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استطالع: العراق لـم يشهد حتوالً ديمقراطيًا !!

الـكنـغـر االستـرالـي يـفرتس »االسـود الـورقية« !!   
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برملانيون: حماوالت اقليمية جلر العراق إىل األزمة السورية

          بغداد/ ليث محمد رضا
في حوار لم يخل من الصراحة وكش�ف الحقائق، سينشر الحقا بشكل 
موسع على الصفحة االقتصادية في صحيفة المستقبل العراقي، أفاد رئيس 

هيئ�ة األوراق المالية الدكتور عبد الرزاق الس�عدي بأن االنخفاض 
األخير الذي عصف بأس�عار صرف الدوالر مقابل الدينار، ش�جع 

بعض مس�تثمري البورصة على شراء كميات كبيرة من العملة 
الصعبة الدوالرات، على آمل ارتفاع مرتقب.

يف حوار خاص مع 

رئيس هيئة األوراق املالية: انخفاض الدوالر اختطف 
مستثمرين من البورصة

ص 3 

املـالكـي لوفـد أمريكي: العـراق لن يواجـه 
الصلف الرتكي بصمت »الواليات املتحدة«

كوبلر: ال اتفاقــات رسية بشــأن انتخـابات كركـوك 

أكثر من 13 ألف جندي أمريكي يف العراق

الليبـــــراليـة املــدنيـــة عىل قمـــة 
الــدولـــة الــليــبــيـة اجلـــديــدة

»طمــر« أكبــر ملف فســاد في الموانــئ برعاية ناطــق رســمي ونائــب فــي لجنــة النزاهــة
ــغــداد ــلــوجــســتــي لــمــلــف االرهــــــاب فـــي ب ــفــرنــســيــة تــؤمــن الـــدعـــم ال الــمــخــابــرات ال

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

المالية النيابية: 40 مليار دوالر ستغطي 
استثــمــارات 2013

 ص 2

         المستقبل العراقي/خاص
كش�فت مصادر دبلوماس�ية رفيعة المستوى 
أن الوف�د األميرك�ي الذي زار الع�راق أمس في اثر 
االجتماع الذي ضم رئيس ال�وزراء نوري المالكي 
ومبع�وث األم�م المتح�دة لملف األزمة الس�ورية 
األخض�ر اإلبراهيم�ي، ق�د أج�رى مباحث�ات مع 
المالكي بش�أن ملفي�ن مهمين هما مل�ف العقود 
العراقية الروس�ية العسكرية التي ابرمها المالكي 

في موس�كو، وعن الملف الس�وري ودعم مطالب 
اإلبراهيمي.المص�در أك�د آن المالكي أوضح انه ال 
يتقاطع م�ع أية دولة أخرى يرى ان لبلده مصلحة 
في التعامل معها، وانه بحاجة الى تس�ليح سريع 
ورخي�ص وجيد، وليس هنالك أفضل من موس�كو 
مع المخاطر الداهمة الت�ي تتربص بالعراق، ومن 
بينه�ا تركي�ا التي تخ�رق األج�واء العراقية يوميا 
عش�رات المرات وتقصف األراض�ي العراقية، ولو 
تعل�م تركي�ا أن لدى الع�راق قوة جوي�ة لما فعلت 

ذلك. 
الجان�ب  ابل�غ  المالك�ي  أن  المص�در،  ونق�ل 
األميركي أن واش�نطن ال تحرك س�اكنا حيال منع 
تركيا من التجاوز على سيادة العراق. وعن األزمة 
الس�ورية، فان العراق لن يتدخل بشكل مباشر في 
تنحية األس�د وإقصائه السيما انه يمثل فئة كبيرة 
من الش�عب ق�د تصل للنص�ف تقريبا، كم�ا انه ال 
يمكن دعم المعارضة الس�ورية ألنها تتلقى الدعم 
الخليج�ي والترك�ي الكامل، لذا يبقى أن تش�خص 
أميركا مصالحها كما ان العراق يشخص مصالحه 

ويسعى لنيلها.
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الكــوت.. شـــوارع متهـالكــة.. 
وأحياء تفتقر للخدمات !!

ص18

نواب كويتيون: البالد يف أسوأ مراحلها !!

           بغداد/ المستقبل العراقي
طال�ب النائب عن محافظ�ة النجف عبود 
العيس�اوي بإحالة ملف التعاقدات بين وزارة 
الموارد المائية والشركات المنفذة لمشروع 
“كف�ل – ش�نافية” االروائي ع�ام 2007 إلى 

هيئة النزاهة.
“التعاق�دات عل�ى  ان  العيس�اوي  وق�ال 
تنفي�ذ المش�روع االروائ�ي ال�ذي يم�ر عبر 
محافظات النجف وباب�ل والديوانية في عام 
اإلداري والمال�ي،  الفس�اد  2007، يش�وبها 
وأدت إل�ى تضرر نحو نص�ف مليون مواطن 
نتيج�ة  الزراعي�ة  الدوان�م  آالف  وعش�رات 
تجميد عمل الزراعة فيها”، مضيفاً أن “هناك 
تقصي�را واضح�ا م�ن قب�ل وزارة الم�وارد 
المائية والش�ركات المنفذة لمش�روع “كفل 
– ش�نافية” االروائي منذ ع�ام 2007، بداية 
تنفيذ المش�روع والى اآلن، اذ ان هناك تلكؤاً 
بتنفيذ المش�روع جراء اعط�اء مهام التنفيذ 
لش�ركات اهلي�ة غير مهني�ة، كم�ا ادت الى 

تخريب االراضي الصالحة للزراعة”.
تتمة ص3

مطالبة بإحالة عقد مرشوع 
الكفل االروائي اىل النزاهة

ــة..  ــم ــج ــس ــن ـــة امل ـــوم ـــك احل
ـــة ! ـــاق ـــع ـــــــــرى امل واألخ

كــردستــان تطــالـب بحـــصـة
مـن صـفـــقــــات الســــالح !!
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للحديث بقية.. 

دائـرة التقاعـد 
العامـة.. وساعـات املحــن !!

ص12

              المستقبل العراقي/ خاص  
كش�فت مصادر سياس�ية وأمنية مطلعة 
أن هنال�ك حمل�ة كبيرة تخطط لش�نها تركيا 
وقطر ض�د العراق بدفع عناص�ر وخاليا من 
تنظيم »القاعدة« لش�ن حملة هجمات بطرق 
تكتيكية متنوعة في س�ياق إفش�ال أي نجاح 

او تحسن امني او خدمي.
تصريح�ات  ف�ي  أوضح�ت  المص�ادر 
ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن المش�كلة تتمثل 
في بعض نقاط الضع�ف والوهن التي تتخلل 

األجه�زة األمني�ة، وحال�ة االس�ترخاء التي 
تتحق�ق بع�د كل نج�اح امن�ي تحقق�ه تل�ك 
األجهزة، إضافة إلى ما يمكن تس�ميته غياب 
الس�تراتيجية الواضحة في ض�رب وتجفيف 
منابع اإلرهاب.وتابعت المصادر أن هنالك ما 
يشبه العزلة المعلوماتية تغلف مكاتب بعض 
المس�ؤولين وقادة األمن حي�ث يجهدون في 
سبيل تامين وضعهم الخاص وامن عائالتهم 
مصادره�م  ويجن�دون  الش�خصي  وأمنه�م 
امني�ا  لتحركاته�م  متع�ددة  دوائ�ر  لتأمي�ن 

ومعلوماتيا، وال يعيرون الوضع االمني العام 
اهتماما بقدر الذي يعيرونه ألمنهم الشخصي 
وام�ن عائالته�م وبالتالي فان مكت�ب القائد 
الع�ام مدعو إلعادة النظر في ترتيب القيادات 
األمني�ة والمخابراتي�ة واالس�تخباراتية وإال 
ف�ان الهجم�ات التي تدف�ع بها تركي�ا وقطر 
والس�عودية باتجاهنا لن تتوقف وستس�تمر 
الس�يما وان موس�م عيد األضح�ى قد اقترب 
والقاعدة على وشك تنفيذ عمليات نوعية في 

هذا التوقيت، بحسب تلك المصادر.

حمور أنقرة ـ الدوحة يعد هلجامت إرهابية جديدة

إقــالة »الشبيبي«.. وتعيــني »تركي« حمافظًا 
للبنـــك املــركــزي
ص2

ص20

أزياء املوظفات: 
زخارف وألوان.. والعباءات 

لـ »إخفاء السمنة« 
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

نعاني من قلة انس�جام وتعاون في ش�تى 
المس�تويات التي ج�رت عليها عملية تش�كيل 
الحكومات العراقية و سجل القادة السياسيون 
فش�ا واضحا في توجيه المعنى وتأطر المبنى 
الخ�اص بالش�راكة الوطنية وس�اقوا لنا مثاال 
جزئيا يتحدث عنها في إطار عاقة وزير بوزارة 
او رئي�س وزراء بمجموع�ة من المس�تقدمين 
للوزارات العراقية بغي�ة النهوض بواقع خدمي 
وسياس�ي واقتصادي وامني ال يستقيم أمره اال 

بشراكة حقيقية!.
ال�ذي ح�دث أن الش�راكة الوطني�ة بقي�ت 
حبيسة الجدران ال يطرق بابها احد وهي كنص 
سياس�ي قاعدة صالحة للنه�وض بواقع دولة 
طموحة تش�تغل بمواردها الذاتية وتفيض من 
ميزانيتها االتحادية ما يسعف بقية األقاليم في 
اس�تكمال مش�وار إقامة الدولة الوطنية وعدم 
االلتف�ات الى خلف الص�ورة الس�وداء القاتمة 
الت�ي جبل�ت عليه�ا الدول�ة العراقية لتس�عين 
س�نة خلت..ما حدث  ان الش�راكة تطورت الى 
ما يش�به التفرد فصار الش�ريك متفردا يشتغل 
بآليات فاس�دة وأخ�رى وافدة وثالث�ة تخاصم 
المنطق الدس�توري العام ف�ي الدولة!.كل الذي 
يج�ري اآلن ال عاق�ة ل�ه بالص�ورة الحقيقية 

تح�ددت مفرداته�ا  الت�ي  الوطني�ة  للش�راكة 
وتوضحت مفاهيمها ف�ي الطابع الديمقراطي 
الذي رس�خته التجرب�ة الديمقراطية األمريكية 
بعد س�قوط النظ�ام في 9 نيس�ان 2003 وكل 
الذي يحدث خطابات على المنصة ومطارحات 
فكري�ة للغلبة والتب�اري والتنافس وإظهار كل 
كتل�ة او ح�زب سياس�ي قدرت�ه الخطابي�ة او 
السياسية في اعتناق مذهب الشراكة والتلويح 
ب�ه في الس�اعة التي يحدث فيها انش�قاق بين 
طرف�ي معادل�ة الحك�م "العراقي�ة والقانون" 
او"المجل�س األعل�ى والقان�ون" او مكون�ات 
التحال�ف الوطن�ي باعتباره�ا هي الت�ي تقود 
الحكومة العراقية المس�ماة بحكومة الشراكة 
الوطنية!.ليس�ت هنالك حكومة شراكة وطنية 
وكل المش�اركين فيه�ا كتل وأحزاب سياس�ية 
وشخصيات مستقلة تتحدث بلغة نابية وشاتمة 
عنه�ا ألنها لم تأت هكذا س�هلة يس�يرة تحمل 
ب�ذور حياتها معها إنما تش�كلت وف�ق معايير 
وقيم وتوافقات ما انزل الله بها من سلطان أما 
الذي يدفع ثمن وجود هذه الشراكة المستحيلة 
فه�و الش�عب العراقي عب�ر هذا الب�طء الكبير 
وغياب الكفاءة ف�ي إدارة مجالس المحافظات 
وال�وزارات والخدم�ات والكهرباء وم�ا الى ذلك 
م�ن قائم�ة مآس�ي الش�راكة الوطنية!.كي�ف 
يمكن إرس�اء قيم الشراكة الحقيقية ونبني من 

خالها حكومة منس�جمة والتخوين قائم على 
قدم وس�اق والرطانة السياسية تجرف أمامها 
األخض�ر واليابس والخافات ل�ن تنتهي مادام 
زعيم الكتلة يصر على مواقفه من الزعيم اآلخر 
ال�ذي لديه إصرار في تحقيق أهدافه االنتخابية 
اكب�ر بكثي�ر م�ن إص�رار األول.. كي�ف يمكن 
تحقيق العدال�ة االجتماعية بي�ن الناس ونحن 
منغمس�ون في ش�راء المعدات العسكرية من 
دون أن نلتف�ت لحجم الهوة السياس�ية وغياب 

الثقة بين الفرقاء؟!.
ما يجري أن المسألة تتعدى الحدود وتمزق 
الحج�ب وترتدي ثوب العزاء وتقس�م المجتمع 
ال�ى "ضد ومع" وتحول البل�د الواحد الى بلدان 
والوطن المش�ترك إل�ى أوط�ان وال احد يلتفت 
لمعنى الش�راكة الحقيقية س�واء الموجودون 
ف�ي الحك�م المباش�رون او الذي�ن ينتظ�رون 
بع�ض المكاس�ب الت�ي يتفض�ل فيه�ا عليهم 
قادة االجتماع الوطني وال س�بيل لهذه الشراكة 
إال بفه�م المعن�ى واالش�تغال عليه�ا بمعايير 
مجتمعي�ة باعتباره�ا جزءا م�ن منظومة قيم 
وطني�ة وديمقراطي�ة وليس�ت ثوب�ا نفصل به 
الحكومة المنتخبة بالتوافق وليست المعروضة 
أم�ام الرأي العام الوطني كم�ا جرت العادة في 
البل�دان التي تفه�م الش�راكة الوطني�ة ..على 

أصولها!.

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف رئيس بعثة األم�م المتحدة مارتن 
كوبل�ر أمس عن وجود أربع�ة خيارات إلجراء 
االنتخاب�ات في كركوك, ف�ي حين نفى وجود 
اتفاقات س�رية أبرمته�ا المنظمة الدولية مع 
اي ط�رف ف�ي ه�ذا الجانب. وق�ال كوبلر في 
مؤتم�ر صحاف�ي بمدين�ة كرك�وك إن "األمم 
المتح�دة ليس�ت لديه�ا اتفاق�ات س�رية مع 
اي ط�رف بخص�وص قضي�ة االنتخابات في 
كركوك", مبين�اً أن "الهدف من زيارة المدينة 
لمناقش�ة االنتخاب�ات مع ممثل�ي المكونات 
وش�رح موق�ف المفوضي�ة الجدي�دة لألعداد 
النتخاب�ات في كرك�وك". وأوض�ح أن "هناك 
أربعة خيارات مطروحة إلجراء االنتخابات في 

كركوك, أولها إجراء العملية تزامناً 
م�ع انتخابات إقليم كردس�تان 
الع�راق, او إجراؤها في موعد 
واح�د م�ع باق�ي محافظات 
العراق وتشمل حتى انتخابات 
او  اإلقلي�م,  دون  او  اإلقلي�م, 
ان تكون هن�اك انتخابات في 

كركوك منفصلة عن باقي 

أن  إل�ى  الفت�اً  المحافظ�ات"، 
المقبل�ة  كرك�وك  "انتخاب�ات 
تعد مهمة ألنه�ا اول انتخابات 
من�ذ االنس�حاب األمريك�ي من 
األمين  مبعوث  الع�راق".وكان 
ف�ي  المتح�دة  لألم�م  الع�ام 
العراق مارتن كوبلر وصل, أمس 
إلى كرك�وك بهدف بح�ث موضوع 
األط�راف  ممثل�ي  م�ع  االنتخاب�ات 
المحافظ�ة  ف�ي  السياس�ية 
والتقى فور وصوله مع 
محافظه�ا ث�م مع 
الكردي�ة  الكتل�ة 
لها  ينتم�ي  التي 

المحافظ.

          المستقبل العراقي/ خاص  
 

ق�ال مص�در دبلوماس�ي مطل�ع أن “فرنس�ا انضم�ت الى 
معسكر تركيا وقطر والس�عودية”، الفتاً إلى أنها “توفد عناصر 
م�ن مخابراته�ا بصيغ وأقنعة كثي�رة الى الع�راق ليؤمنوا دعما 

لوجس�تيا للجه�د الثاثي”.وأك�د المصدر الذي فض�ل عدم ذكر 
اس�مه، في تصريح ل�”المس�تقبل العراقي” أن فرنس�ا “تسعى 
لترتي�ب أوراق عراقي�ة جديدة تختلف عن الت�ي أعدتها أميركا”، 
منوِّهاً بأن “الس�احة العراقية ستش�هد صيغا جدي�دة بإمضاء 

فرنسي”.

احلكومة املنسجمة.. واألخرى املعاقة !

               بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف وزير العدل حس�ن الش�مري عن مطالبته لرئاس�ة مجلس الوزراء 
المتمثلة برئيس الوزراء نوري المالكي بتصحيح الثغرات القانونية التي يستفيد 
منها بعض اإلرهابيين في تأخير تنفيذ حكم اإلعدام لكنها لم تستجب لمطالبته. 

ونقل بيان، تلقت "المستقبل العراقي" نسخة منه، 
ع�ن الوزير قوله "هناك ثغرات قانونية مش�خصة 
ومثبته يستغلها ويستفيد منها بعض اإلرهابيين 
في تأخي�ر تنفيذ حك�م اإلعدام"، مضيف�اً "لقد 
طالب�ت رئاس�ة مجلس ال�وزراء بتصحي�ح تلك 

الثغ�رات القانوني�ة الت�ي يس�تفيد منها 
اإلرهابيون ولكنها لم تس�تجيب لها 

كم�ا أنها ل�م ترفع تل�ك المطالبة 
الى البرلمان".وذكر بيان الهيئة، 

وهي التي نظمت حملة المليون 
توقيع لتنفيذ أحكام القضاء 

بينها أحكام اإلعدام، 
إن "وفداً من هيئة 

ص�وت الضمائ�ر 
التقى  المس�تقلة 

بوزير العدل حس�ن الشمري 
وبح�ث مع�ه المعوقات الت�ي تؤخر 

تنفي�ذ أح�كام القض�اء باإلرهابيين"، 
مش�يرا ال�ى ان "الوزي�ر وع�د الهيئة 
بتنفيذ حكم اإلع�دام باإلرهابيين عند 
اكتم�ال اإلج�راءات المتبع�ة بحقهم 

وانه لن يؤخر اي ملف يرفع إليه".

               بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت مصادر أمنية وطبية في اليمن أمس عن مقتل مستشار عسكري 
عراق�ي للجيش اليمني برتبة عميد يدعى خالد الهاش�مي في أحدث هجوم 
في إطار سلس�لة م�ن جرائم القتل الت�ي تحمل العامات الممي�زة لتنظيم 
القاع�دة. وكان الهاش�مي عض�واً في فري�ق مهمته إع�ادة هيكلة الجيش 
اليمني بعد االنتفاضة الش�عبية التي أطاح�ت بالرئيس علي عبد الله صالح 
في ش�باط. وقال مصدر أمني إن الهاشمي قتل بالرصاص قرب مبنى تابع 
لجه�از المخابرات الخارجية في العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفاً أن "هذه 
العملي�ة ش�به متطابقة مع اغتيال مس�ؤول األمن في الس�فارة األمريكية 

وتحمل بصمة تنظيم القاعدة".
وق�ال مص�در حكوم�ي إن الهاش�مي كان واح�داً بين عدد م�ن خبراء 
الجي�ش العراقي الذين اس�تعانت بهم حكومة صنعاء بع�د اإلطاحة بنظام 

صدام عام 2003.

             بغداد/ المستقبل العراقي

اظهر اس�تطاع أجراه مرك�ز المعلومة للبحث 
والتطوير أن النظام السياس�ي في العراق لم يشهد 
تحوال ديمقراطيا، وفيما بين أن 60% من المشاركين 
يرون أن مجل�س النواب لم يقم بدوره الرقابي على 
عمل الحكومة. ويشير االس�تطاع الذي شارك فيه 
2403 أش�خاص يمثل�ون نخب�ة م�ن المجتمع في 
محافظات بغداد واربيل وصاح الدين واالنبار وبابل 
والنجف والديوانية وميس�ان وذي قار والبصرة إلى 
أن 58.7%  م�ن المش�اركين يعتق�دون أن النظ�ام 
السياس�ي ف�ي العراق ال يش�هد تح�وال ديمقراطيا 
أو يش�هده بدرجة قليلة، في حين يعتقد 57.8% أن 
التش�ريعات البرلمانية غير مع�ززة لعملية التحول 
الديمقراطي أو معززة بدرجة قليلة، كما يعد %50.7 

أن منظم�ات المجتمع المدني ل�م تأخذ دورها في 
عملية التحول الديمقراطي أو أخذت بدرجة قليلة". 
ويوضح االستطاع أن "56% يعتقدون أن األحزاب لم 
تأخذ دورها في عملية التحول الديمقراطي أو أخذت 
بدرج�ة قليلة، كما ي�رى 60% من المس�تجيبين أن 
مجلس النواب لم يقم بدوره الرقابي على الحكومة، 
فيم�ا يعد 36.5% م�ن المس�تجيبين أن البرلمان ال 
يق�وم بدوره ف�ي التواصل م�ع المواطنين". ويبين 
االس�تطاع أن "61% يعتق�دون أن مب�دأ المس�اواة 
ف�ي حق�وق المواطنين بغ�ض النظر ع�ن االنتماء 
الدين�ي غير مطبق أو مطبق بدرجة قليلة، كما يرى 
أكث�ر من 60% من المس�تجيبين أن الفرد ال يحصل 
عل�ى معامل�ة عادلة ف�ي دوائ�ر الدول�ة أو يحصل 
وبدرج�ة قليل�ة، فيما يع�د 50% من المس�تجيبين 
بأنهم ال يستطيعون انتقاد سياسات الحكومة عبر 

التظاه�ر واالعتصام خوفا من التعرض لاعتقال أو 
المضايقة". ولفت االس�تطاع إلى أن "54% توقعوا 
أن القضاء غير مستقل أو انه مستقل ولكن بدرجة 
قليلة، كما اعتبر 48.1% أن الفوضى تستمر وتبقى 
الديمقراطي�ة دون تطبيق، إال أن 55% من المجتمع 
ال يثق�ون إطاق�ا بالق�وات األمني�ة أو يثق�ون بها 

قليا". 
يش�ار إل�ى أن منظم�ة هيومن رايت�س ووتش 
حذرت ف�ي تقرير صدر في ال�22 من كانون الثاني 
2012، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية 
من جديد بالرغ�م من التح�والت الديمقراطية التي 
تش�هدها المنطقة منذ مطلع الع�ام 2011، وفيما 
انتقدت واش�نطن لتركها "نظام�اً يقمع الحريات" 
بعد انس�حاب قواتها، أكدت أن الع�راق ما يزال من 

أكثر األماكن خطورة في العالم على الصحفيين.

الشمري: ثغرات قانونية تؤخر 
تنفيذ اإلعدام باإلرهابيني

مقتل مستشار عسكري عراقي 
للجيش اليمني يف هجوم إرهايب

             بغداد/ المستقبل العراقي

عينت الحكومة عبد الباسط تركي رئيس ديوان 
الرقابة المالية، محافظا مؤقتا للبنك المركزي ليحل 
مكان المحافظ س�نان الشبيبي الذي أقالته، مشيرة 
إل�ى أن اإلقال�ة جاءت ف�ي اثر أمر قضائي بس�حب 

يده.
وأفاد المستش�ار اإلعامي لرئيس الوزراء نوري 
المالكي، علي الموسوي إن مجلس الوزراء قرر أمس 
إقالة محافظ البنك المركزي بعد تحقيق أجرته لجنة 

برلمانية في اتهامات بالفساد داخل البنك.
وأضاف إن "مجلس ال�وزراء صوت على تكليف 
عب�د الباس�ط تركي رئيس دي�وان الرقاب�ة المالية، 
إلدارة البنك المركزي حتى إش�عار آخر"، مضيفا أن 
القضاء "قرر س�حب يد" سنان الشبيبي، المحافظ 
الحالي للبن�ك المركزي.وأوضح مستش�ار المالكي 
أنه "بع�د تذبذب س�عر صرف الدينار ش�كلت لجنة 
في مجل�س النواب للتحقي�ق برئاس�ة نائب رئيس 
المجلس قصي السهيل... وبعد تحقيقات مطولة... 

وجدت تقصيرا من قبل محافظ البنك وآخرين".
وتابع أن اللجنة رفعت تقريرها الى هيئة النزاهة 
الرس�مية الت�ي تعنى بمكافحة الفس�اد ف�ي دوائر 
الدولة والتي "قررت س�حب يد الش�بيبي وآخرين"، 
مضيفا ان�ه "عندما أصبحت الحكوم�ة أمام الواقع 
ق�ررت تعيين ش�خصية حازت على ش�به إجماع". 
وكان محافظ البنك المركزي س�نان الش�بيبي الذي 
يتولى منصبه منذ 2003 قال في اتصال مع فرانس 
برس من طوكيو قبل يومين "ال أعرف شيئا عن هذا 
األمر وان شاء الله لن تكون هناك مذكرات توقيف".

وشهد س�عر صرف الدوالر في نيسان أعلى مستوى 
له أمام الدينار منذ نحو أربع س�نوات في األس�واق 
المحلي�ة وه�و 1320 دينارا ل�كل دوالر، بعد أن كان 

مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدوالر الواحد.
 وقال الشبيبي حينها لفرانس برس إن "األوضاع 
السياس�ية غير المس�تقرة نس�بيا في الع�راق وفي 
المنطق�ة المحيطة أوجدت طلبا كبي�را على الدوالر 
ما أدى الى ارتفاع س�عر صرف هذه العملة مؤخرا"، 
في إش�ارة خصوصا إلى إيران وس�وريا والعقوبات 
المفروضة على هذين البلدين. وكان المتحدث باسم 
هيئ�ة النزاهة حس�ن عات�ي ابلغ فران�س برس في 
وقت س�ابق إن الهيئة اس�تلمت "ملفا خاصا بالبنك 

المركزي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية والتحقيق 
ج�ار حاليا".وق�ال ب�دوره رئي�س لجن�ة النزاه�ة 
البرلماني�ة بهاء االعرجي في تصريح لفرانس برس 
أن "مذك�رات قبض صدرت لكن ل�م تصدر مذكرات 
منع سفر"، مشيرا إلى أن عدد مذكرات التوقيف بلغ 

"ثاثين مذكرة تشمل محافظ البنك ونائبه".
وقال مسؤول في وزارة العدل أن مجلس القضاء 
األعل�ى هو المس�ؤول ع�ن إصدار مذك�رات توقيف 
مماثل�ة. من جهتها، انتقدت كتل�ة األحرار النيابية، 
التابع�ة للتي�ار الص�دري، م�ا وصفت�ه اس�تهداف 

الحكومة للبنك المركزي.
وق�ال القي�ادي ف�ي الكتل�ة، أمي�ر الكناني، إن 
"محافظ البنك المركزي س�نان الش�بيبي شخصية 
وطنية ومهنية ويتمتع بالنزاهة، لكن هناك محاوالت 
يراد منها الس�يطرة على الهيئات المس�تقلة، وكان 
آخ�ر معقل صمد أم�ام نف�وذ الحكومة ه�و البنك، 
ولألس�ف الش�ديد س�قط بيده�ا"، على ح�د قوله. 
وأضاف انه "في حال تقديم مرش�حين إلدارة البنك، 

فمن المؤكد سيكونون من ائتاف دولة القانون". 
المكلف�ة  النيابي�ة  اللجن�ة  وكان مص�در ف�ي 
بالتحقيق في عمليات الفس�اد وغس�يل األموال في 
البن�ك المركزي كش�ف لوكالة "اين"، ع�ن مطالبة 
محاف�ظ البن�ك س�نان الش�بيبي لرئي�س ال�وزراء 
ن�وري المالك�ي بإقالة أربع�ة من المس�ؤولين في 
البن�ك متورطين بعمليات فس�اد. وذكر المصدر، أن 
"الش�بيبي طلب من المالكي قبل ثاث سنوات إقالة 
أربعة من المدراء ف�ي إدارة البنك المركزي، لكونهم 
مس�ؤولين عم�ا يج�ري من فس�اد في البن�ك، لكن 
األخير رفض ه�ذا الطلب"، مضيف�اً إن "أحد قضاة 
التحقي�ق اص�در آنذاك مذك�رة بإلق�اء القبض على 
الش�بيبي دون معرفة األس�باب، لكن حال من دون 
ذل�ك تحرك م�ن قبل بعثة األمم المتح�دة في العراق 
والس�فارة األمريكية ببغ�داد، باإلضاف�ة الى تدخل 
رئاس�ة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياس�ية، 
ومطالبته�م رئي�س مجلس القض�اء األعلى مدحت 
المحم�ود بالتدخ�ل، وال�ذي ل�م يك�ن يعل�م بأم�ر 
االعتق�ال"، مش�يرا إلى أن "رئي�س مجلس القضاء 
األعل�ى، وبعد علم�ه بالموضوع، أصدر أم�را بإلغاء 
أمر إلقاء القبض ووب�خ القاضي الذي أصدره وقرر 
معاقبت�ه، عاداً اعتقال محاف�ظ البنك المركزي بأنه 

يؤثر في سيادة البلد".

إقالة "الشبيبي".. وتعيــني "تركــي" حمـافظًا 
للبنــك املركــزي

كوبلر: ال اتفاقات رسية بشأن انتخابات كركوك

املخابرات الفرنسية تؤمن الدعم اللوجستي مللف 
االرهاب يف بغداد

استطالع: العراق لـم يشهد حتوالً ديمقراطيًا !!
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العراقي
   بغداد / المستقبل العراقي

قررت األمانة العامة لمجلس الوزراء زيادة عدد اللجان الفرعية والمكاتب الساندة للجنة المركزية لتعويض 
متضرري العمليات االرهابية واألخطاء العس�كرية لحس�م ملف التعويضات. وقال مس�ؤول اإلعالم والعالقات 
للجن�ة المركزية جاس�م العريبي في بي�ان صحفي أمس إن “الهدف م�ن زيادة عدد اللج�ان الفرعية والمكاتب 

لغرض استالم معامالت المتضررين وترويجها باليات سريعة وصرف التعويضات المقررة لهم”. 
وأض�اف انه “ت�م افتتاح لجن�ة تعويض ثالثة ف�ي محافظة صالح الدي�ن خاصة بتعوي�ض المتضررين في 
قضائي بلد والدجيل، وكذلك افتتاح مكتب الستالم طلبات التعويض في قضاء طوز خورماتو، كما شكلت اللجنة 
المركزية مكتب الس�تالم طلبات تعويض المتضررين جراء العملية اإلرهابية في قضاء علي الشرقي بمحافظة 
ميسان، وكذلك لجنة إسناد في محافظة بغداد في ناحية أبو الجدايل إضافة إلى اللجان الفرعية األربعة العاملة 

في محافظة بغداد، ولجنة تعويض ثالثة في قضاء تلعفر في محافظة نينوى”.
 يذكر إن اللجنة المركزية عملت ب�16 لجنة فرعية حال بدء عملها في تموز 2011 توزعت بواقع لجنة فرعية 

لكل محافظة بضمنها لجنتان في بغداد.

زيادة عدد لجان تعويض متضرري العمليات االرهابية واألخطاء العسكرية
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     المستقبل العراقي / خاص  
ليس من المس�تغرب أن تت�م ترقية مدير عام 
الى مستش�ار وزي�ر بعد أن يمضي فت�رة منصبه 
كمدي�ر ع�ام يخوض فس�اداً ف�ي أم�وال الدولة. 
وه�ذا ما حصل مع صالح خضير عبود، مدير عام 
الش�ركة العامة لموانئ العراق سابقاً، ومستشار 
وزي�ر النق�ل حالياً. لق�د وجد ص�الح خضير في 
تس�نمه منصب مدير عام ش�ركة الموانئ فرصة 
س�انحة لتحقيق منافعه الش�خصية وخلق ثروة 
طائل�ة بط�رق أقل م�ا يمك�ن أن يقال عنه�ا أنها 
غير مش�روعة. صالح خضير يمتلك اآلن خمس�ة 
من�ازل كبيرة جداً ف�ي محافظة البص�رة، أحدها 
ف�ي منطق�ة الجزائ�ر بنت�ه ش�ركة بريطانية له، 
واآلخر ف�ي جيكور الى جان�ب 30 دونما زراعيا، 
وبي�ت ف�ي منطق�ة الطويس�ة،ومنزلين آخري�ن 
ف�ي مناطق متفرق�ة م�ن البص�رة، ويمتلك فيال 
ف�ي اإلمارات العربية المتح�دة، فضالً عن ماليين 
ال�دوالرات التي جناه�ا من منصبه الس�ابق، وما 
زال يجنيها من منصبه الحالي، بش�هادة مسؤول 
متابع�ة مرس�ى زوارق الف�او ورصي�ف المعامر 
الس�ابق عبد الحسين ش�وزلي حس�ين، الذي هو 
على اطالع تام بكل نش�اطات صالح المش�بوهة. 
وصالح خضي�ر ال ينهش المال الع�ام بمفرده، إذ 
يقول شوزلي ل�”المستقبل العراقي” إن له ساعداً 
أيمن�اً اس�مه س�نان ثامر يوس�ف، وه�و موظف 
حكومي وكان يملك محالً اس�مه محل “القطان” 
لتج�ارة المح�ركات المس�تعملة، وكان محكوماً 
بالس�جن لمدة س�نتين في عه�د النظام الس�ابق 

بتهم�ة تهري�ب الكاز، كا انه س�جن لس�نة كاملة 
من قبل الس�لطات الكويتية في سنة 2005 بتهمة 
تهريب الكاز أيضاً.صالح وس�نان تربطهما عالقة 
ش�خصية تمتد منذ زمن النظام المباد وحتى هذا 
الي�وم، وقد ت�وج صالح ه�ذه العالق�ة بصفقات 
فاس�دة ومخالفة للقانون أبرمها مع صديقه في 
الفس�اد س�نان، عندما تس�نم منص�ب مدير عام 
الش�ركة العامة لموانئ العراق في 2006/4/24، 
وأب�رز تلك الصفقات صفقة تقطي�ع الغوارق في 
ش�ط العرب وبيعه�ا الى جهات خارجي�ة، ضارباً 
بذلك عرض الحائط توجيه األمانة العامة لمجلس 
الوزراء ال�ذي عممته على جميع الوزارات بتاريخ 
2004/12/29، وال�ذي يؤكد على “عدم بيع مادة 
السكراب إلى التجار أو أية جهة أخرى من القطاع 
الخاص وألي س�بب كان”. كما أكد على “ضرورة 
قي�ام الوزارات بتس�ليم مادة الس�كراب الفائضة 
ع�ن حاجتها وب�دون بدل ال�ى الش�ركات العائدة 
ال�ى وزارة الصناعة والمع�ادن “الحديد والصلب، 
الصمود، النصر، الشهيد، الصناعات الميكانيكية”. 
تجاه�ل صالح هذا التوجي�ه، مثلما تجاهل قانون 
انضب�اط موظف�ي الدول�ة رقم 14 لس�نة 1991، 
ال�ذي ال يجيز للموظ�ف الحكومي االش�تراك في 
المزاي�دات والمناقص�ات، وأب�رم صفق�ة خل�ف 
الكوالي�س، وم�ن دون اإلعالن عنه�ا في الصحف 
اليومية، مع المقاول س�نان ثامر يوس�ف، صديق 
العمر والفس�اد، ويتضمن العق�د 7 غوارق بقيمة 
95 ملي�ون دين�ار، وه�ذه الغ�وارق الس�بعة تقع 
ضمن المنطقة الممتدة من جسر خالد الى رصيف 

المعام�ر من ش�ط العرب. وإذا ما علمنا إن س�عر 
الرفاس المس�تعمل الواحد يبلغ سعره في السوق 
60 أل�ف دوالر، وإن ل�كل غارق�ة رفاس�ين، ف�إن 
السعر اإلجمالي للرفاسات ال�14للغوارق السبعة 
سيصل الى 840 ألف دوالر، أي ما يزيد على ال�976 
مليون دينار في الوقت الحالي، وبحسابات اليوم، 
فمعنى ذلك إن 881 مليون دينار ذهبت الى جيوب 
صالح خضير وسنان ثامر ومن اشترك معهم في 
الصفق�ة، أحدهم المش�اور القانون�ي محمد عبد 

الرضا الس�هالني، بحس�ب ما يذكر عبد الحس�ين 
شوزلي ل�”المستقبل العراقي”.

وأخذت هذه الصفقة مجراها حتى بعد أن صدر 
قرار مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 2008، والذي 
ش�دد على أن يقتص�ر تعامل ش�ركة الموانئ مع 
الغوارق على انتشالها في القنوات المالحية بمياه 
الخليج، والتريث في انتشالها من مياه شط العرب 
الس�تمرار المفاوض�ات بهذا الش�أن م�ع الجانب 
اإليراني. ويقول شوزلي “صدر قرار ال تقطيع وال 

انتشال للغوارق، وبصفتي مسؤول متابعة مرسى 
زوارق الفاو ورصيف المعامر، فإن إحدى الغوارق 
تقع تحت نطاق مس�ؤوليتي. صالح لم يلتزم بهذا 
القرار، وسنان استمر بتقطيع الغوارق، وباع قطع 
الغ�وارق الى جه�ات خارجية بأس�لوب التهريب. 
الغوارق يأخذون منها األش�ياء الثمينة، كالرفاس 
والمكائن”. وأشار إلى إن “غوارق رصيف المعامر 
كان فيه�ا حت�ى س�بائك نح�اس”. وقال “س�نان 
باع م�واد قطعها م�ن غارقة واح�دة في رصيف 

المعامر بمبلغ مليار و350 مليون دينار”. وأضاف 
“س�لمت الملف س�نة 2007 للنزاهة، لكن النزاهة 
ف�ي البصرة مثلث برم�ودا، اختف�ت الملفات ولم 
يت�م النظر فيه�ا”. وتابع “ص�الح يمتلك عالقات 
واس�عة مع موظفين في هيئ�ة النزاهة ومجلس 
المحافظة السابق، إذ كانت تربطه عالقات وطيدة 
م�ع مدير مكت�ب محافظ البصرة الس�ابق ومدير 
مكتب رئيس مجلس المحافظة الس�ابق، كما كان 
مدعوماً من وزير النقل السابق عامر عبد الجبار”. 
وقال إن “وكيل الوزير في حينها قال إن الشركات 
المتعاقد معها النتشال الغوارق تلكأت في عملها، 
والحقيقة إن س�نان ال يمتلك ش�ركات متخصصة 
النتش�ال الغوارق، فه�و مجرد موظ�ف حكومي 
ومه�رب كاز وكان يمتلك محالً لتجارة المحركات 
المس�تعملة، وليس له أي خبرة في هذا المجال”. 
وأكد شوزلي إن سنان “ما زال يحصل على العقود 
م�ن ش�ركة الموانئ، وقب�ل أيام رأيته ف�ي ميناء 
الفاو يقوم بتقطيع الغوارق. لم يحاسبه احد ولم 
يقاضيه أح�د، ولدي صور ووثائق تثبت صحة كل 
ما أقول”.وتبل�غ أعداد الغ�وارق الموجودة حاليا 
أكثر من 80 غارقا، تمتد من جسر خالد في شمال 
مين�اء المعقل، الى نهاي�ة الميناء العميق في قناة 
خور عبد الله، حتى خ�ور الزبير، وهي على أنواع 
وأحجام مختلفة، منها غوارق يصل وزن الواحدة 
منها ما بين عش�رة آالف الى أربعة عشر ألف طن 
ف�ي مجرى ش�ط الع�رب، وبعضها ب�وزن 200- 
2100 طن، وف�ي الممرات المالحية األخرى يصل 

ارتفاعها ما بين 20-30م وبطول 150م.

املصاحلة تدعو اىل حسم رئاسة 
هيئة املساءلة
            بغداد/ المستقبل العراقي

المصالح�ة  لجن�ة  دع�ت 
البرلمانية  الوطنية والمس�اءلة 
حس�م  ال�ى  السياس�ية  الكت�ل 
موضوع رئيس هيئة المس�اءلة 
والعدال�ة ونائب�ه. وق�ال رئيس 
الوطني�ة  المصالح�ة  لجن�ة 
والمس�اءلة البرلماني�ة النائ�ب 

قيس الش�ذر في تصريح صحفي أم�س انه “يجب على 
الكت�ل ان تحس�ب حس�اب مصال�ح المواطني�ن ونأمل 
ان يت�م االنتهاء م�ن الموضوع في اقرب وق�ت لتعلقه 
بمصال�ح المواطنين”. واكد الش�ذر أن “هذا الموضوع 
يتعلق بمصالح مواطني�ن عراقيين حيث هناك اكثر من 
120 ال�ف معاملة معطلة من حجز األموال والعودة الى 

الوظيفة”. 
وتابع إن “اللجنة قامت باس�تدعاء هيئة المس�اءلة 
والعدالة الس�باعية وتم ابالغه�م ان القانون  ينص على 
ان الهيئة ال تمارس اعمالها اال بعد انتخاب رئيس ونائب 
له وتت�م المصادقة علي�ه من قبل مجل�س النواب وهو 
امر قانوني وعلى هذا االس�اس اتفقنا ان يعقد اجتماع 

الختيار الرئيس ونائبه بشكل ديمقراطي. 
وأوضح الش�ذر أن “قسما من الكتل السياسية أبدت 
اعتراضها وذكرت ان رئاسة الهيئة ليست من استحقاق 

كتلة معينة وإنما كتلة اخرى”.

كردستان تطالب بحصة من صفقات السالح !!

أكثر من 13 ألف جندي أمريكي يف العراق

مطالبة نيابية بإحالة تعاقدات مرشوع الكفل االروائي اىل النزاهة الكردستاين: حل جملس النواب
 ال خيدم املواطنني

          بغداد/ المستقبل العراقي 
 ذك�ر عض�و كتل�ة الفضيلة النائ�ب حس�ين المرعبي ان 
التحال�ف الوطني مص�ر على إلغاء الم�ادة 12 من قانون 

االتصاالت والمعلوماتية قبل التصويت عليه. 
وقال المرعبي، أمس ان “قانون االتصاالت والمعلوماتية 
من القوانين المهمة التي سوف تدعم االقتصاد العراقي”، 
مضيفاً ان “واردات هذا القانون ستضاهي واردات النفط 
العراقي، لذا يجب أن يكون هذا القانون محبك وبعيدا عن 

األخطاء”.
وبي�ن المرعب�ي ان التحالف الوطني ما ي�زال مصرا على 
إلغ�اء الم�ادة 12 القانون ألنها تتيح ع�ودة الواردات إلى 

الشركات الخاصة بنسبة اكبر من الحكومة.

الوطني يرص عىل إلغاء مادة
 من قانون املعلوماتية

                 بغداد/ المستقبل العراقي
م�ا ت�زال صفق�ة الس�الح الت�ي 
أبرمها رئيس ال�وزراء نوري المالكي 
م�ع التش�يك وروس�يا تثي�ر زوبع�ة 
سياس�ية، لك�ّن الزوبع�ة ه�ذه المّرة 
تنتقل إل�ى اإلقليم، حيث أكدت النائبة 
ف�ي االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 
أن  الثالث�اء،  أم�س  الطالبان�ي،  آال 
صفقات عقود األس�لحة التي وقعها 
رئي�س الحكومة ن�وري المالكي مع 
الحكومتين الروسية والتشيكية تثير 
مخاوف الكرد والعرب السنة، مطالبة 
في الوقت نفس�ه بشمول البيشمركة 

بها.
وقالت الطالبان�ي إن “من يالحظ 
أنواع األس�لحة ف�ي الصفق�ات التي 
م�ع  العراقي�ة  الحكوم�ة  وقعته�ا 
أس�لحة  تتضم�ن  روس�يا وتش�يكيا 
ثقيلة، تستخدم في الصحراء وأخرى 
ف�ي الجب�ال”، معتبرة أن “األس�لحة 
الصحراوية تثير مخاوف السنة وهذا 
م�ن حقه�م، واألس�لحة الجبلية تثير 

مخاوف الكرد وهذا من حقنا”.
األس�لحة  أن “صفق�ة  وأضاف�ت 
في ه�ذا الظ�رف ال يراع�ي األوضاع 
بي�ن  أص�اًل  المتأزم�ة  السياس�ية 
األطراف السياسية”، مضيفة أنه “إذا 
كان ش�راء األس�لحة يأت�ي لمحاربة 
اإلرهاب فيجب أن تش�مل البيشمركة 
“التحال�ف  أن  مؤك�دة  أيض�اً”،  به�ا 
الكردس�تاني ضد ه�ذه الصفقات في 
الوقت الحاضر، خصوصاً أن مش�كلة 
المناط�ق المتن�ازع عليه�ا ل�م تح�ل 
بعد”، مطالبة ب�”إعادة صفقة ش�راء 

األسلحة إلى البرلمان”.

ودع�ا نائ�ب ع�ن كتل�ة المواطن 
إلى ض�رورة موافقة مجل�س النواب 
عل�ى عقود التس�ليح التي س�يصرف 
عليها مبالغ طائلة، ع�ادا أنه من غير 
الممك�ن أن يعق�د رئي�س الحكوم�ة 
ن�وري المالكي صفقات الس�الح من 

دون موافقة البرلمان.
وقال علي ش�بر “يج�ب أن يكون 
لمجلس النواب رأي بصفقات األسلحة 
والصفق�ات  والتش�يك  روس�يا  م�ع 
األخرى الت�ي يجري ص�رف مليارات 
الدوالرات بش�أنها”، مضيفاً أنه “من 
غير الممكن أن يذهب رئيس الحكومة 
نوري المالكي إلى التش�يك وروس�يا 
ويعقد صفقات س�الح بدون موافقة 
ض�رورة  مؤك�داً  الن�واب”،  مجل�س 
اط�الع المجلس على تل�ك الصفقات، 

وعدم جعله بعيدا عنها.
وأشار شبر إلى أن “العراق بحاجة 
إل�ى أس�لحة دفاعي�ة، وق�وة دفاعية 
تجعل الدول األخ�رى تحترمه”، الفتا 
ال�ى أن “العراق ال يريد أن يعتدي على 

اآلخرين أو يشكل خطرا عليهم”.
م�ن ناحيت�ه، قال مس�ؤول غرفة 
حرك�ة  ف�ي  السياس�ية  الدراس�ات 
التغيي�ر الكردي�ة يوس�ف محم�د إن 
“صفقات السالح يجب أن تكون بعلم 
وفي إط�ار المؤسس�ات االتحادية”، 
داعي�اً إلى “تنظيم قوات البيش�مركة 
ضمن القوات االتحادية”، مؤكداً على 
ضرورة أن “تكون لقوات البيشمركة 
حص�ة م�ن أس�لحة الت�ي تش�تريها 

القوات االتحادية لحماية الحدود”.
الح�زب  ف�ي  القي�ادي  أم�ا 
آري  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 

هرس�ين فأك�د أن حزب�ه “ال يتحفظ 
عل�ى  ق�رارات الحكوم�ة العراقية لو 
كان�ت ف�ي إط�ار الدس�تور”، معتبراً 
أن “ه�ذه الحكوم�ة تنتهك الدس�تور 
وال تعم�ل على بن�اء الثقة بينها وبين 

األطراف السياسية”.
وأش�ار هرس�ين إل�ى أن “الناس 
والمتابعي�ن للش�أن العراقي يضعون 
أسئلة اس�تفهام على ما تقوم به من 

صفقات للسالح”.
ب�دوره ق�ال القيادي ف�ي االتحاد 
الوطن�ي ورئيس جمعية البيش�مركة 
القدامى جميل هورامي إن “الحكومة 
العراقية تس�عى إلى تأبيد سياس�ات 
النظام العراقي، في ما يتعلق بالمناطق 
إقلي�م كردس�تان  المس�تقطعة م�ن 
والمادة 140”، داعياً إلى “عدم السماح 
بشراء األسلحة اإلستراتيجية في ظل 
وجود خالف�ات عميقة بين الحكومة 
وإقلي�م كردس�تان”.قال عض�و ف�ي 
لجنة النزاهة في مجلس الناب صباح 
الس�اعدي ان “السياس�يين الحاليين 
يصف�ون سياس�ات النظ�ام الس�ابق 
بالحمقاء ولكن سياس�تهم ال تختلف 
ع�ن ذلك النظ�ام”، مضيف�اً “صحيح 
ان النظام الس�ابق استغل المال العام 
في حماقاته ولكن ما يحصل اليوم لم 
يختلف عن األمس”، موضحاً أن “من 
حماق�ات اإلنف�اق اآلن صرف�ت 102 
ملي�ار دوالر م�ن ميزاني�ة 2012 ولم 

يتحقق شيء على ارض الواقع”.
وبين “منذ تأسيس الدولة العراقية 
عام 1921 الى ع�ام 2003 لم تتجاوز 
ميزانية العراق 24 مليار دوالر حسب 

ما يؤكده المختصون في االقتصاد”.

»طمر« أكرب ملف فساد يف املوانئ برعاية ناطق رسمي ونائب يف جلنة النزاهة 
مدير عام يتحول إلى مستشار وزير بفضل »الفساد«

          المستقبل العراقي/خاص
كشف مصدر دبلوماسي أجنبي يعمل 
في إحدى الس�فارات األجنبية في العراق 
ف�ي  األميرك�ي  العس�كري  الوج�ود  ان 
العراق يتجاوز حاليا 13 ألف عسكري مع 
آلياته�م الخاصة، فضال ع�ن الموجودين 
منه�م للغ�رض نفس�ه في قاعدة إس�ناد 

بالكويت.
وأش�ار المصدر، الذي لم يشأ الكشف 

ع�ن هويت�ه، ل�«المس�تقبل العراقي« ان 
نصف هذا الرقم موجود في العراق بهيئة 
عس�كرية واضحة، أما النصف اآلخر فهم 
العاملون في شركات حماية خاصة، مبينا 
أن 6 آالف جن�دي أميركي من المتوقع أن 
يدخلوا العراق خالل المرحلة المقبلة مع 
قرب نهاية العام الحالي وهنالك سيناريو 
خاص معد للوضع العراقي للمدة المقبلة 

القريبة سيعلن عنه في حينها.

       بغداد/ المستقبل العراقي
رأى النائب عن التحالف الكردس�تاني قاسم محمد قاسم “ان 
ح�ل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ليس فيه مصلحة للش�عب 
العراقي “.وقال في بيان، تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه 
“إنن�ا مع إجراء انتخاب�ات مبكرة إذا كانت فيه�ا خدمة لمصلحة 
الش�عب، لكن ال نظن أنها تكمن فيها مصلحة الشعب بل ستؤدي 

إلى فوضى واحتراب وحتى تجزئة، لذلك نحن ضدها”.
وش�دد قاس�م على ان حل البرلمان س�يضيف فوضى جديدة 
وس�يؤدي إل�ى إط�الق ي�د الحكوم�ة لتكون ه�ي الوحي�دة التي 
تق�رر وتتصرف حس�ب هواها ما ي�ؤدي الى نش�وء الدكتاتورية 

والطغيان، بحسب قوله.

         بغداد/ المستقبل العراقي
طال�ب النائ�ب ع�ن محافظ�ة النج�ف عبود 
العيس�اوي بإحال�ة مل�ف التعاقدات بي�ن وزارة 
الم�وارد المائية والش�ركات المنفذة لمش�روع 
“كفل – ش�نافية” االروائي عام 2007 إلى هيئة 

النزاهة.
وقال العيس�اوي ان “التعاق�دات على تنفيذ 
المش�روع االروائ�ي ال�ذي يمر عب�ر محافظات 
النجف وبابل والديوانية في عام 2007، يشوبها 
الفس�اد اإلداري والمال�ي، وأدت إلى تضرر نحو 
نص�ف ملي�ون مواط�ن وعش�رات آالف الدوانم 
الزراعي�ة نتيج�ة تجميد عم�ل الزراع�ة فيها”، 
مضيف�اً أن “هن�اك تقصي�را واضح�ا م�ن قب�ل 
المنف�ذة  والش�ركات  المائي�ة  الم�وارد  وزارة 

لمش�روع “كفل – ش�نافية” االروائ�ي منذ عام 
2007، بداي�ة تنفيذ المش�روع وال�ى اآلن، اذ ان 
هناك تلكؤاً بتنفيذ المش�روع جراء اعطاء مهام 
التنفيذ لش�ركات اهلية غير مهنية، كما ادت الى 
تخري�ب االراض�ي الصالحة للزراع�ة”. واوضح 
انه “تم تش�كيل لجنان لتعدي�ل قانون 138 لعام 
1971 ال�ذي يضمن تعوي�ض االراضي المجمدة 
باث�ر رجعي، وإضاف�ة تخصيصات ال�ى موازنة 
وزارة الموارد المائية لعام 2013، وان يتم تنفيذ 
المش�روع ضم�ن قانون الدف�ع باالج�ل، اذا تم 
إقراره”. ودعا العيساوي “وزارة الموارد المائية 
الى التعاقد مع ش�ركة عالمية متخصصة لتنفيذ 
المش�روع من اجل ضمان نجاحه والسرعة في 

التنفيذ”.
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       بغداد/ المستقبل العراقي

ما زالت زيارة وزير الدفاع اإليراني 
أحم�د وحيدي لبغ�داد مثار ج�دل بين 
العراقيي�ن، وبينم�ا يرى  السياس�يين 
البع�ض أن ه�ذه الزيارة، وه�ي األولى 
منذ عام 2003، جاءت بسبب تداعيات 
األزمة الس�ورية ولس�عي إيران إليجاد 
بديل عن س�وريا حال سقوط النظام، 
اعتب�ر آخ�رون أنه�ا تأت�ي في س�ياق 
لس�حب  الروس�ي  اإليران�ي  التنس�يق 
بغداد إلى خانة ال�دول الداعمة للنظام 

السوري.

ويقول النائب عن التحالف الوطني 
عل�ي ش�اكر ش�بر إن “العالق�ات بين 
العراق وإيران عالقات طيبة ومتطورة، 
وتأخ�ذ مديات أوس�ع منذ ع�ام 2003 
ولح�د اآلن، وألن المنطق�ة تمر بحالة 
قلقة وغير مستقرة فمن الضروري أن 
تكون هناك اتفاقيات أمنية، سواء مع 

إيران أو غيرها من دول الجوار”.
ورأى أن العراق يقع وسط منطقة 
تعيش أجواء س�اخنة وال ب�د أن تكون 
هن�اك إج�راءات تقل�ل م�ن مخاط�ر 
وأضرار أي تداعيات في المنطقة، ومن 
بينها عقد اتفاقي�ات أمنية بين العراق 

ودول الج�وار ومنه�ا إي�ران، نافي�اً أن 
تكون هذه الزيارات بين العراق وإيران 
وروس�يا هدفها س�حب بغداد وضمها 
إل�ى حلف روس�ي إيراني س�وري كما 

يعتقد البعض.
لك�ن النائب عن القائم�ة العراقية 
أحم�د العلواني ي�رى أن إيران ليس�ت 
بحاجة إلى اتفاقي�ة أمنية مع العراق، 
كونها مس�يطرة على مفاص�ل كثيرة 
ف�ي الملف األمني في العراق، بحس�ب 
األمني�ة  االتفاقي�ة  أن  قوله.وأض�اف 
التي تس�عى إيران إلبرامه�ا مع العراق 
تتعل�ق بتخوفها م�ن تداعي�ات األزمة 

الس�ورية وانهيار نظام بش�ار األس�د 
وإليجاد س�احة أخرى تكون بديالً عن 
س�وريا، معتبرا أن زي�ارة وزير الدفاع 
اإليراني المفاجئة للع�راق ترتبط بهذا 
الموضوع. وج�اءت هذه الزي�ارة قبل 
سفر رئيس الوزراء نوري المالكي إلى 
روس�يا.وحذر العلواني من توقيع هذه 
االتفاقية، ع�ادا أنها تقود إلى تس�ليم 
البل�د إلى إي�ران ويك�ون الملف األمني 
بيده�ا كام�اًل، مؤك�دا أن أي اتفاقي�ة 
أن تع�رض  ب�د  الحكوم�ة ال  توقعه�ا 
على البرلمان. وش�دد العلواني على أن 
القائم�ة العراقية س�تقف ض�د توقيع 

اتفاقية مع بلد “نعتبره ما زال عدواً”.
من جانبه، قال النائب عن التحالف 
الكردستاني خالد شواني إنه لم يرد أي 
ش�يء للحزب ع�ن اتفاقي�ة أمنية بين 
الع�راق وإي�ران، مضيف�ا أن م�ن حق 
الحكوم�ة أن توقع اتفاقيات أمنية مع 
أي دول�ة تجد أنها تخدم البلد، وأن هذه 
االتفاقيات يتم عرضه�ا على البرلمان 
إلقرارها الحقا، مشيراً إلى أن المنطقة 
تعي�ش تداعيات األزمة الس�ورية التي 
تخش�ى دول المنطق�ة من الس�لبيات 
التي س�ترافق انهيار النظام السوري، 
وانتقال األزمة الى دول مجاورة ومنها 

السياس�ي أحمد  المحلل  العراق.ويرى 
األبيض أن االتفاقية األمنية بين العراق 
وإي�ران إذا كانت محدودة وتعتمد على 
تب�ادل المعلوم�ات فق�ط بخص�وص 

الحدود وقضايا أخرى فال بأس منها.
ويق�ول  إن�ه ف�ي ح�ال اتخ�ذت 
االتفاقية مدى أبعد من التنسيق األمني 
مثل إجراء المناورات العسكرية والدفاع 
المش�ترك فإنها ستش�كل خطراً كبيراً 
عل�ى أم�ن المنطقة كلها، الس�يما مع 
تداعي�ات األزمة الس�ورية، مضيفاً أن 
التدهور األمني في العراق -وخصوصاً 
بع�د رحي�ل الق�وات األميركي�ة- فتح 

المج�ال إليران أن تدخل من هذا الباب، 
مؤك�دا أن هذه االتفاقي�ة إذا ما وقعت 
فس�تكون له�ا تأثي�رات كبي�رة عل�ى 
العراق، الس�يما فيما يتعلق بالعالقات 
العربي�ة العراقي�ة م�ن جه�ة وعالقة 

العراق بتركيا من جهة أخرى.
وأش�ار المحل�ل السياس�ي إلى أن 
زي�ارة رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي 
إلى روس�يا تعطي دالالت بأن موسكو 
وطهران تس�عيان لس�حب العراق إلى 
محور الدعم الروسي اإليراني لسوريا، 
وهذا م�ا ي�راه الكثي�ر م�ن المهتمين 

بالشأن العراقي والسوري.

       بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه مجلس النواب دعوة لدول�ة الفلبين لزيارة 
الحكوم�ة العراقي�ة والوق�وف عل�ى الوض�ع األمني 
المس�تتب، ودعاه�ا لالس�تثمار بع�د توف�ر األرضية 

المالئمة لطموح الشركات األجنبية.
وكشفت لجنة العالقات الخارجية البرلمانية عن 
ع�دد العمالة الفلبينية العاملة في العراق س�ابقاً 50 

ألف عامل وأنخفض العدد إلى 400 يد عاملة.
وق�ال عضو اللجن�ة النائب عن قائم�ة الرافدين 
عم�اد يوحن�ا “إن زي�ارة الوف�د البرلمان�ي األخيرة، 
برئاس�ة النائب األول لرئيس مجل�س النواب العراقي 
قص�ي الس�هيل وعدد م�ن ن�واب البرلم�ان للفلبين، 
تضمن�ت مخاطبة الجان�ب الفلبيني بإرس�ال 1000 
عامل وعاملة مختصي�ن بالمجال الصحي للعمل في 
العراق، وعدد من العاملين في مجال النفط”، مضيفاً 
إن “المطالب�ة ب��1000 ي�د عاملة للمج�ال الصحي 

جاءت م�ن قبل وزارة الصح�ة”، مبين�اً أن “العمالة 
الفلبيني�ة انخفضت في الع�راق من 50 ألف إلى 400 
عام�ل فلبيني”، مش�يراً إل�ى أن هذا الطلب ش�رطية 
أال يض�ر باليد العراقي�ة العاملة وال يس�اهم بتفاقم 

البطالة في البالد”.
ونق�ل يوحنا القول ع�ن الجان�ب الفلبيني أثناء 
الزيارة إن “األمن غير مس�تتب في العراق األمر الذي 
دعانا للتخوف من إرسال مواطنينا للعمل في األراضي 
العراقي�ة”، منوهاً إلى أن “حظ�راً كان مفروضاً على 
العمالة الفلبينية م�ن قبل الجانب العراقي لكنه أزيل 
قبل مدة”.ونوه يوحنا إلى أن الفلبين أبدت نية صادقة 
لالنفتاح على االستثمار في العراق، وإرسال العمالة، 
وخت�م عضو لجنة العالق�ات الخارجية البرلمانية إن 
“الوفد وجه دعوة للفلبين لزيارة البرلمان والحكومة، 
ولم�س الوضع األمني المس�تتب في الع�راق ودعوة 
شركاتها لالستثمار في العراق، ومن المؤمل أن يصل 

وفد من الجانب الفلبيني قريباً”.

الن�واب برئاس�ة  أن وف�د مجل�س  إل�ى  يش�ار 
“الس�هيل”، التقى في إطار زيارته إل�ى الفلبين عدد 
م�ن المس�ؤولين هن�اك بحض�ور س�فير جمهورية 
العراق في العاصم�ة الفلبينية مانيال وديع بتي حنا. 
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن “السهيل 
ورئيس مجلس النواب الفلبيني  فيليسيانو بيلمونتي 
تبادال وجهات النظر حول التجربة البرلمانية في كال 
البلدين إضافة الى مناقش�ة مسيرة العالقات بينهما 

وسبل تطويرها”.
وقالت إن الس�هيل التقى أيض�اً بوزير الخارجية 
الفلبين�ي البرت ديل روزاريو، مؤك�دا خالل اللقاء أن 
العراق يعتمد في سياس�ته الخارجي�ة على االنفتاح 
عل�ى دول العال�م وف�ق أس�س االحت�رام المتب�ادل 
والمصالح المش�تركة. وأش�ار الوزي�ر الفلبيني إلى 
أن حكومت�ه تنظ�ر بجدي�ة إلى الف�رص االقتصادية 
الواعدة في العراق، مشيداً بعالقات الصداقة الممتدة 

إلى عقود طويلة بين البلدين.

       بغداد/ المستقبل العراقي

أبل�غ العراق رس�ميا الحكوم�ة الجزائرية اس�تعداده 
الس�تقبال وف�د رس�مي م�ن وزارة الخارجي�ة أو ممثلين 
ع�ن الس�فارة الجزائرية في بغ�داد لالطالع عل�ى أوضاع 

المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية. 
وقال الناطق باس�م وزارة الخارجي�ة الجزائرية عمار 
بالني إن “العراق وافق على اس�تقبال وفد رسمي جزائري 

لالطالع على أوضاع المعتقلين الجزائريين”.
 وأوضح أن التطور اإليجابي في الموقف العراقي يأتي 
بعد استدعاء الس�فير العراقي في الجزائر عدي الله الخير 
الل�ه يوم الخميس الماضي إلبالغ�ه احتجاج الجزائر عقب 
إعدام السجين الجزائري أحمد عبد الله بلهادي المتهم في 

قضي�ة إرهابية. وكانت العراق قد أعلن األحد  قبل الماضي 
عن تنفيذ حكم اإلعدام في حق 11 شخصا مدانا باإلرهاب 

من بينهم جزائري الجنسية. 
وقال�ت وزارة الع�دل ف�ي بي�ان، تلق�ت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة من�ه إن “دائ�رة اإلصالح نف�ذت أحكام 
اإلع�دام بحق 11 مدانا بقضايا إرهابي�ة وفق المادة 4 من 
القان�ون العراقي” موضحة أن “من بي�ن الذين نفذ فيهم 
الحكم شخصا يحمل الجنسية الجزائرية”.  وكان السفير 
العراق�ي في الجزائر عدي الله الخير الل�ه قد أعلن أن عدد 
المعتقلين الجزائريين في العراق يبلغ 13 ش�خصا قس�م 
منه�م دخل�وا إل�ى األراض�ي العراقية بطرق غير ش�رعية 
وقس�م أخر مش�ترك في قضايا إرهابي�ة وصدرت ضدهم 

أحكام من قبل القضاء.

العراقي�ة,  السياس�ية  األط�راف  تعي�ش 
والسيما أحزاب السلطة ومنذ تشكيل الحكومة 
بع�د االنتخابات األخي�رة وتحديدا لع�ام 2010 
تقاذفا للتهم وتبادال للتشهير الذي يصل الى حد 
التس�قيط, مما جعل المواط�ن العراقي يعيش 
في حيرة مما يجري بين األحزاب والسياسيين, 
الفضائي�ات  تس�ابق  بل�ه  الطي�ن  زاد  ومم�ا 
الته�م  غس�يل  ونش�ر  الحتض�ان  والصح�ف 
والتشهير من خالل االستضافات التي ينقصها 
االختيار األفضل, ومن خالل نش�ر وترديد التهم 
والتش�هير على أنه�ا مقوالت ومواق�ف جديرة 
بالمتابعة وهي ليست كذلك, وهذا المشهد الذي 
مضت عليه سنوات وتحديدا بعد 2003 أدى الى 
انخفاض منسوب النضج السياسي في العراق 
, ونتيج�ة لذلك نح�اول وباختصار إلقاء الضوء 

على الخلفية السيكولوجية لهذه الظاهرة .
تس�تقر في قعر االجتم�اع العراقي ثنائية 
س�لوكية غير محببة أخالقيا ومرفوضة شرعا 

وتلك الثنائية هي :-
1 – التهمة

2- التشهير
وللتهمة ترس�ب اجتماعي قديم في العراق 
ترج�ع أصوله�ا ال�ى االختالفات ف�ي المواقف 
والرؤى وعل�ى رأس�ها: االختالف�ات العقائدية 
الت�ي كانت س�ببا لالختالفات السياس�ية التي 
تشظت الى سلطات زمنية تختزن الشك والريبة 
فيم�ا بينها, ومن هنا أصبح�ت “ الملل والنحل 
“ موض�ع اهتم�ام المحققين والدارس�ين عبر 
تاريخ العراق وعاصمته بغداد المدينة الرئاسية 
لمدة خمس�ة قرون والتي لم تنصفها السياسة 
بفريق الس�لطة الزمني�ة بمقدار م�ا أنصفتها 
الثقافة بحوارات العقول الكبيرة التي بس�طت 
هيمنتها في علم الفقه وعلم الكالم وجعلت من 
حواض�ر الكوفة والبصرة ينابيع وروافد لمائدة 
بغداد الثقافية الت�ي ازدهرت بتالميذ جعفر بن 
محم�د الص�ادق حيث كان أبو حنيفة يس�تمع 
لصبي ابن ثماني س�نوات هو موسى بن جعفر 

الكاظ�م ليأخذ منه مف�ردات علم البيئة ليقول: 
لو لم احصل إال على هذا الكتفيت ؟

وفي الوقت الذي كان علي بن موسى الرضا 
تعقد ل�ه مجالس الح�وار بأمر م�ن المأمون , 
ليطأط�ئ  العلماء رؤوس�هم قائلين: صدقت يا 
ابن رس�ول الل�ه , كان في الجان�ب اآلخر فريق 
يتحرق غيضا, فينش�غل بصناع�ة التهمة, مما 
جع�ل والد بوران زوج المأم�ون يقول للمأمون 
في معرض س�ؤاله عم�ا يريد م�ن مكافأة لما 
صنع له من نثر اللؤلؤ والذهب على رأس�ه ليلة 
زفاف المأمون: أحفظ ل�ي قلبك؟ اي من التهم 
والتحريض و التش�هير الذي انتش�ر حسدا بين 
أعوان الس�لطة ووصلت تداعياته الى الكتاتيب 
وغ�رف ال�درس التي لم ينضب�ط جميع طالبها 

بأخالقية العلماء والحفاظ على أمانة العلم .
ومن هنا رأينا كلما أوغلت السلطة الزمنية 
بالش�دة والتنكي�ل كلم�ا زاد المناوئ�ون وكثر 
منس�وب  وارتف�ع  والمنافق�ون,  المتزلف�ون 
التهمة والتش�هير تحريضا للحكام وتس�قيطا 

لآلخر سياسيا وعلميا .
وظلت التهم�ة منذ العص�ر البابلي القديم 
المش�حون باالس�تقطاب والغزوات واألس�ر  “ 
أس�رى اورش�ليم “ مرورا بالعص�ر األموي ذي 
الهوي�ة التمردي�ة بالعصي�ان على الش�رعية, 
والعصر العباس�ي الحافل بس�يكولوجية الشك 
والريبة التي من جرائها يتهم اإلمام أبو حنيفة 

بالمواالة لإلمام جعفر بن محمد الصادق .
ولم تفارق التهمة سالطين بني عثمان, بل 
ازدادت وانتش�رت في مكات�ب الوالة والواليات, 
وكانت حص�ة بغداد منها كبي�رة لمكانة بغداد 
التاريخية في نفوس األتراك الذين يقول مثلهم 

الشعبي المعروف “ ال مدينة كبغداد “ .
ان الحس�د والغي�رة يقف�ان وراء التهم�ة, 
وروح التش�في واالنتقام تقف وراء التحريض 
والتش�هير, وه�ذه جميعها تعش�ش اليوم في 
مكاتب األحزاب التي لم تعرف جغرافية االجتماع 

وطقوسه وال مناخات السياسة وتقلباتها .

فاالجتم�اع العراق�ي عل�ى مس�توى الفرد 
والجماعة, وعلى مس�توى األس�رة والمدرس�ة 
والجامع�ة والح�وزة والمؤسس�ات الحكومية 
مس�تباح بالغيبة والنميمة المؤسسين للتهمة 
والمصدري�ن للتحري�ض والتش�هير والراعيين 
للتش�في واالنتقام, والحزبي والسياسي ورجل 
الس�لطة ورج�ل الح�وزة والجامعة ه�م إفراز 
طبيعي لحاضنة اجتماعية تختزن في يومياتها 

التي تتوزع على العالقات كل من :-
1-  الغيبة

2-  النميمة
3-  التهمة

4-  التشهير
5-  التسقيط

6-  التشفي
7-  االنتقام

وهذه أمراض س�لوكية تقف ورائها نفوس 
مريضة تتخذ من شعارات الدين , والديمقراطية 
غطاء, وبذلك يتس�اوى العلمان�ي مع المتدين, 

والليبرالي المادي مع الثيوقراطي .
وعل�ى قاع�دة “ فاق�د الش�يء ال يعطيه “ 
لذلك ال يمكن ألحزاب الس�لطة من عرب وأكراد 
وتركم�ان ووجودات عراقية أخ�رى, بالطريقة 
التي ظهرت فيه�ا وباآللية التي تمخضت عنها 
االنتخابات المطعون في مصداقية مفوضيتها 
من قبل أحزاب السلطة قبل غيرهم, والمشكوك 
االنتخاب�ي وطالس�م  ف�ي عذري�ة صندوقه�ا 
المعلوماتي�ة المس�خرة بأي�ادي أجنبي�ة غي�ر 

حريصة على امن واستقرار العراق
فان التراش�ق بالتهم بين أحزاب الس�لطة, 
وش�يوع التشهير وس�يلة للتس�قيط , لم يكن 
ولي�د الخصوم�ة السياس�ية الي�وم, وإنما هو 
ترسب قديم واختزان ال شعوري استوطن ذاكرة 
البع�ض ممن حرموا من نعم�ة الدين الصحيح 
“ وه�و “ الدين القي�م “ و “ الدي�ن المهيمن “ 
وحرم�وا من نعم�ة األخالق المظه�ر الحقيقي 
للتم�دن والتحضر والوس�يلة المثالي�ة للتنمية 

البشرية في كل مجاالتها .
وه�ذا التراش�ق بالته�م ل�م يتوق�ف عن�د 
أحزاب السلطة ومحازبي الكتل السياسية, ألنه 
موجود قبل ذلك في األسواق وبين أرباب المهن 
وتج�د له س�وقا رائج�ة فيما يس�مى باألحياء 
الصناعي�ة “ مح�ال تصلي�ح الس�يارات وبي�ع 
أدواته�ا االحتياطية “ وهي مصادر تلوث البيئة 
العراقية ليس بمخلفات قطع الحديد والمعادن 
البالية وما يعلق بها من فضالت زيوت محروقة 
وتس�رب بنزين ونفط, وإنما هي مصدر ملوث 
لألخالق السيما لألحداث من صغار السن الذين 
يتس�ربون من المدارس الى هذه األماكن باكرا 
مم�ا يجعلهم صيدا رخيصا ألصحاب الش�ذوذ, 
مثلم�ا أصب�ح حق�ل التعليقات ف�ي المدونات 
يع�ج بنفاي�ات الكالم ال�ذي ال يع�رف أصحابه 
غي�ر التراش�ق بالته�م واإلكث�ار من التش�هير 
والتس�قيط باس�تعمال األلفاظ الطائفية التي 
ال تج�د لها رصيدا عند أئم�ة المدارس الفقهية 

وأصحاب المذاهب .
وهذا السيل من االنحدار التعبيري يتساوى 
فيه الجميع , واالستثناء قليل ونادر , وللتخلص 
من ثقافة التهمة والتحريض والتشهير نحتاج 
الى مشروع إحياء القيم , وهذا ال يتم اال بيقظة 
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العراق: ال مانع من زيارة وفد جزائري النواب يدعو الفيليبني لإلفادة من فرص االستثامر
لتفقد املعتقلني

     المستقبل العراقي/متابعة

 علن مصدر أمني أمس الثالثاء عن 
اعتقال 8 أفراد من تنظيم القاعدة، من 
بينهم القيادي محمد رياض المكنى ب� 
“وال�ي بغداد” في عملي�ة أمنية نفذت 

في بغداد.
إن ق�وة خاص�ة  المص�در  وق�ال 
نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة 
اعتقل�ت خالله�ا  ببغ�داد  الرضواني�ة 
ثماني�ة م�ن عناص�ر تنظي�م القاعدة 
بينه�م القي�ادي محم�د ري�اض الذي 
يكنى ب�”والي بغداد”. وأضاف المصدر 
أن العملي�ة اس�تندت ال�ى معلوم�ات 
األجه�زة  ق�ادت  دقيق�ة  اس�تخبارية 
األمني�ة الى أماكن تواج�د المطلوبين، 
مش�يرا الى أنه تم نق�ل المعتقلين الى 
مركز أمني للتحقي�ق معهم. من جهة 
ثانية، اعتقلت ق�وة أمنية أحد الفارين 
من المحكوم عليهم باإلعدام من سجن 

ترحي�الت تكري�ت بمحافظ�ة ص�الح 
الدين خالل عملية أمنية نفذتها جنوب 
المدينة.وق�ال مص�در بش�رطة صالح 
الدي�ن، إن ق�وة م�ن الش�رطة تمكنت 
من اعتقال أح�د الفارين من المحكوم 
عليه�م باإلع�دام من س�جن ترحيالت 
تكري�ت خ�الل عملي�ة ده�م وتفتيش 
نفذته�ا في مناطق متفرقة من جنوب 

تكريت. 
من جه�ة أخرى قال مصدر مطلع 
في محافظة الس�ليمانية إن قوة أمنية 
عث�رت عل�ى أربع جث�ث لرج�ال ثالثة 
منهم عرب واآلخر كردي داخل س�يارة 
الس�ليمانية، مش�يرا  حديث�ة جن�وب 
ال�ى أن الجثث بدت عليه�ا أثار طلقات 
نارية في مناطق متفرقة من الجس�د. 
وأضاف المصدر أن الجثث تم نقلها إلى 
دائرة الطب العدلي، فيما فتحت القوات 
األمني�ة تحقيق�ا لمعرف�ة مالبس�ات 

الحادث والجهة التي تقف وراءه.

القبض عىل املكنَّى بـ «وايل بغداد«
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

استدعت البحرين القائم باألعمال 
اإليراني فلي المنامة مهدي إسلامي 
إلباغله باالحتجلاج على ملا وصفته 
بالتدخل في شلؤونها الداخلية. وقال 
الخارجيلة  وزارة  إن  بيلان حكوملي 
البحرينية اسلتدعت إسامي لإلعراب 
عن “اسلتياء مملكة البحرين الشديد 
الخطلأ  اإليرانلي فلي  التملادي  ملن 
المتعملد فيملا تنسلبه للمسلؤولين 
كاذبلة  معلوملات  ملن  البحرينييلن 

والترويج لها إعاميا”.
وأضاف البيلان أن البحرين طلبت 
ملن المسلؤول اإليرانلي أن “تتوقلف 
بلاده عن التدخل في الشلأن الداخلي 
للبحرين خاصة ملن خال التحريض 
عبلر أجهلزة إعامها وعبلر عاقاتها 
واتصاالتهلا ملع قلوى معينلة فلي 
الوزارة  البحرينلي”. وقالت  المجتمع 
في بيان ان مسلاعد وزيلر الخارجية 
البحرينلي حملد احمد العاملر أعرب 
اإليرانلي مهلدي  للدبلوماسلي 
إسلامي علن غضلب مملكة 
من  البحللللريلن 
ت  لمعلللوما ا
نسلبت  التي 

خطأ إللى مسلؤولين بحرينيين حول 
طللب وسلاطة إيرانيلة فلي األزملة 
الداخلية للبحريلن. وأوضحت الوزارة 
أنها أكدت مع ذلك للسللطات اإليرانية 
مرتين أنها ال تنوي أبدا طلب مثل هذه 
الوسلاطة. ولم تكشلف الحكومة عن 

تفاصيل أخرى.
ويشلير البيان البحرينلي على ما 
يبدو إلى لقاء بين القنصل اإليراني في 
المنامة ورجلل الدين البحريني البارز 
آية الله الشيخ عيسلى قاسم. وقالت 
جمعية الوفاق الشيعية أكبر جماعات 
المعارضة البحرينية إن اللقاء جاء بعد 
أن طلبت البحرين من إيران اإلسلهام 
فلي إحلداث انفراجلة باألزملة 
السياسلية في الباد. ولم 
يتضلح على الفلور متى 

عقد االجتماع.
هلذا  عللى  وتعقيبلا 
األملر، قلال نائلب وزيلر 
اإليلللراني  الخارجلليلة 
المكلف الشلؤون العربية 

واإلفريقية حسلين أميلر عبد اللهيان 
أن البحرين طلبت “مسلاعدة” إيران. 
ونقلل موقع الوزارة علن عبد اللهيان 
قوله أن “طلب مسلاعدة الجمهورية 
اإلسلامية لحلل األزملة البحرينيلة” 
جاء بعلد لقاء بين العاهلل البحريني 
المللك حملد بلن عيسلى آل خليفلة 
ووزيلر الخارجية اإليرانلي علي اكبر 
صالحلي على هاملش قملة منظمة 
التعاون اإلسامي في مكة وبعد زيارة 
وزير خارجيلة البحرين إليران وعودة 
سلفير البحرين إلى طهلران. وأضاف 
المسلؤول اإليرانلي أن “الجمهوريلة 
اإلسلامية أعربت عن عزمها المضي 
بهذه الوسلاطة وإجلراء اتصاالت مع 
الدول المنخرطة فلي المنطقة ولكن 
لسلبب ما زلنا نجهله للم يبد الطرف 
البحرينلي أي جديلة فلي األملر وقد 

توقفت الجهود في هذا المجال”.
اضطرابلات  البحريلن  وتشلهد 
مطالبلة  احتجاجلات  انلدالع  منلذ 
األغلبيلة  بقيلادة  بالديمقراطيلة 

الشليعية في المملكة العام الماضي. 
ملن  بقلوات  البحريلن  واسلتعانت 
السلعودية واإلمارات لمساعدتها في 
التعاملل االحتجاجلات. ودانلت إيران 
هلذه الخطلوة قائللة إنهلا قلد تؤدي 
إلى زعزعة االسلتقرار فلي المنطقة. 
وحمللت البحريلن طهران مسلؤولية 
الجمهوريلة  أن  غيلر  االضطرابلات 
اإلسلامية نفت ذلك. ويشكو الشيعة 
فلي البحرين ملن تعرضهم للتهميش 
فلي الحيلاة السياسلية واالقتصادية 
منذ فترة طويللة لكن الحكومة تنفي 
السلنة فلي  الحلكام  ذللك. ورفلض 
المملكة االسلتجابة للمطلب الرئيس 
للمتظاهريلن المتمثلل فلي تشلكيل 
حكوملة منتخبة.وأعلادت البحرين - 
وهي حليف للواليات المتحدة وتضّيف 
األسطول الخامس للبحرية األميركية- 
سفيرها إلى إيران في آب الماضي بعد 
مرور أكثر من عام على سحب السفير 
عقلب انتقلاد طهلران لممارسلاتها 

القمعية ضد المتظاهرين.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

الباكسلتاني اصف  الرئيلس  اعتبر 
علي زرداري أمس أن إطاق عناصر من 
طالبلان النار على الفتاة الباكسلتانية 
ماال يوسلف زاي، الناشطة في سبيل 
الدفاع عن حق الفتيات في التعليم، هو 
“هجوم على جميع فتيات” باكستان. 
وقلال الرئيلس زرداري عللى هاملش 
مشلاركته في منتلدى اقتصلادي في 
باكلو عاصملة اذربيجلان أن “هجوم 
طالبلان على هلذه الشلابة البالغة 14 
عاما والتي بدأت منلذ كانت في الل11 
ملن عمرهلا بالمكافحلة فلي سلبيل 
حق التعللم للفتيات، هلو هجوم على 
جميلع الفتيات في باكسلتان، هجوم 
األشلخاص  التعليلم وعللى كل  عللى 
المتحضرين”. وأضاف ان “العمل الذي 
قاملت بله أعظم عنلد الله مملا يقوم 
به اإلرهابيون باسلم الدين. سلنواصل 
الدفلاع عن قضيتها المهملة”. وكانت 
ملاال يوسلف زاي “14 عاما” أصيبت 
في رأسلها وكتفها برصاص مسلحين 
ملن طالبلان في التاسلع من تشلرين 
األول فلي مينغلورا كبلرى ملدن وادي 
سلوات شلمال غربلي باكسلتان. وتم 
نقل الفتاة الباكستانية إلى مستشفى 
يستقبل جنودا جرحوا في أفغانستان، 
في مدينة برمنغهام وسلط بريطانيا.

وأثلار الهجوم تعاطفلا كبيرا مع ماال 
يوسف زاي في العالم وباكستان حيث 
زادت من مشلاعر العداء لطالبان لدى 
كثير من الباكسلتانيين البالغ عددهم 
أكثر من 180 مليونا في هذا البلد الذي 

يشهد ازديادا في التشدد الديني. 

     المستقبل العراقي/ متابعة

أفشل المؤتمر الوطني الليبي “البرلمان” 
خطلة قطلر وجماعلة اإلخلوان فلي فرض 
مرشلح يتحرك وفق أجندتهما، واختار علي 

زيدان ذا الخلفية الليبرالية رئيسا للوزراء.
ل في  وأكلد زيلدان أن حكومتله ستشلكَّ
غضلون أسلبوعين وسلتتألف ملن مختلف 
األطياف السياسلية دون إهملال أي طرف، 
مشلددا عللى أن األولوية سلتكون لمعالجة 
القضايا األساسية في الباد وإعادة بناء كل 

مقومات الدولة وركائزها األساسية.
وفلاز عللي زيلدان، المدعوم ملن التيار 
الليبراللي بزعامة محملود جبريل، بمنصب 
رئيس اللوزراء بعد حصوله عللى 93 صوتا 
مقابل 85 لمنافسله المدعوم إخوانيا محمد 
الحلراي وزير الحكلم المحلي فلي حكومة 
الكيلب. وكان المؤتملر قلد أعلن اسلتقرار 
االختيلار على 4 أسلماء هلم الدكتلور عبد 
الحميلد النعملي، وعللي زيلدان، وإبراهيم 
أصلل  ملن  الحلراري،  ومحملد  الدباشلي، 
سلبعة أسلماء تم عرضهلا من قبلل اللجنة 
المشلكلة لهلذا الشلأن. وعبلرت العديد من 
القوى السياسلية عن ارتياحها لفوز زيدان 
السياسلي والدبلوماسلي المنشق عن نظام 
القذافي على أمل أن يسلدل السلتار على ما 
تملر به ليبيا من فراغ سياسلي ودسلتوري 

وأمني. 
وأعلن زيدان سلنة 1980 عن انشلقاقه 
وانضمامله  القذافلي  العقيلد  نظلام  علن 
“صحبلة محمد المقريلف رئيلس المؤتمر 
الحاللي” إلى”جبهة اإلنقاذ الوطني الليبية” 
المعارضلة في الخلارج، وعند انلدالع ثورة 
17 فبرايلر لعب زيدان دورا كبيرا، إلى جانب 
محمود جبريل، في اعتراف العواصم الغربية 
بالمجللس الوطنلي االنتقاللي الذي شلكله 

الثوار.
وقلال محلللون أن انتخاب زيدان شلكل 

صفعة قوية لتدخلات الدوحة التي حاولت 
فلرض مرشلح ذي خلفيلة إسلامية حتى 
يسلهل التحكم فيه في سياق أجندة قطرية 
تعمل على التحكم في دول الثورات عبر دعم 
اإلساميين ماليا. وتشلهد المنابر اإلعامية 

وشبكات التواصل االجتماعي حمات واسعة 
ضد الدور القطري فلي ليبيا، الذي بدأ عقب 
انتصلار ثورة 17 شلباط بمحلاوالت فرض 
مقربيلن من قطر للسليطرة على المجالس 
التي شلكلها الثوار ومن ثمة السليطرة على 

قرارات المجلس االنتقالي.
لللدور  المعارضيلن  دائلرة  وتوسلعت 
القطري بعلد تورط مجموعلات مقربة من 
قطر فلي الهجوم عللى القنصلية األميركية 
ببنغلازي، وملا خلفه من تداعيلات خطيرة 

على صورة ليبيا، فضا علن رفض الليبيين 
لألفكار المتشلددة التي تحلاول مجموعات 

ملحقة بالدوحة فرضها عليهم.
وشهدت مدن ليبيا العديد من التصفيات 
لشلخصيات عسلكرية وأمنيلة ومواطنيلن 

حاوللوا أن يقفلوا فلي وجله سلطوة هلذه 
المجموعلات، ملا حلدا بهلذه الملدن إللى 
أن تنتفلض فلي مسليرات كبيلرة مطالبلة 
بوضع حد لهلذه المجموعات. وقال المحلل 
والمراقلب السياسلي األمين ملازن إن فوز 
علي زيدان أشلاع االرتياح في الشارع الليبي 
اللذي قال منلذ اليلوم األول لانتخابات نعم 
لتحالف القلوى الوطنية. وأضلاف مازن أن 
“الليبييلن والليبيلات يريلدون دوللة مدنية 
برلمانية ودسلتورية من أجل العبور بالباد 
إللى بلر األمان”، مشلددا عللى أن “برنامح 
اإلسلام السياسلي في ليبيا فاشلل”. وقال 
مراقبون إن فشل حكومة أبو شاقور في أن 
ترى النور كان ناجما عن لعبة خفية هدفت 
للوصول إلى حكومة كانت ستكون لعبة بيد 
قطر واإلخلوان، وهو ما أثار حفيظة النواب 

الذين أسقطوها مرتين متتاليتين.
وهلي لعبة كشلفها نلواب ينتملون إلى 
تحالف القوى الوطنيلة الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء السابق محمود جبريل، حيث أشاروا 
إللى إغلراءات وضغلوط عللى المسلتقلين 
وممثلي القبائل كي ينحازوا إلى صف اإلخوان 
المسللمين. ووجه أحلد النلواب الليبراليين 
اتهامات صريحة لقطر بأنها تدخلت بالمال 
وأغرت المسلتقلين لتغّير من موازين القوى 
داخل المؤتمر الوطني، وتقطع الطريق أمام 
غالبية كان سليحوزها الليبراليون وتسمح 

لهم بتشكيل الحكومة.
ويقول محللون إن فوز زيدان الذي يحوز 
ثقة قوية في الشارع الليبي، ورضا خارجيا 
عبلرت عنه ردود الفعل األوليلة، يجعل ليبيا 
مقبللة عللى حالة من االسلتقرار سلتغري 
المسلتثمرين األجانلب والمحليين للبدء في 
االسلتثمارات. ويحملل فوز زيدان إشلارات 
كبيرة إلى الشباب الليبي بأن معالجة أزمات 
البطاللة والصحة والتعليلم والبنية التحتية 
سلتبدأ في ظل بناء المؤسسلات السياسية 

الشرعية.

ب�����ن�����غ�����ازي ت������ط������رد ق�����ط�����ر واإلخ�������������وان

بعد أن طلب المتظاهرون وساطة طهران السياسيةبعد فرض حزمة جديدة عليها

الليبـراليـة املدنيـة عىل قمـة الدولـة الليبيـة اجلـديدة

     المستقبل العراقي/ وكاالت

وصفلت إيران أملس الثاثلاء العقوبات الماليلة والتجاريلة الجديدة التي 
تبناها االتحاد األوروبي االثنين بحقها بسلبب برنامجها النووي المثير للجدل 
بأنها “غير قانونية، غير منطقية وال إنسلانية”. وقال المتحدث باسلم وزارة 
الخارجيلة اإليرانية رامين مهمانبرسلت خال مؤتمره الصحافي األسلبوعي 
أن “العقوبلات األحادية للغرب التلي تم إقرارها بحق إيلران بذريعة البرنامج 

النووي غير شرعية، غير منطقية وال إنسانية”.
وأضاف “السلبب الحقيقلي وراء هذه العقوبات هو اسلتقال إيران. على 
الرغم من أن المسلألة النووية تم حلها، أنهم “الغربيلون” يريدون إبراز أمور 

أخرى” لزيادة الضغط على إيران.
وعلزز االتحاد األوروبلي االثنين عقوباته الماليلة والتجارية التي يفرضها 
عللى إيران سلعيا لدفع طهران إللى اسلتئناف المفاوضات حلول برنامجها 
النلووي المثيلر للجدل والمجملدة منذ ثاثة أعلوام. وصلادق وزراء خارجية 
االتحاد األوروبي خال اجتماع في لوكسلمبورغ على سلسلة إجراءات جديدة 
تضلاف إلى مجموعة أخرى متكاملة ال سليما منذ الحظلر النفطي الذي دخل 
حيلز التنفيذ في تملوز الماضي. وأدرج وزيلر الطاقة اإليرانلي مجيد نامجو 

ت عللى الئحة االتحلاد األوروبي السلوداء ليضاف إلى  لشللخصلليا ا
الحصللول عللى المللللسلتهدفة بتجميلد ودائعهلا ومنعهلا ملن 
الرسمية لاتحاد.تأشيرات دخول، كما ورد أمس الثاثاء في الجريدة 
ألنله وأوضلح االتحلاد ان الوزيلر اإليرانلي أدرج على  الائحلة 
يضع السياسة “عضلو في المجلس األعللى لألمن القومي الذي 
الائحة النووية إليران”. وادرجت 34 ادارة وشلركة على 
أيضلا بينهلا وزارتا الطاقلة والنفط والشلركة 

الوطنية االيرانية للنفط وعدد 
ملن فروعهلا، التلي تملكها 
االيرانيلة.  الدوللة  وتديرهلا 
الغللربليلة  اللدول  وتتهلم 
بالسعي  طهران  واسلرائيل 
اللى تصنيلع سلاح نووي 
تحت سلتار برنامج نووي 
تنفيله  ملا  وهلو  مدنلي، 

إيران.

إيران: العقوبات غري قانونية 
وغري منطقية وال إنسانية

البحرين تستدعي القائم بأعامل إيران يف املنامة لتحتج !
زرداي: االعتداء

عىل »مالال« هجوم عىل 
مجيع فتيات باكستان

       المستقبل العراقي/ وكاالت

جلرح أربعة أشلخاص على األقل وأوقف سلتة 
آخرون في وقلت متأخر من االثنين في الكويت اثر 
مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين 
من المعارضلة كانوا ينددون بمحلاوالت الحكومة 
تعديلل القانلون االنتخابي. واسلتعملت الشلرطة 
العصلي لمنع المتظاهرين من االنضمام إلى تجمع 

كان يضم نحو خمسة آالف شخص في العاصمة.
وتسلمح السللطات الكويتية بإقامة التجمعات 
لكنها تمنلع التظاهلرات. وهلذه أول مواجهة بين 
الشلرطة ومتظاهرين منلذ عام. وخلال التجمع، 
حذر النائب السلابق وزعيم المعارضة مسلم البراك 
ملن رد الفعلل عللى أعمال العنلف التي تقلوم بها 
الحكوملة. وقال “نحن ال نخاف ال عصيكم الجديدة 
وال السجون التي بنيتموها.. العنف لن يولد إال عنفا 

مضادا”.

وتوجه مباشرة إلى أمير الباد بقوله ان الشعب 
الكويتي لن يسلمح بحكم الباد بشلكل استبدادي. 
وقلال البلراك “ال خيلر فينلا إن لم نقلهلا، وال خير 
فيكم إن لم تسمعوها”، مرددا أن الكويت اليوم تمر 
“بأسوأ مراحلها”، ففي “قلوبنا غصة تسبب األلم”.
وتشلتبه المعارضة في سلعي الحكومة إلى تعديل 
قانون الدوائر االنتخابية للحد من فرص المعارضة 

في الفوز باألكثرية في البرلمان المقبل. 
وحل األمير األحد مجلس األمة الكويتي المنتخب 
علام 2009 بعد ثاثة أشلهر على إعلادة المحكمة 
الدسلتورية للمجلس. وشلكل حلل البرلمان مطلبا 
أساسيا للمعارضة وسيفسح المجال أمام انتخابات 

مبكرة في مهلة 60 يوماً.
ورفضت المحكمة الدسلتورية الكويتية في 25 
أيلول طلبا تقدمت به الحكومة من اجل توزيع جديد 
للدوائر االنتخابية. ويتداول الوسط السياسي أفكارا 
ربملا تراود الحكلم منها مثا اسلتخدام صاحيات 

األميلر إلصدار مراسليم إملا لفرض الدوائلر 25 أو 
لتغييلر طبيعة االقتراع بحيلث ُيعتمد نظام الصوت 
الواحد للمرشح الواحد، لكنها أفكار تجازف بتجاوز 
الدستور وتفسح المجال مسبقا للطعن بدستورية 
البرلملان المقبلل. وحلذرت المعارضلة الحكوملة 
من مغبلة تغيير قانون الدوائلر االنتخابية بموجب 
مرسلوم أميري في غياب البرلملان، معتبرة أن ذلك 

يشكل محاولة لتغيير نتائج االنتخابات. 
وصّعلدت المعارضلة فلي األسلابيع الماضيلة 
تحركاتها الرافضة لتغيير تقسليم الدوائر، وتظاهر 
نحو عشلرة آالف شخص في “سلاحة اإلرادة” في 
العاصمة الكويلت رفضا لتغييلر القانون. وحذرت 
المعارضلة اإلسلامية والقوميلة الثاثلاء ملن أن 
أيلة محاولة للحكوملة لتعديل القانلون قد يزعزع 
االسلتقرار فلي اإلمارة. وتشلهد الكويت منذ سلت 
سلنوات أزمات سياسية متكررة بسلبب الخافات 

المتواصلة بين البرلمان والحكومة.

بسبب الخالفات بين البرلمان والحكومة

نواب كويتيون: البالد يف أسوأ مراحلها !!
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      بغداد / المستقبل العراقي

أحال�ت الهيئ�ة العام�ة للطرق 
والجس�ور التابعة ل�وزارة اإلعمار 
واإلس�كان خمس�ة مش�اريع ف�ي 
تج�اوزت  بكلف�ة  الط�رق  مج�ال 
ال�35 ملي�ار دينار للتنفيذ في عدة 
محافظ�ات. وق�ال بي�ان لل�وزارة 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة 
منه أم�س “في محافظ�ة كركوك 
ت�م إحال�ة مش�روع إنش�اء الممر 
الثان�ي لطري�ق كرك�وك � الدب�س 
بط�ول 26,9 كيل�و مت�ر وبكلف�ة 
12,535 ملي�ار دين�ار، فيم�ا تمت 
الج�زء  إنش�اء  مش�روعي  إحال�ة 

األول م�ن المرحل�ة األول�ى للممر 
الثان�ي لطري�ق رم�ادي � حديث�ة 
بطول 20 كيلو متر وبكلفة 9,044 
مليار دينار والمم�ر الثاني لطريق 
الطارمية “مدخل بغداد � الموصل” 
بط�ول 13 كيل�و مت�را”، الفتا إلى 
إن “المش�روعين أحيال إلى شركة 
حموراب�ي للمق�اوالت اإلنش�ائية، 
احدى تش�كيالت الوزارة”. وأضاف 
البيان “تمت إحالة مش�روع اعمار 
جس�ر القرن�ة الكونكريت�ي “ممر 
الذهاب” في البصرة بكلفة 6,259 
مليار دينار ويعتبر هذا الجسر من 
والس�تراتيجية  المهم�ة  الجس�ور 
ف�ي المحافظة”. وبي�ن انه “أحيل 

مش�روع صيان�ة طري�ق الزبي�ر � 
الذهاب واإلياب  الناصرية لمم�ري 
بطول 19 كيلو مت�را في محافظة 
ملي�ار   2,420 وبكلف�ة  البص�رة 
دين�ار”، موضحا إن “ه�ذا الطريق 
يعد من الطرق المهمة لكونه يربط 
محافظت�ي البصرة بذي قار وممرا 
مهما للشاحنات التجارية القادمة 
من ال�دول المج�اورة وبالعكس”. 
ونوه إلى أن ذلك “يأتي ضمن خطة 
الوزارة بإنشاء ممرات ثانية للطرق 
المهمة والرئيس�ة في العراق للحد 
من الحوادث المرورية على الطرق 
القديمة “المم�رات األولى” وكذلك 

لتطوير شبكة الطرق والجسور”.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا أمين بغداد الش�ركات األلمانية 
والتش�يكية إلى المش�اركة ف�ي تنفيذ 
والبن�اء  اإلعم�ار  إع�ادة  مش�اريع 
واالستثمار في العاصمة بغداد. وذكرت 
مديري�ة العالق�ات واإلع�الم ف�ي بيان 
صحفي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نسخة منه أمس أن “أمين بغداد التقى 
في مكتب�ه ممثل�ي ش�ركة “فكتوريا 
بروجيك�ت” األلماني�ة - التش�يكة، إذ 
ج�رى بح�ث أوج�ه التع�اون الثنائ�ي 
وسبل إسهام الش�ركات األوروبية في 
تنفيذ مشاريع البنى التحتية في شتى 
ان  وأضاف�ت  الخدمي�ة”.  القطاع�ات 
“ممثلي هذه الش�ركات اب�دوا رغبتهم 
ف�ي تنفي�ذ مش�اريع معالج�ة مي�اه 
الص�رف الصحي ومد خطوط رئيس�ة 
ناقلة وإنش�اء معام�ل ومحطات لفرز 
وح�دات  وانش�اء  النفاي�ات  وتدوي�ر 
سكنية بطريقة الدفع باآلجل مع فترة 
صيانة لمدة عامين”. وبينت أن “أمين 
بغ�داد أكد خ�الل اللق�اء س�عي امانة 
بغداد الس�تقطاب الش�ركات العالمية 
الت�ي تمل�ك االمكان�ات  المتخصص�ة 
المادي�ة والبش�رية لتنفيذ المش�اريع 
الت�ي تحتاجها العاصم�ة بغداد إلعادة 
اعم�ار البن�ى التحتية وتقدي�م أفضل 
الخدمات لساكنيها على وفق المعايير 
العالمي�ة”. وأش�ارت ال�ى ان “ممثلي 
الش�ركات ابدوا رغبته�م الجادة للعمل 
في العراق الس�يما بعد التحسن الكبير 
ف�ي الوض�ع االمني وتواف�ر المناخات 
وتش�ريعات  قواني�ن  م�ن  المالئم�ة 
تسهل عمل الش�ركات االجنبية لتنفيذ 
المش�اريع بأفض�ل وأدق المواصفات 

العالمية”. 
وعل�ى صعي�د متصل التق�ى الوفد 
الضيف الوكيل البلدي ألمانة بغداد نعيم 
الكعبي ومدير عام دائرة مجاري بغداد. 
وجرى خالل اللقاء بحث اوجه التعاون 
الثنائي واسهام الشركات االوروبية في 
تنفيذ المش�اريع الخدمي�ة والعمرانية 
من خالل التنافس مع س�ائر الشركات 
العالمية للفوز بعقود المش�اريع التي 

تقوم االمان�ة باإلعالن عنها”.من جهة 
أخ�رى، أعلن أمين بغداد عبد الحس�ين 
المرش�دي نجاح الخطة الخدمية التي 
أعدته�ا أمانة بغ�داد الخاص�ة بإحياء 
ذكرى استش�هاد اإلم�ام محمد الجواد 
مديري�ة  ونقل�ت  الس�الم”.  “علي�ه 
العالق�ات واإلعالم عن المرش�دي قوله 
إن “الخط�ة الت�ي أعدتها امان�ة بغداد 
لتقدي�م الخدمات للحش�ود التي احيت 
ذكرى استش�هاد اإلمام الج�واد “عليه 
الس�الم” حققت نجاحاً باه�راً بفضل 
تضافر الجهود االستثنائية التي بذلتها 
دائرة بلدية الكاظمية والجهات األخرى 
الس�اندة التي عملت على مدار الساعة 
وبإش�راف ميدان�ي مباش�ر م�ن قب�ل 
الم�الك المتقدم ف�ي األمانة”. وأضاف 
ان “دائرة بلدية الكاظمية حش�دت كل 
جهودها وس�خرت كل طاقاتها لتقديم 
الخدمات للزائرين من مناطق العاصمة 
بغداد والوافدين من جميع المحافظات 
وأخذت بنظر االعتبار أعدادهم الكبيرة 
بعد إع�داد خط�ة متكامل�ة ومحكمة 
بالتنسيق مع القوات األمنية والجهات 
األخرى الس�اندة”. وأوض�ح إن “خطة 

أمانة بغ�داد الخاصة بالزيارة تضمنت 
إط�الق حملة كبرى لتنظيف الش�وارع 
الرئيس�ة والفرعي�ة ورف�ع النفاي�ات 
والمخلف�ات وتأهيل ش�بكات الصرف 
الصح�ي مع تجهي�ز المواكب بأكياس 
البالس�تيكية  والحاوي�ات  النفاي�ات 
محط�ات  لتك�ون  الحدائ�ق  وتهيئ�ة 
اس�تراحة للزائري�ن المتوجهين صوب 
مدين�ة الكاظمية المقدس�ة”. وأش�ار 
ال�ى أن “الخط�ة الخدمية ف�ي مدينة 
الكاظمية المقدس�ة سارت بانسيابية 
مطلق�ة ب�ال أي معوقات أو اش�كاالت 
وحققت اله�دف التي أع�دت من أجله 
وهو خدمة الزائري�ن وضمان راحتهم 
وتأديته�م مراس�م الزي�ارة وم�ن ث�م 
مغ�ادرة المدينة المقدس�ة إلى مدنهم 
“بلدي�ة  أن  وبي�ن  ومحافظاته�م”. 
حمل�ة  بإط�الق  باش�رت  الكاظمي�ة 
خدمي�ة كب�رى بع�د انته�اء مراس�م 
الزي�ارة لتنظي�ف المدين�ة المقدس�ة 
ورف�ع المخلف�ات والنفاي�ات وغس�ل 
الشوارع وفتح االنسدادات في شبكات 
المج�اري وصيانة الجزرات الوس�طية 
وغيرها من االعمال الخدمية”. وأش�اد 

أمين بغداد ب�”التعاون الكبير للزائرين 
م�ع م�الكات أمان�ة بغ�داد م�ن خالل 
واإلرش�ادات  بالتعليم�ات  التزامه�م 
ف�ي  والمخلف�ات  النفاي�ات  ورم�ي 
الحاوي�ات التي ت�م نصبه�ا والحفاظ 
على نظافة وجمالية العاصمة بغداد”, 
مثمناً “جهود األجه�زة األمنية لدورها 
المتميز ف�ي حماية أرواح الزائرين من 
جه�ة والتعاون التام مع مالكات أمانة 
بغداد وتأمين انسيابية حركة العجالت 
جه�ة  م�ن  والخدمي�ة  التخصصي�ة 
أخرى”. من جانب آخر، ش�ارفت أمانة 
بغداد على انجاز اعمال تنفيذ التوسيع 
الثاني لمشروع ماء ش�رق دجلة الذي 
س�يضيف 185 أل�ف مت�ر مكع�ب من 
الماء الصاف�ي يومياً لخدم�ة عدد من 
مناط�ق جانب الرصاف�ة من العاصمة 
العالق�ات  مديري�ة  وذك�رت  بغ�داد. 
“الم�الكات  ان  بيانه�ا  ف�ي  واإلع�الم 
الفنية والهندس�ية في دائرة ماء بغداد 
التابع�ة ألمان�ة بغ�داد بالتع�اون م�ع 
إحدى الش�ركات المتخصصة شارفت 
عل�ى إنج�از أعم�ال تنفي�ذ مش�روع 
التوس�يع الثاني لمش�روع ماء ش�رق 

دجل�ة”. وأضاف�ت أن “األعم�ال الت�ي 
تم تنفيذها ش�ملت ص�ب الربع الثالث 
والراب�ع من ح�وض الترس�يب وانجاز 
إنشاء البنايتين الكيميائية والكهربائية 
واالنته�اء م�ن نصب 4 مضخ�ات في 
محطة ضخ الماء الخام مع الملحقات 
ونص�ب 6 مضخ�ات ف�ي محطة ضخ 
الم�اء الصاف�ي م�ع ملحقاتها ونصب 
والس�ايلوات  الج�اف  الش�ب  مع�دات 
الخارجي�ة لألبني�ة”. وأش�ارت إلى إن 
“هذا التوسيع سيضيف طاقة إنتاجية 
جديدة للمش�روع تبلغ نح�و 180 ألف 
م3 ف�ي اليوم م�ن الم�اء الصافي من 
شأنها اإلس�هام في حل جزء كبير من 
الشحة في مناطق جانب الرصافة بعد 
إضاف�ة كمية جديدة من الماء الصافي 

الى الشبكة”. 
وأوضح�ت أن “المش�روع يعد من 
المش�اريع اإلس�تراتيجية إلنتاج الماء 
الصافي الذي من المؤمل افتتاحه خالل 
المدة المقبلة لخدمة مناطق األعظمية 
والش�عب وأجزاء من بلديات الص��در 
األولى والثانية والغدير وبغداد الجديدة 

والرصافة المركز”.

أعلنت نجاح خطتها الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد اإلمام الجواد »ع«

أمانة بغداد تدعو الرشكات األملانية والتشيكية 
إىل االستثامر يف العاصمة

      بغداد / المستقبل العراقي

باش�ر الفريق الطبي االيطالي الذي وصل إل�ى محافظة ذي قار قبل 
أي�ام قالئل بإج�راء العمليات الجراحية التجميلية لمرضى ش�فة األرنب 

واللهاة المفتوحة. 
وقال المتحدث الرس�مي لوزارة الصحة الدكتور زياد طارق في بيان 
صحفي تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس أن “الفريق الضيف 
اجرى في اليوم األول 7 عمليات جراحية، على أن تتبعها 10 أخرى اليوم 
التالي لمواطني المحافظة وبقي�ة المحافظات وذلك في صالة عمليات 

مستشفى الحسين “ع”.
 مش�يرا إلى إن العمليات “ستس�تمر تباعا حيث تم تسجيل أكثر من 
180 طلبا لمواطنين يعانون من حاالت تش�وهات والدية “شفة األرنب” 

و”اللهاة المفتوحة”. 
ومن جهته أكد مدير المستشفى الدكتور احمد عبد الصاحب الخاقاني 
أن “الفري�ق الطبي االيطالي س�يبقى لمدة 7 أيام متوقع�ا له إجراء 50 
عملية في هذا المجال حيث هيأت دائرة صحة المحافظة والمستش�فى 

جميع مستلزمات العمل من األجهزة واألدوات الجراحية”. 
وقال بيان ال�وزارة إن العمليات “تجرى من قب�ل األطباء االيطاليين 
باالش�تراك مع األطباء الجراحي�ن العراقيين من دائرة صحة ذي قار من 
قس�مي ال�”ENT” والجراحة العامة وعدد م�ن األطباء المخدرين وعدد 
من المالكات التمريضية”، الفتا إلى إن “الهدف من وجود هذا الفريق هو 

ليس فقط إلجراء العمليات بل لزيادة خبرات األطباء في هذا المجال”.

      بغداد / المستقبل العراقي

وّجه وزير التجارة خير الله حسن بابكر بإكمال جميع المستلزمات 
الضرورية لعمل المطاحن من اجل تزويد الحنطة للمواطنين. 

وقالت الوزارة في بي�ان لمكتبها اإلعالمي أمس أن “بابكر أكد خالل 
جوالت�ه الميدانية المس�تمرة للمطاحن ف�ي بغ�داد والمحافظات على 
ضرورة توفر كل شروط السالمة والصحة العامة، وال سيما في مطاحن 
الس�المة والش�رق والمنصور في منطقة الوزيرية ببغداد التي ال تتوفر 

فيها حالياً عوامل الصحة والنظافة”. 
ودعت في الوقت ذاته إلى “إيقاف تزويده مطاحن الس�المة والشرق 
والمنصور بالحنطة لحين إكمال جميع المس�تلزمات الضرورية لعملها 
وف�ق الضواب�ط والس�ياقات المعتمدة لعم�ل المطاحن التابع�ة لوزارة 
التجارة، حيث تحرص ال�وزارة دائما على تقديم مادة الطحين المطابق 

للمواصفات العراقية القياسية”. 
ومن جانب أخر أكد بابكر على “االلتزام بالموعد المقرر النجاز أعمال 
تأهي�ل وبناء قاعات معرض بغداد الدول�ي من اجل افتتاح الدورة ال�39 
للمعرض الذي سيش�هد مشاركة واس�عة من الدول والشركات األجنبية 
بصورة تختلف كثيرا عن الدورات السابقة، من اجل تحقيق األهداف في 
تنشيط واقع االس�تثمار في البالد والنهوض باالقتصاد الوطني واطالع 
ش�ركات القطاع الخ�اص المحلية على التطورات التي يش�هدها العالم 
حاليا، وكذلك االس�تفادة من خبرات الشركات األجنبية الرصينة العاملة 

في قطاعات اإلعمار اإلسكان والخدمات والكهرباء وغيرها”.

الفريق الطبي اإليطايل يبارش بإجراء 
عمليات جراحية يف ذي قار

التجارة توّجه بإكامل مجيع املستلزمات 
الرضورية لعمل املطاحن

      بغداد / المستقبل العراقي

والجه�ات  التربي�ة  وزارة  البيئ�ة  وزارة  طالب�ت 
ذات العالق�ة بض�رورة تش�ديد الرقاب�ة عل�ى الحوانيت 
المدرس�ية التي ال تحتوي على ابس�ط وس�ائل النظافة 
من ناحية نوعي�ة الطعام الذي يقدم للطلبة الذي يفتقر 
إل�ى ش�روط الغ�ذاء الصح�ي والباع�ة المتجولين قرب 
المدارس وضرورة االهتمام بنظافة وتعقيم مياه الشرب 
والمراف�ق الصحية ضمانا لس�المة الطلبة من احتمالية 
انتش�ار م�رض الكولي�را. ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلق�ت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس ع�ن المتحدث 
الرسمي باسم الوزارة أمير علي الحسون قوله أن “فرق 
ال�وزارة الحظت عددا م�ن المدارس، خاص�ة االبتدائية، 
تفتقر إلى ابسط وس�ائل التكييف وحتى المراوح، وفي 
حال انقطاع التيار الكهربائي يتم تش�غيل المولدة فقط 
لإلدارة والتدريس�يين بينما يبقى الطلبة في أجواء الحر 
والمعان�اة وتحدث حاالت اعياء واختناق بس�بب إهمال 

الم�دارس للطلب�ة م�ن هذا الجانب”. وأش�ار الحس�ون 
إلى أن “هناك ضرورة على تش�ديد الرقابة ومنع الباعة 
المتجولين قرب المدارس وزيادة حصة المدارس بالمياه 
الصالحة للشرب وخاصة تلك التي تعتمد على السيارات 
الحوضي�ة إضافة إل�ى االعتن�اء بنظافة خزان�ات مياه 
الش�رب في المدارس ضمانا لصحة الطلبة في المدارس 
م�ن مرض الكوليرا”. وتابع المتحدث الرس�مي قوله أن 
“مديريات البيئة في المحافظات ومنذ ظهور اإلصابات 
األولى في منطقة كردستان شرعت بزيادة أعداد نماذج 
المي�اه المس�حوبة لغرض التأك�د من س�المة ونظافة 
مياه الش�رب الواصلة للمواطنين بعد إجراء الفحوصات 
البكتريولوجي�ة والكيمياوي�ة”, مبين�ا ان�ه “م�ع بداية 
العام الدراس�ي الجديد تم إلقاء عدد من المحاضرات في 
المدارس من خالل الزيارات الدورية التي تقوم بها وحدة 
البيئة المدرس�ية التابعة للوزارة التي تؤكد على ضرورة 
ش�رب الماء النظيف وعدم األكل م�ن الباعة المتجولين 

ضمانا للسالمة العامة”.

البيئة تطالب بمراقبة احلوانيت والباعة 
املتجولني قرب املدارس

إحالة 5 مشاريع طرق للتنفيذ بكلفة 35 مليار دينار

تعلن حمافظة كربالء املقدسة )للمرة الثانية( عن االعالن املرقم )89(/ تنمية 2012
تبويب 09  012  001  078

لتنفيذ مرشوع
)تصميم وتنفيذ حمطة رفع مع شبكة جماري يف الرشطة(

وف�ق الكمي�ات والمواصفات المبينة في جداول الكميات الخاصة بالمش�روع المذكور انفا وال�ذي يمكن الحصول عليها من 
قس�م العق�ود العامة ف�ي المحافظة مقابل مبلغ قدره )225000( مائتان وخمس�ة وعش�رون الف دينار غي�ر قابل للرد فعلى 
الراغبين من الشركات العربية واالجنبية او مقاولين وشركات عراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة تصنيف )انشائية/خامسة( 
تقدي�م اعطيتهم المس�توفية للتعليمات والش�روط العامة الى س�كرتير لجنة فت�ح العطاءات المركزية ف�ي المحافظة مرافق 
معها التامينات االولية المذكورة ضمن ش�روط المناقصة ادناه مع وصل الش�راء )باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع 
المستمس�كات االخ�رى المطلوبة والمبينة في اس�تمارة تقديم العطاء. اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطي�ة )موعد الغلق( هو 

الساعة الثانية عشر ظهر يوم )االحد( المصادف 4 / 11 / 2012 .
شروط المناقصة/

1. تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1 %( واحد من المائة من مبلغ العطاء على شكل مصدق او خطاب ضمان نافذ 
المفع�ول )لم�دة 90 يوم( من تاريخ غلق المناقصة معنون الى/ محافظة كربالء/ حس�ابات تنمية االقاليم )وبالعملة المحلية 
وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولين( او المدير المفوض او احد المؤسسين )بالنسبة للشركات حصرا( وصادر من مصرف 

عراقي معتمد ويفضل ان يكون في محافظة كربالء المقدسة على ان ترفع النسبة الى 5 % من قيمة العقد عن االحالة.
2. يت�م تقديم العطاء من قبل المقاول نفس�ه او وكيله المخول والمصدق�ة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل المخول 
رس�ميا بكتاب صادر وموقع من المدير المفوض بالنس�بة للش�ركات المقاولة وبعكس�ه لن يتم اس�تالم االعطية مهما كانت 

االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء المقدم )60( يوم وبعد تاريخ غلق المناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن.
الملحوظات

1. مدة المشروع )سنة( واحدة
2. تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت كربالء المقدسة

3. موعد انعقاد المؤتمر يوم )االحد( المصادف 28 / 10 / 2012 الس�اعة )1100 صباحا( في قس�م العقود العامة لمناقشة 
آراء ومالحظات المقاولين بخصوص المشروع اعاله

4. على الشركات والمقاولين االلتزام بما جاء بالشروط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة
)www.HolyKerbala( -:5. موقع المحافظة على االنترنيت

6. البريد االلكتروني لقسم العقود العامة )E-mail. Theholykarbala-gcd@yahoo.com( لالجابة على استفساراتكم

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعادة اعالن مناقصة انشائية رقم )28( تنمية 2012

املهندس
آمال الدين جميد اهلر
حمافظ كربالء املقدسة
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تعلن رئاسة جامعة واسط/ شعبة العقود الحكومية الكائنة يف مدينة الكوت عن وجود املناقصات العامة املدرجة تفاصيلها يف ادنها ضمن 
املوازنة الجارية/ التبويب/ االجهزة.. فعىل الراغبني باالشتراك ممن توجد لديهم القدرة والكفاءة من ذوي االختصاص من املكاتب والرشكات 
املتخصصة واملستجلة يف دائرة تستجيل الرشكات/ وزارة التجارة.. وتمتلك شهادة تاستيس مصدقة واجازة ممارسة املهنة بالنسبة للرشكات 
واملكاتب املجازة رسميا.. مراجعة ديوان رئاسة جامعة واسط/ شعبة العقود الحكومية للحصول عىل كافة مستندات املناقصة والتي تشتمل 
عىل )املخططات – املواصفات – جداول الكميات – الرشوط العامة للمناقصة – تعليمات اىل مقدمي العطاءات – استمار تقديم العطاء – نسب 
الرجيتح( مقابتل املبلغ املذكور ادناه وهو غري قابل للرد.. علما ان مبلغ التامينات االولية هو بنستبة )1 %( من مبلغ العطاء تقدم عىل شتكل 
صك مصدق او خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رستمي من مرصف عراقي معتمد ويذكر فيها استم ورقم املناقصة وان ال يكون مرشوطا 
ويدفتع حتني الطلب وتذكر فيه مدة نفاذيتته وان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واستط ويحمل عنوان الربيتد االلكروني للمرصف 
الصادر منه وبتوقيع املدير العام او املدير املفوض او من ينوب عنهما يؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باستم )جامعة واستط/ الشتؤون 
املالية( نافذ ملدة ال تقل عن )90( تسعون يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصات املؤرش امام كل مناقصة يف الجدول ادناه عىل ان تكون التامينات 
باستم املدير املفوض للرشكة او املجهز علما ان مدة نفاذ العطاء )90( تستعون يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصات ويقدم العطاء داخل ظرف 
مغلق ومختوم مكتوب عليه استم ورقم املناقصة مع التوقيع عىل جميع صفحات ومستتندات املناقصة وتودع لدى مقرر لجنة فتح العطاءات 
يف صندوق حفظ العطاءات.. وتعد الرشوط املنصوص عليها وكتاب اإلحالة مع هذا اإلعالن جزءا ال يتجزأ من العقد الذي يتم ابرامه مع املجهز 
او الرشكتة الذي تحال بعهدته املناقصة ويتحمل من ترستو عليه املناقصة اجتور النرش واالعالن ولكافة املراحل.. علما ان موعد غلق املناقصة 
ستيكون يف الستاعة الحادية عرش صباحا وحستب التواريخ املؤرشة ازاء كل مناقصة وبعدها ال يقبل اي عطاء.. وللمزيد من املعلومات حول 
املستمستكات املطلوبة والرشوط العامة للمناقصة.. يرجى مراستلتنا عىل الربيد االلكروني )yahoo.com@govcont2010( او مراجعة مركز 

بيع مستندات املناقصة

       بغداد/ المستقبل العراقي 

انخفض مؤرش ستوق العراق لتأوراق املالية 
أمس بنستبة بلغت 0.06% منهيتاً تعامالته عند 
120.7 نقطتة، بعتد أن بلغت القيمتة اإلجمالية 
لأسهم املتداولة نحو 4.123 مليار دينار وبحجم 

2.518 مليار سهم من خالل 695 صفقة.
وقد تتداول يف الستوق عىل أستهم 45 رشكة 
ارتفتع منها 17 ستهما بينما تراجع 12 ستهما 
آخرين، فيما استتقر أداء 16 سهما كما هم عند 
املستويات نفسته. وتراجع مؤرش البورصة اول 
أمتس، بنستبة بلغتت 0.59%، ليفقد متن قيمته 
0.72 نقطتة، منهيتاً تعامالته أمتس االثنني عند 
120.77 نقطة ،وبلغ اجماىل قيم التداوالت اليوم 
بنحتو 2.433 مليتار دينار وبحجتم 1.53 مليار 
ستهم من ختالل 618 صفقتة. وارتفتع مؤرش 
ستوق العراق لتأوراق املالية يف مطلع جلستاته 
األسبوعية، بنسبة 0.14%، بعد أن أنهى تعامالته 
عنتد 121.49 نقطة، وبلغ إجمتايل قيم التداوالت 
اليتوم بنحو 2.168 مليار دينتار وبحجم 1.500 
مليار سهم من خالل 719 صفقة. وتداول يف عىل 
36 رشكتة ارتفع منهتا 16 ستهما بينما تراجع 
14 ستهما آخريتن، فيمتا استتقر أداء 6 أستهم 
عند املستتويات نفسها، وتصدر املرتفعون سهم 
"داستلم" بنستبة ارتفتاع بلغتت 9.83% مغلقاً 
عنتد املستتوى 2.57 دينار. تاله ستهم "فكايش 
املستتوى 2.38دينتار، كمتا  إىل  بنستبة %6.25 
ارتفتع ستهم "أهيل"بنستبة 3.23% مغلقاً عند 
مستتوى1.28دينار. وعتىل الجانتب اآلختر كان 
األكثر تراجعا اليوم ستهم كريدت بنسبة %9.61 
إىل املستتوى 2.07دينار،ثتم نخبة بنستبة7% إىل 
مستوى 1.86 دينار، تالهما سهم كربالء براجع 

4.71% إىل املستوى 4.05 دينار.
وكان متؤرش، ستوق العراق، لتأوراق املالية 
قتد ارتفتع الخميس املتايض، يف ختام جلستاته 
األستبوعية، الخميتس، بنستبة 0.6% ليغلق عىل 
121.3 نقطتة، اثتر ارتفتاع معدالت أستعار 17 
رشكة، من أصتل 38 تم تداولها خالل الجلستة، 
فيمتا تداولت بأكثر متن ملياريتن و241 مليون 
دينتار "نحتو مليوني دوالر". وشتهدت جلستة 
الخميتس تتداول أكثر متن مليتار و553 مليون 
ستهم، تجتاوزت قيمتها ملياريتن و241 مليون 
دينتار "نحتو مليونتي دوالر"، متن ختالل 661 
عقتد تداول. وبلتغ عتدد الترشكات املتداولة 38 
رشكة من أصتل 87 مدرجة الكرونيتا، ارتفعت 
معدالت أسعار 17 رشكة منها لتتشح باألخرض، 
وتراجعتت معدالت تستع رشكات أخترى لتتلون 
باألحمر، فيما حافظتت 12 رشكة عىل معدالتها 
خالل الجلستة الستابقة، لريتفع املؤرش بنستبة 
0.6% ويغلق عىل 121.3 نقطة. وكانت البورصة 
أغلقت خالل الجلسة السابقة عىل 120.5 نقطة. 
وقتها أبرم املستتثمرون غتري العراقيني 48 عقد 
رشاء بقيمتة تجتاوزت 134 مليتون دينتار عىل 
قطاعات املصارف والتأمني والخدمات والصناعة، 
كما ابرموا 57 عقد تجاوزت قيمتها 274 مليون 
دينار عىل قطاعات املصارف والتأمني والصناعة. 
وتميتز قطاع املصارف بحصولته عىل أعىل حجم 
للتداول بنستبة 86% من ختالل 469 عقد تداول 
بقيمتة ثالثتة 1.9 مليتار دينار عتىل 17 رشكة، 
ارتفع معدل ستعر عرش رشكات، وتراجع معدل 
سعر رشكتان، فيما حافظت خمس رشكات عىل 
معدالتهتا خالل الجلستة الستابقة. وجاء قطاع 
الصناعة ثانيا خالل جلسة اليوم من حيث حجم 
التداول بنسبة 7% من خالل 97 عقد تداول بأكثر 

من 167 مليون دينار عىل تستع رشكات، ارتفع 
معدل ستعر اربع رشكات، وتراجع معدل ستعر 
أربتع رشكات، فيما حافظت رشكتة واحدة عىل 
معدلها خالل الجلسة السابقة. فيما حصل قطاع 
الفنادق عتىل املركز الثالث بنستبة 4% من خالل 
45 عقتد تداول بأكثر متن 101 مليون دينار عىل 
خمس رشكات، ارتفع معدل سعر رشكة واحدة، 
وتراجتع معدل ستعر رشكتتان، فيمتا حافظت 

رشكتان عىل معدالتها خالل الجلسة السابقة.
 وكانت الرشكات األكثر تسجيال للربح خالل 
جلستة اليتوم كل من رشكة مرصف دار الستالم 
التتي ارتفع معدل ستعر ستهمها بنستبة %9.8 
لتغلتق عتىل ثالثتة دنانري و450 فلستا للستهم، 
واإلنشائية الحديثة بنسبة 6.4% لتغلق عىل 660 
فلستا للسهم، وفنادق كربالء بنسبة 5.7% لتغلق 
عىل أربعتة دنانري و250 فلستا للستهم، وبغداد 
للنقتل بنستبة 1% لتغلق عىل 48 دينارا للستهم، 
ومرصف االئتمان بنستبة 4% لتغلق عىل دينارين 

و290 فلسا للسهم.
أما الترشكات األكثر خستارة فكانت كل من 
رشكة األلبستة الجاهزة التي تراجع معدل سعر 
ستهمها بنستبة 3.5% لتغلتق عىل ستتة دنانري 
و750 فلسا للستهم، ومرصف بابل بنسبة %1.3 
لتغلق عىل 740 فلسا للسهم، وبغداد ملواد التغليف 
بنستبة 1.3% لتغلتق عتىل أربعتة دنانتري و500 
فلس للستهم، ومرصف كردستتان بنسبة %0.9 
لتغلتق عىل دينارين و200 فلس للستهم، وبغداد 
غازية بنسبة 0.8% لتغلق عىل دينار و160 فلسا 
للسهم.وتعقد سوق العراق لأوراق املالية خمس 
جلستات أستبوعية من األحد إىل الخميس، وتبلغ 
عدد الرشكات املستجلة فيته 91 رشكة منها 87 

رشكة تتداول الكرونيا.

      بغداد/ المستقبل العراقي

أنتقد الخبري االقتصادي باستم جميل، سياسة 
الدولتة االقتصادية التتي جعلت العتراق يف املرتبة 
11 عربيتاً من ناحية دخل الفرد، مقارنة إلمكانية 
العراق االقتصادية وما يحققته من واردات مالية 
سنوية. وكان قد أكد تقرير دويل بان العراق حل يف 
املرتبة 11 عربيا بالناتج املحيل اإلجمايل للفرد، فيما 
حلت قطر باملرتبة األوىل بمستوى يصل اىل 97.967 
دوالرا.وقال جميتل إن الناتج املحيل اإلجمايل يقدر 

بتت127 مليتار دوالر ستنوياً والذي 
القستم  النفتط  يشتكل 

األكرب منه وبنسبة 90% لو تم تقسيم هذه األموال 
عىل 32 مليون نستمة من سكان البالد التضح أن 
نصيتب الفرد العراقتي من الناتتج القومي 3900 
ثالثة آالف وتسعمائة دوالر سنوياً. وأشار اىل عدم 
وجود عدالتة يف توزيع اإليترادات املالية االتحادية 
عتىل جميع أفراد الشتعب وبالتستاوي، ما ادى اىل 
زيتادة نستبة الفقتر اىل 24% من ستكان العراق، 
مؤكداً ان الدخل الفترد ال يحدده الزيادة يف الناتج 
املحتيل القومتي وإنما يف عدالة التوزيتع لإليرادات 
ستواء يتتم تقديمها نقداً او عىل شتكل خدمات يف 
الصحتة والتعليم وغري ذلك. هذا وبني تقريراً دولياً 
ان العراق حل باملرتبتة 11 بالناتج املحيل اإلجمايل 
للفترد ، حيتث يصل مستتوى الدختل اىل 3.306 
دوالر، مقابتل عدد ستكان 32.8 مليون نستمة 
.وذكتر التقرير أن دولة قطر حلت باملرتبة األوىل 
بالناتج محيل إجمايل للفرد 97.967 دوالر، وعدد 
السكان 1.8 مليون نستمة، فيما حلت اإلمارات 
باملرتبتة الثانيتة بناتتج محتيل إجمتايل للفترد 
66.625 دوالر، وعدد السكان 5.4 مليون نسمة 
.وحستب التقرير جاءت الكويت باملرتبة الثالثة 
بناتج محيل إجمتايل للفرد 46.461 دوالر، وعدد 
السكان 3.7 مليون نستمة، بينما جاء البحرين 
رابعتا بالناتتج املحتيل اإلجمايل للفترد 29.410 

دوالر ، وعدد السكان 1.1 مليون نسمة.

                   رؤية/ د. سعيد عبد الخالق
 

ليس من املهم ت كما قال الزعيم 
الصينتى دنج زيتاو بنج ت ما إذا 

كان القتط أبيتض أو أستود، 
طاملتا كان قادرا عىل صيدا 
الفرئان. وهى عبارة صارت 
اآلن مثال شائعا لربجماتية 
اعتمدها  التى  السياستات 
دنتج زيتاو بنتج  يف عتام 
للتحتول  ومهتدت   ،1979
األكترب لتحديتث االقتصاد 
وانطالقته  الصينتى، 

ليستأثر ت االن ت باملرتبة الثالثة عىل مستوى العالم، بل إن أغلب 
مراكتز األبحاث تتوقع لالقتصاد الصينى أن يتبوأ املركز األول  يف 
االقتصتاد العاملي بني عامتي 2020، 2030 . لم تعد القضية اآلن 
املوازنة أو املفاضلة بني أيديولوجيات اليسار أو اليمني بأطيافها 
املتعتددة. أصبح هذا ترفتا ال نملكه، وال ينبغي أن نستعى إليه.
وإن النظم والسياستات التي يمكنهتا ت  يف ظل ظروفنا الحالية 
ت إطتالق طاقات املجتمتع، وتعظيم قدراتته اإلنتاجية، تحقيقا 
للنمتو الرسيع واملستتدام. و يف يقينتي أن مقتدار النجاح الذي 
يمكن تحقيقه  يف ذلك، رهن بخلق البيئة املواتية لتوستيع دوائر 
وفرص املشاركة املجتمعية  يف األنشطة االقتصادية والسياسية 
واالجتماعيتة والثقافيتة. كيف يمكتن تعزيز قتدرات املواطنني 
لكتي يصبحوا رشكاء فاعلني  يف تنميتة مجتمعهم؟.. يعنى ذلك 
االهتمتام بصياغة عقتد اجتماعي جديد يحتدد األدوار املطلوبة 
متن الدولة، وقطاع األعمال العام والخاص ، ومنظمات املجتمع 

املدني، تحقيقا لأهداف التالية:
1ت تحقيتق التنمية البرشية بمعنى تكوين قدرات اإلنستان 
وتنميتهتا، ثتم االنتفاع األمثل بهتذه القدرات، ستواء  يف العمل 
والثقافيتة  االجتماعيتة  األنشتطة  يف  أو  اقتصتادي،  كنشتاط 
والسياستية. ويتأتى ذلتك من خالل االهتمام بجتودة الخدمات 
العامة وباألخص التعليتم والصحة ، وعدالة إتاحتها للمواطنني 

كافة.
2ت توليتد املزيتد من فرص العمل املنتجتة، باعتبار أن العمل 
ا  نشتاط إنستاني يهتدف إىل زيادة إنتتاج املجتمتع وتنويعه كمًّ
وكيفتا، كمتا أنه يهدف إىل تحرير اإلنستان وتنميتة قدراته. مع 
مراعتاة تكافؤ الفترص بتني املواطنني يف الحصتول عىل فرص 
العمل املناستبة، كل حستب قدراته ومعارفه. 3ت توفري الحماية 
االجتماعيتة الدائمة أو املؤقتة للفئات الضعيفة وغري القادرة  يف 
املجتمع، انطالقا من املستئولية التضامنية املشتركة بني أفراد 

املجتمع كافة.
السياسات واإلجراءات:

1ت التحول متن إدارة التنمية مركزيا، 
إىل إدارة للتنميتة املحليتة، ويتستنى 
املحافظات  هذا بإطالق ستلطات 
يف رستم سياستات االستتثمار 
الخاصة بها، وفقا إلمكاناتها 
واألرضيتة،  البرشيتة 
وتشتجيع روح املنافستة 
لجتذب  املحافظتات  بتني 
واملستتثمرين  االستتثمار 
الطاقات  كافة  الستتغالل 
واملوارد الظاهرة والكامنة 
فيها. وأن تشارك املجالس 
املحليتة يف كل محافظة يف 
لالستتثمار  خرائط  رستم 
والتنميتة فيهتا، تحفر التخصتص اإلنتاجي، وتوطن األنشتطة 
اإلنتاجيتة والخدمية  يف كل محافظة، طبقتا العتبارات الكفاءة 
االقتصادية، ووفق ميزاتها التنافسية بما يحقق التنمية املتوازنة 

جغرافيا، ويضع حدا للهجرة من الريف للمدن.
 2ت سياستات التشتغيل من خالل االستتثمار، بالركيز عىل 
القطاعتات واألنشتطة الكثيفة العمل، وتوفري املرونة  يف ستوق 

العمل، واستمرار التحسن  يف رشوط العمل واألجور .
3ت وضتع الترشيعتات الالزمتة لبنتاء عالقتات متوازيتة   
ومتكافئة بني األطراف املتعاملني  يف األسواق كافة، وفقا للقواعد 
االقتصادية الرشيدة، سواء  يف ذلك سوق العمل، أو أسواق السلع 

والخدمات.
4ت سياستات توفتري التمويل الالزم الحتياجات االستتثمار، 
ورشوطه، وتكلفته، ومصادره، ستواء للمرشوعات الصغرية أو 

املتوسطة أو الكبرية.
ووضع سياستات مالئمة إليجاد مصادر تمويل غري تقليدية 
لالستتثمار من خالل تنشتيط دور التأجري التموييل يف الصناعة 
ت وكذلتك نظتم التت BOT البنتاء والتشتغيل والتحويتل لتمويل 
االستتثمار  يف املرافق العامة، وتفعيل دور ستوق األوراق املالية 

لتمويل املرشوعات.
5ت االهتمام بمنظومة التعليم والتدريب، واكتساب املهارات، 

وربطها بسوق العمل ومتطلباته.
6ت ملا كان االستتثمار هو نشاط يستترشف املستقبل، لذلك 
البد أن تتدعم مصداقية السياسات الحكومية، لتمكني الرشكات 

من اتخاذ قرارات االستثمار  يف االجل الطويل.
7ت طرح برامج غري تقليدية إلنشتاء شبكات أمان اجتماعي 
شتاملة، وإرساء مبادئ الالمركزية  يف تطبيق هذه الربامج، مع 
األخذ يف االعتبار اختالف درجات الحاجة إىل املستاندة والحماية 

التى يختلف معها نوع الربنامج املطلوب وآليات تنفيذه.
 8ت التزام الحكومة بمكافحة الفقر.

*كاتب مصري*

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكتد رئيس هيئتة استتثمار البرصة 
خلتف البتدران، استتمرار جهتود دعتم 
وتسهيل االستتثمار يف املحافظة حالياً. 
وقتال البتدران يف ترصيتح إن املرحلتة 
السابقة كانت تشهد الكثري من املعوقات 
والبريوقراطيتة والروتتني الستيما يف ما 
يخص استتحصال املوافقات القطاعية 

ترخيتص  بهتدف  الدولتة  دوائتر  متن 
املشتاريع املقدمتة إىل الهيئتة متن قبل 
مستثمرين أجانب ومحليني.وأضاف أن 
هتذه املرحلة بتدأت تذلل تلتك الصعاب 
بجهتود وإرشاف محافتظ البرصة عىل 
الدوائر للتعاون مع الهيئة اىل جانب دعم 
مجلس املحافظة، حيث نعقد اجتماعات 
متواصلة يف مقر ديوان محافظة البرصة 
للوقوف عتىل مواطن عىل أستباب تلكؤ 

بعض دوائر الدولة، اذ تم التقليل من هذا 
الروتني بشكل ملموس، و أطلقنا العديد 
متن الرختص االستتثمارية يف مختلتف 
القطاعات، وهناك مشتاريع بدأت تنفذ 
عىل ارض الواقع وسيتم انجازها ضمن 
األستقف الزمنيتة املحتددة .ولفتت ان 
املشتاريع التي أطلقتها هيئة استتثمار 
البرصة يف مختلف القطاعات كالصناعية 
والتجاريتة والستياحية وغريهتا لهتذا 

العتام تتجتاوز املليتاري دوالر.وأوضح، 
اصدر مؤخراً الدليل االستتثماري والذي 
يعد األول عىل مستتوى العتراق، وبهذه 
الشتفافية لكتي يطلتع املستتثمر وكل 
الرشكات ستواء األجنبية او املحلية عىل 
الفرص االستتثمارية التي يتتم إعالنها 
من ختالل هيئتنتا، إضافتة لنرشه عرب 
املوقتع االلكروني.وبني تم استتحصال 
بالفترص  الخاصتة  الستندات  جميتع 

االستتثمارية املعلنتة، ليطلع املستتثمر 
عليهتا دون معرقالت. وذكر كان املعوق 
الرئيتس إلعالن الفرص هو استتحصال 
سند األرض، لكن اآلن بالتعاون مع دوائر 
الدولتة ودعتم املحافظ يتم استتحصال 
السندات، وبذلك تكون لدينا قوة قانونية 
يف بث هكذا فرص استتثمارية بستندها 
ومرتستمها، وهتو دليل عىل الشتفافية 

لنقل الفرص اىل املستثمر.

    بغداد/ المستقبل العراقي

 متن املؤمتل أن تبتارش رشكتة غتاز البرصة 
أعمالهتا مطلتع شتهر كانتون الثاني متن العام 
املقبل الستتثمار ومعالجة الغاز املصاحب للنفط 
يف حقتول الرميلة والزبري وغرب القرنة الواقعة يف 
محافظة البرصة جنوبتي العراق، وذلك يف خطوة 
للحد من الهدر الكبري يف كميات الغاز التي تحرق 

يف الهواء من دون اإلفادة منها. 
أكتد ذلتك مديتر قستم العالقتات واإلعالم يف 
رشكتة غاز الجنتوب عدنتان يعقوب، مشتريا اىل 
ان رشكتة غاز البرصة التي تأسستت نهاية العام 
املنرصم ستقيض بالكامل عىل ظاهرة حرق الغاز 

املصاحب واستتثماره بما يعزز من موارد العراق 
االقتصاديتة ويحقتق قيم مضافتة إلنتاج حقول 

النفط العراقية.
وكانتت وزارة النفتط قتد أعلنتت يف الستابع 
والعرشين من شتهر ترشين الثانتي نوفمرب عام 
2011 عن توقيعها عقدا نهائيا مع ائتالف تقوده 
رشكتة شتل الهولنديتة يضم رشكة ميتستوبيش 
اليابانية لتأستيس رشكة غتاز البرصة بقيمة 17 
مليار دوالر، وذلتك يف احتفال أقيم يف مقر الوزارة 
حرضه عبتد الكريم لعيبي وزيتر النفط العراقي 
وبير فورس الرئيس التنفيذي لرشكة شل إضافة 
إىل تتسورو كوابارا نائب رئيس رشكة ميتسوبييش 

ومساعد رئيسها التنفيذي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مقترر اللجنة املاليتة، يف مجلس النواب، 
احمتد املستاري، عن تخصيتص مبلتغ 40 مليار 
دوالر ضمن تخصيصات املشتاريع االستثمارية يف 
موازنة عام 2013، مشرياً اىل ان املبلغ كاف لتنفيذ 
املشتاريع املحددة من قبتل وزارة التخطيط للعام 
املقبل.وقال املساري إن وزارة التخطيط خصصت 
مبلتغ 40 مليتار دوالر للمشتاريع االستتثمارية 
ضمن موازنة عام 2013، برغم ان املوازنة العامة 
حجمها املايل كبري ولكن نستبة اىل عدد املشتاريع 
املحتددة متن قبتل وزارة التخطيط للعتام املقبل. 
وأضتاف أن أعداد املوظفتني يف الدولة كبري جداً ما 
جعل املبالغ املخصصة للموازنة التشغيلية أكثر من 

املوازنة االستتثمارية. هذا وقد أعلنت وزارة املالية 
بان حجم املوازنة املقرحة لعام 2013 بلغت 132 
ترليون دينار، موضوعة تحت ستعر برميل النفط 

بتت90 دوالر.ويذكر ان مجلس النواب العراقي 
قد صوت عتىل املوازنة 
لعتام  العامتة  املاليتة 
)2012( بمبلتغ قدره 
100 مليار دوالر أي ما 
يعادل بتت117 ترليون 
دينتار، وبعجتز متايل 
يقتدر بتت14 ترليتون 
دينتار، موضوعة عىل 
أستاس ستعر برميتل 

النفط بت85 دوالرا.

البورصة تنخفض بنسبة 0.06 %
لليوم الثاني على التوالي

انهى 
تعامالته عند 
120.7 نقطة

القيمة اإلجمالية 
لألسهم 

المتداولة بلغت 
نحو 4.123 

مليار دينار

استثمار البصرة: أنهينا الكثير من المعوقات

المالية النيابية: 40 مليار دوالر ستغطي استثمارات 2013غاز الجنوب: شركة البصرة ستباشر عملها العام المقبل

خبير: الناتج المحلي يقدر بـ127 مليار دوالر
انتقد غياب العدالة

شـركــاء  الـتـنـمـيـــة

مدة التجهيزموضوع المناقصةرقمهااسم المناقصةت
وقت وتاريخ غلق 

المناقصة

وقت وتاريخ ومكان 

العقد المؤتمر 

الخاص باالجابة على 

استفسارات المشاركين

مبلغ بيع العطاء

عامة1
2 / جارية / 

 2012

اجهزة مختبرية خاصة 

بكلية الهندسة )قسم 

الهندسة الكهربائية-

الميكانيك-المدني( 

كلية الزارعة )قسم 

الموارد المائية-قسم 

الثروة الحيوية(

كلية الطب البيطري 

وحسب المواصفات 

المبينة في جداول 

الكميات

)60( ستون 

يوم

الثالثاء 6 / 11 

/ 2012 الساعة 

الحادية عشر 

صباحا

االثنين 22 / 10 / 2012 

الساعة العاشرة صباحا 

في كلية الطب البيطري 

وكلية الزراعة وكلية 

الهندسة

150,000 الف

مائة وخمسون الف دينار 

عراقي

رئاسة جامعة واسط
اعالن للمرة الثانية

االستاذ الدكتور
تقي علي موسى الموسوي

رئيس جامعة واسط
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ح�ول مائ�دة "الكولوزيوم" تتج�اور قلوب 
الس�ادة والرعاع يف س�ادّية. قد أتى الجميع من 
أجل مرأى ال�دم. اإلمرباطور محف�وٌف  برجال 
األبط�ال  لتش�اهد  أت�ت  والجماه�ر  دولت�ه، 
يرصعون السباع والنمور، أو ترصعهم السباع 
والنم�ور أو يرصع�ون بعضه�م البعض. يقف 
البط�ل -برشّي�اً كان أو وحًش�ا- وق�د اقتنص 
الرشف، وت�رك ضحيته جثة فقدت حياتها قبل 
أن تغادرها الرْوح؛ قد فقدت االحرتام والدماء. 

قوان�ن الحلب�ة لم تتغ�ر منذ العه�د األول، 
فالهزيمة هي النهاي�ة الحتمّية للجميع.  فوق 
"الكولوزي�وم" ُتنس�ج س�حائب الهزيم�ة بيِد 
القدر.  وتن�زل قبضته الرمادّي�ة فتظفر ببطل 
أنفق س�نيًنا ي�رصع الوحوش، وي�رصع الذين 
كانوا أبطاالً من قبله. فلكٍل مرة أخرة ال يكون 
فيها بطالً، ويغدو جثة مرضجة يف دمائها. وقد 
غادرته�ا أعن الناس إىل بط�ٍل جديد أو قل جثة 

جديدة، يف دائرة باقية مادامت األرُض.  
يف ط�رٍف مظلم عىل حافة املائدة، يقف كهٌل 
بوجهه الخش�بي الخايل من أي تعرب. يدرك ذلك 
الذي يراه. يرى عقبان املوت يف السماء، والدماء 
يف الرمال. يدرك أن الهزيمة هي منتهى األبطال. 

وهذه هي ُسنة الدنيا، وهذه هي الحقيقة. 
 وقف الكهُل أمام بطلِه مكس�وِر الوجه، قد 
انفتحت جروحه وس�الت الدم�اء منها، وبدأت 

الخسارة. لقد كنُت أرى وأدرُك كلَّ يشء، فلماذا 
ل�م أوقف ذل�ك العبث الدائ�ر!؟ ل�و كانت معي 
املنش�فة البيضاء، لوضعتها عىل خيط الحلبة، 
وانته�ى األم�ر! هل كن�ُت ألفعل ذل�ك!؟ ها هو 
الرشف يس�قط، وي�زوي املجد، وه�ا هي ندبة 

تخلفت يف قلب الكهل، لم تربحه ولم يشف.   

  عن ماكو�شال 
األزرق"،  "ال�دب  س�قطت  الليل�ة  تل�ك  يف 
الحلب�ة.  ف�وق  "ماري�ان"  قام�ة  وانتصب�ت 
ش�عرت بأن اللحظات قد توقفت، واس�تطالت 
إىل أبٍد تملؤه صيحات"ماكوش�ال. لقد رصعت 
"ال�دب األزرق"، ولم تعد تلك التي أتت يوًما من 
"مي�زوري" الفت�اة عديمة القيم�ة، التي تأكل 
بقايا قطع اللح�م التي تقدمها للزبائن، وتضع 
القط�ع املعدنّية يف وع�اٍء زجاجّي فوق منضدة 
متهالك�ة، تل�ك الفت�اة تش�عر اآلن -كما يقول 

األمريكان-  بأنها أصبحت ميليون دوالر!
يف تلك اللحظات ومضت ص�وٌر ضبابّية من 
ماٍض بعيد، صوٌر من األلم تتكون باهتة أمامها 
لتلك الطفلة ذات الثالثة عرش عاًما تقدِّم الطعام 
للزبائ�ن يف أح�د املطاع�م البالية، ووج�ه أبيها 
املّي�ت. تلك املرأة البدينة التي اعتادت أن تناديها 
ب�� "أمي"، وتلك النظرة الس�اخرة عىل وجهها 
يوم أت�ت لها الفتاة بطلًة!!  كيس املالكمة الذي 
كلما لكمته، طرحها إىل الوراء. الكلب املقتول!!  
هل قتله أبوها كي يخفف آالمه؟ أم ألنه غدا بال 
قيمة أو نف�ع؟ .. األخ املس�جون، واألخت التي 
ترب�ي طف�اًل لتحصل ع�ىل اإلعان�ة الحكومّية. 
س�نوات م�ن الش�عور بالدونّي�ة م�ن الجميع. 

س�نوات من اإليمان بالذات، ال َتْصُدُقه تفاصيُل 
الواقع. والشوق إىل نجاح مبهم، ودرب مجهول، 

وحلم ال طريق إليه. 
 ال قيم�ة ل�كل ذلك اآلن وقد وط�أت قدماها 
أرَض املج�د. تتق�زم كُل تل�ك اآلالم جميًعا أمام 
وجه "فرانكي" الذي تفتتت تقاسيمه الخشبّية 
عن ابتس�امة منرة. لم تعد النادلة ذات العقود 
الثالثة التي أصبحت عجوًزا عىل تحقيق حلمها. 
واملج�الت تكتب عن بطلة العالم وحاملة اللقب 

"ماجي فيتزجرالد".
 وفج�أة تتوق�ف اللحظ�ات وس�يُل الصور، 
وُيظل�م وج�ه "فرانك�ي" بنظرة هل�ع تختفي 
أص�وات "ماكوش�ال"، ث�م تكتن�ف املوجودات 

عتمة كاملة، وتنسحب "ماريان" إىل داخلها. 

 عن "فر�نكي" �شانع �ملوتى
يف البدء خلق الله  السماوات واألرض. وكانت 
األرض خربة، وخالية، وعىل وجه الغمر ظلمة. 
وروح الل�ه يرف ع�ىل وجه املي�اه. .... ما الذي 
حدث بع�د ذلك؟ ال يع�رف "فرانك�ي". واجهه 
السؤال أمام عن "سكراب" الضائعة، ولم يجد 
جواًبا. يف كل ليلة يستند عىل ركبتيه أمام تمثال 
"يسوع" املسيح، وال يالقي جواًبا. يف كل صباح 
يف الكنيس�ة، وال يصدق جواًبا.. وقال الله ليكن 

نور فكان نور ... اآلب واالبن والكلمة.   
من أجل البرش ُصلِب املس�يح، فحمل عنهم 
خطيته�م األوىل. ولكن فرانكي لم ُيس�ِقط عنه 
ِحمل�ه من�ذ تلك الليل�ة. أبقى ع�ىل دفء جمرة 
الذنب املقّدَس�ة يف روحه تمزقها.  طوبى لهؤالء 
الذين يراكمون ذنوبهم، فيصنعون منها جحيًما 

خاًصا يمكثون فيه بإرادتهم الكاملة. 
 يف تل�ك الليل�ة رآى "فرانكي" املوَت يصطاد 
"سكراب". رآه وعرفه، ولم يستطع أن يوقفه.  
ومن�ذ ذل�ك الح�ن، دل�ف العج�وز إىل جحيمه 
الخ�اص.  أبقى عىل ضحيته( أمام عينيه، يراه 
كل ي�وم، كش�وكة تنغرس يف روح�ه، وتذكرها 
بذنبه�ا املزع�وم. ل�م ي�رتك الحلب�ة، انغم�س 
فيه�ا، ولم يربحه�ا.  وكأنه ع�ذراء تحرس نار 
املعبد بعناي�ة،ألن النار إن خب�ت جمرتها، فإن 
جس�د الفتاة هو وقود الن�ار الجديدة. كذا كان 

"فرانكي" حريص عىل عذاب روحه ونفسه، يف 
البداية ألصق بنفس�ه ذنًب�ا لم يقرتفه، وحرص 
ع�ىل بق�اء ه�ذا الذنب حًي�ا بن عينيه لس�نن 

تالية!
   الحلب�ة إلٌه يبتلع أح�د قربانن يتصارعان 
يف أرض�ه. والهزيم�ة –كم�ا قلنا- ه�ي النهاية 
الحتمّية. يف ركن الحلبة يقف "فرانكي" محاوالً 
أن يؤخر النهاية إىل أبعد أجٍل ممكن. يف كل مرة 
يت�وىل فيها بطالً جديًدا، يش�عر أن�ه أمام جثة 

جديدة وهزيمة. ومن ثّم صار شعاره هو:
 Always Protect yourself

ه�ذه هي القاع�دة:  قبل أن تس�دد لكمتك، 
الب�د أن تق�ي نفس�ك ردَّه�ا. ال مجازف�ة وال 
ش�جاعة يف غر موضعها.. لقد أردك "فرانكي" 
أنه يق�ود أبطاله إىل حتفه�م يف هاوية حتمّية، 
فال نهاية غر ذل�ك.  وكلما زاد الطموح، َقُربت 
ع الرك�ُد تجاه  النهاي�ة. وكلم�ا زاد الحل�م، َسُ
هاوي�ة املنتهى. ربما ي�درك البطول�ة، وتتعلق 
ب�ه األبصار، ولكن ذلك ل�ن يحميه عندما يحن 
موعد الهزيمة.. ربما يؤخرها، لكن وقوعها لن 
ينتف�ي.  يف املرة التي ش�اهدها فيها "فرانكي" 
تكي�ل اللكم�ات إىل كيس املالكمة بغ�ر إتقان، 
وقدميه�ا ثابتتن إىل األرض بغر حركة.. يف تلك 
املرة عرف أنه يواجه أحد أس�وأ كوابيسه. عرف 
أن ماجي فيتزجرالد من هؤالء الذين مّس�تهم 
لعن�ة الطم�وح املقّدَس�ة، وأنها ل�ن تقف قبل 
الهاوي�ة.  عندم�ا أعرض عنه�ا يف البداية، كان 
يدف�ع عن روحه ذنًبا جديًدا عىل وش�ك الوالدة.  
ويرفض أن يقدِّم للحلب�ة جثة جديدة تزدردها 
بغ�ر اهتم�ام يف الرحل�ة الرسمدّي�ة اللته�ام 

األبطال.
_"أَرني رجالً ال يمتك إال قلبه، وس�وف أُريك 
رج�اًل يمكن هزيمت�ه" هكذا ق�اال "فرانكي". 
كلم�ا رأى الطم�وح، رأى مع�ه امل�وت، وكلم�ا 
ش�عر بهما، زاد خوفه. كلما رأى الفتى النحيل 
"دانج�ر"، املمتلئ بالطم�وح، والذي لن يصمد 
ألكثر من خمسة ثوان يف قتال .. كلما رآه شعر 
بخوفه يتجس�د أمام�ه وأعتل�ت وجهه مالمح 

الغضب.

الت�ي س�قطت فيه�ا "ال�دب  اللحظ�ة   يف 
األزرق"، سقط عن كاهل فرانكي عرشون عاًما 
ويزي�د. ها ه�ي اللحظات تقف وتط�ول إىل آبد 
ترتفع فيه أنف "ماجي" باالنتصار. فقد خطي 
بها إىل أرض املجد س�ليمَة من غر س�وء. وأخذ 
بيده�ا إىل البطول�ة، وأصبح�ا عىل بع�د خطوة 
من التح�رر النهائ�ّي. الذنب ال�ذي مزقه طيلة 
عقدين صار موته عىل بعد خطوة. وروحه عىل 
وش�ك التحرر. وج�ه "ماج�ي" املصمم ييضء 
باالبتس�ام عه�ًدا جديًدا يع�ُد "فرانك�ي" بنوٍم 
هادئ، ووتخفف من رحالت الكنيس�ة اليومّية 
ب�ال طائل من ورائه�ا، وفرجة ي�رى منها نوًرا 
رغ�م خطاباته إىل ابنته التي ُترد دون أن ُتَفض.   
وفجأة تتوق�ف اللحظات، وينتهي س�يل وعود 
العهد الجديد، وتكتنف املوجودات عتمة كاملة، 

ترُد الكهل املُثَقل إىل الظالم. . سقطت "ماجي" 
وتحطم عنقها، ومعه تضخم وجه "س�كراب"  
ليمأل الوجود من حول "فرانكي". خطت الفتاة 
خطوته�ا األوىل يف أرض االنتص�ار، وخطوته�ا 
الثاني�ة ه�وت به�ا إىل ق�اع الهاوي�ة. ومعه�ا 
انفرط قلبي العجوز املنك�ود وتفجرت أزمته.. 
وب�دالً م�ن أن يتحرر، ارت�د إىل ذن�ب أعنف من 
األول أمام جث�ة الفتاة الهام�دة ال حراك فيها، 
تطلب من�ه أن يريحها من آالم اإلهمال وانعدام 
القيم�ة كما أراحها منها م�ن قبل، وإن اختلف 
الطريق إىل ذلك. عاش "فرانكي" عرشين س�نة 
بذن�ب "س�كراب"، وها هو الي�وم يموت بذنب 
"ماجي". عجوز ن�ادم ممزق الروح، يجلس يف 
مطعم بعي�د، ويأكل فطرة الليم�ون عىل رْوح 

قتيلته.. "ماكوشال".

�أحمد جمدي رجب

هبة ع�شام
حد�س

أصابعي خاليٌة من الحرِب
والخيانِة،

يقول آدم إن التفاحَة ماتت
واملزارع�ون ال يملك�ون الحدَس    

الكايف
لحمايِتها من هواٍء فاسد

يقول أوزوريس
إن اللصوَص يحفرون عميقاً

فيما يهجُم النمُل الفاريس
والجرادُة ذات األرجِل السامِة

أقول هذه أريض أنا
وحن رصخُت إن اإلسمنَت يجفُّ

فوق حناِجرِنا
وج�َه  يلَبس�ون  األغبي�اُء  كان 

الحكمِة
ويبتسمون

ال أذكُر متى َتوقف الكالُم
لكنني يف كلِّ صباٍح

أغسُل الكوابيَس بمياٍه باردة
يف  الوس�ادِة  تح�َت  وأعيُده�ا 

هدوء..
ال أذكر تحديًدا

لكنني هذا الصباُح
أغسُل مانشيتاِت الجريدِة

أغسُل تفاصيلَها..
العروُس الهاربُة يف ليلِة زفاِفها

أعادوها ُمرضجًة بالدماء
تحارصها األنفاُق امللتويُة،

الغباُر املتصاعُد،
القلُق عىل وجِه املذيعِة السمراء،

أجهزُة التنفِس االصطناعي،
ويُد الله التي تكتب الغيب..

قلُتها منذ ألِف عاٍم
فأرسلوني إىل طبيٍب نفيس !

    ...........

عالمات طريق    

تحدُث املعجزاُت أحياًنا
لكنها ال تغُض الطرَف عن طريٍق 

طويٍل
ِمن الساللِم الدوارِة

األشياُء الصغرُة التي تتغُر دوَن 
أن نشعَر

رائحُة االنتظاِر مثالً
الدوراُن يف املكان

حتى الوصوُل إىل السماِء
ال يعني تجاُوَز الشارِع املجاوِر

ح�ن َتس�ُقُط ع�ىل ص�وِت بائِع 
الُخرافاِت

وميكروفوِن الدعايِة االنتخابيِة
أشياٌء تدفُعك دفًعا

البطاق�ِة  بيان�اِت  لتغي�ِر 
الشخصيِة

وجواِز السفر
ربم�ا يمنُحك ه�ذا كرام�ًة يف بلٍد 

غريب
سيقولوَن يف املطاِر:

ما يبقى ِمن الوزِن الزائِد
لن يك�ون كافًيا الصطحاِب قلِبك 

دوَن نقصان
اترْك معابَدك هنا

فقد هرَْب�َت ِمن األوث�اِن عىل أيِة 
حال

ويف الجهِة األخرى
صديٌق يتعلُم العربيَة من أجلِك

وأنت ألجلِه
تمنُح الحبَّ فرصًة بيضاء..

تحدُث املعجزاُت أحياًنا
وآيُتك إلقاُء مراِث الريبِة

تمضغ�ه كعلكٍة وُتلقي به قطعًة 
تلَو األخرى

لكنك دوَن وعي
ترسُمه عالماِت طريق   

قصيدتـــان

�مل�شتقبل �لعر�قي: متابعة

بع�د أن نجحت مؤسس�ة تكنيكول�ور بالتعاون مع 
مؤسس�ة جروبام�ا يف اس�تعادة وإنق�اذ أف�الم قديمة 
لجوريج ملييس وجاك ديمي تمكنت أخرا من استعادة 
النس�خة الس�لبية من فيلم املخرج الربيطاني الش�هر 
بيرت ب�روك الذي لم يس�بق توزيعه يف الع�روض العامة 
وهو بعنوان اخربني باألكائيب" Tell Me Liesوس�وف 

يتم توزيع الفيلم يف األسواق العاملية قريبا.

وكان بي�رت بروك قد صور ه�ذا الفيلم عام 1967 يف 
لندن وتم عرضه لفرتة قصرة للغاية يف لندن ونيويورك 
أثن�اء اش�تعال الح�رب يف فيتن�ام. والفيلم م�ن النوع 
التسجييل الروائي الخيايل، ويطرح الكثر من التساؤالت 
حول الحرب. وكان الفيلم قد اختر للعرض يف مهرجان 
فينيس�يا وحصل عىل جائزة لوي بونويل. ويف 2010 بدأ 
بي�رت بروك البحث عن نس�خة فيلمه املفق�ود بالتعاون 
مع كاتب الس�يناريو الفرنيس الكب�ر )الذي تعاون مع 

بروك يف أكثر من عمل( جان كلود كارير.
وبع�د رحلة طويلة من البث يف ارش�يفات ومكتبات 
األفالم ع�رب العالم خاصة يف بريطانيا وأمريكا عثر عىل 
مكون�ات الفيلم يف مؤسس�ة الفيل�م الربيطاني BFIثم 

بدأت عملية ترميمه واعادته إىل أصله.
النس�خة الجدي�دة م�ن الفيل�م عرض�ت يف ال�دورة 
األخرة من مهرجان فينيس�يا ضمن قسم كالسيكيات 

السينما.

عبد�للطيف �لور�ري 
فيم�ا انرصف�ت األنظ�ار إىل الروائ�ي 
اليابان�ي هاروكي موراكام�ي، وتكّهنت 
بنيل�ه لها هذا العام، ذهب�ت جائزة نوبل 
لآلداب إىل األقّل منه ش�هرة، وهو الروائي 
الصين�ي م�و ي�ان )1955 - ( حتى وإن 
كان هو نفس�ه ضمن قائمة املرش�حن.  
وه�ذه هي املرة الثانية التي يحصل فيها 
صينيٌّ عىل الجائزة، بعد أن نالها يف العام 
ألف�ن مواطن�ه غ�او س�ينجيان، إاّل أن 
إع�الم الصن الرس�مي كان أكثر احتفاًء 
بنوب�ل م�و ي�ان، وع�ّده "أول مواط�ن 
صيني" ينالها؛ وه�و الذي انخرط ُمبّكراً 
يف الجبه�ة الثقافية الرس�مية، ولم يكن 
كاتباً "منش�ّقاً" أو معارضاً لدوداً لنظام 
الحكم، مثل كثٍر من أبناء جيله. وجاء يف 
حيثّيات اإلعالن ع�ن الجائزة أن مو يان 
'يدمج، بواقعية مذهلة، قصصاً شعبية 
يف التاري�خ والح�ارض'، كم�ا أّن�ه أق�ام 
"من خ�الل مزجه بن الخي�ال والواقع 
وبن البع�د التاريخي واالجتماعي، عاملاً 
يذّكرن�ا يف تعقيدات�ه بعوالم كّتاب أمثال 
وليام فولكنر وغابريال غارسيا ماركيز، 
ع�دا جذوره الت�ي ت�رضب بأطنابها يف 
األدب الصيني القدي�م وتقاليد الحكاية 
الشعبية'، وبالتايل فقد "استلهم أفكاره 
م�ن الخلفي�ة الخاص�ة ب�ه" بأس�لوٍب 
ُيمّي�زه.  لم يص�در أّول كت�اب ملو يان، 
وه�و لقب�ه املس�تعار ال�ذي اس�تبدله 
باس�مه األصيل غوان مويي�ه، إاّل عندما 

الثالثيني�ات م�ن عم�ره، وه�و  كان يف 
روايت�ه الس�ر ذاتية "الفجل�ة البلّورية" 
)1986( الت�ي تحك�ي ع�ن طفل يرفض 
ال�كالم وي�روي الحي�اة يف الري�ف كم�ا 
عاش�ها الكات�ب نفس�ه يف طفولت�ه. ثّم 
توال�ت رواياته من قبيل "أنش�ودة الثوم 
النبي�ذ"  و"بل�د   ،)1988( الف�ردويس" 
)1992(، و"فينغ�رو فيت�ون" )1996(، 
روايت�ه  أن  إاّل  )1910(؛  و"ضف�ادع" 
"ال�ذرة الرفيعة الحم�راء" )1987( التي 
تحكي تاريخ الثورة البطولية لقرية ضد 
الغزو اليابان�ي بقدر ما تعكس املصاعب 
التي تحّملها املزارعون يف الس�نوات األوىل 
م�ن الحك�م الش�يوعي، وق�د ُحّول�ت إىل 
فيل�م ذاع صيته يف العال�م الغربي وفازت 
بجائ�زة الدب الذهب�ي يف مهرجان برلن 

عام 1988، تظّل هي األهّم واألش�هر بن 
نظراتها.  وتّتس�م مجموع رواياته التي 
زادت ع�ن ع�رش، بحس�ب داريس نتاجه 
األدب�ي، بطابعها الواقعي ال�ذي ال يخلو 
من قس�وة وسخرية ونقد الذع يف تناولها 
للتغّرات املفاجئة التي ش�هدتها الصن، 
س�واء قب�ل الحقب�ة الش�يوعية، أو إّبان 
االجتياح الياباني، أو أيام الثورة الثقافية 
املشهودة، أو يف فرتات أخرى من تاريخها 
الش�يوعي.  النظ�ام  ظ�ل  يف  املضط�رب 
ومّم�ا يرويه من ذل�ك التاريخ أّنه اضطر 
خ�الل املجاعة التي رضب�ت بالده خالل 
الخمس�ينيات، إىل أن يقت�ات م�ن غب�ار 
الفحم ولحاء الش�جر واألعشاب ليسكت 
جوع معدت�ه.  ويدين مو ي�ان يف لهجته 
الحكائي�ة لرائد األدب الصيني الحديث لو 

ش�يون )1881 – 1946(، قب�ل أن يتأثر 
تالي�اً بأس�اليب الواقعية الس�حرية التي 
هّبت من أم�ركا الالتينية، وتوافقت مع 
محكّيات�ه التي فيه�ا الكثر من حكايات 
الريف الصيني وأس�اطره املليئة بالجّن 
واألش�باح. وبفضل تقنّيات الكتابة التي 
اس�توحاها م�ن أج�واء ه�ذه الواقعية، 
اس�تطاع مو يان أن يتحاي�ل عىل مقّص 
الرقابة النشط للغاية يف الصن. ويصدق 
ع�ىل مو يان الذي ينحدر من بلدة غاومي 
يف مقاطعة شاندونغ الواقعة رشقاً لعائلة 
مزارع�ن، القول بأّن الطفولة التعيس�ة 
التي عاش�ها كانت مصدر إلهام ال ينفد؛ 
فقد عم�ل يف املزرعة حتى بلغ الس�ابعة 
عرشة م�ن عم�ره، يتكّف�ل بالحيوانات 
ومحاصي�ل الذرة الرفيع�ة والثوم، ويرى 
يف املناظ�ر الطبيعي�ة حول�ه ش�كالً من 
أش�كال العزاء.  ويف شبابه التحق مو يان 
بصفوف جيش التحرير الشعبي، وتخّرج 
من الكلية العس�كرية برتب�ة ضابط، ثّم 
انتمى إىل الحزب الشيوعي. وبعد أن برزت 
موهبته وحّق�ق نجاحاً أدبياً، اختر نائباً 
لرئيس اتحاد الكّت�اب الصينين. وهو ما 
ُيفرّس صمته أو تحرُّج�ه من أن يتعرّض 
لنقد النظام أو أن ينش�ّق عنه، بل يؤاخذ 
علي�ه احتفاؤه بخطاب م�او تيس تونغ، 
ومس�ايرته لنظام غر ديموقراطي وهو 
ُيرّوج ملصال�ح الحكومة من خالل كتابة 
الخط�اب، بعيداً عن أن يس�تخدم تأثره 
ككات�ب ُمؤثِّر للدف�اع ع�ن مجايليه من 

املثقفن والس�جناء السياسين.  وكما يف 
أغلب املرّات، قد يكون واقعاً أن الجائزة لم 
تعدم توّجهها السيايس، حتى وهي ُتْمنح 
لألدب الصيني غر املنش�ّق، وكأّنها تريد 
أن تنف�ض الغب�ار عن أع�وام طويلة من 
الحص�ار الذي رضب عىل ه�ذا األدب منذ 
الثورة الثقافية التي أطلقها زعيم الصن 

األكرب ماو تيس تونغ يف العام 1966. 
ُترْجم�ت روايات مو ي�ان، أو "فوكنر 
الصيني"، إىل لغ�ات عاملية كثرة بصفته 
رائ�داً من رّواد األدب الصيني املعارص، ما 
جعله يف مصاّف كتاب الرواية األكثر تأثراً 
يف عاملنا اليوم، لكن وال واحدة من رواياته 
ُنقل�ت إىل العربية.  وعدا بعض الش�ذرات 
التي خّصت�ه بها جري�دة "أخبار األدب" 
املرصية قبل ثالث س�نوات، يظّل مو يان 
مجهوالً لدى قرّاء العربية.  هكذا، بفوزه 
عات الرأي الس�ائد، سوف  الذي خّيب توقُّ
تش�غل صور مو يان وحواراته وشذراٌت 
م�ن حيات�ه وأدب�ه الصفح�ات الثقافية 
لُكرْبيات الّصحف واملجالت ألّياٍم وأسابيع 
ُتع�رّف قرّاءه�ا املنترشي�ن يف املعم�ورة 
عليه لي�س ككاتب من الرشق فحس�ب، 
بل ككاِتٍب صينيٍّ إْش�كايلّ "غر منش�ّق" 
املع�ارصة  روايات�ه  وض�ع  بال�رضورة، 
لزمننا يف التأريخ ملس�ار التحوُّالت املاّدية 
والروحي�ة العميقة التي ش�هَدْتها أرٌض 
تعّج باملتناقضات واألساطر والتحّديات 
مث�ل الص�ن؛ ذل�ك التّن�ن األحم�ر حاالً 

ومآال!

نسخة جديدة من فيلم " اخربين باألكاذيب" لبيرت بروك

فوكنرالصيني الذي تأّثر يف رواياته بالواقعّية السحرية 
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ينتظمه�ا  الت�ي  الحكاي�ة  ليس�ت   
ترابط األش�كال، هي الوسيلة الوحيدة 
للتعبري، فكما "باس�تطاعة املوس�يقى 
أزاء  االنفع�ال  أو  االنطب�اع  تمن�ح  أن 
رشوق الش�مس بدون اللجوء إىل صوت 
الديك، كذلك يس�تخدم املصور وس�ائط 
تصويرية رصفة، كي يتلبس انطباعاته 
عن الصب�اح ب�دون أن يرس�م الديك". 
وأن أمانة الفن�ان وصدقه هما طريقه 
للوصول إىل أن يعرب بوس�ائط تجريدية 
عم�ا ه�و لي�س تجريدي�ا. "فالش�كل 
ب�ا مضمون لي�س من الفق�ر إىل الحد 
ال�ذي ال يملك فيه غ�ري ظاهره املألوف 
للتعب�ري عن نفس�ه، وأن دعاوى بعض 
الفنان�ن - البنائي�ن - يف الوق�وف ضد 
االنطباعات واالنفعاالت لن تجعل منهم 
غري ميكانيك�ي آالت "أطفال محدودي 
التفكري لع�ر املاكنة ه�ذا، يضعونها 
بدون حركة. القاطرات والطائرات غري 
املحلق�ة، أن ذلك هو الف�ن للفن". وأن 
الف�ن الحقيق�ي كما يحت�اج إىل العقل 
يحت�اج إىل القل�ب ع�رب ت�وازن دقي�ق 

بينهما. 
 وكان كاندنيسكي يف مقاله هذا الذي 
يشكل جوابه عىل اس�تفتاء حول الفن 
أجراه كريستيان زرفوس محرر مجلة 
"دفاتر الفن" يوض�ح بدقة أن تعبريية 
الف�ن ال تتأت�ى عن ح�دوده الظاهرية 
فقط، ب�ل هناك القدرة العامة لخطوط 

العمل الفني وألوانه. املرتجم . 
* * * 

 أن هذا الصباح، ولنقل الطبيعة كلها 
والحياة وكامل العال�م املحيط بالفنان 
سوية مع حياته الروحية، هما املصدر 
الوحيد لفن�ه. أن اهم�ال أحد عنري 
هذا املصدر أو الحياة الخارجية املحيطة 
بالفنان، ه�و أمر خط�ري للغاية وأكثر 

خطرا من برت الساق، إذ أن الساق يمكن 
استبدالها بأخرى اصطناعية. إذا حصل 
ه�ذا االهمال يقط�ع حينها تي�ار قوى 
الخلق. فاملصور "يتغذى" باالنطباعات 
الخارجي�ة )الحي�اة الخارجية( صائغا 

إياها بروحه )الحياة الداخلية( - الواقع 
والحلم - وبدون أن يدرك ذلك، والنتيجة 

هي العمل الفني. 
 أن ذلك هو القانون الش�ائع للخلق. 
وال تظهر الفوارق إال يف وسائط التعبري 
)الحياة الداخلية( "الرسد"، س�واء مع 
الديك أو بدون�ه. وعامة جميع الفنانن 
)غري "الفنانن" يتشابهون فيما بينهم 
إذا تعلق األم�ر باالنفعاالت التي تثريها 
الحياة الداخلية، بالطبع ال قاعدة بدون 
أس�تثناء(. وهم يختلف�ون فيما بينهم 
يف نط�اق الحي�اة الداخلية، أي وس�ائل 
التعب�ري. أذن مل�اذا ان�ادي أن�ا املص�ور 
"التجري�دي" : يعيش الدي�ّك!، والحزب 

املناوئ: املوت للمثلث!؟. 
 من�ذ القدم توج�د املوس�يقى التي 
ترافقه�ا الكلمات )أقول ذل�ك عموما( 
وهن�اك  واالوب�را،  االنش�ودة  فهن�اك 
املوس�يقى ب�دون كلمات كاملوس�يقى 
املوس�يقى  أو  الخالص�ة  الس�يمفونية 
)النقي�ة( تماما مثلما يوج�د ومنذ 25 
س�نة، التصوي�ر بموض�وع والتصوير 

بدون موضوع. 
 برأي أن قضية الش�كل نعلق عليها 
أهمي�ة أكث�ر م�ن الل�زوم، ولق�د مرت 
خمس وعرشون سنة منذ إن كتبت: )يف 

االساس ال توجد قضية الشكل(. 
 أن قضية الش�كل ه�ي دائما قضية 
شخصية، وهكذا فهي نسبية. وبالتأكيد 
فاإلنسان مرتبط باملايض والحارض و.. 
املستقبل. دعونا ال نلقي باال ملن قال )ال 
يوجد أمس وال غد، بل اليوم فقط( أنهم 
قلة من )البنائن(. وليكن األمر هكذا!. 
وليس الش�كل يخلق العاق�ة الطبيعية 
مع املايض، بل تخلقها القرابة الداخلية 
بن صف�ات معينة من الروح املعارصة 

وروح بعض العصور املاضية. 

 أن املثلث يثري إنفعاال حيا وذلك ألنه 
بح�د ذاته كائن حي. والفنان يغتاله إذا 
اس�تخدمه بص�ورة ميكانيكية وبدون 
وازع داخ�ي. أن�ه نف�س الفن�ان الذي 
يذب�ح الدي�ك أيضا.وهك�ذا إذا لم يكف 

اللون املفروز لخل�ق عمل فني، كذلك 
ال يكفي املثل�ث )املفروز(. أنه قانون 
)التض�اد( ثانية.ع�ىل أي حال ينبغي 
أن ال ننىس قوة ه�ذا املثلث املتواضع. 
فمعل�وم إننا ح�ن نرس�م مثلثا عىل 
ورقة بيضاء ولو بخطوط رفيعة جدا، 
فأن البي�اض داخله يتب�دل باملقارنة 
مع البياض خارجه، كاهما يصبحان 
لونن مختلفن، وبدون اس�تخدام أي 
أصباغ. أن ذلك ه�و حقيقة فيزيائية 
ونفس�ية يف الوقت نفس�ه. ومع تغري 
الل�ون يتغ�ري )النطق الداخ�ي(. وإذا 
أضفت�م إىل هذا املثل�ث لونا آخر فقدر 
االنفعاالت يزداد بتصاعد عددي. أنها 

ليس إضافة بل زيادة. 
 لونت مرة لوحة مكونة من مثلث 
واح�د أحم�ر الل�ون مح�اط بش�كل 
بس�يط تماما، بألوان غري مرس�ومة 
"الح�دود" )أي بدون أش�كال ملونة( 
التكوي�ن  ه�ذا  أن  م�رارا  والحظ�ت 
)الفق�ري( يثري ل�دى املتف�رج الذي ال 
انفعاالت  التصوي�ر الطائع�ي  يفهم 
حية ومعق�دة. ولم تكفني با ش�ك، 
دائم�ا، مثل هذه الوس�ائط املحدودة 
للغاية، فأنا أح�ب التكوينات املعقدة 
و )الغني�ة( وبالطب�ع يعتمد ذلك عىل 

هدف هذا التكوين أو ذاك. 
 ك�ي أتجنب س�وء الفه�م أضيف 
الق�ول: ب�رأي أن املص�ور ال يقلق�ه 
اله�دف، أو م�ن األفض�ل الق�ول أنه 
يجهل�ه ح�ن يل�ون اللوح�ة. فكامل 
ماحظت�ه مركزة عىل الش�كل، بينما 

اله�دف يبق�ى يف الاوعي ويق�ود اليد. 
وح�ن يلون املص�ور لوحته )يس�مع( 
بدون توقف )صوتا( يخاطبه ببساطة: 
جيد. أو: سئ. وحن يصبح الصوت غري 
واضح عىل الرس�ام أن يضع الفرش�اة 
جانب�ا وينتظ�ر. ويوجد أس�تثناء 
وحيد له�ذا القانون العام الذي هو 
تجانس مص�در كل ف�ن )ما حويل 
وما يف( بسبب حاالت سوء الفهم و 

)الخلط( املهلك. 
 أنني أتحدث عن )البنائن( الذين 
يق�ول معظمهم ب�أن االنطباعات 
واالنفعاالت التي يس�تقبلها الفنان 
رضوري�ة  ليس�ت  الخ�ارج  م�ن 
فحس�ب، ب�ل ينبغ�ي أن تح�ارب. 
وبرأي ه�ؤالء الفنانن فهي )بقايا 
العاطفي�ة الربجوازية( وأنه ينبغي 
ميكانيكي�ة  بعملي�ة  تس�تبدل  أن 
أن )البنائ�ن( يحاول�ون  رصف�ة. 
خلق تراكيب موهومة ويسعون إىل 
خنق االحس�اس ليس يف نفوس�هم 
فحسب، بل يف نفس املتفرج أيضا. 
وغايتهم تحريره )أي املتفرج( من 
االسلوب الربجوازي يف التفكري لكي 

يصبح )إنسان الحارض(. 
 أن هؤالء الفنانن هم حقا ميكانيكو 
االت )أطف�ال مح�دودو التفكري لعر 
املاكن�ة هذا(، يصنعونه�ا بدون حركة: 
والطائ�رات غ�ري  الواقف�ة  القاط�رات 

املحلقة. أن ذلك هو )الفن للفن( إال أنه 
مقاد إىل أقىص الحدود وحتى خارجها. 
وله�ذا الس�بب كفت أغلبي�ة )البنائن( 
عن الرس�م. )أحدهم أعلن أن التصوير 
بمثاب�ة جرس يق�ود إىل املعم�ار، ولكن 
نىس أن هناك معمارين طليعين للغاية 
لم يكفوا يف الوقت نفسه عن أن يكونوا 
مصورين(. إذا بدأ املرء يعمل أشياء بغري 
هدف يدمر نفسه )عىل األقل داخليا( أو 

يعمل أشياء غري جديرة بالحياة. 
 ويف األخ�ري فه�ذا هو الس�بب يف أن 
املص�ور )التجريدي( يمك�ن أن يخضع 
للقانون الرئييس للفن )املصدر املشرتك 
الوحي�د( أو أن يتحطم تح�ت ثقله. أن 
عي�ب علمنا الخ�اص باملصطلحات هو 
أن�ه ال يف�رق ب�ن نوعن م�ن الفنانن 
)التجريدين(. وذلك أنه ال سبيل لتجنب 
النعوت )والتي بفضلها يمكن التخاطب 
إذا  أنه�ا مهلك�ة  إال  بص�ورة مريح�ة 
تقبلناها بدون فحص مس�بق ملا يكمن 
وراءها(. ينبغي أن نستنبط مصطلحات 
دقيقة وليس وضع )تصنيف( للحقائق 
وفق مظهرها الخارجي، بل وفق صات 
القربى الداخلية بينها. ويف حالتنا هذه 
ينبغ�ي أن نقوم بوض�ع نعتن بدال من 
نع�ت واح�د، وأن نف�رق بينهم�ا ب�كل 
عناي�ة. وه�ا هم�ا: 1- التجري�دي 2- 
التشييدي )وإذا ش�ئنا: الفنان الذي "ال 

هدف له"(. 
الفن�ان  اس�تخدام  حقيق�ة  أن   

لوس�ائط )تجري�دة( ال تعن�ي بع�د أنه 
فن�ان )تجري�دي( وحت�ى أن�ه ال يعني 
بأنه فن�ان باملرة.فكما يوجد الكثري من 
املثلثات امليت�ة )البيض والخرض( هناك 
الكثري من الدي�وك امليتة والخيول امليتة 
والقيث�ارات امليت�ة. كذلك يمك�ن للمرء 
عىل حد س�واء أن يتح�زب قائا: )أؤيد 
الفن�ان الواقع�ي( أو أن يق�ول )أؤي�د 

التجريدي(. 
 أن الشكل با مضمون ليس يدا، بل 
قفازا فارغ�ا مملوءا بالهواء. أن الفنان 
يعش�ق، بول�ه، الش�كل تمام�ا مثلم�ا 
يعش�ق أدواته أو رائحة زيت الرتبنتن. 
فه�ي جميع�ا أدوات قوي�ة يف خدم�ة 
املضم�ون. إال أن األكيد هو أن الحكاية 
األدبي�ة )والتي يمك�ن أن تكون عنرا 
للعم�ل الفن�ي أو أن ال تكونه( ليس�ت 
باملضم�ون. فاملضم�ون ه�و حصيل�ة 
االنفع�االت املث�ارة بوس�ائط التصوير 

الخالصة. 
 واس�لوبنا يف التع�رف ع�ىل ذلك هو 
مثا ح�ن تطغى الحكاي�ة األدبية عىل 
)وس�ائط التصوير( يف اللوحة، وبعدها 
نق�وم بعم�ل ص�ورة فوتوغرافي�ة لها 
باألس�ود واألبيض فق�ط، نجد أن هذه 
الصورة ال تجعلنا نحس بش�كل مؤثر. 
بانعدام األلوان. وعندما يحدث العكس 
)أي عندم�ا يكون املضم�ون تصويريا 
رصف�ا( يك�ون انع�دام األل�وان أمرا ال 

يطاق. 
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ألغ�ت نظريات النق�د الجديد هيمنة املؤل�ف عىل تلقي 
النصوص، وتوجيهه لقراءتها وانعكاس حياته ومعتقده 
يف تلقي أو تفس�ري أعمال�ه، لتجعل الن�ص مرجعا وحيدا 
للتقيي�م والق�راءة، تلتقي يف متن�ه التأوي�ات واألحكام، 
لكن اإلفراط يف النصي�ة، أو االنحباس داخل النص بعبارة 
ديري�دا، أعاد الحاجة ملوازن�ة ممكنة، ال ترسف يف االبتعاد 
ع�ن اإلحاالت املس�اعدة عىل ق�راءة النص، ل�ذا أعيد دور 
القارئ يف تش�كيل العم�ل األدبي عرب نظري�ات التلقي أو 
االس�تقبال � يف االس�تعارة الفندقية الت�ي الحظها ياوس 
مازح�ا � فت�مَّ االنتقال عملي�ا للحلقة الثالثة يف التفس�ري 
األدب�ي م�ن املؤل�ف فالنص ث�م الق�ارئ، وبه�ذا التوازن 
املنهجي جرى تصنيم الشخص املمثل آلخر يحرض كمتلٍق 
يف عملي�ة الق�راءة وإع�ادة إنت�اج النص، وج�رى تأويل 
دوره كف�رد بذوق وم�زاج وثقاف�ة معين�ة، بينما كانت 
النظريات الس�الفة تريد أن تجعل الق�ارئ موضعا ترتكز 
عنده األف�كار والرؤى، وترتاكم الخ�ربة بالنوع وتحوالت 
األس�اليب، ويجري االش�تباك عرب عملية الق�راءة بتقابل 
ذخرية القراءة � وهي اس�تعارة حربي�ة! � والتي تتمركز 
يف ذاك�رة الق�ارئ وخربته، مع ذخرية النص ومس�توياته 

الصوتية والرتكيبية والداللية.
 هنا تكونت س�لطة جديدة � وهذه اس�تعارة تقرتض 
من الس�يايس � تلك هي س�لطة القراءة التي فهمت خطأ 
ع�ىل أنها س�لطة الق�ارئ كفرد متع�ن ومح�دد، وليس 
الكائ�ن التاريخ�ي املتاب�ع ملس�رية النص�وص وتبدالتها 
وتطورها، ومن هذه )السلطة( انبثقت دكتاتورية حديثة 
هي دكتاتورية القارئ التي تعني تس�ييده حكما وحيدا، 
بدال عن س�لطة الق�راءة باملعنى املعريف مقرتن�ة بالوعي 
واإلدراك، وهكذا جرى إسقاط الرؤى االجتماعية والدينية 
واإليديولوجي�ة؛ لتمح�و أو تع�دم النص�وص املخالفة أو 
املنش�قة، وحر تداوليتها وفق األحكام القطعية عليها. 
ولنمث�ل هن�ا باالعت�داء ع�ىل نص�وص أل�ف ليل�ة وليلة، 
ومص�ادرة املطبوع�ات دون تأم�ل ودراس�ة، كم�ا جرى 
لكثري م�ن الروايات والدواوين والدراس�ات الفكرية، كان 
ضحيته�ا أحيانا ال املتون وحدها كما يف “وليمة ألعش�اب 
البحر” مثا، ولكن امتد رضرها لجسد الكاتب، كما جرى 
لنجي�ب محف�وظ بس�بب “أوالد حارتنا”، وهك�ذا يجري 
صنع صورة نمطية ألش�عار املعري ونثره، أو الحكم عىل 
شخصية املتنبي وأدب املتصوفة، وكذلك قراءة نزار قباني 
وأدوني�س وس�واهما، فتأت�ي متونهم محفوف�ة بنعوت 
أفرزه�ا ق�ارئ دكتات�ور ال يراجع م�ا هو خ�ارج فكره 
وذوقه، وتمتد دكتاتورية القارئ إىل منهج التأليف وخطة 
النص، وهذا ما يش�كو منه كل من تصدى لعمل مختارات 
ش�عرية او نثرية، أو كتب تأريخا للن�وع األدبي وريادته، 
أو تابع ظاهرة فنية ما، وأذكر أن الوسط النقدي العراقي 
ب فيه�ا صاحبها عىل  تن�در يوما من سلس�لة مقاالت عقَّ
كتاب نقدي فوضع لها عنوانا طريفا: “ما لم يقله املؤلف” 
فتوقعنا سلس�لة ال تنتهي ألن ما لم يقله املؤلف ال حد له!

وتواجهن�ا كذل�ك دكتاتوري�ة مماثل�ة حن تس�رتجع 
ذاكرتن�ا قصائ�د ذات س�ريورة خاصة؛ فينص�ب القارئ 
نفس�ه دكتاتورا فيقرتح ش�عراء أو نصوص�اً، مذّكرا بما 
كان�ت تعمله املؤسس�ات الرس�مية واألح�زاب من فرض 
ش�عرائها ونصوصهم ع�ىل الذاكرة والذائق�ة واملنهجيات 

والرؤى.

عني
�سرفات

سلطة القراءة.. 
دكتاتورية القارئ

أمريكا".. "هجاء 
د عىل الرسير"   و" إله أمريكا املمدَّ

�سرفات

ترجمة: عدنان املبارك

اكرم قطريب
 هجاء اأمريكا

ل�م أَنِو هج�اء القارَّة، لكنه العج�ز عن وصف تلك 
االنفع�االت الغامض�ة الت�ي تنتابني وأن�ا أحاول فهم 
التج�اورات التي تجعل منها بل�داً متناقضاً حّد الهلع. 
ق�ارة بكل ه�ذه القس�وة حمل�ت يف أحش�ائها إميي 
ديكنس�ون ووالت ويتمان وتوني موريس�ون وإدغار 
آلن بو وفولكنر وهمنغواي ومارك توين لم تستطع أن 
تتأّثر برّقة هؤالء. كل االكتشافات الهائلة تسري عكس 
الزمن بغية الس�يطرة عليه. مهّمته�ا تحويل الفن إىل 
تدبري منزيلّ ُيديره دكاترة الجامعات وحس�ب، وجعله 
بمثاب�ة أداة بيد املاكينة الخرافية وهي تمس�ك بخناق 
الشعر واملوسيقى والس�ينما والرسم. ويف الوقت ذاته 
س�تصبح األفكار والقصائد ره�ن األكاديميات كي ال 
يلتب�س توصيف الفن. ليبريالية أم�ريكا  ال ترتكز عىل 
التاري�خ، وما هو أكث�ر جنوناً وم�ع كل الخراب الذي 
ألحقته سيقف الش�اعر عارياً وبمعدة خاوية وال أمل 

بشفائه.
م�ن هنا كان ضحك تش�ارلز بوكوفس�كي وعبثه 
وحّبه للنس�اء أس�لوَب  حي�اة. كان يكت�ب حتى وهو 
نائم، يف الحّمام والرسير، أو يف طريقه إىل البار. مخّيلة 
س�اخرة وصوت مرتعد. منفيٌّ كبري داخل لغته. وطنه 
كتٌب وشوارع وحانات وحياة محّطمة. عىل هذا النحو 
ال يمك�ن الفرار م�ن رضوب املقارنة األش�ّد مكراً بن 
إمرباطورية ُمسبقة الصنع وبن شاعر طوباوي أكثر 
م�ا يعنيه تل�ك االكتش�افات والجرائم الصغ�رية التي 
ُتع�رِّي جّن�ة كريس�توف كولومبس. جّنة إل�ه الحرب 

عديم العاطفة والخيال.

د على ال�سرير   اإله اأمريكا املمدَّ
اإىل بوكوف�سكي

إله أمريكا ممدَّد وجريح عىل شواطىء األطلنطي
ويف مكان آخر َمن يموت بسببه

إله الكامريا ورأس املال
بالخرافة وكاب الحراسة والعدسات

املعام�ل وزواري�ب  إىل  الذاهب�ن  يحم�ي طري�ق 
املناجم

وسكك الحديد كي ينقذوا الربَّ املفلس
إله الكامريا املمدد عىل الرسير

الذي لوهلة سيتبعه قاطعو الحجارة
يف وديان إيريزونا

وهم يحاولون ملس جسده
يها الدم كأي إسكندر عائد من الحرب بساق ُيغطِّ

الذي لوهلة سيبدو مروِّعاً وشاعرياً
وهو يهرم

مرساً جنوده إىل الخليج
إله النابالم وأمري الهامربغر

يتنزَّه يف شوارع الرشق
وهو يضع قلبه عىل يده

إله يستمتع بحاوة الطقس كلِّها
يج�رُّ العرب�ات الثقيل�ة ف�وق البيوت الت�ي أضاع 

ها الله رسَّ
والجماهري تتسىلَّ بالسعادة وأخبار البورصة

كما هو
انيات وبسكويت  عىل كتفه ترس�انة أس�لحة وبطَّ

س بالشوكوالته مغمَّ
ألطفال يشبهون أبناء أبي وأخوة يل من أم ثانية

إله أمريكا شيخ قبيلة
ُيصلح حال الطوائف والعشائر

وعينه عىل آسيا وبحر قزوين
ال يكشف لك الرّس وهو ُيعطيك دروساً يف املوسيقى 

كل يوم سبت
بينما التلفزيون صح�راء وآبار محرتقة وأراٍض ال 

تهبُّ عليها ريٌح
رة من الليل عن الليزر ال تنام حتى ساعة متأخِّ

 مسرتخية عىل السهوب
واإلله القايس ُيمي وصاياه بن أردان الطبيعة

بينما امللوك نبذوا الباد وراء ظهورهم
واشرتوا بها مديح الشعراء

إله أمريكا ممدَّد وجريح عىل شواطىء األطلنطي
ويف مكان آخر َمن يموت بسببه

ق�سة : كالرك وايت
ترجمة : حامد خ�سري ال�سمري

قالت)ماركريت مانرز(:كان كل يشء عىل 
ما يرام حتى قبل أسابيع عديدة. ولكن فجأة 

بدأ زوجي يستلم نداءات هاتفية كاذبة.
قال السيد)بت(: لكي يفحص املرىض؟

�� أج�ل. وع�ادة م�ا يكونون أش�خاصا 
يس�كنون يف املزارع او ما شابه ذلك. وعندما 
يص�ل اىل هناك فأنه إما أن يجد املنزل مغلقا، 
أو األس�وأ من ذلك يميش ويكتشف أن ال أحد 
بانتظ�اره. وغالب�ا ما يكون األم�ر مضيعة 
للوقت. ففي إحدى املرات خرج ملدة ساعتن 
وه�و يبح�ث ع�ن حادث�ة وقع�ت يف طريق 
منعزل، ول�م تكن هناك أي�ة حادثة. ويكون 
األم�ر مزعج�ا أحيان�ا أو متصف�ا بالحمق. 
وب�دأ األم�ر يقلقنا فا نعرف فيم�ا إذا كانت 
الن�داءات حقيقي�ة أم ملفق�ة. وبالطبع لم 
يتج�رأ أن يهم�ل أيا منها حت�ى وإن لم يكن 
متأكدا بخصوصها، فق�د يكون ثمة مريض 
حقا. وذات مرة ظن أن املكاملة كاذبة وكانت 
حقيقية ز ولم يعد بوسعه أن يرتكب أخطاء 
م�ن ذلك النوع. وليس م�ن الحكمة أن يفعل 
ذل�ك خاصة عندما يكون جدي�دا يف املنطقة، 

ويف قرية يتكلم كل شخص بهذا األمر.
وأظهر السيد بت موافقته فقال: أخربيني 
املزي�د عن ه�ذه املكاملات. . ه�ل طلبتم من 

البدالة أن تتحرى عن مصدرها؟
�� اج�ل إنها تأت�ي من أكش�اك الهواتف 
العامة، وأحيانا من الق�رى القريبة، وأخرى 
من )جود( بل حتى من )بروكسرت( البعيدة.

هل أخربتم الرشطة؟
ال حت�ى اآلن ل�م نخربهم. كن�ت أود ذلك 
لك�ن )هاري( يقول أن هذا يعني ان الرشطة 
س�تتنصت عىل جمي�ع مكاملاتن�ا. ولم يكن 

يرغ�ب يف ذلك. ويعتقد أنه ليس من الصحيح 
أن ي�دع الرشطة تعرف أم�راض أولئك الذين 

يريدون استشارته.
�� هل يتكرر الصوت نفسه دائما؟

�� أظن ذلك وهو صوت امرأة دائما.
�� تقولن أظن ذلك. هل س�معت الصوت 

بنفسك؟
�� ال. هكذا تجري األمور فا يستلم هذه 

الن�داءات إال زوج�ي. واس�تلمها الرجل الذي 
يهتم بالحديقة مرة واحدة. وكما ترى فأنها 
تأتي دائما أيام الخميس حيث يتمتع زوجي 
بإجازة نصف النهار، وهذا هو أقبح ما فيها. 
وال يخ�رج مطلقا أيام الخمي�س بعد الغداء 
لو يس�تطيع . ولكن عندما يستلم نداء مهما 
فه�ذا يحتم علي�ه الخروج ويس�بب له قلقا 

متزايدا.

فاسييل كاندنسكي يتكلم   

نداءات اخلميس ...
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أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 
حق�ق ش�هرته ونجوميت�ه من خالل تجس�يده لش�خصية 
)حمودي( يف حب وحرب التي جّس�د بطولتها الفنان قاس�م 
امل�الك وأخرجه�ا جم�ال عب�د جاس�م، وكانت مع�ه يف ذلك 
املسلسل يف جزئيه الفنانة القديرة أمل طه، حيث شكل معها 

ثنائيا مازالت حالوته عالقة يف ذاكرة املتلقي.
إنه الكومي�دي وصديق األطفال يف معظ�م اعماله عدي عبد 

الستار، التقته )املستقبل العراقي( وكان هذا الحوار.  
ما هو سبب تخوفك من الرجوع إىل العراق؟  •

العك�س هو الصحيح، ألني ل�م أخف أبدا.. ومع   -
ذلك قابلت املس�ؤولني يف العراق وعىل مس�توى وزير فقالوا 
يل وبالح�رف الواحد: هذا بلدك وبإمكانك التواصل بانجازاتك 

الفنية لكونك ابن العراق. 
ما مالبس�ات تقديم اإلغراءات لك لتقديم أعمال   •

مسيئة للبلد؟
لق�د طلبوا من�ي اإلس�اءة لبلدي ولق�اء مبالغ   -
طائلة ولكنني رفضت مثل تلك األعمال ألنني االبن البار لهذا 
البل�د ولهذا فقد قررت العودة للعراق كي ال اكون وس�ط كل 

تلك اإلغراءات الكبرية. 
وماذا عن معاناتك كفنان باألمس واليوم؟  •

ق�ر قامتي ل�م يك�ن عائق�ا أم�ام طموحي   -
وخاصة إنني احمل شهادة الدبلوم من معهد الفنون الجميلة 
منذ عام 1990، أما بالنسبة للقمة العيش فمستورة والحمد 
الل�ه.. ألنني م�ا أن انتهي من عمل حتى أج�د نفيس يف عمل 

آخر والحمد الله. 
من كان له الفضل يف شهرتك؟  •

شخصية حمودي التي جسدتها يف الجزأين   -
األول والثان�ي من ح�ب وحرب مع الفنان قاس�م املالك 
واملخ�رج جمال عبد جاس�م وكان�ت إىل جانب حمودي 
التي جس�دتها الفنانة الرائعة والكب�رية أمل طه أعانها 
الل�ه يف محنته�ا وخاصة بع�د أن باتت يف حالة نفس�ية 

وبعد أن لم يسأل عنها أحد من الفنانني. 
وحتى أنت؟  •

أن�ا متواص�ل معها  بالعك�س   -
م�ن خ�الل مراجعت�ي 

والس�ؤال  له�ا 
عرب  أحوالها  ع�ن 

الهاتف النقال.
 •

بها كإنس�انة  رأي�ك 
وفنانة؟

قب�ل   -
كل يشء انن�ا ن�ادرا ما 

إنس�انيتها  مث�ل  نج�د 
اآلخرين..  مع  الحميمية 

فنان�ة  فه�ي  وكفنان�ة 
بغدادي�ة أصيل�ة يف نكهة 

عراقي�ة .. ولي�س له�ا من 
بديل. 

مما يقال ان الفنانة نسمة ستحل محلها؟  •
الفنانة نس�مة لها خ�ط يختلف عن الخط الذي   -
تعم�ل به القديرة امل طه والبدانة ال تخلق البديل يف أي حال 
من األحوال.. والدليل أن الفنانة نس�مة كثري ما ترح بأنها 

ال تتمك�ن من الوص�ول للمكانة الت�ي وصلته�ا العزيز أمل 
ط�ه.. وخاصة األدوار التي خلدته�ا ومازالت عالقة يف ذاكرة 
املتلقني.. مثل شخصية جرادة يف مرسحية الخيط والعصفور 

إىل جانب الفنان الراحل خليل الرفاعي.  
رأيك بشخصية جرادة؟  •

- إنها شخصية لن تكرر ومازالت عالقة يف ذاكرة الجمهور
* رأيك بشخصية عبويس؟

- قب�ل هذا وذاك تربطني بالفن�ان الكوميدي الكبري 
حم�ودي الحارثي الج�رية حيث اننا كن�ا يف منطقة 
واح�د وه�ي العامري�ة وحينما كن�ت التقي�ه كان 
يحدثن�ي ويش�وقني للفن وكان يج�د يفّ قابلية بان 
اك�ون ممث�ال وناجح�ا وتحقق�ت نبوءت�ه حينم�ا 
وصل�ت اىل ما وصل�ت اليه من مكان�ه فنية يف عالم 

الكوميديا. 
* هل بإمكانك أن تؤدي ذات الش�خصية التي أداها 

الحارثي؟
- أكيد.. ولكنني سأجس�دها بش�كل مغاير وبعيدة 

عن التقليد. 
* اين كنت مؤخرا؟

- بعد ان انهينا مسلس�ل فيلم هن�دي اىل جانب اياد 
رايض ونس�مة ومالي�ني اتص�ل ب�ي املنت�ج الهندي 
وه�و من أصل عربي وعرض عيّل املش�اركة يف فيلم 
س�ينمائي من اخراج كرميش اوج�ي بعد ان رجعت 
اىل بغ�داد تواصلن�ا باملراس�لة ع�رب االنرتنيت حتى 
حصل�ت املوافق�ة عىل س�فري اىل الهن�د .. فذهبت 
إىل هناك وتم انجاز الفيلم حيث جس�دت ش�خصية 
الخادم األخرس وهي ش�خيص بطولي�ة ولكوني ال 
اجي�د اللغة الهن�دي تقرر ان يكون الخادم اخرس�ا 
علما بأنني الفنان العراقي الوحيد املش�ارك يف الفيلم الهندي 

.. وهو اآلن يف مرحلة املونتاج.
اين انت من أحباب الله؟   •

أنا موج�ود معهم يف م�رسح الطفل ومن خالل   -
فرقت�ي حمودي كومار مع الفنان إياد طاهر حيث كانت لنا 

جوالت يف بغداد واملحافظات وخاصة يف حديقة الزوراء.
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ماريــون  الفرنســية  الممثلــة  أحيطــت 
كوتيــار الحائــزة علــى جائزة األوســكار  
بمجموعة من المصوريــن الذين وجهوا 
أضــواء كاميراتهم نحوهــا اللتقاط صور 
لحضــور  وصولهــا  لــدى  فوتوغرافيــة 
 Rust and( لفيلــم  األول  العــرض 
Bone( فــي مهرجــان لندن الســينمائي 

الـ56 بوسط العاصمة البريطانية

عدي عبد الستار: رفضت اإلساءة لبلدي برغم إغراءاهتم

هؤالء المطربون يعودون 
في عيد األضحى

قرر عدد من املطربني الغائبني عن س�وق األلبومات منذ فرتة طويلة 
العودة بألبوماتهم الجديدة يف موسم عيد 
األضح�ى املقبل، وأبرزه�م النجم محمد 
فؤاد الذي غاب عامني كاملني، وسيكون 

ألبومه مؤلفا من عرش أغنيات. 
الفن�ان هش�ام عباس س�يطرح ألبومه 
ال�ذي أنتج�ه ع�ىل نفقته الخاص�ة بعد 
أن غ�اب عن الس�وق الطرب�ي ملدة ثالث 
س�نوات، ويتع�اون هش�ام يف األلب�وم 
مع الش�اعر أيم�ن بهجت قمر يف س�ت 

أغنيات. 
يع�ود أيض�ا النج�م هيث�م ش�اكر م�ن 
خالل ألبوم م�ن إنتاجه بعنوان "الحنية 
عيب" وسيضم األلبوم 14 أغنية تعاون 
فيها م�ع مجموعة كبرية من الش�عراء 
وامللحنني، أما حس�ام حبي�ب فيعود إىل 

الس�احة بعد غي�اب أربع س�نوات بألبوم 
من إنتاجه أيضا. 

كم�ا قرر فري�ق "واما" أن يك�ون عيد األضحى موس�م طرح 
املين�ي ألب�وم الذي انتهى تس�جيله بع�د أن كان من املفرتض 
إص�داره يف عيد الفطر املايض، لكنه أرجئ النش�غال أعضاء 

الفريق بأعمال فنية أخرى.

»بودي غارد« غادة وراءها!
يب�دو أن حالة التوتر األمني الت�ي تمر بها مر أجربت 

الفنانة املرية غادة عبد الرازق عىل االستعانة 
بعدد م�ن "البودي غارد" أينم�ا تواجدت.غادة 
أصبحت تتجول وتتس�وق برفق�ة من "البودي 
غ�ارد" األمر ال�ذي أث�ار االس�تغراب الكثريين 
حيث أعتربه البعض غ�ادة كنوع من التباهي، 
خاصة بع�د أن زاد بريقها خالل الفرتة املاضية 

وأصبحت من أغىل النجمات يف مر.
الفنان�ة املرية لفتت غادة األنظار إليها حيث 
كانت ح�ارضة برفقة م�ن "الب�ودي غارد" يف 
مناس�بة عامة مؤخ�راً، وكان الحراس يقفون 
خلفها حول الطاولة حيث كان يجلس بجوارها 
الفن�ان محم�د ف�ؤاد ولفي�ف م�ن أصدقائه�ا 
الفنانني، وقد اس�تغرق وقوف الحرس أكثر من 

ثالث ساعات.

أنغام: ال خالف مع داليا 
لكن لسنا أصدقاء

اعت�ربت الفنانة املري�ة أنغام نجمتي arab idol املرية كارمن س�ليمان 
واملغربية دنيا بطمة إضافة كبرية للساحة الغنائية يف مر والوطن العربي، 
مش�رية إىل أنها اس�تمتعت بص�وت النجمتني،وتمنت ظه�ور برامج غنائية 
كث�رية ع�ىل مس�توى الربنامج ال�ذي عرضت�ه MBC ، مش�يدة بقدرته عىل 
إفراز مواهب عربية متميزة. وعن تجربتها يف التمثيل، قالت أنغام: أوش�كت 
ع�ىل االنتهاء من تصوير دوري يف مسلس�ل "يف غمض�ة عني" الذي يعد أوىل 
بطوالت�ي يف الدراما التليفزيوني�ة، وكان من املفرتض أن يعرض يف رمضان 
امل�ايض ولكن لم ينته املخرج من تصوير جميع حلقاته، مضيفة أنها غنت 
ترت البداية والختام يف هذا املسلسل، وتنتظر حكم الجمهور عليها كممثلة، 
نافية خالفها مع زميتلها يف املسلسل داليا البحريي التي تشاركها العمل، 

حيث قالت: "أنا وداليا لسنا عىل خالف لكننا لسنا أصدقاء".

سمير غانم: أنا بحب النسوان
يكره كلمة "النسوان" ألنه يرى أنها تحط من قيمة املرأة، 
ويفضل أن يطلق عليها األنثى، ويعترب أن حبها هو أفضل 
ما يف الوجود.. هو الفنان املري سمري غانم، الذي يعيش 
وس�ط ثالث إناث كلهن فنانات.يقول س�مري غانم يف لقاء 
بوس�ائل إعالم عربية إن الثورة لم تغري مفاهيمه أبدا عن 
الس�يدات، ويربر ذلك بأن الثورة املري�ة ليس لها عالقة 
بما يحبه وما يكرهه، وأن األنثى هي أجمل يشء يف الدنيا.
وع�ىل الرغم من ه�ذا الحب، إال أن�ه يرى أن ال�زواج يأتي 
صدفة، وهذه الصدفة ال تتكرر مرة أخرى، ومن يحاول أن 
يكرره�ا فإنه مجنون، بينما يطلق عىل الزوجة األوىل لقب 
"الزوجة املس�تقرة".تريحات الفنان س�مري غانم كان 
يطلقه�ا بخفة دمه املعهودة والتي مألت الحلقة بكاملها، 
حيث قدم مجموعة أغنيات بلغات ولهجات مختلفة ولكنه 

لم يكن حافظا لكلمات أي واحدة منهن.

نشاطان لفالح إبراهيم وحاتم عودة
يسافر فالح إبراهيم إىل بريوت هذه االيام للمشاركة يف مهرجان املركز الثقايف الفرنيس بمرسحية )يف قلب الحدث( نص وإخراج 
مهن�د هادي بمعية س�مر قحطان، آالء نج�م. وبعد عودته من بريوت يبدأ تصوير فلمني ضمن م�رشوع بغداد عاصمة الثقافة 
العربية للمخرجني فاروق القييس بعنوان )اغتيال مع إيقاف التنفيذ( وهو فيلم روائي قصري واآلخر للمخرج س�الم ش�دهان 
وهو فيلم روائي طويل كما يش�ارك يف مرسحية )فياغرا( للمخرج الش�اب صالح منيس حيث تجري االستعدادات لعرضها يف 

مهرجان مرسح الشباب يف شهر ترشين الثاني املقبل.
من جانبه الفنان ينش�غل املمثل واملخرج املرسحي حاتم عودة هذه االيام بالتمارين الخاصة عىل العرض املرسحي والذي 
يق�وم بإخراجه.. )رأس الش�ارع .. فيلم ابيض واس�ود( وه�و من بطولة الفنانني برشى اس�ماعيل و اي�اد الطائي وطه 

املشهداني وحيدر سعيد.
ويف تري�ح أوردت�ه وكالة )أنباء الفن العراقي( قال عودة: يعترب هذا العم�ل املرسحي من خالصات تجربتي اإلخراجية والذي يتحدث عن 
فرتة عش�ناها جميعا وهي قريبة إىل نفوس�نا.. إضافة إىل املنهج الش�كيل يف اإلخراج الذي أتمنى ان أوفق فيه يف نسج أسلوب جديد ينتمي إىل مرحلة ما 

بعد الحروب.. وسيتعرض املرسحية يف األيام القليلة القادمة.

مسرحيًا ناقدًا  منك  ساخن" تخلق  صفيح  سطح  على  "قطة 
مع بدء اإلنتاج الجديد ملرسحية تينيس وليامز "قطة عىل سطح صفيح ساخن" يف بريطانيا ُوجهت دعوة إىل الجمهور للقيام بدور املراجع والناقد املرسحي دون االلتزام 
بقواع�د الخط�أ والصواب. وقال أصح�اب املرشوع الذي أُطلق عىل صفحات الغارديان ان القاعدة األوىل هي عدم وجود قواع�د. فهناك من الطرق لكتابة النقد املرسحي 
بق�در م�ا هناك تفاعالت ش�خصية مع العرض.وليس هناك خطأ أو صواب بل املطلوب م�ن املتفرج الناقد أن يكون له صوته املتميز وان يك�ون صادقا يف رأيه بالعمل. 
وليعرب من شاهد العرض عن حماسته للعمل أو يوضح ملاذا لم يعجبه.وعىل املتفرج أال يخىش املخاطرة يف إطالق أحكامه. فالنقد الخجول أو الباهت أو املجامل كثريًا ما 

يكون نصه ممال. واصعب املراجعات عىل الكتابة ليست املراجعات التي تتناول اعماال أعجبت املتفرج أو ازعجته بل املراجعات التي تقيِّم اعماال وسطا بني هذه وتلك.
وإذا أردت نرش نقدك يف جريدة أو عىل موقع الكرتوني خاص بمراجعة األعمال املرسحية س�يتعني ان تكتب نقدك بحجم معني وبش�كل محدد ينس�جم مع منرب النرش. 
وتوثق من معرفة كل ما يتعلق بطول املادة املطلوبة واس�لوب املراجعات الفنية يف الوس�يلة املختارة للنرش، س�واء أكانت موقعا الكرتونيا أو مطبوعا ورقيا او غريهما.

وكث�ريا م�ا تبدأ املراجعة التقليدية لعمل مرسحي ما بإعطاء القارئ خلفية عن االنتاج أو عرضا موجزا للحبكة واملوضوعات التي يتناولها واحساس�ا باألجواء والتمثيل 
والصوت واالنارة. وتقدم مثل هذه املراجعة تقييما للكتابة واالنتاج واألداء وتختتم بخالصة وحكم عىل العمل.

ولكن املمارس�ة كلها ال يتعني ان تكون مدرس�ية ال سيما يف العر الرقمي حيث يمكن ملراجعة العمل املرسحي ان تكون نقدا مخترا وطريفا من 140 حرفا/رمزا عىل 
تويرت أو ردا عىل صفحة املراجعات الفنية يف جريدة الغارديان أو قطعة يف مدونة من مئات الكلمات أو استخدام العمل املرسحي نقطة وثوب لبحث قضايا اوسع.

وه�ذا الخي�ار األخ�ري كثريًا ما يقع يف مكان ما عىل الخط الفاصل بني النقد األكاديمي ومراجعات الصحف الج�ادة. ويحاول بعض التعليقات املثرية يف املدونات فتح حوار 
مفيد بني اصحاب العمل ومنتجيه وممثليه ومن يكتبون عنه، أو مضاهاة مس�توى العمل برد نقدي. ويعرف خرباء الدعاية والتس�ويق املرسحي ان هذه املدونات ال غنى 

عنها وانها تسهم يف ترويج العمل بعرض تذاكر مجانية ملن يكتبون فيها بانتظام والتزام.

مي حريري:

 مايا ومرييام ونانيس لسن مجيالت

اعت�ربت الفنانة م�ي حريري أنها الفنان�ة األجمل، دون أن يفوتها تقيي�م زميالتها، ووضع 

عالمات لهّن لم ترق إىل مستوى جعلهن يفزن باختبار الجمال.

فقد ظهرت مي يف مقابلة ضمن نرشة أخبار "الجديد" الفنية وتحّدثت عن 

جماله�ا الذي قالت إنّه يس�ّبب لها قلق�اً، ألنه يجّر عليه�ا حقداً من قبل 

النساء.

وقالت مي إنّها ترى نفس�ها األجمل بني زميالتها، وأكدت أنها لم تجر 

س�وى عملية تجميل واحدة ألنفها، وأّن احتفاظها برونقها يعود إىل 

عامل الوراثة، مستش�هدة بوالدتها التي توفيت يف سن متقدمة وال 

تزال تحتفظ بجمالها.

واسرتسلت مي يف الحديث عن جمالها مقارنة بزميالتها، 

فأعطت عالمة جمال متدنية للفنانة هيفاء وهبي التي 

قالت إنها جميلة لكن جسمها "عادي"، وقالت 

إن مرييام فارس ليس�ت جميلة ووصفتها 

بأنه�ا CUTE مثل نان�يس التي جردتها 

هي أيضاً من الجم�ال، وتابعت تقول 

"الجمال جس�د ووج�ه ومرييام ال 

تملك جس�داً جمي�اًل ألنها قصرية 

جداً، ع�ىل النقيض من مايا دياب الطويلة 

زيادة عن اللزوم".

ول�م يفت م�ي تقيي�م مايا فقال�ت إنه�ا تفتقر إىل 

األنوثة.

تريحات مي ليس�ت األوىل من نوعها ولن تكون 

األخ�رية، فعىل م�ا يبدو بات�ت الفنان�ة مقتنعة 

أن تواجده�ا يف اإلع�الم ل�ن يم�ر إال م�ن بوابة 

التريح�ات النارية التي تتبعه�ا ردود نارية 

ورد عىل الرد وهكذا دوالي�ك بانتظار مقابلة 

جديدة.
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يري�د أن يثبت الفن�ان وامللحن فاضل عواد مهاراته غري التي يعرفه�ا جمهوره يف التلحني والغناء، 
بعد أن لجأ مؤخرا املطرب الس�بعيني الكبري إىل إصدار كتابه املوس�وم املنقذ يف علم العروض والقافية 
والذي يتناول الش�عر الش�عبي والقريض حيث نفذت نس�خته االوىل والتي طبعها يف األردن وهو اآلن 

يقوم بإعادة طبع كتابه.. 
والجدي�ر باإلش�ارة أن املط�رب فاض�ل عواد ه�و اآلن أس�تاذ جامع�ي وبش�هادة الدكتوراه يف 
كلية الس�الم الجامعة وقد ترك الغناء خالل األعوام العرشين املاضية بس�بب انش�غاالته الدراس�ية 

والعائلية.
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مسرحية في طريق ذات الشوكة 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف وإخراج/ عباس الشواك 

تمثي�ل/ عم�ر ضي�اء الدين – جاس�م 

محم�د – حي�اة الش�واك – إيم�ان عبد 

الحس�ني – س�اهرة عوي�د – بيس�ان 

الشواك 

الزمان/ 2007 – 2009 

امل�كان/ قاع�ة عتب�ة ب�ن غ�زوان يف 

البرصية 

املناس�بة/ مهرجان الجامعة يف عرض 

خاص ألساتذة الجامعة واملسؤولني 

"استمر العرض املرسحي طوال سنوات 

حي�ث ش�مل أكث�ر محافظ�ات العراق 

وبغ�داد  والب�رصة  النارصي�ة  ومنه�ا 

والنج�ف وكرب�الء، كما حظ�ي بعرض 

خ�اص يف مكت�ب الدكت�ور الجعف�ري 

لكون�ه يتناول رمزا م�ن الرموز الدينية 

الكبرية املتمثلة بشخصية الشهيد األول 

محمد باق�ر الصدر قدس لتكون حياته 

واستش�هاده القدوة الحس�نة للشباب 

عىل طريق النض�ال.. علما بأن العرض 

الخ�اص يف مكت�ب الدكت�ور الجعفري 

كان ع�ام 2009 وق�د تم تكري�م كادر 

املرسحية بعد انته�اء العرض علما بان 

الن�ص قد بيع بأغىل قيم�ة مادية نالها 

أي ن�ص مرسحي عراقي حيث تم بيعه 

بثالثني مليون دينار". 

املخرج 

عباس الشواك   

إلفيس بريسلي يعود إلى الحياة
يع�ود ملك ال�روك الراح�ل، إلفيس بريس�ي، إىل الحياة مج�دداً من 

خالل أغنية مصورة مع ابنته 
املغنية ليزا ماري، استخدمت 

فيها الخدع البرصية.
وأف�اد بيان نرش ع�ىل موقع 
ليزا ماري بريس�ي، بأن األب 
يف  مع�اً  س�يظهران  وابنت�ه 
 I Love "أغني�ة "أحب�ك ألن
You Because املصورة التي 
س�تعرض عىل قن�اة )يس أم 
تي( غ�دا الخمي�س، ويمكن 
ابت�داًء من  رشاؤه�ا رقمي�اً 
الي�وم، ع�ىل أن تتوف�ر ع�ىل 
 25 يف  تي�ون(  )أي  موق�ع 

ترشين األول.
وكان�ت األغنية ص�ّورت خالل 

الصيف وعرضت أمام عدد صغري من املعجبني يف 16 آب/ أغسطس 
يف ميمفيس ملناسبة ذكرى وفاة ملك الروك ال�35.

يذكر أن ألفيس كان سجل األغنية عام 1964.

الخطوبة تبكي جينيفر أنيستون
 لم تس�تطع النَّجمة، جينيفر أنيس�تون، أْن تكبت مشاعرها وبكت 
فرحاً وتأثراً عندما س�ألتها صديقتها شيلس�يا هاندلر يف برنامجها 
التليفزيون�ي  Chelsea Lately عن اللحظة التي طلب بها جاس�تن 
ث�ورو يدها.وظه�رت أنيس�تون يف الربنامج وهي تض�ع علًنا خاتم 
خطوبته�ا العم�الق ال�ذي قدَّم�ه له�ا ثورو من�ذ أكثر من أس�بوع 

الباباراتزي  وح�اول 
التقاط  بعدس�اتهم 

صوراً له.
واستطاعت شيلسيا 
الحدي�ث  هاندل�ر 
ع�ن  جينيف�ر  م�ع 
خطوبتها عىل الرغم 
األخرية  ح�رص  من 
ع�ىل ع�دم التَّط�رق 
علًنا،  التَّفاصي�ل  إىل 
أنيستون  واستقبلت 
عالقته�ا  يف  رأيه�ا 
بابتس�امة  بث�ورو 
ارتس�مت  عريض�ة 
وجهه�ا،  ع�ىل 
شيلسيا:  وقالت 
أفضل  "ث�ورو 
أنتم�ا  رج�ل، 

أفضل ثنائي عرفته".يذكر أنَّ جينيفر أنيس�تون التي ارتدت 
خالل حلقتها، التي تذاع اليوم عىل قناة "E"، رسواالً وسرتة 
م�ن الل�ون األس�ود، ه�ي أوَّل ضيف�ة يف الربنام�ج الجديد 
لشيلس�يا هاندل�ر ال�ذي صنَّفه البع�ض عىل أنَّه م�ن أكثر 
الربامج الَّتي قدَّمته هاندلر خالل مسريتها اإلعالميَّة جرأة، 
وم�ن املنتظ�ر أّنْ تحلَّ مايي س�ايروس وكريس�تينا أغيلريا 

وفريجي ضيفات عىل الحلقات املقبلة.

هوس حايك بالحيوانات ُيغضب زوجها
تعش�ق النَّجمة سلمى حايك الحيوانات وهي تمتلك عرشين 
دجاجة، وتس�عة كالب، وخمس�ة أحصنة، وخمس 
ببغ�اوات، وأربعة أرانب، فضالً ع�ن أربعة أدياك 
رومّية، وسمكتني، وخنزيرين، وقطة من دون 
ذيل.هوس س�لمى بالحيوان�ات أثار غضب 
زوجها املليونري الفرنيس، فرنسوا هنري 
بين�و، خصوًص�ا وأنَّه�ا أرصت ع�ىل 
امتالك حيوان الهامس�رت وأسمته 

"مسرت ماكس".
الجدي�د  حيوانه�ا  وع�ن   
حاي�ك:  ح�ت  رصَّ
ه�و  "الهامس�رت 
أصغر حيوان يف 

مجموعتي، 
ج�ئ  فو و
هنري ب�ه وطلب 
أتراج�ع  أّنْ  من�ي 
ه إىل  عن رغبت�ي يف ضمِّ
املجموع�ة، لكنَّن�ي رفضت 
لقراره".وقال�ت  االستس�الم 
أح�د  يف  اس�تضافتها  حاي�ك خ�الل 
أنَّها  الربامج التليفزيونيَّ�ة األمريكيَّة 
تمتل�ك الكث�ري من تل�ك الحيوانات 
"ل�ن  زواجها.وأضاف�ت:  قب�ل 
أتخل�ص م�ن حيوانات�ي فقط 
الحب،  ألنَّني تزوَّجت ووجدت 
ج�داً  لطيف�ة  فالحيوان�ات 
وس�أحرص عىل ضمِّ املزيد 

منها إىل مجموعتي".

فاضل عواد في كتاب جديد

علي حنون مع امرأة ريفية
ضمن مرشوع بغداد عاصمة للثقافة العربية عام 2013 يستعد املخرج عي حنون إلخراج فيلمه السينمائي الروائي 

الطويل الذي يحمل عنوان )رس القوارير(، والفيلم من تأليف وسيناريو وحوار الكاتب عبد الستار البيضاني. 
وع�ن ه�ذا الفيلم ذكر حنون أنه يتحدث ع�ن حكمة املرأة العراقية يف إدارة املجتمع م�ن خالل تناوله لقصة حدثت 

منتصف القرن املايض يف أجواء ريفية وبطلتها امرأة.

الشريفي: األغنية العراقية مطلوبة عربيًا
قال الشاعر الغنائي حسني الرشيفي، إن األغنية املحلية تعيش عرصها الذهبي اآلن.

وأض�اف الرشيفي يف ترصيح لوس�ائل إع�الم محلية أن األغنية املحلي�ة عربت الحدود وأصبح�ت مطلوبة من قبل 
املطربني العرب ونحن كش�عراء مطالبني من قب�ل املطربني العرب بنصوص غنائية 

العراقي�ة  املحلية.باللهج�ة 
وأضاف "ال أنكر وجود بعض الفضائيات التي 

ت�روج للغن�اء الهابط لك�ن باملقابل يجب 
أالّ نن�ى جه�ود بعض الفنان�ني الذين 

يطمحون إىل تقديم رسالة فنية".
وع�ن آخ�ر أعماله، ق�دم الرشيفي 

نصوص�ا غنائي�ة إىل ع�دد م�ن 
املطربني العرب واملحليني منهم 

س�ارية الس�واس بعن�وان 
)س�المات( من لحان 

الدي�ن  ضي�اء 
 ) لن�ي ز غا ( و
الزغبي  لن�وال 
لح�ان  م�ن 
ت�م  حا
كما  العراق�ي 
س�تعامل مع باس�م الع�ي ورضا 
الخياط وجعفر الغزال ومحم�د عبد الجبار وعمل 

أخر الحسام الرسام.

نشاطان لفالح إبراهيم وحاتم عودة
يسافر فالح إبراهيم إىل بريوت هذه االيام للمشاركة يف مهرجان املركز الثقايف الفرنيس بمرسحية )يف قلب الحدث( نص وإخراج 
مهن�د هادي بمعية س�مر قحطان، آالء نج�م. وبعد عودته من بريوت يبدأ تصوير فلمني ضمن م�رشوع بغداد عاصمة الثقافة 
العربية للمخرجني فاروق القييس بعنوان )اغتيال مع إيقاف التنفيذ( وهو فيلم روائي قصري واآلخر للمخرج س�الم ش�دهان 
وهو فيلم روائي طويل كما يش�ارك يف مرسحية )فياغرا( للمخرج الش�اب صالح منيس حيث تجري االستعدادات لعرضها يف 

مهرجان مرسح الشباب يف شهر ترشين الثاني املقبل.
من جانبه الفنان ينش�غل املمثل واملخرج املرسحي حاتم عودة هذه االيام بالتمارين الخاصة عىل العرض املرسحي والذي 
يق�وم بإخراجه.. )رأس الش�ارع .. فيلم ابيض واس�ود( وه�و من بطولة الفنانني برشى اس�ماعيل و اي�اد الطائي وطه 

املشهداني وحيدر سعيد.
ويف ترصي�ح أوردت�ه وكالة )أنباء الفن العراقي( قال عودة: يعترب هذا العم�ل املرسحي من خالصات تجربتي اإلخراجية والذي يتحدث عن 
فرتة عش�ناها جميعا وهي قريبة إىل نفوس�نا.. إضافة إىل املنهج الش�كي يف اإلخراج الذي أتمنى ان أوفق فيه يف نسج أسلوب جديد ينتمي إىل مرحلة ما 

بعد الحروب.. وسيتعرض املرسحية يف األيام القليلة القادمة.

مسرحيًا ناقدًا  منك  ساخن" تخلق  صفيح  سطح  على  "قطة 
مع بدء اإلنتاج الجديد ملرسحية تينيس وليامز "قطة عىل سطح صفيح ساخن" يف بريطانيا ُوجهت دعوة إىل الجمهور للقيام بدور املراجع والناقد املرسحي دون االلتزام 
بقواع�د الخط�أ والصواب. وقال أصح�اب املرشوع الذي أُطلق عىل صفحات الغارديان ان القاعدة األوىل هي عدم وجود قواع�د. فهناك من الطرق لكتابة النقد املرسحي 
بق�در م�ا هناك تفاعالت ش�خصية مع العرض.وليس هناك خطأ أو صواب بل املطلوب م�ن املتفرج الناقد أن يكون له صوته املتميز وان يك�ون صادقا يف رأيه بالعمل. 
وليعرب من شاهد العرض عن حماسته للعمل أو يوضح ملاذا لم يعجبه.وعىل املتفرج أال يخىش املخاطرة يف إطالق أحكامه. فالنقد الخجول أو الباهت أو املجامل كثريًا ما 

يكون نصه ممال. واصعب املراجعات عىل الكتابة ليست املراجعات التي تتناول اعماال أعجبت املتفرج أو ازعجته بل املراجعات التي تقيِّم اعماال وسطا بني هذه وتلك.
وإذا أردت نرش نقدك يف جريدة أو عىل موقع الكرتوني خاص بمراجعة األعمال املرسحية س�يتعني ان تكتب نقدك بحجم معني وبش�كل محدد ينس�جم مع منرب النرش. 
وتوثق من معرفة كل ما يتعلق بطول املادة املطلوبة واس�لوب املراجعات الفنية يف الوس�يلة املختارة للنرش، س�واء أكانت موقعا الكرتونيا أو مطبوعا ورقيا او غريهما.

وكث�ريا م�ا تبدأ املراجعة التقليدية لعمل مرسحي ما بإعطاء القارئ خلفية عن االنتاج أو عرضا موجزا للحبكة واملوضوعات التي يتناولها واحساس�ا باألجواء والتمثيل 
والصوت واالنارة. وتقدم مثل هذه املراجعة تقييما للكتابة واالنتاج واألداء وتختتم بخالصة وحكم عىل العمل.

ولكن املمارس�ة كلها ال يتعني ان تكون مدرس�ية ال سيما يف العرص الرقمي حيث يمكن ملراجعة العمل املرسحي ان تكون نقدا مخترصا وطريفا من 140 حرفا/رمزا عىل 
تويرت أو ردا عىل صفحة املراجعات الفنية يف جريدة الغارديان أو قطعة يف مدونة من مئات الكلمات أو استخدام العمل املرسحي نقطة وثوب لبحث قضايا اوسع.

وه�ذا الخي�ار األخ�ري كثريًا ما يقع يف مكان ما عىل الخط الفاصل بني النقد األكاديمي ومراجعات الصحف الج�ادة. ويحاول بعض التعليقات املثرية يف املدونات فتح حوار 
مفيد بني اصحاب العمل ومنتجيه وممثليه ومن يكتبون عنه، أو مضاهاة مس�توى العمل برد نقدي. ويعرف خرباء الدعاية والتس�ويق املرسحي ان هذه املدونات ال غنى 

عنها وانها تسهم يف ترويج العمل بعرض تذاكر مجانية ملن يكتبون فيها بانتظام والتزام.

مسرحي يحذر من اقتصار األعمال على المهرجانات
ح�ذر الناق�د املرسحي عب�اس لطيف، من العم�ل للمهرجانات فقط وغياب امل�ردود املادي لتلك األعمال املش�اركة.

ه�ذا األس�بوع "يف العقود الس�ابقة كانت األعم�ال الفنية تعرض وقال لطي�ف لوكالة أنباء محلية 
يف املهرجان�ات ونجاحه�ا جماهريي�ا ه�و ال�ذي يرش�حها عىل الناس وبعدها تش�ارك 

الي�وم  انعكس�ت الص�ورة بالت�ايل ولد ذل�ك أزمة وإش�كالية".للمهرج�ان لك�ن 
موجة  ب�دأت  تصمي�م عروض للمهرجانات ما ح�رم الجمهور منها وأضاف: 

العم�ل للنخبة فقط و هذه مش�كلة تحت�اج اىل حل وإذا بقينا س�يعرض 
العمل  ك�ون  للمهرجانات فقط س�يجعلنا نخبوي�ني ويبعدنا عن رسيع 

الجمهور.

ميساء مغربي تتجه 
إلى مسرح الطفل

بعدم�ا قدَّمت مسلس�لها الدرام�ي األخري "لعبة املرأة رج�ل" الذي أثري 
حول�ه الكثري من الجدل والنِّق�اش إعالميًّا، تتَّجه املمثلة املغربيَّة ميس�اء 

مغرب�ي إىل املرسح لتلهو وتم�رح يف عالم الطفل من خ�الل مرسحيَّة جديدة 
س�تقدِّمها بمش�اركة الطفلة املغنِّية حال ال�رتك تحت عن�وان "رحلة عمر" من 

ت ميساء  ع عرضها يف دبي خالل أيَّام عيد األضحى.وعربَّ إخراج عي العي، ومن املتوقَّ
عن سعادتها لخوض هذه التَّجربة الجديدة مع مرسح الطفل الذي يعدُّ من أصعب املسارح 

�طي، يف مرسح  �ار الشَّ فلة الرَّائعة حال الرتك والفنَّان بشَّ وقال�ت: "س�تعرض املرسحيَّة م�ع الطِّ
إمارات مول يف دبي، ويس�عدني من خاللها تقديم هذا النَّ�وع من األعمال لألطفال، خصوًصا أنَّه 

فل بفكرة وأهداف املرسحيَّة، وأنا  يحتاج ملجه�ود تمثيي مضاعف للوصول إىل مرحلة إقناع الطِّ
س�ة لهذا النوع من املرسح الذي أحبُّ الظهور فيه بني الحني واآلخر".إىل ذلك، قدَّمت ميس�اء مغربي حفل  متحمِّ

دت  إطالق ألبوم الفنان ماجد املهندس الجديد يف لندن من قاعة "رويال ألربت هول" خالل األس�بوع املايض، وأكَّ
أنَّ مش�اركتها يف حفل لفنان بحجم ماجد املهندس ما هي إالَّ تجربة جميلة تعتزُّ بها كونه من الفنَّانني 

ي األذن من ضجيج األلوان الغنائيَّة  الذي�ن يقدِّمون لجمهور الوطن العربي ما يثلج القلوب ويصفِّ
املنترشة أخريًا دون املستوى املطلوب.
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عن لوحة الواقع وصورة الحال كانت لنا جولة 
ووقفة مع المواطنين في واسط..

�شوارع معطوبة
المواط�ن س�عد رؤوف م�ن مدين�ة الك�وت 
عّب�ر عن رأيه قائال "انه لمش�هد مأس�اوي أن 
تبقى ش�وارعنا معطوبة وتأكلها التخس�فات 
والحف�ر، ل�ذا الب�د  م�ن وقفة ج�ادة من اجل 
انجاز حقيقي يخدم المدينة وأبناءها والسيما 
أن اغلب الشوارع تش�هد أعمارا ويمكن بقليل 
م�ن التنظي�م والكثير من الح�رص والمتابعة 
الحقيقي�ة العمل ليال ونهارا للتخلص من هذه 

المأساة"! 
أم�ا المواطن�ة أم احم�د "ربة بي�ت" فتقترح 
أن "تح�ول الش�وارع الت�ي تعاني التكس�رات 
والتخسفات على الشركات والمقاولين الذين 
استلموا أعماال داخل المدينة لصيانتها وتعتبر 
ج�زءا م�ن المقاولة" وبه�ذا يمك�ن معالجة 
الوضع عوضا عن الحال�ة الموجودة والتي ال 

تسر أحدا".
 بينما يرى أبو مش�تاق "كاسب" بأنه لو كانت 
الحكوم�ة المحلية جادة لكان باإلمكان العمل 
كل أسبوع بشارع وبهذا يعالجون التخسفات 
والمطبات والحفر التي تحتل مساحة في هذا 
الش�ارع أو ذاك، وكان الل�ه يحب المحس�نين، 
ولك�ن التمني ش�يء والواقع ش�يء آخر، كل 
ما نطلبه هو االلتفات للخدمات أوال وعاش�را 

ونأمل من أن هناك من يسمع صوتنا".

اأمنيات وعتب على البلديات
 وأك�دت المواطنة إين�اس العقابي "موظفة" 
أن التكس�رات والتخس�فات  أصبح�ت تؤث�ر 

فينا س�لبا وخاصة أولئ�ك المرتبطون بدوائر 
حي�ث تق�ف طوابي�ر م�ن الس�يارات الجتياز 
مط�ب هن�ا وحف�رة هن�اك، من جهت�ه تمنى 
م�ازن الزبيدي"ضابط" أن تش�ترك كل دوائر 
المحافظ�ة البلدي�ة وغيره�ا الس�اندة بحملة 
للمس�اهمة ف�ي ترقيع الش�وارع الت�ي تكثر 
فيه�ا المطبات والحفر، وتمن�ت بزوغ الجاف 
"مهندسة" من مدراء الدوائر الخدمية المرور 
عل�ى جس�ر الكرام�ة لمش�اهدة التكس�رات 
والتخس�فات والس�يما أنها أصبحت منظرا ال 
يسر األعين. وتقول المواطنة أم هوازن معلمة 
أنها لو طرحت لمقاوالت فإنها ال تكلف ش�يئا 
، وعلق ف�رزدق محمد "موظ�ف" على الحفر 
التي تتوس�ط بعض ش�وارع الكوت الرئيس�ة 
التكس�رات  وراء  م�ن  لس�ياراتنا  "التعمي�ر 
والتخسفات والمطبات اخذ يربك عملنا بحيث 

أصبح العمل ال يوازي تعمير سياراتنا".

دعوة واقرتاحات
 واقترح�ت ه�دى الربيعي على بلدي�ة الكوت 
استنفار جهدها الهندسي على الشوارع لكون 
اإلعم�ار أصبح بيد الش�ركات والمقاولين ألن 
البلدي�ة ه�ي الجهة المس�ؤولة، م�ا اعتقد أن 

بآلياتها تقضي على التكسرات والتخسفات.
وأعرب مازن الزيدي س�ائق س�يارة أجرة، أن 
تك�ون هناك حمالت تش�ترك به�ا كل الدوائر 
للمس�اهمة في ترقيع تلك الشوارع إذا لم تكن 
هن�اك ق�درة للحكوم�ة المحلية عل�ى تجديد 
الش�وارع الت�ي مازالت كما هي منذ تأس�يس 

الدولة العراقية !!
 وتمن�ت المواطن�ة انتص�ار جعف�ر معلم�ة 
- م�ن م�دراء الدوائ�ر الخدمي�ة الم�رور على 
جس�ر الكرام�ة ويالحظ�ون هذه التكس�رات 
والتخسفات والس�يما أصبحت منظرا ال يسر 
صديق�ا وال ع�دوا، ناهي�ك ع�ن بقي�ة معظم 

الطرق الرئيس�ة في المحافظة والتي يسلكها 
أصح�اب العجالت عل�ى ما هي من تكس�رات 

وتخسفات.
 

اأين العلة ؟!
الم�درس علي عبد الحس�ين يقول، اس�تغرب 
هذه الحالة هل العلة بالمهندسين والمنتسبين 
المنفذين للمش�اريع أم هي سرقات يقع فيها 
المهندس ضحية ؟ واس�تغرب من هذه الحالة 
إال إذا كان شريكا بالسرقة وإال لماذا الشوارع 
العراقية فقط يصيبها التخس�فات ، وتصرف 
األم�وال العمارها ؟ ف�إذا كانت الي�د المحلية 
غير مس�ؤولة أو كف�وءة، فالواجب هنا إحالة 
المش�اريع لش�ركات عالمية معروفة تختصر 
الوقت تعطيك عمالً نموذجياً، وجسر الكرامة 
أم�ا أن يكون غي�ر صالح للس�ابلة والعجالت 
ويعاد بن�اؤه أو الس�عي لبناء جس�ور جديدة 
لتخفي�ف الزح�ام بي�ن مناط�ق المحافظ�ة، 
وأفضل أن تعطى لش�ركات أجنبية متمرس�ة 
وخصوصاً جس�ر الكرامة أفض�ل من أن يعاد 
بناؤه من قبل الشركة األلمانية التي نفذته في 
الستينات من القرن الماضي، وفي التسعينات 
منه تم اس�تهدافه من قب�ل قوات التحالف بعد 

غزو الكويت الشقيقة.   

زحام واختناق مروري
وتج�در اإلش�ارة إلى أن جس�ر الكرام�ة الذي 
الفالحي�ة  بمنطق�ة  المدين�ة  مرك�ز  يرب�ط 
واألن�وار مازال ش�اهدا عل�ى هذه المش�اهد 
من التخس�فات والتكس�رات وازدحام الجسر 
ف�ي الذروة عند الصباح ف�ي بداية الدوام وفي 
نهاية العمل الرسمي بس�بب تنقل الموظفين 
والعمال على هذا الجس�ر الذي يربط الجنوب 
بالعاصمة بغداد على الرغم مناشدة المواطنين 
م�ن أبناء المحافظ�ة للجه�ات المعنية وإزالة 
هذه التكس�رات والتخس�فات، حيث تم طرح 
هذا التساؤل على مدير بلدية الكوت المهندس 
حي�در جس�ام وأعلمن�ا أنه�ا م�ن مس�ؤولية 

مديرية الطرق والجسور .

اأحياء ال�شالم والفالحية
 وال تقتصر الحفر والمطبات التي ش�اهدناها 
في بعض شوارع الكوت الرئيسة كل المعاناة 
ع�ن نقص الخدمات وتخلفها ب�ل هناك أحياء 
تعاني اإلهمال ذاته حيث ناشد عدد من األهالي 
في حي الس�الم وس�ط الكوت وبعثوا بصور 
تؤكد ما يعانونه في هذا الحي الذي يعد مركزاً 
مهم�اً من مراكز وأحي�اء المحافظة الحيوية، 
حي�ث تع�د المنطق�ة قل�ب المحافظ�ة لقرب 
الدوائ�ر الحكومي�ة منه�ا، وبهذا الش�أن علق 

المواط�ن عل�ي حنتوش قائ�ال، "أن هذا الحي 
يعاني اإلهمال رغم ش�مول المنطقة باإلعمار 
فهن�اك تطالع  بقايا األنقاض وانتش�ار المياه 
اآلس�نة التي تتمركز قرب المضخة الرئيس�ة 

بالقرب من دائرة صحة واسط !!.

نا�س ونا�س
واس�تغرب المواط�ن "أبو علي" ال�ذي رافقنا 
بالتصوي�ر أن الحي القريب من مدينة الس�الم 
ال تشوبه شائبة ومهتمة به دائرة البلدية، ألن 
منزل عضو البرلمان يس�كن ه�ذا الحي، بينما 
المواط�ن ال�ذي أوصل المس�ؤول لموقعه ، ال 
احد يهتم ب�ه، وأضاف "نريد إعم�ار مناطقنا 
واالهتم�ام بش�وارعنا وجعلها نظيفة أس�وة 
بأحي�اء وم�دن عراقية في محافظ�ات أخرى 
لي�س إال، فهل نطالب بالكثي�ر أم أن هذا حقنا 
الطبيع�ي، كل م�ا نري�ده حقن�ا ف�ي خدمات 

حقيقية".
فيم�ا أش�ار المواط�ن عل�ي موف�ق "إل�ى أن 
المنطقة بحاجة إلى زيارة محافظ واسط، أو 
مدير عام البلدية أو لجنة الخدمات في المجلس 
لالطالع ميدانيا على حجم المعاناة رغم صرف 
المليارات على هذا اإلعمار، مضيفا " وال نريد 
مسؤوال يبحث عن أصوات في االنتخابات ألنه  
فشل في إيجاد حلول طوال فترة حكمه التي 

أعطتها له الشرعية".

 حي قدمي ولكن ؟
محمد حاتم مواطن يسكن الحي قال "تأسس 
ه�ذا الح�ي بزم�ن رئي�س جمهوري�ة العراق 
األس�بق عبد الس�الم محمد عارف، وس�ميت 
المنطقة باسمه ومنذ تأسيسها تعاني اإلهمال 
وغياب االهتمام الحكومي في هذا الحي الذي 
يس�كنه الفقراء بالغالبية العظمى منهم وقلة 
االهتمام بهذه المنطقة تشكو سنوياً من غرق 
ه�ذا الحي بمي�اه األمطار ما يضط�ر األهالي 
للهرب فوق سطوح المنازل ونتمنى أن تنتهي 
مأس�اة األهالي وإنهاء معاناتهم بأقرب وقت 

ممكن". 
 وعبرت أم كرار عن غضبها بقولها "هل يقبل 
السيد المسؤول أن تكون أمام داره مياه آسنة 
مثل ما يقف أمام بيتي أو تهمل المنطقة لفترة 
طويل�ة ألكثر م�ن ع�ام بداعي اإلعم�ار متى 
يكون المسؤول بقدر الكلمة مسؤوال ويتحمل 
الس�فر  بامتي�ازات  يفك�ر  وال  مس�ؤولياته 
وااليف�ادات أكث�ر ما يفك�ر بإنه�اء المعاناة، 
ال أري�د ق�ول أكثر من ذلك وحس�بنا الله ونعم 

الوكيل.

ال جماري.. ال تبليط
وعل�ى صعي�د ذي صل�ة بموض�وع الخدمات 
انتقلنا لحي الفالحية المقابل لجامعة واس�ط 
ويفص�ل بينهما نه�ر دجلة، التقين�ا بعدد من 
المواطنين وكان أول المتحدثين انتصار جعفر 
"معلمة" في المنطقة قال�ت، نحن نعاني من 
بعد المدارس ع�ن منازلنا وعدم توفر خدمات 
المجاري والتبليط وباقي الخدمات الضرورية 
ونح�ن لدينا عوائ�ل وبحاجة له�ذه الخدمات 
الت�ي ال تصل لها وس�ائط نق�ل أو وكيل مواد 
غذائية وه�ذه ابرز معاناتنا، أما المواطن علي 
فاضل الذي يس�كن حي الفالحية منذ أكثر من 
عام قال لو س�كن في منطقتنا مس�ؤول كبير 
أو موظ�ف بدرج�ة مدي�ر ع�ام لتغي�ر الحال، 
ومنطقتنا ممكن أن تستغل سياحياً أو مناطق 
استراحة لو استغلت من المستثمرين لموقعها 
الجغرافي الواقع على ساحل نهر دجلة يفصل 
بينهما ش�ارع يعاني اإلهمال، ومقابل جامعة 
واس�ط ال يوج�د لدينا خ�ط نقل، والتاكس�ي 
أرهق كاهلنا باإلضافة إلى بعد وكالء الطحين 
والمواد الغذائية وعدم ش�مول المنطقة لغاية 

2013 بالخدمات. 

غياب النقل وبعد املدار�س !!
 فيما أفاد المواطن حسين علي طالب إعدادية 
ق�ال، أدرس ف�ي مدرس�ة وس�ط المحافظة، 
واحت�اج لنق�ل يوم�ي م�ن وال�ى المدرس�ة 
وتكلفني أكثر من ستة آالف دينار ذهاباً وإيابا، 

لعدم توفر خط نقل والسير على األقدام. 

الكوت.. شوارع متهالكة وأحياء تفتقر للخدمات !!
جرس الكرامة والفالحية شاهد إثبات

التخسفات والتكسرات والمطبات في الشوارع الرئيسة بمدينة الكوت عنوان 
مؤلم يصافح وجوهنا كل يوم، وليس جس��ر الكرامة شاهد أوحد، بل هناك 
العديد من المناطق واألحياء تعيش الحالة المتعبة والمزرية للطرقات وافتقاد 
الخدمات، األمر الذي يثير التس��اؤالت ويرسم عالمات االستفهام والتعجب 
عما يقال وحقيقة ما نعيش من واقع الخدمات المتردي وعجز الجهد البلدي 
في المعالجة لتبقى البيئة في أس��وأ حاالتها، ولتبقى معها معاناة وشكاوى 
الن��اس قائمة وفي المقدمة منهم س��ائقو المركبات والعجالت، وأبناء أحياء 
مدينة الكوت ومنها على سبيل المثال ال الحصر حي السالم وحي الفالحية. 
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أصب�ح اقتناء الس�يارة في الع�راق، حاجة 
ملحة حيث تلجأ غالبية األس�ر إلى شرائها، 
إال أن هذا الموضوع يقابله واقع مؤلم وهو 
الس�ماح لألطف�ال وعدم المخولي�ن قيادة 
السيارات، بالتنقل بالمركبات دون مراقبة 
عائلية أو مرورية ما يس�بب حوادث س�ير 
ينت�ج عنها جرح�ى وقتلى، طبق�اً لما ورد 

في )وكالة أور(.

اإ�شاءة عامة
في الوقت ال�ذي تحرص فيه أس�ر عراقية 
على اقتناء سيارة شخصية، حيث أصبحت 
حاج�ة ملحة ورمزا للت�رف والمباهاة بين 
الن�اس، ف�ان هذا الح�رص يرافق�ه ازدياد 
إع�داد الفتي�ان والش�باب الذي�ن يقودون 
الس�يارة على الرغم من أن سنهم ال تسمح 

لهم بذلك .
وفي ح�االت أخرى، يمك�ن مالحظة أعداد 
كثي�رة من األطفال وهم يقودون الس�يارة 
تح�ت أنظار األه�ل الذي�ن ال يتورعون عن 
تشجيعهم على رغم المخاطر الكبيرة التي 

تنتظرهم .
ومنذ عام 2003 طغ�ت ظاهرة القيادة في 
س�ن مبكرة في المجتم�ع العراقي، ما أدى 
إلى مقت�ل الكثير من األطف�ال والفتيان أو 

إصابة البعض اآلخر بالعوق.

اأ�شر غنية
وفي الكثي�ر من األحيان، تعك�س المركبة 
الت�ي يس�وقها الفتى أو الش�اب مس�تواه 
الطبقي بحس�ب الباحث االجتماعي كاظم 
حسن، الذي يؤكد أن أغلب الفتيان السائقين 

ينحدرون من أسر غنية.
من ناحيته يؤكد زيد هاشم -مدير مدرسة- 
في بغداد تزايد عدد الطالب الذين يصحبون 
سيارتهم إلى أوقات الدوام . ويقول الشاب 
جعف�ر كري�م )طال�ب ثانوية( ان�ه لم يعد 
يستطيع أن يقصد المدرسة بدون السيارة. 
وتق�ر أمينة حكم�ت )طالب�ة جامعية( أن 
السيارة الحديثة هي حلم كل شاب وشابة، 
الش�باب يحلم�ون بصع�ود  وبعدم�ا كان 
الس�يارات الفارهة، قبل الع�ام 2003 فهم 

اليوم يستقلّون أفخم السيارات.

وف�ي الع�ام 2010 أعلنت الش�ركة العامة 
لتج�ارة الس�يارات والمكائ�ن، ع�ن بيعها 
م�ا يقرب م�ن الثالثين ألف س�يارة حديثة 
للمواطنين عبر نظامها القائم على األسعار 
المنخفضة والتقسيط المريح. وفي نهاية 
األس�بوع، وأي�ام العطل، يقض�ي كريم مع 
أصدقاء له وقتاً طيباً عبر جولة في السيارة 

داخل مدينة بغداد .

�شلوك خطري
وفي كل المدن بال اس�تثناء تنتش�ر ظاهرة 
قيادة صغار السن للسيارات، حيث يعد ذلك 
سببا في ارتفاع معدالت الحوادث المرورية 
بحسب ضابط المرور احمد الخفاجي، الذي 
يؤكد أن تفريط الش�اب بروحه يعد سلوكا 
خطي�را يجب الوق�وف على أس�بابه. وفي 

عام 2010 فقد حس�ين الزبيدي ابنه بعدما 
تعرض إل�ى حادث م�روري وهو يس�تقل 

س�يارة والده التي اصطدمت بشاحنة. 
ويعتقد المواطن س�عد الش�ريفي 

بارتفاع أعداد الطالب والفتيان 
الذي�ن يس�تقلون المركب�ات 

إذا  المقبل�ة  الس�نوات  ف�ي 
لم تت�م معالج�ة الظاهرة. 
إل�ى  الش�ريفي  ويش�ير 
اخطر ما في الظاهرة وهي 

س�ياقة األطفال والقاصرين 
الجهات  أنظار  امام  للس�يارات 

المس�ؤولة والمواطني�ن، وف�ي 
األماك�ن العامة مؤكدا رؤيته لش�اب لم 

يتجاوز س�ن الرابعة عش�رة، يق�ود حافلة 

لنقل الركاب في كراج العالوي في بغداد .
أن  )مدرس�ة(  حس�ن  س�مية  وتعت�رف 
ع�دم قدرته�ا عل�ى القي�ادة يضطرها إلى 
الس�ماح البنها بقيادة سيارة األسرة، الذي 
اتق�ن القي�ادة حيث يلب�ي لها مش�اريعها 

ومواعيدها في بعض األحيان .

التعلم يف ال�شغر
أبو حازم )مصلح س�يارات( علّم ابنه قيادة 
المركب�ات وه�و في س�ن 12 س�نة ، ليبدأ 
مش�واره في العمل معه ف�ي الكراج، حيث 
يقود ابنه س�يارات الزبائن ب�كل ثقة، كما 
ينتقل في مشاوير عمل بين المدن القريبة. 
لكن ما يثير في قصة ثريا احمد )مدرس�ة( 
انها تعلم�ت القيادة على يد ابنها ذي ال�15 
ربيعا. وتثق ثريا بقيادة ابنها منذ أن اشترت 
له س�يارة حديثة باإلقس�اط الشهرية منذ 
نحو س�نتين. ويرى الناش�ط الشبابي ليث 
حسن، أن حرص العراقيين اليوم على اقتناء 
السيارة الشخصية، السيما بين األسر ذات 
الدخ�ل الش�هري الثاب�ت، يش�جع الفتيان 
على تعلم القيادة بدعم من الوالدين. وينبه 
حسن إلى كثرة الس�يارات الحديثة الداخلة 

إلى الع�راق في الس�نوات الماضية حيث 
اصبح شراؤها امرا سهال عبر الدفع 

باألقساط .
ومازالت أسعار السيارات في 

العراق هي األرخص في 

العالم، بس�بب الضرائب القليلة المفروضة 
عليها، إضافة إلى قوانين االستيراد السهلة 

مقارنة بالدول المجاورة.
الش�اب جميل محمد من ال�دورة في بغداد 
يؤكد انه يقود الس�يارة بكل ثقة، وبسرعة 
فائق�ة ف�ي الس�باقات الت�ي تج�ري على 
الطريق السريعة ش�مال بغداد مع عدد من 
الفتي�ان مش�يرا إلى أن جمي�ع أصدقائه ال 

يمتلكون اجازة قيادة.
لكن هذه الظاه�رة فجعت الكثير من اآلباء 
بينه�م زهير الحل�ي، الذي فق�د ابنه بعدما 
اصطدم�ت الس�يارة التي يقوده�ا بحاجز 
م�ع  وتس�ابق  تزاح�م  إثن�اء  كونكريت�ي 
أش�خاص آخرين . لكن الحل�ي يؤكد أنه لم 
يس�مح ألبنه يوم�ا بقيادة الس�يارة، حيث 
كان يفع�ل ذل�ك من دون علم�ه حتى حلت 

الكارثة .

املراأة والقيادة
لك�ن العنوان األب�رز لهذه الظاه�رة، ليس 
قي�ادة األطف�ال والفتي�ان للمركب�ة، ب�ل 

اللواتي  النس�اء 

اضطررن 
قي�ادة  إل�ى 
للوصول  الس�يارة 
العم�ل  إل�ى مراك�ز 

أو لقض�اء حاجات البيت مما تس�بب أيضا 
في حوادث كثيرة بس�بب عدم إتقان المرأة 

للقيادة بشكل كامل .
ففي منطقة الحمرة جنوبي بابل )100 كم 
جنوبي بغداد( ُقتلت موظفة بنك، وُجرحت 
أختها وأمها بعد انقالب السيارة على طريق 

الحلة الديوانية.
ودلت التحقيقات أن انفجار إطار الس�يارة 
كان س�ببا وراء الحادث، لكن خبير المرور 
احمد الش�امي يقول، أن عدم التعلم الكافي 
ألص�ول القيادة وس�وء حالة الط�رق كان 
س�ببا رئيس�ا في الحادث . ويدعو الشامي 
إل�ى عدم الدهش�ة حين يصادف�ك فتى في 
الرابعة عش�رة يجلس خلف مقود السيارة 
وبجانبه أمه التي طلبت منه أن يوصلها إلى 

مكان ما .
يتحم�ل  أن  المجتم�ع  الش�امي  ويطال�ب 
الظاه�رة،  ه�ذه  م�ن  للح�د  مس�ؤوليته 
وليس انتظ�ار إجراءات حكومي�ة لن تحل 
المشكلة، مطالبا بتشديد الرقابة المرورية 
القواني�ن  واس�تنهاض 
األف�راد  تل�زم  الت�ي 
اإلجراءات  تطبيق 

الصحيحة .

تش�ير إلى أن معايشة الشامي الميدانية 
اغلب حوادث المرور التي يس�ببها الشباب 
والفتي�ان تكون ح�وادث كبي�رة وخطيرة 
ونس�بة الوفيات فيها عالية بسبب السرعة 

العالية وعدم مراعاة األنظمة المرورية .

شوارعنا وخماطر قيادة األطفال والفتيان للسيارات
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وأصبحت الفت�اوى يقرأها الصبي�ان, ويفتي بها 
من ال يعرف القواعد الفقهية مثل قاعدة :

1-  التجاوز
2-  الفراغ

3-  ال ضرر وال ضرار
حت�ى ظهر علين�ا من يفت�ي بجواز ن�كاح الزوج 
لزوجته الميتة، وظهر علينا من يفتي بجواز نكاح 
الدمية، ومن يحرم اقتناء الموز حتى ال يس�تعمل 

ف�ي المداعبة، وم�ن ال يعرف كل 
من في اآليات القرآنية وهي: 

1-  المحكم والمتشابه
2-  العام والخاص

3-  الناسخ والمنسوخ
يفت�ون  أصبح�وا  ه�ؤالء 
للس�اطين, ويج�وزون س�فك 
الدم�اء م�ن الذي�ن ال يعرف�ون 
"الفاضل م�ن المفضول" حتى 
يذه�ب بعضه�م إل�ى تفضي�ل 
من قت�ل من قب�ل الكاف�ر على 
م�ن قتل من قبل المس�لم جها 
بحك�م الله في القتل وما يترتب 
علي�ه م�ن قص�اص ال يختل�ف 
تجاه القاتل س�واء كان مسلما 
أم كاف�را , وم�ن وضع ش�عار 
"عليه�م الس�يف المس�لول إلى 
مؤسس�ا  كان  القيام�ة"  ي�وم 
للتكفير والقتل على الهوية وما 
ظاه�رة االنتحاريين إال بس�بب 
تل�ك الفت�اوى الباطل�ة التي ما 

انزل لله بها من سلطان.
ومن هؤالء من ال يعرف أس�باب النزول , فيعرض 
عنه�ا ويأخ�ذ بالرواي�ة التي ل�م تأت ع�ن طريق 
العدول, وطريق العدول هو طريق أهل بيت النبوة 

األطهار الذين قال عنهم رسول الله "ص" :
" ال تتقدم�وا عليهم فتهلك�وا, وال تتأخروا عنهم 

فتندموا, وهم معلمون فا تعلموهم".
ومن ال يعرف أسباب النزول مثل :

1-  اآليات التي نزلت في السلم
2-  اآليات التي نزلت في الحرب
3-  اآليات التي نزلت في النهار

4-  اآليات التي نزلت في الليل
5-  اآليات التي نزلت في السهل
6-  اآليات التي نزلت في الجبل

7-  اآليات التي نزلت في مكة
8-  اآليات التي نزلت في المدينة

يك�ون حال�ه كم�ن يخبط خبط عش�واء ف�ي ليل 
حالك, يهلك نفسه ويهلك من تبعه بغير حق.

ومنهم من ال يعرف الراوي وحاله والرواة تاريخيا 
على أقسام :
1-  الصادق
2-  الكاذب

3-  المنافق
4-  الجاهل

والعلم النافع للناس ال يؤخذ إال من "الصادق" قال 
تعالى، "يوم ينفع الصادقين صدقهم".

وللصادقي�ن أذن واعية قال تعال�ى، "وتعيها أذن 
واعية".

وثب�ت عند الصحابة والرعيل األول أن عليا بن أبي 
طال�ب هو صاحب األذن الواعي�ة بدعاء من النبي 
محم�د "ص" وما يؤكد ذلك قول�ه تعالى "ويتلوه 
شاهد منه" والشاهد من رسول الله ولرسول الله 
"ص" ه�و علي بن أب�ي طالب تؤكد ذل�ك آية رقم 

."61"
 من س�ورة آل عمران " فمن حاجك فيه من بعدما 
ج�اءك من العلم فقل تعالوا ن�دع أبناءنا وأبناءكم 

ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبته�ل فنجعل لعنة الله عل�ى الكاذبين" 
– 61- آل عم�ران – وفي هذه اآلية كان 

علي ب�ن أبي طال�ب هو نفس 
رس�ول الل�ه ألنه 

ه�و وفاطمة 
لحس�ن  ا و

لحس�ين  ا و
خرج  من 

به�م 
ل  س�و ر
لل�ه  ا

 " ص "
للمباهلة.

ا  ه�ذ
حدث�ا  كان 

لم يج�د عقوال  كبي�را 
تس�توعبه الس�يما من الذين تصدوا 

فكانت الخيبة تصنع مصير البشرية وتقوده نحو 
ال�ذل والهوان كما هو اليوم يق�اد بأهواء توراتية 
تجعل من "مت رومني" زعيم المرمون في أمريكا 
يتكل�م كام�ا كبي�را في أح�داث كبي�رة ال يعرف 
مغزاها من أس�كرتهم ش�هوة الحكم والكرس�ي 
في ديار العرب والمس�لمين , فجعلتهم يتسولون 
فتات المساعدات , مثلما يتسولون الوجاهة على 

حساب الكرامة.
وذل�ك هو مثال على صغر العق�ول ، وكثرة صغار 
العقول ال يعني عدم وجود العقول الكبيرة , ولكن 

الكثرة تفسد الرأي , ولذلك قال اإلمام علي بن أبي 
طالب "عليه السام" :

" ال رأي لم�ن ال يطاع "، وقبل ذلك قال الله تعالى 
" وأكثرهم للحق كارهون"

وق�ال تعال�ى: "وان تط�ع أكث�ر من ف�ي األرض 
يضلوك ".

وق�ال رس�ول الل�ه "ص" : "العق�ل قائ�د والعلم 
رائد".

وقال "ص" : " الدين المعرفة ".
والعق�ول الصغي�رة : ه�ي العق�ول الت�ي يك�ون 
نصيبه�ا من العلم معدوما  ومن المعرفة مذموما 
، واألحداث الكبيرة في عالمنا األرضي " واألرض 

وضعها لألنام". يأتي في مقدمتها : "الوحي" .
والوحي أول واكبر األحداث التي 

جه�ت  ا و

البشرية فانقس�مت في الرأي تجاهها قال تعالى: 
"كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذري�ن فاختلفوا". والعق�ول الكبيرة هي التي 
آمنت بالوحي واتبعت الرسل واألنبياء وأوصيائهم 
. وكان�ت عقول األنبي�اء موض�ع االصطفاء قال 
تعال�ى: "إن الله اصطف�ى آدم ونوحا وآل إبراهيم 

وآل عمران على العالمين" – 33- آل عمران .
وقال تعالى: "ش�رع لك�م من الدين م�ا وصى به 
نوح�ا وال�ذي أوحينا إليك وما وصين�ا به إبراهيم 
وموس�ى وعيس�ى أن أقيم�وا الدي�ن وال تتفرقوا 
في�ه".  وق�ال تعالى، 
تكون�وا  "وال 
تفرق�وا  كالذي�ن 
واختلف�وا من بعد 
ما جاءهم البينات 
عذاب  لهم  وأولئك 

عظيم ".
والعقول الصغيرة 
هي الت�ي اختلفت 
وتفرقت، والعقول 
الصغيرة هي التي 
قال�ت: ل�م يع�ذب 
الل�ه الن�اس ول�م 
بالعذاب،  يهددهم 
ف�ي  م�ا  ونس�وا 
البشري  االجتماع 
من حاجة للعقاب 
حت�ى قي�ل : "من 
امن العقاب أس�اء 

األدب".
والعقول الصغيرة 
ه�ي الت�ي قال�ت: 
دعون�ا م�ن الدي�ن واتركون�ا ودولتن�ا المدني�ة 
وتابعه�م ف�ي ذل�ك كل م�ن ق�ل علم�ه ونضب�ت 
معرفته، ول�و كانوا يعلموا أن العاق�ة بين الدين 
والدول�ة كالعاقة بي�ن األم ورضيعها, ولذلك قال 
تعال�ى ولم يعرفوا قوله، "ذلك الدين القيم". وقال 
تعال�ى، "ومهيمنا عليه"، وق�ال تعالى، "إن الدين 
عند الله اإلسام" وهو المعنى والمفهوم الذي لم 
تع�رف أبعاده ألن�ه فهم فهما مذهبا ت�ارة, وتارة 
أخ�رى فهما طائفي�ا يؤدي إلى الفرق�ة والتفرقة 
واالخت�اف, فيما هو اتفاق بين كل أنبياء الله من 
آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى خاتم 
األنبياء والمرس�لين محمد بن عبد الله "ص" قال 
تعالى " وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من 

ربنا إنا كنا من قبله مسلمين" – 53- القصص .
وق�ال تعال�ى " قل الحم�د لله وس�ام على عباده 
الذي�ن اصطف�ى الله خي�ر اما يش�ركون " – 59- 

النمل .
 والذي�ن اصطف�ى ه�م أصح�اب العق�ول القائدة 
الذين انعدمت بينهم األنانيات وذابت الحساسيات 
وكانوا مث�ال اإلخوة في الله , ولذل�ك قال تعالى: 
"وجعلناه�م أئمة يه�دون بأمرن�ا وأوحينا إليهم 
فعل الخيرات واقام الص�اة  وإيتاء الزكاة وكانوا 

لنا عابدين" – 73- األنبياء.
" وم�ا أرس�لنا م�ن قبل�ك إال رجاال نوح�ي إليهم 
فاس�ألوا أهل الذك�ر إن كنتم ال تعلم�ون " – 43- 

النحل .
وأه�ل الذك�ر هم أصح�اب العقول الكامل�ة الذين 
منحهم الله علما لدنيا والزالت قضية العلم اللدني 
غير واضح�ة مثلما الزال�ت العصمة أله�ل الذكر 
غير مفهومة كل ذلك بسبب العقول الصغيرة التي 

واجهت األحداث ولم تكن مهيأة لها .
م�ن  قس�ما  القرآني�ة  اآلي�ات  أوضح�ت  ولق�د 
مواصف�ات عق�ول أهل الذكر حي�ث قالت: "أفمن 

يعل�م إنم�ا انزل إلي�ك من ربك 
الحق كمن هو أعمى 

إنما يتذك�ر أولوا األلباب" – 19- الرعد . 
وأولوا األلباب هم أصحاب العقول الكاملة وهذه 

مواصفاتهم األخرى، قال تعالى:
1-  "الذين يوفون بعهد الله وال ينقضون 

الميثاق " – 20- الرعد .
2-  "والذي�ن يصل�ون ما أمر 
الله به أن يوصل ويخش�ون 
س�وء  ويخاف�ون  ربه�م 

الحساب" – 21- الرعد .
3- "والذي�ن صب�روا ابتغ�اء 
وج�ه ربه�م وأقام�وا الص�اة 
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعانية 
ويدرأون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى 

الدار" – 22- الرعد .

ولقد مر في س�ورة البق�رة أن الذين ينفقون مما 
رزقهم ربهم س�را وعانية هو اإلمام علي بن أبي 
طالب وقد جاء في أسباب نزول تلك اآلية في أكثر 
من مصدر, وأصحاب العقول الصغيرة يستغربون 
م�ن ذلك ويؤولونها تأوي�ا طائفيا نتيجة فقرهم 

العلمي وعوزهم المعرفي.
وأصح�اب العق�ول الكامل�ة ه�م أولي�اء الله قال 
تعال�ى: "إال أن أولياء الله ال خ�وف عليهم وال هم 
يحزنون" – 62- يونس . وقال تعالى: "يوم يجمع 
الله الرس�ل فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا انك 

أنت عام الغيوب" – 109- المائدة .
وقال تعال�ى خاتما بها هذا المعنى: "تلك الرس�ل 

فضلن�ا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى 
ابن مريم البين�ات وأيدناه بروح القدس 
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 
من بع�د م�ا جاءته�م البين�ات ولكن 
اختلف�وا فمنهم من آم�ن ومنهم من 
كفر ولو ش�اء الله م�ا اقتتلوا ولكن 
الله يفعل ما يريد " – 253- البقرة 

.
وق�ال تعال�ى تحري�كا للعق�ول 

ولك�ن  للمث�ول  واستش�عارا 
البع�ض نك�ص ول�م يع�رف 

األص�ول الت�ي كان مجره�ا 
هك�ذا: "ذري�ة بعضها من 

بعض والله س�ميع عليم" 
– 34- آل عمران.

كبير  الوح�ي  وتاري�خ 
وطويل وفي�ه دالالت 

العقول  منها  تهربت 
الصغي�رة وراح�ت 
لنفس�ها  تبن�ي 

ف�ي  كهوف�ا 
ي�د  د خا أ

لنف�س  ا
فيف  تا و
العق�ول, 

فاصطنعت 
فنون�ا  له�ا 

وهي ليس�ت 
 , ن لفن�و با

وغيرت العناوين 
لت  س�تبد ا و

 , مي�ن لمضا ا
ضت   س�تعا ا و
ع�ن  بالقش�رة 
فتصحرت  الل�ب، 
الحضارة وتلبدت 
العقول  مناخات 
غش�يت  ا و
بالعتمة  النفوس 
تنف�ع  ل�م  الت�ي 
عقاقي�ر  معه�ا 
جي  لو لس�يكو ا

تحلي�ات  وال 
البراسيكولوجي .

إلى  الم�رأة  وأخ�ذت 
حيث ال ينف�ع التعليل 

وال يفي�د التحلي�ل حي�ث اختطفتها 
دكتاتوري�ة األس�توديو ال�ذي يعمل 

بوحي وثقافة صهيونية توراتية مغلفة 
بغط�اء الفن, وأصبحت به�ارج األضواء 

ال تقاوم نتيجة حش�ود العقول الصغيرة 
التي استسلمت لقائد الهوى والمنى والتي 
عش�قت المتعة واختطفتها اللذة بمعناها 
البيولوجي, وتباعدت ع�ن معاني "زلزلة 

الساعة"  و "القارعة" و "إذا زلزلت األرض زلزالها 
* وأخرجت األرض أثقالها * وقال اإلنسان مالها 

* يومئذ تحدث أخبارها".
واخ�ذ الرجال إلى متاه�ات الردى, فكان�ت الدنيا 

حس�اب  وال  للغواي�ة  مس�رحا 
لآلخرة حتى النهاية, فالحانات 
من حرية االجتم�اع, والدعارة 
حاج�ة بهيمي�ة يتركونها لرأي 
الرعاع, والمثلية ال إشكال فيها 

في بعض البقاع , والسحاق مسكوت 
عنه بدون اقتناع، هذه بعض األحداث 
التي وجدت تش�جيعا من قبل العقول 
الصغي�رة الت�ي اس�تجمعت عدائه�ا 
للعقول الكبيرة على قاعدة "اإلنسان 

عدو ما جهل" .
وجه�ل ه�ؤالء س�يواجه تحديات 
صنع�ت  الت�ي  الكبي�رة  العق�ول 

"الطائرة بدون طيار" والتي 
االس�تكبار  مراك�ز  ه�زت 
جاوزت�ه  س�يحرك  ال�ذي 

م�ن خليط لم يع�رف الوقار م�ن الذين ناصبوا 
المقاومة حقدا وغدروا بمن س�اعدها وأنكروا 
من تحال�ف معها, فراحوا يقتلون أهل الدار في 
العراق والشام مس�تعيدين روح 
الجاهلية األولى ومتخلين 
والحمية  النخوة  عن 
الت�ي كان�ت رمزا 
األحرار،  للعرب 
م�ن  وهن�اك 
ث  ا ح�د أل ا
الكبي�رة عل�ى 
النف�س  هو ما 

عب�ر 

عنها الشاعر:
أدهى المصائب في الدنيا وأعظمها

                 عقل يرى الشيء مقلوبا ومعكوسا 
وم�ن اكبر األح�داث اليوم ه�و: تغي�ر المفاهيم، 
ومن اكبر المفاهيم 
وس�طوة  تغي�را 
ه�و:  وعدائي�ة 
اإلرهاب،  مفه�وم 
محارب�ة  فباس�م 
يش�جع  اإلره�اب 
اإلره�اب، وباس�م 
اإلرهاب  مط�اردة 
الفضيل�ة،  تط�ارد 
من�ع  وباس�م 
اإلرهاب أن يتوسع 
يضي�ق  ويتم�دد, 
المقاوم�ة  عل�ى 
الحقيقية، وباس�م 
الحق�وق اإلنس�انية 
الحق�وق  ته�در 
الوطنية والبشرية، وباسم الحرية تصنع وتؤسس 
عبوديات جديدة، وباس�م الحرية الشخصية تهان 
األدي�ان والش�خصيات المقدس�ة، وباس�م حرية 
التعبي�ر, تش�وه الحقائ�ق وتش�رع التج�اوزات، 
وباس�م من�ع االنتش�ار الن�ووي ي�زداد تخزي�ن 
الرؤوس النووية، وباس�م العقوب�ات االقتصادية 
تجوع الشعوب وتسرق األرزاق ويعود االستعمار 
ولك�ن بل�ون جدي�د، وباس�م الليبرالي�ة تس�تعاد 
االمبريالية طقوس�ها وهيمنتها، وباسم محاربة 
األصولية وه�ي بدعة يحارب االلت�زام والعقيدة، 
وباسم الرياضة تس�تباح القيم وتنتشر اإلباحية, 

ويصبح التعري مودة اولمبياد لندن 2012.
وباسم الربيع العربي  يستعاد سيناريو "سايكس 
الث�روات,  وتس�رق  الفوض�ى  وتح�ل  بيك�و"، 
الع�راك  تنش�غل ف�ي  الصغي�رة  والعق�ول 
الفئوي والحزبي والعش�ائري والطائفي 
, ف�ا تصح�و إال والب�اد قد قس�مت , 
والبنى التحتية قد دمرت, واألمراض 
ق�د انتش�رت, فيعود الغ�زاة بحجة 
جدي�دة , وتظل إس�رائيل تحظى 

بأمن ولو إلى حين.
ويظ�ل الع�راق تحاص�ره 
الكبي�رة,  األح�داث 
ب�ه  ذ تتجا و
ة  ال ا لم�و ا

الخطيرة, 
حت�ى ل�م تع�د الس�يطرة على 
األج�واء كافي�ة للذي�ن س�لبوها منه, 
ولم يع�د التفتيش مقنعا لط�رف وغير مرض 
لطرف آخر, ولم يعد يعرف من هو األفضل الطعام 
والس�كن أم التس�ليح والس�اح, وهو في كل ذلك 
تق�وده العقول الصغيرة التي عرفتها كل األطراف 

وأعطتها ما يناسبها من األوصاف .
وهك�ذا اختط�ت العق�ول الكبي�رة نه�ج التحدي 
فاتجهت إلى التقنيات ساحا على قاعدة "واعدوا 
لهم من قوة .." لتستعيد لألمة حيويتها ولإلنسان 
كرامت�ه, وللمنطق�ة حصانتها, وهذا المس�توى 
م�ن العم�ل ال ترق�ى إلي�ه إال النف�وس المطمئنة 
والعقول الكبيرة التي ستهاجمها من هانت عليهم 
نفوس�هم ومن أركزوا في الرذيلة والتبعية، وتلك 

هي الكارثة والمأساة.

ملفات13
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باسم العقوبات 
االقتصادية.. تجوع 

الشعوب وتسرق األرزاق 
ويعود االستعمار ولكن 

بلون جديد، وباسم 
الليبرالية.. تستعاد 

االمبريالية طقوسها 
وهيمنتها .

العقول الصغيرة: هي 
العقول التي يكون 

نصيبها من العلم 
معدومًا  ومن المعرفة 

مذمومًا .

تحديات العقول .. "عملية أيوب" واالرتباك اإلسرائيلي
عندم��ا نكت��ب عن هذه العملي��ة إنما نبحث عن الم��كان الطبيعي للكلمة الطيب��ة والعمل الصالح " 
إلي��ه يصعد الكلم الطي��ب والعمل الصال��ح يرفعه"والقلم الذي يبحث عن الحقيقة ويكس��بها قد 
يخس��ر جمهورا ال يعرف الحق وال يبحث عنه, وهذه الخس��ارة ال تشكل هما لمن يعرف معنى الربح 
الحقيقي " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" ولذلك كان ابن السكيت صاحب كتاب "إصالح 
المنطق" مجاهدا بالكلمة عندما قال للخليفة العباسي : "أن شسع نعل الحسن والحسين أفضل منك 
ومن أبيك  فقتله" ؟أصبح الجهاد لعقا على األلس��ن يدعيه من لم يجاهد نفس��ه ومن غلبت عليه 

شهوته واستولت عليه بطنته ولم يحصن فرجه.

ً

2



ظه�ر الوج�ه الجدي�د لمأس�اة األطباء ف�ي العراق 
عندما اس�تهدف المتطرفون اإلس�اميون أطباء األمراض 
النس�ائية بتهم�ة الكش�ف عل�ى ع�ورة النس�اء, وعب�رت 
منظم�ات المجتم�ع المدن�ي المعنية بش�ؤون الم�رأة عن 
قلقه�ا من تضائ�ل أعداد طبيب�ات األمراض النس�ائية في 
الع�راق, وتخوف زمائه�ن من الرجال من االس�تمرار في 
ممارسة أعمالهم, وقد تعرض طبيبان للقتل في بغداد بعد 
مغادرتهم�ا لعيادتيهما, وُتركت رس�الة بجان�ب جثتيهما 
تفيد بأن الموت سيكون مصير كل طبيب يصر على انتهاك 

خصوصية المرأة المسلمة.  
وفي إحدى التهديدات ق�ام المتطرفون بخطف ابن 
أحد األطباء, ولم يطلقوا س�راحه إال بع�د أن أقفل الطبيب 
عيادت�ه بح�ي الك�رادة ببغداد, وت�م التبليغ ع�ن اعتداءات 

ض�د أطب�اء األم�راض النس�ائية ف�ي المحافظات 
الشمالية.

المحافظ�ات  ف�ي  ام�ا 
الجنوبية, وعلى وجه التحديد 

ف�ي البصرة, فلمأس�اة 
األطب�اء وج�ه آخر 

بش�اعة  يق�ل  ال 
عن مأس�اتهم 
الم�دن  ف�ي 
 , ى خ�ر أل ا
على  ولنأخ�ذ 

س�بيل المث�ال 
الحص�ر,  ال 

الدكت�ورة  حكاي�ة 
نادي�ة طارق ب�ركات, 

ص�ورة  تعك�س  الت�ي 
مؤلم�ة من ص�ور المضايقات 

واالس�تفزازات والتهدي�دات الت�ي 
يتعرض األطباء كل يوم. 

ف�ي  نادي�ة  الدكت�ورة  تخرج�ت 

كلي�ة الطب جامعة البصرة, وخدم�ت ألكثر من عامين في 
مستش�فيات بغداد )إقامة دورية(, ثم خدمت في ضواحي 
مدينة الزبير, انتقلت بعدها إلى بغداد, وعادت بعد س�نتين 
إل�ى البصرة بناء على متطلبات )البورد النس�ائي( فمكثت 

فيها أربعة أعوام. 
 أكملت دراستها التخصصية في األمراض النسائية 
عام 1996, خدمت بعدها في مستش�فى الموانئ بالمعقل, 
ثم أصبحت رئيسة لقسم األمراض النسائية في مستشفى 
البص�رة الع�ام ع�ام 2002, وس�جلت موقفا مش�رفا في 
الظروف االس�تثنائية الحرجة التي مرت به�ا البصرة عام 
2003, فربض�ت ف�ي الردهة النس�ائية, ونهضت بمهامها 
اإلنس�انية عل�ى الوجه األكمل, ول�م تبرح مكانه�ا إال بعد 
استتباب األوضاع جزئياً, فكانت أشبه )بفلورنس نايتنغل( 

بمامح بصراوية. 
ول�م ترض�خ للضغ�وط لم تهتز 

بت�رك مهنته�ا على 
غ�م  لر ا
من 

قيام 

العناص�ر اإلرهابي�ة بقتل زمياته�ا الطبيبات ف�ي أماكن 
متفرقة, لكنها اضطرت في نهاية النفق المظلم إلى تقديم 
اس�تقالتها, ولم تغادر العراق بس�بب مسؤولياتها العائلية 
الثقيلة, وارتباطها بوالديها العاجزين, وهكذا ظلت تمارس 
دورها اإلنس�اني كطبيبة متخصصة باألمراض النس�ائية 

في المستشفى األهلي )الموسوي( حتى يومنا هذا. 
نش�رت مجموعة حموراب�ي مقالة كتبه�ا مواطن 
م�ن البصرة فيها الكثير من التلفي�ق والتجني على مواقف 
الدكت�ورة نادية بركات, ففي مقالة بعنوان )بقر البطون(, 
تطاول فيها الكاتب على هذه اإلنس�انة النبيلة, مس�تهدفاً 
تش�ويه س�معتها, للنيل منه�ا, واالنتقاص م�ن كفاءتها, 
واالستخفاف بمؤهاتها العلمية, وكان من حقها الرد على 
ه�ذا التجني بتقرير مفص�ل دحضت فيه االفت�راءات التي 
استعرضها الكاتب, فنشرت المجموعة ردها عليه, وكانت 
تمتل�ك الش�جاعة الكافي�ة للوق�وف بوجهه ف�ي المحاكم 
العراقية بالبصرة, فكانت المماطلة والتأجيل بسبب تخلفه 
ع�ن الحضور, بانتظ�ار أن يصدر القرار الع�ادل ضد الذين 
يتطاول�ون على ما تبقى لدينا م�ن أطباء. وإليكم الرد على 

االفتراءات الباطلة. 
ق�ال الكاتب الذي ال نعرف اس�مه: إن الوالدات, 
في المستش�فى الذي تعمل في�ه الدكتورة نادية, 
بلغت سبع والدات للمدة )12 – 13( من شهر 
أيل�ول )س�بتمبر(, انتهت كله�ا بعمليات 
قيصري�ة أجرتها الدكتورة نادية بقصد 

تحقيق المزيد من المكاسب المالية. 
س�جات  ان  والحقيق�ة 
المستشفى تقول ان الوالدات الطبيعية 
لتل�ك الليل�ة كان�ت )18( والدة بالتمام 
والكم�ال, وعمليتان قيصريت�ان, أجريت 
األول�ى على ي�د الدكت�ورة زه�راء, وأجريت 

الثانية على يد الدكتورة نادية. 
 وق�ال: ان الدكتورة نادي�ة تعمل ليا في صالة 
ال�والدة كطبيبة خاف�رة وتترب�ص بالمريض�ات, وأحيانا 

تستغل ظروفهن الصحية. 
والحقيق�ة إنه�ا تعم�ل ف�ي الفت�رة الصباحية في 
مركز العي�ادة االستش�ارية التابعة للمستش�فى, وتتحدد 

مس�ؤولياتها باإلش�راف عل�ى مريضاتها اللوات�ي يدخلن 
صالة الوالدة, وال عاقة لها بخفارات الردهة النسائية. 

أش�ار الكات�ب ف�ي مقالت�ه إل�ى وج�ود فريق من 
السماس�رة الذين أنيطت بهم مهام التنس�يق مع الطبيبات 

الستدراج المريضات إلى صالة العمليات. 
والحقيقة ان المستش�فى يعمل بش�فافية مطلقة, 
ويعتمد على طبيبة مقيمة واحدة, تعمل على مدار الساعة, 
على غ�رار جداول الخفارات الس�ارية في المستش�فيات 

وه�ي  العام�ة,  مدربة الحكومي�ة  طبيب�ة 
عل�ى  عالي�اً  ف�ق تدريب�اً  و

الصحيح�ة,  تمتل�ك األس�س  و
الت�ي  هلها الخب�رة  تؤ
الرعاي�ة  الازمة لتقدي�م 
والعناية المطلوبة, اما 
المتخصصة  الطبيب�ة 
فتس�تدعى  )نادي�ة( 

عن�د الحاج�ة, أو عن�د 
الح�االت الطارئ�ة, وال 

مكان للسماسرة هنا. 
م�ا  ختا

 : ل نق�و
ربم�ا 

ال 

يعرف 

األطب�اء قواع�د النج�اح والتأل�ق ف�ي المجتمع�ات غي�ر 
المتحض�رة, التي تس�ود فيه�ا الفوضى, لكنه�م يعرفون 
تماماً إن أهم قاعدة للفش�ل إرضاء كل الناس على اختاف 
مش�اربهم ومذاهبه�م, فف�ي ض�وء م�ا تعرضت ل�ه هذه 
الطبيب�ة, التي كرس�ت حياته�ا ومهاراته�ا وخبراتها في 
خدم�ة الناس, وفي ضوء ما تعرض ل�ه األطباء من بطش 
وإرهاب وتعذي�ب ومطاردة وتش�ويه وتلفيق, صرنا على 
قناع�ة تام�ة بض�رورة تش�كيل ف�رق متخصصة من 
المحامين والمدافعين والمشرعين والحراس 
األطب�اء  يواكب�ون  المس�لحين, 
والطبي�ات خط�وة خط�وة, 
ويوف�رون له�م الرعاي�ة 
والحماي�ة,  والعناي�ة 
بالدف�اع  وي�ذودون 
له�م  ويوف�رون  عنه�م, 
التنقل من والى عياداتهم 
بعجات مدرعة وعربات 
تتبن�ى  أو  مصفح�ة, 
الدول�ة العراقية إصدار 
صارم�ة  تش�ريعات 
األطباء  حصان�ة  تعزز 
أسوة بأعضاء البرلمان 
المناص�ب  وأصح�اب 
العليا, وإال فإننا سنخس�ر 
ماكاتن�ا الطبية الوطنية كلها, 
وسيأتي علينا يوم ال نجد فيه من يقيس 
لنا ضغط ال�دم, عندئذ تكون مستش�فيات 
بومب�ي وطهران وبيروت ودمش�ق وأنقرة أقرب 
إلينا من مستش�فيات البصرة وبغ�داد والموصل, 
ورحم الل�ه المفكر الكبير )مال�ك بن نبي( عندما 
ق�ال: )المقياس الع�ام للحض�ارة والتحضر, هو 
أنَّ الحض�ارة ه�ي الت�ي تل�د منتجاته�ا, ويكون 
من الس�خف حتم�ا أن نعكس ه�ذه القاعد حين 
نري�د أن نصنع حضارة م�ن منتجاتها(, فما بالك 
بم�ا س�تفعله بنا معاول أع�داء التحض�ر وأعداء 

اإلنسانية، وكان الله في عون األطباء.

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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أطباء بال جنود وافرتاءات بال قيود

 * خيري منصور

دم بالعملة
ْهلة !!  السَّ

بغداد وجليد العالقات الروسية

 أصبح للدم مئات وس�لة عمات غير فصائله المعروفة عضوياً، فثمة 
دم بالعمل�ة الصعب�ة مقابل دم بالعملة الس�ورية أو العراقية رغم أن رصيد 
ه�ذه الدماء في بنك التاريخ أعّز من الذهب والماس, بدأت بورصة الدم هذه 
م�ن خال المبادلة التي جعلت من أش�اء جندي إس�رائيلي ما يقابل كتيبة 
عربي�ة، ومن أس�ير واحد م�ا يقابل ألف أس�ير، أن هناك دماً عل�ى ما يبدو 
يقاس بالدوالر واليورو مقابل دم أرخص من الماء، فمن يقتلون يومياً في 
سوريا والعراق وفلسطين مجرد أرقام وكأن دماءهم بنزين في العداد، كي 
يديروا محركات تعمل الس�تراتيجيات اإلبادة بالتقس�يط والذي بدأ يتحول 
إل�ى الجملة.ومن قتلوا في غزة خ�ال اليومين الماضيين لم يموتوا بحادث 
س�ير أو بتماس كهربائي، لك�ن أولويات المرحلة انقلبت رأس�اً على عقب، 
ففلسطين في ذيل القائمة، وقتاها أيضاً في آخر موجز نشرة األخبار.قلنا 
من قبل ان نظرية مالتوس في تحديد الّنس�ل وجدت من العرب وغير العرب 
م�ن يترجمونها بتصرف، ما يحدث اآلن هو إبادة وليس مجرد تحديد نس�ل 
ع�ن طري�ق القتل اليوم�ي! واذا صح أن من قتلوا في س�وريا وحدها خال 
أقل من عامين أكث�ر من ثاثين ألف رجل وامرأة وطفل، فان المرأة العربية 
لم تعد ُتْحس�د على معدل اإلنجاب فهي ان أنجبت س�بعة فان خمسة منهم 
على األقل منذورون له�ذه اإلبادة.دم رخيص، وأكثر من ذلك تحول إلى ماء 
بعكس ما قال أس�افنا العرب، فهذه الكيمياء السياسية اللعينة حولت الدم 
إلى ماء فلم يعد هناك إحساس بما يجري، وصار الموت بالجملة وبالمجان 
مج�رد جملة عابرة وباردة في نش�رة األخبار.أحصيت ف�ي ظهيرة واحدة 
أكث�ر من س�تمائة قتيل عرب�ي بين انفج�ار في صنعاء ذه�ب ضحيته مئة 
عسكري وآخر في العراق كان عدد ضحاياه في مختلف المدن العراقية أكثر 
من ثاثمئة وثالث في دمش�ق قيل أن ضحاي�اه ثمانون أو أكثر، واذا أضفنا 
إل�ى هذه األرق�ام من يموتون يومياً بالس�كتة القومي�ة والجلطة الوطنية 
كمداً فإن الرقم س�وف يتضاعف عدة مرات. ما من ربيع كهذا تس�قط فيه 
األوراق عن الش�جر وتختفي فيه الطيور من الس�ماء ويصبح لون السماء 
أصفر.إنن�ا على ما يبدو ال نتقن حتى تس�مية ما يحدث لنا، ألننا س�مينا ما 
ألحق�ه الغزاة بنا لقرون اس�تعماراً وهو اس�تخراب حتى النخاع وس�مينا 
ثكناتهم مس�توطنات ومستعمرات، أما قرانا فقد سميناها »الِخَرب«. ربما 
ألننا استخدمنا األسماء في تاريخنا للتضليل فقلنا عن الملدوغ بسم األفعى 
انه السليم وظفر الخدم والعبيد بأسماء األسود والفهود والجواهر، بعكس 
أس�مائنا ذات الدالالت الهشة الرقيقة.لقد نجحوا فيما يبدو بإدخال الّدم في 
مواس�ير الم�اء وصنابير الكاز، ومن يدفنون بالمئ�ات يومياً يرددون داخل 
قبورهم لقد أس�معت لو نادي�ت حّياً، لكن ال حياة وال حي�اء لمن تنادي.دم 
بالعملة المحلية الّسهلة، مقابل دم بالعملة الّصعبة، وقد يكون ذلك من حق 
حواس�يبهم الذكي�ة وليس من حق حاس�وبنا الغبي، فنح�ن اآلن ثلث مليار 
وإس�رائيل أقل من ستة مايين، أي حصة كل إس�رائيلي منا خمسون رجاً 

وامرأة وطفاً، إضافة إلى الشجر والحجر!!
عن "الدستور" األردنية

كاظم فنجان الحمامي

ثقة أمريكية بـ"إخوان" مرص.. ال بـ"إخوان" سوريا !
سركيس نعوم

الوالي�ات المتحدة منش�غلة تمام�اً بانتخاباتها الرئاس�ية. لكن ذلك ال 
يعن�ي جمود اإلدارة األميركية وامتناعها ع�ن متابعة التعاطي مع القضايا 
الخارجي�ة والداخلي�ة وإحجامه�ا عن اتخ�اذ الق�رارات الازمة في ش�أن 
بعضه�ا الذي يمس مباش�رة المصالح الحيوية واإلس�تراتيجية األميركية. 
انطاق�ًا من ذلك، ونظراً إلى أن أبن�اء المنطقة يحلّلون مواقف إدارة اوباما، 
ويحاولون استشراف سياسات اإلدارة المقبلة كان ال بد من التوجه الى عدد 
من المتابعين األميركيين لمعرف�ة حقيقة الموقف األميركي الحالي وربما 
"المس�تقبلي" من الذي يجري في العالم العرب�ي بدءاً من "ربيعه" ومروراً 

بتجلياته السورية.ماذا قال هؤالء ؟
قال�وا أوال أن هن�اك اتفاق�اً تاماً داخ�ل أدارة اوبام�ا وخارجها على 
ان فجر اإلس�ام اإلس�امية أو االس�اموية قد طلع ف�ي العالم العربي 
واإلس�امي. وقالوا ثانياً أن هناك اتفاقاً تام�ًا على أن اإليديولوجيات 
التي سيطرت على هذا العالم في الخمسينات والستينات والسبعينات 
من القرن الماضي فش�لت، كما فش�لت الديكتاتوريات العس�كرية 
الت�ي انتهجت ما اعتبرته ه�ي االيدولوجيا "العلماني�ة". علماً أن 
علمانيتها لم تكن جدية. وقالوا ثالثاً ان الطريقة التي تصّرف بها 
"اإلخوان المسلمون" في مصر بعد وصولهم إلى السلطة أظهرت 
أنه�م يمّثلون الجن�اح األكثر اعتداالً من بين التي�ارات والحركات 

اإلس�امية او االس�اموية. وقالوا رابع�ًا أن هناك انقس�اماً داخل صفوف 
اليمي�ن األميركي حول السياس�ة التي يجب ان تنتهجه�ا الواليات المتحدة 
حيال الواقع اإلس�امي أو االس�اموي الجديد ف�ي المنطقة. فبعض هؤالء 
يظ�ن ان�ه من األفضل متابع�ة دع�م اإليديولوجيات "العلماني�ة" على عدم 
جديتها ومنها إيديولوجيا النظام السوري. أما بعضهم اآلخر فيرى ضرورة 
إقناع اإلساميين أو االسامويين باالتجاه نحو االعتدال. ويبدو ان االنقسام 
المذكور قد بدأ يصل إلى نهايته، وخصوصاً منذ اقتراب المرش�ح الرئاس�ي 
الجمه�وري ميت رومني من مواقف منافس�ه الديمقراط�ي الرئيس باراك 
اوبام�ا، وخصوصاً التي منها تحبذ العمل مع اإلس�اميين. وقالوا خامس�اً 
ان السياس�ة الحالية ل�إدارة األميركية حيال مصر هي العمل مع "اإلخوان 
المسلمين" اي مع رئيسها، هو عضو منهم، ومحاولة إقناعه بإقامة مزاوجة 
ناجحة بين اإلسامية، وهي إيديولوجيته، وبين الديمقراطية، وبدفع العمل 
السياس�ي داخل باده في هذا االتجاه.ما هو موقف أميركا الحالية أي إدارة 
اوباما من س�وريا نظام�اً وثورة وإس�اميين وليبراليي�ن وعلمانيين؟عن 
ه�ذا الموقف تح�دث المتابعون األميركيون في واش�نطن أنفس�هم فقالوا 
ان اإلدارة الحالي�ة ال ت�زال ف�ي مرحل�ة وضع السياس�ة النهائي�ة الواجب 
إتباعها حيال س�وريا وما يجري فيها. وقالوا أيضا أن "اإلخوان المسلمين" 
السوريين يتحاورون مع اإلدارة األميركية، ويحاولون إقناعها بأنهم البديل 
الوحيد المعتدل للنظام الحالي في سوريا، تماماً مثل "إخوانهم" في مصر، 

وكذلك البديل الوحيد من سيطرة اإلساميين أو االسامويين المتطرفين أو 
التكفيريين أو العنفيين على سوريا دولة وشعباً. وقالوا ثالثاً ان إدارة اوباما 
ال تزال غير مقتنعة بكام "اإلخوان" الس�وريين، لكنها ال تزال تتابع الحوار 
معهم، وتطلب منهم أدلة على قدرتهم اآلن وبعد وصولهم الى الس�لطة في 
أعقاب س�قوط نظام األس�د على ضبط المجموعات اإلس�امية المتعصبة 
الت�ي "اخترق�ت" أرض س�وريا لاش�تراك في "الجه�اد" ض�د نظامها، او 
باألحرى على كبحها. وقالوا رابعاً ان إدارة اوباما تحاور في الوقت نفس�ه 
كل إطراف المجتمع الس�وري وأطيافه بمن في ذل�ك المنتمون إلى عصبية 
الرئيس، أي إل�ى الطائفة العلوية، والبادئون في معارضته والمس�يحيون. 
وقال�وا خامس�اً ان اإلدارة تواجه حالي�اً مأزقاً او ورط�ة أو معضلة تتمثل 
بمعارضة المنش�قين المحترفين عن الجيش السوري الذين تدربهم جهات 
مختلط�ة بإش�راف أميركي ضم "اإلخوان المس�لمين" أو م�ن يماثلهم إلى 
"س�وريا الجدي�دة". فهم يميل�ون إلى "العلماني�ة" وال يمانع�ون في ضم 
الطائف�ة العلوية إل�ى النظام الجديد بعد التخلص من األس�د ونظامه، وفي 
ظل ترتيب ش�امل وجديد لسوريا في الداخل والخارج. لكنهم يرفضون ضم 
"مستش�اري" األس�د ورموز نظامه إلى النظام المذكور أيا يكن انتماؤهم 
المذهبي أو العرقي. علماً أنهم ال يرفضون دوراً لنائب األس�د فاروق الشرع 
ولك�ن كرئيس لحزب سياس�ي ه�و البعث، وفي ظل قواني�ن وأنظمة تمنع 

عودته إلى الهيمنة على الباد.

أكذوبة اجليش احلر العراقي
محمد خضوري

  يب�دو أن م�ا يح�دث في س�ورية س�وف يؤثر 
بالفعل عل�ى الواقع األمني العراق�ي، وهذا ما ال نريده 
أن يح�دث ف�ي الوقت الحال�ي الن ما موج�ود بالعراق 
من مش�اكل سياس�ية وأمنية هي كافية بخلخلة نظام 
أية دولة بالعال�م. لذلك نحن ليس بحاجة إلى تبعات ما 
يحدث هناك من أعمال إرهاب وقتل، وجيش حر الن كل 
هذا ال يصب في مصلحة العراق، وبناء العراق، وتقدمه 
لذل�ك يجب الحفاظ على العراق، وامن العراق، وش�عب 
الع�راق. العدو اس�تخدم هذه المرة أس�لوبا مغايرا بعد 
أن خس�ر العديد من المواقع اإلستراتجية داخل العراق 
فكانت األفكار الشيطانية موجودة في رأس العدو من 

اجل زعزعة الوضع األمني، والسياسي داخل العراق.
 فكان�ت أكذوبة الجيش الحر العراقي على غرار 

الجي�ش الحر الس�وري.. أي جيش هذا ال�ذي تتكلمون 
عن�ه ه�ذا يس�مى إف�اس للجماع�ات المس�لحة بعد 
الضربات االستباقية لقوات األمن العراقية التي أرعبت 

هذه الجماعات المسلحة.
 أري�د توجيه س�ؤال إل�ى من يري�د العبث بأمن 
الع�راق، وإنش�اء جي�ش للمرتزق�ة، والخارجي�ن عن 
القان�ون. م�اذا فعل الجيش الحر في س�وريا للش�عب 
الس�وري ؟ سؤال بس�يط، والجميع يس�تطيع اإلجابة 
علي�ه ب�دون عن�اء.. الجيش الس�وري الحر ل�م يجلب 
لس�وريا، وللش�عب الس�وري غير الدم�اء ، القتل على 
الهوي�ة ، ودمار س�وريا ، وتفتت س�وريا إلى معارض 
وموال�ي، وم�ا بين ه�ؤالء مصي�ره القتل، والتش�ريد 
والمصي�ر المجه�ول. بعد كل ه�ذا ما ال�ذي يريد فعله 
الجي�ش الح�ر العراقي المزع�وم؟ وما ال�ذي فعله من 

قب�ل أعوانه من الجيش اإلس�امي ، وبقي�ة المجاميع 
المس�لحة ف�ي الع�راق ؟ نع�م ه�ذه المجامي�ع عاثت 
بالعراق الفس�اد والقت�ل والدمار والتش�ريد فهل يقبل 
أبناء العراق الش�رفاء بع�ودة هؤالء؟ الج�واب ال يريد 
الع�راق ع�ودة هؤالء إل�ى البلد وس�وف يق�وم الناس 
الش�رفاء ، والخيري�ن بمحارب�ة الجيش الح�ر، وأيضا 
القوات األمنية العراقية لهم  ، وس�وف تقوم بمطاردة 
كل خارج عن القان�ون يريد العبث بالعراق ، وبالوضع 
األمني المستقر . سيكون العراق مقبرة لكل من تسول 
له نفس�ه إيذاء الش�عب العراقي وهدر دماء العراقيين 
بمناسبة وبدون مناسبة. أكذوبة الجيش الحر العراقي 
س�وف نقضي عليها من خال مساندة القوات األمنية 
العراقية ، وتقديم أي�ة معلومة مهمة لهم حتى تكون 
هناك ضربات اس�تباقية للقضاء على بقايا المجاميع 

اإلرهابي�ة الموجودة على ارض الع�راق ، ومطاردتهم 
إل�ى خ�ارج الع�راق أو إل�ى الس�جون من اج�ل نيلهم 

القصاص العادل.

ليث عبد الكريم الربيعي

ال ش�ك أن لزي�ارة رئي�س ال�وزراء العراق�ي )ن�وري 
المالكي( لروس�يا غايات وأبعاد كثيرة، فضا عن األهمية 
الكبيرة لها كون روس�يا تشكل القطب اآلخر من المعادلة 
العالمية، إال أننا نس�تبعد أن تكون غايات المالكي وأبعاده 
إث�ارة مش�اعر األمري�كان أو تحريك أحاسيس�هم تجاه ما 
اقترف�وه من أخط�اء مع الش�عب العراق�ي والموقف غير 

ن  ز ا لمت�و تارة وغير المس�تند على رؤية واضحة ا
المعالم تارة أخ�رى، وكل ذلك 
المحت�دم  الص�راع  بس�بب 
والحمائ�م  للصق�ور 

األمريكية.
ما أعلن عنه من 
خصوصا  اتفاق�ات 
العس�كرية  منه�ا 

تدفع باتجاه قبول فك�رة أن هناك مناورة عراقية لابتعاد 
قليا عن ربقة العنصر األمريكي بعد ما أوغلت س�وريا في 
قلب معادلة التحالف أو كما س�ميت باإلطار اإلستراتيجي 
لاتفاق مع الجانب األمريكي، إذ يريدها العراقيون باألسد 
كونه�م انك�ووا بنار الفت�ن واإلره�اب وفت�اوى التكفير 
ويريده�ا األمريكان واألت�راك وجل اإلخ�وة العرب بدونه 
كونه ذراع إيران في المنطقة وخنجرها في جسد إسرائيل، 
وعلى مفترق سوريا قد تتكسر كل اتفاقات األطر وتتهشم 

معادلة الحرية والديمقراطية األمريكية المزعومة.
االحتفاء الروس�ي واالهتمام الكبير بالزيارة مصداق 
واض�ح عل�ى س�عي روس�يا ل�رص صف�وف المناوئي�ن 
للسياس�ة األمريكية ما بعد الربيع العربي، لينقس�م العالم 
إلى معس�كرين كما عادته شرقي وغربي، ممانع وموافق 
وغيره�ا من التس�ميات الكاس�يكية التي تص�ف الصراع 
العالمي بين أقطابه الكبار، لكن هل حسب العراق الحساب 
له�ذه الخط�وة، وهل هو ج�اد ليكون طرفا ب�ارزا في هذا 

الصراع بعدما أبدى الكثير من الممانعة ضد العمل 
العس�كري وفضل الدخ�ول كطرف وس�يط لحل 

المش�كلة السورية؟ وهل نحن في ظرف يسمح لنا 
بالمناورة والمراوغة مع صديق ليس من صداقته ُبد، 

وهل إننا سنخسر أمريكا لنربح روسيا من جديد؟!!
التصورات والتكهنات ال تغير من الواقع ش�يئا ما لم 

تس�تند على حقيقة وسرعان ما س�تنبئ األيام بها، 
لكن لنبقى في خط�وة الزيارة وأهميتها في 

إذاب�ة الجليد الروس�ي تج�اه العراق بعد 
عش�ر س�نوات من التغيير السياس�ي 

ونضعها في ميزان حسنات الحكومة 
الحالي�ة ف�ي تدش�ين العاق�ات مع 
الدول الكبرى ليك�ون العراق فاعا 
ف�ي محيط�ه العربي كم�ا فعل في 
القمة العربية وفي محيطه العالمي 

كما يطمح له الجميع.
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الله في عون كل إنس�ان لديه معاملة في دائرة 
التقاعد العامة الكائنة في س�احة الشهداء, عند 
دخول�ك إليها من الب�اب الخارجي وحتى وصولك 
االستعالمات، كل شيء عادي لكن الطامة الكبرى 
التي تواجهك وأنت ترى الفاجعة التي تبقى مذهوال 
أمامه�ا، أن الش�بابيك الت�ي ال تفتح إال الس�اعة 
الثامنة والنصف صباحا , تتفاجأ في المنظر حيث 

تجد رجاال ونس�اء متجمهرين أمام الش�بابيك 
قم�ة  لمر ا

الموظف�ون  وخلفه�ا  الل�ه,  رحم�ة  ينتظ�رون 
والموظفات وهم قد احضروا فطورهم الصباحي 
والذي يحرك في دواخلهم روح العداء لو سمعوا 
من احد المتقاعدين ومن كبار الس�ن وقد أتعبه 
االنتظار معاتب�ا هؤالء بالفطور في البيوت بدال 
م�ن مكان العم�ل , ناهيك عن المش�هد الدرامي 
المتمثل بأن من هم خلف الش�بابيك  المراجعين 
بأنه�م حق�ا س�جناء وكلم�ات يردده�ا 
الموظف المس�ؤول والتي تكن المعاملة 
لدي�ه إلكمال�ه انه من  الطلق�اء األحرار 
يتحركون ب�كل بطء , بينما المراجعون 
يهبون عند سماعهم أول حركة صادرة 
م�ن فت�ح الش�باك , وتؤخ�ذ الهويات 
وبص�ورة عش�وائية تتم المن�اداة من 
أف�واه موظ�ف أو موظف�ة, وتبت�دئ 
وتت�ذوق  بالضب�ط  المحن�ة  س�اعة 
المرارة والمعان�اة ألجل أن يمكنك أن 
تس�مع توجيها تس�تطيع من خالله 
أن تفه�م وترس�ي عل�ى ب�ر األمان، 
من األمر علم�ت أن أكثر الموظفين 
ال يملكون أي�ة خبرة حتى في إدارة 
العم�ل, م�ن م�ا امتلكه م�ن خبرة 
إدارية تعلمتها خالل سنوات عملي 
يوم كنت موظفا في الس�ابق, فأنا لدي اعتراض 

عل�ى راتب�ي التقاعدي فقب�ل س�نتين وبالضبط 
بتاريخ 27/7/2010 دفعت رسوم الدعوى لدى 
لجنة تدقي�ق المتقاعدين وأرس�لت إلى الدائرة 
القانونية التي بدورها تحيل الطلب إلى القس�م 
المدني الثاني لطلب االضبارة، وبعد ثالثة أشهر 
لم تت�م اإلجابة للجنة التدقي�ق ليتم عرضه إلى 

القاضي  وعن�د س�يادة 
المراجعة 

ة  لمس�تمر ا
وحتى تاريخ 28/10/2010 وكان القس�م وقته 
قد غير مكانه من غرفة إلى األخرى وكل األضابير 
مبعث�رة وبعد التفتيش عنها تمكن�ا من إيجادها 
بين األضابير المنس�ية, وكنت مجبرا على سحب 
الطلب, وكان ذلك بتاريخ 28/10/2010 , وبعد أن 
جمع�ت كل األوليات التي عندي والتي من خاللها 
عدت ألقدم طلبا جديدا إلى تلك اللجنة مستشفعا 
بقرار مجل�س الوزراء المرقم 310 لس�نة 2008 
ال�ذي بموجبه تم إلغاء تعليمات بريمر رقم "30" 
وبالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء التي 
نصت "تعاد الدرجة الوظيفية التي أنزلت بموجب 

التعليمات لما كان عليه في السابق" وفرحت الن 
تعليم�ات "بريم�ر" أنزلتن�ي من الدرج�ة الثالثة 
المرحل�ة الثالث�ة إل�ى الدرجة الس�ابعة المرحلة 
العاش�رة التي بموجبها أحلت على التقاعد براتب 
ق�دره )299( أل�ف دينار بالرغم م�ن أنني خريج 
الدراس�ة اإلعدادية وتاريخ تعين�ي 6/10/1976 
ولدي خدمة )33( سنة وأكثر، وعنواني الوظيفي 
أثناء التقاعد مساح فني أقدم لكني عشت الرحلة 
المكوكية الفضائية داخل دهاليز دائرة التقاعد 
متنق�ال بي�ن القس�م المدن�ي ال�ذي رفض 
إعطائ�ي كتاب رد ورف�ض طلبي الجديد. 
وبتاريخ اليوم والتي توجد نس�خة منه 
داخ�ل اضبارت�ي إال أن ما أص�ر عليه 
العاملون في س�كرتارية لجنة تدقيق 
قضاي�ا المتقاعدي�ن بتجدي�د كتاب 
الرفض كونه قديما، وهذا مبرر غير 
معق�ول ألنه�م موافق�ون عليه في 
السابق ولن يحدث أي تغيير, وبقيت 
أهرول مابين الطابق األرضي والطابق 
النهاي�ة  عن�د  الثال�ث  والطاب�ق  األول 
وقفت أمام شباك 40 القسم المدني بعد 
أن كتب�ت ث�الث عرائض كل مرة في ش�كل 
وم�زاج , وفي كل س�اعة محن�ة يتجدد الكالم 
وف�ي كل مطالع�ة إلضبارتي يتول�د مطلب جديد 
لملمت أوراقي وأولياتي، وش�يء واحد أردده أنها 
س�اعة المحن التي يعيشها مراجع دائرة التقاعد 
دون الحص�ول عل�ى نتيج�ة, ناهيك ع�ن الحالة 
الت�ي تلمس�تها من عدم وج�ود عناي�ة واهتمام 
فق�د تجمع�ت المي�اه المتس�اقطة م�ن مبردات 
الهواء قرب الشبابيك, والحالة الثانية والمهمة أن 
الش�بابيك تغلق الس�اعة الثانية عشرة والنصف، 
ه�ل هذا معقول؟! وعندما استفس�رت عن األمر، 
كان الج�واب تعليمات من الجه�ات العليا ولعلها 
بقاي�ا من تعليمات "بريمر" الت�ي هدم بها البالد 

ورحل.. وللحديث بقية..
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ح�راك اس�تثماري محموم بدت تش�هده محافظة كربالء اتس�عت رقعته 
لتش�مل المحيطي�ن العربي والدولي ، حي�ث بدأت المدينة بع�د عام 2003 
باس�تقطاب مس�تثمرين م�ن كبرى الش�ركات االس�تثمارية ف�ي المدينة 
يس�عفها في ذلك مكانته�ا الدينية ومواردها الطبيعية واس�تقرار األوضاع 
األمنية فيها حت�ى تحولت حاضرة اقتصادية واس�تثمارية مؤهلة للدخول 
في دائ�رة المدن االقتصادية المؤثرة . اس�تثمار كربالء وبالرغم من جميع 
ه�ذه المزاي�ا إال انه م�ازال حديث التجربة ف�ي مواجهة التحدي�ات، ويرى 
مستثمرون ورجال أعمال أن الواقع االستثماري يشهد تراجعا ملحوظا في 
االهتمام بالمستثمرين وتفضيل المستثمر األجنبي على المستثمر المحلي، 
كما أن حجم المش�اريع االس�تثمارية المعلنة ال يتناس�ب وعدد المشاريع 
المنفذة، وهم يرجعون أسباب هذا التراجع إلى التناقض في معظم فقرات 
قانون االس�تثمار مع ما ج�رى عليه التعامل في دوائر الدولة. ويناش�دون 

الدوائر المختصة العدالة في توفير الفرص االستثمارية. 

جميع المناطق العش�وائية تعد في نظ�ر القانون تجاوزا على الملك 
الع�ام العائد إلى الدولة مع وجود بعض االس�تثناءات كأن تكون هناك 
مجموعة من الفالحين ينشئون دورا على األرض أو في البستان التابع 
لهم . ونصت القوانين البلدية الس�ابقة على عدم الس�ماح بالبناء في 
تل�ك المناطق، حيث ال يتم البناء إال من خالل إجازة رس�مية ال تعطى 
س�وى لمالك�ي األراض�ي ذات الملك الص�رف والتي تس�مى )الطابو( 
تستند على موافقات دوائر الكهرباء واآلثار والنفط لكن الذي نالحظه 
اآلن هن�اك مناطق يتم بناؤها في مناط�ق  خالية تماما من الخدمات، 
حي�ث ال وج�ود للم�اء الصالح للش�رب وال وجود للكهرب�اء مع غياب 
المش�اريع الخدمية مث�ل تبليط الطرق والمجاري ال�خ... هذا ما قاله  
المواطن )ساجد رش�يد الماجدي( من محافظة الديوانية والذي أشار 
إلى ض�رورة وضع الحلول  من أجل الحد من ظاهرة البناء العش�وائي 
الذي يض�ر بجمالية المدن كما إنه يضع عقبات كثيرة أمام مش�اريع 
التطوير العمراني كما ورد في رس�الة المواطن أعاله وناش�د الجهات 
المختصة أن تكون على مس�توى المس�ؤولية ف�ي متابعة الموضوع 

وآلية منح تراخيص البناء

هذه ال�شفحة ت�شتقبل ال�شكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 
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طالب لفيف من منتسبي وزارة الداخلية 
العاملين في الشرطة االتحادية من الذين 
تعرضوا إلى إصابات بليغة أثناء المعارك 
والمواجه�ات مع عصابات اإلرهاب أثناء 
واجبهم إلى باعادتهم للرعاية االجتماعية 
في الوزارة بعد أن تم تحويل قس�م منهم 
كدفعة أول�ى إلى المنش�آت. وقد أوضح 
بعض المنتس�بين في رسالة إلى صفحة 
"هموم الناس"  "أننا من منتسبي وزارة 
الداخلية العاملين في الشرطة االتحادية 
وجميعنا من الذين أصيبوا أثناء المعارك 
مع عصابات اإلره�اب واغلبنا من الذين 
فقدوا أطرافهم أو إحدى  حواسهم أو غير 
ذلك , حي�ث تم تحويل قس�م منا كدفعة 

أول�ى إلى المنش�آت، وم�ن المنطقي أن 
هذه المنش�آت تريد منا واجبات ال نقدر 
عل�ى أدائه�ا، لذا نناش�د ذوي الش�أن أن 
ينس�بونا إل�ى الرعاي�ة االجتماعي�ة في 

الوزارة".
 ونحن من جهتن�ا كمنبر إعالمي نذكر 
من يهمه األمر انه لو تعرض بعض الطلبة 
إلى عملية خطف، هل يس�تطيع من فقد 
س�اقه أو يده أو تع�رض لرفع جزء كبير 
من أحشائه أن يقاوم هؤالء الخاطفين؟؟ 
وهذا على سبيل المثال ال الحصر. نتمنى 
على الوزارة والقائمي�ن إعادة النظر في 
قرار إعادة منتسبيهم المتضررين, وكلنا 

أمل بالسادة المسؤولين .

أكملت السنوات الس�ت مؤخراً لتكتحل عيون والدتها وهي ترتدي 
المالبس الخاصة بالتالميذ، فأعدت لها كل ما تحتاجه من مستلزمات 
انخراطها في عامها الدراسي األول وقبلها كانت تحدثها عن أهمية 
المدرس�ة وجمالية أجوائها ونقائها والمتعة والمرح التي س�تجده 
داخ�ل المدرس�ة في خطوات اس�تباقية لترغيب الطفلة البشوش�ة 
"رقية" التي ما أن تمازحها وتداعبها تجد رقتها وبراءتها وكلماتها 
العفوية الممزوجة بالمزاح واالبتسامة التي ال تفارقها وكانت دائما 
ما تس�أل عن الفترة التي تفصلها للوصول "لألحالم" التي رسمتها 

لها والدتها وسؤالها يتكرر )ماما شوكت أروح للمدرسة(!!.
التحق�ت الموس�م الدراس�ي الحال�ي )2012/2013( بمدرس�ة 
"الس�ما" االبتدائية للبنات في منطق�ة "الحبيبية" التي تقع ضمن 
مس�ؤولية مديرية تربي�ة الرصافة الثانية وما أن مّر أس�بوع واحد 
حتى فقدت ابتسامتها وغيم الوجوم على محياها حتى وصل الحال 
به�ا بذرف الدم�وع مصحوبة برعب وخوف وان�زواء وأصبحت غير 
راغب�ة بالذهاب مع زميالتها!! وبعد اس�تنطاقها أكدت "رقية" أنها 

تعرضت للضرب "راجدي" والتعنيف من قبل "معلمة" !!.
الخ�وف على مس�تقبل "البن�ت" من مالزم�ة عق�دة الخوف من 
"المعلمة" ومن الدراسة مع نضوجها وتقدمها بالسن جعل والدتها 
"زوج�ة أخي األكب�ر" تتصل ب�ي هاتفي�اً راجية مني ش�خصياً أن 
اصطحبها للمدرسة والكالم معها وترغيبها للعودة لمقاعد الدراسة 
مج�دداً وبالفع�ل أخذت "ُرقيت�ي" بيدي ودخلت للمدرس�ة لمقابلة 
مديرة المدرس�ة وس�ألتها عن طبيعة واجبات المدرسة ومعلماتها 
تج�اه المجتم�ع والطلب�ة بع�د نقاش بس�يط س�ألت م�اذا أريد ؟ 
فأجبته�ا: أن "رقية" تعرضت للتعنيف والض�رب بهذه األثناء كانت 
"رقية" تمس�ك بساقي وتهمس لي مع إش�ارة خائفة: "عمو هاي 

ضربتني" وإذا بها تقصد "معاونة المديرة" !!. 
فس�ألتها لماذا تضربين األطفال؟ فأجابت أنها ليس�ت لها عداوة 
أو ش�يء وقد تكون لم تقف في الطابور عند الخروج وضربتها !!.. 
أجبتها وهل الطفل الذي دخل عالمه الجديد إن لم يقف في الطابور 

يض�رب ؟.. فأجابت بتهكم: )ش�تريدني أن امس�ح على رأس�ها لو 
اكله�ة عفي�ة بنتي( قلت له�ا هذا ال�ذي يجب أن يك�ون ويحدث ال 
أن تضربيه�ا خصوصا وأنه�ا في أول أيامها واألج�واء غريبة عليها 
ولم تدخل بانس�يابية النظام المدرس�ي.. فتجيب "المعاونة" إذا لم 

يعجبك وضعها هنا فتستطيع نقلها !!..
مدي�رة المدرس�ة كانت تس�مع وأيض�ا تواجد بعض أولي�اء أمور 
الطلبة لمش�كالت تخص أبناءهم أيضا وتوجهت لها ما اإلجراء التي 
تتخذين�ه بحق من رفعت يده�ا لتضرب طفل�ة ؟.. فتجيب بقولها: 
)م�ا عدنا إجراء يعجبك بقيها وإذا ميعجبك ش�وفلك واحد يتخذ الك 
إجراء(!! مع صوت "المعاونة": )روح اشتكي(!!. لم اكشف لها عن 
هويتي الشخصية وطبيعة عملي "الصحفي" ولو كان كذلك ربما ال 

بل يقيناً ستتغير طريقة التعامل والتعاطي مع المشكلة!.
نقول للمديرة ومعاونتها إن رسالة التعليم هي أجل وأسمى وأنبل 
مما تتصورانه، حيث أن القاعدة التي تنطلق منها هي اإلس�الم الذي 
ان�زل أول ما انزل م�ن كتاب الل�ه الكريم قوله تعالى: } اقرأ باس�م 
ربك الذي خلق * خلق اإلنس�ان من عل�ق * اقرأ وربك األكرم * الذي 
علم بالقلم { فقد ذكرت في هذه اآلية الكريمة أدوات التعلم ومفتاح 
التدري�س وه�ذا يدل عل�ى أهمية العل�م وعظمته حي�ث أول ما نزل 

الوحي ذكر هذه األدوات.
مهنة التعليم رس�الة تس�تمد أخالقياتها من عقيدة وقيم ومبادئ 
المجتمع. وعلى المعلم وجميع مفاصل وزارة التربية أن يستشعروا 

عظمتها ويؤمنون بأهميتها، ويؤدون حقها بمهنية عالية. 
رغم أني لس�ت متخصص�اُ بالمجال التربوي إال ان�ه يمكن أن نعد 
الخصال والمميزات الواجب توفرها بالعامل بالسلك التعليمي وهي 
)إتقان المادة العلمية وطرق تدريس�ها وتقويمها، قوة الشخصية، 
واإلخالص، احترام الوقت وحس�ن إدارته، العالق�ة الودية المعتدلة، 
س�عة الصدر والبشاش�ة، التقويم العادل للطالب، األخالق الفاضلة، 
قدوة ومثاٌل ف�ي المواقف، في الكالم، في الع�ادات، المظهر، حافز 

على اإلبداع، باني المجتمع.

 في رسالة وردت إلى الصفحة 
من مواطن أطلق على نفسه لقب 

"عراقي مظلوم" يقول فيها :
)في ظ�ل ضعف نظام الرقابة، 
المؤسس�ات  وج�ود  وع�دم 
وبرام�ج  الوطني�ة،  المعني�ة 
التنمي�ة الحقيقية، وغياب حالة 
المس�تهلك  أصب�ح  االس�تقرار، 
العراقي فاقداً لحقوقه وخياراته، 
بع�د  الحكوم�ة  س�تبادر  فه�ل 
كل هذه اله�زات الخطي�رة التي 
أصاب�ت صناعتن�ا الوطني�ة في 
الصمي�م، وش�ردت آالف العمال 
محنة  وضاعف�ت  والموظفي�ن، 
العاطلين، وش�ددت الخناق على 

المس�تهلكين،  فهل من الممكن 
معالج�ة م�ا يمك�ن معالجت�ه، 
إل�ى  العافي�ة  بع�ض  وإع�ادة 
وانتش�ال  وأس�واقنا،  صناعتن�ا 
المس�تهلك م�ن هذا المس�تنقع 
تك�ون  أن  نتمن�ى   ، الرهي�ب؟ 
ق�ادرة  الحكومي�ة  مؤسس�اتنا 
فع�اًل عل�ى إيق�اف ه�ذا الغ�زو 
الفوضوي والعشوائي للمنتجات 
الس�لعية والغذائية التي تسببت 
المعام�ل  معظ�م  تعطي�ل  ف�ي 
إلى  المحلي�ة، وأدت  والمصان�ع 
تراجع النشاط الزراعي، وعرضت 
وآالف  والفالحي�ن،  المزارعي�ن 

العمال إلى البطالة والتشرد(.

 هادي عبا�س ح�شني

هل تعود العافية 
إىل أسواقنا وصناعتنا ؟

عىل طاولة وزير الرتبية املحرتم

للحديث بقية.. 

يف كربالء املقدسة..
 املشاريع االستثامرية يف تراجع  !

دائرة التقاعد 
العامة وساعات املحن
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بشأن حتويل ذوي االحتياجات 
اخلاصة للرعاية االجتامعية

ما عانته مدينة الفلوجة يعرفه الجميع أثناء استعار القتال مع فلول 
القاعدة والمجاميع اإلرهابيين في عام 2007، حيث خربت الكثير من 
البن�ى التحتية للمدينة، والدور الس�كنية، وش�بكات الكهرباء والماء، 
فأصبحت مدينة شبه ميتة آنذاك، ولكن حينما استتب األمن في أنحاء 
المدين�ة بفضل قواتنا البطل�ة بالتعاضد مع رج�ال الصحوات، عادت 
الحياة إليها، وبدأت حملة إعمار عامة، وبدأ الواقع الخدمي يتحس�ن، 
ولكنه ليس بالمس�توى المطلوب، فهي مازال�ت تعاني قلة الدعم من 
الحكوم�ة المحلي�ة من جه�ة، والحكومة االتحادية م�ن جهة أخرى، 
وتحتاج اآلن إلى تطوير الكثير من القطاعات الموجودة، وإسناد ودعم 
من الحكومة االتحادية.  المدينة بأهلها ومسؤوليها يريدون أن يكون 
هناك تطور حديث، وس�تراتيجي بعيد األم�د، وفي المجاالت كافة من 
اج�ل جعل ه�ذه المدينة تضاهي مدن العراق األخ�رى، بل حتى المدن 
العالمية، فقد وضعت الجهات المحلية خططا مس�تقبلية ودراس�ات 
جدي�ة الس�تحداث واق�ع مدين�ة الفلوج�ة من خ�الل تطوي�ر بنيتها 
التحتية، وش�وارعها ودوائرها الخدمي�ة، ويتمنى أهالي الفلوجة على 
الس�ادة المس�ؤولين في الحكومة المركزية دعم هذه المشاريع التي 
تعيد تأس�يس المدينة م�ن جديد.  إن الفس�اد اإلداري والمالي تنطبق 
علي�ه مقولة )إذا صلح الرأس صلح الجس�د(، ف�إذا أصلحت الحكومة 
االتحادي�ة كله�ا، فبإمكانه�ا أن تس�يطر عل�ى الم�دن والمحافظات 
البقية، فمن الس�هولة محاس�بة أي مقصر، وأي مس�ؤول لديه فساد 
إداري ومالي، لكن المشكلة الرئيسة هي الحكومة المركزية، والفساد 
اإلداري والمال�ي متش�عب في كل مفاصل الحكوم�ة العراقية، ويجب 
محاسبة أي مقصر يثبت تقصيره. ولعل ابرز مشكلة تعانيها المدينة 
مش�كلة ش�بكات الكهرباء، ليس في الفلوجة فحس�ب، بل في عموم 
محافظة األنبار، فقد فقدت مدينة الفلوجة جميع شبكاتها الكهربائية 
ومحطات التوليد والخطوط الناقلة، وذلك بسبب تعرضها للتخريب من 
قب�ل اإلرهابيين، كذلك أن دائرة الكهرباء في الفلوجة ومديرية كهرباء 
محافظ�ة األنب�ار ال يمتل�كان في خزينتهم�ا ما يصلح ذل�ك الخراب، 
إل�ى يومنا هذا بالرغ�م من االجتماعات المتكررة م�ع الدوائر المعنية 
ومجل�س المحافظة، والس�بب يعود انه ليس هناك م�ن دعم من قبل 

وزارة الكهرباء لمديرية كهرباء األنبار بصورة عامة.

قبل خمس�ة أعوام استبش�ر أهالي مناطق شرقي بغداد خيراً عندما 
تق�رر إقام�ة مش�روع كبير لمد ش�بكة المج�اري بع�د أن كانت تلك 
المناط�ق تعاني من قدم ش�بكات تصريف مياه المج�اري أو قدمها، 
وقد أكد المسؤولون ان مدة انجاز المشروع ال تتجاوز العامين فقط.. 
وكان البد من مد تلك الش�بكة مع الطري�ق الرئيس الذي يربط مناطق 
المعام�ل والعبي�دي والكمالي�ة والفضيلي�ة بمناطق المش�تل وبغداد 

الجديدة. 
وبعد خمس سنوات من البدء بالمشروع لم يتم انجازه بشكل كامل 

كما أثار استياء المواطنين وسخطهم لتلكؤ العمل بالمشروع. 
حي�ث يعان�ي مواطنو تلك المناط�ق من إلغاء هذا الش�ارع الحيوي 
وتحوله إلى ش�ارع ترابي مما س�بب بتصاعد األترب�ة والغبار الكثيف 

وكثرة االزدحامات.

أهايل الفلوجة يطالبون 
تفعيل آلية تراخيص البناء يف احلكومة االرتقاء باخلدمات

الديوانية حتد من التجاوزات

اإىل من يهمه االأمر 

شارع ومرشوع 
واملواطن الضحية األكرب

لفيف من اأهايل منطقة 
�شرق بغداد

هموم النا�س
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أعل�ى منحدر في النرويج يعتبر 
ش�هرة  الس�ياحية  المعال�م  أكث�ر 
واالكثرها مش�قة عند زيارته، كيف 
ال واه�و يرتف�ع 1000 مت�ر ف�وق 
س�طح البح�ر..  العجيب ف�ي األمر 
ان مس�احة هذه الصخرة الشامخة 
هي 25 مترا فقط ويمش�ي السياح 
مس�افة 3.8 كم صعودا وسيرا على 
األقدام حتى يصلوا س�طح الصخرة 

الشامخة هذه.

أطلق االتح�اد العالمي لحماية 
ع�ن  متش�ائماً  تقري�راً  الطبيع�ة 
»انق�راض أنواع كثيرة م�ن القردة 
والغوريال والليمور، والالنغور« في 
مؤتمر األمم المتحدة للحفاظ على 
التن�وع البيولوجي ال�ذي عقد أمس 

في مدينة حيدر أباد الهندية. 
ويواج�ه 25 نوع�اً م�ن القردة 
والغوري�ال خطر االنق�راض نتيجة 
لعمليات قط�ع األش�جار المتزايدة 
به�م،  الش�رعية  غي�ر  والتج�ارة 
األمر ال�ذي دفع باالتح�اد إلى رفع 
الصوت عالياً من اجل حشد الجهود 
لتح�رك عالمي لحمايته�م. وتتوزع 
ه�ذه األن�واع المهددة عل�ى جزيرة 
وأمي�ركا  وأفريقي�ا،  مدغش�قر، 
الجنوبي�ة وآس�يا. كم�ا يعاني أكثر 

م�ن نص�ف أن�واع الق�ردة األوائ�ل 
البال�غ عددها 633 نوع�اً من خطر 
االنقراض بس�بب النشاط اإلنساني 
من ح�رق الغابات وقطع األش�جار 
االس�توائية والصيد الجائر من اجل 

الطعام والتجارة غير المشروعة. 
ويش�ير التقرير، إلى أنه بفضل 
جه�ود العدي�د من المنظم�ات التي 
تحاف�ظ على التن�وع البيئي، رفعت 
الق�ردة  ه�ذه  م�ن  كثي�رة  أن�واع 
المه�ددة  الحيوان�ات  الئح�ة  م�ن 
باالنق�راض.  وأض�اف التقري�ر أن 
وتدمي�ر  الجائ�ر  الصي�د  عملي�ات 
البيئ�ة الطبيعية للق�ردة المتواجدة 
بش�كل  ارتفع�ت  مدغش�قر  ف�ي 
»دراماتيك�ي« منذ تغي�ر الحكم في 

البالد في العام 2009. 

متاهــــــة

ذكر تقرير إخباري أن طائرة 
اندونيس�ية تجاري�ة هبطت 
ع�ن طريق الخط�أ يف مطار 
يبع�د 15 كيلو م�را جنوب 
وكان  األصلي�ة.  وجهته�ا 
من املف�رض لرحلة طريان 
إي�ر"  رشك�ة "رسيويجاي�ا 
الت�ي تقل 96 راكبا أن تهبط 
يف مط�ار مينانجكابو الدويل 
بس�ومطرة الغربي�ة مس�اء 
السبت املايض ولكن بدال من 
ذلك هبط�ت يف مطار تابنج. 

تابن�ج عن  وتوق�ف مط�ار 
لرشكات  الخدم�ات  تقدي�م 
الط�ريان التجاري�ة يف ع�ام 
كمط�ار  واس�تخدم   2005

عسكري منذ ذلك الحني.
باس�م  متح�دث  وق�ال 
لبواب�ة  الط�ريان  رشك�ة 
األخبار "ديتي�ك دوت كوم" 
الطي�ار  إن  اإللكروني�ة 
ومساعده أجانب ويجهلون 
التضاريس، وأض�اف انه لم 

يكن هناك أي عطل فني.
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�سورة من الذاكرة

بائع النفط
 يف اخلم�سينات

1448 - معرك�ة كوس�وفو 
الثانية وهزيمة جيش إيوان دي 
هونيدوارا والذي كان يف معظمه 
الجي�ش  أم�ام  املجري�ني  م�ن 
العثماني بقيادة السلطان مراد 

الثاني.
جامع�ة  تأس�يس   �  1456
الثانية  لتك�ون  غرايفس�فالت، 
يف الرتي�ب ب�ني أق�دم جامعات 

شمال أوروبا.
1610 - تتويج لويس الثالث 
عرش ملكا عىل فرنسا يف رانس.

1662 - تش�ارلز الثاني ملك 
إنجل�را يبيع دونكريك لفرنس�ا 

مقابل 40 ألف جنيه.
1777 - الق�وات األمريكي�ة 
ته�زم الربيطاني�ني يف معرك�ة 

ساراتوجا.
1800 - بريطاني�ا تس�تويل 
كوراس�او  مس�تعمرة  ع�ىل 

الهولندية.
العثماني�ة  الدول�ة   –  1914
بلغاري�ا  ع�ىل  الح�رب  تعل�ن 

والعرب.
جمهوري�ة  قي�ام   -  1918

يوغوسالفيا رسمياً بالبلقان.
1961 - الرشطة الفرنس�ية 

تقتل حوايل 300 مغرب جزائري 
وذلك بإلقائهم يف نهر الس�ني يف 
باري�س وذلك عق�ب مظاهرات 
شاركوا بها تحدياً لقانون حظر 
الجزائريني  الذي يمن�ع  التجول 

من الخروج.
1979 - اإلعالن عن فوز األم 
تريزا بجائزة نوبل للسالم وذلك 
اإلنس�انية يف  نظ�رًا لجهوده�ا 

مساعدة فقراء الهند والعالم.
الثاني�ة  إليزابي�ث   -  1980
ملك�ة اململك�ة املتح�دة تق�وم 
للفاتي�كان،  تاريخي�ة  بزي�ارة 
حي�ث أصبح�ت أول ملكة تزور 

الحرب األعظم.
ال�وزراء  مجل�س   -  1999
الكويت�ي يق�رر إيق�اف جريدة 
مل�دة  الص�دور  ع�ن  السياس�ة 
بس�بب  وذل�ك  أي�ام  خمس�ة 

تعرضها لألمري.
وزي�ر  اغتي�ال   -  2001
الس�ياحة اإلرسائي�ي رحبع�ام 
الش�عبية  والجبه�ة  زئيف�ي، 
تعل�ن  فلس�طني  لتحري�ر 
مسؤوليتها عن الحادث انتقاما 
ملقتل أبو ع�ي مصطفى عىل يد 

القوات اإلرسائيلية.

عل�ى  عجيب�ة  ق�درة  تمتل�ك 
التخفي لتظهر وكأنها صخرة على 
الش�اطئ أو ش�عبة مرجاني�ة في 
أعم�اق البحر، وفي ه�ذه اللحظة 
تغرز أش�واكها الظهرية الس�امة 
في جس�د الفريس�ة الت�ي تقترب 
منها سواء كانت بحرية أم بشرية 
ومن أهم ضحاياها األطفال الذين 
ال يق�درون عل�ى كش�ف تخفيه�ا 
وأيض�ا العلم�اء البحري�ون الذين 
يجوبون مسكنها للبحث والتعلم! 

 Stone \ إنها “الس�مكة الصخرية
Fish” الت�ي تتوطن مي�اه منطقة 
المحي�ط الهندي-الهادي ومنطقة 
الحاج�ز المرجان�ي العظي�م ف�ي 
أستراليا و اسمها العلمي “سينانزيا 
فيروكوس�ا". تعيش هذه السمكة 
الفتاكة في قاع الشعب المرجانية 
و بي�ن فروعه�ا و تح�ت الصخور 
كما تس�تطيع ان تدفن نفسها في 
الرم�ال بفضل زعانفه�ا الظهرية 

الشوكية السامة.

علماء للتاريخ

الحس�ن  ب�ن  الحس�ن  ع�ي  أب�و 
ه��/965م-430   354( الهيث�م  ب�ن 
ه�/1040م( عالم موسوعي]4[ مسلم 
ق�دم إس�هامات كب�رية يف الرياضي�ات 
الترشيح  والبرصي�ات والفيزياء وعل�م 
وعل�م الفل�ك والهندس�ة والط�ب وطب 
العيون والفلسفة وعلم النفس واإلدراك 
البرصي والعل�وم بصفة عامة بتجاربه 
التي أجراها مس�تخدًما املنهج العلمي، 
ول�ه العديد م�ن املؤلفات واملكتش�فات 

العلمية التي أكدها العلم الحديث.]5[
صحح اب�ن الهيثم بع�ض املفاهيم 
اعتم�اًدا  الوق�ت  ذل�ك  يف  الس�ائدة 
وبطليم�وس  أرس�طو  نظري�ات  ع�ىل 
وإقليدس،]6[ فأثبت ابن الهيثم حقيقة 
أن الض�وء يأتي من األجس�ام إىل العني، 
ولي�س العكس كم�ا كان يعتق�د يف تلك 
الف�رة، وإلي�ه ينس�ب مب�ادئ اخراع 

الع�ني  الكام�ريا، وه�و أول م�ن رّشح 
ترشيًحا كامالً ووضح وظائف أعضائها، 
وه�و أول من درس التأث�ريات والعوامل 
كتاب�ه  أورد  كم�ا  لإلبص�ار.  النفس�ية 
املناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول 
انعكاس الضوء ع�ىل املرايا الكروية، ما 
زالت تعرف باسم "مسألة ابن الهيثم".

]7[
انتق�ل ابن الهيث�م إىل القاهرة حيث 
عاش معظم حياته، وهناك ذكر أنه بعلمه 
بالرياضي�ات يمكنه تنظي�م فيضانات 
الني�ل. عندئذ، أمره الخليف�ة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله بتنفيذ أفكاره تلك. إال 
أن اب�ن الهيثم ُصدم رسيًعا باس�تحالة 
تنفيذ أفكاره، وع�دل عنها، وخوًفا عىل 
حياته إدعى الجنون،]2[]8[ فأُجرب عىل 
اإلقامة بمنزله. حينئذ، كرّس ابن الهيثم 

حياته لعمله العلمي حتى وفاته

  ل�م يفل�ح "الري" الق�ط ال�ذي 
يعي�ش يف من�زل رئي�س ال�وزراء 
الربيطاني ديفيد كامريون يف لندن 
يف إثبات مهارت�ه وجديته يف عمله 
للقضاء ع�ىل الف�ران والقوارض 
كم�ا يف�رض من�ه حي�ث ثب�ت 
تقاعس�ه حني رآه رئي�س الوزراء 
وه�و ال يحرك س�اكناً أثناء مرور 
ه�ذه  ع�ىل  بجواره.وبن�اء  ف�أر 
الواقع�ة قرر كام�ريون الذي تعب 
م�ن خم�ول "الري" ال�ذي يبل�غ 
م�ن العم�ر 5 س�نوات اس�تبداله 
بالقط "فريا" املش�هور برشاسته 

وتمرس�ه كما يصفونه، يف خطوة 
"الري"  حف�ز  منه�ا  ي�راد  ربم�ا 
الذي اش�تهر بخموله وكسله عىل 
العمل بحس�ب ما نرشته صحيفة 
أن  الس�عودية.ويبدو  "الري�اض" 
ه�ذا الترصف قد أت�ى أكله حينما 
ق�ام "الري" وألول مرة منذ س�تة 
أش�هر بالقبض عىل أح�د الفران 
بطريقة ق�د تكون إش�ارة إلثبات 
وجوده مقارنة بمنافسة الجديد.

وكان الق�ط "فريا" الذي انتقل إىل 
من�زل رئي�س ال�وزراء الربيطاني 

حديثاً قد تربى عند أحد الجريان.

يعترب قطار فوبرتال املعلق من 100 سنة من أقدم القطارات 
يف العال�م وهو قطار كهربائي ت�م افتتاحه يف عام 1900م 
يف أملاني�ا, بأمر م�ن  القيرص فيلهلم الثان�ي لإلمرباطورية 
األملاني�ة, وم�ازال يعمل حت�ى اليوم فإنه ال ي�زال الطريق 
األس�هل واألرسع للتجول يف أنحاء يف املدينة, وله ما يقارب 
100 س�نة , واملعلوم أنه لم يحصل له حادث إال مرة واحدة 
عام 1999 أس�فر عن مقت�ل 5 ركاب، وت�رك 49 بجروح, 
حي�ث خرج ع�ن القضبان وس�قط يف النهر,ويس�افر عىل 
طول الطريق بمس�افة قدرها 13.3 كيلوم�ر فوق النهر, 
معظم املسار يمتد فوق نهر Wupper عىل ارتفاع 12 مرا. 

ويتسع يف الوقت الحايل ل� 82000 راكب يوميا.

ابن اهليثم

طائرة هتبط
 يف املطار اخلطأ

قط رئيس الوزراء الربيطاين "فاشل وكسول" 

قطار فوبرتال املعلق
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من حيمي القردة؟

السمكة الصخرية صاحبة أقوى سم يف العالـم!

م�ا زال�ت األرق�ام القياس�ية التي 
حققها املظي النمساوي فيليكس 
إج�راءات  تنتظره�ا  بوغمارتن�ر، 
طويلة قد تس�تغرق أس�ابيع عدة 
كأرق�ام  عليه�ا  املصادق�ة  قب�ل 

قياسية عاملية. 
ومن املقرر أن ترس�ل األرقام التي 
سجلها فريق االتحاد الجوي الدويل 
يف والي�ة ني�و مكس�يكو األمريكية 
اللجن�ة  اىل  بوغمارتن�ر،  لقف�زة 
األمريكي�ة العلي�ا للط�ريان، وهي 
عض�و يف االتح�اد الج�وي الدويل، 
الن األرق�ام القياس�ية ينبغ�ي ان 
تنال مصادق�ة محلية قب�ل نقلها 
اىل املستوى العاملي. ويقوم أعضاء 
م�ن قس�م املظ�الت واملناطي�د يف 
النتائج  االتحاد األمريكي بتفحص 

للمصادق�ة عليها، وم�ن ثم ترفع 
النتائ�ج إىل االتح�اد ال�دويل. وق�د 
اإلجراءات شهرين.  تستغرق هذه 
واألرق�ام القياس�ية الت�ي حققها 
املغامر النمساوي هي: خرق جدار 
الص�وت م�ن خ�الل س�قوط حر، 
والقفز م�ن ارتف�اع 39045 مرا، 
وبل�وغ رسع�ة 1341،9 كيلومرا 
يف الس�اعة، اي ارسع م�ن الصوت 
بمرة ورب�ع، والس�قوط الحر ملدة 

أربعة دقائق و20 ثانية. 
القص�وى  الرسع�ة  بلغ�ت  وق�د 
للمغامر النمس�اوي خ�الل قفزته 
الس�اعة اي م�ا  1342،2 كل�م يف 
ي�وازي 1،24 مرة رسع�ة الصوت، 
وهو رقم قيايس يف القفز الحر من 

حدود الغالف الجوي.

تثبيت قفزة النمساوي تستغرق أسابيع

عموديافقي
1 – األس�م الثاني لش�اعر عرب�ي معاصر – 2 – ممثل�ة مصرية – 
مس�رحية لفيروز – 3 – وضع خلس�ة – نس�بة إلى لغة س�امية – 4 
– وقعة لنابليون – متش�ابهان – 5 – متشابهة – فاكهة صيفية – 6 
– نصف أريج – مركز قضاء لبناني – 7 – جمع س�لك – خمرة – 8 – 

يخفيه – سقي – 9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أس�يوية – 2 – مدينة أميركية – 3 – هرب – مثل – جدها 
في والد – 4 – يس�جن – عاصمة أفريقية – 5 – عكس�ها زعيم نازي 
– بح�ر – 6 – جدها ف�ي أيوبي – نجيعها – 7 – خاط الثوب – لدى – 
8 – ينظرون – أشاهد – 9 – كلمتان : أحد األنبياء + رتبة عسكرية .

أكثر َمعلم شهرة يف النرويج

احلمل
ه�ذا الي�وم يحم�ل وع�وداً 
وسعادة ما وانتصاراً على بعض 
تتحل�ى  أن  ش�رط  المصاع�ب، 
بالدبلوماسية والليونة والصبر.

الثور 
تسمع همساً وتعيش التباساً 
ربما، وتأس�ف لعدم التفاهم مع 
بعض األفرق�اء وتطرح أس�ئلة 

بشأن بعض النيات.

اجلوزاء
تملك من المؤهالت ما يكفي 
لضم�ان مس�تقبل أفض�ل، لكن 
عليك توظيف هذه المؤهالت في 

المكان والزمان الصحيحين

ال�سرطان 
تخوض نقاشات مهمة جداً 
الي�وم من أج�ل بلورة مش�روع 
تحلم به منذ مدة. وقد تس�تعين 

بفريق عمل من أجل ذلك

االأ�سد 
تتفق م�ع جماع�ات جديدة 
وترتبط بصداقات مهمة. محبة 
الزم�الء ت�زداد يوم�اً بع�د يوم، 
والفض�ل ف�ي ذل�ك يع�ود ال�ى 

طريقة معالجت

العذراء 
تحقيق طموحات يحتاج إلى 
مزي�د م�ن الوقت، فك�ن صبوراً 
حت�ى تضم�ن تحقي�ق أهداف�ك 

نهائياً وعلى نحو حاسم.

امليزان
الش�أن  تتعاط�ى  كن�ت  إذا 
االقتص�ادي وتتأثر بالجو العام، 
فق�د يحمل اليك ه�ذا اليوم خبراً 

جيداً.

العقرب 
ينتقل فينوس إلى برج الثور 
ويلق�ي الض�وء عل�ى عالقات�ك 
المهني�ة كم�ا عل�ى ش�راكة قد 

تكون شائكة هذا اليوم.

القو�س 
كثرة التفكير لها انعكاسات 
س�لبية عل�ى الصعي�د العمل�ي، 
فح�اول أن تك�ون أكث�ر تركيزاً 

لتقديم أداء أفضل.

الدلو 
قد يح�اول بعضهم مس�اعدتك 
يف العم�ل، لك�ن ذل�ك يتطلب منك 
بع�ض التجاوب، فاملكاب�رة قد ال 

تكون يف مصلحتك.

اجلدي
أجواء العمل الجي�دة رضورية، 
ذل�ك به�دف التمك�ن م�ن إنجاز 
األعم�ال املطلوب�ة من�ك بج�دارة 

ونجاح.

حوت 
حني تجد أن األمور ستخرج عن 
نطاق س�يطرتك، حاول أن تحسم 
رسيعاً لقطع الطريق عىل العابثني 

بانجازاتك.

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

23 دي�سمرب- 20يناير23 نوفمرب – 22 دي�سمرب

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 
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من تراثنا املعماريو�سائط ال�سقي النهرية..  
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حدث 
يف سينام الرشيد

املسافرين "اوتيـــل" منام  الباعة يف أسواق بغداد

بوش" "التخته 

اعداد: كمال لطيف �سامل

من تراثنا الغنائي..

ال  بدائي�ة  زراعي�ة  آالت  الك�رود 
تكف�ي لزراع�ة ارض واس�عة، والم�اء 
ال�ذي ترفع�ه ال يكف�ي إلرواء مزرع�ة 
بعيدة عن ضفة النه�ر ببضع مئات من 
األمت�ار.. وينصب الكرد ع�ادة على بئر 
يجاور النهر ويتكون من جذعين بهيئة 
عمودي�ن مثبتين ف�ي االرض وفوقهما 
جس�ر خش�بي يتكون عل�ى األغلب من 

س�اق ش�جرة التوت عليه بك�رة كبيرة 
ترك�ب على ثقبي�ن ويعبر عل�ى البكرة 
حبل مزدوج يس�مى العمل وتوجد فيه 
فواص�ل ليمك�ن تقصي�ره او تكبي�ره 
حسب بعد الماء عن سطح االرض، يسد 
طرفه بالدلو الذي يصنع عادة من الجلد 
المدب�وغ ويرب�ط الط�رف اآلخ�ر الذي 
ينتهي بجالب بخش�بة قصيرة تس�مى  

-الكوز- توجد قرب نهاية الدابة.
 ويمت�د طرفا الحب�ل المزدوج حيث 
يتصالن بنطاق يحيط رقة الدابة تسمى 
–برغ�ال-� وهن�اك حب�ل اخر يس�مى 
الش�اروفة يرب�ط الدلو ببك�رة صغيرة 
تسمى مغزل وهي مثبتة في االرض اما 
الطري�ق الذي تس�لكه الدابة 
وعندم�ا  المي�دان  يس�مى 
يق�وم الفالح بس�وق الدابة 
وعندم�ا  بالصع�ود  س�تبدأ 
يب�دأ اقترابها من الكرد ينزل 
الدلو الى البئر فيمتلئ بالماء 
فيقوم الفالح بس�وق الدابة 
مرة أخرى فيرتفع الدلو مرة 
اخرى .. وعند وصول الدابة 
إل�ى نهاي�ة المنح�در يقوم 
برف�ع الج�الب م�ن الك�وز 
لتثبيت�ه ف�ي نط�اق يلبس�ه 
يس�مى "الجفاي�ة" وهك�ذا 

تتم عملية السقي.

عرف�ت مدينة البص�رة بقصورها 
الت�ي ش�يد بعضه�ا عل�ى  العام�رة 
ضفاف ش�ط العرب او وسط المدينة 
ومن هذه القصور قصر الضيافة وقد 
بن�ي خصيصا للقادمي�ن الى البصرة 

وكذلك قصر رملة ال�ذي بناه عبد 
الل�ه بن عامر في ما يلي قصر 

الضياف�ة وقد جع�ل بينهما 
خيله�م  لمراب�ط  فض�اء 

ودوابهم.
 وهن�اك ايض�ا قص�ر 
انس وينس�ب ال�ى انس 
ب�ن مالك خادم الرس�ول 

)ص( وكذل�ك قصر اوس 
وكان قصرا جميال ش�اهقا 

وحول�ه خمائل رائع�ة وكذلك 
هناك قصر س�نبل السعدي وقصر 

بني خلف وقصر عس�ل زربي وقصر 
الزي�ت وقصر نواض�ج وقصر جعفر 
ب�ن محمد الهاش�مي وكان من أفخم 
قصور البصرة وقد قيل فيه إن العراق 
عين الدنيا والمربد عين البصرة وعن 
المربد داري ومن القصور المشهورة 
قصر الش�يخ خزع�ل الكعب�ي، فهذا 
القص�ر إنما طراز معماري فريد فهو 
بناء ضخم وفيه غرف كثيرة مزمنية 
بزخارف وشناشيل ويقع هذا القصر 
من الس�يف مرورا بالصبخة الكبيرة 

حتى باب الزبير وهناك ثمانية قصور 
شيدها مشاهير الشخصيات والجسر 
األول ويق�ع باتج�اه الطريق المؤدي 
إلى الجامع ذي المنارتين والمجس�ر 
الثان�ي يصل 

منطق�ة الس�يف بالصبخة والجس�ر 
الثالث يس�لك نفس الطريق والجسر 
الخامس يقع مقابل بيت عبد اللطيف 
المنديل وهو اول وزير تجاره عراقي 
، والجس�ر الس�ادس مقابل بيت عبد 
الس�الم المناصير والجس�ر الس�ابع 
مقابل قصر الش�يخ خزعل والجس�ر 
الثامن يقع على بعد يس�ير من دائرة 
ماء البصرة وقصر الشيخ خزعل بني 
على طريقة الشناشيل وهي شرفات 
تتميز بزخرفته�ا وتكون في الطابق 
العلوي من الدار، ويعود طريق البناء 

بالشناشيل الى الفترة العباسية.

دار س�ينما الرش�يد كان�ت من أعرق 
دور الس�ينما الت�ي ش�يدت ف�ي فت�رة 
الثالثين�ات إلى جانب س�ينما الوطني.. 
إضافة إلى س�ينما رويال وسنترال التي 
ش�هدت عروضا مسرحية كثيرة خاصة 
المس�رح االرتجالي ال�ذي كان يتزعمه 
نخبة من الشباب المتحمس منهم جعفر 
لقل�ق زادة وصفاء محم�د علي وجمعة 
الشبلي وسلمان الجوهر وكامل العبلي، 
ولع�ل جعف�ر لقل�ق زاده ال�ذي ولد في 
العش�رينات ف�ي مدين�ة الكاظمية وبدأ 
حياته بصناعة وبيع األمشاط الخشبية 

وكان يحمل أمش�اطه ال�ى منطقة 
الش�واكة وعالوي الحلة حيث تكثر 
الحمامات الشعبية هناك وقد تمكن 
خالل رحلة عمله من أن يجد فرصة 
للعمل في النادي العسكري للضباط 
آنذاك وكان يعمل نادال، وعندما كان 
يناديه احدهم في طل�ب المرطبات 
ينادي بشكل منغم ومضحك وشيئا 
فش�يئا وجد لقلق زاده نفسه يؤدي 
بعض المسرحيات الهزلية القصيرة 
التي يضحك لها الضباط وقدر له أن 
يشكل فرقة مس�رحية تقدم عملها 
على مسارح س�ينما بغداد وخاصة 
كان�ت  الت�ي  الصيفي�ة  الس�ينمات 
تجلب الجمهور الش�عبي فمثل على 
مس�رح س�ينما الوطني بمسرحية 
واضحك معن�ا مع الممثل�ة مديحة 
وج�دي وس�لمى عب�د األح�د وقدر 
لبعض هؤالء م�ن المجازفة ف�ي إنتاج 
بعض األقالم خاصة الفنان ياس�ر علي 
الناصر الذي أنتج على مسارحه الخاص 
فيلم دكتور حس�ن وفتنة وحس�ن كما 
اخ�رج صف�اء محم�د علي فيل�م حوبة 
المظل�وم الذي لم ي�رى النور كما اخرج 
وأنت�ج حس�ين الس�امرائي فيل�م ن�دم 
وفيلم ارحموني وهكذا س�ارت الحركة 
المس�رحية والس�ينما في طريقها إلى 
دور الع�رض الت�ي كان�ت منتش�رة في 

بغداد أيام زمان.       

الس�امري لون م�ن أل�وان الغن�اء الخليجي وقد 
اش�تهرت به البص�رة وبعض أقط�ار الخليج العربي 
مقدم�ة  دون  الغن�اء  المغن�ي  ويب�دأ  المج�اورة، 
موس�يقية حيث تش�غل اآلالت اإليقاعية بخط سير 
اللحن الغنائ�ي، والمتتبع لنغماته الميلودية يجد في 
اللح�ن نوعا من التكرار حيث تبدأ من درجة الكردان 
عب�ر تحليقها إلى الدرج�ات العلي�ا "الجوابات" من 
المق�ام ث�م ينزل به�ا  س�ريعا بواس�طة الترعيدات 
الغنائية لتصل بها الى مقام الجهاوكاه ثم االستقرار 
قليال على النوى ليأخذ اللحن باالرتفاع  واالنخفاض 
بفقرات متباعدة ليس�تقر في النهاية على أساسيات 

الجواب لمقام العراق.
وهذا المثال من مقام بياتي نوى 

سامري حمام ياللي
حمام  ياللي بالبساتين 

يلعب طرب والهم ماجاه 
هو معجبة الى الرماحين 
او معجبة حضر مقمين 

صدر القصور اللي اميناه 
او معجبة بدو مشيدين 

تحت الغمام اللي نشرماه 
عساك بالروضة  تسيلين 

والسيل علي لي ركاياه 

االوتي�ل ه�و الفن�دق لمنام المس�افرين 
وإقامته�م، وه�ذا المعنى جدي�د الن العامة 
تس�مي الفندق، مس�افر خانة، حي�ن كانت 
كلم�ة اوتي�ل تطلق على المله�ى وقد وردت 
ه�ذه اللفظ�ة كثي�را في ش�عر الم�ال عبود 

الكرخي منها قوله :
يتعب كل نهاره ومن يصير الليل  

عاف عياله وتوجه إلى االوتيل 
يشرب طبعا الشربت نسوي ميل

حاال الى الراقوصات هج طار 
ويقول ايضا :

رجعت الجسرمود اخالف نص الليل 
فكري الى الكرخ اعبر وامشي حيل 

كبل ما اعبر التخته شفت اوتيل 
مكتوب � الملوكي � 

سمعت طبللة وصرت اسأل من الجسار
ما هذا الركص والطبل والمزمار 
وبيانو وكمسافر ونغمة االوتار 

اجاب ادخل كبل يا شيخ تتندم 

في قصيدة عبد الستار القره غولي 
ابا عفيف يا عالء الدين 

يا ابن الرئيس االصيد الميمون 
ما راقني الطوش وال الجقال 

مذ كنت طفال ال وال السبال 
كال وال الكوجه والزعرور 
والنبق والسماق والعنجور

وما تمطقت بقمر الدين 
حتى النكوع لم يكن يغريني 

مجي�د   م�ن  اش�تريت  وال 
كركري 

وال اشتريت لبلبي في خمري 
والجوز والندمة ثم السيسي 

ي�ؤذي  والفن�دق  والح�ب 
ضرسي 

وعنبر الورد والعمبرلي 
لم اك اهواه وال البادملي 

صن�وا  البص�رة  باس�ورك 
القيسي 

ل�م اع�ن ش�خصا ق�د دع�وه 
القيسي 

 السامري

قصور البرصة وشناشيلها اجلميلة آالت الكــــرود قدياًم

*التخته بوش: غرفة مساحتها 
نفس مساحة الس�رداب األرضي 
وتق�ام فوق�ه مباش�رة وأرضها 
هي نفس ارض السرداب األرضي 

الخشبي.
ام�ا تبليط فن�اء وغ�رف الدار 
والس�رداب فيكون م�ن الطابوق 
المالط�ي االصفر ويجري غس�ل 
أرضي�ة ال�دار والس�رداب يومي�ا 
بع�د انتهاء الطب�خ لتبري�ده قبل 
البي�ت- مس�تعملين  ق�دوم -ابو 
ف�ي ذلك المكنس�ة البغدادية التي 
ال تش�به المكانس المستعملة في 
ال�دول األخ�رى فه�ي تصنع من 

خ�وص س�عف النخيل وتش�تهر 
ف�ي صناعتها محلة الغناهرة  في 
بغداد كما تس�تعمل سعفة النخل 
لتنظيف س�قوف وج�دران البيت 
من )مخطان الشيطان( اي نسيج 
العنكبوت، وبيوت بغداد مكشوفة 
ع�ادة وغالب�ا م�ا تك�ون مربعة 
الش�كل وح�ول ط�رام الطاب�وق 
الثاني يكون المحجر وهو حاجز 
والش�يش  الخش�ب  م�ن  يصن�ع 
الحديدي حيث تعم�ل عليه بعض 
الخش�ب  الزخ�ارف وغطاؤه من 
واركان المحج�ر االربع�ة تك�ون 
كروية الش�كل مجروخة وتسمى  

الصجغ�ات  وهن�اك  -رمان�ات- 
المقرنص�ة التي تزي�ن بها حافة 
م�ن  وه�ي  الس�فلي  المحج�ر 
الخش�ب ايضا وفي الطابق الثاني 
تك�ون غرف�ة النوم حول س�احة 
ال�دار وتكون فيها الش�بابيك ذات 
الزجاج الملون والشبابيك المطلة 
على الخارج وتس�مى الشناش�يل 
ويوضع فوق ش�باك الجام شباك 
آخر من الخشب معمول على شكل 
مشبك يسمى –فيلم- والغاية منه 
أال تش�رف الغرف�ة عل�ى الجيران 
وتحافظ على ج�و الفرقة وتمنع 
دخول الشمس في فصل الصيف .
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أول مكتبة في الحلة هي مكتبة الفيحاء والمعارف التي تأسست ما بين عام 1940 � 1942، 
وكانت هناك مكتبة بمدخل شارع المكتبات  في الجهة اليسرى تدعى مكتبة الفيحاء لصاحبها 
طه علوش وعبد الحس�ين هادي علوش والختالفهما أغلقت المكتبة ولكن عبد الحسين هادي 
أس�س مكتبة المعارف التي تق�ع مقابل مكتبة الفرات ثم تحولت الى ش�ارع المكتبات.وهناك 
أيض�اً مكتب�ة الرافدين وتقع في عمارة األوق�اف.. ومن المكتبات ايضا مكتبة اإليثار اسس�ت 
عام 1942 بإدارة رؤوف كمال الدين ومكتبة الشباب القومي اسست عام 1947 بإدارة إبراهيم 
نوري في زقاق فرعي من ش�ارع المكتبات في س�وق الهرج، وانتقلت الى ش�ارع الشهيد علي 
عج�ام وأغلقت ع�ام 1948، ومكتبة الجمهورية وكان اس�مها القديم الفيحاء اش�تراها كريم 
المطيري من صاحبها باقر زكوم عام 1956 وبعد ثورة 14 تموز 1958 غير اس�مها إلى مكتبة 

الجمهورية واس�تمرت ف�ي مكانها 
عمارة األوقاف لغاية 1959 لتفتتح 
م�رة ثانية بج�وار أس�توديو كمال 
لتغل�ق بعد ذل�ك ع�ام 1961 وهناك 
أيض�ا مكتبة ال�دار الوطنية ومكتبة 
الغس�ق  ومكتب�ة  الص�ادق  اإلم�ام 
ومكتب�ة الرياحين ومكتب�ة األنوار 
ومكتب�ة الطال�ب ومكتب�ة التعاون 
الحل�ة  ومكتب�ة  الق�راء  ومكتب�ة 
التع�اون واإليمان وغيرها  ومكتبة 

مما تشهده هذه المدينة العريقة.

أول مكتبة يف بابل
مكتبات احللة

اأ�سماء ومعانيها
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يبدأ فريق نادي العلوم والتكنولوجيا بعد غد الجمعة معسكراً 
تدريباً ملدة عرشة أيام يف تركيا اس�تعدادا ملنافس�ات للدوري 
العراقي لفرق أندية النخبة.وق�ال املرشف عىل الفريق عالء 
الس�امرائي: أن املعس�كر التدريب�ي س�يكون فرصة كبرية 
للم�الك التدريبي ال�ذي يقوده املدرب عبد ال�رزاق أبو الهيل 
للوق�وف ع�ىل إمكاني�ات الالعب�ن وتأش�ري مواط�ن القوة 
والضع�ف يف الفري�ق قب�ل ال�رشوع يف املنافس�ات الرس�مية 

ل�دوري النخبة.وأضاف: س�يخوض الفريق عدد م�ن املباريات 
التجريبية يف املعس�كر التدريبي الذي جاء يف وقت مناس�ب بعد 
أن أنهى معس�كراً داخلي�اً أقيم مؤخراً يف بغ�داد تضمن العديد 
م�ن الوحدات التدريبية واملباري�ات التجريبية مع فرق املقدمة 
يف ال�دوري العراقي وتمكن الفريق م�ن تحقيق نتائج ايجابية. 
وأش�ار إىل: أن فريق العلوم س�يدخل منافس�ات ال�دوري لهذا 
املوس�م بالروحي�ة ذاتها الت�ي كان يلعب فيها املوس�م املايض 
عندما كان ضمن  الدوري املمتاز لكن ما اختلف هذا املوسم انه 

سيتنافس مع فرق قوية يف دوري النخبة وعلينا أن نثبت جدارة 
تؤهلن�ا للتناف�س ع�ىل اللقب خاص�ة وان فريقن�ا يضم نخبة 
جي�دة من الالعبن الذي يمثلون املنتخ�ب الوطني. وأوضح: أن 
الجه�ود الكبرية التي تبذل من قب�ل الهيئة اإلدارية يف توفري كل 
املس�تلزمات املطلوب�ة  تحفزنا لتحقيق نتائ�ج ايجابية توازي 
الدعم الذي يتلقاه الفريق والنادي بصورة عامة من قبل وزارة 

العلوم.

كشفت مجلة نوفيال 2000 
محاول�ة  ع�ن  اإليطالي�ة 
العب  رونالدو  كريس�تيانو 
اإلس�باني  مدري�د  ري�ال 
عارض�ة  ورسق�ة  إغ�واء 
األزي�اء اإليطالي�ة ميليس�ا 
الغاني كيفن  ساتا صديقة 
برنس بواتن�غ العب امليالن 

اإليطايل.

وقال�ت املجل�ة أن رونالدو 
اتصل بعدد من العبي فريق 
ميالن اإليطايل للحصول عىل 
رقم هاتف ميليسا لالتصال 
به�ا وه�و م�ا توص�ل إليه 
وب�دأ بإغوائها لرتك  أخ�رياً 

صديقها بواتنغ من أجله.
كما كشفت املجلة عن تبادل 
الرسائل  رونالدو وميليس�ا 
القصرية عرب الهاتف النقال 

باإلضاف�ة إىل أنه�ا قام�ت 
بإرس�ال صوره�ا العاري�ة 
ميليس�ا  أن  إليه.يذك�ر 

الت�ي كان�ت ع�ىل عالقة 
بالدويل اإليطايل الس�ابق 
كريس�تيان في�ريي ق�د 
أعلن�ت يف وقت س�ابق 

من خ�الل املجلة أنها 
ستتزوج بواتنغ العام 

املقبل.

سجلت اس�رتاليا  هدفن برضبتي رأس يف 
الدقائق االخ�رية لتعوض تأخرها وتتفوق 
ع�ىل منتخبن�ا الوطن�ي 2-1 يف الدوح�ة 
محقق�ة انتصارها األول يف ال�دور األخري 
بتصفي�ات آس�يا املؤهل�ة لنهائيات كأس 
العالم لك�رة الق�دم 2014.وأدارها طاقم 
تحكيمي كوري جنوبي بقيادة الحكم من 
هو يل ويساعده يل جونك من ويون كاون 
جويو ومقيم الحكام س�افريي اسماعيل 
م�ن ايران ومرشف املب�اراة دورجي مندو 
من بوتان.بدأ منتخبنا الوطني بتش�كيلة 
مكون�ة م�ن ن�ور صربي وس�الم ش�اكر 
واحمد ابراهيم وحس�ام كاظم وس�امال 
س�عيد ومثنى خالد واحمد ياسن ونشأت 
أك�رم وخل�دون ابراهيم وحم�ادي أحمد 
ويون�س محمود.ظه�ر أس�ود الرافدي�ن 
كأشباح يف دقائق النصف األول من املباراة 
من خالل س�وء األنتش�ار وعدم الفاعلية 
يف الجوان�ب الهجومية بفعل س�لبية لعب 
نش�أت أك�رم والتأخري غري امل�ربر وغياب 
الثالث�ي الهجومي احمد ياس�ن وحمادي 
احم�د ويون�س محم�ود وه�و ما فس�ح 
املجال لألسرتالين ليستأسدوا عىل أسودنا 
يف أغلب أوقات الش�وط االول وكاد كارلس 
ني�ل ان يمن�ح التقدم لفريق�ه لوال يقظة 
سالم شاكر الذي أبعد كرته من فم املرمى 
وأردفه�ا تي�م كاهي�ل بتس�ديدة زاحف�ة 
س�يطر عليها الحارس ن�ور صربي ولعب 
نشأت أكرم رضبة حرة )خجولة( أمسكها 
ش�وارتزر م�ن دون عن�اء وظه�ر الفريق 
األس�رتايل بمس�توى وأداء باه�ت يخالف 
مس�تواه يف مبارياته السابقة بالرغم من 
ان العب�ن كانوا مطالب�ن بالحصول عىل 
النقاط الثالث وأنه�اء مرحلة الذهاب من 
التصفي�ات األس�يوية يف مرك�ز يتي�ح له 

األريحي�ة قبي�ل الدخ�ول يف مرحلة األياب 
التي س�تكون فرصة لعدم تضييع النقاط 
ومنها الحصول عىل أحدى بطاقتي التأهل 
نح�و كأس العالم.ومع دخ�ول الفريقن 
األفضلي�ة  أس�تمرت  الثان�ي  للش�وط 
أس�رتالية يف ع�رض امللعب وطول�ه وكاد 
ك�روس ان يمنح التق�دم ملنتخب الكناغر 
اال ان كرته جانبت القائم االيمن وتغاىض 
حك�م املب�اراة الكوري الجنوب�ي من هو 
يل عن منح ال�كارت األحمر لقائد منتخب 
أس�رتاليا بعدما عرقل يونس محمود وهو 
يف طريق�ه ملواجهة الحارس األس�رتايل اال 
أنه أكتف�ى بالبطاقة الصف�راء ومن كرة 
لعبه�ا احم�د ياس�ن يف الدقيق�ة الثانية 
والس�بعن اىل يونس محمود ال�ذي لعبها 
برأس�ه عىل طبق م�ن ذهب ام�ام البديل 
عالء عبد الزهرة الذي لم يتوان بأس�كانها 
الش�باك مطلقاً العنان للجماهري العراقية 
يف مدرجات ملعب النادي العربي القطري 
لتعل�ن األفراح س�عيدة باله�دف العراقي 
حت�ى س�جل تي�م كاه�ل ه�دف التعديل 
وس�ط س�وء التغطية الدفاعية لتتواصل 
الهجمات هنا وهن�اك حتى أحبس البديل 
تومسون األنفاس بتسجيله الهدف الثاني 
قبيل نهاية املباراة بستة دقائق من رضبة 
رأس م�ع تكرر س�يناريو س�وء التغطية 
الدفاعي�ة لتعل�ن بعده�ا صاف�رة الحكم 
الك�وري الجنوب�ي نهاية اللقاء بخس�ارة 
عراقية مس�تحقة وليحتل منتخبنا املوقع 
األخ�ري يف املجموعة بنقطت�ي التعادل مع 
يف  فريق�ن  اول  وعمان.ويتأه�ل  االردن 
كل مجموع�ة اىل النهائي�ات بينم�ا يلعب 
الفريق�ان اللذان يحتالن املرك�ز الثالث يف 
املجموعتن ضد بعضهما البعض ويخوض 
الفائ�ز مواجهة فاصلة مع صاحب املركز 
الخامس يف تصفيات امريكا الجنوبية عىل 

بطاقة تأهل اضافية.

اضعن�ا االنتص�ار وفقدنا الث�الث نقاط وربم�ا ندمنا من 
األن !. كتبن�ا س�ابقاً مؤيدي�ن ومنارصين للس�يد زيكو ، 
حّملنا اتحاد الكرة كل املس�ؤولية حتى من دون أن نتأكد 
أو نبح�ث عن الحقيقة ، ولكن سياس�ة زيكو بدأت تتغري 
وتحول من مدرب فني اىل متعهد مقاوالت ، نسف املواقف 
عندم�ا ج�دد التعاقد ون�ي التهديد والوعيد بج�رة قلم ، 
فلم يهتم لالعداد والتحضري بقدر الس�ؤال والتس�اؤل عن 
قيم�ة املقدم والرواتب !. زيكو قبل عام ليس كما هو األن 
، 2011 تعام�ل بمنطقي�ة وواقعية متحم�اًل الضغوطات 
واالرهاص�ات ، 2012 فّض�ل العم�ل كموظ�ف عند دائرة 

حكومية يس�تلم املخصصات وتكاليف السفر مع نيل كل 
العطل واإلجازات ، فهو يرصح لنا شيئاً وينفي يف الخفاء 
، يقول لنا لم أنوي مالقاة الربازيل الودية وان رئيس إتحاد 
الكرة فرضها بالق�وة واإلكراه ، فيما هو يصفها بأفضل 
محطة تحضري وإس�تعداد ، ومنذ متى زيكو يأخذ أوامره 
من س�لطته الُعليا ، فهو عّودنا ع�ىل حرية القرار والعناد 

 .!
لن أكون قاس�ياً ع�ىل الرجل ولكن من حقنا أن نحاس�ب 
م�ا دمنا ندفع ل�ه باليورو وال�دوالر ، فه�ل يعقل يقيض 
إجازاته وسفراته وشغالته عىل حساب منتخب يعطي له 

املالي�ن ، وهل يجوز ملدرب يعاقب العبن بمجرد وش�اية 
أو نفاق ، وهل سمعتم مدرب يحكم عىل مستوى العب يف 
مب�اراة الربازيل ، وهل يجوز ملدرب أن يبعد العبن التحقا 
بمعس�كر الدوحة بحجة أنه لم يقرر استدعائهما بشكل 
رس�مي ) بعد أن أعطى مساعديه حرية األستدعاء ( ، الم 
يك�ن هناك تعامل أفضل حتى نس�تطيع ان نتفهم املعنى 
واألهداف ، فبماذا نسمي زوبعة ابعاد باسل كوركيس قبل 
أيام من املباراة ، وماذا نقول عن نفاذ صرب قيص منري بعد 
حال�ة التهميش واالنهيار وبم�اذا نتحدث عن حادثة عيل 
رحيمة وركونه يف دكة البدالء ، وبماذا نفرس س�بب إبعاد 

كرار جاس�م كون�ه يّدعي املرض واإلصاب�ة ، األمر ال ُيدار 
بهذه الطريقة !. 

ل�م نتحدث قبل املب�اراة ظننا أن ه�ذه التأثريات لن تلقي 
بظاللها يف امليدان ، ولكن ش�اهدنا فراغاً واضحاً لرحيمة 
ومن�ري وكرار ولم تكن الحلول البديلة ناجحة يف تحس�ن 
الص�ورة ، نعرتف أنك ش�جاع ج�ريء ولكنك لم تس�تغل 
"الجس�ارة" كم�ا تحتاجها املرحل�ة األن ، فلم ت�ُحس�ن 
التعامل أمام أس�رتاليا يف الدقائق العرش األخرية وأكتفيت 
بنظ�رة عتاب وعقاب ، خطأ واحد قل�ب فوزنا اىل هزيمة 
ثانية وترتيبنا بات يف القاع ، لن نتفلس�ف يف األمور الفنية 

وصاف�ة  أفقدتن�ا  ولكن�ك 
س�نندم  وربم�ا  املجموع�ة 

ألربع سنوات متتالية !.
أخر كالم : لس�ت ممن يهتز 
عن�د الخس�ارة ، لكني ممن 

يطالبون بالتحليل والتش�خيص ومحاسبة املقرص سواء 
كان العباً أم مدرباً أو إدارياً ، عىل إتحاد الكرة أن يحاسب 
زيكو بح�رص ونزاهة وإال ملاذا ندف�ع ثالثة مالين دوالر 
وال ن�رى فيها وجه مدربنا أكثر من أربع مرات يف الس�نة 

الواحدة !.

اسـتـهـتــار زيـكـــو!! اربعاء" "كل 
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اغتيال حلم التأهل.. 
الـكـنـغــر االستـرالـي يـفـتــرس "االسـود الـورقـيـــة" !!   

خـمـاســي كـرة الـعـلــوم تـعـسـكــر فـي تـركـيـــا

 تمك�ن فريق ن�ادي الرشطة الس�لوي من تس�جيل أول فوز ل�ه يف بطولة كأس 
العراق بكرة الس�لة عىل حس�اب فريق نادي النارصي�ة بنتيجة 60 - 16 نقطة.

وقال غازي فيصل مرشف فريق س�لة الرشطة: أن املب�اراة جرت يف النارصية، 
وشهدت سيطرة واضحة لفريق الرشطة الذي تمكن من حسم نتائج األشواط 
األربع�ة لصالحه بس�هولة. وأوض�ح أن العبي النارصية عج�زوا من اخرتاق 
مدافع�ي الرشطة الذين امتازوا باألطوال الجيدة واملهارات العالية ورد الفعل 
الرسيع والقطع، فضال عن تسجيل فريق الرشطة للنقاط بسهولة يف سلة 
النارصية مستغال الجوانب البدنية واملهارية العالية لدى العبيه. وكانت 
إدارة نادي الرشطة قد أقامت معس�كرا تدريبيا لفريق السلة يف منتجع 
ريفا باسطنبول الرتكية استمر خمسة عرش يوما خاض خالله الفريق 
ع�ددا من املب�اراة الودية مع ثالثة ف�رق تركية ووصي�ف بطل الدوري 

الكازاخستاني.

 اخت�ري األم�ن الع�ام للجن�ة األوملبي�ة 
الوطنية العراقية رئيس االتحاد العراقي 
للمبارزة د.عادل فاضل عضواً يف املكتب 
للس�نوات  العرب�ي  لالتح�اد  التنفي�ذي 
األرب�ع املقبل�ة، بعدما ج�ددت الجمعية 
للمب�ارزة  العرب�ي  لالتح�اد  العمومي�ة 
الثق�ة برئيس االتحاد الكويتي عبد الرحيم 
الس�عيد ليس�تمر يف رئاس�ة االتحاد العربي 
للعب�ة. جاء ذل�ك خالل االجتماع ال�ذي عقدته 
“العمومي�ة” يف الكويت. وأس�فر االجتماع الذي 
ح�رضه ممثلون ع�ن 11 اتحاداً عربي�اً عن فوز 

الش�يخ إبراهيم بن س�لمان آل خليفة من 
صالح�ي  فري�ال  والجزائري�ة  البحري�ن 
واللبناني زياد الش�ويري بمنصب نواب 
للرئيس للفرتة نفسها. وشهد االجتماع 
أيضا تش�كيل املكتب التنفيذي لالتحاد 

من تس�عة أعضاء هم رئيس االتحاد 
ونوابه إضافة إىل خمسة أعضاء هم 

بندر الصالح من السعودية واحمد 
الرفاعي من سورية وعيل بالحاج 
من تون�س وصالح الحميدي من 
قط�ر إضافة إىل عادل فاضل من 

العراق.

ف�از رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي النج�دة اللواء 
صباح حس�ن الش�بيل بعضوية االتحادي�ن العراقي 
والعربي أللعاب الرشط�ة. ذكر ذلك أمن رس نادي 
النج�دة حي�در العتابي وق�ال: جاء فوز الش�بيل 
نظ�را لخلفيته الرياضي�ة، حيث يعد من أبطال 

العراق والعرب بلعبة املصارعة. وأضاف: الدور الكبري الذي 
لعب�ه الوكيل األقدم لوزارة الداخلية عدنان االس�دي بعودة 
االتحاد العراقي اىل أحضان نظريه العربي باعتبار العراق 
املؤس�س لهذا االتحاد. وأوضح العتابي: أن فوز الش�بيل 
وعدد م�ن األعضاء يعد مفخرة لرياض�ة وزارة الداخلية 
العراقية وختم : ستس�تعيد العاب الرشطة هيبتها العربية 
م�ن جديد نظ�را لوجود أش�خاص رياضين يس�عون لخدمة 

بلدهم عرب بوابة الرياضة.

ص�ادق اتحاد الك�رة العراقي عىل عق�ود ثالثة العبن انضم�وا لنادي 
الطلب�ة رس�ميا  لتمثيل فريقه الكروي للموس�م الك�روي املقبل، من 
بينهم العب مرصي ق�ادم من الدوري املرصي. وقال نائب رئيس نادي 
الطلبة محمد الهاش�مي: أن  "ثالثة العبن صادقوا عقودهم رس�ميا يف 
مقر االتحاد لتمثيل األنيق يف املوسم الكروي املقبل وهم، عيل خضري القادم 
م�ن نادي الرشطة واحمد عبد عيل )كوبي( الق�ادم من نادي الزوراء، والالعب 
املرصي احمد س�عيد القادم من نادي حرس الحدود املرصي". وبن الهاش�مي، 
أن "النادي أنهى تعاقداته مع العبيه كافة، وبات جاهزا ملنافسات دوري النخب 
الك�روي الذي ينطل�ق الجمعة املقبل"، منوها ع�ىل أن "الفريق يواصل تدريباته 
ع�ىل ملعبه يف بغداد تحت إرشاف امل�درب خلف كريم بواقع وحدة تدريبية مكثفة 
يوميا". وكان اتحاد الكرة العراقي، قد كش�ف عن إقامة ثالث مباريات يف انطالق 
منافس�ات دوري النخب�ة الكروي ي�وم الجمعة املقبل بدوره�ا األول من املرحلة 
األوىل، مش�ريا اىل ان يوم الس�بت سيش�هد ايضا اجراء خمس مباريات، مبينا ان 
مباراة نادي الطلبة س�تجري يوم الس�بت املقبل ضد ن�ادي امليناء وعىل ملعب 

األخري.

سلة القيثارة تحقق االنتصار 
في بطولة الكأس

مجلة إيطالية تفضح محاولة 
رونالدو سرقة صديقة بواتنغ

أك�د االتح�اد العراق�ي للبلي�ارد والس�نوكر: أن�ه 
سيش�كل منتخب�ا رديفا باللعب�ة ليك�ون الداعم 
درس  أن�ه  مبين�ا  الوطن�ي،  للمنتخ�ب  الرئي�س 
مقرتحات تقدم بها أعضاؤه لتطوير اللعبة، فيما 
كش�ف عن خطة عمل واس�تعدادات الس�تضافة 
البطولة العربية. وقال رئيس االتحاد شمس الدين 
عب�د الع�ال: إن "االتحاد سيش�كل منتخب�ا رديفا 
باللعب�ة ليكون الداعم الرئي�س للمنتخب الوطني 
الس�يما يف ظل وجود عنارص ممي�زة من الالعبن 
يف أندي�ة بغ�داد واملحافظ�ات"، مؤك�دا أن "هناك 
مقرتح�ات قدمت م�ن أعض�اء االتحاد ورؤس�اء 
األندية من ش�انها اإلس�هام الفاعل يف رفع قدرات 

العراق�ي  وتطوير األندية بصورة الالع�ب 
عام�ة األم�ر ال�ذي 
عىل  حتما  ينعكس 
الوطنية  املنتخبات 
العتماده�ا  نظ�را 
عىل العب�ي األندية". 

وأضاف عب�د الع�ال أن "من بن املقرتح�ات التي 
ت�م طرحها يف االجتماع تش�كيل املنتخ�ب الرديف 
ليك�ون س�ندا للمنتخب الوطن�ي وإقامة بطوالت 
خاص�ة للمناط�ق، فض�ال ع�ن بطولة الس�نوكر 
لألندية وكذلك منح املنطقة الش�مالية حق تنظيم 
أن  إىل  الفت�ا  املحلي�ة"،  البط�والت  واس�تضافة 
"االتح�اد يواصل اس�تعداداته الس�تضافة الحدث 
الريايض الكبري الذي يعكس مدى قدرة العراق عىل 
تنظيم واس�تضافة البطوالت الدولية الذي يتجسد 
بإقام�ة البطول�ة العربي�ة يف اربي�ل مطل�ع العام 
املقب�ل". وأش�ار عبد الع�ال إىل أن "االتحاد بصدد 
تش�كيل لجان خاص�ة للبطولة لضم�ان نجاحها 
م�ن النواح�ي اإلداري�ة والفنية حيث سيش�ارك 

"هن�اك  أن  مس�تدركا  البطول�ة"،  يف  بمنتخب�ن 
موافق�ات مبدئي�ة من بع�ض املنتخب�ات العربية 
للمشاركة يف منافسات البطولة".يذكر ان االتحاد 
العراقي للبليارد قدم طلبا خالل منافسات الدورة 
العربي�ة يف قطر اىل االتح�اد العربي لتنظيم بطولة 
عربي�ة يف العراق، وم�ن ثم حصل ع�ىل املوافقات 

الرسمية من االتحاد الدويل والعربي.

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة
المستقبل العراقي / بشرى الشمري

عادل فاضل عضوًا لالتحاد العربي للمبارزة

دبي - سالم المناصير

المستقبل العراقي / متابعة

اتحاد البليارد يستعد لتضييف البطولة العربية
المستقبل العراقي / متابعة

األنيق يضم ثالثة العبين لصفوفه

الشبلي يفوز بعضوية االتحاد 
العربي أللعاب الشرطة

همزين مافزنه.. 
الناس خلصت 

من طلقاتك 

ها ارتاحيتي.. 
چـا الرشاشة شوكت 

اجربهـه
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 أوضح مدافع فريق الزوراء الكروي عقيل قاسم، بأن خسارة 
فريق�ه  يف املباريات التجريبية من ش�أنها أن تمنح الجهاز الفني 
الرؤي�ة الواضح�ة لتصحي�ح األخط�اء والعمل ع�ى تالفيها قبيل 
الدخول بجو املنافس�ات. وقال عقيل قاس�م: إن خس�ارة الزوراء 
أم�ام منتخب الش�باب بثالثية أراها أمر ايجابي كونها س�تفصح 
عن األخطاء البس�يطة املوجودة والتي وقع فيه�ا الالعبون والتي 
من املمكن تداركها من خالل دراستها بتأن وروية وهو ما يمنحنا 
الفرصة لدخول املنافس�ات بقوة. وبني: ان الفريق الزورائي وبعد 
التغي�رات التي أجراها مالك�ه التدريبي عى صفوف الفريق عازم 
ع�ى التواجد بقوة بني ف�رق الدوري املمتاز والظف�ر بأحد املراكز 
األوىل يف قائمة الرتتيب بعدما أستقطب الفريق محرتفيه النيجري 
صدي�ق وه�اب والس�وري زاه�ر ميداني.وتضم تش�كيلة الفريق 
الزورائ�ي 27 العباً تم تصديق عقودهم يف مق�ر إتحاد الكرة وهم 
عم�ار ع�يل واحمد عيل وهاش�م ع�يل ومحمد كاظم وعيل قاس�م 
وحي�در صباح وعقيل قاس�م واوس إبراهيم ومحم�د كريم وعيل 
مظلوم ومروان حس�ني وامج�د وليد ومحمد جمع�ة ومؤيد خالد 
وعيل نعمان وارشف عبد الكريم وذو الفقار مالك ومحمد إبراهيم 
وس�امر ماجد ة وحيدر عبد األمر ومحم�د محمود وإياد إبراهيم 
ونم�ر عبد الحمي�د ومحمد احمد »دعبس« ومحمود عبد الس�الم 

وكنان عادل النعم والنيجري صديق وهاب.

كش�ف مص�در مقرب م�ن الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي كركوك 
الريايض، عن هجرة جماعية سيشهدها فريقه الكروي بسبب 
عدم تس�لم الالعبني مبال�غ الدفعة األوىل قبيل انطالق املوس�م 
الك�روي الجديد الذي س�ينطلق يوم الجمعة املقبل وس�يالقي 
يف مس�تهله فري�ق دهوك وصيف النس�خة املاضي�ة. وقال: أن 
الفري�ق الكروي يش�هد وضعاً مضطرباً بس�بب تذم�ر وتمرد 
العب�ي بغداد الثماني�ة الذين ابرموا عقودهم األس�بوع املايض 
مع اإلدارة الكركوكلية، إال أن عدم تس�لمهم ملبلغ الدفعة األوىل 
تسبب برفضهم خوض اللقاء التجريبي مع فريق نوروز املقرر 
له�ا أمس قبي�ل مواجهته لفري�ق دهوك يوم الس�بت املقبل يف 
إطار مباريات الدور األول للموس�م الك�روي الجديد. وأضاف: 
أن تذم�ر الالعبني وض�ع إدارة النادي وم�درب الفريق الكروي 
حميد س�لمان بح�رج كبر كون املباراة لم يتب�ق لها إال يومني 
اثنني وهو ما سيصعب من مهمتهم لتحقيق نتيجة ايجابية يف 
مس�تهل املشوار بالدوري املمتاز وهو ما سيدفع اإلدارة إليجاد 
حلول عاجلة لتخطي حالة التذمر والتمرد التي يشهدها الفريق 
الكرك�وكيل. وأعلنت الهيئ�ة اإلدارية لنادي كرك�وك الريايض، 
عن تعاقدها مع ثماني�ة العبني جدد لتعزيز صفوف الفريق يف 
املوس�م الكروي املقبل وهم مهاجم نادي النفط الس�ابق كرار 
طارق، وزميله وس�ام جبار والعب نادي بغداد السابق مرتىض 
جواد والعب الكرخ مصطفى محمود وتجديد التعاقد مع أحمد 
وطان والتعاقد مع عايص سلطان وعبد السالم عبود والحارس 

حسني شالل.

س�ادت حالة من الغضب يف اليابان بسبب تعليق صدر عن مذيع 
تلفزيوني فرنيس عرض ص�ورة مركبة لحارس مرمى منتخب 
الس�اموراي ايجي كاواش�يما بأربع أذرع وس�خر من "تأثر 
فوكوش�يما".وأثار تعليق لوران روكييه الساخر عاصفة من 
التصفي�ق والضحك يف االس�توديو رغم انه كان يش�يد برباعة 
الحارس كاواش�يما الذي ق�اد اليابان لف�وز مفاجيء بهدف 
دون رد ع�ى فرنس�ا يف عقر دارها يف مب�اراة ودية لكرة القدم 
يوم الجمعة املايض.وقال اوسامو فوجيمورا كبر امناء مجلس 
ال�وزراء الياباني الثالثاء ان تعليق روكييه الذي يش�ر اىل الكارثة 
النووية التي وقعت العام املايض يف فوكوش�يما "غر الئق".واضاف 
ان الس�فارة الياباني�ة يف فرنس�ا وجهت رس�الة احتج�اج اىل محطة 

فران�س 2 التلفزيونية.وقال�ت الرس�الة ان ه�ذا التعليق "يؤذي 
مش�اعر االش�خاص الذين ترضروا من ه�ذه الكارثة ويقوض 
الجه�ود الرامي�ة الع�ادة االعمار"وتس�بب زلزال بلغت ش�دته 
تس�ع درجات ع�ى مقياس ريخ�رت وموجات مد عاتي�ة تبعته 
يف هذه الكارث�ة النووية يف مارس اذار م�ن العام املايض.وقتل 
اكث�ر من 15 الف ش�خص وال يزال نحو ثالثة االف ش�خص يف 
عداد املفقودين.وع�ربت وزيرة التعليم اليابانية ماكيكو تاناكا 
التي تش�مل حقيبتها الوزارية ايضا االرشاف عى الرياضة عن 
اس�تيائها.وقالت "إذا صح )انه قال ه�ذا التعليق( فانه يكون 
ق�د أت�ى س�لوكا يفتق�ر اىل الكياس�ة."واضافت "الكثر من 
األش�خاص ترضروا بفعل األزمة النووية. ال ادري كيف يتندر 

الناس عى كارثة مثل هذه."

نفى النجم اإليطايل أنتونيو كاس�انو مهاجم 
إنرتمي�الن معرفت�ه س�بب اس�تبعاده م�ن 
التصفي�ات  يف  إيطالي�ا  منتخ�ب  تش�كيلة 
األوروبي�ة املؤهل�ة ملونديال الربازي�ل 2014.

كاس�انو ل�م يش�ارك يف أي مب�اراة للمنتخ�ب 
اإليطايل من�ذ املب�اراة النهائية لبطولة ي�ورو 2012 

والتي خرسها الطليان أمام منتخب إسبانيا.وقال كاسانو اليوم 
يف لق�اء تلفزيوني: “ال أعلم ملاذا لم يس�تدعيني امل�درب، لكني أتمنى أن أكون يف 
حس�اباته حتى نهاية املشوار للمونديال. األمر مربك أحيانا عندما يبلغك اإلعالم 
فيما كنت قد وضعت يف التش�كيلة أم اس�تبعدت، وذلك قب�ل أن تبلغ بذلك”.وعن 
انتقاله للنراتزوري هذا الصيف، قال: “بدايتي مع اإلنرت جيدة، وأتمنى أن استمر 
يف ذلك”.واع�رتف النجم الكبر أنه تحصل عى عدة ف�رص لالنتقال إىل يوفنتوس 
لكنه رفضها، وقال: “لقد رفضت االنتقال إىل اليويف يف 3 مناس�بات. إنهم يريدون 
جنودا يف فريقهم، العبون يعملون ويطيعون األوامر فقط. يف بعض األحيان اتجه 

يمينا أو يسارا أو حيثما يدفعني أحسايس”.
وأردف: “أندريا سرتاماتشيوني أرادني بقوة، وال أعلم ما الذي يعجبه بشخصيتي، 
لكني أتمنى أال يكون اختياره هو الخطأ األكرب يف حياته”.وعن حياته الشخصية، 
قال كاس�انو: “هل أبدأ بلع�ب الغولف؟ لم أحب هذه اللعب�ة يف حياتي. إنها لعبة 
للمعقدي�ن. برصاح�ة وبدون غضينة فأنك ت�رضب الكرة وتنتظر م�ا يقارب 15 
دقيق�ة لترضبها مرة أخرى. إنها مملة”.وع�ن تقنيات التواصل االجتماعي، قال: 

“تويرت؟ ال أعلم كيف أستخدمه، وال أي تقنية مشابهة”.

 العدد )367( االربعاء 17 تشرين االول  2012

سفارته.. اليابان توجه رسالة احتجاج بعد هزيمة الديوك الفرنسية

في التصفيات االسيوية المؤهلة الى كأس العالم
ُعمان تنعش االمال.. و قطر تسقط في الفخ األوزبكي

حقق منتخب عمان لكرة القدم فوزا ثمينا 
ع�ى نظ�ره االردن�ي 2-1 الثالثاء يف مس�قط 
يف الجول�ة الخامس�ة من منافس�ات املجموعة 
م�ن  الحاس�م  الراب�ع  ال�دور  ضم�ن  الثاني�ة 
التصفيات االس�يوية املؤهلة اىل مونديال 2014 
يف الربازيل.وس�جل احم�د كان�و )62( وجمعة 
درويش )87( هديف عم�ان، وثائر البواب )90( 

هدف االردن.
ويف الجولة السادس�ة قبل االخرة يف الرابع 
عرش من الش�هر املقبل، يحل االردن ضيفا عى 

العراق، وتستضيف عمان اليابان.
املجموع�ة  م�ن  والثان�ي  االول  ويتأه�ل 
مبارشة اىل النهائيات يف الربازيل، عى ان يلتقي 
صاحب املركز الثالث م�ع ثالث املجموعة االوىل 
ذهاب�ا واياب�ا يف ملحق آس�يوي، يع�رب املتأهل 
في�ه اىل خوض ملح�ق آخر م�ن مباراتني ايضا 
مع خامس ام�ركا الجنوبية.وافتق�د املنتخب 

العماني قلب الدفاع عبد الس�الم عامر بس�بب 
االيقاف واحمد حديد وحس�ني الحرضي بداعي 
االصاب�ة، فيما غاب ع�ن املنتخب األردني 4 من 
العبيه األساس�يني ه�م الحارس عامر ش�فيع 
واملدافع باسم فتحي لاليقاف، وخليل بني عطية 
وعبد االله الحناحنه لالصابة.وهو الفوز الرابع 
لعم�ان عى االردن يف تاري�خ مواجهاتهما، لكن 
االخر يبقى متفوقا بس�بعة انتص�ارات.وكان 
الش�وط االول حذرا من الطرف�ني اللذين حصال 
ع�ى بعض الفرص خصوص�ا املنتخب العماني 
لكنه لم يستفد منها يف ربع الساعة االخر بسب 
الترسع.وكثف املنتخبان وجودهما يف يف وس�ط 
املي�دان مع قوة التحام بدن�ي بني الالعبني الذي 
كان لصال�ح املنتخ�ب االردن�ي، يف الوقت الذي 
س�قط فيه اكثر من العب من املنتخب العماني 
بداعي اإلصابة، حتى ان املدافع محمد الش�يبة 
خ�رج مصاب�ا بعد خم�س دقائق وح�ل محله 

العوي�يس. مح�اوالت جاب�ر  وكان�ت 

املنتخب�ني الهجومية خجولة يف نصف الس�اعة 
األول، وكانت اوىل املح�اوالت الجدية يف الدقيقة 

36 عندما أبعدت العارضة تسديدة اردنية.
ورد املنتخ�ب العمان�ي ع�رب فوزي بش�ر 
بكرة رأس�ية بني ي�دي الحارس ل�ؤي العمايرة 
)37( وال�ذي أبعد بعدها بثالث دقائق كرة لرائد 
ابراهيم وحولها لركنية.وسنحت افضل فرصة 
للتسجيل امام فوزي بش�ر عندما وصلته كرة 
مرتدة من العمايرة لكنه أطاح بها عاليا )45(.

وكان الش�وط الثاني مث�را خطف فيه صاحب 
االرض ه�دف الس�بق ع�رب احمد كان�و )62(، 
ث�م عزز تقدم�ه قبل ث�الث دقائق م�ن النهاية 
بواس�طة جمعة درويش.وكاد املنتخب االردني 
يعي�د االم�ور اىل نصابها يف اللحظ�ات االخرة، 
فخط�ف ه�دف التع�ادل ع�رب ثائ�ر الب�واب يف 
الدقيقة 90، ثم س�جل هدف�ا يف الدقيقة الثالثة 
م�ن الوق�ت بدل ضائ�ع الغ�اه الحك�م بداعي 
التسلل.وكان بامكان املنتخب 

االردني افتتاح التس�جيل 
ل�و أحس�ن احم�د هائ�ل 

اس�تثمار فرصة عى طبق 
من ذهب وه�و يف مواجهة 

الحارس ع�يل الحبيس لكنه 
القائم  س�دد س�هله بجوار 
املنتخ�ب  )46(.وتع�رض 
اخ�رى  لرضب�ة  العمان�ي 
بخروج فوزي بشر مصابا 
ليح�ل عي�د الف�اريس ب�دال 
الحبيس  )55(.وابع�د  من�ه 
ك�رة للبدي�ل ثائ�ر الب�واب 
اىل ركني�ة )58(، ث�م تق�دم 
اث�ر ركل�ة  صاح�ب االرض 

ركني�ة وصل�ت منه�ا الكرة 
اىل رأس اس�ماعيل العجم�ي 

ال�ذي حوله�ا اىل احم�د كان�و 
فسددها س�هلة يف املرمى )62(.

ومنح اله�دف املنتخب العماني أفضلية تامه يف 
االس�تحواذ والس�يطرة ما اثمر هدفا ثانيا عرب 
جمعة دروي�ش )87(، لكن ثائر البواب نجح يف 
تقلي�ص الفارق يف الثواني االخ�رة التي هاجم 
فيها منتخ�ب عمان بق�وة وكاد يخرج بنقطة 
حني هز عدي الصيفي الشباك مدركا التعادل يف 
الدقيقة الثالثة من الوق�ت الضائع لكن الحكم 

الغاه بداعي التسلل.
ويف املجموعة االوىل عقد منتخب قطر لكرة 
القدم موقفه بخس�ارته ام�ام ضيفه االوزبكي 
صفر-1 يف الدوحة الثالثاء يف الجولة الخامس�ة 
من منافس�ات الدور الرابع الحاسم للتصفيات 
االسيوية املؤهلة اىل مونديال 2014 يف الربازيل.
وس�جل تورس�ونوف ه�دف املب�اراة الوحيد يف 
13.وتلع�ب  الدقيق�ة 
ايران مع كوريا 

الجنوبي�ة الي�وم ايضا يف 
طهران ضمن املجموعة ذاتها. 

اوزبكس�تان، فحقق�ت فوزها االول 
رافع�ة رصيدها اىل 5 نقاط، وذلك بعد ان 
س�قطت امام ايران صف�ر-1 وتعادلت 
م�ع لبن�ان 1-1 وكوري�ا الجنوبي�ة 
2-2.ويف الجول�ة املقبل�ة يف الراب�ع 
الثان�ي/ ترشي�ن  م�ن  ع�رش 
نوفم�رب املقب�ل، تلتق�ي قط�ر 
م�ع لبنان يف الدوح�ة، وايران 
م�ع اوزبكس�تان يف طهران.
ويتأه�ل االول والثان�ي من 
اىل  مب�ارشة  املجموع�ة 
النهائيات يف الربازيل، عى 
ان يلتقي صاح�ب املركز 
الثالث مع ثالث املجموعة 
الثاني�ة ذهاب�ا وايابا يف 
يع�رب  آس�يوي،  ملح�ق 
املتأه�ل في�ه اىل خوض 
ملحق آخر من مباراتني 
ايضا مع خامس امركا 
يس�بق  الجنوبية.ول�م 
القط�ري  للمنتخب�ني 
اىل  التأه�ل  واالوزبك�ي 
العال�م. كأس  نهائي�ات 
يذك�ر ان منتخب قطر كان 
تغلب عى نظ�ره االوزبكي 
3-صف�ر ع�ى ملعب الس�د 
حي�ث اقيم�ت مب�اراة ام�س 
املؤهل�ة  التصفي�ات  ضم�ن 
اىل موندي�ال 2010 يف جن�وب 
افريقي�ا، لك�ن االخ�ر حق�ق 
الفوز عى "العنابي" يف الدوحة يف 
افتتاح كأس اسيا يف كانون الثاني/يناير 2011 

بهدفني لالشيىء.

كاسانو رفض السيدة العجوز 
ثالث مرات!!

 أب�دى رئيس االتحاد الدويل لكرة الق�دم )فيفا( اعجابه 
باملنافسية بني العبي ريال مدريد وبرشلونة اإلسبانيني، 

الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو واألرجنتين�ي ليونيل 
مييس.وق�ال بالت�ر يف ترصيحات نرشته�ا جريدة 

)ماركا( اإلس�بانية عى نس�ختها االلكرتونية 
الي�وم: "نح�ن أم�ام رجل�ني يلعب�ان 

بطريقة مختلف�ة ولديهما ترشيح 
جسدي مختلف أيضا وشخصيتان 

متناقضت�ني". تك�ون  ربم�ا 
وأضاف املس�ئول: "إنه يشء 
يمكن جيد ورائع لكرة القدم، فال 

يف هذه أن يوجد نمط واحد لالعبني 
كان  ل�و  تخيل�وا  ن الرياض�ة،  الثنا ا

مي�يس أو ل�و كان االثن�ان كريس�تيانو، 
األمور ستسر بش�كل يسء".يشار إىل أن 
كل من مييس وكريستيانو ساهما يف فوز 
فريقهما ببطولة املوسم املايض فضال عن 
تصدرهما لقائمة هدايف الدوري يف املوس�م 
الحايل باالش�رتاك م�ع الكولومب�ي راداميل 

فالكاو، العب أتلتيكو مدريد اإلسباني.

أكدت صحيفة س�بورت الكتلونية 
س�يتي  مانشس�رت  ن�ادي  أن 
االنجليزي يريد التعاقد مع العب 
ارتكاز نادي برشلونة  ومنتخب 
اس�بانيا س�رجيو بوسكتيتس 
يتوج�ه  أن  يتوق�ع  حي�ث 
الن�ادي  إدارة  م�ن  مندوب�ون 
اإلنجليزي إىل برش�لونة ملعرفة 

إمكاني�ة تنفي�ذ الصفق�ة .امللف�ت يف 
املوضوع أن مانشيني قال سابقاً بأنه 
ال يؤمن ببوس�كيتس وال يراه الالعب 
األمثل يف مركزه ، لكن يبدو أن األقوال 

غر األفع�ال تماماً حي�ث أن إدارة 
السيتي اجتمعت مع إدارة الربشا 
عدة م�رّات م�ن أجل�ه لكنها لم 
تس�فر عن أي مؤرش لإلستغناء 

عن النجم بوسكيتس .

ذكرت االذاعة النيوزلندية أن 
اوسني  الجامايكي  العداء 

س�يدافع  بول�ت 
ميدالياته  ع�ن 
التي  الذهبي�ة 
يف  أحرزه�ا 
بكني  أوملبياد 
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ولندن ,2012 خالل مشاركته 
ري�و  أوملبي�اد  يف 
جان�رو  دي 

2016.
وتح����دث 
إىل  بول����ت 
اإلعالم  وسائل 
اوكالن���د  يف 
خ��الل زي�ارة 

للمش�اركة يف حمل�ة دعائي�ة 
لرشكة مرشوبات غازية.. 

حيث أكد أنه يستبعد املشاركة 
يف منافسات الوثب الطويل.

 وأش�ار بولت إىل أنه سيواصل 
يف  مش�اركاته  ع�ى  الرتكي�ز 
م�رت  و200   100 س�باقات 
تتاب�ع  4?100 م�رت  وس�باق 

خالل السنوات األربع املقبلة.

إنض�م مداف�ع نادي أرس�نال ل�وران كوس�يلني 
إىل قائم�ة منتق�دي ترصف�ات مهاج�م ليفربول 
لويس س�واريز ، حيث كش�ف الدويل الفرنيس أن 
يكره اللعب ضد املهاجم األوروغوياني ، بس�بب 

ترصفاته الغريبة.
إذ قال يف ترصيح له لصحيفة “ليكيب” الفرنسية 
: ” لويس سواريز العب يغلب عى أسلوبه طابع 
الغ�ش إنه متع�ب دائما للمدافعني ، يس�تفزك 
كث�را عرب الرضب أو الس�حب م�ن القميص 
يف غفل�ة من الحكم ، وع�ى املدافعني الحذر 
دائما من اإلس�تجابة إلس�تفزازاته لعدم 

تلقي البطاقة الحمراء.
”وأض�اف : ” أنه العب محتال ، فعى 
س�بيل املثال يف مباراتنا األخرة ضد 
ليفرب�ول ، قم�ت باإلحت�كاك به يف 
منطق�ة الج�زاء لم أملس�ه نهائيا 
لكن�ه س�قط بطريق�ة غريب�ة 

يطالب برضبة جزاء.”

بالتر معجب بالمنافسة 
بين ميسي وكريستيانو

عرض خيالي من السيتي 
لبوسكيتس

بولت يستعد لحصد الذهب في اولمبياد 2016

سواريز العب محتال 
وغشاش!!

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت
المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / وكاالت

مارادونا يعلم حفيده أسرار 
كرة القدم

ت  ك�د أ
أبنة  ديلما 

س�طورة  أ
القدم  ك�رة 

األرجنتين�ي 
ييج�و  د

و  ن�د ما ر أ
أن  مارادون�ا 

أباها يحاول تعليم 
م�ن  البال�غ  حفي�ده 

العمر ثالث�ة أعوام، كرة 
القدم.وقال�ت ديلما "إنه 

يقات�ل عى كل كرة عندما 
يلع�ب م�ع حفي�ده البالغ 

من العمر ثالثة أعوام".
يذك�ر أن مارادونا أحد أفضل 

العب�ي ك�رة الق�دم ع�ى م�ر 
العصور وقد ش�ارك مع منتخب 

ب�الده يف أربع بطوالت كأس العالم 
وفاز معه باللقب عام 1986. 

ولكن مسرته يف عالم التدريب لم تكن 
عى نف�س املس�توى حيث ت�م إقالته 
قب�ل عدة أش�هر م�ن تدري�ب الوصل 

اإلماراتي.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

تمرد في كركوك يلغي 
مباراته التجريبية

عقيل قاسم: المحترفون قوة 
إضافية للفريق األبيض
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ لمياء نعمان

ترت�دي أم ضي�اء املوظف�ة يف القط�اع 
الحكوم�ي العباءة اإلس�امية أثن�اء الدوام 
ألنها بحس�ب تعبريها تخلصها »من قضية 
تبدي�ل وتغي�ري املاب�س كل صب�اح ويدعم 
ذلك قضية االحتش�ام والحجاب«، وتؤّيدها 
مديح�ة كاظ�م التي تحبذ اللبس املحتش�م 
يف دائرته�ا ويطي�ب له�ا لبس العب�اءة تلك 
ولك�ن بأل�وان مختلف�ة وهي تخف�ي كما 
تقول »س�منتها وذلك م�ا يجعلها تقلل من 

املوضة«.تختل�ف  وراء  والرك�ض  ال�راء 
األزي�اء األنثوية م�ا أن تطأ إح�دى الدوائر 
واملؤسسات سواء حكومية أم أهلية، ففيما 
تض�ّج األلوان واملوديات الحديثة من خال 
ألبس�ة بع�ض املوظفات، تكتن�ف أخريات 
بلب�س العباءة »التزام�ا بالحجاب أو عجزا 

عن التغيري أو إخفاًء لعيوب«.
ول�م تك�ن الحال نفس�ها قب�ل التغيري 
ع�ام 2003، إذ كان�ت املوظف�ات ُملزمات 
يف الدوائ�ر الحكومي�ة بارتداء زي رس�مي 
بحس�ب م�ا ترتئي�ه ال�وزارة أو املؤسس�ة 

الل�ون الواح�د  الحكومي�ة ويتخ�ذن م�ن 
عدة خي�ارات لتغي�ري امللبس كم�ا أن لبس 
»الش�حاطة« كان ممنوعاً، فذلك »ييسء إىل 
مظه�ر املوظفة وال يليق بها«، والقصد من 
االرتب�اط بالزي هو التس�اوي بني طبقات 
املوظفات دون النظ�ر إىل أوضاعهن املادية 
وأن تك�ون املوظف�ة بمظهر الئ�ق وجميل 

ومحرتم.  
وترى أش�واق عدنان/ معلمة أن هناك 
اختي�ارات عدي�دة لنوع املاب�س وموديلها 
مناس�بة  بأس�عار  وكله�ا  وتصميمه�ا 
وه�ي تخت�ار البس�اطة يف الل�ون وامللبس 
واإلكسس�وار، وتعتق�د أن الدوائ�ر املهم�ة 
وحتى القطاع الخاص يتطلب من املوظفة 
أو العامل�ة أن تك�ون ذات مظه�ر جمي�ل 
وأني�ق وال تحدده�ا ب�زي أو تصميم محدد 

من املابس بل العكس.
وال تؤيد الرس�امة س�عاد حمي�د الزي 
الرسمي للموظفات »فتنوع امللبس واأللوان 
وتتب�ع املوض�ة لي�س ب�كل رصعاته�ا بل 
موضة تتناسب مع تقاليد املجتمع العراقي 
هو م�ا يجع�ل املوظف�ة أنيق�ة وجميلة«،  
وتضيف »نحن وس�ط الكونكريت والزحام 
والل�ون الرمادي يف ش�وارعنا م�ن الصباح 
حتى املس�اء وال�زي اآلن ما يضيف كآبة اىل 

الناظر أو املراجع واملوظفة أيضا«.
وبحس�ب رأيها فأن الزي يعترب روتينا، 
واأللوان وتغري املابس يومياً يضفي البهجة 
والجمال عىل نس�ائنا،اما ش�ذى س�لمان/ 
موظفة، فتق�ول »إننا نقتن�ي املابس عىل 
أساس لبس�ها يف املناسبات وبرصاحة اآلن 

ال توجد مناس�بات تخفف من وطأة حياتنا 
الرتيبة واملخيفة لذا نلبس�ها يف الدوام وهذا 
ما يمنحنا الثقة بالنفس والشعور بالراحة 
ويضيف للم�رأة جماالً خاص�اً ولكن بعيداً 
عن الت�ربج واألل�وان الصارخ�ة«. وتعتقد 
أزهار إبراهيم بأن الزي الرس�مي للموظفة 
يريحها من عناء اختيار املابس يف الصباح 
ويلغي قضية الفروقات االجتماعية وحتى 
أن بع�ض املوظفات يفك�رن للتخلص من 
هذا العبء بالعباءة اإلسامية بدالً من لبس 
ال�زي أو ارتداء مابس تؤث�ر يف مرصوفات 
املرت�ب الش�هري. وبرأي زميلن�ا الصحفي 

عدن�ان العامري الذي يرف�ض الزي ف�«أن 
الل�ه تع���اىل خل�ق أن����واعا م�ن الورد 
والرياحني والبس�اتني بطبيعة خابة وهي 
تشكيلة لونية بهية ولم يخلقها بلون واحد 
فق�ط«, وذكر مثا ش�عبيا يقول »أُكل اليل 
يعجب�ك والب�س ال�يل يعجب الن�اس«،  وال 
يه�م كما ق����ال ان تلبس املوظفة العديد 
م�ن االل�وان  وال ترتب�ط بزي مح�دد فهذا 
يمنحها ثقة بالن����فس ويش�عرها بأنها 
جميلة وهذا ما يدفعها للنشاط 

والحيوية يف دائرتها.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

وه�ذا الفأر الذي ينطنط يف لبدة األس�د, ليس غري املس�ؤول األصغر 
م�ن منصب�ه,  وهو اصغ�ر من منصب�ه عندم�ا ال يس�تطيع النهوض 
بمس�ؤولياته ويعجز ع�ن أداء واجباته وإعطائه كام�ل حقه,  وما هو 
منتظ�ر منه ...وهذا  الفأر عامة فارقة للمرحلة, بداللة عرات اآلالف 
من الشهادات الدراس�ية املزورة..  وكذا آالف قضايا الفساد واملفسدين 
...والداللة األهم معاناة املواطن يف شتى املناحي واملجاالت, مع تدني أو 
انع�دام اإلنتاج يف مختلف امليادين.. وتراكم الخراب يوما بعد يوم.. حتى 
ليتساءل املرء عن حجم األموال الخرافية املطلوبة إلعادة اإلعمار... ولو 
أن كل املس�ؤولني قد أدوا استحقاقات مواقعهم ومناصبهم ولم يكونوا 
دمى أو أطفاالً يبتسمون ألنفسهم يف أراجيح السلطة ودواليبها الهوائية 
ألنجزت الخطط العماقة التي تقفز بالعراق إىل مصافات الدول املتقدمة 
يف اإلنتاج والتصنيع والثقافة والتنمية االجتماعية واالزدهار الحضاري 
...وملا كان للمتخلفني والهمج هذا التأثري والحضور وما انتهى بالبلد إىل 
هذا الوضع األمني واملعييش والحياتي.ال ش�ك أن بقاء الرجل يف منصب 
اكرب منه وال يستطيع إيفاءه حقه, وألي سبب كان إنما يعرب عن دناءة 
وعن ضآلة نفس وصغار ش�خصية وعن استعدادات  مشينة ومعيبة... 
وتلك حالة ال تعرفها الش�عوب املتح�رة, وإن لم تمأل اآلفاق ضجيجا 
بالكرامة واآلباء والكربياء وعزة النفس....  فاملس�ؤول هناك رسعان ما 
ينس�حب معتذرا حاملا يتلكأ عمله أو يحاط باللغط.. فكرامته ال تسمح 
ل�ه بالبقاء يف منصبه.من املمكن أن يكون امل�رء أصغر من منصبه ألنه 
غ�ري مهيأً ملثل هذا العم�ل.. فهو مهيأ لحمل ع�ر كيلوغرامات ال مئة 
كيلوغرام.. وانه مستعد لعبور جدول ال عبور دجلة,  وانه مناسب لهذه 
املهم�ة ال تل�ك، إال أن الغالب أن امل�رء منحاز إىل نفس�ه ويجد انه جدير 
بكل مسؤولية لوال الظروف...  السيما الجاهل وان حمل أعىل الشهادات 

األكاديمية.
امللف�ت أن الف�أر ق�د يفك�ر, بمعجزة, وي�رى انه ضعي�ف وضئيل 
ويغ�رق بأبريق الوضوء.. ولكن ال يخطر له ان�ه يخون ...يخون الناس 
ع�رب منصب�ه األك�رب منه.نح�ن بعي�دون عن ثقاف�ة فهم واس�تبطان 
ال�ذات ومعرفة حدوده�ا وإمكاناته�ا... وبعيدون عن ثقاف�ة االعتذار 
واالس�تقالة.. وليس عىل املرء أن يخىش أن يأخذ الكثريون عىل أنفسهم 
وي�رون أنهم فرئان يف لبدات األس�ود ويندفع�ون محتجني أو خجلني يف 
مشهد مثري, ولهذا يبقى املتخلف متخلفا، ويستحق املساءلة لقبوله أن 

يكون فأرا وان يشارك بما ال يؤمن به.

عربت الدبابات العراقية خ�ط الحدود العراقية – الكويتية مع فجر 
الثان�ي م�ن آب معلنة حرباً جديدة س�تجر وراءها حروب�اً وحروبا ويف 
الوق�ت ذاته كان�ت الطائرات املروحي�ة تحمل املئات من أف�راد القوات 
الخاصة العراقية والتي ح�دد لها القرص األمريي واملطار هدفاً، العارش 
من محرم الح�رام كان قد انقىض قبل يوم من يوم النداء إيذاناً ببكائية 

جديدة سوف لن تنتهي عىل مدى أكثر من ثاثني عاماً.
 وصلت األرتال برسعة الربق إىل أهدافها أما الطائرات املروحية فقد 
أفرغ�ت حمولتها لتعود وتاقي حتفها املعهود يف صحراء الروضتني بعد 
أن اشتغلت أجهزة الرادار وصواريخ الروالند بالتعاون مع أساك الضغط 
العايل املنترة يف املنطقة لتحيل خمس�ة وخمسني منها إىل رماد، هكذا 
كان ي�وم النداء، األرتال وأغلبها للحرس الجمهوري لم يعقها عائق عدا 
م�ا قام به طيار باكس�تاني يعمل يف القوة الجوي�ة الكويتية من قصف 
لرتل م�ن أرتال فرقة توكلنا عىل الله ح�رس جمهوري ليحرق أكثر من 
مئة آلية محملة باألعتدة والذخائر ولألسف تناىس أو نيس البطل الهمام 
صانع مسلس�ل األح�ام املخرج الكويت�ي الذي خرج علينا بمسلس�له 
املتناق�ض )س�اهر اللي�ل وط�ن النهار( ه�ذا الطي�ار ال�ذي كان بحق 
الاكويتي األول يف مقاومة االجتياح، لم تمض سوى أربع ساعات حتى 
عاد الفرع إىل األصل وغادر األمري وعائلته وحاش�يته الكويت بالس�اعة 
الخامس�ة وع�ر دقائ�ق صباحاً ع�ن طري�ق املط�ار دون أن يتلذذوا 
بإفطارهم الش�هي يف ربوع )الصباحية( تلك املدينة التي تميزت بلونها 
األبي�ض يف حني غ�ادر من لم يلتح�ق بالطائرة التي ف�رت رسيعاً وهي 
تتلق�ى صليات من بن�ادق آلية من القوة العراقية الت�ي أنزلت يف املطار 
دون أن تكون هنالك جدية يف منعها من الطريان وهذا الرس لم يكش�ف 
عن�ه حتى اآلن، أم�ا الباقون من العائل�ة األمريية الحاكم�ة وبطانتهم 
فق�د غادروا )النويصب( وهي املحطة األخرية قبل األرايض الس�عودية، 
هن�ا البد من ذكر حادث�ة مضحكة مبكية هي أن اح�د األمراء قد فاتته 
الطائ�رة ول�م يلتحق بالرت�ل األريض فامتطى طائ�رة مروحية مع احد 
الطيارين إال أنه منع من دخول األرايض الس�عودية بطائرته خش�ية أن 
تكون طائرة عراقية مما اضطره للهبوط يف الحد الفاصل بني النويصب 
الكويتية والخفجي الس�عودية، أمري آخر كان بعيداً عن السياسة قريباً 
م�ن الرياضة أمىض ليلته كما هي عادت�ه دائماً يف إحدى منتجعاته بني 
الكؤوس واألرداف وحينما حل الصباح وطارت نش�وة الكأس من رأسه 
وج�د بلده محتاً ولم يعد أمرياً كما كان فحمل رشاش�ته ليقاوم الغزو 
إال أنه لم يستطع الصمود سوى دقائق فقد كان يريد أن يرد قوات الغزو 
املؤلف�ة م�ن خمس فرق عس�كرية )دروع و مش�اة آيل وقوات خاصة( 
بثاث�ني إطاقة من بندقية ليلقى حتف�ه كأول ضحية من أفراد العائلة 
املالك�ة صب�اح يوم االجتياح، ع�اد الفرع إىل األصل وظه�ر قائد الجمع 
املؤم�ن عىل شاش�ة تلفزي�ون العراق وزميل�ه الفتى الش�قي تلفزيون 
الشباب ليعلن للعالم أجمع أن ما حصل لم يكن سوى نداء وجه من قبل 
أهلنا يف الكويت من أجل أن نتقاس�م معهم لقم�ة الخبز وأنهم يريدون 
أن يرتكوا حياة الرفاهية والغنى ويعيشون كإخوانهم العراقيني يف دولة 
البع�ث ليفطروا كل صباح ع�ىل مأدبة العزة والكرام�ة بعيداً عن البذخ 
الكويت�ي املقي�ت حيث تعدد األطب�اق عند الصب�اح وأن يتغدوا بالنرص 
الدائم باعتباره ال يس�بب الس�منة أو س�وء الهضم، أما العشاء فأنهم 
آلو عىل أنفس�هم إال أن يعتربوا إخوانه�م العراقيني مثلهم األعىل يف ذلك 
لتتس�يد الطماط�ة والباذنج�ان موائدهم ب�دل ما كان�وا يقرتفونه من 
أخط�اء غذائية ب�أن يأكلوا ما يحلو لهم، نعم أنه�م صحوا من غفوتهم 
عىل إث�ر نداء القائ�د املنترص دوماً له�م ليعيدوا النظ�ر بحياتهم اململة 
والرتيب�ة حيث قضاء أش�هر الصيف يف أوربا أو لبنان والتمتع بالش�تاء 
السويدي أو السويرسي وأن يستبدلوا ذلك بحمات للعمل الشعبي لبناء 
قرى وش�ق األنه�ر يف صحراء الكوي�ت عىس أن تنتهي ف�رتة االحتباس 
الح�راري وتهطل األمطار مجدداً ولتصب�ح صحرائهم )جنة عدن( ولو 
بعد ح�ني، هكذا حال الكويتي�ني وهم يرقصون ويغنون ملقدم حس�ني 
كامل وعيل حس�ن املجيد وس�واهم م�ن أركان العائل�ة املالكة العراقية 
وليوقع�وا يف دائرة الطاب�و يف الكويت عىل وثائق تجيز لهم امتاك عائلة 
)آل مجي�د( كل م�ا كانت تمتلكه عائل�ة )آل صباح( وتب�دأ أكرب عملية 
نق�ل لبل�د إىل بلد آخ�ر وكل ما هو ع�ىل األرض مطلوب نقل�ه،  حتى إذا 
اقتضت ال�رورة نقل كل رمال الكويت، هك�ذا دخلناها لتنفتح علينا 

أبواب جهنم.. وللحديث بقية. 

  * حاتم حسن 

  * حسن البيضاني

فأر 
يف لبدة أسد

صتدام واحلتروب 
والنتائج باملقلوب

انشغاالت

بين السطور

مديــر التحريــر 

CNN /لوس أنجلوس       

لق�ي أح�د املوظفني العامل�ني يف أحد مصان�ع إنتاج 
معلبات س�مك »التون�ا« يف والية كاليفورني�ا األمريكية، 
أم�س، مرصعه بع�د أن عثر عليه عدد م�ن زمائه داخل 

فرن حراري يستخدم لطبخ السمك وتعقيمه بالبخار.
بالوالي�ة يف  الفيدرالي�ة  الس�لطات  وتحق�ق حالي�ا 
مابس�ات ه�ذه الحادثة، والت�ي راح ضحيته�ا العامل، 
خوس�ية ميلين�ا، الذي عثر عليه »مطبوخ�ا حتى املوت« 

داخل أحد آالت التعقيم 
بمصن�ع  البخاري�ة 
»بمبل ب�ي« يف منطقة 

»سانتا يف«.
وأشار بي�ان صادر 
»بام���ب�ل  إدارة  ع�ن 
املصن�ع  أن  إىل  ب�ي« 
مغلق حالي�ا ومنذ يوم 
االثنني، حت�ى يتم فتح 
الرطة  أم�ام  املج�ال 

واالنتهاء م�ن عمليات التحقيقات يف الحادثة التي أثارت 
ضجة ب�ني عمال املصنع حول قوانني ومعايري الس�امة 
املتبعة.وبين�ت املتحدث�ة باس�م قس�م األمن والس�امة 
يف كاليفورني�ا، إيري�كا مونت�ريوزا أن ال توج�د حاليا أي 
معلوم�ات إضافية حول الحادثة املؤس�فة، حيث ال نزال 
بانتظار تقارير التحقيقات من الس�لطات بالوالية والتي 
قد تستغرق مدة أربعة أشهر.وقال نائب الرئيس التنفيذي 
املس�ؤول عن امل�وارد البرية يف املصنع، ب�ات مينكا إن 
مهم�ة ميلينا كان�ت تتمحور حول دف�ع مجموعات من 
علب التونا املغلقة إىل داخل 

فرن مضغوط.
وأضاف مينكا: »ميلينا 
كان موظفا متميزا ومجدا 
أن  إىل  مش�ريا  عمل�ه«،  يف 
ب�ي  بامب�ل  أرسة مصن�ع 
بالح�زن واألىس  تش���عر 
ع�ىل فقدان أح�د زمائهم، 
ألرسة  تع��ازيه�ا  وتق�دم 

ميلينا«.

      القاهرة / وكاالت

خطف مس�لحون األحد املايض عروسا من داخل محل 
كوافري بوس�ط مدينة قن�ا )611 كلم جن�وب القاهرة( يف 
م�رص ليلة زفافه�ا مما أص�اب أهلها بحالة م�ن الخوف 
والفزع. وذكرت صحيفة مرصية أن مساعد منطقة جنوب 
الصعيد لألمن العام تلقي إخطارا من رئيس مباحث قس�م 

رشطة قن�ا يفيد بقيام ثاثة مس�لحني باختطاف عروس 
تدعي “ج.خ.أ” )18 عاما( من داخل محل كوافري بوس�ط 
مدين�ة قنا ليلة زفافها.وأفادت التحريات األولية بأن منفذ 
عملي�ة االختطاف ش�اب يدعي “م.أ.ع” أب�ن عم العروس 
وانه اختطفه�ا بعد رفض عمه زواجه م�ن ابنته، وتكثف 
األجه�زة األمنية هن�اك جهودها إلعادة الع�روس وضبط 

املتهمني والساح املستخدم.

مقتل موظف مطبوخًا داخل فرن خيطف ابنة عمه ليلة زفافها

 UPI /طوكيو       

ف�از يابان�ي يف ال��115 من العم�ر باعرتاف موس�وعة »غيني�س« لألرقام 
القياسية بأنه أكرب رجل معمر يف العالم.

وأف�ادت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية »NHK« ان جريو إيمون كيمورا 
م�ن مقاطع�ة كيوت�و يف غ�رب اليابان ج�دد رقمه 
القي�ايس كأك�رب رجل معم�ر يف العالم.وأش�ارت إىل 
أن أحد معدي املوس�وعة زار الرج�ل يف منزله وقدم 
إليه ش�هادة تؤكد انه حامل اللقب العاملي، وتس�لم 

كيمورا الشهادة بفرح شديد.
يش�ار إىل أن كيمورا يم�ي غالبية وقته طريح 
الف�راش بالرغ�م من ان�ه ال يعاني من أية مش�اكل 
صحي�ة خط�رية. يذكر أكرب رج�ل معم�ر يف العالم 
عىل اإلط�اق كان حتى اآلن الدنماركي كريس�تيان 
مورتنسن وكان عمره 115 س�نة و252 يوماً قبل وفاته بالعام 1998.ويمكن 

أن يحطم كيمورا هذا الرقم إذ عاش حتى كانون األول 2012.

UPI /لندن      

أج�رب عنكبوت من النوع الس�ام ش�وهد يف مطعم الضب�اط بقاعدة جوية 
بريطانية يف مقاطعة سوفولك إىل إغاق قسم كبري منها كإجراء احرتازي.

م وقال�ت هيئة اإلذاع�ة الربيطاني�ة أول من أم�س إن قاعدة  تيش�ا ا و
نيه�ا التابع�ة لس�اح الجو امللك�ي الربيطان�ي، أغلق�ت اثنني من  مبا

بعد مشاهدة عنكبوت من فصيلة »األرملة السوداء« طليقاً.
وأضاف�ت أن مجموع�ة م�ن ه�ذا الن�وع م�ن العناكب تم 

تدمريه�ا يف القاع�دة الجوي�ة نفس�ها، بع�د وصوله�ا يف 
صندوق م�ن املعدات العس�كرية من كاليفورنيا.وأش�ارت 

)ب�ي ب�ي يس( إىل أن وزارة الدف�اع الربيطاني�ة أكدت أن 
العنكب�وت ج�رى تصنيفه عن طري�ق الخطأ بأنه 

من فصيل�ة )األرملة الس�وداء( الس�امة، 
تهدي�داً. يش�كل  ال  بأن�ه  الحق�ًا  وتب�ني 

ونس�بت إىل متحدث باس�م ال�وزارة قوله 
»إن عدداً من املباني يف القاعدة الجوية جرى عزلها أثناء 

عملية تطهريها بالغاز، وأُعيد افتتاحها الحقاً«.

أكرب رجل معمر.. ياباين

عنكبوت يغلق قاعدة جوية !

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

الزي الرسمي بني الرفض والقبول

أزياء املوظفات: زخارف وألوان.. والعباءات لت«إخفاء السمنة« 
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تتق�ّدم نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني بالش�كر والتقدير 
للس�ادة؛ ش�اكر عبد اللطيف مدير كمرك املنطقة الجنوبية يف 
البرصة، وعدي جبار الحمداني مدير قس�م املركبات، وحس�ن 
عبد الرزاق ديوان الزاميل مدير كمرك أم قرص، واآلنس�ة كريمة 
فاضل حس�ني مدير قسم املركبات، وأحمد رياض عبد اللطيف 
مش�غل حاس�بة أقدم، ورعد يعق�وب عبد النب�ي معاون مدير 
كمرك أم قرص، ملا أبدوه من تسهيات يف إنجاز معامات نقابة 

الصحفيني.
بارك الله بجهود جميع العاملني يف كمرك أم قرص وكمرك 

املنطقة الجنوبية خدمة للصالح العام.

برعاية دولة رئيس الوزراء األس�تاذ نوري 
املالكي تقيم منظمة كتاب با حدود يف الرق 
األوسط الحفل السنوي األول لتكريم الفائزين 
يف مسابقة املنظمة عىل قاعة الزوراء يف فندق 
الرشيد يوم السبت 20 / 10 / 2012 والدعوة 
خاصة للس�ادة املؤلفني الذي�ن صدرت كتبهم 

عن املنظمة. 

دعتتوةشكر وتقدير

نقابة الصحفيني العراقيني
عيل الدباغ

الرئيس الفخري ملنظمة
كتاب بال حدود يف الرق األوسط


