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           المستقبل العراقي/خاص
أف�اد مص�در نياب�ي مق�رب م�ن القائم�ة 
العراقي�ة ان داع�م القائم�ة العراقية، رجل 
االعمال الثري خميس الخنجر وجه رسالة 
خاص�ة عب�ر وس�طاء ال�ى نائ�ب رئي�س 
الجمهوري�ة خضير الخزاعي لتذكير األخير 
باتفاقي�ة تم�ت بينهم�ا قبل م�دة وتنصل 
الخزاع�ي عن تنفيذها، مطالب�ا اياه االيفاء 
به�ا، ومه�دداً بأنه ل�ن يتوانى عن كش�ف 
جمل�ة ملفات خاصة بينه وبي�ن الخزاعي، 
ولن يس�مح أبداً بأن يكون موضع سخرية 
وهو الذي يدير نصف العملية السياسية في 
العراق من الخارج.وأكد خنجر في الرسالة 

بأن�ه يملك تأثي�را على الوضع السياس�ي 
العراق�ي أكبر م�ن ذاك ال�ذي يملكه حزب 
الدع�وة والمالك�ي وبمق�دوره ان يطي�ح 
برؤوس كبي�رة من خالل ضرب�ة اعالمية 
واح�دة ولكن�ه يتريث ألس�باب خاصة لم 
يفصح عنه�ا كما يبين المص�در. هذا ولم 
يوض�ح المص�در معلوم�ات اضافي�ة عن 
االتفاقية المبرمة بي�ن الخزاعي والخنجر 
لكن�ه اش�ار ال�ى امكاني�ة قل�ب الموازين 
لتكون بي�د الخزاعي حي�ث يتولى منصب 
رئاس�ة الوزراء للمرحل�ة المقبلة بدال عن 
المالكي، وهو مس�تعد لتغيير كل ما ازعج 

الشركاء السياسيين.

اخلنجرهيدد خضري اخلزاعي  بفضيحة مدوية 

السفــارة األمريكيــة: األولويــة ال تــزال ألسلحتنــا
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صحيفـة أميــركيـة: االنـضمـام إىل »القـاعـدة« ازداد  بعد االنسحاب

          المستقبل العراقي / خاص
أكد مصدر مقرب من القائمة العراقية إن زعيم القائمة إياد عالوي وضع شروطاً 
“خاصة جداً” للموافقة على تمرير قانون البنى التحتية، مش�يراً الى إن تلك الش�روط 
تقتصر على رئيس الوزراء نوري المالكي وعالوي شخصياً وال 
يعرف أحد آخر ش�يئاً عنها. وقال المصدر الذي رفض الكش�ف 
عن اسمه ل�”المس�تقبل العراقي” ان “الشروط الخمسة التي 
وضعها عالوي من اجل تمرير قانون البنى التحتية تنقسم الى 
قس�مين، االول منها خاص جدا ومقتصر فق�ط على المالكي 
ش�خصيا وعالوي وال يعلم باق�ي االعضاء في القائمة ش�يئاً 
عنها، والقسم االخر معلنة، وهي للمناورة”. وأضاف “اذا اصر 
المالكي على رفض الش�روط المعلنة فإنه قد يجبر على قبول 

الشروط الخاصة جدا بينه وبين عالوي”.

عالوي يضع للاملكي رشوطًا 
»خاصة جدًا«

ص7

           المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر سياس�ي مطلع عن معلومات مثيرة بش�أن نائب رئيس 
الوزراء حس�ين الشهرس�تاني، بعد األزمة التي تس�بب بها بين الحكومة 
المركزي�ة وبين اقليم كردس�تان حي�ث ُخصصت ثالث خالي�ا مخابراتية 
كردي�ة لتعق�ب كل تفاصيل حياته وعمل�ه في الداخل والخ�ارج ومراقبة 
اقارب�ه وذويه.وبّي�ن المص�در ل�”المس�تقبل العراقي” أن ه�ذه المراقبة 
المكثفة تأتي في سياق الثأر منه بعد مواقفه وسياسته ضد األكراد، حيث 
جمعوا كما كبيراً من المعلومات بحس�ب المصدر، مع وثائق عن حصص 
يملكه�ا بش�ركات نفطي�ة عمالقة بواس�طة اطراف تعاقد معه�ا رغم ان 
بعضهم من المقربين منه لكنها وسيلة لضمان عدم سرقة أمواله. المصدر 
أوضح أن كتلة أخرى شاركت الكرد بالمعلومات تلك، وسيقومون بنشرها 
على “حبل غس�يل عريض طويل” قبيل االنتخابات المقبلة.وتابع المصدر 
أن خاليا المراقبة والتجس�س كش�فت امتالك الشهرس�تاني فرقا خاصة 

بالتجس�س االلكتروني وتعقب المس�ؤولين والنواب وفرقا خاصة اخرى تتقن الموت الس�ريع 
والبطيء مع امتالكه شبكة مركزها محافظة واسط ومركزها الثاني محافظة ديالى متخصصة 
بتجارة محرمة لم يكشف عنها المصدر، فضال عن اكبر اساطيل نقل النفط البرية وناقالت جوية 

مخصصة لنقل اغلى الغازات والمواد الكيمائية ومشتقات النفطية واخرى بحرية.

           المستقبل العراقي/ خاص 
أف�ادت مصادر أمنية وبيطرية مطلعة إن أش�الء الحمير التي ت�م العثور عليها في بغداد 
في وقت سابق من هذا الشهر لم تكن تباع على أساس لحوم مائدة، بل أنها ذبحت وسلخت 
لغرض إطعام عدد من األسود المستوردة حديثا من تركيا لسياسيين عراقيين. وقال مصدر 
بيطري رفض الكشف عن اسمه ل�”المستقبل العراقي” ان “عدداً من األسود دخلت العراق في 
الفترة الماضية وتم شراؤها من قبل تجار وعدد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين”، 
مشيرا إلى أن “هذه األسود أجريت عليها عمليات جراحية لقلع أنيابها”. وأضاف ان “أنياب 

األسد من الممكن أن تنبت من جديد، مشكلة خطراً حقيقياً على مربيها”. 

مصادر: احلمري املذبوحة يف بغداد كانت 
إلطعام »أسود السياسيني« !!
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

قب�ل  المادحي�ن  لفصيل�ة  ينتم�ي 
دخوله مجلس النواب يوم كان التصفيق 
والتهلي�ل والتبريك يطيل العمر، ويقرب 
الفرد ال�ى قيادته، ويعم�ق الصلة بينه 
وبين س�اداته في التنظيم، وحين دخل 
مجل�س الن�واب، وأصب�ح عض�وا فيه، 
انتمى لفصيل المداحي�ن الذين يهللون 
ويصفقون ويهتفون باس�م "الضرورة 
التاريخية" الذي ورد اس�مه في التوراة 
واإلنجي�ل وكت�ب القديس�ين وهو على 
يديه س�يكتب الله النصر مؤزرا لكتائب 
اآلخري�ن  لكتيب�ة  ولي�س  تنظيم�ه، 
الث�وار  وحماس�ة  بالن�ار  المدجج�ة 
المنش�غلين بجمع الجزية من الطائفة 

األخرى، وان كان بهم خصاصة!.
يتح�دث كثيرا عن الفس�اد، وينتقد 
الحكوم�ة على أداء وزرائه�ا، ومديرين 
عامي�ن في الدوائ�ر الحكومي�ة، ويلدغ 
بلس�ان قاس ضب�اط األجه�زة األمنية، 
ويه�رول ف�ي أول جوق�ة إلى مش�روع 
س�حب الثقة، ويثور عل�ى األوضاع كما 
ل�و ان�ه أول ثائر، لكن�ه يتراجع عن كل 
هذا ال�ذي يتحدث به حين تصله تقارير 
او يس�مع بتقاري�ر تتحدث عن فس�اد 
وزراء كتلت�ه النيابي�ة، وكيف يطوعون 
"المس�ألة الش�رعية" لصال�ح تحقيق 
مآرب مالي�ة لصالح المنظمة الس�رية 
الت�ي ه�و ج�زء منه�ا وقد اس�تقدمته 
لمجل�س النواب لكي يش�كل هو وغيره 
م�ن ن�واب كتلته حزام�ا م�ن الحماية 
وربع�ه  جماعت�ه  لعق�ود  البرلماني�ة 
ورجاله المنتش�رين في أوساط الدولة 

العراقية!.
مهمت�ه في مجل�س الن�واب حيث 
أس�ندت ل�كل نائ�ب م�ن ن�واب الكتلة 

التي ينتمي إليه�ا مهمة متابعة ملفات 
والتدقي�ق  فاس�د  أول  وه�و  الفس�اد، 
ف�ي واق�ع الرش�وة، وه�و أول مرت�ش 
عل�ى  "الس�وفت"  بقلم�ه  والتهمي�ش 
صفقات العق�ود العس�كرية التي فيها 
"شبهة فساد"، وهو الذي يتمنى لو يرد 
اس�مه يوما ما على لوائح من تختارهم 
ال�وزارات العراقي�ة لكي يكون مفتش�ا 
عام�ا ف�ي وزارة س�يادية، وه�و الذي 
يع�رف ان الصفق�ات الكبيرة تكمن في 
ال�وزارات الس�يادية وليس ف�ي التربية 

والتعليم او وزارتي البيئة او المرأة!.
العال�ي،  الص�راخ  ان  يعتق�د  ه�و 
واس�تخدام العبارات الثقيل�ة، واإلفراط 
ف�ي تن�اول اس�م "القائ�د الض�رورة" 
بكثرة في وس�ائل اإلعالم س�يقربه الى 
السياس�ية،  والكت�ل  والن�واب  الن�اس 
وس�يهابه الجميع وسيولون الدبر، لكن 
التجربة أثبتت أن هذا اللون من التجارة 
بقب�ول  يحظ�ى  وال  بائ�ر  السياس�ية 
المتهافتي�ن عل�ى النعمة ولي�س الذين 

يعتقدون ان المجلس أداة خدمة!.
األناني�ة تقتله واإلف�راط في تناول 
حب�وب الفياغ�را س�يعجزه ع�ن إدارة 
جم�ع  وه�ّم  "السياس�ية"،  عمليات�ه 
رواتب�ه ف�ي المجلس إضاف�ة إلى ناتج 
مضاربات على الهامش شغله الشاغل، 
لكن�ه يعان�ي كثيرا م�ن س�ؤال الخلية 
التنظيمية الدائم والمتعلق بكشف الذمة 
المالية لدي�ه، فكما للمجلس والعاملين 
في الدولة ذم�ة مالية هنالك ذمة مالية 
للخلي�ة التنظيمية تس�أله ع�ن الطالع 
والداخل من األموال، وعليه ان يدفع الن 
المهمة من دخ�ول المجلس هي عبارة 
عن مجموعة وظائف سياسية وتجارية 
واإليق�اع  الخص�وم  ملف�ات  ومتابع�ة 
به�م ولتذه�ب المصال�ح الوطني�ة بما 

فيها مصالح الغالب�ة من تنظيمه.. الى 
الجحيم!.

النائ�ب ال يفك�ر بالمصال�ح  ه�ذا 
الس�يادية ف�ي إطار التنقي�ب عن واقع 
الفساد الذي يبحث عنه في كومة القش 
الخاصة بالكتل السياسية األخرى، إنما 
يفك�ر بأمر كتلته وما يمك�ن ان تجنيه 
من مكاس�ب في إطار توس�يع حصتها 
العام�ة  والمديري�ات  ال�وزارات  ف�ي 
والوكاالت، وان كانت بالوكالة وليس�ت 

باألصالة!.
ينقب في الرمل عن س�حابة فساد، 
فإذا وجدها فاز بالداري�ن.. دار القيادة 
التي ستش�كره على فعلت�ه وتعيده في 
االنتخاب�ات المقبل�ة عضوا ف�ي الكتلة 
نفسها بالطريقة التي أتى بها للمجلس 
في المرة السابقة، ودار الحظوة والجاه 
الخض�راء  ف�ي  والس�كن  والمصفح�ة 
والرات�ب المج�زي والتقاع�د ال�ذي إن 
قبض�ه فهو ال يحت�اج بعده ج�زاء من 
احد او ش�كورا!.أقول لش�عبنا العراقي 
الذي س�يقرأ هذه المقالة في عدد األحد 
)اليوم( ان وجود مثل هؤالء النواب تحت 
قبة البرلمان سيضعكم دائما تحت خط 
الفقر والحاجة والعوز والبطالة وأرقام 
الفساد واالهم إفس�اد العقول الن نائبا 
مثل هذا إنم�ا يتحدر من فصيلة الخاليا 
المريضة بآفة العق�ل المأزوم والثقافة 
التقليدي�ة الت�ي ال عالقة له�ا بالثقافة 
القي�ادات  عل�ى  المتم�ردة  الوطني�ة 
األس�فنجية  واألح�زاب  المصطنع�ة 

والرجال القادمين من خاليا البعث!.
هذا اللون من النواب ال عالقة له بالهم 
اليوم�ي للمواط�ن وال بهموم السياس�ة 
اليومي�ة للمجلس والحكوم�ة وال هم له 
سوى اإلذعان لرئيسه ومسؤوله الحزبي 
وال إذعان لمقتضيات المصالح الوطنية 

العام�ة وتل�ك أزم�ة ومش�كلة وم�أزق 
حقيق�ي أن يج�د ش�عب عان�ى األمرين 
من تفاهات النظام الس�ابق واس�تبداده 
وديكتاتوريت�ه وعنف�ه وطبيعته المملة 
أشخاصا يستعيدون زمن العنف والمدح 

وال�ردح بصيغ وأش�كال وأنماط وثقافة 
أخرى والعراقيون ه�م المعنيون بتغيير 
هذه الصيغة عبر تغيير في العقلية التي 
تنتخب وتدلي وتض�ع ورقة االقتراع في 
صندوق يمث�ل األمل في انتخاب الصالح 

الق�ادر المجاهد األصي�ل وليس الكذوب 
اللعوب!.نائ�ب خ�ارج التغطي�ة ..ه�ي 
التس�مية التي تصل�ح الن تكون وصفة 
جاه�زة لكتيبة من الن�واب الذين دخلوا 
المجل�س ألغ�راض الدعاي�ة االنتخابية 

والعمل الحزب�ي والمحاصصة الطائفية 
ولي�س لتنش�يط التش�ريعات ومتابع�ة 
عمل الحكومة والرقابة عليها من موقع 
مغالب�ة النف�س األم�ارة لصال�ح األم�ة 

المبتلية )المحتارة(.

نــــائـــب خــــارج التــغطـــيــــة !

              المستقبل العراقي / خاص

أفادت مصادر أمنية وبيطرية مطلعة إن أش�الء الحمير التي تم العثور 
عليها في بغداد في وقت سابق من هذا الشهر لم تكن تباع على أساس لحوم 
مائدة، بل أنها ذبحت وس�لخت لغرض إطعام عدد من األس�ود المس�توردة 
حديثا من تركيا لسياسيين عراقيين. وقال مصدر بيطري رفض الكشف عن 
اس�مه ل�"المستقبل العراقي" ان "عدداً من األسود دخلت العراق في الفترة 
الماضية وتم ش�راؤها م�ن قبل تجار وعدد من السياس�يين والمس�ؤولين 
الحكوميين"، مش�يرا إلى أن "هذه األس�ود أجريت عليه�ا عمليات جراحية 
لقل�ع أنيابها". وأض�اف ان "أنياب األس�د من الممكن أن تنب�ت من جديد، 
مش�كلة خط�راً حقيقياً عل�ى مربيها". فيما ق�ال مصدر امني ان "أش�الء 
الحمي�ر وجدت ف�ي المناطق التي يكثر فيها اس�تخدام الحمير في س�حب 
العرب�ات"، مضيف�ا ان "المعلوم�ات دلت على أن اح�د القصابين قام بذبح 
عدد من الحمير لصالح مربي األس�ود، وذلك بس�بب ارتفاع أس�عار اللحوم 
المستوردة والعراقية، فيما ال يتجاوز سعر الحمار الواحد أكثر من خمسين 
ألف دينار وهو غذاء جيد لألسود". وكان مواطنون في مناطق بشمال بغداد 
ق�د عث�روا على رؤوس وأق�دام لحمير تم ذبحها وس�لخها، األم�ر الذي أثار 
اس�تغرابهم. واعتقد عدد منهم إن هذه الحمي�ر تم ذبحها ليتم بيع لحومها 
للمواطنين على إنها لحوم غنم وبقر. وعرف عن عدي، نجل الرئيس المقبور 

صدام ، اهتمامه بتربية األسود والنمور.

             نينوى / المستقبل العراقي
 

أعلن�ت مص�ادر أمني�ة وأخرى 
طبي�ة ع�ن مقت�ل جن�دي ومدن�ي 
وإصاب�ة أربع�ة جن�ود ف�ي ث�الث 
الس�بت،  هجم�ات متفرق�ة أم�س 
بمدين�ة الموصل. وق�ال المالزم في 
الجيش العراقي خالد حمد أن "جنديا 

قت�ل وأصيب اثنان آخ�ران بجروح 
اث�ر انفجار عبوة ناس�فة على 
دوريته�م في قضاء القيارة 60 
كل�م جنوب المدين�ة". وأضاف 
أن "مس�لحين مجهولين قاموا 
بإط�الق الن�ار عل�ى مدني في 
منطقة يارنج�ة "ذات الغالبية 
الكردية" ش�رق المدينة وأردوه 
قتي�ال". وف�ي ح�ادث منفصل 
آخ�ر، أك�د الضاب�ط، "إصاب�ة 

اثني�ن م�ن عناصر الجي�ش بإطالق 
جن�وب  الش�ورة  ناحي�ة  ف�ي  ن�ار 
المدينة". وأش�ار إلى ان "الجنديين 
كانا يتمتع�ان بإجازتيهما في أثناء 

االعتداء". 
انخف�اض  الرغ�م م�ن  وعل�ى 
العنف من ذروت�������ه في عامي 
2006 و 2007، اال ان الهجم�ات ال 

تزال مستمرة.

مصادر: احلمري املذبوحة يف بغداد 
كانت إلطعام "أسود السياسيني" !!

قتيالن وأربعة جرحى يف ثالث 
هجامت باملوصل

              المستقبل العراقي / خاص

أك�د مص�در مقرب م�ن القائم�ة العراقي�ة إن زعيم 
القائمة إياد عالوي وضع شروطاً "خاصة جداً" للموافقة 
عل�ى تمري�ر قان�ون البن�ى التحتية، مش�يراً ال�ى إن تلك 
الشروط تقتصر على رئيس الوزراء نوري المالكي وعالوي 

شخصياً وال يعرف أحد آخر شيئاً عنها. 
وق�ال المص�در ال�ذي رف�ض الكش�ف ع�ن اس�مه 
ل�"المس�تقبل العراق�ي" ان "الش�روط الخمس�ة الت�ي 
وضعه�ا ع�الوي م�ن اجل تمري�ر قان�ون البن�ى التحتية 
تنقسم الى قسمين، االول منها خاص جدا ومقتصر فقط 
على المالكي شخصيا وعالوي وال يعلم باقي االعضاء في 
القائمة شيئاً عنها، والقسم االخر معلنة، وهي للمناورة". 
وأض�اف "اذا اص�ر المالكي على رفض الش�روط المعلنة 
فإنه قد يجبر على قبول الش�روط الخاصة جدا بينه وبين 

عالوي".
وق�ال المص�در إن "النوع الثاني من الش�روط ينص 
عل�ى أن تتولى لجن�ة الخدمات ولجنة اخ�رى من مجلس 
النواب عملية االش�راف المباش�ر على تنفيذ القانون، وأن 
يتم كل ش�يء بموافقة وعلم ه�ذه اللجنة النيابية مضاف 
اليها لجنة خاصة اخرى تكون برئاسة عالوي شخصيا". 
وتاب�ع المص�در "الش�رط الثاني ه�و ان تطلع لجنة 
خاصة اخرى مشتركة بين ممثلين لعالوي والمالكي على 
كل التفاصيل االجرائي�ة المالية واالدارية والتعاقدية، وقد 
عنون عالوي هذا الش�رط بالشفافية والرقابة"، الفتاً الى 
إن "الش�رط الثالث هو أن يكون لع�الوي حق التدخل في 
تحديد نوع المش�اريع التي يتناوله�ا القانون وأن يضيف 
ويغي�ر بنس�بة 50% من تلك المش�اريع، وهو ما اس�ماه 

االسهام بتحديد اولويات المشاريع". 
وعن الش�رط الرابع قال المصدر ان "عالوي اش�ترط 

من�ح فريق خاص من هيئة النزاهة يت�م اختياره من قبل 
كتلته، مناصب وظيفية ودرجات يتم تعيينهم بها ليؤلفوا 
الفري�ق هذا تحت مس�ؤولية هيئة النزاه�ة، وأن تكون له 
فروع في المحافظات التي فيها مشاريع بنى تحتية وفق 
هذا القانون، لتباشر مهام اشراف ورقابة على المشاريع 

في الميدان". 
وأوضح المصدر إن الشرط االخير هو أن "يكون قبول 
المش�روع بناء على موافقة ش�خصين فقط هما عالوي 
والمالك�ي، وعليه يتم االيعاز ال�ى كتلتيهما "ائتالف دولة 
القانون والقائمة العراقية" من قبلهما شخصيا للموافقة 
على اي مش�روع من مش�اريع قانون البن�ى التحتية في 

مجلس النواب". 
وقال المصدر أن "عالوي بذلك سيضمن سلطة كاملة 
ومناصف�ة قوية على مدخ�الت ومخرجات قان�ون البنى 

التحتية والمشاريع التي ستقر بناًء عليه".

             بغداد/ المستقبل العراقي

ذكرت صحيف�ة وورلد تريبي�ون األميركية 
أمس أن االنضمام إلى تنظيم القاعدة فى العراق 
ازداد بش�كل كبي�ر من�ذ االنس�حاب األمريك�ي 
في ع�ام 2011.ونقلت الصحيفة فى نس�ختها 
اإللكتروني�ة ع�ن مس�ؤولين قوله�م إن أجهزة 
المخابرات االميركية حذرت من زيادة رهيبة في 
االنضم�ام إلى التنظيم على مدار العام الماضي، 
وأن عدد أعضاء التنظيم ارتفع من أقل من 800 
عضو إلى ثالثة آالف عضو فى عام 2012. وقال 
المس�ؤولون "هم اآلن أكثر قوة من أي وقت منذ 

عام 2008"، وأضاف أن المسؤولين يقولون "إن 
تنظي�م القاعدة في العراق اس�تغل تراجع األمن 
في ظ�ل قي�ادة رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي 
وأنهم يعملون اآلن من قواعد في مناطق س�نية 
يغيب فيها مبدأ القانون"، وأش�ار المس�ؤولون 
إل�ى أن ضباط أمن يتعاونون مع المتمردين فى 
هذه المناطق.وأضافوا، إن التنظيم أقام خمسة 
معس�كرات تدري�ب صحراوي�ة في األنب�ار وأن 
التنظي�م تلق�ى أمواال م�ن دول الخليج وخاصة 
المملك�ة العربية الس�عودية، ولفتت الصحيفة 
إلى تحذير مسؤولين عراقيين األسبوع الماضي 
من عمليات واسعة للقاعدة في العاصمة بغداد 

وق�ول وزي�ر الداخلية الس�ابق ج�واد بوالني إن 
القاع�دة جن�دت ع�ددا م�ن األعضاء م�ن الذين 
هرب�وا ف�ي اآلونة األخي�رة من س�جن تكريت.. 
العس�كرى  االنس�حاب  إن  المس�ؤولون  وق�ال 
األمريكي م�ن العراق ترك فراغا أمنيا.وأش�ارت 
الصحيفة إلى أن واش�نطن حّث�ت المالكي على 
ضرب معاقل القاعدة، وفي ايلول الماضي أجرى 
الجيش العراقي عمليات نادرة لمكافحة اإلرهاب 
في األنب�ار وعثر عل�ى قاعدة تدري�ب مهجورة 
للتنظي�م، وح�ذر المس�ؤولون م�ن أن تنظي�م 
القاعدة في العراق يتحول إلى تهديد ستراتيجي 

قد ينتهي بإشعال حرب أهلية في العراق.

منها شخصية ومنها حزبية خمسة معسكرات تدريب باألنبار بدعم مالي من الخليج والسعودية

عالوي يضع للاملكي رشوطًا "خاصة جدًا" لتمرير "البنى التحتية" صحيفـة أميــركيـة: االنـضمـام إىل "القـاعـدة" ازداد
 بشكل كبري بعد االنسحاب

            بغداد/ المستقبل العراقي

ت�درس واش�نطن اآلن ُخططا للقي�ام ب�"ضربة 
جراحية" على المنش�آت النووي�ة اإليرانية، ُيمكن أن 
تنتهي في غضون ساعات، من شأنها أن ُتنقذ العراق 

وس�وريا ولبنان وُتنعش عملية السالم وُتؤّمن منطقة 
الخلي�ج وتضمن الهيمنة األميركية في المنطقة لعقد 

آخر، بحسب مجلة فورين بوليسي األميركية.
ونق�ل ديفيد روثكوب�ف )David Rothkopf ( من 
"فوري�ن بوليس�ي" )Foreign Policy( ع�ن مص�در 

ُمقرّب م�ن ُمحادثات ج�رت ُمؤّخرا خل�ف الكواليس 
بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وجهات نظر 
الجانبين تقاربت أكثر بشأن القيام بهجوم أميركي - 
إس�رائيلي محدود على هذه المنش�آت والتي، بحسب 
ُمؤّي�دي الّضربة، "س�ُتعيد البرنامج الن�ووي اإليراني 

أعوام�ا عدة إلى الوراء". وأض�اف المصدر أن الضربة 
الجراحية الُمش�تركة لُمنش�آت التخصي�ب اإليرانية، 
والت�ي قد ال تس�تغرق أكثر من "بضع س�اعات" في 
أفض�ل األحوال وقد ال تدوم أكث�ر من "يوم أو يومين" 
ف�ي المجمل، وس�يتم تنفيذه�ا من الجو باس�تخدام 

القاذفات وطائرات دعم من دون طيار باألساس.
وُيؤكد ُمؤّيدو هذا التوجه على أن الضربة سيكون 
لها � إذا نجحت دون س�قوط ضحاي�ا من المدنيين � 

"فوائد في المنطقة بُرّمتها".
وينقل روثكوبف ع�ن أحد الُمناصرين أن الضربة 
ستكون لها "نتيجة تغييرية تاّمة تماما: إنقاذ العراق 
وسوريا ولبنان وإنعاش عملية السالم وتأمين منطقة 
الخليج وتوجيه رس�الة واضحة إلى روس�يا والصين، 
مفاُده�ا الهيمنة االميركية ف�ي المنطقة لعقد آخر". 
وأض�اف المصدر أن "الوصول إلى المنش�آت اإليرانية 
المدفونة، مثل مصنع التخصيب في فوردو، سيتطلب 
ذخيرة خارقة للمخابئ بحجم ال تس�تطيع أية طائرة 
إس�رائيلية القيام به. ولذلك يج�ب أن تتطلب المهمة 
إشراك الواليات المتحدة األميركية، سواء بمفردها أم 

بالتنسيق مع اإلسرائيليين وغيرهم" من الّدول.
ه�ذا وقد حّذر المرش�د األعلى للث�ورة في إيران، 
الس�ّيد علي خامنئ�ي، الجمعة بإن 'الش�عب اإليراني، 
وبإّتباعه لتعاليم اإلس�الم، ال يدعو الى العدوان ولكنه 
في المقابل أيضاً س�يتصدى ألي ع�دوان'. كما أن أقّر 
الرئيس اإليراني أحمدي نجاد باحتمال مهاجمة بالده 

ولكنه حّذر من أن الرّّد اإليراني سيكون "ساحقا".
فوفقا لوكالة أنباء فارس اإليرانية شبه الرسمية، 
ق�ال أحم�دي نجاد في مقابل�ة تلفزيوني�ة "ال يمكن 
تجاه�ل احتمال ش�ن هجوم ضد إي�ران، ولكن يمكن 

القول إن رّد إيران على أي عدوان سيكون ساحقا".
إلى ذلك، كش�فت صحيفة 'الغارديان' البريطانية 
أن القوى الس�ت الكبرى س�تطلق تحركاً دبلوماس�ياً 
جدي�داً بعد انتخابات الرئاس�ة األميركي�ة، يهدف إلى 
ن�زع فتي�ل أزمة اي�ران النووية وتجنب ان�دالع صراع 

جديد في الشرق األوسط العام المقبل.

تنقذ العراق وسوريا ولبنان وتنعش عملية السالم

أمريكا وارسائيل تدرسان رضبة "جراحية" للمنشآت 
النووية اإليرانية
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء، أمس الس�بت، عن عزمها إضاف�ة 15 ألف ميغاواط إلى منظوم�ة الطاقة الكهربائية 
نهاي�ة الع�ام 2014، مؤكدة أنها تتجه نحو اس�تعمال الطاقة البديلة في توليد الطاقة. وق�ال وزير الكهرباء عبد 
الكريم عفتان الجميلي إن “الوزارة تس�عى إلضافة 15 ألف ميغاواط على مرحلتين نهاية العام 2014”، مبيناً أن 
“المرحلة األولى تش�مل إضافة س�بعة آالف و500 ميغاواط حتى نهاية العام 2013، فيما تشمل المرحلة الثانية 
إضاف�ة س�بعة آالف و500 ميغاواط نهاية 2014”. وأضاف أن “لدى الوزارة خط�ة للوصول بالطاقة الكهربائية 
إل�ى 20 أل�ف ميغاواط من خالل المش�اريع التي تقوم بتنفيذه�ا منها 13 ألفاً هي محطات غازية وس�بعة آالف 
هي محطات بخارية”، مبيناً أن “الخطة تش�مل ثالثة قطاعات هي اإلنتاج والنقل والتوزيع”. وتابع الجميلي أن 
“وزارة الكهرباء وجهت حالياً بتفعيل مشاريع المحطات المتوقفة منذ سنوات مثل محطات اليوسفية واالنبار 
وصالح الدين ونينوى”، مؤكداً أن “المباش�رة بها ستضيف طاقات إلى المنظومة تصل لخمسة آالف ميغاواط”. 
وكش�ف الجميل�ي أن “الوزارة تعم�ل حالياً على إحالة مش�اريع خاصة بالطاقة الشمس�ية لمناط�ق معزولة”، 

موضحاً أن “هناك عشر محطات قيد اإلحالة على شركات عالمية بطاقة 43 ميغاواط لكل محطة”.

الكهرباء تعتزم إضافة 15 ألف ميغاواط نهاية 2014
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      بغداد/ المستقبل العراقي  
ثمة تس�ريب غاية في الحساس�ية ورد لنا من مصدر من داخل األروقة 
السياس�ية، طل�ب حجب اس�مه، بع�د أن ذكر نبأ يفي�د بانش�قاق ” كبير” 
ستش�هده القائم�ة العراقية خ�الل المدة المقبل�ة، فبعد تتابع انش�قاقات 
األعضاء والمواقف الذي شهدته القائمة العراقية، ونتج عن ذلك من تكتالت 
بدأت تبرز بشكل واضح، وأفادت مصادر عليمة، أن هذه القائمة مقبلة على 
انقس�ام تاريخي، فيما نف�ت قيادات في القائمة. وبين التس�ريب أنه وبعد 
االنقسام المرتقب والذي وصفته بالكبير، سيكون كل من النجيفي والمطلك 
والكربولي في صف وعالوي والوفاق واألطراف األخرى س�يكونون بعزلة 
عنه�م .ونفى القي�ادي في القائم�ة العراقية وعضو مجل�س النواب أحمد 
العلواني أي بوادر لحدوث انشقاق أو انقسام في قائمته، مؤكداً أن العراقية 
متماس�كة أكثر من أي وقت مض�ى، وأن االختالف في وجهات النظر حالة 
صحية الذي قد تشهده أحيانا يبين كونها قائمة ديمقراطية وال تقاد من قبل 
فرد”. في إش�ارة ضمنية إلى ائتالف دولة القانون التي يرى بعض الفرقاء 
أن المالكي ينفرد في زعامتها.وأتهم العلواني خصوم العراقية بإثارة هكذا 
ش�ائعات بهدف إضعاف صفوفها، مضيفا ان القائمة العراقية متماس�كة، 
بل لديها توافق وتطابق كامل بين أعضائها بوجهات النظر، وس�يظهر ذلك 
من خالل االنتخابات المقبلة التي س�تكون لصالح القائمة العراقية، كونها 
الص�وت المدافع عن حقوق العراقيين.الدكتورة عتاب الدوري وهي قيادية 
في القائم�ة العراقية نفت تلك األنباء هي األخرى وقالت معتبرة ان خروج 
القل�ة ال يعني بان ه�ذه القائمة الكبيرة قد تمزقت، كم�ا ان الخالفات تعبر 
ع�ن األج�واء الديمقراطية التي تش�هدها العالقات داخ�ل القائمة، متهمة 
دوال إقليمية وجهات سياسية بالسعي لتمزيق وحدة هذه القائمة. وتابعت 
الدوري، أننا نعتز ونتشرف بقيادة الدكتور أياد عالوي، الفتة الى أن القائمة 
تجتمع أس�بوعيا، وتزداد تماس�كا بحكم الجو الديمقراطي الذي يسودها.

من جهته، الدكتور س�عد الحديثي وهو محلل سياس�ي وخبير في ش�ؤون 
القائمة العراقية، أكد أن هذه القائمة العراقية عادة ما تنفي الخالفات التي 
تحدث في داخلها، مبينا أن الذين س�بق وانش�قوا من القائمة العراقية مع 
العراقي�ة البيضاء والحرة معظمهم من حركة الوف�اق، بعدما تعرضوا إلى 

إغراءات او ضغوط معينة في محافظاتهم واضطروا لالنشقاق عن القائمة 
العراقية ما اضعف موقف حركة الوفاق على مس�توى القاعدة االنتخابية، 
باس�تثناء ش�خصية اياد عالوي الذي م�ازال يتمتع بش�عبية نوعا ما، لكن 
الهيكلي�ة التنظيمية للحركة ضعفت بش�كل واضح وهذا ق�د يلقي بظالله 
في المس�تقبل على ش�خص الدكتور اياد عالوي باعتب�اره زعيما للقائمة. 
وأوضح الحديثي أن تقديم اياد عالوي كزعيم كان لإلش�ارة الى ان مشروع 
القائمة العراقية وطنية وعاب�رة لالنتماءات الطائفية، لكنها في الواقع لم 
تضم س�وى خمسة عشر فقط من الش�يعة، موضحا أنه وبعد أن تراجعت 
القاع�دة الجماهيرية ألياد عالوي في المحافظات الجنوبية على مس�توى 
الهي�اكل التنظيمية لحركة الوفاق، فأن القوى األخرى في القائمة العراقية 
قد ال ترى فائدة للمضي في هذا المش�روع في تجرب�ة انتخابية قادمة الن 
الحديث عن المش�روع الوطني ليس له أرضية ف�ي العراق.ورجح الحديثي 
أن هذه القوى ستس�عى لتنظيم تحالف انتخابي مماثل للتحالفات الشيعية 

والكردية يتحدثون باسم السنة ويحاولون تحقيق أهداف السنة في العراق.
وتابع الحديثي أن ليس عالوي والوفاق وحدهما من سيبعدون بل اعتقد ان 
حت�ى باقي القوى لن تدخل مع بعضها في االنتخاب�ات المقبلة في تحالف 
واح�د، ولدينا  تكت�ل أولي يمثله تجمع عراقي�ون بزعامة النجيفي وتجمع 
المس�تقبل بزعامة رافع العيس�اوي وتحالف الوس�ط  ال�ذي يضم الحزب 
اإلس�المي إضافة لما تبقى من قائم�ة تجديد، فيما ويوجد تكتل آخر تمثله 
حركة الحل بزعامة الكربولي والحوار الوطني بزعامة المطلك السيما وان 
األخيرين قريبان من المالكي في الفترة األخيرة ما يمهد األرضية إلمكانية 
دخولهم�ا االنتخاب�ات مع�ا عل�ى ان يتحالف�ان للتحالف مع ائت�الف دولة 
القانون، الس�يما وان ائتالف دولة القانون يسعى للحصول على مقاعد من 
المحافظات الس�نية إلعط�اء طابع وطني عابر لالنتم�اءات الطائفية لذلك 
سيس�عى جاهدا للتحالف مع قوى داخل القائم�ة العراقية قبل االنتخابات 

او بعدها.

»النواب« يطالب املساءلة بالتوّجه 
صوب الوزارات »من دون حماباة«

          بغداد/ المستقبل العراقي
أش�ارت السفارة األميركية في العراق إلى وجود صفقات تسليح ب�مليارات 
الدوالرات بين واش�نطن وبغداد تتضمن عتاداً عسكرياً متنوعاً، مشددًة على ان 
بغداد تعطي األولوية لألسلحة األميركية بصفقاتها، وذلك بعد يومين من توقيع 
بغداد على اتفاقية ضخمة لشراء األسلحة من روسيا. وذكر ناطق باسم السفارة 
لشبكة سي إن إن األميركية رداً على سؤال حول الموقف من الصفقة مع روسيا 
إلى ان الحكومة العراقية أكدت مراراً على أفضلية الواليات المتحدة كشريك في 
ما يتعلق بأغراض التس�لح. ولفت الناطق باس�م الس�فارة األميركية إلى وجود 
467 طلبية تس�لح عراقية من أميركا قيمتها 12.3 مليار دوالر.وأكد دعم جهود 
شراء “العراق” معدات تتوافق مع حاجاته الدفاعية المشروعة ونحن ملتزمون 
بالعمل معه لتنفيذ صفقات المعدات العسكرية بأسرع وقت ممكن.وكان رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي قد وقع على عقدين لشراء أسلحة روسية بقيمة 
4 مليارات و200 ألف دوالر تش�مل 30 طائرة هليكوبتر قتالية من طراز ام.آي-

28إن.إي و42 منصة متحركة إلطالق الصواريخ من طراز بانتس�ير-إس1 . كما 
وقع المالكي على ش�راء 24 طائرة قتالية وتدريبية من جمهورية التشيك تقدر 
قيمته�ا بنحو مليار دوالر وس�ط غموض واستش�راء حالة الفس�اد في عقود 
التسليح التي تقوم بها حكومة العراقية  .فيما قال النائب عن دولة القانون علي 
الفي�اض أن العراق بحاجة إلى تنويع مصادره التس�ليحية ، وان تجديد عالقاته 
ب�دول العالم أمر مهم ، وعالقته بالواليات المتحدة تقوم على أس�اس االتفاقية 
األمنية اإلس�تراتيجية التي تضم�ن عدم تدخل أميركا بالش�أن العراقي الداخلي 
بم�ا يحق�ق احترام الدس�تور العراقي .وأض�اف الفياض أن العراق بلد مس�تقل 
ول�ه الحرية في رس�م عالقاته الدولي�ة ، وان تطوير عالقته بروس�يا االتحادية 
وغيرها من الدول ضروري، خصوصا وان روس�يا لها مكانتها المهمة بين دول 
العالم. وتابع أن أميركا لهذا نظامها الخاص ومدارسها التي تشرع قوانينها وقد 
يكون لديها تأخير في التعامل مع العراق ، فعندما يكون القرار خاضع للبرلمان 
والكونغ�رس ويعيق�ان تجهي�ز العراق باألس�لحة الضرورية لحماي�ة حدوده ، 
فمن حق العراق اللجوء إلى دول أخرى واختيار قنوات تس�ليحية جديدة. وأشار 
إل�ى أن العراق أمامه تحديات كبي�رة وعليه أن يكون مس�تعدا لمواجهتها، وان 
التعاون مع روس�يا لتجهيز العراق بالس�الح ال يؤثر ف�ي االتفاقية التي وقعها 
الع�راق مع أمي�ركا في العام 2008. وبين أن العراق بحاجة إلى أس�لحة دفاعية 
لحماية بالده وليست هجومية، مبيناً أن العراق من حقه ذلك، فضالً عن ضرورة 
تطوير عالقاته التجارية واالقتصادية بروسيا ودول أخرى.إلى ذلك أعلنت لجنة 
األمن والدفاع النيابية ان صفقة التسليح مع روسيا والتشيك هي صفقة لشراء 

األس�لحة الدفاعية واللوجستية، مشيرة الى ان التعاقدات معلنة وال يوجد فيها 
نوع من الس�رية، وش�ارك بالوفد سياس�يون م�ن جميع المكون�ات، مبينة ان 
الغ�رض من التس�ليح ليس لمحاربة الش�عب او الجيران، وإنم�ا لحماية العراق 
م�ن الدول المج�اورة واإلقليمية. وذكر بي�ان للجنة، تاله رئيس اللجنة حس�ن 
الس�نيد، في مؤتمر عقد بمنى البرلمان ان “رحلة رئيس الوزراء نوري المالكي، 
وبرفقة رئي�س لجنة العالقات الخارجية ووزير الخارجية ووزير النفط ووزير 
الدف�اع ورئيس لجنة األمن والدف�اع ووزراء آخرين، كانت موفقة الى روس�يا 
والى جمهورية التشيك، وتم االطالع على متطلبات قواتنا األمنية والعسكرية”.

وتاب�ع ان “هناك تعاق�دات لجلب منظومة جوية مهمة لحماية حدود وس�يادة 
الع�راق، تضم طائرات تدري�ب وطائرات مروحية ومجموعة لوجس�تية مهمة 
لمواجه�ة اإلره�اب لدعم القوات األمني�ة والمعلومة األمنية ف�ي هذا اإلطار”، 
نافيا اإلشاعات التي أطلقت حول هذه الصفقة، ومشيرا الى ان “الصفقة ليست 
هجومية أبداً، بل عبارة عن منظومة دفاعية فقط، وهي اضعف من المنظومات 
الدفاعي�ة الموجودة ف�ي دول الجوار والدول اإلقليمية”.وبين الس�نيد ان “هذه 
المنظوم�ة ستس�اعدنا عل�ى ان نكون دول�ة ال تنتمي الى محور سياس�ي، وال 
الى محور امن�ي في المنطقة، ونحن دولة تريد حماية حدودها واس�تقالليتها 
وش�عبها م�ن دون الدخول ضمن محاور سياس�ية م�ع الدول المج�اورة، كما 
اننا لس�نا ضد ش�عبنا او جيراننا، وإنم�ا هناك حاجة الى حماية س�يادة العراق 
واس�تقراره، وان األرقام التي اعلنت عن وج�ود مناقاصات وأرقاما خيالية في 
التعاق�دات كله�ا غير حقيقية وال يوجد لها أي مجال م�ن الصحة”.ونوه الى ان 
“م�ن ضمن الصفقة التعاق�د على 24 طائرة تدري�ب ومجموعة من منظومات 
الدفاع الجوي وبعض قطع الغيار لدبابات واآلليات ورثناها من النظام السابق، 
ومن اآلليات العس�كرية والدبابات الروس�ية t65 وغيرها، ان هذه الصفقة في 
مصلح�ة القوات األمنية ومصلحة االس�تقرار، وليس�ت موجه�ة ضد اي جهة 
س�واء كانت داخلية او خارجية”.وأشار الس�نيد انه “نريد فقط إن نكون جزءا 
م�ن المنظومة األمنية القوية في المنطقة، حتى ال يكون العراق خاصرة رخوة 
تنفذ على أرضه جميع العمليات العس�كرية، وهو واق�ع في منطقة متقاطعة، 
ونح�ن الى جوار إي�ران التي لها عالقات متش�نجة مع أمري�كا، إضافة الى إننا 
بجوار الس�عودية والكويت وس�وريا، والعالقات هناك متش�نجة، والى شمالنا 
تركيا التي هي جزء من محور امني وعس�كري”.وقال  ان “لجنة األمن والدفاع 
مش�تركة في جميع العقود التس�ليح ومتابعة لها وان الوفد ضم مجموعة من 
المس�ؤولين من مختلف المكونات وهذا يدل على انه ال يوجد ش�يء مخفي في 
طبيعة الزيارة ال على السياس�يين وال على البرلمان وال على الشعب وان الزيارة 

واضح�ة واالتفاقات معلنة وال يش�وبها الغموض في جمي�ع الجوانب”. وكان 
رئي�س ال�وزراء نوري المالكي قد زار روس�يا على رأس وف�د أمني واقتصادي، 
والتقى خاللها بنظيره الروسي ديمتري ميديفيدف والرئيس الروسي فالديمير 
بوتي�ن وعدد م�ن المس�ؤولين ال�روس، وبحث معهم ع�دة ملفات، عس�كرية 
وسياس�ية واقتصادية، وتوج�ه بعدها الى جمهورية التش�يك للغرض ذاته من 
زيارته لروس�يا.فيما كشفت وثائق روسية رس�مية ان العراق ابرم مع الجانب 

الروسي عقود تسليح في مجاالت مهمة بقيمة تجاوزت 4 مليارات دوالر .

            بغداد/ المستقبل العراقي
طالب�ت لجنة المصالحة والمس�اءلة في مجل�س النواب، 
امس الس�بت، هيئة المس�اءلة والعدالة بتطب�ق القانون على 
جميع مؤسس�ات الدولة ومن دون “محاباة ألحد”. واختارت 
هيئ�ة المس�اءلة والعدال�ة، االثني�ن الماض�ي، فالح شنش�ل 
رئيس�اً لها وبختي�ار عمر القاضي نائب�اً للرئيس. وقال عضو 
لجن�ة المصالحة والمس�اءلة النائ�ب جبار الكنان�ي ان “على 
هيئة المس�اءلة والعدالة ان تطبق القان�ون الذي تعمل وفقه 
بكل مواده وال تحابي ش�خصا في مؤسس�ات الدولة”. وبين 
ان “جمي�ع حلقات هيئ�ة المس�اءلة والعدالة قد اس�تكملت، 
وبالتالي ننتظر منها س�قفاً زمنياً لتطبي�ق القانون، النه يعد 
من القوانين االنتقالية الى مرحلة اخرى، وهي مرحلة توثيق 
الذاكرة العراقية حتى ال تتكرر تجربة النظام المباد”. واضاف 
ان “كل االعتراض�ات القديم�ة يج�ب عل�ى الهيئ�ة مراجعتها 
وكذلك كل الخالفات الموجودة س�ابقا يج�ب تطبيق القانون 
لحلها، وعلى الهيئة ان تس�تعد لتفعيل جميع قراراتها باتجاه 
الوزارات ألنها تعد جهة كاشفة وليست جهة منفذة والوزارات 

هي المعنية وكذلك الدوائر غير المرتبطة بوزارة”.

   المستقبل العراقي / خاص
كش�ف مصدر سياس�ي بارز ع�ن أن العمليات 
التي تس�تهدف الس�جون والمعتق�الت تتم بتمويل 
س�عودي ودعم مباش�ر من المخابرات السعودية. 
وق�ال المص�در ال�ذي رف�ض الكش�ف عن اس�مه 
ل�”المس�تقبل العراقي” أن الدعم السعودي لتنفيذ 
مثل هك�ذا عمليات يهدف إلطالق س�راح معتقلين 
ارهابيي�ن وس�عوديين. وتتك�رر ح�االت ه�روب 
سجناء مدانين بتنفيذ عمليات إرهابية من السجون 
العراقي�ة، كان آخره�ا س�جن تس�فيرات تكريت. 
وكان النائب عن ائتالف دولة القانون عبد الس�الم 
المالكي قد كش�ف في الس�ادس من تش�رين األول 
الحال�ي أن اعترافات بعض الس�جناء الهاربين من 
س�جن تكريت والذين تم القاء القبض عليهم تؤكد 
تورط سياس�يين متنفذي�ن مع جه�ات “خارجية 
وارهابية”. وأكد المصدر ان “عمليات مرتبة ستتم 
قريبا تستهدف بعض المعتقالت بغية إطالق سراح 
المعتقلين من االرهابيين ومن بينهم السعوديون”، 
الفتا إلى إن “فريق مخابرات س�عودية يشرف على 
تنفي�ذ العملي�ات وتوجيه مجاميع م�ن “القاعدة” 
في الع�راق باالتفاق مع نواب وساس�ة وضباط”. 
وأش�ار الى أن كل هؤالء يعمل�ون ضمن “منظومة 
كبيرة وليس�ت صغيرة” على ح�د تعبيره. وتناقلت 
وس�ائل اإلعالم مؤخراً قائمة بأس�ماء السعوديين 
المعتقلي�ن في العراق تض�م 56 معتقالً، أحدهم تم 

تنفيذ حكم اإلعدام به في 27 آب الماضي.

املخابرات السعودية ختطط ملهامجة 
سجون ومعتقالت عراقية !!

السفارة األمريكية: األولوية ال تزال ألسلحتنا..
 الفياض: نحن بحاجة إىل تنويع املصادر

اإلبراهيمي يزور بغداد غدًا لبحث األزمة السورية

          بغداد/ المستقبل العراقي 
كش�فت القائم�ة العراقية، أمس الس�بت، عن وجود 
تجار “يضغطون” على بعض الكتل لتمرير قانون البنى 
التحتي�ة، وفيما تس�اءلت ع�ن مصي�ر 120 مليار دوالر 
خصصتها الحكومة لالس�تثمار في السنوات الماضية، 
ش�ددت على الحاجة إل�ى وجود “تطمين�ات” على عدم 
ايداع األموال في “خزائن احزاب”.وقال المتحدث باسم 
القائم�ة العراقي�ة حي�در الم�ال إن “رائحة الفس�اد من 
قان�ون البن�ى التحتية اصبح�ت واضحة”، مش�يرا الى، 
ان “هن�اك تج�ارا يضغطون عل�ى بعض الكت�ل لتمرير 
القانون”. وتساءل المال “اين ذهبت ال�120 مليار دوالر 
االس�تثمارية الت�ي خصصت ال�ى الحكومة عل�ى مدار 
الس�نوات الس�ت الماضي�ة ؟”.وأكد على ان�ه “من دون 
وج�ود تطمينات عل�ى ان هذه األموال س�تذهب بالفعل 
الى البنى التحتي�ة ولن تذهب الى خزائن بعض األحزاب 
التي تحاول التمس�ك بالسلطة من خالل المال السياسي 
فإن العراقية لن تمرر المشروع”. واوضح ان “االصرار 
على تمرير القانون يؤكد هواجس�نا على وجود ش�بهة 

فساد”.

العراقية: جت�ار »يضغطون« لتمرير 
قانون البنى التحتية

     بغداد / المستقبل العراقي 
أبدى المتحدث باس�م التحالف الكردس�تاني مؤيد الطيب، قلقه من تعاقد الحكومة على صفقة أس�لحة من روسيا والتشيك. وقال الطيب 

مؤتم�ر  صحاف�ي إن “الن�واب الكرد ال يمكنهم تجاهل الترابط مع التصعيد الذي ش�هدته العديد من المناطق المتنازع عليها، ف�ي 
منه�ا  ما جرى في زمار واطراف الموصل وديالى، ومحاولة فرض قيادة قوات دجلة على كركوك وكل ما الزمها و

من احتكاك حرج، وهذا تصعيد كاد ان يؤدي الى مضاعفات خطيرة لوال تدخل اطراف حكيمة.وأضاف أن 
“الس�لطة في الحكومة االتحادية لم تبد أية جدية في االس�تجابة لحل االزمة السياس�ية المستعصية التي 
يعشها العراق”، مبيناً انه وبالرغم من جهد طالباني بحكم عدم توفر اإلرادة الحقيقية لالفادة من بنود 
اتفاق اربيل، التي تش�كل االساس الشرعي للحكومة االتحادية. ودعا الطيب الحكومة الى توضيح 
طبيعة العقود الموقعة مع الدول التي ليس�ت لديها أي اش�تراطات بخصوص اس�تخدام الس�الح 
ضد الش�عوب”، مشيراً الى مواجهة االرهاب التي تبرر باسمها هذه الصفقات، ال تجري باألسلحة 
الثقيلة، كما ان هذا التبرير يس�تدعي تسليح قوات البيشمركة كما نصت عليه موازنة الدولة.وأشار 
الى ضرورة مش�اركة الك�رد في المطالبة بتوضي�ح التعاقد على هذه االس�لحة، في الوقت الذي 

يحتاج فيه العراق الى مشاريع متنوعة لتقديم خدمات افضل.

الكردستاين قلق من صفقة األسلحة من روسيا والتشيك

انقسام مرتقب.. »عالوي« خارج »العراقية«.. حملل: القائمة تنفي يف كل مرة

           بغداد/ المستقبل العراقي
يصل المبعوث الدولي الى سوريا األخضر اإلبراهيمي الى بغداد 
االثنين في زيارة يلتقي خاللها رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث 

األزمة الس�ورية بحسب مسؤول عراقي رفيع. وقال علي الموسوي 
مستش�ار رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي "ان المبع�وث الدول�ي األخضر 

اإلبراهيمي س�يصل الى بغداد االثنين وس�يلتقي رئيس الوزراء لبحث األزمة السورية". 
وأضاف ان "العراق أعلن في مناس�بات عدة دعمه لمهمة اإلبراهيمي لحل األزمة الس�ورية 

وإنهاء مأس�اة الش�عب السوري بشكل س�لمي". وأجرى اإلبراهيمي الجمعة مباحثات مع العاهل 
الس�عودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكد فيها على ضرورة تقديم مس�اعدات لحوالي 2,5 مليون 

نازح وأكثر من 350 ألف الجئ في دول الجوار.وكان اإلبراهيمي قام بأول زيارة له الى الش�رق األوس�ط في 
منتصف أيلول وتخللها لقاء في دمشق مع الرئيس بشار األسد الذي يواجه منذ منتصف آذار 2011 نزاع مسلح.
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      بغداد/ المستقبل العراقي

ف�ي ب�راغ، وقع العراق وتش�يك على عقد بي�ن وزارتي دفاع البلدين يش�تري 
بموجبه العراق 24 طائرة عس�كرية قتالية وتدريبية تش�يكية قيمتها مليار دوالر 
ستصل العراق تباعا بدءاً من منتصف العام المقبل، بينها أربع طائرات مجاناً !!.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في اليوم األخير من زيارته لبراغ الجمعة 
الفائت�ة عن اتفاق مع تش�يكيا تبيع بموجب�ه لبالده 24 طائ�رة قتالية وتدريبية 
كان البل�دان قد تفاوضا عليها منذ العام الماضي وتبلغ قيمتها مليار دوالر ضمن 
جه�وده إلعادة بناء س�الحه الجوي. وأوضح  مصدر عراقي رس�مي أن الطائرات 
هي نفاثة دون س�رعة الصوت من نوع ال�159 حيث س�تصل الدفعة األولى منها 
إل�ى العراق منتصف الع�ام المقبل 2013. واضاف أن االتفاق جاء اثر مناقش�ات 
مكثفة جرت بين وزيري دفاع البلدين وتم خاللها وضع ش�روط الصفقة وخاصة 
الفني�ة منها. وقال ان الطائرات ستس�تخدم لمكافحة اإلره�اب ولحماية الحدود 

الدولية للعراق.
والطائ�رة التي حلقت للمرة االولى عام 1997 قادرة على حمل صواريخ جو-
ج�و وج�و-ارض، حيث أوضح وزير الدفاع التش�يكي من جهت�ه ان العراق مهتم 
بالحصول عل�ى هذه الطائرات بمقعد واحد واربع طائرات اخرى بمقعدين. وكان 

العراق وتشيكيا قد وقعا في بغداد في 21 ايار عام 2011 
عل�ى مذكرات تفاهم دفاعية وأمني�ة وصناعية ونفطية.  
وكان وزير الدفاع س�عدون الدليمي وكالة قد أجرى جولة 
أول�ى من المباحثات مع نظيره التش�يكي بش�أن ش�راء 
الطائ�رات خ�الل زيارته األخي�رة براغ في كان�ون الثاني 
الماضي وأكد عقبها اهتمام العراق في عقد شراء طائرات 
. L-159.وأعلن�ت تش�يكيا عام 2011 ع�ن نيتها بيع 36 
طائرة عس�كرية هجومية من نوع ALCA L-159  وعدد 
من طائرات الهليكوبتر الحديثة الى العراق فيما ذكر وزير 
الدفاع التشيكي أن العراق يعد أحد ابرز البلدان التي تجري 

مباحثات على شرائها. 
م�ن جهتها، دافع�ت لجنة األمن والدف�اع في مجلس 
الن�واب ام�س ع�ن عق�ود التس�ليح الت�ي وقعه�ا رئيس 
الحكوم�ة ن�وري المالك�ي م�ع روس�يا وتش�يكيا، وفي 
حين طمأنت أن األس�لحة التي سيتم اس�تيرادها دفاعية 
وليس�ت هجومية، أك�دت أن وفدا عراقيا س�يزور البلدين 
بعد أس�بوعين للتوقيع على الصي�غ النهائية لتلك العقود.
وقال رئيس اللجنة حسن السنيد خالل مؤتمر صحفي إن 
“العراق تعاقد خالل زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي 
والوفد المرافق له إلى دولتي روس�يا وتشيكيا، على شراء 
منظومات دفاع جوية وطائرات مروحية ومقاتلة”، مبينا 
أن “تلك العقود تضمنت ش�راء 24 طائرة تدريب ومقاتلة 
وقطع غيار لبعض األس�لحة العراقي�ة، فضال عن صيانة 

بعض األسلحة الروسية القديمة الموجودة في العراق”.
وأضاف الس�نيد أن “هذه األس�لحة دفاعية وليس�ت 
هجومية لن تستخم ضد أي شخص أو دولة”، مشيرا إلى 
أن “وف�دا عراقيا س�يزور البلدين بعد أس�بوعين للتوقيع 
عل�ى الصي�غ النهائية له�ذه العق�ود”. ونفى الس�نيد أن 
“تكون المفاوضات العراقية الروس�ية تطرقت إلى شراء 

طائرات ميغ 29”.

الدفاع النيابية: الصفقة سليمة.. وبغداد رفضت الـ »ميغ 29«

املالكي يشرتي طائرات باجلملة من تشيك »سيئة السمعة« !!

     بغداد/ المستقبل العراقي

يرى ساس�ة ومراقبون للشأن السياس�ي العراقي أن 
مهمة السفير األميركي الجديد الى العراق روبرت ستيفين 
بيكروف�ت، س�تكون مهمة صعبة ومعق�دة في ظل وجود 
ملف�ات وقضايا عراقية وإقليمية ش�ائكة ومعقدة إضافة 
إلى االنتخابات الرئاسية األميركية التي تلقي بظاللها على 

األحداث في منطقة الشرق األوسط.
الس�فير بيكروفت وصل إلى بغداد الخميس الماضي، 
بع�د أن أدى اليمي�ن الدس�تورية عق�ب مصادق�ة مجلس 
الش�يوخ األميرك�ي عل�ى تعيينه ف�ي 22 من ش�هر أيلول 
الماض�ي. وكان البي�ت األبي�ض ق�د أعل�ن ع�ن ترش�يح 
بيكروف�ت اوائ�ل أيلول الماض�ي، بدال عن ب�رت ماكجوك 
الذي أثار ترش�يحه جدال في األوس�اط السياسية العراقية 

وداخ�ل الكونغ�رس األميرك�ي. وبيكروف�ت هو أول 
سفير للواليات المتحدة الى العراق منذ االنسحاب 

الكام�ل للق�وات األميركي�ة م�ن الب�الد نهاي�ة 
كان�ون األول الماض�ي. وس�بق لبيكروف�ت أن 
عم�ل في الع�راق كقائم باألعم�ال بعدما كان 
المس�ؤول الثاني في السفارة منذ عام 2011، 
وقبل ذلك كان س�فيراً لب�الده في األردن وعمل 

في الس�عودية وس�وريا. وفيما يعرب ساس�ة 
عراقيون عن أملهم أن يس�هم السفير الجديد في 

تقريب وجهات النظر بين الكتل السياس�ية، 
النائ�ب محمود عثمان عضو مجلس 

النواب العراقي والقيادي في 
الكردس�تاني  التحال�ف 
يس�تب���عد أن يك�ون 
للس�فير الج��دي�د أي 
تأثي�ر ايجاب�ي باتجاه 

حل األزمة السياس�ية التي تعيش�ها البالد منذ االنتخابات 
التش�ريعية األخيرة، ألن واش�نطن لم تتمك�ن من معالجة 
مش�اكل الع�راق السياس�ية خالل األع�وام التس�عة التي 
تواج�دت فيها الق�وات األميركية، مش�يرا إل�ى اهتمامها 

باألزمة السورية وملف إيران النووي.
ويص�ف المحلل السياس�ي عزي�ز جبر ش�يال مهمة 
السفير الجديد بالمهمة الصعبة في ظل المشاكل الخطيرة 
الت�ي يعانيها الع�راق والمخ�اض الذي تعيش�ه المنطقة، 
مشيرا إلى تأزم الملف السوري والتوتر بين دمشق وأنقرة، 
وموقف حزب الله وإيران. وصول السفير األميركي الجديد 
إلى بغداد لتولي مهامه يأتي في وقت تشتد فيه المنافسة 
بين الرئيس باراك اوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني 
في سباق االنتخابات الرئاسية األميركية. وال يغيب العراق 
عن هذا المش�هد إذ انتقد رومني في خطاب له سياس�ات 
اوباما، وقال إن االنس�حاب الس�ريع من العراق 
ق�وض قدرة الوالي�ات المتحدة ف�ي التأثير 

على الوضع هناك.
وبحسب المحلل السياسي عزيز جبر 
شيال فإن االنتخابات الرئاسية األميركية 
الس�فير  مهم�ات  عل�ى  بظالله�ا  تلق�ي 
األميرك�ي الجدي�د س�تيفين بيكروفت إلى 

بغداد.
ش�يال يرى أن كل هذه الملفات الشائكة 
تتفاعل مع بعضها البعض ما يؤدي إلى تعقيد 
المهم�ة الدبلوماس�ية للس�فير األميركي في 
العراق، الفت�ا إلى أن العالقة بين بغداد 
وواش�نطن تمر حالياً بامتحان 
صعب مع توج�ه العراق إلى 
روسيا واختالف الرأي بشأن 

الملف السوري.

مراقبون: ملفات شائكة بانتظار سفري واشنطن اجلديد يف العراق
     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن التحالف الكردس�تاني، أمس الس�بت، أن رئاس�ة مجل�س النواب قررت 
تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار 
الخالفات على بعض بنوده. وقالت النائبة عن التحالف أمينة س�عيد إن “رئاس�ة 
مجلس النواب قررت خالل الجلسة ال�28 التي عقدت، اليوم، تأجيل التصويت على 
قانون العفو العام إلى إش�عار آخر”.وعزت س�عيد أس�باب التأجيل إلى “استمرار 
الخالف�ات على بعض بن�ود القانون”. وعق�د مجلس النواب، امس الس�بت، )13 
تشرين األول الحالي( جلسته ال�28 من الفصل التشريعي األول للسنة التشريعية 
الثالثة برئاس�ة أس�امة النجيفي وحضور 200 نائب، فيما أكد مصدر برلماني أن 
الجلس�ة ستش�هد التصويت على قانونين أبرزها العفو الع�ام، وعلى رئيس هيئة 

المساءلة والعدالة ونائبه، والقراءة األولى والثانية لخمسة قوانين.

تأجيل التصويت عىل »العفو العام« إىل يوم االثنني

دولة القانون  هتدد بحل »النواب« بسبب
 »عرقلة« البنى التحتية

      بغداد/ المستقبل العراقي 

القان�ون،  دول�ة  ائت�الف  انتق�د 
أمس الس�بت، رئاس�ة مجل�س النواب 
لرفعها جلس�ة التصويت عل�ى قانون 
الماض�ي،  الخمي�س  التحتي�ة  البن�ى 
مطالب�اً بح�ل مجلس الن�واب في حال 
“اس�تمراره بتعطي�ل القوانين”. وقال 
عض�و ائت�الف دول�ة القان�ون النائب 
س�امي العس�كري ان “رئاسة مجلس 
النواب لم تكن موفقة في ادارة جلس�ة 
يوم الخميس الماضي والتي كان مقرراً 

ان يت�م خاللها التصوي�ت على قانون 
البنى التحتية”. واوضح ان “اس�تمرار 
البرلم�ان بتعطي�ل القواني�ن لن يبقي 
خيارا سوى حله والذهاب الى انتخابات 
مبكرة”. واضاف ان “رئاس�ة البرلمان 
ف�ي طريق�ة تعاملها في ادارة جلس�ة 
الخميس كان�ت مكملة ل�دور القائمة 
العراقية في تعطيل الجلس�ة من خالل 
رفع الجلس�ة الى يوم الس�بت”. وتابع 
ان “البرلم�ان مطل�وب من�ه ان يؤدي 
واجب�ه، لكن�ه اصبح عقب�ة امام عمل 

الحكومة واقرار القوانين”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

تس�اءلت مجلة ف�ورن بوليس�ي األميركية، 
عن ما إذا كان الع�راق الذي يقود حكومته نوري 
المالك�ي حليف�اً حقيق�اً للوالي�ات المتحدة كما 
تزع�م إدارة الرئيس االميركي باراك أوباما، أم أنه 

عميل إليران كما يخشى الكثيرون من جيرانها.
وقال�ت المجلة - في س�ياق تحلي�ل إخباري 
أوردت�ه عل�ى موقعه�ا اإللكترون�ي - أن العراق 
يتأرج�ح اآلن عل�ى خي�ط رفي�ع بي�ن الوالي�ات 
المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، مشيرة 
إلى أنه على الرغم من أن الحكومة العراقية تجري 
حس�اباتها على أن واش�نطن تحتاجه�ا كحليف 
أس�اس من أج�ل الحفاظ عل�ى الث�ورة النفطية 
وبيع أس�لحتها، إال أنه كلما انكمش حجم النفوذ 
االميركي في منطقة الش�رق األوس�ط مثلما بدأ 
يتجل�ى اآلن، كلما تمكنت تركيا وإيران من إعادة 

ملىء الفراغ االقليمي.
وأكدت أن محاولة استكش�اف وفك طالمس 
التحالف�ات السياس�ية لبغداد أمر لي�س بالهين، 
عادا أنه كي يتم فهم معطيات السياسة الخارجية 

العراقية يجدر التعرف جيدا كيف تشكل البيئتين 
الداخلية واالقليمية سلوك الحكومة.ورأت المجلة 
أن الغ�زو االميركي للعراق ق�د تمخض عنه ثالث 
نتائ�ج محورية ف�ي المنطقة يتمث�ل أولها، في 
تحول جذري في موازين القوى االقليمية لصالح 
إي�ران نتيجة اإلطاحة بنظام صدام حس�ين الذي 
كان يكن عداء شديدا للنظام اإليراني، إضافة إلى 

تدمير الجيش العراقي. 
وأضاف�ت أن النتيج�ة الثاني�ة كان�ت بزوغ 
وتنام�ي دور الجماع�ات الجهادي�ة، حيث كرس 
متش�ددون من المذهب الس�ني أنش�طتهم ضد 
االحتالل االميركي في العراق والحكومة العراقية، 
وأن تلك الجماعات رأت في أحداث الربيع العربي 
فرص�ة جدي�دة لتوس�يع نط�اق نفوذه�ا داخل 

المنطقة.
وأشارت المجلة إلى أن النتيجة الثالثة تبلورت 
ف�ي الص�راع الطائف�ي في الب�الد حي�ث تتنازع 
الجماعات المسلحة فيما بينها لملىء الفراغ في 
السلطة الناجم عن اإلطاحة بنظام صدام حسين 
البعثي. ولفت�ت مجلة فورن بوليس�ي االميركية 
إل�ى أن حالة الضعف والركود التي أصابت الدولة 

العراقي�ة قد قوض�ت قدرتها على تبني سياس�ة 
خارجي�ة متجانس�ة، مش�يرة إل�ى أن الساس�ة 
العراقيي�ن تدفعه�م بالدرجة األول�ى رغبتهم في 
حماية وتوس�يع نطاق نفوذهم ومواردهم داخل 
الب�الد، لذا فهم ف�ي أغلب األوقات يفتش�ون عن 

دولة أجنبية ترعى مصالحهم.
وقال�ت المجلة إنه لم يعد يخفى على أحد أن 
العديد من الساس�ة العراقيين يحصولون بالفعل 
عل�ى تمويالت من دول مج�اورة لبلدهم، إضافة 

إلى أموال خزانة الدولة.
وأضاف�ت أنه عل�ى الرغم من مس�اع بعض 
دول�ة  أن�ه  عل�ى  الع�راق  لتصوي�ر  المراقبي�ن 
مصطنعة تتك�ون من ثالثة مجتمع�ات مختلفة 
“الس�نة، والش�يعة، والكرد”، وأن م�ا أبقى على 
تماس�كها قب�ل االحت�الل االميرك�ي كان نظ�ام 
صدام االستبدادي، وأن سقوطه أدى إلندالع قتال 
مس�تدام نتيجة أحق�اد قديمة بي�ن المجتمعات 
الثالثة المذكورة، إال أن تلك المجتمعات المتباينة 
تضم عراقيين وطنيين وقوميين حتى وإن كانت 
لديهم تفس�يراتهم المختلفة لمفهوم الوطنية أو 
تحالف�ات الع�راق الخارجية.ولفت�ت المجلة إلى 

أن الس�نة العراقيي�ن يعتقدون بأن�ه من األفضل 
لوطنه�م التحالف م�ع العالم العرب�ي ضد إيران، 
بينما يستشعر الش�يعة في بعض الدول العربية 
ذات األغلبية الس�نية خطرا يحدق بدولتهم، فيما 
قد يدع�م األكراد التحالف م�ع الواليات المتحدة. 
وأوضحت أن كثيرا من الساس�ة العراقيين بشكل 
عام يعتقدون بأن حربا إقليميا ناجمة عن النزاع 
الدام�ي في س�وريا تقف فيها الوالي�ات المتحدة 
إلى جانب الدول الس�نية ضد الش�يعة باتت على 
األبواب، حيث يخشون من أن واشنطن قد تتخلى 
عن الشيعة في العراق بمجابهة إيران وخيانتهم 
تمام�ا كما حدث عام 1991 حينم�ا دعا الرئيس 
االميركي الس�ابق ج�ورج ب�وش األب العراقيين 
لالنتفاض�ة ضد نظ�ام صدام وعندما اس�تجابوا 

لدعواته تم ذبحهم وإراقة دمائهم.
وخلص�ت المجلة إل�ى أن م�دى التوافق بين 
النخب�ة العراقي�ة الحاكم�ة عل�ى النه�ج األمثل 
لسياس�ات بالدهم، والنتائج التي ستتمخض عن 
االنتخاب�ات العراقي�ة المقبلة، عاملين رئيس�ين 
س�يحددان أي طري�ق سيس�لكها الع�راق خالل 

األعوام المقبلة.

فورن بولييس: العراق حليف أمريكا وعميل طهران !!

في كل مرة تدهشنا العقلية الفذة لقائد حزب الدعوة، رئيس الوزراء 
نوري المالكي، في ادارته للملف األمني والتس�ليحي، واستبش�رنا خيراً، 
حين تمرد االخ الرئيس وجذف بالقارب “تس�ليحياً” بعيدا عن الش�اطئ 
األميرك�ي، للتحرر م�ن الضغوط الكردي�ة والمخاوف األميركية بش�أن 
اطالع ايران على تقنيات التس�لح الحديثة، بعد تشكيكات بنوايا أصدقاء 
االمي�ركان، بتس�ليم طائ�رات ال�”اف 16” الت�ي لو وصلت ال�ى العراق، 

ستصل بكامل مواصفاتها “الناقصة”.
 لذا هرع المالكي الى روس�يا ليش�تري طائرة خارج�ة عن الخدمة 
في الجيش الروس�ي العتيد، ومحظورة االستخدام بسبب مشكالت فنية 
خط�رة فيها من طراز “انتنوف” التي تبيعها موس�كو ال�ى دول اميركا 
الالتينية والس�ودان التي س�قطت على اراضيها خمس طائرات من هذا 

الطراز خالل اقل من ستة اشهر في عملياتها ضد دارفور وابيي.
ومن موس�كو الى براغ، طار المالكي، ليشتري السالح مجددا، وهنا 
ما رش�ح من تسريبات على انه س�يعود الى موسكو في زيارة خاطفة، 
ليش�تري مزي�داً من االس�لحة “التالفة” فق�ط ليفرغ مخازن الس�الح، 
وينقذ االقتصاد الروس�ي الذي وصلت نس�بة العجز في�ه الى 512 مليار 
دوالر، ولربم�ا ايضا لمس�اعدة “النظ�ام الصديق” في س�وريا باالعتدة 
واالس�لحة. في براغ عاصمة، التش�يك، التي حتى االن لم تس�لم اسلحة 
ال�ى الع�راق تعاقد عليها النظام الس�ابق اواخر الثمانين�ات، وبقيت في 
مخازن الدولة “الشيوعية السابقة والمنشطرة الى قسمين”، ولم تنجح 
محاوالت العراق بعد 2003 في اس�تعادتها، ألس�باب بس�يطة، وهي ان 
جزءاً كبيراً من تلك االس�لحة “تال�ف بتقادم الزمن وعدم الصيانة”، براغ 
اش�ترطت صيانة على حساب العراق، فضال عن اجور بقاء تلك االسلحة 
في مخازنها، لربما تظل االس�لحة الجديدة في المخازن أيضاً !!، وس�ال 
لعاب المالكي، حين اس�قطت تش�يك جزءاً من المديوني�ة العراقية لها، 
مقاب�ل اغراء بغداد على ش�راء طائرة من “العص�ر الحجري” من طراز 
“ال 159”، طائرة اقل م�ا يمكن وصفها بأنها “خردة لعب” ليس اكثر!! 
وتش�به الى ح�د كبير “البط�ة مورتن” ف�ي المسلس�ل الكارتوني نيلز. 
سقطت من قائمة التس�ليح الدولي لجهة االخطاء الفنية فيها، وبسبب 
نظامه�ا التصميم�ي والذي ال يقيها من انظمة الدف�اع الجوي، او اجراء 

مناورات قتالية في الجو.
وفي هذه الصفقة التش�يكية ضاعت مليار دوالر جديدة، عالوة على 
اربع�ة مليارات ضاعت في روس�يا. العراق، فقد ش�رعية التفكير، لذا ال 
ب�د من اقامة “حج�ر” على العقليات “السياس�ية”، وايجاد وصي كامل 
االهلي�ة علي�ه. تفاديا ألي “أفكار عظيمة” كالتي ي�دار بها البلد االن من 

قبل الطبقة السياسية الحاكمة.
وعن التاريخ السيئ ل�”البطة مورتن” التشيكية، انها قديمة الصنع 
وتقل سرعتها عن سرعة الصوت، تستخدم للتدريب او كطائرات مقاتلة 
خفيف�ة. ولم تتمك�ن براغ م�ن بيع هذه الطائ�رات لجهة غي�ر الجيش 
التشيكي وستمثل بذلك الصفقة العراقية نجاحا كبيرا لصناعتها الحربية 
المتردي�ة !!. الع�راق الحريص على حماية “اجوائه” اش�ترى 24 طائرة 
منها، بينها اربع طائرات مجانا وتس�لم خالل س�بعة اشهر، ما يثبت ان 
هذه الصفقة يعتريها فساد كبير متورط فيها رئيس الوزراء، واذهب الى 

القول انه يجب محاكمة المالكي ب�”تهمة الخيانة العظمى”. 
الس�فارة األميركي�ة في بغداد م�ن جهتها، اش�ارت “ذراً للرماد في 
العي�ون” إلى وج�ود صفقات تس�لح ب�”مليارات الدوالرات”، وبحس�ب 
الناطق باس�م الس�فارة ان هن�اك نح�و 467 طلبية تس�لح عراقية من 
أمي�ركا قيمته�ا 12.3 ملي�ار دوالر، ما يعن�ي ان صفقات الس�الح التي 
وقعها المالكي وس�يوقعها قريبا س�تبلغ 18 مليار دوالر!، ما قد يجعله 

يستغني عن قانون البنى التحتية “األقل فساداً” !!.

»البطة مورتن« حتمي سامء العراق
صفـاء خلـف

مقال ظني

أش�ارت الس�فارة األميركية في العراق إلى 
وج�ود صفقات تس�لح ب�”ملي�ارات الدوالرات” 
بي�ن واش�نطن وبغ�داد تتضمن عتاداً عس�كرياً 
متنوعاً، مش�دداً عل�ى ان بغداد تعط�ي األولوية 
لألسلحة األميركية بصفقاتها، وذلك بعد يومين 
م�ن توقي�ع بغداد عل�ى اتفاقية ضخمة لش�راء 
األسلحة من روس�يا.وقال ناطق باسم السفارة 
رداً على س�ؤال بش�أن الموقف من الصفقة مع 
روس�يا “نش�ير إلى ان الحكومة العراقية أكدت 
مراراً على أفضلية الواليات المتحدة كشريك في 
ما يتعلق بأغراض التسلح”. ولفت الناطق باسم 
الس�فارة األميركية إلى وجود 467 طلبية تسلح 
عراقي�ة من أمي�ركا قيمتها 12.3 ملي�ار دوالر.
وأضاف “نحن ندعم بش�كل كامل جهود ش�راء 
)الع�راق( معدات تتوافق م�ع حاجاته الدفاعية 
المش�روعة ونحن ملتزمون بالعمل معه لتنفيذ 
صفق�ات المع�دات العس�كرية بأس�رع وق�ت 

ممكن”.
• سي ان ان 

السفارة: العراق
 يعطي األولوية لألسلحة 

األمريكية بصفقاته
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ع�اد اله�دوء إىل مي�دان التحري�ر بوس�ط 
القاه�رة بعد اش�تباكات بني أنص�ار الرئيس 
امل�ري محمد م�ريس ومعارض�ني له خلفت 
ع�رات الجرحى، يف أثن�اء مظاه�رة للتنديد 
بتربئ�ة املتهم�ني يف قضي�ة موقع�ة الجم�ل. 
وقال�ت تقاري�ر أن األوضاع ه�دأت يف امليدان، 
واح�دة”،  “إي�د  هتاف�ات  املتظاه�رون  وردد 
وس�ط مطالبات من القوى السياسية بإنهاء 
التظاه�رات حت�ى ال تعط�ى فرص�ة للث�ورة 
املضادة. وأكد شهود عيان أن جماعة اإلخوان 
املس�لمني وح�زب الحري�ة والعدال�ة طلبوا يف 
وق�ت س�ابق م�ن أنصاره�م االنس�حاب من 
ميدان التحرير حقنا للدماء، بينما توجه آالف 
املتظاهري�ن إىل مكت�ب النائ�ب الع�ام ورددوا 
هتاف�ات معادية ل�ه. وجاء ذلك بع�د أن نفت 
جماعة اإلخوان أن يكون أحد من عنارصها يف 
ميدان التحرير يف أثناء االش�تباكات بني أنصار 
م�ريس ومعارضي�ه، ألن موعد نزوله�ا امليدان 
كان بعد صالة العر.وذكرت هيئة اإلس�عاف 
الرتاش�ق  خ�الل  أصيب�وا  أش�خاص   110 أن 
بالحج�ارة الذي دار ب�ني الطرفني. وقد امتدت 
االش�تباكات إىل ش�وارع متفرعة م�ن امليدان، 
وق�ال ش�هود عي�ان إن بع�ض املتظاهري�ن 
أرضم�وا الن�ار يف حافلت�ني يقال إنهم�ا كانتا 
تنقالن متظاهرين لجماعة اإلخوان من إحدى 
املحافظات. وقد أع�رب حزب الحرية والعدالة 
عن حزنه وأسفه لألحداث التي شهدها ميدان 
التحرير خ�الل تظاهرات الجمعة، ورأى أن ما 
حدث كان نتيجة لالحتقان الذي زرعه البعض 
يف نفوس الشباب املش�اركني يف املظاهرة.كما 
ع�رب الح�زب يف بي�ان له عن أس�فه مل�ا حدث 
للحافلت�ني اللتني قال إنهما نقلتا أعضاء له إىل 
القاهرة، مدينا أيضا هجوما عىل مقر الجماعة 
يف مدين�ة املحل�ة الك�ربى بدلت�ا مر.وق�ال 
الحزب يف بيانه إنه تصور أن يتحد املتظاهرون 

م�ن الحزب واملتظاهرون الذي�ن يعارضونه يف 
رفض ال�رباءة للمتهمني بقتل الثوار يف موقعة 
الجمل. وأض�اف أن “املصال�ح الضيقة كانت 
عنوان�ا أساس�يا للبع�ض، وهو م�ا دفعنا إىل 
مطالبة أعضاء وش�باب الحزب برتك امليدان”.  
من جهت�ه، أدان مجل�س ال�وزراء األحداث يف 
بي�ان، وق�ال أنها تعرق�ل الجهود السياس�ية 

واالقتصادي�ة للحكوم�ة. وأض�اف أن رئي�س 
الوزراء هش�ام قندي�ل يدعو جمي�ع األطراف 
املوجودة يف ميدان التحرير وغريه من امليادين 
واألماكن إىل االبتعاد عن أي عمل يشوه صورة 
مر الجديدة.من جهة أخرى، نقلت وس�ائل 
اإلع�الم عن النائ�ب العام امل�ري عبد املجيد 
محمود قوله، أنه باق يف منصبه وس�يذهب إىل 

مقر عمله، وإنه رفض ضغوطا وتهديدات من 
الحكوم�ة برتك منصبه وقبول منصب س�فري 
مر بالفاتيكان.وجاء قرار نقله كسفري من 
قبل الرئيس مريس ُبعيد تربئة 24 من مسؤويل 
نظ�ام الرئي�س املخل�وع حس�ني مب�ارك من 
الته�م املوجه�ة إليهم بالتحري�ض عىل أعمال 
العنف التي اس�تهدفت متظاهرين يف القاهرة 

يومْي 2 و3 ش�باط 2011، وأس�فرت عن عدة 
قتىل ومئ�ات الجرحى وُعرفت إعالميا بموقعة 
الجمل، حيث اس�تخدم فيها املهاجمون جماال 

وخيوال. 
وأث�ارت تل�ك األح�كام حالة من الس�خط 
ُترجم�ت إىل احتجاج�ات واتهام�ات للنياب�ة 
العامة بالتقصري يف تقديم ملفات تتضمن أدلة 

قوي�ة تدين املتهمني يف ه�ذه القضية. وكانت 
جماع�ة اإلخ�وان املس�لمني وبع�ض األحزاب 
والقوى قد دعت إىل مظاهرات يف ميدان التحرير 
أم�س األّول الجمعة تندي�دا بتربئة املتهمني يف 
هذه القضي�ة األربع�اء املايض.وتظاهر آالف 
املريني يف مي�دان التحرير للمطالبة بتطهري 
القض�اء وإع�ادة محاكمة املتهم�ني يف قضية 
موقعة الجمل، وذلك بعد مناوش�ات ش�هدها 
امليدان بني متظاهرين مؤيدين للرئيس مريس 
وآخري�ن معارضني له، مم�ن ينتمون لتيارات 
“مدني�ة” رفع�ت ش�عار “جمعة الحس�اب”، 
ودعت إىل محاسبة الرئيس عن املائة يوم األوىل 
م�ن حكمه.وطالب املتظاه�رون الذين رفعوا 
ش�عار “جمعة القصاص” بإعادة التحقيقات 
يف قضية موقعة الجمل، وتطهري أجهزة الدولة 
من الفس�اد خاص�ة اإلع�الم والقضاء.وقالت 
تقاري�ر يف القاه�رة إن املتظاهري�ن وجدوا يف 
حكم تربئة املتهمني بموقعة الجمل “نوعا من 
الردة السياسية والقانونية”، وتحدث عن حالة 
من االنقس�ام الس�يايس والثوري يف الش�ارع 
املري.كما احتشد مواطنون ينتمون لتيارات 
سياسية وفكرية وحركات وائتالفات مختلفة 
يف ميدان التحرير وسط القاهرة، للمشاركة يف 
فعاليات مظاهرة مليونية “جمعة الحس�اب” 
ملواجه�ة الرئيس مريس بحجم اإلنجازات التي 
وعد بتحقيقها بعد 100 يوم من توليه الرئاسة، 
واملقارنة بني تلك الوع�ود وبني ما تم تحقيقه 
منها ع�ىل أرض الواق�ع. وكان الرئيس مريس 
د بحل خمس أزمات يعانيها املواطنون  قد تعهَّ
خ�الل املائة يوم األوىل من توليه منصب رئيس 
الجمهورية رسمياً، وهي أزمات رغيف الخبز، 
والنظافة، واألمن، واملرور، والطاقة.يف غضون 
ذلك، أكد مريس أن هناك سعيا حثيثا ملحاسبة 
كل م�ن قال إنهم أجرموا بحق البالد، وتعهد يف 
كلمة ألقاها بمدينة اإلس�كندرية بأنه لن يرتك 
أحدا ممن قال إنهم أفسدوا وتجاوزوا القانون 

من دون عقاب.

في حساب مرسي بعد الـ 100 اليوم

      مايكل جيرسون

كشفت جلس�ات االستماع التي عقدها الكونغرس 
بش�أن هج�وم بنغ�ازي عل�ى القنصلي�ة األميركي�ة، 
الكثي�َر م�ن األمور الت�ي تس�تدعي تفس�يراً من قبل 
اإلدارة األميركية، كما أش�ارت إلى أمور أخرى أخفاها 
المس�ؤولون األميركيون عن الرأي العام، فلو أحس�نا 
الظ�ن بإدارة أوباما، يمكن الق�ول إن وزارة الخارجية 
لم تتخذ اإلجراءات الضرورية لحماية القنصلية بعدما 
تصاع�دت التحذي�رات م�ن وج�ود أخطار ص�ّرح بها 
مس�ؤولون على األرض، وهو ما يمثل فشالً ذريعاً في 
تقدي�ر األمور. لكن الفش�ل لم يتوقف عن�د ذلك الحد، 
ب�ل تع�داه إلى فش�ل آخر ف�ي مصارح�ة األميركيين 
ومكاش�فتهم بالحقيق�ة. فأليام عديدة بع�د الحادث 
المؤل�م، انخ�رط مس�ؤولو اإلدارة ف�ي الك�ذب عل�ى 
األميركيي�ن، علماً بأنها أي�ام كافية ليتضح ألوباما أن 
التكهنات األولى بش�أن الهجوم كان�ت غير صحيحة. 
فق�د كان م�ن الصعب عل�ّي تخيل وزي�رة الخارجية، 
هي�الري كلينت�ون، وس�فيرتنا ل�دى األم�م المتحدة، 
س�وزان رايس، وهم�ا تتطوع�ان لبث مزاع�م واهية 
بش�أن هجوم بنغ�ازي باعتب�اره رد فع�ل عفوي من 
قبل الجماهير الغاضبة على الفيلم المس�يء لإلسالم 
ال�ذي ظهر عل�ى موقع اليوتي�وب، بدالً م�ن أن يكون 
عم�اًل إرهابي�اً مبيتاً... ليبقى الس�ؤال: م�ن أعطاهم 

المعلوم�ات الخاطئ�ة؟ ولم�اذا؟ ه�ذه فق�ط بع�ض 
الخي�وط التي يتعين مالحقته�ا لمعرفة ما جرى على 
نح�و دقيق. غير أن ما حدث عق�ب الهجوم والطريقة 
الت�ي تعاملت بها إدارة أوباما م�ع الوضع ليس مجرد 
فضيحة، ب�ل هو عرض لم�رض متأصل ف�ي اإلدارة، 
فنحن أمام مس�ؤولين يلج�أون ألية حجة مهما كانت 
واهي�ة لصرف الحديث عما يج�ري حقيقة على أرض 
الواق�ع والمتمث�ل ف�ي اس�تمرار الص�راع الدولي ضد 
الجماع�ات اإلرهابية.وف�ي هذا الس�ياق ليس التورط 
المحتمل لتنظيم “القاعدة” في هجوم بنغازي س�وى 
جزء من القصة األشمل، فمع أن األخطار الناشئة عن 
أفغانس�تان وباكس�تان واليمن بات�ت معروفة، إال أن 
“القاعدة” بدأت أيضاً تحش�د قواها في العراق، حيث 
تضاعف حجمها خالل السنة الماضية. ورغم الضعف 
ال�ذي لح�ق بالق�وة التنظيمي�ة ل�”لقاعدة”، بس�بب 
الضربات المتالحقة، ما زالت أيديولوجيتها مس�تمرة 
وحي�ة تس�تغلها الجماع�ات الموالي�ة الت�ي توظ�ف 
المش�اكل المحلية لتعزيز صفوفها، سواء تعلق األمر 
بجماعة “بوكو حرام “التي تشن هجمات ضد الكنائس 
ف�ي نيجيري�ا، أم “ش�باب المجاهدي�ن” الت�ي تقاتل 
القوات الصومالية، أو اإلس�الميين المرتبطين بتنظيم 
“القاعدة في المغرب اإلسالمي” الذين يسيطرون على 
أجزاء كبيرة من مالي.والحقيقة أنه رغم تلك األخطار 
المحدق�ة، تبق�ى اس�تجابة إدارة أوبام�ا متناقض�ة، 
فالرئي�س مس�تعد، كم�ا يب�دو، للضغط عل�ى الزناد 

وإرسال الطائرات بدون طيار لقتل المشتبه فيهم كلما 
تس�مية ارتأى ذلك، لكنه ما زال متردداً إزاء 

اإلرهاب المس�تمر واإلش�ارة 
إليه أمام ال�رأي العام.ومع 
ف�ي  الديمقراطيي�ن  أن 
األخير  الحزب�ي  مؤتمرهم 
أثاروا موضوع قتل بن الدن 
باعتب�اره أح�د اإلنج�ازات 
المهم�ة للرئي�س أوبام�ا 

في المجال األمني، 
األم�ر  أن  إال 

في  يبق�ى 
لنهاي�ة  ا

ج�زءاً م�ن التاري�خ وال يفي�د ف�ي معرك�ة اإلره�اب 
الرئيس.ولمعرف�ة س�بب  ينكره�ا  الت�ي  المس�تمرة 
التناق�ض في موقف اإلدارة يمكن الركون إلى عدد من 
التفس�يرات التي تبدأ باإلكراهات السياس�ية؛ فأوباما 
يري�د أن ينظر إليه األميركي�ون باعتباره الرئيس الذي 
أنهى الحروب بدل السياس�ي ال�ذي بدأها، لذا كان من 
المناسب له إعالن الهزيمة اإلستراتيجية ل�”القاعدة” 
ع�وض االعت�راف بوجود جبه�ات أخرى ف�ي الحرب 
عل�ى اإلره�اب. وباالرتب�اط م�ع العوامل السياس�ية 
الضاغطة على أوباما، يمكن اإلش�ارة أيضاً إلى تململ 
قاعدت�ه االنتخابي�ة م�ن اليس�ار المتحفظي�ن عل�ى 
اس�تخدام الطائرات بدون طيار، والذين يحاول أوباما 
الحفاظ عليهم وع�دم دفعهم إلى صفوف المعارضة.

ويمكن أيضاً أن يك�ون أوباما وفريقه غير مرتاحين 
أيديولوجياً لفكرة الحرب المتواصلة على اإلرهاب، 
والت�ي يش�عرون بأنه�م مضط�رون لخوضها، 

فه�م وصل�وا إل�ى الس�لطة بعن�وان 
عريض حاولوا م�ن خالله إعادة 
باعتبارها  الح�رب  صياغ�ة 

عملي�ة مؤقتة ضد “القاع�دة”، لكنهم وج�دوا -وهم 
يمارسون الس�لطة- أن خطر التش�دد اإلسالمي أكبر 
م�ن “القاعدة”، وأن هذه األخيرة ليس�ت س�وى جزء 
من الص�ورة، لذا قام أوباما بما ه�و ضروري وحارب 
تل�ك التنظيم�ات، لكن�ه كرج�ل ينح�در م�ن اليس�ار 
اس�تصعب أخالقياً عل�ى األقل االعت�راف بذلك.غير أن 
التفس�ير األكث�ر إزعاج�اً لموق�ف أوبام�ا المتناقض 
ه�و االعتبارات المتعلق�ة بأفغانس�تان، فالتقليل من 
خط�ر “القاع�دة” وارتباطها ب�”طالبان” يس�ّرع من 
خطط االنس�حاب من أفغانس�تان ويقنع األميركيين 
بوجاهته�ا، لكن مهما كان�ت االعتب�ارات التي تحرك 
تفكير أوبام�ا وطريقة تعامله م�ع تهديدات اإلرهاب 
الماثل�ة، فإن النتائج س�تكون وخيمة، فاالضطرابات 
الناجم�ة ع�ن “الربيع العربي” في الش�رق األوس�ط، 
والفراغ السياس�ي الموجود ف�ي أفريقيا، خلقت كلُّها 
أج�واَء مواتيًة لتنام�ي خطر اإلرهاب، 
وهي الرواية التي ال تستس�يغها إدارة 
أوباما وتفضل االلتفاف عليها ما يجعل 
الش�عب األميركي غير مس�تعد لمواجهة 
أن المشكلة  االحتماالت كافة.والخالصة 
التي كش�ف عنه�ا هج�وم ليبيا 
بانعدام  ليس�ت مرتبط�ة فق�ط 
الكف�اءة والخديع�ة، ب�ل متصلة 
أكثر برئي�س يخوض حرباً، لكنه 

يرفض التصرف على أنه كذلك.

جيش من السلفيني مقابل تظاهرة الليرباليني !!

أوباما ضد اإلرهاب.. حرب غري معلنة

البنتاغون يتخلىَّ عن قاعدة عسكرية يف بنغازي

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أن  اإلس�رائيلي  الجي�ش  أعل�ن 
الطي�ران الحرب�ي اإلس�رائيلي ش�ن 
صباح أمس السبت ثالث غارات جوية 
على غزة بعد سقوط صاروخ أطلقته 
مجموع�ة مس�لحة فلس�طينية من 
القطاع الجمعة على منطقة سكنية 
جنوب إسرائيل.وقال الجيش في بيان 
أن الطائرات اإلس�رائيلية اس�تهدفت 
“موقعا لنش�اط إرهابي في ش�مال 
قطاع غزة وموقعين لنش�اط إرهابي 
في وسط القطاع”، موضحا انه “تم 
تأكيد توجيه ضربات مباش�رة” على 
المواق�ع. وتابع البي�ان أن “المواقع 
اس�تهدفت ردا على إط�الق صاروخ 

على جنوب إسرائيل”.
وكانت الش�رطة اإلس�رائيلية قد 
ذكرت أن الصاروخ انفجر قرب مبنى 
ف�ي مدينة نتيفوت من دون أن يلحق 
أض�رارا كبي�رة بحس�ب المعلومات 
األولية. إال أن ش�خصا تمت معالجته 
بسبب إصابته بصدمة وفق المتحدثة 

باسم الشرطة لوبا سمري.
بع�د  الص�اروخ  إط�الق  ويأت�ي 
سلسلة عمليات مش�ابهة من قطاع 
غزة وغارات إس�رائيلية على القطاع 
مخ�اوف  أث�ار  م�ا  الفلس�طيني، 
م�ن تصعي�د جدي�د بي�ن المقاتلين 

اإلسرائيلي.  والجيش  الفلس�طينيين 
وتبن�ت عملي�ات إط�الق الصواري�خ 
األخي�رة مجموع�ة س�لفية وكذل�ك 
حركتي حم�اس والجهاد اإلس�المي 
اللتين نددتا “بالعدوان المستمر” من 

إسرائيل على قطاع غزة.
وهذه المرة األول�ى منذ التصعيد 
بي�ن  العن�ف  اعم�ال  ف�ي  األخي�ر 
غ�زة  ف�ي  المس�لحة  المجموع�ات 
والجي�ش اإلس�رائيلي ف�ي حزي�ران 
الماض�ي الت�ي تعل�ن فيه�ا حماس 
مسؤوليتها عن إطالق صواريخ على 

إسرائيل.
الت�ي  حم�اس  حرك�ة  وتس�عى 
إل�ى  غ�زة،  قط�اع  عل�ى  تس�يطر 
المحافظة رس�ميا على هدنة هش�ة 
مع الجي�ش اإلس�رائيلي؛ إال أن هذه 
الهدنة ال تمنع منظمات مسلحة من 
القطاع تنتمي خصوصا إلى التيارات 
الس�لفية م�ن إط�الق صواريخ على 

إسرائيل.
وقتل ناش�ط فلس�طيني االثنين 
ج�راء غ�ارة إس�رائيلية عل�ى مدينة 
رف�ح جن�وب قط�اع غ�زة أدت أيضا 
ال�ى س�قوط حوالي عش�رة جرحى 
 480 نح�و  مدنيون.وأطل�ق  بينه�م 
صاروخا من غزة على إس�رائيل منذ 
مطلع العام بحس�ب حصيلة للجيش 

اإلسرائيلي.

توقعات بتوسع الحرب

إرسائيل تطلق طائراهتا وصوارخيها 
يف سامء غّزة      المستقبل العراقي/ وكاالت

قال�ت مص�ادر حكومي�ة أمريكية 
أن جه�ود املخاب�رات األمريكية يف ليبيا 
منيت بنكس�ة كبرية بسبب التخيل عن 
منش�أة يف بنغ�ازي وصفته�ا صحيفة 
املركزي�ة  للمخاب�رات  بأنه�ا »قاع�دة 
عقده�ا  جلس�ة  بع�د  األمريكي�ة« 

الكونغ�رس األس�بوع املايض.واخيل 
موق�ع املخاب�رات الواق�ع ع�ىل بعد 
كيلومرتي�ن من الس�فارة األمريكية 
التي اس�تهدفها متشددون يف هجوم 

وق�ع يف 11 أيل�ول م�ن األمريكيني بعد 
الس�فري  قت�ل  إىل  أدى  ال�ذي  الهج�وم 

األمريك�ي كريس�توفر س�تيفنز. وقتل 
ثالثة أمريكيني آخرين يف الهجمات عىل 
املبان�ي الت�ي كان�ت تش�غلها الواليات 
املتحدة من بينهم اثنان أصيبا يف انفجار 
مورتر يف املجمع الرسي. وقالت مصادر 

حكومية رشيطة عدم نر اس�مها أن 
نر ص�ور األقم�ار االصطناعية التي 
أظه�رت مكان املوق�ع وتصميمه جعل 
م�ن الصعب أن لم يكن مس�تحيال عىل 
وكاالت املخابرات ش�غل هذا املكان من 
جديد. وقالت املصادر أن هذا املوقع كان 
يس�تعمل من بني أم�ور أخرى كقاعدة 
لجمع املعلومات عن انتش�ار األسلحة 
الت�ي نهب�ت م�ن ترس�انات الحكومة 
الليبي�ة بم�ا يف ذل�ك صواري�خ ارض 
ج�و. وأضافت ان التجهي�زات األمنية 
له�ذا املوقع بم�ا يف ذل�ك التحصينات 
وأجهزة االستش�عار والكامريات كانت 
أكثر تطورا م�ن التجهيزات التي كانت 

الت�ي  الفي�ال املس�تأجرة  موج�ودة يف 
قتل فيه�ا س�تيفنز.وقالت املصادر أن 
وكاالت املخابرات ستجد وسائل أخرى 
لجم�ع املعلوم�ات يف ليبي�ا يف إعق�اب 
إس�قاط الزعي�م الليبي معم�ر القذايف 
يف العام املايض.وقال مس�ؤول أمريكي 
»بنغ�ازي لعبت دورا حاس�ما يف ظهور 
ليبي�ا الجدي�دة وس�تواصل فع�ل ذلك. 
ومن املنطقي أن نعود إىل هناك ملواصلة 
بناء العالقات«.وبدأ النقاش العام لهذا 
املوقع البالغ الرسية بجلس�ة اس�تماع 
مث�رية للجدل عقدته�ا األربع�اء لجنة 
اإلرشاف واإلص�الح الحكومي بمجلس 
الن�واب األمريكي التي تحق�ق فيما إذا 
كانت ه�ذه األخط�اء األمني�ة تعرض 
وزارة  للخطر.ون�رت  األمريكي�ني 
الخارجي�ة األمريكية ص�ورة التقطتها 
األقمار الصناعية تظهر موقعني وهما 
الفيال املس�تأجرة التي كانت تستخدم 
كمق�ر للبعث�ة الدبلوماس�ية الخاصة 
واملجمع الذي وصفه مسؤولون بشكل 
غام�ض بأنه »ملح�ق« او »منزل امن« 
للدبلوماس�يني. وتع�رض كال املبني�ني 
لهجمات من متش�ددين يعتقد أن لهم 
صل�ة بالقاع�دة. وقال مس�ؤولون انه 
بع�د اجتياح املجم�ع الدبلومايس هرع 
أف�راد أمريكيون وليبيون بس�يارات إىل 
املوق�ع الثان�ي حي�ث ص�دوا موجتني 
الم�ب  ش�ارلني  الهجمات.وق�ال  م�ن 
وه�و مس�وؤل كب�ري يف مكت�ب األمن 
الدبلومايس بوزارة الخارجية األمريكية 
للنواب أن املجمع الرسي أصيب »بثالث 

إصاب�ات مبارشة«.وقت�ل جلني دورتي 
وت�ريون وودز وهما مس�ؤوالن أمنيان 
أمريكي�ان كب�ريان هناك فيم�ا وصفه 
مس�ؤولون أمريكي�ون بهج�وم مورتر 
مؤسف. وفر يف نهاية األمر 37 شخصا 
إىل مط�ار بنغازي.ولدى عرض الصورة 
ش�كا جاس�ون تش�افيتز وه�و عضو 
كب�ري يف اللجنة م�ن أن النقاش انجرف 
إىل »مس�ائل رسية تتعامل مع مصادر 
وأساليب« وحذفت الصورة من العرض 
العام. ولم يستخدم أحد خالل الجلسة 
املركزي�ة  املخاب�رات  »قاع�دة  تعب�ري 
األمريكي�ة« لوص�ف هذه املنش�أة.ويف 
الصباح التايل كتب�ت دانا ميلبانك وهي 
كاتبة عمود بصحيفة واشنطن بوست 
أن »االس�تجواب األحم�ق« الذي قامت 
ب�ه اللجن�ة لش�هود وزارة الخارجي�ة 
لم يرتك ش�كا يذك�ر يف أن املجمع الذي 
ظه�ر يف الص�ورة »قاع�دة للمخابرات 
املركزية األمريكية«.واتهم مركز التقدم 
األمريكي وهو مركز بحثي بواش�نطن 
له عالق�ات بإدارة الرئيس باراك اوباما 
الجمهوريني بالكشف عن »موقع قاعدة 
رسي�ة للمخاب�رات األمريكية«.واته�م 
الجمعة دتش ربرس�بريجر وهو عضو 
ديمقراط�ي كب�ري يف لجن�ة املخاب�رات 
بمجلس الن�واب األمريكي الجمهوريني 

بسوء التعامل مع املعلومات الرسية.
ول�م يكن لدى املتحدثني الرس�ميني 
باس�م وزارة الخارجية والبيت األبيض 
املخاب�رات  ل�دى  يك�ن  ول�م  تعلي�ق. 

األمريكية تعليق أيضا.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

تع�رض مكتب تابع لحمل�ة الرئي�س األميركي باراك 
أوبام�ا االنتخابي�ة ف�ي دنفر بوالي�ة كول�ورادو “غرب” 
إلطالق نار أمس األّول الجمعة, مما أدى إلى تحطم زجاج 
الواجهة من دون التسبب بأية إصابات, بحسب الشرطة. 
وقال�ت المتحدثة باس�م ش�رطة دنف�ر راكي�ل لوبيز إن 
أح�داً لم يصب ف�ي إطالق النار, بالرغم م�ن وجود فريق 
الحملة داخ�ل المكتب لحظة وق�وع الحادثة خالل فترة 

بعد الظهر. وأضافت أن الطلقة النارية على ما يبدو كان 
هدفها المبنى. وأشارت لوبيز إلى أن لدى الشرطة وصفا 
لس�يارة مش�تبه فيها, وأن المحققين يش�اهدون فيديو 

المراقبة لمعرفة ما إذا كان يمكن تحديد السيارة. 
وذكرت لوبيز أن مفتش�ي الش�رطة ال يعرفون شيئا 
عن أي تهديدات وجهت لحملة أوباما, كما أنهم يدرسون 
كل االحتماالت.وامتنع المس�ؤولون في حملة أوباما عن 
اإلدالء بأي تعليق على الفور. وتجرى االنتخابات الرئاسية 

األميركية في 6 تشرين الثاني المقبل.

ض إلطالقات نارية مكتب أوباما يتعرىَّ
حمايته امتنعوا عن التصوير

ّ ّ



Apago PDF Enhancer

خصصت الخميس من كل اسبوع موعدًا لمقابلة المواطنين

اخبار ومتابعات6
www.almustakbalpaper.net

 العدد )  364  (  االحد  14  تشرين االول  2012

تعلن المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب إحدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن حاجتها لتجهيز تراكيب إنارة 
صودي�وم وزئبقي م�ع المصابيح المدرجة تفاصيلها في القائمة المرفقة طيا من منش�أ أوربي او آس�يوي وعلى 
حس�اب الخطة االستثمارية فعلى الراغبين من المكاتب والش�ركات المسجلة رسميا داخل العراق والحائزين على 
هوية غرفة تجارة نافذة مراجعة شعبة قطع المناقصات في مقر المديرية العامة في محافظة البصرة شارع 14 
تموز مقابل مستش�فى بن غزوان ف�ي البصرة للحصول على المواصفات الفنية المعدة لذلك والش�روط القانونية 
لق�اء مبلغ ق�دره) 100000 ( مائة الف دينار غير قابل�ة للرد وتقديم العطاءات في ظرفي�ن مغلقين احدهما فني 
ويحتوي على المواصفات الفنية وكافة المستمس�كات المطلوبة في شروط المناقصة والصك المصدق أو خطاب 
الضمان بمبلغ التأمينات األولية 1% من المائة من قيمة العطاء المقدم من احدى المصارف المعتمدة وفترة التجهيز 
واألخر تجاري يحتوي على األسعار بالدينار العراقي ويكتب على الظرفين رقم المناقصة وتاريخ الغلق ويوضعا في 
صندوق العطاءات في مقر المديرية العامة وبعكسه ال يتم استالم العطاء علما ان اخر موعد الستالم العطاءات هو 
الس�اعة 1300 ظهرا ليوم األحد المصادف 2012/11/4 على ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 900 صباحا من اليوم 
التال�ي لغل�ق المناقصة وبحضور ممثلي أصحاب العطاءات مع لجنة الفتح علما انه س�وف يعقد المؤتمر الخاص 
باإلجابة على استفس�ارات المش�اركين يوم األحد المصادف 2012/11/4 الساعة 1300 ظهر وسيهمل أي عطاء 
غير مس�توفي للش�روط القانونية أو يرد بعد موعد الغلق والمديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من 

ترسو عليه المناقصة اجور النشر واإلعالن .

28 / D /2012 قائمة بالمواد المطلوبة الخاصة بالمناقصة المرقمة
1- تركيب إنارة 400 واط صوديوم         عدد 700
2- تركيب إنارة 400 واط زئبقي            عدد 600
3- تركيب إنارة 250 واط صوديوم         عدد 850
4- تركيب إنارة 250 واط زئبقي            عدد 600

5- تركيب إنارة 125 واط زئبقي           عدد 1500
6- مصباح إنارة 400 واط صوديوم        عدد 700
7- مصباح إنارة 400 واط زئبقي          عدد 600

8- مصباح إنارة 250 واط صوديوم        عدد 850
9-  مصباح إنارة 250 واط زئبقي           عدد 600

 10- مصباح إنارة 125 واط زئبقي          عدد 1500
 11- جوك 400 واط لتركيب اإلنارة         عدد 1500   

تعلن رئاس�ة جامعة واسط شعبة العقود الحكومية الكائنة في مدينة الكوت عن وجود المناقصة العامة المرقمة 
)6/ اس�تثمارية /2012( لمش�روع )أبنية مجمع رئاسة الجامعة / مكون بناية الجناح اإلداري ويتكون من طابقين 
تحت�وي على مكات�ب وقاعة كبي�رة لالجتماعات( ضمن الموازنة االستش�ارية لس�نة 2012/ التبوي�ب / النوع )2( 
تفصي�ل )12( التسلس�ل )17( , فعلى الراغبين باالش�تراك ممن توج�د لديهم القدرة والكفاءة م�ن ذوي االختصاص 
والذين يحملون هوية تصنيف المقاولين )الدرجة الرابعة / الصنف/ إنش�ائية/ حد أدنى( نافذة ووفق النموذج النافذ 
والمعتم�د من قبل وزارة التخطيط وتكون خاضعة لتأييد صحة الصدور ومن الش�ركات المتخصصة والمس�جلة في 
دائرة تس�جيل الش�ركات / وزارة التجارة.. وتمتلك ش�هادة تأس�يس مصدقة, مراجعة ديوان رئاسة جامعة واسط / 
ش�عبة العقود الحكومية للحصول على كافة مس�تندات المناقصة وهي تش�تمل على )المخططات – المواصفات – 
جداول الكميات – الش�روط العامة للمقاوالت – تعليمات الى مقدمي العطاءات – اس�تمارة تقديم العطاء – استمارة 
الترجيح( مقابل مبلغ قدره )300000( ثالثمائة ألف دينار عراقي غير قابل للرد.. علما بأن مبلغ التأمينات األولية هو 
بنس�بة )1%( من مبلغ العطاء تقدم على ش�كل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رسمي من مصرف 
عراقي معتمد ويذكر فيها اسم ورقم المناقصة وان ال يكون مشروطا ويدفع حين الطلب وتذكر فيه مدة نفاذيته وان 
يكون صادراً عن احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر عنه وبتوقيع المدير 
العام أو المدير المفوض أو من ينوب عنهما ويؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باس�م )جامعة واس�ط/ الش�ؤون 
المالية ( يكون نافذا لمدة ال تقل عن )90( تس�عين يوما تبدأ من تاريخ غلق المناقصة على أن تكون التأمينات باس�م 
المدير المفوض للشركة أو المقاول علما بان مدة نفاذ العطاء )90( تسعين يوما تبدأ من تاريخ غلق المناقصة ويقدم 
العط�اء داخ�ل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م ورقم المناقصة مع التوقيع على جميع صفحات ومس�تندات 
المناقصة وتودع لدى مقرر لجنة فتح العطاءات في صندوق حفظ العطاءات , وتعد الشروط المنصوص عليها وكتاب 
اإلحالة مع هذا اإلعالن جزءاً ال يتجزأ من العقد الذي يتم إبرامه مع المقاول أو الش�ركة التي تحال بعهدتها المناقصة 
ويتحمل من ترس�و علية المناقصة أجور النش�ر واإلعالن لكافة المراحل.. علماً بان موعد غلق المناقصة سيكون في 
الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم )االثنين( الموافق 2012/11/5 وبعدها ال يقبل أي عطاء علما بان موعد انعقاد 
المؤتمر الخاص باإلجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة سيكون في يوم األربعاء الموافق 2012/10/24 

في قسم الشؤون الهندسية / رئاسة الجامعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً .
للمزيد من المعلومات حول المستمسكات المطلوبة والشروط العامة للمقاولة يرجى مراسلتنا على البريد 

االلكتروني                                                         أو مراجعة مركز بيع مستندات المناقصة.

تدعو المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية إحدى تشكيالت وزارة الكهرباء الشركات والمكاتب 
من ذوي الخبرة واالختصاص للمشاركة في مناقصة )أعمال صيانة إكمال مخزن رقم )1( في مشروع محطة 
كهرباء الش�مال الحرارية مع أعادة الس�ياج القديم والطرق المؤدية الى المخازن والقي�ام بكافة أعمال اإلنارة 

الالزمة وإيصال الكهرباء(.
فعلى الراغبين بالمشاركة تقديم عطاءاتهم على المناقصة المذكورة والتي يمكن الحصول على مواصفاتها 
وش�روطها من قس�م الش�ؤون التجارية في مقر المديرية الكائن في الباب الش�رقي قرب ساحة الخالني لقاء 
مبل�غ ق�دره )50000( دين�ار فقط خمس�ون ألف دينار غي�ر قابل للرد عل�ى أن يرفق مع العط�اء وصل قبض 
للمناقصة وش�هادة اإلعفاء من الضريبة مع تأمينات أولي�ة قدرها 1% من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو 
خط�اب ضمان من المصارف المعتمدة م�ع مالحظة أن يكون الصك المصدق من المص�ارف األهلية ال يتجاوز 
مبل�غ )5000000( خمس�ة ماليين دينار كح�د أعلى وما زاد عن ذلك يكون من المص�ارف الحكومية  , وتوضع 
جميعه�ا داخل ظرفين مغلقين ومختومين احدهما عرض تج�اري وعرض فني في صندوق العطاءات في مقر 
المديرية مدون عليه رقم المناقصة وتاريخ الغلق علما ان أخر موعد لقبول العطاءات سيكون في الساعة )12( 
ظهراً ليوم )األحد( الموافق 2012/10/28 وس�يهمل كل عطاء غير مس�توفي للشروط او يرد بعد تاريخ الغلق 
والمديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن لثالث صحف 
وان الهوية المطلوبة لالش�تراك بالمناقصة )هوية تصنيف مقاولين/ الدرجة العاشرة/ انشائي( على ان تكون 
الهوية مجددة ونوع بالستك ونافذة مع جلب النسخة األصلية من الهوية عند شراء المناقصة ويمكنكم االطالع 

على تعليمات وشروط المناقصة على موقع االنترنيت : 
 www.iraqelectric.org

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت أمانة بغ�داد عن إعداد خطة 
متكامل�ة لرف�ع االنق�اض م�ن جميع 
بغ�داد  العاصم�ة  وس�احات  ش�وارع 
واصالح جميع التخسفات في خطوط 
المجاري عل�ى ان تنجز جميع االعمال 

قبل نهاية العام الحالي. 
جاء ذل�ك خالل االجتماع الموس�ع 
الذي ترأس�ه امين بغداد عبد الحس�ين 
امان�ة  وكي�ل  بحض�ور  المرش�دي 
بغ�داد للش�ؤون البلدية نعي�م الكعبي 
والمديري�ن العامي�ن للدوائ�ر البلدي�ة 
األربع عش�رة. وجرى خ�الل االجتماع 
مناقش�ة عدد م�ن القضاي�ا المدرجة 
على ج�دول اعماله واتخ�ذت القرارات 
والتوصي�ات المطلوب�ة بش�أنها بم�ا 
يسهم في النهوض بمستوى الخدمات 
ف�ي العاصم�ة بغداد. وذك�رت مديرية 
العالقات واالعالم في بيان صحفي تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
ان “امي�ن بغداد وجه خ�الل االجتماع 
الدوائر البلدية كاف�ة باالعداد والتهيئة 
لتنفي�ذ حملة كبرى لرفع االنقاض من 
مدينة بغداد بع�د ان يتم تحديد جداول 
الكمي�ات والكلف التخمينية الى جانب 
البرك والمس�تنقعات  المباش�رة بردم 
وتنظي�ف العرصات الخالية وتس�ييج 
ماه�و تاب�ع لألمانة منعا الس�تغاللها 
كمواق�ع لرم�ي االنق�اض والنفاي�ات 
داخ�ل االحياء الس�كنية”. واضافت أن 
“أمين بغ�داد وّجه أيضاً الدوائر البلدية 
بض�رورة المباش�رة باعم�ال اص�الح 
جميع التخسفات في خطوط المجاري 
بالتنس�يق م�ع دائ�رة مج�اري بغداد 
وتعويض اغطي�ة المنهوالت المفقودة 
مواصف�ات  ذات  بأخ�رى  والتالف�ة 
جي�دة ال�ى جان�ب تنظي�ف الخطوط 
والمش�بكات ونصب مضخ�ات جديدة 
ذات قدرات عالية في محطات المجاري 
استعداداً لموسم امطار فصل الشتاء”. 
واضافت ان “امين بغداد وّجه بإصالح 
جميع كسور انابيب نقل الماء الصافي 
وصيانة اسيجة الحدائق المتضررة من 
خالل شعب الصيانة في الدوائر البلدية  
وزراعة اكبر عدد من االش�جار التي ال 
تق�ل أطوالها ع�ن مترين الت�ي  تجهز 
من قبل دائ�رة المتنزهات والتش�جير 
من اج�ل زيادة جمالية العاصمة بغداد 

وتحسين واقعها البيئي”. 
واكد امين بغداد خالل االجتماع على 
“سعي االمانة  للحصول على صالحيات 
من لجنة الحشد الوطني تمنح للدوائر 
البلدية لتمكينها من القيام بمش�اريع 
اكساء الطرق بمس�احات تتراوح بين 
50-100 ال�ف مت�ر مرب�ع بالتنس�يق 
مع دائرة المش�اريع، يض�اف الى ذلك 
القي�ام ب�ردم الحف�ر والمطب�ات ف�ي 
الش�وارع الرئيس�ة والفرعي�ة لتأمين 
انسيابية حركة السير وفك االختناقات 
االجتم�اع  تن�اول  كم�ا  المروري�ة”. 
التأكي�د على “اهمية نظافة الجس�ور 
والمجسرات واالنفاق واستمرارية عمل 
المحط�ات التحويلية وال�زام اصحاب 

المولدات االهلية والحكومية بالضوابط 
والتعليمات الناف�ذة الى جانب اهتمام 
الدوائ�ر البلدي�ة بموض�وع ال�واردات 
الس�يما تلك المتأتية من رسوم المهنة 
واالع�الن”. وت�م التأكيد عل�ى ضرورة 
اش�راك المواط�ن ف�ي عملي�ة تقدي�م 
الخدم�ات م�ن خالل ترس�يخ مفاهيم 
الوع�ي البل�دي وض�رورة المحافظ�ة 
عل�ى النظاف�ة والخدم�ات العامة مع 
تخصي�ص جوائز تش�جيعية ألصحاب 
الدور المس�اهمين بش�كل ايجابي في 
نظافة ش�وارعهم وازقتهم ومحالتهم 

السكنية.
من جانب آخر، خصص المرش�دي 
ي�وم الخميس م�ن كل اس�بوع موعداً 
ال�ى  لالس�تماع  المواطني�ن  لمقابل�ة 
مش�اكلهم وايج�اد الحل�ول الس�ريعة 
مديري�ة  ونقل�ت  له�ا.  والمناس�بة 
العالق�ات واإلعالم عن المرش�دي قوله 
ان “توجيه�اً ص�در بتخصي�ص ي�وم 
الخميس من كل اسبوع موعداً لمقابلة 
المواطني�ن ابتداء من الس�اعة الثامنة 
صباح�اً حتى نهاي�ة الدوام الرس�مي 
وط�رح  مش�كالتهم  ال�ى  لالس�تماع 
همومهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمل 
امانة بغ�داد التخاذ االجراءات والحلول 
السريعة والمناس�بة لها”. واضاف ان 
“ه�ذا االجراء يرمي بالدرجة االس�اس 

لالطالع عن قرب على مش�كالت اهالي 
بغداد ومعاناته�م في مختلف القضايا 
الت�ي تدخ�ل ف�ي صل�ب عم�ل امان�ة 
بغ�داد وجمي�ع دوائرها وتش�كيالتها 
وخل�ق قن�اة للتواص�ل بين المس�ؤول 
والمواطن بما يسهم في ايجاد الحلول 

والمعالجات الناجعة”. 
مكت�ب  “اب�واب  ان  واوض�ح 
والمديري�ن  وال�وكالء  بغ�داد  امي�ن 
العامي�ن مفتوح�ة ام�ام المواطني�ن 
مش�كالتهم  ط�رح  يروم�ون  الذي�ن 
واحتياجاتهم بش�كل مباشر بعيداً عن 
الروتين وازالة الحواجز التي تقف بين 
المس�ؤول والمواط�ن م�ن اجل وضع 
المناسبة  القرارات  المعالجات واتخاذ 
بش�أنها فضالً عن تخصي�ص هواتف 
وبري�د الكتروني الس�تقبال ش�كاوى 
المواطني�ن ومقترحاته�م للنظر فيها 

ومعالجتها”.
إلى ذلك، وّجه المرش�دي بتش�كيل 
لجن�ة مش�تركة من ع�دد م�ن االدباء 
واصحاب المكتبات في شارع المتنبي 
وع�دد م�ن االختصاصيي�ن ف�ي بلدية 
مركز الرصافة لتطوير ووضع األسس 
والضواب�ط الصحيحة لع�رض الكتب 
وبيعها في الش�ارع المذكور. جاء ذلك 
خ�الل الجول�ة الميدانية ألمي�ن بغداد 
رافق�ه خالله�ا مدي�ر ع�ام العالقات 

واإلع�الم حكي�م عب�د الزه�رة ومدير 
ع�ام بلدية مرك�ز الرصاف�ة ومعاونه 
مديري�ة  وذك�رت  المتنب�ي.  لش�ارع 
العالق�ات واالع�الم ف�ي امان�ة بغداد 
ان “امي�ن بغ�داد التقى خ�الل زيارته 
للش�ارع المذك�ور بع�دد م�ن األدب�اء 
والمثقفي�ن والمس�ؤولين م�ن بينهم 

النائب طالل الزوبعي ووزير التخطيط 
الس�ابق الدكتور مهدي الحافظ حيث 
استمع الى ارائهم وافكارهم للنهوض 
بالواقع الخدم�ي لمدينة بغداد عموما 
وش�ارع المتنبي خصوصا”. واضافت 
ان “امي�ن بغ�داد وّجه بتش�كيل لجنة 
التجاوزات  مشتركة لمناقشة مشكلة 

في ش�ارع المتنب�ي وطريق�ة عرض 
الكتب على االرصفة وفي نهر الشارع 
لوضع األس�س والضواب�ط الصحيحة 
لع�رض تلك الكتب وبيعه�ا وفق طرق 
تحافظ على جمالية الش�ارع ومكانته 
التاريخي�ة واهمي�ة تل�ك المطبوعات، 
البلدي�ة  الدائ�رة  فض�ال ع�ن توجي�ه 

بنظاف�ة  االهتم�ام  زي�ادة  بض�رورة 
الشارع ونش�ر الحاويات البالستيكية 
بأع�داد تس�هم ف�ي المحافظ�ة على 
“الجول�ة  ان  واوضح�ت  نظافت�ه”. 
ش�ملت ايض�ا زي�ارة مع�رض الصور 
والمقتني�ات للعائل�ة الملكية العراقية 
الذي اقيم في المركز الثقافي البغدادي 
والذي نظمته محافظة بغداد بالتعاون 
م�ع امان�ة بغ�داد”. واش�ارت الى ان 
“المع�رض احتوى عل�ى جناح خاص 
ألمان�ة بغ�داد عرضت فيه الس�يارات 
والعرب�ات الملكي�ة الت�ي تحتفظ بها 
االمان�ة أضافة ال�ى مع�ارض الصور 
والمطبوعات والمقتنيات الملكية التي 
ت�ؤرخ لفترة حكم العائل�ة المكية في 
الع�راق والتي اس�تمرت منذ تأس�يس 
الدول�ة العراقي�ة الحديثة ع�ام 1921 
وحتى ث�ورة 14 تم�وز ع�ام 1958”. 
وبّين�ت أن “أمين بغداد اس�تمع خالل 
زيارته للمعرض الذي اصطحبه خاللها 
مدير المركز الى ش�رح عن المقتنيات 
ومع�ارض الص�ور والمس�اهمين فيه 
م�ن العوائل التي كان�ت تحتفظ بهذه 
المقتني�ات والصور اضاف�ة الى لقائه 
بع�دد م�ن زوار المع�رض م�ن االدباء 
والكت�اب والصحفيين واالس�تماع الى 
ارائه�م للنهوض بواقع بغ�داد واعادة 

القها وجمالها”.

أمانة بغداد تعّد خطة متكاملة لرفع األنقاض من مجيع شوارع وساحات العاصمة

الخاصة بنقل منتس�بي مقر وزارة الثقافة ودار المأمون للترجمة والنش�ر ومكتب المفتش 
العام من محل سكناهم إلى بناية الوزارة في شارع حيفا

تعلن وزارة الثقافة / قس�م العقود واالس�تثمار عن المناقصة المدرجة تفاصيلها في أدناه 
فعلى الراغبين في االش�تراك في المناقصة أعاله ومن ذوي الخبرة واالختصاص مراجعة وزارة 
الثقافة / قسم العقود واالستثمار للحصول على نسخة من شروط المناقصة مقابل مبلغ قدرة 
) 100,000 ( فقط مائة ألف دينار غير قابلة للرد على أن يتم تقديم عطاءاتهم في موعد أقصاه 
الس�اعة ) 12 ( الثانية عشر ظهرا من يوم األحد الموافق 11 / 11 / 2012 وفي حالة مصادفة 
موعد الغلق عطلة رسمية فيكون موعد الغلق يوم الدوام التالي في نفس التوقيت على أن يرفق 
بالعط�اء تأمينات أولية تعادل ) 1%( واحد م�ن المائة من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو 
خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد في العراق باس�م وزارة الثقافة / قسم الحسابات وان 
يك�ون العط�اء نافذا لمدة ) 3 ( أش�هر قابل للتمديد مع كتاب ب�راءة الذمة الضريبية صادر من 
الهيئة العامة للضرائب / قس�م الش�ركات معنون إلى وزارة الثقافة ويتحمل من ترس�و عليه 

المناقصة أجور نشر اإلعالن .
   

التخصصالجهة المستفيدةاسم المشروعت

1
نقل منتسبي وزارة الثقافة ودار المأمون 

للترجمة والنشر ومكتب المفتش العام

وزارة 

الث���������قافة

هوية غرفة تجارة بغداد من 

الصنف  ) ممتاز , األول , الثاني 

, الثالث ( نافذة وقت تقديم 

العطاء مع رفق هوية اتحاد 

الناقلين نافذة أيضا وقت تقديم 

العطاء 

contract@mocul.gov.iq / البريد االلكتروني للوزارة

وزارة الثقافة

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

إعالن املناقصة املرقمة ) 15 / 2012 ( 

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب / التجارية

28 /D /2012 إعالن املناقصة املرقمة
جتهيز تراكيب إنارة صوديوم وزئبقي مع املصابيح

رئاسة جامعة واسط
إعالن للمرة األوىل

املديرية العامة ملشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية
إعالن املناقصة املرقمة 2012/52

حممد هاشم جعفر 
املدير العام وكالة

األستاذ الدكتور 
تقي عيل موسى املوسوي

رئيس جامعة واسط

املدير العام
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 العدد )364(  االحد 14 تشرين االول  2012

تعلن محافظة كربالء املقدسة )للمرة الثانية( عن اإلعالن  املرقم )88( تنمية 2012 تبويب 7.     12.     2..     15. 
لتنفيذ مرشوع

 )تنفي�ذ الش�بكة الكهربائي�ة إىل األحي�اء ) حي قرب دور الحج�ر وحي قرب منطق�ة أم الهوى ومنطقة الب�و عزيز وحي 
العسكري وحي الضباط وحي الشهداء / قضاء الهندية( و )احتياجات ناحية الهندية من املواد الكهربائية(.

وفق الكميات واملواصفات املبينة يف جداول الكميات مع قرص )CD(   الخاصة باملرشوع املذكور آنفا والذي يمكن الحصول 
عليها من قس�م العقود العامة يف املحافظة مقابل مبلغ قدره )175,000( مائة وخمس�ة وس�بعون ألف دينار غري قابل للرد 
فع�ى الراغب�ني من الرشكات العربية واألجنبية أو مقاولني ورشكات عراقية ممن لهم  هوية نافذة بدرجة تصنيف )كهربائية 
ميكانيكية / س�ابعة( تقديم أعطيتهم املس�توفية للتعليمات والرشوط العامة إىل س�كرتري لجنة  فتح العطاءات املركزية يف 
املحافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء )باسم مقدم العطاء( النسخة 
األصلي�ة مع املستمس�كات األخرى املطلوبة واملبينة يف اس�تمارة تقدي�م العطاء ، أخر موعد لتقديم وتس�ليم األعطية )موعد 

الغلق( هو الساعة الثانية عرش ظهر يوم ) االثنني( املصادف 22 / 10 / 2012 .
رشوط املناقصة :

تقدم التأمينات األولية بنس�بة ال تقل عن ) 1 % ( واحد من املائة من مبلغ العطاء عى ش�كل صك مصدق أو خطاب   .1
ضم�ان ناف�ذ املفع�ول ) ملدة 90 يوم ( م�ن تاريخ غلق املناقص�ة معنون إىل / محافظة كربالء / حس�ابات تنمي�ة األقاليم ) 
وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( أو املدير املفوض أو احد املؤسس�ني )بالنسبة للرشكات حرصا( 
وصادر من مرصف عراقي معتمد ويفضل أن يكون يف محافظة كربالء املقدس�ة عى أن ترفع النس�بة إىل 5% من قيمة العقد 

عند  اإلحالة .
2.  يتم تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه أو كيله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل، ومن قبل املخول 
رس�ميا بكت�اب صادر وموقع من املدير املفوض بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكس�ه لن يتم اس�تالم األعطي�ة مهما كانت 

األعذار. 
مدة نفاذية العطاء املقدم ) 60 ( يوم بعد تاريخ غلق املناقصة   .3

يتحمل من ترسو املناقصة أجور نرش  اإلعالن.   .4
امللحوظات:

1� مدة املرشوع )245( يوم
2 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة 

3 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )االثنني( املصادف 15 / 10 / 2012  الساعة )11,00 صباحا( يف قسم العقود العامة ملناقشة 
اراء ومالحظات املقاولني بخصوص املرشوع أعاله 

4 � عى الرشكات واملقاولني االلتزام بما جاء بالرشوط الخاصة املرافقة لوثائق املناقصة 
5 � موقع املحافظة عى االنرتنيت : 

) www.Holykerbala.gov.iq(
6 � الربيد االلكرتوني لقسم العقود العامة           E-mail . theholykarbala_gcd@yahoo.com( (   لإلجابة عى استفساراتكم 

.

                                                                                                                                                         المهندس 
آمال الدين مجيد الهر- محافظ كربالء المقدسة 

عنوانها / تجهيز
رقم املناقصة : 133/1

تاريخ الغلق: 2012/11/11
التبويب/8/2/10

إعالن مناقصة
تعل�ن املديري�ة العام�ة لنق�ل الطاق�ة الكهربائية 
ملنطقة الفرات األوس�ط عن مناقصة )تجهيز مانعات 

صواعق )33,132,400( ك .ف خارجية(
فع�ى الراغبني م�ن ال�رشكات واملكاتب املس�جلة 
رس�ميا داخل الع�راق وخارجه أصح�اب االختصاص 
تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط واملواصفات والكميات 
الت�ي يمك�ن الحصول عليها م�ن الدائ�رة التجارية يف 
مق�ر املديرية الكائن يف محافظة بابل ناحية أبي غرق 
طري�ق حلة – كربالء لقاء مبلغ قدره فقط )50000( 

خمس�ون ألف دين�ار غري قاب�ل  للرد يس�لم اىل أمانة 
الصن�دوق علما ان أخر موعد لغلق املناقصة س�يكون 
نهاية الدوام الرس�مي م�ن )األح�د ( 2012/11/11  
وترفق مع العطاء تأمينات أولية بنس�بة 1% من مبلغ 
العطاء وسوف يهمل كل عطاء لم يرفق معه التأمينات 
األولية أو غري مستوف للرشوط أو يرد بعد تاريخ غلق 
املناقصة واملديرية غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور نرش اإلعالن 

علما أن املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء هو :-
WWW.moelc.gov.iq

والربيد االلكرتوني للمديرية هو:-
Eqpt.Dept. Mgr@moelc.gov.iq_-35

المدير العام وكالة

عنوانها / تجهيز
رقم املناقصة : 132/2

تاريخ الغلق: 2012/11/11
التبويب /8/2/10

إعالن مناقصة
تعل�ن املديري�ة العام�ة لنق�ل الطاق�ة الكهربائية 

ملنطقة الفرات األوسط عن مناقصة
)تجهي�ز مقاط�ع 33 و11 ك .ف داخلية ولوحات 

سيطرة وحماية(
فع�ى الراغبني م�ن ال�رشكات واملكاتب املس�جلة 
رس�ميا داخل الع�راق وخارجه أصح�اب االختصاص 
تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط واملواصفات والكميات 
الت�ي يمك�ن الحصول عليها م�ن الدائ�رة التجارية يف 
مق�ر املديرية الكائن يف محافظة بابل ناحية أبي غرق 

طري�ق حلة – كربالء لقاء مبلغ قدره فقط )50000( 
خمس�ون أل�ف دينار غ�ري قابل لل�رد يس�لم إىل أمانة 
الصن�دوق علما أن أخر موعد لغلق املناقصة س�يكون 
نهاية الدوام الرسمي من يوم )األحد ( 2012/11/11  
وترفق مع العطاء تأمينات أولية بنس�بة 1% من مبلغ 
العطاء وسوف يهمل كل عطاء لم يرفق معه التأمينات 
األولية أو غري مستوف للرشوط أو يرد بعد تاريخ غلق 
املناقصة واملديرية غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور نرش اإلعالن 

علما أن املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء هو :-
WWW.moelc.gov.iq

والربيد االلكرتوني للمديرية هو:-
Eqpt.DEPT .Mgr@moelc.gov.iq-35

المدير العام وكالة

محافظة كربالء المقدسة 
قسم العقود العامة

إعادة إعالن مناقصة إنشائية رقم )27( تنمية 2012

    المستقبل العراق/ ليث محمد رضا
توقع�ت وكال�ة الطاق�ة الدولي�ة أن العال�م 
سيش�هد تراجع�ا تدريجيا ألس�عار النفط خالل 
الس�نوات الخم�س املقبلة بس�بب تباط�ؤ النمو 
االقتص�ادي، ويف كف�اءة اس�تهالك الطاق�ة، مع 
ارتفاع اإلنتاج بشدة يف العراق وأمريكا الشمالية.

تقرير الوكالة جاء منسجما ومؤكداً للتحذيرات 
التي وردت يف تقرير سابق ل�"املستقبل العراقي" 
من التفاؤل املفرط يف تقدير معدالت األس�عار يف 
س�وق النفط العاملي، حيث تش�ري الوكالة إىل أن 
متوس�ط نمو االس�تهالك لم تعد أرقامه تتخطى 
1.2% س�نويا بدال من 1.3% يف الس�ابق، بس�بب 
تدهور االقتصاد العاملي. وخفضت الوكالة، التي 
تقدم املش�ورة للدول الصناعية بش�أن سياسات 
الطاق�ة، توقعها لنمو الطل�ب العاملي عى النفط 
للف�رتة بني 2011 و2016 بواقع 500 ألف برميل 
يومي�ا، مقارن�ة بتقريره�ا الس�ابق يف كان�ون 
االول 2011، إذ إن الطل�ب ع�ى النفط س�ريتفع 
م�ن 89.79 ملي�ون برميل يوميا هذه الس�نة إىل 
94.54 ملي�ون يف 2016. ونتيج�ة لذلك، س�يقل 
الضغ�ط عى أوب�ك إلنتاج مزيد م�ن النفط، ولن 
تضطر املنظمة لض�خ أكثر من 31 مليون برميل 
يوميا حتى عام 2017 لتلبية الطلب العاملي فيما 
أنتجت أوبك م�ا بني 31 و32 مليون برميل يوميا 
ه�ذا الع�ام. وأضافت وكال�ة الطاق�ة الدولية يف 
تقريره�ا أن "إعادة النظر يف املعطيات الس�ابقة 
ونمو اقتص�ادي أدنى مم�ا كان متوقعا، قادا إىل 
تخفي�ض يناه�ز نصف ملي�ون برمي�ل يوميا يف 
2012" وإىل تخفي�ض مماثل للف�رتة من 2011 

إىل 2016.
وج�اءت توقعات منظمة الطاقة بعد أن حذر 
متخصص�ون يف القط�اع النفط�ي، ضمن تقرير 

نرشت�ه "املس�تقبل العراقي"، يف الش�هر املايض 
من أن احتساب معدل سعر برميل النفط املصدر 
إىل الخارج بقيمة، 90 دوالراً، يف مس�ودة مرشوع 
موازنة العام املقبل، بعد أن شهد االقتصاد الوطني 
يف عام 2009 مش�كلة كبرية يف تغطية متطلبات 
املوازن�ة، داعني إىل تجنب تكرار ما حصل، يف عام 
2009 م�ن حرج لالقتصاد العراق�ي، عند هبوط 
أس�عار النفط الناتج عن األزم�ة املالية العاملية، 
وم�ا أحدثته م�ن تقلب�ات س�عرية بعدما وصل 
س�عر الربميل الواحد من نفط العراق قبل حدوث 
األزم�ة املالية العاملية إىل 147 دوالرا يف حني هبط 
عند اش�تداد األزم�ة إىل 42 دوالرا للربميل الواحد، 
األم�ر الذي يه�دد، خطط التنمي�ة املتعثرة أصال، 

من خالل تأثريه، عى املوازنة العامة.
الخب�ري املتخص�ص يف العق�ود والرتاخي�ص 
النفطية الدكتور صباح الساعدي قال يف ترصيح 
"الس�عر  أن  العراق�ي"  "املس�تقبل  ب�ه  خ�ص 
التخمين�ي بتقدي�ري ال ينبغ�ي أن يزي�د عى 85 
دوالرا للربميل ، ألن مبلغ ال�90 دوالرا للربميل غري 
مناس�ب". وذكر الس�اعدي "عندما قدرنا س�عر 
الربمي�ل ب��80 دوالرا للربميل وارتفعت أس�عار 
النفط اتجهنا ملوازنة تكميلية وتوزيع نس�بة من 
الفوائض عى املواطنني"، متس�ائال "ملاذا ال نرتك 
فائضا يف املوازنة، إذا حافظت أس�عار النفط عى 
معدالتها الحالية بنحو 117 دوالرا للربميل و113 

دوالرا للربميل".
الس�اعدي إىل رضورة ت�رك مس�افة  ون�وّه 
واس�عة للمناورة بني األس�عار املوجودة والسعر 
التخمين�ي الذي س�تبنى علي�ه املوازن�ة، لكونها 
خطة ملدة سنة واألسعار تتقلب يف بعض األحيان 
بش�كل حاد بني االرتفاع واالنخفاض، مش�رياً إىل 
هبوط سعر النفط إىل أقل من مئة دوالر ووصوله 

إىل نحو 90 دوالرا للربميل.
واتفق معه الخبري االقتصادي الدكتور س�الم 
البياتي يف ترصيح خص به "املس�تقبل العراقي" 
حيث ذكر أن "مبلغ ال� 90 دوالرا للربميل يش�كل 
تفاؤال غري مربر، ويفرتض األخذ باعتبارين، عند 
احتس�اب املعدل التخميني لسعر النفط يف السنة 
املقبلة، أولهما السنوات السابقة واملتغريات التي 
ش�هدناها، وثانيهما احتمال التغ�ريات املفاجئة 
التي قد يش�هدها االقتصاد العاملي وسوق النفط 
والتي قد تكون بس�بب نش�وب نزاع عسكري يف 
املنطق�ة يؤدي إلغالق مضيق هرم�ز، محذراً من 
أثر عدم األخذ بهذي�ن االعتبارين، يف ظل اقتصاد 
ال يمتل�ك م�وارد أخ�رى س�وى النفط، الس�يما 
وان هنال�ك جه�ات تتالع�ب باالقتص�اد العاملي 

لصالحها".
فيما ذهب الخبري النفط�ي حمزة الجواهري 
بعيداً عن آراء باقي املتحدثني يف ترصيح خص به 
"املس�تقبل العراقي" حيث أش�ار إىل أن "الوضع 
االقتص�ادي العامل�ي ومعدالت النم�و االقتصادي 
الس�يما يف البلدان املتطورة، وبلدان االقتصاديات 
الصاع�دة كالهن�د والص�ني، فالزي�ادة يف طل�ب 
االقتص�اد العاملي عى النف�ط  قد تصل إىل مليون 
برمي�ل س�نويا، مس�تبعداً هبوط أس�عار النفط 
تح�ت 90 دوالرا، ومعترباً أن�ه ليس بالرقم الكبري 
السيما ونحن يف هذا العام والعام السابق سجلنا 
زيادات".يذكر أن االقتصاد الوطني ش�هد يف عام 
2009 مشكلة كبرية يف تغطية متطلبات املوازنة، 
بع�د انخفاض أس�عار النفط النات�ج عن األزمة 
املالي�ة يف حينه�ا، م�ا أضطر الحكوم�ة لخفض 
املوازن�ة إىل 67 مليار دوالر، بدال م�ن 80 مليارا ، 
عى أساس سعر برميل النفط 62 دوالرا، بدال من 

80 دوالرا.

    بغداد/ المستقبل العراقي
عدَّ أكاديمي�ون مختصون بعلم االقتص�اد بجامعة البرصة، 
مرشوع قانون البنى التحتية "عنرصاً جاذباً لالس�تثمار"، فيما 

حّذر آخرون من فوائد الدفع باآلجل.
ويقول األس�تاذ بجامعة الب�رصة نبيل جعف�ر أن "القانون 
يس�تطيع أن يوفر اإلمكانية يف إعادة بناء البنى األساس�ية التي 
ت�ررت خالل العقود املاضية وبعد وصول الحكومة إىل مرحلة 
اليأس من االتفاق ع�ى تخصيص موازنات   للتخلص من أعباء 

إصالح البنى التحتية".
ويضي�ف جعف�ر أن "باإلم�كان االس�تفادة م�ن القان�ون 
يف دع�م عملي�ة جل�ب االس�تثمار حي�ث أن بناء 
واعمار القاعدة االس�تثمارية يعد عنرصاً جاذباً 
وتش�جيع  لالس�تثمار 
ال�رشكات  ق�دوم 
األجنبية إىل العراق يف 

هذه املرحلة".
جهته  م�ن 
أس�تاذ  يق�ول 
م  لعل�و ا

االقتصادي�ة يف جامعة البرصة عبد الرضا فرج أن "هذا القانون 
يحم�ل مزايا وعيوب�ا وبقدر ما يتم الرهان ع�ى انجاز جزء من 
البنى التحتية التي يحتاجها العراق". ويس�تدرك فرج قائال، أن 
"من الوجه اآلخر قد يتس�بب بإره�اق االقتصاد العراقي بفوائد 
األم�وال الت�ي يتضمنها نظام الدفع باآلج�ل ". ويدعو فرج "إىل 
رضورة أن تك�ون الحس�ابات بمنته�ى الدق�ة لك�ي ال يتح�ول 
القان�ون من فائدة لالقتص�اد العراقي إىل ع�بء يثقل املوازنات 

املقبلة".
أما األس�تاذ املساعد يف جامعة البرصة عيل العطار فإنه يرى 
أن "لجوء الحكومة إىل ه�ذا القانون يعكس عدم إمكانية اتفاق 
الكتل السياس�ية عى إيجاد طرق أخرى ألعمار البنى التحتية". 
ويؤك�د العطار ع�ى رضورة "تمري�ر القانون واالس�تفادة من 
الفرصة املتاحة يف تس�ديد املبالغ مع فوائدها من خالل أس�عار 
النفط التي تش�هد ارتفاعاً ال يمكن الوثوق باس�تمرار مثل هذا 

الصعود".
ورفض مجلس النواب العراقي السابق مرشوع قانون البنى 
التحتي�ة الذي تقدمت به الحكومة آنذاك، ويقيض القانون بمنح 
رشكات اس�تثمارية كب�رية مش�اريع البنى التحتي�ة بقيمة 70 
ملي�ار دوالر بطريق�ة الدفع اآلج�ل عندم�ا كان العديد من دول 

العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبرية.
إال أن م�رشوع قانون البنى التحتي�ة الجديد يقيض بتنفيذ 
ال�رشكات األجنبية وبخاص�ة الكورية منها مش�اريع للبنى 
التحتية، كاملدارس، واملستشفيات، ومشاريع املياه، بطريقة 

الدفع باآلجل بواقع 35 مليار دوالر أمريكي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة املالية يف مجل�س النواب، عن عدد من 
التعديالت بقانون توحيد رواتب موظفي الدولة، مطالبة 
الحكوم�ة باإلرساع برفع القانون بع�د انجاز تعديله قبل 
تقدي�م موازن�ة العام املقبل. وق�ال عضو اللجن�ة املالية 
النيابي�ة فالح الس�اري أن "عى الحكوم�ة اإلرساع برفع 
قانون توحيد رواتب موظفي الدولة بعد انجاز تعديله إىل 
الربملان". وأوضح أن "لجنتنا اجتمعت مع اللجنة املكلفة 

من قبل رئاس�ة ال�وزراء بتعديل روات�ب موظفي الدولة 
مرتني".

وب�ني أن "التعديالت التي وضعته�ا اللجنة الحكومية 
كانت مقبول�ة نوعا ما من قبل اللجنة النيابية". وأضاف 
أن "لجنتنا ارتأت أن تض�اف بعض التعديالت الرورية 
خاص�ة ل�ذوي الش�هادات الت�ي يحصل�ون عليه�ا أثناء 
الوظيفة، وأيضا تضمين�ه بعض املفردات الخاصة بغالء 
املعيش�ة". وكشف الس�اري عن "وجود مشكلة تكمن يف 
ضيق الوقت حت�ى يتم تضمني التعديالت املقرتحة ضمن 

قانون املوازنة العامة وتخصي�ص مبالغ مالية عى وفق 
ما يقرتحه القانون بصيغته النهائية".

وكانت اللجنة املالية النيابية قد أعلنت، يف أواس�ط آب 
امل�ايض، عن قرب االنتهاء من قانون توحيد س�لم رواتب 
موظف�ي الدولة. وق�ررت اللجنة املالي�ة النيابية، يف وقت 
س�ابق، إعادة العمل بمخصصات غالء املعيشة التي كان 
معم�والً بها يف الس�ابق يف مق�رتح قان�ون توحيد رواتب 
موظف�ي الدولة الجديد، ملا له�ا من اثر كبري يف امتصاص 

عامل التضخم من السوق العراقية.

تأكيدا لتقرير "                        " الذي  حذر من التفاؤل بسوق النفط

الطاقة الدولية: تصاعد اإلنتاج النفطي العراقي 
واألميركي سيطيح باألسعار

تقرير الوكالة انسجم 
مع تحذيرات وردت 

في تقرير لـ"المستقبل 
العراقي" من التفاؤل 

في تقدير معدالت 
األسعار في سوق النفط 

العالمي

الوكالة    متوسط نمو 
االستهالك لم تعد 

أرقامه تتخطى 1.2% 
سنويا بدال من 1.3% 

في السابق

العدد/ 16173
التاريخ /11 / 10 / 2012

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات األوسط
اسم المناقصة / تجهيز مانعات صواعق )33,132,400( ك .ف خارجية

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات األوسط
اسم المناقصة / تجهيز مقاطع 33 و 11 ك .ف داخلية ولوحات سيطرة وحماية

المالية النيابية: تعديالت جديدة بقانون رواتب الموظفين أكاديميون بصريون أشادوا بالبنى التحتية.. 
وآخرون يحذرون

..

ً
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يف بغدادمتابعات

أندري�ه فرين�ود: أن�ا غري ُملت�زم بأي دي�ن. كنُت 
مس�يحياً، ثم توقفت عن ذلك، غ�ري أني رجل يظل ما 

هو روحي بالنسبة له موجوداً. 
أوليفي�ه توم�اس: أن�ت تط�رق ب�اب املتع�ايل » 
transcendance «... عندما أع�دت قراءتك، تولَد لدي 
انطباعاً بأنك كنت تشعر بحضوره دائماً، يف الطبيعة، 
يف حياة األفراد، لك�ن مْن هو خلف الباب لم ُيرد عليك 

غالباً.
أندري�ه فرين�ود: م�ن دون رجوعي إىل أس�طورة 
معينة، أعرُب عن نفيس من خالل إبداعات أس�طورية. 
فف�ي "الع�رس األس�ود" » La noce noire «، مثالً... 
ثم�ة رحال�ة يبح�ث دائم�اً، ككل الرحال�ن، كجميع 

الرجال عن خطيبته. 
أوليفيه توماس: هل التقت شخوصك أحياناً بتلك 

الخطيبة؟ 
أندريه فرينود: نادراً. أن نهاية "العرس األس�ود" 

مرعبة.
أوليفيه توماس: أن�َت مولٌع باملوت، املوت املرتبط 

بالحب...
أندريه فرينود: الرغبة، الرش، واإلخفاق... فإخفاق 
الح�ب والتواصل الذي أع�رُب عنه بطريقة متش�ائمة 
تماماً باعتباره إدانة هو ليس إدانة يف الحقيقة، لكنه 
إخف�اق قاس، ُيخلف الرحالة عارياً. أخفاق، ومع ذلك 
ال يشء ق�د انتهى لعبه، وقد يب�دأ كل يشء من جديد، 
أعتقد بأن حياة أي إنس�ان تكمن يف محاولته التي لن 

تتوقف، بمعاودته الدائمة ملا كان قد أخفق فيه. 
أوليفي�ه توم�اس: كان أح�د أصدقائ�ك قد نقش 
من فوق باب�ك العبارة التالية "أندريه فرينود ش�اعر 

وميتافيزيقي"...
أندريه فرينود: لقد بقي ذلك النقش لوقت طويل، 
وكان ُيح�ري امل�ارة. يف يوم ما، أُعيد ط�الء الباب ثانية 

وم�ن ث�م ُفقَد ذل�ك التوصيف الس�اخر 
والعاطفي وتوارى ذلك الجزء الذي كان 
يفرحن�ي التع�رف عربه ع�ى يشء من 

نفيس.
أوليفيه توماس: طلسم... فقد بقي 

ذلك النقش مخفياً تحت الطالء.
أندريه فرينود: أجل... ينبغي البحث 
دائم�اً عن املُغطى. ال�رد ليس وظيفتي، 
فالش�اعر يتس�اءل باألح�رى أكثر مما 
يؤكد، الشاعر كما أفهمه أنا ميتافيزيقي 
ال يكف أبداً ع�ن البدء من جديد، فهو ال 
يعمل إال انطالقاً من اتصاله بالكينونة، عندما يعيش 
تجربة النشوة العابرة يكون قد تحوَل بعمق، وبفضل 

اللغة املُحولِة توصل لكتابة القصيدة. 
أوليفي�ه توماس : يف عملك، ال يج�ري التعبري عن 
امليتافيزيقي�ا بفضل املفه�وم » concept «، لكنه يمر 

عرب صورة، تجوال، رحلة، أو اقتفاء أثر. 
أندريه فرين�ود: بحث، إخفاق، تخ�ي، والبدء من 

جديد. 

أوليفي�ه توم�اس: عندما تق�ول: "أملَُحها بالكاد" 
فأن�ك تتح�دث ع�ن تجربة ش�خصية داخلي�ة. يف أي 
 présence de « لحظة ترم�ق فيها حضور الكينون�ة

l'Être «؟
أندري�ه فرين�ود : أنه�ا ال تمنح نفس�ها كحضور 
إال عرب حركته�ا يف العمق، بفضل اللغ�ة. يف البدء يتم 
أفراغ املرء وم�ن ثم ُيحول. تدل مف�ردة "ُيحول" عى 
ما ت�دل عليه. حينئ�ذ، ال يتولد لدي أب�داً انطباعاً بأن 
ثمة م�ن "كينونة" تفتح يل ذراعيه�ا وتحتضنني، أو 
ترفعني معها، لكن م�ا يتولد هو نوع من "التعرية"، 
تاليش امل�رء ذاتياً، وفج�أة ثمة من دفء ُمنش�ط. أن 
ال�كالم الش�عري » la parole poétique « هو ش�اهد 
ه�ذه التجرب�ة... لكن�ه يكش�ف يف ذات الوق�ت ع�ن 
"ع�دم مهارتنا الحتمية"؛ وه�و كذلك إنجاز غري واف 
مقارن�ة بتلك النش�وة الت�ي هي اله�دف والتي تماثل 
النش�وة الروحية. غالباً م�ا ُيقال يل : "أن�َت تقول لنا 
بأن الش�عر إخفاق، لكن قصائدك ليس�ت خافقة، بل 
ه�ي جميل�ة...". يف الحقيقة، أنا لس�ت متواضعاً إىل 
هذا الحد! الش�عر هو الش�اهد ع�ى "تجربة فادحة" 
» expérience exorbitante « بمقدوره�ا االحتفاظ، 
عندما تنجز، عى يشء من موسيقى ذلك التحول الذي 

جرى وت�م القبض عليه عرب اللغ�ة. ال تبدو يل مفردة 
"إلهام" غبية كم�ا ُيقال عنها، غري أن اإللهام يتالىش 
تدريجياً، وينتهي يف أن ال يكون س�وى الذات، إذ َيفقُد 
الش�اعر تلك "النعمة" التي تلقفه�ا يف لحظة معينة، 
وم�ن ثم تتب�دد قبل أن ت�رك قوى فاعل�ة أو محولة. 
 l'Atre « وعى أية حال، تتالىش تلك الغريية، ذلك اآلخر
«، أما الش�اعر، فيعود إىل نفس�ه يف وج�وده وحياته، 

وبالتايل يواصل العمل من أجل كمال قصيدته. 

أوليفيه توم�اس: إذا كانت اللغ�ة مجرد انعكاس 
لقوة اليشء الذي عشته، ملاذا تكتب؟ 

أندريه فرينود: ذلك ألن هذا ليس بالاليشء. فحتى 
لو كان لدي أحس�اس بأن الش�عر ما ه�و إال "ماكنة 
عديم�ة النف�ع"، فهو يحركن�ي، بالرغم م�ن ذلك، يف 
اللحظة التي أعيد قراءته أو سماعه -إذا ما كان يحرك 
اآلخرين- حينئذ أفكر بأنه يشء جدير بأن يفعله املرء. 
فذل�ك اليشء الصغ�ري، الذي تعاد قراءته أو س�ماعه، 
يتمتع بقوة التحريك الحّيِة، ويجعلنا نعيش حتماً تلك 

التجربة التي كانت بمثابة نقطة االنطالق. 
أوليفيه توماس: عمل�ك يمتأل أيضاً بالغبطة التي 

تذكر بغبطة اإلغريق تقريباً. 
أندريه فرينود: َقريحة، مودة، حب للناس. 

أوليفي�ه توم�اس: عش�ق حيس للحي�اة ً يمر عرب 
الطبيعة... والنساء أيضاً. 

أندري�ه فرينود : أجل، نعم. أنا أكتب أش�عار حب، 
قصائد عن اإلخفاق الحبي. ليس هناك من جنة...

أوليفيه توماس : بعد اإلثارة، عدم االكتفاء... ومع 

أن للحب وظيفة ُمطهرًة، يظل شعرك دائماً تعبرياً عن 
تجربة صوفية سوداء؟ 

أندري�ه فرينود: تبقى الحياة التي يجب عيش�ها. 
عيش�ها بالدق�ة. ثم�ة إل�زام أخالقي يخرق ش�عري 
يبع�ده عن اليأس. فعى املرء تحمل حياته، أو لنقل ال 

ينبغي عليه مضاعفة "الفوىض املؤملة للعالم"...
أوليفيه توم�اس : بأية طريقة ؟ ضمن أية عالقة 

مع اآلخرين ؟ أي التزام سيايس ؟
أندري�ه فرينود : يف ش�بابي، كنت 
معجباً بلينن والثورة الروس�ية. ففي 
ع�ام 1935، وبع�د زيارت�ي لالتح�اد 
الس�وفيتي، كنت عى وشك االنضمام 
إىل الحزب الش�يوعي، إثناء محاكمات 
موس�كو. حينئذ، فهم�ت برسعة بأن 
بوخارين مثالً لم يكن عميالً للغستابو 
كما كان ُيشع عليه، لهذا رفضت بقوة 
الش�يوعية. لكني ما زالت اش�راكي، 
وأش�ارك اإلنس�ان املس�تضعف قلقه 
م�ن إنعدام العدالة فيما يتعلق بتوزيع 
الث�روات، غ�ري أني ما ع�دت أزوال أي 

نشاط سيايس. 
أوليفي�ه توم�اس : أال ينبغي عى 
الش�اعر املُش�اركة بمعرك�ة املدينة » 

combat de la Cité « ؟ 

أندري�ه فرينود : أعتقد أنه ليس بمقدور الش�اعر 
إعفاء نفس�ه عن القيام بذل�ك يف ظروف معينة. أثناء 
االحتالل » Occupation «، كان عليه الوقوف إىل جانب 
املقاوم�ة » côté de la Résistance «. لكني حتى قبل 
الح�رب لم أكن مجرد فرد مس�الم » pacifiste «. لقد 

أرغمنا هتلر عى االنخراط بحرب عادلة. 

أوليفي�ه توماس: بعد س�نوات اعتقال�ك يف أملانيا، 
 les poètes de « كنَت تتعاطف مع ش�عراء املقاوم�ة

.» la Résistance

أندريه فرينود: ... مع املقاومن، أكثر من تعاطفي 
مع ش�عراء املقاوم�ة. فالبعض من ه�ؤالء كان يظن 
بأنن�ا س�نعيش، بعد االنتص�ار، عرصاً من الس�عادة، 
ضمن نظام يش�به نظام االتحاد السوفيتي -املكتمل 
سلفاً تقريباً، من وجهة نظرهم- وبهذا نحقق تجاوزاً 

للتاريخ. لم أكن مغفالً حيال آمال وهمية كهذه. 
أوليفي�ه توماس: أال تدخل املش�اكل السياس�ية، 

والوقائع التاريخية يف عملك ؟ 
أندريه فرين�ود: أجل، بطبيعة الح�ال. فقصيدتي 
"الش�كل العظيم إللهة العقل" و"ن�زاع موت الجنرال 
كريستفسكي" الطويلتن مثالً، كانتا بمثابة تساؤالت 
ساخنة ومعقدة من حول الثورة. لقد عنونت مجموعة 
 .» Civiques « من قصائدي القصرية باس�م: املدنيون
القصي�دة األوىل من تلك املجموع�ة تصور ذلك القارب 
املُحم�ِل بآالف اليه�ود األمل�ان العائم من ف�وق مياه 
الكاريبي وهو يبحث عن ميناء يس�تقبله، والذي كان 

يف النهاية مرغماً عى العودة بهم إىل أملانيا...
أوليفيه توماس: القلق الذي يمخر عملك قد يكون 
متول�داً من اعتق�ادك، لوقت ما، بأنه يمك�ن للتاريخ 
تقدي�م إجابة، ثم فهمت بأن اإلجابة ال يمكن أن تأتي 

من هذه الناحية...
أندريه فرينود : صحيح، لم تعد هناك إجابة ال من 

جانب التاريخ وال من الله . 
ما هو فعل الشاعر » action du poète « ؟ كيف 

يمكن التحرك من أجل اإلنسان، من أجل الشاعر، 
ل�َم علينا أن نعي�ش ؟ لدي رغب�ة بالرد عليك 

باستش�هادي ثاني�ة بقصائد م�ن "والت 
وياتمن" والتي وضعتها يف صدر كتابي 

 les Rois « "األول : "امللوك املج�وس
mages « : "أيه�ا الرفي�ق العزي�ز، 
أعرف بأن�ي أجربتك عى االلتحاق 

بي وإرغامك من جديد، دون معرفة 
م�ا هو مصرينا، إذا ما كنا س�ننترص 

أو نسحق ونقهر تماماً".    
من شعره    

انفجار الكلمات 
أضح�ك للكلم�ات. أحب ه�ذا حن 

ينطلق،
وأف�ك  تتالص�ق،  عندم�ا 

التصاقها
رصخ�ة  كمائ�ة 

لضفدعة تبيُض
ف�ز  تتقا

وتتناشد
تتبعث�ر 

وتناديني

تتجمع وال أدري 
إذا ما كنُت أنا من يرد عليها أو هي ثانية

يف ضجة طرية عنود
مْن يأتي بال شك من أعماق أفواهنا

هناك حيث منحني ماء العالم الحياة. 
أُفرغ نفيس حينما تنجبني تلك اآللهة الضفدعية

يخف وزني وأتوسع بتلك األصوات املتخطية
الطالعة من البعيد، الحارضة تقريباً

أدور من حولها فيما بعد، فخوراً
بالكاد أعرف نفيس يف ذلك الوجه الذي

جعلتني أراه والذي ُيفزعني أحياناً
فلس�ت أنا وحدي من تتآكله. 

ديوان�ه  م�ن   ،1948 الثاني/يناي�ر  كان�ون   ،27
"الوجه املُقدِس"، دار نرش غاليمار، 1986، ص 78.

مما قال 
قلت كيف تتش�كل عندي قصيدة طويلة: انطالقاً 
م�ن انفجار الكلمات، من دون امتالكي ملعمار جاهز، 
تقب�ض هي عيَّ م�رات عديدة، بيد أن�ي أفكر بمكان 
له�ذا العنرص، وم�ا ينق�ص يف مكان 
آخ�ر؛ فتل�ك البن�اءات الكالمي�ة 
ذات األبع�اد الواس�عة غالب�اً، 
االختصارات،  م�ع  املُرافقة 
والتواص�الت  التقطع�ات 
املباغتة، كل تقلبات جملة 
طويل�ة تس�عى للعث�ور 
عى نفسها هناك وتبدع 

وحدتها.
فرين�ود  أندري�ه 
"عدم مهارتنا الحتمية"، 
ح�وارات مع برن�ارد بنغو 
 ،Bernard Pingaud
 ،1979 غاليم�ار، 

ص 170.  

حوار بني أندريه
 فرينود وأوليفيه جرمان توماس

ترجمة: ح�شني عجة     

ن�شوان حممد ح�شني

أيتها املسافرة يف
أروقة ترددها

اللهفة يف 
دمي قراٌر

لحائرة مثلِك.....
لهفتي.. ومنذ أن لبست 

األشواك براءتها،
واحرقت
النغمة يف
شواطئها

وهي تعبىء مفارق
الطريق باالنتظار،

تثّقل مصاطب األيام
بالشجن
طوقيها،
تأبطيها

واحمي عني مدنا
زحفت الغربة عى

جدرانها
واتركي ضياعي

يبحث بن شفاهِك
عن هوية،

وطن
أو قرب.!

دعوة لالنتامء
زاد املطابع

كفاح عبا�س
صدر للفنان والناقد التشكيي صالح عباس كتاب 
فني ع�ن الفنانة القطرية "س�عاد الس�الم "تحت 
عنوان )س�عاد الس�الم.. الرس�م بالرؤي�ة األبعد(, 
تضمن الكتاب إهداء وببلوغرافيا للفنانة  ومدونات 
كتبتها عن تجاربها و معارضها الشخصية ,وحقق 
الناق�د ص�الح عب�اس  كتاب�ه بمقدم�ة وق�راءات 

تش�كيلية لتجارب الفنانة الس�الم ,بتفصيالت دالة 
مس�تعينا بارش�يفها وما كتب عنها من آراء النقاد. 
جمع الكتاب بن الواق�ع الصوري والنقدي للوحات 
الفنان�ة يف الرس�م والكرافي�ك واعماله�ا الخزفي�ة  
باش�باع واضح للتذوق من خالل االلوان و التصميم 
واالخراج الفني الذي اس�تغل صفحات الكتاب الذي 
يق�ع ب120 صفحة م�ن ورق اآلرت الصقيل ,ويعد 

الكتاب إطارا فنيا وجماليا يغني املكتبة التش�كيلية 
العربي�ة بما جاء بة من رؤى نقدية ومعالجة تقنية 
وتصميم فاخر ودينامية قربت لنا شخصية الفنانة 
سعاد السالم  باللغتن ,العربية واالنكليزية .الكتاب 
ترجم�ة ص�الح الس�عيد ,مراجع�ة حس�ن لطيف, 
س�كرين جب�ار املي  ,تصمي�م وتنفيذ كريم س�يفو 

وطبع مطبعة الزاوية.

  مالك اأحمد: متابعة

تحت شعار "س�الُم عى باس�قات النخيل 
وش�م الجبال ُتشيع الس�نا" افتتحت يف بغداد 
الدورة التاس�عة ملهرجان الجواهري الشعري 
ال�ذي يقيمه االتحاد العام لألدب�اء والكتاب يف 

العراق.
 وتحمل الدورة التي بدأت الخميس وتستمر 
لثالثة ايام اس�م الش�اعر العراق�ي الركماني 

الراحل عبد اللطيف بندر أوغلو.
 وش�هد حفل االفتتاح الذي اقيم عى قاعة 
امل�رسح الوطن�ي حض�ورا الفت�ا م�ن األدباء 
واملثقفن واألكاديمين، والقيت خالله كلمات 
وقصائد، وفقرات عديدة منها نبذة عن س�رية 
الش�اعر الركماني الراحل عب�د اللطيف بندر 
أوغل�وا، وقراءات ش�عرية لعدد من الش�عراء 
منهم الش�اعر محمد حسن آل ياسن وفقرة 

فنية لفرقة وتريات الصوفية.
 وق�ال عض�و لجن�ة مهرج�ان الجواهري 
الش�اعر عي حسن الفواز أن املهرجان يسعى 
إىل تعزيز الرمزية التأريخية بفضاءات الثقافة 

العراقية ورموزها.
املهرج�ان  يش�هد  النق�دي  الجان�ب  ويف   

أدب  ع�ن  األول  نقدي�ن  محوري�ن  مناقش�ة 
األطفال يف العراق، والثاني عن جدل األش�كال 
الشعرية بمش�اركة نخبة من النقاد واملعنين 

بهذا الشأن.
 وقال الشاعر جليل خزعل أن تجربة العراق 
يف مج�ال أدب الطف�ل تجرب�ة فري�دة، برغ�م 
تراجع دور املطبوعات التي تعنى بهذا الجانب 
يف الحقب�ة األخرية إال أن للنش�اط الذاتي دور 
بارز، لذا كان من الرضوري أن نس�لط الضوء 

عى هذا النوع من األدب يف املهرجان.
 و قال�ت عضوة اللجن�ة التنفيذية يف اتحاد 
األدب�اء عالية طال�ب أن أبرز التحدي�ات التي 
واجهت مهرجان ألجواهري يف دورته التاسعة 
هي اإلمكانيات املادي�ة التي تمثل دائما عقبة 
يف االحتف�اء باملناس�بات الثقافي�ة ورواده�ا، 
الدول�ة  تتحم�ل  أن  رضورة  إىل  واش�ارت 
مسؤوليتها يف مس�اندة االتحاد لتعيد للمثقف 

كرامته التي أهدرت عى مدى سنوات.
 يذكر أن هناك العدي�د من الفعاليات منها 
جلسات نقدية ستقام عى قاعة ألجواهري يف 
مقر االتح�اد، وقراءات ش�عرية عى حدائقه، 
فضال عن جلس�تن أحداهم�ا يف املركز الثقايف 
املتنب�ي ي�وم الجمع�ة،  البغ�دادي يف ش�ارع 

واألخرى عى يخت يف نهر دجلة.

عباس   صالح  األبعد" للناقد  بالرؤية  "الرسم 

وقائع مهرجان اجلواهري التاسع
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 العالقة والواقع

بع�د أن تلمس�نا ش�كل العالق�ة يف الخي�ال 
وم�ا تعرض�ه الكوابيس العراقية، ت�رى ماذا عن 
الواقع؟ هل ش�كل العالقة ب�ن العراقي والكلب، 
أقل وحش�ية ح�ن نقرأ ش�يئاً من الواق�ع داخل 
الرواي�ة العراقي�ة؟ ق�د تجيبن�ا عن س�ؤالنا هذا 
رواي�ة “ما بعد الجحيم” لحس�ن رسمك حس�ن 
ح�ن نقرأ م�ا يصفه لن�ا بطل الرواية “ش�امل” 
عن مقت�ل صديقه “س�الم” يف الح�رب العراقية 
اإليراني�ة... “كن�ت يف أمس الحاج�ة لصديق ويف 
وأمن وشجاع... وصديقي هذا أكله الكلب. سحل 
الكلب األسود مرصانه أمام عيني ولم أستطع أن 
أفعل شيئاً. الكلب أقوى من اإلنسان. الكالب هي 
التي تتحكم بمصائرنا اآلن، وال نستطيع عمل أّي 
يشء. أنا ورؤوف لم نس�تطع فع�ل أّي يشء غري 
ملء القدح الثالث والبكاء عىل العزيز الغائب الذي 
ل�م يأكله الذئب.” ه�ذه الص�ورة، وصور أخرى 
يعرضها لن�ا الراوي ع�ن جثث الجن�ود الطافية 
ف�وق مياه األهوار التي صارت طعاماً لألس�ماك 
والكالب، جعل�ت من بطل الرواي�ة يتوقع صورة 
موت�ه وهو ينظر إىل جس�ده باحتقار... “أحتقر 
هذا الجس�د. مهما فعل س�يبقى منه إصبعان يف 
بطن س�مكة أو كل�ب. وس�ريفض الجميع رشاء 
الخات�م الذهبي ال�ذي يعثر عليه الصي�اد الفقري 
يف بطن الس�مكة.” ويذهب الكات�ب أبعد من هذا 
حن يصف معركة خرج منها س�املاً � جس�دياً � 
بأعجوب�ة: “معرك�ة دامت س�بعة وأربعن يوماً 
بن الكالب، وس�قط فيها خمسون ألف كلب من 
الجانبن وس�ط األناشيد الحماس�ية والهتافات 
الصاخب�ة واألوس�مة والنياش�ن.” وهنا نتلمس 
نظ�رة أخرى نح�و الكل�ب، نظرة االحتق�ار لهذا 
الحيوان التي أس�قطها ع�ىل الجنود الذين أجربوا 
ع�ىل أن يكون�وا وق�وداً لحرب خ�ارسة... هذا ما 
يحدثنا ب�ه بطل الرواية وهو داخ�ل أتون الحرب 
وجحيمه�ا، ولك�ن ماذا ع�ن حاالت االس�رخاء 
والهدوء التي كان ينعم بها أحياناً؟ هل تستحرض 
مخيلت�ه ص�ورة الكل�ب املرعب�ة؟ يجيبن�ا بطل 
الرواية عن س�ؤالنا وه�و يقلّب ص�ور أصدقائه 
ب�ن يديه، ويحدثن�ا عن صديق له ص�ار يف عداد 
املفقودين “أما هذا الذي يقف يف وسط املجموعة 
ويحمل فخذ دجاجة فهو شيطان املجموعة بحق 
)إس�ماعيل عباس( ملح الحياة الذي ال طعم لها 
من دونه، لم يس�لم من مقالبه أحد، ال طالب وال 
معل�م وال جار... هو اآلن مفقود، ال أحد يعلم هل 
هو أس�ري أم شهيد؟ أم أكلته الكالب؟ ال أعرف ما 
معنى كلم�ة مفقود. أي�ن يذهب إنس�ان بطوله 
وعرضه؟ أعتقد أن الكالب هي املختصة بالفقدان 
ألنها تقطع الجندي إرب�ًا ويأخذ كل منها حصته 
إىل مكان بعيد. الكالب ال تأكل سوية، وإال لوجدنا 

آثاره.”... 
والحقيقة أن العديد من الروايات العراقية قد 
تحدثت عن مصطلح “مفقود” كونها باتت حالة 
ش�ائعة يتناقلها الش�ارع العراقي، ومثلما قرأنا 
عن مفقودين أكلتهم الكالب يف س�احات املعارك، 
نق�رأ أيضاً عن مفقودين أكلتهم كالب الس�لطة، 
كم�ا يف رواية “أموات بغداد” ح�ن يدين مؤلفها 
جمال حس�ن عيل الس�لطة الحاكمة جراء القتل 

واقراف املجازر بدم بارد... “يف مقربة الرزازة عثر 
عىل قناني مرشوب�ات غازية مع العظام، فهؤالء 
كان�وا يأكلون ويرشب�ون فوق الجث�ث مبارشة، 
وش�هد عىل مراس�م املوت يف معس�كر الفضيلية 
والرضوانية حيث كانوا يذيبون األجساد بالتيزاب 
يف  ال�كالب  إىل  خصومه�م  بإطع�ام  ويتل�ذذون 

القصور الرئاسية...” 
نبقى يف املرحلة نفس�ها، ف�رة حكم النظام 
العراق�ي الس�ابق، لنج�د أن الرواي�ة العراقية قد 
س�جلت حض�وراً للكل�ب بصورت�ه املخيف�ة يف 
األماك�ن العام�ة أو الرفيهي�ة فنق�رأ يف رواي�ة 
“إعجام” مشهداً عن مباراة لكرة القدم يف الوقت 
الذي صارت حماية امللعب من اختصاص الحرس 
الخ�اص بعد أن ت�رأس “عدي” اب�ن الرئيس كل 
املناص�ب الرياضي�ة، وص�ار الح�رس الرئ�ايس 
هو املس�ؤول ع�ن حماي�ة امللع�ب، فيخربنا بأن 
الحرس “كانوا يطلقون عنان الكالب البوليس�ية 
لتعض بعض املتفرجن وهم يضحكون بس�ادية 
بشعة.” هذه الصورة املخففة نسبياً، عن عالقة 
الكلب بالعراقي، تأخذنا إىل صور مختلفة تماماً، 
ص�ور يكون الكل�ب فيها هو الضحي�ة، فنقرأ يف 
رواي�ة “كوبنهاجن � مثلث امل�وت” )لكاتب هذه 
املقاربة( كيف يرثي العراقي لحال الكالب بسبب 
الحصار الذي اس�تمر ألكثر من عق�د... “الكالب 
الس�ائبة يف العراق تنتحر جوع�اً، ظاهرة عرفها 
العراقيون منذ شهور الحصار األوىل. يقرر الكلب 
االنتحار فيقف وس�ط الشارع لتطوّحه يف الهواء 
بعد دقائق أو ثوان صدمة سيارة عنيفة تقذفه إىل 
جانب الطريق. ربما يقرر الكلب الجائع االنتحار 
رأفة بأبن�اء جلدته كي يصبح طعام�اً لهم، وإن 
صح هذا، فتضحية الكلب بنفسه هذه ال يعرفها 
البرش. حن يجوع اإلنس�ان، يفكر بقتل إنس�ان 
آخ�ر كي يس�تويل ع�ىل م�ا بحوزت�ه، أو يقبض 
أج�ر فعلت�ه من إنس�ان آخ�ر، ليؤمن به�ا لقمة 
العيش...” صحيح أنها رؤي�ة خاصة جداً، إال أن 
النظ�رة الحاني�ة التي كان العراقي�ون ينظرونها 
إىل الكالب والقطط يف زم�ن الحصار، الزمن الذي 
ال يجد فيه اإلنس�ان ما يس�د به رمقه، فما بالك 
به�ذه الحيوانات التي كانت تعيش عىل ما يرميه 

اإلنسان إليها من بقايا طعام... 

     كالب زمن االحتالل

قد ي�رى البعض يف الدور ال�ذي لعبته الكالب 
يف فضيح�ة “أبو غريب” رمزاً واضحاً ملمارس�ات 
إذالل اإلنس�ان العراقي، يف زم�ن االحتالل، ولكن 
م�ا كان يدور يف الش�وارع العراقية وأكوام املزابل 
واألزق�ة املظلم�ة، كان أش�د وحش�ية وإهان�ة، 
كونه�ا كان�ت تج�ري أمام أنظ�ار الن�اس وأهل 
الضحايا، الذين يصل�ون يف الغالب متأخرين بعد 
انته�اء حفالت الكالب الليلي�ة وهي ترقص حول 
الجث�ث بمتعة ونهم. والحقيق�ة أن ما جرى من 
ممارس�ات وحش�ية تحت س�قوف س�جن “أبو 
غري�ب” لم يفل�ت من قبض�ة الرواي�ة العراقية، 
حي�ث نقرأ يف رواية “الحفي�دة األمريكية” إلنعام 
كج�ه جي وعىل لس�ان بطل�ة الرواي�ة املرجمة 
العراقي�ة األمريكية، حيث تربط بن ما ش�اهدته 
يف فضيح�ة “أب�و غريب” وبن م�ا كان يحدث يف 
س�جون النظام الس�ابق.. “لكن أب�و غريب كان 

بعيداً، والرشف العس�كري لم يعد قضية رجال 
فحس�ب، بل نس�اء أيضاً. أمر أصابني بغضب 
ينّز صديداً. من أتى بهذه القحبة التي تس�حب 
الس�جن مثل كل�ب وراءها... من أت�ى بها إىل 
جيش�نا؟... تذك�رت تعذيب أب�ي يف دائرة أمن 
الس�عدون. تخيلت أن املجّن�دة لينديس إنغالند 
تربط أبي من رقبت�ه بحزام من أحزمة الكالب 
وتج�ره وهو ع�اٍر. تصاعد الصدي�د إىل حلقي 

وأنفي. كيف سأنظر يف وجه بابا؟”. 
وهن�اك ص�ورة أخ�رى نجده�ا يف رواي�ة 
“أم�وات بغداد” تأخذنا إىل وحش�ية وبش�اعة 
ما تم اكتش�افه يف العديد من املقابر الجماعية 
الت�ي اقرفه�ا النظام الس�ابق، حي�ث نقرأ إن 
األمريكية “س�اندرا” التي جاءت ضمن إحدى 
املنظمات اإلنسانية والتي تعمل يف فريق البحث 
عن رفات العراقين يف املقابر الجماعية، كانت 
ق�د اصطحبت كلبتها معها، ه�ذه الكلبة التي 
قلبت موازين الفكرة، فبعد أن قرأنا عن الكالب 
التي تأكل الجثث العراقية وغريها التي تفرس 
العراقين وهم أحياء، نجد أن الحالة معكوسة 
تماماً، الكلب هنا يمرض حد املوت ألنه استنشق 
رائحة امل�وت املنبعثة من املقاب�ر الجماعية... 
“أصيب�ت الكلب�ة “مان�ي” التي كان�ت برفقة 
س�اندرا طوال الوقت، وظن الجميع بمن فيهم 
صاحبتها بأنها س�تدفن هن�ا، فقد اضطجعت 
بال حراك فضالً عن تلك الس�وائل الغريبة التي 
كانت تخرج من فمه�ا وكانت يف حقيقة األمر 
تنازع أنفاس�ها األخرية، يف الوق�ت الذي كانت 
س�اندرا تجهش بالبكاء...” كلبة أمريكية عىل 
عك�س ال�كالب العراقي�ة الت�ي تنب�ش القبور 
وتأكل ما تجده م�ن رفات األموات العراقين!! 
ت�رى لو كان�ت كلب�ة عراقية، فهل س�تمرض 
لتصل حد املوت؟.. ويف زاوية أخرى من الرواية، 

يش�ّبه املؤلف رج�ال الس�لطة الزائل�ة بالكالب، 
تمام�اً كما نق�رأ يف رواية “الحفي�دة األمريكية” 
“قيل لنا إنه كلب ابن كلب... كان مس�ؤوالً أمنياً 
أيام النظام الس�ابق. واحد م�ن أولئك الذين جئنا 
ملحاس�بتهم ع�ىل الجرائم الت�ي ارتكبوها يف حق 
األبري�اء. ش�خص ال تأخذك به رأف�ة. وبوجوده 
وأمثاله مطلقي الرساح لن ينهض العراق ويلهج 
بنش�يد الديمقراطية.” كان هذا عىل لسان الفتاة 
العراقية التي غادرت بلدها هاربة إىل أمريكا لتعود 
بعد س�نوات مرجمة مع قوات االحتالل، ولكننا 
نق�رأ يف رواي�ة “أموات بغداد” ه�ذه النعوت وقد 
جاءت عىل لسان والد بطل الرواية الذي عاش جل 
عم�ره عىل أرض العراق، وهو يحدث ولده العائد 
من املنفى بعد االحتالل “أكثر ما حزَّ يف نفيس مع 
أمك، أننا أنجبناكم لك�ي نفقدكم، وأنَك تترشد يف 
األرض بينما وطن�ك مقفر ميلء بالكالب، الكالب 
الكثرية جداً.” بينما نالحظ ويف الرواية نفسها أن 
مؤلفه�ا ويف وصفه لبعض أح�داث انتفاضة آذار 
1991 التي عقبت تحرير الكويت بأيام، وقد جعل 
ال�كالب يف ص�ف املعارض�ن للس�لطة الحاكمة، 
حي�ث إرصار ال�كالب ع�ىل أن ال تعب�ث إال بجثث 
أزالم النظ�ام، بينما ترك جث�ث الضحايا األبرياء 
دون أن تمس�ها، أو ربم�ا أراد أن يكون أكثر رأفة 
ورحم�ة بجث�ث األبرياء � حس�ب رأي�ه � وأكثر 
س�خطاً ولعنة ص�وب أزالم الس�لطة و”كالبها” 
كم�ا يصفه�م، وال ن�دري إن كانت ال�كالب تأكل 

جثث من تح�ب، أم من تك�ره!!؟... “رسعان ما 
انت�رشت الجثث يف الش�وارع، وفهم�ت عندها أن 
الحري�ة يف هذه البالد، تعني املزي�د من الجثث يف 
الش�وارع. كنا ندفن من تطاله اس�تطاعتنا، ويف 
الليايل الس�اكنة كنا ندفع بالجث�ث صوب النهر، 
ولك�ن من قال إن الكالب ال تفهم وال تش�عر، هل 
تصدقن�ي ل�و أخربتك ب�أن الكالب كان�ت تنهش 
وتأكل جث�ث رجال األمن فق�ط وال تمس الجثث 

األخرى...”.
لم تنته العالقة الوحشية بن العراقي والكلب 
عن�د ه�ذا، ب�ل اس�تمرت بش�كل أكثر وحش�ية 
باس�تمرار س�نوات االحت�الل، ففي خض�م هذا 
الوضع املأس�اوي، كانت جث�ث العراقين تتناثر 
يف كل م�كان، وما كان من حل أم�ام الناس، غري 
دفن الجثث يف أقرب م�كان متاح، حتى وإن كان 
حديقة املنزل، أو الحدائق العامة، كحل مؤقت، إىل 
حن تغري الوضع ليتسنى لهم نقل الرفات ودفنها 
يف األماك�ن املخصص�ة، فنق�رأ يف رواي�ة “أموات 
بغداد” أيضاً، أن الن�اس صاروا “يدفنون الجثث، 
خوف�اً من أن تأكلها الكالب، كما أن للموتى ميزة 
مزاحم�ة األحياء بروائ�ح خاصة منحه�م إياها 
ال�رب لكي يجرب الناس ع�ىل دفنهم، فقام الناس 
بالدفن يف أقرب م�كان خاٍل من بيوتهم... الجثث 
التعيسة ممن بقيت يف الس�احات والطرق والتي 
أُنقذت من ال�كالب، وعثر عليها من يهمه أمرها، 
ابتليت بمش�كلة أخرى، هي نبشها مجدداً لتدفن 
يف املقاب�ر بدالً من وجودها يف مدرس�ة أو حديقة 

أو غريها.” ثم يخربنا بأن األمريكين أيضاً صاروا 
يدفن�ون جث�ث العراقي�ن، بعي�داً عن وحش�ية 
ال�كالب، إال أن لل�كالب مواهبه�ا! “بعض الجثث 
دفنها األمرييكيون يف أماكن عشوائية كالبساتن 
واألرايض غري الس�كنية، بعد أن يغلفوها بأكياس 
خاصة خصصت للجثث... ولكون الكالب العراقية 
جائعة بس�بب الحصار املرضوب عىل البالد ألكثر 
م�ن عقد، فقد كانت تش�م من بع�د وعمق حفر 
األكي�اس األمريكية ه�ذه وتنبش�ها، والكثريون 
يتذكرون تلك األيام التي كانت تعبث فيها الكالب 

بجماجم وأياد وأفخاذ برشية مقطعة.”. 
وتخربنا رواية “أموات بغداد” أيضاً، إن فكرة 
الكل�ب امللته�م لجث�ة العراقي بات�ت ومنذ زمن، 
مخزون�ة يف ذاك�رة كل عراقي خصوص�اً األطباء 
منهم، الذين طاملا عرض عليهم العديد من الجثث 
املمزق�ة بأني�اب الكالب...”ب�دأ الطبيب يتصفح 
ذاك�رة املوت ص�ورة إثر أخ�رى، للذي�ن حالفهم 
الح�ظ كثرياً وجلب�وا إىل املرشحة ليت�م تنظيفهم 
ودفنه�م ع�ىل حس�اب البلدي�ة أو أقاربه�م، ولم 
يركوا يف الحدائق والشوارع تلتهمهم كالب املدينة 
املحارصة...”  لقد أثبت الروائي العراقي بعد تغيري 
النظ�ام، من خالل األعم�ال الروائية الصادرة، أن 
الرواي�ة العراقية التي ص�درت خالل األعوام التي 
أعقبت س�قوط النظام العراقي، ما هي إال رواية 
الذاك�رة العراقية، الذاكرة التي ش�يدت لنفس�ها 
رصح�ًا أدبياً يص�دح بآالمها وم�ا كان يجثم عىل 
صدرها من محاوالت التشويه واإلذالل... لتظهر 
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لم تعد الرواية ملحمة الطبقة الوس�طى وال املعرّب الحامل 
لهموم الطبقات والجماع�ات واإليديولوجيات بقدر تمثيلها 
لعن�اء الذات وعذاباتها؛ وهذا يفرس معالجة األعمال الروائية 

للقضايا الكربى من خالل انعكاسها عىل الفرد ووعيه. 
 لك�ن كتاب الدكتور محمد برادة “الرواية العربية ورهان 
التجديد” يحت�وي عىل رهان نقدي يتق�دم التحليل الروائي، 
ويف�رض أن الرواي�ة االنش�قاقية العربي�ة الت�ي أوصل�ت 
التجديد ذروت�ه إنما جاءت بفعل ما حصل يف حزيران 1967 
الذي يعتربه الكاتب تاريخا يكرس انش�قاق الرواية العربية 
عن الخطاب التقليدي، وه�ذا التزمن للتجديد يوافق النزعة 
االجتماعية والتأثر املنهجي بالبنيوية التكوينية تحديدا لدى 
الدكت�ور برادة ومنذ كتاباته النقدي�ة املبكرة، لكنه هنا يورد 
م�ن التطبيقات ما يربر رهانه؛ فهو يالحق اللغة، والش�كل، 
واملوقف م�ن التابوات الثالثة يف الرسد وه�ي الجنس والدين 
والسياس�ة، وحضور الذات واملعرف�ة يف الروايات التي طبق 
عليه�ا توصالته النظرية بصدد مفهوم الرواية الجديدة التي 
يحدد حدته�ا بكيفية توظيفها للعنارص الش�كلية والداللية 
باخت�الف م�ع س�ابقاتها، وبت�درج الرواي�ة م�ن التجدي�د 
فالتجريب ثم التحدي�ث، منطلقا من أن الكتابة تمثل تفاعل 
وع�ي الكات�ب مع رشوط�ه التاريخي�ة، وأس�ئلة ذاته داخل 
مجتمع�ات تم�ور بالرصاعات واالس�تالبات، ما يراه س�ببا 
لتزكي�ة مدون�ات الس�تينيات الروائية، بينم�ا يصنف بعض 
كتابات السبعينن ضمن )الطالئعية( التي شابها “الهذيان.. 
وتحطيم األش�كال واألجناس لصالح كتاب�ة منفلتة ال تهتم 
بتش�ييد بديل جم�ايل”، وقد وددن�ا لو وجدن�ا يف التطبيقات 
املمي�زة التي ُخت�م بها الكتاب م�ا يؤيد ذلك، كم�ا وجدنا يف 
التحلي�الت املوجب�ة لكتابات روائي�ة تصادت مع س�ياقات 
الهزيمة الس�تينية ودويها الهائل يف الوع�ي والوجدان، ولنئ 
كان الكات�ب يح�رز من مفهوم زمن الرواية وتس�يدها عىل 
فن�ون عرصها، فقد أش�اد بم�ا أس�ماه االنفج�ار الروائي 
العرب�ي ماب�ن 1960 و1980 رغم أس�بقية بع�ض األعمال 
لتاريخ االنشقاق الذي افرضه يف 1967 مثل “موسم الهجرة 
إىل الش�مال” للطي�ب صال�ح التي حظيت بنصي�ب وافر من 
القس�م التطبيق�ي يف الكت�اب، و”الح�ي الالتيني” لس�هيل 
إدري�س، و”أنا احيا” لليىل بعلبك�ي، وروايات العراقي غائب 

طعمة فرمان وغريها.
لكن التجريب س�يحظى بوقفة دراس�ية طيب�ة لالنتقال 
الحاص�ل فيه م�ن العلمية الت�ي أرادها إمي�ل زوال إىل توليد 
أش�كال جديدة تكرس رتابة املتوالية الخطية للشكل الروائي 

وتقليديته.
يتحفظ الكاتب عىل ما تعان�ي الرواية العربية من أزمات 
تتصل بالتسويق الس�طحي أحيانا، ومجاراة السائد، وتلبية 
أفق الجمهور العام والتسلية والرفيه، أو التقليد واالستنساخ 
واالبتع�اد ع�ن املجتمع، والتفاع�ل مع املنج�ز العاملي، لكنه 
بيق�ن يبعث عىل التفاؤل يق�رر أن املنجزات النصية العربية 
حققت عىل مدى ق�رن تراكما ينطوي عىل مقومات جمالية 
وداللية ترقى إىل مس�توى الفضاء العاملي، رغم ما يعرضها 
كالوضع االجتماعي املنغلق، واملحارص بأنظمة سياس�ية ال 
ديمقراطية. ويظ�ل للكتابة النقدية ب�رأي الكاتب دورها يف 
بل�ورة التجدي�د، وإنارة أعمال الش�باب، والتقييم بما يوافق 

املس�تجدات يف املعرفة واإلنجاز الروائي.
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وأخريا التأم شمل كريا نايتيل مع املخرج جو رايت 
يف الحص�ول عىل أح�دث تكييف لقصة بطلة مأس�اة 

تولستوي آنا كارنينا . 
ك�ريا نايتيل قال�ت يف معرض حديثه�ا عن دورها 
هذا أنها س�تعيد قراءة الرواية للعب آنا عىل الشاش�ة 
يف فيلم جو رايت الجديد ، واس�تطردت ساخرة :  - يا 
إلهي من املالحظ أن تولس�توي يضمر شيئا تجاه آنا 

كارنين�ا ، وقد يكون كارها لها من خالل هذا الحش�د 
العدائي املقدم منه لبطلة روايته ! 

املخرج جو رايت اتخذ نهجا مبسطا ملادته بوضعه 
أغلب ش�خصيات الرواية الذين س�يظهرون يف الفيلم 
ع�ىل م�رسح الواقع عىل أس�اس أن األرس�تقراطين 
ال�روس الذين عاش�وا يف القرن التاس�ع عرش كما لو 
كان�وا هكذا ، وق�ال ايضا ان�ه يصور الح�ب بجميع 

مظاه�ره حت�ى وه�و ي�ؤدي يف النهاي�ة اىل الخراب 
واالنتح�ار ، نايت�يل بدوره�ا قالت مع أن آن�ا كارنينا 
كانت امرأة جميلة واجتماعية إال انها أخطأت حينما 
لبت نداء هواها وتوس�عت يف غرامياتها فكانت سببا 
يف تدمري حياتها مبينة كذل�ك أنها واثقة من الحكمة 
الدنيوي�ة الت�ي تقول بحتمي�ة ذلك العق�اب .  نايتيل 
ص�ورت برباعة كيف التق�ت كارنينا بضابط س�الح 
الفرسان فرونسكي" آرون تايلور جونسون " العابث 
ليجد مش�اعر مختلفة تعيش داخله تجاه هذه املرأة 
املتزوجة ليعيش معها حبا حقيقيا ما لبثت أن تعيش 
ضعف�ا عاطفيا أمام حبه يوقظ يف نفس�ها مش�اعر 
كانت ميتة فيكتشف الزوج املخدوع اليكيس كارينن 
" ج�ود لو " ه�ذا الحب بينهما فريف�ض طالقها بعد 
طلبها من�ه ويماطل بينما يتجه االثن�ان للهرب معا 
ع�ىل أمل أن يرضخ الزوج لهذا الفعل ويقوم بطالقها 
، هذه األخب�ار رسعان ما يتناقله�ا املجتمع املخميل 
يف بطرسبورغ فتتعرض كارنينا وفرونسكي للسخط 
والغضب ، لكنهما يصمدان بانتظار ما سيس�فر عنه 
قرار الزوج الذي يفاجأهما بمنع الزوجة من حضانة 
ولده�ا الوحي�د س�ريجي الت�ي تحبه بجن�ون والذي 
يق�ول له وال�ده أن والدته قد مات�ت ، حينها تتحطم 
آماله�ا وتنقل�ب حياته�ا اىل جحي�م ويصب�ح همها 
الوحيد اس�تعادة ولدها ولك�ن دون جدوى ، عند ذاك 
يب�دأ الحب موت�ه املعلن بينها وبن فرونس�كي لتجد 
نفس�ها عاجزة عن اس�تمرارها يف ه�ذه الحياة بعد 
أن حارصتها املآيس والذنوب فلم تجد مخرجا س�وى 

االنتحار . 
رواية " آنا كارنينا " قفزت مبيعاتها يف الس�نوات 
األخ�رية بع�د اختي�ار أوبرا وينف�ري ون�ادي الكتاب 
األمريك�ي له�ا كواحدة م�ن أعظم قص�ص الحب يف 
عرصنا ، كما نرشت عنها مقاالت بأقالم نسائية عىل 
موق�ع وينف�ري عىل اإلنرن�ت تمجد به�ا وبكاتبها ، 
لكن كريا نايتيل قالت غري الذي قيل بحق كارنينا التي 
اتخ�ذ تولس�توي أمامها موقفا مش�بوها كما عربت 
، ام�ا هن�ري ترويا الكات�ب الفرنيس يكتب يف س�رية 
تولس�توي الذاتية متناوال الحديث عن روايته وبطلته 
قائ�ال : ) وهو بالتأكيد لم يمن�ح آنا كل الوقت لتقول 

كل ما بداخلها ، بل جعلها فقط رافضة لواقع حياتها 
التي انته�ت تحت عجالت القطار ، وكأن تولس�توي 
كان ينظ�ر إليه�ا كونه�ا جثة مش�وهة من�ذ البداية 
إلم�راة أعطت كل م�ا تملك من أجل الح�ب ، وانتهت 
مبتذل�ة ، قبيحة يف موتها هذا ( .  خالل القرن املايض 
كانت هناك عرشة من املمث�الت لعبن صخب وابتذال 
آن�ا كارنينا وعىل الرغ�م من وجود بع�ض التعديالت 
التي طرأت عىل الرواية األصلية ، لكن ذلك لم يمنعهن 
من التأل�ق يف أداء دورهن كغريت�ا غاربو وفيفيان يل 
وصويف مارس�و ، األس�طورة غاربو لعب�ت آنا مرتن 
األوىل يف فيلم صامت حمل عنوان " الحب " عام 1927 
أمام جون جيلربت ، والثاني عام 1935 أمام فريدريك 
م�ارش ، وقد علق أحد نقاد الس�ينما آنذاك ان غاربو 
اس�تطاعت تجسيد دورها برباعة ألنها ذات شخصية 
طاغية كش�خصية كارنينا التي عاش�ت مأساويتها 
بواقعية والذين شاهدوا الفيلم وجدوه فخما جدا مع 
أن الكاتب األمريكي ديفيد تومس�ون قال حينما كتب 
سرية حياة املنتج السينمائي املعروف ديفيد سلزنيك 
أنه ش�كا له اقتطاع اجزاء كبرية م�ن الفيلم من قبل 
الرقابة التي كانت التس�مح بظهور مش�اهد ساخنة 
يف الس�ينما ، ومع أن الرواية ج�اءت ب 800 صفحة 
إال أنها اختزلت اىل 89 دقيقة بس�بب حذف الكثري من 
تفاصيلها ، انها نقطة خالفية يقول عنها تومس�ون 
ألن قصة مكثفة ومفصلة بش�كل معقد كآنا كارنينا 
لتولستوي اليفسح املجال لتكييفها بشكل كامل عىل 
الشاش�ة مهما بلغت قوة انتاجه�ا ، هذا ما نقله عن 
س�لزنيك الذي يؤكد حقيقة بديهي�ة أن هوليوود غري 
مس�تعدة لقبول الروايات العظيمة كما حدث لقصة 
" ريبي�كا " التي أخرجها العبقري الفريد هيتش�كوك 

عام 1940 للكاتبة دافني دو مورييه . 
هذه املرة ومع س�يناريو توم ستوبارد يأتي فيلم 
" آنا كارنينا بإس�لوب منمق ومحافظ�ا عىل األجواء 
الحقيقية للرواية التي تعامل ستوبارد معها بحنكته 
املعروف�ة حيث أظهر كيف يت�م التعامل يف أمور غاية 
يف الحساس�ية كالخيان�ة الزوجية والط�الق واملرض 
واإلذالل الجن�يس واالجتماع�ي واالنتحار أخ�ريا ، آنا 
كارنينا ليس�ت قصة حب وحدها بل هي واقع شائك 

ورشس يس�تدعي كل ه�ذا العدد الكب�ري من املمثالت 
للف�وز به وتجس�يده ، انها بطلة حت�ى وهي تعيش 
مأس�اتها ، براق�ة ، اجتماعي�ة ، منكوب�ة ، وليس�ت 
مج�رد صورة للرغبة كما نتصوره�ا ، ومع ما يقرب 
من 150 س�نة مض�ت عىل كتابتها فق�د قالت نايتيل 
أنها مثرية للجدل حتى مع من أدى دورها يف السينما 
من قبل ، وهذا هو السبب الذي يجعل الجماهري تقبل 

عىل مش�اهدتها ولن نضط�ر اىل االنتظار وقتا طويال 
حتى نرى آنا أخرى عىل الشاشة . 

الفيل�م س�يتمكن الجمه�ور م�ن مش�اهدته يف 
السابع من أيلول من العام القادم . 
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ميكروفون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
قب�ل أن يكون عن�د مهامه كمدي�ر فني لألعمال الس�ينمائية 
والتلفزيوني�ة، كان ق�د دخل الوس�ط الفني م�ن خالل قيامه 
بمهام )منفذ إكسس�وار( يف دائرة السينما واملرسح، واستمر 
بالعم�ل حت�ى الثمانينيات ليك�ون مؤهال مله�ام املدير الفني 
وبدءا م�ع فيلم )الحدود امللتهبة( لصاحب ح�داد ومديرا فنيا 
مع أول  مش�اركة تلفزيونية مع )بي�ت العنكبوت(. إنه املدير 

الفني الس�ينمائي عيل رداع�ة والذي كان معنا يف هذا 
الحوار:

•كيف تواصلت إىل موقعك الحايل كمدير فني؟ 
-م�ن خالل مش�اركتي بهذه املهام م�ع االنكليز يف 

أفالم )املسألة الكربى( و)الحدود امللتهبة( حيث كنت 
خاللهما معاونا للمدي�ر الفني وعملت مع االيطاليني 

يف )صخ�ب البح�ر( كمدير فن�ي وكذلك عمل�ت أفالما 
وثائقية مع األملان والعرب.

•وماذا عن األفالم السينمائية التي عملت معها؟
-م�ع فيلم )كرنتينه( بلغ عددها ما يقارب العرشين فيلما 

ب�دءا م�ن الظامئني ع�ام 1972 وم�رورا باملس�ألة الكربى 
والحدود امللتهبة وطائر الش�مس وامللك غازي وصخب البحر 

والعرب�ة والحص�ان، والس�يد املدير، وحب يف بغ�داد، وعريس 
ولكن، وليلة سفر ونفط . 

•واألعمال التلفزيونية؟
-ابتدأت مع بيت العنكوبت لبس�ام ال�وردي وذات الهمة لعيل 
االنص�اري وم�رورا بالبطال لهاش�م ابو عراق وبيت الش�مع 
لفارس مهدي و)مضت مع الريح( لخريية املنصور وكثري من 

االعمال مع املخرج عزام صالح.
•هل لك ان تق�ف عند األعمال التلفزيونية التي كنت معها مع 

املخرج عزام صالح تحديدا؟
-منها )س�نوات املوت وس�نوات الحياة( وخاص جدا وأمطار 

النار واملصري القادم وسواد الليل وسنوات النار.
•اخر عمل؟

-باب الش�يخ للمخرج االردني ايمن نرص الدين وحفر الباطن 
للمخرج مهدي طالب. 

•ويف الفرتة االخرية؟

-عن�د صدى املايض الكرم كامل وعند باب الش�يخ وعند حفر 
الباطن.

•وماذا عن معاناتك اليوم؟
-ليس�ت هناك معاناة تذك�ر لكوني مازالت مس�تمرا بالعمل 

وم�ع كمدير فني وحتى بعد التقاعد مع القطاع الخاص 
الفضائيات. 

ع�ن  •وم�اذا 

جديدك؟
-جديدي مع املخرج محمد 
ش�كري جمي�ل يف فيل�م روائ�ي طوي�ل 
امل�رسات واألوجاع ومع املخرج القادم من فرنس�ا عمار 
علوان وفيلم روائي أيضا طويل وعنوان نجم البقال والفيلمان 

ملرشوع بغداد عاصمة للثقافة العربية / 2013.
•إىل أين يأخذك الطموح؟

-رغ�م أنني من مواليد عام 1955 وتم�ت إحالتي عىل التقاعد 
من دائرة السينما واملرسح وفق السن القانوني اال انني الاريد 
التوقف ولهذا توجهت للعمل مع الفضائيات والقطاع الخاصة 

كي يفاد من خربتي اآلخرون.
•وم�اذا تنصح اآلخرين الذين يعملون ب�ذات املهام التي تعمل 

بها؟

-التش�خيص الجي�د ملواق�ع التصوي�ر لتهيئ�ة كاف�ة 
االحتياجات وفق ماجاء يف النص س�واء كان سينمائيا 

او تلفازيا .
•وم�ا هي تل�ك االحتياجات الت�ي يوفرها امل�در الفني 

للعمل ؟
-االكسسوار والديكور واالزياء ووفق املشاهد واملواقع 
ال�واردة يف النص رشط ان يقوم املدي�ر الفني بتهيئتها 
قب�ل بدء العمل بيوم عىل االق�ل الن عمل املخرج يعتمد 
اعتم�ادا كليا ع�ىل مديره الفني وله�ذا اقدم نصيحتي 
ب�ان ال يته�اون او يتقاعس املدير الفن�ي بأداء مهامه 

ويف كافة الظروف. 
•اهم جائزة يف حياتك الفنية؟

-شهادة تقديرية ملش�اركتي كمدر فني لفيلم كرنتينه 
للمخ�رج ع�دي رش�يد وهو من انت�اج دائرة الس�ينما 

واملرسح ورشكة النيل. 
•افضل عمل شاركت فيه كمدير فني ؟

-قديما املس�ألة الك�ربى والحدود امللتهب�ة وحاليا 
حفر الباطن.

•وط�وال رحلت�ك الفني�ة ه�ل فك�رت أن تكون 
مخرجا؟

-نظ�را لهوايتي يف صيد الطي�ور فكرت ان اقوم 
بإنتاج وإخراج فيلم اسميته براري العراق يتحدث عن 
صي�د الطي�ور املهاج�رة اىل العراق كذلك قم�ت بانتاج 
وإخ�راج فيلم من االفالم الوثائقية وبثالثني دقيقة عن 
صيد الطري الح�ر يف العراق وقمت بتس�ويقه للعراقية 
الفضائي�ة للع�رض فق�ط وم�ن املؤمل ان اش�ارك يف 

املهرجانات السينمائية خارج العراق.
•واخريا مش�اركتك الجديدة مع املخرج محمد ش�كري 

جميل مؤخرا ماذا تعني لك؟
-تعن�ي أنن�ي متفاه�م ومتعاون م�ع املخ�رج الكبري 
محمد ش�كري والدليل أنني شاركت معه يف الظامئون 
واملس�ألة الكربى والفارس والجبل وامللك غازي واللعبة 

وأخريا املرسات واالوجاع.
   

فنان: املنتجون يتحكمون باحللقات األخرية!!

كشف الفنان سامان العزاوي عن تحكم املنتجني بنهايات األعمال الدرامية، مشرياً 

إىل أن املنتجني يرس�مون نهاية كل عمل حس�ب قدراتهم اإلنتاجية ما انعكس عىل 

جودة العمل نوعا ما. 

وقال العزاوي يف حديث صحفي إن "املنتج هو من يفرض نوع النهاية عىل املؤلف 

واملخ�رج فأحيانا تك�ون النهاي�ة تقليدية متوقع�ة وأحيانا أخرى تك�ون نهاية 

مفتوحة ه�ذا ما تحدده جهة اإلنتاج". وأضاف "يف بع�ض الحاالت تتدخل القنوات 

وتؤثر يف نهاية العمل أيضا، فبعضها يطلب اختصار عدد 

حلقات املسلس�ل، بغي�ة اختصار املبال�غ اإلنتاجية"، 

وعن آخ�ر أعماله، مل�ح لعزاوي إىل مش�اركته 

يف عم�ل م�ا وامتن�ع ع�ن إعطاء 

تفاصيل أكثر. 

يذك�ر أن الفنان س�امان 

محس�ن الع�زاوي م�ن 

عائل�ة فني�ة، وال�ده 

محس�ن  الفن�ان 

وأخ�وه  الع�زاوي 

س�نان  الفن�ان 

الع�زاوي تخرج 

معه�د  م�ن 

ن  لفن�و ا

لجميل�ة  ا

وتخص�ص يف تصميم اإلض�اءة، لكنه لجأ 

إىل التمثي�ل وحص�ل ع�ىل العديد من 

الجوائز.
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ع مؤخرًا كوتي بريستيج، وهو  وّقّ
قســم تابــع لماركة كوتــي، على 
اتفاقيــة مع جورجيــا ماي جاغر 
لتكــون الوجه اإلعالنــي الجديد 
 Just Cavalli للعطر النسائي
الــذي ســيتم الكشــف عنــه في 

شباط المقبل. 
ومــن المعــروف أن جورجيا هي 
ابنة المغني الشــهير ميك جاغر 
والعارضــة جيــري هيــل. وقــد 
نشــأت فــي بيئــة فنيــة للغاية، 
والتحقــت بعالــم الموضة وهي 
في سن الـ16 عامًا، وقد خطفت 
األنظــار إليهــا بالفعــل بفضــل 

جمالها.

متابعة/ مروان الفتالوي
ش�هدت الحلقة األخرية من املرحلة األوىل من برنامج "أحىل 
ص�وت" النس�خة العربية من برنامج )the voice(، مس�اء 
أول من أمس مش�اركة عراقي�ة الفتة، وحملت 
صوتني جميلني ممتلئني بالِعرَب 
العراقية الشجية.

ن  كا

العراقي 
ل  و أل ا
ن  و ي�د ز
حسني الذي 
أغني�ة  أدى 
"ما شفتني" 
ولي�د  للفن�ان 
وما  الش�امي، 

غن�ى  لثواني حتى أدار أن 
لينضم كاظم الس�اهر له الكريس  واختاره 

إىل فريقه، ويخرج س�عيدا "محققا أمنية والدته"، كما عربرّ 
حسني.

لك�ن الفارق�ة الفني�ة يف الربنام�ج ج�اءت بعد 
أن دخ�ل قيص نج�ل الفنان حات�م العراقي إىل 

أستوديو الربنامج.
 قيص -17 عام�ًا- لديه كليب مصورّر مع أبيه إضافة إىل أنه 
ق�د فاز باملرتب�ة األوىل يف برنامج نج�وم الخليج، مما حقق 
ل�ه ش�هرة ال ب�أس به�ا أس�همت يف اش�تعال تصفيق حار 
بمج�رد دخول�ه القاعة، وما أن غنى كلمت�ني من مورّال أبيه 
)ذكرتك والسما مغيرّمة( حتى أدار جميع املدربني كراسيهم 
باس�تثناء كاظ�م الذي انتظ�ر حت�ى انتهاء امل�ورّال ليرشع 
املشرتك الشاب بأغنية )أشوفك وين يا مهاجر(.وكان قيص 
قد أبهر الحضور بصوته الش�جيرّ الذي نال إعجاب املدربني 

ق�د وأداروا كراسيهم عىل الرغم من أن بعضهم 
جميع اكتمل�ت فرقه�م، وأثن�ى ع�ىل صوت�ه 
الفنان�ني، فقد ق�ال له كاظ�م "ذكرتني 
ببغداد وأرجعتني إىل أجوائها"، لكن هذه 

الجملة لم تس�عفه يف كس�ب قيص 
فالش�اب  فريق�ه،  إىل  حات�م 

العراق�ي ق�ال "أن�ا معجب 
الرباع�ي،  صاب�ر  بص�وت 
وقال  لفريقه",  وس�أنضم 
تالي�اً "جئ�ت إىل هنا ألرفع 

اس�م بلدي العراق"، وخرج 
مغنيرّ�ا )ش�علومك( وهي 

صورّره�ا  أغني�ة  آخ�ر 
حاتم العراقي، ما دفع 
االعرتاف  إىل  متابعون 
ال�ذي  ق�يص  ب�ذكاء 
الربنام�ج  يف  وج�د 
للرتوي�ج  فرص�ة 

أللبوم أبيه.
األخرية  الحلقة  ويف 
م�ن املرحل�ة األوىل 

اكتملت الفرق بني املدربني األربعة عايص الحالني وش�ريين 
عبد الوهاب وكاظم الساهر وصابر الرباعي. 

وقد بدأت الحلقة مع املش�رتك بدر س�لطان من املغرب الذي 
أك�د قبل دخول�ه انه دخل املس�ابقة من اج�ل االنضمام اىل 
فريق صابر الرباعي، فقدم أغني�ة "أنت والدنيا" فاختارته 
ش�ريين من ثم الرباعي والس�اهر ليحقق حلمه باالنضمام 
اىل فريق الرباعي. فرنسا كانت حارضة باملشرتكة من خالل 
صوت الشابة مارينا شبيل التي ما ان أطلقت الكلمة األوىل يف 

أغنيته�ا اختارها الحالني الذي أدى بعض الرقصات 
عىل ادائها الغربي، لتنضم اىل فريق الحالني.

بعده�ا جاء دور زيدون حس�ني م�ن العراق الذي 
ادى اغنية "ما ش�فتني" اختاره الساهر لينضم 
إىل فريق�ه. أم�ا ريم نس�يم من م�رص فقد أدت 
اغنية "قال جان�ي بعد يومني" لكن 

ل�م يحالفه�ا 

الح�ظ باختي�ار اح�د املدرب�ني له�ا.كارل زريق ال�ذي عول 
ع�ىل الربنام�ج للع�ودة اىل الس�احة الفنية بع�د غيابه أدى 
"hotel California" لك�ن الحظ لم يحالفه. ومن ثم دخلت 
املش�رتكة ملي�اء جمال م�ن املغرب الت�ي ادت اعني�ة باللغة 
االنكليزي�ة فاختارها الحالني ال�ذي ال يحق له االختيار بعد 
اكتمال فريقه من ثم شريين وعندما انتقلت للغناء بالعربية 
"ال�ورد" اختارها الرباعي والس�اهر، فانتق�ل الرصاع بني 
املدرب�ني حيث غن�ى لها كاظم "كلك ع�ىل بعضك حلو" من 
ثم شهد املرسح رصاعاً بني الحالني والرباعي وشريين التي 
غنت للمياء "حبيبة أمه�ا" كما قال الرباعي "بنت بالدي" 
ليلتقطها الحالني من يده�ا لضمها إىل فريقه الذي اكتمل، 
لكن ملياء اختارت فريق الرباعي. من ثم استكملت املنافسة 
مع عبد العظيم الذهبي من مرص الذي ادى أغنية "برضاك" 
لكوك�ب الرشق ام كلثوم مما دفع ش�ريين الختياره من ثم 

الرباعي ليقرر االنضمام إىل فريق شريين.
وبع�د امت�الء فريق�ي ش�ريين والحالني دخل 
املش�رتك محمد ط�ارق م�ن مرص ال�ذي أدى 
أغني�ة "تفتك�ر" لصاب�ر الرباع�ي ليخت�اره 

ويضمه لفريقه.
 بعدها ج�اء دور قيص حاتم ال�ذي راهن عىل 
صوت�ه الجميل وعمره الصغري 
ادى اغنية " يا مهاجر" لوالده 
والحالن�ي  رشي�ن  فاختارت�ه 
اللذان ال يحق لهم ضمه لكنهم 
الربنام�ج،  قان�ون  ك�رسوا 
كما اخت�اره الرباعي ومن 
ثم كاظم الس�اهر، ليقرر 
االنضمام إىل فريق صابر 

الرباعي الذي اكتمل.
لبنان  الغ�زال م�ن  زي�اد 

الذي ادى اغنية للراحلة 
اختاره  بي�اف"  "اديت 
اىل  ليضم�ه  الس�اهر 
لتكتم�ل  فريق�ه، 
االربعة وتنتقل  الفرق 
اىل مرحل�ة  املنافس�ة 

جديدة.
 "the voice" لك�ن   
القوان�ني كم�ا  ك�رس 
املدرب�ني ومنح  فعل�وا 
م�ن  للعدي�د  فرص�ة 

اكتمال  رغم  املش�رتكني 
وج�ود  بس�بب  الف�رق 

اص�وات مميزة لم يتس�ن 
لها الغناء أمام املدربني قبل 

اكتمال الفرق.
القان�ون  ك�رس  مرحل�ة   

بدأت مع املش�رتكة س�ارة من 
 "what’s up" تون�س الت�ي أدت

ليختارها كاظم الس�اهر مطيحاً 
بقان�ون الربنامج ليصبح لديه 13 

مشرتكا يف فريقه.
 م�ن أم�ريكا أت�ى ن�ور الدي�ن كبايل 

فاخت�اره  الربنام�ج  يف  للمش�اركة 
الرباع�ي بعدما ضغ�ط الحالني عىل زر 

الرباعي، وكذلك شريين ليختار االنضمام 
إىل فريق ش�ريين. آخر األصوات يف املرحلة 

االوىل كانت أميمة امسعدي من املغرب التي 
أدت "لس�ه فاكر" لكوكب ال�رشق ام كلثوم 

فاختارها الحالني لتنضم إىل فريقه.

املدربون يكرسون القوانني بأكثر من 12 مشرتكًا
The Voice: قيص حاتم يدير الكرايس وخيتار الرباعي.. وعراقي آخر يف فريق كاظم

رسام: الكاريكاتري ليس ذكوريًا لكن املرأة مرتددة
 

رفض رسام الكاريكاتري حمودي عذاب تسمية فن الكاريكاتري بالفن الذكوري، وقال عذاب لوكالة أنباء محلية: إن املرأة تخىش 
اقتحام فن الكاريكاتري كونه فن املتاعب واملصاعب وهي تحب االهتمام بجمالها وصورتها أكثر من أي يشء آخر.

وأضاف: وجدنا رس�امات كاريكاتري لكن ليس باملستوى املطلوب للنرش، وكانت نتاجاتهن فقط عىل مستوى املعارض بالرغم 
من تفوقهن يف هذا الفن.

: أنه ال زالت املرأة م�رتددة يف دخول فن الكاريكاتري محلي�ًا وعاملياً وما يزال  مس�يطراً وب�نيرّ الخ�وف 
عليها من هذا الفن الناقد الساخر. 

شذى تتغزل بالساهر
أب�دت الفنان�ة العراقي�ة ش�ذى حس�ون من خ�الل موق�ع التواصل 

االجتماع�ي »توي�رت« إعجابها الش�ديد ب�أداء مواطنها الفن�ان كاظم 
الساهر يف برنامج » The Voice«، قائلة: »آخ من كاظم الساهر«.

حس�ون كتبت ع�دد كبري من تويتات اعرتفت فيه�ا بفضل لبنان عليها، 
مؤكدة أنه البلد الذي ولدت منه فنياً، كما وعدت معجبيها بأنه س�يكون 

لها أغنية وطنية أو ألبوم عراقي قريباً.
  الفنانة العراقية أشارت كذلك إىل أنها لم تستمع إىل األلبوم الجديد للفنان 

محمد حماقي، إال أنها أكدت أنها تحب األغاني التي يقدمها دائماً.

شائعات الثروة تغضب راغب عالمة
أعرب الفنان اللبناني راغب عالمة عن اس�تيائه الش�ديد من كل الشائعات التي تنرشها 
الصح�ف اللبناني�ة عن حجم الثروة الت�ي يملكها، قائال: "إنهم يخرتع�ون كل يوم رقما 

ومبلغا مختلفا عن اليوم السابق".
ويف عدد من التغريدات أطلقها الفنان اللبناني عىل موقع »تويرت« قال: »يشء غريب والله 

أغ�رب م�ن غريب!! إحدى الصحف اللبنانية تاركة مش�اكل الدنيا وش�اغلة بالها باخرتاع 
أرقام عن ثروتي، يوم 90 مليونا ويوم ٤00 مليون«.

عالمة تعجب من مدى املبالغة التي وصلت إليها الصحيفة يف تغريدة ثانية: »وصلت توقعاته 
وأحالم�ه إن يكت�ب ان الرئيس امللياردير س�عد الحريري قد اس�تدان من�ي مبلغ 250 

ملي�ون دوالر يا ترى ما الهدف من اخرتاع هيك ش�ائعات، الظاهر إن كذبة إبريل ابتدأت 
من شهر أكتوبر«.

منى زكي: »القاهرة مكة« ال دين وال 
سياسة

ع�ىل الرغم م�ن تكتمها عىل الفيل�م الذي تحرض ل�ه حالياً، إال أن الفنان�ة املرصية منى 
زكي قررت الخروج عن صمتها لتنفي ما تردد بوس�ائل اإلعالم مؤخراً حول اس�تعدادها 

لفيل�م س�ينمائي يناقش القضايا الدينية يف ظل حكم اإلخوان بع�د ثورة 25 يناير، مؤكدًة 
أنها تس�تعد لفيلم سينمائي اجتماعي ال أبعاد سياس�ية فيه.منى أوضحت أن الفيلم الذي 

يحمل عنوان "القاهرة مكة"، ال يتطرق لثورة 25 يناير، وأنه عمل اجتماعي ويرصد الواقع 
ويناق�ش قضايا يعيش�ها املجتمع امل�رصي والعربي.الفيلم من كتابة السيناريس�ت محمد 

رج�اء يف أول تجرب�ة س�ينمائية له، وإخراج هان�ي خليفة وإنتاج وليد ص�ربي، ويعد الفيلم 
بطولة مطلقة ملنى زكي، حيث إن الشخصية التي تجسدها يف الفيلم تعترب هي املحور الرئييس 

يف أح�داث العم�ل الذي يرتك�ز عليها كل الخي�وط الدرامية.ومن املقرر أن تب�دأ زكي يف تصوير 
الفيل�م عقب االنته�اء من اختيار باقي فريق العمل، وبعد معاينة كل األماكن التي من املقرر أن 

تصور فيها أحداث الفيلم.

حورية فرغيل يف مسلسل وفيلم
ابَّة حورية فرغيل أنَّها تواصل حالًيا تصوير دورها يف مسلسل   قالت الفنانة الشَّ

"املنتق�م" الذي تش�ارك يف بطولته مع كل من عمرو يوس�ف وس�امح 
�هر املقبل. ع أن يعرض خالل الشَّ الرصيطي، مش�رية إىل أنَّ العمل متوقَّ

وأضاف�ت يف ترصيح�ات صحفية أنَّه�ا انتهت من تصوير مش�اهدها يف 
�ينمائي "عبده موته" مع الفنان محمد رمضان، الفتة إىل أنَّها  الفيلم السِّ

�د دور فتاة من حي ش�عبي تدعى أنغام، وعىل الرغم من الصعوبات  تجسِّ
الَّتي تواجهها يف حياتها إالَّ أنَّها تس�تطيع التَّغل�ب عليها يف النِّهاية.ولفتت 

إىل أنَّ شخصيَّة أنغام بعيدة عن اإلغراء موضحة أنَّ هناك اختالفا كامال بني 
دورها يف مسلسل "دوران شربا" ودورها الحايل، نظرًا ملا تتمتَّع به أنغام من 

�خصيَّة، إضافة إىل العديد من التَّفاصيل الَّتي ترفض الكشف عنها  قوة يف الشَّ
لكي يتابعها الجمهور.

ر أن يطرح يف عيد األضحى املقب�ل، ويتم حاليا  وأوضح�ت أنَّ الفيلم من املق�رَّ
وت النَّاقصة، الفتة إىل أنَّها استمتعت  إجراء املونتاج واالنتهاء من تسجيالت الصَّ

بتصوير العمل والتَّعاون مع محمد رمضان ودينا اللذين اشرتكا معها يف بطولة 
الفيلم.

وقالت حورية أنَّها لم تحدِّد العمل الذي ستشارك فيه يف رمضان املقبل، موضحة أنَّ نجاح مشاركتها يف كلِّ 
ق كثرياً يف اختياراتها املقبلة. يد" و"حكايات بنات" جعلها تدقِّ من "سيدنا السَّ

عيل رداعة: تعاونت مع حممد شكري مجيل يف أغلب أفالمه
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ميكروفون

أزمة سوريا تؤجل )علي الوردي(
رصح الفن�ان س�عد عزيز عبد الصاحب بان العمل يف مسلس�ل )عيل الوردي ( ق�د تأجل إىل اجل غري 

معلوم وبعد أن تم انجاز ثالثمائة مشهد ولم يتبق سوى مئة وخمسني مشهدا.
وع�ن س�بب التأجيل فقد ذكر عب�د الصاحب بأنه يعود لتصاعد القتال ميدانيا يف ش�وارع س�وريا مما 
اضطر اىل مغادرة س�وريا خوفا عىل حياة الفنانني والفنيني وبعد أن تعرض فريق العمل يف املسلس�ل إىل 

مضايقات عدة..
والجدير باإلشارة ان عبد الصاحب يجسد إحدى الشخصيات الرئيسية يف املسلسل.

www.almustakbalpaper.net

ابنة ويتني تعقد خطوبتها على أخيها
أعلن�ت ابنة النجمة الراحلة ويتني هيوس�تن، بوبي كريس�تينا براون، 

خطوبتها رسمياً عىل أخيها بالتبني 
نيك غ�وردن، وذلك خ�الل الرشيط 
املص�ور الدعائي لربنامج تليفزيون 
حلقات�ه  س�تتناول  ال�ذي  الواق�ع 

تفاصيل حياة عائلة هيوستن.
وظهرت بوبي كريستينا يف الرشيط 
 The Houstons:" الدعائي لربنامج
On Our Own" ال�ذي حص�ل علي�ه 
حرصي�ًا موق�ع "E! News" وه�ي 
تمزح وتضحك ثم تقول: "لقد تمت 

خطوبتنا".
 The Houstons: On Our" برنام�ج

Own" م�ن املنتظر أن يبدأ عرضه يف الرابع والعرشين من ترشين األول 
الحايل وس�يحتوي عىل الكثري من الدراما والرومانس�ية، ألنه س�ريكز 
عىل عالقة بوبي كريستينا بنيك غوردن التي ال يوافق عليها الكثري من 

أفراد عائلة هيوستن.
ويف الس�ياق ذات�ه، أوضح�ت تقارير صحافي�ة أن نيك غ�وردون نرش 
ص�ورة لخاتم خطوبته عىل بوبي كريس�تينا، الذي بدا مش�ابها 

لخاتم خطوبة دوقة كامربيدج كاثرين ميدلتون.
يذكر أن بوبي كريس�تينا براون كش�فت ع�ن عالقتها بأخيها 
بالتبني ني�ك غوردون بعد توتر عالقتها بوالده�ا بوبي براون إثر 
زواجه بعد وفاة والدتها، علما أنها تواجه مش�اكل أخرى مع 
جدتها سييس هيوس�تن متعلقة برغبة األخرية يف تعديل 
رشوط الوصي�ة ملنحه�ا املزيد من الس�لطة عىل أموال 
بوبي كريستينا بدافع حمايتها من استغالل املحيطني 

بها.

بيرين سآت: أوّد زيارة كل الدول 
العربية

أعرب�ت الفنان�ة الرتكي�ة بريين س�آت عن 
سعادتها بإعجاب النساء العربيات لها من 
خ�الل أعمالها الدرامية، مؤك�ده أن املرأة 

العربية تتسم بالدفء واملحبة.
بريين قالت إن امل�رأة العربية تضّحي يف 
سبيل اآلخرين، وتشبه املرأة الرتكية يف 
هذه الصفات: "فنحن نقول الطيور 
اإلناث ه�ي التي تصن�ع العش، 
وأعتق�د أن هذا ينطب�ق أيضاً 

عىل املرأة العربية".
الفنانة الرتكي�ة أضافت أنها 
تود زيارة كل ال�دول العربية 
عندم�ا تت�اح له�ا الفرصة، 
حتى تتمكن من التعرف عىل 
وتزور  العربي�ات،  الفنانات 
بعض األماكن السياحية وتتعرف عىل 

العادات والتقاليد العربية.

إيما واتسون تصاب بالذعر
إيم�ا  الربيطاني�ة  املمثل�ة  أصيب�ت 
واتسون بالذعر لدى مشاهدتها رجالً 
تعتقد أنه كان يتعقبها يف الس�ابق 
يف موقع تصوي�ر فيلمها الجديد يف 

لونغ أيلند.
وذك�رت صحيف�ة "دي�يل مريور" 
الربيطانية أن واتس�ون )22 عاماً( 
كانت تصور فيلمها الجديد يف لونغ 
أيلن�د يف نيويورك ح�ني حاول رجل 
دخل من دون إذن إعطاءها رسالة، 
فرصخ�ت خائف�ة ألنه�ا كانت قد 
ش�اهدته يف الس�ابق وعلم�ت أن�ه 

يتعقبها.
ونقلت الصحيف�ة عن مصدر قوله 
"لق�د تعرفت علي�ه ألنه كان يق�ف دائماً ق�رب منزلها، 

فرصخت".
إىل  أن الرجل ح�اول الهرب ولكن وأش�ارت 

حراس األمن قبض�وا عليه 
وسلموه إىل الرشطة.

ووجهت الرشطة تحذيراً 
للرج�ل ولكن م�ن دون 

اتهامات.

مادونا ُتسحر 
طليقها 

ألق�ت نجم�ة الب�وب األمريكي�ة مادونا بس�حرها عىل 
طليقها املمثل الهوليودي ش�ون بن ال�ذي تعذر عليه 
أن يرف�ع عينيه عنها ط�وال فرتة حفل 

أحيته بلوس أنجلس.
وأف�اد موق�ع "رادار أونالين" األمريكي 
ان ب�ن ح�ر حف�اًل ملادون�ا يف مرك�ز 
"ستابلز" بلوس أنجلس، وكان مذهوالً 
بها لدرجة ل�م تتمكن عيناه من إخفاء 

مدى إعجابه بها.
ونق�ل عن مص�ادر مطلع�ة أن بن كان 
مس�حوراً بمادونا وكلم�ا تحركت كان 

يقول كلمات تؤكد إعجابه الشديد.
وق�ال أح�د املص�ادر ان�ه يف مرحلة ما 
"نظ�رت يف عيني ش�ون وابتس�مت .. 
فضحك وكان كمن يكاد يفقد الوعي".

يش�ار إىل أن مادونا وبن كانا متزوجني 
طوال 4 س�نوات من العام 1985 حتى 

ال�1989.

مــن هناك

 العدد )364(  االحد14 تشرين االول  2012

مسرحية األموات ال يحفلون بما يقال 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف واخراج / بالسم الضاحي

تقدي�م / نخب�ة م�ن قنات�ي مديرية 

دي�اىل  تربي�ة  يف  امل�دريس  النش�اط 

وبطولة سمري ياسني 

الزمان / 20 / 2 / 2012 

امل�كان / قاع�ة عتب�ة بن غ�زوان يف 

البرصة 

املناس�بة / مهرجان املرسح املدريس 

الثالث لوزارة الرتبية الذي استضافته 

تربية البرصة 

"املرسحي�ة تس�اهم يف رف�د الحركة 

املرسحية العراقية عىل اعتبار املرسح 

النش�أة  م�دريس  م�رسح  العراق�ي 
والتكوي�ن ... واالعتم�اد ع�ىل نف�س 

تربوي فني ابداعي يشرتك فيه الفنان 

املرسح�ي ممث�ال ومخرج�ا والفن�ان 

االث�ارة التش�كييل يف اب�داع الديك�ور واالزياء  يف  املل�ون  الض�وء  وصناع�ة 

املرسحي�ة وم�ن اجل تحقي�ق الفكرة 

املبدعة واملعالجة الفنية".

املخرج بالسم الضاحي

متابعة/ مروان الفتالوي
ش�هدت الحلقة األخرية من املرحلة األوىل من برنامج "أحىل 
ص�وت" النس�خة العربية من برنامج )the voice(، مس�اء 
أول من أمس مش�اركة عراقي�ة الفتة، وحملت 
صوتني جميلني ممتلئني بالِعرَب 
العراقية الشجية.

ن  كا

العراقي 
ل  و أل ا
ن  و ي�د ز
حسني الذي 
أغني�ة  أدى 
"ما شفتني" 
ولي�د  للفن�ان 
وما  الش�امي، 

غن�ى  لثواني حتى أدار أن 
لينضم كاظم الس�اهر له الكريس  واختاره 

إىل فريقه، ويخرج س�عيدا "محققا أمنية والدته"، كما عرّب 
حسني.

لك�ن الفارق�ة الفني�ة يف الربنام�ج ج�اءت بعد 
أن دخ�ل قيص نج�ل الفنان حات�م العراقي إىل 

أستوديو الربنامج.
 قيص -17 عام�ًا- لديه كليب مصّور مع أبيه إضافة إىل أنه 
ق�د فاز باملرتب�ة األوىل يف برنامج نج�وم الخليج، مما حقق 
ل�ه ش�هرة ال ب�أس به�ا أس�همت يف اش�تعال تصفيق حار 
بمج�رد دخول�ه القاعة، وما أن غنى كلمت�ني من مّوال أبيه 
)ذكرتك والسما مغّيمة( حتى أدار جميع املدربني كراسيهم 
باس�تثناء كاظ�م الذي انتظ�ر حت�ى انتهاء امل�وّال ليرشع 
املشرتك الشاب بأغنية )أشوفك وين يا مهاجر(.وكان قيص 
قد أبهر الحضور بصوته الش�جّي الذي نال إعجاب املدربني 

ق�د وأداروا كراسيهم عىل الرغم من أن بعضهم 
جميع اكتمل�ت فرقه�م، وأثن�ى ع�ىل صوت�ه 
الفنان�ني، فقد ق�ال له كاظ�م "ذكرتني 
ببغداد وأرجعتني إىل أجوائها"، لكن هذه 

الجملة لم تس�عفه يف كس�ب قيص 
فالش�اب  فريق�ه،  إىل  حات�م 

العراق�ي ق�ال "أن�ا معجب 
الرباع�ي،  صاب�ر  بص�وت 
وقال  لفريقه",  وس�أنضم 
تالي�اً "جئ�ت إىل هنا ألرفع 

اس�م بلدي العراق"، وخرج 
مغنّي�ا )ش�علومك( وهي 

صّوره�ا  أغني�ة  آخ�ر 
حاتم العراقي، ما دفع 
االعرتاف  إىل  متابعون 
ال�ذي  ق�يص  ب�ذكاء 
الربنام�ج  يف  وج�د 
للرتوي�ج  فرص�ة 

أللبوم أبيه.
األخرية  الحلقة  ويف 
م�ن املرحل�ة األوىل 

اكتملت الفرق بني املدربني األربعة عايص الحالني وش�ريين 
عبد الوهاب وكاظم الساهر وصابر الرباعي. 

وقد بدأت الحلقة مع املش�رتك بدر س�لطان من املغرب الذي 
أك�د قبل دخول�ه انه دخل املس�ابقة من اج�ل االنضمام اىل 
فريق صابر الرباعي، فقدم أغني�ة "أنت والدنيا" فاختارته 
ش�ريين من ثم الرباعي والس�اهر ليحقق حلمه باالنضمام 
اىل فريق الرباعي. فرنسا كانت حارضة باملشرتكة من خالل 
صوت الشابة مارينا شبيل التي ما ان أطلقت الكلمة األوىل يف 

أغنيته�ا اختارها الحالني الذي أدى بعض الرقصات 
عىل ادائها الغربي، لتنضم اىل فريق الحالني.

بعده�ا جاء دور زيدون حس�ني م�ن العراق الذي 
ادى اغنية "ما ش�فتني" اختاره الساهر لينضم 
إىل فريق�ه. أم�ا ريم نس�يم من م�رص فقد أدت 
اغنية "قال جان�ي بعد يومني" لكن 

ل�م يحالفه�ا 

الح�ظ باختي�ار اح�د املدرب�ني له�ا.كارل زريق ال�ذي عول 
ع�ىل الربنام�ج للع�ودة اىل الس�احة الفنية بع�د غيابه أدى 
"hotel California" لك�ن الحظ لم يحالفه. ومن ثم دخلت 
املش�رتكة ملي�اء جمال م�ن املغرب الت�ي ادت اعني�ة باللغة 
االنكليزي�ة فاختارها الحالني ال�ذي ال يحق له االختيار بعد 
اكتمال فريقه من ثم شريين وعندما انتقلت للغناء بالعربية 
"ال�ورد" اختارها الرباعي والس�اهر، فانتق�ل الرصاع بني 
املدرب�ني حيث غن�ى لها كاظم "كلك ع�ىل بعضك حلو" من 
ثم شهد املرسح رصاعاً بني الحالني والرباعي وشريين التي 
غنت للمياء "حبيبة أمه�ا" كما قال الرباعي "بنت بالدي" 
ليلتقطها الحالني من يده�ا لضمها إىل فريقه الذي اكتمل، 
لكن ملياء اختارت فريق الرباعي. من ثم استكملت املنافسة 
مع عبد العظيم الذهبي من مرص الذي ادى أغنية "برضاك" 
لكوك�ب الرشق ام كلثوم مما دفع ش�ريين الختياره من ثم 

الرباعي ليقرر االنضمام إىل فريق شريين.
وبع�د امت�الء فريق�ي ش�ريين والحالني دخل 
املش�رتك محمد ط�ارق م�ن مرص ال�ذي أدى 
أغني�ة "تفتك�ر" لصاب�ر الرباع�ي ليخت�اره 

ويضمه لفريقه.
 بعدها ج�اء دور قيص حاتم ال�ذي راهن عىل 
صوت�ه الجميل وعمره الصغري 
ادى اغنية " يا مهاجر" لوالده 
والحالن�ي  رشي�ن  فاختارت�ه 
اللذان ال يحق لهم ضمه لكنهم 
الربنام�ج،  قان�ون  ك�رسوا 
كما اخت�اره الرباعي ومن 
ثم كاظم الس�اهر، ليقرر 
االنضمام إىل فريق صابر 

الرباعي الذي اكتمل.
لبنان  الغ�زال م�ن  زي�اد 

الذي ادى اغنية للراحلة 
اختاره  بي�اف"  "اديت 
اىل  ليضم�ه  الس�اهر 
لتكتم�ل  فريق�ه، 
االربعة وتنتقل  الفرق 
اىل مرحل�ة  املنافس�ة 

جديدة.
 "the voice" لك�ن   
القوان�ني كم�ا  ك�رس 
املدرب�ني ومنح  فعل�وا 
م�ن  للعدي�د  فرص�ة 

اكتمال  رغم  املش�رتكني 
وج�ود  بس�بب  الف�رق 

اص�وات مميزة لم يتس�ن 
لها الغناء أمام املدربني قبل 

اكتمال الفرق.
القان�ون  ك�رس  مرحل�ة   

بدأت مع املش�رتكة س�ارة من 
 "what’s up" تون�س الت�ي أدت

ليختارها كاظم الس�اهر مطيحاً 
بقان�ون الربنامج ليصبح لديه 13 

مشرتكا يف فريقه.
 م�ن أم�ريكا أت�ى ن�ور الدي�ن كبايل 

فاخت�اره  الربنام�ج  يف  للمش�اركة 
الرباع�ي بعدما ضغ�ط الحالني عىل زر 

الرباعي، وكذلك شريين ليختار االنضمام 
إىل فريق ش�ريين. آخر األصوات يف املرحلة 

االوىل كانت أميمة امسعدي من املغرب التي 
أدت "لس�ه فاكر" لكوكب ال�رشق ام كلثوم 

فاختارها الحالني لتنضم إىل فريقه.

املدربون يكرسون القوانني بأكثر من 12 مشرتكًا
The Voice: قيص حاتم يدير الكرايس وخيتار الرباعي.. وعراقي آخر يف فريق كاظم

فاتن الورد تدافع عن مسرح الرّواد
ذكرت الفنانة فاتن الورد، أن تجارب الشباب ال تشكل شيئاً من 

تجربة الرواد، برغم تطورها وحداثتها.
وقال�ت الورد لوكال�ة أنباء محلية أمس الس�بت: إن اختالف 
الظ�رف العام ع�ىل كل األصع�دة السياس�ية واالجتماعية 

انعكس عىل تجارب الش�باب الت�ي كانت متطورة إىل حد 
ما، لكنها لم تش�كل جزءا من تجارب الرواد وظلت 

تجارب منفصلة بحد ذاتها. 
وأضاف�ت: أن طق�وس املرسح بات�ت مختلفة عن 
الس�ابق وأصبح للمرسح قواعد وأسس تختلف عن 

املايض، إال أن الشباب أثبتوا جدارتهم وقوتهم 
عىل الساحة.  

وعن آخ�ر أعمالها، تس�تعد ال�ورد لفيلم 
س�ينمائي بعن�وان )دمع�ة رج�ل( من 

إخراج دني�ا الجواهري وإنت�اج دائرة 
أح�داث  وت�دور  وامل�رسح  الس�ينما 
الفيلم عن أخوين ووالدتهم يحاولون 

اسرتجاع اإلرث الذي فقدوه. 
يذك�ر أن بداي�ات الفنانة فات�ن الورد 

كان�ت من خالل الغناء يف إذاعة األطفال 
حينم�ا كان عمرها 11 عاماً وبعدها 

انتقلت إىل فرقة اإلنشاد وشاركت 
يف )دق الجرس( يف التسعينيات 

م�ن إخ�راج وف�اء عبد 
الوهاب.



         امل�شتقبل العراقي / ب�شرى ال�شمري  

الذهاب   إلى   الحضان�ة   هو   النظام   الثاني   الذي   يمر  
 ب�ه   الطفل   بعد   فطام   الرضاعة ,  حيث   ينفصل   فيها  
 ع�ن   األم   خاصة   إذا   كان�ت   أما   عامل�ة   تضطر   ألن  
 تضع   طفلها   في   دار   حضانة   منذ   سن   صغيرة .  أما  
 األمهات   الالتي   يرسلن   أطفالهن   للحضانة   للتعليم  
 فيعاني�ن    ب�كاء   الطفل   الش�ديد   وع�دم   تقبله   ألن  
 تتركه   أمه   في   مكان   دون   أن   تكون   موجودة   فيه .. 
 وهناك   بعض   األخطاء   البسيطة   التي   قد   تقع   فيها  
 األمهات   ق�د   تجعل   الطفل   يك�ره   الحضانة   ويكره  

 المدرسة   في   الكبر   لما   يترسب   في   عقله .

خطوات اأ�شا�شية  
وق�د   أكدت   أبحاث   ودراس�ات   علم�اء   النفس   على  
 أن   هن�اك  س�ت  خط�وات   لتأهي�ل   الطف�ل   لدخول  

 الحضانة ،   وهي : 
 1 -  علمي   طفلك   االعتماد   على  النفس :

علمي   طفلك   االنفصال   عنك   واالعتماد   على   نفسه  
 في   األمور   اليومية   مثل   الدخول   للحمام   بمفرده   أو  

 األكل   بمفرده   دون   أن   تتدخلي   له   بالمساعدة . 
اجعليه   يشعر   بأنه   يعتمد   علي   نفسه   حتى   ال   يشعر  

 بصعوبة   االنفصال   عنك  ..  انفصلي   عنه   تدريجيا . 
 2 -   والتعبير   عن   نفسه : 

وذلك   من   خالل   أن   تعلميه   بعض   الكلمات   التعبيرية  
 مث�ل   أنا   أح�ب ..  وأن�ا   ال   أح�ب ..  بحيث   يس�تطيع  
 أن   يعب�ر   عم�ا   بداخل�ه   م�ن   حالة   رضا   أو   س�خط  
 بسهولة   وحتى   يستطيع   المشرفون   والمدرسون  
 في   الحضانة   فهم   متطلباته   وحتى   يش�عر   الطفل  

 بسهولة   في   التعايش   مع   من   حوله . 
 3 -   لغة   الحوار : 

   الح�وار   هو   أهم   ش�يء  
 تس�تطيع   ب�ه   األم   أن  
 تعب�ر   بطفله�ا   مراحل  
 عم�ره   كل�ه   بس�الم .. 
 فالح�وار   م�ع   الطف�ل  
 عن   مميزات   ذهابه   إلى  
 الحضانة   خالل   تكوين  
 أصدقاء   وتعلمه   سماع  
،   خاص�ة    الحكاي�ات  
إذ    س�يجعله    اللع�ب 
 يش�عر   بالرغب�ة   ف�ي  

 الذهاب   للحضانة . 
 4 -   االلتزام   بالقواعد :  

عليك   أن   تعلمي   طفلك  
 االلت�زام   بالقواع�د  
 المفروضة   في   المنزل  
 أوال ..  ث�م   االلت�زام  
 بقواع�د   الحضان�ة , 
 وذلك   من   خالل   التدعيم  
 اإليجاب�ي   للطف�ل  
 المادي   والمعنوي   من  

 خالل   ش�راء   ش�يء   له .. 
 أما   المعن�وي   فتقولين   له :  إنك   س�عيدة   ألنه   ذهب  
 إلى   الحضانة ..  واعتمد   على   نفس�ه   وأصبح   طفال  

 يتحمل   المسؤولية   ولم   يخالف   القواعد . 
 5 -   اشتري   لطفلك   أدوات   مدرسية   جديدة : 

اش�تري   لطفل�ك   ش�يئا   جدي�دا   وأفهمي�ه   أن   هذه  
 األش�ياء   مرتبط�ة   بذهابه   إل�ى   الحضان�ة ,  بحيث  

 يشعر   ببهجة   الذهاب   ألول   مرة   إلى   الحضانة . 
 6 -  أخيرا   يجب   تعاون   األس�رة   م�ع   المعلمة   لبناء  

 شخصية   الطفل   وذلك   من   خالل   التواصل   المستمر  
 م�ع   المش�رفة   الخاص�ة   ب�ه   ف�ي   دار   الحضانة .. 
 ومتابعة   س�لوكه   وتدعيم   الس�لوك   اإليجابي   ونبذ  

 السلوك   السلبي   من   خالل   الثواب   والعقاب . 
وأخيرا   اللجوء   لمب�دأ   العقاب   من   خالل   تركه   على  

 الكرسي   لمدة   ال   تزيد   عن  5  دقائق . 

النظام الثاين بعد الفطام
تق�ول   د. مريم  عبد الله  ع�ن   تأهيل   الطفل   لدخول  
 الحضانة " الذهاب   إلى   الحضانة   هو   النظام   الثاني  
 ل�أم   بعد   الفط�ام   من   ثدييه�ا   والذي   يخ�رج   فيه  

 الطفل   ألول   مرة   بطرق  
 مع   تعلم�ه   من   أمه   في  
 التعامل   مع   من   حوله .. 
 فالطفل   مرآة   ألس�رته  
 إذا   تعام�ل   بعنف ،  فهو  
 يتعامل   مع   م�ن   حوله  
 بطريقة   عنيفة   ويوجه  
 بأس�لوب   عني�ف.  أم�ا  
 الطفل   الهادئ   السوي ، 
 فه�و   انع�كاس   لبيئ�ة  

 سوية . 
واهتم�ام   األم   بطفلها  
 م�ن   خ�الل   الح�وار  
 المستمر   الذي   تعوضه  
 ب�ه   إذا   كان�ت   س�يدة  
 عامل�ة   تضط�ر  الى  أن  
 تترك   طفلها   منذ   س�ن  
 صغيرة   على   األم   أن   تتكلم   مع   رضيعها   أيضا ،  فقد  
 ثبت   أن   العالقة   تتوطد   بالس�مع   فهو   يجذب   انتباه  
 الطفل   من   خالل   الحوار   المس�تمر ..  وهنا   يجب   أال  
 نتالف�ى   دور   األب   خاص�ة   إذا   كان   الطف�ل   ولد   في  
 هذه   المرحلة   المبكرة ..  يكون   دور   األب   فعاال   أكثر  
 من   األم،  فاألم   تقوم   بدور   الموجه   دائما ،  أما   األب  
 فهو   الذي   يحنو   على   طفله   ويفهمه   ما   يمر   به   من  
 مرحلة   جديدة   ويفهم�ه   أنه   يجب   أن   يكون   مثله .. 
 فهو   يذهب   إلى   العم�ل   وعليه   أيضا   أن   يذهب   مثله  

 إلى   الحضانة ..  هكذا   س�وف   يستطيع   األب   توجيه  
 طفله   مع   األم   طبعا . 

وبالطب�ع   فالطف�ل   األول   يكون   الع�بء   على   األم  
 أكث�ر   والمجه�ود   المبذول   ف�ي   التأهيل   النفس�ي  
 للدخ�ول   في   الحضانة   أكبر   من   الطفل   الثاني   الذي  
 يعتم�د   على   المحاكاة   ألخيه ..  فهو   يجب   أن   يذهب  

 إلى   الحضانة   حتى   يكون   مثل   أخيه" . 

اختيار احل�شانة وظروف الوالدين
وتضيف   د .  مريم  أن   اختيار   قرار   حضانة   مناس�بة  
 لظروف   الوالدين   ومناسبة   للطفل   تجعل   الوالدين  

 يشعران   براحة   نفسية   تنتقل   للطفل . 
فهن�اك   ح�االت، إذ   يختار   الوال�دان   حضانة   تفوق  
 إمكاناته�م   المادي�ة   ألن   الحضان�ات   البس�يطة   ال  
 تنطبق   عليها   المعايير   الجيدة   من   رعاية   واهتمام  
 ونظاف�ة   والتركيز   ف�ي   معاملة   الطفل   بأس�لوب  
 ترب�وي ..  مما   يجعل   الوالدي�ن   يقعان   تحت   ضغط  
 نفسي   ش�ديد   يجعلهما   يترجمان   هذا   الضغط   في  
 صورة   عصبية   زائدة   على   األطفال   تنعكس   س�لبيا  

 على   رفض   الطفل   الذهاب   للحضانة . 
وتؤك�د   د .  عب�د الل�ه،   ض�رورة   الت�درج   ف�ي   ترك  
 الطف�ل   في   الحضانة   حت�ى   يعتاد   عليه�ا ..  فهناك  
 بع�ض   األمه�ات   العامالت   أو   رب�ات   البيوت   يقعن  
 ف�ي   خطأ   أنهن   يتركن   الطفل   م�ن   أول   يوم   الفترة  
 كامل�ة   ثم   يجدن   الطفل   بعد   ذل�ك   ال   يتقبل   الذهاب  
 لهذه   الحضانة ..  ألنها   بذلك   عرضت   الطفل   لصدمة  
 االنفص�ال   عن�ه   دون   مس�اعدته   على   المعايش�ة  

 بالم�كان ..  فعلى   األم   أن   تقضي   معه   اليوم   بأكمله  
 في   أول   ي�وم   ثم   تتركه   في   اليوم   األول   س�اعة   ثم  
 في   اليوم   الثاني   ساعتين   هذا   التدرج   يجعل   الطفل  

 يتأقلم   مع   الحضانة . 
فكذل�ك   يجب   على   األم   خاصة   األمه�ات   العامالت  
 اللواتي   يضطررن   الى ترك   الطفل   في   سن   صغيرة  
 أن   تتأك�د   من   نظافة   الوجب�ات   المقدمة،  االنتظام  
 في   الرضع�ات   إذا   كان   طفلها   رضيعا   والنظام   في  

 الحضانة .

 التاأهيل النف�شي واالجتماعي للطفل
وع�ن   التأهي�ل   النفس�ي   االجتماعي   للطف�ل   تبدأ  
 مه�ا   احمد  محم�ود،  بكالوريوس   ري�اض   أطفال  
 وماجستير   في   جوانب   شخصية   الطفل   وصاحبة  
 إحدى   دور   الحضانة   حديثها "  إن   التأهيل   النفس�ي  
 واالجتماع�ي   للطفل   قبل   دخ�ول   الحضانة   مهمة  
 كبيرة   تقع   على   عاتق   األم   أوال   ثم   األب   ثانيا ،  فأول  
 س�ن   يجب   أن   تهتم   بها   األم   قبل   التأهيل   النفس�ي  
 للحضانة   هي   االهتمام   باالختيار   المناس�ب   لدور  
 الحضان�ة   الت�ي   يج�ب   أن   تنطبق   عليه�ا   المعايير  
 الصحيح�ة   من   حي�ث   النظافة  -  النظام  -  وس�عة  
 الحضانة   بالنس�بة   لكم   األطفال   الموجودين   فيها  
 وعدد   المدرسين   والمشرفين   في   الحضانة ..  كذلك  
 طريقة   تعامل   هؤالء   المدرس�ين   والمشرفين   مع  
 أخط�اء   األطفال ..  فه�ذا   المعيار   من   أه�م   معايير  
 اختي�ار   الحضان�ة   المناس�بة   الت�ي   تطمئ�ن   على 
 ت�رك   طفلك   فيها ..  واختيار   الحضانة   المناس�بة . " 

وتضي�ف "بعد   ذل�ك   أذهب   إلى  الحضان�ة   وأتعرف  
 على   أس�ماء   المدرس�ين   والمش�رفين   في   المكان  
 وبعض   من   األطفال   الذين   تتقارب   سنهم   مع   سنه  
 بحي�ث   يكون   موجودا   معهم   ط�وال   وقت   وجوده  
 في   الحضانة ..  ثم   أحاول   أن   أكرر   أس�ماءهم   كثيرا  
 واحك�ي   عنه�م   حكاي�ات   طيب�ة   وأش�عره   بأنهم  

 يحبونه   ويتمنون   وجوده   معهم ..  هذا   هو   التأهيل  
 النفس�ي ..  أما   التأهيل   االجتماع�ي   عبارة   عن   أني  
 أح�اول   وضع�ه   م�ع   مجموع�ة   أطف�ال   وأراق�ب  
 س�لوكه   قب�ل   دخول   الحضان�ة ..  وأح�اول   تقويم  

 السلوك   السيئ   الذي   أراه   من   خالل   الكالم   معه ". 
وتؤك�د مها   ضرورة   تأهيل   الطف�ل   لالعتماد   علي  
 نفس�ه ..  فتقول :  قبل   ذهابه   إلى   الحضانة   يجب   أن  
 تؤهله   األم   لالعتماد   على   نفسه ..  بداية   من   دخوله  
 ال�ى الحم�ام   بمف�رده   وقدرت�ه   على   طل�ب   الماء  
 إذا   ش�عر   بالعط�ش ,  وكذلك   الطع�ام ..  أي   ضرورة  
 الق�درة   على   التعبير   عن   النف�س   واالنفصال   التام  
 ع�ن   والديه . وع�ن   الم�دة   التي   يج�ب   أن   يقضيها  
 الطف�ل   في   الحضانة   تقول   مها :  الوقت   المناس�ب  
 يكون   أول   يوم   س�اعة   واح�دة ..  وفي   اليوم   الثاني  
 س�اعتين   إل�ى   أن   يعتاد   الطفل   عل�ى   الحضانة   من  

 الممكن   أن   يترك   حتى  5  ساعات . 

 وتق�ول الباحث�ة االجتماعي�ة إخ�الص حس�ين 
"إذا رجعن�ا إل�ى فوائد االلتح�اق بالحضانة وإلى 
المطل�وب من الحضانة تأكدن�ا أن التحاق الطفل 
بالحضانة يساعده على التفوق مستقبالً، وتعتبر 
الحضان�ة البداي�ة الحقيق�ة الكتش�اف مواه�ب 
الطف�ل وتوجيهها توجيًها س�ليًما، وهذا يتوقف 
عل�ى دقة المعلمة في مالحظ�ة األطفال لمعرفة 

موهبة كل منهم وتنميتها ".

        امل�شتقبل العراقي / ملياء نعمان
 عدلت زميلتي في العمل من تس�جيل أبنتها الصغيرة 
في رياض حكومية وتجش�مت العناء والمال لغرض 
تس�جيلها في روض�ة أهلية، فثمة أش�ياء كثيرة غير 
متواف�رة في ري�اض األطفال الحكومي�ة إضافة إلى 
إعجابه�ا  بديك�ور الروض�ة ونظامه�ا.. وأوضح�ت 
الس�بب بوجود مغريات تجعله�ا مطمئنة على تربية 
ابنته�ا إضافة إلى وج�ود برامج ترفيهي�ة وتعليمية  
تجعل الصغيرة فرحة ومرتاحة خاصة أنها س�تتعلم 
اللغة االنكليزية وهي تشعر بأنها ستكون تحت رعاية 
استثنائية كما أنها معجبة بديكور المبنى الذي تشغله 
الروضة ومس�تلزمات األلعاب الكثيرة المتنوعة التي 
ستش�غل وقت صغيرتها، ورغم أنها س�تدفع شهرياً 
150 إلف دينار ش�هرياً مع هداي�ا للمعلمات وغيرها، 
أال أنها وحس�ب قولها ستشعر براحة طفلتها.. ومع 
أن زميلتي كانت في غاية الفرح لتس�جيل طفلتها إال 
أنني تس�اءلت يا ترى هل يمكن أن نرى صورًة كاملًة 

للحضانة التي نريدها ألطفالنا ؟

الوكيل املوؤقت
الحضان�ة هي وكي�ل مؤقت عن األس�رة ف�ي توفير 
َث�مَّ  وم�ن  للطف�ل،  والتربي�ة  والرعاي�ة  الم�أوى 
فإنه�ا م�كان، وبش�ر، وفك�ر، هذا م�ا قالت�ه إحدى 
المتخصص�ات ف�ي ش�ؤون الطفول�ة ف�ي تعريفها 
للحضانة، مضيفة " وعليه فإنه يس�تلزم توفر ثالثة 
مواصف�ات رئيس�ة ، تب�دأ بالم�كان؛ حي�ث يجب أن 
يكون االتس�اع مناس�باً لعدد األطف�ال، ويجب توافر 
األفنية والحدائق واللعب، م�ع مراعاة جودة التهوية 
واإلضاءة، وغياب ما يس�بب خطًرا أو ضرًرا لأطفال 
كاألس�الك العارية والحش�رات، واألش�ياء الحادة أو 
المدببة، والكيماويات الخطرة المس�تخدمة في مواد 
تنظي�ف اللعب، مع توافر دورات المياه الصحية بعدٍد 
من المراحيض والصنابير يتناس�ب مع عدد األطفال. 
كذل�ك هناك مواصفات خاصة باألش�خاص القائمين 
عليه�ا كالتخص�ص الدراس�ي ف�ي مج�ال الطفولة، 
والخبرة التربوية العلمية الجيدة، والعمل في المجال 
ب�روح أصحاب الرس�الة؛ حيث الني�ة الخالصة وحب 

المهنة والتفاني في األداء".
تنمية القدرات التعليمية والعقلية

وعن�د تس�جيل الصغي�رة التقين�ا مها صف�اء مديرة 

الروضة األهلية الت�ي حدثتنا عن دورهم وفعالياتهم 
قائل�ة "اهتمامنا بالطف�ل وتنمية قدرات�ه التعليمية 
والعقلي�ة ه�و م�ن أولوياتن�ا، واألطف�ال الصغ�ار 
مرتبط�ون بمنه�اج وضواب�ط تربوي�ة هي نفس�ها 
موجودة في رياض األطفال الحكومية وهم ملزمون 
به�ا م�ن قب�ل وزارة التربي�ة , ودوامن�ا الطويل كما 
تقول يتناس�ب م�ع دوام الموظف�ات والعامالت في 
الدوائ�ر والقط�اع الخاص ونح�ن ال نعط�ل رياضنا 
في الصي�ف وهذا ما يجع�ل األهال�ي يُفضلوننا على 
الرياض الحكومية" وأشارت "إلى وجود نقطة هامة 
ف�ي أولويات األهالي وهي ع�دم توافر رياض أطفال 
حكومي�ة ف�ي بع�ض المناطق مم�ا يجع�ل األهالي 

يلجأون ألينا في تسجيل أبنائهم الصغار.
 أما عن وضعهم الرس�مي فكش�فت بأنه�م ملزمون 
بدف�ع  مبلغ "ملي�ون ومئتين وخمس�ين ألف دينار" 
إلى وزارة التربية لمنحنا إجازة فتح روضة مع  مبلغ 
875 ألف دينار كمبلغ تجديد سنوي يتم دفعه للوزارة 

، وهذا ما أوضحته لنا حتى يطمئن قلب زميلتي ..".

رو�شة حكومية وبرنامج وحدة اخلربة
وف�ي وق�ت أخ�ر حدثتن�ا مدي�رة روض�ة البش�ائر 
الحكومية في االعظمية يسرى مجيد محمود، لتشرح 
لن�ا صيغة وضع الروضة قائلة، ب�أن هناك دواما من 
الصباح وحتى الواحدة ظهراً، بينما دوامهم يصل إلى 
الثاني�ة والنصف بعد الظهر، وه�ذا ما يجعل روضتنا 
على حس�ب قولها محط أنظار الموظفين والعاملين 
القريبين من الروضة، ويصل عدد األطفال المسجلين 
لديه�ا إلى 466 وهو في تزايد وعن ما يتعلمه الصغار 
فتوضح ب�أن هناك برنامجا يس�مى "وح�دة الخبرة 
" وبطاق�ة تقويمي�ة تهت�م وتس�جل كل م�ا يتعل�ق 
بس�لوك الطفل وحركته ونش�اطه الذهن�ي والعقلي 
والجس�ماني.. ويمك�ن له�ذه البطاق�ة أن تنتقل مع 

الطفل للمدرسة للتعرف عليه عن كثب.

ما اأهمية دور احل�شانة ؟
كثي�ر من األطفال الذين يحض�رون مدارس التعليم 

المبك�ر العالي�ة الجودة تتغير حياته�م نحو األفضل، 
ومرحل�ة الس�نوات الخمس األولى م�ن الحياة تعتبر 
م�ن أهم الفترات للطفل حيث يكتس�ب فيها القدرات 
األساس�ية الت�ي تهيؤه في وق�ت الح�ق للنجاح في 
المدرس�ة والحي�اة. وبع�ض م�ن ه�ذه الفوائ�د كما 
أش�رتها العدي�د م�ن الدراس�ات واألبح�اث العربي�ة 

واألجنبية هي: 
* يمكن للطفل أن يكتسب الثقة العالية بالنفس. 

* تعلم المشاركة واحترام وجود اآلخرين. 
* زيادة فضول الطفل وتركيزه. 

* يحسن قدرة الطفل على اإلبداع. 
* أظه�رت دراس�ة أجريت مؤخ�را ف�ي بريطانيا أن 
األطفال الذين يذهبون إلى دور الحضانة لديهم أفضل 
المهارات االجتماعية، وينمون بشكل جيد في مراحل 

نموهم الرئيسة. 
* وهناك دراس�ة أخرى تش�ير إل�ى أن تعرض الطفل 
لمزي�د م�ن الفيروس�ات وااللتهاب�ات ف�ي الحضانة 
يحسن من مناعته الطبيعية، ويقلل من خطر اإلصابة 

بسرطان الدم. 
* تشغل الطفل بأصدقائه الجدد. 

ريا�ض االأطفال واكت�شاب اخلربات
م�ن جانبه�ا حدثتن�ا مدي�رة ري�اض 
األطفال في وزارة التربية أمل صادق 
محم�د ع�ن ع�دد ري�اض األطفال 
الحكوم�ي واألهلي ف�ي العراق ما 
عدا إقليم كردستان، فأوضحت بان 
عدد ري�اض األطف�ال الحكومية 
في الع�راق وصلت ع�ام -2011 
2012 إلى 661 روضة حكومية، 
وأما األهلي�ة فوصلت إلى 370 
روض�ة وع�دد األطف�ال وصل 
إلى )145,252(أل�ف طفل من 
اإلن�اث والذكور ف�ي الحكومي 
وحده�ا.. وتش�ير مدي�رة رياض 
األطف�ال .. بموج�ب  نظ�ام الري�اض 
الحكومية رقم 11 لس�نة 1978 وهو ما 
تٌع�ول عليه في وزارة التربية 
البيئة  الري�اض  جع�ل 
السليمة  التربوية 

الت�ي تس�اعد الطفل ف�ي النم�و بجوانب�ه المختلفة 
واالجتماعي�ة  واالنفعالي�ة  والذهني�ة  الجس�مانية 
وغيرها وبما يساعده على اكتساب الخبرات التربوية 
المختلفة وعلى تش�ذيب عاداته وس�لوكه بما توفره 
الروض�ة والمعلم�ة بش�كل خاص كونه�ا تعتبر األم 

الثانية له.
وكش�فت عن وج�ود برنامج ترب�وي يومي يتضمن 
تواف�ر وس�ائل تعليمي�ة ولع�ب متنوع�ة وخب�رات 
يتعلمه�ا ف�ي الروض�ة تؤهل�ه لاللتحاق بالمدرس�ة 
االبتدائية بيس�ر حامالً سلوكيات تساعده في التكيف 
مع الجو المدرسي إضافة إلى التعرف على المفردات 
اللغوية المهذبة وتعلم وفك الحروف وتمرين عضالت 
أنامله بكتابة ورسم بعض الكلمات من خالل تشكيل 
األحرف بالرس�م وبقطع اللعب الملونة والمخصصة 
لذل�ك. وأضافت, يطبق في رياض األطفال دليل جديد 
لمعلمة الروضة ويس�مى "دلي�ل منهج وحدة الخبرة  
التفاعل�ي" وه�و ما يش�مل الخب�رات جميعها ويتم 
تطبيقه�ا في الري�اض والغرض منه�ا تقويم الطفل 

تربوياً وتأهيله إلى مرحلة الدراسة االبتدائية

املفا�شلة بني االأهلي واحلكومي !!
إذاً م�ع كل هذه البرامج التربوية لماذا يرجح األهالي 

ويلجأون إلى تسجيل أطفالهم في رياض أهلية ؟
يترك�ز اهتمام الري�اض األهلية عل�ى تعليم األطفال 
مهارت�ي القراءة والكتابة باللغ�ة العربية إضافة إلى 
تعليمه اللغ�ة انكليزية وهذا ما يحب�ذه أولياء األمور 
إضاف�ة إلى توفير اللع�ب المختلف�ة والبيئة المحببة 
لهم من خالل الرس�وم والديكور التي تجذب األهالي 
قب�ل األطفال, كما أن أكثر المباني التي تش�غلها مثل 
ه�ذه الري�اض ه�ي حديث�ة ومكيف�ة صيفاً وش�تاء 
وه�ذا ما يجع�ل األهال�ي يرتاحون لوض�ع أطفالهم 
,وق�د يعود الس�بب إلى ال�دوام الطويل الت�ي تعتمده 
الري�اض األهلية.لدين�ا نحن أيضا نوع�ان من الدوام 
من الس�ابعة والنصف صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، 
وبع�ض رياضنا دوامها للثاني�ة والنصف بعد الظهر, 
ويتم تس�جيل األطف�ال الراغبين في ال�دوام الطويل 
لوضعه�م في صف واح�د لغرض االهتم�ام بهم بعد 
انته�اء الدوام األصلي.وأخي�را تقول , أن األمر منوط 
برغبة األهالي في االختيار ما بين رياضنا الحكومية 

وما بين الرياض األهلية.  
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عىلطريقاكتساباخلربات

أطفالنامابنيالرياضاحلكوميةواألهليةسباقحلجزاملقاعد!!

اختيار   قرار   حضانة   مناسبة   لظروف  
 الوالدين   ومناسبة   للطفل   تجعلهما  

     يشعران   براحة   نفسية   تنتقل  
 للطفل . 

 التأهيل   النفسي   واالجتماعي   للطفل  
 قبل   دخوله   الحضانة   مهمة   كبيرة  
 تقع   على   عاتق   األم   أوال ًًًًًًًًًً  ثم   األب  

 ثانيا ً . 



Apago PDF Enhancer

    

                                                 

المستقبل العراقي / الدكتور علي التميمي

رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
yahoo.co@ALITAMIMI5

         ف�كان لألدب�اء العراقيي�ن حضورا اخذ طابع 
الري�ادة م�ن خ�ال مجموع�ة الس�ياب – ن�ازك 

المائكة – عبد الوهاب البياتي.
وما يس�مى بالربي�ع العربي نقل إلين�ا كما نقلت 
رزم�ة المصطلح�ات واألفكار الغربي�ة في نهاية 
الق�رن التاس�ع عش�ر وبداي�ة الق�رن العش�رين 
وتلقفها من ل�م يكن رصيده الثقافي متوفرا على 
معرف�ة األبع�اد والخلفي�ات التي تق�ف وراء ذلك 

المصطلح أو تلك األفكار.
إن الفوض�ى الثقافية ف�ي المجتم�ع العربي هي 
البيئة الخصبة لنمو وانتش�ار األفكار السياس�ية 
التي تحركها السفارات والقنصليات األجنبية في 

المنطقة العربية واإلسامية.
م�اذا يعني ان يكون كادر الس�فارة األمريكية في 
بغ�داد بحدود عش�رين ال�ف موظف م�ن مختلف 

العناوين والمهمات؟
ومثلم�ا نقل�ت إلينا فك�رة المدارس عبر المس�تر 
"جيب" ف�ي بداية الق�رن العش�رين، وهي فكرة 
جيدة من حيث التأسيس التعليمي للمعرفة ولكنها 
مش�روع للتغلغل في المنطقة ونشر االفكار التي 
تحمل مش�اريع ال تنتم�ي للمنطق�ة اال من حيث 

الشكل الظاهري.
ومثلم�ا اصبح التعليم مش�روعا لاختراق بدل ان 
يكون مش�روعا للتنمية، ومثلم�ا اصبحت االذاعة 
والتلفاز والمس�رح هو اآلخر مش�اريع لاختراق 

بدل ان تكون مشاريع الستكمال الهوية.
كذلك اصبحت الدولة والحكومة ظاهرة لانفصال 
ع�ن المواط�ن وحاجاته وتطلعاته، الن مش�روع 
الدولة في منطقتنا تحكمت به اجندات أجنبية منذ 
مايقرب من ثاثمائة سنة، وهو تاريخ قدوم اولى 
جماعات االس�تطاع األوربي التي ش�كلت الحقا 
مشروع االستعمار األوربي الذي لعبت أدواره كل 

من:
1- اسبانيا

2- البرتغال
3- بريطانيا التي س�ميت في تلك األيام ببريطانيا 

العظمى
4- فرنسا
5- ألمانيا

6- امريكا والتي لعبت ال�دور المهيمن منذ انتهاء 

الح�رب العالمية الثانية ومازال�ت الى اليوم بيدها 
مقاليد األمور، يساعدها في ذلك كل من:-

7- تق�دم علم�ي ف�ي كل المجاالت والس�يما في 
الفض�اء وبرنامج حرب النجوم هو من منطلقات 

مفهوم السيطرة على العالم.
8- ثقافة مؤسساتية تعتمد على:-

أ- ثقافة اجتماعية، فيها التعليم والصحة والغذاء
ب - ثقافة سياسية

ت - ثقافة أمنية
ث - ثقاف�ة اقتصادية: تقوم عل�ى التخطيط الذي 
يتخ�ذ م�ن البن�وك والش�ركات الكب�رى منطلقا 

لاستثمار.
9- ثقاف�ة تاريخي�ة تعتم�د الفه�م التوراتي الذي 

يتبناه المس�يحيون الصهاينة اتباع الكنيس�ة 
االنكلوكاني�ة المتطرف�ة وه�ي الت�ي يق�وم 
بعض القساوسة المتطرفين فيها باالستهانة 
بالقرآن الكريم والقس المدعو "تيري جونز" 
هو من اتباعها وهم ال ينتمون الى الفاتيكان.

واالس�تعمار الجديد الي�وم تمثله أمري�كا وان لم 
تعلن ذلك مثلم�ا كانت تفعل اس�بانيا ثم البرتغال 
ثم بريطانيا التي أخذت ش�هرة االس�تعمار واليها 

نسبت كل مظاهره.
والذي�ن يتحدث�ون ف�ي منطقتنا وف�ي العالم من 
دول وش�عوب مغلوبة على امرها عن االس�تعمار 
ينس�ون مفه�وم: "ت�داول الس�لطة" وش�روطه 

موضوعيا من حيث العوامل التالية:-
1- وج�ود الهدف: الذي أصب�ح حاضرا عند الدول 

والشعوب التي تقدمت في مضمار كل من:-
ا - الصناعة

ب - السياسة
ت - التعليم
ث - الصحة

2- التنظيم والتخطيط: وهو ميزة من ميزات الدول 
والش�عوب المتقدمة، بينما بقيت شعوبنا العربية 
والمسلمة تفتقد في حياتها إلى ظاهرة "الهدفية 
في الحي�اة" وظاهرة "التنظي�م والتخطيط" في 
حي�ن ان ثقافة الق�ران الكريم تق�وم على "وتلك 

االيام نداولها بين الناس".
وظاه�رة التداول بي�ن الناس هي ظاه�رة تداول 
"القوة " و "الغلبة" بمعناها االنس�اني الحضاري 
من احكام السيطرة على الطبيعة وتذليل المصاعب 
امام الفرد والمجتمع بما يسرع من وتيرة التنمية 
والبناء وتحقيق الرفاهية والعدالة للجميع، وليس 
ان تس�تعمل "القوة" و" الغلبة " للقهر وتس�خير 
االخرين وتهميش�هم وس�لب خيراتهم كما فعلت 
دول االس�تعمار القدي�م والحدي�ث، وكم�ا فعلت 
امريكا ف�ي العراق حيث مس�خت الدولة العراقية 
وصنعت لها االعاقة والش�لل الذي�ن مازال العراق 
يعان�ي منهم�ا وتركت�ه يعاني من أغ�ال الفصل 

الس�ابع التي تس�لب الس�يادة وتربك التوازن لدى 
الدولة التي تصبح تحت بنود الفصل الس�ابع وهو 
مفهوم من مفاهيم االستعمار الجديد الذي وضع 
بمك�ر ودهاء ف�ي أروق�ة مجلس االم�ن الدولي، 
ليصبح تهديدا لما يسمى بالدول المارقة، ودعوات 
أمين عام الجامع�ة العربية نبيل العربي المتكررة 
لتطبيق بنود الفصل الس�ابع على دولة عربية هي 
س�ورية تدل على مدى اس�تاب الهوي�ة الوطنية 
والكرامة لدى من اصبح خاضعا لتنفيذ لعبة االمم 
واداة م�ن ادوات الدول الكبرى التي تعتمد مفهوم 

المغالطات في كل من:-
تس�عى  حي�ث  وش�عاراتها:  الديمقراطي�ة   -1
لديمقراطي�ة ظاهري�ة ف�ي بلدانها ينخ�دع فيها 
الكثي�ر، وال يع�رف عيوبها اال القلي�ل ولذلك انتبه 

بع�ض رجاالت ومفك�ري تلك الدول مث�ل امريكا 
وبريطانيا وفرنس�ا وكتبوا الكثير من االنتقادات 

للنظ�ام الديمقراط�ي وللطريق�ة الت�ي تعتمدها 
ال�دول التي ترف�ع ش�عار الديمقراطي�ة والحرية 
ولكنه�ا تطبق�ه بطريقة تنس�جم م�ع مصالحها 
فق�ط وم�ن االمثل�ة عل�ى ذل�ك ماج�رى للمفكر 
الفرنس�ي "غارودي" عندما انتقد سياسة التحيز 
إلس�رائيل من خ�ال مايس�مى بالعداء للس�امية 
ومذبح�ة اليه�ود، وتبرئ�ة اليه�ود من دم الس�يد 
المس�يح، فم�ا كان م�ن الدول�ة الفرنس�ية اال ان 
اعتقل�ت " غاودي " ومنعت كتبه من التداول. وما 
حدث للس�يدة "س�وزان" االمريكية التي ش�غلت 
منصب معاون في مديرية اس�تخبارات البنتاغون 
في عهد الس�يد جورج بوش االبن والتي اكتشفت 
مغالط�ات وعدوانية الحرب على العراق، فرفضت 
الخض�وع لتل�ك المغالط�ات فكان�ت نتيجته�ا ان 
عزلت من منصبها واعتقلت لمدة خمس س�نوات 
بدون محاكمة. كل ذل�ك وغيره الكثير مما يجري 

تح�ت ش�عار " الديمقراطية 
"وحق�وق  و  "والحري�ة" 

اإلنسان".
2- حق�وق االنس�ان: وه�و 
ف�ي  س�قط  ال�ذي  الش�عار 

العراق.
وم�ا ج�رى ف�ي الع�راق من 
خال االحتال االمريكي من 

تطبيق ديمقراطية مشوهة وغير حقيقية فرضت 
على الش�عب العراقي حتى اصبح العمل السياسي 
ف�ي العراقي مش�لوال ومش�روع الحكم فاش�ا، 
واحداث س�جن " ابو غريب " في بغداد و"س�جن 
ب�وكا" في البصرة هي من الش�واهد العملية على 

بطان مدعيات الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وعندما تسقط ش�عارات الديمقراطية وشعارات 
حقوق االنس�ان م�ن قبل من يدعي بها والس�يما 
امريكا وبريطانيا وفرنس�ا فان مفهوم المغالطة 
يصب�ح هو االكث�ر حض�ورا فيما س�مي بالربيع 
العرب�ي ال�ذي دغ�دغ أح�ام الش�باب ف�ي العالم 
العرب�ي واإلس�امي قب�ل غيره�م نتيجة كس�اد 
وتره�ل وفش�ل األنظم�ة ف�ي المنطق�ة العربية 
والت�ي تتولى تلك ال�دول الكب�رى رعايتها وتبيح 
لها اس�تعمال الس�طوة عل�ى مواطنيه�ا مادامت 
تلك االنظمة خاضعة وتابعة للسياس�ة االمريكية 
الت�ي تعتمد عل�ى توفير االم�ن واالم�ان للدويلة 
الصهيوني�ة الت�ي تحت�ل ارض فلس�طين وتهجر 
ش�عبها، وما اس�تعماالت الفيتو التي بلغت ستين 
فيتو من اجل عدم المس�اس بالدولة االس�رائيلية 
وتركه�ا تلع�ب بمق�درات الش�عب الفلس�طيني 
وش�عوب المنطقة على مزاجها الخاص ورغبتها 

المولع�ة باالس�تيطان ومحو هوي�ة المواطن 
الفلس�طيني صاح�ب الح�ق ب�االرض، بينما 
نج�د ان الدبلوماس�ية االمريكي�ة بش�خص 
وزيرة خارجيتها الس�يدة كلينتون وبشخص 
ممثلتها ف�ي األمم المتحدة تعتب�ر أن الفيتو 
الروس�ي والصيني في مجل�س األمن الدولي 

ضد تمرير عقوبات على الدولة الس�ورية هو 
مما يدعو للغثيان واالشمئزاز.

وهن�ا تتجلى ص�ورة المفاهي�م المغلوطة من 
قب�ل صناع م�ا يس�مى بالربيع العرب�ي ولذلك 
تحول الربيع العربي وبس�رعة الى صيف الهب 
وش�تاء قاحل وخريف ال يحمل اال الجفاف من 

خال األحداث التالية:
1- نش�وب ص�راع قبل�ي ليس�ت ل�ه نهاي�ة 

منظورة ف�ي ليبيا ومن معالم ه�ذا الصراع 
القبل�ي الليبي الذي لم نكن نتمناه للش�عب 

الليبي الذي عان�ى كثيرا وعلى مدى "42" 
عاما م�ن حكم القذاف�ي صاحب الكتاب 

االخض�ر ال�ذي يعتب�ر بدع�ة االف�كار 
التخريبية ومث�ال االنحطاط الثقافي 

لانظم�ة  التاريخي�ة  والهزيم�ة 
االوليكاري�ة الدكتاتوري�ة، وه�ذا 

الكتاب قام مس�ؤول احد احزاب 

المعارضة العراقية في التس�عينات بترجمته للغة 
الكردي�ة وقدم�ه للقذاف�ي تملقا وتزلف�ا فمنحه 
القذافي خمسة مايين دوالر أمريكي وهذا الرجل 
هو اليوم يحتل منصبا سياديا في الدولة العراقية 
الت�ي ح�رص االحت�ال األمريكي على تش�ويهها 
فاصبحت عاج�زة عن حماي�ة اجوائها وال تعرف 
كي�ف تتعامل م�ع الطيران ال�ذي يمر بس�مائها، 
وال تحس�ن ادارة التراخي�ص النفطية للش�ركات 
األجنبية، وتخش�ى من االقتراب مما س�مي ظلما 
وزورا بالمناط�ق المتن�ازع عليها، وتبقى حدوها 
الش�مالية مع تركيا نزهة للطيران التركي وماذا 
لحزب العمال الكردي التركي "PKK" وال تحس�ن 
التخطيط لمش�اريع االس�تثمار ولم تكتشف سر 
ولغز الكهرباء التي تحولت الى احجية من احاجي 
دهالي�ز السياس�ة المظلم�ة في الع�راق، كل ذلك 
ح�دث ويحدث من خ�ال المغالط�ة المتعمدة في 

مفه�وم االعم�ار والبن�اء والتنمية التي اش�رفت 
عليها الوالي�ات المتحدة األميركي�ة المدربة على 
استغال سذاجة الش�عوب وعدم نضجها الثقافي 

والسياسي في المجاالت كافة.
2- ارب�اك الحي�اة السياس�ية في تون�س وأحداث 
مدينة " سيدي بو زيد " االخيرة والتي قام سكان 
المدينة بطرد المحافظ المحس�وب على االحزاب 
الس�لفية التي وص�ل تطرفها الى ان يقوم راش�د 
الغنوش�ي زعي�م ح�زب النهض�ة االس�امية في 

تونس.
3- العمل على افراغ الثورة المصرية والتي عرفت 
بث�ورة التحري�ر م�ن محتواه�ا من خ�ال اللعب 
على دور العس�كر ودور االحزاب الس�لفية والتي 

مه�ا  الذين يتقد المس�لمون"  "االخوان 
ل�م يحس�نوا ادارة التح�رك 
الشعبي في 
ت�ه  لحظا
االولى رغم 
ته�م  خبر
وتاريخه�م 
ي  د لجه�ا ا
الطوي�ل ض�د 
ف�ي  االنظم�ة 
مص�ر، كل ذل�ك 
مصر  ف�ي  حدث 
من خال سياسة 
هي�م  لمفا ا
لمن  المغلوطة 
ما  خل�ف  يقف 
بالربيع  س�مي 
ال�ذي  العرب�ي 
البع�ض  تلقف�ه 
وع�ي  ب�دون 
ومش�ى به البعض 
االخ�ر ب�دون خبرة، 
البعض  في�ه  وش�ارك 
ومصال�ح  لغاي�ات 
مستغلين  ش�خصية 
الش�عب  حاج�ة 
للتغيي�ر  المص�ري 
والحري�ة والكرامة 
الت�ي  الس�يادية 
معاه�دة  س�رقتها 
"كامب ديفيد" لصالح 

جعل  والتي  إسرائيل 

منه�ا صن�اع الربيع العربي ش�رطا لضمان األمن 
اإلس�رائيلي، وعل�ى ضوء ذل�ك ج�رت االتفاقات 
السرية مع أحزاب التيار اإلسامي في مصر والذين 
لم نك�ن نتمنى لهم أن يعرضوا تاريخهم الجهادي 
وثقافته�م العقائدي�ة الت�ي تنتم�ي الى ش�ورى 
الحك�م والس�لطة والخاف�ة والدعوة واإلرش�اد 
من اج�ل الحصول على دور محدود في الس�لطة، 
وهو نفس الخط�أ الذي وقعت فيه أح�زاب التيار 
اإلس�امي في العراق التي اصبحت تعرف بأحزاب 
السلطة، فلم تضمن السلطة بمعانيها الدستورية، 
ولم تحظ بقبول الناس مما جعلها تفتقد الشعبية 
الحقيقية التي اس�تعاضت عنها بشعبية محدودة 
وانتهازية مسخت كل معاني الوالء والريادة التي 
يحققه�ا مفهوم الش�ورى ووالية األم�ر المبنية 
على قاعدة علمية تنتمي لبوصلة الس�ماء صاحبة 
"االصطفاء" الذي ال ترد خياراته عند أهل العقول 
واصحاب الفهم الذي تتميز به النفوس المطمئنة 
الت�ي تع�رف ربه�ا أوال وتع�رف مجتمعه�ا ثانيا 
وتسخر خدمتها المجردة لصالح الناس فتختصر 
مفاهي�م الش�ورى والديمقراطية ف�ي حزمة من 
العم�ل ال�ذي تتج�ذر ش�عبيته بعيدا ع�ن االدعاء 
والمغالطات كما يحدث اليوم فيما س�مي بالربيع 
العرب�ي الممل�وء بالمغالطات التي تش�هد عليها 
محنة الش�عب البحريني المسالم، ومحنة الشعب 
اليمني ال�ذي ضيع�وا انتفاضته الش�عبية بتدخل 
اإلرادات الخليجي�ة المصنعة أميركي�ا والمرضية 
إسرائيليا بدليل دعوتهم الى دول المغرب واألردن 
الى االنضمام ال�ى مجلس التعاون الخليجي وهي 
مفارق�ة تنظيمي�ة وسياس�ية وجغرافي�ة تجعل 
م�ن حج�م المغالط�ات ظاهرة متضخم�ة تنتظر 

االنفجار.
4- العم�ل على جعل الدولة الس�ورية التي تنتمي 
إل�ى مح�ور الممانع�ة والمقاوم�ة كبش�ا للفداء 
ومح�ورا لتجمي�ع كل مغالطات مفاهي�م الربيع 
العرب�ي المستنس�خة ب�إرادة أمريكي�ة وبتحالف 

اوربي إسرائيلي وبتبعية لكل من:
ا - حكومة اردوغان التي يعارض سياس�تها تجاه 
سورية 80|0 من الشعب التركي والتظاهرات التي 
عمت مدن انقرة واسطنبول وهاتاي، وغازي عين 
تاب هي من الش�وهد على ذلك، والتي وصل سوء 
التقدير للموقف عندها الى ما يجري من تحش�يد 
لقواتها على الحدود الس�ورية ومن عائم فشلها 
في تبني ما يس�مى بالجيش الس�وري الحر الذي 
تدفع رواتبه الس�عودية وتمده بالساح قطر عبر 
حكوم�ة اردوغان وه�ؤالء الثاثي ش�كلوا مثلت 
المفاهي�م المغلوطة في التح�رر والديمقراطية، 
ويأت�ي في مقدمة من يق�ود المفاهيم المغلوطة 
امريكا وفرنسا وبريطانيا التي رشقت المحتجين 
في لندن بالرصاص المطاطي مثلما منعت فرنسا 
قي�ام تظاه�رة للس�وريين المقيمين في فرنس�ا 
لتأييد النظام الس�وري فهل هذه هي الديمقراطية 
الت�ي يبش�رون بها، ومثلها ما قام�ت به مجاميع 
المعارضة الس�ورية في القاهرة من الهجوم على 
وفد المثقفين والصحفيين والفنانين السوري الى 
الجامعة العربية عندما هجموا 
عليهم بالعصي والحجارة فهل 
ه�ذه ه�ي ديمقراطي�ة الربيع 
العرب�ي. واخي�را ماص�رح به 
ه�ذه االيام بان ك�ي مون امين 
عام االمم المتح�دة في زيارته 
لفرنس�ا وظهوره ف�ي مؤتمر 
صحفي مع الرئيس الفرنس�ي هوالند والذي دعا 
في�ه الحكوم�ة الس�ورية ال�ى وقف اط�اق النار 
من جان�ب واحد. فهل يعقل ذل�ك. هذه هي بعض 
مغالط�ات مفاهي�م الربي�ع العربي التي اش�علت 
الفتنة وتصر على عدم اخمادها لغايات هي تعرفها 
جيدا ويجهلها الكثير الس�يما المدفوعون بالحس 
الطائف�ي، والحكومة التركية اليوم يظهر عجزها 
في ع�دم قدرته�ا على اس�تحصال اجم�اع دولي 
على دعم�ه وعدم قدرتها عل�ى توحيد المعارضة 
الس�ورية، ويع�ود كل ذل�ك ال�ى تبن�ي حكوم�ة 
اردوغ�ان دع�م التنظيم�ات االرهابي�ة التي تضم 
مرتزق�ة من ش�تات اليجمعها مفه�وم ومصداق 
الثورة الس�ورية مثل المقاتلي�ن من ليبيا وتونس 
والس�عودية  ومص�ر  وأفغانس�تان  والشيش�ان 
واالردن وتركي�ا كل ه�ذا الخليط غي�ر المتجانس 
والذي كان س�ببا في دمار احياء المدن الس�ورية 

في حمص وحلب ودمش�ق وحماة وادلب ودير 
ال�زور ودرع�ا والمواطن الس�وري وحده 

الش�اهد الحقيق�ي عل�ى مايحصل في 
س�ورية بينم�ا تعم�ل دول صناعة 

مايس�مى بالربي�ع العرب�ي ومن 
معه�م مم�ن خانته�م بوصل�ة 
الحقيق�ي  والنض�ال  الجه�اد 
االجنب�ي  الدع�م  واس�تمرئوا 
ال�ذي تختف�ي ورائ�ه ارادات 
متكررة متفقة على تقس�يم 
العال�م العرب�ي واالس�امي 
من�ذ مايزي�د عل�ى " 300 " 
معاه�دة  ترجمته�ا  س�نة 
سايكس بيكو منذ قرن من 
الزم�ان ووعد بلف�ور الذي 
ت�م تحقيق�ه ع�ام 1948 
باحتال فلسطين وتهجير 

ارضها، وحرب ع�ام 1956 
التي عرفت بحرب قناة السويس، 

وح�رب ع�ام 1967 الت�ي عرف�ت 
بنكبة حزي�ران، ثم حرب مايس�مى 

بتحري�ر الكويت والتي فتحت ش�روخا 
في جس�م االمة وتش�وهات في ثقافتها 

لما تندمل بعد، ثم حرب مايسمى زورا 
بتحري�ر العراق ع�ام 2003 ثم جاءت 

الطامعة الكبرى بموجة التخريب العام والش�امل 
فيم�ا س�مي بالربيع العرب�ي وهو تضلي�ل جديد 
االوس�ط  الش�رق  مخط�ط  الس�تكمال  وغط�اء 
الجدي�د والفوض�ى الخاقة التي جعل�ت من لعبة 
االمم ممارس�ة مبنية على الدهاء والمكر اليعرف 
اس�رارها اال من اوتي بصيرة ثاقبة وفهما عميقا 
لام�ور واألح�داث ال يتأثر بالترس�بات الطائفية 
الت�ي اصبح�ت تمث�ل جيولوجي�ا بع�ض االفكار 
المتحج�رة مثلما تمثل جغرافي�ا التصحر الثقافي 
والروح�ي الذي م�ا حل بأمة او ش�عب اال وجعله 
مس�خا ونس�يا منس�يا وهذا ما يح�دث اليوم في 
منطقتن�ا، حي�ث اس�تطاعت لعب�ة االم�م تحويل 
الربي�ع العرب�ي ال�ى س�قيفة جديدة تش�وه فيها 
االفكار وتعطل فيها العقول وتغير فيها الحقائق، 
وتستبدل فيها االرادات الى حيث تكون ارادة الشر 
ه�ي الحاكم�ة، واال كيف تدم�ر الدول�ة العراقية 
باالحتال وتصنع لها بؤر سياسية فاسدة، وكيف 
تصب�ح مصر غير قادرة عل�ى حماية جنودها في 
سيناء الذين أصبحوا يغار عليهم من قبل مايسمى 

بالجماعات االس�امية الس�لفية، وتفرض عليها 
إس�رائيل عدم تحريك المعدات الثقيلة في سيناء، 
وكيف ولمصلحة من وبأي فهم سياس�ي يتحدث 
السيد محمد مرسي رئيس مصر المنتخب بالربيع 
العرب�ي عن انه ال يهدأ له بال حتى يتحرر الش�عب 
السوري ويسقط بشار االسد، ونحن هنا ال ندافع 
عن بش�ار االس�د كما يحلو للبعض من محدودي 
الفهم السياسي، ولكننا نقول ان الشعب السوري 
ل�م يخول أح�دا منا للحدي�ث عنه ولكن�ه يطالبنا 
باإلنص�اف وتقييم موقفه والنظ�ر بتجرد الى ما 
يحل به، والش�عب الس�وري له علماؤه ومفكروه 
الذين يتحدث�ون عنه مثل: الش�يخ الدكتور محمد 
س�عيد رمضان البوطي رئيس رابطة اتحاد علماء 
باد الش�ام وام�ام الجماعة في المس�جد األموي 
ف�ي دمش�ق والمفك�ر الدكت�ور عل�ي الش�يعبي 
الذي كان ينتمي لاخوان المس�لمين س�ابقا وانا 
كمراقب للحدث الس�وري ارجح رأي هؤالء االكثر 
علما وخبرة واالكثر حضورا في الوس�ط الس�ني 
الس�وري وال ارج�ح أق�وال وتصريح�ات بع�ض 
المش�ايخ في الفضائيات المضلل�ة المتحيزة ضد 
الش�عب الس�وري إعامي�ا وسياس�يا اوال لقل�ة 
معرفتهم الفقهية وثانيا لتاريخ بعضهم المشوش 
ومما يس�اعدني في ذلك انن�ي ارتبطت مع بعض 
الشرائح السورية بعاقات اجتماعية تاريخية يوم 
كنت طبيبا ش�رعيا في مستشفى مدينة دوما من 
ضواحي دمش�ق وطبيبا في مديرية صحة دمشق 
احمل هوية رقمها " 13" في تسلسل اطباء مدينة 
دمش�ق، وارتبط بعاقات اخوية مع بعض عوائل 
حم�ص ولذل�ك عندم�ا تعرض�وا لتدمي�ر بيوتهم 
وتهجيره�م االضطراري اس�تضفتم ف�ي منزلي 
في العراق فهل يحق الحد ان يس�اوم على عاقتنا 
وموقفنا من اهلنا في سورية، لذلك عندما نتحدث 
عن الحدث الس�وري نمتلك التفاصيل مثلما نمتلك 
المف�ردات العلمية في الفق�ه والرواية التي تنظر 
لم�ا يقع من اح�داث وتعطيه التوجيه والتفس�ير 
ال�ذي اليغ�ادر حقائق االش�ياء وال يظل�م الناس 
وينصف اصح�اب المواقف المختلف�ة، وهذا مما 
التاخ�ذ به لعبة االمم اليوم الس�يما فيما يس�مى 

بالربيع العربي.

ملفات13
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ماذا يعني أن يكون كادر السفارة األميركية في بغداد 
بحدود عشرين ألف موظف من مختلف العناوين 

والمهمات؟

االستعمار الجديد اليوم 
تمثله أميركا وإن لم تعلن 

ذلك مثلما كانت تفعل اسبانيا 
ثم البرتغال ثم بريطانيا 

التي أخذت شهرة االستعمار 
واليها نسبت كل مظاهره

الربيع العربي والمفاهيم المغلوطة ولعبة األمم
كان المفك�ر الجزائ�ري مالك بن نبي رحم�ه الله يقول بالقابلية لاس�تعمار، وذلك في تحليل الواق�ع العربي في تلك 
األيام س�واء في الجزائر أم في غيرها من المنطقة العربية واإلس�امية. والقابلية على االستعمار تعني في ما تعنيه: 
"التقلي�د" م�ن قبل القابل وهو المنفعل المتأث�ر بدون وعي، وتعني "المصدر" وهو صاح�ب الخطة والفعل. مازالت 
منطقتن�ا تتمثل بالقابلية لاس�تعمار حت�ى أيامنا هذه برغم كل م�ا يقال عن األفكار اإلس�امية، واألفكار القومية، 
واألفكار االش�تراكية بصيغتها اليس�ارية، ثم افكار الموجات الثقافية مثل الوجودية والتقليعات التي صاحبت ظهور 

المسرح ذي الجذور األوربية، ومدرسة الشعر الحر التي تزعمها ت. س إليوت وتأثر بها بعض المثقفين العرب

عندما تسقط شعارات 
الديمقراطية وشعارات حقوق 

اإلنسان من قبل من يدعي بها 
والسيما أميركا وبريطانيا وفرنسا 

فأن مفهوم المغالطة يصبح هو 
األكثر حضورًا في ما سمي بالربيع 

العربي
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لق�د ت�اه ق�وم النبي موس�ى ف�ي وديان 
س�يناء أربعي�ن عاماً, وس�يتيه ق�وم الرئيس 
مرس�ي ف�ي كهوفه�ا العمر كله, فق�د دخلت 
سيناء في أجندات القوى الشريرة, ورشحتها 
الدوائ�ر المخابراتية لتؤدي دور البديل ألوكار 
قندهار في الشرق األوسط, أو لتكون األرض 
الموع�ودة للفلس�طينيين بق�رار يص�در عام 
2017 بع�د مرور ق�رن من الزم�ان على وعد 
بلف�ور, ال�ذي أطلق�ه رئي�س وزراء بريطانيا 
األس�بق )آرثر جيمس بلفور( ف�ي الثاني من 

تشرين الثاني )نوفمبر( من عام 1917, 
في رس�الة بعثها إلى اللورد 

دي  وولت�ر  )ليوني�ل 
والت�ي  روتش�يلد(, 
س�جل فيها عبارته 

))أرض  الباطل�ة: 
بال ش�عب لش�عب بال 

أرض((. . 
جاء الوعد المش�ؤوم بعد 

م�رور ع�ام واح�د عل�ى توقيع 
معاهدة )سايكس – بيكو(, التي 

�ت أوصال العال�م العربي  قطعَّ
بمق�ص التقس�يم النفط�ي, 

وه�ا نحن الي�وم نقف على 
أع�وام م�ن  بع�د بضع�ة 

تطبيق�ات صيغة جديدة 
)س�ايكس  لمعاه�دة 

معدل�ة,  بيك�و(   –
قعها  س�تو

الق�وى الغاش�مة ع�ام 2016 لتعي�د 
تقطيع أوصال العالم العربي بمقص 
التقس�يم الغازي, أما ش�به جزيرة 
س�يناء فس�يكون مصيره�ا مث�ل 
مصير فلس�طين, باعتبارها األرض 
التي سترثها المليشيات المرتحلة من 
قندهار والمليشيات الفتية المتشكلة 
بعد بزوغ فجر الربيع الهمجي, وربما 
ُتقَتَطع منها بعض األجزاء الس�تقبال 
التجمع�ات العربية التي س�تعلن الهرب 
من بوابات الجحيم في غزة, بسيناريو 

جبي�ن  عل�ى  مكت�وب 
التخ�اذل العربي في زمن 
البنتاغوني�ة  ال�والءات 

الرخيصة.    
 

سيناء  س�تكون  فهل 
وطنا بديال للفلس�طينيين 

المهجري�ن بالقوة من غزة؟, أم إنها س�تكون 
نواة إلمارة إس�المية أكثر تطرفا وتشددا من 
إمارة طالبان في قندهار؟, وهل ستكون وكرا 
خبيثا يس�تفز الشرق األوسط برمته؟, أم سداً 

منيعاً يوفر األمن واألمان لتل أبيب؟. 
لو تتبعنا حكاية أوكار س�يناء من بدايتها 
المس�لحة  الجهادي�ة  المافي�ات  أن  لوجدن�ا 
تش�كلت فيها عام 2002 , وعلى وجه التحديد 
ف�ي الطرف الش�مالي منها بقي�ادة )خالد بن 
مساعد(, وكانت تسعى إلقامة إمارة إسالمية 
ببنادق ومتفج�رات عناصر حرك�ة )التوحيد 
الت�ي باش�رت بتنفي�ذ مش�روع  والجه�اد(, 
 ,)2004 العن�ف المس�لح بتفجي�رات )طاب�ا 
وتفجيرات )ش�رم الشيخ 2005(, وتفجيرات 
)دهب 2006(, وتفجيرات )المشهد الحسيني 
2009(, وكانت تضم بعض العناصر المصرية 

الشرسة, من أمثال )خلف مصطفى(. . 
من المفارق�ات العجيبة المش�جعة على 
تش�غيل مراج�ل العنف في جزيرة األس�اطير 
الفرعوني�ة, إن الحكوم�ة المصري�ة الجديدة 

تفكر جديا بمش�روع تس�ليح القبائل البدوية 
المس�توطنة ف�ي س�يناء بذريعة مس�اعدتها 
في حفظ األمن واس�تعادة االستقرار, فالبناء 
والتعمي�ر يخ�رج عندن�ا من فوه�ات البنادق 

ومواس�ير القاذفات, وقد أكد وزي�ر الداخلية 
المصري�ة على اس�تعداد ب�الده لتدري�ب أبناء 
الخفيف�ة  باألس�لحة  وتزويده�م  القبائ�ل, 
والمتوسطة, في حين أبدت القوى السياسية 
العامل�ة ف�ي س�يناء مخاوفه�ا م�ن النتائج 
الكارثي�ة للتس�ليح العش�ائري, وعب�رت عن 
خش�يتها من تجدد النزاعات القبلية, والعودة 
بش�به الجزيرة إل�ى عصور الجه�ل والتخلف 
والودي�ان,  الجب�ال  الفوض�ى ف�ي  بإش�اعة 
وبالتال�ي ف�إن المش�روع يعب�ر ع�ن اعتراف 
الحكومة المصري�ة بعجزها عن حفظ األمن, 
واغلب الظن إن هن�اك بعض القوى التي تريد 
جر قبائل المنطقة لخ�وض الحروب األهلية, 
وتخط�ط إلغراقها في مس�تنقعات المافيات 
الجهادية المس�لحة, التي ستتخذ من الجزيرة 
مرك�زاً إقليمي�اً له�ا, باالتج�اه ال�ذي يؤهلها 
ألداء دور البدي�ل العرب�ي لقندهار, وس�يأتي 
الي�وم ال�ذي تخرج في�ه المجاميع المس�لحة 
من مكامنه�ا لتمنع مرور الس�فن والناقالت 
ف�ي قن�اة الس�ويس, أو لتمن�ع مروره�ا في 
مضيق تي�ران وخليج العقبة, فتكتمل حلقات 
المنغص�ات الدولي�ة المبرمج�ة ابت�داًء م�ن 
مضي�ق هرم�ز وانته�اًء بالس�ويس وتي�ران 
مرورا بالقرن األفريقي ومضيق باب المندب, 
عندئذ ستتوفر ألمريكا المبررات والمسوغات 
لتوسيع قواعدها الحربية في الشرق األوسط, 
والتدخل المسلح في شؤون المنطقة بذريعة 
الحف�اظ عل�ى االس�تقرار العالم�ي, وحماية 

الممرات المالحية الدولية. . .
 وقفة 

الفت�ن الت�ي تتخف�ى وراء قن�اع الدي�ن 
تجارة رائجة جداً في عصور التراجع الفكري 

للمجتمعات. .
أبن خلدون

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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وكر إرهايب جديد لصناعة املوت والدمار

قندهار الرشق األوسط

العراق ومستقبله النفطي
حسن حاتم المذكور

مس�تنقع  يف  الس�قوط 
املداحني 

ملاذا صفقة السالح الرويس!!

المداح : ال يستحق االستشارة ...                      
إال م�ا ن�در , في المجتمع�ات الش�رقية ومنها العربية اإلس�المية 
بش�كل خاص, الرئيس الذي يجد نفسه على قمة هرم الدولة ��� وغالباً 
بدون استحقاق ���, ال تعنيه النصيحة الصادقة التي قد يقدمها شخص 
ف�ي مقالة او حزب ف�ي بيان او ال�رأي العام عبر التظاه�ر واالحتجاج 
وحاالت الرفض, بقدر ما يهمه وينتظره ويثير اعجابه ويشحن فراغه , 
مديح مضلل كاذب تقدمه له العائلة وحبربش�ية الحزب والمستشارون 
والمنتفعون, لتنتفخ فيه الذات )األنا(, حتى يس�قط في مصيدة اوهام 
العظم�ة او القف�ز على واق�ع فقر الوع�ي والحكمة والف�راغ الروحي 
والمعن�وي ال�ذي يعانيه, أو العزل�ة والتخبط منبوذاً ف�ي أول عثرة ل�ه 
.هناك امثلة ال حصر لها, يكون فيها السقوط المخزي مثيراً للسخرية , 
صدام حس�ين مثالً, وفي استفتاء على رئاسته مدى الحياة , حصل على 
نسبة اكثر من 100 % , وعندما سقط نظامه , لم يجد بين تلك الماليين 
وآالف المداحي�ن بيتاً يؤوي�ه, فانتهى مصيره وحيداً ق�ي حفرة ال تقل 
حقارة عن ش�خصيته , سلمه لألمريكان آخر شخص ائتمنه من اقاربه, 
وأمثلة رؤس�اء تونس ومصر وليبيا واليمن والحبل على الجرار , كانت 
صارخة بالعبر .المش�كلة : ان الرؤساء والمسؤولين هم آخر من يقتنع 
ان )دار السيد( ومهما كان حجم المداحين والطبالين , تبقى غير آمنة.

الواق�ع العراقي الراهن , مضح�كاً ما فيه الكفاي�ة, حيث أن اغلب 
المس�ؤولين تناس�وا واقعه�م م�ا قبل 2003, ح�االت الغرب�ة واإلذالل 
والتبعية بأشكالها المهينة للدول التي استضافتهم وبشروطها المجحفة 
أحياناً, وتناس�وا حجمهم المتواضع فكرياً وسياسياً ومعرفياً وثقافياً 
مقارنة ببعض الكوادر الوطنية, وتناس�وا عالق�ات اجتماعية ووطنية 
إنس�انية كانت تجمعهم مع رفاق دربهم عندما كانوا معارضين للنظام 
البعثي, تورمت فيهم )األنا( حتى اس�تعانوا بمن يكذب عليهم ويضللهم 
م�ن زم�ر المداحين, ليصوروا له�م الحالة المرضية الت�ي يعانون منها 
على انها عافية, فتوهموا الدهاء وبعد النظر ونش�وة التغلب على اآلخر 
, واعتمدوا مبدأ الشطارة والمناورة والخديعة واإليقاع باألخر لتحقيق 
بع�ض النق�اط االنتخابية وكأنهم في حلبة للمالكمة او س�احة لصراع 
الديكة .حال�ة الغرور واوهام العظمة تحتاج دائماً إلى مزيد من المديح 
والتبجيل وتزوير الش�خصية , حتى يت�م إخراج الممدوح عما كان عليه 
إنساناً سوياً , وبما ان الرئيس والمسؤول, اصبح مالكاً للسلطة والمال 
والجاه واألعالم وغالف كثيف من المداحين والمضللين المنتفعين , اذن 
فهو العظيم والداهية والش�اطر والمنتصر والقائد الضرورة في جميع 
الح�االت, في ه�ذه الحالة ينقل�ب على تاريخه القري�ب فيصبح فخامة 
ودولة وسعادة وألقاباً أخرى غير مسبوقة ال يقبلوها ألنفسهم رؤساء 
وملوك حتى اكبر دول العام  وابرز عظمائها , وتناسوا مع األسف انهم 
ليس اكثر من )ولد الكريه( وتلك هي القش�ة التي تكسر ظهر المسؤول 
الواه�م, وحتى يقتنع بأنه كان مجرد وهم وس�ذاجة وغرور, مخدوعاً 
معزوالً, فاألوان قد فاته والفأس قد اس�تقرت في الرأس.األسوأ هنا ان 
يكون المداح المنتفع محس�وباً على الثقافة , ليفرش كل ما يمتلكه من 
مخزون تجربته في التأقلم واحترافه كتابة تقارير الوش�اية تحت أقدام 
صاح�ب النعمة الجديد، أنهم األكثر ق�درة وخطورة على تقطيع خيوط 
نس�يج وحدة الحركة الجماهيرية وتشويه األدوار الوطنية للرأي العام 
العراق�ي , إنهم كالتعفن الذي يبدأ مفعوله من داخل الكيان , ولكثرة ما 
تغيرت وتع�ددت مهامهم وادوارهم وتبعيته�م , أصبحت ضمائرهم 
ذيوالً تمسح أوحال صاحب النعمة , فالمداحون االنتهازيون لديهم 
القدرة على المناورة والتبرير والظهور بالوجه األبيض ثم رش�ق 
اآلخ�ر بعاهاتهم حت�ى لو حاورهم اآلخر ده�راً، انهم األقدر على 
تشويه الحاضر العراقي واألخطر على مستقبله , وهنا على رموز 
الثقافة الوطنية ان تتحمل المسؤولية التاريخية في التصدي لهم 
بصبر وكفاءة وثبات.ال يمكن الحصول على مشورة صادقة مثمرة 
من مداح منتفع , فهو ال يرى ابعد من مصالحه الشخصية , اما الصدق 
واألمان�ة وقيم المواطنة , ال تش�كل بالنس�بة له , اكثر م�ن عربة يمرر 
بها ش�حنات منافعه على ظهر المس�ؤول )الممدوح(, وهو األسبق من 
غيره على كس�ر ظهره عندما تتغير المعادلة ويدركه موعد الس�قوط , 
ليبدأ من جديد مداحاً تحت الطلب.ان مزادات العملية السياسية الراهنة , 
تشكل موسماً مثالياً لبضائع المداحين.يمكن تقييم شخصية المسؤول 
)الرئيس( من خالل مداحيه , ونوعية وأهواء وتواريخ وحجم المحيطين 
به من مستش�ارين ومرافقين وحراس أمنيين وناطقين رسميين, انهم 
يش�كلون ابرز تقاس�يم ش�خصيته وس�يرته الذاتية والمضم�ون الذي 
س�ينضح خيراً او ش�راً , وكذلك يحدد المس�افة الزمنية التي س�ينتهي 
دوره )مهمته( مع نهايتها, فكل ش�يء محس�وب ومحس�وم من خلف 

ظهره, وهو آخر من يدرك موعد حتفه.

كاظم فنجان الحمامي

  كاظم جبار الحميدي 
ف�ي ض�وء التوت�رات السياس�ية المتزايدة 
التي تعصف ببلدان الش�رق األوسط يسعى العراق 
ال�ى اإلفادة من الوض�ع ليزيد إنتاج�ه النفطي إلى 
9 أو 10 ماليي�ن برمي�ل يومي�ا بحلول ع�ام 2020 
وهذا ما يمكنه م�ن تغطية الطلب العالمي المتزايد 
لهذه الس�لعة العالمية األساس�ية في تطور األمم. 
خطط العراق الحالية والمستقبلية لتحسين قدرات 
الخزن والتغلب على مش�اكل البنى التحتية للقطاع 
النفطي واس�تحداث مخارج جديدة لتصدير النفط 
باإلضافة الى تطوير واستكشاف الحقول النفطية 
المس�تمر ستمكنه من ان يكون ثاني مصدر للنفط 
خالل الخمس عش�رة س�نة القادم�ة، وعلى الرغم 
م�ن معدالت النم�و العالمية المتلكئ�ة والمتباطئة 
وتخفي�ض س�قف اإلنت�اج الكلي من قب�ل منظمة 
أوبك، نعتقد أن معدالت االستهالك و الطلب العالمي 
سوف تزيد وبشكل ملحوظ مما سوف يضع العراق 

في مصاف الدول األولى المنتجة للنفط عالميا.
طبقا لتوقعات وكالة الطاقة األمريكية، فأن 
إنتاج الع�راق من النفط الخام س�يزيد بمقدار 4.2 
ملي�ون برميل يوميا بنهاية ع�ام 2015، وقد عزت 
هذا الى أس�باب عدة منها سهولة جغرافية األرض 

العراقية، كميات االحتياطي النفطي الكبيرة و كلف 
اإلنتاج المنخفضة التي أغرت كثيرا من الش�ركات 
العمالقة للدخول إلى السباق النفطي المحموم في 
العراق مثل دتش اول، اكس�ون موبايل، بتروجاينا، 
لوك ويل والكثير غيرها، و قد دخلت هذه الشركات 

للع�راق على الرغ�م من الكثير م�ن المصاعب التي 
تمثلت بالمشاكل القانونية وعدم االستقرار األمني 
و المش�اكل السياس�ية باإلضافة إل�ى نقص البنى 

التحتية النفطية.
وكالة الطاقة الدولية تتوقع ان يرتفع معدل 

س�عر برميل النفط في عام 2035 الى  140 دوالرا، 
مما يجع�ل تطوير القطاع النفط�ي في العراق هو 
من أهم ضروريات وأولويات الحكومة، ألنها تعتبر 
هي باب دفع عجلة تطور البالد في باقي القطاعات، 
و اذا ما تم تأخير تحديث هذا القطاع ليصل كميات 
اإلنتاج المتوقعة فس�وف يخس�ر العراق وحس�ب 
تقدي�ر الوكالة ما يصل الى ثالث�ة تريليونات دوالر 
بحلول عام 2035.و تبقى نقطة واحدة التي يمكن 
ان تؤث�ر في تط�ور قطاع النتاج النفط�ي العراقي 
أال وه�ي التدخالت اإلقليمي�ة و دول الجوار، فدول 
الخلي�ج من جهة تحاول خنق العراق من طرق عدة 
منها رفض المملكة العربية السعودية لتشغيل خط 
التصدير العراق�ي الواصل إلى جدة، ودولة الكويت 
تضع العوائق أمام الموانئ العراقية و تحاول حصر 
منافذها عن طريق ترس�يم الحدود الجديد بعد عام 
1991 و ميناء مبارك وال ننسى التهديدات اإليرانية 
بغل�ق مضيق هرمز أم�ام تصدير النف�ط الخليجي 
ضمن صراعها مع الغرب عل�ى برنامجها النووي.

تحديات كثيرة تتربص بمس�تقبل النف�ط العراقي 
ال�ذي هو أم�ل العراقيين الحالي في عيش�ة كريمة 
حرم�وا منه�ا طيلة عق�ود مضت وطري�ق لرفعة 

بلدهم إلى مصاف الدول المتقدمة.

شاكر الجبوري 
الدواف�ع  ح�ول  التكنه�ات  تكث�ر 
الحقيقي�ة لعق�د الع�راق صفقة س�الح 
مهم�ة مع روس�يا ف�ي توقي�ت اقليمي 
دقيق، مثلما تتباين وجهات النظر بشأن 
المس�تفيد الحقيق�ي منه�ا، لكنه�ا ف�ي 
جمي�ع األحوال  نتيجة طبيعية لتردد و " 
تقاعس أمريكي " مبهم بخصوص زيادة 
كفاءة القدرة العس�كرية العراقية، حيث 
جعلت منها أجندة أمريكية قبل ان تكون 
حاجة عراقية ملحة، ما يضع واش�نطن 
وليس بغداد في قفص االتهام المباش�ر، 
ألن األخي�رة كريم�ة جدا ف�ي صفقاتها 
الجمي�ع  ال�ى  المتط�ورة  التس�ليحية 

باستثناء العراق.
وهذا م�ا يطرح تس�اؤال مهما حول 
جدية واش�نطن في تأمين سيادة العراق 
والمحافظة على اس�تقراره الداخلي بكل 
توصيفات�ه، خاص�ة مع تنام�ي دعوات 
الحكوم�ة  ق�رار  وتهمي�ش  االنفص�ال 
المركزي�ة، لكنها ومع كل هذه التحديات 
لم تحرك س�اكنا، رغم المحي�ط بالعراق 
من مخاطر كثيرة وعميقة الجذور، ومع 
ذلك ترك�ت إدارة أوباما الع�راق مفتوحا 
بوج�ه تهدي�دات داخلي�ة وخارجي�ة ال 
حص�ر له�ا، بع�د أن دم�رت امكاني�ات 
العراق العس�كرية ولم تعوضها بخبرات 
وكف�اءات أمريكي�ة مقاتل�ة و متطورة، 
تتناس�ب و حجم  التهديدات باس�تهداف 

وحدة العراق وسيادته مثال.
هن�اك م�ن يق�ول ان الصفق�ة م�ع 
روسيا محاولة أمريكية لتهميش دورها 
في سوريا، وآخر يرى أنها تدخل في باب 
قلق موس�كو م�ن خس�ارة المتبقي لها 

من وجود ف�ي المنطقة بانهي�ار النظام 
الس�وري، أم�ا األكثر تش�اؤما فانه يرى 
أنها صفقة سورية روسية بمال عراقي، 
وكأن البع�ض يتوه�م ان العال�م أضحى 
غابة يتقاتل فيها الجميع بال رقابة، أو أن 
الوطنية في العراق باتت من الماضي،  أو 
ان رمال االحتالل األميركي أعمت بصيرة 

أصحابها ال سمح الله.
وفي جميع األحوال وألن سوء الظن 
يتغل�ب ه�ذه األيام على غي�ره، فمن غير 
المعق�ول أن يوقع رئي�س وزراء العراق 
علن�ا صفق�ة لصال�ح النظام الس�وري، 
ويتجاهل تحدياته�ا الداخلية واإلقليمية 
قب�ل الدولي�ة، أو أن الع�راق ب�ات ضيعة 
يتقاسمها الجميع باستثناء أبناء شعبه، 
علم�ا أن الحقيق�ة غي�ر ذل�ك، رغ�م كل 

الدمار النفس�ي والمعن�وي واالجتماعي 
أخط�اء  خلفت�ه  ال�ذي  واالقتص�ادي 

االحتالل.
وضمن ه�ذه النقطة بالذات فانا من 
بي�ن المدافعي�ن ع�ن الصفق�ة العراقية 
أن  كثي�رة، منه�ا  الروس�ية العتب�ارات 

عقيدة التس�ليح والخدمة العسكرية 
والخب�رة الميداني�ة فيه�ا م�ن 

األس�س الروس�ية م�ا هو 
كثير جدا، بينما العقيدة 

خلق�ت  األمريكي�ة 
حت�ى  فوض�ى 

س�لوكية  ف�ي 
ي  لعس�كر ا
 ، ق�ي ا لعر ا

اختف�ت  ف�ة حي�ث  لقيا ا

المنظم�ة وتراخى االنضب�اط، وبين هذا 
وذاك انهارت إمكانيات العراق العسكرية 
لتقتصر على أسلحة لمحاربة الحيوانات 
المفترس�ة، وإال كيف تمضي 10 سنوات 
رادارات  أو  عراقي�ة  مقاتل�ة  توج�د  وال 
متط�ورة ومروحي�ات كف�وءة، أال يعني 
ذلك أن واش�نطن راهنت على بقاء ارض 
وأج�واء العراق مس�تباحة، بحيث يمتلك 
أي فريق معادي أقوى من أسلحة الجيش 

العراقي.
ول�و كن�ت م�كان رئي�س ال�وزراء 
ن�وري المالك�ي ألضف�ت فق�رة مهم�ة 
ال�ى الصفقة الروس�ية بالحص�ول على 
تجهيزات عس�كرية كاملة يرتديها أفراد 
الق�وات المس�لحة بش�كل منضبط جدا 
ب�دال م�ن "الخربط�ة الحالي�ة"، وفرض 
رقابة ش�ديدة على التنفيذ الميداني بكل 
صرام�ة، بحيث تع�ود القيم العس�كرية 

م�ن الحالق�ة اليومي�ة ال�ى تلمي�ع 
"البس�طال"، عوض�ا ع�ن " 

الخفيفي�ة  األحذي�ة 
 ، " ضي�ة يا لر ا و

الت�ي يتم 

مل  لتعا ا
أف�راد  بي�ن  به�ا 
القوات المس�لحة، مقابل منع 
كل م�ا له عالق�ة باالحتالل م�ن همرات 

وبزات عس�كرية وتجهيزات فنية، تمثل 
كابوس�ا يومي�ا لش�عب الع�راق، خاصة 
وأن أثاره�ا ما زالت ش�اخصة، فغالبا ما 
تقوم قطعة عسكرية من عجلتين وشفل 
مثال ف�ي من�ع المواطنين م�ن االقتراب 
منه�ا، بنفس عنجهي�ة ق�وات المارينز، 
او اس�تخدام أش�عة اللي�زر بمناس�بة أو 
بدونها، مقابل انهيار مقومات االنضباط 
واالحترام بين الضابط والجندي، وغيرها 
من ممارس�ات ش�اذة كثيرة ال تنس�جم 
وش�عبية الجيش العراقي الذي ظل دائما 
قريب�ا م�ن أبن�اء ش�عبه ول�م يقحم في 
المع�ارك ضده اال في ظروف اس�تثنائية 

محدودة جدا، وقد حان الوقت ال 
بل أنه تأخ�ر كثيرا في 

ال�ى  الع�ودة 

الممارسات 
بحي�ث  الصحيح�ة 
دوره  للجي�ش  يك�ون 
ولالجهزة األمني�ة األخرى مجاالت 
المس�ؤوليات  فتداخ�ل  اختصاصه�ا، 
والصالحيات يأتي بنتائج عكسية كما هو 
حاصل في العراق، منذ أن خلطت العقيدة 
األمريكية األمور وقلبت موازينها!! فهل 

من عاقل يزيد من تفاؤلنا .. الله أعلم.



للموظف، وال ش�ك، حقوق وواجبات نص عليها 
قان�ون انضب�اط موظف�ي الدول�ة رقم 14 لس�نة 
1991 املع�دل، ومن هذه الواجب�ات، أن يؤدي عمله 
بأمان�ة، وش�عور باملس�ؤولية، وأن يلت�زم بمواعيد 
الدوام الرسمي واحرتام الرؤساء، وتسهيل معامالت 
املوظف�ن، واملحافظة عىل األم�وال واملمتلكات التي 
ب�ن يديه، وأن يحافظ عىل رسي�ة الوثائق املوجودة 
لدي�ه كل هذه الواجب�ات، وواجبات أخ�رى يوجب 
القانون ع�ىل املوظف املحافظة عليه�ا، كونه املرآة 
العاكس�ة للدول�ة وصورته�ا، فكلم�ا كان املوظف 
حس�ن الترصف بعيدا عن الريبة والشك، كلما كانت 
نظرة الناس إليه ايجابية، وبالعكس، حيث أن التزام 
املوظف بالقوانن هو من االمور املهمة التي تتطلب 
أن يطل�ع املوظ�ف، ويك�ون ع�ىل دراي�ة بالقوانن 

والترشيعات السائدة. 

التزامات املوظف

عىل املوظ�ف أن يمتن�ع عن اس�تغالل وظيفته 
ملصالح�ه الخاص�ة، او للربح الخاص، ه�ذا ما قاله 
الباح�ث القانون�ي عدن الش�مري مضيف�اً: وعليه 
أيض�اً أن يعيد ما بذمته م�ن ادوات وآالت اىل مكانها 
عند انتهاء العمل، ومراع�اة قوانن الصحة العامة، 
والوقاي�ة من الحري�ق، وال يجوز ل�ه أن يجمع بن 
راتب�ن، حي�ث أن ذل�ك ممن�وع قانوناً، وق�د تمت 
إحالة الكثري من املوظفن الذين يتقاضون أكثر من 
راتب اىل التحقيق، الس�تحصال هذه األموال منهم، 
واس�رتجاعها، والت�ي ضاعفت ه�ذه املبال�غ التي 
تسلموها والهدف من ذلك هو تحقيق التوازن داخل 
املجتم�ع، والقضاء عىل البطالة، حيث أن الكثري من 

الش�باب الخريج�ن االن ه�م عاطلون ع�ن العمل، 
ويحتاج�ون اىل الول�وج يف الوظائ�ف العام�ة. كما 
حظر القانون عىل املوظف مزاولة االعمال التجارية 
وتأس�يس الرشكات والعضوي�ة يف مجالس إدارتها، 
هذا ما قاله املحامي محم�د جمعة مضيفاً: وهناك 
اس�تثناء عىل ذل�ك من حيث رشاء اس�هم الرشكات 

املس�اهمة واالم�وال الت�ي ت�ؤول اىل املوظ�ف ع�ن 
طري�ق اإلرث او إدارة أم�وال الزوجة واألقارب حتى 
الدرجة الثالث�ة كما ال يجوز االش�رتاك باملناقصات 
وال االش�رتاك يف املزايدات الت�ي تجريها دوائر الدولة 
والقط�اع الع�ام، وال يج�وز كذل�ك اس�تخدام املواد 
واآلالت ووس�ائل النق�ل والعائ�دة اىل دوائ�ر الدولة 

لالغ�راض الخاص�ة، او القيام باس�تخدام االجهزة 
وآالت االنت�اج والت�ي يق�وم به�ا دون أن يكلفه به 
رئيس�ه املب�ارش. وإن مث�ل ه�ذه األعم�ال تؤثر يف 
عمل املوظ�ف، وتؤدي اىل األرضار باملصلحة العامة، 
حي�ث أن ذلك يؤدي اىل تع�ود املوظف عىل مثل هذه 

املمارسات الخاطئة. 

املوظف والأخطاء املتوقعة

يحظ�ر عىل املوظ�ف اهدار الوقت وع�دم القيام 
بالواجبات امللقاة عليه يف الساعات التي يكون فيها 
يف مكان العمل، هذا ما قالته املحامية وسن القييس 
مضيف�ة: وال يج�وز للموظ�ف أن يعبث بامل�واد، او 
اآلالت، او لوازم العمل، وال التعمد يف إنقاص اإلنتاج، 
او اإلرضار ب�ه، وال التأثري عىل عمل اآلخرين، وكذلك 
ال يح�ق له قبول املكاف�آت او الهدايا من املراجعن، 
او املقاول�ن، او املتعهدين من كل من كان له عالقة 
به، او بالعمل الذي يمارسه، وال يجوز ويحظر كذلك 
عىل املوظف أن يحرض اىل مكان العمل بحالة س�كر، 
او أن يظه�ر يف حالة س�كر يف مكان ع�ام، حيث أن 
املوظ�ف ليس ملكاً لنفس�ه، إنما هو يمث�ل الدولة، 
وهو موظف رس�مي، ويعد انعكاس�ا لسياسة البلد 
العلي�ا، وبالتايل ال يح�ق له أن يؤثر يف ذل�ك. كما أن 
القوان�ن احظرت عىل املوظ�ف ان يقوم باالحتفاظ 
باالوراق الرس�مية له او لنفس�ه، او أن يأخذها من 
الوثائق الرسمية، هذا ما قالته القانونية سهاد عبد 
الله مضيف�ة، فإن هذه األوراق ه�ي أمانة بيد هذا 
املوظ�ف وبالتايل ال يحق له أن يق�وم بإخراجها من 
مكانه�ا، كما أن هناك أوراقا ومستمس�كات مهمة 
جداً مثالً )ملفات( يعد اخراجها يندرج تحت طائلة 
القان�ون الجنائ�ي، او العقوبات حي�ث يعاقب من 
يعبث بذلك وفق امل�ادة )316( من قانون العقوبات 
رق�م 111 لس�نة 1969 وهي االخت�الس التي تصل 
عقوبتها اىل الخمس عرشة سنة، وال يجوز للموظف 
ان ي�رصح اىل وس�ائل اإلع�الم فيما يخ�ص دائرته، 
إال اذا كان مرصح�ًا بذل�ك، خصوص�اً اذا كان ه�ذا 

الترصيح له مساس مبارش بأعمال وظيفته. 

الوظيفة واخلربة والكفاءة

هناك الكثري من املوظفن ال يتمتعون بالخربة او 
الكفاءة التي تؤهلهم ألداء عملهم بصورة صحيحة، 

هذا ما قاله اإلعالمي عيل قحطان مضيفاً:
 فاملوظف يحت�اج أن يكون عىل دراية بالقوانن 
وخصوصاً يف الوزارة التي يعمل فيها وعليه كذلك ان 
يكون مثقفاً يف مجاالت الحياة االخرى، فهناك بعض 
املوظفن ال يعرف من الحياة سوى ما يتعلق بعمله 
وال يع�رف أي يشء دون ذل�ك وه�ذه من املش�اكل 
الت�ي ترافق العمل، وهنا االم�ر يتطلب وضع برامج 
خاصة وادوات ش�املة بهذا الخص�وص، ومنها ما 
يتعلق بحق�وق االنس�ان وحقوق املوظ�ف، وما له 
وما علي�ه، وكذلك ان اصدار الصحف من قبل بعض 
الوزارات، هو ايضاً يس�اعد كثرياً يف الكتابة والبحث 
م�ن قبل املوظفن. وعن اختي�ار املوظفن وتعينهم 
تحدث االعالمي حامد جاني قائالً: لالسف ان بعض 
الوزارات تختار موظفيها ليس عىل اساس الكفاءة 
او املهني�ة ب�ل عىل اس�اس املحاباة وه�ذا يؤدي اىل 
خل�ل يف عمل تلك ال�وزارات كما ان وضع الرجل غري 
املناس�ب يف املكان الذي ال يناسبه هو االخر يؤدي اىل 
الفساد االداري واملايل وهذا هو اهم سبب لالشكاالت 
الحاصلة حي�ث ان نظام املؤسس�ات يف العراق غري 
موج�ودة. نحن نحت�اج اىل ايجاد مؤسس�ات قادرة 
ع�ىل أن تدير نفس�ها وان ال تحتاج اىل رأس هرم أي 
انها قائمة بحد ذاتها وال يؤثر فيها تغيري الوزير هذا 
ه�و املهم الذي يجب ان تكون عىل اساس�ه الخطط 

السرتاتيجية البعيدة وعىل الصعد كافة. 

الدس�تور  م�ن   68 امل�ادة/ 
العراقي 

- يش�رتط يف املرش�ح لرئاسة 
الجمهورية أن يكون:

وم�ن  بال�والدة  عراقي�ًا  اوالً: 
ابوين عراقين 

وأت�م  األهلي�ة  كام�ل  ثاني�اً: 
األربعن سنة من عمره 

ثالثاً: ذا س�معة حسنة وخربة 
سياس�ية ومش�هوداً له بالنزاهة 
واالخالص  والعدالة  واالس�تقامة 

للوطن.
رابع�اً: غري محك�وم بجريمة 

مخلة بالرشف.

س/ من االخ حس�ن محمد شنيشل وهو 
قانوني يسأل عن معنى التحكيم يف القانون ؟

ج/ التحكي�م يف القان�ون ه�و االتفاق عىل 
طرح النزاع عىل اشخاص معينن ليفصلوا فيه 
م�ن دون املحكم�ة املختصة به وهو اس�تثناء 
عىل االص�ل يف حل النزاعات م�ن قبل املحكمة 

وبالتأكيد يكون ذلك بناًء عىل اتفاق الطرفن.
س/ من األخت دالل كامل من حي الرشطة 
تس�أل عن الحاالت التي يتم فيها عزل الويص 

؟
ج/ ح�دد قان�ون االحوال الش�خصية رقم 
188 لس�نة 59 يف املادة 83 حاالت عزل الويص 

وهي:
1.  لل�ويص أن يع�زل ال�ويص حت�ى بدون 

علمه 
2.  يف حالة عدم القيام بواجباته 

3.  يف حال�ة م�وت القارص او بلوغه س�ن 

الرش�د او بعودة الوالدة اىل االب او باالستقالة 
او العزل. 

س/ من االخت أم برشى من مدينة الصدر 
تق�ول، أن ابن جارنا س�مم الطيور العائدة لنا 

فهل يحق لنا ان نشتكي عليه ؟
ج/ يجوز ذلك وفق املادة )484( من قانون 
العقوب�ات والتي تعاق�ب بالحبس مدة ال تزيد 
عىل الش�هر او الغرامة وتقام هذه الدعوى يف 
محكمة التحقيق والتي تقوم بالتأكيد بالتأكد 
من وجود هذه املواد الس�امة ويجوز كذلك لك 
ان تطلب�ي التعويض امل�ادي اذا كان عدد هذه 
الطي�ور كثريا وتقام ه�ذه الدعوى يف محكمة 

البداءة.
س/ م�ن األخ ع�يل إبراهي�م حس�ب الل�ه 
"موظف" يقول تويف خايل ولديه بيت وهو غري 
مت�زوج ووالدتي توفيت قبل�ه فهل يحق يل ان 

احصل عىل حصة والدتي من البيت ؟ 

ج/ يف حالة وجود خال آخر حي ال تستحق 
انت شيئاً من اإلرث حيث أن أوالد األخ ال يرثون 
مع العمة واوالد االخت ال يرثون مع الخال الن 

الخال الحي هو اقرب اىل اإلرث. 
س/ م�ن األخ )ن – ع( م�ن مدينة الصدر 
يق�ول، امل�ك قطع�ة ارض )مناصف�ة( م�ع 
والدي، وقد قام اخي االكرب بتسلم قرض بدون 
علمي حيث جاءني تبليغ بأني مستلم القرض 
وابلغوني بوجوب التس�ديد او حجز البيت وان 

اخي موّقع باسمي ؟
ج/ هنا عليك ان تقدم ش�كوى اىل محكمة 
التحقيق عىل اساس وجود )التزوير( واملحكمة 
س�وف تطلب كافة االوليات ويف ضوء ذلك تربأ 
س�احتك يف املوض�وع وال خوف ع�ىل القطعة 
املس�جلة باس�مك ألن امل�ادة 10 م�ن قان�ون 
التس�جيل العق�اري تق�ول بان ما مس�جل يف 
التسجيل العقاري هو حجة عىل الناس كافة.

بروات�ب  الخاص�ة  القوان�ن  ص�درت 
الرئاسات الثالث بعد ان اقرها مجلس النواب 
بغية تقليص الرواتب بن املوظفن وتحديد 
االنف�اق العام ع�ىل الروات�ب واملخصصات 
حيث صدر القانون رقم 26 و27 و28 والتي 
ح�ددت هذه الروات�ب، فالقان�ون 26 حدد 
روات�ب ومخصص�ات رئاس�ة الجمهورية 
حي�ث تضمنت الفق�رة اوالً من امل�ادة )1( 
تحدي�د رات�ب رئي�س الجمهورية االس�مي 
ب�)8000.000( ثمانية مالين دينار وكذلك 
ب��)4000.000(  الرئاس�ية  املخصص�ات 
أربع�ة مالي�ن دين�ار فيم�ا نصت امل�ادة . 
ثاني�اً: روات�ب ن�واب رئي�س الجمهوري�ة 
ب��)7000.000(  االس�مية  ومخصصاتهم 
س�بعة مالين دينار واملخصصات الرئاسية 

ب�)3000.000( ثالثة مالين دينار.

فيم�ا ج�اء يف القانون 27 لس�نة 2011 
رواتب ومخصصات مجلس الوزراء وقلصت 
االس�مي  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  رات�ب 
دين�ار  مالي�ن  ثماني�ة   )8000.000( اىل 
واملخصص�ات الرئاس�ية ب��)4000.000( 
اربعة مالين دينار فيما حددت املادة الثانية 
من القانون اعاله رواتب نواب رئيس مجلس 
الوزراء ب�)7000.000( سبعة مالين دينار 
ومخصصاتهم الرئاس�ية ب��)3000.000( 
ثالث�ة مالي�ن دينار كما ح�د القانون راتب 
الوزير االس�مي ب��)5000.000( خمس�ة 
املنص�ب  ومخصص�ات  دين�ار  مالي�ن 

ب�)3000.000( ثالثة مالين دينار. 
القان�ون رق�م 28 لس�نة 2011  وأم�ا 
فق�د تن�اول روات�ب ومخصص�ات مجلس 
الن�واب ونص عىل ان يحدد الراتب االس�مي 

لرئي�س مجل�س الن�واب ب��)8000.000( 
ثمانية مالين دينار ومخصصاته الرئاسية 
ب�)4000.000( اربع�ة مالين دينار وحدد 
مجل�س  رئي�س  لنائ�ب  االس�مي  الرات�ب 
النواب ب�)7000.000( سبعة مالين دينار 
ومخصصات�ه )3000.000( ثالث�ة مالين 
دينار وحدد الراتب االس�مي لعضو مجلس 
النواب ب�)7000.000( سبعة مالين دينار 
ومخصصات املنصب ب�)3000.000( ثالثة 
مالين دينار. وان هذه القوانن الثالثة تعد 
خطوة نحو االمام إلزالة الفوارق بن الرواتب 
التي تمنح لذوي الدرجات الخاصة واعضاء 
مجلس النواب وبن رواتب املوظفن كما ان 
قوانن التقاع�د تحتاج اىل ان تكون موحدة 
يف قانون واحد يكون اعم واشمل عىل املدى 

البعيد . 

)س�نية( امرأة تعيس�ة وحزينة أوقعها القدر بيد 
رجل ال يحرتمها ويوس�عها رضباً وامام الناس حتى 
انه قام برضبها بالح�ذاء يف اليوم الثالث من زواجها 
ونفش رأس�ها وسحبها عىل األرض وهي ترصخ ولم 
تصدق ما حصل، واعتقدت أن هذا املوضوع سوف لن 
يتكرر إال أن اإلهانات تكررت وألكثر من مرة، ما حدا 
بها إىل أن تذه�ب اىل أهلها وترتك له البيت وهو نائم، 
وج�ن جنونه وهو ي�رى الباب موص�دا، وقد غادرت 
س�نية امل�كان، وصعد الدم إىل رأس�ه، فذه�ب اىل دار 
أهلها وتش�اجر مع أخوتها وأعاده�ا بالقوة، ومرت 
أيام حت�ى قام برضبها عىل وجهه�ا، وازرقت عينها 
ولم تعد ترى بها بصورة جيدة وذهب بها اىل الطبيب 
والغري�ب أنه كان يندم عىل ترصفه فيعود ويعتذر ثم 
يخطأ وهكذا. وذات مرة تشاجر معها يف الليل ورماها 
بزجاجة البيبيس فجرى الدم من رأسها وكانت تبكي 
بح�رة وربما يكون الس�بب أن )جاس�م( وهذا هو 
اسمه كان س�جيناً قىض يف السجن )5( سنوات عىل 
جرم ل�م يرتكب�ه، ورافق ذل�ك طالق زوجت�ه األوىل، 
وأخذها لكل ما يملك ما جعل يف نفس�ه عقدة الخوف 
م�ن الخيان�ة وإصابت�ه بالش�يزوفرينيا أو انفصام 
الش�خصية، حتى أن )سنية( وأهلها ندموا كثرياً عىل 
االق�رتان منه ويف آخ�ر مرة تجمع اهل )س�نية( مع 
اقربائها وجلس�وا مع )جاس�م( واخ�ربوه بأن هذه 
هي املرة االخرية التي تعود فيها معه، ويف حالة تكرار 

ذلك سوف )تطلق( فاستهان بهم وبها كعادته وقال 
)احمدوا ربكم اني متزوجها( ولكن هل سارت حياة 
)جاس�م مع س�نية( دون مش�اكل؟ بالعكس،، فإن 

حالة جاس�م وعدم حصوله عىل عمل ثابت ومعاناته 
م�ن أمراض امل�ايض زادت من خالفاته مع )س�نية( 
التي تركت البيت ولم تعد، وأقامت عليه دعوى طالق 

يف املحكمة، وبدأت تضغط عليه الظروف، ونكأ جرح 
الح�ارض جرح امل�ايض، وجن جنون�ه، واعترب أن كل 
املجتم�ع هو عدو له، وال بد ل�ه ان ينتقم من املايض 
والحارض، ويذود عن حقه، واذا كان دخوله الس�جن 
يف امل�رة األوىل كان دون ذن�ب، فليكن ه�ذه املرة عىل 
يشء يس�تحق.. وذات يوم كان صباحاً ترشينياً تابع 
خطوات سنية اىل السوق ووسط الناس استل سكيناً 
كان ق�د وضعه�ا يف بنطال�ه، وانه�ال عىل )س�نية( 
دون مقدمات بال�رضب يف صدرها ورقبتها، والناس 
يتفرجون دون ان يتدخل أي احد.. حالة غريبة وكان 
بإمكان املتفرجن الحيلولة دون ذلك، وغرقت )سنية 
يف دمه�ا( وغادر جاس�م املكان وهو يضع س�كينته 
به�دوء يف جيب�ه، لكن هل من املعق�ول أن يقتل زوج 
زوجته عىل زعل او دعوى طالق صحيح، إن الضغوط 
االجتماعية والنفسية لها التأثري الكبري يف ذلك، ولكن 
ه�ل تصل املش�كلة م�ع االزواج اىل القت�ل!!! واتصل 
الناس بالرشطة وهذا هو اليشء الوحيد الذي فعلوه، 
حيث وصلت بعد نصف س�اعة م�ن الحادث فوجدوا 
الجثة مغطاة بعباءتها الس�وداء، واس�تفر ضابط 
الرشطة من شهود الحادث، فلم يجبه احد إال أن أحد 
الصغار رسد عليه املشهد كامالً، ويف الختام طمأنهم 
الضاب�ط بأن املجرم لن يفر بعي�داً واىل األبد وإنهم ال 
بد سيمس�كون به حال توفر املعلومات.. إن لم يسلم 

نفسه ذاتياً.
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حاوره/ حمرر ال�صفحة

اعداد : امل�صتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�صائية

خلالفات عائلية.. رجل يقتل زوجته وسط السوق !!

لتنظي�م  العال�م  دول  كل  ويف  القوان�ن  وج�دت 
املس�ارات والحي�اة، وه�ذه القوانن ه�ي االنعكاس 
لثقاف�ة هذه الش�عوب يف مدى تطبيقه�ا عىل ارض 
الواقع. وبالتأكيد فان قانون املرور العراقي الجديد مع 
كافة تعديالته يعد من القوانن املهمة واملنظمة ألهم 
مفصل من مفاصل الحياة اال وهو )س�ري املركبات( 
ويف كل دول العالم ينص�ب االهتمام عىل هذا الجانب 
بشكل كبري، فرخصة القيادة ال تمنح لطالبها اال بعد 
اختب�ارات ودورات تجعل الذي يحص�ل عليها يتأنى 
ويفك�ر كثرياً قب�ل الجلوس خلف مقود الس�يارة او 
قيادتها يف طرقات، وذلك بالتأكيد يتأتى من الحرص 
ع�ىل حياة الب�رش الذي ه�و الثروة الك�ربى والقيمة 
العالية التي تحرص القوانن عىل توفري الخدمة لها.. 
ومل�اذا نذهب بعيداً فان الحصول عىل اجازة الس�وق 
او رخص�ة القيادة يف العراق اىل ف�رتة قريبة كان من 
اصع�ب االختيارات التي يتعثر في�ه الكثريون. اال أن 
هذا املوضوع تراجع كثرياً بس�بب االح�داث التي مر 
بها البلد بعد العام 2003.. وال شك أن هناك تعليمات 
تص�در من مديرية امل�رور هي مكملة له�ذا القانون 
وم�ن يخالفها يتع�رض للمس�اءلة القانونية والتي 
تك�ون يف العادة عىل ش�كل غرام�ات فورية او حجز 
للس�يارة او س�حب رخصة القي�ادة او غريها ومثال 
ع�ىل ذلك ربط ح�زام االمان الذي طبق االن وبش�كل 
جي�د يف كاف�ة ارج�اء العاصمة الحبيب�ة. لكن بودي 
أن أتحدث عن موضوع ذي ش�قن، أما األول فيتعلق 
باس�تخدام املنبه )الهورن( والذي يس�تخدم بش�كل 
مف�رط وغري�ب، خصوصاً يف االزدحام�ات، حيث أن 
بعض الس�ائقن يؤثر فيه الزحام، فيقوم باستخدام 
املنبه بش�كل متواصل، رغم أن الس�يارة التي أمامه 
ه�ي األخرى عالق�ة يف الزحام، أما بس�بب اإلش�ارة 
الضوئية او بس�بب إج�راءات التفتيش، وربما يكون 
هذا الوضع واقصد استخدام )املنّبه( معقوالً يف حاالت 
الرضورة او للتنبيه ولكن ان يس�تخدم كوس�يلة من 
وسائل االزعاج والقلق للناس فهذا هو االمر الصعب، 
فهناك ش�وارع قد يكون اس�تخدام املنب�ه فيها ذات 
ج�دوى او غري مؤث�ر، أما بعض الش�وارع خصوصاً 
التي تكثر فيها )املستش�فيات( والش�قق الس�كنية 
فهذا بالتأكيد له آثار س�لبية ع�ىل الراقدين واملرىض 
والس�اكنن، فل�و أخذن�ا عىل س�بيل املثال )ش�ارع 
الكرادة داخل( ابتداًء من ساحة )كهرمانة( اىل فندق 
بابل لوجدنا ان هناك )مستش�فى الراهبات وبشارة 
ومستش�فى االمام عيل )ع( ومستش�فى عبد املجيد 
وجنن(. باإلضافة اىل عدد كبري من الش�قق السكنية 
املحاذية للشارع الرئيس واغلب قاطنيها من الكسبة 
والعامل�ن واملوظف�ن الذي�ن يحتاج�ون اىل الراحة 
يف الليل.. حيث ان اس�تخدام املنبه يف هذا الش�ارع ال 
يتوقف اطالقاً وكأنه )زفة عرس( مستمرة واملشكلة 
ان ه�ذه املنبهات )الهورن( يصدر قس�م كبري منها 
من سيارات كبرية )لوري - تريلة( وأما الشق الثاني 
فهو ظاهرة الدراجات الناري�ة الحديثة والتي تصدر 
اصواتاً يرتد لها س�مع البعيد قبل القريب وهي تقاد 
من قب�ل مراهقن عبثي�ن يجوبون هذه الش�وارع 
وتطاردهم لعنات الس�امعن والساكنن. أردت بذلك 
أن اق�رتح إصدار تعليمات م�ن مديرية املرور العامة 
تمنع استخدام )الهورن( او منبه السيارة يف االماكن 
املزدحمة والتي انش�أ يف مدارها وفيها املستش�فيات 
وان تك�ون هن�اك غرامات مالية ع�ىل املخالفن وان 
تكون هناك حملة عىل س�ائقي الدراجات النارية من 
حيث حملهم إلجازة الس�وق حي�ث ان قانون املرور 
يطب�ق عىل كل مركبة تس�ري بمحرك يف الش�ارع وان 
ه�ذه الخطوات ه�ي البداية الصحيحة لنظام س�ري 
وقائي يحافظ عىل س�المة وراحة الن�اس عىل األمد 

البعيد. 

علي جابر

منّبه السيارة وحزام 
األمان وقانون املرور

قطوف قانونية 

املحامي/ اأحمد اجلبوري 

املوظف مرآة عاكسة لدائرته ويد فاعلة يف تطبيق القوانني
 العدد )364(  االحد 14  تشرين االول  2012

قوانني مرّتبات الرئاسات الثالث
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عندما اخت�ار العلماء صخوراً من 
س�طح كوكب المري�خ الختبار أجهزة 
الليزر للمس�بار »كوريوسيتي«، كانوا 
يتوقعون أنها تحتوي المعادن نفسها 
الت�ي تتضمنها الصخ�ور األخرى على 
الكوك�ب األحمر، إال أنه�م وجدوا أنها 
أقرب ش�بهاً بصخور كوك�ب األرض. 
تش�به ه�ذه الصخ�ور بدرج�ة كبيرة 
من ناحي�ة التركي�ب الكيميائي أنواعاً 
توج�د عل�ى ج�زر ف�ي المحي�ط مثل 
هاواي وسانت هيلينا ومناطق الجرف 
الق�اري في ري�و جراندي، الت�ي تمتد 
م�ن كول�ورادو إل�ى المكس�يك. وقال 
أح�د علم�اء برنامج »كوريوس�يتي«، 
واألس�تاذ ف�ي جامع�ة »غول�ف« في 
أونتاريو في كندا، رال�ف جيليرت إنها 
»كانت مفاجأة تلك التي اكتشفناها في 
تلك الصخور«. وأضاف في إش�ارة إلى 
الصخور التي تتركب من مواد منصهرة 
»إنه�ا صخور نارية. إال أنها تبدو نوعاً 
جديداً من الصخور التي نعثر عليها في 
المريخ«. ونجح المسبار خالل الشهر 
الماضي باالستعانة بأجهزة الليزر في 
تحلي�ل عينات من الصخ�ور المختلفة 
الكيميائي�ة،  تركيبته�ا  إل�ى  للتع�رف 
العلماء  المعادن.ووجد  ومحتواها من 
أن ه�ذه الصخور تفتق�ر إلى عنصري 
المغنيسيوم والحديد، اللذين وجدا في 
صخور نارية كان المسباران السابقان 
»س�بيريت« و»أوبورتيونيتي« قد عثرا 

عليها في مهام سابقة على المريخ.
الجيولوج�ي  الخبي�ر  وق�ال 

ادوارد س�تولبر الذي يعم�ل في معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، 
إن »الطريقة التي تشّكلت بها مثل هذه 
األن�واع م�ن الصخور تش�به الطريقة 
التي يتم بها تحضير كحوليات ش�راب 
التفاح«. وإبان العصور االس�تعمارية 
كان عصي�ر التفاح يوض�ع في براميل 
كبي�رة ليتجم�د المحل�ول جزئي�اً في 
الش�تاء. وقال س�تولبر »يتجمد الماء 
لتحص�ل عل�ى المزي�د والمزي�د م�ن 
ش�راب التفاح«، مش�يراً إلى أنه يمكن 
أن يتع�رض الصهير البركاني داخل أي 
كوكب لهذه الظروف نفسها.ويواصل 
المسبار اختباراته لفحص عينات تربة 
المريخ ف�ي المعمل الملحق به س�عياً 
الس�تكمال التحليل الكيميائي لصخور 
الكوك�ب األحمر. وف�ي مرحلة الحقة 
يتجه المسبار إلى منطقة تعرف باسم 
جلينيلج لفحص ثالث�ة أنواع مختلفة 

من الصخور.

متاهــــــة

أظه�رت دراس�ة نرشته�ا مجل�ة 
زاد  كلم�ا  ان�ه  أمريكي�ة  طبي�ة 
استهالك الشوكوالتة يف بلد ما، زاد 
عدد الفائزين بجوائز نوبل فيه، يف 
مؤرش اىل ان الكاكاو يحفز القدرات 
الفالفونويي�د  واثبت�ت  الذهني�ة. 
قوي�ة  اكس�دة  مض�ادات  وه�ي 
موج�ودة بكمي�ة كب�رية يف حبوب 
الكاكاو والش�اي االخ�ر والنبيذ 
االحمر، انها تخفض بش�كل كبري 
احتمال اإلصابة بالخرف وتحس�ن 
الوظائ�ف الذهني�ة ل�دى املس�نني 
عىل م�ا قال الطبي�ب فرانز ميرييل 
م�ن جامعة كولومبي�ا يف نيويورك 
وواضع الدراس�ة.  واوضح مازحا 
بم�ا ان الش�وكوال يمكن�ه مبدئيا 

تحسني الوظائف اإلدراكية 
لدى األفراد تساءل ان كان 
هناك عالقة بني اس�تهالك 
الكاكاو يف بلد ما والقدرات 
س�كانه.  ل�دى  الذهني�ة 
وتابع يق�ول اىل حد علمي 
ال تتواف�ر بيان�ات تقي�س 
لش�عب  الذهنية  الق�درات 
برمته. لذا اعتربت ان العدد 
االجمايل لجوائز نوبل يف بلد 
ما تعطي فكرة معينة عن 
ملجمل  االدراكية  الوظائ�ف 
البالد.  وقال الباحث انه استنادا اىل 
دراسته هناك عالقة مهمة وملفتة 
بني استهالك الشوكوال للفرد وعدد 
الفائزين بجوائ�ز نوبل عىل عرشة 
ماليني نس�مة، يف ٢٣ دولة. وتحتل 
ع�دد  يف  االوىل  املرتب�ة  س�ويرسا 
الجوائز نوبل ويف كمية الش�وكوال 
املس�تهلكة ع�ىل ح�د س�واء ع�ىل 
ما اوضح مش�ريا اىل انه اس�تعان 
باحص�اءات حول االس�تهالك من 
ش�وكوال.   صناع�ة  رشكات  ع�دة 
وحل�ت الوالي�ات املتحدة وفرنس�ا 
وأملانيا يف وسط الرتتيب يف حني اتت 

الصني والربازيل يف ادنى الرتتيب.
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�سورة من الذاكرة

بغداد
 يف ال�ستينات

٢٢٢ - الباب�ا كاكس�يتوس يقتل 
ع�ىل يد غوغاء يف روم�ا بعد عهد ملدة 
5 س�نوات والذي كان قد س�ن صيام 

السبت ثالث مرات يف السنة. 
1758 - حرب الس�نوات السبع: 
النمس�ا ته�زم بروس�يا يف معرك�ة 

هوتشكريك. 
181٢ - بدء العمل بقناة ريجينت 

يف لندن. 
املارون�ي  الزعي�م   -  1840
بش�ري الثاني يس�لم نفس�ه للجيش 
الربيطان�ي وم�ن ثم يتم إرس�اله إىل 

املنفى يف جزيرة مالطا.
األمريك�ي،  املخ�رتع   -  1884
جورج ايستمان، يتلقى براءة اخرتاع 
من حكوم�ة الوالي�ات املتح�دة عىل 

ورق رشيط األفالم الفوتوغرافية.
1907 - التوقي�ع ع�ىل معاه�دة 
بني إمرباطور اإلمرباطورية الروسية 
نيق�وال الثان�ي واإلمرباط�ور ميجي 
الح�رب  تنه�ي  الياب�ان  إمرباط�ور 

الروسية اليابانية.
1918 - الدول�ة العثماني�ة تعلن 

استسالمها يف الحرب العاملية األوىل.
مناهض�ة  انتفاض�ة   -  19٢5
 ، دمش�ق  يف  الفرن�ي  لالحت�الل 

سورية.
19٢7 - اكتشاف أول حقل نفط 

يف كركوك بالعراق.

19٣٣ - أملاني�ا النازية تنس�حب 
من "عصبة األمم".

19٣7 - حكوم�ة اململكة املتحدة 
ترسم الحدود بني سوريا وفلسطني.

19٣8 - اتف�اق ب�ني الربيطانيني 
والعرب ع�ىل وقف هج�رة اليهود إىل 

فلسطني ملدة سنتني.
1944 - انتح�ار القائ�د األملان�ي 
الن�ازي إرف�ني روم�ل، حي�ث فضل 
االنتح�ار ع�ىل املحاكمة العس�كرية 
العلني�ة وم�ن ثم�ة مواجه�ة فرقة 

اإلعدام.
1951 - الس�لفادور توق�ع ع�ىل 
ميثاق دول منظمة أمريكا الوسطى.

195٢ - الح�رب الكوري�ة: ش�ن 
قوات األمم املتحدة، وكوريا الجنوبية 
مواجهة عملية" ضد املعاقل الصينية 
يف "مثل�ث الحدي�د". نتائ�ج معركة 
"تلة مثلث الحديد" هو األكرب واألكثر 

دموية.
195٣ - الفرق�ة 101 بالجي�ش 
اإلرسائي�ي بقي�ادة أرئي�ل ش�ارون 
تقتح�م قرية قبية الفلس�طينية ليال 
وتطلق النريان ويؤدي ذلك إىل مرصع 
ضعفه�م  وإصاب�ة  فلس�طينيا   66
وتدمري 45 منزال وهو ما عرف باسم 

مذبحة قبية.
196٢ - بداي�ة أزم�ة الصواريخ 

السوفيتية عىل األرايض الكوبية.

جامع�ة  م�ن  باحث�ون  ط�ور    
طوكي�و الياباني�ة ثالج�ة فريدة من 
نوعها تعمل ب�"االبتس�امة"، فحتى 
يتمكن الش�خص م�ن الوصول إىل ما 
يف الثالج�ة من مأك�والت ومرشوبات 
علي�ه أن يطبع ابتس�امة عىل وجهه 
وأطل�ق  زائف�ة.  كان�ت  وإن  حت�ى 
الباحثون عىل الثالجة الجديدة، اس�م 
"عداد الس�عادة"، ويستهدف الفريق 
العلمي من وراء الثالجة إىل التشجيع 
ع�ىل االبتس�ام طوال الي�وم. وإلنجاز 
ه�ذه املهم�ة ق�ام الفري�ق العلم�ي 
املط�ور للثالج�ة بتجهيزه�ا بكامريا 
رقمي�ة فائق�ة لرشك�ة س�وني م�ن 
طراز "سايرب ش�وت"، وهي الكامريا 

امل�زودة بتقني�ة خاص�ة لرصد 
مالمح الوج�ه، كما أنها مزودة 
يمكن�ه  ضوئ�ي  بمستش�عر 
تميي�ز أي ابتس�امة وفتح باب 
الثالج�ة فوراً.واخترب الباحثون 
كف�اءة الثالجة م�ع العديد من 
األش�خاص عىل م�دار 10 أيام.
يف  األش�خاص  أن  وأوضح�وا 
يبتس�مون  كان  األوىل  األي�ام 
"إجبارياً" ليتمكنوا من فتح الثالجة، 
ولكن يف اليوم األخ�ري من االختبارات 
أظهر األشخاص ميالً كبرياً لالبتسام 
بشكل طبيعي بدون تصنع. وبانتهاء 
االختب�ارات، أكد الباحثون أن الثالجة 
يمك�ن فتحها فع�اًل بدون ابتس�امة 
ولكن ه�ذا األمر يحتاج للتعامل بقوة 
نوع�اً م�ا م�ع ب�اب الثالجة.ويتوقع 
باحث�و جامع�ة طوكي�و أن ينت�رش 
مس�تقبالً ه�ذا املفه�وم الخ�اص ب� 
"ع�داد الس�عادة" يف مناح�ي أخرى 
من الحي�اة للعمل عىل نرش البس�مة 
والس�عادة، خصوص�اً أنه ق�د يكون 
لزي�ادة اإلنتاجي�ة يف بيئ�ات  مفي�داً 

العمل املختلفة.

1 – ُس�ميت قديس�ة فرنسية اتهمت بالس�حر والشعوذة – ممثل 
مص�ري – 3 – بحر – عرف – عيب – 4 – عكس�ها ناقش – جدها في 
فيين�ا – 5 – م�ن الجوارح – قامت – 6 – كس�ره م�ن حافته – حجر 
الطاحون – 7 – خليفة أموي – أس�م علم مذكر – 8 – شاعر التشيلي 

الراحل – غير مطبوخ – 9 – بكى – خليفة عباسي .

: 1 – ش�اعر عذري – 2 – ممثل لبناني – 3 – أرقد – مرفأ هام في 
تركي�ا على بحر إيجه – 4 – ماركة س�يارات – ص�وت اإلنفجار – 5 
– مخترع الطائرة – للنهي – أرش�د – 6 – من الثمار – مقابلة – 7 – 
هجم – كتاب لسعيد عقل – 8 – ممثلة مصرية – 9 – ممثلة مصرية 

.

فلكي

وهو فلكي أملاني ولد يف هامبورج.
تلق�ى تعليم�ه يف املدرس�ة األكاديمي�ة يف 
الفل�ك  وعل�م  الرياضي�ات  درس  يوهاني�وم. 
جامعة غوتنغن س�نة 1811 تحت أرشاف كارل 
فريدري�ش غاوس لكن�ه جند يف فيل�ق الهانزية 
لحمل�ة س�نة 181٣-1814، وأصب�ح مالزم�ا 
للمدفعي�ة يف الجيش ال�ربويس يف 1815. بعد أن 
ع�اد إىل غوتنغن يف 1816، عني مس�اعدا لربنارد 
  )en(  فون ليندناو مس�اعدا له يف مرصد سيربغ

قرب غوتا.
هن�اك أكم�ل تحقيقاته حول مذنب س�نة 
1680، وحص�ل عىل جائزة غوت�ا يف عام 1817، 
قدر بش�كل صحيح م�دة دورة املذنب وهي 71 
س�نة إىل املذنب عام 181٢. ويس�مى هذا املذنب 

.1٢P/Pons-Brooks اآلن ب
بن�اء عىل اق�رتاح من ي�ان لوي�س بونس، 
الذي يش�تبه يف واح�دة من ثالث�ة املذنبات التي 
الواح�دة  نف�س  لتك�ون   1818 يف  اكتش�فت 

املكتش�ف من قبله يف 1805، بدأ أنكي بحس�اب 
العنارص املدارية له�ذا املذنب. يف هذا الوقت، كل 
املذنبات ذات الفرتة املدارية املعروف من سبعني 
عام�ا وأكث�ر، حي�ث األوج ه�و أبعد م�ن مدار 
اوران�وس. وكان املذنب األكثر ش�هرة من هذه 
العائلة هو مذنب هايل يف الفرتة س�ت وس�بعني 
سنة. لذا مدار املذنب اكتشف بونس عمل ضجة 
كب�رية، وتم ايج�اد الف�رتة املدارية يف م�دة ٣.٣ 
س�نة، لذل�ك كان ال بد من أوج�ه يف مدار كوكب 
املشرتي. وتوقع عودته 18٢٢، لكن هذه العودة 
ل�م يكن م�ن املمكن مالحظتها س�وى يف نصف 
الكرة الجنوبي وش�وهد من قب�ل كارل لودفيج 
من أس�رتاليا. أرسل إنكي حس�اباته كمالحظة 
لغاوس وهنريتش ويلي�ام أولبريس وفريدريش 
بس�ل. أساتذة الرياضيات الس�ابقني له ونرشوا 
هذه املذكرة وأصبح أنكي مش�هورا كمكتش�ف 
املذنب�ات الدورية قصرية. وس�مي الكائن األول 

من هذه األرسة بمذنب إنكي.

لم تعد تضم الصني هذه الس�نة إال 11٣ 
مليارديرا، يف مقابل 146 يف العام ٢011، 
وذلك بسبب تباطؤ النمو يف ثاني اقتصاد 
عاملي، ع�ىل ما ج�اء يف التصني�ف الذي 
نرشته مجل�ة فوربس.  وب�ات الصيني 
زون�غ كينغهو مجددا أغنى أغنياء البالد 
بعدم�ا خرس ه�ذا اللقب الع�ام املايض، 
مع ث�روة مقدرة بع�رشة مليارات دوالر 
أمريك�ي ارتفع�ت بمع�دل ٣،5 مليارات 
دوالر يف غضون س�نة.  ويف تصنيف آخر 
نرشته مجل�ة هورون الصينية الش�هر 
امل�ايض، ج�اء زون�غ كينغه�و صاحب 
مجموع�ة واهاها عىل رأس قائمة أغنى 

أغني�اء الصني مع ث�روة مقدرة ب�6،1٢ 
ملي�ار دوالر. أما ليانغ وينغني مؤس�س 

مجموعة س�اني وصاح�ب املرتبة االوىل 
العام امل�ايض، فهو تراجع هذه الس�نة 
إىل املرتب�ة السادس�ة بعدم�ا انخفضت 
ثروته بنسبة ٣7% لتصل إىل 5،9 مليارات 
دوالر. وانخف�ض إجمايل ثروة الصينيني 
املئة األكثر ثراء هذه الس�نة بنس�بة %7 
ليص�ل، وف�ق فورب�س، إىل ٢٢0 ملي�ار 
دوالر. ويضم ثاني اقتصاد يف العالم 11٣ 
ملياردي�را، وه�و ال يزال خل�ف الواليات 
املتح�دة اول اقتصاد عاملي باش�واط اذ 
انها تضم 400 ملياردير عىل أقل تقدير، 
بحس�ب التصنيف ال�ذي نرشته فوربس 

الشهر املايض. 

ل�م يجد رج�ل يف ال�77 م�ن العمر أحداً ليقلّ�ه بعد أن 
أنهى عالجه يف املستشفى بمدينة شيكاغو األمريكية، 
فم�ا كان منه إال رسقة س�يارة إس�عاف ليعود بها إىل 
منزله.  وذكرت صحيفة )ش�يكاغو تربيون( أن جون 
نيل )77 عاماً( خرج من املستش�فى مس�اء الثالثاء، 
فأخذ سيارة إسعاف كانت متوقفة يف الخارج وقادها 
نحو منزله، ولكن الرشطة قبضت عليه فيما كان عىل 
بعد ميل�ني عن بيته، وقالت الرشط�ة إن نيل قال لهم 
إنه "احتاج إىل توصيلة".واحتجزت الرشطة نيل وأمر 
ق�اض باإلفراج عن�ه بموجب كفالة بقيم�ة 10 آالف 

دوالر.

يوهان إنكي

الشوكوالتة... 
رس الفائزين بجوائز نوبل

انخفاض عدد أصحاب املليارات يف الصني

يرسق سيارة إسعاف ليعود إىل منزله !!
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صخور املريخ 
شبيهة بمعادن األرض

يف وق�ت تواج�ه في�ه دول ع�دة الجفاف 
بسبب التغري املناخي يثبت الطيار املغامر 
غاب�ات  أن  م�وس  ج�ريار  الس�ويرسي 
األمازون تبعث يف األجواء بخار ماء يتحول 
اىل انه�ر طائرة تدر االمط�ار عىل الربازيل 

برمتها وامريكا الجنوبية ايضا. 
األحادي�ة  طائرت�ه  يف  املغام�ر  وي�رشح 
يف  مدين�ة غوياني�ا  إىل  املتجه�ة  املح�رك 
وس�ط الربازيل ندفع ثمن التغري املناخي، 
فالوالي�ات املتح�دة تش�هد أس�وأ موج�ة 
جفاف يف تاريخها منذ نصف قرن، حالها 
حال روس�يا والهند. والرياح املوسمية لم 
تعد تأتي يف وقتها منذ س�نتني. لكن يبدو 
ان آث�ار التغ�ري املناخ�ي هي أق�ل حدة يف 
الربازيل حيث تلعب أكرب غابة استوائية يف 
العالم دور الناظم املناخي.ويراقب جريار 
موس أداة تقيس نس�بة الرطوبة يف هواء 
السافانا وتسمح له برصد األنهر الطائرة 
وهو االسم الذي أطلق عىل بخار املاء الذي 

تبعثه غابة األمازون يف الغالف الجوي. 
ويؤك�د هذا الطيار قلة م�ن الناس تعرف 
ان ش�جرة كبرية يف االمازون قادرة بفعل 
عامل التبخر ع�ىل اصدار كمية هائلة من 
امل�اء يف الغالف الج�وي. أكثر من ألف ليرت 
يف ي�وم واح�د وأن الغاب�ة تبع�ث يف اليوم 
الواحد إىل الغ�الف الجوي كمية من املياه 
أكرب من تلك التي تخزنها املنطقة برمتها.

وق�د أمىض ج�ريار موس خمس س�نوات 
وه�و يثبت أن غابة االمازون تنقي الهواء 
وتوفر أيض�ا الرطوبة واألمط�ار للربازيل 

ولجزء من أمريكا الجنوبية. 
ويوضح الباحث أن األنهر الطائرة تنطلق 
م�ن األم�ازون باتج�اه منطق�ة االندي�ز 
وه�ي تقوم مق�ام حاجز طبيع�ي وتنقل 
كتل بخ�ار املاء إىل وس�ط غ�رب الربازيل 
وجن�وب رشق�ه وجنوب�ه، باإلضاف�ة إىل 
ش�مال األرجنتني وأوروغ�واي وباراغواي 

وكولومبيا وفنزويال وغوام وسورينام. 

األهنر الطائرة يف األمازون

ثالجة ال تفتح إال بـابتسامة

احلمل
يدخ�ل فين�وس ب�رج الثور 
ويدعوك الى رومانسية أو يحمل 
إلي�ك أج�واء حالم�ة أو أرباح�اً 

مادية.

الثور 
ينتق�ل فينوس ال�ى برجك، 
فتنفت�ح عل�ى ي�وم اس�تثنائي 
من الح�ب واألحالم واألش�واق 

والصداقات الغنية.

اجلوزاء
يحص�د  الري�ح  ي�زرع  م�ن 
العاصفة. ها أن�ت تجني الخيبة 
بس�بب تقاعس�ك عن القيام بما 

يلزم منك.

ال�سرطان 
تشتد حماس�تك وانفعاالتك 
وخصوصاً باطالعك على سر ما 

او كشفك أمراً كان مخفياً.

االأ�سد 
ينتقل فينوس إلى برج الثور 
ويح�ّذر م�ن خالف�ات ونزاعات 
مالي�ة، لكن�ه ق�د يش�ير بعناقه 
كوك�ب جوبيت�ر إلى خب�ر جيد 

يخّص عمل الشريك

العذراء 
يدخل فينوس هذا اليوم إلى 
برج الث�ور، ويفتتح دورة فلكية 
ممتازة تحمل اليك الحب والفرح 

واالنعتاق نحو الحرّية.

امليزان
ينتق�ل فين�وس إل�ى بيت�ك 
الثام�ن، أي الث�ور، ويتحّدث عن 
ربح مادي عبر زواج أو ش�راكة 

شخصية.

العقرب 
ُتع�ِط  وال  ج�داً  ُك�ن ح�ذراً 
ثق�ة غير مدروس�ة. تتحّرى عن 
أمر وتش�عر باالرتب�اك. ترددات 
األم�ور العالقة ترخ�ي بظاللها 

على وضعك العملي

القو�س 
ينتقل فينوس الى برج الثور 
فيثي�ر بع�ض القضاي�ا القديمة 
ويجعل�ك تح�ّن إل�ى الماضي أو 

ُيشعرك باستقرار في عملك

الدلو 
تعي�ش يوم�اً بطيئاً ف�ال تراهن 
علي�ه وال يس�لط الض�وء علي�ك. 
ح�اول ان تعمل يف الظل بعيداً عن 

لفت االنظار

اجلدي
طبيعت�ك تفرض علي�ك االبتعاد 
عن صغائر األمور، وهذا س�يؤدي 
حتم�اً إىل تعزي�ز موقع�ك العمي 

رسيعاً.

حوت 
قد تع�ود إىل م�رشوع بعد طول 
غي�اب، أو إىل مكان بع�د انفصال 
وقطيع�ة. ال تخف، فأنت يف موقع 

قوّة خاصة

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 



رغم أنه لم ينرش منذ أكثر من 75  عاما ,  
خرج أخريا إىل النور كتاب له قيمته األدبية 
والعلمي�ة والتاريخية الت�ي ال تقدر بثمن .  

ولي�س ذلك ملجرد أنه كت�اب قديم ,  لكن ملا 
تحمل�ه س�طوره م�ن معان وقي�م يجب 
آن تظل دس�تورا يف ذاك�رة األمة ومبادئها 

الراسخة .. 
إنه كتاب تاريخ مديرية خط االس�تواء 
املرصي�ة ملؤلف�ه األم�ري عم�ر طوس�ون 

)1872-1944( الذي يس�جل ل�ه التاريخ 
ع�ددا آخر من املؤلفات العديدة التي كانت 
ته�دف دائم�ا إىل رفعة األمة واس�تقاللها 
والت�ي طبعت ع�ى نفقت�ه الخاصة مثل: 
كتاب مرص والسودان عام 1927 وكلمات 
يف س�بيل م�رص 1928 ضحاي�ا م�رص يف 
الس�ودان وخفاي�ا السياس�ة اإلنجليزي�ة 
يف  امل�رصي  الجي�ش  وأعم�ال   ,1935
الس�ودان ومأس�اة خروجه من�ه 1936, 
وفت�ح دارفور عام 1916 ورغم انتس�ابه 
إىل القرص امللكي إال أنه اقرتب من الش�عب 
والبسطاء, واس�تطاع أن يجمع بني الثراء 
امللك�ي والتواض�ع والبس�اطة. وهو نجل 
األم�ري محمد طوس�ون بن محمد س�عيد 
باش�ا بن محمد عيل باش�ا مؤسس مرص 
وك�رس  باإلس�كندرية  ع�اش  الحديث�ة. 
حيات�ه لألعم�ال الخريي�ة و االجتماعي�ة 
والتأليف التاريخي والجغ�رايف يف القضايا 
املرصية والسودانية, باإلضافة إىل نشاطه 
املادي�ة  وتربعات�ه  األث�ري  االستكش�ايف 
واملعنوي�ة للقضايا الوطني�ة, كما كان له 
العدي�د من املواق�ف البطولية يف مناهضة 
االس�تعمار بشتى أنواعه. وبلغت مؤلفاته 
بالعربية والفرنس�ية أكثر م�ن 50 مؤلفا 
و أس�س وش�ارك يف العديد من الجمعيات 
والش�بان  املواس�اة  أش�هرها  الخريي�ة 
املس�لمني والجمعي�ة الخريي�ة القبطي�ة 

والنادي السوداني.
ويض�ع طوس�ون م�ن خ�الل تاري�خ 
مديري�ة خ�ط االس�تواء املرصي�ة عنوانا 

فرعي�ا وهو م�ن فتحه�ا إىل ضياعها من 
س�نة 1869-1889 ليبني لن�ا ما تتعرض 
له ال�دول النامية عامة ودول حوض النيل 
خاص�ة م�ن مؤام�رات غربي�ة متواصلة 
من�ذ القدم والتي ته�دف إىل الوقيعة بينها 
بغرض اس�تغاللها يف مجاالت ش�تى ومن 

ثم استعمارها.
وإذا كنتم ممن أس�عدهم الحظ بقراءة 
كتاب مثل وص�ف مرص, فإن كتاب األمري 
طوس�ون قد ال يقل دق�ة آو روعة خاصة 
وأن�ه كان بمجه�ود ف�ردي بح�ت. ويقع 
الكتاب يف ثالثة أجزاء وحوايل1500 صفحة 
تحتوي ع�ى خرائط وص�ور فوتوغرافية 
وفهارس فنية, وضعه مؤلفه عن مديرية 
خ�ط االس�تواء املرصي�ة التي ق�ال عنها 
أنه�ا بم�ا تحوي مناب�ع الني�ل ألزم ملرص 
من مدينة اإلس�كندرية. تلك املديرية التي 
فتحه�ا الجن�ود املرصيون والس�ودانيون 
يف عه�د الخدي�وي إس�ماعيل, ف�إن طبقا 
لرؤية طوسون اإلسرتاتيجية لها أهميتها 
العظمى باعتباره�ا كضمان ملصدر مياه 

مرص أي مياه النيل من املنبع إىل املصب.
وكان العرص الذي ش�هد وجود املديرية 
هو عرص املد االستعماري الغربي الذي بلغ 
أقصاه يف النصف الثاني من القرن التاسع 
عرش. وكانت مرص النهض�ة منتبهة لهذا 
الخط�ر وتحاول أن تض�ع الحواجز أمامه 
وأن تعط�ل مس�ريته للحفاظ ع�ى أمنها 
ورغ�م  الحيوي�ة.  ومصالحه�ا  القوم�ي 
صعوب�ة املهم�ة كما يق�ول املؤل�ف فلقد 

ش�قت م�رص طريقه�ا إليه�ا بجنوده�ا 
ذوي  األبط�ال.  والس�ودانيني  املرصي�ني 
الق�وة والبأس، حتى إذا فتحها الله عليهم 
ورس�خت أقدامه�م فيها وعمل�ت أيديهم 
يرجوه�ا وتمدي�ن أهله�ا أخرجتهم منها 
السياسة املاكرة وأبعدتهم عنها أبالستها.

أو  حكمداري�ة  ع�رب  الكت�اب  وانتق�ل 
حك�م القادة الس�تة الذين تولوا الس�لطة 
يف مديري�ة خط االس�تواء ليبني تسلس�ل 
س�قوط املديرية يف أيدي من ال يستحقها. 
وأوض�ح أن جه�ود الحفاظ ع�ى املديرية 
ورخائها كانت الش�غل الشاغل لحكامها, 
ومنهم مرصي�ون, آنذاك ومل�دة 20 عاما. 
لكن املستعمر الطامع كان دائما باملرصاد 
وما لم يس�تطع االس�تيالء عليه باالتفاق 
والتفوق العس�كري, حصل عليه بالحيلة 
واملؤامرة وإتباع خطة فرق تس�د. وخلص 
الكت�اب إىل درس مهم وهو أن املس�تعمر, 
املتمثل يف انجلرتا آنذاك, دائما يضع عينيه 
عى ثروات وقيمة مرص والس�ودان ودول 
ح�وض النيل ملا وهبتها الطبيعة من كنوز 
تمنحها الحياة. ولذا تنبه املس�تعمر إىل أنه 
باحتالله مرص فقد وض�ع يده عى وادي 
النيل م�ن منابعه إىل مصبه. ومن هنا دعا 
األم�ري عمر طوس�ون أبناء ش�عوب النيل 
إىل ثب�ات موقفهم وتمس�كهم بحقوقهم 
وأال يبخس�وا حق أنفسهم حتى ال تلعنهم 
األجيال املقبلة وتتواىل الخس�ائر، عىس أن 

يكون درسا راسخا يف ذاكرة األمة !.

ت�أليف: الأمري عمر طو�سون

الدوافع ال�سي��سية والجتم�عية
يرفض س�عد الدين إبراهيم مقولة أن تلكؤ مسرية 
التنمية االقتصادية هو الس�بب الرئيس لثورات الربيع 
العربي، ب�ل إن العكس ه�و الصحيح، فالبل�دان التي 
ش�هدت الثورات حققت يف الس�نوات الع�رش املاضية 

معدالت نمو غري مسبوقة يف العقدين السابقني.  
- الكتاب: الثورة واالنتق�ال الديمقراطي يف الوطن 

العربي)نحو خطة طريق(
- تحرير: عبد اإلله بلقزيز، يوسف الصواني

- عدد الصفحات: 1024
- النارش: مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت

- الطبعة: األوىل/ 2012
فف�ي البحري�ن ارتفع النصيب الس�نوي للفرد من 
الدخ�ل ث�الث مرات م�ن 13000 دوالر ع�ام 1999 إىل 
37000 دوالر ع�ام 2009، ويف م�رص ارتف�ع النصيب 
الس�نوي للفرد م�ن 500 دوالر إىل 5500 دوالر، وكذلك 
األمر يف تونس من 1300 إىل 8000 دوالر، ويف ليبيا قفز 

ثالث مرات من 5000 إىل 15000 دوالر.
ويف كل األحوال لم تعرف الشعوب العربية الحرمان 
ال يف حاجاته�ا األساس�ية وال يف الكمالية، وهنا يطرح 
املؤل�ف ما ه�و الحرم�ان ال�ذي يدفع هذه الش�عوب 

للثورة ؟
يقول سعد الدين إبراهيم إن علماء اجتماع الثورات 
قدم�وا مقولة الحرمان النس�بي، وفحواه�ا أن الناس 
تقارن نصيبها من السلع والخدمات وحظوظ الحياة، 
ال بم�ا كان�ت عليه منذ عرش س�نوات، ولكن بما عليه 
حظ اآلخرين خالل نفس املدة يف البلد ذاته، أو يف بلدان 

قريبة.
فع�ى الرغ�م من تحس�ن دخل كل واح�د منا، فإن 
معدل التحس�ن عند جاري أضعاف املعدل عندي، وهذا 
ينتج عنه ما سماه علماء االجتماع الحرمان النسبي، 
بعب�ارة أخرى ليس الظلم هو ال�ذي يؤدي إىل الثورات، 

بل الشعور بالظلم.
واألم�ر بحس�ب إبراهي�م ال يقت�رص عى الش�عور 
بالظل�م، ب�ل يتع�داه إىل االس�تبداد الس�يايس، فم�ع 
الحك�م املطلق يس�تقر يف وجدان الس�لطان أن بالده 
ق�د أصبحت ضيعة خاصة، وقد رصد املراقبون ش�يئا 
مش�ابها يف ليبي�ا، حيث وض�ع القذايف أبن�اءه وأوالد 
عمومت�ه وأفراد قبيلته يف كل مواقع املس�ؤولية، وهو 
نف�س م�ا فعله زي�ن العابدين بن ع�يل يف تونس، وإن 
كانت املحسوبية يف حالته شملت إخوة وأقارب زوجته 
من عائلة الطرابليس، ونجد نفس الظاهرة يف س�وريا، 
فلم يكتف حافظ األس�د بتعيني إخوته، وأبنائه يف أعى 
مواقع الجي�ش، بل وضع أصهاره م�ن آل مخلوف يف 
كل املواق�ع الحاكم�ة لالقتصاد واألم�ن الداخيل، وإذا 
بقيت مواقع لم يشغلها أقارب الدرجات الثالث األوائل، 

فلتكن ألبناء الطائفة العلوية.
حت�ى م�رص، صاحب�ة الدول�ة األق�دم يف املنطقة 

والعال�م، ل�م يربأ نظامها الس�يايس من املحس�وبيات 
الصارخ�ة، ففضال عما فعله مبارك بإطالق يد زوجته 
يف مس�احات كبرية م�ن الفضاء الع�ام، فإنه أطلق يد 
ابنه عالء يف مج�ال املال واألعمال، وابنه جمال يف أعى 

مستويات الحزب الوطني الحاكم.
املؤسسة العسكرية والثورة

يمك�ن التميي�ز يف أداء الجيوش العربية 
حيال الثورات بني مواقف ثالثة:

1- الجي�ش املمتنع ع�ن حماية الحاكم 
والنظام     

- الحالة التونسية 
ُنظم الجيش التونيس وأنشئ عى أساس 
وطن�ي غ�ري طائفي أو دين�ي أو فئوي، لكن 
املحاول�ة االنقالبي�ة الت�ي ق�ام به�ا العقيد 
الرشايط�ي ع�ام 1962 دفع�ت بورقيب�ة إىل 
الح�ذر وتقيي�د الجيش بإنش�اء أجه�زة أمن 
فاعل�ة ملراقبت�ه، ومل�ا ج�اء اب�ن ع�يل خلفا 
لبورقيبة أمعن يف إقصاء الجيش عن السياسة 
والتدخل يف ش�ؤون الدولة إىل الحد الذي ش�عر 

فيه الجيش بالتهميش.
وقد تنامى هذا الشعور لدى ضباط الجيش 
بحي�ث إن أح�دا منهم لم يكن مس�تعدا للقتال 
من أجل الرئيس، وكان الفريق أول رشيد عمار 
رصيح�ا عندما أبلغ ابن عيل يف األس�بوع الثاني 
للحراك الش�عبي، أنه غري مس�تعد إلطالق النار 

عى املتظاهرين.
ومع تعاظ�م الحراك الش�عبي، وجد الجيش 
أن احتم�ال الفوىض وانهيار األم�ن يف البالد بات 
أمرا محتم�ال، فتدخ�ل إلقناع الرئي�س بمغادرة 
الحك�م، وهنا والكالم للمؤلف أمني حطيط يمكن 
تفسري موقف الجيش بأنه مغادرة لدائرة الحياد، 
والدخول يف مواجه�ة مهذبة مع الرئيس من دون 

استعمال القوة.
 - الحالة املرصية

وج�د الجي�ش امل�رصي نفس�ه ب�ني خيارين: 
التصدي للشعب لحماية الرئيس، أو النأي بالنفس 
ع�ن املواجهة، وتبني له أن الخيار األول خطري جدا، 

أما الخيار الثاني فقد كان أقل كلفة.
ظل الجيش يف عه�د عبد النارص مرتكزا للنظام، 
ولم تعرف مرص مع عبد النارص جفاء بني املؤسسة 
السياس�ية والعس�كرية، وم�ع الس�ادات تراجعت 
العالقة بني املؤسستني عقب حرب 73، وكان وصول 
مب�ارك إىل الحك�م مناس�بة إضافي�ة لرتاج�ع هذه 

العالقة إىل أن نشأ يف الجيش مستويان:
1- املستوى السيايس العس�كري، املتمثل بالقيادة 
واألركان وق�ادة التش�كيالت، وه�و املس�توى األع�ى 

القيادي الذي يدين بالوالء للرئيس.
2 - مس�توى عس�كري ميداني، متمثل بالقيادات 
امليدانية التي حاولت القيادة العليا إبعادها عن الحراك 

السيايس والخيارات اإلسرتاتيجية.
فوجئ الجيش املرصي بحجم الحراك الشعبي الذي 
تضخم برسعة قياس�ية، ووجد نفس�ه بني خيارين: 
التصدي للش�عب لحماية الرئي�س، أو النأي بالنفس 
ع�ن املواجهة، وتبني لقيادة الجي�ش أن الخيار األول 
خطري جدا، وقد يكون تدمرييا، أما الخيار الثاني فقد 
كان أقل كلفة، خاصة إذا اس�تطاع الجيش النجاح يف 

إخراجه بشكل يضمن وحدة البالد.
وق�د اعتمد الجيش لذلك ثالثة عنارص: اس�تجابة 
للش�عب بتنحي الرئيس مع وعد بتغي�ري النظام بعد 
مرحلة انتقالية، وتسلم القيادة العسكرية مسؤولية 
قي�ادة املرحلة عرب مجلس عس�كري، مم�ا يعني أن 
الثورة لم تس�قط النظام مبارشة، وأن الجيش صنع 

مخرجا للرئيس.
2 - الجيش املنقسم بني النظام والشعب

- الحالة الليبية 
لم يبن القذايف جيشا باملعنى الحقيقي للكلمة، سواء 
من حيث اعتماد العقيدة الوطنية، أم التنظيم واإلعداد 
القتايل، وال تعرف األسباب وراء ذلك، لكن حطيط يرى 
أن عدم وجود عدو خارجي مبارش من جهة، وخش�ية 
القذايف من االنقالبات العس�كرية من جهة ثانية، هما 

السببان وراء عدم اهتمامه بالجيش.
م�ع ب�دء االحتجاج�ات الش�عبية، وج�د الجي�ش 
املهمش تاريخيا فرصته يف معاقبة من أذله وهمش�ه، 
فل�زم الحي�اد أوال ث�م رسع�ان ما ب�دأ الت�رسب نحو 

الحركة الش�عبية بش�كل فردي أوال، 

ثم بالتش�كيالت الجماعية إىل أن 
انتهى األمر بالتحاق األغلبية.

واألسباب التي كانت وراء ذلك بحسب املؤلف:
� اعتق�اده أن الش�عب الليب�ي خرج ع�ى الرئيس 

وأسقط رشعيته.
� ميل الجي�ش إىل االنتقام من القذايف الذي أمعن يف 

تهميشه.

� ش�عور الجيش بأن معركة صم�ود القذايف باتت 
خارسة.

- الحالة اليمنية
الخ�روج عى صال�ح لم يكن ش�امال، حيث وقفت 
الفئ�ات  يف مواجه�ة  وقبيلت�ه وحلفاؤه�ا  عش�ريته 
الش�عبية املطالبة بتنحيه، وهكذا كان يف اليمن شعب 

يواجه بعضه بعًضا .
ال تختل�ف الحالة اليمنية كثريا ع�ن الحالة الليبية، 
لك�ن نتائ�ج الح�راك اختلف بس�بب طبيع�ة التدخل 
الخارج�ي، وطبيع�ة املوق�ع الجيوس�يايس ل�كل من 
الدولتني، ففي ليبيا يغ�ري النفط الغرب بالتدخل، أما 
اليمن فال تجذب ثروات�ه الطبيعية الغرب رغم موقعه 

الهام.
سار عيل عبد الله صالح عى منوال القذايف يف 
إيالء املسؤوليات والقيادات العسكرية ألقربائه 
وبني عش�ريته، وش�تت القيادات م�ن القبائل 

والعشائر األخرى.
ونظرا إىل التنظيم القبيل والعش�ائري الذي 
يتمي�ز به الش�عب اليمني، ف�إن الخروج عى 
صالح لم يكن ش�امال، حيث وقفت عش�ريته 
الفئ�ات  مواجه�ة  يف  وحلفاؤه�ا  وقبيلت�ه 
الش�عبية املطالب�ة بتنحيه، وهذا االنقس�ام 
بحس�ب املؤلف استتبع انقس�اما آخرا داخل 
الجي�ش، وهكذا كان يف اليمن ش�عب يواجه 
بعضه بعًضا )ميدان يقابل ميدانا(، وجيش 

منقسم.
3 - الجي�ش املوحد واملداف�ع عن الدولة 

والنظام
- الحالة البحرينية 

االسم الرس�مي للقوى العسكرية التي 
يمك�ن أن تس�مى جيش�ا ه�و ق�وة دفاع 
البحرين بقيادة ملك البحرين نفسه، وهي 
باإلجمال قوة طرية يتوىل مجلس التعاون 
الخليجي م�ع الواليات املتحدة تس�ليحها 
وتنظيمه�ا وتدريبها عى أس�اس دفاعي 
يرتك�ز يف جوه�ره ع�ى حماي�ة اململكة 

ونظامها امللكي.
وع�ى م�دار عق�ود نظم�ت الق�وات 
البحريني�ة ع�ى أس�اس طائف�ي حيث 
اس�تبعد الش�يعة عن املراك�ز القيادية، 
ولذلك ل�م تكن هناك ظاهرة االنقس�ام 

داخل هذه املؤسسة الصغرية.
ومع ترويج النظ�ام لفكرة طائفية 
الحراك االحتجاجي من جهة، وإغداقه 
القي�ادات  ع�ى  املالي�ة  العط�اءات 
العس�كرية م�ن جهة ثانية، اس�تطاع 
املل�ك املحافظ�ة ع�ى وح�دة القوات 

العسكرية ووالئها.
- الحالة السورية

بسبب تماس�ها املبارش مع فلس�طني املحتلة 
كانت سوريا ملزمة ببناء جيش دفاعي قوي.

وانطالق�ا م�ن تركيبت�ه العقائدية يق�ول املؤلف، 
وتحس�با للمخاط�ر الت�ي ته�دد الدولة ج�راء وجود 
إرسائيل عى حدودها، رأى الجيش السوري أن املصلحة 
الوطنية تدفعه إىل التمس�ك بوحدته وقوته، وأن يبقى 
عى والئ�ه للنظام وعدم دعم الحرك�ة االحتجاجية يف 

البالد.

ترافق نجاح الجيش الس�وري يف حفظ وحدته مع 
حرك�ة فرار محدودة، حيث لم تص�ل يف مجملها حتى 
أواخر 2011 نس�بة 1% من مجموع الجيش، أضف إىل 
ذل�ك أن جميع حاالت الف�رار كانت فردية لم يس�جل 
فيها بحس�ب املؤلف انش�قاق مجموع�ة قتالية حتى 
ول�و كانت صغ�رية، وهذا األم�ر فتح الب�اب للمدنيني 
املسلحني لاللتحاق بالتنظيم املسلح )املسمى( الجيش 

السوري الحر.
وإضاف�ة إىل ذل�ك يتح�دث حطيط عن س�بب آخر 
يف عدم ظهور حاالت االنش�قاق الكب�رية كما حدث يف 
بعض الدول العربي�ة، وهو البيئ�ة اإلقليمية والدولية 
الت�ي كانت غري مش�جعة ألي فريق داخل الجيش عى 

االنشقاق أسوة بالحالة الليبية.
اإلعالم والحراك الشعبي

ظه�ر نمط�ان متباين�ان م�ن اإلعالم، يمث�ل األول 
السلطة وإعالمها، ويعكس اآلخر رأي الشارع وغايته، 
ول�كل منهما أدواته وفرس�انه وس�احاته، إال أن ثمة 
إعالما جديدا ظه�ر بني الخندقني، وكان األكثر فعالية 
يف إطار حركة االحتجاجات، فقد تطور واتس�ع أفقيا 
وعمودي�ا دور وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي الرقمي 
)الفيس�بوك، توي�رت، بالك ب�ريي، مس�ينجر وغريها( 
لتشكل قوة إعالمية ش�ديدة النفاذ يف أوساط الشباب 

بشكل خاص.
وأتاحت تل�ك املواقع الفرصة ليتحول كل مش�رتك 
إىل مصدر إلنتاج املادة اإلعالمية واستهالكها يف الوقت 
ذات�ه، وتحولت هذه الوس�ائل إىل أداة فاعلة يف حش�د 

الناس عى أوسع نطاق.
ويف س�احات الح�راك، مه�دت ش�بكات التواص�ل 
االجتماع�ي ل�ربوز أش�كال م�ن دينامي�ات العالقات 
العام�ة القائمة عى أهداف مش�رتكة، وقد وفرت تلك 
الشبكات أدوارا سوسيولوجية وأيديولوجية يف التعبئة 
والتنظيم، ولذلك أصبحت أدوات ثورية حقيقية فاعلة 

يف الشارع السيايس.
س�اهمت قنات�ا الجزيرة والعربية م�ع غريهما، يف 
بناء صياغات خربية متعايش�ة مع الوقائع يف الشارع 
الس�يايس، وقدمتا أيض�ا ما يمكن تس�ميته تلفزيون 

الواقع  مليادين الثورات.
مارس التلفزيون الفضائي تكامال مع األدوار التي 
مارس�تها ش�بكة التواصل االجتماع�ي، ومع املدونني 
عى مواقعهم، ليوس�ع  دائ�رة متابعت�ه وتفاعله مع 

األحداث ميدانيا.
لق�د بين�ت األح�داث ق�درة قن�وات التلف�زة ع�ى 
املساهمة يف التأثري ومالحقة األحداث، وأن تشكل ليس 
مصدرا رئيسا للخرب فحسب، بل أن تصنعه أيضا، وقد 
تصدر هذا الدور عدد من الفضائيات ويف مقدمها قناتا 

الجزيرة والعربية.
وقد أس�همت هاتان القناتان م�ع غريهما، يف بناء 
صياغ�ات خربية متعايش�ة م�ع الوقائع يف الش�ارع 
الس�يايس، وقدمتا أيض�ا ما يمكن تس�ميته تلفزيون 
الواق�ع، وكان ذل�ك واضحا يف متابع�ة قناتي الجزيرة 

والعربية مليادين األحداث.
وإىل جانب حجم التغطية، فقد أعلنت هذه القنوات 
انحيازه�ا إىل جان�ب الح�راك الش�عبي ض�د األنظمة 
السياسية القائمة، وتصدرت نرشاتها تقارير ميدانية 
تعكس وجه�ة نظر منحازة للش�ارع الثائر، يف الوقت 

الذي أهملت فيه مواقف الطرف اآلخر.
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الثورة واالنتقال الديمقراطي يف الوطن العريب

تاريخ مديرية خط االستواء املرصية والكفاح من أجل مياه النيل

ين�ق�ش الكت�ب الأ�سب�ب التي اأدت اإىل 
الثورة يف بع�ش بلدان الوطن العربي، 

متوقف� عند ح�لت الت�س�به والختالف. 
كم� يبحث دور املوؤ�س�سة الع�سكرية يف هذه 
الدول و�سلوكه� خالل احلراك العربي، 

واختالفه بني بلد واآخر

 عرض/  حسين عبد العزيز

 العدد )364(  االحد 14  تشرين االول  2012
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أشاد تش�يزاري براندييل املدير 
الفني للمنتخ�ب اإليطايل لكرة 
وأب�دى  الفري�ق  ب�أداء  الق�دم 
س�عادته بالفوز ال�ذي حققه عىل 
مضيف�ه األرمين�ي 1/3 الجمعة يف 
الجولة الثالثة من مباريات املجموعة 
الثاني�ة بالتصفي�ات األوروبية املؤهلة 

إىل نهائيات كأس العالم 2014 بالربازيل.
وق�ال براندي�يل عقب املب�اراة الت�ي أقيمت 
)يف  صعب�ة  مجموع�ة  “إنه�ا  يريف�ان:  يف 
التصفي�ات( وق�د رأين�ا ذل�ك م�ن خ�ال 

املباراة”.
وأضاف :”قدمنا الليلة مباراة رائعة.. ارتكبنا 
بع�ض األخطاء ولكنن�ا كنا املس�يطرين يف 

أغلب فرتات اللقاء وحققنا فوزا جيدا “.

ب�ارش فري�ق ن�ادي العل�وم والتكنولوجيا 
يوم أمس معسكره التدريبي الذي يقام يف 
محافظة الس�ليمانية استعدادا للمشاركة 
يف منافسات الدوري العراقي املمتاز والذي 

ينطلق يف األول من الشهر املقبل
وقال م�رف فريق العل�وم والتكنولوجيا 
إىل  وص�ل  الفري�ق  ان  العقاب�ي  تحس�ن 
مدينة الس�ليمانية إلقامة معسكر تدريبي 
ب�إرشاف امل�درب كري�م جومب�ي يس�تمر 
عرة أيام  اس�تعدادا  لدوري الكرة املمتاز 
حيث سيخوض الفريق عددا من املباريات 
التجريبي�ة مع فرق املحافظة وبعض فرق 
دوري النخب�ة التي تعس�كر ه�ي األخرى 
الجديد.وأضاف  الكروي  استعدادا للموسم 
العقابي أن الفريق اس�تقبل بحفاوة كبرية 
وترح�اب واضح م�ن قبل الهيئ�ة اإلدارية 
لنادي البيش�مركة وخاصة اإلخوة الشيخ 
جعف�ر مصطف�ى رئي�س الهيئ�ة اإلدارية 
والس�يد محم�ود احمد م�راد  نائب رئيس 
الهيئة اإلدارية لنادي البيش�مركة  واللذين 

وضع�ا كاف�ة إمكاني�ات النادي 
تح�ت ت�رف فريقن�ا خاصة 
وان رئيس النادي وضع س�يارة 
خاص�ة  تحت ت�رف الفريق 
املعس�كر  خ�ال  تنقات�ه  يف 
التدريبي وان دل ذلك عىل يشء 
إنما يدل ع�ىل الروح الرياضية 
ال�ذي يبديه  الكبري  والتع�اون 
األخوة يف إقليم كردس�تان مع 
الفرق الرياضية التي تعسكر 
س�بقتنا  حي�ث  اإلقلي�م  يف 
ع�دة ف�رق إلقامة معس�كر 
يف الس�ليمانية منه�ا الق�وة 

الجوية والكرخ وامليناء.وأشار 
إىل أن الفريق سيخوض مباراة تجريبية مع 
نادي البش�مركة عىل ملعب حلبجة عىل أن 
يلع�ب عدة مباريات أخرى يف األيام املقبلة.
واض�ح إن إدارة نادي العلوم والتكنولوجيا 
وفرت كل مستلزمات إقامة معسكر ناجح 
للفريق قبيل انطاق املنافسات الرسمية يف 
دوري الك�رة املمتاز بعد أن تأهل الفريق يف 

س�م  ملو ا
امل�ايض إىل الدوري املمتاز  

متص�درا ف�رق دوري الدرج�ة األوىل.وكان 
فري�ق العل�وم ق�د خرج م�ن ال�دور األول 
لبطول�ة كاس الع�راق أمام فري�ق الكرخ 
بف�ارق ركات الج�زاء الرتجيحي�ة فيمت�ا 
خ�اض عددا من املباري�ات التجريبية أمام 

فرق الطلبة والكرخ وامليناء والصناعة.

أكد م�درب نادي النفط ناظم ش�اكر: أن فريقه 
يفتقر لاس�تقرار ويحتاج النسجام أكثر، مبينا 
أن امل�دة التي تفص�ل بن دوري املوس�م املايض 
وال�دوري املقبل غري كافية لإلع�داد،  فيما تعهد 

بتجاوز األدوار األوىل من الدوري.
وق�ال ناظ�م ش�اكر:إن "النظر م�ن زاوية فنية 
لتشكيلة فريق النفط خال املباريات التجريبية 
التي خاضها تؤك�د أن الفريق لم يلعب لحد اآلن 
بالتش�كيل األس�ايس"، عازيا ذلك الرتباط أربعة 
م�ن العبي�ه م�ع املنتخ�ب الوطني فض�ا عىل  
االفتق�ار لخدم�ات املحرتف�ن األجان�ب األربعة 
بس�بب اإلج�ازة ما يعن�ي غياب ثماني�ة العبن 
".وأض�اف ش�اكر أن "الفريق وبش�كل عام لم 
تس�تقر خطوطه ويحتاج إىل انس�جام أكثر بن 
الاعب�ن وم�ن املمك�ن أن يتم ذلك بع�د اكتمال 
التشكيلة"، مش�ريا إىل أن "املدة التي تفصل بن 
موس�م الك�رة املايض وال�دوري املقب�ل، قصرية 
وغري كافية لإلعداد".وتعهد ش�اكر أن "يتخطى 
الفري�ق األدوار األوىل م�ن ال�دوري بنجاح برغم 

غياب عدد من العبيه األساس�ين السيما العبي 
املنتخ�ب الوطني الذين س�يعودون م�ن مباراة 
املنتخ�ب أمام أس�رتاليا  بعد ال��16 من ترين 
األول الح�ايل"، الفتا إىل أن هذا ال يمنع من وجود 
العب�ن جيدي�ن بالفريق ومن املمك�ن أن تكون 

النتائج إيجابية".
وبرر شاكر "خس�ارة الفريق مباراته التجريبية 
أمام الرطة لإلجهاد الذي أصاب الاعبن جراء 
خوضه�م املباري�ات التجريبي�ة بالتعاقب خال 
م�دة قصرية"، نافيا "وج�ود أي نقص يف مراكز 
الاعبن يف تش�كيلة الفريق".وكان فريق النفط 
خ�اض ثاث مباريات تجريبي�ة حيث تعادل مع 
زاخ�و وتغل�ب عىل الطلب�ة فيما خ�ر مباراته 
أمام الرطة حيث ج�اءت هذه املباريات عقب 
انتهاء معسكر الفريق يف تركيا استعدادا للدوري 
الك�روي املقبل.يذك�ر أن دوري الكرة للموس�م 
الح�ايل، س�ينطلق يف ال��19 م�ن تري�ن األول 
الح�ايل، حيث يخ�وض النف�ط أوىل مبارياته أما 
أم�ام النجف، فيم�ا يلعب  يوم غد الس�بت أمام 

نادي امليناء.

أعلن�ت وزارة الش�باب و الرياضة أنها دعمت ن�ادي القوة الجوية 
ضمن خطة املساهمة بأعمار ماعب األندية التي تلعب يف الدوري 
املمت�از والدرج�ة األوىل والتي تكون أرضها تابعة لوزارة الش�باب 

والرياضة أو وزارة املالية بحسب القانون. 
وقال بيان للوزارة: إن وزير الش�باب والرياضة جاس�م محمد 

جعفر تفقد نادي القوة الجوية الريايض الذي يش�هد ملعبه 
حملة اعمار ساهمت الوزارة فيها من خال تجهيز امللعب 

بمقاعد املتفرجن وقد أوشك العمل فيه عىل االنتهاء. 
ونقل البيان عن جعفر قوله: إن الوزارة بارشت بإجراء 

الكش�وفات عىل ملعبي ناديي كرباء والنجف تمهيدا 
العمار أرضيتهما وتجهيزهما باملقاعد .

وأش�ار إىل أن الوزارة تس�عى إىل أن تكون ماعب 
األندية الرياضية باملستوى الائق لذلك بارشت 

باعمار بعضها فيم�ا البعض اآلخر بحاجة 
إىل تهديم بالكامل وإعادة بناء.

لم يكن هناك من تط�رق لفكرة ولو للحظة واحدة، 
بأن ش�باك مرمى منتخبنا الوطني س�تكون س�املة 
من ك�رات نجوم الس�امبا يف موقعة )س�ويد بانك( 
التأريخي�ة يف مدين�ة مامل�و الس�ويدية، ول�م يدخل 
الش�ك أياً من املتابعن والعارفن بأحوال املس�تديرة 
ب�أن النتيج�ة ال تخل من قس�اوة كبرية عىل اس�ود 
الرافدي�ن، ولك�ن الجمي�ع كان يمن�ي النف�س بأن 
تكون الخسارة مرفة وان تبتعد الكرة عن عدالتها 
ب�ن أقدام نيمار وأوس�كار وكاكا، وهذه القناعة ال 
يختلف عليها اثنان إال من كان قريبا من أعضاء وفد 
منتخبنا قبل املباراة الذين تحلّوا بمعنويات مرتفعة 
، وكان إرصار الكث�ري م�ن العبين�ا ب�أن تكون هذه 

املباراة قم�ة يف العطاء، وتقديم مس�توى يليق 
بهم وبتأريخهم يرضون به الجماهري الغفرية 
من الجالية العراقية القادمة من مختلف املدن 
السويدية احتفاء بهم،فضا عن حضور نائب 
رئي�س الوزراء روز نوري ش�اويس وس�فراء 
العراق يف الس�ويد وتركيا والدنمارك، والتي لم 
تبارح مقر وجود منتخبنا ملشاهدته ومتابعته، 
ولكن جاءت الرياح بما ال تش�تهي السفُن، لم 

يس�تطع أحد من الاعبن قبل املباراة بأن يدلوا 
بتريح مهم�ا قلّت كلمات�ه، ألن الجميع ال يود 

الحدي�ث عن مب�اراة ال يعلم عنها س�وى أنها أمام 
منتخ�ب يعج بنج�وم العالم، وهي حل�م كان يراود 
الجمي�ع وغري مصدق أحده�م أن تحقيقه بات عىل 

بعد س�اعات، وهذا ما ملس�ته من جميع العبينا، 
األمر ال�ذي دعانا نتوجه إىل العبن س�ابقن 

حرضوا من دول مجاورة للسويد لغرض 
مؤازرة منتخبن�ا الوطني وإعطاء دعم 

معن�وي لهم يف هذا اللق�اء، فكان من 
بينه�م نجم نادي الرط�ة ومنتخبنا 
الس�ابق الاع�ب س�عد قي�س حيث 

بأهمي�ة  س�ؤالنا  ع�ىل  رداً  ق�ال 
ه�ذه املباراة ملنتخبن�ا الوطني 

وتأثريها يف لقائنا الحاس�م 
أم�ام اس�رتاليا "اعتقد 

أن ه�ذه املب�اراة تعد 
فرص�ة عظيم�ة لهذا 
الاعبن  م�ن  الجي�ل 

ل�م  الذي�ن  العراقي�ن 
يس�بقهم م�ن قبله جي�ل بفرصة 

لق�اء املنتخ�ب الربازي�يل ، واللع�ب أمام 
أفض�ل العبي العالم بك�رة القدم ، فضاً 

ع�ىل أنها س�تعطي دافع�ا معنوي�ا كبرياً 
للقائنا الحاس�م مع اس�رتاليا بغض النظر 

ع�ن نتيجته�ا"، وق�ال أيض�ا، "املب�اراة وأن 
تختلف بأجوائها عن لقاء اسرتاليا، إال أن اللعب أمام 
املنتخبات الكبرية تعطي دروسا مهمة للتزود بعلوم 
الك�رة الحديث�ة ".من جانب�ه قال م�درب منتخبنا 
الوطن�ي الربازييل زيكو خال املؤتمر الصحفي الذي 
عق�ده قبل املباراة يف فن�دق هيليتون يف مدينة ماملو 
جنوب الس�ويد بأن "لقاءنا مع املنتخب الربازييل يف 
غاية األهمية وفرصة جيدة لاعبي املنتخب العراقي 

للقاء احد أفضل منتخبات العالم". وقال زيكو بشأن 
أهمية املباراة بالنسبة للقاء منتخب اسرتاليا يف ظل 
اختاف األجواء بن السويد وقطر وأسلوب اللعب بن 
الربازيل والعراق" ندرك تماماً بأن األجواء يف السويد 
تختل�ف كث�رياً عم�ا هي يف قط�ر، حي�ث انخفاض 
درج�ات الحرارة هنا وارتفاعها هناك، ولكن بالرغم 
م�ن ذلك، فلقاء الربازيل يع�د يف غاية األهمية، والبد 
لاعبين�ا من االحت�كاك مع العبن م�ن طراز العبي 
املنتخب الربازييل".ويف سؤال ل� "املستقبل العراقي" 
الح�ارضة يف املؤتمر حول إذا ما كان س�يلعب للفوز 
أمام منتخب ب�اده أم عدم اهتمامه لنتيجة املباراة 
. ق�ال زيكو "ال تهمن�ا براحة نتيجة ه�ذا اللقاء 
ال�ودي، وم�ا نري�ده ه�و أن نتعلم 
من�ه ونخ�رج بحصيلة من 

ت  ا رش مل�ؤ ا
لفنية  ا

تفيدنا قبل الع�ودة إىل قطر 
التحضي���رات  الستكمال 
جه������ة  ا مل�و
 ، ل�����يا ا س�رت ا
كي�����د  لتأ با و
يف  للف�وز  سنس�عى 
ه�ذه املب�اراة لتكون 
لاعبن  كب�رياً  حافزاً 
النتيجة  تبق�ى  ولكن 
بقدر  لن�ا  غري مهم�ة 
جان�ب  م�ن  فائدته�ا". 
آخر قال نجم منتخبنا الوطني املايسرتو 
نشأت أكرم الذي حرض املؤتمر مع زيكو 
بأن "املباراة مهمة جداً لنا كفريق حيث 
س�نقابل أحد أفضل منتخب�ات العالم 
وه�ي فرصة جي�دة لن�ا كاعبن بأن 
نحتك مع نج�وم العالم يف كرة القدم، 
السيما وان أمامنا مباراة مهمة جداً 
وحساسة أمام اس�رتاليا، ويجب أن 

نخرج بالفائدة من هذه املباراة".

سير المباراة
دخ�ل العبونا بغ�ري عادته�م يف هذه املب�اراة وكأن 
بعضهم م�ازال يف غفوته وهو يحل�م بلقاء منتخب 
الس�امبا، والعب�ون مث�ل كاكا ومارس�يلو ونيم�ار 
واوس�كار وادريانو وغريهم من نجوم س�حرة كرة 
الق�دم، دقائق مرت ولم نش�اهد منتخبنا حارضاً يف 
ه�ذه املب�اراة، وكأن رهبة اللق�اء جعلتهم يكتفون 
بالتفرج عىل نجوم الس�امبا وه�م يراقصون الكرة 
ب�ن أقدامه�م وياعبونه�ا يمين�ا وش�ماالً من غري 
أن نج�د ملحة فني�ة واحدة لاعبينا، ب�ل لم نجد كرة 
واح�دة اس�تقرت بن قدم أح�د العبين�ا بالرغم من 
األجواء التشجيعية التي ما انفكت جاليتنا العراقية 
تردده�ا ط�وال وقت املب�اراة يف مش�هد ال يمكن أن 
يتك�رر وال يمكن لاعبينا أن يجدوا لها مثياً .انتهى 
الش�وط األول بهدفن وحمدنا الله وش�كرناه كثرياً 
بأنه انتهى عىل هذا الحال، وتمنينا بأن يكتفي نجم 
تش�يليس األنَكليزي أوسكار من التسجيل يف الشوط 

الثان�ي، ولك�ن ع�دوة التس�جيل انتقلت 
لاعب�ن آخرين م�ن الربازي�ل فبدل 

االثن�ن كانت هن�اك أربعة أهداف 

أخ�رى يف مجري�ات هذا الش�وط أبدع فيه�ا كل من 
كاكا ونيمار وهالك ولوكاس مقابل هجمتن اثنتن 
لاعبين�ا م�ن دون نتيجة ايجابية وهم�ا الهجمتان 

الوحيدتان ملنتخبنا يف املباراة.

نور صبري يعاود تألقه
األهداف الس�تة التي عانقت شباك منتخبنا الوطني 
كان باإلم�كان أن تتضاع�ف ل�وال براع�ة الح�ارس 
األم�ن والعائ�د بق�وة للتألق من جدي�د نور صربي 
األول وبش�هادة جمي�ع  املب�اراة  ال�ذي كان نج�م 
الصحف واإلعام وجميع من تابع هذه املباراة، فقد 
أنق�ذ مرمانا من أهداف كثرية محققة، ووقف س�داً 
منيعا أم�ام كاكا ونيمار اللذين وجدا صعوبة كبرية 
من التس�جيل لوال ضعف خط الدف�اع العراقي الذي 
س�نح لهما من تسجيل هدف لكل منهما، وقال نور 
صربي ل� "املستقبل العراقي" بعد املباراة " أن أكثر 
ما يهمنا هي التجربة التي خضناها أمام فريق كبري 
مثل الربازيل، وكان بودنا أن يقدم العبونا مس�توى 
يلي�ق بالكرة العراقية وبتأريخهم ويريض الجماهري 
الغفرية التي ح�رضت املباراة". وأك�د، "الحمد 
لل�ه الذي وفقن�ي يف هذه املب�اراة بالرغم من 

األهداف الس�تة الت�ي ال اعتقد أن�ي أتحملها، ولكن 
ما يهمنا اآلن هو أن نؤرش الس�لبيات ونتجاوزها يف 
مباراتنا الحاس�مة املقبلة أمام اس�رتاليا ألنها الحد 
الفاص�ل من تأهلنا ل�كأس العالم م�ن عدمه ، وأن 
نس�تفيد من األخطاء التي حدث�ت يف هذه املباراة".

م�ن جانبه قال مدرب حراس املرم�ى كريم ناعم ل� 
"املستقبل العراقي" بأن "نور صربي عاد للتألق من 
جدي�د واس�تحق أن يكون الح�ارس األول للمنتخب 
الوطن�ي العراقي، وبالرغم من األهداف الس�تة التي 
دخل�ت مرماه، إال أنه كان نجم املباراة بعد أن أوقف 
بتألقه وش�جاعته س�يا من األه�داف األخرى التي 
كانت محققة".أما زيك�و فقد خاطب العبينا عقب 
املب�اراة قائاً  "املباراة انته�ت وال تتأثروا بنتيجتها، 
لق�دم قدمت�م م�ا يمكنك�م تقديمه، وكان�ت هناك 
سلبيات كثرية تم تأشريها، سنعيد مشاهدة املباراة 
ون�ؤرش جمي�ع الجوان�ب، ال يج�ب أب�داً أن تتأثروا 
بنتيجة املب�اراة، فأنتم لعبتم أمام منتخب نال كأس 
العال�م أكثر م�ن مرة والعبوه أفض�ل العبي العالم، 
عليكم نس�يان كل ما حدث يف هذه املباراة والتفكري 
بمباراة اس�رتاليا، وهذا ما يجب أن نفكر به جميعا 

ونعمل عىل كسبها".

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

بغداد/هشام السلمان

ناظم شاكر يتعهد بتجاوز األدوار 
األولى بنجاح

كرة العلوم تعسكر في السليمانية استعدادًا 
للدوري الممتاز
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                                 كانت هناك.. مقتضبات من موقعة "سويد بانك" التأريخية مع نجوم البرازيل

بعد خسارته أمام منتخب بالده.. زيكو ألسود الرافدين: عليكم بالكنغر األسترالي
السويد / إحسان كريم ديبس

ش�هدت منافسات بطولة أندية العراق بألعاب القوى للفئات العمرية 
املختلفة من كا الجنس�ن والت�ي اختتمت منافس�اتها أول أمس 
الجمعة، عىل مضمار كلية الرتبية الرياضية يف الجادرية تس�جيل 
خمسة أرقام عراقية بينها رقم عربي، فيما ينتظر الرقم الخامس 
املصادق�ة من قبل اللجنة الفني�ة. ففي فعالية رمي القرص لفئة 
الناش�ئن تمكن الري�ايض مصطفى كاظم من امليناء من تس�جيل 
رق�م عراقي عربي يف اللعبة بعد أن س�جل رقما ق�دره 61،78 محطما 
الرق�م العراقي الس�ابق وق�دره 58 ،60 والرقم العرب�ي59،20.ويف فعالية 
القفز بالزانة تمكن الريايض منتظر فالح من النجف من تسجيل رقم عراقي بعد 
ان قفز عىل ارتفاع 4 أمتار و45 س�نتمرتا يف فئة الش�باب، فيما س�جل الريايض سيف 
نوري من الكهرباء رقما عراقيا يف فعالية رمي الثقل للشباب حيث سجل 18،40، بينما 
شهدت فعالية رمي املطرقة للنساء لفئة املتقدمات تسجيل رقم قدره 45،13عن طريق 
الرياضي�ة دينا حاتم، فيما ش�هدت البطولة تس�جيل رقم خامس إال ان�ه مازال بانتظار 
املصادق�ة عليه من قب�ل اللجنة املنظمة واملرفة عىل البطولة.وكانت منافس�ات بطولة 
ألع�اب القوى للمنطقة الوس�طى التي أقيمت يف ال��22 من أيلول املايض، ببغداد ش�هدت 

تسجيل خمسة أرقام عراقية يف فعاليات مختلفة ومن كا الجنسن.

رقم عربي وأربعة أرقام محلية 
في بطولة ألعاب القوى

برانديلي يشيد بأداء األزوري
المستقبل العراقي / متابعة
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العاصمة تستضيف بطولة منتخبات 
المنطقة الوسطى للكرة الطائرة

رئي�س  نائ�ب  أعل�ن 
االتح�اد العراق�ي لكرة 

الطائرة عن تحديد بغداد 
منافس�ات  الس�تضافة 
املنطقة  بطولة منتخب�ات 
للش�باب.وقال  الوس�طى 
اتحاده  إن  سوادي حسن: 
منافس�ات  إقام�ة  ق�رر 
يف  الوس�طى  املنطق�ة 
العاصمة بغداد لفئة الشباب 

من مواليد 92 و93 بمشاركة 
منتخب�ات املنطق�ة الوس�طى 

إن  الطائرة.وأض�اف  لك�رة 
"االتح�اد س�يحدد موعد ومكان 

منافس�ات  املناطق املتبقية من العراق، وهي انط�اق 
إقليم كردس�تان والفرات األوسط والجنوبية يف اجتماعه املقرر 
األس�بوع املقبل".من جانب آخر، أوضح س�وادي أن "منتخب 
العراق لكرة الطائرة بدأ تدريباته يف معسكره التدريبي برتكيا 
اس�تعدادا لبطولة العرب املقبلة، املقررة انطاقها يف البحرين 

يف السابع من شهر ترين الثاني املقبل".

وزير الشباب يتفقد سير العمل 
بنادي القوة الجوية

بانيغا: لم يتبق سوى القليل
أب�دى الع�ب فالنس�يا األرجنتيني إيف�ر بانيغا س�عادته 
باقرتاب عودته للدفاع عن قميص فريقه بعد إصابة دامت 
ألكث�ر من ثمانية أش�هر، كما أش�ار إىل اس�رتجاعه للثقة 
بعد أن ش�ارك يف مب�اراة فريقه الودية أم�ام ريباروخاس.
وبع�ث إيفر برس�الة ش�كر لزمائ�ه ومدربه بع�د املباراة 

الودي�ة التي فاز بها فريق�ه برباعية نظيفة، فقال " إنها 
مباراة جيدة، أنا اآلن أش�عر بثقة كبرية. أتقدم بالشكر 

لزمائ�ي وللجهاز الفن�ي، اآلن س�أواصل، فلم يتبق 
س�وى القليل. أش�كر جميع من ساعدني"وأضاف 

" لق�د كن�ت أتمن�ى الع�ودة للعب بع�د كل هذا 
الجه�د، أري�د القتال م�ن أجل ه�ذا الفريق، 

يف هذا القمي�ص وهؤالء  الجماهري. 
عودتي  مرة  كل 

تقرتب".
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إعادة إعالن مناقصة رقم )191( لسنة 2012
إنشاء الحزام األخضر المحيط بقضاء العمارة / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميسلان / قسلم العقلود العاملة الحكومية عن إعادة إعلان املناقصة 
املدرجلة تفاصيلها يف أدناه للمرة الثالثة ضمن موازنلة تنمية األقاليم فعىل الراغبني يف 
االشلراك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض 
الحصول عىل نسلخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات إىل مقدمي العطاءات 
مقابلل دفع مبلغ قدره )150,000( مائة وخمسلون ألف دينلار غري قابل للرد علما أن 
آخلر موعد لغلق املناقصة هو يوم االثنني املصادف  2012/11/5 السلاعة الثانية عرش 
ظهرا وتسللم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسلم العقود العامة الحكومية يف الطابق 

الثاني, إذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه .
ماحظة :

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش 
االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديلم تأمينات أولية بنسلبة 1 % ملن قيمة العطاء بموجب صلك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ املفعول ملدة شلهرين و)28( يوم ملن تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد 
املصارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميسلان / تنمية األقاليم عىل أن تقدم 
تأمينات حسلن التنفيذ بنسلبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام 

عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

إعادة إعالن مناقصة رقم )230( لسنة 2012
إنشاء مبنى مجلس محافظة ميسان / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميسلان / قسلم العقود العامة الحكومية عن إعادة إعان 
املناقصلة املدرجلة تفاصيلها يف أدنلاه ضمن موازنة تنميلة األقاليم فعىل 
الراغبني يف االشلراك يف املناقصة مراجعة لجنة تسلليم العطاءات يف ديوان 
محافظة ميسلان لغرض الحصول عىل نسلخة من اللرشوط واملواصفات 
الفنية والتعليمات إىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )500,000( 
خمسلمائة ألف دينار غري قابل لللرد علما أن آخر موعد لغلق املناقصة هو 
يلوم االثنني املصلادف  2012/11/5 السلاعة الثانية عرش ظهرا وتسللم 
العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسلم العقلود العامة الحكومية يف الطابق 
الثاني, إذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي 

يليه .
ماحظة :

• الدائلرة غلري ملزملة بقبول اوطلأ العطلاءات ويتحمل من ترسلو عليه 
املناقصة أجور نرش اإلعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شلهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات أولية بنسلبة 1 % من قيملة العطاء بموجب صك مصدق 
أو خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة شلهرين و)28( يوم من تاريخ غلق 
املناقصلة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة 
ميسان / تنمية األقاليم عىل أن تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من 

كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

الربازييل  امللدرب  أشلاد 
فيليبلي  لويلس 
بظهلري  سلكوالري 
إشلبيلية  فريلق 
سيسلينيو اللذي لعب 
خلال  إمرتله  تحلت 
فرتله بفريق باملرياس 
اعترب  حيلث  الربازييل، 
الربازيليل  الناخلب 
السلابق أن سيسلينيو 
مؤهلات  علىل  يتوفلر 
كبلرية جداً.ففي حديث 
 ABC de" ملوقلع 
سكوالري  قال   "Sevilla

" يجلب أن أعلرف أنه فاجأنلي كثرياً يف 
باملرياس، لقلد جاء من فريق صغري، ولم 
أكن أتوقع منله أن يقوم بما قام به، لقد 
كان منضبطلاً ويمللك شلخصية كبرية 
عىل أرضية امليدان. لقد كنت أنتظر العب 
أصغر منله بكثري"وأضاف " سيسلينيو 
يمللك موهبة كبلرية، ويمكنه التحسلن 
كثرياً، ويجب عليه أن يبحث عن ذلك. أرى 
أن الليجلا مناسلبة جداً لله فهي تمنحه 
باسلتمرار".واختتم  للهجلوم  الفرصلة 
حديثله قائلًا " إشلبيلية مدينلة مثالية 
بالنسلبة للربازيليلني، فاألجلواء رائعلة 
هنلاك. يكفلي أن نرى ما قلام به بعض 
الاعبني هنلاك خال السلنوات األخرية، 

وأظن أن سيسينيو سيكون مثلهم".

برشللونة سلاندرو  رئيلس  نفلى 
روسليل أن يكلون لفريقه دخل يف 
السياسلة ومطالبة إقليلم كتلونيا 
باالستقال عن إسبانيا، كما أشاد 
بتيتلو فيانوفا وتنبأ أنه سليصبح 

أسطورة يف فريق الباوجرانا.
ففلي حديلث لصحيفة سلبورت، 
قال روسليل " اسلتقال كتلونيا؟ 
إنله موضوع سلاخن، لكنله ليس 
موضوعلي. ال أعللم ملا يقولونه، 
لكلن يجلب أن نوضلح األملور، ال 
دخل لربشلونة يف األمور السياسية، 
لكن الفريق سليحافظ عىل هويته 
مختلفلان.  واألملران  الكتلونيلة، 
االنفصلال أملر سليايس، أما نحن 

فندافع عن انتمائنا"

وأشلاد باعبه الفرنيس إريك ابيدال 
قائاً " إنه يمثل قيم برشلونة، لقد 

أخربنلي أحلد األطباء 
الكبرية  باملجهودات 
إريك،  يبدلهلا  التلي 
وهلو أيضاً يسلاعد 
األطفال املرىض عىل 
مرضهلم.  تخطلي 
إنهلا أشلياء مهمة 
بالنسلبة لنا تماماً 

كالفوز باأللقاب"
حديثله  واختتلم 
بتيتلو  مشليداً 
"تيتلو  فيانوفلا 

سليصبح 
إننلي  أسلطورة، 
اآلن.  منلد  أراه 

لقلد اثبلت قدرته عىل امللي قدماً 
بالفريق وتعويض أسطورة أخرى 

كبيب جوارديوال".

أصبح مدرب املنتخب الفرنيس 
قبل  ديدييه ديشان متشلائماً 
مواجهلة منتخلب إسلبانيا يف 
تصفيات قلارة أوروبا املؤهلة 
العاللم  كأس  نهائيلات  إىل 
)2014( بعد الخسلارة الودية 
التي تعلرض لها الديلوك يوم 
الجمعلة ضد اليابلان )0/1(.
ويبلدو أن املنتخلب الفرنليس 
ليلس يف أفضلل حاالتله األمر 

الذي دفع املدرب ديشان 
رسلالة  إلرسلال 

للجميع  واضحة 
وهي أن إسبانيا 
للفوز  املرشحة 
املواجهلة  يف 

املقلررة  املقبللة 
يلوم الثاثلاء وأن 

فريقه لن يجد شيئاً 
. ه ليخلر

واعلرف ديدييله ديشلان أنه 
ضلد  الهزيملة  ملن  مسلتاء 
بعلض  وجلود  رغلم  اليابلان 
فريقله  يف  اإليجابيلة  األملور 
وقال : “أعتقد أن الهزيمة غري 
عادلة ، أعجبني موقف فرنسا 
ضد فريق منظم والذي يتنوع 
يف التحلركات ولكنلي ال أحب 
أن أخر”.وتابلع بقوله : “أنا 
غري راض عن الاعبني بشلأن 
الجهلود التي بذلوهلا ولكنني 
للن أطيل يف هلذا األمر 
ونحن يجب علينا أن 
نسرجع كل قوانا 
للتحضلري ملبلاراة 
يوم الثاثاء املقبل 
ولكلن ليلس لدينا 
لنخلره  الكثلري 
إسلبانيا  ضلد 

املرشحة للفوز”.

تحلدَث املديلُر الفني للمنتخلب األملاني يواخيم 
للوف عن الفوِز الكبري اللذي حققُه فريقه عىل 
املنتخلب اإليرلندي يف دبلن مسلاَء الجمعة بأنه 
فلوٌز ُمسلتحق ، و أنُه جلاَء نتيجة اإلسلتعداد 
الصحيلح و الركيز.كملا رفلَض التعليلق عىل 
ترصيحات رئيس البايرن عىل هداف املانشافت 
مريوسلاف كللوزه ، بعلد ان احلرز مهاجلم 
التسليو اإليطايل الهدف الرابع يف املباراة .يقول 
يواكيلم للوف :" لقلد كان الفريُق ُمركلزاً منُذ 
البداية ، و هذا كان بارزاً طوال االسلبوع خال 
التدريبلات ، عند امتاكنا للكلرة ، نتقدُم لامام 
برعة و نجلُد التوازن الازم ، نسلتحُق الفوَز 
بهذا الفلارق ، لقد كاَن الخصُم كالخيال ، لعبوا 
عىل الكلرات الطويلة بلدون أِي ضغٍط حقيقي 
.و ُيضيلف لوف :" كنا منظملني دفاعياً افضل 
بكثلري ملن املباريلات االخلرية ، تللَك املباريات 
كانت صعبة جداً ، و لكن عندما تستعد للمباراة 
بالشلكِل املطللوب كما اليلوم ، فإنَك سلتخرُج 
بالنتيجلة املطلوبلة ".و يجيب لوف عن سلؤاٍل 
حول ترصيحات هونيتس بخصوص كلوزه :" 
من اللطيف املسلاهمة بالفلوز بهدٍف يف مباراة 
دوليلة رقمها 125 ، لكنلي ال املُك تعليقاً حول 
نقد هونيتس ، لقد ُكتَب الكثري ، لذا من األفضل 
يل أن ال أُعلق و أن أركز فقط عىل كرة القدم ".و 
بهلذِه النتيجلة يرفُع املنتخلب األملاني رصيدُه 
اىل 9 نقلاط يف صدارة املجموعة ، و سيسلتقبل 
املانشلافت مسلاَء الثاثاء نظريُه السويدي يف 
امللعب االوملبي يف برلني ، لحساِب الجولِة الرابعة 

للمجموعة الثالثة .

يواصل نجم التنلس الربيطاني أندي مري املصنف الثالث 
عىل العالم, مسلريته يف الشلهر األخري من موسم الرابطة 
العامليلة لاعبي التنس املحرفني, دون أن ينسلاق وراء حلم 
يلكاد يكلون تحقيقه مسلتحيا ويتمثلل يف الظفلر بصدارة 
التصنيف.وقلال مري عىل هامش بطولة شلنغهاي لألسلاتذة 
“األمر صعب للغاية بسبب ما يقوم به الاعبون الذين يسبقوني 
)يف التصنيلف( يف كل اسلبوع . لكي تصل إىل صدارة التصنيف 
عليك أن تفوز بألقاب بطوالت الجراند سلام”. وأشار مري 
إىل أن بطوللة أسلراليا املفتوحة التي تقلام يف يناير املقبل 
تعلد هدفه التايل .مضيفا “سلأحاول بلذل قصارى جهدي 
منلذ اآلن وحتى نهاية املوسلم. إذا فعلت ذلك سليكون لدي 
فرصة الصعود إىل صدارة التصنيف العام املقبل”. ويسلتهل 
موراي مشواره يف بطولة شنغهاي لألساتذة بماقاة األملاني 
فلوريان ماير غلدا األربعاء. ويحتل ملوراي املركز الثالث يف 
تصنيلف بطولة شلنغهاي خلف السلويري روجيه فيدرر 

والرصبي نوفاك ديوكوفيتش.

المستقبل العراقي / وكاالتالمستقبل العراقي / وكاالت

 العدد )364( االحد 14 تشرين االول  2012

ديشان متشائم 
قبل مواجهة إسبانيا

لوف : الفوز 
على إيرلندا ُمستحق

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

سكوالري: سيسينيو يملك 
موهبة كبيرة

روسيل: ال دخل لنا في السياسة

ال أسلمح ألي )سلاذج ( أن يجعلل ملن بلاوي إتحلاد الكلرة العراقي 
وطايبه شلماعة للوطنية وحب الوطن وشلعارات )الوطنجية ( ويزعل بل 
يتذملر ملن أي نقد مهما يكن نوعه وتوقيت مباراتنا املخيفة مع أسلراليا 
وشلدة األعصاب وحساسلية اللقاء لكن ذلك ال يمنع ملن القول جهرا بأن  
اإلتحلاد وحده بتحمل ملا وصلت له األمور .ال أعتب علىل املدرب زيكو وال 
الكابتلن رياض وال أسلود العراق باعتبارهلم  )الظاهر( أملام الناس. أما 
الباطن وخفايا األمور فهي من تخطيط و)تخبيص( رئيس اإلتحاد ونائبة 
)حلرصا(، عرفلت األخ ناجح حملود منذ عام 1984 عندملا كانت متفرغا 
ملتابعة فريق عسلكري يف مدينة الديوانية )قوات أبلو عبيدة الفرقة األوىل( 
والذي كان يدربه الراحل حسلن بله، وكنت وقتها مع الصديق العزيز مجيد 
جبار العب نادي السماوة واملدرب واألخ طالب عبد كصاد و يف أحد مطاعم 
شلارع الجمهورية قرب )مقهى فخري( إداري الرشطة األصيل الذي رحل 
بصملت .عرفلت األخ ناجلح طيب املعلرش دمث الخللق وملتزملا ومتدينا 
وصاحب مروءة وتسارعت السنوات وإذا بالعزيز ناجح مدربا لنادي النجف 
ونلتقي  يوميا يف دار الرياضيني يف منطقة ساحة األندلس حيث يسكن هو 
وفريقه النجف الذي يسلتعد لدوري موسم 1991 _1992 ومنذ ذلك الوقت 
دخل اسلم حمود عالم اإلعام والشلهرة الحقيقية .ناجح املضياف الكريم 
الخللوق املتواصل مع كل محبيه )غري الريلس( ناجح الذي امتطى صهوة 
جواد جامح ال يمكن لجمه أو ترويضه "بالجنجلوتيات" والتقسيم العرقي 
والطائفلي وناس يف مكة وناس يف عكة .اتحادات الكرة يف كل العالم تعتمد 
التخطيلط والربمجلة والخطوط البيانية والدراسلات وتسلتعني برشكات 
ومؤسسات متخصصة باالستشارات وتسوق لنفسها عرب وسائل معتمدة 
ومفهومة والحمد لله بأن العراق فيه )عقول( ال يسلتهان بها وممكن جدا 
أن يسلتعني بها اإلتحاد وبأقل كلفة وبأرسع وقت. هذه األمور )مسحها( 
األخ ناجلح ملن أجندة )املخ( الذي يحسلد عليه يف األملور الحياتية العامة 
وسللم أموره دون رشط أو قيد لشلخص يعترب حالة النشار املترطنة يف 
كرة القدم العراقية العامة عبد الخالق مسعود .ويستهبل من يقول أن عبد 
الخالق )غبي( بل شليطان متخصص يف الدسلائس واملؤاملرات والتغليس 
والللف واللدوران، منذ أن دخلل بغداد اداريا لنادي أربيل ويشلهد )شلارع 
املشلجر وفنادقله( يف بغداد كيف كان عبد الخالق )يدير( شلبكة الفسلاد 
التحكيمي واإلداري لصالح نادي أربيل منذ مطلع التسعينيات ولحد احتال 
العلراق .رحم الله العماق )عبلد كاظم( وأطال الله عمر أبلو نزار )الكبري 
سعدون جواد ( والزماء وليد أنور ومحمد حسني عبد الرسول واألخ باسم 
جمال والجميل طارق عبد الرحمن هم شلهودي عىل مقولة )أبا فراس( يف 
أربيل وقبل وفاته بفرة قصرية وكنا جميعا بضيافة الدكتور عبد الله رئيس 
نلادي أربيل وقبل وجبة العشلاء العامرة خاطب املللك  )عبد الخالق( قائا 
بأنه سلوف يكون املسلبب الرئييس يف )تفليش( كرة القدم العراقية وفعا 
صدقت نبوءة امللك ..أتطرق اىل يشء من علم النفس االجتماعي وخاصة بما 
يتعلق بحالة )النقص (يف الركيبة البرشية لإلنسان. أخترصها بيشء واحد 
يفقهه حتى ابن )باب الرشجي( وهو الجوع املستمر لعقدة )حب الظهور( 
وعبد الخالق مسلعود لديه يشء )مخجل ( يف شلخصيته وهو )االبتذال( يف 
الشلخصية لحد أنه ال يتمالك نفسه يف )أخذ( صورة مع زيكو كلما )ينزل( 
ملن غرفتله يف الفندق وينىس عبلد الخالق أنله ويل )نعمة زيكلو( الطامة 
الكربى أن )قازوق( ومرحية السلتة أهداف التي دخلت شباك البطل نور 
صلربي بأقدام أهل السلامبا ذهبلت إىل الجحيم بل لم يدونهلا العامة عبد 
الخالق مسلعود يف أوراق مفكرته ملناقشلة أمور املباراة يف اجتماع اإلتحاد 
بل )انطلق ( مرعا إىل )لواعيب الربازيل(  وأشلبع نزاوته )صورا( وقبات 
و)أم املسلاخر( تلك التي ضيلع فيها عبد الخالق )بلاص( الفريق العراقي 
...قصة )طنبوره( األزلية  وقازوق الربازيل ليس له عاقة يف لقاء  األسلود 
مع أسلراليا من الحالة النفسلية بقدر عاقتها باملجهود والحمل والراحة 
الخاصلة بالفريق وهذا اليشء ليس من اختصايص وألتكلم به حتى ال أتهم 

من قبل طنبوره وأخواتها بأنني )ال أحب العراق( .

"قازوق" البرازيل 
وعبد الخالق 
"طنبورة" !!

خارج النص

علي طالب المال

نووي برازيلي يهز سمعة العراق وحمود يكتفي باالختفاء !!

زيكو: رئيس االتحاد أصّر على لقاء البرازيل..صبري: للمباراة فوائد رغم الخسارة الثقيلة!!
اعتلرب ملدرب املنتخلب الوطنلي زيكو أن 
مبلاراة املنتخب الوطني أملام منتخب الربازيل 
التلي خرهلا بسلتة أهلداف نظيفلة تجربة 
لاعبلني، مؤكلدا أن الفوارق الفنيلة كبرية بني 
الفريقلني، فيملا أشلار إىل أن املبلاراة فرضلت 
عليله ملن قبلل رئيلس االتحاد.وقلال زيكو يف 
املنتخلب  "مبلاراة  إن  صحافيلة  ترصيحلات 
الوطنلي أملام منتخلب الربازيلل التلي جلرت 
الخميس املايض،)11 من ترشين األول الحايل(، 
كانت تجربلة لاعبني للتعلم منهلا"، مؤكدا أن 
"الفلوارق الفنية بني الفريقلني كانت كبرية".

وأضلاف زيكو أن "نتيجة املبلاراة لن تؤثر عيّل 
شليئا يف مشلواري مع املنتخب"، مشلريا إىل أن 
"املبلاراة فرضلت من قبلل رئيس االتحلاد ولم 
يسلترشني احد بشلأنها ولم أستطع فعل يشء 
ألنله كان قرار رئيس االتحلاد". وتابع زيكو أن 
"رئيس االتحاد يعتقد ان مباراة الربازيل أفضل 

لنا وعلينا االلتزام بقراره".
فيملا توارى علن األنظلار رئيلس االتحاد 
العراقلي لكلرة القدم ناجح حملود ولم يرصح 
بأي كلمة لوسلائل اإلعام بعد الخسارة الثقيلة 

التي مزقت الشباك العراقية.
فيما أكد العنرص األبرز واألفضل يف األمسية 
السداسية حارس املرمى نور صربي: أن مباراة 
املنتخلب أملام الربازيل كانت تحملل إيجابيات 
رغم الخسلارة الثقيلة، مبينا أن الفوارق الفنية 
واضحلة بلني الفريقني، مشلددا علىل رضورة 

التفكري بمباراة أسراليا.
وقال نور صلربي يف ترصيحلات صحافية 
إن "هنلاك فلوارق فنيلة كبلرية وواضحة بني 
املنتخبلات العربيلة واملنتخبلات األوروبيلة او 
األمريكيلة او اآلسليوية وهلو ما تجسلد بلقاء 
العلراق والربازيلل"، مؤكلدا أن "املبلاراة كانت 
فيهلا إيجابيلات رغلم الخسلارة الثقيللة وأن 
الاعبلني خرجوا بفوائلد منها رغم السللبيات 
كثرية".وأضاف صربي "علينا ان نفكر بمباراة 

أسلراليا فهي أهم وسلتكون مباراة حاسمة 
من املمكلن أن تضع املنتخب عىل الطريق 

الصحيلح يف حالة الفلوز"، معربا عن 
ملن  العراقلي  للجمهلور  "شلكره 

التلي حلرت مبلاراة  الجاليلة 
املنتخلب ملع الربازيل".يذكلر 

ان الحارس نلور صربي أنقذ 
مرملاه من أهلداف أكيدة يف 
مباراة املنتخب أمام الربازيل 

التلي خرهلا بسلتة أهداف 
نظيفلة، وللوال براعتله ألثقلت 

الشباك العراقية باألهداف.
يف حني اعترب مختصون بالشأن الكروي أن 
مبلاراة املنتخب الوطني أملام نظريه الربازييل 
التي خرها بستة أهداف دون مقابل لم تكن 
مجدية، مؤكدين أن تأثرياتها ستنعكس سلبيا 
يف مباراة املنتخب أمام اسراليا، فيما أشاروا 

لضعف التخطيط من قبل االتحاد.
وقال الاعب الدويل السلابق يونس عبد 

عليل: إن املبلاراة لم تكن تصلب يف جانب إعداد 
املنتخلب ملباراتله املقبلة أمام أسلراليا وكانت 
عديمة الفائدة"، مبينا أن "املباراة كانت للذكرى 
لكن أال يجب أن تكون الذكرى جميلة". وتساءل 
عبد عيل "ما الذي استفاده املنتخب من املباراة 
فهل قاد هجمة منظمة؟ وهل 
أخطلر مرملى الربازيل؟"، 
"حصلول  أن  معتلربا 
املنتخب عىل ركلة ركنية 
واحلدة طيلة90 دقيقة 
كارثة".وأعلرب عبلد 
عيل عن "اسلتغرابه 
التلي  للطريقلة 
يفكلر بهلا االتحاد 
ويخطط  يف عمله 
الضعلف  وأن 
واضلح يف قيادة 
السليما  الكلرة 
مع بقلاء أربعة 
أيلام عىل مباراة 
أملام  املنتخلب 
أسراليا"، مشريا 
"املنتخلب  أن  إىل 
سليخر يوملني 
األربعة  األيلام  ملن 

التي ستستغرقها رحلة العودة إىل قطر".
بلدوره أشلار األكاديمي قاسلم للزام: إن 
"النتيجلة كانلت متوقعلة مسلبقا ومعروفلة 
بلأن تكون املباراة من طلرف واحد هو املنتخب 
الربازييل"، الفتا إىل أن "ترصيح زيكو قبل املباراة 
بأن من الواجب أن نتعلم شيئا من املباراة يؤكد 
ملا ذهبنا إليه".وأضاف للزام أن "املنتخب كان 
بحاجلة ملبلاراة توفر فرصة االحتلكاك لاعبني 
ولو كانت مع منتخب أقل مستوى من الربازيل 
وايجابية"،واصفلا  مفيلدة  النتائلج  لكانلت 
"الخسلارة بسلتة أهداف بل"الصعبلة"، برغم 
تأللق الحارس نور صربي اللذي ذاد عن املرمى 
ببسلالة ومنع أهدافا أخرى".واستدرك لزام أن 
"املبلاراة لن تمنح املدرب زيكلو فرصة لتنظيم 
صفوف املنتخب وأن يرسم اسراتيجية خاصة 
أمام املنتخب األسرايل"، معرفا بان "الجمهور 
واملعنيلني وأهلل االختصلاص يطالبلون دائما 
باملباريات الكبرية لكن ليس بهذا الشلكل وكان 

باإلمكان الذهاب باتجاه آخر".
من جانبه أكد امللدرب عبد األمري ناجي أنه 
"يف أكثلر من ترصيح ولقاء تلم الركيز عىل أن 
التخطيلط إلقامة هكلذا مبلاراة يف توقيت غري 
مناسب غري سليم باملرة" ،مشريا إىل أن "اللعب 
يف أجلواء بلاردة ومن ثم العلودة للعب يف أجواء 
حلارة وبفارق زمنلي ضئيل سلتلقي بضالها 

عىل املنتخب يف مباراته أمام أسراليا".
وأوضح ناجي "املهم أن نلعب مع أسلراليا 
بجوانلب خططية ومهاريلة وفنية وبدنية ألننا 
سلنواجه فريقا يمثل الدوري اإلنكليزي بوجود 
العبلني يلعبلون ألنديلة إنكليزيلة ويمتلازون 
باللياقة البدنية والبناء الجسماني "، كاشفا أن 
"الجميلع كان يتمنى أن يخرج املنتخب بفائدة 
من خلال ارتفاع مهلارات الاعبني وأسلاليب 
الدفاع وطريقة الحفاظ عىل الهدف واكتسلاب 
الخلربة يف مبلاراة لكن ليس أملام منتخب مثل 
الربازيل".وبني ناجلي أن "األمنيات كانت تدور 
بالخروج بأقل نسلبة من األهداف بعد أن كانت 
درايلة واقعيلة ومسلبقة بخسلارة املبلاراة"، 
متوقعا أن "تنعكس آثار الخسارة بشكل سلبي 
علىل أداء املنتخلب أمام أسلراليا وربملا تربك 

أوراق اإلعداد".
هذا وقد أخفق منتخبنا الوطني بكرة القدم 
بتحقيلق نتيجلة طيبة أملام نظلريه الربازييل 
وخلر بسلتة أهلداف دون رد يف املبلاراة التي 
ضيفهلا ملعلب "سلويد بانلك" بمدينلة ماملو 
السلويدية يف أطار تحضرياتله للقائه املصريي 
اللذي سليجمعه الثاثلاء املقبل أملام املنتخب 
األسرايل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات 
اآلسليوية املؤهللة إىل كاس العاللم 2014 التي 

ستقام يف الربازيل.

المستقبل العراقي/ متابعة

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

إنشاء الحزام 
األخضر المحيط 
بقضاء العمارة 
بمساحة )40( 
دونم و )60( 
دونم و )70( 
دونم المرحلة 

األولى

مديرية زراعة 
ميسان

الثامنة/ إنشائية250 يوم6 – 17 -2 – 10 
الدرجة والتصنيفمدة التنفيذالدائرة المستفيدةاسم المشروعت

1
إنشاء مبنى مجلس 

محافظة ميسان
إنشائية / ممتازة720 يوممحافظة ميسان

موراي: من الصعب الوصول 
لقمة الترتيب العالمي
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

   Hasanhamid2000@yahoo.com

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

         بغداد/ المستقبل العراقي

 أحَنت السنون ظهرها وأضعفت األيام 
سمعها، أما عيناها فكانتا تدمعان بني الحني 

واآلخر فتسليل دموعهملا الصغرية على أرضية 
ملن التجاعيلد التي ملأت برشتها السلمراء، لكنها 

مازاللت ترّص عى معالجة الناس من عللهم بما ورثته 
علن األجداد من طرق تقليدية.وطبقا ملا ورد يف )نقاش(، 
فأن الحكيمة سللوى محمد العقراوي املعروفة بني أهايل 
املنطقلة بل)سللوى خان( تعيلش يف مدينة عقلره التي 
تبعد مسلافة )70 كللم عن مدينة دهلوك رشقا( وتزاول 
مهنة التداوي باألعشلاب الطبيعية منذ أكثر من سلبعني 
عاما. حفيدتها التي تبلغ من العمر أربعني عاماً هي التي 

تسلتقبل الزوار وترشلدهم إىل الغرفة التي تجلس فيها 
الحكيملة سللوى حيلث تسلتقبل 

ضيوفها بابتسامة بالكاد تظهر 
عى محيلا امرأة مثلها تجاوزت 

السابعة والثمانني من عمرها.
عمرهلا الطويلل وكهولتها 
للم تمنعانها ملن مزاولة مهنة 
ملا  وكثلرياً  الشلعبي  الطلب 
تسلتعني بأحفادهلا يف تقديلم 
الوصفلة العالجية للناس الذين 
ما زالوا يقصدونها طلباً للعالج 

وتقلول »ال اسلتطيع الخروج إىل 
الرباري وهنالك عالجات تحتاج إىل مجهود عضيل لذا فأنا 

اكتفي بوصف العالج وأترك التطبيق لذوي املريض«.
سلوى خان أخذت الطب الشعبي عن والدتها 

التي ورثتها بدورها من أبيها وأجدادها، فكانت 
أمها املعلمة األوىل والوحيدة بالنسلبة لها وهي 

التلي دفعتها إىل مزاولة هلذه املهنة التي جعلت 

لحياتهلا قيمة مهملة. وتقول الحكيمة املسلنة 
لل«نقلاش« إنهلا تعاللج النسلاء العقيمات 
والرضلوض  بالكسلور  واملصابلني 
املعوية والجروح والصداع  وااللتهابات 
وآالم  والفقلرات  املفاصلل  وأملراض 
األطفلال وأملراض  الظهلر وأملراض 
الجلد.وعلى النقيض من بعض أقرانها الذين 
يّدعلون قدرتهلم على معالجلة أخطلر 
األملراض تعرتف سللوى خلان أنها ال 
تتمكن من معالجة الرسطان والسكري 
للوقايلة  النصائلح  بتقديلم  وتكتفلي 
من اإلصابلة بهما.والفضلل يف تعليمها 
مهنلة الطلب الشلعبي يعلود إىل والدتها 
التلي قاللت عنهلا »كانلت ذكيلة جدا 
ومتعلمة تجيد القراءة والكتابة وتركت 
يل كتابلًا مليئاً بالوصفلات الخاصة بعالج 
األمراض املختلفة، لكنلي فقدت ذلك الكتاب 
يف أربعينلات القلرن املايض أثنلاء ترحايل مع 
والدي الذي كان يقاتل مع قوات البيشلمركة 
الكرديلة ضد أنظملة الحكلم يف بغداد«.الحياة 
القلقة التي عاشلتها سللوى الحكيملة جعلتها 
تتمسلك برسلالتها اإلنسلانية أكثلر خاصة بعد 
وفاة زوجها قبل اكثر من ثالثني عاما، فقد صارت 
هذه املهنة الشلغل الشاغل بالنسبة لها رغم أنها لم 
تطللب أجراً أو مكافأة عى عملها.وحبها ملهنة الطب 
الشلعبي التلي باتت شلبه منقرضة يف 
يومنا الحايل بعدما اعتاد الناس اللجوء 
إىل األطبلاء جعلها تعالج الناس مجاناً 
وترفلض تقلايض األجور علن عملها.

وتقول »أشلعر بسلعادة كبرية حينما 
أتمكلن ملن شلفاء أحد امللرىض فهو 

الليء الوحيلد اللذي يجعلني أحلب الحياة أكثلر وأهتم 
لوجودي فيها«.وتضيف »لدي زبائن يف دهوك والسليمانية 
و بغداد وتركيلا وبعضهم يتصل بي عرب الهاتف املحمول 

من خارج العراق كي أصف لهم العالج«.
الحكيملة التي تحب مهنتها بشلغف حاولت كثرياً أن 
ترتك خلفاً وراءها يتسللم مهنتها إال أنها لم تفلح يف ذلك 
وتقلول »للدي ثالثة أوالد وبنلت واحدة وكنلت اطمح ان 
تتعلم ابنتي مني املهنلة مثلما تعلمتها أنا عن أمي لكنها 

لم تفعل«.
وتضيف »جميع أوالدي وأحفادي منشغلون بحياتهم 
األرسية، ومهنتي صعبة وحساسلة تتطلب صربا وتفانيا 
وتضحيلة وتفرغلا ذهنيلا كلي ال تختللط الوصفات وال 
تتداخلل العالجلات وهو ما للم يتمكن أي أحلد منهم أن 

يتعلمه«.
وتقول أيضا »ما زلت أتذكر الحالة األوىل التي حاولت 
معالجتهلا وكان طفالً جريحاً حيث قمت بتنظيف مكان 
الجلرح ثلم وضعت عليه اللدواء وربطته وكانلت والدتي 
تشجعني كثريا وتلح عيل ان أعالج بعد ذلك بعض املرىض 
بحجة أنها مريضة أو منشلغلة فكنت أقوم مقامها حتى 

أتقنت العمل«.
وعن الحلاالت الصعبة التي تملر عليها تقول »بعض 
الحلاالت الصعبلة التلي ال اسلتطيع عالجهلا وخاصلة 
األملراض املتعلقة بالقللب فأرسللها إىل األطباء، وبعض 
األطباء يرسلون يل نساء مصابات بالعقم ألقوم بعالجهن 
بطريقتي«.سللوى خان ال تزور األطباء بل تسلتعني بما 
لديهلا من خربة وأعشلاب طبية يف عالج ملا يصيبها من 
أملراض وهلي تملك علرشات الوصفات العشلبية، فهي 
تلداوي الجروح مثالً بخليط يتكون ملن مقادير من ماء 
السلماق الحاملض وقليلل من الحنلاء واللرتاب األحمر 
املخلوط بماء الفجل وقليل من الزنجبيل حيث يوضع عى 

الجرح مرات عدة ليساعد عى شفائه.

CNN /دبي      

  خالل السلنوات العرشة األخرية، 
تغلريات  النقاللة  الهواتلف  شلهدت 
جذرية، فبعلد أن كانت مجرد أجهزة 
تسلتخدم إلجلراء عمليلات االتصال، 
حللت هلذه الهواتف محل السلاعة، 
والكاملريا، وجهلاز تحديلد املواقلع 
ملن  والعديلد  واملنبله،  الجغرافيلة، 

األدوات األخرى.
خالل السلنوات الخملس املقبلة، 
االخلرتاع،  بلراءات  حلرب  سلتنتهي 
ويبلدو أن رشكلة أبلل سلتكون هي 
ولعلل  املعركلة،  هلذه  يف  الفائلزة 
واحدا ملن أكرب انتصاراتها سليكون 
الخطلوط  احتكارهلا لأجهلزة ذات 
املنحنيلة، ونتيجلة لذللك، سلتضطر 

باقي الرشكات الستخدام أشكال ذات 
زوايا يف صناعة الهواتف النقالة.

أملا بعلد 15 عاملا، أي حينملا 
تصبلح غوغلل الرقلم واحلد يف عالم 
الهواتلف  سلتتحول  التكنولوجيلا، 
النقاللة إىل نظارات يمكلن ارتداؤها، 
كملا أنهلا سلتكون ملزودة بواقلع 
افرتايض، إذ ستقوم بتغذية املستخدم 
بمحتلوى إعالني مبلارشة إىل الدماغ 

والبرص.
وبعلد 25 عاما، سلتصاب جميع 
اللرشكات بهلوس تصنيلع األجهلزة 
بالغة الدقة، فتصبح الهواتف النقالة 
صغلرية الحجم جدا، وتسلتخدم ملرة 

واحدة فقط.
أما بعلد 50 عاما، فسلوف تعود 
الهواتف النقالة التي يمكن ارتداؤها، 

ولكن هذه املرة يف شلكل سوار 
يوضلع عى معصلم اليد. ويتم 
تصنيع هذه الهواتف لتناسلب 
تماملا،  صاحبهلا  يلد  حجلم 
وستحتوي عى الخاصية ثالثية 
األبعاد، والتي تسلمح لصاحب 
إىل  بالتحلدث  النقلال  الهاتلف 

أصدقائه وكأنه يجلس معهم.
وتتغلري حلال التكنولوجيا 
بعلد 75 عاملا، إذ يتلم تركيب 
صغلرية  إلكرتونيلة  رقاقلة 
يف  أملا  اإلنسلان،  دملاغ  يف 
حاللة  تتدهلور   ،2112 علام 
التغلريات  بسلبب  الحضلارة، 
املناخيلة واختفلاء الكثلري من 
املصلادر املتجلددة. هلذا األمر 
قلد يلؤدي إىل علودة االتصلال 
البلرشي إىل ملا كان عليه قبل 
آالف السنني، وينحرص يف إلقاء 
األفلراد الحجلارة عى بعضهم 
البعض للتواصل، ولكن عليكم 
االطمئنان جميعا، فسيسلتمر 
واالبتسلام  بالضحلك  النلاس 

والتسلية.

      كواالالمبور/ وكاالت

املرأة املاليزية التلي تدعى جوليا بنت عبد 
الله تميض 5 سلاعات يوميلا يف الحمام حيث 
تقوم بغسل يديها 300 مرة وتستحم وتغسل 
شلعرها بالشامبو 25 مرة يف اليوم األمر الذي 
يتطلب منها اسلتخدام جالونني من الشامبو 

أسبوعيا وعدة علب من قطع الصابون. 

جوليا البالغة من العمر 40 سنة واملصابة 
بمرض الوسلواس القهري تقلول إن أعراض 
هلذا امللرض النفلي بلدأت عندهلا يف سلن 
العرشيلن عندملا بدأت تعملل يف مخترب طبي 
للفحوصات وكانت وقتها تضطر إىل اإلمساك 
بعينات البول والدم وغري ذلك وقالت بأن اكثر 
ما كان يخيفها اإلصابة بمرض نقص املناعة 
االيلدز ومن هنا بدأت تغسلل يديها وشلعرها 

وتحمم جسمها عرشات املرات يوميا.
جوليلا فقلدت عملهلا الن 5 سلاعات يف 
الحملام جعلتهلا تتأخلر يوميا علن العمل .. 
وبسلبب تراكم املرصوفلات والفواتري النابعة 
عن النظافة الزائدة بدأت جوليا تجمع األشياء 
القديمة من صحلف ومجالت ومالبس لبيعها 
حتى تتمكن من رشاء املزيد من علب الصابون 

والشامبو ملواصلة تنظيف جسمها.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

يف اللغلة العربية ل كما هو الحلال يف اللغات األخرى ل هناك ألفاظ 
تتطابلق يف رسلمها  اإلمالئي وتتباين يف معناها، وقلد تتباين يف حرف 
قريلب النطلق من حرف آخلر، مثلل ) الضلاد والظاء(، بحيلث يبدو 
تلفظهما واحلدا، ولكن لكل لفظ معنى خاصا به، عى غرار ما ورد يف 
االية الكريملة .. )وجوه يومئذ نارضة إىل ربهلا ناظرة(، ومعلوم عند 
اصحاب االختصاص، ان موضوعات الرسم االمالئي والتلفظ واملعنى، 
قلد دخلت عالم الشلعر وفنلون البالغلة، وأخذت نصيبها ملن عناية 
الباحثني، ويلروي بهذا الصلدد ان العالمة الراحلل الدكتور مصطفى 
جواد، ُسلئل ملرة )هل زوجلك عى قيد الحيلاة؟( فأجاب على الفور 
بطريقلة ظريفلة .. نعم .. هي )حية(  تسلعى!! حيلث وظف مفردة 
حية باملعنلى الطريف الذي أراد إيصاله، الن هلذه املفردة تحمل أكثر 
ملن دالللة، إذ يمكن أن يلراد بها )الحيلاة(، مثلما يمكلن ان يراد بها 
)االفعى(، بحكم ما تتضمنه العبارة من إشلارة قرآنية إىل عصا موىس 

عليه السالم.
حميلد العللوان، صديق قديلم وقريب إىل روحي، تمتلد عالقتي به 
اىل علام  1966 ايام الدراسلة الجامعيلة ، كان مغرملا بلعبة األلفاظ 
املتشلابهة، ويحسلن توظيفهلا ألغلراض الدعابة وامللرح، وكنا نحن 
زملالءه الطلبة من الجنسلني، نسلتمتع بتللك الدعابلات الربيئة، وال 
نغضب منه، ولكننا نتجنب التحرش به، ألنه يحرجنا و)ينصب( علينا 
، ال ليء، اال من اجل ان يثري جوا من املرح، اذكر مرة لوكنا يف املرحلة 
األخلرية- ان العللوان عقد قرانه على إحدى زميالتنلا، بعد قصة حب 
عنيفلة وطويلة، وقد اقمنلا لهما  حفال يف نادي الكليلة، وحني انتهى 
الحفلل وجهت الزميلة كالمها إلينا )بمناسلبة عقد قراني، سلأحرض 
لكلم غدا حلويات ، فما هي الحلوى التي تفضلونها؟( أربكنا سلؤالها 
وعم الهرج واملرج وتداخلت التعليقات، هذا يقول )شلعرية بالفستق( 
وهذا يقول )من السلما( وهذا يطالب بدعوة عشاء، وهذا يريد سفره 
وقدر )دومله( وثمة من كان يقول )ماكو داعي .. ليش هالخساير(، يف 
وسلط تلك الجلبة، ارتفع صوت العلوان فلوق االصوات جميعها قائال 
)آنلي اريد بسبوسله الخاطر الله( ونطق كلمة )بسبوسله( منفصلة 
)بس بوسله(، وتفجر املكان بالضحك، واحمر وجه زميلتنا، ولكونها 
تعلرف طبيعته، رسعان ما تجاوزت املوقلف وردت عليه )لو تموت(، 

وضحكنا هذه املرة أقوى، وتندرنا من العلوان و)نصبنا( عليه!! 
يلا للزمن الجميل، ال احلد يغضب، الزعل ممنوع، والرباءة سليدة 
املواقف، ولم تتغري شلخصية العلوان منذ تعرفت عليه قبل 46 سلنة، 
وها هو يف جلسلة أصدقلاء من أبناء جيلنا، قاربوا السلعبني وارشفوا 
على االنقراض، وقد تخطينا جميعلا حدود االنفعال يف هذا العمر، عى 
الرغم من تفاوت مشاربنا وآرائنا  السياسية، فبيننا املاركي والليربايل 
واملتدين والحزبي واملستقل، ومن هو من أنصار املعارضة أو الحكومة 
او عبلد الكريم قاسلم، أو النظلام امللكي )أنا محسلوب عى الجماعة 
األخرية(، وكانت املناكدات عى اشلدها ، خاصة بني جماعة الحكومة 
وبلني جماعة املعارضلة، اال انها مناكلدات ال تخرج عن اطلار املزاح 
وامللرح، وفيملا كان صديقنا )ابو علدي( ل وهو من املتحمسلني جدا 
للحكومة يدافع بصوت مرتفع عن سياسلة الحكومة ويعترب موقفها 
بدون اسلتثناء صابئة حتى تلك التي أقرت الحكومة نفسلها بخطئها 
وتراجعت عنها... يف تلك اللحظة اردت تغيري األجواء التي سادتها روح 
الجدية أكثر مما تحتمل، فالتفت إىل العلوان وسألته )ما رأيك بكالم أبو 
عدي حول الحكومة ؟! ( وعى الفور أجابني: انه عى حق، فالحكومة 
)مصيبلة( دائما!! وفهمنلا ماذا يريد  بمفردة )مصيبلة(، فلم نتمالك 

أنفسنا من الضحك، وكان أكثرنا ضحكا هو صديقنا أبو عدي!!

املحاوللة الناجحلة -يف أي منحى ملن مناحي السللوك البرشي- 
تؤدي اىل سلسللة من التجلارب الناجحة حيث تكلون مدعومة بثبات 
وتطويلر تلك املحاولة، وهذا ما تؤكده -بال اسلتثناء- كل مدارس علم 
النفلس يف مجلال تفسلريها وتحليلهلا لعمليات التعللم التي يتعرض 
اليها االنسلان طيلة مسرية حياته من)املحربة( اىل )املقربة(أي بمعنى 
وآخر)ملن املهد اىل اللحلد(، وتتفق عليه كل نظريات تلك املدارس -من 
حيلث الجوهلر وليلس املظهر- على ما أردنلا البدء به مدخلال علميا 
وعمليلا ملفارقة )أي نعم مفارقة( صادفتنلي قبل أيام، حيث كنت قد 
طلبت -كعادتي ومنذ سلنوات- من إحدى الصيدليات املنترشة يف قلب 
شلارعنا التجاري- حيث أسلكن أنا يف حي األمني/املشلتل- واملسمى 
بل)شلارع املطبك( علبلة من حبات )فاليوم/خمسلة( وذلك لحاجتي 
إليهلا كمهدئلات أوليلة، بسليطة تريلح أعصابلي باللجلوء النوم أو 
التخلص من ثقل الحياة وهموم الكتابة وروتينيات الواجبات اليومية، 
كذلك محاوالت تنايس ونسليان معضلة الكهربلاء الوطنية، ففاجئني 
جواب الرجل الوقور بشعره األبيض كنديف القطن من وراء )كاونرت( 
صيدلية حملت اسم)سهري محمد غني(، وال عالقة-طبعا- لهذا االسم 
بالنحات الراحل الكبري )محمد غني حكمت(، بل مجرد تشابه أسماء، 
بعلدم االسلتجابة لطلبي وإعطائلي علبة الفاليوم كامللة إال بوصفة 
من الطبيب، وحني رأى الدهشلة  تغطي وجهي اللذي يراه ألول مرة، 
كما أني للم أتعامل مع هذه الصيدلية من قبل، حاول أن يتدارك األمر 
بابتسامة مؤدبة جدا وقال: أستطيع أن أعطيك رشيطا واحدا كقضاء 

حاجة وتمشية حال، الدواء يجب أن يرصف بوصفة طبية.!!
    ملن يصدق حجم فرحتي وسلعة سلعادتي لحظلة وقويف أمام 
رفلض ذلك الرجل لطلبي الذي ظننته بسليطا جلدا، والذي رسعان ما 
اعاد تنشليط خاليا ذاكرتي التي أخذتني اىل حيث كانت وزارة الصحة 
يف السلبعينات والثمانينلات تقلوم بتقديم جدوال يوميلا بالصيدليات 
الخافلرة يف بغداد واملحافظات، عرب نلرشة األخبار اليومية من اإلذاعة 
والتلفزيلون ونرشهلا يف الصحف اليوميلة، وكانت تفلرض عقوبات 
رادعلة لكل من ال ينصاع من أصحاب تلك الصيدليات التي كانت تقدم 
خدماتهلا عى مدار اليوم -ليال ونهارا- لاللتلزام بتلك الجداول، خدمة 

للصالح العام.
  كلم أفاض رفض ذلك الرجل الوقور بموقفه املهني هذا واحرتامه 
املهذب لخربة الطبيب وعدم التسلاهل بمقومات الصحة العامة، مهما 
بلغلت ملن درجلات الوعي البيسلط بهلا، يف نفي حاالت ملن الزهو 
والحلرص أمام ما نلمس ونسلمع ونلرى من محاوالت غلض النظر، 
بلل التسلاهل وعدم االكلرتاث من قبل أعى مسلتويات املسلؤولية يف 
قضية الحد من تناول األدوية واملنشلطات واملهدئات والحقن الخاصة 
ببنلاء األجسلام جزافا ومن دون وعي بخطورة مثل هذه املمارسلات 
التي تتبعها أغللب القاعات الرياضية، فضال عن ظاهرة انتشلار بيع 
املخدرات يف قلب سلاحات املدن الرئيسلية واألسلواق العامة، من دون 
رادع حقيقي يكف ويمنع عن شلبابنا تواصل زحف أشلباح وكوابيس 
ومخاطلر تفي ممارسلات شلاذة وال صحية تهدد مسلتقبلنا البالد 
بالهلالك، نحن -بحق- بحاجة ماسلة ملثلل مصدات ذللك الصيدالني 

بمفهومية واجبه املهني واألخالقي....يا جماعة الخري.

  * حسن العاني

  * حسن عبد الحميد

متزاح لغتوي !!
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دغدغات

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

      لندن/ وكاالت

أظهلرت دراسلة يف الواليات املتحدة أنه ملن األفضل إزالة الحبيب السلابق 
عن الئحة األصدقاء عى موقع »فيسلبوك« ألن إبقاءه سيدفع الطرف اآلخر إىل 
الدخول بشلكل مستمر إىل صفحته ما يؤخر قدرته عى تجاوز العالقة ويسبب 

له مشاكل عاطفية ونفسية.
وذكلر موقع »هيلث ديليل ينيوز« أن الباحثة تارا مارشلال من قسلم طب 
النفس يف جامعة »برونيل« لعلم االجتماع يف أوكسربيدج يف إنجلرتا أجرت دراسة 
وجدت فيها أن األشخاص الذين يستخدمون »فيسبوك« ملراقبة الحبيب السابق 
أي األشلخاص الذين ينظرون أكثر من غريهم إىل صفحة »فيسلبوك« الخاصة 
بالحبيب السلابق والئحة أصدقائه قالوا إنهم يتأخرون يف التعايف من االنفصال 

مقارنة باألشخاص الذين يقومون بهذه املراقبة بشكل أقل.
وقالت إن األشلخاص الذين اطلعوا باسلتمرار عى صفحة الحبيب تحدثوا 
عن »معاناة أكرب بسلبب االنفصال ومشاعر سللبية تجاه الحبيب السابق مثل 

الغرية والعدائية واملزيد من الرغبة الجنسية والطوق إىل الحبيب السابق«.

إزالة احلبيب السابق عن »فيسبوك« أفضل !

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

CNN / ستوكهولم       

حلاز الصيني مو يان عى جائزة نوبل للآداب لعام 2012، كما أعلنت األكاديمية 
امللكية السويدية، وهي الجائزة رقم 104 يف هذه الفئة.

وفلاز يان بالجائلزة عن روايته »فلروغ« )أو ضفدع(، التي تناقلش الفروقات يف 
التقاليد الصينية بني البنات واألوالد.وتكمن فكرة الرواية يف قدرة األوالد عى الكسلب 

والعملل أكثر ملن البنلات، وهو 
ملا يدفلع الكثري ملن العائالت 
عنلد  اإلجهلاض  إىل  الصينيلة 
معرفلة جنلس الجنلني يف حال 
كانلت أنثى حتلى يومنلا هذا. 
وتحكلي الروايلة قصة سليدة 
صينيلة تعيش يف إحدى املناطق 
وتتنلاول  بالصلني،  النائيلة 

تجربتها يف اإلجهاض.
وكان مو يان قد فاز مؤخرا 
يف  األدبيلة  دان  ملاو  بجائلزة 
الصني، وهلو دليل عى االنفتاح 
ملناقشلة  الصلني  يف  الحاصلل 

هذا النوع من املوضوعات.وإضافة إىل مو يان، رشلح لهذه الجائزة كل من: الشلاعر 
واملغني األمريكي بوب ديالن، والكندية أليس مونرو، واألمريكي فيليب روث، والياباني 

هاروكي موراكامي.
وكان كل من ديالن وموراكامي من املرشلحني لنيل الجائزة العام املايض، ولكنها 

كانت من نصيب السويدي توماس ترانسرتومر.

نوبل لآلداب للصيني مو يان اهلواتف النقالة خالل 100 عام.. كيف ستبدو ؟

تتتغستتل يتتديتتتهتتا 300 متتترة وتستتتتحتتتم 25 متتترة يتتوميتتتا !

حكيمة أعشاب متارس مهنتها منذ أكثر من 70 عامًا


