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مص��در: مكات��ب صيرف��ة تضخ كميات بس��عر أقل من الرس��مي لزعزعة الس��وق

االثنين

لنيابي��ة ل���                     : ال ب��د م��ن اس��تيراد أطب��اء ف��ي ظ��ل وج��ود 7.5 طبي��ب ل��كل 10 آالف مواط��ن الصح��ة ا
لمالية.. خبي��ر: ال يمك��ن توزيعها لنف��ط توزع نهاي��ة الس��نة ا ئ��ض ا ضي��اء االس��دي يؤك��د ل���                  : فوا
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نيويورك تايمز: السعودية 
وقطر أوقفتا تسليح املعارضني 

السوريني باألسلحة الثقيلة
ص15ص13ص5

أمريكا وإرسائيل تعتزمان إقامة حكومة »اخوانية« يف غزة.. 
والتخلص هنائيًا من »اهلم الفلسطيني«!!

لتحري��ر« واحتض��ان »حم��اس« ء »منظم��ة ا لغ��ا بع��د إ

فتاة عبر 
»فيسبوك«: حّددنا 

ساعة الهروب 
لكنه خذلني!

ص4

            بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف نائ�ب محاف�ظ البنك المرك�زي مظهر 
محمد صالح، أمس األحد، عن وصول طلب ش�راء 
ال�دوالر في م�زاد العمل�ة الصعبة ل��500 مليون 
دوالر يومي�ا، مؤك�دا أن هذه الطلبي�ة فوق طاقة 
االقتصاد العراقي، مستغرباً في الوقت نفسه عن 
وجود هذا الكم الهائل من الدينار كس�يولة نقدية 
لشراء الدوالر.وقال أن “عملية إيجاد مزاد للعملة 
األجنبي�ة يأت�ي ضمن إطار الس�يطرة على س�عر 
ص�رف الدينار العراق�ي من قبل البن�ك المركزي، 
حيث تنقسم هذه العملية إلى قسمين، األول يذهب 
للتحويالت خ�ارج البلد وهو الجزء األكبر من بيع 
العملة األجنبية، والهدف من هذه المبيعات لتمويل 
التجارة وعمليات االس�تيراد ، والقسم اآلخر يأتي 
ضمن احتياج�ات المواطنين من ال�دوالر النقدي 
وال�ذي من المفترض أن يكون للس�فر ولتمش�ية 
بعض األمور الصغيرة، والتي بات البعض يحتفظ 
به�ا كعملة للتخزين”. وبين أن”البنك المركزي قد 
عم�ل على تخصي�ص حصص للمص�ارف األهلية 
ولمكاتب التحويل المالي والصيرفة، حيث منحنا 

م�ن 1.25 - 2 ملي�ون لكل مصرف بحس�ب رأس 
المال الذي يمتلك�ه، ومبلغ 75 ألف دوالر لمكاتب 
الصيرف�ة والتحوي�ل المال�ي، وف�ي م�ا يخ�ص 
المواطنين فأنهم يمكنهم الحصول كحد أدنى من 
العملة على 5 آالف دوالر كحد أدنى وعش�رة آالف 
كحد أعلى”.وأكد أن “مزاد العملة األجنبية يتعرض 
لهجم�ات عملة، أي أصبح هناك طلب على الدوالر 
مقابل إيداعات مبالغ بالدينار العراقي بشكل غير 
مس�بوق، حيث تصل طلبات ش�راء الدوالر إلى ما 
يقارب 500 مليون دوالر، وهذه الطلبية هي فوق 
طاقة االقتص�اد العراقي، لذلك قام البنك المركزي 
نهاية 2011 بوضع س�قوف لتغطية تلك الطلبات 
وفق تعليم�ات وآليات خاصة، والتي بدأت بتحديد 
بي�ع المركزي ل� 200 ملي�ون دوالر، ثم عدل على 
تل�ك التعليم�ات وبدأنا بمن�ح البن�وك الكبيرة 15 
مليون دوالر يوميا لغرض سد تحويالتها المالية، 
فض�ال ع�ن منح من هذا الس�قف حت�ى 5 ماليين 
دوالر لبعض المصارف، وفيما تم حس�اب المبلغ 
االجمالي الذي يبيعه البنك المركزي س�نجده 340 

مليون دوالر يوميا”.

قوة أمريكية كبرية تصل إىل العراق !!

1800 مبنى تراثي مهدد بالزوال يف بغداد

املركزي: طلب الدوالر بلغ 500 مليون يوميًا 
بشكل غري مسبوق كردستان اكرب زبائن التسلح من إرسائيل يف الرشق األوسط

23 مروحية وس��رب دباب��ات امبرام��ز صفق��ات كبرى لش��راء 12 طائ��رة مقاتلة و

سياسيون أدخلوا أسلحة لسجن تكريت سهلت هروب عنارص “القاعدة”

العراق 
والكويت من 

املستفيد من 
تقّيح اجلراح

اخلرجيون اجلدد .. 
رقم آخر يضاف إىل ملف 

البطالة

نجوى وأحالم 
وشريين.. جئن 

للتحكيم فدخلن 
يف منافسة
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          المستقبل العراقي/خاص
كشف تقرير نشرته صحيفة الديلي تلغراف الهولندية 
عن اكبر صفقة لش�راء السالح ستدخل إلقليم كردستان 
عن طريق الحدود الس�ورية العراقية، الفتاً إلى أن اإلقليم 
سيحتل المرتبة األولى في استيراد األسلحة اإلسرائيلية.

وقال التقرير إن نجل زعيم إقليم كردس�تان مس�رور 
بارزاني قام بإبرام اتفاق مع هيئة الصناعات العس�كرية 
اإلس�رائيلية باإلضافة إلى ش�ركة أميركية يملكها ثالثة 
من رجال األعمال اإلس�رائيليين لش�راء السالح ودخوله 
عبر الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن اإلقليم سيتصدر 

زبائن إس�رائيل في القارة اآلس�يوية 
للعام الجاري بصفقات متتالية بلغت 
قيمته�ا 20 ملي�ار دوالر لش�راء 12 
طائ�رة مقاتل�ة و20 مروحية قتالية 
و3 مروحي�ات عمالق�ة ناقلة إضافة 
إل�ى س�رب دباب�ات ابرام�ز مطورة 
في إس�رائيل ودرع صاروخي صغير 

بمدي�ات تت�راوح بي�ن 40-160 ك�م، فضالً عن أس�لحة 
رشاش�ة ومدفعي�ات هجومي�ة ودفاعية ومع�دات نقل 

أشخاص عسكرية وزوارق عسكرية ورادارات.

وأض�اف التقري�ر إن الصفق�ة الت�ي ابرمها مس�رور 
بارزان�ي تأتي كإجراء وقائي يتخ�ذه اإلقليم في حالة أي 
تنفيذ لتهديدات رئيس الحكومة نوري المالكي بمهاجمة 

كردستان، بحسب الصحيفة. 

أعطوه فرصة.. املرشدي نموذج للمسؤولية املستقلة
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العراقي خالد.. من نعيم هولندا إىل »اجلهاد« يف حلب !!

بغداد/ المستقبل العراقي
كشفت مصادر وثيقة االطالع عن قيام العشرات من طائرات النقل 
األمريكية العمالقة من طراز هيركوليس سي 130 بالهبوط في قاعدة 
االس�د الواقعة غرب بغ�داد في رحالت متعاقب�ة. وأوضحت المصادر 
التي اش�ترطت عدم ذكر اس�مها أن هبوط مثل ه�ذه الطائرات وبهذا 
الحج�م أمر يثير الريبة وهو يؤكد األنباء ع�ن جدية اإلدارة األمريكية 
بإعادة قواتها إلى العراق من جديد ، خاصة بعد فشل القوات العراقية 
بمس�ك ملف األمن ف�ي البالد مع أن عديدها يصل الى مليون ش�خص 
وهو ما تناولته وس�ائل إعالم غربية األس�بوع الماضي.وكانت مجلة 
ذا نيش�ن األميركية قد نقلت األس�بوع الماضي عن مسؤول عسكري 
أميرك�ي أن فرقة م�ن القوات األميركي�ة الخاصة ع�ادت مؤخرا إلى 
الع�راق في مهمة وصف�ت بمكافحة اإلرهاب، على ح�د ذكر المجلة. 

المجل�ة  اعتراف�ا ورأت  تعن�ي  الع�ودة  ه�ذه  أن 
وأن  بالفش�ل، 

األوض�اع ف�ي هذا البل�د المضطرب لم تس�تقر، وأن قرار االنس�حاب 
الكام�ل م�ن الع�راق كأن خط�أ. وي�رى مراقب�ون أن ع�ودة الق�وات 
األمريكية تأتي بس�ب المخاوف من تس�لل جماعات مس�لحة س�نية 
الى العراق في حال س�قوط نظام بش�ار االس�د في سوريا األمر الذي 
س�يقوي من ش�أن نظيراتها هناك ما يثير مخاوف من عودة االقتتال 
الطائف�ي في البلد وربما يكون اكثر دموي�ة مما حدث عامي 2006 - 
2007.من جانبهم، يرى آخرون الى أن هذه األمور تأتي في ظل احتدام 
المعركة االنتخابي�ة بين الرئيس األميركي اوباما ومنافس�ه رومني، 
الس�يما أن خص�وم األول يأخذون عليه ما يصفوه بضعف السياس�ة 
الخارجي�ة معتبرين أن انس�حاب الجيش األمريكي م�ن العراق جعله 
يق�ع تحت النف�وذ اإليراني. أما ال�رأي الثالث فيذهب ال�ى أن التواجد 
األمريكي العائد الى العراق يأتي توافقا مع ارتفاع وتيرة التصريحات 
بشأن تنفيذ ضربة عسكرية وشيكة إليران تستهدف منشآتها النووية 

بعد رفضها الرضوخ لقرارات المجتمع الدولي.

ر بغداد قاع��دة مطا 130 تح��ط في  ئ��رات هيركوليس س��ي  طا

حكومة العراق الغني 
تفشل يف حل مرض 

»الكهرباء« 
املزمن

         المستقبل العراقي/خاص
قال مصدر مقّرب من رئاسة الوزراء إن »إحدى الزيارات لشيخ من شيوخ 
العش�ائر س�ّببت لرئيس الوزراء نوري المالكي حرجاً كبيراً مع ثالث عشائر 

كبيرة«، الفتاً إلى أن تلك العشائر قاطعت المالكي.
وأكد أن العشائر ترى أن »هناك ميزة بالتعامل بين العشائر حيث لم يحضر 
عزاء بعض العش�ائر بينما وهو يعد وفق العرف العش�ائري تمييزا يفضي إلى 
مش�اكل عش�ائرية«. وأوضح المصدر أن »رئيس الوزراء يواجه إش�كاال كبيرا 
بس�بب تقرَّبه من بعض العش�ائر«، عازياً ذلك إلى »مستشاريه الذين دفعوه إلى 
هذا األمر«، منتقداً في الوقت ذاته »الدور الذي يقوم به االستشاريون في مكتب 
هاً إلى أن »المالكي بس�بب الغلبة  المالك�ي واألخطاء التي يوقعون�ه فيها«، منوِّ

العشائرية التي أوقعوه فيها المستشارون تغاضى عن قضايا فساد«.

لفس��اد ء س��ببت تغاضيًا عن ا لى أخط��ا مستش��اروه دفع��وه إ

عشائر تقاطع املالكي بسبب تغليبه 
بعضًا منها عىل أخرى

         بغداد/ المستقبل العراقي
ق�ال عضو في مجلس الن�واب أن »رئيس مجلس 
النّواب أسامة النجيفي أوعز إلى رؤساء الكتل النيابية 
عقد اجتماع غداً الثالثاء في تمام الس�اعة العاش�رة 
صباحاً من أجل مناقش�ة القوانين العالقة«.وأوضح 
المصدر أن النجيفي »سيلتقي رؤساء اللجان النيابية 
لمناقشة قوانين، إعمار البنى التحتية، وقانون العفو 
الع�ام، وقانون االتص�االت والمعلوماتي�ة، وقانون 
المحكمة االتحادية ومجلس القضاء األعلى«. وأشار 
المصدر إلى أن المجتمعين سيناقش�ون 
أيضاً عدد ساعات دوام أعضاء المجلس 

والغيابات. 

النجيفي يدعو رؤساء الكتل لالجتماع 
غدًا لفك »أزمة« القوانين

شخصيات اردنية وعراقية نافذة تغطي عمليات التهريب 
المنظمة للمشتقات النفطية .. الكاز المهرب عبر طريبيل  

يشترى بـ 300 دوالر للطن ويباع بـ 
600 دوالر لالردني ويدخل عمان 

بـ 750 دوالرًا !!

قريبًا جدًا في                                      وبالوثائق

80 دوناًم زراعيًا جرفت يف أسبوع واحد.. حكومة البرصة 
تشكل فوج محاية البيئة وتستحدث منصب قاض هلا

اليوم.. وفد منتخبنا 
الوطني يطري اىل 

السويد ملالقاة نجوم 
السامبا
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33 ألف عراقي يؤدون احلج يف السعودية
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

نحن في بل�د ديموقراطي، يتمت�ع مواطنوه 
بهام�ش مهم من حرية التعبير ع�ن الرأي، لكننا 
ال نعرف الطريق الى التعبير الحقيقي عن هامش 
الحريات المتاحة، ومن جراء سوء الفهم، وغياب 
ثقاف�ة العم�ل بالنصوص الدس�تورية، يحدث ان 
نسيء النفسنا، وللحريات الديموقراطية من حيث 
ال نشعر، مع ان قصدنا في النهاية االنسجام مع 
مطالب الناس، وتقدي�م الخدمة اليهم، وهو نوع 
م�ن التناقض الذي تعيش�ه الش�خصية العراقية 
من�ذ عقود برغم وجود نظام يتيح لنا الفصل بين 
الس�لطات، والتعبي�ر عن الفصل، لكنن�ا ال زلنا ال 
نفص�ل وغالبا ما نق�ع في "الج�ورت" وانقطاع 

التيار الكهربائي!.
ق�دم  العيس�اوي  صاب�ر  الدكت�ور  االخ  ان 
اس�تقالته في اطار نظ�ام ديموقراط�ي، بعد ان 
امضى ف�ي امانة بغداد س�نوات طويلة نجح في 
الكثير م�ن المواق�ف والمش�اريع والمب�ادرات، 
وتحقي�ق امنيات معين�ة للعاصمة، واش�تغل ما 
اس�تطاع في اط�ار خطة اع�دت بعناية للنهوض 
بالعاصم�ة، واخفق في مش�اريع اخ�رى، او انه 
لم يس�تطع انجاز ع�دد اخر من المش�اريع، وما 
بين االخفاق والنجاح، وهي س�نة طبيعية ترافق 
كل مس�ؤول ووزير ورئيس وولي صالح ونبي ال 
ينبغي ان نش�يع الفاحش�ة في اوساط المجتمع 
جه�ة،  م�ن  االس�تقالة  فنه�ّول  الديموقراط�ي 

ونضعف حجة المستقيل من جهة اخرى!.
هذا اوال، ومن ناحية ثاني�ة، لماذا ننظر لكل 
اس�تقالة بكونها مشكلة، وكل اقالة وراءها ازمة 
كونية، وال نرجع االسباب الى قضايا تمس هوية 
الدول�ة، وان المس�ألة ينبغ�ي ان يت�م معالجتها 

عل�ى اس�اس ان هنالك حكوم�ة تدي�ر البلد، وان 
الحكومة تخفق وتفش�ل م�رة، وتنجح في عبور 
التح�دي م�رة اخ�رى، مثلم�ا ينبغي ان نش�تغل 
على اس�اس ان الدولة لن يس�تقيم امرها اال على 
اس�اس تكوي�ن راي ع�ام واع يقوم على اس�اس 
تنزيه الحكومة من الفس�اد وكتائب المستفيدين 
والمفسدين، وتجليس المؤسسة والحكومة على 
خلفي�ة وج�ود عناصر وطني�ة كفوءة م�رة من 
داخل االحزاب السياسية، ومن نظام المحاصصة 
الوطني�ة، ومرة م�ن خارجها، م�ع ان كل االخوة 
الذين س�يأتون لتولي هذا المكان او ذاك وطنيون 
االداء  عل�ى  وحرصه�م  وحريص�ون  ومهني�ون 
واالمان�ة وصدقية انجاز المش�اريع الخدمية في 
البلد ال يق�ل عن الصدقية الت�ي رافقت كل الذين 
تول�وا االمانة ومن س�يتولون امره�ا من االن الى 
قيام يوم الدين!؟هنا اقول.. ان تجربة الخدمة هي 
تجربة اجتماعي�ة لها عالقة بالن�اس والمجتمع 
والش�ارع، وتلبية حاجات الغالبي�ة العظمى من 
ابن�اء الدول�ة، ومن اش�تغل بوعي وهم�ة وانجز 
ما علي�ه حظي باحترام الن�اس جميعا، واغضب 
اخرين، لم تصله مكاس�به ومن قصر على جميع 
مستويات الفعل المالي واالقتصادي واالجتماعي 
واالمن�ي والسياس�ي، فان الناس ل�ن ترضى عن 
وج�وده ومرك�زه وس�يكون ف�ي موقع الش�بهة 
واللوم الشديدين، فلماذا ال نجرب استقامة النزيه 
قبل ان نجرب حصة الحزب او الجهة السياس�ية 
في عملية ادارة اعمال الحكومة ومش�اريعها مع 
ان المجل�س االعلى الذي ال وجود له في الحكومة 
غ�ادر كل المناص�ب العلي�ا ولم يبق ل�ه اال امانة 

بغداد؟!.
واقول ايضا.. يجب ان نتحرك على فعل ادارة 
الدولة عل�ى الصالح من خارج االط�ر التنظيمية 

والحزبي�ة ف�ي الكت�ل الت�ي تهيمن عل�ى الحياة 
السياس�ية بحيث ال يصلح امر البالد اال من خالل 
وجودهم على رأس مؤسس�ات الدول�ة العراقية، 
واذا ح�دث وغ�ادر اب�ن العراقي�ة او القان�ون او 
الكردس�تاني الحياة الخدمية، انهارت المؤسسة 
وتراجع�ت الدول�ة، وانح�ل ق�رار االدارة، ولنعلم 
مؤسساتنا االدارية واالخرى القائمة على الخدمة 
ان العراقيين امة والدة "بتش�ديد الالم" وانها كما 
انجبت ابن�اء العراقية، والقان�ون، قادرة على ان 
تنج�ب اوالدها الكفوئين من خ�ارج ارادة القوى 
الحزبية والسياس�ية، وقادرة ان تدير دفة الحياة 
العراقية، وخدمة الشارع، وتقديم النزيه الصالح 
المح�ب لش�عبه وامته من خارج تل�ك االطر، مع 
اعت�زازي بالدور الخدمي والسياس�ي الذي قدمه 
رجال ف�ي العراقية والقان�ون واالئتالف الوطني 
ف�ي وزارات المالي�ة والبلديات العامة واالش�غال 
ومواق�ع اخ�رى مرموقة  وحساس�ة ف�ي الدولة 
العراقي�ة.ان الدع�وة ال�ى تعيين النزي�ه واختيار 
الصال�ح ال تعني توتي�ر االجواء ضد المحس�وب 
والمنتمي لفض�اء المحاصصة السياس�ية، فاذا 
ات�ى عبط�ان بع�د العيس�اوي فنح�ن نتمنى له 
التوفيق والس�داد، الن الرجل ق�ادم الى االمانة لو 
صحت المعلوم�ات من تجربة ف�ي ادارة مجلس 
محافظ�ة النج�ف تمت�د الرب�ع س�نوات، وم�ن 
يس�افر الى النج�ف يلحظ جو التطور واالنش�اء 
والش�غل واالنجاز ماث�ال امام العي�ون، واذا بقي 
االخ الوكي�ل الحال�ي، فنح�ن نعتقد انه�ا فرصة 
لتجريب امكانات غير المحسوبين على الكيانات 
السياس�ية ش�ريطة ان تعطى له الفرصة كاملة 
وم�ن دون ممارس�ة ضغوط م�ن اي جهة كانت 
او ارادة نافذة لك�ي يرى العراقيون عمله وانجزه 

وهو مانريده ويريده العراقيون في النهاية.

أعطوه فرصة.. املرشدي نموذج للمسؤولية املستقلة

           امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

كش�ف مصدر مطلع أمس عن 
أن الع�راق اتج�ه لتس�ليح جيش�ه 
صوب روسيا بدال عن أميركا بسبب 
جمل�ة محددات وضعتها واش�نطن 
وعل�ى رأس�ها تخوفات م�ن الجارة 
إي�ران، الفت�اً إلى أن موس�كو أبدت 
استعدادها لتسليح العراق بكل أنواع 
األس�لحة.وقال المص�در الذي طلب 
عدم اإلش�ارة إلى اس�مه ل�"ش�فق 
نيوز" أن "العراق وخالل مفاوضاته 
م�ع الوالي�ات المتح�دة األميركي�ة 
لتسليح الجيش العراقي وجد العديد 
م�ن المح�ددات تنته�ك ف�ي بعض 

األحيان السيادة العراقية".
وتاب�ع المص�در أن "الوالي�ات 
وضع�ت  األميركي�ة  المتح�دة 
تع�اون  م�ن  خش�ية  المح�ددات 
العراق م�ع إيران وذلك ألن الس�الح 
أمريك�ي وبذل�ك يصع�ب  اإليران�ي 
على واش�نطن كش�ف تعاون بلدين 

نفس�ه". الس�الح  يس�تخدمان 
وأض�اف أن "الع�راق ونتيج�ة لهذه 
المح�ددات وجد ض�رورة التفاوض 
م�ع دول أخ�رى لتس�ليح الجي�ش 

العراق�ي أبرزها روس�يا وقد أثمرت 
المفاوضات م�ع األخيرة عن نتائج 
إيجابية وس�يتم مس�تقبال تس�ليح 
الجي�ش وتزويده بكل م�ا يحتاج".

وبين المصدر أن العقود العس�كرية 
ستتضمن طائرات س�وخوي وميغ 
ومروحيات مي الروس�ية باإلضافة 

لمعدات عسكرية.

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

ذك�رت مجلة »دي�ر ش�بيغل« األلمانية، أن 
زي�ادة التوترات على مختلف الحدود الس�ورية، 
الت�ي تتمثل في ازدياد المناوش�ات على الحدود 
األردني�ة واحت�دام المصادم�ات عل�ى الح�دود 

التركي�ة، والقصف الس�وري للداخ�ل اللبناني، 
تعك�س احتمالي�ة تح�ول الح�رب في س�وريا 
إل�ى حرب إقليمي�ة. وقالت المجل�ة أن األحداث 
التي ش�هدتها األيام الماضية كش�فت عن مدى 
الس�رعة، التي يمكن أن يتطور بها العنف داخل 
س�وريا، ليتحول إلى ح�رب إقليمية، مضيفة أن 

القصف الس�وري الثاني على تركيا، الذي تسبب 
هذه المرة في مقتل خمسة مدنيين أتراك، أجبر 
رئي�س الوزراء التركي رجب طيب أرودغان على 
اتخاذ رد فعل انتقامي خالل اليومين الماضيين، 

األمر الذي أثار دهشة وحذر المجتمع الدولي.
وأضاف�ت أن�ه عل�ى الرغم مما س�بق، فأن 
اإلج�راءات الت�ي اتخذته�ا تركي�ا ض�د س�وريا 
تعكس ق�درا من الحذر في تعامل أنقرة مع هذا 
الملف، حيث أنها ردت على الهجمات الس�ورية 
المتك�ررة على أراضيها بطلق�ات مدفعية قليلة 
دون اس�تخدام للقذائف، مش�يرة إل�ى أن اإلذن 
الذي منح�ه البرلمان التركي ألردوغ�ان باتخاذ 
إجراءات عسكرية إضافية، كان القصد منه في 
المق�ام األول هو الترهيب فقط. ولم يتضح من 
رد الفعل الترك�ي أن أنقرة بصدد خوض الحرب 

على األقل في الوقت الراهن. 
ورأت المجلة أنه كلما استمرت حدة الحرب 
داخل س�وريا تكررت مثل تلك الحوادث، خاصة 
على الح�دود م�ع الدولتي�ن الجارتين لس�وريا 
تركي�ا ولبنان، األم�ر الذي يؤكد أن ج�زءا كبيرا 
من المناط�ق الحدودية اإلقليمية حول س�وريا 

يتحول تدريجيا لمنطقة حرب.

مصدر: ختوفات أمريكية دفعت بالعراق صوب سالح موسكودير شبيغل: احلرب يف سوريا هتّدد بحرب إقليمية

ضبط سيارتين مطلوبتين في بغداد

الداخلية تبطل مفعول 13 عبوة ناسفة
            امل�ستقبل العراقي/ ب�سرى ال�سمري  

أعلنت وزارة الداخلية امس أن قوة أمنية أبطلت مفعول 13 عبوة ناسفة 
شمال بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن أن "قوة 
م�ن وحدة مكافحة المتفجرات تمكنت، صباح أمس، من إبطال مفعول 13 
عبوة ناسفة في منطقة أم الجدايل التابعة لقضاء التاجي، شمال بغداد، من 
دون وقوع خس�ائر بش�رية". وأضاف معن أن "عملية العثور على العبوات 

الناسفة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة".
وش�هدت بغ�داد، أمس أيض�ا، اعتقال 21 م�ن عناصر تنظي�م القاعدة 
والعثور على 52 قنبلة وس�تة مسدسات كاتمة للصوت في مناطق متفرقة 

من جنوب بغداد.
فيم�ا تمكنت دوريات ش�رطة النج�دة من ضبط س�يارتين مطلوبتين 
وإبطال مفعول عبوة ناسفة والقبض على شخص مطلوب أثناء ممارسات 
أمنية متعددة مارس�تها تلك الدوريات في مناط�ق متعددة من بغداد. وقال 
بيان لمديرية ش�رطة نجدة بغداد تلقت "المس�تقبل العراقي" نس�خة منه 
أم�س إن دوريات النجدة ضبطت س�يارتين مطلوبتي�ن وألقت القبض على 
الحائزي�ن في العاصمة. وبحس�ب البيان، أف�اد مصدر امن�ي أن "دوريات 
النج�دة المنتش�رة في العاصمة تمكن�ت من ضبط الس�يارتين في مناطق 

الكاظمية والكرادة". 
وأوضح المصدر أن "الس�يارتين المضبوطتين صادر بحقهما مذكرات 
ضبط وتم تس�ليمهما مع الحائزين إلى الجهات المختصة". وذكر البيان إن 
ق�وة من مكافحة المتفج�رات تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناس�فة في 
منطقة الس�يدية جنوب غرب العاصمة بغداد. وأفاد مصدر امني أن "إحدى 
دوري�ات النجدة تمكنت من العثور على عبوة ناس�فة في ش�ارع الخيزران 
بمنطقة الس�يدية". وأضاف المصدر أن "طاقم دوري�ة النجدة قام بفرض 
طوق امني حول المكان واس�تدعاء خبير المتفجرات الذي تمكن من إبطال 

مفعول العبوة بنجاح". 
وأش�ار البيان إل�ى إن دوري�ات النجدة وباالش�تراك مع باق�ي القوات 
األمني�ة ألقت القبض على ش�خص مطل�وب بقضايا وفق الم�ادة 4 إرهاب 
ف�ي منطقة العالوي. وأفاد مصدر امني أن "دوريات النجدة وأثناء تنفيذها 
ممارس�ة أمنية مع باقي القوات األمنية األخرى تمكنت من اعتقال مطلوب 
وف�ق المادة 4 إرهاب". وأوضح المص�در أن "عملية القبض على المطلوب 

استندت على معلومات استخبارية وتم تسليمه إلى الجهات المختصة".

تير
يكا

كار

            امل�ستقبل العراقي / خا�ص

كش�ف مص�در دبلوماس�ي عرب�ي 
مطل�ع عن مخط�ط أميركي-إس�رائيلي 
يج�ري بموجبه إلغ�اء منظم�ة التحرير 
الفلسطينية وتشكيل حكومة فلسطينية 
جدي�دة يتزعمه�ا األخ�وان المس�لمون، 
مش�يراً إل�ى إن ه�ذا المخط�ط يأتي في 
إطار اإلفادة مما يس�مى "مكاسب نظام 
الربيع العربي". وقال المصدر في حديث 
"الوالي�ات  إن  العراق�ي"  ل�"المس�تقبل 
المتحدة تجري ترتيب�ات بالتعاون بينها 
وبين األخوان المس�لمين في فلس�طين، 
مثلما ج�رى تعاون مش�ابه من قبل مع 
األخ�وان في تون�س ومص�ر، وربما مع 
الس�وريين ف�ي ما بع�د، من أج�ل إيجاد 
أنظم�ة اخواني�ة ال عالقة له�ا بالقضية 
"اإلدارة  إن  إل�ى  ولف�ت  الفلس�طينية". 
األميركي�ة رس�مت خريط�ة جدي�دة لها 
عالقة بم�ا يس�مى الربيع العرب�ي الذي 
كانت أهم أس�باب انبثاقه ظروف الجوع 
والبطال�ة والحري�ات العام�ة والتعددية 
السياس�ية والفكرية"، مضيفاً إن "هذه 
الخريطة استبدلت بخريطة سابقة دعت 
إليها أميركا سمتها في حينها بال�"شرق 
األوسط الجديد"، لكنها لم تأخذ مسارها 
كم�ا كان مخطط�ا له�ا ألنها مس�تفزة 
عالق�ة  له�ا  الت�ي  واألف�كار  للمش�اعر 
بالدي�ن" على ح�د قوله. وق�ال المصدر 
إن "الش�رق األوس�ط الجديد الذي شكله 
الربيع العربي يريد أن يرس�م خريطة في 
فلسطين ينتهي من خاللها اإلسرائيليون 
مما يس�مى بالهم الفلس�طيني"، مؤكداً 
إن "الحكوم�ة اإلس�المية التي يعتزمون 
تش�كيلها في فلس�طين بقيادة اإلخوان 
س�يكون معترفاً به�ا من قب�ل الواليات 
المتحدة وإس�رائيل شأنها شأن حكومة 
محمد مرسي في مصر".وُيعرف مرسي، 
الرئي�س المص�ري ال�ذي يتزع�م ح�زب 

الحري�ة والعدال�ة، وه�و ح�زب األخوان 
المس�لمين ف�ي مص�ر، ُيع�رف بحرصه 
الش�ديد عل�ى إقامة عالق�ات وطيدة مع 
إسرائيل، اذ تجنب، في كلمته التي ألقاها 
بمناس�بة الذك�رى التاس�عة والثالثي�ن 
ل�"حرب أكتوبر" أمس األول، ذكر الطرف 
اآلخر لهذه الحرب ممثالً بإس�رائيل، كما 
انه طمأن إس�رائيل، في 30 آب الماضي، 
إلى "عدم المساس بمعاهدة السالم التي 
أبرمتها مع مصر"، األمر الذي جعل وزير 
الخارجية اإلس�رائيلي أفيغ�دور ليبرمان 
يرحب بتمس�ك مرس�ي بمعاهدة السالم 
المبرم�ة بين البلدين. وق�ال "نحن نأمل 
أن ن�رى قريباً الرئيس مرس�ي يس�تقبل 
ممثلين إس�رائيليين رس�ميين، ونريد أن 
ن�راه يجري مقابالت مع وس�ائل اإلعالم 
اإلس�رائيلية، ونري�د أن نراه ف�ي القدس 
كضي�ف للرئي�س اإلس�رائيلي ش�معون 
بيري�ز". وق�ال المص�در ل�"المس�تقبل 
العراقي" إن الواليات المتحدة وإس�رائيل 
ستنس�قان م�ع "التيار اإلس�المي" في 
فلس�طين، وبالتحدي�د م�ع "حم�اس"، 
التحري�ر  منظم�ة  "إلغ�اء"  أج�ل  م�ن 
الفلس�طينية و"إلغ�اء" س�لطة محمود 
عب�اس "العلمانية" في الضف�ة الغربية 
وتشكيل حكومة فلسطينية معترف بها 
من قبل الواليات المتحدة وإس�رائيل في 
غ�زة، الفتاً إلى إن غزة س�تكون عاصمة 
الدول�ة الفلس�طينية ب�دالً ع�ن الضف�ة 
الغربي�ة. وأك�د إن "إس�رائيل س�تتعامل 
م�ع حكوم�ة اإلس�الميين في غ�زة كما 
تتعام�ل م�ع حكوم�ة محم�د مرس�ي 
والنظام السياس�ي القائم في القاهرة". 
"األخواني�ة"  الحكوم�ة  تل�ك  إن  وق�ال 
المزمع تش�كيلها س�تلقى "دعم�اً مالياً 
ولوجس�تياً من كل من قطر والس�عودية 
واإلم�ارات العربي�ة المتح�دة"، مبيناً إن 
"هذه الحكومة ستكون بقيادة إسماعيل 

هنية" بحسب قوله.

بعد إلغاء "منظمة التحرير" واحتضان "حماس"

أمريكا وإرسائيل تعتزمان إقامة حكومة "اخوانية" يف غزة.. 
والتخلص هنائيًا من "اهلم الفلسطيني"!!

ون
حس

اد 
فؤ

          بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أكد ح�زب العمال الكردس�تاني المتمرد، أمس 
األحد، أن تس�عة جنود أتراك قتل�وا وأصيب آخرون 
بهجوم مس�لح على إحدى المراكز العسكرية قرب 
الحدود العراقية، فيما أشار إلى الطائرات والمدفعية 

ردت بقصف المنطقة التي شهدت العملية.
وقال�ت ق�وات الدف�اع الش�عبي الكردس�تاني 
الجناح المسلح لحزب العمال في بيان صدر، امس، 

أن قواته "نفذت هجوماً في، الخامس من تش�رين 
األول الحال�ي، عل�ى معس�كر للجي�ش التركي في 
منطق�ة فركوز التابع�ة لقضاء كفر ق�رب الحدود 
العراقي�ة، مما أس�فر عن مقتل تس�عة جنود أتراك 
وإصاب�ة ع�دد آخ�ر بجروح.وأضاف�ت الق�وات أن 
"الطائ�رات الحربي�ة والمدفعي�ة التركي�ة قصفت 
محيط موقع العملية"، مش�يرا إل�ى أن "الهجمات 
أسفرت عن احتراق مس�احات واسعة من بساتين 

الكروم ونفوق العديد من المواشي".

الـpkk يؤكد مقتل تسعة جنود أتراك قرب 
احلدود العراقية
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العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال ممثل منظمة اليونيس�يف ف�ي العراق مارزي�و بابيل، أن نص�ف مليون معلمة ومعل�م في العراق 
يعمل�ون على تعليم أكث�ر من 9 ماليين طالب وطالبة في عموم البلد. واضاف في بيان للمنظمة بمناس�بة 
ي�وم المعلم العالمي ،أمس األحد والذي أقيم تحت ش�عار “اتخاذ موقف من أج�ل المعلم”، “نقدم احترامنا 

وامتناننا لجميع المعلمين في العراق الذين غالبا ما يعملون في ظروف صعبة للغاية”. 
وأش�ار الى أنه “سيتم وضع خطط التدريب التي س�تقدم إلى معهد إعداد المعلمين والتدريب والتطوير 
الترب�وي ف�ي وزارة التربية لتطوير وتقديم برام�ج تدريبية مصممة خصيصا للمعلمين كما س�يتم تقييم 
االحتياج�ات التدريبي�ة لمعلمي�ن في أكث�ر من 570 مدرس�ة في 15 محافظ�ة عراقية بحل�ول نهاية عام 

.”2012
ولفت الى تحس�ين نوعية التعليم ألكثر من600 ألف طفل عراقي في 1200 مدرس�ة في أنحاء العراق، 
بم�ا في ذلك أنش�اء 40 مركز م�وارد للمعلم في مدارس مختارة حيث يمكن للمعل�م الحصول على الموارد 

التربوية التي يحتاجها. 

ال��وزارة أكدت وجود نق��ص في »الفروع الش��حيحة«

اليونيسيف: سندرب معلمي 750 مدرسة في 15 محافظة عراقية

www.almustakbalpaper.net معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ) 967 (   ) 360(  Issue No     2012  السنة الثانية العدد ) 360 ( 8 تشرين االول  2012 Mun 8 Oct االثنين

     المستقبل العراقي/ طالب عبد العزيز
ف�ي الوقت الذي تعيش فيه الزراعة في العراق والبصرة بش�كل خاص 
أس�وأ أزمنتها م�ع دوام الكارثة البيئية التي تش�هدها األراض�ي الزراعية 
منذ قرابة ال� 40 عاماً نتيجة اإلهمال وس�وء اإلدارات في وزارتي الزراعة 
والموارد المائية.وعليه أطلقت الحكومة المحلية في البصرة خطة لزراعة 
النخيل وتش�جيع األهال�ي من خالل تخصيص مكافآت مالية لألش�خاص 
الذين يزرعون النخيل سواء في البيوت أو الساحات أو الجزرات الوسطية، 
حيث أكد المهندس الزراعي محسن عبد الحي دشر المستشار في محافظة 
البصرة قائال أن “الخطة تهدف إلى إعادة تصدر البصرة لقائمة المحافظات 
ف�ي زراعة النخيل والحفاظ على األن�واع النادرة الموجودة في المحافظة 
والت�ي تعرضت إلى الكثير من اإلهمال وانخفض�ت أعدادها نتيجة تعرض 
البصرة إلى الحروب خاصة مناطق الفاو وأبي الخصيب والس�يبة وقضاء 
ش�ط العرب. األمر الذي دعا الحكومة المحلية إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة 
التش�جيعية وتنظيم مس�ابقة يجري م�ن خاللها توزيع األم�وال التي تم 
رصده�ا على الفائزين.وألن قضي�ة زراعة النخيل والحف�اظ على األنواع 
الن�ادرة قضية كبي�رة اليوم في البص�رة فقد بات الخبر ه�ذا موضع تندر 
الكثي�ر م�ن الفالحي�ن والمالكين والمعنيين بالش�أن الزراع�ي إذ من غير 
المعقول إطالق مبادرة الحكومة التي أقل ما يقال عنها أنها “نكة سمجة” 
مث�ل زراعة النخيل ف�ي الجزرات والبيوت والس�احات وال تقوم الحكومة 
والدوائر المعنية بحماية مئات اآلالف من الدونمات الزراعية من التجريف 
ف�ي أقضية زراعية مهمة مثل الفاو وأبي الخصيب وش�ط العرب والقرنة 
وغيرها. وال يستطيع محافظ المدينة وال رئيس المجلس أو أي قائممقام 
أو رئي�س لجن�ة زراعية بمنع تحويل األراضي الزراعي�ة إلى بيوت ومحال 
تجاري�ة ،حيث أكثر من نصف مس�احة قضاء أبي الخصيب تحولت وخالل 
فترة ال� 10 سنوات الماضية إلى بيوت وشوارع بعد أن جرفت مئات اآلالف 

من أش�جار النخي�ل وردمت مئات األنه�ار وصارت الجرافات والش�فالت 
والقالب�ات والح�ادالت المش�هد األول ف�ي المدين�ة بعد أن كانت الس�فن 
والمراكب وسيارات نقل التمور وحركة الفالحين والمكابس هي الصورة 
المقدمة ف�ي المنطقة المنكوبة اليوم.ترى ع�ن أي حملة تتحدث حكومة 
البصرة المحلية وهي التي ش�هدت البصرة على يدها أس�وأ حملة تجريف 
من�ذ عه�د حمورابي إلى اليوم.كن�ا توجهنا إلى عضو مجل�س المحافظة، 
علي س�وادي، رئيس اللجنة الزراعية في المجلس نس�أله عن الحملة هذه، 
فامتنع عن اإلدالء بتصريح قائال “أتحفظ عن الحديث بش�أن الحملة هذه، 
ول�دي مالحظات كبيرة على واقع الزراع�ة في البصرة”.لكن معاون مدير 
بلديات البصرة نصرت الس�عد أش�ار إل�ى أن مس�تويات التراجع في أعداد 
النخيل وتعرض الموجود منها إلى مختلف اآلفات واألمراض باإلضافة إلى 
عملية تجريف البس�اتين وتفتيت األراضي الزراعية عوامل أدت إلى تراجع 
البص�رة من صدارة المدن ف�ي زراعة النخيل لذلك نحت�اج إلى عملية دعم 
إلحياء ه�ذا الرمز البصري ال�ذي تعرض إلى الكثير من االعتداءات س�واًء 
المقص�ودة منها أو غير المقصودة وال يمكن تحقيق نتائج ملموس�ة في 
هذا الميدان ما لم يتم حل مش�كلة ش�ح المي�اه وملوحتها واعتماد الطرق 
الحديثة في الري والس�قي لتالفي شح المياه وإلزام الدول المتشاطئة مع 
العراق باإللتزام بإعطاء الحصص المقررة وعدم التجاوز عليها كذلك إلزام 
المحافظ�ات بحصصها المقررة من وزارة الموارد المائية وبعد ذلك تكون 
خطوات التش�جيع على زراعة النخيل مختلف المحاصيل الزراعية مجدية 
وتحق�ق ما ه�و مأمول منها.وفي اتص�ال هاتفي للمس�تقبل العراقي مع 
قائممقمام قضاء أبي الخصيب، رئيس لجنة األراضي الزراعية في القضاء 
إس�ماعيل العامري بش�أن تجريف النخيل في القضاء والبصرة بشكل عام 
قال “هناك رؤوس كبيرة وراء عملية تجريف البس�اتين وتقطيعها وبيعها 
على شكل قطع أراضي سكنية، وقد قام أحدهم بتجريف 80 دونما زراعيا 

قبل أسبوع”، مؤكدا بأن كل عمليات البيوع تتم خارج المؤسسات الرسمية 
)التسجيل العقاري والزراعة( وهي تتم عبر توقيع وكاالت زراعية خاصة، 
غير ملٍزمة قانونيا تنتهي بوفاة الموكل، وهناك شخصيات كبيرة، نعرفهم 
يعمل�ون داخل أماكن خاصة تتم فيها عمليات البيع والش�راء، دون أن تمر 
في مؤسس�ات الدولة المعنية ،وقد طالبت مجلس المحافظة بإيقاف عمل 
الوكاالت هذه”. وأضاف العامري “أناش�د المواطنين بعد ش�راء األراضي 
الزراعي�ة، بموجب وكاالت ال تقدم وال تؤخ�ر، وتضيع معها الحقوق عند 
وفاة الموكلين”، مش�يرا إلى أنه وكرئيس وحدة إدارية قام بإلقاء القبض 
على العديد من الرؤوس الكبيرة وسائقي الشفالت والجرافات التي تجرف 
النخيل وإيداعهم الس�جن لكن، ومع األس�ف يطلق س�راحهم، بعد يوم أو 
يومي�ن م�ن قبل القضاء العراق�ي بكفالة مالية من قب�ل المحكمة ويقول 
متأس�فا “بصراحة المش�كلة في القوانين العراقية، ذلك لعدم وجود نص 
قانوني يحمي النخيل ويمنع تجريفها من قبل المالكين”.وبين القائممقام 
قائ�ال “ق�رر المجلس في الحكومة المحلية خالل اجتماع له تش�كيل فوج 
حماي�ة البيئة، وظيفته التج�وال في قرى وقصبات أب�ي الخصيب وإلقاء 
القبض على كل من يقوم بتجريف بساتين النخيل وردم األنهار، كذلك قرر 
المجلس استحداث منصب قاض باس�م )قاضي البيئة( في خطوة إلكمال 
مهام عمل الفوج المذكور من أجل الحد من أنشطة هؤالء ومن أجل الحفاظ 
على ما تبقى من البس�اتين، على أمل إعادة الصورة الزراعية للمدينة التي 
كانت المنتج األول للتمور في العالم”.تجدر اإلش�ارة إلى أن البصرة كانت 
تتصدر محافظ�ات العراق في أعداد النخيل التي تجاوزت العش�رة ماليين 
نخلة قبل أن يتراجع هذا العدد إلى اقل من الربع، أغلبه مريض وغير منتج 
بس�بب حروب النظام الس�ابق وإهمال الحكومات الحالي�ة للزراعة ونظم 

الري وصعود اللسان الملحي في شط العرب بعد عام 2003. 

33 ألف عراقي يؤدون احلج 
يف السعودية

          المستقبل العراقي/ أمجد صالح ومها بدر  
لم يبِد ثالث�ة أعضاء في لجنة الصحة والبيئة النيابية اعتراضهم على 
خطوة اس�تقدام مالكات طبية وتمريضية من خارج العراق، والتي بدأت 
بع�ض المحافظات بتنفيذها في إط�ار معالجة أنية لنقص تلك المالكات 
العراقية، فيما أكدت وزارة الصحة أنها منحت مجالس المحافظات حرية 
اس�تقدام كوادر طبية وتمريضية من الخارج، على أن يتم ذلك على وفق 
ضواب�ط معينة. وقال المتحدث الرس�مي باس�م وزارة الصح�ة د. زياد 
ط�ارق ل�”المس�تقبل العراقي” أن ال�وزارة وضمن خطتها لس�د نقص 
الكوادر الطبية نسقت مع مجالس المحافظات من اجل استقدام مالكات 
طبية من خ�ارج العراق ودفع أجورهم من ميزاني�ات المحافظات، على 
أن يت�م ذل�ك وفق ضوابط معين�ة، كأن يتم التأكد من ش�هادة الطبيب او 
الممرض المس�تقدم واستبيان ما اذا كأن معترفاً بها أم ال، وعرضه على 
اللجان االستشارية المتخصصة بالوزارة التي بدورها توافق على التعاقد 
مع الطبيب أو الممرض بعد أن يجتاز االختبار. وأكد طارق أنه “لحد األن 
لم يوافق أحد على المجيء الى العراق والعمل فيه بش�كل دائمي أو وفق 
عقد لمدة معينة، بس�بب س�وء الظرف األمني، وإنما يتم استقدام طبيب 
أو كادر طب�ي م�ن أجل إتمام مهم�ة معينة، كأن تك�ون عملية جراحية، 
ومن ثم العودة الى بالده مباش�رة”. الفتاً الى أن “هناك شحة في الكادر 
التمريض�ي النس�وي، أما الم�الك الرجالي فمتوفر بأع�داد جيدة”. وقال 
“كانت هناك محاوالت الس�تقدام كادر تمريضي نس�وي ولكنها فشلت 
بس�بب سوء الظرف األمني أيضاً”. وأقّر بوجود “نقص في كوادر بعض 
االختصاصات التي نطلق عليها تس�مية “الفروع الش�حيحة”، مثل طب 
التخدير والطب العدلي وطب األورام، وتأتي الشحة في هذه التخصصات 
نتيج�ة ما مر به الع�راق من حروب تواصلت لثالثة عقود وأثرت بش�كل 
س�لبي في تخريج كف�اءات طبية في ه�ذه االختصاصات، م�ع العلم أن 

بعض هذه التخصصات تعاني شحة عالمية وليس محلية”. 
وكأن مجلس محافظة ميس�ان ق�د تعاقد ف�ي 2012/10/1 مع 12 
طبيب�اً هندي�اً و24 ممرضة هندية ف�ي مختلف التخصص�ات للعمل في 
مستش�فيات المحافظ�ة. فيما كش�ف مجلس محافظة البص�رة مؤخراً 

عن عزمه الس�تقدام 100 ممرضة و30 طبيب تخدير هندي لسد الحاجة 
الكبيرة في بع�ض التخصصات الطبية والتمريضية في المحافظة. ومع 
أن الكثي�ر م�ن المواطني�ن العراقيين يعتق�دون بكثرة الك�وادر الطبية 
العراقية، إال أن اإلحصاءات تش�ير الى عكس ذلك. فقد كشف عضو لجنة 
الصحة والبيئة النيابية، النائب صالح الحسناوي في حديث ل�”المستقبل 
العراق�ي” أن العراق يمتلك 7.5 طبيب ل�كل 10 آالف مواطن، فيما تمتلك 
مص�ر 33 طبيب�ا لكل 10 آالف مواطن ولبنان لديه�ا 35 طبيبا للعدد ذاته 
ول�دى غ�زة 24 طبيبا لكل 10 آالف مواطن، فيم�ا تمتلك دول الخليج من 
20 الى 30 لكل 10 آالف مواطن. وقال الحس�ناوي أن هذه النس�ب تظهر 
أن الع�راق يعان�ي نقصاً حاداً في عدد األطباء الذي ال يتناس�ب مع حجم 
الس�كان، الفتاً إلى أن ظاهرة نقص المالكات الطبية في العراق موجودة 
منذ الثمانينيات وليس�ت وليدة اليوم أو األمس. وأوضح أن الحل الوطني 
لهذه اإلش�كالية يكمن في توسيع القبول في كليات الطب بعد تطويرها 
وتوس�يعها وزيادتها، وبالتال�ي تكون قادرة على تخري�ج عدد أكبر من 
األطباء. وأضاف الحس�ناوي “اما الحل اآلخر فهو اس�تيراد كوادر طبية، 
وه�ذا النظام موجود عالمياً، لكن هذا االس�تيراد يجب أن يخضع لجملة 
م�ن الضوابط، ومن تلك الضوابط أن على المحافظات الراغبة باس�تيراد 
أطب�اء او ممرضي�ن فعليها أن تتف�ق مع وزارة الصح�ة االتحادية، على 
اعتب�ار أنها معنية بوضع الش�روط والضوابط الفني�ة للعمل الطبي في 
الع�راق”، مش�يرا الى أن م�ن ضمن الضواب�ط أيضاً أن “يك�ون األطباء 
المس�تقدمين ممن لهم خبرة وس�يرة جيدة في مجال العمل الطبي وأن 
يكونوا كفوئين من الناحية السريرية والعملية”. وتابع “كما يجب التأكد 
م�ن أن هؤالء األطباء والممرضين ممن يمارس�ون مهنتهم في بلدانهم، 
ويج�ب أن يخضعوا الختبار يجريه له�م عدد من األطباء العراقيين الذين 
يتمتع�ون بخبرة عالية ف�ي مجاالت اختصاصهم”. ون�وه الى أن “هناك 
جأنب�ا قأنونيا، فاذا ارتكب الطبيب المس�تقدم خطأ طبياً فمن يتحمله؟، 
ه�ل تتحمله المؤسس�ة الصحية أم الجهة المس�تقدمة أم المحافظة؟”، 
مضيف�اً “اذا تحقق�ت تلك الضواب�ط فال بأس من اس�تقدام كوادر طبية 

أجنبية”.

م�ن جهته، قال عضو لجنة الصحة والبيئ�ة النيابية حمزة الكرطاني 
ف�ي تصري�ح خص ب�ه “المس�تقبل العراق�ي” “أعتقد أن ه�ذه الخطوة 
صحيحة 100%، ومن شأنها أن ترتقي بطبيعة الخدمات الطبية المقدمة 
للمواطنين، وهذه التجربة كأن يجب أن نقدم عليها منذ وقت بعيد، ألنها 
تجرب�ة جيدة وإيجابية”. وأضاف “علينا في الوقت نفس�ه أن نعد كوادر 
طبية وتمريضية عراقية، وأن نضع سقفا زمنيا النجاز تلك العملية، اذ ال 
يمك�ن االعتماد على الكفاءات األجنبية الى ما ال نهاية”. فيما قال النائب 
ج�واد البزوني، وهو عضو في لجنة الصحة والبيئة أيضاً، “هذا الحل هو 
ح�ل مؤقت، فهنالك خطة لزيادة المالكات الطبي�ة عبر فتح عدد إضافي 
م�ن كليات الط�ب ومن كليات ومعاه�د التمريض”. وأكد ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” أنه “حت�ى األن فأن العدد غي�ر كاٍف، لذل�ك وضعت خطة في 
المناطق التي تس�مى “المناطق الطاردة” مثل ذي قار وميسان والمثنى 
الس�تقدام مالكات طبية من أجل س�د النقص الموجود في مؤسس�اتها 

الصحية”. 

اخلالدي: اجتامع الرئاس�ات الثالث 
بعد عودة املالكي من موسكو

    بغداد/ المستقبل العراقي
أكد مستش�ار ائت�الف العراقية هاني عاش�ور أن رئيس االئتالف 
أياد عالوي ثابت على موقفه بأن يتضمن أي مشروع لإلصالح تنفيذ 
اتفاق أربيل وأن ال يتم تحويل أي خطوة للمؤتمر الوطني لحل األزمة 
السياس�ية إلى محاولة لقتل ونعي هذا االتفاق”. وأضاف عاشور في 
تصري�ح صحف�ي أن أي قناعة لم تحصل لدى ع�الوي حتى اآلن بأن 
هناك مش�روعا إصالحي�ا حقيقيا يخدم الش�راكة الحقيقية ويحقق 
مطال�ب العراقيين ومن بينهم الماليين من ناخب�ي ائتالف العراقية.
وش�دد عاش�ور على أن تس�مية الوزارات األمنية وتحقيق الشراكة 
الكاملة اس�تحقاقات يجب تنفيذها.. وق�ال أن اإلصالحات أنما تأتي 

م�ن إص�الح النظ�ام 
والتعدي�ل  القضائ�ي 
ومحاربة  الدستوري 

الفس�اد ووق�ف االعتق�االت العش�وائية “وم�ن دون ذلك ل�ن يكون 
لإلصالح معنى وال للمؤتمر الوطني منفعة تذكر”.

وبين عاشور أن على المؤتمر الوطني لن يعقد في ظل عدم توفر 
أج�واء الثقة بين الكتل او تح�ت فرض اإلرادة الواحدة ووجهة النظر 
الوحيدة. وأش�ار إلى أن االصالح مطلب شعبي قبل أن يكون محاولة 
كتلة او حزب لكسب الوقت والمناورة على حساب مصالح العراقيين 

ومستقبلهم.

عالوي لن حيرض”حل األزمة”
سعر الدوالر يف مهب مضاربات تركيا وقطر إذا حتول نعيًا التفاق أربيل

       الرياض/ المستقبل العراقي
استقبل مطوفو حجاج الدول العربية أمس أول فوج 
م�ن حجاج العراق، الذين حط�وا رحالهم في مجموعة 
الخدم�ة الميدانية رق�م 74. وبين رئي�س مجلس إدارة 
مؤسس�ة مطوف�ي حج�اج ال�دول العربي�ة المط�وف 
فيصل بن محمد نوح، أن عدد حجاج دولة العراق الذين 
سيقدمون لموسم حج هذا العام يبلغ 33 ألف حاج، تتم 
خدمتهم عبر قطاع شمال الجزيرة العربية ومجموعات 
الخدمة التابعة له.وأوضح رئيس قطاع شمال الجزيرة 
العربية، عضو مجلس إدارة المؤسس�ة المطوف صالح 
صدقة أن المؤسس�ة جهزت وخصص�ت 12 مجموعة 
خدمة ميدانية لخدمة ورعاية ومتابعة شؤون الحجاج 
العراقيي�ن، الذي�ن أخ�ذت قوافله�م ف�ي الوص�ول إلى 
المملك�ة س�واء عبر المناف�ذ البرية أو الجوية.وأش�ار 
رئي�س إدارة إس�كان المش�اعر المقدس�ة بمؤسس�ة 
مطوفي حجاج الدول العربية المطوف محمد بأنه، إلى 
أن المؤسس�ة خصص�ت مواقع س�كنية جديدة خاصة 
بمكات�ب الخدم�ة الميداني�ة التي تخدم حج�اج العراق 
بمش�عر عرفات تق�ع على الطري�ق الدائري الش�رقي، 
مضيف�اً أن المواق�ع الجدي�دة تعتب�ر ممي�زة وس�يتم 
تجهيزها بالصورة الالئق�ة والحديثة التي تمكنهم من 

تأدية مناسكهم بيسر وسهولة.

80 دوناًم زراعيًا جرفت يف أسبوع واحد.. حكومة البرصة تشكل فوج محاية البيئة وتستحدث منصب قاض هلا
قائممقام قضاء أبي الخصيب: رؤوس كبيرة وراء تجريف البساتين

            بغداد / المستقبل العراقي
أعلن مقرر مجل�س النواب محمد الخالدي عقد اجتماع 
للرئاس�ات “الجمهوري�ة، ال�وزراء، الن�واب” خ�الل األيام 
المقبلة، لبحث م�ا توصلت إليه الكتل السياس�ية للجلوس 
ح�ول طاول�ة واح�دة لح�ل المش�اكل السياس�ية. وق�ال 
الخالدي، امس االحد، هناك اجتماع ثالثي للرؤس�اء الثالثة 
الجمهورية جالل طالبأني والوزراء نوري المالكي والنواب 
اس�امة النجيف�ي، خ�الل األيام القليل�ة المقبل�ة، وتحديداً 
بعد ع�ودة رئيس ال�وزراء من زي�ارة روس�يا. وأضاف أن 
االجتماع سيتناول المش�كالت السياسية وما توصلت اليه 
الكتل بش�أن الجلوس حول طاولة ح�وار واحدة، مبيناً: أن 
االجتماع سيتطرق الى ضرورة إقرار القوانين المعطلة في 
مجلس النواب.وأوضح أن االجتماع بين الرئاس�ات الثالث 
لم يحدد بعد لغاية اآلن، ولكن هناك اتفاقا على عقده خالل 

األيام المقبلة.

          المستقبل العراقي/خاص
قال مصدر سياسي بارز إن تركيا وقطر تتالعبان بالعملة العراقية 

من خالل ضّخ الدوالر في الس�وق العراقية عب�ر مكاتب صيرفة، 
الفت�ًا إلى أن هذه المكاتب تقوم بضّخ دوالر في الس�وق ومن 

ثم تقوم بسحبه ما يؤدي إلى عدم ثبات الدينار العراقي 
مقابل الدوالر.

وأوض�ح المصدر الذي فضل عدم الكش�ف عن 
هويت�ه ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن “مكات�ب 

الصيرف�ة تض�خ كمي�ة م�ن الدوالر بس�عر 
117 أل�ف دين�ار م�ا يدف�ع س�عر ال�دوالر 

إل�ى االنخف�اض مس�تفيدين م�ن عامل اإلش�اعة 
ف�ي األس�واق العراقي�ة”، مضيف�اً أنها تق�وم بعد 
بذلك بش�راء “أكبر كمية من الدوالر بالس�عر ذاته 
وبالتال�ي ترتف�ع األس�عار لوج�ود طل�ب على 
الدوالر”. وأشار المصدر إلى “أن الدوالر يتقلب 
بين مستويات أسعار صرف من 117 - 127الف 
دينار ل�كل مئة دوالر”، مبيناً أن “س�وء اإلدارة 
المالي�ة والنقدية وغي�اب امن التعام�الت المالية 
والتحويالت ومكافحة غس�يل األموال يفتح الس�وق 

العراقية أمام نهب السراق”.

الصحة النيابية ل�                         : ال بد من استرياد أطباء يف ظل 
وجود » 7.5« طبيب فقط لكل 10 آالف مواطن

مصدر: مكاتب صيرفة تضخ كميات بسعر أقل من الرسمي لزعزعة السوق
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        هولندا- شعالن شريف

كش�فت اإلذاع�ة الهولندي�ة األول�ى ع�ن 
أنم�وذج لح�االت التح�اق »الجهاديي�ن« م�ن 
هولندا وال�دول األوروبية بصفوف التنظيمات 
المتطرف�ة الت�ي تقاتل في س�وريا إلى جانب 
المجموعات المس�لحة الس�لفية في سوريا، 
وأج�رى قس�م األخب�ار العالمية ف�ي راديو1 
الهولن�دي تحقيقاً عن حالة عراقي الجنس�ية 
ال�ذي عرّفت�ه باس�م »خالد« وال�ذي ظهر في 
ص�ورة له في مدينة حلب الس�ورية محتضنا 
بندقيته.وعل�ق جه�از األم�ن واالس�تخبارات 
الهولن�دي “أي�ه آي ف�ي دي” عل�ى التحقي�ق 
بأن�ه »يالح�ظ ف�ي أوس�اط الجهاديي�ن في 
هولن�دا اهتماماً متزايداً بس�وريا، وأن الجهاز 
ال يس�تبعد توجه جهاديين من هولندا للقتال 

في سوريا«.
حالة العراقي خالد “35 سنة”، الذي كان 
يسكن في مدينة ألميرا “30 كلم شمال شرقي 
العاصم�ة أمس�تردام”، ه�ي واح�دة من هذه 
النماذج. ظهر خالد في صورة التقطها مصور 
وكال�ة األنباء الفرنس�ية “فران�س برس” في 
مدينة حلب، وهو يقرأ مسترخياً في مصحف، 
ف�ي م�دة اس�تراحة كما يب�دو، وف�ي حضنه 
بندقية كالش�نيكوف، وعلى مقربة منه، جثة 

ممدة على نقالة ومغطاة بشرشف أبيض.

الدخول إلى القاعدة
ل�م يع�د س�راً أن التنظيم�ات األصولي�ة 
المس�لحة، بما فيها فصائ�ل مرتبطة بتنظيم 
القاع�دة، تنش�ط من�ذ م�دة عل�ى األراض�ي 
الس�ورية، فق�د أظه�رت أش�رطة فيديوهات 
كثيرة على موقع يوتي�وب وغيره من المواقع 

هذه التنظيمات، وهي ترفع العلم األسود الذي 
يرفع�ه تنظيم القاعدة، في معابر حدودية، أو 
في مب�اٍن عامة ف�ي المناطق الس�ورية التي 
وقع�ت تح�ت س�يطرتها، ومثلم�ا حصل في 
بلدان أخرى س�ابقاً، فإن نش�وب نزاع مسلح 
في أي بلد يسكنه مسلمون يمثل فرصة لهذه 
التنظيم�ات الس�تقطاب المزي�د م�ن األتباع 
من خالل ش�عارات »نصرة المس�لمين« الذي 
يجد ص�داه لدى الش�بان من معتنق�ي الفكر 

الجهادي.

جبهة النصرة
أحد أشهر التنظيمات »الجهادية« العابرة 
للح�دود، الت�ي تش�كلت خصيص�ا للقتال في 
سوريا، هي »جبهة النصرة ألهل الشام«، التي 
أعلنت رس�مياً عن نفس�ها في كان�ون الثاني 
2012، وتبنت عمليات تفجير وهجمات عنيفة 
على مقار عس�كرية وأمنية تابع�ة للحكومة 

السورية.
مقاتلي�ن  النص�رة«  »جبه�ة  تس�تقطب 
من دول عربية وإس�المية، وكذلك تنش�ط في 

أوساط الجاليات المسلمة في الغرب.

متهم سابق باإلرهاب
اإلذاع�ة  أجرت�ه  ال�ذي  للتحقي�ق  وفق�اً 
الهولندي�ة “رادي�و1”، فإن خال�د كاف “كما 
ج�رت الع�ادة في وس�ائل اإلع�الم الهولندية، 
يكتف�ى بالح�رف األول م�ن االس�م العائل�ي 
لألش�خاص المتهمين أو المطلوبين للعدالة”، 
قد أطلق س�راحه مؤخراً بع�د أن كان معتقالً 
بتهمة التخطي�ط ألعمال إرهابية “في هولندا 
وف�ي العراق”، ولكن المحكم�ة أمرت بإطالق 

سراحه لعدم كفاية األدلة.

وكان خالد قد اعتق�ل للمرة األولى وأدين 
بس�بب مش�ادة وتالس�ن لفظ�ي ف�ي مرك�ز 
للش�رطة، حيث حكم بأربع عشرة ساعة من 
العم�ل اإلجباري، وحس�ب تصري�ح محاميه 
لإلذاع�ة الهولندية فإن هذه المش�ادة، إضافة 
إل�ى إخباري�ة من مص�در مجهول، ه�ي التي 

جعلت خالد تحت األضواء، ودفعت جهاز األمن 
واالستخبارات للتحري عنه، دون أن يستطيع 

جمع أدلة يمكن أن تدينه باإلرهاب.

غير مرغوب به
برغ�م اإلف�راج عن خالد إال أن الس�لطات 

الهولندي�ة، عدت�ه ش�خصاً غير مرغ�وب به، 
وس�حبت من�ه تصري�ح اإلقامة ف�ي هولندا، 
كما صدر بحقه أم�ر بمنع الدخول إلى جميع 
دول االتح�اد األوروبي، وحس�ب االدعاء العام 
الهولندي اليزال خالد يواجه التهم التي اعتقل 
بس�ببها، وأن إط�الق س�راحه ال يعن�ي تبرئة 

نهائية له.
يقول الخبير الهولندي في مجال اإلرهاب 
أدوين باكر إن التح�اق الجهاديين من هولندا 
وال�دول الغربي�ة بالقت�ال في س�وريا اس�هل 
مقارن�ة بااللتح�اق بجبه�ات جهادية أخرى، 
ويع�زو ذلك إلى س�هولة الس�فر إلى س�وريا 
م�ن أوروب�ا وصعوب�ة مراقب�ة الرح�الت إلى 
ال�دول المحيطة بس�وريا والتحقق من دوافع 
المس�افرين، كما يش�ير إلى أن االستخبارات 
الهولندي�ة والغربي�ة لديها خب�رة طويلة في 
مراقب�ة األوض�اع ف�ي بل�دان مث�ل الصومال 
وأفغانس�تان والعراق، كم�ا أن لديها عالقات 
تعاون مع األجهزة األمنية هناك، بينما تفتقر 

إلى هذه الخبرة في التعامل مع سوريا.

وسام وخالد
يذك�ر أن خالد لي�س العراق�ي األول الذي 
يتهم في هولندا بالعمل مع تنظيمات إرهابية. 
فقد برز س�ابقاً اسم وس�ام الدليمي، العراقي 
الحامل للجنس�ية الهولندية، بع�د عودته من 
زيارة إل�ى بلده األصلي الع�راق، وقد ُعثر لدى 
وس�ام على ش�ريط فيديو يظهر فيه هو إلى 
جانب مجموعة من الملثمين الذين يخططون 
لزرع عبوة ناس�فة على جان�ب الطريق قرب 
مدينة الفلوج�ة العراقية، التي ينحدر وس�ام 
منها، وبناء على طلب من السلطات األميركية 
تم تس�ليم وس�ام إلى الواليات المتحدة حيث 
حك�م عليه بالس�جن لمدة 25 عام�اً، على أن 
يقض�ي عقوبته في هولندا، وفق�اً لالتفاقات 
بين البلدين، وفي هولندا تم تخفيض العقوبة 
إل�ى 16 عاماً، ثم خفضت إل�ى 8 أعوام، وهي 
الفترة الت�ي قضاها في االعتق�ال في هولندا 

والواليات المتحدة.

التحق بـ »جبهة النصرة« التابعة لتنظيم القاعدة في بالد الشام

العراقي خالد.. من نعيم هولندا إىل »اجلهاد« يف حلب !!

يع�ج المش�هد العراق�ي بأم�راض اجتماعي�ة 
مس�تعصية تفس�د السياس�ة واالقتصاد والتعليم 
والصح�ة، وأخطر ما يحرص علي�ه الناس ذلك هو 

األمن.
وس�تظل القائمة االنتخابية في الع�راق الوليد 
للديمقراطي�ة  والمش�وه  لالحت�الل  المنس�وب  
والمتبن�ى م�ن قب�ل أحزاب الس�لطة ومن اش�ترك 
معهم في هواهم هو ذكرى س�يئة ومؤلمة ألحفاد 

أحفاد العراقيين.
حمل�ت القائم�ة االنتخابية خليط�ا عجيبا من 
النك�رات والمرذولي�ن م�ا تجع�ل ذم�ة مس�ؤولي 
القوائ�م واألح�زاب والكتل التي يحل�و لبعضهم أن 
يتباهى به�ا ويصورها للن�اس المغفلين على أنها 
انجاز وطني وممارس�ة ديمقراطي�ة قل نظيرها , 
ولكن الحقيق�ة تقول: في المعن�ى األول هو كذب 
ودج�ل ورياء, حيث لم يعرف العراقيون ش�يئا من 
االنج�ازات الوطنية  في الخدم�ات كالكهرباء مثال 
أو ف�ي الصناع�ة كبن�اء المعام�ل والمصانع التي 
توفر للخريجين فرصا للعم�ل أو في الزراعة حيث 
توفر ش�يئا من االكتفاء ولو على مس�توى البصل 
ال�ذي يصلن�ا من الش�قيقة مص�ر رديئ�ا أو اللبن 
ال�ذي يصلنا م�ن الجارة إي�ران بعضه فاس�دا, أما 
المنتجات الس�ورية فقد عصفت بها ثورة البهاليل 
الذين يفتخرون بتفجير س�احة سعد الله الجابري 
في حلب ويحرقون األس�واق التجارية القديمة في 
حل�ب ألن تدمير الحضارة العربية واإلس�المية هو 
هدف الذين يمنعون زيارة قبر الرسول “ص” مثلما 
هو ه�دف الصهاينة الذين يعتبرون المقاومة لعنة 
والممانع�ة خطرا يهدد وجوده�م وأمنهم ووجدوا 
م�ن يصدقه�م ف�ي دعواهم مم�ن أصيب�وا بخطل 
ال�رأي وتلوث الضمير, وهم ف�ي أحزابنا ينون كما 
تنم�و الطفيليات واالش�نات والفطري�ات وغيرها 
مم�ا أصب�ح معروفا في عل�م المجهري�ات, مثلما 

ل�م يعرفوا ش�يئا م�ن الديمقراطي�ة الحقيقية إال 
مس�مياتها وقش�ورها التي صدرها لنا أحفاد العم 
س�ام بعد أن أصبحت ثقافته�م توراتية العتقادهم 
بان رهان المس�تقبل هو لبوصلة الس�ماء ولكنهم 
اخذوا الذي هو أدنى وتركوا الذي هو خير, فتساووا 
في ذلك مع غوغاء العرب من الذين اعتزوا بالشجرة 
ونس�وا الثمرة, ولذلك ظلت شجرة األنساب مهوى 
من افتقد الصواب من الذين نسوا العمل وتفاخروا 

بما يطيل األمل ويحمل صاحبه على الكسل.
أم�ا المعن�ى الثان�ي: وه�و قل�ة ون�درة نظير 
ديمقراطي�ة القوائ�م االنتخابي�ة وأحزابه�ا, فه�و 
صحي�ح, فال توج�د ديمقراطية ف�ي العالم القديم 
وال الحدي�ث تأخ�ذ أص�وات الذي�ن حصل�وا عل�ى 
آالف وتعطيه�ا لم�ن حصل�وا عل�ى العش�رات أو 
على المئ�ات, فالرياضيات هن�ا معطلة ومعادالت 
الخوارزمي وبرنولي ال تجد من يطبقها, والحساب 
ف�ي بديهيات�ه الت�ي أرادتها الس�ماء أن تكون غير 
منفصل�ة عن األهلة والش�مس والقمر حرصا على 
عالق�ة كونية تثبت دعائم الفكر الذي ال تس�تبد به 
وحش�ة الدهر فيولد الدهريون ويولد معهم إفالس 
العق�ل كما ح�دث ألصح�اب القرون األول�ى, أو ال 
تس�تبد به دكتاتورية التشبيه والتش�ابه, فيصبح 
الق�ردة آباء لنا كم�ا توه�م دارون المخلص ألصل 
األنواع أكثر من إخالص أحزابنا للوطن الذي ضيعت 
هويته في أكثر من مناس�بة وأكث�ر من مكان من 
هضبة ف�ارس وجب�ال ط�وروس واألناض�ول إلى 
ارض نجد والحجاز التي نزت عليها اس�ر مجهولة 
فتس�مت بها مما جعلها كي تحافظ على عروشها 
أن تخادن س�راق التاريخ وقتل�ة األنبياء من الذين 
قالوا جئنا لنبقى رغم األمم والش�عوب ألنهم أحباء 

الله وأبناؤه .
وهك�ذا ضاع المص�داق والمفه�وم, وأصبحت 
التبريرات لغة مش�تركة نال منها الساميون حصة 

التاريخ المدعى فتس�للوا عبر من تش�ابهوا معهم 
إل�ى كتابة الس�ير ومعاج�م الرواة وأسس�وا هناك 

قواعد للتدليس, فصنعوا ما يلي :
1-  أسماء مدلسة

2-  عناوين مدلسة
3-  صفات مدلسة
4-  أعماال مدلسة

فحلت ثقافة التدليس والتي أعقبتها سياس�ة 
التدليس, ألن الثقافة تسبق السياسة في التراتبية 

الوجودية, ومن سياسة التدليس ظهر ما يلي :
1-  انساب مدلسة
2-  قبائل مدلسة

3-  حكومات مدلسة
4-  دول مدلسة

5-  أحزاب مدلسة
6-  إعالم مدلس

ومظاه�ر التدلي�س الت�ي ش�اعت ف�ي القول 
والعمل هي التي صنع�ت العناوين الرديئة وعملت 
على تكاثر النفوس البذيئة, فالتدليس الذي مورس 
ف�ي القوائ�م االنتخابية ه�و من حم�ل المتزلفين 
وه�ؤالء  والمنافقي�ن  والمغفلي�ن,  والمحدودي�ن 
وج�دوا أنفس�هم في خل�وة الضمير أم�ام أكداس 
الم�ال وإغ�راء العناوين فراحوا يس�تكثرون منها 
, ولم�ا حص�ل لهم ذل�ك وجدوا م�ن حولهم عيون 
ش�رها وبطون جائعة فارقت العفة والسن مردت 
على النفاق, فاستعجلوا شراءها فربحت الصفقة 
الضئيل�ة  المس�اعدات  باس�م  عليه�م  ي�دورون 
والتعيين�ات القليل�ة ودغدغ�ة المش�اعر بأح�الم 
وهمية وخدم�ات غير فعلية , فاس�تدرجوهم إلى 
مكات�ب نفعية والى أخالق س�وقية, فماتت القيم, 
وأقصيت الشيم وأبعدت الكفاءات وزورت الخبرات 
عبر سيل من المؤتمرات تخلو من الثقافة وسموها 
مؤتم�رات ثقافي�ة, وتخل�و م�ن الف�ن وس�موها 

نشاطات فنية, وتخلو من التخطيط وسموها بكل 
ش�يء يبتعد عن التخطيط , وس�موها اس�تثمارا 

وكل ما فيها ادعاء .
وأصب�ح  النش�اط,  يدع�ي  الخام�ل  فأصب�ح 
النكرة عرابا للبالط, وأصبح السمس�ير دليال على 
المع�روف, وأصب�ح المه�رب يعرف م�ن أين تأتي 

القطوف .
فالوطنية أصبح�ت حكرا على من يدق الدفوف, 
ويجي�د المديح لغي�ر المعروف, ويتق�دم الصفوف 
مناديا على بضاعة فاس�دة ف�ي كل الظروف, ولكن 

التدليس يجعلها من أحسن الصنوف.
هذا هو احتضار الوطن

عندما تحتضر الكلمة
وتتنافر الحروف
 ليضيع المعنى

ويختفي تشكيل األبجدية
ويعتذر العقل من فساد بضاعة األحزاب, وخواء 
الدول�ة, وغياب الفهم عند الرعية, واختالط مفاهيم 
العدل بالس�وية, وتصبح التعليقات مطية لمن يريد 
ركوب الخيل بالعشية والتنابز بالكلمات الهامشية.

والءات رديئـــة ونفــــوس بــذيـئـة 

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

إضـاءات

     بغداد/ المستقبل العراقي

دلّت التحقيق�ات األولية أن عملية 
الهروب الكبيرة التي حصلت في سجن 
تكري�ت ل�م تت�م إال بمس�اعدة ن�واب 
وسياس�يين عراقيي�ن قام�وا بإدخال 

األسلحة إلى السجن.
كشف النقاب في بغداد عن تواطؤ 
نواب وسياس�يين متنفذين في عملية 
هروب 102 سجين من عناصر القاعدة 
وبينهم 47 محكوماً باإلعدام من سجن 
تكري�ت م�ن خ�الل إدخالهم أس�لحة 
واجهزة هواتف وكمبيوترات نقالة إلى 
السجن، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها 
أعادت اعتقال 23 هارًبا منهم ونشرت 
أس�ماء وصور جميع الفارين لتسهيل 

عملية إرشاد المواطنين عنهم.
وق�ال عبد الس�الم المالكي النائب 
ع�ن ائت�الف دول�ة القان�ون إن بعض 
الس�جناء الهاربين من س�جن تكريت 
لي�ل 27 من الش�هر الماض�ي، والذين 
ت�م الق�اء القب�ض عليه�م، أك�دوا في 
اعترافاتهم خالل التحقيق معهم تورط 
سياسيين متنفذين مع جهات خارجية 
وارهابي�ة في توقيت وتس�هيل عملية 
هروب 102 سجين بينهم 47 محكوًما 
باالع�دام بضمنهم 5 من ق�ادة تنظيم 
القاعدة.وأضاف أّن الجهات التحقيقية 
تمتل�ك حاليا وثائ�ق اعترافات مدعمة 
بتس�جيالت صوتية تش�ير إلى عالقات 
عل�ى مس�تويات عالي�ة بي�ن بع�ض 
السياسيين وبين قيادات في الجماعات 
االرهابية ومنها تنظي�م القاعدة حيث 
كان خلف حادثة هروب الس�جناء من 
س�جن تكريت مخطط معد له مسبًقا 
على مستويات عالية وبتنظيم وتسليح 
خطي�ر جًدا من خالل ادخال االس�لحة 
وبش�كل منظ�م إل�ى غرف الس�جناء، 
إضاف�ة إل�ى تعطي�ل كتعم�د القف�ال 
القاعات الرئيس�ة الس�ت في السجن، 
كما قال ف�ي تصريح صحافي مكتوب 

وزعه مكتبه اإلعالمي أمس.
وقال “المعلومات التي تم الحصول 
عليها من اولئك الس�جناء تفيد بادخال 
اجهزة موبايل وكمبيوترات إلى قيادات 
اولئك الس�جناء لتحديد س�اعة الصفر 
لتنفيذ تلك العملية”. وأش�ار إلى أّن كل 
هذا جرى االعداد له من قبل سياسيين 
متنفذين سيتم الكش�ف عن اسمائهم 
ف�ي الوق�ت المناس�ب ألن التحقيقات 
األس�ماء  وكش�ف  مس�تمرة  مازال�ت 
ف�ي الوقت الحاضر س�يؤثر في س�ير 

التحقيق.
وأشار النائب إلى أّن هروب السجناء 
بوق�ت قياس�ي وتأمي�ن خروجهم من 
محيط الس�جن ومن المنطقة برمتها 
دليل يؤكد وجود ارتباط على مس�توى 
ع�اٍل م�ع اولئك الس�جناء مما س�هل 
العس�كرية من  الس�يطرات  عبوره�م 

دون القاء القبض عليهم.
الجماع�ة  مس�ؤول  أّن  وأض�اف 
م�ن  اله�روب  يح�اول  ل�م  االرهابي�ة 
السجن وعند استجوابه خالل التحقيق 
أكد وجود ارتباطات ل�ه مع برلمانيين 
كبار وأن بقاءه في السجن جاء بهدف 
الضغ�ط عل�ى اولئ�ك البرلمانيين من 
اجل اق�رار قانون العفو الع�ام العالق 
ف�ي مجل�س الن�واب بس�بب خالفات 

بي�ن الكتل السياس�ية عل�ى اعتبار أن 
المصادقة عليه ستضمن خروج جميع 
المحكومي�ن م�ن نزالء الس�جن البالغ 
عددهم 302 س�جين من دون استثناء 

وبشكل رسمي.
وتساءل المالكي عن أسباب تأخر 
تنفيذ حكم االعدام بالمحكومين به من 
السجناء، االمر الذي افلتهم من العقاب 
بهروبهم هذا. ودعا لجنة االمن والدفاع 
النيابي�ة إلى تقديم تقريرها التفصيلي 
عن حادث�ة هروب الس�جناء وعرضها 
بكامل تفاصيلها وبأسماء المتورطين 

فيها إلى رئاسة البرلمان.
وأش�ار إل�ى أّن مج�رد ع�زل قائد 
ش�رطة تكريت ع�ن منصب�ه ال يعتبر 
ح�اًل منطقًي�ا “ك�ون الجريم�ة اكب�ر 
وتحت�اج إل�ى محاكمات لش�خصيات 
كبيرة ومتنف�ذة للقضاء على مثل هذه 
االنته�اكات الخطي�رة والتي س�يؤدي 
بقاؤه�ا إلى أّنفالت أمني كبير ال يمكن 

تداركه”، على حد قوله.
قائمة بأسماء الهاربين

وبالتزام�ن م�ع الكش�ف عن هذه 
المعلوم�ات أعلن�ت وزارة الداخلية عن 
اعتقال خمس�ة من الس�جناء الفارين 
مم�ا يرفع ع�دد المعتقلي�ن منهم إلى 
23 هارًبا. ومن بين الس�جناء الهاربين 
تونس�ي الجنس�ية يدعى طارق طاهر 
فالح ذهب العوني وهو محكوم باالعدام 
على وف�ق الم�ادة اربعة اره�اب. كما 
يوج�د بين الهاربين س�جناء اعمارهم 
صغيرة، وآخرون كبار في الس�ن، لكن 
معظمه�م ينتمون إلى عش�ائر البازي 
والمجمعي والحشماوي والقيسي في 
االقضي�ة والنواحي التابع�ة لمحافظة 
صالح الدين وغير البعيدة عن السجن.

والس�جناء الفارون من تسفيرات 
تكريت، والذين نشر أسماؤهم الكاملة 
موقع “المس�لة العراق�ي، هم : “احمد 
ابراهيم فاضل النيساني واحمد جاسم 
محمود عب�د الل�ه الس�امرائي واحمد 
غازي عبد الجبار واحمد محمود جاسم 
احمد الع�زاوي واحمد ابراهيم حس�ن 
الحش�ماوي واحم�د من�دوب محمي�د 
الرفيع�ي وط�ارق طاه�ر فال�ح ذهب 
العون�ي ) تونس�ي الجنس�ية محكوم 
باالع�دام وفق الم�ادة اربعة ارهاب( و 
طالل محمد حمود عبد البدري وعباس 
ع�وض حس�ن الدليم�ي وعب�د الودود 
وعدن�ان  الخزرج�ي  ج�روط  جاس�م 
عل�ي حاضر ابراهيم القيس�ي وعدنان 
مش�عان عبي�د الراش�دي وعل�ي احمد 
خل�ف جاع�د المجمعي وعل�ي خضير 
عبي�د الراش�دي وعل�ي خليل ط�ه عبد 
المش�هداني ومجب�ل صع�وان فرعون 
الخزرجي ورائد حس�ن احمد الدراجي 

وحسن مرهج عباس رشيد البياتي “.
ايض�ا  الس�جناء  قائم�ة  وتض�م 
“محم�د خل�ف حس�ن عم�ارة الباتي 
ومحمود هاش�م عماش حسين الحمد 
ومكي حسن علي العباسي ومكي عبد 
الله سلطان العزاوي ووسام محمد علي 
العجيل�ي واوس حميد رش�يد الجواري 
واوس س�لمان جابر االلوس�ي وباسم 
هاي�س عباس الدليمي وتحس�ين علي 
مرعي االس�ودي وجاسم عجاج صالح 
البازي وجنيد تركي احمد البازي وجواد 
هاي�س عب�اس الدليمي وحام�د عبود 
الحش�ماوي  المحم�دي وحذيفة  فرج 

وحس�ن خماس عمر الحمداني وربيع 
علي ياس�ين التكريتي وسرحان ذياب 
صالح الحشماوي وسرمد احمد سامي 
الدوري وس�عد علي هاشم الحشماوي 
وس�يف الل�ه خلف عب�د الل�ه الرفيعي 
وش�هاب احمد جبار الجواري وصباح 
ن�وري محمد عب�د العيس�اوي وضياء 
خضر بتال وعباس قاس�م عيدان وعبد 
الخال�ق احم�د محمد عليوي القيس�ي 
وعبد الرحمن س�ليم وعبد الس�الم عبد 
الل�ه عب�ود وعبد الل�ه جاس�م عليوي 
القيس�ي وعب�د مك�ي مصل�ح مهدي 
الرفيعي”.واشتملت القائمة كذلك على 
“علي حس�ين ياس عبد النعيمي وعمر 
طاهر خضير الدوري وعمر عبود شاكر 

الب�ازي وف�راس عم�اد س�امي وفالح 
حس�ن البيات�ي وقتيب�ة ماهر جاس�م 
عمارة العباس�ي وقتيب�ة محمد ماجد 
الجواري وقصي حمي�د مخلف وماجد 
صال�ح محم�د ومحم�ود عب�د محمد 
حمد النيس�اني ومحمود كريم محمود 
ومروان ابراهيم حس�ين ط�ه العزاوي 
ومشتاق صابر مصلح الجبوري ومكي 
طه محمد مصلح ومهند جاسم حمدان 
احمد االحبابي ومهند جمال عبد القادر 
العباس�ي وموفق علي حويجه وناصر 
حمي�د منفي الحمدان�ي وناظم محمد 
عبد الل�ه فرح�ان الدليم�ي ونبيل عبد 
جاسم حمادي القيسي ووسام خالص 

سعود المجمعي”.

      بغداد/ المستقبل العراقي

كشف مسح رسمي اجرته دائرة التراث العراقي عن وجود 
1800 مبنى تراثي في بغداد مهددة بالزوال، واش�ار المس�ح 
الى ان هذه المباني المصنفة ضمن قائمة المشيدات التراثية 
تواج�ه مصي�ر الزوال بس�بب ما لح�ق بها من دم�ار وخراب 
وتصدعات، ج�راء اهمالها أو تأخر وتعطي�ل أعمال ترميمها 
وتأهيلها.وقالت مديرة دائرة التراث في وزارة السياحة واالثار 
فوزي�ة المالكي “منذ اربع س�نوات ومالكاتن�ا تواصل إجراء 
مس�ح وإحصاء لتوثيق وتحدي�د واقع حال المبان�ي التراثية 
ف�ي بغ�داد، واظهرت النتائ�ج ان معظم تلك االم�الك التراثية 
مش�يدات عتيقة تمتد اعمارها الى الفترة العثمانية المتأخرة 
وبداي�ة القرن العش�رين تقع ف�ي قلب العاصم�ة، نحو %80 
منها امالك خاصة لعائالت ثرية وميس�ورة غادرت البالد منذ 
زمن بعيد او هاجرت بعد عام 2003، تاركة وراءها ذلك االرث 
الحضري بايدي الشاغلين والحائزين المستغلين من مدراء او 
حراس”.واضافت المالكي ان اغلب تلك المباني االثرية فقدت 
قيمتها المعمارية والزخرفية والهندس�ية وطابعها التأريخي 
بفع�ل م�ا طالتها م�ن تج�اوزات ومخالفات بن�اء واضافات 
ألروقة عش�وائية واستعماالت واس�تغالالت فوضوية شوهت 
الهوي�ة الثقافية لتلك االبنية والبي�وت وافرغتها من محتواها 
التراثي، وتحدي�دا المقاهي والخان�ات والحمامات والتكيات 
والبي�وت التراثي�ة الت�ي حول�ت ال�ى ورش ومح�ال ومعامل 
ومراك�ز تجاري�ة وصناعية ف�ي ظاهرة اقتصادي�ة تجاوزت 
عل�ى تراث بغ�داد ما يتطلب جه�داً وحملة وطني�ة لحمايتها 
م�ن مواجه�ة المصي�ر المجهول.ولفتت المالك�ي الى وجود 
تش�ريعات ناف�ذة متمثل�ة بنص�وص قانون 55 لع�ام 2002 
تحمي المبان�ي التراثية من الهدم واالزالة وتحافظ عليها من 
االضرار، وتعاقب بالس�جن مدداً ال تقل عن س�ت سنوات لكل 

من هدم وش�وه متعمدا مبنى تراثي�ا، وأضافت “هذا القانون 
ل�م يأخذ طريق�ه للتطبيق، إذ اس�تمر العديد م�ن المتالعبين 
بالتحاي�ل عل�ى القان�ون واس�تغالل ثغراته وه�م يتصنعون 
ويختلق�ون األعذار والحجج لهدم البي�وت التراثية، فكثيرا ما 
تردنا قضايا عن تعرض البيوت والبنايات التراثية في مناطق 
الرشيد والس�عدون واالعظمية والكاظمية والكرادة والكفاح 
والجمهوري�ة وغيرها الى ح�رق بالكامل مجهول األس�باب، 
او تفجي�ر اثر ف�ي قيمته�ا المعمارية وبعده�ا التاريخي، أو 
إصابتها باضرار تس�مح باس�تحصال موافقات اعادة بنائها 
وتحويله�ا الى مراكز تجارية وعم�ارات وموالت”.من جهته، 
حذر رئيس لجنة الس�ياحة واالثار في مجلس محافظة بغداد 
عص�ام العبيدي من خس�ارة االرث الحض�ري وفقدان الهوية 
الثقافية لبغداد مع استمرار حالة الترك واالهمال واالجراءات 
الحكومي�ة البس�يطة والمتواضع�ة التي تعمل به�ا الجهات 
القطاعي�ة المعني�ة بحف�ظ وصيان�ة الش�واخص والمعالم 
التراثية، مضيفاً “االبنية التراثية الحكومية مهملة وممنوحة 
ألغراض بعيدة ع�ن وظيفتها الثقافية فكي�ف الحال باالبنية 
التراثي�ة المملوكة لالهالي والتقصير. وهنا ُيس�جل على اداء 
وزارة الس�ياحة الت�ي اصبحت بحقيبة وزاري�ة بأنها معطلة 
تماماً مع غياب المشاريع والتخطيط السليم لصيانة المواقع 
التراثية، فضالً عن قلة التخصيصات وندرة المالكات العلمية 
المدربة”.ال�ى ذل�ك، دعت عضو لجن�ة الس�ياحة واالثار في 
مجلس محافظة بغداد انوار علي فكري الى تقديم المساعدة 
والع�ون والتس�هيالت واالمتيازات لمالكي ال�دور التراثية في 
مبادرة تش�جعهم وتحفزه�م وتجعلهم اكثر حرص�ا للعناية 
بم�وروث بغداد م�ن االبنية القديم�ة، مبين�ة ان امانة بغداد 
عليها ان تسهم في دفع تكاليف صيانة وترميم جميع االبنية 
ل المواطن مس�وؤلية  التراثية وحمايتها من التجاوز واالّ ُتحمِّ

ما يقع على تلك االماكن من ضرر.

فقدت قيمتها المعمارية وطابعها التاريخي بفعل التجاوزاتإعادة اعتقال 23 محكومًا فروا من سجن تكريت

1800 مبنى تراثي مهدد بالزوال يف بغدادسياسيون أدخلوا أسلحة للسجن سهلت هروب عنارص “القاعدة”
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     المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت صحيف�ة نيوي�ورك تايمز أن الس�عودية 
وقطر أوقفتا تسليح المعارضين السوريين باألسلحة 
الثقيلة التي يمكن أن ترجح كفة النزاع لمصلحتهم، 
في غي�اب دعم كاف م�ن جانب الوالي�ات المتحدة.
وم�ن دون األس�لحة الثقيلة، يس�تطيع المعارضون 
اإلبق�اء عل�ى الوض�ع القائم م�ع الجي�ش النظامي 
الس�وري وربما تمديد الح�رب الطاحنة التي اندلعت 
منذ 19 ش�هراً.وقال مسؤولون سعوديون وقطريون 
للصحيف�ة أنهم يأملون في إقن�اع الواليات المتحدة 
التي تخش�ى أن تصل صواريخ محمولة على الكتف 
وأس�لحة ثقيلة اخرى إلى أيدي إرهابيين، بأنه يمكن 
معالجة المسائل التي تثير مخاوفها.وصرح مسؤول 
عربي “نبحث عن ط�رق لتطبيق تدابير لمنع وصول 
هذا النوع من األس�لحة إلى أيد خاطئة”. وقال وزير 
الدولة القطري للش�ؤون الخارجية خالد العطية انه 
“يمك�ن إعطاء المتمردين رشاش�ات لك�ن ال يمكن 
وقف جيش النظام الس�وري برشاشات”. وعبر عن 
تأييده لتس�ليم المعارضين أس�لحة أثق�ل. لكنه قال 
“نحتاج أوال إلى دعم الواليات المتحدة واألفضل األمم 
المتحدة”.وأش�ارت نيويورك تايمز إلى أن السعودية 
وقطر تسلمان المعارضين منذ أشهر أمواال وأسلحة 
خفيف�ة. إما إدارة الرئيس ب�اراك اوباما التي ال تريد 
زيادة دعمها للمعارضين في س�نة االنتخابات هذه، 
فتؤم�ن دعما لوجس�تيا.وقال معارضون س�وريون 
مس�لحون على الحدود الس�ورية التركية للصحيفة 
ان الم�زود الرئي�س لألس�لحة اآلتي�ة م�ن الري�اض 
ه�و النائ�ب اللبناني عق�اب صقر ال�ذي ينتمي إلى 
التحالف السياس�ي لرئيس الوزراء اللبناني الس�ابق 
س�عد الحريري الحليف الرئيس للسعودية في لبنان. 

وصرح احد قادة المعارضين قال أن اس�مه ميس�رة 
أن “الكميات ليست كبيرة”، موضحا أنهم “يسلمون 
أسلحة مرة كل بضعة أس�ابيع”. وتابع ميسرة كما 
نقلت عن�ه الصحيفة، أن الحكومة الس�عودية تميل 
إلى تمويل مجموعات معارضة اقل تدينا بينما تميل 

قطر أكثر الى االخوان المسلمين.
ويتحفظ الغربيون بصفة عامة عن فكرة تسليح 
المعارضين السوريين خش�ية ان تقع األسلحة بين 
أيدي المجموعات المتطرفة. كما أنهم ال يميلون إلى 
تدخل عس�كري كم�ا كانت الحال ف�ي ليبيا أو حتى 

فرض حظر جوي.
وتتهم سوريا باستمرار السعودية وقطر بتسليح 
مجموع�ات اإلرهابية لزعزعة االس�تقرار في البالد.

وكان الرئيس الس�وري بش�ار األس�د ش�ن هجوما 
عنيفا قبل أيام على الس�عودية وقطر وتركيا متهما 
الدول الثالث بمساندة وتسليح المعارضة السورية.

وأكد في مقابلة نشرتها جريدة األهرام المصرية 
“أولئك � قطر والسعودية � ظهرت األموال في أيديهم 
فج�أة بعد طول فق�ر وه�م يتص�ورون أن بإمكان 
أموالهم شراء الجغرافيا والتاريخ والدور اإلقليمي”.

وق�ال األس�د إن األمر “ف�ي الحقيقة لي�س كذلك”، 
مؤك�دا أن “المثل�ث الحقيقي للتوازن الس�تراتيجي 
في إقليم الش�رق األوس�ط كان دائما وسيظل مصر 

وسوريا والعراق”. 
ودعا أمير قطر الش�يخ حمد ب�ن خليفة آل ثاني 
الشهر الماضي إلى تدخل عسكري عربي في سوريا 
لوقف النزاع هناك.وقال الش�يخ حمد أمام الجمعية 
العام�ة لألمم المتح�دة “من األفضل لل�دول العربية 
نفس�ها أن تتدخ�ل انطالقا من واجباتها اإلنس�انية 
والسياس�ية والعس�كرية وان تفعل ما هو ضروري 

لوقف سفك الدماء”.

الرياض تدعم السلفيين.. واإلخوان حصة الدوحة

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن فريق الرئيس األميركي باراك 
اوبام�ا انه جم�ع تبرع�ات تبلغ 181 
ملي�ون دوالر خ�الل أيل�ول، وهو رقم 
قياسي في 2012 وخبر سار آخر بعد 
اإلعالن ع�ن تراجع معدل البطالة، في 
أس�بوع تميز بأدائه الرديء خالل أول 
مناظرة مع منافسه الجمهوري ميت 

رومني.
ومبلغ ال�181 ملي�ون دوالر يمثل 
رقم�ا قياس�يا في حمل�ة 2012، لكن 
فري�ق اوباما حقق نتيج�ة أفضل في 
أيلول 2008 إذ جمع آنذاك 193 مليون 

دوالر.
وكان فري�ق اوباما  قد جمع خالل 
ش�هر آب أمواال أكثر من ميت رومني. 
لكن هذه النتيجة تأتي بعد أشهر عدة 
تج�اوز خالله�ا الفري�ق الجمه�وري 
الى حد كبي�ر الديمقراطيين في جمع 
التبرعات األم�ر الضروري في حمالت 
االنتخابات الرئاس�ية األميركية. وقبل 
شهر بالتحديد من استحقاق السادس 
م�ن تش�رين الثان�ي ستس�مح ه�ذه 
الماليين لفريق اوباما بإغراق شاشات 

التلفزة باإلعالنات الدعائية.
لكن منافس�ه ال�ذي ل�م يعلن بعد 
قيم�ة المبل�غ الذي جمعه ف�ي ايلول، 
قد يعتمد على رق�م اكبر للجان الدعم 
ش�ركات  م�ن  الممول�ة  المس�تقلة 

ومانحين أثرياء بإمكانهم اإلنفاق من 
دون حساب “سوبرباك”.

وقد أعلن قيم�ة المبلغ الذي جمع 
في أيلول مدير فريق حملة اوباما، جيم 
مس�ينا في بري�د الكتروني موجه إلى 
مناصري الرئي�س الديمقراطي. وقال 
مس�ينا في هذه الرس�الة االلكترونية 
“لدي إنب�اء رائعة وأريد أن تكونوا أول 

من يعلم بها”.

وكتب مس�ينا معبرا ع�ن ارتياحه 
“نحن لم نتجاوز فحسب عتبة العشرة 
ماليين متبرع خالل حملة 2012 وهو 
رقم قياس�ي، بل تمكنا أيضا من جمع 
181 ملي�ون دوالر خالل أيلول من قبل 
1,8 ملي�ون أميركي بينه�م 567 ألفا 
يتبرعون للمرة األولى”. وأضاف مسينا 
ان متوسط تبرع الشخص خالل أيلول 
كان 53 دوالرا وان 98% م�ن التبرعات 

كانت اقل من 250 دوالرا.
ويش�كل اإلع�الن بالنس�بة لباراك 
اوبام�ا ثان�ي خب�ر س�ار يس�جل في 
خ�الل يومين، بعد اإلعالن الجمعة عن 
انخف�اض معدل البطالة في أيلول إلى 
أدنى مستوى له منذ دخول اوباما إلى 
البيت األبيض في كانون الثاني 2009.
واستغل الرئيس المرشح هذه الفرصة 
لدحض اتهامات ميت رومني المتكررة 

لحصيلته االقتصادية، مؤكدا أن البالد 
“تمضي مجددا إلى األمام”.

فبع�د إخفاق�ه ف�ي أول مناظ�رة 
تلفزيوني�ة مع منافس�ه ميت رومني 
األربع�اء في دنف�ر بوالي�ة كولورادو 
“غرب”، الذي ستنعكس نتائجه قريبا 
في اس�تطالعات ال�رأي الجديدة، كان 
وق�ع الخبر بمثابة نفحة اوكس�يجين 

بالنسبة للديمقراطيين.
أم�ا خصمه الذي كان الس�بت في 
فلوري�دا حيث يعد خصوصا للمناظرة 
التلفزيونية المقبلة مع اوباما في 16 
تشرين األول، فندد من جهته باألرقام 
التي ال تعكس برأيه “نهوضا حقيقيا”. 
األس�بوعية  اإلذاعي�ة  رس�الته  وف�ي 
الس�بت اقر ب�اراك اوباما ال�ذي توجه 
إل�ى كاليفورني�ا، ب�ان كثيري�ن م�ن 
االميركيين “ما زالوا يبحثون عن عمل 
ويصارع�ون لدف�ع فواتيره�م” داعيا 

الكونغرس الى التحرك لمساعدتهم.
وقد اطل�ق الفريقان أيضا إعالنات 

دعائية جديدة.
الديمقراطي�ون ميت  فقد وص�ف 
رومني بأنه “غش�اش” مش�يرين إلى 
مقتطفات من مناظرة األربعاء بشأن 
الضرائ�ب، فيم�ا رك�ز الجمهوري�ون 
عل�ى ناخبة “خاب أمله�ا” من اوباما 
وس�تصوت لرومني هذه السنة بعد أن 
اختارت الرئيس الديمقراطي قبل أربع 

سنوات.

     جيمس زغبي

حت�ى قبل وق�ت طويل عل�ى المناظرة الرئاس�ية 
األخي�رة بين رومني وأوباما كان�ت مالمح االنتخابات 
الرئاس�ية ق�د ُحددت س�لفاً، فعل�ى الرغم م�ن ردود 
الفعل الهستيرية، وأحياناً السخيفة التي أبداها بعض 
المحللين، س�واء من اليمين، أم اليس�ار، فإن النقاش 
نفس�ه بين المرش�حين لم يضف الكثير إلى الس�باق 
االنتخابي، ولن يؤثر في نظرنا بشكل كبير على النتيجة 
النهائية لالنتخابات الرئاسية. والحقيقة أن المناظرة 
األخي�رة كانت أش�به بمقابلة في كرة البيس�بول بين 
فريقي�ن يحظيان بتش�جيع مناصريهم�ا من دون أن 
يؤدي ذلك إلى تغيير المش�جعين لمواقعهم وانتقالهم 
إلى الصف اآلخ�ر، وفيما عدا التعليق�ات المبالغ فيها 
للمحللين على المناظرة المتلفزة بين من اعتبرها نصراً 
مؤزراً لرومني وهزيم�ة مدوية ألوباما، يبقى النقاش 
ف�ي المجمل ممالً وخالي�اً من معطي�ات جوهرية قد 
تسهم في تغيير مس�ار االنتخابات وترجيح كفة أحد 
المرش�حين على اآلخر. وعلى غرار تدخل بيل كلينتون 
بكلم�ة مهمة ألقاها في مؤتمر الح�زب الديمقراطي، 
واعتبرت دعماً أساسياً لمعنويات الحزب، فإن النقاط 
التي سجلها رومني في المناظرة األخيرة ليست أيضاً 
أكثر م�ن دعم معن�وي للحزب الجمه�وري المتخوف 
من مرش�حه الفاق�د للكاريزم�ا. ولذا يمك�ن التعامل 
م�ع المناظرة على أنها غيرت قلي�اًل في المزاج العام، 

ولكنه�ا بعيدة عن إحداث تحول في اللعبة السياس�ية 
والتأثير الحاس�م عل�ى نتيجة االنتخاب�ات وتوجهات 
األميركيين المحددة س�لفاً. وبدالً من التركيز المفرط 
عل�ى تحلي�ل المناظرة يج�در بنا االنص�راف أكثر إلى 
العوامل العديدة المؤثرة فعلياً في المش�هد السياسي 

خالل عام 2012.
البع�د  ه�و  المهم�ة،  العوام�ل  تل�ك  أول  ولع�ل 
الديموغراف�ي للكتل�ة الناخبة في الوالي�ات المتحدة، 
فعل�ى الجانب الديمقراطي هناك صعود الفت ألصوات 
األقلي�ات وتنام�ي نف�وذ الناخبين من تلك الش�ريحة 
ف�ي الحياة السياس�ية، إذ قب�ل عقدين م�ن الزمن لم 
تش�كل ه�ذه الش�ريحة أكث�ر م�ن 20 ف�ي المئة من 
نس�بة الناخبي�ن فيم�ا تناهز نس�بتها الي�وم 29 في 
المئ�ة. وتش�ير التقدي�رات إل�ى أن 80 ف�ي المئة من 
أصوات األقليات ستذهب إلى أوباما. وتضاف إلى هذه 
المجموعة فئة أخرى تتش�كل أساس�اً م�ن الناخبين 
الش�باب والمتعلمين، فضالً عن النساء المهنيات، أي 

تلك الفئة التي يطلق عليها “الطبقة المبتكرة”.
أما على الجانب الجمهوري فيتألف جوهر االئتالف 
الداعم له من البيض ممن هم في أواسط العمر أو أكبر، 
ه�ذا باإلضافة إلى تلك الش�ريحة التي تصف نفس�ها 
عادة بالمس�يحيين الجدد، وهي الفئة كانت األس�اس 
الذي انبثقت منها حركة “حفل الش�اي” والتأثير الذي 
مارسته على الحياة السياسية. فبعدما نجحت الحركة 
في استعراض عضالتها في انتخابات التجديد النصفي 

للكونجرس في عام 2010 حين ساعدت الجمهوريين 
على استرجاع األغلبية، ساهمت أيضاً في التأثير على 
التوجهات االنتخابية داخل الحزب الجمهوري نفس�ه، 
وتحديد مسار المرشحين في حملة 2012، حيث تمت 
تنحي�ة المرش�حين الجمهوريين األكثر اعت�داالً الذين 
دخل�وا االنتخاب�ات التمهيدي�ة للحزب مقاب�ل تعزيز 
آخري�ن أكثر تش�دداً، وذل�ك مخافة إغض�اب الحركة. 
ول�و أن رومني تلف�ظ ببعض التصريح�ات التي أدلى 
بها في المناظرة الرئاس�ية األولى خالل ترش�حه في 
االنتخاب�ات التمهيدية للحزب الجمهوري لكان أقصي 

سلفاً منذ فترة العتداله في بعض القضايا.
أما العامالن اآلخران اللذان حددا المشهد االنتخابي 
األميرك�ي في الس�نة الجارية فكانا ق�راري المحكمة 
العليا، األول بش�أن تموي�ل الحم�الت االنتخابية الذي 
أقرت�ه المحكم�ة، م�ا س�مح لبض�ع ش�ركات كبرى 
باحت�كار عملي�ة الترويج واإلعالن ودعم المرش�حين 
كالً حس�ب مصالحه. والثاني تمثل في قرار المحكمة 
بتأكي�د نظام الرعاية الصحية ال�ذي أطلقه أوباما في 
وقت س�ابق، األمر الذي أخرج موضوع قانون الرعاية 
الصحي�ة المثير للجدل من دائرة النقاش وجعله واقعاً 

ال يجدي الطعن فيه.
وع�الوة على ذلك، يمكن أيضاً اإلش�ارة إلى عوامل 
أخرى أكث�ر تأثيراً في خي�ارات الناخبي�ن األميركيين 
م�ن المناظرة الرئاس�ية مث�ل ش�عور األميركيين من 
أصول التينية بإحباط ش�ديد بسبب فشل إدارة أوباما 

ف�ي تمرير قانون هج�رة جديد. وعلى رغ�م أن البيت 
األبيض تحج�ج بمعارضة الكونجرس للقانون، إال أنه 
س�عى لاللتفاف على المعارضة الجمهورية من خالل 
التحرك منفرداً والس�ماح ببقاء األطف�ال الذين قدموا 
إلى الواليات المتحدة حتى سن متقدمة دون ترحليهم 
إل�ى بلدانهم األصلية، وه�ذه الخطوة الت�ي أثارت في 
البداية انتق�ادات الجمهوريين ع�ززت حظوظ أوباما 
لدى الناخبين الالتين وعبأت أصواتهم لمصلحته، وهو 
م�ا دف�ع الجمهوريين بدوره�م إلى الكف ع�ن انتقاد 
أوباما. بل إن رومني نفسه صرح في المناظرة األخيرة 
بأنه سيحافظ على مكاسب تلك الفئة، وبأنه لن يلغي 
خط�وة أوباما في هذا الس�ياق. واألمر نفس�ه ينطبق 
أيضاً على موقف أوباما من المثلية الجنسية، فقد قرر 
إنهاء سياس�ة التعتيم بشأن هذا الموضوع التي كانت 
س�ائدة في صف�وف الجي�ش األميركي، كم�ا اعترف 
وإن متأخ�راً ب�”ح�ق المثليين في الزواج”، والس�بب 
ال يتعلق فق�ط بإدراك حقوق ش�ريحة من الناس، بل 
أيضاً الس�تمالة األص�وات الليبرالية الت�ي تعاملت مع 

الموضوع كاختبار ألوباما وقيمه الديمقراطية.
ه�ذه إذن بعض العوام�ل التي أس�همت في بلورة 
النقاش السياسي العام خالل السنة االنتخابية الجارية 
وأثرت على توجه�ات الناخبين، وال يمكن التعامل مع 
المناظرة الرئاسية األولى التي حظيت باهتمام إعالمي 
واس�ع على أنها أحد تل�ك العوامل المؤث�رة والفعالة، 
فكما أن خطاب الرئيس الس�ابق كلينتون أمام مؤتمر 

الحزب الديمقراطي س�اهم في إيقاد حماس القاعدة 
الحزبي�ة الموج�ودة أصالً ودع�م معنوياته�ا، فإن ما 
حققه رومن�ي من تقدم في المناظرة األخيرة ال يعدو 
كونه تعبئة ألنصار الجمهوريين القدامى، ولكنني أشك 
في أن يس�هم الحدثان في تغيير المعادلة االنتخابية، 
أو أن يقنع�ا أنص�ار أي م�ن الحزبي�ن باالنتق�ال إلى 

الطرف اآلخر.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن وزير الدفاع البريطان�ي فيليب هاموند أن بالده تري�د تكثيف العقوبات 
والضغ�وط على إيران لدرج�ة تهدد بقاء نظامها، في حال لم يتخل عن طموحاته 

النووية.
وقال هاموند في مقابلة مع صحيفة “اوبزيرفر” أمس “ينبغي على المجتمع 
الدولي تضييق الخناق على طهران بش�كل يه�دد بقاء نظامها ما لم يوقف جنون 

طموحاته النووية”، محّذراً من “المزيد من األلم في شوارع إيران”.
وأض�اف “هناك أدل�ة واضحة على أن العقوبات الحالي�ة تعمل من خالل إيذاء 
االقتصاد اإليراني وكس�ر تماس�ك القيادة في طهران”، لكنه أصّر على أن الهدف 

من وراء ذلك “ليس إسقاط الحكومة”. 
وأش�ار وزير الدفاع البريطاني إل�ى أن “هناك أحاديث عن فرض حظر تجاري 
ع�ام وإغالق المداخل المتبقية لدى إيران إلى القنوات المصرفية الدولية وبش�كل 

يجعل ألمها أكبر بكثير”.
وقال “الش�يء الوحيد الذي من المرجح أن يزحزح النظام في إيران هو رؤية 
أو الشعور بتهديد وجوده، فإذا كان مستوى الضغط االقتصادي بدأ يهدد بتعطيل 
النظام واتس�اع حركة المعارضة في ش�وارع طهران، فإنه يمكن أن يس�اهم في 

تغيير المسار”. 
وأض�اف هامون�د “هناك أدل�ة على أن القي�ادة في إيران بدأت تتفكك بس�بب 
الضغوط االقتصادية وتهاجم بعضها بعضاً مع انتقال األلم إلى داخلها، ويمكنها 
وض�ع ح�د لهذا عل�ى الفور إذا م�ا غّيرت موقفه�ا المعلن ب�أن برنامج تخصيب 

اليورانيوم لألغراض السلمية، والذي ال يصدقه أحد”.
وأصّر وزير الدفاع البريطاني على أن “أحدا ال يريد أن يس�بب ألماً أكبر لشعب 
إي�ران”، موضحاً أن اله�دف من وراء التحركات الجديدة “لي�س تغيير النظام، بل 

مجرد تكثيف الضغوط إلجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي”.
وذك�رت الصحيف�ة أن تصريحات هاموند تأتي وس�ط أدلة عل�ى أن الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي تتحركان لتنسيق حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 
االقتصاد اإليراني، وقبل االجتماع المقرر لوزراء خارجية دول االتحاد األوروبي في 

بروكسيل في 15 تشرين األول الجاري.
وقالت إن بريطانيا وفرنس�ا وألمانيا ستضغط من أجل تشديد العقوبات على 
إي�ران خالل االجتماع ستش�مل مؤسس�اتها المالية وقطاع الطاق�ة وفرض قيود 

مشددة على الشحن البحري اإليراني.

لتهديد بقاء نظامهابعد أن فشل في المناظرة أمام رومني

نيويورك تايمز: السعودية وقطر أوقفتا تسليح املعارضني 
السوريني باألسلحة الثقيلة

أوباما حيصل عىل تربعات بـ181 مليون دوالر لدعم محلته االنتخابية

ــــل الـــتـــأثـــر الــفــعــلــيــة ــــوام ـــة.. وع ـــي ـــاس ـــرئ ـــرة ال ـــاظ ـــن امل

بريطانيا تسعى لتكثيف العقوبات عىل إيران



اخبار ومتابعات6
www.almustakbalpaper.net

نفذت حملة كبرى لتنظيف األنفاق والجسور في المنصور واألعظمية والكرخ

 العدد )  360  (  االثنني  8  تشرين االول  2012

      بغداد / امل�ستقبل العراقي

وج�ه أمي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين 
المرش�دي الدوائر البلدية كافة بإصدار 
إجازات البناء والترميم خالل 3 أيام من 
تاريخ تقديم المواط�ن للطلب. ونقلت 
مديري�ة العالق�ات واإلع�الم ف�ي بيان 
صحفي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس عن المرش�دي قوله 
أن “توجيهاً صدر للدوائر البلدية األربع 
عش�رة المنتش�رة في عم�وم مناطق 
العاصم�ة بغداد بإكمال إصدار إجازات 
البن�اء خ�الل 3 أيام من تاري�خ تقديم 
المواطن للطلب من خالل اعتماد آليات 
مناس�بة وتس�ريع اإلجراءات وتجاوز 
حلق�ات الروتين”. وأضاف المرش�دي 
أن “األمان�ة ألزم�ت دوائره�ا البلدي�ة 
أيضا بإصدار إج�ازات الترميم خالل 3 
أي�ام م�ن تاريخ ورود الطل�ب من اجل 
التخفي�ف عن كاه�ل المواط�ن ورفع 
جزء م�ن أعبائ�ه وتقلي�ل المخالفات 
المحكومة ببنود القانون رقم 13 لسنة 
2001. وأشار المرشدي إلى أن “اتخاذ 
هذا القرار يأتي نظراً لكثرة المخالفات 
البنائي�ة ف�ي مدين�ة بغ�داد المتمثل�ة 
بأعم�ال التش�ييد من دون إج�ازة بناء 
واستغراق منح اإلجازة من قبل الدائرة 
البلدي�ة المعنية للمواط�ن وقتاً طويالً 
نس�بياً ما يؤدي إلى عزوف المواطنين 
ع�ن الحص�ول عل�ى إج�ازة البن�اء أو 

الترميم”.
ومن جهة أخرى نفذت أمانة بغداد 
حملة كب�رى لتنظيف وغس�ل األنفاق 
والش�وارع  والمجس�رات  والجس�ور 
الرئيسة ضمن قواطع بلديات المنصور 
عل�ى  حفاظ�ا  والك�رخ  واالعظمي�ة 
نظافته�ا وجماليتها. وذك�رت مديرية 

العالق�ات واإلعالم في بيانها أن “دائرة 
بلدية المنصور نفذت حملة كبرى لغسل 
وتنظيف المجس�رات واألنفاق الواقعة 
ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة البلدية 
باس�تخدام الجهدي�ن اآللي والبش�ري 
ش�ملت مجس�ري الزهور واليرموك و 
تقاطع مجسرات العدل ومداخل مجسر 
الخضراء ونفق الش�رطة ونفق صالح 
الدي�ن. وأضاف�ت أن “م�الكات دائ�رة 
بلدي�ة االعظمية قامت بأعمال تنظيف 
جس�ر االعظمية 14 رمضان إلى نهاية 

س�احة الدالل ومجس�رات آفاق عربية 
الواقع�ة ف�ي ح�ي تونس وص�والً إلى 
الوقف الس�ني مع مدخل شارع محمد 
القاس�م وش�ارع قناة الجي�ش فضال 
عن أعمال تنظيف نفق الطالبية ضمن 
محل�ة 309 ورفع األترب�ة والمخلفات 
وغس�ل نف�ق المعه�د القضائ�ي قرب 
جام�ع النداء وجس�ر 48 ف�ي منطقة 
 318،324 محلت�ي  ضم�ن  الصلي�خ 
وجس�ر المحبة في منطق�ة الكريعات 
ضمن محلة 336 ونفق الش�عب نهاية 

ش�ارع أبي طال�ب”. وأش�ارت إلى أن 
“دائ�رة بلدي�ة الك�رخ نف�ذت حمل�ة 
مكثفة ش�ملت تنظيف وغسل مجسر 
العالوي “س�احة المتحف” الذي أنجز 
خالل المدة األخيرة ومقتربات مجس�ر 
اإلذاعة والتلفزيون الذي شارفت أمانة 
بغداد عل�ى االنتهاء م�ن انجازه فضالً 
عن أعمال تنظيف وغسل دمشق ضمن 
محلة 207 وجس�ر الجمهورية وجسر 
السنك وجس�ر الش�هداء وجسر الباب 
المعظم”.إل�ى ذل�ك، احتفل�ت جري�دة 
“صوت بغ�داد” التي تص�در عن أمانة 
بغ�داد بإيق�اد ش�معتها الثامن�ة م�ن 
عمره�ا المديد خدم�ة للعاصمة بغداد 
العالق�ات  مديري�ة  وذك�رت  وأهله�ا. 
واإلعالم ف�ي أمانة بغ�داد أن “احتفاالً 
أقي�م عل�ى قاع�ة الموتيل الس�ياحي 
في متن�زه الزوراء حض�ره حكيم عبد 
الزه�رة، مدير عام العالق�ات واإلعالم، 
نيابة عن أمي�ن بغداد وجمع غفير من 
األدب�اء والش�عراء م�ن رواد المجالس 
األدبي�ة وع�دد م�ن المس�ؤولين ف�ي 
أمان�ة بغ�داد تضمن�ت إلقاء ع�دد من 
الكلم�ات وقصائد الش�عر تغنت بحب 
الصحيف�ة  ب�دور  وأش�ادت  الع�راق 
إيص�ال  ف�ي  الكبي�رة  والمس�اهمات 
الحقيق�ة والخبر الصادق. وأضافت أن 
“عب�د الزه�رة أكد خالل كلم�ة له على 
دور صحيف�ة “صوت بغ�داد” في نقل 

الحقيقة وحياديتها في نقل المواضيع 
والمش�كالت التي تهم المواطن س�واء 
كان�ت مع او ضد أمانة بغداد والحرص 
عل�ى إيصال هموم ومعاناة المواطنين 
إلى جميع المس�ؤولين في أمانة بغداد 
وسائر الوزارات كما ثمن دور العاملين 
عل�ى تلك الصحيف�ة والمس�اندين لها 
م�ن اإلعالميين والكت�اب داعياً مالكها 
إلى ب�ذل المزي�د من الجه�ود من اجل 
تحقي�ق رغب�ات قرائه�ا”. وتابعت أن 
“االحتفالي�ة ش�هدت إلق�اء ع�دد من 
الكلم�ات والمقاطع الش�عرية من قبل 
كل م�ن األدب�اء والزم�الء اإلعالميي�ن 
ماجد الكعبي ومنهل المرشدي ورفعت 
مرهون الصفار وعكاب س�الم الطاهر 
وإبراهي�م محم�د  الجاب�ري  ومحم�د 
وحسون الس�ماك والدكتور ضياء عبد 
األمي�ر زلزل�ة وغيرهم م�ن الضيوف، 
عل�ى  الهداي�ا  توزي�ع  ت�م  وبعده�ا 
منتس�بي الصحيفة وعدد م�ن الكتاب 
والمس�اندين والمس�اهمين في نش�ر 
المواضي�ع فيه�ا”. يذك�ر إن صحيفة 
“صوت بغداد” بدأت بالصدور في عام 
2005 كمطبوع صغي�ر تطور ليصبح 
صحيف�ة يومية ت�وزع على ال�وزارات 
والمؤسسات ودوائر أمانة بغداد فضالً 
عن الس�وق العراقية وله�ا قراؤها لما 
تحويه من مواضيع سياس�ية وثقافية 

وفنية وتراثية واألخبار الخدمية.

أمانـة بغـداد توجـه بإصـدار إجـازات البنـاء 
والتــرميــم خـالل 3 أيــام

تعل�ن المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية عن 
مناقصة لتجهيز )محركات بدء الحركة
 )STARTING EIECTRIC MOTER 

فعل�ى الراغبين من الش�ركات والمكاتب المس�جلة 
رس�ميا داخل العراق وخارج�ه تقديم عطاءاتهم على 
المناقص�ة المذكورة اعاله الت�ي يمكن الحصول على 
كمياتها ومواصفاتها وش�روطها من قس�م الشؤون 
التجارية في مقر المديرية الكائن في الباب الش�رقي 
ساحة غرناطة محلة )109( شارع )19( بناية )15( 

ص.ب )1085( .
لق�اء مبلغ ق�دره )150000( دينار فق�ط غير قابل 
للرد يسلم الى امانة الصندوق على ان يقدم العطاء مع 
المستمسكات المطلوبة المدرجة ادناه وتوضع داخل 
ظرف مغل�ق ومختوم ومؤش�ر عليه رق�م المناقصة 
وموع�د الغلق يوضع ف�ي صن�دوق المناقصات علما 
ان اخر موعد لغلق المناقصة س�يكون الساعة الثانية 
عشر ليوم االحد الموافق 4 / 11 / 2012 وسيهمل كل 
عطاء غير مس�توفيا للش�روط او يرد بعد تاريخ غلق 

المناقصة.

املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / املنطقى الوسطى
املوضوع / اعالن املناقصة املحلية اخلاصة بتجهيز )د / 14 غ2 / 966(

ملحطة كهرباء جنوب بغداد الغازية / الثانية

املدير العام

 TPOC تعل�ن ش�ركة النف�ط الوطني�ة التركي�ة
المشغل الرئيسي لحقل المنصورية الغازي التابع 
لمحافظة ديالى، عن تجهيز سيارات بيكاب فورد 
دبل قمارة اف 150 ، س�عة 5000 س�ي س�ي ، 8 

سلندر – 4 × 4 .
عل�ى الراغبين ع�ن تقديم عطاءاته�م في موعد 
اقصاه يوم الخميس المصادف     11 / 10 / 2012 
، الس�اعة 10 صباحا ، وعلى عنوان الش�ركة في 

الوزيرية ، قرب السفارة التركية.
االتص��ال عل�ى م���وبايل:  للمع���ل��وم�ات 

 07712058239

-TPOC - M0014اعالن مناقصة رقم 2012  

فق�دت مني هوية األحوال المدنية الصادرة من دائرة أحوال 
الجس�ر بأس�م )حس�ين صبر جبار ( بتاري�خ 2012/10/4 . 
الرجاء من يعثر عليها تس�ليمها إل�ى جهة اإلصدار أو االتصال 

بالرقم)07707151015( وله األجر والثواب.

فقدان

      بغداد / امل�ستقبل العراقي

قالت وزارة الموارد المائية إن الهيئة العامة للسدود والخزانات، إحدى 
تشكيالتها، مستمرة بالعمل في مشروع سد كعرة 2 في محافظة االنبار 
على بعد 90 كم ش�مال غربي قضاء الرطبة. ووصفت الوزارة المش�روع 
ف�ي بيان لها أمس بأنه “عبارة عن س�د إمالئي ترابي يبلغ طول جس�مه 
650م وارتفاعه 16 م وعرض قمة السد 8م وتبلغ كمية الخزن 4.2 مليون 
م3”. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “المشروع يهدف إلى تنمية الثروة 
الحيواني�ة وتغذي�ة المياه الجوفي�ة وتبلغ كلفة تنفيذ المش�روع 9.389 

تسعة مليارات وثالثمائة وتسعة وثمانين مليون دينار “.

      كربالء / امل�ستقبل العراقي

طال�ب محاف�ظ كربالء آمال الدي�ن الهر بتغيير الواقع الذي تعيش�ه 
المدين�ة من مظاهر مس�لحة كونها مدينة س�ياحية ويفده�ا الماليين 
من الزائرين. وأوضح الهر ف�ي تصريح صحفي أمس أن “كربالء مدينة 
س�ياحية ويج�ب أن تخلو من أي مظهر عس�كري س�واء كان س�يطرة 
عس�كرية أم مق�ر للش�رطة”، مضيفا انه “الب�د من تغيير ه�ذا الواقع 
الذي ال يتناس�ب مع وضع المدينة التي تستقبل السياح من بقاع العالم 
كافة”. وأش�ار إلى أن “من أهم المشاريع التي يجب أن تنفذ في كربالء 
هي مش�اريع الخدمات والبن�ى التحتية ويرجع ذلك إل�ى النهوض الذي 
تش�هده المحافظة وما تستقبله من زيارات مليونية كبيرة”. ولفت إلى 
مش�كلة زيادة السكان التي وصلت الى الضعف خالل خمس سنوات كل 
ه�ذه العوامل تتطلب االهتمام بزيادة تنفيذ مش�اريع البنى التحتية في 

هذه المحافظة.

     مي�سان / امل�ستقبل العراقي

أك�د مدير ع�ام تربية محافظة ميس�ان عب�د الحكي�م الجابري عن 
ق�رب إع�الن خل�و المحافظة م�ن الم�دارس الطيني�ة. وق�ال الجابري 
إن “المحافظ�ة كان�ت تض�م أكثر من 59 مدرس�ة طينية منتش�رة في 
مناط�ق متفرقة وخصوصا في المناطق الريفي�ة في المحافظة وتمت 
إزالتها واس�تبدالها بمدارس أخرى جديدة”. وأضاف انه “لم يتبق سوى 
خم�س مدارس طينية فقط، وقد بدأ العمل على إعادة إنش�ائها من قبل 
وزارة التربي�ة وف�ق المواصفات المطلوبة حيث س�يتم اإلعالن عن خلو 
المحافظ�ة من المدارس الطينية”. وأش�ار الجابري إلى إن “المحافظة 
بحاجة ماسة إلى إنشاء 240 مدرسة جديدة بغية فك االزدواج في دوام 

بعض المدارس”.

السدود واخلزانات تواصل تنفيذ 
سد كعرة يف األنبار

حمافظ كربالء يطالب بإخالء املدينة 
من املظاهر املسلحة

ميسان تؤكد خلوها من املدارس 
الطينية قريبًا

        بغداد / امل�ستقبل العراقي

أكدت وزارة البيئة عن قيامها بمنع استيراد المبيدات 
المحظ�ورة والتي يت�م تداوله�ا حاليا في األس�واق مما 
يش�كل خط�را عل�ى اإلنس�ان والبيئ�ة. وق�ال المتحدث 
الرسمي باس�م الوزارة ومدير عام دائرة التوعية واإلعالم 
البيئ�ي أمير علي الحس�ون انه “تم عقد اجتماع موس�ع 
للجن�ة الوطنية لمكافحة القوارض في العراق لتس�جيل 
واعتماد المبيدات برئاسة وزارة الزراعة والبيئة وعضوية 

الوزارات ذات العالقة”. 
وأش�ار إلى أن “اللجنة ناقش�ت أيضا أن�واع المبيدات 
المحظ�ورة والت�ي يت�م تداوله�ا ف�ي األس�واق وم�دى 
خطورتها”، مبينا انه “سيتم تزويد أعضاء اللجنة بقائمة 

أصدرت من وزارة الزراعة بالمبيدات المحظورة وس�يتم 
العمل بها لوقف ومنع اس�تيراد هذه المبيدات”. وأضاف 
إن “ال�وزارة هي الجه�ة المختصة لحظ�ر المبيدات في 
الع�راق ولديها قائمة معتمدة بالمبي�دات المحظورة يتم 
تحديثها بشكل مستمر”، مؤكدا إن “هناك تنسيقا دوريا 
بي�ن الوزارة ومديري�ات البيئة ف�ي المحافظات لمكاتب 
بيع المبي�دات”. وأوض�ح إن “وزارة الداخلية هي الجهة 
المنفذة بوقف ومنع اس�تيراد مثل هكذا مواد خطرة على 
اإلنس�ان والبيئة حيث تكون غالبيته�ا مجهولة المصدر 
وب�دون إجازة أصولية”. وتابع انه “س�يتم تش�كيل فرق 
رقابي�ة تراقب كل هذه المكاتب بش�كل دوري عن طريق 
التركيز على إجازة فتح المكتب ألنواع المبيدات التي يتم 

بيعها في األسواق”.

البيئة متنع استرياد املبيدات املحظورة
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    المستقبل العراقي/ ليث محمد رضا

االقتصادي�ة  األوس�اط  يس�ود  ترق�ب 
والش�عبية الس�يما الرشائح محدودة الدخل، 
ع�ى أم�ل توزي�ع نس�بة الفوائ�ض الت�ي قد 
تعني عى مصاعب الحي�اة اليومية التي تزداد 
صعوب�ة، لتفيض عليهم مزي�دا من الحرمان، 
الذي يلغي كونهم أبناء احد أغنى بلدان العالم، 
وان له�م موازن�ات انفجاري�ة تناط�ح مئات 

املليارات يف كل عام.
خ�راء ومراقبون ش�ككوا بجدي�ة القوى 
السياس�ية يف توزي�ع 25% باملئ�ة م�ن فائض 
موازن�ة كل ع�ام، م�ع وج�ود ن�ص قانون�ي 
تضمنت�ه موازنة 2012 يل�زم الحكومة بذلك، 
و م�ا نراه يف السياس�ة املالية الحالية، التي ال 
تس�عى إليجاد فائ�ض يف موازن�ة الدولة، كما 
ويتض�ح يف مس�ودة م�رشوع موازن�ة العام 
املقبل التي تفيد باحتس�اب معدل سعر برميل 
النف�ط املصدر إىل الخ�ارج ب�قيمة، 90 دوالرا 
غري متعظة مما عانينا من حرج يف عام 2009 
يف تغطية متطلبات املوازنة، بعد هبوط أسعار 

النفط الناتج عن األزمة املالية العاملية.
وم�ع كل ه�ذا فال اح�د يعرف م�آل ال�80 
ملي�ار دوالر الت�ي ش�كلت فوائ�ض األع�وام 
املاضية، فالعديد من الوزارات ال تقوم برصف 
موازناتها كما ينص لها، بس�بب الفساد املايل 
واإلداري، الذي يض�اف ملا تدعيه تلك الوزارات 
من قلة تخصيصاتها قياس�ا بامله�ام املناطة 
بها. وأش�ار الخبري االقتصادي الدكتور ماجد 
الصوري ل� "املستقبل العراقي" اىل أن املشكلة 
تكمن يف عدم الجدية يف توزيع الفائض بل عدم 
الجدية يف احتسابه، مبينا أن اإلحصائيات تؤكد 
وج�ود فائض كبري جدا يف موازنات الس�نوات 
السابقة منذ 2003 يصل اىل نحو ثمانني مليار 
دوالر بحس�ب ديوان الرقاب�ة املالية الذي قدم 

تقاريره ل�2009 و2010 و2011.
وأك�د الص�وري صعوب�ة تطبي�ق توزي�ع 

الفوائ�ض دون معرف�ة القاع�دة األساس�ية 
لإلمكانيات املالية للموازنة وللحكومة وبدون 
أن نع�رف ه�ذه القاعدة ال يمك�ن الكالم عن 
توزيع او اي يشء آخ�ر مالم تتوفر املعلومات 
األس�اس عن املبالغ التي دخلت املوازنة والتي 
خرجت منها وما املبالغ املتبقية وكيف س�يتم 

استخدامها
ولذل�ك املوض�وع يف تص�وري أن موازن�ة 
2010 كان فيه�ا توزي�ع لفائ�ض الدخل عى 
املواطن�ني و2011 كذل�ك و2012 أيض�ا لكن 
عباراته�ا لم تك�ن متكاملة للق�ول بالتوزيع 
ع�ى أف�راد الش�عب، مطالب�ا بدراس�ة فعلية 
لإلمكانيات املالية للدول�ة العراقية وكيف يتم 
اس�تعمالها من قب�ل الدولة. م�ن جانبه، أكد 
عض�و مجلس الن�واب ضياء االس�دي، األمني 
العام لكتلة األحرار ل�"املس�تقبل العراقي، ان 
املوازن�ة لم تأخذ التغريات الحاصلة يف أس�عار 
النفط والق�رار الذي اتخذ بش�ان توزيع %25 
م�ن فائض العائدات النفطي�ة كنا نقصد بان 
يك�ون بغض النظر ع�ن االرتفاع واالنخفاض 
يف أس�عار النف�ط. وبني االس�دي أن الذي كان 
ينبغ�ي تقديمه للمواطنني، اي ال�� 25 باملائة 
تس�تقطع م�ن الفائ�ض بكل األح�وال بغض 
النظر عن مقداره ، سواء بلغ مليوني برميل او 
مليونني ونصف املليون فالفائض عن املوازنة 
بنسبة 25% يوزع عى الشعب. وأردف االسدي 
ب�أن املبلغ امل�وزع دون مس�توى الطموح قد 
ال يك�ون، لكنه هذا لن يمن�ع أن نحاول وبأي 
ش�كل من األشكال أن يكون املبلغ املستحصل 
للمواطنني ذا قيمة مجدية عى األقل، ليعينهم 
عى غالء املعيشة وس�نحاول بشتى الوسائل. 
ورجح االس�دي أن توزع نهاية الس�نة املالية 
عند اختتام الحس�ابات، مضيف�ا أن الضمانة 
الوحي�دة لتطبي�ق ه�ذا الق�رار ه�و موقفن�ا 
الس�يايس بحيث أننا س�نقاتل حت�ى اللحظة 

األخرية لتطبيق هذا القرار.
اىل ذلك، قال النائب عن وليد عبود املحمدي 
إن أي زي�ادة يف ميزاني�ة الع�راق لع�ام 2013 

س�وف تنعكس س�لبا عى االقتص�اد العراقي 
داعي�ا اىل بناء نظام اقتص�ادي رصني ويعتمد 

عى عدة موارد وليس النفط فقط.
وأك�د املحم�دي أن اي زي�ادة يف امليزاني�ة 
س�تزيد من حال�ة التضخم والبطال�ة املقنعة 
ومن الفس�اد اإلداري واملايل الذي ينخر يف البلد 
ما لم يك�ن لدينا نظام اقتصادي واضح تعمل 
علي�ه الدول�ة، مضيفا أننا نس�مع عن تقارير 
تتح�دث عن زي�ادة يف امليزانية وه�ذا أمر غري 

صحيح ويعني تدمري للنظرية االقتصادية.
ودع�ا اىل بن�اء اقتص�اد رص�ني ومحك�م 
يعال�ج املش�كالت وال يزيده�ا حي�ث يك�ون 
ش�فافا وواضحا من خالل وارداته الخارجية 
التي تعتمد بش�كل كبري عى النفط والداخلية 
كرضائب التي يدفعه�ا املواطن من أجور ماء 
وكهرباء وسكن واسترياد وحتى النقل ، كذلك 
من خالل رصفياته عى الدولة واملواطنني، مع 
رضورة تقديم حسابات ختامية لكل ميزانية 

تقدم مع إقرار امليزانية الجديدة.
يذكر أن األوساط االقتصادية تطالب تجاوز 
الفوضوي�ة يف توزيع املوازنة، حيث أن املوازنة 
التكميلية جاءت مرس�خة لعج�ز العامة بدل 
إيقافه، رغ�م أن املوازنة العامة لس�نة 2012 
كان�ت من اك�ر املوازنات يف املنطق�ة، كما أن 
املوازنة التكميلية ركزت عى الجانب التشغييل 
بعي�دا عن املش�اريع الخدمية واالس�تثمارية، 
ما عك�س خلل كب�ري يف إدارة النفقات العامة 
تضم�ن عدم مطابقة املخطط ل�ه عى الواقع 
العميل للمش�اريع حس�ب طبيعتها، يف بعض 

األحيان.
يشار إىل أن املوازنة التكميلية للعام الحايل 
كانت واضحة يف تجاهل قضية توزيع ال� %25 
من فائض إيرادات النفط عى الش�عب، بل أن 
التكميلية، بذاتها تثري الشك يف الجدية باإلبقاء 
ع�ى فوائض يمك�ن أن ت�وزع، بع�دم دخول 
الفقرة الخاصة بتوزيع 25 يف املئة من فائض 
إي�رادات النف�ط عى الش�عب ضم�ن قانونها 

بعدم التصويت عليها.

       بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت الحكوم�ة العراقي�ة، حصولها عى 
موافق�ة م�ن األم�م املتح�دة، لتقلي�ل 
نسب مبالغ، االستقطاع لتعويض، 
غ�زو الكويت، م�ن 5 % اىل 2 او3 
% م�ن عوائ�د تصدي�ر النف�ط. 
وق�ال نائ�ب رئي�س ال�وزراء 
يف  ش�اويس،  ن�وري  روز 
ترصي�ح ورد ل�"املس�تقبل 
العراقي"، أن "العراق حصل 
عى ض�وء اخرض م�ن األمم 
املتح�دة لتقليل نس�ب مبالغ 
تعويضات غزو الكويت من 5 
باملئة اىل 2 او3 باملئة من عوائد 
تصدير النف�ط العراقي"، مبينا، 
أن "هذا األمر مفيد لكنه سيطيل 
مدة التس�ديد التي هي  عى وش�ك 
االنته�اء قريب�ا". وخف�ض مجل�س 
األمن الدويل ألكثر من مرة النس�بة التي 
كانت تقتطع من عائدات بيع النفط والغاز 

العراقي لتوجيهها إىل صندوق دفع التعويضات من 30 % 
كما وردت أصال إىل 5 % حاليا.وأضاف شاويس إن "أموال 
 الع�راق من الناحية  القانونية مغطاة بالش�كل  الصحيح 
ال�ذي يجعلها بمنأى  ع�ن مالحقة الدائنني، الس�يما  بعد 
االتفاقي�ات الت�ي تمت  بهذا الش�أن مع صن�دوق  تنمية 
الع�راق الذي حفظ،  وبقرار أمم�ي جميع عوائد  مبيعات 
النفط فيه، وهي  حماية تتجدد سنويا غري أنها ستنتهي 

العام املقبل".
وأعرب س�كرتري عام األمم املتحدة "بان كي مون" يف 
تموز املايض عن ارتياح�ه لتعاون العراق مع لجنة األمم 
املتحدة للتعويضات واستمرار بغداد بأداء نسبة الخمسة 
باملائ�ة م�ن عائ�دات النف�ط لتعوي�ض ضحاي�ا الغ�زو 
العراقي للكويت يف 1990 مرجحا اس�تكمال التعويضات 
مطلع 2015.وكانت الحكوم�ة العراقية، أعلنت، أنها لن 
تس�دد التعويض املتفق عليه ملؤسس�ة الخطوط الجوية 
الكويتية قبل أن تس�قط األخ�رية دعوتها القضائية ضد 

الخطوط الجوية العراقية. 
ويق�در املبلغ اإلجمايل للتعويضات الذي دفعه العراق 
حت�ى اآلن بنحو 4ر36 ملي�ار دوالر ويتبقى ما مجموعه 
16 ملي�ار دوالر يتع�ني دفعها، وتش�ري التقديرات إىل انه 

سيتم دفع هذا املبلغ بالكامل بحلول مطلع عام 2015.

      بغداد/ المستقبل العراقي

العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  رج�ح 
تحس�ن الدينار العراقي أمام العمالت 
الصعبة يف املس�تقبل القري�ب. وذكر 
نائب املحاف�ظ الدكتور مظهر محمد 
صال�ح، إن وضع الدين�ار العراقي بدأ 
يتحسن أمام العمالت الدولية الصعبة 
وسيتحس�ن أكثر خالل الفرتة القليلة 
املقبلة نتيجة لزي�ادة اإلنتاج النفطي 
مم�ا س�يدر م�وارد مالية كب�رية من 
العمل�ة الصعبة مما يجعل البلد بعيدا 

عن األزمات االقتصادية العاملية.
العالق�ة  إن  إىل  صال�ح  وأش�ار 

العكسية بني الدوالر والذهب، فعندما 
يرتف�ع س�عر ال�دوالر تنخفض قيمة 
الذه�ب وبالعكس، مؤك�دا أن األزمة 
العاملي�ة الت�ي رضبت أورب�ا وأمريكا 
جعل�ت الطل�ب ع�ى الذه�ب ي�زداد 
العتماده كمخزون احتياطي للحفاظ 
ع�ى الثروات ما أدى إىل زيادة س�عره 
يف األسواق العاملية مع انخفاض قيمة 
الدوالر.وأضاف أن بعض الدول عندما 
ت�رى الوضع غ�ري املس�تقر للدوالر يف 
الت�داوالت العاملي�ة فإنه�ا تلتج�ئ إىل 
بدائ�ل أخ�رى ويتحوط�ون بها وهي 
أما الذه�ب او النفط او املواد الغذائية 
القابل�ة للخ�زن، الفت�ا إىل أن الذه�ب 

أفض�ل بدي�ل لل�دوالر للحف�اظ ع�ى 
الثروات العاملية.

عض�و  أك�دت  ذات�ه  الس�ياق  يف 
مجلس النواب نجيبة نجيب أن عملية 
تهري�ب األم�وال إىل الخ�ارج بخ�رق 
الضواب�ط والتعليم�ات التي يصدرها 
البنك املركزي أثرت بش�كل سلبي عى 
االقتص�اد الوطني. وقال�ت نجيب ان 
عملي�ة تهريب األموال انعكس�ت عى 
زيادة س�عر رصف ال�دوالر األمريكي 
مقابل الدينار العراقي األمر الذي يؤثر 

عى اقتصاد البلد .
 وتابعت أن اقتصاد العراق ال يزال 
اقتصادا ريعيا يعتمد بنسبة 93 % عى 

النفط الذي يب�اع بالدوالر ، فضال عن 
كون عمليات االس�ترياد تت�م بالعملة 
الصعب�ة ، وه�ذه عوامل لعب�ت دورا 
كب�ريا يف خ�روج العمل�ة الصعبة من 
الب�الد ، فضال ع�ن كون وض�ع البلد 
الس�يايس واالقتص�ادي واألمن�ي ل�ه 
الدور الكبري يف تهري�ب العملة خارج 
العراق. وأش�ارت إىل أن موقع العراق 
الجغرايف املجاور لس�وريا وإيران وما 
يحص�ل يف املنطق�ة كان ل�ه التأث�ري 
الواضح يف خ�روج العملة األجنبية إىل 
الخارج خاص�ة وان هات�ني الدولتني 
تعانيان من الحص�ار االممي ونقص 

يف موارد العمالت الصعبة.

       المستقبل العراقي/ بغداد

شدد عضو لجنة النفط 
والطاقة النائب فرات الرشع، 

عى رضورة الرتيث بإقرار قانون 
البرتودوالر املقرر ترشيعه يف األيام 

املقبلة ،مطالبا: أعضاء مجلس 
النواب بدراسة القانون بشكل جيد 

وتعديل عى بعض مواد وترشيعه 
مطلع) 2013(.وقال الرشع 

ليس املهم إقرار القانون بأرسع 
وقت لكن املهم دراسته بشكل 

جدي ليتمكن من تقديم خدمة 
أفضل للشعب، عادا: أن الرتيث 

بإقرار القانون سيصب بمصلحة 
الشعب. وأضاف أن القانون يعطي 

صالحيات للمحافظات العراقية 
للنهوض بواقعها الخدمي ومن 

الرضوري أن يكون عادال يف إعطاء 
الصالحيات بني محافظة وأخرى. 

وتابع أن إقرار القانون بدون 
دراسة رصينة ملواده سيؤدي اىل 

حدوث خالفات ما بني املحافظات 
العراقية وسيفضل محافظة عى 

أخرى، مشددا عى رضورة مساواة 
جميع املحافظات العرقية بإعطاء 

الصالحيات وإعطاء حصتها 
الكاملة من املوازنة العامة للدولة.

     بغداد/ المستقبل العراقي

 كش�ف مجلس محافظة نينوى، عن منحه إحدى الرشكات الرتكية 
السياحية موافقة مرشوع لبناء مجمع سياحي يف غابات املوصل يقع، 
عى ضفاف نهر دجلة يف الجانب األيرس من املوصل، مؤكدا عى أن العقد 
م�ع الرشكة الس�ياحية الرتكية قد وق�ع بالفعل. وق�ال رئيس مجلس 
محافظة نينوى جر العبد ربه إن "مجلس محافظة نينوى منح رشكة 
"تناج�ي" الس�ياحية الرتكية إجازة اس�تثمارية لبن�اء مجمع ترفيهي 
يتضمن عددا من الفعاليات الرتفيهية لخدمة أهايل نينوى بكلفة ال تقل 

عن ثمانية ماليني دوالر". 
وب�نينّ العبد الرب�ة إن "عمل الرشك�ة بهذا املرشوع س�يكون مطلع 
الع�ام املقبل 2013 وان االنجاز س�يكون مطلع ع�ام 2014 ".وأضاف 
العبد ربه، أن "املرشوع يتضمن إنش�اء فندق س�ياحي بأربع نجوم ذي 
طراز ترك�ي، فضال عن بناء خمس كافرتيات تركي�ة ذات طراز حديث 
ومتطور ومطعم�ني ونافورات ليزرية أوربية، وس�احة مدورة تحتوي 

عى العاب األطفال الحديثة فضال عن قرية سياحية صغرية تحتوي هي 
األخرى عى العاب لألطفال والكبار". وتحتاج نينوى الواقعة إىل الشمال 

من بغداد، إىل األموال واالس�تثمارات بش�دة للنه�وض بعمليات 
البن�اء بع�د س�نوات م�ن أعم�ال العن�ف التي 

قوضت نشاط الرشكات االستثمارية من 
الدخول يف السوق املحلية يف املحافظة 

الشمالية.
ويق�ول الس�كان املحلي�ون يف 

نينوى، إن الوضع األمني أجهض 
وقابل�ه  الخدم�ات  يف  ال�رشوع 
يف ذل�ك الفس�اد اإلداري وامل�ايل، 
ال�ذي يعد املش�كلة الرئيس�ة يف 
عم�وم العراق أيضا ووضع البالد 
صدارة قوائم الدول الفاسدة منذ 

سنوات.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أرجعت الهيئة الوطنية لالستثمار، 
قل�ة االس�تثمار األجنب�ي يف وس�ط 
وجن�وب الع�راق لعام�ل األمني غري 
املستقر وليس للقوانني االستثمارية.

زه�ري  الهيئ�ة  مستش�ار  وق�ال 
القوان�ني  جمي�ع  ان  الحس�ني 
ومش�جعة  جي�دة  االس�تثمارية 
لالس�تثمارات األجنبية لك�ن املعرقل 

الوحيد لقدوم املس�تثمر األجنبي هو 
عام�ل الوض�ع األمني غري املس�تقر 
يف وس�ط وجن�وب العراق،مبين�ا: أن 
بعض املستثمرين األجانب جادون يف 
تح�دي الوضع األمني وس�تكون لهم 
مش�اريع كبرية يف الع�راق كمرشوع 
بس�ماية. وأكد أن قانون االس�تثمار 
رق�م 13 لس�نة 2006 قان�ون جيدة 
ويضم�ن ح�ق املس�تثمر األجنبي يف 
العراق وحماية رأس ماله من الضياع 

،مضيفا: أن عام 2013 سيشهد بناء 
اك�ر املش�اريع الخدمي�ة يف البرصة 

وبغداد من قبل مستثمرين أجانب. 
وأش�ار إىل أن االس�تثمار األجنبي 
موجود يف العراق لكن يحتاج إىل وقت 
لظهور املش�اريع الخدمية، مؤكدا أن 
املناخ االستثماري بالقوانني العراقية 
جيدة وجاذبة لكن الوضع األمني غري 

املستقر ال يجذب املستثمر األجنبي.

       بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال ثامر الغضب�ان رئي�س هيئة مستش�اري 
رئي�س ال�وزراء إن بالده تس�تغل 22 حق�ال نفطيا 
فق�ط من أص�ل 78 حق�ال يف مختلف أنح�اء البالد، 
متوقع�ا أن يبل�غ إنتاج العراق النفط�ي 4 .3 مليون 
برميل يومي�ا والصادرات نحو مليونني وتس�عمائة 

ألف برميل يوميا يف املتوسط بحلول العام املقبل.
وتوقع الغضبان أن يرتفع حجم اإلنتاج النفطي 
للع�راق م�ن 2 .3 ملي�ون برميل يومي�ا اىل 8 ماليني 
برميل يوميا بحلول عام 2017 ،مشريا إىل أن القطاع 
النفطي سوف يرفد ميزانية الدولة بما يقدر ب� 115 
ملي�ار دوالر بعد دخول املرشوعات النفطية الجديدة 
إىل العم�ل، الفت�ا إىل أن لدى الع�راق خططا طموحة 
ال�رشكات  بمس�اعدة  اإلنتاجي�ة  الطاق�ة  لتعزي�ز 

األجنبية لتص�ل إىل 12 مليون برميل يوميا بحلول 
ع�ام 2017 ولكن يبدو أن ه�ذا الهدف غري واقعي 

بس�بب اختناق�ات البني�ة التحتي�ة وضعف 
اإلمكانات اللوجستية .وأشار 

هام�ش  ع�ى  الغضب�ان 
مشاريع  ومعرض  مؤتمر 
الع�راق الك�رى بدبي إىل 
أن إقام�ة ه�ذا املع�رض 

تأتي لالس�تفادة من دولة اإلم�ارات التي تعد مركزا 
يف إقليمي�ا لكرى ال�رشكات العاملية العاملة 

قطاع النفط والغ�از، حيث من املتوقع 
الوص�ول اىل مرشوعات ثنائية مع هذه 

الرشكات وممثليها .ويرى محللون 

ومس�ؤولون يف رشكات النف�ط ان مج�رد الوص�ول 
إىل س�تة ماليني برميل يوميا بحلول 2017 س�يكون 
مهم�ة صعبة عى البلد الذي دمرته الحرب .عى ذات 
الصعي�د أكد ضي�اء جعفر حجام مدي�ر عام رشكة 
نفط الجنوب صعوبة العمل يف حقيل القيارة والنجمة 
اللذي�ن يحتاجان إىل خرات متطورة الستش�ارهما 
وق�ال يف ترصي�ح صحف�ي أن طبيع�ة النف�ط يف 
مكامن هذين الحقل�ني تحتاج إىل تقنيات متطورة 
الس�تخراج النفط الثقيل الذي تتصف به آبار هذه 
الق�ول، الفت�ا إىل أن النفوط يف ه�ذه املكامن اقرب 
إىل حالة الصالبة.إىل ذلك، وصف مقرر لجنة النفط 
والطاقة النائب قاس�م مش�ختي ، تهديدات رشكتي 
"كينيل ايندرجي" و "دي ا ن او" ب� "غري صحيحة" 
وال تس�توجب األهمي�ة متوقعا إس�دال س�تار عنها 
بدفع الحكومة املركزية مستحقات عملها يف الحقول 
الش�مالية .وأضاف أن تأخ�ر الحكومة املركزية غري 
املتعم�د دف�ع بالرشكتني إىل اتخاذ اس�لون التهديد 
غ�ري الصحي�ح، مش�ريا إىل أن جميع 
التهدي�دات ال تس�توجب األهمي�ة 
وستدفع الحكومة املركزية جميع 
ال�رشكات  مس�تحقات 
يف  العامل�ة 

اإلقليم.

ضياء االسدي يؤكد لـ"                           ": توزع نهاية السنة المالية.. خبير: ال يمكن توزيعها قبل كشف الموازنات السابقة

الصوري: المشكلة 
تكمن في عدم 

الجدية في توزيع 
الفائض بل وفي 

احتسابه

نائب: الضمانة 
الوحيدة لتطبيق 

القرار هو الموقف 
السياسي

توزيع فائض العائدات النفطية إلى أين ؟!

األمم المتحدة تخفض اقتطاعات تعويض الكويت الشرع يدعو للتريث 
بالبترودوالر لـ 2013

دوالر ماليين  بثمانية  نينوى  سياحي" في  "مجمع 

مستشار الهيئة: الوضع األمني يطرد االستثمار

الغضبان يتوقع إنتاج 8 ماليين برميل نفط يوميًا بحلول 2017

البورصة تفتتح جلساتها مرتفعة

المركزي يرجح انتعاشًا قريبًا للدينار

بنسبة 0.19 %

      خاص/ المستقبل العراقي

افتتحت البورصة، أمس األحد، جلس�اتها لألسبوع الحايل، مسجلة 
118.71 نقط�ة، مرتفعة بنس�بة 0.19%، حيث ش�هدت تداول 2.597 

مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.455 مليار دينار.
وكان مؤرش، س�وق العراق، لألوراق املالية، قد س�جل عند إغالق يف 
األس�بوع امل�ايض 118.49 نقطة، مرتفعا بنس�بة 0.89%،  عن إغالقه 
لألسبوع الذي سبقه، بعد ان بلغت القٌيمة اإلجمالية، لألسهم املتداولة 
خالل األس�بوع نحو 13.056 ملٌيار دين�ار مقابل 10.540 مٌليار ٌدينار 

لألسبوع الذي سبقه.
وبل�غ عدد األس�هم املتداولة لألس�بوع املايض 7.945 مٌليار س�هم 

مقابل 5.758 مٌليار س�هم لألس�بوع الذي س�بقه. ومن تحٌليل ٌبيانات 
ت�داول األس�بوع امل�ايض يالحظ، ارتف�اع الٌقيم�ة اإلجمالية لألس�هم 
املتداولة بنس�بة 23.87%، وارتفاع عدد األسهم املتداولة بنسبة 37.99 
%، انخف�اض ع�دد الصفقات املنفذة بنس�بة 4.85 %، وعقدت جلس�ة 
ت�داول إضافة للصفق�ات الكبرٌية بلغ األس�هم املتداول�ة خاللها 775 
مليون س�هم عى أس�هم رشكة مرصف الخٌليج التجاري ٌفلم تعقد اي 
جلسة اضاٌفة للصفقات الكبرية األسبوع املايض. وقررت ٌهيئة األوراق 
املاٌلي�ة إيق�اف التداول عى أس�هم رشكة الٌخري الس�تثمار امل�اًل لعدم 
إيفائه�ا بمتطلبات اإلفصاح وت�زٌود الٌهيئة بالٌبيان�ات املاٌلية الفصٌلية 
للفصل الثامًن لسنة 2012. وشهد األسبوع عقد خمس جلسات تداول 
يًف الزمن االعتيادي من األحد إىل الخٌميس وارتفعت خالله أسعار أسهم  

22 رشكة من بني الرشكات املتداولة يف السوق.
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متابعات

يف عددها اخلام�سزاد املطابع

�سرود

 مرة أخرى يواجهه الفشل، وتوجعه مرارة 
الهزيمة، فيس�تويل عليه غض�ب حانق ينتزع 
عيني�ه املنغرس�تني يف اإلن�اء.. أبخ�رة بيض 
تتصاعد م�ن الفوه�ة. تغطي صنب�ور املاء، 
وتحجب الرؤية. يشعر بالعمى، فيظل محنطاً 
يرهف س�معه أزي�ز كرات الزج�اج املرتطمة 
بالسطح، واملتطايرة يف الفضاء مزقاً، موزعة 
إياه عىل م�دن اليعرفها، وأخ�رى مختبئة يف 
ذاكرة منكمشة، متضائلة، حتى النقطة التي 
ينتهي بها إىل كتاب نقل فقط، يرقم، ويحفظ 
يف اس�تمارة خاص�ة. س�يختفي ع�ن األعني، 
ويع�رض عن تجاه�ل اآلخرين وس�خريتهم. 
منكباً صامتاً وراء مكتبه، مشوهاً بال أذن، أو 
ع�ني، أو أنف، أو يد.. أّي�ة غبطة. أّي فرح. أن 
يتالىش، ويغيب عن الوجود.. ورقة صماء هو، 
تبارش العمل، تأكل، تطرق الشوارع، وتتسلم 
املرت�ب آخ�ر كل ش�هر، وعن�د انقض�اء املدة 
املقررة، يحلم بأن يجمع أش�الءه علّه يكتمل 
عن�د أول مدين�ة وطأته�ا قدماه، ويس�تعيد 
ما اس�تلب منه يف تحديات�ه العبثية. يف الحلم 
يكون هو.. رقماً محفوراً عىل رقعة بيضاء يف 

الواقع. عىل أثر مواء يسرتد عينيه، منتبهاً إىل 
املاء الطافح م�ن فوهة اإلناء. ينهض متجهاً 
نحو البناية الجاثمة أمامه كظل ميت. تخونه 
الش�جاعة دائماً يف اتخاذ القرارات الحاسمة. 
أي�ام عدي�دة، والفض�ول يأكل�ه ملعرف�ة م�ا 
يف داخ�ل الخزان�ة التي س�لّمت له، وق�د ُنبه 
ب�أال يقرتب منها. ظل س�اكناً يص�ارع ذاته. 
عدوه.. رفوف خش�بية وفضاء ورقي وكيان 
مقفل. كأن س�نوات من الصم�ت مرّت، قبل 
أن يل�م فتات إرادته، ويندف�ع عازماً عىل قتل 
األس�ئلة التي أرقته. كطري ذبيح، امتدت يده 
لتس�حب الدرج الس�فيل، فعبق ج�و الخوف 
برائحة عفنة. تن�اول مجموعة من األضابري، 
ربما كانت كل ما تحتويه الخزانة من أرسار. 
ق�رأ يف أعىل جه�ة اليمني عنواناً ب�ارزاً، بخط 
أني�ق "غرائب املدن النائمة عىل ضفاف الليل. 

قضايا وتحقيق".
 بقدر ما خمن من أش�ياء أحّس بخطورة 
الفعل املرتقب، فبدت الحقائق يف هذه املدينة 
تتنف�س الض�وء، وتطوف البيوت املتناس�قة 
ومختلف األشياء واألسماء. نهر طويل وغابة 
واسعة العطاء. ليس هذا كل ما أراد قوله. أول 

مس�ؤول لقس�م األرش�يف، فقد نظم ملفات 
خاص�ة لغرائ�ب امل�وت. الجن�س. اإلنتح�ار. 
الغرق، وأودعها يف إحدى خزائن الغرفة، كاتباً 
وصيته للرجل الذي يخلفه، أن يسجل ما تراه 
العني، أو تسمعه األذن دون تكاسل وكذب أو 

تزويق.
 لم يكن خائفاً ، حني اس�تدعته املحكمة. 
الت�زم الصم�ت, فلم تحص�ل املدين�ة املدعية 
منه عىل أّي جواب. لقد مات ش�يخ األرش�فة 
يف قفص�ه، حام�اًل رّسه، فص�در الحكم بكل 
ما يملك�ه. هذا الق�رار جعل مهم�ة املوظف 
الجديد صعبة. حاول منع إتالف امللفات التي 
س�يحتاجها يف عمل�ه، لكن نظرة الش�ك التي 
صوبت نحوه، أفش�لت جزءاً من مخططاته. 
األضاب�ري،  رسق�ة  يف  وفّك�ر  لألم�ر،  أذع�ن 

وإخفائها : هذا ما فعله.
س�نوات م�رت، اتس�مت بجه�ود مضنية 
لتحيي�د النظرة غ�ري املطمئنة الت�ي ألصقت 
فيه�ا  القس�م. رغ�م خطورت�ه، كان  به�ذا 
الق�ارب  حكاي�ة  ي�ؤرخ  اآلخ�ر  األرش�يفي 
البخاري، الذي اتجه إىل إحدى املزارات العاجة 
بها أط�راف املدينة. أبحر ض�د التيار فتاه يف 
إحدى البحريات متجاوزاً مياه النهر األس�ود 
إىل متاهة املس�تنقع. الس�ماء زرقاء تمرح يف 
فضائها الطيور. أغرت السائق بمتعة الصيد ، 
فأوكل مهمة القيادة إىل ش�خص آخر. ضباب 
أس�ود يحجب الرؤية. األمتعة واألفرش�ة عىل 
س�قف القارب جرفتها الرياح. ارتبك السائق 
الجدي�د ح�ني صفعت�ه املي�اه ف�رتك املقود، 
مندفع�اً إىل الحوض الخلف�ي. القارب تقوده 
العاصف�ة. طلقة أخ�رى ، أصابت الطري الذي 
سقط يف األحراش. قفز السائق نحوه فرحاً، 
قب�ل أن تلّفه املاكن�ة الصارخة باس�تغاثات 
الط�ري الجريح. يف ذاك�رة الزائري�ن حكايات 
عن نهر الس�الحف ببطونها البيض املصفرة. 
اس�تغربت الوج�وه القلقة، وه�ي تتمرأى يف 
العاصف�ة، الت�ي راح�ت تغمرهم بس�الحف 
كالحيت�ان. رؤوس وأق�دام، وتروس حطمت 
الس�قف الخشبي، جارحة بعض الزوار. حني 
ع�اد الق�ارب إىل املدين�ة، لم يك�ن فيه يشء، 
فرست ش�ائعة تقول: إن هن�اك من ال يرغب 
باس�تقبال ال�زوار القادمني إليه م�ن املدينة، 
فبدالً من غلق باب بيته املفتوح للكل، أرس�ل 

سالحفه ملنعهم من الدخول.

  يف القاع�ة الكب�رية ، ح�اول املؤرخ اآلخر 
نف�ي التهم�ة املوجه�ة إلي�ه، لك�ن مطرق�ة 
الق�ايض أس�كتته، فحك�م علي�ه بالس�جن 
املؤب�د. تواط�أ معه أح�د الح�راس. كان أحد 
ال�ركاب، وق�د رأى براءته، عازم�اً عىل وضع 
خط�ة لتهريب�ه. درس الح�ارس طريق دورة 
املياه، والجدار الذي يجب تسلقه، زاحفاً بعد 
سقوطه يف املمر الخلفي، لبيت مدير السجن، 
حت�ى الزاوية البعي�دة املواجه�ة للنهر.. من 
هناك حيث الش�اطئ الهادئ، يغادر مبحراً يف 
ليل الصمت تحرس�ه أدعية الخفري، وتمنياته 

له بالنجاة.
  مىض من الش�هر ثلثه، وانقىض النصف، 
ولم ييأس الناس من وصول موظف جديد، بل 
حطم�وا يف أذهانه�م كل يشء، حتى فاجأهم 
اليوم التاس�ع والعرشون بظهور رجل غريب 
يحمل بيده حقيبة سوداء. لم يسأل أحداً. لم 
يلتفت. بخطوات واثق�ة دخل الفندق وجلس 
عىل أق�رب كريس، منتظراً أن ينهي مس�ؤول 
االستعالمات تحقيقه الروتيني، ناقالً برصه 
بني صورة الهوية، والوجه املتجهم الذي أغرب 
بعينيه، متطلعاً إىل وجوه النزالء املحدقني إىل 
التلفاز ،يتابعون باهتمام مش�هداً، بدت فيه 
فتاة يف السابعة عرش يف زريبة تسقي حماراً، 
ممسدة بيديها الصلبتني شعره الناعم. ألقت 
بنظره�ا يف كل اإلتجاه�ات، ث�م تعلق�ت به، 
شابكة قدميها فوق ظهره، ومداعبة أسفله. 
الحمار الس�اكن ينظر بخب�ث، ويحرك ذيله، 
ت�اركاً الفت�اة تزيد من ق�وة التصاقها به. لم 
تنثن، أو ترتاج�ع، فالرغبة املجنونة اجتاحت 
كيانه�ا كل�ه. س�اقاها العاريت�ان تناض�الن 
حول بطنه، فيم�ا بللت وجهها حبيبات عرق 
انس�احت يف داخ�ل فوطتها الس�وداء، لتجف 
قرب الرقبة، عند آخ�ر انتفاضة جمدت فيها 

الفتاة يف عناق أبدي.
  يف املشهد الثاني، استجوب الشاهد األول، 
ق�ال: إن الفت�اة يتيمة، تعي�ش يف كنف عمها 
وزوج�ه. إنه لم ير ش�يئاً، لك�ن زوجه كانت 
قريبة م�ن الحادث، وقد روت ل�ه التفاصيل. 
أغلق الجهاز متهما املوظف الجديد بالتلصص. 
لم يخلع مالبس�ه. يده اليمن�ى تقلصت عىل 
مقب�ض الناف�ذة، س�تلقع الطرق�ات الباب. 
األصوات اآلم�رة تحّثه ع�ىل الطاعة. أخربوه 
بق�رار املحكمة، ووضع�وا حارس�اً عىل باب 

غرفته. ل�م يتفوه مربراً صمت�ه بالالجدوى، 
قانعاً بالرحيل غداً.

  بمغ�ادرة آخر أرش�يفي، يكون قد انتهى 
من قراءة القس�م األول م�ن األضابري الرسية 
يح�دوه األم�ل إىل  تكمل�ة م�ا تبق�ى ع�ىل 
الرغ�م من علم�ه باألمر لن يط�ول، فالعيون 
املتجسس�ة تخرتق الجدران. سمع، أو توهم 
حركة أقدام يف الخارج. لغط ورصاخ وشتائم 
فجرت س�كون ما بعد الظه�رية. فتح الباب، 

فغرق بموجة برشية حملته 
إىل غرف�ة يف الطبق�ة العلي�ا 
م�ن بن�اء قدي�م، يط�ّل عىل 
النهر. اس�تلقى عىل أريكته، 
وح�دق ص�وب الناف�ذة.. ال 
ستائر توقف زحف ليل املدن 
الغارق�ة يف امل�اء، إال ش�تات 
عتم�ة  إىل  تنس�ل  أضوي�ة 
الفراغ، فتيضء كل الكائنات 
املعششة، قبل أن تنطبع عىل 
الباب، بش�كل  الحائط قرب 
اإلن�ارة،  خاف�ت  مس�تطيل 
ينعكس عىل الوجه الساكن، 
وهو ي�ردد محتوى املظروف 

امللقى عىل الطاولة...
  يحال الس�يد... املوظف 
يف دائرتنا بعنوان مدير قسم 
األرش�يف ع�ىل التقاعد بناء 

عىل رغبته.
  م�ع انبالج الفجر، هبط 
متمه�ال.  الحج�ري  الس�لّم 
الفاصلة  الفتح�ة  باجتيازه 
املكس�وة ببالط�ات ملون�ة, 
س�لّم املفتاح، وودع صاحب 
الفن�دق الذي قلّبه بأصابعه, 
تحّسسه، أطبق يده،  فتحها، 
داخله�ا  يف  املفت�اح  فش�ّع 
كماسة يف قاع صفراء. نادى 
أح�د العمال ثّم أدخل إبهامه 
وسبابته يف الحلقة، مؤرجحاً 
املفتاح. اجت�از الصبي ثالثة 
ظالل تش�به أغطية فتحات 
مخلوعة يدخ�ل منها الضوء 
واله�واء، واختط�ف املفتاح 
الس�اكن من الي�د التي ظلت 

جامدة كذراع رافعة شوكية.
أول  ش�اهد  امل�رآب،  إىل  الطري�ق  يف    
"البلدوزرات" تنهش الجسد األرشيفي، فتألم 
عىل النهاية املحزنة لش�يخوخة األشياء. من 
عادت�ه الصم�ت يف كل األس�فار،لكّن حدس�اً 
أنبأه بأنه واقع يف أرس حديث يسأمه، فالرجل 
لصقه ع�ازم أال يقفل فاه. كم حقَد عىل آخر 

صورة مضببة للمدينة، انطبعت يف ذاكرته.

امل�ستقبل العراقي: متابعة
ص�در عن بيت الش�عر يف أبوظب�ي - نادي 
ت�راث االم�ارات، الع�دد الخام�س م�ن مجلة 
"بيت الش�عر" (عدد ش�هر أيلول(، الش�هرية 
املتخصص�ة بالش�عر وجمالياته وهوامش�ه، 
محمالً بعناوين جديدة عرب عدد من التحقيقات 
والح�ورات والقضاي�ا الش�عرية الراهنة التي 
تم�س الحراك الش�عري العرب�ي بمجمله، مع 
أفراد مساحة خاصة للش�عرية العراقية، بني 
الريادة والتجريب ملف أعده الش�اعر حس�ام 

الرساي من بغداد.
كما ضم العدد افتتاحيتني لرئيس التحرير 
الشاعر حبيب الصايغ ومدير التحرير الشاعر 
بش�ري البكر، باالضافة اىل الزواي�ا الثابتة التي 
يكتبها الناقد صبحي حديدي والش�اعر حسن 
نجم�ي والش�اعر ن�وري الج�راح. وج�اء يف 
افتتاحية حبيب الصايغ " ال العدّو أمامي، وال 
البحر من ورائي، ولكني أحرقت س�فني كلها 
ثم رميت عود الثقاب يف سلّة املهمالت ووضعت 
علب�ة الكربي�ت يف جيب�ي. ل�م أق�ل لألرشعة 
وداع�اً! وانتابتني س�عادة غام�رة. وانا أراقب 

البي�اض ي�ذوب يف الحم�رة .. وأنا عمر 
الغي�اب يتس�ع، ويدخل يف مس�اماتي، 
ناس�جاً دورت�ي الدموية بخي�وط غاية 
يف التعقي�د". وج�اء يف افتتاحي�ة مدير 
التحري�ر "بي�ت الش�عر تحلِّ�ق عالياً:" 
هاه�و الع�دد الخام�س من مجل�ة بيت 
الش�عر الت�ي تصدر ع�ن بيت الش�عر يف 
أبوظبي-ن�ادي ت�راث االمارات.ومن دون 
ادعاء أو شعور بالغرور الكاذب نستطيع 
الق�ول ان هذه املجل�ة بدأت تحل�ق عالياً 
واننا كس�بنا الرهان ال�ذي وضعناه نصب 
أعينن�ا ونحن نع�د الصدار ه�ذه املطبوعة 
العربي�ة املتخصص�ة بالش�عر وجماليات�ه 
وهوامش�ه. لقد احتلت بيت الشعر برسعة 
قياس�ية مكانه�ا ب�ني الدوري�ات املرموقة 
ع�ىل صعيد العالم العرب�ي، وصارت منترشة 
يف أكث�ر من ع�رشة بل�دان عربي�ة وأجنبية، 
وب�ات لها جمهورها ال�ذي ينتظرها يف نهاية 
كل ش�هر... نثم�ن عالي�اً ج�و الحري�ة الذي 
توف�ره أرض االمارات العربية املتحدة للثقافة 
واالبداع. فال ابداع بال حرية، وال ثقافة من دون 

رؤية حضارية انسانية شاملة." ومن أبرز ما 
اشتمل عليه العدد: ملف الشعرية العراقية بني 
زمنني والذي تضمن ستة تحقيقات: القصيدة 
القصي�دة  الري�ادة،  ش�عرية  منفي�ني،  ب�ني 
والحرب، الشعراء الجدد وطريق النرش، الشعر 
والفنون، والش�عر واملؤسس�ات"، وأعد امللف 

الشاعر العراقي حسام الرساي. 
وأس�هم يف امللف كّل من الش�عراء والنّقاد: 
محمد مظلوم، باسم األنصار، حسن السلمان، 
عيل س�عدون، س�هيل نج�م، هات�ف جنابي، 
س�لمان داود محمد، أحمد عبدالحسني، باسم 
املرعب�ي، عيل الفواز، أدي�ب كمال الدين، عمر 
الجفال، بش�ري حاجم، أحمد الظفريي، كريم 
حن�ش، عبدالخال�ق كيط�ان، صف�اء ذياب، 
ياس الس�عيدي، عمر الرساي، أحمد عزّاوي، 

مروان عادل حمزة، عيل محمود خضرّي.
 وض�م الع�دد ق�راءة يف تجرب�ة "نج�اة 
مّك�ي يف باري�س" ع�ن معرضها املش�رتك 
مع الش�اعر الفرنيس بول هنري لريس�ون 
الذي أقي�م مؤخراً يف العاصمة الفرنس�ية، 
واشتمل عىل دراسة عن ديوان "نحو األبد" 

للشاعرة ظبية خميس: صوت العزلة والهدأة"، 
وح�وارا ًمع الش�اعر املرصي محم�د إبراهيم 
أبو س�ّنة. كما كتب عّمار أحمد الشقريي عن 
الش�اعرين محم�ود دروي�ش وس�ليم بركات 
"الفلس�طيني والك�ردي .. منف�ى يف اللغ�ة"، 
وس�امح كع�وش "ع�ارف الخاج�ة - واقعية 
سحرية"  وخلدون عبد اللطيف "أدونيس حني 
يرتجّل". وتعقب الش�اعر املغربي عبد الرحيم 
الخصار أثر الشاعر العراقي الراحل "رسكون 
بولص يف سان فرانسيس�كو" وترجم الشاعر 
امل�رصي أحم�د يمان�ي مختارات م�ن قصائد 
للش�اعر البريويف ثيس�ار باييخ�و "عىل حافة 
قرب مزهر"، ويف باب نقد الشعر ترجم الشاعر 
ولي�د الس�ويركي للربتغ�ايل نون�و جوديت�س 
"الش�عر يف الواقع" وهو باب أسهم فيه أيضاً 
الش�اعران يوس�ف عبد العزيز وعب�د الله أبو 
بكر ، كما كتب األكاديمي ابراهيم أحمد ملحم  
عن "أحمد راش�د ثاني: صب�ي تحت الضوء"، 
والشاعر مازن معروف عن "القصيدة والربيع 
العربي: شعراء اليوم غائبون"، واختار الشاعر 
تحس�ني الخطي�ب وترجم عدداً م�ن القصائد 

لش�عراء من الغرب تحت العنوان: "فن الشعر 
وبعض حواش إضافية" وأس�همت الش�اعرة 
بريهان الرتك باس�تطالع حول املرأة شاعرًة يف 
األردن، وقرأ االكاديمي ياسني الزبيدي الشاعر 
عب�د املعطي حجازي قراءة فلكي�ة، أما الناقد 
املغربي خالد بلقاس�م فكت�ب يف باب "قصيدة 
األس�الف" عن "ابن عربي - قلب يتس�ع لكل 
الصور" كم�ا كتبت الش�اعرة مري�م حيدري 
عن الش�اعرة اإليرانية الراحلة فروغ فّرح زاد 
وترجمت بعض من قصائده�ا تحت العنوان: 

"ذات الوجهني". 
 أما قصائد الع�دد الخامس فحملت توقيع 
الش�عراء: محم�د بني�س وعمر ش�بانة وآدم 
فتحي وحس�ب الشيخ جعفر وخزعل املاجدي 
وهاش�م ش�فيق ودنيا ميخائيل ورن�ا جعفر 
ياس�ني ومؤيد الراوي وباسم املرعبي وصالح 
حس�ن الس�يالوي ومحمد عيل خضري ونضال 
بريق�ان وأمين�ة ذيب�ان. وضم الع�دد تغطية 
للفعالي�ات الت�ي أقامه�ا الش�اعر واملرتج�م 
العراقي كاظم جهاد يف مركز س�لطان بن زايد 

للثقافة واالعالم وبيت الشعر يف أبوظبي. 

اقام�ت جمعي�ة الثقاف�ة للجمي�ع الخمي�س 4 ترشي�ن األول حفلها فار�س ال�سمري: متابعة
باس�تذكار ش�هيد االه�وار خالد احمد زكي ملناس�بة م�رور 44 عاما عىل 
استش�هاده يف اه�وار النارصية وليعلن يومها حركة الكفاح املس�لح ضد 
س�لطة القمع والظلم وتابع حضور القاعة من األدباء واملثقفني واصدقاء 
الشهيد ش�هادات واقعية عن ش�خصيته الوطنية كمناضل ترجم افكاره 
الثوري�ة متأثرا بتجارب جيف�ارا الذي ترك كريس الوزارة يف كوبا اواس�ط 
ستينيات القرن املايض وتوجه لغابات القارة األمريكية الجنوبية ليحولها 
قاعدة لتحريض جماهري األرياف املظلومة املسحوقة عىل النضال من اجل 

الحرية والكرامة...
ادار الجلس�ة الناق�د بش�ري حاج�م وقال يف مع�رض تقديم�ه.. اليوم 
نس�تذكر ابرز ش�هداء الوطن ومنهم من قضوا من اج�ل الوطن اىل جانب 
اآلف الش�هداء منذ تأس�يس الدولة العراقية... مناضل اطلق رشارة الثورة 
بعد ان ترك بغداد مع مجموعة صغرية اخرى كانت تخطط مثلهم للكفاح 

املسلح ضد السلطة الحاكمة...
واضاف عن سريته الذاتية... الشهيد خالد ولد ببغداد عام 1935 ونشا 
يف ارسة علم ويرس مادي والده مهندس ري، انضم للحزب الش�يوعي عام 
1952 ويف الك�وت انهى دراس�ة اإلعدادية وعني معلما يف النعمانية س�افر 
عام 1955 لدراس�ة الهندسة يف لندن عىل الحساب الخاص ألرسته وهناك 
انتخب رئيس�ا لجمعية الطلبة العراقيني يف بريطانيا... بعد انقالب ش�باط 
األسود 1963 انضم اىل منظمة )برتراند راسل( للسالم واصبح سكرتريها 
وتعرف عىل ش�خصيات اممية كثرية وزار بلدانا عدة كاالتحاد السوفييتي 
وتشيكوس�لوفاكيا وكوبا، حرض عددا من مؤتم�رات ومهرجانات الطلبة 

الش�بيبة العاملي�ة.. ووص�ف الدكتور عبد جاس�م يف كلمته باملناس�بة انه 
اس�تذكار ليس لخالد فق�ط بل لكل املناضلني الذي�ن قارعوا الظلم ومنهم 
س�الم عادل وسعيد مرتوك وسامي مهدي وغريهم بالذاكرة واألدب فخالد 
نموذج اس�تثنائي هو اإليث�ار والتضحية مناضل واع يع�رف تماما طريق 
الفع�ل الس�يايس الثوري، واعتق�د انق�الب 1968 كان رد فعل عىل حركة 

الكفاح املسلح التي نشأت بالعراق وليس بالجنوب فقط...
واك�د الس�اعدي الحاجة للكتاب�ة وتوثيق ه�ذه املحطات السياس�ية 
النضالية املهمة وعودة لتأريخنا الس�يايس وبالذات اليس�اري والشيوعي 
علينا العمل للتوثيق وورش دائمة ورواية )وليمة العش�اب البحر( احداها 
والتي تحدث�ت عن املناضلني وكتبه�ا )حيدر الحيدر(واس�تلهم من خالل 
العالقة مع املناضل�ني الذين غادروا للخارج... وهي صورة الخفاق الثورة 
الوطني�ة الن هناك ت�زاوج بني الحركة والكفاح املس�لح بالعراق والجزائر 
وكان�ت رموزها بالرواية ممتلئة بالصدق والخيال والتوثيق ايضا... واذكر 
ان�ي كتب�ت عنه�ا متابعة يف ع�ام 1987 بمجل�ة )الغد( يف لن�دن.. نتمنى 

للجمعية التواصل مع كل املناضلني الذين يشتغلون لبناء عراق جديد..
وجاء بش�هادة صديق الشهيد خالد )حبيب االس�دي( "كنت اتمنى ان 
يكون الش�باب اكثر حضورا بهذا اللقاء والتقصري لدينا بحق هذا املناضل 

ومازالت صور ورسوم الثائر جيفارا تمأل شوارع العالم...
اقول ش�عبنا ولود بالثوري�ة والثوريني عرب التاريخ كث�ورة القرامطة 
والزنج وانتفاضات االهوار.. الن خالد تتلمذ عىل املاركسية وعىل الحركات 
الثورية وتش�يع بأف�كار جيفارا واملناضل�ني العامليني وحينم�ا عاد لبلده 
وم�ا حدث من انش�قاقات يف الحزب اراد ان يش�كل ش�يئا م�ع مجموعة 

مناضلني...
انا ترشفت بلقائه مرة واحدة وكنت طالبا بكلية اللغات وسألني يومها 
عن كيفية البدء بالحركة الثورية يف االهوار.. كان بس�يطا جدا وال يتحدث 
بلغ�ة الثقافة وموقعه الحزب�ي.. كان يتحدث عن هم�وم الناس ويطمح 
لخلق يشء لهم ولكن تناقضات الحركة الش�يوعية انعكست عىل طموحه 

وحلمه بغد افضل لشعبنا وبلدنا..
ويف مداخل�ة للدكت�ورة نضال الجزائري ع�ن تداول األخب�ار والحديث 
عن الحركات الثورية بالعراق وخارجه وكنا نس�تمع لحديث ش�خصيات 
عدي�دة عنها واعتق�د تناق�ض الروايات ع�ن حركتنا السياس�ية يضعف 
ويلغ�ي اهميته�ا وهذا خطأ يف حني هناك يف مرص احداث بس�يطة نالحظ 
الكت�اب والفنان�ني واملؤرخني كتب�وا عنها الكثري.. هنا تاريخنا الس�يايس 
النضايل مش�حون باألفكار واملعان�اة والتضحيات الجس�ام ولدينا عوائل 
هجرت ودمرت وارست واستش�هد ابناؤها عىل درب النضال.. واقول هذه 
التناقضات واالختالفات يجب توثيقها لصالح مس�تقبل اجيالنا وكش�ف 

دورها يف تصديها للظلم والقمع وان اختلفت الوسائل والغايات.
وتح�دث اح�د الحضور كاش�فا ع�ن معلوماته حني كان س�جينا عام 
1968مضيفا: هذه حركة ثورية نش�أت بش�كل رسيع وانتهت بعد اشهر 
والس�بب برأيي وجود مصالح ل�دول الجوار وال�رشكات النفطية العاملة 
بالع�راق آنذاك وخش�يتها م�ن تنامي هذه الح�ركات املس�لحة علما لقد 
قامت حركة ثورية مس�لحة يف املوصل استخدمت فيها 3 طائرات لقمعها 
واخماده�ا وكتب�ت عنه�ا صحاف�ة املوص�ل آنذاك ولك�ن التاري�خ اهمل 

تفاصيلها..!

ما يرسمه الفرجــــار

العراقية الشعرية  عن  ملفا  تنرش  الشعر" الظبيانية  "بيت 
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لنئ كانت هذه املجموعة املوسومة بثلج 
أبيض بضفرية س�وداء لصفاء ذياب – وهي 
الرّابع�ة يف رصيده - تغّط�ي مرحلة قصرية  
م�ن مس�ريته الّش�عرّية ال تتع�دّى الث�اث 
س�نوات  ف�إّن الّتجربة التي عاش�ها يف هذه 
املرحل�ة س�تبقى للباحث�ن والّنّق�اد بمنزلة 
الفاص�ل املمّي�ز يف صلب تلك املس�رية. وذلك 
لجريانها يف إطار مكانّي وزمانّي واجتماعّي 
وَعَق�دّي  وثقايفّ ولغوّي وحض�ارّي  مختلف 
تم�ام االختاف عن بيئ�ة الّش�اعر األصلّية. 

وهو تحديدا النرويج.
وإذا س�لّمنا ب�أْن لي�س للمحيط     
ال�ذي يم�ارس في�ه املؤلّ�ف نش�اطه األدبّي 
وحياته الخاّصة جملة وتفصيا  انعكاس آيلّ 
فيم�ا يكتب، خافا ملا ق�ّرره الّناقد الفرنيّس  
 Charles  ( ش�ارل أوقس�تان س�انت ب�وف
Augustin Sainte-Beuve  1804 – 1869ى 
( وأتباع�ه فقد بّن الّتداولّي�ون* أّن من تلك 
املعطي�ات ما ل�ه أثر عميق يف بن�اء الخطاب 
ال�ذي  ال�ّداليلّ. وه�و  وصياغت�ه ومحت�واه 
يؤلّ�ف املقام أو ظروف التلّف�ظ . ومعناه أّن 
ال�ّدارس مطال�ب عملّي�ا بغربل�ة املعلومات 
الخارجّية عن محيط املؤلّف وشخصه وعدم 
االحتف�اظ منه�ا إالّ بما هو مفي�د حّقا. وما 
ه�ذا باملهّمة اليس�رية  اللتباس املفيد 

بنقيضه يف أكثر األحيان.
وإّنه ملن حسن حّظي أّني واكبت   
جانب�ا مهّما من هذه الّتجربة املهجرّية التي 
عاشها الّش�اعر يف أقايص الّش�مال األوربّي، 
قادم�ا إليها مبارشة وألّول م�ّرة من العراق. 
وذل�ك ب�دءا م�ن س�نة 2010 الت�ي أخ�ذت  
فيه�ا مقوّمات تلك الّتجرب�ة تتبلور يف ذهنه 
وتمتزج بكيانه الّنفيّس. فكان كلّما فرغ من 
كتابة قصيدة بعث به�ا إيلّ عىل الفور فأعلّق 
عليها عىل نحو موّس�ع كعادتي. ولو جمعُت 

تعليقات�ي ع�ن القصائ�د التي بع�ث بها إيلّ 
ونّس�قت بينها لتألَّف منها مقال كامل. ومن 
ثّمة فما أن بلغني خرب صدور هذه املجموعة 
ببريوت حّت�ى تمّثلت جّي�دا معظم محتواها 
واس�تقام يف ذهن�ي مخّطط هذه الّدراس�ة 
عنرصا عنرصا. ولو ش�ئت لكتبته�ا  قبل أن 
تصلني املجموعة. لكّن انضباطي ملقتضيات 
املنه�ج العلم�ّي أوجب عيّل انتظ�ار وصولها  
إيلّ. فم�ن ي�دري؟ ربم�ا أض�اف الّش�اعر إىل 
قصائ�ده املهجرّي�ة قصائد س�واها أو تخىّل 
ع�ن بعضه�ا. ولكنه ل�م يفع�ل، حرصا منه 
ع�ىل أن تكون مجموعته ه�ذه  متفرّدة بن 
أخواتها الس�ابقة لها وأخواتها التي ستلحق 

بها.
ال تخ�رج ه�ذه املجموع�ة م�ن   
حي�ث بناه�ا الداللّي�ة العاّم�ة ع�ن الّثنائّية 
املتداول�ة الت�ي تنتظم غ�رض أدب االغرتاب 
قديما وحديث�ا يف كّل الثقافات. وهي ثنائّية: 
املدخ�ل  االغ�رتاب،  وعال�م  األص�يّل  العال�م 
األس�اس الّضوري الذي ال  مندوحة للقارئ 
ع�ن الول�وج من�ه إىل أّي أث�ر ينتم�ي إىل هذا  
الغ�رض، ش�عرّيا كان أو نثرّي�ا. لكّنن�ا بعد 
اجتي�از عتبة هذه  البّوابة  املش�رتكة، علينا 
أن نبحث– وهنا تكم�ن صعوبة املهّمة- عن 
املس�لك املناس�ب الذي من�ه يك�ون التطّرق 
إىل عال�م الّش�اعر الخص�ويّص. وق�د اخرتنا 
مفهوم�ن–  الغ�رض  له�ذا 
مفتاحن اقتبس�نا أّولهما من 
أدم�ون  األملان�ي  الفيلس�وف 
  Edmund Husserl( ه�ورسل 
1869 - 1938(– وه�و فك�رة 
الّطابقن اللّذي�ن يتكّون منهما 
واآلخر  اإلنس�انّي)2(-  الوج�ود 
املُعادة*  الطّي�ة* والطّية  ثنائّية 
للفيلس�وف الفرنيّس  جيل دولوز 
 –  1925   Gilles Doleuze(
1995*( )3(  دون أن نطّبق هذين 
املفهومن تطبيقا حرفّيا، وفاء مّنا 
ملنهجن�ا. القائم عىل مب�دأ اجتناب 
اإلس�قاط أو ع�ىل األق�ل الّتخفي�ف 
من�ه إىل أقىص حّد ممك�ن باعتباره 
معضل�ة املعض�ات يف النق�د األدبّي 

عاّمة ال العربّي فحسب.
فكي�ف  تتبدّى لن�ا  مامح  هذه   
الّتجرب�ة الّش�عرّية املهجرّي�ة لصفاء 
ذياب يف ض�وء هذه املفاهي�م الّثاثة: 
الع�اّم والخاّصن؟ وما هي َقَس�ماُتها 

الخاّصة داللّيا وفّنّيا؟
 

I - املامح العاّمة للمناخ الّسائد يف " 
ثلج أبيض بضفرية سوداء"

ثّم�ة معطي�ات عاّم�ة ال  بّد من   
س�وقها يف مس�تهّل هذه القراءة قبل تلّمس 
َقَس�مات العال�م الّش�عري ال�ذي تحيل عليه 
مجموع�ة ثلج أبيض بضفرية س�وداء، منها 
ما أثبته الّش�اعر يف ترجمت�ه الّذاتّية الواردة 
يف آخ�ر الكتاب ومنها ما هو مبثوث يف بعض 

القصائد عىل هيئة إشارات متفرّقة.
الت�ي  املفي�دة  املعلوم�ات  فم�ن   

أورده�ا صاح�ب املجموع�ة يف ترجمته  تلك 
أّنه: " يقي�م يف النرويج منذ العام 2009 بعد 
حصوله عىل صفة الكات�ب الّضيف يف مدينة 
ش�ن جنوب أوسلو")4(. ومعنى ذلك  أّنه لم 
يدخ�ل النرويج الجئا سياس�ّيا وال هاربا من 
األوض�اع الّصعبة الت�ي تتخّب�ط فيها باده 
وإّنما نزل عىل هذا البلد ضيفا. وهذه الّصفة 
صف�ة الّضيف أي املقي�م املؤّقت غري املمنوع 
من  العودة إىل وطنه  وإن لم تلغ اإلحس�اس 
بالغربة فإّنها مبدئيا تجعله أقّل حّدة و يسري 

التحّمل.
لك�ّن الق�راءة حّت�ى املتعّجلة يف   
قصائد املجموعة تكش�ف فيها ع�ن ارتباط 
الخط�اب بوطن�ه  عاطف�ّي ش�ديد ملنش�ئ 
كارتب�اط الرّضي�ع بأّم�ه. وه�و م�ا جع�ل 
عملّي�ة ابتعاده عنه أش�به ما يكون بصدمة 
الفط�ام. وه�ذا ما تجّس�د يف هيمن�ة العالم 
األص�يّل املطلقة عىل عالم االغ�رتاب واملايض 
عىل الحارض. فالّش�اعر  جس�دّيا يف الّنرويج 

وذهنّيا ونفسّيا يف العراق.
وهناك معطًى ثاٍن بالغ األهّمية.   
الّتجرب�ة  له�ذه  املؤّق�ت  الّطاب�ع  أّن  وه�و 
واإلطار املخصوص الذي جرت فيه ال يوّفران 
املقام�ات الكافية التي تتيح للّذات الّش�اعرة 
مظاه�ر  ع�ن  ش�عورّيا  ال  وإن  اإلفص�اح 
االخت�ال املمكن�ة الت�ي تعانيه�ا. وال وجود 
لكات�ب أو ش�اعر أو فناّن حقيق�ّي ال يعاني 
نوعا ّم�ا من االخت�ال. ولذلك يل�وح الكيان 
الّذهن�ّي والّنفيّس للّذات املنش�ئة للخطاب يف 
مستواه األصيّل العميق سليما، متوازنا  لكن 
م�ع ارتجاج عنيف، مقابل ذلك،  يف املس�توى 
الس�طحّي  تلوح أس�بابه خارجّية، عرضّية، 
طارئ�ة، ال والدّية. وهذه األس�باب، حس�ب 
إشارات  رصيحة كثرية يف قصائد املجموعة، 
ذاُت قيم�ة َترَْجَذاتّي�ة*، أبرزها أّن الّش�اعر 
ككّل أبن�اء جيله نش�أ وترعرع يف ظّل حروب 
وأزمات سياس�ّية مدّمرة )الح�رب العراقّية 
اإليرانّية ثّم حرب الخلي�ج الّثانية  فالحصار 
ثّم االجتياح ث�ّم املواجهات الّدموّية بن أبناء 
الوطن الواحد(. وهناك س�بب آخر مواز له ال 
يق�ّل عنه أهّمية. وهو سلس�لة من  النكبات 
الّش�اعر. ف�زادت يف  بعائل�ة  الق�در  أحلّه�ا 
تأزيم حالته النفس�ّية وجعلت رؤيته للحياة 

تشاؤمّية، حالكة.
لكّل هذا يّتسم املناخ العاّم الّسائد   
يف املجموعة بحضور مكّثف لألجواء العراقّية 
املتفّجرة وطنّيا ومحلّي�ا وعائلّيا. حّتى لكأّن 
العراق برمّت�ه ُنِقل إىل أرض الّنرويج أو لكأّن 
أرض الّنروي�ج  قاع�ة س�ينما  مظلمة تتيح 
أضواء الّشيط املعروض عىل الّشاش�ة فيها 
إمكان رؤية ما تحويه من أش�ياء وأشخاص 

لكن يف صور غبشّية وبمامح غائمة.
   فلنب�دأ رحلتنا إذن يف رب�وع هذا العالم 
امل�زدوج املرّك�ب م�ن طابقن: أس�فلهما– 
وه�و يوافق البن�ى الّس�طحّية- عالم مادي 
محس�وس. وهو هنا عالم االغ�رتاب املجّهز 
بنواف�ذ متناهي�ة الّصغر تدخ�ل منها أضواء 
خافتة قادمة من املايض أي من العالم األصيّل  
بحك�م  أّن الّذات الّش�اعرة  إّنما تنش�ئ فيه 

خطابها، كاشفًة عن جراحها، باّثًة لواعجها 
والعلوّي هو مستقّر الّروح بقسميها الّذهنّي 

والّنفيّس. وليكن منطلقنا من األّول.

II  - الخلفّيات الّذهنّية التفسّية الكامنة 
وراء خطاب الّذات الّشاعرة: 

اضط�راب  الس�فيّل:  الّطاب�ق  يف   -1
الّذات الّشاعرة وأزمة تموقعها يف الهنا-اآلن:

إّن العال�م ال�ذي وج�دت ال�ّذات   
الّشاعرة فيه نفس�ها، بعد مغادرتها لعاملها 
األص�يّل، ال تربطها ب�ه  إالّ رابطة االنتماء إىل 
الك�رة األرضّي�ة والجن�س الب�شّي. فاملناخ 
غري املن�اخ واللّغة غ�ري اللّغ�ة والّثقافة غري 
الّثقاف�ة والعقيدة غ�ري العقيدة. وهي فروق 
م�ن ش�أنها أن تح�ول دون أّي محاول�ة من 
محاوالت التّكيف حّتى مؤّقتا. لكن لنئ كانت 
القطيع�ة بينه�ا وبن العنرص الب�شّي ثّمة 
ش�به تاّمة فقد تراوحت عاقتها باملكان بن 
االنس�جام والّنفور، مّتسمة عىل نحو غريب 

باالضطراب والتقلّب.

1-1: القطيع�ة م�ع العن�رص الب�شّي 
املحيّل:

حس�ب ما  جاء يف خط�اب الّذات   
الّش�اعرة وقف منها العنرص البشّي املحيّل 
موق�ف تجاه�ل والمب�االة ي�كادان يكونان 
تاّم�ن. وه�و ما س�ّجلْتُه ب�كل انزع�اج  يف 

قولها:
أّما أنا ...

فا أكرتُث للماّرة وال أصوات السّيارات 
أو سعاِل رجٍل عجوٍز يمّر بالقرب مّني 

وينهرني بِنظرة َخْجىل 
ال املرأُة الجالسُة عىل الرّصيف تعبأُ بي 

وال الّشط�يُّ ال�ذي يدسُّ أنَف�ه يف جيوِب 
املاّرة 

كفأٍر  

) نفسه ص 31 (
والنتيجة الحتمّية ملثل هذا املوقف   
الذي هو أبعد من أن يكون فردّيا معزوال- وال 
ُيدرى إن كان  من أجناس بعينها منها الجنس 
العربّي أم م�ن كّل األجانب الذين يفدون عىل 
البل�د- ه�ي اّمح�اء الّش�عور بالّضيافة لدى 
الزّائ�ر وحل�ول اإلحس�اس بالعزل�ة والغربة 

محلّه.

1-2 : ب�ن الوف�اق م�ع امل�كان والّنفور 
منه:

لقد اّتس�م موقف الّذات الّشاعرة   
من املكان بالرتّدد واالضطراب. فأحيانا تبدو 
منس�جمة معه إىل حّد الوف�اق الغنائّي، كما 
يظهر جلّيا يف قول الّشاعر، متحّدثا عن الّثلج 

املتساقط يف بلد إقامته: 
يهطُل كما ريشٌة ترسُم غاباِت نخيل عىل 

شاطئ دجلة
هائما كاملائكة 

يهطُل كِريِش َبَجَعة تخلَُع ثوَبها 
) نفسه ص 47 ( 

بل يذهب إىل أبعد من ذلك حن يوحي إليه 
بياُض الّثلج بنقاوة قلب األّم. فيقول:

كطفل أفاق لتّوِه يف فراٍش وثري 
ألعُب بُكَرّياٍت بيضاَء كأّنها قلُب أّمي 

) نفسه ص 48 ( 
ويقول:

ومثل َملٍِك أحبَّ أن يجعَل العالَم أبيَض 
ُر الّثلَج  كمثل قلبي أّمي أيضا أكوِّ

وأحمُل�ه بيدين تبكي�ان ذاَت ماٍض ليس 
أليفا 

أبن�ي قرْصا وأدع�و كلَّ م�ن أحببُتهم إىل 
مأُدبة فاخرة 

من البياضات 
) نفسه ص 48 (
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يف الصب�اح الباك�ر م�ن الي�وم الثالث من أغس�طس/آب 
1999، س�يكون عبدالوهاب البيات�ي عىل كريس اقتعده منذ 
الليل�ة الفائت�ة قد أكم�ل دورة حياته الطويلة ذات الس�مت 
الس�ندبادي: جوال من الرتوبادور أو منشد إغريقي أو بدوي 
عربي يبحث يف برية الحياة الشاسعة عن تاوين حلم سكنه 

فتياً والزمه حتى رحيله. 
 املفارقة التي تقفز مبارشة يف مناس�بة تشارَك يف التذكري 
به�ا أصدقاؤه البعي�دون وطابه وقراؤه وقلي�ل من نقاده 
تكمن يف ما انتهى إليه شعر البياتي من عزلة عن “جمهوره” 
ال�ذي يعّول عليه كث�رياً، ويعّده هدف القصي�دة ومصريها. 
كث�رياً م�ا نافح البياتي يف ب�دء حياته يف الش�عر عن الفقراء 
واملقهوري�ن، وطالب بالعدل املفقود، حّد أن تمنى لو “ُيمنح 
الشحاُذ عرَش الشاه” لكنه اعرتف يف لحظة شعرية: حزينة 
ودراماتيكي�ة بأننا “فقراء � يا قمري � نموت/ وقطارنا أبداً 
يفوت”. هكذا أكملت النهاية حزنا لم تره القراءات السياسية 
التي انهمكت � وهي تتهافت عىل ش�عره � يف س�لخ الهدف 
املرحيل والقريب فأشاعته، ليرتاجع بذلك حزنه العميق الذي 
سيظهر بشكل جيل يف احتكاكه باملراجع الصوفية وأدبياتها 

وسرَي املتصوفة ومعاناتهم.
الجمهور لم يعد عابئاً بما يؤول إليه ش�عره يف سريورته، 
وتبع�ه النقد الحداثي لينحرص اس�م البياتي ت�ذكارا ملرحلة 
الريادة، والتم�رد األربعيني عىل القصي�دة التقليدية، وبروز 
بدايات الش�عر الحر التي كانت مساهمة البياتي فيها فاعلة 

وأساسية.
لك�ن البيات�ي ل�م يزه�د بجماهريي�ة ش�عره، وتمّنى يف 
مقاب�ات وأحاديث له أن ُيغّنى ش�عره ويصل عرب وس�ائط 
أوسع من وس�يلة القراءة البرصية. وتجسدت تلك الرغبة يف 
مظهرين: اس�تمراره يف كتابة القصي�دة املبارشة ذات املبنى 
السهل، واملعنى املنكشف حتى يف أكثر مراحل شعره جوانيًة 
وتأم�ًا، ويف مقاومته لتيارات التحدي�ث املتجاوزة للمقرتح 
ال�ذي دّش�نه مع الس�ياب ون�ازك ويف رفضه للش�عر خارج 

الوزن.
البياتي الذي بدأ منفرداً يف كتابة قصيدة منخفضة اإليقاع 
ال تهوم يف فضاء اللغة والصورة وال تستطيل أبياتها أو تنبني 
يف هيئات إيقاعي�ة معقدة، هو األول بن زمائه الذي حافظ 
عىل تردد القافية بشكل واضح والتزم بها كضورة ملوسيقى 

القصيدة.
ويف الره�ان ع�ىل أن ش�عره مثَّ�ل االس�تجابة الحقيقية 
للمؤث�ر األوروبي وتجلياته يف النص الش�عري تكمن مفارقة 
أخرى، فهو ل�م يواصل تعقب الحداثة األوربية واكتفى منها 
باالقرتاب من كل ما هو شعري يف تفاصيل الحياة حتى العادي 
واملألوف. ثوري ومتصوف، مجدد ومحافظ، مقيم ومسافر، 
تلك بعض عناوين البياتي الدالة عىل ديناميكية حياته. بحُثه 
الدائ�م عن الحرية جعله يصطدم بمدنه الفاضلة، فكتب عن 
ج�دار برلن الذي يتم�دد حتى بعد انهي�اره، وعن “مدن با 
فجر تن�ام” متدثرة بأغطية الحضارة الت�ي ال تخفي عريها 
وبرْدها، وعن طغاة جعلوا العالم أشد بشاعة وضيقا وبؤسا. 
وع�ن مزوري�ن يبيعون )نس�ورهم( ويوغل�ون يف الجريمة. 
وس�ط هذه الحفلة الصاخبة من املف�ردات التي فاضت بها 
حي�اة البيات�ي وقصائ�ده يلتمع الوع�د العيص ال�ذي يرفع 
شعره عن األرض ليحدق يف عن الشمس وينتظر املستحيل، 

ذلك الذي يأتي وال يأتي..

�صرفات

الذي يأيت وال يأيت

�صرفات

ُجسد يف النرويج.. ّروح يف العراق                     َُ َ
ذياب: �صوداء"  ل�صفاء  ب�صفرية  اأبي�ض  "ثلج 

حمّمد �صالح بن عمر 

عبد الزهرة زكي

.. وله�ذه القصي�دة حكاي���ة حاس�مة يف حياتي 
الشعرية .......

 كن�ت اس�تعد المتحان�ات البكالوري�ا اإلعدادية يف 
حديق�ة املتنزه الوحيد يف مدينة الث�ورة )حي الرافدين 
حينه�ا( منتصف ش�هر آي�ار عام 1975 ح�ن جاءني 
الصديق الراحل الشاعر غازي الفهد مبتسماً عن بعد..

قبل التحية فاجأني بالقول:
 _ سعدي يوسف يريد يشوفك!

 _ سعدي؟ يشوفني؟ليش ومن وين يعرفني؟
 كان غ�ازي صديقا حميماً، جمعنا ملتقى ش�عري 
لط�اب وطالب�ات االعدادي�ات، التقين�ا في�ه وتعارفنا 
وش�عرنا أنن�ا األق�رب إىل بعضنا برغم أنه ق�رأ قصيدة 
عمودي�ة فيما قرأت أن�ا قصيدة تفعيل�ة..كان معنا يف 
ات�ه اصدق�اء ش�عراء آخ�رون تعارفنا فيه  املهرج�ان̀ 
أيضاً، كان من بينهم الراحل عدنان العيىس والشاعران 
الصديق�ان ف�اروق يوس�ف ومال�ك الواس�طي )مالك 
مالك(..بعد املهرجان كنت وغازي نلتقي يوميا..وبهذه 
اللقاءات توفرت فرصة اقناع غازي بالتحرر من العمود 
ال�ذي هجره وم�ن ثم التح�ول اىل ش�اعر حديث ينبئ 

بقدرة مدهشة يف الشعر.
 أجابني غازي:

 _يوم أمس كنت عند سعدي يف مكتبه بمجلة الرتاث 
الشعبي..وسألني عن أصدقائي من الشعراء الشباب..
كانت مصادفة أن قصيدتك )هي نخىش البحر( معي يف 
جيب قمييص..أخرجتها وحن قرأها سعدي طلب مني 

أن يلتقيك إن وافقت.
 _أوافق؟ غداً نميض إليه..ولكن ملاذا طلب اللقاء؟

 _ال أدري..لكنه تحمس لقصيدتك.
 يف الي�وم التايل ويف مكتب س�عدي يوس�ف، التقيت 
بالشاعر الكبري الذي فاجأني مرة أخرى سوى مفاجأة 
طلب اللقاء فقد كان يريد استئذاني بنش القصيدة مع 

تقديم له يف ثقافية )طريق الشعب(.
 حينها كان�ت ثقافية )طريق الش�عب( حلماً ليس 
لش�اعر صغري مثيل وانم�ا ألفضل ش�عراء البلد يف تلك 
السنوات، وما أكثرهم..النش يف هذه الصفحة اليومية 
تعني يف م�ا تعنيه امتيازاً ثقافياً وش�عبياً..كل مثقفي 
البلد، من مؤيدي خط الجريدة إىل معارضيه، يطالعون 
)طريق الشعب( التي تنفد نسخها الكثرية من املكتبات 
قبل الع�ارشة صباحاً..لكن س�وى ه�ذا اإلمتياز فثمة 

امتي�از آخر نادر يعرض ع�يّل اآلن وهو تقديم واحتفاء 
ش�اعر كبري مثل سعدي بقصيدة لش�اعر لم ينش من 
قب�ل اطاقاً ولم ي�زل بعد طالب�اً اعدادياً..لم يس�ألني 
س�عدي عم�ا إذا كن�ت منتميا لح�زب أو مس�تقاً..لم 
يختربن�ي ملعرف�ة تفكريي..كن�ا نتح�دث عن الش�عر، 
والشعر وحده، قلت مع نفيس:هوية الشعر تكفي مع 

رجل مثل س�عدي.
 مفاج�أة أخ�رى تنبه�ت له�ا بع�د ن�ش القصيدة 
أع�ىل الصفحة الثقافي�ة مع تقديم كن�ت احفظه عن 
ظهر قلب قبل أن تنس�يني س�نوات اللوعة إياه..كانت 
املفاجأت تتعلق بطبيعة موضوع القصيدة..فالقصيدة 
تجنح نحو التجريد، وهذا ما ركز عليه تقديم الش�اعر 
نح�و  سياس�ياً،  تجن�ح،  الجري�دة  للقصيدة..بينم�ا 
)الواقعية اإلش�رتاكية(..كان عيّل أن أواجه احتجاجات 
شيوخ الشيوعين، حرسهم القديم، الذين يريدون أدباً 
للعمال والفاحن فإذا بصحيفتهم وبش�اعرهم األكرب 

يقدمان شاعراً صغرياً ويحتفيان بتجريديته..
 يف مس�اء الي�وم الت�ايل، أذك�ر أن جمعاً ش�يوعياً، 
عش�ائرياً وعمالياً، يف بيت املناض�ل الفاحي املخضم 
عبدالواح�د عبدالكريم الس�لمان، دعان�ي عرب الصديق 
الش�يخ فيص�ل حاتم محم�د الس�لمان لحوار بش�أن 

القصيدة..س�معت احتجاج�ات أبوي�ة يمت�زج فيه�ا 
الغضب بالحن�ان وتلقيت تلك املش�اعر بمحبة وتفّهم 
ومعهما مواربة يف ترصيف باإلحتجاجات وعدم العبء 
بها.. كنت يف غمرة نش�وة النش األول يف حياتي وبهذه 

الطريقة األكثر من باذخة بالنسبة لشاعر بعمري..
 بقي�ت احتف�ظ ب�درس س�عدي يف التواض�ع م�ع 
الش�باب..بقي ه�ذا ال�درس األخاقي والثق�ايف يحكم 
عاقت�ي بالش�باب طيلة س�نوات عم�ري التالية.فيما 
بقيت محبتي لس�عدي أكرب من كل مسافة الزمن الذي 

فصل ما بيننا وما طوى بثناياه من مش�كات.

 هي تخ�صى البحــر 

 ملّي 
 شجَر األرِض بهدبيِك..ونامي. 

 فأنا 
 أهجُس صوَت البحِر بعيداً 

 يقرتُب اآلَن 
 ويقرتب اآلَن 

 ويقرتُب. 

 ضّمي 
 قمَر العشب ِبكّفيِك..ونامي 
 فأن�ا أهج�ُس أنَّ طي�وَر البح�ِر 

لًة   تجيُء اآلن َمحمَّ
 بعبرِي البحِر 

 وأرساِر البحِر 
 وتقرتُب اآلَن. 

 فكوني 
 للّيِل رسائَر..نامي 

 فأنا ألشّم البحَر..ويقرتُب اآلَن 
 فيغمُرنا البحُر 
 ويغسُلنا البحُر 
 يعلُّمنا البحُر.. 

 فخيلِّ 
 أرَق الليِل..ونامي 
 فأنا أقرتُب اآلَن.. 

 ويقرتُب البحُر 
 ونقرتُب اآلَن 

 ونقرتُب..

5 تشكيليني عراقيني يفحكاية و قصيـــــدة
 معرض "فنان وكتاب" بعامن 

 العدد )360(  االثنني  8  تشرين االول  2012

افتت�ح يف عم�ان مع�رض مش�رتك ملجموعة م�ن الفنانين 
التش�كيلين العراقي�ن والع�رب الذين يمثلون اجي�اال مختلفة 
ومدارس فنية متنوعة. ويستمر املعرض الذي يقام عىل غالريي 
بنك القاهرة عمان تحت عن�وان "فنان وكتاب" حتى العشين 
من الش�هر الجاري، ويضم 49 لوحة فني�ة وعمل نحتي. وقال 
مدير الغالريي الفنان محمد الجالوس: إن املعرض يحتضن أخر 
نتاج�ات كوكبة من الفنانن، الذين كانت لهم بصمة واضحة يف 
مسرية الفن التشكييل العربي منذ خمسن عاما خلت وساهموا 
بشكل كبري يف تطوير وتقدم الحركة التشكيلية العربية.واضاف 
الجالوس ان خمسة فنانن من العراق يشاركون يف املعرض هم: 
بتول الفكيكي, وسعدي الكعبي, وباسم محمد جسام, وخليف 
محمود خليف, وس�ومر الهنداوي, فضا عن حكيم العاقل من 
اليمن, وبهرام حاجو من سوريا. وتمثل لوحات املعرض تجارب 
متنوع�ة وغنية بمضامينها الفني�ة وتقنياتها املتعددة، وتعالج 
باس�اليب واقعي�ة وتعبريي�ة وتجريدي�ة واقع االنس�ان يف ظل 
مايحدث حاليا يف املنطقة العربية من انتفاضات وتغيريات, كما 
ان جماليات املكان واملوروث الش�عبي وامل�رأة بمختلف حالتها 

حارضة يف أعمال الفنانن.
 وعربت الفنانة بتول الفكيكي عن س�عادتها وهي تش�ارك 

الول مرة يف معرض مع رواد الحركة التشكيلية العربية.
 اما الفنان التش�كيل الس�وري بهرام حاجو املقيم يف املانيا 

منذ 38 عام�ا فقد قدم  اعماال فنية تجريدية وتعبريية تجس�د 
معاناة املواطن الس�وري يف ظل مايجري حاليا من اعمال عنف 

يف باده. 
 وق�ال إن مثل هذه املع�ارض تعد فرص�ة للتواصل وتبادل 
ال�رؤى واالف�كار م�ع الفنانن الع�رب, فضا ع�ن االطاع عىل 

تجارب االخرين. 
وطرح الفنان التش�كييل س�عدي الكعبي املقي�م يف الواليات 
املتحدة االمريكية يف لوحاته تش�خيصات انس�انية با وجوه يف 
اش�ارة اىل حالة الضياع التي يعيشها االنسان العربي, موضحا: 
ان الغرب�ة ومعاناتها اث�رت عىل أعماله الفنية الجديدة بش�كل 

كبري من ناحية االسلوب وااللوان.
 اىل ذل�ك  أش�اد الفنان التش�كييل ابراهيم العب�ديل باملعرض 

ووصفه باملتميز من ناحية مواضيعه وتجارب فنانيه.
 وقال ان مثل هذه املعارض مهمة، اذ تتيح الفرصة للمتلقي 
لاط�اع ع�ىل تج�ارب متنوع�ة وغني�ة يف االس�اليب واملدارس 

التشكيلية لفنانن متميزين ورواد يف عالم الفن.
 وش�هد املع�رض أطاق س�بعة كت�ب تتحدث ع�ن تجارب 
الفنانين املش�اركن أصدرتها دار األديب للنش والتوزيع وهي 
ال�دار التي اخ�ذت عىل عاتقه�ا ان تقدم للمكتب�ة العربية نوعا 
مهم�ا من املراج�ع الوثائقية ظل�ت املكتب�ة تفتقدها لعشات 

السنن.

 فائقة ر�صول �صرحان: متابعة
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

مطرٌب وملح�ٌن ينتمي للمدرس�ة الطربية الس�بعينية 
وكان عض�وا يف فرق�ة اإلنش�اد التابعة لق�ر الثقافة 
والفنون عام 1976، وفضال عن ذلك كان موظفا سابقا 
يف النش�اط املدريس قس�م املوس�يقى واإلنشاد من عام 
1980 حت�ى 1983 ومارس التلحني للمطربني الش�باب 
عن�د بداية التس�عينات وليكون يف فرتة م�ا بعد التغيري 
مع�دا ومقدما للربامج اإلذاعي�ة والفضائية وحاليا هو 

عضو يف فرقة الحياة للمرسح الجوال. 
املطرب صالح اسكندر التقته )املستقبل العراقي( وكان 

هذا الحوار: 
• معاناتك ومعاناة أكثر املطربني اليوم؟

- يف بع�ض األحي�ان وعندما نري�د أن نق�دم عمال فنيا 
نحت�اج إىل الدعم املادي واللوجس�تي م�ن قبل الجهات 

املعني�ة.. ولك�ن كث�ريا م�ا نج�د الصعوب�ة يف ايص�ال 
رسالتنا لجمهورنا العزيز.. لذا تجدنا نلجأ اىل االصدقاء 
واصحاب الرشكات املتذوقني ألعمالنا كي يس�اهموا يف 

دعمنا، العامل املادي هو معاناتنا.
• وماذا عن الطموح املرشوع لديك؟

- الطموح كب�ري ولكن اإلمكانات املتوف�رة حاليا قليلة 
وال يمكنها أن تحقق جزءا صغريا من تلك الطموحات.. 
ومع ذلك فانا متفائل جدا إذ ال يمكن أن تخلو الس�احة 

الثقافية والفنية من املبدعني والداعمني واملمولني. 
* حصادك من الجوائز والشهادات التقديرية؟ 

- حصل�ت ع�ى ع�دد منه�ا ويف املقدمة 
املجتم�ع  ومنظم�ات  الثقاف�ة  وزارة 

املدني.
* الشعراء الذين تعاونت معهم؟

- فال�ح حس�ن الش�يخ وم�ازن خافور 
الرشق�اوي  وش�اكر  رحيم�ة  وكاظ�م 

وكاظم العتابي وغريهم. 
لنفس�ك  التلح�ني  مارس�ت  ه�ل   *

ولآلخرين؟
- نع�م... حيث لحن�ت لنفيس مجموعة 
م�ن االغان�ي واول صوت لحن�ت له هو 
املطرب قاسم السلطان يف التسعينيات يف 
أغنية )ما عاد اعوف امحبتج( كما كنت 
للمطرب حاتم العراقي يف أغنية أعطاني 
حقوقه�ا ولك�ن الخ�ط ل�م يحالفن�ي 
بتسجيلها وهي أغنية )شيل سالمه من 
ابعيد( وللمرطبة الريفية فليحة جياد يف 
جلس�ة ريفية ولحنت للمطرب الش�اب 
ي�ارس البري أغنية )يم�ه لعب كلبي( 

ولوسام الخليجي مجموعة من األغاني.
*  وحينما نعود لبداياتك الطربية؟

- كان�ت عن�د مراك�ز الش�باب يف الحري�ة والكاظمي�ة 
واألعظمي�ة والف�اروق حي�ث كن�ت اش�ارك يف تقدي�م 

األغاني والعزف عى آلة العود. 
* وما هي مهاراتك غري الطربية؟

- إع�داد وتقديم الربامج اإلذاعي�ة والفضائية من خالل 
)إذاعة صوت العاصمة( وإذاعة املحبة وإذاعة املساواة 

وراديو الناس.. 
* وعى مستوى الفضائيات؟

- قدم�ت برامج لقناة س�نا الفضائية ومنه�ا حوارات 
فنية؟

* ومؤخرا اين نجدك؟
- أسس�ت ملتقى أهل الفن برفقة الفنانة كريمة العبد 

الله اإلعالمية املغرتبة املقيمة حاليا يف السويد. 
* وماذا عن نشاطاتك هذا امللتقى؟ 

- قدمن�ا اكثر من ثالث جلس�ات وأصبوحات غنائية يف 
املركز الثقايف البغدادي يف املتنبي عى قاعة جواد سليم.. 
ومنها اصبوحة اس�تذكارية للفنان القدير فؤاد س�الم 

وأصبوحة للفنان قحطان العطار استذكارا له.
* ومن طموحاتك الجديدة؟

- التقيت بمس�ؤولني يف محافظ�ة بغداد من أجل إقامة 
م�رسح غنائي وقد أثن�وا عى الفك�رة وتبينها وخاصة 

انهم عى علم بنشاطاتي الفني. 
* وماذا عن الخارج؟

- قضي�ت فرتة يف االردن حي�ث أقمت هناك عدة حفالت 
ملطربني عراقيني وأردنيني.

* الذي نعرفه ان�ك اليوم عضو يف فرقة الحياة للمرسح 
الجوال؟

 mcb ذلك صحيح جدا.. علما بان الفرقة تابعة إىل قناة -
وحي�ث قدمنا من خاللها عرض�ني يف عيد الفطر املبارك 
عى قاعة حقي الش�بيل يف الجزيرة السياحية وسافرنا 
اىل محافظة البرة حيث قدمنا هناك مرسحية مسمار 
منج ي�ا لوحة من تأليف وإخراج عبد عيل كعيد وتمثيل 
خلف ضيدان وس�اهرة عويد وطه املش�هداني ومحمد 

مجيد.. وشاركت فيه مطربا وممثال. 
* واخريا كيف تقدم نفسك؟

- ان�ا الفن�ان صالح اس�كندر مط�رب وملح�ن ينتمي 
للمدرسة الطربية لألغنية العراقية السبعينية.
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صــالح اسكنــدر: أحلــم بإقـامة مسـرح غنــائي

ميكروفون

المستقبل العراقي/ متابعة

درجت يف الفرتة األخرية موضة إنتاج برامج اكتشاف املواهب 
بنس�خها العربيَّة املأخوذة عن برامج عامليَّ�ة، وأبرزها "آراب 

أيدول" و"آراب غات تالنت" و"ذو فويس" وغريها.
وبدأت هذه الربامج يف استقطاب نجوم العالم العربي للمشاركة 
ر أمام  يف لجان تحكيمها لش�ّد أكرب عدد من املش�اهدين للتس�مُّ
شاش�تها ومتابع�ة عروضه�ا، وأب�رز ه�ؤالء نذكر نج�وى كرم، 
اهر، وعايص الحالني، وشريين  وأحالم، وراغب عالمة، وكاظم السَّ
عبدالوه�اب، وصاب�ر الرباع�ي. يف حني يرسي حديث ع�ن احتمال 
مش�اركة نان�يس يف لجن�ة تحكي�م "آراب أي�دول"، وأصالة وش�ذى 

حسون يف "أكس فاكتور".
كيز عى الوجوه النِّس�ائيَّة الَّتي أطلَّت يف هذه الربامج، نرى أنَّ  ويف الرتَّ
منتجيه�ا عمدوا إىل اس�تقطاب أبرز الوجوه يف أقط�اب العالم العربي، 
فأتت أحالم من الخليج، ونجوى من لبنان، وشريين من مر، فتنافسن 
بحكم وجودهن يف خانة واحدة ما خلق العديد من التَّس�اؤالت حول الَّتي 
حيح، ومن هي الَّتي اس�تطاعت  �كل الصَّ نجح�ت يف تعبئ�ة مكانها بالشَّ

خطف إعجاب الجمهور دون حرق صورتها.
حافيَّة اللبنانيَّ�ة زلفا رمضان أنَّ كل برنامج  دت الصِّ �ياق، أكَّ ويف هذا السِّ
يختلف عن اآلخر من ناحية طرحه، ولو كان القاسم املشرتك هو تخريج 

املواهب املختلفة يف العالم العربي.
اشة بطريقة عفويَّة وشفافة وقريبة من  وقالت: "ش�ريين تطلُّ عى الشَّ
القلب، وهي تعتمد عى إحساس�ها ومش�اعرها يف اختي�ار املوهبة الَّتي 

ها أكثر". تمسُّ
وأضاف�ت: "بينما نجوى كرم كان لديها حضور ق�وي يف الربنامج الذي 
ش�اركت فيه علًم�ا أنَّها تجامل املش�رتكني أكثر مما كان�ت تعطي رأيا 
أكاديميًّ�ا يف ما قدَّم�وه، خصوًصا أنَّ طبيعة "آراب غ�ات تالنت" كانت 
ز عى مختلف املواه�ب وليس الغنائيَّة فقط، ولكنَّها أظهرت صورة  تركَّ

ة الظّل". جديدة عن نفسها تميَّزت بخفَّ
�ا أحالم فلقد تميَّزت من خالل تقديم رأي أكاديمي يف املواهب  وزادت: أمَّ

الَّت�ي أطلَّت أمامها معتمدة عى حس�ن أدائهم وإحساس�هم، كما حاولت أن 
تكون جدِّيَّة يف إطاللتها".

وأضاف�ت: "لكن النجمات الثالث م�ألن أماكنهن يف الربامج الَّتي ش�اركن 
فيه�ا، علًم�ا أنَّ املقارنة ال تصحُّ كثرياً طاملا كل واح�دة تطلُّ من برنامج 

مختلف، ولسن مجموعات يف برنامج واحد".
حافيَّة اللبنانيَّة باتريس�يا هاش�م رأيه�ا بالنَّجمات  إىل ذل�ك، أب�دت الصِّ
الث�الث وقالت نقال عن "إيالف": "بداية مع نجوى الَّتي تميَّزت بحضور 

ورة الَّتي ظهرت  قوي وصدمت املشاهد عى املستوى اإلنساني بفضل الصُّ
بها وكشفت الكثري عن شخصيَّتها، ولكن كان عليها أن تكون مرتاحة 

أكثر مع نفسها ألنَّنا كنَّا نراها أحياًنا ملبَّكة ومنزعجة، لكنَّها كانت 
ملكة".

ا أحالم فكانت تتفاعل م�ع املواهب الَّتي تطلُّ عليها  وأضاف�ت: "أمَّ
�كة ومتطرِّف�ة يف آرائها  بطريق�ة مختلفة وكانت متحيِّزة ومتمسِّ
وتق�ف إىل جانب املوهب�ة الَّتي تختارها حتَّى األخ�ري ولكنَّها كانت 
عدائيَّة وخلقت عداوات كثرية وخصوًصا يف لبنان، والدَّليل أنَّه ما إن 
ب الكثريون  بدأ الحديث عن ضّم الفنانة نانيس عجرم إىل اللجنة رحَّ

بهذه الخطوة".
ويف م�ا خصَّ ش�ريين قالت: "لق�د تفاجأت كث�رًيا وأغرمت بها، 
اش�ة حقيقي�ا وليس تمثيالً،  وأتمنَّ�ى أن يكون ما نراه عى الشَّ

فهي تظهر مشاغبة وطفلة وعفويَّة وطيِّبة وغنوجة، ويف هذا 
غب  �غب اإليجابي بعيدا عن الشَّ الربنامج اعتمدت عى الشَّ
�لبي الذي كانت تفتعله وسّبب لها العديد من املشاكل  السَّ
يف العديد من ال�دول العربيَّة، فرمت بش�خصيَّتها القديمة 

وبرزت بشخصيَّة جديدة".
ورأت هاش�م أنَّ نج�وى كان�ت أفضله�ن وكان يج�ب أن 
تتواج�د يف أح�د الربنامج األخ�رى ألنَّ "آراب غات تالنت" 

ليس غنائيا بحًتا وكان ليليق بشريين أكثر.
وكان متخصص�ون ومراقبون فنيون ق�د انتقدوا برامج 
اكتش�اف املواهب التي اقترت سابًقا عى عدد محدود 
من الربام�ج وإذا ص�ح التعبري عى برنامج "أس�توديو 
الف�ن"، ال�ذي كان األبرز يف إط�الق العديد م�ن النجوم 

اللبنانيني إىل ساحة الغناء العربي منذ ثمانينات القرن املايض، مشريين إىل أن 
هذه الربامج تهدف إىل الربح املادي عى حساب الفن.

أما اليوم، بحس�ب قولهم، فقد كثرت تلك الربام�ج التي تخرِّج نجوماً 
وهمي�ني تنقيض ف�رتة نجوميتهم م�ع انتهاء الحلق�ة األخرية من 
الربنام�ج، ليتخبط�وا وحدهم يف س�احة تغ�صُّ بالكثريين، فتقع 
عندها البطالة الفنية، أو نجد أن العديد منهم يلجأ للغناء يف املالهي 
الليلية أو املقاهي أمام عجزهم يف الوصول إىل املهرجانات املهمة 
والدولية التي يسيطر عليها نجوم الصف األول الذين سبقوهم. 
وم�ن نجح يف الوص�ول إىل مصاف هؤالء النج�وم قليلون جداً، 
وتتخب�ط الس�احة بالكثري م�ن خريجي "س�تار أكاديمي"، 
و"آراب أي�دول"، و"آراب غوت تالنت" و"أس�توديو الفن" 
بنسخته الجديدة، يف حني نتحرض الستقبال خريجني جدد 
ن  من "ذا فوي�س" و"صوت الحي�اة". والنتيجة هي تمكُّ
أس�ماء مع�دودة ع�ى أصابع الي�د الواحدة م�ن الوصول 
إىل مكان�ة جيدة وتحقي�ق ألبوماتهم وس�هراتهم املبيعات 
والنجاح�ات، يف حني يغرق الباقون يف س�بات عمي�ق ومازالوا 
حائري�ن ملعرف�ة الخط الذي يج�ب أن يتبعوه. لك�ن ال يتحمل هؤالء 
وحدهم مس�ؤولية النجومية الباطلة والهالة املزيفة التي وضعوا بها 
أثناء عرض الربامج ومتابعة املاليني يف العالم العربي لهم، خصوصاً أن 
هذه الربامج ال تتابعه�م وال تتبنى إدارة أعمالهم وتأمني حفالت لهم، 
كما كان يحصل مع مكتب أستوديو الفن، فهل هم ضحية هذه الربامج 
التي بات معلوماً أن الهدف األس�ايس من إنتاجها هو الربح املادي املتأتي 
من اتصاالت ورس�ائل املصوتني من مختلف العالم العربي الذين يجيشون 

لتشجيع مواهب جميلة؟ 
ومن هنا نط�رح العديد من التس�اؤالت أوالًعن البطال�ة الفنية املتأتية 
م�ن كث�رة تخريج فنانني ج�دد؟ ثانياً عن مس�ؤولية تل�ك الربامج يف 
تردي مستوى األعمال واألغاني املطروحة، والّتي تكون نتيجة إنتاج 
ضعي�ف ومعتمدة عى كلم�ات ركيكة تزعج وتخدش الس�مع أكثر 
مما تهذبه؟ ثالثاً عن األثر الس�لبي الذي يرتك يف نفس هؤالء الذين 
أوهم�وا بنجومي�ة زائفة؟ رابع�اً معرفة الهدف م�ن تلك الربامج 
إذا كان تخري�ج مواه�ب جديدة أو اس�تغالل الش�باب املندفعني 

الباحث�ني عن الش�هرة ألهداف 
تجارية؟

للفنانة  ويف تري�ح صحف�ي 
ش�ذى حس�ون، نجم�ة س�تار 
أكاديم�ي ت�رى أن كث�رة هذه 
املتخرج�ني  تزي�د  ال  الربام�ج 
والبطالة الفنية ألن الهدف منها 
انتقاء املوهبة وتقديمها بصورة 
جميلة للمستمع العربي، علماً أن 
الس�احة الفنية تتس�ع للمتخرِّج 
الذي يمتل�ك موهبة عالية وحرصاً 
ومثاب�رة، وبالتأكيد دعم الجمهور 
الذي آمن بموهبته، وقالت إن هذه 
الربام�ج تقبل املش�رتك ال�ذي لديه 
مس�توى معني من املوهب�ة وتعمل 
عى صقلها وليس�ت له�ا أي عالقة 
باألعمال املقدم�ة واملطروحة والتي 
تخ�دش الس�مع املوج�ودة حالي�اً، 
ألن ه�ذه األعمال هي نت�اج اختيار 
الفن�ان له�ا والفريق ال�ذي يتعامل 
معه. وعن األثر النفيس الذي ُيرتك يف 
نفوس من أوهم�وا بنجومية زائفة، 
أكدت شذى أن عالم الفن عالم صعب 
وطريقه طوي�ل والبد للمتخرِّج أن ال 
يوهم نفس�ه أنه بمجرد تخرُّجه من 
ق�د الربنام�ج وحصول�ه ع�ى الش�هرة 
يثابر وص�ل وال يحتاج إىل بذل الجهود، بل  أن  علي�ه 

قب�ل الن�اس، والب�د له أن ويعمل عى نفس�ه وأال س�ينىس من 
يكون متواجداً بأعماله وبفنه عى الساحة الفنية. وأكدت أن أهداف هذا 
الربنامج واملش�رتكني تتقاطع يف ما بينها، لذا البد من وجود مردود يعود 

بالفائدة التي تعمُّ االثنني.

متخصصون يقيمون ظهور الفنانات في برامج اكتشاف المواهب

نجوى وأحالم وشيرين.. جئن للتحكيم فدخلن في منافسة 

نزار علوان يرفض مسرحية "ال تليق بتاريخه"
وّجه الفنان الكوميدي نزار علوان رس�الة إىل الفنانني من خالل رفضه 
املش�اركة يف املرسحية الكوميدية التي تحمل اسم )حسنه مول( برغم 
أجرها املرتفع.. وجاء رفضه للمشاركة يف العمل لكونه بائسا وال يليق 

بتاريخه الفني، بحسب ما يعرب.
علما بان مضمون الرسالة التي وجهها لزمالئه تتمثل من خالل رفضه 

للعمل رغم األجور املغرية.
داعي�ا الفنان�ني إىل رف�ض كل األعم�ال التي ت�يسء للقضاي�ا املصريية 
وخاص�ة م�ا يعانيه العراق يف ظروف ال تس�مح له بتقدي�م هكذا أعمال 
عى الرغم من أهمي�ة الضحك وتأثريه عى املتلقي وخاصة يف مثل هكذا 

ظروف يمر بها الفرد العراقي والذي هو بأمس الحاجة للرتفيه عنه.

حمودي الحارثي.. سندباد العراق
عودنا الفنان حمودي الحارثي وهو يف غربته أنه ال يكل وال يمل وال يهدأ، 
حيث نراه يخلع عنه عباءة عبويس التي اشتهر بها لريتدي جلباب نحات 
عراق�ي عاملي ينتقل بمنحوتاته بني أوربا وأمريكا ووصوال إىل بقاع الدنيا 
وحتى اس�رتاليا، كالس�ندباد يف رحالته هذه ولق�د كان الحارثي ضيفا 
عى مهرجان ايام الثقافة العراقية الس�ادس عرش الذي أقامه نادي 14 
تموز الديمقراطي العراقي يف ستوكهولم حيث ذكر الحارثي بأنه مازال 
موجودا يف الس�احة ويتابع أعماله بهّمة ونشاط ... وخالل االستضافة 
تحدث عن ذكرياته يف )زمن الفن األصيل( وعن أس�باب الش�هرة التي 
نالتها شخصية )عبويس( ومسلس�ل  )تحت موس الحالق( الذي كان 
يف وقتها يمثل ضمري الشارع العراقي ولهذا فهو املسلسل الوحيد الذي 

بقي عالقاً أكثر يف الذاكرة.

قال املوس�يقي س�امي نس�يم إن النص الغنائي 
الش�عبي تح�ّول إىل س�لعة يرتّبح البع�ض منها  

ماديا، مما انعكس سلباً عى جودة األغنية.
وأضاف نسيم لوكالة أنباء محلية أمس األحد "أن 
القصيدة الغنائية تحولت إىل مهنة يتكسب بها ال 
أكثر بينما يف الس�ابق كان الش�عراء ال يحصلون 
عى يشء من الكتابة وحتى امللحن كان ال يحصل 
عى مردود م�ادي، بينما مطربو اليوم يتعاملون 
باملادة ومبالغ ضخمة بالتايل صارت أغاني اليوم 

تمثل عالم آخر يقوم عى املاديات واألرباح".
وبنّي "أن شعراء الس�بعينيات محرتفون يف ربط 
قصائده�م باألحداث التاريخي�ة من خالل حبكة 
وقص�ة م�ا،  وهذا م�ا جعلهم متفوق�ني عى مر 

العصور".
وذكر نس�يم: أن الشعراء الش�عبيني صاروا ابعد 
ما يك�ون عن الن�اس وهمومهم،  وله�م عاملهم 
الخ�اص وأصبحت نتاجاتهم ت�دور يف فلك محدد 

وضي�ق".  يذكر أن س�امي نس�يم 
م�ن مواليد 1966 عض�و اللجنة 

للموس�يقى،  العراقية  الوطنية 
أيض�ا ه�و رئيس قس�م اآلالت 
يف معهد الدراس�ات املوسيقية 
وهو مؤسس وقائد فرقة منري 
بش�ري للع�ود منذ ع�ام 2001، 

املوس�يقى  بتألي�ف  ق�ام  كم�ا 
التصويري�ة ألف�الم روائي�ة مثل 
فيلم )العربان�ة( وفلم )تأويالت( 
ف�از بالعدي�د م�ن الجوائ�ز منها 
الجائ�زة االوىل يف مس�ابقة الع�ود 
الدولية يف بريوت عام 2000 وجائزة 
اإلبداع من وزارة الثقافة عام 2009 
وأيضاً فاز بجائزة اإلبداع من وزارة 
الثقافة يف ع�ام 1997 عن مؤلفاته 

املوسيقية.

بّينت الفنانة س�اهرة عويد، أن الدراما اآلن باتت متوقعة وتقليدية بحتة وليس لها 
س�وى االستفادة املادية، مش�رية إىل أن الكتاب يحاولون تقليد الدراما العربية عى 
الرغم من االختالف الواضح بني البيئتني.وقالت عويد يف حديث لوسائل إعالم محلية 
أمس "إن املسؤولية تقع عى عاتق الكاتب الذي يكتب هموم وشجون الناس فإذا 
كان قلم الكاتب ذهبيا سيخرج نصا ذهبيا وغريه أما املنتج واملمثلون فهم أدوات 
إليصال ما أراده الكاتب.وأضافت: أن الكتاب متوفرون وبكثرة وبكل األعمار لكن 
سيطرة العالقات الشخصية والكروبات عى الوسط الفني جعل القنوات تحارب 
الكتاب وتطلب نمطا معينا من النصوص. ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ساهرة 
عويد تخرجت من معه�د الفنون الجميلة وحصلت عى البكالوريوس يف التمثيل 
ودخلت الوسط الفني منذ كانت باملرحلة االبتدائية وشاركت بأول عمل مرسحي 
يحمل عنوان )رصيف الغضب( وعرفها الناس من خالل مشاركاتها يف مرسحية 
) بيت الطني( وتميزت منذ بدايتها الفنية يف تجسيد دور األم الريفية، واكتشفها 

الفنان جوزيف الفارس ومطرش السوداني والكاتب صباح عطوان.

أب�دت الفنانة الش�ابة روبي موافقتها عى بطولة فيل�م "الحرامي والعبيط" الذي 
يق�وم ببطولت�ه كل من خال�د الصاوي، وخال�د صالح، ويبدأ تصوي�ره يف غضون 
أس�ابيع قليلة حيث أن الفيل�م مدرج عى خريطة العرض الس�ينمائي بداية العام 

الجديد.
وجاءت موافقة روبي عى الفيلم بعد اعتذارها عن بطولة فيلم "فتاة املصنع" الذي 
يخرجه املخرج محمد خان بسبب األزمات املالية التي تمر بها الرشكة املنتجة مما 
أدى إىل تأخ�ر بداي�ة العمل به حتى اآلن، حيث أن كل يشء جاهز للتصوير منذ فرتة 
طويلة لكن لم يبدأوا التصوير بسبب عدم وجود سيولة مالية، فيما رشحت الفنانة 

الشابة ياسمني رئيس لتكون بديلة روبي.
الجدي�ر بالذك�ر أن آخر أعمال روبي هو فيلم "الش�وق" الذي قدمت�ه قبل أكثر من 
عام�ني وحصد عدة  جوائز يف مهرجانات س�ينمائية مختلفة، لكن الفيلم لم يحقق 

نجاح جماهريي كبري عند طرحه يف دور العرض السينمائية.

موسيقي: النص الغنائي سلعة للتكّسب

ساهرة عويد: الدراما تقليدية والسبب الفضائيات

روبي تعتذر عن "فتاة المصنع" وتوافق على "الحرامي"

“أمر ال يعنيني، مصطفى شعبان هو من وراء قرار استبعادك من 
العمل” هذه العبارة وردت عى لس�ان، مخرج مسلس�ل »الزوجة 
الرابعة« مجدي الهواري، يف مع�رض حديثه مع الفنانة اللبنانية 
دايل ج�و مربرا انت�زاع الدور منه�ا، بعدما قام�ت بالربوفات مع 
فريق العمل.دايل تكش�ف السبب الحقيقي الس�تبعادها فتقول: 
عندم�ا ذهبت إىل مر لكي أصور دوري يف العمل، كنت مريضة، 
وكان لدين�ا وقتها تصوير»برومو« العمل، فتمالكت نفيس وقمت 
بالتصوير، عى الرغم من حرارتي كانت 40 درجة. بحسب وسائل 
اع�الم عربية.تواص�ل دايل حديثه�ا: بعده�ا اتص�ل ب�ي مصطفى 
ش�عبان يق�ول: »تعايل نتعىش م�ع بعض«، ولكن�ي رفضت دعوته، 

نظرا لحالتي الصحية.
تدل�ل جو من خالل ه�ذا املوقف أن بعدها مبارشة تم اس�تبعادها من 

قبل ش�عبان، فتق�ول إن هذا 
الس�بب هو م�ا جعله يزعل 

مني وينقلب عيل.

اللبنانية دالي: رفضت سهرات مصطفى 
شعبان فانتقم مني
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مسرحية/ عند الحافة 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تألي�ف/ ليوج�ن يونس�كو .. عن 

نص مرسحية الكرايس 

إعداد وإخراج/ سالم العسكر 

تمثيل/ مجموعة من فناني املركز 

الثقايف العراقي يف السويد 

الزمان/ أيلول 2012 

ري  يوتوي�و  مدين�ة  امل�كان/ 

السويدية 

الثقافة  أيام  املناس�بة/ مهرجان 

العراقية 

املركز  "املرسحي�ة ضمن نش�اط 

تعمل عىل وحدة وتجميع الجالية الثق�ايف العراقي يف الس�ويد وهي 

مكوناته�ا  بمختل�ف  العراقي�ة 

الجالي�ة  تقديمه�ا  يف  وتش�رك 

مرسحي�ة وغنائية تمثل النس�يج العراقية بمختلف مكوناتها وفرق 

العراقي بكافة  ألوانه".

املخرج

سالم الصكر  

دياز في األربعين: أنا في العشرين!
أعرب�ت املمثلة الش�هرة كام�رون دياز ع�ن س�عادتها لبلوغها عمر 
األربع�ن وتش�عر أنه�ا أفضل ح�اال عما كان�ت عليه عندم�ا كانت يف 

العرشينيات.
وقالت دياز: »أول مرة يف حياتي أشعر بالرضا«.

وأضافت يف حوار مع مجلة اسكواير للرجال »إن التقدم يف السن أفضل 
م�ا ىف الحياة.ألنني أعرف أكثر من ذي قبل«. وقالت »أش�عر باالمتنان 

فإنن�ي أع�رف نف�ي أكثر وأش�عر 
أنني أتمتع بقدرة أكرب، وبالنسبة 
البدني�ة فإنن�ي أش�عر  لحالت�ي 
بأن�ي أفض�ل يف األربعيني�ات عن 

العرشينيات«.
وع�ىل الرغ�م م�ن تقدم دي�از يف 
العم�ر إال أنها قال�ت إنها مازالت 
تس�تطيع أن تنج�ب طف�ال يوما 
ما. »مازالت يمكنني إنجاب طفل 
فأنني لست كبرة جدا يف السن«.

ويذك�ر أن دياز واع�دت عددا من 
املش�اهر بينهم املغني جاس�تن 
تيمربالي�ك والعب كرة البيس�بول 
أليك�س رودريجيز الذي انفصلت 

عنه العام املايض.
وبسؤالها عن سبب عدم زواجها 

قال�ت »من الصعب قول ذلك لكن هذا لم يك�ن األمر الذي أريده عندما 
كنت أبلغ من العمر 20 أو 30 لذلك سنرى«.

وكش�فت دياز عن أن رس احتفاظها برش�اقتها هو ممارسة الرياضة 
باستمرار كما نفت أنها تناولت عقار البوتوكس ملقاومة التجاعيد.

وقال�ت »ليس هن�اك يشء اس�مه مكافحة التق�دم يف الس�ن. فإنك ال 
تستطيع أن تعيد الزمن للوراء«.

وكان�ت دي�از قد بدأت كعارضة أزياء قبل أن يس�طع نجمها من خالل 
سلسلة من األفالم الكوميدية التي قامت ببطولتها يف تسعينيات القرن 

املايض.

كيدمان تعترف..؟
من خالل رس�الة صادقة، قررت فيه�ا االعراف بما داخلها للجماهر، 
رصح�ت النجمة األمريكية، نيكول كيدمان، عم�ا مرت به من اكتئاب 
حاد بعد انفصالها عن زوجها األول النجم األمركي توم كروز، يف مقال 

كتبته مؤخراً ونرشته صحيفة »ذا صن« الربيطانية.
النجم�ة األمركية رصحت بأنه�ا تزوجت برسعة كبرة وهي يف س�ن 
صغ�رة ج�داً، وقال�ت يف مقالها الخ�اص ج�داً »أنا لس�ت نادمة عىل 

ه�ذه التجربة الت�ي خرجت منها 
بصحبة »بيال« و»كونر« مش�رة 
إىل طفليه�ا بالتبني، وأضافت »ال 
أنك�ر أني تمتع�ت بزواج س�عيد 

لفرة طويلة«.
كيدمان، اعرفت بدخولها مرحلة 
طويلة من االكتئاب الحاد، ولكنها 
ليس�ت نادم�ة عليها فه�ي جزء 
م�ن النضوج ال�ذي وصل�ت إليه 
اآلن، كم�ا أق�رت بتخطيها هذه 
الحال�ة بعد زواجها من املطرب 
كيث يوربان وإنجابها طفلن 
بالتبن�ي،  أطفاله�ا  بجان�ب 
مشرة إىل أن حالة االكتئاب 
الت�ي انتابته�ا نبع�ت منذ 
البداي�ة من ع�دم قدرتها 

عىل اإلنجاب من كروز.
كيدمان، تحكي عن فش�لها يف اإلنجاب م�راراً وتكراراً، قائلًة: 
»لق�د عانيت من ع�دم اس�تطاعتي اإلنجاب وقم�ت بكل ما 
يمك�ن فعل�ه دون ج�دوى، لذل�ك كان إنج�اب ابنت�ي األوىل 
»ساندي روز« عام 2008 بمثابة املعجزة الحقيقة يف حياتي 

التي ساعدتني عىل تخطى األزمة.

نيكول شيرزينغر: أنا مريضة
كش�فت النجمة األمركي�ة نيكول ش�رزينغر أنها عانت 
لس�نوات م�ن النه�م العصاب�ي )البوليم�ا( خ�الل ف�رة 
مش�اركتها يف فرقة بوس كات دولز. وقالت شرزينغر يف 
وثائقي عىل قناة )يف إيتش وان( كنت أكره نفي، وأقرف 
منها وأش�عر بالخجل، شعرت بالوحدة. كنت ضمن فرقة 

ولكنني لم أكن قد شعرت أنني وحيدة هكذا يف حياتي.
وأضاف�ت كان األمر بمثابة إدمان، لم أتع�اط املخدرات قّط 
ولكن القي�ام بهذه األمور تجاه نف�ي كان إدماني، النهام 
العصابي كان إدماني وإيذاء نفي كان إدمانا.وأش�ارت 
إىل أنه�ا كان�ت تقوم بإيذاء نفس�ها مثل ج�رح يديها ثم 

إخفاء الندوب.
وقالت ش�رزينغر إنها ش�عرت باإلحراج، وتابعت لم أتكلم 
عن املوضوع، لم أش�أ أن تعلم عائلتي ألن ذلك سيحزنهم. 
وعزت املغنية تخلصها من مش�اكلها إىل تركيزها بش�كل 

كبر عىل املوسيقى.

ميكروفون

المستقبل العراقي/ متابعة

درجت يف الفرة األخرة موضة إنتاج برامج اكتشاف املواهب 
بنس�خها العربيَّة املأخوذة عن برامج عامليَّ�ة، وأبرزها "آراب 

أيدول" و"آراب غات تالنت" و"ذو فويس" وغرها.
وبدأت هذه الربامج يف استقطاب نجوم العالم العربي للمشاركة 
ر أمام  يف لجان تحكيمها لش�ّد أكرب عدد من املش�اهدين للتس�مُّ
شاش�تها ومتابع�ة عروضه�ا، وأب�رز ه�ؤالء نذكر نج�وى كرم، 
اهر، وعايص الحالني، وشرين  وأحالم، وراغب عالمة، وكاظم السَّ
عبدالوه�اب، وصاب�ر الرباع�ي. يف حن يرسي حديث ع�ن احتمال 
مش�اركة نان�ي يف لجن�ة تحكي�م "آراب أي�دول"، وأصالة وش�ذى 

حسون يف "أكس فاكتور".
كيز عىل الوجوه النِّس�ائيَّة الَّتي أطلَّت يف هذه الربامج، نرى أنَّ  ويف الرَّ
منتجيه�ا عمدوا إىل اس�تقطاب أبرز الوجوه يف أقط�اب العالم العربي، 
فأتت أحالم من الخليج، ونجوى من لبنان، وشرين من مرص، فتنافسن 
بحكم وجودهن يف خانة واحدة ما خلق العديد من التَّس�اؤالت حول الَّتي 
حيح، ومن هي الَّتي اس�تطاعت  �كل الصَّ نجح�ت يف تعبئ�ة مكانها بالشَّ

خطف إعجاب الجمهور دون حرق صورتها.
حافيَّة اللبنانيَّ�ة زلفا رمضان أنَّ كل برنامج  دت الصِّ �ياق، أكَّ ويف هذا السِّ
يختلف عن اآلخر من ناحية طرحه، ولو كان القاسم املشرك هو تخريج 

املواهب املختلفة يف العالم العربي.
اشة بطريقة عفويَّة وشفافة وقريبة من  وقالت: "ش�رين تطلُّ عىل الشَّ
القلب، وهي تعتمد عىل إحساس�ها ومش�اعرها يف اختي�ار املوهبة الَّتي 

ها أكثر". تمسُّ
وأضاف�ت: "بينما نجوى كرم كان لديها حضور ق�وي يف الربنامج الذي 
ش�اركت فيه علًم�ا أنَّها تجامل املش�ركن أكثر مما كان�ت تعطي رأيا 
أكاديميًّ�ا يف ما قدَّم�وه، خصوًصا أنَّ طبيعة "آراب غ�ات تالنت" كانت 
ز عىل مختلف املواه�ب وليس الغنائيَّة فقط، ولكنَّها أظهرت صورة  تركَّ

ة الظّل". جديدة عن نفسها تميَّزت بخفَّ
�ا أحالم فلقد تميَّزت من خالل تقديم رأي أكاديمي يف املواهب  وزادت: أمَّ

الَّت�ي أطلَّت أمامها معتمدة عىل حس�ن أدائهم وإحساس�هم، كما حاولت أن 
تكون جدِّيَّة يف إطاللتها".

وأضاف�ت: "لكن النجمات الثالث م�أن أماكنهن يف الربامج الَّتي ش�اركن 
فيه�ا، علًم�ا أنَّ املقارنة ال تصحُّ كثراً طاملا كل واح�دة تطلُّ من برنامج 

مختلف، ولسن مجموعات يف برنامج واحد".
حافيَّة اللبنانيَّة باتريس�يا هاش�م رأيه�ا بالنَّجمات  إىل ذل�ك، أب�دت الصِّ
الث�الث وقالت نقال عن "إيالف": "بداية مع نجوى الَّتي تميَّزت بحضور 

ورة الَّتي ظهرت  قوي وصدمت املشاهد عىل املستوى اإلنساني بفضل الصُّ
بها وكشفت الكثر عن شخصيَّتها، ولكن كان عليها أن تكون مرتاحة 

أكثر مع نفسها ألنَّنا كنَّا نراها أحياًنا ملبَّكة ومنزعجة، لكنَّها كانت 
ملكة".

ا أحالم فكانت تتفاعل م�ع املواهب الَّتي تطلُّ عليها  وأضاف�ت: "أمَّ
�كة ومتطرِّف�ة يف آرائها  بطريق�ة مختلفة وكانت متحيِّزة ومتمسِّ
وتق�ف إىل جانب املوهب�ة الَّتي تختارها حتَّى األخ�ر ولكنَّها كانت 
عدائيَّة وخلقت عداوات كثرة وخصوًصا يف لبنان، والدَّليل أنَّه ما إن 
ب الكثرون  بدأ الحديث عن ضّم الفنانة ناني عجرم إىل اللجنة رحَّ

بهذه الخطوة".
ويف م�ا خصَّ ش�رين قالت: "لق�د تفاجأت كث�ًرا وأغرمت بها، 
اش�ة حقيقي�ا وليس تمثيالً،  وأتمنَّ�ى أن يكون ما نراه عىل الشَّ

فهي تظهر مشاغبة وطفلة وعفويَّة وطيِّبة وغنوجة، ويف هذا 
غب  �غب اإليجابي بعيدا عن الشَّ الربنامج اعتمدت عىل الشَّ
�لبي الذي كانت تفتعله وسّبب لها العديد من املشاكل  السَّ
يف العديد من ال�دول العربيَّة، فرمت بش�خصيَّتها القديمة 

وبرزت بشخصيَّة جديدة".
ورأت هاش�م أنَّ نج�وى كان�ت أفضله�ن وكان يج�ب أن 
تتواج�د يف أح�د الربنامج األخ�رى ألنَّ "آراب غات تالنت" 

ليس غنائيا بحًتا وكان ليليق بشرين أكثر.
وكان متخصص�ون ومراقبون فنيون ق�د انتقدوا برامج 
اكتش�اف املواهب التي اقترصت سابًقا عىل عدد محدود 
من الربام�ج وإذا ص�ح التعبر عىل برنامج "أس�توديو 
الف�ن"، ال�ذي كان األبرز يف إط�الق العديد م�ن النجوم 

اللبنانين إىل ساحة الغناء العربي منذ ثمانينات القرن املايض، مشرين إىل أن 
هذه الربامج تهدف إىل الربح املادي عىل حساب الفن.

أما اليوم، بحس�ب قولهم، فقد كثرت تلك الربام�ج التي تخرِّج نجوماً 
وهمي�ن تنقيض ف�رة نجوميتهم م�ع انتهاء الحلق�ة األخرة من 
الربنام�ج، ليتخبط�وا وحدهم يف س�احة تغ�صُّ بالكثرين، فتقع 
عندها البطالة الفنية، أو نجد أن العديد منهم يلجأ للغناء يف املالهي 
الليلية أو املقاهي أمام عجزهم يف الوصول إىل املهرجانات املهمة 
والدولية التي يسيطر عليها نجوم الصف األول الذين سبقوهم. 
وم�ن نجح يف الوص�ول إىل مصاف هؤالء النج�وم قليلون جداً، 
وتتخب�ط الس�احة بالكثر م�ن خريجي "س�تار أكاديمي"، 
و"آراب أي�دول"، و"آراب غوت تالنت" و"أس�توديو الفن" 
بنسخته الجديدة، يف حن نتحرض الستقبال خريجن جدد 
ن  من "ذا فوي�س" و"صوت الحي�اة". والنتيجة هي تمكُّ
أس�ماء مع�دودة ع�ىل أصابع الي�د الواحدة م�ن الوصول 
إىل مكان�ة جيدة وتحقي�ق ألبوماتهم وس�هراتهم املبيعات 
والنجاح�ات، يف حن يغرق الباقون يف س�بات عمي�ق ومازالوا 
حائري�ن ملعرف�ة الخط الذي يج�ب أن يتبعوه. لك�ن ال يتحمل هؤالء 
وحدهم مس�ؤولية النجومية الباطلة والهالة املزيفة التي وضعوا بها 
أثناء عرض الربامج ومتابعة املالين يف العالم العربي لهم، خصوصاً أن 
هذه الربامج ال تتابعه�م وال تتبنى إدارة أعمالهم وتأمن حفالت لهم، 
كما كان يحصل مع مكتب أستوديو الفن، فهل هم ضحية هذه الربامج 
التي بات معلوماً أن الهدف األس�ايس من إنتاجها هو الربح املادي املتأتي 
من اتصاالت ورس�ائل املصوتن من مختلف العالم العربي الذين يجيشون 

لتشجيع مواهب جميلة؟ 
ومن هنا نط�رح العديد من التس�اؤالت أوالًعن البطال�ة الفنية املتأتية 
م�ن كث�رة تخريج فنانن ج�دد؟ ثانياً عن مس�ؤولية تل�ك الربامج يف 
تردي مستوى األعمال واألغاني املطروحة، والّتي تكون نتيجة إنتاج 
ضعي�ف ومعتمدة عىل كلم�ات ركيكة تزعج وتخدش الس�مع أكثر 
مما تهذبه؟ ثالثاً عن األثر الس�لبي الذي يرك يف نفس هؤالء الذين 
أوهم�وا بنجومي�ة زائفة؟ رابع�اً معرفة الهدف م�ن تلك الربامج 
إذا كان تخري�ج مواه�ب جديدة أو اس�تغالل الش�باب املندفعن 

الباحث�ن عن الش�هرة ألهداف 
تجارية؟

للفنانة  ويف ترصي�ح صحف�ي 
ش�ذى حس�ون، نجم�ة س�تار 
أكاديم�ي ت�رى أن كث�رة هذه 
املتخرج�ن  تزي�د  ال  الربام�ج 
والبطالة الفنية ألن الهدف منها 
انتقاء املوهبة وتقديمها بصورة 
جميلة للمستمع العربي، علماً أن 
الس�احة الفنية تتس�ع للمتخرِّج 
الذي يمتل�ك موهبة عالية وحرصاً 
ومثاب�رة، وبالتأكيد دعم الجمهور 
الذي آمن بموهبته، وقالت إن هذه 
الربام�ج تقبل املش�رك ال�ذي لديه 
مس�توى معن من املوهب�ة وتعمل 
عىل صقلها وليس�ت له�ا أي عالقة 
باألعمال املقدم�ة واملطروحة والتي 
تخ�دش الس�مع املوج�ودة حالي�اً، 
ألن ه�ذه األعمال هي نت�اج اختيار 
الفن�ان له�ا والفريق ال�ذي يتعامل 
معه. وعن األثر النفي الذي ُيرك يف 
نفوس من أوهم�وا بنجومية زائفة، 
أكدت شذى أن عالم الفن عالم صعب 
وطريقه طوي�ل والبد للمتخرِّج أن ال 
يوهم نفس�ه أنه بمجرد تخرُّجه من 
ق�د الربنام�ج وحصول�ه ع�ىل الش�هرة 
يثابر وص�ل وال يحتاج إىل بذل الجهود، بل  أن  علي�ه 

قب�ل الن�اس، والب�د له أن ويعمل عىل نفس�ه وأال س�ينىس من 
يكون متواجداً بأعماله وبفنه عىل الساحة الفنية. وأكدت أن أهداف هذا 
الربنامج واملش�ركن تتقاطع يف ما بينها، لذا البد من وجود مردود يعود 

بالفائدة التي تعمُّ االثنن.

متخصصون يقيمون ظهور الفنانات في برامج اكتشاف المواهب

نجوى وأحالم وشيرين.. جئن للتحكيم فدخلن في منافسة 

نف�ى الفن�ان املرصي تامر حس�ني ان يكون هو من رفض مش�اركة هيف�ا وهبي معه يف مرشوع فيل�م جديد،قال 
"هيف�اء صديق�ة عزيزة عىل قلبي. لم أرفض لكن وقتها كان ضيقاً ولم تش�أ الظروف أن نتعاون يف هذ الفيلم. نحن 

. " ن يق�ا ويف س�ياق آخر، كشف تامر تفاصيل تعاونه الجديد مع شرين عبد الوهاب، وقال: "لقد ابتعدنا صد
أن�ا وش�رين عن بعض بس�بب أوالد الح�الل الذين يفس�دون العالقات اإلنس�انية. 
لكننا جلس�نا وتصارحنا وفتحنا قلبين�ا وأدركنا مصدر الخالف الذي كان بيننا 

وتخطينا املرحلة.
نخطط للتعاون مجدداً لكن ال فكرة حتى اللحظة. حالياً أفكر يف تقديم 

الفن املختلف والغريب. أفكر عىل الدوام بما لم يقّدم.
وتاب�ع تام�ر عن إبدائ�ه إعجابه بأناق�ة نيش�ان يف برنامج "أنا 
والعس�ل" خالل الحلقة،:" طبعاً، نيشان مذيع مميز وناجح 
ما ش�اء الله وإنس�ان محرم ومثقف. يأرسني أي ش�خص 
مجته�د و"حتى االجته�اد« التي يدفعها 
طم�وح تقدي�م املختلف ع�رب تطوير 
نفس�ه. نيش�ان هو هذا الش�خص. 
قمي�ص  اخت�ار  جداً،لق�د  أحرم�ه 
يف  ارتديت�ه  ال�ذي  نفس�ه  املربع�ات 
أغني�ة Smile. ظن أنني لم انتبه 

)يضحك(".

تامر: نيشان ارتدى قميصي وظن أنني لم انتبه

أخيراً.. ضابط يكشف قاتل سعاد حسني ومن حرضه

 New Look حض��رت النجمة البريطانية كيلي بروك للمش��اركة في ع��رض مجموعة
والتي تشارك في تصميمها.

ة بدت فيها كنجم��ة من نجمات الثمانينات بش��عرها  واخت��ارت العارض��ة الممتلئ��ة طّلّّ
المنتفخ وثوبها الفضي األس��ود الالمع القصير الذي كشفت فيه عن مفاتنها ومنحنيات 

جسدها.

كش�ف املقدم محمود عب�د النبي ضاب�ط الرشطة الذي 
فصلته وزارة الداخلية املرصية من الخدمة بعد شهادته 
يف قضي�ة مقتل س�عاد حس�ني، ع�ن أن وزارة الداخلية 
أحالت�ه إىل التقاعد إجبارًيا يف س�ن األربع�ن بعد أن أدىل 
بش�هادته يف قضية وفاة الفنانة س�عاد حسني التي تم 
فتح ملفها بعد الثورة، مشراً إىل أنه يملك من املعلومات 
م�ا يؤك�د أن االس�م الحركي لقاتل س�عاد حس�ني هو 
رأفت بدران.عبد النبي أضاف خالل اس�تضافته يف حلقة 
برنامج »الش�عب يريد« مع اإلعالمية دين�ا عبد الفتاح، 
أن صف�وت الرشيف كلف مجموع�ة من الضباط بتنفيذ 
عمليات عدة منها اغتيال الفنانة س�عاد حسني وتفجر 
كنيس�ة القديس�ن، الفًت�ا إىل أن ه�ذه املجموعة أطلق 
عليها »كتائب اإلعدام«.وأشار إىل أن قرار إقالته وإحالته 
إىل التقاع�د ج�اء بعد أس�بوع واح�د من ش�هادته أمام 

املحكمة، رغم قيامه باستئذان قياداته لإلدالء بشهادته 
يف تلك القضايا، مش�ًرا إىل أن وزارة الداخلية اعتمدت يف 
قرارها عىل تغيبه ثالثة أيام عن العمل، مؤكًدا أنه أصيب 
خالل هذه املدة بذبحة صدرية مكث عىل إثرها ثالثة أيام 
بمستش�فى الرشطة، مشّدًدا عىل أن لديه من املستندات 
الطبي�ة ما يثب�ت قوله.وعن التفاصيل التي كش�فها يف 
قضية مقتل س�عاد حسني، قال إنها بدأت عندما طالب 
بمضاهاة البصمات التي تم رفعها من س�احة الجريمة 
ببصمات ضابط أمن الدولة الس�ابق محس�ن السكري، 
م�ربًرا طلبه بحيازته ملعلومات تؤك�د أن وزارة الداخلية 
وكب�ار رجال النظام الس�ابق اس�تخدموه يف العديد من 
عملي�ات اإلرهاب الدويل، نظ�ًرا لتميزه يف وحدة اإلرهاب 
ال�دويل التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة، مضيًفا أن الس�كري 

استخدم اسم رأفت بدران يف تلك العملية.



            امل�ستقبل العراقي/ اأحمد املو�سوي
 

أم�ام ه�ذا الوض�ع، تحولت الش�وارع في 
األحياء البغدادية إلى أشبه ما تكون بنسيج 
عنكبوت�ي مش�ّوه نتيج�ة لتداخل أس�اك 
المول�دات وتش�ابكها ف�ي ه�ذه األحياء. 
فالحكوم�ة ارت�أت ح�ًا »ترقيعي�اً« تمّثل 
بتقدي�م الوقود مجاناً ألصح�اب المولدات 
الكهربائي�ة، ف�ي محاولة منه�ا للتخفيف 
من حدة السخط الش�عبي. لكن هذا الدعم 
فت�ح المجال أم�ام أي مواطن لنصب مولد 
عماق أمام منزله، والشروع بمد األساك 
إلى المن�ازل والمح�ال المحيط�ة بصورة 

عشوائية.
وزارة »توهم« مواطنيها

أزم�ة الكهرباء في العراق تع�ود إلى فترة 
م�ا قبل االحت�ال األميرك�ي، عندما كانت 
الباد تنتج ما يق�رب من 4300 ميغاواط. 
حينه�ا، كانت جمي�ع المحافظ�ات تعاني 
ُش�ّح التجهيز بالطاقة، باستثناء العاصمة 
بغداد. النظام السابق كان آنذاك يعمل على 
رف�د العاصمة بالكهرباء عبر االس�تقطاع 
من حصص باق�ي المحافظات، إال أن هذه 
النس�ب من اإلنت�اج قد تراجع�ت إلى 300 
ميغ�اواط، نتيجة لألض�رار الت�ي خلفتها 
ح�رب الخليج الثاني�ة على البن�ى التحتية 
والمنش�آت الكهربائي�ة والنفطي�ة. عقب 
انته�اء الحرب، باش�رت دائ�رة التخطيط 
الكهرب�اء  ل�وزارة  التابع�ة  والدراس�ات 
االتحادي�ة، بتحديث الخط�ط القديمة التي 
وضعتها باألصل ش�ركات أجنبي�ة لزيادة 
إنت�اج الكهرباء، إذ كان م�ن المفترض أن 
تض�اف قدرات إنتاجية تص�ل نحو 13000 
ميغ�اوط، ولتغ�ذي عم�وم الب�اد. وبناًء 
عل�ى تل�ك الخطط، باش�رت ال�وزارة على 
عجال�ة بالتعاق�د مع جهات منف�ذة، حتى 
إن آلي�ة إبرام ه�ذه العقود كان�ت تتجاوز 
ضوابط العقود الحكومية، بحس�ب وثائق 
زودتنا بها لجنة النفط والطاقة في مجلس 
النواب. تلك المش�اريع، التي بوش�ر العمل 
فيها فعلياً، خال عام 2007، انطلقت ضمن 
محوري�ن: األول يتمث�ل بنص�ب مول�دات 
ومحطات بخاري�ة وغازية جدي�دة. وأبرز 

ه�ي   المجه�زة  الش�ركات 
Hyundai، حي�ث كان م�ن 
المقرر أن تنصب 12 محطة 
ف�ي 9 مواق�ع ف�ي عم�وم 
 ،SIEMENS الباد، شركة  
إل�ى ع�دد م�ن  باإلضاف�ة 

الشركات األخرى.
أم�ا بالنس�بة إل�ى المحور 
الثاني، فه�و متمثل بإعادة 
المحط�ات  جمي�ع  تأهي�ل 

البخاري�ة والغازية القديمة المنتش�رة في 
العراق. الحكومة االتحادية في بغداد، كانت 
قد طمأنت في وقت س�ابق، إلى أن القدرات 
اإلنتاجية س�تصل في نهاية ه�ذا العام إلى 
19476 ميغاواط، في حين أن الطلب الكلي 
16100 ميغ�اواط، أي بزي�ادة  ال يتج�اوز 
تصل إلى 3176 ميغاواط. وزارة الكهرباء، 
ذهب�ت أبعد من ذلك ف�ي تفاؤلها آنذاك، من 
خال تأكيدها أن القدرة اإلنتاجية س�تصل 
ميغ�اواط،   23640 إل�ى   2015 ع�ام  ف�ي 
أي بزي�ادة مقداره�ا 4140 ميغ�اواط، عن 
االس�تهاك الوطني، بما في ذلك اس�تهاك 
إقليم كردس�تان. إال أن الخيبة، كانت كبيرة 
ج�داً، إذ إن القيمة الفعلي�ة إلنتاج الباد لم 
تتجاوز هذا العام 7000 ميغاواط، علماً بأن 
هناك ما يقرب من 1000 ميغاواط ُتستوَرد 
من إيران، فيما يتولى إقليم كردستان إنتاج 
م�ا يقرب من 1500 ميغ�اواط، ما يعني أن 
اإلنتاج الحقيقي لوزارة الكهرباء االتحادية 
ل�م يتج�اوز ال�� 4500 ميغ�اواط. عض�و 
لجنة النف�ط والطاقة في مجل�س النواب، 
فرهاد االتروش�ي، أوضح أن هن�اك الكثير 
من األس�باب التي حال�ت دون الوصول إلى 
مع�دالت االكتفاء الذاتي م�ن إنتاج الطاقة 
الكهربائي�ة. وأوض�ح النائب ع�ن التحالف 
الكردستاني أن »العقود التي أبرمتها وزارة 
الكهرباء االتحادية بش�أن إنش�اء محطات 
جدي�دة، ل�م تنجز بس�بب تلكؤ وتس�ويف 
تتحمله الجهات المنفذة لهذه المشاريع«. 
ورأى أن الذي زاد من اتساع هذا التلكؤ، هو 
»تساهل« الوزارة والحكومة في محاسبة 

هذه الجهات المقصرة.
وأوضح األتروش�ي أنه، بطل�ب من وزارة 
ص�ت أمواال إلع�ادة تأهيل  الكهرب�اء، ُخصِّ
ع�دد من محط�ات إنتاج الطاق�ة القديمة، 

وذلك لرف�ع مس�توياتها اإلنتاجي�ة، إال أن 
القدرة اإلنتاجية لهذه المحطات قد تراجعت 
بعد إجراء عملي�ات الصيانة المزعومة من 

قبل الوزارة.
ه�ذا اإلحب�اط على صعي�د مل�ف الكهرباء 
مضافاً إليه التخوف من تجدد االحتجاجات 
الش�عبية، دفع مجلس النواب خال ش�هر 

شباط من العام الجاري إلى مناقشة تقرير، 
حصلت »المس�تقبل العراقي« على نس�خة 
منه، تضمن أس�باب اإلخفاق�ات، والحلول 

المقترحة لتجاوزها.
وف�ي الوق�ت ال�ذي دعا في�ه التقري�ر إلى 
»اس�تضافة« عاجل�ة لوزي�ر الكهرباء في 
البرلم�ان، ُكتب في صفحة »اس�تنتاجاته« 
أن »وزارة الكهرب�اء كانت تعمل على القفز 
فوق األزمات، كذلك فإنها أوهمت الش�عب 
العراقي بالكثير من الوعود، وذلك من خال 
التدليس على الحكوم�ة العراقية«. التقرير 
توص�ل إلى ه�ذه االس�تنتاجات م�ن خال 
"التضارب بين التصريح�ات التي يدلي بها 
المس�ؤولون في كل من الوزارة، ورئاس�ة 

الوزراء، وفي أكثر من مرة".
"لعب أطفال" ب�10 مايين دوالر

يحت�ل العراق، بحس�ب تقاري�ر المنظمات 
دولي�ة، المرات�ب األولى على الئح�ة الدول 
األكثر فس�اداً ف�ي العالم. الس�بب في ذلك 
يعود إلى تنامي اإلي�رادات المالية المتأتية 
من ارتفاع ص�ادرات الب�اد للنفط، مقابل 
مؤسس�ات وقواني�ن حكومية غي�ر قادرة 
عل�ى اس�تيعاب ه�ذه اإلي�رادات الضخمة. 
انطاق�ًا من هذا التص�ور، يصبح باإلمكان 
فه�م البيئ�ة الت�ي تعم�ل وزارة الكهرب�اء 
العراقية ضمنها. وقد بات من المسلم حالياً 

عل�ى الصعي�د المحلي، 

أن ه�ذه ال�وزارة هي إحدى أكث�ر الوزارات 
»اس�تنزافاً« للمال العام الذي يهدر من دون 
تحقيق تقدم ملموس. ويضج العراق بالعديد 
م�ن الروايات عن "العقود الوهمية"، إال أن 
أكثره�ا لفتاً للنظر، كانت تلك التي س�ردها 
عضو لجنة »النزاهة« البرلمانية، النائب عن 
ائتاف دولة القانون، عمار الشبلي. األخير 
ذك�ر أن وزارة الكهرباء 
وّقعت عق�داً بقيمة 10 
مايين دوالر الس�تيراد 
المع�دات  م�ن  ع�دد 
التوليدي�ة،  لمحطاته�ا 
الرسمية  الجهات  أن  إال 
توجهت  الت�ي  العراقية 
إل�ى ميناء دب�ي، مكان 
تسلّم المعدات، فوجئت 
بأن معداتها لم تك�ن أكثر من »لعب أطفال 
باس�تيكية«، ما يعن�ي أن الع�راق قد دفع 
مايين الدوالرات مقابل حمولة باستيكية. 
أمام هذه المبالغ الضخمة، يطرح تس�اؤل 
مش�روع، ه�و: كم أنف�ق الع�راق منذ عام 

2003 وحتى اآلن على قطاع الكهرباء؟.
ثاثة مصادر لإلنفاق

أظهرت وثائ�ق حصلت عليها »المس�تقبل 
العراق�ي« أن وزارة الكهرب�اء اس�تحصلت 
على الدعم المالي خال الس�نوات الماضية 
من ثاثة مصادر. الواليات المتحدة أسهمت 
بدعم هذا القطاع مالياً، عبر صندوق تنمية 
�س عق�ب غزوها  الع�راق »DFI«، الذي أُسِّ
للعراق. المصدر الثاني كان عبارة عن منح 

وهبات قدمتها دول أجنبية ومؤسس�ات 
دولية للدفع بعجلة الطاقة في الباد إلى 
األمام. أم�ا المصدر الثال�ث والرئيس، 
الت�ي  المالي�ة  التخصيص�ات  فه�و  
رصدته�ا الحكومة المركزية للوزارة 

منذ عام 2003 وحتى اآلن، 
ليص�ل إجمالي م�ا صرفته 
الوزارة إلى قرابة 40 مليار 

تش�غيلي  نصفه�ا  دوالر، 
واآلخر اس�تثماري. لكن 

هذا المبل�غ ليس الرقم 
النهائ�ي لمجم�وع ما 

صرفه العراق على قطاع الطاقة الكهربائية. 
اس�تناداً إلى وزير المال، رافع العيس�اوي، 
ملي�ار   80 العراقيي�ن  »صرفي�ات  بلغ�ت 
دوالر«، على مولداتهم الخاصة واشتراكات 
مول�دات األحياء. هذا األمر يعني أن الطاقة 
الكهربائية كلفت الباد )حكومة وش�عباً( 
120 ملي�ار دوالر، أي إن المجم�وع يع�ادل 
عشرة أضعاف ميزانية البحرين البالغة 5.5 
مليارات دوالر، وأكثر من ميزانيتي الكويت 
واإلم�ارات مجتمع�ًة بكثير. ه�ذه المبالغ، 
بحس�ب المختصين، تكفي ل�»شراء أصول 
فروعه�ا،  ب�كل  إلكتري�ك  جن�رال  ش�ركة 
وخطوطه�ا اإلنتاجية تغطي تكاليف نقلها 

إل�ى  أو  الس�ماوة،  بادي�ة  إل�ى 
ه�ور العم�ارة. أم�ا الباقي 

فيكف�ي  المبل�غ  م�ن 
ش�ركتي  لش�راء 

الكترون�ك  س�يمنز 
ميتسوبيش�ي  و 
وأعلن�ت  ب�اور«. 
االتحادية  الوزارة 
ف�ي وقت س�ابق 
 7 امتاكه�ا 

دوالر  ملي�ارات 
محج�وزة 

حالي�اً لدى صندوق تنمي�ة العراق DFI في 
واشنطن. الوزارة تدافع عن نفسهاالوزارة 
الت�ي تقع في جان�ب الكرخ م�ن العاصمة 
بغ�داد، كان من الافت للنظر أنها مس�ّيجة 
بج�دران إس�منتية عالي�ة، ولم يع�د متاحاً 
س�وى منفذ وحيد للدخول إليها. المتحدث 
باس�مها، مصع�ب الم�درس، كانت مامح 
األمل بتحسين واقع الطاقة بالباد واضحة 
علي�ه. وب�رر الم�درس التلك�ؤ ف�ي تنمية 
الطاق�ة الكهربائية في الباد، بأن »صناعة 
الكهرباء صناعة معقدة وليس�ت بس�يطة، 
حيث إن النهوض به�ذا القطاع بحاجة إلى 
تعاق�دات مع ش�ركات مختص�ة لديها باع 

طويل في إنتاج الطاقة ومد ش�بكات النقل 
وتوزيعها".

وأكد حاجة وزارته إلى دعم باقي الوزارات 
الم�وارد  ووزارة  والداخلي�ة  كالنف�ط 
المائية، متس�ائاً ع�ن »فائدة بن�اء وزارة 
الكهرب�اء لمحطة توليد م�ن دون أن يوفر 
له�ا الوقود ؟«، وهو م�ا أضطر الوزارة إلى 
أخذ مسؤولية ش�راء الوقود وتوفيره على 
عاتقها. كذلك تحدث عن أن التلكؤ في إنتاج 
الطاقة يعود أيض�اً إلى عدم وجود ضوابط 

الستيراد األجهزة الكهربائية المنزلية.
وأوضح المدرس أن�ه »قبل عام 2003 كان 
جهاز التقييس والسيطرة النوعية لديه 
ضوابط الستيراد هذه األجهزة«، 
التج�ار  »ف�إن  اآلن  أم�ا 
يس�توردون ه�ذه األجهزة 
من مناش�ئ غير مرخص 
لها وتس�تهلك الكثير من 
الطاقة". وأورد المتحدث 
باس�م الوزارة س�بباً آخر 
للتلك�ؤ، يتمث�ل ف�ي بناء 
السكنية بصورة  المنازل 
إن  حي�ث  عش�وائية، 
م�ن  الكثي�ر 
قد  األحياء 
ش�يدت 
بع�د 

عام 

2003 عل�ى أراٍض صفتها »زراعية«، وغير 
مس�موح بتزويده�ا بالكهرب�اء الوطني�ة، 
األم�ر الذي دفع س�اكني ه�ذه المنازل إلى 
التجاوز على منظوم�ة الكهرباء، وبالتالي 

تحميلها زيادة فوق قدرتها.
وكش�ف المدرس عن وجود ثقل كبير على 
كاه�ل الوزارة، مس�تدركاً: »تلمس�نا خال 
اآلون�ة األخيرة، جدية حكومية مع الوزارة 
ونية لتوفير جميع مستلزمات حل األزمة، 
وذل�ك م�ن خ�ال منحن�ا صاحي�ات أكبر 

للتعاقد، واختزال الضوابط".
إليه�ا  إال أن النقط�ة األب�رز، الت�ي أش�ار 
الم�درس تتعل�ق باس�تمرار رض�وخ الباد 
لطائل�ة الفص�ل الس�ابع. ويح�دَّد للع�راق 
من�ح  صاحيات�ه  م�ن  واح�د  مص�رف 
الضمانات المصرفية للشركات المستثمرة 
بطريق�ة الدف�ع باألج�ل، وه�و »المصرف 
العراق�ي للتج�ارة«. ه�ذا األمر ح�دد إبرام 
الكثير من التعاقدات مع الشركات األجنبية 
المس�تثمرة. إضاف�ة إل�ى ذل�ك، ف�إن هذا 
المص�رف تمل�ص ف�ي بعض األحي�ان من 
التزامات�ه لتوفي�ر ه�ذه الضمان�ات، عل�ى 
ح�د تعبي�ر وزارة الكهرباء. وفي الس�ياق، 
أوردت ال�وزارة، حادث�ة ج�رت خ�ال عام 
2011، عندما قام وفد كبير برئاس�ة رئيس 
ال�وزراء ن�وري المالك�ي، ضم مستش�اره 
لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير 
الكهرب�اء، بزيارة كوري�ا الجنوبية لغرض 
التعاقد مع إحدى الشركات التي كان يؤمل 
أن ت�زود الب�اد بوح�دات تولي�د كهربائية 
من ش�أنها أن تضي�ف 6000 ميغاواط إلى 
المنظوم�ة الوطنية بغضون س�تة أش�هر. 
لكن بعد انته�اء المفاوضات بين الطرفين، 
اعتذر المصرف عن عدم تقديم أي ضمانات 
مصرفية لهذه الشركة، متحججاً بأن مبالغ 

العقد كبيرة.
خلل في التطوير

بعيداً ع�ن وجهة نظر ال�وزارة، والمواقف 
التي تتهمها بالفس�اد اإلداري والمالي، أكد 
المحلل االقتصادي، ليث محمد رضا، وجود 
»خلل فن�ي« ف�ي الكيفية الت�ي تعمل على 
أساس�ها الوزارة لتطوي�ر واقع الطاقة في 
الباد. رضا أوض�ح أن الحكومات العراقية 
المتعاقب�ة، منذ االحت�ال األميركي للباد، 
تعتم�د منهجي�ة غي�ر رش�يدة ف�ي توفير 
الطاقة الكهربائية، »بإصرارها على التعاقد 
لش�راء محط�ات توليد غازي�ة«، لكون هذا 
الن�وع ال ينفع م�ع البيئ�ة العراقية. ولفت 
إلى أنه »ال يص�ح االعتماد عليها كمحطات 
أساس�ية في أي مكان بالعالم«، في إشارة 
إل�ى التباي�ن ف�ي األح�وال المناخي�ة بين 
العراق والدول المنتج�ة لهذه المعدات، وال 

سيما تلك األوروبّية.
الغازي�ة  »المحط�ات  أن  رض�ا  وأوض�ح 
المعمول بها اآلن تتوق�ف كلياً عندما تصل 
حرارة الطقس إل�ى 45 درجة مئوية، ألنها 
مصممة للعمل ف�ي درجة حرارة تراوح ما 
بين 25-15 درجة مئوية، ما يعني أنها شبه 
معطلة في فصل الصيف العراقي الاهب".

اقتباسات 
وزارة  أبرمته�ا  الت�ي  العق�ود   •
الكهرباء االتحادية بش�أن إنش�اء محطات 
جدي�دة، ل�م تنج�ز بس�ب تلكؤ وتس�ويف 

تتحمله الجهات المنفذة لهذه المشاريع.
وزارة الكهرب�اء كانت تقفز فوق   •
األزمات لذا أوهمت الشعب العراقي بالكثير 

من الوعود، واخفت الكثير عن الحكومة.
وزارة المالية: صرفيات العراقيين   •
80 ملي�ار دوالر عل�ى مولداته�م الخاص�ة 

واشتراكات المولدات األهلية.
إضاف�ة  الحكوم�ة  ميزاني�ات   •
لصرفي�ات المواطني�ن كلفت الب�اد )120 
ملي�ار دوالر م�ا يع�ادل عش�رة أضع�اف 
ميزاني�ة البحري�ن وأكث�ر م�ن ميزانيت�ي 
الكويت واإلم�ارات وتغطي أص�ول جنرال 

الكتريك.
المحط�ات الغازي�ة المعمول بها   •
اآلن تتوقف كلياً عندما تصل حرارة الطقس 

إلى 45 درجة مئوية.
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حين تغرق بالد الرافدين في "العتمة"

              عند التجوال اليومي يف مناطق العا�سمة بغداد واأحيائها، حتت اأ�سعة �سم�س الهبة وطق�ٍس اعتاد العراقيون غربته خالل 
ال�سنوات املا�سية، ميكن تلّم�س مدى ال�سخط ال�سعبي على تردي واقع الطاقة الكهربائية يف العراق. وبعدما �سهدت البالد، خالل 

ف�سل ال�سيف يف االأعوام املا�سية، اندالع احتجاجات »�سيعت« الكهرباء يف توابيت املوتى، �سدرت وعود وتطمينات عن وزير 
الكهرباء اآنذاك مبعاجلة هذه االأزمة املزمنة. لكن وزارة الكهرباء املركزية، مل تف�سل فقط يف معاجلة االأزمة، بل اإن معدالت 

جتهيزها اليومي للطاقة تراجعت مقارنًة ب�سيف العام املا�سي.

حكومة العراق الغني تفشل في حل مرض 
"الكهرباء" المزمن رغم مليارات طائلة ذهبت للفساد

مليارات الدوالرات صرفتها الحكومة العراقية منذ عام ٢٠٠٣ على 
القطاع الكهربائي، من دون أن تنجح في توفير احتياجات البالد من 
الطاقة. وفيما ال تعّد الموارد المالية عائقًا رئيس��ًا، يبقى الفساد 
وسوء اإلدارة من بين أبرز أسباب معاناة أكثر البلدان العربية امتالكًا 
للنف��ط من أزمة كهرباء تتفاقم كل عام وتثير س��خط العراقيين.



          حليم االعرجي

األولى: األمة العربية 
الثانية: األمة اإلسالمية

الثالثة: المجاورة والمصاهرة والقرابة 
وهكذا صار لهما ثالثة حقوق على بعضهما 
البعض اآلخر وقد يضاف حق رابع للكويت 
ه�و ح�ق الش�قيق األصغ�ر على الش�قيق 
األكب�ر في عالم لم يعد ي�زن الدول بحجوم 
عدد السكان والمساحة وحسب، بل وأيضا 
عبقرية الم�كان والقيادة الناجحة والثروة 
واس�تخداماتها والتقدم العلم�ي والقاعدة 
البش�رية المتعلمة والمتحضرة وقد أضيف 
إل�ى كل ذل�ك اإلع�الم، حيث ج�رى اعتماد 
اإلع�الم كأحد عناصر القوة المهمة، وقطر 
النموذج الماث�ل أمامنا اآلن وطوال الوقت. 
وحس�ب علم�ي المتواض�ع إن الكويتيي�ن 
حاول�وا وباس�تمرار الحف�اظ عل�ى صالة 
الم�ودة والمحب�ة الت�ي تربطه�م بالعراق 
بي�د أن ذلك ظل في ح�دود األماني للغالبية 
العظمى من الكويتيي�ن الطيبين، فيما راح 
البعض من ذوي النوايا الس�يئة واألجندات 
المش�بوهة من مدعي الغي�رة على الكويت 
يدس السم في الدسم، مظهرا "غيرة" على 
الكوي�ت المهدد بالتوس�ع "العراقي" وب�" 
الغ�در" العراق�ي وبالع�ودة ال�ى التاريخ " 
ال�ذي " يذكر ب� " ش�بح " ضم الكويت الى 
"والي�ة" البصرة!! محرضا على اس�تخدام 
كل ما من شأنه إضعاف العراق وامتصاص 
فائ�ض الق�وة المتنامي�ة وخصوصا تحت 
ظ�ل قيام الحك�م الملك�ي، الذي اس�تخدم 
كل الق�درات المتاحة في عملي�ات التنمية 
وامتالك مقومات المستقبل الواعد للعراق.
 لقد ظلت أوهام الخش�ية م�ن العراق ومن 
احتماالت امتالكه للنهوض والقوة والتقدم 
الهاج�س األكثر س�وءا لعدد قلي�ل جدا من 
الكويتيي�ن، ولس�وء الح�ظ ان ه�ذا الع�دد 
القلي�ل كان ومازال يملك قدرة صنع القرار 
والس�عي باتجاه التورط ف�ي التآمر العلني 
او الس�ري على مس�تقبل وحاضر العراق.. 
وتش�ير الكثي�ر م�ن المعلوم�ات المؤكدة 
والموثقة الى تورط الكويت في قيام الكثير 
م�ن الظواه�ر والمظاه�ر واألح�داث التي 
تس�ببت في خل�ق دوامة من ال�دم والدمار 

والرماد والخ�راب ما بين 1858 
� 2003 وم�ا بعده�ا ب�ل حت�ى 
بعض األح�داث التي وقعت قبل 
ذل�ك تعزى ال�ى " تآمر" كويتي 
مباش�ر او غير مباشر فاغتيال 

الملك غازي، ال تقف الكويت بحس�ب 
بع�ض الوثائ�ق والتحلي�الت، بعي�دة عن�ه 
وش�اركت الكويت في ع�دد من المحاوالت 
الفاش�لة إلح�داث انقالب ضد عب�د الكريم 
قاس�م، وتفه�م ب�أن له�ا ضلعا كبي�را في 
انق�الب 8 ش�باط 1963 ال�ذي أطاح بحكم 
عبد الكريم قاس�م وقد استلم عدد من قادة 
االنقالب هدايا نقدية من الكويت، وحصلت 
الح�ركات االنفصالي�ة واالنفصالي�ون في 
الع�راق، على معون�ات مالية ولوجس�تية 
ومخابراتية، وحاول�ت جهدها إثارة كل ما 
من ش��أنه تعكير صفو األمن واالستقرار 
ف�ي العراق.. وظل�ت القاعدة الت�ي تتحكم 
بالمنط�ق الكويت�ي في إط�ار التعاطي مع 
العالق�ات بالع�راق، ان من اج�ل "ان تبقى 
الكوي�ت عل�ى قيد الحي�اة، يتحت�م ان يظل 
العراق ضعيفا قلقا متوترا مكس�ورا مهددا 
بالتجزئ�ة وبالحروب الطائفية والعنصرية 
والدينية واالس�تنزاف المستمر إلمكانياته 

وقدراته المالية واالقتصادية والعلمية.

ويش�ير البع�ض ف�ي مع�رض الحديث عن 
البصمات الكويتية المؤذية والمؤسفة، الى 
"جيش" م�ن رجال المخاب�رات الكويتيين 
دخلوا العراق مع الدبابات األمريكية، حيث 
تول�وا مهمات " وس�خة" ض�د الممتلكات 
العراقية والمؤسسات الرسمية الحكومية، 
تدمي�را وس�رقة وبحث�ا عن أش�ياء تتصل 
باألمن الوطني العراقي.. وبأساسيات البنى 
التحتية وأرش�يف الدولة العراقية والذاكرة 
العراقي�ة ومحفوظ�ات األجه�زة األمني�ة 
والخصوصي�ات العراقي�ة ب�كل تفاصيلها 
األمنية والسياسية والمدنية واالجتماعية، 
وإذا م�ا وصل�ت ال�ى م�ا بع�د ع�ام 2003 
واالحت�الل األميرك�ي وس�قوط الطاغي�ة 
صدام وصدور حكم الش�عب العراقي عليه 
بالم�وت جراء م�ا اقترفت ي�داه من جرائم 
مدمرة بحق الع�راق والكويت ودول عربية 
وإس�المية أخرى وم�ا تال ذلك م�ن صدور 
والتلميح�ات  والمب�ادرات  الرس�ائل  آالف 
والتصريحات العراقية المؤكدة لبزوغ فجر 
جدي�د متعطش لزم�ن جديد يش�هد والدة 
عالقة كويتية عراقية أخوية من جو نظيف 

من كل النوايا الش�ريرة والغايات المس�يئة 
واأله�داف العدوانية واألجن�دات المدمرة، 
ج�و تزده�ر في�ه وم�ن خالل�ه كل اآلمال 
واألح�الم واألمان�ي النبيل�ة الت�ي قبرتها 
األوه�ام  والش�ماتة ووس�اوس  األحق�اد 
والظنون الس�وداء وقصر النظر وسطحية 
الرؤية وأخطاء التقدي�ر والتوقع، والخلط 
بي�ن الثاب�ت والزائ�ل، وللوقت�ي والمزمن 
والممك�ن والمس�تحيل. لي�س دفاع�ا عن 
الكويت أو األش�قاء الكويتيي�ن، القول "ان 
م�ن الخطأ معالجة الخلل بالخلل، والمرض 
بالم�رض، فق�د كان م�ن الممك�ن تفادي 
الوق�وع ف�ي سياس�ة، الفع�ل ورد الفعل، 
وبالتالي فال اجد اي تبرير لما حدث في عام 
1960، فاإلعالن عن عائديه الكويت للعراق 
تجاهل، مس�تلزمات تحقيق ه�ذه الدعوة، 
كم�ا تجاه�ل، إمكانية دولة صغي�رة تملك 
عائدا نقديا من النفط يفوق ما يحصل عليه 
العراق ذو السبعة ماليين نسمة في حينها، 

في عالم ينهض على الرش�وة ويلهث خلف 
س�راب الق�روض والمنح والهب�ات، وهذا 
ه�و الذي مك�ن الكويت من تش�كيل قوات 
"الليف�ي" العربي�ة للدفاع عنه�ا بقرار من 

جامعة الدول العربية..
لقد نهضت كل المشاكل واألزمات وتدهور 
الثقة المتبادلة واإلحساس الكويتي المبالغ 
في�ه، بالخوف من احتم�االت "الغدر" على 
فرضية ليست واقعية وغير واردة في سياق 
منط�ق العص�ر الذي يق�وم عل�ى ترتيبات 
دولية وتقسيمات وانقسامات أثنية ودينية 
وسياسية واقتصادية، فاستقلت دول كانت 
تابع�ة لغيره�ا وانش�طرت أمم ال�ى أجزاء 
وظهرت إلى الوجود دول لم يكن لها وجود 
قب�ل الق�رن العش�رين ول�و أردن�ا ان نعيد 
ترتي�ب العالم وفق م�ا كان عليه في القرن 
التاسع عش�ر او قبل ذلك، فان ذلك يتطلب 
حرب�ا عالمي�ة ثالث�ة.. ورابع�ة... وربم�ا 
خامس�ة بمعن�ى زوال العال�م تماما فماذا 
س�يحصل ل�و اردات الصي�ن اع�ادة تايوان 
اليه�ا بالقوة ولو ارادت س�وريا اس�تعادة 
االس�كندرونة واعادة عربستان الى العراق 
وإع�ادة األندل�س ال�ى الع�رب، 
واع�ادة فوكالن ال�ى االرجنتين 
واعادة يوغس�الفيا كم�ا كانت 
واعادة قبرص الى تركيا واعادة 
واع�ادة  اي�ران  ال�ى  اذربيج�ان 
بنغالدش الى الباكس�تان، واعادة واعادة.. 
نعم لق�د كانت الكويت تابعة لوالية لبصرة 
بي�د ان ذل�ك قد صار ف�ي ذم�ة التاريخ في 
ضوء الواقع الذي انبثق في المنطقة بعد أن 
فرضت خرائطه السياسية معاهدات دولية 
كرس�تها انتصارات ال�دول الغربية الكبرى 
ف�ي حربي�ن عالميتي�ن اثنتين، وكرس�تها 
حاجة هذه ال�دول للنفط الذي قرر تواجده 
طبيعة الخرائط السياس�ية ف�ي المنطقة، 
وبحسب الرغبة البريطانية التي كانت هي 

المحرك االساس�ي لالوضاع واالحداث 
في المنطقة بحكم كونها كانت الدولة 
االق�وى واالعظ�م، وكان يمكن تجنب 

الخ�وف ف�ي مث�ل هك�ذا فرضي�ة غير 
واقعي�ة، والقبول باالمر الواقع كحقيقة 

يتعامل معها الكثير من الدول التي تشابهنا 
في الظلم والمغبونية التاريخية. 

اذك�ر ان كثيرا ما التقي باخوة كويتيين في 
رحالتي المختلفة خارج العراق.. وفي كثير 

من االحيان ادخل في نقاش ساخن معهم.. 
وغالب�ا ماتاتي ف�ي نتائج ه�ذه االحاديث، 
متشابهة من حيث االقرار باهمية وضرورة 
ان يح�ل التفاه�م والت�وارد والمحب�ة بين 

البلدي�ن الجارين، محل الش�ك والريبة 
وس�وء الظ�ن، واذكر ان�ي قلت 
الحدهم وكان على قدر كبير من 

الثقافة والمكانة االجتماعية: 
هل ترتاحون وتغمض   -
عق�ول  وترت�اح  جف�ون  لك�م 
وتس�كن نفوس وته�دأ ضمائر 

وفي جواركم ش�عب يعاني صنوف العذاب 
ونق�ص الس�يادة والتع�دي عل�ى مياه�ه 
وأراضيه وتلويث الجروح وتعميق القصص 
من خ�الل االس�تمرار ف�ي عملي�ات تأدية 
انتقالية لن تميت شعبا او تهجر بلدا او تلغي 

وجودا. 
فرد قائال وقد فغر فاه وفتح عينيه!! 

كل هذا نحن فعلناه..؟!!  -
قلت

بل أكثر م�ن ذلك.. فماذا تس�مي   -
االصرار على اخضاع العراق للفصل السابع 
واالبقاء عليه مرهون�ا مقيدا مكبال..؟ هل 
ف�ي ذلك ذرة ش�هامة..؟ ه�ل التبس عليكم 
األم�ر ام انت�م تقص�دون ذلك ب�كل إصرار 
وتعم�د..؟ من ال�ذي ارتكب جريم�ة الغزو 
ضدكم.. صدام حس�ين ام الش�عب العراقي 
اذا كان صدام، فصدام اعدم وقد طواه اللحد 
منذ س�نوات، اما اذا كنتم تعتقدون ان الذي 
فعل ذلك الش�عب العراقي، فما أقبحكم وما 
أسوأ ما انتم عليه، ففي ذلك اعتراف صريح 
وواض�ح ب�أن القضي�ة ش�عب تع�داده 30 
مليون نسمة وليست قضية مزاج شخص.. 
شعب يس�تحق المعاقبة من وجهة نظركم 
عل�ى ام�ل ان يموت ه�ذا الش�عب وينتهي 

وجوده تماما، كما يفع�ل الصهاينة عندما 
يظنون بان من الممكن إنهاء وجود الشعب 
الفلس�طيني وإلغ�اء قدرته عل�ى الصمود 
واسترداد قدرة امتالك إمكانية تغيير قواعد 
معادلة القوة بما ينسجم مع طبيعة األمور 

ويحق�ق المعقولي�ة في طبيع�ة النزاع من 
اجل الحياة األفضل فمنطق قوانين الصراع 
القائ�م اآلن ال يمكن�ه ان يس�تمر الى االبد، 
اذ الب�د من تش�مله رياح التغيي�ر عاجال ام 

اجال.. وفي النهاية ال يصح اال الصحيح. 
ان منط�ق الحي�اة العملي�ة ف�ي السياس�ة 
الدولي�ة كان ومازال وس�يظل هو الطموح 
في التفرد المس�تقل المنعزل عن تفاعالت 
األح�داث العالمي�ة وغي�ر المنغل�ق ام�ام 
التأثي�رات الدولي�ة المتبادلة، وغي�ر البعيد 
عن مجال التعاون والت�آزر الدولي لضمان 
امن وسالم العالم والعمل المشترك الفاعل 
لتحقيق ازدهار ورخاء البشرية ففي الوقت 
ال�ذي يقترب فيه ع�دد دول العالم من 231 
دول�ة، ظهرت إل�ى الوجود تكت�الت دولية 
تعب�ر ع�ن س�يادة ه�ذا االتجاه ف�ي العالم 
حيث نالحظ قيام كعدد كبير من التجمعات 
االقتصادية اإلقليمية التي تس�عى الى الغاء 
الحواج�ز الكمركي�ة ف�ي ح�دود نطاقه�ا 
اإلبق�اء عل�ى  م�ع 
المشتركة  االسواق 
اتح�ادات  وانش�اء 
وم�ن  جمركي�ة 
األمثل�ة عل�ى ذل�ك 
اتح�اد  ال�ى  نش�ير 
البنلوك�س الذي أقيم س�نة 1948 بين دول 
أوربي�ة وبلجي�كا وهولن�دا ولكس�مبورغ 
كذلك جماعة الفحم والصلب االوربية التي 
اقيم�ت س�نة 1952 بي�ن بلجيكا وفرنس�ا 
والمانيا والس�وق االوربية المشتركة التي 
اقيمت سنة 1957، ومنطقة التجارة الحرة 
األوربية هذا باإلضافة الى أقوى تكتل قاري 
موجود اآلن وهو االتحاد األوربي، وهناك 
منطقة التج�ارة الحرة ألمي�ركا الالتينية 
فاالتح�اد الجم�رك واالقتص�اد االفريقي 
إلفريقيا الوس�طى والجماعة االقتصادية 
لغرب افريقيا ومنظم�ة التجارة العالمية، 
ثم منظمة ش�نغهاي وغير ذل�ك كثير جدا 
مم�ا ال يس�ع المج�ال لالسترس�ال فيه�ا 
ولعلن�ا نتمك�ن من فرصة أخ�رى للحديث 
ع�ن موضوع األحالف والتكت�الت الدولية 
في العصر الراهن ومكانة العرب فيها. 
المهم عندي اآلن ولعله كذلك بالنسبة 
لآلخرين ف�ي العراق وفي الكويت 

ايض�ا هو ان نتمكن 
حاجز  اخت�راق  م�ن 
والتقصي�ر  القص�ور 
الناج�م ع�ن االرتهان 
مفلوج  لمنط�ق  المذل 
الفع�ل  عل�ى  ينه�ض 
ورد الفع�ل ف�ي دائ�رة 
ومظلمة  صغيرة  تحرك 
ت�دور ح�ول البيضة من 
الدجاجة او الدجاجة من 
البيض�ة وأيهم�ا أس�بق!! 
ان  او  عراقي�ة،  الكوي�ت 
الكويت للكويت، وبين ذاك، 
ام�وال تهدر وف�رص تضيع 
وأنف�س تزه�ق وفق�ر مدقع 
يتجذر وانتهاكات لقيم الجيرة 
ومفاهيم  االخ�وة  واخالقي�ات 
الدين ومث�ل العروبة.  ان نتمكن 
م�ن االنتص�ار على عوامل الش�د 
الى التخل�ف والتبلد والتحجر تحت 
طائل�ة الفهم الخاطئ لما ينبغي ان 

يكون.. 
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ال ح��ل غي��ر ح��ل الخط��اب الواقع��ي.. والنواي��ا 
الحسنة... والعمل 

العالقات العراقية � الكويتية بين وساوس الماضي.. وقلق 
الحاضر.. وغموض المستقبل.. التأرجح بين الممكن 

والمستحيل!

العراق والكويت

من المستفيد من تقّيح الجراح.. ألم يحن وقت تناسي الماضي بكل ما فيه و عليه..؟!

كلم��ا ق��رأت أو س��معت، ش��يئا ما ع��ن الكوي��ت وعالقته��ا بالعراق وعالق��ات الع��راق به��ا، ينتابني 
إحس��اس باألل��م وش��عور بالحس��رة، ويتج��اوز عن��دي اإلحس��اس بالغض��ب ح��دا يجعلن��ي ف��ي 
الطبيعي��ة، فالكوي��ت  الحال��ة غي��ر  ل��كل مس��وغات اس��تمرار ه��ذه  كثي��ر م��ن األحي��ان رافض��ا 
مهم��ة: عصائ��ب  ثالث��ة  إل��ى  ينتمي��ان  ش��قيقتان  ب��ه،  يرضي��ا  ل��م  أم  بذل��ك  رضي��ا  والع��راق 
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أية معجزة هذه التي ربطت اإلخوان 
واألمري�كان برابطة التآخ�ي !, وكيف 
اجتمعت األض�داد والنقائض العقائدية 
والفقهي�ة في فرقاط�ة أمريكية تعمل 
بالوق�ود الطائف�ي وتقوده�ا هيالري 
كلينتون ؟, فمنذ الربع األول من القرن 
الماض�ي وحت�ى الي�وم ال�ذي انطلقت 
فيها الش�رارة األولى للربي�ع البترولي 
كان اإلخ�وان م�ن أل�د أع�داء أمري�كا, 
وكان�ت أمري�كا ال تطيقه�م وال ترتاح 
لهم, فكيف اعترف بهم البيت األبيض؟, 
وكي�ف اجتمعوا تحت قبت�ه, وهل جاء 
االعتراف بهم من باب اإلقرار بحقوقهم 
المهدورة ؟, أم من باب اإلعجاب بهم ؟, 
وهل تظاهرت أمريكا مرحليا بمعاداتهم 
ل�ذر الرماد في العيون؟, أم إنهم فرحوا 
بصعودهم إلى سدة الحكم على طريقة 
الكيانات اإلقليمية المتس�امحة معهم, 
الس�اعي  منهجه�م  م�ع  والمتوافق�ة 
لتوطي�د أركان النظ�ام العالمي الجديد 
؟. لقد اكتشفت بريطانيا منذ زمن بعيد 
سالحا رخيصا ومتيسرا لتشتيت األمة 
العربي�ة وبعثرته�ا, ووج�دت ضالتها 
ف�ي التناقض�ات الطائفي�ة المتفش�ية 
المتدين�ة,  العربي�ة  الجماع�ات  بي�ن 
وعثرت عليه�ا في الصراعات المذهبية 
الموروث�ة, فجندت طوابيرها لدراس�ة 
دراس�ة  اإلس�المي  العرب�ي  التاري�خ 
مستفيضة واسعة, وأوصتهم بالغوص 
في أعم�اق أعماقه الس�حيقة, وطلبت 
منهم التركيز على الخالفات المتجذرة, 
وإخضاعه�ا  المتناف�رة,  والمواق�ف 
للتحلي�ل عل�ى وف�ق األس�س العلمي�ة 
الحديث�ة, بقص�د البح�ث ع�ن الثغرات 
التي يمكن التغلغ�ل من خاللها لتعميق 
الفت�ن  وزرع  وتأجيجه�ا,  الخالف�ات 

وتفعيلها. 
مما يؤس�ف له إنه�ا وجدت زعماء 
عل�ى  متقوقعي�ن  والف�رق  الطوائ�ف 
أنفس�هم, غير عابئين بم�ا تضمره لهم 
األوكار الش�ريرة من خطط ومؤامرات 
ودسائس, فكانت الساحة مفتوحة لها 
البتكار طوائف جديدة, واستحداث فرق 
مضاف�ة إلى الف�رق المتناقضة, وليس 
أدل عل�ى كالمن�ا ه�ذا م�ن المؤلف�ات 
أنجزه�ا  الت�ي  والتاريخي�ة  الفقهي�ة 
البريطاني برن�ارد لويس  المستش�رق 
عن )مذهب الحشاش�ين( في اإلسالم, 
الفرقة )اإلس�ماعيلية(, والفرقة  وعن 

)البهائي�ة(,  والفرق�ة  )النزاري�ة(, 
و)البابية(, و)السبعية(, و)السماعلة(, 
وه�م غي�ر اإلس�ماعيلية, و)الزكرية(, 
التي لم يسمع بها معظم القراء, ولسنا 
مغالي�ن إذا قلن�ا: إن م�ا كتب�ه برن�ارد 
لوي�س وح�ده يعد م�ن أق�وى المدافع 
التي أسهمت ومازالت تسهم في تمزيق 

وحدة العرب. 
ه�م  المستش�رقون  كان  وهك�ذا 
اللبنة األول�ى لبن�اء األوكار التخريبية 
ف�ي قل�ب الوط�ن العرب�ي, فاخت�ارت 
أمري�كا هذا الس�الح المؤث�ر, وطورته 
وحسنته, فانتدبت برنارد لويس للعمل 
ف�ي البنتاغ�ون, فغ�ادر جامع�ة لندن, 
القت�ال  فك�رة  باس�تعارة  وأوصاه�م 
االنتح�اري م�ن مذهب )الحشاش�ين( 
وإدخالها في أجندة المافيات الجهادية, 
ومن ال يصدق ذلك يتعين عليه أن يبحث 
في مؤلف�ات برنارد لويس عن )مذهب 
الحشاشين(, وأن يدقق باستراتيجيهم 
القتالي�ة المبني�ة عل�ى تنفي�ذ عمليات 
االغتي�ال, ومن ثم اإلقدام على االنتحار 
تحت تأثي�ر األفيون مؤمني�ن بأكذوبة 
االنتقال مباش�رة من المس�رح الدامي 

إلى الجنة ونعيمها, متأثرين بقاعدتهم 
الفقهي�ة الت�ي تق�ول: ))ال حقيقة في 
إن  الك�ون وكل ش�ي مب�اح((, حت�ى 
كلمة )اغتيال  Assassin( الش�ائعة في 
اللغ�ة االنجليزية اش�تقت م�ن مذهب 
)الحشاشين(, ثم انظر كيف انتقلت هذه 
الفكرة إلى الخاليا االنتحارية اإلرهابية, 
التي اس�تعارت ه�ذه الفك�رة, فجندت 
الش�باب تحت تأثير أقراص الهلوس�ة, 
ودفعتهم لتفجير أنفسهم في األسواق 
والمساجد على أمل تناول وجبة اإلفطار 
على مائدة األنبياء والرسل. ربما يطول 
بنا الحدي�ث عن المع�اول الغربية التي 
أس�همت ف�ي تدمي�ر الثقاف�ة العربية 
اإلس�المية, وحولتها إلى قناطر عبرت 
فوقه�ا لبس�ط نفوذه�ا االس�تعماري 
التوس�عي, فم�ا نري�د قول�ه هن�ا: إن 
أمري�كا قبل�ت بنصيحة المستش�رقين 
الج�دد بقي�ادة برنارد لوي�س, فهرعت 
لتوظيف الفئات اإلس�المية المتطرفة, 
ف�ي  المتش�ددة  التكت�الت  واس�تغلت 
ونش�رتها  الطائفي�ة  الفت�ن  تأجي�ج 
على نطاق واس�ع, فما ن�راه في اليمن 
والبحري�ن والع�راق وليبي�ا م�ا هو إال 

بداي�ة خجول�ة لالنفج�ارات البركانية 
المتوقعة, وال ندري هل انشغل حكماء 
اإلخوان بنش�وة االعتراف بشرعيتهم, 
فتجاهلوا ما تضمره األوكار الش�ريرة 

من نوايا خبيثة.  
يقول هيكل: )إن االعتراف األمريكي 
والغربي باإلخوان المس�لمين لم يجيء 
قب�والً بح�ٍق له�م, وال تقدي�راً تجل�ت 
دواعيه فجأة أمام المعترفين, وال عجباً 
وال حكم�ًة, لكنه جاء قبوالً, ولو جزئياً 
بنصيحة المستشرقين, فوظفت أمريكا 
ق�ادة م�ن الع�رب وزعمائه�م لتحقيق 
المطل�ب, وعلق�ت أهمي�ة ظاهرة على 
جهود األمراء والرؤس�اء ف�ي محاولة 
تغيي�ر طبيع�ة الص�راع الرئيس�ي في 
المنطق�ة, من صراع عربي إس�رائيلي, 
إلى صراع عربي فارس�ي((, واكتش�ف 
معس�كر الصق�ور ف�ي البنتاغ�ون إن 
النج�اح في تأجي�ج الص�راع المدبر ال 
يمكن تحقيقه إال بعد االستئناس بآراء 
المستش�رقين, فجاءته�م النصائح من 
دهاليز العفاريت المستش�رقة لتحويل 
الصراع من )حكومات ضد حكومات(, 
إلى صراع )مجتمعات ضد مجتمعات(, 

بي�ن  مفتوح�ة  المواجه�ة  ولتك�ن 
المذاهب اإلس�المية عل�ى مصاريعها, 
ألنها المواجهة الكفيل�ة بتفعيل العداء 
المباشر واألعمق واألوسع والمدمر.   

المواجه�ات  إن  أمري�كا  أدرك�ت 
)الس�نية الش�يعية( ظلت في مراحلها 
الفقهية المؤجلة, ولم تبلغ المس�توى 
ع�ن  فبحث�ت  المطل�وب,  القتال�ي 
الوق�ود الطائف�ي المخزون ف�ي أقبية 
المستش�رقين إلش�عال فتي�ل الحروب 
الطاحنة, وش�رعت بتعبئته في مراجل 
المنطق�ة. فه�ل وق�ع االختي�ار عل�ى 
التمزي�ق  مش�اريع  لتنفي�ذ  األخ�وان 
والتفرق�ة ؟, وه�ل س�يقبلون بالقيام 
بهذا ال�دور البغيض لحس�اب األطراف 
الغربي�ة المنتفعة ؟, أم إنهم غرقوا في 
نش�وة االعتراف ولم يسمح لهم الوقت 
بمراجعة البواعث الحقيقية, بدليل إنهم 
لم يعترض�وا على تصريح�ات هيالري 
كلنت�ون, عندم�ا قال�ت: )لق�د تحولت 
مصر وتون�س وليبيا م�ن الدكتاتورية 

إلى حكم عصابات الغوغاء(. 
ألم أقل لكم: الله يستر من الجايات ؟
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خيري منصور

م�ا يقت�ي عند
! م�ر ! أل  ا

 تل�ك العب�ارة التي اختت�م به�ا البرلمان الترك�ي تفويض 
الحكوم�ة بإعالن حرب، تت�رك الباب مفتوحاً عل�ى مصراعيه، 
فاألم�ر ال يقتضي وفق أي مقياس أو منطق إال ذلك الذي يحدده 
األمن القومي ألي بلد. وقد يرى البعض أن قذيفة واحدة أعقبها 
اعتذار رس�مي سوري ال تكفي لنش�وب حرب، لكن الحروب ال 
تخضع أيض�ا لهذا التص�ور، فالحرب العالمية ب�دأت برصاصة 
واح�دة، وأحياناً يكفي حج�ر واحد الن�دالع انتفاضة، وأول ما 
أثاره الّرد التركي على القذيفة السورية التي وصفت بالخطأ هو 
أن هناك س�يناريو جديدا للحرب على دمشق وتركيا كعضو في 
حل�ف الناتو هي البوابة التي يتم من خاللها التدخل العس�كري 
الذي تحفظ�ت عليه حتى اآلن عدة دول ف�ي مقدمتها الواليات 
المتحدة األمريكية، والس�ؤال االستراتيجي اآلن هو متى سوف 
يقتضي األمر الندالع حرب بين تركيا وس�وريا ؟ فهذا بحد ذاته 
يعد تصعيداً سياس�ياً وعس�كرياً لكن مع تأجي�ل التنفيذ وليس 

وقفه كما قال بعض المعلقين.
نذكر أن األزمة بين تركيا وسوريا قبل عدة أعوام بلغت حداً 
أوش�ك على االنفجار، ونذكر أيض�ا أن صحيفة تركية قالت في 
عنوان رئيس مس�تفز أن تركيا تستطيع إبادة سوريا كلها، فهل 
هناك مخ�زون من التوتر بي�ن البلدين الجاري�ن اللدودين قابالً 

لالستدعاء إذا اقتضى األمر ؟
أم أن تركيا بدأت تبحث عن ذريعة أطلسية، لعسكرة األزمة 
الس�ورية وتدويله�ا على نحو مماث�ل لما جرى ف�ي ليبيا، لكن 

بإخراج آخر، رغم أن السيناريست هو ذاته ولم يتغير ؟
ما س�معناه حتى اآلن من المعارضة الس�ورية في المهجر 
وجس�ده إلى ح�د كبير هيثم من�اع هو أن االنتص�ار في األزمة 
الس�ورية لن يك�ون من حصة ه�ذا الطرف أو ذاك، فالخس�ارة 
موزعة بين الجميع ألن ما يحدث هو تدمير سوريا واستنزافها 

بشرياً وبكل المقاييس.
أم�ا األطروح�ة االردوغاني�ة الت�ي راوح�ت بي�ن العثمنة 
ونص�رة المظلومين العرب فهي اآلن عل�ى المحك، وأية معركة 
بين تركيا وسوريا س�تنقل األزمة إلى صعيد آخر، خصوصاً إذا 
كان�ت القذيفة الخطأ والتي تم االعتذار الس�وري رس�مياً عنها 
مس�مار جحا أو القش�ة التي قصمت ظهر الدبلوماسية لصالح 

الحرب.
لقد م�رت هذه األزمة من�ذ اندالعها بعدة أط�وار، فبعد أن 
فشل تعريبها تعثر تدويلها، ثم أدخلت إلى طور آخر هو تتريكها، 

والتتريك بهذا المعنى هو تدويل أطلسي يشمل العسكرة أيضا.
أم�ا عب�ارة إذا اقتضى األم�ر، فهي مرن�ة، ومطاطية، ولم 
تض�ع ح�داً لخط�ر الح�رب والص�دام العس�كري، ألن األمر قد 
يقتض�ي غداً أو بعد غد إذا أطلقت قذيفة أخرى على قرية تركية 
حدودية حتى لو كان من أطلقها أي طرف غير الطرف السوري 

الرسمي.
في تلك األزمة التي أوش�كت عل�ى االنفجار قبل عدة أعوام 
بين س�وريا والج�ار اللدود تدخ�ل العرب وبالتحدي�د مصر في 
عهد مبارك كوس�طاء، وكانت تلك س�ابقة لم يرض عنها الرأي 
العام العربي، فالتحول من شقيق أو أية صفة أخرى في السياق 
القوم�ي إلى وس�يط له�ا دالالت خطيرة، وفيها إعالن رس�مي 

لنعي األمن القومي العربي بل العروبة ذاتها !

عن الدستور األردنية

كاظم فنجان الحمامي

         حامد شهاب 
 من يتمعن في طبيعة العالقات األميركية العراقية، وفي السيناريوهات 
الت�ي تم تطبيق تجاربها في العراق الجديد، يجد أن هناك جملة متناقضات 
ومواقف حكمت إطار هذه العالقة، من قبل الواليات المتحدة في المنطقة، 

يمكن إدراجها كما يأتي:
1.  يالحظ أن اإلدارة األميركية لم تعد تضع العراق في اهتماماتها 
األولى، كما كان من قبل، حتى وإن أظهرت من مواقف المس�اندة والتأييد 
لنظامه السياسي، التي وضعت هي دعائمه ومرتكزاته وسلمته لساسته، 
وله�ذا نجد بعض ح�االت الغضب أو ع�دم الرضا من قب�ل بعض األطراف 
السياس�ية العراقي�ة إزاء المواق�ف األميركي�ة الحالية من الع�راق، وتجد 
واش�نطن أن الطرف اآلخ�ر يعبر لها عن غضبه وعدم رضاه عن مس�توى 
ه�ذه العالق�ة، أو ف�ي نوع الجف�اء الذي قد يظه�ر هنا أو هناك، وحس�ب 
اعتب�ارات السياس�ة األميركية، وكما يرس�مها صناع الق�رار، وليس كما 
يشتهي بعض الساس�ة العراقيين، الذين يودون لو أن واشنطن أعطت من 
وقتها اهتماما أكبر للعراق، وبخاصة أن ظرفه األمني وتوتراته السياسية 
أصبحت مخيفة، وتشكل عامل قلق للكثير من السياسيين، الذين ال يخفون 
نظرة ع�دم االهتمام ال�ذي تبديه السياس�ة األميركي�ة إزاء بالدهم، وهم 
الذين لم يتركوا لها فرصة إال وطلبوا مساندتها ودعمها لهم، والتعبير عبر 
مواقف رسمية وعلى أكثر من صعيد ، من أن اإلدارة األميركية ماضية في 

برنامج دعمها لهم ومساندتها لبقائهم ألطول فترة في السلطة.
2.  ت�درك اإلدارة األميركي�ة أن األوض�اع ف�ي الع�راق، على رغم 
ضخامة حجمها وخطورتها، لم تش�كل مصدر خطر كبيرا على السياس�ة 
األميركي�ة، ألن أمور المنطقة جرى تس�ويتها وفقا للمش�يئة األميركية، 
وم�ا يح�دث هنا أوهناك م�ن إرباكات، ال يقلق واش�نطن، وتج�د انه ليس 
هناك مبرر لحش�ر أنفها في كل ما يحدث في العراق، وعليها اآلن مهمات 
أخرى في ساحات إقليمية مثل سوريا وإيران التي أصبحت تشكالن مصدر 
االهتمام، وما العراق إال س�احة تصفية صراعات إقليمية ليس إال، غير انه 
في كل األحوال لن يشكل بعد اآلن مصدر تهديد ألمن الواليات المتحدة، إن 
ل�م يكن أصبح الحديقة الخلفية للبيت األبي�ض في أن يكون قاعدة ارتكاز 

لواشنطن في الوصول إلى األهداف المطلوبة.
3.  إن الواليات المتحدة تريد من العراق أن يكون عامل )توازن( في 
المواقف إزاء إيران وس�وريا، ومن خالل ساحته يجري االصطدام مع كال 
الطرفين، بالطريقة التي تخدم المخطط األميركي الس�اعي إلى الس�يطرة 
على مقدرات المنطقة وتغيير األنظمة التسلطية في إيران وسوريا، وفقا 
لخارط�ة سياس�ية جديدة، ال تظه�ر فيها أيا م�ن دول المنطق�ة إال رقما 
يدخ�ل في إطار الوف�اق األميركي معها، وال يصط�دم بالتوجه األميركي، 

وله�ذا ف�ان الواليات المتح�دة دفعت ب�كل ثقلها نحو إيران وس�وريا، أما 
الع�راق فتري�د منه أن يكون عون�ا لها في الوصول إلى أه�داف أميركا في 
ترويض هذين البلدين وإخضاعهما للمش�يئة األميركية، إن عاجال أم آجال، 
لكنه�ا ل�ن تنتظر طويال ه�ذه المرة، وه�ي تعمل على ن�ار هادئة ألحداث 
التآكل المطلوب،  ومن ثم تس�هيل انهيار النظامين الواحد بعد اآلخر، لكن 

انهيار النظام الس�وري يبدو أكثر سرعة في القدرة على إلحاق الخسارة 
الفادح�ة به، عندما تتهيأ الفرص�ة الدولية لالنقضاض عليه، بعد أن 

يتم توفير الذرائع األممية لتدخل دولي في الوقت المناسب، عندها 
تكون اإلدارة األميركية قد فرش�ت لها أرض المنطقة سوقا واعدة 

لتجارتها وس�وقا ش�رق أوس�طية قد يتحقق له�ا عندما 
يكون بمقدورها إسقاط أنظمة المنطقة الواحد 

بعد اآلخر، في مسلس�ل رهي�ب يجري خلف 
الكواليس، وبمساعدة دول المنطقة نفسها، 
وهي التي ستدفع ثمن غلطتها في السنوات 
المقبل�ة، لتكتش�ف نفس�ها أنه�ا وقع�ت 
ضحية "تضليل" أميركي واس�ع وخطير، 
كان م�ن نتائجه تقوي�ض دعائم القوة في 

كل دول المنطق�ة لتبق�ى الواليات المتحدة 
هي التي تتحرك على راحتها كيفما تش�اء، 
ويكون اآلخري�ن تحت رحمتها، يرجون لها 

أن تمده�م بعوام�ل البقاء كس�لطات لفترات 
أطول.

4.  تشعر كل األطراف السياسية العراقية 
من تلك التي كانت تحظ�ى بالدعم األميركي، أو تلك التي 
كانت تتمنى لو أن أميركا اهتمت بمطالبها، أن واش�نطن 

خذلتها ف�ي نهاية المطاف، ولم تقف إل�ى جانبها في ملمات 
كبيرة بالنس�بة لها، وهي وان ت�درك أن ال خطر كبيرا يتهددها 
في الوق�ت الحاض�ر، إال أن قلقها من المس�تقبل يبقى كبيرا 
ومص�در إزع�اج له�ا، وبخاص�ة أن التهديدات الت�ي تواجه 
العراق كبيرة، ولم يعد الحاكمون يثقون بإمكانية أن يكون 
دورهم محوريا، أو أن تكون لبلدهم اليد الطولى في الحراك 
الدول�ي اإليجابي وفقا لمش�يئتهم، الن الواليات المتحدة 
ال تحركها األه�واء بل تحركها المصال�ح الحيوية، وهي 
م�ا إن أمنت نفط الع�راق ووضعته تح�ت أبطها، وتركت 

العراقيي�ن يتصارعون فيما بينه�م، فهي قد حققت حلمها 
في أن يتهشم العراق ويتحول إلى بلد المتناقضات واألهواء 

والمش�ارب المختلف�ة والمتصارع�ة دوم�ا، وهو م�ا يعزز إس�تراتيجية 
واشنطن في البقاء في المنطقة والتحكم بمقدراتها.

5.  إن الوضع في س�وريا وتصاعد موجة الغضب الش�عب يشكل 
مص�در إزعاج ألقطاب حاكمة في العراق، وأي تطور متس�ارع يحدث في 
سوريا، س�يترك تأثيرات كبيرة على مستقبل العراق والمنطقة وتشكيلها 
الجيبولتيكي الجديد، وهو ما تخش�اه قي�ادات عراقية، من أن الواليات 
المتح�دة تريد تنصي�ب نظام غير مرغ�وب بالنس�بة للكثير من 
القي�ادات العراقية، الت�ي تدفع باتجاه إبقاء النظام الس�وري 
الحالي يحكم ألطول فترة ممكنة، كونها ترى 

في بقائه بقاء لها ، وبالعكس.
أن  ينبغ�ي  حقيق�ة  هن�اك    .6

تدركها كل األطراف العراقية، وهي 
أن الواليات المتحدة، راضية عما يجري 

اآلن في العراق من تصاعد حدة التناحرات 
والمشاكسات السياسية، فهي تريد عراقا 

ضعيف�ا ممزق�ا، يك�ون بمق�دوره فقط، 
المحافظة عل�ى نظامه السياس�ي، وهي 
التي تمده بوس�ائل الدعم والمساندة، لكنها 
في الوقت نفس�ه تش�عره بالقلق المس�تمر 

بع�ض  تلع�ب  أن  خش�ية  المس�تقبل،  عل�ى 
األط�راف بذيله�ا، لكي تبني لنفس�ها، أقاليم أو 
توجهات طائفية تخدم أغراضها هي، وتس�تقوي 

بأط�راف إقليمية، للخروج 
م�ن الفلك 

األميركي، وهذا لن يتوفر لها، ألن عين واش�نطن بالمرصاد، لكل من يريد 
أن يظه�ر أن بمقدوره الس�يطرة على مقدرات العراق وفقا لمش�يئته هو، 
وإش�عار الجميع أن العراق يبقى ف�ي إطار عراقيته هو، ولن يكون له دور 
مح�وري، إال في الحاالت التي تتطلبها مواقف الدعم والمس�اندة ألميركا، 
لكي تحقق أغراضها هي في المنطقة، أما أن يستفيد )البعض( من تأييدها 
له�م ووقوفه�ا المس�تمر معهم في كل األح�وال، فأن هذا الش�يء لن 
يحص�ل أبدا، وس�تحاول أن تلعب على قاعدة )الت�وازن( لكي ال تفلت 

األمور من يدها، عندما ترجح كفة جماعة ضد أخرى.
7.  إن كل القيادات السياس�ية العراقية س�اخطة على 
الوالي�ات المتحدة، وت�رى أن مواقفها مما يج�ري داخل العراق، 
يشعرها بالمباالة واشنطن إزاء حاالت التدهور السياسي واألمني 
التي تجري في العراق، وهي تش�عر جميعا، أن اإلدارة األميركية 
لم تحس�ن الظن به�ا، أو أنها لم تأخذ مطالبها المش�روعة 
ونصائحه�ا لإلدارة األميركية باتخ�اذ موقف جدي، على 
محمل الج�د، إزاء قضاي�ا ملحة كانت تتطل�ب التدخل، 
ما ول�د قناعات عدم رض�ا، إزاء السياس�ة األميركية 

المتبعة في العراق.
هذه هي بعض المالحظات التي أمكن تقييمها 
إزاء السياسة األميركية المتبعة تجاه العراق، وقد 
تم تأشيرها في سياق عرض تحليلي استقرائي 
لجملة مواقف أميركية إزاء األوضاع في العراق 

في الفترة األخيرة.

  َيش�كو كثي�رون من وج�ود بطالة في بل�ٍد ال َتحتاُج في�ه للحصوِل 
عل�ى أّي�ة مهنٍة أو حرفٍة إالّ على بعض الش�طارِة وقليٍل م�ن الجرأة. الجوُّ 
الديمقراطي الذي نعيش�ه، والحرّيُة الواسعُة التي نتنفسها يمنحان المرَء 
فرص�اً ال يمكنه�ا أن تخط�َر عل�ى ب�اِل أّي مواطٍن ف�ي بلد آخر. الش�ّطار 
والنش�يطون عرفوا ذلك منذ أمٍد بعيد.. أدركوا أن ممارسة أّي عمل لم تعْد 
تتطلُب الكّد والجهَد للحصول على مهارِة صنعٍة، أو سهِر لياٍل لنيل شهادٍة 
دراسّية ال تصلح، غالباً، إال لتعليقها على جداِر حائط.الخياُر األسهُل مناالً 

واألكثر انتش�اراً هو االستيالء على أّي فسحٍة من األرض وتحويلها كشكاً 
أو )بس�طّية( تمارُس عليها البيع والش�راء. كما أثبَت ال�رواد األولون من 
الباعة، أن ليس عليك أن تخشى قانوناً يمكنه أن يردعك أو باستطاعة أحٍد 
مطالبتك بالرحيِل طالما استوليَت على مكاٍن خاٍل لم يسبقك إليه أحٌد. فإن 
لم تس�تطْع فخياُر العمل سائقاً لس�ّيارة أجرة متاٌح هو اآلخر أيضاً. وهو 
خياٌر ال يس�تلزم تمكّنك من فّن القي�ادة وال الذوق أو األخالق.. عليَك فقط 
أن تعرَف كيف تمس�ك )االس�تيرن( والضغط على دواسة البنزين وإطالق 

صخب )الهورن( والزعيق على زمالئك السائقين!!
على العكس من خيار السياقة، يعطي العمُل بالبيع والشراء للطموحين 

والجس�ورين خياراٍت وآفاقاً ال تخطُر على البال. يمكنك أن تبيع أّي ش�يٍء 
وتتاجر بكّل شيء. لو اخترَت، مثالً، المتاجرَة باألدويِة فستكسب بعد مّدة 
قصي�رة مه�ارة ممرض، ومنها قد تس�تطيع افتتاح عي�ادة طبيب، تصُف 
الع�الَج وتصرفه للمبتلين باألمراض، في حين ليس هناك )تدّرج وظيفي( 
في عمل الس�ائق، اللهم إالّ باالنتقال من سياقة )الستوتة( إلى )التريلة( !! 
وحدهم الكس�الى والخاملون من يظّنون وجود بطالٍة في البلد، طالما أن 
ال أحَد سيس�ألك � ل�و افتتحَت محالً للتصليح مث�اًل � إن كنَت حاصالً على 
ش�هادة أو إجازة لتصليح سّيارة أو جهاز تلفزيون. اكتساب المهارة يأتي 

الحقاً بعد أن تخّرب سّيارات اآلخرين وأجهزتهم الكهربائّية!!

ال ح�دود للخيارات أمام الطموحين ش�رط امتالك الجس�ارة، والعمل 
السياس�ي ليس اس�تثناًء أبداً. كم من سياسي ال يعرف اس�م الحزب الذي 
يمثله، وال يفهم معنى كلمة السياسة. العمُل السياسيُّ يفتُح أمامك أوسَع 
أب�واِب ال�رزق وأرحبها. ومثلما ال تحتاج س�ياقُة العجلة س�وى الحصوِل 
على عجلٍة، يس�تطيع أّي عاطٍل ع�ن كّل موهبة وخبرة أن يتحّوَل بين ليلة 
وضحاها إلى سياس�ّي مرموق. وكما أّن )العبري�ة( لن يعرفوا كيف وإلى 
أين س�يقودهم س�ائٌق حين يركب�ون عجلته، ال يمكن ألح�ٍد مّرغ أصابعه 
بالحبر البنفس�جي إدراك أّن مرّش�حه قد قاده إلى هاويٍة ال قعَر لها إالّ بعَد 

فواِت األوان !!

          سعد تركي 



يع�ّد مل�ف البطال�ة واحدا من اخط�ر الملف�ات التي تؤثر 
بش�كل س�لبي واضح في حياة المواطن بعد الملف األمني، 
بل وان موضوع البطالة يكاد يكون هو الس�بب األكثر تأثيرا 
على الوضع األمني المتأرجح الذي يعيشه العراقيون، ناهيك 
عن األبعاد النفس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادية، وقد وصل 
الحال إلى تهديم اس�ر بكاملها بعد أن اضطر رب األس�رة أو 
اح�د أفراد العائلة للس�فر خارج القطر بحث�ا عن عمل لتبدأ 
س�اعة الصفر في العيش غريبا بعيدا من اجل لقمة العيش، 
وم�ن جان�ب أخر ع�اش بعض الش�باب غرباء ف�ي وطنهم 
س�يما بعد أن افترشوا ارصفة الطرقات و)مساطر العمالة( 
بانتظ�ار من يطلبهم للعمل في بيته بأجر مؤقت او س�يارة 
مفخخة يقودها إرهاب�ي مجرم  تنقلهم إلى المقبرة بصفة 
عمال على المالك الدائم، ورغم مناجاة ودعوات بل وتوسالت 
الشباب في إيجاد فرص عمل مناسبة في وزارة الدولة إال أن 
مطالبهم تذهب أدراج الرياح رغم الميزانية االنفجارية التي 

تخصصها الحكومة للوزارات 

والسبب لم يكن مخفيا على الجميع وقد اكتوى بناره اغلبنا 
وخصوص�ا الباحثين عن العم�ل.  في البداي�ة يقول )احمد 
عل�ي 37 عام�ا( ، بعد أن تخرج�ت من كلي�ة اآلداب حاولت 
إكمال دراستي في الجامعة إال أن الظروف القاهرة بعد وفاة 
والدي أجبرتني على أن أعيل عائلتي سيما وإنني االبن البكر 

، طرقت أبواب الوزارات بحثا عن عمل تعبت من الدوران 
في دوامة التأجيل دون فائ�دة، حيث تجدني افترش 

الطري�ق بعد أن أصابني العجز من المناش�دة كما 
عج�زت عن إكمال نصف ديني بس�بب الظروف 

المعيشية. 
لألق�ارب  محج�وزة  الوظيفي�ة  الدرج�ات 
"والمورقي�ن" به�ذه الكلمات تحدث الش�اب 
)سجاد حس�ين 23 س�نة( ليضيف ال يختلف 
احد مع�ي أن معظم  الدرج�ات الوظيفية في 

ألصح�اب  محج�وزة  الدول�ة  وزارة 
والمتبق�ي  الش�خصية  العالق�ات  

القليل تتهاف�ت عليه مئات الخريجين 
للحصول عليه وتصور أن اغلب الشباب 

م�ن كال الجنس�ين يبحث ع�ن عمل فمتى 
تكون هناك فرصة لنيل تلك الوظيفة، صدقني 
لم ات�رك وزارة ما لم أضع فيه�ا )فايل( يضم 
أوراق�ي الثبوتي�ة عس�ى أن يخط�أ احده�م 
ويواف�ق على تعيين�ي، لكنني عل�ى يقين أن 
ذلك لم يح�دث ألننا نعيش في زمن العالقات 
الش�خصية والواس�طات مع يقيني المطلق 
أن الكثيري�ن مم�ن لم يحملوا ش�هادات بل 

بعضهم أميون.
المواطن�ة )إيمان . ع 26 س�نة( تحدثت 
ع�ن موض�وع تحقيقن�ا بم�رارة قائل�ة: 
تخرجت من معهد المعلمات منذ س�نوات 
وق�د حلم�ت من�ذ طفولتي أن أك�ون في 

سلك التعليم مربية لألجيال ولكن واحسرتاه ... فلقد تالشت 
أمالي وذهبت أحالمي في مهب الريح بعد أن علقت شهادتي 
في المطبخ ، وهذا الحال ولألس�ف الشديد يشمل العديد من 
الخريجين الذي ندموا على س�نوات دراستهم كون الشهادة 
في هذه األيام ال تش�فع لن�ا بالتعيين  بقدر م�ا تنفع أمورا 

أخرى يعلم بها اغلبنا .
أما المواطن )خضير. ح 22 س�نة( فيقول انتظر كثيرا أن 
احص�ل عل�ى وظيفة أعيل به�ا عائلتي الكبي�رة التي أتعبها 

لفق�ر  والعوز ولم اترك بابا ا
إال طرقت 

عس�ى 
أج�د  ل�ي أن  ينظ�ر  م�ن 

بعي�ن الرأف�ة وبعد س�نوات مضني�ة ابلغني اح�د أصدقائي 
أن )فالنا( يس�تطيع أن يج�د لك وظيفة في إح�دى وزارات 
الدولة وعلى صفة المالك الدائم، لم اصدق نفس�ي في بادئ 
األمر واجتاح�ي الفرح وأنا اقصد بيته الكبير بحجم أحالمنا 
وبعد أن حظي�ت بمقابلته وليتني لم احضر طالبني )الفالن 
المبج�ل( بمبل�غ )ثالث�ة آالف دوالر( مقاب�ل تعييني بصفة 
عقد وتتم إحالتي على المالك الدائم بعد فترة وجيزة حس�ب 
قوله !! خرجت منه وأنا اندب حظي ومستقبل إخوتي الذين 
ينتظرون البش�رى التي تكلفني ه�ذا المبلغ الذي ال املكه.. 

ولتحي�ا اإلنس�انية!! هل يعقل أن نس�تورد األي�ادي العاملة 
من بلدان أخرى وأبناء الش�عب يتهافتون على لقمة العيش 
في الش�وارع هذا ما قاله المواطن )ناصر مهدي 19 س�نة( 
ليضي�ف مع إنن�ي ال امتل�ك خب�رة بالمواضيع السياس�ية 
أو االقتصادي�ة لكنن�ي متأك�د مما أق�ول، فيا أيها الس�ادة 
المس�ؤولون أال تعلم�ون أن االعتم�اد على األي�دي األجنبية 
العاملة هي إحدى األوجه لتدمير االقتصاد العراقي، وهذا ما 
حدث معي ففي الوقت الذي فشلت به من إيجاد فرصة عمل 
ف�ي وزاراتنا الموقرة ذقت مرارة الفش�ل م�رة أخرى عندما 
حاولت العمل في أحدى الفنادق إذ تم اختيار احد المواطنين 
من بنغالديش بدال عني، والس�ؤال الذي اطرحه للمسؤولين 
أيعق�ل أن يعي�ش اب�ن البلد عاطال ع�ن العم�ل وينتظر من 
يتص�دق علي�ه ف�ي حين تك�ون الحص�ة األوفر ف�ي العمل 
لألي�ادي األجنبية العاملة . واختتم المواطن) عباس ناصر 
34 س�نة( حديثه قائال: أنا ال أسعى من كالمي هذا بحث 
عن العمل بقدر أمنيتي في أن يصل صوتي للمسؤولين 
ف�ي الحكومة، هم يعرفون أكثر من�ي أن البطالة هي 
الس�بب الرئيس في تنمي�ة اإلرهاب وخي�ر دليل على 
ذل�ك أن بعض الش�بان الذي القي القب�ض عليهم بعد 
تنفيذهم عمليات إرهابية اعترف بإرادتهم أن الس�بب 
في انزالقه�م بهاوية اإلره�اب هو الع�وز المادي مما 
جع�ل األمر بس�يطا للمجامي�ع اإلرهابية من اس�تغالل 
الشباب ، سيما أن بعض الشباب يحاولون إشباع رغباتهم 
وملذاته�م األخرى مم�ا تجبرهم أنفس�هم األمارة بالس�وء 
بالموافقة على كل شيء مقابل حصولهم على مبالغ مغرية 
ه�ذا ما أردت أن أوضحه مع امتنان�ي لمنبركم اإلعالمي هو 
طرح هذا الموضوع الخطير الذي يستحق دراسة مستفيضة 
وحل�وال جذري�ة من المس�ؤولين في الحكوم�ة. انتهت أراء 
األخوة المش�اركين في ه�ذا التحقيق لكن معاناتهم لم تنته 
وتبقى الكثير من عالمات االستفهام حول ما طرح بانتظار 
اإلجابات الوافية خصوص�ا أن تلك المعاناة التي تطرقوا لها 
لم تكن آنية بل تمتد جذورها لسنوات ماضية، ولكن السؤال 
األهم الذي يطرح نفس�ه متى تلتفت الحكومة لمناقشة هذا 
الملف الخطير الذي يؤثر سلبا على العديد من األمور الهامة 
أهمها الوضع األمني والحالة النفسية للشباب الذي يحلم أن 
يحقق أمنياته في تكوين أس�رة تنع�م باألمل واألمان ناهيك 

عن الوضع االقتصادي للبلد، وللحديث بقية.

م/ التامس 

مرسى الهموم

شكاوى

طارق الرباج

هموم النا�س15

صيد العدسة

تعط�ل مح�رك عم�الق إلح�دى الس�فن الضخمة، 
فاستعان أصحابها بجميع الخبراء الموجودين، لكن 

لم يستطع أحد منهم معرفة كيف يصلح المحرك.
ث�م أحضروا ش�يًخا كبي�رًا طاعًنا في الس�ن، كان 
يعم�ل في إصالح الس�فن من�ذ أن كان ش�اًبا يافًعا 
وكان يحمل حقيبة أدوات كبيرة معه، وعندما وصل 

باشر العمل.
فحص الش�يُخ المحرَك من القمة إلى القاع بشكل 
دقيق،بينم�ا كان هناك اثنان من أصحاب الس�فينة 
مع�ه يراقبونه،راجين أن يعرف م�اذا يفعل إلصالح 

المحرك.
بعد االنتهاء من الفحص، ذهب الشيخ إلى حقيبته 
وأخرج مطرقة صغيرة، وبهدوء طرق على جزء من 

المحرك، وعلى الفور عاد المحرك للحياة.
ثم ذهب الش�يخ وأعاد مطرقته بعناية إلى مكانها 

فقد تم إصالح المحرك !
بعد أسبوع استلم أصحاب السفينة فاتورة اإلصالح 
من الرجل العجوز وكانت عشرة آالف دوالر! ماذا !؟

أصحاب السفينة هتفوا هو بالكاد فعل شيًئا
لذل�ك كتبوا للرج�ل العجوز مالحظة تق�ول: رجاًء 

أرسل لنا فاتورة مفصلة .
ارسل الرجل االحساب كالتالي

الطرق بالمطرقة… 2.00$.
 معرفة أين تطرق بالتحديد… 9998.00$.

 يمكنن�ا أن نق�ول إن الجه�د الذي يبذله اإلنس�ان 
في حياته مهًما،  ولك�ن معرفة أين تبذل الجهد في 
حيات�ك هو الف�رق، فتحديد الهدف ض�رورة وكذلك 
تحدي�د الطرق الموصلة إلى اله�دف، والعقبات التي 
يمك�ن أن تؤخ�ر وصولك إلي�ه، وكيفي�ة معالجتها 

والتعامل معها.
  إن الوصول إلى األه�داف الكبرى في حياتك اليتم 

مرة واحدة ، كما يقول بيتر إيه
 الطري�ق ال تقطعه في خطوة واحدة كبيرة، ولكن 

تقطعه في خطوات صغيرة .
 وه�ذه الخط�وات ال بد أن تكون مدروس�ة، فليس 
المهم ه�و كثرة الخطوات ولكن األهم هو أين تضع 
خطواتك ؟ ففي القصة الس�ابقة لم يكن المهم هو 

كثرةالطرق ولكن األهم هو أين تطرق ؟

هذه ال�شفحة ت�شتقبل ال�شكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�شر جمانًا 
املرا�شلة على املوقع االلكرتوين 

www.almustakbalpaper.net

www.almustakbalpaper.net

هموم المواطن كثي�رة وال تنتهي، 
ومنه�ا تردي الخدم�ات بأنواعها فال 
ش�وارع مبلطة وال مج�اري مؤهلة، 
وتج�اوزات على حقوق�ه وصلت إلى 
حقه الطبيعي في المشي على رصيف 
يحمي�ه من رعونة بعض الس�ائقين 
مم�ن حصل�وا عل�ى إجازاته�م، إما 
ب�دون  بالرش�ى  أو  )مري�دي(  م�ن 
م�ع  تنته�ي  ال  ومعانات�ه  اختب�ار. 
الواقع الصحي وهي معروفة، وغالء 
..إل�خ. أم�ور كثي�رة  األس�عار ووو 
تثق�ل كاهله ومنها ال�ذي نحن اليوم 
بص�دده وه�ي معان�اة المواطن مع 
أج�ور النقل فم�ن الطبيعي أن الذين 
يملكون سيارات شخصية أو سيارات 
الدوائر الت�ي تنقلهم من والى أماكن 
العم�ل نس�بتهم ال تتج�اوز ال�10% 
وباقي عب�اد الله المبتلي�ن بمزاجية 
الس�واق وارتف�اع األس�عار وتجزئة 
الخط�وط فهم النس�بة الباقية، وقد 
لجأت وزارة النقل في السابق وحتى 
اآلن إل�ى إيج�اد كي�ان إداري يرتبط 
بالوزارة تقع على عاتقه مس�ؤولية 
تنظيم أمور النقل الخاص، والتواجد 
المس�تمر في كراجات النقل لغرض 

رص�د المخالفات وف�رض الغرامات 
وتنظي�م الخطوط ، وس�ميت بهيئة 
النقل الخاص هذه الهيئة في السابق 
كانت ذات س�طوة وهيبة ويحس�ب 
لها السائق ألف حس�اب عندما يريد 
أن يبت�ز المواط�ن بتجزئ�ة خ�ط أو 
بأجرة أعل�ى، وكم مرة رأين�ا الهيئة 
غرام�ة  تف�رض  أو  س�يارة  تحج�ز 
فوري�ة على س�ائق مخالف وكم من 
مرة أوقفتن�ا مفرزة من تل�ك الهيئة 
في الشارع لتسألنا عن األجرة، وهل 
استوفى الس�ائق منا أجرة أعلى، أما 
اآلن فهذه الهيئ�ة موجودة لكن تكاد 
تكون كش�كل ديك�وري ال أكثر، فلم 
نع�د ن�رى جماع�ة الهيئة يس�ألون 
السائق عن األجرة وال عن الخط وهل 
قام بتجزئته؟ الحقيقة التي نلحظها 
هي رغم وجودها وأقصد هيئة النقل 
الخاص لكنه�ا مغيبة وقد يكون هذا 
بفعل الفوضى الموجودة في الشارع 
الضبطي�ة  األجه�زة  فاعلي�ة  وقل�ة 
والمطل�وب ع�ودة ه�ذه الهيئ�ة إلى 
هيبته�ا ومنحه�ا الصالحي�ات التي 
تؤهله�ا لمزاول�ة عمله�ا وإنص�اف 

المواطن.

م�ا زال الق�رار الذي ألزم�ت في�ه وزارة التعليم 
العال�ي والبحث العلمي طلبة الجامعات والمعاهد 
العراقية باعتم�اد الزي الموحد يواجه ردود أفعال 
متباين�ة ومتناف�رة.. وم�ا زال�ت عملي�ة التنفيذ 
تتأرج�ح بي�ن المؤيدين ال�ذي يعتبرون�ه ظاهرة 
حضاري�ة وتربوية تمثل هوي�ة الطالب الجامعي 
، وتحقق مبدأ المس�اواة بين الش�رائح المتعففة 
والموسرة تحت خيمة دور العلم.. وبين الرافضين 
ممن يعتبرونه خرقاً للحرية الشخصية في اختيار 
الملبس، س�يما وان الظروف الت�ي أعقبت التغيير 

فتحت ق�د أف�رزت طبقة مترف�ة وغنية 

ش�هيتها أمام انفتاح السوق المحلية على العالم، 
وامتالء المخازن ومعارض بيع األلبس�ة الجاهزة 
بأح�دث ما توصل�ت إلي�ه دور األزياء ف�ي العالم 
من )موض�ات( عجيبة وغريبة وبدون أن تش�مل 
بالرس�وم والضرائ�ب الكمركي�ة، وتروي�ج ه�ذه 
الموديالت عبر المسلس�الت المدبلجة التي راحت 
تبثه�ا العديد من الفضائيات المش�بوهة، أدى إلى 
ه�ذا االنفالت ف�ي ارتداء الملبس الذي ال ينس�جم 
م�ع عاداتنا وتقاليدنا ، وحول الحرم الجامعي إلى 
مس�رٍح لعرض األزياء بكل أنواعها المباحة وغير 
المباحة، وتجاوز بع�ض الطلبة والطالبات حدود 
الذوق والحش�مة، فاضطرت وزارة التعليم العالي 
إل�ى إصدار القرار، والعودة إلى نظام الزي الموحد 
ال�ذي كان ناف�ذاً منذ أربع�ة عقود تقريب�اً لكونه 
يضمن المس�اواة بي�ن جميع الطلب�ة والطالبات 
ويحق�ق االنس�جام بالمظه�ر الالئ�ق، ويحد من 
الفجوة الواسعة بين مس�توياتهم، ويحافظ على 
حرم�ة الجامعات وتقاليدها التربوية الرش�يدة .. 
وجدير باإلشارة هنا إلى أن هذا النظام ليس جديداً 
وال طارئ�ًا على الط�الب، وإنما هو نظام طبق في 
أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وكان بألوان 
ثالث�ة، الرصاص�ي )للتنورة والس�روال( واألبيض 
للقمي�ص واألزرق الغامق للمعط�ف وما أحوجنا 
الي�وم إلى تفعي�ل قرار الزي الموح�د الذي تحاول 
بع�ض الجامعات أن تجعله ثانويا في اهتماماتها 
ألنه ظاه�رة حضارية وحالة مدنية تلغي الفوارق 

الطبقية بين الطلبة.

هذا نص الرس�الة التي وردتنا من المواطن )ناصر حس�ين الغراوي( من 
س�كنة الكرادة، وكانت موجهة ألجهزة أمانة بغداد، ننش�رها نصا بانتظار 
ال�رد:  )برغم جهودك�م المتواصلة لرف�ع وإزالة التج�اوزات على األرصفة 
ومحرم�ات الش�وارع األس�واق التجارية ، ف�إن بعض المتجاوزي�ن مازالوا 
يص�رون على تك�رار تجاوزهم وتحديه�م لهذه اإلجراءات الت�ي تغيب فيها 
المتابع�ة الالصقة .. وعلى س�بيل المثال فأن بعض أصحاب االكش�اك غير 
النظامي�ة وباع�ة األرصفة مازال�وا يحتلون أرصفة الش�وارع ف�ي الكرادة 
وخصوصا األرصفة الممتدة من بداية ش�ارع العطار صعودا باتجاه ساحة 
كهرمان�ة بحيث يس�تغلون مس�احة واس�عة ومبال�غ فيها وتعي�ق حركة 
الناس المش�اة وتشوه منظر هذه المنطقة الحضارية الجميلة التي حظيت 
باهتمام أجهزة األمانة المعنية في اآلونة األخيرة وشملتها بعمليات التأهيل 
والتطوير . المواطنون يناشدون بلدية الكرادة لرفع هذه التجاوزات وتطهير 
األرصفة من المتجاوزين، وإيجاد مواقع بديلة ومناس�بة ألصحاب االكشاك 

ليمارسوا فيها عملهم بشكل نظامي وأصولي ( وبانتظار الرد. 

معال�ي وزير التعلي�م العالي والبحث العلمي األس�تاذ الدكتور 
علي األديب المحترم :

نوجه نداء الرحمة هذا لمعاليكم الموقر، نحن لفيف من طلبة 
الكليات والجامعات نرج�و تفضلكم بتعديل التعليمات الخاصة 
باعتبار الراس�بين بنص�ف المواد مكملين وي�ؤدون االمتحانات 
التكميلية في ال�15 من تشرين األول الحالي.. من خالل إيعازكم 
الرحيم والكريم بتغييرها بالش�كل الذي يؤمن السماح لنا  نحن 
الطلبة من الراسبين في الدور الثاني بنصف العدد زائد واحد من 
الدروس لكون معظمنا حرم من هذا الحق كون التعليمات نصت 
على عدم تمتعنا بقرار أو كيرف يحولنا من راسبين إلى مكملين 
في الدور التكميلي ، لم نجد س�وى بابك�م الكريم للوقوف عنده 

سائليكم العطف.
لفيف من طلبة الكليات والجامعات 

التجاوزات عىل أرصفة الكرادةمتابعة / امل�شتقبل العراقي 

نداء رمحــــــة

نريد هيئة نقل تنصف املواطن

الزي اجلامعي املوحد 
يلغي الفوارق بني الطلبة 

الفرج املنتظر" بانتظار  "حي 

أين تطــــرق؟

السيد معالي وزير الكهرباء المحترم..
السيد المفتش العام لوزارة الكهرباء المحترم ..

الس�يد مدير عام الدائرة اإلدارية لوزارة الكهرباء المحترم ..
الس�يد مدير عام الدائرة القانونية لوزارة الكهرباء المحترم ..

1 ـ اإين املوظف )وليد ها�شم حم�شن اإ�شماعيل ال�شاعدي( بعنوان مدير فني أقدم 
في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ � فرع الكرخ الشمالي  � 

قطاع الغزالية..

في ما يخص القانونية
أرج�و التفض�ل بالموافقة على تمليكن�ا القطعة الذي ش�اغليها أنا 
وإخوتي الموظفين ضمن قطاع الش�علة المرقمة / 11081 / 5 / 22 
الصابيات أس�وة بباقي الوزارات التي ملكت الدور الس�كنية لشاغليها 
الموظفين علما أن هذه القطعة هي خارج القطاع ويمكن كشفها من 

قبلكم.
2 ـ يف ما يخ�س الدائرة االإدارية :

 إن�ي تعينت في كهرباء بغ�داد بتاريخ 1 / 3 / 1990 بعنوان ) طباع 
ماه�ر ( بمطبعة الكهرباء ف�ي الوزيرية ثم تنس�بت بمديرية مبيعات 
الطاق�ة بعن�وان ) ع�داد ( في قس�م الق�راءة والتوزيع وت�م نقلي إلى 
كهرباء الكرخ � قطاع الشعلة والحرية والغزالية وشغلت مسؤول إدارة 
القطاع ثم حاليا مس�ؤول شعبة خدمات إيصال قطاع الغزالية.. إال انه 
فوجئت.. بتبليغي بتاريخ 20 / 9 / 2012 بأنه ال يجوز نشر مخصصات 
شهادة البكالوريوس � تربية إس�المية لغة عربية ألنني اشغل العنوان 
الوظيفي الفني، اس�ألكم بالله أين وجهة الفني�ة بالمعلومات أعاله .. 
للتفض�ل بالعلم بأن�ه منذ تعييني ف�ي الكهرباء ولغاية ع�ام 2003 ال 
نعرف ش�يئا عن تغيير العناوين الوظيفي�ة ولكن بعد عام 2003 أطلق 
س�راح العناوين الوظيفي�ة وإذا أنا بعنوان مدير فن�ي أقدم، أين كانت 
ه�ذه العناوين الت�ي حرمنا منها طول هذه الس�نين.. أرج�و التفضل 
بالموافقة على نش�ر مخصصات ش�هادتي الجامعي�ة ألنها ال تنفعني 
بتغيير عنواني الوظيفي.. أستاذي الفاضل أود أن أبين لجنابكم الكريم 
بأنه في نفس السنة التي تخرجت فيها وحسب الكتب المدون ادناه قد 
نشرت مخصصات الشهادة  الجامعية اإلنسانية حسب كتاب المفتش 
الع�ام ل�وزارة الكهرباء المرقم / 1913 بتاري�خ 8 / 3 / 2009 وكتاب 

إنتاج الطاقة الوس�طى ) محطة كهرباء جنوب بغ�داد( المرقم 1353 
بتاريخ 22 / 10 / 2009 للتفضل باالطالع مع التقدير .

3 ـ يف ما يخ�س ال�شيد املفت�س العام املحرتم ..
إنني من ذوي عوائل الشهداء لوزارة الكهرباء ..

ا � والدي المدعو )هاش�م محس�ن إس�ماعيل الس�اعدي( وتحصيله 
الدراسي ماجستير الذي كان يشغل منصب )مدير القسم القانوني في 
مديري�ة كهرباء الفرات األعلى( الذي استش�هد على أيدي الغدر بتاريخ 
29 / 10 / 2006 .. وحس�ب كت�اب الدائرة القانوني�ة لوزارة الكهرباء 
المرق�م / 442 بتاريخ 3 / 4 / 2007 تم تعيين ش�قيقي المدعو )عبد 

الفتاح هاشم(  بصفة عقد وحتى اآلن لم يثبت على المالك ...
ب � ش�قيقي المدعو )مدين هاش�م محس�ن إس�ماعيل الساعدي( 
وتحصيله الدراس�ي خريج الدراس�ة اإلعدادية الفرع األدبي الذي يعمل 
م . مالحظ في كهرباء الكرخ الش�مالي � قطاع الغزالية استشهد على 
أيدي الغدر بتاريخ 19 / 7 / 2008 ... وحس�ب كتاب الدائرة القانونية 
ل�وزارة الكهرب�اء المرق�م / 2034 بتاري�خ 21 / 10 / 2008 .. قدمت 

أوراق ول�دي بدال عن عمه لدى الس�يد معاون 
مدي�ر ع�ام الدائ�رة اإلداري�ة )المدعو 
هاش�م وليد هاشم ( من مواليد 1992 
أرجو التفضل بالموافقة على تعيينهم 

ولكم فائق الشكر واالحترام .
" نسال الله أن نحظى باإلجابة ومن 

الله التوفيق "
مالحظة .. مدونه في نهاية الفقرة 

/ 2 للعلم
تضاف إلى الفقرة رقم ) 2 ( 

رقم كت�اب المفت�ش العام ل�وزارة 
الكهرب�اء 1913 / 8 /3 / 2009 رق�م 

كت�اب إنتاج المنطقة الوس�طى محطة 
كهرباء جن�وب بغ�داد 1353 / 22 / 10 

 . 2012 /
ولدكم وليد هاشم محسن الساعدي

مرسى الهموم

ح�ي المنتظ�ر أحد األحياء القديم�ة في مدينة الص�در ويقع قي نهاية 
المدين�ة خلف الس�دة الترابي�ة التي كانت موج�ودة س�ابقا ويتألف من 
3500 وحدة س�كنية وأكثر حسب رئيس المجلس المحلي للحي ويطالب 
أهال�ي حي المنتظ�ر، بضرورة إيجاد ح�ل لتصريف مي�اه المجاري التي 
مازالت تعتمد الس�واقي المفتوحة التي تثير الروائ�ح الكريهة ويؤكدون 
بأن تلك الس�واقي مصدر للكثير من األمراض كونها مكش�وفة وتس�حب 
المياه اآلس�نة بواسطة ماطورات السحب التي يستعملها األهالي لسحب 
المي�اه الصالحة للش�رب،  وهي ته�دد بذلك البيئة كونه�ا حاضنة للكثير 
من الحش�رات والق�وارض إضافة إل�ى أن الحي المذك�ور تنقصه الكثير 
من الخدمات مثل التبليط ووجود مس�توصف صحي ومدرس�ة متوسطة 

للبنات 
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اخلرجيون اجلدد .. 
رقم آخر يضاف إىل ملف البطالة



م�ن  علم�اء  أعل�ن 
استولدوا  أنهم  نيوزيلندا 
بقرة معدلة وراثيا تنتج 
الجينات  حليب�ا من�زوع 
الحساسية  تس�بب  التي 
لدى بعض الناس ومنهم 
األطف�ال. وق�ال العلماء 
في دراس�ة أشرف عليها 
أنووي�ر جابد من جامعة 

وايكات�و ف�ي هاملت�ون بنيوزيلندا, 
إن الحلي�ب النات�ج من ه�ذه األبقار 
المعدلة وراثيا يخلو من بروتين "بيتا 
الكتوغلوبولي�ن" )ب�ي إل جي( الذي 
يعتبره العلماء أحد أسباب حساسية 
الحليب لدى بعض الن�اس. وأضافوا 
في الدراس�ة -الت�ي تنش�رها مجلة 
"بروس�يدنغز" التابع�ة لألكاديمي�ة 
األميريك�ة للعل�وم- أن حلي�ب ه�ذه 
األبقار يحتوي على نس�بة عالية من 
البروتينات األخ�رى. ويعاني ما بين 
%2 و%3 من األطفال في العالم من 
الحساسية من حليب األبقار وفق ما 
جاء في الدراس�ة. وال يحتوي حليب 
األم على بروتين "ب�ي إل جي", لكن 

أطف�اال كثيرين يتغذون ف�ي عامهم 
األول عل�ى حلي�ب األبق�ار ألنهم لم 
يحصل�وا على حلي�ب األم أو حصلوا 
علي�ه لفت�رة غي�ر كافي�ة. واعتم�د 
العلم�اء النيوزيلندي�ون على طريقة 
بالحم�ض  التدخ�ل  تس�مى  علمي�ة 
الن�ووي الريبي لمنع تك�ّون بروتين 
"ب�ي إل ج�ي", وه�ي العملي�ة التي 
تفضي إلى إبطال نش�اط الجين الذي 
يمهد إلنت�اج بروتين "ب�ي إل جي". 
يش�ار إلى أن التجربة تمت بدءا على 
فئ�ران, وق�د تبي�ن أن تل�ك الفئ�ران 
تغي�رت وراثيا بش�كل يجعلها تكون 
بروتين "بي إل جي" في حليبها وهو 

ما ال يحدث لديها في العادة.

روماني�ا  ف�ي  متطوع�ون 
يعدون أكبر طبق س�لطة بالعالم 
ف�ي محاولة للدخول بموس�وعة 
غينيس والطب�ق معد من 19050 
كج�م من الخض�راوات المختلفة 
وشارك في إعداده 1000 متطوع 

خالل 8 ساعات تقريبا.

لون مع 

متاهــــــة

بناه�ا  روس�ية  غواص�ة  أول 
عه�د  يف  نيوكن�وف  املصم�م 
يف  األول  بط�رس  اإلمرباط�ور 
ع�ام 1721م، وكان قد س�بقها 
ع�ام  يف  غواص�ة  أول  تصمي�م 
1620 ع�ى ي�د الهولن�دي فون 
غواص�ة  صم�م  حي�ث  دريب�ل 
صغرية له�ا 12 مجدافا غاصت 
يف نه�ر التايمز ع�ى عمق 3.5 - 
4.5 مرت وس�ارت 15 ساعة. ويف 
عام 1776 ق�ام األمريكي دافيد 
بوش�نيل ببن�اء غواصة صغرية 
مصنوعة من البل�وط بيضاوية 
الش�كل لها ذراع تقوم بتش�غيل 
محرك لولبي وأسماها السلحفاة 
الح�رب  أثن�اء  يف  اس�تخدمت 
األهلي�ة األمريكية. أما الغواصة 
الحديثة فقد ظهرت عندما أمكن 
م�ن تجهيي�ز الق�وارب بمحرك 
كهربائي صممه األمريكي جون 

فيليب هولن�د وبإضافة الجهاز 
الذي صممه السويدي ثورستني 
نوردنفل�ت إىل جهاز هولند وهو 
يعمل ع�ى قذف الطوربيد داخل 
الغواص�ة  أصبح�ت  الس�فينة 
س�الحا مؤثرا وقد س�ميت هذه 
الغواص�ة هولن�د وق�د أنزلت يف 
ميناء إليزبيث بوالية نيوجرييس 
عام 1897. وس�ارت ف�وق املاء 
بآل�ة تعمل بالجازول�ني وعندما 
بمح�ركات  تعم�ل  تغ�وص 
بطاري�ات  تغذيه�ا  كهربائي�ة 
يف مجامي�ع وق�د تم اس�تبدالها 
الحقا بآلة الديزل بس�بب قابلية 

الجازولني لالشتعال.
األوىل  العاملي�ة  الح�رب  خ�الل 
تمكن األمل�ان بصن�ع غواصات 
تدع�ى قوارب بو التي كان طول 
الواحد منها 87.3 مرت وعرضها 

8 أمتار.

عثر صبي روسي عمره 11 عاما 
على هي�كل أح�د فيلة المام�وث في 
س�يبيريا، وهو شبه كامل وفي حالة 
بيولوجية جيدة، حيث حفظته الثلوج 

كل هذه المدة، بحسب العلماء.
وي�زن الماموث ال�ذي عثر عليه 
والف�راء  س�اليندر  يفغين�ي  الطف�ل 
يعلو جس�مه، حوالي 500 كيلوغرام، 
وعمره 30 ألف سنة، وذلك في منطقة 

التندرة الواقعة شمال روسيا.
وأش�ار موق�ع  موس�كو ني�وز 
ال�ذي أورد الخب�ر إل�ى أن المام�وث 
محفوظ بشكل جيد جدا بحيث يمكن 
أن يعتبر ش�به كامل.وكان فريق من 
المستكش�فين الروس ق�د قام خالل 
األي�ام الماضي�ة بالحف�ر ع�ن بقايا 

الماموث بح�ذر تام بعد أن اكتش�فه 
اس�تغرقوا  إنه�م  وقال�وا  الصب�ي، 
أسبوعا كامال الستخراجه من الجليد 
الذي حفظه طوال قرون. وقال العالم 
لوكالة  الخميس  س�يرغي تيخونوف 
أنباء إيتار تاس الروس�ية إن الحيوان 
المكتش�ف طم�ر تح�ت جلي�د ش�به 
جزي�رة تايمير وهو في عم�ر يناهز 
السابعة عش�رة قبل ما يقدر بثالثين 
ألف عام. وأضاف العالم أن "مثل هذا 
األمر ال يقع إال كل 100 سنة".يش�ار 
إلى أن اكتش�اف فيل�ة الماموث تحت 
الجلي�د في س�يبيريا بدأ ع�ام 1929، 
ولكن االكتش�اف الجديد يعد أفضلها 
إذ احتف�ظ المام�وث بفم�ه وقفصه 

الصدري وأنيابه.

ماموث عمره 30
 ألف سنة بسيبرييا

بقرة معدلة
 حليبها خال من احلساسية
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�سورة من الذاكرة

�سارع الر�سيد
 يف ال�سبعينات

1912 - اندالع حرب البلقان 
األوىل ب�ني الدولة العثمانية من 
جه�ة ورصبي�ا وبلغاري�ا م�ن 

جهة أخرى.
الزعي�م  اختي�ار   -  1917
تروتس�كي  لي�ون  الش�يوعي 
رئيس�اً ملجلس سوفييت مدينة 

بيرتوغراد.
الق�وات  تأس�يس   -  1932
الجوية الهندية كفرع مس�اعد 
للق�وات الجوي�ة التابعة للهند 

الربيطانية.
1939 - أملاني�ا تحتل بولندا 

يف الحرب العاملية الثانية.
1957 - الزعيم الس�وفيتي 
نيكيتا خروتش�وف يتهم وزير 
ج�ون  األمريك�ي  الخارجي�ة 
فوسرت داالس بتش�جيع تركيا 
عى شن هجوم عى سوريا بعد 
التوت�ر الذي نش�ب بينهما بعد 

ضم لواء إسكندرون إىل تركيا.
1962 - الجزائ�ر تنظ�م إىل 

األمم املتحدة.
1963 - اندالع حرب الرمال 

بني الجزائر واملغرب.

ع�ى  القب�ض   -  1967
الثوري تيش جيفارا وأعوانه يف 

بوليفيا.
1991 - كرواتيا وسلوفينيا 
تعلن�ان ع�ن اس�تقاللهما عن 

االتحاد السوفيتي.
العقوب�ات  رف�ع   -  1993
املفروضة عى جن�وب أفريقيا 
والت�ي فرض�ت عليها بس�بب 

سياسة األبارتيد.
2001 - الرئي�س األمريكي 
ج�ورج دبليو ب�وش يعلن عن 

تأسيس وزارة الداخلية.
فن�دق  انفج�ار   -  2004
هيلتون يف س�يناء يودي بحياة 
و30  جري�ح  و100  قتي�ل   28
مفقودا، وأصابع االتهام تشري 

إىل تنظيم القاعدة.
2010 - اإلع�الن ع�ن منح 
جائزة نوبل للس�الم للمعارض 
الصين�ي لي�و ش�ياوبو وذل�ك 
لكفاحه الطويل والس�لمي من 
أجل حقوق اإلنسان األساسية 
يف الص�ني، والحكومة الصينية 

تنتقد منحه الجائزة.

1.عسكري وسياسي أوربي قاد العالم الى ويالت الحروب
2.تجده في كل غرفة / ثرثار )م(

3.مضروب به المثل ف�ي جمع المال في القران الكريم )م(/ فيه 
الحياة)م(

4.عاصمة دولة أفريقية
5. طائر مائي

6.كتاب اخالقي مشهور للفيلسوف افالطون)م(
7.مدينة في اليمن / غزير )م(

8.لعب أو لهو )م(/ مساعد إداري
9.مدينة مهمة في بريطانيا )م(

1.عالم فلكي عربي ألف كتاب المناظر
2.احد االنبياء / أشيد )م(

3.ُيزيد )م(/ الشيء مقسوم على اربعة
4.فترة زمنية

5.احدى اسلحة الحرب البحرية / أداة شرط
6.التأوه )م( / يمنح العلم )م(

7.نصف تذيل / اسم من اسماء الله الحسنى
8.يخرج من النيران / احد أبناء النبي يعقوب ) عليه السالم(

9.قبيلة اسست وحكمت فترة في االندلس اشهر مآثرهم بناء قصر 
الحمراء في طليطلة )م(

فال�سفة

محم�د ب�ن عب�د الل�ه ب�ن محم�د الطنجي 
املع�روف باب�ن بطوطة )ول�د يف 24 فرباير 1304 
- 1377م بطنج�ة( )703 - 779ه��( هو رحالة 
وم�ؤرخ وق�ايض وفقي�ه مغرب�ي لق�ب بأم�ري 
الرحال�ني املس�لمني. وخ�رج م�ن طنج�ة س�نة 
725 ه�� فط�اف ب�الد املغرب ومرص والس�ودان 
والش�ام والحجاز والعراق وفارس واليمن وعمان 
والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض الهند 
والص�ني الج�اوة وبالد التت�ار وأواس�ط أفريقيا. 
وإتصل بكثري من امللوك واألمراء فمدحهم - وكان 

ينظم الشعر - واستعان بهباتهم عى أسفاره.
عاد إىل املغرب األقىص، فانقطع إىل السلطان 
أبي عنان )من مل�وك بني مرين( فأقام يف بالده. 
وأمى أخب�ار رحلته عى محمد ب�ن جزي الكلبي 
بمدينة فاس سنة 756 ه� وسماها تحفة النظار 
يف غرائ�ب األمص�ار وعجائب األس�فار. ترجمت 
إىل اللغ�ات الربتغالي�ة والفرنس�ية واإلنجليزي�ة، 
ون�رت به�ا، وترج�م فص�ول منه�ا إىل األملانية 

نرت أيض�ا. كان يحس�ن الرتكية والفارس�ية. 
واس�تغرقت رحلت�ه 27 س�نة )1325-1352 م( 
وم�ات يف مراكش س�نة 779 ه��/1377 م حيث 
يوج�د رضيحه باملدين�ة القديم�ة. تلقبه جامعة 
كامربي�دج يف كتبه�ا وأطالس�ها بأم�ري الرحال�ة 

املسلمني الوطنيني
يف أول رحل�ة ل�ه مر ابن بطوط�ة يف الجزائر 
وتون�س ومرص والس�ودان وفلس�طني وس�وريا 
ومنها إىل مكة. وفيما ييل مقطع مما س�جله عن 
هذه الرحلة:   »"من طنجة مسقط رأيس يف" يوم 
الخميس 2 رجب 725 ه� / 1324 م "معتمدا حج 
بيت الله الحرام وزيارة قرب الرس�ول عليه الصالة 
والس�الم, منفردا عن رفيق آنس بصحبته, وركب 
أكون يف جملته, لباعث عى النفس شديد العزائم, 
وش�وق إىل تلك املعاهد الريفة... فجزمت نفيس 
عى هج�ر األحباب من اإلن�اث والذكور, وفارقت 
وطني مفارقة الطيور للوكور, وكان والداي بقيد 

الحياة فتحملت لبعدهما وصبا, 

داي�يل  "ذي  موق�ع  ن�ر 
كارنت" اإلعالمي الس�اخر 
ح�وارا متخيال مع العضوة 
األمريك�ي  الكونغ�رس  يف 
"ميش�يل باخم�ان" حيث 
تقدي�م  من�ع  اىل  دع�ت 
وأطعمة  "الفالف�ل"  وجبة 
وصفته�ا  أخ�رى  عربي�ة 
ب�� "الجهادي�ة" اىل تالميذ 
املدارس يف الواليات املتحدة 
واعت�ربت  األمريكي�ة. 
حالي�ا  وه�ي  باخم�ان، 
إلع�ادة  س�باقا  تخ�وض 

ترشيحها إىل الكونغرس، أن تقديم 
الفالف�ل يفت�ح الب�اب إىل تأثريات 

عربي�ة أخ�رى يف الطريق. 
وقالت "يبدأ األمر بالفالفل، 
التالمي�ذ عى  ث�م يتع�رف 
الشاورما، وبعدها يعتربون 
أغذيته�م".  ه�ي  تل�ك  أن 
وتابع�ت "يس�مع أوالدن�ا 
العربي�ة،  املوس�يقى  اآلن 
الدينية،  الكت�ب  ويق�رأون 
ثم يب�دأ التخطي�ط لتنفيذ 
أراضين�ا..  ع�ى  هجم�ات 
ينبغي حظ�ر تلك األقراص 
أن  قب�ل  ف�ورا  اإلرهابي�ة 

يتزايد تأثريها".

يف ه�ذا الحي من إيران قرر بعض املهندس�ني إنش�اء 
وتصمي�م مجم�ع س�كني يعتمد ع�ى إدخ�ال البيئة 
الطبيعي�ة ودمجه�ا مع الحياة الحرضي�ة بما يضمن 
املنظ�ر الجذاب م�ع ع�دم اإلرضار بالبيئ�ة الطبيعية 
املحيط�ة، برصاح�ة منظ�ر رائع ج�دا ويس�اعد عى 
االسرتخاء، وهو تعبري عن فن رائع وهندسة معمارية 
عجيب�ة، أتوقع ان الكثري من الكت�اب يقومون بزيارة 

مثل هذا املكان.

ابن بطوطة

!!أول غواصــــة "فالفل" إرهابية 
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أكرب طبق سلطة بالعالـم

احلمل
ال تتهور يف مس�ألة بمكن أن تقودك 
بعي�داً ج�داً. ابتع�د ع�ن كل ما يش�وه 

سمعتك لدى املسؤولني عنك

الثور 
ان�ت تع�رف كي�ف تي�ر ام�ورك 
لصالح�ك. تب�ذل كل ما بوس�عك لتكون 

حياتك املستقبلية عى خري ما يرام

اجلوزاء
ينتق�ل كوكب \"م�ارس\" اىل برج 
القوس، فيثري بع�ض النعرات او يضعك 
ام�ام موق�ف صع�ب ابت�داًء م�ن اآلن، 

ويعرّضك لبعض العداوات

ال�سرطان 
العت�اب ال تنف�ع , و علي�ك  كث�رة 
نس�يان املايض و البدء م�ن جديد رشط 
االس�تفادة م�ن امل�ايض ، ك�ن هادئاً يف 

عواطفك.

االأ�سد 
يرتك \"مارس\" مرّبع برجك ويدخل 
موقعاً مناسباً هو القوس، فتشعر ببعض 
التناقضات، تميل من جهة اىل االنس�حاب 
والذه�اب للعم�ل وحي�داً، وتجد نفس�ك 

مضطراً للمواجة يف حني آخر.

العذراء 
تواجه تغيريات كثرية ، ترصف بذكاء 
وال تق�ع تحت االنفعال والغضب ألن هذا 
م�يسٌء ل�ك ، مهنياً س�تتاح فرص كبرية 
أمامك ولكن انتبه من أن تكون مس�تغالً 

من قبل الركاء.

امليزان
باخطائ�ك  واع�رتف  ملي�ا  فك�ر 
فاالع�رتاف بالخط�أ فضيل�ة. عاطفي�ا، 
ح�اول ان تفص�ل ب�ني ام�ورك املهني�ة 
والعائلية، اما يف ما يتعلق بالحبيب فانت 

مدرك تماما

العقرب 
ينتق�ل كوكب \"م�ارس\" اىل الق�وس عندما 
يف  القم�ر  الرط�ان.  ب�رج  \"القم�ر\"  يدخ�ل 
\"الرط�ان\" و\"م�ارس\" يحم�ل اليك فرصة 
للسفر أو للمشاركة يف عمل كبري أو يقدم اليك عرضاً 

أو تتاح لك فرصة معه لإلقدام عى مروع كبري. 

القو�س 
ينتقل كوك�ب \"مارس\" اىل برجك، ويبعث 
في�ك النش�اط والديناميكي�ة، فيجعل�ك تغيل من 
الداخل، منكّباً عى اعمالك بحيوية مضاعفة ملّحاً 
ع�ى اآلخرين لكي يواكبوا حركت�ك ونمطك حاول 

معرفة ما يخالج الحبيب من شعور تجاهك

الدلو 
مهني�ا نجاح�ك باه�ر، فان�ت تبني 
ومتين�ة  كالحدي�د  صلب�ة  اساس�ات 
كالباطون. عاطفيا، دع قلبك يقرر واعط 

عقلك اجازة طويلة.

اجلدي
تضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك 
وتحاول ان تجد وقت فراغ لتمأله بانجاز 

جديد يحقق لك النجاح األكيد.

حوت 
االس�تقرار العاطف�ي هو م�ن أهم 
املراح�ل ، تندفع مع تأثري الحظ وتحظى 
بالش�خص ال�ذي طاملا تمني�ت ، تعيش 
أوقات فرج واس�تقرار ، انتبه إىل صحتك 

و تجنب اإلرهاق.

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 
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أفاد بحث جديد بأن ضغط دم األم المرتفع أثناء 
الحمل يمكن أن يؤثر سلبا في ذكاء الوليد.

فقد كش�فت الدراس�ة التي أُجري�ت على مواليد 
ذك�ور أن أولئ�ك الذين كانت أمهاته�م يعانين من 
ارتف�اع ضغط الدم ف�ي الحمل فق�دوا مهاراتهم 
الذهنية أسرع على امتداد حياتهم من أولئك الذين 

كان ضغط دم أمهاتهم سليما.
ووج�دت الدكت�ورة كاتري رايكوني�ن وزمالؤها 
بجامعة هلس�نكي في فنلندا أن االختالفات كانت 
أوضح ما تكون في س�ن العشرين وامتدت طوال 
حي�اة الرج�ال. وكان�ت أكب�ر فج�وة ف�ي القدرة 

المتعلقة بالرياضيات.
وكان الباحث�ون قد تفحص�وا نتائج 398 رجال، 
ول�دوا بين عام 1934 و1944، خضعوا الختبارات 
ف�ي الرياضيات واللغ�ة واالس�تدالل المكاني في 
س�ن العش�رين ثم مرة أخرى في سن ال�69. وقد 
ُنش�رت الدراسة في مجلة طب األمراض العصبية 
إن  رايكوني�ن  الدكت�ورة  )نيورولوجي(.وقال�ت 
"ضغط ال�دم المرتفع والح�االت المصاحبة مثل 
تس�مم الحم�ل تعقد نح�و %10 م�ن كل حاالت 

الحمل، ويمكن أن تؤثر في بيئة الطفل في الرحم. 
ودراس�تنا هذه تش�ير إلى أنه حتى االنحطاطات 
بالق�درات الذهنية ف�ي الكبر يمك�ن أن تكون قد 
تولدت أثناء الدورة الس�ابقة للوالدة عندما تحدث 

غالبية النمو في تركيبة ووظيفة المخ".
الحديد والمغنيسيوم مهمان للحامل

وعلى صعي�د متصل أك�د طبيب ألمان�ي ازدياد 
احتياج الم�رأة للعناصر الغذائية المهمة كالحديد 

والمغنيسيوم خالل فترة الحمل. وقال أخيم فوكل، 
طبيب النس�اء بش�بكة "الصحة س�بيلك للحياة" 
بمدينة ب�ون األلمانية "ينبغي على المرأة الحامل 
تناول األطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن من 
أجل نمو طفلها بشكل مثالي خالل فترة الحمل". 
وإل�ى جانب الخضروات والفاكه�ة، أوضح فوكل 
أن منتجات الحبوب الكاملة تساعد بصفة خاصة 
عل�ى س�د حاج�ة الم�رأة الحام�ل م�ن العناصر 
الغذائية المفيدة.فعلى سبيل المثال تحصل المرأة 
عل�ى كمية كبيرة م�ن الحديد والمغنيس�يوم عند 
تناولها الخبز األسمر تزيد عن ضعف الكمية التي 

تحصل عليها عند تناول الخبز األبيض. 
وقال ف�وكل "صحيح أن احتي�اج المرأة للطاقة 
يزداد بمجرد أن تبدأ في شهرها الرابع من الحمل، 
إال أن ذل�ك ال يعن�ي مطلقاً أنها س�تضطر لتناول 
الطع�ام من أجل فردي�ن، كما يق�ول الكثيرون". 
وأض�اف "يكف�ي كوب م�ن الزب�ادي ُمضافا إليه 
بعض حب�ات التوت وث�الث مالعق من الش�وفان 
والمكس�رات والفواكه لس�د حاجة المرأة الحامل 

من السعرات الحرارية يوميا".

قالها ابن س�ينا، وقبله وبعده 
الكثيرون، “أع�دل عن دوائك 
بغذائ�ك”، وق�د أثبت�ت كل 
التج�ارب والتحالي�ل، بأن 
م�ا قال�وه قدم�اء االطباء 
والعلماء في ه�ذا المجال، 
ُيثبت�ه العلم يوم�ا بعد يوم، 
وم�ا من ش�ك دار ح�ول هذه 
التجرب�ة  وكان�ت  إال  القناع�ة 
والدليل ُتدحض هذا الش�ك، وخاصة 
بعد إج�راء التحليالت الالزم�ة لكل نوع 
من طيب�ات ما رزقنا الل�ه بها، لتطفو 
حقيقة ساطعة على السطح مفادها: 
والنب�ات  الخض�ار  م�ن  ن�وع  كل  أن 
والفواك�ه على وج�ه المعم�ورة إال وله 
فائدة معينة ومحددة لكل مفاصل الجس�م. 
مما ال ش�ك فيه، أن المادة الوراثية لإلنسان تلعب 
دورا رئيس�يا ف�ي ظهور الكثي�ر من األم�راض، ولكن هناك أيضا مؤش�رات 
كثيرة ُتظهر بش�كل واضح االرتباط الم�ادي الملموس بين التطور الصناعي 
واالعتم�اد في هذه الصناعات على المواد الكيميائية في أغلبها، وبين ظهور 
الكثي�ر م�ن األمراض ف�ي عصرنا ه�ذا. وفقا لدراس�ة جديدة، ف�ي الواليات 
المتحدة األميركية، والتي ُنشرت في التقرير السنوي الذي يتحدث عن عالقة 
الغذاء باألمراض السرطانية، ومنها أمراض الثدي، والتي جاء فيها : أن تناول 
الم�رأة من لحظة الحمل حت�ى الفطام ما ُيعادل 56 غرام�ا من الجوز، يقلل 
بنس�بة كبيرة خطر اإلصابة بهذا المرض، وذلك تناوله نيئا، أو حتى ممزوجا 
مع الطعام. وقد صرحت الباحثة وُمعدة الدراسة، إيلين هاردمان من جامعة 
مارشال في هانتينغتون، في والية فرجينيا، إنه خالل فترة االختبارات، وأجراء 
االبحاث، وبعد تحليل المكونات الرئيسية للجوز، تم أعطاء وجبات من الجوز 
لمجموعتي�ن من النس�اء، المجموع�ة االولى كانت في مراح�ل متقدمة من 
الم�رض، والمجموعة الثانية في أولى مراحله، وتبين بعد فترة أن المجموعة 
االول�ى كان ع�دد األورام أق�ل وحجمه�ا قد تقل�ص، والمجموع�ة الثانية لم 
يتط�ور المرض، بل على العكس كانت نتائج الفحوصات مطمئنة جداً. ولقد 
أضاف�ت الباحثة، بأنهم تمكنوا من الحد من خطر اإلصابة بالس�رطان حتى 
في وجود طفرة جينية موجودة من قبل، وُتش�ير أيضا بأن الدهون الصحية 
الموجودة في نبات الجوز، يمكنها أن تضاف الى النظام الغذائي السليم على 
أن تح�ل مكان الده�ون المؤذية، ويكون له�ا االثر االيجابي ف�ي المحافظة 
على التوازن في التركيبة الغذائية التي يحتاجها الجس�م، وهذه أيضا متوفرة 
في الجوز. وصرحت هاردمان بأن كل الدراس�ات قد أظهرت بش�كل واضح، 
عل�ى أن المكون�ات المتعددة في الج�وز ُتقلل من خطر اإلصاب�ة بهذا النوع 
من السرطان أو بالحد االدنى ُيبطئ من نموها. وباستخدام التحليل الوراثي، 
وجدت الدراس�ة أن النظ�ام الغذائي الذي يحتوي على الجوز ُيس�اهم بتغيير 
نش�اط الجين�ات المتعددة التي لها صلة بس�رطان الثدي عند ألبش�ر.وقالت 
هاردمان أن نتائج تس�ليط الضوء على النظام الغذائي تلعب دورا حيويا في 
مجال الصحة العامة، وأن مجمل االختبارات أظهرت أن الزيادة في األحماض 
الدهني�ة اوميغا 3 ال تعتبر مضاد للس�رطان أو ُتخفف من أث�اره بينما تبين 
أن نم�و الورم يتزايد إذا ما نُقصت كميات فيتامين E، والتي توجد في الجوز 
بش�كل واضح. أن ما نأكله مهما كانت كمياته صغيرة ُيحدث فرقا كبيرا في 
تركيبة أجس�امنا، بل أكثر من ذلك فهو ُيحدد سلوك وكيفية وظائف الجسم، 
وان كل األش�ياء الت�ي نقوم بها، والتي ُنبذل فيها جه�داً صغيرا او كبيراً، هو 
الص�ورة الظاهرة في حركتنا، والتي ُتبين بش�كل واضح عن صحة الوظائف 

في كافة أعضاء الجسم.
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اأعداد / موؤيد عبد الزهرة 

حصلت ش�ركة "آبل" على ب�راءة اختراع 
جديدة تقضي بها على المش�اكل المقترنة 
النقال�ة  أجهزته�ا  بي�ن  التوافقي�ة  بع�دم 
القديمة والحديثة، تتمثل في محول عالمي 
السلكي ذكي يربط بين أجهزة آبل المحمولة 
واإلكسسوارات المرفقة بها السلكياً، ويدعم 
هذا المحول تقنيتي "واي فاي" و"بلوتوث" 

أخرى وإمكانية وبرتوك�والت 
ه التبديل بين  ه�ذ

التقني�ات، ليتي�ح التوصي�ل بين مش�غالت 
الوس�ائط المتع�ددة القديم�ة والحالية 

والمستقبلية مع كافة اإلكسسوارات.
الش�حن  موص�ل  "آب�ل"  واس�تبدلت 

القدي�م بآخ�ر جدي�د أطلق�ت علي�ه اس�م 
"اليتنينغ" وجعلته أصغر بنس�بة %80 من 
الموصالت السابقة للشركة، األمر الذي أثار 
مشكلة لدى العديد من المستخدمين، لعدم 

توافق ه�ذا الموصل مع اإلكسس�وارات 
القديم�ة، بالرغم من طرح آبل محول 

جدي�د منفص�ل متوفر بس�عر 29 
خاصاً  أمريكياً  دوالراً 
به�ذا الموص�ل 
صي�ل  لتو
ت  لملحق�ا ا

ة  ف�ر لمتو ا
المس�تخدم  ل�دى 

بالفع�ل، لكن�ه ف�ي كثي�ر 
م�ن األحي�ان غي�ر متوافق 
مع بعض اإلكسس�وارات، ما 
يدفع البعض إلى شراء عدد من 
اإلكسس�وارات الجدي�دة لتتواءم 

مع الهاتف الجديد.
وق�ررت ش�ركة "آب�ل" إيجاد حل 
مثالي لهذه المشكلة متمثل في براءة 
اختراعه�ا الجديدة المعنونة ب�"محول 

السلكي للتفاعل بين اإلكسسوارات واألجهزة 
النقالة" يحمل الرقم "8.280.465" مسجلة 
لدى مكت�ب براءات االختراع�ات والعالمات 

التجارية األمريكي.
وُقدم�ت ف�ي األس�اس ه�ذه الب�راءة منذ 

 / سبتمبر
ل  يل�و أ
م  لع�ا ا
ض�ي  لما ا
ف  به�د

تحقي�ق 
بي�ن  التوافقي�ة 
الص�وت  مكب�رات 
وموص�الت آب�ل مع 
أجهزة المنزل األخرى، 
حيث قامت بإحداث بعض 
ف�ي  الطفيف�ة  التغيي�رات 
البراءة لتكييف مع المتغيرات 
الحالية وتحقيق الغرض 

السالف ذكره.
الجدير بالذكر أنه من 
غي�ر المعل�وم حالياً عن 
موعد بدء الش�ركة إنتاج 
المحول الالسلكي  مثل هذا 
الذك�ي أو احتمالي�ة طرح�ه 

باألسواق.
وفي س�ياق متصل تعت�زم "آبل" بدء 
اإلنتاج الضخم من جهازها اللوحي المصغر 
"آي ب�اد ميني"، وذلك وفقاً لتقرير نش�رته 
صحيفة "وول ستريت جورنال" األمريكية 
نق�اًل عن مصادر خاص�ة مطلعة على األمر 

."Ukranianiphone.com" كموقع
وحس�ب الصحيف�ة، فإن الجهاز س�يأتي 
بشاش�ة ع�رض قياس�ها 7.85 م�ن ن�وع 
الكريس�تال الس�ائل، لك�ن بدرج�ة وضوح 
أق�ل من دق�ة تقنية "ريتين�ا"، في محاولة 
لطرحه باألسواق بسعر منخفض يستهدف 
خصيصاً مواجهة لوحي جوجل "نيكسوس 
7" األق�ل ثمن�اً م�ن "آي ب�اد"، إضافة إلى 
احتوائه على منفذ خاص ببطاقة االتصال 
الجدي�دة "نان�و س�يم" لدع�م االتص�ال 
والولوج إل�ى الش�بكة العنكبوتية خارج 

المنزل عبر شبكة البيانات الخليوية.
ومن التوقعات األخ�رى أنه ذات هيكل 
خارج�ي مصنوع م�ن م�ادة األلمنيوم 
بل�ون أس�ود أو أبي�ض فض�ي كما هو 
الح�ال م�ع هاتف "آي ف�ون 5"، حيث 
مش�كلة الخدوش وظه�ور النتوءات، 
بجانب إحتمالية احتوائه على موصل 

الشحن "اليتنينغ". 
صحفي�ة  تقاري�ر  أن  يذك�ر 

س�ابقة أش�ارت إلى احتمال 
إع�الن آب�ل ع�ن جه�از "آي 
ب�اد ميني" ف�ي 17 الش�هر 

الحالي.

أوضحت دراس�ة طبية حديثة أعدها مركز البحث والتنمية التابع لشركة 
"نيب�ون مي�ت باكرز" للح�وم وباحثون م�ن جامعة "هيروش�يما إن" في 
الياب�ان، أن هناك أربعة أنواع من البروتين ف�ي أرجل الدجاج لها القدرة في 
الس�يطرة على ارتفاع ضغط الدم. وقال الباحثون في دراسة تم نشرها في 
صحيف�ة "الكيمي�اء الزراعية واألغذية" إنهم اس�تخرجوا م�ادة الكوالجين 
البروتيني�ة من أرج�ل دجاج ثم أطعموها لفئران تعان�ي ارتفاعاً في ضغط 
الدم. واتضح أن الفئران التي تناولت الكوالجين انخفضت لديها مس�تويات 
ضغط الدم بش�كل كبير بعد ثماني ساعات بالمقارنة بمجموعة أخرى من 
الفئ�ران تناولت محلوالً ملحياً فقط. واس�تمرت مس�تويات االنخفاض في 
ضغ�ط الدم لمدة أربعة أس�ابيع الحقة لدى مجموعة الفئ�ران التي تناولت 

الكوالجين.

ش�هيا  مذاق�ا  الزبي�ب  يضف�ي 
ونكه�ة مميزة عل�ى األطعمة، كما 
يتمتع بفوائد صحية جمة. وأوضح 
خبير التغذية مارتن روتكوفس�كي 
من "أكاديمية الحياة الصحية" في 
مدينة أوبرورس�ل األلمانية، فوائد 
الزبيب: "يعد الزبيب بمثابة حلوى 
بالطاق�ة". وأضاف  صحية غني�ة 
الرغ�م  عل�ى  أن�ه  روتكوفس�كي 

م�ن فق�دان العن�ب للكثير من 
محتوى الماء الموجود فيه 

خالل مرحل�ة التجفيف، 
إال أن ذل�ك ال يتس�بب 
طبقت�ه  تش�قق  ف�ي 

الرقيق�ة  الخارجي�ة 
المرنة، وم�ن ثّم ال ُيمكن 

اختراقه  الدقيق�ة  للكائنات 

وال يوجد أي داع الس�تخدام المواد 
الحافظة معه. وبذل�ك يظل العنب 
محتفظاً بمكوناته المفيدة لصحة 
اإلنس�ان. وأردف: "ي�زداد محتوى 
الغذائي�ة  الكربوهي�درات والم�واد 
داخ�ل العنب بعد تجفيف�ه بمعدل 
ي�راوح بي�ن أربع�ة إل�ى خمس�ة 

أضعاف".

أوصى أطباء ألمان بوس�ائل يمكن أن تس�اعد في التخلص من صرير األسنان منها 
الجبيرة الس�نية وتقنيات االس�ترخاء، خاصة ل�دى المرضى الذين يش�كون اإلجهاد 
العصبي ويكون طحن األسنان لهم صمام تنفيس للمشاعر المكبوتة.  ويظهر صرير 
األس�نان أحيان�ا أثناء النوم وأيضا ف�ي بعض مواقف الحياة اليومي�ة، وغالبا تختفي 
الظاه�رة وحده�ا، لكنها قد تتحول ل�دى بعض المرضى إلى مش�كلة دائمة. وتتنوع 
األس�باب الت�ي تؤدي إلى ظهور صرير األس�نان أثن�اء الليل، منه�ا اإلجهاد والضغط 
العصبي، وهو العامل األساسي لحدوث صرير األسنان، و"هنا يمكن الحديث عن أحد 
األمراض النفس�ية"، كما يقول البروفيس�ور ديتمار أوس�ترايش نائب رئيس جمعية 
أطب�اء األس�نان بالعاصم�ة األلمانية برلين. كما أن المش�اعر المكبوت�ة والمخاوف 
ومش�كالت الحي�اة اليومية واألحداث الهامة في حياة اإلنس�ان قد ت�ؤدي إلى ظهور 

مش�كلة صرير األس�نان ليال، ومن وجهة نظر أوليفر أليرس، م�ن الجمعية األلمانية 
للتش�خيص والعالج الوظيفي بمدينة دوس�لدورف األلمانية فإن "األس�نان في هذه 
الحال�ة بمثابة صمام للتنفيس عن المش�اعر المكبوتة".وع�الوة على ذلك قد يحدث 
صرير األس�نان أيضا بس�بب األس�نان التي تنش�أ في موضع خاطئ وتركيب تيجان 
وحش�وات غير مناسبة أو نتيجة ألس�باب متعلقة بعظام الفكين، ويصعب اكتشاف 
صرير األس�نان في وقت مبكر، ألنه يحدث دون وعي في أغلب األحيان. ويقول هانز 
يورغ�ن كورن من الجمعي�ة األلمانية لالرتج�اع البيولوجي بمدين�ة ميونيخ إنه "إذا 
كان صري�ر األس�نان يحدث ليال، ف�ال يمكن معرفته إال من خالل الش�خص المجاور 
ف�ي الس�رير". وأوض�ح الخبي�ر األلماني أوس�ترايش أن صرير األس�نان ي�ؤدي إلى 
انطالق قوى هائلة في الفم، وهو األمر الذي يتس�بب في تعرض مينا األس�نان، التي 
تعد أصلب المواد الموجودة في جس�م اإلنس�ان، ألضرار بالغة.وعند تش�خيص هذه 
الحالة المرضية على أنها صرير األس�نان، تستعمل جبيرة سنية مع معظم المرضى، 
بغية وقف نزيف الخس�ائر في بنية األس�نان. مع ذلك هناك س�ؤال يطرح نفسه في 
حالة صرير األس�نان، التي تنش�أ نتيجة عوامل وأسباب نفس�ية، وهو: هل يستطيع 
طبيب األس�نان وحده عالج هذه المش�كلة؟ يجيب الخبير األلماني أوس�ترايش على 
هذا التس�اؤل بقوله "يتمكن طبيب األس�نان من التخفيف من اآلالم الحادة وأعراض 
صرير األسنان، لكنه ال يستطيع مساعدة المرضى على التخلص من اإلجهاد والتوتر 
العصب�ي". وتعد طريقة االرتجاع البيولوجي من اإلمكانيات والوس�ائل الحديثة التي 
تس�اعد المرضى في زيادة وعيهم وإدراكهم بمشكلة طحن وصرير األسنان، وتعتمد 
هذه الطريقة على مستش�عر يلصق على عضالت المض�غ، ويقوم بقياس مدى توتر 
وإجهاد العضالت. وأوض�ح الخبير األلماني كورن "إذا كان األمر ليس مجرد حركات 
بل�ع قصيرة، فيتم إبالغ المرضى بذل�ك عن طريق صوت تنبيه، وبالتالي يمكن تقوية 
اإلدراك الذاتي للجس�م، بحيث يالحظ المرء بشكل أفضل المواقف التي يستجيب فيها 

لإلجهاد والتوتر العصبي من خالل طحن وصرير األسنان".

إن عل�م األدوي�ة، هو علم دراس�ة الُمركبات 
الكيميائي�ة، ذات التأثي�ر العالج�ي، وهو نتاج 

الُمركب�ات،  دراس�ات تج�اوب ه�ذه 
مع األجس�ام الحية، وذل�ك للتفاعل، 

الُمس�تقبالت  م�ع  واإلتح�اد 
البروتيني�ة، إلنت�اج التأثي�ر 
األدوي�ة  كل  إّن  الدوائ�ي. 

لُمنتج�ة  ، ا يث�ا حد
م�ا  خل ع�ادة  يد

ف�ي 

تركيبه�ا، إضاف�ة ال�ى كل مكوناته�ا، م�واد 
كيميائية، قد تس�اعد على الش�فاء من مرض 
س�وف  بالتأكي�د،  ولك�ن  معي�ن، 

اآلثار  بع�ض  تت�رك 

الجانبية على الخاليا الس�ليمة؛ الى يومنا هذا، 
ل�م يتوصل الطب بع�د الى ما يس�مى بالعالج 
الذك�ي. لك�ن مم�ا ال ش�ك في�ه، أن األبح�اث 
والدراس�ات التحليلية، لمكونات األعش�اب، 
والبحري�ة، وم�ع  البري�ة،  والنبات�ات 
والواف�رة  المس�تفيضة  الدراس�ة 
عن بعض األم�راض، وعن كيفية 
عالجه�ا، أو الوقاي�ة منها، أثبتت 
جدواها. آخر األبحاث في دراسة 
البحري�ة،  الطحال�ب  مكون�ات 
أثبت�ت أن�ه م�ن الممك�ن اإلفادة 
منه�ا في درء النوب�ات القلبية، 
مكوناته�ا،  جمي�ع  وان 
خفض  على  ُتس�اعد 
ضغ�ط ال�دم، وه�ي 
تعتب�ر ش�بيهة ل�كل 
والعقاقي�ر  األدوي�ة 
الت�ي ُتوص�ف لعالج 

ه�ذا النوع م�ن المرض، إال ان�ه طبيعي ٍوخال 
م�ن إي إضاف�ات كيميائي�ة. وفق�ا للدراس�ة 
الرئيس�ية، أن األعشاب البحرية، تعتبر مصدرا 
غنيا بالبروتينات، التي تعرف باس�م الببتيدات 
النش�طة بيولوجي�ا، والت�ي توج�د أيض�ا في 
الحلي�ب. وه�ذه الم�واد لديه�ا تأثير مش�ابه 
ACE، والت�ي توص�ف عل�ى نط�اق  لألدوي�ة 
واس�ع للمس�اعدة عل�ى خف�ض ضغ�ط الدم 
ومن�ع النوب�ات القلبية والس�كتات الدماغية؛ 
ن�ادرا ما ت�ؤكل  ه�ذه األعش�اب البحرية، في 
بلدانن�ا، وكثير من بل�دان العالم، ولكنها كانت 
م�ن دعائ�م النظ�ام الغذائ�ي اليابان�ي لع�دة 
ق�رون. وقد صرح�ت العالمة الغذائي�ة، ماريا 
هايز، ف�ي المركز الغذائي، ف�ي دبلن، أن هذه 
الطحالب تعتبر من المصادر الغذائية المهمة، 
الغير مس�تغلة، وأن جمي�ع مكوناتها صحية، 
وان هناك الكثير من البلدان في ش�رق آس�يا، 
تعتمدها في الكثير من وجباتها. وأن الدراسة 

الت�ي نش�رت ف�ي مجل�ة الجمعي�ة األميركية 
للكيمياء الزراعية والغذائية،  والتي تتحدث عن 
األدلة من الكثير من الدراسات التي فاق عددها 
المئة، والتي تدع�و إلى بذل المزيد من الجهود 
الس�تغالل ه�ذه المركبات النش�طة بيولوجيا 
إل�ى  وإيصاله�ا  الس�تخدامها  و“المحتمل�ة 
المس�تهلكين في المنتج�ات الغذائية”، وقال 
 ،macroalga التقري�ر: “إن العديد من األن�واع
والبيئ�ات الت�ي يس�ُهل فيها زراع�ة الطحالب 
الكبيرة والتي تعتبر مصدرا غير مستغل نسبيا 
م�ن المركبات النش�طة البيولوجي�ة الجديدة، 
والتي أثبتت األبحاث على أن األعشاب البحرية 
منخفضة جدا في الس�عرات الحرارية، وبعض 
العلماء يقولون انه يساعد على إنقاص الوزن 
ع�ن طريق منع امتصاص الدهون. إن كل هذه 
التج�ارب واالبح�اث، ُتعيدن�ا دوما وأب�دا، الى 
قناعة متجذرة فينا، بأن ليس هناك شيء على 

وجه المعمورة قد ُخلق عبثا.

ارتفاع ضغط دم احلامل يقلل ذكاء الوليد

رصير األسنان.. بدين أم نفيس ؟

دراسة: الطحالب البحرية.. وقاية من نوبات القلب 

أعدل عن دوائك بغذائك.. 

آخر الدراسات عن فوائد اجلوز

حَّمول السلكي يربط أجهزة آبل واإلكسسوارات القديمة

أرجل الدجاج تعالج
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الزبيب صحي وغني بالطاقة
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قال مدير املنتخب الوطني العراقي رياض عبد العباس 
أن م�ن يتهم�ه بنقل يشء غري س�ليم للم�درب فهو 
كاذب ، وان زيك�و م�ن املدربني الذين ال يس�معون 

ألحد وله وجهة نظره ورأيه.
وأض�اف أن�ا أق�ف م�ع جمي�ع الالعب�ني الكب�ار 
والصغ�ار، وأض�ع مصلح�ة الك�رة العراقي�ة يف 
املقام األول ، وبخصوص ما ذكره العب املنتخب 
السابق كرار جاسم مجاف للحقيقة وان املدرب 
زيكو أبع�ده من املنتخب ألس�باب انضباطية 

ولع�دم تطبيقه م�ا يريده املدرب، وأض�اف رياض قائال، 
ه�ل يعقل أن زيك�و يبعد العب�ا أو يضم العب�ا بكالم من 
قبيل ، وان زيكو مدرب له أسلوبه وسياسته وال نتدخل يف 
األم�ور الفنية، وأنا دائما مع الالعبني وأقول وجهة نظري 

للمدرب يف إطار العمل. 
ل�ذا أق�ول أن م�ن يتهمني ويح�اول أن ي�يء يل عليه أن 
يراجع نفس�ه ، وال أريد أن انزل إىل املس�توى الهابط الذي 
يذهب إليه من ينتقدني من دون دليل ، وأنا احرتم مهمتي 
م�ع املنتخب من اجل مصلحة الك�رة العراقية وال أريد أن 

ادخل يف أمور أجدها ال تخدمنا وقد يكون لها وقت أخر.

الك�روي،  الش�باب  أعل�ن منتخ�ب 
األحد، أن اتحاد الكرة ألغى معس�كر 
املنتخب املقرر يف ماليزيا اس�تعدادا لنهائيات آس�يا 
للش�باب، مبين�ا أن املنتخ�ب سيش�ارك يف بطولة 
دولية يف اإلمارات لتعويض املعس�كر، فيما أش�ار 
إىل أن املنتخ�ب س�يخوض مبارات�ني مع نظريه 
السعودي.وقال املرشف عىل املنتخب كامل زغري 
أن "اتحاد الكرة ألغى املعسكر التدريبي املقرر 
إقامته ملنتخب الش�باب يف ماليزيا اس�تعدادا 
لنهائي�ات آس�يا للش�باب الت�ي س�تقام يف 

اإلمارات يف الثالث من ترشين الثاني املقبل"، مبينا أن "املنتخب 
سيش�ارك يف بطول�ة دولية يف اإلمارات يف ال��19 من ترشين األول الحايل، حيث تش�ارك فيها عدد من 

املنتخب�ات العربي�ة". وأضاف زغري أن "يف حال اقتص�ار البطولة عىل املنتخب�ات العربية فيخوض املنتخب 
عقب انتهاء البطولة مباراتني مع نظريه السعودي يف قطر يف ال�22 وال�24 من ترشين األول الحايل"، 
مش�ريا إىل أن "يف حال مشاركة منتخبات دولية باإلضافة للمنتخبات العربية فستلغى 
مبارات�ا املنتخ�ب مع املنتخب الس�عودي". يذكر أن منتخب الش�باب الكروي يس�تعد 
لخوض غمار منافسات بطولة آسيا للشباب حيث يلتقي يف أوىل مبارياته منتخب كوريا 

الجنوبية يف الثالث من ترشين الثاني املقبل.

ع�ّدت وزارة الش�باب والرياض�ة، الس�بت، لوائ�ح انتخابات اللجن�ة األوملبية 
تأسيس�ا لديكتاتوري�ة جدي�دة، مبين�ة أن اللوائح فصلت وفق مقاس�ات 
خاصة إلبعاد الوزارات الس�اندة، فيما هددت باللج�وء للمجلس األوملبي.

وق�ال وكيل وزير الش�باب عصام الديوان عىل هام�ش حضوره اجتماع 
اللجن�ة األوملبي�ة إن "لوائ�ح اللجنة األوملبي�ة هي تأس�يس لديكتاتورية 

جدي�دة يف ظل ديمقراطية"، معتربا أن "اللوائح فصلت وفق قياس�ات خاصة 
وكأنه�ا لش�خصية ما ولي�س للجنة األوملبي�ة والرياض�ة العراقية".وأض�اف الديوان 
أن "اللوائ�ح وإعدادها بهذه الطريقة والش�كل تؤكد اس�تهدافها لل�وزارات الداعمة 
والس�اندة ومنها وزارة الش�باب والرياضة"، مش�ريا إىل أن "الوزارة ال تبغي من 
خالل تمثيلها يف الهيئة العامة ملنصب ما وإنما تأكيدا لقربها ودعمها للرياضة 
العراقية وإسنادها للجنة األوملبية واتحاداتها".وتابع الديوان أن "الوزارة 
عملت طيلة الس�نوات املاضية لخدمة الرياضة وهو من صلب واجبها 
ول�م تتدخ�ل يوما ملصلحة طرف عىل حس�اب آخر مثلم�ا لم تتدخل 
يف املحاس�بة بش�أن اإلخفاقات املخزية للرياض�ة العراقية"، مهددا 
"باللج�وء للمجل�س األوملبي فيما لو اس�تمر تهمي�ش ممثيل الوزارة 

وهي رسالة ملن يتصور انه بمعزل عن املحاسبة والحد من االنفالت".
أعلن رئيس االتحاد العراقي للشطرنج عن إقامة بطولتني 
للفئ�ات العمرية يف محافظتي بغداد ودهوك. وقال ظافر 

عبد األمري، أن "االتحاد العراقي للعبة سيقيم منافسات 
نهائ�ي ش�باب الع�راق دون س�ن 16 و18 و20 عاما 
للمدة من الحادي عرش ولغاية الرابع عرش من شهر 
ترشين األول الجاري يف العاصمة بغداد". وأضاف أن 
"منافسات البطولة ستقام لثالث مناطق، هي إقليم 

كردس�تان والوس�طى والجنوبية". وتابع عبد 
ألم�ري  أن "االتح�اد ق�رر أيض�ا إقام�ة بطولة ثاني�ة ألندية ا

العراق للنس�اء يف بغداد منتصف الشهر الجاري، 
كة  ر منتخبات العراق".بمش�ا

اس�تنكرت وزارة الداخلية ق�رار اللجنة االوملبية الوطنية العراقي�ة بإلغاء تمثيل الوزارة يف 
اللجن�ة واملتمثل بن�ادي الرشطة الريايض ومديرية العاب الرشطة, متناس�ية بهذا اإلجراء 

عقود طويلة وس�جل حافل باالنجازات الرياضية وميداليات ذهبية س�جلت لتاريخ 
العراق الريايض.وذكر بيان للداخلية امس االحد: ان وزارة الداخلية دعت املسؤولني 
يف اللجنة إىل إعادة النظر يف هذا القرار ملا يلحقه من ظلم وحيف كبري يف رشيحة 
كب�رية من منتس�بيها والذين نذروا أنفس�هم من اجل رفع راي�ة العراق عاليا يف 

املحافل الرياضية الدولية وكانوا خري سفراء للرياضة العراقية يف الخارج.

           الدوح��ة- 
موفد  اإ�سح��اق-  داود 
العراق��ي  االحت��اد 

لل�سحافة الريا�سية
 من املؤمل أن يغادر 
االثن�ني  الي�وم  صب�اح 
الوطن�ي  منتخبن�ا  وف�د 
بك�رة الق�دم إىل العاصم�ة 
الس�ويدية س�توكهولم ومن 
ث�م إىل مدينة ماملو الس�ويدية 
التي ستشهد إقامة املباراة الودية 
الرسمية مع املنتخب الربازييل يف 11 
من الش�هر الجاري بوفد يرتأسه رئيس 
االتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود 
ويض�م إىل جانبه املالك التدريبي املكون 
من الربازي�يل زيكو واملس�اعدين ايدو 
وباس�ل كوركي�س وم�درب اللياق�ة 
البدنية س�انتانا وعب�د الكريم ناعم 
وقاس�م  املرم�ى  لح�راس  مدرب�ا 
الجناب�ي طبيب�ا واملعالجني صالح 

ط�رار وف�ارس عب�د الل�ه  واإلداريني حقي 
إبراهي�م وزي�اد عبد الرحم�ن ورياض عبد 
العب�اس مدي�را إداريا ووليد طربة منس�قا 
إعالميا وداود إس�حاق صحفيا مرشحا عن 
االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة إىل 
جانب 28 العبا موجودين حاليا يف معسكر 
الدوحة حيث يسعى الجهاز الفني واإلداري 
ملنتخبنا الوطني إىل االستفادة واالحتكاك من 
خالل مب�اراة الربازيل، فيما أش�ارت بعض 
املعلومات أن املدرب زيكو س�يحاول إرشاك 
اكرب ع�دد من الالعب�ني الختيار التش�كيلة 
املناس�بة واألخرية التي ستواجه اسرتاليا يف 

الدوحة يوم 16 من الشهر الجاري.

مباراة تدريبية
 ضمن إطار استعداداته للجولة الرابعة 
من التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل مونديال 
الوطن�ي  الربازي�ل 2014 تغل�ب منتخبن�ا 
عىل فري�ق معيذر القطري اح�د فرق أندية 
الدرجة الثانية بهدف مقابل اليشء جاء عن 
طري�ق الالع�ب امج�د رايض يف الدقيقة 90 

م�ن زمن اللقاء، وتأتي ه�ذه املباراة ضمن 
املعس�كر ال�ذي يقيمه املنتخ�ب الوطني يف 
العاصمة القطرية الدوحة تحضريا ملواجهة 
الربازي�ل ودي�ا يف 11 من الش�هر الجاري يف 
الس�ويد ومالقاة اس�رتاليا يف 16 من الشهر 

نفسه يف الدوحة. 

ال�سوط االأول
لعب منتخبنا الوطني بتشكيلة أوىل مع 
بداي�ة الش�وط األول للمب�اراة والتي تألفت 
م�ن )ن�ور ص�ربي وباس�م عباس وس�الم 
شاكر وعيل رحيمة وس�امال سعيد ومثنى 
خال�د وخل�دون إبراهيم وعالء عب�د الزهرة 
ومصطفى كري�م وحمادي احم�د ويونس 
محمود( حيث اعتمد املدرب الربازييل زيكو 
ع�ىل الكرات الجانبية م�ع زيادة عددية من 
الدفاع ع�ن طريق باس�م عباس وس�امال 
س�عيد واالخ�رتاق من منطقة الوس�ط عن 
طري�ق خلدون وعالء ومثن�ى وتطبيق أكثر 
من خطة خالل هذا الش�وط الذي كان فيه 
منتخبنا الوطني املس�يطر كليا عىل أحداثه 

الذي ش�هد أيض�اً حالة من االنس�جام بني 
الالعب�ني لم نش�هدها من قب�ل يف املباريات 
الس�ابقة، ومع ضي�اع العديد م�ن الفرص 
األول  الش�وط  انته�ى  للتهدي�ف  الس�هلة 

بالتعادل السلبي.

ال�سوط الثاين
ومع بداية الش�وط الثان�ي ادخل زيكو 
التش�كيلة الثانية ملنتخبنا الوطني وضمت 
)محم�د كاصد ووليد س�الم وع�يل بهجت 
واحمد إبراهيم وحس�ام كاظم وقيص منري 
وأس�امة رش�يد وعب�اس حس�ني رحيم�ة 
وس�امر س�عيد وحس�ام إبراهي�م وامج�د 
رايض( وش�هد هذا الشوط سيطرة مطلقة 
ملنتخبن�ا الوطن�ي ع�ىل أحداثه م�ع إهدار 
العدي�د من الفرص الس�هلة للتس�جيل عن 
طري�ق مهاجمين�ا ، واعتم�د امل�درب زيكو 
لع�ب الكرات القصرية وتضييق املس�احات 
عىل الفريق الخصم ونجح منتخبنا الوطني 
بتس�جيل هدف الفوز واملب�اراة الوحيد عن 
طريق الالعب امجد رايض 

يف الدقيقة 90 من عمر املباراة.

اأراء بعد املباراة
با�سم عبا�س

ق�ال باس�م عب�اس مداف�ع منتخبن�ا 
الوطن�ي، أن املب�اراة كان�ت أش�به بحصة 
تدريبي�ة ارت�أى املدرب زيك�و أن يقيمها يف 
هذا التوقي�ت لتطبيق أكثر من خطة أرادها 
. وع�ن مب�اراة الربازي�ل تحدث عب�اس، أن 
مب�اراة الربازي�ل مهم�ة بالنس�بة لغ�رض 
االحتكاك بفريق قوي قبل مواجهة اسرتاليا 
ونعد جمهورن�ا العراقي بان نق�دم مباراة 
كب�رية تليق بس�معة الك�رة العراقي�ة ، أما 
مب�اراة اس�رتاليا فل�ن ن�رىض بغ�ري الفوز 

والثالث نقاط .

ق�سي منري
ق�يص تح�دث ألينا بع�د انته�اء املباراة 
وق�ال، أن املب�اراة كان�ت بمثاب�ة الوح�دة 
التدريبي�ة لنا وق�د لعبت يف الش�وط الثاني 
القص�رية  الك�رات  ع�ىل  اللع�ب  وطبقن�ا 

وتضييق املس�احات ع�ىل الفري�ق الخصم 
وهو م�ا أراده زيكو ونجحن�ا والحمد لله. 
وعن مب�اراة الربازيل قال منري، أن أي العب 
يتمن�ى مواجه�ة  العال�م وأي منتخ�ب  يف 
املنتخ�ب الربازي�يل وه�ي فرصة جي�دة لنا 
جميع�ا كالعبني لالحتكاك م�ع فريق قوي 

قبل مواجهة املنتخب االسرتايل .

نور �سربي
وقال نور صربي حارس مرمى منتخبنا 
الوطني، أن معس�كر الدوحة جي�د للغاية، 
حي�ث يحرص املالك التدريبي للمنتخب عىل 
العامل البدني والنف�ي لالعبني، وتفكرينا 
منص�ب بالدرج�ة األساس�ية ع�ىل مباراة 
اس�رتاليا حي�ث نس�عى لتحقي�ق نتيج�ة 
ايجابية خاللها، مؤكدا أن املنتخب االسرتايل 
لي�س باملنتخب الس�هل، لذا علين�ا الرتكيز 
وبذل الجه�د يف الوحدات التدريبية للوصول 

إىل الجاهزية التامة للمباراة .

حمادي احمد
مهاج�م الصق�ور واملنتخ�ب الوطن�ي 
حمادي احمد تحدث لنا وقال، مباراة معيذر 
كانت جيدة لن�ا للدخول يف أجواء املباريات، 
لعبنا بصورة تختلف عن املباريات املاضية، 
هناك حالة انس�جام بني الالعبني، مضيفا، 
أن مب�اراة الربازيل فرصة جيدة لنا كالعبني 
وان نثب�ت قدراتنا للجهاز الفني للمنتخب ، 
ولك�ن تفكرينا ينصب عىل مباراة اس�رتاليا 
الت�ي س�نخوضها يف الدوح�ة وكل الالعبني 
عىل دراية تامة أن املباراة مصريية والتوفيق 

من الله سبحانه وتعاىل .

اجلالية العراقية
ترتقب الجالي�ة العراقية يف مدينة ماملو 
السويدية وصول وفد منتخبنا الوطني بكرة 
الق�دم لخوض املباراة الودي�ة أمام املنتخب 
الربازييل، وتجري التحض�ريات من الجالية 
العراقية هناك الس�تقبال م�رشف ملنتخبنا 
العراقي�ة  الجالي�ة  أن  الس�يما   ، الوطن�ي 
تق�در بح�وايل 100 ألف ش�خص موجود يف 
مدينة ماملو تحدي�دا، حيث تتهيأ الجماهري 
العراقية هناك إلقامة حف�ل للوفد العراقي 

احتفاال بوصولهم.
وخاض منتخبنا الوطن�ي مرانه األخري 
مس�اء األح�د ع�ىل امللع�ب الثان�ي للنادي 
العرب�ي بقي�ادة امل�درب زيكو وبمش�اركة 
جمي�ع الالعب�ني، إذ م�ن املق�رر أن يغ�ادر 
وف�د منتخبن�ا العاصمة القطري�ة الدوحة 
الساعة التاس�عة والنصف صباحا متوجها 
إىل العاصم�ة الس�ويدية س�توكهولم حيث 
تس�تغرق الرحل�ة س�بع س�اعات ونصف 
الس�اعة ومن ث�م االنتق�ال إىل مدينة ماملو 

وتستغرق الرحلة ساعة واحدة .

ال يختل�ف أثن�ان بأن لق�اء منتخب الس�امبا الك�روي حلم 
ي�راود الكثري م�ن املنتخب�ات العاملي�ة وعش�اقها، وطموح 
تس�عى اليه هذه املنتخبات برغ�بة عارم�ة ، حيث ال يمكن 
ألحد من عش�اق الك�رة أن يغفل ع�ن الك�رة الربازيلية التي 
أسحرت الجميع بفنها وروعتها ، وجننت الناس بمشاهريها 
وأس�اطريها ، وطرزت لنا بحروف من ذهب انجازاتها، ولعل 
املنتخب العراقي احد هذه املنتخبات التي كانت تحلم بلقائها 
مع سحرة السامبا ، واليوم فقط وبوجود أحد اساطري هذه 
املدرس��ة كمدير فن�ي ملنتخبن��ا الوطني، تتحق�ت أمني�ة 
منتخبن�ا الوطن�ي قبل أن يك�ون حلم الجماه�ري العراقي�ة 
بلق�اء ) ودي ( هو األول يف تأريخ الك�رة العراقي�ة يجمعهم 

مع منتخب السامبا وبكل نجوم�ه الحاليني .
املب�اراة وأن كانت حل�م راود الجميع، إال أن تحقيقها جاء يف 

ظروف مغايرة تماماً ملا نريده ونتمناه، حيث تنتظرنا مباراة 
يف غاي�ة األهمية وحاسمة جداً امام منتخب الكنغر األسرتايل 
ضم�ن التصفيات النهائية املؤهل�ة ملونديال الربازيل بعد أقل 
من أس�بوع يف قطر، ومباراتنا مع الربازيل كان املفروض لها 
أن تكون أس�تعدادية لهذا اللقاء، ولك�ن ال الزمان وال املكان 

ينفع منتخبن�ا ملثل هذه املباراة .
الكث�ري م�ن أصح�اب الش�أن واملتابع�ني للك�رة العراقي��ة 
والطامح�ني لتأه�ل منتخبن��ا الوطن�ي ملوندي�ال الربازيل، 
ع��د مباراتنا م�ع منتخب الس�امبا يف غري محلها ألس�باب 
كث�رية، ومنها أجواء املكان الذي س�نخوض به لقاء الربازيل 
واختالفه�ا ع�ن أج�واء دول�ة قطر الت�ي س�تكون محطتنا 

ملباراتن�ا مع اسرتاليا .
فاملباراة س�تكون يف مدينة ماملو جنوب الس�ويد والتي بدأت 

فيها درجات الحرارة باألنخفاض وتس�اقط مستمر لزخات 
املطر، مقارنة بقطر حيث الرطوبة ودرجات الحرارة املرتفعة 
، وه�ي عوامل قد ال يس�تفاد منها منتخبن��ا الوطني إن لم 
تؤثر بش�كل سلبي عىل العبين�ا، ومنها أيضا أن طريقة لعب 
املنتخب الربازييل التي تختلف تماماً عن الطريقة األس�رتالية 
وال توجد اوجه للتش�ابه بني الفريقني ، وهذا ما جعل الكثري 
منّ�ا يتس�اءل عن ماهي�ة الجوانب اإليجابي�ة التي يمكن أن 

يحصل عليها منتخبن�ا من هذه املباراة للقاء اسرتاليا !
أح�د أعضاء اإلتح�اد العراقي الكروي عد لق�اء منتخبنا مع 
املنتخب الربازييل مطلباً جماهريياً، وتحقيقه استجابة لهذه 
الرغب��ة التي س�تزرع الثقة يف نف�وس الالعب�ني العراقيني 
حس�ب رأييه ، ناسيا أو متناس�ياً أن ما يهمن�ا يف هذا الوقت 
بالتحديد هو عبور منتخبن�ا الوطني للمرحلة الحاسمة من 

التصفيات املونديالي�ة ، وقد تكون هذه املباراة عامالً سلبياً 
ملنتخبنا امام اس�رتاليا أذا ما خرج بخسارة ثقيلة ) السامح 
الل�ه (، وأج�زم أن هذه املباراة جاءت ل�ذر الرماد عىل عيون 
الجماه�ري الكروي�ة حت�ى تتغاىض عن األخطاء واملش�اكل 

الكبرية العالقة يف اروقة اإلتحاد العراقي .
نعم رغبتن�ا كجماهري وعاش�قني للكرة العراقية كبرية يف أن 
يجري هذا اللقاء ويتنعم العبون�ا بمباراة  كبرية أمام سحرة 
العالم بكرة القدم ، وأن يتعلموا منها دروس�ا كبرية يف فنون 
الكرة الحديث�ة تكون لهم حافزاً لتقديم األفضل يف مباراتهم 
مع اسرتاليا ،واعتقد أن العبينا سيبلون بها بالء حسناً ، حيث 
يعد لعبهم مش�ابه لح�ٍد كبري واألقرب للمدرس�ة الربازيلية،  
ومعظمه�م يعش�ق هذه املدرس�ة ح�د الجنون وه�ي اكثر 
املدارس التي تأثر بها العبونا ماضياً وحارضاً وحققوا معها 

أنجازات كبرية للكرة العراقية 
، ومنه�ا االنج�از األعظم عام 
2007عندما نال منتخبنا عىل 
كأس آس�يا ب�كل اس�تحقاق 
بقيادة امل�درب الربازييل فيريا، 
وأنج�ازات أخ�رى كث�رية عىل 
يد مدربي املدرسة الربازيلية ، 

ولكن عىل العبين��ا أن يدركوا أيضا أن نتيجة هذه املباراة ال 
يج�ب أن تؤثر عىل ماهو أهم يف لقائه�م القادم مع املنتخب 
األس�رتايل إذ ش�تان بني األثنني وما هذه املب�اراة إال تجرب�ة 

وفرص�ة كبرية قد ال تسنح لهم مجدداً عىل املدى القريب .

* السويد إحسـان كريم ديبس

شتـان بين السامبـا والكنغر "رؤى"

رياض عبد العباس في قفص االتهام مجددًا !!

اليوم.. وفد منتخبنا الوطني يطير الى السويد لمالقاة نجوم السامبا

امل�ستقبل العراقي / متابعة

أكد مدرب نادي الزوراء الكروي رايض 
شنيش�ل، أن معسكر الفريق يف األردن 
كان أنموذجي�ا م�ن جمي�ع الجوان�ب 
ورس�م مالمح الفريق، مبينا أن أهم ما 
يف املعسكر التدريبي هو إجراء املباريات 
التجريبية التي تمكن املدرب من الوقوف 
ع�ىل مس�توى العبي�ه، فيما كش�ف عن 
حاج�ة الفريق ملهاجم ويس�عى لض�م مهاجم 
س�وري. وقال شنيشل أن "معس�كر الفريق يف 
األردن كان أنموذجيا لكنه ليس مثاليا فال يمكن 
أن يك�ون هناك إع�داد مثايل حت�ى يف أفضل فرق 
العالم"، مبينا أن "أهم ما يف املعسكر هي املباريات 
التجريبية التي تمكن الجهاز الفني من الوقوف عىل 
مس�توى الالعبني وترس�م مالمح صورة الفريق".

وأض�اف شنيش�ل أن "فريقن�ا متجانس لكننا 
بحاج�ة إىل مهاج�م وم�ن املؤم�ل التعاقد مع 

احد املهاجمني الس�وريني لسد النقص يف الخط 
األمامي للفريق"، مش�ريا إىل أن "من أهدافنا أن 
نخل�ق فريقا جيدا ومنافس�ا ونتج�اوز إخفاقة 
املوس�م امل�ايض يف بن�اء فريق عىل أس�س فنية 
رصينة". وكش�ف شنيش�ل أن "الفريق يس�تعد 
لخ�وض مبارات�ه األوىل يف ال�دوري أم�ام نف�ط 
الجن�وب ونس�عى لتأمني مب�اراة تجريبية عىل 
ملع�ب الش�عب الثان�ي"، الفت�ا إىل أن "هن�اك 
فائدة كبرية من املمك�ن الحصول عليها جراء 
اللعب عىل هذا امللعب لكون أرضيته مشابهة 
ألرضية ملعب نفط الجنوب وهي من العشب 

الصناعي".

امل�ستقبل العراقي / متابعة

شنيشل:  معسكر األردن رسم مالمح الفريق

منتخب الشباب يشارك في بطولة اإلمارات
امل�ستقبل العراقي / متابعة

وزارة الداخلية تستنكر قرار االولمبية

بغداد ودهوك يضّيفان 
بطولتين للشطرنج

الشباب والرياضة تعّد لوائح انتخابات اللجنة 
األولمبية "تأسيسًا للديكتاتورية"
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ب�دأت قضي�ة انتخاب�ات املؤسس�ات الرياضية 
الت�ي م�ن املف�رض ان تج�ري بع�د نهاي�ة الدورة 
االوملبية يف لندن كأستحقاق دويل ووطني حيث بدأت 
تس�يطر عىل الش�ارع الريايض خاصة بع�د النتائج 
املتواضعة واالداء الهزي�ل لرياضتنا والخالفات التي 
اخذت بالتصاعد والتمزق الذي طال كل املؤسس�ات 
الرياضي�ة يض�اف اىل ذل�ك التكت�الت والتمح�ورات 
واالتفاق�ات لخ�وض املرحل�ة القادم�ة ومن جميع 
االط�راف وخاص�ة الفاش�لني والضعفاء.ومن اجل 
متابعة الحدث واملش�اركة الجدية يف االحداث وجدت 
املنظمة العراقي�ة للتنمية الرياضية احدى منظمات 
املجتمع املدني املعنية بالش�ان الريايض وبالتنسيق 
مع االعالم الريايض املستقل ان يدلو بدلوهما يف هذه 
القضية املهمة والحساسة والتي لها مساس مبارش 
بمس�تقبل الرياضة العراقي�ة والوطن.فقد تم دعوة 
نخبة من املعنيني بالش�ان الريايض ملناقش�ة قضية 
االنتخابات وقد تم اعداد ورقة عمل ضمت محورين 
اساس�ني االول ح�ول التجرب�ة االنتخابي�ة لالندي�ة 
الرياضي�ة وماهي اه�م االس�تنتاجات التي خرجت 
به�ا الهيئة العليا لالنتخابات ام�ا املحور الثاني فقد 
تضم�ن اهم البدائل املمكنة وامكانية التعني الجزئي 
والغ�اء االس�تثناءات واهمية احتض�ان االكاديمني 
وتحديد ال�دورات االنتخابية.وقد حرض اىل الحوارية 
نخب�ة م�ن االكاديمني والخرباء ورج�ال االعالم .ويف 
بداي�ة الحواري�ة رح�ب الزمي�ل مح�ي دواي ثام�ر 
بالحض�ور بأس�م املنظمة واالع�الم متمنيا للجميع 
تقديم خرباتهم ومالحظاتهم بما يس�اهم يف انضاج 
توصيات ومقرحات عملية لخدمة الرياضة والوطن.

كم�ا ق�دم الزميل عب�د الرحي�م فريح نائ�ب رئيس 
املنظمة نبذة تعريفية باملنظمة ونشاطها وفعالياتها 
ودورها يف ترس�يخ مب�ادئ الثقاف�ة والديمقراطية 
يف املجتم�ع الري�ايض واض�اف فريح ب�ان منظمتنا 
م�ن املنظمات املج�ازة والتي تتميز بمس�اهمتها يف 
الحم�الت االنتخابية لالندية واملؤسس�ات الرياضية 
ووعد الجميع بفتح باب االنتماء اىل املنظمة من اجل 
توسيع قاعدتها ومبادئها بسلسلة من الندوات التي 

تساهم بالنهوض بالواقع الريايض.

ابو ال�ضون:حزمة القوانني الريا�ضية هي 
اال�ضا�س..

يف بداية الجلس�ة ش�كر الدكتور عيل ابو الشون 
مدير عام التدريب والربية البدنية يف وزارة الش�باب 
والرياض�ة للقائمني عىل الحواري�ة واهتمامهم بهذا 
املوض�وع الحيوي مثمن�ا منظم�ات املجتمع املدني 
واالع�الم الري�ايض املس�تقل واعترب ه�ذه الخطوة 
خطوة باالتج�اه الصحيح لخدمة الرياضة العراقية 
ثم اس�تعرض انتخابات االندية الت�ي تتواصل حتى 
الي�وم مؤكدا ع�ىل ايجابياته�ا وموضحا س�لبياتها 
واثنى عىل دور وزارة الش�باب والرياضة وتوجيهات 
املهندس جاسم محمد جعفر يف تطوير واقع االندية 
واعتبار هذه االنتخابات خطوة عىل طريق النهوض 
برياضه االنجاز العايل وقال ابو الش�ون بأن املشكلة 
االه�م اليومهي ص�دور قاانون لوزارة الش�باب اوال 
مع غياب قوانني املؤسس�ات الرياضية االخرى وهذا 

يعرق�ل التطور الريايض بس�بب حص�ول تقاطعات 
واختالف�ات فاملطل�وب ص�دور قوان�ني وترشيعات 
لجميع املؤسس�ات الرياضية حزمة واحدة وبشكل 
اليفس�ح املجال لالجتهاد والتقاطع واكد ابو الشون 
عىل ال�دور امله�م والفاعل ملنظم�ات املجتمع املدني 
املعنية بالش�ان الريايض واهميه وج�ود ممثليها يف 

اللجان والهيئات االنتخابية .

االأندية ت�ضبب �ضغوط كبرية..!
محمد ه�ادي واحد من الش�خصيات الرياضية 
التي س�اهمت وتساهم يف اس�تقرار االندية وتثبيت 
اس�س عملها فهو بح�ق اهل ملس�ؤولياته .وقد اكد 
عىل ان انتخابات االندية حققت قاعدة بيانات تخدم 
العمل املس�تقبيل لالندية وان لجان االنتخابات نجح 
يف مهامه�ا النها حيادية وغايته�ا تنفيذ التوجيهات 
والعدالة.واك�د هادي عىل قضي�ة جوهرية وهي ان 
االنتخابات التس�تطيع ان تجلب االحس�ن واالفضل 
دائما فالتكتالت والكولسة واملال والعالقات القرابية 
والعش�ائرية والصداقات لها دور كبري .اما عن واقع 
االندية فقد اكد هادي عىل وجود محاوالت وضغوط 
من قبل مسؤولني دفاعا عن اندية التستحق ان تبقى 
لذا فان انتخاباتنا الحالية وضعت حدا لبعض االندية 
الهزيل�ة !اما ع�ن اللوائح الحالية املزم�ع اعتمادها 

االتح�ادات  انتخاب�ات  يف 
واللجن�ة االوملبي�ة فانها 

يف طوراالعداد واجدها غري منصفة بس�بب العجالة 
والس�يئني  الضعف�اء  بع�ض  وق�د تس�بب تس�لق 
اىل موق�ع ااملس�ؤولية ل�ذا اطالب وباس�م الش�ارع 
الري�ايض بتأجيل ه�ذه االنتخابات وتش�كيل لجنة 
م�ن املختصني الرياضيني والقانوني�ني العداد لوائح 
جدي�دة قد تتح�ول اىل قانون يهي�ئ النتخابات حرة 
ونزيهة واقرح ان يكون نيس�ان الق�ادم موعدا لها 
وان ارصار االخ�وة يف االوملبي�ة عىل تفصي�ل اللوائح 
الخاصة باالنتخابات عىل مقاس�اتهم ستؤدي حتما 

اىل انهيار الرياضة 

اأمرا�س الهيئات العامة 
اما الدكت�ور كاظم الربيع�ي االكاديمي يف كلية 
الربي�ة الرياضية ومدرب املنتخب العراقي الس�ابق 
فقد اعترب ان املش�كلة التي تواجة الرياضة العراقية 
ه�ي يف تركيب�ة الهيئ�ات العامة س�واء يف االندية او 
االتحادات وحتى يف االوملبية حيث تعاني كل الهيئات 
من تواجد امراض مثل القرابة والعشرية واملناطقية 
والطائفية فعلينا اوال ان نش�ذب ه�ذه الهيئات من 
امراضها وبعد ذلك ممكن ان نؤس�س ملرحلة جديدة 
اما اذا ظل الحال عىل ماهو علية فان القادم الريايض 

سيكون فاشال ودون املستوى املطلوب.
وكان للس�باح الس�ابق رسمد عب�د االلة رئيس 
االتحاد العراقي للسباحة فقد شكر املنظمة العراقية 
واالعالم املستقل عىل هذه املبادرة ووعدهم بعالقات 

ايجابي�ة وتع�اون بناء من اج�ل الرياض�ة والوطن 
واضاف عبد االلة ع�ىل ان حضورهه هذه الحوارية 
تم بتوجية اللجنة الخماس�ية املكلفة باعداد اللوائح 
االوملبية وقد اس�تعرض اهم النقاط ايل اتفقت عليها 
اللجنة من اللوائح واكد رسمد عىل ان اللجنة االوملبية 
واتحاداته�ا املركزية تأخرت كث�ريا يف اعداد لوائحها 
او قانونها بش�كل مالئم لبناء الرياضة العراقية وقد 
اتف�ق عب�د االلة مع اغل�ب الطروحات الت�ي قدمها 

املشاركني يف الندوة واجاب عىل االخرى 

يجب تاأجيل االنتخابات!
الدكت�ور صب�اح رضا االس�تاذ يف كلي�ة الربية 
الرياضية ورئي�س مجلس امناء االكاديمية االوملبية 
والناش�ط يف مجال منظمات املجتمع املدني فقد اكد 
عىل ان انتخاب�ات املؤسس�ات الرياضية ان حصلت 
اليوم فانها س�تكون كارثة بس�بب غي�اب القانون 
وع�دم وج�ود لوائ�ح خاص�ة وان اللجن�ة االوملبية 
الوطني�ة العراقية كانت قد وضعت الجميع يف زاوية 
حرج�ة وفصلت االس�تحقاق االنتخابي عليهم فاين 
هي منذ س�نوات اما كان االج�در بها اعداد مرشوع 
قانون اولوائ�ح .لقد اجتمعت االوملبية قبل اس�بوع 

وشكلت لجنة من رؤوس�اء اتحاداتها فصلت 
بدلة مالئمة عىل مقاساتها .واكد رضا عىل 

ضعف عمل االوملبية يف املرحلة الس�ابقة 
وان تكرر الحال فاألمور س�تكون اسوء 

وهنا اطالب بتشكيل لجنة مختصة بمعالجة احوال 
االنتخابات وتداعياتها .

ت�ضي�س الريا�ضة 
وقد تح�دث بعض االخوة الحض�ور عن ظواهر 
محاول�ة  مقدمته�ا  ويف  الري�ايض  القط�اع  غ�زت 
بع�ض السياس�يني اقتح�ام الرياض�ة والعمل عىل 
تسييس�ها فق�د اش�ار الزمي�ل غ�ايل العطوان�ي اىل 
خط�ر تطيي�ف الرياضة واعتماد اس�س غري عملية 
يف اختيار قادتها اما الدكتور فارس س�امي االستاذ 
يف كلي�ة الربي�ة الرياضية فقد اكد ع�ىل اهمية دور 
منظمات املجتمع املدني واهمية تفاعل املؤسس�ات 
الرياضي�ة مع ه�ذه املنظمات وكان�ت الزميلة رواء 
قاس�م املرشفة االختصاصية وعضو الهيئة االدارية 
للمنظم�ة العراقية فقد دعت اىل رضورة وجود املرأة 
يف املؤوسسات الرياضية لغرض املساهمة يف تنشيط 

الرياضة النسوية. 

تو�ضيات ومقرتحات..
وقد خلصت الندوة اىل جملة توصيات ومقرحات 
اتفق الجميع عىل اعالنها وارسالها اىل الهيئة العامة 

للجنة االوملبية الوطنية العراقية.
1-ان انتخاب�ات االندي�ة الرياضية 
نجحت يف اعداد قاعدة بيانات تخدم 
مس�تقبل االندي�ة الرياضية كذلك 
حققت نس�بة جيدة من التغيري يف 

هياكله�ا التنظيمية وخاص�ة يف منصبي امني الرس 
واالمني املايل.

2-تطالب الحوارية بتش�كيل لجنة محايدة من 
االختصاصيني والخرباء بالشان الريايض والقانوني 
لغرض وضع لوائ�ح ناضجة النتخاب�ات االتحادات 

واالوملبية.
3-طالب املجتمعون برضورة تاجيل االنتخابات 
اىل نيس�ان2013 لغرض اعط�اء الوقت الكايف العداد 

لوائح ناضجة او قانون مدروس ومرشع.
4-طالب املجتمعون ب�رضورة االهتمام بتواجد 
الخرباء واالكاديمني واالختصاصيني يف كافة مفاصل 
الرياض�ة ويت�م ه�ذا من خ�الل لوائ�ح والتعليمات 

والقوانني املزمع اصدارها
5-طال�ب املجتمعون ب�رضورة تش�كيل لجان 
أساس�ية تابع�ة للجن�ة االوملبي�ة غاب�ت يف املرحلة 
السابقة مثل لجنة االحتكام ولجنة التضامن االوملبي 

ولجنة الخرباء واملستشارين.
6-ت�ويص الحواري�ة ب�رضورة تش�كيل لجن�ة 
محايدة تضم رجال قانون واختصاصيني بالرياضة 

لغرض اإلرشاف وادارة العملية االنتخابية.
7-تدع�و الحواري�ة اىل توس�يع الهيئ�ة العامة 
لالتح�ادات الرياضي�ة بم�ا يضم�ن تمثي�ال ع�ادال 
لالكاديم�ني والخ�رباء ورواد الرياض�ة ومنظم�ات 

املجتمع املدني املعنية بالشان الريايض.

تح�دث مهاجم امليالن وأس�طورته الس�ابقة يف خط الهج�وم أندريه 
شيفش�ينكو ع�ن الع�ب امليالن الش�اب وهداف�ه يف املوس�م الحايل 
ستيفان الش�عراوي، وناقش النجم األوكراني فكرة التشابه بينه 

وبني املهاجم اإليطايل الشاب.
ولك�ن يف نف�س الوقت حذر شيفش�نكو من خط�ورة تصعيد 
اإلش�ادة به وأن عليهم أن يبحثوا عن طريقة تناسب الالعب 

ليقدم أفضل ما عنده.
ق�ال أندريه: " ال أع�رف كيف يمكن أن أقارن الش�عراوي 
ولكن�ي كل م�ا أعرف�ه أن املقارنات تبقى ض�ارة ألن كل 
بطل يختل�ف عن اآلخر، لك�ن حقيقة فإن الش�عراوي 

يفكرني بنفيس، عىل سبيل املثال عندما يركض".
بينما قال نجم امليالن الس�ابق ديان سافسفيتش عن 
الش�عراوي: " إن�ه يمل�ك كل املقومات ليك�ون العًبا 
كبريًا فهو رسيع ويملك تسديدات جيدة ويهاجم بكل 
سهولة، وتبقى مهمته هى تس�جيل االهداف وإذا ملا 

تفعل ذلك يف إيطاليا ستتعرض لالنتقادات".
أم�ا تعلي�ق خوس�يه ألتافين�ي ف�كان: " الش�عراوي 
يذكرني بنيمار ومييس، فكلهم لديهم انخفاض يف مركز 
الثقل وتج�د الكرة وكأنها تلتصق بأقدامهم، لقد أثبت الش�عراوي 

بالفعل أنه العب جيد".

االعالم الرياضي المستقل:

االولمبية تضع الجميع في زاوية حرجة وتفرض االستحقاق االنتخابي كما تشاء

شيفشينكو : الشعراوي ُيذكرني بنفسي

منحت تس�ديدة مبارشة من اوبافيمي مارتينز الفوز لليفانتي 1-صفر عىل حس�اب 
ج�اره الش�هري فالنس�يا يف دوري الدرجة االوىل االس�باني لكرة الق�دم االحد لتزيد 

الضغوط عىل ماوريسيو بلجرينو مدرب فالنسيا.
وانطل�ق مهاج�م منتخب نيجريي�ا الرسيع ال�ذي انضم لليفانتي الش�هر املايض 
قادما من روبن كازان الرويس للحاق بتمريرة طويلة من زميله جوستافو موناوا 
حارس املرمى يف الدقيقة 22 باستاد بلدية فالنسيا.وسيطر مهاجم انرناسيونايل 

ونيوكاس�ل الس�ابق عىل الكرة املرتدة بصدره قبل أن يس�دد الكرة مبارشة يف س�قف 
املرمى لتجتاز الحارس فيس�نتي جوياتا.وسيطر فالنس�يا عىل الكرة كثريا لكنه ظهر 

ب�ال انياب حقيقي�ة يف الهجوم ليمنى بثالث هزيمة يف س�بع مباري�ات بالدوري هذا 
املوس�م ويبق�ى يف املركز الرابع ع�رش برصيد ثماني نقاط وبف�ارق نقطتني خلف 

ليفانت�ي الذي تق�دم للمركز الح�ادي عرش.ويخوض االرجنتين�ي بلجرينو قليل 
الخربة - وهو مدافع س�ابق لعب مع فالنس�يا كما انض�م لليفربول االنجليزي 
لفرة قصرية - أول تجربة تدريب له يف النادي بعد ان عني بدال من يوناي ايمري 

يف نهاية املوسم املايض.
وخرس فالنسيا تحت قيادة بلجرينو اول مباراة له يف املجموعة السادسة بدوري 
ابط�ال اوروبا امام بايرن ميونيخ االملاني الذي خ�رس يف نهائي البطولة العام 

املايض لكنه تعاىف ليفوز عىل ليل 2-صفر عىل ارضه يوم الثالثاء املايض.
ويمكن لربش�لونة املتصدر ان يزيد من تفوقه عىل ري�ال مدريد حامل اللقب 

اذا حق�ق فوزه الس�ابع من س�بع مباريات هذا املوس�م ع�ىل أرضه عىل 
حس�اب غريمه اللدود يف وقت الحق اليوم )1750 بتوقيت جرينتش( 

يف اوىل مباريات القمة بينهما يف الدوري االسباني هذا املوسم.ويملك 
برش�لونة 18 نقطة من س�ت مباريات بينم�ا ادت البداية املتعثرة 
لريال يف هذا املوسم للراجع اىل املركز السابع بعرش نقاط.وخرس 

ريال الذي يدربه جوزيه مورينيو مرتني هذا املوسم امام خيتايف 
واش�بيلية وه�و نفس العدد م�ن الهزائم التي من�ي بها طيلة 
املوس�م امل�ايض عندماانه�ى احتكار برش�لونة للق�ب لثالث 
سنوات متتالية. وحصل ريال املوسم املايض عىل 100 نقطة 

وهو رقم قيايس.
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االميركي فيلبس يبدع 
في الغولف

ديوكوفيتش يحرز لقب 
بطولة الصين

األملان���ي  ف�����از 
فيت�ل  سيباس�تيان 
سائق رد بول بسباق 
جائزة اليابان الكربى 
فت�ح  وأع�اد  األح�د 
املنافس�ة عىل  ب�اب 
بطولة  يف  مرصاعيه 
لفورم�وال  العال�م 
للس�يارات   1
خم�س  قب�ل 

النهاي�ة  م�ن  س�باقات 
بعدما انسحب االسباني فرناندو الونسو سائق فرياري 

ومتصدر الرتيب بعد ثوان من البداية.
وتقلص اآلن الفارق بني الونسو ومالحقه فيتل حامل 
اللقب الذي حقق انتصاره الثاني عىل التوايل والثالث 

هذا املوسم من 29 نقطة إىل أربع نقاط فقط. 
وج�اء الربازييل فيليبي ماس�ا س�ائق فرياري يف 
املركز الثاني بفارق 20.6 ثانية وراء فيتل يف أول 
صعود للسائق الربازييل عىل منصة التتويج منذ 
أكتوبر ترشين األول 2010 يف حني أسعد الياباني 
كاموي كوبايايش جمهور بلده بإنهاء السباق يف 

املركز الثالث بسيارة ساوبر. 
والف�وز ه�و الثالث لفيت�ل انطالقا من املرك�ز األول يف حلبة س�وزوكا يف 

السنوات األربع األخرية كما حقق أرسع لفة يف السباق.
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فيتيل يتوج بلقب اليابان 
ويقترب من الونسو

عرف االمريكي مايكل فيلبس طريق الشهرة برضباته القوية للماء 
يف منافسات الس�باحة االوملبية لكنه بدأ التألق بعيدا عن االحواض 

وذلك يف ملعب الجولف يف بطولة دانهيل لينكس يف اسكتلندا.
وس�دد فيلب�س وهو أكث�ر ريايض اوملب�ي نجاحا بحصول�ه عىل 22 

ميدالية منه�ا 18 ذهبية رضبة ناجحة من نحو 50 مر تقريبا نزلت 
الحفرة مبارشة. وقال فيلبس “نزلت الكرة اىل الحفرة من الرضبة االوىل 

مبارشة من نحو 50 مرا! هذه أول مرة أفعلها من هذه املسافة.”
واض�اف “لك�ن بخ�الف ذلك فان ه�ذه الرحل�ة رائعة 

منحتني فرصة اللعب مع هؤالء 
الالعبني.

”وأش�اد ب�ول كي�يس املصن�ف 
الثال�ث عاملي�ا س�ابقا بالرضبة 

كي�يس  لفيلبس.وق�ال  املوفق�ة 
“انه�ا رائع�ة حقا. لق�د نجح يف 

تنفيذ الرضبة بشكل مثايل.

أحرز الرصبي نوفاك ديوكوفيتش املصنف األول لقب 
بطولة الصني املفتوحة للتنس امس األحد.

ففي املباراة النهائية ملنافس�ات فردي الرجال تغلب 
ديوكوفيت�ش عىل الفرنيس جو ويلفريد تس�ونجا 
املصنف الثالث بمجموعتني متتاليتني بواقع 6-7 

و2-6.
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هذه المرة من ليفانتي.. فالنسيا يخسر 
للمرة الثالثة في الليغا
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رومينغه: على 
الطليان التعلم من 

األلمان إلنقاذ كرتهم
نص�ح كارل هاين�ز رومينغ�ه املدي�ر التنفي�ذي 

لبايرن ميونخ مسؤويل الدوري اإليطايل بالتعلم من 
األملان كي ينقذوا كرتهم بعد معاناتها الواضحة.

وق�ال رومينغه : “الك�رة اإليطالية يف مأزق، لكنن�ي واثق أنهم 
قادرون عىل التعامل مع األزمة”.

وأض�اف ” املالع�ب األملانية دائم�ًا ممتلئة ألننا نق�دم تذاكر 
بأس�عار يمك�ن رشاؤه�ا من قب�ل الفق�راء، فمث�اًل نحن يف 

باي�رن لدينا تذاك�ر مقاب�ل 7 يورو”.والتف�ت رومينغه إىل 
نوعية املالعب اإليطالية، وطالب املس�ؤولني عنها بتحديثها 

وجعلها مثل املالعب الحديثة يف العالم.

أوزيل على أعتاب 
مانشستر يونايتد !

روما يهزم أتاالنتا بثنائية 
ويصعد للمركز الخامس 

في الدوري اإليطالي

أفادت تقارير إسبانية أن نادي مانشسر يونايتد 
استغل توتر العالقة بني النجم الركي ميسوت أوزيل 
ومدرب�ه جوزيه مورينهو . وأوضح�ت صحيفة " ماركا 
" اإلس�بانية أن س�ري أليكس فريغس�ون مدرب الشياطني 
الحمر س�يعرض عىل أوزي�ل 30 مليون ي�ورو ومن املحتمل 
جدا أن يوافق مورينهو عىل بيعه بعد تراجع مستواه يف اآلونة 
األخرية.وكان�ت الصح�ف اإلس�بانية قد نرشت ص�ورا ملورينهو 
وه�و يرصخ يف وج�ه الالعب خالل مباراة الريال م�ع ديبورتيفو ال 
كوروني�ا دون ذك�ر العبارات التي رددها مورينه�و لكن صحيفة " إيل 
كونفيدونثي�ال " قال�ت ب�أن مورينهو انفجر يف وجه العب�ه يف غرفة تغيري 

املالبس قائال له :" ماذا تظن نفسك زيدان .؟

صع�د فري�ق روم�ا إىل املرك�ز الخامس يف 
ال�دوري اإليط�ايل لكرة الق�دم بعدما تغلب 

عىل ضيف�ه أتاالنتا 2/صفر ام�س األحد يف 
املرحلة السابعة من املسابقة.

وارتفع رصيد روما إىل 11 نقطة لينتزع املركز 
الخام�س من س�امبدوريا بينم�ا تجمد رصيد 
أتاالنت�ا عند خم�س نق�اط وتراج�ع إىل املركز 

الثامن عرش بفارق األهداف خلف بالريمو.
وافتتح ايريك الميال التس�جيل لروما يف الدقيقة 
30 ث�م أض�اف ماي�كل ب�راديل اله�دف الثاني 

للفريق يف الدقيقة 62 .
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        بغداد/ المستقبل العراقي

»برصاح�ة، كن�ت يف طريق�ي للوق�وع يف 
الخط�أ ولكن الل�ه تعاىل أحبن�ي وأبعدني عن 
فتاة حاولت إيقاعي يف طريق اإلغواء واللجوء 
إىل ال�زواج العريف، من خ�ال دعوتي إىل مراكز 
االنرتن�ت بعد انته�اء الدوام امل�دريس«، بهذه 
العبارة شكرت طالبة يف إحدى ثانويات البنات 
يف مدين�ة كركوك ربها ع�ى »النجاة« من فخ 
إحدى زمياتها التي حاولت إقناعها بالهروب 
مع أحد الش�باب الذين يس�تدرجون الفتيات 

عرب فيسبوك.
ع�رب  الفتي�ات  اس�تدراج  ظاه�رة  إنه�ا 
اإلنرتنت وفيسبوك بالتحديد تعود إىل الواجهة 
م�ن جدي�د، بع�د تس�جيل العديد م�ن حاالت 
الخط�ف أو اله�روب التي بات�ت تثري مخاوف 
األهل وتحريهم يف كيفية الترصف مع بناتهن 
خصوصاً يف ظل تزايد دخول التقنيات الجديدة 

من االتصال االجتماعي يف صفوف الشباب.
ع�ن  نق�ا  قصته�ا  ق.«  »س.  وت�روي 
»الس�ومرية ني�وز«، أم�ًا يف أن تك�ون عربة 
لفتي�ات جيله�ا، خصوص�اً اللوات�ي يعان�ن 
من »قل�ة الرصاحة« مع األه�ل، قائلة »بدأت 
نف�ي يف موق�ع  الحكاي�ة عندم�ا س�جلت 
التواص�ل االجتماع�ي فيس�بوك تح�ت اس�م 
مس�تعار طبعاً، بمس�اعدة صديقتي )ل. ع(، 
وأدمنا ع�ى مراكز النت للتعرف عى الش�بان 

والتحدث إليهم بحرية مطلقة«.
وتضيف الفتاة أن صديقتها حرضتها عى 
مطالب�ة والدتها برشاء هات�ف محمول »كي 
أس�تخدمه حن أتأخر يف العودة إىل املنزل بعد 
الخروج من املدرس�ة، كما كان لدينا اش�رتاك 
مع س�ائق س�يارة أج�رة حديث�ة ليوصلنا إىل 

مركز االنرتن�ت بعد أن طلب�ت مني صديقتي 
ذلك مرات عدة«.

وتقول الفتاة »تعرفت من خال النت عى 
ش�اب يبلغ م�ن العمر 25 عام�اً، وهو خريج 
كلية، وع�رض عيل الزواج خ�ال حديثنا عى 
املوبايل، وحن رأيت�ه ألول مرة يف مركز النت، 
وج�دت أنه لطيف«، مش�رية إىل أنه »بعد فرتة 
م�ن العاقة الحميم�ة عى االنرتن�ت وخدمة 
الن�ت الت�ي حملتها عى املوباي�ل، طلبت مني 

صديقت�ي إقناع أهيل بأنن�ي ذاهبة إىل الدرس 
الخصويص، كي نذهب س�وياً للقاء صديقينا 
يف منزل قريب يف وسط كركوك بهدف مناقشة 
موضوع الزواج العريف وكيفية الس�فر بعدها 

إىل الخارج معهما«.
وتتابع الفتاة »كنا قد أتممنا أنا وصديقتي 
كل يشء مع الش�ابن، وحددنا ساعة للهروب 
إىل من�زل الش�اب لقض�اء ليل�ة هن�اك قب�ل 
الس�فر إىل الخارج، لكن القصة ب�دأت عندما 

جاء الش�اب ليأخذني بس�يارته وس�ألته عن  
صديقت�ي وقال إنها تنتظرن�ا يف املنزل، لكنها 
ل�م تكن موجودة وطلب من�ي أن أنتظره ملدة 

ساعة«.
ويس�ود الصمت للحظة إذ تستذكر الفتاة 
الحادث�ة بحرسة ث�م تس�تأنف حديثها »حن 
تجول�ت يف املن�زل، انتابن�ي ش�عور بالخوف 
من مس�تقبل مجهول، خرج�ت هاربة وعدت 
إىل أحض�ان أم�ي باكية وقصص�ت لها ما دار 

بالتحديد«.
وتؤك�د الفتاة أن »والدت�ي طلبت الذهاب 
إىل من�زل صديقتي للتحدث م�ع أهلها، لكنها 
نكرت املوضوع، وتبلت عيل واتهمتني بإقامة 
عاقات مش�بوهة مع الش�باب«، الفتة إىل أن 
»أمي أكدت يل أنها س�تعالج املوضوع بحكمة 

وروية، ونقلتني من مدرستي«.
الناش�طة يف حقوق اإلنسان رسود محمد 
فال�ح تق�ول أن ظاه�رة ه�روب الفتي�ات أو 
اس�تدراجهن عرب موق�ع التواصل االجتماعي 
موج�ودة ، لكنه�ا تش�دد ع�ى أنها »ليس�ت 

منترشة بصورة كبرية«.
وتضي�ف فال�ح أن »االنفت�اح االلكرتوني 
وعدم إملام الوالدين بأهمية وخطورة استخدام 
االنرتني�ت يف آن، والس�ماح لفتي�ات بقض�اء 
س�اعات مطولة من دون متابع�ة، فضاً عن 
ال�دور الس�لبي لإلع�ام، كلها عوامل تس�هم 
به�دم وتفكيك األرسة وتش�جيع الفتيات عى 
املجازفة والهروب تطلعاً لحياة ومنسية، كما 
يحص�ل يف املسلس�ات املدبلجة غ�ري الهادفة 
الت�ي تبث عرب الفضائيات وتح�اول الرفتيات 

تقليدها«.
وتدع�و فالح امل�دارس وأولي�اء األمور إىل 
»لعب دورهم الرئيي واعتماد أساليب الرتبية 
الحديث�ة من خ�ال التفكري يف األس�باب التي 
دفعت الفتي�ات إىل ارتكاب الخط�أ، إىل جانب 
حم�ات التوعي�ة واعتماد الحوار ب�دل العنف 
والتهديد والرضب«، معتربة أنه »عندما تعيش 
الفتاة يف عائلة متماسكة تتواصل مع بعضها 
البعض، فلن تبح�ث عن عاقات خارج نطاق 
األرسة، أو حت�ى يف املدرس�ة عندم�ا تتح�اور 
املرش�دة أو الباحث�ة االجتماعية بش�كل بناء 

سيكون لها أثر كبري عى مستقبل الفتاة«.

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 

مج�رد املطالبة بقانون لحماية الطبيب م�ن عدوان الهمج,  مدعاة 
للح�رج, فاملعروف والج�اري يف كل املجتمعات اح�رتام وتقدير الطبيب 
وكل ذك�ي ومب�دع وفع�ال ورمز ومعط�اء وبدرجات تتناس�ب وثقافة 
ووع�ي وتحرض املجتمعات ... والطبيب يف مجتمعنا كان محظوظا عى 
مكانته ومنزلته االجتماعية وعلو شأنه بن الناس.. اىل ان )حلت( علينا 
)الديمقراطية( املفصلة بدقة حس�ب الغايات واملرامي, فانحط الطبيب 
مع عناوين اخ�رى وبات عرضة لتطاول وابتزاز األمين )واملتمنطقن( 
بالديمقراطية وس�واهم وبلغ الحال انه ال طبي�ب يف العراق, إال ما ندر, 
ال يفك�ر بالفرار من هذا الذي يعيش�ه ويعانيه م�ن املراجع ومن بعض 
اإلدارات  ومن اإلجراءات التي تدفعه للعن اليوم الذي اختار فيه أن يكون 
طبيب�ا... وباتت هذه القناعة متداولة وش�ائعة حتى يف قاعات الدرس 
ومجال�س بث الش�كوى, يمتن الجميع للدكتور وزي�ر الصحة لتقديمه 
قانون حماية األطباء ..وهو قانون يؤرش وباء اجتماعيا وقيميا  اال انه 
صار رضوريا ...فقد انبثق من مجتمعنا ما لم يكن معروفا وال معقوال 
...وان نظرة مس�ؤولة وجادة وحريص�ة تبن تأثري الزلزال الديمقراطي 
ع�ى منظومة املواقع واالعتبارات للرم�وز واألعام والبناة..  وقد ُيفاجأ 
املراقب اذ يبرص بحال عناوين وقامات عماقة يف ميادين الخلق واإلبداع 
املختلفة ...فا غرابة ان يعام�ل الطبيب بهمجية من االطراف املختلفة 
..وبما ارغمه عى التفكري بالفرار والهزيمة ..فكان سيد املستشفيات يف 
دول الخلي�ج واملنطقة وبلدان اوربا ..بدل هذا اإلذالل والخوف والتعامل 
املخج�ل واملهن ...وحصل ,باملقابل ,ان تناقص االطباء يف العراق وباتت 
املستش�فيات تبك�ي عليه ,ليع�وض  باطباء غري عراقي�ن ..فهل حدث 
هذا يف بلد آخر ؟؟؟؟ االكيد ان املش�كلة اعمق واخطر من تعامل همجي 
مع الطبي�ب, ومع كل البن�اة والكبار واملوهوبن...وم�ن اعراض العلة 
انه يصعب حتى تس�مية السبب وتشخيص الحالة ..وبما يعني انتظار 
اخ�اء البلد من مبدعي�ه وعقوله ويجفف منه�م ..وال يبدو ان القيمن 
ووالة األم�ر قد الحتهم ومس�تهم الريح م�ن الحرائق املس�تعرة.. فهم 
غائبون يف )املحاصصة( ومش�غولون بأطول خاف�ات مزمنة.. يف حن 
تت�رسب العقول الفذة اىل الخارج مع العمل�ة الصعبة, مع الثروات, مع 
املعاني ...وليس امامنا ..بخصوص االطباء ,س�وى السيد وزير الصحة 
نستحثه وندعمه لتطبيق قانون حماية االطباء ...وما اذا كان له رأي؟

عدنا كما ذكرنا س�ابقاً الح�دود، واآلن أصبحت الحرب حرب وجود 
وعلين�ا تحم�ل وزر حماي�ة أرض الوطن وس�الت الدماء غزي�رة كأنها 
الس�يول يف مع�ارك رشق البرصة وم�ا تبعتها من مع�ارك فاقت حدود 
التصور يف األهوار أطلق عليها تسمية )تاج املعارك( وربما ألنها بالفعل 
الت�اج الذي وضع عى تال القتى والش�هداء من الجانبن فهذه املعارك 
حصدت لوحدها أكثر من مئة ألف ضحية من الطرفن دون أن يحس�م 
األمر، تمر السنن مثقات فإيران تنادي بعام الحسم والعراق يقول أنه 
قاب قوس�ن أو أدنى من قتل الثور الذي يرفس رفس�اته األخرية وجاء 
شباط 1986م بعد أيام مألها املوت يف العام 1985م، هذا الشهر الذي كان 
للعراقي�ن معه قصة ال يمك�ن أن تنىس ما دامت هنالك ذاكرة حية فقد 
سقطت الفاو وبدأت أرتال القوات العراقية بالتقدم عى أمل استعادتها، 
كانت ماكينة املوت أرسع بكثري من ماكينة فرم اللحوم لدى ربات البيوت 
ومش�هد الجثث وهي نصف مغطاة بالغرين الرمادي يف منطقة اململحة 
يثري بالنفس االش�مئزاز، األرض أصبحت كأنه�ا وجه مصاب بالجدري 
من كثرة الحفر التي أحدثتها رش�قات املدفعية والصواريخ فهذه األيام 
ال يمكن أن تغادر الذاكرة ونداءات )يا حوم أتبع لو جرينا( باتت تنطبق 
علينا نحن العراقين ولكن بش�كلها املعكوس فباس�تطاعة الحوم وهو 
طائ�ر رشس تعود عى أكل لحوم الحيوانات النافقة أن يختار ما يش�اء 
م�ن جث�ث العراقين وهي ملقاة ع�ى الطرق�ات أو يف املاجئ املتهدمة 
دون أي عناء، مراكز جمع الخس�ائر ت�كاد أن تكون ممتلئة لياً ونهاراً 
رغم عمليات اإلفراغ املس�تمرة لها بواس�طة العج�ات املخصصة لنقل 
الجث�ث والتي لم تتوقف ع�ن الحركة لحظة واح�دة وحينما لم تتمكن 
ه�ذه العجات من اإليفاء بمتطلبات نق�ل الجثث حورت عجات أخرى 
عى عجل لتنظم إىل أسطول نقل املوتى، أيام عصيبة ويف كل ليلة يرتقب 
قائدنا املهيب أخبار الجبهة علهم يعيدون لنا الفاو من جديد وحتى ليلة 
عي�د مياده التي أراد فيها أن تك�ون هديته لتلك الليلة إعادة الفاو كان 
العراقي�ون أوفياء معه فقد قدموا له تل�ك الليلة وهو يرقص الجوبي يف 
إحدى قرى صاح الدين ويقوم بش�واء اللح�م بطريقة تذكرنا بأجدادنا 
من الهنود الحمر، كانت هدية العراقين له آالفا من الشهداء عى السدة 
الشمالية التي لم يفلحوا باقتحامها وبقيت جثثهم هناك عامن كاملن 
حيث ش�وهدت هذه الجثث الحق�اً من قبل القطعات التي اس�تطاعت 
اس�تعادة الفاو يف نيس�ان من العام 1988م وهي متهرئة لم يبق منها 
س�وى هي�اكل عظمية وقطع معدني�ة معلقة يف الرق�اب تثبت أن هذه 
الهياكل هي لجنود وضباط عراقين قتلوا عى هذه الس�دة املش�ؤومة، 
تتس�ارع الخطى بع�د أن توقف التناطح بن الثوري�ن يف أقىص الجنوب 
ليتحول القتال نحو الش�مال ولتعاق�ب حلبجة من قبل القائد الرضورة 
ب�أن يحك�م باإلع�دام خنق�اً وبالغازات الس�امة عى خمس�ة آالف من 
ساكنيها جراء قيامهم بالنظر إىل الجنود اإليرانين وهم يمرون إىل جوار 
مدينته�م يف إح�دى عملياتهم التي باءت بالفش�ل الحق�اً وهكذا دفعت 
حلبج�ة ثمن مروره�م موتاً، وليخرج علينا عبد الجبار محس�ن الامي 
املتح�دث باس�م القيادة العامة للقوات املس�لحة ليؤك�د أن ما حصل يف 
حلبجة ما هو إال كذبة فارس�ية مجوسية قام برتويجها سليلو الخيانة 
أم�ا هذه الجثث التي مألت ش�وارع وأزقة حلبجة فهي مس�توردة من 
الص�ن كلعب لألطفال، ألقي�ت من قبل الطائرات العراقية ليتس�ى بها 

أطفال كردستان العراق، وللحديث بقية.

  * حاتم حسن 

  * حسن البيضاني

الطبيب ..و..اهلمج

صتدام واحلتروب 
والنتائج باملقلوب

انشغاالت

بين السطور

لتحري���ر  مدي���ر ا

      بغداد/ المستقبل العراقي

 وس�ط حضور نخبة من الكّتاب والصحافين العراقين، احتفل أعضاء من 
هيئ�ة تحرير مجلة »بيت« الثقافّية الفصلّي�ة، بإطاق العدد الثالث منها، وذلك 
يف ش�ارع املتنب�ي –قيرصية مكتبة الحنش- األس�بوع امل�ايض، وتبادل كّل من 
الش�عراء س�هيل نجم ومحمد ثامر يوسف وحس�ام الرساي أطراف الحوار مع 

الجمهور الذي شاركهم يف االحتفاء بهذا املطبوع الفصيل.
 وتحّدث أعضاء هيئة التحرير عن مستقبل املجلة وامللفات التي يمكن اإلعداد 
إليه�ا، مع ترصيحات صحافّي�ة جانبية لعدد من ممثيل وس�ائل اإلعام، مثلما 
انتهى الحفل بتوقيع نسخ من »بيت« 
للجمه�ور ال�ذي ح�رض االحتفالي�ة، 
وكان م�ن بينهم: الناق�د صالح زامل، 
الروائي سعد سعيد، الشاعر واملرتجم 
أحمد هاش�م، والش�عراء صفاء ذياب 
وعم�ر الجفال وصفاء خل�ف وغريب 
اس�كندر ود.نصري غدي�ر وعيل وجيه، 
والقاص كاظم حس�وني، والنّقاد عيل 
الس�لمان وصادق  س�عدون وحس�ن 

نارص الصكر.

      المستقبل العراقي / وكاالت

كرمت رشك�ة »آب�ل« املعلوماتي�ة األمريكي�ة الجمعة 
رئيس�ها األس�طوري الس�ابق س�تيف جوبز بعد سنة من 

رحيل�ه بنرش رشي�ط فيديو ع�ى موقعه�ا االلكرتوني.ويف 
الرشي�ط، أعلن تيم كوك الذي خلف س�تيف جوبز كمدير عام 

للرشك�ة أن »وفاة س�تيف قبل س�نة كان�ت لحظة صعبة 
وحزينة بالنس�بة إلين�ا جميعا«.وأضاف »آم�ل أن يفكر 
الجميع اليوم يف حياته االس�تثنائية واألس�اليب املتعددة 
التي حس�ن من خاله�ا العالم«.ويض�م الفيديو ومدته 

دقيقت�ان مجموعة م�ن صور س�تيف جوبز ب�ن الثمانينات 
وس�نوات حياته األخرية يظهر فيها وهو يعمل أو يمسك بيده 
منتج�ات مهمة من صن�ع »آب�ل«. ويف الخلفية يمكن س�ماع 

إعاناته وتعليقاته بشأن هذه املنتجات.

»بيتت« تطلتق عتددها الثتالث
 يف شتتارع املتنتبي

جتتوبز ستيتف  "آبل" تكترم 

آي فون 5 ال يعرف 
بإرسائيل

فتاة عرب »فيسبوك«: حّددنا ساعة اهلروب لكنه خذلني!

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

CNN /الهور       

 ق�د ال تج�د يف حيات�ك أطيب من 
املأك�والت الباكس�تانية، فمنها املقيل 
واملحم�ر بالزي�ت، ومنه�ا املطب�وخ 

       لندن/ رويترز

م�ن  بريطاني�ان  زوج�ان  أنق�ذه  بعدم�ا   
اضطراب�ات الربي�ع العربي الت�ي اجتاحت مرص 
ضمن دول أخرى العام امل�ايض وتكلفا الكثري من 
األموال لنقله إىل بريطانيا اختفى القط الضال من 

منزل الزوجن.
وكان الزوج�ان دون وريلتون اليوت يقضيان 

عطلة يف منتجع الجونة يف مرص الذي كان شبه 
مهجور وقت اندالع االنتفاضة يف كانون الثاني 
2011 عندم�ا عثرا عى القط الصغري ووقعا يف 

حبه وقررا نقله إىل بريطانيا.
وبعدما قىض س�تة أش�هر يف الحجر الصحي 
وكل�ف األرسة الحق�ا فاتورة قيمتها س�تة آالف 

جني�ه إس�رتليني )9700 دوالر( انتق�ل القط 
الذي س�مي )عم�ر( إىل من�زل أرسة اليوت 

الواقع يف قرية صغرية قرب اوكسفورد.
ومنذ أس�بوعن اختف�ى القط من 

متج�را  تمل�ك  الت�ي  األرسة  من�زل 
للحلوى.

وقال دون اليوت لرويرتز »لم 
يتج�ول أب�دا خارج )املن�زل( من 

قبل... أعتقد أن أحدا ما أخذه«. 

ويحاول الزوجان حالي�ا تنظيم حملة للبحث 
عن الق�ط يف جميع من�ازل القري�ة وعددها 300 
منزل لكن إقناع رشكات التأمن بأن عمر يستحق 
تكلف�ة ه�ذه الحملة يب�دو أمراً عس�ريا. وعرض 
الزوج�ان مكاف�أة قدره�ا 25 جنيه�ا إس�رتلينيا 
)40.18 دوالر( مل�ن يعي�د الق�ط عم�ر فضا عن 

تزويده بالشيكوالته مدى الحياة.

بكمي�ات هائلة من الس�من والزبدة، 
وه�ي مكونات كفيل�ة بإضافة بضع 

كيلوغرامات إىل وزنك.
الحكوم�ة  أقل�ق  األم�ر  ه�ذا 
الباكستانية، فيبدو أن الكيلوغرامات 

املتزاي�دة اس�تهدفت رشيح�ة معينة 
من موظفيها، وه�ي رجال الرشطة، 
الذي�ن من املف�رتض أن يس�اهموا يف 

حماية الباد وخدمة الشعب.
ش�يخ افتخ�ار، الرج�ل الثاني يف 
دائ�رة الرشط�ة البنجابي�ة، يقول إن 
الدائ�رة خصص�ت موقع�ا ملمارس�ة 
الرياض�ة البدني�ة لرج�ال الرشط�ة، 
ورفع�ت ش�عارا مف�اده: »اخ�رسوا 

وزنكم أو وظيفتكم.«
ويقول ش�يخ افتخ�ار: »ال يجب 
أن يكون قي�اس الخرص أكثر من 48 
أنجا«.وتب�دأ التمرين�ات الرياضية يف 
غرفة ملحقة بقس�م الرشطة، حيث 
يراق�ب املدرب جميع الح�ركات. وقد 
ال تك�ون األجه�زة املس�تخدمة هن�ا 
هي األفضل، ولكن يمكن اإلحس�اس 
بالجه�د الذي يبذله الرجال، وس�ماع 
نبضات القلوب املتس�ارعة. أما إذا لم 
يحقق بعض الرجال الهدف املطلوب، 
فيبدو أن الحكومة ستتخذ اإلجراءات 
القانونية بحقه�م. وبعد االنتهاء من 
رفع األثقال، يلع�ب الرجال الحركات 

الس�ويدي، لح�رق كمي�ات أك�رب من 
الدهون. قد يس�خر البعض من بدانة 
أن  عليه�م  ولك�ن  الرشط�ة،  رج�ال 
يتذك�روا أن دخلهم اليومي ال يتجاوز 
ال�دوالرات الع�رشة، لذا فه�م يبذلون 
قصارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف.
محم�د أزاد يق�ول إن آخ�ر م�رة 
م�ارس فيها الرياض�ة كانت قبل 20 
عام�ا، ولدي�ه ثاث�ة أطف�ال ويعاني 
الس�كري، لكن�ه يق�ول إنه س�يبذل 

جهده يف خدمة وطنه.

     بغداد/ وكاالت

ذك�رت صحيف�ة معاري�ف ع�رب موقعه�ا 
اإللكرتوني أن مس�تخدمي جهاز أيفون 5 الذي 
وصل اىل ارسائيل مؤخرا اكتش�فوا ان الجهاز ال 
يذكر الق�دس كعاصمة إلرسائيل كما هو الحال 
لدى ذكره عواصم الدول األخرى.وقالت انه حيث 
يظهر اسم الدولة أمام اسم العاصمة لباقي دول 
العال�م فمثا لندن � انجلرتا، بانكوك 
� تايلن�د، اما الق�دس � فلم يظهر 
أمامه�ا اس�م إرسائي�ل كم�ا جاء 
الجديد.  الجه�از  ضمن تطبيق�ات 
وذك�رت الصحيفة انه لم يصدر أي 
تعليق رس�مي من رشكة آبل فيما 
إذا كان ذل�ك ناتجا ع�ن خطأ فني 
او أمر مقصود.وأضافت الصحيفة 
ان مس�تخدمي الجه�از اكتش�فوا 
ايضا انه ل�دى الدخول اىل الخارطة 
الجه�از فإن  بتطبيق�ات  املرفق�ة 
الخارط�ة ال تظه�ر ان القدس هي 

عاصمة إلرسائيل.
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