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           المستقبل العراقي/خاص
ق�ال عضو ف�ي مجلس الن�ّواب إن »صفق�ة هروب س�جناء تكريت 
تم�ت بعلم وتمويل من قبل ثالثة من أعضاء مجلس النواب ومس�ؤولين 
�قوا م�ع مجاميع إرهابية  في الحكومة المحلية«، مؤكدِّاً أن هؤالء »نسَّ
وأفراد من العش�ائر لتهريب س�تة محكومين باإلعدام وواحد بالمؤبد«.
وأوضح عضو مجلس النّواب أنه »تم تهريب الس�جناء خش�ية من فضح 
بعض الملفات التي هدَّد بها المحكومون المسؤولين بفضحهم في ما لو 

استمر حبس�هم«، مبيناً أن »المحكومين اشترطوا على 
السياس�يين الثالثة تأمي�ن مالذ آمن لهم بع�د تهريبهم«.

ولفت المصدر إلى أنه »تم تهريب السجناء إلى إقليم كردستان 
ف�ي موكب مس�ؤول كبير«، مضيف�اً »تم نقلهم بعد ذلك الى س�وريا 

ليتولوا بعض األعمال في صفوف الجيش السوري الحر«. وذكر المصدر 
أن »هناك مس�ؤولين على علم كامل بتفاصيل العملية ومن وقف خلفها 

إال أنهم غّضوا الطرف عنها بسبب المصالح السياسية«.
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مصدر لـ                       : 3 نواب خططوا هلروب 
معتقيل تكريت  !!

مسؤول أمريكي رفيع يف بغداد ملداولة تغريات املنطقة!!

»تعريف اإلرهاب« يؤجل تصويت الربملان عىل العفو العام

األسلحة الروسية و«السياسة« 
مع سوريا.. من عالمات 

الساعة !!
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           بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر مطلع، امس الثالثاء، عن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى العراق 
نهاية تشرين األول الجاري او مطلع الشهر المقبل، مؤكداً على أن الزيارة تتضمن جدول 
اعمال “حافل” على رأس�ه التطورات في س�وريا.وقال المصدر الذي طلب عدم اإلش�ارة 
إلى اس�مه، إن “مسؤوالً أمريكيا رفيع المستوى س�يزور العراق نهاية الشهر الجاري او 
مطلع الش�هر المقبل لمناقشة العديد من األمور المهمة وعلى رأسها القضية السورية”.

وأردف المص�در أن “الوالي�ات المتح�دة األمريكية لديها معلومات ح�ول عدد من األمور 
وسيتم مناقشتها بين الطرفين ومنها وجود عقود تخص تصدير العراق للنفط الخام إلى 
س�وريا لمدة س�نة كاملة إلى جانب س�ماح العراق بعبور المساعدات إلى نظام االسد من 
ايران عبره”، مؤكدا، على أن “المس�ؤول األمريكي سيعمل على حث العراق على 
إنزال جميع الطائرات اإليرانية التي تمر عبره لتفتيش�ها”.وزاد أن المسؤول 
األمريكي س�يعرض خالل زيارت�ه مجموعة من المعلوم�ات والوثائق 
الس�رية التي تؤكد مرور طائرات إيرانية عبر العراق تحمل أسلحة 

إلى سوريا.

املصادقة عىل منحة طلبة املعاهد والكليات الشهرية

مصدر سيايس: “مزاجات 
طفولية” وراء تأجيالت 

»الوطني« !
       ابو ظبي/ المستقبل العراقي

هاجم وزير الخارجية اإلماراتي، الشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان، جماعة اإلخوان المسلمين، 
وشدد على ان فكرهم ال يؤمن بالدولة الوطنية”، 
مش�يرا ف�ي الوقت نفس�ه إلى “أخط�اء ترتكب 
من قبل بع�ض األفراد أو التنظيمات الس�تغالل 

الدول”.
وفي مؤتم�ر صحفي مع نظي�ره األوكراني 
ف�ي أبو ظب�ي، قال عب�د الل�ه، االثني�ن، إن هذا 
التنظيم ال “يؤمن بس�يادة ال�دول”، ولذلك ليس 
غريب�ا أن “يق�وم التنظي�م العالم�ي لإلخ�وان 
المس�لمين بالتواصل والعمل على اختراق هيبة 

الدول وسيادتها وقوانينها”.
وكانت الس�لطات اإلماراتية أعلنت في تموز 
الماضي أنه�ا فككت مجموعة من اإلس�الميين 
وكان�ت تع�د مخططات ض�د األم�ن، وتناهض 
دس�تور الدول�ة، واتهمته�م بالتآم�ر عل�ى أمن 

الدولة واالرتباط ب�”تنظيمات خارجية”.

اإلمارات هتاجم اإلخوان: ال يعرتفون 
بالدول وهم خطٌر علينا !!

صفقات كاز مهرب كبرى تكشف فساد
شخصيات اردنية وعراقية نافذة تغطي عمليات 

التهريب المنظمة 
للمشتقات النفطية !!

غدًا في                                      وبالوثائق
ص4

         المستقبل العراقي/خاص
قال مصدر سياسي بارز إن “االجتماع الوطني 
المرتق�ب لن يك�ون الح�ل الفعلي للخالف�ات بين 
الكتل السياس�ية”، الفتاً إل�ى أن “عقد اآلمال على 
ه�ذا االجتماع لمعالجة كافة الخالفات الحادة بين 

المكونات هو ضرب من العبث”.
وأك�د المص�در أن “المس�اومات حاض�رة في 
كل ش�يء متعلِّق باالجتماع الوطن�ي”، مبيناً أنها 
وصل�ت إل�ى “ترتي�ب م�كان الجل�وس، فالقائمة 
تتضم�ن آلية الجل�وس ومكان السياس�ي الفالني 
أو زعي�م الكتل�ة فض�اًل عن رفض حض�ور بعض 
األسماء أو جلوسهم في أماكن بعيدة عن المقدمة 

والمنتصف”. 
وأوض�ح المص�در أن “الش�روط المقدَّمة من 
بع�ض الكتل تنم عن تصرف�ات طفولية”، مضيفاً 
“انه�م ليس�وا مهتمي�ن باالجتم�اع الوطن�ي أو 
المصلح�ة الوطنية”، مؤكداً أنهم “يش�اركون في 
تعقيد األم�ور والحيلولة دون تصاف�ي المكونات 

واتفاقها”.

كركوك تسجل 492 حالة 
بمرض الثالسيميا من أصل 

3000 حالة يف عموم العراق

القضائيني “مقطوعة” للمحققني  ألف   500 ختصيص  “النواب” يعلن 

وختـضعها الدولــة  األحـزاب“ تبتلـع  “دكاكني 
 ملبــدأ املحســوبيــة !!

          بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، امس الثالثاء، 
أن عطلة المجلس س�تبدأ اعتبارا من الرابع عش�ر من شهر 

تشرين الثاني المقبل ولمدة شهر واحد.  
وقال الخالدي في مؤتمر صحافي إن »رئاس�ة البرلمان 
ورؤس�اء الكتل اتفقوا خالل اجتماعهم الذي عقدوه اليوم 
عل�ى أن تك�ون عطل�ة الفصل التش�ريعي للبرلمان ش�هرا 
واحدا«.وأض�اف الخالدي أن »العطلة س�تكون اعتبارا  من 

14 تشرين الثاني الى 14 كانون االول من العام الحالي«.

»النواب« يغلق أبوابه شهرًا !!

          دمشق/ المستقبل العراقي
عين الرئيس السوري بشار االسد امس الثالثاء سفيرا 
جديدا لبالده في العراق خلفا للسفير نواف الفارس 
الذي اعلن انشقاقه عن النظام السوري في تموز 
الماضي. وذكرت وكالة األنباء الرسمية )سانا(، 
ان االسد اصدر مرسوما يقضي بتسمية صطام 
جدع�ان الدندح س�فيرا لس�وريا ل�دى العراق. 
وأعلنت وزارة الخارجية الس�ورية غداة انشقاق 
الس�فير إقالته ف�ي بي�ان معتب�رة ان تصريحاته 
»المتناقض�ة م�ع واجبه« ف�ي الدفاع ع�ن بالده 

تستوجب »المساءلة القانونية والمسلكية«.

الدندح سفري األسد يف العراق

طالباين جيمع بني 
“األختني” !!

رومن��ي: القاع��دة 
كل��ت مكاس��بنا  أ

في  الصعب��ة 
الع��راق 

العراق والكويت
لخاص��رة لغ��در واالنتقام ف��ي ا بع.. س��كين ا لس��ا لفص��ل ا ا

ص2

التوم��ان يخفض اس��عار الخض��ر والفواكه ف��ي البصرة !!
ل��ى: قوات أميركي��ة تتواج��د ف��ي قاع��دة الويره��اوس !! ش��هود عي��ان في ديا

العراق ثاين اكرب مصدر للنفط 
يف العالـم عام 2035 بفائدة

 5 ترليون دوالر سنويًا

املالكي يشرتي طائرات روسية »عاطلة« !!
تفاصيل ص2 - 3 
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وزارة التخطيط: ارتفاع طفيف ملؤرش التضخم بنسبة %5
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

ه�ذه رس�الة أوجهها لدول�ة رئي�س الوزراء 
ن�وري المالك�ي على هام�ش زيارته لموس�كو، 
ولقائه الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وتوقيعه 
عل�ى صفقة أس�لحة متنوع�ة بخمس�ة مليارات 
دوالر أميركي، وسياستنا إزاء الملف السوري وما 
يجري من تطورات على هامش هذا النزاع  الذي ال 

ينتهي حتى انتهاء الساعة!.
أنه�ا من دون ش�ك، خطوة جريئ�ة، أن يقوم 
رئيس وزراء عراقي بعد عش�ر س�نوات من إتمام 
التغيي�ر باآلليات العس�كرية األميركي�ة، ووجود 
أس�طول من الطائرات والمدمرات واكبر س�فارة 
أميركية في الش�رق األوس�ط بالقرب من القصر 
الجمهوري رمز الس�يادة الوطني�ة، وعنوان البلد 
القومي بزيارة لموس�كو وإب�رام اكبر صفقة في 
تاري�خ العالق�ات الروس�ية العراقي�ة، وس�يكون 
علين�ا نحن العراقيي�ن أن نقرأ تلك الزي�ارة قراءة 
متع�ددة لطبيعة الزي�ارات العراقية للدول الكبرى 
وهي زيارة ستدش�ن تاريخا جديدا ومس�توى من 
العالق�ات قد تحس�د عليه روس�يا وهي تس�تعيد 
عرش�ها الش�يوعي عبر إرادة اإلس�الميين الجدد، 
وال تحس�د علي�ه بغداد المغض�وب عليها من قبل 
واش�نطن.. فه�ل نح�ن س�ائرون دول�ة الرئيس 
إلى حتفنا السياس�ي بعد إتم�ام الصفقة، ام اننا 
س�ائرون باتج�اه "الحيادي�ة" في ق�رن ال يقبل 
القس�مة على النفوذ األميركي اما ان تكون معها 

او ال تكون؟!.
واسأل بفطرة العراقي الذي يريد ان يعرف وال 
يستبطن السؤال أي نية للمؤامرة "اإلعالمية" هل 
يظ�ن دولت�ه ان تلك الصفقة س�وف تمر من دون 
مش�اكل مع الولي�ات المتحدة األميركي�ة، ام اننا 

سنواجه مجموعة من األزمات األمنية والعسكرية 
والمش�اريع التآمري�ة العربي�ة، وعلين�ا ان نش�د 
عل�ى البط�ون لمواجه�ة احتماالت عملي�ات ردع 
عربية وإقليمي�ة، وربما أميركي�ة تكلفنا نظامنا 
الديمقراطي وأس�لوب حياتنا السياسية الجديدة، 
بمليارات�ه  العس�كري  العق�د  س�يمضي  وكي�ف 
الخمس�ة الى مخ�ازن الس�الح وغالبية الس�الح 
الذي بحوزتنا اميرك�ي على األقل منذ 2003 والى 

اليوم؟!.
يدي على قلبي من تلك الصفقة دولة الرئيس، 
الن الوالي�ات المتح�دة لن ترضى عنه�ا بعنوانين 
عسكري واقتصادي، وقد تفكر بالداللة السياسية 
للخطوة، اذ ان الذهاب الى موسكو وشراء األسلحة 
يعن�ي ان النظام الوطني في العراق ال يعير أهمية 
لعمق العالقات األميركي�ة العراقية ولواقع العمل 
االس�تراتيجي والتفاهمات السياس�ية المستمرة 
على مدى عشر سنوات، اذ التزم العراق بنمط من 
العالقات ال يتعداه، وإال فان آليات الشغل األميركي 
جاه�زة، أوله�ا األم�وال العراقية الموج�ودة في 
البنوك األميركية حيث ستتحول الى نهب للدائنين 
والش�ركات المتربص�ة باألم�وال العراقي�ة، ومن 
ش�أن إضعاف قوة العالقات بين بغداد وواشنطن 
إضعافا مماث�ال للجبهة اإلقليمية مع الجوار الذي 
يتحفز لالنقضاض على االسد، وهو إن نجح يعني 
ان العراق س�يكون في دائرة النار المش�تعلة في 
الس�احة الس�ورية، وربما س�يغمض األميركيون 
العين على اي تط�ور امني او انهيار مماثل لألمن 

بفعل وجود كتائب المسلحين!.
ق�د نرب�ح أس�لحة روس�ية لكنن�ا سنخس�ر 
الصفقة السياس�ية، وااللتزام�ات االميركية على 
ش�تى األصعدة والمستويات مع بغداد، ومن شأن 
تلك الخسارة تعميق األزمة مع واشنطن، وتوجيه 

األنظ�ار الى حج�م الخطر الداهم ال�ذي يلفنا في 
المس�تقبل لجه�ة التع�اون م�ع المس�لحين في 
س�وريا ودعمهم لصالح تطويق الجبهة العراقية، 
وم�ن يس�مح للمس�لحين ال�ورود إل�ى الس�احة 
الس�ورية من جهة تركيا سيس�مح له�م بالتأكيد 

دخول األراضي العراقية من الجهة السورية!.
ان خسارة العالقة مع اميركا لن تترتب عليها 
نتائج قوة مماثلة للعالقة مع روسيا، الن موسكو 
تتحف�ظ كثيرا على نوع من األنظمة العربية ورث 
السلطة على خلفية تغييرات كبرى جرت بالقوة، 
فأزالت عن الحكم صدام ومبارك وصالح وبن علي 
برغ�م دكتاتورية الكل.. لكنه�ا ال تتفاعل مع هذا 
الن�وع من االنظم�ة، وربما سيس�خر الروس منا 
ونحن نوقع على منحهم ال�5 مليارات دوالر، ألنهم 
س�يقولون بينهم وبين انفس�هم.. هؤالء أش�تروا 
حتفه�م بأمواله�م، ونحن بعنا من اج�ل األموال، 
وه�و م�ا ال أري�د ان أراه على وجوه الق�ادة الذين 
ذهبوا وسيعودون من روسيا ألن تلك المسألة تعد 

خسارة كبيرة لنا وخسارة مماثلة ألصدقائنا.
الخط�وة كبي�رة ومهم�ة وجريئ�ة ورد على 
موق�ف اميرك�ي بعدم تس�ليح الجي�ش العراقي، 
اال على وف�ق أجندة هم يرونه�ا، في حين توجب 
التحديات األمنية والسياسية والعسكرية الداخلية 
للجي�ش  وحقيقي�ا  بنيوي�ا  تعزي�زا  واإلقليمي�ة 
العراق�ي.. لك�ن الخطوة يج�ب أن نعد له�ا العدة 
على مستوى نوايا الصديق المنزعج، وإمكانية ان 
يقوم بتعكير الساحة، وضرب االستقرار الداخلي، 
واالهم، دولة الرئيس، ان تلك األس�لحة يجب ان ال 
تتح�ول في النهاية الى عامل إضافي للمس�لحين 
وتحصي�ن  الق�وة  م�ن  المزي�د  عب�ر  واإلره�اب 
المخازن والضرب بيد م�ن حديد على المتهاونين 

والمتعاونين مع اإلرهاب.

األسلحة الروسية و"السياسة" مع سوريا.. من عالمات الساعة !!

             بغداد – مو�سكو/ امل�ستقبل العراقي

بينما أكد رئيس ال�وزراء نوري المالكي، 
عل�ى  للحص�ول  يس�عى  الع�راق  أن  عل�ى 
أس�لحة دفاعية، ف�ي كلمة  ألقاه�ا بمؤتمر 
الطاولة الذهبية الذي نظمته مجلة الش�ؤون 
الخارجية في موس�كو، لفت المالكي إلى ان 
“س�عينا للحص�ول على أس�لحة دفاعية هو 
حق طبيعي، فمن حق العراق امتالك أس�لحة 
للدفاع عن سيادته الوطنية”. تناغم الموقف 
العراق�ي م�ع التوج�ه الروس�ي ف�ي رفض 
إس�قاط نظام الرئيس الس�وري بشار األسد 
بالقوة مح�ذًرا من التداعي�ات الخطيرة لذلك 

على دول المنطقة.
مباحث�ات  ان  عراقي�ة  مص�ادر  قال�ت 
المالكي مع القادة الروس س�تتناول تسليح 
الجيش العراقي بمعدات وأسلحة ونظام دفاع 
ج�وي ومروحيات، إضافة إلى قيام ش�ركات 
روس�ية بعمليات اس�تثمار للنف�ط العراقي، 
كما ستكون األزمة السورية وتداعياتها على 

المنطقة ضمن مباحثات المالكي مع القادة 
الروس.وقد أش�ارت تقارير من موس�كو إلى 
أّن الع�راق ق�د وقع عقودا تس�ليحية قيمتها 
4.2 مليار س�تزوده روس�يا بقيمتها اسلحة 

ومع�دات دفاعي�ة تتضمن نظ�ام دفاع جوي 
ومروحيات لمكافحة االرهاب وحماية الحدود 
الدولية للعراق. وقال�ت وكالة رويترز لألنباء 
إن وثيقة نشرت امس خالل اجتماع المالكي 

ونظيره الروس�ي ميدفيدي�ف ان العراق وقع 
عقودا خالل االش�هر القليلة الماضية لشراء 
اسلحة من روسيا تزيد قيمتها على 4.2 مليار 
دوالر. وج�اء ف�ي الوثيقة ان العق�ود وقعت 
خ�الل زيارات لروس�يا قام بها وزي�ر الدفاع 
العراقي وكالة سعدون الدليمي خالل األشهر 
الماضية نيس�ان وتموز وآب لكن الوثيقة لم 

تقدم تفاصيل تلك العقود.
أن  الروس�ية،  الحكوم�ة  ذك�رت  بينم�ا 
رئيس الوزراء الروس�ي دميت�ري ميدفيديف 
التق�ى نظي�ره ن�وري المالكي وبح�ث معه 
التع�اون العس�كري التقن�ي بي�ن البلدي�ن.

وقالت الدائرة اإلعالمية للحكومة الروسية إن 
المحادثات بين رئيس�ي الحكومتين الروسية 
والعراقي�ة س�تتناول “مس�ائل التع�اون في 
مج�االت االقتصاد والتج�ارة والطاقة وكذاك 
التعاون العسكري التقني”. وعلمت صحيفة 
“فيدوموس�تي” الموسكوفية من مصدر في 
مؤسس�ة التصنيع العسكري الروسية إنه تم 

إعداد اتفاقية لتوريد أسلحة إلى العراق.

الموقف يتناغم.. بغداد وموسكو يرفضان إسقاط األسد بالقوة

العراق وروسيا يوقعان عقوًدا تسليحية بقيمة 4.2 مليار دوالر

طالباين جيمع بني “األختني” اتفاقية أربيل 
وورقة اإلصالح يف االجتامع الوطني !!

الداخلية تعتقل 8 مطلوبني وتضبط مصنعًا 
للعبوات الناسفة 

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أك�د النائ�ب ع�ن ائت�الف الكتل 
الكردس�تانية بره�ان محم�د ف�رج، 
بأن نجاح االجتم�اع الوطني مرهون 
بحضور ق�ادة الخ�ط االول، مش�يراً 
إل�ى أن رئي�س الجمهورية س�يجمع 
بنود اتفاقية أربيل مع ورقة اإلصالح 
وآراء الكت�ل المتنوع�ة لعرضه�ا في 
االجتم�اع الوطن�ي. وق�ال ف�رج إن 
المزم�ع  الوطن�ي  االجتم�اع  نج�اح 
عقدة بع�د اقناع رئي�س الجمهورية 
الكت�ل السياس�ية بض�رورة الح�وار 
السياس�يين  القادة  مرهون بحضور 
رئي�س  وخاص�ة  األول  الخ�ط  م�ن 
إقلي�م كردس�تان مس�عود بارزان�ي 
ورئيس القائمة العراقية اياد عالوي. 
مضيفا أن ع�دم حضور هؤالء القادة 

سيعطي مؤش�رات غير ايجابية بحل 
الخالف�ات ونج�اح االجتماع. وأش�ار 
النائب عن ائتالف الكتل الكردستانية 
ال�ى أن الطالبان�ي س�يقدم خارط�ة 
الوطن�ي  طري�ق النعق�اد االجتم�اع 
ويعرض بنود اتفاقية اربيل مع ورقة 
اإلصالحات وآراء الكت�ل المتخاصمة 
ضم�ن االجتم�اع للتوصل ال�ى حلول 
وتعق�د  الخالفي�ة.  النق�اط  بش�أن 
آم�اال  السياس�ية،  العملي�ة  أط�راف 
كبيرًة على عودة رئي�س الجمهورية 
ج�الل طالباني الى بغ�داد بعد رحلة 
العالج التي استغرقت ثالثة أشهر في 
المانيا، لحل المشاكل السياسية التي 
أصبح�ت تؤثر في مؤسس�ات الدولة 
ومنها على مجلس النواب الذي تشهد 
رفوف�ه مش�اريع للقواني�ن ل�م تقر 

بسبب غياب التوافق السياسي.

            امل�ستقبل العراقي / ب�سرى ال�سمري  

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن عن تمكن 
مديرية ش�رطة محافظة ديالى من ضبط مصن�ع لتصنيع العبوات وكدس 
كبير للعتاد في منطقة بهرز، مؤكدا ان لواء الرد السريع في وزارة الداخلية 
تمك�ن من إلقاء القبض على أربع�ة مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب 
في قضائي الصينية وبيجي في صالح الدين، مش�يراً الى ان ش�رطة واسط 
تمكن�ت ايضا من إلقاء القبض على مطلوبي�ن اثنين وفق المادة ذاتها، الى 

جانب ضبطها مخلفات حربية في منطقة الصويرة. 
وفي ش�أن متصل، قال معن ان دوريات شرطة النجدة أجرت ممارسة 
أمنية في منطقة الباب الشرقي كان حصيلتها ضبط "حالة كبيرة ومخالفة 

للقانون" على حد تعبيره.
وم�ن جانبها أعلنت مديرية ش�رطة نجدة بغداد ع�ن اعتقال مطلوبين 
اثني�ن وضب�ط كمية من الحب�وب المخدرة واألق�راص اإلباحي�ة أثناء قيام 
دوريات النجدة التابعة للمديرية بممارسات أمنية مختلفة في مناطق عدة 

من العاصمة بغداد. 
وافاد مص�در امني ان "دوريات النجدة وباالش�تراك م�ع بقية القوات 
االمنية قامت بممارس�ة أمنية في منطقة التاج�ي بالقرب من بوابة بغداد 
وشارع حيفا وسط العاصمة بغداد أسفرت عن القاء القبض على مطلوبين 

اثنين للقضاء وفق المادة 4/ارهاب". 

تير
يكا

كار

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي
 

حال خ�الف حول فق�رة اإلرهاب في 
قان�ون العف�و الع�ام م�ن دون تصوي�ت 
مجل�س الن�واب مج�دًدا عليه، ام�س، ما 
دعا إلى تش�كيل لجنة رباعية تمثل الكتل 
السياس�ّية الرئيس�ة إلع�ادة النظ�ر ف�ي 
الفق�رة وتفس�يراتها والمجموع�ات التي 
سيش�ملها العفو، حيث س�يتم التصويت 
عليه غ�دا الخميس، كما أجل�ت الخالفات 
البرلماني�ة ايًض�ا التصوي�ت عل�ى قانون 
مش�اريع البنى التحتية م�ن الخميس الى 
السبت المقبل لدراسته ومناقشة مطالب 

القوى المعترضة عليه.
وتض�م اللجنة كالً م�ن امير الكناني 
ممث�اًل عن التي�ار الصدري وحي�در المال 
عن ائتالف العراقية ومحمود الحسن عن 
ائت�الف دولة القانون وخالد ش�واني عن 
التحالف الكردس�تاني. وستحاول اللجنة 
انه�اء الخالف�ات حول القان�ون ومعرفة 
رؤى الكتل السياسية له وتقديم دراستها 
عن�ه الى البرلم�ان الخمي�س المقبل من 
اجل التصوي�ت على هذا القان�ون المهم 

والمثير للجدل.
السياس�ية  الق�وى  بع�ض  وأث�ارت 
مخاوف من إمكانية شمول قانون العفو 
العام اإلرهابيين ممن ارتكبوا جرائم قتل 
ضد العراقيين. وينص مش�روع القانون 
بتعديالته األخيرة المعروض على مجلس 
النواب قبل تشكيل اللجنة الرباعية، والذي 
اطلع�ت عليه "ايالف"، على أن األس�باب 
التي تقف وراء تشريعه تستهدف "اتاحة 
الفرص�ة لم�ن جنح م�ن العراقيي�ن الى 
ارت�كاب بع�ض الجرائ�م في الع�ودة الى 
رش�ده واالندماج في الحي�اة االجتماعية 
وإش�اعة روح التس�امح واصالح من زل 
عن الطريق الس�وي بالعفو عنه وليسهم 

جميع العراقيين في بناء بلدهم".
وتن�ص الم�ادة األولى م�ن القانون 
على أن "يعف�ى عفواً عاًما وش�امالً عن 
والعس�كريين(  )المدنيي�ن  العراقيي�ن 
الموجودي�ن داخ�ل الع�راق وخارجه من 

أحكامه�م  كان�ت  س�واء  المحكومي�ن 
وجاهي�ة أو غيابية ويعفى عما تبقى من 
محكومياتهم س�واء اكتس�بت أحكامهم 
درجة الثبات أو لم تكتس�ب". ويشير الى 
"ايق�اف اإلج�راءات القانوني�ة المتخذة 
بحق المتهمين س�واء كانت دعاواهم في 
مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم 

تتخذ بحقهم اإلجراءات القانونية". 
كم�ا ينص القانون عل�ى أن أحكامه 
"تس�ري عل�ى الجرائ�م المرتكب�ة قب�ل 

التصوي�ت علي�ه ف�ي مجلس الن�واب".. 
وأن " ينش�ر ه�ذا القان�ون ف�ي جري�دة 
الرسمية ويعد نافًذا من تاريخ المصادقة 
علي�ه". ويالحظ أن القانون لم يش�ر الى 
المسؤولين عن مواجهة القوات األميركية 
أو الضالعي�ن ف�ي قت�ل األميركيي�ن في 
العراق سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

وقال نائب رئيس الكتلة امير الكناني 
إن "الخيارات الثالثة التي كانت قد طرحت 
بمقت�رح قانون العف�و والمتعلقة بفقرة 

االره�اب قلص�ت ال�ى خياري�ن أحداهما 
متبن�ى م�ن قب�ل ائت�الف دول�ة القانون 
واآلخر متبنى من التيار الصدري والقائمة 
العراقية والتحالف الكردستاني". واضاف 
في تصري�ح بثه المركز الخبري لش�بكة 
االعالم العراقي الرس�مية أن "القانون اذا 
ما ط�رح للتصويت اليوم الثالثاء س�يتم 
ط�رح الخيارين عل�ى التصوي�ت وأيهما 
يحظ�ى بالعدد الكافي م�ن األصوات يتم 

اعتماده".

ويتضم�ن مقت�رح التي�ار الص�دري 
والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني 
باس�تثناءات  المحكومي�ن  ش�مول 
للمحكومي�ن وف�ق الم�ادة الرابع�ة م�ن 
قان�ون مكافحة اإلرهاب عل�ى اعتبار أن 
المادة مطاطة.. فيم�ا يصر ائتالف دولة 
القان�ون عل�ى ع�دم ش�مول م�ن اعتقل 
وف�ق المادة الرابعة م�ن قانون مكافحة 
اإلره�اب بقان�ون العفو عل�ى اعتبار أن 
ذلك س�يقود الى اطالق س�راح إرهابيين 
متهمين بجرائم قتل.وتنص المادة االولى 
م�ن مقترح قان�ون العفو الع�ام على أن 
"يعفى عفواً عاًما وشامالً عن العراقيين 
الموجودي�ن  والعس�كريين(  )المدنيي�ن 
المحكومي�ن  وخارج�ه  الع�راق  داخ�ل 
باإلعدام أو الس�جن المؤبد أو المؤقت أو 
بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية 
أو غيابي�ة اكتس�بت درجة الثب�ات أو لم 

تكتسب".
و تش�ير الم�ادة الرابع�ة المتعلق�ة 
باالس�تثناءات م�ن فق�رة اإلره�اب م�ن 
القان�ون ال�ى أنه "يس�تثنى م�ن أحكام 
المادة )1( و)2( م�ن هذا القانون بثالثة 
خيارات وضعت يش�ير الخي�ار األول إلى 
اس�تثناء "كل من قام بعملي�ات التفجير 
التي اس�تهدفت المواطني�ن العراقيين أو 
قوات األم�ن العراقي�ة س�واء كان فاعالً 

أصلًيا أو شريًكا".
ويش�ير الخي�ار الثاني الى اس�تثناء 
"كل م�ن ق�ام بعملي�ات التفجي�ر الت�ي 
اس�تهدفت المواطنين العراقيين أو قوات 
األم�ن العراقي�ة أو التي نفذت بواس�طة 
السالح )كاتم الصوت( من العفو.. بينما 
يش�ير الخيار الثالث الى استثناء كل "من 
كان فاعالً أو شريًكا في عمليات التفجير 
وفًقا لقانون مكافحة اإلرهاب رقم )13( 
لس�نة 2005 والمرتكبة بحق المواطنين 
العراقيين وقوات األمن العراقية والجرائم 
القض�اة  بح�ق  المرتكب�ة  المنظم�ة 
واألطباء وأساتذة الجامعات والموظفين 
العموميين وجرائم القتل ضد شخصيات 

سياسية إلشاعة الفوضى داخل البلد".

لجنة رباعية لتعديل القانون والتصويت عليه الخميس

العام العفو  عىل  النواب  جملس  تصويت  اإلرهاب" يؤجل  "تعريف 

             امل�ستقبل العراقي/ متابعة 

قال مدير مركز تحليل التجارة العالمية لألس�لحة 
الخبي�ر الروس�ي إيغ�ور كوروتش�ينكو لوكال�ة أنباء 
نوفوس�تي إن الوالي�ات المتح�دة األمريكية س�تمنع 
الع�راق م�ن اس�تيراد ش�حنات كبي�رة من األس�لحة 

الروسية.
وذك�ر الخبير أن مبيعات األس�لحة الروس�ية إلى 
الع�راق خ�الل األع�وام األربع�ة الماضي�ة بلغت 246 
مليون دوالر أمريكي في حين بلغت مبيعات األس�لحة 

األمريكية إلى العراق 6.56 مليار دوالر. مش�يرا الى ان 
العراق لم يتعاقد العراق على ش�راء األسلحة الروسية 
خ�الل األعوام 2012 – 2015.وه�ذا يعني أن الواليات 
المتحدة تسيطر على الواردات العراقية من األسلحة.

أما الخبير في معهد االستشراق التابع ألكاديمية 
العل�وم الروس�ية فالديمي�ر س�وتنيكوف فق�د عب�ر 
لصحيف�ة فيدوموس�تي ع�ن أمل�ه ف�ي أال تع�ارض 
الوالي�ات المتح�دة إب�رام العراق لصفقة أس�لحة مع 
روس�يا، معتبرا أن الواليات المتحدة ترى لها مصلحة 

في استقرار الوضع في العراق.

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

طالب ن�واب عراقيون الحكومة 
التركي�ة  للتج�اوزات  ح�د  بوض�ع 
العراقية.  المس�تمرة على االراض�ي 
وق�ال عض�و لجن�ة األم�ن والدف�اع 
النيابية ش�وان طه ان على الحكومة 
التوجه نح�و تصفير مش�اكلها مع 
تركي�ا عب�ر االتفاقي�ات الثنائية، او 

اللجوء ال�ى القواني�ن الدولية لوقف 
العس�كرية.وذكر عضو  انتهاكاته�ا 
ف�ي  الخارجي�ة  العالق�ات  لجن�ة 
المجلس رافع عبد الجبار ان التغيير 
ف�ي العالق�ة م�ع تركيا حص�ل منذ 
بداي�ة األزمة الس�ورية، الت�ي ألقت 
بظالله�ا عل�ى المنطق�ة عموماً، ما 
جعل جمي�ع القضايا األخرى، ومنها 
قضية التجاوز على األراضي والقرى 

الحدودي�ة العراقي�ة من قب�ل تركيا، 
مواضي�ع ثانوي�ة، بحس�ب تعبيره. 
ال�ى ذلك ي�رى الخبير االس�تراتيجي 
احمد الش�ريفي ان عدم وجود ارادة 
سياس�ية ق�ادرة على ف�رض حلول 
على الجانب التركي تصب في صالح 
العراق ، لضعف اإلمكانات العسكرية، 
جعل العراق ال يثير قضية التجاوزات 

التركية في الوقت الحالي.

خبري رويس : واشنطن ستمنع بغداد من رشاء أسلحة من موسكو

مطالبات نيابية بوضع حد للتجاوزات الرتكية

ون
حس

اد 
فؤ



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، الثالثاء، أن رئاسة الجمهورية صادقت على المنحة 
الش�هرية للطلب�ة ذوي الدخل المحدود، وفي حين طالبت ب�وضع آلي�ة لصرف المنحة بأثر رجعي منذ 

الشهر الحالي، أكدت أن وزارة المالية رفضت صرفها بحجة عدم وجود تخصيصات مالية.
وقال�ت عض�و اللجنة غيداء العبي�دي خالل مؤتمر صحافي إن »رئاس�ة الجمهوري�ة صادقت على 
المنح�ة الش�هرية للطلب�ة ذوي الدخل المح�دود، والتي تأخرت المصادقة عليها بس�بب س�فر رئيس 

الجمهورية جالل الطالباني للعالج في ألمانيا«.
وطالب�ت العبيدي ب�«وضع آلية لتنفيذ القرار، وصرف مبالغ المنحة بأثر رجعي منذ بداية تش�رين 

األول الحالي«، مشيرة إلى أن »وزارة المالية ترفض صرف تلك المبالغ بحجة عدم توفر األموال«.
وكان مجل�س الن�واب صوت خالل جلس�ته ال�12 من الفصل التش�ريعي األول للس�نة التش�ريعية 
الثالث�ة التي عق�دت، مطلع اب 2012، على مش�روع قانون منحة طلبة الجامع�ات والمعاهد العراقية 

الحكومية.

10 آالف دين��ار تكف��ي لش��راء احتياج��ات أس��بوع كام��ل

رئاسة الجمهورية تصادق على منحة طلبة المعاهد والكليات الشهرية
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     المستقبل العراقي/ متابعة 
توقعت وكال�ة الطاقة الدولي�ة ان يتضاعف إنتاج 
العراق عما هو عليه اآلن في عام 2020 ليصل الى أكثر 
من 6 ماليين برميل يوميا لكنه لن يتجاوز نصف الكمية 
التي كانت الحكومة العراقية قد حددتها في توقعاتها 
عند توقيعها عقودا نفطية مع شركات دولية. واثارت 
هذه التوقعات ش�كوكا حول قدرة السلطات العراقية 
على تحقيق كميات اإلنتاج المس�تهدفة كما عكس�ت 
المخاط�ر م�ن ان اإلنت�اج النفطي في الع�راق يرتفع 
بوتيرة اقل مما كان متوقعا.وفي اول تقرير شامل لها 
حول مس�تقبل الطاقة في العراق، خلصت الوكالة الى 
ان�ه بإمكان العراق ان يصبح ثان�ي أكبر مصدر للنفط 
في العالم بعد الس�عودية عام 2035 ليزحزح روس�يا 
إل�ى المرتب�ة الثالثة، بع�د ان يبلغ اإلنت�اج 8.1 مليون 

برميل في بداية الثالثينيات.
طريق محفوف بالعراقيل

بالرغم م�ن ان العراق يمتلك رابع احتياطي نفطي 
في العالم ويملك خططا لمضاعفة اإلنتاج ثالث مرات 
في العقدين المقبلين فان تحقيق هذا الهدف س�يعتمد 
عل�ى مدى قدرة الحكومة على القضاء على المعوقات 
الت�ي تقف أم�ام االس�تثمار األجنب�ي والمحلي وعلى 
مدى اس�تعداد القوى السياس�ية الفاعل�ة على تجاوز 
خالفاتها.فس�نوات م�ن الجه�ود والمفاوض�ات بين 
السياس�يين العراقيي�ن لم تؤد الى التوص�ل إلى اتفاق 
لس�ن قان�ون للنفط ط�ال انتظاره. وفي غي�اب قالب 

تش�ريعي ينظ�م العمل في ه�ذا القطاع تج�د عدد من 
الش�ركات نفس�ها تواجه فراغا قانونيا ال يشجع على 
استقطاب االس�تثمار األجنبي الذي يملك التكنولوجيا 
والخب�رة الضرورية إلح�داث اي تغير ملموس.كما ان 
س�نوات من العقوب�ات والحروب وانعدام االس�تقرار 
أسفرت عن تدهور البنى التحتية لنقل وتخزين النفط 
والغ�از ما يجعل مس�اعي الحكومة في تس�ريع رفع 
اإلنت�اج مهم�ة صعب�ة للغاي�ة، ويتطلب اس�تثمارات 
جدي�دة لتجاوزها.وتواج�ه خطط الحكومة مش�اكل 
ف�ي توفير المي�اه الضروري�ة لدعم مش�اريع اإلنتاج 
الجدي�دة خاصة في الجنوب، كم�ا ان نقص اإلطارات 
المتخصصة واالي�دي العاملة يلق�ي بظالله على عدة 
مش�اريع.ومن العوام�ل الخارجي�ة الت�ي يمك�ن ان 
تؤثر عل�ى خطط الحكومة، الوضع جيوسياس�ي في 
المنطق�ة والتوازن بي�ن العرض والطلب في أس�واق 

النفط العالمية.
5 تريليون دوالر عائدات العراق

وفي سيناريو “الوس�ط” توقعت الوكالة ان تصل 
عوائد النف�ط العراقية الى 5 تريليون دوالر في الفترة 
الت�ي تمتد الى غاي�ة 2035 اي ما يع�ادل مائتي مليار 
دوالر س�نويا. ومن ش�ان هذه المداخي�ل الضخمة ان 
تح�دث تغييرات كبي�رة في تركيبة االقتص�اد العراقي 
وفي نس�يج المجتم�ع المحلي، كما انه�ا بإمكانها ان 
تمن�ح المس�ؤولين العراقيين فرصة لتنوي�ع القاعدة 

االقتصادية للبالد مع البحث عن مصادر دخل جديدة.

لكن تحقيق هذه األهداف الطموحة يتطلب إنش�اء 
مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها 
تدف�ق ام�وال ضخمة به�ذا الحجم مثل الش�فافية في 
اإلنفاق وإدارة المشاريع.وتوقعت الوكالة، التي تقدم 
استش�ارات للدول االكثر غنى ف�ي العالم، ان يخصص 
الع�راق اكث�ر م�ن 530 ملي�ار دوالر لالس�تثمار ف�ي 
مش�اريع النفط والغاز وتوليد الكهرب�اء في العقدين 

المقبلين.
سيناريو “التأخر”

ال تس�تبعد وكالة الطاقة الدولية ان يواجه العراق 
مش�اكل اكثر تعقيدا خالل فترة توقعاتها اما ألسباب 
سياس�ية داخلية او خارجية، ما ينت�ج عنها تاخر في 

استكمال المشاريع المخططة في الوقت المناسب.
الوكالة وضعت سيناريو يمكن ان يتاخر فيه انجاز 
المشاريع ويسفر عنه انتاج اربعة مالين برميل يوميا 
فق�ط عام 2020 واكثر م�ن 5 ماليين برميل فقط في 
ع�ام 2035 متنبئ�ة ان يكب�د الع�راق 3 تريليون دوالر 
وه�و ما قد يؤثر عل�ى اس�تقراره ورفاهيته ويحرمه 
م�ن رس�اميل تعتب�ر ضروري�ة لتحدي�ث آل�ة االنتاج 
االقتص�ادي .وال تقتص�ر تداعياته عل�ى العراق فقط 
فيما يب�دو، فالوكالة تنبأت ان ي�ؤدي التأخر في رفع 
انت�اج العراق ال�ى تقلبات ف�ي الع�رض والطلب على 
النف�ط الخام يؤدي الى ارتفاع ملموس في االس�عار: 
مؤش�ر على اهمية الدور الذي يمك�ن ان يلعبه العراق 

في استقرار اسواق النفط العالمية.

ألف   500 ختصيص  “النواب” يعلن 
القضائيني “مقطوعة” للمحققني 

          المستقبل العراقي/ البصرة / خاص  
 )الله يديمك يا رخص( عبارة يطلقها اليوم باعة الفواكه 
والخض�ار في أس�واق البصرة بعد هبوط أس�عار بضائعهم 
المس�توردة م�ن إي�ران، عب�ر منفذ الش�المجة الح�دودي، 
والذي يعد المنفذ الرئي�س لكل البضائع الداخلة للبصرة من 
هناك، وبش�كل مفاجئ وعلى غي�ر طبيعته أصبح المتبضع 
البص�ري يم�أ حوض س�يارته الخلفي�ة بما ل�ذ وطاب من 
الخض�ار الطازجة ب�� 10 آالف دينار فق�ط، مبلغ زهيد جدا 
عند الموظف والعامل البس�يط، لكنه مبلغ ال يس�اوي شيئا 
أم�ام م�ا كان يعانيه م�ن ارتفاع االس�عار قبل نح�و من 6 
أشهر ال أكثر.  ويتداول المواطنون في البصرة أخبار تدهور 
قيم�ة التوم�ان االيراني عب�ر تبضعهم اليومي من أس�واق 
الخضار والفاكهة المس�توردة من هناك، فقد هبطت أسعار 
الطماطم والباذنج�ان والبطاطا والبص�ل والرقي والبطيخ 
وبقي�ة الحاجي�ات اليومي�ة بش�كل ال يصدق، حي�ث أصبح 
المواطن يش�تري 3 كيلوغرامات بطاط�ا بألف دينار عراقي 
فقط، ويش�تري 2 كيلو ونصف من الطماطة والبصل ب�ألف 
دينار عراقي وكذلك الحال بالنس�بة لبقية الخضار والفاكهة 
فالتفاح اإليراني األصفر الذي كان يباع ب�2000 دينار للكيلو 
الواح�د  يباع اليوم ب�� 1000 دينار، ومن كل مكان تس�مع 
أصوات الباعة في األس�واق وأصحاب الستوتات والسيارات 
الصغي�رة )البي�ك اب( وه�م ين�ادون عبر مكب�رات الصوت 

الصغيرة: العب�ارات التالية: )صن�دوق طماطة بأربع 
آالف دين�ار( والصن�دوق هذا زن�ة 20 كغم، 

وكذل�ك الحال بالنس�بة للبطاطا والبصل، 
وهن�اك وف�رة غي�ر طبيعي�ة من الس�لع 

والبضائع اإليرانية ومن الخضار والفاكهة 
خاصة في س�وق البص�رة، أثرت بش�كل كبير على 

اس�تعداد الفالحين  والمزارعين مع حلول موسم الزراعي 
الش�توي ف�ي البصرة، ولس�ان حالهم يق�ول: )أزرع لماذا 

وس�عر كيلو الطماطة اإليرانية أقل من 500 دينار( ومعلوم 
أن الفاكه�ة الحم�راء ه�ذه )الطماطة( تتحكم بس�عر بقية 
الم�واد الغذائي�ة في العراق خاصة، حي�ث ترتفع وتنخفض 
معها أسعار السوق بما فيها السكر والرز والسمن.ويتعجب 
بقالون وتجار في البصرة من الذين يستوردون الخضار من 
إيران من األثر السلبي الذي يتركه تدني سعر صرف التومان 
أمام الدوالر األمريكي ومقايسة  بالدينار العراقي، فقد ذكر 
قادمون من جنوب إيران بأن سعر صرف ورقة من فئة 100 
دوالر يس�اوي 285 خمين�ي )كل واحد خميني يس�اوي 10 
آالف تومان( في ما ذكر قادمون من هناك قبل نحو من شهر 
بأنه كان سعر الصرف أعلى من ذلك بكثير، لكنهم يتعجبون 
من س�رعة ميله بهذه العجالة حي�ث كانت ورقة من فئة ال� 
100 دوالر تس�اوي 90 ورقة من فئ�ة 10 خميني.وكنتيجة 
حتمية للتدني المريع في أس�عار الخضار المس�توردة هذه، 
وس�هولة ش�رائها من قب�ل المس�تهلك العراق�ي فضال عن 
اس�تمرار اللس�ان الملحي بالتدف�ق داخل مياه ش�ط العرب 
ودخوله البساتين واألراضي الزراعية في البصرة مع إهمال 
المؤسسات والدوائر العراقية لمشاريع استصالح األراضي 
ونظ�م الري والخ�راب واإلهمال لكل ما من ش�انه النهوض 
بالواق�ع الزراعي س�تكون الكارثة أش�د وط�أة على الفالح 

ع�ة والمزارع ف�ي البصرة خاصة الذي هجر  ا ر لز ا
بس�تانه ل�م مفضال العمل في البناء والخدمات ألن 

تدني االسعار يع�د يؤمن حاجاته  اليومية، بس�بب 
إذا م�ا علمن�ا ب�ان نوعي�ة  من ه�ذا،  المستورد 

االيرانية  المنت�ج الفاكهة والخضار  يف�وق 
لمحل�ي  وج�ودة ا نض�ارة 

وطعما.

طفي�ف  ارتف�اع  التخطي�ط:  وزارة 
ملؤرش التضخم بنسبة %5

         المستقبل العراقي/ خاص 
كش�ف مصدر خبير بالش�ؤون التقنية العس�كرية  
ومتخص�ص بمجاالت فحص األس�لحة عن أن طائرات 
“انتن�وف” الروس�ية الصنع، والتي تعاق�د العراق على 
ش�رائها م�ن روس�يا “م�ن أكث�ر الطائ�رات رداءة في 
العالم”!!.وقال المصدر الذي رفض الكش�ف عن اس�مه 
ل�”المستقبل العراقي” أن الحكومة “ترتكب خطأ كبيراً 
في تعاقدها لش�راء طائرات انتفوف الروس�ية الصنع، 
والتي أب�رم رئيس الوزراء ن�وري  المالكي اتفاقية مع 

موس�كو الس�تيراد عدد منها إلدخالها للخدمة”.وقال 
المص�در أن ه�ذه الطائ�رات تعرَّضت لخمس�ة حوادث 
في الس�ودان التي تس�تخدمها أيضاً، خالل عام واحد”، 
مش�يراً إل�ى أن “آخ�ر ه�ذه الح�وادث وقع ف�ي األحد 
الماضي وراح ضحيتها 13 عسكرياً سودانياً”، مؤكداً أن 
“روسيا نفسها شهدت حوادث مماثلة للطائرات ذاتها، 
األمر الذي دفعها إلى إيقاف استخدامها في معسكراتها 
الكمّي�ات  تض�ّخ  “راح�ت  أنه�ا  مبين�اً  ومطاراته�ا”، 
الموج�ودة لديه�ا من ه�ذه الطائ�رات إل�ى دول أوربا 

الشرقية وآسيا والشرق األوسط وأميركا الالتينية”.
وأوض�ح أن “ه�ذه الطائ�رات من أضع�ف وأرخص 

الطائ�رات في العالم”، منتق�داً “إصرار الحكومة على 
شراء هكذا طائرات كثيرة األعطال”، الفتاً إلى أن “أغلب 
ل محركاتها أثناء الطيران”.ولم  الحوادث تأتي من تعطُّ
يكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل األسلحة التي يعتزم 
العراق التعاقد لشرائها، لكنه أوضح أن العراق يتعرَّض 
لخروق�ات مس�تمرة من بع�ض دول الج�وار، وأغلبها 
خروقات جويَّة، األمر الذي يس�تدعي  تزويده بمنظمة 

رة.وكرَّر المالكي  دفاعية جوي�ة متطوِّ
تأكي�ده عل�ى أن األس�لحة الت�ي يحتاجها 
الع�راق اليوم ذات طابع دفاع�ي وليس هجومي، 
ومع أنه اصطحب معه وفداً رفيع المس�توى ضمَّ وزير 
الدف�اع وكالة س�عدون الدليم�ي ووزي�ر المالية رافع 
العيس�اوي إلى جانب أعضاء م�ن مجلس النّواب، إال أن 
مصدرا سياس�يا انتقد اللجان التي تم تشكيلها لفحص 
وترشيح األسلحة المراد ش�راؤها.وقال أن تلك اللجان 
“مؤلف�ة من أعضاء ليس�وا على دراية بآليات التس�لّح 

س�لحة  أل ا و
أن�ه “ف�ي بعض الحديثة”، مشيراً إلى 

عمي�د األحيان يتم ترقي�ة نائب ضابط  رتب�ة  إل�ى 
وبعده�ا إلى لواء، ثم يتم تعيينه كرئيس لجنة فحص”، 
بحسب قوله.وأضاف “يجب أن يكون التحصيل الدراسي 
العلمي والتطبيقي للعلوم العسكرية وتقنيات األسلحة 
هو المعيار في اختيار أعضاء اللجان وليس الخدمة في 
صفوف المعارضة سابقاً  والنش�اطات الحزبية” على 

حد تعبيره.

        بغداد/ المستقبل العراقي
اقر البرلمان العراقي، امس الثالثاء، مقترحا يقضي 
بمنح مخصص�ات وامتي�ازات للمحققي�ن القضائيين، 
وفقا لما ذكرته اللجنة القانونية التي تقدم بالمشروع.

وقال رئي�س اللجنة القانونية خالد ش�واني في مؤتمر 
صحفي عق�ده إن “البرلمان صوت عل�ى المقترح الذي 
قدمته اللجن�ة القانوني�ة والقاضي بمن�ح مخصصات 
وامتيازات للمحققي�ن القضائيين مقطوعة بمبلغ 500 
أل�ف دينار”.وأضاف ش�واني أنه “ت�م رصد مخصصات 
بنس�بة 75% على الراتب االس�مي الذي يستحقه ضمن 
س�لم الروات�ب للدولة لضم�ان رفع مس�تواهم المادي 
والمعيش�ي”.وتابع “ت�م التصويت وللم�رة األولى في 
العراق على تعيين 5% سنويا من المحققين على السلطة 
القضائي�ة لمن اكمل منهم عش�ر س�نوات ف�ي الخدمة 
بمنصب قاضي تحقيق بعد ان يتجاوز الدورة التي تكون 

في معهد التدريب القضائي” في العاصمة بغداد.

العراق ثاين اكرب مصدر للنفط يف العال�م عام 2035 بفائدة »5« ترليون دوالر سنويًا
تقرير وكالة الطاقة الدولية هو األول من نوعه

   بغداد/ المستقبل العراقي
أكد شهود عيان يسكنون بالقرب 
من قاعدة )الويرهاوس( أو ما يطلق 
عليه�ا قاع�دة المط�ار ف�ي منطقة 
الس�بتية )8 كل�م ( ش�مال ديال�ى، 
وجود تح�ركات عس�كرية أمريكية 
كبي�رة، فضال ع�ن نش�اط كبير في 
حرك�ة النق�ل الج�وي خ�الل األيام 

القليلة الماضية.
وقال ش�هود العيان ان العديد من 
طائ�رات النقل االمريكي�ة من طراز 
س�ي 130 هيركوليس تح�ط وتقلع 
ف�ي مط�ار القاع�دة ناقل�ة جن�ودا 
ومعدات عس�كرية ثقيلة يتم إنزالها 
بع�د حلول الظالم وحت�ى فترة قبيل 

الفجر.
وكانت مصادر وثيقة قد كش�فت 
عن قيام العشرات من طائرات النقل 
االمريكية بالهبوط في قاعدة االسد 
الواقع�ة غ�رب بغ�داد ف�ي رح�الت 

متعاقبة.
وأوضحت المصادر ان هبوط مثل 
هذه الطائرات وبهذا الحجم أمر يثير 
الريبة وه�و يؤكد األنب�اء عن جدية 
االدارة االميركي�ة بإعادة قواتها الى 

العراق من جديد.

شهود عيان يف دياىل: قوات أمريكية 
تتواجد يف قاعدة الويرهاوس !!

انخفاض قيايس غري مسبوق ألسعار اخلرضاوات 
والفواكه يف البرصة بسبب تدهور التومان

من طراز “انتنوف” المحظورة في الجيش الروسي لخطورة استخدامها

املالكي يشرتي طائرات روسية “عاطلة” !!

          بغداد/ المستقبل العراقي 
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ع�ن ح�دوث ارتف�اع طفي�ف في 
مؤش�رات التضخم لش�هر أيل�ول الماضي مقارنة مع ش�هر اب 
الذي سبقه اذ بلغت نسبة االرتفاع 0,3% .وأوضحت الوزارة في 
بي�ان صحفي ان الجهاز المركزي لإلحصاء انجز تقرير التضخم 
لش�هر أيلول 2012 الذي اعد على أس�اس جمع البيانات ميدانيا 
“عن أس�عار الس�لع والخدم�ات المكونة لس�لة المس�تهلك من 
عين�ة مختارة من منافذ البيع ف�ي كافة محافظات العراق وقال 
البيان:إن التضخم الس�نوي للفترة من ش�هر ايلول 2011 لغاية 
شهر ايلول 2012 شهد ارتفاعا بنسبة 6,4%.فيما ارتفع التضخم 
األساس وهو نسبة التغير في الرقم القياسي السعار المستهلك 
المحتس�بة بعد اس�تبعاد المش�تقات النفطية )النف�ط ، الغاز( 
ضمن قسم السكن ومجموعتي الفواكه والخضروات الفرعيتين 
ضمن قس�م األغذية والمشروبات غير الكحولية 
بنسبة 5%.واستعرض البيان المؤشرات المهمة 
لعدد من األقس�ام حي�ث أظهرت نتائ�ج التقرير 
ارتف�اع ألس�عار المس�تهلك )142.3%( في ش�هر 
أيلول 2012 مسجالً ارتفاعاً بمعدل 0.3% عن الشهر 

السابق وبمعدل 6.4% مقارنة مع شهر أيلول 2011 .
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     بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه المرش�ح الرئاس�ي الجمه�وري مي�ت رومني 
انتقادات شديدة إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما بسبب 
طريقة تعامله مع التهديدات في الش�رق األوسط، وقراره 

بانسحاب القوات األميركية من العراق.
ودع�ا رومني وفي كلمة وصفتها حملته بأنها خطاب 

إل�ى  الخارجي�ة  السياس�ة  بش�أن  رئي�س 
اس�تعمال أكثر حزما للنفوذ األميركي في 
الشرق األوس�ط وأوروبا وآس�يا وأميركا 

الالتينية.
واتهم حاكم والية ماساتشوس�تس 
الس�ابق، أوباما بالفش�ل في اس�تخدام 

الدبلوماس�ية األميركية لتش�كيل 
األح�داث ف�ي إي�ران والع�راق 
وإس�رائيل وس�وريا وروس�يا 
ومناط�ق أخ�رى. وق�ال ف�ي 
الكلم�ة التي ألقاها أمام طالب 
عس�كريين في معه�د فرجينيا 
مغ�رم  “الرئي�س  العس�كري 
الح�رب  “موج�ة  إن  بالق�ول 
تنحس�ر”... وأنا أريد أن أصدقه 
مث�ل أي أح�د آخ�ر. لك�ن عندما 

ننظر إلى الش�رق األوسط اليوم... 

يتض�ح أن خط�ر الصراع ف�ي المنطقة بات اآلن أش�د من 
الوقت الذي تولى فيه الرئيس منصبه”.

واته�م اوباما بالتعجل في س�حب الق�وات األميركية 
من العراق قائال إن المكاس�ب التي تحققت بشق األنفس 
هناك تآكلت مع تزايد العنف ونشاط القاعدة. ويعّد اوباما 
قراره سحب القوات األميركية من العراق تنفيذا لوعده في 
الحمل�ة االنتخابية في 2008 الذي قدمه إس�تجابة لرغبة 
االميركيي�ن الذي�ن س�ئموا الح�رب. وق�ال رومني 
ايض�ا انه لن يتس�رع في س�حب القوات من 
افغانس�تان حيث تخوض حرب�ا اخرى ال 

تلقى قبوال لدى الشعب االمريكي.
الرأي  وتظهر معظ�م اس�تطالعات 
احتدام المنافسة بين رومني -الذي اتهم 
اوباما باتباع استراتيجية “السلبية” بدال 
من الشراكة مع حلفاء امريكا- ومنافسه 
المرش�ح  اظه�ر  ان  بع�د  الديمقراط�ي 
الجمهوري أداء جيدا في مناظرتهما األولى 

األسبوع الماضي.
وتعهد رومني بتش�ديد العقوبات على إيران 
لتتخل�ى ع�ن طموحاته�ا النووية ونش�ر س�فن 
حربي�ة ف�ي المنطقة للضغط عل�ى طهران 
لحمله�ا عل�ى التخلي عن أنش�طة نووية 
حساس�ة يعتق�د الغرب انه�ا تهدف إلى 

إنتاج قنابل ذرية.
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      المستقبل العراقي/ كركوك/
      خلود عبد الرزاق ومحمد عبد الله 

أك�دت تقاري�ر رس�مية ص�ادرة 
مع�دل  ارتف�اع  الصح�ة،  وزارة  ع�ن 
اإلصابة بمرض الثالسيميا في العراق 
خاص�ة ف�ي محافظة كركوك ش�مال 
العراق. وأعلنت المؤسس�ات الصحية 
ع�ن تس�جيل 3000 حال�ة من مرض 
كرك�وك  لمحافظ�ة  كان  الثالس�يميا 
حال�ة   492 بواق�ع  األكب�ر  النصي�ب 
حس�بما أوردت التقارير الصادرة عن 

مستشفى كركوك العام.
الثالس�يميا او ما يعرف بفقر دم 
البح�ر األبي�ض المتوس�ط هو مرض 
وراث�ي نات�ج عن وج�ود خل�ل جيني 
ي�ؤدي ال�ى فقر دم مزمن قد يتس�بب 
بوفاة المصاب الذي يضطر الى التزود 
بال�دم بين حين وآخر وحس�ب ش�دة 

الحالة.
الدكتور أحمد محمد, احد األطباء 
المختصي�ن بهذا المرض العاملين في 
مستش�فى أزادي في مدين�ة كركوك, 
يق�ول ان الم�رض س�مي بفق�ر دم 
البح�ر المتوس�ط ألنه يصيب س�كان 
دول ح�وض البحر المتوس�ط بصورة 
خاصة وبضمنهم الع�راق الذي تظهر 
ف�ي  اكب�ر  بص�ورة  في�ه  اإلصاب�ات 
المناط�ق الش�مالية، ويؤك�د الدكتور 
أحم�د إن اع�داد المراجعي�ن يرتف�ع 
بصورة دائمة مم�ا يصّعب من عملية 
عالجه�م نظ�را لإلمكان�ات المحدودة 
للمستش�فى. يق�ول الدكت�ور احم�د 

“يراجعنا ما بين 10-12 مريضا يوميا 
ف�ي حي�ن ال يوجد ف�ي المستش�فى 
س�وى ثماني�ة أس�رة كم�ا نعاني من 
نق�ص المالك المتخص�ص بعالج هذا 

المرض”.
وي�روي والد اح�د المصابين بهذا 
المرض كيف كان على وش�ك ان يفقد 
ولده بس�بب سوء التش�خيص. يقول 
ري�اض وال�د الطف�ل دي�اري “أصيب 
دياري بالثالس�يميا عندما كان عمره 
أربع�ة اش�هر وقد راجع�ت الكثير من 
األطباء الذين قالوا لي ان طفلي سليم 
حتى اخبرني احد المختصين ان ولدي 
مص�اب بالثالس�يميا وانه ف�ي حالة 
خطرة”.اما سائق س�يارة األجرة عبد 
الرحم�ن فقد أصبح م�ن ذوي الدراية 
والخب�رة بخفايا الم�رض الذي تعاني 
من�ه ابنته ويقدم مس�اعدته للعائالت 
بنقل مرضاهم بسيارته من مستشفى 
آزادي ال�ى مستش�فى كرك�وك العام. 
الت�ي  الروتيني�ة  وتفاق�م اإلج�راءات 
تتبعه�ا الدوائ�ر الصحية م�ن معاناة 
المصابي�ن به�ذا الداء العض�ال, اذ ان 
عل�ى المريض جل�ب اس�تمارة طلب 
آزادي  مستش�فى  م�ن  بال�دم  ت�زود 
ال�ى مستش�فى كرك�وك الع�ام ومن 
ثم الع�ودة الى قس�م الثالس�يميا في 
إج�راءات  إلتم�ام  ازادي  مستش�فى 
الع�الج وه�و ما يش�كل عبئا نفس�يا 
وماديا عل�ى العائالت الفقيرة. ويقول 
سامان كريم, األمين المساعد في احد 
المختب�رات الطبية ف�ي كركوك “لقد 
اقترح�ت على المس�ؤولين تخصيص 

م�كان كمرك�ز للع�الج داخ�ل بناي�ة 
مصرف الدم ول�ن يحتاج الى اكثر من 
12 س�ريرا وصيدلي�ة ولك�ن ل�م يبال 
اح�د باقتراح�ي”. م�ن جانب�ه يؤكد 
مدي�ر صحة كرك�وك، الدكتور صديق 
عمر رس�ول، ان المديرية تسعى لبناء 
الثالسيميا  مستش�فى خاص بمرض 
وإنها قامت في الوقت الراهن بافتتاح 
قس�م خ�اص لمعالج�ة المرضى في 
مستش�فى ازادي ووفرت لهذا الغرض 

عددا من أطباء االختصاص.
وضم�ن الجهود الرامي�ة للتوعية 
بهذا الم�رض, قامت مؤسس�ة الرعد 
اإلعالمية وبالتعاون مع معهد صحافة 
الحرب والسالم وجمعية الهالل األحمر 
العراقي بتبني حملة إعالمية للتعريف 
بالمرض وحث المواطنين على تقديم 
المس�اعدة لحامليه عن طريق التبرع 
بال�دم, وتضمنت الحمل�ة, التي بدأت 
منذ ستة أشهر بالتعاون مع الحكومة 
المحلية ف�ي المحافظة, إعداد تقارير 
تلفزيوني�ة وإذاعية وإط�الق صفحة 
على موقع التواصل االجتماعي “فيس 
ب�وك”. وق�ال مدي�ر ف�رع الجمعي�ة 
ف�ي كرك�وك محمد نجم الش�واني إن 
“الحمل�ة تهدف لجم�ع تبرعات بالدم 
هدفها في الدرجة األولى المس�اهمة 

في عالج مرض الثالسيميا”.
وشهدت  الحملة مشاركة واسعة 
من ق�وات األمن العراقي�ة حيث تبرع 
145 شرطيا وش�رطية بدمائهم وهي 
المرة األول�ى التي يش�ارك فيها افراد 

األمن بهذه األعداد الكبيرة.

ارتفاع معدل اإلصابة بمرض الثالسيميا

الواسطة.. المقياس الوظيفي ال الكفاءة وال الخبرة

  ق�د ال يع�رف الكثير م�ن الناس والس�يما 
قراء الصحف والمدونات س�بب هذا العنوان؟ من 
هنا تتج�ذر ثقافة الصحافة الوطنية وتش�خص 
مس�ؤوليتها، واس�تميح القراء والمتابعين عذرا 
ألقدم لهم موقفا تاريخيا من مواقف رس�ول الله 
محم�د بن عبد الل�ه “ص” حيث دخ�ل يوما إلى 

المسجد فوجد جماعتين:
1- جماعة تدعو الله

2- جماعة تتعلم
فت�رك الذين يدعون الل�ه , وجلس مع الذين 

يتعلمون, وقال :
انت�م تدعون الل�ه, قد يس�تجاب لكم وقد ال 
يس�تجاب، ثم ق�ال لهم: أن�ا بعثت معلم�ا, لذلك 
اجلس مع الذين يتعلمون، والذين يتعلمون عملهم 
مقبول عند الله, وهكذا أصبح العلم عبادة.وامتنا 
الي�وم ال تتعلم, بل يعزف اغل�ب الناس عن العلم 
والتعل�م إال العصبي�ة فهم يتفننون ف�ي تعلمها 
والتقاطه�ا حتى نس�وا قول رس�ول الله “ص”: 

“ليس منا من دعا إلى عصبية”. 
والمظاه�ر  لألش�ياء  التعص�ب  وأصب�ح 
الس�طحية غير المنتجة هو الس�مة الغالبة عند 
األحزاب والعش�ائر والحواض�ن الدينية بمختلف 
عناوينه�ا وبعضها ما انزل الله بها من س�لطان 
“أن ه�ي إال أس�ماء س�ميتموها انت�م واباءك�م 
“  ولذل�ك تكث�ر ه�ذه االي�ام ظاه�رة الغش في 
االمتحان�ات الت�ي حي�رت التربويين ومش�رفي 
الجامع�ات , واصب�ح طالبنا يجربون كل ش�يئ 
في الغ�ش االمتحان�ي , واليجرب�ون حظهم في 
ب�ذل الجهد والمواظب�ة على التحضي�ر وااللمام 
بالم�واد العلمي�ة في المدرس�ة والجامعة ولذلك 
كثرت ظاهرة ال�دروس الخصوصية مثلما كثرت 
الم�دارس والجامع�ات الخاص�ة وه�ي عملي�ة 
تعوي�ض مغشوش�ة الن منطلقاته�ا تفتقد الى 
النواي�ا الخالص�ة عل�ى صعيد الطالب واالس�تاذ 

واالستثناء موجود ولكنه نادر وقليل .
ولعل ظاه�رة التزوير التي تس�ربت الى كل 
المؤسس�ات ودوائ�ر الدول�ة : التعليمي�ة منه�ا 

والعلمي�ة , وحتى االنتخابية حيث حصل البعض 
من المزورين على عضوية مجالس المحافظات 
وعضوي�ة مجلس النواب والحكومة والرئاس�ات 
الثالث , ولذلك تعذر عالج هذا الفساد حاليا طبقا 

لقاعدة “ فاقد الشيئ اليعطيه “ ؟
وتراجع ظاه�رة التعلم والتعليم في س�لوك 

الفرد العراقي هو الذي افرز لنا مايلي :-
1-  ظاه�رة االدع�اء وهي س�لوكية مميتة 

لالبداع واالنتاج
2-  ظاهرة انتشار التزوير

3-  ظاه�رة ممارس�ة الغ�ش لي�س فق�ط 
عند ط�الب المدارس وانما عن�د التاجر والمهني 
والطبي�ب والمهن�دس والعس�كري ورجل االمن 
حتى اصبح�ت ظاهرة الغش واالدع�اء والتزوير 
مطبق�ة عل�ى حياتن�ا االجتماعية والسياس�ية 
وهذه هي محنة العراق اليوم من يتكلم باالصالح 
ظاهرا يعمل في الباطن ضد االصالح , ومن يدعو 
للتغيير اليملك مصداقية  في نفس�ه وحاش�يته , 
ومن يدعو للحرية يعيش معنى العبودية ويعمل 
لها وحتى نقرب المعنى للقارئ اكثر حول عنوان 

المقال :
هن�اك الي�وم من بلغ ب�ه االدع�اء والتجاوز 
مدفوع�ا بنفس�ية الغ�ش والتزوي�ر من تس�ول 
له نفس�ه تزوير اس�م الجيش العراقي باس�ماء 
ومدعيات ولدت ميتة وفش�لت ف�ي عقر دارها , 
ولم تكن لها دار حقيقي�ة اال في نفوس مريضة 
وعقول مخدرة بليدة جرت على بالدها ومنطقتنا 
خرابا ودمارا وصنعت ماساة يشيب فيها الصغير 
ويهرم فيها الكبير .وعلى العراقيين الش�رفاء ان 
يعلم�وا : ان كل الميليش�يات التصل�ح بديال عن 
الجي�ش العراقي المن حيث االس�م وال من حيث 
المضم�ون , الن الجن�ود هم حص�ن االمة ودرع 

الوطن , والميليشيات هي درع احزابها فقط ؟
وم�ن يفك�ر بمجال�س عس�كرية للقبائ�ل 
والعش�ائر كم�ا حدث ف�ي لبنان اخي�را عليه ان 

يعرف ماذا حل بها ؟
ومن يفكر بجيش لحزبه عليه ان يعيد النظر 

اكث�ر من مرة قبل فوات االوان , الن جيش الوطن 
هو الجيش العراقي وحب االوطان من االديان ؟

لق�د فش�ل جي�ش مري�م وجن�ود مريم في 
الوس�ط المس�يحي العرب�ي مثلما فش�ل جيش 
لبنان الحر للعميل الصهيوني “ سعد “ في جنوب 
لبن�ان .واليوم نش�هد فش�ل مايس�مى بالجيش 
الس�وري الحر والذي استماتت حكومة اوردغان 
وقطر والس�عودية على امداده بالمال والس�الح 
مما جعل الس�الح االس�رائيلي ياخذ طريقه اليه 
عب�ر البوابة االمريكية االوربية التي تدعي تقديم 

مساعدات للمعارضة السورية غير قاتلة ؟
فالجيش الس�وري الحر هو تسمية مضللة 
دعمها االعالم المضلل الحقيقة له سوى االعمال 
المس�لحة الت�ي يس�تغل فيه�ا ام�ن المواطنين 
الس�وريين فيحتم�ي ببيوتهم ليطل�ق النار على 
اخوانه من افراد الجيش السوري النظامي وعلى 
المواطنين بشكل عش�وائي وهذا هو السبب في 
هجرة ونزوح مئات االلوف من الس�وريين مثلما 
هو الس�بب في دم�ار البيوت واحي�اء المدن في 
سورية والتي سيكلف اعادة بنائها الشيئ الكثير 
للش�عب الس�وري الذي س�يتخلى عنه من سبب 
ه�ذه الفتن�ة وه�ي امري�كا وحلفائه�ا وادواتها 
ف�ي المنطقة م�ن قط�ر والس�عودية وحكومة 
اوردغان ومعهما اسرائيل التي تعقد اماال كبيرة 
على تدمير مح�ور المقاومة ومن يقف معه في 

المنطقة ؟
ان مايس�مى بالجي�ش الس�وري الحر الذي 
تدف�ع رواتب�ه الس�عودية وتض�ع قط�ر مبلغ�ا 
قدره خمس�ة ماليي�ن دوالر لكل من ينش�ق عن 
النظ�ام الس�وري م�ن موظف�ي الدرج�ة االولى 
م�ن عس�كريين ومدنيي�ن ؟ ث�م ان اغل�ب افراد 
مايسمى بالجيش السوري الحر هم من الفارين 
من الخدمة العس�كرية او من اصحاب الس�وابق 
او م�ن الفاش�لين , فهل مثل ه�ذا التجمع يمكن 
لعاق�ل ان يحتذي به ويقلده ويحاول ان يعمل له 
ش�بيها في الع�راق ؟ انه الس�فه والهبل وجنون 
العصبي�ة وم�رض الطائفية الذي اس�تولى على 

بعض النفوس ؟ ثم لماذا التسالوا انفسكم لماذا 
اليزال الجيش السوري متماسكا يقاتل المرتزقة 
ببس�الة ق�ل نظيره�ا بحي�ث  الوط�ن  واع�داء 
اصبحت موضع دراس�ة مراكز البحوث العالمية 
؟ ثم التنس�وا ان الش�عب الس�وري ف�ي غالبيته 
اكتش�ف التضلي�ل االعالم�ي االقليم�ي والمحلي 
حول الثورة الس�ورية وعرف انحرافها بش�خص 
مايس�مى بالجي�ش الس�وري الح�ر وبش�خص 
بحم�اس  يدع�ون  الذي�ن  اس�طنبول  مجل�س 
للتدخ�ل االجنب�ي في س�ورية في مقاب�ل نظام 
اعت�رف باالخطاء وق�ام باالصالح وغ�ي هويته 
م�ن االحادية البعثية الى التعددي�ة وفتح الحوار 
, فلم�اذا النعطي فرصة لالصالح ونبني س�ورية 
الديمقراطية من صناديق االنتخاب المن فوهات 
البنادق والمفخخات ,وللذين يريدون استنس�اخ 
اسم الجيش الس�وري الحر في العراق عليهم ان 
يعرفوا انهم يستنس�خون وليدا مشوها وتجربة 
رفضها الش�عب الس�وري مثلما رفضها الشعب 
العراقي وعش�ائر الموصل واالنبار وصالح الدين 
وديالى بحس�هم العربي واصالته�م في االنتماء 
لن يكونوا جسرا للمش�اريع الفاشلة ومعهم كل 
عش�ائر العراق بعربه واك�راده وتركمانه وبقية 
تكوينات�ه الوطنية التي الترى بدي�ال عن وطنها 

العراق وال عن جيش العراق .

اجليــش العــراقي واألسمــاء االستفــزازيــة 

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

إضـاءات

كركوك تسجل 492 حالة من أصل 3000 حالة يف عموم العراق

رومني: مكاسبنا الصعبة يف العراق تآكلت 
مع تزايد العنف والقاعدة

     بغداد/ المستقبل العراقي

رحبت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باالتفاق على تعديل الصياغات 
النهائي�ة للقانون الخاص بها.وقال عضو الهيئة صالح الجبوري إن الهيئة ترحب 
باتف�اق لجن�ة المس�اءلة والمصالح�ة الوطنية النيابي�ة على تعدي�ل الصياغات 
النهائي�ة للقان�ون الخاص بها بالتعاون مع اللجنة القانونية، مش�يراً الى ان مثل 
ه�ذا األمر يأتي ضمن باب المصالحة الوطني�ة وورقة اإلصالح التي يأمل الجميع 
ان تقوم بحل المش�اكل السياس�ية الحاصلة في العراق.وكان�ت لجنة المصالحة 
والمساءلة والبرلمانية قد أعربت عن توقعها بطرح التعديالت أمام البرلمان خالل 

المرحلة المقبلة.

املساءلة: اتفاق عىل تعديل قانون اهليئة
 مع املصاحلة الوطنية

     بغداد/ المستقبل العراقي

يأم�ل العراقي�ون منذ س�نوات أن 
تنج�ح الدول�ة العراقي�ة في ترس�يخ 
دعائ�م جدي�دة نح�و تحيي�د الوظيفة 
م�ن  للتخل�ص  الدول�ة،  ومؤسس�ات 
ظاه�رة الهيمنة السياس�ية والحزبية 
على اإلدارة. لكن األمر بدا مخيًبا لآلمال 
في نظر الكثيرين الذين يالحظون غياب 
معايير االستحقاق الِمهني والقانوني، 
والمحس�وبية  الواس�طة  لتتح�ول 
والحزبية الطريق األقصر للوصول إلى 
المناص�ب العام�ة والوظائف. س�عيد 
أحم�د الياس�ري، خريج كلي�ة الزراعة 
منذ أربع سنوات، يسعى للحصول على 
وظيف�ة عب�ر الط�رق الش�ائعة اليوم، 
كدف�ع مبالغ مالية لوس�يط ما أو عبر 
جهة حزبية نافذة. كما يسعى لالنتماء 
إلى تنظيمات حزبية بغية زيادة فرصة 
الحصول على وظيفة. ويؤكد الياسري 
أن األحزاب تلعب الي�وم دوًرا كبيرًا في 
اتخ�اذ الكثي�ر من ق�رارات ال�وزارات، 
بحس�ب القوة السياس�ية النافذة التي 

تمتلكها .

دكاكين أحزاب
تشير االستطالعات بين المواطنين 
إل�ى أن ش�عوًرا قوًي�ا يتملكه�م، ع�ن 
خض�وع مؤسس�ات الدول�ة لس�طوة 
والمحس�وبية  الحزب�ي  االنتم�اء 
والقراب�ة العائلي�ة أو العش�ائرية على 
حس�اب الكفاءة. ن�ادر عب�د أكاديمي 
ف�ي العل�وم السياس�ية ف�ي جامع�ة 
باب�ل، يعترف بأن االحتقان السياس�ي 
والطائفي في الس�نوات الماضية كان 
نت�اج ه�ذه الظاه�رة أيض�ا. يضي�ف: 
إحراج�ا  س�ببت  ممارس�ات  “هن�اك 
كبي�رًا للموظفين المهنيي�ن وأصحاب 

الكفاءات”.
أما النائب عبد الحس�ين ريس�ان، 
فينتق�د تح�ول مؤسس�ات الدولة إلى 
بس�بب  سياس�ية  ألح�زاب  مكات�ب 
تقسيمها على أساس عرقي وطائفي. 
العلي�ا  المفوضي�ة  “حت�ى  يق�ول: 
المستقلة لالنتخابات لم تسلم من مبدأ 
المحاصصة. وتش�ير اإلحصائيات إلى 
أن في الع�راق أكثر من 500 حزب منذ 
العام 2003، غالبيتها أحزاب نافذة لها 

أذرع تمده�ا داخل مؤسس�ات الدولة، 
وتعمل على تسخير أجندتها على وفق 
توجهاته�ا. وي�رى الباحث السياس�ي 
كام�ل الجبوري أن إق�رار قانون جديد 
لألحزاب قد يسهم في الحد من هيمنة 
أح�زاب أقلي�ة عل�ى مقاليد الس�لطة، 
داعًي�ا إلى وضع حد للتمويل الحكومي 
لألحزاب، ألنه يجعلها خاضعة لسطوة 
الجه�ات السياس�ية المهيمن�ة عل�ى 

القرار السياسي.

تداخل بين الحكومة والدولة
يق�ول الباح�ث االجتماعي عصام 
نعم�ان إن المواط�ن العراق�ي يراق�ب 
عن كث�ب الس�بيل الذي س�لكه أقرباء 
كل نائ�ب أو سياس�ي للحص�ول على 
الوظائف ولتب�وّء المناصب في الدولة. 
الدول�ة  مؤسس�ات  “ت�دار  يضي�ف: 
العراقية اليوم عب�ر الماكينة الحزبية، 
من دون التنّب�ه للمهنية أو الكفاءة، إذ 
تحولت المؤسسات إلى مجرّد حصص 
السياس�ي، وبكلم�ة أخرى  للتَّراض�ي 
ابتلعت الق�وى الناف�ذة الدولة وانتهى 
األمر”.لكن نعمان يش�ير إلى أن تمثيل 
وزراء ومس�ؤولين محليي�ن لتوجهات 
أحزابه�م وفق اس�تحقاقهم االنتخابي 
لي�س أم�رًا س�لبًيا، وال يتناق�ض م�ع 
الديمقراطي�ة، “لكن يج�ب الفصل في 
ه�ذا بي�ن الحكوم�ة التي تس�عى إلى 
االس�تفادة من اس�تحقاقها االنتخابي 
في الف�وز، وبين الدول�ة التي يجب أن 
تبق�ي مؤسس�اتها وموظفيه�ا بعيًدا 
عن نتائج االنتخابات”. وأوضح نعمان 
أن المناص�ب العلي�ا تتب�دل على وفق 
االس�تحقاقات االنتخابي�ة ف�ي النظم 
الديمقراطي�ة في العالم، م�ن دون أن 
تتأث�ر مؤسس�ات الدول�ة وأجهزته�ا، 
بخ�الف ما يحص�ل في الع�راق، حيث 
التداخ�ل واض�ح وقوي بي�ن الحكومة 

والدولة .

استقالل األجهزة
تستمد اغلب المناصب في العراق 
اليوم قوتها من االنتماء الحزبي وليس 
م�ن ق�وة المؤسس�ة. ه�ذا رأي عامر 
السلطاني، أس�تاذ التاريخ، الذي يأخذ 
جانب المواطنين حين يتهمون األجهزة 
األمني�ة أيًض�ا “بأنها تس�ّخر أجندتها 

لخدمة جهة معينة”. يضيف: “تتراشق 
األطراف السياسية تهم تطويع أجهزة 
الجيش والشرطة، وهذا وحده دليل على 
صحة م�ا يقوله المواطن�ون. ويتابع: 
“لكي تنجح الدولة العراقية في إرساء 
دعائم اس�تقرارها، من المهم أن تبقى 
أجهزتها مستقلة، كالقضاء واألجهزة 

األمنية والرقاب�ة اإلدارية واالقتصادية 
والسياس�ة الخارجي�ة”. أم�ا الكات�ب 
ناجي الغ�زي فيدعو إل�ى الجدية “في 
ترميم الصدع الحاصل في مؤسس�ات 
الدولة العراقية، وعزل مظاهر التحزب 
ع�ن العم�ل الوظي�ف�ي وإب�دال الوالء 

الحزبي بالوالء للوطن”.

وختـضعها الدولــة  األحـزاب“ تبتلـع  “دكاكني 
 ملبــدأ املحســوبيــة !!
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      المستقبل العراقي/ متابعة

تدور في واش�نطن موجة من التس�اؤالت 
حول نجاعة سياس�ة الرئيس األميركي أوباما 
تجاه دول “الربيع العربي”، ويش�ير سياس�ي 
عرب�ي رفي�ع إلى أن�ه ص�ادف خ�ال زيارته 
األس�بوع الماضي للواليات المتحدة تحفظات 
من ش�خصيات أميركية داخ�ل البيت األبيض 
على طريقة إدارة الحكومات الجديدة لألوضاع 
داخل مصر وتونس وليبيا.وأش�ار السياس�ي 
الرفيع إلى أنه فهم رسالة أميركية فحواها أن 
اإلخوان المس�لمين لم يقابلوا الدعم األميركي 
بالش�كر، ولم يس�هموا في تهدئ�ة الجماهير 
المتوثبة في الش�وارع المحيطة بالس�فارات 
األميركية بل على العكس كانت قيادات إخوانية 
تدفع بشباب من منتسبي الحركات اإلسامية 
إلى أتون الغضب ضد الواليات المتحدة.ويقول 
السياس�ي إن األميركيي�ن يعلم�ون جي�دا أن 
اإلخوان يس�تخدمون جماعات تدعي السلفية 
أو تظه�ر عل�ى أنه�ا ضم�ن التوجه الس�لفي 

لتصفية حساباتها ضد مناوئيها.
ووص�ل األم�ر إل�ى أن حرك�ة النهضة في 
تونس طلبت من مجاميع “س�لفية” المظهر 
التوج�ه للمش�اركة ف�ي االحتجاج�ات ض�د 
الس�فارة األميركي�ة أثن�اء أزمة الفيل�م الذي 
ح�اول اإلس�اءة للرس�ول وان وزارة الداخلية 
التي تقبع تحت س�لطتها كانت تعلم جيدا أن 
الفوضى والعنف سيس�تخدمان ضد السفارة 

األميركية لكنها غضت الطرف.
وأش�ار السياس�ي العربي القادم للتو من 
واشنطن ونيويورك إلى أن اإلخوان المسلمين 
ف�ي بنغ�ازي كان�وا أيض�ا وراء الس�تار ف�ي 
أحداث الهجوم على القنصلية األميركية وقتل 
الس�فير األميركي هناك، وأنهم من طلبوا من 
مجموعة س�لفية متش�ددة التوجه لاحتجاج 
الليبي�ة بالتدخ�ل  ول�م يس�محوا للس�لطات 
لحماي�ة القنصلية.وأوضح السياس�ي العربي 

أن واشنطن قلقة من الدعم القطري للحركات 
اإلس�امية وأنها طلبت من قط�ر التوقف عن 
توزي�ع األم�وال عل�ى ح�ركات متطرف�ة في 
ليبيا وس�وريا وتونس ومصر. وأش�ار إلى أن 
الطل�ب األميرك�ي قوبل بإيج�اب قطري لكن 
واشنطن متشككة في تنفيذ هذا الطلب.وقال 
السياس�ي العرب�ي أن واش�نطن تتح�دث عن 
فش�ل ذريع لدى األنظم�ة الجديدة التي تحكم 
تونس ومصر وليبيا في االس�تجابة للتحديات 
االقتصادية وأن نتائج مسح جماهيري للرأي 
يت�م تداوله داخل اإلدارة األميركية يتحدث عن 
ان التونسيين يهتمون كثيرا باألداء االقتصادي 
أكثر من المسائل الثقافية الخافية التي تركز 
عليها حركة النهضة.وتوقع السياسي العربي 
أن ت�زور وزي�رة الخارجي�ة األميركي�ة قط�ر 
قريبا للقاء المس�ؤولين هناك والتش�ديد على 
إيق�اف الدعم المالي والمعنوي لإلخوان وعدم 
التدخل في اللعبة السياسية المحلية وخاصة 
ف�ي ليبي�ا الت�ي تعتقد واش�نطن أنه�ا مهمة 
لضمان االس�تقرار وتدفق النفط وعدم وقوع 
العائدات في أيد متش�ددة.ولم تقف المخاوف 
م�ن اإلس�اميين وم�ن ال�دول الت�ي ترعاهم 
وتمولهم عند حدود األميركيين، فقد اتهم إيف 
بوني�ه، المدير الس�ابق لوكالة االس�تخبارات 
الفرنس�ية، كاً من الس�عودية وقطر بتمويل 
اإلس�اميين المتطرفين في باده.وقال بونيه، 
ف�ي مقابلة مع مجلة “ال ديبيش” الفرنس�ية 
إن مكافحة اإلس�ام السياس�ي تتطلب إغاق 
مصادر التموي�ل، وإن “هناك مش�كلة أخرى 
تتعلّق بهذه المجموع�ات وتتمثل في التمويل 
الذي تحصل عليه من بعض البلدان السلفية”، 
مش�يراً إل�ى أن “ال أح�د يتجرأ عل�ى الحديث 
ع�ن الس�عودية وقطر، لك�ن كان من األفضل 
لهاتي�ن الدولتي�ن التوق�ف ع�ن تمويل بعض 
الحمات المشبوهة”.ويقول محللون غربيون 
إن جماع�ات اإلس�ام السياس�ي تلع�ب على 
واجهات مختلفة ومتناقضة، فهي مع الغرب، 

ومع إيران، ومع الس�لفية، ومع الديمقراطية 
وضدها، ومع العن�ف وضده، ما جعلها تغض 
النظ�ر ع�ن عن�ف الس�لفية الذي كان�ت آخر 

فصوله مهاجمة السفارات األميركية.
وكان�ت كلينتون التق�ت الرئيس المصري 
على هامش الجمعية العام�ة لألمم المتحدة، 

وهددت بوقف المس�اعدات عن مصر، وتغيير 
تقييمها لإلخوان وإنهاء الفرصة التي أعطيت 
له�م لحك�م المنطق�ة، وإن أعط�ت مرس�ي 
مهل�ة أخيرة فيما تعهد ه�و بأال تتكرر حادثة 
مهاجمة السفارة.كما التقت وزيرة الخارجية 
األميركية نظيرها التونس�ي بنفس المناسبة 

وعّب�رت عن غض�ب البيت األبي�ض على عجز 
النهضة عن حماية س�فارتها بالشكل الكافي 
رغ�م أن األح�داث العنيفة التي ج�رت بمصر 

وبنغازي كانت تنبئ بعنف المحتجين.
ويق�ول خب�راء ف�ي السياس�ة األميركية 
بالش�رق األوس�ط إن اإلدارة األميركي�ة الت�ي 

دعمت صعود اإلخوان إلى الحكم بدأت تراجع 
حس�اباتها، وإن أوس�اطاً مقرّبة م�ن اوباما 
تقول إنه�ا انخدع�ت بخطاب اإلخ�وان الذين 
يب�دون للوهل�ة األول�ى براغماتيي�ن وطيعين 
ويقبلون بكل الش�روط، لكنهم يخفون وجها 

آخر يقدمونه أمام قواعدهم.

ًقال أنهم فشلوا فشال ذريعًا

      المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلنت كوريا الش�مالية، أمس الثاثاء، أنها تملك 
صواري�خ إس�تراتيجية ق�ادرة على ض�رب أراضي 
الوالي�ات المتح�دة ف�ي موق�ف اعتب�ره العديد من 
الخب�راء “خداعا” للرد على اتف�اق تم توقيعه األحد 
بي�ن واش�نطن وس�يئول لزي�ادة م�دى الصواريخ 

الكورية الجنوبية.
وقال المتحدث باس�م لجنة الدف�اع الوطني في 
بيان نش�رته وكال�ة األنب�اء الكورية الش�مالية ان 
“الجيش الثوري )لكوريا الش�مالية( بما فيه قواته 
الصاروخية اإلستراتيجية لم يضع في مرمى نيرانه 
ش�به الجزي�رة الكورية فحس�ب بل كذل�ك اليابان 
وغوام )ارض أميركية ف�ي المحيط الهادئ( وحتى 

أراضي الواليات المتحدة”.
وأكد ان بيونغ يانغ تبقى على استعداد لمواجهة 
أي ع�دو “قوة نووي�ة مقابل ق�وة نووية وصاروخ 

مقابل صاروخ”.
ورأى عدة خبراء كوريين جنوبيين أنها “خدعة” 
جديدة من كوريا الشمالية التي تفشل مرة بعد مرة 

في جهودها لتطوير صواريخ عابرة للقارات.

وأوضح يون دوك- مين األس�تاذ في األكاديمية 
الوطنية للدبلوماسية في سيول انه “ليس هناك أي 
إثب�ات على ان كوريا الش�مالية نجح�ت في اختبار 

صاروخ له مدى كاف لضرب األراضي األميركية”.
واعتبر ان بيونغ يانغ قد تكون تسعى إلى “رفع 
معنويات جيش�ها وحش�د )الكوريين الش�ماليين( 

خلف )زعيمهم الجديد( كيم جونغ ايل”.
وتابع يون “أن الجيش الكوري الش�مالي يعاني 
من تراجع في االنضباط واالس�تياء الش�عبي يزداد 
بسبب تفاقم االزمة الغذائية بعد الكوارث الطبيعية 
الت�ي حلت خ�ال الصيف” في اش�ارة الى الجفاف 
ال�ذي تلت�ه فيضان�ات م�ا أدى إلى ضرب الموس�م 

الزراعي.
وص�درت تهدي�دات بيون�غ يان�غ ردا على إعان 
س�يئول األحد عن توقيع اتفاق مع واشنطن يسمح 
لها بزيادة م�دى صواريخها البالس�تية ثاث مرات 

تقريبا لتغطي كامل مساحة كوريا الشمالية.
وبذلك يرتفع مدى الصواريخ من 300 كلم حاليا 

إلى 800 كلم.
وتنش�ر الوالي�ات المتح�دة 28500 جندي على 
أراضي كوريا الجنوبي�ة وتؤمن لها “مظلة نووية” 

ف�ي ح�ال تعرضه�ا لهجوم وف�ي المقاب�ل وافقت 
سيول على الحد من مدى صواريخها في 2001، من 

اجل خفض التوتر في شبه الجزيرة.
لك�ن في ض�وء طموح�ات بيونغ يان�غ النووية 
والبالس�تية طالبت س�يئول بزيادة مدى الصواريخ 

وتس�ارعت المفاوضات بهذا الشأن بعد قيام كوريا 
الش�مالية في نيس�ان/ ابري�ل الماض�ي بمحاولة 

فاشلة إلطاق صاروخ.
وكان�ت بيونغ يانغ قد أعلن�ت أن الصاروخ وهو 
بحس�ب الخبراء من نوع تايبودونغ 2 ومداه 6700 

كل�م، يه�دف الى وض�ع قمر اصطناع�ي مدني في 
الم�دار، غي�ر ان س�يئول وواش�نطن اعتبرت�ا م�ع 
حلفائهم�ا انه يندرج في س�ياق تطوي�ر صواريخ 

بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
وتس�عى كوريا الش�مالية من�ذ عق�ود لتطوير 
تقنيته�ا في هذا المجال غي�ر أن تجاربها لم تحقق 

نتيجة حتى اآلن.
وقامت بيونغ يانغ في 2006 و2009 بتجربتين 
نوويتي�ن ما حمل مجلس األم�ن الدولي على فرض 

عقوبات قاسية عليها.
كما يملك النظام الشيوعي 800 صاروخ متحرك 
بينها 600 صاروخ سكود تشكل خطرا مباشرا على 
كوري�ا الجنوبية غير أن العديد م�ن االختصاصيين 
ي�رون أنه�ا ال تمل�ك بع�د التقني�ة الكافي�ة لتزويد 

الصواريخ برؤوس نووية.
وق�ال بيك س�ونغ - ج�و م�ن المعه�د الكوري 
ه�ذا  ض�وء  ف�ي  الدفاعي�ة  للتحلي�ات  الجنوب�ي 
االفتراض “ال ش�ك ان الشمال تفاجأ بإعان األحد” 
الذي سيسمح لسيول بشن “ضربات وقائية محددة 
األه�داف إذا دع�ت الحاج�ة ض�د القواع�د الكورية 

الشمالية التسع إلطاق الصواريخ”.

أمريكا حتذر قطر من دعم اإلخوان املسلمني يف بلدان “الربيع العريب”

شككت بها سيئول

بيونـغ يانـغ: نملـك قــدرة ضـرب أمريكـا بصـواريخ إسرتاتيجيـة

     المستقبل العراقي/ وكاالت

سيعقد بعض الس�لفيين في قطاع غزة مؤتمراً في مدينة خان يونس بجنوب 
القطاع الخميس المقبل إلطاق حزب سياسي يمثلهم تحت اسم “النور”.

وق�د أعلن هؤالء الس�لفيون ف�ي بيان أن الحزب سيباش�ر عمل�ه بعد انطاق 
المؤتمر, مش�يرين إلى أن “أهداف الحزب قائمة على تطبيق الش�ريعة اإلسامية 
كما س�يعمل على التوازن مع الجميع ولن يميل إلى أحد”. وقال البيان إن الحزب 

لن يكون له جناح عسكري.
وقال عبد الكريم فس�يفس، أحد القائمين على تأسيس الحزب، ليونايتد برس 
إنترناشونال، إن علماء السلف بفلسطين سيكونون بمثابة مجلس شورى للحزب 
في حين أن جسم الحزب سيكون في األساس من شباب السلفية. وقال إن الحزب 

يسعى للوصول إلى السلطة بالطرق الرسمية والقانونية.
وعم�ا إذا كان الح�زب ق�د حصل عل�ى ترخيص م�ن الحكوم�ة المقالة، قال 
فس�يفس إن�ه بالنظر إلى تعطل قانون األحزاب الفلس�طيني ف�إن القائمين على 
الحزب أرسلوا رسالة إشعار منذ عشرة أيام إلى رئيس الحكومة المقالة إسماعيل 
هنية، ويعتزمون إرسال إشعار آخر للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال “ال 

نعتقد أن الحكومة في غزة، ستمنعنا من العمل، ألننا ال نخالف القانون”.
وعن إعان بعض الرموز السلفية رفضهم لتشكيل حزب سلفي في فلسطين، 
قال فس�يفس وهو شاب في العش�رينيات يسكن شرقي خان يونس إن القائمين 

على الحزب مجموعة قليلة من الشباب، وال يمثلون التيار السلفي بشكل عام.
وعن العاقة مع حزب النور الس�لفي المصري، قال إنها عاقة منهج ال أكثر، 

نافيا وجود اتصاالت وعاقات تنظيمية بين الجانبين.
ورفض فس�يفس اإلفص�اح عن عدد أعض�اء الهيئة العامة أو تس�مية رئيس 
الح�زب، مؤك�دا أن الكثير من ه�ذه التفاصيل س�تعلن خال المؤتم�ر الصحفي 
المرتقب.وكان الش�يخ ياس�ين األس�طل رئيس المجلس العلمي للدعوة السلفية 
بفلس�طين، ق�د أص�در بيانا ينف�ي عاقته بالح�زب، وق�ال أن الدعوة الس�لفية 
بفلس�طين لها علماؤها ودعاتها وهم المعروفون بالعلم والدعوة والعمل الصالح 

وأعمال البر المتعددة.
ورأى أنه ال يجوز إنش�اء أي حزب بصفة دينية وينس�ب ذل�ك إلى الدين “ألننا 
جميعا مس�لمون” مش�ددا في الوقت ذاته على أنه ال يوجد مانع شرعي وال مانع 
قانوني من إنش�اء حزب سياس�ي يراعي مصلحة البلد السياسية والوطنية العليا 

وجميع المصالح األخرى “لكن ليس على أساس ديني أو طائفي أو عرقي”.

ليس لديه جناح مسلح

سلفيو غّزة يؤسسون حزبًا سياسيًا

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثاثاء، إن باده جاهزة 
لجميع االحتماالت مع سوريا بعد القصف المتبادل في األيام األخيرة بين الجانبين.

وقال أردوغان أمام مجلس األمة التركي إن “تركيا ستستخدم جميع الوسائل بما 
فيها الدبلوماسية للدفاع عن أهلنا وأرضنا إلى أن نستنفد كل خيارات السياسة”، 

مشيراً إلى أن القصف التركي تركز على األهداف العسكرية السورية.
وأض�اف أن “جنود نظام “الرئيس الس�وري بش�ار “األس�د قصف�وا أراضينا 
بالمداف�ع ونح�ن ن�رد عليه�م بالمثل وس�نضرب كم�ا يضربون وجاه�زون لكل 
االحتماالت”.وأشار أردوغان إلى أن “تركيا فقدت خمسة من أبنائها جراء القصف 

السوري ألراضيها، األمر الذي لن يبقيها مكتوفة األيدي تجاه ذلك”.
وأضاف أن “الش�عب الس�وري أمان�ة أجدادنا في أعناقن�ا”، متعهداً بمواصلة 
دعم هذا الش�عب “وال ع�ذر لنا إلدارة الظه�ر للس�وريين”.وقال رئيس الحكومة 
التركي إن الرئيس الس�وري الراحل حافظ األسد “قتل 30 ألفاً وابنه يسعى لكسر 
رقم�ه القياس�ي”.وأضاف أردوغان أنه ال ينتظر ممن ينظ�رون إلى تركيا والعالم 
م�ن منظور ضي�ق أن يتفهموا سياس�ات حكومته، “ألن الش�عب التركي يفهمنا 
ويدعمنا”.وهاجم حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه كمال كلجدار أوغلو الذي 
ع�ارض تفويض البرلمان للحكومة بالتدخل العس�كري خارج حدود الباد، قائاً 
“لقد وقفتم أمام الواليات المتحدة األميركية بخش�وع”.وأضاف “نتعرض إلطاق 
قذائف بش�كل يومي من دولة جارة لنا فيسقط جراء ذلك قتلى وزعيم المعارضة 
لدينا يدافع عن ذلك” موجهاً س�ؤاله إلى المعارض�ة التركية بالقول “هل تريدون 
أن نس�كت عل�ى قتل أبنائن�ا”. وأضاف أن حزب الش�عب الجمه�وري بمعارضته 
التفويض “وكأنه يدعم النظام الس�وري”، ودعا كلج�دار أوغلو إلى تغيير موقفه 
من التهديدات التي تش�كلها س�وريا.وقال “نحن ال ننظر في سياستنا الخارجية 
م�ن منظار مذهبي، فجميع الحكام العرب الذين س�قطوا ف�ي الربيع العربي هم 
من أهل السنة”.وكان البرلمان التركي صدق الخميس الماضي على مذكرة تمنح 
الحكوم�ة تفويضاً بش�ن عملي�ات خارج الباد، بع�د مقتل 5 أش�خاص في بلدة 
حدودي�ة تركي�ة بقذيفة أطلقت من الجانب الس�وري من الح�دود، ورّدت القوات 

التركية باستهداف مواقع داخل األراضي السورية.

قال: سنضرب سوريا كما تضربنا

أردوغان: الشعب السوري أمانة 
أجدادنا يف أعناقنا !!

     المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت مصادر عس�كرية إس�رائيلية تلقي إسرائيل 
معلوم�ات جديدة تؤكد م�ا وصلت إليه الوكال�ة الدولية 
للطاقة الذرية من أن إيران تستخدم اليورانيوم المخصب 

ألغراض طبية.
وذكرت صحيفة “هاآرتس” أن إيران خصصت الكثير 
م�ن اليوراني�وم المخص�ب لألبح�اث الطبي�ة، وهو أمر 
تضمنه أحدث تقرير للوكالة الذرية ويوليه المس�ؤولون 

اإلسرائيليون اهتماما أكبر.
ورأت الصحيف�ة أن االهتم�ام الجديد يب�رر ظاهريا 
التأجيل في الجدول الزمني اإلسرائيلي للعملية العسكرية 

المحتمل�ة ضد البرنامج الن�ووي اإليراني. ورغم أن هذه 
البيان�ات ج�اءت ضمن تقري�ر الوكالة الدولي�ة في آب، 
إال أن مس�ؤولين عس�كريين أك�دوا أنه�م حصل�وا على 

معلومات إضافية توضح نتائج التقرير.
وأوضح�ت الصحيفة أن المعل��وم�ات التي تعتبرها 
االس�تخب��ارات اإلسرائيلية “موثوقة للغاية” توضح أن 
إيران حولت مؤخراً اليورانيوم المخصب لنسبة 20% إلى 
هدف آخر وه�و تصنيع قضبان وقود لمفاعل بحثي في 
طه�ران حيث يمك�ن تصنيع نظائر تس�تخدم في عاج 

السرطان.
وكانت هذه المعلومات هي سبب إعان رئيس الوزراء 
بنيامي�ن نتنياهو في خطابة في األمم المتحدة الش�هر 
الماض�ي أن إس�رائيل أرجأت 
مهلته�ا للتحرك الدولي لوقف 
البرنام�ج النووي اإليراني إلى 

الربيع المقبل.
بارزون  وقال عس�كريون 
للصحيف�ة إن إي�ران أرج�أت 
الن�ووي  برنامجه�ا  ج�دول 
بثمانية أشهر على األقل، وهذا 
هو سبب الموقف اإلسرائيلي 

األخير.
وذك�رت الصحيفة أنه من 
الصعب تجاهل أهمية التحرك 
اإليران�ي األخي�ر، ال�ذي يبدو 
أن�ه محاولة لتقلي�ل الضغط 
الدول�ي بتأجي�ل التق�دم في 

برنامجها النووي.

إرسائيل: إيران تستخدم اليورانيوم 
املخّصب ألغراض طبية
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كرمت الجمعية العراقي�ة للدفاع عن حقوق 
الصحافيي�ن المدي�ر الع�ام للعالق�ات واإلعالم 
حكيم عبد الزهرة لجه�ود أمانة بغداد المتميزة 
في تعميق الش�فافية بعملها وتس�هيلها مهمة 
الصحافيي�ن واإلعالميي�ن ف�ي الحص�ول عل�ى 
المعلومة. جاء ذلك خ�الل الندوة الحوارية التي 
أقامته�ا الجمعية عل�ى قاعة المرك�ز الثقافي 
النفطي ببغ�داد بحضور عدد كبي�ر من الكتاب 
والصحافيين واإلعالميين والمحامين والباحثين 
وممثلي�ن ع�ن بع�ض ال�وزارات والدوائ�ر غير 
المرتبطة بوزارة والكتل السياس�ية والمنظمات 
غي�ر الحكومي�ة وعدد م�ن القن�وات الفضائية 
وبع�ض المهتمين بالش�أن الثقافي لمناقش�ة 
وتقوي�م المس�ودة الخاص�ة بمش�روع قانون 
مديري�ة  وذك�رت  المعلوم�ة.  عل�ى  الحص�ول 
العالق�ات واإلع�الم ف�ي بي�ان صحف�ي تلق�ت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه ام�س إن 
“هذا التكريم من الجمعي�ة العراقية للدفاع عن 
حق�وق الصحافيين لمديري�ة العالقات واإلعالم 
ف�ي أمانة بغ�داد يأتي تثمينا لدوره�ا الرائد في 
تس�هيل مهمة الصحافيين ووس�ائل اإلعالم في 
الحصول على المعلومة التي تخص عمل األمانة 
ومش�اريعها وعقودها مع الشركات إلى جانب 
التعاط�ي االيجاب�ي مع كل ما يرد من ش�كاوى 
ومقترح�ات م�ع نش�ر كل م�ا يصدر م�ن آراء 
وانتق�ادات من الس�ادة أعضاء مجل�س النواب 
والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 
عب�ر صح�يفته�ا “ص�وت ب�غ�داد” واذاعته�ا 

“صوت العاصمة”. 
وأك�د إبراهي�م الس�راجي، رئي�س الجمعية 
الراعي�ة له�ذه الن�دوة، عل�ى “أهمية مش�روع 
القانون موضوع البحث وحاجة العمل الصحفي 
ال�ى تأهي�ل ثقاف�ة الصحاف�ة االس�تقصائية 
وتعميقه�ا ف�ي مجتمعنا وتطوير م�ا متاح من 
آلي�ات بوس�عها تدعي�م مهمته�ا”, مؤك�دا في 
الوقت نفسه على “وعي إدارة الجمعية العراقية 
للدفاع عن حق�وق الصحافيي�ن بضرورة بحث 
مواد مس�ودة القانون بواقعية وموضوعية من 

اجل ضمان أهليته”. 
من جهته اس�تعرض نائب رئي�س الجمعية 
الزمي�ل ناظم العكيلي المواد الخاصة بمس�ودة 
المش�روع تمهي�دا لبحثها، منوه�ا الى ضرورة 
اإلف�ادة م�ن النتائج المس�تحصلة م�ن تقويم 
مختلف التجارب التي ش�هدتها بعض الدول في 

هذا المجال. 
وتضمنت الندوة فتح باب الحوار لمناقشات 
موس�عة ومعمق�ة حول م�ا تضمنته مس�ودة 
القانون بصيغته الحالية وهو األمر الذي أفضى 
ال�ى اضط�الع إدارة الجمعي�ة بمهم�ة تعدي�ل 
بع�ض المواد عل�ى وفق التوصي�ات التي اجمع 
عليها الحاضرون، ما يس�تلزم مناقشة مسودة 
المش�روع مس�تقبال بعد اجراء التعديالت التي 

جرى االتفاق عليها”. 
وضم�ن هذا الس�ياق نب�ه الس�راجي إلى أن 
تبن�ي الجمعي�ة له�ذا القانون لم يك�ن من باب 
الت�رف الفك�ري والثقافي بل إيمان�ا منها بعدم 

الت�ي  الديمقراط�ي  التح�ول  عملي�ة  اقتص�ار 
يشهدها العراق على جهة حكومية او سياسية 
بوصفها مس�ؤولية الش�عب الس�يما منظمات 
المجتم�ع المدن�ي، لكونه�ا الص�ورة األبرز في 
العملي�ة الديمقراطي�ة. وفي ختام ه�ذه الندوة 
الحوارية جدد الزميل إبراهيم الس�راجي ترحيب 
إدارة الجمعي�ة بجميع المقترحات التي س�ترد 
ال�ى لجنة إع�داد المش�روع، مضيف�ا إن أبواب 
الجمعي�ة مفتوح�ة لجمي�ع الزم�الء م�ن اجل 
التح�اور حول مضامين مس�ودته لغرض إغناء 
ما تضمنته مسودة مش�روع القانون واالرتقاء 
بمفرداته الى المس�توى الذي يمكنه من خدمة 
والمواط�ن  والباح�ث  واإلعالم�ي  الصحاف�ي 
على ح�د س�واء. وعلى هام�ش الن�دوة منحت 
الجمعي�ة ش�هادة تقدي�ر إل�ى مدي�ر العالقات 
واإلع�الم في أمانة بغ�داد حكيم عب�د الزهرة و 
الدكت�ور زياد طارق مس�ؤول مكت�ب العالقات 
واإلع�الم في وزارة الصح�ة تثمينا لدورهما في 
تعميق الش�فافية بعملهما وتس�هيلهما مهمة 
الصحافيي�ن واإلعالميي�ن ف�ي الحص�ول عل�ى 
المعلومات من دائرتيهما بح�دود إمكانياتهما. 
وجدير باإلشارة أن الجمعية العراقية للدفاع عن 
حق�وق الصحافيين عضو في الش�بكة الدولية 

لحق الحصول على المعلومة.      
وم�ن جانب آخ�ر، أعل�ن وكيل أمان�ة بغداد 
للش�ؤون البلدية نعيم الكعب�ي ان العام المقبل 
سيش�هد إحالة 8 مجس�رات جديدة للتنفيذ في 

العاصمة بغداد لفك االختناقات المرورية. 
ونقلت مديرية العالقات واإلعالم عن الكعبي 
قول�ه أن “أمان�ة بغ�داد س�تحيل خ�الل الع�ام 
المقبل 8 مجسرات للتنفيذ على شركات رصينة 
ومتخصص�ة وفق�اً لتصاميم حديث�ة متميزة”، 
مش�يراً إلى أن “مواق�ع تنفيذ تلك المجس�رات 
واألنفاق س�تكون ف�ي عقد وميادي�ن مزدحمة 
لفك االختناقات المرورية فيها وتأمين انسيابية 

حركة السير والمرور”. 
وأض�اف إن “المخط�ط اإلنمائ�ي الش�امل 
لمدين�ة بغداد يتضمن تنفيذ 22 مجس�راً ونفقاً 
مروري�اً اذ نجح�ت أمان�ة بغداد ف�ي انجاز 12 
مجسراً وش�ارفت على إكمال مجسرين آخرين 
ونفق مروري أس�همت بشكل كبير في تخفيف 
حدة االختناقات المرورية وخلق مسارات جديدة 

لمستخدمي الطريق في العاصمة بغداد”. 
وبين ان “مدينة بغداد وبحس�ب الدراس�ات 
فإنها واحدة من المدن األكث�ر نمواً واكتضاضاً 
بالسكان، ما يتطلب تطوير قطاع النقل والمرور 
من خالل بناء المجسرات والجسور واألنفاق إلى 
جانب مش�اريع المترو والقطار المعلق وغيرها 
من اإلجراءات الفاعلة التي من شأنها استيعاب 
الحج�م الهائل ألعداد المركبات التي تس�ير في 

شوارع مدينة بغداد”. 
وبي�ن الكعب�ي ان “تنفيذ المجس�رات ليس 
هن�اك  ب�ل  األجنبي�ة،  الش�ركات  عل�ى  حك�راً 
مجموع�ة م�ن الش�ركات العراقية الت�ي تمتلك 
الخبرات واإلمكانات المادية والبش�رية واعتماد 
التقنيات العالمية الحديث�ة في مجال التصميم 
واإلنش�اءات قادرة على إكمال هذه المش�اريع 

على وفق المواصفات الفنية المطلوبة”.

أمانة بغداد تتسلم شهادة تقديرية من اجلمعية 
العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيني

اعالن

المدير العام

تعلن رئاس�ة جامعة واس�ط / ش�عبة العقود الحكومية الكائنة في مدينة الكوت عن وج�ود المناقصة العامة 

المرقمة ) 3 / اس�تثمارية / 2012 ( لمش�روع “ إنش�اء األقس�ام الداخلية المرحلة الثانية / للطالب تحتوي على 

ث�الث طواب�ق تتكون من غرف س�كن ومطابخ وغرف مطالعة وحمام�ات وصحيات لكل طاب�ق “ ضمن الموازنة 

االس�تثمارية لس�نة 2012 / التبويب / النوع ) 2 ( تفصيل ) 12 ( التسلس�ل ) 19 ( فعلى الراغبين باالشتراك ممن 

توج�د لديهم القدرة والكفاءة من ذوي االختصاص والذين يحملون هوية تصنيف المقاولين )الدرجة / السادس�ة 

/ الصن�ف / إنش�ائية / حد أدنى( ناف�ذة ووفق النموذج النافذ والمعتمد من قب�ل وزارة التخطيط وتكون خاضعة 

لتأييد صحة الصدور ومن الشركات المتخصصة والمسجلة في دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة .. وتمتلك 

ش�هادة تأس�يس مصدقة ، مراجعة ديوان رئاس�ة جامعة واس�ط / ش�عبة العقود الحكومية للحصول على كافة 

مستندات المناقصة وهي تشتمل على  )المخططات � المواصفات � جداول الكميات � الشروط العامة للمقاوالت 

� تعليم�ات إلى مقدمي العطاءات � اس�تمارة تقديم العطاء � اس�تمارة الترجيح( مقاب�ل مبلغ قدره ) 250000 ( 

مائت�ان وخمس�ون ألف دينار عراقي غي�ر قابل للرد.. علما بان مبلغ التأمينات االولية هو بنس�بة ) 1% ( من مبلغ 

العطاء تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رسمي من مصرف عراقي معتمد ويذكر 

فيه�ا اس�م ورقم المناقصة وان ال يكون مش�روطا ويدفع حي�ن الطلب وتذكر فيه مدة نفاذيت�ه وان يكون صادرا 

عن احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر عنه وبتوقيع المدير العام أو 

المدير المفوض أو من ينوب عنهما ويؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باسم ) جامعة واسط / الشؤون المالية 

( يكون نافذا لمدة ال تقل عن )90( تسعين يوما تبدأ من تاريخ غلق المناقصة على أن تكون التأمينات باسم المدير 

المفوض للش�ركة أو المقاول علما بان مدة نفاذ العطاء )90(  تس�عين يوما المناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف 

مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م ورقم المناقصة مع التوقيع على جميع صفحات ومس�تندات المناقصة وتودع 

لدى مقرر لجنة فتح العطاءات في صندوق حفظ العطاءات وتعد الشروط المنصوص عليها وكتاب اإلحالة مع هذا 

االعالن  جزءا ال يتجزأ من العقد الذي يتم ابرامه مع المقاول او الشركة التي تحال بعهدتها المناقصة، ويتحمل من 

ترس�و عليه المناقصة أجور النش�ر واإلعالن لكافة المراحل .. علما بان موعد غلق المناقصة س�يكون في الساعة 

الحادية عشرة صباحا من يوم )االثنين( الموافق 22 / 10 / 2012 وبعدها ال يقبل أي عطاء علما بان موعد انعقاد 

المؤتمر الخاص باإلجابة  على استفسارات المشاركين في المناقصة سيكون في يوم الثالثاء الموافق 16 / 10 / 

2012 في قسم الشؤون الهندسية / رئاسة الجامعة في تمام الساعة العاشرة صباحا للمزيد من المعلومات حول 

المستمسكات المطلوبة والشروط العامة للمقاولة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني

                                         أو مراجعة مركز بيع مستندات المناقصة .

تعلن رئاس�ة جامعة واس�ط/ ش�عبة العقود الحكومية الكائنة ف�ي مدينة الكون عن وج�ود المناقصة العامة 

المرقمة )4/ استثمارية/ 2012( لمشروع )إنشاء االقسام الداخلية المرحلة الثانية/ للطالبات تحتوي على ثالث 

طوابق تتكون من غرف سكن ومطابخ وغرف مطالعة وحمامات وصحيات لكل طابق( ضمن الموازنة االستثمارية 

لسنة 2012/ التبويب / النوع )2( تفصيل )12( التسلسل )19(. فعلى الراغبين باالشتراك ممن توجد لديهم القدرة 

والكفاءة من ذوي االختصاص والذين يحملون هوية تصنيف المقاولين )الدرجة / الخامسة / الصنف، إنشائية / 

حد أدنى( نافذة ووفق النموذج النافذ والمعتمد من قبل وزارة التخطيط وتكون خاضعة لتأييد صحة الصدور ومن 

الش�ركات المتخصصة والمسجلة في دائرة تسجيل الش�ركات / وزارة التجارة.. وتمتلك شهادة تأسيس مصدقة، 

مراجعة ديوان رئاس�ة جامعة واس�ط / ش�عبة العقود الحكومية للحصول على كافة مس�تندات المناقصة وهي 

تش�مل عل�ى )المخططات – المواصفات – جداول الكميات – الش�روط العامة للمق�اوالت – تعليمات إلى مقدمي 

العطاءات – استمارة تقديم العطاء – استمارة الترجيح( مقابل مبلغ قدره )250000( مائتان وخمسون ألف دينار 

عراق�ي غي�ر قابل للرد.. علما بان مبلغ التأمينات األولية هو بنس�بة )1 %( من مبلغ العطاء تقدم على ش�كل صك 

مصدق أو خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رس�مي من مصرف عراقي معتمد ويذكر فيها اس�م ورقم المناقصة 

وان ال يك�ون مش�روطا ويدفع حين الطلب وتذكر في�ه مدة نفاذيته وان يكون صادرا ع�ن احد مصارف محافظة 

واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر عنه وبتوقيع المدير العام أو المدير المفوض أو من ينوب 

عنهما ويؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باس�م )جامعة واس�ط/ الشؤون المالية( يكون نافذا لمدة ال تقل عن 

)90( تسعين يوما تبدأ من تاريخ غلق المناقصة على أن تكون التأمينات باسم المدير المفوض للشركة أو المقاول 

علم�ا، ب�ان مدة نفاذ العطاء)90( تس�عين يوم�ا تبدأ من تاريخ غل�ق المناقصة ويقدم العط�اء داخل ظرف مغلق 

ومخت�وم مكتوب عليه اس�م ورقم المناقصة مع التوقي�ع على جميع صفحات ومس�تندات المناقصة وتودع لدى 

مق�رر لجن�ة فتح العطاءات في صندوق حفظ العطاءات، وتعد الش�روط المنصوص عليها وكتاب اإلحالة مع هذا 

اإلعالن جزءا ال يتجزأ من العقد الذي يتم ابرامه مع المقاول أو الش�ركة التي تحال بعهدتها المناقصة ويتحمل من 

ترس�و عليه المناقصة أجور النش�ر واإلعالن لكافة المراحل... علما بان موعد غلق المناقصة سيكون في الساعة 

الحادية عشرة صباحا من يوم )الثالثاء( الموافق 23 / 10 / 2012 وبعدها ال يقبل اي عطاء علما بان موعد انعقاد 

المؤتمر الخاص باإلجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة سيكون في يوم األربعاء الموافق 17 / 10 / 

2012 في قسم الشؤون الهندسية / رئاسة الجامعة في تمام الساعة العاشرة صباحا. للمزيد من المعلومات حول 

المستمسكات المطلوبة والشروط العامة للمقاولة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني

                                                  أو مراجعة مركز بيع مستندات المناقصة.

األستاذ الدكتور 
تقي عيل موسى املوسوي 

رئيس جامعة واسط 

األستاذ الدكتور 
تقي عيل موسى املوسوي 

رئيس جامعة واسط 

إعالن للمرة الثانيةإعالن للمرة الثانية
رئاسة جامعة واسطرئاسة جامعة واسط



اقت�صادية 7
www. almustaqbal .com

 العدد )362( االربعاء 10 تشرين االول  2012

    بغداد/ المستقبل العراقي

رجح عض�و اللجنة املالية مجلس 
الن�واب هيث�م الجب�وري بأن تش�هد 
موازن�ة عام 2013 عج�زا ماليا تصل 
حس�اب  ت�م  ألن�ه   %12 إىل  نس�بته 
التش�غيلية واالس�تثمارية  النفق�ات 
أكثر من اإليرادات املتوقعة، مشرياً إىل 
إن تخصيصات املوازنة االس�تثمارية 

قليلة وليست بمستوى الطموح.
ودعا الجبوري، إىل صياغة املوازنة 
العامة عىل أس�اس حس�اب النفقات 
التش�غيلية الحقيقي�ة م�ع النفقات 
االس�تثمارية التي تتطلبها املش�اريع 
يف البل�د مض�اف إليه�ا نس�بة قليلة 
من العج�ز املايل، مش�رياً إىل أن معدل 
اإلنف�اق امل�ايل يف الدول�ة ارتفع خالل 
هذه الس�نة مما يتطلب زيادة حجم 

املوازنة العامة.
وأض�اف أن موازن�ة الع�ام املقبل 
وضعت عىل أس�اس حساب النفقات 
التش�غيلية واالستثمارية يف البلد أكثر 
م�ن اإلي�رادات املالي�ة املتوقعة خالل 

العام القادم والتي تعتمد عىل مبيعات 
النف�ط ونس�بة قليلة م�ن الرضائب 
والجم�ارك يف الدولة، مما يدل عىل ان 
موازنة عام 2013 ستشهد عجز مايل 

ما يقارب نسبة %12.
وأوضح أن بعض ال�وزارات لديها 
مش�اريع اس�تثمارية كبرية فتطالب 
بزي�ادة تخصيصاته�ا املالي�ة خ�الل 
املوازن�ة الع�ام املقبل ك�وزارة النفط 
الت�ي لديه�ا التزامات كث�رية خاصة 
النفطي�ة خ�الل ج�والت  العق�ود  يف 
الرتاخي�ص الثالث�ة والرابع�ة والت�ي 
طالب�ت الوزارة بزي�ادة تخصيصاتها 
إىل 20 ترليون دينار، إضافة إىل وزارة 
الكهرباء لديه�ا التزامات ما قيمته 7 
ترليون�ات دين�ار، فلذلك يج�ب زيادة 

تخصيصات املوازنة االستثمارية. 
ويذك�ر أن وزارة املالي�ة قد أعلنت 
ع�ن حج�م املوازن�ة املقرتح�ة لع�ام 
2013 والتي بلغت 132 ترليون دينار 
واحتسبت أن س�عر برميل النفط 90 
دوالراً. إىل ذل�ك أك�دت، عض�و اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة،  احمد حس�ن فيض 

الل�ه ، ان مجل�س النواب ال يحاس�ب 
الحكومة فيما ل�و ترصفت بعقالنية 
يف موضوع املوازن�ة التكميلية، مبينة 
ان "الربمل�ان ال يع�ارض الحكومة إذا 
كان�ت صادق�ة يف تقدي�م الخدم�ات 
للفق�راء والوظائف  الق�وت  وتوف�ري 

للعاطلني".
وق�ال نائ�ب ، ان "من ح�ق وزير 
الدولة لشؤون مجلس النواب اإلعالن 
ع�ن ع�دم تقدي�م م�روع قان�ون 
املوازنة التكميلي�ة مجددا اىل الربملان، 
ك�ون ان القانون نص عىل ان املوازنة 
التكميلية للع�ام الحايل ال تعرض عىل 
مجلس الن�واب مجددا بعد رفضه لها 

من حيث املبدأ".
التحال�ف  ع�ن  النائ�ب  وأض�اف 
الكردستاني ان "هذا اإلجراء  قانوني، 
حيث ال يمك�ن عرض مروع قانون 
عىل الربملان يف املدة نفس�ها"، مش�ريا 
اىل ان "الحكوم�ة تس�تطيع الترصف 
باملوازنة عىل وفق املادة 23، الخاصة 

بتوزيع املبالغ عىل الفقراء وغريها".
 وتابع فيض الله ان "الحكومة لو 

تترصف بعقالنية فان مجلس النواب 
س�وف ال يقوم بمحاس�بتها، خاصة 
اذا كان هدفه�ا مس�اعدة الفقراء، او 
توف�ري درجات وظيفي�ة، وغريها من 

األمور التي تخدم املواطنني".
وكان  النائ�ب ع�ن كتل�ة املواطن 
عبد الحس�ني عبطان، ق�د عزا يف 3آب 
امل�ايض ع�دم التصوي�ت ع�ىل قانون 
املوازن�ة التكميلية، اىل ع�دم أهميتها 
ع�ىل  تحت�وي  وكونه�ا  باملواط�ن، 
مصاريف التهم الشعب، داعيا الربملان 
اىل التف�رغ لتري�ع قوان�ني تخ�ص 

املواطن وتحسن واقعه املعييش". 
يذك�ر أن وزارة املالي�ة أعلن�ت يف 
الثامن كانون األول 2011، أن مجلس 
الوزراء اقر موازنة العراق عام 2012، 
بحج�م 117 تريليون دينار، وبنس�بة 
عجز بل�غ 14 تريليون دينار، وهو ما 
يمثل 10% م�ن الناتج املحيل اإلجمايل 
و12% م�ن مجم�ل املوازن�ة، وبلغ�ت 
امليزانية التشغيلية 80 تريليون دينار 
مقاب�ل 37 تريليون دين�ار كميزانية 

استثمارية".

       المستقبل العراقي/ بغداد

أعلن مدير رشكة املعارض العامة التابعة 
لوزارة التجارة صادق حسني سلطان عن 

مشاركة هولندا واليابان والكويت وباكستان 
ألول مرة بدورة معرض بغداد الدويل ال�39 الذي 

سيقام يف بداية الشهر املقبل، معلناً عن إقامة 
ثالثة معارض متخصصة للكتاب واإلسكان 

والصحة نهاية العام الجاري. وقال سلطان إن 
عدد الدول التي ستشارك بدورة معرض بغداد 

الدويل املقبلة اىل اآلن بلغ 21 دولة، فضالً عن 
مشاركة أربع دول ألول مرة هي هولندا واليابان 

والكويت وباكستان، مشرياً اىل ان اإلحصائية 
النهائية لعدد الركات والدول املشاركة 

ستكتمل يف منتصف الشهر الجاري. وأضاف أن 
دورة 39 ملعرض بغداد الدويل والتي ستقام يف 

بداية شهر ترين الثاني املقبل ستكون مميزة 
عن الدورات السابقة من ناحية املشاركة حيث 

أن بعض الركات التي ستشارك مدعومة 
من جهات مسؤولة يف دولها كوزارة التجارة 

او االقتصاد او نواب لتأكيد تواجدها يف الدورة 
القادمة.

وأشار اىل أن معرض بغداد الدويل سيشهد 
إقامة ثالثة معارض نوعية بعد نهاية دورة 

39 منها معرض الكتاب والذي سيقام يف 
2012/11/27 ومعرض لالعمار واإلسكان 

بالتنسيق مع محافظة بغداد ووزارة االعمار 
واإلسكان وكذلك معرض للصحة واملستلزمات 
الطبية، والتي تعد من املعارض املهمة والكبرية 

للبلد. وذكر ان هناك كم واسع من املعارض 
سيتم اإلعالن عنها الحقاً بعد اكتمال جميع 

املنشئات الخاصة بمعرض بغداد الدويل.

     بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال مس�ؤول كب�ري يف مؤسس�ة 
التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل إن 
املؤسس�ة تخطط لزيادة استثماراتها 
يف الع�راق إضاف�ة إىل اليمن، وش�مال 
أفريقي�ا العام املقبل لإلس�هام يف دعم 
العمل.وق�ال  ف�رص  وخل�ق  التنمي�ة 
نائب رئيس املؤسس�ة ألوروبا والرق 

األوس�ط وش�مال أفريقي�ا ديميرتيس 
تسيتسرياجوس أن "مؤسسته تخطط 
الس�تثمار ما يق�رب م�ن 100 مليون 
دوالر الع�ام املقب�ل يف الع�راق عض�و 
منظم�ة أوب�ك ال�ذي يحوز راب�ع أكرب 
احتياطيات نفطية يف العالم"، مضيفا 
ملي�ون   400 اآلن  حت�ى  "اس�تثمرنا 
دوالر يف الع�راق ونخط�ط ملزي�د م�ن 
االس�تثمارات العام املقب�ل". وتابع أن 

املؤسس�ة قدمت العام املايض تسهيال 
ائتمانيا ألجل سبع سنوات بقيمة 400 
مليون دوالر لزي�ن العراق وهي رشكة 
لخدمات الهاتف املحم�ول تابعة لزين 
الكويتية كما استثمرت يف البنك األهيل 
املتح�د أك�رب بن�ك يف العراق م�ن حيث 
القيمة السوقية. وقامت املؤسسة منذ 
أوائل العام املايض برتتيب تمويل بقيمة 
450 ملي�ون دوالر لركة أوراس�كوم 

لإلنشاء والصناعة املرصية، إضافة إىل 
تمويل بقيمة 137 مليون دوالر لركة 
الحكمة لألدوية األردنية وقرض قيمته 
األس�منت  لرك�ة  دوالر  ملي�ون   50
الفرنسية الفارج لتوسعة أنشطتها يف 
العراق.وترى املؤسسة التي تستثمر يف 
تنمية القطاع الخاص يف االقتصاديات 
الناشئة مع الرتكيز بصفة خاصة عىل 
املروعات املتوسطة والصغرية فرصا 

يف البني�ة التحتي�ة والطاق�ة والتعليم 
والرعاي�ة الصحية يف الرق األوس�ط 
وشمال أفريقيا.وقال تسيتسرياجوس 
أن منطق�ة الرق األوس�ط وش�مال 
أفريقي�ا تش�كل أولوي�ة إس�رتاتيجية 
للمؤسس�ة، بالطبع تعتمد أمور كثرية 
لكنن�ا نه�دف  الس�وق  ع�ىل ظ�روف 
للحفاظ ع�ىل برنامجنا عند املس�توى 

الحايل ونأمل يف تعزيزه.

دعت لزيادة التخصيصات االستثمارية

التشغيلية بلغت 
80 تريليون 

دينار مقابل 37 
تريليون !!

بعض الوزارات 
لديها مشاريع 

كبيرة فتطالب 
بزيادة تخصيصاتها 

المالية

المالية النيابية: 12 % عجز موازنة 2013

أربع دول تشارك ألول مرة 
بمعرض بغداد الدولي

نائب: "مزاجية الساسة" أعاقت "شركة النفط الوطنية" التمويل الدولية: سنكثف االستثمارات في العراق وعموم الشرق

محافظة ميسان
قسم العقود العامة

محافظة ميسان
قسم العقود العامة

محافظة ميسان
قسم العقود العامة

محافظة ميسان
قسم العقود العامة

البورصة ترتفع بنسبة 0.58 %
       خاص/ المستقبل العراقي

أغل�ق س�وق العراق ل�ألوراق املالية، م�ؤرش تعامالت�ه االعتيادية، 
أم�س الثالثاء، عن�د، 119.59 نقطة، مرتفعا بنس�بة، 0.58%، بعد أن 
ش�هد تداول أكثر من امللياري س�هم و 0.846، بقيمة تداولية تجاوزت 
ث�الث مليارات و 0.633 دينار.وبلغ عدد الصفقات 592، حيث تداولت 
أس�هم 43 رشكة من بني 84 رشكة مدرجة يف السوق. وارتفعت أسهم 
18 رشك�ة، فيم�ا انخفضت 14 أخرى، وحافظ�ت باقي الركات عىل 
مس�تواها. وكان مؤرش، س�وق العراق، لألوراق املالية، قد س�جل عند 
إغالق يف األس�بوع املايض 118.49 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.89%،  عن 
إغالقه لألس�بوع الذي س�بقه، بعد أن بلغت القٌيمة اإلجمالية، لألسهم 
املتداولة خالل األسبوع نحو 13.056 ملٌيار دينار مقابل 10.540 مٌليار 
ٌدينار لألسبوع الذي سبقه.وبلغ عدد األسهم املتداولة لألسبوع املايض 

7.945 مٌليار س�هم مقابل 5.758 مٌليار س�هم لألس�بوع الذي سبقه. 
وم�ن تحلي�ل بيانات تداول األس�بوع امل�ايض يالحظ، ارتف�اع القيمة 
اإلجمالي�ة لألس�هم املتداول�ة بنس�بة 23.87%، وارتفاع عدد األس�هم 
املتداول�ة بنس�بة 37.99 %، انخفاض ع�دد الصفقات املنفذة بنس�بة 
4.85 %، وعقدت جلس�ة تداول إضافة للصفقات الكبرية بلغ األس�هم 
املتداول�ة خاللها 775 مليون س�هم عىل أس�هم رشكة مرصف الخليج 
التج�اري ول�م تعق�د إي جلس�ة إضافة للصفق�ات الكبرية األس�بوع 
امل�ايض. وقررت هيئ�ة األوراق املاٌلية إيقاف التداول عىل أس�هم رشكة 
الخري الس�تثمار امل�ال لعدم إيفائها بمتطلبات اإلفص�اح وتزود الهيئة 
بالٌبيانات املاٌلية الفصٌلية للفصل الثامن لس�نة 2012. وشهد األسبوع 
عقد خمس جلس�ات تداول يًف الزمن االعتيادي م�ن األحد إىل الخميس 
وارتفعت خالله أس�عار أس�هم  22 رشكة من بني ال�ركات املتداولة 

يف السوق.

اعادة اعالن مناقصة رقم )245( لسنة 2012
تجهيز معدات لمعامل بالستك ميسان/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة اعالن املناقصة املدرجة 
تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة 
لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نسخة من الروط 
واملواصف�ات الفنية والتعليمات اىل مقدم�ي العطاءات مقابل دفع مبل�غ قدره )100,000( 
مائ�ة ال�ف دينار غ�ري قابل للرد علم�ا ان اخر موعد لغل�ق املناقصة هو ي�وم االحد املصادف  
2012/11/4 الساعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود 
العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل 

اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نر 
االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 
نافذ عن املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف 
العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن 

التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

اعادة اعالن مناقصة رقم )203( لسنة 2012
انشاء بناية االنقاذ والخدمات الطبية الطارئة في ميسان/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اع�ادة اعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�ا يف ادن�اه ضمن موازنة تنمي�ة االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف 
املناقص�ة مراجعة لجنة تس�ليم العط�اءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول 
عىل نسخة من الروط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع 
مبل�غ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة 
ه�و يوم االحد املصادف  2012/11/4 الس�اعة الثانية عر ظهرا وتس�لم العطاءات يف 
ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد 

لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائ�رة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
نر االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد 
املص�ارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم 
تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام 

عند رسو املناقصة .

اعادة اعالن مناقصة رقم )259( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية طرق وجسور ميسان/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اع�ادة اعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�ا يف ادن�اه ضمن موازنة تنمي�ة االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف 
املناقص�ة مراجعة لجنة تس�ليم العط�اءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول 
عىل نسخة من الروط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع 
مبل�غ قدره )100,000( مائ�ة الف دينار غري قابل للرد علما ا ناخر موعد لغلق املناقصة 
ه�و يوم االحد املصادف  2012/11/4 الس�اعة الثانية عر ظهرا وتس�لم العطاءات يف 
ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد 

لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائ�رة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
نر االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد 
املص�ارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم 
تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام 

عند رسو املناقصة .

اعادة اعالن مناقصة رقم )256( لسنة 2012
بناء روضة اطفال اربعة صف مع قاعة عدد )2( في قضاء المجر الكبير وناحية العدل/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اع�ادة اعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�ا يف ادن�اه ضمن موازنة تنمي�ة االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف 
املناقص�ة مراجعة لجنة تس�ليم العط�اءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول 
عىل نسخة من الروط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع 
مبل�غ ق�دره )150,000( مائة وخمس�ون الف دين�ار غري قابل للرد علم�ا ان اخر موعد 
لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف  2012/11/4 الس�اعة الثانية عر ظهرا وتس�لم 
العط�اءات يف دي�وان املحافظة يف قس�م العقود العام�ة الحكومية يف الطاب�ق الثاني , اذا 

صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائ�رة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
نر االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد 
املص�ارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم 
تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام 

عند رسو املناقصة .

     بغداد/ المستقبل العراقي

أرجع مق�رر لجنة النف�ط والطاقة يف مجلس 
الن�واب عيل الفياض ، عدم تري�ع قانون رشكة 
النف�ط الوطني�ة إىل اخت�الف اآلراء ماب�ني الكتل 
السياس�ية ح�ول  تبعية  الركة. وق�ال الفياض 
إن قان�ون الرك�ة الوطنية يقتيض بمش�اركتها 
ل�وزارة النف�ط يف اإلرشاف عىل أنت�اج العراق من 
النف�ط والغ�از بمس�ؤولية تنظي�م مه�ام أم�ور 
النفط وتنظيم وتطوير الحقول النفطية ويخفف 
ع�ن وزارة النفط بع�ض املس�ؤوليات، مبيناً: أن 

القانون تمت علية القراءة األوىل. وأكد الفياض أن 
االختالف مابني أراء الكتل السياس�ية أدى اىل عدم 
تري�ع قان�ون الرك�ة الوطنية ،مش�رياً اىل :أن 
جمي�ع القوانني تحت قبة مجلس النواب أصبحت 
قوانني حس�ب "مزاجية "الكتل السياسية وليس 
قوان�ني تخ�دم الش�عب. وتابع ان خ�روج قانون 
النف�ط والغاز اىل النور س�يحل جمي�ع الخالفات 
الكت�ل السياس�ية .يذك�ر  واالختالف�ات يف اآلراء 
ان  رشك�ة النفط الوطني�ة العراقية ت�م إلحاقها  
ب�وزارة النف�ط يف ع�ام 1987، وذل�ك بع�د أبطال 

صالحياتها.

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تجهيز معمل 
بالستك 

ميسان بالمواد 
االستيرادية

معمل بالستك 
ميسان

150 يوم7 – 17 – 3 – 2

هوية غرفة 
تجارة ممتازة 

او هوية استيراد 
وتصدير

علي دواي الزم
محافظ ميسان

علي دواي الزم
محافظ ميسان

علي دواي الزم
محافظ ميسان

علي دواي الزم
محافظ ميسان

الدرجة والتصنيفمدة التنفيذالدائرة المستفيدةاسم المشروعت

1
انشاء بناية االنقاذ 
والخدمات الطبية 

الطارئة

مديرية مرور 
ميسان

العاشرة/ انشائية175 يوم

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تنفيذ القناطر 
الواقعة على 
طريق عمارة-

بتيرة-فجر

مديرية طرق 
وجسور 
ميسان

240 يوم8 – 17 – 1 – 19 
التاسعة/ 

انشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1
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2- 2: إسرتاتيجيات الّتخفيف: 
لق�د أرشن�ا يف ما س�بق إىل أّننا لم نعث�ر يف خطاب   
ال�ذاّت الّش�اعرة عىل آث�ار ولو طفيف�ة  لح�االت ُعصابّية أو 
ُذهانّي�ة. ولكّننا لم ننف إمكان وج�ود مثل هذه الحاالت لكّن 
املقامات املخصوصة التي ُكتب�ت فيها قصائد املجموعة قد ال 
تكون وّفرت لها فرصة اإلفصاح عنها. وهو ما يوجب الرّجوع 

إىل قصائد الّشاعر الّسابقة وانتظار الالّحقة.
ولع�ّل الّدليل عىل أّن احرتازنا يف محلّه هو أّننا نجد   
أنفس�نا إزاء س�عي الفت من لدن الّذات الّشاعرة إىل الّتعويض 
الّنفيّس. والّتعويض ال ُيدفع إليه املرُء  إالّ يف حال تعرّض الّذات 
إىل أزمة حاّدة لم تق�در عىل تحّملها. ومن ثّمة ينبغي أالّ نأخذ  
تغّنيه�ا بصالبتها وقوّتها وَجلَدها التي اكتس�بتها من الحرب 

عىل أّنها مطابقة تماما للواقع.
ه�ذا الّتعوي�ض ع�ىل ثالث�ة أرضب رئيس�ة هي:   
الحن�ن إىل األّم، الحن�ن إىل األب، االس�تلذاذ  اللّغ�وّي بإنش�اء 

القول الّشعرّي.

2- 2- 1: املنحى الّتعوييّض األول: الحنن إىل أحضان األّم:
ُتجّس�د األمُّ يف الالّوع�ي  

الجماعّي رمزا من رموز القوّة والعظمة. 
ولعلّها، لهذا الّس�بب، تقرتن بدالالت ايجابّية وأخرى س�لبّية. 
فااليجابّي�ة ثالث رئيس�ة هي أّنها مصدر م�ن مصادر الحياة 
كامل�اء والّش�جرة وأّن رحمها مأًوى آمن، ه�ادئ، مريح وأنها 
تأخذ بيد الّطفل وتهّيئه الكتساب القدرة عىل مواجهة صعاب 
الحياة، إىل أن يس�تقّل بنفس�ه. لكّن كثريا من األّمهات ال َيِعَن 
أهّمي�ة هذا ال�ّدور فيق�ّ�ن يف أدائه. وهو م�ا يجعل حديث 
معظ�م امل�رىض الّنفس�ّين عن أّمهاته�م يف أثن�اء االختبارات 
الت�ي تجرى عليه�م ييش بوجود عالقات متأّزم�ة معهّن )7(. 
ومن أش�هر األمثلة لذلك قي تاري�خ األدب أّم الّروائّي الفرنيّس 
 )1850  - 1799   Honoré de Balzac( هون�وري دي بل�زاك
الت�ي تخلّصت منه، منذ طفولت�ه الباكرة، بإيداع�ه أّوال  لدى 
مرّبي�ة يف الّريف ملدة ثالث س�نوات ثم يف مبيت ال يغادره حّتى 
يف عطل�ة الصّيف. وق�د قال فيها قوله الش�هري "لم تكن يل أّم 
 Charles ( و كذلك أّم الّش�اعر شارل  بودلري .)وال طفولة".)8
Baudelaire   1821 - 1867( الت�ي تزّوجت رجال آخر بضعة 

أش�هر بعد وف�اة والده. فظّل األّول ناقما عليها وعىل الّنس�اء 
ط�وال حياته ومال الثاني إىل اس�تهالك املخ�ّدرات والّتبذير إىل 
أن أتل�ف الّثروة التي ورثها وق�ّ� بقّية حياته فقريا، ُمْعِدما، 

مطاردا من الّدائنن)9(.
لكّنن�ا يف ه�ذه املجموع�ة ال تطالعن�ا إالّ ص�ورة   
ناصع�ة، مرشق�ة ألّم مناضل�ة، متفانية يف الّس�هر عىل راحة 
أطفاله�ا، متحّملة، يف س�بيل ذلك، كّل أتع�اب الّدنيا، مضّحية 
حت�ى بنفس�ها من أجلهم. وه�و ما ييش بحن�ن ال واع، قوّي 
لدى الّذات الّش�اعرة إىل رحم هذه األّم االس�تثنائّية، لالحتماء 
في�ه من عدوانّية الواقع األليم الذي ال ينفك يدميها بأش�واكه 

املسمومة.
ومّما قاله الّشاعر يف أّمه:  

أّمي الت�ي راحت تتهّجى الغياب من دون أن تتعلّم القراءة 
والكتابة 

كانت تحنط اللعنات كل يوم 
كل يوم كانت تس�بح يف ش�اطئ الّس�واد وتغتس�ل غسل 

جنابة لم تأِت 
أّمي أخطأت ذاَت مرّة فولدتنا 

ما ذنُبها أّنها رمت تحت قدمّي جثة باردة 
بدأت تأكُل من أضالعها ِضلْعا ِضلْعا 

حّتى سقطوا سبعة يتزاحمون حول البقايا 
نحن الذين أكلناها 

جزءا جزءا 
وَبِقينا ُنَمْصمًص يف عظم الكتفن 

حتى انخلعا 
ملاذا لم أرها تبكي حّتى اآلَن؟ 

 ) ثلج أبيض ص نفسه ص 57 – 58  (
الّرياح غالبا ما تسهو عىل سطح بيتنا القديم 

فتثري زوبعة من األّسة األفرش�ة الناّئمة منذ كم 
من الّسنن 

فيما تحاوُل أّمي أن تجعل سيري نظيفا دائما 
ترتّج�ل من معطٍف كان يل منذ عرشين عاما امرأة 

برائحة الربتقال
وبيدي�ن ترتجف�ان بع�د أن فاض�ْت ع�ىل أنامله�ا 

حكاياٌت آسنة 
تسعى يف ظّل كان واجما 

لتنرش القبالِت التي ضاقت بها شفتاها 
القبالت التي لم تزل تلسُع الّشفاَه واللّساَن 

وبعّضٍة من فم هذي البالد
تتساوُر الظّل 

وتطرُي تطرُي تطرُي 
) نفسه ص ص 34- 35 (

2- 2- 1: الحنن إىل جناح  األب: 
يع�ّد األب أيضا من الرّموز الّنمطّية املش�رتكة بن   
كّل الّثقاف�ات. وهو مثُل األم يقرتن ب�دالالت إيجابّية وأخرى 
س�لبّية. فااليجابّية تربطه برمز الّشمس التي توحي بالرّفعة 
واإلش�عاع، ألّن�ه إنّما يق�ود ابنه نح�و األرض املوعودة- وهي 
الكهول�ة التي يك�ون فيها اعتماده الكّلّ عىل نفس�ه، مضيئا 
له الّطريق، كاش�فا  أم�ام ناظريه ما يحّف بها من مزالق وما 
يغ�يّش أديمه�ا من ُعث�ار و يتناثر فوقه من أش�واك)10(. أّما 
الّسلبّية فأبرزها الهيمنة واملنع والعقاب، تلك التي ينشأ عنها 

ما سّماه فرويد عقدة أوديب*)11(.
يف ه�ذه املجموع�ة ال تع�رتض القارئ إال ص�ورة مرشقة 
ل�أب. فهو كيان روح�ّي وعاطفّي قوّي يجّس�د التواصل بن 
املايض والحارض واملس�تقبل وُيش�يع م�ن حول�ه الّطمأنينة 
والدفء. لذلك كان رحيله ش�ديد الوقع ع�ىل نفوس األبناء، ال 

يحتمل.
يقول الّشاعر:  

 بشارب ُيرِتَ طرفاه 
كان يصن�ع األمنياِت بهدوء قاتل ويجني مّما صنعْت يداه 

طفال إثَر آخَر 
م�ن دون أن يش�ّطب ع�ىل ماٍض يت�أوه وق�ادٍم تائه بن 

أقدامه 
ثم حمل حقائَبه ووىَل هاربا 

)  ثلج أبيض نفسه ص 55 (
  ويقول :

 كّنا نمس�ك بجلبابه الّطويل وعباءته التي تلصف بخيوط 
الّذهب 

وعقاله الذي كان ينوي تركه إرثا  لنا 
وكّنا نلّم خطاياه ونصّل 
دائما نصّل صالة الغياب 

ذاك أبي ضّمنا تحت عباءته كالرَيَقات 
ثم اندثر 

) نفسه ص 56 (
وهنا أيضا تلفتنا سالمة الّذات الّشاعرة من أّي عقد تجاه 

األب.

2- 2- 2: االستلذاُذ باإلنشاِء الّشعرّي:
يمتاز الّش�عر عىل الّنث�ر بجانبه الجم�ايلّ املاثل يف   
اإليق�اع والّص�ورة واإليحاء. وهو م�ا يجعله مص�درا للمتعة 
اللّغوّية س�واء للمتلّقي أو للباّث. ولعّل ما يفرتقان فيه هو أن 
األول يجني املتعة فحس�ب، عىل ح�ن يتعّذب اآلخر ويتمّتع يف 

آن واحد.
عىل أّن الحاجة إىل االس�تلذاذ تزداد ق�ّوة وإلحاحا   
كلّما ت�أّزم وضع القائل. وهو ما يدفع�ه إىل بذل أقىص الجهد 
يف البحث ع�ن العدول املده�ش، املحّقق للّذة املنش�ودة. وهذا 
م�ا ينطبق عىل الذات الّش�اعرة يف هذه املجموع�ة التي تمتاز 
القصائد املودعة فيها بكثافة الّصور املباغتة واملعاني الحاّفة 
واملعان�ي الّثوان�ي. واألمثل�ة كث�رية ال ت�كاد تح�ىص منها ما 

استشهدنا به يف هذا الفصل من بدايته.
لكن تجدر املالحظة هنا أّن هذه الّظاهرة ال ترتبط   
بمقامات تصوير الغربة والوحدة وحدهما وإّنما تنسحب عىل 
كّل مقام�ات الق�ول. وللمهج�ة الفّنية الّثانية عند الّش�اعر– 
وهي مهجة املصّور الفوتوغرايفّ-  دون شّك دخل مهّم يف ذلك.

فمن الّصنف األّول قول الّشاعر:
لكّن اليَد 

ما زالت ترسُم ليال أوسَع 
وهناك 

تحت سيِر الوحدة 
يولد وقًت ...

ما بن اللّيِل وبيني باٌب  ُيطرق 
وريٌح تائهٌة 

ووقٌت ينهار ...
) نفسه ص 23 ( 

ال ظّل يل  عىل هذه األرض 
فالّشمس وارفٌة جدا 

يف الغياِب ...
فيما تتكاثُر البياضاُت 

تفرتُش الّشمُس سّجادُتها 
وتذوُب 

تذوُب 
بن األصابع ...

) نفسه ص 40  ( 

ومن الّصنف اآلخر قوله : 
ُط أشجاَر غابٍة تائهٍة بأصابعه  كَمْن ُيَمشِّ

ينهُض الّنهُر فوق صحارى شاسعٍة من اللّيل 
وهناك 

عىل مدى نظرة واحدة 
واحدة ال أكثر 
تتمايل شمّس 

وينهاُر َغَسق ...

) نفسه ص 73 (

خاتمة:
لع�ّل أهّم ما يرس�خ يف الّذه�ن بعد ه�ذه القراءة   
الّسيع�ة يف قصائد مجموع�ة )ثلج أبيض بضفرية س�وداء( 
لصف�اء ذياب ه�و أّنها وإن ُكتبت بعيدا ع�ن أرض الوطن ويف 
من�اخ  طبيعّي، اجتماع�ّي،  ثقايفّ،  حض�ارّي، مختلف تماما 
ع�ن مناخه، إىل ح�ّد اس�تحالة التكّيف معه فه�ي تتنّزل عىل 
نحو ش�به تاّم يف أجواء املحيط األصّل. وذلك عىل الرّغم من أّن 
الّذكريات التي تربط الّش�اعر بذلك العالم تن�ّز آالما ومواجع. 
وهك�ذا فالجس�د يف الّنرويج والّروح يف الع�راق. وهو ما جعل 
عالم االغرتاب ش�عرّيا ُمخت�َزال يف إطار مقام�ّي للكتابة ليس 

غري.
ولنئ كانت هذه الّنزعة االرتدادّية قاسما مشرتكا   
ب�ن األدب�اء الذين عان�وا الّنف�ي والغربة قديم�ا وحديثا مثل 
اب�ن زي�دون )ت 463 ه( والُح�َ�ّي القريوان�ي )ت 488 ه( 
قّل )ت 527 ه(  وفيكت�ور هيغو )1802  وابن حمدي�س الصِّ
– 1885( وأحمد ش�وقي )1868 – 1932( وس�عدي يوس�ف 
)ول�د س�نة 1934(  فما يفرتق الّش�اعر فيه عنه�م هو نربُته 
الّساخرة ورؤيُته الحكيمة لوضعه واعتدادُه بصالبته الّنفسّية 
وبتماس�ِكه وق�ّوة ش�كيمته. وهو ما أس�هم يف تقديم صورة 
ل�ه متوازن�ة، خالية من أّي مرّكب حاّد مهم�ا كان. فهل هذه 
الص�ورة مطابقة للحقيق�ة؟ أم هل ظ�روف التلّفظ الخاّصة 
الت�ي ُكتبت فيها قصائ�د املجموعة حكم�ت بإخفاء جزء من 

هذه الحقيقة؟
للتثّب�ت من ذلك ينبغي تفّحص مجاميع الّش�اعر   

السابقة. وهو ما قد نقوم به يف مناسبات الحقة.
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ذياب )صفاء(، ثلج أبيض بضفرية س�وداء، الّدار   -1
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 Doleuze )Gilles ( , Le pli  - Leibniz et le  -2
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  Daco ) Pierre ( , Les triomphes de la psychanalyse 
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        ينعت الكاتب)أوسكار وايلد( - يف أحدى رسائله- 
الناس واألش�خاص ب)السطحين ( حن ال يحكمون 
عىل األش�ياء واملوجودات من خالل املظاهر،ويربر ذلك 
بالقول مضيف�ا:)ان س الكون هو يف ما ظهر ال يف ما 
ال يظهر(،ولع�ل ه�ذه الرؤية تقف باعت�داد ووضوح 
ام�ام مواجهة فكرة الجمال،بكامل س�بل االحتفاء به 
... فالجم�ال- كما ذك�رت مرارا ويف مق�االت وبحوث 
س�ابقة- بحاج�ة دائم�ا اىل الحقيق�ة، لذلك ف�أن اية 
محاول�ة الخفائه،وتح�ت طائلة أي ظ�رف وتربير،أو 
اس�تجابة الثارة نفسية أو حس�ية مبيتة،سيقلل من 
حجم األثر املعلنة لتل�ك املحاوالت،ويأخذ بها- حتما- 
نح�و متاه�ات التفك�ري والتغريب املض�اف اىل نواتج 
األعمال التجريبية يف مس�تهل وعيها التنفيذي،وبداية 
الف�ن  لجوه�ر  الروح�ي  االنهم�اك  بذل�ك  ال�رشوع 
الب�ي،قبل أن يتحول- يف بدايات الوعي االنس�اني- 
م�ن تج�ارب أش�به بالرقي�ة والتعاويذ أو الس�حر اىل  

حاالت طقسية،كما يذهب اىل ذلك فالسفة االغريق .
***

   تس�ري خط�ى هذه اآلراء اىل جان�ب االقرتاب من 
اس�تماالت الفنان�ة التش�كيلية )س�هى الجمي�ل( يف 
رب�وع معرضها األخري املقام عىل قاع�ة أكد للفنون/

ترشي�ن أول/2012 واملنض�وي تح�ت ثري�ا عن�وان 
ذل�ك  أض�اع  متخفية(،فربم�ا  )رؤى  ه�و  ملتب�س 
االختي�ار فرصة األعرتاف بمقدرات مجهود ومحصول 
ب�ي،حاول تقدي�م رؤى واضحة ومفتوحة باتجاه 
تعظيم وترحي�ل مح�اوالت تجريبية،ناس�قت بوهج 
تطل�ع مخت�ربي- كيميائ�ي ماب�ن معرف�ة علمي�ة 

رصفة )لقد درس�ت س�هى الجميل عل�وم الكيمياء/
جامع�ة بغداد/1990قب�ل دراس�تها  ملادة الرس�م يف 
كلي�ة الفنون/جامعة بغ�داد/1994( وما بن معرفة 
جمالي�ة متنوعة،أتضحت مناس�يب وعيه�ا و تالوين 
مقدرته�ا ع�رب مع�ارض ش�خصية)االول ع�ىل قاعة 
ال�رواق/1991 والثاني عىل قاع�ة أفق/1997(فضال 
ع�ن مع�ارض مش�رتكة واس�هامات نوعي�ة خ�ارج 
وداخ�ل الع�راق يف عدد م�ن القاع�ات الفنية،وذلك ما 
يعط�ي تضم�ن لتوضيح تل�ك املق�درات والتنويعات 
التعبريية والتجريدي�ة،يف تقريب وجهات نظر الفنانة 
الت�ي أعتم�دت نوعا من التطه�ري الذات�ي ملعنى تفرد 
أو تمي�ز تجربتها،حيث اس�تئنفات مهاراتها االدائية 
تراتي�ب مش�اهدها  املظهرية،لتعي�د  وتش�خيصاتها 
وف�ق تنويع�ات االهتمام بجوه�ر العالق�ات املكتظة 
واملزدحم�ة داخ�ل اللوح�ة الواحدة،وه�ذا -ايضا- ما 
س�اهم يف تضيي�ع فرص�ة التم�ل باعم�ال مهمة،بل 
عميقة يف نواتج خالصات معرض س�هى األخري،الذي 
كان باالم�كان ان ينتج عنه أكثر من منحى،وأكثر من 
معنى،وأكثر من رؤية تنويرية لقيمة املسعى وسالمة 
اله�دف وصالحية التعبري االس�مى ملا ح�واه العرض 
املتنوع،املره�ون بع�دة اتجاه�ات توضيح�ة لالرض 
الت�ي تقف عليها تجربة)س�هى الجمي�ل( وهي تثني 
وتط�وي تدفقات اهتمامها بدواخل االش�ياء وطبيعة 
العالق�ات الكامنة يف نس�يج لوح�ات معربة-عميقة-
مثقفة من الناحية الب�ية)أن صح التعبري( يف توريد 
مكامن تلك االخف�اءات التوضيحية وليس�ت املخفية 
أو املتخفية،كم�ا حددن�ا بذلك عن�وان معرضها،الذي 

ش�كل توضيحا آخ�ر لعمق م�ا تحم�ل الفنانة من 
روح تحريضية،واس�تماالت وجدانية،وغريه�ا م�ن 
ظالل واقعية وأخرى مس�كونة باغراءات الطبيعة، 
كله�ا راح�ت تعزف ع�ىل من�وال مباه�ج وجودها 
التجريبي)تجريد/تعبري(ع�رب تنويع�ات فه�م ح�ر 
لقيم�ة اللوحة،كنت�اج نف�يس متقد بن�ريان موهبة 
واضح�ة املعالم،لكنه�ا مضببة من نواحي املس�عى 
التوصي�ل لذلك الفهم والعمق واملوهبة،جراء تداخل 
األف�كار باملواضيع-احيانا- أواالعتق�اد بعدم توافر 
ف�رص متتالي�ة تتي�ح للفن�ان يف الع�راق أن يقي�م 
معارض متواصل�ة عىل مدار نضوج وتتابع مدارات 
خواطره وسعة رؤاه،بما يداخل ويشابك من تزاحم 
تل�ك األف�كار واملوضوع�ات التي يس�عى اىل تناولها 

الفنان.
***

   ينبغ�ي بتجرب�ة تش�كيلية ب�ي�ة- ب�ارصة 
ملديات تماثالتها الفكرية والفنية، كتجربة )س�هى 
الجمي�ل( أن تتحد مع منظومة عواطف ومش�اعر 
ورؤى فس�يحة بتأمالته�ا االدائية،وثق�ة اعتمادها 
التجريب منحى واخرتاق للس�ائد واملألوف وتطويع 
لصال�ح  الطباع�ة  )الكرافي�ك(  وتقني�ات  س�مات 
أعم�ال ت�رتاوح ب)ماس�كات( أقنعة تتس�ق بنهج 
ذل�ك التداخل الح�اذق والش�فاف يف ذات التنس�يق 
االجرائي،بغي�ة الخ�روج بلوح�ة غارق�ة بمقومات 
االفص�اح ع�ن قيم�ة التعبري-التجريدي،وبدواف�ع 
واقعية سحرية،واس�تخالصات منتقاة من عنارص 
البيئ�ة واغداق�ات الطبيعة،راحت تمه�د- كلها- يف 

نس�ج لوحة،حانية ومحرضة،س�اعية لجعل عاملها-
متماهيا،حرا،طليقا،مس�تعرا،بوضوح  اللوحة-  عالم 
م�ن  متأك�دة  وايع�ازات  واس�تفهامات  مف�ردات 
براع�ة التش�خيص،يف تخلي�ص مق�درات االنصي�اع 
للتكرار،كنتيج�ة خ�اسة يف تفوي�ض املخيلة الجرتار 
الوظيف�ة  لج�دران  متس�لقة  و  س�ابقة  تج�ارب 
وابجديات الوع�ي الفني،مقابل لحظات انبثاق روحي 
ونفيس،تح�رتم حجم الطاقة الكامنة يف دواخل الوعي 
املتوثب نحو معابر التمي�ز والتفرد الواجب فهمه من 
خ�الل التعبري بالرسم،ودراس�ة عن�ارصه ومقومات 
تنفيذه عرب مع�ادالت اللون،كطاقة تعبريية...والخط 
كمعمار أويل ... ونواتج الفكرة كنتيجة تأويلية مانحة 
لطاقة أعم،تسعى الن تختزلها لوحات الفنانة )سهى 
الجمي�ل( يف عم�وم اتح�اد ابداعي خ�اص ومتميز يف 
مضامري نسق متفرد يلح ان نختار له مكانة مناسبة 
يف خالصات ونواتج التش�كيل )النسوي(... اتقصد ان 
أض�ع هذه الكلمة األخرية بن هاللين،تعبريا عن ثناء 
اعجاب،وتثمن عال،ملنجزات رهط من نون نسوة هذا 
االتجاه الخالص يف ميادين التجريب وتجاوز اغراءات 
تل�ك الفتنة الكاذبة التي تقف ورائها تجارب نس�وية، 
كانت قد اس�رتخت وأرخت للتزويق والفهم السطحي 
لجوهر الفن،عىل عكس محاوالت وتجارب تش�كيلية 
غاض�ت غمارها هناء م�ال الله ونادي�ة فليح وحنان 
الش�ندي ونرباس هاشم ويسى العبادي وغريهن من 
طراز ذلك االنهماك التجريبي- االبداعي الذي انتهجته 
)س�هى الجمي�ل( يف تعبي�د مس�الكها التحريضية يف 

رهان معرضها )رؤى متخفية(.
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جسد يف النرويج.. روح يف العراق                    
ذياب �صوداء"  ل�صفاء  ب�صفرية  اأبي�ض  "ثلج 

�صهى اجلميلي يف )ر�ؤى متخفية(

متاهيات املظهر... تنويعات اجلوهر
ح�صن عبداحلميد
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اىل تلميذ نازك املالئكة..�صديقي 
ال�صاعر كاظم الاليذ

لوالك ملا و�صلتني هذه الرواية من 
بريوت..

مهاد مفاهيمي
س�أتوقف عن�د تفعي�ل عن�وان مقالت�ي عن 
الرواي�ة، اعن�ي بالتم�اوج الروائي..ومن حقي ان 
اعلن ان هذه املفهمة تقع ضمن )براءة اخرتاعي( 
مثل/*الق�راءة االتصالي�ة ../*ماقب�ل الق�راءة 
االوىل/ قراءتي ل)..( مجموعة عبد الرزاق/*قراءة 
ح�ول الق�راءات / كتابت�ي الرسدي�ة ي�وم وف�اة 
اس�تاذي محمود عبد الوهاب/ *قراءة مجاورة/ 
اس�تعملُت هذا املفهوم للق�راءة يف ملتقى القصة 
القص�رية االخري ال�ذي انعقد يف بغ�داد )19-17/

كانون الثان�ي/2009 ( يف فندق الس�دير..وكانت 
ورقت�ي املش�اركة، ه�ي تعقيب عىل ورق�ة الناقد 
جميل الشبيبي..فش�طبُت انا عىل مفردة تعقيب، 

واطلقت مفهوم
)قراءة مجاورة(..وتناقشنا حول معنى قراءة 
مج�اورة اس�تاذنا محمود عب�د الوه�اب والناقد 
جميل الش�بيبي وانا فقد كنا نحن الثالثة نش�كل 
وفد البرصة املشارك..وها انا اضيف االن )التماوج 
الن�ي(  واعن�ي بذل�ك تضاف�ر نص�ن يف كت�اب 
مطبوع واحد التقطُت�ه او هكذا اوهمتني قراءتي 

لرواي�ة )رصاع أمرأت�ن( للروائ�ي حن�ا مين�ه..
الرواية االوىل سأجنسها بالرواية الوطنية ذات 
نس�غ تاريخي..فيها يتناول حنا مينه فرتة الحرب 

العاملية الثانية
خ�الل  م�ن  س�وريا  ع�ىل  وانعاكس�ها 
مدينة)الالذقية(.وتحدي�دا س�تنطلق الرواي�ة من 

التقويم الفرنيس لألحداث..اعني سقوط
حكومة فييش الفرنسية،وهي حكومة عميلة 
للنازي�ة، ومؤثري�ة س�قوط ه�ذه الحكومة عىل 

س�وريا،كبلد محتل من قبل فرنس�ا
حيث يتم إطالق رساح الوطنية من الس�جون 
واملعتقالت، وبالتوازي مع هذا  املش�هد ستتكشف 

لنا الخريطة السياسية
لقوى التحررالوطني الس�وري)وحد االنتصار 
القلوب، مزيال كل شائبة ناجمة عن اختالف زاوية 
النظر،املهم أن الجهاد الذي ش�ارك فيه كل حسب 
طاقته،قد حقق وبش�كل مذهل حلم االس�تقالل/ 
38(/*الكتل�ة الوطني�ة)36(/* ذوي القمص�ان 
الس�ود املنحازون لنازية هتلر نالحظ ان املش�اعر 
الوطنية تتقد بعامل االس�تقواء الخارجي..ببعديه 
العاملي واملحيل،فأن تقدم النازية او الجيش االحمر 
يجد له صداه يف الحراك الوطني السوري والعربي 
،وه�ذا االم�ر ملس�ناه يف روايتي نجي�ب محفوظ) 
خان الخلييل( و)زقاق املدق(..ونلمس�ه يف روايات 
حنا مينه وتحدي�دا روايته البكر)املصابيح الزرق( 
يف  والعاصفة(..)الش�مس  يف)ال�راع  وكذل�ك 
ي�وم غائم(..هن�ا يف)رصاع أمرأت�ن( وتحدي�دا يف 
ص27 يتجس�د االس�تقواء من خ�الل الحوار بن 

الشخوص،نلتقط منه هذه الشذرات:
)- صدق يونس البحري:أنه جنرال الشتاء

 - يونس البحري يّروج البضاعة النازية،ليس 
جنرال الشتاء بل جنرال التصميم عىل النرص.

- م�ن يس�معك يحس�بك جندي�ا يف الجي�ش 
االحمر

النازية،ه�م جن�ود يف  املناضل�ن ض�د  - كل 
الجيش االحمر 

عىل طريقتهم.(
*وبس�بب س�قوط حكومة فييش،سينعكس 
االم�ر ع�ىل البل�د املحتل )س�وريا( بطريق�ة لعبة 

املوازنات الدولية
جماع�ة  ع�ىل  تضيي�ق  هن�اك  )س�يكون 
األملان،الذين سيعملون اآلن يف الخفاء،أما الذين مع 
ويمرحون.../ص7(  س�يرسحون  الحلفاء،فأنهم 
وهناك جانب آخر من االس�تقواء املحيل فالسلطة 

املحلية تتغذى قوتها من سلطة االنتداب 

)رجال الدرك بقلوب فرنسية ووجوه عربية/
ص6( والرقي�ب ابو جاس�م ال يس�تند ع�ىل قوته 

الشخصية فقط
وهو يفع�ل ما يفع�ل)يف املدين�ة، يف امليناء،يف 
الريجي ويبقى ساملا/186(..بل هو مركوز يف قوة 

كولونيالية
الرط�ي  يق�ف  الرط�ي  ه�ذا  وراء  )ان 
الفرن�يس،وأن القضية تتعدى الف�رد اىل مجموعة 

إنها فرنسا،االحتالل الفرنيس/187(
وهذه الرواية االم ،لها جذور الروائية يف تجربة 

حنا مينه  منذ خطوته الروائية االوىل وماتالها*

*التماوج الن�صي..

يف رحم هذه الرواية يتخلق جنن روائي آخر.. 
ثم تتساير س�ريورته بموازاة النص االم..والجنن 
الروائي..املحمول يف بنية النص االم،هو الذي يفعل 
بنية ثري�ا الرواية،) رصاع إمرأتن( وغالف الرواية 
كهدب من اهداب النص..يوجز هذا الرصاع..حيث 
ثم�ة امرأة تتحجب بجادر النس�اء الفارس�يات !! 
والادري مل�اذا جعلها مصمم الغ�الف بهذا الزي؟! 
هل يكمن يف ذلك عامل تسويق تجاري للكتاب؟!.. 
ش�فرة الغ�الف تتناىف م�ع عن�وان الرواية)رصاع 
الرواي�ة م�ن  هنا..يق�رأ  الغ�الف  أمرأت�ن(..اذن 
لحظته�ا األخرية....وه�و رصاع بن أم�رأة تدعى 
)ش�كوس(وأمرأة تدعى)غنوج( ع�ىل  رجل فحل 
أس�مه)حّمداش الكارس(..بس�بب االنتداب يرتفع 
منسوب )غنوج( ليس لتداولها الجنيس بن ضباط 
االنتداب ..بل ألنها يف منتصف الرواية تقتل الضابط 
الفرن�يس املس�ؤول ع�ن االنت�داب..وكأن القت�ل 

يف ممحاة ملايض )غنوج(..وهكذا س�يكون 
الوعي الجماهريي..

املمح�اة  ه�ذي  م�ن  واليغت�اظ 
سوى)شكوس(عش�يقة حمداش وهنا 
فتنته�ي  الداف�ع  غريزي�ا..  س�يكون 
غنوج عىل يد شكوس مقتولة بعيارات 
املحام�ي  اس�تطاع  ان  نارية،بع�د 
الس�وري، تربئته�ا من مقت�ل ضابط 
قراءتن�ا  الفرنيس..مايه�م  االنت�داب 
املنتجة هن�ا..ان التعامل مع املرحلة 
التحررية كان ملتبسا،اعني متماوجا 
ايض�ا تماوج النص�ن يف نص روائي 

واحد..
غن�وج.. ش�كوس/  املرأت�ان 
عاهرتان باملفهوم االخالقي لكنهما 
يف  اجتماعي�ة  بمكان�ة  يتمتع�ان 
الغريزي.. الجماهريي لكن  الوعي 
اليعطي قياده للوعي الوطني..بل 
يفعل مايراه ضمن مساق الدفاع 

عن النفس..ف)شكوس( شعرت
بميل حم�داش الكارس وهو 
للت�و  ال�ذي  الوطن�ي  الس�جن 
الفرنس�ية  الس�جون  اطلق�ت 
بميله  شكوس  رساحه..شعرت 

صوب غنوج..
*الكتاب�ة الوطني�ة او ذات الهاجس التحرري 
الزمت حنا مينه منذ املصابيح الزرق،ثم يف الراع 
والعاصفة..والثل�ج يأت�ي م�ن الناف�ذة وكذلك يف 

رائعته)الشمس يف يوم غائم(
*ومفهوم البغي الفاضلة..الزمُه منذ البدايات 
الروائي�ة وق�د عارض�ه حول ذل�ك غالب هلس�ا، 
يف جلس�ة اقيم�ت له يف املرك�ز الثق�ايف يف البرصة 
ع�ام 1976..وكذل�ك يف مقالته املنش�ورة يف مجلة 
)الثقاف�ة( الت�ي رئي�س تحريره�ا املط�وب ثالثا 
الدكت�ور ص�الح خالص..ه�ذي الرواي�ة التضيف 
خطوة ابداع يف مس�رية حنا مينه..بل تبدو وكأنها 

من املخطوطات السابقة..
التساؤل االول..اين املرأة  خارج نوعية شكوس 
وغنوج؟ شخصية غنوج وقتلها للجنرال الفرنيس، 
أم�رأة  اىل ش�خصية  تحيلن�ي  الش�خصية  ه�ذه 
س�ليطة اللس�ان يف عمل للروائ�ي االمريكي جون 
ش�تاينبك أسمه) يف مغيب القمر(..هي يف االساس 
سليطة اللس�ان اي لم تكن سالطة اللسان بسبب  

االحتالل..وه�ذا االم�ر ينطبق عىل غنوج 
ايضا.. ورصاع املرأتن رصاع جنيس حول 
الذك�ر القوي حم�داش وماتريد ان تقوم 
شكوس به هو رضب من املزايدة االنثوية 

للغلبة عىل غنوج فقط
)وإذا س�بقتك اىل تأدي�ب الرقيب ابو 
جاس�م،أمرأة أخرى مثل غنوج الزرقا؟( 
واملرأة املتس�ابقة  هي ش�كوس/ص7 يف 
الرجول�ة يف  كتابه)الرجول�ة وأيدلوجي�ا 
الرواية( يمّيز الناقد جورج طرابييش بن 
مرحلتن روائيتن يف املشغل الروائي لحنا 
مينه، فهو يعترب روايتي املصابيح الزرق 
وال�راع والعاصف�ة ،خط�وة تأس�يس 

روائي )بكل ماتعنيه هذه
الصف�ة م�ن تقلي�د وتجري�ب وعدم 
أمتالك،ألس�لوب فن�ي ممي�ز/73( ام�ا 
رواياته وحرصيا )الشمس يف يوم غائم/ 
الياط�ر/ حكاي�ة بح�ار( فه�ي النقل�ة 
النوعية الكربى  وحس�ب طرابييش)وهي 

مس�افة التقطع يف رشوط التطور العضوي
والنظام�ي إال يف قرون،اليف س�نوات،ومن قبل 
أفراد()2(..ش�خصيا وكق�ارىء منتج  اجي�ال،ال 
ومتتبع إلص�دارات الروائي الكبري حن�ا مينا،الذي 
اس�تطاع التمل�ص م�ن س�لطة نجي�ب محفوظ 
الروائي..اراه يف هذه الرواية)رصاع أمرأتن( يزاوج 
ب�ن روايتّي التأس�يس ،حيث الس�يادة ل)حضور 
الوعي( حس�ب طرابييش ويغرتف يف الوقت نفسه 
من ردهات الالش�عور او العقل الربي وفق مفهوم 
ش�رتاوس. م�ن جانب آخر ارى يف الع�ودة اىل فرتة 
االنتداب، كأن الذاك�رة التذكارية فرضت هيمنتها 

ع�ىل 

الكاتب  اف�ق 
وايقظ�ت النائم�ن من الش�خوص يف ق�اع ذاكرة 
الروائ�ي مينا هن�ا يف رواي�ة)رصاع أمرأتن( يعود 
حنا مينا اىل ابطال يتصف�ون ب)نقص الكينونة( 
فريتكب�ون القتل ليصل�وا اىل) في�ض الكينونة(..

ان العاهر)غن�وج الزرقا( ارادت ان تتجاوز نقص 
كينونتها،فقت�ل الجن�رال املس�تعمر ال�ذي كانت 
تبي�ع جس�دها ل�ه فتحولت م�ن عاهر ومش�تبه 
به�ا كخائنة لوطنه�ا اىل بطلة م�ن الدرجة االوىل، 
ش�كوس.. العاه�ر  نج�م  هب�وط  يعن�ي  وه�ذا 

فق�ررت ه�ي االخ�رى اغتي�ال الرقيب ابوجاس�م 
للس�بب ذاته، وهك�ذا تنتقل الش�خصية الروائية 
م�ن مثال االن�ا اىل االن�ا املث�ايل.. ان املتف�رج عىل 
الحدث،قرراملش�اركة بالحدث ذاته وقد صمم عىل 
مشاركة مفارقة للجميع..)غنوج الزرقا( غسلت 
عارها بهدر دم الجنرال فأس�تعاد رشفها الوطني 
عذريته�ا باألس�تعارة..)هتف الهاتفون،ب�ا س�م 
غن�وج الزرقا،التي قتلت الكابتن روجية،فغس�لت 

بقتله،عىل هذا النحو الش�جاع،التهمة التي راجت 
حول عمالتها لفرنس�ا،ومحت تقريبا،كل أثر باق 

لهذه الفرية التي ألصقوها بها وهي منها
براء،بدليل وطنيتها التي دفعتها اىل غسل عار 

هذه التهمة بالدم/ 80(..

*النذل واالنثى �صنوان ؟!

يقول السارد العليم،مستقويا باألنثربولوجيا..
الن�ذل تدفع�ة اىل  ال�ذي يقول)مح�ارصة  )املث�ل 
املرجل�ة( ينطبق عىل االنثى ايضا،فمحارصة املرأة 
تدفعه�ا اىل التنمر،وق�د ح�ارصت ش�ائعة عمالة 
غنوج الزرقا لفرنس�ا هذه املرأةحصارا دفعها اىل 
االق�دام عىل قتل فرنيس مس�ؤول،هو العدو 
االل�د للوطنين الس�ورين/80( .. اعرتاضنا 
هن�ا ع�ىل تعمي�م الخاص،فالنذال�ة صف�ة 
تخ�ص اصحاب ال�ذوات املتدنية،من أش�باه 
الرجال..أم�ا لفظ�ة امل�رأة  ال�وارد هن�ا وفق 
املث�ل بصفة اإلطالق، وأعني م�ن وراء ذلك ان 
هذا املثل اليتس�ق مع من يتخفى وراء السارد 
العليم،أقصد املؤلف بنظرت�ه التقدمية،لو كان 
هذا املثل عىل لس�ان )زكريا املرس�يل()3( لهان 
االمر.. من جانب آخر نتس�اءل : أاليمكن اعتبار 

القتل هنا دفاعا عن النفس بالنسبة لغّنوج؟
الجمع�ي  الوع�ي  م�ن  خوفه�ا  اعن�ي 
الوطني،خوفه�ا من تقتل عىل ي�د احد الوطنين 
بتهم�ة الخيان�ة الوطنية،وليك�ن مث�ال حمداش 
بالتهم�ة  حم�داش  يقذفه�ا  أل�م  عش�يقها..؟ 
ذاتها)رماه�ا بالتهم�ة ذاتها،رضبها،بصق عليها 
كخائنة/ص81(..حم�داش املوصوف ب)حمداش 
ال�كارس( ال�ذي يصفه الس�ارد العلي�م )حمداش 
عنرص طيب،مندفع،مفعم حماس�ة، يعمل،غالبا، 
وف�ق إرادة الرج�ل الزكرت،املق�دام،الإرادة الرجل 
الواعي/102(..والذك�ورة كمث�ال أع�ىل هي التي  
انتجت املس�افة ب�ن املرأتن غنوج وش�كوس ،ثم 
صريت الغرية تلك املس�افة رصاعا رشسا..لنصغي 

للسارد العليم..
فاألتصالي�ة مرآوية ب�ن الذك�ورة واالنوثة..

حمداش م�رآة ت�رى كال املرأتن نفس�يهما كقوة 
عليا من خالله اي من خالل حمداش..

*حم�داش الكارس كان س�دا منيع�ا تتحصن 
خلف�ه غنوج الزرقا خصوصا وأنه كان قد)بس�ط 
حمايته عليها/81( وغنوج مستعدة)يف التضحية 
ب�كل غ�ال لديها إلرضائ�ه واألخالص ل�ه أخالصا 
الزعل فيه/81(..وذات االتصالية املرآوية تعيشها

ش�كوس مع حمداش)ش�كوس العاقلة التي 
كانت تدافع عن حبه�ا لحمداش،كانت تدافع عن 

ذاتها،مادام حبها،يف املآل هو ذاتها/ص82(..

*اإت�صالية املفتتح / اخلامتة

يف السطر االول من الصفحة االوىل من الرواية 
نق�رأ ال�كالم التايل..)ق�ال اآلغ�ا بع�د أن رجع من 

املحافظة:

نستطيع،اآلن، أن نخرج اىل العلن جميعا!
سأل أحد الحارضين،يف املضافة:

- اىل أّي حد يا آغا؟
- بغري حّد!

- قال حمداش :واملالحقون أمثايل؟
قال اآلغا:

- املالحقة،عىل الجرم السيايس،توقفت تماما..
أما الجرم غري السيايس فله وضع آخر/ص5(

نالح�ظ ان وظيفة الحوار هن�ا اخبارنا، نحن 
الق�راء، ع�ن الفرتة الس�ابقة مل�ا قب�ل النص،من 
ناحي�ة الزمن الروائ�ي تحديدا..وهي فرتة النضال 
الرسي ض�د االنتداب الفرن�يس.. الصفحة االخرية 
اىل  منت�رصة  غّن�وج  ع�ودة  الرواية،يرص�د  م�ن 
بيتها،بع�د ان ت�م إط�الق رساحه�ا وتربئته�ا من 
قت�ل الحاك�م الفرنيس،حي�ث ترتصدها ش�ّكوس 
وبع�د حوار قص�ري بن املرأتن)رصخت ش�كّوس 
)أنا الت�ي تمنعك بالق�وة من الس�كن يف الحارة!(

قالت ذلك وشهرت مسدسها فرتاكض املوجودون 
ملنعه�ا م�ن إط�الق النار..لكن ش�كوس ضغطت 
عىل الزناد،فس�قطت غّنوج أرض�ا والدم ينفر من 
رأس�ها، ثم مالبث�ت أن فارقت الحي�اة/ص283(

تس�توقفني الجمل�ة االخ�رية يف الرواية..)بينم�ا 
القاتل�ة تم�يش ع�ىل مهل،وبزهو،متواري�ة ب�ن 
البيوت،مه�ددة بامل�وت كل من يق�رتب منها..ولم 
يقرتب أح�د منها!/ص283( تس�توقفني الوحدة 
لرسدي�ة الصغرى،أح�اول وضعها تح�ت التحليل 

املخترب اللغوي.
االس�م،وتحديدا  حذف�ت  ..الصف�ة  أوال 
الصف�ة املّفعلة للت�و بفعل حاملة االس�م،أختفت 

شكّوس،وبرزت القاتلة
ثانيا..القاتل�ة كرست النس�ق املّنمط فهي لم 
تهرب،لم ترم س�الحها بعد القتل،لم تسلم نفسها 

للناس ليسلمونها للعدالة
بل اس�تمرت عىل رشاستها من خالل تهديدها 
لآلخرين بالقتل وهذا يكشف عن موقفها العدائي 

من االخرين وهم يتضامنون
مع البطول�ة الوطنية ل)غّن�وج الزرقا(...من 

خالل نسق خطواتتها املتماسكة:
مه�ل/  ع�ىل  *تم�يش 

*بزهو/*متوارية/*مهددة بالقتل..
وهك�ذا ن�رى م�ن خ�الل مفهومنا)التم�اوج 
الني( ان النص الثاني اخذ املساحة الكربى..وله 

السيادة يف عنونة الكتاب..
أم�ا الن�ص االول اعن�ي الرواي�ة الوطنية،فال 
تش�غل وظيفة الحاضنة..ويف هذا الصدد ،أستعن 

بمؤلف النص حنا مينه
مهم�ة  التاريخ�ي  يقول..)التس�جيل  وه�و 
املؤرخ،أم�ا العمل الروائي،الذي يق�وم عىل الرؤية 

السريية،فهو يشء آخر،
اليأخذ الوقائع كلها والتفاصيلها كلها،ويعتمد 
االنتقاء،وبن�اء عال�م م�ن نطفة،امل�ؤرخ مادت�ه 

خارجية، والروائي مادته ذاتية
بع�د ان تعك�س الخ�ارج يف ذات�ه وتمثل�ه/

ص108()4(.
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ا�صكندر حب�ش 

يعرف املتابعون لجائ�زة نوبل لآلداب أمرا 
بسيطا يتمثل يف أنها تعلن كما من املفرتض 
نه�ار أول خميس من ش�هر تري�ن األول، 
وإن لم يحدث ذلك فمعناه أن لجنة التحكيم 
امللكي�ة لم تتف�ق بعد عىل اس�م الفائز بعد، 
م�ن هنا ق�د تمن�ح الخميس املقب�ل أو بعد 

أسبوعن. 
البارح�ة م�ّر أول خميس، ول�م يصدر أي 
يشء، م�ا يتيح لنا الق�ول إن أعضاء اللجنة 
عىل »خالف ما«. لكن ثمة سؤاال ال بّد من أن 
يطرح: متى كان ه�ذا الخالف غري موجود؟ 
فقائم�ة األس�ماء التي تّم التكه�ن بها لهذا 
العام )والتي تحوي اس�م املغني بوب ديالن، 
عىل س�بيل املثال( ال بّد م�ن انها تثري العديد 
من هذه الخالفات املس�تمرة منذ نش�أتها، 
ما بن مخالف ومعارض رشس لها. بمعنى 
آخ�ر لم تس�لم هذه الجائ�زة من�ذ بداياتها 
م�ن االنتق�ادات ومن »الفضائ�ح« )إذا جاز 

القول(.
لنذكر أول جائزة قدمت وكانت إلنس�انية 
س�ويل برودوم الش�اعر الفرنيس، بينما كان 
الجمي�ع ينتظرون الرويس ليون تولس�توي 
)حتى داخل السويد عينها(. ووفق املؤرخن 
ف�إن رس�ائل االع�رتاض أمط�رت مكات�ب 

األكاديمين بالشتائم. 
وإن دّل ذلك عىل يشء، فعىل هذه الس�مة 
الذاتية )غري املوضوعية( التي تتعرض دائما 
للنق�د، ألن أعضاء اللجنة امللكية الس�ويدية 
يجدون أنفس�هم دوما يف »مش�قة« الختيار 
اس�م الفائز بجائزة ش�ئنا أم أبين�ا هي أهّم 

جائزة أدبية يف العالم.
ووف�ق ه�ذا التصور أيض�ا، ال ب�ّد من أن 
نجد أن منح الجائزة لكّتاب أو شعراء كانت 
أعماله�م )قب�ل الجائ�زة( ال ت�زال بمثاب�ة 
أعمال »حميمة« كالبولندية شيمبوريسكا، 
له�و عمل يس�اهم يف زي�ادة االحتجاج عىل 
الفكرة التي تقول إن هناك هوة واس�عة بن 
الجمهور العري�ض و»النخبة األدبية«. ربما 
من امل�رات القليلة التي اتف�ق الجميع فيها 
عىل اس�م كان�ت م�ع ماركيز ال�ذي يحظى 

بشهرة الكوكب بأرسه. 
أضف إىل ذل�ك، أن األكاديمين اتهموا عدة 
م�رات بأنه�م يحاول�ون تمري�ر صداقاتهم 
الشخصية، أو مصالح دور النر التي تصدر 
كتبه�م. كذلك نضع يف الخان�ة ذاتها، جائزة 
العام 1974، التي ذهبت مناصفة إىل كاتبن 
س�ويدين، هما هاري مارتينسون وإيفيند 
جونس�ون. جائزة، أحاطتها الش�بهات مّما 
أفقده�ا بعض�ا م�ن س�معتها الت�ي كانت 
تحمله�ا، أي الدف�اع ع�ن املوهب�ة وال�ذوق 

الجميل.
ربم�ا كانت اللجنة يف »م�أزق« إذ كان من 
املف�رتض أن تمن�ح أول من أم�س الخميس 
املايض بحس�ب األص�ول. هذا املأزق، وس�م 
العق�ود األخرية من »ع�رص نوبل«، ما جعل 
العديد من األكاديمين يستقيلون. وبحسب 
القان�ون الداخيل، فإن األعضاء ال يبدلون إال 
بعد موتهم. من هنا، تبدو الرتش�يحات التي 
صدرت غريبة بعض اليشء، حن تحوي اسم 
، عىل الرغم من شهرته وفنه الكبريين.  مغنٍّ
لكن أين فعال األسماء األدبية الكبرية؟ يف أي 
حال، ملن س�تذهب الجائزة األسبوع املقبل؟ 
ثمة ح�ل واح�د: أن ننتظر اتفاقي�ة أعضاء 

اللجنة.
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التاموج النيص يف )رصاع أمرأتني ( حلنا مينه 
 مقداد م�صعود

 لطفية الدليمي 

 يس�تعري الروائي اإلس�باني الش�هري خوان غويتس�ولو 
عب�ارة )عصافري تلوث عش�ها( من الروائ�ي كارل كراوس، 
وه�و توصي�ف س�اخر للكت�اب الذي�ن يس�يئون بأعمالهم 
اإلبداعية إىل أوطانهم، يس�تخدمها غويتسولو عنوانا لكتاب 
نق�دي يتميز بانحياز عال لالبت�كار والتنقيب يف اإلرث األدبي 
اإلنس�اني ومقارنت�ه بإب�داع الع�رص، فيق�دم مقاربات بن 
ألف ليلة وليلة ودون كيش�وت والنص�وص الصوفية وأعمال 
فلوبريو جيمس جويس وتوماس مان وبورخيس وكونديرا.. 
يعلق غويتس�ولو عىل عبارة )عصافري تلوث عشها( بالقول: 
وماذا بوس�ع ه�ؤالء أن يفعل�وا إذا كانت النتان�ة تفوح من 
العش؟ عليه�م أن يقوموا بن حن وحن بتنظيف العش من 

تلك الروائح الكريهة.. 
 يف أول فصول الكتاب املعنون: ش�جرة األدب يقول خوان 
غويتس�ولو: »إن الكاتب الذي يأخذ عمل�ه مأخذ الجد يواجه 
فعال ومع البدء، وجود شجرة سيتطلع إىل ازدهارها وخصوصا 
إلغناء حياتها وبقدر ما تكون هذه الش�جرة باسقة، يانعة، 
مرهفة، متع�ددة الغصون، بقدر ما س�تكرب إمكانيات لعبه 
ومغامرات�ه، وبقدر ما يتس�ع الحقل الذي س�يبارش بداخله 
اكتش�افاته وأس�فاره..«.   ويتح�دث غويتس�ولو ع�ن ذلك 
الح�وار العجيب والخ�اص بن الكاتب املبدع والش�جرة دون 
أن يض�ع يف اعتباره أذواق أهل ع�رصه ومعايريهم الراهنة، 
بل إن الكاتب ينقب ويكش�ف بذور الحداثة يف فرتات سابقة، 
ومنها فرتة القرون الوس�طى التي ترتبط آدابها -بخاصة يف 
أس�بانيا- بعالقات جذرية مع مختلف الثقافات اإلنس�انية، 
وينع�ى غويتس�ولو ع�ىل بل�ده إس�بانيا خضوعه�ا لفكرة 

القداس�ة الوطنية، خاصة يف عهد الديكتاتور فرانكو وسعي 
املنّظرين إلغفال دور الثقافات التي أغنت الثقافة اإلس�بانية 
عندم�ا كان�ت ملتق�ى التي�ارات الرقي�ة والغربي�ة بفضل 
انفتاحها املزدوج عىل الثقافة األوروبية الش�مالية والثقافة 
العربي�ة التي أثرت ذلك العرص برتجماتها لفالس�فة اإلغريق 
وب�الد فارس والهن�د..   يحدث ذلك يف إس�بانيا كما يحدث يف 
املش�هد الثقايف العرب�ي الذي يعمم فيه املنظ�رون القوميون 
فكرة قداس�ة ج�ذور الثقاف�ة وأس�طرتها ويعلنونها ثقافة 
عربي�ة خالصة بإنكار كل مؤثر حض�اري عليها وعدم قبول 
التثاق�ف املع�ارص، ما يه�دد بتحول املش�هد إىل قفر مجدب، 
بس�بب وهم النقاء الثقايف والن�زوع الفقهي التأصييل لجعل 
كل عن�رص ثق�ايف، أو كش�ف علم�ي معارص ممت�دا إىل جذر 
أسطوري أو ديني عربي أو إسالمي بدعوى العبقرية والسبق 
يف عصور س�الفة..   يشري غويتس�ولو يف كتابه املهم هذا إىل 
أن الثقافة ال تبنى ق�ط، وال تتوطد إال عرب تالقي املجموعات 
البرية املتباين�ة، وباملقابل فإنها ت�ذوي وتختنق باالنغالق 
واالنكف�اء نحو ال�ذات، وأن أي ثقافة، ه�ي يف النهاية جماع 
التأثريات التي تعرضت لها دون إنكار وجود ثقافات وطنية، 
رشط أال تك�ون إقصائية مس�تغرقة يف تأكيد هويتها وإنكار 

كل ما عداها.   ليس�ت الثقاف�ة العربية ثقافة خالصة 
وليس ثمة ثقافة هندية خالصة وال يابانية 

بأص�ل نق�ي، فالثقافات الحي�ة أجمعها 
هجين�ة ومخّصب�ة من ثقاف�ات متزامنة 

معها أو سابقة عليها. 
 يتحرى غويتس�ولو مس�ألة مهمة يف 
عرصنا تخص رع�ب الغرب من الثقافات 
ال�ذي  الع�رص  ه�ذا  يف  إلي�ه  املهاج�رة 

تالزم�ه األزم�ات االجتماعية والسياس�ية 
واالقتصادية، فيقوم متعصبوه بالدفاع 

املزعوم�ة  األوروبي�ة  هويت�ه  ع�ن 
بمواجه�ة الهج�رات األجنبي�ة التي 

لالندم�اج،  قابل�ة  غ�ري  يرونه�ا 
ويعلن�ون خوفهم م�ن التنوع 
الثقايف وتعدد الرؤى بالرغم من 
وقبول  الديمقراطية  ادع�اءات 
االختالف والتعددية الثقافية.. 

 ويشدد خوان غويتسولو عىل 
كون كل ثقافة وطنية متش�كلة 

م�ن التفاف ج�ذور مختلفة وكل 
كات�ب ج�اد ينطل�ق م�ن ه�ذه 
الحقيق�ة التي يصع�ب نكرانها: 

وجود ش�جرة يتطلع إىل نمائها 
وجعله�ا باس�قة وبقدر ما 

األدب  ش�جرة  تك�ون 
مقة  س�ا

وملتفة ومش�ذبة بق�در ما تكون 
إمكانيات الكاتب للعب مغامراته 
وافرة، ويدرك مثل هذا الكاتب 
والواعي�ة  الدائم�ة  بعالقت�ه 
بوس�عه  أن  الش�جرة،  م�ع 
إقام�ة ح�وار م�ع العنارص 
الت�ي تكونت منه�ا، وجميع 
أجزائها م�ن الرباعم النرضة 
الت�ي قد  الثانوي�ة  والج�ذور 
تنبت فسائل تديم النوع وحتى 
النبات الطفييل، وكلما غاص 
املب�دع للبحث تحت الرتبة عن 
ارتباطات الشجرة مع أشجار 
أخ�رى فإنه س�وف ينفتح عىل 
إبداع�ه  ويم�د  الس�ابقن،  إب�داع 
إىل آف�اق ال نهائي�ة يف مغام�رة 

الكتابة.

نقاء الثقافة يعني انغالقها وحتجرها 
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

هادئ�ة يف حضورها، ومفعم�ة بالحيوية بأدائه�ا، ولكنها 
تطمح أن تقرتب أكثر من النجومية.. وهي لذلك ال تستعجل 
رحالتها يف دروب الفن... ولهذا ولطاملا نجدها قنوعة بالذي 
وصلت إليه وحققته ألن ديدنها أن رحلة امليل تبدأ بالخطوة 

األوىل.
إنه�ا الفنان�ة )ش�يماء جعف�ر( الت�ي كان�ت معن�ا يف هذا 

الحوار:
* أين تكمن معاناتك بعد رحلتك يف الفن؟

- عن�د الوض�ع األمن�ي وع�دم االس�تقرار 
أوال.. وعن�د األج�ور املتدّني�ة ثاني�اً.. وعند 

تنفي�ذ األعم�ال بش�كل مكث�ف قب�ل حلول 
ش�هر رمضان املب�ارك ومم�ا يؤثر يف أش�هر 

الس�نة املتبقية حيث تصاب العملية اإلنتاجية 
بالجفاف أو التوقف.

* تل�ك األعم�ال املكثف�ة يف رمض�ان م�ا ال�ذي 
تسببه؟

- إن الفن�ان العراق�ي يجد نفس�ه يف أكثر من عمل 
وعن�د ذلك ال يكون عند إبداعه الحقيقي وإنما يكون 

ملتزما فقط يف تنفيذ األعمال ووفق االتفاقات املربمة 
م�ع الجه�ات االنتاجي�ة الت�ي نجدها ه�ي األخرى يف 

تس�ابق مع الوقت من اجل انجاز األعمال وحتى لو كان 
ذلك عىل حساب الدراما العراقية. 

*وبالنسبة لك؟
- لق�د تعودت أال اق�وم بتنفيذ أي عمل آخر م�ا دمت اقوم 
بتنفي�ذ عمل تعاقدت عليه.. كي اتف�رغ له كليا .. ومن هنا 

اكون متفرغة للعملية اإلبداعية الشخصية للفنان. 
*اين كنت يف الخارطة الرمضانية لهذا العام؟

- كن�ت مع )بن�ت املعي�دي( للكاتب عادل كاظ�م واملخرج 
بس�ام س�عد وبالتع�اون مع أيمن ن�ارص الدي�ن وهما من 
األردن الش�قيقة وكن�ت م�ع )القناص( من اخ�راج اركان 

جهاد ومع )بيت الطني(. 

*وهل هناك اعمال مؤجلة يف تلك الخارطة؟
- هناك )نكرة الس�لمان( للس�ومرية من اخراج هاشم ابو 

عراق والكاتب حامد املالكي. 
*رأيك الشخيص يف مسلسل )بيت الطني(؟

-كان للمسلس�ل يف جزأي�ه األول والثان�ي ش�عبية كبرية.. 
لكون�ه ق�د عاي�ش املنطق�ة الريفي�ة معايش�ة حقيقية 

وميداني�ة ولكنه يف الجزأي�ن الثالث والرابع 
ابتعد عن تلك الصور الجميلة 

وخاصة بعد أن 

أضيف�ت 
خطوط�ا  للمسلس�ل 
جدي�دة ابتعدت عن الري�ف.. وعندما 
تناول املسلسل األحداث الجارية يف بغداد وفلسطني.. 
أصيب املسلس�ل بالرتهل حيث ابتعد عن محوره الرئييس.. 
وم�ن خ�الل الش�خوص الت�ي ش�اركت يف تجس�يد أحداث 

الجزأين الثالث والرابع.
*يقال بان هنالك جزءا خامسا ملسلسل )بيت الطني(؟
� يعتمد نجاح الجزء الخامس اذا ما كان هناك جديد.. 

يعتمد عىل عودة الش�خوص الرئيس�ية يف املسلس�ل 

ليكون عند طابعه الريفي كان عنده يف البداية، واذا تواصل 
املسلس�ل عىل ما كان عن�ده يف الثالث والراب�ع فاعتقد ان 

الجزء الخامس ال يقدم اي يشء جديد. 
* ما هو طموحك؟

- طموحي كبري... ولكنني أتمنى أن يتوفر يل العمل الجديد 
واإلنتاج الجيد والشخصية الجديدة والذي من خالل كل 

تلك املحاور استطيع أن أحقق طموحي.
*الشخصية التي تتمنني ان تجسديها دون غريها؟

االزدواجي�ة  فيه�ا  الت�ي  املركب�ة  الش�خصية   -
واالنفعاالت النفس�ية لكي أقوم بدراستها ومن ثم 

تقمصها وتجسيدها. 
*رأي�ك بالذي�ن اس�اءوا البناء الري�ف من خالل 

االعمال الكوميدية؟
� بش�كل ع�ام الخلل لي�س بالفن�ان العراقي 
الكومي�دي وإنم�ا الخلل بالجه�ة التي تقوم 
بإنت�اج مثل تلك األعم�ال وهي التي تتحمل 
املسؤولية وخاصة اذا ما علمنا بان الفنان 
يق�وم ب�األداء التمثي�ي لي�س اال ووفق 

التوجيه.
*وحينم�ا نعود لدورك يف )بيت الطني( 
هل عايش�ت الفت�اة الريفي�ة ميدانيا 

قبل البدء بتجسيد تلك الشخصية؟
� ليس يل حاجة ملثل تلك الدراسة واملعايشة 
امليداني�ة الن أه�ل والدت�ي من الجن�وب وخالت�ي الفنانة 
)س�اهرة عويد( م�ن قضاء الح�ي يف الك�وت.. ولقد أديت 
الش�خصية عىل أفضل م�ا يكون رغم ان أص�ي كردي من 

منديل.. وجاء التقمص من خالل عائلة والدتي. 
*وأخريا .. كيف تقدمني نفسك؟

� انا ش�يماء جعفر رحمن من مواليد 1982 ومن خريجات 
معه�د الفنون الجميلة   2009 / 
2010 وحالي�ا طالبة يف 
يف  األوىل  املرحل�ة 
الفنون  كلية 
الجميلة. 

 العدد )362( االربعاء 10 تشرين االول  2012

وقفت النجمــة األميركية تايلور 
سويفت بين عدد من المعجبين 
لحضــور حفــل  عنــد وصولهــا 
توزيع جوائز محطة بي بي ســي 

للشباب أول من أمس.
والتقطت النجمــة الحاصلة على 
جائزة ايمــي للمرة الرابعة صورة 
تذكاريــة لهــا بكاميــرا صغيرة 

بفرح وسرور.

شيامء جعفر: ال أؤدي عملني يف آن واحد

)باسطو األمن( أول فيلم لـ"عاصمة الثقافة"
أعلنت دائرة السينما واملرسح عن رشوعها بتصوير أول فيلم سينمائي ضمن مرشوع بغداد 
عاصمة الثقافة العربية لعام 2013 من ضمن )21( فيلما وس�يكون أولها فيلم )باس�طو 

األمن( للمخرج هاشم ابو عراق.
وقالت رئيس قسم العالقات واإلعالم زينب القصاب لوكالة أنباء محلية، إن فكرة الفيلم تقوم 
ع�ىل غلبة خصال الخري للعراقي عىل ما يمتلكه من خصال رشيرة، واألمن ال يعني بالرضورة 
األمن العسكري او الجيش بل يعني املواطن العراقي بحد ذاته والكيفية التي يستطيع بها بناء 

عراق امن.
وأضافت القصاب: اتخذ مخرج الفيلم أس�لوبا إلتاحة الفرصة لنجوم املستقبل الشباب ليكونوا 
شخصيات لفيلمه مثل مهند األمري ونوار ومهدي جبار وعقيل زاير ومصطفى الطويل، ويعد هذا 

اإلنتاج الضخم لدائرة السينما واملرسح اكرب إنتاج سينمائي يف تاريخ السينما العراقية.
وم�ن الجدير بالذكر ان املخرج هاش�م ابو عراق من مواليد بغ�داد 1950 وهو صاحب تاريخ كبري 
للس�ينما له أربعة اف�الم كان آخرها )حواري جدا( أخذ عنه عدة جوائ�ز عاملية يف عام 1991 إما يف 

التلفزيون فكانت حصيلته )18( فيلم تلفزيونيا و)28( مسلسال.

بويل والكر: مثلت ادوار العشيقات مجيعها
تعرتف املمثلة الربيطانية بويل والكر بأنها مثلت خالل مش�وارها الس�ينمائي الطويل عرشات املسلسالت 
واألفالم الس�ينمائية والتلفزيونية غري أن أكثرها تكرارا كان دور العش�يقة الذي مثلته بمختلف أش�كاله 
وألوانه أما الدور األبرز الذي قامت به يف هذا املجال وحققت به ش�هرة عاملية كبرية فكان يف مسلس�ل روما 

الذي مثبت به دور عطيا Atia ابنة أخت يوليوس قيرص وعشيقة مارك انطونني.
تؤكد بويل ويلكري البالغة من العمر 46 عاما بأنها أدت دور العشيقة يف مختلف األفالم واملسلسالت 
غري أن دور "عطيا" يف مسلسل روما كان األكثر تتبيال أو تطعيما بالبهارات حسب قولها فعطيا 
لم تكن عش�يقة كاملة فقط وإنما امرأة لعينة وواحدة من أكثر النساء اللواتي يحكن املؤامرات 

والدسائس يف روما يف ذلك الوقت الذي يتحدث عنه املسلسل.
وتضيف أن هذه الش�خصية كانت عىل استعداد للسري عىل الجثث لإلبقاء عىل وضع عائلتها يف 
مجتمع روما آنذاك وان ارتكابها خطأ واحدا كان يعني لها املوت ولذلك لم يكن احد يس�تغرب 
وضعه�ا وتوجب عليه�ا حماية طفليها االبن�ة اوكتافيا واالبن اوكتافيان القيرص املس�تقبي 

لروما. 
وتؤكد بويل أن هذه الشخصية لم تكن تتورع حتى عن التضحية بسعادة طفليها من اجل أن 
تبقى هي مش�رية إىل أن الكثري من الناس قد قالوا لها بأنها أدت هذه الدور بش�كل مخلص 

غري أنها تأمل بان ال ينفر منها املشاهدين بسبب هذا الدور.
وتشري بويل إىل أنها أم لطفلني تحبهم حقيقة وقد رزقت بهما عندما كانت عازبة األول هو 
جي�ورج وعمره 18 عاما والثاني هو دليلة وعمرها 12 عاما الفتة إىل أنها تزوجت عندما 
كان عمرها 42 عاما أي يف عام 2008 من نجم املسلسالت الربيطانية الذي يصغرها بأحد 

عرش عاما وهو لورانس بينري جونس.

آالء نجم يف فيلمني.. وصالح كرم يقتحم السينام

ُرّش�حت الفنانة آالء نجم للمش�اركة يف بطولة فلمني س�ينمائيني األول هو فيلم )بغداد 
حلم وردي( عن رواية مليسلون هادي بعنوان )حلم وردي فاتح اللون( سيناريو وإخراج 
املخ�رج الكبري )فيصل الي�ارسي( واآلخر فيلم )صمت الراعي(  للمخرج رعد مش�تت.. 
والفيلم�ان يندرجان ضمن مش�اريع بغ�داد عاصمة الثقافة العربي�ة 2013.. مرسحياً 
تش�ارك نج�م يف مهرجان املركز الثقايف الفرنيس يف العاصم�ة بريوت بمرسحية )يف قلب 

الحدث(..إخراج مهند هادي.
وكان�ت آالء ق�د قطف�ت جائ�زة أفضل ممثل�ة يف مهرج�ان أصيلة يف املغ�رب من خالل 
مرسحية األطفال )أليس يف بالد العجائب( وسط منافسة كبرية مع دول عربية وأجنبية 

بينها فرنسا وبلجيكا واسبانيا وعمان واإلمارات والسعودية واملغرب.
من جانبه، ينش�غل املخرج الكب�ري صالح كرم حالياً بالتحضري إلخراج فيلم س�ينمائي 
يجري االتفاق مع وزارة الثقافة ودائرة الس�ينما واملرسح إلدراجه ضمن مرشوع بغداد 

عاصمة الثقافة العربية 2013..
وعلمت وس�ائل إعالم محلية من مصدر مقرب من املخرج الكبري أن الفيلم الذي يجري 

التحضري إلنتاجه هو فيلم روائي طويل تدور أحداثه عام 2006.
كما ويرشف املخرج الكبري عىل التحضريات الخاصة بمسلسل عراقي كبري يحمل عنوان 
)الحب واألس�وار( كتبه عبد اإلله حس�ن ويخرجه صالح كرم وه�و عمل ملحمي كبري 
تع�ود احداثه اىل بدايات الق�رن العرشين..هذا باإلضافة اىل مسلس�ل )فاتنة بغداد ج2( 

والذي قد يخرجه كرم أيضاً.

نور حلمي: ال أغني بغري اللهجة العراقية

أقر املطرب الش�اب نور حلمي، بأن قلة العالقات الشخصية بالوسط 

الغنائ�ي تجلب س�وء الحظ للفن�ان وتؤثر يف رسع�ة ظهوره.وقال 

حلم�ي لوكالة أنب�اء محلية أمس الثالثاء "إن كل يشء بات مس�رّياً 

بحج�م العالقات التي يملكها كل ش�خص فالعالقات هي ما يخلق 

الفرصة يف حال وجد الصوت والقدرات الفنية الجيدة".

وأض�اف أنه كمطرب ش�اب يف بدايته يرفض أن يغن�ي بغري اللهجة 

العراقي�ة ألن النت�اج يجب أن يك�ون باللهجة األم، وس�تكون هوية 

الفنان فيما بعد، منتقدا بعض الش�باب الذين يبدأون مس�رية بأول 

أغني�ة بإح�دى للهجات العربية، وتاب�ع: يف الوقت ذاته ال ضري من 

بلهج�ة  الغن�اء 

أخ�رى لك�ن يجب أن تك�ون االنطالق�ة محلية 

بحتة.ونفى حلمي أن يكون قد 

تعرض ملا يسمى بفرض 

الكروبات الغنائية، وقال: 

ترصيح�ات  يطل�ق  م�ن 

مم�ن  ه�م  كه�ذه 

يحب�ون األض�واء وإن 

الحالة  ه�ذه  كان�ت 

الوسط  يف  موجودة 

فه�ذه  الغنائ�ي 

تقع مس�ؤوليتها عىل املطرب 

ذات�ه. أما ع�ن آخ�ر أعماله، 

أكد حلمي انه يس�تعد لعمل 

الغنائي جديد.

مهدي احلسيني يف بغداد: لن أغادرها 
بعد غربة دامت ست سنوات عاد إىل حضن الوطن الفنان القدير مهدي الحسيني بعد غربة قضاها متنقال 
للعمل بني دمش�ق, بريوت, القاهرة وعمان.قرار العودة واالس�تقرار لم يأت من فراغ إذ يؤكد الحس�يني 

صحفي: بعدما وجدت حب الناس يل يف الشوارع واألماكن العامة وعند مدى ح�ب الناس ل�ه يف ترصيح 
جع�ة  ا الدوائر الحكومية لن أغادر بغداد اال للمشاركة يف االعمال التي تعرض مر

عيَّ حيث اإلقام�ة يف بغداد والعمل فيها.وعن مدى اس�تقبال الناس 
ل�ه يف األماكن العام�ة قال الحس�يني: بدءا برشطي امل�رور ونقاط 
الس�يطرات مراتب وضباطا ويف دوائر الجنسية ومكاتب املعلومات 
وإدارات امل�دارس واملواطنني يف الش�وارع او عندما أقف بس�يارتي 
عن�د إش�ارات املرور ل�م اذهب او اك�ن يف م�كان إال ووجدت حب 
الناس وتحيتهم يل.. ويف بعض نقاط التفتيش اسمع منهم كلمات 

)حمدا الله عىل السالمة أستاذ(..)وبغداد نورت(.
لكن الحس�يني لن ينىس ما قاله له احد أفراد الرشطة يف إحدى الس�يطرات حني قال له: )استاذ آني 

احبك وانت ممثل محرتم بس تحجي بشكل سلبي عىل الحكومة( فيجيب الحسيني: أنا اتحدث عن الرساق 
والفاسدين يف الحكومة ومازلت حتى وأنا يف بغداد.

السعودية قمر: "مبسوطة بشكيل"
قالت الفنانة الس�عودية قمر الرتك، إنها مقتنعة جداً بش�كلها كما هي ولن تلج�أ إىل عمليات التجميل، 

مؤكدة عىل رفضها ألكثر من عمل سينمائي جريء حفاظاً عىل الخط املحافظ الذي تنتهجه.
نف�ت  الش�ابة،  قيامها بإجراء أي عملية تجميل، وقالت "مس�تعدة للذهاب الفنان�ة 

ىل  أي دكتور تجميل إلثبات ذلك، وال أفكر أصالً يف إجراء مثل إ
هذه العمليات، فأنا مقتنعة بشكي كما هو".

وأكدت، يف حوار صحفي عىل رفضها ألكثر من عرض 
للمش�اركة يف فيل�م من دولة عربية، بس�بب جرأة 

العم�ل، ألنها بحك�م نش�أتها الخليجية تحاول 
املحافظة عىل عاداتها وتقاليدها.

وع�ن كيفية مواجهتها ملعاكس�ات الش�باب 
كموظف�ة س�ابقة يف أح�د مراك�ز خدم�ة 

العمالء، قالت: “املعاكس�ات ليس�ت قارصة 
املوظفات بخدم�ة العمالء، وموظفة “الكول عىل 

ج�داً  منضبط�ة  تك�ون  أن  ب�د  ال  س�نرت”، 
الرشك�ة  تخ�رس  ال  حت�ى  ودبلوماس�ية، 

عمالئها، وتتعامل بلباقة مع املواقف الصعبة 
لت�ي  نتعرض لها”.قمر التي عادت للساحة الغنائية ا

غياب دام 4 سنوات، كشفت عن تحضريها ألغنية عاطفية باللهجة بع�د 
املرصية، مرجعًة بعدها عن الساحة لرفضها فكرة أن احتكار رشكات اإلنتاج.

نبيلة عبيد خارج 
"3 النسا  "كيد 

أعلن�ت الفنان�ة نبيل�ة عبيد أنه�ا تتوقع أن تتع�رض للموقف 
نفس�ه ال�ذي تعرضت ل�ه الفنانة س�مية الخش�اب من أرسة 

مسلس�ل "كيد النسا"، عندما قرروا إلغاء شخصيتها من الجزء 
الثان�ي للعمل.قال�ت نبيل�ة إنها تتوق�ع أن يتم اس�تبعادها من 

الجزء الثالث من املسلس�ل، بأن يقوم املؤلف بإعالن موتها داخل 
الس�جن، حس�ب ما ذكرته مواقع عربية.يذكر أن الفنانة س�مية 

الخش�اب كانت قد تم اس�تبعادها من الجزء الثاني من املسلسل، 
بإع�الن وفاته�ا يف السجن.مسلس�ل "كي�د النس�ا" تأليف حس�ني 

الثان�ي من�ه مصطف�ى محرم، أخرج الج�زء األول منه أحمد صق�ر وأخرج الجزء 
أحم�د البدري، وقامت ببطولته يف الجزأين فيفي عب�ده وأحمد بدير ودينا فؤاد وأيتن 

عامر ودعاء مصطفى.

نجوى: أنا يف حالة غرام
يبدو أن فس�خ عقدها مع رشكة "لوريال" لم يؤثر يف حالتها النفس�ية، فنجوى كرم 

غردت عرب حسابها عىل التويرت "بعتزر، يمكن أنا بحالة غرام، شو؟ بيسوى؟"
بع�د أقل من س�اعة عىل التغريدة، أعي�د تدويرها عرب محبيها 97 م�رة، وكتبت إحدى 
متابعتها "NajwaK and May M" :"الغرام أحىل يش بالدنيا، أصال يا روحي عل غرام".

اس�تعارة كلم�ات أغنيات نجوى كرم ل�م يقترص ع�ىل NajwaK and May M، فغردت 
حنان املال "عم يرجف قلبي يا امي ومني بردانة، ليل نهار بحس بدمي نار وش�عالني، 
الهيئة مغرومة يا أمي، ومني عرفاني" وعلقت :"هلق وقتها".شيما كرم وصفت نجوى 
بالقديسة وكتبت:"يا حياتي، والله را انتحر، شكرا يا قديسة، ألنو حكيتينا، يكونوا كل 
أيامك غرام وس�عادة ي�ا مالكي".لكن نجوى، وكعادتها، لم تتم�م فرحة متابعيها عىل 
تويرت، حيث نفت تغريدة الحب بتغريدة كتبت فيها:"أنا عم بمزح معكن، مبسوطة ألنو 
أنجزت قس�م كبري من اليش إيل وعد يف برس�التي، كرمال هيك حسيت مبسوطة وأكرت".

نج�وى والتي غردت 560 مرة منذ دخولها عالم التويرت، ولديها من املتابعني لحس�ابها 
م�ا يق�ارب ال� 250 ألفا، ال تتبع إال تس�عة، منهم املذيعة جمانة أب�و عيد، والفنانة ورد 
الخال، والفنان راغب عالمة، واإلعالمية منى أبو حمزة، وطارق أبو جودة وأوبرا وينفري 

وكاميل طانيوس وهادي حجار، وحس�اب برنامج Arabs Got Talent الذي تش�كل فيه 
نجوى "قلب" لجنة التحكيم.

كــــــالكيت
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أديبة : الطرب في غرفة اإلنعاش
ما بني فرتة وأخرى تعود املطربة أديبة لساحة الطرب والغناء العراقي األصيل وعن رأيها 
بالط�رب العراقي يف الوقت الحارض، ذكرت أديب�ة أن الفن القديم اآلن يف غرفة اإلنعاش 
ول�م يس�عفوه لحد اآلن بل انه بات مهمش�ا وخاصة ذلك الغن�اء الجميل الذي قدمته 

وقدمه زمالؤها أمثال فؤاد سالم وكمال محمد وقحطان العطار. 
بق�ي ان نعل�م ان املطربة أديبة كانت وال تزال تلك العاش�قة لفنها والذي ترس�خ يف 
أذه�ان الكثري من العراقيني منذ مطلع الثمانينيات م�ن القرن املايض وان أول نّية 
له�ا يف عالم الطرب عنوانه�ا "ويه الهوى" عام 1980 من كلم�ات كاظم الركابي 

والحان طالب القرة غويل.

www.almustakbalpaper.net

The Voice رسالة من لميس لمشتركي
وجهت املمثلة الرتكية توبا بيوكوس�تن، الشهرية عربيا بلميس، رسالة 
صوتية إىل مشرتكي ومدربني برنامج The Voice- أحىل صوت لتسجل 

إعجابها الشديد بالربنامج وتتمنى للجميع التوفيف.
توبا، الوجه اإلعالني لبانتني الراعي 
الرس�مي لربنامج ألحىل صوت، قد 
سّجلت رس�الًة إىل مواهب الربنامج 
متمّنية التوفيق لهم جميعاً، قائلًة: 
“واحٌد فقط سريبح، ولكن ُيمكنكم 

جميعاً أن تتألّقوا”.
وبع�د زيارتها الخاطف�ة إىل لبنان، 
"أم.ب�ي.يس."  إس�تديوهات  وإىل 
اإلع�الن  ص�ّورت  حي�ث  تحدي�داً 
الغام�ض عىل كريس برنامج 
النجمة  لّبت   ،"The Voice"
رشك�ة  دع�وة  الرتكّي�ة 

"Procter and Gamble" إىل حف�ٍل خ�اص يف ال�دار البيض�اء يف 
املغرب، وذلك بصفتها سفرية منتجات رشكة "بانيتن" العاملّية.

فق�د أمضت توبا يومي 28 و29 أيلول املايض يف نش�اطاٍت إعالنّية 
ترويجّي�ة مكّثف�ة، إىل جانب حلوله�ا ضيفًة عىل جمعّي�ة األّمهات 
العازبات، والتي ترأس�ها عائشة الشنا، حيث جالت املمثلة الحسناء 
يف أرج�اء الجمعّي�ة وتعرّف�ت ع�ىل تاريخه�ا ومهامها، مؤّك�دًة أّنها 
تتعاط�ف مع هؤالء النس�اء، خصوصاً ألّنها باتت تعرف اليوم ش�عور 
األمومة، و أش�ادت بالخدمات واملساعدات التي تقّدمها هذه الجمعّية 

لألّمهات املحتاجات للدعم.
يذك�ر أّن هذه الزيارة هي الثانية لتوبا إىل املغرب بعد أن قامت يف العام 
املايض وتحت رعاية نفس الرشكة، بزيارة قرية األطفال يف منطقة دار 

بوعزة يف ضواحي كازابالنكا.

مينوغ في أبو ظبي من أجل "الفورميال1"
للع�ام الرابع ع�ىل التوايل تش�هد العاصمة اإلماراتية حفل "يا س�الم" 
الذي يعقب مس�ابقة "الفورميال1" خالل ش�هرترشين الثاني املقبل، 

ويش�ارك فيه كل م�ن كاييل مينوغ 
.Nickelbackوإيمينم و

الحفل الذي يقام يف جزيرة "ياس"، 
شهد العام املايض مشاركة بريتني 
سبريز وبول مكارتني علماً أن كاني 
ويس�ت ولينكن ب�ارك كان�ا نجوم 
 ،2010 ع�ام  "ياس�الم"  حف�ل 
وكان�ت البداية م�ع بيونيس 
 Kingsو  Jamiroquai و 
 Aerosmithو of Leon

عام 2009.
حف�الت  وع�ن 

ج�ون  يق�ول  "ياس�الم"، 
 The" ليكري�ش، الرئيس التنفيذي لرشكة ف�الش للرتفيه ملجلة
Hollywood Reporter"‘ إنه�م حريصني عىل أن تكون 
فقرات حفالت "يا س�الم" مبه�رة وممتعة للجميع، 
وإنه�م اس�تطاعوا أن يفعل�وا ذل�ك ع�ىل م�دار 

السنوات املاضية.
ويعت�رب حف�ل "يا س�الم" ه�و أحد 
الفعالي�ات الثالث�ة الت�ي تراف�ق 
 ،"1 "الفورمي�ال  مس�ابقة 
ويتم إقامته�ا عىل مدار ثالث 
تذك�رة  ب�أن  علم�اً  لي�ال، 
حض�ور الحف�ل وس�باق 
تبل�غ  "الفورمي�ال1" 
دوالراً   570 قيمته�ا 

أمريكياً.
الحفل  هامش  وعىل 
تش�هد  والس�باق، 
إقام�ة  أبوظب�ي 
ن  ج�ا مهر
ق�ص  للر
واملوسيقى، 
وهو إحدى 
الفعاليات 
ث�ة  لثال ا
املذكورة، 
سيحييه  و
ه�ذا الع�ام 
كل من ديفيد 
 Armin غيتا، و 
يف   van Buuren
الس�ابع م�ن كانون 

األول املقبل.

كاردشيان: ال أستطيع االستغناء 
عن كايني

اعرتفت نجمة التلفزيون األمريكية االس�تعراضية كيم 
كاردش�يان، بحبها الش�ديد وتعلقها بصديقه�ا مطرب الراب 

كاني وست لدرجة أنها ال تتخيل العيش بدونه.
كاردشيان قالت: إنها ال تستطيع التفكري يف أن تكون مع أي شخص 
آخر غري صديقها مطرب الراب األمريكي كاني وس�ت الذي تربطهما 

عالقة صداقة قوية منذ ستة أشهر.
نجم�ة تلفزيون الواقع، كش�فت حديثها مع مجل�ة “تاتلر” عن أنها 
كانت تحلم بأن يكون حفل زواجها كبريا، وليس كما قال الناس إنها 
افتعلت حفل زواجها الس�ابق مع العب كرة الس�لة الش�هري كريس 
همف�ري من ب�اب الدعاي�ة. لكنها هذه امل�رة تري�د أن يكون حفل 
زواجها القادم حفال صغ�ريا يف جزيرة مع أصدقائها وأفراد عائلتها 

فقط.
جدي�ر بالذكر أن كاردش�يان كان�ت قد تزوجت من العب مرة الس�لة 
األمريكي الش�هري كريس همفريز، لكنه�ا طلبت الطالق بعد مرور 72 

يوما.

مــن هناك

 العدد )362( االربعاء 10 تشرين االول  2012

مسرحية عربة اإلنقاذ 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/ عقيل العبيدي 

إخراج / نغم فؤاد سالم 

تمثي�ل/ ن�رباس خ�ر- ريهام 

عباس الشواك- الكرار عيل 

الزمان/ 2007 

املكان/ املرسح الوطني 

املناسبة/ مهرجان مرسح الطفل 

الثالث 

"املرسحي�ة حص�دت أكث�ر م�ن 

جائزة ومنها جائزة أفضل ممثلة 

رئيس�ة للفنان�ة ن�رباس خ�ر 

للفن�ان  ممث�ل  أفض�ل  وجائ�زة 

الصغري الكرار عيل وجائزة أفضل 

ممثل�ة طفل�ة للفنان�ة الصغرية 

ريه�ام عباس الش�واك وكان من 

املفروض ان تحصل املرسحية عىل 
أفضل اخراج وأفضل عرض".

املخرج 

نغم فؤاد سالم 

)Taken 2( يتصدر إيرادات 
أمريكا

تص�در الجزء الثاني م�ن فيل�م "Taken 2" أو "اختط�اف2" إيرادات 
ش�باك التذاكر يف أمريكا الشمالية األسبوع الحايل، محققاً عائدات بلغت 

50 مليون دوالر. الفيلم من إخراج أوليفر ميغاتون، وبطولة ليام نيس�ون 
وفامك جانس�ن وماغي غري�س. وكان الجزء األول م�ن "اختطاف" عرض 

عام 2008.
وتراجع فيلم الرس�وم املتحركة "فندق ترانسلفانيا" من املركز األول الذي احتله 

األسبوع املايض إىل املركز الثاني، محققاً 26.3 مليون دوالر.
وأخرج الفيلم جيندي تارتاكوفسكي، وشارك يف بطولته باألداء الصوتي كل من آدام 

ساندلر وكيفني جيمز.
ويف املركز الثالث جاء فيلم "درجة الكمال" متقدماً 3 مراكز عن املركز الذي احتله 

األس�بوع املايض، بإي�رادات وصل�ت إىل 14.7 ملي�ون دوالر، 
وهو من إخراج جيس�ون م�ور وبطولة 

آنا كندريك وبريتني 
سنو وربل 

ويلسون.
ج�ع  ا تر و

فيل�م 
ك�ة  لحر ا
ل  لخي�ا ا و
لعلم�ي  ا
"لوبر" للممثل 
بروس  الشهري 

ويل�ز من املركز 
الثان�ي إىل املركز 
الراب�ع، مس�جالً 
قيمته�ا  إي�رادات 

ملي�ون   12.2
دوالر.

م�ن  الفيل�م  إخ�راج ري�ان جونس�ون، وبطول�ة وه�ذا 
ج�وردون-  ليفيت وإيميل بلنت.جوزيف 

ويف املرك�ز الخام�س جاء الفيلم الجديد الثالثي األبع�اد "فرانكنويني" بإيرادات بلغت 11.5 
ملي�ون دوالر، وهو من إخ�راج تيم بورتون، وبطولة وينونا راي�در وكاثرين أوهارا ومارتن 

شورت.

آالء نجم يف فيلمني.. وصالح كرم يقتحم السينام

ُرّش�حت الفنانة آالء نجم للمش�اركة يف بطولة فلمني س�ينمائيني األول هو فيلم )بغداد 
حلم وردي( عن رواية مليسلون هادي بعنوان )حلم وردي فاتح اللون( سيناريو وإخراج 
املخ�رج الكبري )فيصل الي�ارسي( واآلخر فيلم )صمت الراعي(  للمخرج رعد مش�تت.. 
والفيلم�ان يندرجان ضمن مش�اريع بغ�داد عاصمة الثقافة العربي�ة 2013.. مرسحياً 
تش�ارك نج�م يف مهرجان املركز الثقايف الفرنيس يف العاصم�ة بريوت بمرسحية )يف قلب 

الحدث(..إخراج مهند هادي.
وكان�ت آالء ق�د قطف�ت جائ�زة أفضل ممثل�ة يف مهرج�ان أصيلة يف املغ�رب من خالل 
مرسحية األطفال )أليس يف بالد العجائب( وسط منافسة كبرية مع دول عربية وأجنبية 

بينها فرنسا وبلجيكا واسبانيا وعمان واإلمارات والسعودية واملغرب.
من جانبه، ينش�غل املخرج الكب�ري صالح كرم حالياً بالتحضري إلخراج فيلم س�ينمائي 
يجري االتفاق مع وزارة الثقافة ودائرة الس�ينما واملرسح إلدراجه ضمن مرشوع بغداد 

عاصمة الثقافة العربية 2013..
وعلمت وس�ائل إعالم محلية من مصدر مقرب من املخرج الكبري أن الفيلم الذي يجري 

التحضري إلنتاجه هو فيلم روائي طويل تدور أحداثه عام 2006.
كما ويرشف املخرج الكبري عىل التحضريات الخاصة بمسلسل عراقي كبري يحمل عنوان 
)الحب واألس�وار( كتبه عبد اإلله حس�ن ويخرجه صالح كرم وه�و عمل ملحمي كبري 
تع�ود احداثه اىل بدايات الق�رن العرشين..هذا باإلضافة اىل مسلس�ل )فاتنة بغداد ج2( 

والذي قد يخرجه كرم أيضاً.

صّور النجوم في معرض علي عيسى 
يف املعرض الفوتوغرايف الشخيص والذي يحمل الرقم 71 للمصور اإلعالمي والصحفي الفنان عيل عيىس سيقدم أرشيفا 
وثائقيا من الصور الفوتوغرافية التاريخية ويف مقدمتها الصور التي التقطها ملجاميع النجوم العرب واألجانب الذين 

ومن أولئ�ك النجوم قام�وا بزيارة بغ�داد والعراق يف فرتات مختلفة خالل ف�رتة ما قبل التغيري، 
د أنتوني كوين ومصطفى العقاد وصالح أبو سيف وعبد الله غيث  محم�و و

قم�ر ياسني وعزت العالييل وحسني فهمي وعادل إمام ومصطفى 
ويونس ش�لبي وسمري غانم وسعاد حس�ني ورغدة وليىل 

طاهر وليىل علوي وس�مرية توفي�ق وطروب ولكثري من 
الفنان�ني واملطرين والفنانات الذين ش�اركوا يف أعمال 

مرسحية وحفالت غنائية يف أنحاء العراق. 

كــــــالكيت
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*ما ه�و نظام الوح�دات وماذا يعن�ي لكم، وهل 
سيقتصر على بغداد أم سيجرى تعميمه على بقية 

المحافظات؟

نظام الوحدات حالة فتية
- إن نظ�ام الوحدات ه�و حالة فتية اس�تحدثتها 
وزارة التجارة لتقليل الروتين والتعطيل الموجود 
ف�ي الف�روع س�ابقا ، وت�م تطبيق�ه ف�ي بعض 
الفروع ولم يتس�ن لنا تطبيقه ف�ي باقي الفروع 
ول�م يتم حس�م العمل ف�ي بعض الف�روع للعمل 
بهذا النظام، وإجماال ل�ن يقتصر األمر على بغداد 
وحدها بل نحن ماضون في تطبيق هذا النظام في 
المحافظات األخرى. وأضاف" والذي شجعنا على 
تطبيقه هو حصر معام�ات التنظيم واإلضافات 
في ع�دد محدد م�ن الموظفين وكش�ف الحاالت 

الخاطئة والسرعة والدقة في العمل .  
أما متى بدأن�ا تطبيقه، فقد بدأنا تطبيقه بفرعين 
بجانبي الكرخ والرصافة بنجاح منذ س�تة أش�هر 
ونتأم�ل نجاحه وتس�هيل أم�ر المواطني�ن بأمل 
تطبيقه ف�ي باق�ي المحافظات في المس�تقبل.. 
وهناك اجتماعات مستمرة لتبادل اآلراء والنقاش 

حول مدى نجاح تلك التجربة الفتية.  
*ما هو أثره في انس�يابية اإلج�راءات لمعامات 

المواطنين ؟
- أم�ا عن اث�ر انس�يابية اإلجراءات فق�د واجهنا 
ف�ي بداي�ة تطبيق ه�ذا النظام وج�ود حاالت من 
االزدحام�ات وتك�دس المراجعي�ن أم�ام الفروع 
التموينية التابعة للبطاقة التموينية، وذلك بس�بب 
توقف عمليات النقل والشطر ألشهر طويلة، ثم تم 
إطاقه�ا لذلك حصلت تلك االزدحامات، بيد أن هذه 
االزدحامات بدأت تتقلص وتنحسر شهرا بعد اخر،  
بعدم�ا حص�ل  تطور كبير  في الف�روع عن طريق 
تقدي�م الخدم�ات اإلداري�ة للف�روع والتجهي�زات 

للموظفين لتسهيل عملهم .

عازمون على التطوير
*ولكن هناك بعض الف�روع يعانون قلة الماكات 
العامل�ة إلدارة هذا النظام وق�دم البنايات فهل من 

حلول ومعالجات ؟
- هذه مس�ألة مشخصة 
وس�وف  قبلن�ا  م�ن 
أع�داد  بتعزي�ز  نق�وم 
عندما  العاملة  الماكات 
ناح�ظ نج�اح التجربة 
بالعم�ل به�ذا النظ�ام ، 
وق�د اعتمدنا ف�ي إدارة 

هذا النظ�ام على العناص�ر الكف�وءة والخبرة من 
خال جل�ب الس�يرة الذاتية لمس�ؤولي الوحدات، 
وبالتال�ي وضع الش�خص المناس�ب ف�ي المكان 
المناس�ب، أما عن قدم البنايات فالسبب يعود الى 
ع�دم وجود تخصيصات مالية، نع�م أكثر البنايات 
الخاص�ة بالفروع غي�ر مؤهلة للعم�ل، لذلك نحن 

بحاج�ة كبي�رة لبناي�ات حديث�ة، وكذل�ك تأهي�ل 
الف�روع القديمة، وتوجد لدينا نية في منح حوافز 
تش�جيعية للموظفين بمس�اعدتهم وجعلهم أكثر 
اهتمام�ا بعمله�م، وس�نقوم باس�تحداث وحدات 
جدي�دة في حالة تطلب العم�ل ذلك من خال اآلراء 
واألف�كار التي تط�رح إلنجاح ه�ذا النظام، ونحن 
عازم�ون على تطوير هذا النظ�ام وكذلك االهتمام 

بتطوير عمل الوحدات في البطاقة التموينية.

ال�سرعة والدقة
*ما هو الفرق بين نظام المركز ونظام الوحدات ؟ 

وهل هذا النظام الجديد مطّبق في دول أخرى ؟
- الفرق هو حص�ر معامات التنظيم 

واإلضافات في عدد محدد من 
الحاالت  وكش�ف  الموظفي�ن 
والدق�ة  والس�رعة  الخاطئ�ة 
ف�ي العم�ل ويعمل عل�ى مدار 
الس�نة. وقد اعتمدنا في إعداد 

هذا النظام على الخب�راء الموجودين 
في دائرة التخطي�ط والمتابعة، وأضاف "أما كيف 
تم تطبيق�ه، فباختصار طبق ف�ي جانب الرصافة 
بنج�اح وبدأنا بتطبيقه في جان�ب الكرخ متأملين 
نجاحه لتس�هيل أمر المواطنين عل�ى أمل تطبيقه 

في باقي المحافظات في المستقبل، وبالطبع هذا 
النظ�ام ال يحتاج إلى أعداد كبي�رة من الموظفين، 
بل يقل�ل من عددهم ويقتصر عل�ى التخصص في 

مجال العمل.

خ�سو�سية يف الإدارة والأداء
ولمزيد من إلق�اء الضوء على نظام الوحدات الذي 
بدأت فروع التموينية العمل بهن التقينا بشير نذير 
عبد الله )مدير قس�م التموين( في دائرة التخطيط 
والمتابع�ة ال�ذي حدثنا قائا " أن نظ�ام الوحدات 
هو نظ�ام تخصص�ي فيه تركي�ز للعم�ل ويعطي  
خصوصية معين�ة ف�ي اإلدارة واألداء بعد أن كان 

سابقا يسود نظام المراكز وذلك النظام الذي يعمل 
عل�ى جميع اإلعمال ف�ي المراكز الس�ابقة وطبق 
هذا النظام ف�ي بغداد وميس�ان واالنبار والبصرة 
وقد القى نجاحا، ومس�تمرون بتطبيقه في باقي 
المحافظ�ات. أما مميزات هذا النظام هي س�رعة 
االنج�از والدقة في العم�ل وقد بدأن�ا تطبيقه في 

ب�ادئ األمر في فرعين من جانب الرصافة وجانب 
الك�رخ وعندما الحظن�ا نجاح ه�ذه التجربة قمنا 
بتعميمه على باقي الفروع في بغداد والمحافظات 
وم�ن خ�ال متابعتن�ا وزياراتن�ا الميداني�ة إل�ى 
الف�روع التي تطب�ق ذل�ك النظام الحظنا س�رعة 
االنج�از ودقة العمل، وان هن�اك فروقا كبيرة بين 
النظامي�ن، القديم وهو نظ�ام المراك�ز، والنظام 
الجدي�د أي نظ�ام الوح�دات إذ أن نظ�ام الوحدات 
يتميز بالس�رعة والدقة بينم�ا نظام المراكز يمتاز 
بأن�ه بط�يء ومبعث�ر وان ه�ذا النظ�ام يطبق في 
بع�ض الدول وهو مائم جدا للعمل فيه في العراق 
واعتمدن�ا للعمل في هذا النظام على ماكات ذوي 
خب�رة وكف�اءة عالية يحملون ش�هادة دراس�ية" 

جامعي�ة"  وال يحتاج  إلى عدد كبير من الموظفين 
وإنما يحتاج إلى ماك قليل ولكن ذا خبرة ومهارة 
، ونحن اآلن في طور بن�اء وتجديد جميع الفروع 
القديم�ة، وبناء ف�روع وبنايات حديث�ة في بغداد 
بالتع�اون مع مجلس محافظة بغ�داد وتكون ذات 

مواصف�ات حديثة تلي�ق بدائرة التموي�ن وبوزارة 
التج�ارة، وقد درس�نا هذا النظام ب�أدق التفاصيل 
وإمكاني�ة تطبيقه وآلية تطوي�ره ووضع الخطط 

المائمة إلنجاحه. 

اأنواع الوحدات وتخ�س�ساتها
وبش�ان مدى أهمي�ة نظ�ام الوحدات   •
ال�ذي ب�دأت التج�ارة اعتم�اده في بع�ض الفروع 
العاملة وتخصصاتها قال علي كاظم هادي )مدير 
ف�رع تموين الرصافة( أن نظام الوحدات هو نظام 
متكام�ل ينحصر في عمله لذا مس�ؤولي الوحدات 
والموظفي�ن مع�ا إلدارة ه�ذا النظام وه�و يمثل 
تنظي�م انس�يابية العمل ف�ي البطاق�ة التموينية، 
وس�يطرنا على منافذ عمل الوحدات 
المواطنين، وينقسم  إلنجاز معاملة 
وح�دات  ع�دة  إل�ى  النظ�ام  ه�ذا 

تخصصية إلدارته وهي:
1 - وحدة التجهيز واإلضافات: ويتم 
م�ن خالها إضافة اإلفراد عن طريق 

موافقات الوزارة .
2 - وح�دة األطف�ال: ويت�م م�ن خاله�ا إضاف�ة 
األطفال حديث�ي الوالدة  ووحدة الش�طر، فقد تم 
العمل فيها بموجب لغرض انجاز معامات العوائل 

الجديدة.
3 - وح�دة النق�ل: ويتم عمله�ا بتزويدهم لجميع 
وكاء الغذائية والطحين وتحويلها من المركز إلى 
الوحدات مما يسهل على المواطنين المراجعة في 

موقع واحد إلنجاز معاملته.
وت�م حص�ر معام�ات المواطني�ن بي�ن الوح�دة 
والتدقي�ق ومدير الفرع حصرا مما أدى إلى تطبيق 

حاالت الفساد اإلداري. 
-4 وح�دة ال�وكاء: فيت�م انج�از المعام�ات من 
قب�ل ماك متخصص يقوم بمن�ح وإلغاء ومتابعة 

الوكاء في حالة حدوث شكوى لدى المواطن.
-5 وح�دة الحجب والتكرارية: وتقوم هذه الوحدة 
بتنظي�م المعامات م�ن قبل الوح�دة وتدقق هذه 
المعامات من قبل وحدة التدقيق ويتم اخذ بصمة 
ف�ي اإلبه�ام من الف�رد الم�راد رفع الحج�ب عنه 

وإرساله إلى الوزارة. 
6 -- وح�دة المتابعة: وتقوم هذه الوحدة بمتابعة 
ال�وكاء ورص�د المفارق�ات الت�ي تحص�ل بي�ن 
المواطني�ن والوكي�ل وإيج�اد الحل�ول المناس�بة 
له�ا واإلجابة عل�ى المخاطبات الوزاري�ة والكتب 

الرسمية من الجهات العليا .
7 - وح�دة اإلحصاء: وتقوم ه�ذه الوحدة بتنظيم 
كش�ف إحصائ�ي مفص�ل لجمي�ع ح�االت النق�ل 
والش�طر واإلضاف�ات ومطابقته�ا م�ع مبيع�ات 
الغذائي�ة والطحي�ن م�ن خ�ال التقرير الش�هري 

للفرع. 
-8 وح�دة اإلدارة: وتق�وم ه�ذه الوح�دة بتقدي�م 

الخدمات اإلدارية للفرع. 
-9 وح�دة الحاس�بة: وتقوم هذه الوح�دة بإدخال 
المعلوم�ات والبيانات المنجزة م�ن قبل الوحدات 

في الفرع. 
-10 وح�دة التدقيق: وتقوم ه�ذه الوحدة بتدقيق 
المعامات المنجزة وإرس�الها إلى المدير وبعدها 
إل�ى وحدة الحاس�بة إلنجاز معام�ات المواطنين 
واعتمدنا على كوادر متخصصة وكفوءة في إدارة 

هذا النظام.

تق�سي��م العم��ل عل��ى مفا�سل 
التموين

بينما أوض�ح  )عبد الله غازي 
خلف( مدير تموين فرع المشتل قائا:

أن نظ�ام األح�داث هو تقس�يم العمل على ش�كل 
وحدات متخصصة ومتابعة كل مفصل من مفاصل 
التموين، حيث أصبح جادا في عمله وتخصصه في 
تلك الوح�دة ولقد واجهتنا صعوب�ات كثيرة وذلك 

لكثرة العوائل المراجعة إلنجاز معاماتهم ولضيق 
البناية الذي يش�غلها الفرع وقل�ة الماكات إلدارة 

ه�ذا النظام قد قم�ت بالتذليل تل�ك الصعوبات من 
خال متابعتي الميداني�ة إلدارة هذا النظام وبذلت 
قص�ارى جهدي إلنجاحه والعم�ل على ابتكار أراء 
والحلول المناس�بة إلنجاح هذا النظام  حيث قمت 
بزي�ادة منافذ عمل الوحدات  وتقس�يم الموظفين 
وتوزيعهم  على مقدار الزخم الحاصل في الوحدات 

وذلك للتقليل الزخم الحاصل للمواطنين. 
وق�د أبدين�ا رغبتن�ا للعمل عل�ى تطبيق�ه لحداثة 
ه�ذا النظام بحيث أصبح عمل�ه مركزيا في جميع 
المعامات مما س�هل من عملية انجاز المعامات 
وسرعة تس�هيل المواطن انجاز المعامات وعدم 
االت�كال عل�ى موظف معي�ن وتحديد وتش�خيص 
األخط�اء الت�ي تواك�ب العم�ل اإلداري وبالتال�ي 
يؤدي إلى تقليل الفس�اد اإلداري وقد اعتمدنا على 
ماكات مهنية وكفوءة من حملة شهادات علمية 

إلدارة ه�ذا النظ�ام، ومن المفاص�ل المهمة 
له�ذا النظ�ام لق�د ش�كلنا وح�دة المتابع�ة 
حي�ث تقوم ه�ذه الوحدة بمتابعة ش�كاوى 
المواطنين ومتابع�ة الوكاء وصحة صدور 

هوية األحوال المدنية. 

نظام حديث التجربة !
•م�ن جهته كش�ف أس�امة حس�ن محمود 
)مدير تموين س�يد الش�هداء( ع�ن أن نظام 
الوحدات هو نظام حديث التجربة في فرعنا 
ويعتمد على تقسيم الموظفين على وحدات 
متخصص�ة تعم�ل كل وح�دة باختصاصها 
وباش�رنا في تطبيقه ف�ي 14 / 12 / 2011 
والذي شجعنا على تطبيقه هو عدم االعتماد 
على شخص أو ش�خصين في إدارة المراكز، 
وان ه�ذا النظ�ام حال�ة جدي�دة يعال�ج من 
خالها المعوق�ات التي تواج�ه العمل لكننا 
نعان�ي من ضيق البناية التي يش�غلها الفرع 

مما يسبب إرباكا في إدارة العمل .
وتعزيز الفرع بماكات من الموظفين لرفع 
عم�ل الوحدات الت�ي كان فيه�ا حجم العمل 

كبير وتوفير حاسبات تعريفية لمسؤولي الوحدات 
وذل�ك إلدخ�ال البيان�ات الحديثة ومعرف�ة انجاز 
المعام�ات لكافة  عوائل الف�رع ألغراض التدقيق 
ال�ذي تدعو إلي�ه الحاج�ة قبل تروي�ج المعامات 
واقترح إيجاد ط�رق بديلة عن تقديم صحة صدور 
هوية األح�وال المدنية، وإبق�اء مجالها محصورا 
في التي يش�ك في كونها مزورة وذلك لكثرة أعداد 
صح�ة الصدور الت�ي يصدرها الف�رع والتي تصل 
إل�ى المئ�ات يوميا،  س�يما وانه لم ي�رد حتى اآلن 
من دوائر األحوال المدني�ة ما يؤيد حصول واقعة 

التزوير .
 أما خالد وليد سلوم مدير تموين المتنبي فقد أكد، 
أن نظ�ام الوحدات هو آلي�ة حديثة تم تطبيقها في 
فرعنا بتاري�خ 20 / 7 / 2012 وهذا النظام يعمل 
عل�ى آلية التخصيص بع�د أن كان يعمل على نظام 
المراك�ز ال�ذي يعمل عل�ى جمي�ع المعامات وقد 
تم تعميم تقس�يم ه�ذا النظام على ش�كل وحدات 
متخصص�ة إلدارة هذا النظام ولوح�ظ أثناء عمل 
الوح�دات ب�أن هن�اك ح�االت ايجابي�ة وح�االت 
س�لبية، االيجابية هو التخصص ف�ي العمل بحيث 
أن ه�ذا النظام يعم�ل عما مركزيا واحدا ليش�مل 

جمي�ع مراكز الفروع الس�ابقة مما يس�هل علينا 
توحي�د اإلحصائي�ات الش�هرية بجمي�ع الوحدات 
بحي�ث أصبح العم�ل في فرعنا عم�ا مركزيا مما 
يس�هل من عملي�ة انج�از المعام�ات للمواطنين 
وق�د اعتمدنا على اختيار مس�ؤولي الوحدات على 
أس�اس التحصي�ل الدراس�ي والكف�اءة والنزاهة 
وفترة العم�ل والبطاق�ة التموينية وقد س�يطرنا 
على سير العمل بصورة منتظمة ودائمة من خال 
متابعتي لمس�ؤولي الوح�دات ولخبرتي في إدارة 
عم�ل ه�ذا النظام مم�ا أدى إل�ى نجاح�ه بفرعنا. 
أما الس�لبيات في ه�ذا النظام أن وحدة التس�جيل 
واإلضاف�ات تحديدا، المواطن يعاني عند مراجعته 
دائ�رة التموي�ن وذل�ك بعد جل�ب صح�ة الصدور 
وهوية األحوال المدنية وبعد استحصال الموافقة 
من دائرة التموين لتسجيل العوائل واألفراد لتجمع 
الهوي�ات األصلية وبإع�داد كبيرة ج�دا مما يؤدي 

إلى عرقلة س�ير العمل في فرعنا وقد أتلفت بعض 
الهوي�ات أثناء الخزن وبالنس�بة لصح�ة الصدور  

فهي تشكل عائقا كبيرا بين المواطن والموظف، 
وذل�ك عندم�ا نطالب�ه بجل�ب صحة الص�دور مما 
يؤدي إلى تأخير عملنا والتكلفة المادية والمعنوية  

للمواطنين والموظفين.

تدابري مطلوبة لنجاح العمل
 

وي�رى )عادل خل�ف مط�ر( مدير تموي�ن الصدر، 
أن اس�تحداث أي نظ�ام جدي�د البد اتخ�اذ الحلول 
والتدابير المناس�بة إلنجاح هذا النظام، ونرى من 
الصعوب�ة تطبيق�ه في فرعن�ا وذلك لع�دم وجود 
األهلية المناس�بة الس�تيعاب هذا الك�م الهائل من 
العوائ�ل وكث�رة ازدح�ام المواط�ن وع�دم وجود 
قاعات نظامية مناس�بة الحت�واء الزخم الحاصل 
عند مراجعة المواطنين، مما يؤثر على سير عملنا 
ويعرق�ل حركة المواطن أثناء مراجعته، وارى من 
المناسب إمكانية تقليص المراكز الكبيرة ودمجها 
مع المراكز الصغيرة ومن خالها يمكن تشخيص 
العناصر الكفوءة وقدرته�ا على إدارة العمل وهذا 
ي�ؤدي إل�ى تقليص ع�دد الم�اك ال�ذي يعمل في 
الفرع مما يسهل علينا انجاز معامات المواطنين 

والسيطرة على مجريات العمل.
وقالت السيدة )ختام كاظم( مسؤولة وحدة النقل 

في فرع المشتل: 
أن نظ�ام الوح�دات يعم�ل على ش�كل متخصص 
ب�إدارة وانجاز معام�ات المواطني�ن، وإننا نبذل 
جه�دا مضاعفا ف�ي إدارة عمل الوح�دات مقارنة 
بعمل نظ�ام المراكز الس�ابقة وذل�ك نتيجة كثرة 

المراجعين على ه�ذه الوحدة، كما وأطالب بزيادة 
هذه الوحدة مما يؤدي إلى س�رعة انجاز معامات 
المواطني�ن وتس�هيل انس�يابية العم�ل وأف�ادت 
الس�يدة )س�هاد إياد( مس�ؤولة وحدة الشطر في 

تموين المشتل:
أن نظ�ام الوحدات يمث�ل صعوبة كبي�رة لنا وذلك 
من خال انجاز معامات المواطنين وجود الزخم 
الحاص�ل أثناء مراجع�ة المواطن لدائ�رة التموين 
وزي�ادة الكثافة الس�كانية وكث�رة العوائل وعدم 

استيعاب العوائل الكبيرة لهذا الفرع.

حالة ح�سارية ولكن !!
 وقال الس�يد عدن�ان حاتم مس�ؤول مركز تموين 
الصدر، أن ه�ذا النظام هو حال�ة حضارية جديدة 
ل�م تكن موجودة من قبل وهذا النظام يقلل العبء 
على المواطنين ويقلل م�ن حاالت الروتين الزائدة 
وحاالت الفساد اإلداري والمالي، وقال السيد عبد 
الحسين مطشر مسؤول وحدة اإلضافات في فرع 
الص�در "أن ه�ذا النظام ق�د تم تطبيق�ه في باقي 
الف�روع واثب�ت نجاح�ه، وارى أن م�ن الصعوبة 
تطبيق�ه في فرعنا وذل�ك لكثرة العوائ�ل وازدياد 
ع�دد المواطنين والزخم الحاص�ل على فرعنا مما 
ي�ؤدي إلى ارب�اك عملنا ".  ويرى الس�يد حس�ين 
عطي�ة، من الصعوبة تطبيق هذا النظام في فرعنا 
وذلك لكثرة العوائل وازدحام المواطنين مما يؤثر 

في سير عملنا.
وقد اقترح بعض مدراء الفروع استحداث وحدات 
جديدة كوحدة األرش�يف ووحدة االنترنت إلنجاح 
النظام بكل آلياته وفعالياته بالش�كل األمثل وبما 
يحق�ق الهدف في خدمة المواطنين وتقديم أفضل 

الخدمات بصورة صحيحة وبسرعة قياسية .

ماذا يقول املواطنون ؟
ولمعرف�ة آراء المواطني�ن بنظام الوح�دات الذي 
جرى تطبيقه ومدى اإلفادة منه قال عبد الحسين 
راضي )موظف اتصاالت بغ�داد(، عند تطبيق هذا 
النظ�ام الجدي�د البد م�ن اتخاذ الحلول المناس�بة 
إلدارته وتنظيم انس�يابية العم�ل فيه، فقد عانيت 
كثيرا أثناء مراجعتي لهذه الدائرة، أما السيدة زينب 
عبد الهادي موظفة في وزارة الصحة فتقول "لقد 
عانيت من كثرة االزدحامات عند مراجعتي لدائرة 
التموين والتي تكون على شكل طوابير والوقوف 
لس�اعات طويل�ة وعدم وج�ود معلوم�ات كافية 
إلدارة مس�ؤولي الوح�دات كم�ا كانت ف�ي نظام 
المراكز الس�ابقة وعدم ثقاف�ة المواطن ودرايته 
بعم�ل الوحدات، فأرج�و وضع الحلول المناس�بة 
له�ذا النظ�ام". فيما أب�دى المواطن عب�د الهادي 
كاظ�م انزعاجه وتذم�ره قائا: لق�د فوجئت عند 
مراجعت�ي لدائ�رة التموي�ن من كث�رة المراجعين 
حي�ث يقف المواطنون على ش�كل طوابير كبيرة، 

طويل�ة  النجاز معاماتهم ولس�اعات 
تم�ر  عدة كونه�ا  بمراح�ل 

إلنجازها .
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                  بعد ا�ستخدام نظام الوحدات يف جانب الكرخ من مدينة بغداد واثبات جناحه �سيتم تطبيقه الآن يف جانب الر�سافة، اإذ اأن هذا 
النظام ميثل حالة جديدة ا�ستحدثتها وزارة التجارة لتقليل الروتني والتعطيل الذي يوؤثر على املواطنني من الناحيتني املادية واملعنوية. 
وللوقوف على طبيعة تطبيق هذا النظام ومدى فائدته للمواطنني يف الق�ساء على الروتني وحتقيق الن�سيابية يف اجناز املعامالت للبطاقة 
التمويني��ة وما يتعلق بها من نق��ل واإ�سافات. ولإ�ساءة جوانب اأخرى، كان لنا لقاء مع حيدر نوري جرب معاون مدير عام دائرة التخطيط 

واملتابعة يف وزارة التجارة. 

مراكز التجارة للبطاقة التموينية 
ونظام الوحدات التخصصية خطوة عىل طريق خدمة املواطن

مدير تموين الصدر: من الصعوبة تطبيقه في فرعنا لعدم 
وجود األهلية المناسبة الستيعاب الكم الهائل من العوائل 

ولعدم وجود قاعات نظامية !

واقترحوا بعض مدراء الفروع استحداث وحدات جديدة 
وحدة االنترنيت واالرشيف 

نظام الوحدات يتميز بالسرعة والدقة
 بينما نظام المراكز يمتاز بأنه بطيء ومبعثر 

عدسة المصور  / سعد الله الخالدي 

الكتل توافق عىل »البنى التحتية« مقابل »حصة« لكل منها !!

عدنان حاتمعبد الحسين مطشر 

بشير نذير عبد الله 



         المستقبل العراقي / حليم االعرجي 

وطوال السنوات التسع الماضية، حاول العراق 
ب�كل ما تيس�ر لديه م�ن جهد متواض�ع العمل 
عل�ى مواجهة تلك اآلف�ات واألعاصير الصفراء 
المدمرة، وبرغم قوة الش�مولية الجهد المناوئ 
المنطل�ق من ق�وى إقليمي�ة ودولي�ة تملك كل 
مس�تلزمات العم�ل العلني والس�ري لتقويض 
الجهد الدفاع�ي العراقي المتواضع، فأن العراق 
ظل يحاول بجهود متواصلة ومتصاعدة، إقناع 
الق�وى الظالمي�ة الت�ي تق�ف خلف اس�تمرار 
خضوع العراق للفصل الس�ابع من ميثاق األمم 
المتح�دة، وقب�ل الدخول ف�ي مجريات خضوع 
الع�راق له�ذا الفص�ل، ومحاول�ة اإلجابة على 
أس�ئلة من نوع على من تقع مس�ؤولية اخراج 
الع�راق م�ن طائلة عقوب�ات الفصل الس�ابع؟ 
ولم�اذا تصر بع�ض الجهات اإلقليمي�ة وبتأييد 
دولي عل�ى االس�تمرار في الضغ�ط على األمم 
المتحدة بموافقات خفية وتحريض س�ري من 
دول كبرى لإلبق�اء على خضوع العراق للفصل 
الس�ابع، دون ان يك�ون هن�اك ما يدع�و لهذا.. 
ب�ل لقد تحول األمر إلى قضي�ة خطيرة تنطوي 
على قدر من االس�تهانة الواضحة بميثاق األمم 
المتحدة ال�ذي وجد ليس من اج�ل االنتقام، بل 
من اجل ردع أولئك الذين يستهلون خرق قواعد 
القان�ون الدول�ي واإلنس�اني فيقدم�ون عل�ى 
اإلساءة لشعوبهم قبل الشعوب واألمم األخرى 
نق�ول: ترى ما هو ه�ذا الفصل ال�ذي بات اآلن 

يستخدم من قبل البعض لالنتقام والثأر..؟
يتكون ميث�اق األمم المتحدة م�ن "111" مادة 
تنتظ�م في 19 فص�ال، وتعتبر الفص�ول الثالثة 
" 5 و 6 و 7 " ه�ي أه�م الفص�ول واخصه�ا 
البند الس�ابع وف�ي ه�ذا البند يتح�دث الميثاق 
ع�ن مجلس األم�ن واختصاصات�ه ويضم 39 � 
51 م�ادة وه�ذا البند، اي الس�ابع يحمل عنوان 
"فيم�ا يتخذ من أعمال في حاالت تهديد الس�لم 
واإلخالل ب�ه ووقوع العدوان" علم�ا ان أهمية 
هذه المواد تكمن في أنها تملك آلية قش�رية في 
التنفيذ م�ن قبل األمم المتح�دة ومجلس األمن 

على الدول المعاقبة.
وتن�ص المادة 39 على مرحلة إصدار القرار من 
قب�ل مجلس األمن، وهي التي تقرر حجم ونوع 
التهديد الواقع ضد السلم او اإلخالل به واالقرار 

بوجود العدوان.
فيما ذهب�ت المادة 41 الى ال�زام مجلس االمن 
كقط�ع  العس�كرية  غي�ر  العقوب�ات  بإص�دار 
العالق�ات االقتصادي�ة والمواص�الت الحديدية 
والبحري�ة والجوي�ة والبري�ة، قطع�ا كلي�ا او 

جزئيا.
غي�ر ان المادة 42 ذهبت الى ابع�د من ذلك، الى 
حيث اتخاذ التدابير العسكرية عن طريق القوات 
الجوي�ة والبحري�ة والبرية وعملي�ات الحصار 

البحري والجوي والبري.
وتعتب�ر الق�رارات الواقع�ة تحت البند الس�ابع 
ملزم�ة، في حين انه�ا غير كذل�ك اذا ما وقعت 
تح�ت البن�د الس�ادس... كم�ا حصل بالنس�بة 
لالحتالل اإلس�رائيلي لالراضي العربية في عام 

.1967
ورغم ان عقوبات البند الس�ابع ش�ملت العديد 
من الدول في افريقيا والبلقان واس�يا واميركا 
الالتيني�ة بيد ان ما حص�ل مع العراق لم يحصل 
مع كل الدول التي استخدم البند السابع ضدها.

ان الخط�ورة التي ينطوي عليها البند الس�ابع، 
المعت�دي  ردع  مس�تلزمات  ح�دود  تتع�دى 
ومعاقبت�ه في إط�ار الحفاظ على امن وس�الم 
العالم، فمنذ عام 1990 وبعد غزو صدام حسين 
للكويت كثر استخدام البند السابع في القرارات 
الخاصة بالعراق، فص�در ما يزيد على 90 قرارا 
واس�تمرت الق�رارات الى ما بعد خ�روج صدام 
حسين من الكويت ويالحظ ان جميع القرارات 
التي ص�درت كانت ضمن البند الس�ابع اي انها 
ملزمة التنفيذ، باستثناء قرار واحد هو قرار 688 
الذي نص على ضمان حقوق االنسان السياسية 
والمدنية واالنس�انية لجميع المواطنين والكف 
ع�ن االب�ادة والقمع الذي كان يمارس�ه النظام 
الصدام�ي بحق ابناء الش�عب العراقي، وواضح 
لم�اذا اس�تثني هذا الق�رار عن الخض�وع للبند 
الس�ابع فيما اخضعت جميع القرارات االخرى 
التسعين للبند السابع ألنها كانت، مذلة ومهنية 

للعراق وللشعب العراقي. 
بالطب�ع ال يمكن ان يخطا الم�رء ادراك حقيقة 
ان غزو الكويت بكام�ل صفحاته، كان مؤامرة 
كبرى، ش�اركت فيها الكويت ودول كبرى وذلك 

من اجل مسألتين سياسيتين: 
االولى : تجديد قدرة الكويت على البقاء وس�ط 
تحديات محلي�ة واقليمية ودولي�ة عديدة يأتي 
ف�ي مقدمته�ا اس�تفحال أزمته�ا االقتصادية 
والسياس�ية الخانق�ة ف�ي الثمانين�ات وبداية 
التس�عينات وتعرض االنتاج النفط�ي الكويتي 
للتعث�ر بس�بب نض�وب او قرب نض�وب بعض 
المكامن النفطية وقد جاءت نتائج الغزو االهوج 

مطابقة لما كان مأم�وال حيث حصلت الكويت 
على اكثر من س�بعين ملي�ار دوالر كتعويضات 
الكثي�ر منه�ا كاذبة إل�ى جانب اس�ترداد ديون 

أعطي�ت  فيه�ا  مبال�غ 
او  هب�ات  او  كمن�ح 
او  فوائ�د  ب�ال  دي�ون 
تس�هيالت،  او  ودائ�ع 
واألكث�ر م�ن كل ذل�ك 
الزاحف نحو  الترس�يم 
الشمال ل�� "الحدود " 
وم�ا انط�وى عليه من 
االس�تيالء عل�ى اكث�ر 
م�ن " 50 " بئ�ر نف�ط 

إنتاجية م�ن حقول جنوب الرميل�ة وعدد كبير 
جدا من المزارع المعمرة واالس�تيالء على جبل 
س�نام وخور الزبير وخور عب�د الله في الخليج 
العربي ومحاصرة موانئ العراق الرئيس�ة وفي 
مقدمتها "ام قص�ر" والقاعة البحرية العراقية 

وغير ذلك.
الثانية: ان اخطر قرار صدر بحق العراق في اطار 
البند الس�ابع هو القرار 678 الصادر بتاريخ 3/ 
نيسان / 1991 ويعتبر أبا القرارات كلها، حيث 
احت�وى هذا القرار عل�ى 34 مادة، كلها وضعت 
الع�راق امام الخط�ر المحدق به وجه�ا لوجه، 
حي�ث ات�اح ه�ذا الق�رار، بتنفيذ الوج�ه االخر 
للمؤامرة، ذلك ه�و وضع العراق تحت الوصاية 
االميركية المباش�رة منذ لحضة صدوره، وهذا 
م�ا جعل امي�ركا تعلن في 9 / نيس�ان / 2003 
انه�ا دخلت الع�راق وفق الق�رار االممي 1483 
وبع�د ذلك عدلت ع�ن هذا الق�رار فأطلقت على 

نفسها قوات متعددة الجنسية بقرار 1546.
ان كل الوع�ود الت�ي اعطيت للع�راق على مدى 
اكث�ر م�ن س�بع س�نوات ل�م تس�تطع تحقيق 
أي تق�دم يذك�ر بم�ا في ذل�ك معاه�دة اإلطار 
الس�تراتيجي م�ع الواليات المتح�دة االمريكية 
وكذل�ك تلك الت�ي أعطيت من قبل ال�دول دائمة 
العضوي�ة لمجل�س األم�ن الدولي للع�راق عبر 
وزارة الخارجية العراقي�ة وعبر رئيس الوزراء 
العراقي نوري المالكي وعبر رئيس الجمهورية 
جالل طالباني وجميع الذين اعربوا عن رغبتهم 
ف�ي " انقاذ " العراق م�ن الوحش القاتل " البند 
السابع " قالوا ايضا إن في وسع العراق التحرك 
على دولة الكوي�ت للحصول على "قبول" فعال 
ومح�دد وتح�رك جدي، لمس�اعدة الع�راق في 
مجال الخروج من البند السابع بسبب ان "دولة 
الكوي�ت" ال زالت تصر على ان الع�راق لم يبذل 
الجهود المطلوبة والمرغوبة التي تجعله قادرا 

على التحرك باتجاه الخروج من البند السابع.
فقهاء القان�ون الدولي في الع�راق وفي العالم 
ال أحد منهم يقبل استمرار خضوع العراق للبند 
الس�ابع، مؤكدين أن هذا الخروج كان ينبغي ان 
يك�ون واقعا حي�ا منذ اللحظة االولى لس�قوط 
السبب الذي س�بب إخضاع العراق للبند السابع 
وان بق�اءه كل ه�ذا الوق�ت، يعب�ر ع�ن رغبات 
ونواي�ا أضرت وتضر بس�معة المنظمة الدولية 
باعتبارها منظمة عادلة محققة للقانون الدولي 
المنصف ساعية إلى التنفيذ الحرفي الموضوعي 
لميثاقه�ا ال�ذي اس�تهدف ويس�تهدف حماي�ة 
الشعوب واألفراد من النوايا الثأرية واالنتقامية 
الغادرة والسياسات المعبرة عن رغبات التدمير 
والتخريب المس�تغلة للظروف والترتيبات التي 
تبيحها لها اإلجراءات المتخذة في وقت ومكان 
معين فاولئك الذين تضرروا من المانيا او اليابان 
او ايطاليا او غيرها في الحرب العالمية الثانية، 
ال ينبغ�ي ان يتجاوزوا ح�دود الزمن الذي وقع 
فيه الض�رر بل ان الوالي�ات المتحدة االمريكية 
وغيره�ا من دول الغرب ل�م تطبق مواد الفصل 

الس�ابع على العدوان اإلسرائيلي في عام 1948 
وع�ام 1956 وع�ام 1967 وكل االع�وام التالية 
وحتى اآلن حيث تواصل احتاللها ألراض عربية 
وفلس�طين  س�وريا  م�ن 
وتف�رض اتفاقيات كامب 

ديفيد المذلة على سيناء.
ان من اهم بنود االتفاقية 
قي�ة  ا لعر �ا كية مير أل ا
س�عي الوالي�ات المتحدة 
العراق  إلخراج  االميركية 
من البند السابع وال فضل 
في ذلك الميركا او لغيرها 
فالعراق نف�ذ كل ما طلب 
منه، او هو نفذها كما امر بذلك حيث كان يحكم 
طوال اكثر من سبع س�نوات بشكل مباشر من 
قب�ل اإلدارة األميركي�ة فأي�ن الخل�ل..؟ ولماذا 
االص�رار عل�ى إبق�اء الع�راق خاضع�ا للفصل 
الس�ابع..؟ رغم مض�ي اكثر من عش�رين عاما 
عل�ى صدور القرار 661 ف�ي 7 / 8 / 1990 من 
الذي يالم على ذل�ك..؟ واذا كان المنطق يقول : 
ان ما نحن فيه االن هو نتيجة السباب معروفة 
فان مبدأ التش�خيص الموضوع�ي يقتضي منا 
تأشير جملة من الحقائق شكلت قاعدة االسباب 

الجوهرية وهي:
اوال : قي�ام الثورة االيرانية عام 1979، ورفعها 
ش�عار "تصدير الثورة" وما ترتب على ذلك من 
ذعر س�عودي خليجي صدامي تحول الى صراع 
خفي اول االمر، ثم الى دفع صدام حسين ليكون 
"ماش�ة" النار في حرب ض�روس، وجد صدام 
حس�ين نفس�ه بعد حين من الزمن انه ال يدافع 
عن نظامه وحسب، بل وايضا عن عروش حكام 
الخليج وبش�كل خ�اص الس�عودية والكويت.. 
االمر الذي رتب وصف�ا كانت فيه العالقات بين 
نظ�ام صدام حس�ين وهذه ال�دول تنهض على 
مبدأ "القتال نيابة عن الخائفين على كراس�يهم 
والحاقدي�ن على اي�ران الث�ورة" وبذلك تعاظم 
الشعور بااللم من قبل نظام صدام حسين ناحية 
الكويت والسعودية، الن الشعور العام المتزايد 
بعد الصدمة االولى للحرب وما ترتب عليها من 
نزيف مستمر للدم، واالمكانيات والقدرات كان 
يفصح عن إحباط بان الحرب ما كانت لتش�تعل 
لوال تش�جيع الكويت والس�عودية وإغراءاتهما 
بامداد االل�ة الحربية الصدامي�ة بالمال الكافي 
لالنتصار عل�ى ايران والح�اق الهزيمة بها وما 
يترتب على ذلك من اعادة تشكيل االوضاع فيها 
بما يس�مح بقيام نظام إيران�ي يرتبط بالنفوذ 
السعودي والكويتي بعد ان يكون صدام حسين 
ق�د خرج من الحرب "مفلس�ا" محطم�ا، فاقدا 
الي�ة امكاني�ة او قدرة عل�ى دف�ع األذى عنه.. 
فعندها يمكن تدبير "انقالب عسكري" بنظامه 
ويأتي بديل ضعيف مستعد لتنفيذ ما يؤمر به!!

ثاني�ا: اطم�اع س�عودية تاريخي�ة تنهض على 
علي�ه  والس�يطرة  الع�راق  احت�واء  "أمني�ة" 

وإخضاعه لنفوذ وسلطة العائلة السعودية.
ثالثا : خوف كويتي متراكم يمتد الكثر من قرن 
كامل.. من�ذ ان وضعت بريطاني�ا اقدامها على 
ارض الكويت واكتش�اف النفط في العراق وفي 
الكويت وحف�ر الباطن، والجانب الش�رقي من 
الخليج، ووض�ع الخرائط السياس�ية للمنطقة 

م�ن قبلها بس�لخ الكويت وعربس�تان من 
العراق وكذلك حف�ر الباطن، من " غزو 
" عراق�ي لها وق�د عبر ه�ذا الخوف او 
الخش�ية عن حضوره في عدد كبير من 
المحاوالت الكويتية لالضرار بالمصالح 
الحيوية للعراق االم�ر الذي دفع بالملك 
غازي الى تدبير محاولة لالستيالء على 
الكويت وانتزاعها من الوجود البريطاني 

المباشر والمعبر عنه بمعاهدة بريطانية تنتهي 
في عام 1960 ولما فشلت المحاولة كررها عبد 
الكريم قاس�م بع�د انتهاء االحت�الل البريطاني 

للكوي�ت وكرره�ا عب�د 
الس�الم ع�ارف عندم�ا 
الحدود  رف�ض ترس�يم 
عليه�ا  أق�دم  وكذل�ك 
عندم�ا  حس�ين  ص�دام 
وج�دت الكويت ان فتح 
ص�دام  أم�ام  الطري�ق 
حس�ين للقي�ام بخطوة 
وس�ط  ناضج�ة  غي�ر 
ظ�روف دولية وإقليمية 
غي�ر ناضج�ة ووس�ط 
صع�ب  عراق�ي  وض�ع 

بعد خ�روج متعب بل مدمر م�ن حرب ضروس 
استمرت الكثر من ثمانية اعوام، هو الحل الذي 
يجهض وال�ى االبد على الم�دى المنظور فكرة 
ضم الكويت الى العراق الى جانب ما س�يتحقق 
ل�"الكويت " من فوائد "كبيرة" جراء "احتالل" 

لن يكون طويال !!
نع�م لق�د تعرض�ت الكوي�ت وش�عب الكوي�ت 
لخس�ائر وأضرار جس�يمة.. بيد ان اي حس�اب 
دقي�ق وواض�ح لمس�ألة " الخس�ارة والربح " 
يج�د ان الكويت فعل�ت فعل من يه�دم بيتا ايل 

للس�قوط ولالنهيار ليبني محل�ة " عمارة " 
او لنق�ل "برجا " فال احد في وس�عه ان 

يقول ان من خطط لدفع صدام حسين 
الحتالل الكوي�ت، كان مخطئا في ما 
اق�دم علي�ه، فما تحق�ق للكويت منذ 
خروج صدام حسين منها والى االن، 
م�ا كان ف�ي وس�عها ان تص�ل اليه 
ل�و انها بقي�ت على ما كان�ت عليه 
م�ن اوض�اع وترتيب�ات متدهورة 
هذا ال�ى جانب ان القب�ول بفكرة 
"الترس�يم" ما كان لها ان تصبح 
حقيق�ة واقع�ة، ل�و ل�م يك�ن " 
الفصل الس�ابع " قد انه�ك البلد 
ال�ذي وج�د ان التضحي�ة بالكل 
من اجل الجزء يصبح غباء بعد 
كل ه�ذا المسلس�ل المؤلم من 

االحزان واآلالم والدمار..
ان م�ن يراجع ش�هر العس�ل 
الصدامي الكويتي الس�عودي 
المعل�ن بع�د انته�اء الحرب 
العراقية االيرانية، يدرك جيدا 
ان ما حص�ل بعدها لم يكن 
ولي�د اللحظ�ة الت�ي حصل 
فيها، فمن تبادل االوسمة 
والنياش�ين واالنواط بين 
ص�دام حس�ين واالمي�ر 
جابر وبين صدام حسين 
والمل�ك فه�د حي�ث قلد 
المل�ك  حس�ين  ص�دام 
الرافدين  وس�ام  فه�د 
الملك  وفع�ل  تقديرا.. 
فهد نفس�ه حيث قلد 

حس�ين  ص�دام 

وس�اما س�عوديا رفيعا.. الى رفض التنازل عن 
الديون، الى فش�ل المفاوضات في الطائف بين 
عزة ال�دوري واألمير س�عد العبد الل�ه.. والذي 
انته�ى ال�ى نهاية مأس�اوية وغض�ب ادى الى 
رج�وع المتنازعين الى بالدهم وكانت هذه هي 
ليل�ة 2 آب الت�ي تدفق�ت أرتال الجي�ش باتجاه 
الكويت لتجد ان كل شيء تم نقله الى السعودية: 
" األموال، االشخاص، االمور المهمة، واالسرار، 
والعائل�ة الحاكمة وكل ش�يء مفيد ونافع كان 
صدام حسين يبحث عنه ليقوي ضعفه وهزاله 

بعد حرب ضروس عبثية"!!
ان ما يعط�ي اصرار الكويت عل�ى ابقاء العراق 
خاضع�ا للفص�ل الس�ابع ب�كل م�ا يمثل�ه ذلك 
م�ن مخاطر واضرار جس�يمة، صف�ة االنتقام 
الواضح والصريح، هو ان صدام الذي كان األداة 
الطبيعي�ة بيده�ا والذي كان اخل�ص المقربين 
له�ا واحد اهم الطهاة لطبخاته�ا مع أختها في 
الرضاع�ة الس�عودية.. هو من فع�ل ذلك، وهي 
تدري ان ذلك كان جزءا من نهج المجازفات لما 

يريده شعب العراق ويسعى اليه ويحلم به.
ان ش�عب الع�راق.. م�ا كان يوما يجه�ل نتائج 
ف�ي  الق�ذرة  االي�ادي  كل  اش�تركت  مغام�رة 
حياكتها.. ابتداء بالنصيحة المسمومة لبريطانيا 
عب�ر ادورد هي�ث رئي�س ال�وزراء البريطان�ي 
االس�بق الت�ي قدمه�ا لص�دام حس�ين، بت�رك 
التفكير في التوس�ع باتجاه سوريا الى التوسع 
باتج�اه الكويت قائال له: 
الكوي�ت ملك  م�ن مل�ك 
العرب، ومن ملك سوريا 
المتاع�ب، وانتهاء  مل�ك 
الغام�ض  بالموق�ف 
التي  األميركية  للسفيرة 
قال�ت وبالح�رف الواحد 
"ال عالقة لن�ا بما يجري 
بينك�م !! فانتم والكويت 
أش�قاء وما يحصل شأن 
يخصكما وال نتدخل فيه 

 "!!
لذلك، فلي�س هناك في 

العراق م�ن يجهل ايض�ا ان وراء االكمة 
م�ا وراءه�ا فق�د كان ل�و ان االمر 

طبيعي، في وس�ع الكويت أن 
تستأنس من العقاب الذي 

فرضه ش�عب العراق 
عل�ى طاغي�ة لم 

تذق الكويت 
م�ن 

عذابات�ه وجبروت�ه وطغيان�ه غي�ر 180 يوما 
برغبتها وتخطيطها بينما ذاق شعب العراق من 
ذلك اكثر من 35 عام�ا بالتمام والكمال فتبارك 
للعراقيي�ن إع�دام الطاغي�ة وتضع يده�ا بيده 
لتمس�ح من على تجاعيد وجهة أوضار سنوات 
القه�ر والظلم.. وتبادر الى ط�ي كل الصفحات 
الس�وداء خل�ف ظهرها وتفت�ح صفحة جديدة 
مبنية عل�ى التع�اون والمحب�ة وان تترفع عن 
أدوار الش�ماتة والتحقير والمشكلة أن الكويت 
ال تع�ي حقيقة ان هناك فرق�ا كبيرا بين موقف 
اصي�ل واخر مفتع�ل والمثل يق�ول : نوم النائم 
كذبا " اعم�ق " من نوم النائم صدقا " فاختفاء 
الكوي�ت خلف "عدوان ص�دام عليها" ال تعطيه 
المصداقي�ة المحاكمة الواقعي�ة والموضوعية 
لطبيعة مجريات القضي�ة بين العراق والكويت 
بعد السقوط الصدامي اال اذا كانت الكويت غير 
راضية من قرار شعب العراق بإعدام "صدام"!!! 
فيك�ون لكل ما يحصل منها اآلن معنى االنتقام 
ممن فعل ذلك وال "عفي" عنه إال بإرجاع صدام 

من عالم الفناء والعدم!! 
إن ف�ي وس�ع الع�راق ان يتح�رر م�ن عق�دة 
"احتم�ال" ان تراج�ع الكوي�ت نفس�ها وتعيد 
النظر في موقفها المش�ين والمس�يء لها قبل 
غيره�ا.. بعد ان تعدى الس�يل الزب�ى!! نعم في 
وس�عه ان يتحرر من ذلك ويتعام�ل مع الواقع 
كم�ا ه�و بعيد عن االوه�ام واحتم�االت كاذبة 
برهنت السنوات التسع الماضية على بطالنها.. 
فالكوي�ت تغ�ط في حقدها تنعش�ها الش�ماتة 
ويمده�ا ف�ي طغيانها أم�ل ان ت�رى المزيد من 
التردي والتدهور والتش�ظي في البيئة العراقية 
وس�بيل العراق في هذا التحرر هو أن يعود إلى 
وعيه وعمق�ه وأصالته ويحكم في األمر فهمه 
وس�داد رأيه وينه�ل من تجاربه وم�داد ثقافته 
وتراك�م حضارت�ه فيفت�ح صفح�ة جديدة في 
التعاط�ي م�ع العالم وبش�كل خ�اص الواليات 
المتح�دة األمريكية ليضعها أمام مس�ؤولياتها 
وتعهداتها وعلى نحو ال يقبل الغموض والتردد 
وليتعام�ل مع ما يحصل اآلن بوعي يستش�رف 
األبع�اد الحقيقية لكل االحتم�االت بواقعية 
بعي�دا ع�ن ه�وس الش�عارات وزيف 
االدع�اءات الفارغ�ة واألحالم 
الفاسدة والمواقف الزائفة، 
ولع�ل في م�ا أعلن�ت عنه 
الخارجية  مساعدة وزيرة 
األميركي�ة، اليزابث جونز 
عن س�عي بالدها لتفعيل 
االتفاقي�ة اإلس�تراتيجية 
المبرم�ة بي�ن الوالي�ات 
في  األميركي�ة  المتح�دة 
العراق وعن تنفيذ جميع 
اإلج�راءات لنق�ل العراق 
م�ن الفصل الس�ابع إلى 
الخاص  السادس  الفصل 
بي�ن  المش�اكل  بح�ل 
طرفي النزاع وديا وعبر 
الثنائي�ة،  المفاوض�ات 
م�ا يش�ير إل�ى اهمي�ة 
االستمرار في  وضرورة 
الضغط بهذا االتجاه عن 
ايمان حقيقي، بان ليس 
اليوم،  هناك ف�ي عال�م 
ع�داوات  او  صداق�ات 
ثابت�ة.. بل هناك دائما.. 
فلنتحرك  ثابتة  مصالح 
ولنتحرر  االتجاه..  بهذا 

من االوهام !!! 
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الحركة اإلخواني��ة والحركة الزيدي��ة، كلتاهما وكالء لحرب 
بالوكال��ة بين القبيلتين األكبر واألش��هر في اليمن، صاحبتا 

اإلرث التاريخي في النزاع على النفوذ والثروة.

العراق والكويت
الفصل السابع.. سكين الغدر واالنتقام في الخاصرة العراقية.. إلى متى ؟ !

الكثيرون في داخل العراق وخارجه، يجهلون او يتجاهلون، ما يعانيه العراق من أضرار وأمراض وإشكاليات ومشاكل ومعضالت موروثة في العهد الصدامي الغابر، او هي من نتائج االحتالل 
األميركي، ومن بين أسوا والعن وأردأ تلك اإلضرار الفادحة، خضوع العراق للفصل السابع وما ترتب على ذلك من نتائج مباشرة او غير مباشرة مدمرة، هذا فضال عن التعويضات والديون وما 

ترتب على االحتالل من نتائج تقف في مقدمتها االستباحة المقصودة وغير المسبوقة، لكل ثوابت وأساسيات وقواعد وجوده األمني والسياسي والوطني، حيث ظل العراق لفترة طويلة من الزمن 
على مدى عامي 2003 و2004 بال موانع وال قيود وال حدود.. تجوبه الغربان والثعالب والذئاب والخنازير من شماله الى جنوبه، تبحث عن فرائسها بشراهة لم يسبق لها مثيل.

الكويت ال يرضيها اقل 
من بقاء العراق قرنًا 
كاماًل خاضعًا للفصل 

السابع

غزو صدام للكويت 
مؤامرة كبيرة اشتركت 
فيها أميركا والسعودية 

والحكومة الكويتية 
وآخرون..
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يعتب�ر تخصي�ص المبال�غ لمش�اريع البن�ى 
التحتي�ة مدخ�ا جدي�دا لتمري�ر مش�اريع الدفع 
باآلج�ل، التي تن�وي الحكومة العراقي�ة تنفيذها 
عبر مش�روع قانون البن�ى التحتية الذي صادقت 

عليه في وقت سابق.
االهتمام بالبنى التحتية، خاصة في مجاالت 
الس�كن والكهرباء والخدمات األساس�ية، ودعم 
وتشجيع أي خطوة تهدف إلى بنائها وتطويرها، 
يعتبر أمرا ضروريا لكن التعاقد باآلجل، باعتباره 
ش�كاً من أش�كال الدي�ن بغض النظ�ر عن طرق 
تس�ديده سواء بالنفط أو غيره، يعني زيادة ديون 
الب�اد. وليس هناك داع للجوء إلى االس�تدانة في 
الوق�ت الذي ال تكاد تصل نس�ب انج�از الموازنة 
االس�تثمارية نص�ف المبالغ المخصص�ة لها مع 
وج�ود فوائض إليرادات النفط يمكن االس�تفادة 
منها في التمويل نتيجة الرتفاع سعر بيع البرميل 

على السعر المعتمد في الموازنة.
كما أن العق�ود باآلجل 

غالباً ما تفتقر 
ل�ى  إ

الش�فافية وكثي�راً م�ا 
وأن  فس�اد،  يرافقه�ا 
تكلف�ة الدف�ع باآلج�ل 
ه�ي أعل�ى م�ن الدف�ع 
المباش�ر، وأن تكلفة هذا 

الش�كل من االقتراض هي أعلى أيضاً من االقتراض المالي 
بالطرق المعروفة.

وبالتالي فإن اللجوء إل�ى الدفع باآلجل، كنتيجة لعدم 
تغطية الموازنة العامة احتياجات المشاريع غير مبرر ألن 
المطل�وب العمل جدياً لمعالجة مواطن الضعف والخلل في 

الموازنة العامة التي تعاني من عدم وضوح في أولوياتها، 
وتدن�ي نس�ب االنج�از وس�وء تنفي�ذ المش�اريع وع�دم 

استكمالها وشيوع الفساد في الكثير من تعاقداتها.
وال يوجد ضمان ف�ي أن التعاقدات المقترحة بموجب 
ه�ذا القان�ون س�تخلو م�ن أس�باب التعويق الت�ي رافقت 

التعاق�دات األخ�رى فالحكوم�ة العراقية أنفق�ت مليارات 
الدوالرات لمختلف القطاعات ولم يلمس المواطن العراقي 

إال اإلحباط.
ومم�ا يثير الريبة في قانون البن�ى التحتية هو إصرار 
البع�ض عل�ى تمريره بأي ش�كل وه�ذا اإلص�رار يدل على 
وجود لعبة غير واضحة المعالم من قبل تلك الجهات، فمن 
الضروري تمريره بطريقة تغطي جميع الثغرات القانونية 
والدس�تورية الت�ي تحيط به وعلى رأس�ها وجود تفاصيل 

توضح كل شيء للجميع.
ه�ذا القان�ون غي�ر واضح ومبه�م الن مبل�غ الفائدة 
المترت�ب عل�ى العراق غير معروف فضا ع�ن عدم معرفة 
المشاريع التي سيتم انجازها والغريب إصرار أحزاب تعتبر 
نفسها إس�امية على تمريره في المرحلة الحالية رغم أن 

بنوده مخالفة للشريعة اإلسامية.
وم�ن بين الثغ�رات والمؤاخذات على ه�ذا القانون ما 
ورد ف�ي الم�ادة الرابعة والت�ي تعفي المع�دات والمكائن 
والم�واد الخاص�ة بالمش�روع الت�ي يس�توردها المقاول 
العراقي واألجنبي من الرقابة وش�روط السيطرة النوعية 
باعتبار تلك الشروط ضمن القيود الموضوعة على استيراد 
المواد حتى لو كانت من منشئ غير معتبر أو كانت منتهية 

الصاحية. 
وهناك فقرة في المادة األولى تتيح للجهات السياسية 
إدخال العقود المبرمة س�ابقا تحت ه�ذا القانون وبالتالي 
س�تصرف العق�ود الوهمي�ة م�رة أخ�رى مع أرب�اح أكثر 
وس�وف تعتبر جمي�ع الس�رقات القديمة قانونية حس�ب 

فقرات هذا القانون.
كما أن التعليمات التي يفترض، وفق المادة التاس�عة، 
إن يصدره�ا مجل�س ال�وزراء لتس�هيل تنفيذ أح�كام هذا 
القان�ون بضمنها آلي�ات اختيار الش�ركات وطريقة الدفع 
والضمانات التي تقدم للش�ركات المنفذة أجلت إلى ما بعد 

مصادقة القرار!!
فلماذا ال تكش�ف هذه التعليمات اآلن وقبل المصادقة 

على القانون، هل هناك خوف من كشف الحقيقة؟؟
Husamhusam96@yahoo.com
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قراءة يف قانون البنى التحتية

عندما يصفعك األجنبي يف منزلك !!

األزمة السورية مشكلة تركية
 شاكر الجبوري

مؤمتر وطني 
ام حكومة عراقية !!

ينظ�ر المراقب�ون والمتابع�ون لتص�دع المش�هد السياس�ي 
ف�ي العراق، ينظرون بتف�اؤل في غير محله لما ق�د يتمخض عنه 
المؤتم�ر الوطني، ه�ذا إذا انعق�د أصا، مثلما يتوهم�ون بامتاك 
رئي�س الجمهوري�ة جال الطالبان�ي أو غيره لعصا حل س�حرية، 
هي في األس�اس ضائعة بي�ن متاهات الخافات عل�ى كل الصعد، 
ما يبقي الحلول مؤجلة ويفتح األبواب على مش�اكل خطيرة حذر 

منها رئيس الوزراء نوري الملكي في أكثر من مناسبة.
وما يدعو إلى القلق أن المس�ؤولين في العراق لم يتعلموا من 
أخطائه�م، بع�د أن وزعوا " دم الفش�ل على قبائلهم السياس�ية"، 
م�ا يثير تس�اؤال جدي�ا حول رغب�ة هؤالء ف�ي الخ�روج من عنق 
زجاج�ة انش�غالهم بعيدا ع�ن هموم الع�راق، الذي تحول، لس�وء 
طالع ش�عبه، إلى حقل تجارب الفشل والمغاالة في استحالة الحل 
المنطق�ي، برغم أن األخي�ر ليس ضربا من الخي�ال وال هو قضية 
مس�تعصية إلى ه�ذا الحد لو توف�رت النوايا الوطني�ة الصحيحة، 
فيما اإلبقاء على المس�يرة الحالية يعني اإلصرار على عدم خروج 
الع�راق من نكباته. وال نجد س�ببا يبرر الدوران في المربع نفس�ه 
منذ 10 س�نوات، والقبول بتوصيفات ال تناس�ب الجس�د العراقي 
أص�ا، مث�ل الحكومات المحلي�ة أو العراق االتح�ادي أو الحكومة 
المركزية، والمناطق المتنازع عنها والرئاس�يات وغيرها، علما أن 
السلطتين التنفيذية والتشريعية تائهتان تائهة في رمال التوافقات 
السياس�ية التي نزل�ت على الباد بمنطاد أميركي متعدد األش�كال 
واأله�داف، لتمرير م�ا هو أخطر التحديات إال وه�و تجزئة العراق 
ف�ي داخ�ل عمليته السياس�ية، م�ن محاصصات وخط�وط حلول 
ملتوية، فيما الصحيح االستفادة من تجارب غير العراق، تلك الدول 
التي أسس�ت لنفس�ها نظاما سياس�يا يوافق تركيبتها السياس�ية 
واالجتماعي�ة قبل غيرها، علما أن لي�س كل حل أميركي هو دقيق 
ولي�س كل أجندة غير عراقية فيه�ا مصلحة وطنية. وضمن فجوة 
التناح�ر والخصومات الممل�ة فانه بات من الض�روري، بل الملح 
ج�دا التفكير بطريقة تقلب بوصلة االتجاهات الحالية،  وتؤس�س 
لمرحل�ة جديدة تك�ون فيها حكوم�ة عراقية ومعارض�ة وطنية، 
بعد الفش�ل الذريع لمفهوم الش�راكة على الورق فقط، والتي هي 
أم المش�اكل في العراق، حيث يتوزع الفشل على الجميع ويختفي 
عنصر النجاح، ألن هناك من يصر على إبقاء الخلل س�يدا للموقف، 
بزعم أن المش�كلة ف�ي رأس الحكومة، فيما الصحي�ح أن الجميع 
مت�ورط في أضعاف الع�راق، على غرار ما يقول أهلنا  في الجنوب 
"مصيب�ة وطاحت على رؤوس�نا". نعم إنها مصيب�ة تجاوزت كل 
الخطوط الحمراء بعد س�نوات عجاف لم يتم إصاح أي خلل فيها، 
ألنه ال يوجد مصدر واحد للقرار مقابل ألسنة "طويلة جدا" عندما 
تتضرر مصالحها، و"حمل وديع" عندما تس�تعيد امتيازاتها، لذلك 
ف�ان الحل الحقيقي يكمن في حكومة قوية ومعارضة برلمانية ال 
أكثر وال أق�ل، وهو طريق النجاح عكس ما يتوهم "المس�تفيدون 
م�ن األزم�ات". ان المراهنة على حلول المؤتم�ر الوطني بالوضع 
الحالي ألمزجة السياس�يين هو الوهم األكب�ر واألخطر ايضا، ألن 
ش�يئا ل�م يتغير ف�ي النفوس أو العق�ول، فالعكس ه�و الصحيح، 
وس�تكون المصيبة أش�د إياما إذا راهن آخرون عل�ى االنتخابات 
المقبلة، ألنها ستأتي بنفس التوجهات، بعد أن تعلمنا من التجارب 
الس�ابقة ما يكفي، وألن سياس�ية "دفيني وأدفيك" هي المسمار 
األكب�ر في نعش الحل�ول المؤجلة، ما يس�تدعي الخ�روج من كل 
التوصيف�ات األمريكي�ة وغيره�ا، والع�ودة إلى الج�ذور العراقية 
والتج�ارب الدولية الناجحة ف�ي خياراتها الداخلي�ة، بحيث يكون 
هن�اك عراق س�يادي في مواقف�ه وحازم في حلوله، ألن الش�عب 
أنهك�ه انتظ�ار المجهول مثلما ف�اض به كيل تخندق السياس�يين 
وراء امتيازاتهم فقط.  وال نعرف س�ببا مقنعا لقبول السياس�يين 
بواقع مرير كالذي يمر به العراق، مثلما نجهل إلى حد ما تمسكهم 
بالتوافقات، فإذا كان السبب هو التغطية على الفشل فتلك مصيبة، 
أم�ا إذا كان الخوف من غياب قاعدتهم الجماهيرية ما يدفعهم إلى 
ه�ذا التراخي فالمصيبة أعظم، الس�يما وأن الس�كوت على الخلل 
جريمة عندما تتعلق بمصير عشرات المايين من العراقيين، الذين 
يريدون لوطنهم الخير بالطريقة الصحيحة، وهي حكومة مركزية 
ومعارض�ة وطنية تصل إلى الحكم عبر صناديق االنتخابات عندما 
تقنع هذه المايين بمشروعها الوطني، ألن الوقوف على تل انتظار 
خطأ اآلخر للتش�هير به وعدم التفكير بتقديم النصيحة المخلصة، 
ه�و الفش�ل الحقيقي، لذلك ليس أم�ام العراق من ح�ل صحيح إال 
بحكومة رش�يدة من أي لون كانت ش�رط أن تكون عراقية الهوى 
والتوجه، تنظر إلى شعبها بعين واحدة خالية من أية غشاوة عرقية 
أو طائفية،  مقابل معارضة لتصحيح الخلل ال تعميق الجروح كما 
هو حاصل حاليا، برغم قناعتن�ا أن المعارضين" في الهواء الطلق 
فق�ط" مرتاحون ج�دا، ألنهم " يكنزون الذه�ب والفضة" دون أن 
يقدموا جهدا لخدمة ش�عبهم، وعليه فان التفكير بحكومة عراقية 
أهم من انتظار رماد جديد من مؤتمر ولد ميتا منذ أشهر ولن يكون 

shaljubori@yahoo.com !! غير ذلك في هذه المرحلة

حسام صفاء الذهبي

غاريث ايفانس

تبدو أنقرة تس�ير ف�ي اتجاه الدخول 
ف�ي وح�ول أزمة ل�ن تس�تطيع الخروج 
العربي�ة  المملك�ة  عك�س  عل�ى  منه�ا, 

السعودية والواليات المتحدة األميركية.
إن تركي�ا تق�ف ف�ي مواجه�ة خطر 
االنزالق أكثر فأكثر داخل األزمة السورية. 
فالغض�ب يتزاي�د نتيج�ة لتب�ادل أعم�ال 
القص�ف عل�ى جانب�ي الح�دود. وخ�ال 
األش�هر القليلة الماضية تراجع الحماس 
الجماع�ي الذي كان مؤي�داً للدعم التركي 
للمعارضة الس�ورية, وتح�ول إلى مزاج 
ع�ام يدع�و إل�ى الت�روي إذ أن التداعيات 
السلبية لمثل هذا التورط قد أصبحت أكثر 

وضوحاً. 
الديمقراطية  للحرك�ة  التركي  الدعم 

الس�ورية كان واقعي�اً. فح�زب »العدالة 
والتنمي�ة« ش�عر ان ش�رعيته يمك�ن ان 
تتض�رر إلى ح�د كبي�ر,إذا ل�م يدعم هذه 
الحرك�ة في دول�ة ج�ارة. كم�ا اعتبرت 
أنق�رة أن مصالحه�ا س�تكون مصون�ة 
مس�اندتها  خ�ال  م�ن  أفض�ل  بش�كل 
المعارضة التي كانت تأمل بأنها ستتسلم 
الس�لطة بس�رعة، يض�اف إل�ى ذل�ك أن 
العاصمة التركية أرادت توجيه رسالة إلى 
واش�نطن بأنه�ا ال تزال ضمن المعس�كر 
الغرب�ي, بالرغم م�ن مواقفها المعارضة 
لسياسة الواليات المتحدة تجاه االحتال 
العربية والبرنامج  اإلس�رائيلي لألراضي 

النووي اإليراني. 
وخال فترة قصي�رة من الزمن بدت 
األمور كأنها تس�ير في االتجاه المرسوم 
له�ا, لك�ن األح�داث س�رعان م�ا اتخذت 
منحى مختلفاً كلي�اً. فقد تحولت الحركة 

معارض�ة  م�ن  الس�ورية  الديمقراطي�ة 
مدني�ة إل�ى تم�رد مس�لح تش�ارك في�ه 
مجموع�ات جهادي�ة وس�لفية متع�ددة 
تسلحها السعودية وقطر, وتخوض قتاالً 
ال هوادة فيه مع القوات الحكومية, أسفر 
عن مصرع عش�رات اآلالف من المدنيين. 
كما أصبح واضح�اً ان تركيا وغيرها من 
القوى, ق�د أس�اءت تقدير ق�درة النظام 
الس�وري عل�ى البق�اء, وتصميم�ه على 
الصم�ود بدالً م�ن القبول بعملي�ة انتقال 

سلمية للسلطة. 
لق�د أصب�ح األت�راك مدركي�ن جيداً 
لحج�م األضرار التي تخلفه�ا هذه األزمة 
عل�ى مجتمعهم الخ�اص. فالدعم التركي 
الناش�ط للتمرد الس�ني ضد األسد، أسفر 
عن زي�ادة التوتر المذهبي بي�ن األكثرية 
تركي�ا  ف�ي  العلوي�ة  واألقلي�ة  الس�نية 

نفسها.

كذل�ك, ف�إن المش�كلة الكردي�ة في 
الداخ�ل التركي, تب�دو انها مرش�حة إلى 
التفاق�م. فالفصائل الكردية في س�وريا 
ذات العاق�ة بحزب العمال الكردس�تاني 
تس�يطر اآلن عل�ى أج�زاء م�ن س�وريا 
الش�مالية, بحي�ث يمك�ن ان تتحول هذه 
األج�زاء إل�ى معاق�ل لمقاتل�ي الح�زب 
وللعديد م�ن الذين جاءوا من كردس�تان 
العراق. والسياس�ة التركية القديمة التي 
تركزت حول اس�تمالة كردس�تان العراق 
إلى جانبها ضد حزب العمال الكردستاني, 

تبدو اليوم في مهب الريح. 
إما الح�وادث األخيرة فإنها تس�اهم 
أكث�ر ف�ي ص�ب الزيت عل�ى ن�ار أألزمة 
الملتهبة أصا. وتصويت البرلمان التركي 
مؤخ�راً على من�ح الحكومة ح�ق القيام 
بأعم�ال عس�كرية خارج تركي�ا يزيد من 
مخاط�ر ان�زالق أنق�رة في وح�ول أزمة 

إقليمي�ة ب�دون النظ�ر ملياً ف�ي عواقبها 
وتداعياتها غير القابلة للتنبؤ بها. 

وفي ما يتعلق بالداعمين 
األساسيين اآلخرين للمعارضة السورية, 

أي السعودية والواليات المتحدة, فإن 
بوسعهما النأي بنفسيهما عن هذه 
األزمة, وترك تركيا تواجه مصيرها 
لوحدها إذا تدهورت األوضاع في 
سوريا، ووصلت إلى حد الفوضى 

الشاملة. لكن تركيا, بكونها الجارة 
األقرب, ال تحظى بهذه الميزة. وانطاقاً 

من ذلك, فإنه من واجب تركيا ان 
تتصرف بحذر شديد, وأن تعيد النظر 

في تقييمها لألمور, ألنها إن لم تفعل, 
فإن المشكلة السورية يمكن ان تصبح 

بسرعة مشكلة تركية. 

وزير خارجية أستراليا األسبق

كاظم فنجان الحمامي

من ه�وان الدني�ا عند الل�ه أن ُيعتدى 
علينا ف�ي بيوتن�ا وأوطاننا وال نس�تطيع 
الدفاع عن أنفس�نا, ومن سخريات األقدار 
أن تك�ون بيوتن�ا وأماك�ن أعمالن�ا أهدافا 
للق�وات األجنبي�ة, تقتحمها متى تش�اء, 
وتفتشها متى تشاء, وتعتقلنا متى تشاء.

قد تتعرض البلدان للغزو, وقد ُتخترق 
حدودها, وقد تتوغل الجيوش الغازية إلى 
بعض قراها الحدودية, بيد أن تلك األوضاع 
المضطرب�ة مرهونة دائم�ا بعمليات الكر 
والفر في المحاور القتالية المفتوحة, وقد 
ال تدوم طويا في ظل االحتماالت الواردة 
والمواق�ف التعبوية المتذبذب�ة, إال أننا لم 
نكن نتوقع أن نخضع للتفتيش والتحقيق 
على أرضن�ا ومياهنا, ولم نك�ن نتوقع أن 
تطاردنا زوارق دول الجوار, وترغمنا على 
التوقف في عرض البحر, واإلذعان لرغبات 

عناصرها المسلحة المستهترة. 
 بتاري�خ 28/1/2011 ارتكبت زوارق 
الدوري�ة التابعة ل�دول الج�وار حماقة ما 
بعدها حماقة عندما طاردت إحدى س�فن 
الصي�د العراقي�ة داخل مياهن�ا اإلقليمية, 
وأطلقت عليها النيران فأغرقتها في الحال, 
وألق�ت القب�ض عل�ى أربع�ة صيادين من 
مدينة الفاو كانوا آخر ما تبقى على ظهرها 
بع�د إطاق النيران عليها, واقتادتهم معها 
لترميهم خلف قضبان س�جونها المظلمة, 
ول�م تخل س�بيلهم حتى يومنا ه�ذا, وهم 
كل من: )طه محمود س�بهان(, وش�قيقه 
)حيدر محمود سبهان(, و)حسين مجيد( 
عمره 15 س�نة, و)صادق ماج�د( وعمره 
15 س�نة أيضاً. أربعة عراقيي�ن تنتظرهم 
أرب�ع ته�م مش�تركة, ه�ي القت�ل العمد, 
وحيازة األسلحة النارية, وتجاوز الحدود, 
والتهريب, وال احد يعل�م بالضبط ما الذي 
يتجرعونه اآلن من ظلم وتعس�ف وتعذيب 
وتنكيل ومهان�ة وإذالل. . قبل بضعة أيام, 
وعل�ى وج�ه التحديد ف�ي الس�اعة 1315 
من ي�وم 5/10/2012, وبينما كنت عائدا 
بقاربي من البحر إلى الفاو, بعد إرش�ادي 
)مرج�ان(,  البنمي�ة  التجاري�ة  الس�فينة 

طاردن�ي زورق دوري�ة م�ن زوارق دول 
الج�وار داخل مياهن�ا اإلقليمية, وأجبرني 
بق�وة الس�اح عل�ى التوق�ف والخضوع 
للتفتيش. .  وجدت نفسي مضطرا للتوقف 
تح�ت تهدي�د الس�اح ف�ي هذا المس�طح 
المائي المترامي األطراف, فالقوة والكثرة 
تغل�ب الش�جعان, فم�ا بالك برج�ل أعزل 
تجاوز العقد الس�ادس م�ن العمر, وهكذا 
س�لمت أمري لله الواح�د القهار, فتوقفت 
مجبرا مخذوال منكسرا, ال ألوي على شيء, 
فما بالي�د حيلة, ش�عرت حينه�ا باإلذالل 
والمهان�ة, أحسس�ت أنن�ي كائن بش�ري 
ال وط�ن ل�ه, أخرج�ت هويت�ي وعرضتها 
عليه�م, فخطفوها مني خطف�ا, ورموها 
جانبا, ث�م صعدوا فوق قاربي, وباش�روا 
بتفتيش�ه قطع�ة قطع�ة, أمرون�ي بعدها 
بالصعود إلى زورقهم العسكري, وشرعوا 
بتفتيش حقيبتي, فنثروا مابسي وأدواتي 
الش�خصية بأس�لوب اس�تفزازي مهي�ن, 
شعرت بالضعف وتمنيت لو لم تلدني أمي, 
ثم تفحصوا هاتفي واس�تعرضوا األسماء 
والمكالمات الفائت�ة, توقفوا عند بعضها, 
وكان�وا يرمقونني بنظ�رات مريبة حاقدة 
بعثت في نفس�ي الخ�وف والذعر, فقرأت 
س�ورة الفاتح�ة عل�ى روح الع�راق.  لقد 
عمل�ت في مياهن�ا اإلقليمي�ة قرابة )35( 
عاماُ, وتدرجت في الس�لك الوظيفي حتى 
أصبحت المرشد البحري األقدم في عموم 
الموان�ئ العراقية, لم أتعرض في س�نوات 
خدمتي لمث�ل هذا الموقف المهين, خجلت 
من نفسي وأنا أرى مابسي مبعثرة, ويدّي 
مغلولتي�ن إل�ى عنق�ي في وض�ع بائس, 
وكأنني أس�ير ح�رب على ارض�ي وداخل 
ح�دود بل�دي. .   كان�ت مس�رحية مؤلمة 
تلقيت فيه صفعة قاس�ية, انتهت فصولها 
في ربع ساعة, لكنها كانت بطول ربع قرن 
من الع�ذاب واالضطهاد, أطلقوا س�راحي 
وس�محوا ل�ي بمواصلة الس�ير في طريق 
العودة إلى ارض الوطن المباح المستباح, 
وصل�ت الفاو مجه�داً ممزق�اً, احمل فوق 
رأس�ي هم�وم الدنيا كله�ا.  إن تكرار هذه 
االنته�اكات يدل على خل�ل فاضح البد من 
تدارك�ه والبح�ث ع�ن أس�بابه الحقيقية, 
ويتعين علينا أن ال ندس رؤوس�نا بالتراب 

ونتجاهل األمر وكأن شيئا لم يكن, ونعدها 
من الحوادث الفردي�ة العابرة, ألننا عندما 
ته�ان كرامتنا ويتطاول علين�ا الغرباء في 
أوطاننا, ونصمت, فإن صمتنا أكبر خيانة.    
قبل بضعة أع�وام وفي الوق�ت الذي كنت 
فيه مدي�را لميناء خور الزبي�ر, كنت أغط 
ف�ي نوم عمي�ق بع�د منتصف اللي�ل فوق 
س�طح منزلي بس�بب انقط�اع الكهرباء, 
وفجأة سمعت أصواتاً غريبة في حديقتنا, 
خرجت مذعورا بدشداشة النوم, وإذا جنود 
المارين�ز يوجه�ون فوه�ات بنادقهم إلى 
صدري, لم أمي�ز وجوههم في بداية األمر 
بسبب قوة المصابيح المسلطة على عيني, 
كانت أصواتهم تتعالى بألفاظ سوقية من 
تلك العبارات التي نس�معها ف�ي أفامهم, 
طوقوني وكبلوني بالقيود الباس�تيكية, 
ورمون�ي خلف إحدى الهم�رات المتوقفة 
بباب منزلي, تحركت المجموعة على عجل 
مصحوب�ة بصيح�ات جنوده�ا, وص�راخ 
زوجت�ي وعويله�ا.  كان قائ�د المجموعة 
يتح�دث باالنجليزية مع ثكنته العس�كرية 
من جهازه الاس�لكي المحمول, س�معته 

يقول: من )ألفا( إلى )برافو( العصفور في 
القفص, هل تسمعني أجب, العصفور في 

القفص, اكرر: العصفور في القفص. 
قلت ل�ه بص�وت مخن�وق: أنا لس�ت 
الفان�ي,  ف�ان  الكابت�ن  أن�ا  عصف�ورا, 
فق�ال لي بعصبية: ماذا, م�ا الذي تقوله؟, 
نح�ن نري�د القبض على فان ولس�ت أنت 
المطل�وب, ثم التف�ت لكابه, وق�ال لهم: 
حل�وا وثاقه ودع�وه يذهب. توق�ف الرتل 
كله فج�أة, أنزلوني في ه�ذا الليل البهيم, 
واس�تأنفوا س�يرهم نحو الجحيم, اما أنا 
فمكثت مكاني ال اعرف بالضبط كيف أسير 
وف�ي أي االتجاهات أذهب, كانت بوصلتي 
الذهني�ة معطلة تمام�ا, بالكاد وصلت إلى 
داري منه�كا متعب�ا قبي�ل ب�زوغ الفجر, 
فوجدت زوجتي ومعها نساء الجيران وقد 
عق�دن مجلس�اً للعزاء, وجدته�ن نائحات 
الت�راب عل�ى  ناث�رات  ناعي�ات الطم�ات 
رؤوس�هن في فجر العراق الملبد بس�حب 
الوي�ات والمصائ�ب.     أحيانا أتمنى أن ال 
تش�رق الش�مس على وطن تبحث فيه عن 
األم�ن واألم�ان فيطاردك الخ�وف في كل 

مكان, ُتس�رق في�ه ثروات�ك, وُتنتهك فيه 
سيادتك فتموت غيضاً وكمداً وحسرة على 
وطن نهشته الضباع, وتراكمت فيه اآلالم 
واألحزان, وتساقطت فوق أرضه الكوارث 

والنكبات.  والله يستر من الجايات
 يقولون ليلى في العراق مريضة
وقد قتلوا حتى الطبيب المداويا

وإن ِعراقا غارقاً في دمائه
يفيُض جراحاٍت يسيُل سواقيا

وحت�ى الحص�ى ق�د غ�ص بالدم�ع 
واألسى

وكل نجوم الليل ُبتنَّ بواكيا
وإن نخيل الفجر والسعد والشذى
يعاني الدواهي السود تلو الدوهيا

ففي كّل يوٍم نكبٌة ومناحٌة
با رحمٍة ترديه نعشاً وناعيا

إذا لم تضع حداً لُسقمي وِعلتي
فا ضير في أن يصبح الموت شافيا

وأي عراق يرتضي ذو كرامٍة
يرى الموت فيه والحياة تساويا

الشاعر خلدون جاويد
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يجل�س 
اليتي�م هادي 

على قارع�ة الطريق، 
ف�ي منطقة حي الس�ام، وس�ط مركز 
المدينة، وقد غيرت حرارة الشمس لون 
وجه�ه، ليمارس لعبة ابتكرها بنفس�ه، 

للهرب من ذكرى وال�ده الذي راح ضحية 
حادث إرهاب�ي عام 2006، وإلنهاء الوقت، الذي يجده طويا 
ف�ي وحدته. لعب�ة هادي له�ا غرابتها المتف�ردة، فهو يقوم 
يوميا بحس�اب الم�ارة، راصدا العام�ات الفارقة التي يتميز 
بها كل واحد منهم.. وفي يوم رمقت عيناه صديقه حس�نين 
عائدا من العشار برفقة عائلته، وقد بدت على صديقه مامح 

الفرح، وهو يحمل بيده مابس جديدة، وبعض القرطاسية 
للع�ام  اس�تعدادا 

الدراس�ي الجديد، وضع 
ه�ادي ي�ده عل�ى وج�ه، 
ليغطي دموع�ه التي انه�ارت، وهو 
يس�تذكر وال�ده عندم�ا كان يصطحب�ه في 
بداية كل عام إلى العش�ار، لشراء ما يتطلبه 
العام الدراسي الجديد، بكى بحرقة وهو يردد 
مع نفس�ه "وينك بابا أري�دك ترجع، ليش ما 
تس�معني".. حكاي�ة هادي، ه�ي حكاية آالف 
غيره يعيش�ون على ارض تمتلئ بالنفط، لكنهم 
ل�م يروا من�ه س�وى الحرائ�ق والدخان األس�ود، 
حكايتهم حكاية جيل ضاع بين صفحات الحروب، 
والنزاع�ات السياس�ية، والطائفي�ة الت�ي تأبى 
أن ته�دأ.  وقالت ناطقة العط�وان، رئيس لجنة 
المرأة واألس�رة والطفل في مجل�س المحافظة 
البصرة، أن "تخصيصات وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
لأليت�ام وداره�م الوحي�دة قليلة ج�دا، حي�ث يتقاضون 60 
أل�ف دينار ش�هريا بالرغ�م من أن ع�دد الذين تأويه�م الدار 
الوحي�دة ال يتجاوز ال�17 يتيما ذك�را فقط" مؤكدة "افتقار 
المحافظ�ة لقاعدة بيان�ات دقيقة عن األيت�ام فيها، عدا 17 
يتيما المدونة أس�ماؤهم في ال�دار التابعة لدائرة 
الرعاي�ة االجتماعية". ومض�ت العطوان بالقول 
"هن�اك أعداد كبيرة جدا، فل�و جمعنا نحو 400 
أرمل�ة ش�ملت بالرعاي�ة االجتماعي�ة من جهة 
األم، وإع�داد مقارب�ة أخ�رى ش�ملت من جهة 
األب، فإن المحصلة س�تكون أعدادا كبيرة من 
األيت�ام"، وفي معرض إجابتها عن الدعم الذي 
قدمته الحكومة المحلية لش�ريحة األيتام في 
البصرة، ذك�رت رئيس لجنة المرأة واألس�رة 
والطفل ف�ي مجلس المحافظ�ة البصرة، أن 
"هناك مش�روعين لتجهيز وتأثيث قدمهما 
مجلس محافظة البص�رة ضمن خطة عام 
2012 ل�ذوي االحتياج�ات الخاص�ة، م�ن 
ضمنه�م األيتام بكلف�ة 500 مليون دينار، 
واألخ�ر 350 مليون دينار" وبش�أن ما إذا 
كان�ت ف�ي البص�رة دار حكومي�ة خاصة 
بااليت�ام، ق�ال س�مير طالب فره�ود مدير دائ�رة الرعاية 

االجتماعية ف�ي البصرة، أن" لدينا بناي�ة دار لرعاية األيتام، 
لكنه�ا مختصة فقط بذوي االحتياجات الخاصة منهم، وهي 
عائدة ل�وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة".. وبخصوص 
عدد األيتام المش�مولين باإلعانات المالي�ة التي تقدمها دائر 
الرعاية ف�ي البصرة، بين فرهود أن "عدد المش�مولين لدينا 
بالنس�بة لليتيم القاصر 262 ش�خصا، تم شمولهم من عام 

فوق"..  فما  "الدفع�ة 2008  وتاب�ع 
لي�ة  لما ن ا تك�و

د بحس�ب  ا ف�ر أ
50 إلى  أل�ف دين�ار األسرة من   120

للش�هر الواحد، ويتم الدفع بطريقة النظ�ام الفصلي أي كل 
ثاثة أش�هر".. وفيما إذا كانت الدائرة مس�تمرة في ش�مول 
إع�داد جدي�دة، ذكر فرهود ان�ه "تم إيقاف الش�مول الجديد 
بناء على أوامر ال�وزارة لقلة التخصيصات من وزارة المالية 
وألكثر من س�نتين".. وعن عدد األيتام في البصرة، أكد احمد 
عب�د الحافظ، مدير دائرة إحصاء البصرة، انه "ال تتوفر لدينا 
أرق�ام دقيقة حول واقع األيتام في البصرة"، مبينا أن "األمر 
من الصعوب�ة الحصول عليه، بالرغم من أنن�ا أجرينا عمليه 
حصر وترقيم" واستدرك عبد الحافظ بالقول "ستظهر لدينا 
في غضون الش�هر نس�بة متوقعة عنهم، ولي�س بأعدادهم، 
بن�اء على مس�ح متع�دد المؤش�رات قمنا به س�ابقا".. من 

جهتها، ذكرت س�عاد الموس�وي، مدير فرع مؤسس�ة النور 
الخيري�ة لرعاي�ة وكفالة األيتام في البصرة، أن "مؤسس�تنا 
تعان�ي ضع�ف التموي�ل، وع�دم وجود مم�ول ثاب�ت يمكن 
االعتم�اد عليه في العمل على توفي�ر احتياجات األيتام الذين 
تأويهم مؤسستنا"، متمنية "الحصول على الدعم الحكومي 
وتخصيص ما يمكن تخصيصه لهذه الشريحة المهمة، حيث 
أن لدينا حاالت مأساوية في البصرة تشمل عوائل لديها أكثر 
من 5 أطفال قّصر، فقدوا آباءهم ألسباب مختلفة". وتابعت 
الموس�وي ، "ال يمكنن�ا تقدي�م خدمات اإلي�واء أو الحضانة 
وتدريس�هم في مبنى مس�تقل بس�بب غي�اب التمويل، لذلك 
فان مهمتنا تقتصر على توزيع المساعدات المالية والعينية 
الت�ي يحصل عليه�ا األيت�ام المس�جلون"، مبين�ة أن "عدد 
األيتام الذي�ن ترعاهم أكثر من 400 يتيم من مختلف مناطق 
البص�رة". ولفتت إلى انه "ال يمكننا ش�مول آخرين بس�بب 
محدودية التمويل". وأش�ارت مدير مؤسس�ة النور الخيرية 
في البصرة بالقول "نتعامل مع األيتام ضمن السن الشرعي، 
فحين وصول احدهم سن البلوغ الشرعي نرفع المعونة عنه 
س�واء كان بنتا أم ولدا".. بدوره، قال الدكتور واثب العامود، 
مدير المؤسس�ة الوطنية لرعاية األيتام في البصرة، إن "عدد 
األيت�ام الذين تأويهم مؤسس�تنا نح�و 80 يتيما م�ن األوالد 
والبنات، ومازالت مؤسس�تنا مفتوحة الستقبال أي يتيم من 
أية ش�ريحة من شرائح المجتمع س�واء كان مسلما ام غير 
مسلم".. وأضاف، "نقدم من خال المؤسسة أفضل الخدمات 
والرعاي�ة التربوي�ة، وتلبية حاجاتهم من الم�أكل والملبس، 
باإلضافة إلى المس�كن وتوفير الطاقة الكهربائية المستمرة 
خال 24 ساعة"، وتابع " تمكنا من تزويح 11 بنتا"، واشار 
العامود "لدينا مشروع كفالة األيتام، ونجحنا بتسجيل 800 
عائل�ة أبدت اس�تعدادها في تبني األيت�ام ورعايتهم".. وعن 
دور منظمته في تش�غيل األيتام بعد بلوغهم السن القانونية 
أو إكماله�م الدراس�ة، ذكر العام�ود أن "الدوائ�ر الحكومية 
تخض�ع تش�غيل اليتيم ل�ذات اإلج�راءات الت�ي تعتمدها مع 
غي�ره، بخ�اف الش�ركات األهلي�ة الت�ي كانت اس�تجابتها 
طيبة".. وشكا العامود من معاملة المجتمع لهذه الشريحة، 
وخصوصا اإلناث منها، قائا "الحظنا معاملة األيتام معاملة 
غريبة كأنهم م�ن كوكب أخر، فضا عن تعرضهم لإلس�اءة 

واإلهانة".                   

أيميـــل

مرسى الهموم

شكاوى

كمال لطيف �سامل

فوؤاد ح�سون

هموم النا�س15

صيد العدسة

ف�ي فترة الس�بعينات على وجه التقري�ب كانت الحياة 
تسير هادئة طبيعية إذا ما قورنت بما أعقبها من أحداث.. 
كانت بغداد تزهو بش�وارعها وحدائقها وتماثيلها ويشع 
الوض�ع الثقاف�ي بريقا من خ�ال القاع�ات والمعارض 
ودور الع�رض الس�ينمائية، ناهيك ع�ن المراكز الثقافية 
والن�وادي، ف�كان االختي�ار واضحا عندما تري�د أن تحدد 
المكان والسهرة التي يمكن أن تقضيها بصحبة أصدقائك، 
كان بعض ش�وارع بغداد لها خواصها، فش�ارع الرش�يد 
يحتف�ي بدور العرض الس�ينمائية والمكتبات والمطاعم 
ولعل أبرزه�ا مطعم "عمو الي�اس" والكازينو البرازيلية 
واورزدي باك وحسو خوان... ناهيك عن  المكتبات العامة 

التي تصبح بآمات الكتب العربية واألجنبية.
وشارع السعدون هو اآلخر له نكهته حيث يمتد إلى شارع 
النض�ال.. ناهيك عن جماليات ش�واطئ دجلة والمقاهي 
المتخصصة مقهى الش�عراء، مقهى المسرحيين، مقهى 
التش�كيليين هذا إضافة إلى قوس الض�وء الذي يمتد مع 
انحن�اءة نه�ر دجلة. كان لي�ل بغداد جمي�ا يمتد ويمتد 
مع مشاغل الناس البس�يطة، حدائق عامة وأماكن سهر 
بريء تفتح أمام االختيار الحر والرغبة في قضاء س�هرة 
جميلة تحمل رائحة الورد والعش�ب الندي، ولكن سرعان 
ما هبت ري�ح صفراء وغبار مدمر جعل الوجوه تش�حب 
وتتضغ�ن، وب�دأ الج�راد يزحف لي�أكل الخض�رة ويحيل 
األش�ياء إلى حطام، بدأت األش�ياء تختفي، حروب ودمار 
وم�وت في كل مكان.. العتمة أصبحت تغطي كل ش�يء، 
وصار من العس�ير أن تختار أين تذهب في المس�اء وأين 
تمتع ناظريك الخوف في كل مكان، ضاع ليل بغداد وصار 
الناس يمش�ون با هدف وعلى غير هدى، تبدل كل شيء 

بين ليلة وضحاها.

يمتل�ك اإلنس�ان جوهرة بمش�يئة الله تب�ارك وتعالى، فيخلق عنده م�ذاق العدل 
والمساواة ومن الجانب اآلخر من يمتلك ذاك اإلنسان ما يعاكس الصفات الحسنة، 
كم�ا نج�د تجارب هذه األي�ام عمن يتربع ف�وق الطبقة المس�حوقة ويلتهم منهم 
اللون األخضر بأس�نان سياسية مما يجعل الناس يس�تغيثون ليل نهار.. فيتغشى 
الباطل وتثلم العدالة، مقابل مقاييس المحس�وبية ودرجة القربى وتوزيع المنافع 
الش�املة ووظائف التعيين، كما سمعنا الضجة بوساطة منبر اإلعام التي أحدثتها 
تعيينات وزارة التربية، بإدخال أس�ماء ابتلعت المستحقين وهذا األمر ليس بغريب 
ع�ن قطاعات أخرى في الدولة وتحدث في كل زم�ان ومكان، واقرب مثل ما حدث 
مع إحدى قريباتي في زمن وزارة التعليم العالي السابقة : والحدث يبدأ من قانون 
تعيين األولى في كليتها بعد أن كان � سابقا � تعيين العشرة األوائل.. المهم قريبتي 
لم يتم تعيينها ال في كليتها وال في الكليات األخرى ، وعند مراجعة الخريجة وزارة 
التعليم، وكتابة الطلب العادل مع مراجعة أكثر من مرة، فكان الفشل في نيل عنب 
ال�وزارة الحامض والمر م�رارة الحنظل، بل من كثرة المراجع�ة تحولت الفتاة إلى 
ك�رة تتقاذفها أرجل الموظفين، وحينما س�قطت كل جهودها في مس�تنقع وحل 
الامباالة قدمت طلب مقابلة رأس السمكة، لكن ذيل السمكة االستعامات ظهرت 
زفرته�ا ! وكذل�ك مدير مكت�ب الوزير الذي لم يوص�ل التظلم � الله علي�م � لم يتم 
استدعاؤهم وهكذا ضاعت األمانة والضمير وتمزقت اللقمة بأسنان التماسيح بعد 
غياب ش�مس العدالة بسبب عدم المتابعة، ألن الواقع ضعيف البصر كما هو واقع 
السياس�ة، ومجمل األمور، أمور المسحوقين ك� "برميل" يتدحرج فوق أجسادهم 

الفقيرة المال والحال. 

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين 
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يافتاح يارزاق

م�ن  واح�دة  المعلمي�ن  ش�ريحة 
الشرائح التي عانت مظلومية كبيرة 
إبان العهود الس�ابقة، وظ�ل المعلم 
يتقاضى راتبا ش�هريا يعد في أسفل 
طيل�ة  الحكومي�ة  الروات�ب  قائم�ة 
زمن امت�د لعش�رات الس�نوات، ولم 
تجد مناش�داتهم آذانا صاغية طوال 
الس�نوات التالية عل�ى التغيير، على 
الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ 
عل�ى رواتبه�م إال أنه�م يس�تحقون 
مخصص�ات المهن�ة أس�وة بغيرهم 
من منتس�بي وزارات الدولة األخرى. 
يق�ول احد المعلمين ان�ه بات ال يثق 
بالتصريح�ات المتعلقة برفع رواتب 
الموظفي�ن،  م�ن  الش�ريحة  ه�ذه 
بالرغم من تفاؤله بعد موجة الوعود 

بتحس�ين واقعهم المعيشي  مقارناً 
إياها برواتب كبار المسؤولين، وشدد 
عل�ى ض�رورة تحس�ين مس�تواهم 
المعيشي، ألن ذلك من شانه أن يؤدي 
إل�ى القض�اء عل�ى مظاهر الفس�اد 
داخ�ل الم�دارس، ويح�د م�ن لجوء 
العديد من المدرس�ين إل�ى التدريس 
الخصوص�ي وغيرها من االمور فيما 
تؤك�د مصادر وثيقة الصل�ة بالواقع 
ال�وزارة  ل�دى  لي�س  أن  الترب�وي، 
م�ا يخوله�ا صاحي�ة رف�ع روات�ب 
المدرس�ين والمعلمين في عام، عبر 
زي�ادة مخصصات المهنة، كما تؤكد 
مصادر مسؤولة في الوزارة التربية.  
كما يؤكد أعض�اء في مجلس النواب 

دعمهم لتوجه وزارة التربية.

تق�ول المواطنة )فاضلة أحم�د الربيعي( 
م�ن ح�ي تونس في رس�التها إل�ى صفحة 
"هم�وم الن�اس" لق�د عانين�ا األمرين من 
أصحاب المول�دات األهلية، والذين يضعون 
األس�عار الت�ي تائمهم ويش�غلون متى ما 
ش�اءوا، فليس من المعقول أن سعر األمبير 

 )18( ال�ى  يص�ل  الواح�د 
ويش�ير  دينار!  ألف 

ط�ن  ا لمو ا
كر  ش�ا

نايل من س�كنة المنطقة ذاتها أيضا إلى أن 
الكثير من أصحاب المولدات األهلية يتحدون 
أي مس�ؤول ف�ي قطعهم العش�وائي للتيار 
تحت حجج واهية، ففي أيام الصيف الحارة 
جدا كان صاحب المولدة الكهربائية يقطع 
علين�ا التي�ار وعندم�ا نذهب إلي�ه ال جواب 
لديه س�وى كلمة )عاطل(.. وطبعاً المولدة 
العائ�دة له تعط�ل بعد أيام قليل�ة من أخذه 
األج�ور، وعندما نطالب�ه يأتيك جواب)روح 
اش�تكي(، وأما المواطنة، بت�ول خالد "50 
س�نة" فقد قالت: أن المبالغ المستلمة من 
أصحاب المولدات ال تتناس�ب مع س�اعات 
القطع والتشغيل، فا يوجد رقيب وال خوف 
من اح�د وعلى المجال�س البلدية أن تراقب 
عملهم وتف�رض عليهم الغرام�ات الرادعة 
. لق�د انقضى أكثر من تس�عة أع�وام على 
س�قوط النظ�ام المقب�ور وما زلن�ا نعيش 
األزم�ات المتتالية ومنها أزم�ة )الكهرباء( 
الت�ي أظه�رت عش�رات المول�دات األهلية 
الضخمة، التي تنفث دخان سمومها مسببة 
تلوثاً وضرراً ش�مل كل شيء، باإلضافة إلى 
الكل�ف الباهظة التي تف�رض علينا ، والتي 
أرهقت وزادت م�ن األثقال واألعباء الملقاة 

على عاتقنا.

ال ي�زال العديد م�ن الُمهجرين في 
محافظة نينوى يواجهون صعوبات 
معيش�ية جّم�ة، إذ يقف العش�رات 
دائ�رة  أم�ام  طوابي�ر  ف�ي  منه�م 
الهج�رة والمهجري�ن ف�ي الموصل 
علّه�م يحصل�ون عل�ى المن�ح التي 
خصصته�ا الحكوم�ة له�م والت�ي 
تت�راوح بي�ن 250 – 300 ألف دينار 
للعائلة الواحدة. ويقول بعض الذين 
حملوا معاماتهم وتجّمعوا أمام باب 
الدائرة، أن اإلجراءات الروتينية التي 
تواجهه�م فاقمت من معاناتهم بعد 

أن ذاقوا وي�ات التهجير، وحرمتهم 
من تل�ك المنح التي يراه�ا البعض، 
ال تس�من وال تغني عن جوع. إحدى 
النس�اء المهج�رات قال�ت أنه�ا لم 
تتمك�ن م�ن الحصول عل�ى المنحة 
وضعته�ا  الت�ي  العراقي�ل  لكث�رة 
الدائ�رة، مبين�ة انها أه�درت الوقت 
م�ن اج�ل الحص�ول على مبل�غ ال� 
250 ألف دين�ار دون جدوى، وقالت 
مواطن�ة أخرى أنها ل�م تحصل على 
مبلغ المنحة منذ عام، موضحة أنها 

ال تملك أي راتب شهري. 

متابعة/ امل�ستقبل العراقي

معاناة املهجرين يف نينوى

حتسني الواقع املعييش للمعلم حيجمأين تذهب الليلة  ؟
 الفساد ويقيض عىل التدريس اخلصويص

يف حي تونس .. أصحاب 
املولدات يبتزون املواطن

أنصفوا املتقاعدين 
برسعة إنجاز معامالهتم

ذاكرة خواطر..
 املال واحلال

1- اإىل/ وزارة املوارد املائية 
يواجه العراق خطر التصحر مع ازدياد مش�كلة شحة المياه في 
الباد دون حلول واقعية على ارض الواقع. وقد صدر في واشنطن 
بح�ث بعن�وان "أزمة مي�اه في الع�راق تزيد من خط�ر التصحر" 
للخبي�ر االقتصادي والمستش�ار في البنك الدول�ي الدكتور نمرود 
رفائيل�ي حذر فيه من خطورة األم�ر على الباد. ففي الوقت الذي 
تعزو فيه الحكومة مس�ألة شحة المياه إلى كونها سياسية تزداد 
مس�احات التصحر ويزداد جفاف أن هناك أس�بابا كثيرة لش�حة 
المي�اه ف�ي العراق وليس س�ببا واح�دا، منها الطبيع�ة والمناخ، 
فخال الس�نوات الث�اث أو األربع الماضية عانين�ا من نقص في 
الم�وارد المائي�ة المناخية كاألمطار والثلوج بس�بب زيادة درجة 

الحرارة.
ويقول الدكتور نم�رود رفائيلي: أن أزمة المياه في العراق تعود 
إلى عدم التزام دول الجوار المتشاطئة مع العراق والتي تقع فيها 
أو تمر بها مياه دجلة والفرات، بالحصص المتفق عليها للعراق". 
وأوضح الخبير االقتص�ادي: "أن حصة العراق تصل إلى 600 متر 
مكعب م�ن المياه في الثانية، في حين يحظى العراق ب�200 متر 
مكع�ب فقط، أي ثلث الكمية فهل هن�اك تحرك للحد من التصحر 

الذي يزداد يوميا.

2- اإىل / جمل�س حمافظة مي�سان 
ك�ي ال نؤاخ�ذ بأنن�ا ال نكت�ب وال نرص�د إال المظاهر الس�لبية 
نقول لكم، بارك الله بجهودكم فإن أغلب أهالي ميس�ان يشيدون 
بجهودك�م ف�ي أعم�ار المحافظة ويتحدث�ون عن س�رعة وتائر 
التنفيذ في العمارة التي عانت طويا من اإلهمال وقد لمس�نا هذا 
التوجه عند عش�رات المواطنين الذين يتصلون بالصفحة إضافة 
إلى رؤيتنا للش�وارع التي تم تبليطها ومش�اريع الصرف الصحي 
إضاف�ة إلى التقدم الملموس على الواقع الصحي وباقي الخدمات 
نقول ب�ارك الله بجهودكم ونتمنى أن يح�ذو حذوكم كل مجالس 

المحافظات  

3- اإىل/ الرقابة ال�سحية يف الب�سرة 
إن أكث�ر ما يزع�ج المواطنين هذه األيام ه�و رؤية بعض عمال 
النظافة وهم يقومون بإحراق النفايات في الحاويات المخصصة 
لجمعه�ا أو األك�داس المهمل�ة في الس�احات والقطع الس�كنية 
الش�اغرة، وال يخفى على احد أن عملية الحرق تنتج عنها أخطار 
صحية وبيئية كثي�رة من جراء تصاعد األبخ�رة والدخان الكثيف 
ال�ذي يحوي غ�ازات مؤذي�ة نتيجة تكدس�ها في تل�ك الحاويات 
والمواق�ع، كذلك ف�ان عملية الح�رق والني�ران المتصاعدة تتلف 
منظ�ر ه�ذه الحاويات التي ت�م توزيعه�ا في عدد م�ن المناطق 
الس�كنية واألسواق وتؤدي إلى تصاعد الدخان الذي يعيق التنفس 

ويحجب الرؤية.

اإىل/ وزارة الرتبية  -4
اثي�رت ف�ي الع�ام الدراس�ي الماض�ي مش�كلة االكتظ�اظ في 

الصف�وف المدرس�ية وف�ي كل المس�تويات، ابتدائي�ة، 
متوس�طة، إعدادية،  والسبب الظاهر 

لذلك، الشح الش�ديد في عدد األبنية 
المواطن�ون  يتمن�ى  المدرس�ية، 

ومعهم ابناؤه�م الطلبة في العام 
الجدي�د، أن تتوف�ر أبنية جديدة 

وصفوف مناسبة تحوي العدد 
القانوني المعقول من الطلبة 
وانس�يابية  لس�امة  فق�ط، 
التربوي�ة، وخدم�ة  العملي�ة 
لمستقبل الباد والعباد، نتمنى 
أن تتقلص ه�ذه الظاهرة في 
العام الدراس�ي المقبل السيما 

وانتم قد وعدتم بذلك .

مرسى الهموم

مكالم�ة هاتفية تلقيناها من المواط�ن )نعمان عبد الزهرة( 
الذي يس�كن منطق�ة المعامل وأحي�ل على التقاع�د من وزارة 
الصح�ة يق�ول فيها )كم تمني�ت أن أبقى ف�ي وظيفتي بعد أن 
كنت في الوظيفة وبكرس�ي ومرضي في القلب أتمنى أن أكون 
متقاعداً ولسبب هو أن معاملتي التقاعدية ومن مدة )4( أشهر 
ما زالت تراوح بين دائرتي ودائرة التقاعد العامة بسبب الروتين 
والبيروقراطي�ة، ألن اغل�ب الموظفي�ن في دوائرن�ا وخصوصاً 
ف�ي دوائر التقاع�د يحاولون هدر الوقت بش�تى الس�بل وعدم 
استغاله االس�تغال األمثل النجاز معامات المواطنين، فهناك 
موظفون مثاً يس�تطيعون انجاز ثاثين معاملة إذا ما استغنوا 
ع�ن األحاديث المطولة في الموباي�ل والحديث مع زمائهم عن 
الخصوصيات وباقي المسائل التي تهدر الوقت واقتطاع ساعة 
أو أكث�ر للغداء لكنه وبهذه األعمال ال يس�تطيع انجاز أكثر من 
عشر معامات، فهل سنصل في يوم من األيام إلى إدراك حقيقة 
أن ساعات الدوام هي ملك المواطن المراجع للدائرة وليس ملك 

الموظف وهذا من باب الشرعية واألخاقية والوطنية.

أيتام البرصة بال "دار" 
واحلكومة تأوي 17 منهم فقط  !
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ذك�ر تقري�ر إخب�اري أن تحليق 
الطائ�رات ب�دون طي�ار ف�ي س�ماء 
بريطاني�ا س�يكون مش�هدا مألوف�ا 
وذك�رت  الزم�ن.  م�ن  عق�د  خ�ال 
صحيفة أوبزرفر البريطانية أن وثيقة 
للمفوضي�ة األوروبي�ة, أوضحت أن 
مئات الشركات ستستخدم الطائرات 
ب�دون طيار ألغ�راض مدنية ش�تى.  
وأضافت الصحيف�ة أن هذه التقارير 
ق�د أثارت مخاوف الجماعات المعنية 
بالحري�ات المدنية, حيث تخش�ى أن 
يس�فر اس�تخدام هذه الطائ�رات عن 

أشكال جديدة من المراقبة. 
األوروبي�ة  الوثيق�ة  وأش�ارت 
إل�ى أن %95 م�ن الطائ�رات ب�دون 

طي�ار تس�تخدم ألغراض عس�كرية، 
ولكنها اآلن تتمت�ع بإمكانيات كبيرة 

لاستخدامات المدنية. 
وذك�رت ورقة العم�ل, أن هناك 
نحو 400 طائرة بدون طيار لألغراض 
المدني�ة يج�ري تطويرها ف�ي أنحاء 
أوروب�ا، ويتوق�ع أن يزيد ه�ذا العدد 
في العق�د المقب�ل.  وتق�در الوثيقة 
أنه س�يتم إنتاج 35 ألف طائرة بدون 
طيار في أنحاء العالم خال السنوات 
الوالي�ات  وتنت�ج  المقبل�ة.  العش�ر 
المتحدة وإس�رائيل حالي�ا نحو ثلثي 
ه�ذه الطائ�رات في العال�م، في حين 
ينتج االتحاد األوروبي نس�بة أقل من 

 .10%

النمس�اوي  المغام�ر  ينطل�ق 
فيليكس بومغارتنر ا في مهمة خطرة 
تتمث�ل ف�ي القفز م�ن ح�دود الغاف 
لخ�رق ج�دار  الج�وي ف�ي محاول�ة 
الصوت بجسمه وتحقيق رقم قياسي 
في السقوط الحر.  وسيحمل فيليكس 
بومغارتنر في كبسولة معلقة بمنطاد 
ضخم من غاز الهيليوم الى علو قياسي 
يبل�غ ٣٦٥٧٦ مترا، ثم يقفز في الفراغ 
مرتديا ثوبا واقيا من الضغط.  ويتمرن 
ه�ذا النمس�اوي البالغ م�ن العمر ٤٣ 
عام�ا منذ خمس س�نوات للقيام بهذه 
القفزة، وس�يقفز في وضع السقوط 
الحر لمدة خمس دقائ�ق قبل ان تفتح 
مظلت�ه على ارتف�اع ١٥٠٠ متر. وفي 
ح�ال تمكن م�ن خرق ج�دار الصوت، 
اي متجاوزا س�رعة ١٢٢٧.٦ كيلومتر 
بالساعة، فان سرعته ستوازي سرعة 

طل�ق ن�اري. والخط�ر األكب�ر ال�ذي 
يواجه�ه ه�ذا المغام�ر، ه�و أن يفقد 
الس�يطرة في�دور حول نفس�ه، ما قد 
يفقده وعي�ه.  ويحاول هذا الرجل من 
خ�ال مغامرته ه�ذه أن يحق�ق عددا 
من األرقام القياس�ية، منها القفز من 
اكب�ر علو وهو يس�اوي ثاثة أضعاف 
علي�ه  تطي�ر  ال�ذي  العل�و  متوس�ط 
الطائرات، وأعظم سرعة يبلغها إنسان 

متاهــــــة

ألغ�ى زوج�ان بريطانيان ش�هر 
عس�لهما، واس�تخدما املال لدفع 
تكالي�ف ع�اج كلبهم�ا األني�س 

املصاب بمرض الرسطان.
وكان م�ن املقرر أن يتوجه رسي 
وكل�ر مورغ�ان إىل الس فيغاس 
لقضاء شهر العسل بعد زفافهما، 
ح�ن اكتش�فا أن كلبهما "تيتو" 
مصاب بالرسطان. طبيب بيطري 
عاين "تيتو" وابلغهما أنه يحتاج 
إىل عملية وعاج كيميائي تكلفان 
أكثر من ٧٥٠٠ جنيه إس�رليني. 
وقال مورغ�ان، البالغ من العمر 
٣٦ عاماً، إن�ه "كان يتطلع قدماً 
لقضاء شهر العسل مع عروسه، 
لكنهما قررا إلغاءه ألن تيتو كلب 

خاص وه�و أهم بالنس�بة لهما 
من شهر العسل".

وقال�ت الزوجة كل�ر )٢٦ عاماً( 
إنه�ا طلب�ت م�ع زوجه�ا م�ن 
الطبي�ب البيط�ري "فع�ل كل ما 
ه�و مطل�وب إلنق�اذ تيتو بغض 
النظ�ر عن التكاليف، بعد أن قررا 
إلغاء شهر العسل وإنفاق األموال 
املخصص�ة له عىل ع�اج كلبهما 

األنيس".
 الطبي�ب البيط�ري اجرى عملية 
ق�ام  للكل�ب  عاجل�ة  جراحي�ة 
اليمن�ى  بموجبه�ا بب�ر س�اقه 
وإخضاع�ه بعده�ا ل�دورة م�ن 
ملكافح�ة  الكيميائ�ي  الع�اج 

الرسطان يف كتفه األيمن.
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�سورة من الذاكرة

كربالء
 يف ال�ستينات

ب�اط  معرك�ة   -  ٧٣٢
الشهداء التي وقعت يف جنوب 

فرنسا.
١٧99 - نابليون بونابرت 
يص�ل إىل فرنس�ا عائ�داً من 

مرص.
١8٧٠ - صدور إعان ضم 

روما للمملكة اإليطالية.
١9٢٠ - معرك�ة الجهراء 
ب�ن حاك�م الكويت الش�يخ 
الصب�اح  املب�ارك  س�الم 

واإلخوان يف الجهراء.
١9٤٤ - إب�ادة 8٠٠ م�ن 
األطفال الغجر يف "معس�كر 

اعتقال إشويتز" النازي.
أزم�ة  ان�دالع   -  ١9٥٠
بع�د  م�رص  يف  سياس�ية 
الكشف عن فضيحة األسلحة 
الفاس�دة التي تورطت فيها 
ش�خصيات سياس�ية كبرة 
اتهمت برشاء أسلحة وذخائر 
فاسدة للجيش املرصي أثناء 
ح�رب ١9٤8 مما س�اهم يف 

هزيمة القوات املرصية.

١9٧٠ - استقال فيجي.
بوالي�ة  زل�زال   -  ١98٠
راح  الجزائري�ة  الش�لف 

ضحيته نحو ٣,٠٠٠ قتيل.
١98٧ - فيجي تتحول إىل 

جمهورية.
مبن�ى  افتت�اح   -  ١988
دار األوب�را املرصية الجديدة 

بالجزيرة.
الجن�رال برفي�ز   - ٢٠٠١
رئاس�ة  يت�وىل  م�رشف 

باكستان.
٢٠٠9 - أرميني�ا وتركي�ا 
ثنائي�ة  اتفاق�ات  توقع�ان 
لتطبي�ع عاقاتهما بعد قرن 
م�ن الع�داء بس�بب مذاب�ح 
الناجم�ة ع�ن قيام  األرم�ن 
بقت�ل  العثماني�ة  الق�وات 
جماع�ي لألرم�ن يف الح�رب 

العاملية األوىل.

النفس�ية  الصح�ة  ي�وم 
العاملي.

اليوم الوطني يف فيجي.

1 – مطرب لبناني – 2 – موسيقار لبناني – 3 – فقرة – لإلستدراك 
– 4 – مدين�ة تركي�ة – أش�اهد – 5 – عكس�ها األس�م الثاني لمطرب 
عالمي – 6 – ينس�خ – عامة موسيقية – 7 – مطرب عراقي راحل – 

8 – عكسها يواجه ويقابل – نصف سهام – 9 – ممثلة مصرية .

1 – م�ن رج�االت الدولة في إيطاليا – 2 – متش�ابهان – األنثى من 
األب�ل – 3 – قصة فلس�فية لبكر ب�ن طفيل – 4 – تجمعات س�كنية 
وبش�رية – الطم�ع أو الظن – 5 – عاصمة عربي�ة – جدها في غيانا 
– 6 – نصف ش�ارل – عكس�ها إحدى حركتي التنفس – 7 – كلمتان 
: عاصم�ة أفريقية + س�جن – 8 – غ�زال – لعب – 9 – نصف غوته – 

نسكي .

ثوريون

ارنستو "تيش" جيفارا )١٤ يونيو ١9٢8 - 9 
 Che( املعروف باسم تيش جيفارا )أكتوبر ١9٦٧
ببس�اطة  أو   ،)El Che( الت�يش  أو   ،)Guevara
 Ernesto 'Che' )Che(،)باإلس�بانية:  ت�يش 
اس�تمع    )Ernestico Guevara de la Serna
للنط�ق )؟·معلوم�ات( )ُينط�ق غڤ�ارا(. ثوري 
كوبي ماركيس أرجينتين�ي املولد كما أنه طبيب 
وكاتب وزعيم حرب العصابات وقائد عس�كري 
ورئيس دولة عاملي وش�خصية رئيسية يف الثورة 
الكوبي�ة. أصبحت صورت�ه املنمقة من�ذ وفاته 
رمزاً يف كل مكان وش�ارة عاملي�ة ضمن الثقافة 
الشعبية. سافر غيفارا عندما كان طالبا يف كلية 
الط�ب يف جامعة بوينس آيرس الذي تخرج منها 
ع�ام ١9٥٣, إىل جميع أنحاء أمريكا الاتينية مع 
صديق�ه ألبرتو غرانادو عىل مت�ن دراجة نارية 
وهو يف الس�نة األخ�رة من الكلي�ة, وكونت تلك 
الرحل�ة ش�خصيته وإحساس�ه بوح�دة أمريكا 
الجنوبية وبالظلم الكبر الواقع من اإلمربيالين 

عىل املزارع الاتيني البس�يط، وتغر داخلياً بعد 
مش�اهدة الفق�ر املتوط�ن هن�اك. أدت تجاربه 
وماحظاته خال هذه الرحلة إىل اس�تنتاج بأن 
التفاوت�ات االقتصادية متأصلة باملنطقة, والتي 
كانت نتيجة الرأسمالية االحتكارية واالستعمار 
الع�اج  أن  غيف�ارا  رأى  واإلمربيالي�ة.  الجدي�د 
الوحي�د ه�و الث�ورة العاملية. كان ه�ذا االعتقاد 
الداف�ع وراء تورطه يف اإلصاح�ات االجتماعية 
يف غواتيم�اال يف ظل حكم الرئيس جاكوبو أربينز 
غوزمان، الذي ساعدت وكالة املخابرات املركزية 
األمريكية يف نهاي�ة املطاف عىل اإلطاحة به مما 
سّهل نرش ايديولوجية غيفارا الراديكالية. بينما 
كان غيف�ارا يعي�ش يف مدين�ة مكس�يكو التقى 
هناك براؤول كاسرو املنفي مع أصدقائه الذين 
كان�وا يجهزون للثورة وينتظ�رون خروج فيدل 
كاس�رو من س�جنه يف كوب�ا. ما إن خ�رج هذا 
األخر من س�جنه حت�ى قرر غيف�ارا االنضمام 

للثورة الكوبية. 

تزوجت تايش سانغمو يف سن السابعة 
ع�رشة من جارها املراه�ق يف الرابعة 
ع�رشة يف قري�ة نائي�ة يف الهمااليا يف 
النيب�ال… وبعدما أصبح�ت زوجته، 
اقرن�ت أيضا بش�قيقه األصغر وفقا 
لتقالي�د محلي�ة بات�ت يف طريقها إىل 
الزوال. يتناقض تعدد األزواج األخوي 
ه�ذا والكثر من املحرمات الجنس�ية 

الغربية ويثر استغراب األجانب عادة، 
لكن السكان يعتربونه أمرا طبيعيا له 
حسنات كثرة. وتقول تايش باللهجة 
التيبتي�ة »تك�ون األمور أس�هل بهذه 

الطريق�ة ألن األم�اك تبق�ى ضم�ن 
العائلة الواحدة بدال من أن تتقاسمها 

زوجات عدة، وأنا املسؤولة عنها«.
وتؤكد الشابة أن »الزواج من شقيقن 
يؤم�ن يل امل�ال وأن�ا من يق�رر كيفية 

استعماله«.
وق�د أنجبت تايش م�ن زوجيها ثاثة 
صبي�ان يبلغون من العم�ر ٤ و٦ و8 
س�نوات. ويؤكد باس�انغ )٢٥ عاما( 
»أردت مش�اركة أخ�ي ه�ذا ال�زواج 
كي تكون الحياة أس�هل بالنس�بة إىل 
كلين�ا«. ويواص�ل س�كان اب�ر دولبا 
التي كانت س�ابقا محطة عىل طريق 
القواف�ل بن النيبال والتيبت، املبادالت 
التجاري�ة القديم�ة بفض�ل حيوانات 
القط�اس الت�ي تنق�ل له�م امللح من 

التيبت واألرز من هضاب تراي.

كش�فت دراس�ة جدي�دة ارتف�اع املكاملات 
الخادعة لطلب النجدة التي تلقتها الرشطة 
الربيطانية خال األشهر املاضية.  من أغرب 
ه�ذه االتصاالت ش�اب اتصل باإلس�عاف 
ملس�اعدة حمامته األنيس�ة جراء إصابتها 
بضي�ق يف التنف�س.  كم�ا اتصل ش�خص 
آخ�ر ٢٣ مرة بالنج�دة ليطلب من الرشطة 
الربيطانية نقله م�ن مدينة إىل أخرى فيما 
اتصل�ت فت�اة مراهقة بالرشط�ة إلباغها 
بتحذير كاذب بوجود قنبلة يف وسط مدينة 
مدلس�بوره مم�ا تس�بب بإح�داث فوىض 

شاملة بسبب إغاق املنطقة وإخائها من 
الناس.وتلق�ت خدم�ة اإلس�عاف يف مدينة 
ليدز مكاملة مخادعة اس�تغرقت ٣٣ دقيقة 
يف يوليو املايض من متصل بدا وكأنه طفلة 
مذعورة عمرها ٣ أع�وام، لكن تبن الحقاً 
أن املتص�ل فتات�ان يف العارشة م�ن العمر 
واتصلت�ا باإلس�عاف بقصد التس�لية.كما 
اتصل ش�اب بالرشطة الربيطانية ٧ مرات 
يف يوم واحد ليش�تكي م�ن حيوانه األنيس 
الهمس�ر واتص�ل رج�ل بالنج�دة لتغير 

البطاريات يف جهاز التحكم عن بعد.

جيفارا

الغيا شهر عسلهام لدفع
 تكاليف عالج كلبهام

يف جبال اهلاماليا.. زوجة واحدة ألشقاء عدة !

 العدد )362(  االربعاء 10  تشرين االول  2012

طائرات بدون طيار
 ألغراض مدنية قريبًا

إعادة جتديد تاج 
امللك هنري الثامن

مغامر نمساوي يعتزم 
خرق جدار الصوت

احلمل
إجتماعي�ة  انش�غاالت 
وتح�ركات ش�عبية. تضطر إلى 
االهتمام بأوالد غيرك، وتنش�غل 
لق�اء  أو  لمؤتم�ر  باالس�تعداد 

عائلي أو إجتماعي

الثور 
لديك بعض الميول للسيطرة 
عل�ى الش�ريك، لك�ّن ذل�ك قد ال 
يكون في مصلحتك ألنه لن يقبل 
هذا الوضع. تشكو المسؤوليات 

المتراكمة

اجلوزاء
األم�ور  مواجه�ة  علي�ك 
بواقعية وجدّية، وس�ترى قريباً 
أّن ما قمت به سيكون لمصلحتك 

في مواجهاتك مع اآلخرين.

ال�سرطان 
بمس�ؤولياتك،  تس�تخف  ال 
والته�ور  التس�رع  ع�ن  ابتع�د 
والطيش. التزم القوانين واعتمد 
الوقاية وتقّبل االوضاع من دون 

احتجاج والقيام برقابة ذاتية

االأ�سد 
قد يعاكسك الحظ في بعض 
المهّمات، أو يجعلك تنتظر جواباً 
ال يأتي. إالّ أّنك تتصرف كمسؤول 

وتكون المرجعية لآلخرين،

العذراء 
تمتلك طاقات كبي�رة، لكّنك 
تفتقد بعض الجرأة لإلقدام على 
خطوات حاسمة، علماً أنها تعزز 

موقعك في العمل.

امليزان
متوقع�ة  غي�ر  مس�تجّدات 
إل�ى ضغ�وط مكثف�ة،  تدفع�ك 
فح�اول أال ترتب�ك ونّظم أمورك 

على نحو هادىء تافياً للخطأ.

العقرب 
ح�اول أن تبتعد عن العدائية 
غير المبّررة في العمل، فالمرحلة 
المقبلة س�تفرض عليك التعامل 

مع اآلخرين بجدية.

القو�س 
علي�ك أن تجد حل�والً عملية 
وس�ريعة للمش�كات الت�ي ق�د 
تواجهه�ا ه�ذا االس�بوع، وق�د 
مواق�ف  اتخ�اذ  إل�ى  تضط�ر 

حاسمة

الدلو 
قد تش�هد انفراج�ات مالية 
مفاجئ�ة، وه�ذا س�يدفعك إل�ى 
مزيد م�ن التبذي�ر غي�ر المبّرر، 
فحاول أن تخّبىء قرشك األبيض 

ليومك األسود.

اجلدي
حي�ن تج�د نفس�ك متورطاً 
ف�ي أم�ور أكب�ر م�ن طاقتك، ال 
تتردد في طلب المس�اعدة حتى 
ال تق�ع ف�ي المحظ�ور وتدف�ع 

الثمن غالياً.

حوت 
ستش�هد في الفترة المقبلة 
تط�ورات إيجابي�ة ف�ي العم�ل، 
وهذا سيعود عليك بفائدة كبيرة 

على عدة صعد

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 
رّج�ح علماء من أملانيا أن تعود طبقة 

األوزون الواقية لألرض من األشعة 
بحل�ول  لطبيعته�ا  الض�ارة 

الح�ادي  الق�رن  منتص�ف 
والعرشي�ن. وأش�ار باحث�و 
ألبح�اث  األملان�ي  املرك�ز 
الط�ران والفض�اء "دي إل 
آر", إىل أن مس�توى طبق�ة 
الغ�اف  بطبق�ة  األوزون 

والتي  سراتوس�فر  الجوي 
إىل   ١٥ ارتف�اع  ع�ىل  توج�د 

خمسن كلم من األرض, يمكن 
أن يعود ملا كان عليه يف ثمانينيات 

منتص�ف  بحل�ول  امل�ايض  الق�رن 
الق�رن الح�ايل. وع�زا الباحث�ون هذا 
التط�ور اإليجاب�ي إىل حظ�ر مركبات 
تجاريا  املعروفة  الكلوروفلوروكربون 
بالفريون, والتي كانت تس�تخدم من 
قب�ل يف صناع�ة الثاج�ات وأجه�زة 
التكييف وعب�وات الرذاذ. وقال مارتن 
دامري�س م�ن معهد فيزي�اء الغاف 
الجوي، إن ثقب األوزون فوق منطقة 
القطب الجنوب�ي كان عام ٢٠١٢ أقل 
منه عن أي عام مىض, وأضاف "وهذا 
دليل واضح ع�ىل تزايد طبقة األوزون 

بشكل 
ع�ام".  

تغل�ف  الطبق�ة و ه�ذه 
كوك�ب األرض ع�ىل ارتف�اع أكثر من 
١٥ كل�م ك�درع واق ل�ألرض يمت�ص 
األش�عة ف�وق البنفس�جية القادم�ة 
من الش�مس. ورصد العلم�اء تراجعا 
باألوزون يف طبقة سراتوس�فر منذ 
مطل�ع الثمانينيات بالقرن العرشين، 
كما رصدوا وجود ثقب باألوزون فوق 
منطق�ة القط�ب الجنوب�ي ألول مرة 

عام ١98٥. 

طبقة األوزون 
الربيطاني�ة قد تتعاىف بعد40 سنة العاصم�ة  يف  ع�رض 

لندن، التاج الذي ارتداه امللك هنري 
الثامن منذ أكثر من ٤٥٠ عاما. 

وق�د أعي�د تجدي�د الت�اج مؤخرا، 
وال�ذي يبل�غ وزن�ه ٣ كل�غ، وهو 
مزّي�ن ب��٣٤٤ املاس�ة اىل جان�ب 

كمية كبرة من الذهب الصايف. 



تأريخ فني كبري..آل اىل التهميش واخلراب!

قناطر املوصل.. تراث من اجلامل
 العمراين وممرات نحو ارسار املدينة القديمة

فنون اللهو والتسلية 
يف املقاهي العراقية
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دور ال�سينما يف بغداد
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وم�ع ب�دء الثمانينات بدأت تلك ال�دور تعاني 
من اإلهمال والتهميش بس�بب س�يطرة الرقابة 
الحكومية على نوعية األفالم والسعي لتسطيح 
الوعي الس�ينمائي لدى المشاهد.. وشيئاً فشيئاً 
م�ع إنهي�ار الثقافة ف�ي أواخر العه�د الصدامي 
خلت تلك الدور من مرتاديها وأصبحت ال تعرض 
غير أفالم األكش�ن واإلغراء ثم إستطاعت تجارة 
الفيديو واألق�راص الليزرية أن تقصم ظهر هذه 
الدور لتحولها إلى دور "خاوية على عروشها"... 
ال يرتاده�ا غير أع�داد قليلة من الن�اس الذين ال 
عالقة له�م بالثقافة أو الفن على اإلطالق!ورغم 
إس�تحواذ وس�ائل اإلتصال الحديث�ة على أذهان 
وأبصار المش�اهدين.. إال أن تل�ك الدور في أغلب 
بل�دان العالم مازالت عام�رة.. وتنبض بما تجود 
عليه�ا كبريات ش�ركات اإلنتاج الس�ينمائي في 
العالم.دور الس�ينما في الع�راق لها تأريخ عريق 
يس�تعرض بعض جوانبه في هذا الحوار األستاذ 
قحط�ان حبي�ب المالّك ال�ذي يحتفظ بإرش�يف 
ضخ�م عنه�ا خلفه ل�ه وال�ده المرح�وم حبيب 
المالّك ال�ذي يعد م�ن المؤسس�ين األوائل لدور 

السينما في العراق.
اأول العرو�ض ال�سينمائية يف بغداد

كان أول ع�رض لفيلم س�ينمائي في العراق 
ليلة26 تموز1909 في دار الشفاء بجانب الكرخ 
وبعد م�رور عامي�ن ش�هدت منطق�ة العبخانة 
عرض�اً آخر نظم�ه تاجر يه�ودي متخصص في 
إستيراد المكائن إسمه "بلوكي" وعندها أقيمت 

أول سينما في بغداد أطلق عليها "سينما بلوكي" 
وبع�د الح�رب العالمي�ة األولى ش�هد العديد من 
مناطق بغداد عروضاً سينمائية في الهواء الطلق 
نظمتها "دائرة اإلستعالمات البريطانية" بجهاز 
ع�رض )16مل�م( كان�ت تنتق�ل به إل�ى مناطق 
عديدة من المدن العراقية، وفي عام1920 أنش�أ 
تاج�ر آخر س�ينما س�نترال في منطق�ة حافظ 
القاضي في ش�ارع الرشيد ليستبدل إسمها فيما 
بعد إلى س�ينما الرافدين. هذه الدار التي إلتهمها 
حريق فيما بعد ش�هدت أيضاً ن�زاالً بالمصارعة 
بي�ن المص�ارع العراقي مجي�د لول�و واأللماني 
الهركريمر عام1925.ش�يدت بعد ذلك العديد من 
دور السينما منها س�ينما العراق في شارع كان 
يسمى بش�ارع الصابونجية قرب ساحة الميدان 
ثم سينما الوطني عام1927.. ثم إفتتحت سينما 
رويال التي حلّت محلها عمارة وقوف الس�يارات 
عند نفق الرصافي سينما رويال كان فيها مسرح 
قدمت عليه العديد من الفرق أعمالها كفرق حقي 
الشبلي وبش�ارة واكيم ويوسف وهبي وفاطمة 

رشدي وجورج أبيض.
دور ال�سينما.. تطورًا نوعيًا

كان ذلك قد بدأ في الثالثينات فشيدت سينما 
الزوراء في المربعة والرشيد الشتوي والصيفي 
في ش�ارع الرش�يد ثم بن�ى المرحوم إس�ماعيل 
شريف العاني سينما الحمراء التي إحترقت فيما 
بع�د. في الثالثين�ات أيض�اً بنيت س�ينما الهالل 
التي ش�هدت إفتت�اح أولى حف�الت أم كلثوم في 

17 تش�رين الثان�ي ع�ام1932 وكان فيها جناح 
خاص بالنساء.. لتقيم بعد ذلك سينما "سنترال" 
حفالت خاصة للنساء إستمرت لسنين عدة، وفي 
عام1936، مع تقدم العمران في ش�ارع الرش�يد 
ش�يدت عائلتا "س�ودائي وبيت مس�ّيح" مجمع 
س�ينما روكس�ي عل�ى أنق�اض ثكنة عس�كرية 
ونصب فيها تمثاالن جميالن آللهة الجمال وفي 
عام1937 بنيت س�ينما غازي في الباب الشرقي 
من قبل شاؤول وكامل قوبي "بيت عيزر".. كانت 
ه�ذه الدار تتميز بفخامته�ا وروعتها المعمارية 
وروعة االفالم التي كان�ت تعرضها حيث قدمت 
روائ�ع الس�ينما العالمية مثل أف�الم "ذهب مع 
الريح" و"رمل ودم" و"الس�باحات الفاتنات"... 
ف�ي األربعين�ات أصبح الب�اب الش�رقي مجمعاً 
لدور السينما فأقيمت سينما تاج الصيفي وديانا 
الشتوي والصيفي وفي عام1947 قام المرحوم 
وال�دي ببناء س�ينما النج�وم في الموق�ع الذي 
كانت تحتل�ه وزارة اإلعالم الس�ابقة، ثم أقيمت 
سينما مترو "شتوي وصيفي" في محلة الفضل 
وسينما الفردوس والش�رق ثم سينما هوليوود 
في ساحة الطيران... بعد الحرب العالمية الثانية 
وف�ي أوائ�ل الخمس�ينات بني�ت س�ينما الخيام 
وكان�ت هذه ال�دار األحدث واألكث�ر تطوراً ليس 
في العراق فحس�ب بل في الش�رق األوسط فقد 
كانت جدرانها محالة بلوحات فسفورية صممت 
إيطالي�ا وإس�توردت كراس�يها  خصيص�اً ف�ي 
المتحرك�ة من الواليات المتح�دة، في الصالحية 
أفتتحت في تلك الفترة سينما فيصل وفي الجهة 
المقابل�ة بنى الدكتور يوس�ف القاضي س�ينما 
"ريجن�ت" التي إمتازت بعمارتها البديعة ثم بنى 
ق�دري األرضرومل�ي س�ينما األرضرومل�ي في 
عالوي الحلة التي تحول إسمها إلى سينما بغداد 
والتي ال تزال قائمة. في الخمسينات شهد العراق 
تطوراً نوعياً في القضايا السياسية واإلجتماعية 
واإلقتصادي�ة وأصب�ح العمل الس�ينمائي يمتاز 

بالتنظيم والذوق والتنوع.
الإعالن عن الفيلم والرتويج

له�ذا األم�ر أهمي�ة خاص�ة لدى بع�ض دور 
العرض فسينما "سنترال" مثالً كان لديها شخص 
يركب في "عربانة" ويدق جرس�اً وطبالً كبيرين 
لكي يحدث ضجيجاً في الشارع فيتجمهر الناس 
واألطف�ال حوله ليعل�ق بأعلى صوت�ه عن فيلم 
الفرس�ان الثالث�ة أو غيره من األف�الم، كان لكل 
س�ينما مناٍد خاص يطوف الشوارع مع جوقته، 

وف�ي البص�رة كان هناك ش�خصان يعمالن في 
س�ينما الحمراء يستعرضان صوتيهما في سوق 
الصبا، هذان الش�خصان هما "تومان" و"عباس 
عيون�ة" كان توم�ان يعزف على الن�اي بطريقة 
غريبة بواس�طة أنفه! ومن أط�رف المواقف في 
تلك الفترة أن البعض يفضل الدخول إلى المواقع 
القريب�ة جداً من الشاش�ة ألنه�م يعتقدون أنهم 

سيشاهدون الراقصات بشكل أفضل!!
جميع األف�الم في تلك الفت�رة كانت صامتة 
وبال موس�يقى تصويرية ومؤثرات.. كيف كانت 

تثير تفاعل المشاهد معها؟
إليص�ال مضم�ون الفيلم إلى المش�اهد كان 
صاحب الدار يهيئ عازفين أحدهما على البيانو، 
مهمتهما التأثيرفي الجمهور خالل أحداث الفيلم 
بالع�زف من خ�الل متابع�ة إيقاع الفيل�م، ففي 

مش�اهد المطاردة كان العزف يش�تد ويتس�ارع 
مع تس�ارع مش�اهد الحرك�ة.. وفي المش�اهد 
العاطفي�ة يك�ون الع�زف هادئاً أما في مش�اهد 

الرعب والترقب فإن صوت البيانو يكون حاداً.
والترجم�ة؟ مش�كلة اللغ�ة والترجمة خلّت 
تدريجي�اً بع�د أن كان الفيل�م األجنب�ي يع�رض 
بالص�ورة والحرك�ة فقد بدأت تأت�ي مع األفالم 
س�اليدات فيها جمل مكتوبة باإلنكليزية تعرض 
بجانب الشاش�ة توضج مجري�ات الفيلم.. فمثالً 
بع�د حوار يس�تمر لم�دة خمس دقائ�ق تعرض 
بجانب الشاشة عبارة تقول "قرر البطل أن ينتقم 
من أعدائه".. او"خاصم الشاب حبيبته" وإستمر 
الحال إلى أن أصبحت السينما ناطقة ثم تطورت 
وسائل الترجمة بعد تأسيس شركات متخصصة 
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كانت دور ال�سينما يف 
العراق حتى اأواخر 

ال�سبعينات من القرن 
املا�سي معلمًا من معامل 

بغداد.. ومنربًا من 
منابر الثقافة يوم كانت 

بع�ض دورها الر�سينة 
تهتم ب�سراء وعر�ض 

الفالم العربية والعاملية 
ذائعة ال�سيت ب�سبب 

فوزها يف مهرجانات عاملية 
اأو اإعداد �سيناريوهات 

عن روايات عاملية.. 

 )القناطر( احد المعالم التي تشتهر بها مدينة 
الموص�ل القديم�ة الت�ي ميزته�ا ع�ن غيرها من 
المدن، وليس هناك ش�ارع او زق�اق في الموصل 
القديمة الواقعة على الضفة اليمنى من نهر دجلة، 
اال وفيها قناطر. و)القناطر(، هي عبارة عن قبب 
تس�تند الى عقد رخامية، على ش�كل اس�طوانة، 
ترب�ط بين داري�ن، او تمر م�ن خالل اح�د الدور، 
لذلك فان القناطر أحيانا تحمل اسم صاحب الدار، 
او اس�م المحل�ة او الزقاق المارة بها.  الس�لطات 
الحكومي�ة، وخ�الل عق�ود طويلة اهتم�ت كثيرا 
بقناط�ر الموص�ل، وكان اخر ترمي�م لها في عام 
2002، م�ع ذلك يتمل�ك الخوف المهتمي�ن بتراث 
مدينة الموصل، من مس�تقبل ه�ذه القناطر التي 
اصبح�ت بعيدة عن أي صيانة، س�يما وان البيوت 
التي حولها او االبنية فوقه�ا تندثر وتتهالك يوماً 
بعد ي�وم. ويقول المختصون في عل�وم االثار ان 

عمر هذه )القناطر( يمتد إلى 1400 عام، 
وق�د راج بناؤها منذ ذل�ك الحين وحتى 
القرن التاس�ع عش�ر المي�الدي، وازداد 
االهتم�ام بها على نحو كبير خالل العهد 
العثمان�ي، لفوائده�ا الكثي�رة، فمضافا 
الى شكلها الجمالي، كانت تحقق غايات 
عدي�دة منه�ا وقاية المارة م�ن االمطار 
وحرارة الشمس، وتمثل مداخل لألحياء، 

او رابطا بين عدة دور.
الباحث والمؤرخ أزهر العبيدي يشير 
الى عدد من االس�باب التي دعت النش�اء 
القناط�ر ضمنها في كتابه "موس�وعة 

الموصل التراثية"، أولها أن البلدية 
في العه�د العثماني كانت تفرض 
عند المباش�رة ببناء منزل، ش�ق 
زقاق في وس�ط االرض فيضطر 
صاح�ب البناء الى انش�اء قنطرة 
ليمت�د  االعل�ى  داره م�ن  توح�د 
الزقاق من تحتها. ويورد العبيدي 
س�بباً اخر، وهو توحي�د قطعتي 
يملكهم�ا  متجاورتي�ن  ارض 
ش�خص واح�د او تع�ود ملكيتها 
ال�ى عدة اش�خاص تربطهم صلة 
قربى، فال يكون من سبيل لتوحيد 
الدارين وشق زقاق في وسطهما 
س�وى االستعانة ببناء قنطرة لتكون ممراً مخفياً 
بي�ن الدارين من الفوق. واحيان�ا كان صغر حجم 
الدار يؤدي بصاحبه الى طلب الموافقة من البلدية 
العثمانية لتش�ييد قنطرة ملتصقة بالدار المقابل 
واستعمال س�طحها غرفة تضاف الى بيته وتزيد 
من مس�احته. وف�ي جميع االح�وال فان صاحب 
البن�اء هو من كان يتحمل التكاليف المالية للبناء. 
وال توج�د ف�ي الع�ادة قنط�رة غير مس�تغلة من 
االعلى، ويس�تغلها اهل البناء في انش�اء غرفة او 
ما شابه، وقد تكون بطابق واحد او اكثر، والمواد 
المس�تخدمة تكون من الرخام والجص والحديد. 
وم�ن اب�رز قناط�ر الموص�ل، قنط�رة الجليلي�ن 
بناه�ا محمد امين اغ�ا الجليلي، وه�ي عبارة عن 
قنطرتي�ن، ضم�ن دار )الجليل�ي(، وه�ذه العائلة 
لها تاريخ متج�ذر في مدينة الموصل، وحكم احد 

ابنائها مدينة الموصل ردحا من الزمن.
وتقع هذه القنطرة في منطقة ش�هرة سوق، 
او ما يطل�ق عليه اهل المدينة ف�ي الوقت الحالي 
)سوق النبي جرجيس(، وشيدت قبل ما يقرب من 
ثالثمئة عام، والبيت من البيوت الكبيرة جداً حيث 
يتكون من طابقين يتوسطها فناء واسع تتوسطه 
حديقة، كما يتكون من ثالثة أجنحة، جناح شرقي 
وجناح غربي وجن�اح جنوبي زيادة على المرافق 
الخدمي�ة وبع�ض الوح�دات الس�كنية للح�راس 
والخ�دم فضالً عن احتوائه عل�ى قنطرتين لمرور 
العامة من الناس. وهناك ايضاً قنطرة )الجومرد( 
وهي اش�هر قناطر الموصل، وموقعها في شارع 
نين�وى، تصل الس�وق بالجهة الثاني�ة، والقنطرة 
االخرى اس�مها قنطرة )القطاني�ن( وتربط ايضا 
الرجخانة بالجهة المقابل�ة، وتوجد ايضاً قنطرة 
)بيت اغوان( وتقابل قنطرة القطانين في الطرف 
الثاني من الشارع العام، وهناك ايضاً قنطرة )حاج 
توتو( تقع في منطق�ة الجامع الكبير )التي فيها 
منارة الحدباء الشهيرة(. وعلى مسافة غير بعيدة 
توجد واحدة اخرى تسمى قنطرة )بيت الحافظ(، 
وتصل بي�ن ثالثة مناطق دفعة واحدة، اما قنطرة 
)الجان( الواقعة بالقرب من محلة النبي جرجيس، 
فه�ي طويلة وترب�ط عدة طرق. وي�روي االهالي 
قصصا مخيف�ة عنها تتعلق بظه�ور الجن، وكان 
الصبي�ة يتجنبون المرور فيها لي�اًل. وتوجد ايضاً 
قنطرة )حوش الخ�ان( وتقع بالقرب من منطقة 
باب الطوب مركز مدينة الموصل، وهي من اصغر 
القناطر. وفي منطقة الميدان توجد قنطرة يطلق 
عليها )الميدان(، وتربط منطقة الميدان بشارع 
النبي جرجيس، وكذلك منطقة قليعات، بينما 
تقع قنطرة )باب القلع�ة( في المنطقة التي 
تحم�ل نفس االس�م، وتصل المارة مباش�رة 

بنهر دجلة.
ويش�ير الم�ؤرخ ازه�ر العبي�دي الى ان 
هن�اك قناط�ر هدم�ت في س�نوات س�ابقة 
ومنه�ا قنط�رة البرذعجية، الت�ي هدمت في 
عام 1972، وكان�ت تقع في الطريق المؤدي 
الى الجسر العتيق، والقنطرة االخرى التي تم 
هدمها قنطرة باب جدي�د، بالقرب من مبنى 

محافظة نينوى الحالي.

لم يتعرف الناس البس�طاء في مدن وارياف  العراق في اواخرالدولة العثمانية 

على المس�رح ، ولم يكن العراق يملك النوادي الثقافية واالجتماعية  بالمعنى الذي 

نعرفه االن حتى بداية  منتصف القرن التاس�ع عش�ر ، وكان العامة   يتس�لون في  

اوق�ات فراغهم ف�ي المقاهي والخانات ، ام�ا لتصريف المصالح فيم�ا بينهم ،  او 

للتس�لية ،  اقصد بالعامة هن�ا  الرجال بالتحديد في مجتمعن�ا  الذكوري الذي كان 

يغلق ابواب ومنافذ  اللهو العام على النساء ، و كان  يمنعن من  الخروج  لوحدهن 

بدون محرم  الى الشارع او لزيارة االقارب والجيران بدون سبب اضطراري موجب 

) المرض أوالموت (.  وقد اش�تهرت بغ�داد بكثرة مقاهيها وخاناتها العامرة، وقد 

وصفت بغداد و المدن العراقية آنذاك ، كما ذكر على الوردي ، بأنها اكثر مدن العالم 

في عدد مقاهيها وخاناتها نس�بة لعدد س�كانها ، ويصف الس�واح الغربيين الذين 

شاهدوا بغداد في تلك الفترة للداللة  على كثرة مقاهيها ، بأن هناك بين كل مقهى 

ومقه�ى ، يوجد مقهى .  ويعتبر يعقوب س�ركيس ان اول مقهى اس�س في بغداد 

كان في عهد الوالي ) جغاله زاده ( صاحب الخان المعروف 

) بخ�ان جغان ( وذل�ك في ع�ام 1586 ومكانه االن قرب 

المدرسة المستنصرية

 كانت ه�ذه المقاهي والخانات ف�ي البداية اليرتادها 

لله�و اال المس�تهترون وط�الب اللذة ، وبني�ت ) الخانات 

منها تحديدا في عصور اس�بق من العصر العباسي بكثير 

( كمراك�ز تجاري�ة و لس�كن وأس�تراحة األجان�ب  م�ن 

التجار والغرب�اء المارين الذين ينزلون ف�ي هذه الخانات  

للمكوث المؤق�ت فيها واالس�تراحة، ولتفريغ حمولتهم 

فيه�ا  وتصريفه�ا بالجمل�ة.   وكان م�ن ع�ادة  اصحاب 

المقاه�ي أس�تخدام الغلم�ان الحس�ني  الطلع�ة لتقديم 

القهوة والمش�روبات الى الزبائن ، و كانت تعزف في هذه 

المقاهي الجوق الموس�يقية الغنائية  التي كانت تسمى ) 

بالجالغ�ي ( وكانوا في البداية يكيفون مكانا في المقهى  

الى ما يش�به خشبة المسرح س�مي )بالتخت( نسبة الى 

مصاط�ب المقهى ) التخوت ( التي كانت  عريضة ومتينة 

تجم�ع  كل اثنت�ان منهما م�ع بعض وتس�تخدم كمنصة ، 

يجلس عليها العازفون ومغني المقام او البس�تة ثم اصبحت كلمة )التخت ( تعني 

الجوقة الموسيقية والكورس  ، ويذكر يوسف العاني  عن هذه  المقاهي  في ايامه 

انه لم يكن مسموحا للشباب ارتياد المقهى اال بعد ان تظهر لحاهم .  كان المقهى 

هو المكان  الوحيد الذي يجمع  البالغين من الرجال في اوقات فراغهم   ، فاضافة 

ال�ى ان�ه كان مكان لتب�ادل االخبار وقضاء الوق�ت واللهو  ، و اللق�اء باالصدقاء ) 

الزكرتي�ه( الع�زاب الذي كان م�ن المتعذر في ذلك الوقت  دعوته�م الى البيت الذي 

في�ه حري�م .   والمقهى  ايضا كان مقرا لتصريف وتنظيم  وتنس�يق االعمال  فيما 

بين التجار او الحرفيين او حتى  اصحاب الهواية الواحدة ،  وكان يجتمع  في  هذه 

المقاهي رواد من نوعية واحده   ،  كأن يكونوا من  صنعة   وحرفة واحدة  ، وكانت 

المقاهي تسمى باسم روادها   كمقهى التجار ومقهى البناية ومقهى المطيرجية 

، وكانت هذه المقاهي تتنافس فيما بينها  لجذب الزبائن اليها  بأستئجار المغنيين 

وقراء المقام المعروقين في ذلك الزمان ،  والقصخونية  رواة الحكايات والقصص 

والمالح�م الش�عبية ،  وكانت تق�دم بعضها عروض ) القره ق�وز (  و) خيال الظل 

(، وتخت�ص بعضه�ا في اقامة مباريات صراع الديكة والكباش ، وقس�م آخر منها  

يمل�ك الجفر اللعاب الزورخانة ، وتنش�غل جميع هذه المقاهي في س�هرات ليالي 

رمض�ان بلعبة ) المحيبس( الش�عبية  . هكذا كان  ح�ال المقاهي في العراق  حتى 

بداية القرن الماضي ، اال ان  بعض  هذه المقاهي ) السيما في منطقة الميدان في 

بغداد (   طورت  عروضها  وما كانت تقدمه للزبائن على غرار ماكان  موجودا في 

حلب وايران من مالهي , فأستقدمت راقصات ومغنيات من سوريا ولبنان ومصر  

، وكان هذا االس�تقدام يعتبر تحوال نوعيا في االخالق االجتماعية العامة  ، وأقباال 

منقتحا على  فنون كانت ممنوعة علنا  باعتبارها من المفاس�د  والكفر .   وتحت 

تأثير هذا التطور االجتماعي ، غيرت  هذه المقاهي  ش�كل  بنائها بحيث وفرت في 

المقهى اماكن خاصة للرقص أش�به بخشبة المسرح سميت ) بالمرقص( وتحول 

بعضها فعال الى ملهى ، مثل مقهى سبع  في الميدان ، الذي تحول اسمه الى ملهى 

س�بع . ويؤكد معظم المؤرخون على انه لم تصعد على المرقص في هذه المقاهي 

أم�رأة اال في ع�ام 1908  ،  عندما قدمت الى بغداد م�ن حلب راقصة يهودية تدعى 

) رحل�و( بن�ت فريده العراطه الملقبة ) جرادة ( بدأت ترقص في ) مقهى س�بع( ، 

ثم بدأ ت باقي المقاهي تقلد مقهى س�بع  بجلب الراقصات والمطربات للعمل في 

مراقصه�ا من الش�ام ولبنان ومصر . و توالت فيما بع�د المقاهي التي وفرت فيها 

منصات الرقص  ، على ش�اكلة مقهى س�بع ،  كمقهى العزاوي  ومقهى الس�واس 

وغيره�ا من المقاهي .   جرى كل هذا التطورفي مجال اللهو في بغداد ، قبيل قيام 

الح�رب العالمي�ة االولى ، وبقي لفترة طويلة هو المعبر عن مفهوم ) الش�انو( او  

نمر الفودفيل  التمثيلية الهزلية المس�ماة ) باالخباري ( وهو من  فنون  الش�ارع 

الش�عبي ال�ذي انتقل ال�ى   ) المقاه�ي  والمالهى( تقدم في االماس�ي مع الطرب 

كنم�رة ترفيهية عن الزبائن ، و أخذت  تق�دم يوميا )في المالهي( كفقرة  ختامية 

لحفالتها .
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أعل�ن نادي القوة الجوية ع�ن اقرتابه من إنهاء إجراءات ض�م املحرتف الكامريني 
ماكانجي ليمثل الفريق يف املوس�م املقبل، مؤكدا أن انضمام الالعب مرهون بوصل 
كتاب االستغناء الدويل، فيما أشار إىل أن ماكانجي مثل أندية هنغارية وهو مهاجم 
مميز.وق�ال عضو املكتب اإلعالمي لنادي القوة الجوي�ة محمد عامر العزاوي: إن 
"ن�ادي الق�وة الجوية اقرتب من إنه�اء اإلجراءات 
اإلداري�ة إلكم�ال التعاق�د م�ع املحرتف 
الكامريون�ي مكانج�ي لتمثي�ل الفريق 
يف منافس�ات املوس�م املقبل"، مؤكدا أن 
"انضم�ام الالعب لصف�وف الفريق بات 
مرهون�ا بوصول كتاب االس�تغناء الدويل 
ليتس�نى له االنضم�ام رس�ميا للنادي". 
وأض�اف الع�زاوي: أن "الن�ادي اتفق عىل 
العدي�د م�ن النق�اط رشوط التعاق�د م�ع 
مكانج�ي بصورة مبدئية ول�م يبق إال صل 
الالع�ب لتوقي�ع العقد الرس�مي"، مش�ريا 
إىل أن "ماكانج�ي يلع�ب يف خ�ط الهج�وم 
وه�و مهاجم مميز س�بق له تمثي�ل األندية 
الهنغاري�ة". يذك�ر أن ن�ادي الق�وة الجوية 
سبق له التعاقد مع عدد من الالعبني املحليني 
لتعوي�ض هج�رة بع�ض العبي�ه إىل األندي�ة 
األخ�رى، فض�ال ع�ىل اس�تقطابه ع�ددا م�ن 

الالعبني من شباب النادي.

تغل�ب نادي الرشطة لكرة الس�لة عىل مضيف�ه فريق نادي يلدز 
س�بورت الرتكي بف�ارق 11 نقطة يف مباراة ودي�ة جرت بينهما 
يف إط�ار معس�كر نادي الرشط�ة التدريبي املقام حالي�ا يف تركيا. 
وجاء فوز س�لة الرشط�ة بنتيجة 73 مقابل 62 نقط�ة، يف املباراة 
التي جرت يف قاعة نادي بايكوز سبورت بمدينة اسطنبول الرتكية. 
وانته�ى الش�وطان األول والثان�ي لصال�ح الفريق الرتك�ي 16-19 
و34-31 نقط�ة يف حني تفوق الرشطة يف الش�وطني الثالث والرابع 
بنتيجة 51-46 و 37 -62 نقطة. وتألفت تش�كيلة نادي الرشطة يف 
املباراة من الالعبني احمد فرحان وعالء سليم رزوقي وحسن صالح 
واملحرتفني جمار وجونثن. وتع�د مباراة الرشطة أمام بندك األخرية 
التي يخوضها الفريق ضمن معس�كره التدريب�ي املقام له حاليا يف 
تركيا، الذي يس�تمر لغاية العارش من ش�هر ترشين األول استعدادا 

للدوري العراقي املمتاز لكرة السلة.

ذكر املنس�ق اإلعالم�ي لفريق 
أربي�ل الك�رو ريب�ني رم�زي، 
بأن الفري�ق يواصل تحضرياته 
قبيل مواجهة فريق تشونبوري 
البطول�ة  لحس�اب  التايلن�دي 
األس�يوية، مؤك�داً بأن مس�ألة 
محم�د  امل�ال  ه�وار  انضم�ام 
للفريق الهول�ريي مرهونة بإنهاء 
متعلقاته م�ع فريقه اإليراني.وقال 
ريب�ني رم�زي: إن الفري�ق الهولريي 

يواصل تحضرياته عىل ملعب 
كلي�ة الرتبي�ة الرياضية 
بانتظ�ار أن نحصل عىل 
إىل  الدخ�ول  تأش�ريات 
ملالق�اة  تحض�رياً  تايلن�د 
فريق تشونبوري لحساب 
إياب ال�دور نصف النهائي 
االتح�اد  كاس  ملس�ابقة 
الق�دم  لك�رة  اآلس�يوي 
والعرشي�ن م�ن  الثال�ث  يف 
الشهر الحايل.وبني: أن األمل 

يح�دو العبي هولري للتواجد يف املباراة النهائية 
بالرغم من أننا نحرتم الفريق املضيف بالرغم 
من خس�ارته الثقيلة أمامنا إال انه فريق جيد 
وسيس�تمد قوة إضافية أمام جماهريه التي 
لن تؤثر او تعرقل س�عينا للس�ري بثبات نحو 
لق�ب البطولة اآلس�يوية. وذكر، ان مس�ألة 
انتق�ال الالع�ب هوار م�ال محمد ل�م تكتمل 
كون فريق�ه اإليراني يطالب�ه بملغ من املال 

وهذا األمر ال يعن�ي أدارة أربيل بقدر ما يعني 
الالع�ب نفس�ه ال�ذي يجب علي�ه أن ينهيه 

كون الوقت يمر رسيعاً.

أعلن املدرب املس�اعد ملنتخب الش�باب 
الك�روي أث�ري عص�ام، الثالث�اء، ع�ن 
تقديم اس�تقالته من العمل يف الجهاز 
الفني ملنتخب الشباب، رافضا الكشف 
عن أس�باب االس�تقالة، فيما أشار إىل  
أن هناك مح�اوالت إلقناع�ه بالعدول 
ع�ن االس�تقالة. وق�ال أث�ري عص�ام: 
ان "ش�عورا تول�د لدي بع�دم االرتياح 
بالعمل ضم�ن الجه�از الفني ملنتخب 
الش�باب"، مؤك�دا أن "ذلكم الش�عور 
جعل من�ي أن أفك�ر بع�دم النجاح يف 
االس�تمرار بالعمل". وأض�اف عصام 
أن "أس�بابا أخرى  ال أود الكشف عتها 

جعل�ت مني أقدم اس�تقالتي من 
العمل مع منتخب الش�باب"، 

االستقالة  أس�باب  واصفا 
ال  الت�ي  ب�"الش�خصية 
يمكن التحدث بها يف هذا 
الوقت". وتابع عصام أن 
"هناك مح�اوالت عديدة 
عن  بالع�دول  إلقناع�ي 
قرار االستقالة"، متمنيا 
للمنتخ�ب  "التوفي�ق 
الشبابي وجهازه الفني 
الت�ي  آس�يا  بطول�ة  يف 
ستقام يف اإلمارات خالل 

ترشين الثاني املقبل".

قال عضو االتحاد العراقي لكرة القدم محمد 
ج�واد الصائ�غ ب�ان دكتاتوري�ة 
رئي�س االتح�اد ناج�ح حمود 
ونادوي�ة النائب األول لرئيس 
االتحاد عبد الخالق مس�عود 
الكرة  عبثتا كثريا بمق�درات 
الصائ�غ  وق�ال  العراقي�ة. 
أن  صحفي�ة:  ترصي�ح  يف 
الت�ي  حم�ود  دكتاتوري�ة 
وصلت إىل ح�د الترصيح يف 
التحاد  االجتماع�ات  اح�د 
الكرة بعدم االعرتاف بقرار 
محكم�ة )كاس( مهم�ا 
كانت نتائجها ألنها غري 
إضافة  لالتحاد،  ملزمة 
بالق�رار  تف�رده  إىل 
وعدم استش�ارة أي من 
أعضائه يف أي موضوع 
العراقي�ة.  الك�رة  يه�م 
الش�خص  أن  وأض�اف: 
الوحيد الذي ال يس�تطيع 

ناجح توجيهه أو محاس�بته هو نائبه عبد الخالق 
مس�عود الذي يعمل لخدمة ن�ادي أربيل فقط وال 
عالقة له بأي أمر آخر يهم الكرة العراقية من خالل 

عمله يف لجنة املس�ابقات، وكان اعرتايض 
علي�ه يف هذا الجان�ب حينها بعد أن يبوب 
مباريات نادي أربيل الذي يش�غل منصب 
نائب رئيس�ه من خالل تأجيل مبارياته 
يف حال عدم اكتمال تشكيلته األساسية 
وعدم إرس�ال أي الع�ب إىل املنتخب ويف 
حال�ة وج�ود مب�اراة ألربي�ل حتى أن 
كان�ت مع اضعف الفرق، كما حدث يف 
املوسم املايض عندما لم يرسل العبني 
إىل املنتخ�ب إال بع�د انته�اء مباراته 
مع نادي الحدود.وتابع: أن مس�عود 
يتف�ق م�ع أي الع�ب يوق�ع ع�ىل 
كش�وفات نادي أربيل ب�أن طريقه 
سيكون سالكا إىل املنتخب الوطني 
بمساعدته وهو ما حصل مع كثري 
م�ن الالعبني ومنهم الع�ب امليناء 
املنتقل هذا املوسم أىل أربيل عمار 
عبد الحس�ني الذي اس�تدعاه إىل 

معسكر املنتخب يف الدوحة .

 أعل�ن رئيس مجلس محافظة نينوى جرب العب�د ربه، انه تم التعاقد مع رشكة تركية من 
اجل بناء  ملعب ريايض بمس�احة 20 ألف متفرج وس�ط مدينة املوصل. وقال جرب العبد 
ربه: أن املجلس كان قد منح احدى الرشكات الرتكية إجازة ببناء ملعب كبري يقع وسط 

املوصل يسع ل�)20( ألف متفرج، موضحا أن املالكات الهندسية الرتكية بالتعاون مع 
الجهود الهندس�ية العراقي�ة يف محافظة نينوى بارشت اليوم بوضع حجر األس�اس 
للمعلب يف منطقة باب سنجار وسط املوصل. وأضاف: إن املجلس لم يعلن عن القيمة 
املخصص�ة له�ذا امللعب إال بعد انتهاء العمل به، منوه�ا إىل أن الرشكة حددت نهاية 
عام 2013  موعدا لالنتهاء من بنائه . وأوضح، أن امللعب س�يتضمن قاعات تدريب 
وس�احات رياضية أخرى، إضافة إىل مطعم وكافرتيا للمتفرجني، فضال عن وجود 

متنزه صغري لراحة الالعبني واملدربني خالل فرتات التدريب.

 ذك�ر رئيس لجنة الح�كام يف اتحاد الكرة 
أن حكما عراقيا سيشارك يف قيادة مباريات 

نهائيات آسيا للشباب املقررة انطالقها يف دولة 
اإلمارات العربية مطلع الشهر املقبل. 

وقال ط�ارق احمد: أن الحكم املس�اعد لؤي صبحي 
كلف من قبل االتحاد اآلسيوي لقيادة عدد من مباريات 

نهائيات آسيا للشباب يف اإلمارات كحكم خط. 
وأضاف أن اختيار الحكم الدويل لؤي صبحي جاء بعد اجتيازه 

لالختب�ارات الخاصة بالحكام فضال عن إمكانياته الجيدة التي 
يتمتع بها. 

وكان الحكم الدويل العراقي )حكم خط( حسني تركي قاد عددا من 
مباريات نهائيات آسيا للناشئني التي جرت مؤخرا يف إيران. 

يذك�ر أن ل�ؤي صبحي ه�و نجل الحك�م ال�دويل الراحل صبحي 
أدي�ب ال�ذي كان يع�د من بني اب�رز حكام العرب واس�يا عقد 

السبعينيات.

أك�د النائ�ب األول لرئيس االتح�اد العراقي لك�رة القدم 
عب�د الخالق مس�عود: انه كان م�ن أول الرافضني للقاء 
املنتخ�ب الربازييل يف املوعد الذي ت�م تحديده يف الحادي 
ع�رش من هذا الش�هر لس�ببني األول أن تحقي�ق نتيجة 
ايجابي�ة يمكن أن ي�رتك نوعا من الغ�رور عىل الالعبني 
ونح�ن عىل أب�واب مباراة مصريية أمام اس�رتاليا فضال 
عىل ما يمكن أن ترتكه أية نتيجة س�لبية )ال سمح الله( 
عىل نفسية الالعبني وكنت أفضل أن يلعب املنتخب أمام 
أوزبكس�تان يف قطر يف الثاني عرش من هذا الش�هر كما 
ت�م االتفاق عىل ذل�ك بدال من الس�فر واإلره�اق اللذين 

يمك�ن أن يتعرض لهما الالعبون جراء الس�فر إىل 
الس�ويد والعودة مج�ددا إىل قطر وف�ارق التوقيت 

واألج�واء وه�و أم�ر اتفق ع�ي فيه غالبي�ة أعضاء 
االتحاد، إال أن املدرب زيكو فضل اللعب أمام الربازيل 

عىل مالقاة اوزبكستان ما يعني أننا كنا مجربين 
عىل قبول ذلك مؤك�دا أن ترصيحات زيكو يف 

ان�ه لم يكن راغب�ا يف مواجه�ة الربازيل إذا 
ما كانت صحيح�ة، فانه غري صادق عىل 

اإلطالق ويحاول التهرب من مس�ؤولية 
قيادة املنتخب يف هذا الظرف الحرج من 

املنافسة يف تصفيات كأس العالم ..!!

دبي - سالم المناصير 

ال أدري م�ن أي�ن أبدأ ، فالعقل أحتار وس�ط األهات 
والقل�ب توقف عن�د أعنف الهزات ، فه�ل الخرب حقيقة 
أم أنه�ا ش�ائعة " رشج�ي " تم�ر بعد أي�ام ، فهل تأكد 
رحيله بال وداع أو رفعة يد وهام ، وهل وّدعتنا ضحكته 
الجميل�ة أم أني ما زلت أبالغ يف تأكيد القصص واألفالم 
، يرصُّ عىل الس�ري وحي�داً منفرداً بال جوق�ة حماية أو 
مفارز الوهم ، لألسف الخرب تصدر املشهد والعناويني : 
رحل "وائيل البرصة" أمام أعني ناسه وأهله من دون أن 
يح�رك أحداً لنجدته أو حت�ى لتدوين وصيته ، فكم انتم 

ناكرو الجميل واألفضال !.
مات جس�داً وبقي روح�اً ، صورة باقية مرتس�خة 
ل�ن تفارقنا ألنها أعطت وأبدع�ت وأنصفت ولم تتنصل 
م�ن املس�ؤولية ، ل�ن أزيد يف الرث�اء فيكفي م�اذا حقه 
معارض�وه الرشف�اء وليس القتل�ة الجبن�اء : أخطأنا 
بحقك يا " أبا عباس " ليتك تعود لتجدنا أخوة أشداء !. 
ك�م تمني�ت أن يك�ون موق�ف حكومت�ي املركزية 
أج�رأ وأق�وى مم�ا خ�رج ب�ه مكت�ب الزعامة بس�طر 
تعزي�ة وتنديد ، واألغ�رب صديق الفقيد وزير الش�باب 
والرياض�ة يحرض البرصة ملدينتن�ا الرياضية فيما نيس 
أن مجل�س الع�زاء يبتعد أمت�اراً قليلة ع�ن األرض التي 
منحها محمد الوائيل لتش�يد به�ا حكومتنا " اإلتحادية 
" مالع�ب الخليجي ، ش�خصياً أس�تغربت م�ن موقف 
املهندس جاس�م محمد جعفر الني أعرف مدى العالقة 
والق�رب والتفاهم بني الصديقني منذ ع�ام 2006 أبان 
التحضري ملل�ف الخلي�ج ويومها االتص�االت لم تنقطع 
بينهما الكثر من ثالث س�نوات وتعدت حدود الرسميات 
، ف�ال أظن أن معايل الوزير س�ينكر ال�دور الذي لعبه " 
محاف�ظ البرصة األس�بق " يف رحالت االقن�اع ل�� "أبو 
ظب�ي ومس�قط " وكيف أقنع الكابتن حس�ني س�عيد 
بطي صفحة الخالفات من أجل الوطن وال يشء سواه ، 
كما ال أنىس أن أحد مستش�اري الوزارة كان ينقل دوماً 
عن وزي�ره : الوزارة ترضرت بابتع�اد " محمد مصبح 
" عن س�لطة املحافظة ، فأتمنى منك سيادة الوزير أن 
تخاطب دولة رئيس ال�وزراء بأقرب أجتماع وأن تطلب 
من�ه أن ت��ُس�مى املدينة الرياضية بأس�م "ش�هيدها 
البار" ، وكلن�ا متأكدون بأن ال أحد س�يعارض املبادرة 
بل ستش�هد تأييداً ومباركة النها ستحقق أمنية الفقيد 
الت�ي لم تتحقق برؤية الرصح ش�امخاً زاه�راً ، أرجوك 
معايل الوزير أجعلوها بأسمه فهو يستحق الكثري وأنت 

أول الشاهدين ، أليس كذلك ؟!. 
أخر كالم : برصتي أكتس�ت بالس�واد وس�لطتها لم 
تب�ادر إىل الح�داد ، س�ائق التكيس يرتحم ع�ىل ما فات 
والعج�وز تتذكر التضحيات ، هل رحل أبو عباس أم أنه 
ح�يُّ صامد رغم الج�راح والطلقات ، لم أصدق إىل األن : 

هل فعالً هو مات ؟!.

أرجوكم حققوا 
حلمه !

كل اربعاء

أسفرت قرعة التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 
آس�يا 2015  التي جرت، أمس الثالثاء، يف مدينة 
ميلب�ورن األس�رتالية ع�ن وقوع الع�راق ضمن 
املجموع�ة الثالث�ة الت�ي ضمت كال م�ن الصني 
والس�عودية واندونيسيا. وأس�فرت القرعة عن 
وقوع فرق األردن س�وريا وعمان وس�نغافورة 
ضمن املجموع�ة األوىل يف حني جمعت املجموعة 
الثاني�ة ف�رق إيران والكوي�ت وتايالن�د ولبنان، 
أم�ا يف املجموعة الرابعة فس�تلعب كل من قطر 
والبحرين واليمن وماليزيا، ويف الخامسة تتبارى 
أوزبكس�تان واإلمارات العربي�ة املتحدة وفيتنام 
الياب�ان  منتخب�ات  وضمن�ت  كون�غ.  وهون�غ 
وأسرتاليا وكوريا الجنوبية الحاصلة عىل املراكز 
الثالثة األوىل يف النسخة األخرية من البطولة عام 
2011 التي أقيمت يف العاصمة القطرية الدوحة 
التأهل بشكل مبارش للنسخة املقبلة من البطولة، 

إىل جانب كوريا الش�مالية بطل�ة كأس التحدي 
2012، فيما س�يتأهل أيضاً بط�ل كأس التحدي 
2014. وتحظى التصفيات بمشاركة20 منتخباً 
تم تقس�يمها عىل خمس مجموع�ات، تضم كل 
منه�ا أربعة منتخبات، ويتأهل أول منتخبني من 
كل مجموع�ة إىل جانب أفضل فريق يحتل املركز 
الثالث للنهائيات. وصنف�ت املنتخبات عىل وفق 
نتائجها يف البطولة السابقة إىل 4 مستويات ضم 
األول أوزبكستان وإيران واألردن وقطر والعراق، 
وج�اء يف  املس�توى الثان�ي الص�ني والبحري�ن 
وسوريا واإلمارات والكويت، ويف املستوى الثالث 
حلت السعودية واليمن وعمان وتايالند وفيتنام، 
ويف املس�توى الرابع ج�اءت لبنان وإندونيس�يا 

وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا.
ع�ىل صعيد آخ�ر خ�اض منتخبن�ا الوطني أوىل 
وحدات�ه التدريبي�ة يف مدين�ة ماملو الس�ويدية، 
بعدما اكتملت صفوفه بالتحاق الالعبني نش�أت 

أكرم واحمد ياسني حيث خاضا الوحدة التدريبية 
املس�ائية فور وصول منتخبنا إىل مدينة السويد 
وشهدت الوحدة التدريبية غياب املدرب املساعد 
باسل كوركيس بس�بب بقائه يف الدوحة ملتابعة 
مبارات�ي األردن وُعمان م�ع قطر الودية لتدوين 

بعض املالحظات عىل أن يصل اليوم األربعاء.
وقال موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
داود إس�حاق، إن املدي�ر الفن�ي زيك�و ارتأى أن 
يخ�وض الفري�ق وح�دة تدريبية مس�ائية فور 
وصوله ملواصلة املنهاج التدريبي للمنتخب الذي 
بارش ب�ه ف�ور وصول�ه إىل العاصم�ة القطرية 
الدوح�ة األس�بوع امل�ايض. وقال املدي�ر اإلداري 
للمنتخب العراقي رياض عبد العباس "رغم طول 
الرحلة إال أن التعب زال حني ش�اهدنا اس�تقبال 

ر  لجمه�و العراقي لنا يف السويد. ا
عب�د  وأض�اف 
 : س لعب�ا ا

أن املنتخ�ب خ�اض وحدة تدريبي�ة فور وصوله 
إىل مدين�ة مامل�و جاءت بطلب م�ن املدرب زيكو 
لإلبق�اء ع�ىل الحال�ة البدني�ة لالعب�ني جي�دة 
وتكمل�ت املنهاج الذي ابت�دأ يف الدوحة. وبني: أن 
املنتخب الربازييل س�يصل إىل مدين�ة ماملو اليوم 
األربعاء  بكام�ل نجومه لخوض املباراة املرتقبة 

مع الربازيل .
م�ن جانب�ه ق�ال، مهاج�م منتخبن�ا الوطن�ي 
امج�د رايض: ل�م نتوق�ع أن يك�ون االس�تقبال 
به�ذه الطريق�ة الرائع�ة الت�ي عكس�ت وقوف 
الش�عب العراقي يف الداخل والخارج معنا لعبور 
التصفيات النهائية والتأهل إىل مونديال الربازيل 

.2014
وكان�ت الجالية العراقي�ة يف مدينة ماملو والدول 
املجاورة القريبة للس�ويد متواجدة منذ ساعات 
الصب�اح يف مطار ماملو الس�تقبال وفد منتخبنا 
الوطني، ولدى وصول منتخبنا الوطني إىل املطار 

عمت الفرحة الجمهور العراقي املتواجد.
ووصل إىل مدينة ماملو السويدية مساء أول أمس 
االثن�ني وفد منتخبنا الوطن�ي بكرة القدم قادما 
من العاصمة القطرية الدوحة بعد رحلة استمرت 
تسع ساعات، استعدادا ملواجهة الربازيل وديا يف 
11 من الش�هر الجاري ليع�ود بعدها إىل الدوحة 
ملواجهة اس�رتاليا يف 16 من الشهر نفسه ضمن 
التصفيات اآلسيوية الحاسمة املؤهلة لنهائيات 
موندي�ال الربازي�ل 2014. وض�م وف�د املنتخب 
العراقي كال من، رياض عبد العباس مديرا إداريا 
للمنتخ�ب واملالك التدريبي املك�ون من الربازييل 
زيكو ومس�اعده اي�دو ومدرب اللياق�ة البدنية 
سانتانا وعبد الكريم ناعم مدربا لحراس املرمى 
وقاس�م الجنابي طبيب�ا واملعالجني صالح طرار 
وف�ارس عبد الله واإلداريني حقي إبراهيم وزياد 
عبد الرحمن وداود إس�حاق صحفيا مرشحا عن 

االتحاد العراقي للصحافة الرياضية.

كاميروني ينضم لسرب الصقور
المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

النائب األول: زيكو غير صادق !!

المباشرة ببناء ملعب بسعة 20 ألف متفرج 
وسط الموصل

 العدد )362( االربعاء 10 تشرين االول 2012

أسود الرافدين يخوضون أولى وحداتهم التدريبية في مالمو السويدية..

يواجهون الصين والسعودية واندونيسيا في تصفيات آسيا 2015

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

لؤي صبحي يقود 
نهائيات آسيا 

للشباب

رمزي: أربيل يواصل تحضيراته لتشونبوري التايلندي

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

سلة الشرطة تتفوق على بندك 
يلدز سبورت التركي

عضو اتحادي: 
ناجح ومسعود يتالعبان بالكرة العراقية

استقالة أثير عصام تثير التساؤالت ؟؟
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وقعت منتخبنا الوطني بطل 2007 والس�عودية 
أق�وى  يف  والص�ن  و1996  و1988   1984 بط�ل 
املؤهل�ة  التصفي�ات  قرع�ة  بموج�ب  املجموع�ات 
لنهائي�ات كأس آس�يا 2015 الت�ي س�حبت ام�س 
الثالثاء  يف ملبورن األسرتالية يف حن اجتمع منتخبا 
لبن�ان والكويت يف مجموعة واحدة يف مش�هد مكرر 

لتصفيات كأس العالم 2014.
وعم�ان  وس�وريا  االردن  االوىل:  املجموع�ة   -

وسنغافورة
- املجموع�ة الثاني�ة: اي�ران والكوي�ت وتايالند 

ولبنان
- املجموعة الثالثة: العراق والصن والس�عودية 

واندونيسيا
- املجموع�ة الرابع�ة: قط�ر والبحري�ن واليمن 

وماليزيا
- املجموعة الخامس�ة: اوزبكس�تان واالمارات 

وفيتنام وهونغ كونغ
وقد صنفت املنتخبات وفق نتائجها يف تصفيات 
ونهائي�ات البطولة الس�ابقة، فجاءت أوزبكس�تان 
وإيران واألردن وقطر ومنتخبنا الوطني يف املس�توى 
االول، والصن والبحرين وسوريا واإلمارات والكويت 
يف الثان�ي، والس�عودية واليم�ن وعم�ان وتايالن�د 
وفيتنام يف الثالث، ولبنان واندونيس�يا وهونغ كونغ 

وسنغافورة وماليزيا يف الرابع.
يتأه�ل أول وثاني كل مجموع�ة اىل النهائيات يف 
2015، فضال عن افضل منتخب يحتل املركز الثالث، 
علما بان التصفيات تنطلق يف شباط/فرباير 2013.

وتنض�م املنتخب�ات ال11 املتأهل�ة اىل أصح�اب 
املراكز الثالثة األوىل يف النس�خة املاضية، اليابان 
حامل�ة اللق�ب واس�رتاليا الوصيف�ة وصاحبة 
الضيافة وكوري�ا الجنوبي�ة الثالثة، فضال عن 
كوري�ا الش�مالية بطل�ة كأس التح�دي ع�ام 
2012، وبطل كأس التحدي عام 2014.وكانت 
الياب�ان توج�ت بطلة للنس�خة االخ�رة التي 
اقيم�ت يف قط�ر مطل�ع ع�ام 2011 بفوزها 
عىل اس�رتاليا يف املباراة النهائية.وال ش�ك ان 
املجموعة الثالثة الت�ي تضم العراق والصن 
والس�عودية واندونيسيا س�تكون االقوى يف 
التصفيات، ومن البديهي ان تكون املنافسة 
عىل بطاقتي التأهل محصورة بن منتخبنا 
الوطني والصن والسعودية نظرا لتفوقها 
الفني عىل اندونيس�يا.منتخبنا كان وصل 
اىل ربع النهائي يف النسخة املاضية قبل ان 
يخرس ام�ام اس�رتاليا بصعوبة صفر-1 
بع�د التمدي�د، وس�بق له ان ت�وج بطال 
مرة واحدة عام 2007 يف جاكرتا بتغلبه 
عىل نظره السعودي يف املباراة انهائية 

بهدف يونس محمود.
يخوض العراق حاليا بقيادة مدربه 

الربازي�ي زيك�و غم�ار ال�دور الراب�ع الحاس�م من 
التصفي�ات االس�يوية املؤهلة اىل موندي�ال 2014 يف 
الربازيل، حيث يحتل املركز الرابع يف املجموعة الثانية 
برصيد نقطتن بالتساوي مع اسرتاليا وعمان، يف حن 

ر  تتص�د
نق�اط  بع�ر  الياب�ان 

ويأتي االردن ثانيا وله اربع نقاط.
الص�والت  صاح�ب  الس�عودية  منتخ�ب  أم�ا 

س�ابقا  البطول�ة  يف  والج�والت 
بتتويج�ه بط�ال ث�الث م�رات اعوام 
ووصول�ه  و1996  و1988   1984
اىل النهائ�ي ث�الث مرات ايض�ا اعوام 
1992 و2000 و2007، فان�ه ق�دم يف 
النسخة املاضية اس�وأ بطولة اسيوية 
ع�ىل االطالق اذ خ�رس مبارياته الثالث 
يف الدور االول بش�كل غ�ر متوقع امام 
س�وريا 1-2 واالردن صف�ر-1 واليابان 
صفر-5.كما ان املنتخب السعودي الذي 
يرف عليه حاليا املدرب الهولندي فرانك 
رايكارد خرج من الدور الثالث للتصفيات 
االسيوية.وس�يكون منتخ�ب الص�ن من 
الباحث�ن بقوة عن بطاق�ة للتأهل اىل ربع 
النهائي اذ ما يزال يبحث عن لقبه االسيوي 
االول رغم انه كان قريبا من ذلك عىل ارضه 
عام 2004 قبل ان يخرس يف املباراة النهائية 

امام نظره الياباني.
وتتك�رر املواجه�ة يف املجموع�ة الثاني�ة ب�ن 

منتخبي لبنان والكويت بعد ان تقابال 
ذاته�ا  املجموع�ة  يف 

ضمن الدور الثالث 
التصفيات  م�ن 

اىل  املؤهل�ة 
 ، ل ي�ا ند ملو ا
كان  حي�ث 
س�ببا  االول 
يف  رئيس�يا 

خ�روج الثاني 
بتعادل�ه مع�ه 

عىل  ذهابا   2-2
وف�وزه  ارض�ه 

عليه 1-صفر ايابا 
الكويت.ويتاب�ع  يف 
لبن�ان  منتخ�ب 
الدور  يف  مش�واره 
الرابع من تصفيات 

الربازي�ل  موندي�ال 

حيث 
يحت�ل املرك�ز 

املجموع�ة  يف  الراب�ع 
االوىل برصيد اربع نقاط.
اللبناني  وس�يواجه املنتخب 
ايضا يف التصفيات االسيوية نظره 
االيران�ي ال�ذي يخوض مع�ه غمار 
ال�دور الراب�ع يف الطري�ق اىل كأس 

العال�م، وكان�ت مواجهة الذهاب بينهم�ا يف الحادي 
عر من الش�هر املايض يف بروت اس�فرت عن فوز 
صاحب االرض بهدف لنجمه رضا عنرت.وتقام مباراة 
االياب يف طهران يف حزيران/يونيو املقبل.ومن املتوقع 
ان يحج�ز منتخبا قطر والبحرين بطاقتي املجموعة 
الرابع�ة اىل رب�ع النهائي الفضليتهم�ا عىل منتخبي 
اليم�ن وماليزيا.منتخب البحرين عاش افضل ايامه 
يف نهائي�ات كأس اس�يا حن وص�ل اىل الدور نصف 
النهائي عام 2004 يف الصن قبل ان يخرس بصعوبة 
ام�ام اليابان، لكنه خرج من الدور االول يف النس�خة 
املاضي�ة بعد خس�ارتن امام كوري�ا الجنوبية 2-1 
واس�رتاليا صفر-1 وفوز عىل الهند 5-2.أما منتخب 
قطر ف�كان يف طريقه اىل نص�ف النهائي عىل ارضه 
العام املايض قبل ان يتوقف مش�واره بصعوبة امام 
الياب�ان 2-3 يف دور الثماني�ة.وكان "العناب�ي" بدأ 
البطولة بش�كل سيىء بخس�ارته امام اوزبكستان 
يف مب�اراة االفتت�اح صف�ر-2، ثم تغل�ب عىل الصن 
2-صف�ر والكويت 3-صفر.ويواص�ل منتخب قطر 
مش�واره يف تصفيات كأس العالم ايضا حيث يحتل 
املركز الثالث يف املجموع�ة االوىل برصيد اربع نقاط.

منتخ�ب االمارات بقيادة مدرب�ه مهدي عي ووجود 
جيل م�ن الالعبن الواعدي�ن الذين تأهل�وا اىل دورة 
االلع�اب االوملبية للمرة االوىل يف تاريخهم وش�اركوا 
يف نس�خة لن�دن االخ�رة س�يكون م�ن املرش�حن 
البارزي�ن للتأهل عن املجموعة الخامس�ة اىل جانب 
اوزبكستان.أوزبكس�تان وصلت اىل نص�ف النهائي 
يف النس�خة املاضية قبل ان تخرس بشكل دراماتيكي 
امام اس�رتاليا بس�تة اهداف نظيفة بع�د ان قدمت 
مس�تويات عالية يف الدور االول، يف حن ان االمارات 
خرجت مبكرا بتعادلها مع كوريا الش�مالية صفر-

صفر وخس�ارتها 
الع�راق  ام�ام 
 1 - صف�ر
ن  ا ي�ر ا و

صفر-3.

اع�رب مهاجم اتلتيك�و مدريد االس�باني، الكولومبي ال�دويل راداميل فالكاو 
عن س�عادته بمنافس�ة النجم�ن الربتغايل كريس�يتانو رونال�دو واالرجنتيني 

ليونيل مييس عىل صدارة ترتيب الهدافن مش�را اىل انه يأمل االستمرار يف 
مقارعتهما حتى نهاية املوسم.وس�جل الثالثي 8 اهداف حتى االن بعد 

مرور س�بع جوالت، وقد نجح فال�كاو يف اضافة هدفن اىل رصيده 
هذا املوسم بقيادة فريقه اىل الفوز عىل ملقة 2-1، شأنه يف ذلك 

ش�أن كل من مييس ورونالدو اللذين س�جال هدفن لفريقهما 
يف الكالس�يكو ال�ذي انتهى بتعادل برش�لونة وريال مدريد 

2-2 االح�د املايض.وقال فال�كاو يف ترصيح لصحيفة 
"ال تييمبو" "املنافس�ة محتدمة جدا عىل صدارة 

ترتيب الهداف�ن، لكني اس�تمتع بمقارعتهما. 
يف  عليهم�ا  تفوق�ت  النن�ي  بالفخ�ر  اش�عر 

اح�دى املراح�ل هذا املوس�م، وامل ان اس�تمر يف 
منافس�تهما الطول فرتة ممكنة".ويف اطار متصل، 

اعترب العب وسط ريال مدريد وبرشلونة سابقا االملاني برند 
شوس�رت بان فال�كاو ال يقل اهمية عن مي�يس ورنالدو وقال 

"حاليا فالكاو مثل مييس ورونالدو، الثالثي من كوكب اخر".يذكر 
ان شوسرت دافع عن الوان ريال مدريد ايضا من 1990 اىل 1993.

أعلن رئي�س الحكومة املكلف يف جورجيا بيدزينا ايفانيش�فيي 
ع�ن قائم�ة األس�ماء املرش�حة لش�غل الحقائ�ب الوزاري�ة يف 
الحكومة الجديدة، ورش�ح ايفانيش�فيي العب ميالن السابق 
كاخ�ا كاالدزه ملنص�ب نائ�ب رئي�س ال�وزراء يف حكومته 
لينتق�ل الالعب ال�دويل الجورجي من املالع�ب الرياضية 
إىل أعىل املناصب السياس�ية ومراك�ز اتخاذ القرارات يف 
القيادة الجديدة.ويعرف عن كاالدزه الذي ترأس قائمة 
مرش�حي "حل�م جورجي�ا" يف االنتخاب�ات الربملانية  
األخ�رة أنه ش�خص ثري تربع بتكاليف بناء كنيس�ة 

يف جورجيا قبل س�نوات وحاربته الس�لطات الجورجية بش�دة 
بسبب نش�اطه املعارض عن طريق إفالس مرصفه الذي يملكه 
يف العاصمة تبلييس. وش�ملت التشكيلة الوزارية الجديدة ليفان 
كيبياني املرش�ح لحقيبة الرياضة والش�باب وه�و ابن الالعب 

دافيد كيبياني. 
وبدأ كالدزه مسرته الكروية يف نادي دينامو تبلييس الجورجي 
يف عام 1993 واقتنصه دينامو كييف األوكراني بس�بب قوته يف 
الدفاع واستبس�اله الكبر. وأصبح كاالدزه أغىل العب جورجي 
يف التاريح حن اش�رتاه نادي ميالن اإليطايل يف صفقة بلغت 16 
مليون جنيه اس�رتليني يف ع�ام 2000. وش�غل كاالدزه العديد 

من املراكز ف�وق أرضية امليدان مثل قلب الدفاع والظهر األيرس 
والوس�ط املداف�ع يف بعض األحيان ليس�اهم بق�وة يف إنجازات 
مي�الن ع�ىل الصعيدي�ن املحي والق�اري بالفوز ب�دوري أبطال 
أوروب�ا. ولع�ب ال�دويل الجورج�ي أوىل مباريات�ه م�ع منتخب 
ب�الده أمام نظره الق�ربيص يف عام  1996 وش�ارك يف حمالت 
التأهل إىل بط�والت كأس العال�م 1998 و2002 و2006 وكذلك 
يف كأس أوروبا يف عام�ي 2000 و2004. واختر كاالدزه أفضل 
الع�ب يف جورجي�ا يف عامي 2001 و2002 بالرغم من املش�اكل 
التي واجهته يف حياته الش�خصيه مثل خطف شقيقه ملدة أربع 

سنوات ثم قتله يف عام 2006.

رفض امل�درب اإليطايل الش�اب فيتش�ينزو مونتيال 
التعلي�ق ع�ىل األقاويل التي ُتش�ر لوجود مش�كلة 
ب�ن زيمان مدرب روما واملتوس�ط ال�دويل اإليطايل 
، ليقول مازحاً أنه كان يتمنى لو  دانيي�ي دي روسيِّ
يضم دي روسيِّ مس�تغالً ه�ذا األمر !.مدرب والعب 
روما الس�ابق كان هو هدف مكربات سكاي إيتاليا 
الصوتي�ة للتعلي�ق ع�ىل تجاهل زيم�ان إقحام دي 
روسيِّ يف تش�كيلته يف مباراة أتاالنت�ا املاضية لرد : 
"أنا سعيد ألنني ال أواجه مشكلة مشابهة، تعليقي 
ع�ىل األمر؟ ال تعليق، ربم�ا أفكر يف رشاء دي روسيِّ 

!".لكن إل إيروبالنينو تحدثها بعدها بجدية 
ع�ن األمر : "ع�ىل الرغ�م من أنن�ي ُمرتبط 

، لكنني أود  ذهنياً وعاطفياً مع الجيالوروسيِّ
أن أظ�ل بعي�داً عن هذه العالق�ة الخاصة بن 

املدرب والالعب".ُيذكر أن زيمان كان قد استبعد 
�و من  الثالث�ي دي روسيِّ وأوزفالدو وبورديسُّ

مب�اراة روم�ا األخرة ض�د أتاالنت�ا، لُتثار 
أقاويل تؤك�د أن دي روسيِّ أخرب املقربن 

إليه أن�ه كان ُيفضل مونتيال مديراً فنياً 
للذئ�اب عوضاً عن امل�درب البوهيمي 

التشيكي.

ت�وج املدي�ر الفن�ي إليفرتون 
ديفي�د مويس بجائ�زة أفضل 
ال�دوري اإلنجليزي  م�درب يف 
املمتاز لشهر ايلول "سبتمرب" 
املايض وفًقا إلختيارات أعضاء 
اإلنجليزي�ة  األندي�ة  رابط�ة 
املحرتف�ة، حي�ث تعت�رب هذه 
هي املرة التاس�عة التي يتوج 

فيها بالجائزة الشهرية.
واس�تطاع موي�س ال�ذي يعد 
ثالث أقدم مدرب يف الربيمرليج 
قيادة التوفيز إىل املربع الذهبي 
 4 لع�ب  حي�ث  اآلن،  حت�ى 
مباريات يف ش�هر سبتمرب فاز 
يف مبارات�ن وتع�ادل يف مبارة 

وخرس أخرى. 
بالجائ�زة  تتويج�ه  وعق�ب 
أن  اإلس�كلتندي  امل�درب  أك�د 
ل�دوري  الرتق�ي  ه�و  هدف�ه 
أبط�ال أوروب�ا، وق�ال ملوق�ع 
ناديه الرس�مي "م�ن الصعب 
حًق�ا التأه�ل ل�دوري أبط�ال 
أوروب�ا عندما تلعب يف الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از، لك�ن لن 
أقول أننا لن نستطيع أن نفعل 

ذلك".
أض�اف "إذا فش�لنا يف الرتقي 
وذهبن�ا  األبط�ال  ل�دوري 
لل�دوري األوروبي فليكن ذلك، 
ولكن يف الس�نوات األخرة كنا 
قاب قوس�ن من التأهل، لكن 
كن�ا ننه�ي البطول�ة يف املركز 

س  د لس�ا ا
والس�ابع أو 
ذلك  الثامن، 

نح�ن نريد أن 
نفع�ل ذل�ك ع�ىل 

أقل تقدير".
ويعت�رب موي�س من 
يف  املدرب�ن  أنج�ح 
اإلنجلي�زي  ال�دوري 
امتالكه  رغ�م  املمتاز 
أقل ميزانية بن كافة 

لكنه  البطول�ة،  أندي�ة 
نج�ح يف وض�ع فريقه 

ضم�ن مص�اف األندي�ة 
تنافس  والت�ي  الكبي��رة 

ع�ىل املراك�ز املتقدمة منذ 
توليه منصبه عام 2002.

ذك�رت تقاري�ر اخبارية ام�س أن حالة من االس�تياء 
الش�ديد تعم العبي فريق برشلونة اإلسباني بخصوص 
ترصيح�ات مدافع ري�ال مدريد، الربتغ�ايل بيبي حولهم.

وكان بيبي قد رصح عقب مباراة الكالسيكو األحد املايض 
والتي انتهت بالتعادل بن الربسا والريال بهدفن ملثليهما أن 

العبي النادي الكتالوني يميلون ل"األداء املرسحي والتمثيل"، 
يف اللعبات املشرتكة.وقالت جريدة )أس( الرياضية اإلسبانية 
أن العبي الربس�ا يش�عرون بحالة من الغضب الش�ديد بسبب 
ترصيح�ات الالعب الذين يعتربونه "عنيفا للغاية".وكان املدير 
الفني لربشلونة اإلسباني تيتو فيالنوفا قال ردا عىل ترصيحات 
بيب�ي أنه يجب أن يتم اع�داد مقطع فيديو يضم كل "الركالت" 
العنيف�ة الت�ي س�ددها بيب�ي لخصومه.والطري�ف يف األمر أن 
جري�دة )س�بورت( الرياضي�ة ذات النزع�ة الكتالوني�ة نرت 
أس�م عىل موقعها االلكرتوني مقطعا يضم مجموعة من أعنف 
ألع�اب بيبي ضد العبي الخصم تحت عنوان "بناء عىل طلب من 

فيالنوفا".يذك�ر أن أداء الالع�ب الربتغ�ايل يتمي�ز يف العنف بل 
والقس�وة يف بعض األحيان عىل مهاجمي الفرق املنافسية 

وهو األم�ر الذي جع�ل بعض وس�ائل االعالم 
اإلسبانية تطلق عليه لقب "الجزار".

المستقبل العراقي/ متابعة

عشرون فريقًا يتنافسون على عشرة مقاعد في نهائيات كأس آسيا 2015
تستضيفها قارة استراليا
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ديفيد مويس األفضل في البريميرليغ

بركان غضب في برشلونة تجاه بيبي!
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مونتيال : أتمنى شراء دي روسي !

فالكاو يستمتع بمنافسة 
ميسي ورونالدو

كازورال 
أفضل مدفعجي

تح�ىل امل�درب اإليطايل أندري�ا س�رتاماكيوني بالتواضع 
عندما ش�ببهه رئيسه ماس�يمو موراتي بجوزيه مورينهو 
م�درب ريال مدري�دورصح امل�درب الش�اب للمحط�ة اإلذاعية 
اإليطالية " راديو سبورت ":" كلمات الرئيس تشعرني بالفخر لكن 
ال يس�عني إال االبتسام فأنا ال أساوي ش�يئا بجانبه فمورينهو فاز 
بكل يشء وأنا لم أفعل أي يشء مقارنة به . وبالتأكيد إنجازات مورينهو هي 
حلم كل مدرب ش�اب لقد كن�ت محظوظا عندما أخذت من�ه بعض النصائح 

لكن الفرصة لم تسنح يل بمشاهدته وهو يدرب يف امللعب ..."

اك�د مهاج�م مانشس�رت يونايتد واين رون�ي بانه لي�س قلقا لعدم تس�جيله اي 
هدف حتى االن يف املوس�م الحايل يف مختلف املس�ابقات علما بانه خاض س�ت 

يف مباري�ات فق�ط بع�د ان غاب لف�رتة ش�هر الصابة بج�رح عميق 
س�اقه.وكان روني سجل 35 هدفا املوسم املايض، لكن 13 

العبا مختلفا س�جل هدفا عىل االقل ملانشس�رت يونايتد 
هذا املوس�م ورون�ي ليس واح�دا منهم.بي�د ان الولد 
الذهب�ي ال�ذي يعت�رب رابع افض�ل ه�داف يف تاريخ 

النادي اك�د بانه ليس قلق�ا بقوله "طاملا 
نحقق الف�وز يف املباريات فانا لس�ت 

قلق�ا. اذا س�جلت، كان ب�ه. هناك 
العبون اخرون يستطيعون تسجيل 
دور  للفريق".واختل�ف  االه�داف 
روني هذا املوس�م مع ق�دوم املهاجم 
الهولن�دي روبن فان ب�رس وتحديدا يف 
املب�اراة االخرة ضد نيوكاس�ل حيث لعب يف 
خط الوس�ط وراء املهاجمن االساسين.وقال 
"الدور الجديد يعجبني فانا دائم الحركة يف امللعب 

وسابذل قصارى جهودي ملساعدة الفريق".وكشف 
"لم ندافع بش�كل جي�د يف املباريات االوىل يف املوس�م 

الحايل، والل�وم ال يقع عىل رباعي خط الدفاع وحده 
بل عىل الفريق باكمله. اعتقد باننا صححنا االمور 

يف املباراة ضد نيوكاسل )3-صفر(".

اختر اإلسباني س�انتي كازورال كأفضل العب يف أرسنال 
اإلنجلي�زي يف س�بتمرب/أيلول امل�ايض ليك�رر انج�از 
الش�هر الس�ابق.وجاء يف موقع أرس�نال االلكرتوني 

"س�انتي بدأ ش�هر س�بتمرب باحراز هدف وصناعة 
أخ�ر للوكاس بودولس�كي يف مرم�ى ليفربول، وقدم 
أداء رائعا يف اكتس�اح ساوثهامبتون 6-1 عىل ملعب 
االمارات".وف�از كازورال يف االس�تطالع ال�ذي أجراه 
الن�ادي ع�ىل موقع�ه االلكرتوني عق�ب حصوله هىل 

29.4% م�ن األصوات متفوقا عىل زميله يف الفريق كارل 
جيكنسون الذي حصل عىل %21.4.

ستراماشيوني : ال أساوي شيئا 
مقارنة مورينهو!

روني غير قلق 
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ترشيح نجم الميالن لمنصب نائب رئيس وزراء جورجيا
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

         بغداد/ المستقبل العراقي

صالون التجميل هو املكان الذي تعش�قه 
الفتيات ويرتدنه بني حني وآخر يف مناسباتهن 
الخاص�ة والعام�ة، أو م�ن اج�ل الحص�ول 
ع�ى مظهر ج�ذاب ومتج�دد، وأحيان�ا للقاء 
الصديق�ات، فيعتربنه امل�كان الذي يجدن فيه 
الراحة والعناية والجمال ويفتحن فيه خزائن 

األرسار بأريحية وتلقائية.
س�ارة تعم�ل يف مرك�ز تجمي�ل يف بغ�داد 
تحدثت حول الصبغات التي يتم اس�تخدامها 
من ماركات مختلفة، وماركات كريم األساس 

الذي يعد األهم يف عملية املاكياج.
تق�ول »أن�ا أنص�ح الزبونة بما يتناس�ب 
معها من ماكياج وترسيحة وقصة شعر وذلك 
م�ن خالل تجربتي وخربت�ي يف العمل وأحاول 

إقناعها باألفضل لها«.
وبالنهاية تعمل ما تطلبه الزبونة الن عى 

حد قولها: »الزبون دائما عى حق«.
وتذك�ر أن تعليق�ات الش�خص املصاحب 
للع�روس دائم�ا تث�ر غضبها لكنه�ا تحاول 

الصرب والعمل بهدوء.
وتذك�ر مراكز التجمي�ل املتنوعة أن كثرا 
من النس�اء والفتيات اللوات�ي يرتدنها يطلبن 
قصات ش�عر وماكياج وترسيح�ات الفنانات 
املعروف�ات عى الس�احة الفنية مث�ل صبغة 
ش�عر نجوى ك�رم ونان�ي وماكياج إليس�ا 

وهيفاء وهبي ونوال الزغبي والكثرات.

وه�ذا م�ا تؤك�ده ه�دى حات�م صاحبة 
صال�ون نس�ائي »دائم�ا الفتيات والس�يدات 
يرغب�ن يف مواكب�ة املوض�ة حتى ل�و لم تكن 

تتناسب معهن«.
وبني اخت�الف ذوقه�ا م�ع أذواق الزبائن 
تواجه مش�كلة يف اقناعه�ن بما يليق بهن من 
أل�وان ماكي�اج وصبغات إضاف�ة إىل القصات 
الت�ي تناس�ب الوج�ه توض�ح: »أق�دم كل ما 
اس�تطيع م�ن النصيح�ة واإلقن�اع للزبائ�ن 
ولك�ن بالنهاية اعمل ما تري�ده الزبونة إن لم 

تقتنع«.
ومس�تغربة تقول بأن الكثر من زبونات 

املرك�ز لديهن ه�وس املوضة ويأتني بأس�ماء 
غريبة لقصات الشعر كاسم الفراولة وغرها 
ويك�ون باألص�ل اس�م القص�ة يشء ليس له 

عالقة باألسماء التي يتداولنها.
ونظ�راً الختالف أن�واع البرشة تس�تخدم 
م�اركات تتن�وع م�ا ب�ني ميبل�ني ولوري�ال 
لتتناس�ب م�ع طبيع�ة ب�رشة كل زبونة عن 
األخ�رى إضافة إىل انها تختار األفضل من بني 
املاركات من خالل التجريب للمنتج قبل البدء 

يف اعتماده.
كم�ا أن هناك اختالفا يف ألوان البرشة مما 
يتطلب ألوانا ونوعية جيدة لتتناس�ب مع هذا 

االختالف، حس�ب إح�دى العام�الت يف إحدى 
صالونات التجميل.وتش�ر مراكز التجميل إىل 
أنها دوما تحاول التطوير باستخدام املاركات 
الجديدة يف الس�وق من خ�الل املتابعة الدائمة 
للمج�الت والبحث يف االنرتنت حتى يتم إرضاء 

كافة األذواق واأللوان.
وتختلف نظرة الناس والفتيات حول ثقتها 
بصالون�ات التجمي�ل، فتؤكد مل�ى انها تجرب 
ال�وان الصبغات دائما وتنوع يف ماكياجها بني 
الفاتح والغامق عى حس�ب املناس�بة وتقول 
:«ال اتردد يف املجازفة مع صالونات التجميل«.

وتعارضها عبر التي توضح بأنها بالرغم من 

اقرتاب موعد زفافه�ا إال أنها التجرب يشء يف 
صالونات التجميل.

وبيشء م�ن الدعاب�ة تقول التوأم س�هى 
ومنال »نجرب ألوان الصبغات واملكياج ولكن 
باعت�دال دون املبالغ�ة حفاظ�ا ع�ى برشتنا 
وش�عرنا، أم�ا بالنس�بة للتجمي�ل وتنظي�ف 
البرشة فقلي�ل ما نجد مختص�ني بهذا املجال 
لذا ال نج�ازف به«.وبهذا تكون اآلراء واألذواق 
تختلف من ش�خص آلخر ويبقى إرضاء الذات 
هو األهم بالنس�بة للفتيات من كافة املراحل 
العمري�ة حت�ى ل�و كان�ت املوضة ال تناس�ب 

املجتمع وعاداته.

يقوده�ا  الت�ي  الربيطاني�ة  األرس  أن 
املتزوج�ون س�تصبح أقلي�ة بحل�ول 
ع�ام 2050 ج�راء فش�ل الحكومة يف 
ب�ذل املزي�د ملعالج�ة التف�كك األرسي 
بسبب افتقادها إلسرتاتيجية واضحة 
لحماي�ة تماس�ك األرس.وأظه�رت أن 
ع�دد املتزوجني يف بريطاني�ا انخفض 
بنس�بة 5% عى م�دى العق�د املايض، 
يف ح�ني ارتفع ع�دد الرجال والنس�اء 
الذين يعيشون معاً خارج اطار الزواج 
بنس�بة 3%، وعدد العائالت التي تعتمد 
عى معي�ل واحد بنس�بة 2%.وتوقعت 
الدراس�ة أن ينخفض ع�دد املتزوجني 
بحل�ول   %57 نس�بة  إىل  بريطاني�ا  يف 
ع�ام 2031، وإىل 49.50% بحل�ول عم 
2047، مم�ا س�يحتم ع�ى الحكوم�ة 
إدخال تس�هيالت رضيبية للمتزوجني 

كوسيلة لتشجيع الزواج.

      بيروت/ وكاالت

ذكرت صحيفة »الديار« اللبنانية 
أن الفنان�ة هيف�اء وهب�ي س�تتقدم 
بدع�وى ضد مل�ك البحري�ن حمد بن 
عيىس آل خليفة لقيامه ب�«إزعاجها«، 
خ�الل وجوده�ا برفقته ع�ى اليخت 

الذي يملكه.
أن »إزعاج«  وأضافت الصحيف�ة 
اش�تباك  إىل  وص�ل  لوهب�ي  املل�ك 
باألي�دي بينها وبينه »فق�ام الحرّاس 

برضبها«.

هيفاء وهبي
 تقايض ملك البحرين 

لت«إزعاجها«!!

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل
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العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

الكاتب والباحث الدؤوب الدكتور سعد العبيدي يتعرض يف كتابه 
الق�ادم مللحمة الجيش العراقي منذ تأسيس�ه واىل حله ونهايته وما 
رافق�ه م�ن أقدار وأحداث جعلت�ه عى الدوام يف غر وضعه الس�ليم 
,واىل اللحظ�ة األخرة ...وملخص النحس ال�ذي الزمه يرتكز جله يف 
السياس�ة وما جرت�ه عليه من انحرافات وتش�ويهات ووهن ..ومن 
بني تجلياتها ما بتنا نسميه بامليلشيات ...وبما يذكرنا باملؤمن الذي 
ال يل�دغ م�ن جحر مرت�ني لنتأكد ب�أن  العراق يلدغ م�ن ذات الجحر 
مرات ومرات ...فقد تش�كلت امليلشيات مع الحكم الجمهوري وبما 
ع�رف يف وقتها املقاومة الش�عبية وما اش�اعته من العس�كرة ومن 
وجود طرف يس�تحوذ عى السلطة وعى البندقية ..ثم تلتها األنظمة 
األخرى بميلش�يات أخرى ...الحرس القومي ,والجيش الشعبي واىل 
آخر الشوط الذي يفقد فيه الحصانة كل من يتلفظ باسم امليلشيات 
ق�د يزعجه�ا  ....وص�وال إىل تف�كك املنظوم�ة العس�كرية ..ومعها 
الس�وية السياسية والوطنية ...وكل يأخذ شطره يف تمزيق وإرهاق 
العراق وهو راض وس�عيد ويبتس�م لنفسه إىل أن يصحو عى تهشم 

جمجمته ...
األكيد ووفق املعاير املوضوعية واالعتبارات األخالقية والنفسية 
املتخصص بها الباحث واملؤلف فإن العراقي كان استثنائيا يف خواصه 
وصفاته واستعداداته وبما أهله إلقامة أول حضارة عى األرض ..بل 
وتدشني الحياة عى األرض ..وانه قرين النخلة يف رسوخه وشموخه 
...وألن رأس النخل�ة يندفع يف االرتفاع ويحلق يف الفضاء وانه حامل 
رس حياته�ا ووجوده�ا ..وأنها من دون س�ائر األش�جار تموت من 
رأس�ها فإن العراقي ش�غوف بالكربياء ومفعم بحس الكرامة ويجد 
يف الق�وة أفضل الضمانات  ...والقوة بكل معانيها ومن بينها املادية 
الرادعة ...ولكنه فهم القوة باملعنى الساكن ..الجامد البليد ...ودون 
تطور وإبداع ..وظل كما شيخ القبيلة يتمرتس وراء مسلحيه سارع 
إلقامة امليلش�يات والتنظيمات املسلحة أداة للهيبة وفرض الرأي ثم 
الف�وز بالس�لطة إىل أن تحول الجيش إىل جه�از انقالبي واىل محبط 
للمؤامرات وتنفيذ مآرب الطموحني )بمش�يخة(ولكن بمعنى جديد 
..ال تت�ورع عن اس�تخدام حت�ى املق�دس المتالك القوة والس�طوة 
والتي�زاب ال�ذي يذي�ب ويدمر وح�دة املجتمع ويط�وح بالبلد قرونا 

أخرى إىل الوراء ....
كأن الدكتور والعميد والس�يايس والكاتب سعد يرمي من كتابه 
الجدي�د للقول أن مس�رة ومص�ر العراق قد تجس�د يف الجيش منذ  
تأسيسه وفتوى املرجعيات الدينية يف جنوب العراق بتحريم االنخراط 
يف صفوف�ه رفض�ا لالنكلي�ز... واىل حله ونهب معس�كراته وتحريم 
املرجعيات الدينية األخرى االنخراط ببديله نكاية باألمريكان,,مرورا 
بمسوخ امليلش�يات التي انتهت إىل جعله أش�به بميلشيات لألحزاب 

..فكانت النهاية املستمرة.

ينته�ي الع�ام 1987م  بمع�ارك بال مالمح فكردمن�د هذا الجبل 
بتضاريسه املخيفة أخذ من العراقيني مأخذاً والقفز عى القمم بات 
هواية الطرفني املتحارب�ني دون أن يحقق أي منهم غايته، بدأ العام 
األخر للحرب، هدوءا وس�كينة ثم اش�تعاال لم ينطفئ حتى انطفاء 
الح�رب فقد بدأت سلس�لة املع�ارك التي تحول فيه�ا العراقيون من 
الدفاع إىل الهج�وم، كانت تلك املعارك ورغم النجاحات التي تحققت 
فيها مدعاة للتس�اؤل فالتحول الذي حص�ل يف مجريات الحرب أثار 
حفيظ�ة الكثرين ورغم ذلك فقد كان إيق�اع املعارك رسيعاً وكانت 
الخس�ائر يف صفوف العراقيني أقل وطأة مم�ا كانت عليه يف املعارك 
التي س�بقتها، كان استخدام كل وسائل املوت متاحاً أمام صدام من 
أجل حس�م املوقف، توغلت القوات العراقي�ة يف العمق اإليراني ثانية 
وكأن التأري�خ يعيد نفس�ه مج�دداً فها هي األرت�ال العراقية تمخر 
عب�اب الب���ر ال البحر لتصل إىل نق�اط لم تصلها، ال أح�د يفهم ما 
يجري فالجيش اإليراني يكاد أن يكون خارج اللعبة والحرس الثوري 
هذه القوة الضاربة التي اعتادت أن تضع عى جباه مقاتليها الخرق 
الخ�رضاء التي كتب عليها )يا ش�هيد( تالش�ت ولم تع�د قادرة عى 
الصمود فكل يشء تغر وانقلبت الصورة ولم تحتج القوات العراقية 
إىل أيام طويلة للحسم بل أن ما حصل يف التوكالت األخرة )إذ سميت 
ه�ذه العملي�ات بتوكلنا عى الله( وأخذت تسلس�الت م�ن واحد إىل 
أربعة بعد أن س�ميت معارك تحرير الف�او )رمضان مبارك( لكونها 
حصلت يف بداية شهر رمضان الكريم كان مدعاة للذهول، الكل يرى 
أن الع�راق قد انترص وأن االستس�الم اإليراني ب�ات واقعاً وعليه فأن 
)خ�رض وهيلة( عادت من جديد وأن )ش�بل زين القوس يس�لم عى 
القس�طل وس�يخربه بأننا عدنا، عدن�ا ولن نرحل( كما الش�ط عاد 
ول�م يعد لخ�ط التالوك من وج�ود، انتهت الحرب وأعل�ن اإليرانيون 
انتهاء الحرب وتوقفت آلة املوت يف )ثمانية- ثمانية من العام الثامن 
والثمان�ني م�ن القرن العرشين( وب�ات الرقم )8( ه�و الرقم األكثر 
ش�عبية يف الع�راق حتى خيش البعض من أن يق�وم علماء الدين من 
بطانة أمر املؤمنني العبد الفقر إىل الله صدام بن حسني بأن يعيدوا 
النظر يف إحالل الزواج من أربعة ليكون الزواج من ثمانية هو األصح 
وبذل�ك يخلد ه�ذا اليوم ويف ذات الوقت يقض�ون عى ظاهرة األرامل 
الت�ي باتت تقلق نجل قائد األمة عدي من أن يؤدي بقاؤهن بال زواج 
إىل االنحراف وبالتايل س�يكون مضطراً الستخدام فدائييه األبطال يف 
حز رقابهن، نعود إىل نهاية الحرب فقد وضعت الحرب أوزارها وعاد 
املقاتل�ون إىل عوائله�م وبدأت رحلة البحث ع�ن املفقودين وتطلعت 
عيون النس�وة واألطفال إىل الشوارع مع كل طلعة فجر علها تشاهد 
األرسى وه�م عائدون من أرسهم، إال أن املصيبة األكرب كانت عندما 
وجد العراقيون أن ش�طهم الذي حاربوا من أجله قد ضاع وأن خرض 
قد طلق هيلة وهاجر االثنان معاً إىل إيران وهكذا انتهت الحرب األوىل 

لصدام دون أن يحقق ما وعد به األنام.

  * حاتم حسن  

  * حسن البيضاني

وأد ...بطتولتتة

صتدام واحلتروب 
والنتائج باملقلوب  

انشغاالت

بين السطور

مديــر التحريــر 

      أوتاوا/ وكاالت

اس�تنجدت امرأة كندية بالرشطة بعد اكتشافها إعالناً عى اإلنرتنت يعرض 
ابنها للبيع.

وذك�رت أن رشطة الخّيال�ة امللكية الكندي�ة تلّقت اتصاالً م�ن امرأة تّدعي 
عثورها عى إعالن يعرض طفلها للبيع عى االنرتنت باس�تخدام صور له س�بق 

أن نرشتها عى حسابها يف موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.
وقال الضابط يف رشطة الخيالة إن اإلعالن أزيل هذا األس�بوع، مشراًَ إىل أن 

املحققني الجنائيني الرقميني لديهم مشتبه به.
واعت�رب بري�ت أن “مرتكب هذا العمل لديه ح�س فكاهة منحرف، إذ يضع 
إعالناً يعرض فيه طفالً للبيع”، مش�راً إىل أن الجاني نفسه نرش يف وقت سابق 

إعالناً يعرض كلباً نافقاً للبيع.

تصفحت االنرنت فوجدت طفلها 
معروضا للبيع !

 UPI /لندن      

ذكرت دراس�ة جديدة نرشتها أول 
من أمس صحيفة »دي�ي تلغراف« أن 
املتزوج�ني يف بريطاني�ا س�يصبحون 
أقلي�ة بحل�ول الع�ام 2050. ووجدت 
الدراس�ة، التي أصدرها مركز العدالة 
االجتماعي�ة، ب�أن ال�زواج كان حكراً 
وبشكل متزايد عى الطبقات الوسطى 
والعليا يف بريطاني�ا، يف حني كان نحو 
50% م�ن املتزوج�ني الج�دد من ذوي 
الدخ�ل املنخف�ض. وقالت إن النس�بة 
ارتفعت إىل 80% بالنس�بة للمتزوجني 
الذين يتقاضون رواتب سنوية ترتاوح 
ب�ني 21 و 31 أل�ف جنيه إس�رتليني، 
للمتزوج�ني  بالنس�بة   %90 وبنس�بة 
الذي�ن يتج�اوز دخله�م 50 ألف جنيه 
إسرتليني يف الس�نة.وأضافت الدراسة 

املتزوجون سيصبحون أقلية
يف بريطتانيتا عتام 2050

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

     بغداد / ومع

اقامت الجمعية العراقية للتصوير امسية ثقافية للفنان واملصور الصحفي فالح 
خيرب عى قاعة الجمعية اليوم االثنني . واس�تعرض خيرب خالل االمس�ية مس�رته يف 
العم�ل الصحفي والصعوبات التي واجهته خالل االربعني عاما املاضية خصوصا وان 
العراق كان يعاني طوال املرحلة السابقة من تاريخة جراء الحروب التي زج فيها من 
قبل النظام السابق، فضال عن املعانات التي عاشها العراق بعد عام 2003 وحتى االن.  
واوض�ح خيرب خالل االمس�ية التي حرضتها وكالة انباء املس�تقبل ان » من اس�باب 
نجاح�ه وعمله يف اك�رب وكاالت االنباء العاملية وحصده العديد م�ن الجوائز كانت اثر 
الظروف الصعبة التي مر فيها العراق«، مبينا ان االلم واملعانات التي يعانيها الصحفي 
العراق�ي لها االثر الكبر يف تطوير موهبته وتمي�زه عن باقي الصحفيني واملصورين 
يف العال�م« . م�ن جانبه ق�ال عضو الجمعي�ة العراقية للتصوير س�لمان الرشع ان » 
الجمعية ستس�تمر يف اقامت االمس�يات الفنية للمصورين الصحفي�ني الرواد، وذلك 
من اجل استذكار مسراتهم الفنية وتوظيف التجارب التي مر فيها الرواد لالستفادة 

منها من قبل املصوريني الصحفيني الشباب« .

اجلمعية العراقية للتصوير تقيم امسية ثقافية للمصور الصحفي فالح خيرب 

املستقبل  مؤسس�ة  استنكرت 
العراقية للصحافة والنرش محاولة 
اختط�اف عب�اس رايض العامري 
مدير مكتب رئيس لجنة العالقات 
الخارجي�ة النيابية الش�يخ همام 
الجه�ات االمنية  حم�ودي، داعية 
اىل توفر الحماي�ة االزمة للجهات 

املسؤولة .
وذك�ر بي�ان صحف�ي ملكت�ب 
رئيس مجلس االدارة االس�تاذ عي 
الدراج�ي ان »محاول�ة اختط�اف 
العامري من قبل بعض الجماعات 
االرهابي�ة ،تع�د محاول�ة اليقاف 
الوطني�ة  الش�خصيات  جه�ود 
للع�راق  بأخ�الص  والع����امل�ة 

الجديد«.
واضاف« نس�تنكر بشدة هذه 
االعم�ال االجرامي�ة والت�ي تؤرش 
ورخيص�ة  خبيث�ة  نواي�ا  وج�ود 
ملحاولة اضع�اف الجهود الوطنية 
وابن�اء  للع�راق  خدم�ة  املبذول�ة 
ش�عبه«، يذكر ان العامري تعرض 
ملحاولة اختط�اف اليوم الثالثاء يف 

شارع النضال وسط بغداد.

رئيس جملس ادارة 
مؤسسة املستقبل 
العراقية يستنكر 

حماولة اختطاف مدير 
مكتب الشيخ محودي

UPI /فلوريدا       

التهم رج�ل من فلوري�دا كمية من الح�رشات بغية 
الفوز بمسابقة قبل أن يفارق الحياة.

ونقل�ت صحيف�ة »ميام�ي هرال�د« األمركي�ة عن 
الس�لطات، قوله�ا إن إدوارد أرش�بولد، م�ن بالم بيتش 
ش�ارك يف مس�ابقة أكل خالله�ا كمي�ة م�ن الرصاصر 
والدي�دان، لكن ما لبث أن خرج من مكان مغامرته حتى 
انه�ار وس�قط أرضاً فنقل إىل املستش�فى حي�ث أعلنت 

وفاته عى الفور.
وأش�ارت الس�لطات إىل أنها س�تخضع جث�ة الرجل 
البال�غ من العمر 32 س�نة للترشيح بغية تحديد س�بب 

الوفاة.
وذكرت الصحيف�ة أن أياً من املش�اركني اآلخرين يف 

املسابقة لم يشعر بالعياء.
يذك�ر ان الفائز بهذه املس�ابقة هو م�ن يأكل أكرب 

كمية من الحرشات خالل 4 دقائق من دون أن يتقيأ.
وقالت الرشطة ان أرش�بولد أكل عرشات الرصاصر 

والديدان.

التهَم حرات ليفوز بمسابقة.. فامت !!
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الفتيتات وهتوس املوضتتة: شعتر نجتوى ونانستي
 ومتاكيتاج هيفتاء واليستا


