد صب�اح أمس 
الس�بت وحرضه عن الجان�ب العراقي املدي�ر اإلداري 
للمنتخ�ب عيل ه�ادي تحديد ألوان مالب�س منتخبنا يف 

مباراة اليوم أمام الكويت.
وقال عيل هادي إن منتخبنا سيخوض مباراة اليوم 
باملالبس البيضاء الكاملة فيما سرتدي حارس مرمانا 
اللون األصفر واألسود, فيما سرتدي املنتخب الكويتي 

زيه التقليدي األزرق.
وأش�ار إىل أن اللجن�ة املنظمة للبطول�ة قررت عدم 
لعب أشواط إضافية يف حالة التعادل والذهاب مبارشة 
إىل ركالت الج�زاء الرتجيحية باإلضافة إىل إلغاء مباراة 

تحديد املركزين الثالث والرابع.

 مدرب اإيران : العراق االأقرب للفوز
م�درب املنتخ�ب اإليراني عيل دوس�تي ذكر يف ترصيح 
خاص ل�� )موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية( إن 
لديه تصورات كاملة عن منتخبنا ونظره الكويتي, مؤكدا 
أن منتخبنا  يمتلك جميع األدوات التي تؤهله الجتياز عقبة 

املنتخب الكويتي واملنافسة عىل إحراز اللقب اآلسيوي.
وعن مباراة فريقه اليوم أمام اسرتاليا قال دوستي انه 
خطط ملواجهة املنتخب االس�رتايل وتجنب مالقاة املنتخب 
العراقي ونجح يف مس�عاه, مبينا قدرة فريقه عىل تجاوز 

املنتخب االسرتايل الذي يقل مستواه بكثر عن العراق.

ع�اود النج�م االنكلي�زي ديفي�د بيكهام 
تمارينه يف صف�وف فريق لوس انجليس 
غاالك�ي االمرك�ي بع�د تعافي�ه م�ن 
ان يخ�وض  اصاب�ة يف كاحل�ه ويأم�ل 
مب�اراة فريقه ضد كول�ورادو يف الدوري 
املح�يل الي�وم االحد.ول�م يلع�ب ال�دويل 
االنكليزي الس�ابق يف صف�وف غاالكي 
منذ اصابته يف كاحله يف االول من ايلول/

س�بتمرب الحايل خالل مباراة فريقه ضد 
فانكوف�ر )2-صفر(، علما بان غاالكي 
ضمن مش�اركته يف الب�الي اوف للدوري 

االمركي للمحرتفني.
وق�ال بيكه�ام "االم�ر يتحس�ن، ال زلت 
اش�عر ببع�ض االزع�اج لكن�ي س�عيد 
بمعاودة التمارين وس�احاول اس�تعادة 
لياقت�ي البدنية يف ارسع وق�ت ممكن".

وسجل بيكهام )37 عاما( سبعة اهداف 

وه�ي افضل نس�بة ل�ه منذ 
انتقال�ه اىل الدوري االمركي 

كما انه ساهم بتسع تمريرات 
ه�ذا  مب�اراة   21 يف  حاس�مة 

املوسم.واضاف بيكهام "جاءت 
االصابة يف توقيت يسء بالنس�بة 

ايل، النن�ي كن�ت اس�تمتع باللعب 
واس�جل االهداف وبالتايل كان االمر 

مخيبا".

فاز األرجنتيني ليونيل ميي العب برشلونة اإلسباني للعام 
الثالث ع�ىل التوايل بجائزة )أون�ز دو أور( التي يختارها قراء 
مجل�ة )أونز مونديال( الش�هرية، ليعادل األس�طورة الفرني 
ميشيل بالتيني، الوحيد حتى اآلن الذي سبق له تحقيق هذا اإلنجاز.
ويأتي هذا األمر قبل تس�ليم جائزة الك�رة الذهبية من قبل االتحاد 
ال�دويل لك�رة القدم )فيفا( ومجل�ة )فرانس فوتبول( الفرنس�ية 

للفائز بها والذي لم يتحدد بعد.
وحصل ميي عىل نس�بة 47.45% وتاله الربتغايل كريستيانو 
رونالدو العب ريال مدريد اإلسباني ب�27.95% ثم الكولومبي 

راداميل فالكاو ب�%6.10.
وبع�د أصحاب املراك�ز الثالثة األوىل ج�اء الفرني كريم 
بنزيمة 2.24% ثم اإلس�باني تش�ايف هرنانديز واألملاني 

مسعود أوزيل وكل منهما بنسبة %1.8.
يش�ار إىل أن بالتيني س�بق له الف�وز بالجائزة أعوام 
1983 و1984 و1985 يف حني أن مواطنه زين الدين 
زيدان ف�از بها أيضا ثالث م�رات ولكن بصورة غر 

متتالية أعوام 1998 و2000 و2001. تروق فك�رة اللعب يف الخارج مس�تقبال 
لجاريث بيل مهاجم توتنهام هوتس�بر 

املنافس يف دوري انجلرتا املمتاز لكرة القدم 
رغ�م انه ارتبط بعقد جدي�د مع الفريق ملدة 

اربع س�نوات يف يونيو حزيران املايض.ونقلت 
صحيف�ة الجارديان الربيطاني�ة عن بيل وهو 

ويل�زي يف الثالث�ة والعرشين قول�ه "لن اخاف 
من الفكرة مطلق�ا.. انها تجربة احب خوضها 
مستقبال. لكن اذا ما ظهر يشء فانني سأفكر 

فيه ب�كل اهتمام."وس�يلتقي توتنهام الذي 
يدرب�ه الربتغايل اندريه في�الس بواش خارج 
ملعب�ه يف وق�ت الحق م�ن اليوم الس�بت مع 

مانشس�رت يونايتد صاح�ب املرك�ز الثاني.
ويحتل توتنهام املركز الثامن بني فرق دوري 
انجلرتا العرشين بثماني نقاط من خمس 
مباريات متخلفا بقارق خمس نقاط عن 
تشيلي اللندني املتصدر والذي سيلتقي 
وقت الحق من اليوم ايضا خارج ملعبه 

مع ارسنال الخامس يف الرتتي.

يف خ�رب س�عيد لعش�اقه ومش�جعي اإلنرت، 
أك�دت اإليطالي�ة كارولينا مارتش�ياليز 

العبة ك�رة امل�اء املعتزلة وزوج�ة الدويل 
يل  يط�ا إل أن ا كاّس�انو،  أنتوني�و 

األخ�ر عىل أعت�اب أن 
ُيصب�ح أب�اً للم�رة الثاني�ة 
قريب�اً.وكان الثنائي قد ُرزق 
كريس�توفر  ووه�و  بإب�ن، 
املولود يف أبريل نيسان 2011، 
لك�ن يب�دو أن كاّس�انو وزوجته 
سيمنحان كريستوفر أخاً أو أختاً 
قريب�اً، وه�و م�ا ظهر م�ن صورة 
كارولين�ا التي وضعتها عىل حس�ابها 

تويرت لتبدو آثار الحمل واضحة تماماً عليها.يف 
كارولينا قالت للمقربني : "أتمنى أن تكون أنثى، مع 
وجود ثالثة ذكور كاّس�انو يف املنزل سأفقد صوابي 

بالتأكيد".ُيذكر أن كاّس�انو كان ق�د حاول االعالن 
ع�ن األمر بش�كل مبطن بعدم�ا احتف�ل بهدفه يف 

كييفو يوم األربعاء املايض بتأديته لحركة "الطفل 
الرضيع" التي اش�تهر بها قائد روما فرانشيس�كو 
توتِّ�ي، بيد أن احتفاليته ل�م تظهر تماماً للجماهر 

بسبب احتضان زمالئه له اثناء قيامه باألمر.

ك�ذب النج�م الفرني الس�ابق 
زين الدين زيدان اإلش�اعات التي 
تداولتها وس�ائل اإلع�الم مؤخراً 
أن "زي�زو" ع�ىل  ادع�ت  والت�ي 
خ�الف م�ع م�درب ري�ال مدريد 
جوزي�ه موريني�و،  كما أش�ار إىل 
رغبت�ه يف التح�ول إىل مدرب خالل 
املوسم القادم. ففي حديث لوسائل 
اإلعالم، ق�ال زي�دان " عالقتي مع 
موريني�و لم تتغ�ر، إنها كما كانت 
دائماً".وأضاف " أنا أواصل العمل يف 
مدرس�ة ريال مدري�د رفقة الالعبني 
الش�بان، أن�ا أتعلم قواع�د التدريب، 
وس�نرى ما قد يحصل خالل املوس�م 
القادم". واختتم حديث�ه قائالً " لقد 
قل�ت من�د فرتة أنن�ي أري�د أن أصبح 
مدرباً. س�نرى ما ق�د يحدث، وأمامي 

الوقت لكي أدرب".
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على أعتاب كأس العالم.. منتخب الناشئين بمواجهة الكويت اليوم

بال�دوري  القوي�ة  انطالقت�ه  تش�يلي  فري�ق  واص�ل 
االنجلي�زي املمتاز عندما ألحق بغريمه ارس�نال الهزيمة 
األوىل يف املوس�م الحايل وتغلب عليه بنتيجة 2-1 يف دربي 
لن�دن الذي أقيم ع�ىل ملعب "اإلم�ارات" معق�ل الجنرز 
ضمن منافسات األسبوع الس�ادس عرص امس السبت.
وثأر "البلوز" من "الغنرز" بهذا الفوز ش�دد أبناء املدرب 
اإليطايل روبرتو مانش�يني قبضتهم عىل الصدارة برصيد 

16 نقط�ة، بينم�ا من�ي ارس�نال بالهزيم�ة األوىل ل�ه يف 
جميع املس�ابقات باملوس�م الحايل وتجم�د رصيده عند 
9 نق�اط ليظ�ل يف املرك�ز الخامس مع إمكاني�ة تراجعه 
عدة مراك�ز. تقدم الدويل األس�باني فرناندو توريس أوال 
للبل�وز يف الدقيقة 20 قب�ل أن يعادل اإليفواري جرفينيو 
النتيج�ة ألصحاب األرض قبل نهاية الش�وط األول بثالث 
دقائق. ونجح تشيلي يف إحراز الهدف الوحيد يف الشوط 
الثان�ي من ركل�ة حرة مب�ارشة نفذها األس�باني خوان 
ماتا شهدت ملسة طفيفة من املدافع الفرني كوتشينيل 
قبل أن س�تكن ش�باك الحارس فيتو مانون�ي يف الدقيقة 
53.ش�هدت املب�اراة بداي�ة قوية م�ن الفريق�ني، وبادل 
تشليي مضيفه الهجمات منذ الدقائق األوىل من املباراة 
معتم�دا عىل تح�ركات فرنان�دو توري�س العرضية التي 
شكلت خطورة عىل املدافعني وسط تألق من الثنائي ماتا 
واوس�كار.ونجح الفري�ق الضيف يف التق�دم رسيعا بعد 
مرور 20 دقيق�ة من ركلة ثابتة حولها "النينو" توريس 
بمهارة يف ش�باك الح�ارس اإليطايل فيتو مانوني وس�ط 
غفلة من املدافع الفرني كوتشينيل.س�يطر ارسنال عىل 
املباراة واس�تحوذ عىل الكرة بنس�بة كبرة عقب تأخره 
به�دف، واعتمد ع�ىل انطالق�ات الفنلندي الش�اب كارل 
ينكنس�ون وكران جيبس يف الجبهتني اليمنى واليرسى، 

فيما قدم ثنائي الوسط كازورال وارتيتا أداء جيدا.
ونج�ح املدفعجي�ة يف ترجمة س�يطرتهم إىل ه�دف قبل 
نهاية الش�وط األول عندما شن هجمة منظمة يف الجبهة 
اليمنى، وارس�ل اوكساليد تش�امربلني عرضية مقتنة إىل 

جرفينيو ال�ذي تحكم بالكرة بمه�ارة يف منطقة الجزاء 
وسدد يف شباك الحارس التشيكي بيرت تشيك.بدأ ارسنال 
الشوط الثاني بقوة وأهدر العديد من الفرص التي كانت 
كفيلة بمنحه التقدم، لكن غياب التفاهم بني بودولسكي 
وجرفيني�و حال دون ذل�ك فضال عن تألق دف�اع البلوز 

ومن خلفه الحارس العمالق تشيك. 
وع�اد أبناء امل�درب فينجر ملعاناتهم مع الك�رات الثابتة، 
واس�تقبلت ش�باكهم اله�دف الثالث عىل التوايل بس�بب 
التمرك�ز الخاط�ئ يف هذا الن�وع من الكرات حيث س�دد 
خوان ماتا كرة حرة مبارشة ارتطمت بكوتشينيل قبل أن 

تسكن شباك الحارس فيتو مانوني قليل الخربة.
وبالرغم من س�يطرة ارس�نال عىل وس�ط امللعب، أظهر 
تشيلي خطورة كبرة عن طريق هجماته املرتدة الرسيعة 
التي نفذه�ا الثنائي األس�باني املتفاهم مات�ا وتوريس، 
وس�ط مس�اندة م�ن راؤول رامري�س، وكاد البل�وز أن 
يضيف هدفا ثالثا لوال ترسعه يف إنهاء الهجمات، ورسعة 
ارت�داد العبي ارس�نال يف التغطية الدفاعي�ة يف اللحظات 
املناسبة.دفع ارسن فينجر بالثنائي جرو ووالكوت بدال 
من بودولسكي ورامي أمال يف معادلة النتيجة، وكاد أن 
ينج�ح يف ذلك عن طري�ق جرو هداف ال�دوري الفرني 
املوس�م الس�ابق، بعدما انف�رد األخر بالحارس تش�يك 

وراوغه قبل أن يسدد يف الشباك الخارجية.
استمر العبو ارس�نال يف اهدار الفرص السهلة باإلضافة 
إىل وقوف الحظ بجانب تش�يلي ليقتنص البلوز 3 نقاط 

ثمينة من ملعب اإلمارات شددت قبضته عىل الصدارة.

تشيلسي يثأر من ارسنال ويشدد قبضته على الصدارة

امل�صتقبل العراقي / وكاالت

ميسي يفوز بجائزة جديدة بيكهام يعاود تدريباته
قبل الكرة الذهبية !

زيدان: عالقتي بمورينيو 
لم تتغير !

بيل العب 
توتنهام يرغب 

في االنتقال
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كاّسانو سُيرزق 
بمولوده الثاني قريبًا

 ABB نوع AVR تعلن المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية عن مناقصة لتجهيز )جهاز
سبع علي  الشهيد  كهرباء  لمحطة   )UNITOR 1000

فعىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا" 
داخل الع�راق وخارجه تقديم عطاءاتهم عىل املناقصة 
املذك�ورة أع�اله الت�ي يمك�ن الحصول ع�ىل كمياتها 
ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الش�ؤون التجارية 
يف مق�ر املديري�ة الكائ�ن يف الب�اب الرشق�ي س�احة 
غرناطة محلة )109( ش�ارع )19( بناية )15( ص.ب 

.)1085(
لقاء مبلغ قدره )50000 ألف( دينار عراقي فقط غر 
قابل للرد يسلم إىل أمانة الصندوق عىل أن يقدم العطاء 
مع املستمسكات املطلوبة املدرجة أدناه وتوضع داخل 
ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وموعد 
الغل�ق يوض�ع يف صن�دوق املناقصات, علم�ا" أن آخر 
موعد لغلق املناقصة سيكون الساعة الثانية عرش ليوم 
األحد املوافق 21 / 10 / 2012 وسيهمل أي عطاء غر 

مستوفيا" للرشوط أو يرد بعد تاريخ غلق املناقصة.

املدير العام

المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى
الموضوع / اعالن المناقصة المحلية الخاصة بتجهيز )د / 16 غ / 2014 (

محطة كهرباء الشهيد علي سبع
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لالشتراك 
واإلعتالن 

لع���ام  لمستش���ار ا ا
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

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

لتحري���ر س���كرتارية ا

العراقـي

األخيــــرة

   Hasanhamid2000@yahoo.com

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

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

       المستقبل العراقي/ متابعة

يف ظل املنافسة الش�ديدة يف عالم كرة القدم، 
وصعوب�ة الحص�ول عىل م�درب متمي�ز لقيادة 
أي فري�ق، تغل�ب ن�ادي فيجتوريج�ا الكروات�ي 
ال�ذي يلعب يف دوري الدرجة الخامس�ة عيل هذه 
املش�كلة بس�هولة، حيث اس�تعان بملكة جمال 
الرياضة )تيهانا نيمشتش( لتتويل تدريب الفريق 

خالل الفرتة املقبلة.
وف�ور اإلع�الن ع�ن ت�ويل نيمش�تش املنص�ب 

الجديد لقيادة الفريق ذكرت وس�ائل اإلعالم املحلية 
أنه�ا بذلك أصبح�ت أول امرأة تق�وم بتدريب فريق 
للرجال.وق�د رصحت املدرب�ة الجديدة عقب توليها 
املس�ؤولية أنه�ا م�درب ولديها الحري�ة الكاملة يف 
إج�راء التغيريات والخطط التكتيكية للفريق، حيث 
أضاف�ت أن املرأة لديها املؤهالت املهنية والنفس�ية 
التي تساعدها يف وظيفة املدرب، وأنها ال ترى سبب 
يف عدم دخول الس�يدات مجال تدريب الكرة للرجال 
وأن فريقه�ا يحت�اج بع�ض الوقت ليك�ون جاهزا 
للمنافسة.والجدير بالذكر أن ملكة جمال الرياضة 

تلع�ب  كان�ت  نيمش�تش 
يف فري�ق دينام�و زغرب 
للس�يدات  الك���روات�ي 
ملك�ة  ع�ىل  وحص�ل�ت 
بكرواتيا  الرياضة  جمال 

وهي يف عمر 15 عاما.

       بغداد/ المستقبل العراقي

مقت�ل طفل ش�مال بابل يف األس�بوع املايض، بعد 
أن نهش�ه ذئ�ب مفرتس ل�م يكن رادعا ملن�ع املتاجرة 
بالحيوان�ات املفرتس�ة وإدخالها عش�وائيا إىل البالد، 

فعىل الرغم من هذا إال أن هناك تجارة واسعة 
بهذه الحيوانات واألفاعي حتى اآلن.

 تربية األس�ود أو الحيوانات املفرتس�ة 
هواية غريبة، لكن تج�ارة هذه الحيوانات 
انتعش�ت يف العراق خالل السنوات األخرية. 
وتج�ري عملي�ات ت�داول وبيع مث�ل هذه 
الحيوانات بش�كل واسع يف مش�اتل بغداد، 

وأسواق بيع الطيور يف املحافظات.
هذا ما أكدته وزارة البيئة العراقية، التي 
دقت ناقوس الخطر لتحذر من انتشار هذه 
الظاهرة، التي تش�كل خطرا عىل اإلنس�ان 
والتن�وع اإلحيائ�ي يف الع�راق، خاصة وأن 
دخ�ول الحيوانات املفرتس�ة يجري بطرق 

غري قانونية وبشكل عشوائي.
املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة البيئة 
أم�ري عيل الحس�ون، أكد يف حدي�ث أوردته 
إذاعة )العراق الحر( وصول شكاوى كثرية 
من املواطنني من انتش�ار هذه الحيوانات، 
ما دفع بال�وزارة إىل توجيه ن�داء إىل وزارة 
املناف�ذ  ع�ىل  املعني�ة  والدوائ�ر  الداخلي�ة 

الحدودية.
الحسون أكد أن مفارز وزارتي الداخلية 
والدفاع س�تقوم بعمليات تفتيش واس�عة 

للمش�اتل والحدائ�ق الخاص�ة ملص�ادرة الحيوان�ات 
املفرتسة ومحاسبة املخالفني.

كاظم رايض صاحب مشتل يف بغداد قال إنه، 
ال يرى أي رضر من بيع الحيوانات املفرتس�ة، 
ويدعو الجهات واملؤسسات املعنية إىل إحصاء 
هذه الحيوانات وتس�جيلها، ووضع ضوابط 

لعملية استريادها.
أحم�د غريب صاحب مش�تل آخر يف بغ�داد تحدث 
عن اتس�اع ظاهرة اس�ترياد كالب الحراس�ة يف العديد 
م�ن املح�الت، والحيوانات املفرتس�ة كاألس�ود.وزارة 
البيئ�ة ذك�رت يف بي����ان له�ا أن 
الحيوان�ات املفرتس�ة الت�ي تظه�ر 
الحي�وان ويف األس�واق،  يف حدائ�ق 
يت�م إدخاله�ا إىل الع�راق بطرق غري 
قانونية وبدون رخص اس�ترياد، وذلك 
عن طري�ق املنافذ الحدودية مع س�وريا 
ومناف�ذ إقليم كردس���تان.وذكر نه�اد 
ع�يل مس�تورد حيوان���ات متوحش�ة 
يس�توردون  العراقي�ني  التج�ار  أن 
الحيوان�ات املتوحش�ة م�ن كيني��ا 
وغان�ا ومنغولي�ا، وتدخ�ل العراق 
وس�وريا  األردن  طري�ق  ع�ن 
واإلمارات، الفت�ا إىل أن هناك 
طبقة غنية تقبل عىل رشاء 
األسود والنمور التي يصل 
سعر الراس منها إىل 25 
أل�ف دوالر، طبق�ا مل�ا 
ورد يف إذاعة )العراق 

الحر(.
م��واط��ن�ون 
ع��ن  أع���رب��وا 

قلق��ه�م 

م�ن انتش�ار الحيوانات املفرتس�ة وع�دم التمكن من 
الس�يطرة عليها يف الحدائق واملش�اتل الخاصة، ودعوا 
الجه�ات الرقابي�ة إىل وضع ضواب�ط وقوانني لحماية 

املواطنني. 
ويب�دو أن وزارة البيئ�ة ب�دأت بالتح�رك فعليا، إذ 
نقلت وس�ائل إع�الم عراقية ع�ن بيان ل�وزارة البيئة 
أن اللجنة املش�كلة من وزارات البيئة والعلوم واملوارد 
املائي�ة باإلضاف�ة إىل التعلي�م الع�ايل خرج�ت بع�دة 
توصي�ات وطالبت برضورة »وضع الضوابط الخاصة 
بإنش�اء حدائق الحيوان�ات وتحديد أن�واع الحيوانات 
املس�موح بإيوائه�ا م�ع وضع لوائ�ح مزاول�ة مهنة 
بي�ع ورشاء الحيوانات وفق إج�ازات تعنى بمثل هذه 
التج�ارة، مع منع أصحاب املش�اتل من مزاولة تجارة 
الحيوانات بكافة أنواعه�ا ومراقبة ذلك من قبل أمانة 

بغداد والبلديات يف املحافظات«.
كم�ا طالب�ت اللجنة بالتش�ديد ع�ىل أصحاب بيع 
الحيوان�ات يف س�وق الغ�زل وس�ط بغداد بمن�ع بيع 
وت�داول األفاع�ي بمختل�ف أنواعه�ا، ومنع اس�ترياد 
كل أنواع التماس�يح ومصادرة وإت�الف املوجود منها 
يف األس�واق املحلي�ة واملش�اتل وحدائق الحي�وان غري 
املرخص�ة، ورضورة الس�يطرة ع�ىل تل�ك املوجودة يف 

حديقة الحيوان املرخصة.
وكانت مديرية بيئة محافظة الديوانية أكدت العام 
امل�ايض 2011، أن تمس�احاً كبري الحج�م ظهر يف نهر 
الديواني�ة، وذل�ك للم�رة األوىل، لكن الرشط�ة تمكنت 
م�ن قتله، وتحدث�ت تقارير صحفية ع�ن أن طفال يف 
السابعة من عمره لقي حتفه بني أنياب ذئب مفرتس 

األسبوع املايض شمال بابل.

     المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن عمدة نيوي�ورك مايكل 
بلوم�ربع، عن خط�ط لبناء أكرب 
يبل�غ  العال�م  يف  هوائ�ي  دوالب 

ارتفاعه أكثر من 190 مرتاً.
»س�تاتن  صحيف�ة  ونقل�ت 
آيالن�د أدفان�س« األمريكي�ة عن 
نيوي�ورك  ان  قول�ه  بلوم�ربغ، 
ستس�تضيف أكرب دوالب هواء يف 

العالم.
 مشرياً إىل ان تكلفة املرشوع 
تقدر ب�230 مليون دوالر، وهو 
مجم�ع  م�ن  ج�زءاً  س�يكون 
يضم فندقاً كب�رياً عند الجهة 
البحرية لستاتن آيالند.ويبلغ 
 190.5 ال�دوالب  ارت��ف�اع 
أمتار، ومن املتوقع أن 
يك�ون جاه�زاً بنهاية 

العام 2015.
يش�ار إىل ان�ه عند 
انتهائ�ه س�يكون هذا 
ال�دوالب األك����رب يف 
وس�يتفوق  الع��الم، 
ع�ىل دوالب اله�واء يف 
س�نغافورة الذي يبلغ 
ارتفاعه 164.8 أمتار.

      المستقبل العراقي/ متابعة

يف الصني لم يس�تطع ه�ذا األب الذي توفيت ابنته 
الت�ي أصيبت برضبة ش�مس بعمر الخامس�ة عرشة 
نتيجة تأخر سيارة اإلسعاف يف الوصول لعدة ساعات 
أن يحتم�ل صدمة أخرى وذلك بع�د وفاة ابنه أيضا يف 
سن الثامنة عرشة نتيجة إصابته برسطان الدم. األب 

وزوجت�ه قررا عدم االفرتاق ع�ن ابنهما ورفضا دفنه 
رغم مناشدة الكثري من املعارف واألصدقاء لهما وبدال 
م�ن دفنه قام�ا بوضع�ه يف ثالجة -فري�زر- وال يزال 
هناك منذ 6 أعوام وحتى اليوم.األب وعمره 54 س�نة 
ويعم�ل نجارا قال أنه يجلس مع زوجته عىل الكرايس 
ام�ام الفري�زر من وق�ت اىل آخر ويقوم�ان بالتحدث 
م�ع ابنهما كما وكأنه عىل قيد الحي�اة وقال بأن ذلك 

يخفف من أحزانهما ويجعلهما يواصالن الحياة التي 
أصبحت ب�دون طعم.لكن األب قال أنه س�يأتي اليوم 
الذي س�يضطر فيه إىل دفن ابن�ه وذلك عندما يكرب يف 
الس�ن هو وزوجته  لدرجة ال تس�مح لهم�ا بالعناية 
بابنهما.االب الصيني املفج�وع بوفاة ابنه جهز مولد 
كهرب�اء احتياطي يقوم بتش�غيله يف ح�االت انقطاع 

التيار الكهربائي حتى ال تترضر جثة االبن املثلجة.

      المستقبل العراقي/ متابعة

هل س�بق ل�ك أن تعرفت عىل أق�دم وأول 
س�يارة تدخل مضم�ار الس�باق؟. وهل تعلم 

بأنها ما زالت تعمل وهي معروضة للبيع؟..
ت�م تصميمه�ا  إنه�ا س�يارة”الماركيز” 
وتنفيذه�ا م�ن الس�يدان “ج�ورج بوت�ون” 
و”ش�ارل آرمان تريباردو ع�ام 1884، قطعة 

م�ن التاري�خ م�ا زالت تج�ول ع�ىل الطرقات 
بش�كلها ال�ذي اجتمع�ت ب�ه أناق�ة التاريخ 
وإمكانيات�ه، تتس�ع ألربع�ة أش�خاص بدون 
س�قف يحميهم، وال يجلس�ون متقابلون بل 

بطريقة الظهر عىل الظهر.
اش�رتكت يف س�باق فرنس�ا ال�دويل للمرة 
األوىل ع�ام 1895، ولكن كان هناك الكثري من 
الس�باقات املحلية منذ الع�ام1887 كانت قد 

اش�رتكت بجميعه�ا، وغالبا ما يك�ون الفوز 
حليفها.

تس�ري برسع�ة 37 مي�ال بالس�اعة ع�ىل 
الطرقات املُس�تقيمة، وكانت ُتعترب الس�يارة 
األوىل يف أوروبا التي لم يكن لها منافساً يف تلك 
املرحل�ة، ولم يكن هناك  الكثري من املُصنعني، 
وغالبا ما كانت تصل اىل نهاية الس�باق برفقة 
س�يارة أو اثنتني التني كانا يستطيعان إكمال 

الس�باق. ت�م بناؤه�ا بتموي�ل ش�خيص من 
رج�ل األعم�ال الفرن�ي الكون�ت دي ديون، 
يصل طولها اىل تس�عة أقدام، وفيها ُمحركان 
يعمالن عىل الُبخار، وتتس�ع ألربعة أشخاص 
عىل الظهر من ضمنهم قائدها، وسعة خزانها 
أربع�ني لرتاًَ من املاء، التي تكفي ملس�ري حوايل 
20 مي�ال، وتغىل مياهه�ا عىل الفح�م، والتي 

تتحول لبخار خالل 45 دقيقة.

أكرب دوالب هواء يف نيويورك

أب يرفتض دفتن ابنته املّيتت منتتذ 6 سنتتوات!

أقتتتتتدم ستتتتتيتتارة بمتتتتلتتيتتتتوين دوالر

نتاد كرواتتتي يستتتتعيتتن بمتتتلكتتة
      المستقبل العراقي/ متابعة مجتتتال لتتدريبتتته!

 باتت الكلبة نيكا الرشطية املدّربة بش�كل كامل والعنرص املؤّهل الوحيد من 
دون س�ّجل إجرامي يف قسم رشطة فوغن بوالية نيومكسيكو األمريكية.وذكرت 
وس�ائل إعالم أمريكية أن نيكا، وهي كلبة مخّصصة الكتش�اف املخدرات، باتت 
الرشطي�ة الوحيدة يف قس�م رشطة »فوغن« بعد أن قّدم املس�ؤول عن الرشطة، 
كريس أرميجو، اس�تقالته يوم األربعاء الفائت ألنه أصبح غري مؤهل الستخدام 

السالح بسبب إدانته بجناية يف تكساس.
وال تش�هد مدينة فوغن التي يبلغ عدد س�كانها 450 ش�خصاً، وتقع رشق 
نيومكس�يكو، الكث�ري م�ن الجرائ�م، وتضب�ط رشط�ة الوالي�ة ومكت�ب عمدة 

»غودالوبي« الوضع هناك.
وقال العمدة ميش�ال لوس�ريو، إن »اليشء املهم هو الحفاظ 
عىل تواجدنا هناك ليعرف الس�كان أننا موجودون للمس�اعدة إن 

احتاجوا لنا«.

كلبتة.. رشطيتة !!
ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

تجربتي الحياتية الطويلة تفيد، بأن الصحفي الس�اكن يف األحياء 
الش�عبية الفقرية، يعد يف نظر الناس أكثر أهمية من الوزير أو النائب، 
ألن�ه يتابع همومهم اليومية قبل االنتخابات وبعدها، وقد ملس�ت مدى 
حبه�م ورعايتهم يل طوال الس�نني الت�ي أمضيتها يف مدينة الش�علة، 
وم�ا زلت حتى هذه اللحظة، ففي أيام الرصاع الس�يايس )ش�يوعي- 
قومي(، حمتني الناس من عنف الرفاق الش�يوعيني والبعثيني عىل حد 
سواء، وكانوا ينظرون إيلّ مثل الزعيم األوحد، فوق امليول واالتجاهات، 
ويف أيام التهجري الطائفي، حمتني من العصابات املحسوبة عىل السنة 

والشيعة وهم منها براء!!
اعتق�د أن مواطن�ي األحي�اء الش�عبية محق�ون يف احتضانه�م 
للصحف�ي، وأن�ا واحد منه�م، فقد نرشت عىل س�بيل املث�ال مقالة يف 
جزيرة )املس�تقبل العراقي(، ضم�ن الزاوية التي اكت�ب فيها، طالبت 
الحكوم�ة فيها، ب�أن تلتف�ت إىل الفق�راء وبطاقته�م التموينية التي 
وصفته�ا بمتلكئة التوزي�ع رديئة النوعية، وقد أث�ارت املقالة اهتمام 
املواطنني يف منطقتي، ثم نرشت الحقا مقالة جديدة يف املكان نفس�ه، 
دع�وت فيها إىل حج�ب البطاقة عن غري املحتاجني ع�ىل وفق ضوابط 
مح�ددة ذكرته�ا بالتفصي�ل، وتتم اإلف�ادة من هذا الحجب لتحس�ني 
مف�ردات البطاقة )كم�ا ونوعا(، وقد أثارت املقال�ة اهتماما اكرب لدى 
س�كان الح�ي، حتى أصبح القص�اب وباعة الخ�رضاوات والفواكه ال 
يغش�ونني، يخت�ارون يل افض�ل النوعيات، ويوم ق�ررت الدولة حجب 
البطاقة عن غ�ري املحتاجني، اعتقدت الناس ان القرار جاء اس�تجابة 
لدعوت�ي، ولذلك تجمهر املواطنون أم�ام بيتي وأرصوا عىل حميل فوق 
أكتافه�م، وس�اروا يف تظاهرة ضخم�ة وهم يهتفون باس�مي، كوني 
نصري العم�ال والفالحني والكادحني عىل حد تعبريهم، وتوجه الجميع 
صوب املنطقة الخرضاء، لوال أن قوة ترتدي الزي العس�كري ظهرت يف 
منتصف الطريق وهاجم�ت التظاهرة بدعوى أنها غري مجازة، وهكذا 
ه�رب املتظاه�رون واختفوا عن األنظ�ار، فيما س�قطت من األكتاف 
أرض�ا وتعرض�ت اىل ك�رس يف الفق�رة الرابع�ة، وتم اقتي�ادي إىل جهة 
مجهولة، ولكن رسع�ان ما أطلق رساحي بفضل ابن عمي الذي يعمل 
ضمن حماية السيد الوزير، فلواله ما كان بمقدور شيبتي وال النقابة 
وال مؤي�د الالمي وال فاضل ثامر وال س�لمان عب�د الله )رئيس جمعية 

الرفق باإلنسان( أن يشفعوا يل أو يستدلوا عىل مكاني!!
كان يوما ال ينىس يف حياتي، وزادت شعبيتي وجماهرييتي بني أهايل 
الشعلة، غري أن وزارة التجارة، قامت فجأة بتقليص مفردات البطاقة 
ب�دال من زيادتها، وهو األمر ال�ذي اثأر غضب الحي ودفع مواطنيه اىل 
التجمه�ر ام�ام بيتي، ومطالبت�ي بمغادرة املنطقة يف م�دة أقصاها 3 
أش�هر بحجة ان مقاالتي هي التي ذك�رت الدولة بالبطاقة التموينية، 
ودفعتها اىل تقليص مفرداتها، ولو لم اكتب ملا تعرضت بطاقتهم إىل ما 
تعرض�ت اليه، ومن هنا وجدت نفي يف ورطة ال احس�د عليها، ولذلك 
راجع�ت وزارة التجارة وتوس�لت إليها ان ترتاجع ع�ن قرارها، إال انها 
رفض�ت زاعمة أنها اع�رف بمصلحة املواطن الكري�م، وراجعت وزارة 
الهج�رة واملهجرين إلنقاذي م�ن التهجري اإلجباري ال�ذي أتعرض له، 
غ�ري انها رفضت التعاون معي، فانا لس�ت مهاج�را اىل البالد بريجيت 
باردو أو مارلني مونرو، ولس�ت مهجرا يف داخل وطني ألس�باب دينية 
او قومي�ة او مذهبي�ة، وليس لديها بند يش�ري إىل مس�اعدة املهجرين 
الذي�ن يكتبون مقاالت يمكن أن تزعج الحكومة او تثري غضب الناس، 
ولم يبق أمامي س�بيل إال مناشدة أقاليمنا وحكوماتنا املحلية وشيوخ 

العشائر لقبول لجوئي اإلنساني!! 

لكل قاعدة اس�تثناء، عادة ما يثري الفضول واالنتباه واالس�تغراب، 
وثمة حقائق نفس�ية، تدعى )قوانني شد االنتباه(، واالنتباه أنواع منه 
)االختياري( هو ما نختاره وقت ما يش�اء،ومنه )االجباري( أي كل ما 
يجربن�ا -غصبا- عىل النظر والرتكيز مثال -حدوث انفجار مفاجئ )ويا 
مكثره�ا يف عراقن�ا اليوم(.. ح�دث طارئ..اندالع مش�كلة آنية، أو خرب 
عاجل يومض رسيعا أسفل شاش�ات التلفاز، أو ظاهرة شاذة.. مشهد 
غري�ب مثل تواج�د امرأة لوحدها مع مجموعة  رج�ال، أو وضع نقطة 
حمراء عىل س�طح لوحة يحوي مجموعة نقاط بيض أو س�ود أو صفر 
أو)ليموني(، عىل من يتم الرتكيز -هنا- حرصيا؟ نعم فاالجابة -قطعا- 
معروفة كالرد عىل أس�ئلة بسيطة، بل ساذجة تشبه أغلب األسئلة التي 
تطلقها إحدى رشكات هواتفنا النقالة عىل مشرتكيها و)تثربهم( -بعد 
ذلك- بسيل من رس�ائل تحفيزهم للفوز بجوائز وهمية )الحجي زين.. 

لو مو زين؟!(.
    لع�ل تعميم )القاعدة واالس�تثناء( -هنا- س�ينصب حول مقهى 
غريب جرى افتتاح�ه -مؤخرا-يف)هونك كونك( هو )االس�تثناء( كونه 
يختل�ف اختالفا جذريا، عم�ا ألفناه يف طبيعة عم�ل وواجبات املقاهي 
االعتيادي�ة واملألوفة، يقوم )مقهى الحزن( -وهذا هو اس�مه- بتقديم 
خدمات�ه الالزمة وف�ق طبيعة وه�دف معينني، وقب�ل أن نتعرف جيدا، 
أود أن أعي�د للذاك�رة الثقافي�ة والسياس�ية عن وجود مقه�ى يف بغداد 
-س�تينيات القرن العرشين- باس�م )مقهى املعقدي�ن( حيث كان يقع 
بداية شارع السعدون، وتعود تسميته بهذا االسم اىل اهتمام أغلب رواده 
)أدباء/مثقفني/وسياس�يني( بموجات ما عرف -آن�ذاك- بالوجوديني 
والالمنتمني واليساريني، أيام كانت تلصق صفة -أقصد تهمة- )املعقد( 
بسلوك وأفكار وترصفات املثقف الجدي، كما تلصق )لصقة جونسون( 

الشهرية يف املكان الذي توضع فيه.
   الكث�ري من ش�عرائنا وقصاصينا كانوا قد كتبوا مس�تذكرين ذلك 
املقه�ى، أبرزهم املب�دع )جمعة الالمي( -ربم�ا- يف مجموعته )من قتل 
حكمت الش�امي( أو )اليش�ن(، كان مقهى بس�يطا، يفتقر للكثري من 
محتوي�ات املقاه�ي العام�رة يف تقديم الخدم�ات، لكنه ثري�ا بالثقافة 
الراس�خة يف ضمري وعينا ومنجما لإلب�داع، لكنه ضاع، كما ضاع الكثري 
م�ن معاملن�ا ومقاهين�ا الفكري�ة واألدبي�ة والفني�ة )حس�ن عجمي/
االعيان/الربملان/البلدي�ة //الربازيلية والس�ويرسية وغريها، فيما لم 
ي�زل ينفرد )مقه�ى الحزن( هن�اك يف هونك كونك،عىل تقدي�م املناديل 
واملوس�يقى )التي تفتفت الصخر وزيادة مناس�يب الح�زن واملناحة(، 
ويمتنع عن تقديم أية خدمات من شأنها رفع مستوى معنويات الرواد 
كي ال تنس�يهم تعاس�تهم، فاملكان مخص�ص للتنفيس ال�رواد عما يف 
دواخله�م بالفضفضة والحديث عن مش�اكلهم، مقاب�ل )6( دوالرات، 
فق�ط عن الس�اعة الواحدة،فالغرض األس�ايس من إنش�اء هذا املقهى 
)االس�تثنائي(- وفق دراس�ات علمية- ه�و العالج النف�ي للمكتئبني 
من العش�اق ذوي التجارب الفاشلة يف الحب والتجار املفلسني واألزواج 
الهارب�ني والفارين بجلوده�م من أقفاص الزوجية، كم�ا يوفر للزبائن 
فرصة س�انحة للبكاء الجماعي، بتقدي�م البصل والفلفل األحمر وزيت 
النعن�اع كمواد تحفيزية يف تطبيق ش�عار املقهى)من أجل بكاء أمتع(، 
كذل�ك توفري الدمى الحاجيات للثأر منها وتخفيف حدة الحقد والغضب 

لدى روادها املكتئبني.
 الفكرة نجحت .. ي�ا جماعة الخري.. وأصحابها يفكرون بتعميمها 
يف بل�دان أخ�رى م�ن العالم،فلم�اذا ال نفك�ر- نحن- بإنش�اء مقاهي 
تمتص نقمة الش�عب عىل الحكومة جراء استمرار ضعف األمن ونقص 

الخدمات؟! 

  * حسن العاني

  * حسن عبد الحميد

أنتتا ُمتهتّجر !!

مقهى للبكاء اجلامعي

دغدغ���ات

نق���ار الخش���ب

لتحري���ر  مدي���ر ا

جتتتتتتارة احلتتتيتتتوانتتتات املتتتفتتترستتتة.. متتتوضتتتة التتيتتوم
أسود تستخدم ككالب حراسة !!


