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زيارة املالكي ملوسكو تثري غضب واشنطن
        المستقبل العراقي/خاص

بينما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي انه س�يزور روسيا قريباً من 
أجل عقد صفقات لتس�ليح الجيش. قال مصدر دبلوماسي إن اإلعالن 

عن زيارة المالكي أثار حفيظة الواليات المتحدة.
وق�ال المالك�ي إن الزي�ارة ته�دف إل�ى إحي�اء العالقات مع روس�يا 
االتحادية وتطويرها في المجاالت االقتصادية والتجارية، إضافة إلى 
التعاون العس�كري ومس�اعي اس�تكمال الجيش العراقي للتجهيزات 

المطلوبة.
م�ن جانب�ه، أكد المص�در الدبلوماس�ي إن “المالكي س�بب نوعاً من 
الغض�ب ل�دى اإلدارة األميركية”، الفت�ًا إلى أن إع�الن الزيارة وصف 
“بالمناورة السياس�ية التي يهدف المالكي من خاللها إجبار الواليات 
المتح�دة على التعامل بجدية م�ع ملفات عالقة ف�ي الداخل العراقي 
من بينها ملف األزمة السياس�ية، فض�اًل عن صمتها تجاه التجاوزات 

التركية على العراق”. 

رة من��اورة للضغ��ط لزيا . ا لم��ات األميركي��ة. لمكا تلق��ى س��يال م��ن ا

            المستقبل العراقي/خاص
كش�فت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة في إقليم كردس�تان تتحفظ على 

فضيح�ة كبيرة تتمثل بانتش�ار واس�ع لمرض االي�دز، الفتاً إل�ى أن المرض 
انتش�ر بنسب مخيفة خالل األش�هر األخيرة، وان الحكومة فشلت في وقف 

انتش�اره.وأكد المصدر أن حكومة اإلقليم تتكتَّم على انتش�ار المرض خشية 
م�ن تأليب الش�ارع الكردي عليه�ا. وأوض�ح المصدر أن “ح�االت حرق 

النس�اء بل�غ نحو 4500 س�يدة خالل س�نتين تقريبا” 
مبيناً أن أغلبهن قضين إما إلصابتهن بمرض االيدز او 
ل�”غس�ل العار”، مضيفاً أن “حركة السياحة العربية 

من الوس�ط والجنوب نح�و اإلقليم نقلت المرض 
إلى فئات الش�باب”، مشيراً إلى أن “منطقة حي 
العامل في وس�ط بغ�داد كان من بي�ن األحياء 
التي اكتش�فت حاالت ايدز في صفوف شبابها 
وشاباتها وتم التعتيم على األمر بسبب الحرج 

االجتماعي والتقاليد العشائرية”. 
وذك�ر المص�در أن “ه�ذه المنطق�ة تأتي 
بالمرتب�ة الثاني�ة بع�د كركوك وص�الح الدين 

“، مضيف�اً أن “المحافظ�ات األخ�رى ال تعرف 
بوج�ود المرض بين س�كانها واغلب اإلصابات 

ال تزال غير مكتش�فة بس�بب ضع�ف اإلجراءات 
أو ف�ي  المتبع�ة س�واء ف�ي اإلقلي�م  الصحي�ة 

المحافظات األخرى”.

محافظ ميسان في حوار
 لـ                                    :  

وصلنا إلى 95 % من 
انجاز البنى التحتية

البنتاغون تطلب 
أمواالً جديدة 
لتغطية نفقات 

مدربيها بالعراق
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           بغداد/ المستقبل العراقي    
أع�رب الرئي�س اإلس�رائيلي ش�يمون بيري�ز أم�س ع�ن أمل�ه 
“باختف�اء” الرئي�س اإليران�ي محمود احم�دي نجاد، ال�ذي ينهي 
واليت�ه الثانية ف�ي عام 2013.ونق�ل بيان صادر ع�ن مكتب بيريز 
باالنكليزي�ة قوله “أصلي الن تكون الس�نة المقبلة أعظم س�نة في 
تاريخ دولة إس�رائيل وان يختفي أولئك الذين يهددوننا مثل احمدي 
نجاد. س�ننتصر عليهم”. وجاءت تصريحات بيريز في خطاب ألقاه 
في اس�تقبال زوار في منزله بمناس�بة حلول عيد العرش اليهودي. 
وأضاف “آمل أن نقوم هذا العام بفعل الش�يء األكثر حكمة المتنا، 
وهو صنع الس�الم - السالم بيننا والسالم مع جيراننا والسالم في 
الشرق األوسط”.وتشتبه إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق 
األوس�ط لكن غير المعلنة، والغرب بس�عي إيران المتالك الس�الح 

النووي تحت ستار برنامج مدني، األمر الذي تنفيه طهران.

برييز يأمل “اختفاء” نجاد
 يف عام 2013

        المستقبل العراقي/ خاص 
لده�م ع�دد م�ن  تحرك�ت ق�وة خاص�ة 
الس�جون ف�ي ب�ادوش والكاظمي�ة والتاجي 
وأب�و غري�ب، وتمكن�ت من مص�ادرة كميات 
م�ن الم�واد الممنوع�ة الت�ي كان المعتقلون 
يس�تعملونها ف�ي داخل تلك الس�جون.مصدر 
امن�ي ابل�غ “المس�تقبل العراق�ي” إن الق�وة 
تمكن�ت م�ن مص�ادرة منظوم�ات لالنترنت 
وحاس�بات متط�ورة وأجه�زة نق�ال ذكي�ة، 
كم�ا قادته�ا عملي�ات التفتيش إل�ى التوصل 
لمعلومات الكترونية تفيد بان زعماء مافيات 
وإره�اب معتقل�ون ف�ي الس�جون يدي�رون 
أعماله�م عبر االنترن�ت والموبايل ويحركون 
العادي�ة  أعماله�م  ويمارس�ون  عصاباته�م 
وعالقاته�م بذويهم.وتابع المص�در إن القوة 
دهمت المجمع اإلقليمي للس�جن في بادوش، 

وتمكنت من مص�ادرة عدد من أجهزة الهاتف 
النق�ال. يأتي هذا بعد س�اعات م�ن دهم قوة 
خاصة لسجن أبو غريب أمس األول ومصادرة 
الهواتف النقالة للسجناء أيضا.وأشار المصدر 
إلى أن تنام�ي البيروقراطية والتكاس�ل وقلة 
الزي�ارات الميدانية أصبح آفة تنخر في جس�د 
ه�اً ب�أن رئيس  المؤسس�ات الحكومي�ة، منوِّ
ال�وزراء ن�وري المالك�ي من�ذ توليه رئاس�ة 
الوزراء حتى اآلن لم يقم بزيارة ميدانية واحدة 
مفاجئة لدائرة أو مؤسسة لالطالع على واقع 
عملها ومعايش�ة المراجعين م�ن المواطنين 
ف�ي  اإلداري  العم�ل  واق�ع  عل�ى  واالط�الع 
المؤسسة الحكومية الخدمية العراقية وكذلك 
مستش�اريه، مشيراً إلى أن األمر ينسحب على 
ال�وزراء الذي�ن يقلص�ون ع�دد جوالتهم قدر 

اإلمكان لحماية أنفسهم وتامين رفاهيتهم.

انتشار واسع ملرض االيدز يف كردستان 
وسط تكتم السلطات

       بغداد/ المستقبل العراقي
الدف�اع  وزارة  قدم�ت 
األميركية طلبا، امس االربعاء، 
للحص�ول عل�ى مبل�غ مالي 
دوالر  1,7ملي�ون  بقيم�ة 
بهدف دعم وابقاء المدربين 
التابعي�ن للجي�ش االميركي 
المتح�دث  العراق.وق�ال  ف�ي 
االميركي�ة  الدف�اع  وزارة  باس�م 
ج�ورج ليت�ل للصحافيي�ن “وافق 
األركان  هيئ�ة  رئي�س  نائ�ب 
المش�تركة مؤخ�را على طلب 
القي�ادة المركزي�ة للحص�ول 
على 1,7 مليون دوالر أميركي 
م�ن خ�الل صن�دوق مب�ادرة 
للس�ماح  المقاتلي�ن  الق�ادة 
ألف�راد م�ن مكت�ب التع�اون 
األمني في العراق )او اس سي 
اي( بمواصل�ة تدريب وتوفير 
التعليم العسكري لقوات األمن 
ام�را  العراقية”.واعتب�ر ذل�ك 
مؤقتا حتى وصول الكونغرس 
ال�ى صيغ�ة لدع�م المدربي�ن 
االميركيين بالع�راق ماليا في 

وقت الحق هذا العام.

مصدر ل�                 : المالية وجهت 

الهيئة بإجراءات جديدة

تطبيق زيادة 
رواتب املتقاعدين 

مطلع 2013
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لدفاعية ا لعالق��ات  ا قيي��ن  لعرا ا م��ع  ن��ي يبحث  اإليرا لدفاع  ا وزي��ر 

وحيـدي يف بغداد بعـد ساعـات
 من تفتيشها طائرة إيرانية

4500 س��يدة أحرق��ت خ��الل س��نتين تقريب��ًا

تفاصيل ص2

بع��د ان كش��فت                   معلوم��ات ع��ن االنف��الت فيه��ا 

قوة أمنية تدهم سجونًا يف بغداد واملوصل وتصادر مواد ممنوعة اجلريمة االمريكية
تح��ول ش��تاء الع��راق ال��ى صي��ف 

اله��ب وكارثة بيئي��ة على االب��واب 

محمود احمدي جنادشيمون بيريز

         المستقبل العراقي/ خاص
يعت�زم رئي�س مجلس النواب، القي�ادي في القائمة العراقية أس�امة النجيفي إج�راء زيارة الى مص�ر وتونس في األيام 
القليلة المقبلة. وأكد مصدر مطلع في تصريح خص به »المستقبل العراقي« إن النجيفي »تلقى دعوات من حكومتي القاهرة 
وتون�س من أجل زيارتهما والتباحث معهما بمس�تجدات الوضع الراهن وبحث العالقات المش�تركة بين العراق وبين هاتين 
الدولتين«، مش�يراً الى انه »أبدى موافقته على تلبية تلك الدعوات، وهو يهيئ نفس�ه إلجراء تلك الزيارة«. ويرى مراقبون إن 
النجيفي يس�عى الى التقارب مع الس�لطات ذات الطابع اإلس�المي. فقد كان أول الملبين لدعوة رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان التي وجهها له لحضور المؤتمر الدوري الرابع لحزب التنمية والعدالة الحاكم في تركيا، والذي يتزعمه 
أردوغان. ويأتي اس�تعداد النجيفي إلجراء زيارته الى القاهرة وتونس استكماالً لتوطيد عالقات مماثلة لتلك 

التي يقيمها مع تركيا، السيما إن الحكومتين المصرية والتونسية يتزعمها األخوان المسلمون. 

في إط��ار تعزيز عالقات��ه مع الس��لطات »اإلس��المية«

مصدر لـ                       : النجيفي يعتزم زيارة القاهرة وتونس قريبًا

رئاسة اجلمهورية: ال “نعّطل” أحكام اإلعدام .. “العدل” تعّطل التنفيذ !!

السليمـانية 
اكربمنـفذ لتهـريب 

العملـة الصعبـة
 إىل إيــران

مطالبة بمنع عقد مؤمتر 
االنتقالية” يف  “املدن 

كركوك

جــزيــرة بغــداد.. 
تتـنـفـس دجلـــة 

وحتــفـــل 
بالــزّوار
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تنويــــــه 
ورد س�هوا في عنوان خبرنا الخاص يوم امس )خش�ية 
دولية من تحول ميزانية مفوضي�ة االنتخابات الجديدة الى 
فس�اد س�ياحي(، ذكر مفوضي�ة االنتخابات، ف�ي حين ان 
الخبر يخص مفوضية حقوق االنس�ان التي ش�كلت حديثاً. 

مع االعتذار. ص3

ً
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

صار واضحا أن المس�لحين الذين يطاردون بش�ار 
األس�د، ويطاردهم من حارة إلى ح�ارة، ومن مدينة إلى 
أخرى، ومن ش�ارع آلخر، يس�عون إلس�قاطه بمبررات 
طائفي�ة م�ع انس�حاب المتظاهري�ن إل�ى بيوتهم بعد 
اشتداد المعارك، وتراجع الرئيس عن مشروع اإلصالحات 
الدس�تورية، وتنفيذ م�ا يتطلبه إع�الن امبريالي ببداية 
مش�روع عرب�ي يش�تغل على ه�دف إس�قاط األنظمة 
الدكتاتورية، واألخرى التي تش�كل هدفا ستراتيجيا في 
السياسة األميركية واإلس�رائيلية بسبب عالقتها بإيران 

وعالقة مماثلة بحزب الله!.
ومع سقوط المخافر الحدودية، ووقوف المسلحين 
على الجانب اآلخر من الخط الفاصل، صار واضحا أيضا 
أن المسلحين سيقودون البلد ان افلحوا في إسقاط األسد 
إلى س�احة البلدان التي أس�قطت رؤس�اءها باس�تثناء 
اليمن التي تش�تغل بخريطة من التوجهات بدأتها بربيع 
مصلوب على خشبة المش�روع االمبريالي، وانتهت إلى 
مش�روع غير بعي�د عن حكوم�ة الرئيس الس�ابق علي 
عبد الله صالح!.م�ن الواضح أن "الش�باب" يكرهوننا، 
وان وضعن�ا بين أيديهم كل اإلمكانات، وس�هلنا لهم كل 
الممكن�ات الواقعي�ة من مال وس�الح، واس�تقبلنا قادة 
المعارضة الس�ورية، مثلما يبدو أن المعارضة السورية 
ليست واحدة، وحتى يتبين الخيط األبيض من المعارضة 
الليبرالي�ة من الخيط األس�ود من المعارضة المس�لحة 
الت�ي تغذيه�ا القاعدة ومجموع�ات مس�لحة مختلفة، 
س�يعاني العراقيون كثيرا وسيدفعون الثمن دما عبيطا، 
وس�يارات مفخخة، ومشاريع تآمر بالتحالف مع الخط 
الرجع�ي لتي�ارات إرهابية م�ا زالت تعمل في الس�احة 
العراقية، وس�نعود إل�ى نقطة الصفر األول�ى التي كان 
العراقيون يعرفون من أين تنطلق المجموعات المسلحة 
وكيف تحتضنها المالذات اآلمنة وكيف تتفجر في اليوم 
التالي المدن العراقية مثلما يبدو أن حال العراق سيبقى 
هكذا إلى مدة غير قليلة من الزمن يس�تقبل المتفجرات 
والوف�ود المس�لحة، وكأن ق�در العالقة مع س�وريا هو 
أن تبقى الحدود ملغمة مش�تعلة س�اخنة، وان التحريم 
يجب ان يس�ري عل�ى العالقة السياس�ية واالقتصادية، 
وكأننا أمام مشهد ميلودرامي يتحدث عن استحالة قيام 
عالق�ات طبيعية بين دمش�ق وبغداد، وه�ي واحدة من 
أهم أهداف الربيع العربي ووقوف المس�لحين ببنادقهم 

المحشوة بالنار والكراهية والطائفية على الحدود!.

س�وريا هي الخاصرة الرخوة في مشروع استمرار 
االستقرار األمني من عدمه، ولن يكون هناك استقرار ما 
دامت المسألة تجري بين البلدين على أساس طائفي إذا 
ما تم األخذ بنظرية انتصار المسلحين على إرادة الدولة 
مع إننا نش�هد في اآلونة األخيرة تقدما ملموس�ا لقوى 
الحكوم�ة عل�ى قوى المس�لحين خاصة ف�ي العاصمة 
دمشق حتى بعد التفجيرات المفخخة والمعارك الجزئية 
التي تجري بين الجيش وقوى األمن وكتائب المسلحين، 
ل�ذا كان عل�ى العراق الذي ي�ود أن تكون تل�ك الخاصرة 
هادئ�ة على خلفية المبادرة السياس�ية لح�ل النزاع في 
س�وريا أن يض�ع في حس�ابه الطابع الدموي للس�لطة 
الجديدة والتحاق سوريا بركب الجبهة المعادية للتجربة 
الوطنية الديمقراطي�ة التي ال عالقة لها بطبيعة النظام 
العربي القديم، والعالقة م�ع جبهة الحرب الثورية التي 
تقودها فصائل المقاومة العربية واإلس�المية في لبنان 

ضد إسرائيل!.
عل�ى العراق أن يتوقع ضغط الس�عودية وقطر في 
قمتها العربية المقبلة إذا اس�تمر الغياب الس�وري على 
العراق عبر مطالبت�ه االنخراط في جو المبادرة العربية 
للس�الم مع إس�رائيل، وهذا يعني أن إس�رائيل س�تكون 
ف�ي المنص�ور او الجادري�ة ويتعي�ن عل�ى الحكوم�ة 
العراقي�ة أن تتعام�ل م�ع ت�ل أبي�ب مثلما يتعي�ن على 
رئيس الحكومة العراقية اس�تقبال الس�فير اإلسرائيلي 
وقبوله أوراق اعتماده ما يس�تلزم وجود س�ونار وجنود 
حراس�ة ومس�ؤولية أمنية مترتبة على الع�راق بحماية 
امن الس�فارة اإلس�رائيلية، واالهم ما تقتضيه العالقات 
الثنائي�ة الطبيعي�ة م�ن اتفاق�ات اقتصادي�ة وتجارية 
واألكثر أهمية بل واألخطر وجود عالقات ثقافية وتطبيع 

للعالقات الثنائية في هذا المجال!.
لس�ت من الذي�ن "يولولون" من التطبي�ع الثقافي 
مع إس�رائيل، ألننا على المستوى الفكري أوضح وأغنى 
وأكث�ر س�موا واكتن�ازا وكثاف�ة لكنن�ا نخش�ى أن يمر 
المش�روع الثقاف�ي الصهيوني على الكثي�ر من الفئات 
االجتماعي�ة والعمرية العراقية، ويتم القبول بإس�رائيل 
دولة مس�تقلة، وعل�م وس�يادة يهودية في ظ�ل غياب 
التيار القومي واإلس�المي عن ساحة الممانعة الثقافية 
بس�بب الخالفات السياسية الراهنة.. إن إلحاح إسرائيل 
عل�ى التطبي�ع الثقاف�ي هدفه تمري�ر مش�روع الدولة 
اليهودية على المس�توى الفكري والروحي ألبناء العالم 
العربي واإلسالمي والن الثقافة مدخل مهم إلقناع الناس 
بيهودي�ة الدولة فهل س�يتنبه المثقفون والسياس�يون 

لذلك؟!.
سقوط بش�ار األس�د س�يضعف خاصرة مقاومة 
المش�روع الس�عودي الخ�اص بالتطبيع مع إس�رائيل 
وهي لن تكون غاية سعودية بحد ذاتها الن العالقة بين 
آل س�عود وإس�رائيل قائمة منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية 1939- 1945وتش�كلت بقوة ف�ي لقاء الباخرة 
بين آل س�عود والرئيس األميركي ترومان، لكن الرياض 
تس�تهدف بالمبادرة إخضاع التجربة العراقية لمشروع 
التطبيع، والعمل على إسقاطها إن هي رفضت االنسياق 
وراء الجهد الخليجي المدعوم من قبل الواليات المتحدة 

لحماية تل أبيب!.
إن الحرب التي يخوضها بش�ار األس�د في دمش�ق 
س�نخوض تداعياتها اإلس�رائيلية في بغداد، وس�يكون 
لزام�ا علينا الدفاع عن المقدس�ات اإلس�المية، وكرامة 
الناس، واإلس�الم، ومقاومة التطبيع اإلس�رائيلي، وهو 
قدرن�ا وجوهر وج�ود نظام وطني يمك�ن الرهان عليه 
في مواجه�ة إخطبوط السياس�ة اإلس�رائيلية، ويجب 
ان تكون السياس�ة العراقية واضحة مع ش�عبها إذا ما 
أتت الساعة التي يسقط فيها نظام الرئيس بشار األسد 
بسبب الضغط السعودي والقطري والعربي المدعوم من 
مشروع "أصدقاء س�وريا"، وعقدت القمة العربية في 
قطر وحضرت العرب وغاب األسد عن الدوحة كما غاب 
عن قمة بغ�داد والوضوح يتطلب الوقوف الحازم بوجه 
التطبيع وقرار مماثل بكسر شوكة المشروعين القطري 
والسعودي اللذين يسعيان إلسقاط النظام الوطني هنا 
الن الغاية الس�تراتيجية ليست إضعاف األسد حتى قدر 
ما ه�ي العمل على إضعاف النظ�ام الوطني في العراق 
وإس�قاطه مع إنن�ي اعتقد أن الربي�ع العربي الذي قام 
قبل سنتين من اآلن واسقط أربعة أنظمة عربية يشتغل 
بمعايي�ر طائفية إلضع�اف األنظمة الثوري�ة والوطنية 
لصال�ح قي�ام أنظم�ة أصولية تابع�ة ألجن�دة التنظيم 
العالم�ي لإلخ�وان المس�لمين الجه�ة المس�تفيدة من 
الربيع العربي الجديدة على س�احة التحالف السياس�ي 

الراهن مع الواليات المتحدة األمريكية!.
س�وريا هي الخاصرة التي س�تؤلمنا أكثر في حال 
سقط بش�ار األس�د مثلما آلمتنا ونحن نتهيأ لبناء أول 
تجربة وطنية في التاريخ الحديث وهي المخرز الوحيد 
الذي يس�تطيع تمزيق الصورة الخلفي�ة آلمال معقودة 
وأه�داف حقيقي�ة ف�ي بن�اء دول�ة آمن�ة م�ن صحوة 
المس�لحين وكراهية الق�رون التي يحمله�ا أحفاد أبي 

سفيان واألمويون!.

ســـوريــا.. اخلــاصـرة واملخــرز !

           بغداد/ امل�ستقبل العراقي

بعد س�اعات من تفتيش الس�لطات العراقية 
لطائ�رة إيراني�ة متجه�ة إل�ى س�وريا بحًثا عن 
أس�لحة لدعم س�وريا، حل في بغ�داد أمس وزير 
الدف�اع اإليران�ي العمي�د احم�د وحي�دي حي�ث 
بح�ث مع رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي "تعزيز 
العالقات الدفاعية" و"أمن واس�تقرار المنطقة" 
والتعاون العس�كري بين البلدي�ن. وأكد المالكي 
خ�الل اجتماعه مع وحيدي في بغداد أمس "على 
ضرورة التعاون الثنائي بين البلدين لتثبيت األمن 
واالس�تقرار في المنطق�ة، ومكافح�ة اإلرهاب. 
وقال إن العراق يسعى إلى عالقات جيدة مع الدول 
كافة، الس�يما الجمهورية اإلس�المية اإليرانية".
وش�دد على أن ما تشهده المنطقة يتطلب المزيد 
م�ن التفاهم والتنس�يق بم�ا يحم�ي بلدانها من 
التحدي�ات الت�ي تواجهه�ا" كم�ا نقل عن�ه بيان 

صحاف�ي لمكتب إع�الم المس�ؤول العراقي الذي 
أش�ار إلى إن وزي�ر الدفاع اإليراني قدم اس�تعداد 
بالده للتعاون مع الع�راق في المجاالت كافة بما 
يخدم األمن واالستقرار في المنطقة.وبحث وزير 
الدف�اع اإليراني الذي يترأس وفدا عس�كريا رفيع 
المستوى مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي 
وع�دد آخر م�ن كب�ار المس�ؤولين السياس�يين 
والعسكريين العراقيين عالقات البلدين السياسية 
والعس�كرية وتأثير األزمة الس�ورية عليها. وفي 
تصري�ح ل�دى وصول�ه إلى مط�ار بغ�داد الدولي 
أع�رب العميد وحيدي عن "س�روره لزي�ارة البلد 
الصدي�ق والش�قيق" الع�راق. وق�ال إن "البلدين 
تربطهما العدي�د من المش�تركات وهناك المزيد 
م�ن المج�االت على الصعي�د السياس�ي واألمني 
واالقتصادي والثقافي تس�تدعي تطوير العالقات 
بي�ن إي�ران والع�راق إلى أفض�ل مس�توى لها". 
وأض�اف أن "السياس�ات المبدئي�ة للجمهوري�ة 

اإلسالمية تعتمد تنمية العالقات الشاملة مع دول 
المنطقة وخاصة دول الجوار" مؤكدا أن "العراق 
يحظ�ى بمكان�ة خاصة في السياس�ة الخارجية 
والدبلوماس�ية الدفاعي�ة للجمهورية اإلس�المية 

اإليرانية". 
وق�ال إن "الع�راق الجدي�د ال�ذي أقي�م على 
أس�اس ش�عبي وقانوني يجعل الفرصة مناسبة 
أم�ام الش�عبين لفتح آفاق واس�عة م�ن التعاون 
وحس�ن الج�وار والعالق�ات الس�لمية". وأوضح 
العمي�د وحي�دي أن "زيارته إلى الع�راق تأتي من 
اجل البحث في االتفاقي�ات الدفاعية بين البلدين 
وس�بل تعزيز العالقات الدفاعي�ة وتبادل وجهات 
النظر ح�ول القضايا اإلقليمي�ة والدولية". وتعد 
زيارة العمي�د وحيدي إلى العراق أول زيارة لوزير 
دف�اع إيران�ي إلى بغ�داد من�ذ قي�ام الجمهورية 
اإليراني�ة ع�ام 1979والتي دخلت ف�ي حرب مع 

العراق استمرت بين عامي 1980 و1988.

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

نقل�ت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية 
أمس عن تقارير س�رية لالستخبارات األمريكية 
أن إيران في عامي 2007 و2008 كانت تخش�ى  
غارات إس�رائيلية لدرجة أنه�ا أطلقت النار على 
ع�دد من الطائ�رات المدنية وفي إح�دى المرات 
على طائرة عسكرية تابعة لها،  في محاولة صد 

غارة إسرائيلية وهمية.
أع�ده  تقري�ر  ف�ي  وج�اء 
ق�وات  وح�دات  أن  البنتاغ�ون 
اتخذت  اإليرانية  الج�وي  الدفاع 

إجراءات غير مناس�بة عش�رات 
الم�رات، بم�ا فيه�ا إط�الق النار 

على أهداف ل�م تتمكن من التعرف 
عليه�ا أو أخطأت في 
التقرير  ذلك. وأش�ار 
مس�توى  أن  إل�ى 

االتص�االت ف�ي القوات المس�لحة 
اإليراني�ة متدن وعي�وب التدريب ف�ي صفوفها 

جس�يمة لدرج�ة أن األخط�اء في التع�رف على 
الطائرات التي تدخل األجواء اإليرانية ستتواصل 
في المس�تقبل. وأوضح التقرير الذي صدر عام 
2005 أن ق�وات الدفاع الجوي اإليرانية قلقة من 
احتم�ال أن تحاول طائ�رة تابعة لع�دو انتحال 
صف�ات طائرة مدنية. وتاب�ع التقرير أن مزيجاً 
من اليقظة والعيوب ف�ي قيادة القوات اإليرانية 

أدت الى ارتكاب عدد من األخطاء. 
وأوض�ح التقري�ر أن وح�دة الدف�اع الجوي 
التابع�ة للح�رس الث�وري اإليران�ي أطلقت في 
حزيران صاروخ "تور- ام 1" على طائرة مدنية. 
وف�ي أيار ع�ام 2008 أطلقت س�رية مدف��عية 

الن�ار على طائ�رة اس�تطالع إيرانية 
طي�ار  ب�ال 

وطائرة مدنية. وفي الشهر نفسه أطلقت سرية 
مدفعية أخرى النار على مقاتلة إيرانية من طراز 
"F-14". وفي حزيران من الس�نة نفس�ها بعد 
ان أجرت اس�رائيل تدريبات جوية، أطلق الدفاع 
الج�وي اإليراني الن�ار على طائرتي�ن مدنيتين، 
 "4-F" وف�ي ح�ادث منفص�ل أقلع�ت مقاتل�ة
إيراني�ة من أجل متابعة طائ�رة تابعة للخطوط 
الجوي�ة العراقية ف�ي األجواء وه�ي تتوجه من 

بغداد الى طهران.
وف�ي الوقت نفس�ه، أش�ار التقري�ر إلى أن 
الق�وات اإليراني�ة ب�دأت بع�د فت�رة قصيرة من 
التدريبات الجوية اإلس�رائيلية 
ع�ام  حزي�ران  ف�ي 
تدريبات    ،2008
خاص�ة بها على 
ه��جمات  ش�ن 
في  أه�داف  عل�ى 
مدينة  مث�ل  إس�رائيل 
النووي  والمفاعل  حيفا 

في ديمونة.

إيران تستهدف طائرات مدنية وعسكرية باخلطأ
وحيـدي يلتقي املـالكي بعد ساعـات من تفتيش خشية هجوم إرسائييل

بغـداد طــائرة إيرانيـة

زفاف بطقم مستأجر وذهب مقّلد.. فاملطلوب 
اليوم حاسوب وسيارة !

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي 

على الرغم من أن اقتناء الذهب ش�ائع بين العراقيات 
منذ القدم، إذ يعتبرنه زينة وخزينة، إال أن الالفت اليوم هو 
تس�ابقهن على بيعه لتلبية متطلبات االستهالك الجديدة 
ف�ي المجتم�ع. فط�وال عقود م�ن الزمن، ظلت األس�رة 
العراقية تعتز بالحفاظ على قطعها الذهبية تحسًبا لغدر 
الزم�ن، فيبقى المص�اغ الذهبي حبيس خزائ�ن األمهات 

لعقود، يتوارثها األبناء جياًل بعد جيل. 

الذهب بني جيلني
ما زالت أم هاش�م "66 سنة" تقتني قطعها الذهبية 
من أس�اور "بتوت" ومحابس وحجل "سوار سميك تزين 
به األرجل" منذ ثالثة عق�ود، تعتبر بيعها أو التصرف بها 
مساًس�ا بها شخصًيا. وفي أيام عصيبة مرت بها األسرة، 
لم تجرؤ أم هاش�م على بيع قطعها الذهبية، الس�يما في 
س�نوات الحصار االقتصادي على العراق في التسعينيات، 
ب�ل صمدت أم�ام األزم�ة وخرج�ت منها س�المة. وحال 
أم هاش�م هو ح�ال أغلب العراقيات اللوات�ي يرفضن بيع 
مصاغه�ن من المعدن األصفر، يوصي�ن به لبناتهن. لكن 
الجي�ل الجديد ل�ه رأي آخر في المس�ألة ه�ذه، إذ ال ترى 
الطالبة الجامعية هيفاء حس�ين في الذهب سوى وسيلة 
لس�د متطلب�ات االس�تهالك، وإذا اس�تدعى األم�ر يمكن 
التعوي�ض عنه بزينة من الذهب المقل�د. تضيف "أقنعت 
والدت�ي ببي�ع قط�ع ذهبي�ة واالس�تفادة بثمنها لش�راء 
تلفزيون جديد وحاس�وب حديث وكاميرا ولوازم أخرى". 
ويشير حديث هيفاء إلى ظاهرة االستهالك الذي يمتاز به 
جيل جديد، يختلف في أفكاره وأهدافه وطموحه عن جيل 

اآلباء واألجداد.

املقلد يغري التقاليد
تفس�ر الناش�طة النس�وية لمي�اء الجبوري س�لوك 

هيفاء قائلًة إن أحد األس�باب التي تدعو األس�رة العراقية 
للتخل�ي ع�ن إرثها من الذه�ب هي الحركة االس�تهالكية 
الكبي�رة ف�ي المجتمع، "إذ أدى االنفتاح إلى دخول س�لع 
جدي�دة تحتاج إلى س�يولة نقدي�ة، كالس�يارات الحديثة 
والحواس�يب والكاميرات ووس�ائل الترفيه األخرى، وهذه 
الحاجة تستدعي تس�ييل الذهب للحصول على نقد". أما 
الس�بب اآلخر الذي يش�جع األس�رة على بي�ع المقتنيات 
الذهبية فهو س�هولة إيجاد البديل من الذهب المقلد الذي 

يصعب أحياًنا تمييزه عن األصيل، ويقل ثمًنا.
باعت تماضر محمد )22 سنة( ذهب والدتها لتشتري 
س�يارة بقيمة س�تة آالف دوالر. تقول: "طوال سنوات لم 
يَر ذهب أمي النور، ولم أتقلده إال في المناس�بات النادرة، 
فقررت اس�تثماره في ش�راء واس�طة نق�ل احتاجها في 
عملي، واش�تريت ذهًبا مقل�ًدا بقيمة 400 دوالر، ال تميزه 
العي�ن إن كان حقيقًيا أم مقلًدا". أما سوس�ن الجزائري، 
فقد باعت ذهب األس�رة ال�ذي تحتفظ به منذ ثالثة عقود 
لشراء حاس�وب ولتحديث واجهة البيت. تقول الجزائري: 
"حزنت والدتي في بداية األمر، لكّنها أدركت بعد حين أنه 

الصواب".

ا! والعك�س اأي�سً
ال يرج�ع الباح�ث االقتصادي جعفر حس�ين ظاهرة 
بيع الذهب إلى الحاجة االقتصادية، "ففي أس�وأ األزمات 
االقتصادي�ة الت�ي مر بها الع�راق لم تلجأ األس�ر إلى بيع 
ذهبها، ألنها تعتبره ذخيرتها أليام العوز". يتابع: "ارتفع 
مس�توى المعيشة وتضاعفت الرواتب، لكن هناك ظاهرة 
اس�تهالكية تحتاج إلى مردود مادي كبير ليستطيع الفرد 
مجاراته�ا". ويدع�و جعفر في الوقت نفس�ه إل�ى التنبه 
لإلقبال الكبير على ش�راء الذه�ب ، على الرغم من أن ذلك 
يقتصر على القطع الصغيرة كالقالئد والخواتم واألساور 
والتراجي، السيما بين النساء من أصحاب الدخول الثابتة، 

تشتريها المرأة ألغراض الزينة فقط.
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            امل�ستقبل العراقي/ خا�س

بينم�ا أعلن رئيس ال�وزراء نوري المالكي انه س�يزور 
روس�يا قريباً من أجل عقد صفقات لتس�ليح الجيش. قال 
مصدر دبلوماسي إن اإلعالن عن زيارة المالكي أثار حفيظة 

الواليات المتحدة.
وق�ال المالكي إن الزي�ارة تهدف إلى إحي�اء العالقات 

مع روس�يا االتحادية وتطويرها ف�ي المجاالت االقتصادية 
والتجاري�ة، إضاف�ة إل�ى التع�اون العس�كري ومس�اعي 

استكمال الجيش العراقي للتجهيزات المطلوبة.
من جانبه، أكد المصدر الدبلوماسي إن "المالكي سبب 
نوع�اً من الغضب لدى اإلدارة األميركية"، الفتاً إلى أن إعالن 
الزيارة وصف "بالمناورة السياس�ية الت�ي يهدف المالكي 
من خالله�ا إجبار الوالي�ات المتحدة عل�ى التعامل بجدية 

مع ملفات عالقة في الداخل العراقي من بينها ملف األزمة 
السياسية، فضالً عن صمتها تجاه التجاوزات التركية على 

العراق". 
وم�ن المتوق�ع أن يوقع رئي�س ال�وزراء اتفاقيات مع 
روس�يا لتزويد العراق بطائرات ومروحيات حربية ومعدات 
عسكرية تضم طائرات س�وخوي وميغ ومروحيات "مي-

24" المحّدثة، إضافة لمعدات عسكرية أخرى تقدر قيمتها 
بنح�و 5 مليارات دوالر ف�ي أثناء الزيارة التي س�يقوم بها 

لموسكو في العاشر من الشهر المقبل.
وأوض�ح المص�در أن "اإلدارة األميركي�ة تخش�ى م�ن 
صفقات العراق العس�كرية مع روسيا"، مبيناً أنها "تسعى 
إلبق�اء الع�راق بعيداً عن روس�يا ق�در اإلم�كان"، مضيفاً 
أن�ه إث�ر إع�الن المالك�ي زيارته إلى روس�يا تلق�ى مكتبه 
اتص�االت كثيرة م�ن وزارة الدفاع األميركية ومستش�ارية 
األم�ن القومي لمعرفة نوايا هذه الزيارة الس�يما وأنها تلي 
زي�ارة وزي�ر الدفاع والخارجي�ة اإليراني لموس�كو وزيارة 
مسؤول سوري رفيع المس�توى. وفي تعليقه على صفقة 
الس�الح بين موس�كو وبغداد قال نائب مدير مركز التحليل 
االس�تراتيجي والتقني�ات الروس�ي قس�طنطين ماكيينكو 
لوكال�ة "انترفاك�س" انه "حس�ب معلوماتنا، ف�ان هناك 
صفقتي�ن مجهزتي�ن لزي�ارة رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة 
بقيم�ة 4،3 ملي�ار دوالر. من ضمنه�ا ملياران لش�راء 30 
مروحية مي-28 ان اي، و2،3 مليار دوالر لش�راء منظومة 
المدفعية-الصاروخية القصيرة الم�دى المضادة للجو من 

طراز "بانتسير- اس 1 اي". 
وأضاف انه س�يتم في ما بعد كذلك التوقيع على حزمة 
صفقات ثانية لتوريد مقاتالت ميغ - 29 ام/ام2 ومدرعات 

لبغداد.
وش�دد ماكيينكو على أن "هذه الخطط تعكس س�عي 
الس�لطات العراقية إلى اتخاذ موقف مستقل، بغض النظر 
عن الضغط السياس�ي األميركي"، مبين�اً انه "من الواضح 
أن العس�كريين العراقيي�ن متعودون إل�ى اآلن على اإلنتاج 

العسكري الروسي أكثر من أية تقنيات عسكرية أخرى".

تلقى سيال من المكالمات األميركية.. الزيارة مناورة للضغط

وزير الدفاع اإليراني يبحث مع العراقيين العالقات الدفاعّية

تغّير نمط استهالك الذهب في العراق

زيـارة املـالكي ملوسكـو تثري غضب واشنطن
ً



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

م�ن المؤمل يوقع أن رئيس مجل�س الوزراء نوري المالكي اتفاقيات مع روس�يا لتزويد العراق بطائرات 
ومروحيات حربية ومعدات عسكرية تضم طائرات سوخوي وميغ ومروحيات “مي-24” المحّدثة، باإلضافة 
لمع�دات عس�كرية أخرى تق�در قيمتها بنحو 5 ملي�ارات دوالر في أثناء الزيارة التي س�يقوم بها لموس�كو 
في العاش�ر من الش�هر المقبل.وقال نائب مدير مركز التحليل االس�تراتيجي والتقنيات الروسي قسطنطين 
ماكيينكو لوكالة “انترفاكس” معلقا على النبأ انه “حس�ب معلوماتنا، فإن هناك صفقتين مجهزتين لزيارة 
رئي�س الحكوم�ة العراقية بقيمة 4،3 مليارات دوالر. من ضمنها ملياران لش�راء 30 مروحية مي-28 أن أي، 
و2،3 مليار دوالر لشراء منظومة المدفعية-الصاروخية القصيرة المدى المضادة للجو من طراز “بانتسير- 
اس 1 اي”. وأضاف انه سيتم في ما بعد كذلك التوقيع على حزمة صفقات ثانية لتوريد مقاتالت ميغ - 29 ام/

ام2 ومدرعات لبغداد. شدد ماكيينكو على أن “هذه الخطط تعكس سعي السلطات العراقية إلى اتخاذ موقف 
مس�تقل، بغ�ض النظر عن الضغط السياس�ي األميركي”. وقال ان�ه “من الواضح أن العس�كريين العراقيين 

متعودون إلى اآلن على اإلنتاج العسكري الروسي أكثر من أية تقنيات عسكرية أخرى”. 

أمريكا تنوي العودة.. تركيا تكرر التجاوزات.. 
واحلكومة تواجه العدو والصديق!!

الس��يادة العراقي��ة عل��ى أب��واب “غرف��ة اإلنع��اش”

30 طائرة هليكوبتر روسية بقيمة 3 مليارات ونصف المليار للعراق
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     المستقبل العراقي/ البصرة/ خاص
الخالفات غي�ر المعلنة بين ش�قي الحكومة المحلية في 
البصرة والمؤتمر العش�ائري “لعشائر غالبيتها منحدرة من 
مدين�ة العم�ارة” الذي دعت فيه بعض العش�ائر إلى تنصيب 
صب�اح البزوني محافظا بدال من الدكت�ور خلف عبد الصمد، 
ومقت�ل محافظ البصرة األس�بق محم�د الوائلي ومش�اكل 
أخرى بينها س�وء الخدمات والتجاذبات السياس�ية الداخلية 
والخارجي�ة تلقي بظاللها على الوضع العام في البصرة، في 
وقت دعت فيه بعض الكتل السياس�ية م�ن خارج الحكومة 
المحلية إلى إعادة النظر في كثير من فقرات الدس�تور، وفي 
قواني�ن االنتخاب�ات خاصة، لك�ن رأبا للصدع يج�ري اليوم 
لتالف�ي ما قد يجر المدينة إلى مفاص�ل قد تعرقل الكثير من 
مش�اريعها السياس�ية – األمني�ة –االقتصادي�ة – الخدمية 
فكان�ت كتلة ال�والء للبصرة خط�وة جدي�دة متأخرة بعض 
الش�يء لكنها ف�ي االتجاه الصحيح كما تص�ف ذلك حكومة 

البصرة.
وعّبر رئي�س وأعض�اء المجلس عن ارتياحهم بتش�كيل 

الكتلة النيابية “الوالء للبصرة”، مؤكدين أن هذه الخطوة وان 
جاءت متأخرة بعض الش�يء إال أنها جاءت ملبيًة لطموحات 
الش�ارع البص�ري ال�ذي انتخب نواب�ه للدفاع ع�ن الحقوق 
المش�روعة للمحافظة.وق�ال رئيس المجلس صباح حس�ن 
البزوني إن “قرار تشكيل الكتلة جاء منسجماً مع التوجهات 
التي تتبناها الحكومة المحلية في الدفاع عن حقوق البصرة 
ورف�ع المظلومية عنها وإننا ندعم ب�كل اإلمكانات المتاحة 
عم�ل هذه الكتل�ة ونطالب جميع ن�واب البص�رة بااللتحاق 
بعم�ل النواب الذين تبنوا هذه الفكرة ب�ل إننا ندعو كل نواب 
البرلم�ان إلى دعم الجهود الرامية ألنص�اف البصرة الن هذا 
األم�ر يعني تحري�ك العجل�ة االقتصادي�ة في عم�وم البالد 
ويحقق مدخوالت إضافية يبدو ظاهرها لخدمة البصرة لكنه 
يع�ود بالفائدة على االقتصاد العراقي عموماً”. مش�دداً على 
إن “مطالب الكتلة هي ترجمة لواقع عملي تفرضه حسابات 
الجغرافي�ا واإلمكان�ات والطاقات التي تمتلكه�ا المحافظة 
فهي بمس�احتها وحدودها وعدد س�كانها تفوق الكثير من 
ال�دول المجاورة.أما رئي�س اللجنة االقتصادي�ة في مجلس 

المحافظ�ة محمود المكصوصي فقد أش�ار إل�ى أن المكانة 
االقتصادية التي تش�غلها محافظة البصرة ال تتناسب مع ما 
تمتلك�ه المدين�ة من ثروات وطاقات ومؤه�الت تضعها في 
مقدمة المدن االقتصادية في الش�رق األوسط وهي لتحقيق 
هذا الهدف المحوري تحتاج إلى المزيد من الدعم والمساندة 
ومنحها التشريعات المناسبة واألموال الالزمة لتطوير بناها 
األساسية وهذا ما توفره المطالب المشروعة لكتلة “ الوالء 
للبصرة “ من خالل دع�م المدينة بتوفير األموال من عائدات 
البترو دوالر وزيادة مساحة التشريعات لتمكين المدينة من 
إدارة مواردها وتحقيق طف�رة نوعية في االقتصاد العراقي 
.تجدر اإلشارة إلى أن نوابا من محافظة البصرة شكلوا كتلة 
برلماني�ة للمطالب�ة بحق�وق محافظة البصرة حملت اس�م 
“ال�والء للبصرة” هددت بتعليق عضوية الن�واب إذا لم تتخذ 
إج�راءات من ش�أنها رفع الظلم عن البص�رة ومن بين نواب  
الكتلة ج�واد البزون�ي ومنص�ور التميمي وناصر االس�دي 
وحسين طالب وقصي جمعة العبادي وهم نواب عن البصرة 

ومن شتى الكتل السياسية.

          الديوانية/ المستقبل العراقي
قال محافظ الديوانية سالم حسين 
ف�ي بيان صحف�ي إن “القوات األمنية 
ألق�ت القبض عل�ى اح�د الفارين من 

س�جن تس�فيرات صالح الدين عند سيطرة الدغارة في 
محافظ�ة الديوانية”. وأش�ار إلى أن “الق�وات األمنية 
قام�ت بتس�ليم المتهم إل�ى الجه�ات المختصة إلجراء 

الالزم”.

العراقية تشرتط قانون العفو العام 
مقابل قانون الدفع اآلجل

           المستقبل العراقي/ أمجد صالح ومها بدر   
ال تخلو مهمة الحكومة في تطهير األراضي العراقية من الوجود 
العس�كري األجنبي من صعوبات بالغة في ظل االنقس�ام الداخلي 
ال�ذي يلق�ي بظالله عل�ى كل مس�عى لصناعة قرار موح�د. ولعل 
االنس�حاب االميركي من الع�راق اواخر العام 2011 لم يكن خاتمة 
فقدان الس�يادة، عند األخ�ذ بعين االعتبار وجود ثكنات عس�كرية 
تركي�ة في ده�وك ودعوات لعودة ق�وات أميركية وإنش�اء قواعد 
له�ا في العراق، فضالً عن وج�ود قوة أميركية لم تغادر الى بالدها 

تتألف من 300 مقاتل يرفض البنتاغون سحبهم من العراق. 
وت�رى لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة إن الق�وات األميركي�ة 
الموجودة اآلن مهمتها تدريب القوات العراقية على األس�لحة التي 
تعاقد العراق على ش�رائها من واشنطن. وقال عضو اللجنة النائب 
عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ل�”المستقبل العراقي” 
إن الع�راق “تجاوز مرحلة وجود ق�وات اميركية هجومية وقتالية 
على اراضيه”، مشيراً الى إن الحكومة العراقية ابرمت عقود تسليح 
م�ع الجانب األميركي كما هو مع�روف. وقال “يقتضي هذا وجود 
كوادر عسكرية اميركية من اجل تدريب القوات العراقية على هذه 
األسلحة”. وأضاف “استغرب من وجود أحاديث في اآلونة االخيرة 

عن رجوع القوات األميركية، نحن تجاوزنا هذه المرحلة”.
وكش�ف جنرال اميركي مازال يعمل في العراق اسمه كيسلين، 
وهو يش�رف على مكت�ب البنتاغون ف�ي العراق الخاضع لس�لطة 
السفارة االميركية وينسق مبيعات السالح الى العراق، كشف السبت 
الماضي عن تفاوض العراق والواليات المتحدة حاليا على اتفاقية 
قد تس�فر عن عودة وحدات صغي�رة من العس�كريين االميركيين 
للعراق من اج�ل تولي مهام تدريبية. وأكد على ان وحدة من جنود 
العملي�ات الخاصة في الجيش االميركي نش�رت مؤخرا في العراق 
لتقديم المشورة في مجال مكافحة االرهاب والمساعدة في توفير 
المعلومات االس�تخبارية. بينم�ا رفضت وزارة الدف�اع االميركية 
“البنتاغون” سحب 300 جندي أميركي من العراق قرر الكونغرس 

انهاء تمويلهم نهاية الش�هر الماضي. ونقلت إحدى وكاالت األنباء 
ع�ن مصدر مطل�ع قوله أمس إن “300 جن�دي أميركي لم يغادروا 
الع�راق في موعد انس�حاب الق�وات األميركية الكام�ل نهاية عام 
2011، وكان عمله�م من�ذ مطل�ع العام الحالي وحت�ى اآلن يتركز 
ف�ي تنفيذ عمليات أمنية دعما لق�وات مكافحة اإلرهاب إلى جانب 
مه�ام أخرى تدريبية”. وأضاف أن “الكونغرس األميركي قرر عدم 
تمويل هذه القوة وقد توقف تمويلها نهاية الش�هر الماضي بمبرر 
أن وجوده�ا في العراق لم يعد يخدم السياس�ة األميركية”. وتابع 
المص�در أن “البنتاغون االميركي يرفض س�حب ه�ذه القوات من 

العراق وينوي تمويلها وهو يبحث حاليا عن آلية لتمويلها”.
وفي هذا اإلطار، أكد النائب عن ائتالف دولة القانون علي الشاله 
أن الحكوم�ة العراقي�ة أبلغ�ت الجان�ب األميركي رفضه�ا لوجود 
قواع�ده أو قوات�ه على األراضي العراقية، فيما ش�دد على ضرورة 
أن يكون العراق بمنأى عن “مشاكل” هو في غنى عنها وقد تدخله 
بأزم�ات أخرى. وقال إن “البرلمان والحكوم�ة العراقية لم يوافقا 
عل�ى مقترحات قدمت بهذا الش�أن، على الرغم م�ن موافقة إقليم 
كردستان عليها”. وكان رئيس اإلقليم نيجيرفان بارزاني قد طالب 
رسمياً في 10 حزيران من هذا العام القوات االميركية بالعودة الى 
العراق م�ن جديد، مقترحا عل�ى االميركان توفي�ر الغطاء الجوي 
لحماي�ة االجواء العراقية كبديل عن تتم�ة صفقة طائرات أف 16، 
والتي قال عنها إنها ستتس�بب ب�”أنفال جديدة” اذا ما وضعت بيد 

رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويترافق كل ذلك مع مشروع قرار مجلس النواب التركي بتمديد 
السماح لقوات بالده بتجاوز الحدود العراقية لمالحقة حزب العمال 
الكردس�تاني، والذي قابله اس�تنكار من مجلس ال�وزراء العراقي، 
ال�ذي رفع بدوره توصية الى مجلس النواب العراقي بإلغاء او  عدم 
تمديد أية اتفاقية مبرمة  سابقا مع أية دولة أجنبية  تسمح بإنشاء 
قواعد  عسكرية على االراضي  العراقية.  ولعل االتفاقية التي ابرمها 
 النظام السابق عام   1995 والتي تسمح للقوات  التركية بأن تتواجد 

في  مناطق شمال العراق  لمطاردة حزب العمال  الكردستاني، لعلها 
هي الس�بب الرئيس لرفع تل�ك التوصية. وم�ع نيجيرفان بارزاني 
كان قد اعلن في شباط من العام 2008  ان “وجود القواعد التركية 
جاء  بالتنس�يق مع الس�لطات  الكردية ع�ام 1997”، اال إن مجلس 

النواب على  النظر بتوصية مجلس  الوزراء تلك. 

ف�ار من س�جن تكري�ت يق�ع بقبضة 
رشطة الديوانية

البي�ايت: “جه�ات سياس�ية” تعمل 
عىل جعل العراق سوريا ثانية

    بغداد/ المستقبل العراقي
انتق�د النائب عن محافظة كركوك عبد الله الغرب، 
األربعاء، نية األحزاب الكردية عقد مؤتمر في كركوك 
باس�م “المدن االنتقالية”، داعيا األطراف في كركوك 
لمنع عقده، فيما اعتبر نش�ر قوات من االس�ايش في 
المحافظة “عرقلة” لعم�ل قيادة عمليات دجلة. وقال 
الغ�رب خالل مؤتمر صحافي عق�ده في مبنى مجلس 

الكردي�ة  “األح�زاب  إن  ام�س  الن�واب 
أمنية  أجه�زة  تبط�ة وعناص�ر  مر

كرك�وك  ف�ي  به�ا 
لعق���د  تس���عى 
منت��صف  مؤتم�ر 
ش�ه�ر تش����رين 
في  الحال��ي  االول 
بعنوان  المحافظ�ة 
االنتقالية”،  الم�دن 
داعيا إلى “منع عقد 

هذا المؤتمر”. وأضاف الغرب أن “قوات من االسايش 
والبيش�مركة انتش�رت مؤخرا بش�كل مكث�ف وبزي 
مدن�ي في كركوك بذريع�ة حماية المؤتم�ر”، معتبرا 
أن نش�رها “يهدف لعرقلة عمل قيادة عمليات دجلة”. 
ودعا الغرب السلطات االتحادية إلى “اتخاذ اإلجراءات 
الكفيل�ة لحماي�ة كرك�وك وحماي�ة أحكام الدس�تور 

المتعلقة بوضعها”.

مطالبة بمنع عقد مؤمتر “املدن االنتقالية”
الكتل توافق عىل “البنى التحتية” مقابل “حصة” لكل منها !! يف كركوك

  المستقبل العراقي/خاص
ق�ال عضو ف�ي مجلس الن�ّواب إن 
“قانون البن�ى التحتية أصبح مس�ألة 
منتهية”، الفتاً إلى أن الكتل السياسية 
وافقت على قانون وفق توزيع حصص 

خاصة لكل كتلة. 
وأّكد أن “الكتل السياس�ية س�تنال 
حصصه�ا من المش�اريع اإلعمارية”، 
مبين�اً أن “الحص�ص محكوم�ة بأطر 
المال�ي واإلداري وستس�هم  الفس�اد 
فيه�ا ش�ركات ف�ي عق�ود اس�تثمار 
ومش�اريع س�تنفذ على وف�ق قانون 
البن�ى التحتية”، مش�يراً إل�ى أن كبار 
المس�ؤولين س�ينالون حصصهم من 
أن  المص�در  الصفق�ات. وبي�ن  ه�ذه 
“الش�ركات األجنبي�ة ل�ن تباش�ر في 
عمله�ا فعليا ب�ل سيباش�ر العمل بدال 
عنه�ا ش�ركات ثانوية بعضه�ا محلي 

والبعض اآلخر تركي وإيراني”.

        بغداد/ المستقبل العراقي
قال المتحدث باس�م الكتلة العراقية البيضاء كاظم 
الشمري أمس األربعاء إن “القائمة العراقية ومن خالل 
ع�دم موافقتها على تمرير قان�ون الدفع باآلجل ترمي 
إل�ى الضغط عل�ى الحكومة إلج�راء بع�ض التعديالت 
على بع�ض القوانين وإقرار البعض اآلخر ومن ضمنها 

قانون العفو العام”.
وأض�اف إن “العديد م�ن الكتل السياس�ية ال ترغب 
بتمرير قان�ون الدفع باآلجل لتحقيق بعض المكاس�ب 
الت�ي ال تمنحه�ا له�م الحكوم�ة في أوق�ات أخرى وال 
يمكن أن تتنازل عن س�قف مطالبها دون حصولها عن 

تنازالت من قبل اآلخرين”.

بغداد تطلب من “النواب” إلغاء اتفاقية الوجود العسكري الرتكي

البرصة.. ختطو بخجل نحو معارضة بغداد وتعلن كتلة “الوالء هلا” نيابيًا !!
خطوة متأخرة وقد ال تقدم شيئًا سوى التصريحات

            بغداد / المستقبل العراقي
اته�م النائ�ب عن ائت�الف دول�ة القانون عب�اس البياتي، 
األربع�اء، أطراف�اً خارجية بمحاولة جر الع�راق إلى االقتتال 
وتصعي�د األزمات بدعم من جهات سياس�ية، معتبراً أن هذه 
الجه�ات تعمل عل�ى توتير الوض�ع األمني ليصبح مش�ابها 
لس�وريا. وقال البيات�ي “هناك أطراف خارجية تريد س�حب 
الع�راق مرة أخ�رى لالقتتال وتحاول تصعي�د األزمات فيه”، 
مؤكداً “وجود جهات سياس�ية تدعم وتش�جع هذا التوجه”. 
وأض�اف أن “هن�اك من يحاول س�حب العراق إل�ى أن يعيش 
حالة من التوتر مثل س�وريا بس�بب موقفه من األحداث التي 

تشهدها وبعض القضايا العربية والدولية”. 

الحصص محكومة بأطر فساد مالي وإداري والتنفيذ لشركات محلية وتركية وإيرانية

           بغداد/ المستقبل العراقي
طالبت الحكوم�ة العراقية، مجلس 
أي  تمدي�د  ع�دم  أو  بإلغ�اء  الن�واب، 
اتفاقية تس�مح بوج�ود قواعد أجنبية 
عل�ى األراض�ي العراقي�ة، ف�ي خطوة 
أكد مس�ؤول حكوم�ي أنها تس�تهدف 
القواعد التركية في شمالي البالد، يأتي 
ذل�ك فيما قتلت قوات األمن التركية 12 
مقاتال كرديا حاولوا التسلل إلى موقع 
عسكري على الحدود مع العراق وإيران. 
وذكر بي�ان حكومي أن مجلس الوزراء 
العراقي “ق�رر رفع توصية إلى مجلس 
النواب بإلغاء أو عدم تمديد أية اتفاقية 
مبرمة سابقا مع أية دولة أجنبية تسمح 
بوج�ود الق�وات والقواعد العس�كرية 

العراقي�ة”. األجنبي�ة عل�ى األراض�ي 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنس�ية عن 
مسؤول حكومي رفيع المستوى قوله 
تس�تهدف  المقص�ودة  “االتفاقي�ة  إن 
اتفاقي�ة أبرمها نظام صدام عام 1995 
تس�مح للقوات التركية بأن تتواجد في 
مناطق ش�مالي العراق لمطاردة حزب 
الكردستاني”. وكان نيجيرفان  العمال 
بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان 
العراق - الذي يتمتع بحكم ذاتي- أعلن 
في شباط عام 2008 أن “وجود قواعد 
تركي�ة ج�اء بالتنس�يق مع الس�لطات 
الكردية عام 1997. وتملك تركيا قاعدة 
عسكرية كبيرة في بامرني في محافظة 
دهوك بإقليم كردستان منذ عام 1997 

وتحدي�دا في موق�ع م�درج قديم كان 
يس�تخدمه ص�دام لزيارة قص�وره في 
مناطق سياحية قريبة. كما تملك تركيا 
أيض�ا ثالث قواع�د أخ�رى صغيرة في 
غيريل�وك )40 كل�م ش�مال العمادية( 
وكانيماس�ي )115 كلم شمال دهوك( 
وسيرس�ي )30 كلم شمال زاخو( على 
الحدود العراقي�ة التركية، وهي قواعد 
ثابت�ة وينتش�ر فيها جنود أت�راك على 
مدار الس�نة. وتؤكد السلطات الكردية 
أنه�ا س�محت بإقام�ة ه�ذه القواع�د 
بحس�ب اتفاقية بينها وبي�ن الحكومة 
التركي�ة نصت عل�ى أن تكون تحركات 
الجن�ود األت�راك بعلمها، وفق�ا لرئيس 

حكومة إقليم كردستان. 
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        بغداد/ المستقبل العراقي

نفت رئاس�ة الجمهورية، اتهامات نيابية بتعطيلها 
تنفي�ذ عقوب�ات اإلعدام بمرتكب�ي العملي�ات اإلرهابية 
ملقي�ة باللوم في ذلك على وزارة الع�دل الجهة المنفذة 
لألحكام، مشيرة إلى قرب مصادقتها على احكام إعدام 
جديدة، فيما قررت الحكومة عزل المحكومين باإلرهاب 
عن العاديين في س�جون خاصة ونصب كاميرات داخل 
الس�جون وحولها وان تكون من مسؤولية حماية قوات 

الشرطة االتحادية.  
ورفض�ت الرئاس�ة اتهام�ات س�اقها ضدها عضو 
لجنة األم�ن والدف�اع النيابية عدن�ان المياحي بتعطيل 
تنفيذ احكام اإلعدام التي تصدرها المحاكم العراقية في 
ضوء هروب 102 نزيل من سجن مدينة تكريت الشمالية 

الغربية األسبوع الماضي بينهم 47 محكوماً باإلعدام.
وأش�ارت الرئاس�ة في بيان رس�مي إل�ى أن اولئك 
الهاربي�ن قد صدرت بحقه�م احكام اإلع�دام وان وزير 
العدل اكد ان وزارته قد طلبت في وقت س�ابق من ادارة 

السجن ارسالهم اليها لتنفيذ األحكام الصادرة ضدهم.
وبش�أن االتهام�ات التي وجهه�ا النائ�ب المياحي 
لرئي�س ديوان الرئاس�ة نصي�ر العاني بتعطي�ل تقديم 
ملفات المحكومين باإلعدام إلى نائب رئيس الجمهورية 
خضي�ر الخزاع�ي المخّول م�ن الرئيس ج�ال طالباني 
بالمصادق�ة على احكام اإلعدام، فقد أكدت الرئاس�ة أن 
تل�ك الملفات “قد تمت المصادق�ة على بعضها وتنتظر 
أوامر الجهات المختصة لتنفيذها، أما البعض اآلخر فإن 
معاماته�ا أخذت طريقه�ا للدائرة القانوني�ة لتدقيقها 
وبدون تدخل أي طرف حسب توجيهات الرئيس طالباني 
تحقيق�ا للعدالة والدقة وعلى هذا األس�اس، فإن لديهم 
كل الوقت واالمكانيات الُميس�رة م�ن قبلنا لتحقيق هذا 

الهدف”.
وكان عض�و لجنة األم�ن والدفاع عدن�ان المياحي 
ق�د قال ف�ي تصريح صحاف�ي مؤخ�را، أن العاني يقف 
بوجه تنفي�ذ أحكام اإلع�دام الصادرة بح�ق اإلرهابيين 
في الس�جون وهو ما يعطيهم الحاف�ز للهرب. واضاف 
ان “العان�ي يعرقل تقديم ملف�ات المحكومين باإلعدام 
الى الخزاعي بش�كل يبدو متعمدا فهو المس�ؤول األول 

عن عدم تنفيذ أحكام اإلعدام على أش�قاء صدام ووزير 
دفاعه والعديد من اإلرهابيين “مشيرا إلى انه” سيعرض 
هذا األم�ر في االجتم�اع ال�دوري للجنة األم�ن والدفاع 

البرلمانية”.
وق�د تصاعدت عملي�ات اإلعدام في الع�راق مؤخرا 
االمر الذي دفع منظمة العفو الدولية لدعوته الى اصدار 
ق�رار يحظر ه�ذه العقوبة واعتبرت ان الزي�ادة المثيرة 
للقل�ق في ع�دد احكام اإلعدام التي بلغ�ت 96 هذا العام 
“كبيرة ومثيرة للقلق مقارنة بالعام الماضي”. واضافت 
المنظمة التي مقرها في لندن ان “العديد من المحاكمات 
التي انته�ت بحكم اإلعدام، ال ترقى الى المعايير الدولية 
للمرافع�ات، بم�ا في ذلك اس�تخدام اعتراف�ات منتزعة 

تحت التعذيب وسوء معاملة”.
وتابع�ت ان “بع�ض القن�وات التلفزيونية تس�تمر 
ف�ي بث اعترافات لمعتقلين حتى قب�ل بدء محاكمتهم، 
ما يقوض الحقوق األساس�ية للمتهمين الذين يعتبرون 
ابري�اء حتى تثبت ادانتهم”. كما طالبت المفوضة العليا 
لألم�م المتحدة لحقوق اإلنس�ان من جهتها الس�لطات 
العراقية مطلع العام الحالي بوقف تنفيذ احكام اإلعدام 
حت�ى إلغاء هذه العقوبة. وق�درت بأكثر من 1200 عدد 
االش�خاص الذين حك�م عليهم باإلعدام ف�ي العراق منذ 
2004، لكن ال تتوافر لديها في المقابل احصاءات كاملة 
ح�ول تنفيذ اح�كام االعدام. لكن رئي�س مجلس النواب 
أس�امة النجيف�ي رد بالرفض على ه�ذه الدعوات قائا، 
إن إلغاء حكم اإلعدام حاليا ال يتناسب وقساوة المرحلة 
الت�ي تمر بها الباد. وجاء ذلك خال لقاء النجيفي بوفد 
من س�فراء دول االتحاد األوروبي في بغداد الذين أعربوا 

عن قلقهم من زيادة حاالت اإلعدام في العراق. 
واض�اف النجيف�ي أن عملي�ة االنتقال م�ن الحكم 
الش�مولي إل�ى الحك�م الديمقراط�ي يحت�اج إلى وعي 
وقناع�ة المواطني�ن بنب�ذ ثقافة العنف وإرس�اء ثقافة 
الس�ام والمحب�ة والعفو. واش�ار الى ان الع�راق “يمر 
بظروف صعبة بسبب العنف واإلرهاب والقتل العشوائي 
والعملي�ات االنتحاري�ة وإلغ�اء حك�م اإلع�دام حاليا ال 
يتناس�ب وقس�اوة ه�ذه المرحل�ة، لكننا بالوق�ت ذاته 
س�نعمل عل�ى مراجع�ة القواني�ن المتعلق�ة باإلع�دام 

وحصرها في أضيق الحدود”0

»النواب« يفتح النار ويتهم رئيس الديوان بعرقلة تطبيق العدالة

رئاسة اجلمهورية: ال “نعّطل” أحكام اإلعدام .. “العدل” تعّطل التنفيذ !!

       بغداد/ المستقبل العراقي

تظلمت الطالبة رش�ا قاس�م احمد، جامعة تكريت - كلية االداب/ قسم االعام 
ف�رع الصحافة، لدى صحيفة المس�تقبل العراقي، مناش�دة عبره�ا وزير التعليم 
العال�ي والبح�ث العلمي علي االديب، بالتدخل لمعالج�ة خطأ موظفة حرمتها من 

معقد الماجستير بسبب اهمالها لعملها.
وقالت احمد في مناشدتها والتي ننشر نصها : “اقدمت على دراسة الماجستير 
في جامعة بغداد كلية االعام ومعدلي في البكالوريوس 88,826 واجتزت االمتحان 
التنافس�ي بدرجة 52، اجري�ت امتحان توفل و ic3 في مركز س�امراء الدولي بعد 
موافق�ة الكلية على قبولها بتأييد يؤك�د امتحاني كوني متأخرة في التقديم، وبعد 
اعان النتائج الحظت انه لم يتم احتس�ابي من ضمن الطلبة الذين س�لموا التوفل 
والic3 ، راجع�ت الكلي�ة أللف�ات نظرهم الى مش�كلتي وقد عرف�ت ان الموظفة 
المس�ؤولة لم تقم بتسليمي كافة االوراق للتأشير على انني قد اجريت االمتحات.. 

بنسيان منها او انشغال.. 
اردت تقدي�م اعت�راض كإجراء روتيني وحق ش�رعي اخبرون�ي حينها انهم ال 
يتحملون مس�ؤولية هذا الخطأ، ورغم ذلك قدمت اعتراضا بالصيغة التي ترضيهم 
وهي ان اقول الن الخطأ خطأي وانني نس�يت ارفاق التوفل والic3 بسبب ارهاقي 
م�ن الس�فر الطويل م�ن محافظة الى اخرى، وبعد تس�ليم االعت�راض اتصلت بي 
الموظف�ة وقال�ت ان اعتراضي غي�ر مرغوب به وانها اذا تعرضت الي تس�اؤل من 
اي جهة س�تنكر استامها الي اوراق وبذلك تم حرماني من احتساب درجة التوفل 
والic3 رغ�م انها اس�تلمت التأيي�د بتاري�خ 29 / 9 / 2012 وبموافقة منهم على 

اعتماده.
ظلم ان يرفق اس�مي بطابور االحتياطات خصوصا ان الطلبة الذين تم قبولهم 
لم يتس�نى لهم اجتياز االمتحان التنافس�ي بدرجة نجاح.. وانه في حال احتس�اب 
درج�ة التوفل والic3 س�يكون اس�مي االول م�ن بين المقبولي�ن، اليس من حقي 
بعد كل هذا العناء واالجتهاد على مدى س�نوات وقطع المس�افة من محافظة الى 
اخرى المطالبة بأبس�ط حقوقي وان اعامل معاملة طيبة باعتباري طالبة للعلم ال 
معادية له وهدفي االول واالخير هو خدمة بلدنا والمس�اهمة في تطويره، التمس 
من إنس�انيتكم مراعاة موقفي وتفهم مش�كلتي، فما اكتبه ليس ش�كوى او طلب 

لمعاقبة شخص بعينه بل ايجاد حل لمشكلتي واسترجاعا لحقي”.

الى انظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الثقافة تس�بق كل ش�يء في الحياة بعيدا 
ع�ن صحتها وع�دم صحتها، ولكن السياس�ة 
تهيمن على كل شيء , كذلك بعيدا عن عدالتها 
وع�دم عدالتها. ف�ي الثقافة نحت�اج الى بيان 
صح�ة المفردة الثقافية الت�ي يتداولها الناس 

مثل :
1-  كلمة
2-  شعار

3-  مثل
في مجتمعن�ا العراقي هناك تراكم ألخطاء 
ثقافي�ة تدخ�ل في تكوي�ن الش�خصية, وهذا 
التراك�م تترب�ع على عرش�ه حواض�ن اتخذت 
لنفس�ها موقعا في منطقة الاش�عور, ولذلك 
نجد أن ردات الفعل التي تظهر هنا وهناك هي 

تعبير عن كمون ثقافي مستتر.
وهذا الكمون الثقاف�ي هو الذي يصنع كل 

من :
1-  العادات ، مثل:

ا -  األكل
ب - الشرب 
ت - اللباس

2-  التقاليد ، مثل:
ا - األعياد

ب - المناسبات , المفرحة والحزينة
ت - طريقة التحية
ث - طريقة الزواج

ج - استقبال المواليد
ولذل�ك قي�ل: الع�ادات قات�ات, والتقالي�د 
أسرات. والقتل هنا هو قتل التفاعل وهو خاف 
س�نة االجتماع “ولوال دفع الله الناس بعضهم 
ببع�ض”. وقت�ل التفاع�ل يول�د: “الجم�ود” ، 

والجمود االجتماعي يواجه بطريقتين هما: 
1-  الدع�وة إل�ى التغيي�ر واإلص�اح ف�ي 

المجتمع وأمثلته التاريخية:
“ إذ قال لهم أخوهم نوح اال تتقون “

“ إذ قال لهم أخوهم لوط اال تتقون “
“ إذ قال لهم أخوهم هود اال تتقون “

“ إذ قال لهم أخوهم صالح اال تتقون “
“ إذ قال لهم شعيب اال تتقون “

بينما اتخذت الدع�وة إلى التغيير واإلصاح 
على يد رس�ول الله محمد بن عب�د الله “ص” 
طابع�ا مدنيا ثقافي�ا فيه الحس�م والوضوح, 
ق�ال تعالى:” “رس�ول م�ن الله يتل�وا صحفا 
مطه�رة”- 2- البين�ة . “ فيه�ا كتب قيمة “ – 
3- البين�ة – فأصبح الكتاب يش�كل مش�روعا 
لثقافة إنس�انية تق�وم على اإلقن�اع والحوار، 
قال تعالى “وما تفرق الذين أتوا الكتاب إال من 

بعد ما جاءتهم البينة “ – 4- البينة .
وهذا التفرق هو الذي أسس للعنف, وصنع 
كمون�ا ثقافي�ا متحج�را كان الب�د لمش�روع 
التغيي�ر واإلصاح من اتخاذ موقف حاس�م ال 
يف�رط بمكتس�بات التغيي�ر، ق�ال تعالى على 
لس�ان النبي محم�د “ص” “لك�م دينكم ولي 

دين” – 6- الكافرون .
 وكان ه�ذا الحس�م واضح�ا م�ن البداي�ة 
في مكة وه�و الذي مهد للهج�رة إلى المدينة 
المنورة الذي ظل خطاب االنفتاح اعم واش�مل 
م�ن خطاب الحرب, ق�ال تعالى: “فمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونس�اءنا ونس�اءكم وأنفسنا 
وأنفس�كم ث�م نبتهل فنجع�ل لعن�ة الله على 
الكاذبي�ن” – 61- آل عمران . وقال تعالى “قل 
ي�ا أهل الكت�اب تعالوا إل�ى كلمة س�واء بيننا 
وبينكم أال نعبد إال الله وال نش�رك به ش�يئا وال 
يتخ�ذ بعضنا بعض�ا أربابا م�ن دون الله فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون “ – 64- آل 

عمران.
2-  إع�ان التم�رد والعصي�ان والمحارب�ة 
لمش�اريع التغيير واإلصاح , وقد اتخذ طابعا 

فرديا مثل:

ا - اإلدم�ان على ش�رب الخمور التي تذهب 
القدرة العقلية على التفكير مما تجعل اإلنسان 
يأت�ي بكل المفارقات: نش�ر ه�ذه األيام خبرا 
مف�اده أن أمريكية عرفت بعد وفاة زوجها انه 
كان أبوه�ا ؟!, ومث�ل قيام ش�اب في اإلمارات 
باغتص�اب حبيبت�ه حت�ى يطلقه�ا زوجه�ا؟ 
ومثل الخبر الس�يئ الذي انتشر هذه األيام عن 
قيام عنصر في الش�رطة مت�زوج من امرأتين 
باغتصاب طفلة عمرها أربع س�نوات، واغلب 
هذه الحاالت غير الطبيعية تقف وراءها حالة 
عقلي�ة غير متوازنة, وفق�دان التوازن العقلي 
يقف خلفه في اغلب الحاالت شرب الخمرة أو 

اإلدمان عليها .
ب - الوق�وع تح�ت تأثي�ر أف�كار منحرفة 
يس�وقها أصحابه�ا على أنها م�ن الدين وهي 
ليس�ت كذل�ك كم�ا يح�دث اآلن م�ن عمليات 
إرهاب تجاوزت كل الحدود, واألفكار المنحرفة 
تس�بب خدرا عقلي�ا ال تجع�ل صاحبها يقوى 
عل�ى مراجع�ة نفس�ه وأف�كاره ومصادرها, 
أو مقارنته�ا بمثياته�ا من نف�س المرجعية 
الفكرية وخدر األفكار اخطر من خدر الخمرة, 
ألن خدر الخمرة لغي�ر المدمن عليها يمكن أن 
يزول فيصح�و صاحبها, ولكن خدر األفكار ال 
يزول بس�هولة إال من خال مشروع إصاحي 
المنحرف�ة  األف�كار  يتن�اول ج�ذور  معرف�ي 
ويسلط عليها الضوء من مفردات توائمها في 
الفك�ر والعقي�دة, وهذه مهم�ة المتخصصين 
بش�ؤون الرواية ورجالها وطبقاتهم , والفقه 
وأبوابه وطرق استنباطه ومن هو الفقيه حقا 
؟ ومن هو الناقل للفقه دون المس�تنبط له ؟, 
فاألول هو من فئة الراسخين في العلم, والثاني 
م�ن فئة طاب الفقه مهم�ا كانت مرتبته عند 
الناس، ف�األول هو العالم اصطاح�ا, والثاني 

هو الطالب اصطاحا كذلك.
األول وه�و العالم ال تأخذه السياس�ة فهو 

يعط�ي للسياس�ة وجهتها الصحيح�ة, ولذلك 
فالعال�م ال يقف عل�ى أبواب الس�لطة الزمنية 
على القاعدة النبوية: “إذا وقف السلطان على 
أب�واب العلماء, فنعم العلماء ونعم الس�لطان, 
وإذا وق�ف العلم�اء عل�ى أب�واب الس�اطين , 
فبئس العلماء وبئس الس�اطين” .والسياسة 
وتش�وه  الثقاف�ة  تختط�ف  تنح�رف  عندم�ا 
مفهومه�ا, وم�ن خط�ر انحرافات السياس�ة 
تحوله�ا لإلرهاب أو تبن�ي دعوته, ونحن اليوم 
في الع�رق وف�ي المنطقة نواج�ه نوعين من 
داعم�ي اإلره�اب وهم�ا: ن�وع يتبن�ى دعوته 
مث�ل بعض أنظمة التبعية ألمري�كا والمهادنة 
إلسرائيل, والنوع اآلخر يدعم اإلرهاب لتحقيق 
غايات ومكاس�ب إلضع�اف جبه�ة المقاومة 
والممانعة ولتمزيق وتقسيم العراق والمنطقة 
ضمان�ا ألمن إس�رائيل وهن�ا تلتق�ي الثقافة 
المنحرف�ة بالسياس�ة المنحرف�ة: أي تلتق�ي 
الثقاف�ة التوراتية بسياس�ة الهيمن�ة الدولية 
التي تتس�لح ب�كل وس�ائل الدم�ار وال تتورع 
من اس�تخدامها بكل الوسائل ومن هنا أصبح 
اإلره�اب دوليا وعالمي�ا, فالقيادة للسياس�ة 

والتحريك والمشاغبة للثقافة المنحرفة.

اإلرهـاب يف العـراق ثقـافة أم سيـاسـة ؟

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

إضـاءات
رم من املاجستري بسبب  طالبة تحُ

امهـال موظفـة !!

       بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مص�در مّطل�ع أم�س عن 
قي�ام خلي�ة أميركية بتدري�ب عدد من 
ق�وات األم�ن العراقي�ة عل�ى مراقب�ة 
حدود الع�راق عبر األقم�ار الصناعية، 
مش�يراً الى ان ه�ذه العملية تتم ضمن 
االتفاقي�ة اإلس�تراتجية المبرم�ة بين 
الع�راق والواليات المتح�دة االميركية. 
وقال المصدر الذي طلب عدم االش�ارة 
الس�مه في حديث ل�”ش�فق نيوز” ان 
“هنالك خلية اميركية مكونة من اربعة 
اش�خاص تقوم بتدريب عدد من قوات 
األم�ن العراقي�ة عل�ى مراقب�ة الحدود 
الصناعي�ة”.  االقم�ار  عب�ر  العراقي�ة 
واوضح المصدر ان “مهام هذه الخلية 
فني�ة وتدريبي�ة بحت�ة والتق�وم بأية 
مه�ام أخ�رى”، مش�يراً إل�ى أن “هذا 

العمل ال�ذي تؤديه ه�ذه الخلية يجري 
بي�ن  الس�تراتيجية  االتفاقي�ة  ضم�ن 
الع�راق والوالي�ات المتح�دة االميركية 

)صوفا(”.
وكان مص�در مطل�ع ق�د كش�ف 
في وقت س�ابق، ع�ن أن وزارة الدفاع 
االميركي�ة ترفض س�حب 300 جندي 
أمريك�ي من الع�راق ق�رر الكونغرس 
الش�هر  نهاي�ة  تمويله�م ف�ي  انه�اء 
الماض�ي. يش�ار ال�ى ان الع�راق ق�د 
وق�ع اتفاقية األطر اإلس�تراتيجية مع 
والوالي�ات المتح�دة االميركية في عام 
2008، والتي تنص على دعم الوزارات، 
ف�ي  الدول�ة  ودوائ�ر  ومؤسس�ات 
جمهورية العراق، لتعزيز العاقات في 
جميع المجاالت الثقافية واالقتصادية 

والدبلوماسية واألمنية.
وينص القسم الثالث من االتفاقية 

الس�تراتيجية بي�ن الع�راق وامري�كا، 
تعزيزاً لألمن واالس�تقرار ف�ي العراق، 
الس�لم  حف�ظ  ف�ي  االس�هام  وبذل�ك 
لقدرة  الدوليين، وتعزي�زاً  واالس�تقرار 
كاف�ة  ردع  عل�ى  الع�راق  جمهوري�ة 
الموجه�ة ض�د س�يادتها  التهدي�دات 
يواص�ل  أراضيه�ا،  وس�امة  وأمنه�ا 
الطرف�ان العم�ل على تنمي�ة عاقات 
التع�اون الوثي�ق بينهم�ا فيم�ا يتعلق 
دون  واألمني�ة  الدفاعي�ة  بالترتيب�ات 
اإلجحاف بس�يادة العراق على أراضيه 

ومياهه وأجوائه. 
ويتم هذا التعاون في مجالي األمن 
والدف�اع وفق�اً لاتف�اق بي�ن الواليات 
المتحدة األميركي�ة وجمهورية العراق 
بشأن انسحاب قوات الواليات المتحدة 
م�ن الع�راق وتنظي�م أنش�طتها خال 

وجودها المؤقت فيه.

       بغداد/ المستقبل العراقي

كشف مصدر مّطلع من العاملين 
ف�ي القط�اع المصرف�ي ان “مدين�ة 
السليمانية اصبحت من اكبر المواقع 
وإع�ادة  الصعب�ة  العمل�ة  لتجمي�ع 
توجيهه�ا نح�و إي�ران الت�ي تواج�ه 
عقوب�ات اقتصادي�ة دولي�ة”. وق�ال 
المصدر ال�ذي طلب عدم ذكر اس�مه 
ان “عملي�ة توجي�ه العمل�ة الى ايران 
كان�ت تتم عبر مدينة دب�ي اإلماراتية 
اإلماراتي�ة  الس�لطات  تش�ديد  لك�ن 
عل�ى عمل مكاتب الصيرف�ة العراقية 
هن�اك جعلها تبحث عن منفذ جديد”، 
مضيف�ا ان “مكاتب الصيرفة البعيدة 
ع�ن رقاب�ة البنك المرك�زي والجهات 
المختصة في مدينة الس�ليمانية التي 
تحادد اي�ران وجدت الم�كان االفضل 
العمل�ة  لممارس�ة عمله�ا بتجمي�ع 
الصعبة من الس�وق العراقية ومن ثم 
تحويلها الى ايران، على حد وصفه”.

واش�ار ال�ى ان “وج�ود العمل�ة 
الصعبة في الس�وق العراقية بكميات 

كبيرة وافتق�اد الرقابة الصارمة على 
عم�ل المص�ارف ومكات�ب الصيرفة 
التي تحص�ل على كمي�ات كبيرة من 
العملة الصعبة عن طريق مش�اركتها 
بمزاد البن�ك المركزي”. منوها إلى أن 
“الكثي�ر من ه�ذه المص�ارف فتحت 
فروعا لها في الس�ليمانية ما يمكنها 
م�ن تحويل العملة اليها كخطوة اولى 
وم�ن ثم تهريبه�ا الى ايران، الس�يما 
وان للسليمانية اكثر من منفذ حدودي 

رسمي وغير رسمي مع ايران”.
وبي�ن المص�در ان “غالبي�ة هذه 
المص�ارف ه�ي عب�ارة عن ش�ركات 
مس�اهمة بي�ن رج�ال اعم�ال ك�رد 

واش�خاص مقربي�ن من الس�لطة ما 
سهل لها عملية نقل العملة من بغداد 
اليها اضافة ال�ى ان التقارب الواضح 
بي�ن اي�ران وح�زب االتح�اد الوطني 
،ال�ذي يتزعمه ج�ال طالباني والذي 
يس�يطر عل�ى الس�ليمانية واألحزاب 
العراقية المقربة منها، فسح المجال 
كثيرا لتح�ول المدينة ال�ى منفذ آمن 
لتبييض العمل�ة”.وكان رئيس اللجنة 
االقتصادية النائ�ب احمد العلواني قد 
اعل�ن في وقت س�ابق تش�كيل لجنة 
نيابي�ة للتحقيق ف�ي الخروقات التي 
حدثت مؤخراً في عمل البنك المركزي 
كتهري�ب العم�ات الصعبة وغس�يل 

األم�وال متهما ش�خصيات سياس�ية 
متنفذة في الحكوم�ة بالعمل كغطاء 
لبعض البنوك العراقية تس�اعدها في 
تهريب العمات الصعبة الى الخارج”. 
على حد قوله.فيم�ا أعلن عضو لجنة 
االقتص�اد واالس�تثمار النائ�ب عزيز 
ش�ريف المياح�ي أن اللجنة س�ترفع 
تقريره�ا ال�ى المجلس خ�ال األيام 
القليل�ة المقبلة، مبينا وج�ود الكثير 
م�ن المؤش�رات الس�لبية رصدت في 
عمل البنك المركزي السيما الخروقات 
األخي�رة الت�ي حدثت ف�ي عملية بيع 
وش�راء الدوالر ف�ي مزاده والس�ماح 
بس�عر  التاع�ب  ف�ي  للسماس�رة 
صرف الدينار العراق�ي مقابل الدوالر 
األميركي. من جانبه أكد عضو اللجنة 
المالي�ة النائ�ب عبد األمي�ر المياحي 
عل�ى “ضرورة تش�ريع قان�ون جديد 
لمكافح�ة غس�يل األم�وال باعتبارها 
الوطن�ي  االقتص�اد  ته�دد  ظاه�رة 
بالتدهور”. مش�يراً ال�ى ان “القانون 
الحال�ي المتب�ع تش�وبه الكثي�ر من 

االخطاء والثغرات”.

وفقًا لما نصت عليه »صوفا« مكاتب الصيرفة يمتلكها تجار كرد وساسة مقربون من حزب طالباني

خلية أمريكية تدرب عراقيني ملراقبة احلدود 
عرب األقامر الصناعية

السليامنية اكربمنـفذ لتهريب العملة الصعبة إىل إيـران
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الديمقراطيات املهّددة
اليوم الخامس

عمر الجفال

شهد “الربيع العربي” موجة ترحيب من المجتمع الدولي، وساعدت 
الكثير م�ن الدول األوروبيَّة في إرس�اء دعائمه، ومثال ذل�ك ليبيا، التي 
ل�ت القذافي، على س�فينة من دم، إل�ى عالم الب�رزخ، ومصر، التي  رحَّ
اكتش�فت فيم�ا بع�د، أن الكثي�ر من منّس�قي الث�ورة ودعاته�ا كانوا 
يتقاض�ون أمواالً م�ن قبل دول أوروبّي�ة، وكان الداع�م األكبر الواليات 
المّتح�دة األميركي�ة، إال أنه على الرغم من ه�ذا، كان “الربيع” قادماً ال 
محال�ة، هكذا يقول كّت�اب الغرب ومحللوه السياس�يين؛ إذ كان صعود 
الخط�وط البياني�ة للدكتاتوريات العربّية ينبئ بس�قوط م�دٍو لألصنام 
الرئاسية، خاصة أن الجوع أفلت لجام الخوف من الشعوب. والساحات 
كانت مهيأة تماماً الحتضان الحشود التي أفلتت حناجرها وهي تطالب 

برحيل األنظمة. 
لكن هل حّقق الربيع مبتغاه؟

الس�ؤال يب�دو مقلق�اً ألعت�ى ال�دول المتقدِّم�ة ومراكز الدراس�ات 
ص�ة. حيث أدى صعود األحزاب اإلس�امية -وفي أعمها األغلب  المتخصِّ
متط�رِّف- إلى س�ّدة الحكم، إلى حذر ش�ديد في التعامل الدبلوماس�ي. 
وال�دول التي رحبت بق�دوم الربيع بدأت تخاف فصل الش�تاء الذي تاه، 
إذ بات الش�تاء قاس�ياً وقارساً، الس�يما وأن الخطوط البيانية للحريَّات 
ف�ي ال�دول التي مرَّ به�ا “الربيع العرب�ي” بدت مقلقة، بع�د أن وصلت 
ش�خصيَّات إس�امية إلى مراكز متقّدم�ة في القي�ادة، وبالرغم من أن 
بعض تلك الش�خصيات تحاول، جاهدة، أن تك�ون حيادية في مواقفها 
تجاه الداعين إلى أسلمة المجتمع -الغنوشي مثاالً- إال أنهم يقعون في 
فخ المحاباة والتردد في اتخاذ مواقف عاجلة للملمة المواقف المتأزمة، 
كم�ا حصل مع المتش�ددين في تونس الذين يه�ددون الحريَّات العاّمة، 
أو كم�ا حص�ل مع ليبي�ا الت�ي كاد أن يجهز متطرفوها عل�ى العاقات 
الدبلوماس�ية “الرضيع�ة” مع الغرب إث�ر مقتل الس�فير األمريكي في 

بنغازي.
لكن تراجع الديمقراطية لم تش�هده بلدان “الربيع العربي” فحسب، 
بل إنه عبر إلى دول وقارات أبعد من ذلك بكثير، بحسب منّظمة “فريدام 
ه�اوس”، األميركية المعنية بالديمقراطية، وقالت المنّظمة إن “الحكم 
الديمقراطي تراجع على مس�توى العالم كله عام 2011، وان المكاسب 
التي تحققت في الش�رق األوسط وش�مال أفريقيا خال الربيع العربي 
هي مكاس�ب هشة للغاية، وانه يمكن خال حالة الفوضى التي أعقبته 

أن ينزلق الحكام مجدداً إلى الحكم الشمولي”.
لك�ن “فري�دام ه�اوس” ت�رى أن تون�س مؤهل�ة للح�اق برك�ب 
الديمقراطي�ات الكبيرة، لكنها أخ�ذت عليها مأخذاً واح�داً وهو تراجع 
حقوق المرأة. ويبدو أن “حقوق المرأة” ستدور بشأنها دراسات كثيرة 
قة، وهي واقعية، لجهة أن المرأة ستعاني األمرين في ظلِّ صعود  ومعمَّ
المد اإلس�امي، مم�ا يحرمها من امتي�ازات كثيرة لي�س حقوق العمل 

آخرها.
في آخر األمر يجب أن تأخذ الثورات العربية، والثائرون على األنظمة 
القديم�ة، بنظ�ر الحس�بان، الحكوم�ات الجدي�دة التي يمك�ن أن تهدِّد 
ثوراته�م. ويجب أيضاً أن تنتب�ه المنظمات الحقوقية إلى تقارير تصدِّر 

مثل هذا القلق المشروع. 
هل فعاً سيثار االنتباه؟!.

     المستقبل العراقي/ متابعة

بع�د ثاث�ة اس�ابيع م�ن الهج�وم الدامي 
على قنصليته�ا في بنغازي ومقتل س�فيرها 
ف�ي ليبيا، تواج�ه وزارة الخارجي�ة االميركية 
ضغوطا م�ن المعارضة الجمهورية التي تندد 
بثغرات في المجال االمني واالستخباراتي قبل 

وقوع االعتداء.
ومن�ذ ذلك الهج�وم الذي نفذ ف�ي بنغازي 
في يوم الذكرى الحادية عش�رة العتداءات 11 
ايلول 2001 واودى بحياة الس�فير كريستوفر 
س�تيفنز وثاث�ة اميركيي�ن اخرين، م�ا زالت 
ادارة الرئي�س ب�اراك اوبام�ا خاص�ة الس�لك 
الدبلوماس�ي بقيادة وزيرة الخارجية هياري 

كلينتون تحت وقع الصدمة.
وم�ع دن�و موع�د االنتخاب�ات الرئاس�ية 
ف�ي الس�ادس م�ن تش�رين الثان�ي يواج�ه 
الديمقراطي�ون من�ذ اي�ام ع�دة س�يا م�ن 
االنتق�ادات من الجمهوريي�ن الذين يعيرونهم 
بانهم يبدلون باس�تمرار روايتهم عن الهجوم 
الذي وصف�وه بانه “عفوي” ف�ي البداية قبل 
اقرارهم بانه “عم�ل ارهابي” مرتبط بتنظيم 

القاعدة.
وقد وج�ه الجمهوريون مجددا س�هامهم 
ف�ي حمل�ة االنتق�ادات، خصوص�ا وان�ه ل�م 
يعرف س�وى القليل عن كيفية حدوث الهجوم 
والدوافع الكامنة وراءه وسط قلق متزايد من 

احتمال وجود ثغرات في التدابير االمنية.
ووس�ط ثاث�ة تحقيقات منفصل�ة بقيت 
االدارة االميركية متكتمة مع ورود تصريحات 
قليل�ة ج�اءت غالب�ا متناقضة. فف�ي البداية 
وصفت الهجوم بأنه جاء في إطار احتجاجات 
عفوي�ة عل�ى فيل�م مس�يء لإلس�ام قبل ان 
ينته�ي به�ا المط�اف األس�بوع الماضي الى 
الق�ول ان “بع�ض المتورطي�ن ف�ي الهجوم 
مرتبطون بمجموعات متفرع�ة او متعاطفة 

مع القاعدة”.
وم�ن بي�ن األس�ئلة المطروحة م�اذا كان 
يفع�ل س�تيفنز ف�ي بنغ�ازي ف�ي 11 ايلول، 
الذكرى الحادية عش�رة العت�داءات 2001 في 
الوالي�ات المتح�دة؟ وما هي التدابي�ر األمنية 

التي كانت تحيط بالمجمع؟.
وه�ل كان الهج�وم مخططا ل�ه منذ فترة 
طويل�ة ام ان�ه وليد الظروف اآلني�ة؟ هل كان 
ستيفنز مدرجا على الئحة أهداف القاعدة كما 
كتب ف�ي يومياته؟ وكيف بالتحديد اش�تعلت 
النيران في المجمع الرئيس؟ ولماذا بعد ثاثة 
أسابيع لم يتمكن فريق من مكتب التحقيقات 
الفدرال�ي اف. ب�ي. آي م�ن زي�ارة بنغ�ازي 

ليتفحص أنقاض المجمع المتفحمة؟
وكت�ب النائ�ب داريل عيس�ى ال�ى وزيرة 
كلينت�ون  هي�اري  األميركي�ة  الخارجي�ة 

ليطالبه�ا بإلقاء الض�وء عل�ى كل وقائع تلك 
الليلة المش�ؤومة وعلى حال�ة التدابير االمنية 
التي كان�ت تحيط بالس�فير وبالقنصلية قبل 

الهجوم.
“البعث�ة  ان  الجمه�وري  النائ�ب  واك�د 
الدبلوماس�ية األميركية في ليبيا طالبت مرات 
ع�دة قبل الهجوم بتش�ديد األمن في بنغازي” 

لكن “واشنطن لم تستجب لذلك الطلب”.
وع�دَّد ايضا الئحة من اثني عش�ر هجوما 
وتهدي�دا لاميركيي�ن والغربيين ف�ي بنغازي 
في االش�هر االخيرة منها هجوم بالقنبلة على 

القنصلي�ة االميركي�ة في 6 حزي�ران واطاق 
قذيفة عل�ى موكب دبلوماس�ي بريطاني بعد 

خمسة ايام من ذلك.
كذلك تحدثت ش�بكة سي ان ان قبل عشرة 
ايام عن يوميات الس�فير ستيفنز التي عثرت 
عليه�ا بي�ن انق�اض القنصلي�ة ويعب�ر فيها 
الدبلوماس�ي عن مخاوفه على امنه وخشيته 

من ان يكون هدفا للقاعدة.
وكان س�تيفنز الذي قتل وهو ف�ي الثانية 
والخمسين من عمره، يعتبر خبيرا في شؤون 
المنطقة وكان يتكلم العربية ويشعر باالرتياح 

في ليبيا منذ ان ارس�ل مبعوثا خاصا من قبل 
باده الى بنغازي اثناء ثورة 2011.

وام�ام الضغط اضط�رت كلينتون لاجابة 
على النائ�ب الجمهوري، واكدت ل�ه كتابة ان 
وزارة الخارجي�ة “تتع�اون” مع�ه “الننا نريد 
كانا النتيجة نفسها: جردة كاملة ودقيقة لما 

حدث والسبيل لتفادي تكرار ذلك”.
وستعقد جلسة مساءلة في مجلس النواب 

في العاشر من تشرين االول الجالي.
وفي موازاة ذلك ش�كلت وزي�رة الخارجية 
لجن�ة ستس�تعرض اعتبارا من هذا االس�بوع 

حال�ة التدابي�ر األمني�ة المتبعة ف�ي بنغازي 
االس�امي  التهدي�د  ح�ول  واالس�تخباراتية 

واالرهابي قبل الهجوم.
الخارجي�ة  بم�وازاة ه�ذا، ترف�ض وزارة 
الحدي�ث ع�ن الموض�وع مش�يرة ايض�ا الى 
اس�تنتاجات تحقيق فتحه مكتب التحقيقات 
الفدرالي. وقد ارسل فريق من االف بي آي الى 
ليبيا وهو موج�ود اآلن في طرابلس ولم يصل 
بعد الى بنغازي بحسب السلطات الليبية التي 

تقوم من جهتها بتحقيقاتها.
ووجه الس�ناتور الجمهوري جون ماكين 
انتقادات ش�ديدة ال�ى التقييم األول�ي لإلدارة 
االميركية.وق�ال بتهكم لس�ي ان ان االحد “إن 
اي طالب عسكري في ويست بوينت يقول لك 
ان هجوما من هذا النوع ليس عفويا”، مضيفا 
“علين�ا ان نعرف ما اذا كانت قد اتخذت تدابير 
فيم�ا كان هن�اك أصا دلي�ل ... بم�ا في ذلك 
يوميات كريس على انه كان هناك تهديدات... 

نحن نحتاج للتحقيق في هذا الجانب”.
وصرح مس�ؤول أميركي طلب عدم كشف 
اس�مه ان تحقي�ق الحكوم�ة االميركية يركز 
على “جماعات متطرفة ف�ي منطقة بنغازي 
وكذلك عل�ى تنظيم القاعدة ف�ي باد المغرب 

اإلسامي”.
لك�ن هن�اك قلقا ل�دى فري�ق االف بي آي 
الموج�ود ف�ي طرابل�س ول�م يصل بع�د الى 
انق�اض المجم�ع، م�ن احتم�ال ان يكون تم 

العبث بمسرح الجريمة.
وكان�ت صحافية من وكال�ة فرانس برس 
افادت بأن القنصلية ل�م تكن محاطة بتدابير 
حماي�ة الفت�ة قب�ل االعت�داء خاف�ا للبعثات 

األميركية في بلدان حساسة.
وقال وليام لورانس المستشار السابق في 
البيت االبيض والذي يعمل اآلن مديرا لمشروع 
إفريقي�ا الش�مالية ف�ي مجموع�ة األزم�ات 
الدولي�ة، ان المجم�ع األميرك�ي ف�ي بنغازي 
“ل�م يكن لديه أي ن�وع من التدابي�ر او البنية 
األمنية للدفاع مثلم�ا يتوجب عادة الدفاع عن 
مجم�ع دبلوماس�ي”. والقنصلي�ة مهج�ورة 
الي�وم ومداخلها مغلقة تحت حراس�ة آليتين 

للشرطة الليبية.

اتهمها مجلس الشيوخ بإهمال الدبلوماسيين

     المستقبل العراقي/ وكاالت

عادت ثاث س�فن حكومية صينية 
أم�س ال�ى المي�اه المحيط�ة بالجزر 
الواقع�ة ف�ي بح�ر الصي�ن الش�مالي 
الخاضعة لس�لطة اليابان لكن الصين 
تطال�ب بها، كما اعلن خفر الس�واحل 

اليابانيون.
نفس�ها  الث�اث  الس�فن  وكان�ت 
باالضاف�ة ال�ى س�فينة رابع�ة دخلت 
القطاع نفسه متجاهلة تحذيرات خفر 
الس�واحل اليابانيين وغادرت بعد نحو 

ست ساعات.
وتكرر المشهد نفسه أمس االربعاء 
امام جزيرة كابوشيما. فقد وجه خفر 
الس�واحل الياباني�ون تحذيرات لكنهم 
ل�م يحصل�وا عل�ى اي رد م�ن الجانب 

الصيني.

وق�د ارتفع�ت ح�دة التوت�ر بي�ن 
البلدين الجارين من�ذ ان اممت اليابان 
مطل�ع ايل�ول ه�ذا االرخبي�ل الصغير 
الذي تسميه طوكيو س�نكاكو وبكين 

دياويو.
ومن�ذ ذلك الحي�ن، دخلت الس�فن 
البحري�ة  المراقب�ة  لهيئ�ة  الصيني�ة 
وادارة الصي�د، مرات عدة حدود المياه 
االقليمية التي تمتد 22 كلم قبالة هذه 
الج�زر. لك�ن منذ اس�بوع ل�م تعد اي 

سفينة صينية الى الموقع.
ويبعد هذا االرخبي�ل غير المأهول 
200 كلم شمال ش�رق سواحل تايوان 
و400 كلم غرب اوكيناوا جنوب اليابان. 
وتطالب به تايبيه ايضا، ودخل اسطول 
مؤلف من نحو خمس�ين سفينة صيد 
تواكبها عش�ر س�فن لخفر السواحل 
التايوانيي�ن، هذه المي�اه االقليمية في 

25 ايلول ثم عادت الى تايوان.
وباالضافة الى قيمتها الستراتيجية، 
اعماقه�ا  الج�زر ف�ي  تحت�وي ه�ذه 
البحري�ة مخزون�ا م�ن المحروق�ات. 
وحصل�ت تظاه�رات معادي�ة لليابان 
وتخللتها اعمال عنف احيانا بمشاركة 
عش�رات االف الصينيي�ن في منتصف 
ايلول في عدد كبير من المدن الصينية، 
ثم اوقفته�ا الس�لطات الصينية. لكن 

التوتر ما زال حادا بين البلدين.
وفي 26 ايلول وعلى هامش اعمال 
الجمعية العامة لامم المتحدة، ش�دد 
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا 
على ان هذه الجزر “جزء ال يتجزأ” من 
الياب�ان وان�ه “ال تس�وية” حولها مع 

بكين.
وف�ي الي�وم التال�ي، اته�م وزي�ر 
الخارجي�ة الصين�ي يانغ جيش�ي من 

عل�ى منص�ة االم�م المتح�دة اليابان 
ب�”س�رقة” ه�ذه الجزر م�ن الصين، 
داعيا طوكيو ال�ى “تصحيح أخطائها 
بتصرف�ات ملموس�ة وبالع�ودة ال�ى 

طريق تسوية سلمية”.وارجأت الصين 
من جه�ة اخرى احتفاال كان س�يقام 
في الذك�رى األربعين لتطبيع العاقات 

بين الصين واليابان.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات 
األمن بجنوب السودان بارتكاب أعمال 
عنف مروع�ة ضد المدنيي�ن من بينها 

أعم�ال قت�ل وتعذي�ب واغتص�اب في 
حمل�ة لنزع الس�اح بوالي�ة جونقلي، 
آذار  من�ذ  المتواصل�ة  الحمل�ة  وه�ي 

الماضي.
وطالبت المنظم�ة الدولية المعنية 

بحقوق اإلنس�ان في تقري�ر لها صدر 
أمس حكومة جوبا باتخ�اذ “إجراءات 
فورية” لوقف تلك االنتهاكات الخطيرة 
ف�ي مجال حقوق اإلنس�ان. وبحس�ب 
بي�ان المنظمة فإنه “بعيدا عن تحقيق 

األم�ن ف�ي المنطق�ة، ف�إن الجي�ش 
ارتكب�وا  الش�رطة  وق�وات  الش�عبي 
انته�اكات مروع�ة لحق�وق اإلنس�ان. 
والس�لطات تفعل النزر اليس�ير لوقف 

تلك االعتداءات”.

وأشارت المنظمة إلى أن محققيها 
الذين س�افروا إلى بعض القرى النائية 
ف�ي مقاطع�ة بيبور في جنوب ش�رق 
والية جونقلي رصدوا تعرض العشرات، 
بمن فيهم األطفال، لممارسات تعذيب 
وعن�ف مف�رط، كما أش�اروا إل�ى أنه 
في بع�ض الحاالت تنهب ق�وات األمن 

الممتلكات وتدّمر المحاصيل.
ووثق�ت المنظم�ة -كم�ا تق�ول- 
ومح�اوالت  اغتص�اب  ع�ن  تقاري�ر 
الجي�ش  ق�وات  قب�ل  م�ن  اغتص�اب 
الش�عبي. وروت عن امرأة مسنة كيف 
تعرض�ت ابنتها لاغتص�اب من طرف 
جندي من الجيش الش�عبي، بينما كان 
جن�ود آخ�رون يوس�عونها وحفيدتها 
ضرب�ا بالعصي الغليظ�ة. وكانت بعثة 
حف�ظ الس�ام التابعة لألم�م المتحدة 
ف�ي جن�وب الس�ودان ق�د اتهمت في 
ال��24 م�ن الش�هر المنص�رم جي�ش 
جنوب السودان بارتكاب أعمال تعذيب 
واغتصاب في الوالية نفسها وفي إطار 

حملة نزع الساح تلك.
وقال�ت األم�م المتح�دة إن بعثتها 
آب  و20  تم�وز   15 بي�ن  رص�دت 
الماضيي�ن انتهاكات خطي�رة لحقوق 
اإلنس�ان، الس�يما عمليات قت�ل، و27 
المعامل�ة  أو س�وء  بالتعذي�ب  تهم�ة 
مث�ل الضرب المب�رح واإليهام بالغرق، 
و12 حال�ة اغتص�اب وس�ت محاوالت 

اغتصاب وثماني عمليات اختطاف. 

إث����������ر ن�������������زاع م����س����ت����ع����ر ب�������ش�������أن ج�����زي�����رة

شملت اغتصاب وتعذيب المدنيين

ال��س��ف��ن ال��ص��ي��ن��ّي��ة ت��دخ��ل ن��ط��اق ال��س��ل��ط��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة

اخلارجية األمريكية تواجه ضغوطًا بسبب مقتل سفريها يف بنغازي

العفو الدولية: جنوب السودان ارتكب أعامل عنف مرّوعة

     المستقبل العراقي/ وكاالت

تأم�ل روس�يا ف�ي “تطبي�ع عاقاته�ا” م�ع 
جورجي�ا بع�د ف�وز المعارض�ة ف�ي االنتخاب�ات 
وزارة  االربع�اء  أم�س  اعلن�ت  كم�ا  التش�ريعية، 
الخارجية الروسية فيما العاقات الدبلوماسية بين 
البلدي�ن مقطوعة من�ذ الحرب بينهم�ا في 2008.
وق�ال المتحدث باس�م وزارة الخارجية الكس�ندر 
لوكاش�يفيتش في بيان “من الواضح ان المجتمع 
الجورجي قد اختار التغيي�ر. وفي نهاية المطاف، 
نأم�ل في ان يتي�ح لجورجيا تطبي�ع عاقاتها مع 
جيرانها واقامة عاقات بناءة يس�ودها االحترام”.
واض�اف ان “روس�يا ترح�ب به�ذا التط�ور”.وال 
تقيم موس�كو وتبيليس�ي عاقات دبلوماسية منذ 
نزاعهما القصير في 2008 والذي اعترفت روس�يا 
في نهايته باس�تقال منطقتي اوس�يتيا الجنوبية 

وابخازي�ا الجورجيتين االنفصاليتي�ن والمواليتين 
لروسيا.وبعيد اعتراف الرئيس الجورجي ميخائيل 
ساكاش�فيلي، الع�دو الل�دود للكرملي�ن، الثاث�اء 
بهزيمة حزب�ه ف�ي االنتخابات التش�ريعية، اعلن 
الملياردير بيدزينا ايفانيشفيلي انه ينوي “تطبيع” 
العاقات مع روس�يا، مؤكدا في الوقت نفسه على 
امله في االنضمام الى حلف شمال االطلسي، وهو 
طموح ال تنظر اليه موسكو بارتياح. واشاد رئيس 
الوزراء الروس�ي ديمت�ري مدفيديف من�ذ الثاثاء 
بفوز ايفانيش�فيلي، معتبرا ان البرلمان الجورجي 
ب�ات يضم “قوى تس�عى الى مزيد م�ن الخطوات 
البن�اءة وتتحم�ل مزيدا م�ن المس�ؤولية”. واعلن 
من جهة اخرى اس�تعداد حزب “روسيا الموحدة” 
الحاكم “لحوار حول مس�تقبل العاقات الروس�ية 
الجورجية”. لكن الصحافة الروسية تعاملت أمس 
بتحف�ظ مع فوز المعارض�ة، معتبرة ان الحكومة 

الجدي�دة ل�ن تك�ون ق�ادرة عل�ى ان تغير بش�كل 
اساسي العاقات مع موس�كو. ويقول الخبراء ان 
ايفانيش�فيلي المع�روف بتقربه من روس�يا التي 
جمع فيها ثروته، لن يتساهل حول مسألة اوسيتيا 
الجنوبية وابخازيا البالغة الحساسية، وان موسكو 

لن تتراجع ايضا عن مواقفها.

بعد قطيعة استمرت 4 سنوات

روسيا ت���أمل “تطبي��ع عالقاهت��ا” مع جورجي��ا
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باشرت بحمالت مكثفة لتقديم الخدمات للمدارس ورياض األطفال
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      بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعل�ن أمي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين 
المرشدي عن إحالة مجسرين جديدين 
للتنفي�ذ ف�ي مدين�ة الص�در ومنطقة 
الجادري�ة بكلفة نح�و 46 مليار دينار 
عل�ى إح�دى ش�ركات وزارة الصناعة 
والمع�ادن. ونقل�ت مديري�ة العالقات 
تلق�ت  صحف�ي  بي�ان  ف�ي  واإلع�الم 
من�ه  نس�خة  العراق�ي”  “المس�تقبل 
أمس ع�ن المرش�دي قول�ه إن “أمانة 
بغ�داد أحال�ت أعم�ال تنفي�ذ مجس�ر 
س�احة 55 في مدينة الصدر بكلفة 22 
ملي�اراً و143 مليون دين�ار”. وأضاف 
أن “أمان�ة بغ�داد أحالت أيض�ا أعمال 
مجس�ر الجادري�ة للتنفي�ذ بكلفة 23 
ملي�اراً و975 ملي�ون دين�ار”. وبي�ن 
المرش�دي أن “هذين المجسرين تمت 
إحالتهم�ا بع�د المصادق�ة عل�ى قرار 
لجنة الدراس�ة والتحليل على الش�ركة 
العام�ة للتصمي�م واإلنش�اء الصناعي 
التابع�ة ل�وزارة الصناع�ة والمع�ادن 
بس�قف زمن�ي مدت�ه 750 ي�وم عمل 
بضمنها أيام العطل الرس�مية والجمع 
وم�دة إج�راء الفح�وص المختبرية”. 
وأوض�ح أن “إحالة هذين المجس�رين 
يأت�ي ف�ي إط�ار الخط�ة المع�دة من 
قبل أمانة بغ�داد لالرتقاء بواقع قطاع 
المروري�ة  االختناق�ات  وف�ك  الط�رق 
وتحسين أداء ش�بكة النقل في جانبي 
الك�رخ والرصافة من العاصمة”, الفتاً 
إلى “إكمال التصاميم الخاصة بإنشاء 
15 مجسراً جديداً في عدد من الميادين 
والش�وارع المهم�ة”. وأش�ار إل�ى أن 
“خطة أمان�ة بغداد لهذا العام تش�مل 
والتلفزي�ون  اإلذاع�ة  إكم�ال مجس�ر 
ف�ي منطقة الصالحية ومجس�ر ونفق 
الخلف�اء ف�ي منطق�ة الب�اب المعظم 
لتأمين انسيابية حركة السير والمرور 
في هذه المناطق التي تشهد اختناقات 

مرورية لضمها عدداً كبيراً من الوزارات 
والجامعات  الحكومي�ة  والمؤسس�ات 
التجاري�ة”.  والمكات�ب  والش�ركات 
وبي�ن أن “أمان�ة بغداد أنج�زت تنفيذ 
9 مجس�رات ف�ي مدين�ة بغ�داد ه�ي 
مجسر الدباش في الكاظمية ومجسرا 
الشارقة والش�باب في البياع ومجسر 
الطالبية في منطقة الش�عب ومجسر 
اليرموك ومجس�ر ساحة المستنصرية 
ومجس�ر تقاطع الشعب قرب األسواق 
المركزية ومجس�ر س�احة الزهور في 
المنصور ومجسر المتحف في منطقة 

العالوي”.
م�ن جهة أخرى، أعل�ن وكيل أمانة 
بغ�داد للش�ؤون البلدية نعي�م الكعبي 
عن المباشرة بأعمال األنفاق المرورية 
وس�احات وق�وف الس�يارات الخاصة 
بمش�روع تطوير قن�اة الجي�ش الذي 
ينف�ذ م�ن قب�ل ش�ركة “المقاول�ون 
الع�رب” المصري�ة. ج�اء ذل�ك خ�الل 
الجولة الميداني�ة للوكيل البلدي رافقه 
فيها المهندسون المقيمون ومهندسو 

ش�ركة المقاول�ون العرب فض�اًل عن 
مهندس�ي الجهة االستشارية من اجل 
الوق�وف على مراحل تنفيذ المش�روع 
وابرز المعوقات والسبل الكفيلة بحلها. 
وذك�رت مديرية العالق�ات واإلعالم إن 
العاملة  الهندس�ية والفنية  “المالكات 
ف�ي المش�روع باش�رت أعم�ال تنفيذ 
النفق الواقع ضم�ن الرقعة الجغرافية 
لدائرة بلدية الش�عب بع�د االنتهاء من 
إيجاد بديل للطريق السريع الذي شمل 
أعمال قلع طبقة اإلس�فلت والمباشرة 
بأعمال الحف�ر والتهيئة”. وأضافت إن 
“أعم�ال تطوي�ر وتأهيل قن�اة الجيش 
وصل�ت الى مراحل متقدمة إذ ش�ملت 
تبطي�ن الممر المائ�ي البالغ طوله 23 
ك�م واألعمال األخ�رى التي تق�وم بها 
الش�ركة م�ن إنش�اء المماش�ي عل�ى 
جانب�ي القن�اة والمماش�ي الداخلي�ة 
م�ن خالل أعم�ال مد القال�ب الجانبي 
الملون وبأشكال  والرصف بالمقرنص 
هندس�ية مميزة إلى جان�ب مواصلتها 
أعم�ال تهيئ�ة محط�ات الض�خ م�ن 

منطق�ة المأخذ المحاذي�ة لنهر دجلة 
للمش�روع”.  الرئي�س  المج�رى  إل�ى 
وأوضحت أن “المشروع يتضمن أكساء 
القناة بالحجر وإنشاء مساحات خضر 
و12  للس�يارات  موقف�اً   12 وإقام�ة 
نفق�اً و16 ملعب�اً لألطف�ال ومالع�ب 
أخ�رى للياق�ة البدنية و4 مس�ابح مع 
ملحقاتها كافة و4 مسارح صيفية كل 
مسرح بمس�احة 100 م2 مع إنشاء 4 
كافتيري�ات صغي�رة و10 أخرى كبيرة 
و40 كشكاً. وأش�ارت إلى أن “اإلعمال 
األخرى في المش�روع تش�مل إنش�اء 
8 مراس للزوارق و20 جس�راً للمش�اة 
ونصب 4700 مصطب�ة للجلوس و40 
مكان�اً مس�قفاً بمس�احة 30 م2 لكل 
واحد وزراعة أعداد كبيرة من األشجار 
لل�ري  منظوم�ات  وعم�ل  والنخي�ل 
بالتنقيط”. وتابعت ان “فعاليات أخرى 
س�يتضمنها المش�روع منها إنشاء 8 
نافورات كبيرة من النوع الدائري و16 
نافورة صغيرة وإعداد دراس�ة من قبل 
دائرت�ي التصاميم والعالق�ات واإلعالم 

إلقام�ة 46 تمث�االً باس�تخدام مادتي 
الحجر الطبيعي والبرونز لش�خصيات 
من التاريخ والت�راث العراقي. ونوهت 
بش�كل  س�يخدم  “المش�روع  ب�أن 
كبي�ر أهال�ي مدينة الص�در والمناطق 
المجاورة لها من خالل تش�غيل اآلالف 
م�ن األيدي العامل�ة العاطلة من العمل 
وخلق أماك�ن ترفيهية آمن�ة للعائالت 
البغدادي�ة والعائالت الوافدة إلى مدينة 
بغ�داد على طول الجانب الش�رقي من 
العاصمة”.إلى ذلك، باشرت أمانة بغداد 
تنفيذ حمالت مكثفة لتقديم الخدمات 
للم�دارس وري�اض األطف�ال إس�هاماً 
منها في دعم العملي�ة التربوية وخلق 
مناخات وأجواء مالئمة للطلبة لإلبداع 
والتفوق تزامنا مع بدء العام الدراس�ي 
العالق�ات  مديري�ة  وذك�رت  الجدي�د. 
واإلعالم في بيانها إن “عدداً من الدوائر 
البلدي�ة التابع�ة ألمان�ة بغ�داد كثفت 
جهوده�ا الخدمية لتنظي�ف المدارس 
ورفع أك�داس النفايات م�ن داخل تلك 
الم�دارس والس�احات المحيط�ة به�ا 
وتوزي�ع أكياس النفاي�ات على إدارات 
تل�ك الم�دارس الس�تخدامها في جمع 
النفاي�ات ال�ى جان�ب تأهيل ش�بكات 
الم�اء والص�رف الصح�ي”. وأوضحت 
أن “حمالت الدوائ�ر البلدية التي ترمي 
إلى تحسين مستوى الخدمات في هذه 
المدارس شملت أعمال صيانة شبكات 
المج�اري ورفع األنق�اض والمخلفات 
وإدامة وتأهيل ش�بكات الماء الصافي 
للح�د  والنض�وح  الكس�ور  وإص�الح 
من ه�در المياه الصالحة للش�رب إلى 
جانب االهتمام بالحدائق المدرس�ية”. 
وتابع�ت أن “الحمل�ة تضمن�ت أيض�اً 
إدامة الشوارع المحيطة بتلك المدارس 
الحف�ر  وردم  بتنظيفه�ا  قام�ت  إذ 
وإكس�ائها باإلس�فلت إلنه�اء معاناة 
الطلبة وس�هولة وصولهم إليها خاصة 

في فصل الشتاء”.

أمـانـة بغـداد حتيـل جمسـرين جـديـدين للتنفيـذ
يف مـدينـة الصـدر واجلـادريـة

      بغداد / امل�ستقبل العراقي

وجه�ت وزارة الكهرب�اء بتحس�ين الش�بكة الكهربائي�ة لناحي�ة 
“الش�بكة” التابعة لمحافظة النجف األشرف. وقال بيان للوزارة تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس إن “وزير الكهرباء كريم عفتان 
الجميل�ي وجه بتحس�ين الش�بكة الكهربائية لناحية الش�بكة التابعة 
لمحافظة النجف األش�رف وتجهيزها بمولد كهرباء إضافي إلى جانب 
ش�مول المناطق النائية فيها باإلنارة بالطاقة الشمسية”. ونقل البيان 
عن المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة مصعب الم�درس قوله إن “ذلك 
جاء خالل استقبال الوزير لمدير الناحية المذكورة علي حسين ساهي 
م�ع وفد يضم رئيس مجلس الناحية البس عواد وعضو المجلس رئيس 
لجنة الخدمات فيه حس�ن عبد األئمة. وبين المدرس إن الجميلي “أمر 
بتثبي�ت موظفي العقود في دائ�رة كهرباء الناحية على المالك الدائم”. 
وق�ال البيان إن ه�ذا اللقاء يأتي على خلفية دع�وة الجميلي، عبر قناة 
السومرية الفضائية، الى مدير الناحية لتقديم جميع ما تحتاجه الناحية 
من الطاقة الكهربائية في ضوء التقرير التلفزيوني الذي عرضته القناة 
المذكورة عن الناحية في وقت سابق، مشيرا إلى إن اللقاء حضره مدير 
ع�ام دائرة توزيع الطاقة في الوزارة نافع عبد الس�ادة. يذكر ان ناحية 
الشبكة تقع على مشارف الحدود الدولية بين العراق والسعودية وسط 
الصح�راء الغربية للبالد، وتابعة إداريا لمحافظة النجف األش�رف، التي 
تبع�د عنها بحدود 200 كيلومتر، ويس�كنها ما يق�ارب 1600 مواطن. 
ومازالت هذه الناحية إلى اآلن غير مشمولة بخدمات منظومة الكهرباء 
الوطني�ة لبعدها عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وإنما تعتمد على 
مولدات دي�زل تابعة لوزارة الكهرباء تجهز منازله�ا بالتيار الكهربائي 

وفق جدول مبرمج للتجهيز.

الكهرباء توجه بتحسني تيار الطاقة 
لناحية “الشبكة” يف النجف

 2012 – H – 13 :رقم المناقصة
عنوان المناقصة:- تجهيز محور مخفض السرع

)Supply quill shaft and HUP for LGB( 
التبويب:- 10 – 6 – 10 

تعل�ن المديري�ة العامة إلنتاج الطاق�ة الكهربائية / الفرات االوس�ط عن اج�راء مناقصة 
)تجهي�ز مح�ور مخف�ض الس�رع )Supply quill shaft and HUP for LGB( لمحطة كهرباء 

الحلة الغازية.
فعل�ى الراغبي�ن من الش�ركات والمكات�ب التخصصية المس�جلة داخل الع�راق وخارجه 
مراجعة قس�م الش�ؤون التجارية في مقر المديرية الكائن في مدينة الحلة/ منطقة الجمعية 
/ خلف محطة كهرباء الحلة الغازية للحصول على ش�روط االش�تراك بالمناقصة والمواصفات 
والكمي�ات لقاء مبلغ قدره )250000( مائتان وخمس�ون الف دين�ار الغيرها غير قابل للرد اال 
ف�ي حالة الغاء المناقصة من قبل المديرية حيث يعاد ثمن ش�راء وثائ�ق المناقصة فقط دون 
تعوي�ض مقدم�ي العطاءات ويك�ون تقديم العطاءات ف�ي مقر المديرية واخر موعد الس�تالم 
العطاءات هو الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا من يوم الغلق االحد 4 / 11 / 2012 وفي حال كون 
موع�د الغلق في عطلة رس�مية يكون الفتح في يوم الدوام الذي يلي�ه وان المديرية غير ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر واالعالن.
للمعلومات يتم نشر التفاصيل الخاصة بالطلبات المعلنة لمديريتنا على العنوان التالي:-

 www.moelc.gov.iq :الموقع االلكتروني للوزارة

وزارة الكهرباء / 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط

اعالن مناقصة

ويف حممد املياحي
املدير العام

اىل/ كـــــافة املقـــاولني والشـــركات العـراقيـــة والعــربيــة واألجنبـــية التخـــصصيــــة
تعلــــن الدائرة اهلـــندســـية والفنية يف وزارة الشــباب والرياضـــة عن إعــــالن مناقـــصة

)انشاء ساحة تارتان متعددة األغراض يف الدراجي/ الساموة(
ضمن خطة عام 2012 وحسب الشروط العامة للمقاوالت أعمال الهندسة المدنية بقسميها األول والثاني وتعديالتها والشروط العامة لالعمال الميكانيكية والكهربائية الصادرة من قبل وزارة التخطيط والتعاون االنمائي وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
الصادرة من مجلس الوزراء/ اللجنة االقتصادية في حالة تعلق اي فقرة من فقرات الكش�ف الفني بما مذكور انفا”. فعلى الراغبين من الش�ركات والمقاولين العراقيين المصنفين انش�ائيا من الدرجة المذكورة ادناه والش�ركات العربية واالجنبية من اصحاب 
االختصاص مراجعة قس�م ش�ؤون الخطة في الدائرة الفنية والهندس�ية )في ش�ارع فلسطين خلف ملعب الشعب الدولي( لشراء نسخة من العطاء وتسعيره بالدنيار العراق علما “ان س�عر العطاء الواحد )100000( مائة الف دينار غير قابلة للرد على ان يتم 

تقديم هوية التصنيف االصلية عند شراء العطاء ونسخة منها مصورة ايضا” ويتضمن تقديم العطاء المستمسكات التالية:-
1. هوية تصنيف الشركات بالستيكية صادرة من وزارة التخطيط والتعاون االنمائي سارية المفعول بالنسبة للشركات العراقية درجة تصنيف ثامنة

2. التامينات االولية تقدم على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مصرفية ضامنة او سندات القرض “باسم وزارة الشباب والرياضة/ دائرة الشؤون الهندسية والفنية صادر من احد المصارف العراقية المعتمدة من وزارة المالية بنسبة 1% عند 
تقديم العطاء نافذة لمده )90( يوم من تاريخ غلق المناقصة ويكتمل الى 5% عند االحالة .

3. استشهاد من الهيئة العامة للضرائب معنون الى وزارة الشباب والرياضة يؤيد سالمته الضريبية وبراءة ذمة نافذة)اصلية ومصورة(/قسم الشركات اذا كان المتقدم شركة وتاييد من الهيئة العامة للضرائب اذا كان المتقدم مقاول.
4. في حال دخول المناقصة شراكة بين شركتين تكون الشراكة مصادقة عند كاتب عدل

5. تقديم ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال المقاولة المعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الشركة لالعمال المماثلة من جهة رسمية ان كان ليس لها تعامل سابق مع الوزارة وال يتم تزويدهم بوثائق المناقصة في حال ثبوت خالل ذلك اما بالنسبة للشركات 
التي لديها تعامل سابق مع الوزارة فيتم االستناد الى سيرتها الذاتية في العمل مع الوزارة وفي حال توجيه كتاب انذار او سحب عمل وثبوت تلكؤ هذه الشركة ال يتم تزويدهم بوثائق المناقصة

6. تكون االسعار مقدمة ونهائية وغير مشروطة وبالدينار العراقي حصرا “رقما “ وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق )جدول الكميات( مختومة بختم المقاول وتوقيعه 
مع بيان مدة انجاز العمل والعنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ان وجد وتقديم البطاقة التموينية وهوية االحوال المدنية  وبطاقة السكن. 

7. الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
8. شخصية المقاول محل اعتبار وال يحق له إحالة هذة المقاولة او جزء منها الى مقاول ثانوي.

9. يلتزم المقاول او الشركة بتعيين كادر هندسي مقيم ولكافة االختصاصات المطلوب في موقع العمل يقوم بالتنفيذ 
10. على الشركة أن تقوم بتقديم )c.v.( يتضمن اسماء الكادر الهندسي والفني واالداري واآلليات التي تعود للشركة واية موارد اخرى.

11. عدم ادراج اي تحفظات او شروط غير مقبولة 
12. تقديم ما يؤكد كفاءة المالية للمتقدمين على ان يكون كشفا “للسنة الحالية معدا” من قبل محاسب قانوني 

13. تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من الدولة .
14. ارفاق وصل شراء العطاء عند التقديم )النسخة االصلية(.

15. قيام الشركات والمقاولين باالستفسار عن بنود المناقصة )جدول الكميات( والمخططات وغيرها من اقسام الوزارة قبل التقديم ويكون مسؤوال عن مفردات عطائه المقدم.
16. يهمل اي عطاء غير مستوفى للمستمسكات انفا” وال يقبل اي عذر من جراء ذلك.

17. يحق للدائرة استبعاد المقاول او الشركة غير الكفوءة من خالل تجربتها معه في المقاوالت السابقة التي نفذتها وعلى اساس التعليمات وكذلك من خالل االسترشاد بالدوائر الحكومية االخرى و يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن او 
اي مصاريف اخرى

18. المعايير الخاصة باالشغال العامة بمختلف انواعها :-
أ. حجم االيرادات السنوية والتي يجب ان ال تقل عن ) ( دينار خالل السنوات الثالثة االخيرة وتحدد من قبل المناقصين .

ب.الحسابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح خالل السنوات الثالثة االخيرة.
ج. توفر المعدات التخصصية ) والتي يجب تحديدها بشكل تفصيلي حسب العمل المطلوب مع اعطاء االولوية لمن يملكها من قبل المناقصين( .

د. توفر الكادر القيادي للمشروع )حيث يتم تحديد هذه الكوادر واالختصاصات المطلوبة من قبل المناقصين ويتم االلتزام بها من قبلهم اثناء تنفيذ المشروع وال يجوز استبدال هذه الكوادر اال بموافقة جهة التعاقد المخولة لذلك ( .
ه.  االعمال المماثلة المنجزة خالل السنوات الثالثة )( والتي يجب ان تكون مؤيدة من قبل الجهة المعنية بذلك مع تحديد عدد االعمال المنفذة خالل الفترة اعاله )( .

و. الكفاءة المالية للمناقصين وذلك من خالل تحديد راس المال المتعمد لهم مع تأييد الجهة المختصة بذلك .
ي. بيان عدد المشاريع التي بعهدة المناقصين وكلفتها ونسب  االنجاز المتحققة  لها .

19. يعتبر هذا االعالن جزءا من مستندات المقاولة وجزءا ال يتجزأ من العقد والزاما “ للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء ويعتبر بند من بنود العقد المبرم .
20. يقدم العطاء في ثالث ظروف محتومة االول للعرض الفني والثاني بقائمة االس�عار ) جدول الكميات ( والثالث بالمستمس�كات انفا” واخر موعد لتقديم العطاء الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا “ من يوم ) االحد( المصادف 14 / 10 / 2012 الى لجنة فتح 

العطاءات في مقر الوزارة في منتزه الزوراء مجاور القبة الفلكية .
21. على مقدمي العطاءات او من يمثلهم قانونيا “ الحضور بالموعد انفا” في مقر الوزارة الكائن في متنزه الزوراء )القبة الفلكية( عند فتح العطاءات 

22. يعتبر هذا االعالن ساري المفعول عند نشرة في الصحف او لوحة االعالنات او تعليقه من قبل الشعب الهندسية في بغداد والمحافظات .

وزارة الشباب والرياضة
دائرة الشؤون اهلندسية والفنية
موقعنا عىل الـ  Face booke» الدائرة اهلندسية والفنية«

رقم املناقصة )2012/32(
الباب )96(

مدير عام الدائرة اهلندسية والفنية 
وزارة الشباب والرياضة

اعادة إعالن )للمرة األوىل(
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     المستقبل العراقي/ خاص

فيما يرتقب املتقاع�دون الترشيع القانوني 
الجدي�د، يعال�ج االخت�ال يف نظ�ام رواتبه�م، 
بإلغ�اء التميي�ز، بني املحالني ع�ى التقاعد قبل 
2008 أي قب�ل زيادة الروات�ب واملحالني بعدها، 
إضاف�ة لرفع سقف الح�د األدنى م�ن الرواتب 
بشكل عام، كشف مصدر خ�اص ب�"املستقبل 
العراقي" عن أن وزارة املالية بعثت كتابا رسميا 
إىل هيئة التقاعد الوطنية بتاريخ 2012/9/12، 
الهيئ�ة  في�ه  وجه�ت   ،  71732 وبتسلس�ل 
لاستع�داد والرشوع يف العم�ل بالنظام الجديد 
للروات�ب التقاعدي�ة، ابت�داء م�ن بداي�ة السنة 
الجدي�دة، بن�اء عى تأكي�دات اللجن�ة املالية يف 
مجلس النواب، بأن القانون سيرشع قبل نهاية 
العام الح�ايل عى أن يدخل حي�ز التنفيذ مطلع 
السنة الجديدة. وأكدت اللجن�ة املالية الربملانية 
أن بداي�ة السنة املقبلة ستشه�د تطبيق قانون 
التقاع�د الجدي�د. أن إقراره بشك�ل رسمي من 
الربملان سيكون خال املدة املقبلة. وأش�ارت إىل 
أنها تسعى اىل تضم�ني مبالغ الزيادة يف موازنة 
العام 2013 واتخاذ املالية اإلجراءات التي تؤمن 

للمتقاعدين تسلم الزيادة الجديدة".
وكشفت اللجنة املالية الربملانية عزمها رفع 
الحد األدن�ى للتقاعد إىل 400 ألف دينار بدال من 
220 ألفا ضمن م�رشوع تعديل وتوحيد قانون 
التقاع�د العام. وأش�ارت إىل تحديد ش�هر واحد 
ملناقش�ة القان�ون داخ�ل الربمل�ان والتصوي�ت 

عليه.
وقال�ت النائبة ماج�دة التميم�ي ان اللجنة 
ناقش�ت م�ع رئي�س هيئ�ة التقاع�د العام�ة 
التعدي�ات النهائي�ة الخاصة بقان�ون التقاعد 
ودراس�ة رفع الح�د االدن�ى للرات�ب التقاعدي 
اىل 400 ال�ف دين�ار بهدف تامني حي�اة كريمة 
للمواط�ن كما ن�ص الدستور عى ذل�ك، مبينة 
ان اللجنة الربملانية ش�ددت ع�ى هيئة التقاعد 
العام�ة ب�رورة مراع�اة ظ�روف املتقاعدين 
الذي�ن يسك�ن اغلبهم بااليج�ار ويوفر خدمات 
الكهرباء ومياه الرشب والخدمات الصحية من 

دخلهم الخاص.
روات�ب  زي�ادة  ان  التميم�ي  واوضح�ت 
املتقاعدي�ن وتوحيده�ا مرتبط�ة بموازنة عام 
2013 ونسب�ة التضخ�م املوج�ود يف البلد الذي 
سيناق�ش مع وزارة التخطي�ط من اجل تحديد 
الح�د االدن�ى الذي يتناس�ب ونسب�ة التضخم.

مهل�ة  منح�ت  الربملاني�ة  اللجن�ة  ان  واك�دت 
زمني�ة لهيئة التقاعد العام�ة النجاز التعديات 
وإرسالها للربملان نهاية ش�هر ايلول املقبل من 
اجل مناقشتها وتعديلها نحو األفضل وإقرارها 
قب�ل نهاية الع�ام الح�ايل بغية تطبي�ق قانون 
التقاعد الجديد بداية العام املقبل.  وأشارت إىل أن 
القانون الجديد سيوحد رواتب املتقاعدين الذين 
أصبحوا نوعني احدهم راتبه ضعيف وهو املحال 
للتقاعد قبل 2008 أي قبل زيادة الرواتب واآلخر 
املح�ال بع�د 2008 الذي يعترب راتب�ه التقاعدي 
مجزي�ا نوعا ما.فيم�ا بينت الجمعي�ة العراقية 

للمتقاعدي�ن، عن تغيري الحكومة العراقية اسم 
قانون التقاعد املزم�ع إقراره يف مجلس النواب 
إىل قان�ون التأم�ني االجتماع�ي، مطالب�ة ب�ان 
تتضمن موازنة عام 2013 التخصيصات املالية 
له�ذا القانون. وق�ال رئيس الجمعي�ة العراقية 
للمتقاعدي�ن مهدي العي�ى إن "الحكومة بعد 
مناقشتها لقانون التقاع�د املوّحد قررت تغيري 

اسمه إىل قانون التأمني االجتماعي".
وأوضح أن "القانون بات أوسع من السابق 
لشمول�ه املتقاعدين من العسكري�ني واملدنيني 
وكذل�ك منتسبي القط�اع الخ�اص، فضاً عى 
التأم�ني الصحي للمتقاعدي�ن". وتابع انه "تم 
تغيري اس�م القانون لشمول�ه قطاعات واسعة 
م�ن املجتم�ع العراق�ي". وبني ان�ه "تقرر عى 
وفق القان�ون الذي وصلت نسخت�ه الحكومية 
إىل مجل�س الن�واب تحديد الحد األدن�ى لرواتب 
املتقاعدين ب�400 أل�ف دينار". وطالب العيى 
ب�"تخصي�ص املبال�غ املالي�ة الت�ي تغطي هذا 
القان�ون يف موازن�ة 2012 ، وأال يلج�أ مجل�س 
الن�واب إىل حل�ول ترقيعية كما ح�دث يف منحة 
املتقاعدي�ن الت�ي رصف�ت يف النص�ف الثان�ي 
م�ن الع�ام الحايل".يذكر أن الجمعي�ة العراقية 
للمتقاعدي�ن أعلن�ت يف وق�ت ساب�ق، ع�ن أن 
اغل�ب رشيح�ة املتقاعدي�ن يتقاض�ون رواتب 
متدني�ة ال تسد حاجاتهم األساسية، ويعيشون 
تح�ت خط الفقر، مبين�ة أنها قدمت إىل مجلس 
النواب مقرتحاً ب�11 فقرة نالت موافقة لجنتي 

القانونية واملالية.

       بغداد/ المستقبل العراقي

 اعتربت عضو اللجن�ة االقتصادية يف مجلس 
الن�واب ن�ورة البج�اري إن املؤتم�ر االستثماري 
ب�ني الع�راق وبريطانيا املنعقد يف بغ�داد سيدفع 
الرشكات الربيطانية للدخ�ول إىل البيئة العراقية 
وبق�وة لاستثم�ار فيها، مش�رياً إىل انه سيكون 
محف�زاً للقطاع الخ�اص العراق�ي للنهوض به. 
وأضاف�ت البج�اري أن انعقاد مؤتم�ر كبري ضم 
كب�ار املسؤولني ورج�ال األعم�ال واملستثمرين 
الربيطاني�ني، فض�ًا ع�ن حض�ور ممثل�ني عن 

رئاس�ة مجلس الوزراء وعدد م�ن أعضاء اللجنة 
االقتصادي�ة يف مجل�س الن�واب سيجع�ل هناك 
حرك�ة استثمارية كب�رية يف البلد من خال رغبة 
الرشك�ات الربيطانية للدخ�ول وبقوة لاستثمار 

يف العراق.
تأثريات�ه  ل�ه  سيك�ون  املؤتم�ر  أن  وبين�ت 
االيجابي�ة يف االقتصاد الوطن�ي من خال تحفيز 
القطاع الخاص للنهوض ب�ه واكتساب الخربات 
العاملية الت�ي تمتلكها الرشك�ات الربيطانية الن 
لديها خ�ربة كبرية يف كافة املج�االت االقتصادية 

وكذلك أنها تعد من الرشكات الرصينة يف العالم.

      خاص/ المستقبل العراقي

تأخ�ر سوق العراق ل�أوراق املالية عن إص�دار، البيانات الخاصة 
بمؤرشات�ه ليوم أم�س األربعاء حتى الساعة الثالث�ة من عرص اليوم 
نفسه.وعل�ل رئي�س هيئ�ة األوراق املالية عب�د ال�زراق السعدي هذا 
التأخ�ري بوجود خل�ل مؤقت يف املوق�ع االلكرتوني الخ�اص بالسوق 
ع�ى حد قوله، مؤكدا أن الس�وق يصدر تقريره قبل ها الوقت بكثري. 
وأرتف�ع مؤرش سوق العراق ل�أوراق املالية يف ختام تعاماته لجلسة 
أم�س األربعاء، بنسبة 0.34%، حيث أغلق عند مؤرش 118.18 نقطة، 
بعد أن ش�هد ت�داول 2.771 مليار سهم، بقيم�ة 3.927 مليار دينار. 
وكان األسبوع املايض الذي كان الرابع يف ش�هر أيلول ، ارتفاع أسعار 
اسه�م21 رشكة يف س�وق العراق ل�أوراق املالية من ٌب�ني 51 رشكة 
متداول�ة وانخفض�ت أسع�ار 22 رشك�ة وحافظ�ت 8 رشك�ات عى 
نف�س، أسعار إغاقه�ا السابقة وال ت�زال 15 رشك�ة متوقفة بقرار 
م�ن ٌهيئة األوراق املاٌلية و4 رشك�ات متوقفة انعقاد ٌهيئاتها. العامة 

، ول�م ٌجر التداول ه�ذا األسبوع عى أسه�م 14 رشكة من 84 رشكة 
مساهم�ة مدرجة يف السوق. وش�هد األسبوع خم�س جلسات تداول 
يف الزمن االعتي�ادي من األحد إىل الخٌميس. وسجل مؤرش السوق عند 
إغاق�ه نهاي�ة األسبوع 117.45 نقطة منخفض�ا بنسبة 0.57% عن 
نسب�ة إغاقه يف األسب�وع املايض عندم�ا أغلق ع�ى118.12 نقطة.

وبلغ�ت الٌقيمة اإلجمالي�ة ألسه�م املتداولة لهذا األسب�وع، 10.540 
مٌليار ٌدينار مقاب�ل، 12.693 مٌليار ٌدينار لأسبوع املايض. وبلغ عدد 
أسهم املتداولة خال األسبوع 5.758 مٌليار سهم مقابل 6.354 مٌليار 
سه�م لأسبوع املايض.وبل�غ عدد الصفق�ات املنفذة له�ذا األسبوع 
2990 صفقة مقاب�ل 2620 صفقة لأسبوع املايض. ويتضح تحٌليل 
بيانات تداول األسبوع، انخف�اض القيمة اإلجمالية لأسهم املتداولة 
له�ذا األسبوع بنسب�ة 16.96% ٌقياسا باألسب�وع املايض، و انخفض 
ع�دد األسهم املتداولة لهذا األسبوع بنسب�ة 9.39 % ٌقياسا باألسبوع 
امل�ايض، وارتفع عدد الصفقات املنفذة له�ذا األسبوع بنسبة 14.1 % 

ٌقياسا باألسبوع املايض.

       المستقبل العراقي/ بغداد

ذكر الخبري االقتصادي 
الدكتور أحمد ابريهي، أن منح 

قروض اإلسكان للمواطنني من 
قبل املصارف سيسهم بحل جزء 

قليل من أزمة السكن وليس 
األزمة بكاملها.

وقال ابريهي إن إعادة 
مرشوع منح القروض اإلسكان 

للمواطنني واملوظفني من قبل 
املصارف العراقية قرار "صائب" 

وسيسهم بحل جزء من أزمة 
السكن.

وأضاف أن جميع القروض 
التي تقدم لبناء وحدات سكنية 

ال تغطي العدد املطلوب من 
املساكن، داعياً، الحكومة 
االتحادية اىل وضع خطط 

إسرتاتيجية لحل أزمة السكن. 
وذكر أن مرشوع قانون 

البنى التحتية هو الحل الجذري 
الزمة السكن، إذا ما صوت 

عليه مجلس النواب، موضحاً 
أن جميع إجراءات املصارف 

ملنح القروض اإلسكان "مملة" 
وتتسبب بتأخري تسليم الفرض 
للمواطن، ما يجربه عى تركها 

وعدم التقديم عليها.

      المستقبل العراقي/ بغداد

ستمث�ل وزارة االعم�ار واإلسك�ان الع�راق وألول مرة يف مع�رض سيتي سكيب 
العامل�ي الذي يق�ام، يف دبي، ويستمر مل�دة 3 أيام بمشارك�ة كربيات الرشكات 

العاملي�ة املتخصص�ة وم�ن جمي�ع أنح�اء العالم.ونق�ل مراس�ل 
"املستقبل العراق�ي" عن مدير جناح وزارة االعمار 
واإلسك�ان يف املع�رض املهندس ثائ�ر الدباغ القول 
إن "هذا املعرض يعّد م�ن أكرب املعارض يف الرشق 
األوسط املتخصص�ة يف مجال األعمار واإلنشاءات 
واالستثم�ار العق�اري حيث سيسل�ط الضوء عى 
اب�رز املشاري�ع الجدي�دة التي تطرحه�ا رشكات 

التطوي�ر العقاري العاملية وهذا ما يشكل فرصة مهمة لجذب هذه الرشكات للعمل 
يف الع�راق". وأضاف "سُينظم عى هام�ش املعرض أربعة مؤتمرات 
متخصصة إضافة إىل اجتماع�ات خاصة مع الرشكات املشاركة"، 
مبين�اً ان "الوزارة نظمت ورش عم�ل ملجموعة املهندسني الشباب 
يف ال�وزارة املشاركني يف املعرض الطاعه�م عى التصاميم الحديثة 
يف مجال االعمار واإلنشاءات إضافة إىل مشاريع الطرق والجسور 
وه�ذه الورش نظم�ت بالتعاون م�ع كربيات الرشك�ات العاملية 
املتخصص�ة يف مج�ال البن�اء يف دبي".يذك�ر أن الي�وم األول من 
املعرض ش�هد إقب�اال كبرياً من قب�ل كربيات الرشك�ات العاملية 
لاطاع عى جناح الوزارة وهناك ترحيب واسع ملشاركة العراق 

يف املعرض من قبل جميع الدول املشاركة والرشكات العاملية.

       رؤية/ د. جاسم محمد حافظ

أن ُتَشِك�َل الجمعي�ات التعاوني�ة، ف�رق عمل 
متجانسة، من بني أعضائها، تعمل يف أطار خطة 
إسرتاتيجية يقرها التعاوني�ون أنفسهم , وُتكرم 
املجموعات التي ُتحقق إنتاجية أفضل من سواها 
بالتقدي�ر والتشجيع املادي , ك�أن ُيمنحوا نسبة 
من مقدار زيادة إنتاجية املحاصيل التي حققوها 
بالنسبة ألقرانهم عيناً او ما يعادل ذلك معرباً عنه 
بالنق�د , هذا فض�ًا عن الدع�م واإلسناد من قبل 
الدولة وف�ق ضوابط واضحة حتى تقف الجمعية 
عى قدميها دون وصاية مهما يكن ش�كلها , كما 
ينبغ�ي من�ح املستفيدين قروض�اً جيد وبرشوط 
ميرسة, ُتحدُد حجومها طبيعة النشاط االقتصادي 
والشكل اإلداري لإلنت�اج يف هذه القرى العرصية 
وحج�م األه�داف املزم�ع تحقيقها , كم�ا ينبغي 
رس�م سياسة واضحة وصارم�ة وملزمة لهيئات 
ال�وزارة املختص�ة بمتابعة ه�ذا األم�ر , لضمان 
مواصل�ة الس�ري يف طري�ق أنجاح ه�ذه التجربة 

وتبدي�د مخاوف الكث�ري من املهتم�ني بشؤون 
التنمي�ة الزراعية من أن تتحول هذه املشاريع 

إىل مهرجان موسمي تقتضيه طقوس العمل 
السيايس بعيداً عن حقيقة الدور الريادي 
للحرك�ة التعاوني�ة يف مكافح�ة الفق�ر 
وتحسني معيشة الفاح�ني كما أكد ذلك 
تقرير مهم للسكرتري العام لأمم املتحدة 
" وف�ق األه�رام املسائي�ة للكاتب محمد 
رش�اد " ق�ال فيه إن معظ�م الحكومات 
تع�رتف بال�دور الرئي�ي للتعاوني�ات يف 
اقتص�اد الس�وق ، وأن وزارة الزراع�ة يف 
الوالي�ات املتحدة أبلغته ب�ان التعاونيات 
تظل هي الوسيلة الوحيدة األكثر فعالية 
الت�ي يستطي�ع الفاح�ون م�ن خالها 
تحس�ني ظروفه�م االقتصادي�ة. كما أن 

التجرب�ة الحياتي�ة أثبت�ت ب�أن أكثر م�ن نصف 
اإلنتاج الزراعي يف أوروبا ، يجري جنيه ومعالجته 
وتسويق�ه عن طريق التعاوني�ات , فقد تراوحت 
حص�ص منتج�ات األلب�ان يف األس�واق بني %60 
و 100% كم�ا يف الدانم�ارك ، و يف هولن�دا %95 
من الزه�ور و 82% من الخ�روات و 75% ومن 
الفواك�ه التي يت�م أنتاجها , أم�ا يف النرويج فأن 
التعاوني�ات مسئولة عن 73% من إنتاج األخشاب 
، ويف الياب�ان تك�اد تك�ون جمي�ع األرس الريفية 
أعض�اء يف التعاوني�ات الزراعية، أم�ا يف الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة ف�أن م�ا يزيد ع�ي 40% من 
ص�ادرات الفول السودان�ي ومنتجاته و 32% من 
ص�ادرات الفواكه ومنتجاته�ا و 25% من القطن 
وم�ا يق�رب من 15% م�ن الحب�وب واألعاف يتم 
التعامل فيها عن طريق التعاونيات املسئولة عما 
يقرب من 12% من إجمايل الصادرات. ومن املفيد 

اإلش�ارة إىل النجاحات الكبرية 

التي حققته�ا الجمعية التعاوني�ة الزراعية التي 
أُنشئ�ت يف ثمانينيات القرن املنرصم عى مساحة 
400 ف�دان يف قرية " مارينا لي�دا " األسبانية رداً 
ع�ى ظروف البطالة القاسي�ة التي لفت مزارعي 
هذه القري�ة , وكيف أنها تحولت إىل مزار لجميع 
العاطلني عن العمل م�ن مزارعي القرى املجاورة 
لاستف�ادة من تجربتها الرائ�دة يف توفري السكن 
األنيق وتقديم الخدمات وتحسني مستوى معيشة 
السكان كما أوردت ذلك صحيفة "نيوز ديجاند" 

األملانية .  
فل�و فرضن�ا وانطاق�اً مم�ا تق�دم أن إحدى 
الق�رى العرصي�ة ق�رر منتسبوها ب�ان يشكلوا 
جمعي�ة تعاوني�ة تخصصي�ة اقتصادي�ة لزراعة 
أش�جار الزيت�ون العايل الزي�ت - وفق م�ا تمليه 
الظ�روف البيئي�ة املناسب�ة - إىل جان�ب وح�دة 
إنتاجي�ة صناعي�ة كتجسيد مل�رشوع صناعي – 
زراع�ي فنقرتح أن يكون هيكله التنظيمي كما يف 
املخط�ط أدناه . والبد للدول�ة أن تلعب دوراً هاماً 
يف رعاي�ة املراحل األوىل مل�رشوع القرى العرصية 
حتى يلج مرحل�ة اإلنتاج الفعي , كدعم 
أي سياس�ة م�ن  أو  مث�ًا.  املدخ�ات 
سياس�ات الدعم الت�ي تتوافق وأهداف 
ه�ذه الجمعي�ات واملصلح�ة العام�ة . 
خاصة وأنها رصف�ت أمواالً طائلة عى 
تهيئ�ة مساكن املستفيدين وبناء البنى 
التحتي�ة له�ذا املرشوع .كم�ا ينبغي أن 
تطبق اإلج�راءات القانوني�ة الصارمة 
رشوط  عليه�م  تنطب�ق  م�ن  بح�ق 
االستفادة من ه�ذا املرشوع باعتباره 
مرشوع�اً  ولي�س  إنتاجي�ا  مرشوع�ًا 
إسكانيا وأخل بتعهداته . كما يجب أن 
تكون هناك رؤية إسرتاتيجية واضحة 
وسياسات معلنة عن أهداف وآفاق تطور 

هذه املشاريع .

     بغداد/ المستقبل العراقي

كشف البن�ك املركزي العراقي ع�ن ضوابط صارمة 
وضعه�ا ع�ى تحويل األم�وال للخارج للحد م�ن عملية 
غسي�ل األم�وال، موضح�اً، أن الضواب�ط ستعتمد مبدأ 
"اعرف زبونك" بصيغت�ه الجديدة، وتشهد السوق حالة 
م�ن اإلقبال الشديد عى ال�دوالر، نتيجة نهم الطلب عى 
هذه العملة الصعبة، فيم�ا يشار إىل أن تأثر الطلب عى 
الدوالر بعدة عوامل، منها خارجية تتعلق بأوضاع الدول 
اإلقليمية، وتحديداً إيران وسوريا، وأخرى داخلية تتعلق 
بسياس�ة البنك املركزي.وأش�ار نائ�ب املحافظ الدكتور 
مظهر محمد صالح، إىل أن العراق ش�هد حرية كبرية يف 
تحوي�ل األم�وال إىل الخارج، أدت لظه�ور مافيات تعمل 
لصالح دول الجوار للحصول عى العملة الصعبة، متابعا 

أن ذل�ك دفع البنك املرك�زي إىل إص�دار ضوابط صارمة 
تحد من ه�ذه العملية تسري وفق مب�دأ "اعرف زبونك" 
الذي يلزم املصارف األهلية والحكومية بمعرفة الزبون.
وأض�اف أن جمي�ع املص�ارف ستقوم بتدقي�ق معاملة 
الزبون لاطمئنان ع�ى تحويل األموال إىل الخارج. وبني 
أن البنك املركزي وضع حد للمبالغ املحولة للخارج يقدر 
بع�رشة أل�ف دوالر يسمح به�ا بعد التع�رف عى هوية 
الزب�ون، مؤك�داً، أن البن�ك املركزي حم�ل مسؤولية أي 
خرق يحص�ل وألزمها بتحري ع�ى املعامات املشبوهة 
وإحالته�ا إىل البن�ك املركزي للتدقيق واتخ�اذ اإلجراءات 
القانونية بخصوصها. وأكد صالح أن هدف البنك املركزي 
السيطرة ع�ى تهريب العملة الصعب�ة لتمويل اإلرهاب 
ع�ن طريق استغ�ال حري�ة التحويل امل�ايل إىل الخارج.
ه�ذا واستبعد املرك�زي العمل بمرشوع ح�ذف االصفار 

الثاثة من العملة 
ع�ام  العراقي�ة 
لكون�ه   ،2013
يحتاج وقتا وسنة 
جدي�دة. مالي�ة 
نائ�ب  وق�ال 
الدكتور  املحافظ 
محم�د  مظه�ر 
صالح إن"مرشوع 

حذف االصفار من 
وق�ت،  إىل  بحاج�ة  العمل�ة 

مش�ريا إىل إن "هناك قرارا م�ن مجلس الوزراء 
للرتيث بهذا املرشوع". ونفى صالح اإلنباء التي تحدثت 
ع�ن حدوث انقاب أثناء العمل به�ذا املرشوع يف موازنة 

رصف  سع�ر 
مقاب�ل  الدين�ار 
األجنبية". العملة 
م�رصف  مدي�ر 
الساب�ق  الورك�اء 
محم�د السامرائي 
أرجع أسباب زيادة 
الدوالر  ع�ى  الطلب 
الطل�ب  ارتف�اع  إىل 
عى السلع والبضائع 
ووص�ف  . ة ملستورد ا
السامرائ�ي الع�راق بأنه 
أصبح "قلب الدوالر" نتيجة 
إيران  املف�روض عى  الحصار 

وسوريا، ما جعلهم يتجه�ون إليه لتأمني ما يحتاجونه 
م�ن عملة صعبة من خال التعام�ات التجارية. الخبري 
االقتصادي باسم جميل انطون، أوضح: أن سوريا وإيران 
بحاج�ة لعملة قوي�ة إلنق�اذ اقتصادهما م�ن االنهيار 
الوشيك، لذا فهما تلجآن إىل سحب أكثر ما يمكنهما من 
العملة الصعبة من العراق بأساليب متنوعة. وأضاف أن 
إي�ران نفذت خطط اقتصادية إلسن�اد اقتصادها، منها 
قطع نه�ر الون�د لتجفي�ف األرايض الزراعي�ة العراقية 
وخلق أزمة يف املنتج�ات الزراعية، وبالتايل إجبار العراق 
عى زيادة االسترياد م�ن إيران بالعملة الصعبة.وأوضح 
أن إحدى خطط البنك املركزي لرفع سعر الرصف الدينار 
أمام الدوالر هو زيادة عرض الدوالر يف املصارف ومكاتب 
الصريفه، لخف�ض الطلب عليه وتقليل سعره، ما سهل 

عمليات تداول الدوالر بغزارة.
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أنا حائرة وباقية حتى هذه الساعة اذرف 
الدم�وع بع�د ان اخرتقت أذن�ي أصوات ديكة 
الصباح ,ويف دواخيل رصخات ذات صدى تهز 

جسدي بأكمله بل تفج�ره كعبوة ناسفة لو 
خرج�ت م�ن أعماق�ي ,الدمع وح�ده لم يعد 
يكفي و األفكار ترتاقص عند مخيلتي وسؤال 

واح�د لن اق�در التهرب منه ,ان�ه الزمني منذ 
أكث�ر سنوات عمر بعدما تجاوزت منه عقدي 
الخام�س , تجربت�ي األوىل وأهمه�ا عندم�ا 
ماتت أحالمي عندم�ا أصبحت زوجة إلنسان 
ظلمن�ي ول�ن يقدر قيمتي ,بل ك�ان يبحث يف 
ك�ل النواقص التي كان�ت تلفه من كل اتجاه 
,أمنياته التي رسمها حتى وقبل ان أتزوجه ان 
يكون طالبا مني املال الكثري ,لذا فمنذ البداية 
وعن�د أول محط�ة يف حياتن�ا الزوج�ة كن�ت 
مرصة ع�ى ان اتركه ,وك�ان االنفصال شيئا 
البد منه ,وتركت�ه وتنازلت عن كل يشء حتى 
استحص�ل حريت�ي  التي بقي�ت أطالب بها , 
من اجل الذي يتحرك بداخل أحشائي وفرحت 
كثريا حينما عوضني الله سبحانه وتعاىل بولد  
اجعل�ه ذخ�را يل عند كرب سن�ي ,رغم تساؤل 
الن�اس يل عن هذا ال�زواج املستعجل والطالق 

الرسيع كانت إجابتي 
_القدر كان حكمه هكذا ..؟

ورضيت بكل ما جرى عيل وحكمت أمري 
للذي خلقني وسواني وكلما وجه يل سؤاال من 
مع�اريف عن سبب عدم خ�وض تجربة الزواج 

ثانية كنت أتنهد بألم وحرسة وأقول

_ال أريد ان أعيد التجربة ثانية ...
وأيقن�ت عند نهاية املط�اف أنني لن اعش 
حب�ا وال أرىض بأي زوج ,لك�ن مالفائدة فقد 
ط�رق باب قلبي حبا  عشقته برباءة وشعرت 
بموته عن�د والدته  يف اللحظة األوىل ,كان حبا 
عقيما ميتا وال�روح التي بداخله لعلها تلفظ 
أنفاسه االخرية ,كن�ت مجربة ان االهتمام به 
ومراعات�ه واالنصياع إىل أوامره ,لم أكن ادري 
هل أنن�ي بشع�وري أم بغ�ريه اب�دوا كأنني 
طالب�ة يف مرحلته�ا الدراسي�ة األوىل عنده�ا 
معلمته�ا قدوته�ا الحسنة ل�ذا اعتربته  املثل 
األع�ى يف حياتي ,أعطيته كل ما انا املكه من 
شعور وإحساس وكلم�ا ضعفت أمامه قلت 

له وبتوسل 
_إنني أحسبك كأخي ...

ك�ان شعوري أراه متقلب�ا وتابعا للظرف 
ال�ذي أعيش�ه واملكان ال�ذي ك�ان يجمعنا يف 
خلوات مث�رية فانتفض م�ن مكاني واخرتق 
ك�ل مشاع�ري وأتكبد خس�ارة نف�ي أمام 
حقيقتها وابدوا مهزومة  هاربة من املستحيل 
الذي باإلمكان ان يكون ويحدث دون ان يدري 
أحدا بنا ,فاهرب م�ع حقيقة روحي واجلس 

أحاسبه�ا وألقنه�ا درس�ا بليغا عن�د نهايته 
امسك وسادت�ي واذرف الدم�وع حتى اشعر 
بأنه�ا انتهت ,ثم اقنع نفي بأوهام وأكاذيب 
اخلقه�ا بنف�ي وأريدها ان تقتن�ع باإلرغام 
,والح�ب يتح�رك يف نفي ثاني�ة وثالثة حتى 
حسبت السؤال الذي م�ن شدة تكراري له ان 
تسم�ح ال�ذات ان تعشق أخ لها ,ل�م تلده أما 
واحدة ,فتبدوا لألسارير مجاال لها عى وجهي 
,فأتغ�ري من حالتي السابق�ة إىل حالة جديدة 
تبع�ث يف مشاع�ري ال�رسور واالرتياح ألعود 

ثانية اردد الكالم واكرر السؤال 
_أنني اعتربه مثل أخي ..؟وهل حق لألخت 
ان تح�ب أخيها .. ولو ان  لإلخوة معنى واحد 
ان�ه محرما عليها ,وانتهى كل يشء ولن يقبل 
تفس�ريا آخرا حيث ان اقتنع�ت به أو رفضته 
,وع�يل ان أتقبل الواقع املري�ر الذي اغرق بني 
طياته وبني قسوته الكبرية ,وكنت العن يومي 
الذي اعتربته بهذا االعتبارواعطيته أخوة كان 
م�ن املفروض ع�يل ان افكربها للي�وم البعيد  
ولوق�ت لم اعد اشعر بالدنيا أال ان تراه عيني 
أو تسم�ع أذن�ي صوت�ه ,وكلم�ا حدثته بأمر 
إخوتن�ا وجدته رافضا له�ا وليس مقتنعا بها 

وألكثر من م�رة أجابني وبيشء من الحقيقة  
_اإلخ�وة ان  نك�ون من أم واح�دة وأب واحد 
وهذا اليشء لم يح�دث.. فتعود يل تلك األحالم 
الوردية تغازلني وترتاقص عند تفكريي الذي 
بات متعبا وأع�ود يف البحث عن حقيقة قوله 
ومصداقيته فان�ه ألقى الحجة عيل ,نحن  لن 
تلدن�ا أما واح�دة ولن يك�ون أبان�ا واحدا اذا 
م�ن املك�ن ان تحب األخت أخاه�ا وليس فيه 
خالف�ا للرشيعة والقان�ون ,فاقتنع يف حجته 
املشاع�ر  الج�ارف م�ن  للسي�ل  واستجي�ب 
الجياشة التي تتولد كل لقاء بيننا ,وطغت عى 
وجهي مالمح حرية وعتاب هل انا اخطات يف 
معنى األخوة أم أبق�ى أسري وراء رساب بعيد 
وان ال�ذي يف ثنايا روح�ي إشكاال متعددة من 
وه�م احسبه كب�ريا وقد وض�ع الغشاوة عى 
نظرن�ي وافقدن�ي بص�رية عيني,واسلبن�ي 
قلب�ي الذي ظل أس�ريا طوال سن�وات عمري 
االخ�رية ,أريده وافزع من�ه وابتعد عنه لكني 
أجده ملتصق�ا بجسدي ,صار قراري اليومي 
وظ�ال اعشق�ه عندما ترتفع ح�رارة جسمي 
أنن�ي أتعذب  وأتمنى املوت الذي يخلصني من 

حريتي .... فلألخوة معنى....

 ن�سيف جا�سم احلميداوي
البد من قتلها ... القتل هو الجزاء ال مفر من مواراتها 
ال�رتاب لقد أخطأت بل أجرمت يف حقنا وحق نفسها ... 
البد من القت�ل! ماذا سنقول للناس لو أهملنا هذا األمر 
...؟ س�وف يلق�ي األطف�ال بالحج�ارة يف وجوهنا البد 
من قتلها قد أجرم�ت وحملت سفاحا ً وهي يف شهرها 
التاس�ع .. م�ن الذي فعل ذل�ك أنها التنط�ق وال تجيب 
.. تخ�ى أن نع�رف أم�ره ونقتل�ه أذن الب�د وأن تدفع 
الثمن وه�و دمها !! ... الصوت املتواص�ل للعم العجوز 
ج�اء واهن�ا ً ضعيفا ً وهو يقول يف حي�اء ال ترسعوا أن 
بع�ض الضن أثما.. أذهبوا بها اىل الطبيب وال تستجيبوا 
اىل ك�الم النساء األم�ر أخطر من ذلك بكث�ري أنه يتعلق 
بروح أنسانة فال تظلموا هذه الفتاة وتظلموا أنفسكم 
ورصخ زوج شقيقته�ا وأب�ن عمه�ا قائ�اًل يف غضب .. 
م�اذا تقول يا أب�ي ...؟ أنظر اليها أنها عارنا، أن أرستنا 
معروفة بالشدة والقس�وة والتقاليد وواحدة من بناتنا 
تحم�ل سفاحا ً ...؟ الغيظ يك�اد أن يأكلني ماذا ننتظر 
ويقاطع�ه أخوها الطالب يف كلية الهندس�ة .. مهال ً يا 
أبن عمي .. أنها أنسان فقد يكون ذلك وهما ً كما يقول 

عم�ي وأن بيتنا لم يدخل�ه غريب وأنه�ا قليلة الخروج 
من البي�ت وأن خرجت لقضاء يشء تع�ود برسعة وأنا 
أع�رف أختي جي�دا ً . ثم قالت أمها وه�ي تكاد ترصخ 
لنجدة ابنته�ا . نعم ابنتي بريئة وال يوجد يوم وقع بعد 
أي انس�ان ع�ى بابنا حتى يستطي�ع أن يفعل هكذا ... 
ال تجعلن�ي أن أفق�د أعصاب�ي أنت تعلمني به�ذا الفعل 
وتتسرتي�ن عى بنتك السكوت لك أحس�ن ...؟ ثم أردف 
العم قائ�ال ً أذن الذهاب اىل الطبيب يف املدينة ... صعدوا 
السيارة وبداخلها عمها وأبناؤه األربعة وأخوها وأمها 
والفت�اة يحمله�ا عارها أس�رية ال تستطي�ع مواجهة 
الن�اس والجميع مطرقوا ال�رؤوس من الجاني ... ومن 
املج�رم ومن فعل هذا والفتاة ال تجيب والحتى تبكي... 
أمها مذهولة تتحسس بطنها يف حرية ودهشة تتساؤل 
م�ع نفسه�ا وك�ل ذرة يف كيانه�ا تشاركه�ا أين حدث 
ذل�ك؟  ليس يل صل�ة أرحمني يا اله�ي  .. الرحمة .. أنا 
بريئ�ة  الله ينتقم من أم سعد الجدة التي أعلمتهم بهذا 
النب�أ... يا الهي ليتن�ي من قبل هذا أن�ه ألمر فظيع أن 
أهيل مطرقون رؤوسهم والدموع متحجرة يف مآقيهم .. 
الرؤوس التي كانت مرفوعة بكربياء بني العشرية تتدىل 

اليوم يف مذلة نحو األرض .. الرجال الشامخون أصبحوا 
صغارا ً بسبب�ي .. الوحيد الذي أعطاني األمل هو عمي 
وساع�ده أخ�ي وأمي الذي�ن ال يري�دون فقداني وعند 
الوصول اىل املستشفى يستقبله�م الدكتور بأبتسامته 
الخالقة وشعره األبي�ض متحمسا ً أبعاد املأساة فقال 
له�ا . هيا ي�ا أبنتي أدخ�يل اىل غرفة التحالي�ل واملخترب 
ملعرفة الحالة ومن ثم اىل غرفة العمليات ثم أغلق الباب 
. ويم�ر الوق�ت بطيئا ً ثقيال ً ويظ�ن البعض أنها ماتت 
وعندم�ا فتح الب�اب شاهد الجميع الدكت�ور بأبتسامة 
مطمئنة تف�رتش وجهه .. أنظروا أنه ال طفل وال جنني 
كما تظنون أنه ورم كبري وه�ذه الفتاة عذراء وحملها 
الكاذب كاد أن يقيض عليها الورم مرتبع يف الرحم ومن 
حسن حظه�ا انكم أحرضتموه�ا اىل املستشفى ألنقاذ 
حياتها وأن هذه املسكين�ة كانت تتعذب ولكنها بريئة 
وطاه�رة والدلي�ل هذا ال�ورم ال�ذي استئصلته يف هذه 
الزجاجة الكبرية عاد الجمي�ع اىل منطقتها ليزفوا النبأ 
ول�ريى الجميع الجنني الكاذب ث�م عادت الفتاة الربيئة 
اىل املنطق�ة بعد أن تماثلت للشفاء الت�ام وعادت وردة 

منفتحة . 

لإلخوة معنــــــى   

الربيئــــــة 

ياقوتة م�سافر حممد  

ماهر عياد عبد النور
"م�ن الني�ل الخال�د اىل دجلة 
اىل  مه�داة  قصيدت�ي  الخ�ري  

مهرجان  املتنبي"
 

توارت صغريتي 
عن فضائي
قال البعض

أنها االن
فوق خط من شعاع الشمس

تمارس اليوغا
رياضتها املفضلة .

آخر قال ..
أنها اآلن 

تداعب
أهداب القمر 

بيد ناعسة 
وباالخرى 

تمشط
جدائل نجمة .

احتواني التعب
ترجلت

عن االنتظار
اسرتاحت عيناي

قرب جذع شجرة 
توقف قلبي
عن املسري 

قناديل البحر
اضاءت املكان 
وقادت انقالب 

ايقظت 
أسد بابل 

هاج وماج
اضناها البحث

فأستكانت .
عى غرة

جاء صوتها 
أنها االن 

يف ضيافة الشعر
تستحم يف
بحر الرمل

وتستظل بالقوايف
تشاكس السياب 

وُتخِرُج من
جيب املتنبي 

قصيدة مجهولة 
وبخطى مرسعة

تضع القصيدة 
عى اول طاولة

يف قاعة مهرجان 
املربد الشعري .

يأتي املتنبي 
حامال تابوته

يجر قربه
اىل قاعة املربد

يخفي قربه وتابوته
عن أعني الغزاة !!

يأخذ مكانه
عى املنرب

يلقي قصيدته
يصفق الفرات 

يرقص دجلة
شط العرب

أسرتق السمع 
الشعراء ..

جمعوا قصائدهم
صاغوها قالده

زينت صدر
سيد الشعراء .

 زهري كاطع احل�سيني

الت�ي ارضبت عن  ألعصاف�ري 
الغناء

قتلها الجوع
*   *   

عصافري الجنة
ارتكبت خطيئة الغناء

فغفر الله لها
*   *   

ع�ى  الواق�ف  العصف�ور 
الشجرة

كالساكت عن الغناء
شيطان أخرس

*   *   
العصافري كالنجوم

التعد وال تحىص
*   *   

عصفور واحد
عى النافذة

افضل من عرشة عصافري
يف قفص الصياد

*   *
عصفور يف اليد

واآلخر
يف رأيس
*   *   

يصط�ادون  ال  الجن�ود 
العصافري

النها تغني للوطن
*   *   

عصفوران ال ينطقان
احدهما أحمر
والثاني أسود

اما الثالث 
لونه اخرض00

ويزقزق !

 املتنبـي
عصافيـــــر كـان هنـاك   

الورقة الباقيــــة     

شهرزاد تستضيىء بفانوس جدها

 هادي عبا�س ح�سني

ال تستطيع ان تتح�رك من مكانها ،  بقيت 
واقف�ة تنظ�ر إىل الظالم ال�ذي أح�اط بها بعد 
انقطاع التي�ار الكهربائي ,اليوم كانت ساعات 
برمج�ة التي�ار كث�رية اختلف�ت ع�ن أيامه�ا 
السابق�ات بالرغم ان حرارة األي�ام التي مرت 
كان�ت مرتفع�ة جدا وه�ذا ما ك�ان واضحا يف 
ح�رارة األجواء التي أعيشه�ا يف بيتي ,لم أفكر 
ان اخط�و بقدم�ي إىل االمام، لع�يل اتذكر اسم 
صاح�ب املولدة الت�ي صار مكانه�ا أمام بيتي 
بالضبط ,وطاملا شكيت من صدى صوتها الذي 
أتعبني وجعلني ادف�ع قسطا من راحتي جراء 

ذلك , دار السؤال وقد تكرر ملرات عديدة: 
_متى ستشغ�ل املولدة ..؟يا صاحب املولدة 

...
ك�ل م�رة ي�رسق م�ن الوق�ت املخص�ص 
لتشغيل املولدة بضعة دقائق وبحجته املتكررة 
انه يضع للمولدة الدهن أو الكاز ,لحظة واحدة 
فكرت ان تمر من أمامي  قطتي البيضاء والتي 
كانت هدية تقبلتها من آخي الكبري الذي جلبها 
مع�ه من خارج البالد  يف آخر زيارة له ,دواخيل 
فيه�ا نوع من الخ�وف فقد بقي�ت الوحيدة يف 
ه�ذا الدار الكب�ري ,وشيئا ما يج�ول ويصول يف 
أفك�اري  التي أقلقها التأخري ع�ى عودة النور 
حت�ى اق�در ان أب�رص طريق�ي واملل�م أوراقي 

التي بدأت تتساق�ط الواحدة تلو األخرى ,كلما 
أع�دت واح�دة سقط�ت األخ�رى ويف أعماقي 
شعور واحاسيس غريبة بأنني غرقت يف فضاء 
خ�ال وواسع ,واألسئلة ترتاق�ص متسابقة ما 
بينها,آخر س�ؤال استدرجن�ي فكررته بصوت 

سمعته:
_إىل متى أيها الزمن تتعامل معي هكذا..؟

حتى م�رت أمام�ي وبرسعة ك�ل األحداث 
التي عشتها وعند نهايتها بقيت وحيدة يف بيت 
ضخم وكبري وهذه الظلمة التي تقتلني وتحرك 

م�ا يف من شعور باالغرتاب الروحي ,وازداد هذا 
اإلحس�اس بع�د فراق ام�ي يل وع�ودة أخي إىل 
موط�ن  الغربة بالرغم من دعوته يل بان أسافر 
معه إىل الخ�ارج , كنت احلم بالسفر والرتحال 
املستمر ولم يرتكني ابي رحمه الله يف أية سفرة  
يبتعد بواسطتها عن البالد, كانت العقوبة التي 
أح�س ان الله سبحان�ه وتع�اىل ينفذها بي ان 
ادف�ع ثمن حريتي وحبي   للسفر... ان يرتكني 
يف وحدة قاتلة وظلمة لن تنتهي كاملعاناة التي 

اشعر بها  اآلن ,قبل ان أكمل كالمي: 
_ألف الصالة عى محمد واله وسلم ..

مجيء النور كان مع قفزات قطتي البيضاء 
الت�ي هرعت باتجاه�ي وكأنها تق�دم يل ورقة 
اعتذاره�ا كونها لم تنفذ أوامري التي أصدرتها 
لها عند الظالم عليها ان تكن بجانبي العتبارها 
املالذ اآلمن الذي التج�أ اليه ,غازلتني بنظراتها 
بينم�ا اخفظ�ت رايس وتبعه جس�دي بأكمله 
وأن�ا ارفع آخ�ر ورقة قد سقط�ت عى األرض 
,تمعنت بها فوجدت يف أوسطها كلمة )البداية( 
ابتسمت وضاع صدى صوتها بني ثنايا صدري 
وقلت م�ع نفي بينم�ا راحت القط�ة تتحرك 

أمامي اىل املطبخ
_كيف تكون نهاية قصتي بداية لها ...

عجبت لورقتي الساقط�ة يف أجواء الظلمة 
الت�ي قيدتني للحظ�ات ...وانه�ا الباقية وعيل 

أكمال سطورها البيضاء ...

ايفان حكمت
 اي ثلج يلتحف اديمك؟؟؟ 

 ح�ني تشبع الن�ار غريزتها بك�ل قطعة من 
جسدي..

 تمارس حبها مع�ي قرسا عى فراش بؤيس 
..

 واتلم�س اج�زاء بقاي�ا ذك�راك وتفاصي�ل 
جسدك بأنامل مخيلت�ي .. وهي تغتال بهمجية 

ذلك السكون العاشق فيها .. 
 اي ثل�ج يلتحف اديمك وان�ا ارى طيفك من 
بعي�د معل�ق بقنديل يشب�ه حل�م طفولتي ذاك 

القديم ذاته..
 ح�ني تحاول االمساك بط�رف امل يتدىل من 

السماء اللعوب..
 كأنه داخ�ل مشكاة بزجاج مل�ون .. يشبه 
فان�وس ج�دي النح�ايس .. تعك�س شبابيك�ه 

الطفولية الوان املوشور عى السقف..

 ويعتيل كاحيل سطح كريس برجل مكسورة 
يتأرج�ح بي مع كل قفزة احاول فيها عبثا ملس 

تلك االنعكاسات عى السقف والجدران ...
 واستذكر الحاننا واغمض عيني عن غربتي 

..
 حتما ايقنت اني ال اقوى الفراق...

 كلم�ا رفع�ت رأيس يف امل�رآة ارى وجه�ك يف 
انعكاس صورتي الهرمة .. وتسكنني أخيلتي ..

 فمث�ال حني يتبعني ظ�يل اراه هيئة جسدك 
فاه�وى فوقه كميت�ة يف نعشه�ا .. يشبه ايضا 

قصة نجمة رواها يل جدي..
 ح�ني كنت استلقي عى ذراع�ه نتأمل الليلة 
النجم�اء.. ويروي يل قص�ص النجوم والكواكب 
.. فذلك الدب القطب�ي .. ويف تلك البقعة الالمعة 
قمر صناع�ي .. وتل�ك النجوم هن�اك هن بنات 
نعش .. يحملن نع�ش ابيهن والصغرية متأخرة 

يف الخلف دوما..... وبعد......
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غرف�ة،  يف  قضيته�ا  أي�ام  ثالث�ة   
مس�احتها 40 مرتا كانت بمثابة خزانة 
التع�رف  اىل  تس�عى  وه�ي  للح�واس 
ع�ى الص�ور م�ن االع�ايل. ل�م اتع�ب 
نف�ي يف النظ�ر إىل أع�ى تل�ك الب�الد . 
حاول�ت مرة، مرتني ول�م تعني رقبتي. 
فاكتفيت بالنظر إىل االس�فل. ابو ظبي 
هناك. ناس�ها الوافدون م�ن كل مكان 
ومعجزاتها الصغرية التي تذكر بعصور 

التسلية. 

  هلع االماكن العالية
عرفت مس�بقا أني س�أقيم يف فندق 
الجمرية، الذي هو جزء من ابراج االتحاد 
يف اب�و ظبي. بل أن الجدول الذي أرس�ل 
إيل عن طريق الربيد االلكرتوني قد حدد 
يل كل فقرات برنامج الزيارة، من املطار 
وإليه. وهو عى العموم لم يكن برنامجا 
مزدحما. ندوة وعشاء رسمي وحضور 
حفل�ة ملطربة امريكية. يف الطائرة التي 
اقلتن�ي م�ن فرانكفورت كن�ت أفكر يف 
أمر واحد: أن ال تكون غرفتي يف الفندق 
قريب�ة من الغيوم. وح�ني تذكرت أن ال 
غي�وم هن�اك يف هذا الوقت من الس�نة، 
قل�ت لنفي 'ال بأس بغي�وم افرتاضية' 
يف تلك الحالة ربما سأش�عر بالهلع فال 

أن�ام. وم�ا كنت خائف�ا منه ق�د وقع. 
لم ألج�أ إىل اس�تعراض حالتي املرضية 
املتخيل�ة أم�ام موظف�ة االس�تعالمات 
الفلبيني�ة، الت�ي اتض�ح يل يف م�ا بع�د 
انه�ا كانت فلس�طينية. ذهب�ت بمعية 
أحد املوظف�ني إىل غرفت�ي )وهو تعبري 
مجازي سأس�تعمله للتعريف ليس إال، 
فبسبب الغرف الكثرية التي تنقلت بينها 
للس�كن لم تعد غرفة بعينها قادرة عى 
أن تش�ري إىل اسلوب شخيص يف العيش. 
غرف البيوت التي اقم�ت فيها أو غرف 
الفن�ادق التي عربت بها بش�كل مؤقت 
عى حد سواء(. رشح يل ذلك املوظف أوال 

طريقة اس�تعمال املصعد وحني وصلنا 
إىل الطابق الثامن والعرشين انفتح باب 
املصع�د وعرفت أنن�ا قد وصلن�ا. 'انت 
تقريب�ا يف منتصف املس�افة إىل االعايل' 
ق�ال يل املوظف. ابتس�مت ل�ه وتذكرت 
ان طائرة اليوم املش�وؤم من س�بتمرب 
قد رضبت الطوابق الوس�طى من مبنى 
التج�ارة العامل�ي يف نيوي�ورك. س�تمر 
طائ�رة إذاً بدال من الغي�وم. 'اهدأ هناك 
اب�راج كثرية يف عالم الي�وم. وال يرضب 
يومي�ا واحد منها. ما وق�ع يف نيويورك 
كان حدثا لم يخطط له الش�عراء'. حني 
وصلن�ا الغرفة علمن�ي املوظف طريقة 
فت�ح الب�اب بتم�اس البطاق�ة بموقع 
بعين�ه يف الج�دار، وحني انفت�ح الباب 
ادخل البطاقة نفسها يف فتحة فأضيئت 
املصابي�ح كلها. بأس�لوب مه�ذب قال 
يل: 'ال تتس�ل بالتع�رف ع�ى محتويات 
الثالج�ة الصغ�رية. ما أن تخرج ش�يئا 
م�ن الثالجة حت�ى يس�جل تلقائيا عى 
حس�ابك حتى لو لم تكن قد استعملته' 

نصيحة ذهبية فعال. 

ملعب املعجزات ال�صغرية
منتصف اللي�ل ضغطت عى زر فتح 
الستائر ورصت أتأمل من خالل الجدار 

الزجاج�ي املنظ�ر ال�ذي س�أطل عليه 
صباح�ا، بع�د أن يصيح الديك. نس�يت 
هلع�ي التصويري القديم. صباحا رأيت 
الجزي�رة الت�ي تبدو صغ�رية من فوق. 
كان�ت هناك أبراج عى اليمني فيما كان 
سطح البحر هادئا عى اليسار. 'طبيعة 
صامتة' لم تكن هناك ش�وارع وال برش 
وال حق�ول وال م�زارات. قب�ل أن أن�ام 
كن�ت قد رأي�ت عى املنضدة الوس�طية 
صحنا خزفيا امتأل بالفاكهة املستوردة 
من أماكن متباع�دة يف العالم. اناناس، 
مانغ�ا، كمث�رى، موز، تف�اح، برتقال، 
اج�اص، ل�وز، وس�واها. حلم�ت باليد 

الت�ي تقطف واليد التي تلعب واليد التي 
تأكل. حني القيت نظرة عى االبراج من 
ح�ويل من خالل الناف�ذة تذكرت صحن 
الفاكهة. عمارة قادمة من كل مكان يف 
العالم. س�باق معماري ما بعد حداثوي 
يف اتجاه األعى واألجمل وتكريس فكرة 
املس�ي والغري�ب واملفاج�ىء واملذه�ل 
واملري�ح.  واالقتص�ادي  الناف�ع  مح�ل 
فضاءات زائ�دة، فضاءات لم تنش�أ إال 
من أج�ل االبه�ار، معج�زات معمارية 
ل�الرساع بنبض القلب ومداهمة العقل. 
يشء ت�راه مرة واحدة ليس�تقر عميقا 
يف الوعي�ك. لق�د كن�ت هن�اك لتك�ون 
ش�اهدا عى معجزة عبثية. ولكن مهال 
علين�ا أن نفك�ر بح�ذر ب�أي اس�تنتاج 
جمايل مترسع. يجب أن ال ينس�ينا فقر 
الوظيفة خيال الث�راء. الواقع يقول أن 
هنالك أم�واال فائضة وهن�اك صحراء. 
ل�م تكن أبو ظبي مدين�ة قبل النفط. يف 
الكثري م�ن املطبوع�ات الدعائية هناك 
حديث عن املايض، ولكن�ه املايض الذي 
يتعل�ق بالقيم، باملش�اعر، باألخالق وال 
يقرتب من الثقافة البرصية. وكما أرى 
ف�إن االماراتي�ني ينزع�ون إىل محاولة 
تغليب النم�وذج العاملي ع�ى الرغبة يف 
صن�ع ن�وع من االنس�جام ب�ني ما هو 
محي وبني ما هو عاملي. علينا أن نكون 
منصفني. النوع الثاني لن يكون مكلفا، 
غ�ري أنه ينطوي عى مغامرة، س�يكون 
البطء واحدا من أه�م عنارصها، وهي 
أيضا ليس�ت مضمون�ة النتائج. لباس 
امل�رأة الخليجية مثال يضعنا يف منتصف 
الطري�ق دائما. وهو يمث�ل ظاهرة غري 
قابلة للتعديل م�ن أجل أن يكون عرص 
ما بع�د الحداثة ممكن�ا.  مدينة ما بعد 

حداثوية، نساؤها منقبات عى األكثر.

 ذهب الالمعنى
االصلي�ني  الس�كان  نس�بة  ولك�ن 
قياس�ا إىل عدد الس�كان م�ن الوافدين 
تكاد ال تذكر. لقد رأيت نس�اء باملالبس 
االوربية بكل أنواعها )السهرة، اليومية، 
الس�باحة( أكث�ر بكثري مم�ا رأيت من 
النس�اء املنقب�ات أو املحجب�ات. ح�ني 
التقي�ت اماراتي�ا يبيع الذهب ش�عرت 
بالغبطة. حدث اس�تثنائي ولكنه حدث 
يتعلق بالذهب ليس اال. لقد رايت ماكنة 
يف الفندق تهب املرء س�بائك من الذهب 
ح�ني يلقمه�ا أم�واال. ماكنة ش�بيهة 
بتل�ك املكائ�ن الت�ي تهبك الس�جائر أو 
املرشوب�ات. إن�ه ذه�ب الالمعنى حيث 
يتأك�د مفه�وم الفائ�ض. يف امكانك أن 
تح�ول الفائض من أموال�ك إىل ذهب ال 
يس�تعمل كزينة، بل يذه�ب إىل خزانتك 
مب�ارشة. أال يتعل�ق ه�ذا األم�ر بالذين 
يكنزون الذهب والفضة حسب االشارة 
القرآني�ة؟ من املؤكد ان الرخاء يفس�د 
ويطي�ح القي�م األخالقي�ة أوال. يف بحر 
م�ن االجان�ب ال أعتقد أن هن�اك قوة يف 
إمكانها أن تنترص لذرائع العيش املحي. 
االماراتي�ون أثرياء ولكنهم غري قادرين 
عى صناعة زمنهم الخاص. لقد أُهديت 
يل عباءة عربية رائعة ألكتشف يف ما بعد 
انها صنعت من قبل مصنع محي. حدث 
نادر ولكن من هم العمال؟ الفائض هو 
ما كن�ت ألتقيه وأش�عره يف كل مكان. 

فائض من البرش، فائض من الخدمات، 
فائض من االماكن. هل صنعت العمالة 
االس�يوية الرخيص�ة وهم�ا س�يكون 
بمثابة نوع م�ن الحياة البديلة؟ لم يعد 
هناك َمن يرتب فراشه، َمن يربي أوالده، 
َمن ينظ�ف منزله، َم�ن يطبخ طعامه، 
َم�ن يقود س�يارته أو يضعها يف املرآب. 
البديل اآلس�يوي جاه�ز، يف كل وظيفة 
ويف كل مكان. هل نحن يف وضع سوي؟ 
ال اعتقد أن سؤاال من هذا النوع سيكون 
مس�موعا. غرفتي التي يف االعايل، وكان 
زجاجها متسخا، ال تسمح يل يف الحكم. 
ولك�ن ابو ظبي ال تزال تش�هد عمليات 
بن�اء وتوس�يع للط�رق، بما ال يس�مح 
بامل�ي الحر. هذه بالد ل�م تتعرف عى 
طقس حي من هذا الن�وع. يف صباحي 
االماراتي األول حاولت املي وفش�لت. 
ولك�ن املؤلم بالنس�بة يل أني رأيت أثناء 
تل�ك املحاولة أش�جار نخيل ل�م تكن يف 
حقيقتها إال نوعا من الصور املجس�دة. 
فوتو شوب واقعي. ترى نخلة غري أنها 
ليس�ت نخلة حقيقية. الخيانة ممكنة، 
لكن األلم بالنس�بة لعراق�ي من نوعي 
س�يندس بني ري�ش املخ�دة. أال يمكن 
أن نس�تثني النخلة من التزييف؟ سؤال 

ريفي بامتياز.

 اندل�س من البال�صتيك

يف قرص االم�ارات، وهو فندق أفقي 
حيث عقدت الندوة التي ش�اركت فيها، 
كان�ت هناك أش�جار نخي�ل يف املمرات 
املسقوفة. أشجار نظيفة يلمع سعفها 
كما لو أنه اس�تخرج م�ن الصور لتوه. 
تذك�رت اب�ا عبد الله الصغ�ري وقد بكى 
نخلة غادره�ا يف ري�ف االندلس. كانت 
هناك ش�مس اس�بانيا ومياه املتوسط 
ودموع الع�رب وغبار الهزيم�ة. كانت 
نخلت�ه حقيقي�ة تذكر بنخي�ل البرصة 
ال�ذي ص�ار ه�و اآلخ�ر ذك�رى. يف ذلك 
الفن�دق يشء كث�ري م�ن االندل�س. لقد 
س�معت هناك موس�يقى تذكر بزرياب 
ورأيت أض�واء اعادتن�ي إىل قصور بني 
األحمر. ولكن خي�ال أندلس ضائعة لن 
يحل مشكلة شعب صار يضع ثروته يف 
خدمة الصورة املقبولة غربيا. الفلكلور 
وما بعد الحداثة مجتمعان معا. عرصان 
ال تناق�ض بينهما، يش�تبكان يف رصاع 
عبثي. م�ا من فجر متأخر وما من ديك 
عى س�ياج الجامع، لدى املؤذن ساعته 

التلقائية املستوردة من تايوان.
يمكن�ك  'كي�ف  لصديقت�ي:  قل�ت 

مقاومة االستهالك؟'
قالت: 'بالنوم'
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 “الطريق، هو ما يمكن التوصل،
 بصحيح النظر فيه، إىل املطلوب”
)الجرجاني “كتاب التعريفات”(

حكايت�ي مع “الرشيف الجرجان�ي”، هي قصتي مع 
“الطري�ق”، أو م�ع “ال�درب”، أو م�ع الش�ارع، أو مع 

املطية، سواء كانت فرساً أو حافلة.
وهي حكاية مضحكة ومبكية، لكنها مسلية.

وقب�ل أن أبس�طها بني أيديك�م، دعوني أخ�رب القراء 
االع�زاء الذي�ن يتابعون “ذاك�رة املس�تقبل”، بيء عن 
“الجرجاني” صاح�ب كتاب “التعريف�ات” وغريها من 

االسانيد والخطب الرفيعة.
الجرجان�ي، حس�ب ترجمة “الّس�خاوي” يف مصنفه 
الرائ�ع: “الضوء الالم�ع ألهل القرن التاس�ع” هو: عي 
بن محمد بن عي الس�يد الزين، أبو الحس�ن، الحسيني، 
الجرجان�ي، الحنف�ي، عال�م ال�رشق، ويعرف بالس�يد 

الرشيف”.
كت�اب “التعريف�ات” متوافر يف أس�واق العرب، وهو 
أحد مص�ادري يف االهتداء اىل “ثري�ات” نصوص “ذاكرة 
املس�تقبل”، وهذا كش�ف لبعض ذخريت�ي ألولئك الذين 
يس�ألون: “م�ن أين تأتي به�ذه الحكم التي تس�بق بها 

متون مقاالتك؟”.
قبل اس�بوع، رغبت يف أن يرافقني الجرجاني يف رحلة 
بني الش�ارقة وابوظبي، بعيداً عن سيارتي، ومن دون أن 
أنقل بسيارة من سيارات أحد أوالدي الثالثة، بل وال حتى 

برفقة أي صديق برشي.
وهكذا اخرتت كتاب “التعريفات”، وكتاباً آخر بعنوان 
“قصص من امريكا الالتينية”، ووضعت األخري يف مغلف 
صغ�ري، وبجانبه دف�رت يوميات صغري، ونظ�ارة طبية.. 

وتوكلت عى الله.
ركبت يف السيارة عرصاً، بعد الصالة مبارشة، وجلست 
ع�ى املقعد الثالث من جهة اليم�ني، ألرى الصحراء التي 
صارت عماراً، ودي�اراً، واعجوبة األعاجيب، بعني الناقد، 

وليس بعني الرضا فحسب.
وبعدما س�ارت الس�يارة، عدلت عن فكرة فتح كتاب 
“قص�ص م�ن امري�كا الالتيني�ة”، وارجعت�ه اىل املغلف 
الصغري، مع دف�رت املذكرات الصغ�ري، والنظارة الطبية، 
ألنن�ي كن�ت يف “س�وق اله�رج” البغ�دادي، أو “س�وق 
الس�مك” بالش�ارقة، رغم اني منيت النف�س بخلوة مع 

“بورخيس”.
وفوق هذا كله، كانت الس�يارة تهتز يف سريها، تندفع 
ذات اليم�ني وذات الش�مال، كأن الس�ائق الباكس�تاني، 
يقود دراجة هوائية، كما يفعل األطفال العراقيون هذه 

األيام عى كورنيش البحرية بالشارقة.
..و ..وأش�ياء أخ�رى مماثل�ة، وترك�ز هم�ي كله يف 
الوصول اىل العاصمة بيء قليل من الصداع فقط. وحني 
وصلت تفقدت مقتنياتي، ألكتش�ف أنني نس�يت املغلف 
الصغري بما حمل بالس�يارة، بينما كت�اب “التعريفات” 

عند ركبتي.
وحتى مطلع هذا األس�بوع، لم أج�د مفقوداتي، ولم 
أعث�ر ع�ى متعة القراءة ع�ى متن حافلة بني الش�ارقة 

وأبوظبي.
لي�س ه�ذا فق�ط ، فقد كت�اب ) قصص م�ن امريكا 
اللتيني�ة ، يغل�ف رس�الة وصلت ايل م�ن الصديق العزيز 
عبدالوه�اب البي�ات ، وكان وضع�ه الصح�ي ع�ل غري 
ماي�رام . لكن املحزن يف هذ الرس�الة انه�ا وصال ايل بعد 

رحيل البياتي باسبوعني .
بعيدا عن العراق ، ... الخسارات كثرية !
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د. �صليم نزال 
احمينا! 

ايتها االلهه ساراساواتى
العادلة مثل زهرة الياسمني

او مثل القمر او الثلج
املرتدية ثيابا بيضاء 

بني يديك الة الفينا )الة موسيقيه(
املرتبعه عى زهرة اللوتس البيضاء

الت�ى يص�ى م�ن اجله�ا براهم�ا وفيش�نو 
وماشيشوارا

احمينا!
ه�ذه الكلم�ات الرائعة هي ج�زء من صالة 
هندوس�ية الجل الهة الحكمة ساراسواتى بوجا 
والتي كانت تس�تخدم ايام النضال ضد االحتالل 
االنكلي�زي كمناس�بة ليجتم�ع فيه�ا مقاوم�و 

االحتالل.
يحتف�ل الهن�ود بالهة الحكمة ساراس�واتي 
الت�ي تعترب حس�ب الديان�ة الهندية ابن�ة لالله 
شيفا الذي يعترب رمزا للقوة وااللهه دورغا التي 

تعترب ام الكون. 
ساراس�واتى تعت�رب رم�زا للنق�اء واملعرفة 
كونه�ا تعترب أنها تملك معرف�ه الفيدا اي الكتب 

الهندوسية املقدسة.
بداية معرفتي بالفكر الهندي كان من خالل 
ق�راءة كت�اب الباباغيت�ا او غيت�ا، كما يس�مى 

مخترصا الذي يحوي حوارات فلسفية.
والكتاب يحتوي عى الكثري من املواضيع مثل 
فكرة الس�لوك الال اناني اىل س�واه من املس�ائل 

االخالقية والفلس�فية الذي تتفرع منه فلس�فة 
اليوغا بانواعها. وكتاب الغيتا يستند اساسا عى 
كت�اب املهاباراتا الذي كتب يف ح�دود العام 400 
قب�ل امليالد. وهو ملحمة عظيم�ة تفوق االلياذة 
واالوديس�ا بأكثر من عرش م�رات وربما تحتوي 
بالفعل عى فلسفة الهند من عصور عهد وحكمة 

الالوبانيشاد املوغلة يف التاريخ.
تبدأ ملحم�ة املهابارتا بعودة س�اناجايا من 
ارض املعرك�ة ليعل�ن مقت�ل بيش�ما اب�ن املل�ك 

كورو. وهناك يكتش�ف االم�ري ارجويا ان االعداء 
الذي�ن يقاتلهم ما هم س�وى اصدقائه واقربائه 

ومعلميه.
وهنا تبدا تساؤالته وش�كوكه حول كل الذي 

حصل. 
يذهب اىل االله كرش�نا لطلب النصيحة االمر 
الذي يقود ملناقشات وتساءالت فلسفية عميقة.

س�بب كتابتي حول هذا املوضوع هو ايماني 
ب�رضورة اع�ادة التع�رف ع�ى ثقاف�ات االم�م 
املج�اورة لن�ا. فأجدادن�ا القدم�اء انفتحوا عى 
ثقاف�ات الش�عوب التي عرفوها حي�ث علموها 
وتعلم�وا منها األمر الذي عزز فكرة التفاعل بني 
الحض�ارات االنس�انية وهذا هو جوه�ر األمر. 
فقد كان ش�عار العرب املسلمني األسايس طلب 
الحكم�ة اينم�ا كان�ت، وه�ذا حس�ب اعتقادي 
احد اهم اس�باب ق�وة الحض�ارة العربية ىف تلك 

املراحل. 
وان�ا أعتق�د ان بوس�ع الثقاف�ة ان تلع�ب 
دورا اك�رب بكثري من السياس�ة وااليديولوجيات 
واملصال�ح املتقلب�ة. أم�ا االن من املح�زن رؤية 
العالم يتجه اكثر واكثر باتجاه االنغالق ورفض 
االخ�ر املختلف عنه، رغم انن�ا نملك فرصة غري 
مسبوقة للتعارف وتعزيز روح التسامح وقبول 

اآلخر.
ع�ى كل ح�ال انها ليس�ت ص�الة فقط من 
اج�ل الهة املعرفة الهندية بل يمكن لكل انس�ان 
ان يصي حسب معتقده الجل عالم اكثر رحمه 

واقل قسوة لكي نستخدم تعبريا اكثر واقعية!

�صفوان حيدر
يف افتتاح أمس�ية أوركس�رتا طه�ران الس�يمفونية 
مؤخرا عى مرسح قرص األونيسكو يف العاصمة اللبنانية 
ب�ريوت، امت�ألت الصال�ة بالجمه�ور اآلتي ليس�تمع إىل 
األوركس�رتا الحاملة تراثاً موس�يقياً عريق�اً وكبرياً )52 
عازفاً( و)26 منشداً كورالياً( ومغنيني أوبراليني يتمتعان 
بقدرات صوتية مميزة والفتة. واختتمت األمسية باملغناة 
الس�يمفونية رجال الله )تأليف جورج حّرو( الذي كرّمه 
وزي�ر الثقافة اللبناني غابي لي�ون بدرع تقديرية وبدرع 
أخرى ملايس�رتو األوركس�رتا نادر مرتىض بور أس�تادي. 
إنه مايس�رتو محرتف ومتمكن وقدير اس�تطاع أن يرفع 
مس�توى أوركسرتا طهران الس�يمفونية إىل مصاف أبرز 
وأش�هر الفيلهارمونيات الغربية، خصوصاً يف املعزوفات 
التي كش�فت لنا عن هوية املوسيقى اإليرانية، وسحرها 
اإلبداعي وف�رادة إيقاعاتها اللحنية الت�ي تعود إىل تاريخ 
عمره آالف السنني...  بداية، عزفت الفرقة معزوفة راقصة 
بعنوان »نقط�ة الدائرة«، بدت فيها املوس�يقى كاألمواج 
اله�ادرة الت�ي تعلو وته�دأ يف أجواء إيقاعية حماس�ية � 
رومانسية. إنها أناشيد ال تخلو من الرقص املحمل بقدرة 
تصويرية وتخيلية عالية وضع ألحانها امللحن س�نجري. 
ث�م عزفت الفرقة معزوفة ت�راب املحبة )تأليف عي أكرب 
قربان�ي( بمرافقة غناء الصولو محمد رضا صفي، وهي 
أبيات تمجيدية ل�ألرض وللوطن، جاء إليها صوت صفي 
حنوناً ودفاق�اً ومتصاعداً يف وتائ�ره الصوتية األوبرالية 
املحكم�ة. إنه صوت رخيم ومرتاح ولكنه مش�دود ومرن 
يف آن. يترصف بطبقات صوته بدقة وباتزان. س�اعده يف 
األداء مضمون األبيات الش�عري: »ي�ا تراباً قانونه املحبة 
ومرآت�ه اإليمان. يا إي�ران، يف أحضانك تنبع ورود الزنبق، 
َحر تخرج من عيونِك أوراق الغار«. كذلك غنى لنا  ويف السَّ
صفي »قطف الثمار« )تأليف توكي( وهي أنش�ودة بدأت 

موس�يقاها هادئ�ة متمايل�ة، لتثبت لنا أن اللغة ليس�ت 
عائق�اً للتمتع باأللح�ان وبالصوت الغنائ�ي الذي يدخل 
القلوب والعواطف ويؤجج املش�اعر واألحاس�يس ضمن 

إيقاعات حاملة وهازجة ولكنها فرحة راقصة.
بحنانه�ا  اإليراني�ة  واألغان�ي  املعزوف�ات  تمي�زت 
وأش�واقها وابتهاالتها العش�قية � التصوفية. وامتزجت 
الن�ربات والوتريات الجماعية بالنربة والوتر الفردي. فبدا 
الصولو س�واء محم�د صفي أو أميد حج�ت قادرين عى 
قيادة الفرقة الس�يمفونية، ولم تعد الفرقة السيمفونية 
ه�ي الت�ي تق�ود املغن�ي كم�ا ه�و س�ائد يف األوبراليات 
األوروبي�ة. املفاجأة األدائية املوس�يقية يف تلك األمس�ية 
اإليرانية بامتياز، كانت أداء »إيغمونت« بيتهوفن األملاني، 
ال�ذي جاء متقناً ودرامياً ح�اداً ومفعماً بالقوة التعبريية 
اله�ادرة وبالفوران العاطفي وبالفخامة العزفية، ما بني 
التج�اذب الرائع بني الفلوت والكمان الفردي والجماعي، 
باتجاه التس�ارعات الفلهارموني�ة املتناغمة بتصادمها 
املش�دود. أثبت املايس�رتو أس�تادي ان أوركسرتا طهران 
قادرة عى أن تنافس الفرقة الس�يمفونية الفلهارمونية 

الربلينية يف قدرتها عى تمثل وإحياء موسيقى بيتهوفن، 
س�واء عى مس�توى التناس�ق املنضبط بني األداء العزيف 
الفردي والجماعي أم عى مستوى املهارة العزفية. كذلك 
جاء التبادل املتناغم ب�ني عازفة الكمان اإليرانية وعازف 
الكمان اإليراني يف كونرشتو جون سباستيان باخ ناجحاً 
ومميزاً وملهماً للمخيلة االستماعية. كذلك عزفت الفرقة 
وبإتق�ان تجدي�دي يف التوزي�ع أغنية يا حري�ة لألخوين 
رحبان�ي. وق�د نالت قس�طها م�ن التصفي�ق الحمايس 
للمحتشدين املستمعني. ختاما، انتىش جمهور األونيسكو 
املكتظ بمغن�اة »رجال الله« الحافل�ة بالفخامة العزفية 
وبكربي�اء الكلمات، حيث تناغم الغناء الجماعي الكورايل 
باملوس�يقى الس�يمفونية الهادرة. وهي مغناة حماسية 
تمج�د »رجال الله« الذين ليس�وا من مس�اكني املتدينني 
ب�ل هم املجاه�دون الش�هداء، س�واء يف س�بيل االرتقاء 
بالعال�م الداخ�ي للنف�س املؤمنة أم يف س�بيل الدفاع عن 
الوطن وتحريره من أغالل االحتالل والعدوان، وصوالً إىل 
التمجيد الصويف لعالقة اإلنس�ان بالخالق وعالقة الخالق 

باإلنسان.

يف ق�صر االأوني�صكو 

أوركسرتا طهران.. سحر املوسيقى اإليرانية



www.almustakbalpaper.net

 العدد )358( اخلميس 4 تشرين االول  2012

المستقبل العراقي/خاص

، وبدأت درجات الحرارة تأخذ  م�ا إن بدأ املناخ يتغيرَّ
بالرتاجع، حّت�ى عادت األمور مج�ّدداً إىل أدراجها: 
درجات حرارة مرتفعة، وجّو ملورَّث، هذا األمر عزاه 
متخصص�ون إىل "الطائ�رات األميكية واإلرسائيلة 
طها بغيوم بيضاء  التي تحلِّق يف سماء العراق لتمشِّ
خالل األيام الثالثة املاضية"، مؤكدين أن "الطائرات 
تحمل س�موم الكيمرتيل وغازات أخرى تحيل الجو 

إىل جاف وحار مما يفقد الشتاء طبيعته".
باقة، من بني وسائل  "املستقبل العراقي" كانت السرَّ
االع�الم، يف رص�د الط�يان األميك�ي ال�ذي يعيث 
بس�مائنا ومناخنا فس�اداً. وقد ن�رت منذ صدور 
ل أعداها تحقيقاً استقصائياً عن الدور األميكي  أورَّ

يف تغيي املناخ يف العراق.
وع�ادت "املس�تقبل العراق�ي" مررَّة أخ�رى لتنر 

تحقيقاً استقصائياً يعزِّز ما نرته من تفاصيل يف 
املررَّة األوىل، وبعد ميض عام متابعة الظاهرة الغريبة 
تع�ود صحيفتنا لتؤك�د للقراء واملس�ؤولني عىل أن 
الجو سيش�هد تبدالً نحو ارتفاع ملحوظ يف درجات 
الحرارة، كما ش�هد تبدالً منذ ثالث�ة ايام تزامنا مع 
الطيان الكثيف لطائرات تنفث غاز ابيض ما يلبث 
ان يتح�ول اىل غي�وم عريض�ة خفيفة تنس�دل اىل 
اطراف السماء وتتحول اىل اللون القرمزي املائل اىل 

الرمادي يف اوقات الغروب.
ويدع�و خ�راء، للتأّك�د من ه�ذه الحال�ة، مراقبة 
الس�ماء من الس�اعة ال�5 فج�راً إىل الس�اعة ال�9 
صباحاً ومن الس�اعة ال�5 مس�اء إىل الس�اعة ال�7 
مس�اء يومياً.وبدورها، تناش�د املس�تقبل العراقي 
الحكوم�ة العراقية إليقاف العب�ث بمقدرات وبيئة 
ل الحكومة  الع�راق من قبل اإلدارة األميكية، وتحمِّ

ومجلس النوِّاب التهاون الذي تتعرض له البالد.

طريان امريكي كثيف ويومي يف مناطق خارج املدن

اجلريمة االمريكية
سموم الكيمرتيل ترفع درجات احلرارة بنسب غري مسبوقة
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طريان امريكي كثيف ويومي يف مناطق خارج املدن

اجلريمة االمريكية
سموم الكيمرتيل ترفع درجات احلرارة بنسب غري مسبوقة



ميسان نهضة عمرانية كبيرة في شتى المجاالت أسهمت برد االعتبار لها بعد عقود من اإلهمال والحرمان 

محافظ ميسان في حوار لـ"                           " :  وصلنا إلى 95 % من انجاز البنى 
التحتية وطموحنا الوصول إلى المدن العالمية

�سرمد القا�سم
 

 * محافظة ميسان قبل سنوات عدة كانت خربة، اآلن 
هناك ورش�ة عمل متواصل�ة للبنى التحتية واكس�اء 
الش�وارع وتقديم الخدمات, هل وصلتم الى مس�توى 

الطموح ؟
� مهما وصلن�ا في البناء واالعمار لم يكن بمس�توى 
الطم�وح، ألن طموحن�ا الوصول الى الم�دن العالمية 
وهذا ما نصبو إليه, واعتقد أن ما وصلت له المحافظة 
وه�و نتيج�ة التخطي�ط الصحي�ح, بداي�ة التخطيط 
للمحافظة كان صحيح�ا وبدء الميزانيات لمحافظات 
الع�راق 2006 ومرحلة االعمار والبن�اء كان بالنصف 
الثان�ي م�ن 2006 وكانت هن�اك قرار م�ن المحافظ  
السابق عادل مهودر إذ كان القرار انجاز البنى التحتية 
ألن�ه ال يعني اكس�اء ش�ارع او اس�تثمار دون وجود 
بن�ى تحتية, لذل�ك الميزانية خصصت للبن�ى التحتية، 
ووصلنا حاليا الى 95 % انجاز للبنى التحتية الخاصة 
بالصرف الصحي, وكذل�ك الماء تجاوزنا ال� %85 في 
شبكات الماء ومجمعات, وتأهيل للكهرباء للمحطات 
والمغذيات ودعم االنتاج والخطوط الناقلة وتوفير ما 
يلزم لها وصلنا الى %75 , وبعد ذلك أية منطقة تكتمل 
فيها البنى التحتية نبدأ بإكس�اء شوارعها، واآلن بدأنا 
بالبن�ى الفوقية وهي في ط�ور االنجاز والتنفيذ منها 
مشاريع ستراتيجية الجس�ور والمجسرات وشبكات 
الط�رق والبنايات على المس�توى العالمي, مثال هناك 
بناية لمديرية تربية ميسان 10 طوابق وهناك تصميم 
صرح العدالة محكمة االستئناف  من 5 طوابق وعندنا 
قصر الثقافة س�ينفذ ضمن خطة 2012 بناية من 10 
طواب�ق وهناك مجزرة حديثة "علوة اس�ماك حديثة" 
إضافة إلى ش�بكة الطرق والجس�ور, وهناك في نيتنا 
بناء أنفاق وب�ارك متعددة الطوابق، وه�ذا تم انجازه 
وه�و في طور التس�ليم وممكن احتواؤه 65 س�يارة 
وهناك بارك آخر متعدد الطوابق وجس�ر معلق باش�ر 
بالتنفي�ذ ومداخ�ل المدين�ة والمدين�ة الترفيهية في 

ميسان,
  * هل هذه البنى التحتية هي مخططة لس�نوات عدة 
الستيعاب الكثافة الس�كانية او انها مجرد سد حاجة 

آنية ؟
� عل�ى مس�توى الصرف الصح�ي هناك م�ا انجز في 
واق�ع الح�ال وهناك ماهو مس�تمر, ودائم�ا الصرف 
الصحي على مس�توى الشبكات في التصميم األساس 
للمدين�ة، وهذا الح�ي ننجز له ش�بكات صرف صحي 
وشبكة مياه وكهرباء والتوسع الحاصل يدخل ضمن 
الخطط، مثال خطة 2012 هناك توسع في المحافظة 
ه�ذا التوس�ع داخ�ل م�ن ضم�ن المحافظ�ة وهناك 
توس�ع في 2013 س�يدخل ضمن الخطة , وهناك بعد 
مس�تقبلي للمش�اريع, إضافة إلى أن هناك مش�روع 
العم�ارة الموحد ال�ذي يت�م تنفيذه من خ�الل وزارة 
البلديات واألش�غال هذا طاقت�ه االنتاجية 16 الف متر 
مكع�ب ف�ي الس�اعة وهذا يغط�ي محافظة ميس�ان 
ل�20 س�نة مقبلة كذلك الخطط األخرى التي تس�تمر 
في الزحف مع الخطط الموضوعة مثال محطة شمال 
العم�ارة )محطة معالجة للصرف الصحي( والمصمم 
أخذ بالحس�بان التطور المس�تقبلي س�واء في زيادة 
عدد الس�كان أم التغييرات التي تط�رأ في المحافظة’ 
وهناك ش�ركة صينية تنفذ محطة أخرى التي تش�مل 
جنوبي وشرقي العمارة لتكون متكاملة وهذه تغطي 

المحافظة لسنوات عديدة .
 * ق�د تكون محافظة ميس�ان من 
اول�ى محافظات الع�راق من حيث 
انجاز المشاريع وصرف الميزانية, 
لكن كان لك تصريح تشكو فيه من 
بعض المش�اريع المتلكئ�ة وهناك 
بعض الش�خصيات السياسية وراء 

تلك المشاريع, أين وصلت تلك المشاريع ؟
� المش�اريع المتلكئة هي ضمن الخطط االستثمارية 
لل�وزارة ف�ي محافظة ميس�ان ضمن تنمي�ة اإلقليم، 
ليس هناك مش�روع متلكئ سوى بناية بلدية العمارة 
باعتبار ان الش�ركة المحال لها المش�روع هي ليست 
بالمس�توى المطل�وب، وكان�ت هن�اك مش�اكل, لكن 
اآلن المش�روع وص�ل ال�ى نهاياته وهناك مش�اريع 
اخرى س�تراتيجية واعتق�د اذا اكتملت ممكن ان تنقل 
المحافظة, وهي مرتبطة بالوزارات منها مستش�فى 
400 سرير المنفذة من قبل شركة تركيا، وكانت هناك 
مخاطب�ات وكان وكيل وزير الصح�ة موجودا وحتى 
ت�م طرحه ف�ي اجتماع الهيئة التنس�يقية وفي لقائنا 
باألمي�ن الع�ام لمجلس ال�وزراء ناقش�ت الموضوع 
مع�ه واالنج�از وص�ل إل�ى %35 لك�ن المخط�ط ال 
يتطاب�ق مع الحاجة, والمش�روع اآلخر م�اء العمارة 
وهو يلب�ي حاجة المحافظة ل�20 س�نة مقبلة، وهذا 
تم�ت إحالته في زمن وزي�ر البلديات الس�ابق رياض 
غريب، وتمت إحالته إلى ش�ركة نجمة الشمال وظهر 
تلكؤها وتزويرها  لخطاب الضمان وتم س�حب العمل 
واحالة المش�روع الى شركة أخرى، وهي "المستقبل 
الس�عيد" هذا في زمن الوزير الس�ابق رياض غريب , 
حاليا "المستقبل الس�عيد" متلكئة في كربالء وبغداد 
وميس�ان ومحافظات اخرى، ووزير البلديات الحالي 
زار المش�روع م�رات ع�دة، وكان�ت هناك اج�راءات 
مش�ددة ووصلن�ا ال�ى انذار نهائ�ي للش�ركة والعمل 
فيها وصل إلى %45 لكن ليس بمس�توى الطموح ألن 
المحافظة بحاجة ماس�ة لهذا المش�روع , كما أننا ال 
نستطيع تضمين خطط لمجمعات ماء باعتبارنا نعول 
على هذا المشروع الذي يغطي المحافظة واضطررنا 
خالل عام 2012 إلى تغطية بعض المناطق بمجمعات, 
ربما يكون هناك نفوذ، ومصالح "المستقبل السعيد" 

متلكئة, والمش�روع اآلخر ملعب العم�ارة الدولي في 
2006 تمت إحالته إلى شركة تأهله بمبلغ مليار و950 
مليونا وهذه الشركة باعته الى شركات اخرى تحديدا 
وزارة الش�باب والرياض�ة، وتمت إحالته إلى ش�ركة 
"المستقبل السعيد" بمبلغ 26 مليارا رغم تلكؤها في 

العراق.
 

* لم�اذا لم تك�ن هناك 
قب�ل  م�ن  إج�راءات 
المحافظة تمنع دخول 
شركات كهذه وتضمها 

إلى الالئحة السوداء ؟

� ه�ذا األم�ر ليس من 
المحافظة  صالحي�ات 
ال�ى  يرج�ع  وانم�ا 
هن�اك  ال�وزارات, 
وزارة  ال�ى  مطالب�ات 
ومجل�س  التخطي�ط 
اج�ل  م�ن  المحافظ�ة 
صالحي�ات  اتاحتن�ا 
م�ن اج�ل ع�دم اعطاء 
الش�ركات الت�ي فيه�ا 
انح�راف ضم�ن تنمية 

األقاليم واستبعادها من 
المناقصة, ونحن ضمن اجتماعات الهيئة التنس�يقية 
طالبن�ا بالموض�وع وضم�ن مخاطباتن�ا المس�تمرة 
م�ع وزارة التخطيط ومع رئاس�ة ال�وزراء والجهات 

المعنية.
* لماذا المحافظة لم تعلن عن الجهات التي تقف وراء 
تلك الش�ركات حت�ى يكون هن�اك رأي ع�ام وبالتالي 

منعها من المحافظة ؟.
� نح�ن م�ن خ�الل المخاطب�ات والهيئة التنس�يقية 
وال�وزارات أثرن�ا هذا الموضوع في اإلع�الم وقلنا إذا 
كانت هناك ش�ركة متلكئة يج�ب ابعادها عن التعاقد، 
لدينا  ملعب العمارة الدولي متلكئ، وتقييمي الشخصي 
أن هن�اك جه�ات متنف�ذة تق�ف وراء تلك الش�ركات, 
والمواطن�ون ف�ي المحافظة ينتظرون مش�روع ماء 
العمارة الموحد وينتظرون انجاز مستش�فى وانجاز 
الطري�ق الحول�ي والذي تم�ت إحالته من�ذ 2007 إلى 
ش�ركة البحر األبي�ض، والمحافظ الس�ابق ومجلس 
المحافظ�ة اعترض�ا على الش�ركة , لكن تم�ت إحالة 
المشروع رغم اعتراضهما ألن صاحبها مصلح المطلك 
"أخ النائ�ب صالح المطلك" وبعد تس�لمي المحافظة 
أبلغته بأن محافظة ميس�ان تطالبك بإنجاز المشروع 
ومن الممكن احتجازك في موقع العمل حتى وان كان 
هذا ليس من صالحيتي والمصلحة العامة تتطلب ذلك, 
بعد تس�لم محمد الدراجي المسؤولية كان هناك تقدم 
في العمل لكن التقدم ليس بالمس�توى المطلوب كون 
الش�ركة لديها مش�اكل مع ش�ركات اخرى ويديرون 
العم�ل من عم�ان , اتصل�ت بالنائ�ب صال�ح المطلك 
وطالبته بانجاز العمل بالص�ورة الصحيحة, فالبد أن 
تكون هناك جه�ات متنفذة تدفع به�ذا االتجاه وعلى 
الحكومة المركزية اتخاذ اإلجراءات وأولها التعديل في 
تعليم�ات تنفيذ العقود الحكومي�ة إلتاحة الحكومات 
المحلية والوزارات اتخاذ االجراءات المش�ددة لحسم 

الموضوع .
* أنت أش�رت خالل كالمك ان هناك عدم استجابة من 
قبل الحكومة وال�وزارات للحكوم�ات المحلية, كيف 

يتم التعامل بين الحكومة المحلية واالتحادية ؟.
� على المس�توى الخدمي الجيد في المحافظة طالبنا 
ب�ان تك�ون المش�اريع التي ال تق�ل ع�ن 10 مليارات 

تح�ول إدارته�ا وتنفيذها إلى المحافظ�ات باعتبارها 
قادرة على تنفيذ المشاريع اكثر من الوزارات والتزال 
المخاطبات مس�تمرة، وس�نة 2012 انته�ت ولم يأت 
ال�رد م�ن الحكوم�ة، ونح�ن ملزمون بس�قف زمني 
للتنفيذ, و حاليا وفق تنمية االقاليم وصلنا الى نس�بة 
ص�رف اكثر م�ن 70 % ومطل�وب من�ي 60 % نهاية 
الس�نة من االنجاز بخطة تنمية األقاليم، والى اآلن لم 

تصل المبالغ التي هي اقل من 10 مليارات التي تخص 
المحافظة ف�ي قطاع الصح�ة والتربي�ة والخدمات 
العام�ة لكي ننجزه�ا وحتى هذه اللحظ�ة لم تحول 
المبال�غ, إضاف�ة إلى إعط�اء الصالحي�ات ألن هناك 
قواني�ن قد تحتاج إلى تغيي�ر أو تفويض الصالحيات 

يتابعون  لك�ي  للمحافظ�ات 
ودوائره�م, خذ  مش�اريعهم 
مث�ال عل�ى مس�توى عقوبة 
لموظف ليست هناك صالحية 
لفرضها, وكذلك نقل موظف 
من م�كان الى اخ�ر ال توجد 
صالحي�ة للمحاف�ظ بالنق�ل , الجان�ب اآلخ�ر على 
وزارة الداخلي�ة إذ عليها دع�م أجهزتها األمنية في 

المحافظ�ة بأجهزة وآليات, ألن م�ن ضمن تنمية 
األقاليم هناك فقرة لشراء اجهزة للشرطة, وهذه 
م�ن صالحي�ات وزارة الداخلي�ة ونح�ن نطالب 

بالالمركزية .
 * ما هو مستقبل المحافظة النفطي, بحسب 
خبراء نفطيين ان محافظة ميسان ربما تأخذ 
رقما ضمن المحافظات النفطية, هل أعددتم 
خطة إس�تراتيجية لالنتفاع من هذه الموارد 

؟
 � المحافظ�ة تس�تفيد من الجان�ب النفطي 
م�ن  المع�دة  والخط�ط  بالبت�رودوالر, 
المحافظ�ة مرتبط�ة بالبت�رودوالر وتنمية 
األقالي�م، وتش�اركنا ال�وزارات ف�ي ضمن 
قطاعاته�ا الموج�ودة، أما موض�وع النفط 
فهو س�يادي ان كان االستخراج او الموارد, 
ولدينا أمور ع�دة منها فائدة المحافظة من 
البت�رودوالر باعتب�ار ان المحافظة وصلت 
الى إنتاج نفطي يبلغ 200 ألف برميل يوميا 
ويعني ان محافظة ميس�ان تربح 200 الف 
دوالر وه�ذا جانب مهم والخطة في وزارة 
النفط متسلس�لة تصل الى نهاية 2016 في 
نهايتها حقل الحلفاي�ة تصل الى 600 الف 
برمي�ل يومي�ا وابو زركان يص�ل الى 400 
الف برميل يوميا وخطتن�ا الوصول نهاية 
2016 ال�ى مليون برمي�ل يوميا وهذا جيد 
ج�دا، وهذا يدخ�ل ضمن البت�رودوالر، أما 
الجوانب األخرى نأمل والتنسيق مستمر مع 
شركة نفط ميسان والشركات العاملة بأن 

تدعم محافظة ميسان بالمشاريع الساندة، 

واطلب من الش�ركات التعاقد 
بتنفي�ذ  النف�ط  م�ع ش�ركة 
مش�اريع تنموية وذات فائدة 
للمحافظة واطلب منهم كذلك 
التنفي�ذ ف�ي قط�اع التربي�ة 
والصح�ة والكهرباء ودعوت 
الى دعم من الشركات اضافة 
الى تش�غيل العمال�ة للقضاء 
عل�ى البطال�ة ف�ي ميس�ان, 
وان كانت المش�اريع المنفذة 
التي تسهم في هذا الموضوع 
نطم�ح  لكنن�ا  موج�ودة 
بتوس�يع هذا عل�ى نطاق 

اوسع .
 * هناك حقول مشتركة 
بين الع�راق وايران هل 
تم حس�م هذه الحقول 
هن�اك  أن  خصوص�ا 
قبل  حصلت  مش�كلة 

فترة ؟.
القضاي�ا   �  
الس�يادية 
من 

اختص�اص الحكوم�ة المركزي�ة، ونح�ن لدين�ا كتب 
ومخاطبات ب�أن القضايا الس�يادية تناق�ش من قبل 
الحكوم�ة, نحن لدينا تنس�يق مع ال�دول الجوار على 
والمش�اريع  الزراع�ي  المس�توى 

واالس�تثمار أما المياه والنفط والعالق�ات الخارجية 
من قبل الحكومة المركزية.

* هل هناك حقوق داخل محافظة ميسان مكتشفة لم 
تستثمر او حقول غير مكتشفة؟

� هن�اك كثير من الحق�ول غير مكتش�فة وهناك آبار 
غير مكتشفة، ولدينا أكثر من 20 حقال غير مكتشف، 
منها، "الحلفاية والعمارة وأبو غرب ونور" إضافة إلى 
حقول في طور االكتش�اف وآبار، وجميع الش�ركات 

العاملة وصلت الى مراحل متقدمة في المشروع .
 * ميس�ان زراعي�ة نفطي�ة صناعي�ة, م�ا ه�ي أهم 

الصناعات في ميسان؟
 � لدين�ا معامل الس�كر والزيوت والورق والبالس�تك, 
وه�ذه المصانع جيدة لك�ن بحاجة الى الدعم , مصنع 
الس�كر يعتمد عل�ى مزرعة قطب الس�كر بين انتاجه 

وتكريره نس�بة إنتاج�ه %25 ونس�بة التكرير 75% 
وهذا يحتاج الى تأهي�ل المعمل وان كانت قادرة على 
العم�ل ولك�ن يحت�اج الى تأهي�ل الخطوط 

االنتاجي�ة والتكري�ر والنافضات والعص�ارات, وعلى 
مس�توى المزرعة نحن بحاجة ال�ى 26 مليارا لتأهيل 
المزرع�ة وتوفير حصة مائية , وهناك دراس�ة طلبها 
رئيس الوزراء إلعادة تأهيل المصنع وسوف نسلم له 
الدراسة خالل اللجنة التنسيقية وتتضمن الدراسة 20 
مليارا لتأهي�ل المزرعة و10 لتأهي�ل المصنع, ونحن 
نقول ممكن تفعيل العقود مع جهات خارجية لتزويد 
وزارت�ي الصناع�ة والتج�ارة بس�كر خ�ام, ومصنع 
الس�كر في ميس�ان قادر على تكري�ره وانتاجه وهذا 
يدخل ضمن البطاق�ة التموينية ويقضي على البطالة 
المقنعة هذا على مس�توى مصنع الس�كر, أما معمل 
ال�ورق فهو مي�ت تماما وأحم�ل المس�ؤولية لوزارة 
الصناع�ة إذ أن الم�واد األولي�ة موج�ودة من القصب 
والب�ردي, المطلوب م�ن وزارة الصناعة تأهيل معمل 
ال�ورق, ومصنع البالس�تك ت�م دعمه ببع�ض المواد 
إلنتاج الحبيبات البالستيكية التي تدخل في كثير 
م�ن المش�اريع , وتصنيع المعم�ل يضاهي 
ويج�ب  والمص�ري  الس�عودي  االنت�اج 
دعمه من قب�ل وزارة الصناعة لزيادة 
االنتاج, أما مصن�ع الزيوت فهناك 

تنس�يق مع ش�ركة ايرانية 
لغ�رض اس�تثمار خط من 
لزي�ادة  الزي�وت  مصن�ع 
االنت�اج وكذل�ك نطل�ب م�ن 
وزارة الصناعة دعم المصنع .

  * ترفيهي�ا , ال توج�د إلى اآلن 
مدينة العاب في المحافظة ؟

أن�ا ملت�زم بمس�توى التخطي�ط   �
للمحافظ�ة، ال يمك�ن أن أنج�ز مدينة 
ترفيهي�ة قب�ل انج�از البن�ى التحتية او 
اس�تكمال الخدم�ات، وأنا اع�رف أن هناك 
كثيرا من المحافظ�ات انجزت مدنا ترفيهية 
وقام�ت م�ن جديد برفعه�ا من اج�ل البن�ى التحتية, 
المرحل�ة الت�ي تعيش�ها محافظ�ة ميس�ان مطابقة 
للتخطي�ط المنش�ود، دخلن�ا إل�ى القط�اع الترفيهي 
بع�د اس�تكمال الخدمات, نح�ن اآلن في ط�ور انجاز 
مدينة ترفيهي�ة على ارض 100 دونم تتضمن األلعاب 
المدين�ة  تتضمن�ه  م�ا  وكل  الخض�ر  والمس�احات 
الترفيهية موج�ود، وأنجزنا الكثير من األساس�يات، 
وعلى مستوى االلعاب تم الكشف وحصرنا الموضوع 

بالش�ركات االجنبية وتم االتفاق مع شركة ايطالية و 
طالبنا باألعمال المماثلة، وفي الفترة القريبة المقبلة 
س�يتم التنفي�ذ، وفي نهاي�ة ه�ذا العام س�يتم تنفيذ 

المدينة الترفيهية وتم تنفيذ متنزه 

عائلي من قب�ل المحافظة وحاليا في الغطاء األخضر 
لألرضية والكورنيشات والنافورات والمناطق الخضر 
في طور التنفيذ منها في الخطط المقبلة ومنها ماتم 

تنفيذه .
 * عندم�ا تذك�ر ميس�ان يتب�ادر الى الذه�ن االهوار, 

ماهي خططكم لتطوير االهوار؟
 � جريمة تجفي�ف االهوار والتي البد أن تندرج ضمن 
الجرائ�م العالمي�ة هي جريم�ة اقتصادية وس�ياحية 
واجتماعي�ة وعلمي�ة ومعنية ب�كل تفاصي�ل الحياة, 
االه�وار هن�اك عملية إلنعاش�ها لكن ليس بمس�توى 
الطم�وح، باعتبار ان هناك أم�ورا خارج اإلرادة منها، 
شحة المياه ونحن في المحافظة نحاول توفير المياه 
إلنع�اش القط�اع الزراعي وعليه الب�د أن يكون هناك 
فائض من اجل انعاش االهوار وهذا خارج االرادة ألن 
الحص�ة التي تدخل العراق غير كافية وحتى ان دخلت 
فهي تأتي إلى المحافظات وتأخذ حصصها اضافة الى 
التجاوزات على المياه , والمشروع الذي يدعم االهوار 
وينعش الزراعة في ميس�ان هو مشروع ماء العمارة 
االروائي الكبير إذ تم إنجاز التصاميم السابقة، لكن لم 
تتطابق مع ما هو موجود، فتمت إعادة التصميم وتم 
تخصيص مبلغ 8 ملي�ارات ونصف المليار  من وزارة 
الم�وارد المائية لغ�رض تصميم خط�ة 2012 إلنجاز 
التصامي�م ونحن نطالب ب�أن ينفذ ضمن خطة 2012 
وه�ذا ينعش القطاع الزراع�ي بما يقرب من 500 ألف 
دونم وحتى انعاش االه�وار, وإذا لم تكن هناك زيادة 
في المياه واغمار من الصعب عودة االهوار كما كانت 

.
 * الخروق�ات األخي�رة التي حصلت ف�ي المحافظة, 
ماهي اس�باب ه�ذه الخروق�ات والمحافظة معروفة 
في استقرارها األمني , وهناك حديث عن تغيير بعض 

القيادات العسكرية؟
 � الجان�ب األمن�ي من أه�م الملفات ف�ي حيثيات أية 
حكومة ألن حركة المجتمع مرتبطة بالوضع األمني، 
ومن المعروف ان المحافظة معروفة باالستقرار ولم 
تتعرض الى أي خرق س�وى ما تعرضت له 2007 كان 

بع�د هناك انفجار في شارع دجلة  وم�ا 
االنفج�ار 
يك�ن  ل�م 
ك  هن�ا
خ�رق  أي 
ما  س�وى 
كان م�ن حيثيات المجتمع من المش�اكل العش�ائرية 
وغيره�ا حت�ى ان ه�ذا الوضع المس�تقر فت�ح امام 
الحكوم�ة المحلية ف�ي المحافظة التق�دم في مجال 
البناء واإلعمار واس�تقدام بعض الش�ركات االجنبية 
ف�ي المحافظة ,  أم�ا موضوع الخ�رق األمني األخير 
هو م�ن ضمن الحرب مع االرهاب وهو ال يعتبر حربا 
تقليدي�ة باعتب�ار ان االس�اليب القذرة والال إنس�انية 
ه�ي هوي�ة اإلره�اب, لذلك اإلره�اب يس�عى إلى كل 
األس�اليب للوصول إلى غايته, وه�ذا يحتاج الى جهد 
امني وق�درات تفوق هذه االس�اليب باعتبار يجب ان 
تك�ون القدرات غي�ر تقليدية وتفوق هذه االس�اليب, 
واهم نقطتين للنجاح في هذا المجال هو رفع القابلية 
التقنية لألجهزة األمني�ة وزيادة القابلية المعلوماتية 
ألجه�زة االس�تخبارات والمعلوم�ات س�واء كان في 
المحافظ�ة ام في العراق عموما, ومحافظة ميس�ان 
طالبت سواء عن طريق الحكومة المحلية أم عن طريق 
االجه�زة االمني�ة باعتب�ار ان ارتباطها ف�ي األجهزة 
األمني�ة بتوفي�ر األجهزة ف�ي المج�ال التقني وحتى 
على مستوى االليات ألن من المالحظ تراجع مستوى 
اآللي�ات في األجه�زة األمنية ك�ون وزارة الداخلية لم 

تس�تجب لتجهي�ز محافظ�ة ميس�ان بما 
يخص ه�ذا الموضوع ، فاضط�رت الحكومة المحلية 
إل�ى أن تف�رد فقرة في خط�ة 2013 لش�راء االجهزة 
وااللي�ات التي تدعم ه�ذا الجانب في مديرية ش�رطة 

المحافظة.
 * أين وصل مشروع الحكومة االلكترونية ؟

-  بدأنا في هذا المشروع وتم تخصيص مبلغ 5 مليارات 
إضافة الى 2 ملي�ار هو كامل المبلغ الذي وصل إلى 7 
مليارات لهذا المش�روع، وعقدنا االجتماع الثاني وتم 
تش�كيل اللجان بهذا الخصوص واللجنة العليا مشكلة 
من مجل�س المحافظة التي تم�ارس أعمالها  بوتيرة 
متصاع�دة، وخصصنا مكانا  له�ذه اللجنة في الطابق 
الثاني في مديرية التخطيط العمراني، وتم شراء أثاث 
لهذه اللجنة، ونحن بصدد شراء األجهزة المطلوبة وتم 
التنسيق مع الدوائر المعنية وتحديد منسق لكل دائرة 
يرتب�ط مع ه�ذه اللجن�ة ومحافظة ميس�ان متقدمة 
على  محافظات العراق في هذا المش�روع باالش�تراك 
م�ع محافظة نينوى، حيث أن البرنامج األخير لوزارة 
العل�وم والتكنولوجي�ا  قد ح�دد، ك�ون المحافظتين 

حققتا تقدما في هذا المشروع بالدرجة األولى.
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  تعد محافظة ميسان من أهم المحافظات ذات الجذور العريقة واكثرها ثروة من حيث الموارد الطبيعية واالهوار وتعد واحدة من اهم موارد العراق رغم جرائم التجفيف التي تعرضت لها إبان النظام السابق, ورغم 
م��ا تعرض��ت ل��ه المدين��ة من ظلم واضطهاد كونها من مكون معين الى ان أبناءها وقفوا وقفة رجل واحد إلعمارها, ومن يتابع االنجازات التي حققتها المدينة ال يصدق نس��بة إلى انجازات المحافظات األخرى, لكن من 
يدخل المحافظة وللوهلة األولى يرى أن المدينة عبارة عن ورشة عمل, بعد متابعتنا لنسب اإلنجاز لمحافظات ووزارات عراقية ونسبة الصرف في الموازنات السابقة وجدنا محافظة ميسان اولى المحافظات من حيث 
الصرف مما دفعتنا هذه النسبة بالسفر الى المحافظة للوقوف على حقيقة األمر, ومن اجل معرفة كيفية تقدم المحافظة بإنجاز المشاريع رغم تلكؤ بعض الشركات المستثمرة, وما هي أسباب الخرق األمني األخير, وما 

هي الخطط المستقبلية للمحافظة ؟ وما هي العوائق التي تواجهها. ومن اجل معرفة كل هذا وغيره، كان لنا هذا الحوار مع محافظ ميسان علي دواي الزم .

المشروع الذي يدعم األهوار وينعش الزراعة في 
ميسان هو مشروع ماء العمارة اإلروائي الكبير

ليس هناك أي دعم من وزارة الداخلية لألجهزة 
األمنية في المحافظات

مشروع العمارة الموحد طاقته االنتاجية 16 الف متر 
مكعب في الساعة وهذا يغطي المحافظة ل�20 سنة 

ميسان في طور انجاز مدينة ترفيهية على أرض 100 
دونم تتضمن األلعاب المساحات الخضر



      الدكتور علي التميمي

لم تعد للشجاعة نكهة بعدما حلت المفخخات، 
واألحزم�ة الناس�فة والعب�وات المتفجرة ال 
تعب�ر عن ش�جاعة م�ن يحملها وم�ن يطوق 
خصره بها ومن يدس�ها في ظ�ام الليل غدرا 

بالناس.
المفخخات تعني انتهاء االمل وفش�ل المنتج 
من العم�ل، فهي تعبير عن ي�أس مطبق على 

نفس صاحبه ومن معه.
والمفخخ�ات: صناع�ة للم�وت ال تج�د له�ا 
قاموس�ا يبرر فعلها، الن الموت ال يكون كما 
رس�مت له س�نة الكون حركته م�ن ايجابية 
وقب�ول اال عندم�ا ال يواج�ه اعت�داء يحرف�ه 
عن بل�وغ اجله "لكل اجل كت�اب" أو كما قال 

الشاعر:
لعمرك ان الموت ما أخطا الفتى

 كالطود المرخى وثناياه باليد
ومثلما كان الس�يف غير المسترشد والخنجر 
الطائش والسم المداف سرا وغيلة يكون سببا 
للموت ظلما، كذلك اصبحت المفخخات س�ببا 
للم�وت الن طبيعة الخايا والعظام البش�رية 
التقاوم ما فوق طاقتها ولهذا قال الفاس�فة 
ق�وال عميق�ا "قط�ع الس�يف للرقب�ة كم�ال 
له�ا" وهو من مق�والت الفلس�فة وتأماتها 
الت�ي تقترب من عرف�ان ابن عربي وإش�راق 
الس�هروردي المقتول في حلب التي أصبحت 
الي�وم مس�تباحة بالقتل المجان�ي الذي ليس 
له هوية س�وى قتل الحضارة عل�ى ايدي من 
ال يعرفون الفلس�فة وتأماته�ا وال يعرفون 

الحديث ومعانيه ويجهلون القران وتآويله.
ان بدع�ة االنتحاري الذي يقتل نفس�ه ويقتل 
اآلخرين من األبرياء هو عنوان جديد لإلفاس 

المستجمع لكل اإلبعاد ومنها:
1- االفاس الروحي
2- االفاس الفكري

3- االفاس السياسي
4- االفاس الحربي " العسكري "

5- االفاس االمني
6- االفاس االجتماعي

وافاس يشمل كل تلك االبعاد ال يجعل للحياة 
قيمة  م�ن 
معن�ى  و
ل�ك  لذ
ل  يتح�و

الى:
قت�ل   -1

للطموح
2- قتل للبناء
3- قتل لامل

4- قتل لانسان حامل تلك االبعاد الثاثة
عب�ر  اال  التصن�ع  الت�ي  للحض�ارة  قت�ل   -5

االنسان
6- قت�ل للحي�اة، الن من يقتل اإلنس�ان يقتل 

الحضارة والحياة
واذا كانت اسباب الموت كثيرة، فان معرفتها 
التمن�ح المتاعب به�ا من معذري�ة، ونقصد 
بالمعذرية هو التبرير الذي يمكن ان يقدمه كل 
من يكون سببا لموت نفسه او موت االخرين، 
الن قواني�ن الموت ه�ي صناع�ة ربانية قال 
تعالى "ال�ذي خلق الم�وت والحي�اة ليبلوكم 
ايكم احس�ن عما وهو العزيز الغفور" – 2- 

الملك.
وم�ادام الموت صناع�ة ربانية له�ا قوانينها 
كذلك الحياة، فا يجوز التاعب بقوانين الحياة 
كما تجري بعض محاوالت تخصيب البويضة 
بغير ش�روط اإلنجاب الت�ي وضع الزواج بابا 
ش�رعيا طبيعي�ا لها، كم�ا ال يج�وز التاعب 
بأس�باب الم�وت كالقت�ل الحرام واس�تباحة 
ومصادرة اس�باب الحياة من طعام وش�راب 
ودواء وه�واء. وهذا ما يحدث اليوم من خال 
موجة االرهاب التي تجتاح العراق والمنطقة 
وهي تتجه إلى مجه�ول ال يعرف المتاعبون 
به نتيجت�ه فهم كاألطفال الذي�ن يلهون على 

شاطئ بحر ال يعرفون ما في أعماقه.
وعندم�ا نق�ول: "الموت س�نة رباني�ة" قال 

تعالى :
1- " كل من عليها فان".

2- " انك ميت وانهم ميتون".
3- " اينم�ا تكونوا يدركك�م الموت ولو كنتم 

في بروج مشيدة".
4- " وما تدري نفس بأي ارض تموت".

5- " كل نف�س ذائق�ة الموت ثم ت�ردون الى 
عالم الغيب والشهادة".

اي ان هذه مشيئة ربانية، وكل مشيئة ربانية 
تختزن الحكمة والعدل، قال رسول الله "ص" 

: ثاث لوالهن لما قدر على ابن ادم وهن:
1- الفقر

2- المرض
3- الموت

ف�كان هذا الثاثي هو اللجام البن ادم كما هو 
اللجام للفرس.

ومن هنا ن�رى كيف ان ال�دول القوية تهيمن 
على الدول الضعيفة

والتجار الكبار كيف يستغلون التجار الصغار، 
واألقوي�اء م�ن البش�ر كي�ف يتنم�رون على 
الضعفاء من البشر، واألغنياء كيف يسخرون 
م�ن الفقراء، ولماذا يتحك�م في فيتو مجلس 

األمن الدولي الخمسة الكبار.
فالحياة تحتاج الى نظام وبدون النظام تسود 

شريعة الغاب.
والنظام هو التعبير عن حاجة إنس�انية فيما 

يلي :-

1- الطعام
2- الكساء

3- االمن
4- التعليم
5- الصحة

وم�ن يعمل عل�ى توفي�ر الطعام الب�د له من 
معرفة ان�واع الطعام وكيفي�ة توفيره، وهذا 

مايجع�ل الزراع�ة مش�روعا للتنمي�ة 
وعلما من علوم الطبيعة والتنمية البشرية.

وهناك عاقة بين الطعام والجس�م البشري 
صاح�ب المنفعة االولى م�ن الطعام الذي 

اليتوق�ف على الزراعة فق�ط وانما على 
ماتوف�ره لح�وم الحيوان�ات المأكولة 

م�ن بري�ة وبحرية ومم�ن تطير في 
الجو ولهذا تكون التنمية الحيوانية 
مس�ألة ضرورية مرتبطة بتوفير 
الطعام، ثم تكون علوم الفسلجة 
البش�رية حاض�رة ف�ي توظيف 
الطع�ام عب�ر مفه�وم الهض�م 
تت�واله  ال�ذي  واالمتص�اص 
الكيمي�اء الحيوية م�ع رديفها 

علم وظائف األحياء.
ثم يك�ون الكس�اء البد من�ه بعد 

معرف�ة فس�لجة الجس�م وتقلبات 
المناخ وحاجة الجسم البشري للدفء 

مثل حاجته للس�تر فتتحق�ق المطالب 
الجسدية والنفس�ية عبر وجود الكساء 
ال�ذي تتعدد فيه الرغب�ات وتتاعب فيه 
االذواق والمفاهي�م ولك�ن كل ذل�ك ال 
يلغ�ي علت�ه االولى وه�ي الوقاية من 

الح�ر والبرد، وه�ذه الوقاية والعمل 
ام�ام  لوج�ه  به�ا يجعلن�ا وجه�ا 
الطبيعة  المناخ وتقلب�ات  ظاهرة 
التي نج�د صناعة الب�اري وخلق 
ال�رب فيها مم�ا اليمكن تجاوزه 
واغفال�ه، وس�يكون ه�ذا االمر 
محسوبا عندما نتكلم عن الدولة 
والدي�ن  واالنس�ان  والسياس�ة 

"فط�رة الل�ه الت�ي فط�ر الن�اس 
عليها".

وعندم�ا ننتهي م�ن توفير الطعام 
والكساء نواجه الحاجة االهم بعد 
ذلك في المنظومة االجتماعية اال 

وهي "األمن".
وعندم�ا نج�د انفس�نا ق�د فش�لنا ف�ي 

توفي�ر بع�ض ح�دود االم�ن او كل�ه في 
بعض الحاالت كم�ا يحدث االن في بعض 
المناطق حيث يس�تعر القت�ال المجنون 
ليهجر الن�اس من بيوته�ا ويرميهم في 

عراء الصحاري والوديان مما يجردهم من 
كل معنى لامن المتعارف عليه وهو:

1- االمن الغذائي
2- االمن الصحي

3- االمن االجتماعي
فعندما تتضاءل امكانات البش�ر على مستوى 
الدول والجماعات من توفير متطلبات األمن، 
تبقى الحاجة البش�رية تتطلع الى ما يتجاوز 
قدرة البش�ر الى حيث تكون الق�درة الربانية 
االلهي�ة هي الحاضرة والمهيمنة والتي تمتلك 
مغيب�ات االم�ور مم�ا ال يخطر عل�ى بال وال 
يستحضر في س�ؤال، وهنا نرجع مرة اخرى 
الى حضن المرجعية الكونية التي تقول "وما 
من ش�يء اال يس�بح بحمده" وتق�ول "وهو 
القادر على كل شيء قدير" وتقول "هو االول 

واآلخر والظاهر والباطن".
وس�نجد على ضوء العقل 

االم�ن  ان  والمنط�ق: 
الحقيق�ي ه�و امن 

وان  النف�وس، 
االكب�ر  االم�ن 

تنظيم  ه�و 
العاق�ة 

بي�ن  الصحيح�ة 
والس�ماء  االرض 

قال تعالى:
ف�ي  كان  ل�و  "ق�ل 
مائك�ة  االرض 
االرض  في  يمش�ون 
لنزلن�ا  مطمئني�ن 

عليهم من السماء ملكا رسوالً".
واطمئنان المائكة في االرض ال يحدث 
اال بعد ان يش�ربوا ماءها ويأكلوا 
طعامها ويستنشقوا هواءها 
واذا فعلوا ذل�ك أصبحوا 
الم�ادة  م�ن  ج�زءا 

وكل ما هو من 

المادة 
ن�ه  فا
ض  يتعر
للضع�ف 

والم�رض 
لغفل�ة  ا و
وال  والنسيان 
يعوض الضعف 
ض  لم�ر ا و
والغفلة والنسيان 
إال الذي خلق الحياة 
جل�ت  الل�ه  وه�و 

وتعالت قدرته.
وعندم�ا تنظ�م العاق�ة 
بين األرض والس�ماء من 
قبل البشر وال يكون ذلك اال 
من عبر المنظومة السياسية 
الت�ي تمثلها الدول�ة ومن يقع 
تح�ت رعايتها من احزاب وكتل 
وحواضن  وجماع�ات  وعش�ائر 
دينية عندما نصل الى هذا المستوى 
م�ن التنظيم والفه�م عندها نحصل 
على معن�ى ومفهوم االم�ن الحقيقي 

ليس على مستوى كل من:
1- االمن الغذائي

2- االمن الصحي
3- االمن التعليمي

4- االمن االجتماعي
وانم�ا عل�ى مس�توى ما ه�و ارقى 

واكمل وأتّم وهو:

"األمن الكوني" الذي يتحقق فيه:
1- عط�ف الس�ماء، قال تعال�ى "ولو ان 

اه�ل الق�رى امن�وا واتق�وا لفتحنا 
عليهم بركات من الس�ماء" 

لعطف  ولحاجتنا 
السماء 

كر  نس�تذ
اآلي�ة  ه�ذه 
"أو  الكريم�ة 
م�ن  كصي�ب 
في�ه  الس�ماء 
ظلم�ات ورعد وبرق 
في  اصابعه�م  يجعل�ون 
آذانه�م م�ن الصواع�ق ح�ذر 
بالكافري�ن  محي�ط  والل�ه  الم�وت 
" – 19- البق�رة – وم�ن خ�ال ه�ذه اآلية 
نعرف معن�ى االمن الكوني ول�و باقل صوره 

المحسوسة.
2- برك�ة الس�ماء: الت�ي ال يمك�ن لعاق�ل ان 
ينكره�ا، والتي اس�تبدلت هذه األي�ام بعطايا 
وهبات الملوك واالمراء والرؤساء من سارقي 
الم�ال العام ولهذا المعنى ق�ال تعالى "ألكلوا 
من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم" إشارة 
ال�ى الثم�ار والفواك�ه التي يمد اإلنس�ان يده 
إل�ى األعل�ى لقطفها مث�ل البرتق�ال والتفاح 
والرمان والتمر، وأما ما هو من تحت األرجل 
فهو مثل: الخيار والطماطة والبطيخ والرقي 
الن�ه يكون عادة على س�طح األرض فيحتاج 
اإلنس�ان ان ينحني إلى وجه االرض لقطافها 
وجني محصولها، وال يجوز ان تس�مى بركة 
الس�ماء بأس�ماء أخرى غير ذات الجالة كما 
يحدث ه�ذه االيام، وحتى األس�ماء المباركة 
اليج�ب نس�ب البركة له�ا وان كان�ت تحظى 
بقدس�ية تس�تحقها اال ان البرك�ة تبق�ى من 
هبات وعط�اءات المولى جل وعلى، واالنبياء 
والرسل واالئمة االطهار من اهل البيت عليهم 
السام كانوا الينسبون البركة ألنفسهم وإنما 
كان�وا يقولون : " كل م�ن عند الله "، "إن الله 

يرزق من يشاء بغير حساب".
وكم�ا ق�ال االمام عل�ي بن ابي طال�ب عندما 

له  س�أ

احدهم قائا:
" اذا اغل�ق الم�رء باب�ه علي�ه م�ن اي�ن يأتيه 

رزقه.
فقال عليه السام: 

"م�ن حي�ث يأتي�ه اجل�ه" وه�و توجي�ه ال 
يستحضره إال من هو راسخ في العلم.

والي�وم عندم�ا أصبح�ت المفخخ�ات تتكلم، 
وشاع هوس البعض بمس�ميات الجهاد وهو 
اختط�اف لمعن�ى الجه�اد إلى غي�ر ما وضع 

وشرع له.
ولنا ان نس�تمع الى رس�ول الل�ه "ص" وهو 
يقول لم�ن كان معه في تلك األي�ام ويريد أن 
يسمعنا ويس�مع كل االجيال الى يوم القيامة 
الن ح�ال محمد حال وحرامه حرام الى يوم 
القيام�ة، فبع�د أن رجع المس�لمون ذات يوم 
من جهاد الكفار والمشركين والمنافقين قال 

لمن معه من المسلمين:
"الي�وم رجعتم م�ن الجهاد األصغ�ر وعليكم 

بالجهاد األكبر".

قالوا: وما الجهاد االكبر يا رسول الله.
قال "ص": هو جهاد النفس. 

واليوم عندما نرى ممن يدعون زورا بالجهاد 
وهم يزودون بأقراص الكبسلة بعضهم طبعا 
وليس كله�م، والبعض اآلخر يقوم باغتصاب 
النس�اء، والبع�ض اآلخ�ر يقت�ل الن�اس على 
الهوي�ة، ومنهم من يفجر نفس�ه في وس�ط 
المدارس والمستش�فيات واألحياء الس�كنية 
اآلمن�ة فيقت�ل االطف�ال والنس�اء والمرضى 
والش�يوخ وبعضهم يقصد مساجد المصلين 
ليفجر نفس�ه عند خروجهم من المسجد هذه 
االعم�ال التي اصبح�ت دراية وليس�ت رواية 
الزلنا نجد م�ن يبرر لهم اعمالهم مثلما الزلنا 

نجد من ينسب هذه االعمال لكل من: 
1- الثورة: وأعمال الثورة بكل هوياتها الدينية 

والعلمانية تبرا من هذه الممارسات.
2- الجه�اد : والمعن�ى الس�امي للجهاد الذي 
شرعته السماء وواظب عليه رسل وأنبياء الله 
وأوصياؤهم بريء مما يق�وم به اإلرهابيون 
اليوم ممن استغلوا اسم الشريعة وشعاراتها 
االنسانية ليحولوها الى مآرب شخصية فيها 
الث�أر واالنتقام والحق�د والكراهية والتكفير 
ال�ذي يعتب�ر بدع�ة الوهابي�ة التي ج�اء بها 
بع�ض المتطفلي�ن على علوم الش�ريعة ممن 
كان بعضهم ال يحس�ن التفري�ق بين الفاضل 
والمفضول فق�ال: إن فان�ا وال اريد ان اذكر 
االس�ماء حت�ى ال يس�تغلها بع�ض الجهل�ة 
والمحدودين فرصة للمهاترات الطائفية، قال 

ذلك المتطفل على علوم الشريعة:
"إن فانا أفضل من فان النه اي االول قتل من 
قب�ل كافر والثاني قتل من قبل مس�لم. فجعل 
المقتول بيد الكافر افضل من المقتول بيد 

المسلم.
وأن�ا هنا اترك الحك�م للعقاء ولمن 
يع�رف مف�ردات الحك�م الش�رعي 
ومف�ردات اللغ�ة العربي�ة ومعن�ى 

األلفاظ.
نح�ن نتكل�م ع�ن قات�ل ارتك�ب عما 
محرم�ا وه�و م�ن الكبائ�ر س�واء كان 

مسلما او غير مسلم ماذا يغير من الحكم.
ه�ل يمكن ان يخفف الحكم بحق القاتل بدون 

وجه حق النه مسلم. لم يقل بذلك احد.
ولم يقل بذلك كتاب الله الذي قال:

"وم�ن ل�م يحكم بم�ا ان�زل الل�ه فاولئك هم 
الكافرون".

"وم�ن ل�م يحكم بم�ا ان�زل الل�ه فاولئك هم 
الظالمون".

"وم�ن ل�م يحكم بم�ا ان�زل الل�ه فاولئك هم 
الفاسقون".

والله سبحانه وتعالى قد بين سنن القتال في 
س�بيل الله حيث قال "وقاتلوا في س�بيل الله 
الذي�ن يقاتلونك�م وال تعت�دوا ان الله ال يحب 

المعتدين" – 190- البقرة.
وق�ال تعال�ى "وال تحس�بن الذين قتل�وا في 
سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون"  

169- ال عمران.
وق�ال تعال�ى "وم�ن يقت�ل مؤمن�ا متعم�دا 
فج�زاؤه جهنم خالدا فيها وغض�ب الله عليه 

ولعنه واعد له عذابا عظيما" – 93- النساء.
فهل يحق بعد كل هذا الحكم القاطع والواضح 
ال�ذي ال لبس في�ه ان يأتي من يق�ول ويفرق 
بين من يرتك�ب القتل وهو كافر ومن يرتكب 
جريم�ة القتل وهو م�ن المس�لمين، فمجرد 
ممارس�ته لذلك الفعل كان خالدا في النار مع 

استحقاق اللعنة وغضب الله.
واالنتحاري�ون الي�وم واصح�اب المفخخات 
يتبع�ون ق�ول من ال يع�رف المعن�ى الفقهي 
للقاتل كما جاء في كتاب الله، فهل يحق لمثل 

هذا ان يتبع.
وه�ل يصح لم�ن يتابع من ال يع�رف التفريق 
بين الفاض�ل والمفضول أن يكون أميرا يفتي 

ويبيح القتل.
وعندما س�اد الجهل كثرت البدعة التي أنتجت 

ساح المفخخات وهو ساح المفلسين.
وعندما عا ساح المفلسين، كثر تخبط هواة 
السلطة وعبدة الكراسي ممن جمعوا النطيحة 
ي�ة  د لمتر ا و
ممن 

ال 

ن  ف�و يعر
منهج الح�ق، وكيفي�ة دفع األه�واء الباطلة 
ألنهم تورطوا بنفس المرض ونفس العلة مع 
اختاف الوس�ائل واألساليب وتقارب النتائج 

التي كانت على الشكل اآلتي:
1- فساد مالي واداري واخاقي

2- تدهور في تنظيم الدولة والمجتمع
3- تراج�ع ف�ي االم�ن وتره�ل ف�ي التدريب 

وفوضى في التسليح.
له�ذه االس�باب ولغيره�ا ظل�ت المفخخ�ات 
تتكل�م، واصبحت احزاب الس�لطة ومن معها 

تتقزم.
وحال�ة من ه�ذا الن�وع تحتاج ال�ى مبادرات 
عاجل�ة في االنق�اذ تتوالها العق�ول من اهل 
الرأي والخبرة من الذين ال يتخذون من فضاء 
الفضائي�ات فرص�ة للش�تائم والق�ذف وهو 
اس�لوب العاجزين، وانما يتخ�ذون من العمل 
الصام�ت والمنتج وس�يلة للتغيي�ر والتنمية 

البشرية.
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
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عندما تتضاءل إمكانات البشر على مستوى الدول 
والجماعات في توفير متطلبات األمن، وتبقى الحاجة 
البشرية تتطلع إلى ما يتجاوز قدرة البشر إلى حيث 
تكون القدرة الربانية اإللهية هي الحاضرة والمهيمنة

بدعة االنتحاري الذي يقتل نفسه ويقتل اآلخرين من 
األبرياء، عنوان جديد لإلفالس المستجمع لكل األبعاد

المفخخات تتكّلم.. واألحزاب تتقّزم
قراءة في س��يكولوجية التفجير والتفخيخ والتراش��ق العشوائي بالسالح واالستعراض بأس��ماء وعناوين الماضي بغير المحتوى الذي كانت 
تحمل��ه وبغير األهداف التي رس��مت لها، وقراءة للتصاغ��ر والضآلة التي تبدو فيها أحزاب الوهن والش��حن الطائفي التي وجدت في الدولة 

وعناوينها ما يشبع نهمها فاستبدلت إبداعات العقل البناء بالتقاتل الذي يكشف الرعونة وما في الطباع من خشونة.



ال عالق�ة له�ذه المقال�ة بموض�وع 
عودتنا من لندن بخفي ُحنين, فقد تعودنا 
على تلقي الصفعة نفسها كل أربعة أعوام, 
وليس في األمر أي تحامل على األولمبياد, 
ال�ذي س�جل نجاح�ا مذهال ف�ي التنظيم 
والتحضير وس�جل أرقاما قياسية صعبة 
س�تصمد طوي�ال ف�ي مجاالت الس�باحة 
وألع�اب الس�احة والمي�دان, لكنن�ا نريد 
تس�ليط األضواء على الرموز والشعارات 
الغامضة ألولمبي�اد لندن 2012, ونتعمق 
في خباياها وأسرارها الرقمية والحرفية 

والشكلية. 
الصهيوني�ة  إن  في�ه  ال ج�دال  مم�ا 
إيمان�ا  تؤم�ن  الظالمي�ة  ومنظماته�ا 
راس�خا بالرمزي�ة, حتى إنها بن�ت آمالها 
عل�ى تلك الرم�وز واألرقام الدال�ة عليها, 

والمس�تمدة من أفكاره�ا المنبعثة 
الدج�ل  مس�تنقعات  م�ن 

الشعوذة, لذا نراها تستغل 
االحتفاالت  ه�ذه  مث�ل 

والمهرجانات 
لتت�رك  الدولي�ة 

عل�ى  بصماته�ا 
تها  ا ر ش�عا
ته�ا  نا يقو أ و

والفتاتها.   
من الملفت 
للنظر إن تمائم 
د  لمبي�ا و أل ا
عل�ى  تبع�ث 
الش�ك والريبة, 

فكل تميمة تمثل 
لمخلوق  ص�ورة 

ش�كل  على  غريب 
قط�رة منصهرة من 

الحديد  أف�ران  قط�رات 

والصلب, لكنها بعين واحدة, 
وبرأس يعلوه هرم ذهبي غير 
مكتمل, فالهرم والعين الواحدة 
الفرعون�ي  الت�راث  رم�وز  م�ن 
الوثني القدي�م, لكنها أصبحت منذ 
زمن بعيد من ش�عارات الماس�ونية 
ومنظم�ات عبي�د الش�يطان, وال 
نظ�ن إن األهرام�ات من 
رموز انجلترا, وال عين 
عين  أو  )ح�ورس(, 
الدجال(  )األع�ور 
رم�وز  م�ن 
اإلمبراطوري�ة 
 , ني�ة يطا لبر ا
وصل�ت  فكي�ف 
وصارت  لن�دن  إل�ى 
م�ن ش�عارات األولمبياد 

؟.  
الج�واب  فيأت�ي 
بقصيدة  صريح�ا  واضح�ا 
ملح�دة كتبها الفنان والش�اعر 
lWi  االنجلي�زي الش�رير ولي�م لي�ك
liam Lake )1757 – 1827(, وكان�ت 

الت�ي   ,)Jerusalem )أورش�ليم  بعن�وان 
يقول في ذيلها:

 I will not cease from mental
fight

 Nor shall my sword sleep in my
hand

Till we have built Jerusalem
 In England's green and pleasant

land
وتعني:

لن أكف عن محاربة العقل
ولن يخمد صارمي بيدي

حتى نبني أورشليم
في انجلترا الخضراء, أرض المسرات

ه�ذا مث�ال بس�يط لج�ذور األف�كار 
الظالمية المغروس�ة ف�ي المدن األوربية 
منذ قرون, والتي ماانفكت تتكاثر وتنتشر 
عن طريق نشر رموزها المريبة, المعادية 
لألدي�ان كله�ا, لذا ل�م يكن مس�تغربا أن 
تتحق�ق أمنية )وليم لي�ك( في قلب مدينة 
لندن, ولم يكن مستبعدا أن يظهر شعارها 
األورش�ليمي ال�ذي رفعت�ه عل�ى رؤوس 

األش�هاد, من دون أن تتردد في نشر هذه 
الرس�ائل الظالمي�ة, واآلن انظ�روا بعين 
ثاقبة له�ذا الش�عار لتكتش�فوا الحقيقة 

بأنفسكم:
 )Zion )صهي�ون  كلم�ة  كان�ت   
واضحة, ويمكن قراءتها من دون تعقيد, 
وقد تعرف عليه�ا الناس مبكرا, واحتجوا 
عل�ى رب�ط مصي�ر االولمبي�اد بالحرك�ة 
الصهيوني�ة, وطالب�وا اللجن�ة المنظم�ة 
بتغيير الش�عار, لكنها أص�رت عليه, على 
الرغم من االنتقادات الالذعة, التي نشرتها 
الصح�ف اللندني�ة, والملف�ت لالنتباه إن 
االس�توديوهات الرياضية ف�ي الفضائية 
العربية, كانت س�باقة في التفنن برس�م 
الش�عار على أرضي�ة األس�توديو, وعلى 
الجدران, ثم طبعته على األكواب واألقداح 
الموج�ة  م�ع  واندفع�ت  والقمص�ان, 
اإلعالمية, من دون أن تقرأ االحتجاجات, 
التي نش�رتها الصحف اللندنية الرياضية, 
 )Zion( وم�ن دون أن تتعرف على كلم�ة

الرباعية األحرف التي خبئها الشعار. 
والباع�ث  للغراب�ة,  المثي�ر  ان  بي�د   
على الدهش�ة إن الي�وم األول لبدأ األلعاب 

األولمبية في لندن جاء متوافقا ومتطابقا 
م�ع عيد الح�داد اليه�ودي, أو ما يس�مى 
بذكرى خ�راب الهي�كل, ويطلق�ون عليه 
 Tisha باللغ�ة العبري�ة )تيش�عاه بع�اف
b'av(, وتعن�ي ذكرى التاس�ع من ش�هر 
ع�اف, فكلمة )تيش�عاه( تعني )تس�عة( 
بالعربي�ة, وكلمة )عاف( أو )Av( تش�ير 
إلى أحد شهور التقويم العبري, ويصادف 
ف�ي هذا الع�ام مع ش�هر تم�وز )يوليو( 
المي�الدي, وهو ي�وم يصوم في�ه اليهود 
حدادا وحزنا على خراب الهيكل المزعوم, 
يوم الس�ابع والعش�رين من ش�هر تموز 
)يولي�و( من عام 2012, فهل حملت رياح 
الصدفة البريئة هذا الش�عار يوم االفتتاح 
المتواف�ق مع ي�وم العي�د اليه�ودي عند 
حائ�ط المبك�ى ؟, أم إن الق�وى الخفي�ة 
المس�يطرة عل�ى المناس�بات الرياضي�ة 
العالمية هي التي فرضته, على الرغم من 
اس�تياء وتذم�ر االنجليز من هذا الش�عار 
المتطاب�ق أيضا م�ع المكون�ات الرمزية 
للصلي�ب المعق�وف )swastika( ؟.  ظهر 
الش�عار قبيحا مزعج�ا بخدعتين فنيتين, 
الخدع�ة األولى توحي للناظر بأنه يعكس 
أرقام سنة )2012(, والخدعة الثانية وهي 
األه�م توحي لنا بان المقص�ود هو كلمة 
)Zion(, بداللة وجود النقطة في الشعار, 
والت�ي تعد العالم�ة الفارق�ة للتمييز بين 
رقم )1( وح�رف )i(, لذا فان االس�تنتاج 
األقرب هو إن الشعار كان صهيونيا حتى 

النخاع من حيث الشكل والمضمون. 
 ثم جاء التصمي�م المعماري للملعب 
الرئي�س ليضف�ي المزي�د م�ن المالم�ح 
الوثني�ة والصهيوني�ة, وال مجال لذكرها 
كلها هنا, لكننا نختصر الحديث باإلشارة 
إلى هياكل األهرامات غير المكتملة, التي 
علت فوق جدرانه, ون�ورت فيها األماكن 
العلوية المخصصة لعيون األعور الدجال. 
إنن�ا عندم�ا نتح�دث ع�ن المظاه�ر 
الصهيوني�ة ورموزها الخبيثة, ال نريد أن 
ننتقص من قدر الجه�ود البريطانية, وال 
نريد التجن�ي عليها, ولم نرغ�ب بالكتابة 
عنها, إال بعد أن انتقدتها الصحف اللندنية 
م�ن قل�ب الح�دث, وتناولته�ا بالش�رح 
والتحلي�ل, وعززتها بالش�واهد والصور, 
ويعلم الله ما الذي س�تحمله لنا شعارات 
االولمبياد القادم, المزمع إقامته في ريو 

دي جانيرو بالبرازيل بعد أربعة أعوام. 
والله يستر من الجايات

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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ن ملبي�ة يف لن�د و أل ز ا م�و لر ني�ة ا صهيو

الِعي�ال ِك�رْت

يا  ر لصغ�ر يف س�و ض ا ملخ�ا ا
! ملنطق�ة ك�ر يف ا أل ض ا ملخ�ا ا و

ع�م  د د و لفس�ا فح�ة ا ه�ل نختل�ف ع�ى مكا
! بي�ة ؟ قا لر ت ا سس�ا ملؤ ا

زاهر الزبيدي 

أخلع�وا األب�واب
رج�اًء !

لي�س غريباً عل�ى دولة عربي�ة احتلت المرك�ز ال�28 
عالمي�اً والثاني عربي�اً ضمن تصنيفات تقرير الش�فافية 
الدولية لعام2011، وعلى المركز األول عربيا و17 عالميا 
في مؤش�ر الس�عادة بي�ن الناس من حيث رضى الش�عب 
ع�ن حكومته، أن يتصرف نائب رئيس�ها بطريقة تنم عن 
حكم�ة بالغة ودراية كبيرتين بالمس�توى ال�ذي يجب أن 
يقدم لمواطنيه من خدم�ات، فنائب رئيس دولة اإلمارات 
وحاك�م دبي زار قبل أيام أحدى المؤسس�ات الخدمية في 
دولته والحظ أمراً غريباً من وجهة نظره، الحظ أن أبواب 
م�دراء تلك المؤسس�ات مغلقة! ل�م يدخل معه�م ويغلق 
األبواب، بل أمر النجارون في تلك المؤسسات بخلع أبواب 
مكات�ب أولئك المدراء وجعل الفضاء مفتوحاً بينهم وبين 

مواطني دولتهم .
فك�م ه�و الفض�اء ملبد بضب�اب الطائفي�ة والخوف 
والجه�ل وعدم الثقة بين أبناء ش�عبنا ومدراء الدوائر في 
المؤسس�ات الحكومي�ة الخدمي�ة وكم نح�ن بحاجة إلى 
وق�ت لمقابلة المس�ؤول التي تطلبه وكم س�تواجهك من 
عواق�ب كبيرة حتى تصل إلى تل�ك البناية المحصنة لترى 
مديراً عادياً في دائرة بسيطة وكم هي بعيدة تلك المسافة 
بي�ن مكتب المدير وحدود ما يطلب�ه المواطن.. وعلى كم 
ش�خصا يج�ب أن يم�ر المواطن م�ن تفتي�ش وتمحيص 
وتدقيق قبل أن تقابل "جاللة" المدير، هذا إذا كان موجوداً 
ف�ي مكتبه في مواعيد الدوام الرس�مي، إنها محنة كبيرة 
تلك التي يكابدها ممن لديهم مطالب ش�رعية، وال مناص 
من أن تتوسل بفالن وفالن لتصل وإذا وصلت ترى أن ذلك 
المبج�ل ال ي�درك أهمية ما تقصده إليه، ت�رى أمامك كتلة 
من اللحم والعظام ال تفقه ش�يئاً ع�ن منصبها وال تعرف 
حتى الصالحيات الممنوحة لها وقد تجده مسلوب اإلرادة 
يتح�رك كأن�ه لعبة م�ن مس�ارح الدمى تحركه�ا خيوط 

التخلف والجهل والطائفية والخبث والحقد.
ماذا فعلت اإلمارات لش�عبها ؟ ولم�اذا أصبحت مثاالً 
يقت�دى ب�ه ؟ الج�واب بس�يط، فنح�ن نمتل�ك %11 م�ن 
نف�ط العالم واإلم�ارات تمتل�ك أقل من ذل�ك ولدينا أرض 
بمس�احة430 أل�ف كيلومتر مرب�ع، ولديه�م 20 جزيرة 
بمس�احة 83 ألف كيلومتر، لديهم 8 ماليين نسمة، ولدينا 
34 ملي�ون نس�مة، ولكنه�م ليس�و بفق�راء ونح�ن ربع 
شعبنا يأكله الفقر، زحفت صحراؤنا على أرضنا الخصبة 
وأكلتها، وه�م زرعوا الصحراء وأصبح�ت دولتهم تصدر 

الغلة الزراعية على أشكالها !
ف�ي دولة اإلم�ارات، الحكومة تبحث ف�ي رؤياها عن 
خدم�ات جديدة تقدم للمواطني�ن ونحن غير قادرين على 
توفير أبسط الخدمات، ماء، كهرباء 
، التخلص من النفايات، ال شيء 
غير ذلك وغير قادرين 
عل�ى أن نطل�ب أكث�ر 
لك�ون م�ن ال يحق�ق 
األساس�ية  الخدم�ات 
ليس بقادر بالمرة على 

أن يحقق أكبر منها.
مب�ارك لإلم�ارات 
قيادتها .. وحظ أوفر 
لن�ا ف�ي االنتخابات 
فعس�ى   ! المقبل�ة 
أن يظهر لنا منقذ 
األب�واب  يخل�ع 
أن  حت�ى  أو 
المكاتب  يقلع 
تها  س�ا سا بأ
فيها  وبم�ن 

حتى!.

كاظم فنجان الحمامي

          رؤوف شحوري 

 مخ�اض الح�رب المدم�رة في 
س�وريا ه�و اآلن ف�ي المرحل�ة 
قيصري�ة  والدة  م�ن  األخي�رة 
ومتعس�رة لحل سياس�ي معقد 
وصع�ب بطبيعت�ه. وق�د رس�ا 
اإلقليم�ي   - الدول�ي  الص�راع 
في س�وريا وعليه�ا على قاعدة 
معادلة، يقول أح�د طرفيها من 
جه�ة: ممن�وع إس�قاط النظام 
بالق�وة العس�كرية، فيما يقول 

الطرف اآلخر من جهة ثانية انه 
ما لم يستس�لم النظ�ام فان مد 
المعارضة بالرج�ال والمقاتلين 
والسالح سيستمر ويتعاظم إلى 
م�ا ال نهاية. والصراع الس�اخن 
ف�ي س�وريا الي�وم ه�و حال�ة 
مصغ�رة ع�ن الح�رب العراقية 
- اإليراني�ة حي�ث كان�ت إطالة 
أم�د الح�رب هدفاً في ح�د ذاته 
إلضع�اف الطرفي�ن مع�اً كغاية 
إستراتيجية، لدفعهما في النهاية 
معا إل�ى تجرع الس�م عبر الحل 

السياس�ي المف�روض! وتدمير 
س�وريا هو ه�دف اس�تراتيجي 
فيم�ا  الص�راع.  طرف�ي  ألح�د 
الطرف اآلخر يدرك أنه س�يقدم 
تنازالت في الش�كل ف�ي مقابل 
جيوسياس�ي  بموقع  االحتفاظ 
استراتيجي في المضمون، ومن 
دون ذل�ك لن تك�ون هناك حلول 
سياسية وس�يبقى الوضع يهدد 
بتفجي�ر المنطقة وبكل ما فيها 
م�ن مصال�ح غربي�ة! مخ�اض 
الحرب في س�وريا هو جزء من 

مخاض أعظ�م يط�ال المنطقة 
بأس�رها. واالس�تعراض األخير 
الذي قاده رج�ب طيب اردوغان 
العدال�ة  حزب�ه  مؤتم�ر  ف�ي 
والتنمية رس�م مالم�ح الصراع 
وقاعدت�ه.  وح�دوده  الجدي�د 
ومالمح المحور الجديد تكتسي 
السياس�ي  اإلس�الم  طاب�ع 
االخوان�ي المالم�ح م�ن تونس 
إلى تركيا مروراً برئاس�ة مصر 
االخواني�ة وبالجن�اح االخواني 
في فلس�طين، وه�و أمر يطرح 
إش�كالية للواق�ع العربي برمته 
وفي مقدمته التساؤل عن الدور 
القيادي لدول عربية كانت دائما 
ركنا أساسيا في النظام العربي، 
ال س�يما وان هذه الدول ال تنظر 
بارتي�اح إل�ى الم�د االخوان�ي. 
وهنا أيضا تعود قطر إلى نقطة 
البداية في إثارة االنقس�ام داخل 
بمحاول�ة  الخليج�ي،  الص�ف 
االخوان�ي  بالخ�ط  االس�تقواء 
والعمل عل�ى تصدره ولو دعائياً 
على مستوى المنطقة.  الرئاسة 
االخواني�ة ف�ي مصر س�تواجه 
ه�ي األخ�رى مأزقاً حرج�اً في 
محاول�ة التوفي�ق بي�ن المحور 
االخواني في المنطقة من جهة، 
وموقع مص�ر في العالم العربي 
ومصالحها في الخليج من جهة 

ثانية. 

           سعيد ياسين موسى 

تريث�ت كثيرا لكتابة هذه الكلمات 
وتأملت أكث�ر في الغ�وص عميقا في 
ملف مكافحة الفس�اد في العراق ليس 
خوف�ا بل من أجل الوص�ول إلى نقطة 
يمكن فيه�ا احتواء آفة الفس�اد ومن 
ث�م الوقاية من�ه وبالتال�ي مكافحته, 
وف�ي كل األح�وال عملي�ة االحت�واء 
له�ا معايي�ر ومدخ�الت ومن ث�م لها 
مؤش�رات ومخرج�ات وهك�ذا عملية 
تق�ع  وكله�ا  والمكافح�ة,  الوقاي�ة 
عل�ى الس�لطة التش�ريعية والتنفيذية 
الرقابي�ة  والمؤسس�ات  والقضائي�ة 
الرس�مية والمجتمعية بضمنه اإلعالم 
وبالنهاي�ة المجتم�ع ككل, والتنظي�ر 
كثير والتصريحات والنوايا أكثر بكثير 
لكن واقع الحال ال تقدم في هذا الملف 
حرم�ان  وبالتال�ي  للدول�ة  المخ�زي 
المجتم�ع من حقوقه الدس�تورية في 

العيش بكرامة .
كل المؤش�رات الواقعي�ة تق�ول, 
ال تق�دم ف�ي مل�ف مكافحة الفس�اد 
واحتوائ�ه والوقاية من�ه ال في تقرير 
المراجع�ة ف�ي تطبيق أتفاقي�ة األمم 
المتح�دة لمكافح�ة الفس�اد وال ف�ي 
لمكافح�ة  الوطني�ة  اإلس�تراتيجية 
الفس�اد من حيث توزي�ع األدوار بين 
والقضائي�ة  والتنفيذي�ة  التش�ريعية 
والرقاب�ة   , الرقابي�ة  والمؤسس�ات 

المجتمعي�ة واألع�الم تتح�دث, ولكن 
مؤش�رات  يول�د  مم�ا  اس�تجابة,  ال 
س�لبية كبيرة ق�د تلق�ي بظاللها على 
المرحل�ة المقبل�ة من حي�ث توقيتات 
إج�راء االنتخاب�ات المحلي�ة والعامة 
في مش�اركة المواطن في االنتخابات 
وممارسة حقه في من يختار وينتخب, 
مع ع�دم وج�ود لمؤش�ر نج�اح مما 
يولد اإلحب�اط في ظل تخلف الخدمات 
بالرغم من الترك�ة الثقيلة التي ورثها 
النظام الديمقراطي الجديد, ومنذ فترة 
غي�ر قصي�رة تط�رق األس�ماع فكرة 

إلغاء مكاتب المفتش�ين , وتم رد هذه 
الفكرة من قبل لجن�ة النزاهة النيابية 
ولكنها ما زالت ت�دور وتتعاظم وأرى 
وحس�ب الوقائع والتوقع�ات أن إلغاء 
مكاتب المفتشين العموميين حادث ال 
محال, حال قبول مجلس النواب ولجنة 
النزاه�ة النيابي�ة , تص�وروا تس�رب 
المال العام وس�وء اس�تخدامه وسوء 
الخدمات اليومي�ة للمواطن ومالحقة 
وإج�راءات  والمفس�دين  الفاس�دين 
القض�اء وصيحات العديد من الس�ادة 
باإلضاف�ة  الن�واب,  مجل�س  أعض�اء 

المجتم�ع  وتأش�يرات  األع�الم  إل�ى 
ومؤشرات الش�فافية الدولية, كل هذا 
والفس�اد مستش�ري ويتضخ�م يوما 
بعد ي�وم بش�كل أصبح غي�ر مخجل, 
ه�ذا وهيئة النزاه�ة ودي�وان الرقابة 
المالية ومكاتب المفتشين العموميين 
والقضاء ومنظم�ات المجتمع المدني 
واألع�الم واألف�راد موج�ودة وعاملة 
بالرغم من تخل�ف القوانين واألنظمة 
والتعليم�ات الناف�ذة وف�وق كل ذل�ك 
ع�دم وجود قانون ينظ�م حرية تداول 
المعلومات كمؤش�ر مهم للش�فافية, 
وأدع�و الجمي�ع إل�ى تبن�ي وب�إرادة 
سياس�ية ومجتمعي�ة أن يك�ون ملف 
مكافحة الفس�اد ثابتا وطنيا أساس�يا 
ممارس�ات  وترس�يخ  دع�م  قوام�ه 
المؤسس�ات الرقابي�ة لعملها حفاظا 
ج�ودة  ورقاب�ة  الع�ام  الم�ال  عل�ى 
الخدمات وردع المفس�دين واستخدام 
الكفاءة في الوظيفة العامة واالبتعاد 
ع�ن دكتاتورية الدولة ب�كل مفاصلها 
وفس�ح المجال أمام القط�اع الخاص 
وتش�جيع  الوطن�ي  ب�دوره  للقي�ام 
االس�تثمار وعدم المحاباة في العقود 
الحكومي�ة. للمقارب�ة, الغ�ى الرئيس 
أنور السادات في فترة حكمه "الرقابة 
اإلداري�ة" )تقاب�ل مكاتب المفتش�ين 
في الع�راق( وبعد س�نتين أعاد العمل 
بها, لماذا؟ اإلجابة متروك لكم سادتي 

األفاضل.

        أمين يونس 

مَم�ْن ِمّنا لم ُيش�اِهد المس�رحية الش�هيرة )الِعيال 
كبرْت( وَمْن ِمّنا لم يس�تمتع ويضحك مع الممثلين الِكبار 
سعيد صالح وحسن مصطفى ويونس شلبي وأحمد زكي 
وكريم�ة مخت�ار؟ والُمفارقات الناتجة ع�ن وقوع األب، 
في مط�ب الُمراهقة الُمتأخ�رة واألم البريئة والتي "على 

نياتها" واألبناء الشياطين؟! .
على أي�ة حال .. بالنس�بة لي ش�خصياً عيالي كبروا 
ومن ُحس�ن حظ�ي، لم أواج�ه الكثير م�ن المعوقات وال 
المش�اكل العويص�ة ف�ي "تكبيره�م" عموم�اً  حاول�ُت 
جاهداً، أن اُعلَّم بناتي وأوالدي الس�تة، استخدام عقولهم 
وأن يكونوا أشخاصاً صالحين في المجتمع.. وحيُث أنني 
لن أترك لهم "َمهما بلغُت من الُعمر "غيَر داٍر قديمة ِولدوا 

ونشأوا فيها جميعاً، ومكتبة عامرة بالُكتب فال أظُن أنهم 
س�يتعاركون فيم�ا بينهم، على َمْن س�يحصل على ديوان 
الُمتنب�ي أو كيف ُيقس�مون أج�زاء قصة الحض�ارة فيما 
بينهم!.  وفي الحقيقة، أغبُط نفسي .. على ُندرة مشاكلي، 
م�ع أوالدي الذين كبروا عندما أّطلِ�ع على َكم الصعوبات 
ون�وع اإلش�كاالت، التي تحصل في المحي�ط الذي أعيش 
في�ِه، فأعرف عائلًة "رغم ثرائه�ا" غارقة حتى أذنيها في 
مش�اكل كبيرة، تزاَمنْت مع كبر عيالهم .. فأحدهم سرَق 
من�زال قريبا له�م، دخل عل�ى أثرها اإلصالحي�ة.. وأخوه 
تش�اجَر مع بعض أقرانه، بالسكاكين ومكثوا في الحجز 
أليام. س�معُت أن بنَت إحدى العوائل، تورطْت في عالقات 
مشبوهة، فسارعوا إلى تزويجها زيجًة غير متكافئة عدا 
عن عشرات األمثلة عن شباٍب في ُمقتبل الُعمر.. يقارعون 
الخم�ور ويلعبون القمار وما يجرُه ذلك من أفعال س�يئة 

واح�دة وراء األخ�رى.  وكلم�ا ازدادت م�وارد العائل�ة، 
ف�إن نوعية مش�اكل العيال عندما يكبروا.. ت�زداد تعقيداً 
ويزداد تأثيرها على الُمجتم�ع ومن الطبيعي، فإن العيال 
الذين لم يتجاوزوا الخامس�ة عشرة من أعمارهم، عندما 
يمتلكون س�يارات حديثة فخمة سريعة، فأنهم يتسببون 
في حوادث ُمّروعة، يسقط فيها ضحايا ومن الشائع، لَما 
يكون في جي�ب الِعيال أموال كثيرة فائضة عن حاجاتهم 
الضروري�ة.. فأنه�م يجدون منافذ س�يئة وخط�رة، في 
صرفه�ا.  أحمُد الله كثيراً .. أنني لس�ُت َملِكاً مثل "طالل" 
حي�ث م�ا أن كبَر أبن�ه " الحس�ين" قليالً حت�ى أتهم أباه 
بالجنون وعزلُه لَِيحَل مكانه! أش�كُر الله ألنني لسُت أميراً 
مث�ل "جاس�م" حيث أن الَعِي�ل "َحَمد" ما أن وع�ى الُدنيا 
حتى أنقلب على أبيه الُمس�افر إلى أوروبا، وعزله ومنعه 
م�ن العودة وّحَل مكانه! . هنالك نكتة تقول: " قال ش�اٌب 

لصديق�ه: إنن�ي أحب ذاك الش�خص 
هناك كثيراً. س�ألُه : لماذا وَمْن هو؟ 
أج�اب: انه الطبيب ال�ذي كان ُيعالج 
وال�دي ول�والُه لم أك�ن أحصل على 

الميراث بهذِه الُس�رعة!!" . أحمُد 
الل�ه .. أنن�ي ال أملُك ش�يئاً غير 
داٍر قديم�ة ومكتب�ة!. كما إنني 
الكب�ار  األثري�اء  لِح�ال  أرث�ي 
والمس�ؤولين والق�ادة الذي�ن 
الكثي�رة  الماليي�ن  يمتلك�ون 
فعدا أن عيالهم الذين يكبرون 
يس�ببون له�م ُمختلَ�ف أنواع 
المش�اكل فأنه�م ف�وق ذلك 
ُربما يتمنون موتهم القريب 



 وعندم�ا قامت ثورة 14 تم�وز 1958 كان 
مع�اون آم�ر الف�وج اآليل يف الل�واء الس�ادس، 
الذي ك�ان مقره، آنذاك يف األردن فأعلن تأييده 
للث�ورة وسيطر ه�و ورفاقه عىل تل�ك القوات، 
ومن�ع امللك حسني )مل�ك األردن( م�ن التدخل 
واستخ�دام ه�ذه القوات ضد الث�ورة، وعاد اىل 
الع�راق مع تلك القوات، وبع�د قيام حركة عبد 
الوه�اب الش�واف يف املوصل ي�وم 7 آذار 1959 
ج�رى اعتقال عب�د الكريم فرح�ان، لكن أطلق 
رساحه بعد أربع�ة أشهر )يف 11 تموز 1959(، 
وعندما قام انقالب 8 شباط العام 1963 التحق 
عب�د الكري�م فرحان يف دار االذاع�ة العراقية يف 
منطقة الصالحية، وقد ع�ني آمرا ملوقع بغداد، 

ثم قائدا للفرقة األوىل يف املوصل.

الفرحان وزيرا

أسه�م عب�د الكري�م فرحان يف دع�م حركة 
املشري الركن عب�د السالم محمد عارف )رئيس 
الجمهوري�ة( يف حل الحرس القومي والحد من 
سلطة البعث يف 18 ترشين الثاني العام 1963، 
حيث أرسل ف�وج مشاة من املوصل بالطائرات 
إىل بغ�داد صبيح�ة ي�وم االنقالب وبع�د يومني 
ع�ىل نج�اح االنق�الب تشكلت حكوم�ة طاهر 
يحيى األوىل واستؤزر عبد الكريم فرحان وزيرا 
لإلرش�اد فيه�ا، وبمناسب�ة تأسي�س الجي�ش 
العراق�ي هاجم عبد الكري�م فرحان يف ترصيح 
ل�ه لجري�دة الع�رب البغدادي�ة مح�اوالت زج 
الجي�ش بالحزبية وع�زم الحكومة ع�ىل ابعاد 
القوات املسلحة عن االمور الحزبية والسياسية 
ومما قاله فرحان يف ترصيحه: "ان نظرية امللك 
ال يخط�ئ البالية قد تحول�ت إىل الحزب الذي ال 
يخط�ئ( ورفض فرح�ان ما يسم�ى بالجيش 
العقائ�دي وق�د عمل فرح�ان باعتب�اره وزير 
الثقاف�ة واإلرشاد عىل تعديل قانون املطبوعات 
وقان�ون نقابة الصحفيني بم�ا يخدم النهوض 
برسال�ة الصحافة، وعندما تم إجراء التعديالت 

املطلوبة يف هذين القانونني 
رصح عب�د الكري�م فرحان قائ�ال: انه سيمنح 
امتياز إصدار الصحف لكل من يطلب ذلك وفق 
الرشوط القانونية، وسمحت وزارة اإلرشاد، يف 
عهده بدخول جميع الصحف العربية واألجنبية 
باستثناء الصحف اإلرسائيلية بعد عرضها عىل 
الرقاب�ة قب�ل توزيعه�ا... ويف 14/ 11/ 1964 
قدم طاهر يحي�ى استقالته وزارته التي دامت 
يف الحك�م ح�وايل سنة كامل�ة ليشك�ل وزارته 
الثانية يف 18 / 6 / 1964 واستؤزر عبد الكريم 
فرحان وزيرا للثقافة واالرشاد ايضا، ويبدو أن 
استقرار السلطة يف يد عبد السالم محمد عارف 
منحت�ه الفرصة للسيط�رة واالنف�راد بالحكم 
فبع�د ط�رد البعثي�ني، اخ�ذ يبتعد ع�ن شعار 
الوح�دة شيئا فشيئا وكذلك يبتعد من العنارص 
النارصي�ة وبل�غ ذروة االبتع�اد ه�ذا يف نيسان 

1965 عندم�ا رف�ض الرئي�س ع�ارف مطالب 
ال�وزراء النارصي�ني بالسيط�رة ع�ىل التجارة 
الخارجي�ة وقدم�وا استقاالته�م الجماعية... 
والحقيق�ة ان من بني أسب�اب تفاقم الخالفات 
بينهما ه�و تدخل الرئيس عبد السالم عارف يف 
اعمال وزارت�ي الداخلية واالرشاد دون الرجوع 
اىل الوزيري�ن )صبحي عبد الحميد وعبد الكريم 
فرحان( باعتبارهما وزيري الداخلية واإلرشاد 
ع�ىل التوايل، وم�ا زاد من حدة االزم�ة بني عبد 
الكري�م فرح�ان والرئيس ع�ارف تدخل االخري 
يف ن�رش موقفه من انقالب هواري بومدين ضد 
الرئي�س الجزائ�ري احمد بن بي�ال يف 19 / 6 / 
1965 وكان التدخل ق�د تجسد يف اجبار عارف 
اح�د املذيع�ني والضغ�ط عليه بن�رش تعليقات 
الصح�ف دون الرجوع اىل الوزي�ر، اال ان مدير 
الكم�ايل  اللطي�ف  عب�د  والتلفزي�ون  االذاع�ة 
)شقي�ق شفيق الكمايل( رفض ذلك واعترب هذا 
الترصف دعاية مبارشة لعبد السالم عارف مما 
دف�ع الوزير عبد الكريم فرح�ان ان ينقل االمر 
اىل رئي�س الوزراء الفريق طاه�ر يحيى بكتاب 
رسم�ي رسي وشخيص جاء فيه : )ان واجبات 
االذاع�ة والتلفزي�ون خط�رية يف مقدمتها بناء 
االنسان وتعميق املفاهي�م القومية واالنسانية 
وتوعي�ة املواطن وتربيته، لكني ملست ان بعض 
املسؤولني مازالوا يتص�ورون ان هذه االجهزة 
وج�دت للدعاية للحك�ام واملسؤول�ني فاخذوا 
يضغط�ون ع�ىل املوظف�ني واملذيع�ني فاربكوا 
امور هذه االجهزة وأثروا يف مناهجها فكرهها 
الشع�ب وغرب عنها.. تفضلكم باصدار االوامر 
للمعني�ني، واملسؤول�ني لتقدي�ر ه�ذه الناحية 
وعدم االتصال باي موظف من موظفي املديرية 
املذكورة عدا مديرها العام".. وقد ارسلت نسخة 
م�ن هذا الكت�اب اىل رئاسة دي�وان الجمهورية 
لتبلي�غ موظفيه�ا بذل�ك، فاعت�رب الرئيس عبد 
السالم عارف هذه اهان�ة موجهة اليه، فارص 
عب�د الكريم فرحان بتقدي�م استقالته وذهابه 
اىل القاه�رة يف الي�وم الت�ايل، فتضامن معه كل 
الوزراء القوميني وقدموا استقالتهم الجماعية، 

والتي قبلها عارف، وهم : 
1 � صبحي عبد الحميد / وزير الداخلية

2 � اديب الجادر / وزير الصناعة
3 � الدكتور عزيز الحافظ / وزير االقتصاد

4 � عبد الستار عيل حسني / وزير العدل
5 � فؤاد الركابي / وزير الشؤون القروية

وحل�ول رئيس ال�وزراء التوفيق بني الوزراء 
القوميني والرئيس عارف لكن ذلك لم يجد نفعا 

وقبلت استقاالتهم!!
 1967 الع�ام  حزي�ران  انتكاس�ة  وبع�د 
واحت�الل إرسائي�ل مناط�ق كب�رية م�ن مرص 
وسوري�ا والضفة الغربي�ة وكل فلسطني شكل 
الرئي�س عبد الرحمن عارف ال�وزارة بشخصه 
اضاف�ة اىل رئاسته للجمهوري�ة واستؤزر عبد 
الكريم فرحان وزي�را لإلصالح الزراعي ووزيرا 
للزراع�ة وكالة، لكن هذه الوزارة لم تدم سوى 
شه�ر واحد ليشكل عبد الرحم�ن البزاز وزارته 
ويذك�ر ان�ه يف 14 تم�وز الع�ام 1964 تشك�ل 
االتح�اد االشرتاك�ي العربي، وه�و اول تنظيم 
سيايس يف الع�راق ضم جميع الق�وى القومية 
يف الع�راق يف محاول�ة من الرئي�س عبد السالم 
محم�د ع�ارف لنقل تجرب�ة م�رص الحزبية يف 
عه�د جمال عبد النارص إىل العراق، ويف محاولة 
الرئيس ع�ارف استخدام ه�ذا التنظيم لخدمة 
مصالحه الخاص�ة، وقد انتخبت اللجنة العامة 
لهذا االتح�اد بدورها أمانة عام�ة لهذا االتحاد 
ضمت كال من )عب�د الكريم فرحان وعبد اإلله 
الن�رصاوي وف�ؤاد الركابي(، لكن ه�ذا االتحاد 
انتهى م�ن الساح�ة السياسية يف الع�راق بعد 
حوايل عام عىل تشكيل�ه.. وعندما شكل طاهر 
يحي�ى وزارت�ه الثالث�ة واالخرية بع�د استقالة 
وزارة الرئي�س عبد الرحمن عارف يف 10 / 7 / 
1967 استؤزر عبد الكري�م فرحان فيها وزيرا 

لإلصالح الزراعي ووزيرا للزراعة وكالة.

التحرك ال�سيا�سي عام 1968

بعد التط�ورات التي ب�رزت يف عهد الرئيس 
عب�د الرحمن ع�ارف بسب�ب الحري�ة النسبية 
الت�ي سادت الب�الد، والتهدئ�ة يف شمال الوطن 
واملفاوض�ات التي جرت لح�ل املشكلة الكردية 
وإطالق رساح معظم املعتقلني السياسيني من 
مختلف االتجاهات، وتحرك بعض كبار الضباط 
للتآمر الذي أصبح واضحا، ويف األول من نيسان 
الع�ام 1968 اجتمع الرئيس ع�ارف يف القرص 
الجمه�وري مع مجموع�ة من كب�ار الضباط 
والسياسي�ني يف محاول�ة للوص�ول إىل اتف�اق 
شام�ل حول املسائ�ل السياسي�ة واالقتصادية 
وقد تط�رق املجتمعون ايضا اىل مسألة تشكيل 

حكومة جديدة ومجلس ترشيعي جديد وتمديد 
الف�رتة االنتقالي�ة مل�دة عام�ني، وكان�ت هذه 
الق�وى قد عق�دت اجتماع�ا تمهيدي�ا قبل أن 
تذهب إىل اجتماع القرص الجمهوري، هذا، وقد 
توصلت يف اجتماعه�ا التمهيدي اىل اتفاق حول 
جمل�ة من النقاط، وكان�وا يتوقعون أن تثار يف 
اجتماعه�م مع عارف نفس النقاط، وقد تغيب 
ع�ن حضور االجتماع التمهي�دي والذي عقد يف 
بي�ت احمد حسن البكر، كل م�ن: طاهر يحيى 
والعقيد عبد الكريم فرحان وعبد الوهاب األمني 
ومحم�د سبع وصالح مهدي عماش، الذي كان 
خ�ارج العراق يف حني ح�ر االجتماع كل من: 
ناجي طالب وعارف عبد ال�رزاق وصبحي عبد 
الحميد واحمد حسن البك�ر وحردان التكريتي 
ورشي�د مصلح وعبد الغني ال�راوي، ويف نهاية 
االجتم�اع يف رئاس�ة الجمهوري�ة ل�م يتوص�ل 
املجتمع�ون إىل بيان او وثيقة مشرتكة.. وسبق 
ه�ذا االجتماع أن لفيفا من السياسيني قد وجه 
رسال�ة بمناسب�ة شهر رمضان وذل�ك يف 27/ 
12/ 1967 ح�ذروا فيه�ا م�ن تفاق�م الوضع 
القائم مطالبني بتشكي�ل وزارة انتقالية تعمل 
ع�ىل انهاء الف�رتة االنتقالية املنص�وص عليها 
بالدست�ور وإقام�ة حك�م ديمقراط�ي نياب�ي 
بانتخاب�ات مب�ارشة وإنه�اء االزم�ة الخطرية 
والت�ازم النف�ي الشديد ال�ذي يعانيه الشعب، 
وق�د وق�ع الرسال�ة ك�ل م�ن: طال�ب مشتاق 
والحاج نعمان العاني وسلمان الصفواني وعبد 
الرحمن البزاز والدكتور ع�يل الصايف والدكتور 

عب�د الحميد اله�اليل والدكتور سلي�م النعيمي 
والدكتور احمد كم�ال عارف، ومظهر العزاوي 
والدكت�ور خال�د الهاشم�ي ونجي�ب الصائ�غ 
وحسني جميل وعامر حسام�ي واحمد عدنان 
حاف�ظ وشاكر ماهر املحام�ي، وحسن عباس 
الربيعي، ون�ور الدين الواعظ وابراهيم الراوي، 
وفائق السامرائي وعبد اللطيف البدري وحسن 
ثام�ر وشك�ري صالح زك�ي.. وسب�ق للرئيس 
عب�د الرحمن عارف ان ام�ر بتشكيل لجنة من 
العن�ارص القومية والوطني�ة تضم 14 شخصا 
وذل�ك ملناقش�ة امليثاق الوطن�ي، ويف 23 / 1 / 
1967 انته�ت اللجنة من وضع مرشوع امليثاق 
الوطن�ي العراقي بصفته النهائي�ة ورفعته اىل 
الرئيس ع�ارف ويه�دف اىل توحيد ك�ل القوى 
الوطني�ة يف العراق، ووضع البالد يف حالة حرب 

كاملة، وشمل امليثاق اربعة نقاط، هي:
1 � تعبئة كل القوى الوطنية يف اطار الوحدة 
الوطني�ة ض�د االستعم�ار االنكل�و� امريك�ي 

الصهيوني. 
2 � الوحدة مع الدول العربية املهيأة لها..

3 � تحوي�ل االقتصاد العراق�ي من اقتصاد 
سلم اىل اقتصاد حرب.

4 � العمل عىل توثيق العالقات مع املعسكر 
االشرتاكي.

موقفه من انقالب 17 متوز

ما كاد الفريق طاهر يحيى يعود من زيارته 
نهاي�ة حزيران 1968 لطه�ران حتى اثريت من 
جديد قضي�ة التعديل ال�وزاري.. وبشكل قوي 
م�ن اي وقت م�ى وتأكد قرب ح�دوث تعديل 
وزاري واسع بع�د استقالة عبد الكريم فرحان 
وزير االصالح الزراعي التي جاءت بعد استقالة 
الوزراء االكراد من الحكومة، ويبدو ان استقالة 
فرح�ان ج�اءت اثر خ�الف بينه وب�ني االمانة 
العام�ة للمكتب الفالحي الت�ي هاجمت وزارة 
الزراع�ة واالص�الح الزراع�ي واتهمته�ا بعدم 
التعاون مع الفالح�ني والعمل ضد مصلحتهم، 
وقيل ان الفرحان استغل ه�ذه الحادثة وربما 
كان�ت هناك أسب�اب أخ�رى اذ ك�ان الفرحان 
ق�د كتب مقاال يف جريدة الث�ورة قبل استقالته 
بايام، اتبعه بمقال اخ�ر يف جريدة الجمهورية 
تناول فيهم�ا بالنقد والتحلي�ل بعض القضايا 
العسكري�ة والسياسي�ة واالقتصادي�ة ال ع�ىل 
الصعيد العراقي فحسب بل عىل الصعيد العربي 
ايض�ا وفرس هذي�ن املقال�ني يف حين�ه بانهما 
تمهي�دا لالستقالة.. وعن التآمر عىل قلب نظام 
حك�م الرئيس عبد الرحمن ع�ارف فقد ذكر يف 
مذكرات�ه )حصاد الث�ورة( حيث يق�ول: ركب 
الغ�رور مجموع�ة ال�داود – الناي�ف وشجعها 
ضعف رئي�س الجمهوري�ة واستجابته لجميع 
طلباتها ومقرتحاتها وثقته املطلعة بها، وبدأوا 
يعمل�ون إلقص�اء عبد الرحمن ع�ارف وإحالل 

العقيد ابراهي�م الداود قائد الحرس الجمهوري 
محل�ه وج�رى االتص�ال بصعب الح�رادن امر 
االنضب�اط العسكري وغريه، وعه�د اىل العميد 
الرك�ن فيصل رشه�ان العرس مهم�ة التحقق 
م�ن نوايا الداود ف�زاره وتحدث مع�ه وقال له 
ال�داود معتدا ومتباهي�ا )لقد ك�ان جمال عبد 
النارص برتبة مقدم وانا برتبة عقيد وسخر من 
ضعف رئي�س الجمهورية ثم جاء لزيارة بغداد 
طلعت صدق�ي املستشار يف رئاسة الجمهورية 
املرصية بناء عىل دعوة تلقاها من طاهر يحيى 
فدعاه الداود وحر الدعوة عبد الزراق النايف 
، وتحدث الداود ع�ن نواياه وسهولة تحقيقها 
وق�رب التخلص م�ن عبد الرحمن ع�ارف، ويف 
الي�وم الت�ايل توج�ه طلع�ت اىل رئي�س الوزراء 
طاه�ر يحي�ى وحدث�ه بم�ا سمع، كم�ا ذهب 
صعب الحردان ليخرب رئيس الجمهورية بتآمر 
قائ�د الح�رس الجمه�وري عليه، فل�م يصدق 
النب�أ.. ويضيف عبد الكري�م فرحان قائال: كما 
ح�ذر اخر الرئيس عارف من مجموعة الداود – 
النايف، فرد عليه قائال، هؤالء مخلصون وقفوا 
اىل جانب�ي وقت املحنة اشك يف زوجتي وال اشك 
فيه�م، ويستطرد الفرحان قائال، بدا يل ان ابذل 
اخ�ر محاولة اليقاف التده�ور وتنبيه الغافلني 
فاتصل�ت هاتفيا بطاهر يحيى واسماعيل خري 
الله واتفقنا عىل ان نذهب اىل القرص الجمهوري 

ملقابلة رئيس الجمهورية، وكلمة اسماعيل خري 
الله بقدومنا ودخلن�ا يف غرفة الرئيس وتحدثنا 
يف امور عامة ثم اخرجت ورقة تضمنت ميثاق 
مجل�س وطن�ي برئاسة الجمهوري�ة ويضم يف 
عضويت�ه طاهر يحي�ى وعبد الكري�م فرحان 
واسماعي�ل خري الله، وب�دأت بق�راءة الوثيقة 
الت�ي تناولت مهم�ة املجلس ورسي�ة نشاطها 
وحق�ه يف استدع�اء اي خب�ري ومخت�ص عن�د 
الحاج�ة وعهد بمهمة السكرت�ري اىل اسماعيل 
خري الل�ه باعتباره وزير الدولة لشؤون رئاسة 

الجمهوري�ة، ثم تنتهي الوثيقة بقسم االعضاء 
عىل املصحف الكريم واقسمنا جميعا، ثم تسلم 
الرئيس الوثيق�ة ووضعها يف الخزانة الحديدية 
وتتضم�ن الوثيق�ة تطمني رئي�س الجمهورية 
وتبديد شكوكه ومخاوفه، وشد ازره بالوقوف 
اىل جانب�ه والتخطيط مع�ه للتخلص من زمرة 
الناي�ف- ال�داود، وهي مهمة يس�ريه اذا تحىل 
الجميع بالحزم كما يق�ول عبد الكريم فرحان 

– ويضيف فرحان قائال: )كما اتفقنا عىل عقد 
اجتم�اع أسبوعي مساء كل اثن�ني لكن حدثت 
امور كشفت ضعف كبار املسؤولني وحرصهم 
ع�ىل البقاء يف مناصبهم ب�اي ثمن بدءا برئيس 
ال�وزراء طاه�ر يحيى وانته�اء بوزي�ر الدفاع 
شاكر محمود شك�ري وانقطع اسماعيل خري 
الله من زيارة القرص الجمهوري وتفرع لوزارة 
الخارجي�ة( ويض�ف الفرح�ان: علم�ت يف ذلك 
الوق�ت بانعق�اد مؤتم�ر يف وزارة الدفاع تناول 
أمورا كثرية من ضمنها االمن وسمعة الحكومة 
وتفيش الرش�وة والفساد وتقاع�س املوظفني 
واهمالهم، ويف خت�ام املؤتمر قال معاون مدير 
االستخب�ارات العسكرية )عب�د الرزاق النايف( 
مامعناه )هيه�ات ان يوث�ق بحكومة يرأسها 
حرام�ي.. يف اش�ارة اىل طاهر يحي�ى". ويقول 
عب�د الكريم فرحان توجه�ت اىل الرئيس عارف 
واخربته بما قاله النايف ورجوته اجراء تحقيق 
ووع�د بذلك، ثم ع�دت وأخربت رئي�س الوزراء 
طاهر يحيى بمقابل�ة الرئيس عارف وخالصة 
حديثي مع�ه وباجراء التحقيق وكان رد طاهر 
يحي�ى غريبا إذا قال )لقد ج�اء اىل مكتبي عبد 
ال�رزاق النايف واقسم انه ل�م يقل يف املؤتمر ما 
نس�ب اليه ,... واخريا م�رت ايام وجرت أحداث 
ول�م يب�دأ التحقي�ق ويف 7 أي�ار 1968 قدم�ت 
استقالتي اىل رئي�س الوزراء وذهبت اىل القرص 
الجمهوري وسلمت الرئيس عارف نسخة منها 
حيث ألّح ع�ىل بقائي واالنتظ�ار ووعد باجراء 
اصالح�ات كث�رية وتغي�ريات تعي�د للحكوم�ة 
هيبته�ا ورجاني العدول ع�ن االستقالة فقلت 

له سأنتظر.
 وذكرته اني قدمت استقالة قبل هذه لكنها 

جمدت باسم املصلحة العامة أيضا..(.
املهم ل�م يتخذ الرئيس عب�د الرحمن عارف 
اي اجراء ولم يجر أي تغيري ويف 17 تموز 1968 
وقع االنقالب عىل الرغم من كل التحذيرات التي 
قدمها عبد الكريم فرحان وغريه وحتى تقارير 
مديرية األمن العامة التي قدمت للرئيس عارف 
بتفاصيل االنقالب وأشخاصه قبل شهرين من 
االنق�الب.. وقد اعتقل عب�د الكريم فرحان من 
قبل االنقالبيني وعذب تعذيبا شديدا دون سبب 

او تهمة بل بقصد اإلهانة. 
وبعد سنتني اطلق رساحه وغادر البالد فورا 
ليقي�م يف السويد.. وسجل عبد الكريم الفرحان 
مقولت�ه املشه�ورة )ح�ذاء عبد الكري�م قاسم 
ارشف من جميع الذين ع�ادوه بمن فيهم انا( 

ويقصد نفسه!! 
بع�د مسرية طويلة م�ن املشاركة يف الحكم 
وكش�ف زي�ف املدع�ني بالقومي�ة والوطني�ة 
والث�ورة وغريها م�ن املصطلح�ات السياسية 
الت�ي كشف عنه�ا بالتاريخ!! ك�ان صادقا مع 
نفس�ه ولبى نداء ربه وهو نظيف اليد نزيها لم 

يغامره شك يف إخالصه!! 

تاريخ و�سخ�سيات15

مقولته امل�سهورة: حذاء عبد الكرمي قا�سم اأ�سرف ممن عادوه واأنا من �سمنهم!!
www.almustakbalpaper.net

عبد الكريم فرحان.. ضابط جيد رفض أن يكون اجليش تابعًا حلزب 

اإعداد/ د. هادي ح�سن عليوي 

�سابط ركن نظيف اليد، ووزير حري�ض يف عمله وعلى املال العام، رف�ض 
ب�سدة ت�سيي�ض اجلي�ض، حتت �سعار )اجلي�ض العقائدي(، وهو قومي نا�سري 
الجتاه، وكان ع�سوا يف اللجنة العليا لتنظيم ال�سباط الأحرار التي يراأ�سها 

الزعيم الركن عبد الكرمي قا�سم

Hh1940@yahoo.com 
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نوعه�ا  م�ن  غریبة  حادثة  في 
 100 یزن  ریاضي  مدرب  تع�ّرض 
طفل  ید  على  للضرب  كیلوغرام 
وزنھ  یتعدى  ال  العمر  من  ال�6  في 
صحیفة  ونقلت  كلیوغراًما.  ال�22 
عن  األمیركیة  بوست”  “نیویورك 
جون ویبستر )27 عاًما( الذي یعمل 
رودریغو  إن  قولھ  ریاضیا،  مدرب�ا 
كاربیو )6 أعوام( ضربھ ضربا مبرحا 
وأجبره  وركبتھ،  كاحلھ  لھ  فكسر 
على الذھاب إلى طبیب نفسي لیعالج 

لھ.  سبب�ه  الذي  النفسي  الضغط 
وأضاف ویبستر أن “ھذا الطفل یبدو 
كالمالك، لكنھ يتحول إلى شیطان”، 
مشیرا إلى أنھ ینوي رفع دعوى على 
المدینة الضطراره وضع جبیرة على 
ركبتھ وكاحلھ. یشار إلى أن كاربیو 
في  ابتدائي  األول  الصف  یرتاد  الذي 
لم  النیویوركیة  إلمھیرست  مدرسة 
یكتف بضرب ویبستر، بل أقدم على 
ركل وقرص مدیر المدرسة، وحارس 

أمن، باإلضافة إلى أحد المدرسين.

فلورنسا/ رويترز
دشن رجال أعمال في فلورنسا 
مطعماً جديداً هذا األسبوع، يسمح 
المنتج�ات  بمقايض�ة  لزبائن�ه 
بالعش�اء، ف�ي مب�ادرة لتشجي�ع 
المواطنين على تناول الطعام خارج 
المن�زل رغ�م األزم�ة االقتصادية. 
ويش�دد أصح�اب المطع�م على أن 
الفك�رة ليس�ت جدي�دة، ب�ل عادة 
قديم�ة في فلورنسا يتذكرون أنهم 
كانوا يسمعون عنها من أجدادهم، 
عندما كانت المقايضة عملة شائعة 
ف�ي فلورنس�ا عن�د نهاي�ة الحرب 
العالمي�ة الثانية. وأوضحت دونيال 
فوجيول�ي، الشريكة ف�ي المطعم، 
أن الفكرة نبعت مع بداية إحساس 
الن�اس بتأثير األزم�ة االقتصادية. 
وقالت "عندما قررن�ا فتح مطعم، 
خط�رت ببالنا ه�ذه الفكرة بسبب 
نوعية الحياة الت�ي يعيشها الناس 

فكثي�رون  فلورنس�ا،  ف�ي  هن�ا 
لألسف ال يستطيعون تحمل تكلفة 
الخروج لتناول العشاء في المساء 
أو لي�س لديه�م م�ال يكفيه�م إلى 

نهاية الشهر.
يقب�ل  الت�ي  المنتج�ات  أم�ا   
فكثي�رة  مقايضته�ا  المطع�م 
ومتنوع�ة رغ�م إعط�اء األولوي�ة 
للطعام المحلي من ريف توسكانيا، 
المطع�م يتفاوضون  لكن أصحاب 
أيضا على أسعار المنتجات المحلية 

القديمة والحديثة.

للرجال  ماراث�ون سن�وي 
في كندا يه�دف لرفع مستوى 
الوع�ي بش�أن معان�اة المرأة 
اليومي�ة لدى ارتدائه�ا الكعب 

العالي

متاهــــــة

يب�دو أن هذا الق�ط الصغري فعال 
ألط�ف قط يف العال�م، فحسب ما 
ق�ال صاحبه ان�ه ذا سحر جذاب 
لك�ل من يراه، والقط ّ هو حيوان 
م�ن الثدييات، ينتم�ي إىل فصيلة 
السنوريات، ت�م تدجينه من قبل 
اإلنس�ان منذ ح�وايل 7000 عام. 
يعتق�د أن أص�ل القط�ط الربي�ة 
)أس�الف القط�ط( ق�د نشأت يف 
جو صح�راوي، ويظه�ر ذلك من 
ميل القطط إىل الحرارة والتعرض 
للشمس، وغالبا ما تنام يف أماكن 
معرض�ة لض�وء الشم�س أثن�اء 
النهار. وهنالك عرشات السالالت 
من القط�ط، بعضها عديم الفراء 
وبعضها اآلخر عديم الذيل نتيجة 
لتش�وه خلق�ي. تتمت�ع القطط 

بمهارة كبرية يف الصيد واالفرتاس 
الكب�رية  السنوري�ات  تق�ارب 
كالنم�ر، إال أنه�ا ال تشكل خطراً 
حقيقياً عىل اإلنسان نظراً لصغر 
حجمه�ا. تزن القطة ب�ن 4 و 7 
كغ، وقليال ما تص�ل إىل 10 كغم. 
من املمك�ن للقطة أن تصل ل�23 
كغم ويح�دث ذلك عندم�ا تطعم 
بشكل زائد. وللقطط قدرة كبرية 
ع�ىل الرؤي�ة يف الظ�الم، وللقطة 
غط�اء ثال�ث للع�ن، إذا أظهرت 
القط�ة هذا الغطاء بشكل مزمن، 
يعن�ي ه�ذا أن القط�ة مريض�ة. 
وتح�ب القطط النظاف�ة، وكثرياً 
ما تلعق فراءها لتنظيفه ولكسب 
فيتام�ن يس، كما تح�ب القطط 

مطاردة الفرئان. 

عي�ون مخيف�ة، مك�ر خف�ي، 
هدوء خلفه عاصفة.. هكذا يتحدث 
الثعل�ب األحمر ف�ي حيات�ه البرية 
يق�ول المصور )ريم�ون( إن حياة 
الثعلب األحم�ر مليئ�ة بالمفاجآت 
حيث ان�ه ال يمكن التنب�ؤ بحركاته 
وأفعاله فهو ينفرد بمزاج خاص وال 
مكان للروتي�ن في حياته. والثعلب 
من فصيلة الكلبّي�ات القارتة )آكلة 
الحجم،  الصغيرة  للحوم والنب�ات( 
والبال�غ عددها 27 نوع�اً. والثعلب 
األحم�ر، أكث�ر األن�واع شيوعاً في 
النص�ف الغرب�ّي من العال�م، يطلق 
على الثعلب الذك�ر في العربّية اسم 
والصغ�ار  ثعلب�ة،  واألنث�ى  ثعل�ب 
ضغابي�س أو ج�راء. ويسمى شعر 
معظ�م  تعي�ش  بالف�رو.  الثعل�ب 

الثعال�ب حوال�ي سنتي�ن أو ثالث�ة 
ف�ي البرّي�ة، ولكنه�ا ق�د تعّمر إلى 
10 سن�وات أو أكثر في األسر. يبلغ 
حجم معظم الفصائل حجم القطط 
المستأنس�ة حي�ث تعتب�ر الثعالب 
أصغر أعضاء فصيلة الكلبّيات، ومن 
الصفات الخارجّية المميزة األخرى 
الخطم الدقيق والذيل الكّث الكثيف، 
الثعال�ب حيوان�ات متوح�دة عل�ى 
عكس العديد من الكلبّيات األخرى، 
وه�ي مفترسات منته�زة للفرص 
متنّوع�ة  مجموع�ة  عل�ى  تقت�ات 
م�ن األغذية مثل الق�وارض بشكٍل 
خاص باإلضافة للجنادب والفواكه 
واألعناب. تعتب�ر الثعالب حيوانات 
ح�ذرة وال تقرب البش�ر في العادة، 

كما ال يحتفظ بها كحيوانات.

مدرب ريايض يزن 100 كغم الثعلب األمحـــر
يتعرض للرضب عىل يد طفل !
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 طباعة أصغر كتاب يف العالـم

غرامة ملن يأكل ويرشب يف روما
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�سورة من الذاكرة

ج�سر ال�سهداء
 يف الثالثينات

أنطوني�و  م�ارك   - ق.م   2
وأوكتافي�وس ينت�ران يف "معركة 
فيليبي�ا"، ويس�ودان اإلمرباطوري�ة 

الرومانية.
قي�ام  ع�ن  إع�الن   -  1824

الجمهورية يف املكسيك.
1830 - بلجيكا تعلن اس�تقاللها 

من هولندا.
1853 - ان�دالع ح�رب القرم بن 
واإلمرباطوري�ة  العثماني�ة  الدول�ة 

الروسية.
1921 - عصب�ة األمم تقرر عدم 
مساعدة روس�يا يف مواجهة املجاعة 
الت�ي تعرض�ت له�ا بس�بب تدهور 
الت�ي  الجف�اف  وموج�ة  االقتص�اد 
رضبت مس�احات شاسعة بها وذلك 
رداً ع�ىل اس�تيالء الش�يوعين ع�ىل 

الحكم.
األمريك�ي     الرئي�س    -  1946
ه�اري ترومان    يطلب م�ن اململكة 
املتح�دة الس�ماح من جدي�د بهجرة 

اليهود إىل فلسطن  . 
الس�وفيتي     االتح�اد    -  1957
يطلق   أول قمر صناعي    يف    العالم   

وهو سبوتنك-1. 
دس�تور  ع�ن  اإلع�الن   -  1958
الجمهوري�ة الخامس�ة يف   فرنس�ا 
وال�ذي    واف�ق عليه أكث�ر من %79    

من الفرنسين يف    استفتاء  . 
1959 - املسبار السوفيتي "لونا 

3" يلتقط ثالث صور للجهة املظلمة 
من القمر.

1962 - إم�ام اململك�ة املتوكلية 
اليمنية الحسن بن يحيى حميد الدين 
يؤل�ف حكوم�ة يف صع�دة ملقاوم�ة 

انقالب العقيد عبد الله السالل.
1963 -  العراق   يعرتف رس�ميا 
باس�تقالل الكويت وس�يادتها   عىل 

أراضيها.
1966 - اس�تقالل ليس�وتو ع�ن 

اململكة املتحدة.
1967 - س�لطان برون�اي عم�ر 
صفي الدين الثالث يتنازل عن العرش 

البنه حسن البلقيه.
الص�ن  جمهوري�ة   -  1969
الش�عبية تعلن عن إجرائها تجربتن 

نوويتن.
1990 -  الربمل�ان األملاني    يعقد 
اجتماع�ه األول بع�د إع�ادة توحي�د 

أملانيا  . 
1993 - الجي�ش ال�رويس يطلق 
مدافع�ه عىل مق�ر الربمل�ان الرويس 

ويعتقل زعماءه.
1994 - طائ�رة نق�ل إرسائيلي�ة 
تس�قط عىل حي سكني يف أمسرتدام 
امل�واد  م�ن  بحمولته�ا  بهولن�دا 
الكيماوية الت�ي تدخل يف تكوين غاز 
الس�ارين الس�ام، وأدى السقوط إىل 
مقت�ل 48 ش�خص وتس�بب أرضاراً 

غري محددة.

1 – مخ�رج سينمائ�ي مصري – 2 – ملحن مص�ري -  3 – كتاب 
لسعيد عقل – مفتش سري – 4 – أغلظ أوتار العود – قرض – ركيزة 
– 5 – غزال – نظر – 6 – قفز – ماركة سيارات – 7 – جدها في هواء 

– إمارة عربية – 8 – دخول – ناقة – 9 – ممثلة مصرية .

1 – األس�م األصل�ي ألبي تمام – 2 – تحي�ة – حظ – 3 – من أدوات 
الحداد – عشق – 4 – مدينة مغربية – من األقارب – 5 – عكسها فك 
– قس�م – 6 – أق�وى – شعور – 7 – أطرى – مثَّال ونحات فرنسي – 

8 – دولة إسالمية – من األلوان – 9 – عكس يمينية .

فلكيون

 Edwin Powell( هاب�ل  بوي�ل  إدوي�ن 
Hubble( )1889-1953(. فلك�ي أمريكي أثبت 
وجود مج�رات أخرى عدا املج�رة اللبنية. ولد يف 
مارش�فيلد بوالية ميس�وري بالوالي�ات املتحدة 
األمريكية، اش�تغل ما بن عام�ي 1917-1914 
يف مرصد يوركس بجامعة ش�يكاغو ثم بمرصد 
جبل ويلس�ون س�نة 1919 وأخرياً بمرصد جبل 
بالوَمْر )Mart-Paloner( س�نة 1948 وفيه قام 
بتوجيه األبحاث الجارية بواس�طة التلس�كوب. 
ع�اش يف ش�يكاغو ودرس الثانوي�ة فيها, وكان 
طالب�ا عادي�ا وكان محبا للرياض�ة ومتفوقا يف 
القف�ز العايل بدأ دراس�ته األكاديمية يف دراس�ة 
القان�ون يف جامع�ة اوكس�فورد يف بريطانيا إال 
انه ترك الدراسة هناك معتقدا بأن هذه الدراسة 
ال ت�ريض طموحه حيث كانت رغبته يف دراس�ة 
الفل�ك. لم تكن ل�دى علماء الفلك آن�ذاك طريقة 
لحس�اب عم�ر الكون، ول�م يكون�وا واثقن من 
وج�ود أي يشء أبعد من مج�رة درب التبانة )أو 

الطريق اللبني( الذي تكّون املجموعة الشمس�ية 
جزءا من�ه، ولكن هابل اكتش�ف يف ع�ام 1924 
أن هن�اك املزيد من املج�رات )فهناك يف الحقيقة 
امللي�ارات م�ن املج�رات(, حيث أثب�ت أن الكون 
يتم�دد مع الوقت بقيمة ثابتة, وهذا ما تقول به 
أهم نظريات نش�أة الكون وهي نظرية االنفجار 
العظيم، حي�ث صححت صورة الكون الس�اكن 

ذي الحجم املحدود املستقر.
ش�هرة "هاب�ل" أت�ت م�ن كون�ه أول من 
إكتش�ف أن مجرة أندروميدا )بالتصليف الفلكي 
M31( تق�ع خ�ارج مجرتن�ا وال تتيعن�ا وبأنها 
مجرة مس�تقلة عن مجرتنا تماما ً. وقد اس�تغل 
هابل ظاهرة االنزياح األحمر لطيف املجرات عىل 
أنه ظاهرة دوبلر ووجد أن االنزياح األحمر يتزايد 
بتزاي�د بعد املجرات ع�ن األرض. وهذا معناه أن 
املجرات ليس�ت ثابتة يف الك�ون، بل كلها يتحرك 
ويبتع�د عنا. بذل�ك أثبت أن املج�رات تتباعد عن 

بعضها البعض برسعة متناسبة مع ابتعادها.

قرر مؤخراً النارش الكندي "روبرت 
تشابلن" أن يصدر نسخة مطبوعة 
م�ن كتاب "تين�ي تيد ف�روم ترين 
أب ت�اون"، وه�و الكت�اب الذي تم 
تسجيل�ه ه�ذا الع�ام يف موسوعة 
غينيس لألرق�ام القياسية كأصغر 
تتطل�ب  حي�ث  العال�م،  يف  كت�اب 
قراءت�ه نوعية خاصة م�ن أجهزة 
املايكروسك�وب التقليدي�ة. وتعود 
قصة هذا الكت�اب إىل العام 2007، 
حيث تعاون "تشابلن" مع العلماء 
فراي�زر"  "سايم�ون  جامع�ة  يف 
إلنت�اج الكت�اب، إذ تم�ت كتابت�ه 

عرب األشع�ة األيونية املرك�زة عىل 30 
صفيح�ة معدني�ة متناهي�ة الصغ�ر 
وت�م وضعه�ا جميعه�ا ع�ىل رقاق�ة 

إلكرتوني�ة صغ�رية، م�ع العلم أن 
كل األحرف يف الكتاب تم "نقشها" 
عىل سطر يبلغ حجمه 42 نانومرت 
ع�ىل  واح�د  يس�اوي  )النانوم�رت 
امللي�ون من املليم�رت(. صغر حجم 
الكتاب، الذي ألفه الكاتب "مالكوم 
دوجالس تشابلن" واملوجود حالياً 
يف أحد البنوك الكندية تحت حماية 
مش�ددة، جع�ل من رؤيت�ه بالعن 
املج�ردة أو حت�ى املايكروسك�وب 
العادي أمراً شب�ه مستحيل، ولكي 
يتمكن الشخص من قراءة الكتاب 
عليه االستعان�ة بمجهر إلكرتوني 

ماسح.

اعتمدت السلطات البلدية يف روما مرسوماً دخل 
حيز التنفيذ أمس، تفرض بموجبه غرامة قد 

تص�ل إىل 500 يورو ع�ىل األشخاص الذين 
يأكل�ون سندويتش�ات يف وس�ط املدين�ة 
التاريخ�ي. وج�اء يف املرس�وم أنه "يحظر 
نصب الخيام والتوقف لألكل أو للرشب، إذ 

ال تستخدم املناط�ق ذات الطابع التاريخي 
أو املعم�اري الخ�اص إال ملشاه�دة املناظ�ر 

املحيط�ة بها". ويبقى هذا الحظر سارياً إىل 31 
كانون األول، وهو ينص عىل غرامات ترتاوح 
قيمتها ب�ن 25 و500 يورو. وقد اعتمدت 
مراسيم من ه�ذا القبيل، بحسب ما نقلت 
م�دن  يف  اللبناني�ة،  "النه�ار"  صحيف�ة 
إيطالي�ة أخرى مث�ل البندقي�ة وفلورنسا 
وبولوني�ا، ويف الوس�ط التاريخي يف محيط 

املعالم األكثر شهرة.

إدوين هابل

ألطف قط يف العالـم

 العدد )358(  اخلميس  4  تشرين االول  2012

مطعم يقدم
 وجباته بنظام املقايضة

احلمل
مناس�بة مهم�ة للتعب�ري عن 
قدرات�ك ومواهب�ك املمي�زة، وهذا 
س�يفاجىء بعضهم عىل نحو غري 
مسبوق. إذا كنت إىل جانب الرشيك 

يف األوقات الصعبة

الثور 
تتش�ّجع ع�ىل اتخ�اذ مبادرة 
وإع�ادة النظر يف بع�ض القرارات 
املصريي�ة. تتلّق�ى خ�رباً مفرح�اً 
أو م�رشوع  بداي�ة عم�ل  يك�ون 

جديد.

اجلوزاء
أمامك ف�رص لتحقيق  تت�اح 
االحالم، وي�ؤدي األصدقاء دوراً يف 
تعزيز مرشوع غال عىل قلبك. لكن 
قد يحصل ما لم يكن يف الحسبان، 

وقد تتعرقل بعض األمور.

ال�سرطان 
ال  وح�ده  اللطي�ف  ال�كالم 
يوصل�ك إىل أي م�كان، فح�اول أن 
تنظر إىل األمور بجدية أكرب لتتمّكن 
من ف�رض وج�ودك ب�ن اآلخرين. 

العالقات العابرة ال تدوم عموماً.

االأ�سد 
تش�عر باالرتي�اح ابت�داًء من 
اليوم. قد تهتم بقضية فلسفية أو 
اجتماعية أو فكرية وتبارش حملة 
إعالنية، أو تخّطط إلطاللة ترشح 

فيها بعض برامجك.

العذراء 
الثقة بالنفس هي أبرز عناوين 
نجاحك يف املرحلة املقبلة، وخصوصاً 
أهداف�ك  تحقي�ق  م�ن  تمكن�ت  إذا 
املس�تقبلية. قد تمر بيوم من الفراغ 

العاطفي

امليزان
تتلق�ى دع�وة خاص�ة لتعزي�ز 
وضع�ك املهن�ي. الح�ذر واجب من 
بعض املترّضرين لكنهم لن ينجحوا. 
طيبة قلب�ك تؤدي دوراً يف إعادة بناء 

جسور العالقة مع الرشيك

العقرب 
ال تدع االرتباك يس�يطر عليك يف 
العم�ل، ألّن ذل�ك يدفع�ك إىل ارتكاب 
هف�وات وأخط�اء قد تك�ون مكلفة 
رة. ال تهم�ل الرشيك بأي  وغري م�ربَّ

شكل من األشكال

القو�س 
ا هذا اليوم  تعيش اختب�اًرا مهمًّ
توقع خالل�ه عق�ًدا او تلغي�ه كليًّا. 
األم�ر راجع ل�ك ولكيفي�ة التّرف 
واملواجه�ة! تتحس�ن األوض�اع عىل 

نحو ملموس

الدلو 
تقط�ع أش�واًطا كب�رية تح�رز 
ي�ريض  واضح�اً  تقّدم�اً  خالله�ا 
طموحاتك ومتطلّبات رؤسائك. تؤّدي 
واجباتك عىل اكمل وجه رشط التقّيد 

دائماً بالقوانن واملهل املحّددة.

اجلدي
أوضاع�ك  ترتي�ب  إىل  أدع�وك 
الخاص�ة م�ن دون تلك�ؤ وإىل إنهاء 
املس�ائل العالق�ة. إذا أمكن بصورة 
هادئة ولّينة. تعود العواطف تدريجاً 

اىل دفئها وحرارتها املعتادة.

حوت 
إنه ي�وم ناجح ج�داً، وهو يبعد 
املخاوف الت�ي أقلقت راحتك وأقّضت 
مضجع�ك. ه�ا أن�ت مرف�وع الرأس 
مبتس�ماً ألّن الحظ يرافقك ويس�ّهل 

أعمالك. تتمتع بلقاءات عذبة

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 

ماراثون لرجال 
ينتعلون الكعب العايل
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يعد وجوده ومشاهدته عالمة عىل نقاء البيئة 
الُهْدُهد )باإلنكليزي�ة: Hoopoe( يعد من الطيور 
النادرة، له عرف مميز عىل رأسه، اللون بني فاتح 
وعرف�ه البني مرقط م�ن أطرافه بالريش األسود 
ونصفه األسفل أسود مرق�ط بالريش األبيض يف 
نظم جميل ،له طريقة مميزة يف الطريان، ويتغذى 
عىل الحرشات ويشاهد أفراداً يف املناطق الزراعية، 
وهو من أصدقاء الفالحني فهو ينظف األرض من 
الديدان والريقات واآلفات. من املبيدات الحرشية، 
وممن�وع صيده كم�ا ه�و الح�ال بالنسبة ألبو 

قردان وأبو فصادة، حيث أنه ال يؤكل.
يسك�ن ه�ذا الطائ�ر يف جح�ور األشج�ار أو 

الجح�ور الصخري�ة الضيق�ة وحت�ى يف املبان�ي 
القديمة. وتجلس األنثى 12-15 يوماً عىل بيضها 
كفرتة حضانة حتى تفق�س. الذكر يطعم األنثى 
أثناء فرتة الحضانة ويطعم الصغار بعد الفقس. 
وع�ادة م�ا يحتض�ن صغريي�ن ك�ل ع�ام بحيث 
يغادرون العش بع�د 26-32 يوماً من التفقيس، 
ول�ه قابلي�ة عجيبة يف طل�ب امل�اء والكشف عن 
تواج�ده تح�ت األرض. يتميز برسعت�ه الفائقة 
يف الط�ريان والع�دو، وم�ن صفاته املمي�زة أيضاً 
أن�ه يتمك�ن أن يبعد أي حيوان ض�ار أو مفرتس 
ع�ن عشه وصغاره ع�ن طري�ق رش رذاذ أسود 
زيتي برائحة كريهة من غ�دة بقاعدة الذيل تبعد 

أي متطف�ل، بل وحتى الصغ�ار يستطيعون ذلك 
إن أحس�وا بالخطر. يتميز ه�ذا الطائر برشاقته 
وحس�ن مظه�ره وخصوص�اً مع تل�ك النتوءات 

الريشية أو القزعة املوجودة يف مؤخرة رأسه.
طول�ه ح�وايل 31 سم وألوان�ه تختلف حسب 
املناط�ق، فمنه�ا الدارسينية - نسب�ة للقرفة أو 
الدارس�ني وهو نوع من البهارات البنية الداكنة- 
ومنه�ا الكستنائي مع أجنحة مخططة أو ملونة 
باألبيض واألسود. منقاره معقوف طويل وقوي 

وأجنحت�ه دائري�ة تقريباً، أرجل�ه قصرية 
وذيل�ه مرب�ع، والري�ش الجميل�ة يف 

مؤخ�رة رأس�ه قد تتح�ول لشكل 
مروحي عندما يستثار، ويعمل 

ع�ىل نفخ ري�ش رقبت�ه عند 
املناداة. وعند الخطر يومض 
برأس�ه. يتن�اول األعشاب 
املفتوح�ة  ال�راري  م�ن 
الح�رشات  ويفض�ل 
كالدي�دان ويرقاتها اللينة 
الت�ي يلتقطها م�ن الرتب 

وفتح�ات الصخور الضيقة 
باستخ�دام منقاره الطويل، 

كما يأك�ل الحيوانات الصغرية 
كالسح�ايل والعضاي�ا. وقد يأكل 

بمف�رده أو م�ع زوج�ه خ�الل فرتة 
تربي�ة الصغار خصوص�اً يف فرتات الربيع 

والصي�ف، وبقي�ة األوق�ات ق�د يتغ�ذى بشكل 
جماع�ي. وفوق رأسه قزعة س�وداء، وهو أسود 

الراثن، أصف�ر األجفان، يقتات الحبوب والدود، 
وي�رى املاء م�ن بعد ويحس ب�ه يف باطن األرض 

فإذا رفرف عىل موضع علم أن فيه ماء
الهدهد عند العرب

الع�رب يرضبون املث�ل بقوة إبص�ار الهدهد 
فيقولون: أبرص م�ن هدهد، كما يقولون: أبرص 
من غ�راب وأبرص من عق�اب وأبرص من فرس. 
ق�ال الجاح�ظ : زعم�وا أن�ه هو الذي ك�ان يدل 
سليم�ان عىل مواضع امل�اء يف قعر األرض(، وقد 
ذك�روا يف سب�ب نتن رائحته أن ذل�ك عائد إىل أنه 
يبني بيته من الزِّب�ل، أو إىل تلك الجيفة املنتنة يف 
رأس�ه، وقي�ل : بل هو منتن م�ن نفسه من غري 
ع�رٍض عرََض ل�ه، شأن�ه يف ذلك ش�أن التيوس 

والحيات وغريها.
الهدهد يف القرآن الكريم

َ ال أََرى  رْيَ َفَقاَل َما يليِ َد الطَّ قال الله تعاىل: ﴿ َوَتَفقَّ
َن الَْغائيِبيِ�نَي )20( أَلَُعذَِّبنَُّه َعَذأباً  الُْهْدُه�َد أَْم َكاَن ميِ
َشديِيداً أَْو أَلَْذَبَحنَُّه أَْو لََيأْتيَِينِّي بيُِسلَْطاٍن ُمبيِنٍي )21( 
ْئُتَك  ْط بيِهيِ َوجيِ يٍد َفَقاَل أََحْطُت بيَِما لَْم ُتحيِ َفَمَكَث َغرْيَ َبعيِ
نٍي )22( إيِنِّي َوَجْدُت اْمرَأًَة َتْمليُِكُهْم  ْن َسَبأٍ بيَِنَبأٍ َيقيِ ميِ

�ْن َوأُوتيَِي�ْت  ميِ

َع�رٌْش  َولََه�ا  ٍء  َشْ ُك�لِّ 
َوَجْدُتَه�ا   )23( ي�ٌم  َعظيِ
ْمسيِ  َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن ليِلشَّ
�ْن ُدونيِ اللَّ�هيِ َوَزيَّ�َن لَُهُم  ميِ

أَْعَمالَُه�ْم  ْيَط�اُن  الشَّ
بيِيليِ  َفَصدَُّهْم َعنيِ السَّ
َيْهَت�ُدوَن  ال  َفُه�ْم 

َيْسُج�ُدوا  أاَلَّ   )24(
ُج الَْخْبَء  ي ُيْخ�ريِ ليِلَّهيِ الَّ�ذيِ

َوَيْعلَ�ُم  َواأْلَْرضيِ  َم�أَواتيِ  السَّ يفيِ 
ُتْعليُِن�وَن  َوَم�ا  ُتْخُف�وَن  َم�ا 

يِلَ�َه إيِالَّ ُه�َو  َربُّ )25( اللَّ�ُه ال إ
ي�ميِ )26(  الَْعظيِ َل الَْع�رْشيِ  َق�ا

أَْم  أََصَدْق�َت  ُكْن�َت َسَنْنُظ�ُر 
بيِنَي )27(  �َن الَْكإذيِ َه�ْب ميِ ْذ إ

َه�َذا  َتابيِ�ي  ْم بيِكيِ يِلَْيهيِ إ ْه  َفأَلْقيِ
َعْنُهْم  َت�َولَّ  َم�إَذا ُث�مَّ  َفاْنُظ�ْر 
 )28( ُع�وَن  الَْمَلُ َيرْجيِ َها  أَيُّ َيا  َقالَْت 

َتاٌب  يِيَلَّ كيِ �َي إ ْن إيِنِّي أُلْقيِ يِنَّ�ُه ميِ َكريِي�ٌم )29( إ
يميِ )30( أاَلَّ  يِنَّ�ُه بيِْسميِ اللَّهيِ الرَّْحَمنيِ الرَّحيِ ُسلَْيَماَن َوإ
َها  نَي )31( َقالَ�ْت َيا أَيُّ َتْعُل�وا َع�َ�َّ َوأُْتونيِ�ي ُمْسليِميِ
َعًة أَْمراً َحتَّى  الَْم�َلُ أَْفُتونيِي يفيِ أَْمريِي َما ُكْن�تُ َقاطيِ

َتْشَهُدونيِ )32(.﴾، )النمل(.
لو أردنا أن نعرف الطائر األرسع 
يف الجو فهو بك�ل تأكيد الباز أو 
الشاه�ني القن�اص الغواص 
بالفالك�ون  املع�روف 
 )Peregrine Falcons(
إذ تبلغ رسعته أكثر من 
100 مي�ل بالساعة يف 
حالة غوصه الصطياد 
فرائس�ه. ولك�ن ه�ذا 
يصل�ح  ال  الطائ�ر 
للمراقب�ة ألن�ه يجل�ب 
له األنظ�ار بسبب خوف 
الناس منه، لذلك فاختياره 
كمراقب وناق�ل قد ال يصلح 
رغم رسعت�ه وق�وة مالحظته. 
وأم�ا الحم�ام فرغم كونه�ا كفوءة 
مالحياً يف نق�ل الرسائل كما اعتادت عىل 
ذلك الحضارات القديمة فهي قد ال تصلح يف نقل 
األخبار ملسافات بعيدة جداً كتلك التي بني القدس 

سبأ  و
ال  ألنها 
خاصية  تمل�ك 
دفاع ع�ن نفسها يف حال 
مهاجمتها كم�ا يفعل الهدهد كم�ا وأنها بطيئة 
ع�ىل األرض وال تتحم�ل الج�وع لف�رتات طويلة 
وضعيف�ة أم�ام مغري�ات إطعامها. ولق�د بينت 
الدراس�ات الحديثة أن الهدهد أكفأ من الحمام يف 
استخدامات النقل واالتص�ال، فهو أرسع طرياناً 
وال يحت�اج للجماعة يف طريانه وق�وة دفاعه عن 
نفسه أكف�أ وتحمله للجوع والعطش أكثر فضالً 
ع�ن ذكائ�ه ومك�ره املشه�ور بهما. لذل�ك كان 
االختي�ار األفض�ل للهدهد من بني بقي�ة الطيور 

فهو يحمل خصائص فريدة من نوعها.
1. طائر غري جارح وغري مخيف.
2. رسيع جداً يف الطريان والعدو.

3. يتحمل الظروف الصعبة.
4. ذكي ومراوغ.

5. قابلي�ة تخف�ي ودفاع ع�ن النفس بشكل 
رائ�ع وسلم�ي وباستخ�دام عدة ط�رق مثل أخذ 
حم�ام رم� ومن ثم الط�ريان قرب األرض كي ال 
يميزه الناظر عن شكل األرض فال يعرف اتجاهه 
أو باستخ�دام تقنية رش رذاذ أسود زيتي برائحة 
كريه�ة من غدة بقاع�دة الذيل تبع�د أي متطفل 

كما بينا آنفاً.
6. ال يحتاج للجماعة يف طريانه وهجرته مما 

يجعله صعب املراقبة يف معرفة االتجاه.
7. ل�ه قابلي�ة مالحي�ة متمي�زة يف معرف�ة 

االتجاهات ال تقل عن الحمام.
8. له قابلية عجيبة يف طلب املاء والكشف عن 

تواجده تحت األرض.
ولع�ل تل�ك املميزات ه�ي التي أهلت�ه ليكون 
بتلك املنزلة والثق�ة التي أوليت له من قبل سيدنا 
سليمان عليه السالم، ع�ىل أن ذلك قد يوحي بأن 
ذل�ك الهدهد كان م�ن نوع خاص وتم�ت تربيته 

وتدريبه بعناية فائقة، والله تعاىل أعلم.

موسيقى 
الش�ارع ف�ن قائ�م 

بحد ذات�ه، وهو مشهد يتكرر يف غالبية الدول 
األوروبية وخصوصاً يف أملانيا، حيث يتناهى ملن 
يتجول يف ساحاتها العامة وشوارعها التي تعج 

باملارة، أنغام موسيقى بيتهوفن أو موزارت.
ويب�دو العزف املوسيقي ع�ىل قارعة الطرق 
ويف ساح�ات امل�دن األملانية أو داخ�ل محطات 
املرتو، وسيلة لالحتكاك بالجمهور أكثر مما هو 

وسيلة للعيش.
إىل ه�ذا  ينظ�ر  البع�ض  أن  وبالرغ�م م�ن 
الف�ن كوسيل�ة للتس�ول، إال أن العازفني الذين 
ينترشون يف شوارع برلني ليسوا فقط من هواة 
عزف املوسيقى، بل يوجد بينهم أيضاً أشخاص 

درسوا املوسيقى وأتقنوا فنونها.
ويتج�ول ه�ؤالء يف امل�دن األوروبية بصحبة 
آالته�م املوسيقية به�دف السياح�ة واكتساب 
الخ�رة بالع�زف أم�ام جمه�ور ع�ام. ويعزف 
البع�ض يف الش�ارع بناًء عىل طل�ب املؤسسات 
االرتق�اء  به�دف  وذل�ك  املدين�ة،  يف  الثقافي�ة 
بأجوائه�ا ثقافي�اً وتنشيط الحرك�ة السياحية 
فيه�ا، وتوفري سم�اع املوسيقى مجان�اً لفئات 

مختلفة من البرش.
وتتن�وع املوسيق�ى بني كالسيكي�ات اإلرث 
املوسيق�ي العامل�ي، التي تتضم�ن مقاطع من 
املوسيق�ى  سيمفوني�ات مشاه�ري وعمالق�ة 
األوروبية مثل باخ وهايدن وشوبان وموزارت، 

باإلضافة إىل الجاز، والبوب، والروك، والراب.
ويتطلب ع�زف املوسيقى يف الشارع تخطي 
حواج�ز نفسي�ة كث�رية، بينها حاج�ز الخجل 
واالستعداد لخوض تجرب�ة مملوءة باملفاجآت 

واملغام�رات. ويختلف فن الع�زف يف الشارع 
عن الع�زف يف الحف�الت وقاعات 

املوسيقى. 
وتقول عازف�ة الكمان كالوديا 
نوف�ر إن »العزف يف الطرق يتطلب 
جهداً كبرياً الستقطاب الجمهور«، 
مضيفة أن العازف غالباً ما »يعزف 
يف ضوض�اء املارة املنشغلني بأشياء 

أخرى«.
أما عازف »الساكسفون« ستيف 
لوزي�ن، يف مدين�ة كولوني�ا، فيقول 
إن »املارة يتمتعون ب�ذوق موسيقي 
أيض�اً، فإذا أُعجب ه�ؤالء باملوسيقى 
يقفون ليستمعوا إليها لفرتة طويلة، 

وإذا ل�م تن�ل إعجابه�م يغ�ادرون 
املكان فوراً«.

مهرجان�ات  وتنظ�م 
ع�دة  يف  الش�ارع  موسيق�ى 
مدن أملانية، بينها مهرجان يف 
مدينة بريم�ن الذي ُنظم للمرة 
وه�و   ،1996 الع�ام  يف  األوىل 
بمثابة مسابق�ة موسيقية بني 
ف�رق متنوع�ة يف العالم. ويطلق 
عىل املهرجان اسم »بريمر شتات 
»موسيقي�و  أي  موزيكانت�ني« 
مدين�ة بريم�ن«. وعزف�ت الفرق 
املشارك�ة موسيقاه�ا عىل قارعة 
الط�رق، فيم�ا مث�ل امل�ارة لجن�ة 

الحكم.
كما ُينظم مهرجان »رودول شتادت« للرقص 
وموسيق�ى الفولكل�ور الذي تستم�ر فعالياته 
ثالثة أي�ام متتالية، وتتوزع الف�رق املوسيقية 
ب�ني طرقات املدين�ة لتسلية امل�ارة باملوسيقى 
الحية. ويعد هذا املهرجان الذي يتيح لعدد كبري 
من املوسيقي�ني األوروبيني الع�زف عىل قارعة 
الطرق بمثابة تجربة فري�دة مليئة باملفاجآت. 
وبالرغ�م من أن غالبية الف�رق املوسيقية تلبي 
دع�وة املنظم�ات الثقافية لع�زف املوسيقى يف 
الشارع، إال أن بعضه�ا يسعى إىل كسب مردود 
مايل م�ن الجمه�ور. ويق�ول أح�د العازفني يف 
فرقة »املاي�ا« هارالد أنغينهوفنفي إنه »بالرغم 
من أن فرقتن�ا املوسيقية كانت مدعوة من قبل 
مديري�ة الثقافة يف مدينة بريم�ن، إال أن بعض 
املارة كان يض�ع أمامنا بعض النقود«، مضيفاً 
»كن�ت أشعر بالخجل، لكن تدريجياً اعتدت عىل 
األمر وأصبحت أتجول يف غالبية املدن األوروبية 

ألعزف يف شوارعها«.
وتطالب غالبية املدن األملانية برخصة لعزف 
املوسيقى يف الشارع، تسمح بموجبها للعازفني 
بالوقوف أمام مبنى معني، ويف الساحات العامة 
وبالق�رب من محطة املرتو، األمر الذي يؤدي إىل 
إتق�ان هؤالء ألص�ول العزف، لكن ه�ذا األمر ال 
يمنع وجود عدد م�ن األشخاص الذين يعزفون 

فقط بهدف التسول.
ويش�ري لوزين إىل أن عدد ه�ؤالء يبقى قليالً 

مقارنة بالعازفني املوهوبني، مؤكداً أن »عددا 
قليال فقط 
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اهلدهد.. طائر ذكي ومراوغ
الُهْدُهد )بالإنكليزية: Hoopoe( يعد من الطيور النادرة، له عرف مميز 
على راأ�سه، اللون بني فاحت وعرفه البني مرقط من اأطرافه بالري�ش الأ�سود 

ون�سفه الأ�سفل اأ�سود مرقط بالري�ش الأبي�ش يف نظم جميل ،له طريقة مميزة 
يف الطريان، ويتغذى على احل�سرات وي�ساهد اأفرادًا يف املناطق الزراعية، وهو 

من اأ�سدقاء الفالحني فهو ينظف الأر�ش من الديدان والريقات والآفات

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

بحرية من امللح 
تتحول إىل صحراء خالبة

موسيقى الشارع يف أملانيا..
 استجداء أم ارتقاء بالذوق ؟

سجن هالدن يف النرويج.. السجن األكثر إنسانية يف العالـم  !

موناسانتو.. قريٌة 
برتغالية حمفورة بني الصخور

  إن عل�م الجيولوجي�ا، ه�و العلم ال�ذي يهتم 
بمع�ارف األرض واملعلوم�ات القديم�ة عنها قبل 
التح�والت وأسبابها، ويتناول ه�ذا العلم أيضا كل 
املتغ�ريات عىل سطح األرض وداخلها. الجيولوجيا 
هو العلم الذي يبح�ث يف كل شء يختص باألرض 
من حيث تركيبها وكيفية تكوينها، والحوادث التي 
كان�ت يف نشأتها األوىل وكذلك يبح�ث هذا العلم يف 
حالة عدم االستق�رار والتغري املستمر الذي يحدث 
بالكتل�ة الصلب�ة ل�لرض نتيج�ة لتأث�ري عمليات 
وقوى مختلفة سواء كانت هذه القوى من خارج 
الكتل�ة الصلبة للرض أو من داخلها كما يبحث يف 
نتائج هذا التغري. والجيولوجيا هي كلمة إنجليزية 
مأخ�وذة أص�اًل عن الكلم�ة الالتيني�ة و اليونانية 
معن�اه   )Geo( املقط�ع  أن  حي�ث   ،"Geology"
األرض، واملقط�ع )logy( معن�اه العل�م، أن هذه 
املقدم�ة هي فاتح�ة الحديث عن أك�ر بحرية من 
امللح يف العالم، والتي تقع يف جنوب غربي بوليفيا، 
والتي هي عبارة عن مسطح أريض تفوق مساحته 
10582 كيلوم�رتا مربع�ا. آرٌس للب�رص، مناظ�ر 
طبيعية خالب�ة أنشأتها التكوين�ات الجيولوجية، 

والينابي�ع الجوفي�ة والت�ي كانت 
قب�ل 50 ألف سنة بحريات مالحة، 
أنها بحرية س�االر دي أيوني. أنها 
ج�زء م�ن بح�رية عمالق�ة كانت 
وكان�ت  املي�الد،  قب�ل  موج�ودة 
ُتسمى بحرية مانش�ن، ولكن بعد 
أن أصابته�ا الكثري م�ن التحوالت 
الطبيعية، انقسم�ت إىل بحريتني، 
وجفت املياه يف الباقي منها تاركة 
وراءه�ا صحراء رماله�ا من امللح 
ُتعت�ر األكر يف العال�م، ساالر دي 
ايوني. يف موس�م الجفاف، تظهر 
امللح،  بشكل واض�ح ُمسطح�ات 
أم�ا يف موس�م السي�ول واألمطار 

ونتيج�ة موقعها الجغرايف بالق�رب من قمم جبال 
االنديز، تغطيها طبق�ة رقيقة من املياه، فيتحول 
شكله�ا م�ن صح�راء جاف�ة، إىل ص�ورة طبيعية 
مذهل�ة تخط�ف األلب�اب، يصل عمقه�ا يف بعض 
األماكن إىل عرشين م�رتاً، وتّكون قرشة صلبة من 
امللح تصل سماكته�ا إىل 10 سنتيمرتات، والغريب 
أن فيها بع�ض الجزر، والتفس�ري العلمي لها أنها 
قم�م لبع�ض الراك�ني الغارقة يف بح�رية مانشن 
القديم�ة. ه�ذا املسط�ح ال�ري يحت�وي كميات 
كبرية م�ن الصودي�وم، والليثي�وم، والبوتاسيوم، 
واملغنيسي�وم، وكذل�ك البوراكس، ويق�در بحوايل  
5,400,000 ط�ن، وبوليفي�ا تض�م نح�و نص�ف 
احتياطي�ات الليثي�وم يف العال�م، ومعظمه�ا تلك 
املوج�ودة يف س�االر دي أويون�ي. ع�ىل الرغ�م من 
االحتياط الكب�ري أن الحكوم�ة البوليفية ال ترغب 
يف السم�اح لالستغالل من قبل الرشكات األجنبية. 
وهي تعتزم بناء مصنع تجريبي إلنتاجها الخاص 
بحلول عام 2012. وتشري التقديرات إىل ساالر دي 
أويون�ي يحتوي ع�ىل 10 مليارات ط�ن من امللح ، 

الذي يستخرج منه أقل من 25000 طن سنويا.

ألنه�م يؤمنون ب�أن السجن لإلص�الح وليس 
لإلهانة، وأن السجن تأديب وليس حجبا, وأن نزالء 
السجن يفقدون حقه�م يف الحرية فقط وليس يف 
العيش الكريم، ينفق القائمون عىل سجن “هالدن 
\ Halden” يف النروي�ج ما يقرب من املليون دوالر 
ع�ىل رسومات الحائ�ط واإلض�اءة و الصور )كما 
يظه�ر يف الصورة باألسف�ل( لخلق جو من الراحة 
النفسي�ة للن�زالء! وما ه�ذه إال واح�دة فقط من 
أساليب الراحة العدي�دة التي يحرص هذا السجن 
ع�ىل تأمينه�ا بشت�ى الوسائ�ل. يف ه�ذا السج�ن 
االستثنائي توج�د مواصفات الحياة التي يعيشها 
أي مواطن يف النرويج بل وأكثر حرصا عىل تحضري 
النزالء للعودة إىل حياتهم االعتيادية بروح مقبلة و 
بنفسي�ة متوازنة. لنتعرف عىل هذه الوسائل التي 
يفتقده�ا الكثري م�ن املواطنني الطلق�اء يف ربوع 
أوطانه�م يف هذا العالم. ال يتج�اوز أقىص حكم يف 
النروي�ج )حتى يف تهم القتل( ال� 21 عاما، الغرف 
يف سجن هالدن تحتوي عىل حمام ببالط سرياميك 
وثالج�ة وشاش�ة تلف�از مسطح�ة وه�ي ليست 
للرفاهي�ة فق�ط ولكن ملن�ع استخدامه�ا كمخبأ 
للمخ�درات وللممنوع�ات من قبل بع�ض النزالء. 
يوج�د لك�ل 10-12 غرفة مطب�خ وغرفة معيشة 
حيث يسم�ح للنزالء بطبخ طعامهم يف املساء بعد 
يوم حافل بالنشاطات والفعاليات املفيدة. النوافذ 
يف سج�ن هالدن خالية من أي قضبان. النشاطات 
والفعالي�ات يف السج�ن ينظمه�ا الح�راس طوال 
الي�وم ابت�داء الثامنة صباحا حت�ى الثامنة مساء 
وهي معدة خصيصا لتنمية املواهب عند السجناء 
لتعبئ�ة أوقات فراغهم بما هو مفيد سواء يف حياة 

السج�ن أو كمه�ارات يكتسبونها مل�ا بعدها ومن 
ه�ذه النشاط�ات ك�رة السل�ة وتسل�ق الصخور 
والرك�ض وك�رة الق�دم. تب�دو ه�ذه النشاطات 
عادي�ة ومتواجدة يف عدد من السج�ون األخرى و 
لكن ما ه�و غري عادي هو وجود ستوديو تسجيل 
خ�اص يف السجن م�ع مختص بتسجي�ل الصوت 
ومعلم�ي موسيقى يتعاملون م�ع النزالء كتالميذ 
ولي�س كمساجني ومن الجدير بالذكر أن عددا من 
الك�ورال من ح�راس السجن اشرتك�وا يف النسخة 
النرويجية من برنامج املواهب “أمرييكان أيديل \ 
American Idol” و ه�م يأملون بإنتاج أول أغنية 
للسج�ن بمشاركة النزالء. ه�ذه الصورة ملكان يف 
املطب�خ داخل السج�ن حيث تعق�د دورات للطبخ 
وإع�داد الوجب�ات ودروس يف التغذي�ة للمهتم�ني 

بالعم�ل يف هذا املج�ال بعد الخروج م�ن السجن. 
تصميم السجن يسمح للنزالء باإلحساس بجميع 
فص�ول السنة بالرغم من وجود السور الذي يصل 
طول�ه لستة أمتار، يوج�د يف السجن أيضا حديقة 
مزودة بمم�رات للركض ومقاع�د للجلوس. تمت 
االستعان�ة بمصم�م داخ� متخص�ص لخلق جو 
يجمع بني الراحة و االسرتخاء مع جو من النشاط 
والحيوي�ة حتى ال يشعر الن�زالء بامللل أو الروتني، 
استخدم املصمم أكثر من 18 لونا يف أجزاء السجن 
الداخلي�ة مثل درجات األخ�رض يف الغرف ملزيد من 
الراحة بينما كان اللون الرتقايل يف املكتبة وغريها 
م�ن القاعات لبث روح النش�اط.  هل سمعتم عن 
سج�ن يوفر اإلقامة ألهايل النزالء ؟ يوجد يف سجن 
هالدن غرف نوم مخصصة ألهايل النزالء إذا أحبوا 

استضافتهم يف حال كان�ت رحلتهم لرؤية ذويهم 
املسجون�ني طويل�ة وكان�وا م�ن خ�ارج البل�دة !

يت�م تدري�ب الح�راس يف سج�ن هال�دن وفق 
برام�ج مخصصة وإح�دى أهم امله�ام الوظيفية 
الت�ي توك�ل إليهم هي رف�ع ال�روح املعنوية لدى 
الن�زالء وحثهم لتكون ف�رتة محكوميتهم محفزة 
وداعمة قدر اإلمك�ان لحياة ما بعد السجن، يقوم 
الحراس أيضا بتناول الطع�ام واللعب مع النزالء. 
أكث�ر من نص�ف الح�راس م�ن الجن�س اللطيف 
“النساء” إذ تؤمن إدارة السجن بأن وجود النساء 
يقل�ل من التوتر ويشجع عىل السلوك الجيد. يفقد 
نزالء السجن حقهم يف الحرية فقط، هذا ما يؤمن 
ب�ه سجن هال�دن ولذل�ك فهو يح�رص عىل عدم 
التفريط بالحقوق األخرى وأهمها العناية الطبية 
حي�ث يوجد عيادة أسن�ان وأطب�اء وفنيو مختر 
وممرض�ات ويف الحاالت الطارئة يوجد مستشفى 
صغ�ري ضمن مراف�ق السجن. م�ن الجدير ذكره 
هن�ا أن بلدان كالسويد “الب�الد التي ال يوجد فيها 
فقراء !” والنرويج أرتكز نسيج املجتمع فيها عىل 
الخدمات االجتماعية الت�ي تقدمها الدولة للفراد 
يف مقابل الرضائب العالية التي يدفعها الفرد فتجد 
أنه�م يعتمدون ع�ىل الدولة يف ك�ل شء فتتداخل 
الدول�ة م�ع أف�راد املجتم�ع يف التأم�ني الصح�ي 
والنف�ي وتأمني املسك�ن وتأمني كل م�ن العمل 
والبطال�ة والتعلي�م وك�ل جوانب الحي�اة الالزمة 
وحتى يف تأم�ني العامالت املنزلي�ات “الخادمات” 
واملمرضات إن دع�ت الحاجة. املقارن�ة الساخرة 
التالية تبني حجم املفارقة ما بني سجون النرويج 

وأحد املنازل يف القارة األفريقية.

مدينة قديمة، بل مستوطنة ساحرة تطفو عىل 
منحدر الجبل وقمت�ه، املوجود يف الريف الرتغايل، 
والت�ي تضم بني طياتها مشاه�د ال تصدق. كأنها 
منحوت�ة صخرية عمل عليه�ا اإلنسان منذ مئات 
السن�ني بدًء م�ن شوارعه�ا الضيق�ة إىل منازلها 
املعلق�ة والت�ي يقتط�ع الصخر أج�زاء منها هي 
محش�ورة ب�ني الصخ�ور العمالق�ة وكأنها جزء 
من�ه. تعتر ه�ذه القرية كمتح�ف دائم للنحت يف 
اله�واء الطلق، وقد حافظت ه�ذه القرية املُسماة 
موناسانت�و، عىل هويتها الرتاثي�ة والفنية نتيجة 
منع السلطات الرتغالية للبناء فيها، وقد فرضت 
قي�وداً صارمة يف هذا املج�ال. أن هذا اإلجراء الذي 
قامت ب�ه السلطات بالتعاون م�ع اإلدارة املحلية 
للقرية والسكان قد ساهما بشكل الفت بالحفاظ 

عليها وعىل سحرها األص� منذ قرون.
عىل الرغ�م  من أن العديد م�ن املباني يف هذه 

القري�ة ُتعتر فريدة م�ن نوعه�ا، إال أن الصخور 
الكبرية، والتي ُنحتت فيها األبواب توصلك للمنازل 
وال�دروب الضيقة التي ال تتسع ألكثر من شخص 
مع حم�اره والت�ي تتطل�ب تسلق ت�اًل يعلو عىل 
400 م�رت يقع فيه ما ُيسمى بقايا أو أطالل قلعة 

الفرسان، تلك القصة األسطورية.
وقد تأث�رت هذه القرية لجهة بن�اء الكنيسة 
به�ا بالعرص الروماني يف القرون الوسطى وأليكم 
الص�ور بالتتابع. تبعد ح�وايل 160 كلم من مدينة 
ساالمانك�ا االسبانية، وأق�رب إدارة محلية حوايل 
20 كلم مثل بلدي�ة أيداها، وأن هناك صعوبة جداً 
بالوص�ول إليها عر وسائ�ل النق�ل، ولكن روعة 
وسح�ر واإلث�ارة يف رؤية ه�ذه القرية ع�ن ُقرب 
يستحق عناء الوصول إليها، وليس فقط ملفرداتها 
إنما أيض�ا الستماع للساط�ري يف كيفية الحفاظ 

عىل صورتها منذ آالف السنني.
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 ذك�ر م�درب فريق دهوك الذي يلع�ب يف الدوري 
الكردستان�ي عيل وهاب، بأن�ه ال يدعم توجهات 

املعرتض�ن عىل انتخاب�ات اتح�اد الكرة، مؤك�داً أن 
االتحاد الحايل قام بخطوات يشار لها بالتميز خالل سنة من 

عمره.وق�ال وهاب: إن التقاطعات التي أسفرت عنها محكمة 
ال� "كاس" ليست يف محلها وأؤكد بأن العمل املتواصل من املمكن 

أن يؤدي إىل أخطاء ومن ش�أن هذه املشاكل والتقاطعات أن تقود 
ملشاك�ل ال تحم�د عقباها ومنه�ا تلكؤ تحض�رات املنتخب الوطني 

ملبارات�ي الربازيل واسرتاليا.وأض�اف: ال ادعم تطلعات املعرتضن كون 
اتح�اد الكرة عمل خالل السنة الفائتة ثالث خط�وات جبارة منها أقامة 

ال�دوري العام وإنهاء طريق�ة املجاميع فضالً عن إقامة بطولة الكأس من 
جدي�د وإقامة املؤتمر االنتخابي الختيار توليف�ة االتحاد الجديد وبالرغم من 

تقاطع�ي م�ع عدد من اعضائه إال اني أش�د عىل أيديه�م وعملهم خالل الفرتة 
السابقة إذ أن لجنة ش�ؤون الالعبن ظلمتن�ي بخصوص حقوقي من إدارة نادي 

النف�ط. وبخص�وص فريقه دهوك ق�ال: إن مب�اراة الفريق املقبل�ة ضمن الدوري 
الكردستان�ي أم�ام أربيل تم تأجيله�ا بعدما افتتحن�اه بالفوز ع�ىل هندرين لثالثة 

أه�داف دون رد، وع�اود الفري�ق تدريبات�ه املكثفة ع�ىل أمل أن نحق�ق نتيجة طيبة 
ألواص�ل نجاحات�ي مع الك�رة الدهوكية بعدما ق�دت فريق�ه األول لوصافة الدوري 
النخب�وي املوس�م املايض ونيل مقعد الع�راق الثاني ببطولة ك�أس االتحاد اآلسيوي 

لنسخته املقبلة.

 ذكر األمن املايل للجنة االوملبية الوطنية العراقية سمر املوسوي، أن الساعة 
الحادي�ة ع�رة من صب�اح السبت املقب�ل ستشهد عقد اجتم�اع الجمعية 
العمومي�ة لالوملبية إلقرار لوائح االتحادات املركزي�ة قبيل انتخابات املكتب 
التنفيذي.وقال املوسوي: إن اللجن�ة االوملبية قررت إقامة اجتماع جمعيتها 
العمومية الثاني صباح يوم السب�ت الستكمال األمور املتعلقة من االجتماع 
األول ومنه�ا التعرف عما وصل�ت اليه اللجنة الخماسية الت�ي تم تشكيلها 
لوض�ع مقرتح�ات لوائ�ح انتخاب�ات االتح�ادات املركزية قبي�ل تقديمها 
إلقراره�ا من قبل الجمعية العمومية وترس�ل للجنة االوملبية الدولية لتتم 
املصادقة عليه�ا. وزاد: أن اجتماع السبت سيشهد املصادقة عىل مسودة 
قان�ون اللجنة االوملبية املق�رتح بعد التعديالت التي ط�رأت عليه وتحديد 
موعد انتخابات االتحادات املركزية واملكتب التنفيذي إن أمكن. وش�كلت 
عمومي�ة االوملبية لجن�ة خماسية مكونة من طالب فيص�ل وعبد السالم 
خلف وش�مس الدين عبد الع�ال ورسمد عبد اإلله ومن�ذر الواعظ لوضع 
مقرتحات لوائح انتخاب�ات االتحادات املركزية قبيل الروع بانتخابات 

املكتب التنفيذي لالوملبية العام املقبل.

 
اصدر االتح�اد العراقي لكرة الق�دم بياناً 
خاصاً بشأن تطورات قضية املعرتضن يف 
محكمة "ك�اس" الدولية، ويف ما ييل نص 
إث�ارة موضوع االعرتاض  البيان:منذ 
ع�ىل انتخابات االتح�اد التي جرت 
وحت�ى   2011/6/18 بتاري�خ 
ه�ذه اللحظة تعام�ل االتحاد 
م�ع املوض�وع بك�ل احرتام 
ومنطقي�ة  وش�فافية 
وواقعي�ة، يدفع�ه يف ذلك 
ال�ذي  الوطن�ي  حس�ه 
التعامل  علي�ه  يوج�ب 
مع جميع األحداث عىل 
ان�ه القائد له�ا، دافعاً 
بذل�ك ك�ل م�ا ي�يء 
الوط�ن  سمع�ة  اىل 
الديمقراطي  والتغي�ر 
الذي حصل فيه برغم قوة 
االتح�اد ورجاحت�ه يف اتخ�اذ م�ا يراه 
مناسباً. لذلك سعى االتحاد ومنذ البداية 
إىل أن يكون الحل عراقياً كما أراد االتحاد 
الدويل حيث سعينا اىل عقد اجتماع للتحاور 
م�ع املعرتضن بتاري�خ 2011/7/10، إال 
أن املعرتضن لم يدخلوا القاعة املخصصة 
لالجتماع برغ�م وصولهم إليه�ا.. اتصلنا 
بالسيد وزي�ر الشب�اب والرياضة والسيد 
رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة العراقية وبعض 

الوزراء واملسؤول�ن يف الحكومة أو الكتل 
السياسي�ة لح�ل املوض�وع حت�ى ال تت�م 
اإلساءة إىل التجربة الديمقراطية يف العراق 
من خ�الل ك�رة الق�دم الت�ي كان�ت وما 
زال�ت رسالة سالم ووئام لك�ل العراقين، 
واستن�اداً إىل م�ا تقدم، ولي�س خوفاً مما 
ذهب إلي�ه املعرتضون، لك�ن دون جدوى 
ولكننا نرى اآلن وبرغم ذهابنا إىل محكمة 
ك�اس ي�وم 2012/9/28 بأنه م�ا زال يف 
الق�وس منزع.ذهبن�ا إىل محكمة )كاس( 
يف  ل�وزان  يف  هن�اك   2012/9/28 ي�وم 
سوي�را وقد تعام�ل الطرف�ان )االتحاد 
وممثل�و املعرتض�ن( مع بعضهم�ا بكل 
اح�رتام وتقدير وتم�دن وتحرض لم يسئ 
احدهما إىل اآلخر بأي ش�كل من األشكال 
مشرتك�ة  قواس�م  هن�اك  أن  يؤك�د  م�ا 
كث�رة بينهما يمكن االعتم�اد عليها لحل 
املوضوع، استمع�ت املحكمة إىل دفوعات 
الطرف�ن، وسماع ش�هود ك�ل منهما، ثم 
رفع�ت الجلس�ة ع�ىل ان يق�دم الطرفان 
دفوعاتهما مكتوبة لغاية 2012/10/15 

لتقرر املحكمة بعد ذلك ما تراه مناسباً.
إن بيانن�ا ه�ذا هو لي�س رداً عىل ترصيح 
ممث�يل املعرتض�ن الذي صدر ي�وم أمس، 
أو البي�ان الذي صدر عنهم قبل الذهاب إىل 

ك�ل املحكمة، وما تضمنه 
منهم�ا م�ن حجب 
وك�ذب  للحقائ�ق 
وافرتاء وسب وشتم 

وتشهر، وهو سالح من ش�عر باإلفالس 
رسب  خ�ارج  والنعي�ق  والخ�ران 

التغري�د املعت�اد. كم�ا أن فرضية 
)اك�ذب.. اكذب.. حت�ى يصدقك 

الع�راق  يف  أصبح�ت  الن�اس( 
فرضية غر مقبولة وخصوصاً 
أن الوسط الري�ايض العراقي 
عموماً والهيئة العامة التحاد 
ك�رة القدم خصوص�اً يعلمان 
عل�م اليق�ن من ه�م الذين يف 

جه�ة اليم�ن وم�ن ه�م الذين 
اتح�اد  يف  اليسار.إنن�ا  جه�ة  يف 

ك�رة القدم نشع�ر أن ال فائز يف هذا 
املوض�وع، ف�أن بق�ي الح�ال كما هو 

علي�ه فأنها مسؤولية كب�رة، وان حصل 
غ�ر ذلك فإنه انتق�ال للمسؤولية وتبادل 
لألدوار.إنن�ا نعلم كل يشء حول املوضوع. 
م�ن هو املحرض ومن هو املمول ومن هو 
الداعم ومن هو ال�ذي يخلط األوراق حتى 
يصط�اد يف املاء العك�ر، واملؤلم يف كل ذلك 
أن جميع هؤالء هم ليسوا الذين اعرتضوا، 
وال هم أعضاء هيئ�ة عامة، ولم يحرضوا 
االنتخابات، والعتب كل العتب عىل إخوتنا 
من االتح�ادات أو األندي�ة الذين اعرتضوا 
البداي�ة ثالث�ة  والذي�ن ك�ان عدده�م يف 
وعري�ن عض�واً حت�ى أصبح�وا ثمانية 
فق�ط، كي�ف يقبل�ون أن يكون�وا ج�راً 
لغرهم من الذين ثبت بالدليل القاطع انهم 
من مختلق�ي األزمات واملشاك�ل تحقيقاً 

لحهم  ملصا
 . . لشخصية ا
إنن�ا يف اتحاد ك�رة القدم كن�ا نسكت وال 
نرد احرتاماً ألش�خاص كن�ا نعتقد أن لهم 
وزناً، ولكن هم اثبتوا أن ال وزن وال قافية 
لهم بع�د اآلن .إن ردنا سيكون يف امليدان.. 
فه�ا هو ال�دوري العراق�ي يب�دأ وبطولة 
الكأس تع�ود واليوم انتقال الناش�ئن إىل 
ك�أس العالم وغ�داً للشب�اب والوطني إن 
شاء الله.. الدورات التدريبية بدأت تعود.. 
ودوري الخم�ايس والشاطئي�ة له مكانته 
املرموقة إضافة إىل دوري الفئات العمرية 
وتطوير املالكات واملباريات الدولية الكبرة 
كاملب�اراة م�ع منتخب الربازيل وان ش�اء 
الل�ه االنجاز األكرب وه�و اللعب عىل ارض 

بغداد الحبيب�ة إضافة إىل ذلك االنسجام 
التام مع الحكوم�ة ووزارة الشباب 
واللجن�ة االوملبي�ة. نح�ن نعلم أن 
هذه االنج�ازات ثقيل�ة جداً عىل 
رؤوس م�ن ال يريدون ذلك، لكن 

عليهم أن يتوقعوا املزيد بدعم وإسناد من 
الهيئ�ة العام�ة وكل الرف�اء واملخلصن 
م�ن ابناء هذا الوط�ن الطيب. أخرا نقول 
أننا ننظر إىل الغد، وان غداً لناظره قريب، 

وعندها سيكون لكل حادث حديث.

قرر م�درب املنتخ�ب التشيك�ي "بيلي�ك" استبعاد 
صان�ع ألعاب ن�ادي آرسنال "توم�اس روزيسكي" 
م�ن تشكيلته املشاركة يف مبارات�ي مالطا وبلغاريا 
منتص�ف ه�ذا الشه�ر لحس�اب الجولت�ن الثانية 
والثالث�ة للتصفي�ات املؤهل�ة لك�أس العالم 2014 
م�ن  لالستف�ادة  آرسن�ال  ع�ىل  الطري�ق  ليقط�ع 
املباري�ات الدولية كي يستعيد الالعب لياقته البدنية 
املتأث�رة من الغياب الطويل منذ بداية املوسم بداعي 
إصاب�ة يف وت�ر إخيليس.روزيسك�ي ل�م يلع�ب أي 
مباراة منذ تاري�خ 12 يونيه من هذا العام حن قاد 
التشيك أم�ام اليونان يف كأس األمم األوروبية للفوز 
بهدف�ن له�دف، فلم يلع�ب مع نادي�ه آرسنال بأي 
م�ن املسابقات املشارك فيه�ا بسبب هذه اإلصابة، 
وبعد تعافي�ه واستئناف�ه للتدريبات توق�ع فينجر 
حصول روزيسكي عىل الدعم من مدرب املنتخب إال 
أن ذلك ل�م يحدث.الخي�ار األول للمنتخب التشيكي 

يف املبارات�ن القادمتن سيتمث�ل يف الثنائي "دانيال 
ك�والر وفاكالف بي�الر"، وسيكاف�ح الثنائي الثبات 
قدراتهما لإلطاحة بتوم�اس روزيسكي فيما تبقى 

من التصفي�ات األوروبية ملونديال الربازيل.
ويكاف�ح منتخ�ب جمهوري�ة التشيك 

من أجل الرتشح لكأس العالم للمرة 
الثاني�ة يف تاريخ�ه بع�د املشاركة 

األوىل الخجول�ة يف مونديال أملانيا 
2006 الذي ش�هد خروجه من 

الدور األول أمام إيطاليا وغانا.
ويحت�ل الفريق املرك�ز الرابع 

برصيد نقطة واحدة من تعادل 
سلب�ي م�ع الدنم�ارك، ويلزمه 
مالط�ا  ع�ىل  الف�وز  تحقي�ق 
املجموع�ة  لتص�در  وبلغاري�ا 
األوروبية الثانية برصيد 7 نقاط 

بفارق 3 نقاط ع�ن إيطاليا التي 
فازت وتعادلت.

أك�د وزير الشباب والرياضة ع�ىل ان الوزارة جّهزت 
ملعب ن�ادي القوة الجوية الري�ايض ب�5200 مقعد 
للمتفرج�ن. وق�ال جاسم محمد جعف�ر أن "وزارة 
الشباب والرياضة جهزت ملعب نادي القوة الجوية 
ب��5200 مقع�د للمتفرج�ن، حيث ستق�وم كوادر 
ال�وزارة الهندسي�ة بنص�ب املقاعد واالنته�اء منها 
مع بداي�ة دوري النخب�ة الكروي املقب�ل". وأضاف 
ان "ن�ادي القوة الجوية يعد من األندية الجماهرية 
الكب�رة، ويتوجب عىل ال�وزارة خدمته واإلسهام يف 
تطوي�ر منشات�ه الرياضية". وأش�ار جعف�ر إىل أن 
"الوزارة سبق أن قامت بتجهيز ملعب القوة الجوية 

الريايض باإلنارة وبمولدة كبرة".

ذكر رئيس االتحاد العراقي للكاراتيه أن 
منتخب العراق للعب�ة سيشارك ببطولة 

دولي�ة للرج�ال يقيمه�ا االتح�اد الدويل 
منتصف الشه�ر الجاري بمشاركة دولية 

واسع�ة. وقال عباس مه�دي ان "منتخب 
العراق للكاراتيه سيش�ارك ببطولة دولية 
للرج�ال يقيمه�ا االتحاد ال�دويل يف تركيا 
اعتبارا م�ن السادس عر ولغاية الثامن 

الج�اري  ع�ر م�ن ش�هر تري�ن األول 
بمشاركة عدد من منتخبات العالم".

وأضاف أن "االتحاد العراقي للعبة أقام معسكرا 
تدريبيا للمنتخب يف بغداد يستمر لغاية انطالق 

البطولة الدولية املقررة يف تركيا".
أن  مه�دي  وتاب�ع 
منتخ�ب  "تشكيل�ة 
للبطول�ة  الع�راق 

أمج�د  م�ن  ستتأل�ف 
ماج�د ورس�ن مول�ود 
وادريس عبد الله وهوكر 

قي�س  وسي�ف  محم�ود 
وأحمد عبد الحمزة ويارس 
أن  إىل  وأش�ار  عص�ام". 

"الوف�د العراقي سيتوجه 
إىل تركي�ا قب�ل يومن من 

انط�الق املنافس�ات، بغية 
البطولة  التأقلم عىل أجواء 

هناك".

منتخ�ب  تراج�ع 
الق�دم  لك�رة  الع�راق 
آخ�ر  وف�ق  مركزي�ن 
تصنيف لالتحاد الدويل للعبة 
"فيفا"، الذي صدر أمس األربعاء. 
وبحسب التصنيف الصادر عن "فيفا" 
ف�ان الع�راق احتل املرك�ز 80 من بن 
ال�� 206، برصي�د 439  املنتخب�ات 
نقط�ة، بع�د أن كان يحت�ل املركز 

التصني�ف  يف  السابق. 78 
العراق  باملركز وج�اء 
ب�ع  لسا ا
 ، ي�ا سيو آ

خل�ف 

ت  منتخب�ا
وكوري�ا  الياب�ان 
واسرتالي�ا  الجنوبي�ة 
وإيران وأوزبكستان واألردن. 
االسباني  املنتخ�ب  وحاف�ظ 
عىل املركز األول عامليا برصيد 
1611 نقط�ة، بينما جاءت 
أملانيا ثاني�ة برصيد 1459 
ثالث�ة  فالربتغ�ال  نقط�ة، 
تلته�ا  نقط�ة،  ب�� 1259 
برصيد  رابع�ة  األرجنت�ن 
انكلرتا خامسة  ثم   ،1208

ب� 1196 نقطة.
املنتخ�ب  ويخ�وض 
الوطني بك�رة القدم يف 
الساع�ة السادس�ة 
م�ن  والنص�ف 
السبت  مساء 
املقبل مباراة 
يبي�ة  ر تد
ن�ادي  مع 
ر  معي�ذ
القط�ري، 
أندية  أح�د 

الدوري املمتاز.
وقال موفد االتحاد العراقي للصحافة 
املنتخ�ب  إن  إسح�اق:  داود  الرياضي�ة، 
الوطني "بارش أمس الثالثاء )الثاني من 
ترين األول/ أكتوبر 2012 الحايل(، أوىل 
وحداته التدريبية استعداداً ملالقاة نظره 
االس�رتايل ضم�ن التصفي�ات الحاسم�ة 
املؤهل�ة لك�أس العالم بالربازي�ل 2014 
ومواجه�ة الربازيل ودي�اً يف مدينة ماملو 
السويدي�ة يف الح�ادي عر م�ن الشهر 
الجاري.وأض�اف إسح�اق، أن املحرتفن 
يون�س محمود وسالم ش�اكر كانا "أول 
امللتحق�ن بتدريب�ات الفري�ق"، مش�راً 
إىل أن الوح�دة التدريبي�ة األوىل للمنتخب 

تح�ت الوطن�ي "جرت 

م�ن  املؤل�ف  التدريب�ي  امل�الك  إرشاف 
الربازي�يل زيكو يساعده اي�دو وسانتانا 
مدرب�ا للياقة البدنية وعب�د الكريم ناعم 

مدرباً لحراس املرمى".
العراق�ي  االتح�اد  موف�د  وأوض�ح 
للصحافة الرياضية، أن الوحدة التدريبية 
"جرت عىل امللع�ب الثاني للنادي العربي 
بالدوح�ة بمشارك�ة 16 العب�اً ه�م نور 
ص�ربي ومحم�د كاص�د وسام�ر سعيد 
وسام�ال سعي�د وباسم عب�اس ومثنى 
خال�د وخلدون إبراهي�م ويونس محمود 
وسالم ش�اكر وعالء عبد الزهرة وحسام 
كاظم وعيل جبار وحمادي احمد وعباس 
حس�ن رحيمة وحس�ام إبراهي�م وعيل 
بهجت".وأكد إسح�اق، أن بقية الالعبن 

املحرتفن "سيلتحقون باملعسكر اعتباراً 
من يوم غد الخميس عىل أن يلتحق العبو 

فريق أربيل للوفد اليوم".
من جانبه قال م�درب حراس املرمى 
عب�د الكري�م ناع�م، ل�"مع�رض الكرة 
العراقية املص�ور" إن الالعبن يف "وضع 
جي�د السيما ح�راس املرم�ى"، مضيفاً، 
كون املنافسة ال تزال قائمة بن الحراس 
الثالثة وستشتد بع�د أن يلتحق الحارس 

جالل حسن باملنتخب اليوم".
وتاب�ع ناعم، أن امل�الك التدريبي "بدأ 
يقط�ف ثم�ار جهده م�ع املنتخب خالل 
املدة املاضية" الفتاً إىل أنه "سيرك أكثر 
من حارس مرمى خ�الل مباراة الربازيل 
الودية".واستطرد مدرب حراس املرمى، 

أن االختيار "سيكون صعباً بن الحراس 
الثالثة يف املباراة املقبل�ة أمام اسرتاليا"، 
مستدرك�اً أن مب�اراة الربازي�ل "مهم�ة 
أيض�اً بالنسب�ة للم�الك التدريب�ي ألنها 
تعترب الفرص�ة حقيقية للمالك التدريبي 

والالعبن".
ومىض ناعم قائالً، إن املدرب الربازييل 
زيك�و أكد خ�الل الوح�دة التدريبية عىل 
نقط�ة  بأي�ة  التفري�ط  "ع�دم  رضورة 
اسرتالي�ا  أم�ام  املقبلت�ن  املبارات�ن  يف 
واألردن وح�ث الالعبن عىل بذل قصارى 
جهدهم خ�الل املدة املقبل�ة للوصول إىل 
الجاهزية التامة لكسب إحدى البطاقتن 
املؤهلت�ن إىل نهائي�ات ك�أس العال�م يف 
املنتخ�ب  أن  يذك�ر   ."2014 الربازي�ل 

الوطني العراق�ي تراجع إىل املركز الثالث 
يف املجموع�ة الثاني�ة بعد انته�اء الجولة 
الثالثة م�ن التصفي�ات الحاسم�ة التي 
أسفرت عن خسارته أمام اليابان بهدف، 
وفوز األردن عىل اسرتاليا بهدفن مقابل 
هدف واح�د، ويتصدر املنتخ�ب الياباني 
املجموع�ة األوىل برصيد ع�ر نقاط من 
أربع مباريات يليه األردن من فوز وتعادل 
وخس�ارة، وم�ن ث�م املنتخ�ب العراق�ي 
برصيد نقطت�ن من تعادل�ن وخسارة، 
يليه املنتخب االس�رتايل والعماني برصيد 
نقطت�ن لكليهما. ويتأه�ل فريقان عن 
املجموعة، يف ح�ن يلعب الفريق صاحب 
املرك�ز الثال�ث يف ملح�ق معق�د قبل أن 

يتأهل للنهائيات إذا نجح يف اجتيازه.

األسود يتراجعون خطوتين بتصنيف "فيفا"
محمود وشاكر يلتحقان بالتدريبات.. المنتخب الوطني يالقي معيذر القطري تجريبيًا
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تق�ام اليوم الخمي�س الجول�ة الثانية من 
منافسات الدور االول ملسابقة الدوري االوروبي 
"يوروب�ا لي�غ" لك�رة الق�دم، حي�ث ستك�ون 
مواجهت�ا ليفرب�ول االنكلي�زي م�ع اوديني�زي 
االيطايل وايندهوفن الهولندي مع نابويل االيطايل 
االبرز، فيما يبحث اتلتيكو مدريد االسباني حامل 
اللق�ب عن مواصل�ة نتائجه الرائع�ة عىل حساب 

فيكتوريا بلزن التشيكي.
يف املجموعة االوىل، يسعى ليفربول، حامل الرقم 
القيايس بعدد القاب املسابقة تحت تسميتها القديمة 
)ك�أس االتحاد االوروب�ي( مشاركة م�ع يوفنتوس 
وانرت مي�ان االيطالي�ن )3(، اىل التأكيد انه استفاق 
م�ن كبوته من خال تخطي عقب�ة ضيفه اودينيزي 
ال�ذي فرط بفرص�ة التواج�د يف دور املجموعات من 
مسابقة دوري ابطال اوروب�ا بخروجه من الدور 
التمهيدي الفاصل عىل يد سبورتينغ 

براغا الربتغايل.
ويأم�ل ليفرب�ول ان يك�ون 

الف�وز االول الذي حققه يف ال�دوري املحيل عىل حساب 
نوريت�ش سيتي )5-2 خارج قواع�ده( السبت املايض، 
بمثاب�ة انط�اق موسمه ال�ذي كان جيدا ع�ىل الصعيد 
الق�اري كون�ه خ�رج فائ�زا م�ن الدوري�ن التمهيدين 
املؤهلن للدوري االوروبي عىل حساب غومل البيارويس 
وهارت�س االسكتلن�دي قبل ان يفتتح مش�واره يف دور 
املجموع�ات بفوز مث�ري وكبري خارج ملعب�ه عىل يونغ 

بويز السويرسي )3-5(.
وستك�ون مواجهة اليوم رقم 101 لفريق "الحمر" 
يف مسابقت�ي كأس االتح�اد االوروب�ي و"يوروبا ليغ" 
)56 انتص�ارا و26 تعادال و18 هزيم�ة حتى االن بينها 
8 انتص�ارات عىل اندية ايطالي�ة مقابل 5 تعادالت و10 
هزائ�م(، فيم�ا يخ�وض اوديني�زي الذي ك�ان استهل 
مش�واره بالتع�ادل عىل ارض�ه مع انجي ماخاش�كاال 
الرويس )1-1(، مباراته الخمسن يف املسابقة )23 فوزا 

و10 تعادالت و16 هزيمة حتى االن(.
ويدخ�ل اوديني�زي الذي خ�رس العديد م�ن العبيه 
املؤثري�ن خ�ال ه�ذا الصي�ف، اىل مواجهته م�ع فريق 
امل�درب االيرلندي الشم�ايل برندن رودج�رز بمعنويات 

مه�زوزة الن رج�ال 

فرانشيسك�و غيدولن لم يحققوا س�وى انتصار واحد 
يف جمي�ع املسابق�ات وك�ان ع�ىل مي�ان )2-1( يف 23 
الشه�ر املايض ضمن الدوري املح�يل، مقابل 6 تعادالت 
وهزيمتن.ويف املجموعة ذاتها يلتقي انجي ماخاشكاال 
الذي يحقق نتائج ملفتة يف الدوري املحيل بقيادة املدرب 
الهولندي غوس هيدينك والهداف الكامريوني صامويل 
ايتو )5 انتصارات متتالي�ة و7 من اصل 10 مباريات(، 

مع ضيفه يونغ بويز.
وسيك�ون الفريق الرويس مرش�حا للمحافظة عىل 
سجل�ه الخايل من الهزائم ع�ىل الصعيد القاري للمباراة 
الثامنة عىل التوايل ه�ذا املوسم بعد ان استهل مشواره 
يف املسابقة االوروبية الثانية من حيث االهمية من الدور 
التمهيدي الثاني حيث تخطى بودابست هونفيد املجري 
)1-صف�ر و4-صفر( ثم فيتيس ارنهيم )2-صفر و2-

صفر( والكمار الهولندين )1-صفر و5-صفر( قبل ان 
يجرب اودينيزي ع�ىل االكتفاء بالتع�ادل معه يف الجولة 

االوىل من دور املجموعات.
ام�ا يونغ بوي�ز فيش�ارك يف دور املجموعات للمرة 
الثانية وهو كان بلغ الدور الثاني يف مشاركته السابقة 
خال موس�م 2010-2011 حن خرج ع�ىل يد الفريق 

الرويس االخ�ر زينيت سان بطرسب�ورغ.ويف املجموعة 
السادس�ة، يسع�ى نابويل، املت�وج باللقب ع�ام 1989 
بقي�ادة االسط�ورة االرجنتيني�ة دييغ�و مارادون�ا، اىل 
مواصلة انطاقت�ه الرائعة هذا املوس�م عىل الصعيدين 
املح�يل والقاري عندما يحل ضيف�ا عىل ايندهوفن بطل 
1978.ويقدم الفريق الجنوبي اداء مميزا هذا املوسم ما 
خول�ه ان يتشارك صدارة ال�دوري املحيل مع يوفنتوس 
حامل اللقب بعد ان جمع 16 نقطة من اصل 18 ممكنة، 
كم�ا انه يتصدر مجموعته يف املسابقة االوروبية بفارق 
االهداف امام دنربوبرتوفس�ك االوكراني بعد ان تخطى 
عقبة ضيفه ايك سولنا السويدي برباعية نظيفة، بينها 

ثاثة اهداف للتشييل ادواردو فارغاس.
وسيسعى ايندهوفن الذي تأهل اىل دور املجموعات 
بع�د ان اكتسح زيت�ا املونتينغري 5-صف�ر ذهابا و9-

صف�ر اياب�ا، اىل تعويض هزيمته يف الجول�ة االوىل امام 
دنربوبرتوفس�ك )صف�ر-2( ال�ذي يبح�ث ب�دوره عن 
ف�وزه الثاني عىل حساب مضيفه اي�ك سولنا.وتحرض 
ايندهوف�ن الذي يرشف عليه ديك ادفوكات، بشكل جيد 
ملواجهة نابويل من خال الفوز الكبري الذي حققه االحد 
املايض عىل مضيفه فينل�و بسداسية نظيفة تقاسمها 

البلجيكي درايس مريتنز ويورغن لوكاديا.
ويف املجموع�ة الثانية، يأمل اتلتيك�و مدريد حامل 
اللقب مواصلة مسلسل نتائجه الرائعة هذا املوسم عىل 
حساب ضيفه فيكتوريا بلزن الذي يتشارك معه الصدارة 
بعد فوز االول عىل مضيفه هابوعيل تل ابيب االرسائييل 
3-صفر والثاني عىل ضيفه اكاديميكا كويمربا الربتغايل 
3-1.ويبح�ث فريق املدرب االرجنتيني دييغو سيميوني 
ع�ن ف�وزه السابع ع�ىل التوايل ه�ذا املوس�م يف جميع 
املسابقات )يحتل املرك�ز الثاني يف الدوري املحيل بعد 6 
مراحل بفارق نقطتن عن برش�لونة املتصدر( والثامن 
م�ن اصل تس�ع مباريات )توج يف بداي�ة املوسم بكأس 
السوب�ر االوروبية عىل حساب تشليس االنكليزي(، كما 
يسع�ى نادي العاصمة الذي توج بلقبن من اصل ثاثة 
من�ذ ان اصبح اسم البطولة "يوروبا ليغ"، اىل انتصاره 

الخامس عرش عىل التوايل يف املسابقة االوروبية.
ويف املجموع�ة الثالث�ة، يأمل مرسيلي�ا الفرنيس ان 
يض�ع خلفة الهزيم�ة االوىل الت�ي مني به�ا يف الدوري 
املح�يل االحد املايض عىل يد فالنسيان )1-4(، من خال 
الف�وز عىل ضيف�ه ايل ليماسول الق�ربيص فيما يلتقي 
بوروسي�ا مونشنغادب�اخ االملاني ال�ذي فرط بفرصة 
املشاركة يف دوري االبط�ال بخروجه من الدور الفاصل 
عىل يد دينام�و كييف االوكراني، م�ع ضيفه فنربغشه 
الرتكي.ويملك كل من الف�رق االربعة يف هذه املجموعة 
نقط�ة واحد بعد انتهاء مباراتي الجولة االوىل بالتعادل.

ويف املجموع�ة الرابعة:، يتواجه نيوكاسل االنكليزي مع 
ضيفه بوردو الفرنيس يف مباراة قوية يسعى من خالها 
االول اىل رف�ع رصيده الربع نقاط بعد ان عاد يف الجولة 
االوىل م�ن ملع�ب ماريتيم�و الربتغايل بنقط�ة )صفر-

صف�ر(، فيما يأمل الثاني ان ينال نقطته السادسة بعد 
ان دك ش�باك كلوب ب�روج البلجيك�ي برباعية نظيفة.
ويلعب كلوب ب�روج مع ماريتيم�و يف املجموعة ذاتها.

ويف املجموع�ة الثامن�ة، يأمل انرت مي�ان ويف اول زيارة 
لفري�ق ايط�ايل اىل باك�و، ان يع�ود من ملع�ب نيفتيش 
االذربيجان�ي بالنق�اط الث�اث وذلك بع�د ان اكتفى يف 
الجول�ة االوىل بالتع�ادل م�ع روبن ك�ازان الرويس عىل 
ارض�ه )2-2(.وسيكون الفوز بمباراة اليوم مهما النرت 
النه سيمن�ح العبيه دفع�ا معنويا كبريا قب�ل مواجهة 
الج�ار اللدود ميان االح�د املقبل يف ال�دوري املحيل.ويف 
املباراة الثانية يف املجموعة يلعب روبن كازان مع ضيفه 
بارتي�زان بلغراد الرصب�ي الذي كان تع�ادل يف مباراته 
االوىل مع ضيفه نيفت�يش )صفر-صفر(.ويف املجموعة 
العارشة، يلع�ب التسيو االيطايل )نقط�ة( مع ماريبور 
السلوفين�ي )ث�اث نق�اط(، وباناثينايك�وس اليوناني 
)دون نق�اط( م�ع توتنه�ام االنكلي�زي )نقط�ة(.ويف 
الحادي�ة عرشة، يلتقي ميتاليس�ت خاركيف االوكراني 
)نقط�ة( م�ع رابي�د فيين�ا النمس�وي )دون نق�اط(، 
وروزن�ربغ النروجي )ثاث نقاط( م�ع باير ليفركوزن 
االملاني )نقطة(.ويف الخامس�ة، يلعب مولده النروجي 
)دون نقاط( مع ش�توتغارت االملاني )نقطة(، وستيوا 
بوخارست الروماني )نقطة( مع كوبنهاغن الدنماركي 
)ث�اث نق�اط(.ويف السابع�ة، يلتقي ب�ال السويرسي 
)نقطة( مع غنك البلجيك�ي )ثاث نقاط(، وفيديوتون 
املج�ري )دون نقاط( مع سبورتين�غ لشبونة الربتغايل 
)نقطة(.ويف التاسعة، يلعب كريات ش�مونة االرسائييل 
)نقطة( مع ليون الفرنيس )ثاث نقاط(، وسبارتا براغ 
التشيكي دون نقاط( مع اتلتيك بلباو االسباني وصيف 

البطل )نقطة(.

 أغ�دق املدير الفني لبنفيكا الربتغايل والعب�وه املديح عىل فريق 
برش�لونة، بع�د خسارتهم عىل ملعبهم أمام�ه بهدفن نظيفن 
الثاث�اء يف الجولة الثانية من دوري أبط�ال أوروبا لكرة القدم.
وأكد املدرب جورجي جيسوس عندما سئل عما افتقده فريقه 
للف�وز باملب�اراة "ال يشء ، ببساطة لعبنا أم�ام أفضل فريق يف 
العالم".وأضاف جيسوس يف مقابلة تليفزيونية أعقبت املباراة 
"إن�ه فريق يتمتع بامله�ارة ، وبمؤهات تسم�ح له بامتاك 
الك�رة بنسب�ة 70 يف املئة، سواء كان يلعب أم�ام بنفيكا، أو 
أي فري�ق آخر".من جانب آخر، أق�ر الظهري األوروجوياني 
ماك�يس برييرا بأن�ه "من الصع�ب أن يركض امل�رء طيلة 
الوق�ت وهو متأخر )يف النتيجة(. لقد واجهنا فريقا كبريا. 
كنا نرغب يف الخ�روج بنقطة، عىل األقل، لكن ذلك لم يكن 
ممكنا".ب�دوره ح�اول األرجنتيني بابلو أيم�ار أن يكون 
أكث�ر تبسيطا: "هن�اك كرة واحدة ، وه�م امتلكوها ثاثة 
أرب�اع اللقاء. حاولنا اللعب وامتاك الكرة. يف الشوط األول 
الحت لنا بع�ض الفرص للتسجيل ، لكن عندما تواجه هذا 
الفريق وأن�ت متأخر، تكون األم�ور أصعب".وقال أيمار، 
املث�ل األعىل ملواطن�ه ليونيل مي�يس أبرز نجوم برش�لونة 
عندم�ا كان طفا ، إنه تحدث قبل املباراة كثريا مع العب 

الفري�ق الكتالوني ، دون أن يكشف عن فحوى الحديث 
وقال: "حكى يل كانت أمورا تخصه".

يعتق�د رونالد كوم�ان أسط�ورة برش�لونة أن الكرة 
الذهبية ينبغي أن ُتمنح يف األخري إىل كريستيانو رونالدو 
نج�م ريال مدري�د، حيث حصل ليوني�ل مييس مهاجم 
برشلونة عىل تلك الجائزة بالفعل لثاث مرات متتالية.

املدير الفن�ي لفينورد تحدث إىل صحيفة آس قائاً "ملن 
أعطي الكرة الذهبية؟ كم مرة حصل عليها مييس؟ ثاث 
م�رات؟، إذاً فإني س�وف أمنح واح�دة رونالدو".وأضاف 
"مييس أفضل العب يف العالم، ولكن كريستيانو العب كبري 
أيض�اً مثل مييس، وإنه يصنع الفارق لصالح ريال مدريد".

ثم أغ�دق الدويل الهولندي السابق الثن�اء عىل تيتو فيانوفا 
املدي�ر الفني لربش�لونة، فق�ال "نتائج برس�ا تيتو تتحدث 
ع�ن نفسه�ا. أعتقد أنهم ال يزال�ون يمتلك�ون فريقاً قوياً 
عىل الرغم من وج�ود بعض الاعبن املصابن. أعتقد أنهم 
جيدون جداً يف ه�ذه اللحظة".ويف النهاية، تطرق املدافع 
املتقاعد للحديث عن جوزيه مورينيو 
املدير الفني لل�وس بانكوس، 
وأت�م "موريني�و هو مدرب 
جيد للغاية حيث نجح مع 
الرغم  الفرق. ع�ىل  عديد 
لعب�ه  أسل�وب  أن  م�ن 
يختلف عن برش�لونة، إال 
أن فرقه حصلت دائماً عىل 

نتائج جيدة".

تأه�ل الربيطاني املفعم بالحم�اس آندي موراي 
حام�ل لق�ب بطول�ة الياب�ان املفتوح�ة للتن�س 
واملصن�ف األول فيه�ا إىل دور الثمانية من البطولة 
األربع�اء بعدما قىض عىل أي مقاوم�ة من منافسه 
السلوفاك�ي لوك�اس السك�و ليف�وز علي�ه 1/6 
و2/6 يف ال�دور الثان�ي م�ن البطولة.وتق�دم 
صاحب ذهبية التنس يف دورة األلعاب األوملبية 

األخ�رية "لن�دن 2012" واملت�وج بلق�ب 
بطولة أمريكا املفتوحة الشهر 

املايض خط�وة أخرى نحو 
ال�ذي  الف�ارق  تضيي�ق 

الاعبن  يفصل�ه ع�ن 
التصني�ف  يف  األول�ن 
لاعب�ي  العامل�ي 
املحرتف�ن  التن�س 
السوي�رسي   ،
في�درر  روجي�ه 
والرصب�ي نوفاك 

 ، ديوكوفيت�ش 
خال موسم 

البط�والت 

اآلسيوية الحايل.
وسجل م�وراي ، ال�ذي لعب تحت 
بسب�ب  الي�وم  مغل�ق  سق�ف 
هط�ول األمطار ، ستة إرساالت 
ساحق�ة وكرس إرس�ال السكو 
أربع مرات خال 57 دقيقة من 
اللع�ب ليحق�ق انتص�اره ال49 
بهذا املوسم ويلب�غ دور الثمانية 
إلح�دى البطوالت للم�رة 11 خال 
موس�م 2012 الحايل.وقال موراي 
الفائ�ز بثاث�ة ألق�اب ه�ذا 
املباراة  املوسم: "بدأت 
جي�د  بمست�وى 
.. كان يوما  حقا 
طويا اليوم ألننا 
امللعب  وصلن�ا 
مبكرا ولم أكن 
أري�د أن يمت�د 
الي�وم ألط�ول 

من ذلك".
الاعب  وأضاف 
 : ي السكتلن�د ا

"كانت البداية مثالية بالنسبة يل ، فا أعتقد أنني خرست 
أكثر من أربع أو خمس نقاط خال األشواط األوىل اليوم. 
أم�ا يف املجموعة الثانية ، فبمجرد أن كرست إرساله عدت 
ألعب جيدا من جديد".وتقدم موراي 4/ صفر يف املجموعة 
األوىل قبل أن يتمكن منافسه السلوفاكي املصنف 65 عىل 
العال�م أخريا م�ن وضع اسمه ع�ىل لوح النتيج�ة. بينما 
أنهى م�وراي املباراة بتسجيل نقطة مب�ارشة يف النقطة 
الحاسم�ة الثاني�ة للمب�اراة الت�ي أنهاها خ�ال أقل من 
ساعة واحدة.وقال موراي: "بعد مباراتي األوىل هنا )أمام 
الكروات�ي صاح�ب اإلرسال الق�وي إيف�و كارلوفيتش( ، 
ك�ان من الصعب أن أحدد مست�وى أدائي ألنني لم أخض 
سب�اق مطوال أمام كارلوفيت�ش .. ولكنني اآلن أرى أنني 
ألعب بمستوى جيد جدا".ويلتقي موراي يف دور الثمانية 
بطوكي�و غ�دا الجمعة م�ع املصنف الساب�ع السويرسي 

ستانيس�اس فافرينكا الذي 
حج�ز يف وق�ت سابق 

بطاقات  أوىل  اليوم 
الدور  له�ذا  التأهل 

بتغلبه عىل الفرنيس 
ش�اردي  جرييم�ي 

و7/6   )1/7(  6/7
)8/6( و5/7 .

تع�رض مدافع برش�لونة كارلوس بوي�ول إىل إصابة 
بمرفق ذراعه األيرس وذلك خ�ال لقاء فريقه الثاثاء 
أم�ام نادي بنفيكا الربتغايل ضم�ن الجولة الثانية من 

لقاءات املجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.
قائد البلوجرانا رصح بعد اللقاء عرب موقع تويرت قائاً 
"صباح الخري، حيث ترشق الشمس من جديد، ش�كراً 
لك�ل تعليقاتكم".واض�اف "أرغ�ب يف توجي�ه الشكر 

لك�ل م�ن ت�وىل عاج�ي ومساعدت�ي 
هناك يف الربتغ�ال، ش�كراً لهم".جديٌر 

بالذك�ر، أن النج�م اإلسبان�ي سيغيب عن 
لقاء الكاسيكو مس�اء األحد القادم أمام 

ري�ال مدريد ع�ىل ملعب الكام�ب نو حيث 
من املنتظر غياب�ه لفرتة قد تصل لستة 

أسابي�ع ولن تقل ع�ن الثاثة بحسب 
مصادر داخل النادي الكتاني.

اتج�ه النجم األملان�ي "ميشئيل ب�االك" برسعة نحو العم�ل كمحلل ريايض يف 
إح�دى القنوات الربيطانية بعد ساعات قليلة من إعانه عن قرار إعتزال كرة 
الق�دم نهائياً. نج�م املانشافت يف موندي�ايل 2002 و2006 وقائدهم لنهائي 
ي�ورو 2008 تلقى عدد من العروض لاستم�رار كاعب من أندية أمريكية 
وأسرتالية كلوس أنجلوس جاالكيس ونيويورك ريد بولز باإلضافة لسيدني 
روفرز إال أنه فضل اسدال الستار عىل مسريته التي امتدت لنحو 16 عاماً.
صحيف�ة إكسربس األملانية أكدت أن وصي�ف دوري أبطال أوروبا مع باير 
ليفرك�وزن 2002 سُيشارك يف تحليل مب�اراة مانشسرت سيتي وبوروسيا 
دورتمون�د األملاني املقرر لها عىل ملعب طريان االتحاد يف مدينة مانشسرت 

لحساب الجولة الثانية من مجموعة املوت.

ليفربول وايندهوفن يواجهان اودينيزى ونابولي في يوروبا ليغ

موراي يتأهل لدور الثمانية ببطولة اليابان

ش�هدت مباراة رديف ليفربول وويست بروميتش البي�ون منتصف هذا األسبوع عودة 
صان�ع األلع�اب املوهوب "جو كول" للماع�ب بعد فرتة غياب تج�اوزت الشهر ونصف 

بداع�ي إصاب�ة يف أوتار الركبة تع�رض لها أثناء ال�دور التأهييل لل�دوري األوروبي، ومن 
املتوق�ع مشاركته كبديل يف الشوط الثاني أمام أودينيزي اإليطايل عىل ملعب أنفيلد روود يوم 

الخميس املقبل.
وق�ال جو كول للموق�ع الرسمي لليفربول "كان لطيفاً يل الخ�روج من هذه الحالة والعودة 
للع�ب، أش�عر أن لياقتي البدنية عىل ما ُي�رام، وأنا حقاً أستمتع بلعب ك�رة القدم مع العبي 

ليفربول الصغار سناً لكن هذا ال يكفي أريد املشاركة يف أقرب فرصة مع الفريق األول".
وأضاف "أعتقد أن أهم يشء كان الحصول عىل فرصة للعب مباراة تنافسية واختبار نفيس 
ملعرفة حال لياقتي البدنية، كنت سعيد جداً ومن اآلن فصاعداً سأتقدم نحو األمام وأتمنى 
أن أكون ُمتاحاً للعب مع الفريق األول سواء يف أنفيلد روود أو يف أي مكان، لعبة كرة القدم 

مهمة يل وأنا حقاً استمتع بها".
وك�رر حديثه ع�ن اخذ فرصة مع الفري�ق األول بقوله "الكرة تمث�ل يل الفرح والعاطفة، 
وأح�ب اللعب يف أي وق�ت، وال يمكن أن يكون هناك مكان أفضل م�ن ليفربول ألنه فريق 
ميلء بالعواطف، وأعتق�د أن املدرب سُيقيم لياقتي قبل لقاء أودينيزي يوم الخميس، وأنا 
حري�ص عىل إثب�ات قدرتي عىل اللع�ب سواء كأس�ايس أو كإحتياطي، أن�ا فقط بحاجة 

للعودة للفريق األول".
نج�م تشيل�يس السابق اعرتف قائاً "م�ن الواضح أنني لسُت عىل ما ُي�رام بنسبة %100 
ألنني ل�م ألعب مباراة كاملة ولكن أنا فقط بحاجة للمشاركة، وأريد اللعب، وبالطبع انه 
ل�يشء جي�د أن هناك الكثري من الاعب�ن يقاتلون من أجل مراكزه�م يف الفريق، وهذا ما 
يمتاز ب�ه األندية الناجحة".واختتم حديثه "مستوى ليفرب�ول يرتفع، والفتيان الصغار 
ق�د قدموا أش�ياءاً جيدة هذا العام، لعبوا بطريقة استثنائي�ة، وأعتقد أن املستقبل يمكن 

أن يصبح رائعاً للنادي".

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

باالك يرفض العروض الكروية 
من اجل التلفزيونية!!

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

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

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

بويول يشكر جماهير برشلونة

مدرب بنفيكا: لعبنا 
امام أفضل فريق 

في العالم

كومان يرشح رونالدو 
للكرة الذهبية جو كول: متعة اللعب مع صغار 

ليفربول ال تكفيني
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لالشتراك 
واإلعتالن 

لع���ام  لمستش���ار ا ا
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤي���د عب���د الزه���رة
صف���اء خل���ف

لتحري���ر س���كرتارية ا

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا
07901463050
07709670606

        بغداد/ المستقبل العراقي

بعد س�نوات ع�ى إغالقها تع�ود جزيرة 
بغداد الس�ياحية لتس�تقبل زوارها من جديد 
بعد إكمال الكث�ر من املرافق والبنى التحتية 
الت�ي خربته�ا آل�ة الح�رب، حي�ث تعرضت 
الجزي�رة من�ذ 2003 إىل أعم�ال النهب، كما 
اتخذتها القوات األمركية كقاعدة عسكرية.

منذ افتت�اح جزيرة بغداد أم�ام الزائرين 
م�ن جدي�د الع�ام 2009، ف�ان ع�دد 
القاصدي�ن للتمتع بمرافقه�ا يزداد، 
باكتم�ال مراح�ل التطوي�ر واالنجاز 
يف الكثر من املراف�ق الحيوية. وتبلغ 
ذروة اإلقبال عى الجزيرة يف املناسبات 
الوطنية والدينية السيما األعياد حيث 
تتوفر فيه�ا الكثر من أماكن الرتفيه 
مثل مرسح حقي الش�بيل والس�ينما 
الصيفي�ة، وبح�رة مس�احتها 100 
دون�م، وم�راس، إضاف�ة إىل متاج�ر 
للبولنغ  ومطاع�م متنوع�ة، ون�ادي 

وديسكو، اضافة اىل صاالت ألعاب.
وال يجد الزائر صعوبة يف الوصول 

إليه�ا ع�ر طري�ق رئييس ع�ى جانب�ي نهر 
دجل�ة، و طري�ق آخ�ر يخرتق امل�زارع حيث 
تقع الجزيرة يف وسط النهر وعى بعد 20 كم 
ش�مايل العاصمة بغداد.والن الجزيرة تقع يف 
منطقة تمت�از بكثافة البس�اتني، حيث املاء 
والخ�راء، وه�ي منطقة الفحام�ة الغنية 
بأش�جار النخي�ل ف�ان ذلك ُيضفي مس�حة 
جمالية جديدة عى املكان , ويكسب الزائرين 

الشعور بالراحة والهدوء.

ع�ام  أنش�ئت  الجزي�رة 
1980 وافتتح�ت عام 1983، 
وتبلغ مس�احتها نحو 2000 
مرت طوالً وبعرض 110 
أمت�ار. يقول املوظف 

الس�ياحي رحمن عيل انه منذ ترميم وصيانة 
مس�بح الجزيرة الصيفي يف أي�ار 2012 فان 
حجم الزيارات للجزيرة ازداد السيما من قبل 

الشباب.
ويش�ر الطال�ب الجامعي س�عد البياتي 
ان�ه ق�دم اىل الجزي�رة ضمن س�فرة طالبية 
تحس�نا  ي�رى  حي�ث 

ملموس�ا يف الخدم�ات اضاف�ة اىل تأس�يس 
وترمي�م مرافق جدي�دة. املواطن قيس عامر 
الذي يزور الجزيرة بصحبة عائالته يس�تذكر 
أياما جميلة عاش�ها يف ه�ذا املكان الرتفيهي 
يف التس�عينيات، مش�را اىل ان ع�ودة الحياة 
اىل الجزيرة يس�اهم يف تقليل العبء والزحام 
الب�ري يف مدين�ة ال�زوراء الت�ي تع�د الرئة 
الرئيس�ية للمتعة بالنس�بة لسكان بغداد 

وحتى املدن االخرى.
العامري،  حس�ن  أم�ا 
م�درس، فيس�تذكر حفلة 
يف  أقامه�ا  الت�ي  زواج�ه 
الجزيرة عام 1989، متأمال 
واللي�ايل  األي�ام  تع�ود  ان 
الجميل�ة اىل س�ابق عهدها. 
وتضم الجزي�رة مرافق إيواء 
أيض�ا ه�ي عب�ارة ع�ن أربع 
عرة غرفة، تؤجر للعرسان، 
وهنالك أيض�ا صالة احتفاالت 
وقاع�ة اجتماع�ات تتس�ع ل� 
250 شخص تصلح للمؤتمرات 

الكبرة.

 UPI /فلوريدا      

 فرض�ت الرطة يف والية فلوريدا األمركية اإلقامة الجرية عى قرد 
بعد اتهامه بعّض رجل يف ذقنه.

وذك�رت صحيف�ة )فلوري�دا ت�وداي( أم�س األول الثالث�اء أن براد 
برم�ان، مالك القرد »موكي«، التق�ى رجالً وزوجته حيث طلبا منه أنه 

يس�مح لهما بمداعبة ق�رده البالغ من العمر 19 عاماً، غر أن س�يارة 
م�رت مرسعة م�ن أمامهم أجفلت الحيوان، ما دفع�ه إىل عّض الرجل يف 

ذقنه واقتطاع قطعة من جلده.
وق�ال بوب ب�راون، من دائرة الس�يطرة عى الحيوان�ات إنه تم وضع 

القرد رهن اإلقامة الجرية للتأكد من عدم إصابته بداء الكلب.
م�ن جهته، ق�ال برمان إنها امل�رة األوىل التي يعض فيه�ا قرده أحد، 
وه�و يخرجه للتنزه كل يوم ووضعه لش�هر كامل داخل قفصه س�يكون 

بمثابة سجن له.

إحراجها أفقدها 50 كغم يف سنة واحدة !قرد.. رهن اإلقامة اجلربية!
UPI /لندن      

 لعب إحراج الريطانية كليز هيوز بسبب حجمها، 
الرئي�يس  الداف�ع  كان  ان�ه  إذ  بحياته�ا،  مهم�اً  دوراً 
لتجه�د وتخ�رس أكث�ر م�ن 50 كيلوغراماً خالل س�نة 
واحدة.وأف�ادت صحيف�ة »داييل ماي�ل« ان هيوز، من 
برمينغه�ام، منعت م�ن ركوب دوالب ه�واء إذ علقت 

فيه بس�بب ضخامتها ما دفعه�ا إىل اتخاذ 
قرار بالتخلص م�ن الوزن الزائد.وأوضحت 
ان امل�رأة البالغة من العمر 31 س�نة نجحت 
بمس�عاها وخرست أكثر م�ن 50 كيلوغراماً 
وبات�ت ترتدي مالبس 6 م�رات أقل مما كانت 
تلبس�ه من قبل.وأش�ارت إىل ان مواظبة املرأة 
عى املالكمة والرياضة هي التي كانت أبرز ما 

س�اعدها عى خس�ارة الوزن. وأوضحت املرأة ان حجمها 
تضخم بعدما خضعت قبل 4 س�نوات لجراحة اس�تئصال 
الرحم وعاش�ت حال�ة من االكتئاب وأخ�ذت تفرط باألكل 
وال تتحرك كثراً إىل ان بل�غ وزنها 165 كيلوغراماً.واتبعت 
هي�وز عدة أنظمة غذائية وخرست بع�ض الوزن من قبل، 
لك�ن هذه املرة كان الق�رار نهائياً وقد نجحت بمس�عاها 

وهي تستمتع بجسمها الجديد.

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 

من رابع املستحيالت كما يقال، أن )تجتمع( كلمة الشعب بمكوناته 
القومية والدينية، وتتطابق تماما مع أطراف العملية السياس�ية بشتى 
اطيافه�ا، و)ُتجم�ع( ع�ى موقف واحد، او ش�خص واح�د، ولكن مثل 
هذا الجماع الش�عبي والرس�مي والحزبي والس�يايس، تحقق ألول مرة 
بصورة غر مس�بوقة، وذلك ع�ر النظرة الواحدة املوحدة إىل )س�لمان 
الصال�ح( ع�ى انه رمز الع�راق وعن�وان الوطن والوطني�ة، ومعلوم ان 
الب�الد لم تتفق من قبل عى ش�خصية عراقية كما اتفقت عى الصالح، 
فالرموز الكبرة يف تاريخ العراق القديم والحديث كاملتنبي وعبد الكريم 
قاس�م والجواهري وغرهم، كانت بكل مالها من مكانة، موضع خالف 

واختالف واجتهاد!
الصالح رجل يف الخامس�ة والس�تني من العمر، حاصل عى شهادة 
الدكتوراه يف علم االقتصاد من أمريكا، وعى الدكتوراه يف علم االجتماع 
من فرنس�ا، وقد اعتذر عن قبول الجنسية من البلدين برغم إلحاحهما، 
مثلم�ا رفض اي منصب وظيفي يف املؤسس�ات االمركية والفرنس�ية، 
سواء الرس�مية او الجامعية، وفضل التفرغ لبحوثه ودراساته، وإلقاء 
املح�ارضات يف املنتديات العاملية الرصينة ون�ر نتاجه الفكري لخدمة 

اإلنسانية.
كان الرجل منذ ثالثة عقود، حيث بدأ اسمه يحر يف ذاكرة الثقافة 
األممي�ة بق�وة، يدافع ع�ن العراق وتاريخ�ه وحضارته، ويكش�ف عن 
طاقات ش�عبة الخالق�ة ويزيل الغبار عن وجه�ه الحقيقي وما تعرض 
له من تشويهات متعاقبة.. وقد تعرض نتيجة ذلك اىل اكثر من محاولة 
اغتي�ال، ولكنه�ا لم تثن�ه عن مواصلة جه�وده، حتى بات�ت الصحافة 

الغربية تسميه، صوت العراق العذب.
 حصل الصالح عر مسرته عى ماال يحىص من األوسمة والشهادات 
التقديرية من معظم دول العالم ويف مقدمتها أمركا وفرنس�ا وروس�يا 
وأملاني�ا والص�ني واليابان، مثلما حصل عى س�بع جوائز مالية ضخمة 
بل�غ مجموعه�ا )650( ملي�ون دوالر.. ترع به�ا جميعا ل�دور االيتام 
واملس�نني والعج�زة يف العراق.. ولع�ل مما يذكر للرجل ال�ذي كان كثر 
التنقل والجوالت الدولية وكثر الرتدد عى بالده، وخاصة مسقط رأسه 
يف الحلة، انه كان بعيدا عن السياس�ة واالح�زاب واالنظمة، الن قضيته 
االوىل الت�ي ال تتق�دم عليها قضي�ة أخرى هي العراق )ش�عبا وحضارة 
وامكاني�ة( وكي�ف ينق�ل صورته املرق�ة اىل العام، وكي�ف ينهض به 

ويساعده عى الوقوف متعافيا!
يف اخ�ر زيارة للصال�ح، مطلع العام الحايل، تم االحتفاء به رس�ميا 
وش�عبيا، كما يف املرات الس�ابقة، وقد طالبت غر وس�يلة من وس�ائل 
االعالم العراقية رفع اس�مه ع�ى احد الش�وارع او الجامعات الحديثة، 
او عم�ل تمث�ال يوض�ع يف مركز بغ�داد، فيما وجهت الدع�وة له اللقاء 
مح�ارضة عى قاعة االجتماعات الرسي�ة يف املنطقة الخراء من باب 
االعت�زاز، وقد ح�ر الرج�ل، والقى مح�ارضة بعن�وان، )املحاصصة 
االقتصادية( اشار فيها اىل انه ال يرى ضرا يف املحاصصة، لو تم تطبيقها 
بصورة ش�املة، النها ليست مجرد )مناصب( توزع بني اطراف العملية 
السياس�ية، بل هي اوس�ع بكثر من هذه املناص�ب واالطراف، لكونها 
تش�مل )الدولة( كلها، اي ) املسؤولني + الشعب( واهم عنرص فيها هو 
االقتصاد، وبالتايل فان توزيع الثروات يجب ان يخضع للمحاصصة بني 
هذي�ن الطرفني، وبما ان ) املس�ؤولني ( هم ) االقلية ( و)الش�عب( هو 
)االكثري�ة( فهذا يتطلب اع�ادة نظر جذرية يف طريق�ة توزيع الرواتب 
واالج�ور عى وف�ق االس�تحقاقات التي تفرضه�ا نس�بة كل منهما يف 
الدول�ة!! وحني انتهت املحارضة، ش�هدت القاع�ة اجتماعا طارئا، وقد 
اتهمت فيه احدى الكتل سلمان صالح بأنه ينفذ أجندة مشبوهة.. بينما 
اقرتحت كتلة أخرى إحالته اىل القضاء بأية تهمة، وبعد مداوالت طويلة، 
تم االتفاق عى ان تتكت�م االطراف جميعها عى املحارضة، و)تعترها( 
م�ن االرسار الخاصة جدا، ولكن املش�كلة يف الع�راق، ان اخطر االرسار 

تصل اىل الناس قبل ان ينتهي االجتماع!! 
• ل�كل حدث)زم�ان( و)م�كان( و)أدوات( لك�ي تكتم�ل عوام�ل 

إنتاجه.
والزمان هنا هو: العام 2008.

وه�ذا التاريخ يعن�ي..ان الن�اس يف العراق قد بدأوا للتو يتنفس�ون 
اله�واء النظيف البعيد عن دخان الطائفية البغيضة والذبح عى الهوية؛ 
وان كانت األنفس تحمل الكثر من الجراحات؛ وكانت تعرف مسببيها..
لك�ن ماذا يملك الفقراء من أمثالنا س�وى الحناجر؛ وهذه قد بحت من 
ال�رصاخ والبكاء ع�ى فقد األحب�ة؛ بعد ان ص�ار الوطن س�احة لعب؛ 
ومصائر الناس أوراق قمار؛ ودماؤهم رهانا بيد االمريكان واإلرسائيليني 

والذباحني من األعراب.
• أما املكان فهو: ملعب الشعب!!

نهائ�ي ال�دوري املمتاز بني )ال�زوراء( ذلك العش�ق البغدادي اآلرس 
للنوارس..

 وب�ني )اربي�ل( القلعة الصفراء التي اخ�ذ منتخبها يقهر منتخبات 
العاصمة؛ ويف اجواء غذتها قوات االحتالل لتسمح للضغينة ان تنمو بني 

تالفيف النسيج الوطني املتآلف منذ أزمنة سحيقة.
• واألدوات.. جمهور قّدره املتابعون بأكثر من 50 ألف متفرج!!

إذن..اكتمل�ت عن�ارص الحدث؛ وما علينا س�وى انتظ�ار انفجاره؛ 
وليفّجر معه كل توقعات املراقبني والسياس�يني؛ بل وينسف آخر أحالم 
التطبي�ع بني الج�رح والس�كني؛واعني:بني ق�وات االحت�الل األمريكي 

املدججة باألسلحة الليزرية وبني جمهور ملعب اعزل!
• قبل بدء املباراة..توقفت الهمرات عند بوابة امللعب؛ وترجلت منها 
دوريات تهادت بثقة وش�عور باالستعالء إىل الخط القريب من العشب؛ 
وباعتباره�ا اآلمرة الناهية أخذت تتفح�ص الجمهور العريض الذي عّد 
دخولها إىل حرم هوايته ذنبا يجب أن تعاقب عليه؛ فاش�تعلت الرارة..
وكانت عبارة عن مفردة ساخرة لكنها رسعان ما تحولت اىل سيل هادر 
م�ن الهتاف�ات: بس .. ميو؛ وع�ادة ما تقال هذه املف�ردات اىل البزازين 
والعت�اوي لطردها من املطبخ؛ ثم لحق بها هتاف مكمل تماما ملا أراده 
الجمه�ور الغاضب )بس- ميو – أنعل أبو إرسائي�ل البو أمريكا( وحني 
رمى احد الجنود الصلفني زجاجة ماء عى الجمهور؛ تهاوت عليه وعى 
ربع�ه القنادر والنع�الن وقناني امل�اء الفارغة؛ وبهتاف م�دو يطالبهم 
بالخ�روج؛راّدا ع�ى مخطط�ات أس�يادهم يف البيت األبي�ض وتل أبيب 
)إخوان س�نة وش�يعة – هذا الوطن ما نبيعه( لتنه�زم الهمرات مجللة 

بالعار والخيبة!
• يف ه�ذا الراب�ط ال�ذي أرفقه للق�رّاء؛ توجد الحيثي�ات كلها: حدثا 
ومكانا وش�هودا؛ وبداخيل حرسة: ماذا لو وضعت�ه الفضائية العراقية 
مس�تهال لكل نراتها اإلخبارية؛ وان تعمم�ه دائرة االتصاالت الوطنية 
ع�ى الفضائيات العراقية التي تبث من الداخ�ل او الخارج؛ فال تقترص 
مش�اهدته ع�ى فضائي�ة ثانوي�ة ليس له�ا تلك الس�عة من االنتش�ار 

والحضور يف بيوتنا.
• أرجوكم..خزّن�وه يف موبايالتكم ؛ ودع�وا أوالدكم يطلعون عليه ؛ 
الن ما حدث-يومها- يف ملعب الشعب لم يكن حدثا عابرا رغم عفويته؛ 
وإنم�ا كان ملحم�ة ش�عبية بكل املقايي�س؛ ملحمة س�ّطرتها حناجر 
الفقراء املنتمني للوطن والناس؛ فالرّساق والسياس�يون وضعوا الوطن 
بجيوبهم وتهي�ؤا لالعتذار من الجنود الهاربني م�ن نهائي دوري الكرة 

املمتاز.
.. واليكم الرابط :

http://www.youtube.com/watch?feature=endscree
v=cyLWIBQFo7o&1=n&NR

  *  حسن العاني

  * جواد الحطاب

املحاصصة االقتصادية !

بس .. ميو: أنعل  أبو 
إرسائيل البو أمريكا!!

دغدغ���ات

ب���ة باالزمي���ل لكتا ا

لتحري���ر  مدي���ر ا

       بغداد/ متابعة

ش�ّن رواد موق����ع التواص�ل 
االجتماع�ي فيس��بوك هجوم�اً 
ح�اداً ع�ى املط���رب ماج�د 
املهن�دس؛ بس�بب ترسيح�ة 
ش�عره الغريب�ة الت�ي أط�ل 
ع�ى الجمهور به�ا يف أحدث 
الصور الفوتوغرافية الدعائية 

أللبومه الجديد »أنا وياك«.
املهن�دس املعروف عنه الظهور 
بل�وك كالس�يكي إال أن�ه تخى عنه 
واس�تبدله بقصة ش�عر مستوحاة 
من الغرب، إضافة إىل ارتدائه املالبس 

الكاجوال.
عى  التعليقات  وانهال�ت 
الصور فمنه�م من طالبه 
بالرجوع لسابق إطالالته 
حفاظ����اً ع�ى هويته 
العربية، ومن�هم من رأى 
التغير س�مة العرص  أن 

خاصة مع ف�نان مثله.
املطرب  أن  يذك����ر 
ألزمة  تع��رض  العراقي 
كب�رة حيث ت�م ترسيب 
أغاني ألبومه عى مواقع 
اإلنرتنت مما أرض بركة 

روتانا املنتج�ة لأللب�وم.

ترسحية شعر املهندس تغضب مجهوره

جتتزيتترة بغتتداد.. تتتنتفتس دجلتتتة وحتتتفتتتل بالتتزّوار 
مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات احلرارة 

       الرباط/ وكاالت 

بصفتها س�فرة لرك�ة »بانتني« توجهت املمثلة الرتكية توبا بويوكوس�تن 
الشهرة ب�»مليس« يف مسلسل »بائعة الورد« او بعايص من مسلسل »عايص«، إىل 

املغرب للمشاركة يف حفل نظمته رشكة »Procter & Gamble« يف كزابالنكا.
 وم�ن ضمن فعاليات الرتويج حرت توبا ندوة إلحدى الجمعيات النس�ائية 
التي ترتأس�ها »عائش�ة الش�نا« والتي تعد واح�دة من أهم املناض�الت يف املغرب 
لحقوق امل�رأة، والجمعية تعن�ي باألمهات العازبات، وتس�عى إىل املطالبة بكافة 

حقوقهن.

مليس يف املغرب لت«أعامل إنسانية«

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

       دبي/ وكاالت

احتل�ت الكويت املركز الس�ادس والس�عودية 
املرك�ز الثال�ث يف قائم�ة أول عرة بل�دان تعتر 
ش�عوبها األكثر كس�ال، حيث حصلت الس�عودية 
عى نسبة 68.2% والكويت نسبة 64.5%، يف الوقت 
الذي احتل�ت نيوزلندا املركز األول بنس�بة %71.9 
تلتها سوازيالند بنسبة 69%.الدراسة أعدها فريق 
بح�ث دويل، ي�رف عليه الروفيس�ور غريغوري 
هيث، من جامعة تينيس، اعتمد فيها عى معطيات 

من العرة س�نوات األخرة حول النشاط البدني 
ال�ذي يبذله س�كان العال�م، وكان البحث قد نر 

يف مجل�ة The Lancet الطبي�ة الريطانية.
وبحس�ب موقع روس�يا اليوم، فإن 

الدراسة شملت 102 دولة، وكان 
املركزين الرابع والخامس من 
نصي�ب األرجنت�ني ورصبيا، 
أما الشعب البنغايل فقد احتل 
املرك�ز األخر بنس�بة %4.7.

ومن البلدان التي قد يس�تغرب 

الق�ارئ م�ن احتالله�ا مراك�ز متقدم�ة يف هذه 
القائمة: اليابان يف املركز التاس�ع بنسبة %60.2، 

 15 املرك�ز  يف  وإيطالي�ا 
بنسبة %54.7.

السعودية والكتويت بني الت6 األوائتل األكثتر كستتاًل يف العالتم


