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           المستقبل العراقي/خاص
أك�د مص�در مطلع ف�ي إقلي�م كردس�تان أن »األس�لحة التي 
اش�تراها مسؤولون كرد من إس�رائيل لم تكن مخصصة لإلقليم، 
إنم�ا كانت »مس�اعدة مش�روطة« ألكراد س�وريا ضمن مخطط 
لتدريبه�م وتجهيزه�م وتس�ليحهم«.وقال المصدر الذي لم يش�أ 
الكش�ف عن اس�مه، في تصريح خص به »المستقبل العراقي« إن 
»حكومة اإلقليم تحاول إنش�اء نواة عس�كرية تش�ابه إلى حد ما 
حزب العمال الكردس�تاني في حال بقاء الرئيس الس�وري بش�ار 
األسد في منصبه«، مبيناً أنه »في حال رحل فإن هؤالء المسلحين 
سيش�كلون مركزاً للحكم الكردي السوري الجديد الموالي لرئيس 
اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وحزبه«.وأوضح المصدر 
أن »إس�رائيل وافقت على الصفقة شرط عدم ذهاب األسلحة إلى 
اي�دي جماعات مس�لحة، وان يضم�ن اإلقليم بقاءه�ا بيد االكراد 

الس�وريين«، مش�يراً إل�ى أن »إس�رائيل تدعم عمليات االنقس�ام 
والتشرذم في الدول العربية لتكون دويالت مشابهة السرائيل من 
حيث الحجم وعدد الس�كان خدمة ألهدافها الس�تراتيجية طويلة 
االمد في الشرق االوسط«. من جانب آخر، قال المصدر إن »سبب 
وقف الس�عودية تمويل المعارضة السورية باألسلحة، هو مطلب 
أميركي، الس�يما بعد جزء كبير من تلك االسلحة وصلت إلى ايدي 
الجي�ش الس�وري الحكومي«، مبين�اً أن »المعارض�ة قامت ببيع 
األس�لحة للحكوم�ة مرة أخرى واف�ادوا م�ن أموالها«.ولفت إلى 
أن عدداً كبيراً من رجال المعارضة قاموا ببيع األس�لحة لعش�ائر 
عراقية مجاورة لسوريا على الحدود المشتركة، مبيناً أنه »بالتالي 
تتحول المؤامرة الخليجية التركية التي كانت ترمي إلفراغ العراق 
من األس�لحة إل�ى ذهاب أم�وال الخليج وتركيا الت�ي انفقت على 

تسليح المعارضة السورية إلى العراقيين«.
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كردستان تستورد اسلحة من ارسائيل للسيطرة 
عىل مناطق الكرد السورية !!

 آخر معلومات                         : جريمة سجن تكريت نفذها عنارص من محايات اخلط االول للمقبور 
صدام.. وبمساعدة سياسيني كبار ومتويل بـ 5 ماليني دوالر !!!

الرتبية متنع وسائل االعالم من “تصوير واقع املدارس املرتدي”

ملاذا اخلشية من وجود 
سالح سرتاتيجي بيد 

احلكومة ؟!
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الواليات املتحدة واليابان مهددتان بأزمة مالية كبرية

زيارة املالكي ملوسكو تثري قلق اجلريان »املرتبصني« !!

          المستقبل العراقي/وكاالت
أعلن�ت قيادة القوات البرية، أمس األربعاء، عن تس�لمها مل�ف الصحوات بتوجيه من 
القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، مؤكدة أنه ال يمكن االستغناء عنهم في هذه 
المرحلة.وقال قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان خالل مؤتمر صحفي عقده 
في مقر قيادة القوة البرية ببغداد إن “القائد العام للقوات المس�لحة نوري المالكي وجه 
بنقل إدارة ملف الصحوات من مديرية األمن واالس�تخبارات التابعة إلى وزارة الدفاع إلى 
قيادة القوات البرية”، مبيناً أن “األخيرة ناقشت اليوم كل ما يحتاجه هذا الملف من دعم 
وإس�ناد، بحضور مستشار رئيس الحكومة لش�ؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، 

ومسؤولي الصحوات في عموم العراق”. 

القوات الربية تتسّلم ملف الصحوات
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االقتصاد العراقي.. تعطل 
القطاعات اإلنتاجية.. 
وختلف استثامري !!

           المستقبل العراقي/خاص
ع سياسي في إقليم كردستان أن يشهد عام 2013 تظاهرات حاشدة في اإلقليم ضدَّ  توقَّ
عائل�ة رئيس اإلقليم مس�عود بارزاني التي حكمت لعقود وصاحب�ت األنظمة القمعية ضد 
أبناء الش�عب الكردي، بحسب قوله.وأكد المصدر أن الش�عب الكردي يعاني من دكتاتورية 
عائلة بارزاني، مشيراً إلى أن الموظفين في اإلقليم يعانون من أزمات حاّدة السيما السكن، 
مبيناً أن عائلة بارزاني اس�تحوذت على األراضي التي كان من المفترض أن يحصلوا عليها.

وأش�ار إلى أن المجتمع الكردي ينظر لرئيس الوزراء نوري المالكي بعين االحترام ألنه اقل 
موظ�ف عراقي يتقاض�ى من حكومته قروضا كثي�رة وقطع أراضي، مبين�اً أن الفرق بين 
اإلقلي�م والمركز هو األمن وهذا ما يجعل رئيس الوزراء موضع اتهام، بحس�ب قوله. وأكد 
المصدر أن األغوات األتراك يحكمون اإلقليم بغطاء رس�مي كردي، مبيناً أنهم اآلن يديرون 
عمليات تجارية واس�تثمارية على طريقة المافيا، مشيراً إلى أنهم "يجبرون أي كردي على 
هاً إلى أن  بي�ع أرضه أو داره ف�ي أي منطقة كانت في حال كانت صالحة لالس�تثمار"، منوِّ
هناك مس�ؤولة "تتقاضى أمواال طائلة مقابلها". وأشار إلى أبناء الرئيس وأقاربه يعيشون 
ف�ي منتجع�ات أوروبا وأميركا ويتنعمون بأموال الكرد بينم�ا يعيش 70 بالمئة من األكراد 

تحت خّط الفقر بحسب وصفه.

مذكرات قبض ضد ستة من الضباط الكبار

           بغداد/ المستقبل العراقي
  كش�فت عض�و القائم�ة العراقية النائ�ب وحدة الجميل�ي عن تقديمها طلب لرئاس�ة 
البرلمان من اجل اس�تجواب محافظ بغداد صالح عبد الرزاق. وقالت الجميلي، في تصريح 
صحفي امس االربعاء، ان من واجبات البرلمان التشريع والمراقبة، ما يعني ان كل برلماني 
يمتل�ك الحق في اس�تجواب المس�ؤولين التنفيذيين. 
وأضاف�ت الجميلي انه�ا قدمت الى رئاس�ة البرلمان 
طل�ب باس�تجواب محافظ بغ�داد صالح عب�د الرزاق 
خالل االسبوع المقبل. وانتقدت الجميلي ما وصفته 
ب�”تعال�ي محافظ بغداد عل�ى البرلمانيين من خالل 
رفض�ه حضور جلس�ات االس�تضافة ل�ه داخل 

لجنة الخدمات واالعمار البرلمانية”.

إستجواب حمافظ بغداد االسبوع املقبل

لنفطي��ة« لمخلف��ات ا ء »ا لدول��ة تح��ت غط��ا لمهرب��ون يس��تعملون ش��احنات ا ا

ص2

تفاصيل ص 3 

تفاصيل ص 3 

ص3

النــاتـو يلــوح للتدخــل يف األزمـــة الســوريـة

رسالة تركية تتودد: كل اخلالفات يمكن جتاوزها !!
16 أل��ف جن��دي أميرك��ي يس��تعدون للع��ودة إل��ى بغ��داد 

لمافيا« لترك يدي��رون اإلقلي��م بطريق��ة »ا غ��وات ا أ

كردستان مقبلة عىل تظاهرات حاشدة 
ضد بارزاين !!

زيت الغاز "الكاز" يف جيوب الرأسامل األردين.. 
والعراقيون يأكلون احلرصم !!

دور أيتام بابل شبه فارغة يقطنها 
ص4ستون يتياًم فقط !!

خملوع 
تونس.. يستعد 

لـ »كشف 
املستور«

ص12
ص16

جنني يف بطن أمه 
"يلّوح" بعالمة 

النرص  !
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

ق�رأت ن�ص الرس�الة الت�ي وجهه�ا الكات�ب ابراهيم 
الصميدعي لرئيس الوزراء نوري المالكي ودققت في المتن 
طويال، وتفحصت لوعة الكاتب وهمه وغمه وهدفه وغرضه 
من وراء دعوته االمتناع عن زيارة روسيا وعدم ابرام صفقة 
االس�لحة الروس�ية فلم اج�د مما ذهب اليه الكاتب يش�كل 
س�ببا كافي�ا للذه�اب وراء المخاوف من ع�دم الذهاب الى 
موس�كو سوى سبب وحيد على ما اظن يرتبط بالخوف من 
ردة الفع�ل االمريكي�ة وما يمكن ان ينجم ع�ن قرار عراقي 
بش�راء سالح من روس�يا فيما االعتقاد السائد في الواليات 
المتحدة االمريكية واوس�اط عراقية مس�ؤولة ان واشنطن 
هي من ح�رر العراقيين وهي المس�ؤولة ع�ن حياتهم من 

رغيف الخبز حتى رغيف الكالشنكوف!.
ان�ا مع صفقة االس�لحة الروس�ية ش�ريطة ان تكون 
صفقة من النوع الذي ال يكسفنا )على قول المصريين( في 
االحتفاالت العس�كرية التي جرت في 6 كانون عيد الجيش 
العراق�ي حي�ن توقف�ت دباب�ة اوكراني�ة ام�ام منصة االخ 
الرئيس المالكي اثناء توالي تقدم القوات العراقية بمعداتها 
واسلحتها وكراديسها المنظمة وقد وضعت يدي على قلبي 

عشيتها وتذكرت حادثة المنصة المصرية عام 1982!.
انا مع الصفقة العسكرية وهي االكبر في تاريخ شراء 
العراق لالسلحة الروس�ية على االقل بعد نهاية حكم صدام 
حس�ين س�بقتها صفقة عس�كرية قيل لي انها ابرمت مع 

الجانب الروس�ي باربعة مليارات و500 مليون دوالر..حين 
تكون الطائرات فيها حديثة ردا على الجانب االمريكي الذي 
تلكأ ف�ي ابرام صفق�ة الطائرات االمريكية اف 16 بس�بب 
م�ا يجري من مش�اكل بين الحكوم�ة العراقية واالخوة في 
اقليم كردس�تان وقد يكون الط�رف االمريكي هو الذي دفع 
الحكومة العراقية الى ابرام الصفقة مع الروس الن ما فعله 
كان تدخال واضحا في شؤون محلية يمكن السيطرة عليها 
وحلها وهو ما جرى فعال قبل ايام على مستوى مستحقات 
الشركات االجنبية المنقبة عن النفط في الحقول االتحادية 
في االقليم وربما تكون الخطوة االمريكية استفزازا لنا نحن 
العراقيي�ن لهذا ذهب�ت الحكومة العراقية الى روس�يا لكي 
تقول لالمريكي اننا نحترم كل االتفاقيات االطارية ونحترم 
الجهد االمريكي باس�قاط النظام الدكاتوتري لكننا نتوقف 
طوي�ال عند مس�ألة التس�لح النها مرتبطة بوضع س�يادي 
ووض�ع اقليم�ي متفجر وتحدي�ات تفرض اس�تكمال عدد 

وعديد القوات المسلحة العراقية لمواجهة هذه المخاطر.
خش�يتي في التفاصي�ل، وليس في الكليات الس�يادية 
التي مر عليها الصميدعي بتثاقل كبير.. ان خشيتي، واقولها 
امام االخ رئيس الوزراء هي في طريقة حماية هذه االسلحة 
م�ن خطر العيون االرهابية التي تفك�ر ليل نهار في كيفية 
السيطرة عليها ووضع اليد على نوعياتها االستراتيجية ومن 
يس�تطيع االفالت من قبضة سجن تس�فيرات تكريت دولة 
الرئيس ويحتفظ بالموبايالت واالس�لحة الخفيفة واجهزة 
االيب�اد ويتعاط�ى المعلومة االمنية مع خليت�ه الحزبية في 

الخ�ارج ويخطط وينجح في االس�تيالء عل�ى منطقة لعدة 
س�اعات ويخرج منها دون ان يقدم جريحا واحدا قادر في 

االستيالء على نوعيات من هذا السالح!.
خش�يتي ليس�ت من "الزعل االميركي" بل من الزعل 
التكفي�ري، وه�و يس�مع ويتابع زي�ارة رئيس ال�وزراء، 
وي�رى ف�ي مرب�ع الص�ورة التلفزيونية ص�ورة المالكي 
وبوتي�ن وهما يش�هدان توقي�ع الصفقة، اذ س�رعان ما 
يت�م التخطيط لمث�ل هكذا نوع م�ن العملي�ات/ وأتمنى 
ان ال تأت�ي اللحظة الن�ي نصحو فيها في ي�وم من االيام 
العراقية المليئ�ة بالمفخخات والعملي�ات االرهابية على 
خب�ر يتحدث ع�ن عملية نوعي�ة لالره�اب المحلي، وهو 
يضع يده على كميات من السالح الستراتيجي خاصة انه 
موجود ببنايات ومخازن في مناطق غير آمنة بابو غريب 

والتاجي والمشاهدة!.
ه�ذه المعلوم�ة االمنية كان من المفت�رض ان تكون 
"س�رية" علي وعل�ى غيري من الصحفيي�ن فكيف امكن 
الوص�ول اليه�ا ان ل�م تك�ن المس�ألة االمني�ة ف�ي البلد 

"مفضوحة" ويمكن الوصول اليها بال عناء او وجل؟!.
ان�ا م�ع ع�راق ق�وي بالس�الح الروس�ي واالميركي 
والتش�يكي واالنكليزي، ومع منظمة متطورة تكنولوجيا 
تحم�ي الس�يادة الوطني�ة من عملي�ات اخت�راق اقليمية 
شرس�ة، لكنن�ي � دول�ة الرئي�س � م�ع عملي�ات نوعية 
تقوم بها قواتنا المس�لحة ومكت�ب القائد العام واالجهزة 

االستخبارية لحماية هذا السالح.

ملاذا اخلشية من وجود سالح سرتاتيجي بيد احلكومة ؟!

           بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مدير ع�ام دائرة ش�ؤون المواطنين 
والعالقات العامة ف�ي األمانة العامة لمجلس 
الوزراء محمد طاهر التميمي، إن الدائرة بدأت 
عملي�ة تحويل سياس�تها م�ن إدارة المواطن 
إلى خدمته عبر نوافذ الدائرة المتعددة، مشدداً 
في الوقت نفسه على ضرورة التعاون المثمر 
والمشترك بين أقسام ش�ؤون المواطنين في 
ال�وزارات من جه�ة، والصح�ف الوطنية من 
جه�ة أخرى، م�ن خ�الل متابع�ة مقترحات 
وش�كاوى المواطني�ن الت�ي تنش�ر ف�ي هذه 
الصحف، حس�ب التوجيه�ات األخيرة لألمانة 
العام�ة لمجل�س ال�وزراء. وج�اء ذل�ك خالل 

االجتماع التداولي المش�ترك الذي عقد صباح 
امس االول مع مدراء أقسام شؤون المواطنين 
الصح�ف  ممثل�ي  بحض�ور  ال�وزارات  ف�ي 
المحلية، من بينها "المستقبل العراقي" التي 
تسلمت كتاب شكر وتقدير من االمانة العامة 

لمجلس الوزراء لمتابعتها المستمرة 
لش�كاوى وهم�وم المواطني�ن، 

األمي�ن  مع�اون  وبرئاس�ة 
ال�وزارات  لش�ؤون  الع�ام 
والمحافظات رحمن عيسى 
حس�ن. وقال بي�ان للدائرة 
تلقت "المس�تقبل العراقي" 

نسخة منه أمس إن "المعاون 
نياب�ة  وتقدي�ره  ش�كره  ق�دم 

عن األمي�ن العام لمجلس ال�وزراء إلى جميع 
أقس�ام ش�ؤون المواطنين وجمي�ع الصحف 
الوطنية التي تهتم بشؤون المواطنين". وقال 
مدير عام دائرة ش�ؤون المواطنين والعالقات 
العام�ة إن "الدائ�رة تعد في الوق�ت الحاضر 
لمش�روع النظام االلكتروني الذي 
يربط الدائرة بجميع األقس�ام 
في ال�وزارات والمحافظات 
والدوائ�ر غي�ر المرتبط�ة 
ب�وزارة لضم�ان س�رعة 
األقس�ام  م�ع  التواص�ل 
ف�ي التعامل مع ش�كاوى 
وإنجازه�ا".  المواطني�ن 
التميم�ي أن "ه�ذا  وأض�اف 

اللق�اء يعتب�ر ثم�رة للعالق�ة التي ب�دأت بين 
الصحاف�ة وأقس�ام ش�ؤون المواطني�ن بناًء 
عل�ى ال�دور الفاعل للرقي�ب الصحف�ي بينه 
وبين والمؤسس�ة التنفيذية عبر نافذة أقسام 
شؤون المواطنين". من جانبهم، تحدث مدراء 
أقس�ام ش�ؤون المواطنين في ال�وزارات عن 
الخطوات واآلليات المتخذة من قبل أقسامهم 
وتعاملهم مع ش�كاوى المواطنين التي تنشر 
في الصح�ف الوطنية وم�دى طبيعة التعاون 
المش�ترك فيما بينهما، إضافة إلى المش�اكل 
التي تعيق عملهم والحلول الكفيلة بتجاوزها، 
كم�ا قدم ممثل�و الصحف إيج�ازاً عن طبيعة 
تواصل الصفحات الخاصة بهموم المواطنين 

مع شكاواهم الواردة إليهم. 

جملس الوزراء يشكر                              ويدعو للتعاون يف متابعة شكاوى املواطنني

         المستقبل العراقي/خاص

قال مصدر ف�ي وزارة التربية إن “الوزارة عممت 
على إدارات المدارس عدم السماح بالتصوير أو دخول 
لت أي مدير أو  الصحفيي�ن إليها”، الفتاً إلى أنه�ا “حمَّ
مدرس تنش�ر صورة لصفه أو مدرسته عقوبة إدارية 
م�ع نقله إلى محافظة ثانية غي�ر محافظته”. ويأتي 
هت منظمات دولية عاملة في  التشديد هذا، بعد أن وجَّ
العراق انتقاداً شديداً لواقع البنية التربوية في العراق، 
مش�يرة الى حالة خطيرة للمس�يرة التربوية في البلد 
السيما في ظل الثروات المتوفرة والمتاحة فيه. وبينت 
تقاري�ر دولي�ة أن واق�ع التعلي�م في م�دارس التربية 
للتعلي�م االبتدائي يعاني من مش�كالت كثي�رة تتجلى 

بوضوح في اكتظاظ الصفوف بالتالميذ، مش�يرة إلى 
أن مع�دل التالميذ في المدارس في األقضية والنواحي 
يت�راوح ب��50-80 طالبا ف�ي الصف الواح�د خاصة 
جنوب�ي الع�راق. وأّك�دت ان االكتظ�اظ يمث�ل نقطة 
انطالق األمراض واألوبئة االنتقالية بين الطالب مشيرة 
إل�ى أن ع�دم توف�ر المقاع�د الكافية للطلب�ة يضطر 
نصفهم النزول على األرض اثناء االمتحانات الفصلية 
والش�هرية واليومية أيضاً. وطالبت المنظمات الدولية 
وزي�ر التربية بإعالن إعالمي صري�ح يفتح فيه أبواب 
الم�دارس أم�ام االعالم والصحافة، مؤك�دة أن معرفة 
حقيق�ة المدارس يتيح الحقيقة أمام العالم مؤكدة أن 
هذا األمر سيتيح تدفق األموال من المانحين لمساعدة 

أبناء العراق من طالب الصفوف االبتدائية.

           بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وكال�ة الطاقة الدولية أم�س أن 50% من 
صادرات النفط العراقي تصدر إلى دول ش�رق آس�يا، 
مؤك�دة أن إنت�اج العراق من النفط س�يرتفع إلى 20 
ملي�ون برميل بحل�ول 2020 معظمها م�ن المناطق 

الجنوبية. 
وق�ال مدي�ر الوكالة فات�ح بيرول عل�ى هامش 
عرض تقرير لها بش�أن آفاق الطاق�ة في العراق، إن 
"الع�راق يصدر 50% من نفطه إلى دول ش�رق آس�يا 
فيما يص�در النصف اآلخر إل�ى دول العالم األخرى"، 

الفتا إلى أن "هذه الكميات المصدرة آلس�يا س�تزداد 
خ�الل الفترة المقبل�ة لتصل إل�ى 80%". وأضاف أن 
"الطلب على النفط من دول شرق آسيا سيزداد خالل 
الفت�رة المقبلة خاصة من قبل الصي�ن"، مرجحاً أن 
"ترتف�ع الص�ادرات النفطي�ة العراقي�ة للصي�ن إلى 
مليونين برميل يوميا"، مشيراً إلى أن "العراق سيصل 
بصادرات�ه النفطي�ة إلى س�تة ماليين برمي�ل يوميا 
خ�الل عام 2020 وال�ى أكثر من ذلك م�ع حلول عام 
2035"، مبين�ا أن "معظم الزيادة في اإلنتاج النفطي 
العراقي س�تأتي من الحقول النفطية الكبيرة خاصة 

في المناطق الجنوبية".

           بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت هيئ�ة اإلذاع�ة البريطاني�ة 
»ب�ي ب�ي س�ي«، أن أس�لحة مخصص�ة 
للجيش السعودي ُس�رِّبت إلى المتمردين 
س�ي«  ب�ي  »ب�ي  وقال�ت  الس�وريين. 
صنادي�ق  ثالث�ة  »ش�اهد  مراس�لها  إن 
موجهة من الش�ركة المصّنعة لألس�لحة 
إل�ى الس�عودية ف�ي قاع�دة يس�تعملها 
المقاتل�ون المتمردون ف�ي مدينة حلب، 
لك�ن وصولها إلى المدينة الس�ورية غير 
مع�روف، ول�م ُيس�مح لمراس�ل الهيئ�ة 

بتصوير محتوياتها«.

والذخي�رة  األس�لحة  أن  وأضاف�ت 
األوكراني�ة  داس�تان  ش�ركة  »صّنعته�ا 
المتخصصة في مجال األس�لحة البحرية 
والصاروخية، وُعثر عليها داخل مس�جد 
في مدينة حلب«. وقالت الهيئة إن وجود 
األس�لحة »يدل بوضوح عل�ى أن جهة ما 
ف�ي الخليج تس�اعد بنش�اط المتمردين 
الذين ُيقاتلون إلطاحة الرئيس الس�وري 
بشار األس�د، لكن مس�ؤولين سعوديين 
اتصلت به�م رفضوا التعلي�ق«. وأضافت 
»بي بي س�ي« أن مصادر في المعارضة 
السورية أكدت لها بنحو خاص أن األخيرة 

تتلقى المساعدة من السعودية وقطر.

الطاقة الدولية: 50 % من صادرات النفط العراقيمنع وسائل االعالم من “تصوير واقع املدارس املرتدي”
 لدول رشق آسيا

أسلحة خمصصة للجيش السعودي يف حلب !!

تير
يكا

كار

            المستقبل العراقي/ خاص 

نعم.. أنها قضية تهريب الكاز "زيت الغاز" عبر 
شاحنات عراقية عمالقة الى مجموعة من "أصحاب 
االختص�اص" في األردن، وقد كبدت تلك العملية كما 
يق�ول مص�در أردني خزين�ة الدول�ة األردنية وجيب 
المواط�ن خس�ائر بمئ�ات الماليين من ال�دوالرات.. 
وإذا كانت تلك "القضية" ش�غلت الرأي العام األردني 
االقتص�ادي والسياس�ي والقضائ�ي، ورفع�ت فيها 
الحجب وتكشفت عبر حقائق، وسقطت من خاللها 
وجوه فس�اد عمالقة ف�ي عمان، لكنها م�رت عندنا 
مرور الك�رام كما م�رت قبل عدة أي�ام حادثة هرب 
102 إرهاب�ي م�ن س�جن تس�فيرات تكري�ت.. ولم 

نعتبرها قضية وال هم يحزنون!.
"القص�ة"  ي�ورد  كم�ا  االردن�ي  المص�در 
ل�"المس�تقبل العراقي" يقول: ان الش�ركة العراقية 
مملوك�ة من القطاع الخاص، وتتحايل على القوانين 
ف�ي بلدها "مع العل�م ان ال ش�ركة مملوكة للقطاع 
الخ�اص، وتس�تطيع بي�ع ال�كاز للدول والش�ركات 
خارج العراق ما يعني ان هذه الشركة الوهمية كانت 
واح�دة من الحيتان المملوكة ألش�خاص ربما تكون 
لديهم صالت وعالقات بالمؤسس�ات او الشخصيات 
"العمالقة في البلد"، وال احد او وس�يلة إعالمية في 
العراق تابعت او وقفت على األمر منذ تاريخ الفضيحة 
الى اليوم. تهريب الكاز ايها الس�ادة العراقيون، كان 
يتم تهريبه منذ س�نوات والشركة كما يقول المصدر 
األردني تعمل على تهريب النفط الخام ومش�تقاته، 
حيث عملت الش�ركة على تهري�ب آالف االطنان من 
زي�ت الغاز ال�ى االردن بابراز بيانات من بلد المنش�أ 
تش�ير الى ان الش�ركة تص�در ال�ى االردن مخلفات 
نفطية!. والس�ؤال العراقي الذي توجهه "المستقبل 
الع�راق  يحم�ل  ال�ذي  االردن�ي  للط�رف  العراق�ي" 
مس�ؤولية اس�تهداف اقتصاده الوطني: كيف دخلت 
تلك الشاحنات الى االردن ووصلت الى مخازن رجال 
ممثلين في عمان، وبقية الم�دن االردنية، ومن مهد 
السبيل لهذه الشاحنات من الدخول مع ان العراقيين 
الداخلي�ن والخارجي�ن م�ن عم�ان واليه�ا يعرفون 
الطريقة واالس�لوب "الجافي�ن" اللذين يتعامل بهما 
رج�ال الجمارك االردنيون مع العراقيين وس�ياراتهم 
الخصوصي�ة والعامة والس�يارات الكبي�رة المحملة 
بالوقود؟!. كيف يمكن تس�هيل مهم�ة مهرب ما اذا 
ل�م يكن هنالك اتفاق مس�بق مع المهرب االساس�ي 

القاب�ع ف�ي بيته بمع�ان او الزرقاء او ه�ذا المقرب 
من الديوان الملكي؟!. يقول المصدر االردني ان زيت 
الغاز بي�ع للمصان�ع االردنية بطرق غير مش�روعة 
باقل من 100 دوالر من سعر المصفاة األردنية، وتلك 
المعلومة كان�ت وجهت ضربة كبيرة للمنتج االردني 
ما كبد الشركة األردنية خسائر بالماليين، ليس هذه 
الس�نة، وبتاريخ صدور المعلومة في 2012/9/9.. 
ان كل القضية وم�ا فيها على قول العراقيين هي ان 
المهربي�ن العراقيين ماه�رون ف�ي التمويه ورجال 
الجم�ارك االردني�ة عب�ر غط�اء رج�ال ف�ي الحياة 
السياس�ية االردنية كانوا يدخلون زيت الغاز على انه 
مخلفات نفطية وتتهرب الشركة من دفع الضرائب.. 
فتص�وروا الخب�رة المهرب�ة والش�ركة الهارب�ة من 
الضرائ�ب وجرأة رجال ف�ي الوطنية االردنية هدفهم 
بي�ع المحصول واالفادة منه في محاربة اس�رائيل!. 
"المس�تقبل العراقي" س�ألت المص�در االردني عن 
الكيفية التي يتم فيها تهريب المخلفات فقال واللوعة 
يفضحه�ا الغضب الكام�ن في الص�در: "بالتحقيق 
وبعد الكش�ف ع�ن جميع مالبس�ات القضي�ة تبين 

الت��حاي�ل  ان عملي�ات 
والت�هري�ب تت�م 

م  بقيا

الش�ركة العراقي�ة "المهرب" وبالترتيب مع ش�ركة 
تخلي�ص اردني�ة بادخال م�ادة "زيت الوق�ود" كما 
يسمونها االردنيون ال�"fuel oil" الى االردن علما ان 
هذه المادة اليسمح باستيرادها وبيعها اال من خالل 
مصف�اة البت�رول االردنية صاحب�ة االمتياز بموجب 

اتفاقيات موقعة بين االردن والعراق!.
الس�ؤال ال�ذي اطرح�ه داخلي�ا ه�و، م�ن ه�و 
المس�ؤول ع�ن الح�دود العراقي�ة من ه�ذه الناحية 
اليس�ت المديري�ة العامة للجم�ارك التابع�ة لوزارة 
المالي�ة ووزارة الداخلية اين كانت تلك المؤسس�تان 
والجهت�ان العراقيت�ان م�ن ه�ذه العملي�ة التي تعد 
االعلى واالخطر منذ س�نوات على ح�د قول المصدر 

االردني؟!.
يخلص المص�در متابع تلك القضي�ة وتأثراتها 
العمودي�ة على "جيب المواط�ن" االردني الى القول 
"مسلس�ل عمليات التهريب والتحايل تبدأ من العراق 
حيث تقوم الشركة بشراء وتحميل مادة زيت الوقود  
م�ن االراض�ي العراقي�ة "س�وق س�وداء" باللهجة 
االردنية.. بسعر300 دوالر للطن الواحد وهو اقل من 
نصف السعر الحقيقي للطن الواحد 
البال�غ 700 دوالر اميرك�ي!. 
الم����ص�در  ويتاب�ع 
ونظرا  االردني.. 
زي�ت  الن 

الوقود ال يتم اخراجه من العراق اال بموجب اتفاقيات 
دولية فان الش�ركة العراقية تق�وم بالتالعب بتزوير 
البيان�ات واالفص�اح عن م�ادة زي�ت الوق�ود بانها 
مخلفات نفطية "vr" يبلغ س�عر الطن للواحد منها 
300 دوالر ويس�مح بادخالها ال�ى المملكة بموجب 
تصاري�ح تصدرها وزارة الطاقة االردنية للش�ركات 
المرخصة لالس�تثمار في هذا المجال ضمن شروط 

تحددها الوزارة!.
س�ؤال: اذا كانت تلك المادة ال تخرج من العراق 
اال بموج�ب اتف�اق بي�ن الطرفين، كي�ف امكن لهذه 
الش�ركة ان تص�ل ال�ى معلوم�ة اص�دار التصري�ح 
المرخص، ومن قبل جه�ات ذات عالقة بالموضوع، 
وتخرج هذه الشاحنات الكبيرة المحملة الى عمان.. 

اليست المسألة فيها "إّن" ايها السادة؟!.
عملي�ات التهري�ب والتحايل ال تنته�ي عند هذا 
الح�د بل تب�دا بعد دخول الصهاري�ج المحملة بمادة 
زي�ت الوق�ود التي يت�م االفص�اح عنها ف�ي البيئات 
الجمركي�ة بانها مخلفات نفطية ويت�م ادخالها الى 
الس�وق المحلي�ة واعفائه�ا من الرس�وم والضرائب 
المترتب�ة عليه�ا البالغ�ة 26% "10% رس�وما و%16 
ضريبة مبيعات" نظ�را الن مادة ال�vr اي المخلفات 
النفطي�ة عن�د بيعه�ا ف�ي المصان�ع االردني�ة يت�م 
إعفاؤها من اية رسوم وضرائب لكن الحقيقة تقول 
ان المادة المباعة ليس�ت مخلفات نفطية وانما هي 
زيت وقود حيث ال يس�مح باستيرادها وبيعها اال من 
قبل مصفاة البترول االردنية الرس�مية وبسعر ال 
يق�ل عن 750 دوالرا للط�ن الواحد.يتابع 
المصدر: خس�ارة االقتصاد االردني 
ال تنحص�ر ف�ي 

تهري�ب مادة زي�ت الوقود ال�ى االردن عبر الش�ركة 
التعليم�ات  عل�ى  والتفافه�ا  وتحايله�ا  العراقي�ة 
والقوانين االردنية والتهرب من دفع الضرائب فقط، 
وانم�ا يضاف اليها ان الش�ركة العراقي�ة تقوم ببيع 
م�ادة زيت الوق�ود بطرق غي�ر مش�روعة للمصانع 
االردنية وبس�عر اقل من السعر الذي تبيعه المصفاة 
بنحو 100 دوالر للط�ن الواحد.. اذن بالمحصلة فان 
االرباح من المفترض ان تجنيها مصفاة التبرول جراء 
بيعها هذه المادة.. تجنيها الش�ركة العراقية لس�بب 
بسيط هو ان تكلفة هذه المادة الى الشركة العراقية 
ه�ي 300 دوالر للط�ن كونه�ا تش�تريها بطرق غير 
مش�روعة من االراضي العراقية وتقوم ببيعها بنحو 
600 دوالر بالس�وق االردنية وبطرق غير مش�روعة 
وبهامش ربحي يصل الى 300 دوالر للطن فيما تصل 
تكلفة طن زيت الوقود على المصفاة نحو700 دوالر. 
يتاب�ع المصدر االردني الق�ول: لذلك فان المصفاة ال 
تس�تطيع بيعه باقل م�ن 750 دوالرا يضاف الى ذلك 
خس�ائر خزينة الدولة للرس�وم والضرائ�ب التي من 
المفترض ان تجنيها لو تم بيع مادة زيت الوقود عبر 
مصف�اة البترول بدال من بيعها في الس�وق المحلية 
بط�رق غي�ر مش�روعة!. ماه�و ثاب�ت ان الش�ركة 
العراقي�ة "الوهمية"، ومنذ س�نوات تتهرب من دفع 
الضرائ�ب وتق�وم بالمضارب�ة على ش�ركة مصفاة 
البت�رول االردني�ة الش�ركة الغارق�ة اص�ال بالديون 
جراء ارتفاع اس�عار المش�تقات النفطي�ة وتكاليف 
اس�تيرادها. "المس�تقبل العراقي" وقف�ت على رأي 
مصدر مس�ؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 
فضل عدم ذكر اسمه، اكد انه تم اكتشاف المخالفات 
وعمليات التحايل التي ترتكبها الش�ركة منذ سنوات 
بع�د ورود معلومات الى دائرة الجمارك االردنية تفيد 
ان الشركة العراقية الناقلة لمادة المخلفات النفطية 
الى االردن تقوم بتهريب مادة زيت الوقود والتصريح 
عنه�ا انها م�ن المش�تقات النفطية مش�يرا الى ان 
الجمارك بالتنس�يق مع وزارة الطاقة بالتحفظ على 
الصهاري�ج المحملة بهذه الم�ادة واخذ عينات منها 
وت�م اجراء الفحوصات المخبري�ة ليتبين بعد ظهور 
النتائ�ج ان الصهاريج تحمل زي�ت وقود ال مخلفات 
نفطية كما هو مصرح عنها في البيانات المرفقة !!.  
وبالتحقيق في ه�ذا الموضوع اكد المصدر انه تبين 
ان الش�ركة العراقية تقوم بعملي�ات تهريب منظمة 
تت�م منذ س�نوات بهدف تحقي�ق ارب�اح طائلة على 
حس�اب االردن ..كم�ا يقول المص�در االردني ..نظرا 

لتهربها من دفع الرس�وم والضرائب وكذلك بيع زيت 
الوقود للمصانع مباش�رة وباس�عار تقل عن اسعار 
ش�ركة مصفاة البترول وان الكميات الفائضة تقوم 
بتصديره�ا ال�ى دول الجوار بالطريقة نفس�ها على 

اساس انها مخلفات نفطية!.
المص�در يقول .. ت�م التحفظ عل�ى الصهاريج 
والم�واد التي تم ضبطها االس�بوع الماضي وتحويل 
القضي�ة ال�ى المدعي الع�ام ليصار ال�ى مصادرتها 
والت�ي تص�ل الى 7000 ط�ن وتقدر قيمته�ا باربعة 
ماليي�ن دوالر كذلك تم فرض غرامات على الش�ركة 
العراقية تصل الى 3 ماليين دينار اردني وقدر المصدر 
ايضا خس�ائر االردن ج�راء هذه العملي�ة على مدار 
الس�نوات الماضية بمئ�ات الماليين وش�دد المصدر 
ان الحكومتي�ن العراقية واالردنية تنس�قان بش�كل 
متواصل وعلى المستويات كافة لمنع التهريب بكافة 
انواعه عبر الحدود التي تربط البلدين مش�يرا الى ان 
الش�ركة العراقية المملوكة من قبل القطاع الخاص 
تق�وم بالتحايل والتزوير وش�راء مادة زي�ت الوقود 
من السوق السوداء داخل االراضي العراقية من دون 
علم الجهات الرس�مية العراقية ..ولم يحدد المصدر 
اسم الش�ركة!. اكد المصدر ان مالك الشركة المقيم 
ف�ي االردن وبعض ش�ركائه هددوا خ�الل التحقيق 
معهم انهم س�يدفعون باتجاه التاثير على العالقات 
التجارية الرسمية بين البلدين بحجة انهم متنفذون 
ويملك�ون عالقات تمكنهم من ذلك!!. دائرة الجمارك 
االردني�ة وف�ي رده�ا عل�ى استفس�ار به�ذا الصدد 
انه ت�م التحفظ عل�ى الم�واد المهرب�ة ومصادرتها 
وتحويل القضي�ة الى المدعي العام وايقاف ش�ركة 
التخليص المنظم للبيانات الجمركية المس�ؤولة عن 
ادخال البضاعة واتخ�اذ االجراءات القانونية الالزمة 

المتعلقة بالقضية.
س�ؤال يثيره المص�در االردني ال�ذي تحدث الى 
جري�دة الع�رب اليوم..ما هي مصلحة الش�خصيات 
التي وصفت انها م�ن العيار الثقيل بالتدخل لالفراج 
ع�ن المتهمين بالقضية وكذل�ك بتخفيض الغرامات 
الت�ي ترتبت على الش�ركة والتي تص�ل الى حوالي 3 
ماليين دين�ار اضافة الى 4 ماليين هو ثمن البضاعة 
التي تمت مصادرته�ا وتخزينها في مصفاة البترول 
االردني�ة؟!. مصدر عراقي مس�ؤول ن�وه بالقول ان 
الشركة العراقية ليس لها عقود لتصدير منتوج زيت 

الوقود!!.
ما هذا بحق السماء؟!.

المهربون يستعملون شاحنات الدولة تحت غطاء "المخلفات النفطية"

زيت الغاز "الكاز" يف جيوب الرأسامل األردين.. والعراقيون يأكلون احلرصم !!

ون
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اد 
فؤ
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت لجن�ة النزاه�ة ف�ي مجل�س الن�واب أم�س 
اس�تجواب ثالث�ة وزراء التهامهم بقضايا فس�اد إداري 
ومال�ي، مؤك�دة انها س�تقدم قبل عطلة عي�د األضحى 
طلبا لمجلس الن�واب لتحديد موعد االس�تجواب. وقال 
رئيس اللجنة بهاء االعرجي ف�ي مؤتمر صحافي عقده 
أم�س ف�ي مبن�ى البرلم�ان إن “لجن�ة النزاه�ة وافقت 
باإلجم�اع على اس�تجواب ثالثة وزراء ت�م االنتهاء من 
مل�ف اثنين منهم�ا”، مؤكداً “وجود فس�اد في مفاصل 
تلك الوزارات”. ولم يذكر االعرجي أسماء الوزراء، إال أنه 
لفت إلى أن “طلباً سيقدم إلى رئاسة البرلمان قبل عطلة 

العيد التخاذ اإلجراءات لتحديد موعد االستجواب”.

الجزائ��ر تحت��ج إلع��دام أح��د مواطنيه��ا ف��ي بغ��داد

النزاهة النيابية: استجواب 3 وزراء بقضايا فساد قريبًا

www.almustakbalpaper.net معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ) 967 (   ) 363(  Issue No     2012  السنة الثانية العدد ) 363 ( 11 تشرين االول  2012 Thu 11 Oct الخميس

     بغداد/ المستقبل العراقي
قال�ت مصادر مطلعة وموثوقة ان أكثر من 
200 متعاق�د أميرك�ي من االطب�اء ومترجمي 
الق�وات  طالئ�ع  يمثل�ون  الفارس�ية  اللغ�ة 
االميركية قد وصلوا الى بغداد بالفعل واتخذوا 
من مطار المثنى القريب من مقر حزب الدعوة 
مق�را مؤقتا لها بانتظار اكتم�ال عديد القوات 
االمريكية التي من المقرر ان يصل قوامها الى 

اكثر من 16 الف جندي تباعا. 
االطب�اء  ه�ؤالء  ان  المص�ادر  وش�ددت 
والمترجمي�ن للغ�ة الفارس�ية والعربي�ة هم 
من أص�ول ايراني�ة وعراقية وه�م متعاقدون 
االميركي�ة  الخارجي�ة  وزارة  م�ع  باالس�اس 
لمدة س�نتين مقابل رواتب تبلغ 14 الف دوالر 
ش�هريا لكل منهم، من دون ان تطلع المصادر 
عل�ى الس�بب ال�ذي اس�تقدم من اجل�ه هؤالء 
المترجمون واالطباء أو سبب إقامتهم في هذا 

المكان.
عدي�د  ان  االط�الع  وثيق�ة  المص�ادر  وأك�دت 
الق�وات االميركية في العراق يبلغ حاليا نحو 4000 
عسكري بينهم تقنيون ومترجمون ومالكات طبية 

ومقاتل�ون، ومن المقرر ان يبلغ عدد هؤالء الجنود 
16 الف جندي خالل االس�ابيع القليل�ة المقبلة بعد 

اكتمال عددهم المقرر. 
م�ن جانبه�م، أعرب مراقب�ون عن اس�تغرابهم 
من وج�ود هذه االعداد الكبيرة م�ن مترجمي اللغة 

الفارس�ية بين طالئع القوات االميركية العائدة الى 
العراق، وال الس�بب الذي اس�تقدموا من إجله، فيما 
توق�ع آخرون ان يك�ون هذا االمر مرتبط�ا بعملية 
عس�كرية متوقعة ضد إيران إنطالق�ا من االراضي 

العراقية.

النجدة تعتقل عصابة متخصصة 
باالختطاف

          المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
لجأت الجزائر للمرة الثالثة إلى استعمال ما يمكن تسميته بال�”ضغط 
الدبلوماسي” مع الجانب العراقي بعد أن نفذت السلطات العراقية حكماً 
باإلعدام بمواطن جزائ�ري مدان باإلرهاب، فيما أكدت اللجنة القانونية 
ولجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب إن من حق القضاء العراقي 
إصدار أي حكم ضد أي كان ما دام يقيم على األراضي العراقية. وجاءت 
موافقة الحكومة العراقية على استحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا 
الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق واألجانب داخل العراق 
مترافق�ة مع تطورات ه�ذا الملف الذي نال نصيب�اً ال بأس به من اللغط 
والجدال.وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أمس عن اس�تدعائها سفير 
الع�راق لديها احتجاجاً على اعدام مواطن جزائري ادين بقضايا ارهابية 
في العراق. وذكرت صحيفة “الش�روق” الجزائرية أن “وزارة الش�ؤون 
الخارجية استدعت سفير العراق بالجزائر”. وأشارت في عددها الصادر 
يوم أمس الى إن الوزارة الجزائرية ستس�تقبل الس�فير العراقي “خالل 
الس�اعات المقبلة لطلب توضيحات واستفس�ارات بش�أن ق�رار إعدام 
نفذته السلطات العراقية في حق جزائري تقول أنه مدان بتهمة اإلرهاب 
برفقة عش�رة أشخاص من جنس�يات مختلفة أعدموا في نفس اليوم”. 
وق�ال عضو لجنة العالقات الخارجية النيابية روز مهدي خوش�ناو في 
تصريح خص به “المس�تقبل العراقي” إن من حق العراق إصدار وتنفيذ 
مختل�ف األح�كام القضائية بالمدانين من جنس�يات أخ�رى ما دام غير 
مرتب�ط باتفاقي�ة مع دول ه�ؤالء المدانين تنظم ه�ذا الموضوع. وقال 
خوش�ناو، وهو نائب عن التحالف الكردس�تاني، “حس�ب معلوماتي ال 
توج�د بين الع�راق والجزائ�ر اي اتفاقية تخص تس�ليم مجرمين او اي 
شيء من هذا القبيل، هذه االمور يتم التعامل معها عادة حسب اتفاقيات 
ثنائي�ة مبرمة بين ال�دول”، مضيفا “لذا ارى أن للع�راق كامل الحق في 
التعام�ل مع المجرمي�ن واالرهابيين المنتمين ألي جنس�ية في حال لم 
تكن هناك اتفاقية ثنائية بينه وبين الدول المعنية تنظم هذا الموضوع”. 
وأدانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، على لسان ناطقها الرسمي 
عمار بالني، ما اس�مته “تماطل السلطات العراقية، حتى يومنا هذا، في 
ع�دم إعطاء التصاريح الالزم�ة التي طلبتها س�فارة الجزائر في بغداد، 
على الرغم من الطلبات المتكررة وإش�عارات س�فير العراق في الجزائر 
بموج�ب حق�وق الزيارة والدخ�ول وفقا للم�ادة 36 م�ن اتفاقية فيينا 
للعالق�ات القنصلية”. فيما أش�ارت عضو اللجن�ة القانونية في مجلس 
النواب العراقي، النائبة عن التحالف الوطني جنان عبد الجبار البريس�م 
إل�ى إن�ه ال يحق ألي دول�ة االعتراض عل�ى حكم قضائي تص�دره دولة 

أخرى بحق مواطنيها، الس�يما اذا كانت اإلدانة تتعلق باإلرهاب. وقالت 
البريسم في حديث ل�”المستقبل العراقي” إن “الشخص الذي يرتكب أي 
جريمة في دولة غير دولته، فإن الدولة المقيم فيها هي المس�ؤولة عن 
محاس�بته وإدانته، واذا صدر حكم ضده فليس من حق دولته االعتراض 
عل�ى هذا الحكم ألنه أجرم بحق الدولة التي يقيم فيها”، مؤكدة إن “من 
حق العراق أن يصدر حكماً باإلعدام على أي متهم، سواء عراقي الجنسية 
أم ال”. وأضافت “هناك قانون دولي لمكافحة االرهاب، والقضاء العراقي 
مس�تقل في هذا المج�ال، وفي مجال االرهاب من ح�ق الدولة أن تدافع 
ع�ن اراضيها ومواطنيها”. على صعيد ذي صل�ة، أعلنت الحكومة أمس 
عن الموافقة على اس�تحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الموقوفين 
والمحكومين العراقيين خارج العراق واألجانب داخل العراق، مبينة أنها 
اناط�ت اعمال اللجنة ب�وزارة العدل، وأوكلت رئاس�تها الى وزير العدل. 
وق�ال بيان صدر عن المكتب اإلعالمي لمجلس الوزراء إن الموافقة على 
اس�تحداث تلك اللجنة هي لوضع آليات وأطر قانونية لمناقش�ة وإيجاد 

الحل�ول لقضايا المعتقلين العراقيين والمحكومي�ن لدى عدد من الدول 
وكذلك األجانب المعتقلين لدى العراق من خالل التفاوض مع تلك الدول 
إليجاد الس�بل الكفيلة بحل المواضيع والقضاي�ا المتعلقة بالمعتقلين. 
وطلبت اللجنة المش�كلة بموجب األمر الديواني المرقم 3 لس�نة 2010 
تحويله�ا ال�ى لجنة وطني�ة لمتابعة قضاي�ا الموقوفي�ن والمحكومين 
العراقيي�ن خارج الع�راق واألجانب داخل العراق من خ�الل إصدار قرار 
من مجلس الوزراء بذلك وبنفس األعضاء الحاليين. وأيدت دائرة شؤون 
اللج�ان في األمان�ة العامة لمجلس ال�وزراء ذلك، حي�ث تطرقت اللجنة 
أعاله ف�ي أعمالها الى عدة مواضيع تخص قضايا الموقوفين العراقيين 
ف�ي ع�دد م�ن ال�دول العربي�ة واألجنبية مث�ل الكوي�ت وليبي�ا ولبنان 
وإي�ران والهند. وقال بي�ان مجلس الوزراء إن “رئاس�ة اللجنة الوطنية 
أنيط�ت بوزير العدل لكون موضوع المعتقلي�ن والموقوفين يقع ضمن 
صالحي�ات وزارة العدل، بل هو من صميم أعمالها، وهي الجهة صاحبة 

االختصاص في مثل هذه األمور”. 

         المستقبل العراقي/ خاص 
كش�ف مصدر دبلوماس�ي ع�ن مضمون 
رسالة وردت من مسؤول تركي إلى مسؤول 
بارز في الحكومة العراقية، الفتاً إلى أن فيها 
بالغ�ا بني�ة تركيا فت�ح صفحة جدي�دة مع 
رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال المصدر، 
الذي فضل عدم كش�ف هويت�ه، في تصريح 
ل�”المستقبل العراقي” أن “تركيا تحاول فتح 
محاور جديدة مع التحالف الوطني العراقي”، 

مبين�اً أنه�ا تحاول إب�الغ العراق ب�أن كل ما 
جرى من خالفات بين البلدين ممكن تالفيها. 
وأوضح أن “الرسالة تضمنت تعهدات تركية 
سياسية للعراق، لم يفصح عنها” شريطة أن 
تبقي الحكوم�ة على عالقاته�ا االقتصادية، 
وان ال تعاقب الش�ركات التركي�ة في العراق 
وخارجه عل�ى األفعال السياس�ية”، مضيفاً 
أن “هن�اك حلوال لكل المش�كالت ومن بينها 
المطل�وب للقض�اء  الرئي�س  قضي�ة نائ�ب 

ح�اً إلى أن “رس�الة  ط�ارق الهاش�مي”، ملمِّ
أوردت أنه�ا تحاول تصفيت�ه بمرض عضال 
كما نوهت وس�ائل إعالم س�ابقاً بأنه يعاني 
مرض�ا خطي�را”. وتق�ول صح�ف تركيا أن 
األزمة السياس�ية بين تركيا والعراق أضرت 
باالقتص�اد الترك�ي كثي�راً، وتواجه حكومة 
رئيس الوزراء رجب طي�ب اردوغان هجوماً 
كبيراً من الصحافة بسبب تعامله مع الوضع 

السوري والعراقي.

        المستقبل العراقي/ بشرى الشمري
أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد عن تمكن دورياتها 
من تحري�ر مختطف والقبض عل�ى المختطفين. وافاد 
مصدر امني ان “دوريات النجدة تمكنت من القاء القبض 
عل�ى عصاب�ة لإلختط�اف وتحري�ر المخطت�ف بعد ان 
استنجدت احدى المواطنات بسيطرة النجدة واخبرتهم 
م�ن خالل الهات�ف باختطاف طفلها من قبل ش�خصين 
موجودي�ن داخ�ل دار خ�ال م�ن س�اكنيه ف�ي منطقة 
المش�تل”. واض�اف ان “دوري�ات النج�دة المتمرك�زة 
ف�ي تلك المنطقة قام�ت بتطويق ال�دار وتحرير الطفل 
المختط�ف والقبض عل�ى المختطفي�ن”، مبينا انه “تم 
تس�ليم الطفل الى ذويه فيما تم تسليم المختطفين الى 
الجهات المختصة”. والقت دوريات النجدة، وباالشتراك 
مع باقي القوات االمنية، القبض على ش�خص مطلوب 
وفق المادة 4 ارهاب ضمن سيطرة جسر ديالى القديم. 

طالئعها وصلت إلى مطار المثنى بأكثر من 200 متعاقد بينهم مترجمون للغة الفارسية
المستقبل العراقي/خاص

قال مراقبون دوليون إن الزيارة التي يقوم 
به�ا رئيس ال�وزراء نوري المالكي لموس�كو، 
وما رافقها من إعالن ع�ن قرب زيارة الرئيس 
اإليران�ي محمود أحمدي نجاد إل�ى بغداد أقلق 
صن�اع الق�رار في تركي�ا وقطر والس�عودية.

وكان الس�فير االيراني في بغ�داد قال إن نجاد 
س�يزور العراق قريبا، ولم يحدد موعد الزيارة 
إال أنه أكد أن “موعد زيارة نجاد للعراق س�يتم 
بعد عودة رئي�س الوزراء العراق�ي من زيارته 
الى روس�يا”. وقال مصدر دبلوماسي بارز إن 
ه�ذه التح�ركات جعل�ت كال من تركي�ا وقطر 
والس�عودية ترس�م س�يناريوهات عن تحالف 

عراقي ايراني س�وري روس�ي، الفتاً إل�ى أن هذا “دفع 
بتركي�ا لتحريك الجان�ب الكردي من أج�ل انتقاد زيارة 
المالكي، وإثارة عالمات االس�تفهام بش�أنها”. وأشار 
إل�ى أن القائم�ة العراقي�ة “أخ�ذت ذات المنح�ى بفعل 
الضغوط الخليجية لتأجيج الش�ارع العراقي بشأن تلك 
الزي�ارة”، موضحاً أن الزيارة “س�تنجم ع�ن اتفاقيات 
كثيرة تش�مل البنى التحتي�ة واعادة تجديد المش�اريع 
الروس�ية القديم�ة في الع�راق وعقد تحالف عس�كري 
جديد يتم في ضوئه تسليح بعض المحافظات العراقية 
لتكون بمثابة قواعد عس�كرية دفاعي�ة وهجومية بما 
يت�الءم والخريطة اإلقليمية المحيطة بالعراق ومواقف 
ال�دول المج�اورة”. وأك�د المص�در أن المالك�ي “ابرم 
اتفاقية مهمة س�تكون مقدمة لتعاون عسكري روسي 
عراق�ي”، منوهاً ب�أن “تنويع مصادر التس�لح العراقي 
الس�يما ان روس�يا تعرض اس�لحة متطورة في قطاع 

الس�الح الجوي الحرب�ي والمنظوم�ات الصاروخية”. 
وكان�ت صحف أميركية كش�ف عن اتص�االت أميركية 
بروسيا تحمل صيغة تحذير من صفقات تسليح العراق، 
ونقل�ت الصحف عن مصادر في وزارة الدفاع قولهم ان 
“العراق ضم�ن خارطة التحال�ف االميركية وهم فقط 
من يح�ق لهم الس�ماح ل�ه بامت�الك قدرات عس�كرية 
متفوقة”، محذرين من أن العراق لم يكتسب بعد األهلية 
والش�رعية الدولية التي تؤهله المتالك قدرات عسكرية 
ق�د تعد تهديدا على األمن الدولي مع الوضع المربك في 
العراق السيما وأن القاعدة واإلرهاب يضربان بقوة في 
البلد. وشكك مسؤولون في وزارة الدفاع بوالء الساسة 
العراقيين لبلدهم خاصة بعد أن تم مقاضاة نائب رئيس 
الجمهورية بتهم إرهابية، مبينين أن هذا األمر يدل على 
وص�ول اإلرهاب إلى أعل�ى الهرم الحكوم�ي، وهو أمر 
بالغ الخطورة، مؤكدين أنه “ال يمكن تجاهله في سياق 

االتفاقات العسكرية مع العراق”.

زيارة املالكي ملوسكو تثري قلق “اجلريان املرتبصني” !!

جلنتان نيابيتان لـ                   : ليس عىل العراق حرج

أنقرة تكاد تسقط في بئرها المحفور للعراق

رسالة تركية تتودد: كل اخلالفات يمكن جتاوزها !!

          بغداد/ المستقبل العراقي 
االعل�ى  القض�اء  مجل�س  اك�د 
ضرورة تعاون الجهات التنفيذية في 
تنفيذ قرارات قضاة التحقيق، وزيادة 
ع�دد قض�اة التحقي�ق، والمحققين 
القضائيين، النج�از القضايا باقرب 
وق�ت، وكذلك اختي�ار قضاة تحقيق 

م�ن الصنفي�ن االول والثان�ي كلم�ا امكن ذل�ك، ورصد 
ح�االت خرق القانون ف�ي المواق�ف اذا حصلت واتخاذ 
االج�راءات القانوني�ة ض�د المخالفين. ج�اء ذلك خالل 
الجلسة الثانية عشرة للمجلس التي عقدت امس برئاسة 
رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود. وبحسب بيان 
تلق�ت “المس�تقبل العراق�ي” نس�خة منه، فق�د افتتح 
مجلس القضاء جلسته بقراءة سورة الفاتحة على روح 
الشهيد عباس حسين العبادي قاضي االحوال الشخصية 
ف�ي الموص�ل ال�ذي اغتالت�ه يد االره�اب ام�س االول. 
واضاف البي�ان ان القاضي مدحت المحمود عرض على 
اعض�اء المجلس نتائج لقائه برئي�س الجمهورية جالل 
طالباني في الس�ابع من الشهر الجاري،  والمسائل التي 
ت�م بحثها، خاصة ما يتعلق بمل�ف الموقوفين على ذمة 
التحقيق، واس�تمع الى اراء الس�ادة رئيس االدعاء العام 
ورؤساء محاكم االس�تئناف االتحادية ورئيس محكمة 

التحقيق المركزية في الكرخ.

القضاء األعىل يناقش ملفات املوقوفني

     بغداد / المستقبل العراقي 
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن صدور مذكرات قبض ضد ستة من الضباط العسكريين الكبار تتعلق ببيع وشراء مناصب عسكرية ومنح 
اج�ازات مفتوح�ة لبعض الضباط والجنود مقابل عدم التزامهم بالدوام. وقال رئي�س اللجنة بهاء االعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى 
مجل�س الن�واب أمس وحضرته وكالة أنباء المس�تقبل ان »مذكرات القاء قبض صدرت بحق عش�رة مطلوبين بتهم فس�اد مالي وبيع مناصب 
من بينهم س�تة ضباط كبار اهمهم نائب رئيس اركان الجيش لش�ؤون الميرة الس�ابق وآمر موقع مطار المثنى وآمر موقع الرس�تمية وآمر 
ف�وج موق�ع المثنى وآمر فوج حماية التاج�ي وضابط امن معاونية اركان الجي�ش، فضال عن معاون رئيس اركان الجيش للش�ؤون االدارية 
السابق وضابط امن المديرية«. كما كشف االعرجي عن صدور اوامر القاء قبض بحق شخصيات مسؤولة في وزارة االتصاالت تتعلق بقضية 
فس�اد مع ش�ركة »نوروز تيل« لالتصاالت. وقال إن »مذكرات اعتقال صدرت بحق مدير قس�م العقود في وزارة االتصاالت ومسؤول االنترنت 
ف�ي ال�وزارة ومعاونه الفني ومس�ؤول رفيع في الوزارة بدرجة وكي�ل وزارة«. واضاف االعرجي »كما صدرت مذك�رات اعتقال بحق عدد من 

المسؤولين في شركة »نوروز تيل« من بينهم مدير االنترنيت فيها«.

شملت أربعة مسؤولين في وزارة االتصاالت وآخر في »نوروز تيل«

مذكرات قبض ضد ستة من الضباط الكبار

16 ألـف جندي أمريكي يسـتعد للعودة إىل بغداد 
يف غضون أسابيع !!



     أنقرة/ المستقبل العراقي

العم�ال  ح�زب  ف�ي  القيادي�ة  الهيئ�ة  رئي�س  رأى 
الكردس�تاني، م�راد ق�ره ي�ان، أّن تركي�ا تخش�ى »تكرار 
تجربة« إقليم كردس�تان العراق في سوريا. وقال المسؤول 
العس�كري الكبير، في مقابلة مع وكالة »فرانس برس«، إّن 
»التط�ورات في المنطقة، وباألخّص التطورات في س�وريا 
وب�روز قضي�ة كردية فيها، تثي�ر قلق الحكوم�ة التركية«. 
وأض�اف، محاطاً بمجموعة من الح�راس في منطقة جبال 
قندي�ل ف�ي ش�مال الع�راق، أّن الحكومة التركية »تخش�ى 
تكرار تجربة إقليم كردستان العراق في سوريا«. ورأى، في 
موازاة ذلك، أّن »الحكومة التركية تريد أن تس�يطر سياسياً 
واقتصادياً على إقليم كردس�تان الع�راق، وأن تبقيه ضمن 

سياس�اتها الخارجية«، حيث إّن “سياس�تها اإلستراتيجية 
مبنية على من�ع أّي موطئ قدم محتمل لألكراد في تغّيرات 
المنطقة”.وقال قره يان، رداً على سؤال بشأن موقف حزبه 
مما يجري في س�وريا، إّن »سياس�ة األكراد واحدة في هذا 
البل�د«، الذي يش�ترك مع العراق بحدود تمت�د بطول حوالي 
600 كلم. وتابع “نحن لس�نا مع الس�لطة والنظام، ولسنا 
مع المعارضة، ولكنن�ا نناضل وندافع عن حقوقنا”.ودعت 
الحكوم�ة العراقية البرلمان، األس�بوع الماضي، إلى »إلغاء 
أو ع�دم تمدي�د« أّي اتفاقية تس�مح بوجود قواع�د أجنبية 
على األراضي العراقية، في خطوة أكد مسؤول حكومي أنها 

تستهدف القواعد التركية في شمال الباد.
ورأى المس�ؤول العس�كري أّن قرار الحكومة العراقية 
»جي�د، لكّننا نطال�ب الحكوم�ة العراقية باتخ�اذ خطوات 
عملية من أج�ل هذا الغرض«، داعي�اً الحكومة التركية إلى 
»المباش�رة بس�حب قواتها« من العراق. وتركيا، التي تشّن 
هجم�ات متواصل�ة ض�د مواقع لح�زب العمال في ش�مال 
العراق، تملك قاعدة عسكرية كبيرة في بامرني في محافظة 
دهوك بإقليم كردستان منذ عام 1997. وتشرف تركيا أيضاً 
على ثاث قواعد أخرى صغيرة في غيريلوك، وكانيماس�ي، 
وسيرسي على الحدود العراقية التركية. وهذه القواعد ثابتة 
وينتش�ر فيها جنود أتراك على مدار الس�نة.وقال قره يان، 
رداً على س�ؤال حول إمكان تحّول هذه القواعد إلى أهداف، 
»ال نري�د مهاجم�ة الق�وات التركية الموجودة ف�ي اإلقليم، 
ألننا نراعي األوضاع السياسية واألمنية هنا، ولكي ال نعطي 

)تركيا( ذريعة إلدخال قوات أخرى إلى اإلقليم”.
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      المستقبل العراقي/ بابل/ حيدر البدري

العش�ائرية  الع�ادات والتقالي�د  ُتفاق�م 
واالجتماعية في محافظة بابل وسط العراق 
معان�اة األيت�ام ال�ذي باتوا يمثلون ش�ريحة 
واسعة من أبناء المحافظة التي شهدت طوال 
تس�ع س�نوات هجمات لجماعات المسلحة 

خلفت آالف األيتام.
احمد باقر ذو الس�نوات العش�ر هو احد 
ه�ؤالء الضحايا, فق�د أودى انفجار س�يارة 
مفخخ�ة بحي�اة وال�ده وس�ط س�وق الحلة 
الكبي�ر ف�ي الع�ام الماض�ي وبع�د االنفجار 
إل�ى ت�رك مقاع�د  بأش�هر, اضط�ر احم�د 
الدراس�ة في الصف الثالث االبتدائي والتوجه 
إلى العمل ليعيل أس�رته المؤلف�ة من والدته 
وأخيه الصغير. وكان�ت محافظة بابل إحدى 
ابرز معاق�ل تنظيمات القاع�دة والجماعات 
المس�لحة المرتبطة بها. وشهدت المحافظة 
تفجي�رات وعمليات مس�لحة متنوعة أخذت 
في ش�كلها طابع�ا طائفيا. وكان�ت الحدود 
الش�مالية م�ن اش�د المناط�ق تأث�را بتل�ك 
الهجم�ات حت�ى باتت تعرف ل�دى العراقيين 
ب�”مثل�ث الم�وت” نظ�را الرتب�اط المنطقة 
حدودي�ا بكل من العاصمة بغ�داد ومحافظة 

األنبار.
ويقض�ي احمد جل يوم�ه في بيع قناني 

المياه المعدنية في احد أكثر تقاطعات مدينة 
الحل�ة ازدحام�ا بالس�يارات من اجل كس�ب 
اكبر مقدار ممكن من المال والذي ال يتجاوز 
في أحس�ن حال من األحوال الدوالرين, مبلغ 
ال يكاد يكفي لس�د رم�ق الطفل ال�ذي ألقى 
الدهر عليه أعباء نقلته بقفزة كبيرة من زمن 
الطفول�ة واللع�ب والم�رح إلى زم�ان الكدح 
والعمل, يقول احمد “اصحوا صباحا مع أذان 
الفجر واذهب للعمل سيرا على األقدام وأبقى 
حتى مغيب الش�مس كي اس�تطيع تحصيل 

مبلغ ال يتجاوز ال� 2000 دينار يوميا”.
اليت�م جعل م�ن احمد فريس�ة لمجتمع 
والتقالي�د  بالموروث�ات  مش�بع  ش�رقي 
العش�ائرية الت�ي تصن�ف اليتي�م عل�ى ان�ه 
مواط�ن من درج�ة متدنية, وه�و األمر الذي 
يتجس�د فعليا بتعرض احمد إلى الضرب على 
ي�د أعمامه وأخوال�ه وأقرانه ف�ي الحي الذي 

يسكن فيه.
ويرى الدكتور كريم فخر من قسم العلوم 
النفس�ية في جامعة بابل ان ل�دى المجتمع 
العراق�ي نظرة متجذرة في اعتب�ار أن اليتيم 
شخص ضعيف وأقل ش�أنا من أقرانه لسبب 

ليس له فيه أي ذنب.
ويقول الدكتور كريم أن “ اليتيم عادة ما 
يسمى بأسم والدته تحقيرا له وهو ما يضيف 
عبئا نفس�يا آخ�ر على اليتيم”. م�ن جهتها, 

تقول مديرة دور الدولة لرعاية األيتام نرجس 
عبد علي أن حاجز األعراف العش�ائرية وقف 
حائ�ا دون ض�م الكثير من األيت�ام إلى هذه 
ال�دور برغم توفر ظ�روف حياتية ونفس�ية 
أفض�ل بكثير م�ن الخ�ارج مع تقدي�م ثاث 
وجب�ات طع�ام يومية وتوفي�ر حافات لنقل 
الطلب�ة من وال�ى مدارس�هم باإلضاف�ة إلى 
وجود مش�رفين تربويين يس�اعدون الطلبة 

على أداء فروضهم المدرسية.
وترفض معظم األس�ر العراقية أن ترسل 
أبن�اء أقاربها م�ن األيت�ام إل�ى دور الرعاية 
الحكومي�ة وتفض�ل إبق�اء األيت�ام في كنف 
أعمامه�م أو أخواله�م حتى ل�و اضطروا إلى 
العي�ش دون مس�توى خ�ط الفق�ر. وتقول 
عب�د عل�ي “اصطدم�ت دائما بج�دار التعنت  
العش�ائري وعدم الموافقة عل�ى نقل األيتام 
إل�ى دور الرعاية الحكومية برغم ان الظروف 
الصحية والدراس�ية التي يوفرها الدار أفضل 

كثيرا من الخارج.”
دور األيت�ام ف�ي محافظة باب�ل ما زالت 
شبه فارغة ولم تصل حتى إلى نصف طاقتها 
االس�تيعابية الت�ي تبلغ 160 ش�خصا حيث 
يقطن اآلن فيها ستون يتيما فقط  بينهم 28 
بنتا ويبدو أن حال هذه الدور لن يتغير طالما 
بقيت التقاليد العش�ائرية ه�ي األمر الناهي 

في المجتمعات العراقية.

العادات والتقاليد العشائرية تضاعف معاناة األيتام

ثالث أيام المالكي في موسكو

يشتد االستقطاب الدولي هذه األيام , وتؤجل 
اغلب القضايا الس�اخنة في المنطقة الى ما بعد 

االنتخابات األمريكية .
فه�ل ه�ذا التأجيل م�ن ضمن االس�تقطاب 

الدولي ام ال ؟
ان الدول التي تتاثر باالستقطاب الدولي هي 

جميع الدول التي تقع في محاور دولية.
والمحاور الدولية هي كل من :-

1-  المحور األمريكي – األوربي وإسرائيل
2-  محور دول البريكس

 – والمقاوم�ة  الممانع�ة  دول  مح�ور    -3
تتص�دره ايران التي تعاني م�ن حصار اقتصادي 
ادى الى تراجع القيمة الش�رائية لعملتها ومعها 
س�وريا التي تتع�رض لهجمة ي�راد منها تفتيت 
الدولة السورية , وعملية التفتيت هذه اذا نجحت 
س�تؤدي الى تغيير موازين الق�وى في المنطقة 
والعالم , وس�يكون تأثيرها ش�ديدا وس�يئا على 
الع�راق الذي م�ازال في دور النقاهة السياس�ية 
التي لم يتعاف خالها من تبعات ما مر به حصرا 
من تاري�خ 22|9|1980 مرورا بأحداث اب 1990 
ثم من عام 1991 وم�ا تاه من حصار اقتصادي 
رهيب ومدمر الى احداث عام 2003 واحتاله من 
قب�ل امريكا والق�وات متعددة الجنس�ية وإعدام 
الدول�ة العراقي�ة الت�ي كان�ت هي غاي�ة وهدف 

االحتال األمريكي .
وبسبب كل تلك األحداث اصبح العراق يعاني 
م�ن ع�وق سياس�ي حيث وض�ع تح�ت الفصل 

السابع وال يزال ؟
وأصب�ح الع�راق يعاني من تره�ل وفوضى 
اقتصادي�ة , ولوال عائدات البت�رول التي اصبحت 
كجرع�ات مس�كنة ألصب�ح الع�راق م�ن الدول 
المنكوبة اقتصاديا والمنهارة سياسيا واجتماعيا 

وامنيا؟
وعائ�دات البترول في العراق على ضخامتها 
الس�يما تلك الواعدة مستقبليا لم تستطع اخراج 
العراق من عوقه , وإنم�ا جعلته كالمريض الذي 

يعيش حالة نقاهة غير حقيقية لألسباب التالية 
-:

1-  بقاؤه تحت الفصل السابع : الذي يجعله 
كالطائر الذي يريد ان يطير فا يس�تطيع بسبب 

ما وضع له من اثقال بجناحيه ؟
2-  فساد الطبقة السياسية التي ادخلت في 

العمل السياسي ما بعد 2003 ؟
3-  دستور معبأ بالثغرات القاتلة من امثلتها 

ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها .
4-  قان�ون انتخابات يقوم على “ القائمة “ 
وهي بدعة انتخابية لتش�ويه عدال�ة االنتخابات 

بصورة متعمدة .
5-  اعتماد المحاصصة بين أحزاب السلطة 
التي أصبحت س�ببا حقيقيا للفساد المستشري 
في مؤسسات الدولة , والتي شكلت عائقا لوالدة 

حكومة منتجة ودولة متوازنة تعمل للمستقبل
ه�ذه العوام�ل الخمس�ة ه�ي التي كرس�ت 
المرض العراقي وأخرت النقاهة العراقية بمعناها 

السياسي واالقتصادي واألمني واالجتماعي
وم�ن هنا اصبح�ت كل نش�اطات الحكومة 
ورئيس�ها تدور ف�ي ف�راغ حقيق�ي يعرفه اهل 
الخب�رة واالختص�اص , وتتلمس�ه عام�ة الناس 
فتعب�ر بضجر وعدم رضا وتذم�ر ولكن ال تعرف 
تفاصيل وعلل األشياء الحقيقية وما يجري خلف 
الكواليس لذلك تظل حي�رى يخدعها اإلعام تارة 
, وتس�لب إرادتها في التحرك وتمنعه تارة اخرى 
الهجم�ات اإلرهابية عبر ما يس�مى بالخروقات 
األمنية , وهي ليس�ت خروق�ات أمنية بمقدار ما 
هي تصدع وهشاش�ة بنيوية في جس�د األجهزة 
األمني�ة خط�ط له�ا ورس�مت معالمه�ا بمك�ر 
وده�اء من ط�رف وس�ذاجة وباهة م�ن طرف 
اخر , فاس�تجمع الطرفان إنتاجا فاسدا منشغا 
بنهم�ه ومراهقته ونزواته التي تعرفها فنادق ما 
يس�مى الخمس نجوم في بغداد ومن هم روادها 
من أصحاب ال�زي الخاص والحماي�ات الخاصة 
الل�ذة  بمف�ردات  المف�رط  بولعه�ا  المنش�غلة 
والمتعة بدون تس�مية أنواعها مما يجرح الحياء 

العراق�ي ويوخز ضميره ال�ذي ال تريد له الطبقة 
االنكشارية من يقظة ؟

واالنكش�ارية في العراق حاضرة بكل ارثها 
التاريخي , يش�ترك فيها الجميع واالستثناء قليل 

.
وهذه االنكش�ارية هي التي تستبقي العراق 
ف�ي دوامة المرض والضي�اع وتمنع عنه نقاهته 

التي لم تصل الى المستوى المبشر بالشفاء .
وله�ذا ف�كل االتفاقي�ات والمعاه�دات التي 
يقال انها عقدت وانش�غلت به�ا بعض الصحف 
وتحدث�ت عنها بع�ض الفضائي�ات التي تنصب 
كمينا متعمدا للتش�ويه واالنحطاط عبر لقاءات 
يف�وح منه�ا روائ�ح المخابرات واالس�تخبارات 
الت�ي التنف�ك تحيك الفب�ركات وتس�تغفل الذين 
تس�تدرجهم الى اس�توديوهاتها ظنا منهم انهم 
اصبحوا محللين سياس�يين او خبراء في ميادين 
ل�م تمارس فيه�ا الخبرة ولم تتحق�ق وتفرز من 
خالها نتيجة مقنعة س�وى االدع�اء والضجيج 
وقت�ل الوقت وإعطاء فرصة للفاس�دين وطابور 
المخربين وفي مقدمتهم عصابات اإلرهاب التي 
تتحرك بالكونترول األمريكي وتدعي بشعارات ال 
تنتمي لبوصلة الس�ماء وال تنتج سوى الكراهية 
والحق�د والتكفي�ر الثال�وث الذي اكتش�فت فيه 
اس�رائيل ضالتها فأعربت لحليفته�ا امريكا عن 
رضاه�ا لتحق�ق امنا تحل�م به فأوع�زت امريكا 
ألدواته�ا في المنطق�ة بالتحرك النج�از المهمة 
, وله�ذا حوص�ر مح�ور المقاوم�ة والممانعة , 
الن المحاصري�ن وجدوا من ص�دا الطائفية ومن 
خزين الجهل والتخلف خير معين ومس�اعد لهم 
عل�ى تحقيق مآربهم , فاش�تعلت ن�ار الطائفية 
وتداعت بؤر العنصرية وهرعت غوغاء الجاهلية 
لترفض كل صوت وطني وكل شعار انساني وكل 
كلمة صادقة , مس�تعينة بش�عارات مس�تهلكة 
وادعاءات مس�تفرغة من كل محتوى ينفع هذه 
األمة .ولهذا اصبح المرض مزمنا ولم يعد للنقاهة 
من بارقة أمل ما لم تستأصل اسباب المرض بعد 
تش�خيصها , واال س�يبقى كل ما يقال حبرا على 

ورق كما حدث لما يسمى بورقة اإلصاح , او لما 
يسمى باجتماعات يقال عنها متنقلة هنا وهناك 

وسمعنا جعجعة ولم نر طحينا ؟
وسيبقى كل ما قيل عن اتفاقيات مع اليابان 
والصين وكوريا والمانيا واليوم مع روس�يا ومن 
قبلها مع امريكا صاحبة ما يس�مى باالتفاقيات 
الس�تراتيجية التي هي االخرى لم نر منها ش�يئا 
س�وى الوعيد والمماطلة بطائرات الفانتوم التي 
حس�دنا عليها البعض وغ�ار منها البعض وحقد 

علينا منها بعض آخر ؟
كل ذلك س�يبقى حبرا على ورق ما لم يأتلف 
الصف العراقي ويمنع كل التعاطي المشبوه حول 
مصيره وموقعه من لعبة المحاور واالستقطابات 
الت�ي ال يك�ون للعراق فيها حضور يتناس�ب مع 
ثقله االقتصادي الواعد مثلما يتناس�ب مع وزنه 

التاريخي وموقعه الجيوسياسي .
وتوح�د الص�ف العراق�ي ال يك�ون حقيقة 
ظاهرة للعيان ما لم تسقط الحسابات الطائفية 
والفئوي�ة وم�ا ل�م ينتم�ي م�ن يش�غل المواقع 
الرئاس�ية ال�ى وح�دة الع�راق وهوي�ة الوط�ن 
والمواط�ن , وان ال يظ�ل البع�ض منه�م امين�ا 
عاما لحزبه , وانما رئيس�ا للجمهورية او رئيسا 
للحكوم�ة متفرغا للمهمة التي ائتمنها الش�عب 

عليها طيلة المدة المقررة دستوريا .

العراق والنقاهة السياسية واالستقطاب الدويل

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

إضـاءات

دور أيتام بابل شبه فارغة ولـم تصل إىل نصف طاقتها االستيعابية 
يقطنها ستون يتياًم وتتوسطهم 28 بنتًا فقط

العامل الكردستاين: أنقرة ختشى تكرار 
جتربة كردستان العراق

     بغداد/ المستقبل العراقي

خ�ال اجتماع�ه م�ع ع�دد م�ن 
رج�ال األعم�ال الروس، ضم�ن طاولة 
مس�تديرة أقامتها الش�ركات العراقية 
والروسية في موسكو الليلة الماضية، 
ق�ال المالك�ي “إنن�ا نلتقي الي�وم في 
فرصة أخ�رى من ف�رص التعاون بين 
العراق وروسيا، بعد توقف دام سنوات، 
بسبب تعرّض العراق لعقوبات وحصار 
اقتص�ادي خان�ق وحروب دّم�رت كل 
ش�يء، مما أدى الى توقف المش�اريع 

وتدمير البنى التحتية”. 
وأض�اف أن زيارت�ه الحالي�ة إل�ى 
روس�يا، الت�ي بدأها االثني�ن الماضي، 
تأتي في ظل وجود بيئة مناسبة للعمل 
والتعاون، وقال إن حضور أكثر من 30 
ش�ركة عراقي�ة إلى موس�كو هو دليل 
على أن فرص�ة العمل بين الجانبين قد 

حانت.
وع�ّد المالك�ي أن اتف�اق البلدي�ن 
خ�ال ه�ذه الزي�ارة عل�ى جمل�ة من 
القرارات المهمة، الس�يما في مس�ألة 
تفعي�ل عم�ل الهيئ�ة المش�تركة بين 
البلدين واس�تئناف الخ�ط الجوي بين 
بغ�داد وموس�كو، إضاف�ة إل�ى إب�رام 
مذك�رات تفاهم في مج�االت التجارة 
دفع�ة  س�يعطي  والطاق�ة،  والنف�ط 
اكب�ر لفتح آف�اق للتع�اون، ليس على 
المس�توى الحكومي فحسب، بل حتى 

مع القطاعين الخاص والعام.مبيًنا أن 
الشركات الروسية أمامها فرصة كبيرة 
للعمل، خاصة أنها معروفة في العراق، 
ولديه�ا خبرة في مجال اإلعمار والبناء 
والصناعات النفطية، وفي ظل التعاون 
الموج�ود فإن الباب س�يكون مفتوًحا 
الروس�ية  النفطي�ة  الش�ركات  ام�ام 
لتطوي�ر صناع�ات الع�راق النفطي�ة.
وأضاف المالكي أن العراق يتطلع “إلى 
أن تك�ون ألصدقائنا في روس�يا وقفة 
بهذا الخص�وص، وبموجب هذه اإلرادة 
فإننا س�نكون قادرين على تجاوز كل 
التحدي�ات الت�ي ق�د تواجه الش�ركات 
ف�ي المس�تقبل”.عقب االجتماع قالت 
ش�ركة “لوك اويل” النفطية الروس�ية 
إن الحكومة العراقية وافقت على عقد 
للتنقيب الجيولوجي واستخراج النفط 
في البلوك رقم 10 الواقع في محافظتي 
ذي قار والمثنى في جنوب الباد بكلفة 
300 ملي�ون دوالر.وأش�ارت ف�ي بيان 
إل�ى أنها حصل�ت وش�ركة “إينبكس” 
الياباني�ة ف�ي حزي�ران الماض�ي على 
الحق ف�ي العمل في البل�وك المذكور، 
الذي تبلغ مس�احته 5.5 آالف كيلومتر 
مرب�ع. وتعود إلى ش�ركة “ل�وك اويل 
اوفرس�يز”، وه�ي الش�ركة الروس�ية 
التي تدير المش�روع، حصة 60% فيه، 
وللشركة اليابانية 40%. والمشارك في 
العق�د عن الجانب العراقي هو ش�ركة 
نف�ط الجنوب العراقي�ة. ومن المتوقع 

أن يت�م توقيع العقد في بداية الش�هر 
المقبل. وستس�تغرق أعم�ال التنقيب 
بين 5 و7 سنوات، حيث تتمتع الحكومة 
العراقية، وفًقا لشروط المناقصة بحق 
تأجي�ل ب�دء اإلنتاج في حال اكتش�اف 
احتياطي�ات تجارية م�ن النفط، وهذا 
األم�ر متعل�ق بالقي�ود الناجم�ة م�ن 
التزامات الع�راق أمام منظمة “أوبك”. 
وف�ي حال ل�م تج�د الحكوم�ة جدوى 
في بدء اس�تخراج النف�ط في الحقول 
التي يش�ملها البلوك س�يتم التعويض 
عن نفقات الكونس�ورتيوم على أعمال 
التنقيب.وكانت الحكومة الروس�ية قد 
أعلنت أمس أنها وقعت صفقات ساح 
بقيم�ة 4.2 ملي�ار دوالر م�ع الع�راق، 
لتصبح اكبر مورد ساح له بعد الواليات 
المتحدة. وتعطي الصفقات التي كشف 
النق�اب عنه�ا ف�ي وثيق�ة للحكوم�ة 
الروس�ية خ�ال اجتماع بي�ن المالكي 
ونظيره الروس�ي ديمت�ري ميدفيديف 
روسيا دفعة قوية، في وقت يحيط فيه 
الغم�وض بمبيعاتها المس�تقبلية من 
الس�اح لليبي�ا وس�وريا. وكان العراق 
منطق�ة مغلقة أم�ام صناع�ة الدفاع 
الروسية بعد الغزو الذي قادته الواليات 
المتحدة على العراق عام 2003 وأطاح 

بالرئي�س الس�ابق صدام حس�ين احد 
أكبر مش�تري الس�اح الروس�ي.وقال 
رس�ان بوخ�وف مدي�ر مركز كاس�ت 
للدراس�ات األمنية والدفاعية الروس�ي 
“بع�د س�قوط صدام حس�ين ب�دا أننا 
فقدنا البلد إلى األبد” كمش�تٍر للس�اح 
العق�ود  ه�ذه  أن  الروس�ي”.وأضاف 
ستس�اعد روس�يا ف�ي الحف�اظ على 
مكانته�ا كثاني أكبر بائع للس�اح في 

العالم بعد الواليات المتحدة. 
وأش�ار إل�ى أن االتف�اق العراق�ي 
يظه�ر أن حكوم�ة العراق “مس�تعدة 
ودفاعي�ة  خارجي�ة  سياس�ة  لتبن�ي 
مس�تقلة”، لكن ربما أيدته�م الواليات 
المتح�دة ضمًن�ا الس�ترضاء روس�يا، 
الت�ي ألغ�ت اتفاًق�ا لبيع أنظم�ة دفاع 
ج�وي إليران، محتج�ة بعقوبات األمم 
المتحدة بش�أن برنامج إيران النووي.
الروسية  وكانت صحيفة فيدوموستي 
قد ذكرت في أواخر الشهر الماضي أنه 
يجري االتفاق عل�ى عقود قيمتها 4.3 
ملي�ار دوالر قبل زيارة المالكي. وقالت 
إنها تشمل 30 طائرة هليكوبتر قتالية 
من ط�راز ام.آي-28إن.إي و42 منصة 
متحرك�ة إلطاق الصواري�خ من طراز 

بانتسير-إس1 .

إعادة اخلط اجلوي.. واتفاق نفطي بقيمة 300 مليون دوالر

المواق�ع  وبع�ض  الصح�ف  إح�دى  أوردت 
االلكترونية تصريحاً نسب إلينا حول اتهام السيد 
رئيس مجلس النواب العراقي باس�تام أموال من 
قط�ر والس�عودية وتركيا من أجل إس�قاط دولة 
رئيس الوزراء، ففي الوقت الذي ننفي نفيا قاطعا 
ه�ذه التصريح�ات المنس�وبة الينا وه�ي عارية 
ع�ن الصحة نؤك�د أنه ليس م�ن أخاقيات العمل 
السياس�ي توجي�ه االتهام�ات إلى الش�خصيات 
السياس�ية ولن يك�ون في يوم م�ن األيام وطيلة 
عملن�ا في مجل�س النواب العراق�ي توجيه التهم 
والتهج�م عل�ى أي ش�خصية سياس�ية ونطالب 
وس�ائل اإلع�ام بمصداقي�ة وع�دم تحري�ف أي 
تصريح وااللتزام بالمهنية في نقل الخبر والتأكد 
من مصدره قبل نش�ره في وسائل اإلعام وسوف 
نحتفظ بحقنا الش�خصي في مقاضاة أي وسيلة 
إعام تقوم بتحريف التصريحات لما تش�كله من 

إساءة إلى شخصنا قبل اإلساءة إلى اآلخرين .

تكذيب

عضو الربملان العراقي
فالح الزيادي
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت صحيف�ة نيوي�ورك تايمز عن إرس�ال الجي�ش األميركي 
فري�ق عمل من أكثر من 150 مخطط�ا وأخصائيين آخرين إلى األردن 
لمس�اعدة القوات المس�لحة هناك ف�ي التعامل مع موج�ة الالجئين 
السوريين واالستعداد الحتمال فقدان سوريا سيطرتها على أسلحتها 
الكيميائية. ويتمركز فريق العمل - الذي يقوده ضابط أميركي كبير- 

في مركز تدريب عسكري أردني شمال عمان. 
ويرك�ز اآلن بقدر كبير على معاونة األردنيين في التعامل مع نحو 
180 أل�ف الجئ س�وري عبروا الح�دود ويرهقون موارد البلد بش�كل 
خطير.وق�ال مس�ؤولون أميركيون عل�ى اطالع بالعملي�ة إن المهمة 
تش�مل أيضا وضع خطط لمحاولة عزل األردن، الحليف الهام ألميركا 
ف�ي المنطقة، عن الثورة في س�وريا وتف�ادي الصدامات التي تحدث 

اآلن على طول الحدود السورية والتركية.
وق�ال المس�ؤولون إن�ه قد تمت مناقش�ة فك�رة إنش�اء منطقة 
عازلة بين س�وريا واألردن - التي س�تعزز بق�وات أردنية على الجانب 
الس�وري للحدود وُتدعم سياس�يا وربما لوجس�تيا من قب�ل الواليات 
المتح�دة. لكن المنطقة العازلة عن�د هذه المرحلة ما هي إال احتمال. 
وأش�ارت الصحيف�ة إال أن إدارة أوبام�ا رفض�ت التدخل ف�ي الصراع 
السوري باس�تثناء توفير معدات االتصاالت والمس�اعدة األخرى غير 
القاتلة للثوار المعارضين لحكومة الرئيس الس�وري بشار األسد. لكن 
النقط�ة األمامية بالقرب من عم�ان يمكن أن تلع�ب دوراً حدودياً إذا 
م�ا تغيرت السياس�ة األميركية. فه�ي تبعد أقل م�ن 57 كيلومترا عن 
الحدود الس�ورية وهي أقرب وجود عس�كري أميركي للصراع. وقالت 

إن المهمة األميركية في األردن بدأت سراً هذا الصيف.
وفي أيار نظمت الواليات المتحدة مناورة تدريبية كبيرة شارك فيها 
12 أل�ف جندي من 19 دولة منها ق�وات خاصة. وبعد انتهاء المناورة 
بقي�ت الفرقة األميركية وأُنش�ئ فريق العمل ال�ذي يضم متخصصي 
اتص�االت وخب�راء في اللوجس�تيات ومخططين ومدربي�ن. وأضافت 
الصحيف�ة أن أعضاء فري�ق العمل األميركي يقض�ون جل وقتهم في 
العمل مع الجيش األردني في الش�ؤون اللوجس�تية مثل كيفية نش�ر 
أطن�ان الغ�ذاء والم�اء والمراحي�ض عل�ى الح�دود وتدري�ب الجيش 
األردني على التعامل مع الالجئي�ن. ووفقا لألمم المتحدة، فإن األردن 
يضّيف حالياًَ نحو مئة ألف س�وري ويقول المسؤولون األميركيون إن 
الع�دد اإلجمالي ق�د يكون ضعف ذلك.وختم�ت الصحيفة بأن الجيش 
األميركي يرسل أيضاً اللوازم الطبية للحدود، وأقام أربعة مبان مجهزة 

الستخدامها كمدارس في مخيم الزعتري لالجئين.

لمساعدتها في التعامل مع الالجئين السوريين

      المستقبل العراقي/ وكاالت

حذَّر قائد أركان الجيش التركي س�وريا من 
رد أقس�ى إذا اس�تمر قصف المناط�ق التركية 
الحدودي�ة، ف�ي وق�ت ق�ال في�ه حلف ش�مال 
األطلس�ي “الناتو” إن الخط�ط جاهزة لحماية 
تركي�ا إن طلب�ت المس�اعدة.ونقل التلفزي�ون 
الترك�ي الحكومي “تي آر تي” عن قائد األركان 
الجن�رال نج�دت أوزيل قول�ه “لق�د رددنا على 
القصف الس�وري، لكنه إذا اس�تمر فإننا سنرد 
بقوة أكب�ر”. وكان الجنرال أوزي�ل يتحدث في 
أقج�ة قلعة، وهي بلدة تركية حدودية قتل فيها 
خمس�ة مدنيين أتراك األربعاء الماضي بقذيفة 
س�ورية. ومنذ األربعاء سقطت أكثر من قذيفة 
سورية على مناطق تركية حدودية، دون وقوع 
ضحاي�ا. وق�د رد الجي�ش التركي ف�ي كل مرة 
تقع فيها قذائف بقصف مواقع س�ورية. وقبل 
الجن�رال نجدت، حذر الرئي�س التركي عبد الله 
غول االثنين من أن بالده ستفعل كل شيء للدفاع 
عن نفس�ها، قائ�ال أن “أس�وأ الس�يناريوهات 
تح�دث ف�ي س�وريا”، حي�ث ت�دور صدام�ات 

المس�لحة  المعارض�ة  بي�ن  مس�لحة عنيف�ة 
والنظام.وقالت سوريا إنها تحقق في القصف، 
لكنه�ا نف�ت اعتذارها لتركيا.م�ن جهة أخرى، 

قال األمين العام للناتو أندرس فوغ راسموسن 
إن الحلف اتخذ كل الخط�وات لضمان جاهزية 
خطط�ه لحماية تركيا الت�ي انضمت إلى الناتو 

في 1952، أي بعد ثالث س�نوات من تأسيس�ه. 
والحلف ملزم بالدفاع عن أي من أعضائه ال�28 
إن تع�رض للهجوم وطلب المس�اعدة بموجب 
البند الخامس من ميثاقه، لكنه بند لم يستخدم 
إال م�رة واح�دة، وكان ذل�ك بعي�د هجمات 11 
س�بتمبر 2001.وقال راسموسن متحدثا أمس 
األّول ف�ي بروكس�ل عل�ى هامش لق�اء لوزراء 
دفاع الناتو “بالطبع لتركيا الحق في الدفاع عن 
نفسها بموجب القانون الدولي”، قبل أن يضيف 
“يمك�ن لتركي�ا بالتأكيد االعتم�اد على تكاتف 
الناتو”.ول�م يوضح راسموس�ن ماهية خطط 
الناتو بشأن تركيا، معتذرا عن عدم قدرته على 
الخوض في التفاصيل. ورجح مسؤول أميركي 
رفي�ع أن يك�ون رد الحل�ف إيجابي�ا إن طلب�ت 
تركيا المس�اعدة، وهو ما حذرت منه روس�يا. 
وق�ال مبع�وث روس�يا ل�دى الحل�ف نيكوالي 
كورش�ونوف “نتوق�ع أال يس�تخدم الناتو هذا 
الحادث المأس�اوي ذريعة للتدخل في سوريا”. 
وقد ح�ذر األمين العام لألم�م المتحدة من آثار 
التوتر السوري التركي على لبنان، وعلى منطقة 

الشرق األوسط كلها.

تايمز: اجليش األمريكي يرسل فريقًا متخصصًا إىل األردن

تركيا تصعد من تهديداتها

صندوق النقد يحثهما على إيجاد حلول ناجعة

النــاتـو يلــوح للتدخــل يف األزمـــة الســوريـة

الواليات املتحدة واليابان مهددتان بأزمة مالية كبرية
     المستقبل العراقي/ وكاالت

يه�دِّد تراجع إنت�اج الحبوب العالم�ي األمن الغذائي ف�ي المنطقة العربية 
الت�ي تواج�ه أص�اًل وضعاً صعب�اً نتيجة ث�ورات الربي�ع العربي وف�ي طليعة 
الدول المهددة بذلك اليمن وس�وريا، بحس�ب ما أوضحه مكتب االستش�ارات 
مايبلكروف�ت في لندن.وأوضح المكتب ف�ي دليل المخاطر على األمن الغذائي 
ال�ذي يصدره كل س�نة أن المنطقة تبقى مصنفة في الفئ�ة العالية المخاطر 
بسبب تراجع المحاصيل في الواليات المتحدة وروسيا -المصدرين الرئيسين 
للحب�وب ف�ي العالم- نتيجة الجفاف، حي�ث إن هذه الدول ال ت�زال تعتمد إلى 
حد كبير على واردات الحبوب وهي بالتالي عرضة لتقلبات الس�وق.ومن أكثر 
الدول تعرض�ا لمخاطر األمن الغذائي في المنطقة اليمن وس�وريا وقد ُصّنف 
البل�دان في المرتب�ة 15 و16 على التوالي في حين وضع الع�راق في المرتبة 
54 وليبي�ا عند 58 وصنفتا أيضا في فئة ال�دول “العالية المخاطر”.أما مصر 
)71( وتون�س )100( فهما في الفئة “المتوس�طة المخاطر”.وقالت رئيس�ة 
مايبلكروفت أليس�ون وارهورست إن “األس�باب التي قادت إلى الربيع العربي 
كان�ت متعددة ومتش�عبة ومنه�ا غضب مزمن لدى الش�عوب حيال الفس�اد 
الحكومي الكبير وقمع المعارضة السياسية”. لكنها حذرت من أنه حين تقترن 
هذه العوامل بانعدام األمن الغذائي نتيجة ارتفاع األس�عار العالمية، فهذا يولد 
بيئة مواتي�ة لالضطرابات االجتماعية وتغيير النظام. وتأتي في طليعة الدليل 
ف�ي الفئة “البالغ�ة المخاطر” أرب�ع دول أفريقية هي الصوم�ال وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وبوروندي وتش�اد، في حين صنفت هايتي في المرتبة 
الثالثة.ولف�ت مكتب االستش�ارات إلى أن 75% من دول الق�ارة مصنفة بالغة 
المخاطر أو عالية المخاطر، مشيرا إلى أن الفقر المقترن بالنزاعات المسلحة 
واالضطراب�ات المدنية والجفاف والنزوح الس�كاني وس�وء الحوكمة تتظافر 
لتولد الظروف المواتية ألزم�ة غذائية. وأكدت منظمة األغذية والزراعة “فاو” 
ف�ي تقريرها األخير حول وض�ع األمن الغذائي العالمي عام 2012 تراجع عدد 
الجياع في العالم باس�تثناء أفريقيا التي ُس�جل ارتفاع ب�ارز لعددهم، مقدرة 
ع�دد الذين يعانون م�ن “جوع مزمن” بنحو 870 مليون ش�خص خالل فترة 

2010-2012، من بينهم 234 مليونا في أفريقيا جنوب الصحراء.

صنفت ضمن الدول »عالية المخاطر«

تراجع إنتاج احلبوب هيدد بلدان 
العريب” “الربيع 

     المستقبل العراقي/ وكاالت

كلف العاهل االردني الملك عبد الله الثاني أمس عبد الله النس�ور تشكيل الحكومة 
االردنية الجديدة خلفاً لفايز الطراونة الذي قدم استقالته، على ما افاد بيان صادر عن 
الدي�وان الملك�ي األردني. وقال البيان ان “الملك عبد الله الثاني كلف عبد الله النس�ور 
تش�كيل حكومة جدي�دة، خلفا لحكومة فاي�ز الطراونة التي قدمت اس�تقالتها للملك 
أم�س”. واوض�ح البيان ان “تقدي�م الطراونة اس�تقالة حكومته للملك تأتي تماش�يا 
م�ع التعديالت الدس�تورية االخيرة التي نجمت عن خارطة اإلصالح السياس�ي، والتي 
تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب”. وعبد الله النسور “73 عاما” من 
مواليد مدينة السلط 30 كلم شمال غربي عمان. وهو يحمل دكتوراه في التخطيط من 
جامعة الس�وروبون في باريس وماجستير في ادارة المؤسسات من جامعة ميشيغن 
في الواليات المتحدة. وكان النسور شغل مناصب عدة منها نائب رئيس وزراء 1998، 
وتول�ى حقائب وزارية بينه�ا الخارجية 1989 والتخطي�ط 1984 واالعالم 1998 كما 
انه نائب س�ابق في مجلس النواب وعضو سابق في مجلس االعيان. وجاءت استقالة 
الحكومة تمهيداً إلجراء انتخابات نيابية وكإجراء معتاد بعد حل مجلس النواب األردني 
الخمي�س الماضي.ووفقا للمادة 74 من الدس�تور االردني، على الحكومة االس�تقالة 
خالل اسبوع من صدور االرادة الملكية بحل مجلس 
النواب ما يعني وجوب استقالة الحكومة. واصدر 
العاهل األردني الخميس الماضي ارادة ملكية بحل 
البرلم�ان والدعوة الجراء انتخاب�ات نيابية مبكرة 
يؤمل ان تنظم قبي�ل نهاية العام الحالي او مطلع 
العام المقبل. كما عين الملك السبت بموجب ارادة 
ملكية رئيس واعضاء المحكمة الدستورية لتكون 
“المرجع الوحيد لتفس�ير نصوص الدس�تور” في 
البالد. وس�بق ذل�ك تعيين رئيس واعض�اء الهيئة 
المس�تقلة لالنتخاب�ات برئاس�ة وزي�ر الخارجية 

االسبق عبد االله الخطيب.

النســور بــدالً من الطــراونــة

     المستقبل العراقي/ وكاالت

حذر صندوق النقد الدولي الواليات 
المتحدة واليابان من احتمال أن تواجها 
أزم�ة دي�ون س�يادية مش�ابهة ألزمة 
الدي�ون في منطق�ة الي�ورو، وحثهما 
على وضع خطط لتقلي�ص العجز بما 

االقتص�ادي ويطمئ�ن  النم�و  يحم�ي 
األسواق المالية.

وأوضح الصن�دوق في تقرير صدر 
أمس األربعاء على هامش االجتماعات 
المش�تركة للصندوق والبنك الدوليين، 
أن الياب�ان وأمي�ركا تواجهان تحديات 
مالي�ة كبي�رة، وإذا ل�م تعال�ج ه�ذه 

التحدي�ات فإن�ه يمك�ن أن تك�ون لها 
تداعيات على االستقرار المالي فيهما. 
وبين التقرير أن انكشاف أزمة منطقة 
الي�ورو أدى إل�ى تدف�ق رؤوس األموال 
الباحث�ة ع�ن مالذ آم�ن والس�يما في 
أميركا واليابان، ورغم أن هذه التدفقات 
قد دفع�ت تكاليف التموي�ل الحكومي 

إلى مستويات منخفضة تاريخية فإنه 
ال يزال هذان البلدان يواجهان تحديات 

جسيمة على مستوى المالية العامة.
تواجهه�ا  الت�ي  التحدي�ات  وع�ن 
الواليات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد 
بالعال�م، أوض�ح التقري�ر أن أبرزه�ا 
االنحدار المالي الوشيك وحلول الموعد 
النهائ�ي للحد األقص�ى للديون وأجواء 
ع�دم اليقي�ن ذات الصل�ة. وبالنس�بة 
للياب�ان صاحب�ة ثال�ث أكب�ر اقتصاد 
بالعالم أش�ار التقرير إل�ى أنها تواجه 
مع�دالت عج�ز مرتفع�ة ومس�تويات 
مديوني�ة قياس�ية، كم�ا أن االعتم�اد 
والكيان�ات  البن�وك  بي�ن  المتب�ادل 
الس�يادية آخذ في التزاي�د، محذرا من 
أن احتف�اظ البن�وك بكمي�ة كبيرة من 
السندات الس�يادية، يجعل من الصعب 
عل�ى الحكومة التحرك بوصفها س�ندا 
للقط�اع المال�ي.ورأى أن الخطة التي 
ضريب�ة  لزي�ادة  الياب�ان،  وضعته�ا 
االس�تهالك لن تبعدها عن المشكالت، 
في إش�ارة إل�ى إقرار مش�روع قانون 
لمضاعف�ة ضريب�ة االس�تهالك لتصل 
إل�ى 10% بحل�ول ع�ام 2015. ودع�ا 
طوكيو إلى إقرار زيادات ضريبية على 
نطاق كبي�ر إلى جانب خفض اإلنفاق، 
ويضي�ف أن اليابان بحاج�ة إلى جمع 
عائ�دات إضافي�ة بنحو رب�ع تريليون 
دوالر على األقل خالل الس�نوات العشر 
المقبل�ة، ف�ي حين س�يعد ذل�ك زيادة 

تص�ل إل�ى أكثر م�ن 5% م�ن إجمالي 
الناتج المحلي. ولفت التقرير إلى تزايد 
المخاطر التي تهدد االس�تقرار المالي 
منذ صدور التقرير الس�ابق في نيسان 
2012، برغ�م التطورات التي ش�هدتها 
األس�واق المالية مؤخرا وذلك ألن الثقة 
ف�ي النظ�ام المالي العالم�ي أصبحت 
بالغة الهشاش�ة. وقال إن أزمة الديون 
األوروبي�ة ال ت�زال المص�در الرئي�س 
للقل�ق برغ�م أن الجهود الكبي�رة التي 
بذلها صناع السياس�ات األوروبيون قد 
خفف�ت من وطأة أكب�ر المخاوف التي 

يشعر بها المستثمرون.
ويعتقد أن حجم الديون الس�يادية 
الياباني�ة ق�د تج�اوز مس�توى 13.5 
المال�ي  الع�ام  تريلي�ون دوالر نهاي�ة 
السابق الذي اكتمل بنهاية آذار 2012، 
بالنس�بة   %270 نس�بته  م�ا  مش�كال 
للنات�ج المحل�ي اإلجمالي ال�ذي يربو 
على خمس�ة تريليون�ات دوالر. وبذلك 
يصنف وضع اليابان المالي األسوأ بين 
الدول المتط�ورة. أما الديون األميركية 
فق�د تجاوزت عتب�ة 15 تريليون دوالر 
بنهاي�ة عام 2011، أي م�ا يوازي نحو 
100% م�ن النات�ج المحل�ي اإلجمالي. 
ويح�ذر الساس�ة األم����يركيون من 
أن اس�تمرار وتيرة االرتف�اع في حجم 
الديون الس�يادية لالقتص�اد األميركي 
قد يجعلها ت����بلغ 23 تريليون دوالر 

عام 2015.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

نفت وزارة الخارجية االيرانية، أمس االربعاء، ان يكون 
المتحدث باس�مها هدد بخفض العالقات الدبلوماسية مع 
اإلم�ارات العربية المتحدة كما ذكرت وس�ائل اعالم ايرانية 
رس�مية. وقالت الوزارة في بيان انه�ا “تنفي التصريحات 
الت�ي نس�بت الى المتحدث م�ن قبل بعض وس�ائل االعالم 
المحلي�ة بش�أن العالقات مع االم�ارات”، متهمة وس�ائل 
اإلعالم ه�ذه “بتحوير” تصريحاته.وكان عدد من وس�ائل 
اإلع�الم اإليراني�ة بينه�ا وكالة االنب�اء الرس�مية والموقع 
االلكترون�ي لمجل�س الش�ورى نق�ل عن المتحدث باس�م 
وزارة الخارجي�ة االيرانية رامين مهمانبرس�ت، أن طهران 
قررت خفض عالقاتها الدبلوماس�ية مع دولة االمارات اذا 
استمرت في المطالبة بالجزر الثالث الخليجية التي تحتلها 
ايران.ونقل موقع البرلمان االيراني عن رامين مهمانبرست 
قوله ان االس�تمرار في “هذه المطالب التي ال اس�اس لها 
س�يكون له تأثي�ر س�لبي عل�ى العالق�ات الثنائية”.وقال 

المتح�دث “اذا وصلت هذه المزاعم التي ال اس�اس لها ضد 
ايران الى ح�د يرغمنا على خفض العالقات السياس�ية او 
قطعها )...( سنتخذ هذه التدابير كما فعلنا مع بريطانيا”. 
وف�ي نهاي�ة تش�رين الثان�ي 2011 قرر مجلس الش�ورى 
اإليران�ي خف�ض العالق�ات الدبلوماس�ية م�ع بريطاني�ا 
المتهم�ة بالتحرك ض�د إيران.وقطعت العالق�ات كليا بين 
البلدي�ن بعد أيام، اثر تخريب متظاهرين ينتمون الى التيار 
المتش�دد في النظام االيراني مقر السفارة البريطانية في 
طهران في تشرين الثاني.وتطالب اإلمارات بانتظام بجزر 
اب�و موس�ى وطن�ب الكبرى وطن�ب الصغرى عن�د مدخل 
الخليج التي تحتلها ايران منذ 1971 مع انس�حاب القوات 
البريطانية من المنطقة واس�تقالل دول�ة اإلمارات. وجدد 
وزير الخارجية االماراتي الش�يخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
ه�ذا المطل�ب في 29 ايل�ول ام�ام الجمعي�ة العامة لألمم 
المتحدة.وق�ال المتحدث االيران�ي ان “ايران لن تتخلى عن 
اراضيها وستدافع بقوة عنها”. ويسبب هذا النزاع بانتظام 

توترا دبلوماسيا بين طهران وابو ظبي.

اخلارجية اإليرانية: وسائل اإلعالم حتّور ترصحياتنا جتاه اإلمارات
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حصل  التدريسيان في قسم علوم الحياة بكلية العلوم في 
جامعة واس�ط كل من الدكتور ظافر حسن غالي والدكتورة 
انتصار حس�ن احمد ش�هادة م�ا بعد الدكتوراه ف�ي الوراثة 
الجزيئية من جامعة خاركوف الوطنية األوكرانية. وقال بيان 
لجامعة واسط تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
إن الدكتور ظافر حس�ن غالي حصل على تلك الش�هادة عن 
مش�روعه البحثي الذي تضمن خطة علمية لدراس�ة مرضى 
الس�كري النوع الثاني وراثياً باس�تخدام التقنيات الجزيئية 
الحديثة، فيما حصلت الدكتورة انتصار حسين على الشهادة 

عن مشروعها البحثي الذي تناول دراسة حالتين منفصلتين 
لمرض�ى اللوكيمي�ا. وقال مدي�ر إعالم الجامع�ة عالء زوير 
ضميد ان “معه�د األبحاث األوكراني، بالتع�اون مع جامعة 
خارك�وف الوطني�ة في أوكراني�ا، كان قد اس�ند لهما مهام 
انجاز أبح�اث علمية متعددة مختلفة ضم�ن برنامج بحثي 
يقوم به المعهد بدراس�ات وراثية الس�يما في مجال أبحاث 
الجين�ات الوراثية”. وأضاف ان “البحث األول تم تقديمه في 
مؤتم�ر الوراثة التاس�ع الذي تنظمه جمعي�ة علماء الوراثة 
األوكراني�ة الذي عقد في ش�هر أيلول الماضي ف�ي أوكرانيا 

ونشره في عدد من الدوريات والمجالت العلمية”.
وفي س�ياق متعلق بجامعة واس�ط أيضاً، ق�ررت وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي تكليف األستاذ المساعد 
الدكتور حس�ام مجيد حميد بمنصب عميد كلية الطب 
في الجامعة خلفا لألستاذ المساعد الدكتور عطا كطي. 
وقال مدير إعالم الجامعة عالء زوير ضميد أن “األستاذ 
المس�اعد الدكت�ور حس�ام مجي�د حمي�د تس�نم عدة 
مناصب منها مس�ؤول ش�عبة التش�ريح والبايولوجي 
عام 2005 و رئيس�ا لفرع التش�ريح والبايولوجي في 
كلي�ة الطب للفترة م�ن 2007 ولغاية 2012”. يذكر أن 
عميد كلية السابق األستاذ المساعد الدكتور عطا كطي 
ع�الوي كان أول عميد لكلية الطب منذ تأسيس�ها عام 
2005 ولغاية صدور األم�ر الجامعي بإعفائه وتكليفه 

بعمادة كلية طب األسنان والتي استحدثت هذا العام.

      بغداد / المستقبل العراقي 

واف�ق وزي�ر التعليم العالي والبح�ث العلمي علي 
األديب على التعليمات الجديدة الخاصة بعقد الكفالة 
المالية للطلبة الدارسين خارج العراق، والتي تضمنت 
تخفي�ض ع�دد الكف�الء إل�ى ثالث�ة فق�ط أو كفالة 
عقاري�ة مع كفي�ل واحد. ونقل بيان ل�وزارة التعليم 
العالي تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس 
عن المدي�ر العام  للدائرة القانونية واإلدارية الدكتور 
احمد س�لمان ش�هيب قوله إن “وزير التعليم العالي 
والبح�ث العلم�ي عل�ي األدي�ب وافق عل�ى تعليمات 

جديدة بشأن تنظيم عقد الكفالة المالية 
للطلبة العراقيين المبتعثين للدراسة في 
الخارج بهدف تسهيل إجراءات التحاقهم 
بالدراسة بأسرع وقت”. وأوضح شهيب 
أن “التعليمات الجدي�دة تضمنت تخيير 
الطالب ال�دارس خارج العراق والمبتعث 
بتقدي�م ث�الث كف�الء م�ن الموظفي�ن 
يش�غلون الدرج�ة الوظيفية السادس�ة 
على األقل، مؤيدة اس�تمرارهم بالخدمة 
م�ن دوائره�م، دون اش�تراط مقدرتهم 
عل�ى تغطي�ة مبل�غ الكفال�ة أو تقديم 
كفالة عقارية مع موظف كفيل واحد”، 

مش�يرا إلى “اعتماد نفس الدرجة الوظيفية بالنسبة 
للكف�الء من منتس�بي وزارتي الدف�اع والداخلية مع 
اعتماد صيغة تعهد الكفيل المالي وصيغة عقد البعثة 
الدراسية للطالب المتضمنة إلزام الطالب بالعمل في 
وزارات الدولة ضعف مدة الدراس�ة”. وأضاف شهيب 
أن “الدوائر والجهات غير المرتبطة بوزارة مش�مولة 
بالتعليمات الجديدة، فضال عن ش�مول جميع الطلبة 
الدارس�ين عل�ى قن�وات البعث�ة والزمال�ة واإلجازة 
والنفقة الخاصة وفي جمي�ع االختصاصات”، مبينا 
أن “هذه الضوابط تسري على حاالت تنظيم الكفاالت 

المالية من تاريخ صدورها بأثر رجعي”.

تدريسيان بجامعة واسط حيصالن عىل شهادة 
ما بعد الدكتوراه من أوكرانيا

التعليم توافق عىل التعليامت اجلديدة 
      بغداد / المستقبل العراقي للكفالة املالية للدارسني خارج العراق

أكدت وحدة المشاريع الصغيرة في مديرية 
ش�باب ورياضة نينوى، إح�دى مديريات وزارة 
الش�باب والرياضة، مش�اركة 25 ش�ابا وشابة 
ف�ي الدورة التي أقامتها المديرية على قاعة دار 
ضياف�ة الرياضيي�ن في الموص�ل والتي حملت 
عنوان “كيف تؤسس مش�روعك ؟”. ونقل بيان 
ل�وزارة الش�باب والرياض�ة تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه أمس عن مسؤول الدورة 
تمام محمود قوله إن “المش�اركين ال�25 تلقوا 
في الدورة التي اس�تمرت لثالثة أيام محاضرات 
نظرية علمية بش�أن كيفية تأسيس المشاريع 
للشباب والبدء في العمل بإقامة المشاريع التي 
تعود بالنفع االقتصادي للشباب واالعتماد على 
نفسه في بناء مستقبله”. وأشار البيان إلى انه 
جرى في الختام توزيع شهادات المشاركة على 
المشاركين وبحضور الدكتور محمد عبد الكريم 
المعماري، مدير شباب ورياضة نينوى، الذي أكد 
على أهمية إقامة فعاليات كهذه تس�تهدف بناء 
ش�خصية ومس�تقبل الش�اب في مجال الحياة 
العامة وإنعاش الجانب االقتصادي بإقامة هذه 
المشاريع. وقال البيان إن “الشباب المشاركين 
أعربوا عن ش�كرهم وتقديرهم لوزارة الش�باب 
والرياض�ة على ه�ذا الدعم واالهتم�ام وطالبوا 

بمزيد من الرعاية خدمة للشباب العراقي”.

دورة يف نينوى عن
 “كيف تؤسس مرشوعك  ؟”

      بغداد / المستقبل العراقي

وضع�ت وزارة الصح�ة خططا جديدة له�ذا العام 
للس�يطرة عل�ى ح�االت اإلس�هال الح�اد. وق�ال بيان 
للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه امس 
إن “وزارة الصح�ة وضع�ت خططا جدي�دة لهذا العام 

للسيطرة على حاالت اإلسهال الحاد ومنها تنفيذ خطة 
اعالمية لزيادة الوعي المجتمعي عن مسببات العدوى 
وطرق الوقاية باتخاذ الممارسات الصحية السليمة”. 
وأوضح المتحدث الرس�مي باسم الوزارة الدكتور زياد 
ط�ارق ان “الوقاي�ة جزء مه�م للحيلولة دون انتش�ار 
االمرض”، مؤكداً ان “لإلعالم دور مهم في نشر الوعي 

الصح�ي مما يؤدي ال�ى الحفاظ على مع�دالت واطئة 
لإلصابات وتقليل األضرار الناجمة عنها ومنع انتش�ار 
األمراض”. وقال مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور 
حس�ن هادي باقر ان “حاالت اإلسهال الحاد تعتبر من 
األمراض الش�ائعة في العراق وإن العديد من اإلصابات 
تظه�ر بي�ن الحي�ن واآلخ�ر ف�ي مناط�ق متفرق�ة”، 

مش�يرا الى ان “الوزارة كثفت جهودها للسيطرة على 
الوبائيات وأخذت عل�ى عاتقها تقييم الموقف الوبائي 
وتحديد المسؤوليات واالحتياجات وأعدت خططا بهذا 
الخصوص من خالل تحديد مس�ارات التحرك والحشد 
المجتمع�ي بالتنس�يق م�ع المؤسس�ات الحكومي�ة 

ومنظمات المجتمع المدني”.

الصحـة تضـع خطـط للسيطـرة عىل حـاالت اإلسهـال احلــاد

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه أمين بغ�داد عبد الحس�ين 
المرش�دي بتش�كيل غرف�ة عمليات 
لمتابع�ة وتدقي�ق جمي�ع اإلجراءات 
الخاصة بتشغيل مشاريع ومجمعات 
التصفي�ة والتوزي�ع للم�اء الصافي 
كإج�راء احترازي لمن�ع انتقال وباء 
الكولي�را ال�ى مدينة بغ�داد. وذكرت 
مديري�ة العالقات واإلع�الم في بيان 
صحفي تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة من�ه أم�س أن “امي�ن بغداد 
وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية 
تتول�ى مهمة متابعة عمل مش�اريع 
الم�اء الصافي ومجمع�ات التصفية 
والخزان�ات األرضي�ة والتثب�ت م�ن 
س�المة الم�اء الصاف�ي المنتج فيها 
من الملوثات وصالحيته لالس�تهالك 
البش�ري ووجود كميات مناسبة من 
م�ادة الكلوري�ن المعقم�ة الكفيل�ة 
بالقض�اء عل�ى كل أن�واع البكتري�ا 
المجهرية والميكروبات”. وأوضحت 
أن “غرفة العمليات ستضم عدداً من 
الفرق الميداني�ة المتخصصة للقيام 
بأعمال الفح�ص والرقابة في جميع 
مش�اريع ومحطات إنت�اج وتصفية 
الم�اء عل�ى م�دار الس�اعة وقيامها 
بإجراء فحوص�ات دقيقة لمجمعات 
الماء وكذلك اخذ عينات عشوائية من 
الش�بكات الفرعية الس�يما المناطق 
الواقع�ة عل�ى أط�راف مدين�ة بغداد 
للتثب�ت م�ن س�المة الم�اء الصافي 
المواطني�ن”.  دور  ال�ى  الواص�ل 
وأضافت أن “امين بغداد أوعز بتسيير 
عجالت حوضي�ة لنقل الماء الصافي 
الى المناطق غير المخدومة بشبكات 
الماء وتعاني من ش�حة في إمدادات 
المياه والتأكد الدقيق من مصدر الماء 
المنقول ومدى مطابقته للمواصفات 
الفنية وصالحيته لالستهالك البشري 
وبحس�ب الفحوص�ات والمواصفات 
المعتمدة”. وشددت امانة بغداد على 
“ضرورة قيام الدوائر البلدية من خالل 
ش�عب اإلعالم والوعي البلدي بإجراء 
حم�الت للتوعية البيئية في المدارس 
م�ن  للوقاي�ة  الس�كنية  والمناط�ق 
مرض الكوليرا للحيلولة دون وصول 
الوب�اء ال�ى مدين�ة بغداد م�ن خالل 
النظافة واس�تعمال  المحافظة على 
الماء المجهز من قبل مشاريع أمانة 

بغ�داد وتجن�ب اس�تخدام مضخات 
الم�اء وعدم التجاوز على الش�بكات 
والخطوط الناقلة”. وأش�ارت الى أن 
“اإلج�راءات األخرى في ه�ذا اإلطار 
الحراس�ات  مديري�ة  قي�ام  تش�مل 
واألمن بالتنس�يق مع الدوائر البلدية 
ودائرة م�اء بغداد بإزال�ة التجاوزات 
والخط�وط  الم�اء  ش�بكات  عل�ى 
الناقل�ة وضم�ان إيص�ال الم�اء الى 
مجمع�ات التصفية ومش�اريع الماء 
وعمل ه�ذه المش�اريع والمجمعات 
بطاقاته�ا القص�وى وتوفي�ر الم�اء 
الصالح لالس�تهالك البش�ري لتجنب 
اللج�وء ال�ى اس�تخدام مي�اه اآلب�ار 
والمي�اه الملوث�ة كمص�ادر بديلة”. 
األخ�رى  ان “اإلج�راءات  وأوضح�ت 
تتضم�ن متابع�ة األقف�ال الخاص�ة 
بالخط�وط الناقل�ة للم�اء وضرورة 
المحافظ�ة عليه�ا لضم�ان وص�ول 
الم�اء الى أبع�د نقط�ة وخاصة الى 
مجمعات التصفي�ة وفرض إجراءات 
ش�ديدة على المتجاوزي�ن والعابثين 
بها وبالخطوط الناقلة وأخذ تعهدات 
خطي�ة من المتجاوزي�ن بعدم تكرار 
التجاوز”. وطمأنت االمانة في بيانها 
المواطني�ن أن “الم�اء المنت�ج ف�ي 
مش�اريع التصفية صالح لالستهالك 

للمواصف�ات  ومطاب�ق  البش�ري 
العالمية ويخضع يومياً وباس�تمرار 
لعملي�ات الفحص والتقييس لضمان 

نقاوته وخلوه من الجراثيم”.
م�ن جهة أخ�رى، باش�رت امانة 
بغداد إنشاء متنزه بمساحة 20 دونماً 
ضمن قاطع بلدية المنصور وقيامها 
بحملة خدمية واس�عة شملت اعمال 
الطرق والنظافة والمجاري للنهوض 
بالواق�ع الخدم�ي للعاصم�ة بغداد. 
وذكرت مديرية العالقات واإلعالم في 
امانة بغداد ان “دائرة بلدية المنصور 
باش�رت إنش�اء متنزه بمس�احة 20 
دونم�اً ف�ي منطق�ة االس�كان على 
الش�ريط المح�اذي لس�كة القط�ار 
الذي سيش�مل اعمال انش�اء السياج 
الخارج�ي ومنظوم�ة ال�ري والب�زل 
واح�واض المي�اه وإنش�اء منظومة 
انارة متكاملة في عموم المتنزه فضال 
عن تزوي�د المتنزه بألع�اب االطفال 
ومصاط�ب الجل�وس”. واضافت ان 
“قس�م الطرق يواصل اعمال تطوير 
شارع الداوودي في منطقة المنصور 
أكت�اف  رص�ف  األعم�ال  وش�ملت 
القال�ب  بالمقرن�ص وم�د  الش�ارع 
الجانب�ي وانش�اء الكاب�ات الزراعية 
لعم�وم الش�ارع فض�ال ع�ن تطوير 

الشوارع الرئيسة في أحياء الجامعة 
والخضراء والغزالية والعدل ومنطقة 
العامري�ة ومواصل�ة تطوير ش�ارع 
السفارات الذي تم افتتاحه مؤخرا”. 
وأش�ارت الى ان “قس�م النظافة نفذ 
النفاي�ات واألنق�اض  لرف�ع  حمل�ة 
م�ن عم�وم المناط�ق الواقعة ضمن 
الرقع�ة الجغرافي�ة للدائ�رة البلدي�ة 
ونشر الحاويات المترية في الشوارع 
الرئيسة ورفع المتضرر منها وتوزيع 
أكي�اس النفاي�ات للحد م�ن ظاهرة 
رمي النفايات بش�كل عش�وائي التي 
ش�وهت منظ�ر الش�وارع العام�ة”. 
وبين�ت ان “قس�م المج�اري وضمن 
الشتاء  المبكرة لموسم  اس�تعداداته 
نفذ حملة لتنظيف وتسليك الخطوط 
الرئيسة والفرعية وتنظيف مشبكات 
األمط�ار وتعويض اغطية المنهوالت 
المفقودة وفتح االنسدادات الحاصلة 
في خطوط نقل مياه الصرف الصحي 
ف�ي عم�وم المناط�ق الواقعة ضمن 

الرقعة الجغرافية للدائرة البلدية”.
إلى ذلك، نظمت امانة بغداد حملة 
واس�عة إلزال�ة التج�اوزات الحاصلة 
على األرصفة والش�وارع والساحات 
واألمالك العام�ة حفاظا على نظافة 
وجمالي�ة العاصم�ة بغ�داد. وذكرت 

ان  واإلع�الم  العالق�ات  مديري�ة 
“مالكات دائ�رة بلدية الك�رخ نفذت 
حملة واسعة إلزالة جميع التجاوزات 
الحاصلة ضمن محلتي “206،208” 
وش�ملت الحملة ازالة س�كالت لبيع 
المواد اإلنشائية والمخلفات المنزلية 
وع�دد م�ن االس�يجة المش�يدة م�ن 
مادة البل�وك ومعامل لبيع الكاش�ي 
فض�ال ع�ن غل�ق س�احات ومواقف 
الس�يارات العش�وائية كونها ظاهرة 
غير حضارية تش�وه منظر العاصمة 
“م�الكات  ان  وأضاف�ت  بغ�داد”. 
الدائ�رة قام�ت بتنفيذ حمل�ة أخرى 
عل�ى  الحاصل�ة  التج�اوزات  لرف�ع 
األرصف�ة والش�وارع ضم�ن محل�ة 
وبس�طيات  باكش�اك  متمثل�ة   222
الباعة المتجولين وعربات بيع المواد 
التجارية  الغذائية وتجاوزات المحال 
على االرصفة”. وبينت ان دائرة بلدية 
الكاظمية نظمت حملة مكثفة إلزالة 
التجاوزات الحاصل�ة في محلة 413 
تضمنت ازالة عدد من اس�يجة الدور 
الس�كنية المتجاوزة عل�ى األرصفة، 
كم�ا ش�ملت الحمل�ة توجي�ه ان�ذار 
لصاح�ب ك�راج المحي�ط بااللت�زام 
بالتسعيرة الرسمية المقررة من قبل 

امانة بغداد”.

أمانة بغداد تطمئن املواطنني بخلو مياه الرشب من الـ »كولريا«
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن ديوان الوقف الش�يعي ع�ن أن نتائ�ج االمتحان�ات الخارجية 
الخاصة بالوقف الش�يعي للصف الس�ادس اإلعدادي س�يعلن عنها يوم 
الس�بت المقبل. وقال نائب رئيس الوقف الش�يعي الشيخ علي الخطيب 
ف�ي تصريح صحفي أمس انه “خالل اليومين المقبلين س�ينهي الوقف 
الشيعي تدقيق وفرز نتائج االمتحانات الخاصة بالوقف للصف السادس 

اإلعدادي وفي 14 محافظة”. 
وأضاف إن “الوقف الش�يعي سيعلن عن النتائج النهائية يوم السبت 
المقب�ل م�ن خالل مؤتمر صحفي س�يعقد في مبنى الوق�ف”. يذكر أن 
ديوان الوقف الش�يعي يجري حاليا امتحانات خارجية لطلبة الس�ادس 
اإلعدادي اإلس�المي في بغداد والمحافظات حيث يمكن للطالب الناجح 

فيها االلتحاق بالكليات الدينية المختلفة.

     بغداد / المستقبل العراقي

وجهت مديرية المرور العامة، مديريتي بغداد الكرخ والرصافة وكافة 
أقسام المقر العام، بالقضاء على ظاهرة قيادة مركبات األجرة الصغيرة 
والكبيرة والمركبات األخرى كافة وتفعيل القس�م 21 من قانون المرور 
رقم 86 لس�نة 2004 بح�ق المخالفين من صغار الس�ن، لقلة خبرتهم 
وتس�ببهم بحوادث مرورية، كما ت�م التوجيه بمحاس�بة مالك المركبة 
أو حائزها القانوني في حال س�ماحه لش�خص غير مرخص بالس�وق 
بمركبت�ه. وذكر بيان للمديري�ة أمس أن “هذا التوجيه يأتي بناء على ما 
قامت به دائرة ش�ؤون المواطنين والعالقات العامة من متابعة شكوى 
المواطنين المنش�ورة في إحدى الصحف المحلية وتحويلها إلى مديرية 
المرور العامة التخاذ ما يلزم بشأنها”. وأضاف البيان “وجهت المديرية 
أقس�امها بتزويد قس�م التخطيط والمتابعة بموقف نش�اط أس�بوعي 

لرصد هذه الظاهرة”.

     بغداد / المستقبل العراقي

قامت مديرية زراعة كربالء بتجهيز مرّبي األغنام والماعز بأكثر من 
870 طناً من مادتي النخالة والشعير العلفي. ونقل بيان صحفي لوزارة 
الزراعة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس عن رئيس قس�م 
خدم�ات الثروة الحيوانية في المديرية محمد رض�ا محمد علي قنبر أّن 
“الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية  وافقت على تزويد المحافظة 
بالحصة اإلضافية والبالغة 874 طناً من مادتي النخالة والشعير العلفي، 
على أن يكون التوزيع لمربي األغنام والماعز مستنداً إلحصائية المسح 
الوطني للثروة الحيوانية لعام 2008”. وتشير إعدادات الترقيم بأن إعداد 

الحيوانات تجاوزت العدد المعتمد في اإلحصاء. 
وأض�اف قنبر “س�بق وأن تم تخصيص2000 طن م�ن مادة النخالة 
لمرّب�ي األبق�ار والجاموس في المحافظ�ة، وتم توزيعه�ا بموجب آلية 
وضع�ت لهذا الغرض”، مبيناً أن “الحصة اإلضافية لمادة الش�عير بلغت 
437 طنا”، ومثلها من مادة النخالة س�تجهز للمربين بأسعار مدعومة 
وه�ي 300 أل�ف دينار للطن الواح�د من مادة الش�عير و200 ألف دينار 
للط�ن الواحد من مادة النخالة”. ولفت إلى ش�مول جميع مربي األغنام 
والماع�ز بحصة مقطوعة واحدة م�ن مادتي الش�عير العلفي والنخالة 

بواقع 8,5 كغم للرأس الواحد من الحيوانات”.

الوقف الشيعي: إعالن نتائج االمتحانات 
اخلارجية السبت املقبل

املرور توّجه بمنع صغار السن من 
قيادة املركبات كافة

جتهيز مرّب األغنام واملاعز يف كربالء 
بأكثر من 870 طنًا من األعالف

ال�ى/ المتهم اله�ارب : )عزيز عطا الله 
عزيز ( 

قررت هذه المحكم�ة محاكمتك صباح 
20 /12 /2012 وف�ق احكام المادة )442( 
م�ن قان�ون العقوب�ات ولمجهولي�ة مح�ل 
اقامتك ق�ررت المحكمة تبليغك بصحيفتين 
محليتين للحضور امامها في اليوم المش�ار 
اليه اعاله وبخالفه س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول . 

ال�ى المته�م اله�ارب : )عام�ر مدحت 
محمد سعيد ( 

قررت هذه المحكم�ة محاكمتك صباح 
ي�وم 19 /12 /2012 وف�ق اح�كام المادة 
مح�ل  ولمجهولي�ة   )1986 لس�نة   160(
اقامتك ق�ررت المحكمة تبليغك بصحيفتين 
محليتين للحضور امامها في اليوم المش�ار 
اليه اعاله وبخالفه س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول . 

ال�ى/ المته�م اله�ارب : )جب�ار راضي 
شدود حسناوي( 

قررت هذه المحكم�ة محاكمتك صباح 
18 /12 /2012 وف�ق احكام المادة )443( 
م�ن قان�ون العقوب�ات ولمجهولي�ة مح�ل 
اقامتك ق�ررت المحكمة تبليغك بصحيفتين 
محليتين للحضور امامها في اليوم المش�ار 
اليه اعاله وبخالفه س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول . 

ال�ى/ المته�م اله�ارب : )حمدية نعمة 
حسين( 

قررت هذه المحكم�ة محاكمتك صباح 
19 /12 /2012 وف�ق احكام المادة )289( 
م�ن قان�ون العقوب�ات ولمجهولي�ة مح�ل 
اقامتك ق�ررت المحكمة تبليغك بصحيفتين 
محليتين للحضور امامها في اليوم المش�ار 
اليه اعاله وبخالفه س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول .

الى/ المتهمين الهاربين : )امير نش�أت 
محمد علي وتحسين كاظم سعدون ( 

قررت هذه المحكم�ة محاكمتك صباح 
ي�وم 18 /12 /2012 وف�ق اح�كام المادة 
)444( م�ن قان�ون العقوب�ات ولمجهولية 
تبليغ�ك  المحكم�ة  ق�ررت  اقامت�ك  مح�ل 
بصحيفتي�ن محليتين للحض�ور امامها في 
الي�وم المش�ار اليه اع�اله وبخالفه س�يتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول . 

إل�ى المته�م اله�ارب : )عزي�ز يون�س 
كريم( 

قررت هذه المحكم�ة محاكمتك صباح 
ي�وم20 /12 /2012 وف�ق اح�كام الم�ادة 
)289( م�ن قان�ون العقوب�ات ولمجهولية 
تبليغ�ك  المحكم�ة  ق�ررت  اقامت�ك  مح�ل 
بصحيفتي�ن محليتين للحض�ور امامها في 
الي�وم المش�ار اليه اع�اله وبخالفه س�يتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول .

حمكمة جنايات كربالء 
العدد /  1163/ ج / 2012

حمكمة جنايات كربالء 
العدد /  1186/ ج / 2012

حمكمة جنايات كربالء 
العدد /  1150/ ج / 2012

حمكمة جنايات كربالء 
العدد /  1182/ ج / 2012

حمكمة جنايات كربالء 
العدد /  1149/ ج / 2012

حمكمة جنايات كربالء 
العدد /  1188/ ج / 2012

القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء 

القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء 

القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء 

القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء 

القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء 

القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء 



Apago PDF Enhancer

اقت�صادية 7
www. almustaqbal .com

 العدد )363( اخلميس 11 تشرين االول  2012

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثمار

اعالن المناقصة المرقمة )7 / 2012(
الخاصة بتوزيع مطبوعات واصدارات دوائر وزارة الثقافة

تعلن وزارة الثقافة/ قس�م العقود واالستثمار عن املناقصة 
املدرجة تفاصيلها يف ادناه فعىل الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة 
اعاله م�ن ذوي الخربة واالختصاص مراجع�ة وزارة الثقافة/ 
قس�م العقود واالس�تثمار للحصول عىل نس�خة م�ن الرشوط 
العامة للمناقصة مقابل مبلغ قدره )50,000( فقط خمسون 
ال�ف دينار غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم عطاءاتهم يف موعد 
اقصاه الساعة )12( الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 
13 / 11 / 2012 ويف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية 
فيكون موعد الغلق يوم الدوام التايل له يف نفس التوقيت عىل ان 
يرف�ق بالعطاء تامينات اولية تع�ادل )1 %( واحد من املائة من 
قيم�ة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر من 
مرصف معتمد يف العراق وان يكون العطاء نافذا ملدة )3( اشهر 
قاب�ل للتمديد مع كتاب براءة الذمة الرضيبية صادر من الهيئة 
العامة للرضائب / قس�م ال�رشكات معن�ون اىل وزارة الثقافة 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

    المستقبل العراق/ خاص

تعاني القطاعات اإلنتاجية من سبات مخيف 
يلق�ي بظالله ع�ىل مجم�ل االخت�الالت البنيوية 
والهيكلية يف االقتصاد والوطني. وبرغم أن قانون 
االستثمار لسنة 2006، تضمن مفردات مشجعة 
للمس�تثمرين، كانت الناف�ذة الواحدة يف مقدمته 
اال ان التطبيق لم يزك ذلك.وبني الخبري الصناعي 
الدكتور عيل الفكيكي ل�"املس�تقبل العراقي" أن 
الصناع�ة بذاتها لم تواكب التق�دم، فعمر املعمل 
يف العال�م املتق�دم اليوم تس�ع س�نني او ثمانية 
ث�م تس�تبدل املكائن وتج�دد، ألن مراك�ز البحث 
والتطوي�ر التكنولوج�ي، مس�تمرة يف تطويرات 
جدي�دة من تكنولوجيا االنتاج، فيما نرى ان عمر 
معاملن�ا يتجاوز الثالثني عاما وبعضها تجاوزت 
الخمس�ني عام، كما ان طابعها اإلداري ال يواكب 
األنظم�ة الحديث�ة، املحي�ط العامل�ي حدثت فيه 
تغ�ريات وما كان باألم�س، بريطانيا ام الصناعة 
الوالي�ات املتح�دة كان�ا يف الس�بعينيات، حص�ة 
الصناعة التحويلية يف الناتج املحيل اإلجمايل نحو 
26%  م�ن حج�م الناتج املح�يل اإلجم�ايل لبلدان 
أوروب�ا الغربية وأمريكا. اليوم تبلغ 12% وس�بب 
االنخف�اض كان ان ه�ذه البل�دان انتقل�ت م�ن 
الصناعة التحويلية اىل نش�اطات اخرى والسبب 
هو انه�ا لم تس�تطع مواجهة تيارات املنافس�ة 
الت�ي اتتها من الصني وبلدان جنوب رشق اس�يا، 
"اذا ل�م تس�تطع ش�يئا فدع�ه وج�اوزه اىل م�ا 
تس�تطيُع". وتاب�ع الفكيك�ي أن اورب�ا وامريكا 
حولت�ا ثقليهم�ا م�ن الصناع�ات التحويلي�ة اىل 
نش�اطات اخرى تتمثل بقطاع الخدمات وقطاع 
التكنولوجيا وقطاع املعلوماتية واالتصاالت، لكن 
صناعتن�ا لم تواكب ذل�ك، بحكم  ما يحيطها من 
ظروف البيئة االس�تثمارية. وأوضح الفكيكي أن 
الصناع�ة مكبلة بالقي�ود والعقب�ات والعقليات 
الريعية يف االدارة وقد ورثت العديد من االجراءات 
الروتيني�ة والتقالي�د البريوقراطي�ة والتصورات 
القديم�ة وه�ي عقلي�ات تتع�ارض م�ع التقدم 
والتطور وهذه تنعكس يف تعثر اصدار املوافقات 

النجاز املش�اريع وبتخصي�ص األرايض واملواقع 
واج�راءات اإلخ�راج الكمرك�ي فيف�رتض ان اية 
م�ادة اولي�ة مس�توردة لالس�تخدام الصناع�ي. 
وأش�ار الفكيكي إىل ان تح�رر من اي رضيبة الن 
ه�ذه العملية تس�تغرق وقتا طوي�ال ألجل جلب 
كتب وموافقات اإلعفاء من هذه املواد وتستنزف 
جه�ود املنتج�ني ووقته�م الس�تحصال الكت�ب 
والتأيي�دات لكي تخرج هذه املادة األولية محررة 
فل�و انن�ا اعفيناها م�ن الرس�م الكمركي ونحن 
نري�د بالصناعة ان تنتج من م�واد اولية معفاة، 
داعي�ا لتحريرها م�ن كافة الرضائ�ب فال داعي 
ان نفرض عليه�ا تعرفه كمركية ثم نعطي تأييد 
بإعفائه�ا يف حال�ة اس�تنزاف للوق�ت وللجهود. 
وأتهم الفكيكي هيئة االستثمار بممارسة اجراء 
بولي�ي حي�ث تطلب من املس�تثمر استش�هادا 
يؤي�د ب�راءة ذمته م�ن الرضيب�ة وه�ذا االجراء 
ل�م يعمل ب�ه ال طه الجزراوي وال حس�ني كامل، 
املس�تثمر يؤتى ويوظف رأس املال من اجل خلق 
ف�رص عمل يف البالد وانع�اش االقتصاد وتحريك 
الفعالي�ات لكن الهيئة العام�ة للرضائب صارت 
تف�رض ارادتها عىل مختل�ف الدوائر االقتصادية 
يف الب�الد، فاملقاولني ربم�ا ممكن ان تطلب منهم 
لكن املس�تثمرين، لدينا قانون االس�تثمار لسنة 
2006 ال�ذي يعفيه�م من الرضائ�ب. فيما مقرر 
اللجن�ة االقتصادي�ة النائ�ب ع�ن ائت�الف الكتل 
الكردس�تانية محم�ا خلي�ل، بتوج�ه الحكوم�ة 
نح�و زج القطاع الخاص م�ع الحكومي يف ادارة 
املؤسس�ات االقتصادي�ة للبلد، داعي�اً اىل رضورة 
ترشي�ع القوانني الداعمة للقطاع الخاص لغرض 
تفعيل�ه. وقال خليل إن الدس�تور العراقي أوىص 
يف امل�ادة 25 عىل تفعيل القطاع الخاص واعطائه 
الدور الفاعل يف تنمية اقتصاد البلد، ولكن اىل االن 
م�ازال دوره مهمل بالرغم من وجود االمكانيات 
والقدرات.وأض�اف أن التوج�ه الحكوم�ي االخري 
نحو زج القطاع الخاص للعمل بش�كل مش�رتك 
م�ع القط�اع الع�ام يف دوائر ومؤسس�ات الدولة 
االقتصادي�ة ام�را رضوري وس�يخدم العملي�ة 
االقتصادية وسيعطي دوراً مهما وفاعالً للقطاع 

الخ�اص يف عملية التنمية، مش�رياً اىل ان العملية 
تحت�اج اىل ترشيع حزم�ة من القوان�ني الداعمة 
للقطاع الخ�اص لغرض تفعيل�ه. وقالت اللجنة 
الحكوم�ة املكلفة بإع�داد آلية ع�ن إمكانية زج 
القط�اع الخ�اص بالعمل عىل جان�ب الحكومات 
املحلية، الخميس، أنها استلمت تقريرا من وزارة 
التخطيط وصفت�ه ب�"الرص�ني" يتعلق بكيفية 
ولوج القطاع الخ�اص بعمل الحكومات املحلية، 
مبين�ة أن الوقت الالزم لتطبيق اآللية يتوقف عىل 
استجابة القطاع الخاص واإلدارات املحلية. وقال 
رئي�س اللجنة وزي�ر الدولة لش�ؤون املحافظات 
طوره�ان املفتي إن "اللجنة تس�لمت تقريرا من 
وزارة التخطي�ط وه�و م�ن التقاري�ر الرصين�ة 
والجيدة يتعلق بكيفي�ة ولوج القطاع الخاص يف 
العم�ل مع الحكومات املحلية، واللجنة س�تتبنى 
التقرير يف مناقشاتها".وأضاف املفتي أن "الوقت 
الالزم لولوج رشكات القطاع الخاص بالعمل مع 
الحكوم�ات املحلي�ة يتوقف عىل مدى اس�تجابة 
القطاع الخ�اص وتلك الحكومات ع�ىل اعتبارها 
من التج�ارب الحديث�ة". وتضم اللجن�ة املكلفة 
بإع�داد تقرير ع�ن إمكاني�ة زج القطاع الخاص 
بالعمل عىل جانب الحكومات املحلية بعضويتها 
هيئة مستشاري رئيس الوزراء وممثل من مكتب 
نائب رئي�س الوزراء لش�ؤون الخدمات ووزارات 
الصح�ة، الرتبي�ة، التخطيط، البلديات واألش�غال 
العام�ة، وممث�ل م�ن م�رشوع تراب�ط. وأج�رت 
اللجن�ة خالل امل�دة املاضية مس�حاً ميدانياً ألربع 
محافظات ه�ي )بغداد، البرصة، االنب�ار واربيل( 
وقدمت تقريرا تضمن ابرز اس�باب تدني الرشاكة 
يف القطاع�ني. ويلق�ي العدي�د م�ن العامل�ني يف 
القطاع الخاص باللوم عىل الحكومة لعدم وضعها 
ضوابط ومح�ددات عىل البضائ�ع الداخلية للبالد 
خ�الل الس�نوات املاضي�ة والتي افق�دت رشكات 
القط�اع الخاص م�ن املنافس�ة.وقد اعلنت هيئة 
املستش�ارين يف مكت�ب رئيس ال�وزراء عن وضع 
برام�ج إلعادة هيكلة او تصفي�ة بعض الرشكات 
العامة التي تض�م 50% فائضاً من كوادرها والتي 

لم تصل يف تصنيفها اىل رابحة او شبه رابحة.

       بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسني 
الشهرس�تاني، أن إنتاج العراق من النفط س�ريتفع 
خالل عام 2015 إىل س�تة ماليني برميل يوميا، فيما 
أكد أن إنتاج العراق من اآلن وحتى عام 2020 يس�د 
45% م�ن طل�ب الفائ�ض النفطيفي العال�م. وقال 
الشهرس�تاني يف كلم�ة له خ�الل احتفالي�ة إطالق 
تقري�ر منظمة الطاقة الدولية بش�أن آف�اق النفط 
إن  العراق�ي"،  الع�راق، وحرضته�ا "املس�تقبل  يف 
"العراق اس�تخدم 15% من مخزونة النفطي الحايل، 
فيما اس�تخدمت دول الخلي�ج 23% من مخزونها". 
وأضاف أن "إنتاج العراق س�يصل خالل عام 2015، 
من خمس�ة إىل س�تة ماليني برميل يومي�ا"، معتربا 
أن "إنتاج�ه م�ن اآلن وحت�ى عام 2020 يس�د%45 
م�ن طلب الفائض النفطي يف العالم".إىل ذلك حذرت 

م�ن الس�فارة األمريكي�ة يف بغ�داد العراق 
تعرض اقتصاده للخطر بسبب 
اعتم�اده عىل عائ�دات النفط 
لوحدها، معلنة يف الوقت نفسه 
عن ان اقتصاد العراق قد حقق 
نموا بلغ ٩.6% يف العام 2011، 
وف�ق التقري�ر ال�ذي أص�دره 
م�رشوع التنمي�ة االقتصادية 
اإلقليمية  تجارة Tijara التابع 
للتنمي�ة  األمريكي�ة  للوكال�ة 
الدولي�ة. وذكر بيان للس�فارة 
االمريكي�ة ل�دى بغ�داد تلقت 
نس�خة  العراقي"  "املس�تقبل 
منه الي�وم أن" اعتماد العراق 

ع�ىل عائ�دات النفط كلي�اً قد يعرض عملي�ة تنمية 
االقتصاد املتنوع للقطاع الخاص للخطر"، مش�رية 
اىل أن" تقري�ر ]تج�ارة Tijara[ للتنمية االقتصادية 
اإلقليمية ومن بني توصياته يؤكد عىل تطوير قطاعي 
الزراعة والصناعة يف الع�راق باعتبارهما القطاعني 
اللذين يمكن من خاللهما توفري عمل لألجيال املقبلة 
يف العراق".وقال القائم بأعمال الس�فارة األمريكية 
يف بغداد دوجالس س�يليمان بحسب البيان إن "  ملن 
دواع�ي رسوري أن أتواجد هن�ا يف العراق وأن هناك 
العديد من التحديات االقتصادية واملؤسسية، غري أن 
القادة السياس�يني لديهم الفرصة إلحداث تغيريات 
ذات تأث�ريات فعال�ة ع�ىل املدى الطويل من ش�أنها 

جلب الرفاهية واالستقرار إىل العراق ومواطنيه".
 ]Tijara وأوض�ح البي�ان أن" برنام�ج ]تج�ارة
للتنمي�ة االقتصادي�ة اإلقليمي�ة يه�دف إىل توف�ري 
األعم�ال  مج�ال  يف  وتنموي�ة  مالي�ة  خدم�ات 

ي�ة  ر لتجا للمستفيدين العراقيني يف جميع ا

املحافظات العراقية الثمان�ي عرشة من أجل تنمية 
االقتص�اد العراق�ي وخلق ف�رص عمل، كم�ا يدعم 
الربنام�ج التوس�ع يف مجال اإلق�راض التجاري من 
خالل مؤسسات التمويل متناهي الصغر والبنوك".

يش�ار اىل ان مطل�ع الش�هر الح�ايل  قام�ت كل من 
الس�فارة األمريكي�ة يف بغ�داد، ممثل�ة يف الوكال�ة 
الدولي�ة ]USAID[، واللجن�ة  للتنمي�ة  األمريكي�ة 
االستش�ارية لرئي�س ال�وزراء باس�تضافة مؤتمر 
اقتص�ادي ملناقش�ة تقري�ر التقيي�م الجدي�د الذي 
يح�دد األولويات االقتصادية يف العراق، فضال عن أن 
العراق أح�ادي االقتصاد يعتمد ع�ىل أكثر من ٩0 % 
م�ن عائداته عىل بيع النف�ط والغاز.يذكر أن العراق 
ينتج نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام يومياً، 
وتتوق�ع وزارة النف�ط العراقي�ة أن يرتف�ع س�قف 
إنتاجه�ا إىل ثالثة ماليني برمي�ل أواخر العام 2011، 
فيما تبلغ صادرات العراق من النفط الخام نحو 2.1 
ملي�ون برميل يومي�اً، ومعظم تل�ك الكميات تصدر 
بواس�طة ناقالت بحرية من خ�الل مينائي البرصة 
)البكر العميق( والعمية العائمني، وهما يقعان 
ضم�ن نطاق املي�اه االقليمي�ة العراقية ويضخ 
لهم�ا النف�ط ع�رب أنابي�ب بحرية 
تتصل بمستودعات خزن ساحلية 
تقع قرب مركز قضاء الفاو، نحو 
100 ك�م جن�وب مدين�ة البرصة، 
يف ح�ني تص�در الكمي�ات املنتجة 
م�ن الحق�ول الش�مالية إىل ميناء 
جيه�ان الرتكي املطل ع�ىل البحر 
األبيض املتوسط عرب أنبوب ناقل، 
والكميات املتبقية تصدر إىل األردن 

باستخدام ناقالت حوضية.

       بغداد/ المستقبل العراقي

أفادت عضو اللجنة املالية يف مجلس النواب ماجدة 
التميمي، بأن اللجنة املشكلة ملراقبة عمل البنك املركزي 
أكملت تقريرها النهائي بخصوص بيع العملة الصعبة، 

مشريًة اىل وجود فساد مايل كبري يف مزاد البنك املركزي لبيع 
العمالت الصعبة.وقالت التميمي إن هيئة رئاسة مجلس 

النواب شكل لجنتني احدهما دائمية واألخرى مؤقتة ملراقبة 
اداء عمل البنك املركزي، مبينًة ان اللجنة الدائمية تتكون 

من نائبني يف اللجنة املالية، بينما املؤقتة تتكون من رئيس 
اللجنة املالية ولجنة االقتصاد النيابيتني ورئيس ديوان 

الرقابة املالية. وأضافت أن اللجنة املؤقتة قدمت تقريرها اىل 
رئاسة مجلس النواب بخصوص عملية بيع العملة الصعبة يف 
مزاد البنك املركزي واآلن بصدد رفع التقرير اىل هيئة النزاهة 

العامة لتتخذ إجراءاتها القانونية بخصوص ذلك، مؤكدًة 
ان التقرير املعد اتضح وجود فساد مايل كبري يف عملية بيع 

العملة الصعبة وشخص حاالت واسماء معنية يف بيع العملة 
يف مزاد املركزي متورطة بذلك. 

وأوضحت أن التقرير اشار اىل وجود اسماء تكررت يتم 
تعاملهم مع مزاد البنك املركزي يومياً أي بمعنى هناك عملية 

احتكارية لبيع الدوالر يف املزاد وهذا سيؤدي اىل تخريب 
االقتصاد الوطني وقانوناً ال يجوز فسيتم التعامل معهم 

بشكل حاسم خالل االيام املقبلة.
وأشارت اىل ان كل مؤسسة مالية يحصل فيها فساد 

ولكن البنك املركزي اتضح ان فيه فساد كبري جداً السيما 
عند تغيري سعر رصف الدينار العراقي مقابل الدوالر بنقطة 

او نقطتني "أي النقطة تعني الدينار" فهذه عندما تجمع 
ستصبح مبالغ كبرية يخرسها البلد يومياً وهناك اشخاص 

متنفذون استفادوا كثرياً من هذا التغيري الحاصل بسعر 
العملة.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة مصايف الش�مال إح�دى رشكات 
وزارة النف�ط ع�ن إنش�اء وح�دة الزم�رة البنزين 
خايل م�ن الرصاص بنس�بة اوكتني ع�ال تصل اىل 
85% وبطاق�ة انت�اج يومي�اً 20 ال�ف برميل.وقال 
مدي�ر اعالم رشكة مصايف الش�مال ف�راس مجبل 
تم تش�غيل وحدة ازم�رة جدي�دة االوىل من نوعها 
يف الع�راق خاص�ة بانت�اج 20 ال�ف برمي�ل بنزين 
"محسن" خايل من الرصاص وبأوكتني عايل يصل 

من %82- %85.
وأش�ار اىل ان أغلب املصايف العراقية تس�تخدم 
مادة "ج�ي ال" عند انتاج البنزين وهي عبارة عن 
مادة س�امة م�رضة للبيئة، ولك�ن رشكة مصايف 
الش�مال تمكنت م�ن االس�تغناء عن ه�ذه املادة 
م�ن خالل انش�اء وح�دة ازم�رة جدي�دة مطابقة 
للمواصف�ات العاملية. وب�ني أن معدل انتاج مجمل 

املص�ايف التابعة للرشكة بلغ 350 الف برميل يومياً 
من بني 33 مادة منتجة من مشتقات النفط الخام 
بدئاً من املنتجات الخفيفة كالبنزين والغاز وانتهاء 
بالزيوت االساس�ية، ويش�كل انتاج الرشكة نسبة 
50%- 60% من انتاج الوزارة بالنس�بة للمشتقات 
النفطية.وأضاف هناك مرشوع س�تتمكن الرشكة 
من انج�ازه نهاية العام الحايل ه�و التوليد الذاتي 
البيج�ي  بالنس�بة ملصف�ى  الكهربائي�ة  للطاق�ة 
بالتعاون م�ع رشكة كورية بطاق�ة 85 ميغاواط 
لك�ي تس�تغني الرشك�ة م�ن الطاق�ة الكهربائية 
الوطني�ة، فض�اًل عن هن�اك مرشوع كبري س�يتم 
تنفي�ذه خ�الل الفرتة القادمة هو انش�اء مصفى 
كرك�وك بطاق�ة انت�اج 150 ألف برمي�ل يومياً. يف 
غض�ون ذلك ذكرت رشك�ة "لوك اوي�ل" النفطية 
الروس�ية ، ان الحكوم�ة العراقية وافقت عىل عقد 
للتنقي�ب الجيولوجي واس�تخراج النفط يف البلوك 
رقم 10 الواقع يف محافظتي ذي قار واملثنى جنوب 

البالد.
ان  األذه�ان،،  اىل  اوي�ل"  "ل�وك  وأع�ادت 
الكونس�ورتيوم املتك�ون من رشكتي "ل�وك اويل 
اوفرس�يز" )ف�رع "لوك اويل" الخ�اص بالعمل يف 
الخارج( و"إينبكس" اليابانية حصل شهر حزيران 
املايض، عىل الحق يف العم�ل يف البلوك املذكور الذي 

تبلغ مساحته 5.5 ألف كيلومرت مربع.
وتعود ل� "لوك اويل اوفرس�يز"، وهي الرشكة 
الت�ي تدي�ر املرشوع، حص�ة 60% في�ه، وللرشكة 
الياباني�ة 40%. واملش�ارك يف العق�د ع�ن الجان�ب 
العراقي هو رشكة "South Oil Company". ومن 
املتوقع أن يتم توقيع العقد يف بداية الشهر املقبل.

وتج�در اإلش�ارة اىل ان�ه يف ح�ال العث�ور عىل 
االحتياطيات التجارية من النفط يف البلوك رقم 10 
ستوظف الرشكتان الروسية واليابانية يف املرشوع 
300 مليون دوالر، والحد األدنى من االس�تثمارات 

هو 100 مليون دوالر.

خبير صناعي لـ                         : بيروقراطية هيئة االستثمار تفوق النظام المباد

في العالم المتقدم  
تستبدل المكائن  كل 

ثمان سنوات

رغم أن قانون 
االستثمار لسنة 2006، 
تضمن مفردات مشجعة 

للمستثمرين، اال ان 
التطبيق لم يزك ذلك

عطلة في القطاعات اإلنتاجية.. وتخلف استثماري !!

الشهرستاني: إنتاجنا من النفط سيرتفع إلى ستة ماليين برميل
واشنطن تحذر بغداد من االتكال على النفط

المالية النيابية تؤكد اكتشاف 
فساد في المركزي

مصافي الشمال تنشئ وحدة بنزين بطاقة 20 ألف برميل

 contract@mocul.gov.iq /البريد االلكتروني للوزارة
وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثمار

مؤشر البورصة يرتفع بنسبة 0.78 %
أربيل تستلهم تجربة دبي

      خاص/ المستقبل العراقي

ارتف�ع امل�ؤرش العام لس�وق العراق ل�ألوراق املالية، أم�س األربعاء، 
بنس�بة بلغت 0.78% ليكسب إىل قيمته 0.٩3 نقطة، منهياً تعامالته عند 
120.52 نقطة ، بعد أن بلغ إجمايل قيم تداوالته نحو 2.7٩4 مليار  دينار 
وبحجم 2.064 مليار  سهم من خالل 610 صفقة. وشهد السوق، تداول 
أس�هم، 35 رشكة، ارتفعت أس�هم، 13 منها،  بينما تراجعت أس�هم  10 
رشكات، فيما استقر أداء 12 أخرى مستوياتها، وتصدر سهم "كريدت" 
املرتفعني بنس�بة ارتف�اع بلغت 4.76% مغلقاً عند املس�توى2.20 دينار، 
وتاله س�هم "متحد" بنسبة 2.62% اىل املستوى 1.٩6 دينار، كما  ارتفع 
س�هم "بغداد"بنس�بة 2% مغلقاً عند مس�توى1.53دينار.وأغلق س�وق 
الع�راق ل�ألوراق املالية، مؤرش تعامالت�ه االعتيادية، أول أم�س الثالثاء، 
عن�د، 11٩.5٩ نقطة، مرتفعا بنس�بة، 0.58%، بعد أن ش�هد تداول أكثر 
م�ن امللياري س�هم و 0.846، بقيم�ة تداولية تجاوزت ث�الث مليارات و 
0.633 دين�ار، وقتها بلغ ع�دد الصفقات 5٩2، حيث تداولت أس�هم 43 
رشكة من بني 84 رشكة مدرجة يف الس�وق، وأرتفعت أس�هم 18 رشكة، 
فيما انخفضت 14 أخرى، وحافظت باقي الرشكات عىل مستواها.وكان 
مؤرش، الس�وق، قد س�جل عند إغالق يف األسبوع املايض 118.4٩ نقطة، 
مرتفعا بنس�بة 0.8٩%،  عن إغالقه لألس�بوع الذي سبقه، بعد أن بلغت 
القٌيمة اإلجمالية، لألس�هم املتداولة خالل األس�بوع نحو 13.056 ملٌيار 
دينار مقابل 10.540 مٌليار ٌدينار لألسبوع الذي سبقه.وبلغ عدد األسهم 
املتداولة لألس�بوع املايض 7.٩45 مٌليار س�هم مقابل 5.758 مٌليار سهم 
لألس�بوع الذي سبقه. ومن تحليل بيانات تداول األسبوع املايض يالحظ، 
ارتفاع القيمة اإلجمالية لألس�هم املتداولة بنسبة 23.87%، وارتفاع عدد 
األسهم املتداولة بنسبة 37.٩٩ %، انخفاض عدد الصفقات املنفذة بنسبة 

4.85 %، وعق�دت جلس�ة تداول إضاف�ة للصفقات الكبرية بلغ األس�هم 
املتداول�ة خاللها 775 مليون س�هم عىل أس�هم رشكة م�رصف الخليج 
التجاري ولم تعقد إي جلس�ة إضافة للصفقات الكبرية األسبوع املايض. 
وق�ررت هيئ�ة األوراق املاٌلي�ة إيق�اف التداول عىل أس�هم رشك�ة الخري 
الس�تثمار املال لعدم إيفائها بمتطلبات اإلفصاح وتزود الهيئة بالٌبيانات 
املاٌلية الفصٌلية للفصل الثامن لس�نة 2012. وشهد األسبوع عقد خمس 
جلس�ات تداول يًف الزمن االعتيادي من األحد إىل الخميس وارتفعت خالله 
أس�عار أس�هم  22 رشكة من بني ال�رشكات املتداولة يف الس�وق.إىل ذلك 
اس�تقبلت، إدارة بورصة، دبي، وفداً رفيع املس�توي من إقليم كردستان 
الع�راق يف إط�ار اتفاق ب�ني الجانبني س�يقدم بموجبه س�وق دبي املايل 
املس�اعدة الفنية والخربات الالزمة لس�وق أربيل لألوراق املالية. وشملت 
الزي�ارة برنامجاً تعريفياً مكثفاً امتد عىل مدى يومني جرى خالله إطالع 
أعض�اء الوف�د الزائر عىل مختلف جوانب العمل يف أس�واق املال.وقد وقع 
الجانب�ان يف ختام الزيارة مذكرة تفاهم تمثل إطاراً عاماً يوضح مجاالت 
التعاون املشرتك، وسبل تقديم املساعدة الفنية من جانب سوق دبي املايل 
لتأسيس سوق املال يف أربيل.وقال عيىس كاظم، العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لرشكة سوق دبي املايل " نحرص عىل توطيد عالقات التعاون مع 
مختلف البورصات العربية والعاملية بما يسهم يف تبادل املعرفة والخربات 
وتطبيق أفضل املمارسات العاملية. وقد مثلت هذه الزيارة فرصة سانحة 
الطالع أعضاء الوفد عىل املقومات األساسية لتطوير أسواق املال استناداً 
إىل الرصي�د الكب�ري إلمارة دبي يف ه�ذا املجال كونها املرك�ز املايل والبوابة 
الرئيسية إىل أسواق منطقة الرشق األوسط."من جهته، قال عبد الله عبد 
الرحي�م، رئيس مجلس إدارة بورصة أربيل "لقد وجدنا أن من الرضوري 
إلطالق البورصة الجديدة االس�تفادة من التجارب الرائدة لدولة اإلمارات 

بوجه عام وإمارة دبي عىل وجه الخصوص يف مجال أسواق املال.

الجهة المستفيدةاسم المشروعت

دوائر وزارة الثقافةتوزيع مطبوعات واصدارات1
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Announcement 
Ministry of Construction And Housing / State Commission For housing

Expression of interest to build residential complex (Residential homes ) in Diwania  Governorate  
( Al-jabsah & al-shamiah ) .

General information

Type of advertisement / prequalification of the companies wishes to carry out the residential 
project (Residential homes ) in Diwania  Governorate  ( Al-jabsah & al-shamiah ) .

No. of Tender : 12/2012 .

Language : Arabic  language .

Last closing date : ( 12:00 ) afternoon on  Monday  in    12 /11 /2012

Chosen  class 

A/ governmental specialization companies that are interested to participate in tender to be 
entitled in participating with  companies , Arabic and foreign institutions according to the 
item (3) from the article (15) from the law of general companies No. 22 year 1997 and it’s 
amendments. 

B/ contracted companies that are classified as (excellent / construction) that are registered 
according to registry instructions and the classification of contracted companies and contractors 
No.3 year 2009 (original + copy).

C/ companies that are classified as (excellent / construction) that are interested to participate 
in tender with two companies or more also they can union in one contract jointly and severally 
registered in notary public as essential condition in participating and there is not allowed for any 
to retract or abandon from the contract of partnership in all stages of the project is beginning 
from starting of tender till the end of maintenance period. 

D/ Arabic and foreign Companies that are interested to participate in tender according to the 
following:  

The-  company must to be specialized in construction jobs and the history of   
establishment not less than 5 years.

Presenting-  certification of establishment company certified from granted side that is 
admitted in Iraq.

Company-  must have a certified branch in Iraq in the Trade Ministry / registered 
companies or the office of commercial representation taking into consideration the rule of 
law No. 5 year 1989. 

If-  the company had an implementation businesses out of  Iraq , it should present that 
documents and registered in Iraqi  Foreign  Ministry and in Iraqi embassy of that country 
,that businesses were  fulfilled according to application  designed for that purpose.

The official information that should be announced:

Work chief: Iraqi Government - Ministry of Construction & Housing - State Commission       
For housing.

Manner of Tender:  

The first stage : inviting the companies and contractor to produce the technical tenders in 
order to chose the best , And mechanisms under the criteria listed in Section III of the brochure 
described the project and conditions of the bidders .

 The second stage: inviting the contractors of the chosen technical tenders of the first stage to 
produce their priced tenders to implement project.

Detail of description of the project  

Building residential complex consist of (Residential homes )with one floor with area ( 300 M2).

  Also the residential Complex contains of  Lift station sewage and lifting station rainwater 
outside working site of streets pavements roads and parking ) And landscape (rest-arenas-spaces 
to organize gardens-a forestation-furniture ... Etc .

So the chosen contracted companies and according to the previous mentioned classification 
(( wishing to participate in this tender, its authorized director or one who is authorized by the 
director who have a certification of an authorization from notary public ( exclusively ) have to go 
to the headquarter of  general the headquarter of the State commission for Housing /legal affairs 
department in ( Baghdad /Al Nahdah /cars show streets /companies group ) accompanying with 
the legal documents of the authorized director ( his identity card ,certification card ,housing card 
) with a certification of his full address , his telephone number and email , to buy the formal 
documents priced ( 1,500,000 ) only one million and five hundred dinars ( not returned ) , and 
the last day of the sales of   evaluation  documents is Wednesday  7/11/2012  and the competing 
company for the previous evaluation  to produce their tender in closing  envelopes which must be  
delivered to the above address not later than  ( 12.00 ) afternoon on  Monday  in  12/11/2012  , 
written clearly on the envelop the following :-

Request of previous Evaluation ( building residential Complex (Residential homes )  in Diwania  
Governorate ( Al-jabsah & al-shamiah )

 (( Tender numbered 12 /2012 ) ,For announcing that the company when get the tender ,it will 
pay the  price  of the announcement for the second stage. 

 State Commission for Housing :

Address – Al Nahdah – car show street 

The requests submitted to secretary of the committee of opening tenders in the first floor in the 
headquarter of the State Commission for Housing .

Commission Telephone ( 8187153 – 8161802 ) 

Mobile / technical information ( 07901475824 ) 

Mobile / legal information ( 07901424740 ) 

E-mail:Alaskan@alaskan.imariskan.gov.iq 

www.scoh.moch.gov.iq 

                                                                       Director General

       " رغبة م�ساركة لإن�ساء املجمع ال�سكني ) دور �سكنية ( يف حمافظة "
                               )الديوانية/ اجلب�سة وال�سامية ( 

معلومات عامة 
نوع العالن : التاأهيل امل�سبق لل�سركات الراغبة بتنفيذ م�سروع ان�ساء املجمع ال�سكني ) دور �سكنية ( 

                 يف حمافظة )الديوانية / اجلب�سه وال�سامية (
رقم املناق�سة :12 /2012  

اللغة امل�ستعملة :  اللغة العربية 
اأخر موعد للتقـدمي:ال�ساعة ) - / 12 ( ظهرا من يوم )الثنني ( امل�سادف 12/ 11 / 2012.

ال�سنف املختار 
اأ/  ال�سركات احلكومية ذات الخت�سا�ص الراغبة بال�سرتاك  يف املناق�سة .

   ويحق لها اأي�سًا الدخول م�ساركة مع ال�سركات واملوؤ�س�سات العـربية والأجنبية وفقًا للفقرة )ثالثًا( 
   من املادة )15( من قانون ال�سركات العامة رقم )22( ل�سنة1997  وتعديالته.

ب/ ال�سركـات املقاولـة ذات الت�سنف ) ممتـازة / اأن�سائي ( امل�سجلة وفقا" لتعليمات ت�سجيل 
     وت�سنيف �سركات املقاولت واملقاولني رقم )3( ل�سنة 2009 ) اأ�سل+ �سورة (.

جـ / ال�ســركات ذات الت�سنيــف )اأولــى / اأن�ســائي ( فيحق ل�سركتني اأو اكرث منها الندماج بعقد 
      �ســراكة )واحـــد( بالت�سامـــن والتكافـــل موثق امام كاتب العدل ك�سرط ا�سا�سي لال�سرتاك 

      وليجــوز لي منها الن�سحاب اأو التنـــازل عــن عقـد ال�سراكة يف كافة مراحل امل�سروع 
      اأعتبارا من التقدمي للمناق�سة حتى اأنتهاء فرتة ال�سيانة  .

د/ ال�سركات العـربية والأجنبية الراغبة بال�سرتاك يف املناق�سة وفقًا لل�سروط التاليــــــة :-   
اأ - اأن تكـون ال�سركة خمت�سة بالعمال الن�سائية وليقل تاريخ تاأ�سي�سها عن خم�ص �سنوات .

ب - تقدمي �سهادة تـاأ�سي�ص ال�سركة م�سـدقـة من جهة خمولة معرتف بها  يف العراق .
    جـ - اأن يكـون لل�ســركة فـرع م�سجل يف العراق لدى وزارة التجارة / دائـرة  م�سجل 

               ال�سركات اأو مكتب متثيل جتاري مع مراعاة احكام نظام رقم )5( ل�سنة 1989 .
         د-   على ال�سركة يف حالة تقدميا لعمال منفذة خارج العراق تقدمي هذه الوثائق 

                وم�سادقتها من  وزارة اخلارجيـة العراقية وال�سفارة العراقية يف البلد الذي نفذت 
                به هذه العمال  ووفقا" لال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ص .

البيانات الر�سمية الكاملة التي يجب مالحظتها 
رب العمل : جمهورية العراق – وزارة العمار وال�سكان – الهيئة العامة لال�سكان 

اأ�سلوب املناق�سة :  الحالة على مرحلتني :
املرحلة الوىل : دعــوة ال�سركـات واملقــاولني لتقــدمي العطـاءات الفنيـة لجل اأختيار اأف�سل 

                     العطاءات مبوجب  الآليــات واملعاييــر املذكـــورة يف الق�سم الثالث من كرا�ص 
                     و�سف امل�سروع و�سروط مقدمي العطاءات.

)2-1(
املرحلة الثانية : دعوة اأ�سحاب العطاءات الفنيـة املنتخبة من املرحلة الوىل لتقديـم عطاءاتها 

                     امل�سعرة لتنفيذ امل�سروع  .
 و�سف امل�سروع : 

 اأن�ســاء جممع �ســكني يتكون من دور �ســكنية طابق واحد عــدد )144( دار ومب�ســاحة )300 م2( للدار . 
ويحتوي املجمع على حمطة رفع جماري وحمطة رفع مياه المطار. اأعمال املوقع اخلارجية تتكون من �سوارع 
واأر�سفه ومما�سي واأعمال  )Landscape ( ) ال�ساحات وف�ساءات ال�سرتاحة وتنظيم احلدائق و الت�سجري 

والثاث ... الخ  ( .
فعلى ال�سركات املقاولة امل�سنفة �سمن الت�سنيفات املبينة اأنفا" الراغبة بال�سرتاك يف املناق�سة قيام مديرها 
املفـو�ص اأو من يخوله مبوجب وكالة �سادرة من كاتب العدل ) ح�سرا" ( مبراجعـة مقر الهيئة العامة لالإ�سكان/ 
ق�ســم ال�ســوؤون القانونية الكائن يف ) بغداد / النه�ســة/ �سارع معـار�ص ال�ســـيارات / جممع ال�سركــــــات ( 
م�ســـــت�ســحبني معهم امل�ستم�سكات ال�سخ�ســية للمدير املفو�ص ) هــوية الأحوال  املدنية ، �سـهادة اجلن�سية ، 
بطاقة ال�سكن ( مع تثبيت العنوان الكامل ورقـــم الهاتف والربيد اللكرتوين .للح�سول على الوثائق لقاء 
مبلــغ قدره )1.500.000 ( فقط مليــون وخم�ســمائة الف دينار غري قابل للرد علمــا" اأن اأخر موعد لبيع 
وثائق التقومي هو يوم )الأربعاء ( امل�ســــــــادف 7 / 11 /2012 وتلتــــزم ال�سـركــات امل�ساركة بتقـــديــم 
عطاءاتها  يف ظروف مغلقـــة ت�ســـــلم اإىل العنـــوان املذكــور لأحقًا  يف موعدا" اق�ساه ال�ساعة )-/12( من 

ظهر يــوم )الثنني ( امل�سـادف 12  / 11 /2012   ويكتــب على الظرف بو�سوح مايلي  :
طلب التقومي امل�سبق : )ان�ساء املجمع ال�سكني )دور �سكنية ( يف حمافظة 

                          )الديوانية / اجلب�سه وال�ساميه (
) مناق�سة رقم 12 / 2012( علمًا بـــاأن اأجـور ن�سر الإعالن �سوف تتحملها ال�سركة التي تر�سو  

                                  عليها املناق�سة يف املرحلة الثانية .
الهيئة العامة لال�سكان   :   

العنوان - النه�ســة -  �سارع معار�ص ال�سيارات ت�سلم الرغبات اىل �سكرتارية جلنة فتح العطاءات يف الطابق 
الول من مقر الهيئة العامة لال�سكان .

هاتف الهيئة / ار�سي  )  8161802 – 8187153 ( 
موبايل / املعلومات الفنية )  07901475824(

موبايل/  املعلومات القانونية )07901424740 ( 

 Alaskan@alasKan.imarisKan.gov.iq: E-mail  الربيد
                    www. scoh.moch.gov.iq                                        

                                                                                    

" "إعالن 
وزارة اإلعامر واإلسكان / اهليئة العامة لإلسكان 



منذ س�قوط نظام الحك�م يف الع�راق )أبريل 
حض�وراً  تس�جل  العراقي�ة  والرواي�ة   )2003
ملفت�اً. حض�ور تمخض م�ن رحم “كب�ت” أدبي 
وثقايف اس�تمر لعق�ود، كبت مزم�ن أصاب حرية 
التعبري وجعل التأجيل نصي�ب العديد من األفكار 

واملشاريع األدبية والثقافية. 
صحي�ح أن الرواي�ات الص�ادرة يف الثمان�ي 
س�نوات األخرية، تحم�ل كماً كب�رياً من القصص 
تحاك�ي  الت�ي  واألف�كار  وال�رؤى  واملش�اهدات 
مضم�ون ما يحدثن�ا به واق�ع الع�راق وتاريخه 
القريب، إن كان عىل شكل رسد ينتمي إىل املدرسة 
الواقعية، أو رسداً متخّيالً مادته األساس معتمدة 
ع�ىل الواق�ع، إال أن املالحظ، أن نصي�ب الروايات 
التي ينقصها منظر الدم ورائحة املوت، قد ظهرت 
بشكل خجول جداً، يف الوقت الذي نجد فيه أن أغلب 
الرواي�ات الصادرة كانت حافلة باملوت لدرجة أننا 
نش�ّم رائحة البارود والدم وت�راب املقابر من بني 
س�طورها. ومن بني هذه الروايات من ذهب أبعد 
من هذا، لنراه وقد نس�ج عال�م روايته بأفكارها 
وأحداثه�ا وحواراتها عىل لس�ان جث�ث العراقيني 
الت�ي باتت منترشة كانتش�ار نخيل الع�راق، بدءاً 
من “مرشح�ة املوتى” ولي�س انته�اًء باألرصفة 
واملزاب�ل... فالرواي�ات تحاكي يومي�ات بلد ُعرف 
بحروبه ودمه املسفوك بغزارة لسنوات طوال، لذا، 

ال بد وأن يكون الدم حارضاً � حس�ب ما يراه 
أغلب الكّتاب � يف هذا النوع من النتاج األدبي 
ال�ذي يحاول محاكاة الواقع العراقي الذي لم 
يعرف س�وى االضط�راب وامل�وت والحروب 
لسنوات طوال. لذا، ليس من الغريب أن نجد 
أغل�ب الرواي�ات وه�ي تحكي قصة ش�عب 
امت�د زمنها ألكث�ر من ثالثة عق�ود، قصة 
ثالث�ة أجيال أو أكثر ولدت وكربت وتعلمت 
داخل فضاء مشبع برائحة البارود واملوت، 
فض�اء موس�يقاه دوي انفج�ارات وأزيز 
رص�اص ونحي�ب م�وت وعوي�ل، أجيال 
تع�رف كل أنواع األس�لحة وط�رق املوت، 

ولكنها ال تعرف حقيقة موتها.

 العراقي والكلب

ع�دد ال يس�تهان ب�ه م�ن النات�ج 
الروائ�ي العراق�ي، نج�ده وق�د تناول 
ضم�ن فضائه الروائ�ي، عالقة جديرة 
بالتأم�ل، عالقة ملفت�ة للنظر، تتمثل 
بعالق�ة “العراق�ي والكل�ب” العالقة 
ضم�ن  حضوره�ا  نتلم�س  الت�ي 
النص�وص، بصوٍر مختلف�ة، واقعية 
أحياناً، وخيالية أحياناً أخرى، تتغري 
حس�ب مفه�وم الكات�ب له�ا، وبما 
يناسب الفكرة الروائية، فالكاتب أو 
“الش�خصية داخل الرواية” املرتعد 
خوف�اً قد يرى الكل�ب عابثاً بجثته 
ممزقاً لها بعد موته، أو يراه بهيئة 
وحش ضخم يدخل أحالمه ويقلق 

مناماته ناصباً له محكمة قد تؤدي به إىل املوت يف 
أفض�ل “الكوابيس”، أما “الش�خصية” أو الكاتب 
املس�رخي نس�بياً، ف�ريى يف الكلب روح�ا وعقال 
يمكنه أن يشّخص الربيء من املجرم الذي غالباً ما 
يقرر أكل جثت�ه والعبث بها. الحقيقة، أن طبيعة 

العالق�ة ب�ني “العراق�ي والكلب” الت�ي تطرحها 
العديد من الروايات، بما فيها من بشاعة ودموية 
وخ�وف، تختلف تمام�اً عن طبيع�ة العالقة التي 
عرفها إنس�ان بالد الرافدين يف العصور السومرية 
والبابلي�ة وغريها، حيث ن�رى أن صورة الكلب يف 
ذهنية اإلنسان العراقي املعارص باتت مصدر شؤم 
مرتبط بأبش�ع صور املوت، بع�د أن كانت مصدر 
سعادة واطمئنان ورمزاً طارداً لألرواح الرشيرة يف 
العهد السومري والبابيل، فقد كان الكلب بالنسبة 
البن وادي الرافدين صاحباً وحارس�ًا وأنيساً، وقد 
نقش�ت هيئته يف األخت�ام وصنعت ل�ه التماثيل، 
كون إنس�ان بالد الرافدين كان مؤمناً بأن حضور 
الكل�ب يف املكان، كفي�اًل بط�رد األرواح الرشيرة، 
وتح�ت س�طوة اإليم�ان ه�ذه كان يصطحبه يف 
س�فره أو يحمل�ه معه رم�زاً عىل ش�كل تماثيل 
فخارية صغرية كتعويذة لطرد الرش والش�ياطني 
ودرء خط�ر امل�وت، يف حني نرى أن ص�ورة الكلب 
برمزيتها قد اختلفت تماماً يف عرصنا هذا، فصار 
رم�زاً مقرناً بامل�وت، خصوصاً يف زمن الس�لطة 
الزائل�ة، الت�ي كانت تلق�ي بالس�جني العراقي أو 
املعتقل لديها طعاماً للكالب املدربة الجائعة، ولهذا 
اقرن�ت الص�ورة املخيف�ة للكلب بص�ورة الجالد 
والطاغية وأزالمه، حتى صارت أكثر بش�اعة من 
رصاصات اإلعدام وحبل املشنقة، لتسجل حضوراً 
دامغاً يف عالم الكوابيس العراقية، يف 

الوقت الذي نجد 
فيه الكلب وهو يقود األعمى ويساعده يف معرفة 
طريق�ه يف بل�دان أخرى غ�ري الع�راق... الصورة 
البش�عة للكلب، تحول�ت يف زمن االحت�الل لتأخذ 
مكاناً أكثر بشاعة وهلعاً داخل الذهنية العراقية، 

وأخذت بش�اعتها تنترش متماهية مع انتش�ار 
الجثث، حتى بات س�ماع النباح ليالً، دليال عىل 
أن هن�اك جثة لعراقي ملقاة عىل الطريق تعبث 
به�ا الكالب كما نقرأ يف رواية “نجمة البتاوين” 
ح�ني يص�ور لنا مؤلفها ش�اكر النب�اري حالة 
الذه�ول التي تتلب�س أحد ش�خوص روايته... 
“يق�ف يف املم�ر مثل ش�بح، دالي�ة العنب فوق 
رأسه جافة األغصان، والهدوء يخيم عىل حارات 
مدينة الش�عب وأزقتها، ويف م�كان ما من هذا 
الليل، تتعارك الكالب عىل الفريس�ة، والفريسة 
جثة مجهولة الهوية ب�كل تأكيد”. وكأنَّ كالب 
العراق قد تحولت إىل “كلب الجحيم، سريبريوس 
Cerber s” األسطوري ليمرر األموات وبرسعة 
إىل ُقض�اة امل�وت يف العال�م الس�فيل، وليخفف 
عن املش�هد العراقي تزاحم الجثث وانتش�ارها 

امللحوظ يف الطرقات.

   كابو�س العالقة

نج�د يف بع�ض الروايات الت�ي يأخذ اإلذالل 
واملمارس�ات القمعي�ة دور البط�ل الحقيق�ي 
فيه�ا، أن العالق�ة الكابوس�ية ب�ني العراق�ي 
والكلب قد ُحِفرت يف الذاكرة العراقية كالنقوش 
التاريخي�ة، ه�ذه العالقة التي طامل�ا تعرضها 
الذاك�رة كرشيط س�ينمائي لفيلم مرعب. ومن 
بني ه�ذه الرواي�ات، رواي�ة “إعجام” 
لس�نان أنط�ون حي�ث نق�رأ أح�د 
كوابيس الش�خصية الرئيس�ة فيها 

ال�ذي نتلم�س في�ه هلع�ه وش�عوره 
بالفجيع�ة واإلذالل وه�و متكور داخل 
إحدى زنازين معتقالت النظام السابق، 
مفصح�اً للق�ارئ ب�أن أغل�ب كوابيس 
املعتقل�ني، غالباً ما يك�ون بطلها الكلب 
أو قطي�ع م�ن ال�كالب، نتيج�ة التفكري 
الدائ�م بنهاي�ة مأس�اوية تنتظرهم، قد 
تحوله�م إىل وجبة طعام س�اخنة للكالب 
الجائع�ة، بع�د أن يمّل الس�جان ويضجر 
من حف�الت التعذيب... “ُس�حٌب س�وداء 
ب�دأت تن�ث مط�راً ح�ربّي اللون. ش�عرت 
بقطراته الباردة تنّقط جس�دي وَمس�َحت 
اس�وّدت  جبين�ي.  ع�ىل  س�قطت  واح�دة 
أصابعي ثم تناهى إىل س�معي عواء ونباح. 
خيِّل إيلَّ أن العواء املختلط بالنباح وبأصوات 
ب�دت كأنه�ا زمج�رة دراجات ناري�ة أخذت 
تقرب أكثر فأكث�ر. هاجمني الخوف وبدأت 
أرك�ض برسع�ة باالتج�اه املعاك�س. تحوَّل 
نثي�ث املطر إىل زّخات وأخذ يتجمع يف بحريات 
صغ�رية، كنت أتعثَّر وأتزحل�ق بها وأنا أركض 
خ الرمل  ب�كل ما أوتيت من قوة. س�قطت فلطَّ
املختلط باملطر األسود وجهي وصدري وذراعّي 
وفخ�ذّي وركبت�ّي. نهضت وواصل�ت الركض 
بعي�داً عن الع�واء... لك�ّن الكالب الت�ي اقرب 
عواؤها ونباحها برسعة ستش�م رائحتي حتماً 
وتنهش�ني. ركض�ت وركضت حتى س�قطت يف 
بقعة موحل�ة. اقرب العواء والنباح أكثر فأكثر. 
نهضت وواصل�ت الركض حتى تمكن مني التعب 
وال�ربد والرم�ل املوح�ل فس�قطت مرة أخ�رى... 
أدركت من نباح الكالب بأنها أصبحت قاب قوسني 
أو أدنى. التفت ألجد أن واحداً منها كان عىل وشك 

. ملع�ت أنياب�ه ورأيت لثت�ه الوردية  الوث�وب ع�يلَّ
ذات الحواف الس�وداء. أخفيت رأيس بني يدّي. ثم 
فتحت عين�ّي ألج�د األوراق البيضاء وس�طورها 
املمت�دة ترق�د بجانب رأيس. هل أكت�ب؟”... وهنا 
يفي�ق بط�ل الرواي�ة من كاب�وس الخي�ال، ليجد 
زة  نفس�ه أمام كابوس الواقع حيث األوراق املجهَّ
لحم�ل اعرافات�ه. وحي�ث نالح�ظ م�ن خ�الل 
الصياغ�ة التصويري�ة ودراماتيكي�ة الكابوس أن 
صورة الكلب تمثل الجانب الرشير يف ذهنية الفرد 
العراقي وارتباطها باملوت، كما نالحظ أن حضور 
ال�كالب املختل�ط باملطر األس�ود يعيدن�ا إىل زمن 
احت�الل الكويت وحرق آبار النفط، ليش�كل املطر 
األس�ود صورة ملش�هد مؤلم مرتب�ط باملوت أيضاً 

محفور يف أذهان العراقيني وذاكرتهم. 
كاب�وس آخ�ر، ولك�ن بص�ورة تأخ�ذ طابعاً 
سياس�ياً تحلي�اًل ال يفتقر إىل الس�خرية رغم كم 
الهل�ع الهائ�ل ال�ذي تظه�ره الرواي�ة، كاب�وس 
يصوره لن�ا مؤلف رواية “مرشحة بغداد” برهان 
ش�اوي وه�و يح�اول ط�رح فكرت�ه م�ن خالل 
ح�وارات تج�ري يف مم�ر الطابق الس�فيل املؤدي 
ملرشح�ة املوت�ى. فك�رة مفاده�ا أن ق�وة خفية 
تح�رك العملية السياس�ية يف الع�راق الجديد، بما 
فيها عمليات الفس�اد والقتل والنهب املنظم، قوة 
تتمثل بالس�يد “الكلب األس�ود” الذي يدير لعبته 
بتقني�ة عالي�ة م�ن خلف س�تارة امل�وت.. “حني 
وص�ل آدم الح�ارس � ح�ارس املرشحة � أس�فل 
الس�لم وبداي�ة املمر، نظ�ر إىل عمق املم�ر، فهاله 
م�ا رأى. كلب أس�ود، هائل الحج�م كالجاموس، 
ينظر إلي�ه بعينيه الفس�فوريتني نظ�رة حاقدة، 
وكأن�ه يتأهب لالنقضاض علي�ه. توقف الحارس 
من هول املفاجأة. س�أل نفس�ه برسعة خاطفة 

عن رس هذا الكلب، الهائ�ل الحجم، من أين جاء؟ 
وكيف دخ�ل إىل هذا املمر؟. ظ�ل كالهما ينظر إىل 
اآلخر. كان الحارس يقيس املسافة بينه وبني باب 
غرفت�ه، وبينه وبني الكلب األس�ود املرعب... تهيأ 
الكلب األسود إىل القفز باتجاه الحارس آدم، بينما 
تهي�أ الح�ارس آدم ب�دوره للرك�ض إىل غرفته... 
واح�د، اثن�ان، ثالث�ة. رك�ض بأقىص م�ا يمكن، 
قافزاً بش�كل رسي�ع جداً. يف اللحظ�ة التي انطلق 
فيها الحارس آدم راكضاً نحو غرفته، قفز الكلب 
األس�ود قفزة هائلة نحوه، لكنه ل�م يصل إليه... 
يف اللحظ�ة التي دخل فيها الحارس آدم إىل غرفته 
أغلق الب�اب خلفه باملفتاح. كان قد وصل إىل أعىل 
درج�ات الرعب، فهو لم يرتع�ب من الجثث مثلما 
ارتع�ب من هذا الكلب األس�ود الهائل الحجم... ال 
ي�دري كيف بدرت من�ه التفاتة عفوية إىل وس�ط 
الغرفة، فرأى أن شاش�ة التلفزيون كانت تنقل ما 
يجري يف املمر!!! وصار يسمع من يخاطب الكلب 
ويش�ري إىل بوابة املرشحة... “هنا يا سيدي الكلب 
ُترّشح الجثث وتؤخذ قلوبهم.” ويتس�اءل الكاتب 
هن�ا، “ترى أي كلب هذا، هل هو الكلب آكل قلوب 
املوت�ى يف م�رص الفرعونية؟” والحقيق�ة أن هذا 
الكلب “الرمز” ب�دأت رمزيته تتضح جلياً للقارئ 
ح�ني نصب محكمة ملن ه�م داخل املمر املؤدي إىل 
املرشح�ة، وص�ار يحدثهم بلغة آم�رة، يعنف هذا 
ويم�دح ذاك، حت�ى أفصح أحدهم ع�ن هوية هذا 
الكلب وهو يخاطبه... “هل رأيت يا س�يدي كيف 
يتحدث هذا التافه ويتطاول علينا وعىل الحكومة؟ 
كي�ف يتجاوز عىل الس�ادة األرشاف، يتهمنا بأننا 
نري�د تقطيع أوصاله بينم�ا كل ما نريده نحن أن 
يبق�ى يف املرشحة وال يتس�كع يف الطرقات يس�ب 

هذا ويش�تم ذاك، يكش�ف أرسار الدولة.”

ثقافة9

ثقافة

www.almustakbalpaper.net

متابعات�شعر

امل�شتقبل العراقي- متابعة 

)2-1(

جابر اأحمد ع�شفور  

كان لوي�س عوض ومحمد من�دور يتكامالن يف 
بداية وعيي بممارس�ة النقد األدب�ي. كالهما كان 
تلمي�ذا لطه حس�ني الذي لواله ما اخرت دراس�ة 
األدب العرب�ي، ومنه إىل النقد األدبي. كان يش�دني 
إىل محم�د مندور رهافة ذوقه األدبي وحس�ه بالغ 
الرهاف�ة باألعم�ال األدبي�ة، وذلك عىل نح�و بالغ 
البس�اطة، فم�ا أرسع م�ا كان يض�ع إصبعه عىل 
النقط�ة الكاش�فة ألي عمل من األعم�ال األدبية، 
فإذا بالعمل والقارئ معا يستضيئان بالداللة التي 
تش�عها النقطة الت�ي وضع إصبع�ه عليها. وكان 
نقد محمد مندور العميل بس�يطا متأثرا باملدرسة 
الفرنس�ية لرشح النصوص. ولذلك كنت أس�تمتع 
بمالحظات�ه الرهيفة عىل أبيات الش�عر، خصوصا 
بعد أن أطلق عىل الش�عر الذي يؤثره اسم “الشعر 
املهم�وس”. ويعن�ي ب�ه ش�عر الوج�دان الخافت 
الصوت غري الصاخ�ب وال امليلء بالضجيج. وأذكر 
أن نموذج�ه يف ذلك أبيات ال أزال أحبها لصالح عبد 

الصبور:
 هناك يشء يف نفوسنا حزين

قد يختفي، وال يبني
لكن�ه مكن�ون

يشء غريب غامض حنون
وهي أبي�ات أحبه�ا محمد من�دور، ووقف عند 
تج�اوب أصواته�ا الهامس�ة ونرباتها الت�ي تفتح 
األبواب املغلقة يف الوجدان الفردي. أما لويس عوض 
فقد كان ذا ثقافة مذهلة، مغرما باألساطري قارئا 
نهما للدراس�ات األدبية التي تأثرت بكل من فرويد 
عىل مستوى الالوعي الفردي، ويونج عىل مستوى 
الالوعي الجمعي. ولذلك كنت أشعر وأنا أقرأ له أني 
أقرأ حول الدوائر الثقافية الالنهائية التي يالمسها 

كل عمل من األعمال األدبية.
ويب�دو أن دراس�اته يف النقد األدب�ي اإلنجليزي، 
وتأث�ره يف ش�بابه بأعمال النقاد املاركس�يني مثل 
كودويل، وكذلك إعجابه الشديد بالشعر اإلنجليزي 
الحداث�ي ال�ذي كان يمثل�ه ت. إس. إلي�وت يف ذلك 
الوق�ت. يب�دو أن ذلك كل�ه جعله نافرا من ش�عر 
الوجدان الفردي الذي لم يرقه قط. ولذلك كان من 
الطريف أنه لم يرصف انتباها كبريا لدراسة الشعر 
املهم�وس الذي اهتم به مندور. ولكن كال الناقدين 
أظه�را قدرا كب�ريا من اإلعجاب بش�عر صالح عبد 
الصب�ور ولم يتوقف�ا عن متابعت�ه. وكان كالهما 
متفق�ا مع اآلخر يف اإلعجاب باألدب�اء الذين فتنت 
بهم. ولذلك ظلت العالم�ة الفارقة هي ميل محمد 
من�دور إىل مدرس�ة رشح النص�وص، بينم�ا كان 
اهتمام لويس عوض األكرب هو تأويلها أس�طوريا 
وثقافي�ا وحضاريا. وق�د ظللت أتابعهم�ا وأتعلم 
منهم�ا، إىل أن مات من�دور يف يونيو 1965، وكنت 
أيامها أخوض امتحانات الس�نة األخرية. ولم أكن 
س�عيد الح�ظ يف التعرف علي�ه، بينما امت�د العمر 
بلوي�س عوض إىل س�نة 1990 فعرفت�ه عن قرب، 

واتصلت به، ورصت من املقربني إليه.
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 عبد الوهاب امللوح

ر ليس من شأنه أن ُيفكِّ
يف ما يخصُّ هموم السما،

ودواعي اغراب الهواء.
هوى الليل بني يَديه

مراق لطيش األقايص
وأروقة تلُد الريح فيها عوائلها.

هكذا؛
يتوّهج حرب السواد فراشاً

ُيضوِّي جراَح البياض
ويختزل الهذيان مسافة حرف

بادية معنى.
يصعب اآلن؟

....
قامة غبطته،

غرق الوقت بني ظالل مجاهلها
غ�رق الحل�م يصع�د ردهات س�ريته 

الثملة.
بدو حاّسته،

يتدّفق نهر األساطري من ُعريهم؛
نهر أزمنة التكوين؛

حاشية البدء:
حي�ث الخطيئ�ة قام�وس آدم واإلثم 

مجرّد نزلة برد.
يصعب أن يكتفي،

يطعن االنتظار؛
ف عند ش�واطئها  »يخوض بحاراً توقَّ

النبّيون«
ُيوغل مبتعداً؟

يقتل الوقت بالعشق يف قلبه خنجر؛
�كر يعت�ق ريبته  يقت�ل الوق�ت بالسُّ

كرنفال مهابيل
ال يشء ُيوقفه

ويموت تماماً كما ال يموت
عموماً تداعى النهار عىل كتَفيه

حصاداً بطعم الحشيش
نبي�ذاً بطع�م الن�دى

امرأة شبقي رسير روائحها
لن يكّف عن املوت ممتلئاً بالحياة.

اليس  الكندي�ة  تردد أس�ماء 
مون�رو واالمريكي�ني دون ديليلو 
وفيلي�ب روث، والصوم�ايل ن�ور 
الدين فرح، فيما ال يس�تبعد فوز 
الكاتبة املرصية نوال الس�عداوي 
س�كوت  األمريك�ي  والكات�ب 

نوماداي.
وتقول اليزابيث غرايت مديرة 
دار النرش، الذي يطبع يف الس�ويد 
كتب ج�ان م�اري غوس�تاف لو 
كليزي�و حائ�ز عىل جائ�زة نوبل 
الع�ام 2008 "اس�تطيع فقط أن 
اتكه�ن واف�رض، االم�ر ممت�ع 

ومثري".
وتق�ول الناق�دة لين�ا كاملتيغ 
لوكال�ة فرانس ب�رس: "ال يمكن 
اب�ًدا ان نع�رف طريق�ة تفك�ري 
)الت�ي  الس�ويدية  االكاديمي�ة 
تمنح الجائ�زة(، ولكن ال يبدو يل 
أنهم بذلوا جه�ًدا اكثر من املعتاد 

الختيار الفائز" هذه السنة.
وتضي�ف "لكن الظ�ن يقودنا 
اىل أن الفائز هذه السنة لن يكون 
ش�اعرًا وال س�ويدًيا، وبالتأكي�د 
ليس س�ويدًيا" بعد فوز الش�اعر 
ترانس�رومر  توماس  الس�ويدي 

بالجائزة العام 2011.
وتق�ول غراي�ت: "الظن يقود 
اىل أن الفائز س�يكون من امريكا 
ديليل�و  دون  مث�ل  الش�مالية، 
أن  وتضي�ف  روث"،  فيلي�ب  أو 
احتم�االت ف�وز امرأة ه�ذا العام 
كبرية. وتوضح قائلة: "اعتقد أن 
الوقت م�ؤاٍت دائًما لف�وز امرأة، 
وذلك بس�بب قل�ة الفائزات" عىل 

مدى السنوات.
وبالفع�ل، ف�ان عدد النس�اء 

الحائ�زات ع�ىل نوبل ل�آداب لم 
يتجاوز االثنت�ي عرشة فائزة من 
اص�ل 108 ف�ازوا بها من�ذ العام 

.1901
ويقول بنغت سوديرهال مدير 
مؤسسة ستيغ داغرمان "بما أن 
عدد النساء اللواتي فزن بالجائزة 
قلي�ل، ف�إن الطغي�ان الذك�وري 
س�ينظر اليه ع�ىل أنه سياس�ة، 
كما أن قل�ة الفائزين من الكتاب 

والشعراء غري االوروبيني" يمكن 
النظر اليها عىل أنها سياسة.

مؤسس�ة  س�وديرهال  يدي�ر 
الس�ويدي  الش�اعر  تحمل اس�م 
داغرم�ان، وتمنح س�نوًيا جائزة 
باس�مه. ويف الس�نوات الثمان�ي 
االخرية منحت املؤسسة جائزتها 
لكاتب�ني ع�ادا وحصال بع�د ذلك 
عىل جائ�زة نوبل، وهم�ا الكاتبة 
النمسوية الفريدي يلينيك يف العام 

2004، والفرنيس لو كليزيو.
ه�ذه الس�نة، منح�ت ه�ذه 
للكاتب�ة  جائزته�ا  املؤسس�ة 
املرصية ن�وال الس�عداوي، وهي 
للف�وز  املتداول�ة  االس�ماء  م�ن 
بنوب�ل لآداب. وتق�ول غرايت إن 
نوال الس�عداوي لديها حظوظ يف 
ظ�ل ما يج�ري يف العال�م العربي 

ولكونها امرأة ايًضا.
ام�ا الكاتب�ة الكندي�ة الي�س 
مونرو فهي ايًضا مرشحة جدية، 
ال س�يما أن الجائزة لم تمنح قبل 
الي�وم لف�ن االقصوص�ة، وكذلك 
مواطنتها الش�اعرة آن كارسون.
وتمنح جائ�زة نوبل ع�ن مجمل 
اصغ�ر  وم�ن  الكات�ب،  اعم�ال 
الفائزي�ن بها عىل م�دى تاريخها 
الربيطاني روديارد كيبلينغ، الذي 
كان يف الحادي�ة واالربع�ني م�ن 
عمره، والفرنيس البري كامو الذي 

كان يف الرابعة واالربعني.
دون  املرش�ح  كان  ح�ال  ويف 
االربعني عاًما، فان االمر "سيكون 
بحس�ب  ومث�رًيا"  ملفًت�ا  أم�راً 
كاملتيغ، التي ترى أن منح جائزة 
لش�خص يف االربع�ني م�ن عمره 
غري مناسب بس�بب عدم اكتمال 

شخصية الكاتب يف هذا العمر.
يف هذا السياق تستبعد كامليغ 
فوز كّتاب ش�باب مثل الفرنسية 
نينا بوراوي وإن كانت اسماؤهم 
متداول�ة. ومع أن البعض يش�ري 
اىل ف�رص ف�وز للصين�ي مو يان 
والياباني هاروكي موراكامي، اال 
أن املتخصصني ال يبدون حماسة 

كبرية لهذين اإلسمني.
وبحس�ب س�وديرهال، ف�إن 

الذي�ن  م�ن  واح�د  "موراكام�ي 
سيفوزون بجائزة نوبل يوًما ما، 
وس�يكون ذلك رائعاً، لكن يف حال 
كان�ت الجائزة تبح�ث عن مجدد 
يف األدب، حينه�ا افضل نور الدين 

فرح" من الصومال.
املرش�حني  اختي�ار  ويج�ري 
لجائ�زة نوب�ل برسية تام�ة، وال 
يكش�ف ع�ن طريق�ة االختي�ار 
اال بعد خمس�ني عاًم�ا عىل منح 

الجائزة.
وتعتمد االكاديمية الس�ويدية 
ت�رسب  ملن�ع  صارم�ة  طرق�اً 
الرشيحات واملداوالت، فتستخدم 
للكت�اب  مس�تعارة  اس�ماء 
املرش�حني، ويت�داول اعضاؤه�ا 
كتب املرش�حني مغطاة بغالفات 
مختلفة. ويعلن اس�م الفائز عند 
الساعة الحادية عرشة ت.غ. من 

يوم الخميس.

مع تردد ا�شم األي�س مونرو وعدم ا�شتبعاد نوال ال�شعداوي
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أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

ش�كا الفنان خلف ضي�دان إهمال املمث�ل العراقي من قبل 
املؤسس�ات الفنية، قائال يف حوار مع )املس�تقبل العراقي( 
إن "أتع�س املهن يف العراق هي مهنة املمثل، جراء التهميش 
وقلة اإلمكانات مقارنة بالدول املجاورة التي تحس�ب للفن 

حسابات كبرية".
وخل�ف ضي�دان ممث�ل كومي�دي دخ�ل املع�رك 

املرسحي والفني ع�ام 1975 حيث كانت بدايته 
مع املرسح العمايل، مثل العديد من الشخصيات، 

املرسحي�ة  األعم�ال  م�ع  متواص�ال  ي�زل  ول�م 
والتلفزيونية حتى اآلن، يف ما ييل نص الحوار:

م�ا الذي يقوله اإلنس�ان خل�ف ضيدان   •
للفنان خلف ضيدان؟

عندم�ا انظ�ر للم�رآة وارى ش�يبتي م�ن   -
خالله�ا اخجل من الله ع�ن اخطائي الت�ي ارتكبتها يف 

حياتي.
ما هي املعاناة التي تعيشها اليوم؟  •

معانات�ي معان�اة كل عراق�ي يف كل تفاصيلها   -
الوطني�ة واالجتماعي�ة والخدمي�ة والسياس�ية وكل تل�ك 

اإلرهاصات اليومية التي تقودنا إىل املجهول.
ما هو طموحك؟  •

عادة يأخذني إىل أعىل درجات التفاني واإلخالص   -
وبذل الجهد يف العمل املرشوع.

رأيك بالفنان العراقي ؟  •
م�ن اروع املبدعني ع�ىل وجه البس�يطة اذا ما   -
توفرت له اإلمكانيات اإلبداعية اما عن ناحية ما يقدمه االن  
او م�ا قدمه فهو بخ�ار إبداع وليس ماءه الس�اخن لكونه 

يعيش يف مناخ غري مهيأ الحتضان املبدعني. 
جمهور املرسح الكوميدي هل يضحك عىل الفن   •

أم عىل املمثل؟
الجمه�ور اآلن يضح�ك عىل املمث�ل الن معظم   -
األعم�ال الت�ي قدمت باس�م املمث�ل الكوميدي وله�ذا يأتي 

املش�اهد لكي يضحك عىل فالن وليس الش�خصية الفالنية 
الواردة يف النص الكوميدي. 

هل مارست الضحك عىل أبناء الريف؟  •
ه�ذا املوضوع جدا حس�اس ودقي�ق اجتماعيا   -

وإنس�انيا الن ابن الريف شخصية مصداقية 
تكاد تحمل م�ن الطيبة حت�ى انها 

كل  تص�دق  ما ان 

يقال له�ا وتدخل يف 
معرك الحي�اة الصاخبة اآلن التي 
يتخللها )التقفيص( والكذب والدجل واالغتياالت 
مم�ا خلق حالة تناقض بني الش�خصية الطيب�ة املصداقية 
وب�ني الوضع الصاخب الذي يعيش�ه الف�رد واملجتمع اآلن، 
وهن�ا تس�قط الش�خصية يف املوقف الكومي�دي وهذا يشء 
طبيع�ي وصحي�ح لكن الكث�ري من الذي�ن ال يع�ون اللعبة 

الدرامية يسيئون للشخصية الريفية.
وما الذي تقوله ألولئك الذين أساءوا؟  •

-  أق�ول إنه�م فهموا تلك الش�خصية خط�أ وقد تكون 
اإلس�اءة أقول إىل أولئك عليكم أن تتحروا جدا عن تلك 

الش�خصيات اإلنس�انية التي تحمل  طيبة الفرد 

العراق�ي وإنس�انيته وعليهم أن يطلع�وا عىل أعمال 
الكاتب صباح عطوان بهذا الصدد والكيفية التي قدم 
فيه�ا الش�خصية الريفية العراقية بكل س�لوكياتها 
وتفاصيلها وش�جاعتها وكرمه�ا وطيبتها ونخوتها 

وانتمائها الصادق املبدئي لألرض وللوطن. 
برصاحة لو لم تكن ممثال هل فضلت ان   •

تكون ممثال؟
اآلن، ال، ألن التجرب�ة العملية لدي أثبتت   -
بان أتع�س املهن يف بلدي هي مهن�ة الفنان وبالذات 

املمثل. 
رأيك باألعمال الدرامية الحالية؟  •

إنها ال ترتقي إىل املستوى املطلوب برغم   -
وج�ود مؤلفني جيدين وفنانني مبدعني والس�بب ان 
املؤلف�ني يقدمون كتابات راقية ولك�ن املنتج املنفذ 
يق�وم بحذف وتقليص بعض املش�اهد لتوفري املال 
له عىل حس�اب العمل الدرامي والجهة التي تقوم 
بإنتاج�ه وبالت�ايل يؤثر ذلك يف العم�ل الدرامي يف 
ما يس�تبعد الفنان املحرف ويستعني بآخر من 
الدرج�ة الثانية حينما يطال�ب املحرف بأجر 

أعىل يستحقه.
وأخريا ما هو جديدك؟  •

انتهي�ت من كتاب�ة املرسحي�ة الجديدة   -
التابع�ة التي ت�دور حكايتها عن ام�رأة تعيش قصة 
ح�ب وه�ي متزوج�ة لتب�دأ بعده�ا أح�داث تنتهي 
بانتص�ار عاطف�ة األمومة وتم إع�داد املرسحية عن 
األي�ام املحظورة للكاتب الس�وري س�عد الله ونوس 

وهي من إعدادي وإخراجي.        

ريام اجلزائري: الدراما يف مكاهنا 

الصحيح اآلن

قالت النجمة ريام الجزائري إن الدراما العراقية عادت إىل مكانها 

الصحي�ح بالرج�وع إىل داخ�ل الع�راق.. وأضاف�ت يف ترصيح 

صحفي أنها تتمنى أن تسنح لها الفرصة "للعودة إىل بغداد 

الحبيب�ة والعمل فيه�ا".. وع�ن مش�اريعها الحالية 

كش�فت أن آخ�ر أعماله�ا مرسحية )ي�ا ال دا( التي 

أخرجته�ا يف الس�ويد لألطف�ال ماب�ني 5-3 

س�نوات والتي تزمع القناة السويدية 

األوىل عىل إنتاجه�ا تلفزيونيا بعد 

النج�اح الذي حققت�ه يف إعطاء 

الطفل العرب�ي واألجنبي حقه 

يف الفخر بثقافته األم.وتضيف: 

أم�ا يف ما يخص م�رسح الكبار 

فاعمل حالي�ا مع مرسح فورات 

ع�ىل مرسحي�ة بعن�وان )أعم�ال 

ش�غب يف ماملو( والت�ي من املزمع 

عرضه�ا يف ش�وارع مدين�ة ماملو 

الس�ويدية يف الس�ابع والعرشين 

من ش�هر ترشي�ن األول الحايل 

ع�ىل خلفي�ة أح�داث العن�ف 

ض�د األجانب الت�ي جرت يف 

اآلونة األخرية يف املدينة 

املذكورة.

ميكروفون
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األميركيــة  النجمــة  أعلنــت 
كريســتينا اغويليرا ترشــيحات 
األميركيــة،  الموســيقى  جوائــز 
 JW أول مــن أمــس، فــي فنــدق

Marriott في لوس انجلوس.
ارتــدت النجمــة 31- عاما- ثوبا 
  Alexander Wang مــن 
رسم منحنيات جسدها الممتلئ، 
ونسقت مع ثوبها األرجواني حذاء 

.Bottega Veneta من

خلف ضيدان: التمثيل من أتعس املهن يف العراق

بغداد/ عبد الجبار العتابي*
 يعد املط�رب العراقي قحطان العطار، 
ة التي  من الظواهر اإلنس�انية املح�ريرّ
تحتاج إىل دراس�ة، فهو مطرب أحبته 
الناس منذ أن غن�ى أول أغنية له، ملا 
يمتلك من صوت حساس يمتزج فيه 
الح�زن بالف�رح والش�جن والحنني 
يتف�ق  ص�وت  والطيب�ة،  واألىس 
الجمي�ع ع�ىل ان�ه ممي�ز ب�كل ما 
تعنيه الكلمة لنقائه وصدقه، وعىل 
ح�د رأي الناقد املوس�يقي الراحل 
عادل الهاشمي "صوت قحطان ال 

يشبه إال نفسه". 
وظلت محبته تكرب يف النفوس مثل 
ش�هرته التي أخذت تتسع ألكثر 
من أربعة عقود عىل الرغم من أنه 
يف حال�ة عزلة ع�ن األضواء وترك 
الغناء منذ أكثر م�ن عرشين عاًما، 
فالغريب أنه لم يأبه بهذه الش�هرة 
الطاغي�ة، لم تبه�ره، ول�م يدمنها، 
ف�رك كل يشء وس�عى إىل الهج�رة 
والرحيل بعيًدا جًدا عن أرض الشهرة، 
وحني استقر يف الدنمارك منذ سنوات 
طويلة ذاق م�رارات الغربة، وبالتأكيد 
إن هذه املعاناة، ترت�ب عليها معاناة 
مادي�ة، ونحن نع�رف أن الغن�اء يوفر 
له س�بل عيش أفضل، لك�ن الغريب انه 
ل�م يفكر يف ه�ذا، ول�م يب�ال بالدعوات 

والطلبات الكثرية التي تأتيه من اجل الغناء.
ويق�ول البع�ض اآلخر من املقرب�ني ان لديه ع�وًدا ويدندن عليه 

ببعض األغنيات يف جلساته الخاصة فقط.
اال تحت�اج ه�ذه الظاهرة اىل دراس�ة وتحلي�ل؟ اىل وقفة ملعرفة 
األرسار الخفي�ة وراءها؟ واىل متى يبقى قحطان العطار عىل ما 
هو عليه؟ اما كان االجدى به ان يستفيد من هذه الشهرة مادًيا 
ومعنوًي�ا ويبني له مس�تقبالً مثل الكثري م�ن املطربني واملغنني 
والفنان�ني عموًم�ا الذين يطاردون الش�هرة، وهو ال�ذي يمتلك 
صوًت�ا يؤكد كث�ر أنه لن يتك�رر، بدل االعتماد ع�ىل املعونة التي 
تقدمه�ا له دولة الدنمارك ، ال يمكن طبًعا الحصول عىل إجابات 

من دون الولوج اىل عالم املطرب الجميل. 
يق�ول الفنان رضا الخياط: أنا وقحط�ان العطار من جيل واحد 
ظهرن�ا معاً يف مطلع الس�بعينات، ما بعد ياس خرض وحس�ني 
نعمة وفؤاد س�الم، قحطان أكسل من الكس�ل ذاته وهذا الكالم 
أقول�ه له دائًم�ا، ال يحب تس�جيل األغاني وال يح�ب الدخول إىل 
أس�توديو، لدي�ه حال�ة انطوائية كب�رية، وهذه حالت�ه منذ بدأ 
بالغن�اء، تجده م�ردداً وأنا مقرب منه ج�داً، وظهرنا للناس يف 
ليلة واحدة، وما زالت عالقتي به متواصلة وما زلت عىل اتصال 

به، قحطان أغانيه جميلة منذ عام 1980 لم يقدم جديداً.
وأضاف: صوت قحطان العراق ال يعرف الشيخوخة، أسمعه 
يغن�ي اآلن وهو م�ا زال كما كان، قحطان م�ا زال يف قلوب 
الناس، وما زالت اغانيه تردد عىل مدى السنوات الطويلة، 
لكن�ه ال يح�ب الش�هرة وال يس�عى اليه�ا، وأبرز س�ماته 

الكسل، واعتقد انه السبب وراء ابتعاده عن الغناء.
اما الش�اعر الغنائ�ي رحيم العراقي فق�ال: قحطان منظومة 

نفس�ية وأخالقي�ة واجتماعي�ة خاصة، وه�و مجموعة صفات 
تص�ل اىل مجموعة عقد، ولكنه�ا الصفات التي نعتربها أخالقية 
وايجابية، قحطان لديه نوع من الحساس�ية الشديدة، بدأ يفكر 
بالهج�رة قبل الش�هرة ، أنا مع�ه منذ الصف الثاني متوس�ط يف 
املدرسة، ورافقته وكتبت أغلب أغانيه، كان حساًسا اىل درجة انه 

إذا ما س�مع يف الش�ارع  لفظة غري مقبولة فهي تؤرقه فال ينام 
حتى الصباح، وأس�معه يتس�اءل: ملاذا يلفظ�ون هذه األلفاظ؟ 
لغتن�ا فيها ألفاظ جميلة فلماذا ال نس�تخدمها؟ وهذه املس�ائل 
تزعج�ه عىل الرغ�م من انه كان يكره التنافس، ال يعترب نفس�ه 
ينافس احًدا يف الغناء، كان يهمه ان يغني فقط، وملا اشتهر تفاجأ 
ولم يرغب يف ذلك النه يعترب الش�هرة مس�ؤولية كبرية.واضاف: 
قحطان كان يحبرّ العزلة، وكان يبحث 
عنها داخل العراق فلم 

يستطع 
ل  لحصو ا
النه  عليها 

ط  ئل�ة مح�ا بعا
، واصدقاء ون�اس اصبحوا  ن�ه فو يعر

ف فس�افر مهاج�رًا فوج�د العزل�ة هناك الن  و لظ�ر ا
مالئم�ة للعزلة، اما الغناء فيعتربه ش�يًئا ثانوًي�ا، انه من النوع 
الذي يغني لنفسه يحسها حاجة نفسية، ما كان يفكر يف جانب 

ان يكون له تاريخ، حتى الرسائل التي كانت تصله من املعجبني 
كان يخ�اف عندما ي�رى أن كمياتها كبرية، يق�ول بخوف: كيف 
يمك�ن ان اريض هؤالء الناس ويش�عر بالقل�ق حينما يحس ان 
هؤالء الن�اس ينتظرون منه الجديد، فيح�س انه مراقب.وتابع: 
ه�و م�ن البداية ال يريد ان يغني وكنا نج�ربه عىل ذلك كنا نأتيه 
باللحن جاهزًا، عنده حساس�ية شديدة من الشهرة ومن الكثري 
من االش�ياء، اذكر لك مثالً عندم�ا ذهب اليه امللحن طالب القره 
غويل بأغنية )حاس�بينك(، كنت حارًضا، اس�معها له عىل العود 
، حتى انها ش�دتني كث�رًيا وقلت انها اول اغنية تعترب سياس�ية 
عاطفية بش�كل ال يثلم من جرف اي واح�د ، وفرح قحطان بها 
وبدأ بغنائها بحيث حفظناها بصوته، ولكن الذي حصل ان احدى 
الفتيات املعجبات قالت هنالك اغنية اسمها )حسبايل( لسعدون 
جابر، وقالت لصديقتها ان قحطان س�يغني اغنية )حاسبينك( 
ف�ردت عليها تلك ه�ل تقصدين اغنية )حس�بايل( وهو ما جعل 

قحطان ال يغنيها وكان يقلقه هذا التشابه القريب يف العنوان.
وخت�م العراقي حديثه بالقول: قحطان رجل يحب العزلة وحقق 
ما يريده بان يكون منعزالً وبعيًدا، ويعترب نفسه حقق طموحه، 
الن كل ما يريده من الحياة ان يكون لوحده، تزوج امرأة أمريكية 
من اج�ل الحصول ع�ىل الجنس�ية األمريكية، وحالي�ا يعيش يف 
الدنم�ارك عالقة جميلة جًدا مع امرأة ربما تتكلل بالزواج قريًبا.

فيما قال املطرب محمد الشامي: هناك أشخاص لديهم نوع من 
الزه�د والتصوف، وعدم حبهم للش�هرة ويرغب�ون يف ان يكونوا 
قريبني من ذواتهم، وهناك الكثري من املبدعني ال يحبون الشهرة 
وقحطان العطار لديه حساس�ية مفرط�ة ويف اجمل ايام العراق 
لم يس�تطع العيش فيه النه يبحث عن العزلة، سافر اىل الكويت 
واالم�ارات وتونس وام�ريكا، اىل ان اس�تقر يف الدنمارك، كما انه 
حالًيا ب�ال زوجة وهذا يعطيه نوًعا م�ن االنطفاء النفيس ويقلل 
عنده حب الطموح وحب الحياة ويقلل عنده االحالم، ويف عالقته 
ال تق�ول عنه ان�ه فنان بل تقول انه عاب�د وزاهد كأنه عائش يف 
صومع�ة ذاته، قحطان م�ن أول رشيط غناه )ام�اه ال تفرحي 

يف مولدي وتهلهيل( وقلد فيها الراحل س�لمان املنكوب 
عام 1975 ونال الش�هرة الكب�رية، واىل حد اآلن يمتلك 
الش�هرة نفس�ها، وهذه الش�هرة الطاغية التجعله 
يفكر يف اعطاء األكثر، ان�ه يعمل وفق مبدأ )اعيش 
يف قل�وب الناس(، هو يش�عر انه م�ا زال يعيش يف 
قلوب الن�اس، قحطان يعرف حجم�ه وقيمته يف 
العراق، ويعرف انه اذا جاء اىل بغداد وأقام حفلة 
يف الش�ارع فس�وف ل�ن يبقى محط ق�دم، هو 
يش�عر انه وصل اىل قلوب الناس فيما مس�ألة 
الشهرة والفضائيات هذه اشياء ال يحبذها اي 

كان ، وال يبحث عنها.وأضاف: صوته لن يشيخ، وقد 
اس�تمعت اليه قبل مدة قصرية وهو يغني يف جلس�ة خاصة مع 
عازف اورغ م�ا زال صوته رائًعا، وبات خمرًيا.وقحطان العطار 
م�ن موالي�د الرابع عرش م�ن أيل�ول ع�ام 1950 يف قضاء )عيل 
الغربي( التابع ملحافظة ميسان، نشأ يتيماً بعد أن توفيت والدته 
وهو لم يتجاوز الس�نتني، ثم تويف أبوه وهو يف الثانية عرشة من 
عمره، بعدها انتقلت عائلته إىل بغداد يف منطقة )كمب الكيالني( 
حيث كان يعمل أخوه األكرب، أكمل دراس�ته املتوسطة يف ثانوية 
املعه�د العلمي يف منطقة البتاوي�ني ، وكان يعمل هنالك أيًضا يف 
ف�رن صمون )خبز( ليحصل عىل قوت�ه اليومي الذي كان بالكاد 
يلبي حاجاته البس�يطة.دخل الس�احة الفنية من خالل برنامج 
)ركن الهواة( وقد أُعجب امللحن كوكب حمزة بصوته كثرياً وأراد 
أن يقدم�ه كصوت جدي�د من خ�الل أغنية بعن�وان )محطات( 
كلماتها الش�اعر زه�ري الدجييل لكنه لم يتمكن من ذلك بس�بب 
سوء العالقة بني امللحن كوكب حمزة والسلطة البعثية، بعد ذلك 
اهت�م به الفنان حمي�د البرصي الذي اس�تطاع أن يقدمه للمرة 
األوىل من خالل أغنية بعنوان )الفرح جنحانه عرشة( من كلمات 
الشاعر الراحل كاظم إسماعيل الكاطع، ومن هنا كانت مسريته 
تتكلل بااللحان الجميلة وبامللحنني الكبار، فقدم له امللحن طالب 
القره غويل أغنية ) يا ضوه والياتنا( من كلمات الش�اعر غازي 

 ، ثجيل
تلته�ا  ث�م 

أغني�ة " بالكيف " للش�اعر 
عري�ان الس�يد خل�ف، وقدم ل�ه امللحن جعفر 

الخفاف أغنية )إس�أل رشيانك ي�ا ابن ادم( من 
كلم�ات كري�م رايض العماري. وج�اء دور امللحن 

محس�ن فرحان ليك�ون مؤثرا يف مس�رية قحطان 
الغنائي�ة فق�دم الروائع مث�ل: )لو غيم�ت دنياي( 
كلمات عريان السيد خلف ، و)يقولون غني بفرح( 

كلمات الشاعر جبار الغزي، كما قدم له محسن 
فرح�ان أغني�ة )ش�كول علي�ك( كلم�ات 

الش�اعر زامل س�عيد فت�اح و)زمان يا 
زمان( كلمات الش�اعر س�عد صبحي 

السماوي.
وم�رت حياته بالعدي�د من تداعيات 

الهجرة والس�فر والصم�ت، فهاجر إىل 
بلدان عدة بعد أن آثر الصمت وترك الغناء منذ اوائل التسعينات، 

ليستقر به الحال يف الدنمارك.
•عن )إيالف(

فنانون: كان يغّني لنفسه وال يأبه بالشهرة
ة قحطان العطار.. صوت غنائيَّ فريد وظاهرة إنسانيَّة حميرِّ

»Arab Idol« نانيس سعيدة بانضاممها لـ
أعربت الفنانة اللبنانية نانيس عجرم عن سعادتها بانضمامها إىل لجنة تحكيم برنامج »Arab Idol« يف 

موسمه الثاني، والتي تضم راغب عالمة وأحالم وحسن الشافعي.
نان�يس قالت عن هذه التجربة: »أش�عر بالس�عادة النضمامي للجنة تحكيم الربنام�ج مع نجوم الطرب يف 

الوطن العربي وأتمنى أن أكون عند حسن ظن املشاهدين دائماً، واعترب انضمامي للجنة إضافة يل«.
يأتي ذلك بعد نفيها طلبها بش�كل ش�خيص من إدارة برنامج عرب أيدول االنضمام إىل لجنة التحكيم يف موس�مه 
الثان�ي لتك�ون الحكم الرابع.وقالت نانيس يف ترصيح لوس�ائل اع�الم عربية إنها ش�اركت يف الربنامج إلعجابها 

بفكرته منذ بداية املوس�م األول ولكنها لم ولن تطلب املش�اركة بل تأتي مش�اركتها نزوال عىل رغبة إدارة 
الربنامج نفسه والتي رأت وجودها إضافة للتجربة بوجه عام. 

جدير بالذكر أن جوالت االختبارات التأهيلية للموس�م الثاني أوشكت عىل االنطالق، وذلك يف عدد من 
امل�دن والعواصم العربية بدءاً من جمهورية مرص العربية التي تقام فيها تجارب األداء تباعاً يف كل 

من األقرص واإلسكندرية والقاهرة يف ثالثة أيام هي 11 و15 و19 أكتوبر، تليها الدار البيضاء 28 
أكتوب�ر، ثم تون�س يف مدينة جمرت 2 نوفمرب، تليها األردن 8 نوفم�رب، ومن ثم العراق وقطر ثم 

اإلمارات وأخريا لبنان 29 نوفمرب.

سيين ختطف األنفاس يف "لوك كالسيكي"
يف زي كالس�يكي من األبيض واالس�ود، بدت النجمة س�ريين عبد النور رائعة يف جلس�ة 
التصوي�ر الخاص�ة التي خضع�ت لها يف حواره�ا مع مجل�ة Insight.واحتل�ت النجمة 

ني�ة  للبنا غالف عدد ش�هر ترشين األول للمجلة التي تصدر ا
باللغ�ة اإلنجليزية، وتحدث�ت يف صدر موضوعها 
الرئي�يس ع�ن مرشوعاتها ومس�تقبلها الفني 
بعد تقديمها لدور "روبي".وفيما تألقت عبد 
النور يف دور روبي الذي عرض عىل الشاشات 
العربية منذ عدة أشهر، أبدت النجمة الشابة 
بالش�هرة  باألض�واء وال  اهتمامه�ا  ع�دم 
املصاحبني لهذا النجاح.وقالت: "ال ألتفت 
لوج�ودي يف دائ�رة الض�وء أو للش�هرة، 
رغم تقديري لهذا النجاح، فأنا لم أتوقع 

مطلق�ا تحقي�ق مثل هذا النج�اح قبل أن 
أدخ�ل ه�ذا العال�م، ولكني فق�ط أحب ما 

أقدمه وأتفانى يف عميل قدر املستطاع".
وتابعت: "مثل هذا النجاح يضع عىل عاتقي 

مه�ام كبرية باختي�ار األدوار التالي�ة والتي يجب أن 
تكون عىل نفس الدرجة من النجاح كما أتمنى".

أمحد حلمي يستعني بغادة عادل
بع�د تفكري طويل، اختار الفن�ان املرصي أحمد حلمي مواطنته غادة عادل لتش�اركه 
بطول�ة فيلم�ه الجدي�د، والذي يس�تعد حالي�ا لتصويره.حلمي س�يبدأ تصوير فيلمه 

األس�بوع املقبل، ولم يستقر عىل اس�م نهائي له حتى اآلن، وهو من إخراج محمد بكري.
ويعد هذا رابع عمل يجمع حلمي وغادة مًعا، بعد أفالم »عبود عىل الحدود«، »55 إسعاف« 

و»جعلتني مجرما«، ولم يتم اإلعالن عن باقي فريق العمل حتى اآلن.

عمرو ذياب يمثل العرب يف اسرتاليا
أعلن�ت رشكة "ال م�رياج" املنظمة ملهرجان املوس�يقى العربية الذي تس�تضيفه 

س�يدني يف شباط املقبل عن مشاركة النجم الكبري عمرو دياب يف حفل كبري ضمن 
املهرجان.وكش�فت الرشك�ة عرب موقعها الرس�مي عن إعالن قصري عم مش�اركة 

"الهضب�ة يف حفل يف الثاني من فرباير 2013 فيما وصفت�ه ب�"أكرب مهرجان عربي 
يقام يف اسراليا عىل اإلطالق".كما أعلنت الرشكة أن أسعار تذاكر الحفل يبدأ من 46 

دوالر أمريكي، وأنه يمكن حجز التذاكر العادية وال�VIP عرب موقع الرشكة.

مسلسالن سوريان هياجران خارج البالد
قرر القائمون عىل مسلسيل "مطلقات ولكن" و"العشق اإللهي" تصوير العملني خارج 

البالد بسبب الظروف األمنية واالقتصادية الصعبة يف سورية، وصعوبة التنقل والتصوير 
الخارجي.ومسلس�ل "مطلقات ولكن" من إخراج فيصل بني املرجة، ونص فاتن س�كرية، 

بالتعاون مع بني املرجة، وسيشارك يف بطولته مجموعة من الفنانني السوريني والعرب.
وقررت رشكة "غولدن أونالين" املنتجة للعمل االنتقال بعمليات التصوير التي ستنطلق قريباً من دمشق 
إىل العاصمة األردنية عمان، والعمل يقدم نصاً إش�كالياً ألنه يرصد مس�ألة حساسة يف مجتمعاتنا، كما 
يعتمد عىل إيضاح أهم الخالفات الزوجية التي تتسبب يف الطالق بأسلوب هادف وإيقاع درامي مشوق.
من جهتها قررت بطلة ومنتجة مسلسل"العش�ق اإللهي" الفنانة نرسي�ن طافش، االنتقال بالعمل إىل 
مرص حيث س�يتم تصويره بالكامل هناك. والعمل من إخراج زهري قنوع، وكتابة عثمان جحي، ومن 
بطولة مجموعة كبرية من النجوم السوريني والعرب، منهم: نرسين طافش ومرح جرب وميالد يوسف 
وجهاد سعد ومصطفى الخاني ونجاح سفكوني واملرصية منى عبد الغني واللبنانيني رفيق عيل أحمد 
وباس�م مغنية وباميال الكك.ويتناول املسلسل سرية املتصوفة الشهرية رابعة العدوية وحياتها الغنية 
باألحداث، بالتوازي مع غنى املرحلة التاريخية التي عاشت فيها، وتنتج العمل رشكة "مرياج لإلنتاج 

الفني" التي تملكها طافش.



ميكروفون

كامل إبراهيم مع )الخاتون(
يق�وم الفنان كامل إبراهيم ومن خالل رشكته )الرشاع الفيض( ولصالح 

الس�ومرية بإنت�اج املسلس�ل العراق�ي الجدي�د والذي يحم�ل عنوان 
)الخات�ون( تأليف احم�د هاتف عن رواي�ة )الرجع البعي�د( للروائي 
العراق�ي الراح�ل فؤاد التكريل وإخراج املخرج الس�وري فادي س�ليم 
ويش�ارك يف بطولة املسلس�ل نخبة من النجوم العراقيني يف مقدمتهم 

هند كامل وجواد الشكرجي.
ه�ذا ويت�م تصوير املسلس�ل ما بني دمش�ق وحل�ب.. أو يف ب�روت او 

األردن.

www.almustakbalpaper.net

»دانش«.. أكثر من جّسد شخصية المحقق
ش�خصية املحقق م�ن أهم الش�خصيات وأش�هرها يف سلس�لة أفالم 

»جيم�س بون�د«، وق�د تأل�ق ع�دد 
م�ن النجوم العاملي�ني يف تقديم تلك 
الش�خصية، لكن جودي دانش تعد 
من أهم النجم�ات وصاحبة نصيب 
األس�د يف تقدي�م تل�ك الش�خصية، 
حي�ث قدمته�ا يف ع�دد كب�ر م�ن 
 Golden« أجزاء جيم�س بوند منها
Eye« ع�ام 1995، كما قدمت فيلم 
ع�ام   »Tomorrow Never Dies«
 The World Is Not«و  ،1997
 2002 ويف   ،1999 ع�ام   »Enough
 Die Another« كان�ت املحقق�ة يف

Day« ويف 2006 فيل�م »Casino Royale«، و»Quantum of Solace« يف 
2008 و»Skyfall« الذي سيتم عرضه هذا العام، وبذلك أصبحت جودي 
دانش األكثر تجس�يدا لدور املحققة يف سلس�لة أفالم »جيمس بوند«، 
وكان�ت ج�ودي مركز اهتمام وتركيز وس�ائل اإلع�الم، فنالت عددا 

هائال من عبارات الثناء والتقدير عن أدائها يف »جيمس بوند«.
كما ن�ال النجم العاملي برنارد يل فرص�ة لتقديم دور »املحقق« يف 
 Dr.« األجزاء األوىل من سلسلة جيمس بوند، حيث كان قد شارك يف
 You«و  »Thunderball«و  »From Russia with Love«و  »No

Only Live Twice«، و»Moonraker« وأجزاء أخرى عديدة.

ايفا منديز تكشف أسرارها الجمالية
حلت املمثلة ايفا منديز عىل غالف مجلة "غالمور" النسخة الفرنسية، 

لعدد ترشين الثاني لعام 2012.
وتحدثت النجمة من أصل كوبي عن كيفية محافظتها 

عىل برشتها التي ال تشوبها شائبة.
عن التمارين الرياضي�ة قالت: اركض أربع 
او خم�س مرات يف األس�بوع يف التالل مع 
كلب�ي، وأتدرب بجدية 

مع مدربي.
حفاظه�ا  ع�ن  أم�ا 
الخالية  برشته�ا  عىل 
م�ن العي�وب، قال�ت: 
"تقش�ر ترطي�ب بال 
ضعيف�ة  وأن�ا  كل�ل، 
 de la Mer نحو كريم
 Dr. م�ن  العناي�ة  أو 
وأق�وم   ،Perricone
بتنظي�ف برشت�ي كل 
 ،Cristina Radu أس�بوعني او ثالث�ة يف
فهي األفض�ل يف بيفريل هيلز".وأضافت 
أنها تس�تخدم زيت ج�وز الهند من أجل 
جس�دها باإلضافة إىل تدليك جيد اذا كان 
ذل�ك ممكناً.وع�ن الحمي�ة الغذائي�ة الت�ي 
تتبعه�ا: "ال أتناول اللحوم ابداً وخاصة هنا، يف 
الواليات املتحدة، آكل السمك والحبوب والخرضاوات، 

وقليل من السكر من وقت آلخر، إنا إنسانة".

سلمى حايك: المرأة النحيفة تشبه الصبي
أكدت املمثلة املكس�يكية س�لمى حايك أنها ترفض من 
يقيس�ون جمال املرأة بمدى نحافته�ا، معتربة أن املرأة 
النحيف�ة تصبح قريب�ة الش�به بالصبي، 
وتفق�د كل عوام�ل األنوثة.وذك�رت مجلة 
أن س�لمى حاي�ك  الفرنس�ية  "كلوزي�ر" 
أش�ارت يف ترصيحات صحفية أنها تشعر 
بالفخ�ر لكونها امرأة "ملفوف�ة القوام"، 
مؤك�دة أنها تتن�اول كافة امل�واد الغذائية، 
وال تحرم نفس�ها من يشء بما فيها املواد 
الدهنية والس�كريات لكن باعتدال، ودون 
إف�راط، م�ع ممارس�ة النش�اط الريايض 
بش�كل يومي.وطالب�ت س�لمى حايك من 
وضع�وا معاير جمال امل�رأة خالل العقود 
األخرة، وقرصوها عىل النحافة، بمراجعة 

موقفهم.

جيم كيري يواعد أيرلندية
 تصغره بربع قرن

ب�دأ النج�م الهولي�ودي جيم ك�ري عالقة 
تعم�ل  أيرلندي�ة  عاطفي�ة م�ع حس�ناء 
اختصاصي�ة تجمي�ل تصغ�ره بنحو ربع 
قرن.وذك�ر موق�ع )رادار أون الي�ن( أن 
كري )50 عاماً( ش�وهد مؤخراً برفقة 
فت�اة جميل�ة س�مراء عىل الش�اطئ يف 
ماليبو تب�ني أنه�ا اختصاصية تجميل 
من أيرلن�دا تدعى كاثريونا وايت وتبلغ 

من العمر 26 سنة.
وكاثريون�ا  "جي�م  إن  مص�در  وق�ال 
يتواعدان منذ أكثر من شهر"، وأشار 
ل�وس  يف  للعم�ل  ج�اءت  أنه�ا  إىل 
أنجل�س بع�د أن درس�ت لتصبح 
وه�ي  تجمي�ل،  اختصاصي�ة 
مصمم�ة ع�ىل النجاح وس�بق 
وعملت يف مواقع تصوير عّدة 

أفالم.
يذكر أن كري كان قد واعد 
عدداً من الجميالت اللواتي 
يصغرنه سناً منذ انفصاله 
عن حبيبته جيني مكارتني 
 5 اس�تمرت  عالق�ة  بع�د 
أع�وام، بينه�ن طالب�ة 
روس�ية يف ال�23 من 

العمر.
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املكان / املرسح الوطني 

"املرسحية أعلن�ت عن تضامنها 

املس�يحيني وكذلك  م�ع اإلخ�وة 

دعوته�ا لالنتم�اء إىل األرض واىل 

الوح�دة م�ا ب�ني أبن�اء الوط�ن 

الواحد يف كل املجاالت والتمس�ك 

بالهوية الوطنية".

املخرج صادق عذاب

بغداد/ عبد الجبار العتابي*
 يعد املط�رب العراقي قحطان العطار، 
ة التي  من الظواهر اإلنس�انية املح�رّ
تحتاج إىل دراس�ة، فهو مطرب أحبته 
الناس منذ أن غن�ى أول أغنية له، ملا 
يمتلك من صوت حساس يمتزج فيه 
الح�زن بالف�رح والش�جن والحنني 
يتف�ق  ص�وت  والطيب�ة،  واألىس 
الجمي�ع ع�ىل ان�ه ممي�ز ب�كل ما 
تعنيه الكلمة لنقائه وصدقه، وعىل 
ح�د رأي الناقد املوس�يقي الراحل 
عادل الهاشمي "صوت قحطان ال 

يشبه إال نفسه". 
وظلت محبته تكرب يف النفوس مثل 
ش�هرته التي أخذت تتسع ألكثر 
من أربعة عقود عىل الرغم من أنه 
يف حال�ة عزلة ع�ن األضواء وترك 
الغناء منذ أكثر م�ن عرشين عاًما، 
فالغريب أنه لم يأبه بهذه الش�هرة 
الطاغي�ة، لم تبه�ره، ول�م يدمنها، 
ف�رك كل يشء وس�عى إىل الهج�رة 
والرحيل بعيًدا جًدا عن أرض الشهرة، 
وحني استقر يف الدنمارك منذ سنوات 
طويلة ذاق م�رارات الغربة، وبالتأكيد 
إن هذه املعاناة، ترت�ب عليها معاناة 
مادي�ة، ونحن نع�رف أن الغن�اء يوفر 
له س�بل عيش أفضل، لك�ن الغريب انه 
ل�م يفكر يف ه�ذا، ول�م يب�ال بالدعوات 

والطلبات الكثرة التي تأتيه من اجل الغناء.
ويق�ول البع�ض اآلخر من املقرب�ني ان لديه ع�وًدا ويدندن عليه 

ببعض األغنيات يف جلساته الخاصة فقط.
اال تحت�اج ه�ذه الظاهرة اىل دراس�ة وتحلي�ل؟ اىل وقفة ملعرفة 
األرسار الخفي�ة وراءها؟ واىل متى يبقى قحطان العطار عىل ما 
هو عليه؟ اما كان االجدى به ان يستفيد من هذه الشهرة مادًيا 
ومعنوًي�ا ويبني له مس�تقبالً مثل الكثر م�ن املطربني واملغنني 
والفنان�ني عموًم�ا الذين يطاردون الش�هرة، وهو ال�ذي يمتلك 
صوًت�ا يؤكد كث�ر أنه لن يتك�رر، بدل االعتماد ع�ىل املعونة التي 
تقدمه�ا له دولة الدنمارك ، ال يمكن طبًعا الحصول عىل إجابات 

من دون الولوج اىل عالم املطرب الجميل. 
يق�ول الفنان رضا الخياط: أنا وقحط�ان العطار من جيل واحد 
ظهرن�ا معاً يف مطلع الس�بعينات، ما بعد ياس خرض وحس�ني 
نعمة وفؤاد س�الم، قحطان أكسل من الكس�ل ذاته وهذا الكالم 
أقول�ه له دائًم�ا، ال يحب تس�جيل األغاني وال يح�ب الدخول إىل 
أس�توديو، لدي�ه حال�ة انطوائية كب�رة، وهذه حالت�ه منذ بدأ 
بالغن�اء، تجده م�ردداً وأنا مقرب منه ج�داً، وظهرنا للناس يف 
ليلة واحدة، وما زالت عالقتي به متواصلة وما زلت عىل اتصال 

به، قحطان أغانيه جميلة منذ عام 1980 لم يقدم جديداً.
وأضاف: صوت قحطان العراق ال يعرف الشيخوخة، أسمعه 
يغن�ي اآلن وهو م�ا زال كما كان، قحطان م�ا زال يف قلوب 
الناس، وما زالت اغانيه تردد عىل مدى السنوات الطويلة، 
لكن�ه ال يح�ب الش�هرة وال يس�عى اليه�ا، وأبرز س�ماته 

الكسل، واعتقد انه السبب وراء ابتعاده عن الغناء.
اما الش�اعر الغنائ�ي رحيم العراقي فق�ال: قحطان منظومة 

نفس�ية وأخالقي�ة واجتماعي�ة خاصة، وه�و مجموعة صفات 
تص�ل اىل مجموعة عقد، ولكنه�ا الصفات التي نعتربها أخالقية 
وايجابية، قحطان لديه نوع من الحساس�ية الشديدة، بدأ يفكر 
بالهج�رة قبل الش�هرة ، أنا مع�ه منذ الصف الثاني متوس�ط يف 
املدرسة، ورافقته وكتبت أغلب أغانيه، كان حساًسا اىل درجة انه 

إذا ما س�مع يف الش�ارع  لفظة غر مقبولة فهي تؤرقه فال ينام 
حتى الصباح، وأس�معه يتس�اءل: ملاذا يلفظ�ون هذه األلفاظ؟ 
لغتن�ا فيها ألفاظ جميلة فلماذا ال نس�تخدمها؟ وهذه املس�ائل 
تزعج�ه عىل الرغ�م من انه كان يكره التنافس، ال يعترب نفس�ه 
ينافس احًدا يف الغناء، كان يهمه ان يغني فقط، وملا اشتهر تفاجأ 
ولم يرغب يف ذلك النه يعترب الش�هرة مس�ؤولية كبرة.واضاف: 
قحطان كان يحّب العزلة، وكان يبحث 
عنها داخل العراق فلم 

يستطع 
ل  لحصو ا
النه  عليها 

ط  ئل�ة مح�ا بعا
، واصدقاء ون�اس اصبحوا  ن�ه فو يعر

ف فس�افر مهاج�رًا فوج�د العزل�ة هناك الن  و لظ�ر ا
مالئم�ة للعزلة، اما الغناء فيعتربه ش�يًئا ثانوًي�ا، انه من النوع 
الذي يغني لنفسه يحسها حاجة نفسية، ما كان يفكر يف جانب 

ان يكون له تاريخ، حتى الرسائل التي كانت تصله من املعجبني 
كان يخ�اف عندما ي�رى أن كمياتها كبرة، يق�ول بخوف: كيف 
يمك�ن ان اريض هؤالء الناس ويش�عر بالقل�ق حينما يحس ان 
هؤالء الن�اس ينتظرون منه الجديد، فيح�س انه مراقب.وتابع: 
ه�و م�ن البداية ال يريد ان يغني وكنا نج�ربه عىل ذلك كنا نأتيه 
باللحن جاهًزا، عنده حساس�ية شديدة من الشهرة ومن الكثر 
من االش�ياء، اذكر لك مثالً عندم�ا ذهب اليه امللحن طالب القره 
غويل بأغنية )حاس�بينك(، كنت حارًضا، اس�معها له عىل العود 
، حتى انها ش�دتني كث�ًرا وقلت انها اول اغنية تعترب سياس�ية 
عاطفية بش�كل ال يثلم من جرف اي واح�د ، وفرح قحطان بها 
وبدأ بغنائها بحيث حفظناها بصوته، ولكن الذي حصل ان احدى 
الفتيات املعجبات قالت هنالك اغنية اسمها )حسبايل( لسعدون 
جابر، وقالت لصديقتها ان قحطان س�يغني اغنية )حاسبينك( 
ف�ردت عليها تلك ه�ل تقصدين اغنية )حس�بايل( وهو ما جعل 

قحطان ال يغنيها وكان يقلقه هذا التشابه القريب يف العنوان.
وخت�م العراقي حديثه بالقول: قحطان رجل يحب العزلة وحقق 
ما يريده بان يكون منعزالً وبعيًدا، ويعترب نفسه حقق طموحه، 
الن كل ما يريده من الحياة ان يكون لوحده، تزوج امرأة أمركية 
من اج�ل الحصول ع�ىل الجنس�ية األمركية، وحالي�ا يعيش يف 
الدنم�ارك عالقة جميلة جًدا مع امرأة ربما تتكلل بالزواج قريًبا.

فيما قال املطرب محمد الشامي: هناك أشخاص لديهم نوع من 
الزه�د والتصوف، وعدم حبهم للش�هرة ويرغب�ون يف ان يكونوا 
قريبني من ذواتهم، وهناك الكثر من املبدعني ال يحبون الشهرة 
وقحطان العطار لديه حساس�ية مفرط�ة ويف اجمل ايام العراق 
لم يس�تطع العيش فيه النه يبحث عن العزلة، سافر اىل الكويت 
واالم�ارات وتونس وام�ركا، اىل ان اس�تقر يف الدنمارك، كما انه 
حالًيا ب�ال زوجة وهذا يعطيه نوًعا م�ن االنطفاء النفيس ويقلل 
عنده حب الطموح وحب الحياة ويقلل عنده االحالم، ويف عالقته 
ال تق�ول عنه ان�ه فنان بل تقول انه عاب�د وزاهد كأنه عائش يف 
صومع�ة ذاته، قحطان م�ن أول رشيط غناه )ام�اه ال تفرحي 

يف مولدي وتهلهي( وقلد فيها الراحل س�لمان املنكوب 
عام 1975 ونال الش�هرة الكب�رة، واىل حد اآلن يمتلك 
الش�هرة نفس�ها، وهذه الش�هرة الطاغية التجعله 
يفكر يف اعطاء األكثر، ان�ه يعمل وفق مبدأ )اعيش 
يف قل�وب الناس(، هو يش�عر انه م�ا زال يعيش يف 
قلوب الن�اس، قحطان يعرف حجم�ه وقيمته يف 
العراق، ويعرف انه اذا جاء اىل بغداد وأقام حفلة 
يف الش�ارع فس�وف ل�ن يبقى محط ق�دم، هو 
يش�عر انه وصل اىل قلوب الناس فيما مس�ألة 
الشهرة والفضائيات هذه اشياء ال يحبذها اي 

كان ، وال يبحث عنها.وأضاف: صوته لن يشيخ، وقد 
اس�تمعت اليه قبل مدة قصرة وهو يغني يف جلس�ة خاصة مع 
عازف اورغ م�ا زال صوته رائًعا، وبات خمرًيا.وقحطان العطار 
م�ن موالي�د الرابع عرش م�ن أيل�ول ع�ام 1950 يف قضاء )عي 
الغربي( التابع ملحافظة ميسان، نشأ يتيماً بعد أن توفيت والدته 
وهو لم يتجاوز الس�نتني، ثم تويف أبوه وهو يف الثانية عرشة من 
عمره، بعدها انتقلت عائلته إىل بغداد يف منطقة )كمب الكيالني( 
حيث كان يعمل أخوه األكرب، أكمل دراس�ته املتوسطة يف ثانوية 
املعه�د العلمي يف منطقة البتاوي�ني ، وكان يعمل هنالك أيًضا يف 
ف�رن صمون )خبز( ليحصل عىل قوت�ه اليومي الذي كان بالكاد 
يلبي حاجاته البس�يطة.دخل الس�احة الفنية من خالل برنامج 
)ركن الهواة( وقد أُعجب امللحن كوكب حمزة بصوته كثراً وأراد 
أن يقدم�ه كصوت جدي�د من خ�الل أغنية بعن�وان )محطات( 
كلماتها الش�اعر زه�ر الدجيي لكنه لم يتمكن من ذلك بس�بب 
سوء العالقة بني امللحن كوكب حمزة والسلطة البعثية، بعد ذلك 
اهت�م به الفنان حمي�د البرصي الذي اس�تطاع أن يقدمه للمرة 
األوىل من خالل أغنية بعنوان )الفرح جنحانه عرشة( من كلمات 
الشاعر الراحل كاظم إسماعيل الكاطع، ومن هنا كانت مسرته 
تتكلل بااللحان الجميلة وبامللحنني الكبار، فقدم له امللحن طالب 
القره غويل أغنية ) يا ضوه والياتنا( من كلمات الش�اعر غازي 

 ، ثجيل
تلته�ا  ث�م 

أغني�ة " بالكيف " للش�اعر 
عري�ان الس�يد خل�ف، وقدم ل�ه امللحن جعفر 

الخفاف أغنية )إس�أل رشيانك ي�ا ابن ادم( من 
كلم�ات كري�م رايض العماري. وج�اء دور امللحن 

محس�ن فرحان ليك�ون مؤثرا يف مس�رة قحطان 
الغنائي�ة فق�دم الروائع مث�ل: )لو غيم�ت دنياي( 
كلمات عريان السيد خلف ، و)يقولون غني بفرح( 

كلمات الشاعر جبار الغزي، كما قدم له محسن 
فرح�ان أغني�ة )ش�كول علي�ك( كلم�ات 

الش�اعر زامل س�عيد فت�اح و)زمان يا 
زمان( كلمات الش�اعر س�عد صبحي 

السماوي.
وم�رت حياته بالعدي�د من تداعيات 

الهجرة والس�فر والصم�ت، فهاجر إىل 
بلدان عدة بعد أن آثر الصمت وترك الغناء منذ اوائل التسعينات، 

ليستقر به الحال يف الدنمارك.
•عن )إيالف(

فنانون: كان يغّني لنفسه وال يأبه بالشهرة
ة قحطان العطار.. صوت غنائيَّ فريد وظاهرة إنسانيَّة حميرِّ

حقي الشوك يؤدي أدوارا مختلفة
يعترب الفنان حقي الشوك كونه فنانا أكاديميا من الفنانني الذين يجيدون تأدية الشخصيات 

املختلف�ة وال يج�د صعوبة يف لع�ب جميع أالدوار والدلي�ل انه قد ش�ارك يف معظم األعمال 
الج�ادة، ومنها مرسحي�ة )الذي ظل يف هذيان�ه يقظا( للمخ�رج غانم حميد ثم 

مرسحية )خمسة أصوات( إخراج محمود ابو العباس مع  نخبة رائعة 
من الفنانني أمثال املرحومني عبد الخالق املختار وتاجي كايش 

.. وباسم االعسم .. ثم مرسحية  )ملك زمانه( و )جيب امللك 
جيبه( و)أضغاث أحالم( للمخرج سامي عبد الحميد.

والجدي�د باإلش�ارة أن الش�وك كان مؤخ�را يف )دخ�ان 
الجداول( للمخرج صاحب بزون.



          حتقيقات / امل�ستقبل العراقي

مصادر ُمّطلعة تؤكد أّن الرئيس التونسي المخلوع 
زين العابدين بن علي يس�تعد لكش�ف الكثير من 
الحقائق حول األحداث التي ش�هدتها البالد وأدت 
إلى انهي�ار نظامه حكم�ه في 14 كان�ون الثاني 

.2011
وبحس�ب تلك المصادر المقربة م�ن ابن علي أّنه 
سينشر تسجيالً صوتياً يقّدم من خالله الكثير من 
المعطي�ات التي يحتفظ بها والتي يعتبرها غائبة 
عن عموم التونس�يين ووس�ائل اإلعالم المحلية 
والعربي�ة والدولي�ة حول م�ا يعتبره انقالب�اً تّم 
اإلع�داد له وتنفيذه بالتعاون بي�ن أطراف داخلية 

وخارجية.

سرد تاريخ
وأضاف�ت المص�ادر الت�ي رفض�ت الكش�ف عن 
هويته�ا، أّن اب�ن علي س�يقّدم معلوم�ات مهمة 
ع�ن عالقات ب�الده الخارجية إّب�ان حكمه، وعن 
الضغوط المكّثفة التي كان يتعرض لها، الس�يما 
فيم�ا يتعل�ق بالتطبي�ع م�ع إس�رائيل وإش�راك 
اإلس�الميين في الحكم والس�ماح بإنشاء قواعد 
أجنبية ف�ي تونس في إطار ما يس�ّمى بمكافحة 
اإلره�اب في منطقة ش�مال إفريقي�ا والصحراء 
الكبرى، مضيفة أّن "ابن علي فرغ من كتابة جزء 
كبي�ر من مذكرات�ه التي يروي فيه�ا قصة حياته 
منذ والدته بمنطقة حمام سوسة في العام 1937 
مروراً بفترة الدراس�ة والعمل العسكري واألمني 
والدبلوماس�ي، وصوال إلى مرحلة الحكم كوزير 
أول ووزي�ر داخلية ثم كرئيس للب�الد بعد إزاحته 
للرئي�س األس�بق الحبيب بورقيبة في 7 تش�رين 

الثاني 1987".
وأش�ارت المص�ادر إل�ى أّن اب�ن عل�ي س�يقدم 
تحليال وافياً عن عالقته باإلس�الميين ومواجهته 
المفتوحة معهم بعد اكتش�اف محاولة لالنقالب 
علي�ه في العام 991 ، وص�وال إلى اللقاء الغامض 
ال�ذي جمعه يوم 12 يناير 2011 � قبل يومين من 
سقوط النظام بأحد زعماء حركة النهضة للبحث 

عن منفذ إلعادة الهدوء إلى البالد.

حزمة وثائق
وقالت المصادر إّن الرئيس التونس�ي الس�ابق ال 
ي�زال يحتف�ظ بوثائ�ق مهمة عن مرحل�ة حكمه 
وعالقات تونس الخارجي�ة وعن الوضع الداخلي 
واالرتباط�ات الخارجي�ة لع�دد من السياس�يين 
التونس�يين وعالقات ج�زء مهم م�ن المعارضة 
الت�ي كان�ت في الداخ�ل والخارج بأجه�زة األمن 
ه�ذه  وأّن  السياس�ي،  والبولي�س  والمخاب�رات 
للتونس�يين  كبي�رة  مفاج�أة  س�تمثل  الوثائ�ق 
وللمراقبي�ن الدوليين حال الكش�ف عنها، مؤّكدة 
أّن اب�ن عل�ي "مازال مص�ّرا على أنه ق�دم الكثير 
لبالده وأن التونسيين س�يدركون حقيقة الفارق 
بي�ن ما كانت عليه بالدهم في عهده وما أصبحت 

عليه بعد وصول اإلس�الميين إلى الحكم، السيما 
فيما يتعلق باألمن االس�تقرار والنمو االقتصادي 
وحقوق الم�رأة والنم�وذج المجتمع�ي المنفتح 
والمعت�دل والمتجّذر ف�ي الخصوصية الثقافية و 

الحضارية للبالد".

حاول تأسيس مجموعة ضغط يمينية فرنسية 
لمساندته

ابن علي يقيم صداقات وثيقة مع اليهود
انطلق�ت ف�ي باريس من�ذ مطلع س�نوات 1990 
رّك�زت  انتش�ار مح�دود  ذات  مطبوع�ات ع�دة 
اهتمامه�ا على العالم العرب�ي عاّمة وعلى تونس 
بش�كل خ�اص. ول�م تك�ن قليل�ة فيه�ا عناوين 
مقاالت من نوع »استقرار وأمن وازدهار: تحقيق 
حول بالد تتق�ّدم«. البالد المقصودة كانت تونس 
والمناس�بة زيارة الرئيس التونس�ي الس�ابق ابن 

علي لفرنسا عام 1997.
ويتحدث المؤلفان في هذا الس�ياق عّما يسميانه 
»مجموع�ة الضغ�ط � اللوب�ي � التونس�ية ف�ي 
فرنسا«. ما يتم تأكيده هو أن مختلف المطبوعات 
المعنية كان�ت تدار، تحت الفتة الدفاع عن قضايا 
العال�م الثالث، م�ن قبل أفراد قريبي�ن تحديداً من 

أوساط اليمين المتطّرف الفرنسي.
كذلك اعتمد نظام ابن علي على شبكة من العالقات 
المناصرة لتونس أقامها مع الساس�ة الفرنسيين 
من معس�كر اليمين خاّصة ومع بعض مسؤولي 
معس�كر اليس�ار أحياناً. بكل الح�االت كان هدف 
اب�ن علي هو أن تت�م »معاملة تونس في فرنس�ا 
مث�ل الوالي�ات المتح�دة )...(. وكان من الصعب 
إفهام�ه أن تونس بلد صغير«، كما ينقل المؤلفان 
عن رجل أعمال فرنس�ي � تونسي كان يعمل في 

خدمة قصر قرطاج.
وعل�ى رأس األصدق�اء السياس�يين لتون�س في 
فرنسا الرئيس السابق جاك شيراك ورئيس الحزب 
الديغولي الراحل فيليب سيغان. كان تقاربهما مع 
تونس على خلفية تبّني سياس�ة إقليمية تش�ّجع 
عل�ى االس�تقرار وتدعو إل�ى مكافح�ة التيارات 
المتزمت�ة. كذل�ك كان هن�اك اإلعج�اب بنظ�ام 

قوي عرف كي�ف ينهي 
جمي�ع المعارضات، ما 
أع�اد للمعنيي�ن صورة 
الديغولي�ة  األس�طورة 

الجامعة.
كان شيراك هو صاحب 
المقول�ة الش�هيرة عن 
التونس�ية«.  »المعجزة 
األكث�ر  الصدي�ق  لك�ن 
ف�ي  لتون�س  إخالص�ًا 
الس�ّراء والض�ّراء كان 
فيليب س�يغان الذي لم 
يكن يتردد في المقارنة 
بي�ن الرئيس اب�ن علي 
والجنرال شارل ديغول. 
ويتساءل المؤلفان: هل 

يعود لك لطفولته في تونس؟ أو هل لكون أن 
تونس هي أحد البل�دان النادرة التي عاملته 
كرجل دولة ؟ ب�كل الحاالت ما أّكده فيليب 
سيغان صراحة ومراراً وتكراراً هو أن ابن 
علي »رجل سياس�ة حدي�ث ومدافع حتى 

النهاية عن مفاهيم اإلنسانية والحرّية«.
وعندم�ا انفج�رت أزمة ح�رب الخليج عام 

1991، إثر اجتياح القوات العراقية للكويت، 
أخذ ابن علي جانب صدام حسين ألسباب 
داخلي�ة. فل�م يت�ردد فيليب س�يغان في 
الذه�اب إلى تونس ليعيد الحرارة للحوار 
التونس�ي. وعندم�ا حك�م   � الفرنس�ي 

القضاء الفرنس�ي على المنصف ابن علي، 
ش�قيق الرئيس التونس�ي، بعش�ر س�نوات 

س�جن ف�ي قضي�ة تج�ارة بالمخ�درات، خّف 
س�يغان من جديد إلى تونس إلزالة »س�وء الفهم 

المتبادل«.
التونس�يون ل�م يقابلوا حماس�ة فيليب س�يغان 
لنظامهم بالعقوق. لقد قلّدوه عدداً من األوس�مة 
العلي�ا وقّدموا له في ش�هر نيس�ان 1997 ش�ّقة 
في تون�س تقع في الطاب�ق األول من عمارة في 
ش�ارع »لوندرة«. وهي الش�قة التي كان يسكنها 

عندم�ا كان طفالً. يحدد المؤلف�ان القول بهذا 
الخص�وص أن س�يغان عندم�ا قّدمت له 

وّج�ه  الش�ّقة  التونس�ية  الس�لطات 
رس�الة ألحدهما � أي أحد المؤلفين 

� أّكد فيها قوله: »ال أريد اس�تخدام 
الش�قة بأية صورة. ومع حرصي 
على أنني تأث�رت كثيراً بذلك وكي 
أقطع كل تفسير مخّل )...( طلبت 
من الس�لطات التونسية أن تعهد 
بها بش�كل نهائي لجمعية تونس 
� فرنس�ا التي تعم�ل على توطيد 

العالقات بين بلدينا«.
اليس�ار  معس�كر  جان�ب  عل�ى 
الفرنسي يحدد المؤلفان الشخصية 

السياسية األكثر تأييداً لنظام ابن 

عل�ي ببرت�ران دوالنوي، رئي�س بلدية 
باريس، المولود ه�و اآلخر في تونس. 
ويت�م اعتب�اره أن�ه كان من بي�ن الذين 
يحتلون الصفوف األولى في الش�بكات 

المؤيدة لتونس في فرنسا.
لك�ن بالمقاب�ل يتم التأكي�د أن عالقات 
الحزب االشتراكي الفرنسي مع تونس 
أصابها البرود منذ مطلع عقد التسعينات، 
حيث أظهرت مذكرة داخلية القلق حيال 
بالرئيس  المحي�ط  المتدّن�ي  »الوس�ط 
التونس�ي«. ومع تأكيد تلك المذكرة أن 
الدولة الفرنسية ال بديل لديها عن سياسة 

ب  ر لتق�ا م�ع ا

فق�د  النظ�ام، 
أش�ارت عل�ى الحزب 
يقلّص  أن  االشتراكي 
وتعامل�ه  لقاءات�ه 
التجّم�ع  ح�زب  م�ع 
الحاك�م  الدس�توري 
ف�ي تونس إلى أقصى 

درجة ممكنة.
لك�ن ذل�ك ل�م يمن�ع 
أولئ�ك الذين يدعوهم 
ب�»اليس�ار  المؤلفان 
يس�ار   � المرّف�ه 
الكافي�ار« ويقدم�ان 
األمثل�ة  م�ن  العدي�د 
كثي�راً  التواج�د  ع�ن 
وإظهار  تون�س  ف�ي 
الكبي�ر  الدع�م 
لنظ�ام  والمتحّم�س 
ابن علي والحديث عن 
الرئي�س«  »ش�جاعة 
النه�ج  و»ذكاء 

السياسي« الذي اّتبعه.

شبكات األصدقاء
تتم اإلش�ارة إلى أنه كان م�ن المألوف أن يتواجد 
عدد من الشخصيات ورجال األعمال القادمين من 
فرنس�ا لتمضية عطلة نهاية األس�بوع في فنادق 
تونس الفخمة وعلى ش�واطئها الرملية الجميلة. 
وم�ن بين الذين يذكرهم المؤلفان رغيد الش�ّماع 
اللبناني � الفرنس�ي الذي كان يأت�ي غالباً برفقة 
زوجت�ه صديقة ليلى الطرابلس�ي، قرينة الرئيس 

بن علي.
أراد المسؤولون التونسيون أن يحّولوا صداقاتهم 
وعالقاتهم مع مختلف الش�خصيات إلى ش�بكات 
فاعل�ة، لكنه�م فش�لوا ف�ي ذل�ك، كم�ا يؤكد 
المؤلفان. ويضيفان أن االس�تثناء الوحيد 
عن تلك القاع�دة كان نجاحهم في جذب 
اليهود ممن كانوا في تونس. وينقالن 
عن مسؤول تونسي سابق في باريس 
قول�ه ع�ام 1994: »ينبغ�ي تعويض 
الزمن الضائع. اليهود أكثر قرباً مّنا 
من الفلس�طينيين الذين وّفرنا لهم 
المأوى طيلة س�نوات، والذين بما 
يملكونه من دوالرات ال يكّنون أي 

احترام لبالدنا.
وكانت الس�لطات التونس�ية قد 
نّظمت ف�ي صي�ف 1992 حفل 
اليهود  للمصطافي�ن  اس�تقبال 
من أصل تونس�ي. وأُعيد بنفس 
الوقت فت�ح الكني�س اليهودي 
الواق�ع في الضاحية الش�مالية 
وحّض�رت  تون�س.  للعاصم�ة 
األص�ول  ذوي  اليه�ود  جمعي�ة 
التونس�ية ق�دوم الحاخ�ام األكب�ر 
في فرنس�ا آنذاك جوزيف سيتورك 
إلى تونس. لق�د حرص الرئيس 
التونس�ي ابن علي في 
الحار  لقائه 

مع 

س�يتورك على أن يمس�ك بيد الحاخام في جولته 
لزيارة قصر قرطاج. وق�ال ابن علي: »يهود هذه 
البالد هم تونس�يون بالكام�ل ولهم نفس حقوق 

اآلخرين وعليهم واجباتهم ذاتها«.
ول�م يبخ�ل الحاخ�ام بكي�ل س�يٍل م�ن المدي�ح 
للرئيس ابن علي ووصفه ب�»الش�جاع والمعتدل 
والمتنّور«. وأشاد ب�»التغيير السعيد الذي عرفته 

تونس عام 1987 الذي شّجع روح التسامح«.
وج�رى ف�ي ذلك الس�ياق تعيي�ن طبي�ب يهودي 
من أصل تونس�ي يعم�ل في ضاحي�ة »مونتري« 
الباريس�ية كأمين صندوق حساب مصرفي تابع 
للحكوم�ة التونس�ية ف�ي باري�س. كذل�ك جرى 
انتخاب يهودي تونسي لنائب رئيس أرباب العمل 
ف�ي تون�س. وكان الرئيس التونس�ي ابن علي قد 
خصص مبلغاً من حسابه الخاص من أجل ترميم 

كنيس يهودي في قلب العاصمة تونس.
وفي شهر ايار من عام 1999 حضر5000 يهودي 
من فرنس�ا وإس�رائيل إلى تون�س، وقد خاطبهم 
وزير الس�ياحة قائ�اًل: »أنا فخور، فخ�ور جداً أن 
أراكم في تونس التي هي بلدكم وسوف تستقبلكم 

دائماً بقلب مفتوح وأذرعة مفتوحة«.
وأض�اف مع تصفي�ق الحاخام األكب�ر في تونس 
والمغّني انريكو ماس�ياش ورئيس مكتب رعاية 
المصالح اإلس�رائيلية في تونس قائالً: »الطائفة 
اليهودي�ة ه�ي أح�د مكّون�ات الهوي�ة الوطني�ة 

لتونس، أرض االستقبال والتسامح والسالم«.
لك�ن النجاح الذي حققه نظام ابن علي في توثيق 
العالق�ات مع اليهود لم يكن كافياً لبناء سياس�ة 
تواصل إعالمي مع الخارج. ولم تس�تطع الوكالة 
التونس�ية لإلع�الم الخارجي أن تف�ي بالغرض، 
الخ�ارج  ف�ي  مكاتبه�ا  بإغ�الق  النظ�ام  فق�ام 
ع�ام 1997. وب�دأ االعتم�اد عل�ى مجموع�ة من 
األخصائيين اإلعالميين الفرنس�يين المعروفين. 
ويشير المؤلفان إلى سلسلة طويلة من المقاالت 
المطالب�ة بالتعاطف مع »الصديق ابن علي«. لكن 
بالمقابل ارتفعت كذلك أصوات عدة تندد بمساس 

نظامه بحقوق اإلنسان األساسية.
م�ا يؤّك�ده المؤلفان أيضاً ه�و أن تعاون�اً وثيقاً 
ق�ام بين األجه�زة الس�رّية التونس�ية واألجهزة 
الفرنسية. الزيارات المتبادلة كانت كثيرة. ويروي 
المؤلف�ان أنه ف�ي لقاء عم�ل بفن�دق »إفريقيا � 
افري�كا« بتونس عام 1992 قال أحد المس�ؤولين 
األمنيين التونسيين كما نقل عنه أحد الحضور ما 
مفاده: »قولوا للمعارضين التونس�يين الالجئين 
عندكم إننا على اس�تعداد إلعادة جوازات سفرهم 
له�م. وعندما س�يأتون إلى تونس س�نعرف كيف 

نهتم بهم«.

دبلوماسية المجاملة
قام الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بزيارة 
رس�مية لتون�س ع�ام 1995 بعد انتخابه رئيس�اً 
للجمهوري�ة بع�ّدة أش�هر فقط. كان االس�تقبال 
ح�اّراً وحافالً، وكان ش�يراك في غاية الس�عادة، 
كم�ا عّبر هو نفس�ه عن ذل�ك. وكال المديح البن 
عل�ي، حيث وصف�ه ب�»رجل الدولة الذي يجّس�د 
تونس الجديدة«. والرئيس الذي وضع بالده »على 
طريق التحديث والديمقراطية والسالم 
االجتماعي«. وفي خضّم 
ج�ة  مو

المدي�ح أعلن ش�يراك ع�ن مضاعفة المس�اعدة 
المالية الفرنسية لتونس.

لم يكن التعاطف الفرنس�ي م�ع تونس قد بدأ مع 
جاك ش�يراك الذي لم يفعل س�وى أن عّمق النهج 
الذي بدأه سابقه فرانسوا ميتران. لكن عندما قام 
اب�ن علي ب�»انقالب�ه الطبي«، عبر توقيع س�بعة 
أطباء على تقرير يفي�د بأن بورقيبة لم يعد قادراً 
عل�ى ممارس�ة مهام منصب�ه الرئاس�ي، لم تكن 
باري�س تمل�ك موقفاً واضحاً عّم�ا إذا كان ينبغي 

تأييد التغيير أو إدانته.
فرنس�ا هي المس�تثمر األجنبي األول في تونس. 
وهن�اك ع�ّدة مئ�ات م�ن اآلالف من التونس�يين 
يعيش�ون في فرنس�ا ويس�همون ببناء االقتصاد 
الفرنس�ي. والجمي�ع يعرف�ون أّن�ه كان�ت هناك 
رواب�ط تاريخية وعاطفية كثي�رة تربط بورقيبة 
»المجاهد األكبر« بفرنس�ا، ما دفع باريس للتردد 
في قبول تنحيته بالطريقة التي جرت فيها. بل إن 
البعض مالوا نحو إدانة التغيير في تونس على يد 
رجل مجهول هو ابن علي »رجل أميركا«، حس�ب 

رأي عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين.
لكن الحالة الذهني�ة المتردية لبورقيبة، كما كان 
يع�رف الجمي�ع أيضاً، وقي�ام ابن عل�ي بانقالبه 
دون إراق�ة الدماء، واإلجماع الذي كان يحظى به 
رجل تونس القوي الجديد من أغلبية التونس�يين، 
ومن قب�ل الخ�ارج عاّم�ة وخاّص�ة األميركيين، 
للطمأنين�ة  الباعث�ة  األول�ى  وتصريحات�ه 
واألطروح�ات الديمقراطي�ة الت�ي أعلنه�ا؛ أمور 
كان�ت تذهب كلّها ف�ي االتجاه المعاك�س للتردد 
األّول�ي الذي أب�داه الدبلوماس�يون الفرنس�يون 
بوض�وح. ث�ّم إن الس�فارة الفرنس�ية في تونس 
واألجهزة السرّية الفرنسية كانت من أنصار تأييد 

التغيير الذي جرى في تونس.
إن وزارة الخارجي�ة الفرنس�ية أظه�رت ببيانها 
الخاص بالتغيير الذي شهدته تونس، أنها »أخذت 
علم�اً« بالتغيير الذي حصل ف�ي تونس بتاريخ 7 
تشرين الثاني 1987 دون أن تتخذ موقفاً صريحاً 

في الواقع، حسب التحليالت المقّدمة.
لق�د ضاي�ق موق�ف وزارة الخارجية الفرنس�ية 
المتردد بوضوح قصر قرطاج. وبقي ذلك االستياء 
قائم�اً رغم الحديث الهاتفي »الح�اّر« الذي أعقب 
البي�ان مباش�رة، بين الرئي�س فرانس�وا ميتران 
والرئيس ابن علي وبين رئيس الوزراء آنذاك جاك 
ش�يراك ونظيره التونس�ي ه�ادي البّكوش. لكن 
الغيمة التي س�ادت العالقات بين باريس وتونس 
انقش�عت س�ريعاً، خاّص�ة بع�د زي�ارة الرئي�س 
فرانس�وا ميتران لتونس في منتصف عام 1989. 

ثّم كان »موسم تونس« في باريس عام 1995.
لك�ن ما يؤّكده المؤلفان هو أن ابن علي لم يمتلك 
أب�داً س�وى معارف س�طحية ع�ن فرنس�ا وعن 
الطبقة السياسية الفرنسية والمجتمع الفرنسي. 
الم�كان الوحي�د الذي يعرف�ه بش�كل ممتاز هو 
الكلية العس�كرية »سان سير«. ويؤكدان أيضاً أن 
تون�س لم تكن في عه�ده بلد »الياس�مين«، الذي 
يفتح ذراعيه الس�تقبال السائحين. ولكنها كانت 
أيض�اً، وخاّصة، البالد التي تقمع عش�رات اآلالف 

من مواطنيها.

مجموعات ضغط
ح�اول نظ�ام اب�ن عل�ي من�ذ البداي�ة أن يش�ّكل 
مجموع�ات ضغ�ط تدعمه وتحّس�ن صورته في 
الخارج، وخاّصة في فرنس�ا، القّوة االستعمارية 
السابقة التي تربطها عالقات تاريخية مع تونس 
منذ االس�تقالل. هكذا تأسست في فرنسا سلسلة 
م�ن المطبوعات »ذات االنتش�ار المحدود« وذات 
الوالء الصريح لتونس. وقامت شبكة من العالقات 
مع عدد من الش�خصيات السياس�ية الفرنس�ية، 
اليمينية بش�كل خاص، على رأس�ها جاك شيراك، 

رئيس الجمهورية الفرنسي السابق.
لكن يبقى فيليب س�يغان، األكث�ر صداقة لتونس 
بين رجال السياس�ة الفرنسيين ولنظام ابن علي، 
وهو أحد أشهر الشخصيات الديغولية في فرنسا 
والمول�ود في تونس. وقد بق�ي مخلصاً لها حتى 
وفات�ه قبل س�نوات قليلة. وأقام نظ�ام ابن علي 
بعض الصداقات مع معس�كر اليس�ار الفرنس�ي 
م�ن أبرزه�ا وأكثره�ا تأيي�دا برت�ران دوالنوي، 
رئيس بلدية باريس. ه�ؤالء جميعاً وغيرهم ُكثر 
ش�ّكلوا ما يس�ميه مؤلفا هذا الكتاب ب�"شبكات 
األصدقاء".إحدى الصداق�ات الكبيرة التي أقامها 
نظام اب�ن علي، كان�ت مع اليه�ود ذوي األصول 
التونس�ية، حيث أُعيد افتت�اح أكثر من كنيس في 
مدين�ة تونس وغيرها، وزار الب�الد عدد من كبار 

الحاخامات اليهود. صديقنا ابن علي.

شائعة طالق
وبحس�ب المص�ادر الموثوق�ة ال صح�ة لألخبار 
المتداول�ة ح�ول طلب ليل�ى الطرابلس�ي الطالق 
م�ن زوجها زي�ن العابدين بن عل�ي«، مضيفة أن 
»العالقة بين ابن علي وزوجته باتت أمتن وأقوى 
بعد خروجهما من تونس«، السيما في ظل الواقع 
الجديد الذي يعيشانه مع ابنيهما.وقالت المصادر 
إّن اب�ن علي يعيش حياة هادئ�ة يمارس الرياضة 
ويتاب�ع أخبار تون�س ويقضي وقت�ا طويال أمام 
االنترنيت ويشاهد األفالم األميركية على القنوات 
المختص�ة، ويكت�ب يوميات�ه ومذكرات�ه ويقوم 

بتسجيل بعضها بصوته. 
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خملوع تونس.. اهلارب األول يستعد لـ "كشف املستور"

بن عيل خيرج من صمته "السعودي".. مذكرات صوتية عن األيام اخلوايل
الكتل توافق عىل »البنى التحتية« مقابل »حصة« لكل منها !!



Apago PDF Enhancer

    

        المستقبل العراقي / محمد علي سالم

وفي خضم االنش�غال بالتحوالت الدراماتيكية 
الت�ي أفرزتها ث�ورات الربيع العرب�ي؛ قد يكون 
التق�ارب بي�ن إيران والصي�ن متوارًي�ا إلى حدٍّ 
ما ع�ن أنظ�ار الكثيري�ن، أو ال يتص�در أولوية 
االهتمام بالنس�بة لم�ا تموج ب�ه المنطقة من 
تصاع�د لألح�داث، بي�د أن أهمية ه�ذا التقارب 
ل�م تغب عن مؤسس�ة راند التي نش�رت تقريرا 
بعن�وان "الصين وإيران: العالق�ات االقتصادية 
والسياس�ية والعس�كرية" ل�كل م�ن اس�كوت 
هارول�د وأليريزا نادر ف�ي محاولة لتقديم فهم 
أعم�ق لطبيع�ة هذه العالق�ات، ومدى تش�ابك 
المصال�ح بينهم�ا. كم�ا يب�رز التقري�ُر أيًض�ا 
التأثي�رات الخارجية المحتملة على مس�ار تلك 
العالقات في ضوء الجهود الدولية التي تقودها 
الوالي�ات المتح�دة لعزل إيران، والتي س�تؤدي 
حتًم�ا إلى تركيز انتباه واش�نطن وأوروبا على 

بكين.

اأهمية العالقات ال�صينية - الإيرانية
تكتس�ب دراس�ة العالق�ات بين البلدي�ن أهمية 

خاصة، انطالقا من اعتبارات عدة:
أوله�ا: التح�والت الت�ي تطغ�ى على المش�هد 
الدولي، وازدياد حدة التنافس بين القوى الدولية 
من جهة وتشابك عالقاتها وتعقيداتها من جهة 
أخرى، ما تبدو معه الشراكة بين الصين وإيران 
بمثابة تحدٍّ فريد من نوعه لمصالح هذه القوى، 

وعلى رأسها الواليات المتحدة.
ثانيه�ا: التداعيات المترتبة لهذه الش�راكة على 
الس�احة اإلقليمي�ة ف�ي ض�وء ث�ورات الربيع 
العربي، وال س�يما الثورة الس�ورية، باإلضافة 
إلى تأثيرها على التطورات التي تشهدها إيران، 
بعد تكثيف المجتمع الدولي ضغوطه عليها، ما 
يعد الموقف األكثر حساس�ية الذي تواجهه منذ 
زمن بعيد، وما يرتب�ط بذلك من مصالح للدولة 

الصينية. 
ثالثه�ا: باتت الصين على أعت�اب مرحلة جديدة 
من التحول الجيوسياسي واإلستراتيجي، وهو 
ما بدا جليًّا في اس�تعمالها للفيتو في المس�ألة 
الس�ورية، ما يش�ير إلى أنها تعم�ل على وضع 
قواعد جدي�دة في تعاملها م�ع القوى الكبرى، 
اإلقليم�ي  المس�رح  عل�ى  حضوره�ا  وإب�راز 

والدولي، ال سيما في الشرق األوسط.

اأبعاد التقارب ال�صيني- الإيراين
ف�ي مس�تهل تن�اول العوام�ل التي تدف�ع نحو 
التقارب بي�ن الصين وإيران؛ يبدأ التقرير بتأثير 
العامل التاريخي، فكلتا الدولتين تش�تركان في 
الم�وروث الحض�اري والتاريخ�ي العظي�م، ما 
يجعلهما متقاربتين في وجهات النظر من حيث 
الميل ليس فقط إلى الشعور المشترك بالعظمة 
الثقافي�ة، ولكن أيًضا ش�عور مش�ترك باإليذاء 
من قبل القوى الغربية؛ حيث تتش�ابه منظومة 
القي�م والصور النمطية عن ال�ذات واآلخر لدى 
النخ�ب الحاكمة في طهران وبكين؛ إذ تس�يطر 
ص�ورة الضحية على الوع�ي الجمعي لكليهما. 
وعلى الرغ�م من أهمية الُبع�د التاريخي، يبدو 
أنه ال يقدم تفس�يًرا كافًيا لفهم دقيق لطبيعة 
العالق�ات؛ إذ ثمة أبعاد أخ�رى متعددة تدفع 

نحو هذا التقارب، تتمثل في:

1- البعد السياسي:
بداية يمك�ن القول إن طهران 

ما بعد الثورة وجدت نفسها 
االنفتاح على  أمام ضرورة 
النم�وذج  ذل�ك  الصي�ن، 
األمثل في مخيلة قادتها، 
وبالمقاب�ل ف�إن بكي�ن 
اختارت أن تفتح أبوابها 
الوليدة،  الث�ورة  أم�ام 
العالق�ات  جع�ل  م�ا 
آف�اٍق  نح�و  تنطل�ق 
أكث�ر رحابة، س�يما 

في ظل التطورات العميقة التي بدأت تموج في 
بحور األوضاع اإلقليمية والدولية المتش�ابكة، 
ومن ث�م كان وال ي�زال الدعم الصين�ي ُيعد من 
أهم الركائز التي تستند إليها السياسة اإليرانية، 
وهن�ا ي�رى التقرير أن ه�ذا الحي�ز المهم الذي 
تش�غله الصين في العق�ل السياس�ي اإليراني، 
ُيعَزى إلى المدركات التالية: أوال: على الرغم من 
بع�ض النج�اح الذي حققته إيران في تأس�يس 
نفسها على أنها الالعب اإلقليمي المهم في 
المنطقة؛ فإن القلق يس�اورها من الوجود 
العس�كري األمريك�ي في الخلي�ج، ومن ثم 
ت�رى الصي�ن الحلي�ف القوي ض�د عدوها 
الرئي�س، أال وهو الواليات المتح�دة. ثانًيا: 
تنظر طه�ران إلى الصي�ن باعتبارها القوة 
الناش�ئة األكثر بروًزا على الصعيد العالمي 
بشكل عام، وفي الشرق األوسط على وجه 
التحدي�د، وف�ي ضوء ه�ذه الرؤي�ة يبدو أن 
اإليرانيي�ن يأمل�ون في أن تفض�ي الطبيعة 
اإلستراتيجية للش�راكة مع الصين إلى قلب 

التوازن في المنطقة لصالحهم.

ثالًثا: ُتعد الصين الش�ريك االقتصادي األكبر 
إلي�ران، ما يس�هم في مواجه�ة العقوبات، 
فضال عن أنه أصبح واضًحا إلى حدٍّ كبير أن 
الصين قد أصبحت الحامية الدبلوماسية لها من 

خالل جهودها لمنع العقوبات.
رابًعا: في ضوء انخفاض مستوى دعم الحلفاء 
اآلخرين إلي�ران -وخاصة روس�يا- بعد التوتر 
ال�ذي قفز إلى واجهة األحداث بي�ن البلدين في 
أعقاب التصويت الروس�ي لصالح قرار مجلس 
األم�ن 1929، وكذل�ك رفضه�ا تزوي�د إي�ران 
بصواريخ S-300؛ أصبح جليًّا لدى اإليرانيين أن 
االحتماء خلف الس�ور الصيني قد أصبح المالذ 

خي�ر  أل بالنسبة لهم.ا
في  و

المقابل، فإن الصين لديها أيًضا ما يدفعها نحو 
التع�اون مع إيران مع م�ا ينطوي عليه ذلك من 
مخاط�ر، وخاصة في ظ�ل العزلة الت�ي تعاني 
منها، فمن جانب تنظ�ر الصين إليها باعتبارها 
قوة مواجهة أمام الوالي�ات المتحدة، وبالتالي 
فإن ثمة قيمة إس�تراتيجية في مس�اعدة إيران 
عل�ى تطوير قدراته�ا بما يمكنها م�ن التصدي 

لهيمنتها في الخليج.
وم�ن جانب آخر؛ في ض�وء التحديات المتعددة 
أم�ام الصين، فإن بناء عالق�ات مع إيران أقوى 
م�ن أي وقت مض�ى ُيمكن النظ�ام الصيني من 
التوجي�ه اإلس�تراتيجي له�ا ف�ي المنطقة، ما 
يعن�ي زي�ادة نفوذه�ا وفعاليتها عل�ى الصعيد 
اإلقليم�ي، وبالتالي زيادة الوزن اإلس�تراتيجي 

لها في الشؤون الدولية.

2- البعد العسكري:
إن العالقة بي�ن الجانبين ال تتعلق فقط بالنفط 
التع�اون  التقري�ر  يس�تعرض  وهن�ا  والغ�از، 
العس�كري كأح�د األبع�اد المهم�ة ف�ي ه�ذه 
العالقة؛ حيث قدمت الصين مساعدات عسكرية 
كبيرة إليران، كان له�ا دور ُيعتد به في تحديث 
قدراتها العسكرية، سواء فيما يتعلق بالقدرات 

التقليدية أو بتطوير البرنامج النووي.
فبالنسبة لتحديث القدرات العسكرية التقليدية. 
ف�ي الوقت الذي تدهورت فيه عالقات إيران مع 
الواليات المتحدة خالل س�نوات الحرب الثماني 
م�ع العراق ورفضت فيه القوى الغربية الكبرى 
باإلضافة إلى االتحاد الس�وفيتي تزويد طهران 
بالمعدات العس�كرية؛ برز هنا دور الصين حيث 
قدمت في كثير من األحيان المبيعات العسكرية 
إليها بصورة غير مباشرة من خالل طرف ثالث 
عبر دول مثل كوريا الشمالية. ولم يتوقف األمر 
عند حد تزويدها باألسلحة الصغيرة فحسب؛ بل 
زودتها كذلك بالصواريخ البالس�تية وصواريخ 
كروز، ما يجوز معه االدعاء بأن الصين كان لها 
الدور الحاسم في انطالق المؤسسة العسكرية 
إليران. أما فيما يتعلق بدع�م القدرات النووية؛ 
فلي�س من قبيل المبالغة الق�ول إن دعم الصين 
للبرنامج النووي هو األكث�ر إزعاًجا للعديد من 
ا ليس  الدول؛ حيث إن جهودها كانت عامال مهمًّ
فقط في تأس�يس الق�درات النووي�ة اإليرانية؛ 
بل العمل على اس�تمرارها وتطويرها، ويتوقف 
التقري�ر هنا عن�د نوعين اتخذهما ه�ذا الدعم، 
هم�ا الدعم الم�ادي: حيث س�اعدت الصين في 
بدء البرنامج النووي اإليراني، وعلى الرغم من 
إيقافه�ا تقديم الدعم المباش�ر منذ عام 1997، 
فإنها اس�تمرت في تقديم الدعم الدبلوماس�ي: 
فف�ي ظل العزل�ة المتزايدة لم يع�د أمام إيران 
غي�ر االعتم�اد على الصي�ن التي يب�دو أنها ال 
تخيب لها ظنًّ�ا، فباإلضافة إلى محاوالتها 
المس�تميتة لعرقل�ة قرارات 
مجل�س األم�ن، ال تتوانى 
عن العم�ل على إضعاف 
وما  العقوب�ات،  تأثي�ر 
يمكن قراءت�ه من بين 
أنه�ا  هن�ا  الس�طور 
إس�تراتيجية متعم�دة 
بكي�ن  جان�ب  م�ن 
لتوس�يع نفوذه�ا في 

هذا البلد.
          

وف�ي الواق�ع؛ ليس واضًح�ا م�ا إذا كان تقديم 
الدعم -س�واء المادي أم الدبلوماسي- مرتبًطا 
باله�دف المتعلق بمس�اعدة إي�ران على تطوير 
قدراته�ا النووي�ة ف�ي حد ذات�ه، أم ربم�ا كان 
الدافع هو المزيد من األرباح للشركات الصينية 
المعنية والحكومة ذاتها، لكن بغض النظر فإن 
التأثي�ر النهائي هو امتالك إي�ران قدرات نووية 
متطورة تفضي إلى التدشين المحتمل لهيمنتها 
عل�ى الخلي�ج، وم�ن ث�م يج�وز االدع�اء ب�أن 
القيادات الصينية ارتكزت على رؤية مفادها أن 
تقديم الدعم لبرنامج إيران النووي يجعلها أكثر 
ق�وة، ما يخدم في األخير المصالح الصينية في 

الشرق األوسط. 

3- الُبعد االقتصادي:
ُتعد الصين الش�ريك االقتص�ادي األكبر إليران، 
ولعل ذلك يعود في جزء منه إلى أنها مس�تورد 
أساس لموارد الطاقة، وبتعاظم معدالت التنمية 
زادت حاجتها لهذه الموارد، كما أن إيران منتج 
ضخم للطاقة، وسوق كبير لتصريف المنتجات 
التنمي�ة  مع�دالت  إلدام�ة  الالزم�ة  الصيني�ة 
المرتفع�ة الت�ي تش�كل األس�اس لنموذجه�ا 
االقتص�ادي الحالي، وم�ن ثم يمك�ن القول إن 
النف�ط يحت�ل مكان�ة مركزي�ة ف�ي العالق�ات 
الجانبي�ن، ويش�كل قاطرته�ا  التبادلي�ة بي�ن 
األساس�ية. وُيضاف إلى ش�راء النف�ط والغاز؛ 
تع�د الصين أيًضا أهم الع�ب أجنبي في التنقيب 
واالس�تخراج، ففي حين مورست الضغوط من 
قب�ل الوالي�ات المتحدة على العديد م�ن البلدان 
اآلس�يوية واألوروبية للتخلي عن استثماراتها 
في إيران؛ كان بمقدور الصين ملء الفراغ الذي 
خلفه رحيل هذه الش�ركات من خالل الموافقة 
على تطوي�ر العديد من الحقول، وعلى رأس�ها 
حقال النف�ط العمالق�ان أزاديجان وي�ادوران، 
باإلضافة إلى حقل غاز بارس الجنوبي العمالق. 
وحقيقة األمر؛ لم يقتصر التعاون بين الطرفين 
الصيني�ة  الطاق�ة، فالمس�اهمة  عل�ى قط�اع 
في مج�ال البنية التحتية تش�كل أيًض�ا عنصًرا 
جوهريًّ�ا للعالقات االقتصادية، ولعل أبرز مثال 
على ذلك أنه خالل األعوام األخيرة امتد التعاون 
ليش�مل م�ا ال يق�ل ع�ن 100 مش�روع خاص 
بتطوير شبكات الس�كك الحديدية واألنفاق في 

جميع أنحاء إيران.

ال�ص��راكة ال�ص��ينية – الإيراني��ة.. توت��رات 
حمتملة

على الرغم من المصالح المتش�ابكة التي تربط 
الجانبي�ن الصيني واإليران�ي؛ ال يخلو األمر من 
بع�ض التوترات التي ال يمكن اس�تبعاد تأثيرها 
عل�ى ش�كل ومتان�ة هذه الش�راكة مس�تقبال، 
ويعود ذلك وفًقا للتقرير إلى جملة من األسباب، 

يمكن إجمالها في اآلتي:
أوال: على الرغم من العالقة االقتصادية الواسعة 
مع إي�ران، ف�إن هناك قلقا يس�اور األوس�اط 
الصينية الرس�مية من أن الخالف حول القضية 
النووي�ة قد وصل إل�ى حافة الهاوي�ة، وهو ما 
كان ل�ه دوٌر في نك�وص العديد من الش�ركات 
الصيني�ة الكبرى عن تنفي�ذ اتفاقاتها مع إيران 
في اآلون�ة األخيرة، أو قد يك�ون تنفيذها لهذه 
االتفاق�ات يتس�م بالبطء، ما يفت�ح الباب أمام 
التكهن�ات ب�أن هذه خط�وات تكتيكي�ة طويلة 
األج�ل قد تقود أي تغيير محدق في تقييم بكين 

لتعاونها م�ع إيران، تجنًبا للس�قوط في براثن 
الضبابية الت�ي تلف مس�تقبلها، عوًضا عما قد 
توح�ي بأنه قرار للحكوم�ة المركزية لوقف أو 
خفض ذلك التع�اون. ثانًيا: ثم�ة ارتياب ينتاب 
بع�ض اإليرانيين يتعلق بالتص�ورات المرتبطة 
بفهم األهداف الت�ي ترنو إليها الصين، فبالنظر 
إل�ى أن إيران ق�د أصبحت ف�ي عزل�ة متزايدة، 
يرى البعض أن الصين تعمل على اس�تغالل هذا 
الوض�ع م�ن أجل انت�زاع تنازالت ح�ول فرص 
االس�تثمار أو بش�أن أس�عار عقود النفط، وقد 
يتبادر إل�ى الذهن أن من يتبنى هذه النظرة هي 
الح�ركات اإلصالحي�ة فق�ط، لكن ف�ي الواقع 
هنال�ك قطاعات أخ�رى يبدو أنها تميل بش�كل 
متزاي�د لرؤي�ة الصي�ن باعتباره�ا دول�ة ذات 
طبيع�ة اس�تغاللية، وهو م�ا يمكن أن يش�كل 
تحدًيا لمستقبل العالقات إذا أصبحت إيران أكثر 

ديمقراطية.
ثالًثا: تملك الصين نفوًذا أكثر من أية دولة أخرى 
في إيران، لكنها أيًضا لديها الكثير لتخس�ره في 
حال توسيع نطاق العقوبات، أو في حال اندالع 
مواجه�ة عس�كرية معها، ما يجعله�ا تقع في 
موقف متناقض. ففي حين تسعى إلى التعاون 
الدبلوماس�ي مع الواليات المتح�دة في قضايا 
من�ع االنتش�ار الن�ووي والتنمي�ة االقتصادية 
درًءا لم�ا قد يتمخض عنه صراعه�ا مع إيران؛ 
ال يغي�ب عن أذهان مس�ئوليها حتمية الحفاظ 
على العالقات اإلستراتيجية مع إيران، فما بين 
ه�ذا وذاك تتأرج�ح الرؤية الصينية لمس�تقبل 
التع�اون مع طهران. رابًعا: ُيخطئ من يظن أن 
العالق�ة بين إيران والصي�ن تخلو من المصالح 
المتعارضة حول عدٍد من القضايا التي ربما تحد 
من نطاق التعاون مستقبال، بداية من االختالف 
الكبي�ر في نهج تعام�ل كل منهما مع الواليات 
المتح�دة، فبينم�ا تتوق�ف ق�درة الصي�ن على 
التعبير عن استيائها بمدى رغبتها في الحفاظ 
على عالقات اقتصادية مس�تقرة معها، يصبغ 
تعام�ل إي�ران معها بصبغ�ة صدامي�ة، مروًرا 
بتخلي الصين كثيًرا ع�ن األيديولوجية الثورية 
في قضايا السياسة الخارجية، في الوقت الذي 
يقع فيه الكيان الثوري في القلب من سياسات 
إيران، ومن ثم ف�إن دعمها للحركات اإلرهابية 
وحركات التم�رد ينظر إليه ف�ي الصين ببعض 
الذع�ر، وانته�اء بالتوجس م�ن المخاطر التي 
قد يش�كلها الس�لوك اإليراني على هدف الصين 
في الحفاظ على بيئة س�لمية إقليمية لتس�هيل 
التنمية االقتصادية المس�تمرة، في الوقت الذي 
يش�كل رد فعلها السلبي على التهديدات بإغالق 
مضيق هرمز مصدًرا لع�دم الراحة لدى القيادة 

اإليرانية.
في األخير يصح القول إنه على الرغم من متانة 

الش�راكة بين الصين وإيران، لكنها ليست على 
أساس تقارب ثقافي أو ديني خاص، لذلك فهي 
أكثر تأثًرا بالظروف الدولية والمحلية. فبإمكان 
التغي�رات في كال البلدين أو ف�ي عالقاتهما مع 
الوالي�ات المتح�دة أن تحدث تغيي�ًرا جذريًّا في 

طبيعة العالقات بينهما.

اخليارات الأمريكية وم�صتقبل ال�صراكة
رغم التوترات الت�ي تواجه العالقات اإليرانية - 
الصيني�ة، فإن هذه العالقات اتس�عت وتعمقت 
الماضي�ة،  الثالث�ة  العق�ود  باس�تمرار خ�الل 
ولع�ل أحد أهم اآلثار المترتب�ة على ذلك هو أنه 
باس�تثناء التغييرات الدراماتيكي�ة الكبيرة مثل 
وقوع مواجهة عس�كرية بين إي�ران والواليات 
المتح�دة؛ م�ن المرج�ح أن تس�تمر العالق�ات 
ف�ي النمو بش�كل مط�رد، أو على األق�ل تبقى 

مستقرة.
ولع�ل م�ن أه�م المش�تركات بي�ن البلدين هي 
معارض�ة الهيمن�ة األمريكي�ة، وبع�ض العداء 
المش�ترك للغرب، فضال عن اعتق�اد كل منهما 
ف�ي الخصائ�ص الفري�دة م�ن نوعه�ا واإلرث 
الحض�اري والتاريخ�ي العظيم، كم�ا أن إيران 
تؤي�د حق الصين في حكم ش�عبها وفق ما يراه 
الح�زب الش�يوعي الصين�ي مناس�با، في حين 
تدعم الصين الس�يادة اإليرانية التي تترجم في 
كثي�ر من األحيان إلى حقه�ا في قمع جماعات 

المعارضة.

وتأسيس�اً على ما تق�دم؛ من غي�ر المرجح أن 
تك�ون الوالي�ات المتح�دة ق�ادرة عل�ى إحداث 
تغيير جذري في التوج�ه اإليراني نحو الصين؛ 
ألن نفوذه�ا لدى طهران يع�د معدوما، بيد أنها 
بالمقابل تمتلك أوراًقا للضغط يمكن استعمالها 
للتأثي�ر عل�ى بكي�ن، وذل�ك عب�ر إس�تراتيجية 
ثنائي�ة األبع�اد وه�ي "إس�تراتيجية الضغوط 
والحوافز"، يشمل ُبعدها األول: ممارسة بعض 
الضغ�وط على الصين من خالل التلويح بفرض 
عقوبات على الش�ركات التي تستثمر في إيران 
بالتزام�ن مع تش�جيع العديد من البل�دان على 
زيادة صادراتها النفطية إل�ى الصين، وبالتالي 
تبديل اعتماد بكين النسبي على إيران. أما البعد 
الثاني: فهو حزمة الحوافز التي يمكن تقديمها 
الس�تمالة الصي�ن بعي�ًدا ع�ن إيران، وتش�مل 
الخيارات الممكنة في هذا الش�أن رفع مستوى 
التع�اون ف�ي العالق�ات األمريكي�ة الصيني�ة، 
وإظه�ار ق�در أكب�ر م�ن القب�ول ل�دور الصين 
في الش�ؤون العالمي�ة، والنظر بعي�ن االعتبار 

لمصالح األمن القومي للصين.

ولك�ن يبدو أن الجهود األمريكية قد أتت بنتائج 
عكس�ية؛ إذ ُينظر إليها من قبل بعض المحللين 
الصينيي�ن على أنه�ا مؤامرة عل�ى بكين، بينما 
ي�رى البع�ض اآلخ�ر أنها مؤش�ر عل�ى ضعف 
واش�نطن تعكس حاجتها إلى مساعدة الصين، 
ويخطئ من يظ�ن أن مجرد الترحيب بأن تلعب 
الصي�ن دوًرا أكب�ر عل�ى المس�توى الدول�ي أو 
االعت�راف بالمصال�ح الجوهري�ة لها ُيع�د أمًرا 
كافًيا؛ إذ ثمة إشكاليتان يبرزهما التقرير ينبغي 
وضعهم�ا في الحس�بان لتحقيق م�ا ترنو إليه 

واشنطن، وهما:
اإلش�كالية األولى: يتطلب إقناع بكين للحد من 
تعاونه�ا م�ع إيران خط�وات ملموس�ة، تتمثل 

ف�ي أن تب�دأ الواليات المتحدة ف�ي التراجع عن 
التزامه�ا تج�اه تايوان، م�ع ما يعني�ه ذلك من 
تقلي�ص مبيعات األس�لحة إل�ى الجزيرة، وهي 
خطوة م�ن غير المرج�ح أن تتخذ. اإلش�كالية 
الثاني�ة: يج�ب أن تعمل الوالي�ات المتحدة على 
تحرير القيود التجارية المفروضة على الس�لع 
ذات التكنولوجي�ا العالي�ة والم�واد الدفاعي�ة، 
وهو أمر مس�تبعد أيًضا ألن الصين البلد الوحيد 
القادر على مطابقة القوة العس�كرية للواليات 
المتح�دة ه�ذا م�ن جان�ب. ومن جان�ب آخر ال 
يب�دو الكونج�رس عل�ى اس�تعداد ف�ي الوقت 
الحاض�ر لرفع القيود المفروضة على صادرات 
التكنولوجيا الدفاعية للصين التي تم سنها بعد 

مذبحة ميدان السالم السماوي العام 1989.
ف�ي جمي�ع االحتم�االت؛ ف�إن فش�ل جه�ود 
الوالي�ات المتح�دة في إعادة تش�كيل العالقات 
الصيني�ة اإليراني�ة يعكس حقيق�ة مفادها أن 
هذه العالقات قد انتقلت إلى مرحلة من التعاون 
متعددة األوجه. كما أن س�يناريو تغيير سياسة 
الصين طويلة األمد تجاه إيران هو على األرجح 
أم�ر صعب للغاية. ومع ذلك ال يمكن اس�تبعاده 
بشكل تام، بيد أنه يتوقف على حدوث تطورات 
دراماتيكي�ة مث�ل تصاع�د كبي�ر في مس�توى 
المواجهة بين واشنطن وطهران، بحيث يصبح 
اس�تمرار عالقات قوية مع طه�ران أمراً مكلًفا 

للغاية بالنسبة لبكين.
تعريف الكاتب: خبيران في مؤسسة راند
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المالذ األخير

دمت الصين مساعدات 
عسكرية كبيرة إليران، 

كان لها دور ُيعتد به في 
تحديث قدراتها العسكرية، 

سواء فيما يتعلق بالقدرات 
التقليدية أو بتطوير 

البرنامج النووي

عد الصين الشريك االقتصادي 
األكبر إليران، ما يسهم في 

مواجهة العقوبات، فضالاً عن 
ا إلى حدٍّ كبير  أنه أصبح واضحاً
أن الصين قد أصبحت الحامية 

الدبلوماسية لها من خالل 
جهودها لمنع العقوبات

هل تستطيع واشنطن التأثير في الشراكة الصينية – اإليرانية ؟

تع�د العالقة اإلس�تراتيجية التي تربط بين إيران والصين أحد العوام�ل التي تنطوي على تأثير بالغ 
األهمية في التطورات التي تش�هدها منطقة الشرق األوس�ط، وهو ما يشكل مصدر إزعاج للعديد 
من الدول اإلقليمية والدولية بشكل عام، والواليات المتحدة -على وجه التحديد- التي ترى في هذا 
النوع من العالقات تهديًدا ألمن واستقرار المنطقة، وكذلك إخالال بالتوازنات القائمة فيها، ما يعني 

بالتأكيد تهديد مصالحها الحيوية في هذه المنطقة.



اغل�ب الظ�ن إنن�ا م�ن أكثر ش�عوب كوكب 
األرض امتعاض�ا م�ن لفظة )نظ�ام(, ومن أكثر 
الناس بغضا لكل م�ا ينتمي إلى التنظيم ويرتبط 
بالنظام, ننف�ث حقدنا على كل األنظمة, نواصل 
ش�ن غاراتن�ا الكاس�حة عليه�ا, نقل�ب الدني�ا 
ونقعده�ا تحت مب�رر النيل من النظ�ام, ال نميز 
بي�ن ما يضر وبين م�ا ينفع, أس�ئنا التعامل مع 
مفهوم )النظام(, وأمعن رجال الدولة وأبواقهم 
اإلعالمي�ة منذ خمس�ينيات الق�رن الماضي في 
تش�ويه صورة ه�ذه الكلمة, حت�ى أفرغوها من 
محتواها اللغوي والفكري والتطبيقي واللساني, 
وانته�ت صالحيته�ا من�ذ عقود, وس�قطت من 
قاموس�نا اليومي المتداول, وص�ارت في نظرنا 

)اكسباير(.  
نك�ره لفظة )النظ�ام( من�ذ طفولتنا, ألنها 
ارتبطت ف�ي أذهاننا بكل ما هو مش�ين ومعيب 
ومخج�ل ومزع�ج ومخي�ف وفاش�ل ومقرف, 
هذا يحذرن�ا من األنظمة الرجعي�ة ومؤامراتها, 
ويوصين�ا بنبذ النظام الش�مولي, وآخر يش�رح 
لنا مساوئ النظام الرأس�مالي, ويبين لنا عيوب 
النظام االش�تراكي, مجاميع م�ن أنصار النظام 
الس�ائد يتظاهرون ضد أتباع النظام البائد, وفي 
كل مرحل�ة من مراح�ل الحياة المتج�ددة هناك 
س�ائد وبائد, فكل م�ن عليها ف�ان, ويبقى وجه 

ربك ذو الجالل واإلكرام. 
ينتقدون نظ�ام توزيع الطاق�ة الكهربائية, 
التمويني�ة,  البطاق�ة  نظ�ام  عل�ى  يعترض�ون 

ينزعجون من نظام الت�درج الوظيفي ونظام اإلحالة إلى 
التقاعد, هذا يتهجم على نظام الدولة الفالنية ويقول إنها 
إرهابية, وذلك يس�خر من فس�اد نظام الدول�ة الفلتانية, 

صح�ف تنتقد القائمي�ن على نظام االنتخاب�ات وتتهمهم 
بالتزوي�ر, وفضائيات تش�رح س�وء نظام ال�ري وتنعته 
بالتقصي�ر, هذا نظام فاش�ي, وذلك نظام ن�ازي, ونظام 
متخلف, ونظ�ام جائر, ونظام مس�تعمر, ونظام متكبر, 

ونظ�ام قمع�ي, ومتجب�ر, والنظ�ام المس�تبد, والنظ�ام 
القه�ري, والنظ�ام التعس�في, وهك�ذا اس�تهلكنا ه�ذه 
المف�ردة ف�ي التعبير ع�ن المواقف المعادية لإلنس�انية,  
فاش�مأززنا منها, ونبذناها ورجمناه�ا. ولم نعد نذكرها 

إال عند اإلشارة إلى األوضاع السلطوية السيئة, وغاب عن 
أذهانن�ا إن النظام هو العمود الفقري للدولة, إن اس�تقام 
نظامها اس�تقامت, وإن انكس�ر نظامها انكسرت وزالت, 
ونس�ينا أن الل�ه جل�ت قدرته, خلق ه�ذا النظ�ام الكوني 

العم�الق, بآفاق�ه الواس�عة, وأنواعه الكثيرة، وأقس�امه 
المتع�ددة، وحركت�ه الدائبة, وحوادثه المتكررة, وس�خر 
له أدق األنظمة, ومنها النظام الشمس�ي, الذي ينتمي إليه 
كوكبن�ا, ولجس�م اإلنس�ان آالف األنظمة البالغ�ة الدقة, 
منه�ا نظ�ام التنف�س ونظام الهض�م والنظ�ام العصبي, 
وللمحيطات أنظمتها, وفيها نظام المد والجزر, والنباتات 
له�ا نظام التمثي�ل النباتي, والحياة تس�ير وفق نظام في 
غاي�ة الدقة واإلعج�از, فالدنيا برمتها قائم�ة على نظام 
معلوم وتوقيت مفهوم, ام�ا نحن فمازلنا نمقت التنظيم 
واألنظم�ة, ونمي�ل إل�ى الفوض�ى والعبث, حت�ى برعنا 

بارتكاب الحماقات المتكررة. 
 يمث�ل النظ�ام في الك�ون والحياة ض�رورة ال يمكن 
أن تس�تقيم الحياة بدونها, وم�ا نراه من تطور ورقي في 
العالم المتقدم, ما هو إال نتاج لألنظمة والقوانين والسنن 
والش�رائع واألعراف اإلنسانية السائدة لديها, وبما يخدم 
مصلحته�ا ومصلح�ة ش�عوبها, من خالل اإلص�رار على 
تطبي�ق تلك األنظمة, وتوفي�ر الحماية لها, وصيانتها من 
العب�ث, وبالتالي ضم�ان هيبة الدولة وعزته�ا ورفعتها, 
فنظ�ام الدولة ه�و روحه�ا ومنهجها وهدفه�ا النهائي, 
ويفترض بالنظام أن يحمي اإلنس�ان ويخدمه ويضمن له 

سعادته ومستقبله, ويصون حقوقه, ويذود عنه.
 ف�ي الياب�ان )مث�ال( يع�زى تف�وق الدولة إل�ى قوة 
نظامه�ا, الذي رفعته إلى منزلة مقدس�ة, ومنحته ثقتها 
المطلقة, هم يحترمون النظام ويقدسونه, ونحن نحتقره 
ونمقته, ونصب جام غضبنا على من يسعى لتطبيقه, هم 
يخطط�ون وينظمون, ونح�ن نتخبط ونتنط�ط ونخيط 
ونخرب�ط, ه�م يتقدمون ونح�ن نتراجع, ه�م األمة التي 

قهرت الظالم, ونحن األمة التي قهرت النظام. .
نقطة نظام

النظام الديمقراط�ي العربي: نظام من أنظمة الحكم 
يبي�ح لنا االعت�راض على سياس�ة الحكوم�ة, ويبيح لها 

تجاهل اعتراضنا. 

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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موسكو- طهران - بغداد !!
عالء الخطيب 

دول اخلليج واإلخوان 
املعركة املقبلة.. !!

كيف مّتت إعادة إنتاج التخلف يف السودان ؟

تتعال�ى األصوات ف�ي دول الخليج من أجل كب�ح جماح التيارات 
الس�لفية والتجمعات اإلخواني�ة المتطرفة, التي باتت تش�كل تهديداً 
حقيقياً على األنظمة القائمة وعلى وحدة النس�يج االجتماعي هناك, 
وس�تنقلب يوماً على حاضناتها الرئيسة, وستصدر الفتاوى مستغلًة 
منابر المسلمين معلنًة فسق الحاكم وجوره وبالتالي خلعه. وسيفتك 

بالجسد الخليجي ولو بعد حين.
هذه هي دورة حياة الس�لفيين, الذي�ن ال يقُر لهم قرار إال بفرض 
إرادته�م عل�ى الجمي�ع, وال يعترف الس�لفيون باأللوان غير األس�ود 
واألبي�ض. لذا يعتبرون س�كوتهم عل�ى الحكام في الخلي�ج, مرحلة 
تكتيكية, وس�يتخلصون منهم بعد التخلص من بشار األسد والمالكي 

وإيران.
إن خط�ر اإلخوان الس�لفيين وهي التس�مية األكث�ر واقعية من 
تس�مية األخوان المس�لمين, قادم ال محالة وما هي إال مسألة وقت, 
ولعل الحكام في الخليج قد استشعروا الخطر, وفتحوا نار المواجهة, 
فقد بدأته�ا دولة األمارات العربية المتحدة,على لس�ان قائد ش�رطة 
دب�ي الفري�ق ضاخي حلف�ان ف�ي مؤتمر األم�ن الوطن�ي بالبحرين 
حينما وصفهم )بالتنظيم اإلجرامي(. وباألمس طالعنا تصريح وزير 
الخارجي�ة اإلماراتي الش�يخ عبد الل�ه بن زايد آل نهي�ان فقال:  يجب 
على دول الخليج التعاون لمنع جماعة اإلخوان المس�لمين من التآمر 
لتقويض الحكومات في المنطقة , وان فكر اإلخوان ال يؤمن بالدولة 
الوطنية وال يؤمن بس�يادة الدول ولهذا الس�بب لي�س غريبا أن يقوم 
التنظيم العالمي لإلخوان المس�لمين بالتواص�ل والعمل على اختراق 

هيبة الدول وسيادتها وقوانينها.
 وه�ذا التصريح عك�س وجهة النظر الرس�مية لإلم�ارات,  وأن 
ما ص�رح به خلفان لم يكن وجهة نظره الش�خصية كما قيل, بل هو 
تخ�وَّف حقيقي م�ن النش�اطات المتظرفة . لذا دعا وزي�ر الخارجية 
اإلمارات�ي ال�دول الخليجي�ة كاف�ة للتع�اون م�ن التخلص م�ن هذه 
الجماع�ات المتطرفة والت�ي تتحول يوماً ما  إلى جماعات مس�لحة, 
عنده�ا تكون الدول عاجزة عن الس�يطرة عليها. وكانت اإلمارات  قد 
ألقت القبض على نحو 60 إس�الميا العام الحالي, ينتمون إلى جمعية 
اإلص�الح اإلماراتية واتهمتهم باالنتماء لجماعة اإلخوان المس�لمين 
المحظ�ورة في البالد والتآمر لإلطاح�ة بالحكومة. وهذا الصدام بين 
الحكومات الخليجية والمواطنين الس�لفيين هي أولى مراحل الصدام 
والمواجهة. وليس بعيداً عن اإلمارات فهذه دولة الكويت المتسامحة 
والمث�ال للتعاي�ش منذ عقود, يتس�لل الس�لفيون إل�ى مجلس األمة 
عب�ر اآللية الت�ي ال يؤمنون بها  "االنتخابات" ويثيرون الش�ارع على 
الحكوم�ة, ويمنع�ون ملتقى النهض�ة من االنعقاد, ال�ذي  يهدف إلى 
الجمع بين الليبراليين واإلسالميين والشيعة والسنة من أنحاء العالم 
العربي في آذار لبحث ش�ؤون دينية وسياسية. فأخرجوا المظاهرات 
واقام�وا الدنيا ولم يقعدوها حتى ألغي الملتقى .  وليس الحال أفضل 
في الس�عودية فهناك حركة مناوئة للعائلة الحاكمة تنشر دعاتها في 
المساجد والمجالس الخاصة وتعتبر آل سعود حكاماً ال يحكمون بما 
ان�زل الله. لكن الس�كوت عليهم مرحلياً كما أس�لفت, لذا تجبر الدول 
الخليجي�ة في كثي�ر من األحيان على اتخاذ مواق�ف طائفية, إلرضاء 
الجماع�ات المتطرفة هناك. ولعل دعم الس�عودية وقط�ر للمقاتلين 
في ليبيا وللس�لفيين في تونس ومصر وللمعارضين المس�لحين في 
سوريا, والتغاضي عن التصريحات الطائفية للمشايخ وغيرها, يصب 

في تجنيب بلدانهم غضبة المتطرفين والسلفيين. 
فق�د أته�م إي�ف بوني�ه، المدير الس�ابق لوكال�ة االس�تخبارات 
الفرنس�ية، بصري�ح العب�ارة، كالً م�ن الس�عودية وقط�ر بتموي�ل 
اإلس�الميين المتطرفين ف�ي بالده عل�ى خلفية عملي�ة تفكيك خلية 
إس�المية بش�رق فرنس�ا، وما نقلته األندبيدنت اللندنية من تس�ليح 
القطريي�ن والس�عوديين للمتطرفي�ن اإلس�الميين في س�وريا عن 
طري�ق تركيا  يؤك�د أن دول الخليج تدعم المتطرفي�ن ليس حباً بهم 
بل لتتجن�ب المواجهة معهم. لكن المواجه�ة قادمة وبدت تظهر إلى 
العلن, وال يمكن لإلخوان الس�لفيين أن ينتظ�روا إلى األبد على حكام 
بلدان البترول الخليجية , والتي لو تس�نى لهم الس�يطرة عليها فأنهم 

سيسطرون على العالم بأكمله وهذا حلمهم . 
 فاألدبي�ات الس�لفية تق�ول أن ه�ذه الخيرات ويقص�دون بها 
النف�ط, الب�د وأن تكون ف�ي خدمة الدي�ن )الدين ال�ذي يفهمونه 

بالطبع( وأن والة األمر الذين يمالئون الكفار يجب خلعهم. 
ويبق�ى هاجس الصراع قائماً والخط�ر يقترب أكثر بين دول 
المنظوم�ة الخليجي�ة واإلخ�وان , خصوص�اً بعد صع�ود اإلخوان 

السلفيين في بلدان عديدة من دول الربيع السلفي. 
 ولعل التصريحات األخيرة لقادة األخوان في مصر وغيرها, 
تعكس جانباً من التخوف الخليجي , فقد طمأن الرئيس مرسي 
الس�عودية في أول زيارة خارجي�ة له بعد انتخابه, أما محمود 
حس�ين األمين العام لجماع�ة اإلخوان المس�لمين  صرح بعد 
فوز مرس�ي قائ�اًل:  إن أف�راد الجماعة يحترمون ال�دول التي 
تضّيفه�م وال يدع�ون لإلطاحة بأي نظام حكم ف�ي الدول التي 
يعيش�ون فيها.لكن المواجهة تبقى قائمة, لكنها مؤجلة إلى ما 

بعد المعركة السورية. فهل  جنت على نفسها براقش؟.

كاظم فنجان الحمامي

  مازن صاحب 

يرّجح المراقب�ون أن تأتي زيارة 
الرئيس اإليراني احمدي نجاد إلى بغداد 
لترتيب محور إقليم�ي - دولي يربط ما 
بي�ن  موس�كو وطه�ران وبغ�داد، ربما 

بموافقة وشراكة صينية غير ظاهرة 
واس�تعادة إيران لهذا المحور في 
مرحلة حرجة من تصاعد حدة المطالبة 
األميركي�ة – األوروبي�ة  باالنته�اء من 
فك�رة اش�تراكها ف�ي الن�ادي النووي، 
وسط تداعيات األزمة السورية والموقف 

اإلقليمي منها، ومثل هذه الشراكة تؤكد 
أن الهالل الش�يعي يمكن أن يتس�ع لكي 
يشمل مناطق أزمة في منظومة مجلس 
التع�اون الخليجي، ما زال�ت الكثير من 
مراكز األبحاث األميركية تبش�ر بتهديد 
مكونات بعض الدول بما تصفه بالحراك 
"الش�يعي" م�ن اج�ل ج�ذب الكثير من 
أموال البتر ودوالر في تمويل مش�اريع 
األميركية وحتى  العس�كرية  الصناع�ة 
األوربية، لتجهيز هذه الدول باألس�لحة 
التي تواج�ه مثل هذه التهدي�دات، فيما 
واقعية أي تحليل استراتيجي تؤكد  بان 

أية محاولة لمواجهة أي حراك اجتماعي 
تتطل�ب عقالنية الح�وار، وليس القمع 
المس�لح، والحديث األميركي عن امتداد 
الربي�ع العرب�ي إل�ى ه�ذه المنظوم�ة، 
يتطلب مراقب�ة ظهور المح�ور الدولي 
اإلقليمي الجدي�د بالتحالف المتجدد بين 
عراق اليوم وايران وس�ورية، بمشاركة 
ربما تظهر مستقبال من ليبيا والجزائر، 
تجع�ل م�ن امت�داد نف�وذ ه�ذا المحور 
األم�ن  اس�تحقاقات  يواج�ه  المتج�دد 
القوم�ي األميركي ال�ذي تش�ير الكثير 
م�ن مراك�ز األبح�اث األميركي�ة بأن�ه 

غير ق�ادر اآلن اقتصادي�ا على النهوض 
بأعب�اء أي "ح�رب باردة  جدي�دة"  بين  
عالم  متعدد األقطاب، حين تباش�ر دول 
االتحاد األوروبي دورها العالمي الجديد  
التناف�س  ع�ن  مس�تقبلية  بفرضي�ات 
المحت�دم على الم�وارد النفطي�ة بينها 
وبي�ن الوالي�ات المتح�دة.   لذلك يطرح 
استش�راف المس�تقبل المنظ�ور له�ذه 
الوقائ�ع ق�راءات جدي�دة ع�ن المحاور 
وتطبيق سياس�اتها في عال�م الغد، بما 
يفرض على الجميع إعادة فهم مقتضيات 
التعامل م�ع ظروف الداخ�ل والتعاطي 

م�ع احتجاج�ات مكون�ات اجتماعي�ة 
بعينه�ا، بما يقابل توحي�د المواقف من 
خ�الل الح�وار أكث�ر مم�ا يتطل�ب ردع 
هذه االحتجاج�ات بالقوة، وفي كل ذلك 
يبقى مح�ور اإلرهاب بم�ا يمثله تهديد 
تنظيم القاعدة نوعا م�ن ورقة الضغط 
متعددة األطراف والتمويل واألهداف ما 
بين  دول  المح�ور الجديد وما يمكن أن 
تواجهه من إجراءات منهجية للرد عليه 
م�ن دول مضادة له، بم�ا يجعل عناصر 
تنظيم القاعدة بنادق لإليجار في تعزيز 

مواقف الضد لكل محاور المنطقة .

تاج السر عثمان

بع�د م�رور 56 عام�ا علي اس�تقالل 
الس�ودان، يقفز إل�ى الذهن س�ؤال: لماذا 
وصل�ت الب�الد إلى ه�ذا الحد م�ن التخلف 
والتردي؟، وما هو األفق لنهضة البالد في 
مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية؟.وبكلمات أخ�رى ترتبت نتائج 
من التنمية الرأس�مالية الت�ي تبنتها النظم 
المدنية والعس�كرية التي حكمت السودان 
بعد االستقالل يمكن تلخيصها في اآلتي:-

*ديون خارجية، تبعي�ة تكنولوجية، 
عجز غذائ�ي أو مجاعات، عدم االس�تقرار 
الداخل�ي ال�ذي أدى إل�ى انفص�ال جن�وب 
الزراع�ي  اإلنت�اج  انهي�ار  الس�ودان، 
التعلي�م  مرفق�ي  وانهي�ار  والصناع�ي، 
والصح�ة جراء رف�ع دعم الدول�ة عنهما، 
عدم تحقيق األهداف المباشرة المنشودة، 
ع�دم الثق�ة بالنفس وتزاي�د االعتماد على 

الغير.
أوال: التخلف في الس�ودان نتاج تطور 

تاريخي
هذا التخل�ف ليس قدرا ال ف�كاك منه، 
أو لعنة حلت بالسودان، ولكنه نتاج تطور 
تاريخي. ومعلوم للقارئ، أن الس�ودان في 
العص�ور القديمة والوس�يطة ش�هد مولد 
حض�ارات "كرم�ة، نبتة وم�روي، النوبة 
المس�يحية، الممال�ك اإلس�المية"، كان�ت 
مزده�رة فيما يخت�ص بالتط�ور الزراعي 
وكان�ت  والتقني�ة،  الحرفي�ة  والصناع�ة 
تل�ك الحض�ارات ال تق�ل ع�ن الحض�ارات 
الت�ي كانت معاصرة لها في بلدان الش�رق 
واألوربي.وكان�ت  اإلس�المي  والعالمي�ن 
لتل�ك  االجتماعي�ة  االقتصادي�ة-  البني�ة 
الحض�ارات مترابط�ة فيما بينه�ا، فكانت 
الزراعة توفر احتياجات الناس األساس�ية 
م�ن الغ�ذاء ، وكان�ت الصناع�ات الحرفية 
توفر أدوات اإلنتاج واالحتياجات األخرى، 
وكانت التجارة ترتبط بالمنتجات الزراعية 
والحيواني�ة والصناع�ة الحرفي�ة. وكانت 
الم�واد الخام الالزم�ة للصناعات الحرفية 
كلها محلية مثل: الخشب، الحديد، النحاس، 
الذه�ب، الص�وف، القط�ن، ..ال�خ. أي إذا 
ج�از اس�تخدام المصطل�ح المعاص�ر، أن 
االقتصاد كان يقوم عل�ى االكتفاء الذاتي، 
أي متوج�ه داخليا.أما التج�ارة الخارجية، 
فقد كانت الواردات بش�كل أس�اس كمالية 

ته�م الطبق�ات المالكة والغني�ة واألثرياء 
مثل: األنسجة الفاخرة، الروائح والعطور، 
أدوات الزينة وغير ذلك من الكماليات التي 
كان يتم استيرادها في حضارات السودان 
القديم والوس�يط، أي أن تل�ك المجتمعات 
كان�ت مترابطة ومتوجه�ة داخليا، بمعني 
أن الزراعة والصناع�ة الحرفية والتجارة، 
كانت توفر للناس احتياجاتهم األساس�ية 
من مأكل ومس�كن وملب�س .الخ، صحيح 
أن تل�ك الحض�ارات كانت تش�هد مجاعات 
وأوبئ�ة نتيج�ة لتقلبات المن�اخ واألحوال 
الطبيعي�ة وتخل�ف الطب، وغي�ر ذلك مما 
ش�هدته حضارات العالم القديم التي كانت 

معاصرة لها.
*هكذا كان الوضع حتى عام 1821م، 
المص�ري  الترك�ي  االحت�الل  ب�دأ  عندم�ا 
للسودان، وباحتالل األتراك للسودان نشأت 
بني�ة اقتصادية- اجتماعي�ة تابعة، بمعنى 
أن كل نشاط اقتصادي واجتماعي في تلك 
الفت�رة، كان موظفا لخدمة أه�داف دولة 
محمد علي باشا في مصر. وتم نهب وتدمير 
القوي المنتجة "المادية والبش�رية"، وتم 
إفقار السودان ونهب موارده االقتصادية، 
وكان ذل�ك جذرا أساس�يا من جذور تخلف 

السودان الحديث.
وف�ي تل�ك الفت�رة ارتب�ط الس�ودان 
بالس�وق الرأس�مالية العالمية عبر تصدير 
س�لع نقدية مثل: الصم�غ، العاج، القطن..

الخ، كما ش�هد الس�ودان خالل تلك الفترة 
غرس ب�ذور نمط اإلنتاج الرأس�مالي على 
األقل في سمتين:أ - اتساع عمليات التبادل 

النق�دي، والعم�ل المأج�ور أي تحول قوة 
العمل إلى بضاعة.

ب - االرتباط بالتجارة العالمية.
كانت التح�والت في ميادين االقتصاد 
والزراعة والصح�ة والمواصالت والتعليم 
مح�دودة، وظل الجزء األكبر من النش�اط 
االقتصادي في تل�ك الفترة حبيس القطاع 
التقلي�دي، وظل�ت ق�وى وعالئ�ق اإلنتاج 

بدائية ومتخلفة.
ويمك�ن الق�ول، أن الس�ودان في تلك 
الفت�رة ش�هدت تدمي�را أو خس�ارة لبنية 
اقتصادي�ة- اجتماعي�ة، دون كس�ب لبنية 
أخ�رى أرق�ى. أي أن الس�ودانيين ف�ي تلك 
الفترة خسروا عالمهم القديم، ليحل محله 
عال�م ممل�وء بالبؤس والش�قاء ، وإرهاق 
واس�تنزاف  بالضرائ�ب،  الن�اس  كاه�ل 
ونهب موارد البالد، حت�ى انفجرت الثورة 
المهدية التي أطاحت بذلك الوضع، وبعدها 
انفصل السودان لمدة ثالثة عشر عاما عن 
المس�ار العام والدوران في فلك المنظومة 

الرأسمالية العالمية.
بالنظ�ام  االرتب�اط  إع�ادة  ثاني�ا: 

العالمي:
ارتبط الس�ودان مرة أخ�رى بالنظام 
الرأسمالي العالمي بعد االحتالل االنجليزي 
للس�ودان ع�ام 1898م، وع�اد االقتص�اد 
الس�وداني مرة أخرى للتوج�ه الخارجي ، 
أي أصب�ح االقتص�اد خاضع�ا الحتياجات 
بريطاني�ا وم�د مصانعه�ا بالقط�ن )كان 
القطن المحصول النقدي الرئيس، ويشكل 
%60 م�ن عائ�د الص�ادرات(، وت�م تغليب 

وظيف�ة زراع�ة المحص�ول النق�دي على 
وظيف�ة توفير الغذاء للناس ف�ي الزراعة. 
هذا إضاف�ة لس�يطرة الش�ركات والبنوك 
البريطانية على معظم التجارة الخارجية، 
وارتب�اط الس�ودان بالنظ�ام الرأس�مالي 
العالمي، وفي عالقات تبادل غير متكافئة، 
صم�غ،  )قط�ن،  أولي�ة  م�واد  ص�ادرات: 
ماشية، جلود،..(، وواردات سلع رأسمالية 
مصنع�ة. في ع�ام 1956م، كان %72 من 
عائد الص�ادرات تتج�ه الى أورب�ا الغربية 
وأمري�كا الش�مالية، و%50 م�ن الواردات 
تأتين�ا منه�ا، أي كان االقتصاد الس�وداني 
ف�ي ارتباط وثيق م�ع النظام الرأس�مالي 

العالمي.
كما كان مجموع الواردات والصادرات 
تش�كل %40 من إجمالي النات�ج القومي، 
ه�ذا إضاف�ة لتصدير الفائ�ض االقتصادي 
للخ�ارج فعل�ي س�بيل المثال ف�ي الفترة: 
ش�ركة  أرب�اح  كان�ت  1950م،   –  1947
الس�ودان الزراعي�ة اكث�ر م�ن 9,5 مليون 
جنية اس�ترليني، ت�م تحويله�ا إلى خارج 

البالد.
كم�ا كان�ت الصناعة تش�كل %9 من 
إجمالي الناتج القومي، وأجهض المستعمر 
أي محاوالت لقيام صناعة حرفية وطنية، 
كم�ا تم تدمي�ر صناعة النس�يج واألحذية 
الت�ي كانت موجودة خالل فت�رة المهدية، 
بعد أن غزت األقمشة واألحذية الرأسمالية 
المس�توردة السوق السودانية. وكان نمط 
التنمية االستعماري الذي فرضه المستعمر 
التخل�ف  ومؤش�رات  س�مات  كل  يحم�ل 
التي يمك�ن تلخيصها ف�ي اآلتي:%90 من 
الس�كان يعيش�ون في القط�اع التقليدي، 
قطاع تقليدي يسهم ب�%56,6 من اجمالي 
النات�ج القوم�ي، القطاع الزراعي يس�هم 
ب�%61 من تكوي�ن الناتج المحلي، ضعف 
ميزاني�ة الصحة والتعليم، تتراوح بين )-4 

%6(، كان دخ�ل الفرد 27 جنية مصريا، 
اقتصاد غي�ر مترابط ومف�كك داخليا 
ومتوجه خارجيا، تنمية غير متوازنة 
بين أقاليم الس�ودان المختلفة.وبعد 
االستقالل استمر هذا الوضع ، وتمت 
إعادة إنتاج التخلف واش�تدت التبعية 
للعالم الخارج�ي أو التوجه الخارجي 
لالقتصاد السوداني: ديون بلغت 42 
مليار دوالر، انخف�اض قيمة العملة 

واالرتف�اع ف�ي األس�عار م�ع ضع�ف 

المرتبات، ظهور طبقة رأس�مالية طفيلية 
اسالموية استحوذت علي الجزء األكبر من 
الس�لطة والثروة، عجز غذائي )مجاعات(، 
حروب أهلية، تصنيع فاش�ل، اشتداد حدة 
الفق�ر حت�ى أصب�ح أكث�ر م�ن %90 من 
الس�ودانيين يعيش�ون تح�ت خ�ط الفقر 
حسب االحصاءات الرسمية، إضافة النهيار 
الزراع�ي والصناع�ي وانهيار  القطاعي�ن 
وخصخص�ة خدم�ات التعلي�م والصح�ة، 
انهي�ار القيم واألخالق، وانتش�ار الفس�اد 
بشكل غير مسبوق، وأصبحت البالد معتمد 
عل�ى س�لعة واح�دة: البترول ب�دل القطن 
سابقا، وحتى عائدات البترول فقدت البالد 
حوال�ي %70 منه�ا بعد انفص�ال الجنوب 
ولم يذهب جزء من عائداته لدعم الصناعة 
والزراع�ة والتعليم والصح�ة والخدمات..

الخ. وهذا الوضع يتطلب تغييرا جذريا في 
طريق التنمية الذي س�ارت عليه البالد منذ 

االستقالل.



دخ�ل كم�ال الكتاتي�ب ويف الع�ام 1924 دخ�ل 
االبتدائية يف سامراء ومن ثم املتوسطة يف الحلة لعدم 
وجود متوس�طة يف س�امراء حيث كان أخوه حميد 
موظف�ا بصفة مأمور بريد يف الحلة ويف العام 1929 
التح�ق يف بالثانوي�ة املركزية فتخ�رج منها بتفوق 

العام 1932 .

ال�سامرائي طبيبا

وعن دراسته الطبية وأبحاثه يقول السامرائي: 
1- تخرجت من كلية الطب العام 1938 

2- حصل�ت عىل درج�ة املاجس�تري يف الجراحة 
النسائية العام 1943 

3- أس�تاذ مشارك يف األمراض النسائية والتوليد 
العام 1945 

4- أستاذ ورئيس قسم النسائيات العام 1951 
5- أول من قبلت بحوثه للنرش يف مجلة األمراض 
النس�ائية والتوليد الربيطانية ويشري الدكتور كمال 
اىل انه حت�ى 1996 لم يقبل أي بحث كتبه عراقي يف 

بغداد يف هذه املجلة العلمية.      
6- اول استاذ بكلية الطب العراقية من خريجي 

هذه الكلية.
7- يف الع�ام 1976 من�ح ش�هادتي العضوي�ة 
والزمال�ة م�ن كلي�ة االم�راض الوالدية والنس�ائية 

امللكية الربيطانية. 
8- مارس كمال السامرائي الطب يف تخرجه من 
الكلي�ة ببغداد وفتح عيادته الخاصة محلة القش�لة 
ببغداد العام 1941 ولم تمض مدة طويلة حتى كان 
الصدام ب�ن الق�وات الربيطانية املتواج�دة يف بغداد 
والقوات العراقية ويف خضم القتال يف بغداد ش�عرت 
زوجت�ه باملخاض وبس�بب تل�ك األحداث اس�تحال 
نقلها اىل املستشفى امللكي فوضعت يف البيت بعناية 
القابل�ة مركري�ت حي�ي وكان الولي�د بنتا س�ميت 
"نريان" كناية عن النريان التي كانت تصيل معسكر 
التاج�ي ببغداد. ويف أوائل الع�ام 1950 افتتح كمال 
الس�امرائي مستشفاه باسم مستشفى السامرائي  

يعم�ل  وه�و 
دون توقف يف بغداد قرب ساحة األندلس ويف 20 
كان�ون الثاني العام 1982 صدر قرار محكمة بداءة 
الك�رادة باس�تمالك العق�ار املتخذ منه املستش�فى 
مكانا ل�ه وكان القرار مفاجئة غري س�ارة للدكتور 
كمال الس�امرائي وهكذا أغلق املستشفى ويف العام 
1990 ص�در ق�رار رئايس بإع�ادة بناء املستش�فى 
بأح�دث البناء وأن يجه�ز باألجهزة املتط�ورة التي 
افتتح�ت يف نيس�ان 1994 وخص�ص إىل الدكت�ور 

السامرائي طيلة حياته ثم إىل الدولة بعد وفاته.
ويقول الدكتور كمال "أننا جعلنا من املستشفى 
يمارس نفس الس�لوك املهني قبل غلق املستش�فى 
العام 1982 مع اعتبار الفرق بني الزمنني وبذا يكون 
املستش�فى قد سلكت نفس الس�لوك املهني السابق 
ونف�ذ رس�الته الطبية واإلنس�انية، واألج�ور كانت 

تكفي بالكاد للعمل يف املستشفى.

 ال�سامرائي طبيب اململكة عالية

من�ذ الع�ام 1948 أصيبت امللك�ة عالية بمرض 
الرسطان وهي ش�قيقة األمري عبد اإلله الويص عىل 
عرش العراق وزوجة امللك غازي ووالده امللك فيضل 
الثان�ي وقض�ت العام�ني 1949 و1950 يف انكل�را، 
وأخ�ريا وبناء عىل رغبتها طلبت ان تموت عىل ارض 
الوطن فع�ادت اىل العراق يف 23 ترشي�ن األول العام 
1950 وترك�ت ابنها فيض�ل الثاني يف انكلرا إلكمال 
دراس�ته وتق�رر أن يك�ون الدكت�ور دكس�ن ف�رث 
والدكتور كمال الس�امرائي طبيبني لها، وان يسكنا 
يف قرص الزهور ليكونا بالقرب منها وبخدمتها طوال 
الوقت ويذكر الدكتور كمال السامرائي أنه ال يتذكر 
أن امللكة عالية أش�ارت يوما م�ا إىل طبيعة مرضها، 
أو اس�تفهمت عنه من�ي، ويف ظني انها كانت تعرف 
ذلك فتعرب عن مصيبتها بتكرار االس�تغفار من الله 
والحمد الله كما ال اذكر أنها خرجت عن شخصيتها 
املألوف�ة حت�ى وه�ي يف اش�د نوب�ات األل�م وكانت 
املس�كنات يف أيامه�ا األخ�رية قد فق�دت مفعولها ، 
وتطلب منا أحيانا أن نركها لوحدها يف هذه الحالة 
وكان�ت تحرص حديثه�ا حني يكون أمله�ا طفيفا يف 
شؤون ابنها امللك فيصل الثاني ويف موضوع حديقة 
البيت واالعتناء بتنسيقها واالهتمام برّيها، ويضيف 
الدكتور السامرائي قائال "يف يوم األربعاء 20 كانون 
االول الع�ام 1950 اش�تدت وطأة امل�رض عىل امللكة 
وهنا طلبت والدتها وش�قيقاتها وقالت لهن يل ثالث 
أمانات لديكن ارج�و ان تحتفظن بها كل االحتفاظ 
اولها االهتمام براحة أخي عبد اإلله والتمسك به كل 
التمس�ك وثانيهم�ا فلذة كبدي فه�و أمانتي عندكن 
جميع�ا، وثالثهم�ا أن تك�ن يف خدمت�ه وخدمة هذا 
الشعب العراقي ما وسعتكّن الخدمة، ثم تطلب أخاها 
وتخ�ربه بما قال�ت لهن، وتوصيه ب�دوره بالوصية 
نفس�ها ويطمئنه�ا الجميع بش�تى ان�واع التطمني 
ويف صبيح�ة اليوم التايل الخميس اس�تدعي الدكتور 
كمال الس�امرائي عىل عجل ليجد امللكة متمددة عىل 
رسيره�ا يف حالة بني الوعي واإلغماء واش�ارت إليه 
وقالت ل�ه بصوت خافت متقط�ع أنهضني فتم لها 
ذلك بمعونة الدكتور ووصيفتها عزة حيث أس�ندت 
عىل الوسائد يف فراشها، وشكرتهما بعينها وتمتمت 
بالش�هادة ويف تل�ك اللحظ�ة تقيأت فأخ�ذ الدكتور 
الس�امرائي املنش�فة التي كانت دوم�ا موضوعة يف 
متناول يديها ومس�ح بها فمها وصدرها مما س�ال 
عليها م�ن القيء ولم تنس حت�ى يف تلك اللحظة أن 
تش�كر الدكت�ور وهي يف حالة ش�ديدة م�ن اإلعياء 
وبعد أن التقت أمه�ا وأخواتها كل عىل انفراد لتؤكد 
له�م جميعا عىل وصاياه�ا التي ذكرته�ا لهم أمس 
طلبت شقيقها األمري عبد اإلله الذي جاء عىل عجلة 
وارتمى عىل قدمي أخته امللكة، دون أن ينبس بكلمة، 
ويضيف الدكتور كمال السامرائي يف مذكراته قائال: 
"س�حبت امللك�ة رجليها، وهي تقول: اس�تغفر الله 
، ثم أردف�ت تقول: أنا اريد ان يك�ون الدكتور كمال 
ش�اهدا عىل ما أقول لك أمام الله، وأضافت: يا اخي 
عبد اإلله، كان فيصل يتيم األب، وعما قريب سيكون 
يتيم األم أيضا، فعدني ان تكون له ابا وأما ألغفر لك 
كل م�ا مىض .. واراد عبد االل�ه ان يقاطعها اال انها 
ردته بحزم... عدني امام الدكتور فهو شاهدي يف دار 
البقاء.. عدني يا عبد اإلله، وكررت ذلك مرتني فتمتم 
بالوع�د وخ�رج من الحج�رة، وهي تتبع�ه بنظرات 
باردة، لتصاب باضطراب يف تناس�ق أنفاس�ها، ولم 

يمض نصف ساعة حتى توفيت امللكة عالية.

كمال.. الكاتب وال�سحفي

من�ذ وق�ت مبكر كان كم�ال الس�امرائي مولعا 
باملطالع�ة.. فيذكر انه كانت ألخيه الكبري )رش�يد( 
مكتب�ة يف البي�ت، وعندم�ا كان كم�ال يف الس�ادس 
االبتدائ�ي .. بدأ يطالع بكتب أخيه، وأول كتاب قرأه 
كان كتاب )الحي�وان(، ويقول كمال: )فإذا بقراءته 
ليست صعبة كما ضننت، استهوتني غرابة محتوياته 
وقصص�ه عن الحي�وان وأنواع من الدواب والس�باع 
والزواح�ف والطري، وعرف�ت بعدئذ ان ذل�ك الكتاب 
من تأليف ش�خص اس�مه ) الجاح�ظ(، وبدأت منذ 
ذل�ك الحني أقرأ بإذن من أمي كتب اخي حميد واحدا 
واح�دا،  فقرأت )مقامات الحريري(، ويف متوس�طة 
الحلة كان من زمالئه من يحفظ الشعر، وقد شكلوا 
لجنة من الطلبة يف املدرس�ة، وهي:  )لجنة الخطابة 
والتمثيل( ومن بني أعضائها طه باقر وعبد الوهاب 
مرجان، وأقامت هذه اللجنة حفال للخطب الوطنية 
ويف ذلك الحفل ألقيت  الكلمات والخطب يف مهاجمة 
وش�تم االنكلي�ز املحتل�ني للع�راق.. وق�ررت لجنة 
الخطابة والتمثيل هذه، الكتابَة رسا إىل الصحف عن 
الحل�ة وأحواله�ا الصحية والثقافي�ة واالجتماعية، 
ويذكر كمال الس�امرائي يف هذا الصدد: ولم تقترص 
الكتابة عن املعارف يف الحلة والقي الواجب أن يكتب 
كمال الس�امرائي ع�ن النواقص يف املدرس�ة وفعال 
كتب موضوعا بذلك وأرسله إىل جريدة العراق ببغداد 

باس�م مستعار هو )يونس يحيى( وهما اسما أبناء 
أخي�ه حمي�د.. وفعال ن�رشت الجري�دة يف صفحتها 
الثالث�ة الخرب، وقامت الدنيا  ولم تقعد.. حيث يقول 
كم�ال الس�امرائي )طلبن�ي مدي�ر املدرس�ة )فرج 
أفندي( إىل غرفته وأمامه جريدة وأشار بإصبعه عىل 
عمود فيها.. وهو يقول يل ملاذا كتبت هذا يف الجريدة 

يا ابني؟
وملا ق�رأت ما يف ذل�ك العمود يف الجري�دة.. الذي 
ل�م أكن قد رأيته بعد ش�عرت بزه�و من أنني رصت 
فجأة ش�خصا يذكر له مكانته ، او يف األقل أصبحت 
كاتبا بنظر محرري الجرائد ومع ذلك لم انس اتفاق 
أعضاء جمعية الخطاب�ة والتمثيل عىل حفظ أرسار 

هذه الجمعية يف الكتمان فقلت له :
� ليس يل علم بما أقرؤه بهذه الجريدة.

وعىل الرغم من إرصار كمال يف األفكار اس�تطاع 
املدي�ر ان يجع�ل كم�ال يع�رف بذل�ك وأخ�ذه اىل 
مت�رصف )محافظ( الحلة ..  بغية االعتذار عما بدر 
من�ه وإعفائه لكن ما كان من املترصف اال أوقفه يف 
املترصفية  ويشاء القدر ان يكون مجيء امللك فيصل 
يف ذلك اليوم لزيارة مدينة الحلة ويأمر بإطالق رساح 
املوقوف�ني ويطلق رساح كمال الس�امرائي، وس�بق 
لكمال أن أرس�ل مقالة للجريدة نفسها،وقد نرشت 
أيض�ا وعن ذل�ك يحدثنا كم�ال الس�امرائي فيقول 
)وبع�د ثالثة أيام � من إطالق رساحه � طلبني مدير 
املدرسة اىل غرفته � واستقبلني باشا متوددا يمسك 

بجريدة العراق..
� ي�ا ابني كمال ، انا فخور بك ، فهذا الذي كتبته 
يف جري�دة الع�راق قبل ثالث�ة ايام ي�دل عىل نضوج 
مبك�ر يف تفك�ريك، واس�تمر ف�رج أفن�دي يكلمني 
بمثل ه�ذه الطريقة وفهمت ح�اال ما كان يقصده 
فرج افندي.. حيث ن�رشت يف جريدة العراق مقالتي 
)الربي�ة االس�تقاللية والربي�ة االتكالي�ة يف حي�اة 
االمم( وباس�مي الرصيح )كمال توفيق( وهذا كان 

كل اسمي يومئذ واستمر فرج أفندي يقول يل: 
� املتصف طلبني إىل دائرته وكشف يل عن امتنانه 
وإعجاب�ه باملقال، وأش�ار إيل من ط�رف غري واضح 
أن تكتب مث�ل هذا املديح ألعمال�ه يف إدارة اللواء ثم 
قال: وهذا ال يتناقض م�ع ما كتبته قبال يف الجريدة 
نفس�ها ، ألنك اآلن تكتب باس�مك الرصيح، واملقال 

األول باسم آخر، فهمتني يا ابني؟

وال اذكر إنني أجبته بما يرضيه، ويحتمل انه عد 
س�كوتي دليل املوافقة عىل ما يريده مني املترصف 
وبع�د يوم�ني وصلتن�ي جوال�ة بريدية م�ن جريدة 
الع�راق بخمس روبي�ات عن املقال ال�ذي كتبته عن 
نوعي�ة الربي�ة.. وال يعل�م إال الل�ه ك�م كان فرحي 
وغ�روري بهذا املبلغ واعرف الي�وم أن عنوان املقال 
كان من مقرح�ات معلم اللغة العربية بمتوس�طة 
الحلة ، آنذاك )إبراهيم كمال( وهو أيضا ادخل كثريا 

من التصميمات يف متون مضمونة.
ويف الع�ام 1929 انتق�ل كمال إلكمال دراس�ته، 

الثانوية يف بغداد واستمر يف الكتابة والنرش..

رئي�س ملتقى الرواد 

ويف احد األيام من العام 1994 اتصل به األس�تاذ 
مح�ي الدين إس�ماعيل � احد ك�وادر وزارة الثقافة 
واإلع�الم يف العراق ، وابلغ�ه انه حصل اتفاق عىل ان 
يكون السامرائي رئيسا لهيئة ملتقى الرواد، وحاول 
بشتى الطرق االعتذار لكن اعتذاره لم يؤد النتيجة. 

وأخ�ريا صدر ق�رار وزارة الثقاف�ة واإلعالم بان 
يكون الدكتور كمال السامرائي رئيسا لهيئة ملتقى 

سكرتري لهيئة ملتقى الرواد.
ويحدثن�ا الدكت�ور كم�ال الس�امرائي عن آخر 
محاول�ة لالعتذار عن هذه املهمة فيقول: كان األمر 
مفاج�أة مفجعة بالنس�بة يل ويف الس�اعة العارشة 
من صباح يوم الس�بت كن�ت يف مكتب وزير الثقافة 
واإلع�الم وأن�ا اعرف�ه من�ذ كن�ت أراج�ع موضوع 
مستشفى الس�امرائي وكان شخصا ارتاح التحدث 

إليه،  واستقبلني باسما وهو يقول:
� عرف�ت انك س�تقابلني للتخلص من تنفيذ أمر 

الوزارة يف تعيينك رئيسا لهيئة ملتقى الرواد.

� نعم يا أبا رند، أنا قصدتك لهذه الغاية.
 فقال يل:

عرف�ت ان�ك اعت�ذرت ع�ن قب�ول رئاس�ة هيئة 
امللتق�ى واعتذارك مرفوض يا أس�تاذ كمال قال هذا 

وهو يبتسم بتحبب!!
وطال الحديث بيني وبينه زهاء س�اعة هو يلح 

عىل تنفيذ امر الوزارة.
قلت له:

� فالن أصلح مني لهذا الواجب. 
� ف�الن وف�الن وفالن ليس�وا اصلح من�ك )وأتم 

كالمه وهو يبتسم قائال(:
صدر األمر وهو نهائي.

وهك�ذا أصبحت رئيس�ا لهيئ�ة ملتق�ى الرواد، 
دون ان تك�ون يل إرادة بذلك ويذكر انه أصبح خبريا 
يف املجم�ع العلمي العراقي العام 1982، ويف نيس�ان 
1996 ت�ربع الدكت�ور كم�ال الس�امرائي بمكتبت�ه 
الخاص�ة، الت�ي تتضم�ن ن�وادر الكت�ب اىل املكتبة 

الوطنية.

م�سروع زواج مل يتم !! 

يحدثن�ا الدكتور كمال الس�امرائي عن مرشوع 
زواج ل�ه العام 1940، فيق�ول: أيقظتني يف الصباح 
الباك�ر رضبات عىل باب حجرت�ي بالردهة العارشة 
بطريقة لم آلفها من إحدى ممرضات الردهة او من 
الفراش الذي يخدمني يف هذه الحجرة، فاستيقظت 
الرى الط�ارق وانح�درت ع�ن رسي�ري ألفت�ح باب 
حجرتي، ويف عيني وسن ، كما كنت متعبا من إعمايل 

يف تل�ك الليل�ة، وفتحت الب�اب قبل ان ارت�دي كامل 
مالبيس فكان�ت املفاجأة التي اضطرتني ان أتظاهر 
بالرسور مللقى هذا الط�ارق، فقد كان الدكتور )ق( 
وهو احد اس�تاتذتي ال�ذي يولين�ي اهتماما خاصا 

بتعليمي وتوجيهي.
� صباح الخري يا كمال 

� صب�اح الخري يا أس�تاذي، واملع�ذرة فقد كنت 
متعبا فلم أجبك رسيعا.

� كمال ، عندي مريضة يهمني أمرها، وهي اآلن 
يف الغرف�ة الجانبي�ة بالردهة الع�ارشة ، فارجو ان 

يكون اهتمامك بها خاصا. 
� أمرك أستاذي .

� انتظ�رك يف حجرة املريضة وال عجالة يف ارتداء 
مالبسك.

وخط�ر بب�ايل س�ؤاال : اذا كانت املريض�ة بحالة 
مس�تعجلة اضطرت أس�تاذي ان يجيء بنفس�ه اىل 

مخدعي، فلماذا قال يل ال عجلة يف ارتداء مالبيس..
املريض�ة تج�اوزت العق�د الراب�ع م�ن عمرها، 
احست بالم مفاجئ، بينما كانت تغط يف نومها قبل 

اربع سنوات وكانت حني دخلت اىل غرفتها يف الردهة 
العارشة تضطجع منبس�طة ع�ىل ظهرها، وتجلس 
عىل ك�ريس اىل جانب رأس�ها فت�اة يف عز ش�بابها، 
ذات وجه صبوح ومالمح حبيبة، وعينني س�وداوين 
ونظرات س�اخنة متواضعة وشفتني رطبتني فيهما 
تهيؤ اىل االبتس�ام بأدب ، وجس�م غ�ري ممتلئ، وال 
نحيل وبس�اطة وذوق يف لباسها املحتشم، وسألتني 

هذه الفتاة :
� دكتور ... اخرج من الغرفة ؟

وحتى لو كان ما يستوجب خروجها من الغرفة 
ملا اس�تطعت ان اطلب منها ذل�ك ، فقد غلبتني عىل 

أمري من اول نظرة ، فقلت لها :
� ال ابقي يف مكانك، أهي أمك ؟

فأجابتني بما يشبه الفخر !!
� نعم ، هي امي .

ولم اجد صعوبة يف تش�خيص مرضها ، واجريت 
له�ا عملية مس�تعجلة، وش�فيت.. ورصت بعد ذلك 
ازور املريض�ة م�رة او مرتني، ف�أرى ابنتها تجلس 
عىل كريس قرب رأس�ها، وه�ي تمر براحة يدها عىل 
جبهتها بحب وعطف، ورصت بعد ذلك انتهز الفرص 
ألكلمها وأنا أتمنى لو أنها تكثر من طلباتها منى ايا 

كان نوعها.

ش�غلت باليل هذه الفتاة، انا أكربها قرابة عرش 
س�نوات وال اعرف ش�يئا عن نس�بها وثقافتها غري 
أني اعتقد ان الخلق الب�د أن يكون موازيا للخلقة يف 
كث�ري من األمثال، وترصفاتها ت�دل عىل نبل منبتها، 
وصمم�ت عىل ان اطلبها للزواج، دون ان يخطر عىل 
بايل احتم�ال انتمائ�ي اىل عائلتها نس�با كما رصت 
اخج�ل حني اق�ارن جمالها بش�كيل وهيئتي، كذلك 
تناس�يت أني يف اول طريق�ي الطويل يف الحياة ، ولم 
اكن بع�د مركزا يف مي�دان مهنتي كل ه�ذه االفكار 
خطرت ببايل ح�ني حكمت مع نفيس ان هذه الفتاة 
ك�فء لتكون  زوج�ة صالحة لبيت س�عيد.. غري ان 
مخططات االقدار غري ما تقرره األفكار ، فقد علمت 
بعد بضعة ايام ان اس�تاذي )ق( قد سبقني اىل طلب 
يده�ا م�ن اهلها، فاعت�ذرت امها عن قبوله نس�بيا 
بس�بب الفارق بني عمره وعمر ابنتها، فارتحت لها 
الخرب وقررت حاال زيارة أمها يف بيتها ومكاش�فتها 
بطموح�ي لخطب�ة ابنتها، ف�إذا الق�در أرسع مني 
واميض عزم�ا، فقد أجابتني أمه�ا الوقور ان ابنتها 
خطب�ت قب�ل يومني وت�م القب�ول وق�رأت الفاتحة 

وغ�ادرت دارها وأنا أتظاهر بروح رياضية، والزواج 
"قسمة ونصيب"!!

بني م�سعل ال�ساري وكمال ال�سامرائي

يحدثنا الدكتور كمال السامرائي فيقول :
يف مساء يوم 19 / 11 / 1990 ظهر عىل شاشة 
تلفزي�ون العراق رئي�س النظام وع�ىل جانبيه عدد 
من األش�خاص، رجاال ونس�اء، ومن بينهم الدكتور 
مشعل حامد الساري، فيما بني كالمه من استهجان 
االطباء لدعواه ووصفهم له بكونه دجاال مشعوذا.. 
وكنت قبل ذلك قد س�معت عن الدكتور مش�عل عىل 
لس�ان بع�ض العامة ع�ن أعماله الخارق�ة يف إبراء 
املرىض املصابني باألمراض الخبيثة، كذلك قرأت ثناء 
مح�رري بع�ض الصحف عليه، ويف ي�وم 10 /11 / 
1991 ق�رأت له يف جريدة ) الع�راق ( انه ) يهزم داء 
الرسطان بيومني( وان دواءه له قوة ش�فاء مرىض 
)االيدز( كما يش�في حاالت الرسطان امليؤوس منها 
بنس�بة مئ�ة باملئ�ة، وان هذا ال�دواء ال�ذي اخرعه 
نقط�ة تح�ول يف الط�ب اىل مرحلة جديدة يف ش�فاء 
األم�راض املس�تعصية ، وأضح�ت فيه�ا العالجات 
الطبي�ة الراهنة قديم�ة ال جدوى منه�ا.. وغري ذلك 
من االدعاءات املذهلة.. وقد  تمنيت صادقا ان يكون 
الدكتور مش�عل مبدع�ا ومبتك�را ال مدعيا عىل غري 
أس�اس علمي، وعىل هذا كتبت إليه رسالة مفتوحة 
نرشتها يف جريدة الجمهورية يوم الس�بت املصادف 
8 / 12 / 1990 بعدده�ا 27732 وق�د ذك�ر فيه�ا 
السامرائي الساري بأصول وقواعد الطب واكتشاف 
مرض الرسطان وطرق عالجه ويكش�ف تخرصاته 
وكذبه وإس�فافه بالط�ب والعلم، وق�د أحدثت تلك 
املقال�ة ضجة كربى يف األوس�اط الطبي�ة والعلمية، 

وجاء فيها : 
ان ال�ذي تقوله يف معالج�ة األمراض الرسطانية 
ي�ا زمييل بالغ األهمية والخطورة ، وتكمن خطورته 
فيما يصري إليه املرىض من عدم االعتماد  عىل الطب 
، واألطب�اء العلمي�ني واللج�وء إىل معالجاتك التي ال 
ت�زال مفهومة من األطباء وتعود ه�ذه الطبقة من 
املرىض إىل املستشفيات املتخصصة لعالج هذا املرض 
بعد فوات فرصة ثمينة يف احتمال شفائهم باألدوية 
العلمية املعروفة، وان إرصارك عىل عدم إفش�اء رس 
عالج�ك للرسطان واألدوية التي تس�تعمل فيه نهج 
علمي ، ومن مصلحتك ومصلحة القطر تكش�ف عن 
رسه حت�ى لو انك ال ت�زال يف أول الدرب اىل تحقيقه 
كام�ال ، وإال فان زم�الءك م�رصون .. ولهم الحق ، 
يف ع�دم تصديق ما تدعيه وإلثبات دعواك واس�كات 
معارضيك ، لها : ) اوال ( ان تطلب من نقابة األطباء 
او م�ن وزارة الصح�ة تنظيم لقاء بين�ك وبني ثالثة 
أطباء من مختلف االختصاصات ملناقش�ة أفكارك يف 
ه�ذا املوضوع ) ثانيا ( اذا لم يعجبك هذا اللقاء لكي 
ال تكشف رس اكتشافك السحري فاطلب استحضار 
مري�ض يثبت أصابته بالرسط�ان لتتوىل أنت عالجه 
بطريقتك الخاصة الخاصة.. )ثالثا( ان تقدم إحصاء 
يتضمن عدد امل�رىض الذين عالجتهم بطريقتك وكم 
منهم كسب الش�فاء.. ان مختربات العالم يف تسابق 
دائ�ب الكتش�اف دواء ناجح يف معالج�ة الرسطان، 
والسبق يف مضمار هذا التسابق.. ال يقاس باأليام بل 
بالساعات، فأرسع يا زمييل اىل اإلعالن عن اكتشافك 
وس�تنال علي�ه الث�روة والج�اه كما لم تحل�م به يف 
حياتك، وس�يصلك التكريم حتى ل�و كان يف أفكارك 
وإعمالك .. بصيص من االمل يف اكتشاف دواء شاف 
للرسطان ومريض االيدز الذي بدا يجتاح املجموعات 
البرشي�ة بش�كل مذه�ل ومخي�ف وأخريا أق�ول لك 
بصدق اني أتمنى لو اكون ويكون زمالئي ومن يشك 
يف صدق ادعائك مخطئ�ني وانت عىل صواب لنجيئك 
رافع�ي أيدين�ا اعراف�ا بجميل�ك ال�ذي يرفع اس�م 
العراق واس�م العرب يف خدمة اإلنسانية بهذا امليدان 
الحيوي!!  وهكذا استطاع الدكتور كمال السامرائي 
فضح ه�ذا الدعي الذي لم يجد س�وى االختفاء عن 

األنظار ولم يعد له يشء !!   
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اأول طبيب ن�سائية يف العراق.. مازال م�ست�سفاه �ساخمًا!! 
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كامل السامرائي.. نموذج الطبيب واألستاذ والكاتب والصحفي امللتزم 

اإعداد/ د. هادي ح�سن عليوي 

هو كمال توفيق بن حممد اأغا، من ع�سرية بني جميل التي ترجع يف الأ�سل اإىل بني اأ�سد �سكن والده 
مدينة �سامراء ولقب كمال بال�سامرائي عندما �ساأله �سكرتري الكلية الطبية التي قدم كمال اإليها 

للدرا�سة عن لقبه فقال له: �سكنت �سامراء فلقبت بال�سامرائي، وكمال ا�سغر اأبناء توفيق ولد يف العام 
1914 وبعد احتالل بريطانيا للعراق اأخذت القوات الربيطانية اأباه توفيق اأ�سريا اىل الهند لأنه 

كان موظفا لدى احلكومة العثمانية ومناوئا لدخول النكليز اىل العراق
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فعالي�ات  أم�س  لن�دن  ش�هدت 
مهرج�ان الحص�اد، وت�م ف�ي خالله 
اختيار صاحب أكب�ر يقطينة. ونجح 
المزارع البريطاني س�تيوارت باتون 
في اح�راز المرك�ز األول، بعدما قّدم 
يقطينت�ه الضخم�ة وعرضه�ا أم�ام 
لجن�ة التحكي�م، وبلغ�ت زنتها ٤٧٨ 

كلغ.

فنلندي�ة  دراس�ة  أظه�رت 
نش�رت في الواليات المتحدة أن 
تناول الطماطم الغنية بالليكوبين 
المضاد لألكسدة يحد بشكل كبير 

من خطر السكتة الدماغية.

للم�رة الس�ابعة عل�ى التوالي، 
اجتمعت ٦ عارض�ات من ألمانيا و٦ 
عارضات من النمس�ا، حي�ث التقين 

في ميونيخ المانيا إلطالق الروزنامة 
السنوية، والتي تعتبر رمزا لزوجات 

المزارعين في البلدين.

متاهــــــة

يف  جدي�دة  دراس�ة  أف�ادت 
ع�ى  ينبغ�ي  بأن�ه  بريطاني�ا 
الصحة يف  األطب�اء ومس�ؤويل 
قي�ودا  يضع�وا  أن  الحكوم�ة 
- كما ه�و الحال م�ع الخمر- 
ع�ى ك�م الوقت ال�ذي يقضيه 
األطفال أمام شاشة التلفزيون 
وأن�ه ينبغي منع م�ن هم دون 
املش�اهدة  م�ن  الثالث�ة  س�ن 
باملرة. ويشري استعراض األدلة 
"أرش�يف  الطبي�ة  املجل�ة  يف 
األمراض يف الطفول�ة" )بي إم 
ج�ي إن( إىل أن هوس األطفال 

بالتلفزيون والحاسوب وألعاب 
الفيدي�و يس�بب رضرا نمائي�ا 
وكذلك أذى بدني�ا طويل األمد. 
ويع�ر األطباء يف الكلية امللكية 
لط�ب األطفال وصح�ة الطفل 
ع�ن قلقه�م م�ن ه�ذا األم�ر، 
التوجيه�ات  أن  إىل  مش�ريين 
وكن�دا  املتح�دة  الوالي�ات  يف 
وأس�راليا تح�ض بالفعل عى 
تقيي�د وق�ت جل�وس األطفال 
أمام الشاش�ة أي�ا كان نوعها، 
لك�ن هذا األمر غ�ري موجود يف 

بريطانيا حتى اآلن.
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�سورة من الذاكرة

�سارع الكفاح 
يف اخلم�سينات

131٨ - وق�وع "زل�زال حل�ب 
الكب�ري" وال�ذي اعت�ر راب�ع أكر 

زلزال مسبًبا للوفيات يف التاريخ.
اململ�وك  تنصي�ب   -  151٦
طوم�ان ب�اي س�لطاًنا عى مرص 
خلًفا للس�لطان قنص�وه الغوري 

الذي قتل يف معركة مرج دابق.
األمريك�ي  الرئي�س   -  1910
ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس 
يف العال�م يطري بالطائرة وذلك ملدة 
أرب�ع دقائ�ق يف طائرة م�ن صنع 

األخوان رايت يف والية ميزوري.
19٦3 - األم�م املتح�دة تدي�ن 

سياسة القمع يف جنوب أفريقيا.
19٧3 - القوات العراقية تدخل 
رسميا ًباملشاركة يف حرب أكتوبر.

رئي�س  اغتي�ال   -  19٧٧
الجمهورية العربية اليمنية املقدم 

إبراهيم محمد الحمدي.
19٨٦ - عق�د لق�اء قم�ة هو 
الثاني بني الرئيس األمريكي رونالد 
ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل 

غورباتشوف يف ريكيافيك.
جه�از  تفكي�ك   –  1991
االس�تخبارات الس�وفيتية / ك�ي 

جي بي.
العامل�ي لاللتهاب  اليوم   2012

الرئوي 
أعياد ومناسبات

جمهوري�ة  يف  الث�ورة  عي�د 
مقدونيا.

يف ظ�ل ش�بح البطالة ال�ذي يخيم 
الغربي�ة،  االقتص�ادات  معظ�م  ع�ى 
اضط�ر خريج جامعي بريطاني، اخريا 
اىل قب�ول وظيف�ة س�يعمل بموجبه�ا 
ك�»فزاع�ة برشي�ة« يف مزرع�ة النتاج 
اللف�ت  عائل�ة  )م�ن  الش�لغم  نب�ات 
ويس�تخرج الزيت منه(. الش�اب الذي 
يدع�ى جيم�ي فوكس كان ق�د تخرج 

قبل سنة يف جامعة بانغور حيث حصل 
عى درجة البكالوريوس يف املوس�يقى 
واللغ�ة االنكليزي�ة لكن�ه ل�م يتمك�ن 
م�ن الحص�ول ع�ى وظيفة مناس�بة 
بس�بب األزم�ة الخانقة الت�ي تعصف 
باالقتص�اد الريطان�ي. وق�ال فوكس 
البالغ م�ن العمر 23 عام�ا انه اضطر 
اخريا اىل قبول وظيفة »فزاعة برشية«، 

وه�ي الوظيفة التي ال تحت�اج منه اىل 
مه�ارات متخصصة اذ ان كل ما يتعني 
علي�ه القي�ام به ه�و ان يج�ول حول 
الحقل طوال نوبة عمله حامالً جرس�ًا 
وآل�ة أكورديون ليخيف به�ا اي طيور 
تقرب م�ن الحق�ل. ويتقاىض فوكس 
250 جنيها اس�رلينيا كأجر اسبوعي، 
ونظ�ري وظيفت�ه التي يت�وىل بموجبها 

حراسة الحقل الذي تبلغ مساحته نحو 
10 هكتارات ويوجد يف منطقة ابلشام 
االنكليزية. ويق�ر فوكس بان وظيفته 
تل�ك جلبت عليه س�يال م�ن التعليقات 
الس�اخرة م�ن جان�ب اصدقائ�ه لكنه 
يؤك�د يف الوق�ت ذات�ه عى انه س�يظل 
متمسكا بها حتى يتمكن من الحصول 

عى وظيفة أفضل.

1 – بح�ار ورائد إيطالي قام بعدة رحالت إستكش�افية إلى العالم 
الجديد – كرب – 2 – دخول – رفعة – 3 – راهب روس�ي مشهور – 4 
– نهر أوروبي – 5 – عاصمة أوروبية – 6 – متش�ابهة – هرب – 7 – 
غفلة ونسيان – دولة أميركية جنوبية – 8 – عاصمة أوروبية – عنق 

– 9 – متشابهة – مطربة لبنانية .

1 – إح�دى الق�ارات – عم�ل إبداعي – 2 – عبَّأ – ش�اعر مس�رحي 
فرنسي – 3 – مخرج مصري – 4 – شهر هجري – عكسها أسم علم 
مؤنث – 5 – متشابهة – مقياس أرضي – 6 – أدركت – حل محل – 7 
– عملة عربية – يفقد وعيه – 8 – أسم علم مذكر – من الفاكهة – 9 

– أسم موصول – شاعر التشيلي الراحل .

ثوريون

ول�د س�عد يف قرية إبيأن�ة التابع�ة ملديرية 
الغربية )س�ابًقا -محافظة كفر الشيخ حالًيا(. 
تضاربت األنب�اء حول تاريخ مي�الده الحقيقي 
فمنهم من أشار بأنه ولد يف يوليو 1٨5٧ وآخرون 
قالوا يوليو 1٨5٨ بينما وجد يف سجالت شهادته 
التي حص�ل عليه�ا يف الحقوق بأنه م�ن مواليد 
يونيو 1٨٦0. كان والده رئيس مش�يخة القرية 
حني تويف عندما كان س�عد يبلغ خمس س�نوات 

فنشأ يتيما هو وأخوه أحمد فتحي زغلول.
تلق�ى تعليمه يف الُكتاب ث�م التحق باألزهر 
ع�ام 1٨٧3 تعل�م ع�ى يد الس�يد جم�ال الدين 
األفغان�ي والش�يخ محم�د عب�ده والت�ف مث�ل 
الكثري م�ن زمالئه حول جمال الدي�ن األفغأنى، 
ث�م عمل مع�ه يف الوقائع املرصية، ث�م انتقل إىل 
وظيفة معاون بنظارة الداخلية لكنه فصل منها 
الش�راكه يف ثورة عراب�ى ثم اش�تغل باملحاماة 
لكن�ه قبض عليه عام 1٨٨3 بتهمة االش�راك يف 

التنظيم الوطني املعروف ب� »جمعية األنتقام«.

وبعد ثالثة أشهر خرج من السجن ليعود إىل 
املحام�اة ثم دخل إىل دائرة أصدقاء اإلنجليز، عن 
طريق األمرية نازىل، وس�عى وقتها إىل تعلم اللغة 
اإلنجليزي�ة ث�م تزوج من ابن�ة مصطفي فهمى 
باش�ا، رئيس وزراء م�رص، ثم تعلم الفرنس�ية 

ليزيد من ثقافته.
تقلد وظيف�ة وكيال للنياب�ة وكأن زميله يف 
هذا الوقت قاسم امني. وترقي حتي صار رئيسا 
للنيابة وحصل عيل رتبة الباكوية.ثم نائب قاض 
عام 1٨92 ثم حصل عى ليس�أنس الحقوق عام 
1٨9٧. انضم س�عد زغلول إىل الجناح الس�ياىس 
لفئ�ة املن�ار، التي كأن�ت تضم أزهري�ني وأدباء 
وسياس�يني ومصلح�ني اجتماعي�ني ومدافعني 
ع�ن الدي�ن، واش�رك يف الحملة العامة إلنش�اء 
الجامعة املرصية وكأن من املدافعني عن قاس�م 
أم�ني وكتاب�ه »تحرير املرأة« ويف ع�ام 190٦ تم 
تعيين�ه ناظرًا للمع�ارف ثم ع�ني يف نفس العام 

ناظرًا للحقأنية.

ظل�ت الريطانية أبليت�ون )31 عام�ا( وزوجها مارك 
ماكري�ا )3٦ عاماً( يف محاوالت إلنجاب طفل ملدة أربع 
سنوات، من بعدها تكللت محاوالتهما بالنجاح. وخالل 
فرة حمل أبيلتون ذهبت لعمل تصوير باملوجات فوق 
الصوتي�ة بخاصية ال� 3D لالحتف�اظ بصورة لجنينها 
كذك�رى لعائلتها. ولكن فاجأه�ا جنينها الصغري الذي 
تنوي تس�ميته " ولي�ام" بظهوره يف الصورة مش�ريا 
بأصابعه بإش�ارة النرص" V ". وبدت اإلشارة واضحة 
يف ص�ورة التصوي�ر ف�وق الصوت�ي مما أثار دهش�ة 
الجمي�ع. وع�رت أبليت�ون: »لدي ش�عور ب�أن وليام 
سيكون مش�اغباً، إنه يتحرك باستمرار و يركلني«. و 
من املقرر أن تضع األم وليدها يف كانون الثاني املقبل.

تع�ّد س�يارات ال�"ب�ي أم دبلي�و" األملاني�ة 
الفاره�ة م�ن الس�يارات املعروف�ة بق�وة 
محركها ورسعتها، مما يدفع س�ائقيها إىل 
القي�ادة برسعة جنونية وخط�رة ومتهورة 
وعدواني�ة، خاص�ة ع�ى الط�رق الرسيعة. 
مجل�ة  أجرت�ه  لل�رأي  اس�تطالع  وأظه�ر 
"موتورفلت"  أن س�ائقي سيارات  ال� "بي 
أم دبليو" هم األس�وأ ع�ى الطرق. وقال كل 
من ش�ملهم االس�تطالع تقريب�ا إنه مارس 
قيادة عدوانية وخطرة ومتهورة عى الطرق 
األملاني�ة، وم�ن مظاهر ذلك حال�ة الغضب 

عى الطريق وامليل إىل القيادة بصورة قريبة 
للغاية من السيارة األمامية. وقال النادي إن 
س�ائقي الس�يارات القوية ينظر إليهم عى 
أنهم األكثر خطرا، ويتصدر سائقو سيارات 
"ب�ي أم دبلي�و" القائمة بنس�بة 50.٦% ثم 
سائقو س�يارات مرس�يدس بنسبة %32.2 
ثم آودي بنس�بة 25.٦% فب�ورش الرياضية 
ففولكس�فاغن   ،  %٨.٧ بنس�بة  الفخم�ة 
بنس�بة 5.٤%. وأجري االس�تطالع بني عدد 
م�ن س�ائقي الس�يارات يف أملاني�ا، البال�غ 

عددهم ٤5.5 مليون سائق، يف آب املايض.

سعد زغلول

اهلوس بالتلفزيون 
واحلاسوب يرض األطفال

جنني يف بطن أمه "يلّوح" بعالمة النرص  !
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مهرجان احلصاد يف لندن

الطامطم حتد من 
خطر السكتة الدماغية

روزنامة احلسناوات 
لدعم املزارعات

ت�ويف ش�اب جزائ�ري يف ح�ادث 
غري�ب مؤخ�راً، بس�بب تعرضه 

لعضة قطة مسعورة.
يح�ب  كان  أن�ه  م�ن  وبالرغ�م 
أودت  قط�ة  أن  إال  القط�ط، 
بحياته قبل زفافه بأيام. وذكرت 
الجزائرية  صحيف�ة "ال�رشوق" 
قس�نطينة  مدين�ة  س�كان  أن 
ش�ابا  ش�ّيعوا  الب�الد  رشق  يف 
ت�ويف ج�راء تعرضه لعض�ة من 
قطة مس�عورة. وأش�ارت إىل أن 
الش�اب جالل درغوم )2٨ عاماً( 
تع�رض إىل عّض�ة من ه�رة منذ 
ثالثة أش�هر، ليتب�ني بعدها أنها 
مس�عورة. وأح�س درغ�وم بألم 

يف م�كان العض�ة، م�ا اس�تدعى 
دخوله إىل املستشفى حيث حاول 
األطب�اء إنق�اذه إال أنهم فش�لوا 
درغ�وم  وف�اة  وفاج�أت  بذل�ك. 
عائلت�ه وأصدق�اءه، وخصوصاً 
خطيبت�ه راني�ة )23 عاما( التي 
ش�عرت بالصدمة، إذ س�بق وأن 
ح�ددا موعداً قريب�اً إلقامة حفل 
زفافهما. وطالبت رانية السلطات 
الجزائرية بإجراء تحقيق ش�امل 
ح�ول الحادث�ة. وكان�ت الدوائر 
البيطرية أكدت أن أعراض إصابة 
درغوم تتش�ابه مع أع�راض داء 
الكلب، ما يدل عى أنه تويف متأثرا 

بعضة القطة املسعورة.

وفاة جزائري عّضته قطة !

احلمل
تش�تد وطأة الضغوط ومن 
المستحس�ن أن تتجنب السرعة 
كلي�اً.  والمجازف�ات  والته�ور 
الضغ�وط  م�ن  س�المتك  إح�ِم 

واالنفعاالت وكن متساهالً

الثور 
م�ن واجب�ك أن تداف�ع ع�ن 
انجازات�ك لتن�ال م�ا ترغ�ب في 
يحث�ك  م�ن  فثم�ة  تحقيق�ه، 
التص�رف  عل�ى  ويحرض�ك 

بعشوائية ورعونة

اجلوزاء
تس�تعيد معنوياتك قوية إال 
أن�ك تميل إلى الوح�دة واالنزواء 
ابت�داء م�ن ه�ذا الي�وم. تفتق�د 
الحيوية والشجاعة وتحتاج إلى 

من يدعم

ال�سرطان 
يتنق�ل فين�وس ال�ى بيت�ك 
الح�ادي عش�ر، أي ال�ى الث�ور، 
واتصاالت�ك  ش�عبّيتك  فيع�ّزز 

االجتماعية ولقاءاتك،

االأ�سد 
نح�و  األم�ور  تدف�ع  ال 
المواجهة المباش�رة في العمل، 
فالظروف ليس�ت في مصلحتك 

في الوقت الحالي

العذراء 
مرحل�ة جدي�دة ف�ي حياتك 
العملية مليئ�ة بالتطورات، لذلك 
تركي�زاً  أكث�ر  تك�ون  أن  علي�ك 

لتكون النتائج مضمونة.

امليزان
يرافق�ك الحظ عل�ى الصعد 
جدي�دة  أف�كاراً  تت�زود  كاف�ة. 
وقناعات من نوع آخر. قد تعرف 

نجاحاً مهماً.

العقرب 
نفس�ك  عل�ى  تف�رض  ال 
التزامات أكبر من طاقاتك، فهذا 
س�يضعك أمام اختبارات صعبة 
ومكلف�ة. إس�تمع إل�ى نصائح 

الشريك

القو�س 
ال تت�رك المجال لمنافس�يك 
ليتمكنوا من مجاراتك، بل حاول 
أن تحاف�ظ عل�ى الف�ارق ال�ذي 

حققته لنفسك

الدلو 
جي�دة  معلوم�ات  تتلق�ى  ق�د 
الخي�ار  حس�ن  ع�ى  تس�اعدك 
والقرار. كن متكتماً جداً هذا اليو 

وال تعط ثقة عمياء.

اجلدي
تحّق�ق ربحاً، تبدأ جديداً، وتهتم 
بآفاق واس�عة وواعدة. قد يعرّفك 

صديق بشخص يثري حماستك.

حوت 
الجه�ود املكثف�ة مطلوبة للحد 
من الخس�ائر التي قد تتعرّض لها 
قريب�اً، وعندها قد تنجح يف إعادة 

تصويب األمور.

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 

جامعي يقبل بوظيفةأخافة الطيور"!
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، وكانت كل حضارة لها قناعتها، يف نوع العالج 
املُس�تخدم حينه�ا، لبعض أن�واع األم�راض، ومنها 
م�ا زال متوارث�ا حتى يومن�ا هذا، ع�ى رغم تطور 
الطب يف منحناه التصاعدي، بل أكثر من ذلك، فلقد 
أُقيم�ت األبح�اث والتج�ارب عى بع�ض العالجات 
الغريبة املعتمدة، يف كث�ر من األمراض، ولقد كانت 
النتيج�ة، أن ق�ام الطب الحدي�ث، أم�ا بتثبيت هذا 
العالج، أو نس�فه والتحذير منه، ولكن هناك بعض 
العالج�ات القديمة، قد طورها الط�ب الحديث، مع 
إدخ�ال، وإضاف�ة التقني�ات الحديث�ة عليها، حتى 
جاز القول، عالٌج قدي�م يف تقنية جديدة. ولكن أريد 
أن أضيف ش�يئا مثبتا، يف أيامنا ه�ذه، أن القناعة، 

والراح�ة النفس�ية، لبعض أنواع العالجات تس�اعد 
كث�را يف الع�الج، والعك�س صحي�ح، فالعم�ل عى 
نفس�ية املرض، ومحاول�ة أقناعه، بج�دوى العالج 
ألي مرض، يس�اهمان يف ترسيع، وتسهيل الشفاء، 
ويعطي�ان العالج مفعوله يف الجس�م، أكثر نس�بيا 
م�ن الذي ُيعالج وهو غر مقتنع، أو مرتاح نفس�يا 

لجدوى العالج.
إضاءتي اليوم عى بعض أنواع العالجات املعتمدة 
قديما، لدى بعض الش�عوب، يف أكثر من مكان حول 

العالم، والتي ال تزال معتمدة حتى أيامنا هذه.
العالج با�ستخدام العلق

هذا النوع من العالج بدأ منذ 2500 س�نة، وهي 

عب�ارة عن لدغ�ات علقة، يف أي مكان من الجس�م، 
وذلك لع�الج اآلم املفاص�ل، والتي ترتك يف الجس�م، 
بعض املكونات البيولوجية والكيميائية، التي تعالج 
وتس�كن تل�ك اآلم الناتج�ة عن امل�رض، ويف نهضة 
الطب الحديث، أثبتت التج�ارب املخربية عى صحة 
هذا العالج، ولكن ال يعني أنه يمكنك رشاء علبة من 
العلق، ويمكن�ك أن تعالج هذا املرض، بل قام الطب 
بتطوي�ر هذا الع�الج مع إضافة بع�ض الخصائص 
األخرى، وحّوله إىل حبوب يمكن رشائها عرب وصفة 
طبية، وهناك مصدر واح�د يف العالم لهذا النوع من 
العل�ق ال�ذي يس�تخدم يف العالج ومركزه روس�يا ) 

. )IMLC

غمر كامل اجل�سد بالطني

هي طريقة عالج قديمة العهد جدا، وهي طريقة 
غمر كامل الجسد بالطني الربكاني، الغني باملعادن، 
وأول من استعمل هذه الطريقة هي “البرو”، وهم 
يعتقدون أنها تعالج الكثر من األمراض بدأً من حب 
الش�باب، وصوال لعالج فعال من حمى الروماتيزم، 
ودور الطب الحديث أنه لم يمنعها، بل كان يعترب أن 

فوائدها ظاهريا هي كثرة.
عالج ل�سعة النحل

ع�الج بلس�عة النحل�ة، موطن هذا الع�الج منذ 
زم�ن بعي�د، هي الصني، وه�و تقليد مت�وارث، وقد 
تم تطويره طبي�ا، وأصبح من العالجات الش�عبية 
املنترشة، وهو الي�وم يعترب من أدوات الطب البديل، 
لع�الج الكثر من األمراض، مث�ل النقرس، والتهاب 

املفاص�ل، وإزال�ة الوهن الجس�دي املزم�ن، فتخيل 
مع�ي، نوعي�ة ه�ذا الع�الج، أن تقرتب من�ك نحلة، 
وترتكه�ا تلس�عك، دون ان تمنعه�ا، او دون أي ردة 
فعل منك، ولقد انترش هذا النوع من العالج، يف اغلب 

الدول اآلسيوية.

العالج باحلجامة

عالج الهجامة، عالج إسالمي، أوىص به الرسول 
االك�رم، علي�ه الصالة والس�الم، ومن املؤك�د ان له 
طريق�ة معين�ة يف تطبيقه، وهو يعال�ج الكثر من 
األم�راض، مثل اآلم الصداع، ويس�تخدم أيضا لعالج 
األمراض املزمنة، والروماتي�زم، واالكزيما، والكثر 
من األمراض الخطرة، وهو ما زال معتمدا يف الكثر 

من البلدان اإلسالمية.
العالج بالضحك

أضحك بصوت عال،  العالج بالضحك، واملعروفة 
أيضا باسم “يوغا الضحك”، وتستخدم للمساهمة يف 
تخفيض نس�بة التوتر، وللزيادة من الطاقة، وهذه 
الطريق�ة من العالج هي ش�عبية يف الهند ، حيث تم 

وضعها من طبيب مادان كاتاريا يف مومباي.
عالج "ريجبة"

يف الع�ام 2010، أص�در الربملان الهن�دي، قانونا 
 ،Rigba يعرتف رس�ميا، بالطب التقليدي الش�عبي
وه�ذا النوع من العالج يس�تخدم عى نطاق واس�ع 
ملنطق�ة الهماليا، ويس�تخدم يف التيب�ت، ومنغوليا، 
وأج�زاء من اليابان، وهو عبارة عن إحداث جرح، يف 
الجب�ني، بني العينني، لنزف الدم الذي يعترب فاس�دا، 
أو يعت�رب س�ببا لكثر م�ن األمراض، وه�ي طريقة 
عالج ش�مولية لكل أنواع األمراض. اعتقاد متوارث 
منذ آالف الس�نني، رُشع بقانون رس�مي، وال يوجد 

حتى اليوم رأي طبي لهذا النوع من العالج.

عالج دفن اجل�سد بالرمال ال�ساخنة

عي�ادة الع�الج، موقعه�ا يف الصح�راء الك�ربى 
يف م�ر، وهو ع�الج تقلي�دي لحم�ى الروماتيزم، 
ويس�تمر هذا النوع من العالج لفرتة زمنية، تطول 
أو تقر، حسب استجابة جسم املريض لهذا النوع 

من العالج، ومدى تحسنه.

العالج بال�سدمة الكهربائية

وق�د ت�م العمل ع�ى تطوي�ر الع�الج بالصدمة 
الكهربائي�ة، كع�الج لألم�راض النفس�ية، ومرض 
م�ن  وغ�ره  واالكتئ�اب  الش�خصية،  انفص�ام 
االضطرابات العصبية والنفس�ية.، ويش�مل العالج  
ع�دة صدمات كهربائية قصرة التي تس�بب نوبات 
قص�رة، أم�ا حالي�ا فأن�ه يت�م اس�تخدام الع�الج 
بالصدم�ة الكهربائية، بع�د إلزامي�ة التخدير الكيل 
للمري�ض، وذلك  ملنع اآلث�ار  الجانبية الخطرة مثل 
فق�دان الذاكرة وغرها م�ن املفاعيل الرجعية، ألتي 

قد تس�بب ردات فعل معاكس�ة، وقد بدأ اعتماد هذا 
النوع من العالجات يف العام 1942 يف مستش�فيات 

والية كاليفورنيا.
ال يمكنن�ا النفي بأن الطب الحديث، قد اعتمد يف 
الكثر من األبحاث، والتجارب، عى التقليد املتوارث 
يف أنواع العالجات املُعتمدة قديما، ولكنه أضاف إليها 

تقنيات متطورة، مما سهل استعمالها.
ولك�ن ما زلنا حت�ى اليوم لم يتوص�ل الطب، ملا 
يس�مى بالعالج الذكي، الذي يعالج نوع املرض دون 
أن تتعرض الكثر من األعضاء الس�ليمة يف الجس�م 
ل�ألذى، ودون أن يك�ون هن�اك ردات فع�ل كثرا ما 

تكون مؤذية.

ال تزال الروبوتات ق�ارصة عن تويل املهام 
العس�كرية خصوصا الحيوية منها )دويتشه 
 )M-ELROB( شهد معرض إم إلروب .)فيله
لع�ام 2012 ال�ذي اختتم مؤخرا يف س�ويرسا 
منافس�ة كبرة بني أحدث نم�اذج الروبوتات 
الت�ي يمكن اس�تخدامها ألغراض عس�كرية 
يف أوق�ات ال�راع والك�وارث البيئي�ة بهدف 
تقليل الخس�ائر البرشية، ويتم الرتكيز يف هذا 
املعرض عى نماذج يمك�ن تنفيذها يف املديني 
القص�ر أو املتوس�ط. ويش�ارك املهن�دس يف 
مج�ال تطوي�ر األنظم�ة املس�تقلة يف أبحاث 
الفضاء تورس�تن لوتي�ل للمرة الخامس�ة يف 
منافس�ات مع�رض إم إل�روب بتقديمه -مع 

فريقه األملاني- أنموذجا لس�يارة مزودة بتقنيات عالية تمكنها من الس�ر دون سائق. وتضم السيارة ماسحات 
ليزرية تتوىل مسح البيئة املحيطة وتحديد املسافة بني السيارة واألشياء حولها. وعى ضوء البيانات الواردة يرسم 

الروبوت خريطة ثالثية األبعاد للمحيط الجغرايف مما يمكنه من قيادة السيارة حاسوب مزروع داخل 
مس�تقل. ويوضح املهندس تورس�تن أنه رغم أن مهمته يف املعرض بش�كل 

ه�ي إظهار مدى ق�درة الروبوت عى قيادة الس�يارة بش�كل 
مس�تقل فإنه يظ�ل بحاجة إىل من يوجه�ه، فلكي يتحرك 
ال ب�د له م�ن أن يقتفي أثر س�يارة أخ�رى. فالروبوت 
-حس�ب تورستن- ال يعرف وجهته وإنما يعتمد عى 
س�يارة ثانية تكون يف املقدمة للتعرف عى طريقه. 
م�ن جهت�ه ق�دم معه�د فراونهوف�ر للمعلوم�ات 
روبوتات تس�ر بش�كل مس�تقل تماما معتمدة يف 
ذلك عى نظام تحديد املواق�ع العاملي )GPS( وعى 

مثبت�ة داخلها، وه�ي معدة ماسحات ليزر 
البيانات التي ال تحتوي عى للسر وفق 

منعطفات كثرة. وألن 
الروبوت�ات  ه�ذه 
برس�م  أيضا  تقوم 
للم�كان  خريط�ة 
إيج�اد  فبإمكانه�ا 
إذا وجدت  بدي�ل  منف�ذ 
طري�ق  أم�ام  نفس�ها 
مسدودة، كما يوضح فرانك 
هولر من املعهد.غر أن هذا النوع 
م�ن الروب�وت رسيًعا ما يخ�رس الرهان 
إذا م�ا نصب�ت يف طريقه أية عقبات كأش�جار مثال، فهو ال 
يتع�رف عى أي يشء يع�رتض طريقه أو يس�تطيع تحديد 
نوعيت�ه، حت�ى وإن تعلق األمر بالعش�ب، ففي تل�ك الحالة 
تعجز ماس�حة الليزر بداخله عى إيجاد مخرج بديل. ومن بني 
االختبارات التي تمر بها الروبوتات خالل املنافسات التعرف 
عى عالمات الخطر املربعة الشكل والربتقالية اللون كالتي 
تعلقها سيارات الشحن الكبرة التي تقوم بتحميل مواد 
خطرة. ويف هذا اإلطار طور مهندس علوم الحاس�وب 
تورس�تن فيول�كا ماس�حات ال تح�دد املس�افة ب�ني 
الروبوت واألش�ياء املحيطة فحسب، بل وتحدد نسبة 
الخط�ر املحي�ط أيضا.وتخ�دم كل تلك األبح�اث هدفا 
رئيس�يا يتمثل يف تطوير روبوتات قادرة عى دعم الجيش 
ورجال الرشطة واإلطفاء يف مهامهم املعقدة والخطرة. ولهذا 
تق�وم األجهزة املذكورة بإرس�ال ممثليها إىل املعرض للتعرف 
عى آخر ما تم التوصل إليه. ورصح املرشف عى املنافسات يف 
املعرض الس�ويرسي فرانك شنايدر من معهد فراونهوفر، بأن 
األبح�اث يف مجال الروبوت يجب أن تعمل باألس�اس باتجاه دعم 
"الجيش والرشطة ورجال اإلطفاء".يف املقابل ينظر رجال اإلطفاء 
ع�ى وجه الخص�وص إىل الروبوت بع�ني الريبة، فه�و متهم عادة 
بالب�طء وقلة املرونة بحك�م أنه يف األوقات الحرج�ة التي تفصل 
فيها ثوان معدودة بني الحياة واملوت، من املستحيل االستغناء عن 
اإلنس�ان، ألنه مهما بلغت قدرة الروبوت عى التعاطي مع األوضاع 
الحرجة فإنه لن ينجح يف التحرك بذات رسعة اإلنس�ان وبمس�توى 

ذكائه ودقته.
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العالجات الطبية األكثر غرابة يف العالـم
منذ اآالف ال�سنني، ويف جميع ح�سارات الب�سر املتنوعة، 
وعلى رغم اختالف زمانها ومكانها، اأو حتى معتقداتها، 

كان هناك �سيء م�سرتك بينهم، اأال وهو البحث الدائم عن 
عالجات لبع�ض اأنواع االأمرا�ض

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

وادي احليتان.. شاهد حياة
 عمرها 40 مليون سنة

بلجيكا: إعالن احلرب عىل النوارس التي »أفسدهـا الدالل« !الروبوت.. جندي املستقبل

تدشني أضخم مسجد بجنوب أفريقيا
يف عاملن�ا العربي وتحدي�داً يف جمهورية مر العربية يقع أحد أهم املعالم الس�ياحية والتاريخية اململوء 
باألحاف�ر التي ال تقدر بثم�ن وآالف الحيوانات والنبات�ات املتحجرة وغرها من الش�واهد عى حياة بحرية 
ساحلية عمرها أكثر من 40 مليون سنة. وعى رأسها نوع من الحيتان تطور منه النوع الحايل، فقد كان هذا 
املوقع يف حقبة ما قبل التاريخ محيطا ضخما يس�مى تيثس )Tethys(.يعترب وادي الحيتان محمية طبيعية 
اختارته اليونيس�كو عام 2005 كأحد املواقع الس�ياحية الرتاثية العاملية التابعة له�ا . وتكمن أهميته يف أنه 
الشاهد والدال الوحيد عى نظرية تطور الحيتان بفضل وجود أكثر من 400 أحفورة لحيتان ما قبل التاريخ 
والتي كانت مخلوقات برية ضخمة تطورت و أصبحت حيتان ثديية بحرية )حس�ب نظرية تطور الحيتان(. 
كما يحتوي عى هيكل عظمي لحوت ضخم تم اكتش�افه عام 2005 وأطلق عليه اسم “السحلية”، كما وجد 

عدد كبر من الهياكل لحيوانات بحرية أخرى كالتماسيح وسمك الراي والسالحف الضخمة.
ال يوج�د مكان آخر يف العالم يحتوي هذا العدد من األحافر وبهذه الجودة والرتكيز. فباإلضافة إىل كونه 
متحف�اً أثري�اً مهماً، يحتوي وادي الحيتان عى أكثر من 15 نوعا من النباتات الصحراوية وأكثر من 15 نوعا 
م�ن الحيوانات الصحراوية كذل�ك مثل ابن آوي، الثعلب األحمر، النمس املري، القط الربي اإلفريقي وغزال 
دوركاس. ت�م اكتش�اف أول هيكل لحوت يف ال�وادي عام 1902 ولكن االهتمام به�ذه املنطقة لم يبدأ إال بعد 
ظهور سيارات الدفع الرباعي الذي يرس الوصول إىل املنطقة واكتشافها. أضخم هيكل لحوت كان طوله 21 
م�رتاً وق�د وجدت فيه زعانف أمامية بخمس�ة أصابع أما اليشء غر املتوقع ف�كان وجود أطراف خلفية مع 
أقدام وأصابع ووجود أس�نان مشابهة ألس�نان آكالت اللحوم مما يدعم نظرية تطور الحيتان. نوع آخر من 
الهياكل التي تم اكتشافها وأطلق عليه 
العلماء اس�م “بقرة البحر” هو أيضا 
لحيوان�ات ضخمة بأط�راف وأصابع 
وتحت�وي أس�نانا مش�ابهة ألس�نان 
البق�ر وه�ي حيوانات بحري�ة تتغذى 
عى أعشاب البحر. يقع وادي الحيتان 
يف حدود محمية وادي الريان الطبيعية 
والتي تبع�د 8 كيلوم�رتات عن مدينة 
الفي�وم، تقع املحمية بجوار سلس�لة 
م�ن العي�ون الطبيعي�ة وبحرتني تم 
إنش�اؤهما يف الس�بعينات عن طريق 
حفر قنوات للمياه الزراعية الفائضة 
من “بح�رة قارون” املج�اورة. خلف 
ال�وادي يقع جبل ”غ�ارة جهنم” وقد 
استمد اسمه من طبيعته فعند غروب 
الش�مس تكتيس صخ�ور الجبل بلون 

أحمر غريب فتبدو وكأنها تتوهج.

ال تع�رف نوارس مدينة »اوس�تندا« 
يف  صوره�ا  ملصق�ات  انت�رشت  مل�اذا 
كل م�كان، لكن ما تعرف�ه أنه منذ ذلك 
الحني انقلب�ت حياته�ا إىل جحيم. كان 
بعضها يتجول بني محال سوق السمك 
الصغ�ر، ويش�هد كي�ف تغ�ر العال�م 
بع�د تل�ك الش�هرة املش�ؤومة. هن�اك، 
كان�ت جوزفني تبي�ع الزبائن، من دون 
أن يغي�ب نظرها ع�ن مراقب�ة الطيور 
اليائس�ة، التي تتلف�ت منتظرة اللحظة 
املناسبة. تقول بينما تزن بعض السمك 
لزب�ون »هم فع�اًل لص�وص، وال مزاح 
معه�م«. تقطع ضحكتها لتؤكد عى أن 
املس�ألة جدية »إذا تركنا الباب مفتوحاً 
أحيان�اً، فه�م يدخل�ون ويرسق�ون أي 

يشء يمكنهم أكله«.
طفح كيل البلدية من طيور بحرها، 
بعدما صارت تؤثر س�لباً عى السياحة 
الت�ي تش�كل م�ورداً رئيس�اً للمدين�ة 
البلجيكي�ة الواقعة عى بحر الش�مال. 
تزايدت الش�كاوى من س�لوك النوارس 
الذي أصبح أكث�ر عدوانيًة وعنفاً، وأنها 
طعامه�م.  وت�رسق  الس�ياح  تهاج�م 
البلدي�ة تحملها أيضا مس�ؤولية تحول 
الش�وارع إىل مكبات نفاي�ات، فالطيور 
الجائعة تمزق أكياس القمامة وتفرغها 
بحث�اً عن قوته�ا. ح�رت الكامرات 
والحقت الن�وارس يف كل زواي�ا املدينة، 
لتغطية الحمل�ة التي أطلقته�ا البلدية 

ضده�ا. ل�م يكن األم�ر أقل م�ن إعالن 
حرب. ملصق�ات الحملة ال تطلب فقط 
االمتن�اع عن تقدي�م الطع�ام للطيور، 
ب�ل تعت�ربه مخالف�ة قانوني�ة. وتحت 
ص�ورة ن�ورس يفت�ح منق�اره لتلقف 
قطع�ة بطاط�ا مقلية من ي�د تحملها، 
وضعت إش�ارة املن�ع الحم�راء، وكتب 
أس�فلها بأربع لغات أن »هذه مخالفة 
تكلف مرتكبها غرامة 250 يورو )325 
دوالرا تقريب�ًا(«. يرى مطلق�و الحملة 
أن أصل املش�اكل هو الدالل الذي أفسد 

النوارس، فالسياح اعتادوا أن يرموا لها 
بعض الطعام مما يأكلون، وهي تتنعم 
بفض�الت مح�ال بي�ع الس�مك، لتبقى 
القمامة م�الذاً ممكناً أيض�اً. مع هذه 
»الرفاهي�ة«، أدارت الن�وارس ظهره�ا 
للبح�ر. ل�م تع�د يف حاج�ة إىل الصي�د، 
وشيئاً فشيئاً اعتادت عى نمط حياتها 
الجدي�د: إذا كان الطعام موجوداً فلماذا 

تعب التحليق ورصد الطرائد ؟.
دواف�ع  يفهم�ون  املدين�ة  س�كان 
الس�مك  بائع�ة  تق�ول  كم�ا  البلدي�ة، 

»الن�وارس ص�ارت عدواني�ة. إذا كن�ت 
كالبطاط�ا  يشء  أكل  وأردت  جريئ�اً 
البح�ر،  كورني�ش  ع�ى  والقري�دس 

فسيهاجمونك«.
وغر التفهم، عى السكان التجاوب 
أيض�اً مع حالة الط�وارئ التي غّرت يف 
عادات س�وق الس�مك واملطاعم وحتى 
البي�وت، وصار الجمي�ع يرمي قمامته 
يف حاوي�ات مغلقة بعد منع اس�تخدام 
األكي�اس. الحمل�ة صارم�ة وش�املة. 
فخصص�ت البلدي�ة رقم هات�ف خاصا 
»الن�ورس ف�ون«، ليتص�ل م�ن يواجه 
بمج�رد  الطي�ور.  تل�ك  م�ع  متاع�ب 
معرف�ة أحده�م أن زوجاً م�ن النورس 
يعش�ش قربه، يمكنه االتصال وسيأتي 
رجال اإلطفاء مب�ارشة لتخريب العش 
والبي�ض. كما أنش�أت البلدي�ة موقعاً 
باإلرشادات والنصائح  الكرتونياً خاصاً 
أق�ل  الن�وارس  م�ع  الحي�اة  »لتص�ر 
إزعاج�اًٍ«. مثالً، يمك�ن محاولة تجنب 
التعشيش عرب زرع املسامر والشبكات 
النواف�ذ  كأع�ى  املحتمل�ة  األماك�ن  يف 
واألس�طح. طبعاً ليس�ت لدى النوارس 
إمكانية الرد عى طريقة حديث البلدية 
عنه�ا »النوارس طي�ور كبرة نس�بياً، 
ولديها نظرة صفيقة. ولكي يش�اركوك 
الطع�ام، يترف�ون أحيان�اً بطريق�ة 
وقح�ة«. وتت�وزع اآلن ص�ور النوارس 
املغض�وب عليه�ا ب�ني صور مرش�حي 

االنتخاب�ات البلدية املنتظ�رة بعد أيام. 
الط�رق  »أنج�ع«  أصبح�ت  وهك�ذا، 
للتناف�س  عنوان�اً  الن�وارس  ملواجه�ة 
االنتخابي. الحزب الليربايل يقرتح إطالق 
طائ�رات ورقي�ة ع�ى ش�كل صق�ور، 
إلخاف�ة الن�وارس وإبعاده�ا. آخ�رون 
يع�دون بإنش�اء جزي�رة اصطناعي�ة، 
وس�يضعون فوقها طعاما لجعل طيور 
البحر تع�ود مجدداً للعي�ش فيه ومنه. 
بالتكلف�ة،  فك�ر  السياس�يني  بع�ض 
طع�ام  صنادي�ق  وض�ع  ويفضل�ون 
عائم�ة لنفس الغرض، كم�ا يقرتحون 
دفع تعويض�ات للس�كان الذين يبنون 
دفاع�ات »املس�امر والش�بكات« ضد 
التعش�يش. البلدي�ة تحذر من انتش�ار 
أجواء الهلع »انتبهوا أال تحولوا بيوتكم 
إىل قالع، وكي ال تشوهوا املنظر العام«.  
لكن ه�ذه »الحرب« ليس�ت بال حدود، 
فالن�ورس طر ب�رّي محم�ي أوروبياً. 
م�ع ذلك، فآخر الحلول لي�س بعيداً عن 
تفكر املغتاظني منها. س�لطات البلدية 
تطلب اآلن إعفاءها مؤقتا من »حصانة 

النورس«، تمهيداً الستخدام السالح.
ورغ�م تفهمه�ا لدواف�ع الحمل�ة، 
تع�ود جوز ف�ني للتعاطف م�ع الطيور 
املح�ارصة »نح�ن نتعاون م�ع البلدية، 
لك�ن النوارس يف النهاي�ة حيوانات ولن 
نستطيع تربيتها. ثم أن البحر من دون 

نوارس ليس بحراً«.

العم�ل يف بناء املس�جد اس�تمر لثالث 
س�نوات حي�ث دّش�نت س�لطات جنوب 
أفريقي�ا اليوم الخميس مس�جدا ضخما 
م�ّول بناؤه رج�ل أعمال ترك�ي، لرتتفع 
مآذنه نحو 55 مرتا يف بلدة ميدراند وسط 
مجمع إس�المي. وقّدم املسجد باعتباره 
األضخم من نوعه يف نصف الكرة األرضية 

العم�ل  واس�تمر  يف الجنوب�ي. 
يف بن�اء املس�جد لث�الث س�نوات 
تق�ع  الت�ي  البل�دة  بني ه�ذه 
لجنوب  االقتصادية  العاصمة 
جوهانس�بورغ  أفريقي�ا 
السياس�ية  والعاصم�ة 
املجم�ع  ويض�م  بريتوري�ا. 
مدرس�ة  أيض�ا  اإلس�المي 
رياضي�ة  ومالع�ب 

ومستشفى.
وكان الزعيم الجنوب 
أفريقي نيلسون مانديال 
-الذي عرب عن رغبته يف 
إقامة هذا املسجد- قد 
ألح عى بناء مستشفى 
ضمن املجمع. ودش�ن 
رئيس جن�وب أفريقيا 
جاكوب زوما املس�جد 
الخميس بحضور وفد 
وق�ال  ترك�ي.  وزاري 
زوما وس�ط تصفيق 
الحضور "إن املسجد 

م�ي  لنظا ا
يف  سيس�هم 

املزيد من التفاهم والتسامح بني مختلف 
الديان�ات". واملس�جد -ال�ذي يبلغ قطر 
قبت�ه 24 مرتا- بني عى أنموذج املس�جد 
الس�ليماني النظامي الذي شّيد يف القرن 
الس�ادس عرش يف مدين�ة أدرين الرتكية، 
وه�و مدرج ضمن الرتاث العاملي من قبل 
اليونس�كو. ومّول بناء املس�جد مستثمر 
ترك�ي يف القط�اع العقاري ه�و أورهان 
جيليك. وقال وزير االقتصاد الرتكي ظافر 
جاغليان الذي قاد وفد رجال أعمال تركيا 
كبرا إىل جنوب أفريقيا "نحن لس�نا عى 
بع�د آالف الكيلومرتات م�ن بالدنا، نحن 

بالدن�ا".  املس�جد يف  ويحم�ل 
البط�ل  الف�اريس اس�م  والوزي�ر 
املل�ك  أب�و ع�يل الحس�ن نظ�ام 
الذي  الق�رن الطويس  يف  ع�اش 
وجن�وب أفريقيا الح�ادي عرش. 
الغالبي�ة  ملس�يحية ذات  ا

نح�و  650 ألف مسلم يقطنه�ا 
50 ويبلغ عدد  س�كانها 
ن  نسمة.ملي�و
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 تنطل�ق الي�وم الخمي�س يف مدينت�ي النارصي�ة وده�وك 
منافس�ات بطولتي الش�هيد منذر عيل ش�ناوة واندية 
العراق النس�وية بكرة الس�لة ، وتق�ام يف محافظة 
النارصية اليوم منافس�ات بطولة الش�هيد منذر 
ع�يل ش�ناوة بنس�ختها الثاني�ة والتي تش�ارك 
فيه�ا اربعة اندية ه�ي زاخو والحل�ة والكرخ 
 ، النارصي�ة  فري�ق  البطول�ة  ومس�تضيف 
وتجري املنافس�ات التي تس�تمر ثالثة ايام 

بأسلوب الدوري من مرحلة واحدة.
وق�ال عيل طال�ب عض�و اتح�اد اللعبة 
ملحافظ�ة  الفرع�ي  االتح�اد  ورئي�س 
النارصي�ة يف ترصي�ح نقل�ه املنس�ق 
احس�ان  الس�لة  ألتح�اد  االعالم�ي 
املرس�ومي: إن التحضريات اكتملت 
الس�تضافة النس�خة الثاني�ة من 
البطولة بالتنس�يق م�ع اعضاء 
املحافظة ومجلسها كما اجرينا 
لق�اءات مع رئيس ممثلية ذي 
قار عبد القادر شمخي ومدير 

ش�باب ذي قار كريم درش للوقوف عىل جاهزية املحافظة 
الس�تضافة هذه البطولة املهمة التي تحمل اس�م ش�هيد 
الرياض�ة العراقي�ة منذر عيل ش�ناوة.واضاف : س�تقوم 
اللجنة املنظمة للبطولة بدعوة ش�خصيات رياضية مهمة 
لحضور البطولة وايضتا سندعو رواد اللعبة ممن عارصو 
الشهيد العبا ومدربا، يشار اىل ان نادي الكرخ كان قد احرز 
لقب النسخة االوىل للبطولة . عىل صعيد متصل تقام اليوم 
الخميس يف مدينة دهوك منافس�ات بطولة العراق للنساء 
بمشاركة 8 اندية هي سريوان والسليمانية من السليمانية 
ون�ادي س�نحاريب وكارة م�ن ده�وك واكاد م�ن اربي�ل 
وقرقوش من املوصل والكرخ من بغداد والنادي البلدي من 
الحلة.وتجري منافس�ات البطولة بتقس�يم الفرق الثمان 
اىل مجموعت�ن بواقع اربع ف�رق يف كل مجموعة تلعب مع 

الدوري من  مرحلة واحدة بعضها بطريقة 
مجموعة ويتاهل فريق�ان عن كل 

اىل الدور نصف النهائي 
، اذ يلعب اول املجموعة 

الثان�ي  ثان�ي  م�ع 
وبالعكس والفائزان 
يلتقي�ان يف املب�اراة 

النهائية 
ز  ا ح�ر ال

لقب البطولة.
الدويل  الحكم  أعلن 

ع�يل  احم�د  الس�لوي 
ياس�ن بأن�ه سيش�ارك بقي�ادة 

مباري�ات بطول�ة األندية األس�يوية التي يضّيفه�ا النادي 
الريايض اللبناني والتي ستقام يف الفرتة املمتدة من 13 إىل 
21 ترشين األول الحايل. وقال احمد عيل ياسن: إن االتحاد 
األس�يوي لكرة الس�لة وج�ه يل دعوة ألمث�ل العراق ضمن 
الطواق�م التحكيمية التي س�تدير مباري�ات بطولة أندية 
أس�يا يف لبنان وسأغادر اليوم الخميس تحضرياً ملشاركتي 
األسيوية. وزاد: أن فريق دهوك سيشارك يف البطولة بعدما 
أوقعت�ه القرع�ة إىل جانب فرق مه�رام اإليراني والريايض 

اللبناني والغرافة القطري وناد إماراتي.

 أك�د االتحاد العراقي لبناء األجس�ام، أن 
م�درب املنتخب الوطني لبناء األجس�ام 
فائز عبد الحس�ن تلقى عروضا تدريبية 
عدة بع�د النتائج التي حققها يف بطولة 
العرب، مبينا أن منتخبات قطر واليمن 
وليبيا تقدمت بعروض تدريبية للمدرب، 
فيما أش�ار إىل أن الجانب الليبي يرغب 
بتطوير اللعب�ة باالعتماد عىل املدربن 
العراقين.وق�ال االتح�اد: إن "مدرب 

املنتخب الوطني فائز عبد الحسن تلقى 
العديد م�ن العروض التدريبي�ة يف الدول 
العربية"، مبينا أن "الع�روض التدريبية 
ج�اءت بعد أن حقق امل�درب نتائج طيبة 
ومميزة مع املنتخب الوطني يف منافسات 
بطول�ة العرب الت�ي اختتم�ت يف املغرب 
وحص�ل فيها الع�راق عىل املرك�ز الثاني 

. " م�ن للمتقد
بحس�ب  االتح�اد  أض�اف 

الرسالة التي عممها عىل وسائل اإلعالم، 
أن "هذه العروض كانت تأتي عن طريق 
مفاتح�ة امل�درب نفس�ه أو ع�ن طريق 
رئي�س االتح�اد س�الم خي�ون وهي من 
منتخبات قط�ر واليمن وليبي�ا"، مؤكدا 

"االتح�اد  أن 
يسعى  الليبي 

اللعبة  لتطوي�ر 
م�ن  ب�الده  يف 

خ�الل االعتم�اد ع�ىل 
العراقي�ن  املدرب�ن 
طيبة  بسمعة  لتمتعهم 
ع�ىل الصعي�د العربي". 

فائ�ز  امل�درب  أن  يذك�ر 
عبد الحس�ن ق�اد املنتخب 

الوطني يف منافس�ات بطولة 
العرب الت�ي اختتمت يف  الثامن 

م�ن ترشي�ن األول الح�ايل، يف املغرب 
يف وأح�رز فيها الع�راق املرك�ز الثاني  

للمتقدم�ن برصي�د 99 نقطة،بع�د 
منتخب مرص فيم�ا أحرز منتخب 

الشباب املركز األول.

أوضح مهاجم فريق دهوك بكرة القدم مهند عبد 
الرحم�ن بأن فريقه س�يكون األق�رب لنيل لقب 
الدوري املمت�از الكروي بع�د التعاقد مع مدرب 
كب�ري والعبن ع�ىل نوعي�ة عالية ووج�ود إدارة 
متفهم�ة. وق�ال مهند عب�د الرحم�ن: إن تعاقد 
اإلدارة الدهوكية مع أس�م كب�ري تدريبي بحجم 
جمال عيل هو خطوة تحسب لهم كونه استطاع 
دراسة وضع الفريق برسعة والتعامل مع العبيه 
بأفض�ل صورة وهو م�ا س�يجعلنا قادرين عىل 

التواجد يف منصات التتويج من جديد. 
وبن: أن التعادل مع نفط ميس�ان يف عقر داره 
لحساب بطولة الكأس س�تدفعنا لتأكيد جدارنا 
وتحقي�ق هدفنا وهو االنتصار لكي ننتقل للدور 
الثالث من البطولة ولكي نعود من جديد إىل دائرة 
االنتص�ارات واالنطالقة الحقيقية إىل املنافس�ة 
عىل لقب الدوري املمتاز بعد أن أنهينا استعداداتنا 
بش�كل جيد لهذا اللقاء والنقاط الثالث مبتغانا. 
وأفاد: بأن الفريق الش�مايل أستقطب جملة من 
أفض�ل الالعب�ن الجدد الذين س�يكونون دعامة 
حقيقية لتش�كيلته، س�يما ونحن مقبلون عىل 

مباري�ات ال�دوري ال�ذي سنس�تهله بمواجه�ة 
كركوك فضالً عن مش�اركتنا األسيوية إال أن 

الرتكيز واله�دوء مطلوبان خ�الل الفرتة 
الحالية لتحقيق ما نصبو إليه.

وأعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف االتحاد 
العراقي املركزي لك�رة القدم جدول 
للموس�م  األول  ال�دور  مباري�ات 

الك�روي املقبل املؤم�ل انطالقه يف 
التاس�ع عرش من الش�هر الحايل 
الس�ليمانية  فريق�ا  يلتق�ي  إذ 
واملص�ايف بملع�ب األول فيم�ا 
والكهرب�اء  الجوي�ة  يتواج�ه 
اربي�ل،  م�ع  زاخ�و  ويلع�ب 
الجن�وب  نف�ط  ويتواج�ه 
النج�ف  ويلتق�ي  وال�زوراء 
ده�وك  ويلتق�ي  والنف�ط 

وكرك�وك ويواج�ه الطلبة 
ضيف�ه املين�اء ويتواج�ه 
الصناع�ة  م�ع  الرشط�ة 

ويلع�ب يف خت�ام املباريات 
فريقا كربالء وبغداد.

 
يخوض منتخبنا الوطني لكرة الق�دم اليوم الخميس لقاء وديا 
امام نظريه الربازييل يف مدينة ماملو بالسويد يف اطار تحضرياته 
ملالقاة اس�رتاليا يف الجولة الخامس�ة من التصفيات املؤهلة اىل 
نهائي�ات كاس العالم 2014.ويلتقي منتخبنا نظريه االس�رتايل 
يف 16 ترشي�ن اول/اكتوبر الج�اري يف العاصمة الدوحة ضمن 
الجولة الخامسة من تصفيات الدور الخاسم املؤدية اىل مونديال 
الربازيل 2014 ضمن املجموعة االسيوية الثانية التي يتصدرها 

املنتحب الياباني ب10 نقاط.وذكر املدير الفني للمنتخب زيكو 
"ال يهمنا كيف س�تكون نتيجة هذا اللقاء الودي، نريد ان نتعلم 
منه ونخرج بحصيلة مفيدة من املؤرشات الفنية قبل العودة اىل 
الدوحة الستكمال التحضريات ملواجهة اسرتاليا".وكان املنتخب 
تغل�ب عىل فري�ق معيذر اح�د اندية الدرج�ة الثاني�ة القطري 
1-صف�ر وديا قبي�ل مغادرته اىل الس�ويد.وهذا اللقاء الذي يعد 
حدثا كرويا مهما بالنسبة لالوساط الكروية يف العراق هو االول 

من نوعه بن املنتخب�ن.وكان املنتخب الوطني 

التق�ى فالمنغو الربازييل عىل ملعب الش�عب ال�دويل بالعاصمة 
بغداد يف ش�باط/فرباير 1986 وانته�ى ملصلحة االخري 2-صفر 
س�جلهما الربتو وزيكو الذي سجل احد الهدفن وشارك يف ذلك 
اللقاء النج�م الربازييل الراح�ل س�قراط.واختار الجهاز الفني 
للمنتخ�ب العراقي بقيادة الربازييل زيكو قائم�ة اولية ملباراتي 
الربازيل واس�رتاليا ضم�ت )26 العبا(.والالعب�ون هم كل من : 
نور صربي ومحمد كاصد وجالل حسن وسامر سعيد وسامال 
س�عيد وباس�م عباس ومثنى خال�د وخل�دون ابراهيم ويونس 

محم�ود وعالء عبد الزهرة وحس�ام كاظم وعيل جبار ونش�أت 
اكرم واحمد ياسن وحمادي احمد.وضمت ايضا عباس حسن 
رحيم�ة وحس�ام ابراهي�م وعيل بهج�ت وعيل حس�ن رحيمة 
وق�ي منري واحم�د ابراهي�م وامج�د رايض ومصطفى كريم 
ووليد س�الم واس�امة رش�يد وحيدر داود.أعل�ن مصدر مقرب 
من منتخبنا الوطن�ي بكرة القدم بأن مدرب الفريق زيكو أعلن 
التشكيلة التي س�تخوض املواجهة مع املنتخب الربازييل والتي 
يضّيفها ملعب "سويد بانك" اليوم الخميس يف أطار تحضرياًت 

أس�ود الرافدي�ن للقاء املصريي ال�ذي س�يجمعه الثالثاء املقبل 
أمام املنتخب األس�رتايل ضمن الجولة الخامس�ة من التصفيات 
اآلس�يوية املؤهلة إىل كأس العالم 2014.وقال املصدر: إن املدير 
اإلداري للمنتخب الوطني أعلن رسمياً التشكيلة األساسية التي 
س�تخوض اللقاء التاريخي أمام نظريه الربازييل والتي تكونت 
م�ن، نور صربي وس�الم ش�اكر وعيل حس�ن رحيمة وباس�م 
عباس وس�امال س�عيد وخلدون ابراهيم ومثنى خالد وحمادي 

أكرم ويونس محمود.احمد واحمد ياس�ن ونشأت 

ظل الوطن يف حالة استثناء قانوني لعقود طويلة، وكانت 
التعليمات والتوجيهات واللوائح هي التي تحدد مس�ارات 
العم�ل و منه�ا ما حص�ل يف القط�اع الري�ايض، حيث أن 
القوان�ن 16 و 18 و 20 الت�ي صدرت يف س�نوات 1986 و 
1988 أخذت دورها يومه�ا وعىل ضوئها جرت الكثري من 
االنتخاب�ات. لكن مع التغي�ري الذي حصل يف 9- 4 - 2003 
تجم�دت هذه القوان�ن الرياضية وأوق�ف عملها وحصل 
فراغ قانوني تالعب به املتالعبون وصارت الساحة فوىض 
مع التأكي�د عىل أن القوانن الس�ابقة واملذكورة أعاله قد 
ألغي�ت مع العلم إنما ل�م يصدر إلغاء قانون�ي ألي قانون 
ناف�ذ، فإنه يظ�ل نافذاً وفعاالً ! وس�ادت مرحل�ة اللوائح 
االنتخابي�ة والقوان�ن املؤقت�ة وغ�ري املرشعة دس�تورياً 

والتعليم�ات والتوجيه�ات. وضيع�ت منا هذه السياس�ة 
االرتجالي�ة س�نوات اقرتبت من الع�رش. وهاهي رياضتنا 
تعان�ي اليوم الرتاجع والضعف والفوىض فال األندية قادرة 
عىل القي�ام بواجباتها بش�كل كامل ألن اللوائح س�محت 
بتس�لق عنارص فق�رية باإلمكانيات و ضعيف�ة بالقدرات 
إىل قيادة هذه األندية وبالتايل كان ما كان والواقع يش�هد. 
وقد أفرزت هذه املؤسس�ات الضعيفة بقياداتها  "األندية 
الرياضي�ة" هيئات عام�ة لالتحادات املركزي�ة والفرعية 
اضع�ف مما يتوقع األمر الذي جعل أولياء أمور االتحادات 
أفقر مما توقعنا . و ظل الحال وبشكل أوضح يف املؤسسة 
االوملبي�ة وممثليتها حيث صعد البع�ض ممن ال يمتلكون 
ال التاري�خ وال اإلمكاني�ات مما تس�بب يف تدهور وتراجع 

الرياضة العراقية بشكل كبري وال ندري إىل أين سيصل هذا 
الرتاجع ؟ إذا هي فرتة ضاع فيها الحابل من النابل وتالعب 
بها البعض وتصدر املوقف من ال يستحق هذا املكان بسبب 

الضياع بن القانون والال قانون! 
و صارت اللوائح س�يدة املوقف وكثرت االس�تثناءات وكل 
يبك�ي ع�ىل لياله ويدف�ع باالتج�اه الذي يخدم�ه ويثبت 
أقدام�ه، أم�ا الرياضة و الوط�ن فله�ا رب يحميها ! نحن 
الي�وم أمام مرحل�ة جديدة وق�د ضيعنا من عم�ر الوطن 

ورياضته عرش سنوات أخرى. 
فأي�ن الح�ل ؟ أرى أن الح�ل يف قانون واض�ح ورصيح بال 
اس�تثناءات و بضواب�ط تض�ع ح�دا لتس�لق املتس�لقن 
واالنتهازي�ن وإنص�اف الرياضي�ن واألمي�ن. فالرياضة 

والوطن بحاجة إىل نخب�ة من الكفاءات والخربات النزيهة 
واملخلص�ة والحريص�ة ع�ىل املال الع�ام، أما م�ن خضع 
للتجربة السابقة ولم يثبت قدرات وكفاءات متميزة فعليه 

أن يرتك امليدان ملن هو أكفء وأحسن واخلص و أنزه ! 
ولنضع حدا للوائح واالس�تثناءات حيث تجاوزنا عقدا من 
الزمان وهو عمر طويل يتطلب منا أن ال نضيع مثله. و ال 
باس من اعتماد القوانن النافذة بعد تعديلها وتشذيبها من 
األخطاء و الهفوات والنواقص وهذا يتم من خالل تشكيل 
لجنة متخصصة و محاي�دة تجمع بن الكفاءة القانونية 
والفهم الريايض العايل وهم كثر ولديهم االستعداد للتطوع 

خدمة للوطن ورياضته. 
أما أن نعود مرة أخرى لذات الطريق فسنحكم عىل رياضتنا 

بالتخل�ف واالنحط�اط  مرة 
أخ�رى وارى أن تتكفل وزارة 
ه�ذا  الرياض�ة  و  الش�باب 
املس�ؤولة  ألنه�ا  املوض�وع 
ع�ن  الرس�مية  القطاعي�ة 
الرياض�ة وه�ذا ه�و مطلب 
للرياضي�ن  جماه�ريي 

واملعنين و منظم�ات املجتمع املدني. أم أن تفصل اللجنة 
االوملبية الوطنية البدلة عىل قياس�ها وان تنس�ب الخياط 
الذي يخيطها وهي التي تحدد نوع القماش فهذا ولعمري 
لح�ال بائس ووض�ع ش�ائك و نتائج وخيم�ة والعلم عند 

الله.

* منعم جابر

قانون أم لوائح انتخابية ؟ "بصراحة"
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مهاجم دهوك: فريقنا األقرب لنيل 
لقب الدوري

مدرب منتخب بناء األجسام مطلوب عربيًا !!
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في مباراة للذكرى..
أسـود الـرافـديـن يـنـازلـون راقـصـي الـسـامـبــا فـي إسـتــاد مـالـمــو

المستقبل العراقي / متابعة

اليوم.. انطالق منافسات بطولتين سلويتين

 أوض�ح ح�ارس مرمى فريق بغداد الكروي صگ�ر عجيل، بأن فريقه 
س�يكون من األرقام الصعبة يف خارطة ال�دوري املمتاز بعد أن دجج 
صفوفه بأس�ماء التفوق من خرية العبي النخبة والذين س�يكونون 
خ�ري عون له. وقال عجيل، أن الفري�ق البغدادي عازم عىل أن يغادر 
املناطق الدافئة وينتقل لألماكن التي تش�تد فيها سخونة املنافسة 
واقصد بها املراكز الثالثة التي نسعى القتناص أحدها لكي تسنح 
لن�ا فرص�ة املش�اركة يف إحدى البط�والت الخارجية وه�و انجاز 
سيحسب للنادي البغدادي وهذا ما نطمح إليه. وبن، أن املعسكر 
الرتكي ال�ذي دخله الفريق أرتقى به كمجموع�ة وكأفراد وهو ما 
س�يمنحنا دفعة معنوي�ة ملقارعة الفرق الكب�رية التي تحس بأنها 
ضامنة للقب إال أن الفريق البغدادي سيحرجها بعدما دجج صفوفه 
بع�دد كبري م�ن الالعب�ن املميزين يف فرقهم املوس�م امل�ايض. وعن 
مسريته مع منتخب الشباب قال: تدريباتي متواصلة مع املنتخب 
الش�بابي الذي يس�تعد للمش�اركة يف النهائيات األسيوية ونأمل 

أن يهيئ للفريق معس�كرات تدريبية ومباري�ات تجريبية لتصل 
التحضريات ألعىل درجات الجاهزية قبيل املشاركة الخارجية.

 أعلن عضو الهيئة اإلدارية لنادي نفط الجنوب 
م�رشف الفري�ق الك�روي، أن التعاق�د م�ع 
املح�رتف الس�وري محم�د دع�اس جعل 
صف�وف الفريق تكتمل بص�ورة كبرية 
ول�م يتب�ق إال اللمس�ات األخ�رية يف 
توليف�ة الفريق التي س�تتضح عرب 
املواجه�ات التجريبية إذ س�يالعب 
يوم غد الجمع�ة بغداد فيما يختتم 
تجريبيات�ه بمواجه�ة النفط األحد 
الك�روي  الفري�ق  املقبل.ويواص�ل 
معس�كره املغلق يف العاصمة بغداد 
يف إطار تحضرياته النهائية ملنافسات 
دوري النخبة للموسم الكروي الجديد 
ملالق�اة ال�زوراء عىل ملعبن�ا يف افتتاح 
للموس�م  النخب�ة  ب�دوري  مش�واره 
الجدي�د. وع�ىل صعيد آخر ب�ن دلحوص: 
أن فريق النادي بكرة اليد س�يخوض مباراة 
تحدي�د املركزي�ن التاس�ع والع�ارش يف بطولة 

األندية العربية.

صكرعجيل: التفوق عنوان مسيرة 
الموسم الجديد لبغداد

نفط الجنوب يقترب من ضم 
محترف سوري لصفوفه
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 ق�ال رئيس الرشطة يف إيطاليا أنطونيو مانجانييل إنه من املقرر 
أن يت�م الكش�ف ع�ن املزيد م�ن قضاي�ا التالع�ب يف نتائج 
مباري�ات ك�رة الق�دم يف البالد.وأض�اف مانجانييل يف 
مؤتمر صحفي مع رئيس اإلنرتبول رونالد كيه.

نوب�ل: “لقد تم بالفعل الكش�ف عن بعض 

الترصفات غ�ري املرشوعة التي كان لها تأثري ملحوظ, “لكن” 
هن�اك ترصفات أخرى عىل وش�ك اإلعالن عنها والتي س�وف 
تح�دث, إذا كان ذلك ممكنا, ردود فع�ل أكثر إثارة”.يذكر أنه 
يف ش�هر أغس�طس تم إيقاف أنطونيو كونتي م�درب فريق 
يوفنتوس متصدر دوري الدرجة األوىل اإليطايل ملوسم 2012-
2013 بأكمله لعدم إبالغه السلطات عن محاولة للتالعب يف 

نتائج املباري�ات عندما كان يدرب فريق س�يينا.وقد تم 
تخفيض مدة إيقافه ألربعة أشهر فقط. كما يشار إىل أن 
العديد من الالعبني واألندية تمت معاقبتهم هذا املوس�م. 
وتم فتح تحقيق�ات يف املراهنات غري القانونية والتالعب 
بنتائ�ج املباريات يف حزيران/يونيو ,2011 والتي ما زالت 

جارية يف باري, وكريمونا, وجنوة, ونابويل.

ه�دد الالعب�ون املس�لمون يف فري�ق نيوكاس�ل يونايتد 
اإلنجليزي بعدم ارتداء قميص الفريق إن تم وضع اس�م 
رشك�ة “وونغ�ا” علي�ه.وكان ن�ادي نيوكاس�ل قد وقع 
عقد رعاية رس�مية مع رشكة “وونغ�ا” املختصة بمنح 
الق�روض الربوي�ة قصرية األم�د, ما دفه هيئ�ة العلماء 
املس�لمني يف بريطاني�ا إىل إص�دار فتوى بتحري�م ارتداء 
قميص نيوكاس�ل إن تم وضع اسم الرشكة عليه.النادي 
يمر بأزمة حقيقية اآلن حيث أن الغاء العقد س�يكلفهم 
مبلغ مادي طائل يف حني وضع اسم الرشكة سيعني عدم 
ارتداء كل من املهاجمني سييس وديمبابا والعبي الوسط 
حاتم بن عرفة والشيخ تيوتي للقميص يف املوسم املقبل  

أو قد يضطر النادي إىل بيعهم جميعاً.

كشف الطاقم الطبي لنادي إيفرتون عن مدى صعوبة لحاق 
العب الوس�ط "م�روان فياليني" بقم�ة املريسيس�ايد التي 
ستجمع فريقه بعدوه اللدود ليفربول نهاية الشهر الجاري 
ع�ىل ملع�ب الجوديس�ون ب�ارك ضم�ن منافس�ات املرحلة 
التاس�عة للدوري اإلنجلي�زي املمتاز، وذلك ل�رورة غيابه 
ع�ن املالعب ملدة ل�ن تقل عن الثالثة أس�ابيع بداعي إصابته 
يف الركب�ة. كما تأك�د غيابه عن مبارات�ي منتخب بالده ضد 
رصبيا واس�كتلندا املقرر لها األسبوع املُقبل ضمن تصفيات 
ق�ارة أوروبا املؤهلة ل�كأس العالم الربازي�ل 2014.وتعرض 
فياليني لتلك اإلصابة أثناء مش�اركته يف مباراة األحد املايض 
ضد ويج�ان أثليتك الت�ي انتهت بالتع�ادل اإليجابي بهدفني 
ملثلهم�ا عىل ملعب ج�ي جي بي يف ختام مباريات األس�بوع 

السابع للدوري اإلنجليزي املمتاز.

داف�ع مهاج�م ليفربول لويس س�واريز عن نفس�ه بعد 
تعرض�ه النتق�ادات الذعة ع�ىل م�دار األس�ابيع القليلة 
املاضي�ة، وأرص ع�ىل أن�ه لن ُيغري أس�لوب لعب�ه حتى بعد 

نائب رئيس االتحاد اإلنجليزي جيم بويس الذي وصف "ظاهرة ترصيحات 
غوص الالعبني" بالرسطان املدمر. ورغم أن سفاح أنفيلد روود يعرف أن ترصيحات 
بويس جاءت يف أعقاب ترصيحات مدرب س�توك س�يتي تون�ي بوليس الذي طالب 
بإيقاف�ه ثالث مباريات ملعاقبته عىل غوصه املتكرر داخل منطقة الجزاء، إال أنه لم 
ُيع�ري أي اهتمام لتل�ك الترصيحات وأرص عىل موقفه.ويف هذا الصدد قال لش�بكة 
إي إس ب�ي إن "يج�ب أن ُيركز كل م�درب عىل فريقه فقط، ومن يريد االس�تمرار 
يف الهجوم عىل ش�خيص...فعليه االستمرار بال توقف ألنني لن أغري طريقة لعبي، 

وسأظل أدعم فريقي بكل قوتي، وأي يشء آخر ال يهمني".

اعترب العب وس�ط فريق برش�لونة اإلس�باني أندريس إنييستا 
أن ترصيح�ات الربتغايل بيبي مداف�ع الغريم ريال مدريد 

تمث�ل إهان�ة له.وقال إنييس�تا يف ترصيح�ات إلذاعة 
"أوندا سريو" اإلس�بانية "أشعر باإلهانة.. ال أعتقد 
أنني ممثل مرسح�ي مثلما قال )بيبي(.. من املؤلم 
أن يقول ه�ذا ولكن كلنا نعرف ش�خصيته".وكان 
بيب�ي قد اتهم العبي برش�لونة وباألخص إنييس�تا 
بادع�اء اإلصابة خالل الكرات املش�رتكة أثناء لقاء 
الفريقني األخ�ري )2-2( يف الدوري اإلس�باني.ورد 
مدرب برش�لونة تيتو فيالنوفا عىل بيبي بتأكيده 

أن مداف�ع الريال يتس�م بالخش�ونة التي كانت 
س�ببا يف إيقافه يف أكثر من مناسبة يف السابق.
وم�ن جهة أخ�رى، رف�ض إنييس�تا أن تكون 
األجواء التنافس�ية بني العبي الريال والربسا 
تؤثر س�لبيا عىل انس�جامهم معا يف صفوف 

املنتخب اإلسباني.

الصحف  كش�فت 
ع�ن  الفرنس�ية 

م�درب  اهتم�ام 
روبريت�و  تش�يليس 

بمهاج�م  ماتي�و  دي 
مارسيليا "لويك ريمي" 
هج�وم  خ�ط  لتعزي�ز 
فريقه ال�ذي ُيعاني من 
نقص حاد يف املهاجمني 
األس�طورة  رحيل  منذ 
يف  دروجب�ا  ديدي�ه 
املوس�م  أعق�اب 
املايض. ومن جانبها، 
 Le  " ادعت صحيفة 
10Spor" بأن املدرب 
أكثر  اإليط�ايل أرس�ل 
م�ن ممث�ل لحض�ور 
فرنس�ا  قم�ة  مب�اراة 

مارس�يليا  جمعت  التي 
بباري�س س�ان جريمان 

يوم األح�د املايض وانتهت 
بالتعادل 2-2، وذلك ملتابعة 
الالعب عن كثب قبل التقدم 

عق�ده خالل فرتة االنتقاالت بعرض رس�مي عىل أمل رشاء 
الشتوية القادمة.وبحس�ب ما ذكرته الصحيفة، فإن إدارة 
أم�راء الجنوب ل�ن توافق عىل بي�ع الالعب املُلق�ب بهنري 

الجديد بأقل من 15 مليون جنيه إسرتليني.

المستقبل العراقي / وكاالت
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إنييستا:  لست ممثال مسرحيًا
المستقبل العراقي / وكاالت

ايـطـالـيــا تـصـحــو عـلــى دوي فـضـيـحــة جـديـــدة !!

المستقبل العراقي / وكاالت

تغري الحال واختلف الوضع عما كان عليه سابقا، وهاهي 
الكرة العراقية بعد أن كانت منذ ما يقارب العقدين من الزمن 
مص�درا تصبح مس�توردا لالعبني محرتفني م�ن دول الجوار. 
بعد أن س�عت أنديتنا منذ أكثر من موس�م ع�ىل البحث خارج 
الديار عن أس�ماء محرتفة لتعزيز صفوفها ليصل السباق بني 
أنديتنا يف خطب ود املحرتفني عىل أش�ده اس�تعدادا للموس�م 
الكروي املقبل وكل ناد بما متوفر له من إمكانات مادية ودعم 
مؤسس�اتي .وتبق�ى عملية اس�تقدام والتعاقد م�ع الالعبني 
املحرتف�ني تتم بصورة بدائية وت�دل عىل ضعف وجهل كبريين 
ل�دى أنديتنا يف التعامل م�ع العملية بطريقة محرتفة . فأغلب 
إدارات أنديتن�ا تتعاق�د مع العبني من دون أن تتطلع مس�بقا 
ع�ىل أدائهم أو تتمكن من مش�اهدة مب�اراة أو أكثر ألي العب 
ت�روم التعاق�د مع�ه وإنم�ا تتم العملية بواس�طة س�مارسة 
واتصاالت غري مبارشة لالعب. وبعض أنديتنا تش�رتط اختبار 
الق�ادم الجديد م�ن اجل التأكد م�ن صالحيت�ه وبعدها تقرر 
مدى ج�دوى التعاقد مع�ه وهو اختبار ال يكش�ف اإلمكانات 
الحقيقية للقادم الجديد .وأيضا يعاب عىل أنديتنا أنها وخالل 
اغل�ب التعاقدات التي تمت إنم�ا ضمنت لالعب املحرتف كامل 
حقوقه بينما لم نش�هد أن ناديا تعاقد مع أي العب ألكثر من 
موس�م او موس�مني ما يمن�ح أنديتنا فرص�ة الفائدة يف حال 
ارتفعت أس�هم الالعب من خالل عملي�ة بيعه قبل انتهاء مدة 
التعاق�د معه . ويأتي س�عي أندية دورينا املمتاز يف البحث عن 
العبني من خارج الديار وخاصة األندية التي حصلت عىل دعم 
م�ادي ملموس يف املوس�م الحايل مثل أندي�ة النفط والصناعة 
والطلبة يف إطار تدعيم صفوفها ليكون لها قدرة عىل املنافسة 
مع أندي�ة املقدم�ة وتحديدا الفرق الش�مالية الت�ي احتكرت 
وألكثر من موس�م الالعب املحيل األكثر تمي�زا وأيضا لها كان 
السبق يف طرق أبواب االحرتاف الخارجي وبعض األندية لجأت 
إىل التعاقد من املحرتفني من باب )الغرية( وان يكون لها حصة 

يف التجربة الجديدة عىل الدوري العراقي .
ورغم حداثة التجربة والتي قد تعاني أنديتنا من سلبياتها 
أكث�ر من جوانبه�ا االيجابية ولك�ن يجب أن ال نظل�م أنديتنا 
يف مس�عاها فتجربة االس�تعانة بالعبني محرتف�ني لها فوائد 
وجوان�ب ايجابية خاص�ة إذا ما م�ا كان القادمون الجدد من 
دوري�ات قوية ويحمل�ون عقلية احرتافية متمي�زة عىل غرار 
العب�ي ال�دوري املرصي ال�ذي اس�تعانت بع�ض أنديتنا بهم،  
وأيض�ا الالع�ب املح�رتف ممكن أن يس�هم يف تحفي�ز الالعب 
املحيل وخلق حالة من املنافس�ة بينه وب�ني الالعب املحرتف . 
ولكن يبقى كثري من املتابع�ني وجمهور الكرة العراقية يرون 
أن التجرب�ة برمته�ا تبقى ظامل�ة لقدرات وإمكان�ات الالعب 
املح�يل مبين�ني أن التجارب أثبت�ت أن الالعب املح�يل العراقي 
م�ازال خامة عالي�ة الجودة وكل م�ا ينقصه مدرب 
قدير ومتمكن قادر عىل تثوير قدراته واستكش�اف 
املكنون من موهبته، مش�ددين ع�ىل أن أزمة الكرة 
العراقي�ة وت�ردي مس�توى ف�رق ال�دوري ال يتحمل 
مس�ؤوليته الالعبون بقدر ما يتحمل�ه الضعف الواضح 
والقصور الكبري يف مستوى مدربي الدوري املحيل، مؤكدين انه 
كان أجدى لألندية وللكرة العراقية لو كان التعاقد مع مدربني 
أجان�ب عوضا عن تبذي�ر األموال يف تعاقدات م�ع الالعبني قد 
يك�ون مفعوله مثل الدواء املس�كن الذي ما أن ينتهي مفعوله 

حتى يعاود األلم.

التعاقد مع مدربين 
أكثر جدوى ..!!

وقت مستقطع

جمعة الثامر 

رونالدو يهدد عرش راؤول وأرقامه 
القياسية في ريال مدريد!

راؤول ورونالدو ارتبط 
الحي�ة  األس�طورة  اس�م 
ب�ني  جونزالي�س  راؤول 
جمهور ن�ادي ري�ال مدريد 
اإلس�باني ع�ىل أن�ه اله�داف 
يبدو  التاريخي لفريقهم، لكن 
أن أرقامه القياسية التي جمعها 
طيل�ة 16 موس�ما مه�ددة امام 
الربتغايل  أه�داف خليفت�ه  طوفان 
كريس�تيانو رونال�دو ال�ذي ارت�دى 
قمي�ص املريينجي قبل ثالثة مواس�م 
فقط.فف�ي كالس�يكو كامب ن�و األحد 
امل�ايض، نجح رونال�دو يف تس�جيل ثنائية 
رفعت رصي�ده التهديف�ي إىل 161 هدفا بعد 
شهر ونصف الشهر من بدء موسمه الرابع مع 
العمالق املدريدي.ولم يكتف كريستيانو بدخول 

قائم�ة أفضل 10 هداف�ني يف تاريخ النادي 
امللكي، بل أصبح يشكل الخطر األكرب 

عىل عرش الالعب رقم 1 راؤول جونزاليس، الذي 
هز شباك خصوم الريال 323 مرة عىل مدار 16 
موس�ما قبل رحيله يف 2010.وكان آخر ضحايا 
رونالدو هو أمانس�يو أمارو الذي تخطى رقمه 
ب155 هدفا س�جلها طوال 14 موس�ما خالل 

مباراة ديبورتيفو الكورونيا )5-1( يف الليجا.
وبل�غ املع�دل التهديفي لقائد "سيليس�او 
أوروبا" 48.6 هدفا يف املوس�م الواحد، ويف حال 
اس�تمراره عىل هذا املنوال حت�ى انتهاء عقده 
بعد ثالثة مواس�م أخرى، ف�إن غلته التهديفية 
س�تزداد إىل 292 هدفا، وحينها س�يفصله عن 
رق�م راؤول 31 هدفا فقط.وقطع كريس�تيانو 
نص�ف الطريق تقريبا للقب اله�داف التاريخي 
لريال مدري�د بعد أن س�جل 49.8% من أهداف 
"روح البالنك�و"، ع�ىل الرغ�م م�ن أن نس�بة 
األه�داف واملباري�ات تنص�ب يف صال�ح الفتى 
الذهب�ي الربتغايل، إذ س�جل أهداف�ه ال161 يف 
155 مباراة فقط، فيما س�جل نجم شالكه 
األملان�ي الس�ابق والس�د القط�ري 
الح�ايل أهداف�ه ال323 يف 741 

مب�اراة، ما يعني 
رونال�دو  أن 

نس�بة  يف  ش�ارك 
م�ن  فق�ط   %20.9

مش�اركات  إجم�ايل 
قائد املاتادور الس�ابق.

املع�دل  يتوق�ف  وال 
ل�ل"دون"  التهديف�ي 

الزيادة  عن  كريس�تيانو 
مع الريال، ففي موس�مه 

األول س�جل 0.94 هدف�ا يف 
ث�م هدف�ا  الواح�دة،  املب�اراة 
واح�دا يف كل مباراة باملوس�م 
الثان�ي، ث�م 1.09 هدفا يف كل 
مباراة باملوس�م الثالث.ويركز 

رونال�دو حالي�ا عىل ك�رس رقم 
إميلي�و بوتراجينيو وب�ريي )171 

هدف�ا( كخط�وة مبدأي�ة النت�زاع رقم 
راؤول التاريخ�ي بع�د أن س�لبه الرقم "7" 

عىل قميص "لوس بالنكوس".

المستقبل العراقي/ متابعة

تشيلسي يخطط 
لشراء هنري 

ميسي : اثر رحيل غوارديوال الجديد
بدأ واضحًا فى برشلونة!!

مسلمو فريق نيوكاسل يهددون 
بعدم ارتداء القميص

سفاح ليفربول يرد بقسوة 
على "منتقديه"

عودة نادال صعبة لمنافسات الموسم
لم يحدد االسباني رفائيل نادال موعدا لعودته اىل املنافسات 
لك�ن العب التنس الرابع عامليا قال انه ال يس�تبعد الش�فاء من 
االصاب�ة واملش�اركة الش�هر الق�ادم يف نهائ�ي كأس ديفيز 
للف�رق والبطولة الختامية ملوس�م الرجال.ولم يلعب 
نادال اي مب�اراة منذ هزيمته يف ال�دور الثاني يف 
ويمبل�دون ام�ام التش�يكي لوكاس روس�ول 
خالل يونيو حزي�ران املايض ولم يتدرب حتى 
االن.ورغ�م هذا ت�رك ن�ادال )26 عاما( بطل 
فرنس�ا املفتوحة املجال مفتوحا لعودته قبل 
نهاية املوسم.لكن نادال تقبل فكرة ان فرصه 
محدودة يف اللحاق بالبطولة الختامية للموسم 
يف لندن الش�هر القادم او اللعب مع اس�بانيا يف 
نهائي كأس ديفيز امام جمهورية التش�يك بني 

16 و18 نوفم�رب ترشي�ن الثاني املقبل.وقال نادال "ليس مس�تحيال. 
لكن�ه صعب بالطبع. أريد التعامل مع االمر يوما بيوم. أذهب كل يوم 
اىل صالة التدريبات الرياضية وحوض الس�باحة الس�تكمال شفائي. 
ال اح�اول التفكري البعد من هذا."وغاب نادال الحاصل عىل 11 لقبا يف 
البطوالت االربع الكربى عن اوملبياد لندن 2012 وامريكا املفتوحة هذا 
العام بسبب اصابة يف الركبة.ويقيض نادال ايامه يف يف صالة التدريبات 
الرياضية والسباحة والخضوع للعالج ورغم شعوره ببعض التحسن 
اال ان�ه ليس مس�تعدا للعودة اىل مالع�ب التدريب.وقال ن�ادال "االمر 
صعب للغاية بالنس�بة يل الني اش�عر ان ركبتي لم تتحسن بالطريقة 
املث�ىل. لكن يف اخر اس�بوعني كان من املمكن الش�عور بالتحس�ن يف 
ركبتي."واضاف "هذا يس�اعدني عىل مواصل�ة العمل بقوة من أجل 
القيام بما يجب ان افعله."وتابع "أعمل من أجل العودة اىل التدريبات 

عىل مالعب التنس لكن ليس لفرتات طويلة من الوقت."

اعرتف األسطورة األرجنتيني ليونيل مييس بأنه 
يفتق�د ملدربه الس�ابق يف برش�لونة بي�ب غوارديوال، 

مش�رياً إىل أن "أث�ر رحيل�ه واضح للجمي�ع"، لكنه 
طال�ب أيض�ا بالص�رب ع�ىل خليفت�ه تيتو 

فيالنوف�ا، مؤكداً أن لدي�ه الكثري ليفرغه 
م�ن جعبته.وأوض�ح مي�يس يف مقابلة 
نقلته�ا صحيف�ة )س�بورت( أن طفله 
حديث الوالدة )تياغو( "س�ينتمي دون 
شك إىل برشلونة، وس�يكون مشجعاً قويا 
للفريق الكتالوني"، وربما يخلفه يف ارتداء قميصه 
مس�تقبالً.وعن تطوي�ر مه�ارة تس�ديد الربات 
املبارشة لديه بعد أن س�جل هذا املوس�م العديد من 

األهداف به�ذه الطريقة مع منتخب بالده وفريقه، 
وآخرها يف ش�باك إيكر كاس�ياس يف كالسيكو كامب 

نو األحد املايض، قال )الربغوث( "بعد انتهاء كل تدريب 
أخص�ص وقتاً مح�دداً للمران ع�ىل تس�ديد املخالفات من 

مس�افات بعيدة".وبالحدي�ث عن تألقه مع منتخ�ب التانغو يف 
اآلون�ة االخرية، أش�ار أفضل العب يف العالم يف األع�وام الثالثة األخرية 
إىل أنه مر بلحظات حزينة مع املنتخب، لكنه صار اآلن س�عيداً بالنتائج 
اإليجابية مؤخراً سواء يف املباريات الودية أو يف تصفيات مونديال الربازيل 
2014 ، كما شدد عىل أن ارتدائه لشارة الكابتن لم يغري يشء يف تعامالته 
م�ع زمالئه.كما امت�دح أداء اله�داف الكولومبي رادامي�ل فالكاو نجم 
أتلتيك�و مدريد، معرتفاً بأنه ش�ديد اإلعجاب ب�ه وبقدراته التهديفية 
واتقانه أللعاب الهواء واللعب بكلتا القدمني، لريحب به منافساً قوياً 
عىل لقب "البيتش�يتيش" أو هداف الليغا بجانب منافسته االعتيادية 

مع غريمه الربتغايل كريستيانو رونالدو.

أنباء عن غياب فياليني 
عن مباراة القمة

اىل الراهن صالح نوري حميد
نوع التبليغ: اول

رقم القطعة: 328 / 1
املحلة أو رقم واسم املقاطعة: الحاج فتحي

الجنس: دار
مقدار الدين: )00000 / 168( دينار

اسم الدائن املرتهن: مرصف بغداد
تاريخ االستحقاق: مستحق األداء

وصف سجل التأمينات العينية: 2 ك 6-2 مجلد 20 
بناء عىل اس�تحقاق الدين املبني أعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم 
اقامت�ك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك مح�ل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك 
مجهول محل اإلقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون.
جواد طارش رسن
مدير دائرة التسجيل العقاري

اعــالن
تش�كلت محكمة االحوال الش�خصية يف النارصية بتاريخ 30 / 9 / 2012 برئاس�ة 

القايض السيد محمد جاسم ذبيان املأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها التايل
املدعي )عيل جخيور وهاب(

املدعى عليها )جاسمية جخم وهاب(
القرار:

الدع�اء املدعي ومجريات املرافع�ة الغيابية والعلنية وحي�ث ان املدعي قد تمكن من 
اثب�ات دع�واه بالبيان�ات القانونية املقيدة لذا تق�رر الحكم بتصديق ح�ادث الطالق الواقع 
خ�ارج املحكم�ة بتاري�خ 2 / 5 / 2005 ب�ني املدعي )ع�يل جخيور وه�اب( واملدعى عليها 
)جاسمية جخم وهاب( واثبات طالق خلعي بائن بينونة صغرى العيل فيه احدهما لالخر اال 
بعقد ومهر جديدين عىل املدعية وذلك النتهاء عدتها الرشعية وليس لها الزواج برجل اخر اال 
بعد اكتس�اب القرار الدرجة القطعية ويتحمل املدعي الرس�وم واملصاريف القضائية وصدر 
الق�رار اس�تنادا الحكام املواد )47 , 46 , 39 , 38( احوال ش�خصية وامل�واد )76 , 22 , 21( 
اثب�ات وامل�واد )203 , 202 , 166 , 161( مرافعات مدنية وجاه�ا بحق املدعي وغيابيا بحق 

املدعى عليها قابال لالعرتاض والتمييز وافهم علنا يف 30 / 9 / 2012 .
القاضي
محمد جاسم ذبيان

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري الرصافة / 1
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

مجلس القضاء االعلى
رسائة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية في الناصرية

رقم الدعوة: 4730 / ش / 2012 
التاريخ: 30 / 9 / 2012 

3402 / ع 
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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

         البصرة/ المستقبل العراقي- خاص

تفس�ده  م�ا  الح�ب  يصل�ح  »ق�د  نع�م 
السياسة«، ففي خضّم العالقات املتشنّجة بني 
العراق وتركيا، صادق�ت القنصلية الرتكية يف 
البرصة عىل عقد زواج العراقي البرصي محمد 
ستار بدري عىل اآلنسة الرتكية دمت تاشكني، 
مبارك�ًة للزوج�ني زواجهم�ا ه�ذا ال�ذي يعد 
أول اقرتان رس�مي بني زوجني من جنس�يتني 
مختلفت�ني )عراقي�ة وتركي�ة( ومنحهم عقد 
زواج دويل، بع�د أن تم عق�د زواجهما من قبل 

املحاكم الرشعية العراقية يف البرصة.
ويف ترصيح للقنصلي�ة الرتكية يف البرصة 
تلق�ت )املس�تقبل العراقي( نس�خة منه جاء 

في�ه: أن�ه »وبعد م�رور 4 س�نوات ع�ىل بدء 
أعم�ال القنصلية العام�ة للجمهورية الرتكية 
يف البرصة قامت القنصلية بتس�جيل أول عقد 
زواج بني املواطن العراقي محمد س�تار بدري 
واملواطن�ة الرتكي�ة دم�ت تاش�كن، حيث تم 
أيضا تس�جيل الزوجني يف املؤسس�ات الرتكية 

ومنحه�م ع��ق�د زواج 
دويل«.

ويف مبنى القنصلية 
الرتكية بالبرصة تسلم 
الزوجان عقد زواجهما 
القنصل ف�اروق  م�ن 
قايماقجي الذي تمنى 
تك�ون  أن  للزوج�ني 

العالق�ات العراقية – الرتكي�ة وثيقة 
وصميمي�ة مث�ل زواجهم�ا، مبين�ني 
»أنهم�ا ي�ودان أن يربي�ا أوالدهم�ا يف 

البرصة«. 
الع�روس الرتكي�ة دمت تاش�كن 
ب�دري بينت أنه�ا بعد ال�والدة تفكر 
يف افتت�اح مطع�م ترك�ي يف البرصة. 
وكان  قايماقجي أعرب عن س�عادته 
لتس�ليم عقد ال�زواج لعائل�ة البدري 
من قب�ل القنصلية وان ه�ذا الرتابط 
يعكس اإلخ�وة العراقي�ة – الرتكية، 
متمنيا للزوجني الصحة والسعادة يف 
الحياة، التي س�تتنقل بني اسطنبول 

والبرصة.

CNN /ستوكهولم     

أعلن�ت األكاديمي�ة امللكي�ة الس�ويدية، ع�ن فوز 
ليفكويت�ز  روب�رت  األمريكي�ني،  العامل�ني  م�ن  كل 

وبراي�ان كابيل�كا، بجائزة نوب�ل للكيمياء، عن 
العمل والبح�وث التي قاما به�ا يف ما يتعلق 

بمس�تقبالت الربوتني عىل السطح الخاليا 
بجسم اإلنسان.

قدمه�ا  الت�ي  النظري�ات  وفتح�ت 
ليفكويتز وكابيلكا الباب عىل مرصاعيه 
أمام قط�اع تصنيع املكم�الت الغذائية 
واألدوي�ة م�ن خ�الل معرف�ة طريق�ة 

اس�تقبال الخالي�ا لألغذي�ة األمر ال�ذي أدى اىل التقليل 
من اآلثار الس�لبية.وعرب ليفكويتز عن فرحته الكبرة 
لهذا اإلعالن من خالل مكاملة هاتفية له مع األكاديمية 
امللكي�ة الس�ويدية حي�ث قال »أش�عر 
بحماس كبر، ولم أتوقع حدوث 

هذا أبدا.«
وسيتقاس�م ك��ل من 
وكاب�يلكا  ليفك���ويتز 
تبل�غ  الت�ي  الجائ�زة 
قي���متها 1.2 مل�يون 

دوالر.
جائ�زة  أن  ويذك�ر 
نوب�ل للك��يمي�اء ع�ن 
للع�ام 2011 ف�از فيه�ا 
عال�م الكيمي�اء اإلرسائييل، 
دانيال شيش�تمان ع�ن بحوثه 
تص�ور  غ�رت  الت�ي  واكتش�افاته 
الكيميائيني حول مفهوم املواد الصلبة وكيفية التعامل 
معها.ويوم االثنني أعلن عن فوز كل من العاملني السر 
جون غوردون، وش�ينيا ياماناكا، بجائزة نوبل  للطب 
2012 تقدي�را إلنجازهما يف »اكتش�اف إمكانية إعادة 

برمجة الخاليا الناضجة لتصبح محفزة.

 UPI /لندن      

عث�رت الرشط�ة الربيطاني�ة عىل 
»أكرب نبتة ماريجوانا« يف حديقة منزل 
مسنني يف جنوب العاصمة لندن.ونقلت 
هيئة اإلذاعة الربيطانية »بي بي يس« 
عن الرشطة قولها انه تبني ان مسنني 
يملكان »أكثر نبتة ماريجوانا سبق أن 
رأيناها« بعدما اش�رتياها من س�وق 
ج�وال لبيع النباتات.وق�ال املحققون 

ان الرشطة ملح�ت النبتة أمام منزل يف 
بيدفورد، وقال مالكاها املسنان انهما 
اش�رتياها من دون معرف�ة انها نبتة 
ماريجوانا.وتمت مصادرة النبتة فيما 
لم توجه إىل املسنني أية اتهامات.وقالت 
املتحدث�ة باس�م الرشط�ة الربيطانية 
»س�كوتالنديارد« يف ترصيح لش�بكة 
رشاء  »ت�م  األمركي�ة  إن«  إن  »يس 
هذه النبت�ة عن طريق الخطأ من قبل 
زوجني كبرين بالس�ن، وتم اقتالعها 

ومصادرتها من قب�ل أفراد الرشطة«.
وأوضح�ت »لم تحصل عملية مداهمة 
بل كانت زي�ارة عادية.«ُيذكر أن نبتة 
القنب »املاريجوانا« تصنف يف بريطانيا 
عىل أنها من املخدرات تحت املس�توى 
»ب«، حيث يعاقب القانون الربيطاني 
ع�ىل إنتاجها وتوزيعها بالس�جن ملدة 
تصل إىل 14 عاماً، باإلضافة إىل غرامة 
مالية ال س�قف لها يت�م تحديدها من 

قبل املحكمة.

       كشمير / وكاالت

 يخ�ى رجل من مقاطعة كش�مر الهندي�ة ال يمتلك 
وجها باملالمح الطبيعية أن يكون طفله األول يشبهه.

ويعي�ش محمد لطيف ختان�ا )32 عاما( من مقاطعة 
كش�مر الهندي�ة محن�ة منذ طفولته بس�بب كت�ل اللحم 
والتجاعي�د الت�ي تغط�ي وجهه.ونقلت صحيف�ة “صن” 
الربيطاني�ة عن لطيف ختانا قوله ان�ه عاش منبوذا طوال 

وحت�ى  امل�ارة  قب�ل  م�ن  حيات�ه 
املحيطني ب�ه، ووصل األمر أحيانا 

اىل البصق بوجهه.
ويعيش الرج�ل الذي ال يحمل 
أي مالم�ح طبيعي�ة م�ع زوجته 
يف  عام�ا(   25( الحام�ل  س�ليمة 
ع�ىل  ويعي�ش  بائس�ة،  خيم�ة 
التس�ول ع�رب التنق�ل م�ن مدينة 
اىل أخ�رى. وقال لطي�ف ختانا انه 
يرتقب بسعادة غامرة والدة طفله 
األول، لكن�ه يخ�ى أن يولد مثله، 
ويص�يل كل يوم من اجل أن يكون 

طفالً سليما.
وول�د لطيف ختان�ا مع تورم 

صغر عىل وجهه، لكنه رسعان ما نمى وتوس�ع مش�كالً 
كت�ال ضخمة تغط�ي كل وجه�ه وتح�ول دون قدرته عىل 
النظ�ر. وقال ان والدته تبكي عندما تنظر إىل وجهه، وتعرب 
عن شعورها بالذنب، وتلعن حظها أن يكون أصغر أوالدها 

بهذه “الخلقة”.
ومحم�د لطي�ف ختانا هو اصغ�ر من ش�قيقني وثالث 
ش�قيقات، لكن�ه الوحيد ال�ذي يعاني ه�ذه الحالة، وعاش 
طفول�ة قاس�ية م�ن دون أصدقاء.ويتذك�ر أن ال أح�د يريد 
اللعب معه من قبل أطفال منطقته، 
وكث�را ما كان األطف�ال يرضبونه 
ويس�خرون من�ه، وقد فق�د عينه 
اليرسى عندم�ا كان يف الثامنة من 

العمر.
وق�ال ان�ه يواج�ه الكث�ر من 
الصعاب، لك�ن ال أحد يمنحه عمال 
بس�بب ش�كله. وعرّب ع�ن أمله أن 
يجد ما يس�د به رمق أرسته برشف 
وال يذهب للتسول. وجهد والديه يف 
الحصول عىل زوج�ة له بعد رفض 
أي ام�رأة يتقدم اليه�ا، اىل ان وجد 
س�ليمة وهي بقدم واح�دة، والتي 

وجدت فيه أيضا زوجا مالئما له�ا.
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صحيفةيومية سياسية مستقلة 

الذين يقفون مثيل عىل مش�ارف الس�بعني من العمر، يس�تذكرون 
جي�دا ان التهمة الجاهزة ضد أي ش�خص يعارض النظ�ام امللكي، هي 
الش�يوعية حت�ى بات العرف الس�ائد بني الناس، ان كل س�يايس يدخل 
الس�جن او التوقيف هو ش�يوعي ومع انه من الصحيح جدا ان الحزب 
الشيوعي يمثل الواجهة العريضة للنضال الوطني يف تلك املرحلة، وبيده 
مفاتيح الشارع وقدم من الشهداء والتضحيات وصور البطولة ما جعله 
س�يد الس�احة ومرجعيتها األوىل، ولكن من الصحي�ح كذلك ان الحركة 
الوطني�ة كان�ت اكرب م�ن أن تختزل بالحزب الش�يوعي فهن�اك الكثر 
من التنظيمات واألحزاب والتيارات والش�خصيات املس�تقلة تلتقي مع 
الشيوعيني يف اطار النضال املشارك وأهداف املرحلة ولكن النظام امللكي 
م�ن حيث يدري وال يدري قدم خدم�ة العمر لخصمه األول بحيث اظهر 

قوته وحجمه وعدد أعضائه عرشة إضعاف ما هو عليه يف الحقيقة. 
وبالتايل فان ربيع الحزب الش�يوعي يف اربعينات وخمسينات القرن 
امل�ايض كان بس�بب السياس�ة امللكي�ة، والتهمة الجاهزة ض�د كل من 
يعارض النظام،من دون ان يعني هذا التقليل من الدور الريادي الفاعل 

للشيوعيني ضمن الحركة الوطنية! 
املشهد الس�يايس بعد 1958 وسيناريو النظام األهوج يتبنى سلوك 
العهد امللكي نفسه، فقد ابتكر شماعته الجديدة وتهمته الجاهزة وهي 
)البعثية( ضد كل من يعارض النظام او ال يتفق مع سياسته وبذلك تم 
تجير التيارات النارصية والقومية وبعض التيارات الدينية والشخصيات 
املس�تقلة لصالح البعثيني وقدم امن السلطة من حيث يدري او ال يدري 
خدم�ة العمر لح�زب البعث ألن�ه اظهر قوت�ه وحجمه وع�دد أعضائه 
ع�رشة اضعاف ما هو عليه يف الواقع، وس�وف تتبنى الس�لطة البعثية 
ع�ام 1963 املناهج القديمة نفس�ها باعتماد التهم�ة الجاهزة وكانت 
التهم�ة يف ه�ذه املرحلة م�ن نصيب الش�يوعيني مجددا، م�ع أن الذين 
عارضوا النظام وحرس�ه القومي وسياسته القمعية يمثلون زيادة عىل 
الش�يوعيني العديد من التي�ارات والحركات القومي�ة والدينية والبعثية 
املنش�قة وربما كان الجزء األعظم من معاريض النظام، هم من رشائح 
املجتمع املستقلة التي رأت يف عبد الكريم قاسم بطلها الشعبي املخلص 
وحلمه�ا الذي انتظرته طوي�ال، وقد تعاملت الس�لطة البعثية مع هذه 
الرشائح الواس�عة عىل انها ش�يوعية، ووضعت بغباء سيايس ال تحسد 
عليه الش�يوعيني و)القاسميني – اذا جازت التس�مية( يف خانة واحدة، 
وحني عاد البعثيون اىل الس�لطة ثانية ع�ام 1968 وتمكنوا من تصفية 
الشيوعيني خصمهم التاريخي اللدود مستغلني خطأه الكبر وخطيئته 
التي ال تغتفر عرب القبول باالنضمام اىل ما عرف يومها بالجهة الوطنية 
والقومي�ة التقدمية، كان عليهم ان يبحثوا عن )تهمة جاهزة( لتصفية 
املعارض�ني والخص�وم السياس�يني، وكان�ت التهمة هذه امل�رة )حزب 
الدعوة(،  وتكرر املش�هد الذي تعرفنا عىل بداياته يف العهد امللكي، وقدم 
النظ�ام خدمة العمر للدعوة بحيث اظهر قوت�ه وحجمه وعدد أعضائه 
عرشة اضعاف ما هو عليه يف الواقع، حتى أصبح من يقصد الحس�ينية 
او يطبخ يف عاش�وراء او يذهب لزيارة األرضحة املقدسة موضع شبهة 
او انتماء او تعاون او تعاطف مع حزب الدعوة،ولو كان عضوا او عضو 

فرقة او شعبة يف حزب البعث!!  
عجي�ب هو ق�در العراق ال�ذي جعل م�ن أنظمته املتعاقب�ة ترتدي 
الثوب ذاته، حتى األم�ركان الذين احتلوا البالد أصابتهم العدوى فحلوا 
الجي�ش والرشطة واملخابرات وقوى األمن واإلع�الم، بل وفككوا الدولة 
ومؤسس�اتها بتهمة جاهزة )أزالم صدام( بحيث جعلوا من قوة وحجم 
وع�دد ه�ؤالء األزالم مئة ضعف عما ه�م علية يف الواق�ع، وبذلك قدموا 

خدمة لصدام وازالمه ال يحلمون بها... وما زالت التهم مستمرة!!
• هكذا ش�اء النقد وشاء الشعراء وش�اءت الصحافة األدبية أن 
تقس�م حركة الش�عر يف الع�راق إىل )أجيال( ولي�س إىل مضامني أو 
مش�رتكات فنية؛ فكان )جيل ال�رواد( وأعقبه )الجي�ل اللصيق( او 
الجيل الخمسيني ومن ثم أنتجت لنا )مقهى املعقدين( بيان الشعراء 
الس�تينيني؛ وعىل مش�ارف الس�بعينيات تك�ّون جيل جدي�د جاهد 
للمغاي�رة مع األجيال التي س�بقته؛ فكان الجيل الس�بعيني ؛ وعىل 
عكس االجيال التي س�بقته؛ قّس�مه ش�عراؤه والنقاد إىل مويجات؛ 
فكانت املوجة األوىل التي ضمت ش�عراء ناضلوا-فيما بعد- من اجل 
ان ترتب�ط )ري�ادة الجيل( باس�مهم؛ إىل الحد ال�ذي تقاتلوا فيه عىل 

صفحات الجرائد والندوات!!
 ث�م صنفوا م�ن جاء بعده�م: باملوج�ة الثانية.. وهك�ذا أخذت 

األجيال واملوجات تتناسل إىل يومنا هذا.
• بعيدا عن هذا الهم ؛ كان هناك شعراء يشتغلون عىل منظومتهم 
الجمالية والفكرية ويؤثثون تجاربهم بما تمدهم به الحياة من دون 
تزييف أو فذلكة .. وال أتردد أن اذكر هنا واحدا منهم واسميه باسمه 

الرصيح: عواد نارص. 
• لم نلتق -نارص وانا- يف بغداد اال قبل ايام؛ فقد اختار له الهجرة 
بلدا بديال لضيقه بما ترتكه السياس�ة والعس�كرتاريا من ندوب عىل 

الروح..وبقيت انا كأّي حارس فنار!!
ولم اس�تمعه من قبل يقرأ قصائده اال وهو ضيف اتحاد األدباء 
يف العراق يف أمس�ية الخميس املايض؛ وعىل الرغ�م من انه ينتمي إىل 
جيل س�بعيني مهاجر )وال اعرف تصنيفه املويجاتي( إال انني كنت 
احرص عىل ان أتابعه ملش�رتكات بيننا؛ م�ن بينها ان كلينا قادم من 
مدن جنوبية لم تزل تختزن الكثر من روائح وأخالقيات القرية؛ وقد 
رّس�بتها– ورّسبتها– الينا وفينا؛ وفضال عن هذا الجانب )الجغرايف- 
االجتماع�ي( ف�ان قصيدته قريبة من ذائقت�ي؛ لكونها تحمل فرادة 
تسجيليتها وارش�فتها للواقعة؛ سواء كانت نضالية ام تجربة حب؛ 
وه�ذا ما كان ينقص الكثر م�ن قصائد جيلنا؛الت�ي لجأت بداياتها 
إىل النهل من الش�عر اللبناني وتحديدا ادونيس وس�ليم بركات؛ مما 
اوقعه�ا يف مصي�دة )التغام�ض( وع�دم االنتماء اىل طني الش�عرية 
العراقي�ة املفخور بهموم الن�اس؛ حتى اذا نضج�ت التجربة وانتبه 
الش�عراء اىل هذا امل�أزق فّضت الرشاك�ة وتحّددت أص�وات ومالمح 

شعراء هذا الجيل.
قصي�دة عواد بقيت محافظة عىل تميزه�ا حتى بعد ان انترشت 

)القصيدة اليومية(. 
وال�ذي جعلها اكثر ارتباطا ب�األرض.. والجمهور وأكثر قربا من 
الش�ارع ؛كون تس�جيليتها او -أرش�فتها للحدث- لم تس�قطها يف 

التقريرية أو تسقها إىل السذاجة والتسطيح:
)ثمة حيوانات كثرة يف املزرعة

الجمل غر آبه لحدبته
الخروف الذي ينتظر السكني

الفرس املفعمة بالخيالء..
األسد املغرور

الضبع الذي يقتات عىل الجيف
الثعلب الذي لم تعد حيله تنطيل عىل أحد

كلهم هناك يتناسلون
ويأكلون بعضهم بعضا بروح ديمقراطية

ونحن نتفرج ونضحك!(
• قصائد كثرة مفعمة بالش�جن واإلبداع واإلخالص إىل التجربة 
ألقيت يف أمس�ية الخميس املايض؛ ورّسخت لدي الثقة بعافية الجيل 

السبعيني؛ وبان تعدد التجارب فيه هي فسيفساؤه األحىل. 
.. ع�واد ن�ارص: أشكرك..أش�كرك بش�كل حقيقي؛ ألنك ش�اعر 

حقيقي.  

  * حسن العاني

  * جواد الحطاب

التهمة اجلاهزة !

عافية الشعر السبعيني

دغدغات

الكتابة باالزميل

مديــر التحريــر 

      بغداد/ وكاالت

انترشت صورة مرّكبة لكاظم الساهر وهو يرتدي مالبس فريق “برشلونة” 
الريايض الشهر ليبدو كأّنه أحد العبي الفريق. 

وقد حظيت الصورة بتعليقات مختلفة من رواد مواقع التواصل االجتماعي. 
واعت�رب البع�ض أّن “قيرص الغناء” من عش�اق فري�ق “برش�لونة”، فيما رأى 

مشجعو فريق “ريال مدريد” أّن الساهر يشجع فريقهم، وليس “برشلونة”.
م�ن جهة أخرى، ن�ال املط�رب العراقي أعىل نس�بة أصوات يف االس�تطالع 
األس�بوعي ال�ذي تجريه “أن�ا زهرة” عن أكث�ر فنان نال إعجاب املش�اهدين يف 

برنامج “ذا فويس”. 
وحصد الس�اهر نس�بة 55% م�ن األصوات يف جاءت ش�رين عب�د الوهاب 
يف املرتب�ة األخرة )9%(، وصاب�ر الرباعي يف الثانية بع�د كاظم )22%( وعايص 

الحالني يف الثالثة )%14(.

كاظم الساهر ينتقل إىل برشلونة !!

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

       نيو مكسيكو/ رويترز

يقف�ز اليوم الخمي�س، بعد أن ألغى مغامر نمس�اوي 
محاول�ة للقفز الحر بمظلة من منط�اد عىل ارتفاع حوايل 
37 كيلوم�رتا فوق صحراء والية نيو مكس�يكو األمريكية 

يوم الثالثاء وذلك بسبب شدة الرياح يف موقع االطالق.
وكان فليكس بومجارتنر -وهو قائد طائرة هليكوبرت 
عم�ره 43 عام�ا ومحرتف قي�ادة منطاد الهواء الس�اخن 
والقفز باملظلة- يستعد لقفز الرقم القيايس العاملي للقفز 

الح�ر بمظلة من منطاد من ه�ذا االرتفاع يف الطبقة العليا 
للغ�الف الجوي وه�ي منطقة تش�به اىل حد كب�ر الفراغ 
الفضائ�ي أكث�ر م�ن الغالف الج�وي الغني باالوكس�جني 

االقرب اىل االرض.
لك�ن فريقه أعل�ن ان اإلطالق تأجل قب�ل لحظات من 
انطالق املنطاد الذي كان س�يحمل بومجارتنر اىل الس�ماء 

فوق روزويل يف نيو مكسيكو.
وقال بيان يف املوقع االلكرتوني لراعي املحاولة ريد بول 

»املهمة ألغيت بسبب شدة الرياح«.

يتق�دم رئي�س مجل�س إدارة مؤسس�ة املس�تقبل 
العراقي�ة للصحاف�ة والن�رش األس�تاذ ع�يل الدراج�ي  
بأجمل التهان�ي والتربيكات للزميل�ة الوكالة الوطنية 
العراقية لألنباء »نينا« بمناس�بة مرور س�بع س�نوات 

ع�ىل انطالقته�ا اإلعالمي�ة يف الع�راق .
وبهذه املناسبة نشيد بعمل الزميلة »نينا« ملا قدمته 

طوال سنوات عملها كوكالة لألنباء من حرفية ومهنية 
عالية خدمت اإلعالم العراقي وأضافت له الكثر .

كم�ا نؤك�د عىل الجه�د اإلعالم�ي املتمي�ز والحياد 
والدق�ة يف نق�ل ون�رش األخبار، ونع�رب ع�ن أمنياتنا 
بالتق�دم واملزي�د م�ن اإلب�داع  للوك�����ال�ة الغ�راء 

والعاملني فيها .

اليتوم.. أخطتر حمتاولة قفز يف التتاريخ

أكرب نبتة مارجيوانا... يف حديقة مسنني

نوبتتل يف الكيميتتاء ألميتتركيتتنيهنتتدي بتتدون وجتته

رئيس مؤسسة املستقبل العراقية هينئ »نينا« 
بذكرى التأسيس السابعة

برصي يتزوج تركية بمباركة قنصلية بالدها يف املحافظة
)تشاكني( تعتزم اإلقامة يف »الفيحاء« وافتتاح مطعم تركي 


