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11 مليار دوالر نق��رة  وحرمانها من نح��و  لل��رد عل��ى تجاوزات ا

االربعاء
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خشية دولية من حتول ميزانية مفوضية 
االنتخابات اجلديدة اىل »فساد سياحي«

        المستقبل العراقي/خاص
فها من مستقبل عمل مفوضية حقوق  ابدت مصادر دبلوماس�ية تخوِّ
اإلنس�ان العراقية، الفتة إلى أنها ما تزال ف�ي طور النمو وأن قانونها 
ه�ت انتقادات  ل�م يقر بع�د. وكانت جهات سياس�ية وحقوقية قد وجَّ
على آلية اختي�ار المفوضين في المفوضية، مبينين أنها تخضع لمبدأ 
المحاصصة الطائفية مما قد يجعلها صورة مستنسخة لوزارة حقوق 
اإلنسان، بحسب تعبيرهم. وأكدت المصادر الدبلوماسية أن المفوضية 

»ال تملك حتى اآلن ميزانية وال مقرا ثابتا«، مبّينة أنها متخّوفة من أن 
تصب�ح »ال� 7 مليون ي�ورو وهي منحة أوربية التي س�تخصص على 
وف�ق ارادات المفوضي�ن ل�دورات تدريب وتأهيل إلى س�ياحة مبطنة 
ل�كادر المفوضية في دول اوروبا«.  ووجهت المصادر انتقادات حاّدة 
ل�«بعض أعضاء المفوضية الجديدة في التعامل مع منظمات المجتمع 
المدني«، مشيراً إلى أنهم يتعاملون ب�«تمييز مع هذه المنظمات فضالً 

عن محاولتهم فرض همينتهم على بعض المنظمات«.

حقوق اإلنسان 
النيابية: العراق لن 

يستجيب لضغوط 
إلغاء اإلعدام

7 ماليين يورو ل���  تج��اوزت ا

   بغداد/ المستقبل العراقي
قال المتحدث الرس�مي باس�م وزارة العدل حيدر الس�عدي ف�ي بيان صادر عن ال�وزارة أمس الثالثاء أن 
“بع�ض وس�ائل اإلعالم تناقلت معلوم�ات عن تراجع صحة النزي�ل طارق عزيز وعدم قدرت�ه على الحركة 
وال�كالم”، مش�يرا إلى أن “ه�ذه المعلومات ال أس�اس لها من الصح�ة”. وأضاف إن “رد ال�وزارة على هذه 
التصريح�ات الملفقة، ال يعدو التأس�يس للنهج المهني في اطالع الرأي العام عل�ى احدث المعلومات، عمال 
بحرية اإلعالم المسؤول في تداول المعلومة ووفقا للقنوات المعتمدة في الوزارة كمصادر رسمية الستقاء 
المعلومة”.وأش�ار الس�عدي إل�ى أن “اللجان الطبية في دائ�رة اإلصالح أكدت إن النزيل ط�ارق عزيز يتمتع 
بحالة صحية جيدة، ويخضع لبرنامج تمش�ية يومياً لتمرين المفاصل، علماً انه يجلس على كرسي متحرك، 
كما تم إرس�اله إلى مستشفى الكاظمية التعليمي إلجراء فحوصات شاملة له، وتبين من خاللها انه مصاب 
بمرض التهاب القصبات المزمن كونه مدخنا”، موضحا أن “الفريق الطبي طلب منه ترك التدخين او خفض 
معدالت�ه، إال ان�ه رفض ذلك”. وأفاد إن “هناك إش�ارات إل�ى أن عزيز فقد النطق، لكن ه�ذه المعلومات غير 

دقيقة، إال انه يعاني من التلعثم في لفظ بعض الكلمات لكبر سنه”.

اليوم.. ناشئونا بمواجهة 
الكومبيوتر الياباين.. 

واملدرب متفائل بالوصول للنهائي

اليوم.. مانشسرت سيتى وريال 
مدريد وسان جرمان يتطلعون 

للفوز اوروبيًا

هلذه االسباب.. 
برشى االسد 

يف ديب
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إنتشار مرض خطري وبنسب خميفة يف كردستان 
وسط تعتيم من وزارة صحتها !!

امريكا ترتكب جريمة كربى تنذر 
بكارثة بيئية يف العراق !! 

        بغداد/ المستقبل العراقي 
ذكر الناطق الرس�مي باس�م جهاز مكافحة اإلرهاب صباح النعمان 
أمس الثالثاء، إن “قوة من الجهاز اعتقلت خالل عملية دهم وتفتيش في 
منطقة الدوانم التابعة للعاصمة بغداد على شبكة إرهابية مسؤولة عن 
االغتياالت باألسلحة الكاتمة”.وأضاف النعمان أن “العملية استندت إلى 
معلومات استخبارية دقيقة”، مشيرا إلى أن “القوة نقلت المعتقلين إلى 
مرك�ز تابع للجهاز للتحقيق معهم”. فيما قال مصدر امني أن “ش�رطة 
البصرة تمكنت من إلقاء القبض على أربعة عشر مطلوبا بقضايا جنائية 
متنوعة وضبطت كدس�ا لألسلحة ومبالغ مالية بحوزة بعض المتهمين 

خالل عمليات أمنية في مناطق مختلقة من مدينة البصرة”.

اعتقال شبكة للقاعدة لالغتيال
 بـ »الكواتم« ببغداد

واشنطـن ترفـض إعـادة وثائـق عراقيـة مـن 
األرشيــف اليهــودي

                                                                                                                                                      
            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الثقافة أن واش�نطن وافقت عل�ى إعادة أكثر من 
20 ألف وثيقة مسروقة إلى العراق، عدا األرشيف اليهودي.

وق�ال مدير ع�ام العالقات الثقافي�ة ف�ي وزارة الثقافة عقيل 
المندالوي، إن جهود وزارتي الثقاف�ة والخارجية واألمانة العامة 

لمجل�س ال�وزراء الخاصة بمتابع�ة الوثائق العراقية المس�روقة، 
أس�فرت عن موافق�ة الجان�ب األميركي على إرج�اع أكثر من 20 
ألف�اً م�ن الوثائق المس�روقة.وأوضح أن بعض الوثائ�ق تعود إلى 
الدولة العراقية، وأخرى تخ�ص أجهزة نظام صدام “حزب البعث، 
المخابرات، األمن العام”، عدا األرشيف اليهودي.وأشار المندالوي 
إل�ى أن معظ�م ه�ذه الوثائ�ق موج�ودة ف�ي البنتاغ�ون ووزارة 
الخارجي�ة األميركي�ة ومؤسس�ة الذاكرة العراقية في واش�نطن. 
وتعّرضت الوثائق الخاصة بالدولة العراقية ووثائق تتعلق بالنظام 
الس�ابق إلى الس�رقة إّبان األحداث التي أعقبت غ�زو العراق في 9 
نيس�ان ع�ام 2003.واعترفت الوالي�ات المتحدة بنق�ل اآلالف من 
الوثائ�ق العراقية التي تخص النظام الس�ابق واألرش�يف اليهودي 

إل�ى األراض�ي األميركي�ة إثر الغ�زو، وقالت إنه�ا نقلت 
الوثائق خش�ية تعّرضها للتلف جّراء حالة الفوضى 

التي سادت العراق آنذاك.

                                           
تقرير تدقيق مزاد 

املركزي سريفع قبل 
هناية األسبوع

العدل: ال صحة لفقدان طارق عزيز احلركة والنطق
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         المستقبل العراقي/ خاص
علم�ت »المس�تقبل العراق�ي« من 
مص�ادر خاص�ة م�ن داخ�ل العاصمة 
الس�ورية دمش�ق ان ش�قيقة الرئيس 
السوري بشار االسد زوجة نائب وزير 
الدفاع السوري اللواء آصف شوكت قد 

غادرت الى االمارات 
المت��حدة  العربي�ة 
عل�ى مت���ن رحلة 
اعتيادية  جوي����ة 
به��دف االقام���ة 
ف�ي دبي.وكش�فت 
المصادر ان بش�رى 
وه���ي  االس���د، 
لدي�ه�ا  صيدالني�ة، 
ني�ة القامة عدد من 

المش�اريع الطبية والصحية في دولة 
االم�ارات، نافية في الوقت نفس�ه ان 
يك�ون خروجه�ا مش�ابها النش�قاق 
بع�ض االط�راف م�ن الدبلوماس�يين 
والضب�اط الذي�ن تلق�وا دعم�ا مالي�ا 
مباشرا من قبل قطر وتركيا لمناهضة 
النظام السوري.وشددت على ان االسد 
غ�ادرت العاصمة الس�ورية في وضح 
النه�ار، وتح�ت م�رآى ومس�مع م�ن 

الجميع.

           بغداد/ المستقبل العراقي
أكد عضو في لجنة حقوق اإلنس�ان النيابية أمس أن العراق لن يس�تجيب 
للضغ�وط الدولية الت�ي تطالبه بإلغاء عقوب�ة اإلعدام، مؤك�داً رفض غالبية 
أعض�اء اللجن�ة أي مس�ودة قد تطرح مس�تقبالً في ه�ذا الش�أن. وقال علي 
ش�بر إن »عقوب�ة اإلعدام موجودة في كثير من ال�دول وال يمكن إلغاؤها في 
العراق«، مبيناً أن »العراق اس�تجاب لمعايير حقوق اإلنسان كافة التي طالبت 
به�ا المنظمات األممية إال هذه المالحظة التي ال تتماش�ى مع طبيعة الوضع 
العراقي«.وأض�اف ش�بر »لدين�ا رؤيا أن عقوب�ة اإلعدام س�تؤدي إلى تهدئة 
الوض�ع العراقي باعتبار وجود تفجيرات وقت�ل بالجملة وال يمكن أن نمضي 

بالعملية السياسية وننجح ونؤمن الوضع إال بتنفيذ هذه العقوبة«.

                تعيد إحياء ملف فساد مات على رفوف »النزاهة«

كلفت أكثر من 19 مليون 
دوالر.. احلفارة “طيبة” 

وصلت أم قرص بكامل 
املواصفات الناقصة !!

ص19

العراق ُينزل طائرة 
إيرانية متجهة لسوريا 

ص3ويفتشها

:مصدر لـ

ص7

ص2

ص2بوابــات بغــداد منافــذ للفســاد  املــايل واالداري 

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com


�سيا�سية2
 العدد )  357  (  االربعاء  3  تشرين االول  2012

www.almustakbalpaper.net

           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

إذا صح�ت المعلومات الت�ي أوردتها 
وكالة "أور" اإلخبارية، فإننا فعال سائرون 
إلى حتفنا في المكان نفسه الذي نختلف 
فيه اليوم "المنطقة الخضراء"، وسنقتل 
جميع�ا في هذا الم�كان، كما جرى األمر 
مع عبد الكريم قاس�م حي�ن تحصن في 
وزارة الدفاع، وس�يكون األمر سهال على 
المهاجمي�ن، وه�ي أنن�ا نختل�ف وندفع 
األموال لشراء ذمم رؤساء عشائر وتسيير 
تظاهرات تأييد من اجل االس�تحواذ على 
أمان�ة بغداد وكأن الفوز بها يوازي الفوز 

بالجنة !!.
واقعي�ا.. كلم�ا تع�زز رصي�د األزمة 
وتعمقت الخالفات السياس�ية بين الكتل 
السياس�ية على اختالف مش�اربها، كلما 
اتس�عت ش�هيتها باتجاه االستحواذ على 
المواق�ع والحص�ص، وهن�ا أضم صوتي 
ألرى الصحفي العراقي محمد عبد الجبار 
الش�بوط حي�ن تحدث أول م�ن أمس في 
جري�دة الصب�اح عم�ا اس�ماه بمواطنة 
المحاصصة في مواجهة مواطن الوطن، 
هو ش�يء يدعو إلى االس�تغراب أن تلعب 
الق�وى السياس�ية المختلف�ة دورا ف�ي 
تجزئ�ة المجتم�ع العراق�ي، بحيث يفقد 
المجتمع العراقي في المس�تقبل منظور 
القدرة على التفاعل مع الدولة والحكومة 
ومع التنمية والتطوير واالستمرار كشعب 
ل�ه أن ي�ؤدي دوره ف�ي إط�ار االرتف�اع 

لمسؤولياته الوطنية والتاريخية.
لي�س هنالك دول�ة في العال�م يقدم 
أمين عاصمتها استقالته لرئيس الحكومة 
فتق�وم الدني�ا وال تقع�د م�ن االنتقادات 
واالتهامات والحث المس�تمر على تأليب 

النفوس والعمل من جهة أخرى إلى القيام 
بحملة تسقيط تستهدف هذا الطرف وتلك 
الشخصية وكأننا في معركة ضارية بين 
فريقين لدودين مع إن االفتراض الواقعي 
يقول: إن أمانة بغداد مؤسس�ة حكومية 
تعم�ل م�ن اج�ل الصال�ح الع�ام وعل�ى 
المترش�حين أو الق�وى السياس�ية التي 
تقف خلفهم أن تش�تغل بمعايير الصالح 
الع�ام ولي�س تهيي�ج الصال�ح وتعمي�ق 
الطال�ح وتجس�ير العالق�ة بي�ن الن�اس 
والكراهية وهي ثقافة لم نشهدها إال في 
أوس�اط عمليتنا السياس�ية الت�ي تعاني 
األمرين م�ن سياس�ييها وقادتها وفقهم 

الله لمراضيه!.
الذي يجري إننا نس�تهلك كالما كثيرا 
ف�ي التثوي�ر والتهييج والتحري�ض وإذا 
صح في أيدينا أن نعطي هواتف خصومنا 
للكتائب المس�لحة لكي ترى ش�غلها مع 
خصومن�ا ف�ي الدائرة الخالفي�ة الواحدة 
فل�ن نقص�ر ألن اله�دف اكبر م�ن كونه 
خالفا على مس�ؤولية وطنية بقدر ما هو 
اخت�الف على كيفي�ة اإلطاح�ة بالخصم 
مهم�ا كان حجم�ه وقرب�ه من�ا أو قربه 
وبع�ده م�ن المس�ؤولية الوطني�ة وبهذا 
نك�ون ولألس�ف الش�ديد مثل تل�ك التي 
نقضت غزلها من بعد ق�وة أنكاثا فنقدم 
أنفس�نا ق�ادة أزم�ة ومتالعبين بالش�أن 
الع�ام والمصالح الوطنية العامة ولس�نا 
ق�ادة ح�ل أو موظفين في دوائ�ر الدولة 
الديمقراطي�ة نعم�ل لصالحه�ا والتهمنا 
المصالح الش�خصية مثلم�ا نعتبر العمل 
بالوظيفة مس�ؤولية وليس كرسيا دائما 
يبقى بحوزتنا مادمنا موجودين على قيد 

الحياة!.
ليس�ت هنال�ك وظيفة دائم�ة وليس 

هنال�ك موقع دائ�م ولو دام�ت لغيرك ما 
وصلت إليك ولو امن األخوة الذين يسعون 
إلى االس�تحواذ على موق�ع األمين وهما 
م�ا ذك�رت أورد أس�ماءهم "المحاف�ظ 
إن  بغ�داد"  ورئي�س مجل�س محافظ�ة 
المس�ؤولية تكلي�ف ال تش�ريف واختيار 
على أس�اس النزاه�ة والق�درة والكفاءة 
واإلدارة الناجح�ة وان تأت�ي المس�ؤولية 
هكذا بال عنف وتدبير مسبق لكانوا وفروا 
على أنفسهم قيمة الهواتف واألموال التي 
ينفقونها وال�كالم الطويل العريض الذي 
يتحدث�ون ب�ه من اج�ل االس�تحواذ على 
أمانة بغ�داد، لكن كيف يمكن العمل على 
وفق ه�ذه الفرضية األخالقية، وقد بعدت 
علين�ا الش�قة ودب�ت الفتنة السياس�ية 
ف�ي أوصالنا، وص�ار احدنا يك�ره االخر، 
ويتمن�ى له الموت، ويص�رف وقتا طويال 

لمتابعة اخبار مرضه وصحته!.
أيها األخوة المختلف�ون المتهافتون 
عل�ى األمانة.. هل فكرت�م في أن التكالب 
على الموقع بعد استقالة األمين العيساوي 
من منصبه الوظيفي يعني أنكم ال ش�غل 
لك�م باألمان�ة الوطني�ة وال ش�غل لك�م 
بالناس والعاصمة قدر ما تعطون رسالة 
للن�اس إنكم تعمل�ون من اج�ل أحزابكم 
الت�ي  ه�ي  أحزابك�م  وان  السياس�ية، 
تدفعك�م إلى العمل به�ذا التهافت الكبير 
على الموقع عس�ى أن ترس�و الس�فينة 
على شاطئكم ويبدأ الغرف الكبير للموارد 
باإلف�ادة من األمانة في بناء الترس�انات 
المالي�ة خدم�ة ألحزابن�ا ولي�س خدم�ة 
اإلنس�ان العراق�ي في بغ�داد وهو مرض 
عضال لن نبرأ منه أب�دا مادامت األحزاب 
السياسية المشاركة في الحكومة أو التي 
ل�م تحظ بفرص�ة المش�اركة تعمل على 

حي�ازة الم�ال لنفس�ها والموقع 
لوجوده�ا السياس�ي حتى ال يق�ال أنها 
خارج العملية السياس�ية مع أن الماشي 
ب�أن ال�وزارة أو األمانة أو المؤسس�ة أو 
الوكالة األمني�ة او الثقافية ناما هي ريع 

مكتسب على أس�اس طائفي او سياسي 
أو انتخاب�ي او بالفهلوة كما جرت العادة 

بعد سقوط النظام السابق!.
متى نفهم أن الموقع وظيفة خدمية 
الديمقراط�ي، وان  النظ�م  ف�ي قواني�ن 

نتعامل معها على هذا األس�اس وليس�ت 
حديقة خلفية للدعوة اإلسالمية، او حزب 
الدعوة، او المجلس األعلى، او العراقية، او 
صالح المطلك، وان المسألة تتعلق بأمانة 
وطنية نؤديها بأمانة خدمة ألبناء شعبنا 

ثم نذهب إلى موقع آخر وربما نذهب إلى 
بيوتنا شاننا في ذلك شان بقية خلق الله 
والدول والحكومات والوزراء والمسؤولين 
ام ان أحزابن�ا السياس�ية علمتنا أن نأتي 
إلى السلطة وال نغادرها إال إلى القبور؟!.

الوطن أمانة أغىل من أمانة بغداد.. فهل نحن منتبهون ؟!

           الب�سرة / امل�ستقبل العراقي

اتهمت عشيرة بني وائل مخابرات 
دول�ة ج�ارة -ل�م تس�مها- وأخ�رى 
دولية بقتل محافظة البصرة االس�بق 
محمد مصبح الوائلي، ملوحة بتدويل 
القضية وتقديم الملفات والوثائق التي 
تثب�ت تورط تلك الجه�ات. وذكر بيان 
صادر عن عش�يرة بن�ي وائل امس إن 
"الجميع يعرف من قتل محمد مصبح 
الوائل�ي، فقد قتلته مواقف�ه الوطنية 
في التصدي للطامعين من دول الجوار 
قتلت�ه  والمس�تعمرين،  واإلس�تعمار 

إستخبارات دولية معروفة لنا جميعا 
وال تخفى ع�ن أهل البصرة". وأوضح 
البي�ان أن "هن�اك لجان�اً تحقيقي�ه 
تدع�م انهاء التحقيق والصاق الحادث 
عش�ائر  ونح�ن  القاع�دة،  بتنظي�م 
الش�رش نرفض هذا األمر، ألن القاتل 
مع�روف وهن�اك فيلم وثائق�ي يثبت 
للعالم وباألدلة القاطعة من هو القاتل 
الحقيق�ي". وأضاف البي�ان أنه "لعل 
س�ائل يس�أل لماذا ال تظهر للحكومة 
الحالية هذه الوثائق ونش�رها للناس 
لإلطالع عليها؟ فنق�ول أن الجالد هو 
القاضي والحكم". وحذرت العش�يرة 

أكدته�ا  "مح�اوالت  اس�مته  مم�ا 
معلومات م�ن مصادر معتم�د عليها 
لتنفيذ أعمال عنف وحرق مؤسس�ات 

ينفذه�ا القتل�ة الحقيقي�ون تحم�ل 
ش�عار ’’الثأر لمقتل الوائل�ي’’ تزويرا 
للحقائ�ق وحرف العدالة عن طريقها، 
ونحن نؤكد اس�تباقا خابوا وخس�ئوا 
ونح�ن، عش�ائر منطقة الش�رش في 
القرنة أولي�اء دم الفقيد، نبرأ إلى الله 
من هذه األفعال ونرفضها بالجملة". 
ولفت البيان إلى أنه "نؤكد في الوقت 
ذات�ه عل�ى احتفاظن�ا بالح�ق ال�ذي 
يكفل�ه المجتم�ع الدولي لن�ا بتدويل 
قضي�ة اغتيال محمد مصب�ح الوائلي 
وتقدي�م الوثائق والقرائ�ن على الدول 

التي قامت بفعلتها".

           بغداد/ امل�ستقبل العراقي

ومراقب�ون  سياس�يون  أب�دى 
مخ�اوف من عمل المفوضي�ة العليا 
المس�تقلة لالنتخابات ف�ي المرحلة 

المقبلة بعد خضوع عملية تشكيلها 
ونظ�ام  الكبي�رة  األح�زاب  لرغب�ة 
ع�ن  النائ�ب  وق�ال  المحاصص�ة. 
القائم�ة العراقية نبي�ل حربو عضو 
لجن�ة الخب�راء ف�ي اختي�ار أعضاء 
المفوضية إن الترشيح في البدء كان 
مهنياً، وأضاف "قدم أكثر من ثمانية 
آالف اسم أوراقهم بشفافية وبشكل 
علن�ي ونزي�ه، وتم اختيار 60 اس�ماً 
بع�د جمع نق�اط الخبرة والش�هادة 
والمهني�ة، لك�ن ف�ي ما بع�د تدخل 
زعم�اء الكت�ل الكبي�رة وت�م انتقاء 
األكث�ر والء ألحزابه�م على وفق مبدأ 
المحاصص�ة القومي�ة والطائفية". 
مش�يراً ال�ى ان ذل�ك س�يؤثر حتم�اً 

ف�ي نزاه�ة االنتخابات.م�ن جهته، 
أوض�ح النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة 
القان�ون حس�ين االس�دي إن هن�اك 
اعتراضات من ع�دد كبير من النواب 
على آلية االختي�ار، ومنهم نواب عن 
األحزاب الكبيرة رفضوا هذه الهيمنة 
للزعام�ات لوج�ود خش�ية حقيقية 
ف�ي  الديمقراطي�ة  مس�تقبل  عل�ى 
العراق نتيجة إخضاع كل مؤسس�ات 
الدول�ة وحت�ى المس�تقلة منها إلى 
مستبعدا  والمحسوبية،  المحاصصة 
تثم�ر  أن  أو  إصالح�ات  تحص�ل  أن 
االعتراضات في هذا الوقت من إعادة 
النظ�ر باختيار األعضاء لكنه أش�ار 
إلى وجود نية باختيار لجنة برلمانية 

المفوضي�ة  أداء  لمتابع�ة ومراقب�ة 
التي س�تكون ُمقّس�مة الوالءات إلى 
األح�زاب تبع�اً لم�ا ت�م م�ن اختيار 
األعضاء.إل�ى ذل�ك ق�ال عمي�د كلية 
العلوم السياسية في جامعة النهرين 
عامر حس�ن فياض ان ما حصل في 
إخضاع المؤسس�ات المس�تقلة إلى 
المحاصص�ة وأمزج�ة الزعماء يدلل 
على وجود خطر كبير على الدس�تور 
ال�ذي يت�م تج�اوزه ب�ال رادع، وه�و 
ما س�ينعكس على عمله�ا المرتبط 
بتحقي�ق العدالة، الس�يما مفوضية 
ب�إرادة  تش�كلت  الت�ي  االنتخاب�ات 
األح�زاب الكبيرة التي تري�د أن تثبت 

نفوذها وتحافظ على هيمنتها.

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أعلنت الحكوم�ة العراقية أم�س رفضها وجود أي 
قواعد أو قوات عس�كرية أجنبية على األراضي العراقية 
أو دخ�ول ق�وات بحج�ة مط�اردة المتمردي�ن، فيم�ا 
رفع�ت توصية إلى مجل�س النواب بإلغ�اء وعدم تمديد 
أي اتفاقي�ة مع الدول األجنبية بهذا الش�أن. وقال بيان 
رس�مي للحكومة، إن "مجل�س ال�وزراء يرفض وجود 
أي قواع�د أو ق�وات عس�كرية أجنبي�ة عل�ى األراضي 
العراقي�ة"، مبينا أن "المجلس يرف�ض أيضا دخول أي 
ق�وات أجنبية عس�كرية إل�ى األراض�ي العراقية بحجة 

مطاردة المتمردين". 
وأضاف أن "مجلس الوزراء رفع توصية إلى مجلس 
النواب بإلغاء أو عدم تمديد أي اتفاقية موقعة س�ابقة 
مع أي دولة أجنبية بهذا الش�أن".وكان مجلس الوزراء 
ق�د ناق�ش ف�ي جلس�ته االعتيادي�ة الثالث�ة واألربعين 
المنعق�دة أمس الثالثاء مش�روع قرار مجل�س النواب 
التركي بتمديد الس�ماح للقوات التركية بتجاوز الحدود 
العراقية لمالحقة حزب العمال الكردستاني مما يشكل 

تجاوزاً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه. 

العـراق يرفـض أية قــواعد أو قــوات عسكرية
 أجنـبـيـة علـى أراضيـه

عشرية الوائيل تتهم خمابرات "دولة جارة" بقتله 

خماوف من خضوع مفوضية االنتخابات لرغبات األحزاب الكبرية

            الب�سرة/ امل�ستقبل العراقي

كش�ف رئيس لجن�ة حقوق اإلنس�ان ف�ي مجلس 
البصرة حس�ين علي حس�ين عن تس�لم رفات عدد من 
ش�هداء العراق من الجانب الكويت�ي، والذين قضوا في 
ح�رب الخلي�ج الثانية. ولم يش�ر علي إلى ع�دد الرفات 
لكنه أكد أمس الثالثاء على أن "الجانب العراقي سيسلم 
بدوره إل�ى الجانب الكويتي رفات الكويتيين فيما إذا تم 

العثور عليها داخل البالد".
ولف�ت إلى أن "هناك مذكرة تفاهم بهذا الخصوص 

بين العراق وبعض الدول بهذا الش�أن”، مبينا أن “هناك 
مراح�ل عدة وف�ي الوق�ت الحالي وصلت إل�ى المرحلة 
السادس�ة لحف�ر بع�ض المقاب�ر ف�ي قض�اء الفاو”، 
مش�يرا إل�ى أن “الحمل�ة س�تبدأ 2012/10/3  ولغاية 
2012/10/18. ويذكر أن الكويت س�لمت العراق في 5 
من شهر تموز عام 2011، 32 من رفات جنود عراقيين 
قضوا في الكويت إبان ح�رب الخليج الثانية كما قامت 
الس�لطات الكويتي�ة في 17/أي�ار عام 2010 بتس�ليم 
رفات 55 شخصا يعود لجنود عراقيين عبر منفذ سفوان 

جنوب البصرة.

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول محل�ي ف�ي محافظة 
صالح الدين، أمس الثالثاء، عن إيقاف الدوام 
الرسمي لبعض مدارس قضاء طوزخورماتو 

بسب تهديدات جماعات مسلحة.
وق�ال قائممق�ام قض�اء دوزخورماتو 
شالل عبدول ل�"شفق نيوز"، إن "معلومات 
الداخلي�ة  وزارة  وم�ن  المس�توى  عالي�ة 
تحدي�دا وردتنا تفيد بنية جماعات مس�لحة 

باستهداف القضاء، والسيما المدارس". 
وأضاف أن "القضاء وفي اثر هذا القرار 
ق�رر إيق�اف الدوام الرس�مي للم�دارس في 
القض�اء ليوم واح�د للحيلول�ة دون حدوث 

خرق امني". 
من جهت�ه، أكد مصدر أمني ل�"ش�فق 
ني�وز"، أن" تنظي�م القاع�دة ه�و من يقف 
خلف تلك االستهدافات المتكررة في القضاء 
ولدينا معلومات ع�ن تحركات لعناصره من 

خالل استهداف تجمعات المدنيين".

العراق يتسلم من الكويت رفات جنود عراقيني

طوزخورماتو تعطل املدارس بسب هتديدات إرهابية
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            امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

كش�فت مصادر نيابية مطلعة أن محافظ بغداد صالح 
عب�د ال�رزاق س�يكون التال�ي على قائم�ة مجل�س النواب 
لالس�تجواب بش�أن الكثير من الملفات الت�ي عطل بعضها 
بضغوطات من قبل ن�واب نافذين في دولة القانون. وقالت 
المص�ادر ل�"المس�تقبل العراقي" إن تل�ك الملفات "طفت 
إل�ى الس�طح مرة أخ�رى ول�م يعد م�ن الممكن الس�كوت 
عليه�ا وتمريرها". مش�يرة إلى إن "نوابا م�ن كتلة األحرار 
والقائم�ة العراقي�ة يتبن�ون عملية الدفع باتجاه اس�تدعاء 
المحافظ واس�تجوابه أمام البرلمان في الكثير من القضايا 
المهمة من بينها ملفات المس�اعدات التي تمر عبر مجلس 
المحافظ�ة والمحافظ�ة والملف�ات المش�تركة م�ع وزارة 

الصحة ودوائر العقارات وملفات مشاريع تبنتها المحافظة 
وأخفقت في إدارتها". وأضافت "برغ�م المبادرات الفردية 
التي يقوم بها بعض النواب والساس�ة للضغط على األحرار 
للتوقف عن مشروعهم باستجواب المحافظ وكشف ملفاته 
أم�ام العل�ن، إال أن هنالك ني�ة جدية لدى األح�رار لإلطاحة 
بعب�د الرزاق بأقرب فرص�ة، الفتة إلى إن عب�د الرزاق "أثار 
حفيظة كتلة األح�رار بتصريحاته األخيرة التي وصف فيها 
البرلمان بأنه يطلق اإلرهابيين، في إش�ارة إلى قانون العفو 
العام الذي تبنته كتلة األحرار، والتي قد تسحبه من البرلمان 
في خطوة س�تثير مشكالت كثيرة داخل البرلمان وستعطل 
جملة قوانين من بينها قانون الدفع باآلجل، أو قانون البنى 
التحتي�ة، ال�ذي ترى الكت�ل بأنه اكبر منفعة س�تحظى بها 
دول�ة القانون وعلى رأس�ها المس�ؤولون كالمحافظ، علما 

أن حص�ة بغداد س�تكون حصة األس�د من المش�اريع التي 
ستقر على وفق القانون". وكثرت في اآلونة األخيرة ملفات 
الفس�اد التي تحيط بمحافظ بغداد، ولعل ابرز تلك الملفات 
ملف بوابات بغداد، والتي لم تتراجع المحافظة عن اإلمعان 
في مواصل�ة العمل بها، األمر الذي يعن�ي مواصلة عمليات 
الس�رقة. إذ أعلنت المحافظة في وقت سابق عن تخصيص 
300 ملي�ار دينار لبناء بوابات بغ�داد على وفق المواصفات 
الحديث�ة، مؤكدة أن العقود بصدد التوقي�ع، فيما لفتت إلى 
أن المباشرة بها ستتم خالل األسابيع المقبلة. وقال الوكيل 
الفني لمحاف�ظ بغداد كامل الس�عدي إن المحافظة "تولي 
اهتمام�ا كبيرا لمش�روع بوابات بغداد ورص�دت لها مبلغا 
يتج�اوز 300 ملي�ار دينار"، مش�يرا إلى أن "ع�دد البوابات 
س�تكون خمس�ة بغداد- حلة، بغ�داد- أبو غري�ب، بغداد- 
ك�وت، بغ�داد - بعقوبة، بغداد- موصل". وأش�ار الس�عدي 
إل�ى أن "عقود البن�اء البوابات بصدد التوقي�ع وتم االتفاق 
مع ش�ركات محلية وأخرى عالمية لتنفيذها بصيغة العمل 
المش�ترك"، الفتا إلى أن "المباشرة بتنفيذ المشاريع ستتم 
خالل الش�هر الحالي أو المقبل، ومن المؤمل أن تنجز خالل 
ع�ام أو ع�ام ونص�ف م�ن اآلن". وربما ال يمثل ذلك س�وى 
استمرار لمسلس�ل السرقات والفس�اد اإلداري الذي ثابرت 
بعض الجه�ات الحكومية على انجازه وعل�ى طريقتها في 

التفنن بأساليب جديدة ومبتكرة في سرقة قوت الشعب.  
وعل�ى صعي�د ذي صل�ة، كان عض�و لجن�ة الخدم�ات 
واالعم�ار النيابية محمد رضا الخفاجي قد أبدى اس�تعداده 
الس�تجواب محافظ بغداد صالح عبد الرزاق حال صدور أمر 
برلماني باس�تجوابه داخل مجلس الن�واب. وقال الخفاجي 
"يوجد في العديد من مشاريع األعمار المحالة إلى محافظة 
بغ�داد مجموعة م�ن اإلش�كاليات المتابعة م�ن قبل لجنة 
الخدم�ات واالعم�ار ولجن�ة األقاليم وبحاجة إل�ى توضيح 
عن طريق اس�تجواب المحافظ". وتابع أن "لدي الكثير من 
الملفات التي تبرر استجواب عبد الرزاق داخل مجلس النواب 
ولكني في طور التقصي والبحث عن األدلة ودراس�تها بدقة 
لمعرف�ة ما إذا كانت تس�تحق أن يس�تجوب المحافظ أم ال 

ليكون طلب االستجواب مهنيا وغير مسيس".

ملفاته كثيرة والشبهات تحوم حوله

 مصادر لـ                          : حمافظ بغداد ينتظر دوره 
لالستجواب يف جملس النواب
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق مجلس الوزراء أمس على تس�ليف وزارة الدفاع 1.2 مليار دوالر تحس�م م�ن تخصيصات صندوق 
التس�ليح لع�ام 2013، كما قرر الموافقة عل�ى صرف التخصيصات الواردة في الم�ادة 23 من قانون موازنة 

.2012
وق�ال المجلس في بيان رس�مي، إن “مجلس الوزراء قرر الموافقة على تس�ليف وزارة الدفاع 1.2 مليار 
دوالر عل�ى أن تحس�م م�ن تخصيصات صندوق التس�ليح لموازنة ع�ام 2013”. وأضاف الدب�اغ أن “مجلس 
الوزراء وافق أيضاً على صرف التخصيصات الواردة في المادة 23 من قانون الموازنة االتحادية لسنة 2012 
عل�ى أن تقدم وزارة المالية لمجلس الوزراء الحقاً جدول المبالغ المراد صرفها والجهات المس�تفيدة ومنح 
أولوية إلى الوزارات في موازنة عام 2012 التي أنفقت 100% من تخصيصاتها”. وتنص المادة 23 من قانون 
الموازن�ة لع�ام 2012، أن لمجل�س ال�وزراء تقديم موازنة تكميلية إل�ى مجلس النواب، وف�ي حالة تعذر بت 
مجلس النواب بمش�روع القانون خالل مدة ثالثين يوما من تس�لم مشروع القانون فلمجلس الوزراء إضافة 

تخصيصات إلى الموازنة االتحادية حسب الفقرة ثانياً من هذه المادة.

احلكومة تطمح للقاءات “جدية” حتل اخلالفات.. 
والـ”تلبيات” املتفاوتة تعكس “التشتت العراقي”

دع��وات أردوغ��ان.. ومس��تقبل العالق��ة م��ع تركي��ا

الوزراء يوافق على تسليف وزارة الدفاع 1.2 مليار دوالر
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            بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر مقرب من مكتب رئاس�ة 
الوزراء عن قرارات مهمة ستعلن قريباً، الفتاً 
ن قطع العالقات التجارية مع  إلى أنها تتضمَّ

تركيا.
وق�ال المص�در ف�ي تصري�ح خ�ص به 
“المس�تقبل العراق�ي” إن “رئاس�ة الوزراء 
س�تصدر قراراً تمنع الش�ركات التركية من 
حقوق االس�تثمار ف�ي العراق ف�ي وحملها 
عل�ى تصفي�ة اوضاعه�ا محلي�ا خ�الل مّدة 
محّددة”، موضحاً أن القرار “سيحظر ادخال 
أي بضاع�ة تركي�ة للبل�د”، مبين�اً أن القرار 
“ج�زء م�ن سياس�ة التعام�ل الحكومي مع 
تركي�ا للرد على التجاوزات عل�ى تجاوزاتها 

وتحريضها الطائفي ضد العراقيين”. 
وأضاف أن “القرار قد يلغي نحو 11 مليار 
دوالر هي حجم التبادل التجاري السنوي بين 
البلدين”، مشيراً إلى أن الحكومة “ستستعين 

هاً إلى أن اليونان  بالمنتجات اليونانية”، منوِّ
امتي�ازات  الع�راق  بمن�ح  رغبته�ا  “أب�دت 
ح�ًا إل�ى أن “مصان�ع أوربية  �ة”، ملمِّ خاصَّ
مس�تعدة للدخ�ول والعم�ل ف�ي محافظات 

بينها  م�ن  الع�راق 
واس�ط والديوانية 
والسماوة وميسان 
في  االكبر  لتك�ون 
انتاج  في  المنطقة 
وااللبسة  االقمشة 
المواصف�ات  ذات 
لمية”.وذك�ر  لعا ا
أب�دت  “كوري�ا  أن 
بس���دِّ  رغبته��ا 
س�وق الصناع�ات 
بم�ا  واالنش�اءات 
االكتف�اء  يحق��ق 

الذاتي للبلد”.

بغداد تكذب الرياض: إعدام املساوي تم بعلمها
         بغداد/ المستقبل العراقي

أكد مصدر في س�جن الحماي�ات القصوى، 
حي�ث يوجد المعتقلون الع�رب، تنفيذ حكم 
اإلع�دام بالمعتقل الس�عودي م�ازن محمد 
ناش�ي المس�اوي قب�ل أس�بوع م�ن موعد 
تس�ليمه المفت�رض إل�ى س�لطات المملكة 

العربية السعودية.
وق�ال المص�در إن “األحكام الص�ادرة ضد 
المتورطي�ن في قضايا إرهابي�ة قطعية، ال 
يمكن التراجع عنها إال في حال اصدر رئيس 

الجمهورية عفواً عن المحكوم”.
وتابع أن “ما أش�يع في وسائل اإلعالم عن 
إعدام المس�اوي قبل شهر أمر غير صحيح، 
الصحيح أن الحكم نفذ قبل اقل من أس�بوع 
وتم إب�الغ الجانب الس�عودي بذلك”. وكان 
وزير العدل حس�ن الش�مري، قال: “إننا لن 
نت�ردد ف�ي تنفيذ أح�كام اإلع�دام الصادرة 
ف�ي ح�ق الس�جناء الس�عوديين المداني�ن 
بجرائم اإلرهاب”. مقدراً عددهم “بس�بعين 
س�جيناً”. وأش�ار المص�در إل�ى أن »بعض 

هؤالء محكوم باإلعدام بسبب تورطهم في 
قضايا إرهابي�ة وقد أدلوا باعترافات مدونة 
ومس�جلة للتوثي�ق وم�ا يروج ع�ن تعذيب 
المحكومين باإلعدام، نفس�ياً أمر غير وارد 
ألنهم اعترفوا بنتيجة تصرفاتهم اإلرهابية 
التي تس�ببت بمقت�ل األبرياء، وعل�ى الذين 
يطعنون ف�ي ذلك تقديم األدلة المقنعة التي 

تنفي تلك االتهامات عنهم«.
وأوض�ح أن »أح�كام 
اإلعدام تنفذها وزارة 
الع�دل بكونه�ا جهة 
تنفيذي�ة، وال يحتفظ 
بجث�ة المع�دوم أكثر 
م�ن يومين بالنس�بة 
إلى العراقيين وأسبوع 
كحد أقصى بالنس�بة 
المحكومي�ن  إل�ى 
حي�ن  إل�ى  الع�رب 
إج�راءات  اس�تكمال 
إلى  جثامينه�م  نق�ل 

بلدانه�م«. ولف�ت إلى 
أن “المعدومين العرب 
يتم االحتفاظ بجثثهم 
ف�ي ثالج�ات خاص�ة 

عليه�ا  تش�رف 
الع�دل  وزارة 
وليس في دوائر 

الطب العدلي”.

         بغداد / المستقبل العراقي
قرر مجل�س الوزراء أمس 
والمحكومين  المتهمين  عزل 
بس�جون  »اإلرهاب«  بجرائم 
ومواق�ف خاص�ة، كم�ا أناط 

السجون  تلك  مسؤولية حماية 
بقوات الشرطة االتحادية على أن 

تقوم وزارة العدل باإلدارة المدنية لها.
وق�ال ف�ي بيان رس�مي إن »مجل�س ال�وزراء قرر 
عزل المتهمين والمحكومين بجرائم اإلرهاب بس�جون 
ومواق�ف خاصة، ومنع إي�داع المتهمين والمحكومين 
ع�ن جرائ�م أخ�رى غي�ر الجرائ�م اإلرهابية ف�ي هذه 
األماك�ن«. وأض�اف أن »مجل�س ال�وزراء ق�رر أيض�اً 
إناطة قوات الش�رطة االتحادية بمهمة حماية سجون 
ومواق�ف المتهمي�ن والمحكومي�ن بجرائ�م اإلرهاب 
وإدارة الشؤون األمنية فيها، على أن تقوم وزارة العدل 
ب�اإلدارة المدني�ة لش�ؤون الس�جناء والموقفين وفقاً 

للقانون«.

بغداد تقدم أول دفعة بـ 650 مليون 
دوالر من أموال النفط للكرد

           المستقبل العراقي/ أمجد صالح ومها بدر   
يب�دو إن الحكوم�ة التركي�ة تس�ببت بتعمي�ق 
الخالف�ات م�ع نظيرتها ف�ي بغداد بع�د أن وجهت 
دع�وة إل�ى نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة المحك�وم 
باإلعدام طارق الهاش�مي لحضور المؤتمر الدوري 
الراب�ع لحزب العدال�ة والتنمية الحاك�م في تركيا، 
وال�ذي ألق�ى كلمة ف�ي افتت�اح المؤتم�ر. وكانت 
أح�زاب عراقية عدة قررت تلبي�ة دعوة رجب طيب 
أردوغ�ان، رئيس ح�زب العدالة والتنمي�ة ورئيس 
ال�وزراء الترك�ي، ل�وال أنه�ا اصطدم�ت بوج�ود 
الهاش�مي ضم�ن قائم�ة المدعوي�ن فتراجعت عن 
قراراته�ا. ولعل النائب عن القائم�ة العراقية طالل 
الزوبع�ي وضع يده على صميم المش�كلة العراقية 
عندم�ا ق�ال ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن “الدول�ة 
العراقية اآلن ترتبط عبر أحزابها وكتلها السياسية 
بق�وى إقليمي�ة ودولية وتتخذ منها حلفاء تس�تند 
إليهم ف�ي مواجهاتها الداخلية”، الفت�اً إلى إن هذه 
“الظاه�رة الخطي�رة” تش�ير بوض�وح إل�ى حجم 
الخالفات العراقي�ة الداخلية. ولب�ى رئيس مجلس 
النواب أس�امة النجيف�ي ورئيس إقليم كردس�تان 
مس�عود بارزاني واألمين العام للحزب اإلس�المي 
العراقي أياد الس�امرائي إضافة إلى الهاشمي دعوة 
أردوغ�ان، فيم�ا لب�ى التي�ار الصدري تل�ك الدعوة 
“جزئياً” إن صح التعبير، إذ أرس�ل وفداً مكوناً من 
مصطفى اليعقوبي وأحمد الصدر لحضور المؤتمر، 
لك�ن الوف�د رفض الدخ�ول إلى القاع�ة عندما علم 
بوج�ود الهاش�مي فيها وع�اد أدراجه إل�ى الفندق 
الذي يقيم فيه. وللس�بب ذات�ه، اعتذر حزب الدعوة 
اإلس�المية والمجل�س األعل�ى اإلس�المي ورئيس 

التحال�ف الوطني إبراهيم الجعف�ري عن الحضور، 
بعد أن كانوا قد قرروا ذلك.

أما بش�أن عدم تلبية الدعوة م�ن رئيس الوزراء 
العراق�ي ن�وري المالكي، فقد أوض�ح القيادي في 
ائتالف دولة القانون علي العالق إن سبب ذلك ارتباط 
المالكي بالتزامات ومواعيد مس�بقة، فضالً عن إن 
الدع�وة وجه�ت بعن�وان “حزبي وليس رس�ميا”. 
وق�ال الع�الق ف�ي تصريح خ�ص به “المس�تقبل 
العراقي” إن “الش�خصيات المدع�وة تمت دعوتها 
بصفته�ا الحزبية”، مش�يراً إلى إن “هن�اك ملفات 
كبي�رة بين الع�راق وتركيا تحتاج إلى حل رس�مي 
بي�ن الدولتي�ن”. وأض�اف “نأم�ل أن تك�ون هناك 
مناس�بة أخرى ترد فيها دع�وة بطريقة مختلفة” 
بحس�ب تعبي�ره. ووصف الع�الق دع�وة اردوغان 
بأنها “بروتوكولية”. وقال “ال نس�تطيع أن نعطي 
تفسيراً أو تأويالً للموضوع ألن المؤتمر هو مؤتمر 
حزب�ي ووجه�ت دعوات�ه إل�ى مئات الش�خصيات 
م�ن ش�تى دول العالم”.من جانبه، ق�ال النائب عن 
كتل�ة األح�رار عدي ع�واد إن ع�دم تلبي�ة المالكي 
لدعوة أردوغ�ان تمثل موقف الش�عب العراقي من 
“االعت�داءات” التركية على الع�راق. وأوضح عواد 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن “رئيس ال�وزراء يمثل 
الش�عب في ظل التجربة الديمقراطية التي يعيشها 
الع�راق اليوم، وبالتالي فإن تلبيته لدعوة اردوغان، 
في حال حدث ذلك، س�تمثل اس�تخفافاً بالس�يادة 
العراقي�ة الت�ي تعرضت لالعت�داء التركي م�راراً”، 
الفت�ًا إل�ى إن “تركي�ا تتعامل مع العراق بسياس�ة 
الكي�ل بمكيالين، وهي تريد أن تعي�د هيمنة الدولة 
العثمانية على العراق في العصور الغابرة، ولألسف 

هن�اك م�ن يحاب�ي ال�دور الترك�ي ف�ي 
الداخل”. وأضاف “بعض القوى العراقية 
تتهم إيران بالتدخل في الش�أن العراقي 
الداخلي بينما تتناس�ى التدخ�ل التركي 
الواضح، والذي تريد من خالله السيطرة 
عل�ى الث�روات العراقية وزراع�ة الفتنة 
الطائفي�ة بي�ن العراقيي�ن”، مؤك�داً إن 

“األزمة بين بغداد وأربيل ما كانت لتندلع 
ل�وال تدخل األيادي التركية في ذلك”. وعن 

توقيت الدعوة قال عواد “جاءت الدعوة في 
ه�ذا التوقيت به�دف ذر الرماد ف�ي العيون”، 

موضحاً “الحكومة التركية أرادت أن تظهر للعالم 
إنها تسعى لبناء عالقات طيبة مع الدول المجاورة 
لها، وإنها ال تنتهج نهج�ا طائفيا في تعاملها مع 
الحكوم�ة العراقية، ولكنها ف�ي الحقيقة طائفية 
جدا وال تريد لعالقتها بالعراق أن تكون طبيعية”.   
وعن مس�تقبل العالقة بين العراق وتركيا في ظل 
ه�ذه التطورات تحدث النائب عن القائمة العراقية 
وليد المحمدي ل�”المس�تقبل العراقي” قائالً “من 
مصلحة العراق أن تربطه عالقات متينة مع الجارة 
التركي�ة، على أن تك�ون تلك العالق�ات قائمة على 
أس�اس االحترام المتبادل ووفق مبدأ حسن الجوار 
بي�ن البلدين”. وأع�رب المحمدي ع�ن اعتقاده بأن 
تلبي�ة ه�ذه الدعوة من قب�ل قادة الكتل السياس�ية 
“كان بإمكانه�ا وضع النقاط عل�ى الحروف وحل 
األزم�ات القائمة بين الع�راق وتركيا”، مؤكداً على 
إن “تركي�ا دول�ة مهمة في المنطق�ة ولها تأثيرها 
الحيوي في مجمل األحداث الجارية، لذا فإن عالقة 

العراق بها يجب أن تتجه نحو األفضل”.

قرار بعزل املحكومني بـ »اإلرهاب« 
بسجون ومواقف خاصة

    بغداد/ المستقبل العراقي
أمرت السلطات العراقية للمرة األولى أمس 
الثالثاء طائرة شحن إيرانية متجهة إلى سوريا 
بالهبوط وقامت بتفتيش�ها قبل أن تسمح لها 
بإكم�ال رحلتها، بحس�ب ما أعلن مس�ؤولون 

عراقيون لوكالة فرانس برس.
وقال رئيس س�لطة الطي�ران المدني ناصر 
بن�در “طلبنا من طائرة ش�حن إيرانية الهبوط 
واستجابت، وقد تم تفتيشها من قبل مختصين 
في الش�حن الجوي والجه�ات األمنية”، بينما 
أك�د مس�ؤول حكوم�ي أن الطائ�رة اآلتية من 
متجهة  كان�ت  طهران 
إلى دمشق. 

ب�دوره، أكد مص�در في الس�فارة اإليرانية في 
بغداد أن “السلطات العراقية أمرت طائرة نقل 
إيرانية بالهبوط في مطار بغداد الدولي وقامت 
بتفتيش�ها بش�كل دقيق”. وأضاف المصدر أن 

“الطائرة تابعة لخطوط طيران إيران اير”.
وه�ذه أول م�رة يعل�ن فيه�ا مس�ؤولون 
إيراني�ة  الطل�ب م�ن طائ�رة  عراقي�ون ع�ن 
الهب�وط لتفتيش�ها بحثا ع�ن أس�لحة. وكان 
وزي�ر الخارجي�ة هوش�يار زيب�اري أك�د في 
مقابل�ة صحافي�ة األح�د أن بغ�داد “عازم�ة” 
عل�ى إخضاع الطائرات اإليراني�ة المتجهة إلى 
س�وريا للتفتيش، وهو م�ا تطالب به الواليات 

المتحدة.

مصادرة عرشات اهلواتف وأجهزة الكومبيوتر من سجن يف بغدادالعراق ُينزل طائرة إيرانية متجهة لسوريا ويفتشها
  بغداد/ المستقبل العراقي   

دهمت قوة عراقي�ة خاصة احد أهم 
الس�جون في بغداد وصادرت عش�رات 
الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر 
من داخل غرف المس�اجين، بحس�ب ما 

أفاد مسؤول امني أمس الثالثاء.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس 
طالبا عدم الكش�ف عن اس�مه إن “قوة 
أمني�ة تابع�ة لق�وات التدخ�ل الس�ريع 
دهم�ت س�جن العدال�ة ف�ي الكاظمية 
قبل أي�ام وص�ادرت عش�رات الهواتف 
المحمولة وأجهزة الكومبيوتر وأجهزة 
االنترن�ت”.  بخدم�ة  خاص�ة  أخ�رى 
وأوضح أن “القوة تلقت أمرا من مكتب 
القائ�د الع�ام للق�وات المس�لحة بدهم 
الس�جن بعد ورود معلومات عن وجود 
األجه�زة بتواطؤ من حراس الس�جن”. 
وأكد المص�در أن “القوة قامت بتفتيش 
الس�جناء وإخراجهم من غرفهم وبدأت 
بالتفتيش وعث�رت على األجهزة مخبأة 

داخل الحاجيات”.

        بغداد/ المستقبل العراقي
س�داد  المالي�ة  وزارة  ب�دأت 
دفع�ة أولي�ة قيمته�ا 650 مليون 
دوالر لكردس�تان الع�راق لس�داد 
مستحقات شركات النفط العاملة 
في اإلقليم الذي يتمتع بحكم شبه 
ذاتي.وق�ال نائ�ب وزي�ر المالي�ة 

روش ن�وري ش�اويش لرويترز إن 
“وزارة المالي�ة االتحادية ب�دأت بتحويل أول دفعة 
نفطية بقيم�ة 650 ملي�ون دوالر لإلقليم الكردي.

وكان�ت صادرات النف�ط العراقية ف�ي آب الماضي 
س�جلت أعلى مس�توى لها منذ ثالثين عاما. وصدر 
الع�راق ما معدل�ه مليونين و265 أل�ف برميل من 
النفط الخام يوميا في آب، وجنى عائدا يتجاوز 8,4 
مليار دوالر، حسبما صرح به مدير شركة تسويق 
النف�ط الحكومية ف�الح العامري ف�ي تصريحات 

سابقة لوكالة فرانس برس.

             المستقبل العراقي/ خاص
نف�ى رئي�س كتل�ة المواط�ن التابع�ة 
للمجل�س االس�المي االعلى العراق�ي باقر 
جب�ر الزبي�دي م�ا تناقلته وس�ائل االعالم 
بش�أن ترشيحه لش�غل منصب امين بغداد.

وقال الزبيدي ف�ي تصريح خص 
العراق�ي”:  “المس�تقبل  ب�ه 
ان “ال صح�ة مطلق�ا لم�ا ورد 
في بعض وس�ائل االعالم بش�أن 
الترش�يح لش�غل منصب امين بغداد 
بعد اس�تقالة الدكتور صابر العيساوي 
االس�المي  المجل�س  ان  مؤخرا”.وتاب�ع: 
العراقي رش�ح ثالث ش�خصيات معروفة 
بالكفاءة والمهنية والنزاهة لشغل منصب 
امي�ن بغداد، مش�ددا على “انني لس�ت 

احد هذه الش�خصيات”، مش�يرا في الوقت 
ذات�ه الى ان مس�ؤولياته الحالية ال تتيح له 
ف�ي كل االح�وال التوجه الى ش�غل منصب 
آخر.وكانت وكالة اور نيوز، اوردت أن عدد 
المتطلعين لمنصب االمين في تزايد مستمر، 
برغم ان المنصب من حصة المجلس االعلى 
الذي رش�ح، كما يقول قياديون فيه، اربعة 
اس�ماء، فيما عمد مجل�س محافظة بغداد 
الى ترش�يح ثالثة اس�ماء، في حين يسعى 
آخرون بطرق ملتوية للوصول الى المنصب.

وطبقاً للوكالة نفس�ها فإن “ابرز مرشحي 
المجلس االعل�ى: باقر جب�ر الزبيدي وعبد 
الحسين عبطان، فيما يتنافس كالً من كامل 
الزي�دي وصالح عب�د الرزاق، خ�ارج اطار 

الشرعية للفوز بالمنصب”.

الزبيـدي: انـا لسـت ضمـن املرشـحني 
ملنصب االمني 

مازن المساوي

بغداد ستقطع العالقات التجارية مع تركيا
للرد على تجاوزات انقرة.. وحرمانها من نحو 11 مليار دوالر
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       المستقبل العراقي / خاص

كانت حكاية الحفارة “طيبة” قد أخذت حيزاً كبيراً من 
الجدل بش�أن وجود فساد إداري ومالي في عملية شرائها، 
وجرى ذل�ك قبل عامين م�ن اآلن، بالرغم م�ن إن الحفارة 
تم ش�راؤها قبل أربع�ة أعوام. ففي ع�ام 2008، احتاجت 
الش�ركة العام�ة لموان�ئ الع�راق، إحدى تش�كيالت وزارة 
النق�ل، حفارة تعمل على تعميق قن�وات المالحة العراقية، 
فقام�ت بالتعاق�د مع ش�ركة أردني�ة لتجهيزه�ا بحفارة 
صينية مستعملة، وفي عام 2010، بعد عامين من التعاقد 
على ش�راء الحف�ارة التي وصل�ت إلى مين�اء أم قصر في 
2008/12/3، اكتشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة 
البصرة وجود فساد في عملية الشراء وقررت إحالة ملفها 
إل�ى هيئ�ة النزاهة. ويب�دو إن لجنة نزاه�ة البصرة نفذت 
وعيده�ا وأحال�ت الملف إلى هيئ�ة النزاهة، لك�ن األخيرة 
“أهمل�ت المل�ف ولم يأخ�ذ حيزاً كبي�راً ف�ي تحقيقاتها” 
حس�بما ذكر النائب عن التحالف الوطني قاس�م األعرجي 
لوكالة أنباء المستقبل في 2011/7/4. والذي قال أيضاً إن 
“هن�اك خلال إداريا كبيرا داخل هيئة النزاهة، والتي أهملت 
التحقي�ق في الكثير من القضايا، من بينها ملف فس�اد قد 
طرح باس�م ملف “الحفارة طيبة” حول الموانئ العراقية، 
حيث كان في�ه الكثير من األدلة والبراهين، ولكن لألس�ف 
الشديد كان هذا الملف قد أحيل إلى هيئة النزاهة ولم يأخذ 

الحيز الكبير”. 
وبالطبع، كانت وزارة النقل، وعلى لسان وزيرها السابق 
عامر عبد الجبار، تنفي باس�تمرار وجود فساد في صفقة 
ش�راء الحف�ارة، حيث أكد عب�د الجبار ف�ي 2010/1/30 
إن “صفقة ش�راء الحف�ارة البحرية “طيب�ة” جرت وفقا 
للقانون والضوابط اإلدارية”. ومثل جميع ملفات الفس�اد 
الت�ي باتت الظاهرة األكثر لمعان�اً في عراقنا الجديد، رمي 
هذا الملف على أحد رفوف المؤسسات الرقابية، بعد زوبعة 
إعالمي�ة اس�تمرت لفت�رة ما، م�ن دون أن تع�رف النتائج 
النهائية له وماذا حل بالحفارة المستعملة “الرديئة”، كما 

س�يتضح فيما بعد، وماذا حل بمن وقف 
وراء شرائها. ومثل جميع ملفات الفساد 
أيض�اً، مر ه�ذا الملف ف�ي حينها مرور 
الكرام على مس�امع المواط�ن العراقي، 
الذي ربما عرف في حينها أن ثمة فسادا 
يدور حول هذه الحفارة، لكنه، بالتأكيد، 
ل�م يطل�ع عل�ى تفاصي�ل ذلك الفس�اد 
وم�اذا كان يدور خل�ف الكواليس وكيف 
صرف�ت األموال الطائلة، التي هي أمواله 
بالطب�ع، من أجل ش�راء حف�ارة انفجر 
احد أنابي�ب الهيدروليك فيها حين قامت 
لجنة االستالم بتشغيلها تشغيالً تجريبياً 

لمعرفة مدى كفاءتها!. 
ولكن “المستقبل العراقي” ستطلعه 
ف�ي ه�ذا المل�ف عل�ى جمي�ع تفاصيل 
صفقة ش�راء تلك الحف�ارة وكما وردت 
في الوثائ�ق والعقود المتعلقة بها والتي 
حصلت عليها مؤخراً، ساعية في ذلك إلى 
تقصي الحقيقة وإطالع الرأي العام على 
م�ا يجري ف�ي أروقة مؤسس�ات الدولة 
من عمليات فس�اد وإهم�ال متعمد في 
أغلب األحيان يه�دف بطبيعة الحال إلى 

التجاوز على المال العام لتحقيق منافع ش�خصية ال أكثر، 
وهادف�ة إلى إع�ادة فتح ملف ال تعرف حتى اآلن األس�باب 
الكامنة وراء غلقه، على أمل أن يكون الرادع شاخصاً أمام 

كل من تسول له نفسه مد يده إلى المال العام بنية سوء.

على بركة الله
 جل�س المدير العام الس�ابق للش�ركة العام�ة لموانئ 
الع�راق ص�الح خضير عب�ود والمدي�ر المفوض للش�ركة 
الدولي�ة للتج�ارة والتخزي�ن والتطوير العالي س�عد غانم 
الصراف في 2008/7/7 ليوقعا عقد ش�راء حفارة ماصة 
خازن�ة مس�تعملة بطاق�ة 4500 مت�ر مكعب م�ع المواد 

االحتياطية بنس�بة 10% من قيمة العقد الكلية. والش�ركة 
الدولية للتج�ارة والتخزين هي ش�ركة أردنية يقع مقرها 
في العاصمة األردنية عمان/ أم أذينة/ شارع سعد بن أبي 

وقاص/ أبو زيد سنتر/ الطابق األرضي. 
وبحسب العقد الذي حصلت “المستقبل العراقي” على 
نسخة منه، اتفق الطرفان المتعاقدان، ويمثل الطرف األول 
المدير العام للش�ركة العامة لموانئ العراق، ويسمى فيما 
بعد “المشتري”، أما الطرف الثاني فيمثله المدير المفوض 
للش�ركة األردنية المذكورة، ويس�مى فيما بع�د “البائع”، 
بحس�ب صيغة العقد. اتفق الطرفان عل�ى أن يقوم البائع 
بتجهيز المش�تري بحفارة ماصة خازنة مستعملة بطاقة 
4500 مت�ر مكع�ب والمس�ماة “فان�ج يوج�ون 9” والتي 
يمتلكه�ا البائع مع مواد احتياطية بنس�بة 10% من قيمة 
العقد على أس�اس “CIF” ميناء أم قص�ر وبمبلغ إجمالي 

قدره 19 مليونا و525 ألف دوالر.

شروط رائعة!
ض�م العقد ش�روطاً تبدو ممتازة لم�ن يقرأها، بالرغم 
م�ن أن الكثي�ر منها غي�ر مفهومة لمن هم م�ن غير ذوي 

االختصاص، لكنها تحمل ف�ي طياتها حرصاً واضحاً على 
توفير حفارة بمواصفات وشروط مالية وتجهيزية تضمن 
عم�ل هذه الحفارة بما يحقق الفائ�دة المرجوة منها. فقد 
نصت فقرة مواصفات الحفارة على أن تكون حفارة ماصة 
خازنة سعة 4500 متر مكعب من طراز “فانج يوجون 9” 
صينية المنش�أ “الب�دن + المحرك” وس�نة الصنع 2006، 
ونص�ت المواصف�ات أيضاً عل�ى أن يكون ط�ول الحفارة 

99 مت�را و90 س�م وعرضه�ا 17 
مت�را وارتفاعه�ا 8 أمت�ار و20 
س�م وط�ول الغاط�س 6 أمتار 
و45 س�م. فيم�ا نص�ت عل�ى 
أن يبل�غ عمق الحف�ر 25 مترا 
وذات رأس�ي حفر والس�رعة 
القص�وى له�ا 11 عق�دة في 
الس�اعة وتح�وي مولدتي�ن 
كهربائيتي�ن رئيس�تين ذات 
قدرة 300 كيلو واط / 380 
فول�ت / 50 هرت�ز يمك�ن 
لها التعش�يق مع�ا ومولدة 

مس�اعدة ذات ق�درة 98 كيلو 
واط “الحقيقي�ة 75 كيلو واط”. كما اش�ترط 

العقد ف�ي فقرة المواصف�ات أن تحوي الحف�ارة ماكنتي 
دف�ع فاص�ل ميكانيكي “كي�ر بوكس” وذات ق�درة 3950 
كيل�و واط وعدد ال�دورات 500 دورة ف�ي الدقيقة. وتكون 
ذات محركات دي�زل عدد 2 لتدوير مضخ�ات هيدروليكية 
لعمليات الحف�ر، وأن تكون مضخ�ات الحفر مربوطة في 
منتصف رأس الحفر نوع “س�تاف موت�رر” ويتم تدويرها 
بمح�ركات هيدروليكي�ة، وأن تح�وي الحف�ارة رافعة في 
وسطها بقدرة رفع 8 اطنان. وورد في المواصفات أيضا أن 
يكون بدن الحفارة مصنوعا من صفائح حديد “س�ي سي 
اس أي” وبس�مك 18 ملم لمنطقة القاع و14 ملم للجوانب 
و12ملم للس�طح و10 ملم لقواط�ع الخزانات، وأن تحوي 
الحف�ارة كافة أجه�زة المالحة وأجهزة الحف�ر والمراقبة، 
وأن يتم تفريغ حموالت الطمى بواس�طة 12 بوابة قرصية 

تعمل هيدروليكيا ومباش�رة إلى البحر. 
أم�ا فيم�ا يخ�ص التزام�ات البائ�ع، 
فق�د فرض العق�د عليه االلت�زام بتجهيز 
حف�ارة خازنة ماصة ذات قدرة 4500م3 
صيني�ة   ”9 يوج�ون  “فان�ج  المس�ماة 
المنش�أ وحس�ب المواصف�ات المذكورة 
أعاله، والتي تم االتفاق عليها بين ممثلي 
المش�تري وممثلي البائع في الصين مع 
مراع�اة الفق�رة ثانيا / 7 من ه�ذا العقد 
المدونة أدناه على أس�اس “سي آي اف” 
مين�اء أم قص�ر م�ع الم�واد االحتياطية 
بنسبة 10 % وحس�ب القائمة التي سيتم 
إعداده�ا من قبل المش�تري الحقا، وعلى 
أن يضم�ن البائ�ع س�المة وصوله�ا إلى 
مين�اء أم قصر حس�ب األس�عار المتفق 
عليه�ا. وأكد العق�د انه ف�ي حالة ظهور 
أي فق�رة ناقصة أو متضررة أو تالفة من 
جراء س�وء النقل أو ألي س�بب آخر يحق 
للمش�تري مطالب�ة البائ�ع بتصليحها أو 
اس�تبدالها خالل فترة 60 يوما من تاريخ 
تبليغ البائع من قبل المشتري بذلك وعلى 
نفقة البائع وال يتحمل المشتري أي تكاليف من جراء ذلك، 
وعند عدم إصالحها أو اس�تبدالها خالل تل�ك المدة يتحمل 
البائ�ع غرامات تأخيري�ة قدرها 16 ألف�ا و270 دوالرا عن 
كل ي�وم تأخير، على أن ال تزي�د على 10 % من مبلغ العقد. 
واش�ترط العقد على البائع أيضاً أن تكون مسؤولية أجور 
وص�ول الحف�ارة م�ع الم�واد االحتياطية م�ن الصين إلى 

 Finalمين�اء أم قصر في البصرة
destination” “ م�ن مس�ؤولية 
البائع ويتحمل المشتري جميع 
الرس�وم المترتبة ف�ي ميناء أم 
قصر. أم�ا التزامات المش�تري 

فق�د تضمن�ت فت�ح اعتم�اد مس�تندي 
لصال�ح البائع غير قاب�ل للنقض ومثبت 
ف�ي المص�رف العراقي للتج�ارة على أن 
يتحمل البائع مصاري�ف تثبيت االعتماد 
بمبل�غ 19 مليون�ا و525 ألف دوالر نافذا 
لغاية تاريخ تس�ليم الحف�ارة مع المواد 
االحتياطية للمش�تري وفقا للفقرة ثانيا 
/4 م�ن العق�د وتطل�ق مبال�غ االعتماد 
المستندي حس�ب اآلتي: 70 % من قيمة 
الحفارة تطلق بعد تسجيل الحفارة باسم 
المش�تري في الصي�ن، 25 % م�ن قيمة 
الحفارة تطلق عند وصولها إلى ميناء أم 
قصر وتس�لمها اس�تالما نهائيا وصدور 
ش�هادة االس�تالم النهائية، 5% من قيمة 
الحف�ارة تطل�ق بعد تقدي�م البائع براءة 
ذمة من الهيئ�ة العامة للضرائب وانتهاء 
م�دة الضم�ان، مبلغ ملي�ون و775 ألف 
دوالر تطلق على ش�كل دفعات وحس�ب 
كمية المواد االحتياطية الواصلة، على أن 

تستقطع نسبة 5% من قيمة كل دفعة، وعلى أن تطلق بعد 
تأييد مطابقتها للمواصفات المطلوبة وتس�لمها اس�تالما 
نهائيا من قبل لجنة فنية مختصة تابعة للمشتري وحسب 
القائمة المس�عرة والمرفقة بهذا العق�د والتي تعتبر جزءا 
ال يتج�زأ منه. كما نص�ت التزامات المش�تري على أن يتم 
تس�لم الحفارة خالل 10 أيام من تاريخ وصولها إلى ميناء 
أم قصر وإج�راء مطابقتها للمواصفات المطلوبة وإطالق 
مس�تحقات البائع خ�الل فترة ال تتج�اوز ثالثين يوما من 
تاريخ انتهاء أعمال المطابقة والفحص وتس�لمها استالما 
نهائي�ا. كم�ا يتحم�ل المش�تري مصاريف فت�ح االعتماد 
المستندي داخل العراق فقط، وترشيح ستة فنيين لغرض 
التدريب في الصين على عمل الحفارة وعلى نفقة البائع. 

أم�ا الفق�رة الرابع�ة من العق�د، وهي فقرة الش�روط 
العام�ة، فقد نصت على انه عند ع�دم تنفيذ العقد من قبل 
البائع أو مخالفته ألي ش�رط من شروطه، فللمشتري حق 
الخيار بين فرض غرامة مالية قدرها 16270 دوالرا وللمدة 
التي يراها المش�تري، على أن ال تزيد نس�بة الغرامات على 
10 % م�ن قيمة العقد بم�دة ال تتجاوز 25% من مدة العقد، 
مضاف�ا إليها أي م�دد إضافية ممنوحة، فعلى المش�تري 
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باإلسراع بتنفيذ العقد بما في ذلك 
تشكيل لجنة لإلسراع يمثل فيها البائع للصرف على األعمال 
المتبقية أو سحب العمل وتنفيذه على نفقة البائع بموجب 
ش�روط العقد، ويتحمل البائع فرق الكلف�ة واألضرار التي 
تصيب المش�تري ويعتبر الضرر متحقق�ا بمجرد التأخير 
ف�ي التنفي�ذ او مخالفت�ه لش�روط العقد لتعلقه بتس�يير 
مرف�ق ع�ام. كم�ا نصت 

عل�ى اعتب�ار ش�روط الدعوة المباش�رة 
العق�ود  تنفي�ذ  وتعليم�ات  واإلحال�ة 
الحكومي�ة رق�م 1 لس�نة 2008 ج�زء ال 
يتج�زأ من ه�ذا العق�د. ونص�ت على أن 
تس�تحصل المبالغ المستحقة للمشتري 
وفقا لقانون تحصي�ل الديون الحكومية 
رق�م 56 لس�نة 1977 أو أي قانون يحل 
محله. ونصت الشروط العامة أيضا على 
عدم جواز إضافة أو إجراء أي تعديل على 
العق�د إال بموافقة الطرفي�ن المتعاقدين 
تحريري�ا. ونص�ت النقط�ة األخي�رة من 
فقرة الشروط العامة على انه عند حدوث 
أي خ�الف بين الطرفي�ن المتعاقدين يتم 
حل�ه بالط�رق الودي�ة “رضائي�ا”، وفي 
حالة تعذر ذلك يت�م اللجوء إلى المحاكم 
العراقية لحس�م الخالف وتطبيق أحكام 
القوانين واألنظم�ة والتعليمات العراقية 

على موضوع الدعوى. 
إلى هنا ينتهي العقد، ويبقى ميناء أم 

قصر بانتظار “طيبة”، الحفارة المنتظر وصولها.
ولكن...!

يؤشر محضر لجنة االس�تالم أن الحفارة طيبة وصلت 
إل�ى ميناء أم قصر في مطلع كانون الثاني من عام 2008، 
إذ يشير المحضر إلى أمر إداري صادر بتاريخ 2008/12/2 
يتعلق بتش�كيل لجنة استالم للحفارة، ويقول المحضر انه 
“اس�تنادا إلى العقد المبرم بين ش�ركتنا والشركة الدولية 
للتج�ارة والتخزين والتطوير العالي قام�ت اللجنة بإجراء 
الكش�ف الموقعي على الحفارة الراس�ية ف�ي أم قصر بعد 
وصوله�ا ي�وم 2008/12/3”. وتذك�ر اللجن�ة أنها قامت 
بتاري�خ 2008/12/4 بزي�ارة الحف�ارة إلجراء الكش�ف، 
إال انه تعذر إجراء التجارب بس�بب ع�دم جاهزية الحفارة 
لالس�تالم، وت�م إج�راء الكش�ف عل�ى األجه�زة المالحية 
والكتلوكات وش�هادات الحف�ارة الموج�ودة على ظهرها 
وقواط�ع الس�كن. وبتاري�خ 2008/12/6 قام�ت اللجنة 
بزيارة الحفارة الجراء الكش�ف والتجارب على المحركات 
ومنظوم�ات الحفر، إال ان�ه تعذر ذلك بس�بب عدم معرفة 
الطاقم الس�وري بمنظوم�ات الحفارة لتش�غيلها وتجربة 
منظومة الحفر، لذلك قررت اللجنة تأجيل عملية االس�تالم 
حت�ى تك�ون جاهزة وت�م تبليغ وكي�ل الش�ركة المجهزة 
بذل�ك. وبتاري�خ 2008/12/23 قام وكيل الش�ركة بإبالغ 
اللجنة بجاهزية الحفارة لالستالم، فتوجهت اللجنة بنفس 
اليوم إل�ى أم قصر إلجراء التجارب, وق�ام الطاقم العراقي 
بتش�غيل الحفارة ومغادرة الرصيف بعد وقت طويل، وعند 
محاول�ة إن�زال رأس الحفر ح�دث انفجار ف�ي احد أنابيب 
الهيدرولي�ك مما تعذر على اللجن�ة القيام بعمليات الحفر، 
وتم تأجي�ل عملية إج�راء التجارب 

وإبالغ وكيل الش�ركة بذل�ك، وقامت اللجنة 
بإج�راء الفحوص�ات والكش�وفات عل�ى ب�دن الحف�ارة 
وبعض المنظوم�ات، والحظت وجود اهت�زاز غير طبيعي 
في الحفارة عند زيادة س�رعة الماكنة الرئيس�ة اليسرى. 
وبتاري�خ 2008/12/30 قامت اللجنة بزيارة الحفارة بعد 
تبليغها بجاهزيته�ا، وتم إجراء التج�ارب على المحركات 
ومنظومات الحف�ر والقيام بإن�زال رؤوس الحفر وتجربة 
صمامات الحفر، وأثناء التجارب، ما زال االهتزاز مس�تمرا 
عند زيادة س�رعة الماكنة الرئيس�ة اليسرى، مما استدعى 

إلى الحاجة إلجراء تجارب أخرى. 
وبتاري�خ 2009/1/3 قام�ت اللجنة بإج�راء التجارب 
النهائي�ة والكش�وفات عل�ى جمي�ع المنظوم�ات وتم�ت 
عملي�ات الحفر بش�كل جي�د وعملت المحركات الرئيس�ة 
الحف�ر  منظوم�ات  وكذل�ك  طبيعي�ة  بص�ورة  للحف�ارة 
ومح�ركات مضخ�ات الهيدرولي�ك وصمام�ات التحمي�ل 
والتفري�غ لمنظوم�ة الحف�ر. وبع�د إج�راء تل�ك التجارب 

استنتجت اللجنة األتي:
أوالً: وجود اهتزاز غير طبيعي عند زيادة سرعة الماكنة 

الرئيسة اليسرى.
ثاني�اً: عن�د تحميل الحف�ارة بالحمل الكام�ل وإعطاء 
المح�ركات الس�رعة القصوى وصلت س�رعة الحفارة إلى 
6.1 عق�دة، في حين أن الس�رعة القص�وى المذكورة في 

الشروط الفنية في العقد هي 11 عقدة.
ثالث�اً: ع�دم تزوي�د اللجن�ة بش�هادة الش�طب باللغة 
االنكليزي�ة ومصدق�ة م�ن الس�فارة العراقية ف�ي الصين 
ووزارة الخارجي�ة العراقية لغرض تس�جيلها في الموانئ 

العراقية.
رابع�اً: وجود ضربة بمجموعة الدفع للماكنة الرئيس�ة 
اليمنى عند عكس الحركة من االتجاه األمامي إلى الخلف.

خامساً: المولدة المساعدة المنصوبة في الحفارة ذات 
قدرة 75 كيلو واط وكما موجود في كتلوكات الحفارة، في 
حين أن العقد ينص على أن تكون قدرة المولدة االحتياطية 
98 كيل�و واط، كما أن المول�دة الموجودة ال تتحمل الحمل 

المق�رر له�ا.
سادس�اً: انخفاض الذبذبة في المولدات الرئيس�ة عند 

التحميل بأقل من 50% من الحمل المقرر.
س�ابعاً: عدم تبدي�ل األنابي�ب المطاطي�ة للهيدروليك 

حسب ما موجود بالعقد.
ثامناً: عدم تأهيل أنابيب الصرف الصحي.

تاس�عاً: اس�تهالك إح�دى الضاغطتي�ن الموجودة في 
غرفة المحركات الرئيس�ة وإح�دى الضاغطتين الموجودة 

في غرفة مضخات الحفر.
عاش�راً: عدم كف�اءة التدفئ�ة المركزي�ة المحورة من 

بخار إلى منظومة كهربائية.
أحد عش�ر: عدم صبغ أنابي�ب المنظوم�ات المختلفة 
والموجودة تحت سطحة غرفتي المكائن الرئيسة ومكائن 

الحفر وتم صبغ باقي أنابيب المنظومات.
إثن�ا عش�ر: عط�ل مجموع�ة م�ن مقايي�س الضغط 

والسرعة ومقاييس الحفر.
ثالثة عش�ر: ع�دم تجهيز كمبريس�ر إضاف�ي للتبريد 
المرك�زي ومول�دة احتياطي�ة بطاقة 150 “ك�ي في أي” 
بحري�ة وقرص برنامج التش�غيل وإضافة جه�از األعماق 

والعدد الخاصة للمكائن الرئيسة ومكائن الحفر.
أربعة عشر: وجود نواقص في أجهزة الحفر وكاآلتي:

أ. منظوم�ة بي�ان رأس الحفر األيم�ن ال تعطي قراءات 
صحيحة.

ب. المقايي�س الموج�ودة ضم�ن منظوم�ة بيان رأس 
الحف�ر األيمن واأليس�ر “كثافة الطمى، س�رعة الجريان..

الخ” ال تعمل.
ج. ع�دم وج�ود الكتل�وكات والمخطط�ات الخاص�ة 

بمنظومات بيان رأس الحفر وال البرنامج الخاص بها.
د. المنظوم�ة االلكتروني�ة الخاص�ة بالس�يطرة على 
منظوم�ة الحف�ر في برج القي�ادة وفي غرف�ة المضخات 
م�ن ن�وع PLC والبرنام�ج الخاص به�ا غي�ر موجود وال 

المخططات والكتلوكات.
خمس�ة عش�ر: قياس�ات س�مك صفائح بدن الحفارة 
مطابق�ة لم�ا موج�ود ف�ي المخطط�ات الموج�ودة على 

ظهرها ولكنها مخالفة لما موجود بالعقد.
ستة عش�ر: بعض المعلومات واألجهزة لم 
يج�ر تغييرها م�ن اللغ�ة الصينية إلى 
االنكليزي�ة كما لم يت�م مصادقة كافة 
المخطط�ات والكتلوكات والخرائط من 

.ZC قبل هيئة التصنيف
كما أش�ارت اللجنة إلى وجود عيوب 
رئيس�ة في الحف�ارة يتعذر عل�ى البائع 

تجاوزها وهي:
أ. الس�رعة: نص�ت الفق�رة 11 م�ن 
المواصف�ات الفني�ة أن تك�ون الس�رعة 
11 عق�دة بحرية، في حين أن الس�رعة الفعلية عند إجراء 
التجارب كانت 7،5 عقدة بحرية -أقصى سرعة- وبغاطس 
6 م عن�د المنتص�ف، وإن خزانات الموازن�ة فارغة وكمية 

الوقود هي 40 طنا من أصل 693 طنا.
ب. وج�ود اهت�زاز غي�ر طبيعي ف�ي الحف�ارة يبدأ من 

السرعة الوسطى إلى السرعة القصوى.
ج. تنص الفقرة 17 من المواصفات الفنية على صفائح 
البدن، حيث الحظت اللجنة أن قياس س�مك صفائح البدن 
غي�ر مطاب�ق للقياس�ات المدون�ة بالعقد ولكنه مش�ابه 

للقياسات الواردة في مخططات الحفارة.
ويتضح مما ورد أعاله إن “طيبة” لم تكن بالمواصفات 
المطلوب�ة الت�ي ورد ذكرها ف�ي العقد، والعي�وب الكثيرة 
المذك�ورة س�لفاً كش�فتها لجنة االس�تالم المش�كلة من 
رؤس�اء مهندس�ين ومهندس�ين وفنيين م�ن ذوي الخبرة 
واالختص�اص، ومن داخل الش�ركة العام�ة لموانئ العراق 
ولي�س م�ن خارجه�ا، والمحضر المذك�ور آنفاً ت�م رفعه 
إل�ى المدير العام الس�ابق صالح خضير عب�ود واطلع على 
جمي�ع تفاصيله. وعندما علمت لجن�ة النزاهة في مجلس 
محافظة البص�رة في حينها باألم�ر، وعزمت على متابعة 
القضية وإحال�ة الملف إلى هيئة النزاهة، ذهبت الش�ركة 
العامة لموانئ العراق إلى اتهام “موانئ منافس�ة في دول 
مجاورة” بالترويج بشكل غير مباشر إلشاعات تهدف إلى 
التقليل من مكان�ة الموانئ العراقية، ومن بينها االتهامات 
التي أش�يعت حول صفقة شراء الحفارة البحرية “طيبة”، 
مؤكدة أن الحفارة اس�توفت كلفة شرائها بالكامل ووفرت 
على الشركة إنفاق أكثر من  22 مليون دوالر. وقال معاون 
مدير قس�م الحفر البحري في الش�ركة ضياء هاشم أحمد 
لوس�ائل اإلعالم ف�ي 2010/6/8 إن “موان�ئ دول الجوار 
تحاول تش�ويه س�معة الموان�ئ العراقية من خ�الل إثارة 

اإلشاعات وتوجيه االتهامات لها بشكل غير مباشر”.
 وأض�اف أن “االتهام�ات والش�كوك الت�ي تث�ار حول 
صفقة ش�راء الحف�ارة البحري�ة طيبة تن�درج ضمن تلك 
الممارس�ات”، وتابع بالقول إن “الحفارة التي تس�لمناها 
ع�ام 2009 وبلغ�ت كلف�ة ش�رائها 17 مليون�ا و750 ألف 
دوالر، ه�ي حف�ارة مس�تعملة صينية الصن�ع لكنها ذات 
تقنيات حديث�ة ومجهزة بمعدات ومكائ�ن متطورة وتبلغ 
طاقتها 4500 م3 في الس�اعة وتعمل حالياً بواقع 18 ألف 

م3 في اليوم”!!.

            تعيد إحياء ملف فساد مات على رفوف »النزاهة«

كلفت أكثر من 19 مليون دوالر.. احلفارة “طيبة” وصلت 
أم قرص بكامل املواصفات الناقصة !!

جلنة االستالم التي كشفت عيوب 

احلفارة مشكلة من داخل رشكة 

املوانئ.. واألخرية تتهم دول 

اجلوار بمحاولة تشويه سمعتها !!

املولدة املساعدة املنصوبة يف احلفارة ذات قدرة 75 كيلو واط وكام موجود يف كتلوكات 

احلفارة، يف حني ينص العقد عىل أن تكون قدرة املولدة االحتياطية 98 كيلو واط !!

تعذر إجراء 
التجارب عىل 

احلفارة ملرتني 
بعد وصوهلا.. 

ويف املرة 
الثالثة انفجر 
أحد أنابيب 

اهليدروليك !!

الرسعة القصوى 
املنصوص عليها 

يف عقد الرشاء 11 
عقدة يف الساعة.. 

بينام الرسعة 
احلقيقية بعد 
قياسها بلغت 
6.1 عقدة !!
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

تعرض�ت أجه�زة الحاس�وب غي�ر 
الس�رية في البي�ت األبي�ض األميركي 
وق�وع  دون  اإلنترن�ت,  عب�ر  لهج�وم 
أض�رار أو اختراق�ات, وج�اء ذل�ك في 
ب�اراك  الرئي�س  إدارة  أص�درت  حي�ن 
أوباما توجيهات بتطوير أدوات حماية 
ش�بكات الحاس�وب.وأكد مسؤول من 
البيت األبيض تسجيل محاولة قرصنة 
على نظام الحاس�وب، “لكنها لم تبلغ 
إال شبكة معلومات غير سرية وال دليل 
على س�رقة بيانات”, مشيرا إلى أنه تم 
التع�رف عل�ى الهج�وم مبكرا.وأوضح 
محاول�ة  كان  الهج�وم  أن  المس�ؤول 
اختراق من نوع “التصيد بالرمح” الذي 
يت�م من خالل اس�تخدام رس�ائل بريد 
إلكتروني زائفة من مرس�ل موثوق به, 
وهو ما قال المسؤول إنه “ليس نادرا”.
وكان تقري�ر لموق�ع “ف�ري بيك�ون” 
قد ق�ال في وقت س�ابق إن متس�للين 
صينيين اخترقوا نظاما عسكريا للبيت 
الهج�وم  أن  التقري�ر  األبيض.وأظه�ر 
كان عبر إرس�ال رسالة بريد إلكتروني 
موبوءة تس�تخدم تقنية تعرف باس�م 
“س�بير فيش�ينغ”، حي�ث ي�ؤدي فتح 

الرسالة التي تبدو غير ضارة إلى خداع 
الهدف وحثه على زيارة مواقع موبوءة 
تعمل على تحميل أدوات القرصنة فورا 
إلى أجهزتهم به�دف تمكين القراصنة 
من الدخول إليها. وقد أكد مسؤول في 
البي�ت األبيض أن النظ�ام الذي تعرض 
له�ذا الهج�وم ل�م يك�ن نظام�ا نوويا 
حساسا, وأشار إلى أنه ال يوجد أي دليل 
عل�ى اخت�راق معلومات.وأحجم البيت 
األبيض عن اإلش�ارة إلى أي جماعة أو 
جهة مس�ؤولة عن الهج�وم أو إعطاء 
تفاصيل ع�ن توقيته وهدفه.وحس�ب 
رويترز ف�إن الصين -وهي أكبر قاعدة 
لمس�تخدمي اإلنترنت في العالم حيث 
تضم 485 مليون مس�تخدم- قد تكون 
مس�ؤولة عن عدد من هجمات التسلل 
الت�ي تس�تهدف الحكومة والش�ركات 
األميركية.ويأت�ي ذل�ك ف�ي حي�ن تعد 
إدارة الرئيس أوباما إلصدار أمر تنفيذي 
يوج�ه بتطوير معايي�ر جديدة لحماية 
ش�بكات الحاس�وب من الهجمات عبر 
اإلنترنت. وبذلك يكون البيت األبيض قد 
أخ�ذ على عاتقه وضع اللوائح الجديدة 
بعدما فشل الكونغرس في وقت سابق 
ه�ذا العام في الموافقة على مش�روع 

قرار شامل لألمن اإللكتروني.

     المستقبل العراقي/ متابعة

يبدو القياديان الكبيران في حركة حماس موس�ى 
أبو مرزوق وإس�ماعيل هنية أقوى مرش�حين لخالفة 
خالد مش�عل على رئاس�ة المكتب السياسي للحركة، 
بعدم�ا بات بحكم المؤكد أن األخير لن يرش�ح نفس�ه 

لدورة جديدة، على ما ذكر مسؤولون في الحركة.
ويوضح الش�يخ سيد أبو مس�امح القيادي البارز 
في حم�اس أن أقوى المرش�حين لخالفة مش�عل هم 
نائبه “موس�ى أبو مرزوق ال�ذي قاد حماس والتنظيم 
االخواني، وإس�ماعيل هنية رئي�س الحكومة المقالة 
وأيضا صالح العاروري” الذي اعتقلته إس�رائيل طيلة 
15 عاما بعد إدانته بتأسيس الجناح العسكري للحركة 
ف�ي الضف�ة الغربية.وذك�ر مصدر في الحرك�ة طالباً 
عدم الكشف عن اسمه أن عماد العلمي عضو المكتب 
السياس�ي والبعي�د عن األضواء والمقي�م في غزة بعد 
انتقاله من سوريا أخيرا يعتبر “مرشحا أيضا”، إال انه 
اعتب�ر أن “أقوى مرش�حين هما أبو م�رزوق وهنية”.

وق�ال أبو مس�امح وهو من مؤسس�ي حماس ونائب 
في المجلس التش�ريعي “لألس�ف أبو الوليد “مش�عل 
البالغ 56 عاما” لن يرشح نفسه مجددا ألربع سنوات 
ألس�باب بعضها ش�خصي وبعضه�ا لمواجهته بعض 
الصعوبات في النظرة الس�تراتيجية للتعامل مع الهم 

الوطني مثل المصالحة وتطوير منظمة التحرير”.
وقال مس�ؤول كبير في حماس يقيم في الخارج، 
إن اختيار رئيس الحركة سيكون “بعد اجتماعات تعقد 
في تش�رين الثاني بعد عيد األضحى”.ورأى “في حال 
انتخ�ب أبو مرزوق وهو األوفر حظ�ا، على القيادة أن 
تقرر أين س�يكون مقره الدائم” مضيفا أن أبو مرزوق 
موج�ود ف�ي القاه�رة “بصفة غي�ر رس�مية ويمكن 
اعتب�ار العاصم�ة المصرية مقرا مؤقتا الس�تضافته، 
مثلما هي قطر حاليا بالنس�بة إلى مشعل، لحين رسو 
سفينة الثورات العربية”.وقال مسؤول في حماس، إن 

مجلس الش�ورى العام الذي يضم ممثلين عن مجالس 
الش�ورى الفرعية في الضفة وغزة والخارج “بحاجة 
لخطوات بس�يطة لتش�كيله النهائي” وهو س�يختار 
م�ن أعضائ�ه مرش�حين النتخاب�ات رئاس�ة المكتب 
السياس�ي.وأكد يحي�ى موس�ى القيادي ف�ي حماس 
عل�ى ان في تقالي�د الحركة ولوائحها “أال يرش�ح أي 
عضو نفس�ه، فجميع أعضاء مجلس الش�ورى العام 
بحك�م المرش�حين” موضح�ا أن ق�رارات الحركة “ال 
تسير بمنطق الديمقراطية البسيطة بل تعتمد التوافق 
واإلجماع لوجود الحركة في ساحات عديدة في الداخل 
والخارج”.ويدع�و أب�و مس�امح إلى أن يك�ون رئيس 
الحركة من الداخل “الن الثقل بالداخل”، ويدعو يحيى 
موس�ى إلى “إقامة قيادة الحرك�ة في الداخل حتى لو 
انتخب في الخ�ارج، ليكون محتضنا من الش�عب في 
قلب المعرك�ة إن أمكن”.من جهته يفضل المس�ؤول 
المقيم في الخارج أن يكون رئيس المكتب السياس�ي 
من قادة الخارج “لس�هولة الحرك�ة وعالقاته العربية 
واإلسالمية والدولية”.ويدعو أبو مسامح “لالستفادة 
من تجارب مث�ل المغرب وحزب العدال�ة والتنمية في 
تركي�ا” في طريق�ة االنتخ�اب “لتكون حم�اس أكثر 
انس�جاما مع التطورات والمتغيرات وهذه مس�ؤولية 
مجلس الشورى والمكتب السياسي ألن اللوائح لألسف 
قاص�رة حتى اآلن ويجب تطويره�ا”. وذكرت مصادر 
أن قادة بينهم أبو مرزوق وهنية مارسوا حديثا ضغطا 
“دون ج�دوى” على مش�عل للتراجع ع�ن قراره.وأكد 
عض�و المكت�ب السياس�ي لحماس خلي�ل الحية عدم 
وجود أي عالقة لقرار مشعل بملف المصالحة، مشددا 
أن قراره “رغبة ش�خصية لدي�ه وان قادة حماس في 
قطاع غزة هم أكثر من حاولوا ثنيه للتراجع عن قراره 
هذا”.وتحدثت مصادر فلسطينية أن قرار مشعل بعدم 
الترش�ح يعود إلى خالفات حادة م�ع القيادة في غزة 
عل�ى خلفية توقيع�ه اتفاق الدوحة لتش�كيل حكومة 
انتقالية برئاسة الرئيس محمود عباس “دون حصوله 

عل�ى موافقة مس�بقة م�ن الحركة”.ويرف�ض يحيى 
موس�ى فك�رة وجود معس�كرين في الحرك�ة معتبرا 
“ال وج�ود لمثل هذه التقس�يمات في حم�اس” لكنه 
يق�ر بوجود “نوع من الجماع�ات الداخلية تتباين في 
أفكارها واجتهاداتها حيث توجد تقاليد تحكم الحركة 
ووحدتها”.وتج�ري انتخاب�ات اطر حم�اس القيادية 
بشكل س�ري رغم أن أعضاء المكتب السياسي يمكن 
معرفتهم باستثناء بعضهم “ألسباب أمنية”.ويطالب 
أبو مسامح الذي كان تولى لفترة قيادة حماس وكذلك 
رئاس�ة مجلس الشورى العام للحركة بتطوير اللوائح 
الداخلية لحماس بما ينسجم مع حجم التغيرات. وقال 
“كحركة مؤسسة ال نريد االعتماد على شخص بل على 
مؤسس�ة ونحتاج لعقلية المؤسس�ة للعم�ل بمفهوم 
المجم�وع ال االف�راد، وهذه ال ت�زال نقطة ضعف رغم 

تطور الحركة الطبيعي”.
ويؤك�د أن النظ�ام الداخل�ي للحركة مث�ل النظام 
الداخل�ي لجماعة اإلخوان المس�لمين يعتب�ر أن “لكل 
شخص الحق في الترش�ح او يرشحه شخص آخر إذا 
انطبقت علي�ه المواصفات المحددة كأن يكون عضوا 
في مجلس الش�ورى ل�5 سنوات على األقل”. وأوضح 
يحي�ى موس�ى إن “تعدي�الت � لم يكش�فها � أجريت 
في ال�دورة االنتخابية األخي�رة على اللوائح” مش�يرا 
الى “اتجاه ف�ي الحركة يطالب بتغيي�ر وتطوير نمط 
اللوائ�ح الن األهم من الفرد هو المؤسس�ة التي صنع 
الشهداء واألسرى وكتائب القسام وهجها وتمددها”.

وال ي�رى المس�ؤولون أي تأثي�ر لتغيي�ر مش�عل على 
طبيع�ة عالقات الحركة اإلقليمية والدولية. ويقول ابو 
مس�امح وهو من رفاق الش�يخ احمد ياسين مؤسس 
الحركة الذي اغتالته إس�رائيل في 2004 “ال قلق على 
حماس التي استش�هد مؤسس�ها وخيرة من قادتها”. 
وكان عض�و المكتب السياس�ي للحركة عزت الرش�ق 
ق�ال عل�ى صفحته على موق�ع فيس بوك إن مش�عل 

سيترك “فراغا كبيرا”.

من يترأسها أبو مرزوق أم هنية ؟

     المستقبل العراقي/ وكاالت

قتل�ت ق�وات األم�ن اليمني�ة ف�ي 
عدن ثالثة من عناص�ر القاعدة كانوا 
يع�دون العتداءات ضخم�ة في كبرى 
م�دن الجنوب ووصفتهم وزارة الدفاع 
بأنهم “م�ن اخطر قي�ادات” التنظيم 

في اليمن.
فقد أعلن مسؤول امني يمني رفيع 
المس�توى عن مقتل ثالثة عناصر من 

تنظيم القاعدة احدهم صومالي كانوا 
يع�دون العت�داءات ضخم�ة في عدن 
خالل مداهمة قوات األمن فجرا منزال 
كان�وا يتحصنون فيه ف�ي حي ريمي 
بمنطقة المنصورة فجر أمس الثالثاء. 
وأوضح أن العناص�ر الثالثة قتلوا في 
تبادل إطالق ن�ار مع قوات األمن التي 

دهمت منزال.
وتاب�ع إن ق�وات األم�ن اعتقل�ت 
عنص�را رابع�ا ف�ي القاعدة بحس�ب 

المصدر الذي أش�ار إل�ى إصابة أربعة 
من عناصر األمن في العملية.

وأكدت وزارة الدف�اع اليمنية على 
موقعه�ا االلكتروني مقت�ل ثالثة من 
القاع�دة  تنظي�م  قي�ادات”  “اخط�ر 
ف�ي اليمن خالل عملي�ة نفذتها أمس 
الثالث�اء وح�دة خاص�ة ف�ي الق�وات 
اليمنية ف�ي عدن. وق�ال موقع وزارة 
الدف�اع ان “وح�دة خاصة م�ن قوات 
نف�ذت  بمحافظ�ة  والجي�ش  االم�ن 

ع�دن فج�ر الثالث�اء عملي�ة نوعي�ة 
اس�تهدفت وكرا لعناصر االرهاب من 
تنظي�م القاعدة في حي ريمي بمدينة 

المنصورة”.
وذك�ر الموقع انه “تم�ت مداهمة 
من�زل تاب�ع للتنظيم وحدث اش�تباك 
مع العناص�ر اإلرهابية الموجودة فيه 
استمر نحو س�اعتين وقتل فيه ثالثة 
م�ن اخطر قي�ادات القاع�دة وأصيب 
أربع�ة من جنود األم�ن احدهم حالته 
خطيرة”.ونق�ل الموقع عن مس�ؤول 
امني قوله انه “ت�م العثور على كمية 
كبيرة م�ن المتفج�رات المتنوعة في 
معظم غرف المنزل إضافة إلى أنابيب 
غ�از مفخخ�ة وس�يارتين ف�ي فن�اء 
المن�زل مفخختي�ن كانت�ا جاهزتين 
لتنفيذ عمليتين انتحاريتين وأس�لحة 
بينها صاروخ من ن�وع )لو( وأحزمة 

ناسفة”.
وتاب�ع أن “المنزل كان يس�تخدم 
مقرا لقيادات التنظيم بمحافظة عدن 
ومرك�زا للتخطي�ط وإدارة العملي�ات 
اإلرهابية وورشة لتصنيع المتفجرات 
وتفخي�خ الس�يارات”. وأش�ار موقع 
وزارة الدفاع اليمني�ة إلى العثور على 
مخطط�ات ووثائ�ق خطي�رة وجهاز 
حاس�وب يحتوي على م�ا كان يعد له 
التنظيم من عمليات إرهابية تستهدف 
ومدني�ة  وأمني�ة  عس�كرية  قي�ادات 

م�ن  ع�دد  ومهاجم�ة  بالمحافظ�ة 
المنش�آت الحيوية”. ولف�ت المصدر 
إل�ى أن عملية المداهمة له�ذا “الوكر 
اإلرهاب�ي ج�اءت بع�د س�اعات م�ن 
إلقاء أجه�زة األمن القب�ض على احد 
عناصر ما عرف ب�”أنصار الش�ريعة” 
بالمنصورة والتحقيق معه والذي أدى 

إلى الكشف عن هذا الوكر”.
وأنصار الش�ريعة هو االس�م الذي 
تس�تخدمه القاعدة في جنوب وشرق 
البالد.وق�ال س�كان ف�ي الح�ي أنهم 
اس�تيقظوا على أصوات إطالق نار في 
الحي.ويع�د حي المنص�ورة في عدن 
معق�ال للح�راك الجنوب�ي االنفصالي 
وشهد اش�تباكات مسلحة في األشهر 

األخيرة.
القاع�دة م�ن ضعف  واس�تفادت 
س�يطرة الدول�ة اليمني�ة وبع�د ذل�ك 
م�ن االحتجاجات ضد نظ�ام الرئيس 
اليمني الس�ابق علي عب�د الله صالح 
لفرض سيطرتها على مناطق واسعة 

من جنوب وشرق اليمن.
إال أن الجيش ش�ن حملة واس�عة 
النط�اق ف�ي أي�ار وتمك�ن م�ن طرد 
التنظيم م�ن معظم الم�دن التي كان 

سيطر عليها وخاصة أبين.
ويح�اول التنظي�م إعادة تش�كيل 
صفوف�ه ف�ي المحافظ�ات الجنوبية 

والشرقية.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أق�ر األمين العام لحلف ش�مال األطلس�ي 
ب�أن  راسموس�ن  ف�وغ  أن�درس  “النات�و” 
إس�تراتيجية حركة طالبان األخيرة باالختراق 
“والقت�ل م�ن الداخ�ل” نجح�ت ف�ي ض�رب 
معنويات قوات الحلف في أفغانستان، وتوقع 
انسحاب القوات الدولية في وقت أقرب مما هو 
مخطط له. وفي مقابلة مع صحيفة غارديان 
البريطاني�ة نش�رت أمس الثالثاء ق�ال األمين 
العام للناتو إن مس�ألة تسريع االنسحاب من 
أفغانستان س�تتحدد نهائيا في غضون ثالثة 

أشهر بعد دراسة الخيارات. 
وأضاف “من اآلن وحتى عام 2014 سترون 
مصير قواتنا إما بإعادة انتش�ارها أو تكليفها 
بمه�ام أخ�رى أو حت�ى س�حبها نهائي�ا” إذا 
س�محت بذلك األوضاع األمنية، مشيرا إلى أنه 
ال يستبعد تعجيل العملية في بعض المناطق.

واعت�رف راسموس�ن بأن مقت�ل زهاء 50 

جنديا من قوات التحالف هذا العام بما س�ماه 
“الهجم�ات الداخلي�ة” عل�ى أي�دي رفاقه�م 
األفغ�ان أض�ر بالعالقة بي�ن الق�وات الدولية 
وق�وات الجيش والش�رطة األفغانيي�ن. قائال 
“ليس هناك ش�ك في أن الهجمات من الداخل 

قوضت الثقة واالطمئنان على اإلطالق”.
وعّد األمين العام للناتو أن هذه األفعال هي 
نتيج�ة سياس�ة اختراق مقص�ودة قامت بها 
حركة طالبان لق�وى األمن األفغانية أكثر من 
كونها ردودا غاضبة من رجال ش�رطة أفغان 

ساخطين ومستائين من زمالئهم الغربيين.
وق�د توصلت مخاب�رات الناتو إلى أن لهذه 
الهجم�ات عالقة مع إس�تراتيجية طالبان في 
التس�لل واخت�راق الهي�اكل األمني�ة األفغانية 

بهدف زرع عدم الثقة واالرتباك.
وأشار في هذا السياق إلى أن بعض عمليات 
القت�ل نف�ذت من قبل متس�للين م�ن طالبان 
تنكروا بزي الش�رطة األفغانية أو الجنود وهم 
ليس�وا أعضاء في قوات األمن األفغانية. وبين 

راسموسن أن هدف حملة طالبان النهائي هو 
تحويل الرأي العام الغربي ضد الحرب، مشيرا 
إلى أن القادة السياس�يين في عواصم البلدان 
المس�اهمة بقوات ف�ي أفغانس�تان يعرفون 
جي�دا أن هذا ج�زء من تكتيك أو إس�تراتيجية 

لتقويض الدعم الشعبي.
وعن وتيرة االنس�حاب التدريجي والمهمة 
الصعبة في س�حب أكثر م�ن 120 ألف جندي 
قال راسموس�ن إن اللحظة الحاس�مة ستأتي 
الحق�ا ه�ذا الع�ام عندما يلق�ي القائ�د العام 
للعمليات الجن�رال األميركي جون ألين تقريرا 

بتوصياته العسكرية.
وأوض�ح أن اتخ�اذ الق�رارات السياس�ية 
س�يكون على أس�اس توصيات الجن�رال ألين 
بش�أن كيفي�ة نقل المس�ؤولية الرئيس�ة إلى 
األفغان، مؤكدا أن الوتيرة س�تعتمد كثيرا على 
الوض�ع األمني عل�ى األرض، وش�دد على أنه 
ينبغي أن ال ينظر إلى أي تسارع في االنسحاب 

باعتباره “سباقا للخروج”.

ويهدف حلف الناتو لنقل المس�ؤولية 
األمني�ة إلى قوات أفغانية يبلغ عددها 352 

ألفا خ�الل عامي�ن عندما تنته�ي العلميات 
القتالي�ة التي تقودها الوالي�ات المتحدة.لكن 

راسموسن أش�ار إلى أن الحلف سيبقي بعد 
انته�اء العمليات القتالي�ة عام 2015 على 
بعثة لتدريب قوات األمن األفغانية، موضحا 
أن مهمة التدريب س�تكون وف�ق ضمانات 

للعمل في بيئة آمن�ة. لكن ليس من الواضح 
كم من دول الناتو ستس�اهم بق�وات في تلك 
البعث�ة التدريبي�ة في ظ�ل تقل�ص ميزانيات 
الدفاع األوروبية وتخفيضات شاملة وتقشف 
ف�ي اقتصاداته�ا. وم�ن المق�رر أن يجتم�ع 
الق�ادم  األس�بوع  األوروبيي�ن  الدف�اع  وزراء 
في بروكس�ل لبدء التخطيط له�ذه العمليات.

لك�ن الوالي�ات المتح�دة س�تحتفظ بعدد من 
قواته�ا ف�ي أفغانس�تان في إطار “الش�راكة 
الس�تراتيجية” بين البلدين وإب�رام اتفاق بين 

واشنطن وكابل.

بعد أن اغتالوا 4 عناصر من الجيش

أرعبهم “القتل من الداخل”

اتهمت الصين بالوقوف خلفها

حواسيـب البيـت األبيـض اليمن: قتلنا ثالثة عنارص “من اخطر قيادات” القاعدة
تتعـرض هلـجوم

محاس تتشظى بخالف حـول قيـادة
من داخل »حمارص« وخارج »منقسم«

راسموســن: طـالبــان نجحــت يف ضــرب معـنــويــات “النــاتـــو”
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أعلن�ت وزارة التخطيط عن انطالق 
مهام لجنة المس�ح التجريبي لخارطة 
الفق�ر ووفي�ات األمه�ات م�ن خ�الل 
إقامة دورة تدريبية شارك فيها أعضاء 
اللج�ان المش�اركة ف�ي تنفيذ أوس�ع 
مس�ح في تاري�خ العراق. وق�ال بيان 
لل�وزارة تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة من�ه أم�س إن�ه “انطالقا من 
ذلك س�ينفذ الجهاز المركزي لإلحصاء 
وهيئة إقليم كردس�تان مس�حاً واسعاً 
في الربع األخير من هذا العام من خالل 
عين�ة يبلغ حجمه�ا حوال�ي 300 ألف 
أس�رة موزعة على جمي�ع محافظات 
العراق بدعم من صندوق األمم المتحدة 
للسكان والبنك الدولي”. وذكر البيان أن 
“وكي�ل وزارة التخطي�ط مهدي العالق 
عول خ�الل افتت�اح ال�دورة التدريبية 
على هذا المس�ح في توفير مؤش�رات 
على مس�توى أصغر وح�دة إدارية في 
الحض�ر والري�ف نتيجة غي�اب بيانات 

التع�داد التي تس�تخدم ف�ي الربط مع 
نتائج المس�ح االجتماعي واالقتصادي 
ليتس�نى الوص�ول إلى تقدي�رات على 
مس�توى أصغ�ر وح�دة إداري�ة ه�ي 
الناحية بغي�ة تغطي�ة احتياجاتنا من 

البيانات وما يتعلق بخارطة الفقر”. 
وأضاف العالق أن “نتائج هذا المسح 
ترتب�ط ألول م�رة بطريق�ة إحصائية 
متقدم�ة بنتائ�ج المس�ح االجتماعي 
واالقتصادي بالجولتين األولى والثانية 
م�ن أجل ربط الخصائ�ص مع بعضها 
من قبل خبراء البنك الدولي اتجاه تحديد 
المناطق الفقيرة من خالل األبعاد التي 
تعكس كل منها بعداً أو أكثر من األبعاد 
المرتبط�ة  واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة 
بالفقر أو مس�توى المعيشة كالتعليم 
دخ�ل  ومس�توى  والعم�ل  والصح�ة 
األس�رة والخدمات العامة والخصائص 

الديموغرافية”. 
الفق�ر  خارط�ة  مس�ح  أن  يذك�ر 
ووفي�ات األمه�ات يضم ثمان�ي لجان 
لتنفيذه بالتزامن وبالتنس�يق مع فرق 

متخصص�ة م�ن وزارة الصح�ة بغي�ة 
إع�داد خارط�ة للفق�ر مس�قط عليها 
جي�وب الفق�ر ف�ي الع�راق ليتس�نى 
لمتخ�ذي الق�رار م�ن اس�تهدافها في 
تنفيذ المشاريع الخاصة بإستراتيجية 
التخفي�ف م�ن الفق�ر أو أي برنام�ج 
إصالح حكومي آخر يس�تهدف الفئات 
الهش�ة والفقي�رة، فض�اًل ع�ن توفير 
مؤشرات لوفيات األمهات على مستوى 
الرعاي�ة  ن�وع  لتحدي�د  المحافظ�ة 
الصحية والسياس�ات المطلوبة لبلوغ 
النسب المطلوبة في األهداف اإلنمائية 
لأللفية وكذلك توفير إطار لمسح أكثر 
تفصيالً ع�ن وفيات األمه�ات يتضمن 
مؤش�رات عن مكان الوف�اة والحصول 
على الرعاية الصحي�ة ونوع الخدمات 
الصحي�ة المتوف�رة في ه�ذا المجال. 
وم�ن جانبه�ا أش�ارت المدي�ر الع�ام 
التنفي�ذي إلس�تراتيجية التخفيف من 
الفقر نجالء عل�ي مراد إلى حجم عينة 
المسح التجريبي لمسح خارطة الفقر 
ووفي�ات األمه�ات ال�ذي م�ن المؤمل 

إجراؤه في ثالث محافظات بحجم عينة 
300 ألف أس�رة وبش�كل يضمن تمثيل 
كافة ش�رائح السكان المختلفة بحيث 
تسمح اس�تيعاب كل حقول االستمارة 
وكل ظروف العمل المكتبي والميداني”. 
وتابعت “أما اختيار األسر في المناطق 
فج�رى م�ن خ�الل أس�لوب المعاين�ة 

العش�وائية من إطار الحص�ر والترقيم 
لس�نة 2009”. ولفتت إل�ى أن “تحديد 
المناط�ق ت�م بتقس�يمها إل�ى ث�الث، 
المنطقة األولى وتضم إقليم كردستان 
المحافظات  الثانية تض�م  والمنطق�ة 
الوس�طى فيما تضم المنطق�ة الثالثة 

المحافظات الجنوبية”. 

      بغداد / المستقبل العراقي
 

الوطن�ي  التحال�ف  رئي�س  بح�ث 
الدكت�ور إبراهي�م الجعف�ري مع أمين 
بغ�داد عبد الحس�ين المرش�دي س�بل 
االرتقاء بواق�ع الخدمات في العاصمة 
المس�تقبلية  بغ�داد وخط�ط األمان�ة 
المتضمن�ة تنفي�ذ عدد من المش�اريع 
الخدمي�ة. ج�اء ذل�ك خالل اس�تقبال 
الدكتور الجعفري بمكتبه مس�اء أمس 
األول أمي�ن بغداد، إذ جرى خالل اللقاء 
بح�ث أه�م المش�اريع اإلس�تراتيجية 
أمان�ة بغ�داد بتنفيذه�ا  الت�ي تق�وم 
ف�ي قطاع�ات الماء الصاف�ي والطرق 
والص�رف الصح�ي ونس�ب انجازه�ا 
والتوقيت�ات الزمنية المحددة إلدخالها 
مديري�ة  وذك�رت  الفعلي�ة.  الخدم�ة 
العالق�ات واإلع�الم في بي�ان صحفي 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه 
أم�س أن “المرش�دي اطل�ع الجعفري 
على اآلليات المعتمدة لتس�ريع عملية 
تنفي�ذ المش�اريع ومضاعف�ة الجه�د 
الخدم�ي في جميع مناط�ق العاصمة 
بغداد والتحضيرات الجارية الس�تقبال 
موس�م أمطار فصل الش�تاء من خالل 
وصيان�ة  المج�اري  خط�وط  تأهي�ل 
التخس�فات”.  وإص�الح  المحط�ات 
وأضاف�ت أن “أمين بغداد قدم ش�رحاً 
موج�زاً ع�ن المش�اريع المس�تقبلية 
الت�ي تروم أمانة بغ�داد تنفيذها منها، 
إنشاء مش�اريع ضخمة لمعالجة مياه 
الص�رف الصح�ي وتنفي�ذ مجموع�ة 
جديدة من المجسرات لفك االختناقات 
المرورية وإطالق مجموعة جديدة من 
المش�اريع االس�تثمارية ف�ي مختلف 
القطاعات الخدمية والعمرانية”. ومن 
جهته أك�د الدكتور الجعفري “ضرورة 
ب�ذل أمانة بغ�داد كل ما بوس�عها من 
جه�ود وطاق�ات م�ن اج�ل النه�وض 
بمستوى الخدمات في العاصمة بغداد 
وإكمال البنى التحتية كشبكات الطرق 
والمجسرات وتوسيع المناطق الخضر 
من خالل إعداد خطط منهجية إلظهار 

مدينة بغداد بأجمل وأبهى صورة”.
ومن جهة أخرى، أعلنت أمانة بغداد 

عن وضع اللمس�ات األخيرة لمش�روع 
تطوير شارع أبي نؤاس وسط العاصمة 
بغداد من قبل إحدى الشركات التركية. 
وذك�رت مديرية العالق�ات واإلعالم أن 
“العمل في المشروع الذي تنفذه شركة 
ميغ�ا التركية تضمن رص�ف األرصفة 
الكراني�ت  م�ن  المكعب�ة  باألحج�ار 
بمس�احة 54000 مت�ر مرب�ع وزراعة 
ونص�ب  البيزي�ا  ن�وع  ش�جرة   1000
155 عم�وداً كونكريتي�اً مانعاً لصعود 
السيارات على األرصفة مع توفير نظام 
أوتوماتيكي للري لثيل الجزرة الوسطية 
بمساحة 20000 متر مربع”. وبينت أن 
“األعمال األخرى في المشروع تتضمن 
تطوير وتأثيث الش�ارع واألرصفة من 
انتظار  الجلوس ومحط�ات  مس�اطب 
الباصات وأحواض زهور وإنارة حديثة 
وتخطي�ط الش�ارع ونص�ب العالمات 
المروري�ة وإقامة عدد م�ن النافورات 
وغيره�ا م�ن أعم�ال التأثي�ث وتنفيذ 
القال�ب الجانب�ي بواس�طة ماكنة بور 

كيربر الحديثة واستخدام أصباغ حديثة 
لتأثيث الشارع من منشأ أوربي”. 

وأش�ارت إل�ى أن “المش�روع نفذ 
م�ن قبل م�الك فن�ي وهندس�ي تركي 
إلى جانب الخبرات األوربية وبإش�راف 
أمانة بغداد لجعل هذا الش�ارع المطل 
عل�ى نه�ر دجل�ة م�ن أجم�ل وأروع 
الش�وارع من خالل اعتم�اد التصاميم 
العالمي�ة واألس�اليب الفني�ة الحديثة 
المبتك�رة الت�ي تحاك�ي تج�ارب دول 

العالم المتقدمة في هذا المجال”.
الم�الكات  باش�رت  ذل�ك،  إل�ى 
الهندس�ية والفني�ة ف�ي أمان�ة بغداد 
زي�ادة كميات الم�اء الصالح للش�رب 
بغ�داد.  العاصم�ة  ش�رقي  لمناط�ق 
وذك�رت مديرية العالق�ات واإلعالم أن 
“المالكات الهندسية والفنية في دائرة 
ماء بغداد بالتع�اون مع مالكات بلدية 
الصدر األولى باشرت أعمال زيادة ضخ 
الم�اء الصاف�ي لقطاع 50 ف�ي مدينة 
الص�در ال�ذي يعاني ش�حة ف�ي كمية 

الم�اء الصافي الواصل�ة إليه من خالل 
م�د أنبوب راب�ط بين مجمع�ات أنتاج 
الماء ف�ي االورفلي وقط�اع 50 بطول 
يت�راوح بي�ن 900-1000 متر وبقطر 
150ملم”. وأضاف�ت أن “أعماال أخرى 
مماثلة لمد خط أنبوب كس�رة وعطش 
المغ�ذي لمنطق�ة س�بع قص�ور التي 
تعاني هي األخرى الش�حة يمر بشارع 
ميس�ان الراب�ط بي�ن مدينت�ي الصدر 
وح�ي أور”. وأش�ارت إل�ى ان “نس�ب 
انجاز خطوط ش�بكات م�اء الفضيلية 
بلغت نح�و 40% بعد االنتهاء من تنفيذ 
مد أنابيب مس�افة مقدارها 18 كم من 
أصل مجموع أطوال الش�بكة المصدق 
عليه�ا م�ن قبل قس�م تصامي�م الماء 
البالغ�ة مس�احتها 47 كم التي س�يتم 
ربطها مع مجمعات إنتاج الماء الصالح 
للش�رب ف�ي مش�روعي ش�رق دجل�ة 
والبلديات بواس�طة الخطوط الرئيسة 
البالغة أقطارها 110،160،220 ملم”. 
وأوضحت أن “الدائرة تعمل على تأمين 

انس�يابية وصول الماء الصالح للشرب 
يوميا إل�ى جمي�ع األحي�اء والمناطق 
الواقعة ف�ي جانبي الك�رخ والرصافة 
م�ن خ�الل مضاعف�ة عمل مش�اريع 
إنتاج الم�اء وتجديد الش�بكات الناقلة 
ومعالج�ة العوارض والمش�كالت التي 
تواج�ه عمل المش�اريع بش�كل علمي 

وفني وسريع”.
وعل�ى صعيد آخ�ر، باش�رت أمانة 
بغ�داد تنفي�ذ خط�ة إلص�الح جمي�ع 
المج�اري  خط�وط  ف�ي  التخس�فات 
مي�اه  تصري�ف  مش�بكات  وتأهي�ل 
واألنف�اق  الط�رق  وصيان�ة  األمط�ار 
العامة. وذكرت  والجسور والس�احات 
مديري�ة العالق�ات واإلع�الم أن “دائرة 
بلدي�ة االعظمي�ة نفذت خط�ة جديدة 
تضمن�ت إص�الح جمي�ع التخس�فات 
وصيانة المنهوالت ومشبكات األمطار 
وخطوط المجاري اس�تعدادا لموس�م 
الش�تاء”. وأضافت أن “الخطة شملت 
الش�وارع  وتأهي�ل  تطوي�ر  أعم�ال 
الرئيسة والفرعية والتقاطعات العامة 
من خالل مد القالب الجانبي والساقية 
الوس�طية وأعمال الرصف بالمقرنص 
الملون واالكس�اء بمادة اإلسفلت، إلى 
جانب تجهيز المش�اتل التابعة للدائرة 
البلدي�ة بأن�واع مختلفة من األش�جار 
الموس�مية  والنبات�ات  والش�جيرات 
العام�ة  والدائمي�ة لتطوي�ر الحدائ�ق 
والمتنزهات”. وأوضح�ت أن “األعمال 
األخ�رى التي تقوم بها الدائ�رة البلدية 
تتضم�ن إصالح التخس�ف الواقع قرب 
جس�ر الصرافي�ة م�ن خالل اس�تبدال 
القطاعات  الداخل�ي لخدم�ة  األنب�وب 
24،46،48،50،52 ضم�ن المحلة 302 
ال�ذي يرب�ط بي�ن منطق�ة االعظمي�ة 
والرصافة وكذلك إصالح تخس�ف آخر 
100م”.  بط�ول   306 محل�ة  ضم�ن 
وأش�ارت إل�ى أن “دائ�رة المش�اريع، 
إح�دى تش�كيالت أمانة بغ�داد، قامت 
بأعم�ال تطوير محل�ة 310 من خالل 
أعمال القش�ط وم�د القال�ب الجانبي 
والرص�ف بالمقرنص المل�ون وأعمال 
للش�وارع  اإلس�فلت  بم�ادة  االكس�اء 

الرئيسة والفرعية”.

أمانة بغداد تبحث مع اجلعفري سبل االرتقاء بواقع 
اخلدمات يف العاصمة

التخطيط تطلق مسحًا جتريبيًا خلريطة الفقر ووفيات األمهات

املدير العام

تعلن المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية عن مناقصة لتجهيز 
)فالتر هواء اسطوانية ومخروطية(

فعلى الراغبين من الش�ركات والمكاتب المسجلة رسميا” داخل العراق 
وخارج�ه تقديم عطاءاتهم عل�ى المناقصة المذكورة أع�اله التي يمكن 
الحصول على كمياتها ومواصفاتها وشروطها من قسم الشؤون التجارية 
في مقر المديرية الكائن في الباب الشرقي ساحة غرناطة محلة )109( 

شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085( .
لقاء مبلغ قدره )50000 ألف( دينار فقط غير قابل للرد يسلم إلى أمانة 
الصن�دوق على أن يقدم العط�اء مع المستمس�كات المطلوبة المدرجة 
أدن�اه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤش�ر علي�ه رقم المناقصة 
وموع�د الغلق يوضع في صندوق المناقص�ات علما” ان آخر موعد لغلق 
المناقصة سيكون الساعة الثانية عشر ظهرا” ليوم األحد الموافق 21 / 
10 / 2012 وسيهمل كل عطاء غير مستوف” للشروط أو يرد بعد تاريخ 

غلق المناقصة.

املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى
إعالن املناقصـة املحليـة اخلـاصة بتجهـيز )د / 29 / 2009(

ملحطة كهرباء القدس

      بغداد / المستقبل العراقي

حصل�ت موافق�ة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنش�اء 
بناي�ة جدي�دة لكلي�ة الطب البيط�ري في جامع�ة واس�ط. ونقل بيان 
لجامع�ة واس�ط تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة من�ه أمس عن 
معاون العميد للش�ؤون اإلدارية الدكتور علي فياض قوله “نظرا لكون 
الكلية مس�تحدثة والبناي�ة غير كافية الس�تيعاب المراحل القادمة لذا 
تم مفاتحة رئاس�ة الجامعة واس�ط حول إنش�اء بناي�ة خاصة لكلية 
الط�ب البيطري في قض�اء الحي، وبجهود حثيثة م�ن رئيس الجامعة 
األس�تاذ الدكتور تقي علي الموس�وي تمت موافقة الوزارة على إنشاء 
بناية مشابهة لملحق كلية الطب مؤلفة من ثالثة طوابق بمساحة بناء 
تس�توعب أربع قاعات دراس�ية لكل طابق مع وجود أربع غرف خاصة 
بالتدريس�يين والمش�روع معروض للمناقصة من اجل المباش�رة في 
إنش�ائه”. وعلى صعيد آخر وضعت كلية الطب البيطري خطة واس�عة 
استعداداً الستقبال 60 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2012-2013 حيث 
قامت بتوفير كافة مس�تلزمات واالحتياجات من تهيئة قاعات دراسية 
والمختبرات وتنظيم الجدول الدراس�ي بما يناس�ب حج�م البناية ومن 
ضمنها استئجار حقل حيواني تدريبي للطلبة واستئجار اقسام داخلية 
خاصة للطالب وآخر للطالبات تهيئا الس�تقبال طلبة المرحلتين األولى 

والثانية.

      بغداد / المستقبل العراقي

الصح�ة  وزارة  اس�تحدثت 
العام�ة  األس�نان  وح�دات ط�ب 
الحكومي�ة  الدول�ة  دور  ف�ي 
لأليت�ام ومعاه�د الع�وق العقلي 
ومراكز العاجزي�ن كلياً في بغداد 
والمحافظ�ات. وق�ال المتح�دث 
الدكتور  الوزارة  الرس�مي باس�م 
زياد طارق في بيان صحفي تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه 
أمس أن “ال�وزارة وبالتعاون مع 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
اس�تحدثت وحدات لطب األسنان 
ف�ي أكثر م�ن خمس�ين دار دولة 
الع�وق  ومعاه�د  األيت�ام  إلي�واء 
العقل�ي والعاجزين كلي�ا”، مبينا 
أن “االس�تحداث سيشمل 22 دارا 
إلي�واء األيت�ام و17 معهدا للعوق 
العقلي و12 مركزا للعاجزين كليا 
في بغداد والمحافظات باإلضافة 
إلى وحدة لطب األسنان في معهد 

الن�ور للمكفوفي�ن ف�ي بغ�داد/ 
الكرخ”. 

وأش�ار طارق إلى أن “المالك 
القياس�ي لكل وح�دة يتكون من 
طبيب أس�نان مم�ارس في فرع 
ط�ب األس�نان الوقائ�ي أو ط�ب 
أس�نان األطفال أو طبيب أس�نان 
مم�ارس ع�ام يت�م تنس�يبه من 
دائ�رة الصحة المعني�ة دوريا كل 

ستة أشهر”. 
مه�ام  “م�ن  أن  وأض�اف 
وواجبات الوح�دة تقديم خدمات 
طب األس�نان العالجية والوقائية 
الفم�وي  الصح�ي  والتثقي�ف 
للمس�تفيدين من دور الدولة في 
ف�روع ط�ب األس�نان باإلضاف�ة 
الذي�ن  المراجعي�ن  إحال�ة  إل�ى 
يتطل�ب عالجهم خدم�ات نوعية 
متخصصة إل�ى المراكز الصحية 
األس�نان  لط�ب  التخصصي�ة 
القريبة ضم�ن الرقعة الجغرافية 

للوحدة”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت المحكم�ة االتحادية العلي�ا قراراً ب�رد الدعوى 
المرفوع�ة عل�ى قان�ون حق�وق الصحفيين رقم 21 لس�نة 
2011 لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة. وعقدت 
المحكم�ة جلس�تها أم�س برئاس�ة رئيس مجل�س القضاء 
األعل�ى القاضي مدح�ت المحمود وحضور باق�ي أعضائها 

ف�ي دع�وى الطع�ن المرفوعة على 
قان�ون حقوق الصحفيي�ن وقررت 
رده�ا باإلجماع لع�دم تعارضه مع 
الدس�تور وقانون نقابة الصحفيين 
رق�م 78 لس�نة 1969. وق�ال بيان 
للسلطة القضائية تلقت “المستقبل 
أن  أم�س  من�ه  نس�خة  العراق�ي” 
“المحكم�ة ع�دت في قراره�ا هذا 
القان�ون تجس�يدا للم�ادة 38 م�ن 

الدس�تور الت�ي تضم�ن الحري�ات العام�ة من بينه�ا حرية 
الصحافة، كما انه ال يتع�ارض مع قانون نقابة الصحفيين 
رقم 78 لس�نة 1969، مؤك�دة إن القانونين مكمالن للبعض 
وفيهم�ا مصلحة للصحف�ي وإذا ما حصل تع�ارض بينهما 
يطبق قانون حقوق الصحفيين باعتباره الالحق استنادا إلى 
المادة 18 منه”. وأضاف البيان أن “المحكمة رأت إن القانون 
صدر بعد سلس�لة من الهجم�ات تعرض لها الصحفيون من 
حوادث قتل واختطاف وقد أسهمت 
ف�ي صياغته ع�دد م�ن المنظمات 
الدولي�ة والعربية، مش�ددة على أن 
جميع الصحفيين متساوون أمامه 
وال يوج�د تفضي�ل ألحده�م عل�ى 
األخر، مش�يرة إلى إن حق الوصول 
إلى المعلومة واالحتفاظ بس�ريتها 
مكفول على وف�ق القانون منطلقا 

من حمايته للمجتمع بأسره”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الموارد المائية عن تواصل 
العمل من قبل الهيئة العامة لمشاريع الري 
واالستصالح، إحدى تشكيالت وزارة الموارد 
المائية، بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع 

مزرعة السويب في محافظة البصرة. وقال 
بي�ان للوزارة تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أم�س أن “العمل ش�مل تنفيذ 
ش�بكتي ري وب�زل، وتتضمن ش�بكة الري 
قن�اة فرعي�ة وقن�وات موزعة إضاف�ة إلى 
إكمال المب�زل الرئيس من المحطة 5/800 

-16/500، إضافة إلى تنفيذ منش�آت الري 
وتش�مل 23 ناظم من نواظم قنوات مغذية 
وناظمي قن�وات فرعية وموزع�ة وتقاطع 
طريق السدين مع القناة الفرعية وناظمين 
قاطعي�ن ومه�ارب ذيلي�ة ع�دد 2، وبكلفة 

بلغت 6484 مليار دينار”.

جامعة واسط تسعى إلنشاء بناية جديدة 
لكلية الطب البيطري

الصحة تستحدث وحدات طب أسنان 
يف دور األيتام

املحكمة االحتادية ترد الطعن يف قانون حقوق الصحفيني

املوارد تواصل تنفيذ مرشوع مزرعة السويب يف البرصة
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      المستقبل العراقي / ليث محمد رضا

توش�ك اللجنة التي ش�كلها مجل�س النواب 
ملراقب�ة وتدقيق عم�ل مزاد البن�ك املركزي عىل 
رف�ع تقريره�ا إىل املجلس قبل نهاي�ة األسبوع 
الح�ايل، وسط ترق�ب االوس�اط االقتصادية ملا 
سيسفر عن امللف من انعكاسات عىل السياسة 

النقدية مستقبال.
وكشف مسؤول اقتص�ادي رفيع أن اللجنة 
املشكل�ة يف مجل�س النواب فيم�ا يخص تدقيق 
ومراقب�ة عم�ل م�زاد البن�ك املرك�زي سريف�ع 

تقريرها إىل املجلس قبل نهاية األسبوع الحايل.
وب�ن املصدر ال�ذي طلب ع�دم الكشف عن 
اسمه يف ترصي�ح خص به "املستقبل العراقي" 
أن "اللجن�ة بصدد وض�ع اللمسات األخرية عىل 
تقريرها، رافضا االفصاح عن أي تفاصيل بشأن 
محتوى التقرير.فيما دعا عضو لجنة االقتصاد 
واالستثم�ار يف مجل�س الن�واب عزي�ز رشي�ف 
املياح�ي املياح�ي يف بي�ان تسلم�ت "املستقبل 
العراق�ي" نسخة منه، البن�ك املركزي العراقي، 
انته�اج سياسة نقدي�ة جديدة تواك�ب التقدم 
الحاص�ل يف املجال�ن امل�ايل وامل�رصيف يف العالم 
وتغي�ري السياسة الحالي�ة املتبعة من قبل البنك 
املرك�زي كونها تهدد العمل�ة املحلية بالتدهور. 
وأض�اف هن�اك الكثري م�ن امل�ؤرشات السلبية 
رصدت يف عمل البنك املركزي السيما الخروقات 
األخ�رية التي حدثت يف عملية بيع ورشاء الدوالر 
يف مزاده والسماح للسمارسة يف التالعب بسعر 

رصف الدينار مقابل ال�دوالر األمريكي. وكشف 
املياحي أن اللجنة املشكلة يف مجلس النواب يف ما 
يخ�ص تدقيق ومراقبة عمل مزاد البنك املركزي 
سرتف�ع تقريرها إىل املجلس خالل األيام القليلة 
املقبل�ة والتي تش�ري مبدئيا عن وج�ود أخطاء 
وخروقات كبرية وقع فيها البنك املركزي.ويؤكد 
أعض�اء يف اللجنة املالیة الربملانیة أن ثمة امواال 
من  العراقي  املركزي  البنك  قبل  من  اضیعت 
مضيف�ا  الصعبة،  للعملة  الیومي  مزاده  خالل 
أن "ما جرى إضاعت�ه من أم�وال بسبب مزاد 
البنك املركزي العراقي يعادل عرشات االضعاف 
ملا أعلن عنه من زيادة يف حجم احتیاط.الكتلة 

النقدية من قبل البنك"..
ه�ذه  العراقي  املركزي  البنك  وينف�ي 
االته�امات بشأن التسبب بخسارة مالیة جراء 
املزاد الیومي للعملة، مؤك�دا انه ال يتعامل بمبدأ 

الربح والخسارة.
محم�د  مظه�ر  البنك  محافظ  نائب  وقال 
صال�ح إن "البنك املركزي لیس بنك تجاري بل 
وال  السوق  استقرار  عىل  يعمل  سیاسات  بنك 

يتعامل بالربح أو الخسارة".
ھي  املركزي  البنك  "وظیفیة  أن  واضاف 
املحافظة عىل استقرار السوق ولو كنا مؤسسة 
بزيادة  الربح  تحقیق  باإلمكان  لكان  ربحیة 

سعر الدوالر".
بالتحقیق  العراقي  املركزي  البنك  وطالب 
متنفذين  سیاسیین  تورط  ب�"مزاعم"  "فورا" 
عن  الحديث  واصفا  االموال،  غسیل  بظاھرة 

تورط السیاسیین ب�"الخطر ".
ويف سياق متصل أكدت عضو لجنة االقتصاد 
واالستثم�ار النائ�ب ناهدة الداين�ي، عدم قدرة 
املصارف التجارية الحكومية عىل سد متطلبات 
العملي�ة االستثماري�ة واالقتصادي�ة لوحده�ا 
يف البل�د، بسبب قل�ة رؤوس أمواله�ا، داعيًة إىل 
تشجي�ع فتح ف�روع ملصارف عاملي�ة يف العراق 

للمساهمة يف التنمية االقتصادية.
وقالت الدايني أن املصارف الحكومية املتمثلة 
بمرصيف الرافدين والرشيد ال يستطيعان تغطية 
جمي�ع متطلبات العملي�ة االقتصادية يف الدولة 
كمن�ح السلف املئ�ة راتب او الق�روض، بسبب 
عدم إيفاء الوزارات بديونها إىل تلك املصارف، ما 

جعلت رؤوس أموالها قليلة.
وأش�ارت إىل أن وج�ود الكثري من املقرتضن 
أم�واال  يقرتض�ون  ألنه�م  "ورط�ة"  يف  ه�م 
بالتقسي�ط لبن�اء مساك�ن له�م ويف منتص�ف 
بنائه�م يتوقف القرض بسبب عدم وجود أموال 
كافي�ة، فضال ع�ن أن وزارة املالية تصادق عىل 
الكث�ري من املشاري�ع يف الدول�ة وال ترصف لها 

أمواال نتيجة عدم توفر غطاء مايل كايف.
وأضاف�ت: أن البيئة االستثماري�ة العراقية 
بحاجة إىل مصارف عاملية رصينة تمتلك رؤوس 
أم�وال عالي�ة تدخل بق�وة إىل الس�وق العراقي 
لتسهم يف تنمي�ة اقتصاد البلد من خالل منحها 
للقروض، مشددًة عىل رضورة منح التسهيالت 
واالمتي�ازات إليهم لتشجيعه�م عىل فتح فروع 

لهم يف العراق.

       بغداد/ المستقبل العراقي

 بغداد/ املستقبل العراقي
اته�م الخب�ري االقتص�ادي باس�م جمي�ل، 
دول الج�وار بالضغط ع�ىل الحكومة من اجل 
الرتيث بقان�ون التعريفة الجمركية، موضحاً، 
أن تأجي�ل العم�ل بالقانون سي�ر االقتصاد 

الوطني.
وقال جمي�ل ان قانون التعريفة الجمركية 
ت�م تأجيل�ه ث�الث م�رات من�ذ ترشيع�ه عام 
)2010(، م�ا اثر سلباً ع�ىل االقتصاد الوطني 
م�ن خالل استن�زاف العمل�ة الصعب�ة مقابل 
استرياد مواد وسلع رديئ�ة للبلد، باإلضافة اىل 

تدهور القطاعات االنتاجية.
وأضاف أن موافقة مجلس النواب عىل طلب 

الحكومة للرتيث بقانون التعريفة الجمركية، 
ق�رار ال يص�ب بمصلح�ة االقتص�اد الوطني، 
ارتف�اع  اىل أن مربراته�م بخص�وص  مش�رياً 
اسعار السلع واملواد عند تطبيق القانون بانها 
م�ربرات "واهية" الن الرس�وم التي ستفرض 

ق�ل عىل امل�واد غري املنتج�ة يف العراق  ا
بكثري عن املواد املصنعة محلياً 

والكماليات وبنسبة )%5(.
وأش�ار اىل أن دول الج�وار 
لها دور كب�ري يف تأجيل قانون 
لث�الث  الجمركي�ة  التعريف�ة 
مرات م�ن خ�الل الضغط عىل 
أعض�اء  وبع�ض  الحكوم�ة 
اج�ل  م�ن  الن�واب  مجل�س 

مصلحتهم االقتصادية.

      خاص/ المستقبل العراقي

أرتفع مؤرش سوق العراق لألوراق املالية، عند ختام تعامالته لجلسة 
األم�س الثالث�اء مرتفعا بنسب�ة 0.13%، عن�د 1َ17.78 نقط�ة، متداوال 
اقل م�ن مليار سهم، بقيمة 1.793 ملي�ار دينار.وكان مؤرش السوق قد 
افتت�ح تعامالت�ه األسبوعية منخفض�ا يف جلسة األحد بنسب�ة   0.03 %  
مسجال  117.490  نقطة.وجرى خالل الجلسة " تداول أسهم 37 رشكة 
مساهم�ة من أصل 84 رشك�ة مدرجة الكرتونيا ، حي�ث ارتفعت أسعار 
أسه�م 14 رشكة ، وانخفضت أسعار أسه�م 14 رشكة منها، فيما بلغت 
الرشك�ات الغري متداولة  28  رشكة ، ورشكات الهيئة العامة  5  رشكات 
واملتوقف�ة بق�رار منها  15  رشك�ة ".وتجاوز "عدد األسه�م املتداولة يف 
جلسة األحد  844,408,126  سهما بقيمة  2,118,778,310  ، تحققت 
من خالل تنفيذ  535  عقد تداول".وش�هد القطاع املرصيف " تداول أسهم 
13 رشكة ، تجاوز عدد األسهم املتداولة لها  551,701,899 سهما بقيمة 
تج�اوزت  856,168,081  تحققت من خالل تنفي�ذ  171  عقد تداول".

كما ش�هد القطاع الصناعي تداول أسهم  9  رشكات ، وبلغ عدد األسهم 
املتداول�ة للرشك�ات الصناعي�ة  168,215,858  سهم�ا بقيمة تجاوزت 

253,710,870  تحققت من خالل تنفيذ  204  عقد تداول".
فيما ش�هد قط�اع الفنادق تداول أسهم  7  رشك�ات ، وتجاوز " عدد 
األسه�م املتداولة لقطاع الفن�ادق  12,584,636 سه�م بقيمة تجاوزت  

312,470,454  تحققت من خالل تنفيذ  41  عقد تداول".وكان األسبوع 
املايض وهو الرابع من شهر أيلول ، ارتفاع أسعار اسهم21 رشكة يف سوق 
العراق ل�ألوراق املالية من ٌبن 51 رشكة متداول�ة وانخفضت أسعار 22 
رشك�ة وحافظت 8 رشكات عىل نفس، أسع�ار إغالقها السابقة وال تزال 
15 رشك�ة متوقفة بقرار م�ن ٌهيئة األوراق املاٌلي�ة و4 رشكات متوقفة 
انعقاد ٌهيئاتها.العامة ، ولمٌ جر التداول هذا األسبوع عىل أسهم 14 رشكة 
من 84 رشكة مساهمة مدرجة يف السوق.وشهد األسبوع خمس جلسات 
ت�داول يف الزمن االعتي�ادي من األح�د إىل الخٌميس.وسجل مؤرش السوق 
عن�د إغالقه نهاية األسبوع 117.45 نقط�ة منخفضا بنسبة 0.57% عن 
نسب�ة إغالقه يف األسبوع املايض عندما أغل�ق عىل118.12 نقطة.وبلغت 
الٌقيم�ة اإلجمالي�ة ألسهم املتداولة له�ذا األسب�وع، 10.540 مٌليار ٌدينار 
مقاب�ل، 12.693 مٌليار ٌدينار لألسبوع املايض.وبل�غ عدد أسهم املتداولة 
خ�الل األسب�وع 5.758 مٌليار سهم مقاب�ل 6.354 مٌليار سهم لألسبوع 
املايض.وبلغ ع�دد الصفقات املنفذة لهذا األسب�وع 2990 صفقة مقابل 

2620 صفقة لألسبوع املايض.
ويتضح تحٌليل بيان�ات تداول األسبوع، انخف�اض القيمة اإلجمالية 
لألسهم املتداولة له�ذا األسبوع بنسبة 16.96% ٌقياسا باألسبوع املايض، 
و انخف�ض عدد األسه�م املتداولة له�ذا األسبوع بنسب�ة 9.39 % ٌقياسا 
باألسب�وع املايض، وارتفع ع�دد الصفقات املنفذة له�ذا األسبوع بنسبة 

14.1 % ٌقياسا باألسبوع املايض.

       المستقبل العراقي/ بغداد

 وصف نائب رئيس الوزراء لشؤون 
االقتصاد روز نوري ش�اويس االقتصاد 

العراقي ب�"املتخلف" العتماده 
عىل مردود البرتول فقط، داعيا إىل 
دعم القطاع الخاص وتمكينه من 
املنافسة للنهوض بواقع االقتصاد.

وأضاف شاويس خالل حضوره 
امللتقى االستثماري العراقي � 

الربيطاني ،والذي تقيمه الهيئة 
الوطنية لالستثمار بالتعاون مع 

مجلس األعمال العراقي الربيطاني، 
إن "معالجة قضي�ة تخل�ف االقتص�اد 

العراقي، وهو اقتصاد أحادي ذو طابع 
ريعي كما يعلم الجميع، يكمن أساسا 
يف تنويع مصادره، وتحسن استخدام 

موارده، واستثمارها بأسلوب علمي 
سليم، وتوظيفها بشكل عقالني 
وع�ادل وصحي�ح ، لتك�ون مص�درا 

للتقدم والرفاه، مستفيدين يف ذلك من 
تجارب بلدان أخرى سبقتنا عىل هذا 

الطريق، طريق التنمية االقتصادية 
و البرشية املستدامة".وأضاف 

شاويس أن "حكومة العراق تهدف 
إىل االستفادة من جميع أنواع امللكية 

"الخاص والعام واملختلط، املحيل 
واألجنبي" ووضعها يف إطار يؤمن 

رشاكة حقيقية بن هذه القطاعات، 
مع إعطاء اهتمام متميز للقطاع 

الخاص الستنهاضه ليأخذ دورا 
محوريا يف عملية التنمي�ة املنش�ودة".

      المستقبل العراقي/ بغداد

أستبع�د عضو اللجن�ة املالية النائب فال�ح ساري الجيايش، 
اق�رار مرشوع قان�ون املوازن�ة التكميلية املقدم م�ن الحكومة 
بسب�ب وج�ود خالفات كب�رية ع�ىل فقراتها من بع�ض النواب 
والكت�ل السياسية، مؤكداً ان الحكوم�ة لديها خياران حال عدم 
التصويت عىل التكميلية اما الترصف باالموال وفق الية مناسبة 
او توزيعه�ا نق�داً اىل جمي�ع الشع�ب العراقي.وق�ال الجيايش 
إن م�رشوع قانون املوازن�ة التكميلية هو ن�ص قانون موجود 
ضمن موازن�ة عام )2012( أي ان يف حال تحق�ق الوفرة املالية 
يف مبيعات النفط والزمت الحكومة تقديمها يف بداية شهر تموز 
املايض.وب�ن أن الحكوم�ة قدمت املوازن�ة التكميلية اىل مجلس 

الن�واب يف تموز املايض ولكنها القت اعرتاضاً ش�ديداً من جميع 
الكت�ل النيابية عند القراءة االوىل للقانون ما ادى اىل اسرتجاعها 
اىل الحكومة، وتابع: تم تعديلها من قبل الحكومة واضيفت فيها 
اب�واب رضورية كمسالة تخصي�ص اموال للبطاق�ة التموينية 
ودع�م املحافظ�ات املت�ررة والت�ي فيها ام�راض مستعصية 
وارسل�ت مرة اخ�رى اىل مجلس النواب، ولك�ن بقيت الخالفات 
عىل ما هي عليه ورفض�ت ايضاً من قبل الكتل النيابية.وأضاف 
أن املادة )23( م�ن قانون موازنة العام الحايل منحت الصالحية 
للحكوم�ة يف الترصف باالم�وال الفائض�ة املتحققة خالل هذه 
السن�ة وبامكانها جعله�ا قانون موازنة وتق�وم بانفاقها وفق 
االولوي�ات التي تراه�ا مناسبة، او توزيعها نق�داً اىل كافة افراد 

الشعب العراقي.

      المستقبل العراقي/ بغداد

ارتف�اع  ع�ن  النف�ط  وزارة  أعلن�ت 
صادراته�ا م�ن النف�ط الخ�ام إىل مليونن 
وستمائة أل�ف برميل يومياً يف ش�هر أيلول 
املايض.وقال املتح�دث باسم الوزارة عاصم 
جه�اد إن "مجموع ص�ادرات النفط الخام 
لشه�ر أيلول 2012 امل�ايض حققت ارتفاعا 
يف معدل الصادرات اليومي حيث بلغ 2,600 
مليونن وستمائة ألف برميل بواقع إيرادات 
8,400 ثمانية مليارات وأربعمائة ألف دوالر 

وبمعدل احتس�اب 30 يوما".وأوضح جهاد 
أن "الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر 
أيلول املايض تقسمت بن نفط البرصة الذي 
بلغ معدل صادراته اليومي  2.180  مليونن 
ومائة وثمان�ن ألف برميل". وأضاف جهاد 
أن "ص�ادرات نفط كركوك فق�د بلغ املعدل 
اليوم�ي له�ا  410  أربعمائ�ة وع�رشة ألف 
برمي�ل ، أما الصادرات إىل األردن فبلغت  10  
أالف برمي�ل يوميا"، مبين�اً أن "معدل سعر 
البيع بلغ 107 دوالر للربميل الواحد". وأشار 
جهاد إىل أن "الكميات أعاله تم تحميلها من 

قبل الرشكات النفطي�ة العاملية التي تحمل 
جنسي�ات مختلف�ة م�ن مين�اءي البرصة 
وخ�ور العمية ع�ىل الخلي�ج العرب�ي ومن 
ميناء جيه�ان الرتكي عىل البح�ر املتوسط 
املع�دل  االردن".وك�ان  اىل  والحوضي�ات 
اليومي يف ش�هر اب املايض 2,564 مليونن 
وخمسمئة واربعة وستن الف برميل يوميا 
وبواق�ع اي�رادات متحققة م�ن البيع بلغت  
8,445 ثمانية ملي�ارات واربعمئة وخمسة 
واربعن ملي�ون دوالر وبمعدل احتساب 31 

يوما.

       رؤية/ د. جاسم محمد حافظ

جهود القسم الهنديس يف وزارة الزراعة إلنشاء 
قرى عرصية موزعة يف مناطق مختلفة من الريف 
العراقي, لإلسهام مع األرض الزراعية املخصصة 
لسكانه�ا م�ن املهندس�ن الزراعي�ن - أساساً - 
واألطباء البيطرين العاطلن عن العمل والراغبن 
يف مزاول�ة املهن�ة, يف أح�داث تنمي�ة اقتصادي�ة 
واجتماعية يف الريف وتحدي�ث الثقافة اإلنتاجية 
التقليدي�ة السائدة بن أوس�اط غالبية املزارعن 
بأخرى معارصة, خاصة وأن تلك الكفاءات تتمتع 
بمعارف نظرية ومه�ارات تطبيقية تؤهلهم بأن 
يعتم�دوا سياسة إدخ�ال أحدث أسالي�ب اإلنتاج 
الزراعي القائمة عىل التكنولوجيا ومناهج اإلدارة 
الحديث�ة يف مج�ايل اإلنت�اج النبات�ي والحيواني, 
وترش�يد استخدام املوارد املتاح�ة وخاصة املياه 
بكف�اءة عالي�ة تضم�ن تحقي�ق أع�ىل إنتاجي�ة 

وأحسن نوعية وبأقل التكاليف املمكنة .
قريت�ن  بإنش�اء  الق�ايض  امل�رشوع  فه�ذا 
عرصيت�ن يف كل محافظة, والذي أنجز منه حتى 
اآلن ث�الث ق�رى بواق�ع قري�ة واحدة يف ك�ٍل من 
محافظات كرب�الء املقدسة واملثن�ى والقادسية, 

وضمت ك�ل قرية 110 دار ستوزع 
مئة دار منها ع�ىل املستفيدين 
والباقي�ة ستوزع ع�ىل الدوائر 
والهيئ�ات السان�دة, كمحط�ة 
تصفية املياه ومدرستن ومرأب 
لنق�ل املسافري�ن ومستوصف 
وم�رصف ودائ�رة رشط�ة. أما 
فست�وزع  الزراعي�ة  األرض 
بمع�دل 40 دونما لكل مستفيد 
, مع حفر ب�ر لكل 120 دونما 
, وسرتبط ه�ذه القرى بشبكة 
وامل�دن  بالنواح�ي  مواص�الت 

القريبة منها, كما يتضح من الصور التالية.
أن بن�اء املساكن وأعداد بع�ض البنى التحتية 
األساسية للمرشوع ال يشكل إال جزءاً مهماً منه, 
لكن نج�اح املرشوع سيك�ون مرهون�ا بالنتائج 
االقتصادي�ة الت�ي ب�ررت إقامت�ه, وه�ذا بدوره 
مرشوط بطبيعة وشكل إدارة اإلنتاج فيه, وكذلك 
باإلجاب�ة عىل الس�ؤال التايل: ه�ل أن املستفيدين 
م�ن هذا املرشوع سيزاولون نشاطهم وفق أسس 
وضواب�ط العم�ل التعاوني- الزراع�ي أم يف إطار 
تشكيل رشك�ات مختلطة, أم سيص�ار إىل العمل 
الف�ردي ضمن حدود الحيازات الصغرية املقررة ؟ 
, إن اإلجابة عىل هذه األسئلة من األهمية بمكان 
الست�رشاف أف�اق نم�و وتط�ور ه�ذه التجربة, 
ومل�ا كان�ت الحرك�ة التعاونية قد وف�رت ظروفاً 
موضوعي�ة لتنمي�ة الزراع�ة وتحس�ن مستوى 
معيش�ة التعاوني�ن الزراعي�ن يف كث�ري من دول 
العالم إىل الدرجة التي صار فيها القطاع التعاوني 
يض�خ للسوق أكثر من 30% م�ن السلع الزراعية 
كم�ا هو الحال يف الدنم�ارك مثالً أو أكثر من ذلك, 
ف�إن ذل�ك مدع�اة إىل التساؤل عن سب�ب إخفاق 
التجارب التعاونية يف بالدنا التي عرفت هذا النوع 
م�ن إدارة اإلنتاج يف أواخ�ر األربعينات من القرن 

املن�رصم, فلإلجاب�ة ببساطة يمكن الق�ول: بأن 
الحرك�ة التعاونية تعرضت إىل املس�خ, فأُخرَِجت 
ع�ن جوهرها ال�ذي ينبغ�ي أن يك�ون اقتصاديا 
وليس سياسي�ا, وأن االنتم�اء إىل التعاونية يجب 
أن يكون اختياريا, بكونها اتحادا طوعياً ملزارعن 
أح�رار ال فرق بينه�م إال بمقدار م�ا يبذلونه من 
جهد لخلق املنافع, ويكون لكل منهم صوت واحد 
أثناء التصويت النتخاب هيئتها اإلدارية أو تحديد 
سياساتها اإلنتاجية مهما عظم حجم مساهمات 
العض�و, وأن ُيشطب من نظامه�ا الداخيل كل ما 
يحرفه�ا ع�ن أهدافه�ا االقتصادي�ة ويتع�ارض 
م�ع مبادئه�ا األساسي�ة الت�ي ش�كل الخ�روج 
عليه�ا يف بالدن�ا انتهاك�اً فضاً ملحت�وى وجوهر 
العم�ل التعاون�ي, مثل ما ورد يف النظ�م الداخلية 
للجمعي�ات التعاونية الزراعي�ة يف العهد السابق, 
نصوص�اً ألزمت التعاونين ب�أداء واجبات ليست 
م�ن صلب م�ا اتفق علي�ه التعاوني�ون, كما ورد 
يف باب واجب�ات األعضاء التي تؤك�د بأن "يدافع 
العض�و عن أه�داف حزب "حتى غ�دت الجمعية 
التعاونية مؤسسة سياسية تدور يف فلك األجهزة 
األمني�ة للدولة, وانتهك�ت إرادة التعاونين الحرة 
يف اختي�ار هيئاته�ا القيادية ديمقراطي�اً, وصار 
إقرار االلتزام برشوط عضويتها ليس جاذباً 
للفالح�ن بل ط�ارداً له�م وملحقاً 
بسمعتها أفدح األرضار, وبناء عىل 
ما تقدم من حيثيات تجارب قاسية 
سيكون من املفيد بذل جهوٍد كبرية 
إلقن�اع املستفيدي�ن م�ن مرشوع 
الق�رى العرصية, بإنشاء جمعيات 
اقتصادي�ة  إنتاجي�ة  تعاوني�ة 
نشاطه�ا  ُيحَك�م  متخصص�ة, 
بضوابط املبادئ األساسية للحركة 
التعاوني�ة الت�ي أقرته�ا املؤتمرات 

اإلقليمية والدولية.

     بغداد/ المستقبل العراقي

تدرس جامعة الدول العربية، بحسب 
معلومات جديدة، إمكانية إطالق عملة 
عربي�ة موحدة خالل السن�وات املقبلة 
بعد مق�رتح تقدم به اتح�اد املصدرين 

واملستوردين العرب أخريا، حيث يطمح 
االتح�اد من خ�الل هذا املق�رتح إىل أن 
يك�ون هنالك اتح�اد عرب�ي اقتصادي 

ومايل.
ويتوق�ع أن تواج�ه عملي�ة تطبيق 
العملة العربية املوحدة صعوبات كربى 
ق�د تعوق م�ن تطبيقه�ا، إال 
أن أمل حسن زك�ي، رئيسة 
اتحاد املصدرين واملستوردين 
الع�رب، أك�دت أن ما يحدث 
يف املنطق�ة من ربي�ع عربي 
سيق�ود إىل نتائ�ج ايجابية، 
من ضمنه�ا أن يكون هنالك 
اتح�اد عرب�ي موح�د يف م�ا 
يخ�ص الش�أن االقتص�ادي 

واملايل. وقال�ت زكي لدين�ا مقرتح بان 
تك�ون هنال�ك عمل�ة عربي�ة موحدة، 
ولن نستعجل التطبيق أو اإلرساع فيه، 
لكننا متمسكون بهذا املقرتح، مضيفة 
ال�دول األوروبي�ة لديها عمل�ة موحدة 
وهي الي�ورو، حت�ى بات ي�رب بها 
املثل، والدول العربية تستطيع أن تطلق 
عملية موحدة أيضا متى ما أرادت هي 
ذل�ك .وأك�دت رئيسة اتح�اد املصدرين 
العرب خالل ترصيحاتها  واملستوردين 
إن العمل�ة العربي�ة املوح�دة ستسهل 
م�ن عملية التج�ارة البينية وترفع من 
قيمته�ا ب�ن دول املنطق�ة، مشرية يف 
الوقت ذات�ه إىل أن األوض�اع الحالية يف 

بعض دول املنطقة لن تدوم طويال. 

هنال�ك  "ستك�ون  زك�ي  وقال�ت 
عقلي�ات جدي�دة تقود ال�دول العربية، 
وه�ذه العقليات هي الت�ي ستسهم يف 
دع�م إط�الق العملة العربي�ة املوحدة ، 
مبينة أن جامعة الدول العربية سيكون 
له�ا دور كب�ري يف املساهم�ة يف إط�الق 

هذه العملة يف املستقبل". 
أب�دت  التط�ورات،  ويف ظ�ل ه�ذه 
بالش�أن  معني�ة  عربي�ة  مص�ادر 
االقتص�ادي، تفاؤله�ا بإط�الق عمل�ة 
عربية موحدة خ�الل السنوات املقبلة، 
إال أن هذه املصادر لم تكشف التوقيت 
الفع�يل لبدء إطالق ه�ذه العملة، وهو 
األم�ر الذي يعني أنها م�ا زالت يف طور 

الدراسة.
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ج�ال الدي�ن الروم�ي، املش�هور ب�»موالن�ا«، ول�د يف الط�رف الرشقي 
لإلمرباطورية الفارس�ية، يف ما ُيعرف اآلن بأفغانس�تان، يف مدينة بلخ س�نة 
1207م. الرومي س�ليل فقه�اء كبار. هرباً من ظل�م االجتياح املغويل نزحت 
عائلت�ه إىل أن وصل�ت مدينة قونيا برتكيا. ومن طرائ�ف ما ُيروى أن الصويف 
الكبر فريد الدين العطار صاحب »منطق الطر« ش�اهده يف دمش�ق يس�ر 
خلف أبيه، فقال: »محيط يسر خلف بحر«. تابع موالنا جال الدين الرومي 
عم�ل أبيه كفقي�ه وُمفٍت إىل أن ح�دث االنقاب الكبر يف تاريخه الش�خيص 
وتاريخ التصوّف وتاريخ الش�عر، وكان ذلك عام 1244م حني التقى بشمس 
التربيزي، فرتك وقار الفقيه الشيخ، وساح مع ألحان الناي، يرقص ويحرض 
يف ذرات الك�ون روح�اً صافية وش�عراً عظيماً. كتب موالن�ا يف هذا الصحبة، 
وترشيفاً لها، آالف القصائد والرباعيات. وحني ُغيِّب عنه حبيب قلبه شمس 
التربي�زي )قي�ل ُقتل( بحث عن�ه طوياً. كت�ب موالنا كتاب�ه العظيم اآلخر 
»املثن�وي«، الذي ترج�م الدكتور عبد الس�ام كفايف املجلَدي�ن األولنَي منه يف 
س�بعينيات القرن املايض، وترجمه كاماً تلميذه الدكتور إبراهيم الدسوقي 
ش�تا يف س�تة مجلدات ضخمة. ثمة ترجمات عّدة إىل العربي�ة ملختارات من 
الديوان الكبر، »ديوان شمس تربيز«. وهذه ترجمة أخرى أقدمها ملختارات 
من هذا الش�عر الكوني، عن اإلنكليزية م�ن ترجمة األمركي كوملان باركس 

والتي هي من أحسن الرتجمات يف اللغة اإلنكليزية.
حان الوقت

حان الوقت لننضمَّ إىل مجانينك
املكّبلني معاً بالساسل.

حان الوقت لنكون أحراراً تماماً، ومنبوذين.
حان الوقت لنهب أرواحنا،

لنشعل النار يف الهياكل ونركض يف الشوارع.
ر. حان الوقت لنتخمَّ

 كيف نرتُك حوض العالم ونذهب إىل الشفة؟
علينا أن نموت لنصر برشاً حقيقيني.

علينا أن نتغّر رأساً عىل عقب
كمشط يف قّمة شعر امرأة جميلة

انرْش جناَحيك كشجرة ترتفع يف الحديقة.
بذرة ملقاة عىل الطريق،

حجر يذوب إىل شمع، شمعة تصر عّثاً.
عىل رقعة الشطرنج يبارك امللك ثانية بملكته.

حني تقرتب كثراً وجوهنا من مرآة العشق،
علينا أال نتنفَّس،

أن ننتقل إىل مكان نقي حيث كان املبنى
ونتحّسس الكنز املخبَّأ فينا.

با بداية أو نهاية،
نحيا يف العاشقني كما الحكاية التي يعرفونها.

لو أنَت املفتاح،
سنكون أوتاد القفل.

عاشٌق أنَت، والعشق خّمارة
كّل لحظة يصل العشق من كل جانب

ال مزيد من الفرجة.
نرحل من أجل فراغ نقّي،

السفر مع األصحاب الذين عارشناهم ذات مرّة،
ما بعد املائكة، ما بعد الروحانية، إىل مدينة العظمة مدينتا.

ل. قْل وداعاً لهذا املكان املغرب، حمِّ
حّظ فتّي يسافر أمامنا.

التنازل عن الروح أساس عمل هذه القافلة،
بوجود املختار دلياً،

الذي جاء القمر يستجديه.
صبّية متواضعة، رقيقة تتبع عطر شعره.

ينشقُّ القمر. نمرُّ عربه،
طيور املاء ترتفع عالياً لتبحث عن بحرة أخرى.

أو قل إننا نعيش يف بحر العشق،
حيث تعمل الثقة لسّد قارب الجسد،

لتجعله يدوم لربهة،
إىل تحطم السفينة املحتوم،

الزواج الكّل، املوت - االتحاد.
ُذْب يف الصحبة كسكراَنني يختصمان.

ال تبحث عن العدالة هنا
يف الغابة تمنحك روحك الحيوانية

نصيحًة خبيثًة.
ارشْب ما يكفي من الخمر حتى تتوقف عن الكام.

عاشق أنت، والعشق خّمارة
حيث ال أحد يقوم بعمل ذي معنى.

حتى لو أن الذي تقوله ِشعراً
سميكاً كسماكة أكياس سليمان املليئة بالذهب،

ال مغزى له.
تلك أسماؤنا أيضاً
نحن موجة الدفء

يف شتاء عنيد.
نحن الشمس،

بكل ألوان الضوء.
نحن الريح.

اليمامات عندما تصيح »كو«،
أين،

تبحث عنا.
العنادل والببغاوات

تبّدل أماكنها
آملة أن تكون قريبة منا.

وصلت كلمة مّنا
إىل السمك.

مالت وقفزت.
ِمن تلك اإلثارة

تواصل األمواج املجيء.
وأُعطيْت للروح آذان

لتسمع األشياء
التي يعجز العقل عن فهمها.

يف عالم الروح العظيم،

اسم »محمد«
ُيناَدى مع أصحابه األربعة،

أبو بكر، عمر، عثمان، وعل.
تلك أسماؤنا أيضاً.

خرجنا من العبودية
ر. بأكوام من قصب السكَّ

ال حاجة لذكر مرص.
حاوة حديثنا معاً

ه للعالم. هو ما نلوكه وُنحرضِّ
القدح والجرّة والنهر

البعض يتحّدث عن
القدح والجرّة والنهر

وكيف يعتمد كل منها عىل اآلخر.
ما يسيل يف النهر

يمأل القدح،
لكن الخزّاف فقط

َمن يعرف حال القدح.
واحد يرشب من اآلخر.

نعلم ما كان
يف ماذا

َب. بَم ترسَّ
بعض الناس السذّج

لم يقرتبوا بما يكفي
ليشّموا املِسك،

هم غر قادرين عىل الحكم.
مع ذلك يفعلون،
وآخرون يكّررون

جهلهم.
ي ذلك؟ ماذا ُنسمِّ

مرّة أخرى
عطر من جرّة

يقود آالف األتراك إىل الجنون،

وكذلك الهندوس،
أو ساحرة َترَكب الجرّة

من مدينة إىل مدينة
ساحرة تضحك عىل

ساحرات بدون جرار.
حسناً أن تتبع عطراً

تمسكه بنفسك
عىل طريقك، وحيداً.
دعه يأخذك إىل وجه

َمْن هرب
من الجرار واألقداح.

لقد سمعت القول القديم
بني السكارى،
أنا عّم الجرّة.

جْد واحداً مثل هذا
واجلْس بجانبه.

لن تكون هناك
ثرثرة غر خبرة،

ربما ال كلمات.
ب الصمُت يرتسَّ

يف الجرّة الفارغة
كعطر،

كنهر
يف فيضان ربيعي.

تلك هي الجرّة
التي كنَت تبحث عنها.

أنت أيها الفقر، اسرتِخ قلياً
أنت أيها الفقر، اسرتِخ قلياً.

هت إىل امللجأ. عقولنا قد توجَّ
حاّفة الجرّة،

األحمُر املعتم،
املدينُة تحرتق.

هذا املشط ال ممسك له،
أسنان كلّه.

كل لحظة شمعة
هناك عّث جديد.

بعض الناس عندما يسمعون
كيف

يجّن العقل يف العشق،
يغلق.

تنقبض قلوبهم.
بلبلة مستسلمة

من بغض الفكر لها
يبتكر مفتاحاً مصنوعاً

من النار
ليحطم
القفل،
الباب،

وكل البيت.

قد مىض من قبل،
جنون العشق

ولم يتبقَّ يشء،
ال حجرات،

ال باب،
ال قفل،

فقط
ملجأ األصدقاء هذا
املستهوي الساقط

يه شمساً. الذي ُنسمِّ
ال موت للعاشقني

الحزن الرهيب أنَك برش،
لنرشبه كلّه، ولكن بفْرٍق.

نجلس مع الجنيد والبسطامي.
القمر الصاعد ال يمكن تغطيته بسحابة.

ال موت للعاشقني.
َمن األنا؟

صبّية رقيقة
تنسّل إىل الخارج

عندها نسّل سيف عمل نكران الذات.
هذه األرض تأكل الرجال والنساء،

مع ذلك ُبعثنا لنأكل العالم،
هذا املكان الذي يحاول خداعنا ب� غداً.

انتظر إىل الغد،
الذي نغلبه باالستمتاع باآلن فقط.

نجتمع يف الليل لنحتفل أننا برش.
أحياناً ندعو الخارجني عىل القانون إىل الدّف.

يرشب السمك البحر،
وال يصر البحر أصغر.

نأكل الغيوم وضوء املساء.
نحن عبيٌد نذوُق الخمر امللكي.

ّرة النبيذ يف يمينه

روح هذه الجماعة قادمة نحونا،
الشمس عىل جبهته،
جرّة النبيذ يف يمينه،

خطوة بخطوة.
ال تفسد هذه الفرصة

بالتأدُّب واألماني السهلة.
العون الذي طلبناه موجود هنا،

الدعوة لانضمام إىل األرواح العظيمة.
كل مكان نجتمع فيه

يصر طقساً
عىل الطريق إىل الكعبة، ما يعني:

اعرْب رسيعاً خلل كينونتك إىل الغياب.
ذاُت اسمك والشهرُة يحميانك

مع عروة جديدة كل لحظة.
الهويَّة الشخصية

غمد.
خالق ذلك،

سيف.
حّده ينزلق إىل الداخل

د، الغطاء املتهالك وُيوحِّ
فوق الصلب الامع،
ر عشقاً. عشق ُيطهِّ
كنُت ذات يوم غصناً

أخرَض يف الريح
هل تسمع

ما تقوله اآللة الوترية
عن الشوق؟

اليشء ذاته كعود،
كنُت ذات مرة
غصناً أخرَض

يف الريح
كلنا بعيدون

عن وطننا.
اللغة

جرس قافلتنا.
ال تتوقف يف

أي مكان.
لحظة أن

تتعلّق بمكان،
ُيصيبك

امللل منه.
فّكر يف التغرات الكبرة التي أنجزتها،

من خلية واحدة إىل برش سوّي.
أبِق قدمك خفيفًة،
واستمّر يف املسر.

الرتكي،
العربي،

اليوناني،
كّل لسان

ريح كانت ماًء.
كما يحمل النسيم

البحر يف داخله،
لذا

تحت كل جملة،
»ُعْد إىل املصدر«.

العّث
ال يتجنَّب اللهب.

امللك
يعيش يف املدينة.

لَِم
أحافظ عىل
رفقة البوم

يف املباني الخربة؟
ف حمارك بجنون ولم يعمل، إذا ترصَّ

استعمْل سوط الثور عىل رأسه.
سيفهم.

ال تحاول ماطفته
ليعود إىل رشده.

ارضْبه.
األشجار

الربيع،
ال أحد يبقى ساكناً،

مع كل الرسائل
التي تصل.

نخرج كأننا ذاهبون
للقاء زّوار،
ورود بّرية،
أزهار املاء.

ترتخي عقدة محكمة.
يشء ما

كان قد مات
يف ديسمرب

يرفع رأساً ويتفّتح.
األشجار،

القبيلة تجمعها.
َمن لديه فرصة ضدَّ

حشٍد فخٍم كهذا؟
قبل هذه القوّة،

البرش كرات جاهز للقطع،
هاموش يطّوح به بعيداً.

األشجار يف صلواتها، الطر يف مديحها
إلهي، للهواء رائحة طّيبة هذا اليوم،

مبارشة من غموض أعماق الريف،
رشاقة كألبسة جديدة ُقذفت عرب الحديقة،

طّب مجاني لكل واحد.
األشجار يف صلواتها،

الطر يف مديحها،
أوائل البنفسج ساجدة.
كل ما يأتي من الكائن

يعلق يف الكائن،
محتاراً، ناسياً
طريق العودة.

رجل يلتفت
ويرى والدته

يجرُّ نفسه بعيداً
عن اآلخرين.

يمتلئ بالضوء،
واأللوان تتبدَّل هنا.

يتجرّعها،
وكّل واحد يسطع بجماله.

ال أقدر عىل القول
أنني أشعر بألم اآلخرين،

عندما يبدو العالم كلّه
بالغ العذوبة.

وجهاً لوجه مع أسد،
أصُر لبوة.

أخرج من بيت املال،
 أشعر بالسخاء.

كل من بقي صاحياً يف هذا الطقس
ال بدَّ أنه خائف من الناس،

خائف مما سيقولون.
يكفي كاماً.

لو نأكل الكثر
من الخضار،

سنفوح كما تفوح
الخرضوات.
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م�ن املعل�وم ان الخطاب املرسح�ي الواعي 
املع�ر تعبريا حيا عن آمال وتطلعات الش�عوب 
ه�و ذل�ك الخط�اب الذي يتش�كل وف�ق تطور 
التعبريي�ة  ومنظوماته�ا  املرسحي�ة  العملي�ة 
والجمالية والفكرية, وكذلك عندما ترتبط هذه 
العملية االبداعية بأوارص عالئقية وثيقة مع كل 
املتغ�ريات يف املنظومة السياس�ية واالجتماعية 

املتحركة باتجاهات جديدة ويف احايني كثرية .
وان عملي�ة التوازن بينهما ه�ي من يحدد 
مالمح ه�ذا الخط�اب الذي سيتأس�س مالئما 
ألس�تيعاب واحتضان طروحات ال تذهب بعيدا 
ع�ن الواقع. وبما ان اغلب املدارس واالتجاهات 
املرسحي�ة تعاقبت يف تأسيس�ها ع�ى محاولة 
الخروج عى االنماط واألطر القديمة واكتشاف 
فض�اءات اوس�ع للتواصل مع املنج�ز الجمايل 
املتجدد. وكذلك الح�روب وفواجعها وتأثرياتها 
املب�ارشة ع�ى البني�ة االجتماعية وتماس�كها 
وما آل اليه حال االنس�انية من ظلم واس�تعباد 
وخيب�ات. اذن صار م�ن االرجح ع�ى العملية 
املرسحية املواكبة للتطور ان تعمل عى املتغريات 
السياسية االجتماعية.  كل ذلك يقودنا للحديث 
ع�ن التج�ارب املرسحية العراقية ما بعد س�نة 
2003 ومحاول�ة تأس�يس امل�روع املرسحي 
املعر عن هذه املرحل�ة املهمة . وما يهمنا هنا 
تل�ك التج�ارب التي قام به�ا املخ�رج العراقي 
كاظ�م النصار والتي عمل جاه�دا عى التنظري 
لش�كل وماهية هذا الخطاب ب�كل انواعه ,وما 

نتحدث عنه االن وبالخصوص تجربته الجديدة 
يف تقديم مرسحية )مط�ر صيف ( للكاتب عيل 
عب�د النبي الزي�دي والذي ح�اول ان يركز فيها 
عى طروحاته الس�ابقة ولكن بأس�لوب مغاير 
هذه املرة عن االساليب التي عمل عليها سابقا 

..يقول كاظم النصار:
"تخلصت من املوضة اإلخراجية واألسلوب 
الروتين�ي يف اإلخ�راج املرسح�ي وتعاملت بلغة 
جدي�دة تختلف ع�ن كل أعمايل الس�ابقة، فقد 
ركزت ع�ى األداء وع�ى النص وع�ى الطريقة 
التعبريي�ة". وبذل�ك عمل املخرج عى اس�لوب 
واض�ح يف التعبري عن رؤاه الجمالية واش�تغل 
بأسلوب واقعي يف رسم مالمح خطته االخراجية 
واجته�د كث�ريا يف رس�م االطر السياس�ية لهذا 
النص ومحاولة اس�قاطها عى الواقع العراقي 
بقصدي�ة واضح�ة م�ن دون البح�ث عن خلق 
معنى جديدا مفرتضا يتشكل يف فضاء الخشبة 

يعزز او يضيف للمعنى املقرتح يف النص .
وهنا نطرح س�ؤاالً يتب�ادر اىل الذهن ...هل 
ه�و ه�ذا الش�كل املرسح�ي االمث�ل واألنج�ع 
للخط�اب الذي نبحث عنه ليك�ون معرا تعبريا 
صادق�ا عن املرحل�ة بعدما تكاثرت االس�اليب 
والباذخ�ة  بالتجري�ب  الغارق�ة  واالتجاه�ات 
بالزخرف س�يما ونحن بحاجة اىل تغيري فكري 
تبعاً لتط�ور وتغري الخطاب الس�يايس يف هذه 

املرحلة. 

ن�ض العر�ض
م�ن املعل�وم ان اخضاع أي ن�ص مرسحي 
لرؤًى جمالية وخلق عرضا فنيا متكامال ال تأتي 
إال من خالل فهم واس�ع لذل�ك النص والوقوف 
عى افكار املؤلف واكتش�اف املعن�ى الظاهري 
والباطن�ي ل�ه ..بمعن�ى ان ذلك يتطل�ب جهداً 
تحليلياً ش�امالً ومن ثم الروع يف اس�تنطاقه 
امل�رسح  يف  املعروف�ة  الفني�ة  الوس�ائل  ع�ر 
وتأس�يس الفرضيات االخراجي�ة لتقديمه عى 
الخش�بة عر اعادة تشكيل بنى جديدة متخيلة 
تتوالد يف فكر املخرج.وهك�ذا كانت قراءة نص 
مطر صيف من قبل املخرج كاظم النصار قراءة 
واعية متفحصة حاول فيها ان يستجمع افكار 
النص وان يسورها وبعد ذلك قام بالحرث فيها 
كثريا من اجل انتاج مع�اٍن آخرى اعتمدت عى 
اق�رتاح رؤى جدي�دة حرص املخ�رج ان تكون 

مغايرة للرؤى التي تأسس عليها النص .
املتش�كل من  ومن خ�الل 
املرسح�ي  الع�رض  عن�ارص 
لتل�ك  نتوص�ل  ان  نس�تطيع 
الفرضي�ات االخراجي�ة الت�ي 
عم�ل عليه�ا املخ�رج وال�ذي 
حاول س�حب الن�ص باتجاه 
اش�تغل علي�ه بمه�ارة ووعي 
وقصد واضح وذلك عر الرتكيز 
عى املدلوالت السياس�ية دون 
املساس بالبناء الدرامي للنص 
اال يف نهاي�ة الع�رض عندم�ا 
اق�رتح نهاي�ة تتمث�ل بط�رد 
الزوجة ألزواجها املستنسخني 
الث�الث ..بينما كان�ت النهاية 
والت�ي  املكت�وب  الن�ص  يف 
اراده�ا املؤلف ببق�اء الرصاع 
مش�تعال بينه�م يف اثب�ات كالً 
منه�م بحقيقته الت�ي يدعيها 
وبقاء املرأة متفرجة ملا يحدث 
امامها وهي يف حرية من امرها 
..وربما كان ذلك بسبب تقديم 
ه�ذه الش�خصيات الثالث من 
قب�ل ممث�ل واح�د يظهر عى 

املرسح ويستحيل عليه ان يقدم ذلك .
كذل�ك ان نص املؤلف قد ط�رح امكانية ان 
يكون احد هذه الشخصيات حقيقيا وكان عى 
املؤلف ان يف�رتض ذلك وإال ماذا يكون الغرض 
من تقدي�م هذه الش�خصيات جميعا برصامة 
كونها شخصيات غري حقيقية مع علمنا بأنها 
هي التي طلبت استنس�اخ ش�خصية ش�بيهة 
بزوجه�ا الغائب ثم كي�ف للمتلقي ان يتعاطف 
م�ع املرأة ان كانت تتبنى حكم�ا جاهزا عليهم 
جميع�ا ,ان ال جدوى الحضور وهذا ما افرتضه 
العرض جدلي�ة تحتاج اىل وقفة تأمل وتفحص 
وتفك�ري وتحت�اج ايض�ا اىل كث�ري م�ن االقناع 
حتى يس�تطيع املخ�رج ان يمرره�ا اىل املتلقي 
كفك�رة ناضجة تس�تحق التبن�ي واأليمان بها 
وتمتلك م�ن مقوم�ات تقبله�ا. ان فكرة كون 
ه�ذه الش�خصيات غ�ري حقيقي�ة جميعها ال 
تتف�ق م�ع املوجه�ات املنطقية لفك�رة النص 

وذلك الن الحض�ور لم يكن قرسيا. اما اذا اردنا 
ان نتواف�ق م�ع الع�رض يف طرحه ه�ذا فعلينا 
اوالً ان نلغي فعل االس�تدعاء الذي يرر القبول 
م�ن قبل املرأة وتنحرص املش�كلة هنا يف قضية 
الحض�ور القرسي يف جدلي�ة الحضور والغياب 
وبالت�ايل يمكن الحكم عى ه�ذا الحضور بعدم 
حقيقته وان موقف امل�رأة هنا يتحدد برفضها 
للقادمني غري الحقيقي�ني وهنا ال يتحقق فعل 
الخيب�ة ال�ذي ارتك�زت علي�ه بالنتيج�ة وإنما 
ه�و متحق�ق فرضيا بم�رارة وط�ول االنتظار 
ال�ذي امت�د اىل ثالثني س�نة. ام�ا اذا اتفقنا مع 
ن�ص الكاتب الذي يفرتض ان احد اش�كال هذا 
الحضور لم يكن قرسي�ا وهنا تتحقق امكانية 
قبول القادم املستنس�خ )طبق االصل (ويكون 
احدهم ورفض املستنسخني الطارئني اآلخرين 
وتسقط فرضية رفضهم جميعا كما شاهدنا يف 
العرض ,وتحدد مشكلة املرأة يف البحث والتمييز 
بينهم�ا كما موجود يف الن�ص الذي يبني الفعل 
الثان�ي )الخيبة( عى الفعل االول )االس�تدعاء 
( وهذا ما يحقق فعال االس�قاط الس�يايس عى 
الواق�ع العراقي والذي عم�ل عليه املخرج دون 
االنتباه لهذه االشكالية .وكما موضح يف املربع 
العالمي ادناه: اعتمد املخرج يف تأسيس املكان 
عى االيحاء لبيت عراقي بكل تفاصيله وجّس�د 
جغرافيته عى الخشبة بأسلوب ال يذهب بعيداً 
عن�ه لكن�ه اجتهد يف تفكي�ك ه�ذه الجغرافية 
الساكنة وتصميم ش�كالً هندسيا معمارياً لها 
وذلك بإزالة جميع الجدران والحواجز واالبواب 
حي�ث تتداخل الغرف مع الصال�ة مع املكونات 
اآلخ�رى للبيت متخلصا بذلك من املعوقات التي 
قد تربك املمثلني عى الخش�بة وتؤثر س�لبا عى 
انس�يابية حركتهم وتنقلهم داخل البيت ,لكنه 
بقي عى تماس مع الخش�بة يف كل تش�كيالته 
الديكوري�ة ووحداتها ولم يعم�ل عى فضاءها 
الث�ري وامللهم بحي�ث لم تتحق�ق مزاوجة بني 
هذه الكتل والفراغ والتي كان يحتاجها العرض 
كث�ريا.  وركز مخ�رج العمل وكما رصح به هو 
عى االجتهاد برسم حركات املمثلني باعتبارهم 
عالم�ات دالة تنتج دوال اخ�رى يمكن ان تغني 
الع�رض وتخلص�ه من الرتهل وهذا م�ا اراد ان 

يراهن عليه يف تأكيد خصوصية طرحه.
عنا�صر العر�ض

اس�تطاع ممث�ال الع�رض املرسح�ي هناء 
محم�د الت�ي ادت دور الزوج�ة وفاضل عباس 
ال�ذي ادى دور الزوج بحاالته الثالث ان يتحمال 
مس�ؤولية كب�رية يف تقدي�م هذا الع�رض الذي 
اعتم�د ع�ى اداءهما كث�ريا ومق�دار تفوقهما 
عى الخش�بة وإجادتهم لتجس�يد ش�خصيات 
الع�رض م�ع علمهم�ا بأنهم�ا الدال�ة االكث�ر 
وضوح�ا م�ن مف�ردات الع�رض االخ�رى وما 
يرتت�ب عى ذل�ك يف تعويض االقتص�ار املتعمد 
من قبل املخرج عليهما والتأس�يس لتشكيالت 
حركية )ميزانسينية( تعر عن الفعل املرسحي 
املتجس�د وتس�د النقص الحاص�ل يف املفردات 
االخ�رى وهذا ما لم يش�تغل عليه املخرج كثريا 
واكتف�ى ايضا باملدلول الحرك�ي لهما وتحفيز 
مش�اعرهما باتجاه الرتكيز عى ترجمة الفعل 
الداخ�يل بص�ورة تعتمد عى الصدق باملش�اعر 
الفاعلي�ة يف تحقي�ق  اىل  والت�ي ت�ؤدي بذل�ك 
ديناميكي�ة العرض وه�ذا ما مي�ز اداءهما اىل 
درجة انهما اش�تغال ع�ى ادواتهم�ا التعبريية 
وتوظيفها بما يخدم فكرة العرض وتجسيدها 
باجتهاد واضح وملموس واس�تطاعا ان يكونا 
بح�ق املحرك�ني الرئيس�ني للع�رض املرسحي 
دون االعتم�اد كث�ريا ع�ى م�ا س�واهما . وقد 
انسحبت الرؤية املتقشفة ملخرج العرض ايضا 
عى التش�كيل الديكوري للخش�بة الذي تجسد 
اغلبه بإيقونات س�اكنة اس�تطاعت ان تعطي 
دالالته�ا عر اس�تخداماتها الواعية وبما يقود 
اىل مس�تويات تأويلي�ة متع�ددة )املنضدة ذات 
املرايا,املنضدة ,الحاجز الخشبي املتحرك,لوحة 
االجس�اد املعلقة,الوس�ائد( كل هذه املفردات 
كان�ت تعم�ل وكأنه�ا نوابض متحرك�ة تقفز 
باتجاهات تفيد فكرة العرض وتقوم بتكريسها 
وبإيق�اع محس�وب ومنتظم يتح�رك مع جهد 

املمثل وتجسيداته املتعددة.
ولم تس�تطع االضاءة ويف كثري من االحيان 
جمالي�ة  برصي�ة  منظوم�ة  وف�ق  تعم�ل  ان 
تس�اهم يف دعم الفعل املرسحي بما يس�اهم يف 
توضيح رس�ائل العرض الجمالية,وقد تحددت 

استخداماتها بما يضفي عى الجو العام ظالميته 
وسكونه وذلك بعدم استخدام الوان متعددة من 
شأنها ان تحقق ذلك,وهي بعض الحاالت حتى 
لم تستطع ان تيضء وجه املمثل وتبيان تعابري 
وجهه وانفعاالت�ه واللحاق بالتنقالت الرسيعة 
بحركته. واستطاعت املوس�يقى ان تكون اداة 
تعبريية جميلة ساهمت كثريا يف استدراج ذهن 
املتلقي اوال وم�ن ثم عاطفته وذل�ك باالعتماد 
عى اغاني عراقية ترتبط ارتباطا وثيقا بالوعي 
,فاالس�تخدام  العراقي�ة  والذائق�ة  والضم�ري 
الجميل ألغنية ناظم الغزايل يف االستهالل تحقق 
من�ه الفع�ل االول وأغنية )زغرية جن�ت( التي 
تعددت اس�تخداماتها حققت الفعل الثاني وقد 
كان اختيارهما يحي�ل اىل تأطري العرض بطرز 
عراقي�ة م�ا من ش�أنه ان يس�اهم يف ترس�يخ 
افكار العرض ودالالته. ولم يركز العرض كثريا 
عى ازي�اء املمثلني وذلك لتحدي�د رؤية العرض 
التي ال تشرتط االش�تغال وفق تخيالت مبتكرة 
واالكتفاء بما يمثل الصفات العامة للشخصية 
ويتمثل ذلك يف ازياء الزوجة السوداء الداكنة او 
أزياء االزواج املستنس�خني التي تعددت الوانها 

وأشكالها .
اخلاتـــــمة

ع�رض  ان  نق�ول  ان  نس�تطيع  وهك�ذا 
مرسحي�ة )مطر صي�ف( كان عرضا موفقا يف 
اختب�ار خياراته واقرتاحاته وواضحا برس�وخ 
ان  العم�ل  فري�ق  واس�تطاع  وأف�كاره  رؤاه 
يقودنا نحو افق االبتكار والحلم بعروض تحلق 
بأجنح�ة عراقي�ة بج�دارة وتغرد ب�روح عذبة 

شفيفة نعرفها جيدا .
لذلك كانت كل الرس�ائل الت�ي بثها العرض 
هي خطابات تحاول ان تكون مطرا شتويا يبلل 
امنياتنا التي اصابها الجدب ..والتي اش�رتطت 
عى نفس�ها الطرح الجمايل ألباهر انها رسائل 
االمل التي تح�اول ان تضع حدا لزمن الخيبات 
ال�ذي نعيش�ه والذي س�وف لن نق�ف نتباكى 
ع�ى اعتابه وإنما سنس�ري مع رس�الة املرسح 
الكبري يف الثورة والتغيري والتي طاملا قال كلمته 
املع�رة يف رف�ض الظلم واالس�تعباد والرضوخ 

واالستكانة .
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يف تقني�ة االنزي�اح يبل�غ املجاز أق�ى مداه، 
ويكون عى املتلقي معاينة تداعيات الخيال الذي 
يعمل بق�درة فائقة إلنجاز اإلبه�ار، كأن يصبح 
)الوج�ع( مس�قطا من الش�اعر؛ ليك�ون وصفا 
لقصائده يف العنوان املس�تل من ديوان الش�اعر 
حسن النواب “َمن للبالد إذا دعْته”، لكن املوجوع 
يف النهاية وبمقياس الداللة هو الشاعرالذي كتب 
ه�ذه القصائ�د النثرية بطريق�ة الهايكو: أبيات 
قليل�ة تس�تفيد من التكثي�ف واإليج�از لتوصيل 

رسالتها.
 ويف تفحص العنوان يتضح ميل شعراء الحداثة 
للعودة إىل املوروث بش�تى أشكاله شعبيا او دينيا 
أو طقس�ا رمزيا أو أس�طوريا، ولك�ن بتوظيفه 
يف إطار النص وبرنامجه. حيث يس�تعري حس�ن 
الن�واب لديوانه عنوانا يحيل إىل األدعية التي تردد 
يف املناس�بات الدينية موصولة ه�ذه املرة بالبالد 
التي تدعو منقذا ليخرجها مما وصلت إليه. لكن 
النواب يتماهى يف سياق نصه الطقيس أو طقس 
نص�ه فيض�ع عبارات ش�عبية يف نصوص�ه التي 
يبدو الكوالج )التلصيق( سمة أخرى لها، ويختم 
الن�واب ديوانه بعب�ارة “تم بعون الل�ه والجنون 
واملنف�ى”، الت�ي يمك�ن عَده�ا موَجه�ا للقراءة 
بتأخريه�ا مح�اكاًة للمدون�ات القديم�ة، وفيها 
مفاتي�ح لقراءة نصوصه يف ظ�رف كتابتها الذي 
ه�و جزء من ش�عريتها؛ فالجن�ون واملنفى هما 
مح�ركان للكتابة يف حالة الش�اعر ال�ذي ينتمي 
خطاب�ه لرعي�ل م�ن الش�عراء املتمردي�ن الذين 
يغام�رون بتوجيه الصدم�ات للمتلق�ي ويقينه 
وم�ا تكّون يف وعيه من مفاهيم عن الش�عر. هنا 
تختلط املراجع فيحرضمثال ش�عر رامبو وصور 
)التش�ابيه( التي تج�ري إلعادة تمثي�ل األحداث 
املفصلي�ة يف التاري�خ العربي، وتتكدس أس�ماء 
ش�عراء الع�راق الراحل�ني واألحي�اء. ول�و عدنا 
لقصائ�د الهايك�و املعنونة “قصائ�د موجوعة” 
فس�نرى اس�تثمار الشاعر ألقل مس�احة نصية 
ليحش�د عالمات كث�رية. يف اوىل القصائد الخمس 
واألربعني القصرية نقرأ: “ليست الريح/ من تهز 
أغصان الشجرة/ إنها شهقاتي عى البالد” وهي 
افتتاحية مناسبة لوضع القارئ يف سياق الديوان 
الذي ه�و بكائية عى البالد كما يس�ميها، معيدا 
للوط�ن رن�ني اس�مه الجغ�رايف املرتبط بش�عور 
خاص، س�وف يتيح للش�اعر � يف هذه القصائد 
خاص�ة � ان يب�وح بكثري مما ال يق�ال عادة. لذا 
يرتاج�ع مفهوم الوط�ن يف قصيدة أخرى ليضيق 
م�داه “أكثر بالد تس�تحق التضحي�ة/ العائلة”، 
وال يمك�ن تحديد داللة ه�ذه القصيدة ليس ألن 
بنيته�ا مكتفية ببيتني فحس�ب، بل ألن الش�اعر 
يعلن يأس�ه من بالد واس�عة وممتدة يف الشعور 
ليقب�ل بتصغريه�ا يف العائلة. يس�تذكر الش�اعر 
زمالء الصعلكة، فريس�م لهم البورتيت الش�عري 
ضائع�ني يف ملك�وت قصائدهم، ويخ�ص املوتى 
منه�م بنص�وص مؤث�رة مث�ل جان دم�و وكزار 

حنتوش. 
ويف موض�وع الغرب�ة يكت�ب الش�اعر معرتفا 
بمأزق املغ�رتب وصدمته وندم�ه “يف البالد /كنا 
ن�ذرف دم�وع الغرب�ة/ ويف الغربة رصن�ا نذرف 
دم�وع الب�الد”. يف مثل ه�ذه القصائ�د ال ننتظر 
اإلبهار بكتابة الن�ص اللغوي املنغلق عى أدواته، 
ولكن عر بس�اطة آرسة جعلت األلفة قائمة بني 
النص والقارئ، وأعطت الش�اعر حرية أن يكتب 
وزن�ا ونث�را دون قيد مس�بق أو ارتهان بش�كل 

محدد.
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عبده وازن

الكاتب�ة  أنجزته�ا  الت�ي  الجدي�دة  الرواي�ة 
»الهاريبوتري�ة« ج. ك. رولين�غ، بلغت أرق�ام مبيعها 
مليون نس�خة قبل صدورها... هذا الرقم سيتضاعف 
م�رّة تلو م�رّة ب�دءاً م�ن اآلن، بعدما ص�درت الرواية 
وعنوانها، وف�ق ما ارتأى بعضه�م ترجمته، »منصب 
ش�اغر«. كان ق�راء صاحبة »هاري بوت�ر« ينتظرون 
بحماس�ة وش�غف خروج هذه الرواية اىل الضوء بعد 
حمل�ة الرتويج التي قام�ت بها الكاتب�ة متعاونة مع 
دار الن�ر الريطاني�ة »ليتل ب�راون«، ومعتمدة فيها 
لعبة »التش�ويق« رغبة منها يف جذب املزيد من القراء 
الذين شاءتهم كباراً هذه املّرة. يف هذه الرواية، خانت 
رولين�غ قراءه�ا املراهقني والصغار بعدما اس�تنفدت 
مخّيلته�م، وبلغت ثروتها بفضلهم نح�و مليار دوالر. 
أدركت الكاتبة–النجم�ة أن دور الصغار آذن باالنتهاء 
وال بّد من التوّجه اىل الكبار وخوض غمار عاملهم سعياً 
اىل ولوج املعرتك الروائي الحقيقي. ولم تخطئ الكاتبة 
ونارشها الريطاني وسائر نارشيها العامليني يف نصب 
»فخ« للقراء، مش�ددين عى ع�دم ترسيب أّي معلومة 
ع�ن عال�م الرواية أو ش�خصياتها وأحداثه�ا، ما دفع 
بالكثريين منه�م اىل تبادل التكهنات عر الفايس�بوك 

والتويرت...
نجح�ت الكاتب�ة أيما نج�اح يف ه�ذه الخطة التي 
تملك أرسارها، فضمنت بيع مليون نسخة من الرواية 
الت�ي تخوض فيها رهاناً صعب�اً، مواجهًة قراء تجهل 
ذائقتهم وثقافتهم وتخىش رّد فعلهم، بخاصة إذا كان 
س�لباً، عى خالف قرائها الس�ابقني الذين كانت تعرف 
جيداً كي�ف تغريه�م وتس�لّيهم وتفتنه�م بحكاياتها 

السحرية والغرائبية... وقبل أشُهر من صدور الرواية، 
راحت املكتبات تتلقى ما يسّمى »حجوزات« من خالل 
الش�بكات االلكرتوني�ة ويف مقّدمها ش�بكة »أمازون« 
الت�ي اس�تنفرت فرس�انها الالمرئي�ني واملنترين يف 

العالم.
إنه�ا صناع�ة »التس�ويق«، أو »ف�ن املاركيتن�غ« 
كم�ا يحل�و لبعضهم أن يق�ول، لكّن الس�لعة هنا هي 
الكتاب وليس�ت »منتجاً« آخر م�ن منتجات الصناعة 
االس�تهالكية )أغذية، مس�تحرضات تجمي�ل، أحذية، 
ألبس�ة...( الت�ي ال يمك�ن تس�ويقها إال ع�ر »ف�ن 
املاركيتنغ«. ليس املهّم أن تكون الس�لعة جيدة تماماً، 
وأن تتواف�ر فيه�ا أس�باب نجاحها، امله�ّم أن تصل اىل 
املس�تهلك وترضيه وتلّب�ي حاجته رسيعاً. املس�تهلك 
ال يهّم�ه م�ن الس�لعة إال أن تكون قابلة لالس�تهالك، 
االس�تهالك فق�ط... ولعّل ق�راء ج. ك رولينغ ليس�وا 
س�وى مس�تهلكني للكت�ب، كتب ال� »بس�ت س�يلر« 
التي تس�لّيهم وتقت�ل ضجرهم ال س�ّيما يف القطارات 
ْوا مس�تهلكي  أو الطائرات... هؤالء يليق بهم أن يس�مَّ
كتب. هؤالء ليس�وا ق�راء يف املعنى األص�يل -لئال أقول 
الحقيق�ي– للقراءة. هؤالء ال يضريهم، عندما ينتهون 
من الكت�اب الذين بني أيديهم، أن يرم�وه، أن يرتكوه 
ع�ى املقعد، أن يه�دوه ألحد ما. لقد اس�تهلكوه، وما 

عادوا يف حاجة اليه، وربما عليهم التخلّص منه.
ص�درت رواية رولينغ يف لغات ع�دة وبلدان عدة يف 
آن واح�د. ل�م تكن الرواي�ة تحتاج اىل وق�ت كي ُتنجز 
ترجمتها. والدور العاملية »استولت« باكراً عى حقوق 
ترجمتها ونرها يف مزاد معلن -يا للعجب-، فالكاتبة 
»الهاريبوترية« تثري ش�هية النارشين يف العالم أجمع، 
ما خ�ال العال�م العربي الذي ل�م ُترتجم في�ه رواياتها 

الس�ابقة، بل تّم اقتباس�ها، )يف القاه�رة خصوصاً(، 
رّبم�ا لعج�ز اللغ�ة العربي�ة ع�ن اس�تيعاب معجمها 
الفانتاستيكي. ومعظم املراهقني العرب الذين قرأوها، 
فإنم�ا باللغ�ات االجنبي�ة. وعش�ية ص�دور الرواي�ة 
الجدي�دة وصفتها مجل�ة »بوك س�يلر« الريطانية ب� 
»أضخم إص�دارات الق�رن الح�ادي والعرين« عقب 
امللي�ون نس�خة التي بيعت منها قب�ل صدورها. إال أّن 
صحيفة »الغارديان« التي كانت س�ّباقة -عى االرجح 
- يف قراءته�ا نقدياً، لم تبُد متحمس�ة تماماً لها، فهي 
ل�م تعّدها تحفة أو عمالً مميزاً، لكنها لم تنكر الراعة 
الت�ي اعتمدتها صاحبتها يف بنائها وال طابعها املس�يل 
والفك�ه احياناً عى رغم جوّه�ا املحتقن. ورأت أنها ال 
تستحّق هذه »الهسترييا« االعالمية التي أحاطت بها.

إال أّن ج. ك. رولينغ ليست لتبايل بما قد يوّجه اليها 
من نقد، كما عّرت يف احد حواراتها االخرية، ولم تنثِن 
عن التباهي بنفسها قائلة: »إنني الكاتبة االكثر حرية 
يف العالم. إنني أستطيع أن افعل ما أريد«. لعلها أدركت 
يف ال�رس أّن هذه الرواية لن تتيح لها فرصة الدخول يف 
املعرتك الروائي العاملي، ولن تس�مح لها يف أن تكون يف 
ع�داد الروائيني العامليني الكبار، وهي يف التايل س�تظّل 

اسرية ادب الفتيان ولن تتخطى حدوده.
ج. ك. رولين�غ هي اآلن من أث�رى الكّتاب يف العالم 
إن ل�م تكن أثراه�م، ولعلها هكذا فهم�ت الحرية التي 
تحدث�ت عنها والتي لم يتمتع به�ا كاتب مثلما تتمتع 
هي بها. وهي قصدت حتماً، الحرية التي يتيحها املال، 
املال وحده، وليس الكتابة، التي -وفق الرأي الس�ديد- 

وحدها القادرة عى تأمني الحرية.
إذا أصبح�ت الحرية يف نظر الكاتب خارج الكتابة، 

فهل يظل يف حاجة اىل أن يكتب؟



أمل خضري تدعو لدعم الصوت النسائي
 

دع�ت الفنانة أم�ل خضري، وزارة الثقاف�ة إىل تصنيع برامج 
تدعم الصوت النس�ائي، مش�رية إىل أن عدم اهتمام رشكات 
اإلنتاج باملواهب النسائية الشابة وغياب الدعم الرسمي كان 

وراء غياب أصواتهن عن الساحة الغنائية.
وقال�ت خضري لوكالة أنباء محلية أم�س الثالثاء: إن األغنية 
اتجهت صوب التعامل التجاري باحثة عن الربح املادي، وهذا 
أدى إىل حص�ول ترد كبري يف موس�يقانا نتيجة غياب الرشوط 

والضوابط الفنية.
وأضاف�ت: معظ�م رشكات اإلنت�اج والفضائي�ات غيبت كبار 
الفنان�ن وأهملته�م، فكيف لها أن تأخذ بيد الش�باب وخاصة 
الفتي�ات، لذا نحتاج دعم وزارة الثقافة عن طريق طرح برامج 

تدعم الصوت النسائي.

 X شذى تزاحم املاجد وتتحفَّظ عىل
Factor

 
ت�ردَّد يف الف�رة األخرية أنَّ الفنانة ، ش�ذى حس�ون، تلَّق�ت عرًضا من 
 X" رشكة "إن ميديا بالس" التي ستطلق النَّسخة العربيَّة من برنامج
اشات املرصيَّة، لتكون ضمن  Factor" املفرض عرضه عىل إحدى الشَّ

لجنة تحكيمه.
رفض�ت الفنانة العراقيَّ�ة التَّعليق أو الرَّد عىل املوض�وع، عىل الرغم 
ظ عىل  من اتصاالت أجرتها وس�ائل إع�الم عربية.فهل يكون التحفُّ
ة املوضوع، وبالتايل تلحق ش�ذى بالفنانات  اإلجابة إش�ارًة إىل صحَّ
اللواتي اش�ركن يف لج�ان تحكيم برامج اكتش�اف املواهب أمثال 
نجوى كرم  وأحالم وأخريا ش�ريين وسمرية سعيد؟يف سياق آخر، 
ذكر موقع )إيالف( أنَّ حسن طالب مدير أعمال الفنان السعودي 
راش�د املاجد س�يصبح مدير أعماله�ا الجديد إضاف�ة إىل عمله 
م�ع املاجد، بعد مغادرة رشبل صومط م�ن رشكة "روتانا".إىل 
ذلك، اختارت حس�ون أغني�ة جديدة أخرى م�ن ألحان الفنان 
�اعر  حات�م العراق�ي، بعن�وان "ولهانة" وهي من كلمات الشَّ
ار العاني، وس�تحتفظ  �عدي وتوزيع عمَّ العراق�ي كاظم السَّ
بها إلطالقها ضمن أغنيات ألبومها املقبل.كما تستعد إلطالق 
أغني�ة س�عوديَّة منفردة جديدة م�ن ألحان جابر ال�كارس، وكلمات 

اعر تركي املشيقح، وتوزيع سريوس. الشَّ

محاقي.. دخول جماين إىل حفالته مقابل رشاء ألبومه
برر الفنان محم�د حماقي غيابه عن اللقاءات اإلعالمية خالل الفرة املاضية ألنه كان 
يح�ر أللبومه وليس لدي�ه أي جديد ليتحدث عنه للجمهور، وع�ر عن تقديره لدور 
وس�ائل اإلعالم يف التواصل بن الفنان وجمهوره.وطالب حماقي الصحافين بمساندة 
رشكات اإلنت�اج يف حمالت التوعية لرشاء النس�خة األصلية من االلب�وم خصوًصا وأن 
الكثريين ال يدركون جيًدا حجم الخس�ائر التي تلحق برشكات االنتاج نتيجة االستماع 

إىل االغاني عر االنرنت.
وأوضح أن صناعة س�وق الكاس�يت تمرُّ بظروف صعبة بس�بب تحميل االلبومات من 
االنرن�ت، الفًتا إىل أن الكثري يحملون النس�خة املوجودة ع�ىل اإلنرنت دون أن يدركون 

الذي تصل مدته أن ما يقومون به يتس�بب يف خسائر للرشكة املنتجة علًما أن االلبوم 
ل إىل 40 دقيقة يحتاج إىل تحضري وعمل ملدة عامن ويتم انفاق  ا م�و أ

كثرية عليه.
وأكد حماقي أن معايري س�وق اإلنتاج املوس�يقي اختلفت 
عن الس�ابق ولم تعد تق�اس باأللبومات ولكن بعدد مرات 
االس�تماع عر االنرنت، معرًبا عن سعادته بالحملة التي 
أطلقه�ا جمه�وره قبل ط�رح االلب�وم بعدة أي�ام لرشاء 

النسخة األصلية وعدم االستماع لأللبوم عىل االنرنت.
وكش�ف كري�م الحمي�دي مدير رشك�ة نج�وم ريكورد 

�ص يف تذكرة  أن هن�اك مفاج�أة مع األلب�وم تتلخَّ
تسمح لجمهور حماقي بدخول جميع الحفالت 
الت�ي يقيمها بما فيها الحف�الت الخاصة وذلك 
مل�دة ع�ام كام�ل، عىل أن يك�ون هن�اك مكان 
مخصص لهم لحضور ه�ذه الحفالت معترًا 
أن هذه الخطوة تأتي يف إطار السعي ملواجهة 
القرصن�ة االلكرونية، وهو م�ا دفع حماقي 
للتعه�د بأن يكون لجمهوره الذي حصل عىل 

هذه النسخة مكان خاص.
وأكد أن الجمهور ال�ذي يحب نجمه املفضل 
ل�ن تقلقه رشاء نس�خة أخرى م�ن االلبوم 
بها هذه التذكرة التي تمنحه دخول حفالت 
نجم�ه املفضل من دون دف�ع أموال اخرى، 
الفًتا إىل أن النس�خة أيًضا س�تضم كواليس 
جلس�ة التصوي�ر الت�ي أجراه�ا حماقي يف 

الخارج.

دعدوش يريد تراجيديا

برغم كل األدوار الكوميدية التي أداها وما زال يؤديها يف االعمال الفنية املختلفة، إال انه يدعو املخرجن 

اىل تكليفه بادوار تراجيدية.. ذاك هو الفنان الكوميدي احس�ان دعدوش والذي مازال يتمنى ان يؤدي 

عامليا ش�خصية شاريل شابلن او شايلوك يف تاجر البندقية  لشكسبري.. لكونه اكتفى 

باألدوار الكوميدية الروتينية التي ظهر عليها وما زال يظهر فيها.. بحسب 

ما عر دعدوش الذي يش�ارك حاليا يف املرسحية الكوميدية الش�عبية 

)تو ... وي( عىل خشبة املرسح الوطني مع نجوم الكوميديا.

بقي ان نعل�م ان ) دعدوش( من خريجي معهد الفنون الجميلة 

واالن طال�ب ماجس�تري ع�ىل طري�ق الحص�ول عىل ش�هادة 

الدكتوراه.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

من رواد الفن العراقي األصيل وكانت بدايته عند عام 1975، 
إنه طه علوان الذي قال يف مقابلة مع )املس�تقبل العراقي( 

إن رصيده ما يقارب املليون عمل فني.
عل�وان املفج�وع بفق�د اثنن م�ن أوالده.. يذك�ر أنه عمل 
جاه�دا يف الغربة عىل مللمة الفنان�ن العراقين تحت خيمة 
نقابة قام بتأسيسها وتم انتخابه رئيسا لها.. حتى سنحت 

له الفرصة بالعودة للوطن. 
الرائد طه علوان كان معنا يف هذا اللقاء: 

من هو طه علوان؟  •
أن�ا ط�ه عل�وان اح�د خريج�ي معه�د الفنون   -
الجميلة / قس�م املرسح وبدأت س�ريتي الفنية عام 1975 

وخاللها قدمت الكثري من األعمال الفنية.
هل لك تحدثنا بلغة األرقام عن ذلك املنجز؟  •

املنج�ز وبلغة االرق�ام قارب أو ج�اوز املليون   -
عم�ل.. فف�ي التلفزيون أكث�ر من 400 مسلس�ل وتمثيلية 
س�هرة.. ويف اإلذاع�ة 500 مسلس�ل إذاع�ي أو يزيد.. وعىل 
خش�بة املرسح 45 مرسحية بن ش�يعي وج�اد.. إىل جانب 
أربعة أعمال ألفالم الس�كرين.. ومازلت متواصال يف الوسط 

الفني. 
كث�رية ه�ي األعمال الت�ي تألقت عنده�ا.. هل   •

تتذكر ثالثة منها؟
عج�اج  ش�يخ  ش�خصية  يف  الط�ن  بي�ت   -
والحيدرخانة يف ش�خصية سليم أفندي ومسلسل )م.م( أي 

متعة ومسيار يف شخصية ابو رسى الذي سيعرض قريبا.
آخر عمل تم عرضه لك؟   •

مسلس�ل رج�ال وقضي�ة فك�رة احم�د هاتف   -
وإخراج حسن حسني وسيناريو باسل الشبيب. 

الجديد يف القابل من األيام؟  •
مشاريع فنية كثرية سنعلن عنها يف حينها.   -
ما الذي حققته لذاتك طوال رحلتك الفنية؟  •

محبة الناس والتضحية من اجلهم.    -

اين تضع نفسك يف طابور الشهرة ؟  •
ذاك مروك للمشاهد الكريم.   -

كيف ترى واقع الحركة الفنية يف العراق اليوم؟  •
ثمة عراقي�ل وموانع وس�دود كان�ت ومازالت   -
هناك ولهذا نحتاج لأللف�ة فيما بيننا لتحقيق ما نطمح اىل 

تحقيقه. 
والغربة ما تعني لديك؟  •

محط�ة أريد االبتع�اد عنه�ا.. لكنه�ا أعطتني   -
التجربة والخرة. 

بعد الغربة .. الطموح اىل أين يأخذك؟  •
العلم عند الله سبحانه وتعاىل.   -

العراقي�ة  الدرام�ا   •
كيف تراها باألمس 

واليوم؟
 -

يف  ه�ي 
م  تق�د

قطع�ت  و
كبريا  مشوارا 

.. وستكون من الدرامات الرائدة يف الوطن العربي بالقريب 
العاجل ولكن ينقصهما االنتشار. 

حينما تنظ�ر إىل املرآة ما الذي يقوله اإلنس�ان   •
طه علوان للفنان طه علوان؟

أال ليت الشباب يعود يوما.   -
متى تكره نفسك؟  •

عندما تفرض ش�خصية فني�ة من قبل املخرج   -
ألدائها. 

التجارب التي مررت به�ا كثرية الدروس، ومن   •
تلك الدروس التي تهديها ملن هم عىل بداية الطريق ؟

الص�ر والصر ثم الص�ر .. وااللتزام الذي البد   -
من�ه.. واالبتع�اد كل االبتع�اد عن الغ�رور .. ولق�د قيل ان 
الغ�رور مقرة للفنان وخاصة الذي ه�و يف بداية الطريق.. 
واىل جان�ب ذلك البد وان يك�ون هنالك مثال البد من االقتداء 

به. 
من املعروف عنك ال تدقق يف األمور املادية؟   •

ذل�ك صحي�ح ج�دا.. امله�م املش�اركة يف رف�د   -
الحركة الفنية بما امتلكه .. رشط ان يكون العمل جديرا 

بي وبتاريخي الفني. 
ايهما اهم لديك: االلتزام او االتزان؟  •

أحمد الله ان الفنان واالنسان طه علوان ال ولن   -
يفارق�ه االتزان يف يوم م�ن األيام ومن ذل�ك االتزان 
يأتي االح�رام املتب�ادل ... وااللتزام يعن�ي للفنان 
بمثاب�ة الهوية والفن�ان الحقيقي هو ذلك الفنان 

الذي ال تفارقه هويته. 
وأخريا.. املحطة التي أبكتك فعال؟  •

فقداني لولدي الش�هيدين وس�ام   -
وحس�ام حي�ث كان استش�هادهما بنف�س 
التاري�خ 27/ ايل�ول حيث استش�هد الكبري 
الصغ�ري يف  يف 27 /9/ 2007 واستش�هد 
27/ 9/ 2007 واالثنان استشهدا يف شهر 

رمضان. 

 العدد )357( االربعاء 3 تشرين االول  2012

ميكروفون

طه علوان: بلغة األرقام جتاوزت الـ1,000,000 عمل

باب مهمَّشون هبة صباح: الشَّ
العراقي�ة  الفنان�ة  �دت  أكَّ ر طاقاتها،   الشابة، هبة صباح، أنها لن تقبل أن تؤّدي شخصّية ال تشعر بها أو ال تتخيَّلها تفجِّ

ألن اإلحس�اس بالش�خصية يجعلها تؤديها بص�دق لتصل إىل املتلقي، مش�رية إىل أنها تكره 
تك�رار وجهها عىل شاش�ات الفضائيات إالَّ يف حال كانت الش�خصيات مختلفة عن بعضها 

شكالً ومضموًنا.
وقالت الفنانة هبة أنها تشتاق للعب أدوار الحب ألنها شابة فضالً عن جمال هذه األدوار، 
ولكنه�ا ت�رى أن الحب يف الزم�ن الحايل ليس مثل الحب يف األزمن�ة املاضية، موضحة أنه 

ال يخض�ع للظ�روف األمنية واالجتماعية العامة التي قد يك�ون لها تأثريها عىل حياة 
ر ملن أحب  املحبن، وقالت: "إن الحب وحده لم يعد يكفي ألنني ال أس�تطيع أن أوفِّ

الوسائل التي تريحه".
وشاركت صباح يف عدد من املسلسالت مؤخرا هي "القناص" من إخراج أركان 
�دت فيه ش�خصية ثانوية لس�كرترية تمارس النميمة والنفاق يف  جهاد، جسَّ
الدوائ�ر الحكومية، إضاف�ة إىل "طريقة نعيمة"، ومسلس�ل "عيل الوردي" 

ومسلسل "الدرس األول".
وقال�ت صب�اح يف لقاء أجرته وس�ائل إع�الم عربية "إن جمي�ع الفنانن 
الش�باب مهمش�ون يف الدراما العراقية وال اعرف السبب، هل يف املنتج او 
املخ�رج أم أن الس�بب يف العملية اإلنتاجية بأكملها، ع�ىل الرغم من وجود 

طاقات ش�ابة هائلة، تحب الفن وتحب أن تمثل، ولكن لألس�ف غري مس�تثمرة، وال أعرف 
حقيقة السبب الحقيقي وراء هذا".

ماجد املهندس للجسمي: يا ويلك يا 
حسني!

بخفة ظله املعهودة نصح املطرب العراقي ماجد املهندس صديقه حسن الجسمي بأال 
يفكر يف الزواج ؛ حتى ال يفقد وزنه أكثر.

املهندس قال لحسن الجسمي :» ياويلك ياحسن«، وتابع ضاحكاً : »ال ال إذا وجدت ابنة 
الحالل ال تقرّص، ولكن اخر اإلنسانة التي تفهم وتقدر طبيعة عملك ومشاعرك ومزاجك 

وتبتعد عن الغرية«.
وأوض�ح املهندس أنه س�عيد بإعالن كل م�ن املطرب املرصي تامر حس�ني وكذلك املطرب 

وامللحن فايز السعيد زواجهما، وأكد أنه يتمنى لهما الخري.
وعن نفس�ه قال املط�رب العراقي إنه يعيش م�ع ابنه محمد الذي يعت�ره الدنيا وما فيها، 

وكذلك شقيقته ووالدته بالقاهرة، وقليالً ما يسافر لدبي أو السعودية.

منة شلبي: احتمي بلفظ اجلاللة
 عىل ذراعي

أرجعت الفنانة املرصية منة ش�لبي إقدامها عىل رس�م لفظ الجاللة عىل ذراعها إىل رغبتها يف طلب الحماية من الله 
مبدية استيائها الشديد من االتهامات التي وجهت إليها بأنها أساءت للذات اإللهية بهذا الرسم. 

وكانت منة قد ظهرت بوش�م يحمل لفظ الجاللة عىل ذراعها وآخ�ر عىل يدها أثناء العرض الخاص لفيلمها الجديد 
" بعد املوقعة "وقالت منة أنها ال تجرؤ عيل إهانة الذات االلهية من االس�اس ألنها مؤمنة بالله، وأضافت قائلة: كل 

شخص يف النهاية له مطلق الحرية يف التعبري عن حبه للموىل عز وجل بالطريقة التي يرغبها.
 وع�ن تع�رض فيلم "بعد املوقع�ة " النتقادات من قبل الجمهور والنقاد قالت النجم�ة املرصية: هذا أمر طبيعي ألن 
أي عمل فني لن يحظى باالشادة  الكاملة أو االنتقاد التام  فالعملية تشهد بعض التفاوت بالتأكيد ولكني يف العموم 

سعيدة بردود األفعال الجميلة التي تلقيتها عن الفيلم وسعيدة بدوري بشكل خاص.
 وأكمل�ت : يكفي مش�اركة الفيلم يف مهرجان " كان " بالرغم من عدم حصوله ع�ىل جوائز فهذا يثبت جودة الفيلم 
عىل مستوى التمثيل واإلخراج وكافة العنارص االخرى كما أن مشاركة فيلم مرصي يف هذا املهرجان العاملي أمر رائع 

يثبت إننا لدينا من الكفاءات التمثيلية وكذلك األفالم القادرة عىل املشاركة يف املهرجانات العاملية.

عال غانم تقايض 
منتج "الزوجة الرابعة"

بع�د أن حصلت الفنانة املرصية عال غانم عىل رفض لش�يك 
تبل�غ قيمته 200 أل�ف جنيه ، وهو الدفع�ة األوىل من أجرها 

يف مسلس�لها "الزوج�ة الرابع�ة"، قررت ع�ال مقاضاة منتج 
املسلس�ل حي�ث قام�ت بإقامة جنح�ة مبارشة ض�د ممدوح 

شاهن منتج املسلسل، حسبما ذكرت مجلة "روتانا".
وم�ن الجدي�ر بالذكر أن عال كان من املف�رض أن تتقاىض أجراً 

قيمته مليون جنيه عىل خمس ش�يكات كل ش�يك ب�� 200 ألف 
جنيه لكنها لم تحصل عىل أي مبلغ حتى اآلن.

يذك�ر أن مسلس�ل "الزوج�ة الرابع�ة" عرض يف رمض�ان املايض 
بطول�ة مصطفى ش�عبان، وع�ال غان�م، ودرة، ولق�اء الخمييس، 

وحسن حسني، وهبة مجدي، وطارق عبد العزيز، وفاروق فلوكس، 
وأيتن عام�ر، وهياتم، وميمي جمال، وأحمد صيام، وغس�ان مطر، 

ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج ممدوح شاهن.



Apago PDF Enhancer

سامي قفطان كاد أن يكون مطربًا!!
خ�الل االحتف�اء بالفن�ان س�امي قفط�ان يف ملتق�ى الثالث�اء اإلذاع�ي 

والتلفزيوني التابع التحاد االدباء والكتاب وعىل قاعة الجواهري والذي 
ح�ره عدد كبري من املثقفني والفنانني إضافة اىل عدد من وس�ائل 

االعالم ..  ذكر الفنان قفطان ومن بني ما ذكره انه عمل مع فرقة 
14 تموز ب�دور )كومبارس( وليكون عند فيل�م )يد القدر( عام 
1960 والذي تم تصويره بفيلم من قياس )16 ملم( ليستقر به 

املقام يف اذاعة القوات املسلحة وليكون بعدها مطربا وبرصيد 
)13( أغني�ة م�ن تلح�ني محمد نويش وحس�ن الش�كرجي 

وجعف�ر الخفاق وليفاجأ بقرار مدي�ر االذاعة والتلفزيون 
محمد س�عيد الصحاف الذي تم بموجبه منعه من الغناء 

كي يتفرغ للتمثيل وانه كاد أن يكون ش�اعرا اىل جانب 
ان يكون مطرب�ا وخاصة حينما بلغت قصائده أكثر 

من )28( قصيدة عمودية.

كارول صقر تطلق "بدي شوفك"
ح�ول مائ�دة لبناني�ة تعكس ذكري�ات كارول ع�ن األغنية التي 
أرتبطت معها بطفولتها، أرشفت عىل صنع فطائر مش�وية عىل 
الصاج، محتفية بضيوفها.وخالل حديثها لكامريا إيالف كشف 
كارول رساً ل�م تقله ألحد من املدعوين، ب�أن هدفها الحقيقي 
من هذا الحفل ليس اإلحتفال باألغنية املنفردة الجديدة بقدر 
م�ا هو حاجة منها للقاء كل م�ن تحب بعد أن مرت بعارض 
صح�ي كان من املمكن أن يفقده�ا حياتها، وخالل لحظات 
فاصل�ة ب�ني الحي�اة واملوت، م�رت وجوه جمي�ع املدعوين 
أمامه�ا، وبعضه�م لم تره من�ذ ع�ام أو يزيد.وتؤكد كارول 
بأنها ش�عرت لحظتها مدى هشاش�ة الحياة، واإلنس�ان قد 
يغادرها دون س�ابق إنذار، ولذلك ق�ررت أن تقيم هذا اللقاء 

العائيل، آملة أن تبقي هذا التواصل مستمراً.
وعن س�بب إختياره�ا ألغنية "بدي ش�وفك" لتجديدها قالت 
بأنه�ا تحبه�ا كث�رياً من�ذ الطفول�ة وتذكره�ا بأي�ام زمان، 
وباألجواء اللبناني�ة الجميلة، بالضيعة وخري�ر املياه، واألهل 
مجتمع�ني وكلما طل�ب منها غن�اء أغنية من ال�راث اللبناني 

تجد نفس�ها تلقائياً تغنيها.وفيما إذا كانت قلقة من ردة الفعل 
وخصوص�اً تج�اه التوزيع الع�ري لألغنية والذي ق�د ال يتقبله 

البع�ض، خصوص�اً وأن األغني�ة معروفة ج�داً، وق�ام العديد من 
املغنني بتجديدها، أجابت بأنها عندما تحب أغنية فإن أدائها لها يكون جميالً، ومن 

ناحية التوزيع فهي تثق بهادي ثقة عمياء، لذا كانت متأكدة من نجاح األغنية.

وائل كفوري األول
أحتف�ظ املط�رب اللبناني وائل كف�وري بمركز الص�دارة يف قائمة مبيعات 

األلبوم�ات بألبوم�ه »يا ظيل يا روح�ي« يف لبنان واإلمارات والس�عودية 
واألردن.ألب�وم »ي�ا ظيل يا روح�ي« أصدره كفوري بع�د غياب طويل 
ع�ن الس�وق، ويضم 9 أغ�ان لبنانية، هي »بزعل علي�ك« من كلمات 
ط�ارق الزين، وألحان عادل العراقي، »س�كرت بواب�ي« من كلمات 
ندى عبدالنور وألحان وسام األمري.»قلبي بإيدك« من كلمات فارس 
إس�كندر وألحان سليم سالمة، »صفحة وطويتا« من كلمات منري 
أبوعس�اف وألح�ان بالل الزي�ن، »حتى نلتقي« م�ن كلمات منري 
أبوعس�اف وألح�ان هش�ام بول�س، »هالقد بحبك« م�ن كلمات 
منريأبو عساف وألحان هشام بولس، »غربوك« من كلمات منري 

أبوعس�اف وألحان بالل الزين و»يا ظيل ي�ا روحي« من كلمات 
منري أبوعساف وألحان بالل الزين.

محاقي.. دخول جماين إىل حفالته مقابل رشاء ألبومه
برر الفنان محم�د حماقي غيابه عن اللقاءات اإلعالمية خالل الفرة املاضية ألنه كان 
يح�ر أللبومه وليس لدي�ه أي جديد ليتحدث عنه للجمهور، وع�ر عن تقديره لدور 
وس�ائل اإلعالم يف التواصل بني الفنان وجمهوره.وطالب حماقي الصحافيني بمساندة 
رشكات اإلنت�اج يف حمالت التوعية لرشاء النس�خة األصلية من االلب�وم خصوًصا وأن 
الكثريين ال يدركون جيًدا حجم الخس�ائر التي تلحق برشكات االنتاج نتيجة االستماع 

إىل االغاني عر االنرنت.
وأوضح أن صناعة س�وق الكاس�يت تمرُّ بظروف صعبة بس�بب تحميل االلبومات من 
االنرن�ت، الفًتا إىل أن الكثري يحملون النس�خة املوجودة ع�ىل اإلنرنت دون أن يدركون 

الذي تصل مدته أن ما يقومون به يتس�بب يف خسائر للرشكة املنتجة علًما أن االلبوم 
ل إىل 40 دقيقة يحتاج إىل تحضري وعمل ملدة عامني ويتم انفاق  ا م�و أ

كثرية عليه.
وأكد حماقي أن معايري س�وق اإلنتاج املوس�يقي اختلفت 
عن الس�ابق ولم تعد تق�اس باأللبومات ولكن بعدد مرات 
االس�تماع عر االنرنت، معرًبا عن سعادته بالحملة التي 
أطلقه�ا جمه�وره قبل ط�رح االلب�وم بعدة أي�ام لرشاء 

النسخة األصلية وعدم االستماع لأللبوم عىل االنرنت.
وكش�ف كري�م الحمي�دي مدير رشك�ة نج�وم ريكورد 

�ص يف تذكرة  أن هن�اك مفاج�أة مع األلب�وم تتلخَّ
تسمح لجمهور حماقي بدخول جميع الحفالت 
الت�ي يقيمها بما فيها الحف�الت الخاصة وذلك 
مل�دة ع�ام كام�ل، عىل أن يك�ون هن�اك مكان 
مخصص لهم لحضور ه�ذه الحفالت معترًا 
أن هذه الخطوة تأتي يف إطار السعي ملواجهة 
القرصن�ة االلكرونية، وهو م�ا دفع حماقي 
للتعه�د بأن يكون لجمهوره الذي حصل عىل 

هذه النسخة مكان خاص.
وأكد أن الجمهور ال�ذي يحب نجمه املفضل 
ل�ن تقلقه رشاء نس�خة أخرى م�ن االلبوم 
بها هذه التذكرة التي تمنحه دخول حفالت 
نجم�ه املفضل من دون دف�ع أموال اخرى، 
الفًتا إىل أن النس�خة أيًضا س�تضم كواليس 
جلس�ة التصوي�ر الت�ي أجراه�ا حماقي يف 

الخارج.

أميرة والمشهداني في مسرحية جديدة
مرة أخرى يجتمع كادر مرسحية )الحب والطاعون( والتي س�بق لها أن شاركت يف 

مهرجان القاهرة الدويل وعىل إثرها حصدت الفنانة أمرية جواد درع املهرجان.
وكادر املرسحية هذه املرة يتكون من أمرية جواد وطه املشهداني واملخرج أسامة 

السلطان ومن إنتاج نقابة الفنانني العراقيني/ املركز العام.
والجدير باإلش�ارة انه وحتى اآلن لم يوضع اسم للمرسحية برغم أن تدريباتها 

متواصلة منذ فرة.
علما بان ثيمة املرسحية تجمع ما بني امرأة ورجل يعمالن يف  مؤسسة تابعة 

ألحد األنظمة العربية الس�ابقة وبعد االنهيار تقع يف حياتهما احداث ومشاكل 
وان الزوجة ستجسدها امرية والزوج سيجسده طه املشهداني.
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شقيقة جاكسون في حضن ملياردير قطري
ذك�رت بعض التقاري�ر أن النجمة العاملية جانيت ش�قيقة ملك البوب 

الراح�ل ماي�كل جاكس�ون تخطط 
لل�زواج من خطيبها رج�ل األعمال 
القطري وس�ام املان�ع يف العاصمة 

القطرية نهاية العام املقبل.
ونقل�ت بع�ض الجرائ�د األمريكي�ة 
"أن جاني�ت وخطيبه�ا ينوي�ان أن 
يدخ�ال القفص الذهب�ي يف الدوحة 
مس�قط رأس العريس، يف احتفالية 
ضخمة وصفت بأنها ستكون زواج 

القرن".
تكالي�ف  تبل�غ  أن  ويتوق�ع 
ال�زواج 20 ملي�ون دوالر من 

بينه�ا 3 مالي�ني دوالر تكالي�ف 
حض�ور املدعوين البال�غ عددهم 500، فيما ين�وي العريس إهداء 

ساعة روليكس بقيمة 10 آالف دوالر لكل مدعو.
وتبلغ ش�قيقة نجم البوب الراحل من العمر 46 عاما بينما يبلغ عمر 

القطري 36 عاما.

هوليوود تكّرم مارك هارمون
كرّمت هوليوود نجم مسلس�ل "أن يس أي أس"، املمثل مارك هارمون 

بنجمة عىل رصيف الشهرة.
وذكرت وس�ائل إعالم أمريكي�ة أن هارمون البالغ م�ن العمر 61 عاماً 

كرّم االثنني بالحصول عىل النجمة رقم 2482 عىل رصيف الشهرة.
وقال هارمون "أعتقد أن هذا األمر مرتبط باالس�تمرارية، ولكن ما أنا 

فخور به هو أنني ممثل عامل"، معرباً عن أمله يف االستمرار بالعمل.
ويمّث�ل هارم�ون يف مسلس�ل "أن يس أي أس" ال�ذي يبدأ موس�مه 

العارش هذا األسبوع.

بن أفليك: الكلمة النهائية لجينيفر غارنر
يبدو أن امل�رأة املعارصة تعرف كيف تمس�ك بزمام األمور، 
فقد أقّر املمثل األمريكي بن أفليك أن زوجته املمثلة جينيفر 

غارنر هي التي تتخذ القرارات الهامة يف عالقتهما.
ونقل موق�ع "كونتاك�ت ميوزيك" األمريكي ع�ن أفليك، 
قوله "لتكون زوجاً جيداً يجب أن تدرك أنك لس�ت الحكم 

يف العالقة ، وأنه عليك مجاراة زوجتك".
وأش�ار إىل أن الكلم�ة النهائية تكون دائم�اً لغارنر يف ما 
يتعلّق بالقرارات األساسية املتعلّقة بحياتهما املشركة، 
مشرياً إىل أنهما ال يتوقعان أن يرزقا بطفل آخر، ألنهما 

"سعيدان بعائلتهما الحالية".
وأع�رب أفلي�ك ملوقع "أكس�س هولي�وود" األمريكي 
عن س�عادته بابنه ال�ذي رزق به يف ش�باط/فراير 
امل�ايض، وقال "إنه زمي�يل"، معت�راً أنه محظوظ 

جداً بعائلته.
يشار إىل أن أفليك وغارنر تزوجا يف حزيران 2005 

ولديهما 3 أوالد.

روبرت باتينسون.. األكثر جاذبيًة
م�ن ب�ني ملي�ارات الرج�ال عىل 
كان  األرض  كوك�ب 
باتينس�ون  روب�رت 
املت�وج  املل�ك  ه�و 

عليهم!
وأظهر استطالع 
ملجل�ة جالم�ور 
بط�ل  اختي�ار 
أف�الم  سلس�لة 
twilight ليكون 
األكث�ر  الرج�ل 
يف  جاذبي�ة 

العالم.
ق  تف�و و
باتينس�ون- 26 
ع�ىل  عام�ا- 
م�ن  رج�ال   49
املشاهري األكثر 
يف  وس�امة 
ويأتي  العال�م. 
اللقب بعد قرار 
بعودته  روبرت 

رغ�م  س�تيوارات  كريس�تني  صديقت�ه  إىل 
خيانته ل�ه مع املخ�رج روبرت س�اندرز. 
وج�اء يف قائم�ة الرج�ال األكث�ر جاذبية 
بع�د باتينس�ون كل م�ن توم هيدلس�تون 
وجوني ديب ومايكل فاسيبندر وبيندكت 

كامرباتش- عىل الرتيب.

مــن هناك

 العدد )357( االربعاء 3 تشرين االول  2012

انفصلت النجمة كارمن إلكترا عن خطيبها موسيقي الروك روب باترسون.
ونق��ل موقع )إي( عن مصدر قوله إن باترس��ون انتقل قبل ش��هر م��ن منزل الممثلة في 
بيفرلي هيلز بعد مش��اكل في عالقتهما. وكانت إلكترا )40 عامًا( و باترسون )41 عامًا( 
ارتبط��ا بعد طالق الممثلة من الممثل ديف نافارو ع��ام 2007، وأعلنا خطوبتهما عام 

.2008

مسرحية  في سبيل التاج
من ذاكرة   المسرح العراقي 

فرانس�و  الفرن�ي   / تالي�ف 

اكوابيه 

اخراج / عبد الله العزاوي

تمثي�ل/ خريي�ة حس�ن � نعي�م 

سلمان � ايليا داود � مهدي كنش

تقديم / فرقة الغراف للتمثيل

املكان / املدرسة االبتدائية االولية 

يف الشطرة 

الزمان / 1935 

" رغ�م ت�أزم  الوض�ع الس�يايس 

فامل�رسح كان املخف�ز الحقيقي 

لتعبئة الجماه�ري واملواجهة ضد 

الجائرة  آن�ذاك.. واملرسحي�ة تتعاطف مع االس�تعمار والحكوم�ة  

الرم�وز الوطني�ة امث�ال جعف�ر 

الجادرج�ي  التم�ن وكام�ل  اب�و 

الجماه�ريي الواس�ع الذي نظمه  ويوسف عز الدين خالل االجتماع 

مثقفو الشطرة".

املخرج

عبد الله العزاوي

ميكروفون



كاظم  فنجان احلمامي 

فالَعْوَرُة في اللغة: سوءة اإلنسان, وكل ما يستحيا 
من�ه, والجم�ع َع�وراٌت, والَع�ْوَرُة أيض�ا كل خلل 
يتخوف منه, وعورات الجبال: ش�قوقها, والكلمة 
مش�تقة من العور وليس من العار. وقد يطول بنا 
الحديث عن العورة والعار والعري, فمثل هذا النوع 
م�ن النقاش لم ينت�ه بين الفقه�اء والدخالء حتى 
يومنا هذا, خصوصا في المواضيع المتش�عبة عن 
المرأة وخصوصياتها, ولسنا مغالين إذا قلنا إننا لو 
قمنا بجمعها وتكديسها فوق بعضها البعض فإنها 
ستغطي قمم الجبال, حتى قال بعضهم إن صوتها 
ع�ورة, على الرغم من إن ظاهر الكتاب والس�نة ال 
يدل على ذلك, ومنهم من قال: إن النس�اء ناقصات 
عقل ودي�ن, وال جدوى من تعليمهن, ويرون أيضا 
إن الجهل والغباء خصال متأصلة في تكوين المرأة 
من النواح�ي الفس�يولوجية والدماغي�ة, ويرون 
إن الباله�ة والخب�ل نتائج متوقعة للنس�اء عندما 
يبلغن سن الش�يخوخة, ووصل الغلو عند بعضهم 
إلى اتهام المرأة بالتس�بب في خسائرنا المتعاقبة 
ف�ي الح�روب والمع�ارك, بذريعة إنها لم تحس�ن 
إنج�اب الرجال والقادة مثلما كانت تفعل في صدر 
اإلس�الم, وهناك الكثير من هذا اللغط الذي أطلقه 
أرباب الفكر األعور ف�ي حمالتهم المتواصلة على 
النس�اء, ولي�س أدل عل�ى كالمن�ا هذا من ش�بكة 
بالص�وت  خطاباته�م  س�جلت  الت�ي  اليوتي�وب, 

والصورة ونشرتها بين عامة الناس. 
  بداي�ة دعون�ا نقرأ ه�ذه الرواي�ة الطريف�ة التي 
تعك�س ص�ورة مش�رقة من ص�ور اإلس�الم في 

تعامله اإلنساني المرن بين الرجل والمرأة. 
تق�ول الرواية: لما جاء جرير بن عبد الله الحميري 
رس�ول أبي عبيدة من الشام إلى بيت الخليفة عمر 
بن الخطاب يبشره بالفتح استقبلته زوجته عاتكة 
وسألته عن أخيها سعيد بن زيد, فلما عاد عمر كان 
أول ما س�أل جرير: هل س�ألتك عاتكة في شيء ؟, 
فارتب�ك جرير, ونظ�ر إليها في ح�رج, فقالت: أما 
وقد س�ألك الخليف�ة فال تكت�م عنه ش�يئاً, أخبره 

بالحقيقة. 

فقال عمر: إذن سألتك عن أخيها سعيد بن زيد.
قال جرير: نعم يا سيدي, وبشرتها أنه بخير.

فقال عمر وهو يلحظ تعجب جرير: لو قلت لها أنه 
مات مقتوال لما قدمت إليك هذا الطعام. 

فقالت عاتكة: أال تح�ب يا موالي أن أطعم الضيف 
وأكرمه ؟.

فقال عمر: بلى يا عاتكة, وددت لو فعلت ذلك دون 
أن تسأليه عن أخيك.

قالت عاتكة: وأي بأس في ذلك ؟.
فرد عمر مستنكراً: وأي بأس في ذلك ؟؟ عمدت إلى 

بشير المؤمنين كافة, فاتخذته بشيراً لك خاصة. 
عاتكة: قد علمت أنك ستحاسبني حسابا عسيراً.

عمر: ومع ذلك ما تحرجت وال تألمت.
عاتكة: وهل زرأت المس�لمين شيئا حتى أتحرج أو 
أتأثم ؟.  عم�ر: تلك حجة النفس األمارة بالس�وء. 
يوش�ك من ال يتح�رج اليوم م�ن ه�ذا القليل أن ال 
يتحرج غداً من الكثير. أال ترون كيف تعاملت زوجة 
الخليف�ة م�ع جرير, وكيف اس�تقبلته قب�ل قدوم 
زوجه�ا, وكيف خاطبته, وتكلمت معه, وقدمت له 
الطعام والش�راب وأكرمته, وكيف راجعت زوجها 
وتح�اورت معه أم�ام الضيف. دعون�ا اآلن نراجع 
حديث )المرأة عورة(, وهو من األحاديث الضعيفة 
التي تعرضت للطع�ن والتجريح, فقد ورد الحديث 
بلف�ظ: )الم�رأة عورة, وإنه�ا إذا خرجت من بيتها 
استش�رقها الشيطان, وإنها ال تكون أقرب إلى الله 
منه�ا في قعر بيتها(, رواه الطبراني في األوس�ط 
ع�ن ابن عمر عن حبي�ب بن أبي ثاب�ت, ورواه ابن 

خزيمة عن حبيب. .
وهنا البد لنا من اإلش�ارة إلى إن اإلسناد الصحيح 
ال يعن�ي بالضرورة صحة الحدي�ث كما هو معلوم 
في علم الحديث, إذ البد من صحة المتن وخلوه من 
الش�ذوذ أو النكارة. فما بالك إذا كان اإلس�ناد غير 
صحيح ب�ل منقطع, على اعتب�ار إن حبيب بن أبي 
ثابت, ال�ذي نقل الحديث, يعد من المدلس�ين, ولم 
يسمعه ابن عمر, ثم إن كتاب الطبراني )األوسط( 
لي�س كتاب س�نن, وال قصد الطبران�ي بتأليفه أن 
يجم�ع األحاديث الصحيحة, ب�ل أراد أن يجمع فيه 
األحادي�ث المعلول�ة بالتف�رد, حت�ى يعل�م الناس 
نكارته�ا, فيأت�ي المتأخ�رون ويصححونها, ولو 

عرف الطبراني ما س�يفعل المتأخرون بكتابه هذا 
لما أظنه كتبه أصال. 

يروي الطبراني الحديث نفس�ه في مكان آخر عن 
ابن مسعود ال عن ابن عمر, داللة على إن الطبراني 
لم يجهد نفسه في النظر إلى إسناده حتى يصححه, 
وإنما اعتمد على ذاكرته, والذاكرة تخون, في حين 
شكك ابن خزيمة في صحة الحديث, وبين علته في 
صحيحه, وقال في صحيحه )394(: إنما ش�ككت 
ف�ي صحته, ألن�ي ال أقف على س�ماع قت�ادة هذا 

الخبر من ُمَورِّق. 
م�ن المؤس�ف ل�ه أن بعض أرب�اب الفك�ر األعور 
يظن�ون إنه�م وحده�م يفهم�ون الدي�ن, وإنه�م 
أفض�ل من غيرهم في تفس�ير تعاليم�ه وتأويلها, 
ويعتق�دون إن م�ن ال يتص�رف بش�دة م�ع المرأة 
س�يكون من المقصرين ف�ي تعامله الحازم معها. 
فاإلقصاء والتغييب واإلبعاد والحرمان والتعس�ف 
هي األسلحة, التي حملها هؤالء في تضييق الخناق 
عليها, فهي في نظرهم بهيمة تساق, وعورة تثير 

الفتنة, وجارية تغوي الرجال. 
وعلى النقيض من هذه األفكار المتش�ددة, هامت 
الكثيرات في فضاءات التحرر, فروجن ألنفس�هن 
في حوانيت التعري, وعرضن أجس�ادهن لإلغراء, 
فتمردن على نواميس المجتمع, وصارت األسواق 
والس�احات العامة مس�ارح مفتوحة لهن لعرض 
آخر تقليع�ات األزياء الفاحش�ة, فالحرية عندهن 
مجرد فس�حة للتع�ري أمام الن�اس واالرتماء في 
العالقات المشبوهة القائمة على النزوات العابرة. 
  وال ف�رق هنا بين من يتعامل م�ع المرأة كبهيمة 
مقي�دة جبل�ت عل�ى الغب�اء والتخل�ف, وبي�ن من 
يتعامل معها كجارية معروضة للمتعة في أسواق 
التهت�ك, فالدوافع الغريزية ه�ي التي وضعتها في 
هذا التصني�ف, وقد رصد المفك�ر الجزائري مالك 
بن نبي ه�ذه الدوافع بقوله: )دع�اة تحرير المرأة 

ودعاة حجبها دوافعهم غريزية بحتة(.
ربم�ا أس�همت الم�رأة إلى ح�د ما في قب�ول هذه 
األوض�اع المزري�ة, وربم�ا اضطرته�ا الظ�روف 
القاهرة الختيار احد الطريقين, متجاهلة مكانتها 
مركزه�ا  ومتجاهل�ة  المجتم�ع,  ف�ي  الرفيع�ة 
المرم�وق, ودوره�ا االيجاب�ي ف�ي النه�وض مع 
الرجل لبناء المس�تقبل الزاهر شريطة استردادها 

حقوقها كاملة. 
دعون�ا اآلن نناق�ش أرب�اب الفك�ر األع�ور وجها 
لوج�ه, ونقول لهم: ه�ل من الع�دل واإلنصاف أن 
تصوم المرأة وتصلي وتحج وتؤدي العبادات كلها, 
لكنه�ا عندما تم�وت تدخل النار بمج�رد أن يكون 
زوجها غير راض عليها ؟, ثم لماذا تلعنها المالئكة 
حينما ترفض تلبي�ة طلب زوجها إلى الفراش, وال 
تلع�ن زوجها عندما ال يلبي غرضها ؟, ولماذا يحق 
لزوجها أن يضربها ويعنفها أمام نسائه متى شاء 
ذلك؟, وأي دين هذا الذي يسمح بإهانتها وتوبيخها 
ألتفه األسباب؟, وأي تشريع هذا الذي يسمح بعدم 
تكفل الرجل لش�راء كف�ن زوجته بع�د مماتها ؟, 
ولماذا يحق لزوجها أن يمتنع عن مساعدتها ماليا 
عند مرضها وتردي صحتها ؟, ومن ذا الذي أعطاه 
الحق في الكذب وتلفيق األعذار إلس�كاتها, ولماذا 

تحرم من حقها في الدراس�ة وطلب العلم ؟, أليس 
طلب العلم فريضة على كل مس�لم ومس�لمة ؟, أم 
إن كلمة )ومس�لمة( حذفت من الحديث  الش�ريف 
بناًء على رغبات أصحاب العاهات الدماغية, الذين 
يري�دون الع�ودة بها إل�ى عصر الجاهلي�ة األولى, 
بدع�وى إنها غير ق�ادرة على فهم الم�واد العلمية 

الصعبة, وغير قادرة على التصدي لألزمات؟.
ه�ذه ماري�ا سكلودفس�كا )م�دام ك�وري( نال�ت 
بنبوغه�ا العقل�ي م�ا ل�م ينل�ه الرج�ال, فكان�ت 
أول م�ن حص�ل عل�ى جائزة نوب�ل ف�ي الكيمياء, 
وأول م�ن حص�ل على جائ�زة نوبل ف�ي الفيزياء. 
جائزت�ان عالميت�ان ف�ي اختصاصي�ن مختلفين, 
وه�ذه اإلمبراطوري�ة البريطاني�ة, الت�ي ال تغيب 
عنها الش�مس, حكمته�ا امرأة منذ أكث�ر من ربع 
قرن وحت�ى يومنا هذا, وانحنى لها بعض الزعماء 
الع�رب من المؤمنين جدا بعدم أهلية المرأة, وهذه 
)ماري�ا غوبرت( التي حصلت على جائزة نوبل في 
الفيزياء الكتش�افها غالف نواة الذرة, و)روزالين 
يالو(, التي نالت جائزة نوبل في الطب لتنميتها علم 
المناعة والمصليات, و)ريتا ليفي مونتالش�يني(, 
التي نالت جائزة نوبل في الطب الكتشافها عوامل 
النمو, وجاءت آخر الحاصالت على جائزة نوبل في 
الكيمياء من إسرائيل, تكريما لتعمقها في الكشف 
عن وظائف الريبوس�وم, اما العربية الوحيدة التي 
حصل�ت على جائزة نوبل في الع�ام الماضي فهي 

اليمنية السيدة )توكل كرمان(.
 أال يعلم أصحاب الفكر األعور إن المصدر الحقيقي 
لشبهة )النس�اء ناقصات عقل ودين( هو العادات 
والتقالي�د البالية الموروثة, الت�ي تنظر إلى المرأة 
نظ�رة دونية, وإن اإلس�الم حررها م�ن تراكمات 
عص�ور الجه�ل والتخل�ف, الت�ي كان�ت تحتقرها 
وتنتق�ص من أهليتها, وان أصح�اب الفكر األعور 
هم الذين يسعون اليوم لتطبيق التفسيرات الشاذة 
والمغلوطة لبعض األحاديث والمأثورات كي تكون 

سندا لهم في توجهاتهم الغبية. 
لق�د ج�اءت س�ورة )المجادل�ة( لتحس�م الجدال 
وتنص�ف الم�رأة, وتوج�ه أكبر صفع�ة ألصحاب 
الحج�ج  تضاف�رت  وهك�ذا  المتخلف�ة,  العق�ول 
المنطقي�ة مع نص�وص االجتهاد في إزالة ش�بهة 
االنتقاص من أهليتها, فالمرأة ليست ناقصة عقل 
ودين, ألنها نصف المجتمع, ومس�اوية للرجل في 
الحقوق والواجبات, ق�ال تعالى في محكم كتابه: 
)وله�ن مث�ل الذي عليه�ن بالمعروف( ص�دق الله 

العظيم، والحديث ذو شجون.
أمها وحده، كأنهما يبعدانه�ا ليبقيا معاً. صابرين 
دخلت الحضانة في عمر السنتين.  بكت كثيراً حين 
تركته�ا والدته�ا. االنفصال  لم يكن س�هالً عليها. 
الخ�روج م�ن غرفتها وت�رك ُلعبه�ا الصغيرة. مع 
بداي�ة كل عام، تفلت دموعها ف�ي األيام األولى ثم 
تعتاد. حان وقت المدرسة هذا العام.  تسأل والدتها 
يومي�اً ع�ن الموعد. ال تري�ده. تعّد نفس�ها مجدداً 
للفراق. تعرف أنه ال مفر منه. مع ذلك يبدو صعباً. 
مهما كانت آراء األطفال، س�يتعلقون بالمدرس�ة 
وبعالمهم الجديد. سيش�عرون بالخصوصية. بات 

لهم عالمهم الجميل.   

اليانا الياس 

اإن املوؤ�س�سات املدنية هي املحور 
الأبرز والرديف امل�ساعد 
احلقيقي لأي نظام كان , 
وت�سعى من خالله حتقيق 

كامل اأهداف التنمية و �سناعة 
التوازن و الت�ساوي يف احلقوق 

املمنوحة مبا يتاح للمراأة من 
�سالحيات متكنها من التخطيط 
و التنظيم و التن�سيق لإحداث 

التكامل املوؤدي اإىل احلقوق 
املمنوحة املت�ساوية يف حدها 

الأعلى
الم�رأة كائ�ن كام�ل عاقل راش�د 
ال تق�ل ش�انا ع�ن اي ذك�ر ال بل 
أكف�أ من�ه ف�ي بع�ض المجاالت 
وهن�اك ع�دة نم�اذج اثب�ت ذاتها 
س�واء على الصعيدين السياس�ي 
أم االجتماعي فه�ي األم واألخت 
والمقاتل�ة  والطبيب�ة  والزوج�ة 
المنتج�ة  العامل�ة  والكادح�ة 
ال�خ، فالحدي�ث ع�ن  المبدع�ة.. 
المرأة ف�ي مجتم�ع يراها مجرد 
يعتب�ر  ع�ورة  جس�د,  حرم�ة, 
ومكوناته�ا,  بقدراته�ا  إجحاف�ا 
وان الرجل قد يكون خامل الشأن 
وغي�ر منت�ج س�وى اله�م والغم 

ألس�رته ومجتمع�ه مجرد كائن عال�ة على ذاته 
وعلى وطنه ورغم ذلك يكون له دور بارز س�واء 
داخل األس�رة أم داخل المؤسسة، 
والكارث�ة هن�ا يك�ون دوره بارزا 
ليس ألن�ه عبقري ب�ل ألنه يحمل 
موروث�ا تح�ت عن�وان "الرج�ال 
قوامون على النساء" ، وهو عمليا 
لم يكن قائما على نفس�ه فال شك 
رؤيت�ي هذه ليس�ت رؤي�ة فردية 
ال بل رؤي�ة العديد م�ن األحرار و 
الكت�اب والمبدعي�ن، وعلي�ه فان 
م�ن الواجب علينا جميعا أن نعمل 
المؤسس�ات  دور  تفعي�ل  إع�ادة 
المدني�ة والفعالي�ات االجتماعية 
قاع�دة  الثقافي�ة  والمفاهي�م 
االهتم�ام بالمرأة ورفع مس�توى 
مكانته�ا ومعيش�تها لتحقيق لها 
الكرام�ة والح�رص عل�ى كيانها 

باعلى مستويات الرقي الحضاري 
والعمل على منحها كل مقومات 
وجوده�ا ه�ذا العال�م, لنطمس 
ونط�وي ورقة أنه�ا خلقت من 
اج�ل المتع�ة وتلبي�ة مطال�ب 
الوظائف�ي  بالمعن�ى  زوجه�ا 
وتحقي�ق رغبات�ه الحياتية فال 
ننظر إليها دائما نظرة الشهوة 
والضل�ع األع�وج، فم�ن يته�م 
الم�رأة بالضلع األع�وج عليه ان 

يتعل�م آداب الطعام قبل ان يتعلم 
تصني�ف البش�ر, إن ه�ذه النظرة 

المعيب�ة م�ا زال يتش�دق أصح�اب 
المنظومة الدينية كالقرضاوي وغيره 

من االفاعي الس�امة, اذن علينا كنساء 
ان نعم�ل س�ويا ومعا لمناهض�ة العادات 

والتقاليد الموروثة التي تعزز مفهوم التمييز 
والعنف ضد المرأة، فأين ستكون المرأة من هذه 

الممارس�ات وهذه األلس�نة الخبيثة التي تنتشر 
كالنار في الهش�يم بتطبيق الشريعة، أنا أرى ان 
عل�ى المرأة ان تنهض ثباتها وعلى المؤسس�ات 
المدنية الداعمة للمراة ان تتفاعل بش�كل أوسع 
واال س�وف ي�زداد وضعها س�وء وس�وف تبقى 
تعي�ش في الظل تعاني م�رارة الجهل والحرمان 
م�ن كل الحق�وق ، كم�ا انه�ا س�تتحمل متاعب 
وهموم�ا أكثر وتلق�ى عليها مس�ؤوليات اكبر، 
بينما س�يظل الرجل هو القاض�ي والجالد وهو 
األم�ر والناهي ول�ن يكون هن�اك أي إصالح بل 
نحن مقبل�ون على فترة مظلمة حالكة الس�واد 
عنوانها فايروس اإلخوان المس�لمين التي يعتبر 
م�ن وجه�ة نظ�ري اخطر م�ن في�روس جنون 
البقر فعلينا كأحرار وكدعاة للمس�اواة والعدالة 
االجتماعي�ة ان ننه�ض وان نصرخ بصوت عال، 
ونقول لكل مستبد كفى، وهذا لن يحدث إال بقيام 
ث�ورة ثقافية تقضي عل�ى الم�وروث المتخلف 
وتجعل الدين امرا شخصيا بين الفرد وألهه كائنا 
من يكون ، لنفتح أفاق�ا جديدة لألجيال المقبلة 
وأن�ا واثقة بان هذا س�يحدث الن المرأة إنس�ان 
من حقها ان تمارس حياتها كما ينبغي دون أي 

نكوص ودون أي تمييز.
داخل كادر

النظرة الدونية للمراأة
وربت�ك  ولدت�ك  الت�ي  أم�ك  الم�رأة 
وس�هرت عليك الليالي، المرأة اختَك 
التي ساندتك بمالها ونصائًحها ولم 
تبخل عليك بشيء ، المرأة زًوجُتَك 
التي شاركتَك هذٍه الحياة بحلوها 
ومرَها َووقفت معك، المرأة ِبنُتَك 
الت�ي حملت اس�مك ورعت�ك عند 

كبرك وهرمك.
هل فعال يصل الح�ال إلى أن يغار 
الذك�ر من األنثى  ولم�اذا ؟ تكون 
هذه الغيرة م�ا الداف�ع؟؟ هل ه�و 
العجز وخاص�ة أن كان األمر يتعلق 
أي�ن  التش�جيع  فأي�ن  ؟؟  )بفت�اة( 
المعنوي؟؟  الداف�ع  االحت�رام؟ وأي�ن 
ولما ال يلزم الشخص الصمت أن لم يكن 
دافع خير، لما ذلًك العقم في التفكيٍر ولما 
تلًك الغي�رة القاتلة لطموٍح ح�واًء، ولما ُحٍب 
االستحواذ على المرأة . هل هناك من مر بموقف 

كهذا وما كانت ردة الفعل؟.
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من يتهم الم�رأة بالضلع األعوج 
عليه أن يتعلم آداب الطعام قبل 
أن يتعل�م تصنيف البش�ر, فهذه 
النظ�رة المعيب�ة ما زال يتش�دق 
بها أصح�اب المنظومة الدينية 
كالقرض�اوي وغيره من األفاعي 

السامة 

الفكر األعور يراها عورة

 المؤسسة المدنية ودورها نحو المرأة

               يظهر احلديث عن مكانة املراأة يف الإ�سالم ما اأحاط بها هذا الدين احلنيف من رعاية وعناية, وما اأعطاها من حقوق كانت قد �ُسلبت منها يف اجلاهلية 
ال�سابقة والالحقة, فاحلديث عن مكانتها يف الإ�سالم لي�س بدعًا من القول, بل هذا كتاب ربنا �سبحانه وتعاىل لي�س فيه �سورة, بل ول اآية, اإل وللمراأة فيها ن�سيب, 

اإما بالتعاظ واأخذ العرب منها, اأو مب�ساطرة الرجل اأحكامها وتوجيهاتها, بل قد تنفرد عنه يف كثري منها, حتى خ�س�س اهلل للن�ساء �سورة من ال�سور الطوال يف 
كتابه, وجعل لها يف �سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم ما ل ميكن ح�سره من الأحاديث اخلا�سة باملراأة, اأمرًا وتوجيهًا واإر�سادًا وبيانًا ملكانتها, ومل ي�سمح لأحد 

بالنتقا�س من مكانتها, اأو التقليل من �ساأنها, فهي الأم, وحتت اأقدامها اجلنة, وهي الزوجة ال�سابرة املكافحة املطيعة, وهي الأخت املوؤازرة التي ترفع الراأ�س, 
والبنت املكللة بالعطف واحلنان, وهي فوق ذلك كله ربة البيت, وعماد الأ�سرة, ومالذ العائلة, واأم الرجال الأفذاذ, واملدر�سة التي اإذا اأعددتها اأعددت �سعبًا 

طيب الأعراق, فحا�ساها اأن تكون عورة, وحا�ساها اأن تكون جملبة للعار. 
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د. بدر حسن شافعي
 حالة من الغموض اكتنفت مباحثات القمة التي 
اس�تضافتها العاصمة اإلثيوبي�ة أديس أبابا منذ 
ي�وم 22 أيلول 2012 بين الرئيس�ين الس�وداني 
عمر البش�ير ونظيره الجنوبي س�يلفا كير. هذا 
الغم�وض ربم�ا يرج�ع إل�ى حساس�ية قضايا 
التف�اوض، والتي يفترض أن يتم حس�مها كلية 
اس�تجابة لقرار مجلس األمن 2046 الصادر في 
2 أيار الماضي، والذي حدد مبدأ االتفاق الش�امل 
أو الخالف الكامل قضايا هامة وحية ذات طبيعة 
معق�دة، وربما تحتاج لمزيد من الوقت الس�يما 
في ما يتعلق بالملف األمني وقضايا الحدود بين 

البلدين.
فلقد حدد القرار قضايا اقتصادية وأمنية ينبغي 
تسويتها. فعلى الصعيد االقتصادي هناك قضايا 
النفط "البت�رول"، وقضية التجارة والمصارف، 
الدولتي�ن  بي�ن  المواطني�ن  حرك�ة  وقضي�ة 
"الحريات األربع". أما في المجال األمني، فهناك 
ست قضايا رئيسية ينبغي تسويتها وهي: وقف 
العدائيات، واالنس�حاب الفوري غير المشروط، 
والمنطق�ة منزوعة الس�الح، وتحري�ك اآلليات 
المقترحة للعمل في المنطقة منزوعة الس�الح، 
ووق�ف الدعم واإلي�واء لق�وى المعارضة، وفك 
االرتباط مع الجيش الش�عبي والحركة الشعبية 

بالنسبة للمنطقتين، وقضية أبيي.
ولق�د حدد القرار مهلة ثالثة أش�هر للتوصل إلى 
اتفاق )انتهت المهلة في 2 أيلول الماضي، ثم تم 
تمديدها ثالثة أس�ابيع أخرى( انتهت في الثالث 
والعش�رين م�ن أيل�ول، وبالتال�ي كان الجانبان 
حريصي�ن على عق�د القمة الرئاس�ية للتصديق 
على ما توصل إلي�ه وفداهما للتفاوض قبل هذه 
المهل�ة، لكن تأجل�ت القمة ع�ن الموعد المحدد 
ألرب�ع وعش�رين س�اعة، ق�ام خالله�ا رئي�س 
الوزراء اإلثيوبي الجديد هيالماريام ديس�الجين 
بعق�د لق�اءات منفردة مع كل من البش�ير وكير 
لتذلي�ل العقب�ات الت�ي تح�ول دون التوصل إلى 
اتف�اق، وبالطبع كان هناك ح�رص إثيوبي على 
إنجاح هذه المفاوضات ألنها ستصب في صالح 

شعبية رئيس الوزراء الجديد داخليًّا وخارجيًّا.

اختالف األولويات
كان م�ن الواض�ح أن هن�اك تبايًن�ا كبي�ًرا بي�ن 
الجانبي�ن ف�ي م�ا يتعل�ق بأولوي�ات القضاي�ا 
المطروحة للنقاش طيلة فترة المفاوضات التي 
بدأت بعد صدور قرار مجلس األمن في الثاني من 
مايو الماضي؛ حيث كان تركيز حكومة الجنوب 
على القضايا األمنية الس�يما ما يتعلق بترس�يم 
الح�دود، والمنطقة منزوعة الس�الح، فضال عن 

وضع منطقة أبيي الغنية بالنفط.
وم�ن وجه�ة نظ�ر الخرط�وم ف�إن االتفاقيات 
واتفاقي�ات  التج�اري،  والتب�ادل  االقتصادي�ة، 

الحري�ات األربع بين مواطنيهم�ا "حرية التنقل 
والعمل واإلقامة والتمل�ك" لن تدخل حيز النفاذ 
في ظل اس�تمرار التوترات الحدودية، فضال عن 

عدم ترسيم الحدود بينهما.
ف�ي حي�ن كانت وجه�ة نظ�ر جوبا ترك�ز على 
القضاي�ا االقتصادية أوال، الس�يما تلك المتعلقة 
باتف�اق الحري�ات األربع ال�ذي ت�م التوصل إلى 
اتفاق بش�أنه في مارس الماضي، وكذلك اتفاق 
النف�ط الذي تم التوصل إليه أيًضا في أغس�طس 
الماض�ي. ومن الواض�ح أن جوبا كانت حريصة 
بس�بب أوضاعه�ا االقتصادية المأس�اوية على 
إنفاذ هذي�ن الملفين االقتصاديي�ن أوال، خاصة 

وأن النفط يش�كل قراب�ة 98 % من دخل حكومة 
الجن�وب، كما أن أوضاع مواطنيها في الش�مال 
"قرابة مليوني ش�خص" والذي�ن قد يضطرون 

إلى العودة إليها قد يكلفها الكثير.
لك�ن يب�دو أن الخرط�وم أرج�أت التصديق على 
هذين االتفاقين االقتصاديي�ن إلى حين التوصل 
إل�ى اتفاق بش�أن القضايا األمنية، ال س�يما تلك 
الملف�ات الثالث�ة الخاص�ة بأبي�ي، والمنطق�ة 

العازلة، وترسيم الحدود.

ثالث قضايا أمنية شائكة
لق�د كان م�ن الواضح أن ه�ذه القضاي�ا الثالث 

قد تس�تغرق بع�ض الوقت ربما يتج�اوز المهلة 
الثاني�ة لمجلس األم�ن. وهو ما ظه�ر بوضوح 
بخص�وص موقف الخرطوم منه�ا، ومن الطرح 
الدولي "قرار مجلس األم�ن" واإلفريقي "لجنة 

الوساطة" بشأنها.
فبالنس�بة لقضيت�ي ترس�يم الح�دود وإقام�ة 
منطقة عازلة بين الجانبين بعمق 10 كيلومترات 
داخ�ل حدوديهما لمنع كل طرف من دعم القوى 
المناوئ�ة للط�رف اآلخ�ر، ولتحس�ين أوض�اع 
التجارة والس�فر لمواطنيهما؛ كان هناك تحفظ 
من جانب الخرطوم على منطقة الميل 14، والتي 
ت�رى أنها منطق�ة تابعة لها من األس�اس وتقع 
داخل حدود عام 1956، وبالتالي ال يجوز إدخالها 
مؤقتا في المنطقة منزوعة الس�الح، واعتبارها 
من المناطق الحدودية المتنازع عليها، ال س�يما 
وأن أغلب س�كانها من المسيرية، كما أن اللجنة 
الفنية المسئولة عن تقس�يم الحدود وتحديدها 
على الورق وترس�يمها على األرض اتفقت على 
كل المناط�ق المتن�ازع حوله�ا وه�ي )ج�ودة 
والمقين�ص وكاكا وكاج�ي كنج�ي( ول�م تذكر 

منطقة )الميل 14( ضمن هذه المناطق.
أما بالنس�بة لمنطق�ة أبيي، فق�د كان المقترح 
اإلفريق�ي ه�و تبعيته�ا للجن�وب س�واء عب�ر 
االس�تفتاء وف�ق مق�ررات اتفاقي�ات نيفاش�ا 
للس�الم، أو عب�ر االتفاق السياس�ي م�ع إعطاء 
مزيد من الضمانات القانونية لقبائل المس�يرية 
الش�مالية بحرية التنقل والرعي ف�ي أبيي، على 
أن يت�م إجراء االس�تفتاء في تش�رين األول من 
العام القادم، وعلى أن تقوم مفوضية اس�تفتاء 
أبي�ي برئاس�ة االتح�اد اإلفريق�ي واثني�ن م�ن 
الس�ودان وجن�وب الس�ودان بتحدي�د م�ن هم 
الس�ودانيون اآلخ�رون "بخ�الف دين�كا نقوك" 
الذين سيشاركون في االس�تفتاء. مع االعتراف 
بحق المسيرية في العبور والرعي في المنطقة، 
ومنحها نسبة 20% من نفط أبيي لمدة 5 سنوات 
مقابل 30% لدينكا نقوك، والنسبة الباقية للدولة 

التي ستؤول إليها أبيي.
لك�ن كان م�ن الواض�ح أيًض�ا وج�ود حالة من 

الرفض الس�وداني لهذا المقت�رح الذي ال يعترف 
بداية بأن المسيرية من سكان المنطقة، وبالتالي 

لهم الحق في المشاركة في االستفتاء.

نتائج منقوصة
من الواضح أن القمة كادت أن تفشل في تحقيق 
المس�تهدف الدولي منها بالتوصل التفاق شامل 
يض�اف لرصي�د كل م�ن أوباما قب�ل االنتخابات 
القادم�ة، ولرئي�س ال�وزراء اإلثيوب�ي ف�ي أول 
اختب�ار له بعد رحيل زيناوي، وربما يفس�ر هذا 
أس�باب اس�تمرار مفاوضات القمة خمسة أيام 
تجاوزت خاللها المدة المقررة وسط تصريحات 

متضاربة من المسئولين هنا وهناك.
وأخي�ًرا ووف�ق ما تس�رب م�ن معلوم�ات وما 
أُعلن في وس�ائل اإلعالم، ت�م التوصل إلى اتفاق 
منقوص بش�أن النفط والتجارة، لكن لم َيحسم 
قضيتي الحدود وأبي�ي. وهذا االتفاق المنقوص 
ال�ذي ال يمثل س�وى أق�ل من 50% م�ن القضايا 

الخالفية ربما ُيشير لعدة أمور:
فيم�ا  بينهم�ا  الخالفي�ة  القضاي�ا  اس�تمرار   •
يتعل�ق بالقضاي�ا األمني�ة، وربما ع�دم التوصل 
إلى اتفاق بش�أنها؛ قد يؤدي إل�ى إمكانية عودة 
التوتر، وتوقف االتفاقيات االقتصادية، وخاصة 
ما يتعل�ق بالنف�ط واتفاقيات التب�ادل التجاري 

بينهما.
ا  • أن االعتب�ارات الموضوعي�ة لعب�ت دوًرا هامًّ
في هذا الش�أن. بمعن�ى أن االحتياج االقتصادي 
لكال البلدين -ال س�يما الجنوب- هو ما دفعه إلى 

القبول بالتوصل لمثل هذا االتفاق.
• لعب�ت االعتبارات والظروف الدولية أيًضا دوًرا 
ا في هذا الشأن؛ حيث مثلت عنصر ضغط من  هامًّ
ناحية ضرورة إتمام االتفاق في الموعد المحدد، 
لكنها ف�ي ظل القضاي�ا المعقدة بي�ن الجانبين 
قبل�ت بأنص�اف الحل�ول )تج�اُوُز المفاوضات 
الموعد، فضال عن عدم التوصل لتس�وية بش�أن 
كل القضايا(، وبالتالي من المتوقع أن يتم إعطاء 
الطرفين مهلة ثالثة، وعدم توقيع عقوبات على 

أيٍّ منهما.
تعريف الكاتب:خبير في الشؤون اإلفريقية

حيدر إبراهيم علي *

تكاد خصائص ومؤشرات الدولة الفاشلة تكتمل في دولة 
السودان وجمهورية جنوب السودان. فقد اختارت الدولة 
ديكتاتورية الحزب الواحد رغم كل ادعاءات اش�راك قوى 
أخ�رى. ويتم اإلقصاء والتضييق على كل قوى المعارضة 
الحقيقي�ة. ويش�ترك النظامان في التعوي�ل الكامل على 
األجه�زة األمني�ة. وم�ع غي�اب المس�اءلة والمحاس�بة 
والش�فافية، كان م�ن الطبيع�ي أن يستش�ري الفس�اد 
ب�ال أي كواب�ح ومصدات. وإضافة لالس�تبداد والفس�اد، 
عجزت الدولتان عن الس�يطرة على كامل التراب الوطني، 
وتصاع�دت النزاع�ات االهلي�ة والقبلية ف�ي البلدين مما 
أجب�ر البلدين على الوقوف في حالة اس�تعداد عس�كري 
وط�وارئ بال نهاي�ة. وهذا يعن�ي بالض�رورة العجز عن 
تحقي�ق أي قدر م�ن التنمي�ة أو حتى النم�و االقتصادي، 
وه�ذا م�ا ح�دث بالفعل حي�ث يعي�ش الش�عبان ظروفاً 
معيش�ية مزرية، وتقبع نس�بة معتبرة من السكان تحت 
خط الفقر. لكن فشل الدولتين له جذور أبعد من اإلخفاق 
اإلداري وطريقة الحكم، بل يعود إلى الفشل في الرؤية أو 
صياغة مش�روع حضاري أو نهضوي ق�ادر على تحقيق 
طموحات الجماهي�ر، يقوم عل�ى الديمقراطية والتنمية 

والوحدة الوطنية، أي الدولة المدنية الحديثة.
ط�رح اإلس�المويون الس�ودانيون، ممثلين ف�ي الجبهة 
اإلس�المية واإلخوان المس�لمين وأنصار الس�نة وبعض 
الط�رق الصوفي�ة )أمان�ة الذك�ر والذاكرين( م�ا درجت 
تسميته ب� »المش�روع الحضاري اإلسالمي«. وما يجمع 
هذه القوى هو الدعوة لتطبيق شرع الله. ولكن المشروع 
س�قط س�قوطاً مروعاً، وال يحتاج هذا الحك�م لتفصيل 
األدلة على الفش�ل. إذ يكفي الفساد المستشري، والفقر 
وتدني مس�توى المعيش�ة، واالنح�الل األخالقي الظاهر 
ف�ي تزايد األطف�ال غير الش�رعيين، وتط�ور الجريمة – 

كم�اً ونوع�اً، وتده�ور التعليم، وأخي�راً تّوج 
المش�روع الحض�اري إنجازاته بفصل 
الجن�وب. وف�ي حقيقة األم�ر، فرض 
في الش�مال مش�روع حض�اري ديني 
ال يق�وم به متدين�ون حضاري�ون )ال 
ينتسبون للحضارة اإلسالمية في حالة 
صعودها تاريخياً(. فقد قام بالمشروع 

متعب�دون ال متدينون، أي أش�خاص يقومون 
بأداء الشعائر الدينية بحماسة وانتظام، ولكنهم جاهلون 
وبعي�دون م�ن جوه�ر الصالة الت�ي تنهي عن الفحش�اء 
والمنك�ر، وتدعو لمكارم األخ�الق، بقصد بناء المجتمع. 
وتكون�ت الق�وى االجتماعية للمش�روع الحض�اري من 
انتهازيي�ن، ومش�عوذين ودرواي�ش، وع�دد قلي�ل م�ن 
الصادقي�ن والمخلصي�ن الجادي�ن. ف�كان م�ن الحتم أن 
يفشل ويسقط »المش�روع الحضاري« ليحكم »المؤتمر 
الوطني« بال رؤية وال إس�تراتيجية، معتمداً على التجربة 
والخطأ، ممارساً سياسة الحكم بطريقة اليوم باليوم، بال 
أفق أو مستقبل.أما في الجنوب فطرحت الحركة الشعبية، 
مش�روع »الس�ودان الجديد« والذي يبشر بسودان موحد 

اش�تراكي وديمقراطي، ب�ال تمييز من أي نوع، وتقس�م 
فيه الس�لطة والثروة بعدالة قائمة على حقوق المواطنة 
فق�ط. هذه ه�ي أفكاره االساس�ية وهي جي�دة، ولكنها 
تفتق�د الق�وى االجتماعية الحديثة الت�ي تضطلع بإنجاز 
المش�روع: هل ه�ي قبيلة الدينكا التي تمث�ل الغالبية في 
الحركة؟ وهل اس�تطاعت الحركة الشعبية أن تتحول الى 

حرك�ة أو جبهة قومي�ة بعيداً من ديكوري�ة تمثيل بعض 
العناصر الشمالية؟ وقد كان من الممكن للحركة أن تكون 
امتداداً لمش�روع الث�ورة الوطني�ة الديموقراطية والذي 
كان أول م�ن صاغه عبدالخالق محجوب في كتابه: »آفاق 
جديدة«، الصادر عام 1957 عقب االستقالل. وكانت هذه 
أول مبادرة لسودان جديد تبناها اليساريون والتقدميون، 
وصع�دت ف�ي ث�ورة 21 تش�رين األول )أكتوب�ر( 1964 
بقيادة جبهة الهيئات. ولكن انقالب 25 أيار1969 بقيادة 
جعفر نمي�ري اختطف الفكرة، ث�م أجهضها بالمصالحة 
الوطنية ع�ام1977 ليقضي عليها نهائي�اً بقوانين أيلول 

)سبتمبر( 1983 الدينية. وكان مستقبل الحركة يكمن في 
إحياء مش�روع الثورة الوطنية الديمقراطية، »الس�ودان 
الجديد«. ولكن يبدو أن مش�روع »الس�ودان الجديد« كان 
مرتبط�اً بقائ�د الحرك�ة، ج�ون قرن�ق، وكان يغذيه من 
كاريزميته الش�خصية أكثر مما من التنظير له وبثه بين 

الكوادر والقواعد. لذلك قبر المشروع مع غياب القائد.
إضاف�ة لما تقدم، يمك�ن أن نؤرخ لبداي�ات الدولتين 
الفاش�لتين، بتوقي�ع اتفاقي�ة نيفاش�ا عام 
2005 والتي تسمى تجاوزاً »اتفاقية السالم 
الش�امل«. فهي لم تعرف الشمول، والدليل 
عل�ى ذلك هذه القضاي�ا العالقة اآلن والتي 
رّحله�ا االتفاق الى بروتوك�والت ملغمة. 
ولم تكن االتفاقية ش�املة ال في أطرافها 
وال بنوده�ا، فق�د ج�اءت ثنائي�ة ألنه�ا اعتبرت 
المع�ارض الحقيقي من يحمل الس�الح ويقاتل. 
ورغم هذا القصور، كان من أهم مقومات االتفاق 

المب�ادئ الخاصة بإنفاذ التح�ول الديمقراطي. 
و  الوطن�ي«  »المؤتم�ر  تواط�ؤ  كان  وهن�ا 

»الحركة الشعبية« طوال الفترة االنتقالية 
مع�اً  عم�ال  فق�د   .)2011-2005(

م�ن أج�ل االنفص�ال 
تس�تفرد  لك�ي 
ي�ة  ر تو يكتا لد ا

بالشمال،  اإلسالموية 
وديكتاتوري�ة الحركة-الدين�كا 

بالجنوب. وضاعت س�ت س�نوات غالية من 
عمر الش�عبين كان�ت تحاك فيه�ا المؤامرة 

وكان  بهدوء. 
ب  لغر ا

ت  ا ل�ذ با و
أمي�ركا، يب�ارك كل ذلك، حتى 
»المؤتمر  انتخابات  بارك  انه 
)مركز  الم�زورة  الوطن�ي« 
االوروبي(  واإلتح�اد  كارتر 
فق�د  كوميدي�ة.  بطريق�ة 
أعلنا أنها م�زّورة ومن دون 
ولكنه�ا  الدولي�ة  المعايي�ر 

بالس�ودان  تلي�ق 
والسودانيين.

نج�ح  وأخي�راً 
لمخط�ط  ا

م�اً  تما
ء  ج�ا و

اس�تفتاء 2011 بدولتي�ن فاش�لتين هدفهم�ا الوحيد هو 
اإلفش�ال المتب�ادل. وكان ن�زاع النفط بي�ن البلدين يمثل 
الدليل القاطع 

على السياسة 
الحمقاء: علّي وعلى أعدائي! وحين أدركت الدولتان 
الفاش�لتان حقيق�ة المأزق، هرعتا ف�ي هلع إلى 
المجتم�ع الدول�ي أو الغرب�ي )كالع�ادة( لك�ي 
يتوسط ويحل لهما مشكالت هي صناعة محلية 
وفع�ل ذات�ي لم يتحم�ال تبعاته. وجل�س تلميذا 
السياسة الغبيان في أديس أبابا أمام المجتمعين 
اإلقليم�ي والدولي، لتلقي األوامر وتنفيذها فقط. 
والغريب انه حتى نظام الخرطوم الذي يصيح: 
لن نركع ألحد غير الله!، كان يسارع في 
الركوع قبل الحركة الش�عبية التي 

كان يدللها الغرب.
دولت�ّي  أن  الواض�ح  م�ن 
وجن�وب  الس�ودان 
تمل�كان  ال  الس�ودان، 
مصيرهم�ا، وف�ي الوقت 
نفس�ه ال تقدمان لشعبي 
أدن�ى  والش�مال  الجن�وب 
متطلب�ات الديموقراطية والتنمية. 
وال تظهر أّي مؤش�رات للشروع في 
بناء دولة حديثة م�ع نزيف الموارد 
المادي�ة والبش�رية بس�بب غي�اب 
الديموقراطية، وتنامي االس�تبداد 
االس�تبداد  فائ�ض  م�ع  األمن�ي 
الجارف. وينعكس هذا االنحطاط 
الش�امل على مكون�ات الدولتين 
تعددي�ة  طبيع�ة  ذات  وه�ي 
الثقافات واالثتيات. وتشعر هذه 
الجماع�ات بالظل�م والتهميش 
مم�ا س�يجبرها عل�ى التمرد 
وانتزاع حقوقها. وهذا يعني 
األهلي�ة  الح�روب  تفاق�م 
ب�دأت  وق�د  والقبلي�ة، 
بالفع�ل ف�ي الدولتي�ن، 
وه�ذا مدخ�ل الفوضى 
حكمت  طالم�ا  الحتمي 
واستمر  الدولتين  الغفلة 
تجاهل الشعبين سائداً، وأصبح التشبث 

بالسلطة غاية في حد ذاته.

 * كاتب سوداني
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السودان: دولتان فاشلتان وفوضى قادمة

جزت الدولتان عن السيطرة على كامل التراب 
الوطني، وتصاعدت النزاعات األهلية والقبلية في 
البلدين مما أجبر البلدين على الوقوف في حالة 

استعداد عسكري وطوارئ بال نهاية 

حين أدركت الدولتان الفاشلتان حقيقة المأزق، 
هرعتا في هلع إلى المجتمع الدولي أو الغربي 

)كالعادة( لكي يتوسط ويحل لهما مشكالت هي 
صناعة محلية وفعل ذاتي لم يتحمال تبعاته 

ً

اتفاقات منقوصة:

هل تنجح مفاوضات أديس أبابا بإعادة االستقرار بين شمال وجنوب السودان؟
الخرط��وم ت��رى االتفاقيات االقتصادي��ة، والتبادل التج��اري، واتفاقيات الحريات األربع بي��ن مواطنيهما "حرية التنق��ل والعمل واإلقامة 

والتملك" لن تدخل حيز النفاذ في ظل استمرار التوترات الحدودية، فضال عن عدم ترسيم الحدود بينهما
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           صادق إطيمش

جميلع المقابلات التلفزيونية 
والصحفية واإلذاعية التي استمعت 
إليهلا حتلى اآلن والتي تحلدث فيه 
هلروب  عمليلة  علن  المتحدثلون 
اإلرهابيين من سلجونهم المرة تلو 
الملرة وخاصة في عمليلة الهروب 
األخيلرة التلي تملت بهجلوم على 
سلجن تكريت واستياء اإلرهابيين 
اقرانهلم  وتحريلر  السلجن  عللى 
منله، تحدثلت عن سلبب واحد لكل 
ذللك. وهلذا السلبب هو ليلس عدم 
كفلاءة حراس السلجن أو إهمالهم 
المسلاكين  فالشلرطة  لواجباتهم. 
ومقننلة  معينلة  واجبلات  لديهلم 
تدلهلم على كيفية القيلام بالواجب 
المكلفيلن بله والمنلوط باألواملر 
الصلادرة لهلم ملن الجهلات العليا 
بين مراتب الضبلاط الكبار. كما أن 
هذا السلبب ليس رداءة المبنى التي 
سلهلت للسلجناء اختلراق جدرانه 
وتهديمهلا بملا لديهلم ملن أدوات 
بسليطة ال ترقي إلى معاول الهدم. 
كما أن هذا السلبب لم يكن انعكاساً 
لموقف أهالي تكريت من السلجناء 
إللى جانبهلم ووضعهم  ووقوفهم 

السلجن  إدارة 
الضغلط  تحلت 
لتسلهيل عمليلة 

هروبهم. 
وللم اسلمع 
تحدثلوا  مملن 
هلذا  حلول 
سواًء  الموضوع 
تكريت  أهلل  من 
أو أهل بغداد أو ما 
تحدث بله الناس 
في مناطق أخرى 
ملن العلراق عن 
أي سلبب يتعللق 
الفنيلة  باألملور 
أو العمرانية التي 
تكتنلف  كانلت 

السلجن أو السلجون التي تكررت فيها 
عمليلات الهلروب والتي كانت السلبب 
الرئيلس لهلذه الكارثلة األمنيلة التلي 
أصبح فيها عتاة المجرمين المحكومين 
باإلعلدام والذي للم ينفذ حكلم اإلعدام 
الصادر بحق سلبع وأربعيلن منهم منذ 
شهور، إال أن سلبب الهروب هو الكامن 
أيضلا وراء عدم تنفيذ هذه األحكام. فما 
هو هذا السلبب اللذي لم يختللف اثنان 
فلي العلراق عليه والذي يسلبب لنا هذه 
الكلوارث اليومية التي اشلتدت وطأتها 
عللى النلاس خلال األشلهر الماضيلة 
وبالضبط منذ بدء تقديم الهاشلمي إلى 
المحاكمة وملن ثم صدور الحكم عليه؟ 
ملا هلو هذا السلبب اللذي يبلدو وكأنه 
معلروف حتى للطفلل العراقلي وليس 
للسياسليين النشلامى في هلذا الوطن 
الذي أبتلي بهم معممين كانوا أم أفندية، 
من سياسليي الصدفلة الذيلن يجهلون 
أبجدية لغتهم فكيف بأبجدية السياسلة 

إذن؟ 
إن هلؤالء الساسلة يمثللون نفس 
المسلرحية التي تعودنا على مشاهدتها 
وسماعها حتى القرف والتي يمثل فيها 
كل منهلم دور البلريء من هذا السلبب 
القاتل شلاكياً متضرعاً ماسلحاً جبينه 
المكلوي ببقلع الباذنجان التلي إن دلت 
على شليء فإنما تدل على مدى اسوداد 
قلبله قبل جبهته، باكياً بكاء التماسليح 

عللى االنتهلاكات األمنية وهلو الضالع 
بهلا حتى النخاع والمسلبب لها حسلب 
األقلوال التلي يرددها الشلارع العراقي 
والتلي ال تشلير إال إللى الفسلاد المالي 
والفسلاد اإلداري وابتزاز األموال وأخذ 
الخلاوات وتقاضي الرشلاوى المنظمة 
والمقلاوالت المليونيلة الضخملة التي 
تعقد على حسلاب قوت الشلعب وأمنه 
وما يطالب به منذ سنين من خدمات في 
مختلف المجلاالت الحياتية. السلرقات 
والسللب والنهلب فلي دوللة اإلسلام 
الجديلد اللذي يسلوقه هلؤالء وكأنله 
أو  والركلض  العلزاء  وإقاملة  النحيلب 
السلير على األقدام لمئات الكيلومترات 
وغير ذلك مما أصبح تجارة رابحة أيضا 
لهلم ولوكائهلم وأقرانهم من ناشلري 
الخزعبات الدينية والفتاوى الهزلية. أما 
قوت الناس وحياة الثكالى وانين أطفال 
الشلهداء والحياة في بيوت الصفيح في 
البلد الذي ينهلب الدهاقنة خيراته تحت 
مسلوغات شلتى كل يلوم ، وإهمال بل 
وتدمير البنى التحتيلة والثراء الفاحش 
الذي دخلل فجأة على َمن للم يكن يملك 
شلروى نقير فأصبح من ذوي القصور 
الفارهلة والحسلابات الضخملة خارج 
العراق وال يتردد بتكرار المسرحية التي 
ينوح فيه على العدالة والقانون وهو إما 
مزور شلهادة أو زيتونلي األمس اخضر 
اليوم أو نشلط في تجمعلات من وكاء 
النلواب أو اللوزراء أو المتنفذيلن فلي 

األحزاب الحاكمة أو أية مهنة 
أخرى ينأى عنها كل َمن يملك 

ولو ذرة من الضمير. 
الضميلر  كلملة  أن  إال 
هذه أصبحت فلي عراق دولة 
السياسلي، في دولة  اإلسام 
المحاصصلة والشلراكة فلي 
سللب الوطن وخيلرات أهله، 
أصبحت هذه الكلمة مجهولة 
فلي قواميس ساسلة العراق 
الجلدد إذ أن قواميسلهم هذه 
المفلردات  بلكل  احتشلدت 
القبيحة والسلاقطة التي ألفها 
الشلعب العراقي أثناء دكتاتورية البعث 
المنهارة لتسلتمر بعد هذا السقوط من 
ِقبل أولي األملر الذين وضعهم االحتال 
األمريكي على قمة السللطة واستمروا 
فلي هلذه السللطة حتلى اآلن دون أن 
يتحلرك فيهم وازع من ضمير أو وجدان 
لما تعانيه جماهير الشعب العراقي من 
بؤس في الحياة وانتهاك لألمن وخراب 
في البلد وسلب ونهب للخيرات وتراجع 
رهيب فلي العللم والمعرفة وانتشلار 

للخرافلة وهدر للثقافلة وإهمال متعمد 
إلصاح ما خربته البعثفاشلية في كافة 
مجاالت الحياة، وقلد زاد عليها خريجو 
جامعلات "سلوق مريلدي" فلي الطب 
والهندسة والفيزياء والذرة والميكانيك 
والزراعة والصناعة بكل فروعها، زادوا 
على كل هذا الخلراب فيضاً من علومهم 
التي اكتسبوها في جامعاتهم التي يحتل 
ثاثون ألفاً من خريجيها مواقع متميزة 

في قيادة العراق الجديد.
فإلى متلى الصمت أيها الناس ؟ إلى 
متى تظل ألسنتكم تكتم أمام المسؤولين 
ما تصرح به علناً على الشلارع ؟ إلى أي 
حد يسلمح اإلنسلان العراقي بأن يساق 
خللف التبجحلات التلي تصلف نفسلها 
بالدينيلة وملا هلي إال هرطقلات جهلة 
وتقوالت كذابين ينسبونها إلى مقدسات 
إسلامية حقة ال ولن ترضلى بمثل هذا 
الظلم واالنتهاك وسلرقة الخيرات وكل 

ما يتعرض له الشعب العراقي منذ مجيء 
هلؤالء المدعين إلى قمة السللطة، ولنا 

فلي حياة اإلمام عللي بن أبي طالب 
)ع( المثل البارز لَمن يدعي من مثل 
هؤالء السلير على نهجه، وما هم 
إال أعداء لهلذا النهج وبالتالي فهم 

أعداء لصاحبه .
ال  قلال  اللذي  العراقلي  الشلعب 

الجلوار  دول  لصلراع 
بغيلة  األهلوج 

التسللط عللى مرافق وطنله والذي ظل 
يصرخ باسلم العراق فقط، والذي قال ال 
لاحتال اإلنكليزي في ثورة العشلرين، 
واللذي قلال ال لمعاهلدات العبودية في 
ثاثينيات القلرن الماضي، والذي قال ال 
لبورتسلموث ومخابرات نوري السعيد 
وبهجت العطية، والذي قال ال بإضرابات 
عمالله في البصرة وبغلداد وكاورباغي 
وغيرهلا من االنتفاضلات العمالية التي 
هلددت مضاجلع حلكام العهلد الملكي 
البائد ومخابراتهم وجواسيسهم بالرغم 
مما نصبوه من مشانق وما أسسوه من 
سلجون. الشلعب العراقي اللذي قال ال 
بإضرابات واعتصامات طابه ومثقفيه 
حينما دعاهم الداعي للوقوف بوجه المد 
االستعماري وشركاته وعمائه. الشعب 
العراقلي الذي قال ال فلي انتفاضاته في 
خمسلينات القرن الماضي ضد سياسة 
وكاء التاج البريطاني. الشعب العراقي 
الذي فجر ثلورة الرابع عشلر من تموز 
التي قالت ال لإلقطاع ورموزه وقوانينه 
السائدة آنذاك. الشعب العراقي الذي قال 
ال لدكتاتورية البعث التلي نالت ما نالت 
منله ألربعة عقود ملن تاريخه الحديث. 
إن هذا الشلعب لقادر أن يقول لكم يوما 
ما ال أيضا ، يا سياسيي الصدفة، وعندئذ 

سيكون: 
"يوم يسلمعون الصيحة بالحق ذلك 
يوم الخروج" )سلورة قاف، اآلية 42( " 
فذللك يومئذ يوم عسلير" )المدثر، اآلية 
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تع�ددت جرائ�م قت�ل الوط�ن والس�بب واح�د

طي�ة ا يمقر لد ا و  . . ط حب�ا إل ا ن�ًا حتقا م�ة ا ز أل ت تضفي ع�ى ا مفخخ�ا ت�م و ا ج�ة كو مو

  مازن صاحب  

بن�ى  حتتي�ة  
وعف�و ع�ام !!

  الواضح في مسليرة العملية السياسية  في العراق الجديد 
، أن الكثيلر  ملن المختصيلن بالعللوم السياسلية واالجتملاع 
السياسي تحديدا، متسلمرون في مقاعدهم األكاديمية  لتحليل 
تداعيات تأخير التشلريعات القانونية في مجلس النواب بسبب 
المحاصصلة ، هلذه الخديعة المنهجيلة التي جاء بهلا  مؤتمر 
لنلدن لقلوى المعارضلة العراقيلة لترضيلة اطرافهلا بتطبيق 
الديمقراطيلة التوافقيلة  ملن خلال  توزيلع المناصلب  وفقاً 
لمعادللة المقاعد البرلمانيلة ، مع احتفلاظ األقليات بحقوقها  

وفقا لنص دستوري .
مشلكلة اليوم أن  الربلط  بين  قانوني البنلى التحتية التي 
تلرى  بعلض القوى السياسلية العراقيلة بأنه سليوفر لرئيس 
اللوزراء  العراقي نوري المالكي ورقلة في االنتخابات المقبلة، 
فيملا تجد أطلراف أخرى بلأن قانلون العفو العام سليوفر لها  
الورقلة  االنتخابيلة ذاتها أمام جمهورهلا ، لذلك ترفض قانون 
البنلى التحتيلة  مقابلل رفض  دوللة  القانون، ائتلاف  رئيس 
اللوزراء، لقانون العفو العام بكونه يحطم فكرة فرض القانون  
بقيلادة المالكلي، هذا الوصلف الذي  منحه اكثلر  من 800 ألف 
صلوت في  االنتخابلات  البرلمانية السلابقة ، ومطلوب  تعزيز  
هلذه الفكلرة  خلال  االنتخابلات  المقبللة ، ملن خلال حملة 
" وطنيلة  ربملا يقودهلا المالكلي للرد عللى التفجيلرات التي  
تتكلرر في بغلداد وبعض المناطق  في الوسلط  والجنوب ربما  
حيلن تتضح صورة عاقاته  مع واشلنطن التلي  ترفض منحه  
األسللحة المطلوبة  لمواجهة  االمتداد  الحالي  لتنظيم القاعدة 
، سيما  وأن القوات األميركية سبق لها وأن مارست دور " قوة 
التدخل السلريع"  لفتح الطلرق أمام القلوات العراقية  لدخول  
مناطلق األزملة األمنية، وهناك حديث  يدور علن  إنقاذ القوات 
األميركيلة للمالكي في عمليات البصرة ملن موت محقق حين  
وفرت له  طائرة إنقاذ  ميدانية انتشللته  من موقع  حوصر فيه 

مع أفراد حمايته.  
وبرغلم غيلاب اللدور  العسلكري األميركلي  إال أن توفير 
الخدمات اللوجسلتية بات طلبلاً عراقياً لقيلادة عمليات نوعية 
باتت  ضرورة  ملحة للرد على  اتهام  المالكي  من قبل  خصومه  
بلل  وحتى بعض حلفائه بلل" العجز" عن اإلتيان بما سلبق له  
وأن حققله في عمليات فرض القانون علام 2009 ، يقابل  ذلك 
ما اسلتبق بله المالكي  خصومله في إعادة طلرح قانون البنى 
التحتية والذي سحب من الدورة البرلمانية السابقة  لكي يطرح 
في  توقيت  يتضح منه السعي لسحب البساط من المعارضين  
للدورة تشلريعية مقبلة  للمالكي في رئاسلة اللوزراء ، تحت 
عنلوان عريلض ردده  البرلمانيون المقربلون منه، بأن رفض  
تشلريع هذا القانلون يعني اإلضرار بقوت الشلعب العراقي 

ومستقبله !!
 ربملا يكلون فلي طرح هلذا الشلعار نوعلاً من 
االرتجال السياسلي فلي مهرجان التسلقيط الذي  
اعتاد عليه المشهد العراقي، لكن الحقيقة المرة ، 
أن كا القانونين ال يؤسس لسابقة تؤسس بناء 
الدولة الجديدة، فا قانون البنى 
التحتيلة يمثلل  ذللك الطموح  
انتهازية  للشعب وسط ميول 
تحلت  ملن  الفسلاد  لتمريلر 
طاولة المحاصصة، وال  قانون 
العفو  العام يؤسس لمصالحة وطنية 
شلاملة أكثر، ما يمضي العراق الى 
إعلادة صياغلة  تللك  القلرارات  
رئاسلة   علن  تصلدر  التلي 
 ، السلابق  العراقلي  النظلام 
بالعفلو  عن السلجناء تحت 
عنلوان "الرحمة "، لكن هذا 
القانلون يؤسلس  لاعتراف 
بتحول  المليشليات الى مافيات 
عللى  سلطوتها  تفلرض 
العكلس،  وليلس  الدوللة 
وكليهما ال يقدمان للناخب 
العراقلي أيلة  قيملة فاعلة 
في رفع مستواه المعيشي، 
إلحاحا  تلك الحاجة األكثلر 
المنظلور   المسلتقبل  فلي 

والبعيد.    

          أمين يونس 

اُِصبلَت  وأن  سلبَق  هلل 
بإحباٍط شلديد، نتيجلة َتّخلي 
الُمقربيلن عنلك؟ فلي  أقلرب 
ظلروٍف أنَت بحاجلٍة حقيقية 
إليهلم؟ كنلَت تعتقلد انلك ذو 
شلعبية منقطعة النظير وانك 
وليلَس  لشلخصَك  محبلوٌب 
للمنصب الذي تشغله ؟ بل كنَت 
الكلمة،  انلك مسلموع  تتوهم 
لمنطقلك السلليم وثقافتلك، 
للنفوذ  وليَس 

ي  للذ ا
تتمتع 

بِه ؟ هل 
كتشلفت  ا
ُمتأخلراً أن "التماثيلل" 
التلي َنّحَتهلا، من الممكلن أن تنقللَب عليك؟ 

طالملا ُقللَت، انلَك "صنعلَت" فانلا وفان.. 
وللوالَك لِملا أسلتطاع سلين أن يقلف عللى 
رجليِه.. وال َتّمكَن صاد أن يحصَل على شليء! 
. يلا ما َرَددَت في ُكل َملكان، أنك أنت َمْن َخلَق 
هلذا الكيان صحيلح أن بعضهم سلاعدك منذ 
البدايلة وآخرين سلاهموا في إنجلاح العمل، 
لكنلك أنَت كنَت دائملاً، المايسلترو الذي بيدِه 
العصا الذي يقود ويأملر فُيطاع!. هل حقاً أن 
حسلاباتك كلها كانْت خاطئلة؟ هل كنَت تبني 

مجدَك على أسس واهية؟ 
كنلَت تعتقُد واهملاً بأن قاعلَك َمحِمية 
جيداً.. وان ِنصال السلهام لن تصلل إليك وأن 
األسلماء الرنانلة ألقربائلك المتنفذين كافية 
لِلَردع ُكل َمْن ُتّسلِول له نفسله الَنيلل منك أو 
االسلتياء عللى موقعلك. فيلا للوهلم اللذي 
كنلَت فيله! ألن ُكل ذلك لم ينفعلَك في النهاية 
بلل حتى محاوالتلك الُمتأخرة والبائسلة  في 
التراجلع ومحاوللة التوصل إلى حلٍل يحفظ 

لك بعلض ماء الوجله.. باءْت 
بالفشلل . طبعاً ُكل ما ذكرتُه 
أعاه، ليلسَ القصد من ورائه  
الَتّشلفي ألن بعلض رذاذ ملا 
أصابَك أصابني أنلا أيضاً كما 
تعلرف، ال أعني  ملن الناحية 
المادية قطعلاً بل من الناحية 
المعنوية فالُكل كان يعتبرني  
وأنلك  عليلك  "محسلوباً" 
تضمنلي تحت جناحلك "ويا 
للُسلخرية، فلقلد َتّبيَن أن ذاك 

الجناح مكسور!".
ملا أصابلَك يلا صاحبي 
دفعني إلى ُمراجعة جملٍة من 
األملور التي لم أكلن أفكر بها 
َملياً في السلابق )ليَس هنالَك 
أملان( فالَصلرح اللذي بذللَت 
الجهود في بنائه ّسللَْمَتُه ُمرَغماً إلى آخريَن.. 
والعشرات الذين ُكنَت تتصَور أنهم من ُمريديك 
وسلوف يقفوَن معك ذابوا مثل ُفِص ملٍح في 
الملاء! وبقيُت أنا معك.. ولكنلك تعرف جيداً.. 
أننلي في مثل هلذه الُمناسلبات التي تتصارع 
فيها المصالح والمنافسلات على المناصب ال 
أَتِقلُن اللعبة، ألنني باألسلاس للم أكن اطمح 
إلى أي مكسلٍب شلخصي ومن أي نلوٍع كان. 

بعكسُكم أنتْم جميعاً!. 
ُبلُت أميُل إللى االعتقاد، بلأن الطريق ما 
زاَل طوياً وبعيلداً، للوصول إلى فهٍم صحيٍح 
للديمقراطيلة وُممارسلِتها حتى في محيطنا 
نحلن الذين نعتبُر أنفسلنا ُنخبة. فهي ليسلْت 
وصفة ُتصَرف بمجرد الذهاب إلى صيدلية وال 
تتحقق بصدور بياٍن أو قرار فوقي.. أنها أعقد 

وأعمق من ذلك كثيراً.

           القاضي منير حداد 

كل يغني عللى لياه، حكمة رومانسلية مؤثرة، 
تطفلو على السلطح ملن دون العملق، وتطوف فوق 
الهاملش، ال تبلغ متنلا، وتظل مجرد َعلَرض دائر في 
فلك فلارغ، عاجلزة علن النفاذ إللى الجوهلر، إذا ما 
قيسلت بالتباين اإليديولوجلي والتفاوت بين الغرماء 
السياسيين، وهم يدقون إسفينا يفصل العراق الجديد 
عن شلعبه، عداًء وتوجساً وريبًة ومشاطرًة )مغالب( 
أشلد ضراوًة والعَن، ملن الهوة التي فصللت العراقي 
علن وطنه وفصمت عرى انتمائله، إبان عهد الطاغية 

المقبور.. صدام حسين.
لذا يشلهد اإلنسلان العراقي، جثثا تتسلاقط في 
الشوارع والسلاحات العامة، من فترة إلى أخرى، في 
سلسللة موجات تشلغل األم عن رضيعها وتشتت كل 
ذات حملل عما يدخر رحمها من نطفة حياة سلتنبثق 
إللى الوجود ملن بين الصلب والترائلب، وال يعلم عما 

يجري له شيئا.. انه مغيب عن قدره.
أذن ثمة مخربون يتربصون بالعراق، يلحقون به 
الدواهي، وهم ينوعون تغييرا في وسائلهم وأساليبهم 
وبرامج اشتغالهم؛ فهم فايروسات، الن الفايروسات، 
بعد كل جرعة من مضاد حيوي ما، تستحضر مناعتها 
تجلددا، وهذا ما يفعله فايلروس اإلرهاب في العراق؛ 
إذ كلملا انتهجت الحكومة سلبيا، للحد من اإلرهاب، 
جدد اإلرهابيلون حواضنهم الداخليلة، ومنطلقاتهم 
الخارجيلة، الحتلواء وسلائل الوقاية التلي انتهجتها 

الدولة.
وكلما جددت الدولة في أسلاليب التصدي، دفاعا 
علن العلراق الديمقراطي الجديلد، ومكتسلباته، في 
التحرر من الطاغية وتحقيق رفاه وطني لكل إنسلان 
عللى ارض الرافديلن، أكلد اإلرهابيلون حضورهلم 
في المشلهد، يمللون شلروطهم على العلراق ممثا 
بحكومتله الوطنيلة، عبر سلسللة تفجيلرات تجري 
برعايلة شلخصيات وجهلات معلومة، تبعث رسلالة 

مكتوبلة بلدم األبريلاء، إللى الحكومة، تحثهلا على 
االسلتجابة لبشلاعتها، بعد أن رست سلفينة العراق 

التي تجاذبتها األهواء وكادت تميل.
رسلو سلفينة العلراق الحديلث، على بلر األمان 
والرفلاه االقتصادي الذي بدأ المواطن 
يتلمسله، منجلز حكومي 
أن  ينبغلي 

فلر  تتضا
فلي  الجميلع  جهلود 

الحفلاظ عليله؛ إذ يقول الرسلول )ع(: 
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، فاختلفوا في 
األرض انتشلارا، ولسلوف تعلمون أي منقلب ينقلب 

الخارجون عن هذا المنطق العملي الجاد.
درجلات الضرر تتفاوت، شلدا وارتخاء تبسلطا 
وتوتلرا، يدفلع فاتورتيهملا المواطن، اللذي انهصر 
تحلت ضغلط إرادات تتناجلز، فيجر تناجزهلا، القتل 
بالمسدسلات الكاتمة وانفجار السليارات المفخخة، 

حيثما ولى العراقي وجهه.
المواطلن يتحملل علبء انتشلار ظاهلرة القتل 
بالكواتلم وتفخيلخ السليارات. أؤكلد: اشلد درجات 
الضرر الفعلي من شيوع ظاهرة المفخخات، هي تلك 
التلي تلحق بالمواطلن على ارض الرافديلن؛ إذ يوقت 
المخربون لنشلر إرهابهم ملء بغداد في يوم مهم من 
تاريخهلم، بتوقيتات وأماكن تنفلذ كما محدد لها؛ ما 
يعني أنهم مروا من السليطرات التي تسلتخدم جهازا 
غيلر فعال أو معلدوم الثقلة، لكن )الغرقان يتمسلك 

بقشة(.
نرى جهات ملن داخل العملية السياسلية تحول 
للي ذراع الدولة باتجلاه مصالحها على حسلاب حق 
المواطن، لكننا لم نَر السلطة التنفيذية تخضع إلرادة 
تضر المواطلن.. ما يعلزز ثقتنا بالحكوملة، ويحثنا 

على مؤازرتها في تخطي المحنة.
هؤالء المخربون، يحتفظون بحقهم الشليطاني 
فلي التخريب من خلال تحويل القلرارات التي أرادوا 
تمريرها ملن مجلس النواب، إللى كواتم تقتل بخفاء 
خفاشلي فظيلع، وسليارات مفخخلة تطيلش بللب 
القاصلي والدانلي، فهلم يحرقلون بغلداد بنلار كلما 
طرحت لهم قضايا على طاولة السياسة أو القضاء أو 

الحق الشرعي للمدعي إزاء المدعى عليه.
أملا ملن هلم المخربلون، فلكل 
فصلهلا  قضيلة 

بلص  لمتر ا
قلوى  فلي  خلوارا 

المواجهة، لتنبري تلك الجهات 
معلنلة مسلؤوليتها عن الرسلالة 

التي بعثتها على جناح مسدس كاتم 
للصوت أو سليارة مفخخلة، ومنها 

قضايلا ال يملك ابن أنثى حوال وال قوة 
فيها، سوى االحتكام إلى الدستور.

المهلم هو أن الجهات المخربة تشلخص 
ملن قبلل رجلال عمليلات بغلداد، ملن خلال اقتران 
التفجيلرات بمطالب يحاوللون ربط العلراق بها إلى 

منافعهم الشخصية.
أصعلب ما في فقرات هذا الرأي أظل مصّرا عليه، 
هلو ضعلف اإلجلراءات التحرزية، ووسلائل التصدي 
للمخربيلن، الذيلن يعيثون فسلادا من خلال التنفيذ 
الدقيلق لمهماتهلم اإلجرامية، ملن دون أن تتوفر لنا 
ماكات لمواجهتها بأجهزة حقيقية وليست )فالصو( 
أو )اونطلة( أو )كاوات( نحتلاج ماكاٍت مدربًة على 
كيفيلة إحباط فاعلية المخربيلن. والمعالجات كثيرة 

)بس اشتغلوا(.



أعّدت عبر سنواتها الطوال أجياال من المثقفات 
ممن لهن شأن كبير في عملية بناء البلد، وضعت 
جي�ا متميزا م�ن الطالب�ات المتفوق�ات وغدت 
بهن اع�رق االعداديات األدبي�ة والعلمية كالهدى 

والشرقية ودجلة والعقيدة وغيرها.. 
ومازالت تعد أفواجا ونخبا من الطالبات اللواتي 

بالخص�ال  يتمي�زن 

الحس�نة والطيب�ة والمتفوق�ة، وم�ازال أهال�ي 
الك�رادة الش�رقية يعتبره�ا رمزا م�ن رموز هذه 

المنطقة العريقة. 
بغ�داد.. عنوان لنظام مدرس�ي ص�ارم أحببنه 
البن�ات ألنه يضمن جوا صحيا وس�ليما با عنف 

ورحيما با ضعف أو تهاون ! 
وانه لمن دواع�ي اعتزازي أن أكون واحدا من 
أولياء أمور طالبات تفوقن في هذه المتوسطة 
التي أحبها أهل الكرادة واعتزوا بوجودها  بين 
أحض�ان مدينته�م المتآخية الحبيب�ة إلى كل 
النفوس.. هذه المتوس�طة التي أس�همت في 
وضع لبناته�ا األولى نخب�ة خيرة من 
المربي�ات الفاض�ات وتواصلن معها 

حت�ى ترعرع�ت ونم�ت وتألق�ت بين 
الم�دارس األخرى المتألق�ة والمتميزة 
ف�ي بغ�داد، وألن�ي منح�از إل�ى ه�ذا 
الصرح الترب�وي والتعليمي المتواضع 
وتابعت نموه على مدى مس�يرته منذ 
س�نوات فمن حقي أن افخر وأتباهى 
اللواتي  والمديرات  التدريسية  بهيئته 
تعاقبن عل�ى إدارت�ه.. فمنذ عقدين 
تقريب�ا كانت ش�قيقاتي قد تدرجن 
في�ه ونهلن م�ن أخاق�ه وتقاليده 
وس�لوك المربي�ات الفاض�ات فيه 
حت�ى أكمل�ن دراس�تهن ووصل�ن 
إلى مراك�ز ووظائ�ف متميزة في 

مؤسسات الدولة.. 
وتعاقب�ت على هذه المتوس�طة 
المرموق�ة بنات�ي.. فإحداهن أنهت دراس�تها 

وتخرجت واألخرى في الس�نة الثانية بالجامعة، 
وها ه�ي ابنتي األخيرة مازال�ت تحبو في صفها 

األول لتنهل منه العلم واألخاق والفضيلة. 
وهك�ذا.. فبغ�داد مس�يرة مس�تمرة وعملي�ة 
تربوي�ة متواصلة وتعاقبت عل�ى إدارتها مربيات 
فاضات عملن على تطويره�ا ونهوضها فمنهن 

التقاعد من ودعتها إلى  عالم 

ت  ي�ا خر أل ا على و ينتظ�رن 
ه�ذا الدرب ال�ذي البد منه وما أقص�اه في ظرفنا 

الحالي ؟!
ومازال�ت ابنت�ي الكب�رى تحدثن�ي ع�ن بعض 
ذكرياتها قبل أن تنهي دراس�تها قبل أعوام.. عن 
الهيئة التدريسية وعن المديرة القريبة إلى قلوب 
الطالب�ات بس�بب حرصها الش�ديد عل�ى متابعة 

مشاكلهن واحتياجاتهن كأم رؤوم.. 
وها هي ابنتي الصغرى التي باش�رت الدراس�ة 
فيها هذا العام تواصل الحديث عن هذه المؤسسة 

التربوية الرصينة بذات الروح وذات الشوق وذات 
العش�ق إال أن ش�يئا واح�دا راح ينغ�ص اإلدارة 
الحريص�ة عل�ى أن تظ�ل ه�ذه المدرس�ة ب�ذات 
المس�توى هو الحاجة التي توس�يع هذا الصرح 
التربوي العريق.. فهذه المتوسطة بحاجة ماسة 
إلى التوسع وزيادة عدد الصفوف بعد أن أصبح 

حجم الطالبات كبيرا. 
أتمن�ى كواحد من أولي�اء أم�ور الطالبات، 
ومواط�ن من أبناء الكرادة الذين يعتزون كل 
االعتزاز بهذه المتوسطة الرشيدة أن تحظى 
برعاية خاصة م�ن لدن معالي وزير التربية 
بم�ا عهد في�ه م�ن الرعاية والح�رص على 
إدام�ة التواص�ل العلمي والمعرف�ي وتهيئة 
األجواء الدراس�ية المناس�بة ألبنائ�ه األعزاء، 
بش�راء قطع�ة األرض الماحقة للمدرس�ة إن 
أمكن وبالطرق األصولية والمشروعة الستيعاب 
التط�ور واإلضافات في المس�تقبل وان توفر لها 
المس�تلزمات العلمية والمختبري�ة والعناية بكل 
أنش�طتها الاصفية، وان يك�ون للمجلس البلدي 
النش�يط دور في ذلك وأتمنى أن يتواصل التفوق 
الذي اتس�مت به هذه المدرسة وأصبح سمة من 
س�ماتها المحبب�ة وان يتعاون أولي�اء األمور مع 
الهيئ�ة التدريس�ية وعدم ت�رك العملي�ة التربوية 
على عاتق المدرس فقط، فالتعاون يش�كل اللبنة 
المتين�ة والمصلحة ف�ي بناء المجتم�ع المثالي 

الذي نريده ونهدف إليه.
وتحي�ه ألس�رتها التعليمية وإدارته�ا الرصينة 
الرش�يدة.. ودع�وة لبناتها العزي�زات أن يواصلن 
التأل�ق والتفوق والعمل المثمر الدؤوب، والله من 

وراء القصد. 

أيميـــل

مرسى الهموم

شكاوى

م�ؤيد عبد الزهرة

�سعد اهلل اخلالدي

هم�م النا�س15

صيد العدسة

أن يلج�أ بعض الناس إلى إدخال أبنائهم ف�ي المدارس األهلية عوضاً 
عن االس�تمرار في المدارس الحكومية مع أنها مجانية والتكلف الكثير 
ويفضلون التسجيل وحجز مقاعد ألبنائهم في المدارس غير الحكومية 
مقابل أقس�اط س�نوية مكلفة وتره�ق ميزانية األس�رة، قضية لم تعد 
موضع نقاش عند العديد من األسر العراقية ألسباب ذاتية وموضوعية، 
يأت�ي في مقدمتها تدني مس�توى التعلي�م، والتأخر ف�ي توزيع الكتب 
والمناه�ج المقررة، والكثافة العددية للطلب�ة في الصف الواحد، فضا 
ع�ن غي�اب وس�ائل الراحة وتدن�ي مس�توى الخدمات األخ�رى، ولهذه 
األسباب وغيرها الكثير يضطر أولياء األمور للبحث عن األفضل من اجل 
مس�تقبل األبناء في الحصول على تعليم أجود وأدق وبما يحقق الهدف 
من الدراس�ة في الفهم واالس�تيعاب وهض�م المواد المق�ررة لتحقيق 
معدل يتيح الفرصة ويفتح األبواب والنوافذ للدخول إلى الجامعة األرقى 
والكلي�ة المطلوب�ة وفق الطم�وح، وهو حل�م كل اآلب�اء واألمهات في 
رؤي�ة أوالدهم وبناتهم يقطعون الش�وط من نجاح إل�ى آخر ويكملون 
المراحل الدراس�ية دون معوقات حتى التخرج. إن حرص األس�رة على 
أداء رس�التها بح�ق أبنائها في توفي�ر كل متطلبات الدرس والدراس�ة 
من مصاريف النقل وأقساط التس�جيل والكتب والقرطاسية والمابس 
والتغذية الجيدة، فضا على بعض الدروس الخصوصية في هذه المادة 
أو تلك عملية ليس�ت س�هلة وهي مكلفة ومرهق�ة خاصة ألولئك الذين 
عندهم اثنان أو ثاث�ة أبناء في المدارس األهلية، وهؤالء األهالي تراهم 
اليوم في حالة اليحس�دون عليه�ا من الحيرة واالرتب�اك لتدبير األمور، 
والسبب ليس قصور التعليم الحكومي في بعض مدارسنا الذي أجبرهم 
ودعاهم لتفضيل المدارس األهلية، وإنما كذلك االستغال الذي تمارسه 
بع�ض الم�دارس األهلية ومنه�ا"  ثانوية ".." للطالب�ات في الرصافة، 
وأم�ر ه�ذه الثانوي�ة اليتعلق بالقس�ط الس�نوي البالغ مليون�ي دينار 
بالتم�ام والكمال فذلك موض�وع ال اعتراض وال تبرم عليه من األهالي!! 
باعتب�ار أن ه�ذه المبال�غ الت�ي تحصله�ا اإلدارة كرس�وم دوام تذهب 
رواتب للمدرس�ين والمدرس�ات والبناية وقاعات الدرس والمستلزمات 
األخرى، وإنما االستغال يبدأ ب�" المازم"  الدراسية وعملية بيعها على 
الطالب�ات، ومنها على س�بيل المثال ال الحصر، ملزم�ة مادة االنكليزي 
وتباع بس�عر خمس�ين ألفاً داخل المدرس�ة ومئة ألف خارج المدرسة، 
وه�ي عبارة عن ملخص مكثف للمادة التي يدرس�ها المدرس المختص 
في الثانوية، وبالطبع هناك "مازم" لمواد أخرى وتباع بأسعار تتراوح 
من عش�رة آالف إلى ثاثين ألفاً. وعليه فان االهالي يتس�اءلون ولسان 
حاله�م يق�ول " هل نخرج من حفرة لنقع في بئ�ر" ! وبمعنى اخر كنا 
نتطلع الى مدارس ومدرسين يوصلون الدرس والمادة باندفاع واخاص 
لنج�د ان البعض في المدارس االهلي�ة "اليخاف الله واليريد للمنهاج ان 
ياخ�ذ طريق االمن خال " المازم " الخاصة به وتلك قمة االس�تغال . 
وله�ذا نهيب بالتربية والتعليم متابعة هذه الممارس�ات ولجمها . والله 

من وراء القصد.
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 دوائر التس�جيل العق�اري مازالت 
تعتم�د صيغ�ة إج�راء الكش�ف على 
العق�ارات من قب�ل لجنة متخصصة 
لغ�رض  الكش�ف(  )لجن�ة  تس�مى 
تحدي�د أوصافه�ا وتق�در ثمنها عند 
تس�جيل التصرفات العقارية عليها، 
وفي ضوء محضر الكش�ف والتقدير 
يتم احتس�اب الرس�وم قانوناً ودرج 
أوصاف العقار في التسجيل األساس، 
وق�د ن�ص القانون عل�ى تأليف هذه 
اللجن�ة من كل )موظ�ف يمثل دائرة 
التس�جيل العقاري وأخر من ضريبة 
الدخ�ل باإلضافة الى طالب الكش�ف 
أو من يمثله( ودرجت المحاكم أيضا 
على تكليف اح�د الخبراء المعتمدين 
أو أكثر إلب�داء الرأي في مس�ألة ما، 
إال أنن�ا ومن خال متابعتنا  لعدد من 
الرسائل التي نتسلمها من المواطنين  
الحظن�ا ان بع�ض اللج�ان المكلفة 
من قب�ل دوائر التس�جيل او الخبراء 
المكلفي�ن م�ن قبل القض�اة ومدراء 
التنفي�ذ ال يتوخون الحي�اد وال الدقة 
وحت�ى النزاه�ة أحيان�ا عن�د تحرير 
محاضرهم وربما ينحازون بتعمد أو 
غي�ر تعمد إلى هذا الط�رف دون ذلك 
فهل يجوز أن يترك هذا البعض بدون 

حساب ؟!
وكنا قد اشرنا في أعداد سابقة إلى 
نم�اذج لهذا النوع م�ن الخبراء والى 
حاالت راح ضحيتها عدد من األبرياء 
بسبب عدم دقة هذا البعض وقراراته 
إذا  المنحازة والمجحفة، وتساءلنا.. 
كان القانون ال يحمي المغبونين من 
أمثال هؤالء غير المنصفين فإلى من 

يلجأ  الناس إلنصافهم ؟!
والخبير بموجب المادة )134( من 
قانون اإلثبات يجب أن يكون مسجاً 
ف�ي جدول الخبراء بع�د أدائه اليمين 
خبرت�ه  ي�ؤدي  أن  عل�ى  القانوني�ة 
بص�دق وأمانة وان يش�عره القاضي 
بأهمي�ة المهمة الت�ي يكلف بها من 
قبله وض�رورة التعام�ل معها بروح 
الحي�اد وب�كل أمان�ة ونزاهة وصدق 
ولك�ن!! وبرغ�م م�رور وق�ت طويل 
على إثارة هذا الموض�وع وعدم الرد 
علي�ه م�ن قب�ل الجه�ة المعنية في 
وزارة الع�دل، فإنن�ا مازلنا نؤكد دقة 
ما أش�رنا إليه بش�أن كفاءة ونزاهة 
بع�ض الخب�راء مما ي�ؤدي إلى غبن 
وظلمه�م  الموظفي�ن  م�ن  العدي�د 
وهذا م�ا ال يرتضيه قضاؤن�ا العادل 

والمنصف أبدا. 

رسالة المواطن كريم الجابري عن المستشفيات 
األهلي�ة، ننش�رها لعلها تج�د م�ن وزارة الصحة 
أو نقاب�ة األطب�اء م�ن يقرأها ويتاب�ع ما وصلت 
إليه تلك المش�افي من تردي ف�ي الخدمات وغاء 
في األس�عار:   )إن الواقع الصح�ي في العراق قد 
تراج�ع ويتراجع نتيجة أمور كثيرة منها الفس�اد 
اإلداري الذي استش�رى كثيراً ف�ي مفاصل حياتنا 
وخصوصاً في قطاع الصحة فالمش�اريع معطلة 
واألدوية ش�حيحة والتقني�ات الطبي�ة المطلوبة 
قليلة وال تفي بالغرض، وتأسيساً على هذا الواقع 
قامت في العراق الكثير من المستشفيات األهلية 
التي تم تشييدها على أساس أنها مكملة لخدمات 
الواق�ع الصح�ي الحكوم�ي وتعم�ل وف�ق آليات 
وضوابط أصولية لكن الواقع يش�ير إلى غير ذلك، 

فإن تلك المستشفيات تحولت إلى مشافي تجارية 
ال يس�تطيع دخوله�ا إال األغنياء والميس�ورين أو 
الذين يضحون بالس�كن أو األث�اث أو ما يملكون 
من اج�ل االس�تطباب داخل هذه المستش�فيات، 
فأسعارها غالية جداً وخصوصاً أسعار التشخيص 
والتحلي�ات  والمف�راس  والس�ونار  األش�عة  أي 
المختبرية، واألخيرة حدث عنها وعن أسعارها وال 
حرج، فقد وصل س�عر فحص المف�راس في تلك 
المستشفيات إلى )200.000( مائتا ألف دينار في 
الوقت الذي ال يكلف المواطن س�وى مبلغا بسيطا 
ي�كاد ال يذكر ف�ي المستش�فيات الحكومية لكن 
ه�ذه األجه�زة قليلة وال تكف�ي ويضطر المريض 
أحيان�ا إل�ى االنتظار ألكثر من ش�هر ف�ي الوقت 
ال�ذي ينخر المرض بجس�ده كل س�اعة وكل يوم 
له�ذا يضطر إل�ى الذهاب للمستش�فيات األهلية 
ه�ذا مثال فاألدوي�ة غالية وأجور الكش�ف غالية 
وحتى أجرة المنام فهي تضاهي أجور المنام في 
الفنادق الخمس نجوم! والس�ؤال البديهي هو أين 

الحل؟ 
الحقيقة الحل يكمن في أوال، في دعم الحكومة 
لمؤسساتها الصحية وتوفير األدوية والمستلزمات 
والك�وادر لتجعلها تنافس المستش�فيات األهلية 
في جودة الخدمات. وثانياً، وضع تش�ريع خاص 
وفعال ينظم عمل المستشفيات األهلية ويفرض 
أس�عارا على تلك المؤسس�ات ال يمكن تجاوزها. 
وثالث�اً، وهو األهم نش�ر الوع�ي الصحي وتقديم 
الخدم�ات الت�ي تضمن صح�ة المواط�ن وتوفير 
البيئة المناسبة للعيش كي ال يحتاج ذلك المواطن 
إلى المستش�فيات بنوعيها األهلي�ة والحكومية، 
وله�ذا يقع الخل�ل في نظري�ة الع�رض والطلب 
وتهبط أسعار تلك المستشفيات األهلية(.           

محطات س�كك الحديد مرفق حضاري ش�أنه ش�أن المطارات وكراجات 
النقل العام المنتشرة في كل محافظات العراق، االهتمام بجمالياتها مهمة 
وطنية تفترض اإلدامة والمتابعة المستمرة من ذوي الشأن، لما تعكسه من 
مس�توى ذوقي رفيع وعتبة تقدم تش�ير إلى ما يبلغه البلد من تقدم ورقي. 
والذي يذهب إلى المحطة العالمية وهي بالمناس�بة ليست عالمية وال حتى 
محلية يرى ما ال يس�ّر ناظري�ه، إذ تتراكم بجوار قاطراتن�ا أكوام األنقاض 
الحديدي�ة وعل�ى الجانبي�ن، ما يعكس مش�هدا م�ن القب�ح والفوضى غير 
المبرري�ن، وفي الوق�ت ذاته الهدر في المال العام حيث يمكن للمس�ؤولين 
عن المحطة تجميعها وإعادة اس�تخدامها إن كان ذلك ممكنا، أو بيعها في 

مزايدة علنية كمواد)سكراب(. نأمل أن يتحقق ذلك في القريب العاجل. 

غابت عن أسواق البصرة الفتة كانت تعلق على أبواب المطاعم أو المقاهي 
وتحمل عبارة )أغلق المحل لمخالفته الش�روط الصحية( فمطاعم البصرة 
اليوم تنتش�ر دون إجازات صحية لمزاولتها العمل وللعاملين فيها، بينما لم 
تعد فرق المفتش�ين الصحية الجوالة تبحث في أوراق العاملين أو تنظر في 
نظاف�ة المكان، وقد ش�غل هذا األمر العاملين في الدوائ�ر الصحية وغيرها 
بعدم�ا أصبح غياب اإلجازات الصحية عن المطاعم والمقاهي ظاهرة عامة 
تؤث�ر في صحة المجتمع.  وأوضح مدير ش�عبة الرقاب�ة الصحية في دائرة 
صحة البصرة أن عمل الرقابة الصحية هو عمل واس�ع خاصة في محافظة 
البصرة بالوقت الذي تكون فيه إمكانيات الرقابة الصحية متواضعة وبحاجة 
إلى جهات س�اندة فضا عن تعاون المواط�ن لتفعيل دور الرقابة الصحية. 
ودعت نائب�ة رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجل�س محافظة البصرة إلى 
تفعي�ل القانون ليكون إلى جانب الدوائ�ر الصحية خاصة فيما يتعلق بغلق 
المحال المخالفة للشروط الصحية والتي يتعرض موظفو الرقابة الصحية 

بسببها إلى مشاكل كثيرة واغلبها عشائرية.

حممد مهدي الربيعي

يف املحطة العاملية سكراب ونفايات

مستشفيات 5 نجوم !

موافقات عىل الورق !

�س�ر م�سرقة عن الرتبية والتعليم

املدرسون
 واملدارس األهلية

ال�سناعة  وزارة  • اإىل/ 
المفصول�ون السياس�يون دائم�ا ما يش�كون م�ن لجنة 
الصناع�ة  وزارة  ف�ي  السياس�يين  المفصولي�ن  إع�ادة 
والمع�ادن، ويذك�رون أيضا بأنهم ال يج�دون من يجيب عن 

استفساراتهم. 

العمل  وزارة  • اإىل/ 
معظ�م المش�مولين براتب الرعاي�ة االجتماعية من أرامل 
وعاطلين عن العمل ومن ذوي االحتياجات الخاصة يشكون 
من تأخر تسلم رواتب الرعاية االجتماعية، والمواطن المعني 
ال يعلم السبب إن كان يعود للوزارة أو لمجلس المحافظة .

بغداد �سحة  • اإىل/ 
مت�ى نرى الخدم�ات الصحية التي يفتقده�ا المواطن في 
منطقت�ه تقدم له وتس�اعده على حل الكثير من المش�اكل 
التي تحيط به بدءا من مشكلة الكاب السائبة مرورا بتكاثر 
الجرذان والفئران وجيل من العقارب ظهر مؤخرا في مدينة 

الصدر.

االأنبار  حمافظة  جمل�س   / • اإىل 
القرى واألري�اف المحيطة بالمركز س�بق وان أطلقت لها 
الوع�ود في نصب محطات لتنقية المياه لكن المواطن لم ير 

أية مبادرة من هذا التوجه.

بغداد اأمانة   / • اإىل 
ال�ورش والمعام�ل الصغيرة ص�ارت الواجه�ة للكثير من 
الشوارع في المناطق السكنية وصارت هي الطاغية كما هو 
حاصل في الشارع الذي يبدأ من جسر قناة الجيش ويخترق 
حي الطالبية ليش�كل شارع )كسرة وعطش( فهل من بديل 

ألمكنة أخرى غير هذه المناطق للحرفيين والصناعيين؟

ودوائرنا  م�ؤ�س�ساتنا  • اإىل/ 
لماذا يتم التعاقد في تنفيذ المشاريع مع شركات أو جهات 
منفذة س�رعان ما تترك العمل وتعلن عجزه�ا عن التنفيذ؟ 
م�ا يرج�وه المواطن أن يكون المنفذ عل�ى درجة كبيرة من 

الخبرة والمصداقية.

ال�زارات  بع�س   / • اإىل 
م�ا بي�ن وزارة وأخ�رى يختلف رات�ب الموظ�ف وال يوجد 
م�ن يلتفت إلى هذا األمر وبات الرات�ب المخصص قابا الى 
اإلضافة والتغيير وفق ما يراه المس�ؤول ومدى التفافه على 

القانون لتمييز من يراهم اقرب إليه.

مرسى الهموم

جلان الكشف والتخمني
 وأغلب االجتهادات الظاملة

يف مطاعم ومقاهي البرصة.. 
غياب تام للرقابة الصحية

 العدد )357(  االربعاء  3  تشرين االول  2012

دع�ة ل�زارة الرتبية واملجل�س 
البلدي يف الكرادة ل�سم�لها 

بالعناية التي ت�ستحق

 بغداد.. مدر�سة عريقة بني
 اأ�سماء املدار�س املت��سطة للبنات.. 

تلقت صفحة "هموم الناس" هذه الرس�الة التي أرس�لها مجموعة من 
رياضيي وشباب قطاع )48( في مدينة الصدر يناشدون فيها السيد أمين 
بغداد والس�يد الوكيل البلدي لألمانة ومدير بلدية مدينة الصدر / 1 بتنفيذ 
موافقة األمانة على تخصيص قطعة األرض المقابلة للقطاع المذكور إلى 
)ملعب كرة القدم( بعد اس�تحصال الموافق�ات األصولية للتنفيذ من قبل 

األستاذ الوكيل البلدي ألمانة بغداد منذ تأريخ 16/9/2010 ويقولون: 
)ها نحن وبعد مرور أكثر من عامين لم نر أية بادرة لتنفيذ هذا الملعب 
ال�ذي نحن بأمس الحاجة له علماً أن الس�احة فارغة بعد أن كانت مكاناً 
لبيع وش�راء األغنام ورفع عنها التجاوز، علما أننا خاطبنا أكثر من جهة 

إعامية ولم نجد أحدا يسمع صوتنا( .

متوسطة بغداد: أنموذج 
وقدوة بني متوسطات البنات



قال علم�اء إن بكتيري�ا الفم 
التي تتس�رب الى الدورة الدموية 
يمكن أن تس�بب تجلطات وتؤدي 
ال�ى التهاب ش�غاف القل�ب الذي 
يه�دد بالم�وت أو الته�اب القلب 
نفس�ه.وتقيم في الف�م أنواع من 
مثل س�تربتوكوكوس  البكتيري�ا 
غوردون�ي ويمكن له�ا إذا دخلت 
ال�دورة الدموية عن طري�ق اللثة 
النازفة أن تس�بب أضراراً خطيرة 
باكتس�اب شكل بروتينات بشرية 
ق�د  ال�ذي  ال�دم  تجل�ط  تس�بب 
ي�ؤدي الى نوبة قلبية. واكتش�ف 
الجراحي�ن  كلي�ة  ف�ي  باحث�ون 
وجامع�ة  أيرلن�دا  ف�ي  الملكي�ة 
بريس�تول البريطاني�ة أن بكتريا 
ستربتوكوكوس غوردوني قادرة 
عل�ى إنتاج جزيء على س�طحها 

فايبرينوجي�ن  بروتي�ن  يحاك�ي 
البشري الذي يس�بب تجلط الدم. 
ويطل�ق ه�ذا البروتي�ن صفائ�ح 
األوعي�ة  ف�ي  تتراك�م  دموي�ة 
الدموية. وأظهرت دراسات سابقة 
أن ع�دم العناية باألس�نان واللثة 
النازفة قد يسمحان بتسرب نحو 
700 نوع م�ن البكتريا الى الدورة 
الدموية. ويزيد ه�ذا خطر النوبة 
القلبية بص�رف النظر ع�ن لياقة 
الش�خص وصحت�ه. والمع�روف 
أن مرض اللثة يس�بب رائحة الفم 
واللثة النازفة، وإذا لم ُيعالج فإنه 
األس�نان وتراجع  يسبب تسّوس 
اللث�ة وس�قوط األس�نان. ولكن 
خب�راء يقول�ون إن الخطر األكبر 
على الصحة هو مئات األنواع من 

البكتيريا الموجودة في الفم.

رال�ي  انط�اق  لمناس�بة 
الفراعنة الدول�ي في مصر أمس، 
اس�تغل بائعو التذكارات والتحف 
الفنية التي تع�ود إلى تلك الحقبة 
فعرض�وا  الوض�ع،  التاريخي�ة 
الهداي�ا  م�ن  كبي�رة  مجموع�ة 
الذي�ن  التذكاري�ة أم�ام الس�ياح 
الرال�ي وزيارة  تواف�دوا لحضور 
األهرام�ات، بأس�عار تش�جيعية 
وذلك كبادرة منهم للمساهمة في 

عودة السياحة في مصر.

ي�ؤدي االحت�رار المناخ�ي إلى 
ونس�بة  الح�رارة  درج�ات  تغيي�ر 
االوكس�يجين في المحيط�ات، لكنه 
ق�د يتس�بب أيض�ا بتقلي�ص حج�م 
األس�ماك.  ويعتم�د حجم االس�ماك 
على حاجاتها من السعرات الحرارية 
بش�كل رئيس�ي، فعندما يتعذر على 
تمده�ا  أن  به�ا  المحيط�ة  البيئ�ة 
بالطاقة على ق�در حاجاتها، يتوقف 

نموها.

تنظيف األسنان بانتظام
 يقي من أمراض القلب

متاهــــــة

يف  س�وري  مواط�ن  تع�رض 
األردن مؤخ�راً لعملي�ة نصب 
م�ن  دوالر،  أل�ف   44 بمبل�غ 
أردني�ن.  ش�خصن  قب�ل 
الضحي�ة  ه�ذا  إيه�ام  وت�م 
بأنهما  الش�خصن  من قب�ل 
سيس�اعدانه عىل اس�تخراج 
الذه�ب من إح�دى املناطق يف 

الزرقاء، وأخذا منه  محافظة 
املبلغ املذك�ور، بدعوى رشاء 
ن�وع م�ن البخ�ور، لغاي�ات 
"تخدير جني يقوم بحراس�ة 
الذه�ب"!، حي�ث تواريا  كنز 
بعد ذلك ع�ن األنظار، قبل أن 
يتم الحقا القبض عليهما من 

قبل الرشطة.

طبي�ة  دراس�ة  كش�فت 
الماح�ة  أجه�زة  أن  حديث�ة 
الصناعي�ة  األقم�ار  عب�ر 
المخصص�ة لتحدي�د المواقع 
والمتصل�ة  الجغرافي�ة 
بالس�يارات، قد تسبب العمى 
المؤق�ت للس�ائقين؛ بس�بب 
ارتباط ص�ورة معينة صادرة 
م�ن الشاش�ة ف�ي مخيلته�م 
تجعلهم يتجاهل�ون ما يظهر 
الباحث�ون  وق�ال  أمامه�م.  

"إن التركيز على التفاصيل من ش�يء 
تم�ت رؤيته، يص�رف انتباهن�ا بعيداً 
عن األمور الت�ي تدور من حولنا، مما 
يترتب عليه نتائج ف�ي التأثير، والذي 
يعرف باس�م "العمى غير المقصود". 
أضاف�وا، أن�ه أثن�اء اس�تمرار العي�ن 
لرؤية األش�ياء في طريقه�ا، ال تصل 
الرس�ائل البصري�ة إل�ى الم�خ عندما 
نركز على شيء آخر، نظراً لمحدودية 
قدرته�ا عل�ى معالج�ة المعلوم�ات. 
ويعتب�ر المث�ال األكث�ر ش�هرة لهذه 
الظاه�رة ه�و تجرب�ة "الغوريا غير 
المرئي�ة"، التجرب�ة األش�هر، حي�ث 
يش�اهد المواطن�ون مجموع�ة م�ن 

الاعبين يقومون بتمرير كرة السلة، 
ويرك�زون تمام�اً عل�ى مهم�ة الع�د 
المطلوب�ة وتركيز االهتم�ام من أجل 
عدم خل�ط عملي�ة عد ك�رات الفريق 
األبي�ض مع ك�رات الفريق األس�ود، 
وال ينتبه�وا عل�ى اإلطاق للش�خص 
ال�ذي يرتدي زي الغوري�ا، بينما تمر 
وتق�ف في منتص�ف المش�هد تماماً، 
بل وتضرب على صدره�ا بقبضتيها، 
ثم ترح�ل تاركة المش�اهد مازال يعد 
الكرات، طبقاً لم�ا ورد بوكالة "أنباء 
الشرق األوسط". وهذا ما يطلق عليه 
"العمى غير المقصود"، حيث يفش�ل 
الجمه�ور في رؤية جس�م واضح في 

المشهد، رغم أنه مرئي تماماً.

املالحة عرب األقامر الصناعية 
يصيب السائقني بـ"العمى املؤقت"
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عموديافقي

محلة تروجيية للمأكوالت الصينية

من"الطيور الغاضبة" إىل"اخلنازير الرشيرة"

3  ت�سرين االول

�سورة من الذاكرة

حافظ القا�سي يف 
اخلم�سينات

الربيطان�ي  املستكش�ف   -  1778
جيمس كوك يصل إىل منطقة أالسكا يف 

أقىص قارة أمريكا الشمالية.
معاه�دة  ع�ىل  التوقي�ع   -  1866
فيين�ا التي أنه�ت الحرب بن النمس�ا 

وإيطاليا.
ب�ن  معاه�دة  توقي�ع   -  1904
فرنس�ا وإسبانيا من أجل الحفاظ عىل 

استقال املغرب.
1906 - اعتماد إشارة )SOS( رمزاً 
عاملياً عند طلب االس�تغاثة، إال أنها لم 

تطبق إال سنة 1908.
1918 - األمري فيصل يدخل دمشق 
عىل رأس القوات العربي�ة واإلنجليزية 
ويعلن قي�ام الدولة العربية يف س�وريا 
الكربى بأقطارها األربعة املقسمة بن 

اإلنجليز والفرنسين.
1924 - اإلنجليز يجربون الرشيف 
حس�ن بن عيل عىل التن�ازل عن عرش 
اململك�ة الحجازي�ة الهاش�مية البن�ه 

الرشيف عيل وينفونه إىل قربص.
1929 - مملك�ة رصبي�ا وكرواتيا 
اس�م  تح�ت  يتح�دون  وس�لوفينيا 

يوغوسافيا.
ع�ن  الع�راق  اس�تقال   -  1932

بريطانيا.
1935 - إيطالي�ا تهجم عىل إثيوبيا 

بأمر من بينيتو موسوليني .

1941 - أدول�ف هتلر يعلن هزيمة 
االتح�اد الس�وفيتي يف الح�رب العاملية 

الثانية.
اليوراني�وم يف     1948 -  اكتش�اف 

الكونغو الديمقراطية  . 
1951 -  آخر الربيطانين العاملن 
يف    قط�اع النف�ط يف    إي�ران    يغ�ادر 

عبادان  . 
1952 - تفج�ري أول قنبل�ة ذري�ة 

بريطانية تجاه ساحل أسرتاليا.
1958 -  الجن�رال ش�ارل ديغ�ول    
يعلن من  قسطنطينة خطة إصاحات 

اقتصادية واجتماعية يف    الجزائر  . 
1965 -  فيدل كاس�رتو    يعلن أن 
تيش جيفارا تخىل عن جنسيته الكوبية 
ورح�ل ليقات�ل    الق�وى اإلمربيالي�ة   

خارج كوبا  . 
1971 - مركبة الفضاء السوفيتية 
لونا 19 غ�ري املأهولة تتخذ مداًرا حول 

القمر.
1977 - اعتقال رئيسة وزراء الهند 

أنديرا غاندي بتهمة الفساد املايل.
- 1990

أملاني�ا الرشقي�ة وأملاني�ا الغربي�ة 
تتحدان من جديد تحت اسم جمهورية 
أملاني�ا الفيدرالية وذلك بعد أن انفصلتا 
ع�ام 1945 بعد نهاية الح�رب العاملية 

الثانية.

1 – دولة أوروبية – 2 – للتعجب – نبي أش�تهر بجلده – 3 – غنج 
– عكس�ها كواكب – 4 – متشابهان – عكسها نخر في نومه – ضمير 
منفصل – 5 – ريم – أشرطة – 6 – مادة قاتلة – حصين – 7 – وكالة 
أنباء س�وفياتية – عملة غربية – 8 – رائد الس�وريالية – رجاء – 9 – 

زعيم سياسي هندي راحل – أسك لحلف شمال األطلسي .

1 – عاصم�ة أوروبي�ة – 2 – ممثل�ة مصري�ة – 3 – مش�ى – 4 – 
عكسها دهان – للتمني – 5 – سقي – زعيم هندي راحل – 6 –وقعة 
أو حرب – جدها في لويس – 7 – ثلثا أس�م ش�اعر عربي أعمى – 8 

– قطف – قصدت – 9 – إذاعة عالمية .

ري
م�ساه

 Albert )باألملاني�ة:  أينش�تاين  أل�ربت 
Einstein(   )14 م�ارس 1879 – 18 أبري�ل 
1955( أملاني س�ويرسي أمريكي الجنس�ية، 
أح�د أه�م العلم�اء يف الفيزياء. يش�تهر بأبو 
النس�بية  النظري�ة  واض�ع  كون�ه  النس�بية 
الخاصة و النظرية النسبية العامة الشهريتن 
اللت�ان كان�ت اللبن�ة األوىل للفيزي�اء النظرية 
الحديث�ة ، ح�از يف الع�ام 1921 ع�ىل جائ�زة 
نوب�ل يف الفيزياء عن ورق�ة بحثية عن التأثري 
الكهروضوئ�ي ضم�ن ثاثمائة ورق�ة علمية 
أخرى له يف تكاف�ؤ املادة والطاقة و ميكانيكا 
الك�م و غريه�ا، وادت اس�نتاجاته املربهن�ة 
إىل تفس�ري العدي�د من الظواه�ر العلمية التي 
 . اثباته�ا  يف  الكاس�يكية  الفيزي�اء  فش�لت 
ذكائه العظي�م جعل من كلمة " آينش�تاين " 
مرادف�ا " للعبقرية ". ُولد ألربت أينش�تاين يف 
مدينة أُولم األملانية يف 14مارس 1879 ألبوين 
يهودين وأمىض ِس�ن يفاعته يف ميونخ. كان 

أبوه "هريمان أينشتاين" يعمل يف بيع الّريش 
املس�تخدم يف صناعة الوس�ائد، وعمل�ت أّمه 
"ني بولن كوخ" معه يف إدارة ورش�ٍة صغريٍة 
لتصني�ع األدوات الكهربائي�ة بع�د تخلّيه عن 
مهنة بي�ع الّريش. تأخر أينش�تاين الطفل يف 
النط�ق حت�ى الثالثة م�ن عمره، لكن�ه أبدى 
ش�غفا كب�رياً بالطبيع�ة، ومقدرًة ع�ىل إدراك 
املفاهي�م الرياضية الصعبة، وقد درس وحده 
الهندس�ة اإلقليدي�ة، وعىل الرغم م�ن انتمائه 
لليهودية، فقد دخل أينشتاين مدرسة إعدادية 
كاثوليكي�ة وتلّقى دروس�اً يف الع�زف عىل آلة 
الكمان. ويف الخامس�ة من عمره أعطاه أبوه 
بوصلة، وقد أدرك أينش�تاين آنذاك أن ثّمة قوًة 
يف الفض�اء تق�وم بالتأثري عىل إب�رة البوصلة 
وتقوم بتحريكها. وقد كان يعاني من صعوبة 
يف االستيعاب، وربما كان مردُّ ذلك إىل خجله يف 
طفولته. ويشاع أن أينشتاين الطفل قد رسب 

يف مادة الرياضيات فيما بعد.

"روفي�و"  رشك�ة  أطلق�ت 
املُط�ورة للعبة )أنج�ري بريدس( 
الش�هرية  الغاضب�ة"  "الطي�ور 
نس�ختها الجدي�دة، الت�ي تحم�ل 
الرشي�رة"  "الخنازي�ر  عن�وان 
لألجه�زة املحمول�ة، املعتمدة عىل 
إس"  أوه  "آي  تش�غيل  نظام�ي 
و"أندرويد"، فضاً عن حاس�بات 
"ماكنتوش" الش�خصية. ووعدت 
اللعبة  الرشك�ة بإص�دار نس�خة 
حاس�بات  ألجه�زة  الجدي�دة 
"وين�دوز" الش�خصية الحالي�ة، 
وتل�ك العامل�ة بإص�دارة النظ�ام 

القادم�ة "وين�دوز8"، باإلضافة إىل 
هوات�ف "ويندوز" ف�ون الذكية. ويف 
نس�خة اللعبة الجديدة، سُيطلب من 

املستخدم إعادة تجميع الخريطة، 
التي س�تقود "الخنازير" للدخول 
يف أعشاش الطيور ورسقة بيضها 
مل�ا ورد  بداخله�ا، طبق�اً  املخب�أ 

بوكالة "أنباء الرشق األوس�ط".
وبدالً من استخدام املقاع لانطاق 
وتحطيم خ�ط الخريط�ة، كما يف 
الطيور  للعبة  السابقة  اإلصدارات 
الغاضبة"، سيقوم الاعب بإنشاء 
أدوات، مث�ل املظ�ات واألجنح�ة 
وصواري�خ الزج�اج والبالون�ات، 
تدفعه لانطاق عرب كل مستوى، 
ومع التقدم خال اللعبة يتم تأمن 

أدوات أقوى لاستخدام الحقاً.

يف إطار فعاليات ونش�اطات 
العي�د  ملناس�بة  الس�ياحة 
الوطن�ي الصين�ي، نظم عدد 
من الطه�اة معرض�اً خاصاً 
للمأكوالت الصينية يف املنطقة 
القديمة ملدين�ة هايفي.  وقد 
بمجموعة  االس�تعانة  تم�ت 

كبرية من العارضات العطاء 
جمالي�ة  نفح�ة  املع�رض 
النكه�ة  جان�ب  اىل  خاص�ة 
الصينية التي ميزت املأكوالت 
اىل  ترم�ز  والت�ي  املعروض�ة 
متواصل�ة  تاريخي�ة  حقب�ة 

حتى اليوم.

ألربت أينشتاين

44 ألف دوالر 
لـ"ختدير جني حيرس كنزًا"!
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احلمل
يدعوك هذا اليوم اىل االس�تقرار 
وعدم خلق املتاعب. تعالج مس�ألة 
عرب املفاوضات الذكية، وتسرتجع 
ه�دوء الخاطر. يك�ون حكمك عىل 

األمور صائباً.

الثور 
بع�ض  أو  الغض�ب  يس�ود  ق�د 
الص�رب  إىل  تحت�اج  ق�د  الف�وىض. 
والهدوء واالنتباه الدقيق الذي يجب 
ان تتعام�ل معه بانضباط بعيداً عن 

املغامرات واالستثمارات املجازفة

اجلوزاء
راِهن ع�ىل األس�بوع األول من 
الشهر لكي تنجز أعمالك، فاألمور 
تس�ري بش�كل جيد، وتع�رف بداية 
او تتخ�ذ خي�اراً جدي�داً وتترصف 

بشجاعة كلّية امام موقف حاسم

ال�سرطان 
قد تط�ال أكثر ما تط�ال مواليد 
العرشي�ة األوىل. ق�د تتأث�ر ببع�ض 
املواق�ف أو بع�ض ال�رشاكات التي 
تترّصف بطريقة س�لبية ال تتهور يف 

مسألة بمكن أن تقودك بعيداً جداً.

االأ�سد 
حيويتك الزائدة تدفع اآلخرين إىل 
االعتم�اد عليك، عىل الرغم من أن هذا 
الواقع يدفعك اىل التفكري ملياً يف تغيري 
أولويات�ك إتصال حاس�م من الرشيك 

يساعدك يف حّل عدة أمور عالقة

العذراء 
تحالف�ك الكواكب يف االيام الثاثة 
االوىل م�ن الش�هر، ف�إذا تأخ�ر خرب 
او اس�تحقاق، فإن�ك تاق�ي النجاح 
واالف�راح. تربه�ن عن ق�درات كبرية 

وتحقق املرتجى.

امليزان
ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته 
لتطوير عملك، لكّن النتائج قد تتأخر 
بعض اليشء إالّ أّنها س�تظهر تلقائياً 
األناني�ة عند الرشي�ك تش�ّكل عائقاً 

بينكما لتطوير عاقتكما

العقرب 
س�تصل إىل مرحل�ة تجد نفس�ك 
وحيداً وغ�ري مرغوب ب�ك، عندها لن 
يكون س�هاً علي�ك إع�ادة األمور إىل 
ما كانت علي�ه س�ابقاً. فحذارعد إىل 

رشدك وإىل طبعك السليم،

القو�س 
علي�ك ان ت�درس خطوات�ك جيداً 
بعدما أصبحت يف دائرة الضوء، فهنالك 
من ينتظر تعّثرك ليبني لنفسه مجداً 
وهمياً مهما حاول بعضهم النيل منك 

عرب تشويه صورتك الحقيقية

الدلو 
يب�دأ الش�هر م�ع اج�واء ملّب�دة 
بالغيوم واملصاع�ب تعاني من بعض 
الع�دوات والرشاس�ة. تغرّي أس�لوبك 
وتب�ّدل ع�ادات قديم�ة أو تس�عى اىل 

تجديد وتطوير يتعكر املزاج

اجلدي
س�تحصد جهودك املهنية األموال 
واألرباح، وس�يكون بانتظارك فرحة 
ع�ىل ه�ذا الصعي�د. وقد يحم�ل إليك 
عق�داً جدي�داً أو تعاقداً مع ش�خص 

يكربك سّناً أو خربة

حوت 
مصلحتك الخاصة تظهر عندك نوعاً 
من األناني�ة، علماً أنك تبح�ث عن راحة 
اآلخرين عىل حس�اب مصلحتك الخاصة 
مش�كات بس�يطة تعيق تط�ّور العاقة 

مع الرشيك، لكّن الحلول سهلة

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 

تذكارات فرعونية
 تروجيًا للسياحة املرصية

التغري املناخي
 يقلص حجم األسامك
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أول مكتبـة في الحلة هـي مكتبة الفيحاء والمعارف التي تأسسـت ما بين عام 1940 ـ 
1942، وكانت هناك مكتبة بمدخل شارع المكتبات  في الجهة اليسرى تدعى مكتبة الفيحاء 
لصاحبها طه علوش وعبد الحسـين هادي علوش والختالفهمـا أغلقت المكتبة ولكن عبد 
الحسـين هادي أسـس مكتبة المعارف التي تقع مقابل مكتبة الفرات ثم تحولت الى شارع 

المكتبات.
وهنـاك أيضاً مكتبـة الرافدين وتقع في عمـارة األوقاف.. ومن المكتبـات ايضا مكتبة 
اإليثار اسسـت عام 1942 بإدارة رؤوف كمال الدين ومكتبة الشـباب القومي اسسـت عام 
1947 بإدارة إبراهيم نوري في زقاق فرعي من شـارع المكتبات في سوق الهرج، وانتقلت 

الى شـارع الشـهيد علي عجام وأغلقت 
عـام 1948، ومكتبـة الجمهورية وكان 
اسـمها القديـم الفيحاء اشـتراها كريم 
المطيـري من صاحبها باقـر زكوم عام 
1956 وبعـد ثورة 14 تمـوز 1958 غير 
اسمها إلى مكتبة الجمهورية واستمرت 
في مكانهـا عمارة األوقاف لغاية 1959 
لتفتتـح مـرة ثانيـة بجـوار أسـتوديو 
كمـال لتغلق بعد ذلك عـام 1961 وهناك 
أيضـا مكتبـة الـدار الوطنيـة ومكتبـة 
اإلمام الصادق ومكتبة الغسـق ومكتبة 
الرياحين ومكتبة األنوار ومكتبة الطالب 
ومكتبة التعاون ومكتبة القراء ومكتبة 
الحلة ومكتبة التعاون واإليمان وغيرها 

مما تشهده هذه المدينة العريقة.

تراثيات17

من تراثنا الغنائي �صخ�صيات بغدادية
ب�صري �صكارة 

اوراق عراقية - تراثيات
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خان املواصلة

أول مكتبة يف بابل

حدث يف سينام ديانا أم كلثوم يف بغداد

الكرملــــي وجملــــس اجلمعــــة

اعداد: كمال لطيف �صامل

حمالت بغداد  خانات بغداد

مكتبات احللة

يقـول االديـب العراقي انور شـاؤول 
بصـدد حديثه عـن الزهـاوي كان لقائي 
األول بالزهـاوي فـي مطلع عـام 1922 
وكنت لـم أزل اذ ذاك طالبا في المدرسـة 
االبتدائيـة ملـيء النفـس بالحنيـن الـى 
االدب، منغمـر العواطـف فـي فيض من 
السـحر الشعري.. وكان قد وقع بين يدي 
ديـوان الزهـاوي األول "الكلم المنظوم" 
فالتهمـت مـا فيـه التهامـا. ويمثـل لي 
الزهاوي شـاعرا فذا في جرأته فريدا في 
أسـلوبه القصصي فصرت أتحين الفرص 
لالجتمـاع بالشـاعر الكبير فلـم يطل بي 

االنتظار حتـى توفرت الفرصة في زيارة 
قمت بها الصديق الشيخ الجليل الزهاوي.. 
ومابرحـت ذكـرى زيارتي االولـى ماثلة 
أمامـي، اتذكـر تلـك الصبيحـة الجميلـة 
والحديقة اليانعة المليئة بالزهور وأتذكر 
تلك الكلمات العذبـة اللطيفة التي قابلني 
بهـا.. ومرت االيـام واالعـوام داركا وانا 
أشـهد كل فرصة يجود بها الوقت للتمتع 
بلقاء شـيخ القريـض فـي داره واحيانا 
وفي المقهى احيانـا اخرى، وأتتبع آثاره 
بشـغف مـا امـده شـغف فاطلع 
على رباعيتـه وقصائده على اثر 
نشرها أو قبله، فيعلق في ذهني 

الشيء الكثير منها.
وكان الزهاوي حتى أخريات 
حياته كثير النشاط دائم الحركة 
قوي اإلنتاج، أما إهماله المطعم 
والملبـس فحدث عنـه وال حرج 
وألن سـاعات الحالقـة صعبـة 
الواقع علـى هوغو .. فالزهاوي 
لم يلتق بمثل هذه السـاعات النه 
تـرك شـعر رأسـه يسترسـل ال 
تمسـه موسـى الحالقة.. وكان 
حـب األنا في هوغـو والزهاوي 
فهما كثيرا االعجاب بنفسـيهما 
كثيـرا االعـزاز إلنتاجهمـا لقـد 
عاش الزهـاوي شـاعرا عظيما 
وسيخلده التاريخ شاعرا أعظم.

مقام 
لصبـا  ا

قية مـن السـاللم العربيـة  لشـر ا
التي ال تسـتخدم في الموسـيقى الغربية 
الحتوائـه ثالثـة أرباع الدرجـة وهو من 

الرئيسية يستقر  علـى المقامات 
ويقـرأ  الـدوكاه،  درجـة 
الفصيح  العربـي  بالشـعر 

موسـيقاه  فـي  ويسـتخدم 
اإليقـاع فـي موضـع بسـيط 

واحد وهـو الدوالب الـذي يتبع 
الجلسة للتهيؤ للميانة ونغم هذا 
الـدوالب الصبـا بإيقـاع الوحدة 
4/4 وسلم مقام الصبا هو " ري 

، مـي ، كاربيمـول، فـا ، صول 
ييمول ، السـي ، بيمول ، دو ، 
ري" معناه دوكاه ـ سـيكاه 
جهار كاه ، حجاز، حسيني، 

عجم، كردان، محير.
محمـد  األسـتاذ  سـجل 
القبانجـي مقـام الصبـا على 
بقصائـد  اسـطوانات  ثـالث 

منها :
خليلي دمع العين قد جرح 

الخدا 
وابيض شـعري بعدما كان 

مسودا
اشاهد معنى حسنكم فيلذ لي

خضوعي لديكم في الهوا وتذللي
وسـجل نفس المقـام القارئ رشـيد 
القندرجي على ثالث اسطوانات بقصائد 

منها:
يا معشر العشاق بالله خبروا

اذا حل عشق بالفتى كيف يصنع
اال يا حمامات اللوى عدن عودة

فاني الى أصواتكم لحزين
جرحت الكلب يا من صحت بسعاد
صدك ناس ابهضيمه وناس بسعاد

يهل تنعـي بتوالـي الليل 
بسعاد

تذكرنـي وانـي روحـي 
شجيه .

*: وهو المدرسة المستنصرية الواقعة 

على دجلة جنوبي الجسـر القديم لم يشع 

اسـمها بين الناس اال بعد اعالن الدسـتور 

في الدولة العثمانية  سـنة 1325 هجرية، 

تأسسـت هذه المدرسة سنة 631 هجرية 

من قبل المستنصر بالله الخليفة العباسي 

وكانـت مسـتعملة لمخـزن للكمـرك في 

الدولـة العثمانية في سـوق دانيال جامع 

مرجان. أنشـأه امين الدين الوالي في 

بغداد من قبل الشـاه اويس االليخاني 

ولم يـزل قائمـا وفي داخـل المصلى 

منـه كتابـة باآلجـر في جـدار القبلة 

تشـتمل على الوقفية برمتها في اول 

سوق العطاطير.

*خان االورتمة: أي الخان المغطى 

او المسـقوف، كان مسـتعمال كخان 

وفيـه تجار، وفيـه غـرف عديدة في 

الطابقيـن ثم أهمل وبقي كمخزن في 

السوق العريض.

*خـان جغـان: البـاب منـه فقط 

كانت تعـد من اآلثار وقـد زالت الباب 

وغيرها.

*خـان المراديـة: ويسـمى خـان 

الـزرزور توجـد فـوق بابه مـن جهة 

كتابـة  القديـم  الخياطيـن  السـوق 

باألبيض فوق كاشي ازرق وقد تغطى 

أكثرها بطاق اخر مستحدث والظاهر من 

الكتابة فيه اسم السلطان سليمان.

*مسناة خضر الياس:

كانت ظاهـرة من الشـط عند نقصان 

الميـاه وقيـل إنها بنايـة كانت مـن زمن 

بختنصر البابلي و تقع شمال جامع خضر 

الياس.

كانت هـذه المحلة تعرف بمحلـة القرية الغريبة 
التي هي محلة باب السـيف والشواكة وما إليها وقد 
تصل الى محلة الشيخ بشار وقسم من عالوي الحلة، 
وكان في القرية موضع على دجلة يعرف بقصر بني 
المأمـون ويتصل بمحلة قصر عيسـى من الجنوب، 
وفي قصر بني المأمون والخليفة المسـتضيء بامر 
الله وغيـره.. وهناك على شـاطئ دجلة انشـأ فخر 
الدولـة الحسـن بن عبد المطلـب احد ابنـاء الوزراء 
ومن اعيان بغـداد جامعا عرف بجامـع فخر الدولة 
وقـد أزيلـت معالمه.  ومحلة باب السـيف تطل على 
دجلة تقع بين المحالت الشـواكة والدوريين وراس 

الجسر والسيف تعني مخازن الحبوب التي تجلب من 
الموصل وسامراء وكان على جانبها مشرعة الراويا 
التـي تحمـل الماء مـن دجلة الـى مدينـة المنصور 
ولعلهـا كانـت قريبة مـن باب خراسـان وهو الباب 
الشرقي من ابواب المدينة االربعة وتكون المشرعة 
قبالة محلة الكسـرة او محلة هيبـت خاتون، وتأتي 
بعـد ذلـك محلة الكريمـات وهي تتصـل بالصالحية 
وكرادة مريم وحدودها من الشـمال نهر دجلة ومن 
الشـرق كرادة مريم ومن الشـرق الشواكة وعالوي 
الحلة ومن الجنوب الصالحية وهذه المنطقة شهدت 

تأسيس دار اإلذاعة العراقية في الثالثينيات.

كان دخـول السـينما تقليـدا فنيـا وثقافيـا 
لجمهـور بغـداد.. لذا فقد ازدهرت دور السـينما 
وشـيد المزيد منها.. كما اخذ مسـتوردو األفالم 
يتسـابقون على شـركات هوليـوود منها مترو 
جولدن، مايئر، يونيفيرسل، كولومبيا. وظهرت 

افالم اسـطورية وملحمية مأخوذة عن مشاهير 
االعمال االدبية في العالم: يوليوس قيصر، بكت، 
شـرف الله، لجـان انـوي، عربة اسـمها الرغبة  
لتنسـي ويليامـز، الشـيخ والبحـر لهمنغـواي، 
بطولة سينسـر تراسـي، اطول يوم في التاريخ، 
جسـر على نهر كـواي، رجل الظهيرة 
لـكاري كوبـر، قلعـة االالمـو لجون 
واين، والعظماء السـبعة.  كما قدمت 
االفالم العربيـة ليظهر النجوم العرب 
انور وجدي، فريد شـوقي، اسـتيفان 
روستي، ونجمات السينما ليلى مراد، 
نعيمـة عاكـف، زوزو ماضـي، ماري 
منيب، حسن فايق، عبد السالم النابلي، 
اسـماعيل ياسـين.  وكان الجمهـور 
والعوائـل تعمل طقوسـا جميلة عند 
دخولها السـينما حيـث تجلب الطعام 
معها وتكـون المقصـورات اللوجات 
االمامية مسـتقرا لهم وكان االحترام 
سائدا وللسينما تقاليد ال يزال يذكرها 

الجيل الماضي. 

في أواخر سنة 1932، جاءت مطربة الشرق ام 

كلثوم الى بغداد مع فرقتها المكونة من الموسيقار 

الراحـل محمـد القصبجـي علـى العـود وابراهيم 

العريـان علـى القانون وكريم حلمـي على الكمان 

ويوسـف متولي على الفيونسـيل وجرجيس سعد 

على النـاي وإبراهيم عفيفي على الـدف والنقران 

وصالح محمد مساعد وعبد العزيز مساعد. 

وقدمت على مسـرح ملهى الهالل عـددا كبيرا 

مـن أغانينا، وقـد أعجبت بأغنية من نظم الشـاعر 

عبـد الكريم العالف هي: كلبـك صخر جلمود _وقد 

قامت المطربة سليمة مراد وعازف االيقاع حسين 

عبد الله بتحفيظ هذه االغنية الم كلثوم التي غنتها 

على صالة المسـرح الهالل في الميدان وقد سجلت 

هـذه االغنية اسـطوانة وال يعـرف مصيرها تقول 

كلمات هذه األغنية وهي نغم البستة نكار:

 كلبك صخر جلمود ما حن عليه

 وانت بطرب وبكيف والبيه بيه 

 كولوله مابي لوله، بس الخزر بالعين

 صايرله سوله

 مدري بعد يا روح  شنهو البيليه

 من بعد عين اهواج كلها اشتفت بيج

 تانيني اودع اهواي ياسايج الريل

 من كثر نوحي اعليه ماظل بعد حيل 

 يلواشي بسك عاد حصلت حيفك

 واللي تريده صار بيه اعله كيفك

 لوما لهيب النار بضلوعي أضمك

 اتمنه ورده اتصير كل ساعة أشمك 

باب السيــــــف

 العدد )357(  االربعاء  3  تشرين االول  2012

مقام الصــــــباانور شاؤول يتحدث عن الزهاوي 

كانت بغداد في الربع األول من 
القرن العشـرين تعّج بمجالسـها 
اسـر  دواويـن  فـي  تعقـد  التـي 
قيمتهـا  ان  اال  وأعيانهـا  بغـداد 
العلمية تتفاوت من حيث روادها 
وحاضريها ومـا كان يجري فيها 
مـن مناظرات ومناقشـات رفدت 
التيـار الفكري بالكثيـر، ولوالها 
النطـوى الكثير من أخيـار العلم 
والعلمـاء.. وكانت هذه المجالس 
كأسـواق العـرب فـي الجاهليـة 
واإلسالم.. ومجلس الكرملي كان 
في طليعـة المجالس في بغداد إذ 
كان محفال أدبيـا ومجمعا علميا 

وقـد وصـف بأنـه اكبر مدرسـة 
علمية وأدبية ولغويـة وتاريخية 
حيث تواصلت جلساته زهاء ربع 
الثامنـة من  السـاعة  قرن.ففـي 
صبـاح كل جمعـة في ديـر االباء 
الكرمليين يجري االستماع الى ما 
يدور في تلك المجالس من احاديث 
ومساجالت مستقبال الكرملي لهم 
بكل سـعادة ومتفقدا الحاضرين 
ومستفسرا عن الغائبين ثم يفتح 
مجلسـه بعـد ان يسـتقر المقام 
بالحاضرين. وقـد اعتاد الكرملي 
ان يضـع مـا يريدونـه مـن كتب 
ومجالت على منضدة كبيرة حيث 

يلتف حولهـا الحاضرون لالطالع 
عليهـا ومطلعـا الحاضريـن على 
المطبوعـة والمخطوطة  الكتـب 
التـي وردت الـى خزائنـه ثم يقرأ 
بعضهم مقالة او قصيدة وتناقش 
وتفقـد ويحمـى الوطيس حولها 
وعندما يغلب الغضب على بعضهم 
يسـارع الكرملي الى اصالح ذات 
البين بين المتجادليـن ويكون له 
الحكم القاطع ويسـتمر المجلس 
حتى السـاعة الثالثة عشرة ظهرا 
فيـدق ناقـوس المكتبـة فيـدرك 
الطعـام  انـه وقـت  الحاضـرون 

للرهبان فينصرف عندها.



ريا�ضة18

www.almustakbalpaper.net

أكد عض�و املكتب اإلعالمي لن�ادي الطلبة الريايض إن 
اإلدارة الطالبي�ة ستقي�م ي�وم السبت املقب�ل مؤتمراً 
صحافياً وتقديماً رسمي�اً لالعبيها املحرتفني الخمسة 

عىل أرض ملعب الشعب الدويل.
وق�ال خيام الخزرج�ي، إن إدارة الطلب�ة دأبت عىل تقديم 
العبيها ومدربيها الجدد لوسائل اإلعالم وهو ما ستقوم به 
بتقديم الالعبني الخمسة املحرتفني وهم السوريون، معتز 
كيلوني وكن�ان ذيب والسنغايل الحبي�ب محمد واملرصي 
احمد سعيد، فضالً عن املهاجم ش�عبان النجار. وأضاف: 
أن اإلدارة ستقي�م مؤتمراً صحفي�اً لتقديم الالعبني الذين 
سيكون�ون ركائ�ز أساسي�ة للفري�ق الطالب�ي تحض�راً 
للمشارك�ة يف املوس�م الك�روي الجديد وال�ذي سينطلق يف 
التاس�ع عرش من الشهر املقبل، مشرا إىل أن كل من كيلوني 
ودي�ب سيب�ارشان اليوم ب�أوىل وحداته�م التدريبية التي 
يقيمها الفريق الك�روي يف مالعب كلية الرتبية الرياضية 

يف الجادرية.

شهدت بطولة الجمهورية بالسباحة للمعوقني، تسجيل 
ثالثة أرق�ام عراقية جدي�دة يف البطولة الت�ي أقيمت يف 
مسبح املهندسني املكشوف، وتضمنت البطولة سباقات 
يف فعاليات السباحة  وفقا لدرجات العوق، فيما تعهدت 
اللجن�ة الباراملبي�ة بإنش�اء مسبح خاص له�ا لتفادي 
معوقات إقام�ة البطوالت.وش�ارك يف البطولة نحو 58 
سباحا يمثل�ون خمسة منتخبات هي الرصافة والكرخ 
والجنوبي�ة والوسطى والف�رات األوسط حيث تضمنت 
البطولة سباقات يف فعالي�ات السباحة ملختلف درجات 
العوق فضال عىل فئة املكفوفني، مثلما شهدت مشاركة 
رمزية استعراضية لفريق من الرباعم املعاقني. وأفرزت 
البطولة تسجيل أربعة أرقام عراقية جديدة حيث سجل 
السب�اح جواد كاظم الذي مثل الع�راق يف باراملبياد لندن 
رقما قدره 41.51 ناسخا الرقم السابق واملسجل باسمه 
أيضا وق�دره 42.42، بينما سجل السباح  هشام منهل 
رقم�ا قدره 30,84 يف فعالية سباحة 50 مرتا حرة لفئة 
الصم ناسخا رقمه الساب�ق 30،94، وجاء الرقم الثالث 
يف فعالي�ة 100 مرت حرة لفئ�ة الصم عن طريق السباح 
محم�د وصفي مسجال 1،12،45 ناسخ�ا الرقم السابق 

املسجل باسم السباح محمد شاكر وقدره 1،23،14 .
وأسفرت منافس�ات البطولة عن فوز منتخب الرصافة 
باملركز األول جامعا 15 وساما بواقع ستة أوسمة ذهبية 
ومثلها فضية وثالثة أوسمة برونزية فيما جاء منتخب 
املنطقة الوسطى ثاني�ا ب�16 وساما أربعة منها ذهبية 
وستة فضية ومثله�ا برونزية، فيما حل منتخب الكرخ 
ثالث�ا بعد أن جمع عرشة أوسمة منها أربعة من الذهب 
واثنان فضيان وأربعة أوسمة برونزية.وشهدت البطولة 
منافسات شديدة حيث قدم السباحون قدرة عالية عىل 
التحدي فيما بينهم السيما ما قدمه السباح جواد كاظم 
يف أول حضور له بعد العودة من باراملبياد لندن حيث أكد 
إن "مشاركت�ي يف البطولة مصدر سعادة يل بعد عودتي 
من لن�دن وتمثييل الع�راق يف فعالية السباح�ة"، مبينا 
أن "املشارك�ة يف لندن التي تكلل�ت بتحقيق انجاز جيد 
للباراملبية واملشاركة يف البطولة الحالية كانا فأال حسنا 
عيل حيث سأدخل القفص الذهبي بعد يومني من إقامة 
البطول�ة". وأعرب كاظم  عن "سعادته وفرحته التي ال 
توصف بعد أن اجتمع�ت عوامل الفرح بتحقيق االنجاز 
يف لن�دن وتسجيل الرق�م الجديد يف بطول�ة الجمهورية 

ودخويل العش الزوجية".

أعلن االتح�اد العراقي املرك�زي للتجذيف 
عن إقامة معسكر تدريبي طويل األمد يف 
اسبانيا بالتنسيق مع نادي اش�بيلية يف 
ش�هر ترشين الثاني املقبل.وقال رئيس 
االتح�اد عبد السالم خل�ف إن "املدرب 
الفرن�ي فنسنت تاس�ري سيرشف 
ع�ىل العبي املنتخب يف املعسكر املقبل 
والدخول بمعسكر تدريبي يف اشبيلية 

االسبانية".وبني أن املعسك�ر "يأتي يف إطار خطة 
االتحاد املستقبلية التي تقوم عىل إعداد جيل جديد 
م�ن الالعب�ني يمتلك�ون األس�اس الصحي�ح الذي 

يؤهلهم 
ع�رب  االوملبي�اد  يف  للتواج�د 

التأهي�ل وليس البطاقة املجانية". وأش�ار إىل أن "خطوة 
من ه�ذا القبيل سنجن�ي اآلث�ار االيجابية له�ا يف الدورة 

اآلسيوية التي ستضيفه�ا كوريا الجنوبية 
ع�ام 2014 عرب ما ستؤول إلي�ه املشاركة 
م�ن نتائج نطم�ح ألن تق�رتن بالعديد من 
األوسم�ة". وأوضح أن "ه�ذا سيتحقق من 
خالل ما يحققه الالعبون األربعة من أرقام 
ومقارنته�ا بتل�ك التي يحققه�ا أقرانهم يف 
آسيا". وأوض�ح، أن "االتحاد سيزج بأربعة 
العبني يف املعسك�ر التدريبي املق�رر بمدينة 
اشبيلية االسبانية خالل شهر ترشين الثاني 
املقب�ل يف ض�وء آخ�ر اختب�ارات ستج�ري 
ملصنفي اللعب�ة نهاية الشهر الج�اري"، فيما لم يرش إىل 

أسماء الالعبني األربعة.

تح�دث ليونيل ميي مهاجم برش�لونة عن جوزيه 
موريني�و، وذكر أنه من الصع�ب بالنسبة له تقييم 
مدرب ريال مدريد حيث أنه ال يعرفه حقاً، فقال "ال 
أستطي�ع أن أقول الكثر ع�ن مورينيو. أنا ال أعرفه 
حقاً ولم يسبق يل أن تحدثت معه. أستطيع الحديث 
فق�ط ح�ول م�ا حقق�ه، حيث كس�ب الكث�ر من 
األلقاب. أعل�م أن العبيه يتحدثون عنه بشكل جيد، 
لكنن�ي ال أعرفه".وأرسد "أق�ول دائماً ما أفكر فيه، 
ولكني ال أشعر بالحاجة ألن أُقحم نفي يف مشاكل. 
ال أهوى خلق الرصاعات أو املشاكل".وأكمل "ال أرى 
أي ج�دوى يف الحديث بشكل سئ حول أي ش�خص 

ال أعرف�ه حقاً. أنا أفضل أن أكون محرتماً تجاه 
اآلخرين".صاح�ب ال�� 25 عاماً تح�دث بعد 

ذلك حول تطلعاته مع التانجو األرجنتيني، 
وش�دد عىل رغبته يف الظفر بكأس العالم 

م�ع األلبي سيليستي، فقال "أعتقد أننا 
ع�ىل الطريق الصحيح م�ع األرجنتني. 
سابي�ال جعل األمور واضح�ة جداً. إنه 

يعرف م�اذا يري�د، وكيفي�ة إحالته إىل 
الفريق".واختت�م "الفوز بكأس العالم 
2014 هو حلم. أحب حقاً أن أجعل هذا 
يح�دث، فإن هذا يعني الكثر بالنسبة 

يل ولألرجنتني".

صادق�ت إدارة نادي الق�وة الجوية عىل 
عق�ود أربع�ة العبني ج�دد لضمهم 

الك�روي وتمثيل�ه يف  لفريقه�ا 
املوس�م املايض ب�دوري النخبة.

املكت�ب اإلعالمي  وق�ال عض�و 
لن�ادي الق�وة الجوي�ة محم�د 
عامر العزاوي: إن" إدارة نادينا 

صادق�ت الي�وم عق�ود أربعة 
العبني جدد انضم�وا لفريقها 

املوس�م  يف  لتمثيل�ه  الك�روي 
املقبل من دوري النخبة مشرا إىل 

أن تل�ك العقود تمت املصادقة عليها 
ل�دى اتحاد كرة الق�دم العراقي ما يجعل 

انضمامهم رسميا اىل صفوف فريقنا الكروي".
وأضاف أن" الالعب�ني األربعة الذين تمت املصادقة عليهم 
اليوم هم كل من العب منتخب العراق ونادي الرشطة وليد 
بحر الذي أبدى رغبة كبرة يف تمثيل فريقنا ما يضيف قوة 
دفاعية كب�رة للفريق الجوي بتواجد هذا الالعب, إضافة 

إىل الالعب عماد خلف العب فريق 
الرشطة يف املوسم املايض 
فضال عىل الع�ب فريق 

ش�هر الزور أح�د أندية 
سفي�ان  السليماني�ة 
وكذل�ك  الغن�ي  عب�د 

الع�ب فري�ق الجوي�ة 
الردي�ف جعفر محمد". 

وأكد العزاوي أن" فريقنا 
منافسات  خالل  سيكون 
املوسم املقب�ل أحد الفرق 
الت�ي ستنافس ع�ىل خطف 
اللقب م�ن خ�الل االستعدادات 

املكثف�ة الت�ي تكفل�ت إدارة النادي 
بتوف�ر كل سبل نجاحها بتواجد املالك التدريبي 

وعىل رأسه املدرب الكفء أيوب اوديشو الذي يعرف كل 
صغ�رة وكبرة عن الفريق الج�وي من خالل ما قدمه 

من قبل لهذا النادي عندما حقق أربع بطوالت خالل 
موسم واحد".

          الدوح��ة/ داود اإ�سح��اق / موف��د االحتاد 
العراقي لل�سحافة الريا�سية

وصل إىل العاصمة القطرية الدوحة مساء أول أمس 
االثن�ني وف�د منتخبن�ا الوطني بك�رة الق�دم قادما من 
العاصمة بغداد للدخول يف معسكر تدريبي يستمر لغاية 
الثام�ن من الشهر الج�اري استع�دادا ملواجهة املنتخب 
الربازييل ودياً يف مملكة السويد يف 11 من الشهر الجاري 
ثم العودة اىل الدوح�ة ومواجهة املنتخب االسرتايل يف 16 
من الشهر نفسه ضم�ن التصفيات اآلسيوية الحاسمة 
الربازي�ل 2014 .وك�ان  املؤهل�ة لنهائي�ات موندي�ال  
امل�درب الربازييل زيك�و ومساعده ايدو وم�درب اللياقة 
سانتان�ا ق�د وصل�وا إىل الدوح�ة فج�ر الثالث�اء لقيادة 
تدريب�ات منتخبن�ا الوطن�ي بمساعدة امل�الك التدريبي 
باسل كوركيس مدربا مساعدا وعبد الكريم ناعم مدربا 
لح�راس املرمى، حيث خاض منتخبن�ا عرص الثالثاء يف 

تمام الساع�ة السادسة مساء أوىل الوح�دات التدريبية 
يف معسكر الدوحة بمشارك�ة 15 العبا هم )نور صربي 
ومحم�د كاص�د وسامر سعي�د وسامال سعي�د وباسم 
عباس ومثنى خال�د وخلدون إبراهيم وعالء عبد الزهرة 
وحس�ام كاظ�م وعيل جب�ار وحم�ادي احم�د وعباس 
حس�ني رحيمة وحس�ام إبراهي�م وعيل بهج�ت( بينما 
سيلتحق بقية الالعب�ني املحرتفني باملعسكر اعتباراً من 
يوم غد الخميس فيما سينضم العبو فريق أربيل بالوفد 
بعد انته�اء مباراة الذهاب للدور نص�ف النهائي لكأس 
االتحاد اآلسيوي أم�ام فريق تشونبوري التايالندي التي 
احتضنه�ا ملع�ب فرانس�وا حريري.وقال ري�اض عبد 
العباس املدير اإلداري ملنتخبنا الوطني: أن املنتخب وصل 
إىل العاصم�ة القطرية الدوحة قادما م�ن بغداد وأجرى 
أول وح�دة تدريبي�ة مساء أم�س يف الساع�ة السادسة 
ع�ىل امللعب الثاني للنادي العرب�ي. وأضاف عبد العباس 
أن جميع الالعبني عازمون ع�ىل تحقيق نتيجة ايجابية 

أمام اسرتاليا للظفر بثالث نقاط تضعنا يف مركز متقدم 
ضمن مجموعتنا السيما أننا فقدنا عددا من النقاط التي 
كانت بمتناولنا. وأشار إىل أن املنتخب سيغادر إىل مملكة 
السوي�د ي�وم الثامن من ه�ذا الشهر ملواجه�ة املنتخب 
الربازي�يل يف 11 من الشهر الج�اري يف مدينة ماملو حيث 
تع�د املباراة مهم�ة لنا للوق�وف عىل جاهزي�ة الالعبني 
قبل مواجهة اسرتالي�ا املهمة.يذكر أن منتخبنا الوطني 
تراج�ع إىل املركز الثالث يف املجموع�ة الثانية بعد انتهاء 
الجولة الثالثة من التصفيات الحاسمة التي أسفرت عن 
خسارته أمام اليابان به�دف، وفوز األردن عىل اسرتاليا 
بهدفني مقابل ه�دف واحد، ويتص�در املنتخب الياباني 
املجموع�ة األوىل برصي�د عرش نقاط م�ن أربع مباريات 
يليه األردن من فوز وتع�ادل وخسارة، ومن ثم املنتخب 
العراق�ي برصي�د نقطتني م�ن تعادلني وخس�ارة، يليه 
املنتخ�ب االس�رتايل والعماني برصيد 
لكليهما.ع�ىل صعي�د  نقطت�ني 

ذي صل�ة ذكر املدرب السابق ملنتخب العراق بكرة القدم 
األكاديم�ي الدكت�ور كاظ�م الربيعي أن مهم�ة منتخب 
العراق يف لقائه أم�ام منتخب اسرتاليا يف السادس عرش 
من الشهر الحايل تعد يف غاية الصعوبة قياسا مع مرحلة 
اإلعداد التي وصفها بالفقرة .وقال الربيعي: أن"املهمة 
املرتقبة ملنتخب الع�راق واملتمثلة بلقاء اسرتاليا تبدو يف 
غاي�ة الصعوبة قياسا لفرتة اإلع�داد الفقرة جدا والتي 
ال تت�الءم مع ق�وة الح�دث يف لق�اء املنتخ�ب االسرتايل 
خ�الل املب�اراة التي ستك�ون مهم�ة للفريق�ني كونها 
ستك�ون مفرتق طرق لهما ".وأض�اف أن" هذه املباراة 
ستقيص الخارس منه�ا وتتكفل بتأهل الفائز بنتيجتها, 
مش�را إىل أن" م�درب املنتخ�ب االسرتايل أك�د ألكثر من 
وسيل�ة إعالمي�ة أن الفريق الذي سيحس�م نتيجة هذه 
املب�اراة لصالحه سيضمن التأه�ل فيما سيكون الفريق 
الخارس خارج دائرة املنافسة تماما".واستغرب الربيعي 
لترصفات املدرب الربازييل زيك�و التي وصفها بالغريبة 

جدا الختي�اره منتخ�ب الربازيل 
واللع�ب أمام�ه يف الحادي عرش 
م�ن الشه�ر الح�ايل, مبين�ا أن 
"م�ا أث�ار استغراب�ي حقا هو 
اختياره ملدينة ماملو السويدية 
مكان�ا إلقام�ة تل�ك املب�اراة, 
مشددا أن "اختي�اره ملنتخب 
الربازيل لم يك�ن موفقا وذلك 

للفارق الفني والفرق يف طريقة 
اللعب مابني منتخبي الربازيل 
ال�ذي  االس�رتايل  واملنتخ�ب 
سيواجهه منتخبنا الوطني, 
يف الوقت الذي يختلف مناخ 
وأجواء مكاني اللعب خالل 
املبارات�ني حي�ث سيلتقي 
منتخبنا بمنتخب الربازيل 

يف أج�واء ب�اردة تق�در 
درجة حرارتها بحوايل 

4 درجة مئوية فيما 
منتخب  سيواجه 
اسرتاليا يف ملعب 
الن�ادي العرب�ي 
العاصم�ة  يف 

ي�ة  لقطر ا
ح�ة  و لد لتي ا ا

تشه�د رطوبة عالي�ة وارتفاع ش�ديد 
يف درج�ات الح�رارة, وه�ذا م�ا يث�ر 
استغراب�ي والكثر من املراقبني معي 
ما يجعلنا نتساءل ما الغاية والفائدة 
الفنية التي سيجنيها العبونا من هذه 
املباراة التجريبية إذا ؟وأشار الربيعي 
إىل أن "زيك�و نج�ح يف بع�ض األمور 
منه�ا انه حقق االنضب�اط التكتيكي 
العايل بني الالعبني وهذا يأتي من عدم 
تواج�ده بكثرة م�ع املنتخب حيث لم 

يكن عىل تماس مبارش مع الالعبني كونه 
ينض�م إىل معسك�ر املنتخ�ب لبضع�ة أيام 

قليلة لم تحدث خاللها مشاكل عىل عكس ما 
ك�ان يحدث مع املدرب األملان�ي السابق سيدكا 

ال�ذي ك�ان يتمت�ع بانضباط ع�ايل أيض�ا إال أن 
ذلك ك�ان يشكل مصدر إزع�اج لالعبني لسبب عدم 

رضاه�م عن املراك�ز التي يختارها له�م وعن جلوس 
بعضه�م عىل دك�ة البدالء.وأكد أن زيك�و نجح يف فرض 
تشكيلة شبابية بحتة خالل مباراة اليابان قالت كلمتها 
م�ن خالل ما قدمه الالعبون فيه�ا إال أن ذلك ال يغفر له 
ع�دم تواجده الرضوري مع املنتخ�ب باستمرار السيما 

هذا يأتي من فرضه شخصيته بقوة عىل اتحاد الكرة 
العراقي يف الوقت ال�ذي اخذ حقوقه بالكامل 

والبالغة مليونني ونص�ف املليون دوالر 
م�ن دون أن يضع علي�ه اتحاد اللعبة 

أدنى رشط يؤكد تواجده يف بغداد.

"طوبة" أو "كورة" أو كرة قدم سميها ما ش�ئت فإنها 
يف األول ويف األخ�ر "كورة"، مجتمعن�ا "كورة" وحياتنا 
"ك�ورة" والجمي�ع يفك�ر يف ه�ذه املجنون�ة اململ�وءة 
بالحساسي�ات واألعص�اب ه�ذه املجنون�ة ه�ي الكرة 

املدورة والتي تجعلنا ندور معها بجنون.
اليوم مباراة لك�رة القدم، أي مباراة بني فريقني مهمني 
وتحدي�دا ل�و ك�ان منتخبنا اح�د طرفيه�ا أو لنفرتض 
مب�اراة لكالسيكو اسباني�ا فماذا سيحص�ل؟  بالتأكيد 
نشاهد حالة طوارئ والجميع مستعد والشوارع خالية 

واألسواق هادئة ووو..

ج�ورج دوهاميل كات�ب فرني يقول: م�ن العجيب أن 
نرى مئة ألف متفرج يجلسون لساعات وهم يرصخون 
بينم�ا من يلعبه�ا عىل املستطي�ل هم اثن�ان وعرشون 
العباً فقط، والحقيقة ليست مئة ألف متفرج بل ماليني 
املتفرج�ني بل ه�م مجانني كرة القدم ل�و صح التعبر! 
وه�ذا الجن�ون ال�ذي أص�اب جانب�ا كبرا من ش�عوب 
األرض ه�و نه�ر "ك�ورة" أو أفيون القدم ه�و األفيون 
الذي ال يدخنه الهواة ب�ل يتحصلون عىل اللذة من أقدام 

الالعبني!.
الك�رة فوز وخسارة يوم الفوز الجميع فرحان ومبتسم 

والتهاني تتبادل بني بعضهم البعض، ولكن عند الخسارة 
يكون الجميع غاضبا واألعصاب متوترة ومتعبة وهذه 
الك�رة هي امللكة التي ملكتنا جميعا وأصبحنا عبيدا لها 
ه�ذه املدلل�ة التي ندلله�ا باملال والوق�ت والتي يرصف 
عليها ك�ل يشء ألنها صاحبة الجالل�ة فلتطلب ما تريد 
مالعب-مدربني-محرتفني-معسك�رات- ملي�ارات م�ن 
الدنان�ر –وسائ�ل إعالم موجهة- ك�ل يشء لها عقولنا 
وأجسامنا معها، إذا فهي مخدر كبر وبعيد األمد يسلبنا 
حتى اإلحساس بالواق�ع اإلحساس باملجتمع ومشاكله 
واإلحساس باملسؤولية ويجعلن�ا غر مبالني بما حولنا 

ألنها مخدر يشحن فينا السلبية.
نح�ن بحاج�ة لتحليل نف�ي كب�ر وعمي�ق والكرة يف 
حقيقته�ا هي وجدت ألجل املنافسة الشبابية الرشيفة، 
وألن تك�ون األجس�ام واألب�دان بحالة صحي�ة ممتازة 
ألن العق�ل السلي�م يف الجس�م السلي�م إال أنن�ا لألسف 
حولناها إىل منافسات من نوع آخر وأدخلناها بمتاهات 
الحساسية والنرجسية ورصاعات ال أول لها وال آخر بل 
وصل�ت إىل ان تتفرع أرسة الرياض�ة والكرة إىل تفرعات 
وكت�ل وكروب�ات، وكل يغني عىل لي�اله ووصلت األمور 
إىل ان تنتق�ل املناحرات واملساج�الت إىل قاعات املحاكم 

الدولي�ة وكله�ا ألج�ل هذه 
الك�رة امللعون�ة، ولذلك أرى 
أن لعبة كرة القدم عندنا قد 
أخذت منحى آخر، وبدال من 
زرع األلفة واملحبة أصبحت 
والفرق�ة  للتباع�د  مدع�اة 
وعلي�ه  للطاق�ات،  وتبدي�د 

نتمنى أن يتم تنظيف العقول مما علق بها من ش�وائب 
بصاب�ون النق�اوة والصف�اء وإال ف�إن نتائ�ج األفيون 

ستكون مدمرة.

* حيدر الراضي

النتائج.. أفيون يدّمر كرتنا "بصراحة"

الربيعي يؤكد صعوبة المهمة أمام استراليا
منتخبنا الوطني يواصل تدريباته في الدوحة استعدادًا لتجريبية السامبا ورسمية الكنغارو

ثالثة أرقام عراقية في بطولة الجمهورية ومسبح جديد

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة
امل�ستقبل العراقي / متابعة

اشبيلية اإلسبانية تحتضن جذافينا بمعسكر طويل األمدميسي: ال أعرف مورينيو حقًا!!
امل�ستقبل العراقي / متابعة
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الجوية يصادق على عقود أربعة العبين 
جدد لفريقه الكروي

إدارة الطلبة تقدم محترفيها 
الخمسة على أديم ملعب الشعب
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ي�درك مانشسرت سيتي 
يتع�ن  بان�ه  االنكلي�زي 

علي�ه الخ�روج فائ�زا 
بوروسي�ا  ع�ى 
دورتموند االملاني 
يف املواجه�ة التي 

بينهم�ا  تجم�ع 
ع�ى ملعب االتحاد 
يف الجول�ة الثاني�ة 
مسابق�ة  م�ن 

ابط�ال  دوري 
بعد  خصوصا  اوروبا 

الجول�ة  يف  خسارت�ه 
االوىل امام ري�ال مدريد.

وللموسم الثاني عى التوايل 
لم ترح�م القرعة مانشسرت 

سيت�ي واوقعت�ه يف مجموعة 
املوت التي ل�م يخرج منها حيا 

املوس�م امل�ايض واحت�ل املرك�ز 
الثالث وراء بايرن ميونيخ االملاني 

مانشس�رت  االيطايل.وق�دم  وناب�ويل 
سيت�ي عرضا جي�دا يف ملع�ب سانتياغو 

برنابيو وتقدم ع�ى ريال مدريد 2-1 حتى 
الدقائق الثالث االخ�رة قبل ان يقلب الفريق 

امللك�ي االم�ور يف مصلحت�ه ويخ�رج فائ�زا 
3-2.واع�رتف م�درب الفريق االيط�ايل روبرتو 

مانشين�ي ب�ان املباراة ض�د دورتمون�د حاسمة 
يف م�ا يتعلق بحظوظ فريقه يف بل�وغ الدور الثاني 

وق�ال "املجموع�ة صعبة للغاية، لم نب�دأ بشكل جيد 
النن�ا خرسن�ا امام ري�ال مدري�د، ولهذا السب�ب يتعن 

علين�ا ان نلعب بطريق�ة جيدة امام بوروسي�ا دورتموند 
والخروج بنتيج�ة ايجابية".واضاف "اعتق�د بان املباراة 
ستك�ون مماثلة اىل حد ما مع مباراة نابويل املوسم املايض 
الن دورتموند يعتمد عى الهجمات املرتدة الرسيعة ايضا. 
لكنن�ا نريد بل�وغ الدور الثان�ي هذه املرة وبالت�ايل الفوز 
به�ذه املباراة هو مفت�اح العبور".ويؤك�د مانشيني بان 
فريق�ه تعلم الدروس من املوسم امل�ايض ويشر اىل انه يف 
حال حصل عى 10 نق�اط فان االمر سيكون كافيا لبلوغ 
ال�دور الثاني.ولم يحقق سيتي انطالق�ة جيدة يف الدوري 
االنكلي�زي الذي توج بطال له املوس�م املايض وهو يتخلف 
بفارق 4 نقاط عن تشليس املتصدر وحقق اول فوز خارج 
ملتبه هذا املوسم السب�ت املايض ضد فولهام 2-1.ويأمل 
دورتمون�د يف تعوي�ض عروضه املخيبة يف ه�ذه املسابقة 
املوس�م امل�ايض عندما حص�د 4 نقاط فق�ط وهو يدخل 
املباراة منتشيا بفوز ساحق عى بوروسيا مونشنغالدباخ 
بخماسي�ة نظيفة لكن�ه يتخلف عن باي�رن ميونيخ الذي 
يحقق انطالقة صاروخية يف مطلع املوسم بفارق 7 نقاط.

وقال مدرب الفريق يورغن كلوب "ال ش�ك بان الفوز عى 

سيمن�ح  مونشنغالدب�اخ 
معنوي�ة  دفع�ة  الالعب�ن 
هائل�ة للمباراة املقبلة". اما 
الدويل ماتس  الفري�ق  مدافع 
هومل�ز فق�ال "لدين�ا مهمة 
صعب�ة يف مواجهة مانشسرت 
سيتي لكنن�ا نتطلع للخروج 
جيدة".وتاب�ع  بنتيج�ة 
"بالطب�ع سنح�اول املحافظة 
ع�ى تنظيمن�ا الدفاع�ي لك�ن 
اي هف�وة يف  ايض�ا استغ�الل 

دفاع الفريق املنافس".
ويف املب�اراة الثانية ضمن 
املجموع�ة ذاتها، يح�ل ريال 
مدري�د ضيفا ع�ى اياكس 
ملع�ب  ع�ى  امس�رتدام 

ارينا.
بداي�ة  وبع�د 
بعض  متعث�رة 
اليشء شهدت 

خسارته مباراتن يف الدوري املحيل، استعاد الفريق امللكي 
توازنه يف االونة االخرة وحق�ق نتائج رائعة اخرها فوزه 

الساحق عى ديبورتيفو ال كورونيا 5-1 االحد املايض.
وقد يري�ح املدرب الربتغ�ايل القدير جوزي�ه مورينيو 
بع�ض العبي�ه االساسين خصوص�ا قبل اربع�ة ايام من 

مواجهة الكالسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة.
وق�ال موريني�و "اياكس فري�ق يف طور البن�اء دائما 
وبالت�ايل يض�م يف صفوف�ه العب�ن يري�دون صن�ع اسم 
بالت�ايل يكافح�ون بشك�ل كب�ر".ويف  النفسه�م وه�م 
املجموع�ة االوىل تربز مباراة بورتو الربتغايل وباريس سان 
جرم�ان الفرن�يس عى ملع�ب دراغاو يف مدين�ة اوبورتو.
وحقق الفريقان فوزي�ن ثمينن يف مستهل مشوارها هذا 
املوس�م يف املسابق�ة االوروبية املرموقة حي�ث عاد بورتو 
بثالث نق�اط من مواجهته م�ع دينامو زغ�رب الكرواتي 
بف�وزه علي�ه 2-صف�ر، يف حن حق�ق فري�ق العاصمة 
الفرنسي�ة ف�وزا عريضا عى دينامو كييف 4-1.وال ش�ك 
بان الفريق الذي يجني نقاطا اكرب عى حساب منافسه يف 
املواجهت�ن املبارشتن بينهما سيخطو خطوة كبرة نحو 
تصدر املجموعة.ويف مب�اراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها، 
يلتقي الجريح�ان دينامو كييف 

مع دينامو زغ�رب الكرواتي.ويف املجموع�ة الثانية، تبدو 
مهمة ش�الكه االملان�ي وارسنال االنكلي�زي سهلة عندما 
يستضيفان مونبلييه الفرنيس واوملبياكوس اليوناني عى 
التوايل.وك�ان الفريق�ان االملاني واالنكلي�زي حققا الفوز 
يف الجول�ة االوىل خارج ملعبه�ا وسيخطوان خطوة كبرة 

يف ح�ال حصدا نق�اط مباراتهم�ا الث�الث.ويف املجموعة 
الثالثة، يستضي�ف زينيت سان�ت بطرسبورغ الرويس 
ميالن االيطايل.وال تس�ر االمور بشكل جيد يف صفوف 

الفريقن. 
فف�ي زينيت، هناك ش�به ث�ورة يق�وم بها العب 
الوسط ايغور دنيسوف قائد الفريق الذي انتقد بشدة 
االم�وال الطائل�ة التي دفعت ج�راء انتق�ال املهاجم 
الربازي�يل هول�ك والع�ب الوس�ط البلجيك�ي اكسل 

فيتس�ل اىل صف�وف الفريق مقاب�ل 100 مليون 
ي�ورو باالضاف�ة اىل اج�ر سن�وي مرتف�ع جدا 
مقارنة مع ما يتقضاه االلعبون املحليون.وقال 
دنيسوف الذي ارضب عن اللعب لفرتة اسبوعن 

: "كن�ت تفهم�ت لو حصلن�ا ع�ى )االرجنتيني 
ليونيل( مي�يس او )االسباني اندري�س( اينييستا، 

النهما يستحقان ه�ذا املبلغ".واضاف دنيسوف )28 

عام�ا( قائ�د 
منتخب روسيا 

ايضا: "نعم لقد 
بع�ض  جلبن�ا 
الجيدين  الالعب�ن 

الذي�ن سيساع�دون 
زيني�ت. لك�ن ه�ل هم 

افضل من النجوم الحالين 
الذي�ن يستحقون رواتب اكثر 

دنيسوف  مرات؟".وتابع  بث�الث 
ال�ذي رفض اللعب مع فريقه بحال 

ل�م تتم اع�ادة النظ�ر يف راتبه: "جمع 
زيني�ت العبن رائع�ن اح�رزوا القابا 
عى غ�رار الالعب�ن الجدد".وت�م ابعاد 
دنيسوف ونجم الهجوم الدويل الكسندر 

اث�ر  الشب�اب  فري�ق  اىل  كرجاك�وف 
تع�ادل زينيت مع كريلي�ا سوفيتوف، بعد 

تعبرهما عن امتعاضهما من انفاق 100 
مليون ي�ورو عى هول�ك وفيتس�ل.ويف مباراة 
ثاني�ة ضمن املجموعة ذاتها، يلتقي اندرلخت 

البلجيكي مع ملقة االسباني.

كشف م�درب املنتخ�ب االرجنتيني لك�رة القدم اليخان�درو سابيال ع�ن التشكيلة التي 
ستواج�ه الربازي�ل اليوم االربع�اء يف ريزيستنسي�ا يف اياب مسابق�ة سوبر كالسيكو 
امرك�ا الجنوبية.وكانت الربازيل ف�ازت 2-1 ذهابا يف غويانيا حيث تقدمت االرجنتن 
ع�رب خوان مانويل مارتينيز )19(، ورد اصحاب االرض بهدفن لباولنيو )26( ونيمار 
)90+3 من ركلة جزاء(.يذكر ان املباراة تقام يف غياب نجوم املنتخبن املحرتفن يف القارة 
العجوز.وضمت تشكيلة سابيال 4 العبن محرتفن يف الربازيل هم املهاجمان خوان 
مانوي�ل مارتينيز )كورينثيان�ز( وهرنان باركوس )بامل�راس( والعبا الوسط 

بابلو غينازو )انرتناسيول بورتو اليغري( ووالرت مونتيو )كروزيرو(.
وهنا التشكيلة:

- لحراس�ة املرمى: مرسيلو باروف�رو )ريفر بالي�ت( واوسكار اوستاري 
)بوكا جونيورز( واستيبان اندرادا )النوس(

)فيلي�ز  دومينغي�ز  وسيباستي�ان  دومينغي�ز  سيباستي�ان  للدف�اع:   -
سارسفيل�د( وليساندرو لوبي�ز )ارسنال( وليان�درو ديساباتو وجرمان 
ري )استوديانتي�س( وسانتياغو فرجيني )نيول�ز اولد بويز( وكليمنتي 

رودريغيز )بوكا جونيورز(
- للوس�ط: ليونيل فانيوني وماكسيميليان�و رودريغيز )نيولز اولد بويز( 
وروديرغ�و بران�ا )استوديانتيس( ولياندرو سموزا وخ�وان سانشيز مينو 
وكريستيان شافيز )بوكا جونيورز( ولياندرو بونزيو )ريفر باليت( ولوكاس 
موغني )كول�ون( وبابلو غين�ازو )انرتناسيون�ال بورتو اليغ�ري الربازييل( 

ووالرت مونتيو )كروزويرو الربازييل(
- للهج�وم: انياسي�و سكوك�و )نيولز اول�د بويز( وخ�وان مانوي�ل مارتينيز 

)كورينثيانز الربازييل( وهرنان باركوس )باملراس الربازييل(.

يعتق�د مارك هيوز املدير الفني لنادي كوين�ز بارك رينجرز اإلنجليزي 
لكرة القدم أن�ه سيحظى بالوقت الكايف لتصحيح مسار فريقه القابع 
يف مؤخرة جدول ترتيب الدوري املمتاز.وحصد كوينز نقطتن فقط من 

أول س�ت مباريات له باملوسم الحايل,ولكن املدرب السابق ملنتخب 
ويلز وأندي�ة بالكبرن ومانشسرت سيت�ي وفولهام,يرى أنه ال 

داع�ي للقلق. وق�ال هيوز :”نح�ن لسنا بال ه�دف.. نعيش 
مسرة صعبة,ولكننا نواجه بعض الفرق املتميزة”.وأضاف 

:”ه�ذه األمور تسر ضدنا يف اللحظة الحالية,نحتاج إىل 
تحسن أدائنا أم�ام املرمى,نحتاج إىل وقف التمريرات 

من املص�در.. التعامل مع الفرق بشكل أفضل وإفساد 
األمور عليهم”.وأنفق مالك كوينز بارك رينجرز أمواال 

كث�رة عى تدعيم الن�ادي , بينما يرى هي�وز أن هذه 
االستثمارات ستؤتي ثمارها عى املدى الطويل.وأشار 
هي�وز :”لق�د أنفقن�ا استثم�ارات كبرة,ونتطل�ع إىل 
التحسن هذا العام,وسنفع�ل”. وأوضح :”الوقت مازال 
مبك�را للغاية,ولك�ن لح�ن أن نحقق نتائ�ج إيجابية,ثم 
يبق�ى ك�ل يشء مرتوك�ا للمناقشة,والرتكي�ز يب�دأ يؤتي 
ثماره يف النادي ككل”.وتعرض كوينز للهزيمة 1/2 االثنن 
ع�ى ملع�ب ويستهام,بعدما تلقى سامب�ا دياكيتي البطاقة 

الحم�راء قب�ل ربع ساعة ع�ى النهاية.وتابع هي�وز :”لعبنا 
بشك�ل باه�ت للغاية,خاص�ة يف الش�وط األول”.وأضاف 

:”يف الش�وط الثان�ي لعبن�ا بشك�ل أفضل,بعدم�ا سجل 
عادل تاعراب�ت هدفا رائع�ا حصلنا عى دفعة 
معنوية”.وخت�م حديث�ه بالق�ول :”يف هذه 
اللحظة ش�عرت بأنن�ا قادرين عى تسجيل 
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يخ�وض منتخبنا الوطن�ي للناش�ئن يف الساعة 
السادسة والنصف بتوقيت بغداد من مساء 
الي�وم االربع�اء مباراة مهم�ة امام نظره 
اليابان�ي يف إط�ار ال�دور نص�ف النهائ�ي 
للبطول�ة اآلسيوي�ة املقام�ة حالي�ا يف 
اإليراني�ة طهران، ليوث  العاصمة 
الرافدين اجروا يوم امس وحدة 
تدريب�ة خفيف�ة ع�ى ملعب 
ن�ادي  باص الذي سيحتضن 
أت�م  يف  العبون�ا   . املب�اراة 
الجاهزي�ة لخ�وض املب�اراة 
السام�وراي  أم�ام  املرتقب�ة 

اليابان�ي وستشه�د التشكيل�ة ع�ودة 
الالعب مصطفى سمر الغائب عن مباراة الكويت 
بعد نيله بطاقتن صفراوين فيما سيغيب املدافع 
مه�دي عبد الزهرة بعد نيل�ة البطاقة الحمراء يف 

وقت متأخر من املباراة السابقة .

موفق ح�ضني متفائل
من جهت�ه أبدى م�درب منتخبن�ا الوطني موفق 
حس�ن تفاؤل�ه الكب�ر بإمكانية تحقي�ق نتيجة 
ايجابي�ة بمب�اراة الي�وم يف ظ�ل توف�ر العن�ارص 
الالزمة التي تسهم إىل حد كبر يف تحقيق النتيجة 

املرجوة .
وأضاف حسن يف املؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر 
أم�س ملدربي املنتخب�ات األربعة املتأهل�ة ملونديال 

اإلم�ارات 
املقبل أن فريقه يف أتم الجاهزية لخوض 

غم�ار املباراة التي تعني لنا ال�يشء الكثر السيما أنها البوابة 
لالنتق�ال إىل املب�اراة النهائية ، وأش�ار إىل أن امل�الك التدريبي 
تاب�ع مباراة اليابان السابقة والتي جمعته باملنتخب السوري 
الشقيق وشخص نقاط القوة والضعف لديه ووضعنا التكتيك 
املناس�ب الستثمار نقاط الضعف وإيق�اف مكامن الخطورة 
في�ه ، مبينا أن الشق األول من املهمة العراقية انتهى بالتأهل 
إىل كاس العالم وعلينا اآلن أن ننجز املهمة الثانية وهي التأهل 
إىل نهائ�ي البطول�ة واثبات ج�دارة الكرة العراقي�ة يف املحفل 
اآلسي�وي، مؤك�دا أن غي�اب املدافع مه�دي عب�د الزهرة عن 
املباراة لن يؤثر كثرا يف الفريق رغم أهمية الالعب ألننا كمالك 
تدريب�ي وضعنا يف مفكرتنا دائما مث�ل هكذا تغرات مفاجئة 

وال نفرق كثرا عن الالعب األسايس والبديل.

رئي�س الوفد العراقي : لن نقف عن طموح 
املونديال

ع�ى صعيد متصل، أش�ار رئيس الوف�د العراقي 
عضو االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم إن املنتخب 
ل�ن يركن أو يقف عند طم�وح التأهل إىل مونديال 
العالم الذي حققه يف املباراة السابقة ، وأضاف أن 
منتخب الناشئن حظي باهتمام كبر من قبل كل 
املتابعن منذ أول مباراة ورش�حته الوفود لخوض 
املب�اراة النهائي�ة يف ظ�ل ثب�ات املست�وى الفردي 
والجماعي ، مبينا أن عم�ل االتحاد واهتمامه بهذا 
املنتخب أثمر عن تأهل املنتخ�ب إىل مونديال العالم 
ونأم�ل بجني ثم�ار التعب عرب الحص�ول عى لقب 

البطولة اآلسيوية.
وزير الشباب والرياضة يتفقد املنتخب

تفقد وزير الشباب والرياضة املهندس جاسم محمد 
جعفر أول أمس وفد املنتخب الوطني للناشئن بمقر إقامته يف 
العاصمة طهران ، وهنأ وزير الشباب والرياضة وفد املنتخب 
بتأهلهم لنهائيات كاس العالم املقبلة ، داعيا إياهم إىل تحقيق 
نتيج�ة ايجابية بمب�اراة اليوم إلسعاد الشع�ب العراقي الذي 
ينتظر منه�م تحقيق الفوز، وأش�ار إىل أن الحكومة العراقية 
متمثل�ة بالشب�اب والرياضة ستقيم حف�ال تكريما للمنتخب 

حال عودته إىل العراق مكلال باالنجاز الكبر .  

 بالتر وجيلونغ يح�ضران مباراة اليوم
من املؤم�ل أن يحرض رئيس االتحاد ال�دويل لكرة القدم سيب 
بالت�ر والقائم بأعم�ال رئيس االتح�اد اآلسيوي لك�رة القدم  
زهان�غ جيلونغ مباراتا اليوم يف إط�ار تلبية لدعوة من اللجنة 

املنظمة للبطولة .

كش�ف امل�درب اإليط�ايل كارل�و أنشلوت�ي يف ترصيحات 
لصحيفة " ال غازيتا ديلو سبورت " اإليطالية عن حنينه 
إىل نادي مي�الن اإليطايل .وتأتي هذ الترصيحات بالتوازي 
مع اإلعالن عن تنزيل موقه الرسمي عى ش�بكة االنرتنت 
حي�ث قال :" مي�الن سيظل دائما يف قلب�ي لكنني سعيدا 
بوج�ودي مع باريس س�ان جرمان..."كما تحدث مدرب 

فري�ق العاصم�ة الفرنسية عن بع�ض الجوانب املتعلقة 
بال�دوري اإليط�ايل حي�ث ق�ال :"جوفنتوس ل�ه عقلية 

واضح�ة فه�و يع�رف جي�دا كيف يس�ر نحو 
أهداف�ه بدق�ة وروما أظن أن�ه منافس 

قوي ل�ه لكن ما ينقص�ه هو بعض 
التوازن وأعتق�د أن ال يتمتع بهذه 

الصفة إطالقا..."

اليوم.. مانشستر سيتى وريال مدريد وسان 
جرمان يتطلعون للفوز اوروبيًا

اليوم.. ناشئونا بمواجهة الكومبيوتر الياباني.. 
والمدرب متفائل بالوصول للنهائي

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إسباني�ة أن مدافع 
ري�ال مدري�د سرخيو رام�وس عان�د مدربه 
جوزي�ه موريني�و يف مب�اراة الديب�ور املاضية 
و الت�ي انته�ت بف�وز امللكي بخمس�ة أهداف 
مقاب�ل ه�دف وحي�د. حيث ن�رت صحيفة 
املاركا واملقربة للغاي�ة من ريال مدريد صورة 
ملداف�ع الفريق سرخيو رام�وس وهو ُمرتدي 
قمي�ص مسعود أوزيل خلف قميصه يف مباراة 
ديبورتيف�و الكروني�ا بعد أن أخ�رج مورينيو 
الدويل األملاني.وأوضح�ت الصحيفة اإلسبانية 
أن رام�وس ق�ام به�ذه الخط�وة تضامًنا مع 
زميل�ه ليتح�دى مورينيو بع�د أن استبعده يف 
مباراة املان سيتي ضم�ن دوري أبطال أوروبا 
يف املب�اراة الت�ي أقيمت عى ملع�ب سنتياجو 
برنابيو منذ أسبوعن وانتهت بفوز املرينجي 

بثالثة أهداف مقابل هدفن.

رضب فري�ق أربيل الك�روي موعداً 
م�ع نهائ�ي البطول�ة االسيوي�ة بعدم�ا دك مرم�ى ضيفه 
تشونب�وري التايلندي باربعة اهداف له�دف يف املباراة التي 
اقيمت يف ملعب فرنسو حريري لحساب ذهاب الدور نصف 
النهائي ملسابق�ة كاس االتحاد االسيوي لكرة القدم، والتي 
أدارها الطاق�م التحكيمي اللبناني املكون من اندريه حدادا 
حكما للوسط ويساعده زياد براق وهادي الكسار والحكم 
الرابع ع�يل صباغ واملرف ع�ى اللقاء من�دو دورجي من 
بوت�ان ومقيم الحكام الرسيالنكي وينك راماتونكا.ليواصل 
الفريق الهولري السعي للتواجد يف املباراة الختامية لكاس 

االتح����اد 
السي��وي  ا

القدم  لك�رة 
لسع����ي  وا

الحثي�ث لني�ل 
اللقب.افتت�ح امجد رايض 

يف  للهولري�ن  التسجي�ل 
الدقيق�ة الرابعة والعرين 
بحرك�ة جميلة بعدما تسلم 
الكرة من عمار عبد الحسن 
فيما سجل التايلندين هدف 
التعدي�ل يف الدقيق�ة الثانية 
من الش�وط الثان�ي وسط 
الدفاعي�ة  الرقاب�ة  غي�اب 
ليع�ود بعده�ا امجد رايض 
ليعلن التصدم لفريقه اربيل 
بتسجيله الهدف الثاني الذي 

هلك�ورد  مال محمد بهدف ثالث ليسجل تبع�ه 
صالح سدي�ر الهدف الرابع بتسدي�دة صاروخية من 
خارج منطقة الجزاء. وبلغ أربيل نصف نهائي كأس 
االتح�اد اآلسيوي بفوزه الكاس�ح عى كالنتان 1-5 
ذهاب�اً يف ملع�ب فرانسو حريري وتعادل�ه 1-1 أمام 
مضيف�ه إياباً بينم�ا قلب تشونبوري ك�ل التوقعات 

ونج�ح يف تعوي�ض لقاء الذهاب ال�ذي خرسه عى 
أرض�ه أم�ام الرط�ة الس�وري بهدف�ن لواحد 
وتغل�ب عليه يف مباراة اإلي�اب يف العاصمة عّمان 

4-2 ليصل إىل نصف النهائي.

أصب�ح أسط�ورة الك�رة السويدي�ة الساب�ق 
هنري�ك الرسون أبرز األسماء املطروحة لتويل 
تدريب ن�ادي بالكبرن روف�رز خلًفا لستيف 
كن الذي تقدم بإستقالته يف وقت سابق هذا 
األسب�وع، حسبما أش�ارت صحيف�ة الدييل 
مي�ل الربيطانية. ويتوىل الرسون )41 عاًما( 
حالًي�ا تدري�ب ن�ادي الندسكرون�ا يف دوري 
الدرج�ة الثاني�ة السوي�دي، وه�ي التجربة 
األوىل له بعد إعتزاله كرة القدم، حيث يمتلك 
الرخص�ة التدريبة م�ن االتح�اد األوروبي. 
ولع�ب الرس�ون ألندي�ة سيلتك وبرش�لونة 
ومانشسرت يونايتد، حيث فاز مع برشلونة 
بلقب دوري أبط�ال أوروبا عام 2006، كما 
سب�ق وق�اد سيلتك للفوز ع�ى بالكبرن يف 
طريقه�م للوص�ول لنهائ�ي ك�أس االتحاد 

األوروبي عام 2003.
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أنشلوتي يحن إلى ميالن !

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

سابيال يعلن تشكيلة االرجنتين 
لمواجهة البرازيل

الماركا: راموس 
يتحدى مورينيو

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / وكاالتامل�ضتقبل العراقي / وكاالت

هنريك الرسون يقترب 
من تدريب بالكبيرن

هيوز: نحتاج وقتا لتصحيح المسار اربيل يسحق تشونبوري التايلندي برباعية 

امل�ضتقبل العراقي / متابعة
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ المستقبل العراقي

نج�ح الش�اب محم�د التميم�ي املقيم يف 
الس�ويد يف حل معادلة صعب�ة يف الرياضيات 
يعود تاريخها إىل القرن الس�ابع عرش وتعرف 
باس�م أرقام برنويل .. هذا الشاب كرس أربعة 
أش�هر من حياته لدراس�ة املعادلة ومحاولة 
حله�ا.. ثم وض�ع الحل وعرض�ه مما أدهش 
الجميع وأصابهم بالذهول ملعرفتهم أن هذه 

املعادلة يف غاية الصعوبة.
حدث ه�ذا قبل أربع س�نوات عندما كان 
محم�د يف السادس�ة ع�رشة من العم�ر.. أما 
اآلن فه�و يف التاس�عة عرشة.وينق�ل تقري�ر 
أوردته وسائل إعالم محلية، أن الشاب محمد 
التميم�ي كان حاذق�ا منذ صغ�ره وقد أذهل 

جميع املعلمني الذين تعاقبوا عىل تدريسه.
وأضاف التقرير: مرّت حوايل ثالث سنوات 
ع�ىل حل الش�اب العراقي محم�د التميمي يف 
الس�ويد معادلة رياضية حريّت العلماء ألكثر 
م�ن 300 عام، وه�ي معادلة أرق�ام برينويل، 
الت�ي ش�َغلت العلم�اء من�ذ ق�رون دون أن 

يتمكنوا من فك رموزها.
وبرينويل ه�و عالم رياضيات س�ويرسي 
من القرن السابع عرش، سميت هذه املعادلة 
باس�مه.وقال محم�د التميم�ي ال�ذي أصبح 

مش�هوراً يف العال�م، وُمعرتف�اً ب�ه يف أرق�ى 
الجامع�ات العاملية، يف حدي�ث أوردته )إذاعة 
الع�راق الح�ر(، إنه يطمح إىل مس�اعدة بلده 
العراق، والعودة إليه، بعد أن ُيّكمل دراس�اته 

يف ه�ذا املجال.ويص�ف التقري�ر الحديث مع 
التميم�ي بأنه »حديث ُيحرك داخل اإلنس�ان، 
ش�عوراً غريبا هو مزيٌج م�ن رغبٍة حارقٍة يف 
التفكري، وميٍل جارٍف لتحقيِق األهداف، وربما 

األحالم، الن الش�اب م�يء بالطموح والرغبة 
يف تحقيق املزيد«.ومن�ذ أن كان صغرياً، تّعلق 
محم�د بالرياضّيات، وحرّي معلميه إذ لم يكن 
يس�تخدم الطرق التقليدية، ب�ل أمتهن اللعب 

م�ع األرق�ام وه�و تلميذ.ويق�ول إن األرقام 
جذبته بشدة منذ أن كان صغرياً، وكان مولعاً 
بح�ل األلغاز واللعب الرياضي�ة عملياً، وليس 
نظرياً فق�ط. وكان يميل أيضا إىل اس�تخدام 

طريق غري تقليدية يف التعلم.
رغم ذل�ك، يقول محمد البال�غ من العمر 
اآلن 19 عام�ًا، وال�ذي وصل الس�ويد يف العام 
2003 إن الجه�د واإلرادة يف تحقي�ق النجاح، 
هما س�بب تفوق�ه، وليس الفط�رة ، وهو ال 
يعرتف أيضا باملس�تحيل. ويعتقد أن اإلنسان 
عندما يرص ويريد تحقيق يشء، فإنه سيناله 

حتماً، مهما كانت الصعوبات.
وهكذا أس�تطاع تحدي األلغاز واملعادالت 
الرياضية، للمعادلة، وتمكن بعد جهد جهيد، 

لكن بأشهر معدودة، من حلها.
يق�ول محمد انه عندما ح�ّل املعادلة قبل 
ح�وايل ث�الِث س�نوات، ل�م ُتصدقه املدرس�ة 
الثانوي�ة الت�ي كان ي�درس فيه�ا، لك�ن أحد 
أوبس�اال  جامع�ة  يف  الس�ويديني  العلم�اء 
االكتش�اف، وعرض�ه ع�ىل  العريق�ة، درس 
جامع�ات العال�م، فن�ال االع�رتاف باالنجاز 

الكب�ري ال�ذي حقق�ه.
ويؤكد محمد التميمي أن هذا الربوفيسور 
س�اعده كثرياً، بعد أن تأكد من�ه عدة مرات، 

أنه صاحب هذا الحل.

        لندن/ وكاالت

بعد طالء االظافر االغ�ىل يف العالم  الذي 
قدمته عالمة املجوه�رات الفاخرة “أزاتور” 

Azature، قدمت املصمم�ة الربيطانية ديبي 
وينغهام الثوب االغىل يف العالم الذي وصل س�عره 

إىل 3.5 مليون يورو. 
الثوب هو واحد من سبعة فساتني مرصعة باالماس 

صممتها املصممة الربيطانية ديبي وينغهام يف مجموعتها، 
ولك�ن مع س�عره الذي وص�ل إىل 3.5 مليون ي�ورو فإنه األغىل 

عىل اإلطالق. 
الفس�تان املرصع ب�50 قطعة من املاس األس�ود، تزن القطعة الواحدة 

قرياطني، ويزن الفستان حوايل 13 كيلوغراًما. 
الجزء األغىل من الفس�تان املصمم يدوًيا -والذي كان نتاج ستة أشهر 
م�ن العم�ل- كان املح�ور بخم�س غرامات من امل�اس األس�ود كما زود 

الفستان بالكثري من الذهب األبيض أيضاًَ.

هذا هو الثوب األغىل

وأخريًا..
حقتتتق أمنتتيتتتته فتتي ستتتن الت 106 

      روما/ وكاالت

بع�د 12 س�نة من اإلقامة غري الرشعية، من�ح مواطن من البريو تجاوز عم�ره ال�106 أعوام ترصيح 
إقامة يف إيطاليا ألسباب إنسانية.وذكرت وكالة األنباء اإليطالية »آكي« أن مكتب الهجرة اإليطايل قّرر أخرياً 
منح املواطن كوبا بلكازار أرتش�ينيو الذي بلغ عمره 106 أعوام ترصيح إقامة ألس�باب إنس�انية، مراعاة 

بجوار ذويه.وأش�ارت إىل أن أرتيش�ينيو دخل البالد عام لس�نه املتقدم�ة ورغبت�ه يف البقاء 
ابنت�ه حام�اًل  تأشرية دخول سياحية.2000 بصحب�ة 

البقاء بالبالد لإلقامة مع بعض من ذويه من غري أنه قرر يف وقت الحق 
بطريقة غري قانونية ربما تعرّضه للطرد يف دون االك�رتاث ب�أن إقامته 
إىل أن جالية البريو تبّنت قضية الرجل عام أي لحظة.وأشارت الوكالة 
، وتوس�طت لدى مكتب الهج�رة التابع 2006، بع�د أن أتم ال�100 
لك�ي  العاصم�ة  يحصل عىل ترصي�ح إقامة، ما أوقع لرشط�ة 
يف ح�رية بني منح�ه ترصي�ح إقامة موظف�ي مكت�ب الهج�رة 

بإبع�اده  ق�رار  إص�دار  ع�ن الب�الد ج�راء إقامت�ه بصفة غري أو 
قّرر أخرياً منح املواطن البريويف مبتغاه، قانونية.غري أن مكتب الهجرة 

به طوال 12 سنة.مانح�اً إياه ترصي�ح إقامة حلم 

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 

بم�وازاة املفخخات والعبوات الناس�فة وكوات�م الصوت ..وكل 
مس�تجدات الحياة بعد االحتالل ومفرداتها الجديدة ..تتفجر أيضا 
بوجه العراقي حقائق شخصيات وتصدمه وتذهله...وكأن التغيري 
قد جاء بما يكشف النفوس والشخصيات ويعرضها كما هي ,وغري 
التي كانتها ,وغري التي ألفناها وعرفناها وتعاملنا معها ...وهزتنا 
معرفة إن الس�لطة, أية س�لطة ,املال ,املنصب, املكانة االجتماعية 
,يمك�ن ان تكون اق�وى قناع.  واك�رب صالونات التجمي�ل ..وأكثر 
مفعوالت الس�حر لبعض الشخصيات ..وفاجأنا رجل األعمال الذي 
أفلس وضاع�ت فرصه انه مجرد كائن رخي�ص مبتذل ...وصدمنا 
ه�ذا الذي لم يعد بمنصب بضآلته وس�عة بالدت�ه ..بل ..ان من بني 
املحس�وبني عىل هندس�ة النفس وصناعة الش�خصية وسرب أغوار 
اإلنس�ان والحي�اة إنما ه�م ببغ�اوات ال عالقة لها بم�ا تحمل من 

كلمات وشهادات وتحصيل أكاديمي وإعالمي.
وع�ي العراق�ي يتع�رض ملفخخ�ات وانفجارات الش�خصيات 
..واضطراره أحيانا لسد انفه من روائح العفن املنبعث من انفجار 
بعض الش�خصيات..إىل ان ألف األمر كح�دث يومي ولكن بمفعول 
مري�ع:  فقدان الثقة ..والش�عور بالخديع�ة واالمتعاض ..وتوطن 
ان ي�رى الش�يوعي القديم ,املكافح من اجل فقراء وش�غيلة العالم 
والداع�ي التحاده�م ووحدته�م ..ه�ذا الش�يوعي ,وق�د طلع منه 
النقيض ...طلع منه الضيق البائس الطفيي والذي يهتف للطائفية 
والبتكار الضغائن واملنظر للكراهية..  واملستعد لتحويل دم الشغيلة 
والفق�راء إىل دوالرات امربيالي�ة )ال دنانري(...و..أفزعن�ا الوجودي 
..بنزعته اإلنسانية ..ووجدناه اضعف واجبن من ان يكون مسؤوال 
ع�ن مواقف�ه البس�يطة وأف�كاره الت�ي كان يله�ج به�ا وأوهمنا 

باستحقاقه جائزة نوبل لرحابة وإنسانية وعمق شخصيته.
الظ�رف الس�يئ يمك�ن ان يخل�ق اإلنس�ان الس�يئ واملجتمع 
املش�وه ..ولكن ..الظ�روف الصعبة والعصيبة وكم�ا تخلق وتفرز 
رج�ال التاري�خ وصناع الحياة ,فإنها تكش�ف األكاذي�ب واملزيفني 
م�ن الرجال ..وكان الظ�رف العصيب ال يخلو من فائ�دة ...ويتوىل 
تصحيح أسماء وعناوين ومنازل الرجال ..فرتمي إىل املزبلة وترفع 
إىل القمة ...وتقش�ط األقنع�ة الزائفة من هذا, وتجي وتيضء وجه 

ذاك.
وجدنا يف )الفرمتة( مصطلحا مناس�با للعالقات اإلنس�انية يف 
ظل )الفوىض الخالق( ورضورة )تصفري( الذاكرة وإعادة برمجتها 
وفق الواقع الجديد.. وال نعتمد عىل انطباعاتنا وقناعاتنا الس�ابقة 
بالناس.. فق�د يرعبنا جهلنا باألخ والقري�ب والصديق ...ولم يكن 
كما حس�بنا...فهو ليس فقط غري طيب وغري قديس, بل هو أفعى 
وبس�م زع�اف ..فاملنصب أو الث�روة وعنرص القوة ال�ذي حل عليه 

كشفه وفضحه مثلما كشف وفضح غفلتنا. 
املؤلم أن أس�ماء المعة.. وتش�كل معنى يف البلد قد خرسناها.. 
عندم�ا صدق�ت م�ا رأت وانجرف�ت مع املوج�ة الوس�خة ...ولكن 
..وباملقاب�ل ..تخلق�ت أس�ماء وعناوي�ن وادوار...وه�ذا هو ديدن 
التاري�خ ..والن مرحلتن�ا ه�ي األصع�ب يف التاريخ فان الس�قوط 

مدو... والشموخ باهر.

ل�م تكتمل فرحة القائد الهمام صدام بنرصه املؤزر يف اس�تعادة 
)خ�ر وهيله( الت�ي عادت يف )ي�وم وليلة( فقد كان ذلك الش�تاء، 
مثقالً باملعارك وحاول اإليرانيون اس�تعادة املبادءة وقاموا بالهجوم 
تل�و الهجوم ع�ىل القطعات العراقية يف عموم خ�ط الجبهة،،، كانت 
البداي�ة مع الجنوب حيث نهر الكرخة وخرم ش�هر وغريها،،، كانت 
جثث الشهداء تواصل املرور إىل املدن العراقية وهي موشحة باألعالم 
التي كانت تخلو حت�ى ذلك الوقت من العبارة األكثر إجالالً يف العالم 
اإلس�المي والتي خطها صدام بخط يده ليحوله�ا من عبارة إجالل 
إىل لفظ�ة دج�ل دائمة ال يزال البعض متمس�كاً بها بحجة أنها لفظ 
الجاللة، لن�رتك العلم العراقي وتأريخه جانب�ًا فلنا فيه جولة أخرى 
ولنعد إىل املعارك التي اش�تد أوارها فقد بدأ النظام يدرك أن اإليرانيني 
عازمون ع�ىل امليض يف القتال ولم تنفع اس�تعادة مدينة املحمرة إىل 
الحض�رية العربية وزفة العرس القومية التي أقامها النظام يف تغيري 
األمور باالتجاه الذي يريده النظام فالش�هداء يتس�اقطون باآلالف 
واألمواج البرشية اإليرانية ال هم لها سوى الوصول إىل الطريق املعبد 

داخل العراق والذي سيوصلهم إىل كربالء.
كان التس�ابق عىل املوت بني الطرفني يثري ش�هية تجار الس�الح 
فقد باتت املنطقة بعراقها وإيرانها املستورد األكرب لكل إنتاج العالم 
من األس�لحة و األعت�دة، معارك تب�دأ وال تنتهي إال م�ع بدء معارك 
جدي�دة وكال البلدين يتكلم عن النرص الحاس�م، جم�وع املوتى من 
الطرفني تشق طريقها بوجع متزايد نحو املقابر التي تبقى أضوائها 
مش�تعلة حتى الصباح يف كل ليلة فاملوت متواصل وال نهاية له، كان 
ربي�ع وصيف العام 1982م م�ن أكثر األوقات حرج�اً للنظام املرص 
ع�ىل القتال حت�ى تحقيق النرص وأمام إرصار النظ�ام يف إيران الذي 
لم تنفع معه لجان املس�اعي الحميدة واملجيدة والعديدة يف ثنيه عن 
االس�تمرار حتى الرمق األخري، قد يك�ون يوم 22 حزيران 1982 من 
األيام التي طواها النس�يان يف هذه الح�رب التي أكلت من العراقيني 
مليون ش�هيد ومعوق ومفقود فقط ال غ�ري ففي هذا اليوم خرجت 
علينا إح�دى املذيع�ات يف تلفزيون الع�راق لتقدم املوج�ز اإلخباري 
ضمن برنامج إخباري يقدم يف الس�اعة الس�ابعة مس�اًء لتعلن بأن 
القيادة العامة للقوات املسلحة قد أصدرت أوامرها باالنسحاب حتى 
الح�دود الدولية وأنهت هذه املذيعة التي قتلت الحقاً يف حرب األخوة 
األعداء بعد الس�قوط، أنهت قراءتها للخرب بابتسامة عريضة، هكذا 
وبأمر من القائد الهمام مسطر املالحم ومعبود األقوام يذهب كل ما 
يدفعه العراق من دماء س�دى فقد اتضح ل�ه ويف اللحظة التاريخية 
من لحظات تجليه الدائمة بأن ال داعي للبقاء داخل األرايض اإليرانية 
لدرء الخطر عن املدن العراقية كما كان يؤكد دائما يف أحاديثه بل أن 
الوقت قد حان لك�ي نعود إىل داخل الحدود أما الذين دفنوا يف اللحود 
فربه�م موجود وأجرهم عىل الخالق املعب�ود، هكذا وبخرب ضاع بني 
األخب�ار مصحوباً بابتس�امة املذيعة التي أتعبت نفس�ها لس�اعات 
أم�ام املرآة لتظهر بوجهه�ا الجميل ولتنقل هذا الخ�رب للعراقيني،،، 
انتهى األمر وعدن�ا إىل الحدود دون أن نعرف ملاذا ذهبنا إىل خارجها، 

وللحديث بقية.

  *  حاتم حسن

  * حسن البيضاني

مغشوشون

صتدام واحلتروب 
والنتائج باملقلوب

انشــغاالت

بين الســطور

مديــر التحريــر 

UPI /ستوكهولم       

 أطلقت مؤسس�ة س�ويدية حملة بتكلفة 137 ألف دوالر تهدف إىل تشجيع 
السكان عىل إلقاء التحية عىل جريانهم.

وذكرت وكالة األنباء الس�ويدية )تي تي( أمس األول أن مؤسس�ة اإلسكان 
الس�ويدية »أم كي بي« أطلقت حملة »قل مرحباً« يف ماملو، وتشمل توزيع دليل 

عىل السكان حول سبل بدء حوار قصري مع الجريان.
ويضمن الدليل نصائح بإلقاء التحية وتفادي األسئلة التي قد يكون جوابها 

»نعم أوال« فقط.
وقالت املتحدثة باسم املؤسس�ة مارغاريتا سوديرسرتوم »أحياناً يكفي أن 
تبتسم أو أن تومئ برأسك أو أن تقوم بمبادرة صغرية«، داعيًة السكان إىل إنشاء 

عالقات أفضل مع الجريان.

      لندن/ وكاالت

حذر األطباء يف لندن من رش العطر 
ع�ىل ط�ريف الرقبة ال�ذي قد ي�ؤدي إىل 
تكوين بق�ع واضحة عىل برشة الرقبة 
تسمى POLKODERMI وهذه البقعة 
ال يمك�ن إزالته�ا إال بواس�طة الليزر. 
وفرس األطب�اء ذلك بكون برشة الرقبة 

أق�ل س�ماكة وأكث�ر تحسس�ا من أي 
منطقة أخرى بالجس�م وهي تتعرض 
ألش�عة الش�مس قبل الوجه التي ترتك 
بصمته�ا و تغ�ري لون الب�رشة و مادة 
الكحول يف العطور ليس�ت هي السبب 
و إنما الزي�وت الروائ�ح.و لذلك نصح 
الخرباء باس�تعمال العط�ر يف املناطق 

التي ال تتعرض ألشعة الشمس.

      المستقبل العراقي / متابعة 
الي�وم  جدي�دة،  دراس�ة  كش�فت 
اإلثنني، أن نس�بة تص�ل إىل ثلث تالميذ 
 13 س�ن  دون  الربيطاني�ة  امل�دارس 
عام�اً، ال يعرف�ون ولي�ام شكس�بري.
ووجدت الدراس�ة أن 30% من التالميذ 
من الفئة العمري�ة 6 إىل 12 عاماً ومن 
مختل�ف أنح�اء بريطاني�ا، ال يعرفون 

يف  ش�هرة  األكث�ر  املرسح�ي  الكات�ب 
التالمي�ذ  م�ن   %27 إن  البالد.وقال�ت 
الربيطاني�ني لم يق�رأوا أي�ة مرسحية 
لشكس�بري، يف حني يجه�ل 12% منهم 
أن الكاتب املرسحي الش�هري بريطاني 
الجنس�ية. واضافت الدراس�ة أن %49 
م�ن التالمي�ذ الربيطانيني ل�م يتمكنوا 
من اكمال عبارة >يا روميو، روميو..< 

من مرسحية روميو وجولييت الشهرية 
لكشسبري رغم أنها مدرجة يف مناجهم 
الدراس�ية. ووج�دت أيض�ا أن 5% من 
الربيطاني�ني من الفئة العمر 18 إىل 34 
عام�اً يعتق�دون بأن >س�ندريال< هي 
املرسحية األكثر شهرة لشكسبري، و%2 
منهم يعتقدون أن شكس�بري شخصية 

وهمية.

137 ألف دوالر لتشجيع اجلريان
 عىل إلقاء التحية

احذْر رش العطر عىل الرقبة

ثلث تالميذ املدارس الربيطانية ال يعرفون من يكون شكسبري

شتتاب عتتراقي حيتتّل معتادلتة ريتاضيتة حّيترت العتلمتتاء
فّك )أرقام برنويل( يف 4 أشهر
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أُع�دت أك�رب هريس�ة بطاط�ا 
يف العال�م يزي�د وزنه�ا عن ألف 
كيلوغ�رام يف أق�ل من س�ت 
س�اعات ه�ذا األس�بوع يف 
فرنس�ا،  بواتيي�ه وس�ط 
وفق�ا لوصف�ة الطاه�ي 

جويل روبوشون.
إن  روبوش�ون  وق�ال 
نح�و 200 ش�اب ومتط�وع 
وهاٍو أتوا من كل أرجاء فرنس�ا, 
يحي�ط بهم طه�اة، ش�اركوا يف هذا 
اإلنجاز الذي سيدرج يف موسوعة غينيس 
لألرق�ام القياس�ية.وعرب روبوش�ون، ال�ذي 
يحمل الرقم القيايس لعدد نجوم دليل ميش�الن يف 

العالم ب��24 نجمة، عن س�عادته بالطاقة التي وظفها 
الش�باب لتحقيق هذا الرقم القيايس, معتربا أن ما قاموا 
به يعد إنجازا ألن تحضري هذه الهريس�ة أمر معقد.وقد 
أتى الطاهي الشهري يف املرحلة الختامية من تحضري هذا 
الطب�ق يف متنزه فوتوروس�كوب الرتفيه�ي، وهو ثاني 
أكرب موق�ع من هذا الن�وع يف فرنسا.وأش�اد بالطريقة 
التي قام بها الش�باب بطهي البطاط�ا باملاء محافظني 
عىل قرشتها وكيف قرشوها وهرس�وها قبل أن يضيفوا 
الزبدة والحليب, وأضاف الطاهي الكبري »هذا الطبق فيه 
الكثري من الحب«.وقد قدمت هذه الهريسة الضخمة إىل 
ثمانية آالف ش�خص زاروا املنتزه.وأوضح مدير املنتزه 
نوي�ل غوتران أن تحضري هذه الهريس�ة احتاج إىل 800 
كيلوغ�رام م�ن البطاط�ا و250 كيلوغرام�ا م�ن الزبدة 
و300 لرت م�ن الحليب. وتعاقب فريقان مؤلفان من 90 
ش�خصا كل ثالث�ني دقيقة عىل إنج�از 1042 كيلوغراما 

من الهريسة بحلول الظهر.

أكبتتر هتريستة بطتتاطتا بالعتتالتتم


