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كردستــان: أسلحــة صــدام لـــم تكــن ختيفنــا !!!

          المستقبل العراقي / خاص
كش�ف خبير صحي أممي في منظمة الصحة العالمية س�يد جعفر حس�ين 
ع�ن إن قنان�ي مياه الش�رب وعب�وات الطع�ام القادم�ة من إقليم كردس�تان 
تحمل مرض الكوليرا، مؤكداً إن الوباء تم اكتش�افه س�نة 2009 في محافظة 
الس�ليمانية. وقال مصدر ل�”المستقبل العراقي” إن حسين ألقى محاضرة في 
مجل�س النواب أمس وبحضور جميع أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية قال 
فيها إن السليمانية هي مصدر وباء الكوليرا، ومنها ينتشر الى وسط وجنوب 
العراق. وأشار الى إن هذا الوباء المستوطن في العراق تم اكتشافه سنة 2009 
في الس�ليمانية وبعض مناطق محافظة كركوك، محذراً المؤسس�ات المعنية 
ووس�ائل اإلعالم من إن “الخطر يكمن في قناني مياه الشرب وعبوات الطعام 

القادمة من إقليم كردستان”. 

الكولريا »تنبع« من دوكان 
وتنتقل عرب قناين مياه الرشب !!

           المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مص�در مطل�ع أن تج�ارة الحبوب 
المخدرة أخذت تنمو بش�كل غير متوقع محليا 
في ظل اش�تراك مافي�ات كبيرة في تغذية هذه 

التج�ارة واإلف�ادة من عوائده�ا للتأثير في المجتمع خاصة على ش�رائح المراهقين والش�باب، 
إضافة إلى إبعادها الخطيرة األخرى. وبين المصدر في تصريح ل�”المستقبل العراقي” أن قرابة 
2 ط�ن م�ن الحبوب المخ�درة، تدخل يوميا إلى البلد وتنتش�ر عبر المحافظ�ات وفي بغداد وهي 
م�ن أنواع العقاقي�ر المخدرة والتي تؤث�ر في العملي�ات العقلية لدى من يتعاطاه�ا وتؤدي إلى 
اإلدمان والجنوح نحو الجريمة.  فيما تؤكد تقارير أمنية وجود ش�بكات واس�عة جدا إلدارة هذه 
العمليات تش�مل ضباطا ومراتب من جهات أمنية متنوعة، فضال عن مدراء دوائر معنية، منوها 
ب�أن األموال التي تدرها تجارة الممنوعات تش�كل حجما نقدي�ا ضخما يتم تداوله بين تجار هذه 
السوق.وأكد المصدر أنهم يحظون بحماية وحصانة من قبل مسؤولين كبار، وهي عملية تزاوج 
بين المافيات، وبين الساس�ة لتأمين الخطوط المخفية للعمليات المش�بوهة في شتى المجاالت 
من بينها هذا الميدان الخطير الذي ينخر جس�د المجتمع ويؤس�س لمجتمع منحل يدمن ش�بابه 
ومراهق�وه حبوب الهلوس�ة والتخدير. المص�در أكد ان تلك التجارة تغذيه�ا جهات خارجية من 
بينها إس�رائيل وتركي�ا وتورد للعراق تلك الم�واد لتجني مقابلها عمالت صعب�ة بمبالغ خيالية، 

وإضافة إلى الضرر االجتماعي فان هنالك ضرر اقتصادي كبير.

           المستقبل العراقي/ خاص 
كشف مصدر سياسي عن تحركات سياسية مكثفة يقودها عضو قيادة قطرية في حزب 
األحمد.وبين  يونس  جناح  إطار  في  اآلن،  ينشط  العضو  أن  إلى  مشيراً  المنحل،  البعث 
المصدر في تصريح خص به “المستقبل العراقي” أن التحركات تتضمن فعاليات سياسية 
ومؤتمرات عشائرية تبدو ظاهريا أنها مساندة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، لكنها 
في الحقيقة تهدف لزعزعة العملية السياسة، والتثقيف بأفكار وتوجهات حزب “العودة” 
في  مقيمة  سياسية  شخصية  أن  المصدر  المنحل.وتابع  “البعث”  لحزب  الشرعي  الوريث 
بغداد تنفذ توجيهات البعثي المشار إليه أعاله، ويقوم بتلك الفعاليات والنشاطات، إضافة 

لالجتماعات واالتصاالت المتواصلة مع أغلب األطراف السياسية في البالد.

حراك مغلف »بدعم احلكومة« يديره 
قيادي يف »البعث املنحل« !!
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األسدي: خلية سعودية إلدارة 
اإلرهاب وهتريب املعتقلني

من االنقالبات العسكرية إىل الربيع العريب.. النتائج واحدة !!

مذكرات قبض تفجر أزمة وحاالت هروب !!

اطنان من املواد املخدرة تدخل وتوزع
 يف العراق يوميًا !!

بيكروفت يتسلم مهامه 
سفريًا لواشنطن يف بغداد

البرصة حتتاط الحتامالت 
اهنيار سد املوصل !!
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              تكش��ف بالوثائ��ق اص��رار االتص��االت عل��ى التعامل مع »ن��وروز تي��ل«  !!

! ل��ى مدير ش��ؤون الموقوفين ! البص��رة نح��و فقدان األمن.. االختط��اف يمتد إ

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

الربملان يتسلم مسودة قانون 
تعديل قانون التقاعد املوحد

مــعــارك السيــارات حتـكــم 
شـــوارع بــغـــداد !!

الحــراك الشعبــي السعــودي فـي طريقـه 
لتقـويض نظــام الحكــم

 ص 3 

ن��ي الخ��رف ل��� 94.. وول��ي العه��د يعا لمل��ك في ا ا

اخلالف املطلق 
مفسدة مطلقة.. 
متى نتحرر من 
جربوت القوى 

النافذة  ؟!
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         بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف الوكيل األقدم لوزارة الداخلية عدنان االس�دي بأن الس�فارة السعودية ش�كلت خلية أزمة 
إلدارة العمليات اإلرهابية في العراق، مشيرا إلى أن أولى عملياتها كانت تهريب سجناء سجن تكريت.
وقال االس�دي أن«معلوماتنا تؤكد عقد الس�فارة الس�عودية ف�ي العراق والتي مقره�ا في العاصمة 
األردني�ة عم�ان، اجتماعات مكثفة مع قادة اإلره�اب المطلوبين للعراق«، الفتا ال�ى ان هناك تمويال 
مالي�ا ضخم�ا للمجاميع اإلرهابية يأتي من بع�ض التجار في دول عربية في المنطقة وبتس�هيل من 
بع�ض هذه الدول.وأض�اف »ان قادة تلك الدول يقولون انه ال علم لهم بذلك، ولكن الوقائع تثبت عكس 
ذلك«، مؤكدا ان األجهزة األمنية في هذه الدول تغض النظر عن هذه التحركات برغم العلم بها. وحمل 
االس�دي السفارة الس�عودية مس�ؤولية العمليات اإلرهابية األخيرة في العراق، مش�يرا إلى ان هناك 
»مجاميع تتسلم أمواال من بعض السفارات، اذ يذهب الشخص الى سفارة ويتسلم صكا ماليا مرسال 

إليه من قبل تجار في دول هذه السفارات«.

نش��رته لما  تأكيدًا 

          المستقبل العراقي/ خاص  
أفاد مصدر مقرب من زعيم قبلي أن األخير الذي تربطه عالقة قوية الصلة بطارق 
الهاش�مي عن، اجتماع ثالث�ي، ضم ذلك الزعيم القبلي الذي يحم�ل لقب أمير، مع كل 
من طارق الهاشمي وعزت الدوري في تركيا، مشيرا إلى أن االجتماع ُعقد في منطقة 
حدودي�ة برعاي�ة مخابراتية، حي�ث تباحث الثالثة ف�ي أهم الخط�وات التي يجب أن 

يمضوا فيها في المدة المقبلة إلس�قاط الحكم »الشيعي« في العراق ممثال برئيس الوزراء نوري المالكي.
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أكد في تصريح خص به »المستقبل العراقي« أن األطراف الثالثة 
اتفق�وا عل�ى اجتماع ثان خالل العيد، على أن يتم في مدينة ده�وك برعاية جهة كردية نافذة، بعد أن تعهد 
األمير العش�ائري بش�يوخ ثالثة عش�ائر مهمة، لينضموا الى االجتماع، فيما تعهد الدوري بأن يقدم جردا 
كامال بمصادره المالية التي بمقدوره توفيرها، وتعهد الهاش�مي خالل االجتماع أن يأتي بكتاب رسمي أو 
وثيقة تبين وتؤكد أن تركيا ستس�اند الجهد المسلح مخابراتيا، أو أي نشاط تتفق عليه هذه األطراف بغية 
إسقاط حكومة المالكي واإلتيان بحكومة أخرى ال يهم أن كانت الصبغة العامة لها »شيعية« لكن األهم أن 

تكون المحركات الفعلية لها »سنية« مع توفير ضمانات خاصة بالكرد، بحسب المصدر نفسه.

تركيـا ترعى اجتامعـًا للهاشمـي والـدوري
 إلسقــاط احلكومــة !!
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التحــدي السـوري.. وتعـقـيـدات 
التـدخـل العسكـري
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االندبندنـت: تزايــد مضطــرد فـي أعـداد 
الوالدات املشوهة يف العراق

األصفر الرنان 
يف ميزان 
الصياغة 
والتشكيل
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

هل سأل السياس�يون أنفسهم يوما، 
الخالف�ات  ويكرس�ون  يختلف�ون  وه�م 
في م�ا بينهم، كم�ا لو انها أقدار وس�نن 
وقواني�ن نهائية، ع�ن الحاج�ة للخالف، 
والتش�بث بالمواقع التي ه�م فيها، وعن 
النهاي�ات الت�ي يمكن ان ي�ؤول إليها أمر 
الدول�ة والتجربة الوطنية فيم�ا لو بقيت 
تلك الخالفات جاثمة عل�ى صدورنا.. هل 
س�تحمينا األسلحة الروس�ية ام السفارة 
الجمه�وري،  القص�ر  ق�رب  األميركي�ة 
ام انن�ا س�نحمل الس�الح عل�ى ظهورن�ا 
ونقاتل كتائب النص�رة والتوحيد األردنية 
والس�ورية والمغربي�ة والجزائرية دفاعا 
ع�ن أنفس�نا وأهلين�ا وأعراضن�ا، وع�ن 
التجربة التي دفعنا أعمارنا ثمنا لنصرتها 
وفجره�ا الوطن�ي في حال بق�ي الخالف 

مستفحال واألزمة قائمة؟!.
يفك�رون  ال  السياس�يون  اخوتن�ا 
بالنهايات وعواقب هذا الفساد السياسي، 
التجرب�ة،  م�زاج  يفس�دون  ورج�ال 
وحكومته�ا،  ووزاراته�ا،  ومس�تقبلها، 
وناس�ها، وهم يحس�بون انهم يحسنون 
صنع�ا، ويتص�ورون انهم إنم�ا يتقاتلون 
ف�ي اط�ار نظ�ام اجتماع�ي وسياس�ي 
متماس�ك، وان التحدي�ات الت�ي يم�ر بها 
العراق الجديد س�تنتهي، وسيعود العراق 
بهيا، وكبي�را، ومهما، برغم كل التحديات 
المحيطة، وهو كالم ال يصمد أمام الواقع 
وال يمكن تصديقه بسبب التحدي الكبير، 
والفس�اد الش�رس ال�ذي يقابل�ه من قبل 
القوى السياسية التي يأكل بعضها بعضا، 
ويتمنى كل طرف ان يسقط الطرف اآلخر 

ويعتقله بظرف ساعة!.
مس�توى الخالف�ات القائم�ة ال تبني 
نظاما مس�تقرا، وال تط�ور منظومة قيم 
سياسية قادرة على الصمود بوجه ابسط 
تحد، وال تنقذ ش�عبا م�ن هجمة عدوانية 
تقوده�ا قوى الش�ر والتكفير ف�ي العالم 
العرب�ي واإلس�المي ضدن�ا، ألننا أسس�نا 
نظاما مختلفا عن النظم العربية الحالية، 
وأرحنا أنفس�نا من ربيع عربي يطال بنية 
النظ�ام السياس�ية واالقتصادية وتركيبة 
رجال�ه.. ان ه�ذا المس�توى م�ن الخالف 
سيمزق أمرنا ودولتنا وحكومتنا ويجعلنا 
عاجزي�ن عن التصدي، غي�ر قادرين على 

حماية النظام والناس والحدود، والمشكلة 
ان فريقا من السياسيين وبرغم إحساسه 
بالخطر الداه�م للحدود والن�اس والبنية 
والنظ�ام يتحدث عن عدم المش�اركة في 
بن�اء النظ�ام السياس�ي او الش�راكة في 
الدفاع عنه بحجة إعطاء الفرصة لحكومة 
المالك�ي بتنفيذ متطلب�ات اإلصالح، وهو 
يع�رف ان اإلصالح سيس�تغرق وقتا ليس 
اقل من الوقت الذي تش�كلت فيه حكومة 
المالك�ي الثاني�ة، وربما يمت�د الى نهاية 
عم�ر الحكومة الحالية له، ولن يتحقق ما 
دام�ت ه�ذه الذهنية مس�يطرة على الكل 
وتدفع باالتجاه المعاكس  لمش�روع بناء 

الدولة!.
أيها األخوة المختلف�ون مع المالكي 
في كل ش�يء..هل تتحسس�ون مستوى 
التحدي الذي يحيط بنا وبتجربتنا الوطنية 
وبالدول�ة، اتركون�ا م�ن حكوم�ة ن�وري 
المالك�ي حت�ى ال يق�ال اننا نداف�ع عنها 
او عن�ه ؟!.هل تعرف�ون ان الم�اء يجري 
من تح�ت أقدامك�م، وانتم س�ادرون في 
الخالف، ال تعرفون إال كيف يصبح الصباح 
لتصل�وا الى مجلس الن�واب، وتقفوا أمام 
الكامي�رات التلفزيونية ناش�رة الغس�يل 
وفاضح�ة الرج�ال والنس�اء والملف�ات، 
لتعلن�وا مواقفكم ضد المالكي، وتنش�روا 
الغسيل بما ال يحدث نظير تلك المسرحية 
الفضائحي�ة الكبيرة والمك�رورة والمملة 
ف�ي اية تجرب�ة نظيرة.. ه�ل تعرفون ان 
الع�دو يراقب كالمكم وعنترياتكم التي ما 

قتلت ذبابة ؟!.
انا مع اإلعالم الحر� وتأس�يس جبهة 
معارض�ة برلماني�ة كبي�رة ف�ي مواجهة 
الحكوم�ة، لكي ننتهي من سياس�ة رجل 
في المعارضة، ورجل في السلطة، لكنكم 
ال تفعل�ون ذل�ك، وم�ن هنا، يأت�ي الكالم 
نشرا للغسيل، وليس كالما في المعارضة 
الحقيقي�ة، وربم�ا كان من أم�ر التمادي 
ف�ي النش�ر واإلع�الن، والعم�ل بقواني�ن 
المعارضة الفنزويلية ان قام على مشروع 
الهدم المنظم للدولة من على منبر مجلس 
النواب مش�روع آخر يتمدد على مس�احة 
عريض�ة م�ن المواق�ع االلكتروني�ة التي 
تنش�ر أس�رار الدولة والبيانات الرس�مية 
والكتب الديوانية الصادرة في اليوم الثاني 

من صدورها!.
الوثائ�ق لإلع�الم  م�ن اوص�ل ه�ذه 

االلكتروني ايها السادة ومن الذي يشتغل 
عل�ى تطوي�ر ه�ذا اإلع�الم المم�زق في 
كل لحظ�ة وثاني�ة وس�اعة في الس�احة 
العراقي�ة وم�ا الهدف االس�تراتيجي الذي 
يش�تغل عليه القيمون عل�ى هذا اإلعالم.. 
ه�ل ه�و التطوي�ر والح�رص والتنمي�ة 
الطبيعية للحس الوطن�ي وكيفية حماية 
الدول�ة م�ن األخط�ار، ام ه�و مش�روع 
مبرم�ج يقع ف�ي محورين، أم�ا إضعاف 
الحكوم�ة وإس�قاطها، ليأت�ي بديل آخر 
مكرور عن النظام المباد، او نشر الفساد 
الحالي للحكومة؟!.نحن نس�ير بأنفس�نا 
ال�ى التهلك�ة دون ان نراع�ي الحد األدنى 
م�ن تحذي�ر الله ف�ي التهلك�ة "وال تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة"، وال نعمل في اطار 
تنقية األج�واء من دن�س التنظير الفارغ 
والعنتريات السياس�ية والخط�ب الرنانة 
التي تدعو الى التق�وى والزهد بالمنصب 
والترفع عن ش�هوة السعي وراء الكرسي 
ف�ي العل�ن، ونحن نتقاتل عليه في الس�ر 
تفضحن�ا في هذا اإلط�ار هواتفنا وكتبنا 
الرس�مية التي نرفعها للجهات العليا وما 
تفعل�ه الموباي�الت السياس�ية ف�ي الليل 
اكبر مما تفعله المحاضرات الثقافية في 

النفوس ..في وضح النهار!.
ه�ذه الم�رة دعوني ان�ا ككاتب أقوم 
بمهمة اإلفصاح عن مكنوناتكم وغاياتكم 
وما تس�عون الي�ه في اطار ه�ذا الخالف 
ال�ذي ال ينته�ي بينك�م وبي�ن خصومكم 
التالي..ايه�ا  العراق�ي  للش�عب  ألق�ول 
العراقي�ون الجماع�ة "يتعارك�ون" على 
الحصص تحت غطاء الحرص على الوطن 
الجماعي�ة  واألم�ة والش�هداء والمقاب�ر 
ولي�س هنالك أدنى مس�توى من الحرص 
على أهدافكم وأحالمكم البسيطة في بناء 
وطن يجمعكم ويحميكم من عدوان القوى 
التكفيري�ة ال اس�تثني أحدا منه�م ألنهم 
غارق�ون الى آذانهم بخطيئة المحاصصة 
الحزبية والسياس�ية والطائفية وواجبكم 
العم�ل عب�ر صنادي�ق  العراقي�ون  ايه�ا 
االقتراع بإزالة الس�يئ وانتخ�اب الصالح 
النظي�ف وانتم تعرف�ون كي�ف تنتخبون 
الصال�ح والطيب والنظي�ف ألنكم صرتم 
عل�ى دراية تامة بالصالح وعلى دراية اتم 

بالطالح والحرامي!.
ايه�ا العراقي�ون انت�م مدع�وون الى 
تحرير النفس م�ن جبروت القوى النافذة 

وهي متعددة األش�كال واألنماط لتصنعوا 
بايديك�م غدك�م ومس�تقبلكم بعي�دا عن 
كالمه�ا المعس�ول ع�ن الحري�ة والعدالة 
االجتماعية والقانون والمس�اواة والرخاء 
والن�اس يأكله�ا الج�وع جن�ب مكاتبها 
المش�يدة من جماجم الشهداء والجرحى 
وس�نوات العمل والكفاح وانتم تعرفونهم 
واح�دا واحدا وإذا ل�م تأخذكم الغيرة على 
وطنك�م اليوم فان هذه الق�وى المهيمنة 
الناف�ذة بالخط�اب الروح�ي واس�تخدام 
نافذة التاري�خ مرة وبخطاب الرهان على 
اإلقليم�ي وبن�اء بلد مدج�ج بالخوف من 
المخبر السري مرة أخرى ستستولي على 
أرواحك�م بحيث س�يمتد تأثيرها الفكري 
والعق�دي الى درجة ال تس�تطيعون معها 

فعل ش�يء إال بأمرها وهي معادلة "سيد 
وعب�د" تس�عى تلك الق�وى ال�ى إحرازها 
ف�ي المجتمع العراق�ي بعد ان وصلت من 
خالل استغفاله بدايات التغيير الى الحكم 
الطائفي�ة والمذهبية  الورقة  باس�تخدام 
..والل�ي مينتخب القائم�ة الفالنية اإلمام 

علي ميرضه عنه وزوجته تحرم عليه!!!.
انتم ش�عب الجبارين وأمة الحس�ين 
ولستم امة هذا او ذاك فارتفعوا الى درجة 
بحج�م  وكون�وا  التاريخي�ة  المس�ؤولية 
المهم�ة واخلق�وا الع�راق ال�ذي تريدونه 
ال الع�راق ال�ذي يريده ق�ادة المحاصصة 
الطائفي�ة والحزبية مم�ن يرقصون على 
أش�الء قتالكم وجرحاكم بع�د كل اختراق 
امني. ان مستقبل وجود نظام ديمقراطي 

يحم�ي الناس ويحف�ظ الحقوق ويصون 
الحري�ات ويقاتل من اج�ل األمة وينتصر 
ويمه�د الطريق لقيام امة قوية مثل األمة 
او  الصيني�ة  او  األمريكي�ة  او  الروس�ية 
البريطانية او األمة اإليرانية التي أسقطت 
اعت�ى إمبراطورية اس�تعمارية وش�ركة 
احتكارية في الش�رق األوس�ط إنما يقوم 
على أكتافكم انتم كما فعلت األمم األخرى 
ولم ينب�ن نظام ديمقراط�ي ويتحول الى 
جن�رال خطي�ر ومرع�ب وممهد للس�الم 
واألم�ن ويفرض ش�روطه وقوانينه بقوة 
الح�وار والتمكي�ن بالمحاصصة وهذا لي 
وهذا لك قدر م�ا ان بني من خالل مراعاة 
الفكري�ة والسياس�ية  النهض�ة  ش�روط 
واألخالقي�ة الت�ي تح�دث عنه�ا المرجع 

الش�هيد محم�د باق�ر الص�در والمهاتما 
غاندي وماوتس�ي تونغ واإلمام الخميني 
ومال�ك بن نب�ي وتوينبي، وتل�ك ثقافة ال 
تدرس في الخاليا الحزبية ألوساط القوى 
النافذة، بل تس�تطيعون انتم اس�تلهامها 
بالق�راءة والتفح�ص واالن�دكاك اليومي 
بالفكرة وبالتجارب اإلنس�انية المحيطة، 
يعتم�د  ال  حقيق�ي  ع�ام  رأي  وتش�كيل 
بالض�رورة عل�ى هيمن�ة وأم�وال ومنابر 
الق�وى النافذة بل يعتم�د على امكاناتكم 
انتم وما لديكم من طاقات وتجار ورجال 
وأس�اتذة  ومفكري�ن  ومثقفي�ن  أعم�ال 
وجامعيين ورجال دين ومنظمات مجتمع 
مدني ش�ريطة ان تكون مستقلة وليست 

مرتهنة لذات القوى السياسية الحوتية!.

اخلالف املطلق مفسدة مطلقة.. متى نتحرر من جربوت القوى النافذة  ؟!

               بغداد/ المستقبل العراقي

تس�لم وزير الخارجية هوش�يار زيباري أوراق اعتماد السفير الجديد للواليات 
المتح�دة األميركية في العراق، مؤكدا حرص الحكوم�ة العراقية على تقديم الدعم 
والمس�اندة المطلوبة لعمل الس�فارة. وقالت ال�وزارة في بيان تلقت "المس�تقبل 
العراق�ي" نس�خة من�ه, إن "وزي�ر الخارجية هوش�يار زيباري إس�تقبل الس�فير 
الجدي�د للواليات المتحدة األميركية روبرت س�تيفن بيكروف�ت"، مبينة أن "األخير 
س�لم زيباري نس�خة من أوراق اعتماده لدى العراق". وأضافت وزارة الخارجية أن 
"زيب�اري أكد خالل اللق�اء حرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم والمس�اندة 
المطلوب�ة لعمل الس�فارة في البالد من اجل تعزيز التعاون بين البلدين والش�عبين 
الصديقين".وكان البيت األبيض أعلن في أيلول الماضي عن تعيين روبرت بيكروفت 
أول س�فير للوالي�ات المتحدة يتولى مهامه ف�ي العراق منذ انس�حاب آخر الجنود 
األميركيي�ن البل�د في كانون األول الماضي. وس�بق لبيكروف�ت ان عمل في العراق 
كقائ�م باألعمال بعدما كان المس�ؤول الثاني في الس�فارة منذ 2011، وهو خريج 
جامعة بريغام يونغ المورمونية "يوتاه" وبيركلي "كاليفورنيا"، وقد عمل س�فيرا 
في األردن من 2008 الى 2011 بعد عمله في السفارتين األميركيتين في السعودية 
وسوريا، وس�بق له ان عمل كمساعد تنفيذي الثنين من وزراء الخارجية األميركية 

في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش هما كولن باول، وكوندوليزا رايس.

                بغداد/ المستقبل العراقي

كشف مصدر امني مسؤول عن 
اعتقال 22 مطلوب�اً من بينهم وزير 
إعالم دولة العراق اإلسالمية بعملية 
مؤك�داً  الموص�ل،  ف�ي  عس�كرية 
ان ق�وات الجي�ش قام�ت بتحري�ر 
مختطف في العشرينيات من عمره.
وق�ال المص�در إن "قوة عس�كرية 
ش�نت صباح أمس حملة عس�كرية 
في ناحي�ة الرش�يدية واعتقلت 22 
مطلوب�ا لألجهزة العس�كرية بينهم 
وزير اإلعالم بدولة العراق اإلسالمية 
المدعو "خل�ف جيجان"، والصادرة 
ض�ده مذك�رة اعتق�ال قضائية منذ 
ع�ام 2010". وأوض�ح المص�در ان 

"المعتقلي�ن مطلوبون لدى األجهزة 
العسكرية بمذكرات قضائية تدينهم 
لع�دة أعم�ال إرهابية أبرزه�ا القتل 
والتفجيرات التي شهدتها المحافظة 
"الق�وات  ان  مضيف�اً  مؤخ�را"، 
العس�كرية قامت بتحرير مختطف 
ف�ي العش�رينات م�ن عم�ره يعمل 
كاسبا كان مس�لحون مترجلون قد 
اختطفوه من مقر عمله في منطقة 
السكر شرقي الموصل قبل ثالثة أيام 
من تحري�ره من قب�ل الجيش، الذي 
اقت�اد المعتقلي�ن الى مق�ر الفرقة 
معهم".وكان�ت  للتحقي�ق  الثاني�ة 
محافظة نينوى قد شهدت الخميس 
بمنطق�ة  مح�ام  مقت�ل  الماض�ي 

المكاوي وسط مدينة الموصل.

بيكروفت يتسلم مهامه سفريًا 
لواشنطن يف بغداد

اعتقال 22 إرهابيًا بينهم وزير إعالم 
اإلسالمية" العراق  "دولة 

             بغداد / المستقبل العراقي  

ما زالت دعوة رئيس المجلس األعلى اإلس�المي الس�يد 
عم�ار الحكي�م لتش�كيل حكوم�ة أغلبي�ة تش�اركية تلقى 
قبوالً واس�عاً لدى العديد من السياس�يين العراقيين. وأطلق 
الحكيم دعوته تلك بعد أن أدرك ش�به استحالة وصول الكتل 
السياسية الى توافق تام من شأنه توجيه أداء الدولة بشكل 
س�ليم. وفي ظل انعدام الثقة بين تلك الكتل، ظهرت دعوات 
من قبل نواب عن ائتالف رئيس الوزراء نوري المالكي تنادي 

بتش�كيل حكوم�ة أغلبي�ة سياس�ية وإنهاء الموض�وع، إال 
إن حكوم�ة من ه�ذا الطراز، يعّدها البع�ض انقضاضاً على 
العملية الديمقراطية في العراق، األمر الذي دفع الحكيم الى 
اقتراح تشكيل حكومة أغلبية "تشاركية" تستند الى شراكة 
مكونات يتصدى فيها فريق منس�جم من تيارات سياس�ية 

عديدة تمثل المجتمع العراقي. 
وق�ال النائب ع�ن التحالف الوطن�ي ج�واد البزوني إن 
"حكوم�ة الش�راكة الوطني�ة غي�ر المدروس�ة والتوافقات 
أثبتت فش�لها ألنها أس�همت ف�ي تعطيل العم�ل البرلماني 

والحكومي، لذلك البد من إيجاد الحلول الالزمة لمعالجة هذه 
الحكومة". وأضاف ان "األطراف السياس�ية يجب ان تكون 
على فريقي�ن، األول يمثل الحكومة و يق�ود العمل، والثاني 
مع�ارض يقوم بمراقبة أداء الحكومة والحرص على إتمامه 
بالش�كل الصحيح الذي يمنع تعطي�ل العمل الحكومي الذي 

يجري اآلن". 
وأوض�ح البزون�ي أن "الظ�روف الحالية مهي�أة إلقامة 
حكومة أغلبية سياس�ية تشاركية ألن اغلب الكتل منقسمة 
عل�ى نفس�ها، وبالتال�ي فإن كل قس�م يمكن�ه العمل على 

جانبي الحكومة والمعارض�ة بحيث ال يكون هناك تهميش 
ألي طائف�ة أو مكون معين". فيما وص�ف النائب عن كتلة 
المواط�ن حبي�ب الطرف�ي دع�وة الحكي�م بأنه�ا "رائعة" 
وكفيلة بحل األزمة السياس�ية. وق�ال الطرفي إن "التدهور 
الذي تش�هده العملية السياس�ية في العراق سببته حكومة 
الش�راكة الوطنية التي أثبتت فش�لها في قي�ادة العراق في 
الفترة الحالية، ما أدى إلى ضرورة العمل على إنشاء حكومة 

أغلبية تشاركية". 
وأش�ار إلى أن "دعوة الس�يد عمار الحكيم الى تش�كيل 

حكوم�ة أغلبي�ة تش�اركية دقيقة ومتماش�ية م�ع الواقع 
العراقي وات�ت بالعالج الفعل�ي لألزمة السياس�ية"، مؤكدا 
أن "هن�اك ترحيبا نيابي�ا واضحا بهذه الدع�وة ما يدل على 
مح�اكاة هذه الدعوة للواقع السياس�ي ف�ي العراق". وتابع 
الطرف�ي ان "الس�يد عم�ار الحكيم عود العراقيين، ساس�ة 
ومواطنين، عل�ى إطالق مبادرات ودعوات متميزة، باألخص 
دعوته لتش�كيل حكومة أغلبية تش�اركية والتي تشكل حال 
ناجعا لألزمة السياس�ية خاص�ة اذا ضمت الحكومة اطرافا 

معارضة كما هو معمول في باقي دول العالم".

           المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال مصدر من المعارضة الس�عودية إن التحرك 
الش�عبي المتنامي بس�رعة س�يتفوق على حسابات 
العائل�ة الحاكم�ة بش�أن تول�ي الحكم، الفت�اً إلى أن 
المل�ك عبد الله بن عبد العزيز يبلغ من العمر 94 عاما 

وقدراته العقلية محدودة، وان ولي عهده س�لمان بن 
عبد العزيز مصاب بمرض الزهايمر.

وكش�ف المصدر ع�ن معلومات تتعل�ق بالعائلة 
الحاكم�ة ف�ي الس�عودية مؤك�داً أن هن�اك توقعات 
بتعرض الملك عبد الله النتكاسة صحية كبيرة في اي 
لحظة خاصة بع�د تعرضه لنوبتين قلبيتين باإلضافة 

الى األمراض الكثيرة التي يعاني منها.
وأش�ار الى ان الملك بس�بب حالته الصحية جهز 
قص�ره وطائرته وكل األماكن التي يذهب اليها بوحدة 
عناي�ة مرك�زة وأطباء على م�دار الس�اعة، مؤكداً ان 
قدرات المل�ك العقلية محدودة، مبين�اً ان "الملك عبد 
الله برغ�م محدودية قدراته العقلي�ة اال ان طول مدة 

وج�وده وليا للعهد ثم ملكا أعطاه هيبة يس�تطيع ان 
يحس�م بها األمور مادام على قيد الحياة". وشدد على 
ان المل�ك "مهووس" بوضعه الصح�ي، وال يفكر في 
ح�ال البالد من بع�ده برغم علمه بإصاب�ة ولي العهد 
بالزهايمر.وتط�رق المصدر الى وض�ع األمراء الكبار 
ف�ي العائلة الحاكمة وطموح الجي�ل الجديد للوصول 
الى ع�رش المملكة، مؤكداً ان هيئة البيعة هي الجهة 
الوحي�دة التي تنظم ش�ؤون آل س�عود ولي�س لديهم 
هيئ�ة أخرى او ش�خص يلج�أون له لحس�م القضايا 
الكب�رى مثل المل�ك ووالية العهد، مش�يراً ال�ى ان آل 
سعود ال يعقدون لقاءات دورية للنقاش والتفاهم في 
ش�ؤون البالد او حتى بشؤونهم االجتماعية الداخلية، 
الفت�ًا .ال�ى ان متعب بن عب�د الله وخالد بن س�لطان 
ومحم�د بن نايف من اكثر المتنافس�ين على الوصول 
ال�ى س�دة الحك�م. وذك�ر ان متع�ب رئي�س الحرس 
الوطن�ي اعد خطة وصفها بالذكية اس�تفاد فيها من 
خالد التويجري كضابط اتص�ال مع أميركا، موضحاً 
أن خطة متعب هي ان يتبنى ملكية دستورية ويصبح 
خالد التويج�ري رئيس وزراء بدع�م أميركي، خاصة 

وان التويجري لديه رجال في كل الوزارات.
واعتب�ر ان محمد ب�ن نايف بن عب�د العزيز وزير 
الداخلي�ة يتمتع بميزة يمك�ن ان تؤهله لتولي الحكم 
م�ن خالل وق�وف العائل�ة الحاكمة ال�ى جانبه وذلك 
لقمع�ه كل المعارضي�ن، خاصة وان�ه يتحكم في كل 
القطاع�ات األمنية الق�ادرة على التواج�د باي مكان 
بحجة حماية األمن وقادرة على االعتقال والمطاردة، 
والتي تتميز عن القطاعات المسلحة األخرى بأنها في 

حالة استعداد كامل، حسب قوله.
وأض�اف المصدر ان "آل س�عود يعتبرون حس�م 
الصراع على الحكم مرتبطا باألسرة الحاكمة وأميركا 
فقط اما القوى الشعبية فدورها ثانوي ال يستحق ان 
يلتفت اليها في حس�ابات الصراع"، معتبراً أن أفضل 
س�يناريو للعائلة في م�ا يتعلق بتول�ي الحكم هو ان 
يتوفى ولي العهد قبل الملك فيختار األخير وليا جديدا 
للعهد بحالة صحية جيدة وعقلية سليمة، مشدداً على 
ان التحرك الش�عبي س�يتفوق على حس�ابات العائلة 
والت�ي تعتقد ان محمد بن نايف هو األقدر على القفز 

على العرش.

الملك في الـ 94.. وولي العهد يعاني الخرف

بعد فشل حكومة الشراكة الوطنية "غير المدروسة"

احلراك الشعبي السعودي يف طريقه لتقويض نظام احلكم

نـواب يعـّدون دعـوة احلكيم لتشكيــل حكومة أغلبيـة تشاركيـة األقرب اىل الـواقع
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجنة المالية في مجلس النواب عن تس�لمها مس�ودة قان�ون تعديل قانون التقاعد الموحد م�ن مجلس الوزراء، 
الفت�ة إلى أنها س�تبدأ الخط�وات األولى لتش�ريعه.وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب “س�نبذل قصارى جهودنا لتش�ريع هذا 
القان�ون وسنباش�ر بالقراءة االولى والثانية، مؤكدة تش�ريعه واصداره الع�ام المقبل”، مبينة ان “اللجنة س�تعلن قريبا عن 
فحوى القانون الجديد بتعديالته ريثما يتم االطالع عليه”، وجددت تأكيدها بالقول ان “االتجاه العام في المجلس مع تشريعه 
الق�رار حق�وق المتقاعدين”، إال أنها اش�ارت إلى “أن القانون بمالمح�ه وتفاصيله وفق ما تم االتف�اق عليه يتضمن توحيد 
روات�ب المتقاعدين القدامى والجدد”.وأوضح نجيب ان “هذا بحد ذاته يحقق مكاس�ب مهمة للمتقاعدين ويس�هم باالرتقاء 
ف�ي رواتبه�م فضال عن حزمة اخرى من القوانين ينضمها قانون التأمين�ات االجتماعية الذي يفيد منه العاملون في القطاع 
الخاص والتامينات الصحية”، مش�يرة إلى أنها “خطوة جديد في مس�يرة هذه الش�رائح لم تشرعها أية حكومة سابقة”.من 
جهت�ه، أكد رئيس جمعية المتقاعدين االنس�انية عبد رضا ش�ياع الحفاظي إن “المتقاعدين المدنيين سيتس�لمون مع دفعة 
ش�هر كانون االول المقبل مبل�غ المئة الف دينار المتبقية من منحتهم البالغة 600 ألف دين�ار”، موضحاً أنها “آخر دفعة من 

هذه المنحة بعد ان تم توزيع مبلغ 500 الف دينار عليهم، وبدفعتين خالل األشهر االربعة الماضية”.

مجلس النواب يتسلم مسودة قانون تعديل قانون التقاعد الموحد
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    المستقبل العراقي / متابعة
تداعيات الوضع األمني في محافظة البصرة أخذت باالتساع هذه األيام، 
ولع�ل اغتيال محافظها الس�ابق محمد مصبح الوائلي ل�م يكن خاتمة تلك 
التداعيات. وش�ملت ظاهرة اختطاف الطفالت التي انتشرت في المحافظة 
مؤخ�راً، مدي�ر ش�ؤون الموقوفين ف�ي مديرية ش�رطة المحافظ�ة. فقد 
كش�ف مصدر امني ف�ي محافظة البصرة امس عن اختطاف مدير ش�ؤون 
الموقوفين في مديرية ش�رطة المحافظة ناصر علي، مش�يراً إلى انتش�ار 
امني مكثف ش�مل معظم األحي�اء بحثاً عنه. وقال المصدر إن “مس�لحين 
مجهولين نصبوا كميناً للعقيد ناصر علي في منطقة الساعي وسط البصرة 
المقابلة لمديرية جوازات البصرة القديمة وتمكنوا من اختطافه”. وأضاف 
المصدر الذي طلب عدم اإلشارة إلى اسمه أن المسلحين  “توجهوا الى جهٍة 
مجهولة وانتشرت مفارز الشرطة وقوات الجيش في الشوارع والتقاطعات 
ونفذت حملة تفتيش بحثاً عن المسلحين”. ويؤشر وقوع العملية في وسط 
المحافظة ال�ى إن للمنفذين قدرة على القي�ام بخروقات “نوعية” إن صح 
التعبير، كما يؤش�ر الى ضعف اإلجراءات األمني�ة، وتواطؤ بعض العناصر 
األمني�ة مع تل�ك المجاميع ربما. ويأتي اختطاف مدير ش�ؤون الموقوفين 
متماش�ياً مع موجة “تهريب” السجناء التي اجتاحت السجون العراقية في 
الفترة الماضية، والتي أثبتت التقارير التحقيقية األولية المرفوعة بش�أنها 
تورط سياسيين كبار وجهات خارجية فيها. وكان مصدر سياسي بارز قد 
كشف ل�”المستقبل العراقي” أمس عن أن العمليات التي تستهدف السجون 
والمعتقالت تتم بتمويل س�عودي ودعم مباش�ر من المخابرات السعودية. 
وقال المصدر الذي رفض الكش�ف عن اسمه أن الدعم السعودي لتنفيذ مثل 
هك�ذا عمليات يهدف إلطالق س�راح معتقلين ارهابيين وس�عوديين. وأكد 
المصدر ان “عمليات مرتبة س�تتم قريبا تس�تهدف بع�ض المعتقالت بغية 

إطالق س�راح المعتقلين من اإلرهابيين ومن بينهم السعوديون”، الفتا إلى 
إن “فريق مخابرات س�عودية يشرف على تنفيذ العمليات وتوجيه مجاميع 
من “القاعدة” في العراق باالتفاق مع نواب وساس�ة وضباط”. يش�ار الى 
ان حادث�ة اختط�اف العقيد ناصر علي هي الثانية م�ن نوعها، بعد ان جرى 
مؤخ�را اختط�اف ضابط في االس�تخبارات برتبة مقدم من قبل مس�لحين 
مجهولي�ن وعثر عل�ى جثته في الي�وم التالي بالقرب من مجس�ر الصمود 
وسط مدينة البصرة.إلى ذلك، كشف قائد شرطة البصرة، األحد، عن اعتقال 
ثالث�ة متهمين بح�ادث اغتصاب وقتل الطفلة عبير ف�ي قضاء الزبير غرب 
المحافظ�ة. واختطف مجهولون هذه الطفل�ة القادمة من مدينة الناصرية 
برفقة أس�رتها لحضور حفل زفاف في البص�رة، وعثر عليها مقيدة اليدين 
والقدمين وقد تعرضت لالغتصاب والقتل ب�”طريقة وحش�ية”. وقال قائد 
ش�رطة البصرة اللواء فيصل العبادي إن الق�وات األمنية ألقت القبض على 

ثالث�ة من المتهمين بقتل الطفلة عبير، وقد أدلوا باعترافات تثبت تورطهم 
ف�ي الحادث. وأضاف أن التحقيق�ات جارية معهم واالنتظ�ار لحين تثبيت 
اعترافاته�م قضائياً لكي ينتقل األمر من س�احة قيادة ش�رطة البصرة الى 
القضاء. وكانت حادثة أخرى وقعت في وقت س�ابق شهدت تعرض الطفلة 
“بني�ن” ذات األربعة أعوام الى القت�ل، وتبين بعد ذلك انها تعرضت للخطف 
واالغتص�اب قبل ان تقت�ل على يد احد رجال األمن. ووق�ع ايضا في قضاء 
الزبي�ر. وكان�ت الطفلة قد فقدت قبل ذلك بتاري�خ  16/ 8/ 2012، وبعدها 
ألقت القوات األمنية القبض على الجاني وجرى تقديمه الى القضاء. ويرى 
مراقبون ان العراق يشهد منذ مدة ولم يزل حوادث قتل واختطاف واغتصاب 
ين�در ان تح�دث في أماك�ن أخرى لبش�اعتها، اذ تطال حت�ى األطفال، كما 
ت�زداد عمليات االنتحار. ويرجع مختصون ذلك الى عوامل مرضية نفس�ية 

واجتماعية تستبد ببعض العراقيين بسبب األوضاع القائمة.

نائب يتهم العراقية بعرقلة استجواب 
وزير الكهرباء

            بغداد/ المستقبل العراقي
اتهم عض�و في لجن�ة النفط 
القائم�ة  البرلماني�ة  والطاق�ة 
العراقية بعرقلة اس�تجواب وزير 
الكهرب�اء عب�د الكري�م عفت�ان، 
مؤك�داً أن عفت�ان لم يج�ب على 
التي وجهت  أس�ئلة االس�تجواب 
ل�ه. وقال ع�دي ع�واد إن “الجهة 
إليه�ا  ينتم�ي  الت�ي  السياس�ية 
الكهرب�اء تعرق�ل عملي�ة  وزي�ر 
االس�تجواب”، مبين�اً أن “أس�ئلة 
االس�تجواب التي وجه�ت للوزير 
وبلغت 27 س�ؤاالً ل�م يجب عليها 
حتى اآلن بدعوى مش�اغله”.وعّد 
عواد أن “تحديد موعد االستجواب 
م�ن تخصص هيئة الرئاس�ة التي 
ل�م تح�دد أي موعد حت�ى اآلن”، 
مش�يراً إل�ى أن “وزي�ر الكهرباء 
يح�اول تأجي�ل االس�تجواب إلى 
فص�ل الش�تاء م�ن اج�ل تخفيف 

حدة أزمة الكهرباء”.

   المستقبل العراقي / خاص 
كش�فت مصادر مطلعة أن قرارات إلقاء قبض 
ضد ثالثة وزراء وعدد آخر من المسؤولين تسببت 

حكومية  بأزم�ة 
ف�ي  داخلي����ة 
وزارية،  كابينات 
اذ نشبت خالفات 
كب�ي�رة بي����ن 
كبار  مس�ؤولين 
في�م�ا  بس�ببها، 
آخرون  ه���رب 
إلى خارج العراق 
تس�هيالت  عب�ر 

خاص�ة جدا.المص�ادر أوضح�ت أن أس�ماء ف�ي 
البن�ك المركزي ووزارة الصح�ة ومناصب كبيرة 
لموظفين حكوميين في ش�تى ال�وزارات أدرجوا 
عل�ى القوائ�م، وان هنال�ك تخلخال في السلس�لة 
اإلداري�ة الت�ي كان�ت تتب�ع ف�ي الس�ابق لكس�ر 
الق�رارات الخاصة ب�”المرتش�ين والفاس�دين”.

وتابع�ت المص�ادر إن هذه األنب�اء تأتي في وقت 
أش�ارت فيه تقارير خاصة ال�ى ان هناك عمليات 
إرهابية تعد من اجل تدمير س�د الموصل، إضافة 
إلى تفش�ي وب�اء الكوليرا ال�ذي لفت�ت التقارير 
األولي�ة إلى وجود ش�كوك بأنه ج�اء بفعل فاعل 
ولم يكن بالمصادف�ة، وان قطر وتركيا متهمتان 
بنش�ر الوباء في المنطقة الكردية ومنها ينتش�ر 

الى باقي المناطق.

مذكرات قبض تفجر أزمة 
وحاالت هروب !!

                               تكشف بالوثائق ارصار االتصاالت 
عىل التعامل مع »نوروز تيل« !!

االندبندنت: تزايد مضطرد يف أعداد الوالدات املشوهة يف العراق

          بغداد/ المستقبل العراقي 
اته�م عضو كتل�ة الفضيلة النائب 
حس�ين المرعب�ي بعض السياس�يين 
ببي�ع العراق الى أعدائ�ه، الفتاً إلى أن 

األزمة الحالية ال حل لها.
صحف�ي  تصري�ح  ف�ي  وق�ال 

امس”س�يبقى الع�راق مضطرب�ا اقتصادي�ا وخدماتيا 
وأمنيا مادامت الخالفات موجودة”، مشيرا الى ان “هذا 
هو عين الذي تريده األجندات الخارجية وبمعونة أذنابها 

من بعض السياسيين الذين باعوا العراق ألعدائه”
وأض�اف المرعب�ي ان “ه�ذا المسلس�ل أمامه ثالثة 
خيارات لينتهي، أما اللجوء الى حكومة األغلبية أو اللجوء 
النتخاب�ات مبك�رة أو االنتظار حتى نهاي�ة هذه الدورة 
وتبق�ى الكرة في ملع�ب أبناء العراق فهم سيرس�مون 
وإرادته�م  بوعيه�م  الجدي�دة  السياس�ية  الخارط�ة 

وبإمكانهم إنقاذ العراق من فخ المحاصصة”.

املرعب�ي: سياس�يون باع�وا الع�راق 
ألعدائه !!

     تتمة ص 1
وق�ال الخبير األممي ف�ي محاضرته إن منب�ع الوباء يكمن في 
بحي�رة دوكان بالس�ليمانية، الفتاً الى إن نح�و مليوني متر مكعب 
من المخلفات الملوثة للمعامل وغيرها تصب في نهر دجلة يومياً، 
األمر الذي قد يس�هم في انتش�ار الوباء. وقال إن ذلك ما دعا بغداد 
ال�ى اتخاذ إجراءات بزيادة مادة الكلور بنس�بة تزي�د على ال�%1.5 
من النس�بة الطبيعية، فيما اتخذت السليمانية اإلجراء ذاته. وكانت 
أمان�ة بغداد ق�د ش�كلت غرف�ة عملي�ات لمتابعة وتدقي�ق جميع 
اإلجراءات الخاصة بتشغيل مشاريع ومجمعات التصفية والتوزيع 
للماء الصافي كإجراء احترازي لمنع إنتقال وباء الكوليرا الى مدينة 

بغداد. وتتولى غرفة العمليات تلك مهمة متابعة عمل مشاريع الماء الصافي ومجمعات التصفية والخزانات االرضية 
والتثبت من س�المة الماء الصافي المنتج فيها من الملوثات وصالحيته لإلس�تهالك البشري ووجود كميات مناسبة 

من مادة الكلورين المعقمة الكفيلة بالقضاء على كل أنواع البكتريا المجهرية والميكروبات.

الكولريا »تنبع« من دوكان وتنتقل عرب قناين مياه الرشب !!
           بغداد/ المستقبل العراقي

أش�ارت صحيف�ة ذي إندبندن�ت البريطاني�ة 
إلى تزايد كبير في ع�دد األطفال العراقيين الذين 
يولدون مشوهين، وقالت إن دراسة جديدة تربط 
بين الزيادة في تش�وه األجنة والغزو والعمليات 
العس�كرية التي تعرض�ت له�ا البالد.وأوضحت 
أن الع�راق ش�هد عمليات عس�كرية اس�تخدمت 
فيها ش�تى أنواع األس�لحة، وأن مدينة الفلوجة 
تعرض�ت لهجمتي�ن عس�كريتين مكثفتي�ن قبل 
ثمانية أعوام، مما تسبب في تلوث المدينة ومما 
ح�دا بأهلها إلى تغيير لقبها م�ن مدينة الجوامع 
إلى المدينة الملوث�ة، مضيفة أنه وقبل أن تصدر 

منظمة الصح�ة العالمية تقريره�ا المتوقع بعد 
شهر من اآلن بش�أن آثار الهجوم األميركي على 
الفلوجة، فإن دراس�ة تش�ير إلى ارتفاع حاد في 
عدد المواليد المش�وهين في الع�راق في أعقاب 
الح�رب الت�ي عصفت بالب�الد. وأش�ارت إلى أن 
الع�راق بات يش�هد مع�دالت عالية م�ن عمليات 
اإلجه�اض، وإل�ى مع�دالت مرتفعة م�ن التلوث 
بالرصاص وأبخرة الزئبق السامة، مما يؤدي إلى 
تزايد عدد األطفال الذي�ن يولدون بعيوب خلقية 
تت�راوح بين عي�وب في القلب وخل�ل في الدماغ 
أو تلف في األط�راف، مبينة أن معدالت الوالدات 
المش�وهة تتزاي�د أكثر م�ا يكون كلم�ا اقتربت 

أماكنهم من مدينة الفلوجة الواقعة على بعد 64 
كيلومترا غرب بغداد. ويقول أخصائي الس�موم 
البيئي�ة ف�ي مرك�ز الصح�ة العامة ف�ي جامعة 
ميتش�غان موزغان سافابيس�فهاني -وهو أحد 
أعضاء فريق الدراسة- إن هناك أدلة دامغة تربط 
بي�ن تزاي�د العيوب الخلقي�ة عند أطف�ال العراق 
وتزايد ح�االت اإلجهاض بالهجمات العس�كرية 
التي تعرض له�ا العراق.وأضاف�ت ذي إندبندنت 
أن دراس�ة أخرى أش�ارت إلى أنه تم العثور على 
عي�وب مماثل�ة بي�ن األطف�ال الذين ول�دوا في 
البص�رة بع�د الهجمات العس�كرية التي ش�نتها 

عليها البريطانية.

بعد تأكيد مساسه باألمن الوطني واطاحته بالوزير

         المستقبل العراقي / خاص 
أثبتت وثائق حصلت عليها “المستقبل العراقي” 
إن تعام�ل وزارة االتص�االت م�ع ش�ركة “ن�وروز 
تيل” بقي مس�تمراً حتى بعد قي�ام نّواب من ائتالف 
دول�ة القان�ون، الذي يتزعمه رئيس ال�وزراء نوري 
المالك�ي، بكش�ف وجود فس�اد في صفق�ة الكابل 
الضوئي ال�ذي ُحّول الى الش�ركة المذكورة، والذي 
قالوا عنه إن�ه تم تحويله بضغوطات سياس�ية من 
زعم�اء كبار لمرور هذه الصفقة لصالح ش�ركاتهم 
ومصالحهم، كاش�فين عن تورط ثالثة مس�ؤولين 
بالفس�اد ف�ي وزارة االتصاالت وم�ن بينهم الوزير 
الس�ابق محمد عالوي. وتمثل الوثيقة األولى كتاباً 
رسمياً بعثه قسم ش�ؤون المديريات والشركاء في 
الش�ركة العامة لالتصاالت والبريد، إحدى ش�ركات 
وزارة االتصال، بعثه الى ش�ركة نوروز تيل يخبرها 
فيه إن “اإلمكانية الفنية تتوفر لزيادة سعة المسار 
مأمون-زبير من 42 ميغا الى 48 ميغا على مشروع 
ن�وروز تيل وبحماية.. للعل�م والمتابعة مع مديرية 
اتصاالت الك�رخ ومديرية اتص�االت البصرة التخاذ 
ما يل�زم وإعالمنا بتاري�خ الرب�ط والتفعيل”. ومع 
إن الكت�اب تم توقيع�ه من قبل ردي�ف المدير العام 
وكال�ة بتاري�خ 2012/9/2، إال إن تاري�خ تصديره 
كان ف�ي 9/3، أي ف�ي الي�وم التال�ي م�ن طباعت�ه 
وتوقيع�ه م�ن المدير العام، ويحم�ل العدد 10985. 
وف�ي 9/3، وه�و تاريخ تصدير الكت�اب، عقد ثالثة 
نواب عن ائتالف دولة القانون، هم كمال الس�اعدي 
وإحس�ان العوادي وهيثم الجبوري، عقدوا مؤتمراً 
صحفي�اً ف�ي مجل�س النواب قال�وا في�ه إن “هناك 
مخاط�ر أمنية كبيرة ج�دا ودوالً إقليمية دخلت مع 

هذه الش�ركة، وهي تتجس�س على األمن العراقي، 
وُس�مح لها أن تكون ش�ريكا غير مباشر، وبالتالي 
سيكون جميع ما في العراق من مؤسسات وغيرها 
بي�د هذه الدولة اإلقليمي�ة”، معترضين على “بعض 
السياس�يين لتس�ليم األمن القومي لهذه الشركة”. 
وف�ي اليوم التال�ي، أي في 9/4، وص�ل الكتاب الى 
مرك�ز اتص�االت المأم�ون، حس�ب ما يظه�ر ختم 
ال�واردة للمرك�ز ال�ذي ض�م الع�دد 1455 وتاري�خ 
2012/9/4. األمر الذي يعني إن الكتاب أخذ مجراه 
وإن تع�اون الوزارة مع نوروز تيل ما زال مس�تمراً 
حت�ى ذلك اليوم.ولم يتوقف األمر عن�د هذا الحد، إذ 
حصلت “المس�تقبل العراقي” على كتاب آخر يحمل 
الع�دد 11324 وبتاري�خ 2012/9/10، مبعوث من 
الجهة ذاتها -قس�م ش�ؤون المديريات والشركاء- 
إلى نوروز تي�ل أيضاً نص على إن “اإلمكانية الفنية 
تتوف�ر لزيادة س�عة المس�ار مأمون-زبي�ر من 48 
ميغ�ا ال�ى 54 ميغ�ا محمول�ة عل�ى كارت FE على 
مش�روع نورتي�ل وبحماي�ة.. للعل�م والمتابعة مع 
مديرية اتصاالت الكرخ ومديري�ة اتصاالت البصرة 
وإعالمنا بتاري�خ تفعيل الزي�ادة”. ويتطابق تاريخ 
ص�دور هذا الكت�اب مع تاريخ توقي�ع رديف المدير 
العام وكالة –كالهما ف�ي 9/10-، فيما يظهر ختم 
ال�واردة لمركز اتصاالت المأمون إن الكتاب أس�تلم 
بتاري�خ 9/11، أي ف�ي الي�وم التالي م�ن صدوره، 
وبالع�دد 1526. ويأتي صدور هذا الكتاب بعد س�تة 
أي�ام من تصريح صحف�ي للنائب إحس�ان العوادي 
بتاري�خ 9/5 اعتب�ر في�ه أن عقد نوروز تيل بش�أن 
الكاب�ل الضوئي يعرض األمن الوطني للخطر. وقال 
إن “العقد الذي صادق عليه وزير االتصاالت السابق 

مع ش�ركة نوروز تيل يعرض األمن الوطني للخطر 
ويسمح للشركة بتملك الكابل البحري وإدارته بعيداً 
عن س�يطرة الحكومة”، مبيناً أن “ذلك سوف يمّكن 
من س�رقة المعلومات م�ن الحكوم�ة والمواطنين 
ومنحه�ا إل�ى جهات ق�د تك�ون معادية للع�راق أو 
تحاول إحداث بلبلة ومش�اكل اقتصادية”. وكش�ف 
العوادي عن أن “جمي�ع الجهات الرقابية مثل هيئة 
النزاهة ومكتب المفت�ش العام ومجلس الوزراء قد 
طعنوا بالعقد وطالبوا وزير االتصاالت بفسخه ألنه 
يش�كل خرقاً امنياً وفنياً”، الفتا ال�ى أن “الوزير لم 
يلتزم بذلك”. وأضاف العوادي أن “العراق يسعى إلى 
حماية معلوماته عن طريق الكابل البحري بسيطرة 
الدول�ة ولي�س عن طري�ق الش�ركات”، معتب�راً أن 
“المكالمات والمعلومات العراقية حالياً مكش�وفة 
وغي�ر محمية م�ن كل دول المنطقة ولم يبذل وزير 
االتصاالت السابق جهداً في حماية هذه المعلومات 
من خالل التش�فير”. ولفت العوادي إلى أن “العراق 
ليس بحاجة للتعاقد على كابل بحري ثالث”، مؤكداً 
أن “ل�دى العراق كابلي�ن بحريين لالتص�االت وفرا 
س�عة 87 غيغاباي�ت وفيه�ا ش�بكة عنكبوتي�ة من 
األلياف الضوئي�ة والكابالت تكفي  لمدة 30 إلى 40 
عاماً مقبالً وما زال لم يس�تخدم منها سوى 3% ولم 
ينتق�ل حتى اآلن إلى الجي�ل الثالث من االتصاالت”. 
أما عالقة نوروز تيل بمش�روع نورتيل الوارد ذكره 
في الكتابين، والذي يقع في قضاء الزبير بمحافظة 
البصرة، فإنها تأتي في سياق المرحلة األولى لتنفيذ 
الكاب�ل الضوئي من قبل نوروز تيل، والتي تش�تمل 
على الربط مع المنفذ الجنوبي للعراق بالخليج عبر 

الكويت والسعودية.

البرصة تس�ري نحو فق�دان األمن.. االختطاف يمتد إىل مدير ش�ؤون 
املوقوفني بعد »بنني« و »عبري« !!
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بينم�ا نف�ى مجل�س الن�واب تخصي�ص 
مبال�غ مجزي�ة للنواب ب�دل تكالي�ف صحف 
ومجالت يقرأونها وقرطاس�ية يس�تعملونها، 
يؤك�د مواطن�ون أن تش�ريع البرلم�ان له�ذه 
التخصيصات أم�ر صحيح، وأن المجلس عمد 
إلى محاولة تحجيم المس�ألة تجنباً الستفزاز 

مشاعر الناس واالستهانة بهم. 
أم�ا أعضاء مجلس النّواب فلهم رأي آخر، 
إذ أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عدم 
صحة ما أش�يع أخيراً ع�ن هذه المخصصات، 
الفتاً إلى أن الموضوع أخذ بعدا إعالميا كبيراً. 
وأش�ار إلى أن التخصيصات تش�مل فقط من 

تكلفهم رئاسة البرلمان بمهام وواجبات.
وقال إن “هن�اك إدارات حكومية متنوعة 
في المحافظات، والنائب عندما يكلف بمتابعة 
قضي�ة ما تتعل�ق بنش�اطات المجل�س عليه 
الذهاب إلى تلك المحافظة ليكون ضمن لجان 
تحقيقي�ة أو النظ�ر في قضي�ة معينة، وعلى 
هذا اإليفاد تترتب أش�ياء منها السفر والتنقل 
بس�يارة، وه�ذه الس�يارة تحتاج إل�ى بنزين، 
فضال عن متعلقات السفر األخرى التي تكون 
من ضمن مس�ألة اإليف�اد وهذه المخصصات 
ليس�ت مفتوحة للنائب بل حددت بمبلغ 750 
ألف دينار شهرًيا “ 625 دوالًرا “، وعلى النائب 
أن يأتي بمستمسكات أصلية عن هذا الصرف 

خالل ذهابه إلى تلك المهمة”.
وكش�فت تقارير صحافية عن تخصيص 
مبل�غ 750 أل�ف دين�ار ش�هرًيا ل�كل نائ�ب 
ومج�الت.  وكت�ب  قرطاس�ية،  كمصروف�ات 
وذكرت ه�ذه التقارير إن مجل�س النواب قرر 
تفعيل أم�ر أصدرته هيئ�ة رئاس�ة البرلمان، 
بتخصيص مبلغ 731 مليوناً و250 الف دينار 
ش�هرًيا لجميع نوابه، بمع�دل مليونين و250 
أل�ف دينار نثرية ش�هرية لكل نائ�ب، لتغطية 
بع�ض الخدم�ات، م�ن بينه�ا ش�راء صحف 

ومجالت.
وذك�ر مص�در برلمان�ي أن كتاب�اً ص�در 
م�ن الش�عبة اإلدارية لمجلس الن�واب يقضي 
بالموافق�ة على ص�رف مبل�غ مليونين وربع 
الملي�ون كنثري�ة ش�هرية ل�كل نائب لش�راء 
الصحف والمجالت وتغطي�ة بعض الخدمات. 
ويبلغ اجمالي المبلغ خالل سنة واحدة ثمانية 
ملي�ارات و775 مليون دين�ار عراقي. وبذلك، 
يكون المجلس قد رصد 731 مليوناً و250 ألف 

دينار شهرًيا ل� 325 نائًبا.

المرص�ود  المبل�غ  أن  مراقب�ون  ورأى 
للصحف يؤمن روات�ب 7312 أرملة ال يتجاوز 
أل�ف دين�ار ش�هرياً. وبعملي�ة  راتبه�ا 100 
حس�ابية بس�يطة، وبمع�دل رات�ب ش�هري 
ق�دره 500 الف دينار لموظف يحمل ش�هادة 
البكالوري�وس، يمكن صرف مرتبات ش�هرية 
لنحو 1462 ش�خًصا أي ضم�ان عيش  1462 
عائلة عراقي�ة بأموال صحف ومجالت أعضاء 
مجلس النواب.وق�د أثار هذا الموضوع موجة 
من التس�اؤالت والش�كوك في ه�در مال عام 
حي�ث ق�ال المحامي س�لمان ش�كر حس�ن 
“ه�ذه إهان�ة للمواط�ن العراقي م�ن مجلس 
نوابه، فالنائ�ب يتقاضى راتًبا كبيرًا وال يمكن 
أن تضاف إلي�ه مبالغ أخرى، ألنها ستس�تفز 
المواطن الفقير الذي ليس لديه ما يعينه على 
صعوب�ات الحياة وما أكثره�ا” مبدياً اعتقاده 
بأن النواب “س�يتقاضون هذا المبلغ بالدوالر، 
وأن تصويته�م عل�ى ه�ذا األم�ر جريمة بحق 
الش�عب”، مبين�اً أن “عليه�م ان ينتبه�وا إلى 
الش�عب أوال قبل النظر إلى أنفس�هم، وأعتقد 
أنهم ال يش�عرون بمعاناة الناس بل يسخرون 
منه�م حين يتخذون قراًرا لش�راء قرطاس�ية 
وصحف بينما يبحث البعض عن قوت لعائلته 

من دون جدوى”.
وتقول المعلّمة بش�رى ش�اكر سليم “انا 
المعلمة وال يصرف لي مخصصات قرطاسية 
وال جرائ�د وال نقل، وال اع�رف إذا كان النواب 
يحتاج�ون القرطاس�ية وإذا كان�وا فع�ال هم 
يق�رأون الجرائد، انا اش�ك في ذل�ك ألنهم في 
واٍد والن�اس في واٍد آخر”، مضيفة “اس�تغلوا 
س�لطتهم ليكون العراق بقرة حلوباً يحلبونها 
متى ش�اءوا، ول�و األمر بي�دي أللغيت مجلس 

النواب وخلصت الناس من شره”.
وقال�ت الموظف�ة نادي�ة جب�ار فرح�ان 
بتهك�م “أش�عر بالحزن عل�ى نوابن�ا األعزاء، 
فمبلغ 750 ألف دينار لشراء القرطاسية قليل 
وال يكفيه�م، ألنه�م يكتب�ون مش�اكل الناس 
ويبحث�ون عن حل�ول لها، ويق�رأون الصحف 
لمعرف�ة أحوال الناس، والله أنه أمر مضحك .. 

فهل لدى السيد النائب وقت للقراءة”.
ويعتق�د الكات�ب نبي�ل وادي أن مليون�ي 
دينار لكل نائب قرطاس�ية “ليس مبلًغا كبيرًا 
ل�و عمل النائب بش�كل حقيق�ي وتواصل مع 
جمه�وره وم�ع اإلعالم”، بينما س�خر الكاتب 
نبي�ل ابراهي�م قائ�ال “يب�دو أن ه�دف القرار 
تحسين معيش�ة بائعي الجرائد والقرطاسية 

وزيادة ثقافة النواب”.

الن�ّواب من جانبه�م لم يس�كتوا على ما 
يقال عيه�م، فالنائب عن دول�ة القانون علي 
الش�اله قال إن “مجلس النواب لم يصوت على 
مبال�غ مخصصة لقرطاس�ية الن�واب و”انما 
هناك نثرية خصصت العضاء، مبيناً أن “هناك 
آلية لصرف المبال�غ تتم بطلب من النائب إلى 

المالية البرلمانية لصرف مبالغ له كقرطاسية 
أو أي شيء من هذا القبيل، وقد وضع مجلس 

النواب حًدا اقصى لها، هو 750 الف دينار “.
أما النائب عن القائمة العراقية عبد خضر 
طاهر فقال “هذا الموضوع ال يستحق الذكر، 
فصرف مبلغ مليارين وسبعمائة مليون دينار 

على 325 نائباً ال يعني ش�يئاً، ألن لدى أعضاء 
مجلس النواب عالقات ولقاءات واس�تضافات 
مع المواطنين مستمرة، يتحملون نفقاتها من 
جيوبه�م”. وبينما تبقى ه�ذه القضية، مثلها 
مث�ل الذي جرى قبلها، حبيس�ة أدراج مكاتب 
مجلس الن�وّاب. وبينما تتض�ارب تصريحات 

أعضاء مجلس النّواب بين مؤكد وناٍف. وبينما 
تأخذ األمور ش�ّداً وجذباً، وليس ثّمة ثابت في 
السياس�ة، وف�ي قوانين وتصويت�ات مجلس 
النّواب، إال أن الثابت في الش�وارع هو األرامل 
واليتامى الذين يجوبون إش�ارات المرور بحثاً 

عن قوت يومهم.

س�مير جعج�ع المته�م بقتل رئي�س وزراء 
لبنان األسبق رش�يد كرامي والذي تتذكره عوائل 
القتل�ى والمفقودي�ن اللبنانيي�ن, ويعرف�ون انه 
خ�رج م�ن الس�جن بالعف�و ضم�ن الصفق�ات 
المعروف�ة في لبن�ان وأخرها ه�روب أو تهريب 
ثالثة سجناء من س�جن رومية ينتمون إلى فتح 
اإلسالم مسك احدهم من قبل السلطات السورية 
وقب�ض عل�ى ث�ان، والزال الثال�ث غي�ر معروف 
المصير مما حدا بفرع المعلومات المشرف على 
س�جن رومية بأن يعلن هروب هؤالء من السجن 
بعد أن ل�م يكن معروف هروبهم إال عندما اجري 

تعداد عام للسجناء !.
أن يلتقي س�مير جعجع وسعد الحريري في 
جدة, يعني أن المضّيف هو المس�ؤول السعودي 
ال�ذي يهت�م بالمل�ف اللبناني أكثر م�ن اهتمامه 
بالش�رقية من بالد نجد والحج�از حيث القطيف 
والعوامية يس�كنها أتباع مذهب أهل البيت الذين 
طهرهم الله, وقال عنهم رسول الله الذي ال ينطق 
ع�ن الهوى إن هو إال وح�ي يوحى، “ال تعلموهم 
فأنهم معلمون, وال تتقدم�وا عليهم فتهلكوا وال 

تتأخروا عنهم فتندموا”.
المس�ؤول الس�عودي قدم قبل م�دة وجيزة 
مبلغ “أربعة مليارات دوالر” للحريري الذي سافر 
وال�ده رفي�ق الحريري إل�ى الس�عودية وهو في 
العشرينات من عمره وابن عائلة فقيرة من صيدا 
فعمل في ش�ركة المق�اوالت العامة الس�عودية 
التي اش�تركت في تمويل المجاهدين في الحرب 
األفغانية لتحريرها من االتحاد السوفياتي بينما 
اخذ ريغ�ان الرئي�س األمريكي األس�بق نصيحة 
مدير االستخبارات الفرنسية حول كيفية تمويل 

الحرب األفغانية.
فأشار عليه رئيس المخابرات الفرنسية في 
ذلك الوقت، أن عليه بالحشيش�ة التي تشتهر بها 
افغانس�تان, فصفق ريغ�ان فرحا على هذا الحل 

الذي يوفر تمويال للحرب غير منظور.
وكذلك اشتركت باكستان في تلك الحرب من 
خالل “بنك التجارة الدولي” وعندما انتهت الحرب 

وخرج الروس, انكش�ف المس�رح عن الالعبين, 
فما كان من رفيق الحريري إال أن سارع بالرجوع 
إل�ى لبنان ومعه “أربعة ملي�ارات من الدوالرات” 
فاش�ترك في مؤتمر الطائف الذي كان مدخال له 
للحياة السياس�ية اللبنانية عب�ر مؤتمر الطائف 
الذي عقد في السعودية, ومن هناك انطلق رفيق 
الحريري لفتح المشاريع وكسب األعوان وعندما 
أصبح رئيس�ا للحكومة باشر بمشروع سوليدير 
التجاري الذي صنع للحريري مملكة تجارية في 
قلب بيروت, فأصبح الحري�ري يتحكم باألغلبية 
للطائف�ة الس�نية الكريم�ة م�ن خ�الل صندوق 
االنتخاب�ات بعد أن جم�ع في قبضته مش�روعا 
تجاريا ورئاس�ة ال�وزراء وماال يش�غل ويوظف 
آالف الن�اس من أصحاب الحاج�ة في بلد يهاجر 

شبابه من اجل لقمة العيش.
به�ذه المواصفات اعتمدت الس�عودية على 
الحريري وأصبح الحريري رجلها األول في لبنان, 
وعن طريق الس�عودية أصب�ح الحريري مرغوبا 
أمريكي�ا على قاعدة “صدي�ق صديقي صديقي” 
وأق�ام الحريري صداق�ات مع األوربيي�ن, وكان 
الم�ال عربون�ا ومفتاحا على قاع�دة “إن الناس 
ق�د مالوا إلى من عنده م�ال” فتبرع لحملة جاك 

شيراك الفرنسي بمبلغ “25” مليون دوالر.
وعندم�ا أراد الحري�ري التق�رب م�ن حزب 
الل�ه العدو اللدود للكي�ان الصهيوني المحتل في 
فلس�طين ج�اءه الغ�در الصهيوني س�ريعا فتم 
اغتياله في 25 ش�باط عام 2005 لتوجه التهمة 
إلى النظام السوري ويحال الضباط الكبار األربعة 
اللبناني�ون وه�م مقرب�ون من النظام الس�وري 
إلى الس�جن من قبل المحكم�ة الدولية الخاصة 
بلبن�ان, وبعد أربع س�نوات تم إطالق س�راحهم 
لعدم ثبوت األدلة التي أدلي بها فيما عرفوا الحقا 

بشهود الزور.
ثم تغي�رت بوصلة االتهام للنظام الس�وري 
وق�ام س�عد الحري�ري بزي�ارة دمش�ق والتق�ى 
بالرئي�س الس�وري بش�ار األس�د، ث�م تحرك�ت 
البوصل�ة باتجاه ح�زب الله ووجه�ت االتهامات 

إلى أربعة من رجال المقاومة, كل ذلك في سبيل 
إبعاد األنظار عن إس�رائيل المتهم األكثر واقعية 
لمن يريد البحث عن جريمة اغتيال الحريري في 
لبن�ان, وعندما قدم ح�زب الله ش�ريطا مصورا 
للطيران اإلس�رائيلي الذي كان يراقب خط س�ير 
موك�ب الحري�ري في بي�روت لم يكت�رث به احد 
ال م�ن ورث�ة الحريري وال من المحكم�ة الدولية 

الخاصة بلبنان.
ثم بدأ الضغ�ط على حزب الله في لبنان من 
قب�ل أمري�كا مس�تعينة بأدواتها م�ن اللبنانيين 

وهم كل من:
1-  ح�زب القوات اللبنانية برئاس�ة س�مير 

جعجع
2-  ح�زب الكتائ�ب اللبنانية برئاس�ة أمين 

الجميل
3-  حزب المس�تقبل اللبناني برئاس�ة سعد 

الحريري
ثم التحق بهذا التجمع كل من:

1-  الجماع�ة اإلس�المية الت�ي تنتس�ب لها 
جماعات س�لفية وأخرى وهابية والتي أصبحت 
حاضنة لكل العصابات المس�لحة التي تقاتل في 
س�ورية بدعم قطري س�عودي واحتضان تركي 
ض�د النظام بحج�ة الثورة الس�ورية تلك الحجة 
التي م�ا عادت تنطل�ي على المعتدلي�ن من أهل 
الخب�رة وال�رأي فبدأت بع�ض الصح�ف الغربية 
تتحدث ع�ن العصابات المس�لحة حت�ى أمريكا 
بدأت تتخوف من وجود القاعدة التي تطغى على 

بقية اإلطراف.
2-  جماع�ات س�لفية مدعوم�ة م�ن قطر 
والس�عودية وظيفته�ا إث�ارة الفتن�ة الطائفي�ة 
في لبن�ان ومحاربة حزب الله ومحاولة تش�ويه 
صورته وقد مثل هذه الجماعة الصغيرة “الشيخ 
احمد األس�ير” الذي انتفض ضده شباب وبعض 

فعاليات صيدا.
ولق�د أريد لس�مير جعج�ع كونه مس�يحيا 
ماروني�ا أن ينافس العماد ميش�ال عون صاحب 
المس�يحي  الوس�ط  ف�ي  الكبي�رة  الش�عبية 

والمتحالف مع حزب الله.
وم�ن هنا يأتي االهتمام الس�عودي بس�مير 
جعجع ال لش�يء إال انه أصبح خصما لحزب الله 
الح�زب اللبناني الوطني الذي حرر أرض الجنوب 
م�ن االحتالل اإلس�رائيلي وكس�ر هيب�ة الجيش 
اإلس�رائيلي ف�ي عام 2006 والت�ي عرفت بحرب 

تموز.
وم�ن غرائ�ب األمور أن س�مير جعجع الذي 
كان معروف�ا هو وحزبه، ح�زب القوات اللبنانية 
بعمالت�ه إلس�رائيل وه�و وجماعت�ه م�ن قاموا 
بمج�زرة صب�را وش�اتيال, يأت�ي الي�وم ليهاجم 
س�الح المقاومة حت�ى تفتح له أبواب الس�فارة 
األمريكية وعمالئها في المنطقة, ليكون س�مير 
وممتدح�ا  وقط�ر  للس�عودية  حليف�ا  جعج�ع 
لإلخ�وان المس�لمين نفاق�ا, ولذلك ت�م تضييفه 
في مدينة ج�دة في المملكة العربية الس�عودية 
بش�خص خ�ادم الحرمين الش�ريفين الذي ينأى 
بنفسه عن الحكومة العراقية الن رئيسها ينتمي 
لمذهب أهل البيت, ويح�ارب حزب الله ويجيش 
علي�ه الموتورين ألن�ه يحارب إس�رائيل المحتلة 

لفلسطين.
فه�ل من يق�وم به�ذه األعم�ال ويس�تقبل 
س�مير جعجع يستحق أن يسمى خادم الحرمين 

الشريفين ، أم أن هذا هو الملك العضوض؟. 

جــعـجــع يف جـــدة واملــلــك عــضــوض

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

إضـاءات

قرطاسية أعضاء جملس النواب تكفي إلعالة 7 آالف أرملة !!

     بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د وزير التجارة خير الله بابك�ر، على ان الركود االقتصادي الذي حصل في 
اوروبا دفع بالشركات العالمية بالتوجه نحو العراق.

وقال بابكر بعد تفقده اس�تعدادات ش�ركة المعارض للمش�اركة في معرض 
بغ�داد الدولي إن “توجه الش�ركات العالمي�ة للعمل في العراق كونه س�وقاً جيدا 
ومفتوحا لجذب الكثير من االستثمارات خاصًة بعد الركود االقتصادي الذي تشهده 
اوروب�ا وبعض ال�دول”. وأضاف أن العراق يس�عى إلى “بناء عالق�ات اقتصادية 
وسياس�ية م�ع الكثير من دول العال�م التي أعطت بدورها رؤي�ا واضحة بأنه في 

طور اعمار في جميع المجاالت االقتصادية والتجارية ومنها بناه التحتية”.
وأكد بابكر إن االس�تعدادات إلقامة الدورة 39 لمع�رض بغداد الدولي متميزة 
من حيث المش�اركات الدولية والعربية وحلته الجديدة م�ن تطوير وتأهيل وبناء 
القاع�ات والحدائق التي قامت به محافظة بغداد”، الفتاً الى “مش�اركة 20 دولة 

وأكثر من 1500 شركة محلية وعربية ودولية”. 
وأضاف  بابكر أنه “خالل األيام القليلة المقبلة س�تكتمل األعمال اإلنش�ائية 
من بناء وتأهيل التي قامت به محافظة بغداد حيث ستبدأ الدول والشركات بوضع 
معروضاتها وأجهزتها ومعداتها في األجنحة المخصصة لها ضمن مشاركتها في 
ال�دورة 39 للمعرض التي من المؤمل انطالقها في األول من تش�رين الثاني والتي 

تستمر على مدى عشرة أيام”.

الركود االقتصادي يدفع بالرشكات 
األوروبية إىل أسواق العراق

     المستقبل العراقي/وكاالت
أكدت دائرة العالقات الخارجية في حكومة إقليم 
كردس�تان أن اإلقليم ال يخش�ى صفقات التس�ليح 
التي تعقدها الحكومة االتحادية، الفتاً إلى أن اإلقليم 
يركز على تطوير مؤسساته وتعزيز الخدمات. وقال 
مس�ؤول الدائرة فالح مصطفى إن “إقليم كردستان 
لم يكن يخش�ى سالح صدام حس�ين في أوج قوته، 
وال يخشى صفقات التسليح التي تعقدها الحكومة 
االتحادي�ة اآلن”، مضيف�ًا أن “اإلقليم يركز اآلن على 
تطوير مؤسساته وتعزيز الخدمات في كردستان”، 
داعي�ا المواطنين العراقيين إل�ى “مطالبة الحكومة 

االتحادية بالخدمات التي تتوفر ألبناء كردستان”.
وكان التحالف الكردس�تاني أبدى، أمس السبت 
صفق�ات  بش�أن  قلق�ه   ،2012 األول  تش�رين   13

التس�ليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا 
وتش�يكيا، داعيا إلى توضيح آلي�ات تلك الصفقات، 

فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.
م�ن جهته، عّد النائب عن ائت�الف دولة القانون 
حس�ين االس�دي أن تخوف القيادات الكردية بشأن 
تس�ليح الجي�ش العراق�ي لي�س بمحله، مؤك�داً أن 
العقود التي وقعت مع روس�يا وتش�يكيا تمت تحت 

أنظار الجهات الرقابية وبعض المسؤولين الكرد.
وق�ال االس�دي إن “تس�ليح الجي�ش العراق�ي 
يع�د أم�راً طبيعياً وتخ�وف القي�ادات الكردية ليس 
بمحل�ه”، معتب�راً أن “كل م�ا ط�رح م�ن مب�ررات 
ال قيم�ة له�ا ألن الع�راق الي�وم مبني على أس�اس 
الديمقراطية والش�راكة الوطنية”. وأضاف االسدي 
أن “العق�ود التي وقعها مجلس الوزراء مع روس�يا 

أو الدول األخرى تمت تح�ت أنظار الجهات الرقابية 
وبعض المسؤولين الكرد كوزير الخارجية هوشيار 
زيباري”، مش�يراً إلى أن “الس�الح الذي تعاقد عليه 
العراق هو س�الح دفاعي وليس هجومياً”، الفتاً إلى 
أن “العراق بحاجة لتسليح حديث ومنظومة دفاعية 
سواء بما يتعلق بالدفاع الجوي أو مكافحة اإلرهاب”، 
مؤك�داً أن “مجلس الوزراء هو المس�ؤول على عقد 
االتفاقيات مع الدول األخرى بش�أن ش�راء وتسليح 
الجي�ش العراقي م�ا دامت ضمن ح�دود الموازنة”. 
وع�د أن “تج�اوز التخصيص�ات أو التعاق�د باآلجل 
فإنها تحت�اج إلى موافقة مجلس النواب”، مش�دداً 
على “ضرورة تنويع أسلحة الجيش لمنع الدول من 
ممارس�ة الضغوط السياس�ية على العراق في حال  

االعتماد على دولة واحدة في عملية التسليح”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الموارد المائية في البصرة عن تشكيلها 
االحترازي�ة  اإلج�راءات  وتنفي�ذ  لمتابع�ة  لجن�ة 
المطلوب�ة في ح�ال انهيار س�د الموص�ل، مبينًة 
أن معلوم�ات وردته�ا من قيادة عملي�ات البصرة 

بضرورة اتخاذ تلك اإلجراءات.
وقال مدير الم�وارد المائية ف�ي البصرة عالء 
الدي�ن نج�م الطاه�ر ان “الحكوم�ة المحلية في 
المحافظ�ة اتخذت جميع االس�تعدادات لمواجهة 
احتمال انهيار س�د الموصل”. وأوضح الطاهر أن 
“العدي�د من اإلجراءات تّم اتخاذها، وفي مقدمتها 
ايج�اد خزانات كبي�رة قادرة على تجمي�ع المياه، 
إضاف�ة إل�ى ان البصرة تتمتع بوجود مس�طحات 
مائي�ة”. وأض�اف الطاهر أن “هناك ايض�اً اهوارا 
ف�ي المحافظات الجنوبية مث�ل الحمار والحويزة 
بإمكانه�ا احتواء اية كميات م�ن المياه، حيث ان 

قدرته�ا االس�تيعابية ترب�و عل�ى 7700 كم 2 من 
المياه، وهي بذلك قادرة على احتواء ثالثة أضعاف 

الطاقة الخزنية لسد الموصل”.
وكان خب�راء جيولوجي�ون ح�ذروا، في وقت 
س�ابق، من “انهيار وشيك” لسد الموصل، مبينين 
أن المي�اه المتدفق�ة من الس�د س�تصل الى بغداد 
خالل ثالثة أيام. اال ان وزارة الموارد المائية أكدت 
ف�ي 15 تم�وز الماض�ي، أن وض�ع س�د الموصل 
الحال�ي “مطمئن ج�داً” في ظل اس�تمرار أعمال 
الصيانة، معرب�ة عن تخوفها من انهياره بس�بب 

الزالزل.
يذكر أن سد الموصل أنشئ عام 1983 من قبل 
ش�ركة ألمانية إيطالية مشتركة، على بعد 30 كم 
ش�مال غرب مدينة الموصل، ويبلغ ارتفاعه 113 
مت�راً، فيما قدرت الش�ركة عمره بنح�و 80 عاماً، 
ويق�ع على مجرى نه�ر دجلة ويعد أكبر س�د في 

العراق ورابع أكبر سد في الشرق األوسط.

كردستان: أسلحة صدام لـم تكن تخيفنا !!
البرصة حتتاط الحتامالت اهنيار سد املوصلقللت من أهمية صفقات الحكومة المركزية لشراء األسلحة
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     المستقبل العراقي/ متابعة

قال�ت أح�زاب االئت�اف الحاك�م ف�ي تون�س الذي 
تق�وده حرك�ة النهض�ة اإلس�امية أمس أنه�ا اتفقت 
على اختيار نظام سياس�ي مزودج ينتخب فيه الرئيس 
بصفة مباش�رة وتكون فيه الصاحي�ات متوازنة بين 
كل الس�لطات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
حزيران المقبل، منهية بذلك جدال واس�عا بشأن تاريخ 

االنتخابات وشكل النظام السياسي.
وق�ال االئتاف الحاكم في بيان أمس انه تم االتفاق 
“على اقتراح يوم 23 حزيران 2013 موعداً لانتخابات 
التش�ريعية والرئاس�ية المقبلة على أن تك�ون الدورة 
الثاني�ة لانتخابات الرئاس�ية يوم 7 حزي�ران”. وتقود 
الحكوم�ة م�ع حزبي�ن  اإلس�امية  النهض�ة  حرك�ة 
علمانيي�ن هم�ا المؤتمر من اج�ل الجمهورية والتكتل 
بعد فوزها في اول انتخابات حرة في 23 تش�رين األول 

العام الماضي.
وقال البيان “تم االتفاق على اختيار نظام سياسي 
م�زدوج ينتخ�ب فيه رئي�س الجمهورية مباش�رة من 
الش�عب يضمن التوازن بين الس�لطات وداخل السلطة 

التنفيذية”.
ويأت�ي تحدي�د موع�د لانتخاب�ات وش�كل النظام 
السياس�ي المقب�ل للب�اد بعد انتق�ادات واس�عة من 
المعارضة لائتاف بأنه يراوغ و يرغب الس�يطرة على 

الحكم وتفادي إجراء انتخابات.
ويحت�اج ه�ذا االتف�اق إل�ى موافقة م�ن المجلس 
التأسيس�ي الذي يسيطر االئتاف الحاكم على أكثر من 

نصف مقاعده البالغ عددها 217. وهو أمر متوقع.
وم�ن ش�أن ه�ذا االتف�اق أن يمه�د الطري�ق أمام 
التعجيل م�ن االنتهاء من صياغة دس�تور الباد. ويعد 
شكل النظام السياسي لتونس بعد االنتخابات المقبلة 

بي�ن  كبي�رة  خ�اف  نقط�ة 
النهضة التي تمس�كت بالنظام 
البرلمان�ي وباقي األحزاب التي 
دعت إلى نظام سياسي مزدوج 
ال تكون فيه صاحيات الرئيس 
االتفاق  مح�دودة. ويأتي ه�ذا 
قب�ل يومي�ن من ح�وار وطني 
سيجمع كل الفرقاء السياسيين 
في الباد بمن فيهم العلمانيون 
ح�ول  لاتف�اق  واإلس�اميون 
المواعي�د السياس�ية المقبل�ة 
اإلع�ان  ش�أن  للباد.وم�ن 
ع�ن تاري�خ لانتخاب�ات انهاء 
الغموض ل�دى ش�ركاء تونس 
والمس�تثمرين  الغ�رب  ف�ي 
األجان�ب الذي�ن يرغب�ون ف�ي 

دخول السوق التونسية.

بعد أن تجري انتخابات في حزيران

بعد أن الحقهم أمن »حماس«

تونس تتفق عىل نظام سيايس ينتخب الرئيس مبارشة

الغــارات اإلســرائيليــة علــى غــّزة تستهــدف السلـفيـــيــن !
     المستقبل العراقي/ وكاالت

قتل أحد ابرز القادة الس�لفيين في 
غ�زة وفلس�طينيان اثن�ان آخ�ران ليل 
الس�بت وفجر أمس األح�د في غارتين 
إس�رائيليتين محددت�ي األه�داف على 

القطاع.
وقتل هش�ام الس�عيدني المعروف 
باس�مه الحركي أبو الوليد المقدس�ي 
مع مقاتل س�لفي آخر يدعى فائق أبو 
جزر “42 عام�ا” في غارة إس�رائيلية 
جوي�ة أولى على مخيم جبالي ش�مال 
قط�اع غزة لي�ل الس�بت، كم�ا أفادت 

مصادر فلسطينية.
وأوضحت مص�ادر طبية محلية ان 
الس�عيدني وهو فلسطيني أردني وابو 
جزر كانا على متن دراجة نارية. وقال 
مص�در طب�ي طلب ع�دم ذكر اس�مه 
أن الس�عيدني قائ�د جماع�ة التوحي�د 
والجهاد السلفية “وصل إلى مستشفى 

الش�فاء في غزة في حال�ة حرجة اثر 
بش�ظايا ص�اروخ  مباش�رة  اصابت�ه 
إسرائيلي”. وأضاف انه “استشهد بعد 
نح�و س�اعتين حيث لم يتم الس�يطرة 
النزي�ف ف�ي أنح�اء جس�مه”،  عل�ى 
مؤكدا انه “ت�م التعرف عليه من بعض 
األشخاص سيما أن وجهه كان واضح 

المامح”.
وأسفرت الغارة عن جرح شخصين 
آخرين احدهما طفل في الثانية عشرة 

من العمر.
فلس�طيني  قت�ل  س�اعات،  وبع�د 
وجرح آخر في غارة جوية إس�رائيلية 
ثاني�ة قرب خ�ان يونس جن�وب قطاع 
غزة، كما ذكر مصدر طبي فلسطيني. 
الفلس�طيني  الطب�ي  المص�در  وق�ال 
أن الفلس�طيني “ياس�ر محم�د العتال 
“23 عاما” قت�ل وأصيب آخر في غارة 
إس�رائيلية اس�تهدفت دراج�ة نارية” 
أيض�ا. وقص�ف الطي�ران اإلس�رائيلي 

أيض�ا لي�ل الس�بت معس�كرا للتدريب 
تابعا لحماس التي تس�يطر على قطاع 
غزة. ولم يس�فر الهجوم عن س�قوط 

ضحايا.

وأوضح الجيش اإلسرائيلي في بيان 
أن الغارة األولى استهدفت “السعيدني 
ال�ذي كان يخط�ط لهج�وم يفت�رض 
أن ينف�ذ على طول الحدود مع س�يناء 

“في مص�ر” بالتع�اون مع ناش�طين 
وف�ي  غ�زة  قط�اع  ف�ي  متمركزي�ن 
سيناء”. وأضاف البيان أن “السعيدني 
كان مس�ؤوال ع�ن سلس�لة هجم�ات 
إرهابية وإط�اق صواريخ على جنوب 

إسرائيل”.
وكان أبو الوليد المقدس�ي يش�غل 
قائد جماعة التوحيد والجهاد السلفية 
بع�د مقت�ل مؤسس�ها عب�د اللطي�ف 
موس�ى في اش�تباكات مع قوى األمن 
التابعة لحكومة حماس في 2009 في 

رفح جنوب قطاع غزة. 
م�ن  قريب�ة  مص�ادر  وبحس�ب 
م�ن  الس�عيدني  يعتب�ر  الس�لفيين 
مؤسس�ي جماع�ة “مجل�س ش�ورى 
المجاهدين في اكن�اف بيت المقدس” 
الت�ي تمث�ل اتح�اد جماع�ات س�لفية 
جهادية ع�دة. وتبن�ت ه�ذه الجماعة 
المناط�ق  عل�ى  هجم�ات  سلس�لة 
اإلسرائيلية حيث أطلقت عدة صواريخ 

أس�فر احدها عن إصابة إسرائيلي في 
مدينة نتيفوت ليل الجمعة إلى الس�بت 
اث�ر إصابة منزل بص�اروخ غراد، وفق 

بيان من الجماعة.
التابع�ة  األم�ن  أجه�زة  وكان�ت 
للحكوم�ة المقالة الت�ي تديرها حركة 
حماس اعتقلت الس�عيدني مرات عدة 
بس�بب نش�اطاته وأفكاره المتش�ددة 
ف�ي قطاع غ�زة، وأف�رج عن�ه مؤخرا 
قب�ل نح�و ثاث�ة أش�هر “بع�د تدخل 
شخصيات خصوصا من األردن بسبب 
تدهور حالته الصحية”، وفق ما أعلنت 

مصادر قريبة من الجماعة.
الجماعات  القي�ادي ف�ي  واعتق�ل 
الس�لفية المتش�ددة من قب�ل عناصر 
األم�ن في حكوم�ة حم�اس ألول مرة 
ف�ي آذار 2011 ف�ي غ�زة. وق�د ول�د 
الس�عيدني ف�ي القاهرة ع�ام 1969، 
وهو يحمل شهادتين في األدب العربي 
وعلم الحديث اإلس�امي قب�ل أن يعود 

بواسطة اإلنفاق المنتشرة على الحدود 
بين قطاع غزة ومصر الى غزة لإلقامة 

فيها وفق مصادر مطلعة.
وكان�ت جماعات س�لفية متطرفة 
اختطفت الناش�ط االيطال�ي فيتوريو 
اريغوني ف�ي نيس�ان 2011، وطالبت 
حكومة حماس باإلفراج عن السعيدني 
مقاب�ل إخ�اء س�بيل اريغون�ي لك�ن 
الخاطفين قتلوا الناشط االيطالي أثناء 

محاولة تحريره.
وكثفت أجهزة امن حماس حملتها 
الس�لفية  الجماع�ات  ض�د  األمني�ة 
المتش�ددة في قطاع غ�زة بعد الهجوم 
الدامي في سيناء الذي أسفر عن مقتل 
16 من ح�رس الح�دود المصريين في 
الخامس م�ن آب الماضي. وتتهم هذه 
الجماعات حركة حماس التي تس�يطر 
واس�تدعاء  باعتق�ال  القط�اع  عل�ى 
العش�رات من عناصرها ال س�يما بعد 

هجوم سيناء في جنوب رفح.

         المستقبل العراقي/ وكاالت

انتق�دت منظم�ة هيوم�ن رايت�س ووت�ش 
مش�روع “قانون العزل السياس�ي” المعروض 
على المجل�س الوطني التأسيس�ي “البرلمان” 
في تون�س، وقالت إن�ه يمثل “خرق�ا للمعايير 
الدولية” و”أرضية إلقصاء سياسي شبه كامل”. 
وسيقصي القانون - في حال المصادقة عليه- 
المس�ؤولين الحكوميين والمسؤولين في حزب 
التجم�ع الدس�توري الديمقراط�ي الحاكم في 

عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من 
االنضمام إلى أحزاب أخرى ومن المش�اركة في 
الحياة السياس�ية طيلة خمس سنوات. وقالت 
هيوم�ن رايت�س ووت�ش المدافعة ع�ن حقوق 
اإلنسان إن القانون “سوف يوفر أرضية إلقصاء 
سياس�ي ش�به كامل في حق آالف األش�خاص 
اعتمادا على انتمائهم الحزبي سابقا، ويحرمهم 

من أحد حقوقهم األساسية”. 
وتابع�ت “بصفته�ا دول�ة طرفا ف�ي العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس�ية، 

يتعين على تونس الس�ماح لجمي�ع المواطنين 
بأن يش�اركوا ف�ي إدارة الش�ؤون العام�ة، إما 
مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون في حرية، 

دون تمييز ودون فرض قيود غير منطقية”. 
ويدعم مش�روع قان�ون العزل ال�ذي تقدم 
به ف�ي نيس�ان 2012 حزب المؤتم�ر من أجل 
الجمهورية بزعامة الرئيس المنصف المرزوقي 
ش�ريكيه ف�ي الحكم، ح�زب حرك�ة النهضة، 

والتكتل من أجل العمل والحريات.
وتق�ول هذه األح�زاب أن الغاي�ة من قانون 

العزل السياسي هي حماية الديمقراطية الوليدة 
ف�ي تونس م�ن رج�ال النظ�ام “الدكتاتوري” 
الغاي�ة  أن  معارض�ون  يؤك�د  فيم�ا  القدي�م، 
الحقيقية منه هي “إفراغ” الس�احة السياسية 
في تونس م�ن خصوم النهض�ة وحليفيها في 
الحكم.وقال�ت هيوم�ن رايت�س ووت�ش “هذه 
المخ�اوف مش�روعة ولك�ن اإلج�راءات الت�ي 
س�وف تتخذ مجحفة ألنها س�وف تقصي آالف 
المواطنين من جميع مناحي الحياة السياسية، 
وتحرمه�م من أحد حقوقهم األساس�ية، عاوة 

على أنها تخرق المعايير الدولية”. 
ودعت إلى “إعادة صياغة مش�روع القانون 
للتقلي�ص من القيود المفروض�ة على الحقوق 
السياس�ية عوض منع األش�خاص من االنتماء 

إلى أحزاب سياسية”.
وقال�ت “يج�ب أال تكون القي�ود قمعية، بل 
يجب أن تعتمد على معايير واضحة ومتناس�بة 
ويحددها القانون، وأن تشمل فقط عددا محددا 
من األش�خاص لفترة زمنية معينة وليس منعا 

شاما ألي نشاط سياسي”.

ــــزل الـــســـيـــايس« ــــع ــــون ال ــــان ــد »ق ــق ــت ــن ــــــش ت ووت

       آيان أو ليسر

عند الحديث عن النقاش الدولي الدائر حول التدخل 
العس�كري في س�وريا فإنه غالباً ما تتم صياغته في 
إط�ار “مس�ؤولية الحماي�ة” الت�ي ُيفترض للش�عب 
الس�وري االس�تفادة منه�ا وهو يعاني عل�ى يد نظام 
وحش�ي، ولك�ن هن�اك أيض�اً أخط�اراً متصاعدة من 
احتم�ال انتق�ال األزمة إلى بل�دان أخ�رى بكيفية قد 
تزعزع اس�تقرار منطقة تعاني أص�ًا من اضطرابات 
ال نهاي�ة له�ا. وه�ذه األخطار ل�و أُخ�ذت بجدية وتم 
التعام�ل معه�ا فإنها قد تس�اهم لوحدها ف�ي انبثاق 
أسباب ودواع مقنعة للتدخل الدولي. وأول تلك العوامل 
اس�تمرار االحتقان بين الجارتين تركيا وس�وريا الذي 
قد يتطور، على رغ�م الدعوات الدولية بضبط النفس، 
من مجرد مناوش�ات إلى ص�دام حقيقي بين البلدين، 
فتركيا الحليفة الرئيس�ية للوالي�ات المتحدة والعضو 
األس�اس في حلف ش�مال األطلس�ي معرضة بش�كل 
كبي�ر لتداعيات ح�رب ممتدة في س�وريا. ويؤكد ذلك 
العدد الكبير لاجئين الذي�ن اجتازوا الحدود إلى تركيا 
والذين فاق عددهم حتى اليوم 90 ألف سوري، كما أن 
تك�رار الحوادث على جانبي الحدود وس�قوط ضحايا 
مدنيين أتراك بس�بب قصف س�وري وما سيعقبه من 
رد تركي س�يؤدي ال محال�ة إلى تصاع�د الصراع بين 
أنقرة ودمشق. ولعل الحادثة األخيرة التي وقعت خال 

األسبوع الجاري وقامت تركيا بموجبها بإجبار طائرة 
متجهة من روسيا إلى سوريا على النزول بعد االشتباه 
ف�ي نقلها مواد عس�كرية أوض�ح مثال عل�ى احتدام 
الصراع. ففي الوقت الذي نق�ل فيه التلفزيون التركي 
الرس�مي تقارير ع�ن حمل الطائرة معدات عس�كرية 
الحادث�ة بالقرصن�ة  ردت س�وريا بغض�ب واصف�ة 
الجوية، في حين نفت روس�يا أن تكون الشحنة تابعة 
لها معبرة عن اس�تيائها من الطريقة التي تم التعامل 

بها مع مواطنيها الذين كانوا على متن الطائرة.
وبالنظ�ر إلى الع�داء الواضح بين دمش�ق وأنقرة 
والحشود العسكرية الموجودة على جانبي الحدود فإن 
تصاعد العنف قد يمثل تطوراً خطيراً في س�ير األزمة 
الس�ورية، ولو حدث ذل�ك فإن “الناتو” لن يس�تطيع 
الوقوف متفرجاً فيما أحد أعضائه األساسيين ينخرط 
ف�ي حرب مع طرف آخر. ولك�ن باإلضافة إلى العاقة 
الس�ورية التركية المتوت�رة التي قد تدف�ع إلى تدخل 
دول�ي هناك أيض�اً ما باتت عليه س�وريا نفس�ها من 
ساحة معارك بالوكالة، فمن المعروف أن إيران تساند 
حليفها الس�وري وتقف إلى جانب نظام األس�د، فيما 
تركيا وقطر والس�عودية وبعض الدول اإلقليمية تدعم 
الجيش السوري الحر وجماعات أخرى معارضة، كما 
أن ق�وات المعارض�ة التي تعمل م�ن األراضي التركية 
تعتب�ر فاعاً أساس�ياً ف�ي الثورة ضد األس�د، غير أن 
وج�ود جماع�ات مس�لحة مناوئ�ة للنظام الس�وري 

تنش�ط من تركيا تؤثر س�لباً على المناط�ق الجنوبية 
في تركيا نفس�ها التي كانت مزدهرة ومس�تقرة قبل 
األزمة فيما اليوم تعاني الفوضى والركود االقتصادي. 
هذا في الوقت الذي يبدو فيه أن س�وريا أعادت إحياء 
دعمها القديم للعمليات المسلحة التي يقوم بها حزب 
العمال الكردس�تاني ض�د تركيا، وفي حال اس�تمرت 
هذه الحروب بالوكالة في س�وريا لفترة طويلة فإنها 
ق�د تح�دد الخريط�ة اإلس�تراتيجية للمنطق�ة لفترة 
مدي�دة. أما العامل الثالث المش�جع عل�ى التدخل في 
سوريا فيتمثل في اتساع رقعة األزمة وامتدادها غرباً 
وجنوب�اً إل�ى كل من لبنان واألردن مع ما س�يصاحب 
ذل�ك من اش�تباكات متفرقة على الح�دود، وربما هذا 
ما يفسر ما تردد عن احتمال إرسال الواليات المتحدة 
لقوات عسكرية إلى األردن منذ مطلع الصيف الماضي 
لمس�اعدته في التعامل مع تدف�ق الاجئين ولمراقبة 
األسلحة الكيماوية السورية. ولكن على رغم الحرص 
على احتواء األزمة فإنها قد تصل إلى عتبات أوروبا في 
شرق المتوس�ط، وهو ما يسلط الضوء على النزاعات 
الت�ي ق�د تعي�ق اإلس�تراتيجية األميركي�ة واألوروبية 
ف�ي المنطق�ة، فالطبيع�ة المفتوحة للح�دود البرية 
والبحري�ة بين دول المنطقة تعني أن أعداداً كبيرة من 
الاجئين الس�وريين قد يظهرون في قبرص واليونان، 
إذ يبدو أن أوروبا تش�ترك فعاً في الحدود مع سوريا، 
وبدون التعاون والتنسيق بين تركيا واليونان وقبرص 

واالتح�اد األوروبي س�يكون من 
الصع�ب التعاطي م�ع التداعيات 

الس�ورية وتأثيرها  العنيفة لألزمة 
على أوروبا نفس�ها. ومع أن رئاس�ة 

األوروب�ي  لاتح�اد  الدوري�ة  قب�رص 
يفترض فيها تس�هيل عملية التنس�يق 

والتعاون بي�ن دول المنطق�ة، إال أن 
الخافات المستحكمة حول مصير 

قبرص المقس�مة أصاً سيعيق 
أي تق�ارب ترك�ي قبرص�ي 

لح�ل األزمة ليؤث�ر بدوره 
على التعاون بين تركيا 
األوروب�ي  واالتح�اد 
األخي�ر  ه�ذا  وبي�ن 

وحلف ش�مال األطلسي. 
وحت�ى روس�يا الت�ي ال 
العسكري  التدخل  تحبذ 
ف�ي س�وريا ق�د تقتنع 

األزم�ة  احت�واء  بض�رورة 
السورية بالنظر إلى مصالحها الحيوية 
ف�ي البلق�ان وش�رق المتوس�ط. وفي 
المجم�ل يظل النقاش حول التدخل في 
س�وريا صعباً ومعقداً، والس�يما عقب 
التدخل األميركي في العراق وأفغانستان 

وتعقي�د الوض�ع العرق�ي والطائفي في س�وريا الذي 
يمن�ع السياس�يين األميركيي�ن من المجازف�ة، بل إن 
الرأي العام األميرك�ي واألوروبي ملتبس هو أيضاً في 
موقفه، إذ ف�ي الوقت الذي تس�اند فيه 
أغلبية واضحة على ضفتي األطلسي، 
كما في تركيا، مبدأ الحماية الدولية 
ال�ذي أقرته األم�م المتح�دة، إال أن 
األمر عندما يتعلق باألزمة السورية 
فإن األغلبية ذاته�ا ترفض التدخل، 
ول�ذا فإن�ه ف�ي الوقت ال�ذي يحتدم 
فيه الصراع في س�وريا ويتدهور 
الوض�ع هناك م�ع تصاعد 
الت��داعيات  تكلف��ة 
واحتم�ال تمددها إلى 
دول المنطق�ة ف�إن 
ذلك ق�د يدفع الدول 
ف�ي أفض�ل األحوال 
إلى بلورة إستراتيجية 
الص�راع  الحت���واء 
داخل  وحص�����ره 
الحدود السورية دون 
أن يصل إلى مس�توى 
التدخ����ل العس��كري 

المباشر.

التحــدي السـوري.. وتعـقـيـدات التـدخـل العسكـري
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تعلن المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية
 / المنطقة الوسطى عن مناقصة لتجهيز 

)مقسم جريان الوقود(
فعلى الراغبين من الش�ركات والمكاتب المسجلة 
رسميا داخل العراق وخارجه تقديم عطاءاتهم على 
المناقصة المذكورة أعاله التي يمكن الحصول على 
كمياتها ومواصفاتها وش�روطها من قسم الشؤون 
التجارية في مقر المديرية الكائن في الباب الشرقي 
ساحة غرناطة محلة )109( شارع )19( بناية )15( 
ص . ب )1085( لق�اء مبلغ ق�دره )50000( دينار 
فقط غير قابل للرد يس�لم إلى أمانة الصندوق على 
أن يق�دم العطاء مع المس����تمس�كات المطلوبة 
المدرج�ة ادناه وتوضع داخ�ل ظرف مغلق ومختوم 
ومؤش�ر علي�ه رق�م الم����ناقصة وموع�د الغلق 
يوض�ع في صندوق المن���اقص�ات علما “ أن آخر 
موعد لغلق المناقصة س�يكون الساعة الثانية عشر 
ليوم األحد الموافق 11 / 11 / 2012 وس�يهمل كل 
عطاء غير مس�توف للشروط أو يرد بعد تاريخ غلق 

الم��ناقص���ة .

املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى 
إعادة إعالن املناقصة املحلية اخلاصة بتجهيز ) د / 14 غ2 / 1025(

ملحطة كهرباء جنوب بغداد الغازية / الثانية 

املدير العام

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه أمي�ن بغ�داد عبد الحس�ين 
المرش�دي الدوائ�ر البلدي�ة باالهتمام 
بضفاف نه�ر دجلة والقي�ام بحمالت 
نظاف�ة مكثف�ة ف�ي جمي�ع القواطع 

البلدية. 
وذكرت مديري�ة العالقات واإلعالم 
ف�ي بيان صحف�ي تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه أم�س أن “أمين 
مرك�ز  بلدي�ات  دوائ�ر  وج�ه  بغ�داد 
الك�رخ ومرك�ز الرصاف�ة والكاظمية 
التي  واالعظمي�ة وال�دورة والك�رادة، 
تق�ع ضمن مس�ؤوليتها ضف�اف نهر 
دجلة، بالقيام بحمالت شاملة لتطوير 
وتنظي�ف ورفع المخلف�ات واألنقاض 
والمحافظة وإدامة الضفاف إلظهارها 
بالمظهر الذي يليق بجمالية العاصمة 
بغداد. وأضاف�ت أن “أمين بغداد وجه 
ايضاً جمي�ع الدوائ�ر البلدي�ة التابعة 
ألمان�ة بغداد القيام بحمالت موس�عة 
للنظافة ضمن قواطع عملها وخاصة 

الشوارع الرئيس�ة والمحالت السكنية 
لتقدي�م أفض�ل الخدم�ات لمواطن�ي 
العاصمة بغ�داد”. وأوضحت أن “هذه 
الزي�ارات  بع�د  ج�اءت  التوجيه�ات 
الميداني�ة الصباحي�ة المبك�رة ألمين 
بغداد لقواطع الدوائ�ر البلدية لالطالع 
ميداني�اً عل�ى األعمال الت�ي تقوم بها 
ولقائ�ه المواطني�ن واالس�تماع إل�ى 
آرائه�م ومش�كالتهم إليج�اد الحل�ول 
المناس�بة لها إلظهار العاصمة بغداد 
ذات اإلرث الحض�اري الكبير بالمكانة 

الالئقة التي تستحقها”.
م�ن جهة أخ�رى، وجه المرش�دي 
الدوائر البلدية بإج�راء حمالت نظافة 
مكثفة ف�ي جمي�ع القواط�ع البلدية 
واالهتمام بجمالية العاصمة. جاء ذلك 
خ�الل جولة صباحية له رافقه خاللها 
مدي�ر ع�ام دائ�رة العالق�ات واإلعالم 
حكيم عب�د الزه�رة لقاطع�ي بلديتي 

مركز الرصافة والكاظمية. 
وذكرت مديري�ة العالقات واإلعالم 
أن “أمي�ن بغ�داد تجول داخ�ل األحياء 

الس�كنية لقاطع بلدية مركز الرصافة 
ف�ي مناطق الفض�ل وش�ارع الكفاح 
المي�دان وأجزاء  والصدري�ة وس�احة 
من ش�ارع الرشيد، حيث اطلع ميدانياً 
على مس�توى الخدم�ات والتقى عدداً 
م�ن المواطنين واس�تمع إل�ى آرائهم 
موجه�اً  ومقترحاته�م  وش�كاواهم 
الدوائر البلدية بتكثيف حمالت النظافة 
المواطني�ن  لطلب�ات  واالس�تجابة 

وتنفيذها”. 
وأضافت أن “الجولة ش�ملت أيضا 
عدداً م�ن األحياء الس�كنية المحيطة 
بالروضة الكاظمية المقدسة ’’البحية 
والبو هيازع وام النومي’’ اطلع خاللها 
على مستوى الخدمات البلدية المقدمة 
وبع�ض المش�كالت والمعوق�ات التي 
يعان�ي منه�ا س�كنة ه�ذه المناط�ق 
بس�بب صعوب�ة الدخول إليه�ا لضيق 

الشوارع وقدم المنطقة”. 
ش�ملت  “الجول�ة  أن  وأوضح�ت 
منطقة الطوبجي ضم�ن قاطع بلدية 
الش�وارع  إذ تج�ول ف�ي  الكاظمي�ة، 

الداخلي�ة للمنطق�ة والتقى ع�دداً من 
المواطنين فيها واس�تمع إل�ى آرائهم 
ومش�كالتهم، مؤكداً أن األيام المقبلة 
س�وف تش�هد حمالت مكثفة للنظافة 
وإدامة شبكات الماء وفتح االنسدادات 
م�ن  وغيره�ا  المنه�والت  وتنظي�ف 
األعم�ال الت�ي ستس�هم ف�ي االرتقاء 

بالخدمات نحو األفضل”. 
يذك�ر أن أمين بغداد يقوم بش�كل 
يومي بجوالت صباحية مبكرة للقواطع 
البلدي�ة لالطالع ميدانياً على مس�توى 
الخدمات المقدمة للمواطنين وتوجيه 
الدوائر البلدية بسرعة انجاز الشكاوى 
واالهتم�ام بالخدم�ات المقدم�ة لهم 

وصوالً إلى بغداد أجمل وأنظف.
إلى ذلك، نفذت أمان�ة بغداد حملة 
خدمية جديدة لتحسين الواقع الخدمي 
في مناطق قاطع بلدية الشعب شملت 
أعمال نظافة وإكس�اء الطرق وإدامة 

الحدائق والمتنزهات. 
وذكرت مديري�ة العالقات واإلعالم 
أن “مالكات دائرة بلدية الشعب قامت 

بتنفيذ حملة مكثفة لتنظيف الشوارع 
الرئيس�ة والفرعي�ة واألزق�ة الداخلية 
ورف�ع كمي�ات كبي�رة م�ن األنقاض 
والنفايات مع إدامة الس�احات العامة 
وتوزيع الحاويات البالستيكية وأكياس 
النفايات للحد من االنتش�ار العشوائي 

لها في الشوارع والساحات العامة”. 
وأش�ارت إل�ى أن “قس�م الط�رق 
يواصل أعم�ال تطوير ش�ارع بغداد - 
كرك�وك ورصف أرصفت�ه بالمقرنص 
المل�ون م�ع تطوي�ر ش�ارعي ع�دن 
وفهم�ي الم�درس بزراع�ة الج�زرات 
الموس�مية  بالنبات�ات  الوس�طية 
واألشجار والشجيرات وإنشاء عدد من 

نافورات الماء الحديثة”. 
وبينت إن “ش�عبة اإلع�الم والوعي 
البلدي في الدائرة البلدية قامت بنصب 
نش�رات ضوئي�ة الكترونية لترس�يخ 
مفاهيم الوعي البلدي وحث المواطنين 
عل�ى ضرورة ترش�يد اس�تهالك الماء 
الصاف�ي والمحافظ�ة عل�ى الخدمات 

العامة”.

أمانة بغداد توّجه الدوائر البلدية برضورة االهتامم 
بضفــاف هنــر دجلــة

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي أن هناك طاقات 
توليدي�ة جدي�دة س�تضاف في الصي�ف المقب�ل إلى حصة 
محافظ�ة البصرة تصل إلى 700 ميغ�اواط، ليصبح إجمالي 
الطاقة المجه�زة للمحافظة بح�دود 2000 ميغاواط. وقال 

المتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الكهرب�اء مصع�ب 
المدرس في بيان صحفي تلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة من�ه أمس أن “توجي�ه الجميل�ي جاء خالل 
اجتماعه بمس�ؤولي قطاع نقل الطاق�ة الكهربائية 
في جمي�ع المديري�ات التابع�ة للوزارة ف�ي بغداد 

والمحافظات، بحضور مستش�ار الوزارة عادل 
حميد ومدي�ر عام نقل الطاق�ة محمد جعفر”. 
وذك�ر البيان إن الجميلي ش�دد على عدم تكرار 
ما حدث من إشكاالت فنية في عدد من خطوط 

نق�ل الطاقة ف�ي محافظة البصرة، موجهاً ف�ي الوقت ذاته 
بح�ل وتجاوز العقب�ات التي واجهتها بع�ض المديريات في 
الفترات الس�ابقة وخاصة في أشهر الصيف الماضي. وقال 
الم�درس أن “الوزي�ر الجميل�ي، بعد أن اس�تمع من مديري 
الدوائ�ر ع�ن اس�تعداداتهم ومالحظاتهم وطبيعة التنس�يق 
بينه�م وبين قطاع�ي اإلنتاج والتوزي�ع، طالب من الحضور 
أن يقدموا تقريراً س�ريعاً يبينون فيه اإلشكاالت الفنية التي 
واجهتهم في أشهر الصيف الماضي من اجل حلها، خاصة 

طاق�ات توليدية س�تضاف إل�ى منظومة أن هناك 
الكهرب�اء الوطني�ة”، مبين�اً إن لقط�اع 
نق�ل الطاقة الدور الرئي�س في نقل هذه 
الطاقات إل�ى قطاع التوزي�ع في جميع 
المحافظ�ات لتص�ل إل�ى المواطني�ن 
بشكل متكامل، مما سينعكس ايجابياً 

في زيادة ساعات التجهيز.

الكهرباء تؤكد أن إمجايل الطاقة املجهزة للبرصة
 بلـغ 2000 ميغـاواط

      واسط / المستقبل العراقي

وّجه رئيس جامعة واس�ط، كليات الجامعة بتنظيم س�فرات علمية 
إل�ى المتح�ف الوطني في اق�رب فرصة لالط�الع على حض�ارة العراق 
واالس�تفادة العلمية للطلب�ة. وطرح هذه الفكرة نائب محافظ واس�ط 
للشؤون الفنية “عمار طعمة” ولقيت ترحيباً من رئيس الجامعة. وقال 
بيان بثه المكتب اإلعالمي لجامعة واس�ط وتلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس إن رئيس الجامعة تقي علي الموس�وي استقبل وفدا 
مشتركا من المحافظة ووزارة العلوم والتكنولوجيا. وذكر البيان أن وفد 
المحافظة  ترأس�ه نائب محافظ واس�ط للش�ؤون الفنية عمار طعمة، 
فيما مث�ل وزارة العلوم والتكنولوجيا رئيس قس�م المحافظة في دائرة 
شؤون األقاليم والمحافظات في وزارة العلوم والتكنولوجيا جميل ضميد 
طاهر. وأش�ار البيان إلى إن “الوفد قدم شكره وامتنانه لرئيس الجامعة 
عل�ى الجهود المتمي�زة التي قدمته�ا الجامعة للمجتمع خالل األش�هر 
الماضية وانجازاتها العلمية الواضحة مع بداية العام الدراس�ي الجديد، 
الس�يما استحداث أربع كليات وأقس�ام علمية جديدة”. وبين انه تم في 
اللقاء ط�رح عدة أفكار، منها تحقيق المزيد م�ن التعاون بين الجامعة 
والحكوم�ة المحلي�ة ومؤسس�ات ودوائ�ر الدولة بما يس�هم في تقديم 
أفض�ل الخدمات للمجتمع الواس�طي. ونقل البيان ع�ن رئيس الجامعة 
تأكي�ده خ�الل اللقاء على ان “ش�عار الجامع�ة الذي رفعت�ه منذ توليه 
المنصب هو التألق وليس النجاح فحس�ب”، مش�يراً إل�ى أن “الجامعة 
ربم�ا تكون ق�د حققت نجاح�ات في بع�ض المفاص�ل ولكنها تطمح 
إل�ى تحقيق التألق من خ�الل توأمة الجامعة مع المجتمع بمؤسس�اته 
كاف�ة”. وقال البيان “كان نائب المحافظ للش�ؤون الفنية عمار طعمة 
ط�رح أيضاً فكرة تنظي�م زيارات لطلبة وأس�اتذة الجامعة إلى المتحف 
الوطن�ي لالطالع على حض�ارة العراق واالس�تفادة العلمية للطلبة، وقد 
رحب رئيس الجامعة بالموضوع ووجه الكليات بتنظيم س�فرات علمية 

إلى المتحف الوطني في اقرب فرصة”.

جامعة واسط توّجه كلياهتا بتنظيم 
سفرات علمية إىل املتحف الوطني
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اعـــالن
المناقصة المرقمة وك 22 / 2012

تدعشو وزارة الكهرباء – دائرة االسشتثمارات والعقود الشركات واملكاتب املتخصصة 
بصيانة اجهزة االستنساخ لتقديم عروضها العمال صيانة وتصليح اجهزة االستنساخ 
كافشة املسشتخدمة يف دوائر مقشر الوزارة الكائنشة يف املنصور فعىل الراغبني باملششاركة 
تقديم عطاءاتهم الخاصة باملناقصة املذكورة اعاله والتي يمكن الحصول عىل الروط 
واملواصفات من دائرة االسشتثمارات والعقود – قسم املناقصات يف مقر وزارة الكهرباء 
الكائن يف بغداد – املنصور – ششارع النقابات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسشون الف 

دينار غري قابل للرد عىل ان يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
1- شهادة تاسيس الركة او املكتب

2- براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل وزارة الكهرباء
3- وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية

4- تقديشم تامينات اولية قدرها 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان

5- تقديم كشف باالعمال املماثلة ان وجدت
6- الحسابات الختامية للسنوات الثالثة االخرية

وتوضع جميعها يف ظرفني مغلقني ومنفصلني احدهما تجاري واالخر فني يف صندوق 
العطاءات مدون عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق علما" ان تاريخ الغلق سيكون 
السشاعة الثانية عر ظهرا" ليوم االحد املوافق 4 / 11 / 2012 وسيهمل اي عطاء يرد 
بعشد تاريخ الغلق والشوزارات غري ملزمة بقبشول اوطأ العطاءات ما لم تكن مسشتوفية 

للروط الفنية والقانونية ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن.

    المستقبل العراق/ خاص

ارتفع مؤرش سشوق العراق لشأوراق املالية يف 
مطلع جلسشاته األسشبوعية، أمس األحد بنسشبة 
0.14%، بعشد أن أنهشى تعامالتشه عنشد 121.49 
نقطشة، وبلغ إجمشايل قيم التشداوالت اليوم بنحو 
2.168 مليار  دينار وبحجم 1.500 مليار  سشهم 
مشن خالل 719 صفقة. وتداول يف  عىل 36 رشكة 
ارتفشع منها 16 سشهم  بينما تراجع 14 سشهما 
آخريشن، فيما اسشتقر أداء 6 أسشهم كما هم عند 

نفس املستويات،
وتصدر املرتفعني سهم "داسلم"بنسبة ارتفاع 
بلغشت 9.83% مغلقشاً عند املسشتوى 2.57 دينار. 
تاله سشهم "فكايش بنسشبة 6.25% إىل املستوى 
2.38دينشار، كمشا  ارتفع سشهم "أهيل"بنسشبة 

3.23% مغلقاً عند مستوى1.28دينار.
األكثشر تراجعشا  الجانشب اآلخشر كان  وعشىل 
اليوم سشهم كريدت بنسشبة 9.61% إىل املسشتوى 
2.07دينار،ثم  نخبة بنسبة7% إىل  مستوى 1.86 
دينشار، تالهما سشهم  كربالء برتاجشع 4.71% إىل 
املستوى 4.05 دينار. وكان مؤرش، سوق العراق، 
لأوراق املالية قد ارتفع الخميس املايض، يف ختام 
جلسشاته األسشبوعية، الخميشس، بنسشبة %0.6 
ليغلشق عشىل 121.3 نقطشة، اثر ارتفشاع معدالت 
أسشعار 17 رشكة، من اصل 38 تم تداولها خالل 
الجلسشة، فيما تداولت بأكثر من مليارين و241 

مليون دينار "نحو مليوني دوالر".
وشهدت جلسة الخميس تداول أكثر من مليار 
و553 مليشون سشهم، تجاوزت قيمتهشا مليارين 

و241 مليشون دينشار "نحو مليونشي دوالر"، من 
خالل 661 عقد تداول.

وبلغ عشدد الركات املتداولشة 38 رشكة من 
أصشل 87 مدرجشة الكرتونيشا، ارتفعشت معدالت 
باألخشرض،  لتتششح  منهشا  رشكشة   17 اسشعار 
وتراجعشت معدالت تسشع رشكات أخشرى لتتلون 
باألحمر، فيما حافظشت 12 رشكة عىل معدالتها 
خالل الجلسشة السشابقة، لريتفع املؤرش بنسشبة 
0.6% ويغلق عىل 121.3 نقطة. وكانت البورصة 
أغلقشت خشالل الجلسشة السشابقة عشىل 120.5 

نقطة.
وقتهشا أبرم املسشتثمرون غشري العراقيني 48 
عقشد رشاء بقيمشة تجشاوزت 134 مليشون دينار 
عشىل قطاعشات املصشارف والتأمشني والخدمشات 
والصناعة، كمشا ابرموا 57 عقد تجاوزت قيمتها 
274 مليون دينار عىل قطاعات املصارف والتأمني 

والصناعة.
وتميشز قطشاع املصشارف بحصولشه عىل أعىل 
حجشم للتداول بنسشبة 86% من خشالل 469 عقد 
تداول بقيمة ثالثة 1.9 مليار دينار عىل 17 رشكة، 
ارتفع معدل سشعر عر رشكات، وتراجع معدل 
سعر رشكتان، فيما حافظت خمس رشكات عىل 
معدالتهشا خالل الجلسشة السشابقة. وجاء قطاع 
الصناعة ثانيا خالل جلسة اليوم من حيث حجم 
التداول بنسبة 7% من خالل 97 عقد تداول بأكثر 
من 167 مليون دينار عىل تسشع رشكات، ارتفع 
معدل سشعر أربع رشكات، وتراجع معدل سشعر 
أربشع رشكات، فيما حافظت رشكشة واحدة عىل 

معدلها خالل الجلسة السابقة.

فيما حصل قطاع الفنشادق عىل املركز الثالث 
بنسشبة 4% من خشالل 45 عقد تشداول بأكثر من  
101 مليشون دينار عشىل خمشس رشكات، ارتفع 
معدل سشعر رشكة واحدة، وتراجع معدل سشعر 
رشكتشان، فيما حافظت رشكتشان عىل معدالتها 
خالل الجلسة السشابقة. وكانت الركات األكثر 
تسشجيال للربح خالل جلسة اليوم كل من رشكة 
مرصف دار السالم التي ارتفع معدل سعر سهمها 
بنسشبة 9.8% لتغلق عىل ثالثة دنانري و450 فلسا 
للسهم، واإلنششائية الحديثة بنسبة 6.4% لتغلق 
عىل 660 فلسشا للسشهم، وفنادق كربالء بنسشبة 
5.7% لتغلق عىل أربعة دنانري و250 فلسا للسهم، 
وبغشداد للنقشل بنسشبة 1% لتغلق عشىل 48 دينارا 
للسشهم، ومرصف االئتمان بنسبة 4% لتغلق عىل 

دينارين و290 فلسا للسهم.
أما الشركات األكثر خسشارة فكانت كل من 
رشكة األلبسشة الجاهزة التي تراجع معدل سعر 
سشهمها بنسشبة 3.5% لتغلشق عىل سشتة دنانري 
و750 فلسشا للسشهم، ومشرصف بابشل بنسشبة 
1.3% لتغلق عىل 740 فلسشا للسهم، وبغداد ملواد 
التغليشف بنسشبة 1.3% لتغلق عىل أربعشة دنانري 
و500 فلس للسشهم، ومرصف كردستان بنسبة 
0.9% لتغلشق عشىل دينارين و200 فلس للسشهم، 
وبغشداد غازيشة بنسشبة 0.8% لتغلشق عشىل دينار 

و160 فلسا للسهم.
وتعقد سشوق العشراق لشأوراق املالية خمس 
جلسشات أسشبوعية من األحد إىل الخميس، وتبلغ 
عدد الركات املسشجلة فيشه 91 رشكة منها 87 

رشكة تتداول الكرتونيا.

     بغداد/ المستقبل العراقي

طالشب عضشو لجنشة النفط 
والطاقشة النائب فرات  محسشن 
املحليشة  ،الحكومشة  الشرع 
والسشلطة التنفيذيشة بتسشهيل 
اآللية تسليم الحكومات املحلية 
للنفشط  املنتجشة  املحافظشات 
مشروع البشرتو دوالر للنهوض 
بواقعها االقتصادي.وقال الرع 
البشرتودوالر جاهشز  قانشون  إن 

للعمشل به يف جميشع املحافظات 
املنتجشة للنفشط وتشم التصويت 
علية من قبل مجلس النواب لكن 
لم يتم تسليمه للمحافظات من 
قبل السشلطة التنفيذية ألسباب 
مجهولة. وأكد أن تسليم جميع 
للنفشط  املنتجشة  املحافظشات 
البشرتودوالر سشيعمل  مشروع 
عشىل نهشوض املحافظشات التي 
تعانشي مشن نقشص يف وارداتها 
املالية والبنى التحتية للمنشات 

النفطية .وذكشر الرع أن إدارة 
للنفشط  منتجشة  محافظشة  كل 
منشاتها النفطية حسب قانون 
البرتودوالر سشيمنح املحافظات 
قدرات كبرية عىل تخطي جميع 
بواقعهشا  وينهشض  مششاكلها 
الخدمي ويكسبها ثقافة ووعي 
اقتصاديشاً  النهشوض  يف  كبشري 
ويجعشل املنافسشة ششديدة بني 
العراقيشة  املحافظشات  جميشع 

املنتجة للنفط .

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنشت مصشادر إعالمية أردنيشة أن كميات 
النفشط العراقشي التي تشم توريدهشا إىل مصفاة 
البرتول األردنية بلغت منذ مطلع الشهر املايض 
ولغاية يوم أمس السشبت نحشو 400 ألف برميل 
بحسشب ترصيشح نسشبته الصحيفشة إىل نائشل 
الذيابات الناطق باسم ائتالف الذيابات والزعبي 
للتجشارة والنقشل. وقشال الذيابشات  ان الركة 
بانتظشار انتهشاء بعشض الرتتيبشات مشن جانب 
بغشداد وعمشان للبدء بنقشل الكميشات اإلضافية 
التشي تشم االتفاق عليهشا مؤخرا بشني حكومتي 
البلدين الششقيقني والتي تتضمن زيادة كميات 

النفشط الخشام الشوارد للمملكشة مشن 10 آالف 
برميل يوميشا إىل 15 ألف برميشل يوميا.وأضاف 
الذيابشات ان الركشة لديهشا القشدرة لتحميشل 
أيشة كميشات إضافية يتم االتفشاق عليها الحقا، 
مشيدا بتسشهيل اإلجراءات من الجانب العراقي 
الششقيق. ويحصشل األردن عىل هشذه الكميات 
التي تشكل 10% من احتياجاته اليومية بأسعار 
تفضيليشة تقل عن السشوق العاملشي بمقدار 18 
دوالرا للربميشل الواحد.ويحقق اسشترياد النفط 
الخشام مشن العشراق إىل اململكة وفشورات مالية 
لصالشح االقتصشاد الوطني تصشل إىل 6 دوالرات 
للربميل الواحد واصل مصفاة البرتول يف الزرقاء 

بحسب ترصيحات حكومية.

     بغداد/ المستقبل العراقي

دعشت الجمعيشة العراقيشة للمتقاعدين، رئيس 
الشوزراء نشوري املالكي لإلرساع بإرسشال مسشودة 
قانون التقاعشد املوحد بعد ان تم إقراره يف مجلس 
الشوزراء اىل الربملشان، فيما ناششدت رئيس مجلس 
النشواب اىل تريشع القانشون قبل عطلشة املجلس.
للمتقاعديشن  العراقيشة  الجمعيشة  رئيشس  وقشال 
العيشى، ان "جمعيتنشا وباسشم ماليشني  مهشدي 
املتقاعدين العراقيشني تدعو رئيس الحكومة نوري 
املالكي لإلرساع بإرسشال مسشودة قانشون التقاعد 
املوحشد اىل مجلشس النواب للتصويشت عليه بأرسع 
وقشت". وأضشاف "كما ندعشو الحكومشة اىل وضع 

التخصيصات املالية لهشذا القانون يف موازنة العام 
املقبل 2013 وذلك لأوضاع املعيشية الصعبة التي 
يعاني منها املتقاعدون". كما دعا العيى رئاسشة 
مجلشس النشواب اىل "التصويشت عشىل القانون قبل 
العطلشة التريعية ملجلس النواب بعد إرسشاله من 

قبل الحكومة".

     بغداد/ المستقبل العراقي

دعا الخبري السرتاتيجي توفيق املانع ،إىل رضورة اعتماد نظام 
"الكوتا" العاملي يف تحديد سشقف زمني للمششاريع السشرتاتيجية 
وتوجيه االقتصاد الوطني نحو السشوق التنافسية العاملية، مشرياً 
اىل ان االقتصشاد الوطنشي بدأ يرتاجع سشنوياً بسشبب عشدم وجود 
خطط تنمية حقيقية يف ضل غياب البنى التحتية مع زيادة النمو 
السشكاني. وقال املانع إن الدراسات االقتصادية تشري اىل ان معدل 
النمو السكاني يف البالد يزداد ضعفاً لكل 20 سنة مما جعل البنى 
التحتية املتوفرة حالياً يف البالد ال تغطي حالياً سشواء ربع سشكان 
البشالد. وأششار اىل ان االقتصشاد العراقي يعترب مشن االقتصاديات 
"الكسشولة" بسشبب اعتماده الكيل عىل ايرادات النفط، فضالً عن 
عدم وجود سياسشة اقتصادية تتمكن من توظيف تلك االيرادات يف 
مشاريع بنى تحتية وخدمية للبالد. وأكد ان هناك فسادا ماليا كبريا 
يف اغلب وزارات الدولة بدليل انها تطالب سنوياً بزيادة تخصيصاتها 
من املوازنة العامة دون تحقيق مشاريع اسرتاتيجية واستثمارية 
للبلد، مششرياً اىل ان وزارة التجشارة تدعي بان التخصيصات املالية 
املقشررة للبطاقة التموينية والبالغشة 8 ترليونات ونصف الرتليون 
دينار غري كافية ما أدت اىل تقليص مفردات البطاقة إىل أربع مواد 
بعدما كانت توزع بش12 مادة يف السابق، وبتخصيصات مالية اقل 
وبأسشعار مرتفعة يتم استريادها من الخارج. وتابع باإلضافة اىل 
ان وزارة السياحة تطالب بزيادة تخصيصاتها من املوازنة العامة 
يف حني ان اغلب الوزارات السياحية يف اغلب دول العالم تعتمد عىل 
التمويشل الذاتي وليشس من الدولة، فهذا يدل عشىل وجود تخبط يف 
السياسشة االقتصادية للبلد.وأضاف يجشب اعتماد نظام "الكوتا" 
العاملي يف وضع الخطط للمششاريع السشرتاتيجية والبنى التحتية 
عشىل وفق مدة زمنيشة محددة، والعمل عىل تنويشع مصادر الدخل 
القومشي والقضاء عىل البطالشة وتمكني النظشام البنكي وتوجيه 
االقتصاد نحو اقتصاد السوق العاملية التنافسية لتطوير االقتصاد 

الوطني والنهوض به.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أكد نائب رئيس اللجنة املالية النائب عن ائتالف 
الكتل الكردستانية احمد حسن فيض الله، أهمية 
إقرار مقرتح تشكيل هيئة ملراقبة توزيع اإليرادات 
املاليشة للموازنة العامشة االتحادية ألنها سشتنظم 
عمليشة اإلنفاق املشايل يف البلد وبششكل موضوعي. 
وقشال فيض الله إن عمليشة توزيع اإليرادات املالية 
ضمشن املوازنة العامشة يف البلد تجشرى بطرق غري 
موضوعيشة الن الكثشري من الشوزراء لوحظ عندما 
يصوتون عىل مشروع قانشون املوازنة يف مجلس 
الوزراء يؤيدون رأي رئاسشة املجلس ولن يعرتضوا 

عشىل أي فقرة من فقرات املوازنشة، رغم ان كتلهم 
النيابية تعرتض عىل بعض فقرات املوازنة. وأضاف 
أن اللجنة املالية اقرتحت تششكيل لجنة مششرتكة 
مع اللجنة القانونية لصياغة مقرتح قانون هيئة 
ملراقبشة توزيشع اإليشرادات االتحاديشة لتقديمه اىل 
مجلشس النواب للتصويشت عليه، مبينشاً ان الهيئة 
تتضمن أشخاصا ممثلني عن الكتل النيابية وتكون 
مسؤولة امام مجلس النواب لتنظيم عملية توزيع 

اإليرادات املالية ضمن املوازنة يف البلد.
ويعتزم مجلس النواب تقديم مقرتح تششكيل 
هيئة ملراقبة توزيشع اإليرادات املالية لجميع دوائر 

ووزارات ومحافظات الدولة.

بعد مكاسب أسبوعها الماضي

أنهى تعامالته 
عند 121.49 

نقطة

2.168 مليار  
دينار إجمالي قيم 

التداوالت

سوق األوراق المالية يفتتح أسبوعه مرتفعًا 0.14 %

األردن يتسلم 400 ألف برميل نفط عراقيالشرع يدعو إلدارة المحافظات للبترودوالر

المتقاعدون يطلبون باإلسراع في إقرار قانونهم

خبير: النمو السكاني يتضاعف كل 20 سنة

هيئة لمراقبة اإلنفاق المالي

نتائج تقلبات السيولة في البورصات العربية

      رؤية/ زياد الدباس

يعكس ارتفاع مؤرش سشيولة األسواق 
املالية والذي يحتَسب من خالل قسمة قيمة 
األسشهم املتداولة خالل فرتة زمنية محددة 
عشىل القيمشة السشوقية ألسشهم الركات 
املدرجة أو قسشمة عشدد األسشهم املتداولة 
عىل إجمايل عدد أسشهم الركات املدرجة، 
مشؤرشات مهمة يأتشي يف مقدمهشا ارتفاع 
مسشتوى الثقشة يف االسشتثمار يف األسشواق 
املالية، فالثقة تحرك السيولة املتوافرة لدى 
الفرص  املسشتثمرين واملدخرين الستغالل 
االسشتثمارية وتراجع الثقة عادة يؤدي إىل 
التحشول إىل أدوات اسشتثمارية أخرى وهذا 
ما لوحظ خالل السشنوات األربع املاضية إذ 
تحول عدد كبري من املسشتثمرين وأصحاب 
الثروات إىل الودائع أو السشندات الحكومية 
املضمونة ما أدى إىل تراجع قيمة التداوالت 
بنسشبة كبشرية وانخفاض كبري يف سشيولة 
سشواء  املؤسشي  األسواق.واالسشتثمار 
األجنبشي أو املحيل، ال يفضل االسشتثمار يف 
أسشواق ضعيفة السيولة لصعوبة الخروج 
أو البيشع عند الحاجة إىل السشيولة النقدية 
أو عنشد اتخشاذ قشرار بالتحشول إىل فشرص 
استثمارية أخرى، ويسشهم ارتفاع سيولة 
السشوق يف البيع والراء بأفضل األسشعار 
وبأقشل تكلفشة. وال يقبل معظشم املصارف 
السشيولة  الضعيفشة  الشركات  أسشهم 
كضمانشات يف مقابل الحصول عىل قروض 
نظشراً إىل صعوبشة بيشع هذه األسشهم عند 
أسشعارها  أن  إىل  إضافشة  املدينشني،  تعثشر 
املعلنة تعتشربَ غري واقعية وتاريخية نتيجة 

الضعشف واملحدودية يف التداول والصفقات 
املنفشذة بأسشهمها، فيضطشر البائعون يف 
كثري من الحاالت إىل منح حسم عىل السعر 
املعلشن لتششجيع املششرتين عشىل الشراء.
ويعكشس ارتفاع مؤرش سشيولة األسشواق 
تراجع مستوى األخطار املختلفة إذ لوحظ 
تراجع قيمشة التداوالت يف أسشواق املنطقة 
بنسشبة كبشرية خشالل السشنوات املاضيشة 
العامليشة  االقتصاديشة  األخطشار  نتيجشة 
وأزمة الديشون السشيادية األوروبية وأزمة 
املصشارف األوروبيشة إضافشة إىل األخطشار 
الجيوسياسشية يف املنطقة. ويعود التحول 
إىل  الحكوميشة  السشندات  أو  الودائشع  إىل 
االبتعشاد عن األخطار، كمشا يعكس ارتفاع 
مشؤرش سشيولة األسشواق أو ارتفشاع قيمة 
تداوالتهشا انحسشار حشال الحشذر والرتقب 
والعوامل النفسشية السشلبية التي تسيطر 
عشىل قشرارات املسشتثمرين واملضاربشني يف 
ظل سيطرة سشيولة املضاربني األفراد عىل 
حركشة معظشم أسشواق املنطقشة وضعشف 
اإلمشارات  املؤسي.وأسشواق  االسشتثمار 
وهي من أكثر أسشواق الخليج اسشتقطاباً 
لالستثمار األجنبي نتيجة انفتاحها الكبري 
عىل هذا االسشتثمار، لذلك حققت مؤرشات 
أدائها إنجازات قياسشية خالل فرتة طفرة 
مقشدم  يف  وتأتشي  املنطقشة.  يف  األسشواق 
هذه املشؤرشات قيمشة التشداوالت إذ بلغت 
قيمشة التداوالت خالل 2005 بعد السشماح 
لأجانشب بتملك نسشبة مهمشة من رؤوس 
أموال الركات املدرجشة، نحو 510 باليني 
درهم )139 بليون دوالر(، وقفزت إىل 537 
بليون درهم عام 2008 قبل بداية التأثريات 

السشلبية لأزمة املالية العاملية، وانخفضت 
إىل 243.6 بليشون درهم عشام 2009 ثم إىل 
104 باليني درهم عام 2010. وششهد عام 
2011 أكشرب تراجع يف قيمشة التداوالت منذ 
نهاية عام 2003 إذ بلغشت قيمة التداوالت 
56.8 بليون درهم.ويعكس هذا االنخفاض 
الكبري يف سشيولة األسشواق تراجع مستوى 
الثقشة بنسشبة كبشرية وارتفشاع مسشتوى 
األخطشار وسشيطرة حشال مشن التششاؤم 
والحذر عىل قرارات املستثمرين، لكن قيمة 
التشداوالت ارتفعشت هذا العشام إذ تجاوزت 
قيمشة التشداوالت خالل الششهور التسشعة 
األوىل مشن العام قيمة تداوالت العام املايض 
بأكملشه، كما بلغت نسشبة النمشو يف قيمة 
التداوالت خالل الششهور التسعة األوىل من 
العام نحو 20 يف املئة مقارنة بالفرتة ذاتها 
من العام املايض. ورافشق ارتفاع التداوالت 
تحسشن األسشعار إذ ارتفع مؤرش أسشواق 
اإلمارات بنسشبة ثمانيشة يف املئة، بينما بلغ 
متوسشط ارتفشاع أسشعار أسشهم رشكات 
املضاربة والتي تستقطب نسبة مهمة من 
سشيولة املضاربني األفراد نحو 35 يف املئة.

وأسهم هذا االرتفاع املميز باتساع تدريجي 
يف قاعشدة املضاربشني واملسشتثمرين إال أن 
الالفشت أن أسشهم رشكات املضاربة والتي 
يبلشغ عددهشا نحشو 20 رشكة اسشتحوذت 
عىل ما نسشبته 85 يف املئة من إجمايل قيمة 

التداوالت وبقية الركات 15 يف املئة. 
هذا التفاوت الواضح يف سشيولة أسهم 
الشركات املدرجة هو مؤرش إىل اسشتمرار 
االنتقائية يف االسشتثمار يف أسشواق األسهم 
وتفضيل أسشهم الشركات األكثر سشيولة 
بغشض النظر عن أدائهشا االقتصادي واملايل 
اسشتمرار  أن  يف  ششك  وال  واالسشتثماري. 
األسشواق  سشيولة  يف  والنمشو  التحسشن 
سيساهم يف توسشيع قاعدة الركات التي 
تتمتع أسهمها بسيولة عالية ويرفع بالتايل 
عشدد الفشرص االسشتثمارية يف األسشواق.

ويراهن معظشم املحللني خالل هذه الفرتة 
عشىل إفصشاح الركات عشن نتائشج الربع 
الثالشث مشن العشام إذ يتوقشع أن يسشاهم 
هشذا اإلفصاح يف تفاعل إيجابشي مع النمو 
الذي تحققه الشركات يف أرباحها وبالتايل 
تدفشق أمشوال ذكية مصدرها مسشتثمرون 
يف األجل الطويشل وهدفها اقتناص الفرص 

املتوافرة.
المدير العام
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من�ذ ما يزي�د عىل ق�رن من الزم�ان يف ذلك 
الح�ن، كان األدب األمريك�ي ق�د اس�تقل ع�ن 
األدب اإلنكلي�زي، وراح�ت الرواي�ات األمريكية 
تنهل من مواضيع أمريكي�ة خالصة، بل أحياناً 
م�ن مواضيع ال تت�ورع عن املجاه�رة بعدائها 
لإلمرباطورية القديمة املستعمرة للعالم الجديد، 
وعن الدفاع عن قيم جديدة ال عالقة لها بأوروبا 
م�ن قريب أو من بعيد. وم�ع هذا كان الفرنيس 
ألك�يس دي توكفي�ل قد أّكد بأن التيار سيس�ري 
عكس�ياً وس�تلتقي آداب العالم القدي�م بآداب 
العال�م الجديد، خارج إط�ار التناحرات القاّرية 
والحضارية. وإذا كانت بدايات القرن العرشين 
قد حّولت توقع توكفيل هذا إىل حقيقة ملموسة 
يمك�ن إيراد ع�رشات األمثلة عليها، وال س�يما 
عرب كت�اب أمريكين ومبدعن آخري�ن اختاروا 
»الع�ودة« إىل أوروب�ا بعد قطيع�ة، وعرب تحول 
نيوي�ورك أواس�ط القرن العرشي�ن إىل عاصمة 
حقيقي�ة للثقافة األوروبية، ف�إن يف إمكاننا أن 
نعود بهذا التيار إىل نهايات القرن التاسع عرش، 
والتوقف عند اسم هنري جيمس. فجيمس الذي 
كان ابناً لكاتب يحمل االس�م نفس�ه، وشقيقاً 
لفيلس�وف الرباغماتية الكبري ويليام موريس، 

األكرب  العدد  كرس 
واألهم من رواياته 
ل� »رمي جرس بن 
القدي�م  العامل�ن 
إنه  بل  والجدي�د«، 
»بال�غ« يف ه�ذا إىل 
ش�قيقه  أن  ح�د 
ذات  نبه�ه  ويليام 
علي�ه  أن  إىل  م�رة 
يف  يأخ�ذ  »أن 
حسبانه، ويف شكل 
أفض�ل رأي القراء 
األمريكي�ن الذي�ن 
يرتب�ط بهم مصري 
النهائ�ي  النج�اح 
ملرشوع�ه األدبي«. 
لكن هنري جيمس 
ل�م يعمل بنصيحة 
أخيه وحسناً فعل. 
فل�و عمل به�ا، ملا 
كان أنت�ج يف الحقيقة، بعض أه�م أعماله، تلك 
األعمال التي كان موضوعها ويف شكل محدود، 
العالق�ة الكأداء واملعقدة ب�ن أمريكا وأوروبا - 
عموماً - وانكلرتا خصوصاً. ومع هذا فإن نظرة 
هنري جيمس إىل األمر برّمته لم تكن دائماً عىل 
الس�وية نفس�ها. بل كان فيها طلعات ونزالت. 
فه�و ت�ارة منتق�د األمريكين م�ن وجهة نظر 
أوروبي�ة، وطوراً منتق�د األوروبين وبقس�وة 
من وجه�ة نظر أمريكية. ولع�ل هنري جيمس 
كان - يف نهاي�ة األم�ر - ال يع�ربّ يف هذا كله عن 
موقف شخيص، بمقدار ما كان يعرّب، حقاً، عما 
كان س�ائداً يف النظ�رات املتبادلة ب�ن العاملن. 
وحس�بنا للتيقن م�ن هذا أن نق�ارن بن رواية 
مبكرة لجيمس ه�ي »األمريكي« )1877( وبن 
رواي�ات متأخرة له مثل »الس�فراء« أو »نس�اء 

بوسطن«.
لق�د كت�ب هن�ري جيم�س، خ�الل حياته 
الطويلة نس�بياً، نحو مئة نص أدبي، بن رواية 
طويل�ة ورواي�ة قصرية وم�ا إىل ذل�ك. ومعظم 
أعم�ال هن�ري جيمس نال إعج�اب كبار كتاب 
زمن�ه ونق�اده... وحتى يف أيامن�ا هذه ها هي 

أعمال�ه تنال حظ�وة وإعجاباً، وال س�يما حن 
تح�ّول إىل أف�الم س�ينمائية )خباص�ة من قبل 
الراحل جيمس آيفوري، الذي هو مثل جيمس، 
أمريك�ي اخت�ار التوجه غالب�اً إىل أوروبا، ولكن 
للتعبري عن نظرة األمريكي�ن إليها(. ومع هذا، 
عىل رغم وفرة أعمال هنري جيمس فإن النقاد 
الكبار يتوقفون عادة للتدليل عىل عظمة إنجازه 
الروائي، عند أربعة أعمال كبرية له، ويف مقدمها 
»ص�ورة س�يدة«. أما روايات�ه الث�الث الكبرية 
األخ�رى فه�ي »أجنح�ة اليمام�ة« )1902( و 
»السفراء« )1903( و »كأس الذهب« )1904(. 
وهذه الروايات كلها، التي كتبها هنري جيمس 
يف فرتة نضوجه بالتأكي�د، ذات عالقة بأوروبا، 
أو ع�ىل األق�ل بالنظرات املتقاطع�ة بن أمريكا 

وأوروبا. ونتوقف هنا عند »صورة سيدة«.
»ص�ورة س�يدة«، وهي األش�هر قاطبة بن 
أعمال هنري جيمس. نرشت للمرة األوىل يف عام 
1881، ومنذ نرشها املبكر هذا أجمع الدارسون 
عىل أنها - عكس أعمال جيمس الكربى األخرى 
- تحم�ل الكث�ري م�ن التن�ازالت »لك�ي يمكن 
وصوله�ا إىل الجمهور العريض«. ومع هذا فإن 
هذه التنازالت لم تفقدها أبداً سحرها وال قوتها، 
عىل رغم مرور الزمن. وربما يعود هذا يف ش�كل 
يحم�ل كل تناقضات�ه، إىل صعوبة إدراك جوهر 
موضوعها منذ الق�راءة األوىل. ذلك أن املوضوع 
األساس ل� »صورة س�يدة« إنما هو »اغتصاب 
حرية االختيار لدى ش�ابة أمريكية تقع ضحية 
ش�خصن أوروبين فاس�دين يرمزان إىل العالم 
القديم«. وهو موضوع نعرف أن هنري جيمس 
س�يعود إىل تقديم عكس�ه - متخلي�اً عن هذه 
النظ�رة املرتاب�ة إىل العال�م القدي�م - يف أعمال 
الحقة. أما هنا يف »صورة س�يدة« فكان ال يزال 
متمس�كاً بتلك التقاليد الفكرية األمريكية التي 

ترى يف سلوك أوروبا رشاً ما بعده من رش.
إن موضوع القاع�دة والحرية هو املوضوع 
األس�اس املهيمن عىل ه�ذا العم�ل. فكيف عرّب 
هنري جيمس عن موضوعه هذا؟ بكل بساطة 
ع�رب حكاية إيزابي�ل آررش األمريكية الحس�ناء 
والت�ي كانت تعي�ش يف بيتها الكئي�ب يف مدينة 
آلبان�ي األمريكي�ة حي�ث تأت�ي خالته�ا الثرية 
واملنفتح�ة عىل الحي�اة، مدام توش�يت لتقرتح 

عليها مرافقتها يف جولة أوروبية. فتقبل إيزابيل 
بخاص�ة أن هذا الس�فر س�يتيح له�ا التخلص 
من إلحاح الش�اب غودوود املغ�رم بها، لكنها، 
ه�ي، ال تري�د أن تضح�ي بحريتها م�ن أجله. 
وتكون إنكلرتا أول محطة يف الجولة حيث تقيم 
إيزابي�ل مع خالتها يف من�زل فخم يحترض فيه 
زوج ه�ذه األخرية ويف رفقت�ه ابنه رالف الذكي 

والجذاب الذي تتنب�ه إليه إيزابيل ويبادلها 
ه�و االهتمام ولكن 
م�ن دون أن يق�ول 
له�ا إن�ه ه�و اآلخر 
مصاب بمرض قاتل. 
نفس�ه  الوق�ت  ويف 
يغرم ش�اب ثري آخر 
هو الل�ورد واربورتون 
لكن هذه،  بإليزابي�ث، 
ع�ىل رغم رضاه�ا عما 
ترف�ض  له�ا،  يحص�ل 
هذا األخ�ري ألنها تريد أن 
األوروبية  تكمل جولته�ا 
قب�ل أي ارتب�اط. وح�ن 
يموت السيد توشيت ترث 
إيزابي�ل نص�ف ثروته غري 
داري�ة أن ه�ذا كان بتدبري 
من رالف نفس�ه ال�ذي أراد 
لها أن تعي�ش حياة كريمة. 
لك�ن ه�ذه الث�روة املفاجئة 
ب�دالً م�ن أن تس�عد إيزابيل، 
رسع�ان ما توقعه�ا يف حبائل 
س�يدة تدعى مريل، تعيش من 
وه�ذه  واملغام�رات.  النص�ب 
الس�يدة مريل لكي تستويل عىل 
ثروة إيزابيل الجديدة، ترتب لها 
لق�اء وعالقة مع املدعو جيلربت 
أوزمون�د، وهو لي�س يف حقيقة 
أمره سوى عشيق السيدة مريل. 
وإذ يتقدم ه�ذا املغامر األفاق من 
إيزابيل تحت سمات نبيلة خادعة، 
تغ�رم به ه�ي الت�ي لم تغ�رم من 
قبل ب�كل النبالء الحقيقي�ن الذين 

تقدم�وا إليه�ا. هك�ذا، يصيبه�ا عم�ى الروح 

وتش�عر بانج�ذاب هائ�ل نحو جيل�ربت. وهو 
انجذاب تعززه الس�يدة م�ريل بتواطؤ يصل إىل 
ح�دود االغتص�اب والتأثري الس�حري. وإذ تقع 
إيزابي�ل يف الفخ، تقبل ع�رض جيلربت أوزموند 
بال�زواج، ع�ىل رغم تنبيهات الس�يدة توش�يت 

وابنها رالف... وبعد الزواج تكتشف إيزابيل 
برسعة،  خطأها 

لكن األوان كان قد فات... 
كذلك فإن كربياءها منعتها من اإلقرار بالخطأ. 
ومع هذا حن تجابه رالف وهو عىل فراش املوت 

أخ�رياً، تعرتف له بأنها قد أخطأت يف اختيارها. 
وإذ تتوج�ه بعد ذلك إىل لندن بائس�ة محطمة، 
تلتق�ي هناك بعاش�قها القديم غ�ودوود، لكن 
اللقاء ال يثمر شيئاً إذ إنها ترفض ترك أوزموند، 
عىل رغ�م كل ما أصابه�ا، وتعود إلي�ه صاغرة 
مستسلمة وهي غارقة يف بؤس ما بعده 

بؤس.
من املؤك�د أن هنري جيمس )1843 
- 1916( لم يخرت هوية شخصياته عىل 
س�بيل الصدفة. فأن يكون املغتصبان، 
أوزمون�د،  وجيل�ربت  م�ريل  الس�يدة 
أوروبين وأن تك�ون إيزابيل أمريكية، 
أم�ر ال يمكن االس�تهانة ب�ه من لدن 
كات�ب آثر أن يجعل م�ن قلمه جرساً 
بن العاملن. غري أن الصورة املنحطة 
التي يرسمها ألوروبا هنا، من خالل 
س�تتعدل  الفاس�دين،  الش�خصن 
الحق�ًا ملصلح�ة ص�ور أكث�ر دقة 
وح��ذراً. وامله�م هنا أن كل يشء 
يبدو واضح�اً للقارئ منذ البداية: 
كل م�ا يف األم�ر أن إيزابي�ل ه�ي 
املذنب�ة، ألن عمى قلبه�ا جعلها 
ال ت�رى م�ا يحاك لها وال س�يما 
ال�ذي  الذهن�ي  »االغتص�اب« 
تتع�رض ل�ه: إن إيزابي�ل حرة 
يف قول م�ا تش�اء. ولكن ليس 
ح�ن تغتصب وتج�رب عىل أن 
تريد ما يريده مغت��صبوها. 
وإيزابيل يف هذا، تشبه عىل أية 
حال، الكثري من الشخصيات 
إلرادة  الخاضع�ة  األخ�رى 
خارجية، والتي تمأل روايات 
هنري جيم�س. والحقيقة 
أن أوروب�ا ن�ادراً ما كانت 
تص�ّور يف األدب األمريكي 
بمثل ه�ذا الس�وء. مهما 
يك�ن فإن هن�ري جيمس 
ع�اد وعان�ق أوروبا أكث�ر وأكثر خ�الل العقود 
التالي�ة، ب�ل وص�ل الحق�اً إىل ح�د التخ�ي عن 
جنس�يته األمريكية إبان الح�رب العاملية األوىل 

احتجاجاً عىل تباطؤ أمريكا يف خوضها.

 أوروبا الغاصبة يف رواية أمريكية
ابراهيم العري�س

كفاح عبا�س
ُسلّم ٌيرتقي وحدُه للّسماِء..

ونهر يمد ّبس�اط َ الحياِة عىل 
جانبيه ِ..

غصن ٌ تّدىل 
وش�مسٌ  ترى وجهها يف مرايا 

الظالل ْ
وال تب�ُر الع�نُ  صوت�ا لهذا 

الّجماْل
*    *   *             

أش�يح  أن   ,ً ُ,ثاني�ة  أح�اول 
بوجهي

 نحو الزٌّجاج وانفُذ
"همس النسيم يؤرجُحني"

أنفُذُ
صوت العصافرِي ..

سقس�قٌة أرسلت ْ  رْجعها من 

بعيد ٍ
وانفُذُ

ترقُص  ياللرّفيِف..الفراش�اُت 
االمني�اِت يل رقص�ة َ

التويجاُت..
يا للبهاِء..تهُز بالوانها نفَس�اً 

طيباً,
ثم تطلق�ُه بجناح حبيب ٍ لكّل 

النفوِس

*    *   *      
عمٌر 

مىض   
وانقىض 

وأنا
 أرتقي 

ُسلّم األمنياِت
وأخطو لنيل َ املراد ِ..

وأحَسُب اني وصلت ُ
فتبلعني الف أفعى 

وأنفذ ُ من  ذيله�ا حاملاً باملنى 
من جديد

: أهذا زمان االفاعي التي تبلُع 
االمنيات؟

 
 *    *   *                

يل  ًرّده�ا  ُقهقه�ة  قهقه�ت 

الزجاج ُ

رددُت اىل حيث زاويتي ,ميتا ً

شيعتني العيون ُ
أنادم ُ نعيش وحيداً

وأدفن يُف  صخب ُ الجالسن َ.. 
فرتمي الليايل يل زهرها

قهرها
 من جديد

وأرشُب...أرشُب نخب األماني

الُسّلم

 �شرود

زاد املطابع

اأوغي�شتو مونرتو�شو/غواتيماال

ترجمة: توفيق البوركي
عندم�ا أح�س األخ الراه�ب بارتولوم�ي أراثوال 
بالضي�اع، أدرك أن ال يشء يمك�ن أن ينق�ذه. فق�د 
وقع يف أرس غابة غواتيماال الرشس�ة التي ال ترحم، 
وأمام جهله بتضاريسها جلس ينتظر حتفه بهدوء 

وسكينة. 
كان يريد املوت هناك، حيث انصب تفكريه كليا 
و دون أم�ل، يف بل�ده البعي�د اس�بانيا وخاصة دير 
لوس أبروخوس، ال�ذي تكٌرم، ذات يوم، اإلمرباطور 
كارلوس الخامس بالنزول إليه ليعرب له عن ثقته يف 

حماسة رجال الدين وعملهم املخلص.
بعد أن اس�تفاق من غفوته، وجد نفسه محاطا 
بمجموعة من الهنود، ذوي س�حنات خالية من أي 
تعب�ري، كان�وا يهم�ون بتقديمه كقرب�ان أمام أحد 
املذابح. مذب�ح بدا لبارتولومي كرسير س�يخلصه، 
أخريا من تخوفاته ومن هواجس�ه ومن نفس�ه إىل 

األبد. 
كان بارتولوم�ي قد أمىض ثالث س�نوات يف هذا 
البل�د، مكنته من إتقان بعض لغاته األصلية، حاول 

أن يقول شيئا. فنطق بكلمات بدت له مفهومة. حينئذ خطر بباله 
أن يلتج�أ إىل موهبت�ه وثقافته الكونية وما تعلمه من أرس�طو. 
تذكر أن هذا اليوم س�يصادف حدوث كسوف كي للشمس، وبدا، 
يف قراره نفس�ه، مس�تعدا أن يغتنم هذه املعرفة الثمينة ليخدع 

آرسيه ويخلص نفسه.
� إذا قتلتمون�ي، أس�تطيع أن أحجب عنكم ضوء الش�مس يف 

أعايل السماء.
رمق�ه الهن�ود بإمع�ان وريب�ة أث�ارت الدهش�ة يف دواخ�ل 
بارتولوم�ي، الذي جلس يرقب ما ي�دور بينهم بنوع من القلق ال 

يخلو من ترفع واحتقار.
بعد س�اعتن، كان قلب الراه�ب بارتولومي ينزف دما حاميا 
ع�ىل صخرة القراب�ن )املتوهجة تح�ث ضوء كئي�ب ينبعث من 
الش�مس الكس�يفة(، يف حن كان أحد أولئك الهن�ود، يتلو، دون 
تفكري، وبتمهل سلس�لة من التواريخ الالمتناهية التي سيحصل 
فيها كس�وف الش�مس وخس�وف القمر، التي تنب�أ بها منجمو 
شعب املايا ودونوها يف مخطوطات دون حاجة لتعاليم أرسطو.
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النص مأخوذ من كتاب :

 Obras completas. )Y otros cuentos( Augusto
 1998 ,Monterroso. Editorial Anagrama S.A., Barcelona

56-55 .pp .1959 ,Primera edición

م�شطفى بدوي : متابعة

يف س�ابقة نوعية وحلة أنيقة صدر 
ع�ن دار رشقي�ات املري�ة دي�وان: 
)فواص�ل للح�ذف(، وه�و أول ديوان 
إىل  ألبان�ي مرتج�م  لش�اعر  ش�عري 
العربية، ويتعلق األمر بالشاعر جيتون 
كلمندي الذي يعتربه الروائي األلباني 
الكبري إس�ماعيل قدري -املرشح منذ 
س�نوات متتابعة لجائ�زة نوبل- أحد 
أكرب ش�عراء ألبانيا يف الوقت الحارض. 
ولالشارة فالديوان من ترجمة ياسمن 
العاني، وتقديم الناقد الدكتور رشيف 

الجيار، والشاعرة هبة عصام .
ولالق�رتاب أكثر م�ن مناخات هذا 
العم�ل االس�تثنائي؛ تس�جل العتبات 
النصي�ة املتمثل�ة يف التقديمن مدخال 
أساس�يا للتوغل يف غابات ه�ذا املبدع 
االس�تعارية؛ إذ يؤك�د الناق�د رشيف 
الجيار أن تجربة كلمندي يف هذا العمل 

ترتكز عىل ثالثة مح�اور ثيماتية هي 
: الزمن والكلم�ة والفكرة، مؤكدا من 
خالل مؤرشات ومعطيات نصية، عىل 

نهوض الديوان عىل تلك املحاور. 
ويف اتج�اه آخر، تميض الش�اعرة 
هبة عص�ام لتق�رأ العمل ِم�ن موقع 
ش�عري، منوهة إىل اش�تغال مفردات 
الزم�ن وامل�كان والذكرى والنس�يان، 
باعتب�ار عالئقيته�ا الوجودية بحرب 
كوس�وفو، التي ش�ارك فيها الشاعر 
جيتون كلمندي كجندي وش�اهد عىل 
مش�هد الح�رب والعب�ث. كم�ا تعترب 
هبة عص�ام يف مقدمته�ا أن نصوص 
كلمن�دي ه�ي ذبذب�ات مكتوب�ة بدم 
القصي�دة ومنطوق�ة بلغ�ة تتج�اوز 
اللغ�ات )ص20 (. وال يفوتن�ا ونحن 
نشيد بظهور هذا العمل يف الريبريتوار 
الثقايف العربي إىل أن الش�اعر كلمندي 
من مواليد كوس�وفو، ش�ارك يف حرب 

تحريرها )1999/98( باعتباره جنديا 
فيه�ا، صدرت ل�ه ثمان�ي مجموعات 
شعرية وهو عضو يف أكاديمية العلوم 
والفنون بباريس، وحائز عىل الجائزة 

العاملية سولينزارا.
تبقى اإلشارة إىل أن الديوان يتضمن 
38 نصا، ويقع يف 124صفحة، أنجزت 
غالف الديوان الفنانة التشكيلية عايدة 

خليل، وصممه الفنان وليد فكري.
ومن مش�اهد الدي�وان ننتقي هذا 
املقط�ع، عىل أمل الع�ودة إليه الحقا، 

يقول جيتون كلمندي:
)ربما غ�دا س�يكون عددن�ا قليال 

جدا..
تعال اىل نافورة العطش وانتظر

جميع الذين يصلون مبكرا 
ذلك الذي لن يصل أبدا هو ملك يل(

الكــسوف
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فواصل للحذف.. ديوان من كوسوفو
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تباينت الروايات حول أسم )املعمورة( , و كانت 
الناس تعمد اىل كبار الس�ن بحثا ً عن حكاية تكشف 
أصل التسمية, غري إن سكان قرية املعمورة, بخالف 
الق�رى املحيطة بها , توقفوا عن األستفس�ار , و لم 
تعد هذه القضية من ب�ن القضايا التي يتداولونها 
يف مضي�ف الش�يخ عطوان منذ توليه املش�يخة بعد 
وف�اة والده, و مع األي�ام أغفلوا الحديث عنها حتى 

يف مجالسهم الخاصة . 
عىل إن أصل التسمية , لم يكن اليشء الوحيد الذي 
غاب عن إهتمامهم, فقد تجاهلوا كذلك, تساؤالتهم 
ح�ول الكيفي�ة الت�ي آل فيه�ا كل يشء, األرض و 
البس�اتن و األك�واخ و الس�اقية, اىل ملكية خاصة 
تناقلتها أرسة السعداوي, إرثا ً ال ينازعهم عليه أحد, 
و قد حس�م املختار ) و هو رجل مس�موع الكلمة ( 
األم�ر عندما أخربه�م ] ليس لنا حق , الس�عاودة – 
هكذا يسمونهم – يمتلكون القرية أبا ً عن جد , منذ 
س�تة آالف سنة , ألن جدهم األكرب , هو أول من قِدَم 
اىل ه�ذه األرض و نزل فيه�ا و زرعها و بنى قرصه 
و ش�ّيد القلع�ة , ثم ج�اء اآلخرون من بع�ده , فلم 
يمنعه�م , و لكن�ه أخذ منهم عه�ودا ً مكتوبة , تقرُّ 
إنهم يس�كنون ضمن ممتلكاته , القضية بأختصار 
, إن الس�عاودة لديه�م وثائق [ , و مع ذلك ظل يشء 
من األسئلة املتشككة يراودهم , قبل أن يعلن الشيخ 
عط�وان ع�ن قراره الق�ايض بأعف�اء الفالحن من 
الديون املرتتبة عليهم عن رضيبة الس�قي للسنوات 
الس�ابقة , و كان هذا القرار الذي جاء بعد ش�هرين 
فقط ع�ىل توليه املش�يخة يفوق احالمه�م , و قبل 
أن ين�رصم الع�ام األول قرر تخفي�ض الرضيبة اىل 

النصف .
و هو دون الخمس�ن من عم�ره , تويف عطوان 
بع�د تعرض�ه اىل لدغ�ة أفع�ى , و كانت أيام�ا ً من 
الح�زن غ�ري مس�بوقة , و كان عىل أك�رب أبنائه أن 
يت�وىل الزعامة من بعده , كم�ا يقيض العرف , و ما 
لم يتحس�ب له أهل املعمورة إن ذرية الش�يخ كانت 
خمس بن�ات , اكربهن يف الرابعة و العرشين  , و قد 
أثارت قضية ) املش�يخة ( لغطا ً بن الناس , لم تنُج 
منه أرسة الس�عداوي نفسها , و كادت ريح األقتتال 
تعص�ف بالجميع , ل�وال إن )لي�ىل( – األبنة البكر – 
أعلنت نفس�ها شيخ القرية , غري ملتفتة اىل أصوات 
املعرتض�ن , و أطماع عمها عىل وج�ه الخصوص , 
و حظ�ي إعالنه�ا بموافقة الس�واد األعظم من أهل 
املعم�ورة إكرام�ا ً لوالده�ا , مع تخوفه�م – كونها 
إم�رأة – أن ترتاجع عن قرارات الش�يخ عطوان , أو 
تك�ون غري قادرة عىل زعامة القرية , و لكن لم تكن 
امامه�م خيارات كثرية , و لكن ال�ذي أجمعت عليه 

الناس , إن رحيل عطوان خسارة . 
م�ع الس�نوات األوىل لتوليها املش�يخة , نس�يت 
املعم�ورة عط�وان و أيام�ه , و ل�م يع�د  يذك�ر يف 
مجالس�هم إال عرضا ً من ب�اب الرتحم بعد أن ألغت 
لي�ىل رضيب�ة الس�قي بص�ورة كامل�ة , و ل�م تكد 
القرية تصحو من نش�وتها حت�ى فوجئ الفالحون 
بأق�دام ش�يخهم األنثى – يف بداي�ة زعامتها , كانت 
هذه العبارة موضع س�خريتهم – عىل توزيع أوراق 
مختوم�ة ببصم�ة إبهامه�ا , تنصُ  ع�ىل تمليك كل 
أرسة , الك�وخ الذي تس�كنه , و ح�دود األرض التي 
تزرعها , و لم تص�دق الناس عىل الرغم من إن إمام 
املسجد قرأ عليهم أوراق التمليك بنفسه , فيما حاول 
غري واحد من الس�عاودة , األعرتاض اىل حد إتهامها 
بالجنون , و لكن ليىل لم تلتفت اىل ش�غبهم ,  كانت 

مغمورة بدعوات الفالحن و بكاء نسائهم . 
يف منتص�ف تموز م�ن العام الرابع ع�ىل توليها 

الزعام�ة , إجتمعت الناس كما ل�م تجتمع من قبل 
, لم يتخل�ف أحد منها , حتى أولئ�ك الذين إتهموها 
بالجنون , و س�وف تتحدث املعمورة سنوات طويلة 
ع�ن زفاف ليىل يف ذلك املس�اء التم�وزي , حيث توىل 
الفالح�ون تعليق معالم الزينة عىل أكواخهم و فوق 
جذوع األش�جار و رؤوس النخيل , و إرتدت النس�اء 
الثي�اب الت�ي ال تظه�ر إال يف املناس�بات , و رق�ص 
الش�باب و رقص�ت معه�م العروس , و ه�و أمر لم 
تألفه القرية , إال إنه بات عادة تقلدها العرائس من 

دون أن تغضب املعمورة ! 
مرت ثالث س�نوات و سبعة أشهر عىل تلك الليلة 
الت�ي مازال�ت القري�ة تتحدث عنه�ا , و ل�م تظهر 
عالم�ات الحمل عىل لي�ىل , و كانت الناس تتمنى أن 

ترزق بمولود ذك�ر , و تمنى بعضهم لو كان املولود 
أثن�ى تخلفه�ا ع�ىل املش�يخة , و لكن ثالث�ة عقود 
مضت و و دخلت ليىل عقد زواجها الرابع , و ليست 
هن�اك دال�ة ع�ىل الحمل , و ب�ات من املس�تحيل أن 
تحلم باملولود و قد بلغت س�ن اليأس , و كانت أرسة 
السعداوي طوال سنوات األنتظار و األمل , قد طافت 
به�ا عىل أرضحة األئمة و األولي�اء , و أحرضت ْ لها 
رج�ال دين و دراوي�ش و كّتاب حج�ب و أدعية , و 
عمدت اىل خربة العجائز و مباخر السحرة , حتى إذا 
أعيته�ا الحيلة , بدأت ْ جولة جدي�دة مع التحاليل و 

املختربات و عيادات األطباء من دون جدوى! 
إستس�لمت ليىل لقدره�ا , و لكن املعمورة ظلت 
ترتق�ب معج�زة من الس�ماء ق�د تح�دث , كانت يف 

قراراتها تبحث عن ش�يخ , رجال ً أو إمرأة , من رحم 
زعيمتها , و ش�اع ذات يوم خرب يف القرية عن وجود 
طبيب أجنبي توصل اىل عقار مضمون ملعالجة العقم 
, و إنه أجرى ثالث عرشة تجربة نجحت جميعها , و 
قد أثار الخرب ضجة قلبت املعمورة رأسا ً عىل عقب , 
بن موافق مستبرش , و بن معارض متشدد يرفض 
ع�رض الزعيم�ة – و هي رشف القري�ة  ورمزها – 
عىل رجل أجنبي يف بالد الغربة , و بلغ الخالف أشده 
بن رجال السعاودة  قبل أن يتدخل املختار , و يقدم 
مقرتحا ً وسطا ً , و هو إستدعاء الطبيب األجنبي اىل 
القرية ليكون تحت العن , بأي ثمن , و لقي املقرتح 
قب�وال ً , و تمت دع�وة الطبيب , و وافق الرجل , غري 
أن�ه فاجأهم برشط لم يتحس�بوا ل�ه , فقد طلب أن 

يك�ون أجره مقابل قدومه , الحصول عىل ما تنتجه 
أرض املعم�ورة ملدة عرش س�نوات , و عبث�ا ً ذهبت 
محاوالتهم لجعل املدة سنة او سنتن يف الحد األعىل 
, و رضي�ت الن�اس عىل مضض , و ق�ِدم الطبيب اىل 

القرية , و أستقر فيها , و بدأ العالج و املراقبة ! 
لم تمض ِ بضعة أشهر عىل مكوثه , حتى ظهرت 
أعراض الحمل , فعاد اىل بالده , و قد جّن جنون القرية 
فرح�ا ً , و كان الطبي�ب أعظم فرح�ا ً منذ حصوله 
عىل كتاب رسمي موقع من املحكمة , يتضمن إقرار 
تنازل عن محصول القرية عرش س�نوات إبتداء من 
لحظة ظهور الحمل , و مرّت أيام املعمورة مش�وبة 
بالرتق�ب و القل�ق , كان�ت )ثقيل�ة( 
كأن  و 

و   , الج�ري  ع�ن  توق�ف  الزم�ن 
إكتمل�ت ش�هور الحم�ل التس�عة , و ل�م تضع ليىل 
مولودها , كان بطنها منتفخا ً , و إنرصم عام كامل 
و بطنها ي�زداد إنتفاخا ً , و مخاوف الناس تتعاظم 
فربم�ا كان حم�ال ً كاذب�ا ً , أو إن الطبي�ب م�ارس 
خدعة ش�يطانية , غ�ري إن الزعيمة ذات فجر يقرب 
م�ن الصباح , أحس�ت ْ بآالم املخ�اض , و مع بزوغ 
الش�مس وضعت ليىل مولوده�ا , و كان ذكرا ً , و يف 

املعمورة ليس الذكر مثل األنثى ! 
س�بعة  اي�ام بلياليه�ا , و القري�ة لم ته�دأ و لم 
يتوقف عرس�ها الكب�ري , ُنحرت الخرف�ان و أُقيمت 
الوالئ�م و تواف�د ش�يوخ و وجهاء الق�رى املجاورة 
للتهنئ�ة , و رقصت الناس و غنت إال الزعيمة كانت 
معتكف�ة يف غرفتها تبك�ي , متمنية لو إنها لم تلد و 
ل�م تولد , او إنه�ا ماتت أو مات جنينه�ا , فقد كان 
الذي إنتظرته , مخلوقا ً غريبا ً , له وجه ذئب و عينا 
ثعل�ب و جلد خنزير , و ه�و ال يكف عن النظر إليها 
مبتسما ً , و كأنه يود ان يقول لها كالما ً ال يستطيع 
األفصاح عنه ! و كانت  تبادل املولود – الذي عاشت 
احىل لحظات الس�عادة معه و ه�و يدغدغ بطنها – 

نظرات صامته , و هي مس�كونة بالخوف و الحزن 
, و لك�ن ال�ذي أقلقها أكثر من خوفه�ا , إن الطبيب 
األجنب�ي بدأ يطال�ب بنصيبه من محص�ول األرض 
بعد أن مضت س�نة كاملة عىل ظهور الحمل , و هذا 
يعن�ي أن تتخىل القرية ع�ن محصولها لهذا العام و 
لع�رشة أعوام مقبل�ة , و أدركت حج�م املحنة التي 
حلّت باملعمورة , س�تموت الن�اس جوعا ً , و إهتدت 

بعد حوار طويل مع الذات اىل وسيلة تنقذ القرية ! 
أمام هيأة املحكمة كش�فت لي�ىل وجه املخلوق 
املش�وه , ثم وضعته أمامهم عىل املنصة , و سألتهم 
, إن كان ه�ذا ) اليشء ( املخيف , يس�تحق أن تدفع 
القري�ة من أجل�ه غلته�ا الزراعية عرش س�نوات ؟ 
إس�تمع القضاة إليها , و هم يتأملون الطفل املسخ 
غ�ري مصدقن , و أعلن�وا وقوفهم اىل 
جانبه�ا و تعاطفه�م معها , 
حت�ى إن كبري القضاة س�أل 
املحامي املكل�ف بالرتافع عن 
الطبي�ب ] ع�ن أي يشء تدفع 
القري�ة حاصله�ا ؟ ه�ل يعقل 
أن يك�ون مقاب�ل ه�ذا الكائن 
لك�ن  و   ,  ] البش�ع  الحيوان�ي 
املحامي , و هو رجل أجنبي كذلك 
, رّد علي�ه ] س�يدي القايض , أنا 
حقا ً أتعاطف مع املش�تكية ليىل 
عط�وان , و أش�اطرها الحزن , و 
شعرت باألشمئزاز من هذا الكائن 
الكري�ه , و لكنن�ا هن�ا , يف س�احة 
بمعطي�ات  محكوم�ون   , القض�اء 
القانون و ليس بالعواطف األنسانية 
, جنابكم يعلم كما هو مثبت أمامكم 
, إن موكيل إش�رتط )ظه�ور الحمل ( 
و لم يش�رتط )نوع الحمل( , و أعتقد 
إن ن�ص األتفاق بن الطرفن واضح ال 
لب�س فيه , تاركا ً لكم القرار , و متمنيا 
ً أن يأخ�ذ القانون مجراه و ال يس�عني 
أخريا ً إال التعبري عن أس�في ملا تعرضت 
ل�ه الس�يدة الفاضل�ة م�ن أذى ل�م يكن 

موكيل مسؤوالً عنه [ 
ع�ادت لي�ىل اىل املعم�ورة رسا ً , كم�ا 
غادرتها رسا ً , بعد إعالن القضاة إنهم عىل 
الرغم م�ن تعاطفهم الكبري م�ع قضيتها , 
إال إن حك�م القان�ون اىل جان�ب الطبيب , و 
بذلك يتوجب عىل القرية أن تدفع ما عليها و 
للمدة الواردة يف العقد الرسمي , و من يومها 
دخل�ت غرفتها , و أحكمت إغ�الق الباب وراءها , و 
م�ى األس�بوع األول و الثاني , م�ى زمن طويل 
, و ه�ي ال تطل�ب م�اء و ال طعام�ا ً , و ال ت�رد عىل 
أحد , و تظاهر س�كان القري�ة و تجمهروا رافضن 
التنازل عن محصولهم إذا لم يروا املولود بأنفس�هم 
و تقر عيونهم , طرقوا باب غرفتها , نادوها بتحبب 
و توس�ل , إال إنه�ا لم تس�تجب لنداءاته�م ,حاولوا 
إقتح�ام املكان , و لك�ن أرسة الس�عاودة منعتهم , 
عادوا اىل الطرق من جدي�د بصورة عنيفة , تدافعت 
مئات األيدي و األكتاف و األجسام نحو الباب , حتى 
تحط�م و تطاير الخش�ب , و عثروا ع�ىل زعيمتهم 
, كان�ت مس�جاة ع�ىل األرض عارية و ق�د تمزقت 
مالبسها , و لم يتيقنوا إن كانت غائبة عن الوعي أو 
فارقت الحياة , و ثمة فوق جسدها مخلوق ضخم , 
لم يروا بضخامته , له وجه ذئب و عينا ثعلب و جلد 
خنزير , لم يعر باالً لوجودهم , و هو يرضع أثداءها 
بنه�م , عندها تراجعت الناس اىل الخارج مندهش�ة 
مرعوب�ة ال ت�دري كيف تت�رصف ,  و م�ن لحظتها 

عمت الفوىض قرية املعمورة !
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اأديب كمال الدين

كنُت أسمُعها منذ الطفولة،
منذ الدشداشة اليتيمة

والرسير الوحيد، 
منذ السماء البعيدة التي كانْت

تتساءل
كّل يوٍم عن رسِّ دموعي،

ومنذ األرض القريبة التي أتعبْتني
خياناُتها
ونزواُتها

وشياطينها،
كنُت أسمع:

"زوروني كّل س�نة 
مرّة"،

وأنتظُر يف لهفٍة
وأنا أرت�دي قميصاً 

من لوعٍة وشموع.
الس�نوات  لك�نَّ 

كانْت
عىل  األيتاِم  سنوات 

مائدِة اللئام،
لذا لم يصْل

إىل باِب روحي أحد
ولم يزرني أحد.

وكنُت أسمع:
شو  البحر  "شايف 

كبري"،
ألرى البحَر، بعد حن،

أقىس من خناجر النساء
وسيوِف الربابرة.

وكنُت أسمُع، أسمُع حّتى سمعُت:
"ضاق ِخلْقي يا َصَبي"،

فقلُت بلساٍن فصيح:
الصبيُّ صاَر قاَب قوسن

من األربعن
أو الخمسن

أو الستن،

ولم يزْل كّل يوم
يسمُع فريوز

ليتلّفَت مثل طري تائه
ذاَت اليمِن وذاَت الشمال

تحت شمس صوِتها الوارفة،
وليبادَل أحالَمه املتشّظية

بأمطاِر صوِتها التي ال تكّف
عن الهطول،

وليكتَب فصول عذاباِته
وس�ط ش�تاءاتها التي ال تتوّقف

عن ممارسِة الحنن،
وليحّدَق يف النقطة 
ساعة تشييِع األمل

إىل مثواه األخري،
ولريقَص مع الحرف:

وسط الطريق الفسيِح إىل املقصلة.

           �شريين اأبو النجا

يف ماضينا الس�يايس العربي غري املرشف كانت دائماً الجدران »لها آذان«، يف إش�ارة إىل أجهزة 
التنص�ت املزروع�ة يف كل مكان، وكم كان من عمالء متطوعن لنقل كل حرف يتفوه به املواطن. 
كان تشخيص الجدران بوصفها شخصاً له آذان )وقد تحول إىل جزء من اللغة من دون االلتفات 
اىل املحسنات البديعية!( يعرّب بتكثيف شديد عن حالة من الخوف الناتج عن تسلط جهاز سلطوي 
قمع�ي يراق�ب كل كلمة. كانت الجدران س�الحاً يس�تخدم ضد املواطن، لكّن الزم�ن وىّل، وبقيت 

الجدران ليوظفها املواطن ملصلحته ويحولها إىل 
أقوى س�الح ضد السلطة. ببس�اطة، وقع تبادل 
أدوار عرب تبديل طريف املعادلة. ولكن يبقى هناك 
فارق جذري يصب ملصلح�ة املواطن، ففي حن 
كان�ت الس�لطة توظف الج�دران يف الخفاء عمد 
املواطن إىل اس�تخدامها يف العل�ن ليزداد نبالً عن 

السلطة القمعية.
هك�ذا بدأت ج�دران القاهرة تهتف للش�عب 
من�ذ 2011، ليظهر فن الغرافيتي الذي تحول إىل 
أكثر وس�ائل التعب�ري واالحتجاج س�حراً. يعتمد 
هذا الس�حر عىل الش�كل الجمايل كأحد العنارص 
بالطبع، لكّن القوة تعتمد عىل الرسالة الواضحة 
البس�يطة الت�ي يع�رّب عنه�ا غرافيت�ي ج�دران 
القاه�رة، أضف اىل ذلك أملعية الفكرة املرس�ومة 
أو التعلي�ق والطراف�ة الواضح�ة يف ش�كل عام. 
ربما كانت كلمة »ارحل« وهتاف »الش�عب يريد 
إس�قاط النظام« هما أول ما ظه�ر عىل جدران 

القاهرة، ومع الوقت تحولت الجدران إىل ما يعادل مساحة احتجاج واضح ورصيح، ثم إىل سجل 
للش�كاوى والطلبات، ثم أصبحت كراسة يوميات يس�جل عليها الجميع صور الشهداء املنسين 
واملعتقل�ن، حتى كان أن اكتس�ت برمزية عالي�ة حولتها إىل أيقونة ثورية. وق�د تنبه العديد من 
الكّت�اب لل�دور الذي يلعبه الغرافيت�ي يف الثورة املرصية، فكتب الصح�ايف يف »أخبار األدب« أحمد 
ناج�ي موضوعاً يف حزيران- يونيو 2011 عنوانه »الغرافيتي- يحيا الفن الزائل«، وحصل به عىل 

جائزة نادي دبي للصحافة.
منذ البداية إذاً ونحن ندرك أن الغرافيتي فن زائل لسهولة محوه، لكنه تحول إىل سجل تأريخ 
للث�ورة يض�م كل اآلمال واألحالم ورصخ�ات االحتجاج، دفرت يؤكد »لن ننىس«، مس�احة تحالف 
وتضامن. وباختصار عندما تحول الغرافيتي إىل ذاكرة حقيقية شعبية للثورة لم نرد أن نمحوه، 
فق�د أصبح جزءاً من الحياة اليومية، وتاريخاً مرس�وماً، ومحوه ه�و املعادل ملحو الذاكرة. وألن 
الس�لطة تتمتع بقرص نظر دائم وأبدي فهي وقعت يف املحظور. اس�تيقظ أهل القاهرة ذات يوم 
ليجدوا جدران ش�ارع محمد محمود )الذي ُسّمي ش�ارع عيون الحرية لكثرة من فقدوا عيونهم 
يف معاركه(، وقد تحولت إىل جدران جرداء خالية من كل رسوم الغرافيتي. وألن السلطة تميل إىل 

الجب�ن فقد أنكر كل طرف عالقت�ه بما حدث، وواقع األمر أن الس�لطة العقيمة لم يخطر ببالها 
حجم الغضب الذي نتج عن هذا املحو. أدرك الجميع أن هناك من يسعى اىل طمس ذاكرة الثورة، 
وطم�س االنته�اكات واالحتجاجات، طمس املايض من أجل صوغ ح�ارض بال ذاكرة. ما كان من 
هذه الس�لطة إال أن استيقظت يف اليوم التايل لتجد جملة مرصية صميمة عىل الجدران »تعيشوا 
وتدهنوا« يف إش�ارة س�اخرة إىل فعل املحو. وعادت الجدران لتموج مرة أخرى برسوم الغرافيتي. 
لم تعرف هذه الس�لطة أن مدخل مدينة برلن وبالتحديد مدخل القطار يموج برسوم الغرافيتي 

التي تعتربها املدينة إحدى العالمات الجمالية الدالة عليها.
تح�دى ف�ن الغرافيت�ي الزوال عرب عدس�ات 
الكام�ريا املوج�ودة يف كل م�كان، ف�كان الهواة 
رس�م.  ل�كل  ص�وراً  يلتقط�ون  واملحرتف�ون 
وانترشت الرس�وم يف كل مواق�ع االنرتنت، إال أن 
ماي�ا جوييل أنش�أت صفحة ع�ىل الفايس بوك 
وس�ّمتها »غرافيتي مرص«، ومع الوقت تحولت 
هذه الصفح�ة إىل نواة للكتاب الذي ظهر حديثاً 
وعنوان�ه »الج�دران تهت�ف: غرافيت�ي الث�ورة 
املرصي�ة« )680 صفحة من القطع املتوس�ط( 
وقد ص�در ع�ن دار ن�رش زيتونة وق�ام رشيف 
الربعي بتحريره. ق�دم كل املصورين والفنانن 
صوره�م تطوعاً بال أج�ر، وتضم�ن الكتاب اىل 
الص�ور، يومي�ات الثورة من يناي�ر 2011 حتى 
يوني�و 2012 )م�ا س�ّمي املرحل�ة االنتقالي�ة( 
باللغت�ن العربي�ة واالنكليزي�ة. وتضم�ن أيضا 
تقديماً قصرياً من رش�ا عزب ومالك مصطفى. 
وتقول رش�ا: »نح�ن ال نهاب الج�دار، ربما هو 
ال�ذي كان يه�اب األلوان والفرش�اة بعد س�نوات من الوحدة أو كتابة اإلرش�ادات الس�خيفة أو 
التعليمات العسكرية )ممنوع االقرتاب والتصوير(... لكنه اآلن صديق كريم... ها هو يحمل األم 
بعويلها املكتوم... وجه الش�هيد الحي وبندقية البطل الش�عبي وجثم�ان قتيل الزنزانة وعبارات 
الرابض�ن ف�وق الكلمات... فوق األزم�ات... العابرين للمع�ارك والذين يش�تهون يف املوت حياة 
أخ�رى«. لم يقترص العمل عىل هؤالء، بل هناك فريق كامل متطوع باألجر والوقت قام بالرتجمة 
وكتاب�ة اليوميات وتقديم الصور. أما الرس�وم التي لم تظهر يف الكت�اب فهي بالتأكيد محفوظة 

ويف انتظار من يقرأها.
هك�ذا تح�ول الفن الزائل إىل إحدى وس�ائل قراءة تاري�خ الثورة املرصي�ة، التاريخ الحقيقي 
الجذري الذي تس�عى الس�لطة لتنقيحه وتعديله ليتسق مع مصالحها وأهدافها. وإذا كان منهج 
التاريخاني�ة الجدي�دة يوظف كافة مفردات الحياة اليومية )أدب ورس�ائل وآثار وس�جالت .. إىل 
آخ�ره من كل ما ليس�ت ل�ه عالقة بكتب التاريخ الرس�مي( لق�راءة التاري�خ أو باألحرى إعادة 
قراءت�ه، ف�إن الغرافيتي هو أحد أهم هذه املصادر اآلن التي تكش�ف ع�ن األبطال الحقيقين يف 

هذه الثورة.

�شعر

�شرفات

فريوز

ح�شن العاين
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ن�ص حكائي

ليىل و الذئب !

اجلدران التي كانت هلا آذان أصبحت ذاكرة الثورات



أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

البداي�ات األوىل  كان يل رشف مواكبت�ه يف 
ع�ى طري�ق الش�هرة واإلب�داع.. ويومه�ا 
كن�ت أتوقع أن يحق�ق النجاحات الواحدة 
تل�و األخ�رى.. وتحقق ما كن�ت أتوقعه له 
حي�ث ب�ات ال ينتهي من منج�ز فني حتى 
نجده عى مش�ارف منجز آخ�ر.. حتى أن 
الزعي�م عبد الكريم قاس�م قد س�اهم هو 
اآلخر يف إضفاء ش�خصية ع�ى أدائه، ألنه 
األكث�ر تجس�يدا للزعيم يف جمي�ع األعمال 
التي تناولت ش�خصية عبد الكريم قاسم، 
إىل ذل�ك يق�ول ط�ه املش�هداني يف مقابلة 
مع )املس�تقبل العراق�ي(: "أنا الزعيم عبد 

الكريم قاسم املشهداني"!
*كيف تعرّف نفسك؟

� أنا الزعيم عبد الكريم قاسم املشهداني!
*لقد ش�هدت لك الدرام�ا العراقية تألقك.. 

من وراء التألق؟
� الل�ه س�بحانه وتع�اىل.. وصدق�ي م�ع 

نفيس. 
*متى تجد نفسك يف دائرة الغرور؟

- أن�ا بال حدود.. ودائ�رة الغرور بالذات لن 
أجد نفيس فيها أبدا.. الن اإلبداع يجد نفسه 

يف دائرة أخرى.. عدا الغرور. 
*متى تكره نفسك؟

-الحم�د لل�ه.. وأن�ا والكراهي�ة خصمان 

لألبد.. واإلنسان الواثق من نفسه دائما ما 
نجده يبحث عن الحب له ولآلخرين. 

*ش�هد الوس�ط الفني انك خري من جسد 
شخصية الزعيم، ماذا تقول؟

� إنها حقا لش�هادة اعتز بها.. وس�أكون 
اه�ال لتل�ك الش�هادة اليوم وغدا إن ش�اء 

الله. 
*الشخصيات التي جس�دتها وكنت أهال 
له�ا كثرية.. ه�ل لنا ان نق�ف عند افضل 
شخصية جسدتها عدا شخصية الزعيم؟

� ش�خصية "ن�زار جيفارا" يف مسلس�ل 
)سنوات النار(.

*ما ه�ي الجائزة التي 
عملت عى حصادها؟

أروع  هن�اك  لي�س   �
جائ�زة  م�ن  واعظ�م 
القناعة  )القناعة( الن 

كنز ال يفنى. 
تكّن  املرسح  *خش�بة 
خاص�ا  احرتام�ا  ل�ك 
)الش�اهد(  ومرسحية 
هل أتعبتك يف الجزائر؟

� امل�رسح هو صوتي.. 
أتعبت�ه  و)الش�اهد( 
ل�م  ولكن�ه  كث�ريا 

يتعبن�ي.. ألنن�ي اهديته من عى خش�بة 
املرسح الوطني يف الجزائر... لبلدي الحبيب 

العراق. 
* اين تجد خوفك الحقيقي؟

� حق�ا ال ادري.. ولكن الخوف 
ع�ى  س�واء  رافقن�ي  لطامل�ا 
عدس�ات  ام�ام  ام  امل�رسح 
الكام�ريا.. النن�ي حري�ص عى 
تقديم األفضل للمتلقي اوال.. ولكي أحافظ 

عى تاريخي الفن�ي الذي حرضته بالجهد 
والتعب والعرق. 

* السينما العراقية ماذا تعني لديك؟
� تعني لدي وتعن�ي لالخرين الحلم االكرب 
م�ن الطموح امل�روع.. وخاصة ان لدينا 
نجوما يقف�ون يف مصاف النج�وم العرب 
الس�ينما  دارت عجل�ة  اذا م�ا  والعال�م.. 

ال�دوران ال�ذي يلي�ق بالفن الس�ينمائي 
يف الع�راق.. لك�ن املعج�زة تكم�ن يف ان 
يكون لدينا التقنية املتطورة التي تواكب 
التط�ور الحاص�ل يف العال�م.. وعنده�ا 
س�يتحول الحل�م إىل حقيق�ة... والبوادر 
التي نراها اليوم يف الس�احة السينمائية 

ما زالت كالنحت يف الصخر. 
* الش�خصية الت�ي تود تجس�يدها عى 

املرسح لو كان األمر بيدك؟
� ل�و كان األم�ر بيدي ان أك�ون عند كل 
تلك الش�خصيات املركبة والصعبة والتي 
تثرين�ي أوال وبالت�ايل تجعلني مش�دودا 
له�ا ك�ي اطلق له�ا العن�ان ك�ي تكون 
اكث�ر إبداع�ا وتألقا عند محراب خش�بة 
امل�رسح.. والحقيقة إنن�ي مازلت انتظر 
تلك الشخصية والتي أجدها حتما قادمة 

يل اليوم او غدا.
*إىل اين يأخذك الطموح املروع؟

� اىل الالح�دود.. علما ب�ان الطموح لدي 
يعني املزيد من املس�ؤولية.. املس�ؤولية 
تج�اه  واملس�ؤولية  نف�يس..  تج�اه 

االخرين.
ان  تري�د  ال  فني�ة  مش�اركة  *اخ�ريا.. 

تتذكرها؟
� كل املشاركات الفنية جاءت بعد مخاض 
يف  توج�د  ال  الحقيق�ي  والفن�ان  عس�ري 

قاموسه مشاركة ال يريد ان يتذكرها.

اجلسمي يف أغنية: حبيبي برشلوين

أغني�ة طريف�ة أطلقها الفنان حس�ن الجس�مي يخاطب بها الحم�اس الريايض ل�دى جمهوره من 

مش�جعي النادين اإلسبانين الش�هريين ريال مدريد، وبرشلونة، يقول يف مطلعها: "حبيبي برشلوني 

يم�وت بربش�لونة، وأنا مدريدي لك�ن بغريرِّ لعيون�ه"، حيث أث�ارت األغنية اهتمام الكثري من عش�اق 

النادين، وانترت عرب املنتديات ووس�ائل االتصال املختلفة بش�كل كبري، والتي جهزها بالتعاون مع 

امللحن فايز الس�عيد بعد أن كتبها الش�اعر الس�عودي تركي الريف.وتأتي أغنية "حبيبي برشلوني" 

التي قام بتوزيعها الفنان حسام كامل، بعد أن زار الجسمي خالل األسبوع املايض كسفري فوق العادة 

للنوايا الحس�نة، جمعية اإلم�ارات لألمراض الجينية يف دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة، واس�تمع 

خالل زيارته اىل مختربات الجمعية، رشحاً موس�عاً من الدكتورة مريم مطر مؤس�س ورئيس مجلس 

إدارة الجمعية، وفريق عملها من األطباء واملتخصصن، إىل أعمال وإنجازات الجمعية غري الربحية التي 

ته�دف يف املقام األول اىل الوصول إىل مجتمع واٍع حول األمراض الجينية وس�بل الوقاية منها.كما كان 

للجس�مي زيارة ميدانية أخرى يف دولة الكويت زرع الفرح واالبتس�امة عى وجوه أطفال رواد "بيت 

عبد الل�ه لرعاية 

األطف�ال" املرك�ز العالج�ي الخريي ال�ذي جّهز  ل  س�تقبا ال

بم�رض  املصاب�ن  األطف�ال 
ن  لرسطا ا

وعالجهم عى أعى املس�تويات 

التكنولوجي�ة يف الكويت، وقدم 

إليهم الورود والهدايا التي أعدها 

خصيص�اً لهم، وش�ارك بعضهم 

الحديث والغناء، ثم قام بجولة 

خاصة، برفقة الس�يدة رش�ا 

الحمد، وذلك يف إطار رس�الته 

الت�ي  املعت�ادة  اإلنس�انية 

انتهجه�ا يف تس�ليط الضوء 

عى ه�ذه األعم�ال الخريية 

يح�رص  الت�ي  واإلنس�انية، 

به�ا  التواج�د  ع�ى  دائم�اً 

باستمرار.

www.almustakbalpaper.net
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رصح الفنان قاس�م محمد س�لمان مدير 
قسم السينمائي يف دائرة السينما واملرسح 
بأن�ه ت�م مؤخرا توقي�ع العق�د الفني بن 
وزارة الثقاف�ة ودائ�رة الس�ينما واملرسح 
لغرض إنتاج سبعة أفالم سينمائية طويلة 

ضم�ن م�روع بغ�داد عاصم�ة الثقافة 
العربي�ة لع�ام 2013.وأض�اف الس�لمان 
أن إنت�اج هذه األف�الم يعد انج�ازا عراقيا 
مميزا بالرغ�م من الظروف واألوضاع التي 
يعيش�ها الع�راق. والجدي�ر باالش�ارة ان 

العقد قد ش�مل سبعة افالم طويلة وأخرى 
قصرية وانه من حق املخرجن لتلك االفالم 
الروائية الطويلة االستعانة بمجموعة من 
الفني�ن من دول أوربي�ة ذات باع طويل يف 
هذا االختصاص كفرنسا والهند وغريهما.

أرجعت الفنانة بتول كاظم، شكاوى بعض 
الشباب من عدم وجود تواصل بينهم وبن 
رواد الس�ينما إىل جهل الشباب السينمائي 

بتاريخ الرواد.
وقالت كاظم لوكالة أنباء محلية "يجب أن 
يكون هناك تواصل بن الش�باب والرواد يف 
السينما، لكن عدم تثقيف الشباب بتاريخ 
ال�رواد الس�ينمائين ولد خط�أ كبريا لدى 

البعض".
وأضافت "أن التواصل الش�باب مع الرواد 

س�يخلق حالة م�ن التطور كون الش�باب 
يملك�ون أفكارا جديدة بعي�دا عن املدارس 
الكالس�يكية ولديهم رؤي�ا جديدة وحركة 
كامريا جديدة يحبون التواصل مع السينما 

الغربية".
وع�ن آخر أعمالها، تس�تعد كاظم لالطالع 
عى فيلم س�ينمائي يف ط�ور الحديث عنه 
كما ستقدم عمال مرسحيا يف أول أيام عيد 
األضح�ى املب�ارك يف كربالء وستش�ارك يف 

عرض مرسحية )كوميديا األحزان(.

قاسم محمد سلمان برفقة 14 فيلمًا سينمائيًا

طـــه املشــــهــداين: أنــا الزعيــم عبـد الكــريم قــاســم !

مسرح

بتول تنصح الشباب بالتواصل مع رواد السينما

كيف احتفلت دينا حايك
 بميالد صديقها ؟ !

حرضت النجمة اللبنانية دينا حايك 
حف�ل عي�د مي�الد صديقه�ا داني 

ع�ازار ولم تح�رم دين�ا محبيها 
لحظ�ات  يف  م�ن مش�اركتهم 
السعادة التي عاشتها برفقة 

أصدقائها يف الحفل.
مجم��وعة  ن�رت  حاي�ك 
من ص�ور عي�د امليالد عى 

الرس�مية  صفح���ته�ا 
بموق�ع توي�رت، حي�ث 

وناعمة  متألقة  كانت 
ترتدي قميصاً اصفر 
اللون فضفاض مع 
ش�ورت »ج��ينز« 
وك��انت  قص�ري، 
تجلس عى كريس 
أمام بيانو تعزف 

عليه.
من جانب آخر، 
دي�نا  ص�ورت 
حلقة  ح�اي�ك 
م�ن برن�ام�ج 
 S i s t e r s «

م����ع   »soup
الش�قيقات »م�ي 

وميس ودانا حمدان« 
 OSN تع�رض عى قن�اة

ي�وم األربع�اء يف 17 تري�ن 
األول الحايل.

ه�ي واحدة من أعم�دة الدراما الس�ورية، املوهوبة فنيا وإنس�انيا، النجمة 
وفاء موصيل، هي باقية حتى اآلن يف وطنها الجريح الذي ال يزال ينئ تحت 

وطئت رضبات أبنائه فيه.
ويظه�ر أن الجرح الذي س�ببه النجم الس�وري جمال س�ليمان 
لزوجته الس�ابقة وفاء موصيل، لم يندمل بعد، فمن حن آلخر، 

يفتح الجرح ويعاود النزف من جديد.
يذكر أن س�ليمان قىض 8 س�نوات يف حياته الزوجية مع موصيل، 
والت�ي ال تنفك تس�تعيد الذكريات األليمة، عندم�ا تقع بن أيدي 

مذي�ع محرتف يعرف كيف يضغط ع�ى جرحها فتخرج منها 
القذائف، موجهة إىل صدر سليمان.

آخ�ر تلك اللق�اءات قالت فيه�ا وفاء "أن�ا من طلقت 
جمال وبعثت ل�ه بورقة طالقه” وهي العبارة التي 

سببت أملا للفنا ن الكبري.
بل لم تهدأ النار داخل موصيل فرصحت قائلة: 

من املمكن أن يتحول الحب إىل صداقة ولكن 
إذا كان الطرفان يستوعبان هذه القصة.

وفاء موصلي: جمال سليمان جرحني

أعلنت مديرية الثقافة والفنون يف السليمانية 
بدء التحض�ريات للمهرج�ان الثالث ملرسح 
الش�ارع. وقالت املديري�ة يف مؤتمر صحفي 
عقدته الس�بت إن املهرجان سيقام يف قضاء 
دربنديخان للفرتة م�ن 21 ولغاية 23 ترين 
األول الح�ايل وبمش�اركة 7 دول أجنبية واكثر 

من 15 فرقة محلية وعراقية.
يف  والفن�ون  الثقاف�ة  دائ�رة  مدي�ر  وأش�ار 
الس�ليمانية عباس عبد ال�رزاق إىل أنهم وجهوا 
الدع�وة إىل ع�دد م�ن الخ�رباء يف مج�ال امل�رسح 
لحضور هذا املهرجان وتقييم األعمال التي ستعرض 

يف عدد م�ن األقضية والنواحي يف املحافظة.وش�دد قائم 
مقام قضاء دربنديخ�ان رسدار محمد عى أهمية إقامة 
املهرجان�ات يف االقضية والنواح�ي لدورها يف رفع الوعي 
الثق�ايف والفن�ي عند أبن�اء هذه األماك�ن ورضورة عدم 
حرص ه�ذه الفعالي�ات يف مركز املحافظ�ة. إىل ذلك بن 
الفنان املرسحي حس�ن محمد صالح أن مرسح الشارع 
هو تجربة حديثة يف العراق واإلقليم لكن التجارب القليلة 
الس�ابقة أكدت ق�درة الفنان العراقي ع�ى اإلبداع يف هذا 
املج�ال أيض�ا، مش�ريا إىل أن إقامة مهرجان الش�ارع يف 
اإلقلي�م هو تجرب�ة ناجحة وقد س�اعدت كث�ريا الفنان 
املرسحي العراقي عى الخوض يف هذا املجال الذي يحتاج 

اىل الج�رأة وإمكاني�ة أكثر م�ن مرسح القاع�ات. وقال 
صالح إن الجمهور يف املهرجانن السابقن تفاعل بشكل 
كب�ري مع ه�ذا النوع من امل�رسح واعتق�د ان الفعاليات 
والعروض ستش�هد حضورا جماهرييا كبريا . وتساءلت 
الصحفي�ة بناز حس�ن عن أس�باب املش�اركة املحدودة 

للفرق املرسحية العراقية.
أما املواطن س�ريوان سعيد فقد أوضح ان تقديم عروض 
مرسحي�ة يف الش�وارع ه�و يشء جدي�د يف الس�ليمانية، 
ولكن�ه ليس بالغريب فس�بق أن أقيمت مهرجانات فنية 

تشبه كثريا العروض املرسحية.
وقال س�عيد إن الجمهور سيقبل عى العروض املرسحية 

وخاص�ة اذا ش�اركت فيه�ا فرق م�ن خارج 
االقليم، ولكن هناك مش�كلة يف بعد أماكن 

عرض ه�ذه األعم�ال ألنها س�تقام يف 
االقضية والنواحي.

املرف�ون ع�ى املهرج�ان اكدوا 
انه�م وجه�وا الدع�وة اىل عدة 

ف�رق عراقية للمش�اركة يف 
فرق�ة  ان  إال  املهرج�ان 

واحدة فقط اس�تجابت 
للدعوة وهي ف���رقة 

مرسح كربالء.

األعم�ال  ترجم�ة  ش�كلت 
املرسحية وتحويلها إىل عروض 
عربي�ة تحتضنه�ا خش�بات عاملي�ة 
تجس�د تطلع�ات باتجاه بن�اء تب�ادل ثقايف من 
خالل الفنون. الربيطاني ريتشارد تويمان، الذي 
أكد افتقاد خشبة لندن لحضور املرسح العربي، 
مبين�اً أن مش�اركته يف مهرج�ان دب�ي مل�رسح 
الش�باب النس�خة السادس�ة، فرص�ة اكتش�ف 
عربه�ا عراق�ة التفاصي�ل اإلنس�انية يف ال�رتاث 
اإلماراتي.بينم�ا يبقى اإليمان بأن عاملية األعمال 
العربي�ة تعتم�د يف الق�درة ع�ى توس�يع قاعدة 
تسويقها املعريف، وليس االكتفاء فقط، بتوثيقها 
يف إص�دارات وتداوله�ا يف منتدي�ات فكرية. فمن 
س�ريفع س�تار عروضنا عى الخش�بات العاملية، 
مش�كالً حراكاً مس�تمراً يتبنى فيه دعم املحتوى 

الثقايف العاملي يف مجال املرسح؟
يعترب ريتش�ارد تويمان ش�خصية إنجليزي�ة مثقفة املالمح 
الخارجي�ة إىل جانب العم�ق الفكري، الذي ب�دا واضحا أثناء 
مشاركته يف الندوات التطبيقية املختصة بالعروض املرسحية 
يف مهرج�ان دب�ي ملرسح الش�باب، حي�ث كان دائم الس�ؤال 
واملناقش�ة والبحث مع النقاد واملرسحين الش�باب، س�اعياً 
للوصول إىل محاكاة ما، لم يكن يعلم عنها ش�يئا، كما أوضح 
لنا قائ�ال: " جئت دونما توقع ملا س�أراه، بل ال أحمل خلفية 
واضحة للتجربة املرسحية يف اإلمارات، فعلياً ش�اهدت بعض 
الع�روض العربية مس�بقاً يف لن�دن، لكن جميعه�ا لم يخرج 
ع�ن نصوص عاملية معروفة، ش�اهدها جمهور أجنبي."هنا 
شاهدت جماليات العمق اإلنساني يف الرتاث املحيل، وشاركت 
الجمهور العربي ردود فعله وحميمته". قال ريتش�ارد وحول 
انطباعاته األوىل للعمل املرسحي الش�بابي، أش�ار ريتش�ارد 
أن األس�ئلة األب�رز الت�ي حمله�ا يف ذهنه خ�الل زيارته لدبي 

تتعل�ق بمدى الصوت املس�موع للعمل املرسح�ي يف املنطقة، 
وكيف أصبح جزءاً من ثقافة البلد، وبمدى التطورات التقنية 
والعملية يف هذا الجانب.لم يبحث ريتشارد حينها عن إجابات 
ألس�ئلته، ب�ل فض�ل قي�اس البيئة الصحي�ة ،كم�ا وصفها، 
للعالق�ات الت�ي تجم�ع األجيال الس�ابقة يف امل�رسح العربي 
والشباب، إضافة إىل سعي شباب املرسح أنفسهم للدفاع عن 
أعمالهم، والتعرف أكثر عى األخطاء يف قاعات الندوات املعنية 
باالنتقاد والبحث، منوهاً أنها الوسيلة األسمى لالستفادة من 
كل األخطاء يف العمل املرسحي املقدم من قبلهم.ويف ما يخص 
املواضيع املطروحة يف أعمال الشباب يف الحدث السنوي لدبي، 
لفت ريتشارد أنه ألول مرة يلتصق بقضايا اجتماعية وثقافية 
لبل�د عربي به�ذا البع�د، وذكر ،عى س�بيل املث�ال، مرسحية 
"الطن" للمخرج الش�اب فيصل ع�يل، املعربة عن عالقة األب 
وابنته وال�رصاع الجديل ح�ول الحرية والكبت، مؤك�داً أن ما 
ط�رح فيها يعت�رب مجهودا ثريا ومعارصا ويج�ذب الثقافات 

األخ�رى للتعرف عليها، ألن�ه جدير بحس 
املرسح يف اعتباره منصة عاملية."شاهدت 

أعماال من فلس�طن والعراق ولبن�ان، أنتجتها 
رشكات خاص�ة، اتس�مت بالنضوج والبح�ث، لكنها لم 

تص�ل بنا إىل رافد امل�رسح العربي كما ينبغ�ي، ويف الحقيقة، 
فإنه، يف بريطانيا، ال يعلمون عن النتاجات املرسحية العربية، 
لقل�ة موارد التواصل يف العروض الحية واإلصدارات التوثيقية 
اإلنجليزية أو املرتجمة". هنا أراد ريتشارد التأكيد عى مسألة 
التواصل الش�حيح للمنتج املرسحي العربي، كيف كان وكيف 
أصبح.ومن جهته اعترب ريتشارد أن مفهوم العادات والتقاليد 
يف العال�م العرب�ي تتحكم بمس�ار العمل املرسح�ي، وهذا ما 
الحظ�ه يف أعمال الش�باب يف مهرجان دبي ملرسح الش�باب، 
موضح�اً أن املرسحي�ن الش�باب ال يفك�رون بالعمل كيفما 
اتفق، بإدارة نص وحالة إنسانية تنطلق فيها توجهات الحالة، 
وإنم�ا بالكيفية الت�ي تحكمه�م يف مس�توى التقاليد، حيث 

تتحكم 
ه  ه�ذ

بشكل  املس�ألة 
أو آخر تحك�م باإلنتاج 

اإلبداعي يف املجال.ريتش�ارد تويم�ان مرسحي بريطاني 
عم�ل يف مج�ال التمثي�ل واإلخ�راج املرسح�ي، قدم ما 

يقارب 14 إنتاجا خالل 5 سنوات قضاها مع رشكة 
روي�ال شكس�بري، وك�رم يف محاف�ل عدي�دة عى 

إنج�ازه ل�"ثالثية أوليف�ر". وعرضت أعماله يف 
كربى املس�ارح العاملية ومنها املرسح الوطني 

يف العاصمة الربيطانية لندن.

بدء التحضير لمهرجان مسرح الشارع الثالث في السليمانية

ــي ــرب ــع ــد حـــضـــور الـــمـــســـرح ال ــق ــت ــف ـــان: لـــنـــدن ت ـــم ـــوي ـــارد ت ـــش ـــت ري
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تص��درت النجمة العالمي��ة ريهانا غالف 
تش��رين  لش��هر   ”vogue“ مجل��ة 
الثان��ي المقب��ل. وترتدي ريهانا فس��تانا 
احم��ر يظهرها مثي��رة وجميلة ومفعمة 

باألنوثة.
وكانت قد تص��درت ريهانا غالف المجلة 
نفس��ها في بريطانيا شهر نيسان 2011، 

وفي إيطاليا لشهر أيلول 2009.

مسرحية / االصدقاء 

المرحون 

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف  /  عواطف نعيم 

اخراج / عالوي حسني 

تقديم / الفرقة القومية للتمثيل 

تمثيل / بيداء رشيد – سوالف جليل 

– محمد قاسلم امللالك- عمر ضياء 

الدين – عدي فاضل خليل 

الزمان / 2012 

املكان / سلطنة عمان 

املناسبة/ مهرجان )مزون( 

عملل موجله لألطفال يتحلدث عن 

كيفيلة  وعلن  السللمي  التعايلش 

التواصلل ملع اآلخريلن وهلو عمل 

فنطازي ويتماىش مع ذهنية الطفل 

، وحصلل العمل عىل جائلزة افضل 

اداء جماعلي وجائلزة افضل ممثل 

ملحملد املالك وأفضلل ممثلة ثانوية 

لبيداء رشليد وأفضل ممثلل ثانوي 

لعدي فاضلل كما حصدت مرسحية 

عىل جائزة أفضل ديكور.

مسرح

الجارية فريال:
 »حريم السلطان« أساء للعثمانيين

رصحلت املمثلة الرتكية فيزال أحمد التلي تؤدي دور الجارية 
فريال يف مسلسلل »حريم السللطان« بأنها محظوظة كونها 
عمللت ملع الكاتبلة الراحللة ملرال اوكاي مؤلفلة »حريم 
السللطان«. وخالل مقابلة مع برناملج »الحياة تركي« الذي 
بلدأ عرضله عىل قنلاة »الحياة« املرصيلة، أضافلت فيزال ان 
الكاتبة الراحلة هي التي رشلحتها لدور فريال وكانت سعيدة 
بذلك ألنها كانت تتمنى املشلاركة ولو ككومبارس يف اي عمل 

ألوكاي. واعتربت ان »حريم 
السلطان« ترك أثرا كبرا يف 

حياتها وأنها فخورة به.
فريال او فليلز بدت قريبة 
جدا من قلب املشلاهد رغم 
الذي تقدمه  الدور  غموض 
يف »حريم السللطان«، اذ ال 
نعرف ما اذا كانت تقف مع 
هويام او تنحاز للسلطانة 
ناهلد دوران. وهلذا أمر ال 
تعرفله هلي نفسلها كما 
قاللت. وأضافلت ان كل ما 
تعرفه عن الدور انها جارية 
تابعلة للحرمللك يف قلرص 

السللطان، تحاول ان تقف مع هويام وتساعدها للوصول اىل 
ما تريده. وتابعت ان تغرات بسليطة ستطال األجزاء املقبلة 

وستبتعد قليال عن هويام بسبب الظروف.
أملا علن تهمة اإلسلاءة اىل الدولة العثمانية التلي تعرض لها 
املسلسل ألنه ركز فقط عىل الحرملك، فأكدت فريال ان الفكرة 
صحيحة لكنها تفضل عدم الخوض يف تفاصيل ذلك ألنها جزء 
من فريق العمل ويجب ان تعطي فكرة حسلنة عن املسلسلل 

وليس العكس، وطلبت إعفاءها من الحديث عن ذلك.

بيونسيه تعتذر عن كلينت إيستوود
ذكرت صحيفلة "فارايتي" أنَّ النَّجمة بيونسليه اعتذرت عن 
 A" املشلاركة يف فيلم املمثِّل واملخرج كلينت إيسلتوود الجديد

 ."Star is Born
ويف حال دخل قرار انسحاب بيونسيه من الفيلم حيِّز التَّنفيذ، 
يتطلَّب من كلينت إيستوود البحث عن بديلة تحلُّ مكانها ألداء 
خصيَّة املطلوبة إىل جانب بطل الفيلم الذي لم يتّمْ تحديده  الشَّ

بعد، يف وقت أشارت املجلَّة 
إىل أنَّ بطلل سلسللة أفالم 
أتصلل  القلذر"  "هلاري 
بعدَّة أسلماء معروفة مثل 
ليوناردو دي كابريو، وتوم 
بلر،  وكريسلتيان  كلروز، 
وجوني ديب، وبراديل كوبر 

للمشاركة يف الفيلم.
انسلحاب  قلرار  وجلاء 
ملروع  ملن  بيونسليه 
كلينلت إيسلتوود الجديلد 
أعمالهلا  جلدول  بسلبب 
املكتظ باالرتباطات الفنِّيَّة، 
وبالعديلد ملن اإللتزاملات 

والنَّشلاطات، وألنَّ سلتوديوهات "وارنلر بلروس" للم تحدِّد 
موعداً للبدء يف عملية تصوير الفيلم.

ه ويل فيرتز  وفيللم "A Star is Born" الجديد اللذي كتب نصَّ
ويشلارك يف إنتاجله كل من جون بيرتز وبيل غربر وباسليل 
ل تصويره ألنَّ بيونسليه كانت حامالً، فإسلتغل  إيوانيك، تأجَّ
وقتها إيستوود ذلك األمر للظهور يف فيلم "تروبل وذ ذا كرف" 

بصفة ممثل.

لوهان تؤيد رومني
ة اإلعالميَّة التي رافقت نشلوب شلجار  بعد الضجَّ
بني املمثلة لينديس لوهلان ووالدتها دينا وانتهى 
بوصول الرطة إىل منزلهملا للتفريق بينهما، 
ل مرَّة بعد ذلك الشلجار يف  ظهلرت لوهلان ألوَّ
 Mr. Pink" حفلل إطلالق ملروب الطاقلة
الكاملرات  حارصتهلا  حيلث   ،"Ginseng

ملعرفة حقيقة ما حدث مع والدتها.
وأكلدت لينديس لوهلان أن كل يشء عىل ما 
يلرام بينها وبلني والدتهلا، وردَّت عىل كل 

األسئلة بالقول "عالقتي بها رائعة".
وقالت لوهان خلالل اللقاءات الصحفية 
والتليفزيونيلة التي أُجريلت معها عىل 
 r. Pink" لحفلل  الحملراء  السلجادة 
Ginseng"، إنهلا لن تتطرَّق لتفاصيل 

شجارها مع والدتها احرتاّما لها.
وعىل صعيلد آخر، كشلفت لينديس 
لوهان خالل حفلل إطالق مروب 
أنهلا سلتنتخب  املذكلور  الطاقلة 
املرشح الرئايس ميت رومني، ألنه 
وفقلاً لها هلو األجلدر حاليا لحل 

مشاكل البطالة املتفاقمة.

الكبرة أم كلثوم، لكن تقديم هند صربي سليطرح ربملا ليسلت امللرة األوىل التي تقلدم فيها شلخصية الفنانة 
أسئلة كثرة عن تقارب الشكل بني الفنانتني.

موافقة الفنانة التونسية هند صربي عىل وانتظر مخرج مسلسل "مداح القمر" مجدي أحمد 
لتجسيد كوكب الرق.املشلاركة يف املسلسلل، وذللك بعد أن رشلحها 

حملدي، بلدءا ملن دخولله عاللم الفن ويروي املسلسلل قصة حياة املوسيقار بليغ 
عبدالحليم حافظ وأسلمهان وأم كلثوم وعالقتله بنجلوم زمن الفن الجميلل، بينهم 
كانت لهم عالقة فنية أو شخصية به.وفريد األطلرش وغرهم ملن النجوم الذين 
أدراج مدينة اإلنتاج اإلعالمي نحو 3 يذكلر أن سليناريو املسلسلل ظلل حبيس 

لبطولتله، وأبرزهلم هاني سلالمة، سلنوات، وتم ترشليح العديد من النجوم 
بعلد خالف علي قيملة األجلر، كما الذي اعتذر عن عدم قبول الدور 

عبدالعليلم حتى أسلند مخرج اعتذر عنه الفنان ممدوح 
الللدور  ملحملد نجاتلي، وبعدهلا املسلللسل 

العمل  لعدم وجود السيولة توقلف 
ليلللة  ملا للجهة املنتجة. ا

ميس حمدان وأخواتها ينافسن آل كاردشيان

هند صبري بدور أم كلثوم

علي غرار براملج تليفزيون الواقلع بطولة بنات كارادشليان، كيم 
وكللوي وكورتنلي، انتهت األخلوات الثالث ميلس حمدان ومي 

سلليم ودانا حمدان، من تصوير املوسم األول من برنامجهن 
الجديلد “SisterSoup”، وهلو 17 حلقة، وقد تم عرض 4 

حلقات من الربنامج عىل قناة “OSN” يف شلهر رمضان 
املايض، وهو برنامج حواري ترفيهي. 

وتقلوم فيه األخلوات “حمدان”، باسلتضافة إحدى 
الشخصيات املشلهورة، ويتحدثن معه عن أرساره 
الفنية، والشلائعات التي تطلق حوله، وما يحدث 
يف حياتله اليومية، كما يتنلاول الربنامج تقارير 
خارجيلة منوعلة ومواقلف محرجة يقلع فيها 
الضيوف.وتوجه األخلوات “حمدان” إىل الضيف 
األسلئلة بشلكل جريء ومحلرج، تنتلج عنها 
مفارقلات كوميديلة، ولكل منهلن فقراتها يف 
املجلال الخاص بها، كملا توجد فقرة خارجية 
علن كل ضيف يوجه لله فيها انتقلادات عدة 
يلرد عليها، ثم تختتم فقرات الربنامج بالغناء 
ملع الفرقلة املوسليقية، ويخضلع الضيوف 

الختبارات وتحديات محفوفة باملخاطر.
امللرصي،  ماجلد  الحلقلات:  وملن ضيلوف 
وبلرى، وناديلن اللرايس، ودينلا حايلك، 
أروى، وسليبدأ علرض  اليمنيلة  واملطربلة 
الربناملج علىل شاشلة اللل“MBC” بدايلة 

الشهر املقبل.

أعلنت مديرية الثقافة والفنون يف السليمانية 
بدء التحضلرات للمهرجلان الثالث ملرسح 
الشلارع. وقالت املديريلة يف مؤتمر صحفي 
عقدته السلبت إن املهرجان سيقام يف قضاء 
دربنديخان للفرتة ملن 21 ولغاية 23 ترين 
األول الحلايل وبمشلاركة 7 دول أجنبية واكثر 

من 15 فرقة محلية وعراقية.
يف  والفنلون  الثقافلة  دائلرة  مديلر  وأشلار 
السلليمانية عباس عبد اللرزاق إىل أنهم وجهوا 
الدعلوة إىل علدد ملن الخلرباء يف مجلال امللرسح 
لحضور هذا املهرجان وتقييم األعمال التي ستعرض 

يف عدد ملن األقضية والنواحي يف املحافظة.وشلدد قائم 
مقام قضاء دربنديخلان رسدار محمد عىل أهمية إقامة 
املهرجانلات يف االقضية والنواحلي لدورها يف رفع الوعي 
الثقلايف والفنلي عند أبنلاء هذه األماكلن ورضورة عدم 
حرص هلذه الفعاليلات يف مركز املحافظلة. إىل ذلك بني 
الفنان املرسحي حسلن محمد صالح أن مرسح الشارع 
هو تجربة حديثة يف العراق واإلقليم لكن التجارب القليلة 
السلابقة أكدت قلدرة الفنان العراقي علىل اإلبداع يف هذا 
املجلال أيضلا، مشلرا إىل أن إقامة مهرجان الشلارع يف 
اإلقليلم هو تجربلة ناجحة وقد سلاعدت كثلرا الفنان 
املرسحي العراقي عىل الخوض يف هذا املجال الذي يحتاج 

اىل الجلرأة وإمكانيلة أكثر ملن مرسح القاعلات. وقال 
صالح إن الجمهور يف املهرجانني السابقني تفاعل بشكل 
كبلر مع هلذا النوع من امللرسح واعتقلد ان الفعاليات 
والعروض ستشلهد حضورا جماهريا كبرا . وتساءلت 
الصحفيلة بناز حسلني عن أسلباب املشلاركة املحدودة 

للفرق املرسحية العراقية.
أما املواطن سلروان سعيد فقد أوضح ان تقديم عروض 
مرسحيلة يف الشلوارع هلو يشء جديلد يف السلليمانية، 
ولكنله ليس بالغريب فسلبق أن أقيمت مهرجانات فنية 

تشبه كثرا العروض املرسحية.
وقال سلعيد إن الجمهور سيقبل عىل العروض املرسحية 

وخاصلة اذا شلاركت فيهلا فرق ملن خارج 
االقليم، ولكن هناك مشلكلة يف بعد أماكن 

عرض هلذه األعملال ألنها سلتقام يف 
االقضية والنواحي.

املرفلون علىل املهرجلان اكدوا 
انهلم وجهلوا الدعلوة اىل عدة 

فلرق عراقية للمشلاركة يف 
فرقلة  ان  إال  املهرجلان 

واحدة فقط اسلتجابت 
للدعوة وهي فلللرقة 

مرسح كربالء.

األعملال  ترجملة  شلكلت 
املرسحية وتحويلها إىل عروض 
عربيلة تحتضنهلا خشلبات عامليلة 
تجسلد تطلعلات باتجاه بنلاء تبلادل ثقايف من 
خالل الفنون. الربيطاني ريتشارد تويمان، الذي 
أكد افتقاد خشبة لندن لحضور املرسح العربي، 
مبينلاً أن مشلاركته يف مهرجلان دبلي مللرسح 
الشلباب النسلخة السادسلة، فرصلة اكتشلف 
عربهلا عراقلة التفاصيلل اإلنسلانية يف اللرتاث 
اإلماراتي.بينملا يبقى اإليمان بأن عاملية األعمال 
العربيلة تعتملد يف القلدرة علىل توسليع قاعدة 
تسويقها املعريف، وليس االكتفاء فقط، بتوثيقها 
يف إصلدارات وتداولهلا يف منتديلات فكرية. فمن 
سلرفع سلتار عروضنا عىل الخشلبات العاملية، 
مشلكالً حراكاً مسلتمراً يتبنى فيه دعم املحتوى 

الثقايف العاملي يف مجال املرسح؟
يعترب ريتشلارد تويمان شلخصية إنجليزيلة مثقفة املالمح 
الخارجيلة إىل جانب العملق الفكري، الذي بلدا واضحا أثناء 
مشاركته يف الندوات التطبيقية املختصة بالعروض املرسحية 
يف مهرجلان دبلي ملرسح الشلباب، حيلث كان دائم السلؤال 
واملناقشلة والبحث مع النقاد واملرسحيني الشلباب، سلاعياً 
للوصول إىل محاكاة ما، لم يكن يعلم عنها شليئا، كما أوضح 
لنا قائلال: " جئت دونما توقع ملا سلأراه، بل ال أحمل خلفية 
واضحة للتجربة املرسحية يف اإلمارات، فعلياً شلاهدت بعض 
العلروض العربية مسلبقاً يف لنلدن، لكن جميعهلا لم يخرج 
علن نصوص عاملية معروفة، شلاهدها جمهور أجنبي."هنا 
شاهدت جماليات العمق اإلنساني يف الرتاث املحي، وشاركت 
الجمهور العربي ردود فعله وحميمته". قال ريتشلارد وحول 
انطباعاته األوىل للعمل املرسحي الشلبابي، أشلار ريتشلارد 
أن األسلئلة األبلرز التلي حملهلا يف ذهنه خلالل زيارته لدبي 

تتعللق بمدى الصوت املسلموع للعمل املرسحلي يف املنطقة، 
وكيف أصبح جزءاً من ثقافة البلد، وبمدى التطورات التقنية 
والعملية يف هذا الجانب.لم يبحث ريتشارد حينها عن إجابات 
ألسلئلته، بلل فضلل قيلاس البيئة الصحيلة ،كملا وصفها، 
للعالقلات التلي تجملع األجيال السلابقة يف امللرسح العربي 
والشباب، إضافة إىل سعي شباب املرسح أنفسهم للدفاع عن 
أعمالهم، والتعرف أكثر عىل األخطاء يف قاعات الندوات املعنية 
باالنتقاد والبحث، منوهاً أنها الوسيلة األسمى لالستفادة من 
كل األخطاء يف العمل املرسحي املقدم من قبلهم.ويف ما يخص 
املواضيع املطروحة يف أعمال الشباب يف الحدث السنوي لدبي، 
لفت ريتشارد أنه ألول مرة يلتصق بقضايا اجتماعية وثقافية 
لبللد عربي بهلذا البعلد، وذكر ،عىل سلبيل املثلال، مرسحية 
"الطني" للمخرج الشلاب فيصل علي، املعربة عن عالقة األب 
وابنته واللرصاع الجديل حلول الحرية والكبت، مؤكلداً أن ما 
طلرح فيها يعتلرب مجهودا ثريا ومعارصا ويجلذب الثقافات 

األخلرى للتعرف عليها، ألنله جدير بحس 
املرسح يف اعتباره منصة عاملية."شاهدت 

أعماال من فلسلطني والعراق ولبنلان، أنتجتها 
رشكات خاصلة، اتسلمت بالنضوج والبحلث، لكنها لم 

تصلل بنا إىل رافد امللرسح العربي كما ينبغلي، ويف الحقيقة، 
فإنه، يف بريطانيا، ال يعلمون عن النتاجات املرسحية العربية، 
لقللة موارد التواصل يف العروض الحية واإلصدارات التوثيقية 
اإلنجليزية أو املرتجمة". هنا أراد ريتشارد التأكيد عىل مسألة 
التواصل الشلحيح للمنتج املرسحي العربي، كيف كان وكيف 
أصبح.ومن جهته اعترب ريتشارد أن مفهوم العادات والتقاليد 
يف العاللم العربلي تتحكم بمسلار العمل املرسحلي، وهذا ما 
الحظله يف أعمال الشلباب يف مهرجان دبي ملرسح الشلباب، 
موضحلاً أن املرسحيلني الشلباب ال يفكلرون بالعمل كيفما 
اتفق، بإدارة نص وحالة إنسانية تنطلق فيها توجهات الحالة، 
وإنملا بالكيفية التلي تحكمهلم يف مسلتوى التقاليد، حيث 

تتحكم 
ه  هلذ

بشكل  املسلألة 
أو آخر تحكلم باإلنتاج 

اإلبداعي يف املجال.ريتشلارد تويملان مرسحي بريطاني 
عملل يف مجلال التمثيلل واإلخلراج املرسحلي، قدم ما 

يقارب 14 إنتاجا خالل 5 سنوات قضاها مع رشكة 
رويلال شكسلبر، وكلرم يف محافلل عديلدة عىل 

إنجلازه لل"ثالثية أوليفلر". وعرضت أعماله يف 
كربى املسلارح العاملية ومنها املرسح الوطني 

يف العاصمة الربيطانية لندن.

بدء التحضير لمهرجان مسرح الشارع الثالث في السليمانية
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الذه�ب أو األصف�ر الرن�ان مع�دن نفيس زين 
حلي�اً  النس�اء  ومعاص�م  الع�روش،  تيج�ان 
ومجوه�رات، وش�كل غطاء لق�وة العملة في 
بلدان العالم،   كما أن للذهب استعماالت أخرى 
فهو يستعمل في طب األسنان واإللكترونيات. 
والذهب فلز ثمين ج�داً وعنصر كيميائي يرمز 
ل�ه بالرمز Au وعدده ال�ذري 79 وكثافته 419 
في الجدول الدوري. ويس�مى بحالته الطبيعية 
قب�ل الضرب ب� "التبر". وهو لين والمع أصفر 
اللون،. يتواجد في الطبيعة على هيئة حبيبات 
داخ�ل الصخ�ور وفي قيع�ان األنه�ار، أو على 
شكل عروق في باطن األرض، وغالباً ما يوجد 
الذهب مع معادن أخرى كالنحاس والرصاص، 
واكتش�فت أكبر كتلة من الذهب في أس�تراليا 
عام 1896 م وكان وزنه 2.280 أونصة، ويمتاز 
الذهب بقلة الت�آكل والنعومة كما أنه من أكثر 
العناصر الكيميائية كثاف�ة.. عن الذهب معنى 

وصناعة وتشكيل كانت لنا جولة..
  

الذهب معنى ومفهوم
ٌب وُمْذَهٌب أي  الذََّهُب معدن ثمين وش�يء ُمَذهَّ
مموه بالذهب وَذَهَب يذه�ب َذَهاَباً و ُذُهوَباً و 
َمْذَهب�اً بفت�ح الميم أي مر ، والجم�ع: أْذَهاٌب، 
وُذُهوٌب. ولهذا المع�دن قيمة لدى أهل األرض 
منها ما قيل قديم�اً )الذهب زينة وخزينة( في 
إش�ارة إلى قض�اء حاجة عند أمر عس�ير يحل 

بالمال.
 وألهمي�ة الذه�ب الكبي�ر تتج�ه األنظ�ار إلى 
س�عر الذهب العالمي بعد سعر النفط المصدر 
الرئي�س للطاقة لغاي�ة اآلن وللتعرف أكثر عن 

هذا المعدن ندعوكم لمتابعة هذا التحقيق. 

الذهب تاريخيا
ع�رف الذهب منذ العصور الوس�طى الذي كان 
يسمى بالصفراء وإما ناشئه من خالل البحوث 

من صخور الجبال والوديان وقاع البحار فهي 
عملي�ة تنقيب صعب�ة ومكلفة، فلهذا الس�بب 
يعد الذهب م�ن أغلى المع�ادن وأفضلها فخرا 
وش�موخا لكون�ه المع�دن الوحي�د بالعالم ال 
ينصه�ر بالم�اء الملك�ي او حام�ض النتريك، 
لذا يعتب�ر ملك المعادن، وإم�ا تواجده وكثرته 
بالدرج�ة األول�ى في الس�عودية حي�ث يكون 
جبل فاطمة م�ن اغنى جبال العالم الذي تكون 
صخ�وره وأتربته م�ن الذه�ب الخالص ويأتي 

بعده مناجم جنوب إفريقيا .
وللوقوف على أسرار الذهب صياغة وتشكيال، 
التقينا امجد كاظم الشمري صاحب احد معامل 

صياغة الذهب حيث سألناه:
*  كي�ف بدأت�م المهنة، وهل كان�ت عن طريق 
الدراس�ة أم بالوراث�ة وم�ا ه�ي خصوصيات 

عملكم ؟!
بدأت العمل بالمهنة منذ طفولتي في عام 1975 
حيث عملت م�ع أوالد عمي ألنه�ا مهنة إبائي 
وأجدادي، ولدينا الخبرة المتميزة والدليل على 
ذل�ك عملنا على تذهيب القب�ة العلوية الذهبية 
والمنارتي�ن ف�ي العتب�ة العلوي�ة المقدس�ة، 
والدليل على ذلك أن اس�م جدي الس�ابع محمد 
األمين ابن حميدي ابن روضان الش�مري الذي 
نق�ش فوق الس�لعة الذهبي�ة بالعتب�ة العلوية 
المقدس�ة وكذل�ك ج�دي الحاج محم�د صالح 
الملق�ب بالجواهرج�ي والمع�روف بصاح�ب 

كتاب ضي�اء الصالحي�ن، والذي اش�تهر ببناء 
وتذهيب القبة العلوية في مشهد باإلضافة إلى 
مش�اركته ببناء مرقد رشيد الهجري في الحلة 
وسعيد بن جبير "رض" في قضاء الحي وكذلك 
اشترك ببناء مرقد كميل بن زياد النخعي حيث 
قام ببناء اكبر جامع في مدينة النجف االشرف 
القديم�ة ويع�رف حالي�ا بجام�ع الجوهرجي 
أول م�ن قام باقتن�اء المجوه�رات كافة منها 
االلماس والزمرد والياقوت واللؤلؤ حيث عرف 
محل�ه بعن�وان مغ�ازة الجواه�ري إذن عملي 
متوارث س�لفا ألج�دادي. وقد دخل�ت المهنة 
عن حبي لمهنتي التي هي سبب شهرتي وباب 
رزق�ي وأخيرا األهم ورثة إبائي وأجدادي.. أما 
بخصوص خصوصيات العمل فهي تعتمد على 
توفي�ر كمائن العم�ل واألدوات منه�ا الخزانة 
والمي�زان وأجه�زة كهربائي�ة وآالت النق�ش 

ومكائن الطالء.

اأنواع الذهب
 *م�ا ه�ي أن�واع الذه�ب، وم�ا ه�و األفضل 

المرغوب لدى الزبائن ؟!
أنواع الذهب يقس�م إلى تس�عة أن�واع يبدأ من 
العيار الواطئ الذي نسبته 250 باأللف إذا 999 
باأللف حيث تأتي هذه النس�ب من عملية خلط 
الذه�ب الخالص م�ع النحاس يج�ب أن تكون 
عملية إضافة النحاس حس�ب الوزن وبصورة 
دقيق�ة جدا مث�ال تكون عملية اس�تنتاج ذهب 
عي�ار21 نق�وم بوضع 875 غرام�ا من الذهب 
الخالص في بودقة للصهر ونشغل عليها الفرن 
الغازي عند انصه�ار الذهب نقوم بوضع 125 
غرام�ا لمادة النح�اس الخالص من الش�وائب 
حي�ث نضع النح�اس ف�وق الذه�ب المنصهر 
بالبودقة بالفرن بعد انصهار المادتين س�وية 
نق�وم بخلطها عن طريق س�لك من الباس�تيل 
نق�وم بتحريك�ه داخ�ل البودقة لغ�رض خلط 
المادتي�ن ببعضه�ا، بع�د ذل�ك نق�وم بس�كب 
المع�دن الممزوج الس�ائل ف�ي قوالب لغرض 

صناعها حسب مايريده الزبون، أما باقي أنواع 
الذه�ب تتم بنف�س الطريقة لكن زيادة نس�ب 
النحاس حس�ب نوعية النس�ب المراد بها، أما 
أن�واع المصوغات الذهبي�ة التركي وااليطالي 
والكويتي واإلماراتي والسعودي والهندي حي 
أنه�ا ذات مناش�ىء لصناعة الذه�ب وبالطرق 

الحديثة.
أم�ا الذه�ب العراق�ي والهندي خاص�ة يحمل 
عالم�ة الجودة بصناعة الذه�ب لكونها أعماال 

يدوية ح�رة، علما أن الصناع�ة اليدوية أفضل 
م�ن الصناع�ة الت�ي تتم ع�ن طري�ق المكائن 
وان أكث�ر دول الخليج يرغب�ون باقتناء الذهب 
المعم�ول باليد لقوته ومكانت�ه ودقة فنه. أما 
أن�واع الذهب فهي ، 21 عي�ارا و22 عيارا و24 
عي�ارا و18 عي�ارا و16 عي�ارا و14 عيارا و12 

عي�ارا و18 عي�ارا و16 عي�ارا و14 عيارا و12 
عيارا و9 عيارات و6 عيارات.

النحا�س لتح�شني النوعية
*اي المع�ادن تس�تخدم  م�ع الذه�ب وما هو 
دوره�ا وفائدته�ا ؟ عنص�ر النح�اس يض�اف 
إلى الذهب لتحس�ين نوعيت�ه وتخفيف كثافته 
لتس�هيل عملية اللحي�م والنق�ش والتفصيل، 
وأم�ا م�ادة الكادي�وم فه�و عنص�ر يدخل في 
الذهب كعامل مس�اعد لتسهيل عملية اللحيم، 
والتي�زاب "حام�ض النتريك" فهو يس�تخدم 
وحام�ض  الش�وائب  م�ن  الذه�ب  لتصفي�ة 
الكبريتيك يعد عامال مساعدا يدخل في عملية 
الطالء. وتوجد بعض المواد الكيمائية البوادر 
مث�ل بودر الش�ناذر تدخل ف�ي عملية الصهر 

لعزل الشوائب أثناء الصهر.

املهنة بني املا�شي واحلا�شر
*ما الفرق بين الماضي والحاضر في عملكم، 

وما هي التطورات التي طرأت على المهنة ؟
الفرق بين الماضي والحاضر واسع، حيث كنا 
في الزمن السابق نعمل على استخدام المنفاخ 
والب�م الج�راب، حيث كانت ه�ذه العملية تتم 
بفترة زمنية كبيرة، وعملية س�حب الس�بائك 
ع�ن طري�ق الط�رق عل�ى الس�ندان ، لعم�ل 
الس�بائك الرفيعة والصفائ�ح الكبيرة، أما في 
الوق�ت الحاضر فتتم ه�ذه العملية عن طريق 
المكائ�ن الكهربائية خ�الل دقائق، أما النقش 
كان يدويا حيث تس�تغرق عدة س�اعات، وفي 
الوقت الحاضر فيتم عن طريق مكائن النقش 
)هاندبي�س( وعملي�ة ط�الء الذه�ب ولمعانه 
فكانت تتم ع�ن طريق الفح�م والتلميع باليد، 
حي�ث تس�تغرق وقتا أطول ، بينم�ا في الوقت 
الحاض�ر تتم عملي�ة تلميع الذه�ب عن طريق 
ماكنة )هالش�ة( حيث يوض�ع الذهب في هذه 
الماكن�ة ويوض�ع فوقه صجم خ�اص للذهب 
بعد مض�ي خمس دقائق يك�ون الذهب جاهزا 

وملمعا وينشف عن طريق الحرارة.
والتط�ورات التي طرأت على ه�ذه المهنة هي 
ف�ي اس�تخدام الحاس�وب والمكائ�ن الحديثة 
االلكتروني�ة التي ط�ورت ه�ذه المهنة لزمن 

اقصر وإنتاج أكثر.
 

مراحل فن �شياغة الذهب
*هل تعتمد هذه المهنة على الصياغة فقط ؟

كال ليس�ت هذه المهن�ة صياغة فقط، بل تمتد 
لفروع منه�ا، معام�ل صياغة الذه�ب ومنها 
معام�ل لتصفي�ة الذه�ب خاص�ة خالي�ة من 
المكائ�ن تعتم�د عل�ى مختب�ر كيميائي فقط 
وكذل�ك معم�ل تصفية م�ا ينتج م�ن أنقاض 
فض�الت معم�ل التصفي�ة ومعم�ل الصياغة 
معم�ل "الكن�ة" والكنة ه�ي خلط الش�وائب 
واألزبال الت�ي تجلب من هذي�ن المعملين في 
عجين�ة م�ن "التن�كار" ووضعها ف�ي جفرة 
بباطن األرض وتوجيه النار التي تس�لط على 
ه�ذه الجف�رة لصهر ه�ذه العجين�ة وتضاف 
عليها مادة الرصاص وبعد انصهار هذه المادة 
تخل�ط بالفح�م الحج�ري لغرض فص�ل مادة 
الرص�اص عن الفض�ة المضافة إل�ى العجين، 
وبع�د العزل تص�ب في قالب حيث ترس�ل إلى 
معمل المصفاة الكيميائي. أما معمل المصفاة 
يتك�ون من فرن حراري كبير جدا، يضع كمية 
الذهب بالفرن للصه�ر وخلطه بثالثة أضعاف 
من الفضة وس�كبه في ماء بارد حيث تتكون 
لنا ش�رائح رقيقة من المادتي�ن المخلوطتين 
المطلوب اس�تخراجها ووضعها ف�ي إناء من 
االس�تيل توضع على نار هادئة ويسكب عليها 
لتر من حامض النتريك المركز حيث يقوم هذا 

الحامض بتبخير النحاس لمدة س�اعة يس�كب 
الماء الح�ار فوق اإلناء لكي يعزل مادة الفضة 
ع�ن الذه�ب حيث يتك�ون لدينا س�ائل الفضة 
والذهب في قاع اإلن�اء ونجمع الذهب ونوجه 
علي�ه النار لكي يكّون س�بيكة الذهب الخالص 

الرمل ويسمى 24 حبة من التيزاب.
أما الفضة فيتم وضعها في برميل من البالستك 
ونم�أ البرميل بالم�اء الصاف�ي ونضع فوقه 
أنواعا م�ن النحاس لتكلي�س الفضة وجمعها 

كيميائيا.

معاجلة امل�شوغات التالفة
*كيف تتم معالجة المصوغات الذهبية التالفة 

والمتكلسة والمكسورة ؟ 
 تك�ون معالج�ة القط�ع الذهبي�ة المتض�ررة 
ع�ن طريق عملية اللحم وبعده�ا عملية الجلي 
والتلمي�ع، ويت�م صن�ع لحي�م الذه�ب بخلط 
ثالث مواد كيميائية رئيس�ة، أوال، مادة الذهب 
والنح�اس وعنص�ر الكادي�وم وإضاف�ة مادة 
"الش�ورى" عند صهر المواد الث�الث، وبعدها 
يتم س�حق سبيكة الذهب التي صنعت من هذه 
المواد وتقطيعها إلى قطع صغيرة جدا لغرض 
وضعه�ا على الم�كان المكس�ور وتوجه النار 

عليها وتتم عملية اللحيم.
*ما معنى مادة "الشورى"؟

تتك�ون م�ن الص�ودة والتن�كار تض�اف هذه 

الم�ادة إلى الذهب في حال�ة االنصهار بالفرن 
والفرن عبارة عن طابوق حجري ناري يساعد 
ف�ي اكتس�اب الح�رارة لغرض تس�هيل عملية 
االنصهار، علما أن درجة عملية انصهار الذهب 
تبدأ من 300 درجة مئوية إلى 900 درجة مئوية 
حي�ث يتم ص�ب الذهب المنصهر ف�ي القوالب 
المعم�ول بها. *ه�ل تتم ه�ذه العمليات داخل 
محلكم الصغي�رة ؟ نعم في المح�ل باإلضافة 
إل�ى معملنا الذي قمت بتكوين�ه من كد يميني 
حي�ث ب�دأت اش�تري المكائ�ن الت�ي احتاجها 

والمطلوبة مني مثل، مكائن الس�حب والطالء 
ومكائ�ن التلمي�ع، وكذلك مكائ�ن النقش على 
الذهب وبعض البريسات على اختالف أنواعها، 
حيث يمتل�ك المعمل م�ن القوال�ب المنصوبة 
للعم�ل أي 250 قالبا وه�ذه القوالب مصنوعة 

من مادة اآلهين واالستيل.

الغ�س.. الأكرث تعاماًل.. الزبائن
*ولكن كي�ف تردون على الغش المش�اع لدى 

الصائغ ؟
 الغش المش�اع على الصائغ ه�و أما أن يكون 
غش�ا عن طري�ق نوعي�ة الذه�ب، أو أن يكون 
غشا بالميزان، وأحيانا الربح السريع أي زيادة 
األس�عار، ونصيحت�ي للزب�ون، ه�ي مطالب�ة 
الصائ�غ بالوص�ل، لك�ون الوصل مستمس�كا 
رس�مياً عل�ى الصائ�غ ، لك�ن لي�س كل صائغ 
غش�اش، أما عن نوعية الزبائن فإن المترددين 
من النس�اء هم األكثرية ، ألن الم�رأة يحل لها 
لبس الذه�ب لغرض الزينة، ويحرمها الش�رع 
عل�ى الرج�ال ألضرار صحي�ة، ولب�س الرجل 
للذه�ب لفترة طويلة يصاحبه تكس�ر بكريات 
ال�دم الحم�راء، هذا م�ا أثبت�ه العل�م الحديث، 
أم�ا معاملتنا م�ع الزبائن فتبدأ بتقديم حس�ن 
الضيافة واالستقبال، وأقول لهم، لنا التصميم 
ولك�م االختيار، واعتبر الزبون ش�رفا لي ألنه 

طرح الثقة وتعامل معي.
*األرباح من المشتري يقال أنها كثيرة ؟

 وعن ذلك حدثنا الصائغ أمجد كاظم الش�مري 
قائال، تتم عملية الربح من الصائغ الذي يكلفني 
بعمل المصوغات، لما يمليه علّي هو من عمل، 
حي�ث تكون أجرتي لكل مثق�ال 15 ألف دينار، 
علم�ا أن ربحي م�ن هذا المبل�غ ال يتعدى ال�" 
ثمانية آالف" دينار والباق�ي مصاريف للعمل، 
وتك�ون الفائدة م�ن الزبون مباش�رة 25 ألف 
دين�ار. * ماذا عن زبائنك�م وهل يقتصر األمر 
عل�ى مدينة الك�وت ؟ كال، فنط�اق عملنا اكبر 
واش�مل، فباإلضافة إلى داخل البالد والمدينة،  
ف�إن زبائ�ن ف�ي بريطاني�ا وال�دول األوربية 
أرس�لت لي صورة من لندن لغ�رض صناعتها 
وتطعيمها بالحجر "الياق�وت البورمي" الذي 
يعتب�ر أغلى أن�واع الياقوت، ول�دي صور على 
ذل�ك لإلثبات، ولدي زبائن عديدون من مختلف 
الدول األوربية، حيث يتم عمل المصوغات عن 
طريق االنترنت من خالل الصور ويتم إرسالها 
لهم، ولدي مشاركات قديمة كعملية تلميع قبة 
مس�لم بن عقيل "عليه السالم" وبعض القطع 
الذهبية من األواني والصحون وأدوات الحالقة 

والنقش عليها.

للمو�شوع �شلة
وقد نش�رت وكال�ة ن�ون الخبرية ع�ن باحث 
إيران�ي ينت�ج الذهب عي�ار 24 م�ن البكتيريا، 
حيث نشر في الخبر عن تمكن الباحث اإليراني 
وعل�م الميكروب�ات والجين�ات الجزئي�ة ف�ي 
جامعة ميتش�غان األميركية، كاظم كاش�في، 
م�ن إنتاج ذهب عيار 24 من باكتيريا ذي قدرة 
هائل�ة ف�ي وق�ت تتصاعد في�ه قيم�ة الذهب 
بسرعة. وقال كاش�في أن التوصل إلى مقدرة 
بكتيري�ة بإمكانه�ا مقاومة مق�دار هائل من 
الس�موم، ه�و مفت�اح إنت�اج ذهب عي�ار 24. 
وأضاف كاش�في:" نحن اآلن ف�ي صدد القيام 
بعملي�ة كيمياء ميكروبية، وه�ي عملية إنتاج 
الذهب من سائل ليس�ت له قيمة وتحويله إلى 

جم�اد". وتوص�ل كاش�في وزمالؤه إل�ى انه 
 Cupriavidus يمك�ن للبكتيريا مقاومة الفل�ز
metallidurans، أن تنم�و في كثافة عالية من 
م�ادة كلوريد الذه�ب أو الذهب الس�ائل والتي 
تعتبر مادة سامة. واس�تطاع الباحث اإليراني 
وزمالؤه عن طريق مع�ادالت كيميائية معينة 
في اقل من أس�بوع وفي اكتشاف غير مسبوق 
أذه�ل المحققين تبديل هذه البكتيريا الس�امة 

إلى قطعة ذهبية.
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األصفر الرنان " الذهب" يف ميزان الصياغة والتشكيل
مع الصائغ األجود يف واسط

الذهب مصدر من مصادر العملة الصعبة 
في العال��م وخزينة لألوق��ات الحرجة

حاول البعض م�ن علماء المس�لمين في العصور 
الوس�طى وغيره�م تحوي�ل عناص�ر أخ�رى إلى 
ذه�ب دون نج�اح. فالذه�ب ال�ذي عل�ى األرض 
ق�د أتاه�ا عن�د تكوي�ن األرض عن طري�ق الرماد 
الكون�ي ال�ذي تكون ع�ن انفجار مس�تعر أعظم. 
وتجمع ذلك الرماد الناش�ئ مع المكونات األخرى 
ل�أرض وكون�وا األرض، ب�ل كون�وا المجموعة 
الشمس�ية كلها. وبينما تخلّق النجوم المتوسطة 
مث�ل الش�مس العناص�ر الخفيف�ة مث�ل الهيليوم 
واألكس�جين والكرب�ون والنتروجين وغيرها إلى 
الحدي�د )وزنه الذري 56(، ف�إن عنصرا ثقيال مثل 
الذهب وزنه الذري 197 - وتبلغ " كثافة / كثافته 
3و19 جرام/ س�م مكعب - ال يمكن أن يتكون إال 
في حرارة شديدة كتلك التي تنتج عن انفجار نجم. 
حينئذ تصطدم الذرات والجسيمات بعضها ببعض 
ويلتحم جزء منها ببع�ض وبذلك تتكون العناصر 
الثقيلة مثل الذهب. وجميع العناصر الثقيلة األثقل 

من الحديد تتكون فقط بانفجار مستعر أعظم.

وقد اس�تطاع العلماء في العص�ر الحديث تحويل 
عناص�ر أخ�رى إل�ى الذهب ع�ن طري�ق صدمها 
ف�ي  أو  أخ�رى  ذرات  بأنوي�ة  أو  بالنيوترون�ات 
باهظ�ة  الطريق�ة  ولك�ن  النووي�ة  المفاع�الت 

التكاليف.
تنقية الذهب حديثًا

تجري تنقية الذهب حديثا بفصل األتربة والغرين 
والش�وائب األخرى بواس�طة تيارات مائية قوية 
تزي�ل الدقائق الرملي�ة والغريني�ة، وتبقى دقائق 
الذهب في أماكنها نظرا الرتفاع كثافة الذهب وقد 
يستعمل الزئبق إلذابة الذهب دون الرمل والغرين. 
ث�م يخل�ص الذهب م�ن الزئب�ق بتقطي�ر األخير. 
كما يس�تخلص الذهب عرضا عند تعدين النحاس 
والفض�ة. وهن�اك ط�رق كيميائي�ة الس�تخالص 
الذه�ب مما يش�د به كطريق�ة الس�يانيد، أو إذابة 
س�بائكه الفضية في حامض الكبريتي�ك المركز، 
وتج�ري تنقية الذه�ب بحامض النتري�ك أوال، ثم 

التحليل الكهربائي.

أصل الذهب



             حليم األعرجي

منذ أن ب�دأ الغرب بتنفيذ اتفاقيتي س�ايكس بيكو 
وس�ان ريمو الخاصتين بتقس�يم الوط�ن العربي 
بين ال�دول المنتصرة في الح�رب العالمة األولى.. 
أخ�ذت عملي�ات التغلغ�ل المخابرات�ي المصحوب 
بالدع�م اللوجس�تي والمال�ي والس�لطوي، تأخذ 
ش�كال مغايرا لما كان�ت عليه في زمن الس�يطرة 
العثماني�ة، فف�ي الوق�ت ال�ذي كانت في�ه الدول 
الغربية تكرس جهودها في مجال تحريض العرب 
عل�ى التم�رد والعصيان عل�ى الس�لطة العثمانية 
وتش�جع التوجهات القومية والوطنية، باتت بعد 
قي�ام الحكومات والدول ف�ي األجزاء التي تحررت 
م�ن الهيمن�ة العثمانية تب�ذل جه�دا متصاعدا في 
مضم�ار محارب�ة المش�اعر القومي�ة والوطني�ة 
وتك�رس النع�رات الطائفي�ة والعنصري�ة وتب�ّث 
س�موم التفرقة من خالل تقريب هذه الفئة او هذا 
الطي�ف وإبعاد ذلك وش�راء الذمم ونش�ر ثقافتها 
ومحاربة الثقافة الوطنية والقومية وإش�اعة قيم 
التقليد والهوس بالقيم والتقاليد الغربية وتكريس 
االعتماد المطل�ق على الغرب ف�ي كافة المجاالت 
وعل�ى كاف�ة األصع�دة االقتصادي�ة واالجتماعية 
والثقافية، والتش�كيك ف�ي ج�دوى االعتماد على 

النفس واللحاق بركب الحضارة. 
وتناول�ت بأهمي�ة مطلق�ة قضي�ة الجي�وش في 
المنطقة العربية باعتبارها العصب األشد حساسية 
ف�ي البني�ة األمني�ة والمدني�ة والسياس�ية للدول 
العربي�ة، فحاول�ت التركي�ز على هذه المؤسس�ة 
الوطنية على نحو غير مسبوق انطالقا من توقعها 
م�ن ال�دور الوطن�ي والقوم�ي، ال�ذي ينتظر هذه 
المؤسس�ة األمنية العس�كرية وهو دور في غاية 
األهمية بحكم كون هذه المؤسس�ة تمتع بأقصى 
درج�ات األهمية بالنس�بة لألمة العربي�ة باعتبار 
ان لي�س في اإلمكان تحقي�ق أّي تقدم في مضمار 
امت�الك الدول العربي�ة قدرتها في ف�رض إراداتها 
السياسية بحماية مقدراتها االقتصادية والسيادية 
والثقافي�ة والحضاري�ة إال بتوف�ر جي�ش ق�وي 
ومؤسس�ات أمنية وش�بكات مخابراتية متكاملة 
وق�ادرة على تغذية ه�ذا الجيش بم�ا يحتاجه من 

معلومات يس�تند عليها 
ف�ي صياغ�ة ناجح�ة 
لعقلي�ة  ومقت�درة 
تؤس�س  عس�كرية 
متكامل�ة  مدرس�ة 

إس�تراتيجية  لوضع  مؤهلة 
تنه�ض عل�ى فه�م حرك�ي 
الماث�ل  الواق�ع  يس�توعب 
ويتواصل م�ع التاريخ لبناء 
مس�تقبل تج�د في�ه األم�ة 
العربية اعتبارها الذي كانت 

عليه عبر التاريخ. 
لق�د تجس�دت الجهود 

مج�ال  ف�ي  الغربي�ة 
الموقف من الجيوش العربية بعدة محاور أساسية 

منها: 
نق�ل التميي�ز الطبق�ي ال�ى التركي�ب   -1
التنظيم�ي ف�ي المؤسس�ة العس�كرية فالغالبي�ة 
العظم�ى من الضباط هم من األغني�اء والمترفين 
وش�يوخ العشائر والوجهاء وكبار المسؤولين اما 
الجن�ود فهم من الفقراء والمعدمين رغم ان بعض 
الجي�وش العربي�ة التجني�د اإللزام�ي لكس�ر هذه 

الطوق.. 
2-  حرمانه�ا م�ن القيام بم�ا وجدت من 
اجله على صعيد حفظ األمن واالستقرار والسيادة 

الوطنية.
م  اس�تخدا  -3
ت�م  الت�ي  األس�لحة 
بماليي�ن  ش�راؤها 
الدوالرات المستقطعة 

م�ن ق�وت الش�عوب وم�ن 
حقها في الرخاء والس�عادة 
والرفاهي�ة في غير األهداف 
والمسوغات والمبررات التي 
اعتمدت في تس�ويغ شرائها 

حيث تم توجيهها نحو 
ص�دور المدنين العرب 

من السالح لتراق الدماء 
الشريفة الحرة الكريمة على أديم األرض المنكوبة 
بضي�اع مفاتيح الوجود القادر عل�ى حمايتها من 

دنس الطامعين وغدر االستعماريين. 
وم�ن اجل تحقيق كل ذل�ك وغيره فقد   -4

باتج�اه اتجهت  الغربي�ة  البوصل�ة  أس�هم 
لتمادي  فأكث�ر ا أكث�ر 

خ�الل  م�ن 
ق  ا خت�ر ا
المؤسسة 

و)الطائش�ين(  ب�)المغامري�ن(  العس�كرية 
و)الباحثين( عن السلطة والتسلط. 
لقد أدى ذلك الى نتيجتين مهمتين: 

األولى : أن الش�عوب العربي�ة باتت تنظر للجيوش 
حاوي�ة  انه�ا  عل�ى  العربي�ة، 
مفرخ�ة  او  حاضن�ة  او 
لالنقالب�ات العس�كرية 
س�وى  ت�ؤدي  ال  الت�ي 
ال�ى تعمي�ق الجراحات 
الق�درات  وتبدي�د 
واإلمكاني�ات وتفوي�ت 
الفرص وخلق العداوات 
والجزارات والتناقضات 
بين أبن�اء البل�د الواحد 
دون أية أسباب حقيقية 

وأكثر من ذلك. 
الثانية: ضمان وجود الحاجة 
للمس�اعدة والدع�م الغرب�ي 

طالما أن قائد االنقالب العسكري احد اثنين. 
عدي�م الكفاءة.. فيتخب�ط إلى أن يضع   -1
األمور تح�ت طائل�ة الحاجة إلى الدعم واإلس�ناد 
الغربي بتحقيق ما يريده الغرب عموما والطامعون 
م�ن األع�داء بش�كل خاص ف�ي جو م�ن البهرجة 

الشعاراتية والبراقع الخطابية. 
2-  أو ان يك�ون ق�د وص�ل الى م�ا وصل 
الي�ه نتيج�ة الدف�ع المخابرات�ي الغرب�ي بش�كل 
مباش�ر او غي�ر مباش�ر، وبذل�ك فه�و يظ�ل قي�د 
التوجي�ه بواس�طة الريموت او بواس�طة حلقات 
اتص�ال وتواص�ل وضعف ه�ذا النم�وذج من قادة 
معرضون  أنه�م  االنقالب�ات 
واالنكش�اف  لالفتضاح 
مهم�ا حاول�وا إخف�اء 
كان  لذل�ك  حقائقه�م 
ينبغي الدخول في حلقة 
م�ن  وواس�عة  كبي�رة 
العس�كرية  االنقالب�ات 
بحي�ث يظ�ل المواط�ن 
العرب�ي  الوط�ن  ف�ي 
ف�ي ع�دم ق�درة عل�ى 
والتحدي�د  التش�خيص 
ف�إذا كان االنق�الب )أ( 
وأع�داء  بالغ�رب  مرتبط�ا 
األمة لم�اذا حصل االنقالب )ب( ض�ده..؟ البعض 
كان يلج�أ الى تفس�ير ذلك بانه ج�زء من الصراع 

بي�ن ال�دول االس�تعمارية االمبريالي�ة.. فيما 
ي�وزع البع�ض االنقالب�ات العس�كرية بين 

الوطن�ي وغي�ر الوطن�ي حس�ب المزاج 
والميول والتوجهات السياس�ية والدينية 

والمذهبية. 
الواق�ع الذي ال يمكن ان نخطأ 
في تش�خصيه ه�و ان الغرب 

وس�يظل  والزال  كان 
م�ن  يعان�ي 

مش�كلة 

المنافسة بين دوله فما موجود االن وقبل االن بين 
الواليات المتح�دة االمريكية وبريطانيا وفرنس�ا 
وغيرهم، المنافس�ة وليس الص�راع وبالتالي فان 
توزيع االنقالبات على أس�اس ال�والء لهذه الدولة 
الغربية او تلك ليس صحيحا برغم أن هناك أولوية 
في التعامل، إذ حصل ان بعض االنقالبات كانت ذات 
أولوي�ة أمريكية في حين نج�د غيرها ذات أولوية 
بريطاني�ة بيد ان في كل األح�وال لم يحصل تغيير 

انقالب بغي�ره نتيجة الوالء 
لهذه الدولة او تلك بل كان 
يس�تنفذ  عندم�ا  يحص�ل 
االنق�الب أهدافه ويتحول 
الى عبء على الغرب يلجأ 
عنده�ا ال�ى ازاحت�ه بأية 
طريقة وب�أي ثمن.. كلما 
كان�ت حاجته السياس�ية 
او االقتصادية قائمة، كان 
هن�اك اس�تعداد للتغيي�ر، 
وم�ن هنا نجد أن مجموع 
العس�كرية  االنقالب�ات 
الت�ي حصلت ف�ي الوطن 
العرب�ي تج�اوزت ح�دود 
ناجحا  انقالبا  الخمس�ين 
عدا االنقالبات الفاش�لة.. 
العراق  نصفها تقريبا في 

وسوريا. 
لق�د حص�ل اول انق�الب 

عسكري في المنطقة العربية بتاريخ 1936 قام به 
بكر صدقي ضد وزارة ياسين الهاشمي.. وقد شكل 

برئاس�ة  جدي�دة  س�ليمان وزارة  حكم�ت 
تس�يير  ه�و  االم�ور بعي�دا عن وتول�ى 

الملك�ي غير  تع�رض الب�الط  ان�ه 
ف�ي ال�ى عملي�ة اغتي�ال 
الموص�ل وه�و في 
ال�ى تركيا  طريقه 

لحضور مناورات 
تركية  عسكرية 

بع�د  و
ل�ك  ذ

س�نوات  بخم�س 
عس�كري حص�ل  انقالب 

خ�ر  رش�يد ا بزعام�ة 
الكيالني  عال�ي 

وبقي�ادة العقداء االربعة ف�ي االول من مايس 
عام 1941.. وفي عام 1958 حصل انقالب عبد 
الكري�م قاس�م ف�ي 14/ 7/ 1958 وهو المرة 
الثالثة التي يخرج فيها الجيش ليطيح بالنظام 
القائ�م ويقي�م محل�ه نظ�ام آخر ف�ي غضون 
عشرين سنة. بعد ذلك وفي عام 1963 في شهر 
ش�باط حصل انقالب جديد ه�و الرابع ليطيح 
بنظام عبد الكريم قاسم ويقيم نظاما بعثيا هو 

األول من نوعه في العراق، بيد أن انقالب 8 ش�باط 
1963 لم يستمر طويال إذ تاله انقالب جديد بقيادة 
عبد الس�الم محمد عارف في 18/ تشرين الثاني/ 
1963، وبعد اربع سنوات تقريبا عاد البعثيون من 
جدي�د في انقالب دموي هو الخامس في سلس�لة 
االنقالب�ات بتاري�خ 17/ 7/ 1968 وبعد 13 يوما 
عاد البعث ليعزز س�يطرته الكاملة على س�لطة 
االنقالب بانقالب مكم�ل في 30/ 7/ 
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ومن�ذ ذلك 
ي�خ  ر لتا ا
ظ�ل البع�ث في 
عام  إلى  الس�لطة 

2003 حي�ث أطي�ح بنظام�ه 
واس�دل الس�تار عل�ى اس�وأ 
عل�ى  م�رة  مظلم�ة  فت�رة 
الع�ارق.. واذا م�ا اضفنا الى 
االنقالبات  هذه  عدد 

الفاش�لة  االنقالب�ات 
كانق�الب عب�د الوه�اب 
الش�واف على عبد الكريم 
قاسم وانقالب عارف عبد 
على  ال�رزاق 
حكومة عبد 
م  لس�ال ا
ف  ر عا

الغني  عب�د  وانق�الب 
حك�م  عل�ى  ال�راوي 
البعث وانقالب جماعة 
على  التكريتي  راج�ي 
حكم البعث وانقالبات 
اخ�رى كثي�رة، نق�ف 
ام�ام ع�دد هائ�ل من 
االنقالبات العس�كرية 
الجيش  وكان  توح�ي 
موج�ودا  يك�ن  ل�م 
القي�ام  لغ�رض  اال 
عس�كرية  بانقالب�ات 
الدبابة  تحول�ت  وق�د 
والمدف�ع  والطائ�رة 
وس�ائل التفاه�م بي�ن الخص�وم. وم�ا حصل في 
الع�راق حصل في س�وريا ايضا فمنذ ع�ام 1949 
ش�هدت س�وريا سلس�لة من انقالب�ات المتعاقبة 
حت�ى بلغ عددها اكثر من عش�ر انقالب�ات ما بين 
1949 – 1970 ففي 30/ اذار / 1949 قاد حس�ني 
الزعي�م قطعاته العس�كرية ليطي�ح بنظام الحكم 
القائم ويتولى هو المسؤولية بيد ان ذلك لم يستمر 
طوي�ال فق�د توجهت الدباب�ة الى قاده�ا مدافعها 
ضده لتطي�ح به في انقالب 
عس�كري جديد بقيادة 
س�امي الحن�اوي ف�ي 
14/ آب/ 1949 اي بعد 
خمسة أشهر فقط ولم 
يس�تقر المق�ام طويال 
إذ  الحن�اوي  بس�امي 
فاجأه أديب الشيشكلي 
بانقالب آخ�ر في 24/ 
باق�ل  اي   1949  /11
م�ن 100 ي�وم فق�ط، 
الشيش�كلي  ولك�ن 
اضطر في 29/ 11/ 1951 
لقي�ادة انق�الب جديد وض�ع المس�ؤولية فيه بيد 
شكري القوتلي وفي 25/ 2/ 1954 قاد مصطفى 
حم�دون انقالب�ا ض�د حكم الشيش�كلي وس�قط 
انق�الب مصطف�ى حم�دون في انقالب عس�كري 
جدي�د بقي�ادة عفيف الب�زري ف�ي 13/ 1/ 1958 
انق�ض عليه عب�د الكريم النح�الوي بانقالب اخر 
ف�ي 28/ 3/ 61 وقد أجهض هذا االنقالب الوحدة 
بني مصر وس�وريا وبعد اقل من عام وقع انقالب 
جديد بقيادة زياد الحريري في 8/ 3/ 1963 حمل 
حزب البعث إلى الحكم في س�وريا وفي 16/ 11/ 
1969 ق�اد ص�الح جدي�د انقالبا 
اطاح بحكم جناح ميش�يل 
الحاف�ظ  وأمي�ن  عفل�ق 
غي�ر ان ه�ذا االنقالب لم 
اقل  يس�تمر طويال فبعد 
من عام قاد حافظ األسد 
انقالب�ا ف�ي ع�ام 1970 
ظ�ل قائم�ا ال�ى الوق�ت 
الحاضر وهو اول انقالب 
يقي�م نظام�ا جمهوري�ا 
وراثي�ا وه�ذا ما ش�جع 
انقالبي�ون آخ�رون ف�ي 
العراق ومصر واليمن من 

الس�عي الى تبني أس�لوب التوريث بع�د ان وجدوا 
الفرصة س�انحة لهم في غياب القدرة على القيام 
بانقالب�ات عس�كرية جدي�دة، بع�د أن اس�تفادوا 
م�ن تج�ارب الماض�ي في كيفي�ة تف�ادي الصيغ 
الفني�ة في التحضي�ر لالنقالبات ووضعوا أسس�ا 
وقواعد صارمة في التحكم والسيطرة على حركة 
القطع�ات العس�كرية وقي�ادة القطع�ات وتوزيع 
االسلحة الثقيلة مع امتالك قطعات فاعلة ومدربة 
تدريبا عاليا ومحصورة لديها االس�لحة والمعدات 
اللوجس�تية فض�ال عن توفي�ر ال�والء المطلق مع 
االرتب�اط المصلحي كما تحت الس�يطرة المطلقة 
على اجهزة ومؤسسات االس�تخبارات العسكرية 
واألمني�ة وتوفي�ر اح�دث واعق�د المع�دات ف�ي 

السيطرة والتحكم .
هذا الى جانب االستخدام الواسع والنشط لالعالم 
والظواه�ر  المظاه�ر  كل  وممارس�ة  والدعاي�ة 
المغطاة بغطاء الديمقراطية والحرية، حيث كانت 
نس�بة 99، 99 في المئة هي الحاجز الذي ال يمكن 
القب�ول بغيره في اي�ة انتخابات ش�كلية النتخاب 
رئي�س الجمهوري�ة ف�ي س�ابقة طالم�ا تكررت 
ف�ي بلدان عربية أخ�رى حيث ص�ارت االنتخابات 
بيع�ة ووالء ثم ص�ار التوريث على قاع�دة إذا قال 

االنقالبي قال الوطن بأكمله. 
ان م�ا حصل في العراق وس�وريا حصل في مصر 
أيض�ا من�ذ انق�الب ع�ام 1952 حيث تبعت�ه عدة 
انقالبات أخرى ولك�ن بطريقة مختلفة من ناحية 
األداء الفن�ي بها، فاالنقالب الذي اطاح بجمال عبد 
الن�ار لم يكن على طريق�ة االنقالبات التي حصلت 
في العراق او في س�وريا بل هي تش�به أيضاً حتى 

االنقالب عام 1952 ضد حكم الملك فاروق. 

لقد حصل االنقالب على عبد الناصر بطريقة خفية 
وعلى نحو درامي فقد مات عبد الناصر مس�موما 
ومن قدم له السم في أيلول عام 1970 كان معروفا 
انه يمش�ي جن�ب الحيط، بيد ان�ه كان ثعلبا ماكرا 
مخادعا ربته المخابرات اإلسرائيلية وانفقت عليه 
منذ ع�ام 1959 كما يقول ذل�ك الصحفي والكاتب 
المص�ري المع�روف محم�ود الس�عدني بع�د أن 

استلمته من المخابرات االلمانية. 
وفي ذلك يروي امين هويدي الش�خصية المصرية 
المعروفة والوزير المصري الس�ابق وسفير مصر 
االس�بق في العراق، ان الس�ادات غرر بالمخابرات 
المصري�ة التي اكتش�فت عالقاته بالموس�اد منذ 
ع�ام 1957 وقد تم وضعه تح�ت المراقبة الدقيقة 
بيد انه عرف من المخابرات اإلسرائيلية انه مراقب 
ف�ي وقت مبكر فجمدت الموس�اد عالقاتها به إلى 
أواس�ط الس�تينيات ويقول ان�ه اش�تغلت اجهزة 
االستماع التي وضعت بعناية في غرفته للمزيد من 
الخداع والتضليل وه�و الذي ورط عبد الناصر في 
حرب اليمن ولم يطل المقام بالس�ادات اذ سرعان 
ما تع�رض لعملية اغتيال على يد االس�الميين في 
14/ 10/ 1981 ليتولى األمر بعده حس�ني مبارك 
الذي ط�ال وج�وده فاس�تدعي األمر اللج�وء إلى 
أس�لوب جديد في عمليات التغيي�ر بعد ان تكررت 
نس�خة حافظ اس�د ف�ي مص�ر والع�راق واليمن 
وتونس التي ش�هدت انق�الب الربيب على صاحب 
نعمت�ه في عملي�ة قل نظيره�ا.. حي�ث أزاح زين 

العابدين علي الرئيس حبيب ابو رقيبة. 
لقد غ�ادر مصطلح االنقالب العس�كري الس�احة 
العربية باس�تثناء ما حصل ف�ي موريتانيا مؤخرا 
ليحل محله الربي�ع العربي الدموي. من هنا يمكن 
الق�ول ان زمن�ا قادم�ا ال نع�رف كم عدد س�نينه 
سيشهد المزيد من مشاهد الربيع العربي في بلدان 
عربية كثيرة ال تس�تثنى منه حتى دول االس�تبداد 
المالي فإذا كانت هذه الدول قد تمكنت من إجهاض 
كل المحاوالت االنقالبي�ة التي حصلت فيها قطر، 
السعودية، البحرين، ألسباب تتصل بقلة عدد أفراد 
جيوشها وس�هولة الس�يطرة على مفاصل الفعل 
فيها وقوة األجهزة المخابراتية لديها وتمكنها من 
اإلغراءات، فليس في وس�عها الس�يطرة والتحكم 
بالعواطف والمش�اعر الجماهيري�ة اذا ما انطلقت 
م�ن عقاله�ا، خصوصا وان ش�رارات ذلك متوفرة 
وخصوص�ا ف�ي الس�عودية وف�ي البحري�ن وفي 

الكويت وغيرها. 
اآلن الب�د من ان نتس�اءل.. ترى لماذا ه�ذا التغيير 
في اس�تخدام أسلوب التالعب في البنية الحكومية 
للدول العربية، بحيث كانت االنقالبات العس�كرية 
هي الس�مة األكثر وضوحا في التعاطي والتعامل 
السياس�ي بين القوى المرتبطة بالغ�رب برغبتها 
او غصب�ا عنه�ا، الجواب على هذا الس�ؤال س�هل 
ويسير فالغرب بعد ان استنفذ كل إمكانياته الفنية 
والمخابراتي�ة ف�ي الس�يطرة عل�ى النتائ�ج التي 
تجس�دت على االرض عبر االنقالبات وتحولها إلى 
التوريث والتمسك في كرسي الحكم وقطع الطريق 
على أية محاولة انقالبية اخرى بات من الضروري 
اللجوء الى اسلوب جديد يحقق الهدف الذي تسعى 
إليه القوى الكبرى ف�ي الغرب في عمليات التغيير 

والتبديل بحسب الظروف المستجدة!!
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خمسون انقالبًا 
عسكريًا في المنطقة 

العربية خالل أقل من 
75 عامًا!

أنقالبات وانقالبات 
مضادة.. مثلت الصراع 

الدولي على اقتسام 
الغنائم 

لماذا انتقلت المصالح 
الدولية الطامعة من 

أسلوب لالنقالبات 
إلى الربيع العربي؟!! 

الجديد القديم في المنطقة العربية

من االنقالبات العسكرية إلى الربيع العربي.. النتائج واحدة واألسلوب يتغّير! 



م�ن ه�ي الجه�ة الت�ي بيده�ا أقف�ال 
ومفاتيح بواب�ات مياهنا اإلقليمي�ة العراقية 
ومقترباته�ا وتفرعاته�ا ؟, ه�ل ه�ي قي�ادة 
قوات التحال�ف ؟, أم أنها قيادة القوة البحرية 
؟, أم قي�ادة ح�رس ح�دود المنطق�ة الرابعة 
؟, أم آمرية خفر الس�واحل والمي�اه الداخلية 
؟, أم قي�ادة عملي�ات البصرة ؟, أم تش�كيالت 
الهيئ�ات الجمركية المغروس�ة في محرمات 
المنافذ البحرية ؟, أم قيادة ش�رطة البصرة ؟, 
أم وزارة الخارجية ولجانها المعنية بترس�يم 

الحدود وتثبيتها ؟. 
لس�ت غبيا حتى اطرح مثل هذا السؤال 
الس�اذج, فأن�ا والحم�د لله م�ن الذي�ن افنوا 
زهرة ش�بابهم ف�ي العمل المالح�ي الميداني 
ضمن حدود مس�طحاتنا البحرية, ومن الذين 
انه�وا خدمته�م اإللزامي�ة في وح�دات القوة 
البحرية على ظهر سفينة اإلنقاذ )عكا(, التي 
كانت من أكبر س�فن اإلس�ناد في األس�طول 
الحرب�ي العراق�ي, وكان ل�ي ش�رف تدريس 
مادة )السالمة البحرية( في أكاديمية الخليج 
العرب�ي ع�ام 1982, وتج�در اإلش�ارة إلى إن 
المقرر الدراس�ي لتلك المادة كان من إعدادي, 
وال زل�ت احتف�ظ بنس�خة منه ف�ي مكتبتي, 
وكان ل�ي ش�رف التدري�س في مدرس�ة قتال 
القوة البحرية في الشعيبة عام 1984, ثم من 
من�ا ال يعرف واجبات قي�ادة القوة البحرية ؟, 
ومن منا ال يعرف حدود آمرية خفر الس�واحل 
والمي�اه الداخلي�ة ؟, لكنن�ي أردت م�ن خالل 
عنوان المقالة أن ألفت انتباه الجهات المعنية 
إلى الف�راغ البح�ري المت�روك في المس�افة 
الحرج�ة بي�ن العوامة رقم )7( لمدخل ش�ط 
الع�رب من جه�ة البح�ر, وبي�ن العوامة رقم 
)7( لمدخل خور عبد الله من جهة البحر, بين 
الس�بعة والسبعة, بين )س�بعة( شط العرب, 

وسبعة خور عبد الله. 
 نح�ن اآلن نق�ف عل�ى ظهر الس�فينة 
العراقي�ة )األمي�ن(, في مكان ما م�ن البحر, 
يتوسط المس�افة بين السبعتين, بانتظار من 
يدلنا على مكان تواجد التش�كيالت التي بيدها 
مفاتيح المنطقة, لقد بحثنا عنها هنا منذ عام 
2003 وحتى يومنا هذا فلم نعثر على ضالتنا, 
فالبواب�ات ت�كاد تك�ون مفتوح�ة تماما لمن 
هب ودب, قال�وا: أنها تقع ضمن قاطع قوات 
التحالف, وقالوا انها تابعة للقوات المشتركة, 
بيد أن الثابت لدين�ا أنها ظلت مهجورة, وغير 

خاضعة للرقابة بانتظار حسم موضوع النزاع 
الحدودي القائ�م بين العراق وإيران من جهة, 

وبين العراق والكويت من جهة أخرى. 
 

بي�ن  الفاصل�ة  الس�باعية  فالمس�افة 
الس�بعتين هي المس�افة المائية المنكمش�ة 
باالتجاه البوصل�ي )222( درجة, بين الحدود 
البحري�ة اإليراني�ة الزاحف�ة نحو غرب ش�ط 
العرب, وبين الحدود البحرية الكويتية الزاحفة 
نحو شرق شط العرب, والتي تقزمت مسافتها 
لتصبح بطول )11( مي�اًل بحرياً فقط, أي بما 

كيلومت�راً   )20( يع�ادل 
تقريب�اً, عل�ى اعتب�ار ان 
البح�ري يس�اوي  المي�ل 
)1852( مت�راً, بمعنى ان 
البحرية المتاحة  اإلطاللة 
للعراق انكمشت وتقلصت 
نفس�ها  على  وتقوقع�ت 

حتى ص�ارت به�ذه الص�ورة الُمختزلَة. ومن 
يدري بما تخبئه لنا األيام الحبلى بالمفاجئات, 
فربما تتمدد نظرية زحزحة القارات, وتزحف 
نح�و مص�ب ش�ط الع�رب, لتجتث ش�رايينه 

المصابة بكولسترول األطيان, فيتحول العراق 
إل�ى دول�ة معاق�ة بحري�اً, في ظ�ل المواقف 
السياس�ية المتأرجح�ة بين غي�اب تطبيقات 
اتفاقي�ة الجزائ�ر لعام 1975, وبين التعس�ف 
الجغراف�ي الخطي�ر ال�ذي فرضه علين�ا قرار 
مجلس األمن رق�م )833( لعام 1991, وهكذا 
س�تضيع منا قن�اة الروكا, ويضي�ع منا خور 

عبد الله. 
 م�ن المفي�د أن نذك�ر هن�ا إن زوارق 
العراقي�ة  البحري�ة  التابع�ة للق�وة  الدوري�ة 
تم�ارس واجباتها عل�ى الوج�ه األكمل حول 
مقتربات موانئنا النفطية, وتفرض س�لطتها 
الرقابي�ة هناك بش�كل يبعث عل�ى اإلعجاب, 
وتوف�ر الحماية المطلوب�ة لمنصاتنا النفطية 
وعوامتنا الرحوية, ولسنا مغالين إذا قلنا انها 
تك�رس اهتماماته�ا كلها في حماي�ة النقاط 
اإلس�تراتيجية الهامة, وتح�رص كل الحرص 

وتمن�ع  وواردة,  ش�اردة  كل  مراقب�ة  عل�ى 
االقتراب من المناطق المحظورة, وتعمل على 
مدار الس�اعة من دون كل�ل وال ملل, وتواكب 

قوافل الناقالت النفطي�ة القادمة والمغادرة, 
لكنه�ا ال تقف بين دعامات البوابة الس�باعية 
ف�ي  تتواج�د  وال  الع�رب,  لش�ط  المحاذي�ة 
المناطق الضحلة الملتفة حول قناة الروكا من 
جهة البحر, وبخاصة في المس�احة الشاسعة 
الممتدة بين السبعتين, بين سبعة شط العرب, 

وسبعة خور عبد الله. 
 

ل�و تحركن�ا بقاربنا جيئ�ة وذهابا في 
المقط�ع المحص�ور بين الم�كان الذي غرقت 
فيه الرافعة العراقي�ة )عنترة(, وبين العوامة 
)7( ف�ي مدخل ش�ط العرب من جه�ة البحر, 
فلن نشاهد المارد الذي يحمل مفاتيح البوابة 
الس�باعية, ومما يزيد األمر س�وء إن ممراتنا 
المالحية المؤدية لشط العرب انحرفت نحونا 
كثي�راً, وواصلت انحرافها, لتضيف المزيد من 
األراض�ي الجدي�دة للضفة اإليراني�ة الزاحفة 
نحون�ا, في الوق�ت الذي منحت في�ه الكويت 
لنفس�ها الح�ق بالتمدد ف�ي المي�اه العراقية 
خارج تحديدات الدعامة )162( التي رس�مها 
القرار الدولي الجائر رقم )833(, وهنا البد لنا 
من التس�اؤل عن مقدار المس�احات الضائعة 
والمه�دورة من مياهنا اإلقليمي�ة ؟, والبد لنا 
من البحث عن الجهات الجيولوجية المسؤولة 
عن تقييم التغيرات الطبيعية في حوض ش�ط 
العرب ؟, والبد لنا من البحث عن المؤسس�ات 
التشريعية المعنية بتقييم األوضاع الحدودية 
العالق�ة م�ع دول الج�وار ؟, وقب�ل أن نتلقى 
اإلجابة من المؤسس�ات المشلولة, التي آثرت 
الصمت, وش�غلت نفس�ها بالمواضيع التي ال 
تضر وال تنف�ع, يحق لن�ا أن نطالب بضرورة 
االرتقاء بمستوى تشكيالت أساطيلنا البحرية 
الحربية نحو األفضل, وضرورة منحها الدعم 
المطلق, وتعزيز قوتها للحفاظ على كل ش�بر 
من مس�طحاتنا المالحية البحرية. . ومن الله 

العون والتوفيق. 
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البكاء عىل بوابتنا البحرية السباعية 

السلبيُة والكسل
  واثق الجابري 

األغلبية السياسية 
خطوة إىل أمام

حرب تبحث عن فتنة !!

الصفقة  الروسية !!

دع�وة الس�يد عم�ار الحكي�م لحكومة 
األغلبي�ة السياس�ية فاج�أت الكثير وهي 
نتيجة لعدم وجود حلول ناجحة لألزمة في 
حكومة الشراكة وتكون األغلبية من طيف 
سياس�ي منس�جم والبد من عب�ور مرحلة 
الشراكة حيث أصبحت غير مجدية وال يمكنها 
محاسبة المفس�دين. وتبقى العملية السياسية 
مش�لولة وقد ينزلق البلد إلى ما ال يحمد عقباه 
والب�د من االحت�كام للدس�تور ويبدو 
أن األوض�اع  ف�ي الع�راق عل�ى 
الصعيدين الداخلي والخارجي 
لم تصل إل�ى درجة التوافق 
واح�د   له�دف  لالتج�اه 
ع�ن  معب�رة  وغي�ر 
ت  قا س�تحقا ال ا
الس�يادية ويبدو 
السياس�يين  أن 
مس�تمرون في إش�باع الرغبات وتبدي�د الثروات فالش�راكة التي اتفق 
الجمي�ع عليها ل�زرع الثقة بين كل األطراف والمش�اركة والمس�اهمة 
للتعاون في البناء بقيت حبيسة الجدران ولم تكن قاعدة لالنطالق لبناء 
وطن بال بنى تحتية وش�عب يعيش نس�بة كبيرة منها تحت خط الفقر 
ويس�عى لنظام ديمقراطي حقيقي يسوده القانون، والمواطن في أول 
األولويات تحفظ به الكرامة وتسخر الدولة لخدمته، وإن التنافس يكون 
نبي�ال للخدمة بأغلبي�ة متصدية للمس�ؤولية ومعارض�ة مراقبة لألداء 
والحكوم�ات التي تش�كل بالتواف�ق حكومات غرضه�ا المحافظة على 
رأس النظام وإقامة الخدمات بأقل الخسائر لكسب كل األطراف وتفعيل 
األدوار والعمل بالفريق الواحد ال أن يتحول ذلك النظام إلى نظام استئثار 
وتدرج للتفرد بالمواقع والكل يدعي المعارضة والحكم في الوقت ذاته، 
وتحول�ت الش�راكة من بن�اء وطن إلى ش�راكة في البيع والس�ير خلف 
الجنازة متباكين عليه والمواطن فقد الثقة بوجود الشركاء المتشاتمين 
المتقاتلين والقرارات تكاد أن تكون محصورة ومقيدة بمصالح رؤساء 
الكت�ل وما يخضع لألمزجة السياس�ية ويكاد تص�ادم المصالح يتحول 
إلى خالف ش�خصي بروح األنا, ومن الشراكة حددت اجتماعات دورية 
لقادة الكتل والمؤسس�ات المهمة والرئاس�ات لتك�ون صمام أمان من 
انفراط العقد السياس�ي ورغم عدم دستوريتها إال أنها اعتبرت مرحلية 
لتنفرط بمرور الوقت وتموت اللقاءات ليخضع أي لقاء لشروط مسبقة 
ووساطات وجوالت، وكأننا في دول متصارعة والقوانين والتشريعات 
خاضع�ة لتلك اإلرادات والحلقات وليس كما متعارف أن يقترح القانون 
م�ن 25 نائبا أو من الحكومة أو كتلة وإنما يمر من خالل فالتر رؤس�اء 
الكتل والصفق�ات والمزاي�دات والمحاصصة، وهذا المس�ار المنحرف 
جع�ل من القوانين تغي�ب دور أعضاء مجلس الن�واب واليات التصويت  
لتطبخ قبل أن تعل�ن والبعض  تجلبب وتبختر بمالبس الطاووس ولكن 
ف�ي داخله ذئ�ب ماكر يحم�ل ارث الدكتاتوري�ة واألنا والزي�ف والعمل 
باآللي�ات الفاس�دة والوافدة  فلم تع�زز مفاهيم الش�راكة للوصول إلى 
الديمقراطية الحقيقية والتبادل الس�لمي للس�لطة وحكم الشعب وحق 
التمثي�ل والبع�ض يدعي الش�راكة ويس�تخدم اإلعالم للس�ب والش�تم  
والتش�هير دون دلي�ل وكأنه الناطق باس�م القض�اء أو الحكومة  ألجل 
الحصول على صفقات المقاوالت تاركاّ ما أتيح له من وس�ائل قانونية,  
واالجتم�اع الوطن�ي المرتق�ب ال يول�د معج�زة وحلوال ل�كل األزمات 
والتراكمات لعدم وجود رؤية تغلب مصالح المواطن وسوف يكون ألي 
اجتماع وإصالحات الفشل دون الشفافية ودخوله في دهاليز السياسة 
لتطبخ للسياس�يين كل االتفاقيات وتبقى العملية تدور حول نفسها في 
حلق�ة مفرغة وتتمحور حول أجندات تحمل في طياتها مصالح خاصة 
وفي ظاهرها مصالح فئوية، وهذا ما جعل البعض يبحث عن منقذ  من 
هيمنة االتفاقيات والصفقات ورؤس�اء الكتل وتحت مس�مى الشراكة 
وهنالك ش�به إجماع يحاول السياس�يين تعطيله وهو قفزة جريئة في 
العمل السياس�ي بالسعي لتشكيل حكومة أغلبية ال تنطوي على أساس 
المناطقية أو الطائفية أو القومية وتكون لها معارضة السياسية.. كي 
نميز بين من يتحمل مسؤولية النجاح والفشل وان تدفع القوى بعضها 
البعض نحو تصحيح المس�ار وترك التغاضي والتراضي والسكوت عن 
بعضهما البعض متس�ترة على االرهابين والمفسدين والدعوة لألغلبية 
السياسية لم تهدف للحصول على المكاسب من اإلعالن بعدم المشاركة 

إنما دعم حكومة األغلبية ودفع العمل الديمقراطي إلى أمام.

كاظم فنجان الحمامي

أمين يونس 

  في بداية عام 2003 ، ّذهَب عراقٌي إلى ُمّنِجم ، 
لكي يكش�ف لُه عن ُمستقبله وُمستقَبل العراق.. فقال 
لُه الُمّنَجم : السنين الثالث األولى، ستكون صعبة كثيراً 
على العراق، وس�ُتعاني أنَت فيها األَمَرين.. أما األعوام 
الثالثة التي تليها .. فس�تكثر المصائب وتزداد الجرائم 
في طول البالد وعرضها ، وستكون أنت َمْن يدفع الثمن 
.. ف�ي حين أن الس�نوات الثالث التي تليها .. سيش�هد 
الع�راق ، تفاُق�م الفس�اد والنه�ب الُمنَظ�م، وتتوال�ى 
األزم�ات وتش�تعل الحرائ�ق ويس�قط يومي�اً ضحايا 
الكوات�م واالغتي�االت ويه�رب الُس�جناء المحكومين 
باإلعدام.. لكن الُمفِرح بالنسبِة إليك.. هو انك لن ُتبالي 
ِبُكل ه�ذه األوضاع المأس�اوية الُمزِري�ة.. ألنك تكون 
"قد تعودت "على األمر وأصبَح ش�يئاً عادياً ، تتعايُش 
معُه بس�هولة ! " .أصبحنا اليوم، ُمتبلدي اإلحس�اس، 
ال ُمبالي�ن.. َف�ُكل الُبل�دان الُمحيطة بنا، بال اس�تثناء .. 

تخرج فيها الجماهير رافضًة لواقعها، ُمطالبة بالتغيير 
واإلصالح وسقوط األنظمة والحكومات.. حتى إيران 
تش�هد مظاهرات بي�ن الحي�ن والحين، وُربم�ا يؤدي 
االنخفاض الش�ديد في قيمة العملة المحلية في اآلونة 
األخيرة ، إلى س�قوط الحكومة !.. والكويت والبحرين 
والس�عودية، بحكوماته�ا الُمس�تبدة الُمتخلفة، تعجز 
عن إخفاء اس�تياء قطاعات واس�عة من شعوبها التي 
تنتف�ض بي�ن فت�رٍة وأخ�رى.. ف�ي تركي�ا، ال تقتصر 
المظاه�رات على المناطق الكردي�ة فقط، بل تمتد إلى 
اسطنبول وغيرها.. واألردن الملكية ليست بمنأى عن 
القالقل .. في حين أن سوريا ُمقبلة على تغييٍر كبير . 

نح�ُن العراقيي�ن فق�ط ، وس�ط ه�ذا الُمحيط 
الُمتالِط�م س�اكنون تقريب�اً .. راض�ون بم�ا " تنجزه 
الحكوم�ة الحالية والحكوم�ات التي قبله�ا.. قانعون 
بواقعنا الُمتَخلِف الُمفَتِقر إلى أبسط الحقوق اإلنسانية 
.. لم تبَق لدينا روحية الُمثابرة والمواصلة واالستمرار 
ف�ي النضال فحت�ى عندما نتح�رك وُنع�اِرض ونحَتج 

ُنص�اُب باإلحب�اط عن�د أول صيح�ٍة لعناصر الُس�لطة 
يس�تولي علين�ا الَج�زع أثن�اء المواجهِة م�ع األجهزة 
القمعية.. ّيُش�لنا الخوف عن أي فع�ٍل جماعي إيجابي 
وألَن الكثي�ر ِمّن�ا ب�اَت يحص�ل عل�ى موارد" س�هلة" 
وب�دون ُجهٍد وال تع�ب وال إنتاج.. فلق�د ُصرنا، نبحُث 
عن انتصارات مجانية ، بال ِكفاٍح حقيقي!.. ُنريد تغيير 
النظام وتبديل الحكومة وإصالح األوضاع.. لكن بدون 
أن "نعمل" من أجل ذلك.. نريد أن يحدث األمر ُمباش�رًة 
ال كنتيج�ة لُِمعارضة واعية ُش�جاعة ولك�ن باألدعية 
والتمنيات فقط !.. كم�ا َجَرْت العادة، أن يعتمد ُمعلمو 
ده�وك، على إض�راب وُمظاهرات ُمعلمي الس�ليمانية 
وأربيل.. للحصول على مطالبهم المشروعة.. من دون 
أن ُيشاركوا ُهم أيضاً ! .. فتأتيهم َثمرات َتّحُرك اآلخرين 
جاه�زة ُمّجه�زة ُمّقَش�رة!.. فكذل�ك ب�اَت العراقيون 
عموماً.. بسلبيتهم وعدم لجوئهم إلى تنظيم ُمعارضة 
واعية ُمثابرة، تمتلك َنَفس�اً طويالً ق�ادرة على إحداث 
الُمتاح�ة.. وبتس�ليط  التغيي�ر باألس�اليب الش�رعية 

الضغ�ط المتواص�ل عل�ى الُس�لطة، إلجباره�ا عل�ى 
ُمحاربة الفس�اد، وإصالح األوضاع بص�ورٍة جذرية.. 
ب�دالً من هذا ُكله ، فلق�د ُبتنا ، ننتظر ما س�تؤول إليه 

األمور في س�وريا، وَمن س�ينتصر في النهاية 
أصبحنا نراقب ما س�يفعله الش�عب اإليراني 
م�ع نظام�ه.. وكي�ف س�تتصرف المعارضة 

البحريني�ة م�ع حكومته�ا.. ننتظ�ر تط�ورات 
ونتيج�ة  وتركي�ا،  الس�عودية  ف�ي  األوض�اع 

االنتخاب�ات األمريكي�ة .. وألنن�ا ] تّعودنا [ 
على السلبيِة واإلتكالية .. فحتى في أعماق 

وعينا ننتظر الُمّخلِص السوبرمان تحِت 
أي أس�ٍم كان، لك�ي ينقذن�ا، ننتظر ما 

س�يقوم به الش�عب الس�وري ، وال� 
"مكاس�ب" الت�ي س�نحصل عليه�ا 
تل�ك  العراق�ي  الش�عب  أي  نح�ُن، 
التي  الحاضرة..  الجاهزة  المكاسب 

هي محض أوهام وسراب !.

خيري منصور
حتى اآلن فشلت قشتان على اإلبل في قصم ظهر 
الس�الم حتى لو كان بارداً بين دمش�ق وأنقرة، القشة 
األولى هي قذيفة سورية سرعان ما أعقبها اعتذار كان 
لموسكو دور فيه ألنها تصورت أن هذا االستدراج نحو 
حرب بين سورية وتركيا هو الثغرة التي سيتسرب من 
خاللها الناتو، والقش�ة الثانية رغ�م ثقلها هي طائرة 

أجب�رت  الهبوط في س�ورية  على 
كي�ة األراض�ي  لتر ا

ف  بهد

تفتيش�ها، مم�ا أدى إلى مزيد من التوت�ر بين الجارين 
اللدودي�ن، ويب�دو أن القش�ة المرش�حة لقص�م ظهر 
ما تبقى من س�الم ب�ارد هي في الطري�ق إلى الحدود 
الس�ورية التركية.فاألزمة انتهت إلى طريق مس�دودة 
ول�م يع�د االنف�راج مدرج�اً ف�ي قائم�ة االحتماالت، 
ورغ�م أن بعض المراقبي�ن الحظوا تغي�راً طفيفاً في 
النب�رة الروس�ية إزاء األزم�ة إال أن ما قاله الس�ناتور 
ماكين عن ربيع موس�كو القادم بعد دمش�ق أعاد إلى 
روس�يا تلك النبرة المتوترة، فبدت كم�ا لو أنها تؤجل 
ربيعها الموع�ود أو على األقل تجهضه في الطريق.إن 
المراوح�ة على الوتيرة ذاتها في األزمة الس�ورية لها 
حدود، له�ذا ال بد من تحول ما، س�واء جاء عن طريق 
صدام عسكري مع سورية يفتح للناتو باباً في الجدار 
الدولي أو عن أي طري�ق آخر.والقول بأن هناك رائحة 
ح�رب وش�يكة تفوح ف�ي المنطقة قد يك�ون مبالغاً، 

لكنه ال يخلو من الصواب، فاالنتخابات اإلسرائيلية قد 
تكون سبباً لعمليات عسكرية عدوانية على قطاع غزة 
ما دام التنافس محموماً بي�ن الجنرال وغريمه في تل 
أبيب، والطائرة بال طيار التي جابت س�ماء فلس�طين 
والت�ي أعل�ن األمي�ن الع�ام لح�زب الل�ه ع�ن هويتها 
المزدوج�ة، إيراني�ا ولبناني�اً ه�ي قرينة أخ�رى لعدم 
اس�تبعاد االنفج�ار، هذا بالطبع إضافة الى ما يس�عى 
نتنياهو إلى تحقيقه في قصف أهداف نووية في إيران، 
فقد قال بالحرف الواحد انه مس�تعد لتحمل أعباء هذا 
القرار ونتائجه محلياً ودولياً.وهناك من يرون أن هذه 
الحرب إذا اندلعت هي بمثاب�ة حرب كونية ثالثة، لكن 
ه�ذا ليس دقيق�اً على اإلطالق، الن هن�اك عدة حروب 
وقع�ت بعد الح�رب العالمي�ة الثانية بدءاً م�ن الحرب 
الباردة ومروراً بح�روب الخليج، لكنها لم تحمل رقماً 
كوني�اً رغم أن هناك ما يدفعنا إلى االعتقاد بأن الحرب 

الثالثة قد وقعت بالفعل، لكن بالتقسيط وبأسلحة من 
طراز آخر، أش�به بكاتم الصوت الذي يصيب الهدف بال 
أي�ة اثارة! بالتأكيد هناك قش�ة س�وف تفلح في قصم 
الظهر، لكن ليس لبعير أو ناقة، بل لحالة السالم البارد 
ف�ي المنطقة، فالميديا أصبحت ه�ي األخرى مدججة 
بأطروح�ات إيديولوجية، والفضاء دخ�ل إلى الصراع 
من أوس�ع األبواب أن كان للفضاء أبواب !وقد تبدأ أية 
أزم�ة محلياً وفي النط�اق الموضعي، لك�ن انفجارها 
ل�ن يبقى كذلك، وال بد لش�ظاياها وترددات زلزالها أن 
تصي�ب األق�ارب واألباعد معاً، لهذا توج�د أطراف في 
هذا العالم وفي اإلقليم أيضا ما تزال تراهن على حلول 
سياسية، وهؤالء يرون أبعد من أنوفهم ومن جغرافيا 
األزمة ذاتها، فالحرب إذا اندلعت ما من حاس�وب ذكي 

يضبط حدودها وأبعادها وآثارها الجانبية !!  
  عن " الدستور األردنية

 مازن صاحب
هل يس�تعيد القرار السياسي دورته التاريخية ما 
بين صفقة »األسلحة التش�يكية« التي حصل 
عليها الزعي�م الراحل جمال عبد 
الناصر معلنا ظهور 
ع�دم  حرك�ة 
 ، ز نحي�ا ال ا
وبين صفقة 
»األس�لحة 
الروسية« 
وقع  التي 

عليه�ا 
ئي�س  ر
الوزراء 

العراقي ن�وري المالكي؟؟في التحليل االس�تراتيجي وفقا 
لفقه أكاديمي منهجي، فان دورة التاريخ يمكن ان تستعيد 
معالمها في ظروف مواتية، لكن مش�كلة ه�ذا التحليل ان 
مدخالته اليوم تختلف في ظروفها الزمانية والمكانية عن 
ظروف الحرب البادرة بين القطبين الس�وفيتي واألمريكي 
اواسط الخمسينات في الصفقة التشيكية، مقابل استيالد 
محاور متج�ددة لنف�وذ االقليمي والدولي ما بين روس�يا 
االتح�ادي، وارثة الس�وفيت بم�ا يمثله س�يرجي الفروف 
وزير الخارجية الروس�ي، الرجل الناف�ذ على طاولة األمن 
القوم�ي ف�ي الكرملين الجدي�د، وبين مواه�ب ايرانية في 
اثارة الغبار السياسي فقط لتمويه على مشروعها النووي، 
لكي تمرر من تحت ذقن اس�رائيل الموافقة األميركية على 
دخوله�ا الن�ادي الن�ووي، وان كان ذلك في أح�رج أوقات 
المنافس�ة االنتخابية الرئاس�ية بين حمار »ديموقراطي« 
وفي�ل »جمهوري« على كرس�ي البي�ت األبيض.والواضح 
ان انتصار الرأس�مالية على الش�يوعية مطلع التس�عينات 
م�ن الق�رن الماضي، جعل الق�وى الدولي�ة األخرى تصف 
السياس�ة األمريكي�ة وتطبيقاتها في العال�م بكونها مثل 
»ث�ور هائج ف�ي متج�ر للخزف الصين�ي«، وهذا م�ا يبزر 

ف�ي كل اجتماع للدول العش�رين في قمته�م االقتصادية، 
وتراجع الدور األميركي بع�د االعتراف بعجزها عن القيام 
بحربين في منطقتين من العالم فيما أخذت مراكز البحوث 
األميركية تنحت في مضمون الدفاع عن األراضي األميركية 
بعد »قيامة« الحادي عش�ر من س�بتمبر، وعجز اقتصادها 
بع�د ان ح�ذر تقرير لمكت�ب الموازنة ف�ي الكونغرس من 
ان الدي�ن الع�ام األميرك�ي المملوك من الجمه�ور قد يبلغ 
ضعف اجمال�ي الناتج المحلي في الع�ام 2037!!والحديث 
عن "زعامة" المالكي في هذا المس�ار التاريخي كما كانت 
ش�خصية الزعيم الراح�ل جمال عبد الناص�ر تبدو في غير 
مس�ارها الصحي�ح، الن المالك�ي »زعي�م الفرص�ة« التي 
ج�اءت به�ا الوالي�ات المتحدة ع�ام 2003، لك�ي تقع في 
مس�تنقع النفوذ االيراني وتعقيداته ف�ي منطقة مأزومة 
بالصراع�ات الطائفي�ة والعرقي�ة، والحديث ع�ن الصفقة 
الروسية في مقارنتها بالصفقة التشيكية يمكن ان تنتهي 
الى معطيات مش�ابهة ف�ي محتوى النتائج الس�تراتيجية 
لظه�ور عالم متعدد األقطاب واس�ناد تاري�خ ذلك بتوقيع 
الصفقة الروس�ية مع عراق مازالت رائحة بارود االحتالل 

األميريكي منتشرة فيه.

  
  

  
  



لقد تميزت الس�نوات العش�رون األخي�رة بتدهور كبير في 
البيئة الطبيعية العراقية، ابتداًء بتلوث الهواء، وانتهاًء بتلوث 
الترب�ة والمياه.. لقد كبر حجم الكارثة البيئية في الس�نوات 
األخي�رة، وخاصة بع�د ثالث حروب مدم�رة أفضت إلى دمار 
هائل في مكونات البيئة الطبيعية حتى بات من غير الممكن 
للدول�ة العراقي�ة، وبإمكانياتها المتواضع�ة، أن تقوم بهذه 
المهم�ة منفردة دون المس�اعدة م�ن دول الج�وار المعنية 
مباش�رة باألمر، والمتضررة م�ن هذا التدهور، وبمس�اعدة 

وإش�راف المنظمات الدولية المعنية.
المختص�ون واألكاديمي�ون في مج�ال البيئ�ة تحدثوا عن 
هذا الموضوع، والبداية كانت مع األس�تاذ كاظم المعموري، 
ال�ذي حدثنا عن أب�رز المؤثرات للتل�وث البيئي ف�ي العراق، 
قائ�ال: الحديث ع�ن تلوث مكون�ات البيئ�ة الطبيعية كتلوث 
اله�واء والم�اء )الس�طحي والجوف�ي(، والترب�ة والتصحر، 
وانتش�اره في مس�احات واس�عة، وما أدى إليه من تجفيف 
لالهوار وإخ�الل واضح في التوازن الطبيع�ي في المنطقة، 

المدن  وزيادة تراكم فضالت 
إضاف�ة  والمعام�ل، 

خلفته  م�ا  إلى 
ب  و لح�ر ا

وم�ا  المس�تمرة، 

ب�ه  قام�ت 
م�ة  لحكو ا
قي�ة  ا لعر ا
الجه�ات  أو 

ت  لمنظم�ا ا و
م�ن  الدولي�ة 
إتالف ألس�لحة 

الش�امل  الدمار 
األراض�ي  ف�ي 
قي�ة  ا لعر ا

ل�ة  هو لمأ ا
م�ن  بالس�كان، 

إش�عاعي  تل�وث 
هائل،  وكيمي�اوي 
وال يمك�ن تغطي�ة 

كل جوان�ب هذه 
ي�ا  لقضا ا

قصي�رة  مقال�ة  ف�ي  الرئيس�ة 
كه�ذه، ولكن يمك�ن التركي�ز، وبإيجاز 
عل�ى خاصتي�ن مهمتي�ن، هم�ا األكثر 
ترابط�اً ف�ي مكون�ات البيئ�ة، وهما 
تلوث التربة، وتلوث المياه، وان تلوث 
التربة العراقية يع�د من أهم القضايا 
التي يجب دراستها في الوقت الحاضر، 
نتيج�ة للعالق�ة المباش�رة بي�ن الترب�ة 
والكائنات الحية، ومن بينها اإلنسان والنبات. 
مضيفا: لقد أخذت ظاهرة تلوث المياه والتربة 
في العراق باالزدياد من�ذ بداية عقد الثمانينيات 
م�ن القرن الماض�ي كنتيجة مباش�رة لمش�اريع 
الس�دود الضخمة التي أقامتها تركيا في منطقة جنوب 
ش�رقي األناضول على حوضي دجلة والف�رات، والبالغة 22 
س�داً، وحجب المياه الدولية المتدفقة إلى العراق، ما أدى إلى 

تركيز  ازدياد 
األم�الح ف�ي 
مياه النهرين، 
ل  هم�ا إل ا و

يد  لش�د ا
يع  ر لمش�ا

ح  س�تصال ا
 ، ض�ي ا ر أل ا

وتده�ور المس�تصلح منه�ا، والتدمي�ر الهائ�ل ال�ذي لح�ق 
بمنظوم�ات ال�ري والصرف، يض�اف إلى ذلك كمي�ة التبخر 
الكبي�رة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في العراق، وقلة 
كميات األمطار الساقطة، ففي بغداد ارتفعت نسبة الملوحة 
بأكثر من %42 ، وفي الموصل %20، وفي شط العرب 13%، 
وذلك في الس�نوات من 1986 إلى عام 2000، والسبب اآلخر 
لتلوث مياه دجلة والفرات هو تصريف الفضالت السائلة في 
مج�رى هذي�ن النهرين، ففي عهد النظ�ام البائد كانت تقوم 

معام�ل التصنيع العس�كري بص�رف فضالتها مباش�رة إلى 
مجرى النهرين، وكذلك بقية معامل الدولة والمصانع األهلية 
دون معاملتها كيمياوي�اً، نتيجة النعدام رقابة الدولة، وعدم 

مباالتها بالنتائج الكارثية لمثل هكذا إهمال.
 وع�ن التل�وث الناج�م ع�ن س�وء الص�رف الصح�ي، قال 
المعم�وري: إن تصريف مجاري الم�دن الواقعة على ضفاف 
النهري�ن، وخاص�ة مدينة بغ�داد، وانع�دام معالج�ة المياه 
الثقيل�ة، وكذلك مش�اريع الب�زل ذات الملوح�ة العالية التي 
تصرف مباش�رة إلى األنهار، كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع 
كبير في نسبة الملوحة في نهري دجلة والفرات، يضاف لهما 
- كم�ا ذكرنا - زي�ادة تركيز هذه األمالح نتيج�ة لقلة المياه 
المتدفق�ة، وكذلك تركيز فضالت العناصر الثقيلة والملوثات 
الكيمياوية األخرى لألس�باب نفسها، التي تؤدي بالضرورة 
إلى التأثير في الحي�اة البيولوجية في النهرين، 

ومصبهما واألراضي التي تس�قي بمياههما.
بمختل�ف  الملوث�ات  نس�بة  ارتفع�ت  لق�د 
أصنافها في العراق أكثر من 11 ضعفاً مقارنة 
بع�ام 1978 بس�بب الحروب المس�تمرة منذ 
عام 1980، واس�تخدام األسلحة الكيمياوية 
واألسلحة المحتوية على اليورانيوم المنضب، 
كم�ا أن إتالف أس�لحة الدمار الش�امل في 
األراض�ي العراقية من قب�ل منظمات األمم 
المتح�دة والحكوم�ة العراقي�ة الس�ابقة، 
أدى إل�ى تل�وث الترب�ة والمياه بش�كليها 
الس�طحي والجوفي، ففي دراسة أجراها 
المرك�ز الطبي الدولي ألبحاث اليورانيوم، 
وج�د أن التل�وث اإلش�عاعي منتش�ر في 
جميع مدن وس�ط وجنوب العراق، بدرج�ة خطيرة تجاوزت 
في بعض المواقع التي تعرض�ت للقصف بذخائر اليورانيوم 
المنض�ب، أكثر من 30 ألف مرة عن الحد المس�موح به، مع 
العل�م أن هذا اإلش�عاع لم يك�ن مقتصرا على اله�واء، وإنما 
يش�مل التربة كذلك، ويستمر تأثيره إلى فترات زمنية طويلة 
جداً، مما يجعل تأثيره شامالً في اإلنسان والحيوان والنبات، 

وأش�كال الحياة البيولوجية كافة.

أيميـــل

مرسى الهموم

بدون تعليق

كمال لطيف �سامل

م�ؤيد عبد الزهرة

هم�م النا�س15

صيد العدسة

اطل�ب العلم ولو كان في الصين، قول رس�ول الله "ص" وترجمه 
مع اسرى المشركين عندما قرر فك أسرهم على أن يعلّموا عددا من 
المسلمين الذين يجهلون القراءة والكتابة لعل العودة الى هذا المثل 
الرائع في طلب العلم الذي يمثل جوهر الحياة وعمقها والى سنوات 
قريب�ة كان الطال�ب يقف إج�الال للمعلم، ولعل الش�اعر يقول، قف 
للمعلم وثنه التبجيال كاد المعلم أن يكون رس�وال، كان هناك عش�ق 
للتعل�م وثمة عالق�ة حميمة بي�ن التلميذ واألس�تاذ، وكانت متابعة 
المدرس للطالب من أولوي�ات الهاجس التعليمي واألخالقي.. فكان 
درس التربية الوطنية مفعما باألخالق والسير التي تشمل كل جوانب 
الحي�اة، ف�كان الطالب إذا غ�اب أو تأخر عن الدرس يس�تدعى  احد 
أبويه الى مجلس معلمي المدرسة لمعرفة أسباب الغياب والكسل.. 

كان المعلم ابا ومعلما، وكان الطالب يحاسب على ابسط تقصير.
 الذي استدعاني لهذه المقدمة أن احد الشباب أعطاني ورقة وقال 
لي، "عمو شمكتوب بهاي الورقة" والحقيقة أنني أصبت بالدهشة 
كوني اجد شابا انيقا يجهل القراءة، وتكرر األمر معي لمرات عديدة، 
وعرفت بعض األس�باب التي تتعلق بالعائلة والمدرس�ة والمجتمع، 
مئات بل ألوف من األميين الذين تراكموا في جسد هذا البلد الجريح 

أمية وبطالة وانحرافا وغيرها ، مما يكثر ويقل الحديث عنه. 

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من امل�اطنني 

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على امل�قع االلكرتوين 

www.almustakbalpaper.net

www.almustakbalpaper.net

في استطالع معتمد ألكثر الصحف 
أن  تبي�ن  األورغ�واي  ف�ي  انتش�ارا 
»خوسيه موخيكا« رئيس األورغواي 
76 عام�اً،   ال�ذي يبل�غ م�ن العم�ر 
ويطل�ق عليه لقب أفق�ر رئيس دولة 
في العالم، إذ يمتلك سيارة »فولكس 
واج�ن بيتي�ل« ط�راز 1987. رئيس 
األورغ�واي يعتبر الحاكم القريب من 
مش�اعر الن�اس، إذ تصف�ه صحافة 
بلده بالرئيس األكثر فقراً في العالم، 
خاص�ة بع�د أن تب�رع ب�� %90 من 

راتب�ه الش�هري لمس�اعدة الفقراء. 
»موخي�كا« ع�رض عل�ى المصال�ح 
االجتماعي�ة في حكومته اس�تعمال 
الرئاس�ي  القص�ر  أجنح�ة  بع�ض 
المعروف باسم »كاس�ا سواريث إي 
رييس« ف�ي العاصم�ة »مونتفديو« 
لتوفير المأوى للمش�ردين في حالة 
ع�دم كفاي�ة المراك�ز الموجودة في 
العاصم�ة. )وال نري�د أن نعل�ق على 
الموضوع ونت�رك التعليق لمن يهمه 

األمر!(.

من ب�اب حرصن�ا على بق�اء عف�ة عوائلنا 
وكرامتها، فإننا عندما نرس�ل نساءنا نضمن 
أنهن بإياد أمين�ة، ولم نكن نتصور أن المهنة 
اإلنس�انية وه�ي التمري�ض أصبح�ت مهن�ة 
حيوانية بش�عة ل�دى الطبيب�ات والممرضات 
ف�ي مستش�فى الحبيبي�ة المس�مى حديث�اً 
الزه�راء(  ب�)مستش�فى 
وخاص�ة في بلدنا الع�راق لما 
هو موجود من س�وء لألخالق 
يس�مى  م�ا  عن�د  المنتش�ر 
بالدكتورة أو "السس�تر" الذي 
أصبح لسانهن ال يكل عن شتم 
زوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا في 
مستش�فى الحبيبي�ة لل�والدة 
وكذل�ك الكش�ف على النس�اء 
الذي يتم بصورة بدائية مقززة 
أم�ام الجمي�ع وب�دون حي�اء 
حي�ث تق�وم أغل�ب الطبيبات 
بالكشف على  المستش�فى  في 
النس�اء في المم�رات وبص�ورة ارتجالية هذا 
ب�ل المرضى باإلضاف�ة إلى الش�تائم والكالم 
الب�ذيء ال�ذي تطلقه الطبيب�ات والممرضات 
على المراجعات من اللواتي يهربن من جش�ع 
أغلب القابالت إلى هذا المستش�فى الحكومي 
م�ن فقرهن وعوزهن، أليس ه�ذه الطبيبة أو 
"السس�تر" هي موظفة في الدولة وتتقاضى 

راتب�ا، إضافة إل�ى أن الطبيبات يؤدين قس�م 
المهن�ة المتضم�ن ص�ون كرام�ة المري�ض 
والحف�اظ عل�ى أس�راره ؟ لكن ال�ذي يراهن 
هناك في هذا المستش�فى يقول عنهن هؤالء 
لس�ن طبيبات وال دارسات للطب بل مجموعة 
من النس�اء ليس�ت في قلوبهن أدنى قدر من 
الرحم�ة وال الش�فقة، وعديمات اإلنس�انية، 
علما لي�س كل ما يعرف يق�ال على األقل من 
باب الحي�اء الذي تفتق�ر له أغل�ب الطبيبات 
والممرض�ات في هذا المستش�فى، ويش�هد 
الل�ه أني لم اقل كل ما كان، ولكن أرجو إجراء 
ال�الزم وإرس�ال لجن�ة تحقيقية م�ن الوزارة 
للتأك�د من كل ماورد وس�ماع أغلب الش�تائم 
)والف�ش...( عل�ى نس�ائنا ف�ي مستش�فى 
الحبيبي�ة )فاطمة الزهراء( ومث�ال على ذلك 
ما تلفظ�ت به أحدى الممرضات على مريضة 
تتألم بآالم الطلق وتس�تغيث بتل�ك الممرضة 
يوم 29 9- الساعة السابعة مساء حيث قالت 
له�ا )إذا أنت هكذا التتحملي�ن الطلق والوالدة 
فلم�اذا تزوج�ت؟( ولكن بمف�ردات يندى لها 
جبين كل شريف ونزيه.. نرجوكم أيها السادة 
في وزارة الصحة، أوقفوا هذا الهدر في إهانة 
نسائنا وتصدوا لهوالء الطبيبات والممرضات 
وأوقفوه�ن عن�د حده�ن على األق�ل من باب 
الرحم�ة واإلنص�اف وك�ون المراجع�ات هن 

أمهاتكم وأخواتكم في الدين والوطن. 

رس�الة المواطنة كاظمية حسين 
علي من منطقة الحس�ينية بش�أن 

قروض صندوق اإلسكان :
"الس�الم عليكم أن�ي مواطنة من 
الع�راق رغب�ت ف�ي الحص�ول على 
اإلس�كان، ولك�ن  ق�رض صن�دوق 
مع األس�ف ل�م أتمك�ن م�ن إكمال 
المعاملة لعدم الموافقة على منحي 
إج�ازة بناء وذل�ك لكوني ق�د قمت 
ببناء الدار بدون إجازة بناء وقانون 
من�ح اإلجازة ال يعطي إجازة بناء إال 
ألرض خالية من البناء أو "بتلو 

فقط" .
 طلب�ت م�ن األمانة بان 
تعتبرن�ي مخالف�ة وادفع 
غرام�ة ولك�ن مع األس�ف 
ل�م يوافق�وا الن المخالفة 
في البي�ع فق�ط، فأرجوا 
ف�ي  ل�ي  مس�اعدتكم 
الحص�ول عل�ى ق�رض 

اإلس�كان علم�اً أن ال�دار المش�يدة 
عل�ى قطعة األرض التابع�ة لي غير 
ولي�س  فق�ط،  مس�قفة  مكتمل�ة 
بإمكان�ي إكم�ال بناء ال�دار لضعف 
الحالة المادية، فكيف السبيل ارجوا 
مس�اعدتكم ولو بس�ن قرار يسمح 
بمنح إج�ازة بناء للمخالف بعد دفع 
الغرامة حتى وان كانت كبيرة أفضل 
من دفع الرش�اوى أرج�وا منكم أن 
تأخذوا شكواي بنظر االعتبار فهناك 

الكثي�ر أمثالي بحاجة 
إلى تلك النظرة .

متابعة/ امل�ستقبل العراقي

ضوابط قروض صندوق اإلسكان 
بحاجة إىل إعادة نظر

اجلهل واألمية

هذا ما حيدث يف مستشفى 
احلبيبية للوالدة !

مستشفى الكاظمية التعليمي 
والنامذج املرشقة !!

1-امل�اطن كرمي غاوي جنم / بغداد 
أعلنت الش�ركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في وزارة التجارة 
عن قيامها ببيع وتسويق عدد من السيارات بمختلف األنواع والموديالت 
الحديثة في س�وق الثالثاء وكذلك فروع الشركة في باقي المحافظات 
خ�الل ش�هر آب الماضي. أكد ذلك عدنان جاس�م الش�ريفي مدير عام 
الش�ركة وان ش�ركته قامت باإلعالن عن توفر سيارات نوع )هيونداي 
س�وناتا, هيونداي س�نتافي, هيونداي جنيس�ز, باص كاونتي, بيك اب 
تويوت�ا هايلوكس قمارة واحدة( إضافة إلى اس�تمرار البيع المباش�ر 
ألنواع مختلفة من الس�يارات. مش�يرا إلى أن قس�م التسويق بالشركة 
أج�رى قرعتي�ن يدويتين بحضور ممثلي الدوائ�ر الرقابية تم فيها بيع 
)298( س�يارة متنوعة من س�يارات الصالون والحم�ل والناصات ذات 

المناشئ الكورية واليابانية .

امل�اطن ناظم لفتة املياحي / مي�سان   -2
تقوم المالكات الفنية والهندس�ية في دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر 
إح�دى تش�كيالت وزارة الموارد المائية حاليا بأعم�ال كري  نهر دجلة 
وتفرعات�ه ف�ي محافظ�ة ميس�ان وبكمي�ة 
إجمالية 780000م3 حيث يتم كري جزرة نهر 
دجلة في مقدم س�دة العم�ارة والتي تبدأ من 
الجس�ر اليوغس�الفي إلى منطقة تفرع النهر 
باتج�اه ناظمي الكح�الء والمش�رح وبكمية 
تخميني�ة تق�در 500000 م3 حي�ث تم انجاز 
ما يق�رب من 330000 م3 لغاية 1/9/2012 
وبهدف إيصال الماء الى مقدم نواظم الكحالء 
والمش�رح . وفي مؤخر س�دة العمارة يجري 
العمل بكري الهويس المالحي ومؤخر الس�دة 
إل�ى جس�ر المش�اة وبط�ول 200م مع كري 
الج�زرات الواقع�ة عل�ى عم�ود نه�ر دجلة في 
مؤخر الس�دة ابتداء من جسر المش�اة والى جسر الجمهورية وبكمية 

200000 م3 ، إضاف�ة الى تنفيذ أعمال الكري لفك االختناقات في نهر 
المشرح وإيصال الماء الى مركز الناحية لكثرة الجزرات في ذلك النهر 
وبكمية تقدر 3000000م3 وبطول 40كم وبلغت نس�بة االنجاز 70%. 

حسب مصادر مطلعة في وزارة الموارد المائية. 

3- امل�اطن �سالم عامر عبد اهلل/ �سالح الدين 
تباش�ر وزارة االعمار بتصميم وتنفيذ وتش�غيل مشروع ماء الدجيل 
والتي تنفذه ش�ركة الفاو العامة إحدى تش�كيالت الوزارة بكلفة )46( 
ستة وأربعين مليار دينار في محافظة صالح الدين بطاقة إنتاجية تصل 

إلى )4000( م3 / س�اعة. 
وق�ال مصدر مس�ؤول في 
تصريح صحفي األس�بوع 
الماضي، أن هذا المشروع 
يعم�ل عل�ى إيص�ال الماء 
الصالح للش�رب إلى قضاء 
جي�دة  بص�ورة  الدجي�ل 
تخ�دم المواط�ن بعد تذمر 
أهال�ي المنطق�ة م�ن قلة 
الم�اء الصال�ح حيث تصل 
المدة التنفيذية للمش�روع 
إل�ى )18( ش�هراً. ويتكون 

المش�روع من بناية محطة 
الضغط الواط�ئ ومحطة الضغط العالي ويحت�وي على )5( مضخات 
بطاقة )1400( م3 / س�اعة للمضخة الواحدة وحوض األطيان بحجم 
)500( م3 ويحتوي على )3( مضخات بطاقة )400( م3 ساعة للمضخة 
الواحدة و)4( أحواض للترسيب بقطر )38( م وأحواض المزج السريع 
والتوزيع والس�يطرة وبناية المرش�حات )الفالت�ر( تحتوي على )20( 
مليلتر وبناية الغس�يل العكسي تضم ثالث مضخات بطاقة )600( م3 

/ ساعة للمضخة الواحدة وخزان ارضي بسعة )8000( م3.

مرسى الهموم

سائقو مدينة الصدر.. يشكون 
هيئة النقل يف كراج الداخل

أكثر من رس�الة واتصال هاتفي تلقتها صفحة "هموم الناس" بعث 
بها لفيف من سائقي سيارات الكيا العاملين على )خط الباب الشرقي- 
مدين�ة الصدر- داخل( يش�كون فيها التفاوت والمزاجية في أس�لوب 
عم�ل هيئة النقل الخاص وذل�ك لعدم وجود آلية ضبط في إلزام جميع 

الس�يارات العاملة على الخط المذكور بتواجدها 
داخل الكراج ونقل الركاب من داخل الكراج، حيث 
أن القس�م الكبير منها ال يدخ�ل الكراج ويكتفي 
بالوص�ول إل�ى االس�تدارة القريبة ث�م االنطالق 
مجددا على الخ�ط المذكور، أم�ا الذين يلتزمون 
ويدخل�ون الكراج الخالي م�ن ركاب الخط أعاله 
حي�ث يبقون بالس�اعات الط�وال بانتظار قدوم 
الركاب الذين ال يأتون أب�دا ألنهم تعودوا الوقوف 
في تلك االستدارة والصعود من هناك، ويناشدون 
الهيئة بأن تلزم الجميع الدخول إلى داخل الكراج 
وحم�ل الركاب من هناك تطبيقا لمبدأ المس�اواة 

وإحقاق�ا للحق ألنه ليس من اإلنصاف أنه س�يارة 
تحمل الركاب بدقائق أخرى تنتظر بالساعات.

ك�م ه�و مفرح وجمي�ل أن ت�رى وتش�اهد وتلمس انج�ازاً هنا 
، وعط�اء هن�اك يج�ري بصم�ت ودون ضجي�ج ، ب�ل واألجمل أن 
العاملي�ن في هذا الفري�ق، أو ذاك يتوارون خجال حين تش�ير إلى 
دقتهم وإخالصهم في أداء واجباتهم على الوجه األكمل، نقول هذا 
بعدما شخصنا نماذجا في ميدان الطبابة وهي تواصل عملها دون 
كل�ل أو ملل على م�دار اليوم ، في مستش�فى الكاظمية التعليمي 
وهو احد الصروح  الكبيرة ، من مش�افينا المتخصصة في حقول 
الطبابة المتنوعة، ويش�هد بذلك الكم الهائل من المراجعين يوميا 
للع�الج والمعالج�ة من أعراض وح�االت ال تقتصر عل�ى األطفال 
والنساء والرجال وإنما لعامة المواطنين وبالمجان، فخالفا إلجراء 
الفحوصات وتش�خيص األمراض، تجرى يوميا عشرات العمليات 
الجراحية الصغرى والكبرى في أقس�ام المستش�فى المتخصصة 
والت�ي تحتل كل واحدة منه�ا طابقا معينا، فه�ذه أجنحة للوالدة 
وتلك أجنحة للعظام والكس�ور وأخرى للقلبي�ة فضال عن أجنحة 
الط�وارئ والجراحية النس�ائية في الطابق الثال�ث وغيرها الكثير 
الت�ي يصعب تعداده�ا أو الوقوف عندها مثل المختبرات وش�عبة 
الرنين والمفراس أو اإلذن والحنجرة، فهذا المستشفى كما اشرنا 
صرح علمي وخدمي كبير ، يش�هد كل فت�رة إضافة وتطوير على 
المس�تويات كافة لالرتق�اء بخدماته، في مواجه�ة الزخم الكبير 
من المراجعين يومي�ا، كونه يمثل رقعة جغرافية كبيرة، تمتد من 
التاج�ي إل�ى الكاظمية ومدينة الحرية ، والدولعي، وحي الس�الم، 
وانته�اء بمناطق  اخرى متعددة، مما يش�كل ثق�ال غير اعتيادي، 
وإذا م�ا أضيف له م�ن الطوارئ وح�وادث االنفج�ارات، فإن ثقل 
العمل يغدو مضاعفا ويحتاج إلى دعم مستمر لكي يؤدي واجباته 
وخدماته بالش�كل األفضل واألحس�ن وهو طم�وح نأمل الوصول 
إلي�ه ، بي�د أن المفرح حقا ف�ي ما يقدم من خدم�ات عالجية هو 
ذلك االندفاع والحرص الذي لمس�ناه يتجس�د في نماذج العمليات 
الجراحي�ة في معالجة الح�االت الطارئة وخاصة قس�م الجراحة 
النس�ائية بمالكها التمريضي والطبي، ومنه�م على وجه التحديد 
األطباء اس�امة محمد ود. س�يف خضر وحيدر صالح وعلي عامر 
وعلي أنور لما قدموه ويقدموه يومياً بصمت ودون ضجيج . حقا 
انه لش�يء مفرح أن نرى ونلمس ونشاهد نماذج عراقية صميمية 

تعمل لخدمة الوطن والمواطن .. والله من وراء القصد .

االحتباس احلراري وشحة األمطار تزيدان من 
نسبة األمالح يف النهرين
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قضية للمناقشة
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فندق تحت الم�اء! خيال يتحول 
إلى حقيق�ة وإبداع يختص�ر التطور 
الهندس�ي الذي نشهده يوماً بعد يوم 
في ال�دول الغربية وحتى ف�ي الدول 
العربية. ويؤمن هذا النوع من الفنادق 
رفاهية مطلقة للنزالء حيث يمكنهم 
اس�تئجار غرف تطل عل�ى قاع البحر 
لمشاهدة األسماك والمناظر الخالبة، 
أن�ه يحت�وي عل�ى منتجع�ات  كم�ا 
ومطاعم وقاع�ات كبيرة، إضافة إلى 
كونه مجهزاً بتقنيات وأجهزة تجعله 
يتحم�ل الضغ�ط والصدم�ات مهم�ا 

كانت قوتها. 

متاهــــــة

قام مجهول برم�ي كيس ميلء 
باألوراق النقدية يتعدى املليوني 
صحراوي�ة  منطق�ة  يف  ري�ال 
جنوب�ي القنفذة. وتقع املنطقة 
م�ا ب�ن مرك�ز الق�وز وبل�دة 

الدعاشيش جنوبي القنفذة.
 وتناق�ل األه�ايل الخرب ليش�هد 
الباحثن  املكان تجمعا لأله�ايل 
الت�ي  النقدي�ة  األوراق  ع�ن 
تطاي�رت ع�ى جان�ب الطريق، 
حيث شهد املكان توافد أعداد من 
املواطنن من شتى قرى ومراكز 
املحافظ�ة، واملاري�ن بالطري�ق 
ال�دويل م�ن خ�ارج املحافظ�ة 
لتبدأ عملي�ات البحث والتنقيب 

ع�ن املبالغ الت�ي تطايرت جلها 
من الكيس النق�دي، األمر الذي 
استدعى تدخل رجال األمن لفك 
ه�ذا التجمع وتس�هيل الحركة 
املرورية يف املنطقة التي شهدت 

الحادثة.
ال�رق  صحيف�ة  وذك�رت   
الس�عودية أن الجه�ات األمنية 
تحفظ�ت ع�ى مبال�غ تتجاوز 
الخمسن ألف ريال، فيما ال تزال 
عمليات البحث والتحري قائمة 
األوراق  ه�ذه  مص�در  ملعرف�ة 
النقدي�ة, فيم�ا توات�رت أنب�اء 
ب�أن املبلغ الذي رم�اه املجهول 

يتجاوز املليوني ريال.
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�سورة من الذاكرة

بغداد
 يف ال�ستينات

فاجن�ر  ألفري�د   -  1912
يتمكن م�ن صياغ�ة نظرية 

االنجراف القاري.
1913 - تيم�ور بن فيصل 
لعم�ان  س�لطاناً  يصب�ح 

ومسقط.
1946 - هريمان غورينغ 
يحتىس السم ويموت منتحراً 
قبل س�اعات من تنفيذ حكم 
اإلع�دام في�ه بع�د إدانت�ه يف 

محكمة نورنبريغ.
دخ�ول  بداي�ة   -  1950
ل�ألرايض  الصيني�ة  الق�وات 

الكورية.
الق�وات   -  1951
تنتر يف منطقة  الربيطانية 
بعد  القن�اة الحتالله�ا وذلك 
الربملان املرصي عى  موافقة 
قرار رئيس الوزراء مصطفى 
معاه�دة  بإلغ�اء  النح�اس 

.1936
1955 - تأس�يس اتح�اد 

إذاعات الدول العربية.
الق�وات  ج�الء   -  1963

الفرنسية عن تونس.
1964 - تفجري أول قنبلة 

ذرية صينية.

1969 - اغتي�ال الرئي�س 
الرش�يد عيل  الصوم�ايل عبد 

شارماركي.
1990 - املؤتمر الش�عبي 
الكويتي املنعقد يف جدة يختتم 
أعمال�ه بإصدار بيان ختامي 
ش�مل العدي�د م�ن القضايا 
املتعلق�ة بتحرير الكويت من 
القوات العراقية املحتلة، وقد 
أعلن املؤتم�ر رفضه القاطع 
الحت�الل الكوي�ت م�ن قب�ل 
العراق، وإن ال مس�اومة وال 
تفاوض عى سيادة الكويت.

إله�ام  انتخ�اب   -  2003
علييف رئيس�اً عى أذربيجان 
خلًف�ا لوال�ده املريض حيدر 

علييف.
قن�اة  ب�ث  ب�دأ   -  2004
ال�رأي الكويتية لتك�ون أول 
قناة خاصة كويتية تبث من 

الكويت.
2008 - وزي�را الخارجية 
صل�وخ  ف�وزي  اللبنان�ي 
والسوري وليد املعلم يوقعان 
يف دمش�ق ع�ى إع�الن ب�دء 
العالق�ات الدبلوماس�ية بن 

البلدين.

ذك�رت دراس�ة بريطاني�ة 
أن صوت تحري�ك األظافر عى 
الزجاج واللوح الخش�بي، هو 
من أس�وأ األص�وات عى األذن 

البرية.
بريطانيون  باحث�ون  وقال 
»نيوكاس�ل«  جامع�ة  يف 
الربيطانية إن نتائج الدراس�ة، 
تم�ت بع�د مراقب�ة مجموعة 
باس�تخدام  األش�خاص  م�ن 
املغناطييس  بالرن�ن  التصوير 
الدماغ، وذل�ك بعدما  لنش�اط 

خضعوا لس�ماع أنواع عدة من 
األصوات تضمنت 74 تسجيال 
صوتياً، يتضمن صوت األظافر 
عى الزجاج واللوح الخش�بي. 
وأش�ارت نتائج الدراسة إىل أن 
األصوات غري املس�تحبة أثارت 
رد فعل أقوى يف الدماغ مقارنة 
باألص�وات الخفيفة من بينها 
صوت انسياب املياه، موضحة 
ع�ى  تعم�ل  األذن  قن�اة  أن 
تضخيم األص�وات الناتجة من 

البر.

1 – نجم�ة إنطلق�ت من فيل�م "إمبراطورية مي�م" – 2 – روائي 
بريطان�ي راحل – 3 – زهاداً – أرش�دي – 4 – غاب النجم – عكس�ها 
هدى – 5 – للتمني – نسق – ثلثي "وفا" – 6 – نقيض أمدح – عكسها 
أس�م عل�م مذكر – 7 – م�ن أدوات النّجار – جواب – 8 – تفس�يرية – 

إحدى الجهات – 9 – عسكر – عالمة موسيقية .

1 – مخرج سينمائي مصري – 2 – عميد المسرح والسينما العربية 
– 3 – أسم علم مؤنث – سحب – 4 – عكسها يقذفها الالعب – مثال 
ونحات فرنس�ي شهير – 5 – عكس�ها إنتظام وترتيب – للتمني – 6 
– نصف "نتلو" – فيلس�وف عربي أندلس�ي – 7 – نوع من الرصاص 
– جد البش�رية – 8 – اإلسم األول لقائد روماني كبير – أحد الوالدين 

– 9 – ممثلة لبنانية .

اطباء

بالب�الد  الق�ريوان  مدين�ة  يف  ول�د 
التونس�ية يف حدود سنة 285 ه�/898 
م ألرسة اش�تهر أفراده�ا بالطب وتويف 
فيه�ا ع�ام 369 ه��/979 م. كان من 
أهل الحف�ظ والتطلع والدراس�ة للطب 
ي�د  ع�ى  وقدتخ�رج  العل�وم.  وس�ائر 
إسحاق بن س�ليمان اإلرسائييل، وبلغت 
ش�هرته األندل�س والح�وض الش�مايل 
للبح�ر األبي�ض املتوس�ط. وكان طالب 
األندلس يتوافدون إىل القريوان لتحصيل 
الطب من عنده. ترجم له كل من صاعد 
األندليس وابن أبي أصيبعة نقلت أعماله 

إىل جامعات سالرينو ومونبيلييه.
ع�ّدل ابن الج�زار القوان�ن الطبية 
العامة وضب�ط أس�ماء النباتات بثالث 
العربيةواليونانية والرببرية  لغات ه�ي 
كماأّن�ه كان يؤكد عى قاع�دة ما زالت 

س�ارية املفع�ول: " يت�داوى كل علي�ل 
بأدوي�ة أرض�ه ألن الطبيع�ة تف�زع إىل 
أهلها". يعترب كتاب "زاد املسافر وقوت 
الح�ارض" البن الج�زار, كتاب�ا ذا قيمة 
طبية هائلة مازالت الكليات والجامعات 

تستفيد إىل حد اآلن من أرائه.
كان�ت علوم اب�ن الج�زار تعتمد يف 
ال�رق العرب�ي ويناقش�ها الكثري من 
مم�اريس مهن�ة الط�ب, وكان�ت أيضا 
تنفذ إىل األندلس، واملالحظ أن تلك اآلراء 
الطبي�ة الجريئة قد اقتحم�ت أوروبا يف 
القرن العارش امليالدي وذلك عى اثر نقل 
قس�طنطن اإلفريقي لكتب ابن الجزار، 
كما أن نابليون بونابرت كان يحمل معه 
كت�اب ابن الج�زار )زاد املس�افر وقوت 
الحارض( وذلك أثناء الحملة الفرنس�ية 

عى مرص.

بتاي�وان  تايتش�ونغ  مدين�ة  يف 
الكارت�ون وه�و  يق�ع مطع�م 
مطع�م فريد م�ن نوع�ه، حيث 
يت�م اس�تخدام ورق الكارت�ون 
يف كل يشء باملطع�م م�ن أث�اث 
وديك�ورات وحتى األطباق كلها 
مصنوع�ة م�ن ال�ورق املق�وى 
الطع�ام  باس�تثناء  املم�ّوج 
وبع�ض  الخدم�ة  ومقدم�ي 
السكاكن، وفقا ملا ذكره موقع 
أوديتي س�نرتال. فإذا ما ساقتك 
قدماك لتن�اول الطعام يف املدينة 
س�تجدك جالساً عى كرايس من 

الورق املقوى وسيقدم لك مقدمي 
الطع�ام واملروب�ات يف  الخدم�ة 

أواني ورقية.
وأعظ�م ش�يئاً يف ه�ذا امل�كان هو 
احتمال إعادة التدوي�ر مرة أخرى 
فف�ي حالة ك�ر أي يشء أو تلفه 
من املمكن ببساطة إعادة تدويره، 
حيث يعترب الهدف الرئييس من هذا 
املطعم هو إظهار القوة الحقيقية 
للورق والكرتون وإقناع الناس أنه 
م�ن املمكن اس�تخدامه يف أش�ياء 
عدي�دة تتع�دى التعبئ�ة والتغليف 

العام فقط.

استعاد رجل يف والية بافاريا األملانية سيارته التي فقدها قبل 
عامن عندما خرج مخموراً من حفل، ولم يس�تطع أن يتذكر 
امل�كان الذي ركنها في�ه. وكان صاحب الس�يارة أبلغ رشطة 
مدينة ميونيخ، أن السيارة فقدت بعدما فشل يف العثور عليها 
يف كان�ون األول م�ن العام 2010.  ووجدت الرطة الس�يارة 
بالصدف�ة، بعدما الحظ مراقب م�رور انقضاء تاريخ فحص 
السيارة املدّون عليها، بينما كانت مركونة عى مسافة أربعة 
كيلوم�رتات من املكان الذي كان الرجل ق�د اعتقد أنه أوقفها 
فيه. وقال متحدث باسم الرطة »اليشء العجيب أنها ظهرت 
يف مكان بعيد جداً، بالرغم من أن املالك كان متأكداً من املكان 

الذي تركها فيه«. 

أمحد بن اجلزار

جمهول يرمي  مليوين
 ريال يف منطقة صحراوية!

مطعم من الكارتون!!

وجد سيارته بعد عامني
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فندق حتت
 املاء.. خيال أم حقيقة ؟

ش�هدت مدينة فالون بون - دارك الفرنس�ية عروضاً جميلة ملجموعة 
م�ن فناني وفنانات األلع�اب البهلوانية، الذين قدم�وا أداًء رائعاً تميز 

بالرشاقة والخطورة يف آن واحد. 
وتضمن�ت الع�روض التي أجري�ت يف الهواء الطلق رقص�ات وحركات 
بهلواني�ة ملجازفن تم ربطه�م بالحبال وعزفوا املوس�يقى، حتى بدوا 

وكأنهم طيور معلقة يف األجواء الفرنسية. 

عروض هبلوانية
 يف األجواء الفرنسية

أسـوأ األصوات

احلمل
بش�دة،  مطل�وب  التبدي�ل 
فوضع�ك المادي بات مه�ّدداً وقد 
اج�راءات  صعب�ة  أيام�اً  تواج�ه 
بس�يطة تعيد األمور الى نصابها، 

وترضي الشريك سريعاً

الثور 
شعر بالقوة وتزداد اشراقاً. 
تق�ود مس�يرتك وتح�رز كس�باً 
مادياً. ابحث عن تحالفات قوية. 
باس�تطاعتك تحس�ين رصي�دك 

الشعبي بين الزمالء

اجلوزاء
القان�ون  مخالف�ة  ح�اذر 
وتجّن�ب الجدال الش�ديد وردود 
الفع�ل الت�ي ق�د تط�ال بع�ض 
االحتم�االت  تتع�دد  المقربي�ن. 

اإليجابية

ال�سرطان 
مس�تقرة  غي�ر  أوضاع�ك 
وكالمك ج�ارح. ق�د تنزعج من 
تصرف احد الزمالء. تجد نفسك 
امام ظروف مربكة، وقد تحزنك 

بعض التطورات

االأ�سد 
إعتم�د الحكمة ف�ي التعامل 
مع اآلخرين، فذلك هو األس�لوب 
عن�د  إقناع�اً  واألكث�ر  األس�هل 
تصرف�ات  بع�ض  الض�رورة 

الشريك تصيبك بخيبة أمل

العذراء 
قد تتوصل ال�ى انجاز كبير، 
و\"فين�وس\"  ف�\"القم�ر\" 
ف�ي برجك، وكواك�ب أخرى في 
مواق�ع مناس�بة تع�ّزز قدراتك 

الفكرية

امليزان
تعالج مس�ائل كثيرة وتبدو 
متفائ�اًل وتتوّص�ل إل�ى حس�م 
مدفوع�اً  وحل�ول،  وإنج�ازات 

بحيوّية مرتفعة وإرادة قوية

العقرب 
المواجه�ات  إل�ى  تمي�ل 
واالنفع�االت. ق�د تت�ورط ف�ي 
قضية تسبب لك بعض المتاعب. 
لكّن ثمار جهدك للتغلّب على كل 

ما يواجهك

القو�س 
حاول أن تستفيد من الطاقة 
االستثنائية التي تتمتع بها، لكن 
ش�رط أن توظفه�ا ف�ي الزمان 
والم�كان المناس�بين ال تكترث 

لما يرّدده الشريك

الدلو 

حم�ل اليك ه�ذا الي�وم أخب�اراً 
جدي�دة تتعل�ق بم�روع مه�م. 
صدقك واس�تقامتك قد يؤثران يف 

اآلخرين، من ناحية العمل

اجلدي
ستربع يف ش�تى املجاالت رشط 
االجتماعي�ة  بالتقالي�د  التقي�د 
املعتم�دة واملحرتم�ة يف محيطك. 

تنشغل باهتمامات متنوعة

حوت 
ب�ن  واآلراء  الخ�ربات  تب�ادل 
الزمالء ليس معيباً، وهو يس�اعد 
عى تج�اوز املصاع�ب مهما بلغ 
حجمه�ا الح�وار املتواص�ل م�ع 

الريك
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طريق رسيع
 داخل مبنى سكني!

االختراع�ات  بل�د  الصي�ن 
والتكنولوجي�ا، فم�ن منكم يتخيل 
م�رور طري�ق س�ريع م�ن داخ�ل 
مبن�ى س�كني إالّ في بل�د الغرائب 
واإلب�داع الصين.  “ب�رج البوابة”، 
مبن�ى يتكون م�ن 16 طابقاً، ُوجد 
ف�ي مس�ار طريق س�ريع مخطط 
ورف�ض  كبي�رة،  فت�رة  من�ذ  ل�ه 
أصح�اب المبنى ال�ذي كان قطعة 
أرض حينه�ا التخل�ي عن�ه، فت�م 
التوص�ل إل�ى هذا الح�ل المدهش.



ع�ادًة م�ا يقع المرء في حي�رة من أمره عندما يرغب في ش�راء طابعة 
ف�ي المنزل من أجل طباعة بعض المس�تندات من وقت إلى آخر. وأوضح 
الخب�راء أن طابعات الليزر تعد الحل المثالي لهؤالء المس�تخدمين؛ حيث 
إنها تمتاز بأنها س�ريعة وعملي�ة، فضال عن انخف�اض تكلفتها مقارنة 
بحالها في الس�نوات الس�ابقة. وم�ع ذلك، فإن هذه األجهزة ال تتناس�ب 
مع بعض االس�تخدامات؛ حيث تتعذر عليها طباعة الصور بجودة جيدة، 

فضالً عن وجود بعض اإلشكاليات الصحية التي لم يتم تفسيرها بعد.
وأوض�ح ديرك لورينز، من هيئة اختبار الس�لع والمنتج�ات بالعاصمة 
األلمانية برلين، مزايا طابعات الليزر، بقوله "تمتاز هذه األجهزة بجودتها 
الفائقة في طباع�ة النصوص؛ حيث يمكنها طباعة مئات الصفحات في 
دقائق معدودة وبحروف شديدة الوضوح". وعلى عكس الطابعات النافثة 
للحب�ر، فإن الصفحات الملونة من طابعات الليزر تتحمل التعرض للماء. 
وعندما يرغب المس�تخدم في طباعة الرسومات والجرافيك، فإنه يحتاج 
إلى طابعة ليزر باألل�وان ذات تكاليف باهظة. وال ينصح الخبير األلماني 
لورينز بش�راء طابعات الليزر، إذا كان المستخدم يرغب في طباعة صور 
بكثرة، قائالً: "س�تظهر الصور على هيئة بيكسالت، وهو ما ُيمثل نقطة 

ضعف حقيقية لطابعات الليزر".
وإذا كان المستخدم يحتاج إلى طباعة بضع صفحات فقط في الشهر، 
فيمكن�ه ش�راء الطابعة األق�ل تكلفة. وباإلضاف�ة إلى ذل�ك، يتعين على 
المستخدم أيضاً مراعاة المزايا والمواصفات التقنية للطابعة، حيث تزداد 
أهمية وجود منافذ لتوصيل الطابعة بالش�بكة في الوقت الحالي. كما أن 
تجهيز الطابعة بمهايئ شبكة WLAN الالسلكية، ُيسهل على المستخدم 

طباعة المس�تندات والصور من أجهزة 
الالب توب والحواسب اللوحية 

والهواتف الذكية.
ويحذر الخبي�ر األلماني 
لورينز من أن هناك بعض 
تعد  التي  اللي�زر  طابعات 
المس�تهلكة  األجهزة  من 

للتيار الكهربائي بشدة. 

خماطر �صحية
اآلخ�ر،  الجان�ب  وعل�ى 
تعان�ي طابع�ات الليزر من 
سمعة سيئة ألسباب تتعلق 

الصح�ة،  عل�ى  بخطورته�ا 
"ب�أن  ذل�ك  المعه�د  وأوض�ح 

االنبعاثات التي تصدر عن طابعات 
وناس�خات الليزر واألجهزة متعددة 

الوظائف قد تساعد على ظهور أعراض 
غير محددة؛ مثل اضطرابات في األغشية 

المخاطية وتهي�ج وذمة الملتحمة وحاالت تهيج 
ف�ي الجهاز التنفس�ي واألغش�ية المخاطية ف�ي الحلق".ومع 

ذل�ك، فإنه ينصح بض�رورة تهوي�ة الغرفة بعد عملي�ات الطباعة 

الكبي�رة، باإلضاف�ة إل�ى أنه 
ينبغ�ي ت�رك ال�ورق 
الطباع�ة  بع�د 
دقائق  لبض�ع 
يس�تقر  حتى 
الحبر.  غب�ار 
وم�ن األفضل 
تغيي�ر  عن�د 
ش�ة  طو خر
أن يت�م  الحب�ر 
الغب�ار  مس�ح 
عليه�ا  المتراك�م 
باس�تخدام 

قطعة قماش 
يت�م  وال  مبلل�ة، 

نفض الغبار.

غالب�اً م�ا تكثر اإلصاب�ة بالجلطة بين كبار الس�ن، إال أن دراس�ة 
أمريكي�ة حديثة أش�ارت إلى أن أس�لوب الحياة يجعل األصغر س�ناً 

أيضاً عرضة بشكل متزايد لإلصابة بالجلطات.
وتوصل باحثون في دراسة ش�ملت واليتين أمريكيتين إلى نتيجة 
تفيد بأن معدل الجلطات بين البالغين دون 55 عاماً تضاعف تقريباً 

بين عامي 1993 و2005.
وذكرت الدراس�ة أن معدل اإلصابة بالجلطة بي�ن البالغين البيض 
الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و54 عاماً ارتفع من 26 جلطة 
لكل 100 الف ش�خص الى 48 جلطة لكل 100 ألف شخص. وارتفع 
المع�دل بين البالغين الس�ود من 83 الى 128 جلط�ة لكل 100 ألف 

شخص.

التف�صريات غري وا�صحة
وأقر الباحثون بأنه ال يمكنهم س�وى التكهن بالتفسيرات المحتملة 
لهذا االرتفاع، شارحين أن رصد األطباء المتزايد للجلطات عند الشبان 
قد يكون ناتجاً عن تحّس�ن تكنولوجيا تصوير الدماغ والتحلي بمزيد 

من اليقظة.

إال أن كبي�ر الباحثين في الدراس�ة بريت كيس�ال م�ن كلية الطب 
جامعة سينس�يناتي قال: "لكنني ال أعتقد حقاً أن هذا هو الس�بب 
األساس�ي. نش�هد حالياً زيادة في وج�ود عوامل الخط�ر المتصلة 
بالجلطات"، وهذه العوامل تش�مل البدانة والسكري وارتفاع ضغط 

الدم.
وش�ملت الدراس�ة قرابة 5900 ش�خص من البالغي�ن في واليتي 
أوهايو وكنتاك�ي أصيبوا بجلطات بين عام�ي 1993 و2005. وفي 
حي�ن كانت نس�بة المصابين الش�باب )بين 20 و54 عاماً( تش�كل 
%13 من اجمالي كل المصابين في 1993، ارتفعت هذه النسبة الى 

%19 في 2005.
وذكر كيس�ال أن ما توصلت اليه الدراسة يؤكد أهمية اتباع أسلوب 
حي�اة صحي، مضيفاً أن "البالغين الش�بان يج�ب أال يظنوا أنهم ال 
يقهرون. عليهم أن يذهب�وا إلى األطباء اذا كانوا يعانون بالفعل من 

مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم او نسبة الكولسترول".
وختم كيس�ال قائالً إن "نس�بة الش�بان الذين يصابون بالجلطات 

ضئيلة لكنها قد تحدث".
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اأعداد / موؤيد عبد الزهرة 

  دكتورة صيدالنية: غادة يعقوب س�المة
يش�مل التهاب األنف التحس�ي أو ما يعرف )بحمى 
الق�ش( العدي�د م�ن األع�راض التي ق�د تختلط على 
العدي�د من األش�خاص والت�ي ال يقوم�ون بإدراكها 
كحال�ة مرضية بل تصب�ح جزءا من حي�اة المريض 
وف�ي العديد م�ن األحيان تؤث�ر على حي�اة المريض 
ب�دون إدراك أن�ه يمك�ن الس�يطرة عل�ى أعراضه�ا 
وعالجها. وعند الحديث عن التهاب األنف ألتحسس�ي 
فه�و ينتج ع�ن التهاب بطانة األن�ف ويتمثل بظهور 
عدة أعراض مثل: العطس، احتقان وحكة في األنف، 
س�يالن من األنف، حكة باألذني�ن أو العينين أو إدماع 

العينين باستمرار بدون دخول شيء فيهما.
ويعود ظهور هذه األعراض الى تعرض الجسم 
الى محفز للتحسس كغبار الطلع أو األدخنة أو 

األتربة ما يؤدي الى تحفيز مناعة الجسم إلفراز 
مادة الهيستامين المسؤولة عن أغلبية األعراض. 

ويالحظ شيوع هذه األعراض لدى األطفال الذكور 
وبنسب أعلى من اإلناث في فترة الطفولة وتتساوى 

نسبة اإلصابة لدى كال الجنسين بعد البلوغ.

 كيف ميكن التعرف على م�صببات احل�صا�صية لديك؟ 
إن الموسم الذي تصاب فيه بالحساسية سيحدد 

قائمة العوامل المسببة للحساسية عندك، لتحديد 
السبب قد يقوم الطبيب بعمل فحص جلدي لتحديد 

المواد التي تسبب لك الحساسية. يتضمن فحص 
الجلد وضع مستخلص من المادة )التي يعتقد أنها 

تسبب الحساسية للشخص( في شبكة وتوضع على 

الذراع أو الظهر. ثم يقوم الطبيب بوخز الجلد حتى 
تدخل المادة للطبقة الخارجية من الجلد )طبقة 

البشرة(، إن المناطق التي تصبح حمراء وتسبب 
الحكة تدل على المواد التي تحفز رد فعل جهاز 

المناعة المقاوم للمادة.

كما ق�د يقوم الطبي�ب بإجراء فح�ص دم لفحص 
مس�تويات األجس�ام المض�ادة التي ينتجه�ا جهاز 
المناع�ة حي�ث إن المس�توى المرتف�ع م�ن بع�ض 
األجس�ام المض�ادة يمك�ن أن يدل على م�واد معينة 

مسببة للحساسية. 
العالج 

إن عالج ه�ذا المرض يتكون من ث�الث مراحل أهمها 
والت�ي تع�د حج�ر األس�اس في الع�الج؛ ه�و بتجنب 
محفزات التحسس ومن ثم ينتقل العالج إلى المرحلة 
التالي�ة وهو العالج بمض�ادات التحس�س واالحتقان 
وثم ينتهي في الحاالت الش�ديدة بالعالجات المناعية، 
وفيما يلي بعض الممارس�ات المفيد إتباعها لتخفيف 
أع�راض التهاب األنف التحسس�ي: - قل�ل من فترات 
تعرض�ك لألتربة وغب�ار الطلع في محي�ط بيئتك قدر 
المس�تطاع ويمكن�ك القي�ام بذل�ك بتجن�ب الخروج 
بساعات الظهر المتأخرة وساعات المساء. - في حال 
كنت مضطراً لقضاء الوقت خارجاً في موس�م الطلع 
فعلي�ك ارتداء قن�اع للفم واألن�ف أثناء ذل�ك. - ارتداء 
النظارة الشمس�ية خالل تواجدك خ�ارج المنزل يقلل 
من نس�بة تعرضك لمحفزات التحسس التي قد تتسلل 

إلى جسمك عن طريق العينين.

- قم بأخذ حمام قبل الخلود للنوم للتخلص من أي 
نوع من مسببات التحسس التي قد تعلق بجسمك أو 

شعرك أو حتى مالبسك خالل النهار.
- ق�م بإغ�الق نواف�ذ وأب�واب منزلك فترة انتش�ار 
حب�وب الطلع. - تجن�ب الروائح والعط�ور المحفزة 
للتحس�س. - تجنب االحتكاك بالحيوانات ذات الفراء 
قدر المس�تطاع - غس�ل بطانة األنف بالماء والملح 
واستنش�اق الماء يعم�ل على غس�ل البطانة األنفية 

وتقليل نسبة تعرضها لمحفزات التحسس.
أما عن األدوية والعالجات: فعادة ما يلجأ المرضى 
الى استش�ارة الطبي�ب أو الصيدالن�ي للتخفيف من 
األع�راض. والخي�ار األول لع�الج هذه األع�راض هو 
األدوية المضادة للتحسس كما ويمكن صرف األدوية 
المزيلة لالحتقان ومن اإلرشادات المهم التنبيه إليها 

خالل فترة العالج:

• بخاخ�ات األنف الملحية: تس�اعد هذه 
البخاخ�ات ف�ي إزال�ة المادة المس�ببة 

المم�رات  ف�ي  العالق�ة  للحساس�ية 
األنفي�ة كم�ا تحاف�ظ عل�ى رطوبة 
مجرى التنف�س بالتالي تخفف من 
إمكاني�ة ب�دء تفاع�الت التحس�س 
ف�ي بطان�ة األن�ف وعند اس�تخدام 

البخاخ�ات األنفي�ة ال بد م�ن تأكيد 
الطريقة المثلى الس�تخدامها وتكون 

كالتالي:
قب�ل  البخ�اخ  رج  عل�ى  اح�رص   -

استخدامه.
- ق�م بتنظيف المم�رات األنفية. - ق�م بطأطأة 

رأسك لألمام قليال )لتس�هيل التنفس بشكل مريح(. 
- ادخ�ل الجزء المخصص لألنف ف�ي الفتحة األنفية 
بح�ذر باتج�اه الجه�ة البعيدة ع�ن منتص�ف األنف 
)لتجنب خدش البطانة األنفية(.  - في الوقت نفس�ه 
ق�م بإغ�الق الفتحة األنفي�ة األخ�رى. - اضغط على 
البخاخ إلخراج الجرعة وقم باالستنشاق في آن واحد 
لضم�ان وص�ول العالج إلى مكان�ه.  - في حال كنت 
بحاج�ة الس�تخدام أكثر من بخاخ أنف�ي انتظر على 
األقل 5 دقائق قبل اس�تخدام النوع اآلخر. • مضادات 
الهيس�تامين: إن مضادات الهيس�تامين تكون عادة 

ع�الج العدي�د من فعال�ة ف�ي 

ح�االت التهاب األنف التحسس�ي، فهي تق�وم بمنع 
سلس�لة التفاعالت التي يحفزها تعرض الجسم ألي 
نوع من محفزات التحس�س، وهذا بدوره يخفف من 
األعراض. ومن المهم سؤال الطبيب أو الصيدالني عما 
إذا كان نوع مضاد التحس�س الذي تستخدمه يسبب 
النع�اس أم ال فهنالك نوعين من هذه األدوية منها ما 
قد تسبب النعاس ولذلك يجب عدم تناولها أثناء قيادة 
الس�يارة، ش�رب الكحول أو مع أدوية أخرى تس�بب 
النعاس. ومنها بعض األنواع  التي ال تس�بب النعاس 
إال أن التأثي�ر عل�ى كل ش�خص يختل�ف ولذلك يجب 
توخ�ي الحذر عند اس�تعمال دواء جديد.. • مضادات 
االحتق�ان: تس�اعد مض�ادات االحتق�ان )أق�راص، 
نق�ط أو بخاخ( على فتح الممرات األنفية وتحس�ين 
التنف�س، ولك�ن يج�ب االنتباه إل�ى أن بع�ض أنواع 
مضادات االحتقان تبدأ بإعطاء تأثير عكسي بعد 
عدة أيام وقد يصبح االحتقان أسوأ. لذلك وعند 
اس�تخدام بخاخات األنف المزيلة لالحتقان 
اس�تخدامها  فت�رة  تتج�اوز  ال  أن  يج�ب 
5-3 أي�ام ب�دون استش�ارة الطبيب وبعد 
ذل�ك علي�ك القي�ام باستش�ارة الطبيب  • 
بخاخات األنف المحتوية على الس�تيرويد 
)مش�تقات الكورتيزون(: قد يلجأ الطبيب 
لص�رف بخاخات األن�ف التي تحت�وي على 
الكورتيزون وعادة ما يس�تخدمها لألشخاص 
الذين يعانون من هذه األعراض بشكل مزمن. إذ 
تعمل هذه البخاخات على التقليل من التهاب بطانة 

األنف والتخفيف من شدة األعراض. 

أطلقت ش�ركة "ش�ارب" الياباني�ة أول هاتف ذكي م�زود بتقنية 
 "quos Phone Zeta SH-02E" يندرج تحت االسم الرمزي "IGZO"

سيتوفر لدى شركة االتصاالت اليابانية "إن تي تي دوكومو".
يتمت�ع ه�ذا الهات�ف بأن�ه األول م�ن نوعه المس�تند عل�ى تقنية 
"IGZO" وه�ي اختصار ل��"Indium Gallium Zinc Oxide" وهي 
تتمت�ع بدرج�ة س�طوع عالية وزي�ادة في ع�دد البيكس�الت تمنح 
المس�تخدم قدرة أكبر على رؤية الشاش�ة بوضوح في الهواء الطلق 
وتحت أشعة الشمس، بجانب استهالكها المنخفض للطاقة مقارنة 
بأنواع الشاش�ات األخرى، وتتمتع باستجابة أفضل لألوامر اللمسية 
 "GZO" واألداء العالي، وذلك بفضل اس�تخدام أكسيد الزنك الغاليوم
بدال من السيليكون غير المتبلور الموجودة بشاشات "LCD"، حيث 
تتمت�ع المادة األولى بكفاءة أعلى من األخيرة من حيث اس�تهالكها 
المنخف�ض. أما م�ن حيث المواصف�ات التقنية للهات�ف فإنه يأتي 
بشاشة عرض قياسها 4.9 بوصة وبدقة وضوح 720×1280 بيكسل 
بكثاف�ة بيكس�الت 299 للبوصة المربع�ة الواح�دة، ويتمتع بهيكل 
خارج�ي جذاب وأنيق مق�اوم للماء واألتربة والغب�ار بفضل توافقه 
م�ع معيار مقاومة الماء العالم�ي "IP57".  والهاتف مزود بكاميرا 
خلفية بدقة 16 ميغابيكس�ل، وأخرى أمامية بدقة 1.2 ميغابيكسل، 
ويتضمن معالجا مركزيا رباعي النواة من نوع "APQ8064" إحدى 
معالجات سلس�لة "سناب دراغون إس 4" بس�رعة 1.5 غيغاهيرتز 
مدمجاً بمعالج رس�ومي "أدرينو 320"، وذاكرة عش�وائية بسعة 2 
غيغاباي�ت، وبطارية ذات س�عة عالية تبل�غ 2320 ميللي أمبير في 
الساعة. ويدعم الهاتف تقنيات االتصال الحديثة مثل "تقنية المجال 

قريب المدى-NFC"، وشبكات 
الجيل الراب�ع "LTE" وتقنية 
"واي فاي" الالسلكية، وتقنية 
المحت�وى  لب�ث   "DLAN"
الرقمي على شاش�ات التلفاز 

عالية التحديد.
ويعم�ل الهات�ف ضمن بيئة 
نظام التشغيل السابق ألندرويد 
"آي�س كري�م س�اندويتش"، 
لترقيت�ه  الش�ركة  وتخط�ط 
لنس�خة "جيلي بي�ن" بحلول 
الع�ام الق�ادم، ويحتوي على 
 "2.0 ب�ي  إس  "ي�و  منف�ذ 
ب�ي"،  إس  ي�و  و"مايك�رو 
ويدعم نظام تحدي�د المواقع 
العالمي "GPS".ومن المتوقع 
أن يتم طرح الهاتف في شهر 
تش�رين الثان�ي أو في كانون 
األول بالس�وق اليابان�ي، ولم 
يتم اإلفصاح عن موعد طرحه 
باألس�واق العالمية األخرى أو 

السعر بعد.

حذرت دراس�ة أمريكية حديثة من مخاط�ر البدانة على الصبية، مؤكدة أنها 
س�بب للعجز الجنس�ي والعق�م باإلضافة إلى أنه�ا تؤدي إل�ى اإلصابة بالبول 
الس�كري وأم�راض القل�ب، كما يعانون ه�ؤالء الفتي�ان أيضاً م�ن انخفاض 
مستوى هرمون تستوستيرون بين 40 و%50 أقل من أقرانهم ممن ال يعانون 
البدانة.وركزت الدراس�ة على قياس تأثير البدانة على مستوى التستوستيرون 
عند الشباب من الذكور. وقد أظهرت دراسة سابقة أن اإلصابة بالبول السكري 
والبدان�ة يرتب�ط بزيادة معدالت ضعف القدرة التناس�لية عند كبار الس�ن من 

الرجال بنسبة تتراوح بين 25 و 33%.
وتقول الدراس�ة الحديثة إن هذه النس�بة تصل إلى %50 عن�د الرجال الذين 
يعانون اإلصابة بالبول السكري ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، كما 
أن تركيزات هرمون التستوستيرون الحر ترتبط بشكل سلبي مع كتلة الجسم، 
فكلما زادت كتلة الجس�م كلما قل تركيز ه�ذا الهرمون الخصوي عند الرجال. 
وتس�اءلت الدراس�ة إذا كانت البدانة ترتب�ط بقلة تركيز التستوس�تيرون عند 
الشباب الصغير، وقد اش�تملت عينة الدراسة على 25 شخصا بدينا و25 ممن 
يتمتع�ون بوزن طبيعي ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و20 س�نة، تم س�حب 
عينات دم من جميع المشاركين في الصباح لقياس التستوستيرون اإلجمالي 
والحر. وأوضحت الدراس�ة أن تركيزات التستوستيرون تكون أقل بنسبة 50% 
بين البدناء، بينما يصل تركيز التستوس�تيرون الح�ر إلى %46 أقل عند هؤالء 

األشخاص بالمقارنة بالمجموعة المقارنة.
وأش�ار كاتب الدراس�ة د.باريش داندونا رئيسة قس�م الغدد الصماء والبول 
الس�كري بكلية طب جامعة بافالو األمريكية، وجود عدة مشاكل تواجه هؤالء 
األش�خاص قائال إن "البدانة يمكن أن تؤدي لإلصابة بالبول السكري وأمراض 
القلب باإلضافة إلى أنها تتس�بب في انخفاض مستوى هرمون تستوستيرون 
مما يؤدي النخفاض أو وقف النضج الجنسي، مما يعني أن يكبر هؤالء الفتية 

وهم يعانون من ضعف جنسي وعدم قدرة على اإلنجاب".
وقد أش�ارت الدراس�ات أن األش�خاص البالغين الذين أجروا جراحة بالمعدة 
إلنقاص الوزن استعادوا مستوى التستوستيرون الطبيعي. وربما يعني ذلك أن 

إنقاص الوزن قد يؤدي لنفس النتائج عند هؤالء المراهقين.
وينصح الباحثون اآلباء حماي�ة أبنائهم من مخاطر البدانة في المقام األول 
ألنها البوابة لمشاكل كارثية في المستقبل تتراوح بين اإلصابة بالبول السكري 

وأمراض القلب وصوالً للعجز الجنسي وضعف الخصوبة.

اقترح�ت دراس�ة أميركي�ة حديث�ة، إمكاني�ة ح�ث 
البنكري�اس عل�ى إع�ادة إنتاج األنس�ولين عند 
مرضى البول السكري )النوع األول( باستعادة 
 T regulatory��الخالي�ا الوقائي�ة التي تعرف ب
cells في العقد الليمفاوية التي توجد في مقدمة 
البنكرياس. وفي هذه الدراسة، التي نشرت مؤخراً 
 ،Cellular & Molecular Immunology بدوري�ة 
أثار الباحثون بجامعة توماس جيفرسون السؤال عن 
إمكانية ش�فاء أو مع�اودة توليد خاليا بيتا لدى مرضى 
البول الس�كري )النوع األول(، وه�ي الخاليا التي تنتج 
األنسولين، إذا ما تم حمايتها من الخاليا ذاتية المناعة. 
وتدعم ه�ذه الخطوة قدرة المرضى مج�دداً على إنتاج 
األنس�ولين دون حاجة لحقنهم ب�ه أو زراعة خاليا بيتا 
م�ن متبرع.n وعادة ما يتم تش�خيص الن�وع األول من 

البول السكري بين األطفال والشباب الصغار. وهناك ما 
يقرب من 3 ماليين ش�خص يعانون من النوع األول من 
البول السكري، كما أن هناك ما يزيد على 15.000 طفل 
و15.000 ش�اب يصاب�ون بالمرض كل ع�ام بأمريكا.   
ويحدث ه�ذا المرض نتيجة تدمير خاليا بيتا التي تنتج 
األنس�ولين، وينتج عن فقد األنس�ولين زيادة مس�توى 
الس�كر بال�دم وكل األع�راض المترتب�ة عل�ى اإلصابة 
بالم�رض. والع�الج الوحي�د المت�اح من ه�ذا المرض 
يتمثل في توفير األنس�ولين للجسم بطرق مختلفة.في 
األش�خاص األصحاء هناك أيضاً الخاليا ذاتية المناعة، 
إال أن خالي�ا بيتا المنتجة لألنس�ولين، والتي تكمن في 
البنكري�اس، تتمتع بحماي�ة طبيعية من أي هجوم من 
خ�الل الخاليا الوقائي�ة. وعند مرضى الن�وع األول من 
الب�ول الس�كري، تفش�ل الخالي�ا الوقائية ف�ي التراكم 

عل�ى العق�د الليمفاوي�ة، وبالتالي ال تس�تطيع حماية 
خالي�ا بيتا من تدمير الخاليا ذاتية المناعة لها. وتوصل 
العلماء في هذه الدراس�ة لطريقة عالجية تعيد النقص 
الملحوظ ف�ي الخالي�ا الوقائية لحالته�ا الطبيعية في 
العقد الليمفاوية، وهو األم�ر الذي نجحوا في تحقيقه 
عل�ى حيوانات المعمل، إذ ش�فيت فئ�ران إال أن العالج 
ال�ذي اعتمد عليه العلماء هنا ه�و زراعة نخاع عظمي، 
وه�و األم�ر ال�ذي ال يس�هل اتباع�ه في ع�الج مرضى 
البول الس�كري من البش�ر نتيج�ة تعقيدات�ه الصحية 
الخطي�رة.  وله�ذا يعمل فري�ق البحث، بقي�ادة تاتيانا 
زورين�ا، عل�ى التوصل لطريق�ة جديدة إلع�ادة الخاليا 
الوقائية لطبيعتها، وذلك بمس�اعدتها على التراكم مرة 
أخرى عل�ى العقد الليمفاوية بمدخل البنكرياس لتقوم 
بوظيفتها في حماية خاليا بيتا المنتجة لألنسولين.    

طابعات الليزر حمفوفة باملخاطر الصحية

األطفال البدناء يواجهون العجز اجلنيس والعقم

ازدياد أعداد الشباب 
املصابني بـ"اجللطات"

التهاب األنف التحسيس.. األعراض والعالج

شارب تطلق أول هاتف ذكي 
"IGZO" مزود بتقنية
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أمل جديد ملرضى 
السكري بإعادة إنتاج األنسولني
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أعلن�ت رابطة املدرب�ن عن دعمها الكامل ومس�اندتها التام�ة لالعبي منتخبنا 
الوطني يف مشوارهم اآلسيوي لبلوغ نهائيات كأس العالم ، سيما يف هذه املرحلة 
الحرجة التي تواجههم قبيل مباراتنا أمام اسرتاليا، داعن أبطال اسود الرافدين 
إىل نس�يان املايض بكل اتجاهاته واس�تلهام القوة والعزيمة العراقية الراس�خة 
فيهم واس�تحضارها النج�از الواجب وتحقيق الفوز عىل الكنغر االس�رتايل غري 
العيص عىل العبور ، فيما إذا لعب ابناؤنا األعزاء يف مس�تواهم املعهود، كما دعت 
جميع الجهات س�يما الحكومية والرياضي�ة والجماهريية واإلعالمية للتضامن 
وتقدي�م كل ما يلزم لدعم منتخبنا الوطني، حتى يمن الله عليهم وعلينا بالفوز 
وتحقي�ق األه�داف املرج�وة التي تقر لها عي�ون جماهرين�ا العزيزة التي 

تنتظر الفرحة بفارغ الصرب .
 م�ن جهة أخرى أقام�ت رابطة املدرب�ن ندوة )املفاهي�م الكروية 
الحديثة( يوم السبت املايض يف مقر الرابطة وبمشاركة عدد كبري 
م�ن مدربي الكرة العراقية املعروف�ن، وقد ألقى املحارضة وأدار 
الندوة الخبري الكروي واملدرب الدويل يحيى علوان، وقد تناول فيها 
احدث األس�اليب الكروية املتبعة يف عالم كرة اليوم التي س�ماها 
)العوملة الكروية(، التي تجاوزت التعريفات واملفاهيم الس�ابقة 
الت�ي لم تعد تتالءم مع ما يحدث عىل امليدان الكروي، متخذا 
من الكالس�يكو األخري بن الربشا والريال أنموذجا للرشح 
والتحليل ألبرز املحاور التي اتخذها يف محارضته من قبيل 
)املعرف�ة الخططية، والعمق الدفاعي وتوس�عت امللعب 
واملهاج�م الرصيح والالعب الس�اند.. واألس�اليب 
الس�اندة.. وغري ذل�ك الكثري مما ق�دم بصورة 
حديث�ة تنس�جم وتت�الءم م�ع روح العرص 
الك�روي. وقد تفاعل وأثن�ى الحضور عىل 
الندوة التي ابدوا إعجابهم وإفادتهم منها 
متمنن االستمرار بتقديم الجديد للمدرب 
العراقي الفق�ري جدا به�ذا الجانب منذ 
زمن بعيد وهو بحاجة ماسة إىل جهود 

علمية مهنية متطورة.
هذا وق�د وافقت اللجنة التأسيس�ية 
لرابط�ة املدرب�ن يف اجتماعها األخري 
ع�ىل قب�ول عضوي�ة ع�دد آخ�ر من 
املدربن الذين قدم�وا طلبات االنتماء 
للرابطة ومنهم )حسن سداوي، وسالم 
عم�ر، وهيث�م متع�ب، وبه�اء كاظ�م، 
وصب�اح جمع�ة( فيم�ا س�تبت بطلبات 
أخ�رى قريب�ا، كما دع�ت جمي�ع اإلخوة 
املدرب�ن ممن تنطب�ق عليه�م املواصفات 
ويمتلكون املؤهالت والرغبة لإلرساع بتقديم 
طلباته�م دعم�ا للك�رة العراقي�ة وتطويرا 

وضمانا لعمل املدرب الكروي العراقي.

أك�د والرت م�ادزاري املدي�ر الفني لناب�ويل أنه 
لن يكون راضًيا وس�عيًدا بنقط�ة التعادل من 
مواجه�ة اليوفنتوس يف تورين�و خالل الجولة 
املقبل�ة للس�ريي آ، موضًح�ا أن فريقه يبحث 
عن الفوز فقط وأن املباراة ليس�ت بالحاسمة 
وموجًها رس�الة للحكام مطالًبا إياهم خاللها 
بتطبيق القانون عىل الجميع.املواجهة األخرية 
بن اليوفنتوس ونابويل أثارت الكثري من الجدل 
بعدما حس�مها البيانكونريي لصالحه بنتيجة 
4-2 وُتوج بكأس السوبر اإليطايل خالل املباراة 
التي أقيمت يف الصن وشهدت قرارات تحكيمية 
اع�رتض عليها كثريًا رجال البارتينوبي س�واء 
الرئي�س أوريلي�و دي الورينتي�س أو امل�درب 
الالعبن.م�ادزاري تح�دث م�ع  أو  م�ادزاري 
صحيفة إل كوريريي ديلو سبورت عن املباراة 
املقبلة قائاًل "هي بالتأكيد ليس�ت حاسمة، أًيا 
كان الفريق الخ�ارس فهو قادر عىل التعويض 
مستقباًل ألننا يف األسبوع الثامن فقط ومازال 
أمامن�ا 30 مباراة، ل�ذا فالرحلة التزال طويلة. 
ه�ذا بجان�ب أن علينا أال ننىس أننا س�نتواجه 
ثانية يف س�ان باولو وباعتقادي أن تلك املباراة 
قد ُتعد حاس�مة". أضاف املدرب عن منافس�ه 
"اليويف مثل برشلونة، فهما ال يجعالنك تتنفس 
وح�ن يفق�دون الك�رة ُيحاولون اس�تعادتها 
ف�وًرا. عموًم�ا، دوري األبط�ال اس�تنفز م�ن 
طاقاتهم الكث�ري. و واصل "ح�ن وصلت هنا 

وع�دت ب�أن أجع�ل الفريق 
يلعب دوًم�ا بروح قتالية، 

أعتقد أنني حققت ذلك 
أن  والدلي�ل  الوع�د 

الجماهري عادة ما 
تصفق لنا حتى 
خرسن�ا.  ل�و 
لق�د نضجن�ا 
ه�ذا  كث�رًيا 
حيث  املوسم، 

خ�الل  أنن�ا 
امل�ايض  املوس�م 

نس�تقبل  كن�ا 
بدأنا  األهداف طامل�ا 

لقد  باملش�اكل.  نشعر 
اس�تبدلنا أيًضا إيزكويل 

الفيدزي ووالرت جارجانو 
بصفقت�ن ذكيت�ن مثل 
لورينزو إنسيني وفالون 

بيهرامي".م�ادزاري قال 
امل�درب "بعد كأس الس�وبر، حاولت 

التح�دث بطريقة بناءة عما حدث فال 
تحاول جعيل أقول املزيد اآلن. ما أقوله 

فق�ط ه�و أن األم�ر املهم ه�و توحيد 
منظومة صناعة الق�رار، فهناك قواعد 

وقوان�ن واضحة يجب تطبيقها بش�كل 
عادل عىل جميع الفرق".

أرس�ل العب أرسنال واملنتخب اإلسباني سانتي 
كازورال رس�االت الدع�م إىل مهاج�م إس�بانيا 

وهدافها التاريخي ديفيد فيا.
وقال كازورال لصحيفة املاركا ” أستغرب تهميش 
دوره يف برشلونة، هو العب رئييس يجب االعتماد 

عليه”.
يذك�ر أن في�ا خ�رس مكان�ه األس�ايس يف عه�د 
غوارديوال، وكان سيخرج من الفريق لوال اإلصابة 
يف كأس العال�م لألندية وه�و اآلن ما زال يلعب دور 
الالعب الثانوي يف الربس�ا رغ�م التغيري الذي جرى 

عىل مستوى املدربن.

 يرشع فريق دهوك بكرة الس�لة اليوم 
االثن�ن بمش�واره يف بطول�ة األندية 
اآلس�يوية التي تضيفه�ا العاصمة 
يواج�ه  وه�و  ب�ريوت،  اللبناني�ة 
فري�ق الش�باب اإلمارات�ي والتي 
تضيفه�ا قاع�ة املن�ارة بعدم�ا 
ش�هدت البطول�ة جمل�ة م�ن 
طريقة  وتغريت  االنس�حابات 
اقامتها اذ اقترصت املشاركة 
فيه�ا ع�ىل س�تة ف�رق ه�ي 
الري�ايض البريوت�ي وده�وك 
االيران�ي  ومه�رام  العراق�ي 
وفالكونز  االماراتي  والشباب 
املنغ�ويل وبيلين�د عش�ق آب�اد 
س�تقام  الرتكمانس�تاني.إذ 
املنافس�ات بطريق�ة ال�دوري من مرحل�ة واحدة يف 
ال�دور األول عىل أن يخوض كل فريق خمس مباريات، 
يف خمس�ة أيام عىل التوايل، ثم تنتقل الفرق التي احتلت 

املراكز األربعة األوىل إىل نصف النهائي، ويغادر الفريقان 
صاحب�ا املركزي�ن الخام�س والس�ادس البطول�ة، ثم 
يقاب�ل متصدر املجموعة صاحب املرك�ز الرابع والثاني 
يقابل الثالث، ويلتقي الفائ�زان يف النهائي، والخارسان 
ع�ىل املركزين الثال�ث والرابع. وس�يالعب دهوك الفرق 
الخمس�ة املتبقية تباعاً لتحدي�د املتأهلن األربعة للدور 
الثاني. يذكر أن بعثة الفريق الدهوكي الس�لوي برئاسة 

محم�د حاجي فضال عن ط�ارق محمود وآزاد 
سلمان ومحمد فاضل واملدرب حمزة عبيد 

ويس�اعده خطاب عمر والالعبن عيل 
عامر وجونيور ومحمد ضياء وقتيبة 
عبد الله ومايكل شمعون وإسماعيل 
عيل وحكم�ت عابد ومحم�د ضياء 
وري�زان حاج�ي إىل جان�ب العب�ي 
املنتخب الوطني عيل مؤيد إسماعيل 
وعيل حاتم اللذين تمت استعارتهما 
م�ن ن�ادي الك�رخ والحل�ة وثالث�ة 

محرتفن تعاقدت معه�م اإلدارة بعد 
اقتناعنا بمستوياتهم.

يق�دم نادي النفط العبي�ه الجدد املرصي محمد ش�وقي العب األهيل الس�ابق، 
والس�وري حمدي املرصي الظهري األيرس لنادي الرشطة السوري )الذي تعاقد 

معه الفريق مؤخراً ملدة موس�م واحد عىل س�بيل اإلعارة( إىل وسائل اإلعالم 
الي�وم االثنن خالل مؤتمر صحف�ي. كما ق�ررت اإلدارة الرتاجع عن ضم 

الالع�ب املرصي اآلخ�ر أحمد بالل لع�دم اقتناع الجهاز الفني بمس�تواه 
الفني والبدني. وعىل صعيد آخر أرجع مدرب الفريق ناظم شاكر مستوى 
الفريق املتذبذب يف مبارياته التجريبية إىل ضيق الوقت بن دوري النسخة 
املاضي�ة والنس�خة املقبلة مؤك�داً أن الف�رتة غري كافية إلع�داد وتجهيز 
الفريق بش�كل كامل . كما أكد ش�اكر أن الفريق ل�م يخض حتى اآلن أية 
مباراة بتش�كيلته األساسية نظراً لتأخر انضمام املحرتفن الجدد، والعبو 
املنتخ�ب الوطني الرتباطهم بمباراة املنتخب مع أس�رتاليا . وكان النفط 

ق�د خاض ثالث�ة مباريات ودية عقب انتهاء معس�كره اإلعدادي يف تركيا 
حي�ث فاز يف مباراة وحيدة عىل الطلبة، فيما تعادل مع زاخو وخرس مؤخراً 

من الرشطة .

اس�تأثرت مباراة الع�راق والربازيل والتي ج�رت يف مدينة 
ماملو الس�ويدية قب�ل أيام باهتم�ام الجميع س�يما وأننا 
كعراقي�ن لم نلتق بمنتخ�ب الربازيل األول منذ دخول كرة 
القدم إىل العراق مطلع الق�رن العرشين ولذلك كانت هذه 
املب�اراة هي األوىل بن البلدين.وأتذك�ر أننا وعندما تواردت 
األخبار قبل فرتة من أننا سنالعب الربازيل كرويا لم نصدق 
للوهلة األوىل ألننا تعودنا ويف غالب األحيان أن نالعب فرق 
س�وريا واألردن ودول الخليج فقط ف�كان خرب هذا اللقاء 
مفاجئ�ا فع�ال كونن�ا متابعن للش�أن الك�روي نعترب أن 
اللع�ب بمواجهة عمالق�ة العالم من أبناء الس�امبا حلما 

بعيد املنال.
عىل العموم جرت املب�اراة وكانت النتيجة لصالح الربازيل 
بس�تة أه�داف دون رد نعم أنه�ا نتيجة ثقيل�ة ولكن هي 

من الربازيل وليس�ت من غريها ! فالربازيل صاحبة األعىل 
رصيدا م�ن حيث الف�وز ببطولة كأس العال�م وهي امللح 
الك�روي الفني العاملي والعبيها عمالقة من الطراز األول.. 
لك�ن يبدو أن البعض ممن ال يعجبه�م العجب وال الصيام 
برج�ب اعتربوه�ا هزيم�ة منك�رة وقاس�ية بح�ق الكرة 
العراقية وتناس�وا س�هوا أم عن عمد أنه�ا الربازيل وليس 
س�واها.. أصحاب هذه الضجة املفتعل�ة أحب أن اذكرهم 
بخس�ارة املنتخ�ب العراقي إم�ام منتخب س�لطنة عمان 
يف بطول�ة الخليج 19 والتي جرت بمس�قط قبل س�نوات 
قليلة وانته�ت لصالح العمانين بأربع�ة أهداف نظيفة!! 
وأيض�ا بنفس تلك البطولة خرسنا م�ن البحرين بالثالثة! 
والحقيقة أن تلك الخسارات هي من يجب أن يطلق عليها 
بالهزائم املنكرة أو الكارثية ملا تحمله تواريخ األحداث من 

فروقات كبرية بيننا وبينهم.
حيث كنا نعترب فوزنا عليهم باألربعة أو الخمسة أو الستة 
أو الس�بعة تراجعا كبريا للكرة العراقية للفارق الواضح يف 
املستوى الفني.وأنا هنا أحب ان أوجه لهؤالء املنزعجن من 
النتيجة سؤاال واحدا وهو أننا نشارك ونرصف األموال عىل 
املعسكرات ونأتي باملدربن األجانب ونقوم بإجراءات أشبه 
بإجراءات التعبئة العامة كلما كانت لنا مشاركة بتصفيات 
املونديال أمال بأن يحقق املنتخب انجاز الصعود والرتش�ح 
للنهائيات ملاذا ؟ هل ألننا واثقون من خطف اللقب العاملي 
؟! وس�أجيب أنا بالقول وهو اننا نقات�ل ألجل الصعود إىل 
املونديال لغرض أن نلتقي بف�رق العالم الكروية املتقدمة 
فنيا كي تتم االس�تفادة املرجوة من هذا االختالط بالنجوم 
الكبار ولك�ي نعرف أين وصلنا وأي�ن أصبحنا كي نواصل 

الخطى مس�تقبال عرب وضع اس�رتاتيجيات عمل صحيح 
يمك�ن من خالل�ه أن تتس�ع القاعدة وان ي�زداد الطموح 
بتحقي�ق نتيجة أفض�ل خالل املش�اركات املقبلة .البعض 
كان يردد هاتفا مناديا يف كل ساعة وكل حن ملاذا ال يلعب 
منتخبن�ا مباريات دولية يف أيام "فيف�ا" ؟ وملاذا ال نالعب 
فرق�ا كروية متقدمة كي نحقق الفائدة التي تنفع العبينا 
بمش�وارهم اآلسيوي ؟ وما أن تحقق هذا األمر عرب تحديد 
موع�د املباراة الودية مع الربازي�ل حتى انربى هذا البعض 
إىل مهاجم�ة هذا األم�ر ورددته وراءهم بع�ض الببغاوات 
وهي أن موعد املباراة غري صحيح وان الطقس يف الس�ويد 
ال يش�به طقس العاصمة القطرية الدوحة والتي ستشهد 
خوض املباراة الحاس�مة لألس�ود أمام الكنغر االس�رتايل.
اعتقد أننا بحاجة ماس�ة إىل مباري�ات دولية مع فرق من 

ط�راز الربازيل الن من يالعب 
العمالقة دائما يصبح عمالقا 
يف القريب العاجل ومن تعود 
ع�ىل مالقاة األقزام س�يبقى 
ي�راوح بمكانه ال يش�اهده 
اح�د لق�رص قامته ولس�وء 
تك�ون  أن  نتمن�ى   .. أدائ�ه 

مباراة الربازيل بداية صحيحة وسعيدة ملالقاة فرق كروية 
كبرية أخرى أم�ال بتحقيق الفائدة املرجوة كما نتمنى من 
أس�ودنا األبطال أن يكونوا بمس�توى الحدث ويحققوا لنا 
فوزا عىل االسرتالين يدفع بنا يف سلم الرتتيب ويجدد األمل 
بالرتش�ح ملوندي�ال الربازي�ل وأننا ملنتظ�رون البرشى من 

مالعب الدوحة.

بـبـغــاوات ال يـعـجـبـهــا الـعـجــب!! "بصراحة"

تصريحات مثيرة لمادزاري

 العدد )365( االثنني 15 تشرين االول 2012

االتحاد يتوعد بعقوبات مشددة.. وحمود يوجه سهام االتهام لإلعالم!!

رابطة المدربين تقيم ندوة 
المفاهيم الكروية الحديثة

النفط يقدم العبيه المحترفين 
لوسائل اإلعالم

سلة دهوك تفتتح مشوارها اآلسيوي 
بمالقاة الشباب اإلماراتي

* حيدر حسين الراضي

قال املتحدث الرسمي باسم االتحاد العراقي املركزي 
لك�رة الق�دم نعي�م ص�دام" أن االتحاد ل�ن يتوانى 
بإصدار عقوبات شديدة بحق الالعبن املتخلفن عن 
االلتح�اق بصفوف املنتخبات الوطني�ة. وأضاف:إن 
تمثيل املنتخب�ات الوطنية رشف ما بعده رشف ألي 
الع�ب مهما كرب وأصبح أس�ما المع�ا يف عالم الكرة 
املس�تديرة فهو ال يغدو أن يتضاءل أمام اس�م البلد 
وتاريخ�ه". وأش�ار ص�دام إىل" أن االتحاد س�يعقد 
اجتماعا طارئا ملناقش�ة األسباب التي دعت الالعب 
قيص منري إىل ترك معسكر املنتخب الوطني يف الدوحة 
واتخاذ القرارات املناس�بة التي تضمن عدم اإلساءة 
اىل املنتخ�ب ، مبين�ا اس�تغرابه من ت�رصف الالعب 
املذكور الذي كان عليه تفضيل املصلحة العامة التي 
ه�ي باملحصلة النهائي�ة مصلحة املنتخ�ب الوطني 
الس�يما أن الفريق العراقي تنتظره مباراة مفصلية 
يوم غد الثالثاء "، مقدما " شكره وتقديره إىل نجوم 

املنتخب الوطني لدورهم وتفهمهم لألمور". 

وذكرت مص�ادر إخباري�ة عربية أن الع�ب منتخب 
العراق لكرة القدم قيص منري قرر مقاطعة املنتخب 
وع�دم تمثيل�ه طيلة وج�ود مدرب�ه زيك�و. وقالت 
املصادر أن العب خط وس�ط املنتخب العراقي لكرة 
القدم ق�يص منري اتخذ ق�راراً نهائي�اً باالمتناع عن 
تمثي�ل املنتخب طيلة وج�ود املدير الفن�ي الربازييل 
زيكو". وأضافت أن "قرار منري جاء بعدما زاد حجم 
التوتر يف عالقته بزيكو خالل الفرتة األخرية". وبينت 
املص�ادر أن "األس�باب الحقيقي�ة وراء قرار الالعب 
يعود إلحساس�ه بتجاه�ل زيكو له، خاص�ًة حينما 
قرر االعتذار عن االس�تمرار داخ�ل صفوف املنتخب 
ول�م يجد أي تمس�ك من جانب امل�درب الربازييل به، 
للدرج�ة التي جعلت�ه يطلب من�ه الع�ودة إىل ناديه 

القطري عىل الفور".
ونفى ص�دام " أن يك�ون الالعب ع�يل رحيمة 

قد غادر املعس�كر حس�ب ما ن�رش أمس يف 
وس�يلة إعالمي�ة بع�د ح�دوث خ�الف مع 
م�درب املنتخب الوطني زيك�و ، منوها أن 
الالعب موجود مع املنتخب ويتدرب بشكل 

اعتي�ادي وجاه�ز ملب�اراة اس�رتاليا املقبلة".ودع�ا 
"األندي�ة املحلي�ة إىل التعاون مع مدرب�ي املنتخبات 
الوطني�ة يف م�ا يخص التح�اق الالعب�ن ألن الغاية 
االس�مي للجمي�ع ه�و تمثي�ل البلد بأبه�ى صورة.

ويواص�ل منتخبن�ا الوطني بك�رة الق�دم تدريباته 
اليومي�ة تحت إرشاف امل�درب الربازيل زيكو وبواقع 
وحدة تدريبية مس�ائية ع�ىل امللعب الثان�ي للنادي 
العرب�ي يف العاصم�ة القطري�ة الدوحة، اس�تعدادا 
ملباراته املرتقبة أمام نظريه االس�رتايل يوم السادس 
عرش من الشهر الجاري ضمن التصفيات اآلسيوية 
املؤهل�ة ملوندي�ال الربازيل .وجرت صب�اح أول أمس 
وح�دة تدريبية خفيف�ة لالعبن الذين لم يش�رتكوا 
يف مب�اراة الربازيل بينما كان نصي�ب بقية الالعبن 
الذين اش�رتكوا يف املباراة ه�و وضعهم بأحواض 
م�ن الثل�ج إلزال�ة الجه�د ال�ذي بذلوه يف 
املباراة ويف السفر، حيث اشرتك الجميع 
ش�هدت  مس�ائية  تدريبي�ة  بوح�دة 
إصابة الالعب باسم عباس الذي نقل 
إىل اح�د مستش�فيات الدوح�ة ألخذ 

األش�عة وبيان م�دى اإلصابة التي تع�رض لها. من 
جهة أخرى ال صحة لألنباء التي تحدثت عن ش�جار 
حصل ب�ن الالعب ع�يل رحيمة وامل�درب زيكو ترك 
عىل أثرها األول معسكر املنتخب حيث مازال الالعب 
موج�ودا يف التدريبات.من جانبه أتهم رئيس االتحاد 
بعض وس�ائل العالم بالتصيد يف امل�اء العكر وإبعاد 
املنتخب الوطن�ي عن نهائي�ات كأس العالم، مؤكدا 
أن املعرقالت كثرية أمام  االتحاد ويسعى لتجاوزها، 
فيما دعا العب�ي املنتخب لح�رص تفكريهم بمباراة 
أس�رتاليا.وقال ناجح حمود يف ترصيحات صحافية 
أن "املس�تقبل أمامن�ا وع�ىل العبينا الش�باب الذين 
يتواجدون يف املنتخب االستفادة من خربات الالعبن 
املحرتفن "، مش�ريا إىل أن "املعرقالت كثرية ونحاول 
قدر املس�تطاع تجاوزها دون التأثري عىل الالعبن". 
وأض�اف حم�ود أن "ع�ىل العبين�ا  نس�يان مباراة 
الربازيل والتفكري يف مباراة أسرتاليا التي ستضعنا يف 
أحد املراكز املتقدمة يف املجموعة"، مؤكدا أن "بعض 
وس�ائل اإلع�الم هن�اك مغرضة وتح�اول التصيد يف 
املاء العك�ر وإبعادنا بش�تى الطرق ع�ن النهائيات 

ألغ�راض  س�واء ش�خصية أم بتحري�ض م�ن قبل 
بع�ض األط�راف"، داعيا "الالعبن إىل ع�دم التفكري 
سوى باملباراة وخطف النقاط الثالث من فريق قوي 
وعنيد كمنتخب اس�رتاليا". وتابع حم�ود أن "لدينا 
فريقا يس�تحق أن يتأهل إىل النهائيات وهذا الفريق 
يمثل العراق وال يمثل أش�خاصا فهم يلعبون باس�م 
العراق ويس�تحقون التواج�د يف املونديال". يذكر أن 
رئي�س االتحاد ناجح حمود كان ضمن وفد املنتخب 
الوطني ملباراته أم�ام الربازيل، والتقى الالعبن قبل 
املب�اراة وتحدث معهم ع�ن االس�تعدادات ملباراتهم 
أم�ام اس�رتاليا.يف حن أك�د عضو االتح�اد العراقي 
لك�رة الق�دم محم�د خليل ع�ىل أن العب�ي املنتخب 
األول استعادوا وضعهم الطبيعي بعد الخسارة أمام 
الربازي�ل وديا، مبين�ا أن الفريق ب�ات جاهزا ملالقاة 
اس�رتاليا ضمن تصفيات كأس العالم 2014.وقال: 
أن "مب�اراة الع�راق واس�رتاليا س�تقام يف الس�اعة 
الخامس�ة والنص�ف من مس�اء بعد غ�د الثالثاء يف 
العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافس�ات الدور 
الخامس من منافسات التصفيات اآلسيوية املؤهلة 

لكأس العالم يف الربازيل". وأضاف أن "منتخبنا بات 
جاهزا للقاء يوم غ�د الثالثاء، وان الالعبن عادوا إىل 
وضعهم الطبيعي وأصبح�وا مؤهلن لخوض اللقاء 
املرتق�ب أم�ام اس�رتاليا". وب�ن خلي�ل أن "طاقما 
تحكيم�ا من كوريا الجنوبية س�يقود اللقاء، يتألف 
من هويل كحكم وس�ط، يساعده مواطناه يل جونك 
وكاو جويو، بينما سيكون مقيم الحكام من اإليران 
سفريي إسماعيل، ومرشف املباراة البوتاني دورجي 
مندو". وش�دد عىل "رضورة ف�وز املنتخب العراقي 
عىل اسرتاليا لخطف النقاط الثالث والعودة إىل أجواء 
املنافس�ات مجددا، حيث عقد رئي�س االتحاد ناجح 
حمود عدة جلس�ات مع الالعبن حثهم خاللها عىل 
نس�يان املباراة الس�ابقة والتفكري بمباراة اسرتاليا 
الت�ي تع�د مهم�ة لتأه�ل الع�راق إىل كأس العالم". 
ولفت خليل إىل أن "تدريبات املنتخب متواصلة حاليا 
يف الن�ادي العربي بقطر، بواق�ع وحدتن تدريبيتن 
يوميا". وكان املنتخب العراقي لكرة القدم قد خرس 
لق�اءه ال�ودي أمام الربازي�ل ي�وم الخميس املايض 

بسداسية نظيفة.

بغداد / المستقبل العراقي

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

 بغداد/ حسين الذكر 

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

كازورال يدعم فيا ضد التهميش
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اعادة اعالن مناقصة رقم )106( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية طرق وجسور ميسان / تنمية االقاليم

تعل�ن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العام�ة الحكومية عن اعادة اع�ان املناقصة املدرج�ة تفاصيلها يف 

ادناه للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�راك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم 

العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات 

اىل مقدم�ي العط�اءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غ�ر قابل للرد علما ان اخر موعد 

لغلق املناقصة هو يوم االربعاء املصادف   2012/11/7 الساعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان 

املحافظة يف قس�م العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة 

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .

ماحظة 

• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .

• تقديم تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ عن املفعول 

مل�دة ش�هرين و)28( يوم من تاري�خ غلق املناقصة وصادر م�ن احد املصارف العراقية املعتم�دة واملعنون اىل 

محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % م�ن كلفة املقاولة ومن 

ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

اعادة اعالن مناقصة رقم )284( لسنة 2012
بناء مدرسة )9( صف في ناحية الخير / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اع�ادة اعان املناقصة 
املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�راك يف 
املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول 
عىل نس�خة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل 
دف�ع مبلغ قدره )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار غ�ر قابل للرد علما ان اخر 
موع�د لغلق املناقص�ة هو يوم الثاثاء املصادف   2012/11/6 الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق 

الثاني , اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائ�رة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
نرش االعان .

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

العام عند رسو املناقصة .

اعادة اعالن مناقصة رقم )200( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية ماء ميسان / تنمية االقاليم

تعل�ن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود العامة الحكومي�ة عن اع�ادة اعان املناقص�ة املدرجة 
تفاصيلها يف ادناه للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشراك يف املناقصة 
مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط 
واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف 
دين�ار غر قابل للرد علم�ا ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االربع�اء املصادف   2012/11/7 
الساعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف 

الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .

• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العطاء بموجب ص�ك مصدق او خطاب ضمان نافذ 
ع�ن املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وص�ادر من احد املصارف العراقية 
املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 

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

اعادة اعالن مناقصة رقم )255( لسنة 2012
مشاريع بناء دائرة الرعاية االجتماعية / قسم شبكة الحماية االجتماعية / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اعادة اع�ان املناقصة املدرجة 
تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشراك يف املناقصة مراجعة 
لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة من الرشوط 
واملواصف�ات الفني�ة والتعليمات اىل مقدمي العط�اءات مقابل دفع مبلغ ق�دره )100,000( 
مائ�ة ال�ف دينار غر قاب�ل للرد علما ان اخ�ر موعد لغل�ق املناقصة هو ي�وم االحد املصادف   
2012/11/4 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود 
العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل 

اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائ�رة غ�ر ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش 
االعان .

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

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

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعرف مهاجم منتخب انجلرا وين روني بأنه يريد البقاء قائداً لألسود 
الثاث�ة.وكان روي هودجس�ون ق�د منح ش�ارة القي�ادة ملهاجم املان 
يونايتد، وذلك بسبب غياب س�تيفن جرارد املوقوف والمبارد املصاب.
وقال رون�ي “عندما تكون قائداً ملنتخب بادك فيجب أن تتمس�ك بهذا 
ب�كل قوة، أتمنى تكرار هذا األمر واس�تمراره لكن ج�رارد هو قائدنا 

الحايل وقدوة الفريق”.

ق�ال األس�طورة الفرنيس زين الدي�ن زيدان إنه يش�عر برغبة كبرة يف 
إعط�اء دفعة جديدة ومختلفة ملس�رته الرياضية، لذا يبدأ هذا العام يف 

إعداد دبلوم بالتدريب.
وق�ال زيدان يف ح�وار نرشته جري�دة )ليكيب( الفرنس�ية اليوم "قلت 
لنف�يس، أحتاج ليشء آخر، أخذت وقت�ا يف التفكر بالطبع فأنا اعتزلت 

منذ ست سنوات".
يش�ار إىل أن الاع�ب الس�ابق يق�وم بدراس�ات ماجس�تر يف اإلدارة 
واالقتص�اد والقانون الريايض.وأوضح الاعب أنه يرغب يف دراس�ة كل 
م�ا يتعلق بالتدريب قب�ل بدء العمل يف هذه املهن�ة وأن يتمعن كثرا يف 
هذا األمر.وأردف زيدان "حقيقة لم أتس�اءل أبدا عن هوية النادي الذي 
س�أبدأ يف تدريب�ه، وال مانع من أن يكون صغ�را، كل ما أعرفه أن لدي 

رغبة يف خوض التجربة".
وأش�ار الاعب يف نفس الوقت إىل أن ه�ذا األمر ال يعني أن طموحاته ال 

تصل إىل تدريب منتخب الديوك.

تحدث العب برش�لونة تش�ايف هرنانديز 
ع�ن تقييم�ه لليوني�ل مييس بالنس�بة 
لألس�اطر.وقال تش�ايف لراديو كتلونيا 
“بالحقيقة مييس تجاوز كل األساطر، 
وبيلي�ه  مارادون�ا  ع�ىل  تف�وق  لق�د 
وكرويف”.وتأت�ي ترصيحات تش�ايف يف 
حرب إعامي�ة يديرها كل من 
ريال مدريد وبرشلونة لدعم 
نجميهم�ا ليوني�ل مييس 
رونال�دو  وكرس�تيانو 
للفوز بالكرة الذهبية.

وأكد تشايف أن مدرب 
مدريد  ري�ال  نادي 
جوزي�ه مورينيو 
ل�م يأخذ ش�يئاً 
رغ�م  من�ه 
فرة  قضائ�ه 
النادي  داخ�ل 
مؤك�داً بأن�ه 
لن يكون أبداً 
تاري�خ  م�ن 
ي  د لن�ا ا
ن�ي  لكتلو ا
حي�ث ق�ال 
إياه  منتقداً 
يف مقابلة مع 
كتلونيا  إذاع�ة 
:” أسلوب مورينيو 

ال يناس�ب برش�لونة أبداً …صحيح أنه 
عاش هنا مل�دة ثاثة أع�وام وربما تأثر 
بذلك لكنه لم يقدم األسلوب الذي نريده 
وال أعتقد بأنه يمتلك ما نملك، باختصار 

أسلوبنا رائع وهو خارج التاريخ .
”تش�ايف اس�تمر يف الحديث عن املدربني 
الذي�ن م�روا علي�ه وكي�ف أّث�روا ع�ىل 
مس�توى لعب�ه حيث ق�ال ع�ن ريكارد 
وأراغوني�س م�ع املنتخب االس�باني :” 
ريكارد عمل إىل تقديمي لألمام بمسافة 
15 -20 م�راً وهو ما س�اعد عىل زيادة 
أهميت�ي يف الفري�ق ونل�ت العدي�د م�ن 
الجوائز الفردي�ة بعدها ومع أراغونيس 
وبي�ب  أصبحت قائداً فني�اً وبّت مرجعاً 
يف الك�رة وتحريكها رغ�م أنه كان هناك 
العب�ون أفض�ل مني …باختص�ار أدين 

للمدربني كثراً .
”النجم الكتلون�ي بني تفاجؤه من تيتو 
ال�ذي قدم حت�ى اللحظة أكث�ر مما هو 
متوقع حي�ث قال :” فاجأني اس�تعداد 
تيتو للمهم�ة الصعبة الت�ي أنيطت به، 
لديه أفكار واضحة مستمدة من فلسفة 
الن�ادي .”لكن يف النهاية أعرف تش�ايف 
بأنه ال يزال يفتقد لغوارديوال الذي يراه 
مرجعاً حت�ى اللحظة حيث قال :” دون 
االنتقاص من تيت�و أعرف بأنني افتقد 

غوارديوال …
أرقام�ه تتحدث عن�ه وبالنس�بة يل هو 

مرجع كاعب وكمدرب .”

ىف  آس  صحيف�ة  أك�دت 
غافه�ا األح�د ان الهداف 
رادومي�ل  الكولومب�ى 
فال�كاو لن يأت�ى اىل ريال 

مدريد بس�بب اتف�اق بني 
الري�ال و اتليتك�و مدريد 
أى  انتق�ال  بع�دم  يفي�د 
الع�ب م�ن الفريقني اىل 

صفوف األخر .و نقلت 
آس ق�ول موريني�و : 
فالكاو و اغويرو مثل 
الفاكهة الحلوة لكنها 
محرم�ة .م�ن ناحية 
صحيفة  أكدت  أخرى 
الكتالوني�ة  س�بورت 

ان تشيلىس هو األقرب 
النم�ر  م�ع  للتعاق�د 
عقب  وذلك  الكولومبى 
ابراموفيتش  موافق�ة 
ع�ىل فت�ح خزائنه من 
أج�ل الظف�ر باع�ب 
كالديرون  الفيسنتى 
و صاح�ب الثنائي�ة 
ىف شباك الباراغواى 

هذا األسبوع .

المستقبل العراقي / وكاالت

 العدد )365( االثنني 15 تشرين االول  2012

فالكاو ممنوع 
المستقبل العراقي / وكاالتفى ريال مدريد !!

المستقبل العراقي / وكاالت

روني يريد البقاء قائدًا

زيدان يرغب في إعطاء 
دفعة جديدة لمسيرته

تشافي: ميسي األفضل 
في التاريخ

بوفون سيكون جاهزًا.. االزوري يبحث عن زعامة مجموعته بتصفيات المونديال
س�يكون حارس مرمى منتخ�ب ايطاليا 
لكرة القدم جانلويجي بوفون جاهزا للمباراة 
ض�د الدنم�ارك الثاث�اء ضم�ن التصفي�ات 
يف   2014 موندي�ال  اىل  املؤهل�ة  االوروبي�ة 
الربازيل.وق�د اوضح طبي�ب املنتخب االيطايل 
انريكو كاستياتيش ردا عىل تقارير صحافية 
تحدثت عن احتمال اس�تبدال بوفون بحارس 
نابويل مورغان دو ساانكتيس بسبب االجهاد 
"يعان�ي بوفون م�ن االرهاق لكنه س�يكون 

جاهزا للمباراة".
ول�م يتدرب بوفون مع زمائه يف املنتخب 
صباح يوم امس بس�بب خضوعه عىل جلسة 

للعاج الفيزيائي.
وعانى بوفون م�ن االالم يف املواجهة ضد 
املنتخ�ب  الجمعة.ويس�عى   )1-3( ارميني�ا 
اإليط�ايل لتأكي�د زعامته للمجموع�ة الثانية 
لنهائي�ات  املؤهل�ة  األوروبي�ة  بالتصفي�ات 
كأس العالم 2014 بالربازيل عرب اس�تضافة 
الدنمارك يوم غ�د الثاثاء عىل ملعب جوزبي 

مياتزا بمدينة ميانو.
ي�وم   1/3 ارميني�ا  ع�ىل  الف�وز  وبع�د 
الجمع�ة امل�ايض، صع�د الفري�ق اإليطايل إىل 
ص�دارة املجموع�ة برصيد س�بع نق�اط من 
ثاث مباريات، فيما يأتي املنتخبان البلغاري 
والتش�يكي برصيد خمس وأرب�ع نقاط عىل 

الرتيب.
وخاض املنتخب التشيكي مباراتني فقط 

قبل ماقاة بلغاريا يوم الثاثاء يف براغ.
وج�اء الف�وز ع�ىل ارميني�ا يف يريف�ان 
ليمن�ح االزوري دفع�ة معنوي�ة قوية، ولكن 
املب�اراة أظه�رت أيض�ا أن فري�ق تش�يزاري 
براندييل لديه بع�ض الجوانب التي يحتاج إىل 
العمل عليها.وكتب�ت صحيفة "ال ريبابليكا" 
اإليطالية عقب املباراة التي ش�هدت أداء جيد 
من جانب حارس املرمى جيانلويجي بوفون 
الذي تصدى لبع�ض الفرص املحققة، وأيضا 
اندري�ا برلو ودانيي�يل دي رويس، اللذان فازا 
بلق�ب كأس العال�م م�ع إيطالي�ا يف 2006، 
ونجح كاهما يف هز الش�باك، "ليس املنتخب 

اإليطايل الرائع، ولكنهم سجلوا أهداف".
وظه�ر ري�كاردو مونتوليفو بمس�توى 
جيد يف خط الوسط، ولكن كان هناك متاعب 
غ�ر معتادة لخط الدفاع، الذي غالبا ما تعثر 
أمام املهاجمني املتس�مني بالرسعة للمنتخب 
االرمين�ي، حي�ث لع�ب ليون�اردو بونوت�يش 

والعائد دومينيكو كريشيتو باملستوى ذاته.
وق�ال براندي�يل املدي�ر الفن�ي للمنتخب 
اإليطايل "رأيت فريقا ظهر بش�خصية رائعة 

داخل امللعب.. 
لقد تعثرنا يف الجانب الدفاعي فقط، أمام 
بعض الهجمات املرتدة الرمينيا".وتابع "إنها 
أش�ياء قد تحدث يف مباراة نكون مستحوذين 
عليه�ا تمام�ا، صنعن�ا الكث�ر م�ن الفرص 

وحاولنا كثرا الوصول للشباك".

وأش�ار "إذا كان األم�ر ه�و أن املنتخ�ب 
اإليطايل يفرض عليه دائما أن يفوز 3/صفر 
ودون أن تس�كن ش�باكه أي أه�داف، فهناك 
يشء غائب يف هذه املعادلة".وش�دد براندييل 
ع�ىل أن املجموع�ة الثاني�ة متوازن�ة تماما، 
مش�را إىل أن "الدنم�ارك دائم�ا م�ا تس�بب 
املتاع�ب إليطاليا، وبالتايل فإن مباراة الثاثاء 

ستكون صعبة".
وينتظر املدرب عودة مهاجمه املش�اكس 

ماري�و بالوتي�يل بع�د تعافيه من نزل�ة برد، 
فيم�ا ربما يغيب املهاجم األخر سيباس�تيان 
جيوفينكو بس�بب اإلصابة يف الكاحل عىل أن 
يع�ود جورجي�و كيليني إىل خ�ط الدفاع كما 
يعود بابل�و اوس�فالدو، الذي س�جل الهدف 
الثال�ث يف املب�اراة املاضية إىل خ�ط الهجوم.

ويمتل�ك املنتخ�ب الدنمارك�ي نقطت�ني من 
تعادلني مع التشيك سلبيا الشهر املايض ومع 

بلغاريا 1/1 يوم الجمعة املايض.

وسجل نيكاس بيندتنر املعار من ارسنال 
اإلنجليزي إىل يوفنتوس اإليطايل هدف التعادل 
للدنم�ارك يف املب�اراة املاضي�ة بع�د أن تقدم 

ايفان باندالوفسكي بهدف لبلغاريا.
ويفتقد فريق مورتن اولس�ن القدرة عىل 
التسجيل بشكل مستمر، حيث أخفق الفريق 
يف تحقي�ق الفوز يف مب�اراة الجمعة املاضية 

رغم ان املنتخ�ب البلغاري لعب ألكثر من 
60 دقيقة بعرشة العبني.

المستقبل العراقي/ متابعة

الدائرة المستفيدةاسم المشروعت
مدة 

التنفيذ
الدرجة 

والتصنيف

1

انشاء جسر مشاة عدد )2( في 
منطقة الحشرية )قرب مدرسة 
ابن جبير( وقرية الكويز بطول 
)20 م( في قضاء المجر الكبير 

وانشاء جسر مشاة عدد )5( على 
مشروع الخير االروائي وعلى نهر 
 ) L.C( ابو شيحة وعلى مشروع

االروائي وعلى نهر السياني وعلى 
نهر الفهادية بطول )30 م( وجسر 
مشاة على مشروع الطلعى بطول 

)20 م( في ناحية السام

مديرية طرق 
وجسور ميسان

 150
يوم

التاسعة / 
انشائية

الدرجة والتصنيفمدة التنفيذالدائرة المستفيدةاسم المشروعت

1

انشاء قناطر على 
سدة كميت – البو 
علي )بيت الزيدي 
وامدير( في ناحية 

كميت وانشاء جسر 
مشاة لقرية ام 

البطوط بطول )60 
م( في ناحية المشرح

مديرية طرق 
وجسور ميسان

العاشرة / انشائية140 يوم

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

مشروع بناء 
دائرة الرعاية 
االجتماعية / 
قسم شبكة 

الحماية 
االجتماعية

قسم الحماية 
االجتماعية في 

ميسان
الثامنة / انشائية240 يوم9 – 17 – 27 – 5

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
الدرجة والتصنيفمدة التنفيذالتبويب

1

هدم واعادة بناء 
مدرسة زهير 
ابن ابي سلمى 
)9( صف في 
ناحية الخير

مديرية تربية 
ميسان

180 يوم10 – 17 – 1 – 24
التاسعة / 

انشائية

مورينهو: أنا كالمسيح!!

فيتيل يتصدر 
الترتيب العالمي للسائقين

أك�د الربتغايل جوزي�ه مورينيو، املدير الفني لن�ادي ريال مدريد 
األس�باني، أنه ال يهتم بش�عبيته وال باألش�خاص الذين ال يحبونه!.

مورينيو قال يف ترصيحات لصحيفة »أبوال« الربتغالية: »املس�يح لم 
يك�ن محبوباً من الجميع وأنا مثل�ه، فالقليل من الناس يحبونني«.

وتعترب هذه ليس�ت امل�رة األوىل التي يقول فيه�ا مورينيو ذلك، فقد 
سبق وقال نفس الترصيح عام 2009 حينما كان مدرباً إلنر ميان، 

يف إشارة إىل كثرة منتقديه بإيطاليا.

تصدر األحد السائق األملاني سيباستيان فيتيل سائق فريقريد 
بول ال�ذي ينافس يف س�باقات الفورموال 1 للس�يارات هذا العام 
وبطل العالم املوس�مني الس�ابقني الرتيب العاملي للسائقني بعد 
أن توج بلقب الس�باق األخر والذي كان يق�ام عىل حلبة يونغام 
متقدم�ا ع�ىل زميله يف الفري�ق مارك وي�رب واألس�باني فرناندو 
الونس�و س�ائق فري�ق فراري.وبذل�ك يع�ود فيتي�ل مجددا 
للمنافس�ة الرشس�ة عىل لقب هذا الع�ام بعد أن 
كان خاب أمل كل مشجعيه بعد تأخره من 
أول املوس�م وال�ذي ظهر فيه بمس�توى 
متواضع ج�دا، ولكن فيتيل تمكن من 
الدخ�ول عىل املنافس�ة 
من جدي�د بعد أن فاز 
الثاث�ة  بالس�باقات 
األخرة يف الفورموال 
ع�ىل  والتق�دم   1
اإلسباني فرناندو 
ألونسو الذي كان 
الرتيب  يتصدر 
الع�ام بف�ارق 

كبر جدا.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

         بغداد/ أ.ف.ب

يرصخ س�ائق الحافلة ابو مريم بعصبية 
وه�و يل�وح اىل س�ائق اج�رة بيدي�ه لتحايش 
اح�د ش�وارع بغ�داد  العربت�ن يف  اصط�دام 
الت�ي باتت تعيش حال�ة يومية م�ن »معارك 

السيارات«.
ويق�ول ابو مري�م )50 عام�ا( مطال من 
ناف�ذة حافلت�ه وق�د تجاه�ل اب�واق عرشات 
الس�يارات التي علقت خلفه تطالبه بالتحرك 
ان »الوقوف ع�ى جانب الطريق عند التقاطع 
ه�و الوس�يلة االرسع لكس�ب الزبائ�ن ب�دل 

االنتظار لساعات داخل مرآب الحافالت«.
وبينما تتس�بب حافلة اب�و مريم بفوىض 
عارمة يف س�احة عقبة بن نافع وسط بغداد، 
يق�ود س�ائق االج�رة اب�و محمد س�يارته يف 
االتج�اه املعاكس للس�ر يف س�احة كهرمانة 
القريب�ة، متجاه�ال عن�ارص رشط�ة امل�رور 

املتمركزين عى بعد نحو 150 مرتا.
ويق�ول الس�ائق الثالثين�ي به�دوء وهو 
يدخن سيجارة »اذا التزمنا بقانون املرور فلن 

نصل اىل اي مكان، وال حتى اىل بيوتنا«.
وي�رر ضابط رفي�ع املس�توى يف رشطة 
املرور رفض الكش�ف عن اسمه الفوىض التي 
تع�م حركة النق�ل يف ش�وارع بغ�داد بالقول 
»أصابنا امللل من املتابعة املستمرة واملحاسبة 
لتطبي�ق القوان�ن وتنظي�م الس�ر م�ن دون 

جدوى«.

وي�رى ان »قل�ة الوع�ي والثقاف�ة ل�دى 
اغلب الس�ائقن هي الس�بب وراء مخالفتهم 
املس�تمرة لقوان�ن املرور«.ويحم�ل الضباط 
املرشفون عى االمن مس�ؤولية هذه الفوىض 
ايضا قائال ان »االزدحامات اليومية تحدث الن 
الكثر م�ن عنارص االمن يفرض�ون اجراءات 
عن�د نق�اط التفتي�ش، علم�ا ان اغلبه�م ال 
يفتشون السيارات أصال ويكتفون بالدردشة 

مع زمالئهم«.
ويش�ر ايض�ا اىل ان »الط�رق يف بغداد ما 
زال�ت عى حالها منذ س�نن طويل�ة حيث ان 
الكث�ر منها ال ي�زال مغلقا، فيم�ا يصل عدد 
الس�يارات التي تتنقل يف بغ�داد يوميا اىل اكثر 

م�ن مليون س�يارة«.وال يحمل معظ�م الذين 
يق�ودون الس�يارات يف بغداد رخصة تس�مح 
لهم بذلك، اما الذين يفعل�ون فغالبا ما تكون 
رخصه�م ق�د انته�ت صالحيتها من�ذ اعوام 

طويلة.
وتغي�ب لوح�ات االرق�ام ع�ن العديد من 
السيارات من دون ان يس�أل اصحابها عنها، 
علم�ا ان يف الع�راق س�بعة انواع م�ن لوحات 
االرق�ام اضافة اىل لوحات خاصة بالس�يارات 
الحكومية والعس�كرية والدبلوماس�ية، وفقا 

لضابط رشطة املرور.
وبينما يمثل حزام االمان رشطا اساس�يا 
للقي�ادة يف بغ�داد، اال ان غالبي�ة الس�ائقن 

يف جان�ب الرصاف�ة يتجاهلون�ه، وخصوص�ا 
يف اللي�ل، علم�ا ان ه�ذا القان�ون ال يطب�ق يف 
الك�رخ، الجان�ب الغرب�ي من بغداد، بحس�ب 
سكان يف العاصمة.ويمثل مشهد وضع بعض 
سائقي السيارات ألطفالهم يف احضانهم وهم 
يق�ودون ام�را مألوف�ا وطبيعيا م�ن دون ان 
تب�دي عنارص رشطة امل�رور اي رد فعل لردع 
ه�ذا االم�ر الذي يش�كل خطورة عى س�المة 
السائق وطفله.ويف مشهد مألوف آخر، تتنقل 
يف ش�وارع العاصمة ش�احنات صغ�رة تنقل 
حمولة كبرة تحجب عن الس�ائق مجال رؤية 
الس�يارات االخ�رى حوله.ويق�ول عباس ابو 
عيل وهو يقود ش�احنته الصغرة التي تحمل 

بضائ�ع اك�ر من حجمها ويس�ر يف ش�ارع 
الجمهورية )وس�ط بغ�داد( ان »االزدحامات 
تجرنا ع�ى وضع حمول�ة مضاعفة حتى ال 

نضطر لتكرار املشوار«.
ويتابع »كما ان رشطة املرور ال تحاس�ب 

من ينقل حمولة زائدة«.
وعن�د تقاط�ع س�احة الواث�ق يف منطقة 
الك�رادة، تتك�دس الس�يارات خل�ف اش�ارة 
ان  االنطالق.وم�ا  لحظ�ة  بانتظ�ار  حم�راء 
تتحول االشارة اىل اللون االخرض حتى تنطلق 
ابواق الس�يارات وتبدأ بالتحرك يمينا ويسارا 
يف محاول�ة الجتياز التقاطع قبل ان تس�تعيد 
االشارة لونها االحمر.ويؤكد حيدر )33 عاما( 
ال�ذي يعمل س�ائقا ل�دى رشكة أمني�ة »انها 
معرك�ة. القي�ادة يف بغ�داد معرك�ة حقيقة، 
وخصوص�ا عند نقاط االزدحام التي تتس�بب 

فيها اجراءات امنية وحفريات ال تنتهي«.
ويضيف »القيادة هنا، ورغم انها تحسنت 
ع�ن قب�ل، ال ت�زال ربم�ا االس�وأ يف املنطقة، 
وخصوص�ا اذا ما قارناها بعمان ودمش�ق«، 
معت�را ان »قيادة الس�يارة يف بغ�داد كقيادة 

سيارة يف مدينة االلعاب«.
ويس�عى املس�ؤولون عن قطاع السر اىل 
رف�ع مس�توى الوع�ي حي�ال اهمي�ة تطبيق 
قوان�ن امل�رور ع�ر برنام�ج يوم�ي واخ�ر 
اس�بوعي تبث�ه قن�اة »العراقية«.ورغم ذلك، 
يقول مسؤول بارز يف دائرة املرور »الله ال يغر 

ما بقوم حتى يغروا ما بانفسهم«.

         لندن/ وكاالت

 الرياضة يف معظم أشكالها تهدف إىل الوصول إىل جسم رشيق 
ومتناس�ق، لكن الوض�ع مختلف يف لعبة مصارعة “الس�ومو” 
الشهرة بأحجام العبيها الضخمة جدا، وهنا يأتي اسم شاران 
اليكساندر يف موس�وعة “غينيس” بصفتها أضخم رياضية يف 

العالم بوزن يبلغ 203 كيلوجرام.
تعتر ش�اران ه�ي الالعب�ة الوحيدة يف منتخب الس�ومو 

الريطاني، ودخلت موس�وعة جيني�س يف إصدارها 
األخر لع�ام 2012 بعدما حقق رقما قياس�يا يبلغ 
203.209382 كيلوجراما، لتكون الرياضية األثقل 

يف العالم، وقد بدأت يف ممارس�ة اللعبة منذ 6 سنوات 
ثة فقط.تبل�غ أثقل رياضية يف العال�م 46 عاما، ولديها  ثال

ضع�ف أبناء، وتس�تهلك يف اليوم الواحد 5000 س�عرة حرارية،  ي�وازي  ه�ذا 
ونصف املعدل املتوس�ط ألي س�يدة، ورغم وزنها الثقيل للغاية إال أنها ال تعاني من أي 

عوائق يف الحركة والسباحة أيضا.
قال�ت ش�اران التي انفصلت عن زوجها منذ 8 س�نوات: »كن�ت قديما أخجل من 

وزني الضخم، لكن بعد أن تعلمت مصارعة الس�ومو عرفت كيف أحب جسدي، واآلن 
أتصدر موسوعة األرقام القياسية كأثقل رياضية يف العالم”.

أثقتتل رياضيتتة تتزن 203 كتغتم
تبارك مؤسس�ة املستقبل 
والنرش  للصحاف�ة  العراقية 
األس�تاذ ع�يل احم�د مدي�ر 
أمالك بلدية كربالء املقدس�ة 
بعد أن رزقه الله بابنه البكر 
)حسن( س�ائلن املوىل ان 
يحفظه ل�ه ويمد يف عمره 

انه سميع مجيد.

واألىس  الح�زن  بب��ال�غ 
تلق�ت أرسة تحرير صحيفة 
)املستقبل العراقي( نبأ وفاة 
ش�قيق النائب عالية نصّيف 
إثر مرض عضال أسكنه الله 
فس�يح جنات�ه وأله�م أهله 

وذويه الصر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

متؤسستة املستقبتل العتراقيتة 
للصحتافتة والنشتر

عيل الدراجي 
رئيس التحرير ورئيس جملس اإلدارة

تعزيةهتنئة

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 

كل ظ�روف وخ�واص ومقومات الش�عب العراق�ي ان ينتج ويقيم 
أفضل نظام اجتماعي وأفضل حكومة وأفضل منزلة دولية ...معارصة 
..إال ان نموذجه�ا يف املي�دان العس�كري ق�د كان قط�رة امل�اء العالق�ة 
املرتجف�ة وق�د تكثفت فيها كل أل�وان وأطياف الضوء ,وعكس�ت حالة 
الع�راق برس�وخ نزوعات�ه القبلية وانغالق�ه عن الع�رص وجهله بقوة 
الحوار واس�تمرار النزوع املع�روف عن الرجل اذ ينتع�ش ويثرى يهرع 
م�ن فوره لرشاء البندقية والبحث عن زوجة أخرى.. والبندقية الجديدة 
ان يك�ون كل العس�كر بقبضته ..واملرأة الجديدة ان تكون كل الس�لطة 
..وتحت ذرائع وش�عارات ش�تى ...وال يوجد من يجرس ويتجرأ بوصف 
الزمر املتقدمة للس�لطة بأنها مكش�وفة األناني�ة والدوافع النفعية وال 
تت�ورع عن نحر البرش ألج�ل تطلعاتها ونزواتها الش�خصية ..وان اول 
خطواته�ا تكون نح�و البندقية ونحو الجيش ونحو م�ا يوازيه من قوة 
تهديد وابتزاز ...حتى ان العراقي لم يعرف من يقدم له النموذج الوطني 
الواعي والنبه واليقظ والجدير بالعطاء والبناء وإقامة تجربة يف الحكم 
ويف الوطني�ة الكف�وءة....  وبدا عبد الرحمن الب�زاز كرئيس وزراء  وقد 
جاء بالخطأ ملنصبه، بدا مضحكا وهو يصدر قانون منع الضوضاء قبل 

نصف قرن.
الدكتور س�عد العبي�دي يف كتابه القادم عن س�رة الجيش العراقي 
الت�ي مهدت وأفض�ت لنهايته الحزينة لم تكن غر املصر الذي نس�جه 
التخلف ونزوات السياس�ين وسعارهم للس�لطة وتفانيهم لنيلها وعر 
القوة واالغتصاب واستخدام السالح، سواء بميلشيا تتطفل عى الجيش 
وتزاحمه وقد تهمشه وقد يكون مليشيا بقبضة من وجدوا يف السياسة 
لعب�ة وطريق نحو الس�لطة وعطاياه�ا وان نحروا مش�اعر وتطلعات 
وحيوات الناس ...ولذا وصل العراق اىل ما وصل اليه من تفكك اجتماعي 
وقيمي ومن ضياع اكر الثروات وتس�جيل االرقام القياس�ية يف الخراب 
والفس�اد ونس�ب الفقر واألمية مع تس�جيل االرقام القياسية ملدخرات 
املس�ؤولن ..فقد قص�د )الوطنيون(ال الثقافة والحوار واس�تيعاب لغة 
العرص ..بل قصدوا التسلح والتحصن باملسلحن وبالجيش وبامليلشيات 
ولغ�ة االنقالبات وتهديد املختلف وتصفية الخصم ..وبما اوصل الجيش 
العراقي ,مع اس�باب مهمة اخ�رى ,اىل نهايته الفاجع�ة ...يف حن كان 
جديرا وبرأي خراء ومعاهد دولية ومراكز س�رتاتيجية ..والدكتور سعد 
لي�س بعيدا عنها,  بأنه املؤهل لتصدر جي�وش العالم ..وقيل,وبرغم كل 
م�ا اصابه بأنه الجي�ش الخامس يف العالم ..وال ن�دري ان كان الدكتور 
الباحث عى دراية بالطرق الخارجية التي ازحمت بالش�احنات املحملة 
بالدباب�ات ومختل�ف مع�دات وتجهيزات ه�ذا الجيش مع األي�ام األوىل 
لالحت�الل.. وعن انتباه السياس�ين لذلك وما اذا تس�نى له�م ان ينقلوا 

أبصارهم عما أعىش عيونهم ؟؟؟

تنفس�نا الصع�داء بع�د أن أط�ل علينا مقداد م�راد وهو يق�رأ بيان 
البيانات ليهرول الجميع بال شعور نحو الشوارع والساحات فقد انتهت 
الحرب، هل يعقل ذل�ك؟، إننا نعيش كما يعيش اآلخرون بال حروب، أمر 
غ�ر منطقي وغر معقول يف حياة العراقين خاصة وأن الذي يحذو بهم 
هو ص�دام، لنعد إىل تلك اللحظ�ات التي غادر فيها الش�عور وتناىس كل 
العراقين رجاالً ونس�اء،  أطفال، ش�باب ، كهول ، صبية ما عانوه عى 
مدى الس�نوات الثمانية التي قضوا أيامها )2196( يوماً وهم يتجرعون 
الح�زن كل يوم ويرتقب�ون الطرقات خش�ية أن تك�ون توابيت موتاهم 
قادم�ة من الجبهة باتج�اه أبواب دورهم، تن�اىس العراقيون جميعاً ما 
كان�وا عليه واعتروا أن ما حصل حصل، وأن الش�ط ليس بالرضورة أن 
يع�ود مجدداً وليس من امله�م أن تكون خرض وهيل�ة ضمن املقاطعات 
الش�مالية الرشقي�ة للعراق فامله�م أن قائدهم املحمود ق�د حقق النرص 
املوعود وأن ما قدم من تضحيات لم يكن سوى قرباناً ألجل عيون القائد 
الرضورة الذي أثبت للجميع أنه قائد الحرب والس�الم وأنه قد قاتل أهايل 
عي�الم وانت�رص عليهم أمام جمي�ع األنام أما هذه الجم�وع من األرامل 
واأليتام فأنها ال تس�اوي ش�يئاً أمام ضحكة القائد وابتسامته العريضة 
وهو يلوح بيديه يف س�احة االحتفاالت مرتدياً الزي العربي والدشداش�ة 
البيضاء التي احتفظ بها يف معرض قائد النرص والسالم وال نعلم أي من 
األمريكان يرتديها اآلن بعد أن حصل لهذا املعرض ما حصل بباقي أرض 
الس�واد من اجتياح وفره�ود عى أيدي ذوي العيون الخرضاء والس�ود، 
قائدن�ا املله�م لم يعجبه الوض�ع وطلب عى الفور أن يأت�وا  إليه بكتاب 
الجغرافي�ة للصف الخامس االبتدائي لرى هل من اإلنصاف إبقاء الفرع 
مع�زوالً عن األصل خاصة وأن خارط�ة العراق بوضعها الحايل لم تعجب 
قائدن�ا املق�دام، إال أنه نيس أن يق�رأ التأريخ جيداً وتن�اىس من هم وراء 
س�لخ هذا الف�رع وجعله يتطاول لي�س عى األصل بل ع�ى أصل األصل 
لذل�ك ب�دأ قائدنا ومن مع�ه ممن ال يفقه�ون من الحياة س�وى الحرب 
بالتحض�ر لحرب أخرى وبدأت  الجحافل والجيوش بالتحش�د متخذين 
من ش�عار القائد املغوار )قطع األعناق وال قط�ع األرزاق( ومألت رسف 
الدباب�ات ارض الوس�ط والجنوب وه�ي تمخر عباب الصح�راء باتجاه 
اللحي�س واملعاب�ر إيذاناً بح�رب أخرى أريد لها أن تك�ون حرباً من نمط 
آخر كما صورها دهاقنة اإلس�رتاتيجية يف قيادة الجيش الس�ابق ليست 
س�وى نزهة ال تس�تغرق سوى سويعات بعدها س�يكون كل يشء تحت 
الس�يطرة وس�رتضخ ال�دول الكرى ملش�يئة اب�ن صبيح�ة خاصة وأن 
األمري�كان لعبوها كما يريدون حينما بعثوا بس�فرتهم لتقابل املنترص 
ص�دام وتظه�ر أمامه كحمام�ة وديعة ال تري�د أن تؤذي الع�راق ما دام 
الع�راق عازماً عى معالجة املش�كلة مع الفرع بأس�لوب ال يس�تفزها، 
اس�تلم خريج س�جن مركز رشطة الجعيفر ع�ام 1959م بتهمة اللواط 
وقائد قوات جمع املؤمن يف العام 1991م ما أوحت به هذه املرأة اللعوب 
)غالس�بي( ع�ى أنه إي�ذان باالجتياح وألح�كام اللعبة بعث )أش�قاها( 
بائ�ع الثل�ج املتمرس ليفاوض م�ن أجل حل األزمة وال�ذي لم يتوان عن 
الدخول يف مهارش�ة الديكة مع مف�اويض الفرع حن تطايرت الصحون 
أثناء جلسة املفاوضات معلنة تفويض السيف بأن يكون هو الحكم عى 
اعتب�ار أن للب�داوة الغلبة عى كل ما هو عقالني. هك�ذا وجد العراقيون 
أنفسهم مجدداً يف أتون حرب جديدة فلم يمض عى التنعم بالسالم سوى 
سنتان إال أربعة أيام أيامها )726( يوماً تخللتها أزمة )بازوفت( بكل ما 
حملته هذه األزمة من مبكيات ومضحكات ومن أرسار ومسببات، هكذا 
عاد العراقيون يبحثون مجدداً يف خزانات مالبس�هم عن املالبس الخاكية 
واألنطق�ة والخ�وذ الفوالذية فعليهم التهيؤ لح�رب جديدة وبالفعل عاد 
مج�دداً مذيع التلفزي�ون ليعلن مع )صباح يوم الن�داء األغر( هذه املرة 

عودة الفرع إىل األصل، لندخل حرباً جديدة. 

  * حاتم حسن

  * حسن البيضاني

وأد ...بطتولتة

صتدام واحلتروب 
والنتائج باملقلوب

انشغاالت

بين السطور

مديــر التحريــر 

      باريس / وكاالت

كادت املواطنة الفرنس�ية س�ولينا س�ان ج�وزي ان تدخل إىل املستش�فى 
بع�د أن وصلته�ا فات�ورة بقيم�ة لم تقدر حت�ى عى ق�راءة الرق�م. إذ أنه منذ 
بضعة أي�ام، وصلت إىل عتب�ة منزلها 
فات�ورة الهات�ف الج�وال البالغ�ة 
 11.721.000.000.000.000

يورو، فقط ال غر.
أعصابه�ا،  تفق�د  أن  وقب�ل 
برشك�ة  ج�وزي  س�ان  اتصل�ت 
الهات�ف م�ن أج�ل توضي�ح هذه 
املسألة التي انتهت بأن هناك خطأ 
مطبعيا داخ�ل الرشكة يف حن أن 
الفات�ورة لم تتع�د 117.21 يورو 
فقط. يشار إىل أن هذا املبلغ يعادل 
س�تة آالف ضع�ف النات�ج املحيل 

لفرنسا بالكامل.

CNN /أوسلو      

تمك�ن لصوص من رسقة أمتعة ملك غانا أوتيومفو أويس توتو الثاني، بعد 
وق�ت قصر من وصوله إىل النرويج، بما يف ذل�ك مجوهرات ملكية ثمينة كانت 

ضمن حقائبه يف فندق بالعاصمة أوسلو.
وكانت موجودات امللك داخل حقائبه عندما وصل يوم األربعاء إىل بهو فندق 

راديسون بلو بالزا يف أوسلو، وال تزال مفقودة.
وقال هيغ نوس�تد مساعد رئيس الرشطة يف أوسلو إن السلطات استخدمت 
تس�جيالت مراقبة الفيديو للتعرف 
عى رج�ل وامرأة يش�تبه يف أنهما 
نفذا الرسقة، وطلبت من املواطنن 

املساعدة يف القبض عليهما.
ويف ح�ن أن غ����ان�ا دول�ة 
ديمقراطي�ة الدس�تورية، يقودها 
رئي�س وليس ملكا من�ذ منتصف 
لديه�ا  أن  إال  العرشي�ن،  الق�رن 
تاريخ�ا غني�ا وراء ذل�ك، بم�ا يف 
ذلك قبائل تع�ود أصولها إىل قرون 

مضت، بينها قبيلة أسناتس.
للمملك�ة  الح�ايل  والزعي�م 
أويس  التقليدي�ة، ه�و  األس�انتية 

توتو الثاني البالغ من العمر 62 عاما، وال يزال شخصية بارزة يف غانا.
ويعي�ش امللك يف مق�ره بقرص مانهي�ا يف مدينة كومايس، وكان س�افر إىل 
أوس�لو لتش�جيع ش�عبه من خالل املش�اركة يف مؤتمر يديره اتحاد األفريقي 

النرويجية لألعمال.

حماولة قتل بإضافة أصفار عىل الفواتري!

رسقة أمتعة وجموهرات ملك غانا يف النرويج

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

السائقون ينشغلون باملشاّدات أكثر من القوانني املرورية

متتعتتارك السيتتارات حتتكتتم شتتتوارع بتتغتتتداد
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