
             المستقبل العراقي/خاص

قال مصدر سياسي مقرب من وزارة حقوق 
اإلنس�ان إن مفوضي�ة حق�وق اإلنس�ان، الت�ي 
ينتظ�ر مجلس�ها المصادق�ة النهائي�ة من  قبل 
مجل�س النواب عليه�ا وعلى قانونه�ا لتمارس 
أعمالها بش�كل رس�مي،  تنوي فتح مكاتب لها 
في كل المحافظات وبناء على الهيكلية الخاصة 

بها.
وأك�د المص�در ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن 
»مش�اكل كثيرة برزت في اآلونة األخيرة بشأن 
ه�ذه العملي�ة«، مبين�اً بعض األعضاء »يس�عى 
إل�ى أن يتم اختي�ار موظفي تل�ك المكاتب على 

مس�توى ضيق وان ال يعلن عن الوظائف لكي ال 
تحدث جلبة أو تتعقد األمور«، الفتاً إلى أنه »من 
المتوقع أن يتقدم المئات لشغل تلك المناصب«.

وذكر أن هناك مساعي لمنح حصص لألحزاب 
في المحافظات لشغل على األقل مناصب مدراء 

مكاتب المفوضية في المحافظات.
من جانبها، استبعدت مصادر من المفوضية 
مكات�ب  موظف�ي  تعيي�ن  عملي�ات  تت�م  أن 
المحافظات بطريقة المحاصصة أو بشكل شبه 
سري، وان يصار إلى نشر إعالنات على المواقع 
االليكتروني�ة وف�ي الصح�ف ووس�ائل اإلعالم 
األخ�رى لطلب التقديم على تل�ك الوظائف وفق 

شروط ومعايير تحددها المفوضية.

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»صمويل جونسون«

الثقة بالنفس أول مستلزمات 
األعمال العظيمة

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

أزمة املركزي واملصارف سترض بـ »االئتامن«
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خبير لـ                  : الدولة أشبه بـ »المدخن« !.. نائب: زيادة قريبة بإلغاء الدرجتين األدنى
غدا في                  .. الريـاض تدشـن خطة لتسقـيط سيـاسيـين عراقيــين كبار قبيــل انتخابات 2014

مصدر: عملية كبرية لـ »القاعدة« يف سوريا 
خيطط هلا من سجن التاجي

           بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مص�در مطلع، ع�ن ان تنظي�م “القاعدة”، 
س�يحاول إخراج مجموعة من عناصره من سجن 
التاجي “من ذوي الخبرة” استعداداً لتنفيذ عمليات 
كبيرة في سوريا. وقال المصدر وهو خبير بشؤون 
التنظيمات المس�لحة طلب عدم اإلشارة الى اسمه 
ل�”شفق نيوز”، إن “تنظيم القاعدة يستعد لتنفيذ 

مجموع�ة من العمليات الكبيرة في س�وريا، وهو 
بأم�س الحاجة إل�ى عناص�ره الرئيس�ة من ذوي 
الخب�رة وأغلبه�م موج�ود ف�ي س�جن التاجي”. 
وأض�اف أن “التنظيم س�يحاول بذل�ك إخراج هذه 
المجموعة”. وقتل مس�لحون قبل يومين المعاون 
القانون�ي لس�جن التاج�ي وأحد موظف�ي وزارة 
العدل بهجوم مسلح على سيارة كانت تقلهما على 
طريق محمد القاسم السريع بشرق بغداد. وأوضح 

المصدر أن “على األرجح سيحاول التنظيم إخراج 
عناص�ره من س�جن التاج�ي بأي طريق�ة ألنه ال 
يمكنه تنفيذ العمليات التي اعد لها في س�وريا من 

دونهم”.

ص7

رصاع »حمسوبيات« عىل تعيينات 
مكاتب مفوضية حقوق االنسان

دعوة ملقاطعة خليجي 21 لرفعها العلم السابق يف مراسيم القرعة !!

شاويس يعّد وجود وفدين كرديني يف بغداد »إرباكًا« للمباحثات

تفاصيل ص3

            البصرة/ المستقبل العراقي

ذكر شهود عيان في محافظة البصرة ان عامال اجنبيا 
انتحر صباح أمس بعد انهاء عقده مع احدى الشركات 

في المدينة الرياضية في البصرة.
وقال الش�هود ل� »المس�تقبل العراقي« ان »الشخص 
ال�ذي انتحر هو هندي الجنس�ية«، مبنين أن »جثته ما 

زالت معلقة بعد االنتحار«. 
وكان ش�خصان ق�د قام�ا باالنتحار ف�ي القضاء بعد 
انهاء عق�د عملهما حيث انتح�ر االول من خالل حرق 
نفسه فيما قام الش�خص الثاني بصعق نفسه بالتيار 

الكهربائي لينتحر.

ظلت جثته معلقة بالهواء

عامل هندي ينتحر بعد ان اهنت 
املدينة الرياضية عقده

الرهانات الرتكية 
عىل التحالف مع مرص بعد الثورة

إمجاع نيايب عىل إقرار 
تعديـل قـانون اخلـدمة اجلـامعيـة

مزاد اخليول يف بغـداد .. يالصـق املقـابر ويتحـول إىل سوق هرج

ص2

ص18

ص3 ص4

ص12

ص2 ص3

ص3ص3 ص13

  طفل عراقي يحمل علماً في احدى ساحات بغداد  

الضاري يف قطر.. وربيع عزمي بشارة
 عىل األبواب !!

           بغداد/ المستقبل العراقي

يتوج�ه الرئي�س اإليران�ي 
محم�ود أحمدي نج�اد إلى 
بغداد عل�ى رأس وفد كبير 
في غض�ون األي�ام القليلة 
زي�ارة ه�ي  المقبل�ة ف�ي 
الثاني�ة له الى الع�راق منذ 
وصول�ه ال�ى الحك�م قب�ل 
س�بعة أعوام. وسيجري الرئيس أحمدي نجاد خالل 
هذه الزيارة حسبما أعلنته االذاعة اإليرانية محادثات 
م�ع الرئيس ج�الل طالباني ورئيس ال�وزراء نوري 
المالك�ي ورئي�س مجلس الن�واب أس�امة النجيفي 
ووزير الخارجية هوش�يار زيباري تتناول العالقات 
الثنائي�ة والقضاي�ا اإلقليمي�ة والدولي�ة الت�ي تهم 
البلدي�ن وخاصة األزمة في س�وريا. كما س�يحضر 
الرئيس نج�اد في المؤتمر الدول�ي الثاني لمكافحة 
اإلرهاب الذي سيعقد في بغداد مطلع تشرين الثاني 
المقب�ل وذلك بمش�اركة العدي�د من ال�دول و منها 

ايران والعراق وباكستان وافغانستان.

نجاد يف بغداد قريبًا

البيشمركة يمنعوهم من اخلروج
 ويرصفون هلم أجورًا يومية .. قلق تركي

 من تدريب أكراد سوريا 

العراق عىل
 مفرتق »وعـر« يف منطقة 

تـجاذبات خطرة 

ص3

             المستقبل العراقي/خاص

كشف مصدر حكومي مطلع عن اصرار 
كبير ل�دى بعض المؤسس�ات الخدمية 
للحف�اظ عل�ى ديموم�ة التعام�ل م�ع  
بعض الشركات المحلية الفاشلة، الفتاً 
إلى أن هذه الش�ركات اثبتت فشلها في 

تنفيذ مشاريع سابقة في عدد كبير من 
محافظات البالد.

وق�ال المصدر ل�«المس�تقبل العراقي« 
إنه »يتم تحويل مشاريع اخرى لحساب 
ه�ذه الش�ركات عل�ى رغ�م م�ن انه�ا 
تجاوزت الس�قف الزمني ف�ي عملها«، 
هاً إلى أنها »ظاهرة تتحكم في سير  منوِّ

عمل المحافظات«.
وأش�ار المص�در إل�ى وج�ود صفقات 
فاس�دة بي�ن بع�ض المس�ؤولين وبين 
الشركات،  داعياً الحكومة إلى مراجعة 
مؤك�داً  الخدمي�ة،  الدوائ�ر  مش�اريع 
أنه�ا »تك�رر احالة المش�اريع على تلك 

الشركات«.

صفقات فساد كبرية تتحكم بإستمرار احالة
 املشاريع عىل رشكات »فاشلة«

نائب يف جلنة النزاهة متخصص
باطالق االهتامات.. يغرق بملفات فساد كبرية 

ورشكات اجنبية ساومها تستعد ملقاضاته !!

قريبًا يف 

غــدا فــي 
مصري 30 الف عقد

 ضمن »تنمية االقاليم« 
خارج ميزانية احلكومة 

يف دائرة »املجهول«

راديوهات قديمة تروي
 تاريخ العراق يف الرصاع بني 

هـتلر وامللكية 

الرئاسـات الثالث جتتمـع بعد العيد حللحلـة األزمـة

احلكيم: خترصات الصحيفة السعودية حتمل
 يف طياهتا مرشوع لئيم الثارة الفتنة
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

قصة ح�ارث الضاري م�ع إيران لها 
م�ا يبرره�ا، فه�و يوغ�ر ص�دور أتباعه 
بكراهي�ة من ن�وع خاص، لك�ي ال يتأثر 
اح�د منهم بالثورة التي ش�كلت انعطافة 
حقيقي�ة وتاريخي�ة ف�ي ربي�ع الثورات 
العربي�ة الحقا، ويمنعهم من الحديث عن 
ش�يء له عالقة باإلم�ام الخمين�ي الذي 
اكد خالل س�نوات ما قبل الثورة وسنوات 
م�ا بعده�ا ان�ه قي�ادة تاريخي�ة تنهض 
بمس�تلزمات مش�روع وطني في الداخل 
وحض�اري إس�المي ف�ي الخ�ارج لك�ن 
المش�كلة ان الض�اري ال يق�ر نهضة وال 
يعترف بإمام وال يستشعر روحية الثورة، 
وهنا مكمن األزم�ة وبيت الداء... اذ كيف 
يمكن دعوة شيخ مطعون بشرعية عقله 
ونهج�ه الفك�ري ويتحس�س م�ن طابع 
الثورات التاريخية لندوة تناقش اإلس�الم 
والديمقراطي�ة واين أيها الس�ادة؟.. في 
قطر، ومن يتحدث عن اإلسالم والحريات 
يحض�ر  قاتل؟!.لم�اذا  الديمقراطي�ة 
الضاري ندوة عن اإلسالم والديمقراطية، 
ويوجه سهام حقده وكراهيته السياسية 
والطائفية اليران، وهو على بعد أمتار من 
القاع�دة األميركية اذا م�ا كان يعّد ايران 
قلعة طائفية مرتبطة بمش�روع أمريكي 
عل�ى م�ا يس�رح ب�ه الخي�ال الطائف�ي 
المري�ض.. لم�اذا كل هذا الحق�د األعمى 
على ثورة منحت كل إمكاناتها السياسية 
واالقتصادية ومكانتها ودورها وحجمها 
للثورة العربية وفلس�طين وقدمت الدعم 
الث�ورة،  فصائ�ل  لجمي�ع  الالمش�روط 
وأقامت اول سفارة لفلسطين في طهران 

وط�ردت الس�فير اإلس�رائيلي ف�ي زمن 
الشاه واستقبلت هاني الحسن أول سفير 
للث�ورة بالش�موع والزغاري�د و"صواني 
األكل اإليران�ي"، وكي�ف يقن�ع الض�اري 
ونجله المه�ووس بالكالم الطائفي ان ما 
يتحدثان به هو الحق وما دونه هو الباطل 
في عالم مكشوف والحقائق فيه باتت من 
الواضحات؟!. كراهية الضاري للمشروع 
السياس�ي اإلس�المي والدولة اإلس�المية 
ف�ي إي�ران نه�ج درج�ت علي�ه عمائ�م 
مش�روع ينتمي للوهابية والسلفية اكثر 
من انتمائه لإلسالم والحركات اإلسالمية 
المعاص�رة ول�و حي�ل بين الض�اري وما 
يتمن�ى لتمنى الفن�اء للبرنام�ج النووي 
االيران�ي ال�ذي وض�ع في خدم�ة قضايا 
األم�ة العربي�ة واإلس�المية واالس�تهالك 
المحل�ي الوطن�ي دون ان يحرك س�اكنا 
في مواجهة المفاعل النووي اإلس�رائيلي 
ليقين الضاري ان اسرائيل اقل خطرا من 
اي�ران واذا كان م�ن الممك�ن والطبيعي 
إقام�ة عالق�ات سياس�ية وتطبي�ع م�ع 
اس�رائيل والض�اري ج�زء م�ن الس�ياق 
الرس�مي العربي ومحيط�ه الطائفي فال 
يمك�ن التطبيع م�ع ايران والس�بب كما 
يعرف�ه الضاري وعزمي بش�ارة الذي زج 
به لألس�ف برغم مس�يحيته وماركسيته 
في الصراع الطائفي القطري الس�عودي 
التركي المش�ترك هو.. التش�يع!. وألجل 
ه�ذا المب�رر، ولك�ي يس�تمر المش�روع 
الطائف�ي الض�اري ض�د اي�ران يتضاءل 
حارث أمام الريال القطري والقرار األمني 
ف�ي العدي�د وهو الجاه�ز للتدخ�ل بغية 
حماي�ة قط�ر والخليج من اي�ة مواجهة 
محتملة في المنطق�ة، ويضع كل حقده 

في خدمة المش�روع وينه�ال على ايران 
بكالمه القاسي حيث نسي العراق، وتذكر 
كراهيت�ه كش�يخ للمعممي�ن المحميين 
س�ابقا من قبل حراس القوات األمريكية 
واس�تجابة لل�دور القطري ال�ذي يحارب 
اي�ران بغية تقليل حجمه�ا المتنامي في 
المنطقة العربية وف�ي التطورات األمنية 
ح�ارث  الس�ورية!.يقول  والعس�كرية 
الض�اري "ان ايران تع�ذب العراقيين في 
الس�جون العراقي�ة وتتدخل في الش�أن 
العراقي، وان الحكوم�ة الحالية جزء من 
المش�روع االيراني، وان الموقف الصائب 
يقتضي منعها من التوس�ع على حساب 
الس�نة العرب"!.الضاري، يدرك ان السنة 
يشاركون بكثافة في المسألة السياسية، 
وف�ي إدارة البل�د، وموج�ودون بقوة في 
البرلم�ان العراقي لكن الرجل غير مقتنع 
ان االنتخاب�ات وصنادي�ق االقت�راع باتت 
المطلب األس�اس في اي�ة خطة للوصول 
الى الحكم بإقرار السنة والقيادات السنية 
العربي�ة ..اي ان الفائ�ز مهم�ا كان لونه 
وعرقه ومذهبه هو الذي يشكل الحكومة 
وال تس�لق على مذهب الضاري سلقا في 
القصر الجمهوري خالل ربع ساعة بقرار 
من صدام حسين قدوة الضاري ونموذجه 
ح�ارث  اس�تدعوا  العادل!.القطري�ون 
الض�اري لكي يتحدث ضد ايران ولم يأتوا 
به للحديث عن األوضاع العراقية واإلسالم 
والديمقراطية وما يستتبع ذلك من نقاش 
حام عن التطورات العربية الالحقة النهم 
يعرفون�ه ويعرفون غيرته على االس�الم 
والمسلمين وانه منذ تفجر الربيع العربي 
في تونس ومصر وليبيا يبكي دما عبيطا 
على االطفال والنس�اء وااليام�ى منهم!. 

اود ان اهم�س في اذن الضاري .. 
انك قدمت نفس�ك عدوا للثورة االسالمية 
الت�ي يتعامل معها العالم باعتبارها دولة 

ومش�روع حك�م ديمقراط�ي وبرنامجا 
نووي�ا ودورا ومكان�ة اس�تراتيجية ف�ي 
المنطقة العربي�ة والمناخ اإلقليمي وهو 

شيء س�يء ان تكون بهذا المستوى من 
الضحالة الفكرية والسياس�ية اذ "الناس 
راجع�ة م�ن الح�ج وأن�ت ته�م الخط�ى 

ال�ى مك�ة"، وان هذه الكراهية س�تقتلك 
وتشيعك قتيل مش�روع طائفي اكثر من 

ان تقدمك شهيد مشروع وطني!.

الضاري يف قطر.. وربيع عزمي بشارة عىل األبواب!!

           المستقبل العراقي/ خاص

قال�ت البعث�ة الدبلوماس�ية األميركية في 
العراق، انه من خالل الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية "USAID" وبالتعاون مع شبكة تمويل 
المشاريع الصغيرة في العراق، ستعقد مؤتمر 
للمعنيي�ن بالخدمات المالية ف�ي فندق روتانا 

أربيل للمدة من ٢٣-٢٤ تشرين األول ٢٠١٢.
 حي�ث س�يكون محور المؤتم�ر الرئيس" 

تمويل المشاريع الصغيرة في العراق – الطريق 
نحو تحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي". 
وأوضح بيان للس�فارة تلقت "المس�تقبل 
العراقي" نس�خة منه، أن "المؤتمر يهدف إلى 
الجمع بين قادة الصناع�ة الدولية واإلقليمية، 
والوطني�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك ممثلين ع�ن أثنتي 
بتموي�ل  معني�ة  عراقي�ة  مؤسس�ة  عش�رة 
المش�اريع الصغيرة، والتي تقدم خدماتها في 
عم�وم محافظ�ات الب�الد والبال�غ عددها ١٨ 

محافظة".
وبحس�ب البيان انه "منذ ع�ام ٢٠٠٣، تم 
توزي�ع نح�و ٤٢٠,٠٠٠ قرض صغي�ر، بقيمة 
إجمالية بلغت ملي�ار دوالر أميركي، من خالل 

شبكة تمويل المشاريع الصغيرة في العراق. 
هذه الش�بكة تق�دم الق�روض للمواطنين 
العراقيي�ن المحرومي�ن والنس�اء والمهجرين 
داخلياً، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي 

بحاجة إلى تمويل أعمالها التجارية".

           واشنطن/ المستقبل العراقي

تنس�يق  لجن�ة  رئي�س  ق�ال   
منظمات الجالية العراقية بالواليات 
المتح�دة نبي�ل روماي�ا، أن الجالية 
العراقية في الواليات المتحدة تواجه 
االنتخاب�ات  ف�ي  صعب�ة  خي�ارات 

ال  المقبل�ة،  األميركي�ة  الرئاس�ية 
تقل ع�ن الصعوبات الت�ي يواجهها 
الناخب األميرك�ي عموماً. يأتي ذلك 
في وق�ت يترقب الناخ�ب األميركي 
بي�ن  واألخي�رة  الثالث�ة  المناظ�رة 
والمرش�ح  أوبام�ا  ب�اراك  الرئي�س 
الجمهوري للرئاس�ة مي�ت رومني، 

التي سُتجرى بوالية فلوريدا وستمثل 
فصل الختام في المعركة االنتخابية 
الرئاس�ية على المس�توى اإلعالمي، 
وه�ي مناظ�رة مرش�حة للتعاط�ي 
م�ع الش�أن الخارج�ي بما ف�ي ذلك 
الش�رق أوس�طي، والعراق�ي عل�ى 
وج�ه الخص�وص. وأض�اف رومايا 
قائ�اًل، "ما يجري في الع�راق ودول 
الج�وار يهم أبناء هذه الجالية ويؤثر 
فيهم بش�كل مباش�ر، وم�ا يطرحه 
المرشحان للرئاس�ة ينبغي دراسته 
بإمعان، ألنه سوف يؤثر في مستقبل 
العالقة بين العراق والواليات المتحدة 
للس�نوات األربع أو الثماني المقبلة، 
وعلى مدى التدخ�ل والتأثير والنفوذ 
العراق".وأشار رومايا  األميركي في 
إلى أن التحديات التي تجابه الجالية 
قليل�ة،  غي�ر  األميركي�ة  العراقي�ة 

فه�ذه الجالي�ة ج�زء م�ن المجتمع 
األميرك�ي، وم�ا يؤثر ف�ي المجتمع 
األميرك�ي يؤثر بش�كل مباش�ر في 
أبنائه�ا، وعلى أعماله�م ووظائفهم 
ومس�تقبل أطفاله�م، داعي�اً إياهم 
إلى المش�اركة في ه�ذه االنتخابات 
بالنظ�ر ألهميته�ا ف�ي التأثير على 
والداخلي�ة  الخارجي�ة  السياس�ة 
روماي�ا  المتحدة.وذك�ر  للوالي�ات 
أن وف�داً يمث�ل الجاليات المش�رقية 
األميركي�ة ج�اب األس�بوع الماضي 
مختلف ما ُعرِف ب�"واليات الحسم"، 
للتش�ديد على حيوية استتباب األمن 
والحري�ة والديمقراطي�ة ف�ي بلدان 
الربيع العربي بش�كل ع�ام، ضرورة 
دع�م حق�وق المكون�ات والطوائف 
واألقلي�ات القومي�ة والعرقي�ة ف�ي 

جميع دول منطقة الشرق األوسط.

          بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مصدر دبلوماسي مطلع، امس االثنين، عن أن عملية تجهيز 
الجي�ش العراقي بالس�الح تب�دأ مطلع الع�ام المقبل، مطلعها أس�لحة 
روس�ية وتعقبها أس�لحة أميركية.وقال المصدر الذي طلب عدم اإلشارة 
السمه ل�"ش�فق نيوز" إن "عملية تسليح الجيش العراقي ستبدأ مطلع 
عام ٢٠١٣ إذ ستبدأ األس�لحة الروسية بالوصول في شهر كانون الثاني 
أو ش�باط". وأضاف أن "الجيش العراقي سيس�تعمل األسلحة الروسية 
لمدة عام بعدها س�تصل األس�لحة األميركية المتفق عليها ومن ضمنها 
اول ش�حنة لطائ�رات آالف ١٦". وأوضح أن "الجي�ش العراقي لن يكون 
تس�ليحه من روس�يا إنما سيتنوع وس�يتم تدريبه على اس�تعمال أنواع 
عدي�دة م�ن األس�لحة".وتابع أن "الحكوم�ة المركزية لي�س لديها نية 
الس�تخدام السالح ضد أي جهة، ولكن تس�ليح الجيش ضروري لحماية 

الحدود السيما مع ما تمر به الدول المجاورة من تغيرات سياسية".

           المستقبل العراقي / خاص

نفت الش�ركة العامة لالتصاالت والبريد على لسان مدير "قسم 
العالقات العامة واإلعالم" فيها سالم نوري جاسم أن يكون للحكومة 
العراقية اي مش�كلة مع ش�ركة "نوروزتل" كشركة خاصة، مؤكدة 
إن "العق�د ال�ذي أثار جدال واس�عا تم إيقاف�ه بناء عل�ى توجيهات 
دول�ة رئيس الوزراء بعد التحقيق"، في اش�ارة منها الى عقد الكابل 

الضوئي الذي قيل عنه انه يش�كل تهديدا لألمن الوطني. 
وفيما أشارت الى إنها ال عالقة لها بهذا العقد، مؤكدة إن الشركة 
العام�ة لخدمات الش�بكة الدولي�ة للمعلومات هي صاحبة الش�أن، 

موضحة إن الشركتين تابعتان لوزارة االتصاالت. 
وتلقت "المس�تقبل العراقي" رداً رس�ميا، على موضوع نشرته 
"المس�تقبل العراق�ي" ف�ي وقت س�ابق حمل عن�وان "بع�د تأكيد 
مساس�ه باألمن الوطني وإطاحته بالوزير.. "المس�تقبل العراقي" 
تكشف بالوثائق اصرار االتصاالت على التعامل مع »نوروز تيل«!!".

وقال جاس�م في ال�رد "بهدف توضي�ح الحقائ�ق وإزالة اللبس 
في التقرير الذي ورد في جريدة "المس�تقبل العراقي" بعددها ٣٦5 
ف�ي ٢٠١٢/١٠/١٤ تح�ت عنوان "اص�رار االتصاالت عل�ى التعامل 
مع ش�ركة نوروزتيل"، وامتثاال لحق ال�رد الذي هو مكفول للجميع 
بشرط توفر الوثائق الدافعة لمن يريد ان يدلو بدلوه وليس كما وقع 
فيه التقرير المش�ار اليه من أخطاء واخت�الط األمر لديه، فلم يفرق 
بين الش�ركة العامة لالتصاالت والبريد التي ال يعنيها األمر والشركة 
العامة لخدمات الش�بكة الدولية للمعلوم�ات "االنترنيت"، حيث ان 
الش�ركتين تابعتان الى وزارة االتص�االت، وإن العقد الذي أثار جدال 
واس�عا وت�م ايقاف�ه بناًء عل�ى توجيهات دول�ة رئيس ال�وزراء بعد 

التحقيق. 
ف�إن المقصود ه�و العقد الذي ابرمته الش�ركة العامة لخدمات 

الشبكة الدولية "االنترنيت" الستثمار كابل ضوئي. 
وفي م�ا يخص الش�ركة العامة لالتصاالت والبريد فليس�ت لها 

عالقة في هذا العقد". 
وأض�اف "بيد ان ش�ركة االتص�االت لديها عقود ش�راكة إلمرار 
س�عات االنترني�ت عبر البن�ى التحتي�ة التابعة لها تحت س�يطرتها 
وإش�رافها مع عدة شركات، ومنها ش�ركة نوروز تل، التي تم إبرام 
عقد معها بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠١٠ لتسويق سعات انترنت للزبائن، 
وه�ذا العقد يدور حول تأجير حزم االنترنت ضمن س�عات الش�بكة 
الضوئي�ة التابعة للش�ركة العام�ة لالتصاالت، ويتم ذل�ك من خالل 
تقديم طلب رس�مي بهذا الخصوص، وفعال قدمت ش�ركة نوروزتل 
طلب إليص�ال خدمة االنترنيت الى احد زبائنه�ا في البصرة. وتؤخذ 

الموافقات األصولية بهذا الصدد. 
وه�ذا دليل على ان الش�ركة العامة لالتص�االت والبريد هي من 
يدير هذه الخدمات وايصالها الى مستخدمين عبر بنيتها التحتية". 
وأش�ار جاس�م ال�ى ان�ه "به�ذا الخصوص ل�م يرد الى ش�ركة 
االتصاالت اي توجيه من قبل الجهات العليا حول عقد الشراكة الذي 
ابرمته مع ش�ركة نوروزتل بتأريخ ٢٠١٠/١٠/١٣ والخاص بإمرار 

سعات االنترنيت. 
ويتض�ح مما تقدم ان لي�س للحكومة العراقية اي مش�كلة مع 
ش�ركة نوروزتل كش�ركة خاصة، وإنم�ا التوجيه�ات واضحة، هو 
الحفاظ على األمن الوطني وعدم المساس به تحت اي ظرف، إضافة 
لما تقتضيه المصلحة الوطنية واالبتعاد عن كل ما من شأنه اإلضرار 
بمصلحة البلد والسير باتجاه مواكبة المعطيات الفنية الحديثة ومن 

خالل تنفيذ مشاريع جديدة تدعم قطاع االتصاالت بشكل عام".
وف�ي الوقت الذي تؤكد فيه ال�وزارة أن "ليس للحكومة العراقية 
اي مش�كلة مع شركة نوروزتل كش�ركة خاصة"، تؤكد "المستقبل 
العراق�ي" انها تمتلك وثيقة قضائية تمنع جميع مؤسس�ات الدولة 
من التعامل مع "نوروز تيل" في المناطق الوس�طى والجنوبية وفي 
كافة المش�اريع، س�واء الكابل الضوئي "الذي يهدد األمن الوطني" 

أم غيره.

مؤمتر أمريكي لتمويل املشاريع الصغرية يف العراق

اجلالية العراقية.. خيارات صعبة يف االنتخابات األمريكية

اجليش العراقي يتسلم األسلحة 
الروسية واألمريكية العام املقبل

االتصاالت والربيد: ال مشكلة 
حكومية مع "نوروز تيل"

متنع  وثيقة  امتالكها  "               " تؤكد 
التعامل معها يف أي مرشوع
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           بغداد/ المستقبل العراقي

آخره�ا  كان  عدي�دة  نش�رت صح�ف 
البريطانية   "The independent" صحيفة
تقاري�ر ذك�رت فيه�ا أن س�وريين أك�رادا 
الس�وري  النظام�ي  الجي�ش  فاري�ن م�ن 
يتلقون تدريبات في معس�كرات سرية في 
شمال العراق. وأكد مسؤول دائرة العالقات 
الخارجية في حكومة إقليم كردستان فالح 
مصطف�ى وجود ه�ذه المعس�كرات، وقال 
إن اله�دف م�ن التدريب هو إع�داد عناصر 
للدف�اع عن مناط�ق األكراد الس�وريين في 
ظل اس�تمرار الن�زاع بين القوات الس�ورية 
النظامية والجيش السوري الحر المعارض. 
وب�رر مصطفى ف�ي تصريح�ات صحفية، 
احتضان إقليم كردستان لهذه المعسكرات 
بأن الوضع في سوريا "لم يعد شأنا محليا 
بل اتسع ليصبح إقليميا"، مجددا في الوقت 
ذاته موقف حكومة اإلقليم من عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لدول الجوار العراقي.

من وراء التدريب؟
وف�ي مع�رض رده عل�ى س�ؤال حول 
الجه�ة التي تش�رف عل�ى التدريب�ات، قال 
مصطفى إن هذا األمر ليس من اختصاصه، 
إال أنه أش�ار إلى أن السوريين األكراد الذين 
يتدربون في اإلقليم ال يس�مح لهم بمغادرة 

الصحيف�ة  التدريب.وكان�ت  معس�كرات 
البريطانية قد أوضحت أن قوات البيشمركة 
تش�رف على تلك المعس�كرات التي تنتشر 
في جبال إقليم كردس�تان وسهوله.غير أن 
األمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة 
إقليم كردس�تان جبار ياور نفى مسؤولية 
الوزارة عن أية معسكرات لتدريب سوريين 
أكراد فارين من س�وريا ف�ي اإلقليم. ودعا 
المتحدث كل من يدعي خالف ذلك إلى زيارة 
اإلقلي�م والتأك�د من عدم وجودها، حس�ب 

 ""The independent قوله. لكن صحيف�ة
نقل�ت ع�ن الجئ س�وري ك�ردي مقيم في 
مخيم دومي�ز في دهوك ويدعى "أبو علي" 
قول�ه إن عش�رات م�ن أصدقائ�ه يتلق�ون 
تدريبات في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن 
حكومة اإلقليم تدفع لهم مصاريف يومية، 
مؤيدا ما تحدث عنه مسؤول دائرة العالقات 
الخارجية في حكومة إقليم كردستان فالح 
مصطفى من أن هؤالء األكراد السوريين ال 

ُيسمح لهم بمغادرة معسكرات التدريب.

تحقيقات عراقية
م�ن جانب�ه، ق�ال عض�و لجن�ة األمن 
والدفاع في مجلس الن�واب العراقي عدنان 
المياح�ي إن الحكوم�ة العراقية تحقق في 
األنب�اء الت�ي تحدثت عن تدريب�ات تتلقاها 
مجاميع كردية سورية في إقليم كردستان 
بدع�م وتمويل تركي. وأض�اف المياحي أن 
وج�ود هذه المجاميع في إقليم كردس�تان 
في ح�ال التأكد م�ن صحته "يع�د انتهاكا 
للدس�تور العراقي والس�يادة العراقية، ألن 

الدس�تور العراق�ي ينص عل�ى أن العراق ال 
يمكن أن يكون منطلقا أو مأوى لتهديد أي 
بلد مجاور، وال يمكن أن يتدخل في ش�ؤون 

دول الجوار".
تركيا والدولة الكردية

أم�ا المحل�ل السياس�ي الترك�ي فائق 
بول�وط فق�د أش�ار إل�ى أن صحف�ا تركية 
نش�رت تقاري�ر أبدت فيها الخش�ية من أن 
ي�ؤدي تدريب األكراد الس�وريين في إقليم 
كردس�تان إل�ى الدف�ع باتج�اه تش�كيل 
دول�ة كردي�ة، األم�ر ال�ذي قال إن�ه يهدد 
األمن القومي الترك�ي. وأضاف بولوط أن 
أنقرة تحالفت مع رئيس إقليم كردس�تان 
مسعود بارزاني بهدف كبح جماح األكراد، 
معرب�ا عن اعتق�اده ب�أن أي تدخل تركي 
عس�كري في األزمة السورية سيؤدي إلى 
ان�دالع صراع تركي كردي.يذكر أن مواقف 
الحكوم�ة العراقي�ة من األزمة الس�ورية 
أك�دت غير م�رة أنه�ا تقف على مس�افة 
واح�دة م�ن أطراف الن�زاع المحت�دم منذ 
آذار م�ن الع�ام الماضي، وق�د أكد رئيس 
ال�وزراء العراق�ي ن�وري المالك�ي أثن�اء 
زيارة إلى براغ مؤخرا أن العراق ال يس�مح 
ألي�ة جهة باس�تعمال أراضي�ه أو أجوائه 
لتمرير الس�الح إلى الجهات المتنازعة في 

سورية.

البيشمركة يمنعوهم من الخروج ويصرفون لهم أجورًا يومية

قلق عراقي ـ تركي من تدريب أكراد سوريا 
يف إقليم كردستان

احللقة الثانية

حـق الــرد



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
       بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س لجنة التعلي�م العالي النيابية عب�د ذياب العجيلي أن “هناك ش�به 
إجماع داخل البرلمان على إقرار التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية بأس�رع 

وقت ممكن”. 
وقال في تصريح صحفي أمس إن “ذلك التعديل ينص على جعل س�ن التقاعد 
لألس�تاذ واألس�تاذ المس�اعد س�بعين عاما قابلة للتمديد إلى خمس�ة وس�بعين 

عاما”. 
وأض�اف أن “ذلك القانون وفي حال إقراره س�يتيح للمتقاعدين المش�مولين 
بالتعديل العودة إلى مهنتهم بعد أخذ الموافقات من مجلس الجامعة دون الرجوع 

إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

العـراق علــى مفـتـرق »وعـر« يف منطـقـة 
جتـاذبـات خطــرة 

يعاني من سياسة خارجية فوضوية

إج�����م�����اع ن����ي����اب����ي ع����ل����ى إق����������رار ت����ع����دي����ل ق�����ان�����ون ال����خ����دم����ة ال���ج���ام���ع���ي���ة
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الرئاسات الثالث جتتمع بعد العيد 
حللحلة األزمة

رصبيا تؤكد: عقود تسليح العراق 
تتم بمعرفة األمم املتحدة

            المستقبل العراقي/ عن الغارديان البريطانية
  

ال توجد للعراق سياس�ة خارجي�ة قومية. ففي 
العقد الماضي، فش�ل االفتق�ار للوحدة في صفوف 
النخب�ة الحاكم�ة لديه ف�ي الس�ماح بالتوصل إلى 
طريق�ة موحدة باتج�اه عالقاته الدولي�ة - واحدة 
كان بإمكانها حماية البلد من أن يتحول إلى حديقة 
خلفية للقوى الخارجية، م�ع تداعيات كارثية على 

استقراره السياسي واألمني.
وتتجس�د تداعيات ذلك الي�وم على نحو خاص. 
فالص�راع في س�وريا المجاورة وض�ع العراق في 
موقف محوري: واقعاً بين إيران وسوريا، بل ويحد 
أيضاً تركيا، وهو ال يستطيع ال المساعدة في جلب 
نهاية لنظام األس�د وال لتعقي�د الجهود الرامية إلى 
إس�قاطه.ومنذ انس�حاب الق�وات األميركي�ة في 
العام الماض�ي، أصبح العراق بالتأكي�د أكثر تأثيراً 
عل�ى الصعيد الدولي في ظل قي�ادة رئيس وزرائه، 
نوري المالكي، الذي اش�ترى لتوه أس�لحة روسية 
بقيم�ة 4.2 بليون دوالر، في خ�روج على الواليات 
المتح�دة، وفيما يثير المخ�اوف والقلق لدى أكراد 
البل�د الذين يخش�ون من اس�تخدام هذه األس�لحة 

ضدهم في ي�وم ما.لك�ن، وعلى الرغم 
م�ن ه�ذا التأكي�د، ف�إن ق�درة العراق 
ف�ي التأثير عل�ى التط�ورات اإلقليمية 
باإلضافة إل�ى الحفاظ عل�ى مصالحه 
القومية الخاصة تصطدم بمعيقات من 
جانب العملية السياس�ية العنيدة لديه، 
والت�ي تتزعمه�ا فصائل وش�خصيات 
مفعمة بالقوة.فمن جهة، أصبح العراق 
ممراً يس�تطيع من خالله نظام دمشق 

التماسك والتزود باألس�لحة واألموال، والمقاتلين 
ف�ي بعض األحي�ان، وعل�ى نحو ملح�وظ أكثر ما 
يكون من جانب إيران. ومثل إيران، يخشى المالكي 
وحلفاؤه من التهديد الذي تش�كله س�وريا يسيطر 

عليها اإلسالميون السنة على طول الحدود.
وهك�ذا، ف�إن الع�راق يق�ف في طليع�ة حركة 
حاس�مة في الجه�د الرامي إلى اإلبق�اء على حكم 
األس�د في س�وريا، ويظل مركزياً بالنسبة للحرب 
باإلنابة التي تتكش�ف في سوريا بين محور السنة 
المكون من تركيا والعربية السعودية ودول الخليج 
المتح�دة، ضد مح�ور الش�يعة المكون م�ن إيران 

والعراق وحزب الله.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن االنقس�امات في 
المنطق�ة تنعكس ف�ي داخ�ل العراق نفس�ه، فإن 
المعس�كر المؤيد لألس�د في البلد يج�د أن جهوده 
تتقوض بس�بب المنافس�ين العرب السنة في البلد 

)المدعومي�ن م�ن جان�ب تركي�ا والعال�م العربي 
واألكراد والذين تتمتع منطقتهم إلى الشمال بمزية 
مزيج العالقات الودية مع الواليات المتحدة وتركيا 
وإيران، فيما يعود في الجزء الضخم منه إلى الحكم 
الذاتي الموس�ع الذي تتمتع فيه واالس�تقرار الذي 
تنعم ب�ه مقارنة مع بقية الع�راق( على الرغم من 

بذله قصارى جهوده إلدامة النظام.
وعل�ى س�بيل المث�ال، وفيما يعد مخيب�اً آلمال 
المالكي، تس�تمر الحكومة اإلقليمي�ة الكردية في 
تدري�ب المقاتلي�ن األك�راد الس�وريين المعادي�ن 
لألسد، والذين يتدربون على أيدي قوات البشمركة 
إلعداد األكراد الس�وريين الس�تغالل الفراغ األمني 
ف�ي س�وريا، باإلضافة إل�ى تثبيت منطق�ة كردية 

سورية تتمتع بالحكم الذاتي.
وتسيطر الحكومة اإلقليمية في كردستان على 
نقط�ة عب�ور مهمة على ط�ول الحدود الس�ورية، 
والتي اس�تطاعت م�ن خاللها النف�اذ إلى األراضي 
السورية. وكانت نقطة العبور بالغة األهمية لدرجة 
أن المالكي، ربما بأوامر من طهران، أرس�ل مؤخراً 
وحدات من الجيش العراقي للس�يطرة عليها، وهو 
ما هدد بإش�عال فتيل ح�رب أهلية كردي�ة عربية. 

وفي النهاية، أوقفت ه�ذه القوات من جانب قوات 
الحكومة اإلقليمي�ة الكردية وأجبرت على التقهقر 

بعد مواجهة.
وبالمث�ل، أرس�لت المحافظ�ات الش�مالية في 
الع�راق، والتي يس�يطر عليها الس�نة، مقاتلين إلى 
س�ورية لالنضم�ام إل�ى االنتفاض�ة، فيم�ا يجيء 
بش�كل أساس�ي كرد الجميل لإلخ�وة الذين دعموا 
وشكلوا جزءاً رئيسياً للتمرد العراقي لفترة ما بعد 

العام 2003.
لك�ن المش�كلة ليس�ت ف�ي كليته�ا م�ن صنع 
الع�راق. فاالفتق�ار إلى األمن كان فاقم�ه الجيران 
من خالل الس�ماح لطوفان م�ن اإلرهابيين بدخول 
الع�راق في أعق�اب الح�رب، وفي بع�ض الحاالت 
بتنس�يق الهجمات بأنفس�هم ما قّزم تق�دم الدولة 
نح�و النضج. وقد س�مح هذا للجي�ران اإلقليميين 

باس�تغالل البلد نظراً لموقعه االس�تراتيجي المهم 
ولم�وارده الثري�ة، وللتنوع اإلثن�ي الطائفي، وبما 
ألح�ق الضرر بالمصال�ح القومية األوس�ع للعراق 

وبجهود تطوير سياسة خارجية متماسكة.
ومع ذلك، فإن حالة عدم االستقرار األوسع اليوم 
في المنطق�ة، تعني أن هؤالء الجيران “األقس�ى” 
واس�تقرارهم  الخاص�ة  سياس�اتهم  أن  يج�دون 
تخضع لالختبار، فيما تستمر حرب االستنزاف في 
س�ورية، وفيما تتعامل المنطق�ة مع توابع حاالت 

الجيشان الناجمة عن الربيع العربي.
 ولطالم�ا ش�نت تركي�ا هجم�ات عب�ر الحدود 
ض�د أه�داف يش�ك بأنه�ا تع�ود لح�زب العم�ال 
الكردستاني في منطقة كردس�تان العراقية. ومع 
ذل�ك، وباإلضاف�ة إل�ى المفارق�ة المنطوي�ة على 
الدفاع عن أراضيها الخاصة أمام القصف الس�وري 
الذي يس�تهدف أهداف�اً ثورية س�ورية، فإن نجوم 
كردس�تان تتمت�ع بحك�م ذات�ي في س�ورية يعني 
أن عل�ى تركي�ا أن تعيد النظر في سياس�اتها تجاه 
مواطنيها األكراد المتمردي�ن، باإلضافة إلى حزب 
العمال الكردس�تاني، المجموعة المتمردة التي ما 
تزال تحاربها على مدار األعوام األربعين الماضية، 
والتي يتمتع تنظيمها الشقيق بسيطرة 
ش�به كامل�ة عل�ى المنطق�ة الكردي�ة 
السورية.كانت لدى نخب العراق طريقة 
سياس�ة خارجي�ة موح�دة عل�ى نح�و 
خاص. وبعيداً عن أقلية من المتنافسين 
السياس�يين ف�ي البل�د، ف�إن األح�زاب 
الرئيس�ية في الع�راق تدرك ف�ي أغلبها 
أهمية العالقة االس�تراتيجية مع إيران، 
والتي تملك مجس�اتها المتجذرة معمقاً 
ل�دى كل فصي�ل سياس�ي تقريب�اً. وقد 
بذل�ت جهود لالبتعاد عن ه�ذا المنحى، لكن إرضاء 
المصالح اإليرانية يظل في واجهة صنع السياس�ة 
الخارجي�ة العراقية.اآلن، تس�تمر الدول�ة العراقية 
بع�د عقد من الغ�زو الذي قادته الوالي�ات المتحدة 
ف�ي المراوح�ة بي�ن االحتض�ار وبي�ن الالوجود. 
ويس�تطيع الع�راق أن يس�تخدم رافع�ة موقع�ه 
االس�تراتيجي وم�وارده الثرية من خالل اس�تغالل 
هشاش�ة جيرانه اإلقليميين إلى الحد األقصى فيما 
ظهرت لتكون حرباً جيوسياسية حاسمة باإلنابة. 
لكن طموحات السياس�ة الخارجي�ة العراقية غير 
المركزي�ة والمتناقض�ة لالعبي�ن السياس�يين في 
الحكم الذاتي العراقي سمحت بالتضحية بالمصالح 
القومي�ة األوس�ع للبل�د، فيم�ا ه�م ينظ�رون إلى 
الصراع السوري كفرصة إلضعاف المعارضين في 

داخل العراق، وليس في خارجه.

     بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ى زعي�م المجلس األعل�ى اإلس�المي العراق�ي عمار 
الحكيم، أن يكون قد أس�هم في إدخال سالح إلى المعارضين 
في المملكة العربية السعودية. نفي الحكيم جاء بعدما نشرت 
صحيفة عكاظ مقاال لكاتب أش�ار فيه إلى أن الحكيم ساهم 
ف�ي إيصال أس�لحة إلى منطق�ة القطيف بالس�عودية. وقال 
الحكيم في بي�ان أصدره مكتبه اإلعالم�ي إن هذه الصحيفة 
“صفراء العتمادها على األخبار الرخيصة والمقاالت التافهة 
واألقالم المنبوذة”. وتابع أن “التجاوز بهذه الطريقة وعبور 

الخطوط الحم�ر في التعامل 
الوطني�ة  الش�خصيات  م�ع 
إنما  الجماهيرية  والقي�ادات 
يخبئ بي�ن طياته مش�روعا 
بي�ن  الفتن�ة  إلث�ارة  لئيم�ا 

الش�عبين الش�قيقين”. وقال “إننا لنس�تغرب م�ن صحيفة 
ع�كاظ أن ته�وى إل�ى درك وان تتص�رف بعي�دا ع�ن الفهم 
والمتابع�ة والتحلي�ل... وان تصبح رهينة بأي�دي صحفيين 
مغمورين يبحثون عن الش�هرة واإلث�ارة من خالل تطاولهم 

على قامات عالية يشعرون بعقدة التقزم أمامها”.

احلكيم: خترصــات الصحيفــة السعـودية حتـمل
 يف طياهتا مرشوع لئيم الثارة الفتنة

        بغداد/ المستقبل العراقي
من المؤمل ان يعقد رئيس الجمهورية جالل طالباني 
ورئي�س الوزراء ن�وري المالكي ورئي�س مجلس النواب 
اس�امة النجيفي اجتماعاً بعد انتهاء عطلة عيد األضحى 
بهدف ترطيب األجواء السياسية في البالد والتمهيد لعقد 
االجتم�اع الوطن�ي. وقال مق�رر مجلس الن�واب محمد 
الخالدي ان اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئاسات الثالث 
سيناقش مس�الة وضع ورقة موحدة لالجتماع الوطني 
والعم�ل على حلحلة األزمة السياس�ية الخانقة التي تمر 
به�ا البالد، مؤك�داً ان االجتماعات المقبلة س�تعمل على 
حل بعض المش�كالت، فيما س�يتم ترحيل المتبقي منها 
ال�ى الدورة االنتخابية المقبلة. الى ذلك، ش�دد النائب عن 
التحالف الكردس�تاني ش�وان محمد طه عل�ى ان ائتالف 
دولة القانون مطالب اليوم بتغيير نهجه السياس�ي، كي 
يعط�ي صورة مغاي�رة لباقي ش�ركائه السياس�يين في 

إمكانية حلحلة المشكالت العالقة.

   بغداد / المستقبل العراقي
أك�دت الس�فارة الصربية ف�ي بغداد ام�س أن عقود 
التس�ليح الت�ي أبرمتها صربي�ا مع العراق تتم بإش�راف 
ومعرفة األمم المتحدة، وفي حين أشارت إلى أنها أخذت 
تعهدات من الجانب العراقي بعدم اس�تعمال الس�الح في 
الخالفات الداخلية، لفتت إلى أن صربيا س�تقدم عروض 
تس�ليح جديدة للعراق. وقال السفير الصربي في العراق 
راديس�اف بيتروفي�ج إن “عقود التس�ليح الت�ي وقعتها 
ب�الده مع العراق تت�م جميعها تحت ل�واء األمم المتحدة 
وبمعرفتها”، مؤكدا أن “جمهورية صربيا أخذت تعهدات 
م�ن الع�راق بع�دم اللج�وء الس�تعمال هذا الس�الح في 
الخالف�ات الداخلية”.وأش�ار بيتروفي�ج إل�ى انه “يحمل 
دعوة رسمية من وزير الدفاع الصربي إلى نظيره العراقي 
سعدون الدليمي سيسلمها له خالل األيام المقبلة”، الفتا 
إل�ى أن “صربيا تعتزم تقديم عروض تس�ليح جديدة إلى 

وزير الدفاع العراقي خالل زيارته إلى صربيا”.

اآلن، تستمر الدولة العراقية بعد عقد
 من الغزو الذي قادته الواليات املتحدة يف 

املراوحة بني االحتضار وبني الالوجود

            المستقبل العراقي / خاص

أفاد مصدر من داخل البنك المركزي العراقي 
إن األزم�ة األخي�رة، اثر قضايا الفس�اد المالي 
واالداري التي وجهت لكبار مسؤوليه، واألنباء 
الت�ي تتناقلها وس�ائل اإلعالم ع�ن توجيه تهم 
مشابهة لكل مديري المصارف األهلية في البلد، 
قد ألقت بظاللها على أوضاع االئتمان والودائع 
والتعامالت البنكية ومستوى ثقة الزبائن بتلك 
المصارف وق�د أدت إلى عمليات س�حب أموال 
من قبل المودعين بش�كل اثر في سيولة البنوك 
األهلية. وبين المصدر ل�«المس�تقبل العراقي« 
إن »األزمة ستنعكس آثارها في القريب العاجل 
حيث ستشهد تساقط بعض البنوك األهلية مما 
سيخلق مش�اكل مالية تؤثر في جزيئات مهمة 
االقتص�اد المحلي«.المصدر أوض�ح أن الخوف 

لدى المودعين وعمالء المصارف األهلية تنامى 
مع كل خبر تنش�ره وسائل اإلعالم، وتشير فيه 
الى فساد مالي وإداري طال عمليات المصارف 
تلك بعلم المركزي العراقي وتغطيته واش�تراك 
تلك المصارف في عمليات فساد مالي عن طريق 
م�زاد البنك المرك�زي للدوالر. وأش�ار المصدر 
إل�ى أن »عملي�ات س�رية تتم لتمويل ش�ركات 
وأفراد يضارب�ون بالعملة عن طريق أموال تلك 
المصارف وه�ي ودائع العمالء التي تس�تخدم 
في البيع والش�راء في مزاد المركزي« مبينا ان 
»األرباح تصل لنس�ب كبيرة تفوق النسب التي 
قد تولده�ا فوائد اإليداع من عمليات اس�تثمار 
األم�وال على وفق الط�رق المصرفية. المصدر 
أك�د أن هنال�ك تالعبات أزمة مالي�ة مقبلة وان 
الناس تهرع يوميا لتس�حب أموالها من البنوك 

األهلية وهي عالمة غير صحية اقتصاديا«.

مصدر لـ                         : أزمة املركزي واملصارف 
سترض بـ »االئتامن«

     بغداد/ المستقبل العراقي

عّد نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس أمس 
وجود وفدين كرديين في بغداد »إرباكا« للمباحثات 
بين بغ�داد واربيل، مؤكدا إن الوفد س�يلتقي رئيس 

الحكومة نوري المالكي اليوم »امس«. 
وقال روز نوري ش�اويس في تصريح لصحيفة 
رودار الكردي�ة، الت�ي تصدر في أربي�ل، إن »وجود 
وفدي�ن كرديين في بغ�داد, احدهم�ا يمثل حكومة 
إقليم كردس�تان واآلخ�ر يمثل األحزاب السياس�ية 
الكردس�تانية، يعتبر إحراجا وإرب�اكا للمباحثات«. 
وأضاف ش�اويس إن »وفد حكوم�ة اإلقليم اجتمع، 
والتخطي�ط  المالي�ة  وزارت�ي  م�ع  األول،  أم�س 
االتحادية«، مش�يرا إلى أن »الوف�د الكردي اعترض 
على الميزاني�ة االتحادية لع�ام 2013، لعدم إدخال 

ميزانية البيشمركة والعقود النفطية فيها«. 
وتاب�ع ش�اويس وه�و قي�ادي ف�ي التحال�ف 
الكردس�تاني إن »وف�د حكوم�ة اإلقلي�م س�يلتقي 

رئيس الحكومة نوري المالكي ».
يش�ار إلى أن وفدين كرديين وصال، أمس األول 
21 تشرين األول الحالي إلى العاصمة بغداد، احدهما 
وفد يمث�ل حكومة إقليم كردس�تان برئاس�ة نائب 
رئي�س حكومة اإلقليم عم�اد احمد والوف�د الثاني 
يمثل األحزاب السياسية الكردستانية برئاسة نائب 
األمي�ن العام لالتح�اد الوطني الكردس�تاني برهم 

صالح.

شاويس يعّد وجود 
وفدين كرديني يف بغداد 

»إرباكًا« للمباحثات      بغداد/ المستقبل العراقي

أش�ارت صحيفة »نيويورك تايمز« في افتتاحية 
تح�ت عن�وان »الع�راق عل�ى الجان�ب الخاطئ من 
المعادلة الس�ورية«، إلى انه »كثيراً ما طمأن القادة 
الشيعة للحكومة العراقية الواليات المتحدة من أنه 
ال يوج�د داع للقلق ح�ول عالقاتهم مع إيران، ولكن 
أصبح من الصعب مؤخراً تقبل مثل هذه التأكيدات، إذ 
أظهرت بغداد استعداداً مؤسفاً لدعم األنظمة األكثر 
قمعاً في المنطقة، ليس في إيران فحسب وإنما مع 

أكبر حلفائها، الرئيس السوري بشار األسد«.
ولفت�ت الصحيف�ة إل�ى أن »الوالي�ات المتح�دة 
اتهم�ت الع�راق خ�الل األش�هر الماضية بالس�ماح 
إليران بنقل األسلحة عبر مجاله الجوي إلى سوريا، 
حيث يقوم األس�د بقصف ش�عبه باس�تخدام القوة 
الجوي�ة في محاولة لس�حق الثورة الت�ي دامت 18 
ش�هراً وخلفت نح�و 25 ألف قتيل«، مش�يرة إلى ان 
»بغداد عادت بعد فترة توقف وس�محت باس�تئناف 
الرح�الت الجوية اإليرانية، ومن�ذ ذلك الحين أكد كل 
مس�ؤول أميرك�ي زار الع�راق على وج�وب إيقاف 

شحنات األسلحة«.
يمتلك�ون  »العراقيي�ن  ان  الصحيف�ة  وأك�دت 
الفرص�ة لبن�اء نظ�ام ديمقراطي جدي�د يقوم على 
س�يادة القان�ون واحت�رام جميع المواطني�ن، ولذا 
فإنه سيكون من الخطأ أن يواصل القادة العراقيون 
العمل ضد السوريين الذين يكافحون إلسقاط االسد 

في دمشق«.

افتتاحية نيويورك تايمز: العراق خمطيء 
بالوقوف مع االسد 

   بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال نائ�ب األمي�ن الع�ام 
لالتحاد الوطني الكردس�تاني 
برهم صالح، االحد، ان الحوار 
هو الحل األمثل والوحيد لحل 
العالق�ة  المش�كالت  جمي�ع 
بي�ن بغداد واقليم كردس�تان، 

مبين�ا ان االجتماع ال�ذي ضم الطرفي�ن كان »وديا 
وصريحا«.وأوضح صالح إن »الخيرين من ابناء هذا 
الوط�ن معنيون بإيجاد الحلول لالزمة الحالية وهذا 

ما جئنا من اجله«. 
وبخصوص االجتماع الذي جم�ع الوفد الكردي 
مع لجنة التحالف الوطني، أش�ار إلى أنه »كان وديا 
بمعن�ى الكلمة وصريحا وتمت فيه مناقش�ة جميع 
المش�كالت الحالي�ة والتأكي�د عل�ى اهمي�ة تطبيق 
الدستور بحذافيره ومراعاة مشاكل جميع مكونات 
الش�عب العراقي وليس مكون واح�د بعينه«.وتابع 
أن�ه »ت�م التأكيد عل�ى منهجي�ة الحوار ك�ي تكون 
هن�اك خارطة طري�ق واضحة المعال�م لحل جميع 
المش�كالت ونأم�ل ان يعم�ل ه�ذا االجتم�اع عل�ى 

الوصول الى الحلول األنسب لهذا الوضع ».

برهم صالح: ال بديل للحوار.. 
واالجتامع مع الوطني كان ناجحًا
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نعيش في العراق وف�ي المنطقة العربية 
مش�كلة صناع�ة ال�رأي وهي من المش�اكل 
مول�دات  لطبيع�ة  والمس�تعصية  المزمن�ة 

الثقافة التي تتصل بالعقيدة.
والعقي�دة ل�م ت�درس عالمي�ا بس�ياقات 

موضوعية ومازالت رهن المصالح واألهواء.
ولك�ن ما غط�ى على ثغ�رات الثقافة في 
بع�ض جه�ات العال�م وأطرافه ه�و االبتعاد 
عن الجان�ب العقائدي وتجن�ب الغوص فيه, 
والدني�وي  الم�ادي  بالجانبي�ن  واالنش�غال 
والس�عي إلصالحه مما اكتس�ب رضا ظاهرا 
برغ�م وج�ود عي�وب كبي�رة وخطي�رة ظن 
البع�ض ب�ل األكثرية أنهم غي�ر معنيين بتلك 
الثغ�رات التي درجت ثقافة الس�لطة الزمنية 
أينم�ا وجدت على التغاضي عنها ولم تدخلها 
في حساباتها فربحت هدنة زمنية , ولم تربح 

الحاضر المؤجل وال المستقبل المنتظر.
وذلك لخس�ارتها مفهوم العقيدة ببوصلة 
الس�ماء التي ال يمكن معرفي�ا تجاوزها في 
إط�ار م�دركات العق�ل الت�ي تظ�ل حاضرة 
حضور الحياة في مرحلتيها – األولى والثانية 

– الدنيا – واآلخرة –.
وم�ن ه�ذا المنطل�ق والمفه�وم ال يمكن 
اإلنس�ان  وج�دان  ف�ي  “العقي�دة”  إلغ�اء 
وتفكي�ره, ولكن يمكن تحويرها وتش�ويهها 
وه�ذا ما حدث قديما ويح�دث اآلن, ومقولة: 
“اجع�ل اآلله�ة إله�ا واح�دا” ه�ي م�ن بناة 
العقول الت�ي طغى عليها التراك�م الوجودي 
المنش�غل بالحس المادي المنفعل بالظواهر 
وغي�ر الملتفت للبواطن التي تش�كل مركزية 
مرجعية ل�إدراكات العقلية التي تقرأ الكون 
قراءة ال تنفك عن اللقاء الوجودي عبر مفهوم 
: الضوء والظالم, ومفهوم السعادة والشقاء, 

والحياة والموت.
والذين رجعوا إلى ما ربط على قلوبهم من 
وضوح المش�هد الوجودي الزاخ�ر بالحيوية 
التي تش�تهيها مدركات العق�ول كان حالهم 

هك�ذا “وربطنا على قلوبه�م إذ قاموا فقالوا 
ربنا رب السموات واألرض لن ندعوا من دونه 

إلها لقد قلنا شططا “ – 14- الكهف .
ف�كان ال�رأي عن�د ه�ؤالء منس�جماً مع 
م�دركات العقل لذلك س�جلوا موقفا تاريخيا 
عقائدي�ا حقيقي�ا وصادقا, ودفع�وا ضريبة 

قاسية من جراء ثباتهم على رأيهم .
وم�ن الذين انتصروا لم�دركات العقل في 

صناعة الرأي كل من :
1- النبي الرس�ول ن�وح: “ونوحا إذ نادى 
م�ن قبل فاس�تجبنا ل�ه فنجين�اه وأهله من 

الكرب العظيم “ – 76- األنبياء -
2-  إبراهيم النبي الرسول مؤسس مناسك 
الح�ج :” ولقد آتين�ا إبراهيم رش�ده من قبل 

وكنا به عالمين “ – 51- األنبياء –
3-  النب�ي ل�وط :” ولوط�ا آتين�اه حكما 
وعلم�ا ونجيناه من القري�ة التي كانت تعمل 
الخبائث انهم كانوا قوم س�وء فاس�قين “ – 

74- األنبياء –
4-  موس�ى النب�ي الرس�ول “ وه�ل أتاك 
حدي�ث موس�ى “ – 9- طه- “ وأن�ا اخترتك 
فاس�تمع لما يوحى “ 13- طه – “ ولقد آتينا 
موس�ى الكت�اب من بع�د ما أهلكن�ا القرون 
األول�ى بصائ�ر للناس وه�دى ورحمة لعلهم 

يتذكرون “ -43- القصص -
5-  الس�حرة الذين آمنوا بالحق وأصبحوا 
من ضحاي�ا الرأي “ فألقى الس�حرة س�جدا 
قالوا آمنا برب هارون وموس�ى “ – 70- طه 

–
6-  داود وابنه س�ليمان وهما من األنبياء 
“ وداود وس�ليمان إذ يحكم�ان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 

“ – 78- األنبياء –
7-  بلقي�س ملك�ة س�بأ الت�ي انتص�رت 
لم�دركات العق�ل الس�ليم “ رب إن�ي ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 

“ -44- النمل –

8-  النبي محمد خاتم األنبياء والمرسلين 
مؤس�س مش�روع الرأي النهائي “ قل يا أيها 
الكاف�رون * ال اعبد ما تعبدون * لكم دينكم 
ولي دين * -1- 2- 6- الكافرون – “ لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى “ – 18- النجم – “ لتنذر 
قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون “ – 6- يس 
– “ وال�ذي أوحينا إليك م�ن الكتاب هو الحق 
مصدق�ا لما بي�ن يديه إن الله بعب�اده لخبير 
بصي�ر “ – 31- فاط�ر – “ قل إنم�ا أعظكم 
بواح�دة أن تقوم�وا لل�ه مثن�ى وف�رادى ثم 
تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إال نذير 

لكم بين يدي عذاب شديد “ – 46- سبا-  
ومن هنا أصبح الرأي مبنيا على المالحظة 
والتجربة التي تشكل مفردة مهمة تستقبلها 
المدركات العقلية فتضعها في البناء الفكري 
ليتكام�ل مش�روع صناعة ال�رأي آخذا بنظر 
االعتبار كل العوامل التي تس�هم في تش�كيل 

المش�هد المرئي والمحس�وس والمدرك .
إن اإلس�قاطات التي تس�ربت إلى عملية 

صناعة الرأي من خالل كل من :-
1-  ع�دم اعتم�اد الص�دق واإلخالص في 

الرؤية
2- تغليب المصالح الشخصية والفئوية

3-  االبتع�اد ع�ن قواع�د البره�ان ف�ي 
اس�تخالص المعرف�ة والميل إلى المش�اغبة 
والجدل مع تغليب الخطابة المس�هبة بالشك 

والريبة
4-  التهرب من أصل العقيدة ومرجعيتها 
ذات الحض�ور الكوني المق�در لله بمفهوم “ 

ذلك الدين القيم “
ونتيجة له�ذا الخلل البني�وي الذي أصاب 
صناعة الرأي وجدنا التشويش الحاصل على 

ذهنية الجمهور في المفاهيم التالية :-
1-  مفهوم الدين والدولة

2-  مفهوم الدين والسياسة
3-  مفهوم المرأة والرجل

4-  مفهوم الحقوق والحريات

5-  مفهوم الفن واإلبداع
6- مفهوم الرياضة والكماالت الجسدية

7-  مفهوم اللذة والمتعة 
ومن هذا االلتباس ف�ي المفاهيم الكبرى 

تمدد االلتباس والتشويش إلى كل من :-
1-  الوطنية والخيانة
2-  الوطنية والقومية

الفدرالي�ة والكونفدرالي�ة والوح�دة    -3
والسيادة

4-  المقاومة والممانعة
5-  الثورة والتغيير واإلصالح

6-  الجهاد واإلرهاب
7-  الصديق والعدو

ومن جراء ذلك التشويش أصبحنا ال نفرق 
بي�ن الصديق والع�دو وهو خالص�ة التدمير 
المتعمد لمش�روع صناعة الرأي, ولذلك نجد 
االنقس�ام في البرلمان والحكومة واألحزاب , 
بينما ال نجد هذا االنقسام في صفوف القاعدة 
الش�عبية المغيبة, ومن هن�ا نجد التفجيرات 
اإلرهابية تجتاح العراق والمنطقة مصحوبة 
بخط�أ التبري�رات, ونجد الفش�ل السياس�ي 
مصحوبا بانقس�ام الرأي مثلما نجد الفساد 
يج�د فرصته بس�وء الرأي الذي جع�ل الدولة 

يتيمة من الرعاية العقلية .

مشكلة الرأي يف املنطقة »العراق مثاالً«

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

إضـاءات

راديوهـات قديمـة تروي تـاريـخ العـراق يف الصـراع
بيـن هـتلـر وامللكـيـة 

    بغداد/ أ.ف.ب

يس�تذكر حمي�د ن�ادر محم�د كيف 
اغ�رم بالرادي�و عندم�ا ش�اهده للم�رة 
االولى في مقهى ش�عبي قب�ل اكثر من 
60 عام�ا جمع خاللها آالف الراديوهات 
وماليين قطع الغي�ار في مخزنه الواقع 
ف�ي منطقة المي�دان التاريخية وس�ط 

بغداد.
ويق�ول محم�د )72 عام�ا( لوكالة 

فران�س ب�رس وه�و يتفقد من 
الس�ميكة  نظارات�ه  خل�ف 
الراديوه�ات وقطع  عش�رات 
الغي�ار المحيطة به في غرفة 
منتص�ف  ف�ي  ان�ه  صغي�رة 
االربعينات “رافقت والدي الى 
مقه�ى حي�ث ج�اءوا براديو 

كبير”.
ويضي�ف “ب�دأ الناس يس�ألون عن 
كيفي�ة عم�ل الراديو، فق�ال احدهم ان 
ش�يطانا يمك�ث داخل�ه، وق�ال اخر ان 
رجال صغي�را فيه، وعندما س�ألت كيف 
يمك�ن ان يكون ش�يطانا ويقرأ القران، 
قيل ل�ي ان الش�يطان يتلون ويتجس�د 

بحسب ما يريد”.
ويتاب�ع محم�د بابتس�امة عريضة 
تب�دل مالم�ح وجه�ه الجدي�ة “هك�ذا 
كان�ت عقلي�ة الن�اس الس�ذج ف�ي تلك 
الفترة، وهكذا أحبب�ت الراديو”. وتحتل 
الت�ي يكس�وها  القديم�ة  الراديوه�ات 
الغبار معظم ارجاء “المستشفى”، كما 

يطلق عليها صاحبها.
ففي المبنى القديم المؤلف من ثالث 
طبق�ات والواقع في نهاية ش�ارع تباع 
فيه انواع مختلفة من االنتيكات، تتوزع 
الراديوهات على طول الدرج المؤدي الى 
الطابق االول ثم تتمدد على كل مس�احة 
غرف الشقة الصغيرة تاركة ممرا ضيقا 

للعابرين بينها.

وينس�حب ه�ذا االم�ر عل�ى غ�رف 
تت�وزع  حي�ث  االخري�ن  الطابقي�ن 
الراديوهات الكبيرة والصغيرة، الخشبية 
والحديدية، البنية او المصبوغة باالحمر 

واالصفر واالخضر واالزرق.
تصلي�ح  مهن�ة  محم�د  وتعل�م 
الراديوه�ات القديم�ة وبيعها في معهد 
“وايرل�س وورل�د” البريطاني في بغداد 
ايام العهد الملكي واتقنها بالممارس�ة 
لدى ش�خص يدع�ى عباس باب�ان كان 

يعمل برفقة مهندس الماني.
ويقول “دخلت اولى الراديوهات الى 
السفارات ثم اصبحت تباع انما برخصة 
والش�خاص معينين حي�ث انه في فترة 
الحرب العالمي�ة الثاني�ة كان )ادولف( 
هتل�ر يوجه نداءات ال�ى العراقيين تندد 

بالحكم الملكي الموالي لبريطانيا”.
ويوض�ح، بحس�ب م�ا قيل ل�ه، ان 
هتلر كان يقول في بياناته “ايها العرب 
جردوا س�يوفكم واركبوا خيولكم ونحن 

والله معكم”.
وكانت الراديوهات تأتي من الواليات 
المتح�دة وبريطاني�ا وفرنس�ا، وايض�ا 
هولن�دا “الت�ي ارس�لت رادي�و فيليبس 
وهو كان االكثر شيوعا حيث ان شركته 
يهودي�ة ومس�تورديه في الع�راق يهود 

ويبيعونه على اقساط لمن يرغب”.
ويش�ير محمد وه�و أب لثالثة اوالد 
ال�ى ان الراديوهات انتش�رت الحقا في 
المقاهي انما بش�روط “حي�ث انه كان 

يتوجب على المقهى ان يبث آيات قرآنية 
ف�ي الصب�اح وان ينتق�ل بعد ذل�ك الى 
اذاع�ة لندن لمتابعة االخبار السياس�ية 
والترفيهية”، علم�ا ان بعض العراقيين 
“كانوا يس�تمعون س�را ال�ى اذاعة تبث 

من المانيا”.
“ف�ي  ان�ه  ويضي�ف 
هن�اك  كان  مقه�ى  كل 
ايض�ا ش�خص يجلس الى 
جان�ب الرادي�و، ومهمت�ه 
الت�ي يتلقى راتبا ش�هريا 
بفضلها ان يضع اسطوانة 
وان  واالخ�ر  الحي�ن  بي�ن 

يستبدلها حين تنتهي”.
ويق�ول محم�د ال�ذي 

يملك مخزنه منذ الستينيات ان العراقيين 
كان�وا “مولعي�ن بالرادي�و، وحت�ى من 
ل�م يكن يملك الم�ال كان يبيع حاجيات 
لشراء واحد، والسؤال الدائم هو كيف ان 
هذه العلبة تصدر الصوت وتجمع العالم 

كله فيها”.
وي�روي انه “ف�ي احد االي�ام اتصل 
بي ش�خص وطلب من�ي ان احضر الى 
من�زل رئيس الوزراء الس�ابق نور الدين 
محم�ود )1952-1953( حي�ث ان كان 
عندهم رادي�و وتعطل فجاة فطلب مني 

ان اصلحه”.
ويتاب�ع “راي�ت راديو غ�رام طويل، 
وعندم�ا ب�دأت عمل�ي وج�دت ان هناك 
جه�ازا كيميائيا محترق�ا، وهذا الجهاز 

يس�بب رائح�ة كريه�ة عندم�ا يحترق، 
ولذا س�الت رئي�س الوزراء: باش�ا، هل 
كانت هناك رائح�ة كريهة عندما تعطل 

الراديو؟”.
ويضيف “نظر الى الباش�ا بتعجب، 
وقال ل�ي انه خ�الل االجتماع انتش�رت 
رائحة كريهة فبدا الوزراء يش�كون في 
مصدرها، ث�م اتصل بكل ال�وزراء وقال 
له�م: لقد عث�رت عل�ى الحرام�ي الذي 

تس�بب بالرائحة الكريهة، انه 
الراديو”.

وتع�رف الس�يد حمي�د كم�ا يطلق 
عليه زبائنه على ش�خصيات سياس�ية 
واجتماعي�ة وثقافية بفض�ل عمله في 
ه�ذا المجال، وايضا على ناس بس�طاء 
م�ن عمال وحمالين، بحس�ب ما يقول، 
مش�يرا الى انه قام بتدري�ب العديد من 

االشخاص على اتقان هذه المهنة.
وعل�ى بعد نح�و خمس�ين متر من 
مبن�ى محم�د، ينش�غل كري�م العقيدي 
)56 عام�ا( بتصلي�ح اح�د الراديوهات 
الت�ي تفترش ارض وزوايا ش�قة مؤلفة 
م�ن اربع غ�رف تت�وزع عل�ى جدرانها 

رسومات ألشخاص وأماكن.
ويق�ول العقيدي وهو تلميذ الس�يد 
حميد “انا خريج كلي�ة الفنون الجميلة 
قسم الرسم، لكنني وجدت هواية موازية 
ف�ي الثمانين�ات وه�ي هواي�ة تصليح 
وترميم الراديوهات التي تمثل بالنس�بة 

لي نافذة نحو االصالة الحقيقية”.
ويضي�ف فيما تتصاعد الموس�يقى 
م�ن رادي�و كبي�ر عل�ى ش�كل طاول�ة 
مربع�ة “اصل�ح الراديوه�ات الت�ي قد 
تعود اعمارها الى ثمانين سنة وتتراوح 
اس�عارها بي�ن 100 دوالر و1200 دوالر 

للراديو الواحد”.
ويتاب�ع العقي�دي ال�ذي يعم�ل في 
ش�قته منذ 20 س�نة “هذه الراديوهات 

تحكي تاريخ العراق”.
وبالنس�بة ال�ى الس�يد حمي�د، فان 
الرادي�و بات “جزءا من حياتي. هذا علم 
حقيق�ي قدم خدم�ة كبي�رة للناس وال 

يزال”.
ويضي�ف وه�و يتح�دث بفخ�ر عن 
امتالك�ه بين ثالث�ة واربع�ة االف راديو 
واربعة ماليين قطعة غيار “سأبقى على 
ه�ذه المهنة حتى آخر ي�وم في حياتي. 
ل�دي م�واد احتياطي�ة تكفيني لعش�رة 
اع�وام، وطالما ان الراديو حي، فانا حي 

ايضا”.

   بغداد/ المستقبل العراقي

وافق القض�اء الكندي على ترحيل 
المواط�ن الكندي س�يف الدي�ن طاهر 
شريف المطلوب لدى الواليات المتحدة 
لالشتباه بمشاركته في تدبير اعتداءين 
انتحاريي�ن ف�ي الع�راق أدى أحدهم�ا 
إلى مقتل خمس�ة جنود أميركيين في 
عام 2009. وأف�ادت قناة CBC العامة 

أن القاض�ي آدم غيرم�ان من محكمة 
إدمونت�ون بمقاطعة البرتا غربي كندا، 
أوض�ح أن الدالئل الت�ي جمعها مكتب 
التحقيق الفدرالي األميركي والش�رطة 
الفدرالي�ة ف�ي كندا تش�ير بق�وة إلى 
مؤامرة ترمي إلى تنفيذ اغتيال. وتسعى 
الواليات المتحدة إلى مقاضاة ش�ريف 
البال�غ من العمر 40 عاما، وهو عراقي 

كردي هاجر إلى كندا عام 1993.

كندا ترحل متورطًا يف اعتداءين 
انتحاريني يف العراق

اعتقال المتورطين بقتل »عبير«

آالف  واربعة  ثالثة  بني  ما  يمتلك  • محيد 
راديو واربعة ماليني قطعة غيار

حممود: الدين  • نور 
 عثـرت علــى احلـرامـي ذي الرائحـة 

الكرهيـة، انـه الراديـو

دوالر   100 بني  اسعــارها  وترتاوح  سنة  ثامنني  اىل  اعامرها  • تعود 
و1200 دوالر للراديو الواحد

ومستورديه  هيودية  رشكته  حيث  شيوعا  االكثر  كان  فيليبس  • راديو 
اليهود العراقيني يبيعونه عىل اقساط ملن يرغب

بياناته يف  حيرض  كان  • هتلر 
 »اهيا العرب جردوا سيوفكم واركبوا 

خيولكم ونحن واهلل معكم«

     البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن مدير عام شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي عن صدور حكم اإلعدام 
شنقا حتى الموت أمس بحق المتهم أكرم حامد الذي قام باختطاف واغتصاب 
وقت�ل الطفل�ة بنين ذات األربع س�نوات في قضاء الزبير أواخر ش�هر رمضان 
الماضي.وقال رئيس اللجنة األمنية في المجلس المحلي للقضاء مهدي ريكان 
أن »القوات األمنية عثرت على جثة فتاة عمرها خمس س�نوات داخل حسينية 
مهجورة تقع في حي الس�كك ضمن ناحية الش�عيبة التابع�ة لقضاء الزبير«.

وأض�اف أن »الطفلة »بنين« فق�دت قبل يوم من العثور على جثتها في ظروف 
غامض�ة عندما كانت تحضر م�ع أهلها القادمين م�ن محافظة ذي قار حفل 
زف�اف ألحد أقاربهم في البصرة«. وأعلنت األجه�زة األمنية بعد يوم من العثور 
على جثتها القبض على 8 أشخاص اعترفوا باغتصابها وقتلها.فيما أكد مصدر 
أمن�ي في مدينة الناصرية، اعتقال اثنين من المتهمين بقتل الطفلة عبير التي 
 SWAT تسكن منطقة الشعيبة شمال البصرة. وقال المصدر إن قوة من سرية
الخاصة، تمكنت وفقا لمعلمات استخبارية، من اعتقال المتهم »أ . ع« والمتهم 
»ك . ع«، في احدى القرى الواقعة إلى الشمال من مدينة الناصرية. وأضاف أن 
المعتقلين مطلوبان لش�رطة محافظة البصرة التهامهم�ا بقتل الطفلة عبير 
ذات الخمس س�نوات، التي تسكن مدينة الش�عيبة شمالي البصرة، مشيراً الى 

إحالة المتهمين للجهات التحقيقية المختصة، تمهيداً لمحاكمتهم.

الشنق ملغتصب وقاتل الطفلة »بنني«



عربية ودولية5
www.almustakbalpaper.net

 العدد )  371  (  الثالثاء  23  تشرين االول  2012

     المستقبل العراقي/ وكاالت

نف�ى الرجل الثاني ف�ي القاعدة في 
اليمن، الس�عودي س�عيد علي الشهري 
مقتله بأيدي الجيش اليمني في شرقي 
الب�اد، في تس�جيل فيدي�و بثته مواقع 
بعن�وان  رس�الة  االنترنت.وف�ي  عل�ى 
“أحداث وعب�ر” مدتها 11 دقيقة وبثها 
تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، 
اتهم الشهري السلطات اليمنية بالكذب 
في نب�أ مقتل�ه لتغطية مقت�ل مدنيين 
بقصف لطائرة أميركية. وقال الشهري 
ف�ي  االزدي  س�فيان  بأب�ي  الملق�ب 
التس�جيل أن “ما ورد م�ن خبر مقتلي 
ف�ي جزي�رة الع�رب إنم�ا هو إش�اعة 
لتغطية قت�ل المس�لمين األبرياء العزل 
ف�ي اليمن الذين قتلوا بقصف الطائرات 
ب�دون طيار األميركية في ش�رق اليمن 
وغربها”.وأضاف ان “الحكومة اليمنية 
لم تكف ه�ي عن تبني قتل المس�لمين 
العزل في البيض�اء بدال من أميركا لكن 
عندم�ا رأت أن الش�عب لم تنط�ِل عليه 
ه�ذه الكذبة ج�اءوا بكذب�ة أخرى لكي 
يضيِّع�وا القضي�ة وه�ي مقتل س�عيد 
الش�هر، وكأن قتل أمي�ركا للمجاهدين 
هو نصر لإلس�ام والمس�لمين”.وتابع 
الشهري “عندما ثار المسلمون على قتل 

المستضعفين في حضرموت والبيضاء 
من أطفال ونس�اء أش�اعوا خبر مقتلي 
حت�ى يغط�وا جرائمه�م على ش�عوبنا 
المس�لمة، وه�ذا ه�و دأب الحكوم�ات 
العميل�ة م�ع أس�يادها”.وكانت وزارة 
الدف�اع اليمنية ق�د أعلنت في العاش�ر 
م�ن أيل�ول/ س�بتمبر مقتل الش�هري 
ف�ي “عملي�ة نوعي�ة” للجي�ش اليمني 
ف�ي وادي حضرم�وت، وه�ي منطق�ة 
صحراوية تقع على مس�افة نحو 200 
كيلومت�ر غ�رب مدين�ة س�يؤون. لكن 
تنظيم القاعدة لم يؤكد حتى اآلن مقتل 
الش�هري الملقب بأبي س�فيان االزدي. 
لك�ن وزي�ر الداخلي�ة الس�عودي األمير 
احمد بن عبد العزيز صرح بعد يومين أن 
مقتل سعيد الشهري ما زال غير مؤكد. 
الشهري معتقل س�ابق في غوانتانامو 
س�لم إل�ى الس�لطات الس�عودية ف�ي 
2007. وقد خض�ع لبرنامج المناصحة 
الذي تطبقه الري�اض على رعاياها بعد 
عودتهم من المعتقل األميركي لكنه فر 
لانضم�ام مجددا إلى صف�وف القاعدة 
ف�ي اليمن، وهو نائب ناصر الوحيش�ي 
زعي�م قاع�دة الجه����اد ف�ي جزيرة 
العرب الناجم عن دمج الفرع������ين 
اليم��ن�ي والس�عودي للقاع�دة مطلع 

2009، والمتحصن في اليمن.

     المستقبل العراقي/ متابعة

س�قط عش�رات المصابي�ن ف�ي االحتجاج�ات التي 
 الأح�د ف�ي الكوي�ت ف�ي مواجه�ة الحكوم�ةت�علدنا 
يبط ردصم لا�قو .ةقوب�سم ريغ اهنأب ت�فصو ي�تلاو 
ا�باصم 29 هد�حو لبقت�سا ير�يمألا ىف�شتسملا نأ 
اهنأب ءالؤ�ه ةباصإ ردصملا ف�صوو .تارهاظتلا ءار�ج 
لي�سملا زاغلا قا�شنتسا نع اهمظعم جتنو “ة�فيفخ” 
اهلمعت�سي يتلا عورد�لاو تاوارهلاب بر�ضلاو عو�مدلل 
نم رثكأ نم دحاو وه يريمألا ىف�شتسملاو.نمألا لاجر 
نيباصملا فاعسإلا تاراي�س هيلإ لقنت تناك ىف�شتسم 
دادعأ ة�ضراعملا ي�ف ردا�صم ترد�قو.تارهاظتلا ي�ف 
ريغ مقر و�هو افلأ ني�سمخ نع ديزي امب ن�يرهاظتملا 
ةثاث اهناك�س ددع غلبي يتلا تيوكلا خيرات يف قوب�سم 
.نينطاوملا ن�م فلأ ةئمو نو�يلم مهنم ةم�سن ن�ييام 
الإ يبرعلا عيبرلا تاجوم نم تجن دق تيوكلا نأ م�غربو 
ةمألا سلجمو ةموكحلا نيب ةقاعلا ىلع نميه رتوتلا نأ 
ةيضاملا ةليلقلا ما�يألا لاخ هتدح تديازتو روه�ش ذنم 
رباجلا دمحألا حا�بص خي�شلا تيوكلا ريمأ نلعأ نأ د�عب 
رئاودلا ما�ظن ل�يدعتب يريمأ مو�سرم راد�صإ حا�بصلا 

.ةلبقملا تاباختنالا اهل اقبط يرجتس يتلا ةيباختنالا
واعتبرت المعارضة في بيان أصدرته السبت الماضي 
عقب اجتماعها في ديوان رئيس مجلس األمة السابق أحمد 
السعدون وهو أحد أقطاب المعارضة أن محاولة السلطة 
تعدي�ل الدوائر االنتخابية “انقاب جديد على الدس�تور”. 
ودعت الش�عب الكويتي لمقاطع�ة االنتخابات والتظاهر 
الس�لمي. وتقول ش�خصيات معارضة إن الحكومة تريد 
أن تتجن�ب تكرار تجربة انتخابات ش�باط الماضي والتي 
أس�فرت عن فوز غالبي�ة معارضة في البرلم�ان قبل أن 
تقضي المحكمة الدس�تورية بحله وإعادة برلمان 2009 
الموالي للحكومة ألس�باب إجرائية.وقال المنس�ق العام 
للجبهة الوطنية لحماية الدس�تور أحم�د الديين إن أعداد 
المتظاهرين “بثقة كاملة ال يقلون إطاقا عن خمس�ين 
ألفا”.وش�ملت التظاهرات عددا م�ن األماكن كان أكبرها 
التجمع عند أبراج الكويت الشهيرة على الخليج مباشرة، 
إضافة إل�ى منطقة برج التحري�ر ومنطقة البورصة في 
مواجه�ة قصر الس�يف وهو مقر الحكوم�ة وأمام قصر 
العدل ال�ذي يمثل مجمع المحاكم الكويتية وفي س�احة 
اإلرادة في مواجهة مجلس األمة “البرلمان”. وقال محمد 
الدالل النائب الس�ابق عن الحركة الدس�تورية اإلسامية 
“اإلخوان المسلمون” إن العدد وصل إلى خمسين ألفا في 

منطقة األبراج وحدها “وال علم لدي بالمناطق األخرى”.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة وللمرسوم 
الذي قلص عدد المرش�حين الذي�ن ينبغي على كل ناخب 
اختياره�م من أربعة إلى مرش�ح واحد فق�ط. ومن هذه 
الشعارات “المرس�وم باطل باطل” “ولن نسمح لك” في 
تحد واضح للس�لطة. وقال بي�ان أصدرته وزارة الداخلية 
ف�ي وقت متأخر من ليل األحد إن ع�ددا من المتجمهرين 
خالفوا التعليمات و”تعمدوا الخروج بمس�يرات ش�ملت 
المناط�ق التجارية وس�ط العاصمة وبالق�رب من أبراج 
الكوي�ت بش�ارع الخلي�ج العرب�ي، األم�ر ال�ذي أدى إلى 
تعطي�ل حرك�ة الس�ير والم�رور والمصال�ح التجاري�ة 
والحيوية والوصول إلى المستشفيات ورشق رجال األمن 
بالحجارة وغيرها مم�ا أدى الى إتاف عدد من المركبات 
األمنية وإصابة احد عش�ر رجا من رجال الش�رطة نقل 
عدد منهم للمستش�فيات لتلقي الع�اج”. وأضاف البيان 
أن أجهزة األمن اضطرت “وبدعم من الحرس الوطني إلى 
التعامل الفوري والمباش�ر مع هذه التجاوزات الصريحة 
والخ�رق العلني للقانون حيث تم ضب�ط عدد من مثيري 
الش�غب والعنف وإحالتهم مباش�رة إلى جه�ة التحقيق 
المختص�ة”. وذكر البيان أن وزارة الداخلية “لن تس�مح 
مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت األسباب والدواعي 
مناش�دة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي س�تتعامل 
معه�ا أجهزة األم�ن المعنية بكل الحزم والش�دة”. وقدر 
الديين عدد المعتقلين المعروفين بخمس�ة عشر معتقا 
عل�ى األقل منهم ثاثة في مخف�ر الصالحية والباقي في 
مخفر شرق ومن أبرز هؤالء النائب اإلسامي السابق وليد 
الطبطبائي والصحفي والناشط السياسي اليساري أنور 
الفكر.وقال الديين “إنها معركة سياسية طويلة.. الشعب 
عب�ر عن إرادة الرفض لانقاب على الدس�تور.. المعركة 
طويلة والناس أبدت اس�تعدادا كافي�ا.. حملة االعتقاالت 
تتس�ع والمواجهات تتس�ع”. وقال أحمد المطيري وهو 
طالب ش�اب ش�ارك في التظاهرات ويبلغ عمره 16 سنة 
“أش�ارك في التظاه�رات ألن هذه هي الوس�يلة الوحيدة 
للمش�اركة في القرار.. وهو ما كفله لي الدس�تور.. إنها 
مظاهرة سلمية.. في كل دول العالم يسمح بالتظاهرات 
الس�لمية.. لم�اذا تعاملنا ق�وات األم�ن هكذا”.وقال فهد 
المطيري “17 عاما” � وهو قريب ألحمد � وكانا يسيران 
جنبا إلى جنب إن جميع أعمامه ش�اركوا في التظاهرات 
بهدف إس�قاط المرس�وم وإعادة النظ�ام االنتخابي كما 
كان، ع�ادا أن “الس�لطة تعم�ل لصالحه�ا وليس لصالح 

الشعب”.

المحتجون يمألون الشوارع.. والشرطة تفّرقهم

     المستقبل العراقي/ وكاالت

منع�ت الش�رطة الكورية الجنوبية نش�طاء 
من إرس�ال منش�ورات دعائية عب�ر الحدود بعد 
تهديد كوريا الش�مالية بعمل عس�كري. وكانت 
مجموع�ة من المنش�قين الكوريين الش�ماليين 
الذي�ن يعيش�ون حالي�ا ف�ي الجن�وب يعتزمون 
إط�اق مناطيد تحم�ل المنش�ورات بالقرب من 
مدينة باجو الحدودية. وهددت كوريا الش�مالية 

الجمع�ة بإط�اق ن�ار عل�ى األراض�ي الكوري�ة 
الجنوبي�ة في ح�ال مض�ى النش�طاء قدما في 
إط�اق المنش�ورات. وأغلق�ت الش�رطة موق�ع 
اإلطاق المزمع في وقت مبكر من أمس. ونقلت 
وكالة فرانس برس عن مس�ؤول في الشرطة لم 
تسمه قوله “س�يظل الموقع مغلقا حتى يتخلى 

النشطاء عن خطتهم”.
وأضاف “إنه ألس�باب أمنية.. منع النش�طاء 
م�ن دخ�ول الموق�ع ول�ن يتمكن�وا م�ن إطاق 

المناطيد من المجمع”. وقبيل هذا الحدث، دخل 
الجيش الك�وري الجنوبي في حالة تأهب عالية، 
وص�درت نصائح لمئ�ات الس�كان القريبين من 

الحدود بمغادرة مناطقهم.
وكانت مجموعة النش�طاء تعتزم نشر مئات 
اآلالف م�ن المنش�ورات بالق�رب م�ن المنطقة 
منزوعة الس�اح بين الكوريتين. وكان نش�طاء 
أرس�لوا منش�ورات في عدة مناس�بات سابقة، 
ونددت بيونغيان�غ بهذه الخطوة، لكن من النادر 

ص�دور تهديدات محددة.وقال الجيش الش�مالي 
في بي�ان بثته وكال�ة األنباء الكورية الش�مالية 
المركزية الرس�مية إنه “في اللحظ�ة التي نعثر 
فيها على منشورات، سنشن هجوما عسكريا با 
رحمة عل�ى الجبهة الغربية دون إنذار”. وأوضح 
البي�ان أن “المنطقة المحيطة بباجو س�تصبح 
هدف�ا إلط�اق نار مباش�ر م�ن جيش الش�عب 
الكوري”. وندد أحد المنشقين ويدعى باك سانغ 
- هاك بقرار منع إطاق المنشورات ووصفه بأنه 
“سخيف”. لكن وزارة الوحدة الكورية الجنوبية 
دع�ت كا الجانبي�ن إل�ى ضب�ط النف�س. وقال 
متحدث باس�م الوزارة في تصريح نقلته فرانس 
ب�رس “إننا ندع�و الش�مال لوق�ف التهديدات.. 
وطالبنا باستمرار المجموعات المدنية باالمتناع 
عن مث�ل هذه األح�داث “الدعائي�ة” بالنظر إلى 
العاق�ات بي�ن الكوريتين”.وظل�ت ح�دة التوتر 
مرتفع�ة بين الجانبين منذ إغراق س�فينة تابعة 
للبحرية الكورية الجنوبي�ة في آذار 2010، التي 
ألقت سول بالائمة فيه على بيونغيانغ، وقصف 
جزي�رة يونبيونغ بع�د ذلك بثمانية أش�هر. لكن 
كوريا الشمالية لم تطلق نيرانها على البر الرئيس 
للجنوب منذ الحرب الكورية. ويقول مراس�ل بي 
بي س�ي في س�ول كيفين كيم أن حدود البلدين 
تش�هد أكبر مظاهر تس�لح في العالم، ويخشى 
كثيرون من أن أية ش�رارة صغيرة قد تتسبب في 
وضع أكثر خط�ورة بكثير. ويأتي ه�ذا التحذير 
بع�د يوم من زيارة الرئي�س الكوري الجنوبي لي 
ميونغ - باك للجزيرة الحدودية للمرة األولى منذ 

القصف الذي وقع في تشرين ثاني عام 2010.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أم�س  اللبنان�ي  الجي�ش  قي�ادة  أعلن�ت 
تمس�كها ب�”قم�ع اإلخ�ال باألم�ن وحف�ظ 
الس�لم األهل�ي”، في وق�ت تش�هد العاصمة 
مواجهات بين الجيش ومسلحين على خلفية 
مقتل مسؤول امني كبير في انفجار الجمعة. 
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش أن القيادة 
“تؤك�د تمس�كها بدوره�ا ف�ي قم�ع اإلخال 
باألم�ن وفي حف�ظ الس�لم األهلي”، مش�يرا 
إلى أن “التطورات التي حصلت في الس�اعات 
األخيرة أثبتت با ش�ك أن الوطن يمر بلحظات 
مصيرية حرجة، وان نسبة االحتقان في بعض 
المناطق ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة”.

وقط�ع مس�لحون أم�س طرق�ا ف�ي منطقة 
الطري�ق الجديدة في غ�رب بي�روت التي تعّد 
معقا لزعيم المعارضة السني سعد الحريري 
ومحيطه�ا، بحس�ب م�ا أف�اد ش�هود عيان.

واس�تمرت االش�تباكات بتقطع بين منطقتي 

جبل محسن ذات الغالبية العلوية وباب التبانة 
ذات الغالبية السنية في مدينة طرابلس كبرى 
مدن الش�مال اللبناني، ما تسبب بمقتل ثاثة 
أش�خاص وإصابة ثمانية آخرين. وقال شاهد 
عيان في بيروت أن رجاال مس�لحين يقدمون 
أنفس�هم كأنص�ار لتيار المس�تقبل يقطعون 
الط�رق باإلط�ارات وحاوي�ات النفاي�ات في 
مناطق قصقص والك�وال وكورنيش المزرعة 

القريبة من الطريق الجديدة.
ووضع المس�لحون الذين غط�ى بعضهم 
وجه�ه بأقنع�ة س�ود او زيتي�ة الل�ون أيضا 
عوائ�ق وحج�ارة ف�ي ط�رق فرعي�ة، وه�م 
يمنعون السيارات من المرور.وقال احدهم ان 
“معادلة الطريق الجديدة تغيرت. لن نقبل بعد 
اآلن بان نبقى مهمش�ين”، مشيرين إلى أنهم 
سيجتمعون مع مسؤولين في تيار المستقبل 
الذي يرأسه الحريري للبحث في الوضع. وعلى 
مقربة من المكان الذي يقطع فيه المسلحون 
الطري�ق في منطق�ة الكوال، ش�وهدت آليات 

للجيش اللبناني مع عناصرها.وكان الجيش قد 
نفذ عملية ضد مسلحين في الطريق الجديدة، 
بحس�ب ما أف�اد مصدر امني. وس�معت على 
مدى أكثر من س�اعة طلقات نارية كثيفة من 
أس�لحة رشاش�ة وقذائف صاروخية لم يعرف 
تماما ما إذا كانت بين مجموعات مس�لحة أو 
نتيج�ة تدخل الجيش ال�ذي تمكن من “ضبط 
الوض�ع” أخي�را. وذك�رت الوكال�ة الوطني�ة 
لإلعام الرس�مية ان ح�وادث الطريق الجديدة 
ليا تس�ببت بإصابة ستة أش�خاص بجروح، 
اربعة لبنانيين وفلس�طيني وس�وري.وأوضح 
المصدر األمني ان الظهور المسلح والحوادث 
االمني�ة المتفرق�ة التي حصل�ت صباح أمس 
االثنين وليل األحد ناتجة عن “ردود فعل تقوم 
بها مجموعات تحظى بغطاء سياسي معين” 
بعد مقت�ل رئيس ف�رع المعلوم�ات في قوى 
األمن الداخلي اللواء وسام الحسن في انفجار 
س�يارة مفخخة في بي�روت الجمعة. وتحول 
تشييع الحس�ن في وسط بيروت إلى تظاهرة 

ش�عبية حاش�دة طالبت بإس�قاط الحكومة 
الت�ي تضم أكثري�ة من ح�زب الل�ه وحلفائه 
المتحالفين مع دمشق. وبعد انتهاء التشييع، 
هاجم عش�رات م�ن المتظاهري�ن الغاضبين 
مقر رئاس�ة الحكوم�ة القري�ب وتصدت لهم 

قوات االمن التي جرح 15 عنصرا منها بحجارة 
وقط�ع خش�بية ألقيت عليها. وإث�ر ذلك وجه 
س�عد الحريري ن�داء الى أنصاره لانس�حاب 
م�ن الش�وارع. وق�ال “ه�ذا أم�ر مرفوض”. 
وأضاف “أطلب م�ن جميع المناصرين فك اي 

اعتصام وأية حركة في الش�ارع والذهاب إلى 
منازله�م. نحن لس�نا طالبي عنف بل س�ام. 
نري�د أن تس�قط الحكومة بطريقة س�لمية. 
أطالب كل المناصرين والموجودين في الطرق 
باالنسحاب”.وفي الش�مال، استمر منذ األحد 
تب�ادل إطاق النار بتقط�ع بين منطقتي جبل 
محس�ن وب�اب التبانة، ما تس�بب قبل الظهر 
بمقت�ل ام�رأة وإصابة فت�اة ف�ي الرابعة من 
عمره�ا بج�روح خطي�رة في جبل محس�ن. 
وكانت االش�تباكات اندلعت ليا واس�تخدمت 
والق����ذائ�ف  الرشاش�ة  األس�لحة  فيه�ا 
بمقت�ل ش�خصين  م�ا تس�بب  الصاروخي�ة 
وإصابة س�بعة آخري�ن بج�روح. ويرفع ذلك 
حصيل�ة الضحايا من�ذ األحد إل�ى أربعة قتلى 
بينهم فتاة في التاس�عة و27 جريحا، بحسب 
مص�در امني.وق�ال ش�اهد أن الجيش س�يَّر 
أمس دوريات في وس�ط طرابلس في شوارع 
المدين�ة الت�ي ش�هدت األحد ظهورا مس�لحا 

كثيفا وإطاق نار.

حدودهما تشهدان تسلحًا غير مسبوق

ميليشيات سعد الحريري تفلت لجام »الطائفية«

بعدما أعلنت اليمن تصفيته

الرجل الثاين يف »القاعدة«: خرب مقتيل منشــورات هتــّدد الكــوريتــيــن بحــرب شعـواء !!
إشاعة لتغطية قتل املسلمني األبرياء

الكويتيون »لن يسمحوا« لألمري بانقالب جديد عىل الدستور

اجليـش اللبنـاين يراقب بحـذر.. ويـدعـو السيـاسيــني إىل التهـدئة



اخبار ومتابعات6
www.almustakbalpaper.net

نفذت حملة واسعة لتنظيف خطوط وشبكات مياه الصرف الصحي واألمطار

 العدد )  371  (  الثالثاء  23  تشرين االول  2012

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة البيئ�ة عزمه�ا على 
وض�ع خطوات جديدة بالتنس�يق مع 
وزارة النفط والدوائ�ر البلدية تفرض 
على محطات تعبئة الوقود الحكومية 
واالهلي�ة تش�جير محي�ط المحط�ة 
باألش�جار والثيل االخض�ر واالهتمام 
بنظافة المحطة وعدم تجميع الوقود 
فيها وكتاب�ة الش�عارات البيئية على 
الج�دران بع�د طالئه�ا م�ع االهتمام 
بمداخل تلك المحطات لتنقية األجواء 
المحيط�ة به�ا. ونق�ل بيان لل�وزارة 
تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
منه أمس عن المتحدث باس�مها امير 
علي الحسون قوله ان الوزارة خاطبت 

محطات الوقود االهلية والحكومية.

 إلزام حمطات الوقود 
بتشجري حميطاهتا

      بغداد / المستقبل العراقي
 

أعل�ن أمي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين 
ف�ي  بغ�داد  أمان�ة  نج�اح  المرش�دي 
اس�تقطاب أكثر من 25 شركة عالمية 
لتنفي�ذ مش�اريع لحس�ابها  وعربي�ة 
ف�ي قطاعات الم�اء الصافي والصرف 
الصحي والطرق والبيئ�ة وادارة قطاع 
النفاي�ات. ج�اء ذل�ك خ�الل افتتاح�ه 
مهرجان حصاد المشاريع الذي نظمته 
مديرية العالق�ات واإلعالم على حدائق 
متن�زه ال�زوراء وحضره رئي�س هيئة 
خدمات بغ�داد ونائبه والمالك المتقدم 
في االمانة بمشاركة دوائر امانة بغداد 
المحلية والعربية  الش�ركات  وعشرات 
المنفذة لمشاريعها. ونقلت  والعالمية 
مديري�ة العالق�ات واإلع�الم ف�ي بيان 
صحفي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس عن المرش�دي قوله  
ان “ه�ذا المهرج�ان يرم�ي بالدرج�ة 
االس�اس الى إب�راز أعمال ومش�اريع 
أمان�ة بغداد س�واء تل�ك المنف�ذة من 
قب�ل دوائره�ا الفني�ة والبلدي�ة ام من 
والعربي�ة  المحلي�ة  الش�ركات  خ�الل 
والعالمية الرصينة التي تمتلك الخبرات 
واالمكانات المادية والبشرية”. واشار 
الى ان “المهرج�ان فرصة للرأي العام 
لالط�الع على حجم الجهود التي تبذلها 
امانة بغ�داد لإلرتقاء بواق�ع الخدمات 
ف�ي العاصم�ة بغ�داد وايج�اد الحلول 
الجذري�ة لجميع المش�كالت الخدمية 
م�ن خالل ما يتم تنفيذه من مش�اريع 
استراتيجية في قطاعات الماء الصافي 
والصرف الصحي والطرق وادارة قطاع 
النفايات واعداد التصاميم والدراس�ات 
االستش�ارية”, مش�يراً ال�ى ان “ه�ذا 
المهرج�ان س�يكون تقليداً س�نوياً”. 
وبين المرشدي ان “أمانة بغداد وقعت 
ع�دداً كبي�راً من العقود مع الش�ركات 
االجنبية والعربي�ة المتخصصة لتنفيذ 
ش�ركة  أبرزه�ا  الكبي�رة  المش�اريع 
دكرمونت الفرنس�ية التي تقوم بتنفيذ 
مشروع ماء الرصافة العمالق بالتعاون 
مع ش�ركتين عراقيتين لمعالجة شحة 
الم�اء في مدين�ة بغداد بش�كل نهائي 
وتأمي�ن االحتي�اج المس�تقبلي حت�ى 
الع�ام 2030”. واوض�ح المرش�دي ان 

“ش�ركة ووتر ماس�تر اللبنانية نفذت 
4 مش�اريع كبيرة للماء الصافي انجز 
3 منه�ا، 2 في منطقة البلديات بطاقة 
225000 م3 ف�ي الي�وم والثال�ث ف�ي 
منطق�ة الكاظمي�ة بطاق�ة 112500 
م3 في اليوم، الى جانب مش�روع رابع 
بطاقة 90 الف م3 في اليوم في منطقة 
القادسية ووصل العمل فيه الى مراحل 
متقدمة في االنجاز”. وبين المرش�دي 
ان “ش�ركة افن�ان التركية تنف�ذ اكبر 
مشروعين في منطقة الشرق األوسط 
لف�رز وتدوي�ر النفاي�ات ومعالجته�ا 
بكلف�ة 105 مليارات دينار يعدان جزءاً 
من اإلدارة المتكامل�ة لقطاع النفايات 
التي تض�م ايضاً 9 محط�ات تحويلية 
انجزته�ا ش�ركة اكزي�م التركي�ة ت�م 
تجهي�ز موادها من قبل ش�ركة اميوت 
 Epc النمس�اوية”. وبي�ن أن “ش�ركة
السويدية تنفذ مشروعاً لمعالجة مياه 

الصرف الصحي يضم 13 وحدة بكلفة 
6 ملي�ار دين�ار م�ن اج�ل المحافظ�ة 
على البيئ�ة النهرية واالفادة من المياه 
الزراعي�ة فضالً  المعالج�ة لالغ�راض 
عن تحس�ين الوضع البيئ�ي في مدينة 
بغداد”. واضاف ان “ش�ركة سيس�ترا 
كبري�ات  م�ن  تع�د  الت�ي  الفرنس�ية 
بوض�ع  تق�وم  العالمي�ة  الش�ركات 
والمتطلب�ات  التفصيلي�ة  التصامي�م 
الخاص�ة بمش�روع مترو بغ�داد بينما 
انج�زت ش�ركة ب�رود وي البريطانية 
اعداد التصاميم الخاصة بمشروع بناء 
مدينة الصدر”. وبين ان “ش�ركة ستي 
س�تار األلماني�ة تنف�ذ أعم�ال تطوير 
ش�ارعين في منطق�ة ال�دورة وتقوم 
ش�ركة كاب التركي�ة بأعم�ال تطوير 
طري�ق مطار بغداد الدول�ي فيما تقوم 
ش�ركة المقاول�ون الع�رب المصري�ة 
بأعم�ال تأهي�ل وتطوير قن�اة الجيش 

لتحويله�ا ال�ى منتجع س�ياحي يضم 
اكثر من 60 فعالية”. وتابع ان “شركة 
ميغا التركية تنفذ اعمال تطوير شارع 
ابي نؤاس وتقوم ش�ركة ايرفا التركية 
باعمال إكس�اء وتطوير شارع النضال 
فيما تقوم ش�ركة ايفن هاريتا التركية 
باعمال تطوير ش�ارع السعدون، وقيام 
ش�ركة رامور التركية بإكساء وتطوير 
4 شوارع رئيس�ة في مدينة الصدر الى 
جان�ب عدد آخ�ر م�ن المش�اريع التي 
االجنبي�ة  الش�ركات  بتنفيذه�ا  تق�وم 
والعربي�ة المتخصص�ة ف�ي العاصم�ة 
بغداد”. واشار الى “استقطاب شركات 
عالمية لتنفيذ مش�اريع استثمارية في 
العاصم�ة بغداد تش�مل انش�اء موالت 
تجارية ومدن الع�اب وفعاليات خدمية 
وترفيهية وتجارية متنوعة من ش�أنها 
تعزي�ز مكانة العاصم�ة وتقديم أفضل 
الخدمات لس�اكنيها”.ومن جهة أخرى، 
نفذت امانة بغداد حملة واسعة لتنظيف 
خطوط وشبكات مياه الصرف الصحي 
واالمط�ار في عموم مناط�ق العاصمة 
ضم�ن اس�تعداداتها لموس�م الش�تاء. 
وذك�رت مديرية العالق�ات واالعالم في 
بيانه�ا ان “دائ�رة بلدية الص�در الثانية 
نفذت حمل�ة واس�عة لتنظيف خطوط 
 23،38،72 قطاع�ات  ف�ي  المج�اري 
الرئيس�ة  الخط�وط  تنظي�ف  ش�ملت 
ومش�بكات االمطار وفتح االنس�دادات 
وتعويض اغطية المنه�والت المفقودة 
وتعلي�ة اح�واض التفتي�ش”. واضافت 
ان “دائرة بلدية الش�علة قامت بتنظيف 
خطوط المج�اري بط�ول 36050 متراً 
وتنظي�ف 721 منهوالً و1084 مش�بكاً 
وفتح 44 انس�داداً وتعويض اغطية 17 
منه�والً ضم�ن حمل�ة واس�عة نفذتها 
الدائ�رة البلدي�ة في اطار االس�تعدادات 
المكثفة لموس�م الش�تاء”. وتابعت ان 
“دائرة بلدية الغدير نفذت حملة لتنظيف 

البلدي�ات  منطق�ة  مج�اري  خط�وط 
ضم�ن المحل�ة 730 ش�ملت تنظي�ف 
ش�بكات مياه االمطار والمجاري وفتح 
االنس�دادات الحاصلة في الشبكة فيما 
قامت بلدية الشعب بتنفيذ حملة كبيرة 
ضمن محلتي 327،357 شملت تنظيف 
خطوط المجاري ومعالجة االنس�دادات 
المج�اري  ش�بكات  ف�ي  الحاصل�ة 
ومش�بكات مي�اه االمط�ار ال�ى جانب 
تأهي�ل وصيانة ع�دد كبير من محطات 
المجاري”.إلى ذلك، نظمت امانة بغداد 
حملة جديدة الزالة التجاوزات الحاصلة 
عل�ى االرصفة والش�وارع والس�احات 
العامة منعاً لتش�ويه جمالية العاصمة 
بغداد. وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
إن “دائ�رة بلدي�ة مرك�ز الك�رخ نفذت 
حملة واسعة إلزالة التجاوزات الحاصلة 
ضمن محلة 222 في ش�ارع الش�واكة 
شملت البس�طيات واالكشاك واللوحات 
االعالنية غير النظامية المروجة للسلع 
والخدمات والبضائع”. واش�ارت الى ان 
“الدائرة قامت بغلق عدد من محال بيع 
االجهزة الكهربائية وصيانة الس�يارات 
المتج�اوزة ورف�ع تج�اوزات المطاعم 
الش�عبية مع توعي�ة اصح�اب المحال 
التجارية بضرورة المحافظة على نظافة 
االرصفة والس�احات العام�ة والتعاون 
مع مالكات امانة بغ�داد”. واضافت إن 
“مالكات الدائرة قامت برفع التجاوزات 
الحاصلة على ش�ارعي النص�ر ومرآب 
العالوي ضمن محلتي 216،214 واتخاذ 
القانونية بح�ق المخالفين  االج�راءات 
وفق الق�رار 296”. وبّينت إن “مالكات 
دائ�رة بلدي�ة الكاظمي�ة قام�ت بازالة 
التجاوزات الحاصلة على شارع موسى 
الكاظم “ع” ضمن محلة 206 المتمثلة 
بمواق�ع بيع المواد االنش�ائية ومواقف 
الس�يارات غي�ر الرس�مية والمطاع�م 

المتجاوزة على ارصفة الشوارع”.

أمانـة بغداد تنجـح يف استقطـاب أكثـر من 25 رشكـة
عــامليـة وعـربيـة

تعلن المحافظة ميس�ان / قسم العقود العامة الحكومية عن إعادة إعالن المناقصة المدرجة تفاصيلها في أدناه 
للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية االقاليم فعلى الراغبين في االش�تراك في المناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات 
في ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول على نس�خة من الش�روط والمواصفات الفنية والتعليمات إلى  مقدمي 
العط�اءات مقاب�ل دفع مبل�غ قدره) 150000 ( مائة وخمس�ون ألف دينار غي�ر قابل للرد علم�ا  ان اخر موعد لغلق 
المناقصة هو يوم األحد المصادف 11/ 11 / 2012 الساعة الثانية عشر ظهرا وتسلم العطاءات في ديوان المحافظة 
في قس�م العقود العامة الحكومية في الطابق الثاني اذا صادف آخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة فيؤجل إلى اليوم 

الذي يليه .
مالحظة: 

الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من  ترسو عليه المناقصة أجور نشر االعالن 
يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة 

تقديم تأمينات اولية بنسبة 1% من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب نافذ المفعول لمدة شهرين و28 
يوما من تاريخ غلق المناقصة وصادر من احد المصارف العراقية المعتمدة والمعنون الى محافظة ميس�ان / تنمية 
األقاليم على أن تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5% من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو 

المناقصة .

مدة التنفيذ التبويب الدائرة المستفيدة اسم المشروع ت
الدرجة 

والتصنيف

1
إنشاء متنزه 

لمديرية بلدية 
ناحية المشرح 

مديرية بلديات 
ميسان 

180 يوم 9- 17- 1- 100
السابعة / 
إنشائية 

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن إعالن المناقصة المدرجة تفاصيلها في ادناه ضمن 
موازنة تنمية األقاليم فعلى الراغبين في االش�تراك في المناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات في ديوان محافظة 
ميس�ان لغرض الحصول على نسخة من الشروط والمواصفات الفنية والتعليمات إلى مقدمي العطاءات مقابل دفع 
مبلغ قدره)250000( مائتان وخمسون ألف دينار غير قابل للرد علما أن آخر موعد لغلق المناقصة  هو يوم الخميس 
المصادف 8/ 11 / 2012 الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا وتسلم العطاءات في ديوان المحافظة في قسم العقود العامة 

الحكومية في الطابق الثاني، اذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه. 
مالحظة: 

الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من  ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن 
يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة 

تقدي�م تأمينات أولية بنس�بة 1% من قيم�ة العطاء بموجب صك مص�دق أو خطاب نافذ المفعول لمدة ش�هرين 
و)28( ي�وم من تاري�خ غلق المناقصة وصادر من احد المصارف العراقية المعتمدة والمعنون الى محافظة ميس�ان 
تنمية االقاليم على ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5% من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام 

عند رسو المناقصة. 

مدة التنفيذ التبويب الدائرة المستفيدة اسم المشروع ت
الدرجة 

والتصنيف

1
إنشاء مدينة 

العاب في قضاء 
قلعة صالح

مديرية بلديات 
ميسان 

280 يوم 9- 17- 1- 100
الخامسة / 

إنشائية 

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان 
قسم العقود احلكومية 

إعادة إعالن مناقصة رقم )281( لسنة 2012
إنشاء متنزه ملديرية بلدية ناحية املرشح / تنمية األقاليم

حمافظة ميسان 
قسم العقود احلكومية 

إعالن مناقصة رقم )306( لسنة 2012
إنشاء مدينة العاب يف قضاء قلعة صالح / تنمية األقاليم

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت جامعة بابل عن السماح لطالبات الدراسة المسائية واألهلية 
الس�كن في مجمعات االقس�ام الداخلية التابعة للجامعة في محافظة 
بابل. وقال بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت “المستقبل 
العراق�ي” نس�خة منه أم�س إن القرار ج�اء وفق تعليم�ات وضوابط 
الوزارة لمديريات االقس�ام الداخلية متضمنا ضوابط االس�كان حسب 
التعليمات بعدم الس�ماح للطلبة الراس�بين والمعادين من ترقين القيد 

لطلبة الدراسات المسائية والكليات االهلية في االقسام الداخلية. 
وبين ان الطاقة االس�تيعابية لمجمعات السكن الداخلي في جامعة 
باب�ل تس�توعب 1300 طالب وطالب�ة، وان الجامعة تعم�ل على تنفيذ 
خططها االستثمارية في توسيع طاقة االقسام الداخلية لشمول الطلبة 

من ذوي الشهداء بالسكن الداخلي للكليات الحكومية حصرا.

      بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
معالج�ة  منظوم�ة  افتتاحه�ا 
نفاي�ات طبي�ة جديدة ف�ي دائرة 
مدينة الطب. وذك�ر بيان للمكتب 
االعالم�ي ل�وزارة الصح�ة تلق�ت 
“المس�تقبل العراقي” نسخة منه 
أم�س ان “وزي�ر الصح�ة مجي�د 
حمد امين افتتح منظومة معالجة 
نفاي�ات طبي�ة جديدة ف�ي دائرة 
مدين�ة الط�ب وبحض�ور الوكي�ل 
األقدم للوزارة عصام نامق ومدير 
عام دائ�رة مدينة الطب”. واضاف 
ان “وزير الصحة بين في كلمة له 
على هام�ش االفتت�اح ان الوزارة 
لديها مش�روع كبير صديق للبيئة 
يخ�ص النفاي�ات الطبي�ة الصلبة 
الت�ي تخلفه�ا المستش�فيات في 
خطوة نحو تحسين الوضع البيئي 
وع�دم ت�رك أي ملوث�ات بيئي�ة”. 

ان  ال�ى  الصح�ة  وزي�ر  واش�ار 
“مشروع معالجة النفايات الطبية 
في مدينة الطب واحد من 48 جهاز 
معالج�ة ومتط�ورا ش�رعت به�ا 
ال�وزارة موزعة على المؤسس�ات 
الصحي�ة ف�ي عم�وم محافظات 
“منظوم�ة  ان  واوض�ح  الب�الد”. 
المعالج�ة تق�وم بتقطي�ع وحرق 
النفاي�ات الصلب�ة وبدرجة حرارة 
عالي�ة وم�ن ثم تعقيمه�ا لتصبح 
النفايات خالية من أي س�موم او 
م�ادة طبية يس�هل عملي�ة تلفها 
االعتيادية  النفاي�ات  وخلطها مع 
م�ن دون أي مخاط�ر على صحة 
االنسان”، مؤكدا أن “األيام القليلة 
المقبلة ستش�هد افتتاح اكثر من 
نفاي�ات  معالج�ة  محط�ة   100
طبية س�ائلة موزع�ة على عموم 
الع�راق ومعالجته�ا عند خروجها 
من المستشفيات قبل ان تزج في 

مياه الصرف الصحي”. 

      بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكم�ة الجناي�ات المركزية حكم�اً بالس�جن المؤّبد ألحد 
عناص�ر الجماع�ات االرهابي�ة في محافظ�ة نينوى عل�ى وفق احكام 
الم�ادة الرابع�ة /1 من قانون مكافح�ة االرهاب. ونقل بيان للس�لطة 
القضائي�ة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أم�س عن مصدر 
قضائ�ي قوله، أن محكمة الجنايات المركزية في بغداد بهيئتها الثانية 
اصدرت حكما بالسجن المؤبد على المدان “ش � م” النتمائه الى تنظيم 
ارهابي يدعى “الجيش االسالمي” في محافظة نينوى. واشار المصدر 
ال�ى ان المته�م كان يقوم بتوزيع االقراص الت�ي تحتوي على تفاصيل 
العمليات المسلحة التي كان يقوم بها أفراد التنظيم من تفجير عبوات 
ناس�فة واطالق صواري�خ، فضالً على قيامه بتوزيع المنش�ورات التي 
تدعو الى االنتماء الى التنظيم المذكور وكان يقوم بوضع هذه االقراص 
والمنش�ورات في االس�واق ليال ً لقاء مبلغ خمسين الف دينار. وأضاف 
أن المحكمة وجدت ف�ي االدلة المتحصلة والمتمثلة باعترافات المتهم 
في ظل توفر الضمانات القانونية ومحاضر ومدونات القضية كفايتها 
إلدانته على وفق احكام المادة الرابعة /1 وبداللة المادة الثانية /3 من 
قان�ون مكافحة االرهاب كون جريمة االنتماء الى الجماعات اإلرهابية 
هي مس�ألة فكرية وان التوصل اليها ال يكون عن طريق اإلفصاح عنها 
م�ن قبل م�ن يعتنقها. ويذك�ر ان هذا الحك�م ابتدائ�ي خاضع للطعن 

التمييزي امام محكمة التمييز االتحادية.

جامعة بابل: السامح لطلبة املسائي واألهيل 
السكن يف األقسام الداخلية

افتتاح منظومة معاجلة نفايات طبية
يف مـدينـة الطـب

السجـن املــؤّبــد ملــدان باالنتـمــاء
إىل "اجلـيـش اإلسـالمـي"

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير العمل اإليراني استعداده الستقبال 20 مدرباً 
من دائ�رة العمل والتدريب المهن�ي والرعاية االجتماعية 
في وزارة العمل العراقية لتزويدهم بالمزيد من المهارات 
التدريبية. وبحث وزير العمل والشؤون االجتماعية نصار 
الربيع�ي مع نظيره االيراني عبد الرضا ش�يخ االس�المي 
سبل تفعيل العمل المش�ترك واالرتقاء باساليب التدريب 
المهن�ي. وق�ال بيان ل�وزارة العم�ل تلقت “المس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة منه أم�س، أن الجانبين ناقش�ا خالل 
اللق�اء قضايا العم�ل والعمال والتدري�ب المهني المبني 

على الكفاءة واستفادة الجانبين من التجارب المشتركة 
ف�ي المجاالت التي تنهض بمس�تويات العمال التعليمية 

والمهنية. 
وأض�اف البي�ان ان الوزي�ر االيران�ي اك�د اس�تعداده 
الس�تقبال 20 مدرباً م�ن دائرة العم�ل والتدريب المهني 
والرعاي�ة االجتماعي�ة لتزويدهم بالمزيد م�ن المهارات 
التدريبي�ة الحديثة ليقوموا بدورهم بنق�ل تلك المهارات 
الحديث�ة الى المدربين المهنيين ف�ي دوائرهم، كما تبرع 
الوفد االيراني لقسم التدريب والتأهيل المهني في المركز 
العراقي الكوري بأجهزة ورش�تين تدريبيتين اضافة لما 

موجود في المركز.

العمـل: إيران تبـدي استعـدادهـا لتطــوير
 مهــارات 20 مـدربـًا

األه�ل  فرح�ة  وس�ط 
الطف�ل  يطف�ئ  واألقرب�اء 
مؤم�ل محمد عبد الس�تار 
وبه�ذه  األول�ى،  ش�معته 
المناسبة السعيدة 
ن��ت���م��نى 
ل�)ميم��اتي( 
العم��ر المديد 
والس�عادة 

الوافية.

مبارك ميالد مؤمل
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     بغداد/ ليث محمد رضا

تتال�ت مب�ادرات، مجل�س الن�واب لتطوير 
س�لم رواتب موظفي الدولة، االمر الذي يخضع 
لالعتبارات االنتخابية أكثر من تلك االقتصادية، 
حي�ث تفيد املص�ادر من داخل اللجن�ة املالية يف 
مجل�س الن�واب بق�رب توحيد الراتب االس�مي 
الذي س�يلغي الدرجت�ن ال� 10 و11 من س�لم 
الرواتب العام، وبرغم اتفاق الجميع عىل أحقية 
املوظفن يف رواتب تؤمن كرامتهم، لكن أصوات 
االقتصادي�ن ال تزال تتع�اىل للمطالب�ة بإعادة 
النظر يف هيكلية توزيع موازنة الدولة من خالل 
تفعي�ل القطاع�ات االنتاجي�ة، وايج�اد فرص 
جديدة للش�باب، األمر الذي يرفد التنمية ويحد 

من املوازنة التشغيلية لصالح االسثمارية.
وأعترب الخبري االقتصادي عبد الحميد الحيل 
ل�"املس�تقبل العراق�ي" أن سياس�ة التعيينات 
املس�تمرة تثقل كاهل الدولة وتس�بب التضخم، 
محذرا من تحديات اقتصادية تظهر بعد عملية 
التوظي�ف ينبغ�ي ان تؤخ�ذ بع�ن االعتبار عند 
اضاف�ة درجات وظيفي�ة جديدة.وبن الحيل أن 
حج�م وعدد موظف�ي الدولة يمثل جه�دا عاليا 
عليه�ا، فالدول�ة اآلن تش�به "املُدخ�ن" الذي ال 
يفك�ر باآلث�ار الت�ي س�تظهر علي�ه يف قادم�ة 
الس�نوات، حيث س�تظهر كثري من االمراض قد 
تعطل حركته. ودعا الحيل إىل اس�تغالل طاقات 
الشباب للتنمية االس�تثمارية التي تعطي أكلها 
بتنمية القطاعات االقتصادي�ة املتنوعة زراعيا 
وصناعيا، الفتا إىل أن حجم املوظفن الذي يربو 
ع�ىل األربعة مالين حج�م كبري جداً ومش�كلة 

ينبغ�ي معالجتها والبحث عن حل، رغم إننا مع 
زي�ادة رواتب املوظفن لكي تلب�ي احتياجاتهم 
وتحد من حاالت الفساد املايل، لكن زيادة رواتب 
أربع�ة مالين موظ�ف يف الدولة ه�ذا أمر يثقل 

موازنة الدولة ويعيق التنمية.
م�ن جانب�ه، أك�د االقتص�ادي يف الجامع�ة 
املس�تنرصية حام�د املوس�وي أهمي�ة تفعي�ل 
القطاع�ات االنتاجي�ة كالصناعي�ة والزراعي�ة 
والس�ياحية لتنوي�ع االيرادات املالي�ة وللقضاء 
عىل البطالة، مشرياً اىل ان كثرة اطالق الدرجات 
الوظيفي�ة م�ن قب�ل الحكومة ل�ن تقيض عىل 
البطالة املس�ترشية يف البالد. ورد املوسوي عىل 
ترصيحات السياس�ية تطال�ب بزيادة الدرجات 
الوظيفي�ة يف دوائ�ر ووزارات الدول�ة لحل ازمة 
البطال�ة يف البالد، مؤكداً انه�ا لن تحل من ازمة 
البطالة بل ستثقل من كاهل الدولة كون بعض 
الدوائ�ر متخم�ة باملوظفن، ومنه�ا تعاني من 
البطال�ة املقنع�ة يف اغل�ب مفاصله�ا. وأوضح 
ان عملي�ة القض�اء ع�ىل البطال�ة املس�ترشية 
والتي تزداد س�نوياً تأتي من خالل وضع خطة 
اقتصادية ش�املة من قب�ل متخصصن وذوي 
ش�ان باالقتصاد العراقي تتضمن اعادة هيكلة 
القطاعات االقتصادية كافة، والس�ماح لدخول 
رشكات اس�تثمارية عاملية معروف�ة اىل العراق 
مم�ا س�يولد فرص عم�ل كب�رية للعاطلن عن 
العم�ل، فضالً عن النه�وض باالقتصاد العراقي 
بكاف�ة جوانبه. واش�ار اىل ان املوازن�ة الحالية 
اغلبها تشغيلية وترصيحات الكتل النيابية كلها 
تدع�و اىل اضافة اموال للموازنة التش�غيلية وال 
اح�د يفك�ر بتداعيات ه�ذه االم�وال املرصوفة 

ع�ىل االقتص�اد العراقي، مبيناً انها س�تؤدي اىل 
مش�اكل كثرية كالتضخم والرك�ود االقتصادي 
يف البل�د. ه�ذا وأعلنت عضو لجن�ة االقتصادية 
النيابي�ة نجيب�ة نجيب ع�ن قرب توحيد س�لم 
الروات�ب للموظفن بكل الوزارات واملؤسس�ات 
الحكومي�ة. وقال�ت إن "هن�اك ف�وىض يف منح 
املخصص�ات، وليس هناك يشء قانوني يس�تند 
إلي�ه، مم�ا أدى إىل هج�رة املوظفن م�ن وزارة 
إىل أخ�رى"، مضيفة أن "س�لم الرواتب الجديد 
سرياعي معيار غالء املعيشة وارتفاع األسعار". 
وأضاف�ت نجي�ب إن "توحي�د الراتب االس�مي 
س�يمنح العدال�ة للموظف�ن، الفت�ة إىل األخ�ذ 
بنظر االعتبار معيار العدالة يف منح مخصصات 
الخطورة والس�اعات اإلضافية". وكانت اللجنة 
املالية النيابية أعلنت أن مرشوع س�لم الرواتب 
الجديد ملوظفي الدولة س�يلغي الدرجتن ال� 10 

و 11 من سلم الرواتب العام.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري إن "اللجنة 
الحكومية املش�كلة لتعديل سلم الرواتب الجديد 
عق�دت أربع�ة اجتماعات، وخالل ثالثة أش�هر 
س�تنجز عمله�ا"، مش�ريا إىل أن "هن�اك لجنة 
برملاني�ة تراقب عمل ه�ذه اللجنة". وأضاف إن 
"هدف اللجن�ة توحيد رواتب املوظفن أكثر من 
زيادتها، وم�ن املفرتض إلغ�اء الدرجتن ال�10 
و11 كونهم�ا روات�ب متدني�ة جدا، وس�تكون 
هن�اك طف�رة يف الروات�ب بس�بب إلغ�اء هاتن 
الدرجت�ن".وكان مجل�س الوزراء ش�كل لجنة 
لتعدي�ل قانون س�لم رواتب املوظف�ن، يف وقت 
تصاع�دت املطالب�ات بتعديل روات�ب املوظفن 

ومساواتها يف كافة وزارات الدولة.

        المستقبل العراقي/ خاص

ارتفع م�ؤرش البورصة أمس االثنن بنس�بة %0.34، 
منهي�اً تعامالت�ه عن�د 119.66 نقط�ة، وبل�غ اجم�ايل 
قيم الت�داوالت اليوم بنح�و 1.683 ملي�ار دينار وبحجم 
1.241 مليون س�هم من خ�الل 509 صفقة. وقد تداولت 
البورص�ة، عىل 38 رشكة ارتفعت منها أس�هم 9 رشكات 
بينم�ا تراجع أس�هم 18 رشكة أخرى، و اس�تقر أداء ال� 
11 املتبقي�ة كما عند ذات مس�توياتها، وتصدر املرتفعن 
س�هم "اتحاد"بنس�بة ارتف�اع بلغ�ت 3.75% مغلقاً عند 
املستوى 0.83 دينار. فيما لم تصدر البيانات األسبوعية، 
لألس�بوع املايض، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.وارتفع 
مؤرش سوق العراق لألوراق املالية بنسبة 0.03%، يف ختام 
تعامالتها لألس�بوع امل�ايض، حيث أنه�ت تعامالتها يوم 
الخميس عند 119.61 نقطة ، إذ بلغ إجمايل قيم التداوالت 
اليوم بنحو 11.635 مليار دينار وبحجم 10.351 مليون 
س�هم من خالل 426 صفقة. وقد تداولت عىل 33 رشكة 
ارتف�ع منها 8 أس�هم بينما تراجع 13 س�هما آخر، فيما 
استقر أداء 12 سهما كما هم عند نفس املستويات.وكان 
رئيس هيئة األوراق الدكتور عبد الرزاق السعدي قد وصف 
يف حواره مع "املس�تقبل العراقي" التذبذب الذي تشهده 

البورص�ة بالحالة الس�ليمة، عاداً االرتف�اع واالنخفاض 
دليل عىل وجود سوق، فالحالة الطبيعية ان يشهد السوق 
ارتفاع وانخف�اض، انظر بالنتيج�ة اىل الرقم القيايس اىل 
الس�وق فمعدله الع�ام ارتفع اىل 136 بع�د أن كان 101، 
وه�ذا مؤرش عىل ارتف�اع قيمة التداول م�ع ان هذا ليس 
طموحن�ا لكن نتمنى تحقيق املزيد عند تحقيق الفرش�ة 
االس�تثمارية، وتتولد طاقة يف البالد.  وبشأن عدم تجاوز 
قيم�ة أس�هم البورص�ة ل� مليون�ن دوالر يف الي�وم، قال 
العدي إن "هذا ال يرضينا لكنه امر واقع، هدف املس�اهم 
هو الربح وكل األس�واق العاملية للبورصة تقارن بس�عر 
الفائ�دة املرصيف او الرب�ح من االس�تثمار، يف العراق اآلن 
الرشكات الصناعية أس�عارها متدني�ة وربحيتها متدنية 
واالستثمار القليل األمد فيها ال يعطي مردود كايف، مشريا 
إىل أن البنوك تعطي أسعارا أكثر من سعر الفائدة املرصيف 
لذلك نرى ان س�عر الفائدة عىل البنوك جيد، فيما التداول 
عىل الرشكات الصناعية ضعيف بسبب، عدم جدية الربح 
الذي تعطيه هذه املؤسس�ات، فالقط�اع الصناعي كيف 
يكون فاعل يف ظل عدم توفر الطاقة. كلفة الصناعة لدينا 
عالية واملنافسة واس�عة عدم وجود نظام رضيبي فاعل 
وال كمركي وال سيطرة نوعية فاعلة، وكل هذه تتضارب 

وتؤثر عىل الصناعة العراقية.

      المستقبل العراقي/ بغداد

أك�دت عضو اللجن�ة املالي�ة، يف مجلس الن�واب نجيبة 
نجيب رضورة تس�ليم الحس�ابات الختامي�ة مع مرشوع 
قان�ون موازن�ة 2013 ملعرفة رصفي�ات الدولة للس�نوات 
املاضي�ة، موضحة، أن إقرار املوازنة العامة دون حس�ابات 

ختامية يعد مخالفة دستورية. 
وقال�ت نجي�ب إن الحكوم�ة االتحادية تل�كأت كثرياً يف 
إعداد الحس�ابات الختامية ملوازنات الس�نوات املاضية، ما 
دفعها اىل تش�كيل لجنة ملعالجة الصعوبات التي تقف أمام 
اكمال الحس�ابات الختامي�ة، مبينًة أن جميع الحس�ابات 
للس�نوات الثمان�ي املاضي�ة ناقصة.وأوضح�ت الن اغلبها 

س�لف وقروض مالي�ة خاصة ببع�ض ال�وزارات أو بعض 
الجه�ات الحكومية ومن الصعب معالجتها، مش�ريًة اىل ان 
مجلس النواب بإمكانه إطفاء تلك السلف والديون من خالل 
ترشي�ع قانون خاصة به، الن املادة  25  من قانون موازنة  
2012  طالب�ت بإلغ�اء الس�لف الخاصة ببع�ض الوزارات 
لك�ن النواب لم يصوتون عليها عند إقرار املوازنة. وأضافت 
أن امل�ادة  61  م�ن الدس�تور نصت عىل تقديم الحس�ابات 
الختامية للس�نة املاضية قبل اقرار مرشوع قانون املوازنة 
العامة، لذا فان اس�تمرار الحكومة بعدم تسليم الحسابات 
الختامية للسنوات املاضية يعد مخالفة دستورية يحاسب 
عليه�ا القان�ون، داعيًة اىل إكمالها وتس�ليمها مع مرشوع 

قانون موازنة  2013 .

      المستقبل العراقي/ بغداد

ق�ال رئيس لجن�ة الس�ياحة واآلثار 
النائ�ب بك�ر حم�ه صدي�ق ان قضي�ة 
البنك املركزي س�تدهور قطاع السياحة 
اذا اس�تمرت ب�دون حل ،مش�رياً اىل :ان 
الس�ياح األجانب والع�رب لم يقبلوا عىل 
الع�راق نتيجة عدم وجود بنك يتعاملون 

مع�ه ولع�دم اس�تقرار س�عر ال�رصف 
للدوالر .

واشار صديق اىل إن جميع املشاريع 
الرشكات الس�ياحية املتعلق�ة بتمويلها 
م�ن البنك املركزي س�ترتك عملها بدون 
انج�از نتيج�ة الزم�ة البن�ك املرك�زي، 
مؤكداً: أن جميع الرشكات االستثمارية 
الس�ياحية ل�م تقب�ل ع�ىل االس�تثمار 

الس�ياحي يف الع�راق تحذراً م�ن انهيار 
البنك املركزي. وأضاف أن الوضع املادي 
للبنك املركزي املقلق اذا اس�تمر من دون 
حلول سيدهور قطاع السياحة يف جميع 
أنح�اء البالد .وتابع أن قطاع الس�ياحة 
يع�ّد املورد الثان�ي بعد النف�ط إليرادات 
املوازنة العامة للدولة، واذا تدهور سيؤثر 

يف إيرادات املوازنة العامة للدولة.

      المستقبل العراقي/ بغداد

عّد رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن 
الشمري، أن االنطالقة الصحيحة لنهوض 
االقتص�اد العراق�ي تكمن بدم�ج وزارتي 

ب�وزارة  والتج�ارة  الصناع�ة 
واحدة 

تح�ت اس�م وزارة الصناع�ة والتج�ارة . 
وقال الش�مري أن دم�ج وزارتي الصناعة 
والتج�ارة بوزارة واحدة س�ينهض بواقع 
الصناعة والتجارة يف آن واحد وسيس�هل 
عمليات اإلنتاج املح�يل وتجارته املبارشة 
ب�دون اي إج�راءات رس�مية تطي�ل م�ن 
وق�ت املعامالت الرس�مية بن ال�وزارات.

وأض�اف أن التصني�ع املحيل مع اس�ترياد 
الحاجات والس�لع يشكل مصدر للنهوض 
بواقع التج�ارة والتصنيع املح�يل، مبيناً: 
ان جميع املعامالت الرس�مية بن وزارتي 
الصناع�ة والتج�ارة التي تص�ب يف قطاع 
واح�د معقدة وتطي�ل الوقت ملن�ح أجازة 
لالس�ترياد او للتصني�ع املح�يل م�ا يدفع 
باملس�تثمر اىل االنس�حاب من التصنيع او 
االس�ترياد. وتابع أن حرص عمل الوزارتن 
ب�وزارة واح�دة س�يجعل العم�ل متوازي 
مع االس�ترياد والتصنيع وبالتايل يؤدي اىل 

نهوض بواقع االقتصاد العراقي.

      المستقبل العراقي/ بغداد

طال�ب النائب ع�ن محافظة دي�اىل، يف مجل�س النواب 
محمد الخالدي، وزارة النفط بتغيري مس�ار االنبوب الغازي 
اإليراني املار عرب املنطقة االقتصادية الحرة املزمع إنشائها 
مس�تقبالً يف قض�اء املقدادية، مؤك�داً حاجة مرشوع كبري 

كهذا ملوافقة مجلس النواب قبل تنفيذه.

وقال الخالدي إن وزارة النف�ط مطالبة بالتفاوض مع 
الجان�ب اإليراني لتغي�ري اتجاه األنبوب الغ�ازي املمتد من 
ايران واملار عرب محافظة دياىل وتحديداً يف االرض املخصصة 
إلنشاء منطقة اقتصادية حرة مستقبالً يف قضاء املقدادية، 
فض�اًل عن ه�ذه املناط�ق تتمت�ع بوج�ود ث�روات غازية 
ونفطية، فمد االنبوب عربها س�تعيق عملية اس�تثمار تلك 
الثروات.وأضاف يجب عىل الحكومة أن تحصل عىل موافقة 

مجل�س النواب قبل الق�دوم لتنفيذ هك�ذا مرشوع عمالق 
رغم انه يدر ام�واالً للبلد، لكنه يفرتض ان يدرس جيداً من 
قبل اللجان النيابية املعني�ة كالنفط والطاقة واالقتصادية 
لكي ال يؤثر عىل مش�اريع البلد املزمع تشييدها مستقبالً. 
وبحث�ت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية م�ع هيئة 
اس�تثمار دياىل مراحل أنش�اء املنطقة الح�رة وتم الوقوف 

ميدانيا عىل أهلية األرض املنتخبة إلقامة املرشوع.

      المستقبل العراقي/ بغداد

توقع الخبري االقتصادي حيدر الش�مري، ارتفاع أس�عار املواد الغذائية والعقارات 
خالل السنة القادمة نتيجة األزمات االقتصادية التي تشهدها بعض دول العالم، فضالً 
عن أزمة الس�كن الخانقة والتي تنمو س�نوياً يف البالد. وقال الشمري أغلب الدراسات 
االقتصادي�ة الدولي�ة تؤكد أن العالم مقبل ع�ىل أزمة غذاء جدي�دة نتيجة تباطؤ نمو 
اقتصادي�ات بعض الدول الس�يما األوربية واألمريكية، وبالتايل س�ريفع أس�عار املواد 

الغذائي�ة يف األس�واق العاملية.وأض�اف بم�ا أن الع�راق يعتمد عىل 
االسترياد الخارجي للسلع الغذائية بسبب قلة منتوجه املحيل 
فسيؤدي إىل زيادة األسعار يف األسواق املحلية، أي أن السوق 
العراقية تتأثر مبارشة باألس�واق العاملي�ة، الفتاً اىل أن أزمة 
الس�كن تنمو وتتفاقم سنوياً نتيجة لغياب الحلول الجذرية 
ن قب�ل وزارة اإلس�كان والحكومة االتحادي�ة، وهذا يعطي 
م�ؤرشاً بان الس�نة املقبلة س�تحدث فيها طفرات بأس�عار 
الغذاء والعقار. وأشار اىل أن الطلب عىل العقار يزداد سنوياً 
نتيجة زيادة النمو الس�كاني، فكلما ازداد الطلب عىل رشاء 
الوحدات الس�كنية يف املقابل يزداد س�عر العق�ار، داعياً اىل 
وض�ع خط�ط س�رتاتيجية لتجنب تأث�ري هذه الزي�ادات يف 

األسعار عىل االقتصاد الوطني.

خبير لـ"                         ": الدولة أشبه بـ"المدخن" !.. نائب: زيادة قريبة بإلغاء الدرجتين األدنى

وبيانات األسبوع الماضي لم تنشر بعد!

اطالق الدرجات 
الوظيفية لن 

يعالج البطالة

سياسة التعيينات 
تثقل كاهل 

الدولة وتسبب 
التضخم

الرواتب.. حاجات مشروعة وثقل 
على الموازنة !!

مؤشر البورصة يرتفع 0.34 %

المالية النيابية: الموازنة من دون حسابات ختامية انتهاك للدستور!

صديق: مشكالت البنك المركزي ستنعكس على السياحة

تجمع مهني يؤيد اندماج الصناعة 
والتجارة

األنبوب اإليراني يعيق استثمار النفط في المقدادية

خبير: أسعار المواد الغذائية والعقارات 
ستلتهب

ُ

إعادة إعالن مناقصة رقم )48( لسنة 2012
صيانة شارع عمر بن عبد العزيز / تنمية األقاليم

تعلن املحافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية ع�ن إعادة إعالن 
املناقصة املدرجة تفاصيلها يف أدناه   ضمن موازنة تنمية األقاليم فعىل الراغبن 
يف االش�رتاك يف املناقص�ة مراجع�ة لجنة تس�ليم العطاءات يف دي�وان محافظة 
ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات 
إىل  مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )250000( مئتان وخمس�ون ألف 
دين�ار غري قابل لل�رد علما أن آخر موعد لغلق املناقص�ة هو يوم األحد املصادف 
11/ 11 / 2012 الساعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة 
يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني، إذا صادف آخر موعد لتسليم 

العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه. 
مالحظة: 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من  ترسو عليه املناقصة 
أجور نرش اإلعالن 

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة 
• تقديم تأمينات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو 
خط�اب نافذ املفعول ملدة ش�هرين و )28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر 
من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميسان/ تنمية األقاليم 
عىل أن تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها 

مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

إعادة إعالن مناقصة رقم )272( لسنة 2012
بناء روضة )4 صف( مع قاعة في ناحية المشرح / تنمية األقاليم

تعل�ن املحافظة ميس�ان / قس�م العقود العام�ة الحكومية عن إع�ادة إعالن 
املناقصة املدرجة تفاصيلها يف أدناه للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية األقاليم فعىل 
الراغبن يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة 
ميسان لغرض الحصول عىل نس�خة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات 
اىل  مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره)150000( مائة وخمسون ألف دينار 
غ�ري قابل للرد علما أن آخر موعد لغل�ق املناقصة هو يوم األحد املصادف 11/ 11 
/ 2012 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم 
العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني، إذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات 

عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه. 
مالحظة: 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من  ترس�و عليه املناقصة 
أجور نرش اإلعالن 

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة 
• تقديم تأمينات أولية بنس�بة 1 % من قيم�ة العطاء بموجب صك مصدق أو 
خطاب نافذ املفعول ملدة شهرين و )28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من 
احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميس�ان/ تنمية األقاليم عىل 
أن تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ 

االحتياط العام عند رسو املناقصة .
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خريي من�صور 

ال�راوي يف موروثنا الثقايف، هو من يروي ما حدث، لكنه يطلق خياله لالضافة 
اذا تطلب التش�ويق، خصوصا عندما كان يمارس هذه املهنة ش�فويا يف املقاهي 
او أي�ة تجمعات، لهذا تصبح عبارة قال الراوي عىل النقيض تماما عندما تنس�ب 
للروائي، فالروائي ال يقول، اال اذا كان بوقا لكل الشخوص، فيتحول النّص اىل رسد 
غنائ�ي بق�در ما هو أفقي، وما س�مي مجازا روايات من تلك الت�ي صنعها كّتاب 
مؤدلج�ون َفَق�د اهم عنارصه، وهو القدرة عىل ادارة الش�خصيات التي تس�تقل 
تمام�ا عن املؤلف او تتمرد علي�ه، وهناك روايتان عىل األقل م�ات فيهما البطالن 
عىل غري ما يش�تهي الروائي، هما 'زوربا' لكازانتزاكي و'الكولونيل' ملاركيز. يقول 
ماركي�ز انه ح�اول اطالة عمر البطل ال�ذي تنفس من رئتيه وتقاس�م معه التبغ 
والحس�اء والس�هر، لكن لحظة قتله كانت رضورة روائية، ويضيف ماركيز قائال 
انه ارتمى عىل رسيره اكثر من ساعة وهو يبكي ألنه قتل مخلوقه الذي هو بطله 

.
الراوي يتحدث نيابة عن الش�خوص جميعا من البطل حتى الكومبارس، لكن 
الروائ�ي يتنح�ى جانبا ت�اركا لهؤالء الح�ق يف تقرير مصائره�م . ولكي نفك هذا 
االشتباك بني الراوي والروائي ثمة ثالثة محاور تتطلب استقصاء نقديا خصوصا 

بعد ان اصبحت كتابة الرواية أمرا ميسورا لكل هواة األدب .
املح�ور االول، هو تصديق ما أش�اعه النقاد عندم�ا قالوا ان عرصنا هو عرص 
الرواية وليس اي نوع أدبي آخر، فاتجه عدد كبري من النساء اىل الرواية بخالف ما 
كان يحدث قبل نصف قرن، فالشعر كان هو مجال التنفيس عن فائض املكبوتات، 
خصوصا يف بعده الرومانيس الذي يصدق عليه ما قاله الشاعر اليوت وهو الناس 
جميعا شعراء بشكل او بآخر حتى سن الخامسة والعرشين، ومتطلبات املجازفة 
الروائي�ة المرأة او رج�ل هي اآلن اكثر اغواء من املجازفة الش�عرية، ألن اش�كال 

الكتابة لم يعد لها أي اطار او قيود، وثمة من أساء او اساؤوا هذا الفهم فكانوا 
أدعى اىل االش�فاق ألنهم يشبهون بطل موليري الكوميدي الذي اكتشف بأنه ناثر 

ألن�ه ال يكتب الش�عر . واول انطباع ع�ن رواية الراوي هو انها س�رية ذاتية يعاد 
انتاجها، لهذا ما ان تصدر الرواية االوىل وهي بمثابة القطفة االخرى حتى يعقبها 

التلفيق والتكرار او التقّمص .
واملحور الثاني، هو توجه مفكرين واكاديميني وشعراء ايضا اىل كتابة الرواية، 
ومنه�م املفك�ر الراحل عبد الله الع�روي الذي نرش روايتني هم�ا 'الغربة' و'اليتم' 
ورفعت السعيد الذي نرش روايتني هما البصقة والّسكن يف األدوار العليا، ومحسن 
املوس�وي الذي نرش رواية العقدة، وصالح عيىس الذي نرش رواية شهادات لخدمة 
زمانن�ا، لك�ن هؤالء ظلوا يف نطاقهم الفكري وكأن الرواية بالنس�بة اليهم س�رية 
سياسية كما هو الحال بالنسبة لعيىس والسعيد وسرية ذاتية بشكل او بآخر لدى 
املوسوي والعروي وآخرين ! وحني يكتب فيلسوف او مفكر رواية فهو عىل األغلب 
يقع يف ما يس�ميه س�ارتر األدب املوّجه بحيث يكون النّص مجرد معادل عاطفي 
ولغوي الفكار مجردة وان كان س�ارتر نفس�ه قد واجه مثل هذا االتهام يف رواية 

الغثيان وقصة الجدار .
أما الشعراء الذين اتجهوا اىل الرواية فهم فئتان، األوىل بقيت يف طور الّرواة لهذا 
جاءت النصوص كما لو انها من أقارب الش�عر الفقراء كما يقول ميش�يل بوتور، 
فهي س�رية ش�به ذاتية وأصداء من قصائد وتحاول االس�تعاضة باللغة واالفراط 
املج�ازي عن فقرها كرواية، ويف هذا الس�ياق اس�تثني عددا مح�ددا من التجارب 
ومنه�ا روايت�ان ' حيث ال تس�قط االمطار ' ألمج�د نارص و' تحلي�ل دم ' لعباس 

بيضون، فهما ش�اعران ول�كل منهما تجربة بالغة الخصوب�ة والتحوالت لكنهما 
عندم�ا اتجه�ا اىل الرواية أدرك كل منهما عىل طريقته ب�أن الرواية هي رواية قبل 
كل يشء وبعده ايضا، وليس�ت من أقارب الشعر الفقراء او من ضواحي القصائد 
التي لم تصلها كهرباء الش�عر بعد، حيث يف 'ال تس�قط االمطار' ال تسطو الّسرية 
ع�ىل الّسد بل تتوارى لتصبح ش�حنة متوهجة بني الس�طور واآلخ�ر فيها ليس 
اسما مستعارا او حركيا للذات. ويف 'تحليل دم' لبيضون سرية لكنها تتوارى ايضا 
عرب اعادة انتاج ال تخلو من الفنطازيا، وقد يكون الس�بب يف هاتني التجربتني هو 
تمرس الش�اعرين اضافة اىل مهنة الش�عر بالّسد والكتابة س�واء كانت تحليلية 
او تأملية، فهذا املراس يحصن الش�اعر من فائض ش�عريته، ومما يسمى البقعة 
القرمزية التي تحول الّنص اىل نثر مطّرزبالش�عر، فالرواية ليس�ت نس�يجا يكون 
الشعر فيه خيط حرير والّسد خيط خيش، انها سياق بنيوي وكيمياء تخلق ماء 
من عنرصين، لهذا فإن مصطلحات من طراز ش�عرية الرواية او الرواية الشعرية 

هي مجرد تالعب بالكلمات .
واملح�ور الثال�ث، هو ما ع�رّب عنه بدقة بالغ�ة غراهام هيو ح�ني قال ال تثق 
بال�راوي وِث�ق بالرواي�ة، وينطبق ه�ذا عىل القصة ايض�ا بقدر او بآخ�ر رغم ان 
مس�احة الراوي فيها هي األوس�ع . ولع�ل غراهام هيو اراد التفري�ق بني الرواية 
كفن للنميمة ولعبة اس�تخدام الضمائر وبني الرواية بمفهومها املدني املس�تكمل 
لعنارصه ورشوطه، ول�و راجعنا عددا من تعريفات الرواية يف الغرب لوجدنا انها 
جميع�ا تدمغها بهوي�ة حضارية وثقافية وتاريخية َغرْبي�ة بامتياز فهي ملحمة 
الربجوازي�ة االوروبي�ة كما عرّفها ج�ورج لوكاتش، وهي فن اط�راح الحياء كما 
يقول البرييس واخريا هي الخلق مصححا وفن الالامتثال كما يقول كامو .. ولكل 
من هذه التعريفات سياقه الفكري وان كانت الجغرافيا تحارصه ايضا، فالرواية 
منذ رسفانت�س هي انجاز اوروبي بامتياز لكن ما قدمته روايات امريكا الالتينية 
واس�يا وافريقيا وبعض الروايات العربية الجديرة بهذا التصنيف حّرر الرواية من 
هويته�ا الجغرافية، واملش�رك بني كل املقاربات الجمالية ح�ول الرواية كفن هو 
مدينيتها وللديموقراطية يف بعديها املعريف والربوي دور ال يستهان به يف انضاجها 
واس�تيفائها لرشوطها، ولدينا يف الوطن العربي رواة نّكلوا بش�خوصهم، وصاغوا 
لهم مصائر عىل هواهم، فتحول الّنص اىل جوقة او ببغاوات تردد صدى املؤلف وال 

تتم�رد علي�ه كم�ا يق�ول برياندلل�و .
* * * * * * *

كان من حسن طالع الشعر العربي الحديث ان واكبه حراك نقدي بالغ الحيوية 
وكت�ب جي�ل الرواد فيه نصوصهم يف حّمى الس�جال بني التقليدي�ني والحداثويني 
باملعنى التبشريي لكن الرواية حرمت يف العقود الثالثة املاضية التي شهدت افراطا 
يف عدده�ا م�ن النقداملواكب لها، فأصبحت لعبة بال ش�بكة وقد يتورط احدهم او 
احداه�ن باصدار ع�رشة كتب تحت عن�وان الرواية والحقيقة انها ليس�ت كذلك، 
وحني يحرم اي فن من النقد الجاد فإن املعايري الجمالية تصاب بالخلخلة والتدني 
بدءا ومن ثم تتالىش اخريا لصالح نسبية سوفسطائية تتيح حتى لألعمى ان يزعم 

بأنه يصلح الّساعات !
* * * * * * * *

اخريا بل اوال قد ال اجد يف هذا الس�ياق ادق مما قاله الناقد فليترشعن الرواية 
اليتيمة لالمبيدوزا االيطايل الذي كتبته روايته الوحيدة ' الفهد ' ولم يكتبها .

قال ان اهمية رواية واحدة من هذا الطراز هي يف كونها تعيد االعتبار املسلوب 
واملفرى عليه لكلمة انجاز !
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�صعر

يف قاعة التكريل الثقافية

كادر

  اليمك�ن أن نفه�م الس�ينما األمريكية دون أن نكتش�ف القي�م واألفكار التى 
صنع�ت املجتمع األمريكى ، وخصوصاً فك�رة "األرسة" باعتبارها جزءاً من الحلم 

املثاىل األكرب، حلم التحقق معنوياً ومادياً عىل حد سواء.
وال يمك�ن أن نفهم الكثري من األفالم إال ىف إطار اتجاهني كبريين: اتجاه ينتقد 
فكرة األرسة النموذجي�ة األمريكية، ويراها رضباً من الوهم ضمن انتقاده لفكرة 
الحل�م األمريكى عموماً، واتج�اه آخر يعرف بالعيوب ولك�ن لكى يعود من جديد 

إلصالحها من خالل نهاية سعيدة لألرسة بعد تضميد الجراح.
م�ن نم�اذج اإلتج�اه األول بعض األف�الم املأخ�وذة عن أعم�ال أدبي�ة لكّتاب 
كبار مث�ل آرثر ميللر)كما ىف كلهم أوالدى مثالً(، وس�كوت فيتزجريالد )جاتس�بى 
العظيم(،ويمك�ن أن نض�ع ىف نفس الخان�ة فيلماً مثل "الطريق الث�ورى" املأخوذ 
أيضاً عن رواية شهرية، وكذلك أفالم أخرى قامت بتعرية األرسة والحلم معاً بصورة 

قاسية )أقواها وأفضلها عىل اإلطالق فيلم الجمال األمريكى(.
ىف تلك األفالم، يصبح انهيار األرسة، وكشف عوراتها، وتصبح النهاية الكارثية، 
مع�ادالً لوه�م الحل�م األمريك�ى بجناحيه امل�ادى والروحى، ب�ل إن الث�راء املادى 
الفاح�ش، واملالبس الفاخ�رة، والصعود والتفوق ينتهى بالس�قوط، ويكاد يجعلنا 

أمام "تراجيديات ساخرة " إذا جاز التعبري.
أم�ا أفالم اإلتجاه الثانى فه�ى كثرية جداً معظمها ىف عرص األبيض واألس�ود، 
ب�ل إنها تتس�لل عرب أفالم كث�رية تبدو وكأنه�ا صنعت فقط للتس�لية فيما هى ىف 
الواق�ع تنويع�ة عىل نفس اللحن، هن�اك مثال فيلم "وحدى ىف املن�زل" الذى يكرّس 
)إذا تغاضينا عن طوفان املقالب واملقالب املضادة(  فكرة اس�تحالة اإلنفصال عن 
األرسة حتى من باب الش�قاوة واللعب، بل إن هذا اإلنفصال يعادل الوحدة والخوف 

والضياع.
وجدتن�ى مضط�راً اىل هذه املقدمة الطويلة لكى أحدثك�م عن الفيلم األمريكى 
"The Descendants" أو "األحف�اد" الذى أخرجه واش�رك ىف كتابة الس�يناريو له 

أليكس باين عن رواية للمؤلفة كاوى هارت هيمنجز.
ل�ن تتضح القيمة الحقيقي�ة لهذا الفيلم إال ىف ضوء األفكار التى ش�غلت دوماً 
الس�ينما األمريكي�ة واملجتم�ع األمريك�ى مع�اً، وال يمك�ن أن ننف�ذ اىل ُعمق فيلم 
"األحف�اد" إال بوضعه ىف إطار تلك األفالم التى تقوم بترشيح الحلم األمريكى مادياً 

ومعنوياً انطالقاً من ترشيح األرسة نفسها عىل النحو سابق الذكر.
األحف�اد ىف الحقيق�ة يأخذ م�ن اإلتجاهني مع�ًا: يقوم بتعري�ة أرسة أمريكية 
مفككة ومعّذبة رغم أنه�ا ثرية وتعيش ىف الجنة األرضية )هاواى(، ولكنه يعود ىف 

النهاية اىل اإليمان بأن األرسة قادرة عىل اس�تعاب الخلل، ورأب الصدع من جديد.
يس�تخدم األحفاد نفس آليات أف�الم الهجاء العنيف لوه�م األرسة ذات املظهر 
ال�رّباق واملخ�رب الفاض�ح، ولكنه ال يقطع الش�وط اىل آخرة إذ ي�رى أن الفرصة لم 

تضع، ويعترب أن اكتش�اف الثغرات أول خطوة لس�ّدها.
وىف ح�ني يتف�ق األحف�اد وأفالم نق�د الحلم األمريكى ىف اإلش�ارة اىل هشاش�ة 
العالقات األرسية التى تجعل فكرة النجاح املادى بال معنى عىل اإلطالق، فإنه يميل 

اىل رف�ض هدم الحل�م األمريكى بل يجعل�ه محتاجاً اىل عّكازين: أرسة متماس�كة 
وث�روة ممكن�ة، وإذا تصادم اإلثنان فإن األرسة وحدها هى الثروة وليس أى ش�ئ 

آخر.

حدث ب�صيط

املدهش حقاً أن فيلمنا الهام يذّكرنا ىف بنائه باألفالم سالفة الذكر التى تبدأ من 
حدث بسيط جداً يتطور اىل سلسلة اكتشافات متتالية مع اللعب طوال الوقت عىل 
الصورة الالمعة ىف مقابل األحزان املسترة، املظهر األنيق ىف مقابل فوىض املشاعر، 

الجنة الخارجية ىف مقابل الجحيم الداخىل.
بطلنا مات كينج )جورج كلونى( عنده كل مفردات النجاح:محام وثرى ووريث 
ألرسة عريقة ىف هاواى، لديه منزل فاخروابنتان جميلتان، تزّوج عن حب من امرأة 
جميلة، يعيش ىف احدى جزر الجنة األرضية، ولكن قبل أن تستمتع بالشاطئ الذى 

تس�تعرضه الكامريا تجد نفس�ك محش�وراً مع مات ىف حجرة العناية املركزة.
نسمع صوته وهو ينفى لنا أنه سعيد، ذلك أن زوجته إليزابيث ترقد منذ أيام ىف 

املستشفى ىف غيبوبة كاملة إثر حادث زورق أرّصت عىل قيادته بنفسها.
اضط�ر م�ات اىل أن يتاب�ع حالتها يوم�اً بعد ي�وم، انطالقاً من ه�ذه الحادثة 
تتس�اقط كل األقنعة التى تختبئ وراءها أرسة فاحش�ة الثراء، ويبدأ مات كذلك ىف 
اكتشاف أرسته نفس�ها ، وكأنه لم يكن يعرفهم، الزوجة واإلبنة الصغرى سكوتى 

واإلبنة املراهقة ألكسندرا.
هذا هو من جديد الجمال األمريكى وقد تهاوى ولكن بصورة أكثر نعومة وأقل 
حّدة من الفيلم املعروف، يعرف مات أوال أنه لم يكن عىل وفاق مع إليزابيث، كانت 
تتهمه بالبخل، رفض أن يشرى لها زورقاً، هما ىف الواقع من عاملني مختلفني، هى 
مث�ل أبيها مغامرة وقوية الش�خصية، وهو محافظ وهادئ وتقليدى، هى تعش�ق 
الحي�اة، وهو ال يعش�ق إال العمل لدرجة أنه لم يرك�ن اىل ثروته، ولم يعتربها مربراً 

للبطالة.
يكتش�ف مات ثانياً أن ابنته الصغرى س�كوتى ش�ديدة الرشاسة مع زميالتها، 
حياتها اضطربت بعد غيبوبة األم، هى تبدو كمرشوع امرأة ذكية وقوية الشخصية 

وعدوانية أيضاً.
ويكتشف ثالثا أن اإلبنة املراهقة ألكسندرا التى تدرس ىف مدرسة داخلية بإحدى 
جزر هاواى أكثر جموحاً، مدمنة للكحول، تتعامل بالس�باب والشتائم، تكره األم، 

وتكشف ألبيها عن رّس هذه الكراهية إذ عرفت بالصدفة أن لألم عشيقاً.

جزر منعزلة

ىف إح�دى الجمل الحواري�ة يقول مات إن أفراد أرسته مث�ل الجزر املنعزلة رغم 
أنه�ا جزء م�ن أرخبيل واح�د، يتحقق هذا املعن�ى تماماً س�واء ىف حديث مات مع 
زوجة ىف غيبوبة، أو ىف اإلبنة املراهقة املنفصلة عن األرسة، أو ىف اإلبنة األصغر التى 
يقابله�ا ولكن�ه ال يعرفها، أو حتى ىف أوالد عمومة م�ات الذين يلتقون بالصدفة ىف 
امل�دن واملط�ارات، وال يجتمعون إال لبحث قرار بيع 25 ألف فدان ورثها األحفاد عن 

األجداد ىف هاواى..
كلما انطلق مات ىف رحلته الكتشاف أرسته وعامله الصغري، بدا كما لو أن فكرة 
الحلم نفس�ها أقرب اىل الوه�م، ولكن ما يمّيز األحفاد أنه )وقد وخز بش�ّدة إحدى 
األفكار األمريكية املتواترة(، انطلق بسالس�ة ونعومة اىل عالم املش�اعر اإلنس�انية 

الرحيب، وغاص ببرباعة ىف تناقضات الطبيعة البرشية املعقدة.
يس�ري مات ىف ثالثة إتجاهات متداخلة: اإلس�تعداد للحظة نزع األجهزة الطبية 

م�ن زوجته بع�د اليأس من ش�فائها، والبحث عن العش�يق الذى ل�م يكن يعرفه، 
واتخ�اذ قرار باعتباره وصياً بش�أن بيع عرشات األفدنة ليس�تفيد هو وأوالد العم 

بماليني الدوالرات.
منح�ت هذه اإلتجاهات فيلمنا ثراًء إنس�انياً مدهش�اً ألنها قدم�ت أطيافاً من 
املش�اعر واألحاس�يس، فم�ن الحزن لفق�دان الزوج�ة ، اىل الغضب بعد اكتش�اف 
الخيان�ة، اىل التعاط�ف الش�ديد مع جث�ة مازالت عىل قي�د الحياة، وم�ن الفضول 
الكتشاف العشيق واسمه ومسكنه بمساعدة اإلبنة ألكسندرا اىل الرغبة ىف اإلنتقام 
منه، ثم الرغبة ىف أن يودّع عش�يقته ىف لحظاته�ا األخرية، بل والتعاطف مع زوجة 

العشيق وأم أوالده.

 معنى النجاح

مفاهيم كثرية تتعرض هن�ا لإلختبار: معنى النجاح، مفهوم صلة الدم، عالقة 
األجيال ببعضها، هل الثورة من أجل األرسة أم أن الثروة هى األرسة نفسها، معنى 
الصداق�ة والح�ب وال�زواج واألبوة، الرائع فع�اّل أن هذه املعانى تص�ل إلينا بهدوء 
وسالسة ومن خالل مواقف يمتزج فيها الضحك بالبكاء، وتسري دوماً بني قوسني: 
امل�وت الراب�ض ىف حج�رة الزوج�ة، والحياة النابضة ىف مش�اهد باذخ�ة الجمال ) 

سياحية تقريباً( لشواطئ هاواى.
لن تس�طيع أن تنىس بسهولة لحظة اكتشاف الزوج لخيانة زوجته، وال مشهد 
حديث�ه الغاض�ب إليها وه�ى ىف الغيبوب�ة، وال ُقبلته األخ�رية لها مودعاً وش�اعراً 
باإلمتن�ان، وال مواجهته الهادئة لعش�يق زوجته، أو مواجه�ة مات البنته املراهقة 
وألصدقائه باحثاً عن رس لم يعرفه عن زوجته، ولن تنىس لحظات اللقاء مع والدى 
إليزابيث وامها التى تعانى من الشيخوخة ووالدها الصارم الذى ينهار عندما يزور 

ابنته.
تفصي�الت كث�رية يدعمها حوار ذكى لم نش�عر ابداً بأنه طوي�ل لرباعة املخرج 
ىف بناء املش�اهد برصياً، وسالس�ة تقطي�ع الجمل ، وضبط املش�اعر، باإلضافة اىل 
التوازن املحس�وب بني مش�اهد داخلية عاصفة وكئيبة ، وأخ�رى خارجية مريحة 
وأق�رب م�ا تك�ون اىل "كروت البوس�تال"، التناق�ض هنا ىف صميم معن�ى الفكرة 

والفيلم وليس إلراحة املش�اهد فقط.
املعنى ببس�اطة أنه حت�ى ىف الجنة األرضي�ة يوجد معّذبون بمش�اعرهم مثل 
البرش ىف كل مكان، حتى ىف بالد الحلم يضيع الحلم، حتى ىف ظل الثراء املادى تعانى 
األرواح، ولك�ن فيلمن�ا ، الذى يلوم األحفاد الذي�ن صنعوا بيوتاً ول�م يصنعوا حباً، 
والذي�ن كس�بوا قضايا اآلخرين وخ�سوا معركتهم الخاصة، اليق�ى عىل  الحلم 
تماماً.  غيبوبة األم س�ُتعيد التئام ش�مل أرستها من جديد، سيتعلم مات أن الثروة 
املادية ليس�ت كل ش�ئ، س�يراجع عن قرار بيع األرض، وهى الش�ئ الوحيد الذى 
يجعل أبناء العمومة يجتمعون معا. جاءت س�اللة عائلة كينج من زواج امرأة من 
هاواى ورجل أبيض بعد حكاية حب، من هذه األرسة الصغرية تحّقق الثراء املادى، 
يق�ول الفيل�م هنا أن الث�راء الحقيقى ه�و األرسة وعالقة الحب ب�ني أفرادها، تلك 
ه�ى نقطة اإلنط�الق اىل الحلم األمريكى بكل تجلياته املادية. اكتش�ف مات ارسته 
واس�تعادها، وبينما يبدأ الفيلم باألم املغامرة وه�ى تمرح ىف زورقها، ينتهى باالب 
وهو يس�تدفئ مع بنتيه ببطانية واحدة بيما يستمعون اىل أخبار املناطق الجليدية 
الباردة. األرسة هى املش�كلة والحل معاً، يتضح ذلك أيضاً وبش�كل غري مبارش من 
خالل شخصية س�يد صديق اإلبنة ألكسندرا، الذى يرافق مات وأرسته ىف كل مكان 
يذهب�ون إليه وكأنه يبحث عن أرسة عوضاً ع�ن  عائلته املنكوبة بعد مرصع األب. 
اش�تغل ألكسندر باين باألس�اس عىل ممثليه فقدموا مباراة ىف التشخيص، جورج 
كلونى الذى لم يفلت منه مش�هد واحد رغم أطياف املشاعر وتقلباتها من الحب اىل 
الكراهية اىل الغرية اىل الخوف اىل الحب اىل التعاطف اىل الدهشة، بل إن كلونى اختار 
لبطل الفيلم مش�ية متعثرة ومرددة تعبرياً عن ش�خصية محافظة، لفتت األنظار 
أيضا املوهوبة شايلني وودىل ىف دور اإلبنة املراهقة ألكسندرا، وباتريشيا هاستى ىف 
دور الزوجة إليزابيث، لم تنطق حرفاً واحداً، والتى استغرقت كل دورها )باستثناء 
لقط�ة واحدة ( تمّثل الغيبوبة فوق رسير العناية املركزة. يقول فيلم "األحفاد" إن 
األجداد صنع�وا األرسة، واألرسة صنعت املال وزرع�ت األرض، واملال صنع أمريكا، 
يذّك�ر الفيلم مش�اهده األمريكى ب�أالّ ينىس مش�اعره وإنس�انيته، وأال ينىس أن 
ش�يطان التفاصيل يمكن أن يجعل�ه يتعذب ىف قلب الجنة، ثم يفت�ح الفيلم أمامه 

باب التصحيح واملصالحة، ذلك أن الحب واملال معاً هما اللذان يصنعان الحلم.

حممود عبد ال�صكور

اأَبول فرو�صان
ي�صة       د حلمى الرِّ  ترجمُة  :    حممَّ

كنَت      تنِكُر      ذاتَك،      
لكنَّ      قلبَي      مرتاٌح  .    

غرَي      أَنَّني      تركُت      النَّافذَة      مواَربًة
بحيُث      يمِكُن      لطائٍر      ُمنفرٍد      أَن      يطرَي      حوَل      

ُغرفتي      يِف      يوٍم      َما،      ُثمَّ      يغادُر      مرًَّة      أُخرى      
قبَل      أَن أَفتَح      الباَب      

ٍة  .     لِقطَّ
كنُت      مجرًَّدا،      
وَنفيُت      َذاتي،      

ولَم أَتساَءْل      مطلًقا      
ِّ      الَّذي      تحِملُه      نظرُته  .    عِن      السِّ

إِنَّها تتحدَُّث      عْن      ُعسٍة      ُحِملْت      
فوَق      رَشارِة      العالِم  .    

إِنَّه أَبي،      
َو

أَنا  .   
اآلَن      أَعرُف

أَنَّ      قلبَي      مرتاٌح  .    
ورُة      عَل رفِّ      املوقِد       الصُّ

بجواِر   )   بيكاسو  (    و)الهنِد  (    يِف      الواقِع  .    
هذِه      هَي      الحياُة

اثنتاِن      مَن      الكؤوِس      يِف      الهواِء،
وسبُع      كؤوٍس      موضوعٌة      بشكٍل      متقاطٍع،

يوِف       وتأْتي      كأٌْس      ِمن عرِص      ملكِة   )   ساجيتَّاريان  (    للسُّ
ِمن الخارِج  .    

َيميش      قرُش      البيِض      
متعاقًبا،      وليَس      بإِخالٍص،      

ووثبُة      اإلِيماِن      يِف      الحياِة،      وكلُّ      واحٍد      
الَ      يشعُر      بيشٍء      ثابٍت،      ثمَّ      

يقوُم      بقفزٍة      أُخرى  .    
كنُت      مجرًَّدا،      

وتركُت      الباَب      موارًبا،      
ارِع  .     وقطُّ      البيِت      ركَض      إىِل الشَّ

جوقُة      الفجِر      هَي      أَكثُر      هدوًءا منُذ      ذلَك      الحنِي  .    
يتَّجُه      األَُب      نحَو      الحديقِة  .    

َما ِمن كلمٍة      عادْت      إىِل ُنصويص  .    
إِنَّني      أَحلُم      مرًَّة      أُخري  .    

رواة ام روائيون ؟ ثالثيٌَّة

فيلم "األحفاد"
 املعّذبون ىف اجلّنة األرضية! 
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وزارة الدفاع 
دائرة امل�شت�شار القانوين العام

املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ
اإعالن حكم غيابي 1

1 ـ حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد / الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم أدناه غيابيا فيما ييل :
ا ـ الحبس الشديد ملدة )ستة أشهر( وفق املادة ) 33 / أوال (  من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة  2007  .

بـ  تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه نادما مع مراعاة أحكام املادة )243(  من قانون أصول املحاكمات 
الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل .

ج ـ منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وألزم املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باألخبار عن محل اختفائه اسـتنادا 
ألحكام املادة )82( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 .

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية أو تسـليم نفسك إىل اقرب جهة  عسكرية رسـمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وبعكسه 
يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971 املعدل .

العقيد احلقوقي 
رئي�س املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ

وزارة الدفاع 
دائرة امل�شت�شار القانوين العام

املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ
) اإعالن ( 17 

إىل املتهمـني الغائبني املدرجة أسـمائهم وعناوين سـكنهم ، ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة إزاء أسـمائكم يف القضيـة املبينة ادناه وبما ان 
محالت إقامتكم مجهولة لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل أن تحرضوا أمام املحكمة العسكرية يف بغداد املنقولة وغري املنقولة ويطلب من 
كافة املوظفني العموميني إلقاء القبض عليكم وتسـليمكم إىل اقرب جهة عسـكرية أو مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم 

بإخبار الجهات املسؤولة بذلك .
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وزارة الدفاع 
دائرة امل�شت�شار القانوين العام

املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ
اإعالن حكم غيابي 1

1 ـ حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد / الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم أدناه غيابيا فيما ييل :
ا ـ الحبس الشديد ملدة )ستة أشهر( وفق املادة ) 33 / أوال (  من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 .

بـ  تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه نادما مع مراعاة أحكام املادة )243(  من قانون أصول املحاكمات 
الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل .

ج ـ منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وألزم املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا 
ألحكام املادة ) 82 ( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 .

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسك اىل اقرب جهة  عسكرية رسـمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه 
يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة ) 243 ( من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971 املعدل .
العقيد احلقوقي 
رئي�س املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ

وزارة الدفاع 
دائرة امل�شت�شار القانوين العام

املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ
اإعالن حكم غيابي 1

1 ـ حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد / الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم أدناه غيابيا فيما ييل :
ا ـ الحبس الشديد ملدة ) ستة أشهر ( وفق املادة ) 33 / أوال (  من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 .

بـ  تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة أحكام املادة )243(  من قانون أصول املحاكمات 
الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل  .

ج ـ منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وألزم املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا 
ألحكام املادة )82( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 .

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية أو تسـليم نفسك إىل اقرب جهة  عسكرية رسـمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه 
يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة ) 243 ( من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971 املعدل .
العقيد احلقوقي 
رئي�س املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ



الرشقاوي : نتمتع بالقانون وال نعمل به

ح�ذر الفنان عب�د الجبار الرشقاوي، م�ن غياب املرجعي�ة القانونية يف 

الوسط الفني، مما يولد تخوفات كثرية لدى الفنانني.

وق�ال الرشق�اوي يف ترصي�ح صحف�ي إن نقاب�ة الفنان�ني تتمتع 

بالقانون لكن ال تتمتع بالقوة وال الدعم وما زالت النقابة ضعيفة 

وعاجزة عن القيام بدور فاعل وهذا ش�انه شأن االتحادات التي 

نشأت بعد اإلحداث.

وأضاف: أن االتح�ادات تفتقر للترشيعات حتى اآلن وال يوجد 

قانون او ترشيع خاص بهذه االتحادات  ووزارة الثقافة 

عاجزة أيضا عن تلبية دورها املطلوب.

وانتق�د الرشقاوي املس�ؤولني يف 

ال�وزارات املعنية الذي�ن مازالوا 

يطلب�ون املدي�ح م�ن الفنانني، 

يض�ع  أن  إىل  "نحت�اج  وق�ال 

الساس�ة، الثقاف�ة والفن ضمن 

أجنداته�م ك�ون اإلهم�ال املتزايد 

سيولد عقبات وخيمة عىل املجتمع 

عامة". 

وتاب�ع "إذا لم يتم اس�تحداث حلول 

رسيعة ستبقى مرجعية شبابنا 

الدرام�ا الرتكية والتي تنرش 

بينه�م  هجين�ة  ثقاف�ات 

وتشتتهم". 

مجتمع فني

بغداد/ مروان الفتالوي
أغمضت الفنانة الكبرية عفيفة اسكندر إغماضتها 
األخرية، يف ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، عن 
عم�ر ناهز 91 عام�ا، بعد رصاع طوي�ل مع املرض 

والعزلة.
وفارقت عفيفة اس�كندر الحي�اة يف العاصمة بغداد 
عن�د الس�اعة الثانية ع�رش والنصف بع�د منتصف 
لي�ل أول م�ن أمس األح�د، بعد أن أك�د مقربون من 

الفنانة. 
وأضاف�وا أن عفيف�ة طلب�ت قب�ل وفاته�ا أن ُتدفن 
بالقرب من والدتها بمقربة األرمن وس�ط العاصمة 

بغداد.
ولدت الفنانة امللقبة ب�)فاتنة بغداد( يف س�وريا عام 
1921 م�ن أب عراق�ي مس�يحي وأم يوناني�ة وهم 
عائلة مثقفة فني�ة إذ كانت والدتها تعزف عىل أربع 
آالت موسيقية وتدعى ماريكا دمرتي وتعمل مطربة 
يف ملهى هالل الذي كان يعرف يف حينها )ماجستيك( 
ويقع يف منطقة امليدان بباب املعظم، وكانت والدتها 
املش�جع األول وكانت تنصحها دوماً بأن الغرور هو 

مقربة الفنان.
وعاش�ت عفيف�ة يف بغ�داد، وغن�ت يف عم�ر خمس 
س�نوات وكان�ت أول حفل�ة أحيته�ا بعم�ر ثماني 
س�نوات يف أربي�ل حي�ث أدت اول اغني�ة له�ا وهي 
)زنوب�ة(، كما لقب�ت عفيفة ب� )منلوجس�ت( من 
املجمع العربي املوس�يقى كونها تجي�د ألوان الغناء 

واملقامات العراقية، وفاتنة بغداد.
تزوج�ت عفيف�ة وهي يف س�ن ال��)12( م�ن رجل 
عراقي أرمني يدعى اس�كندر اصطفيان وهو عازف 
وفن�ان قدير وكان عمره يتجاوز ال�50 عاما عندما 

تزوجا، ومنه أخذت لقب اسكندر.
بدأت مش�وارها الفني عام 1935 يف الغناء يف مالهي 
ون�وادي بغداد وغنت يف أرقى مالهي العاصمة بغداد 
حينه�ا مثل ملهى الجواهري واله�الل وكباريه عبد 

الله وبراديز.
واس�تطاعت عفيفة بنباهة كبرية أن تتعلم وتتأقلم 
م�ع أجواء الفن، وتحولت إىل نجم�ة من نجوم الفن 
برسع�ة كب�رية، والتف�ت حولها ش�خصيات مهمة 
وذات مكان�ة اجتماعي�ة، وغنت له�م املونولوج ملدة 
خم�س أو س�ت دقائق باللغ�ة الرتكية والفرنس�ية 
واألملانية واإلنكليزية. وس�افرت عفيفة اسكندر إىل 
القاهرة خالل الع�ام 1938وغنت هناك وعملت ملدة 
طويلة مع فرقة بديعة مصابني يف مرص وهي أشهر 
راقصة وممثلة مرصية يف األربعينيات، وعملت أيضا 
م�ع فرقة تحية كاريوكا وابرز مش�اركاتها العربية 
ه�ي التمثيل يف فيلم يوم س�عيد مع الفن�ان الراحل 
الكب�ري محمد عب�د الوه�اب وفاتن حمام�ة وغنت 
في�ه لكن األغنية لم تظهر عند عرض الفيلم بس�بب 
املخرج الذي حذفها لطول مدة العرض التي تجاوزت 
الس�اعتني ومثلت يف أف�الم أخرى يف لبنان وس�وريا 
ومرص منها القاه�رة � بغداد، إخراج احمد بدرخان 
وإنتاج رشكة إس�ماعيل رشيف بالتعاون مع رشكة 
اتح�اد الفنان�ني املرصي�ني ومثل فيه حقي الش�بيل 
وإبراهي�م جالل وفخ�ري الزبي�دي ومديحة يرسي 
وبش�ارة واكي�م وكذلك فيلم )ليىل يف الع�راق( إنتاج 
أس�توديو بغداد وإخ�راج أحمد كامل م�ريس ومثل 
فيه الفنانون جعفر السعدي والراحل محمد سلمان 
والفنان�ة نورهان وعبدالله الع�زاوي وعرض الفيلم 
يف س�ينما روك�ي عام 1949 ثم تعرف�ت إىل األديب 
املازني والش�اعر إبراهيم ناجي وهناك بدأ مشوارها 

األدبي. ثم عادت إىل العراق واستقرت يف بغداد.
وكانت لعفيفة تقاليد خاصة يف الفن والحياة، حيث 
كان�ت تمل�ك صالون�ا يف منزله�ا الواق�ع يف منطقة 
املسبح يف الكرادة أنيقا وفاخرا، وضم مجلسها يف ذلك 
الوقت ابرز رجاالت السياسة واألدب والفن والثقافة 
يف الب�الد منهم الرجاالت الذي�ن كانوا يحرصون عىل 
حضور النقاش�ات من رجال الدولة يف الحكم امللكي 
ومنهم نوري س�عيد وفائق الس�امرائي عضو حزب 
االس�تقالل وعض�و مجلس األم�ة والنائ�ب حطاب 
الخض�ريي وأك�رم أحم�د وحس�ني م�ردان وجعفر 
الخلي�يل وإبراهيم ع�يل واملحامي عب�اس البغدادي 
والعالم�ة الدكتور مصطفى جواد ال�ذي كان مولعا 
بفنها وجمالها ومستشارها اللغوي وتقرأ له الشعر 
قب�ل أن تغني�ه، والفنان�ون حقي الش�بيل وعبدالله 
العزاوي ومحمود ش�وكة وص�ادق االزدي واملصور 

آمري سليم واملصور الراحل حازم بيك.
م�ن أكثر امللحنني الذي�ن تعاملت معه�م هما احمد 
الخليل وامللحن خزعل مهدي وامللحن ياسني الشيخيل 
ومن االغاني التي قدمتها ه�ي )يا عاقد الحاجبني( 
و)يا س�كري يا عس�يل( و)اري�د الله يب�ني حوبتي 
بيهم( و قل�ب.. قلب وغبت عني فم�ا الخرب وجاني 
الحلو البس حلو صبحية العيد ونم وس�ادك صدري 
وم�ن أغانيها أيضاً يايمة انطيني الدربني انظر حبي 
وأش�وفه واغني�ة مس�افرين وأغنية قس�ما وأغنية 
)حركت ال�روح( وغريها من األغان�ي الكثرية حيث 

بلغ رصيدها من األغاني أكثر من 1500 أغنية.
وكان�ت املغني�ة األوىل بالع�رص امللك�ي وكان كب�ار 
املسؤولني يف الدولة العراقية من ملوك وقادة ورؤساء 
ووزراء يطلبون ودها ويطربون لصوتها ويحرضون 
حفالته�ا م�ن دون حي�اء. فامللك فيص�ل األول كان 

م�ن املعجب�ني بصوته�ا. أما 
نوري الس�عيد رئيس الوزراء 

الس�ابق فقد كان يحب املقام 
وكان  البغ�دادي  والجالغ�ي 

يحرض كل يوم اثنني إىل حفالت 
املق�ام ويح�رض حفالتها. وعبد 

الكري�م قاس�م أيض�اً كان ُيحّب 
غناءها ويحرتمه�ا. ولكن عبد 

م  لس�ال ا

عارف 
ن  كا

يحاربها 
يضي�ق  و

عليه�ا 
حس�ب 

صفه�ا  و
إنه  وتق�ول 

يتهمها  الش�يوعيني كان  بدفن 
يف حديقة بيتها.

من جانبه�م نعى فنان�ون عراقيون رحي�ل الفنانة 
عفيفة متأسفني يف عبارات حزينة بثوها عرب مواقع 

صل  لتوا ا
االجتماعي.

الفنانة شذى حسون كتبت 
يف تغري�دة ع�ىل توي�رت خرب 

وف�اة فاتنة بغ�داد ورفعت مقطعا 
فيديوي�ا تغني في�ه أغنية )جينا من 

بغداد( وهي من أجم�ل األغاني التي 
غنتها املطربة الراحلة.

بينم�ا كتب�ت الفنان�ة األوبرالية بيدر 
الب�رصي ع�رب حس�ابها يف فيس�بوك 

"ببالغ األىس واآلسف سمعت اآلن نب�أ 
وفاة الكبرية عفيفة اسكندر، لقد فقد 

الوس�ط الفني العراقي علما من أعالم 
الف�ن األصي�ل, والت�ي ترك�ت بصمة 
العراق�ي  الف�ن  كب�رية يف قلب�ي ويف 
وبهذه املناسبة املؤملة نقدم التعازي 
واىل  جميع�ا  والعراقي�ني  للفنان�ني 
أرسة الفنانة الكبرية عفيفة اسكندر 

وانا لله وانا اليه راجعون".
ونعاها أيض�ا الكاتب الدرامي حامد املالكي 
يف )فيسبوك( منتقدا الحكومة لعدم إبدائها 

اهتماما بالفنانة الراحلة.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

ينجز منجزه الفني عىل املس�توى املح�يل والخارجي بهدوء 
وم�ن دون بهرجة إعالمية كونه واثقا من أنه س�يقدم عمال 
الب�د أن ينال التقدي�ر والتقييم إذ تكاد الجائ�زة ال تفارقه يف 
أي عم�ل ينته�ي من�ه مرسحيا، الفنان حس�ني ع�يل صالح 
الحائز مؤخرا عىل جوائ�ز )مهرجان أصيلة املغربي(، التقته 

)املستقبل العراق( وكان هذا الحوار:
*كيف تعرف نفسك؟

- أنا حس�ني عيل صالح إنس�ان بس�يط أع�وم يف بحر 
واسع اسمه الفن.

* وحينما تنظر اىل املرآة ما الذي يقوله اإلنسان حسني 
للمخرج حسني؟

- لطامل�ا اعاتب نفي كثريا عىل أعمال  أنجزتها ولم اكن 
راضي�ا عنها، لكن لقمة العي�ش لطاملا أجربتني عىل قبول 

مثل تل�ك األعمال، وباملقابل اش�عر بفخر كب�ري أمام هذه 
املرآة عندما استحرض انجازاتي املحلية والخارجية.

* وما الذي تفكر به لليوم التايل؟
- أفكر يف أن أقدم منجزا إبداعيا يحسب يل يف مسريتي الفنية، 
و يضاف اىل س�جيل الفني، وكذلك احمد الله أنني لم اترك ما 
ي�يء لآلخرين ألنني بطبيعتي إنس�ان يحب الجميع وليس 

لدي أي خالف او تقاطع مع اآلخر.
* معاناتك اليوم؟

� املعاناة تبدأ معي عندما اخرج من البيت وانا ذاهب اىل عميل 
واصط�دم بكل تلك الزحام�ات والتفج�ريات .. ويف مقدمتها 
التعامل مع نقاط التفتيش التي تعتربنا أعداء لها.. رغم أنهم 
وجدوا لخدمة املواطن ولتوف�ري األمن... وكأن املواطن يعمل 

عندهم وليسوا يعملون لصالح املواطن.
*وماذا عن معاناتك يف مجال الفن؟

� عندم�ا يكون لدي عمل م�ا أتوىل إخراجه ... حيث يتأخر أو 
يتغيب احد املش�اركني يف العمل .. عندها اشعر بإحباط كبري 
يف ذلك الي�وم وبخيبة كبرية... وعىل أثره�ا يتغري مزاجي وال 
استطيع االستمرار يف التمرين وخاصة يف املراحل األخرية من 

العمل.
* آخر تمرين مرسحي كنت عنده؟

� خ�الل االس�تعداد للمش�اركة يف مهرج�ان أصيل�ة ال�دويل 
التاس�ع )دورة فرنس�ا( الذي أقيم يف املغرب وحصلنا خاللها 
عىل جائزت�ني مهمتني )أفضل ممثل( للفن�ان صادق عباس 

و)أفض�ل ممثل�ة( للفنان�ة آالء نج�م ... وكان 
من املؤم�ل ان نحصل عىل جائزة 

إخ�راج(  )أفض�ل 

الجائ�زة  ولك�ن 
لفرنس�ا..  )مجامل�ة(  ذهب�ت 
وباملناس�بة ان املخ�رج الفرن�ي الحاصل عىل 
تل�ك الجائزة )رفع قبعته( احرتاما يل ولعميل اإلخراجي وقال 

بالحرف الواحد: )أنت مختلف .. أنت قوي ... أنت كبري( .
*كيف ذهبتم إىل )أصيلة(؟

�  ذهبنا بدعم وتمويل من قبل السيد وزير الشباب والرياضة 
... بع�د ان اعتذرت وزارة الثقاف�ة رغم ان طلب املوافقة عىل 
اإليفاد كان مرفقا به بان اإليفاد مدفوع الثمن من قبل وزارة 
الش�باب والرياض�ة وان وزارة الثقاف�ة ال تتحمل اي يشء... 
والذي حص�ل إننا مثلنا العراق يف ذل�ك املهرجان وان النتائج 

الت�ي حققناه�ا هن�اك قد جعل�ت الجميع يهتف�ون للعراق 
وسط القاعة التي كانت مزدانة باألعالم العراقية.

*مل�اذا لم تحتف�ل دائرة الس�ينما وامل�رسح باالنج�از الذي 
حققتموه يف املغرب؟

- لقد وعدونا بذلك ... وما زلنا ننتظر.
* أفضل تكريم نلته داخل العراق؟

- ال�ذي أقامت�ه دائ�رة الس�ينما وامل�رسح يف منتدى 
املرسح بع�د مش�اركتها يف مهرج�ان )تيابوليس( 
ال�دويل يف دورت�ه الرابعة والعرشي�ن والذي اقيم يف 

تونس عن )حكاية اللؤلؤ املفقود(.
*أول جائ�زة رفع�ت اس�م الع�راق واس�مك يف 

مهرجان خارجي؟
� يف مهرج�ان الناظ�ور الدويل ع�ام ) 2009( 
ال�ذي اقيم يف املغ�رب ومن خ�الل مرسحية 
)ن�ورا والفاكه�ة املس�حورة ( تأليف فالح 
حس�ني العب�د الل�ه وكان مع�ي قحطان 
زغ�ري وش�هرزاد ش�اكر  ومهن�د مختار 
الش�اطي..  وجم�ال  ف�ؤاد  وزين�ب 
وحصلت املرسحي�ة عىل جائزة )أفضل 

سينوغرافيا( للفنان عيل السوداني.
*قد تبدو انك مقال يف العمل التلفزيوني؟

� لكون�ي يف أكثر األحي�ان ارفض األعم�ال التلفزيونية التي 
ال تلي�ق باس�مي وتاريخ�ي كمخ�رج مرسح�ي ولكونها ال 
تضي�ف لتاريخي الفني ش�يئا، ولهذا انحرصت مش�اركاتي 
يف األعمال الت�ي اقتنعت بها ومنها: )بيت الطني( يف الجزأين 
الثالث والرابع يف شخصية )عيد( ابن الشيخ عجاج.. وقبلها 
ش�اركت يف )الدهان�ة والصي�ف والدخان( ومؤخ�را كنت يف 

)ضياع يف حفر الباطن( و )طريق نعيمة(.
وما هو جديدك يف القابل من األيام؟  •

-اس�تعد اآلن للدخول يف تمارين مرسحية )فخري واملصباح 
الس�حري( تأليف فاضل الكعبي ولحس�اب الفرقة الوطنية 

للتمثيل.
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»تعاىل« جديد هباء سلطان يف العيد
قال املنتج املرصي نرص محروس، أنة س�يطرح كليب »تعاىل« لبهاء س�لطان، يف أول يوم عيد األضحى املقبل، 

وذلك بعد أن اجل عرضة ألكثر من مرة.
محروس أضاف أن األزمة الصحية التي أصابته يف الفرتة األخرية، واألحداث الس�يئة يف مرص، هما السبب 

وراء عدم الدفع بالكليب الفرتة املاضية.
أغنية »تعاىل« كلمات نرص محروس، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى أمري محروس، وغناء 

بهاء سلطان وتم تصوير الكليب الخاص بها يف بريوت.

نيكول تدّلع زوجها "زي البيبي"
كش�فت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أنها تدلل زوجها يوسف الخال، وأنها تعتربه كالطفل 
الصغ�ري تغمره بالح�ب والحنان والعاطفة، مؤك�دة أن ش�خصيتيهما متناغمة جداً معه، 

ويمتلكان نفس الشخصية قائلة: هو عىل رجل وأنا عىل امرأة.
نيكول ذكرت ذلك خالل لقائها ظهورها يف برنامج »سوري بس« قائلة: »مستعدة اقعتلو 

اجريه بمي سخنه وكأنو عم بتحمم البيبي«.
وأكدت الفنانة اللبنانية أن زوجها ال يتدخل يف عملها الفني سواء الدرامي أو الغنائي، 

وكل منهما يش�عر بالسعادة عندما يرى األخر ناجحاً ومحبوباً من الجمهور ، وال 
يكره أن يزداد معجبيه.

مجال سليامن: أنا يف سوريا قريبًا
أك�د الفنان جمال س�ليمان ق�رب زيارته إىل س�وريا، واصفا 

األقاويل التي تحدثت عن صعوبة ذلك بالس�خيفة. وقال 
س�ليمان من مق�ر إقامته يف دولة اإلم�ارات عىل هامش 

حضوره فعالية س�ينمائية ثقافية سنوية، إن حضوره 
إىل سوريا بات قريبا، وسيمكث فيها أسابيع عديدة.

وتاب�ع "يتحدث�ون وكأني منف�ي أو مبعد ع�ن البلد، أو أن 
هن�اك منعا يل بدخول س�وريا.. األمر غري ذلك، فعندما كنت 

يف س�وريا غادرت بس�هولة وي�رس، وعندما س�أحرض إليها 
فسيكون ذلك بالدرجة نفسها".

وأضاف النج�م العربي املقيم يف مرص حاليا "س�تزول الغيمة 
عن سوريا وبزوالها، سيكف املتقولون عن التقول والتقويل".

ونفى س�ليمان أن يكون بيده أي نص ملسلس�ل سوري حاليا، 
لكنه استطرد:" عندما يعرض عيل عمل سوري ويكون ملفتا وذا 

قيمة فنية عالية، فلن أتردد يف املوافقة عليه واملشاركة فيه".
يشار إىل أن جمال سليمان غادر سورية آخر مرة يف نيسان املايض 

بعد انفراط عقد التجمع الس�يايس الذي أسسه والد زوجته، وزير 
اإلعالم األسبق محمد سلمان، الذي أقر بفشل التجمع يف تحقيق أي 

من أهدافه يف ثمانية أشهر هي عمر التجمع ككل.

عادل إمام يدهش احلارضين ويصفع رامز 
جالل

يب�دو ان "م�زاح" املمث�ل امل�رصي رامز جالل ل�م ينته مع انتهاء ش�هر رمض�ان املايض 
وبرنامجه "رامز قلب األس�د"، الذي نال نتيجته نصيبه الكبري من الش�تائم واالنتقادات 

واللكمات أيضا.
ولك�ن ل�م يتوقع احد ما حدث مع رام�ز جالل أثناء العرض الخ�اص لفيلم "برتيتا" يف 

م�رص، وال�ذي حرضه عدد كبري م�ن النجوم بينه�م الفنان عادل إم�ام. فعادل إمام 
ال�ذي كان موجودا يف الحفل فوجئ باالزدحام الش�ديد حيث تهافت الجمهور عىل 

مصافحت�ه والتصوير معه عند دخوله مجمع الس�ينما بعد خروجه من 
س�يارته، مم�ا اضط�ر األم�ن إىل حماية "الزعي�م" حتى 

دخوله إىل الصالة.
وفور وصول عادل إمام إىل مجمع السينما 

فوج�ئ بمن يجذبه من يده بش�دة ويطلب 
من�ه التصوي�ر معه، وه�و ما أث�ار غضبه 

الكبري لكنه ضحك بشدة عندمنا اكتشف انه 
رامز ج�الل واصطحبه معه إىل داخل القاعة. 

وبعد وصولهم�ا اىل القاعة جل�س عادل إمام 
يلتقط أنفاس�ه، ووقف رام�ز بجانبه يمازحه، 

فابتس�م إم�ام مل�ا يفعل�ه ، وبعدها ق�ام رامز 
بتقبيل إمام عىل جبينه، فتقبلها األخري وابتسم. 

ولك�ن م�ا حصل الحقا ل�م يكن يف الحس�بان، اذ 
وبينم�ا كان رام�ز يب�ادل ام�ام الحدي�ث لدقائق 

فوجئ الح�ارضون بوقوف الفنان عادل إماو الذي 
وج�ه صفعة مؤملة لرامز جالل عىل وجهه، وهو ما 

أص�اب الحضور بالدهش�ة، وانس�حب بعدها رامز 
جالل وجلس بعيًدا مع بعض الفنانني.

ل�م يعل�م احد رس ما ج�رى، ولكن يب�دو أن مزاح رامز 
ج�الل كان "ثقيال جدا" عىل الزعيم ال�ذي لم يتوان عن 

استعمال "العنف" إلسكاته.

حسني عيل صالح: مدحني خمرج فرنسا "أنت خمتلف وقوي وكبري"

فنانون ينعون رحيل فاتنة بغداد عن 91 عامًا

عفيفة اسكندر.. طابت.. فغّنت.. فرحلت



مجتمع فني

فرقة البصرة الشعبية تواصل "إحباطها"
 ج�ددت فرقة البرصة للفنون الش�عبية ش�كواها جراء "اإلهم�ال والتهميش" الذي يحيطه�ا ويمنعها من مواصلة 

نشاطاتها.
وأعرب معاون مدير فرقة البرصة للفنون الش�عبية س�عد اليابس، عن حالة "الكسل واإلحباط" التي تعرتي أعضاء 

الفرقة، بسبب التهميش وقلة االهتمام وغياب الدعم.
وقال اليابس لوكالة أنباء محلية أمس االثنني إن "الكثري من الشابات تركن الفرقة لضعف املردود 
امل�ادي املتحصل من العق�ود املربمة معهن واتجهن اتجاه�ات أخرى كون الراتب 
الش�هري للعقد يقدر بمبلغ )250( ألف دينار وهذا مبلغ زهيد جداً، 

دفع الكثري من األعضاء عىل ترك الفرقة". 
وأضاف "يف الس�ابق كانت هناك دعوات خاصة للفرقة يف املش�اركة 
باملهرجان�ات الخارجي�ة، أما اآلن ه�ذه الدعوات قلت ك�ون الفرقة 
مقرها يف البرصة فس�يطرة الع�ادات والتقاليد ع�ىل األعضاء كان لها 

تأثري أيضا".
وبنينّ "أن وضع الفرقة يتحس�ن، خاصة وأن املس�ؤولني مؤخراً يف دائرة 

السينما واملرسح يتابعونه الفرقة ويهتمون بها". 
يذكر أن الفنان س�عد اليابس أحد مؤس�ي فرقة البرصة للفنون الشعبية 
م�ن موالي�د 1969 وتتكون الفرقة م�ن )10( راقص�ات و)11( راقصاً مع 

فرقة موسيقية وفرقة إيقاعات تراثية.

بغداد/ مروان الفتالوي
أغمضت الفنانة الكبرية عفيفة اسكندر إغماضتها 
األخرية، يف ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، عن 
عم�ر ناهز 91 عام�ا، بعد رصاع طوي�ل مع املرض 

والعزلة.
وفارقت عفيفة اس�كندر الحي�اة يف العاصمة بغداد 
عن�د الس�اعة الثانية ع�ر والنصف بع�د منتصف 
لي�ل أول م�ن أمس األح�د، بعد أن أك�د مقربون من 

الفنانة. 
وأضاف�وا أن عفيف�ة طلب�ت قب�ل وفاته�ا أن ُتدفن 
بالقرب من والدتها بمقربة األرمن وس�ط العاصمة 

بغداد.
ولدت الفنانة امللقبة ب�)فاتنة بغداد( يف س�وريا عام 
1921 م�ن أب عراق�ي مس�يحي وأم يوناني�ة وهم 
عائلة مثقفة فني�ة إذ كانت والدتها تعزف عىل أربع 
آالت موسيقية وتدعى ماريكا دمرتي وتعمل مطربة 
يف ملهى هالل الذي كان يعرف يف حينها )ماجستيك( 
ويقع يف منطقة امليدان بباب املعظم، وكانت والدتها 
املش�جع األول وكانت تنصحها دوماً بأن الغرور هو 

مقربة الفنان.
وعاش�ت عفيف�ة يف بغ�داد، وغن�ت يف عم�ر خمس 
س�نوات وكان�ت أول حفل�ة أحيته�ا بعم�ر ثماني 
س�نوات يف أربي�ل حي�ث أدت اول اغني�ة له�ا وهي 
)زنوب�ة(، كما لقب�ت عفيفة ب� )منلوجس�ت( من 
املجمع العربي املوس�يقى كونها تجي�د ألوان الغناء 

واملقامات العراقية، وفاتنة بغداد.
تزوج�ت عفيف�ة وهي يف س�ن ال��)12( م�ن رجل 
عراقي أرمني يدعى اس�كندر اصطفيان وهو عازف 
وفن�ان قدير وكان عمره يتجاوز ال�50 عاما عندما 

تزوجا، ومنه أخذت لقب اسكندر.
بدأت مش�وارها الفني عام 1935 يف الغناء يف مالهي 
ون�وادي بغداد وغنت يف أرقى مالهي العاصمة بغداد 
حينه�ا مثل ملهى الجواهري واله�الل وكباريه عبد 

الله وبراديز.
واس�تطاعت عفيفة بنباهة كبرية أن تتعلم وتتأقلم 
م�ع أجواء الفن، وتحولت إىل نجم�ة من نجوم الفن 
برسع�ة كب�رية، والتف�ت حولها ش�خصيات مهمة 
وذات مكان�ة اجتماعي�ة، وغنت له�م املونولوج ملدة 
خم�س أو س�ت دقائق باللغ�ة الرتكية والفرنس�ية 
واألملانية واإلنكليزية. وس�افرت عفيفة اسكندر إىل 
القاهرة خالل الع�ام 1938وغنت هناك وعملت ملدة 
طويلة مع فرقة بديعة مصابني يف مرص وهي أشهر 
راقصة وممثلة مرصية يف األربعينيات، وعملت أيضا 
م�ع فرقة تحية كاريوكا وابرز مش�اركاتها العربية 
ه�ي التمثيل يف فيلم يوم س�عيد مع الفن�ان الراحل 
الكب�ري محمد عب�د الوه�اب وفاتن حمام�ة وغنت 
في�ه لكن األغنية لم تظهر عند عرض الفيلم بس�بب 
املخرج الذي حذفها لطول مدة العرض التي تجاوزت 
الس�اعتني ومثلت يف أف�الم أخرى يف لبنان وس�وريا 
ومرص منها القاه�رة � بغداد، إخراج احمد بدرخان 
وإنتاج رشكة إس�ماعيل رشيف بالتعاون مع رشكة 
اتح�اد الفنان�ني املرصي�ني ومثل فيه حقي الش�بيل 
وإبراهي�م جالل وفخ�ري الزبي�دي ومديحة يرسي 
وبش�ارة واكي�م وكذلك فيلم )ليىل يف الع�راق( إنتاج 
أس�توديو بغداد وإخ�راج أحمد كامل م�ريس ومثل 
فيه الفنانون جعفر السعدي والراحل محمد سلمان 
والفنان�ة نورهان وعبدالله الع�زاوي وعرض الفيلم 
يف س�ينما روك�ي عام 1949 ثم تعرف�ت إىل األديب 
املازني والش�اعر إبراهيم ناجي وهناك بدأ مشوارها 

األدبي. ثم عادت إىل العراق واستقرت يف بغداد.
وكانت لعفيفة تقاليد خاصة يف الفن والحياة، حيث 
كان�ت تمل�ك صالون�ا يف منزله�ا الواق�ع يف منطقة 
املسبح يف الكرادة أنيقا وفاخرا، وضم مجلسها يف ذلك 
الوقت ابرز رجاالت السياسة واألدب والفن والثقافة 
يف الب�الد منهم الرجاالت الذي�ن كانوا يحرصون عىل 
حضور النقاش�ات من رجال الدولة يف الحكم امللكي 
ومنهم نوري س�عيد وفائق الس�امرائي عضو حزب 
االس�تقالل وعض�و مجلس األم�ة والنائ�ب حطاب 
الخض�ريي وأك�رم أحم�د وحس�ني م�ردان وجعفر 
الخلي�يل وإبراهيم ع�يل واملحامي عب�اس البغدادي 
والعالم�ة الدكتور مصطفى جواد ال�ذي كان مولعا 
بفنها وجمالها ومستشارها اللغوي وتقرأ له الشعر 
قب�ل أن تغني�ه، والفنان�ون حقي الش�بيل وعبدالله 
العزاوي ومحمود ش�وكة وص�ادق االزدي واملصور 

آمري سليم واملصور الراحل حازم بيك.
م�ن أكثر امللحنني الذي�ن تعاملت معه�م هما احمد 
الخليل وامللحن خزعل مهدي وامللحن ياسني الشيخيل 
ومن االغاني التي قدمتها ه�ي )يا عاقد الحاجبني( 
و)يا س�كري يا عس�يل( و)اري�د الله يب�ني حوبتي 
بيهم( و قل�ب.. قلب وغبت عني فم�ا الخرب وجاني 
الحلو البس حلو صبحية العيد ونم وس�ادك صدري 
وم�ن أغانيها أيضاً يايمة انطيني الدربني انظر حبي 
وأش�وفه واغني�ة مس�افرين وأغنية قس�ما وأغنية 
)حركت ال�روح( وغريها من األغان�ي الكثرية حيث 

بلغ رصيدها من األغاني أكثر من 1500 أغنية.
وكان�ت املغني�ة األوىل بالع�رص امللك�ي وكان كب�ار 
املسؤولني يف الدولة العراقية من ملوك وقادة ورؤساء 
ووزراء يطلبون ودها ويطربون لصوتها ويحرضون 
حفالته�ا م�ن دون حي�اء. فامللك فيص�ل األول كان 

م�ن املعجب�ني بصوته�ا. أما 
نوري الس�عيد رئيس الوزراء 

الس�ابق فقد كان يحب املقام 
وكان  البغ�دادي  والجالغ�ي 

يحرض كل يوم اثنني إىل حفالت 
املق�ام ويح�رض حفالتها. وعبد 

الكري�م قاس�م أيض�اً كان ُيحبنّ 
غناءها ويحرتمه�ا. ولكن عبد 

م  لس�ال ا

عارف 
ن  كا

يحاربها 
يضي�ق  و

عليه�ا 
حس�ب 

صفه�ا  و
إنه  وتق�ول 

يتهمها  الش�يوعيني كان  بدفن 
يف حديقة بيتها.

من جانبه�م نعى فنان�ون عراقيون رحي�ل الفنانة 
عفيفة متأسفني يف عبارات حزينة بثوها عرب مواقع 

صل  لتوا ا
االجتماعي.

الفنانة شذى حسون كتبت 
يف تغري�دة ع�ىل توي�رت خرب 

وف�اة فاتنة بغ�داد ورفعت مقطعا 
فيديوي�ا تغني في�ه أغنية )جينا من 

بغداد( وهي من أجم�ل األغاني التي 
غنتها املطربة الراحلة.

بينم�ا كتب�ت الفنان�ة األوبرالية بيدر 
الب�رصي ع�رب حس�ابها يف فيس�بوك 

"ببالغ األىس واآلسف سمعت اآلن نب�أ 
وفاة الكبرية عفيفة اسكندر، لقد فقد 

الوس�ط الفني العراقي علما من أعالم 
الف�ن األصي�ل, والت�ي ترك�ت بصمة 
العراق�ي  الف�ن  كب�رية يف قلب�ي ويف 
وبهذه املناسبة املؤملة نقدم التعازي 
واىل  جميع�ا  والعراقي�ني  للفنان�ني 
أرسة الفنانة الكبرية عفيفة اسكندر 

وانا لله وانا اليه راجعون".
ونعاها أيض�ا الكاتب الدرامي حامد املالكي 
يف )فيسبوك( منتقدا الحكومة لعدم إبدائها 

اهتماما بالفنانة الراحلة.
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ريفرز: كل شيء ترتديه كارداشيان تجعله عاهرًا
النجمة الكوميدية األمريكية جوان ريفرز السبعينية، ال تكف عن توجيه 
النق�د ملالبس النجوم، لكنه�ا يف مقابلة مع مجل�ة "heat" الربيطانية 

لنجم�ة  األزي�اء  بخي�ارات  أش�ادت 
املجتمع األمريكي كيم كارداشيان، 
فضال ع�ن إش�ادتها بالتأل�ق الذي 
تك�ون فيه كي�م يف جمي�ع أوقاتها 
وحاالته�ا. تق�ول ريف�رز متحدثة 
عن أناقة كيم: "س�واء كانت تضع 
إىل  تذه�ب  أو  بالخ�ارج  القمام�ة 
الس�وبر مارك�ت، ال تختل�ف تماما 
فه�ي دائما تجدها نجمة، أنا أحبها 

لذلك".
وكانت املمثلة الكوميدية قد أشارت 
إىل أن ه�ذا ال يعن�ي أنه�ا تتفق مع 
خيارات كيم يف مالبس�ها وال تعرية 

ثدييها، وكذلك كثرة العناق لعشيقها.
وتابع�ت ريفرز أن كل ما ترتديه كي�م تجعله عاهرا حتى لو ثوب ديور 
باه�ظ الثم�ن، فهي لديها ص�در كبري ومؤخرة ممتلئ�ة وهذا ما يحبه 

الرجال.

الخاتم النحاسي لجورج كلوني
حص�ل املمث�ل األمريكي جورج كلون�ي يف حفل أقي�م بكاليفورنيا عىل 

جائ�زة الخات�م النح�ايس ، 
تكريم�ا له ع�ىل إنجازاته 
وأعماله  املتمي�زة  الفني�ة 

اإلنسانية.
صحيف�ة  وذك�رت 
ريبورت�ر"  "هولي�وود 
جائ�زة  من�ح  كلون�ي  أن 
الخات�م النح�ايس يف حفل 
بيفريل هيل�ز بكاليفورنيا، 
تكريم�ا له ع�ىل إنجازاته 
وأعماله  املتمي�زة  الفني�ة 

اإلنسانية.
كان  ان�ه  وأضاف�ت 
يق�دم  أن  يف�رتض 
لكلون�ي  الجائ�زة 
األمريكي  املخ�رج 

كارل رينر، غري أنه ولدواٍع مرضية، تغينّب عن الحفل، فحلنّت 
النجمة األمريكية شرييل ماكالين محلنّه.

وم�ن جهته، ق�ال كلوني ع�ن رينر إنه "معج�ب بحياته، 
باستثناء أنه يف سن ال�90".

يش�ار إىل الحف�ل ال�ذي ح�رضه 1200 ش�خص جمع 
تربعات بقيم�ة 2.5 مليون دوالر يعود ريعها لعالج داء 

السكري وأبحاثه.

ميدلتون أفضل صديقة لجيمس بوند
ُتوج�ت دوقة كمربي�دج، كي�ت ميدلت�ون، الصديقة 
املثالية لجيمس بوند، بعد منافسة شديدة مع نجمتي 
البوب ريهانا وبيونسيه، وذلك يف استفتاء 
MenKind. موق�ع  أج�راه 

التي  امل�رأة  co.uk، ح�ول 
يف  الربيطانيون  يرغ�ب 
رؤيته�ا م�ع جيمس 

بوند.
الجول�ة األوىل م�ن 
ق�د  االس�تطالع، 
ترشيح  كش�فت 
ني�ني  يطا لرب ا
لخمس نجمات، 
كي�م  ه�ن 
 ، ن اش�يا رد كا
املطربة شرييل 
نجمتا  ك�ول، 
ريهانا  البوب 
وبيونس�يه، 
ق�ة  و د و
ي�دج  مرب كا

كي�ت 
ميدلتون.

بينم�ا  و
خرجت كيم 
كارداش�يان 
وش�رييل ك�ول من 
الجول�ة األوىل، ف�ازت 
كي�ت باللقب، وفوجئ 
النتيجة،  بتل�ك  الجميع 
كي�ت  أن  تثب�ت  الت�ي 
رم�زاً  بالفع�ل  ص�ارت 

للربيطانيني.
يأت�ي ذلك االس�تطالع يف 
إط�ار االحتف�ال بإطالق 
فيلم جيمس بوند الجديد 
»Sky Fall«، والذي ُيعرض 
يف السينمات يف وقت الحق 

من هذا الشهر.

مــن هناك
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اس��تعرضت نجم��ة اإلغ��راء كارم��ن الكت��را 
رش��اقتها أمام عدس��ات المصورين أول من 
أمس عن��د وصولها لحضور حف��ل في قاعة 
هوب، بمركز باربارا ديفيز، في بيفرلي هيلز، 

لصالح مرضى السكر من األطفال.

)نحن(.. عمل إذاعي عن سقوط العثمانيين
أنج�ز الكاتب ش�وقي كريم حس�ن مسلس�ال اذاعي�اً جديداً يحم�ل عنوان 
)نحن( وهو يتحدث عن بدايات س�قوط الدولة العثمانية ودخول االنكليز 
إىل العراق واملتغريات التي حدثت عىل املجتمع العراقي... املسلس�ل يقع يف 
ثالث�ني حلقة ومن املؤمل ان يقوم باخراجه املخرج الكبري حافظ مهدي 
الذي شكل ثنائيا مع الكاتب منذ بداية الثمانينيات وتجاوزت أعمالهما 
املش�رتكة الخمس�ني عمال اذاعياً ،جدير بالذكر ان الكاتب حصل عىل 
االوس�كار الذهي ملرتني يف مهرجان القاهرة لالعالم العربي كأحس�ن 
كاتب درامي وترشح العام املايض عن مسلسل الجواهري لكن العمل 

وصل متاخرا اىل لجنة التحكيم.

فرحان هادي يكتب )قلوب ليست خاوية(
انتهى الفنان العراقي فرحان ه�ادي من كتابة عملني تلفزيونني 

ع�ن  يتح�دث  خاوي�ة  ليس�ت  قل�وب  بعن�وان  أحدهم�ا 
قضي�ة الح�ب يف مجتمعنا العراق�ي العش�ائري والذي 

تتحك�م ب�ه الع�ادات والتقالي�د ..ويع�ود ه�ادي اىل 
معالجة مش�كلة )النهيبة( املوجودة يف مجتمعنا..
والعمل اآلخر بعنوان نوايا الش�موع ويتحدث عن 
الحب غري املتكاف�ئ يف املجتمع بوجود اختالفات 

اجتماعي�ة ومادي�ة تع�وق وج�ود الح�ب يف 
املجتمع..ه�ذا وق�د كلف ه�ادي بكتابة 

عمل خليجي لصالح تلفزيون سلطنة 
عم�ان ..يذك�ر ان فرح�ان ه�ادي 
قدم العديد من األعم�ال الدرامية يف 

الخلي�ج ويف الدرام�ا العراقية مثل )بيوت 
باردة ج�داً( و)أمان�ي للس�يدات( و)هناك 

حكاية أخرى(.

فنانون ينعون رحيل فاتنة بغداد عن 91 عامًا

عفيفة اسكندر.. طابت.. فغّنت.. فرحلت
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م�ن مقبرة معروف الكرخ�ي في جانب الكرخ 
من بغداد انتقل مزاد الخيول إلى جانب الرصافة 
ومن أحكام القدر أن يكون مكانه الجديد أيضا 
مقبرة أال وهي مقبرة السهروردي وبالتحديد 
على مقربة من بقايا س�ور بغداد القديم الباب 
الوسطاني الذي شيد في عهد الخليفة العباسي 

المستظهر بالله سنة 488 هجرية.
ويب�دو أن الرمز الذي يوحي ب�ه الحصان � قد 

أبى إال أن يرتبط بالمواقع التاريخية.

مزاد اخليول
م�زاد الخي�ول في بغ�داد وال�ذي يطل�ق عليه 
باللهج�ة الدارجة � جوب�ة الخيل حيث يجتمع 
في ه�ذا المكان صباح كل ي�وم جمعة المئات 
من الن�اس مصطحبين معهم الخيول والحمير 
والعرب�ات المختلفة من اجل البيع أو الش�راء 
أو المبادل�ة والت�ي تع�رف ف�ي هذا الوس�ط ، 
-بالمراوس � صباحا ذهبنا إلى المزاد وتابعنا 
تواص�ل قدوم الحاف�ات الصغيرة وهي تحمل 
أنواع�ا مختلفة من الخيول والقس�م اآلخر قد 
جاء بسحب عربات بيع النفط األبيض وأخرى 

عربات بيع قناني الغاز.

لت  س�ا
الس�يد عطا ثابت وهو 

من أقدم المتواجدين في 
ه�ذا المزاد ع�ن التحول 
والس�بب  الم�كان  ف�ي 

ف�ي ه�ذا 
فأجاب"بعد 

اإلح�داث وتصاعد 
الوض�ع  أزم�ة 
جان�ب  ف�ي  األمن�ي 
الك�رخ م�كان الم�زاد 
القدي�م بالق�رب م�ن 
مقبرة ضريح الش�يخ 
معروف الكرخي انتقل 
ه�ذا الم�زاد إل�ى جانب 
الس�احة  ف�ي  الرصاف�ة 

المقابلة لمقبرة السهروردي وبالقرب من الباب 
الوس�طاني بقايا س�ور بغداد القدي�م وذلك الن 
الرصافة أكثر أمانا واس�تقرارا من جانب الكرخ 
حيث يش�هد ذلك الجان�ب بين الفت�رة واالخرى 
مواجهات مسلحة وأعمال عنف إرهابية ال تفرق 
بين األخضر واليابس أزم�ة الوقود التي مازالت 
تتراوح ما بين غي�اب وحضور زادت في ارتفاع 
أس�هم الحصان وشقيقه الحمار وذلك من خال 

استخدامهما في جر عربات النفط والغاز".
يب�دأ المزاد مثله مثل أي م�زاد آخر حيث يعرض 
الحيوان � حمار أو حصان � وينادى عليه منادي 

المزاد بصوته الجهوري بس�عر أولي يزايد عليه 
الحاض�رون حت�ى يصل س�عر الحص�ان إلى ما 
يق�ارب ال�)300( الف دينار عراقي و)250( ألف 
دين�ار للحمار وهذا المبلغ مقارن�ة بما كان من 

أسعار الخيول والحمير مبلغا قياسيا.

ارتفاع اأ�سعار احلمري واخليول
وعرفنا من الس�يد محمد حس�ن � بياع شراي � 
في المزاد أن الس�بب في ذلك االرتفاع في أسعار 
الخيول والحمير هو أزمة الوقود وأيضا البطالة 
المنتش�رة اآلن بين الشباب في المزاد الذي اتخذ 

من س�احة قرب المقبرة القديمة أصبحت هناك 
مطاعم متجولة وباعة سجائر اتخذوا من "دكات 
"القبور مس�اطب لبضاعته�م بحثت طويا عن 
خي�ول أصيلة ف�ي المزاد فل�م اجد والس�بب أن 
اغلب المعروض هو � كديش � بالتعبير الشعبي 
ويطل�ق على الحص�ان الذي يس�تخدم ألغراض 

العمل وجر العربات.
أم�ا المواط�ن محم�د كاظم فق�د حدثن�ا  قائا 
"اغلب الخيول األصيل�ة التي كانت موجودة في 
العراق قد هربت إلى الخ�ارج في فترة الفوضى 

التي سادت بعد سقوط النظام ومن 
ضمنه�ا خيول � اللجن�ة االولمبية � 

خيول ع�دي واغلبها قد نفقت بس�بب 
العلف العادي الذي ل�م يعجبها ألنها كانت تربى 
في مس�توى راق لم يحلم به أيما مواطن عراقي 

في ذلك الوقت.
ارتفع الغبار مع ارتفاع حرارة األس�عار وارتفع 
أيض�ا الضجيج من الصهيل وأصوات الناس لذلك 

غادرنا المزاد ونحن نردد قول الشاعر: 
اعز مكان في الدنا سرج سابح
وخير جليس في الزمان كتاب

بور�سة احليوانات
وبالطبع ال يعرف سوى عدد قليل من البغداديين 

أن هناك س�وق جمعة خاصا بالحمير، هي أشبه 
بالبورص�ة. ق�ال عنه�ا الزميل الصحافي س�عد 
جابر: »لم يع�ان مخلوق مثلما عانى الحمار منذ 
ب�دء الخليق�ة وليومنا هذا فهو ل�م يحظ كأبناء 
عمومت�ه من الخيول بالمكان�ة أو أبناء خؤولته 
من البغ�ال بالس�معة الحس�نة. واذا كان العالم 
الخارج�ي اس�تغنى ع�ن خدمات�ه وحّول�ه إلى 
مح�ض مانح للفرجة في حدائ�ق الحيوان، فانه 
ف�ي بلدنا ال يزال يعاني االمّري�ن ويقوم بالكثير 
من ضروب المواصات، فهو يجر عربات الحمل 
من غاز ونفط، وهو ناقل ال يس�تغنى عنه في 
معام�ل الس�منت وم�واد البن�اء إضافة إلى 

الماء في ضواحي بغداد والمحافظات". 

بني" الأملح "و "الأحيمر"
والحمير أنواع من حيث التس�مية، فبعضها 
يسمى »األحيمر« والبعض اآلخر »األخيضر« 
و»األمل�ح«. ويقول لعيب�ي وادي أقدم دالّل 
في س�وق الحمير إن »أش�هر أن�واع الحمير 
وأغاها سعراً هو الش�هري األبيض ويصل 
س�عره إلى أكثر 150 ألف دين�ار ألنه طويل 
ويستطيع تحمل األثقال أما األنواع األخرى 
فيتراوح س�عرها بين 50 أل�ف إلى 100 ألف 

دينار.

�سوق "النزيزة"
وفي شرق منطقة العبيدي جنوبي بغداد ثمة 
س�احة كبيرة تس�مى »النزيزة« وهي اكبر 
س�وق للحمير في الع�راق، ويحتدم المزاد 
ال�ذي غالبا م�ا يبدأ هادئ�ا لينته�ي بمعركة 
يختل�ط الحاب�ل فيه�ا بالنابل عندها يكتش�ف 
المش�تري أن الحم�ار الذي يب�دو قويا من خال 
انتص�اب أذنيه أعط�اه صاحبه منش�طات يدوم 
مفعولها س�اعة أو س�اعتين. ويعلق ابو محمد، 
مالك أس�طول من الحمير أن الس�وق س�ميت ب� 
»النزي�زة« لوج�ود برك�ة مياه آس�نة كبيرة في 
وس�طها تس�تعمل للفحص فحينما تت�م عملية 
المس�اومة واالتفاق يؤخذ الحمار للفحص عند 
البركة ف�إذا اجتازها تت�م الصفقة والعكس هو 

الصحيح.
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ينظر إس�ماعيل بش�فقة وتعاطف واضحين 
لف�وج حمي�ره "العاطل ع�ن العم�ل" قبل أن 
يلقى نظ�رة إعجاب لس�توتته الجدي�دة التي 
س�رقت في ليلة وضحاها تاريخاً عمره مئات 
الس�نين بذل�ت في�ه الحمي�ر كل جهودها من 
اجل خدم�ة البش�ر، ويقول "علين�ا أن نكون 
واقعيي�ن، ه�ذه الحيوانات لطيف�ة وخدومة 
ولكن"مواصفاتها" لم تعد تتناسب مع زمننا 

هذا".
  ويضيف المزارع إسماعيل إبراهيم جواد، 45 
سنة الذي يسكن في قرية السيح قرب ناحية 
بني س�عد 18 ك�م جنوب�ي بعقوب�ة" ، أغلب 
أهال�ي قريتنا كانوا إلى وق�ت قريب يعتبرون 
الحم�ار حيوانا ذا أهمية بالغ�ة في أمور عدة 
، أبرزها أنه وس�يلة نقل وحمل األغراض لكن 
الح�ال تغير في األع�وام الثاثة الماضية وبدأ 
أب�و صابر -كما نس�ميه محلي�ا- غير مرحب 
ب�ه وأكثرنا عمد إلى ط�رده من الخدمة بعدما 

برزت منافسته "الستوتة".

حمري بال عمل !!
ويوضح جواد "هكذا أصبحت حميري الثاثة 
ب�ا عم�ل وفقدت وظائفه�ا قبل ع�ام عندما 
اش�تريت س�توتة وأصبح�ت تق�وم بجمي�ع 
أعمالي وبس�رعة عالية، ولهذا أفكر اآلن ببيع 

حمي�ري ولكن من يش�تري؟ 
الفاحي�ن  م�ن  فالكثي�ر 
أصبحوا يج�دون في الحمير 
عبئا إضافي�ا عليهم وعمدوا 
إلى اتخ�اذ ق�رار صرفها من 
بعضه�ا  أن  رغ�م  الخدم�ة 

خدمهم ولسنين طويلة".
وق�د دف�ع ب�روز الدراج�ات 
النارية المحورة أو ما يعرف 
محلي�ا بالس�توتة بداية عام 
2008 ف�ي محافظ�ة ديال�ى 
إلى خلق معركة تنافس حادة 
بينها وبين الحمير التي انتهى 
به�ا الحال إلى قض�اء أيامها 
متش�ردة ذليل�ة تبح�ث ع�ن 
القرى  أح�راش  بين  طعامها 
البعض  الزراعية، بينما هجر 
اآلخ�ر منه�ا نح�و المدين�ة 
رغبة م�ن أصحابها بتخفيف 

وتناسي مرارة أوضاعها المزرية.

واأخرى تقاعدت عن اخلدمة
ويعترف المزارع علوان س�باهي منصور، 50 
عاما، بأن حماره كان مطيعا وخدوما لسنوات 
ع�دة "وأن�ا بصراحة لم أتحمل فك�رة التخلي 
عنه رغم أنني اش�تريت ستوتتي الجديدة قبل 
أش�هر قليلة" مبينا "وعليه قررت 
منح حم�اري الحري�ة الكاملة في 
قض�اء ما تبق�ى من عم�ره داخل 
بس�تان كبير يأكل وينام فيه متى 

يشاء وكيفما يشاء".
ثم يبتس�م منصور ويضيف "ول�م أكتف بهذا 
فقد منحت حماري مكاف�أة تقاعد جيدة ولم 
أتخذ قرار طرده ألن إيذاء الحيوان بأي ش�كل 
من األش�كال أمر ال يقبله أي مؤمن"، حس�ب 

تعبيره.

عنها اأتخلى  ولن  جدًا..  "حنونة" ذكية 
فيما ال تزال أم ب�ال والتي تبلغ من العمر 50 
عاما متمس�كة بحمارتها األنثى التي تسميها 
حنونة وتضع حول رقبتها قادة صغيرة ذات 

ألوان براقة.
وه�ي  ب�ال  أم  وتق�ول 
مزارع�ة "ربي�ت حنونة 
منذ والدتها قبل س�نوات 
ع�دة ول�ن أتخل�ى عنه�ا 
أب�دا"، مبينة بثق�ة "أنها 
ذكية جدا وتحفظ طريق 
الذه�اب والمج�يء م�ن 
البي�ت"  إل�ى  البس�تان 
منتقدة قيام بعض األسر 
الفاحي�ة بالتخل�ي ع�ن 
"الحم�ار  ألن  حميره�م 
ال يكل�ف أي أس�رة عل�ى 
عك�س "الس�توتة" التي 
تكلف عملية شرائها ماال 

كثيرا"، كما تقول.
الدي�ن  ول�ي  ضي�اء  أم�ا 
منذر، 25 عاما، فقد اس�تغنى عن حماره قبل 
عام تقريبا واستبدله بستوتة لبيع اسطوانات 
الغ�از الس�ائل ف�ي ح�ي المفرق 5ك�م غربي 

بعقوبة.
ويق�ر من�ذر أن "الحمار دعم عمله لس�نوات 
ع�دة كما دعم عم�ل أبيه من قبل ف�ي المهنة 
ذاتها لك�ن الزمن اختلف وصار الحمار بطيء 

الحركة وليس مثل سرعة الستوتة".

قطعان مت�سردة وخطرة

فيم�ا يق�ف ش�اكر بدر 
موظفا  ويعمل  عيس�ى 
مح�ل  ق�رب  حكومي�ا 
لتصلي�ح الس�يارات في 
الصناعي�ة  المنطق�ة 
األول�ى ق�رب بعقوب�ة 
وقد بان�ت على مامحه 
عب�ارات الغضب، بعدما 
تعرض�ت مركبت�ه إل�ى 
م�ع  اصط�دام  ح�ادث 
حمار تائه قرب منطقة 

المرادية 15كم جنوب غربي بعقوبة قبل أيام 
عدة ما أدى إلى تضرر مركبته بشكل واضح.

 ويقول عيس�ى أن "طرد الكثير من الفاحين 
لحيواناتهم من الحمير جعلها تائهة تسير في 
كل االتجاهات، وباتت تشكل خطرا على بعض 

الطرق الرئيسة بسبب حوادث االصطدام".
ويلف�ت عيس�ى أن هناك قطعانا م�ن الحمير 
موجودة اآلن في أطراف بعض أحياء بعقوبة 
وهي تبحث ع�ن الطعام في مكبات النفايات، 
مطالب�اً بإيج�اد ح�ل للموض�وع ألن بعقوبة 
ربما تصبح بعد فترة أش�به بحديقة للحيوان، 

حسب تعبيره.
من جان�ب آخر، أكد صباح طوي�ل وهو تاجر 
مواش�ي وأغنام ف�ي ناحية بني س�عد 18كم 
جن�وب غربي بعقوبة أن س�وق بيع وش�راء 
الحمير كان رائجا قبل س�نوات عدة وبعضها 

كان يباع بأس�عار تتجاوز ال�� 100 ألف دينار 
لك�ن الحال تغير ول�م يعد احد يرغب بش�راء 
الحمي�ر بعد ب�روز عوامل ع�دة أبرزها تدني 
مس�توى القط�اع الزراعي إضاف�ة الى بروز 
الس�توتة الت�ي ربح�ت معرك�ة التنافس مع 

الحمير وعلى جميع الصعد.
ويؤك�د الطويل أن "رؤي�ة قطعان الحمير في 
محيط الق�رى الزراعية أو أطراف المدن باتت 
م�ن األمور الطبيعية بعدم�ا تجاهل اصحابها 
خدماته�ا لس�نوات ع�دة وعمدوا ال�ى اطاق 

سراحها نحو المجهول".

حزب احلمري واملوقف احلازم !
ويطال�ب منص�ور حس�ن موظ�ف حكوم�ي 
متقاع�د، 60 عاما، وهو يبتس�م بضرورة أن 
يك�ون لح�زب الحمير ف�ي كردس�تان العراق 
موقفه الجاد إزاء معاناة حمير ديالى والعمل 
عل�ى المطالب�ة بحقوقها بعدما ط�رد اآلالف 

منها إلى الشوارع دون أي حقوق".
ويتوقع حسن أن يكون أكثر من 30 ألف حمار 
فق�د وظيفته في الس�نوات األرب�ع الماضية 
بسبب عوامل عدة مبينا أن تلك الحمير لو كان 
لها صوت لطالبت باللجوء إلى دول أخرى الن 
منظمات حقوق اإلنسان ستكون أكثر اعتناء 

بها.

فيم�ا يش�ير أبو رح�اب وهو رجل ف�ي العقد 
الثالث من عمره،  إلى أن "البعض يقدم الخبز 
الياب�س لحماره وه�و يقف عل�ى مقربة من 
مكب نفاي�ات ف�ي المنطقة المج�اورة لحي 
المعلمي�ن 6ك�م غرب�ي بعقوب�ة"، مبين�ا أنه 
"يعمل في جمع األواني الباس�تيكية وقناني 
البيبس�ي كوال فهي تمثل مصدر رزقه الوحيد 

حاليا".
وعند سؤالنا عن أسباب تمسكه بحماره رغم 
وجود بدائل أخرى، صم�ت قليا وقال أطالب 
ب�أن أك�ون الناطق اإلعام�ي باس�م الحمير 

ألنني أعرف جيدا معاناتها.
ويضي�ف أبو رحاب أن "البعض ربما ينتقدني 
ألني أتحدث باس�م الحمي�ر لكن الحقيقة هي 
ع�دم وجود فروق بيننا كبش�ر وبينها فكانا 
بدون مستقبل واضح وكانا جائع نبحث عن 

الطعام وكانا الننطق أبدا من األلم"، موضحا 
أن "الحمي�ر ف�ي الع�راق تعان�ي آالف العق�د 

النفسية مثلما نعاني نحن" .
من جانبه، يلفت جاس�م هادي وهو خبير في 
الث�روة الحيوانية في بعقوبة إلى أن "القطاع 
الزراعي في ديالى بشكل عام تضرر من حالة 
عدم االستقرار األمني واستمرار االضطرابات 
األمنية لس�نوات عدة ما أدى الى انعكاس�ات 
س�لبية عل�ى حياة آالف االس�ر دف�ع بعضها 
إلى االس�تغناء عن حيواناته�م االليفة ومنها 

الكاب والحمير".
 ويوض�ح ه�ادي أن "تنامي قطع�ان الحمير 
الس�ائبة أم�ر واض�ح ف�ي بع�ض المناط�ق 
الزراعي�ة نتيجة إقب�ال المزارعين على تأمين 
بدائل للحمير من ناحية النقل وحمل البضائع" 
مبينا أن "ما يقال عن أن الس�توتة نجحت في 
معركته�ا مع الحمي�ر، اعتقد ان�ه كام ليس 

دقيقا.

بع�ض احلمري غري مهذبة !!
أم�ا ن�ور بكر دحام ش�اب يبلغ م�ن العمر20 
عام�ا يس�كن منطق�ة التحرير 4ك�م جنوبي 
بعقوب�ة فق�د أش�ار وه�و يضح�ك ان بعض 
الحمي�ر غي�ر مهذبة وتثي�ر اس�تياء األهالي 
خاصة في موس�م التزاوج مبينا أن أحد كبار 
الس�ن طرد بع�ض الحمير كان�ت على مقربة 
من منزل�ه وهي تمارس الجن�س. فيما يؤكد 
ش�اب آخر يدعى عدي خلي�ل، 22 عاما "قيام 
بع�ض ال�كاب المس�عورة بتقطي�ع أوصال 
حمار صغير بع�د والدته بدقائق قرب منطقة 
كاطون الرازي 8كم غربي بعقوبة قبل أش�هر 
عدة مبينا أن الحمار حيوان مسكين لكنه رغم 

ذلك صابر على قدره.
وأس�س عمر كلول مع مجموعة من أصدقائه 
بمدينة الس�ليمانية في نهاية الس�بعينات من 
القرن الماض�ي، جمعية من اج�ل الدفاع عن 
حق�وق الحمي�ر إال أن النظ�ام الس�ابق ه�دد 
أعضاء وناش�طي الحزب من مغبة االستمرار 

في مثل هذا النشاط.
ويطل�ق الح�زب على مق�ر مكتبه السياس�ي 
اس�م "الخان"، وهو مكان مبي�ت الحمير في 
اللغة الكردية، ف�ي حين يحمل أعضاء الحزب 
ويتن�ادون فيم�ا بينه�م بكلمة أيه�ا الحمار، 
ويعتبرون ذلك نوعاً من إس�باغ االحترام على 

بعضهم البعض.
وكان حزب الحمير ق�د حصل على إجازة من 
وزارة الداخلي�ة ف�ي إقليم كردس�تان في آب 

.2005
يذك�ر أنه في منتصف القرن الماضي تأس�س 
في أوروبا "نادي الحمير" برئاسة "فرانسوا 
بي�ل"، وكان بع�ض أعض�اء الن�ادي أصحاب 
مكان�ة اجتماعي�ة مرموق�ة وبعضه�م كان 
له وزن ف�ي الحياة السياس�ية واالقتصادية، 
ونظراً لمكانة هذا النادي وأهدافه االجتماعية 
الترفيهي�ة افتتح له فروعاً ف�ي مصر ولبنان 

وسوريا.

البعض يطلق رساحها وآخرون يتحرسون عىل أيام عزها

محري دياىل تسقط بالقاضية أمام الستوتة !!

مزاد اخليول يف بغداد .. يالصق املقابر ويتحول إىل سوق هرج
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        محمد عبد القادر خليل

راهن�ت تركيا على مصر ما بع�د ثورة 25 يناير 
من أجل تأس�يس نظام إقليم�ي جديد، ودفعها 
ذلك لالنخراط في الشأن الداخلي المصري، من 
خ�الل مطالبة الرئيس الس�ابق حس�ني مبارك 
بالتنحي اس�تجابة ألصوات شعبه، التي تطالبه 
بالرحي�ل. تبع�ت ذل�ك مواقف تركي�ة بدت غير 
متوازنة ومنحازة إلى حركة اإلخوان المسلمين 
وح�زب الحري�ة والعدال�ة التابع له�ا، وهو ما 
تجلى في سلس�لة من التعليقات والتصريحات 
السياس�ية الت�ي صدرت ع�ن القي�ادة التركية، 
س�واء خالل مرحلة االنتخابات الرئاسية، أو ما 

بعدها.
وعل�ى الرغ�م من أن ذلك تس�بب ف�ي انتقادات 
عديدة للحكومة التركية من قبل الكثيرين داخل 
األحزاب المصرية وكذلك التركية، فإنها رأت أن 
تحالف�ا مع مصر التي تحكمها نخبة سياس�ية 
منتخب�ة ديمقراطي�ا يمك�ن أن يعي�د تش�كيل 
المنطقة بالكامل. وهي في ذلك تعتقد أن مصر 
تحظى بس�مات جيوبوليتيكية وديموغرافية ال 
يمك�ن أن تضاهيها فيها أي دولة عربية أخرى، 
وأن انتق�ال مصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي 
ال يش�كل ع�ودة للنظام الس�لطوي بإصالحات 
ش�كلية، يمك�ن أن يؤس�س لتحال�ف أح�زاب 
"اإلسالم السياسي المعتدل" في المنطقة، بما 
جعل الحركة الدبلوماس�ية والسياسية التركية 
حي�ال مصر من حي�ث المس�توى والكثافة في 
مرحل�ة ما بع�د الث�ورة ال تنازعها فيه�ا دولة 

أخرى.
ولذلك، ل�م تكن زيارة الرئي�س المصري محمد 
مرس�ي إلى تركيا ف�ي أيل�ول 2012 وحضوره 
للمؤتم�ر الرابع لحزب الحرية والعدالة وإلقاؤه 
خطاب�ا كأرف�ع مس�ئول أجنب�ي يحض�ر ه�ذا 

المؤتمر، إال تأكيدا على حقيقتين أساسيتين:
أواله�ا أن تركي�ا راهن�ت عل�ى نج�اح ح�زب 
الحرية والعدالة، وأمدته باستش�ارات سياسية 
وانتخابي�ة تجل�ت ف�ي زي�ارات متبادل�ة على 

المس�توى الحزب�ي، وتوقيع فرعى 
اس�طنبول  ف�ي  الحزبي�ن 

"اتف�اق  واإلس�كندرية 
شراكة" لتبادل الخبرات، 

الزي�ارات  وتكثي�ف 
وتعميق التعاون.

إن  ثانيتهم�ا: 
أردوغ�ان  تعليق�ات 
اس�تغرابه  وإع�الن 
من ع�دم إع�الن الفائز 
باالنتخاب�ات الرئاس�ية 
لم�دة خمس�ة أي�ام، ثم 
مرس�ى  لف�وز  تهليل�ه 

يوضح�ان  باالنتخاب�ات، 
أن الرئيس مرسي ذهب إلى 

تركيا لتأكيد أن مساندة تركيا 
لمص�ر ف�ي المرحل�ة االنتقالي�ة 

المرحل�ة  ف�ي  ولش�خصه 
تس�تحق  االنتخابي�ة 

ف�ي  علن�ا  اإلش�ادة 
الحزب،  مؤتم�ر 

هن�أ  ال�ذي 
في�ه 

لشعب  ا
الترك�ي 
بقيادته 

السياسية، والذي دعاها للعمل معه على تحقيق 
السالم واالستقرار في المنطقة.

دوافع مشتركة
يتأسس تحرك مصر وتركيا حيال بعضهما على 
اعتب�ارات اقتصادية وسياس�ية وأيديولوجية. 
تركي�ا، من جهتها، ترى ح�زب الحرية والعدالة 
باعتباره حزبا مدنيا بمرجعية إس�المية يمكن 
أن يس�تفيد م�ن تجربة حزب العدال�ة والتنمية 
الترك�ي ف�ي التعامل م�ع الوض�ع االقتصادي 
السياس�ية  والحي�اة  المضط�رب،  الداخل�ي 
الش�ائكة، وذلك من خالل التحلي بدرجة عالية 
م�ن البراغماتي�ة، واالنفتاح عل�ى كافة القوى 
السياسة داخليا، وعلى س�ائر القوى اإلقليمية 

والدولية خارجيا.
وف�ي المقاب�ل م�ن ذل�ك، يعتقد ح�زب الحرية 
والعدال�ة في مص�ر أن التجرب�ة التركية األهم 
تتمث�ل في الجانب االقتصادي، وأن االس�تفادة 
المصري�ة الحقيقي�ة يج�ب أن تتمث�ل في هذا 

الجانب.
لذل�ك، تجل�ت النتائ�ج االقتصادي�ة للعالق�ات 
الزي�ارات  توال�ت  حي�ث  س�ريعا،  المش�تركة 
المتبادل�ة، وعلى مس�تويات متع�ددة، لتعميق 
تركي�ا  قام�ت  حي�ث  االقتصادي�ة،  العالق�ات 
باإلعالن عن منح مص�ر ملياري دوالر كوديعة 
لمدة خمس س�نوات بفائدة 1 % ، وفترة سماح 
ث�الث س�نوات، عل�ى أن يخصص منه�ا مليار 
دوالر لدع�م االحتياط�ي النق�دي، فيم�ا يوجه 
المليار اآلخر كاس�تثمار تركي في مش�روعات 
البني�ة التحتية، ودعم المش�رعات المتوس�طة 

والصغيرة في مصر.
كم�ا أعلنت تركيا أن اس�تثماراتها في مصر قد 
ازدادت خ�الل الفت�رة األخيرة لتص�ل إلى زهاء 
1.5 ملي�ار دوالر، وأنه خالل الفترة المقبلة في 
ظل اتجاه البلدي�ن لتوثيق العالقات االقتصادية 
س�تبلغ 20 ملي�ار دوالر، كم�ا ارتف�ع التب�ادل 
التج�اري ليصل خالل األش�هر التس�عة األولى 
م�ن 2012 نحو 3.8 ملي�ار دوالر، وذلك بزيادة 
تق�در ب��27 في المائ�ة. وم�ن المرجح أن 
يصل حج�م التب�ادل التجاري 
بي�ن البلدين بنهاي�ة العام 
لنحو   )2012( الحال�ي 
ملي�ارات  خمس�ة 
وتخط�ط  دوالر، 
يصل  ألن  الدولتان 
الس�نوات  خ�الل 
 15 لنحو  المقبلة 

مليار دوالر.

المدخل 
االقتصادي

تركي�ا  وت�رى 
المدخ�ل  أن 
االقتصادي لدعم 
م�ع  العالق�ات 
مص�ر، ف�ي ظ�ل 

الوضع االقتصادي الهش الذي تعانيه، قد يشكل 
خط�وة تاريخية تمنح تركيا مصداقية، مقارنة 
بالعديد من ال�دول العربية التي اتس�م تحركها 
لمس�اندة مصر اقتصاديا بالتردد والتلكؤ. كما 
ترى أن مصر يمكن تش�كل بوابة العالم العربي 
وإفريقيا اقتصاديا بالنس�بة لتركيا، فيما تعمل 
ألن تغدو تركيا بوابة مصر إلى أوروبا. وتراهن 
في هذا اإلطار على خط "RORO" المالحي بين 
ميناءي مرسين التركي، واإلسكندرية المصري، 

والذي تم تدشينه في فبراير 2012.
ويه�دف هذا الخط المالحي إلى تس�هيل خطط 
قل البضائ�ع التركية وعملي�ات الترانزيت عبر 
األراضي المصرية، لتكون بوابة تركيا إلى دول 
الخليج وآس�يا وإفريقيا، حيث تتج�ه البضائع 
إل�ى اإلس�كندرية، ثم تق�وم الش�احنات بنقله 
لميناء س�فاجا عل�ى البحر األحمر، ث�م للعديد 
من ال�دول الخليجي�ة واآلس�يوية واإلفريقية، 
وذلك من خالل اتفاقية تحدد رسوم نقل وعبور 
الش�احنات، ومحاسبة تلك الش�احنات بالسعر 

الفعلي للوقود دون دعم الدولة.
وكذلك تراهن تركيا على النتائج االقتصادية التي 
ستترتب على تدشين برامج سياحية مشتركة، 
تنه�ى حال�ة التنافس الس�ياحي بي�ن الدولتين 
لصالح "التكامل الس�ياحي"، من خالل تدشين 
رح�الت جوي�ة بي�ن اس�طنبول ومدينة ش�رم 
الش�يخ في مصر، ثم تتوسع لتشمل العديد من 

المدن الس�ياحية المصرية، وذلك في 
إط�ار برامج س�ياحية 

مشتركة.

تنافس أم تكامل؟
وفيما يتعلق بالمس�توى السياس�ي للعالقات، 
ت�درك أنق�رة أن فك�رة أن تغ�دو "دول�ة ف�وق 
الخالفات" قد فش�لت، وأنه اآلن يجمعها بأغلب 
دول الج�وار الجغراف�ي صراع�ات ونزاع�ات، 
بعضه�ا مرتفع�ة الح�دة. لذل�ك، فهي ت�رى أن 
العالق�ات مع مصر يمك�ن أن تعوض اضطراب 
عالق�ات تركي�ا م�ع إي�ران والعراق وس�وريا 
بسبب تباين المواقف حيال الثورة الشعبية في 

السورية.
وترى تركيا أن تحالف "األسد– نجاد– المالكي" 
ال يمكن أن تواجه سياساته إال من خالل تعاون 
ترك�ي وثي�ق م�ع كل من مص�ر والس�عودية، 
ومس�عود بارزاني رئيس إقليم ش�مال العراق. 
كم�ا ترى تركي�ا، في هذا اإلط�ار، أن مصر أهم 
حليف إقليمي، اس�تنادا إلى عدد م�ن الحقائق، 
أهمها أن مصر تش�كل ثق�ال ديموغرافيا كبيرا، 
وتحظى بدور استراتيجي مهم، كما أنها تحظي 
بأح�د أه�م الجي�وش المحترفة ف�ي المنطقة، 
وتتمت�ع ب�دور تاريخ�ي يؤهلها ل�دور إقليمي 
مقب�ول ومعترف به من كاف�ة القوى اإلقليمية 
والدولي�ة. فض�ال ع�ن أن مصر تش�اطر تركيا 
المواق�ف حي�ال العديد من القضاي�ا اإلقليمية، 
العرب�ي- والص�راع  الس�ورية،  األزم�ة  مث�ل 

اإلس�رائيلي، وأمن منطقة الخلي�ج، والبرنامج 
النووي اإليراني.وترتبط أهمية ومحورية دور 
مصر في اإلس�تراتيجية التركية بقناعة، 
مؤداه�ا أن تحول مص�ر ديمقراطيا 
م�ن ش�أنه أن يعظم م�ن مصالح 
تركي�ة الدائمة، ولي�س المؤقتة، 
وهى في ذلك تس�تفيد من خبرة 
"سياس�ة الجوار" الت�ي اتبعتها 
مع األنظمة العربية الس�لطوية، 
بم�ا أدى إلى تع�رض مصالحها 
بع�د  والتض�رر،  لالهت�زاز 

س�قوط ه�ذه األنظمة.لذل�ك، فإن مص�ر قوية 
مص�ر  م�ن  أفض�ل  وديمقراطي�ة  ومس�تقرة 
مضطرب�ة وغي�ر ديمقراطية، م�ن وجهة نظر 
تركي�ا. وعلى الرغ�م من أن "مصر مس�تقرة" 
قد تعني منافس�ة إقليمية بين البلدين، و"مصر 
ضعيفة" ومضطربة قد تزيد من "هيبة تركيا" 
إقليمي�ا، ف�إن األخي�رة ت�رى أن مص�ر تعاني 
مش�كالت داخلية، في ظل األوض�اع اإلقليمية 
الراهنة، األمر الذي يؤدي إلى مزيد من األزمات 
والتوترات التي يعانيها مسرح عمليات اإلقليم. 
وبدال من أن تس�تغرق تركيا بالتعاون مع مصر 
في عمليات ومش�روعات التنمية المس�تدامة، 
وبن�اء القدرات اإلقليمي�ة، وبالنهاية بناء نظام 
إقليم�ي جدي�د، فإنها ق�د تضيع عق�دا آخر من 
الزم�ان في محاول�ة تهدئة وإنه�اء الصراعات 
اإلقليمي�ة دون جدوى.وف�ي هذا اإلط�ار، ترى 
تركي�ا أن التعاون مع مصر قد يعظم من ش�أن 
السياس�ات التركي�ة، وأن الخط�وات التركي�ة 
الكبي�رة، ف�ي ظ�ل معارضة مصر، ل�ن تحظى 
بتأيي�د إقليم�ي. كما ت�رى أن مصر ق�د تواجه 
مشكالت مستجدة لممارسة دور إقليمي يتسم 
بفاعلية حيال بعض القضايا، ويمكن لتركيا أن 
تعوض ذل�ك والعكس. ومن األمثلة على ذلك أن 
مصر ال بد أن ينضبط توت�ر واهتزاز تفاعالتها 
مع إس�رائيل بع�دم تهديد اتفاقية الس�الم بين 
البلدي�ن، بما يمنح تركيا حري�ة حركة أكبر في 
هذا اإلطار.هذا باإلضافة إلى أن مصر قد تواجه 
مشكالت في دعم عمليات التحول الديمقراطي 
في العديد من الدول العربية، لما قد يترتب على 
ذلك م�ن مش�كالت وحساس�يات إقليمية. غير 
أن تركيا تستطيع ممارس�ة هذا الدور بفاعلية 
أكبر. كما أن لدى تركيا ميزة التعامل مع فصائل 
وطوائف مختلفة، وترتبط مع بعضها بعالقات 
سياس�ية، مث�ل األكراد والش�يعة ف�ي العراق، 

والمسيحيين في لبنان.
وعل�ى الرغم من ذلك، فإن تركيا ال تس�تطع أن 

تق�ود ال�دول العربي�ة، وإنما مصر ه�ي الدولة 
المؤهلة لذل�ك، العتبارات القومية العربية التي 
تثار من قبل بعض التيارات السياس�ية العربية 
الخارجي�ة، خصوص�ا  الق�وى  ف�ي مواجه�ة 
دول الج�وار الجغراف�ي، هذا باإلضاف�ة إلى أن 
محاولة تركيا للعب أي دور إقليمي على حساب 
مص�ر س�تجعل مصر تح�اول إفش�ال وإحباط 
السياسات التركية. وترى بعض االتجاهات في 
بعض األدبيات أن أحد أهم أسباب عدم حماسة 
مصر م�ا قبل الثورة إل�ى السياس�ات التركية، 
لي�س فحس�ب ألنها تأت�ي على حس�اب مصر، 
ولكن ألنها حاولت أن "تستخدم مصر" لخدمة 
مصالحها، وهى ش�بهة تح�اول تركيا دائما أن 

تنفيها.
وترى تركيا أن فاعلية الدور المصري تجلت في 
قدرتها بع�د نجاح الثورة مباش�رة على الجمع 
بين ق�ادة حركتي فت�ح وحماس ف�ي القاهرة 
ف�ي اي�ار 2011 من أج�ل التوصل إلى تس�وية 
بي�ن الطرفين، وف�ي نجاح مصر ف�ي التوصل 
إل�ى صفقة اإلف�راج ع�ن الجندي األس�ير لدى 
حركة حماس جلعاد ش�اليط مقابل ألف أس�ير 
فلس�طيني، وف�ي االعت�ذار اإلس�رائيلي لمصر 
بع�ض حادثة مقتل عدد م�ن الجنود المصريين 
على الحدود المش�تركة، وهي مجاالت واجهت 
فيه�ا تركي�ا جميعا الفش�ل، وإن في س�ياقات 

مختلفة نسبيا.
لذل�ك، ف�إن تركي�ا تتجه إل�ى توثي�ق العالقات 
المشتركة مع مصر، من خالل تكثيف الزيارات 
عالية المس�توى م�ع مصر، وم�ن المتوقع أن 
يق�وم الرئي�س المصري محمد مرس�ي بزيارة 
تركي�ا م�رة أخ�رى خ�الل الش�هور القادم�ة، 
فيم�ا من المتف�ق عليه أن يق�وم كل من رئيس 
الوزراء التركي، رج�ب طيب أردوغان، ورئيس 
الجمهوري�ة، عب�د الله جول، بزي�ارة مصر قبل 
نهاي�ة ع�ام 2012. واله�دف م�ن ذل�ك تفعيل 
المجل�س األعل�ى للح�وار االس�تراتيجي الذي 
كان ق�د اتف�ق عليه ع�ام 2007، ول�م ينجز ما 
هدف منه بس�بب عدم تحمس النظام المصري 
الس�ابق لتكثي�ف العالق�ات م�ع تركي�ا. ومن 
المرج�ح أن تتوث�ق العالق�ات العس�كرية، في 
ظ�ل اتجاه مصر لش�راء عدد م�ن الطائرات من 
دون طيار من تركيا، بدال من الواليات المتحدة 
األمريكية، واتجاه الدولتين لبحث أوجه التعاون 
العس�كري، بعد المناورات البحرية المش�تركة 
الت�ي أجري�ت ف�ي مين�اء أكس�از الحرب�ي في 
تركي�ا "بحر الصداقة 2011"، س�واء من خالل 
إجراء مزيد من المناورات المش�تركة، أو بحث 
عمليات التصنيع العس�كري المشترك، في ظل 
توس�ع تركيا في ه�ذا المجال لتبل�غ صادراتها 
العس�كرية هذا العام )2012( مليار دوالر.ومن 
ث�م، يمك�ن الق�ول إن تركيا- في ظ�ل حكومة 
ح�زب العدالة والتنمي�ة، ومصر بقي�ادة حزب 
الحري�ة والعدالة- س�تكون سياس�ات التكامل 
بينهما أكبر وأوضح من مجاالت التنافس. هذه 
الحالة س�يظل بقاؤها متعلقا بق�درة الطرفين 
على إقن�اع القوى الداخلية واإلقليمية والدولية 
بأنه�ا تس�تهدف أوال خدمة مصال�ح الدولتين، 
وثاني�ا تحقيق االس�تقرار والس�الم اإلقليمي، 
وثالث�ا أن التع�اون المش�ترك بي�ن البلدين غير 
موجه ألي من الدول األخرى. وهى رس�ائل تم 
تبنيه�ا من قب�ل الطرفين في آن مع�ا في كافة 
اللقاءات المش�تركة، بما يوض�ح أن ثمة اتفاقا 

على ذلك.
تعري�ف الكاتب:  باحث، متخصص في ش�ؤون 

تركيا والمشرق العربي. 

         محمد جواد سنبه 
َعَرَضْت بعض الفضائيات، مس�اء يوِم الخميس 
18 تش�رين األول 2012، خبَر إيقاف تنّقل قافلة 
ِم�ن الحّج�اج األت�راك، ِم�ْن ِقَبّل أجهزة ش�رطة 
محافظ�ة بابل. ذلك لعدم حص�ول أفراد القافلة، 
عل�ى تأش�يرة الدخ�ول إل�ى الع�راق. واالكتفاء 
بحصوله�م عل�ى تأش�يرة الدخول من س�لطات 
اقليم كردستان فقط. وهذه القافلة المكوّنة من 
148 حافلة سياحّية تقل 1000 حاج تركي. وفي 
وقت سابق، قامت الّجهات الحكومّية االتحادّية، 
بإع�ادة 1200 ح�اج ترك�ي، م�ن منف�ذ عرع�ر 
للس�بب نفسه. وتزامناً مع ذلك، أعلنت محافظة 
ص�الح الّدين، بأّنه�ا اعترضت 90 حاّج�اً تركّياً، 
وأعاَدّتهم حّيث أتوا للس�بب نّفس�ه. وعلى نفس 
الصعيد منعت السلطات الحكومّية في محافظة 
ص�الح الّدين، عماالً أت�راك كانوا ين�وون تقديم 
الخدمات للحّج�اج األتراك.وجدير بالّذكر، قامت 
إح�دى الفضائّي�ات بعرض تقري�ر إخباري، عن 
الحّج�اج األت�راك، اللذين أبدوا تذّمرهم الش�ديد، 
من ع�دم الس�ماح لهم بالم�رور عب�ر األراضي 
العراقّية وصوالً إلى الس�عودّية، وادعائهم بعدم 
تقديم الخدمات لهم، م�ن ِقَبِل الّجهات العراقّية، 
فوجه�وا انتقاده�م إلى الس�ّيد المالكي بصورة 
خاّصة. وم�ن المالحظ أّن أحد المس�ؤولين في 
محافظ�ة بابل، أش�ار إلى أّن ه�ؤالء الحّجاج، ال 
يحملون أمتع�ة، ولم تكن بصحبته�م أّية امرأة. 
كما أش�ار المسؤول، الى أّن الحافالت التي تنقل 
هؤالء الحّجاج تستوعب 6000 شخص، بينما لم 
تنقل سوى 1000 شخص. والبّد من التنويه، بأّن 
أعم�ار هؤالء الحّجاج، تتراوح بين فئة الش�باب 

وفئة الخمسين من العمر.
ه�ذه المعطي�ات الخبرّية، تحم�ل دالالت مهّمة، 
خصوصاً إذا كانت مترادفة مع أحداث سياسّية، 
حولّ�ت تركيا إلى بلد مس�تثمر في العراق، حقق 

ف�ي ع�ام 2011 مبلغ�اً اس�تثمارياً، ق�دره 11 
ملي�ار دوالر. وكانت ذروة تط�ّور العالقات بّين 
البلدّي�ن، عندما زار رجب طي�ب أردوغان العراق 
ف�ي 28 آذار 2012، وكان يرافق�ه وفد كبير من 
الوزراء ورجال االعمال. وفي هذه الّزيارة، ألقى 
أردوغان، خطاباً في البرلمان العراقي جاء فيه: 
)نري�د أْن يكون الع�راق موح�داً ومحافظاً على 
الس�الم ف�ي المنطق�ة، ونحن ندعم اس�تقاللّية 
وس�يادة العراق ووحدة أراضيه، ونحن مع أمان 
واس�تقرار العراق، ونح�ن أيضاً نقف بمس�افة 
واحدة مع جمي�ع العراقيي�ن ونحتضن الجميع 

مهما كان عرقهم ومذهبهم(.
لك�ْن ه�ذه الص�ورة المتفائل�ة تغّي�رت، في 19 
نّيس�ان 2012، عندما زار رئيس إقليم كردستان 
الع�راق اس�طنبول، األمر ال�ذي تحّسس�ت منه 
الحكوم�ة االتحادّي�ة، بس�بب وج�ود أوجه من 
التع�اون بّي�ن الجانبّي�ن، على حس�اب س�لطة 
المرك�ز. منه عملّي�ة تصدير الّنفط م�ن اإلقليم 
إل�ى تركيا، بطريقة تعتبرها الحكومة االتحادّية 
غّي�ر ش�رعّية. واس�تغل أردوغان ه�ذه الّزيارة، 
وأطلق تصريحات وصفت الس�ّيد المالكي فيها، 
باالستئثار بالس�لطة، وتهميش السّنة واألكراد. 
مم�ا أدى إلى صدور رّد من قبل الس�ّيد المالكي، 
فوصف تصريحات نظي�ره ب�الطائفية ومنافية 
ألبس�ط قواع�د التخاطب بّين ال�ّدول، واعتبر أّن 
هذه الّسياسات س�تلحق الضرر بتركيا ويجعلها 

دولة )عدائّية(.
وف�ي تّم�وز 2012، أعل�ن الع�راق، ع�ن قلق�ه 
م�ن األّوض�اع األمنّية في س�وريا، الت�ي أخذت 
تأخ�ذ منح�ًى طائفياً. ف�ي األّول م�ن آب 2012 
، وّجه�ت الّدبلوماس�ّية التركّية، َض�رراً جديداً، 
ف�ي عالقتها م�ع الحكومة االّتحادّي�ة العراقّية، 
عندم�ا زار وزي�ر خارجّي�ة تركيا، أحم�د داوود 
أوغل�و، إقلي�م كردس�تان، ب�دون الّتنس�يق مع 

الحكوم�ة المركزّية. وبدون الحص�ول على إذٍن 
ِمَن الحكوم�ة االّتحادّية، للّدخ�ول إلى األراضي 
العراقّي�ة. واالعتم�اد على ِس�َمة الّدخ�ول، التي 
منحت�ه إّياه حكوم�ة اإلقلي�م، )وهذا م�ا كّرره 
الحّجاج االتراك )مدار الخبر( بالضبط(. وتأكيداً 
لَنهج تجاهل سلطات الحكومة المركزّية، توجه 
أوغلو ف�ي الثاني من آب 2012، لزيارة محافظة 
كرك�وك، والتقى بعدد من المس�ؤولين فيها. إّن 
تحدي وزير خارجّية تركيا، للُعرف الدبلوماسّي، 
أُدي�ن م�ن ِقَب�ِل وزارة الخارجّي�ة العراقّية، التي 
اعتبرت ه�ذه الّزي�ارة )انتهاكاً(، ال يلي�ق بدّولة 
جاَرة، ويش�ّكل )تدخالً س�افراً( بالشأن الداخلي 
العراقي. وبذلك وضعت زيارة أحمد داوود أوغلو، 

خطاً أحمراً على العالقات بّين العراق وتركيا. 
وتصّدعت صورة العالقة التركّية العراقّية بشكل 
كبير، عندما َقِبلَْت تركيا، لجوء طارق الهاش�مي 
إلى أنقرة في شهر أيلول 2012، وهو المّتهم من 
قبل القضاء العراقّي، بقضاي�ا تتعلق باإلرهاب. 
فأخذت الّسياس�ة التركّية إزاء العراق، تسير في 
طري�ق الع�داء. وكأّن خط�اب أوردوغ�ان، أمام 
البرلم�ان العراقّي، لْم َتُعّد له أّية قيمة سياس�ّية 
البّتة. لذا فالّسمات الرئيس�ّية، التي تحدّد معالم 
الّسياس�ة التركّية مع العراق، يمكن إجمالها بما 

يلي:
1. إّن تركي�ا تط�رح نفس�ها كمرجعّي�ة س�نّية، 
مفّوض�ة للدفاع ع�ن س�ّنة الع�راق. وإذا أخذنا 
بنظ�ر االعتبار، أّن حّزب العدال�ة والتنمية، يمثل 
القيادة العالمّية لحزب االخوان المس�لمين، فإّن 
الّنظ�رة )اآليديولوجّي�ة( تض�ع تركي�ا، بقيادة 
ح�ّزب أوردوغ�ان، بأّنها النقي�ض اآليديولوجي 
لجارته�ا إي�ران. وتنس�حب ه�ذه الّنظ�رة، على 

العراق وسوريا أيضاً. 
2. وج�ود مصال�ح تركّي�ة كبي�رة ف�ي إقلي�م 
كردستان، جعلت من الّسياسة التركّية، أْن تأخذ 

موقفاً داعماً لتوجهات اإلقليم، لضمان دّيمومة 
مصالحها فيه. وهذا الموقف تتحّسس كثيراً منه 

الحكومة المركزّية.
3. تركي�ا تس�تخدم أراض�ي كردس�تان الع�راق 
)أرض قتل(، لعناصر حّزب العّمال الكردستاني. 
حّيث تس�عى تركيا، تصفّية هذه العناصر خارج 
الحدود التركّية، وهذا ما يفّسر تفويض البرلمان 
الترك�ي )بصورة متك�رر(، حكوم�ة أوردوغان 
لش�ّن هجم�ات عس�كرّية، عل�ى عناص�ر حّزب 

العّمال، خارج الحدود التركّية.  
4. موق�ف تركيا من األوضاع في س�وريا، يقف 

بالضّد تماماً، من موق�ف العراق من تلك 
األوضاع.

5. تعتبر تركيا ج�زءاً من منظومة 
مفاتي�ح  وأح�د  )النات�و(،  حل�ف 

الّسياسة االمريكّية في الشرق األّوسط. 
هذا الوضع يجعل تركيا، أقرب للتوّجهات 
الس�عودّية من�ه للتوّجه�ات العراقّي�ة. 
وم�ن مصلح�ة تركيا، أْن تك�ون محّط 
ثق�ة الس�عودّيين والقطرّيين. فهذان 
البل�دان يوف�ران فرصاً اس�تثمارية 
لتركي�ا، تُف�ْوق بكثير تل�ك الفرص 
التي يقّدمها العراق لها، مع لحاظ 
وضع�ه األمن�ي القل�ّق. من جهة 
أخ�رى، ف�إّن تركي�ا تطم�ح بأْن 
يك�ون، له�ا حّص�ة معتب�رة من 

الغاز الذي تّنتجه قطر. 
 إجم�االً هن�اك مواق�ف كردّية / 

تركّية، أبسط ما توصف به، بأّنها 
)غي�ر مريحة(، بالنس�بة للحكومة 

المركزّي�ة. وإذا ما أضفنا إليها أحداث 
الحّج�اج األتراك، كورق�ة جديدة لألوراق 

السابقة، يمكننا استنتاج عدة نقاط منها: 
1. هن�اك مس�احة من عدم الَفه�م والّتوافق 

اإلداري، بّي�ن اإلقلي�م والمرك�ز، على مس�توى 
القواني�ن والّتعليم�ات الّس�ارية بّي�ن الطرفّين. 
والمف�روض أْن تك�ون حكومة اإلقلي�م، بمثابة 
ح�ارس البوابة الش�مالّية للحكوم�ة االّتحادّية، 
فتس�تطيع أْن ُتخبر الحّجاج األتراك، بأْن منحهم 
ِس�َمة الّدخول إل�ى إقليم كردس�تان ،ال يمنحهم 
ح�ّق دخول المحافظ�ات العراقّية خ�ارج نطاق 

اإلقليم.
2. تس�ّرب الحّج�اج األت�راك، إل�ى المحافظ�ات 
األخ�رى )ما بعد اإلقليم(، يّعكس انعدام أّي جهد 
لجهاز المخابرات العراقّية، 

من  ال�ذي 

واجباته مراقبة المنافذ الحدودّية.
3. محافظ�ات )ما بعد اإلقلي�م(، والتي مّرت بها 
القواف�ل التركّية، لم تّتخذ أي )رّد فعل( إزاء هذه 
الحالة، وهذا يّعكس َضعف الّتنس�يق بّين المركز 
والمحافظ�ات. 4. فَم�ْن يس�تطيع أْن ُيجزم بأّن 
النّية التركّية، ال تستبطن أمراً يراد منه، استهداف 

األمن الداخلي لمحافظات )ما بعد اإلقليم( ؟. 
5. وَم�ْن يس�تطيع أْن ُيج�زم، بأّن ع�دد الحّجاج 
)األلف( اللذين أقلتهم 148 حافلة سياحّية كبيرة، 
وبمجموعها تس�توعب نقل 6000 شخص، بأّن 
ع�دداً منهم ل�م يتس�ّرب، إلى المحافظ�ات التي 

مّرت بها القافلة ؟. 
6. َم�ْن ُيدّق�ق ف�ي ش�كوى الحّج�اج األتراك، 
بسبب َضعف الخدمات المقدمة لهم، يحّس 
بش�ّكل واضح، أّنهم معبئون مسبقاً، ضّد 
ش�خص الس�ّيد المالكي. ومن المعروف 
أّن أّي�ة مجموعة تفد ألّي بلد في العالم ، 
وتالحظ معاملة غّير جّيدة، من سلطات 
البلد المضّيف، فإّنها تتحّدث بالش�كوى 
من اإلدارة المباش�رة التي لْم َتعتِن بهم، 
ال أّن يوج�ه الل�وم إل�ى رئي�س حكوم�ة 
تل�ك الّدول�ة )كما حصل من قب�ل الحّجاج 

األتراك(.
أعتق�د ِم�ْن حقنا أن َنُش�ّك باآلخري�ن، ألّن 
الظ�روف األمنّي�ة الّصعب�ة الت�ي يعيش�ها 
الّش�عب العراق�ي، تعطين�ا كام�ل الحّق في 
الّتوُج�س من نواي�ا اآلخري�ن. خصوصاً إذا 
كان�ت العالق�ات الرس�مّية غي�ر مس�تقّرة 
معهم. فتوتر األوضاع الّسياس�ّية يفرض 
العراقّيين،  المسؤولين  على 
اعتماد مبدأ )ُس�وُء 
الّظ�ِن ِم�ْن ُحْس�ِن 
والل�ه  الِفَط�ْن(، 

تعالى المستعان.
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تركيا والعراق .... وربيع الحرب الباردة



السياس�ة, بحر, كما يقال, وأنها باحة وفس�حة للدجل, 
كم�ا يصفها بع�ض الن�اس المغلوبين على أمره�م , والذين 
اليرتج�ون خيرا, ممن اتخذ السياس�ة بابا لالرتزاق, ومجاال 
لتزويق األلفاظ التي ال تغني وال تسمن, وحفظ من العبارات 
الرنان�ة  والطنان�ة, حزم�ة كبيرة, تثل�ج الص�در بوطنيتها 
وثوريته�ا, فتدف�ع باآلخرين المتطلعين للخ�الص, إلى رفع 
األنظ�ار صوب هذا القوس ق�زح من األل�وان الخالبة , التي 
تبع�ث بالنف�س األمل بمس�تقبل واع�د وعيش رغي�د ملؤه 

السعادة والرومانسية  والراحة.
ولكن المثقفين والواعين, من أبناء وطني المفدى, لهم 
رأي بالضد من المتشائمين, في تقييمهم للسياسة والساسة, 
فهم متفائلون, ويعتقدون أن الساسة المخلصين, الشرفاء, 
ما اخت�اروا طريقهم طمعا بكراس وأموال وامتيازات زائلة, 
وإنما كان ديدنهم في كل يوم, البحث عن خيوط النجاة لشعب 
مقه�ور عانى ويعاني من ضنك العيش, وديكتاتورية الطغاة 
المستبدين, ويسعون دائما نحو الحرية والديمقراطية وبناء 
المجتمع وفق أسس الخير والرخاء, وتحصين البالد والعباد 
من هجمات البغاة الطامعين المخربين لنسيج الشعب الواحد 

المتآلف بأديانه ومذاهبه وقومياته   المتآخية.
هؤالء الساس�ة, يشدون اليوم رحالهم باتجاه التحضير 
النتخاب�ات جدي�دة, وبان�ت مالم�ح تل�ك التحضي�رات ف�ي 
بعض األس�ماء والش�خصيات التي تروم خوض المنافسات 
المس�تقبلية عبر صناديق االقتراع فذاعت أس�ماء وأس�ماء, 
بالطريقة اإلعالنية والدعائي�ة التي ال يمكن أن نتفاجأ بها.. 
حيث خبرناها في تجارب سابقة قبل سقوط النظام وبعده, 
وان كان الفرق واضحا كوضوح الش�مس بين ممارسة عهد 
الديكتاتورية وممارسة عهد الديمقراطية والحريات, وشتان 
بي�ن ناخب يدلي بصوته بن�اء على إرادة القائ�د )الضرورة( 
وبي�ن ناخب آخر في ع�راق جديد, يمارس حق�ه في التعبير 
ع�ن إرادته باختيار المرش�ح دون تدخل من س�لطة أو قوة 

جبارة. 
لقد استطاع العراقيون أن يتناسوا صعوبة حياتهم الخالية 
من س�مات التعبي�ر الحر عن اإلرادة, ولك�ن ذاكرة انتخابات 
الزم�ن الجدي�د حاضرة فيها س�يناريوهات االس�تحضارات 
وص�رف ماليين الدنانير على الحمالت االنتخابية من الفتات 
وفول�درات وبوس�ترات ودعايات متط�ورة )فلكس( , ملئت 
بها الساحات والتقاطعات والجسور السريعة, وعقدت ألجل 
ذلك المؤتمرات والمناظرات المتلفزة, وسمعنا من الشعارات 
الدالة على اس�تعداد المرش�حين للتضحية بالغالي والنفيس 
وهم يقدمون العون لمن يحيا تحت مطرقة الفقر وس�ندات 
المرض, ولكن أصحاب الش�عارات لم يف�وا بما وعدوا،  ولم 
يخلصوا لمواطنيهم الذين صعدوا على اكتافهم , بل اخلصوا 
لكراس�يهم الموش�حة باالمتي�ازات , وس�عوا جاهدين إلى 
تأمين س�كنهم الف�اره ورواتبه�م التي ال تج�د مثيالتها في 

رواتب المسؤولين المماثلين في العالم. 
علينا اليوم أن نبحث عن األكفأ من التكنوقراط واألخلص 
م�ن المواطني�ن الش�رفاء, وان نبرم معه عق�دا ال يحيد عن 
بنوده , ويقسم )صادقا( أن يرعى مصالح أبناء جلدته الذين 
وثق�وا بإيمانه المغلظة وبرنامجه الذي يحاس�ب عليه, وان 
يجع�ل من نفس�ه مش�روعا لخدم�ة الحق والوقوف بش�دة 
ضد الباطل, وان يغادر المحس�وبية والمنس�وبية والوالءات 
الحزبي�ة الضيق�ة إلى الوالء للوطن وللش�عب, هذا الش�عب 
الذي ما عاد يثق بالكلمات المعس�ولة الخالية من المضمون, 
ويريد من المسؤول الحكومي والبرلماني خادما ومخدوما, 
نظيف السيرة والسريرة , وان تكون جنسيته عراقية وليس 
مزدوج الجنسية, وان يحافظ على رقم هاتفه الذي يستقبل 

به اتصاالت المشتكين, ال أن يكسر )السيم كارت(. 

! "تنتح�ب" ! بنا  ش�عو . و . كا تنتخ�ب م�ر أ
          مازن صاحب 

الواضح في الحملة االنتخابية للرئاسة األميركية 
ثب�ات المصال�ح اإلس�تراتيجية الي�ن تمث�ل مصال�ح  
كبري�ات الكارتي�الت المالية  والصناعي�ة  التي  تجعل  
من الواليات المتحدة احد أقوى وأغنى  بلدان العالم  إن 
لم تكن األكثر نفوذا وس�يطرة على  مقدرات االقتصاد 

الدولي .
  واألكثر وضوحا أن هذه االنتخابات لن تأت بجديد 
فيم�ا يتعلق بعالمنا العربي أو في حدود إقليم الش�رق 
األوس�ط، كون هذه اإلستراتيجية اإلقليمية لواشنطن 
مح�ددة في تعريفات نوعية عن محور الش�ر اإليراني   
- السوري، وأهمية الحفاظ على أمن إسرائيل وضمان 
تدف�ق النفط عبر خطوط�ه لمعرفتها باألس�عار التي 

تراها واشنطن معقولة لها ولشركائها.
  وكل ما يحصل اليوم في المساجالت االنتخابية، 

لي�س إعادة نظر ف�ي االس�تراتيجيات الكلي�ة، بل في 
نوع وأس�لوب إدارة الدولة ما بين الحزبين الجمهوري 
والديمقراط�ي، ومرش�حيهما، فيم�ا يعتق�د -خطأ - 
الكثي�ر م�ن المتابعي�ن الع�رب والعراقيي�ن بالطبع ، 
أن نتائ�ج ه�ذه االنتخابات يمكن أن تأت�ي بالجديد في 
المس�توى االس�تراتيجي، ك�ون هذا األم�ر يخطط له  
باعتب�ار البيت األبيض وس�يده ليس أكث�ر من مجلس 
إدارة لمصالح تلك الكارتيالت الكبرى التي تمول الدين 
الع�ام األميركي ال�ذي ربما يبل�غ نهاية العق�د الرابع 
من ه�ذا القرن أكثر من ثلثي النات�ج القومي للواليات 
المتح�دة ، فيما تواصل واش�نطن تطبيق سياس�اتها 

وهي تقود الدولة األكثر دينا في العالم.  
 ه�ذه المفارق�ة تتطل�ب م�ن جمي�ع المثقفي�ن 
التوقف عن طرح آمالهم العريضة كل 4 س�نوات حين 
تظهر س�يناريوهات الدعاية  االنتخابية، في صياغات 

إعالمي�ة متقنة، ما زال عالم ما بع�د ربيع الثورات 
العربي�ة يحت�اج إلى تعل�م الكثي�ر منها، الن 

اإلرادة الش�عبية عن�د الناخ�ب العربي ما 
زال�ت تتوق�ف عن�د  مش�اعره القبلية 

أو الديني�ة، وربم�ا االثني�ة القومي�ة 
عند بع�ض األقلي�ات، فيم�ا ينتخب 
المواط�ن األميرك�ي م�ن يق�دم له 
أفضل الخدم�ات ويعاقب حزبه في 
االنتخاب�ات حين يتخلف عن وعوده 
برلماناتن�ا  ف�ي  أم�ا   ، االنتخابي�ة 

العربي�ة والعراقي�ة باألخ�ص، ف�ان 
مشاريع األحزاب ووعودها االنتخابية 

تتبخر م�ع إعالن نتائ�ج االنتخابات وهذا 
الفارق بين شعب أميركا حين ينتخب وشعوب 

عربية تنتحب !!

         كاظم فنجان الحمامي

من المؤس�ف له أن بع�ض األكاديميين الذين 
تعش�منا به�م خيرا ف�ي الوقوف معن�ا لمواجهة 
التحدي�ات الخطي�رة المحدق�ة بمس�تقبلنا, م�ن 
المؤس�ف ل�ه أنه�م خس�روا مروءته�م وفق�دوا 
إحساس�هم الفطري بهذا الوطن الجريح, وتخلوا 
ع�ن روح المواطن�ة, ولم يع�د لديه�م أي اهتمام 
بأطم�اع دول الج�وار, ول�م يكترث�وا بتجاوزاتها 
المتك�ررة عل�ى مواردن�ا المائي�ة ومس�طحاتنا 
البحرية, فسجلوا غياباً مخجالً ال يليق بمستواهم 
العلمي, وال يتوافق مع عناوينهم الوظيفية عندما 
آث�روا الهروب م�ن المواجهة, واخت�اروا الصمت 
المطبق, فركبوه جمال كسيحا سار بهم نحو كثبان 
التخ�اذل في زوابع الوالءات السياس�ية المتقلبة, 
واستحس�نوا االبتع�اد ع�ن مناقش�ة التجاوزات 
الكويتي�ة على ممرنا المالحي ف�ي خور عبد الله, 
مع علمهم المسبق انه الرمق البحري الوحيد, الذي 
يتنفس منه العراق في بحار الله الواسعة, واألنكى 
من ذل�ك كله إن بعضه�م لّّوح به�راوة التخويف, 
ورف�ع عقيرته بالصياح دفاعا عن منش�آت ميناء 
مبارك في بوبيان, زاعماً أنها ال تؤثر على المسار 
المالحي المؤدي إلى أم قصر.   تعالوا معنا نتحاور 
معه�م بوثيقة واحدة أو بخارط�ة واحدة من تلك 
الخرائط التي رسمت مالمح خور عبد الله, دعونا 
ندحض آرائهم الباطل�ة, فنقول لهم: إن من ينظر 
إل�ى تفاصيل الخارط�ة البحري�ة األدميرالية التي 
تحمل الرقم الدول�ي )1235(, والتي تعتمد عليها 
الس�فن التجارية في ذهابها وإيابها. س�يرى بأم 
عينه المس�ار المالحي الم�ؤدي لموانئنا البحرية 
ف�ي خور الزبير وأم قصر, وس�يتأكد بنفس�ه من 
محاذاة هذا المسار المالحي لجزيرة بوبيان, وهو 
ممر طبيع�ي حفرته العوام�ل الجغرافية بمعاول 
المؤثرات الجيولوجية, وهو الذي يرس�م النقطة 
العميق�ة لخ�ط الثالوك ف�ي حوض الخ�ور, وقد 
زعم�ت الكويت مرارا وتكرارا إنها لن تقترب منه, 
ولن تعيق حركة الس�فن القادم�ة والمغادرة من 
وال�ى أم قصر, لكنها رس�مته بخرائطها الدفاعية 
خارج مس�اره الصحي�ح, فوضعته ف�ي منتصف 
المس�افة الفاصل�ة بي�ن س�احل جزي�رة بوبيان 

وس�احل ش�به جزيرة الفاو, بمعنى إنها رس�مته 
عل�ى الخط الوهمي للح�دود الدولية الفاصلة بين 
الع�راق والكوي�ت بموج�ب القرار )833( لس�نة 
1991, ف�ي محاولة لإليحاء ب�ان خط الحدود هو 

الخط المالحي نفسه, وشتان بين هذا وذاك. 
 فالتناق�ض الظاه�ر بي�ن مالم�ح المس�ار 
المالح�ي المثبت ف�ي الخارط�ة األدميرالية وبين 
مالمح المس�ار المالح�ي المختلق ف�ي الخرائط 
الكويتية يؤكد حقيقة المؤشرات الهندسية الدالة 
عل�ى تجاوز الممر المالحي الم�ؤدي إلى موانئنا. 

وها هو الميناء يتمدد خارج حدود جزيرة بوبيان, 
ليعزز أركانه بما يربو على )431( ركيزة فوالذية 
عمالقة, ال يقل قطرها ع�ن مترين ونصف المتر, 

وبنح�و )508( ركيزة فوالذي�ة ال يقل قطرها عن 
متر ونصف المتر في واجهات المراسي الداخلية, 
وبلغت كميات الدفان حتى اآلن حوالي )1300000( 
مت�ر مكع�ب, فاقترب�ت واجهات األرصفة ش�يئا 
فش�يئا م�ن المم�ر المالح�ي, لتول�د المزي�د من 

الضغط على حركة السفن القادمة والمغادرة من 
والى ميناء أم قصر, فما بالك بما سيحتاجه ميناء 

مب�ارك من مس�احات مائي�ة مفتوح�ة ألغراض 
المناورة الالزمة لعمليات اإلقالع واإلرس�اء, وما 
بالك بما سيحتاجه من مساحات جانبية ُتخصص 

النتظار سفن الحاويات المحورية. 
 لق�د فض�ل األكاديميون والسياس�يون عدم 
التطرق لظاهرة االختزال الس�احلي عند مقتربات 
الطبيعي�ة  العوام�ل  وتجاهل�وا  البيش�ة,  رأس 
والبش�رية المؤث�رة عل�ى مس�طحاتنا البحري�ة 
المنكمش�ة, والدلي�ل عل�ى ذل�ك جه�ل معظمهم 
بتفاصيل قناة )الروكا(, وجهلهم بخور )الخفقة(, 
ولس�نا مغالي�ن إذا قلنا إنه�م ال يعرفون أس�ماء 
الجزر العراقية المبعثرة في شط العرب, وال شأن 
لهم بما آلت إليه ظروف ممراتنا المالحية الضيقة 
المؤدية إلى موانئنا النفطية في عرض البحر. من 
نافلة القول نذكر إن بعض أس�اتذة القانون عندنا 
يعدون م�ن أكثر الفقهاء تعمقاً في ش�رح أحكام 
وبن�ود القوانين والتش�ريعات الدولية واإلقليمية 
والمحلي�ة, لكنهم ال يحب�ذون التط�رق للقرارات 
والتش�ريعات الظالم�ة وتداعياتها الس�لبية, التي 
سلبت السيادة الشرعية للعراق قي بحره اإلقليمي 
وف�وق ممرات�ه المالحي�ة, فاخت�اروا الس�كوت 
ع�ن حقوقن�ا الضائعة, ول�م تعتمل ف�ي قلوبهم 
ج�ذوة النخ�وة والم�روءة.  وكأنه�م ال يعلم�ون 
أن الم�روءة العلمي�ة تع�د م�ن خص�ال البطول�ة 
والش�جاعة والش�رف, فاألكاديمي الش�جاع هو 

الذي يس�خر علوم�ه ومهاراته ف�ي خدمة وطنه, 
والسياس�ي المجاهد هو الذي يهت�م بقضايا بلده 
أكث�ر م�ن اهتمام�ه بنفس�ه, وهو ال�ذي يضحي 
بالغال�ي والنفي�س من أج�ل كرامة أبناء ش�عبه, 
ويسعى لضمان أمنهم واستقرارهم, ويخلص في 
مش�اعره الوطنية.  من المفارق�ات العجيبة التي 
ظهرت على السطح في تباين السياقات التنفيذية 
بين مش�روع ميناء مب�ارك وبين مش�روع ميناء 
الف�او, ان ال�وزارات الكويتي�ة اجتمعت وتعاونت 
مع بعضها البعض, وكرس�ت جهوده�ا كلها في 
تنفيذ الجزئيات التخصصي�ة الملقاة على عاتقها 
نحو انجاز مراحل ميناء مبارك على الوجه األكمل 
ف�ي المواعي�د والتوقيت�ات التصميمي�ة المتف�ق 
عليها مس�بقاً, باس�تثناء وزارة النق�ل الكويتية, 
الت�ي وقفت تتف�رج من بعيد بانتظ�ار اليوم الذي 
تتس�لم فيه مفاتيح إدارة المش�روع بعد اكتماله, 
أم�ا في الع�راق فالمس�ألة معكوس�ة تمام�اً, إذ 
انف�ردت وزارة النقل العراقية وحدها باإلش�راف 
على مش�روع ميناء الفاو الكبي�ر, ومتابعة تنفيذ 
مراحل�ه خط�وة خط�وة, بينما وقفت ال�وزارات 
العراقي�ة التخصصي�ة األخ�رى موق�ف المتفرج 
الغائب, تاركين وزارة النقل العراقية تذود وحدها 
بالدفاع عن هذا المش�روع الوطني االستراتيجي.  
وم�ن المؤس�ف له حق�ا إننا نس�مع بي�ن الفينة 
والفين�ة تصريحات بعض المس�ؤولين العراقيين 
الذي�ن اختاروا الوقوف مع مين�اء مبارك, فنراهم 
يدافع�ون عن�ه دفاع�ا مس�تميتا, لكنه�م فقدوا 
حماس�هم الوطن�ي ف�ي الدف�اع عن مس�طحاتنا 
البحرية العراقية المتقلصة المنكمش�ة المختزلة 
المتقزم�ة, وب�ات واضح�ا إن األم�ر ال يعنيه�م, 
ال م�ن بعي�د وال م�ن قري�ب.  والعجي�ب باألم�ر 
إن بع�ض ال�وزارات العراقي�ة تعاق�دت ف�ي نقل 
بضائعه�ا المس�توردة م�ن الخارج عب�ر الموانئ 
البديلة, وأش�احت بوجهها عن الموانئ العراقية, 
وليس مس�تبعدا أن تكون تلك الوزارات في طليعة 
المتعاقدين م�ع ميناء مبارك بعد اكتماله من أجل 
االعتم�اد عليه في توريد مواده�ا المنقولة بحراُ, 
فنح�ن في بل�د العجائ�ب والغرائب, وس�تبدي لك 
األيام ما كنت جاهال ويأتيك باألخبار من لم تزود, 

وعيش وشوف.
والله يستر من الجايات
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مب�ارك يزح�ف نح�و الف�او

ماجد عبد الرحيم الجامعي 

! س�ية ؟ ت سيا مقب�ا
          علي بابان 

  عل�ى الرغم من أن الربي�ع العربي لم تتفتح أزهاره في 
الدول التي عاشته كمصر وتونس أو غيرهما، التي لم تحسم 
معركتها بعد، فإن الغيوم بدأت بالتجمع في سماء تلك الدول 
مه�ددة بتحويل ذل�ك الربيع إلى خري�ف حقيقي في صعيدي 
السياس�ة واالقتص�اد مع�ا. فبع�ض دول الربيع تس�ير على 
حافات األزمة المعيش�ية بالفعل. وما زالت األس�ئلة تتكاثف 
بشأن مستقبل السياس�ات االقتصادية، التي ستتبعها النظم 

التي ستولد من هذا المخاض.
وعل�ى الرغم من أن اإلجابة عن تلك األس�ئلة ال يزال في 
حك�م المجه�ول، إال أن هناك بع�ض المؤش�رات التي يمكن 
للمراقب أن يسترش�د بها ليستش�رف منها صورة المستقبل 
ولو بشكل أولي. علينا أوال أن نصف الشكل النمطي للسياسات 
االقتصادية في دول الربي�ع قبل حدوث االنتفاضات األخيرة 
كما هي مرتس�مة في ذهن مواطن تلك الدول وليس كما هي 

في الواقع.
هذا التمييز مهم للغاية، فالنخب السياسية واالجتماعية 
س�تحاول أن تبني واقع�ا مناقضا، لما كان علي�ه األمر فيما 
مضى. واقع يقوم على تجنب كل السياس�ات والممارس�ات 
الخاطئة، التي رافقت مسيرة الحكومات السابقة والعمل على 
النقيض من مس�ارها. كما ينبغي أن نقر، ابتداء، أن إذا كانت 
هذه االنتفاضات العربية وليدة القهر واالس�تبداد السياس�ي 
والفردية، فإنها، وبالدرجة نفسها، وليدة المعاناة المعيشية 
والفشل االقتصادي واإلحباط المادي. ينظر المواطن العربي 
إل�ى النظم التي أطيح بها على أنها نظم عملت لصالح النخب 
الحاكم�ة، واتس�مت بق�در كبير من الفس�اد وس�وء اإلدارة 
وغي�اب المنظ�ور االس�تراتيجي ف�ي التنمية، وأنه�ا عملت 
للحكام ولألغنياء أكثر مما عملت للطبقات الفقيرة والمواطن 
الع�ادي، وأنها هي المس�ؤولة ع�ن الفقر والبطال�ة وتردي 
الخدم�ات. غير أن هناك ش�ريحة أخرى من المجتمع تناقض 
هذا التوصي�ف عاّدًة تل�ك النظم، في المس�توى االقتصادي، 
نظم�ا تبنت تحري�ر االقتص�اد واالنفتاح عل�ى االقتصاديات 
العالمية واالستثمار األجنبي بال ضوابط أو مراعاة للمصالح 
الوطنية. ونجد أن هناك حنينا خفيا )يجد تعبيراته في بعض 
األحي�ان من خ�الل بعض التصريح�ات والمواق�ف( للقطاع 
العام ولدور أكبر للدولة في ضبط وتسيير االقتصاد، مع نقد 
متزايد لفوضوية نظام الس�وق وإهمال�ه التنمية الحقيقية، 
التي تصيب بعطاياها أوس�ع الش�رائح االجتماعية. كما نجد 
في أوس�اط واس�عة كراهية متأصلة لطبقة رج�ال األعمال 

وكذلك للمستثمرين األجانب.
مثل هذه الص�ورة النمطية في األذهان وتلك التوجهات 

الجماهيري�ة ق�د ال تف�رز ف�ي المس�تقبل بالض�رورة نظماً 
اش�تراكية يلعب فيه�ا القطاع العام دورا رئيس�ا، ويعاد فيه 
للدولة دورها التقليدي الذي مارس�ته ف�ي العقود الماضية. 
لكن وجود مثل هذه النزعات العامة قد يش�ل يد الدولة، وهي 
تحاول تشجيع قطاع األعمال الوطني على االنخراط بصورة 
أكبر في عملية إحياء االقتصاد، كما ستجعل من تحرك الدولة 
لجلب االس�تثمارات الخارجية أكثر صعوب�ة. وبالطبع، فإن 
هذا س�يفاقم من حدة األزمة االقتصادي�ة التي تواجهها تلك 
الدول.من جهة أخرى، س�تعمل تلك التوجهات على إعاقة أي 
تعاون واسع مع المنظمات المالية الدولية كمنظمة التجارة 
العالمية وصن�دوق النقد والبنك الدوليي�ن، بخاصة إذا ترتب 
عل�ى مثل هذا التعاون أثمان محلية باهظة يدفعها المواطن، 
أو تنتج عنها قبول وصفات تلك المنظمات إلصالح االقتصاد 

مقابل منحها ومساعداتها.
علينا أن نضع نص�ب أعيننا بعض الحقائق الكبيرة التي 
تفرض علين�ا مراعاتها ونح�ن نتطرق لمثل ه�ذا الموضوع 
المهم. أول هذه الحقائق يتمثل في أنه لن يكون هناك حس�م 
في مسائل االقتصاد قبل أن تحسم مسائل السياسة، ويتقرر 
من س�يحكم تلك ال�دول وما هي األيديولوجي�ة التي يحملها 
وم�ا هو المنظ�ور االقتصادي ال�ذي يتبناه. بص�ورة مبدئية 
تش�ير أغلب التقدي�رات إل�ى أن القوى المرش�حة للعب دور 
أكب�ر في الحياة السياس�ية المقبلة لدول الربي�ع العربي هم 

اإلسالميون أوال يليهم بعض القوى الليبرالية واليسارية غير 
المتجانسة.

وإذا جئنا إلى اإلس�الميين وفكرهم االقتصادي، نجد أنه 
عبارة ع�ن توجهات عامة غير تفصيلية م�ع تفضيل واضح 
لنظام االقتصاد الحر وخبرة محدودة في إدارة الدولة ورغبة 
ف�ي تبني سياس�ات تجلب الش�عبية على األم�د القصير. أما 
التيارات األخرى فليست أحسن حاال؛ فهي أيضا أبعد ما تكون 
عن امت�الك مواقف مح�ددة وب�ارزة تجاه قضاي�ا االقتصاد 
والتنمي�ة. وربما يقود مثل هذا الوصف إلى اس�تنتاج مفاده 
أن إرضاء الش�ارع والمواط�ن العادي وتخفي�ف العبء عنه 
س�يكون البوصلة األساس�ية التي توجه قرارات وسياس�ات 
أولئ�ك الحاكمين الجدد في مجال االقتص�اد؛ وبتعبير آخر أن 
كسب الشعبية سيكون أصال في التحرك االقتصادي. وهنا ال 
بد من التنبيه إلى أن تجربة العديد من الدول أثبتت أنه ال أضر 
وال أخط�ر على اقتصادي�ات الدول من االستس�الم للمطالب 
الشعبية والفئوية التي قد تبدأ وال تنتهي. فاالنسياق إلى هذه 
الرغب�ات العامة يلغي مفهوم التوجه االس�تراتيجي في بناء 
االقتص�اد، ويرهن القرار االقتصادي برجل الش�ارع، ويجعل 
تلبي�ة المطال�ب الوقتي�ة أص�اًل في اتخ�اذ الق�رار تأتي على 

حساب المصالح والحسابات بعيدة األمد.
وفي آخ�ر المط�اف، يكتش�ف الحاكمون الذي�ن أرادوا 
إرض�اء الجماهير بأي ثمن بأنهم لم يبنوا اقتصادا وال ارضوا 

مواطنا. سوف يسعى الحاكمون الجدد سواء أكانوا أحزابا أم 
تيارات لكي يؤسسوا قاعدة اقتصادية ومادية لحكمهم. وفي 
ظل التنافس السياس�ي المحموم والمتوقع بين اإلس�الميين 
والعلمانيي�ن ومحاولة كل طرف تثبيت ركائزه في الس�لطة، 
س�نجد محاوالت لحيازة مواقع قوة اقتصادية لكي يستعان 
بها في التنافس السياس�ي. ومثل هذه المحاوالت ستزيد من 
حدة الصراع االجتماعي. كما ستطيح بمراكز قوة اقتصادية 
أخ�رى يح�وز عليه�ا المنافس�ون أو المحاي�دون، الذي�ن ال 
يس�ايرون التوجه�ات التي س�تكون لها اليد العلي�ا في إدارة 

الدولة.
كل هذه الس�يناريوهات � في حال حدوثها � قد تضعف 
مصداقية الدول�ة، وتنفي عنها صفة الحي�اد االجتماعي. إن 
تأخ�ر الربي�ع العرب�ي في طرح ثم�اره � في مس�توى حياة 
المواطن اليومية � س�يزيد من حدة الج�دال الداخلي. وإذا ما 
تفاقمت المعان�اة في ظل الفوضى السياس�ية واالجتماعية 
المتوقعة، فإن هذا س�يأكل من مصداقية التيارات التي قادت 

التغيير، ويمنح نوعا من رد االعتبار لمن تمت اإلطاحة به.
مثل ه�ذه الظواهر، لو حدثت، س�تجعل الح�كام الجدد 
تح�ت ضغ�ط أكبر لتبني السياس�ات الش�عبية على حس�اب 
االس�تراتيجيات والسياس�ات التنموي�ة الصائب�ة على األمد 
البعيد. سيكون من قبيل المغالطة أن نتوقع سخاء من الدول 
الغربي�ة أو المنظم�ات االقتصادية الدولية تج�اه دول الربيع 
العرب�ي لو تول�ى الحكم فيه�ا مجموعات إس�المية أو قوى 

راديكالية.
ورغ�م أن الغرب يخش�ى وال يتمن�ى انهي�ارا اقتصاديا 
يعقبه انتش�ار للفوضى وتصاعد للتطرف مع موجات نزوح 

وهجرة واس�عة ألوروبا من هذه الدول، إال أن الغرب 
سيراقب المشهد عن كثب وهو يتوقع أن يؤدي الفشل 
االقتصادي وما يتبعه من سخط شعبي إلى محاصرة 
التيارات الراديكالية في عق�ر دارها والتضييق عليها 

تمهيدا إللغ�اء خياراتها المتطرف�ة ودفعها إلى مواقع 
االعتدال والواقعية، ولس�ان حال هؤالء يقول: ها أنتم 

تس�لمتم الس�لطة وملكت�م الحك�م والدولة 
فأرونا ما أنت�م فاعلين؟ بالتأكيد، 

إن إس�قاط نظ�ام حك�م غير 
صال�ح عملية أس�هل بكثير 
من بناء نظام صالح وإدارة 

ك�فء، وه�ذا هو التح�دي الذي 
تواجهه القوى والتيارات التي 

س�وف يقدر لها أن تمس�ك 
زم�ام األم�ور ف�ي 
دول الربيع العربي.
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ي�رى الكثري م�ن الباحثني يف علم النف�س أن الجانب 
النفيس هو من أهم أس�باب ارتكاب الجرائم ألنه الدافع 
الذي يؤدي اىل ارباك يف التكوين النفيس لالنسان وبالتايل 
يكون مؤثراً س�لبياً يف االفع�ال االجرامية، ويرى آخرون 
انه رصاع نفيس داخيل وخروج عىل قيم املجتمع تؤدي اىل 
الجريمة وترتكز الدراس�ات يف معرفة السلوك االجرامي 
اىل التوصل اىل الدافع اىل السلوك االجرامي، وهناك الكثري 
من املعاهد التي تم افتتاحها تتيح معرفة االسباب التي 
ت�ؤدي اىل الجريم�ة، وتع�د الظاهرة االجرامي�ة متعددة 
الجوان�ب ومتش�عبة الوج�وه، وبالتأكي�د أن للرتبي�ة 
واألرسة والواق�ع املحيط االثر الكبري واملس�اعد يف توجه 

سلوك االنسان نحو الخري او نحو الرش.
ولتس�ليط الضوء اكثر عىل هذا املوض�وع، كانت لنا 
هذه الوقفة مع الدكتورة ابتسام النوري استاذة االرشاد 
النفيس والباحثة يف مجال االسباب النفسية للجريمة يف 

الجامعة املستنرصية ، سألناها: 
الكثري من النظريات حاولت الو�سول اىل ا�سباب اجلرمية وعزتها 

على احلالة النف�سية ، هل ترين انها تو�سلت اىل احلقيقة؟
ج/ النف�س البرشي�ة عظيم�ة وكب�رية وه�ي عالم 
قائم بذات�ه يقول الله تع�اىل )ويف االرض آيات للموقنني 
ويف انفس�كم افال تبرصون( واالنسان يغفل عن كوامن 
نفسه ومكنوناته الروحية فاالنسان يستطيع ان يصنع 
الذرة ويصل اىل القمر ولكن س�ر اغوار النفس البرشية 
هو أمر مس�تحيل وصعب جداً وان اغلب النظريات التي 
ج�اء به�ا العلماء وال�ذي يأتي يف مقدمته�م فرويد هي 
افرتاضية لم تأت بأش�ياء ملموس�ة او واقعية بل كانت 

مترسعة وساذجة ألن االنسان ليس بهذه الصورة التي 
افرتضها فرويد وقد اختلف العلماء يف التحليل والتفسري 
وبالت�ايل ج�اءت النتائ�ج غ�ري متطابق�ة م�ع حقيقة 

االنسان.

 ما اثر البيئة يف ال�سلوك الإجرامي؟
ج/ هناك تأثري كبري بال ش�ك، ألن اإلنسان ابن بيئته 
فالواقع االجتماعي يؤثر سلباً وايجاباً يف ارتكاب الجرائم 
فهناك حاالت اثبتها الواقع بان الكثري من الناس االسوياء 
ت�م زجهم م�ع مجرمني يف داخ�ل الس�جون، فأصبحوا 
مجرم�ني باالختالط، وبالتايل ف�إن الواقع األرسي أيضا 
يؤثر كثرياً وخصوصاً األبوين، فإذا كان األبوان بس�لوك 
ايجاب�ي كان االب�ن كذلك. م�ع ان هذه القاعدة ليس�ت 
مطلق�ة فهناك رجال افذاذ ج�اءوا من عوائل )منحطة( 

وهناك مجرمون جاءوا من عوائل لها شأن وتاريخ.

هل ان ال�سلوك الجرامي ميكن ان يورث وينتقل بالوراثة من 
الآباء اإىل الأبناء؟

ج/ الوراث�ة لي�س بمقدوره�ا أن تنق�ل إال الصفات 
العضوي�ة الثابت�ة، أم�ا الصف�ات العضوي�ة الطارئ�ة 
كالس�لوك اإلجرام�ي، فإنه ال يمكن نقله�ا بالوراثة الن 
الوراث�ة تش�مل اعض�اء الجس�م الح�ي اال ان الصفات 
الوراثية يمكن ان تنتقل بالوراثة اي ما يشمل )الصفات 
االجرامي�ة( نتيجة تأث�ري الظ�روف الخارجية كظروف 
العم�ل مثالً ان تكون للعوامل الوراثية اما مقترصة عىل 
العي�وب البايلوجية، أي دخل يف تحقق ه�ذا االمر. والله 

تعاىل يق�ول )يخرج الح�ي من امليت ويخ�رج امليت من 
الح�ي(.. ولو كانت الصف�ات الوراثية تنتقل بالوراثة ملا 
ارسل الله الرسل واالنبياء إلصالح البرش وبالنتيجة فإن 

املسائل الروحية ال عالقة لها بالوراثة.

ما المور الواجبة التباع من الأبوين يف متابعة البناء؟ 
ج/ الطف�ل يف مراح�ل العمر االوىل من )5( س�نوات 
اىل )15( س�نة هو عجينة قابلة للتمحور باالتجاه الذي 
يري�ده االب�وان ف�إذا كان األب�وان ال يمل�كان مقومات 
الس�لوك السوي فإن الطفل ينش�أ )مجرماً( )وألن فاقد 
ال�يء ال يعطيه( كذلك وبالعك�س. والطفل هنا يتقبل 
م�ا يقول�ه او يفعله االبوان فهو )القط�ة( وعجينة وقد 
ثبت ان ما يتعرض له الطفل يف حياته االوىل من صدمات 
هي التي تؤثر يف س�لوكه املس�تقبيل وبالت�ايل ربما تؤثر 
في�ه يف ارت�كاب الجريم�ة خصوص�اً اذا كان االب يقوم 
برضب ابنه الذي ربما يكون حاقداً عىل املجتمع بس�بب 

هذا السلوك الخاطئ من االب. 

 هل هناك انسان يولد مجرماً؟
ج/ طبع�اً – ال – ألن الل�ه تع�اىل يق�ول )ونفس وما 
س�واها فالهمه�ا فجورها وتقواها ق�د افلح من زكاها 
وقد خاب من دساها( كما ان الرسول محمد )ص( يقول 
)االبن يولد عىل الفطرة وابواه يهودانه او ينرصانه( اذن 
هذا يدل عىل ان الظروف املحيطة باالنسان هي التي تؤثر 
يف س�لوكه وأفعاله بحيث يكون مجرماً او انساناً سوياً. 
واالنس�ان يستطيع ان يقاوم اغراءات النفس ووسواس 

الش�يطان وان يتوجه اىل الله تعاىل، وبالتايل يمنع نفسه 
م�ن االنج�رار وراء الجريمة متى ما وض�ع امام عينيه 
ان العقوبة ش�ديدة يف الدنيا واش�د منه�ا يف االخرة وألن 
اإلنس�ان لي�س مس�ريا يف أم�وره ب�ل هو مخ�ري يف كل 
افعاله. كما ان مجتمعنا االنساني االسالمي يختلف عن 
املجتمعات الغربية التي يس�يطر عليها الوازع املادي فال 
اعتبارات وال قيم لديها يف حني ان مجتمعاتنا االس�المية 
تس�يطر عليها الثوابت االس�المية والقي�م الراقية التي 

تحول دون وجود الجريمة. 
ما هو دور و�سائل الإعالم يف التاأثري النف�سي للحد من 

اجلرمية؟ 
ج/ ال ش�ك ان له�ا أث�را كب�ريا خصوص�اً مع 
اختالف وس�ائلها وتعدد مناهجه�ا حيث نالحظ 
لألس�ف أن بعض وس�ائل االعالم تؤج�ج الجرائم 

فتظه�ر املجرمني بصفة ابط�ال وبالتايل يؤثر يف 
املراهقني وبالتايل يدفعهم اىل ارتكاب الجرائم 

وال بد ان تكون وسائل االعالم موجهة بشكل 
بعيد عن مثل هذه التأثريات الس�لبية عىل 

املجتمع عموماً.

الكلمة الخرية لك؟
الغ�راء  لجريدتك�م  ش�كراً  ج/ 
التي اعترها م�ن الصحف املنزهة 

والهادفة والتي الق�ت رواجاً كبرياً ، 
وأرجو زيادة عدد نس�خها ألنها تنفد 

من السوق برسعة. 

املادة / 40 من قانون األحوال الش�خصية رقم 
188 لسنة 1959

لكل من الزوجني طل�ب التفريق عند توفر أحد 
األسباب التالية:

1. إذا أرض أح�د الزوجني باآلخ�ر أو بأوالدهما 
رضراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويعتر 
من ب�ني اإلرضار اإلدمان عىل تناول املس�كرات أو 
املخدرات ع�ىل أن تثبت حالة اإلدم�ان بتقرير من 
لجن�ة طبي�ة مختص�ة ويعتر من قبي�ل اإلرضار 

كذلك ممارسة القمار يف بيت الزوجية.
2. إذا ارتك�ب ال�زوج اآلخ�ر الخيان�ة الزوجية 
ويك�ون من قبيل الخيانة الزوجية ممارس�ة فعل 

اللواط.
3. إذا كان عق�د ال�زواج قد تم قب�ل إكمال أحد 

الزوجني الثامنة عرشة دون موافقة القايض.

س. م�ن األخ )ع – أ – ب( م�ن مدين�ة 
ش�هربان قري�ة سنس�ل يق�ول: إن إح�دى 
قريبات�ه تزوجت من أحد األش�خاص خارج 
املحكم�ة وبعد فرتة ه�رب إىل جهة مجهولة 
دون معرفة اس�مه الحقيقي وال عنوانه وقد 
ول�دت من�ه طفالً وه�ي ال تدري باس�م من 

تسجله يف املحكمة؟
ج. يمك�ن يف بداي�ة األم�ر إقام�ة دعوى 
يف محكم�ة األح�وال الش�خصية يف مدين�ة 
ش�هربان إلثب�ات واقعة ال�زواج أو تصديقه 
حتى بالش�هود وكذلك إثب�ات أن هذا الطفل 
ه�و نتاج هذا الزواج وأما ما يخص موضوع 
تسجيل الطفل فإنه يسجل يف سجل النفوس 
الخاص بأمه )صفحة األم( وبعد ذلك ممكن 
أن تس�ميه أو تنس�به إىل أي اس�م تخت�اره 
ليك�ون ل�ه اس�م يحمل�ه يف حيات�ه وه�ذه 
الحال�ة مش�ابهة للح�االت الغريب�ة الكثرية 

التي حصلت حيث أن هناك بعض األش�خاص 
الذين جاءوا إىل العراق من بلدان ش�تى تزوجوا 
من نس�اء ثم تركوهن وكانت العقود الخاصة 

بال�زواج بعي�دة ع�ن املحكم�ة. 
س. م�ن األخ أبو محم�د صاحب عمارة يف 
مدين�ة الكرادة داخ�ل/ ارخيت�ة، يقول أجرت 
مح�اًل تجارياً إىل احد األش�خاص والذي تركها 
مقفول�ة وذهب إىل جهة مجهولة واس�تحقت 

دفع األجور فماذا افعل؟
ج. يف ه�ذه الحال�ة يمكن إقام�ة الدعوى 
ع�ىل هذا املس�تأجر وف�ق القان�ون املدني ألن 
املح�ال التجاري�ة أخرج�ت من الحماي�ة التي 
يوفرها قانون إيج�ار العقار وفق القانون 56 
لسنة 2000 وبالتايل يمكن تبليغ هذا املستأجر 
باإلع�الن يف الصح�ف املحلية بموع�د املرافعة 
ويف حال�ة عدم حضوره س�وف تقرر محكمة 
البداءة إجراء املحاكمة الغيابية وتقرر التخلية 

لهذا املحل العائد ل�ك وتباع املواد املوجودة بعد 
اكتس�اب الق�رار الدرجة القطعية ويس�لم لك 
املحل بعد ذلك... وتودع املواد إىل ش�خص ثالث 
للحف�اظ عليه�ا وتعطى أجوره م�ن ثمنها يف 

حالة عدم بيعها من قبل املحكمة املختصة. 
س. من منتس�ب امل�رور عام�ر املصلحي 
يق�ول، ملاذا ل�م تنفذ أحكام اإلع�دام يف العراق 

بالرغم من كثرتها؟
ج. بين�ت امل�ادة 285 م�ن قان�ون أص�ول 
املحاكم�ات الجزائي�ة عىل أن حك�م اإلعدام ال 
ينفذ بعد قرار املحكمة املختصة إال بعد صدور 
مرس�وم جمه�وري م�ن رئي�س الجمهوري�ة 
وهذا األمر أدى إىل التأخري بس�بب عدم صدور 
املراس�يم الجمهورية الخاصة بذلك وقد خول 
رئيس الجمهورية اح�د نوابه للتوقيع فنفذت 
بعض أحكام اإلعدام الصادرة بحق املدانني من 

محاكم الجنايات يف العراق.

العرضحالج�ي تعن�ي )ع�رض الح�ال( وه�ي 
مهن�ة تحتاج إىل الدبلوماس�ية ومعرفة اإلجراءات 
الشكلية واإلطار العام لتقديم الطلبات إىل الجهات 
املختص�ة يف أية دائرة من الدوائ�ر التي يقدم إليها 
الطلب ال�ذي يكتبه )العرضحالج�ي( والذي يتوىل 
إفه�ام املراجعني باإلج�راءات ورس�م الطريق ملن 
يري�د أن يراجع الدوائ�ر وهو يمث�ل املحطة األوىل 
الت�ي م�ن خاللها يك�ون )املفت�اح( للوص�ول إىل 
خفاي�ا املعامالت والطلبات، وهذه املهنة لجأ إليها 
الكثريون لس�هولتها وع�دم حاجته�ا إىل أكثر من 
ك�ريس ومكت�ب صغري يمك�ن تحويل�ه وتحريكه 
برسعة وخفة، وهناك بعض الذين يعملون يف هذه 
املهنة يتقاضون مبالغ كبرية ال تتناسب مع الجهد 
الذي يبذلونه وكأنه هو صاحب القرار الذي يكتبه 
يف الطلب الذي يس�طره إىل املراجع الذي يقصده.. 

وربما يكون سبب كثرة هؤالء )العرضحالجية( أو 
كاتبي العرائض أفرزت السلبيات التي ال تخلو منها 
أي�ة مهنة حيث أن هناك منه�م من يدعي معرفته 
باملس�ؤول املعني، أو يقومون برفع األس�عار فوق 
العادة، مستغلني بس�اطة الناس وجهلهم باألمور 
يف مراجع�ة الدوائر، حيث أن بع�ض الناس يعتقد 
أن معاملت�ه س�وف ال تأخذ طريق االنج�از إال إذا 
كتبه�ا )العرضحالج�ي(، وأن رخص�ة ممارس�ة 
هذه املهنة توجب تقدي�م طلب إىل قايض محكمة 
الب�داءة وال�ذي يوافق عىل ه�ذا الطلب رس�مياً يف 
ح�ني أن هناك بعض مماريس هذه املهنة يقومون 
بتعق�ب املعامالت يف داخ�ل الدوائر لخ�داع الناس 
أنه�م عىل عالقة باملوظف�ني، ويقومون بابتزازهم 
واخذ امل�ال منهم، كم�ا أن البعض اآلخ�ر يمارس 
هذه املهنة وه�و ال يحمل رخصة العمل املطلوبة. 

ويجوز سحب رخصة العمل من نفس الجهة التي 
أعطته ذلك يف حالة كثرة الش�كاوى ضده وهناك 
بعض الذين يمارس�ون هذه املهنة وهم طارئون 
ال يعرفون خفاياها وتفاصيلها، وبالتايل يوقعون 
الن�اس يف بعض األحيان يف املش�اكل وهناك القلة 
م�ن ه�ؤالء )كتاب العرائ�ض( يدع�ون أنهم عىل 
عالقة باملوظف الفالن�ي او الفالني ألخذ املال من 
املراجعني وهذا يوجب الدقة من املراجعني حيث ان 
مثل هذا الت�رصف يعتر رىش توجب العقاب عىل 
من يعطي�ه وعىل من يس�تلمه، واالثنان يعاقبان 
بذات العقوبة املقررة للمرتي وفق املادة 307 من 
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 
وأرى أن تكون هناك مراجعة ملماريس هذه املهنة 
وان تكون هناك رقابة مس�تمرة عىل أعمالهم من 

رؤساء الدوائر التي يعملون أمامها. 

)عاشور حميد جر( كان معنا يف االعدادية طالباً 
مؤدباً ومهذباً يهب لنجدة املستنجدين وهو من كبرية 
)تربي الجاموس( باعداد كبرية يحرص وبشكل دوري 
ع�ىل جلب الطعام اىل املدرس�ة ويوزعه )خريات ألبي 
عبد الله الحسني "عليه السالم"( والجميع كان يحب 
عاش�ور فليس له ) وجه مك�روه( يجامل ويصافح 
الجمي�ع يف الصب�اح ويكثر من امل�زاح يف حالة اذا ما 
رأى اح�داً مهموم�اً او كظيما، وه�و بعيد عن الحقد 
والكذب او النفاق، واهل�ه يمتلكون بيتا كبريا بحكم 
وجود )الجاموس( وكل اهل القرية يعرفونهم، فهم يف 
كل عام وعندما تأتي ذكرى استشهاد االمام الحسني 
"عليه الس�الم" وأصحاب�ه يوزعون األكل بواس�طة 
)ق�دور كب�رية ج�داً( يحتفظون به�ا له�ذا الغرض 
وكان الكث�ري من اه�ل القرية يس�اعدونهم يف اعداد 
الطع�ام حتى الصب�اح ومن ثم يقوم )ابو عاش�ور( 
بتوزي�ع الطع�ام والخريات حتى اىل الق�رى املجاورة 
فاصبح ذل�ك تقليداً ونهج�اً موروثاً حت�ى بعد وفاة 
)ابي عاشور( فالوجوه تتبدل لكن املوروث الطيب ال 
يتبدل . وعندم�ا اجتزنا االعدادية ودخلنا الجامعة لم 
يحقق )عاش�ور حميد جر( طموحه اذ ان )التوزيع 
عىل اس�اس الحاسبة( اوقعته يف كلية االداب )القسم 
الفرن�يس( وألن�ه ال يحب هذا القس�م فقد اضطر اىل 
ترك الدراس�ة فيه وتحول اىل )قسم الفلسفة( فنجح 
وتخرج اال انه لم يحصل عىل )وظيفة( فبقى )يرعى 

الجاموس( تارة ويعم�ل يف البناء تارة اخرى 
مقتنعاً بق�در الله والقس�مة التي كتبت له. 
ودارت االيام.. وتحول مسار الحياة وهيهات 
هيه�ات ان تس�ري ع�ىل وت�رية واح�دة فقد 
اضطرت الظروف )عاش�ور حمي�د جر( اىل 
بيع كل ما لديه من )جاموس( بس�بب ضغط 

ه�ذه الظروف وضنك العي�ش، وألنه أصبح أباً 
لخمس�ة أوالد صغار اس�تمر يف عمله يف البناء او 

)العمالة( كما تس�مى.ويف الع�ام 2007 وبالتحديد 
وبينما كان واقفاً مع احد اصحابه يف )موقف العمالة( 
جاءه ش�خصان واخ�راه بانهما يحتاج�ان اىل من 

يعم�ل لهم�ا يف البيت فذه�ب معهما 
)هو وصديقه( بواسطة سيارة )بيك 
اب( كانت بح�وزة القادمني وتوغلت 
السيارة اىل منطقة )مهجورة( بعيدة 
كل البعد ع�ن املدينة والقرى االخرى 
املجاورة وتس�اءل عاشور عن مكان 
احد  فأجابه  العمل 

األشخاص بأن املكان قريب.
ويف وحش�ة املكان وريبة االشخاص ادرك عاشور 
انه اس�تدرج اىل )مصيدة( خط�رة فكرش الخاطفون 
ع�ن انيابهم واخروه بأنه مخطوف وقال له احدهم 
)انت عاشور حميد جر( فقال عاشور نعم، فانهالوا 
علي�ه رضباً مع صاحب�ه حتى تس�اقط االثنان وقد 

تدفقت الدماء من أفواههما وأنوفهما. 
وبعد س�اعة حرضت س�يارة اخرى وترجل منها 
ملثم�ون )وطوق امل�كان( باملدججني بالس�الح، وتم 
رب�ط )عاش�ور حمي�د جر( بواس�طة حب�ال قوية 
وسحب رأسه بواسطة حبل حتى برزت رقبته بشكل 
واضح ثم قام احد امللثمني باحضار )منشار كبري( 
وق�ام )بقطع رأس عاش�ور( وقد ن�ادى )بأعىل 
صوته ليش�فع لك الحس�ني( قطعوا رأس�ه ألن 
اس�مه )عاش�ور( وم�ن ث�م ق�ام االرهابيون 
بتصوي�ر عملي�ة )الذب�ح( باملنش�ار واطلقوا 
رساح صاحب�ه حتى ي�روي الحادثة كما رآها. 
وبعد أش�هر القي القبض عىل اح�د افراد هذه 
العصاب�ة وبحوزت�ه )ق�رص CD( يب�ني كيفية 
قط�ع رأس )عاش�ور حمي�د جر( فاع�رتف هذا 
املج�رم بانه ذب�ح )عاش�ور( به�ذه الطريقة كان 
بسبب )اس�مه وحبه للحسني( والش�عائر التي كان 

يقوم بها، فاال لعنة الله عىل الظاملني.
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حاوره/ حمرر ال�سفحة

اعداد : امل�ستقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�سائية

ملاذا ذبح عاشور باملنشار ؟!

يف كل قوانني العالم هناك حدود عليا وحدود دنيا 
للعقوب�ة وبالتأكيد، أن العقوبة يراد منها االصالح 
والتهذيب وال�ردع متى ما كانت ذات تأثري س�لبي 
عىل املجتمع الكبري ولك�ن بأي حال من األحوال ال 
يمكن ان تتحول العقوبة اىل وسيلة من وسائل الثأر 
واالنتقام النها آنذاك س�تبتعد عن ارتكاز مهم جداً 
هو )العدالة( التي ال بد منها حتى ال يحصل خلل يف 
املنظومة االجتماعية التي س�تفقد الثقة بالقانون 
وبمطبقيه، وبالتايل تعم الفوىض ويس�ود الخلل يف 
النظ�ام العام وربما تتحول العالقات بني الناس اىل 
قلقة يس�ودها الشك والريبة والحذر ألن أية هفوة 
أو خط�أ يف الترصفات س�تتحول اىل مصيبة كرى 
ال يمك�ن تحاش�يها من قب�ل الناس ما ي�ؤدي اىل 
)جحيم الحياة( واسوداد لونها.. لهذا فإن مرشعي 
القوان�ني يحرصون ع�ىل تحقيق املوازن�ة بني كل 
االطراف اي بني املذنبني )باالصالح( واملجتمع )من 

حيث الردع(.
اردت به�ذه املقدمة مدخالً ملا حصل من حادث 
اجرامي كبري مخالف لكل قوانني االرض ومعاهدات 
الدني�ا وه�و قيام )الحكوم�ة الس�عودية( باعدام 
)40( معتق�ال عراقي�ا ع�ىل مخالفات بس�يطة ال 
ترتقي اىل مستوى )الجنح( التي ترتاوح عقوباتها 
يف كل قوانني العالم من س�تة اش�هر اىل س�نة عىل 
اس�وأ االحتماالت ألنها تتعلق بتجاوز الحدود دون 
حمل املستمسكات او جواز سفر وهو ما يسمى يف 
العراق م )10 جوازات( وهي التي تعتر من ابسط 
الدع�اوى او عدم حم�ل اوراق ثبوتي�ة او مخالفة 
االقام�ة قام�ت الس�لطات الس�عودية باعدامهم 
بقط�ع رؤوس�هم امام الناس يف )س�ابقة خطرة( 
تن�م ع�ن )حق�د دفني( وظل�م طغى عىل اس�لوب 
التنفي�ذ الذي بثته وس�ائل االع�الم دون ان تحرتم 
)الحكومة الس�عودية( العالقات الدبلوماس�ية او 
القوانني الدولية االنسانية او املعاهدات ذات الصلة 

باملوضوع. 
ويف إحدى الوقائع املهمة التي نشري لها هنا هو 
)قيام جماعة ارهابية يف الفلبني بخطف فرنسيني 
اثنني من قبل جماعة تطلق عىل نفس�ها )جماعة 
ابو سياف( حيث اقامت الحكومة الفرنسية الدنيا 
ولم تقعدها وهي تطالب بالس�ائحني الفرنس�يني 
وتدخ�ل الرئيس الفرنيس ش�خصياً م�ن اجل حل 
ه�ذا املوض�وع اىل ان اطلق رساحهم�ا( وهنا ال بد 
ع�ىل الحكوم�ة العراقية بكافة قنواته�ا القانونية 
والدبلوماس�ية اتب�اع االج�راءات الت�ي تتمث�ل يف 
تش�كيل لجان برملاني�ة خاصة وايضاً االس�تعانة 
بالخ�راء يف القان�ون لوض�ع الحلول الت�ي يمكن 
اتباعها يف مواجهة هذا االمر املخالف لكل القوانني 
الدولي�ة وميثاق االمم املتح�دة واملعاهدات الدولية 
وقان�ون املحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة الت�ي يمكن 
اقام�ة الدعوى فيها. الن هذا يدخل يف باب )االبادة 
الجماعية( مع العل�م ان هذه املحكمة تتكون من 
قض�اة مس�تقلني والطري�ق االخر هو ع�ن طريق 
الدبلوماس�ية العراقية وتقديم ش�كوى رسمية يف 
مجلس االمن واالمم املتحدة من خالل ممثل العراق 
الدائ�م فيها وطلب تش�كيل لجن�ة تحقيق خاصة 
حي�ث يمك�ن لهذه اللجن�ة ان تحي�ل املوضوع اىل 
محكمة العدل الدولية وان تفرض عقوبات شديدة 
ع�ىل الحكومة الس�عودية س�واء كان�ت عقوبات 
مادي�ة أم معنوية. أما الصمت امام هذه )الجرائم 
الالانس�انية( وبعي�دة ع�ن الح�ق والع�دل والدين 
فس�وف تدفع دوال أخرى إىل عدم احرتام العراقيني 
وربما ترتكب بحقهم جرائم اكر من الجرائم التي 

ارتكبتها الحكومة السعودية. 

علي جابر

إعدام العراقيني يف 
السعودية واملحاكم الدولية

قطوف قانونية 

الهام ال�سعدون 

ا�ستاذة الر�ساد النف�سي الدكتورة ابت�سام نوري لـــ

الوراثة ال تنقل السلوك اإلجرامي.. والظروف النفسية واالجتامعية تصنع املجرمني

كتاب العرائض والقانون
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التش�كييل  الفن�ان  أدي�ن 
هريس�ت"  الربيطاني"دامي�ان 
بالضلوع يف قتل أكثر من 9 آالف 
فراش�ة اس�تعملها كج�زء من 
األعمال الفنية يف معرضه األخري. 
"الدس�تور  صحيف�ة  وقال�ت 
اإللكرتوني" إن عرض هريس�ت 
األخ�ري كان عبارة عن مجموعة 
من الفراشات الحية التي تحوم 

بغرفتني خاليتني من النوافذ.
ت�م  الت�ي  األرق�ام  وكش�فت 
الحص�ول عليه�ا م�ن املع�رض 
الفني أن أكثر من 9 آالف فراشة 
لقيت مرصعها خالل األس�ابيع 
ال�23، يف فرتة املعرض. فقد كان 

القائم�ون عليه يغ�ريون حوايل 
لتح�ل  أس�بوعيا  فراش�ة   400
محل التي توفيت. وقال الدكتور 
مارتن واري�ن، املدي�ر التنفيذي 
لجمعية الحفاظ عىل الفراش�ة: 
إنه ألمر محزن للغاية أن نسمع 
بإب�ادة ه�ذا الع�دد الكب�ري من 
الفراش�ات ألن ه�ذا العمل يمثل 
نهج�اً رشس�ا ض�د املخلوق�ات 
الحية ويش�جع عىل عدم احرتام 
زوار  اس�تطاع  وق�د  البيئ�ة.  
معرض "تي�ت الحديث" يف لندن 
مش�اهدة الفراش�ات ع�ن كثب 
وهي تطري بكل راحة وانس�جام 
وتتغذى عىل أوعية من الفاكهة.
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�سورة من الذاكرة

الب�سرة
 يف اخلم�سينات

1086 - املرابط�ون بقيادة 
يوسف بن تاشفني ينترصون 
عىل مملك�ة قش�تالة بقيادة 
الس�ادس يف  ألفونس�و  املل�ك 

معركة الزالقة.
األركان  رئي�س   -  1941
الس�وفيتي ›ج�ورج زيخوف‹ 
يت�وىل قيادة عملي�ات الجيش 
األملان  األحم�ر لوق�ف تق�دم 
إىل روس�يا وذلك أثن�اء الحرب 

العاملية الثانية.
أوىل  ان�دالع   -  1942
العلم�ني  مواجه�ات معرك�ة 
بني الق�وات أملانية واإليطالية 
بقي�ادة إرف�ني روم�ل وب�ني 
بقي�ادة  الربيطاني�ة  الق�وات 
برن�ارد مونتغمري وذلك أثناء 

الحرب العاملية الثانية.
1965 - عرشات اآلالف من 
املجريني يتدفقون إىل الشوارع 
للمطالبة بوضع نهاية للحكم 

السوفيتي يف بالدهم.
1982 - املل�ك فهد بن عبد 
العزي�ز آل س�عود يضع حجر 
األس�اس ملجم�ع املل�ك فه�د 

لطباعة املصحف الرشيف.

1983 - تفجري مقر القوات 
للق�وات  التابع�ة  الفرنس�ية 
املتع�ددة الجنس�يات جن�وب 
لبن�ان وأدى ذل�ك إىل مقتل 56 
شخصا، وهجوم انتحاري عىل 
ثكن�ات قوات مش�اة البحرية 
األمريكية يف بريوت أسفر عن 

مقتل 231 أمريكيا.
القائ�د  اغتي�ال   -  2001
يف كتائ�ب ع�ز الدين القس�ام 
›أيمن ح�الوة‹ وذلك بس�يارة 

مفخخة.
2005 - »إعص�ار ويلم�ا« 
الغربي�ة  الس�واحل  ي�رب 

لوالية فلوريدا.
- 2011

املجل�س الوطن�ي االنتقايل 
يعل�ن ع�ن تحري�ر ليبي�ا من 

نظام العقيد معمر القذايف.
انتخاب�ات املجلس  إج�راء 
التونيس  التأس�ييس  الوطن�ي 
وه�و  كب�ري،  إقب�ال  وس�ط 
املجلس الذي س�يكلف بوضع 
الث�ورة  بع�د  جدي�د  دس�تور 
وإس�قاط حكم زين العابدين 

بن عيل.

 قض�ت محكم�ة ف�ي أب�و ظبي 
غيابيا بس�جن طبيب نمس�اوي مدى 
مري�ض  بمس�اعدة  إلدانت�ه  الحي�اة 
ميئ�وس م�ن ش�فائه -بحس�ب رأي 
وذك�رت  الم�وت.  عل�ى  األطب�اء- 
صحيفة )ذا ناش�يونال( الصادرة في 
أبو ظب�ي أن المحكمة أصدرت حكما 
بب�راءة طبيب هن�دي كان متهما مع 
نظيره النمس�اوي في ه�ذه القضية. 
وكان الطبيب�ان يعم�الن ف�ي وحدة 
العناية المركزية بمستش�فى راش�د 
وتقول صحيفة الدعوى إنهما أعطيا 
لمري�ض يعاني ش�لال س�فليا جرعة 

زائدة م�ن عق�ار المورفي�ن المخدر 
األم�ر ال�ذي أدى إل�ى إصابت�ه بنوبة 
قلبية كما تش�ير صحيفة الدعوى إال 
أنهما تخلي�ا كذلك عن اتخاذ إجراءات 
إلنعاش القل�ب والرئتي�ن األمر الذي 
أدى إل�ى وف�اة المري�ض. يذك�ر أن 
المري�ض كان يعي�ش عل�ى أجه�زة 

اإلعاشة االصطناعية.
الطبي�ب  نف�ى  المقاب�ل  ف�ي   
النمس�اوي ف�ي مقابل�ة م�ع محطة 
االتهام�ات  النمس�اوية  إف(  آر  )أو 
القاض�ي  إن  وق�ال  إلي�ه  الموجه�ة 
اعتمد عل�ى تقارير مزيف�ة وتجاهل 

 Yoandri Hernandez يمل�ك رجل كوب�ي يدعى هرناندي�ز جاريت�و 
Garrido يبلغ من العمر 37 عاماً أربعة وعشرين أصبعاً في يديه وقدميه 
حيث يملك 6 أصابع كاملة خالية من أي عيوب خلقية.  هرنانديز جاريتو 
فخور بأصابعه األربعة و العشرين ويقول إنها نعمة من الله، فهي تميزه 
عن بقية الناس و تجعله يكس�ب العيش بأن تس�اعده في تس�لق أشجار 
النخيل لقطف ثمار جوز الهند و في التقاط الصور مع الس�ياح. وأش�ار 
هرنانديز جاريتو إلى أن أحد الس�ائحين دفع مبلغ عشرة دوالرات مقابل 
صورة معه و هي ثروة بالنس�بة لس�كان مدينة BARACOA شرق كوبا 
التي ال يتجاوز متوسط دخل أفرادها العشرين دوالرا شهريا. يطلق على 
حالة هرناندز اسم “polydactyly” أي تعدد األصابع و هي حالة منتشرة 
ولك�ن النادر في األمر هو أن تكون هذه األصابع الزائدة بمثل هذا الكمال 

بحيث ال يمكن تمييزها عن األصابع العادية. 

تنتظ�ر الكثي�ر م�ن الفتي�ات 
يوم الزفاف كي ترى نفسها وهي 
ترتدي الفستان األبيض، إال أنه في 
واقع�ة فريدة م�ن نوعها تزوجت 
فت�اة  أي  مث�ل  ياباني�ة،  ع�روس 
كان�ت تنتظر يوم زفافه�ا ولكنها 

اس�تطاعت إقناع عريسها بارتداء 
فس�تان الزف�اف عل�ى أن ترت�دي 
هي البدل�ة. الفكرة التي اقترحتها 
العروس الياباني�ة القت قبوالً من 
عريس�ها الذي أسرع على تنفيذها 

من منطلق الخروج عن المألوف.

�سعراء

برييس بيش شييل )باإلنكليزية: 
 ]1[)Percy Bysshe Shelley
)ُول�د يف 4 أغس�طس 1792 وت�ويف 
يف 8 يولي�و 1822( ش�اعر إنكليزي 
رومانتيك�ي مهم، يعت�رب واحداً من 
أفض�ل الش�عراء الغنائي�ني باللغ�ة 
اإلنكليزية. ُيعرف بقصائدة القصرية 
أوزيماندياس، أغنية للريح الغربية، 
ة. وم�ع ذل�ك ف�إن أعمال�ه  إىل ُق�ربرَ
الهام�ة تتضمن قصائ�ده الرؤيوية 
الطويل�ة: أالس�تور، أو روح العزلة، 
ثورة اإلس�الم، أدوناي، بروميثيوس 
طليقاً، وعمله غ�ري املنتهي انتصار 

الحياة.
حياة شييل غري العادية وتفاؤله 
املع�رتض  الق�وي  العني�د وصوت�ه 
عوامل س�اهمت يف جعله شخصية 
مؤث�رة وعرضت�ه للتش�ويه خ�الل 

حيات�ه وبع�د مماته. أصبح ش�ييل 
أيقون�ة للجيل�ني الش�عريني الذي�ن 
تلي�اه، وم�ن ضم�ن املتأثري�ن ب�ه 
الفيكتوريون من الحركة  الش�عراء 
ما قبل الرافايليي�ه روبرت براوننغ، 
دانت�ي  تينيس�ون،  ل�ورد  ألف�رد 
غابرييل روس�يتي، ألغرنون تشارلز 
سوينربن، كما تأثر به لورد بايرون 
وويلي�ام بتل�ر ييتس وهن�ري ديفد 
ثورو، وشعراء من لغات أخرى مثل 
ي�ان كاس�ربويك وجيبانان�ادا داس 

وسوبرامانيا باراثي.
أُعجب به كارل ماركس وهنري 
رس�ل  وبرتران�د  س�ولت  س�تيفنز 
اش�تهر  كم�ا  س�نكلري.  وأوبت�ون 
بصحبته لكل من جون كيتس ولورد 
بايرون. كانت الروائية ماري ش�ييل 

زوجته الثانية.

لج�أت س�يدة صيني�ة وأم ألربعة 
توائ�م يف التفري�ق ب�ني أطفاله�ا 
األربع�ة عن طريق حالقة وس�ط 
ش�عورهم عىل ش�كل أرق�ام من 
أربع�ة حس�ب ترتي�ب  إىل  واح�د 

والدتهم للتعرف عليهم.
وبرغ�م قص�ات الش�عر الجديدة، 
فقد استمر معلموهم بمدرستهم 
االبتدائية بمدينة شينجني جنوبي 
الص�ني يف مواجه�ة مش�كالت يف 
التفري�ق بينه�م، ومن ث�م اتبعوا 

إسرتاتيجية خاصة بهم.

وقال الناطق باسم املدرسة : “بما 
متش�ابهون  األربع�ة  التوائ�م  أن 
للغاي�ة ش�كال وس�لوكا وصوت�ا 
فال يمكنن�ا التميي�ز بينهم، وعىل 
ذل�ك وضعناه�م يف أربع�ة فصول 

مختلفة”.
وأس�ماؤهم:  األربع�ة،  والصبي�ة 
جيانغ بونلونغ، وجيانغ يونشياو، 
وجيانغ يونه�ان، وجيانغ يونلني، 
حت�ى  أن  لدرج�ة  متش�ابهون 
والدتهم “تان تشاويون” تعاني يف 

التمييز بينهم.

أقدم رجل جزائري ع�ىل االنتحار وقام 
اآلخ�ر بمحاول�ة بس�بب عجزهما عن 
رشاء األضحي�ة، بحس�ب م�ا أوردت�ه 

الجزائري�ة.  "ال�رشوق"  صحيف�ة 
وذك�رت الصحيف�ة أن "م.عم�ار"، 
بتس�لق  ق�ام  لطفل�ني،  أب  وه�و 
عم�ود كهربائ�ي للضغ�ط الع�ايل، 
قرب مقر مس�كنه، لتصيبه صعقة 
كهربائية بعد ملسه للكوابل فسقط 
عىل الف�ور ميتا وجس�ده محرتق.  
وكان الضحي�ة قبل ه�ذه الفعلة يف 

حال�ة غ�ري طبيعية وهس�تريية. كونه 
أباً لطفلني وعاطالً عن العمل وليس�ت 
لدي�ه قدرة عىل رشاء أضحية العيد. ويف 

محافظة عنابة، نجح عرشات السكان 
يف منع رج�ل، يبلغ من العمر 46 عاما، 
وه�و رب أرسة تتكون من س�تة أفراد 
عاطل�ني ع�ن العم�ل. وح�اول الرجل 
االنتحار من أعىل جرس حيث قام بربط 
جس�ده بحب�ل ع�ىل مس�توى الرقبة 
محاوال االنتحار شنقا. وذكرت مصادر 
محلي�ة أن الكه�ل يعاني م�ن متاعب 
مادي�ة، وعجز عن رشاء أضحية العيد، 
فح�اول االنتح�ار للتهرب م�ن إلحاح 

أطفاله عىل رشاء كبش العيد.

برييس بيش شييل

إدانة فنان تشكييل
 بقتل 9 آالف فراشة !

تفرق بني أطفاهلا التوائم باالرقام  !!

ينتحران لعجزمها عن رشاء األضحية  !!

عريس وعروس
 يتبادالن مالبس الزفاف!

السجن لطبيب
 ساعد مريضًا عىل املوت

رجل بـ24 
أصبعًا يتسلق األشجار

يبدو أن الثنائي الرتكي الذي قرر 
بناء منزل فوق أشجار الصنوبر يف 
العام 1991، لن يحظى بمزيد من 
الوقت ليتمت�ع بعرزاله األخر، 
ويكم�ل قص�ة بي�وت الحكايات 
القديمة. وتعرض منزل الزوجني 
أوره�ان )68 عاماً( ونرمني )62 
عاماً( اس�كندر، لخط�ر االنهيار 
بعدم�ا مرت س�نوات طويلة عىل 
بنائ�ه، حيث طلبا من الس�لطات 
الرتكي�ة مؤخ�راً مس�اعدتهما يف 
منع املن�زل من الس�قوط. وبنى 
الزوج�ان منزلهما فوق أش�جار 
الصنوبر، عىل ارتفاع يبلغ ثمانية 

أمت�ار، فيم�ا تبلغ مس�احته 70 
م�رتاً يف قرية تش�اميل ك�وي، يف 
ش�مال رشق�ي تركي�ا. وأصيبت 
أشجار الصنوبر مع مرور الزمن 
بحال�ة م�ن الجف�اف، م�ا يهدد 
املن�زل باالنهيار. ولج�أ الزوجان 
إىل مركز »إدارة الغابات« يف والية 
أرتفني، حيث طلبا املس�اعدة من 
املسؤولني هناك. واستجاب مدير 
املرك�ز لطلب الزوج�ني، إذ توجه 
رسيعاً برفقة االختصايص يف علم 
األحياء إىل املن�زل ملعاينته، ووعد 
بالقي�ام بكل ما يف وس�عه إلنقاذ 

»عش« الزوجية.

بيت األحالم مهدد باالهنيار
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احلمل
االبتعاد عن املشكالت يساعدك 
عىل الرتكي�ز أفض�ل، فحافظ عىل 
ه�ذه الوت�رية بع�ض الترصف�ات 

الصبيانية لن يكون ملصلحتك،

الثور 
التح�ركات  تكثي�ف  اىل  ب�ادر 
االجتماعية، فهو يوم ممّيز يسلّط 
األض�واء ع�ىل قدرات�ك اإلبداعي�ة 
واإلنس�انية، ولعلك تن�ال جوائز أو 

ميداليات تقديراً لجهودك

اجلوزاء
التف�ّرد ف�ي ال�رأي مس�ألة 
خطي�رة وذات أبعاد، وال س�يما 
س�لباً  س�ينعكس  ذل�ك  كان  إذا 
على طبيع�ة العالقة مع الزمالء 
الفكرة التي تكّونت عند الشريك

ال�سرطان 
مهما حاول بعضهم تشويه 
صورتك، فإّنهم ل�ن يتمكنوا من 
الكبيريحرمهم  فرصي�دك  ذل�ك، 
تخس�ر  ق�د  مبتغاه�م  تحقي�ق 

الرهان مع الشريك

االأ�سد 
رقع�ة  توس�يع  ال�ى  تمي�ل 
الكثي�رة  فالمش�اريع  نش�اطاتك 
والنش�اط موج�ود. خالف�ات حول 
ميراث قد تتطور. أخبار بعيدة تحمل 

البهجة لألسرة عالقتك العاطفية

العذراء 
تراكم المش�كالت في العمل قد 
ي�ؤدي الى مواجه�ة م�ع اآلخرين، 
فس�ارع إلى تخّطي ذلك لترتاح أكثر 
ق�د تم�ّر العالق�ة بالش�ريك بفت�رة 

اختبار غير معلنة

امليزان
ال يس�مح ه�ذا الي�وم بارت�كاب 
األخط�اء ألّن�ك بذل�ك تعّرض نفس�ك 
لخسارة الفرص الثمينة المقبلة. لذلك 
حاول قدر اإلم�كان إنجاز كل ما عليك 

انجازه على نحو صحيح وسليم

العقرب 
تكون الحركة كبيرة، وتكون 
مس�تعداً ألخذ المبادرة وخوض 
األم�ور  تب�دو  تجرب�ة جدي�دة. 
واضحة وشفافة، ويسهل عليك 

اتخاذ القرار

القو�س 
وانفراج�ات  س�اّرة  أخب�ار 
مهّمة تط�ال الوضع المهني في 
الدرج�ة األول�ى. تتحّم�س لكل 
ما هو جديد وج�ريء تصّرفاتك 

استفزازية

الدلو 
أخلق الظروف المناس�بة في 
حياتك، لكن سيطر على انفعاالتك 
وغضبك وتس�رعك تسيطر الغيرة 
والمناكف�ات العاطفي�ة وتخ�اف 

على عالقة ما من االنهيار

اجلدي
التف�اؤل وااليجابي�ة يفتح�ان 
الكثير من االب�واب، وهذا يضمن لك 
مس�تقبالً زاهراً الش�ريك يبحث عن 
المس�تقبل، فيم�ا تكتفي بالتس�لية 

وهنا يظهر سبب الخالف

حوت 
قد تربح قضي�ة أو جائزة، وربما 
تحصل على تقديرأو ومكافأة. تحصل 
على منصب جديد أو شروط أفضل في 
العمل أو عروض مهمة أو عقد يجعلك 

فخوراً بنفسك

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س
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تظه�ر النزع�ة العدوانية ل�دى األطفال يف س�لوك يحمل طاب�ع القيام 
بأفعال عنيفة نحو اآلخرين كاملشاجرة ,  املعاندة ,  التحدي ,  ومحاولة تخريب 
األشياء ...  والعدوان يأخذ أشكاال شتى ,  وتأثريه قد يكون سلبيا وقد يكون 
إيجابيا.   ويكون العدوان السلبي موجها نحو الطفل نفسه, ويكون الطفل 
عندئذ عنيدا وغري متعاون, بخالف العدوان اإليجابي, فهو يتمثل يف االعتداء 
ع�ى اآلخرين أو تدمري ممتلكاتهم. وتبدو مالمح هذا العدوان بني األطفال 
عندم�ا يقوم أحده�م بتخريب لعبة زميله أو الس�يطرة عليها, وهي تكثر 
بني الذكور, بينما تتس�م لدى البنات بالشكل اللفظي واالعرتاض الكالمي, 
وذلك لنمو قدرتهم اللغوية يف التعبري عن مشاعر الغضب والقلق. هكذا بدأ 
د. يارس نرص مدرس األمراض النفسية بكلية طب جامعة القاهرة حديثه 
عن الطفل العدواني, ويفرس لنا أسباب ذلك وطرق العالج وكيفية التعامل 
معه بقوله إن هناك عوامل عديدة تس�بب الس�لوك العدواني للطفل منها 
فقدان الشعور باألمن نتيجة الحرمان والتهديد وامتهان الذات واملشكالت 
األرسية والحماية الزائدة والتدليل الزائد أيضا وعصبية األب ألتفه األسباب 
وغياب الحري�ة أو تقييدها وإهمال البوادر العدوانية للطفل أو التكاس�ل 
ع�ن عالجها أو الرتبي�ة الخاطئة والتعلي�م املغلوط. ويمك�ن التعرف عى 
امليول العدوانية عند الطفل من خالل مالحظته أثناء اللعب, ومن رسوماته 
والقصص التي يقصها الطفل اس�تجابة لسلسلة من الصور التي تعرض 
عليه. وعن العوامل املؤثرة يف الس�لوك العدوان�ي يقول د.يارس إن منها ما 

يع�ود إيل الطفل نفس�ه, وذلك وفق�ا لعمره, أصدقائه, ذكائ�ه, تعليمه أو 
مس�تواه املعييش وتكوينه النفيس واالجتماعي, ومنها ما يعود إىل األرسة 
من خ�الل عم�ل الوالدين وانش�غالهما, باإلضاف�ة إىل العالق�ات األرسية 

الهشة, أو عوامل خارجية كوسائل اإلعالم املختلفة.
كما أن مشاهدة األطفال للعنف يف وسائل اإلعالم يؤثر بشكل كبري عى 
س�لوك األطفال, فالطفل الذي يشعر بتقبل والديه له ينجح يف التكيف مع 
بيئته بخالف الطفل الذي ال يشعر بتقبلهم له, فهو يميل إىل العدوانية, وهذا 
يفرس أن هذا األسلوب من اآلباء يرتبط بالعدوانية ارتباطا سالبا, و أن اتجاه 

. التفرق�ة يرتب�ط بالعدوانية ارتباط�ا موجبا. ويؤكد  د
يارس ن�رص أهمية دور األم يف معرفة األس�باب 

الس�لوك  ه�ذا  إىل  ت�ؤدي  الت�ي  الحقيقي�ة 
العدوان�ي لدى األطفال وأن إزالة األس�باب 
التي أدت إىل عدوانية الطفل هي الس�بيل 
األول لعالجه, وعليها أيضا تعليمه أن هذا 
الس�لوك مرفوض, وأن تعلم أوالدها حب 
اآلخرين وتدربهم عيل العطاء وتساعدهم 

عى منح الهدايا, وغري ذلك من الس�لوكيات 
التي تبعدهم عن العدوانية وتبغضهم فيها.

أثبتت احدى الدراس�ات العلمية الحديثة 
أن ال�زواج يقلل م�ن املخاط�ر الصحية لدى 
النس�اء، خاص�ة أم�راض القل�ب، وارتف�اع 

ضغط الدم.
وقال الباح�ث وعالم االجتم�اع بجامعة 
برينس�تون األمريكي�ة ماي�كل مكفارالند أن 
هناك عالقة وثيقة تربط بني الزواج والصحة 
العامة للفرد، مؤكداً أن نتائج دراس�ته أثبتت 
أن صحة املرأة املتزوجة أفضل كثرياً من املرأة 
التي تعرضت ألزم�ات الطالق أو الرتمل، كما 
أنها أق�ل عرضة ألمراض القل�ب وارتفاعات 
ضغ�ط ال�دم، أما بالنس�بة للرج�ال فقد اكد 
الباح�ث أن ال�زواج املبك�ر للرج�ال يزيد من 

احتم�االت االصاب�ة بااللتهاب�ات املزمن�ة يف 
القلب.

هذا، وق�د تناولت الدراس�ات العلمية أثر 
الزواج عى صحة الرجال، ولم تتعرض لصحة 
املرأة، يف وقت أكدت فيه دراسة مكفارالند أن 
امل�رأة أكثر وعي�اً واهتماماً بالصح�ة العامة 
مقارنة بالرجال، فه�ن حريصات عى زيارة 
الطبيب بش�كل متك�رر، وله�ن دور أيضاً يف 

تذكري أزواجهن بأهمية الرعاية الطبية.
الطبي�ة  الجمعي�ة  وق�د ن�رت مجل�ة 
الكندية دراس�ة تؤكد أن الرج�ال املتزوجون 
تلقوا عالجاً لنوبات قلبية أرسع من نظرائهم 
غري املتزوج�ني، يف الوقت الذي ل�م تثبت فيه 

الدراسة تعرض الزوجات ألية أزمات صحية، 
مما يدعم نتائج دراسة مكفارالند.

يف السياق ذاته، قال مكفارالند أنه أجرى 
لعين�ة الدراس�ة الت�ي ت�رتاوح أعمارها من 
57 إىل 75 عام�ًا، قياس�ات مختلف�ة لألوعية 
الدموية لقياس مع�دالت ارتفاع ضغط الدم، 
ومعدالت رضب�ات القلب، كم�ا فحص أيضاً 
العوامل االيضية التي تعرض اإلنسان ملخاطر 
مرض الس�كر، كما تم قياس نسبة الربوتني 
واملوجود يف الدم وتأثريه عى نس�ب االلتهاب 

التي يتعرض لها الفرد.
وبعد فحص نتائج الدراسة أكد الباحثون 
أنه كلما طال أمد الزواج قلت فرص التعرض 

لخطر األزمة القلبية لدى النس�اء، بنسبة كل 
10 س�نوات يقل معدل الخطر بنس�بة %13، 
مقارن�ة بالزوجات التي لم يس�تمر زواجهن 
لفرتات طويلة حيث زاد الخطر عى صحتهم 

العامة بنسبة %40.
هذا، وأش�ارت النتائ�ج أن عمر الزوجات 
يزيد بمعدل 5 س�نوات يف حالة عدم تعرضهم 
ألزمات نفس�ية مث�ل الطالق والرتم�ل، كما 
أن معدل إصابتهن بالتهاب�ات القلب املزمنة 
قل�ت بنس�بة 30%، مقارنة بالرج�ال اللذين 
يعيش�ون ف�رتات زواج طويل�ة فه�م أخطر 
عرض�ة للمخاط�ر القلبية ومخاط�ر ارتفاع 

ضغط الدم.
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 من أصعب املواقف بالنس�بة للمرأة نس�يان رج�ل أحبته وتزّوجته، 
لكن النصيب الذي عيشهما معاً لم يستمر. ويف الوقت نفسه هناك رجال 
يسهل عى النساء نسيانهم. الدراسة التالية توضح نوعية الرجل الذي ال 

تستطيع املرأة نسيانه. وأي الرجال يجب أن تبتعد عنهم؟
 مل�اذا تتذكر امل�رأة رج�اًل معيناً بعد مرور س�نوات طويلة؟ س�ؤال 
طرحته دراس�ة أعدها مركز مختص بالش�ؤون االجتماعية والنسائية 
يف س�اوباولو. الجواب يكمن يف األثر الذي تركه هذا الرجل أو ذاك عليها. 
فربم�ا يلتق�ي أحدنا بش�خص ويتبادل مع�ه حديثاً قص�رياً، ولكن ذلك 
يبقى يف الذاكرة لوقت طويل. وهناك أناس يمكن العيش معهم لسنوات 
طويلة، ولكن ذاكرتنا تمحوهم بش�كل كامل. علّق خرباء الدراس�ة: هذا 
يعت�رب لغزاً من ألغاز الحياة.  فهناك نس�اء يلتقني برجال يف مناس�بات 
تكون قصرية، ولكن ذاكرتهن تمحو بعضهم، وال تستطيع محو آخرين. 

فمن هم الرجال الذين ال تستطيع النساء نسيانهم؟
 1- الرج�ل ال�ذي يمدحه�ا

أوضحت الدراس�ة اس�تناداً إىل اس�تطالع للرأي مع نح�و ثالثة آالف 
امرأة من جنس�يات مختلفة، أن 72 % منهن ال يس�تطعن نسيان رجال 
مدح�وا جماله�ن وش�خصياتهن. وقال�ت نس�بة 20 % منه�ن إنهن ال 
يستطعن نسيان رجل ملجرد كلمات جميلة قالها. بينما أكدت نسبة 15 
% منهن أنهن ال يس�تطعن نس�يان رجل أعطى نصيحة واحدة أفادتهن 

العمر كله.
 2- الذي التقت به يف ظروف جميلة

القصد هنا ظروف كانت فيها املرأة متعبة نفس�ياً وساعدها الرجل 
عى الرفع من معنوياتها، حيث إن ذلك ساعدها عى تغيري مسار حياتها 
نحو األفضل. وقالت نسبة 38 % من النساء املشاركات يف استطالع الرأي 
إنهن غرين مواقفهن الس�لبية من الحياة بعد االلتقاء برجال رفعوا من 

شأنهن كنساء.
 3- ال تستطيع نسيانه ملوقف شهم

طبقاً للدراس�ة فإن نسبة 28 % من النس�اء املشاركات يف استطالع 
ال�رأي أكدن أنهن مازلن يتذكرن رجاالً أبدوا مواقف ش�همة تجاههن 
لسنوات طويلة مضت، وإن دل هذا عى يشء فإنه يدل عى أن أكثر 

ما تحبه املرأة يف الرجل هو شهامته.

 تعلمي صن�ع الدجاج بالكاري عى الطريقة 
الصينية

املقادير

- 2 صدر دجاج بدون عظم.
- 3 مالعق زيت زيتون.

- 1/2 ملعقة كركم.
- ملعقة كاري.
- فلفل أسود.

- 1 جزر.
- قطع ملفوف.

- 1 فلفل أخرض.
- قطع مروم.

- 1 بصل.
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الدجاج
بالكاريعىلالطريقةالصينية

صارت الرومانسية يف حياتنا خرافة، وأمىس القتل 
أليامنا عنواناً، وأصبحت املرأة قلقة حد املرض، باكية 
حد امللل، متس�ائلة بشكل دائم عن موعد الخالص من 

هذا الواقع املرير امليلء بالدم.. 
وهو تساؤل مروع المرأة تريد استعادة ابتسامتها 
ومساءاتها الرومانسية التي ال تضج باإلخبار الحزينة 
الت�ي تبثها الفضائي�ات، لكن من يعيد ابتس�امتي يل، 
ويعال�ج أدماني عى نرات اإلخبار وهجراني عاداتي 

القديمة التي كانت توثق عالقتي بزوجي.
هو، اآلن، يشتكي مني ومن شعري املجعد ووجهي 
الحزي�ن، يبحث فيه ع�ن تلك االبتس�امة التي محاها 

الزمن بحروبه وقتوالته التي يبدو أنها ال تنتهي.
عموماً، اش�عر باألل�م يبتلعني إىل ح�د إنني اعجز 

إن  لزوج�ي  الق�ول  ع�ن 
تع�ود  ل�ن  ابتس�امتي 
حينم�ا  إالّ  ش�فتي  إىل 
يبتس�م أبناء ش�عبي، 
ومظهري لن يستعيد 
حينم�ا  إالّ  بريق�ه 
ثوب  وطن�ي  يرتدي 

البهاء.
ام�رأة  انه�ا 
اىل  متعطش�ة 
فج�ر  ابتس�امة 
يغ�ري  جدي�د 
 ، احواله�ا  له�ا 

وينقلب ع�ى اوضاعها املزرية جذرياً، 
فف�ي الزمن ال�ذي قيل انه س�يكفل 
الحرية للجميع، نجد بعض قوانني 
االفراد قد حّدت من خطوات املرأة، 
وفرض�ت عليه�ا واقع�اً ترفض�ه 
املرأة يف قرارة نفسها، لكنها قد ال 
تستطيع الجهر بالرفض يف بيئة 
متحفظ�ة تؤط�ر اخالقياتها، يف 
الغالب، النظ�رُة القَبلية الضيقة 
اىل املرأة ..تلك النظرة التي تفرض 
عى املرأة مظهراً هي غري راغبة 
فيه، بي�د أنها تذعن، لتش�رتي 
س�المتها، وال تع�رض نفس�ها 
هب�اًء،  الظال�م  العق�اب  لخط�ر 
اختاره لها رج�ال يتعرضون، 
تحت شعارات شتى ، لحقها 
الت�ي تضم�ن  الحري�ة  يف 
له�ا كرامته�ا بصفته�ا 
فإذا  وإنس�انة،  ام�رأة 
بها مح�اَصة بنظرة 
دونية تعيق شيئاً من 
وترغمه�ا  تقدمه�ا، 
عى تقديم الكثري من التنازالت يف زمن لم يقدم للمرأة 
العراقية ما يجعلها قريب�ًة من أحالمها.. بل انه زمن 
سلبها الكثري السيما أن قوانني ما بعد التغيري حرمتها 
من املكاس�ب التي حصلت عليه�ا يف قوانني ثورة 14 
تم�وز 1958 املتعلق�ة باألح�وال الش�خصية.. إذن .. 
ألس�نا محقني حني نقول أن زمننا هذا قد سلب املرأة 

العراقية الكثري .. الكثري؟!

�ملر�أة

أوش�ك   رصيدك   ورصيده   مم�ا   تبقى  لكما  
 م�ن   نقود   عى   النفاد ..  وقل�ت   فرص   أن   يكون  
 لكم�ا   ف�رح   يف   ليلة   العم�ر   وانح�رص   األمر   يف  
 كتب   كتاب   والفس�تان   األبيض   و)كم   زغرودة  
 وخروجة   ع�ى   الضيق   وتروحوا   البيت   من   غري  

 زفة   وال   فرحة (.
 وتفكرين   يف   ذكريات   يوم   لن   تتحقق   بسبب  
 تجهيزاتكم�ا   الت�ي   أخ�ذت   كل   ملي�م   منكم�ا  
 ومنعتكما   من   ليلة   الفرح ..  ال   تش�عري   بخيبة  
 األمل   وال   تحبط�ي   ذكريات�ك ..  فأحالمك   لليلة  
 العمر   ممكنة ..  ربما   يف   ليلة   الحنة   التي   ال   غنى  
 عنها   لكل   بنت   مقبلة   عى   الزواج .  ربما   يضيق  
 الحج�اب   الفرص�ة   ع�ى   البنت   أن   تك�ون   عى  
 حريته�ا   يف   ليلة   فرحها ,  وربم�ا   تتحكم   فيهما  

 الفل�وس   وقلته�ا   يف   أن   يكون   لهم�ا   ليلة   فرح  
 من   األس�اس ,  وربما   أيضا   رغبتها   يف   مزيد   من  
 االنط�الق   والتجديد ,  ولكل   ه�ذا   تلجأ   العروس  
 إىل  ليل�ة   الحن�ة ,  التي   هي   ألغل�ب   البنات   الحل  
 البدي�ل   لليل�ة   الفرح ,  ليل�ة   الحنة   مل�ن   يعرفها  
 بمعناها   الضيق   وه�و   أن   تتحني   العروس   عن  
 طري�ق   ضم   يده�ا   عى   الحنة   س�اعات   طويلة  
 إىل   أن   يتغري   لون   يديه�ا   وكذلك   يف   قدميها ,  هو  
 املفهوم   القديم   للحنة   وم�ازال   طقوس   بعض  
 القرى   واألرياف ..  لكن   اآلن   لم   يعد   هذا   املفهوم  
 قائما   بني   عرائس   جيلنا ,  حنة   يعني   رسما   عى  
 اليدي�ن   والقدمني   والظهر   وأي   مناطق   تش�عر  
 ه�ي   بجمالها   وترغ�ب   يف   الرس�م   عليها ,  حنة  
 يعني   الصاحبات   يتجمعن   ويش�اركنها   رس�م  

 الحن�ة   عى   أيديه�ن   وتجمعهن   أح�ى  صورة , 
 حن�ة   يعني   رق�ص   وغن�اء   ومالب�س   ترتديها  
 للم�رة   األوىل   يف   حياته�ا   ممك�ن   أن   تص�ل   إىل  
 ع�رة   أطقم   أو   يزيد ..   حن�ة   يعني   الظهور   يف  
 أبه�ى   وأجمل   صورها   ب�دون   حجاب   إن   كانت  
 محجب�ة   ألهل   العري�س   ليعرفوا   أنه�م   يا   زين  
 ما   اخت�اروا ,  ولتتألق   م�ع   صديقاتها   وترقص  
 يف   آخر   لي�ايل   العزوبية   ولتفعل   م�ا   يحلو   لها .. 
 تل�ك   هي   ليل�ة   الحنة   للع�روس ,  وعن   طقوس  
 تلك   الليلة   لهؤالء   الذين   ينظمونها   س�ألنا   مدام  
 روين�ا   إحدى   املتخصص�ات   لتنظي�م   مثل   تلك  
 الحف�الت ,  وتق�ول   لن�ا   إنه�ا   ال   تعت�رب   أن   ليلة  
 الحنة   ه�ي   فقط   ليلة   الع�روس   أو   أنها   مجرد  
 مهن�ة ,  إنم�ا   البد   وأن   تش�عر   أنها   ليل�ة   إحدى  
 صديقاتها   أو   أقاربها   لتش�عر   بفرحة   العروس  
 ولتخ�رج   ليلته�ا   أجم�ل   ما   يف   خي�ال   العروس  
 نفسها ,  تبدأ   مدام   روينا   ترتيباتها   لليلة   الحنة  
 بمقابلة   الع�روس   قبل   فرحها   بأي�ام   لتتعرف  
 عليه�ا   وعى   ش�كلها   وتح�دد   أي   املالبس   التي  
 تناس�ب   مالمحها   ووزنها ,  تقول   م�دام   روينا  
 إن   أكث�ر   ما   يخرب   عليها   ليلتها   تلك   أن   تتفاجأ  
 بش�كل   العروس   عندما   تلتقي   بها   للمرة   االوىل  

 ليل�ة   الحن�ة .
 خصوص�ا   إن   لم   يس�مح   الوق�ت   بمقابلة  
 قبل   امليعاد   املحدد ,  وتتفاجأ   حينها   أن   العروس  
 خدعتها   يف   وصفها   الدقيق   لنفسها   فأحرضت  
 مالب�س   ال   تتناس�ب   م�ع   حجمه�ا ,  وت�رضب  

 مثال   يف   ذلك   باللبس   اإلس�باني   ذي   الكلوش�ات  
 املنفوش�ة   ال�ذي   م�ن   س�ابع   املس�تحيالت   أن  
 تجع�ل   عروس�ا   ممتلئ�ة   أن   ترتدي�ه   حت�ى   لو  
 أرادت   العروس   نفسها   ذلك ,  ألن   ذلك   سيجعلها  
 أضحوكة   الحف�ل ,  وإنجاح   الي�وم   لروينا   أهم  
 م�ا   تركز   في�ه   ألن�ه   يعل�و   بس�معتها ,  ضمن  
 تش�كيلة   املالبس   التي   تحرضه�ا   روينا   معها  
 للع�روس   يف   ه�ذا   اليوم ,  الزي   الهن�دي ,  النوبي  
 أو   األس�واني ,  اله�اواي ,  الزي   البل�دي   املتمثل  
 إم�ا   يف   جلب�اب   بل�دي   أو   طق�م   فالح�ي   أو   يف  
 بدلة   رقص   رشقي ,  وغريه�ا   من   األطقم ,  التي  
 تص�ل   يف   بعض   األحي�ان   إىل  17  طقما  يف   الليلة  
 الواحدة   تغري   فيه�ا   العروس   لتظهر   بأكثر   من  
 شكل ,  وهو   ما   حدث   بالفعل   مع   إحدى   البنات  
 التي   غ�ريت   بالفع�ل  17  طقم�ا   وكان   عندها  
 اس�تعداد   للمزيد   لوال   ضيق   الوقت ,  وبالنس�بة  
 له�ا   فهي   تملك   حت�ى  20  طقما   حتى   ال   يكون  
 ل�دى   الع�روس   أي   تص�ور   ال   تج�ده   عنده�ا , 
 غ�ري   أن   أكثر   املالب�س   التي   ترك�ز   عليها   أغلب  
 العرائ�س   لرتتديه�ا   يف   ذلك   اليوم   ه�ي   الهندية  
 والرقي�ة ,  روينا   ترى   أن   ليل�ة   الحنة   فرحتها  
 للعروس   أكرب   أحيانا   م�ن   فرحتها   يوم   الفرح , 
 ألنها   تك�ون   أكثر   حرية ,  وألنه�ا   تخرج   يف   هذا  
 اليوم   ما   تس�بب   فيه   كبت   س�نوات   بل   وتظهر  
 يف   ل�وكات   تظهر   أنوثته�ا   التي   ربما   ل�م   ترها  
 ه�ي   يف   نفس�ها   من   قب�ل ,  فتفرح   بنفس�ها   يف  
 هذا   اليوم   وتشعر   بالثقة   عندما   يتناسب   طقم  

 معني   مع   جس�مها   ويظهر   جمالها ,  خصوصا  
 عندم�ا   تتحدث   نظ�رات   صديقاته�ا   وأقاربها  
 تق�ر   بذل�ك ..  ورغم   أنه�ا   تحقق   للع�روس   كل  
 م�ا   تتمن�اه   يف   ه�ذا   الي�وم ,  لكنه�ا   ال   تقبل   أن  
 تجعلها   تختار   ما   ال   يناس�بها   سواء   من   أطقم  
 أو   رس�ومات   الحنة ,  فالرسم   كلما   تماىش   مع  
 ش�كل   اليدين   كان   أجمل ,  وتنص�ح   يف   ذلك   بأال  
 تخت�ار   العروس   صاحبة   اليدي�ن   املمتلئتني   أن  
 ترس�م   رس�مة   كبرية   تغطي   يديها ,  يفضل   أن  

 تخت�ار   الرس�ومات   الصغ�رية   الهادئة , 
 أم�ا   صاحبات   القام�ة   القصرية , 

 ف�ال   ترس�م   له�ا   رس�ومات  
 بالعرض ,  حتى   ال   تزيدها  

 قرصا   وإنما   تختار   لها  
 الرسومات   الطولية , 

 مدام   روينا   تتميز  
 يف   لي�ايل   الحن�ة  
 الت�ي   تش�ارك  
 فيه�ا   ان   له�ا  
تها    اس�تعراضا
 الخاص�ة   الت�ي  

 تنف�رد   به�ا   ع�ن  
 األخري�ات ,  كأن  

 تق�دم   أغنية   ش�هرية  
 يف   أفالم   األبيض   واألسود  

 تغنيها   ش�ادية   عى   س�بيل  
 املث�ال ,  وتصمم   للع�روس   نفس  

 املالبس   التي   كانت   ترتديها   يف   ذلك   الفيلم ,  كما  
 أنها   أدخلت   الشو   الرتكي   ليوم   الحنة ,  وتضحك  
 وتقول :  دخلونا   يف   املسلسالت   الرتكي   بالعافية , 

 فدخلناهم   بالعافية   يف   أفراحنا ..  
كم�ا   أن   هناك   فرحا   إس�الميا ,  وأيضا   ليلة  
 حنة   إس�المية ,  صحيح   أن   الع�روس   ال   ترتدي  
 الحجاب ,  لك�ن   التزامها   يمنعها   من   ارتداء   كل  
 األطق�م   التي   تعرض   يف   مثل   ذلك   اليوم ,  وتقول  
 روينا   إنه�ا   اعتادت  
 أن   تحقق  
 كل  

 م�ا   ترغبه   أي   فتاة ,  وال   تري   مانعا   فيما   تقتنع  
 به   هؤالء   الالتي   يفضلن   االحتشام   حتى   يف   مثل  
 هذا   اليوم ,  ولديها   يف   برنامجها   ما   يناسب   هذا  
 النوع   من   األفراح ,  حيث   تشغل   أغاني   إسالمية  
 يف   ال�دي   جي ,  أو   األغاني   الصعيدية ,  التي   تخلو  
 م�ن   كالم   الح�ب   والغ�زل ,  غ�ري   أن   الع�روس  
 تصبح   أكثر   تقييدا   يف   مالبس�ها   ذلك   اليوم ,  فال  
 يناس�بها   إال   األطقم   الصعي�دي   أو   الفالحي   أو  
 املالبس   الطويلة   عامة ..  صحيح   أن   مدام   روينا  
 ل�م   تعط   تكاليف   صيحة   لذلك   اليوم ,  لكنها   يف  
 الوقت   ذاته   قال�ت   إنها   لم   تخيب   رجاء   كل   من  
 يطلبه�ا ,  ألنها   فرحة   ال   تحب   أن   تردها ,  وتقدم  
 ليل�ة   الحن�ة   كل   حس�ب   إمكان�ات   العروس .. 

 وتحرص   أن   تكون   جميل�ة   يف   كل   األح�وال . 
ياس�مني   أس�امة   أيضا   من   مصممي  
 ليل�ة   الحن�ة ,  تص�ف   تل�ك   الليل�ة   بليلة  
 أح�الم   البنات   حي�ث   إنه�ا   يف   كثري   من  
 األحي�ان   تك�ون   البدي�ل   األمث�ل   ليلة  
 الفرح   عندما   تخنق   عليهم   املصاريف  
 وال   توف�ر   لهم   تكاليف   الفرح ,  وتقول : 
 ترتاوح   تكالي�ف   ليلة   الحن�ة   للعروس  
 بكل   محتوياتها   من   رسم   الحنة   والشو  
 والدي   جي   والزفة   وتصوير   فيديو   حسب  
 الرغب�ة   م�ن  1000  إىل  3000  جني�ة   كحد  
 أق�ى ,  وكل   حس�ب   إمكاناته ..  وت�رى   أنه   ال  
 توجد   ليلة   حنة   سيئة   وأخرى   أجمل ,  فكل   ليلة  

 حنة   تكون   حلوة   بعروستها   وروحها . 

رجالالتستطيعأنتسببعدوانيةصغريك
النساءنسياهنم
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كشلف مهاجلم فريق القلوة الجوية بكلرة القدم علي كاظم 
معاودته التدريبات عقب اإلصابة التي تعرض لها يف معسكر 

السلليمانية، مؤكداً جاهزيته لخلوض مباريات الدوري مع 
الفريق األزرق بعدما وصل ملرحلة الشفاء التام.

وقال عي كاظم، أن اإلصابة التي تعرضت لها يف املعسلكر 
التدريبلي بالسلليمانية أبعدتني عن مبلاراة فريقي األوىل 
أملام الكهرباء، وعلاودت تدريباتي مجلدداً بعدما وصلت 
ملرحللة الشلفاء التلام، وأسلعى جاهلداً ألكون على أتم 

الجاهزيلة تحضرياً ملباراتنا املقبلة، فضالً عن كون الفريق 
األزرق  قد أعلن عن نفسله بقلوة بعدما رضب بقوة مرمى 

الكهرباء ثالث مرات مع أداء ممتع لنعلن عن أنفسنا قادمني 
بقوة للتنافس عى اللقب بنسخته الحالية.

وبني، أن رحيي عن كربالء ال يمكن أن ينسليني إياه، إذ انه يعيش يف 
داخلي ما حييت كونه قدمني للنجوميلة، إال انه زمن االحرتاف ومن 
حلق الالعب أن يطلور قابليته وأتمنلى كل الخلري والتوفيق لفريق 
كربلالء وفريقي الحايل الجوية الذي أتمنى أن أتواجد من خالله عى 

منصات التتويج.

أعلن أمني رس االتحاد العراقي لكرة اليد عن انسلحاب ممثي العراق من 
بطوللة أندية آسليا، املقلررة يف العاصمة القطرية الدوحة مطلع شلهر 

ترشين الثاني املقبل.
وقال محمد االعرجي، أن "ناديي نفط الجنوب والجيش قررا االنسلحاب 

من املشاركة يف بطولة آسيا لكرة اليد، ألسباب إدارية وفنية".
وأضاف أن "االتحاد تلقى إشلعارا رسلميا من الناديلني املذكورين، وقرر 

اتخاذ اإلجراءات الخاصة لهذا الغرض وإبالغ االتحاد اآلسليوي بانسلحاب 
العراق من املشلاركة اآلسليوية لألندية". ولفت االعرجي إىل أن "من حق أي 

ناد آسليوي االنسلحاب من املشلاركات الخارجية دون تعرضها إىل عقوبات، 
رشط إبالغ االتحاد اآلسليوي بشلكل رسلمي قبل انطالق البطولة، ليتسنى له 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص ذلك". ومن املقرر ان تنطلق بطولة األندية 

اآلسيوية لكرة اليد يف قطر يف الخامس من شهر ترشين الثاني املقبل.

الالعلب  جلدد 
املحلرتف  العراقلي 
بفريق سليدني اف 
يس اللذي يلعلب يف 
الدوري االسرتايل عي 
عباس اسلتغرابه من عدم دعوته 
لصفلوف املنتخلب الوطنلي الذي 
يسلتعد لخوض مباريلات جولة 
اإلياب ملن التصفيات اآلسليوية 
املؤهللة ملونديلال الربازيل بالرغم 
من كونه سللم أرشطلة مبارياته 
للملالك التدريبلي للفريلق بقيادة 

الربازيي زيكو.
وقال عي عباس: أن تجاهل مستواي 
الذي أقدمه مع فريق سليدني اف يس 
الذي يلعب يف الدوري االسلرتايل أمر يثري 
االسلتغراب يف داخي كوني سلئمت من 
عدم توجيه الدعوة يل من الجهاز الفني 

للمنتخب الوطني بقيلادة الربازيي بالرغم من 
كونله أطلع عى أرشطلة مبارياتي التي لعبتها خالل املوسلمني املاضيلني والحايل مع 
فريقي الجديد سليدني اف يس الذي يلعب إىل جانبي يف صفوفه الالعب االيطايل الكبري 
ديل بيريو الذي أسلتطاع يف املباراة األخرية تسلجيل هدف الفوز لفريقنا وتحقيق أول 
انتصار له يف بطولة الدوري األسلرتايل بعدما تخطى عقبة جاره وغريمه نادي سيدني 

الغربي بهدف نظيف بعد الخسارتني اللتني تعرضنا لهما.
وزاد: أتمنلى أن تسلنح يل الفرصلة باالنخلراط يف تدريبات املنتخب الوطني وهو يسلتعد 
لخلوض مباريلات جولة اإلياب من التصفيات اآلسليوية املؤهللة ملونديال الربازيل فضال علن كأس الخليج 

الحادية والعرشين لكرة القدم املقبلة.

احتل نادي دهوك لكرة السللة املركز الثالث يف بطولة األندية 
اآلسيوية الثالثة والعرشين، املقامة يف العاصمة اللبنانية 
بريوت.وجلاء احتلالل نلادي دهلوك للمركلز الثاللث 
يف البطوللة اثلر تغلبه عى نلادي بيلينت اسلباغات 
الرتكمانسلتاني بنتيجلة 73 مقابلل 58 نقطة، يف 
مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع يف البطولة. 
وانتهت أشلواط املباراة بواقع 20-17 و14-19 
و13-10 و21-17 نقطلة. وكان نلادي دهلوك 
لكرة السلة قد خرس أمام مهرام اإليراني بنتيجة 
93 مقابل 76 نقطة، يف إطار الدور شبه النهائي 

من البطولة.

يدخل فريق أربيل بكرة القدم اختباراً صعباً عندما يواجه مضّيفه 
تشلونبوري التايلنلدي يف السلاعة الثالثة من عرص اليلوم الثالثاء 

لحساب منافسات جولة اإلياب من دور نصف النهائي لبطولة كأس 
االتحاد اآلسليوي.والتي سيسلعى فيها اإلمرباطلور األصفر لتحقيق 

نتيجة ايجابية من شأنها أن تنقله للمباراة الختامية للبطولة التي أقرتب 
منها بفضلل مباراة الذهاب التلي انتهت هولريية بأربعلة أهداف لهدف 

ذهابلاً وهو ما يجعل مدربه السلوري يفكر جدياً بنسليان نتيجة الذهاب 
والتفكلري بمبلاراة الغد كأنها املبلاراة األوىل.ومن املرجلح أن يتدرب الفريق 

الهوللريي اليلوم عى امللعلب الرئيس ملقاطعلة تشلونبوري التايلندية والذي 
سليحتضن مباراة الغد عى أن يكون التدريب مغلقاً وبعيداً عن أعني الصحافة 

وكامريات اإلعالم كلون اإلدارة األربيلية ومن قبلها جهازها الفني عمدوا عى أن 
يكلون الرتكيز عى أعى درجاته قبيل موقعة الغد.وكان وفد فريق نادي أربيل لكرة 
القدم حامل لقب دوري النخبة للموسلم املايض قد أنهى معسلكره التدريبي الذي 
دخلله الفريلق يف العاصمة املاليزيلة كواالملبور والذي أسلتمر ألربعة أيام وخاض 

خاللله تدريبلات مكثفة وتأقللم مع األجلواء املقاربلة لتايلند كلون اإلدارة 
األربيلية ذللت كل الصعوبات التي تعرتض الفريق وتهيئة األمور التي من 

شلأنها أن تسهل مهمته سليما أننا لن ندخر جهداً يف سبيل الوصول إىل 
ناصية النجاح. من جانبه ذكر املنسلق اإلعالمي للهيئة اإلدارية لنادي 
أربيلل الريايض ريبني رمزي، أن مهاجم الفريق الكروي لؤي صالح لن 
يخلوض مباراة الفريق املرتقبة أمام تشلونبوري التايلندي لحسلاب 

منافسلات جولة اإلياب من دور نصف النهائي لبطولة كأس االتحاد 
اآلسليوي كونه لم يحصل عى تأشرية الدخول لألرايض التايلندية كونه 

أخذ جوازه الدبلومايس مما تسبب يف عدم منحه التأشرية.

 ذكر العب فريق الرشطة بكرة القدم رضغام إسماعيل، أن فريقه استحق الفوز عى الصناعة 
يف مسلتهل مشلواره النخبوي، مؤكداً بأنه سليلتحق بصفوف املنتخب الشبابي عقب مباراته 
املقبللة ملع النجف.وقلال إسلماعيل:، أن فريلق الرشطة أضلاع جملة من الفرص السلانحة 
للتسلجيل التي كان األجدر أن يتم تسجيلها لكي ال نحبس أنفاس جماهرينا حتى النهاية 
التي أنهيناها بهدف املحرتف فلكس بسلبب رهبة املباراة األوىل وعدم تعود املحرتفني 
عى منافسلات دورينا، ونعد جماهرينا بأن تكون املباريات املقبلة زاخرة باألهداف 
واألداء الرفيع. وأضاف، أن غيابي عن املنتخب الشلبابي يف مبارياته التجريبية التي 
يخوضهلا يف اإلمارات يعلود الرتباطي بفريقلي الرشطة بمباراتيه أملام الصناعة 
والنجلف وسلألتحق بالفريق الشلبابي مطلع األسلبوع املقبل تحضلرياً لنهائيات 

البطولة اآلسيوية التي نأمل من خاللها التواجد بكأس العالم العام املقبل.

ينتظر االتحلاد العراقي املركلزي لكرة القلدم موافقة دولة 
اإلمارات العربية واالتحادين الدويل للعبة "فيفا واآلسيوي" لنقل 
مباريات املنتخلب الوطني املتبقية من تصفيات املرحلة األخرية 

ملونديال الربازيل إىل مدينة دبي بدال من الدوحة.
وقلال املتحدث الرسلمي باسلم اتحلاد الكرة نعيلم صدام: 
أن االتحلاد فاتح نظلريه اإلماراتي فضال على االتحادين الدويل 

واآلسيوي لنقل مباريات املنتخب العراقي إىل مدينة دبي بدال من 
مدينة الدوحة".وأضلاف" أن االتحاد يرى يف هذا الوقت رضورة 
نقل املباريلات إىل دبي لوجود جالية عراقي كبرية من املمكن أن 
تسلهم إىل حد كبري يف رفع معنويات العبي املنتخب وشد أزرهم 

يف ما تبقى من مباريات بتصفيات كأس العالم".
وأشلار صلدام اىل "أن علدم وجلود جماهلري يف مباريلات 
املنتخب السلابقة أثر كثريا عى املنتخب خاصة فيما يتعلق باملد 

ملعنلوي  اللذي يفتقده الالعبلون، وبعد عدم نجاح ا

املحلاوالت التلي بذلها االتحلاد يف تواجلد الجمهلور العراقي يف 
املباريات السلابقة".ويتذيل املنتخب العراقلي ترتيب املجموعة 
الثانيلة برصيد نقطتني من أربلع مباريات فيما يتصدر املنتخب 
اليابانلي املجموعلة بنقاطله العلرش يليله املنتخبلان العماني 

واالسرتايل بخمس نقاط ثم املنتخب األردني بأربع نقاط.
وكان املنتخب العراقي الكروي قد تعرض إىل خسلارة مريرة 
أمام نظريه االسلرتايل بهدفني مقابل هدف يف املباراة التي جرت 

بينهما بملعب النايد العربي بالعاصمة القطرية الدوحة".

يبلدو أننا نأخذ من األحداث والقضايا أسلماءها فقط حيث 
انتظرنلا االحلرتاف وابتهجنلا بله وتبنينلاه وبلدأت األندية 
العراقية تمارس أوال عى مستوى الالعبني املحليني فتعاقدت 
مع بعض نجوم املنتخلب العراقي وبأرقام بدأت عالية وهي 
بحلدود 100 – 150 مليونلاً وقلد سلبقنا نلادي أربيل بهذه 
األرقام ويومها اسلتقطب النادي الكردستاني أفضل النجوم 
وأحسلن الالعبلني وكذلك فعللت فرقنلا الكردسلتانية مثل 
أنديلة دهوك وزاخو ويف ألعاب أخرى ومنها كرة السللة. مع 
اسلتقطاب أفضل املدربني املحليني  واستمرت هذه التجربة 
ألكثلر من ثالث سلنوات لتنطلق هذا املوسلم وبقلوة تجربة 

االحرتاف املوسع وغري املقيد بقانون و ال ضوابط حيث فتحت 
األندية حسلاباتها )بلال وجع قلب( وبلدأت األرقام تتصاعد 
حتلى وصلت إىل 300 مليون )والحبل عى الجرار( وبدأ الغزو 
االحرتايف يشلغل املالعب العراقية ومن فرق مختلفة بعضها 
من فرق الوسط التي رفعت أسعارها وفتحت أبوابها مرشعة 
ومنها أندية النفط وبغلداد وامليناء والكهرباء و البقية تأتي 
إضافة ألنديتنلا الجماهريية مثل الطلبة والرشطة و الجوية 
والنجف.وهنا يجب أن نقف ملناقشلة هذه الظاهرة الجديدة 
عى السلاحة العراقية وأهم إفرازاتهلا التي قد تكون خطرة 

عى مستقبل الكرة العراقية. وكما يي :

أوال: يظهر أن االحرتاف العراقي غري مدروس وارتجايل، األمر 
اللذي فتح األبواب مرشعة دون قانون وال تعليمات وهو أمر 

خطري جداً.
ثانيا: سيشكل هذا االحرتاف املنفلت خطر عى قاعدة اللعبة 
و يؤثلر سللبا يف املواهب يف الفئات العمريلة وعى املنتخبات 

الحقاً.
ثالثاً: اندفاع األندية بالتعاقدات العالية سليفتح األبواب أمام 

السمارسة والفساد املايل واإلداري.
رابعاً: انشلغال األندية بهذه العقود وحجومها يحرم األندية 
إمكانيلة إنجاز البنية التحيلة وكل أندية العلراق تعاني من 

واقع  نادوي بائس.
خامسلاً: هذا األسللوب من االحلرتاف املنفلت وغلري املقنن 
سليؤثر كثلرياً يف سياسلة االسلتثمار يف األنديلة ويفقدهلا 

مصادرها املالية و األرباح.
سادسلاً: سليخلق هذا األسللوب املنفلت يف االحلرتاف أندية 
غنيلة و متخملة ومدعومة وأخرى فقرية وبائسلة وعاجزة 

عن مجارة تلك الغنية )الشبعانة(.
سابعاً: االحرتاف املنفلت سيجعل إدارات األندية كسولة وغري 
جلادة يف البحث عن املواهب وبالتايل ملوت القاعدة الكروية 
وغياب سياسة تطوير منافسلات الفئات العمرية.إن غياب 

قانلون االحلرتاف واسلتمرار 
االجتهلادات  وفلق  العملل 
واملزاجات قد يسلبب مشاكل 
مدملر  تأثلري  وذات  كثلرية 
على الرياضلة العراقية األمر 
اللذي يتطللب أن نعملل وفق 
ترشيعلات و قوانلني محددة 

ملادام األمر جديداً وإال سترتسلخ التوجهات و السياسلات 
وفلق منهج خاطئ يؤذي الرياضة و كرة القدم والت سلاعة 

مندم.

* منعم جابر

االحتراف المنفلت إلى أين ..؟ "بصراحة"
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ضرغام إسماعيل: نأمل التواجد 
بمونديال الشباب

األسود تنقل "الكمين" لمنافسيها من الدوحة إلى دبي

اتحاد الكرة بانتظار موافقة اإلمارات واالتحادين الدولي واآلسيوي

علي كاظم يتماثل 
للشفاء التام

يدنا تنسحب 
من بطولة 

األندية اآلسيوية

دعوة لمقاطعة خليجي 21 
لرفعها العلم السابق في مراسيم القرعة!!

دعا النائلب عن التحاللف الوطني فوزي تلرزي املنتخب 
الوطنلي لكلرة القدم اىل االنسلحاب من بطوللة خليجي 
21 بسلبب رفلع الجهة املنظملة للعلم العراقي السلابق 
اثناء قرعة البطولة.وقال تلرزي: إن "رفع العلم العراقي 
القديم يف قرعة بطولة خليجي 21 تمثل رسلالة سلبية اىل 
الحكومة العراقية والتي ال يمكن السكوت عليها من قبل 
الحكومة ووزارة الشلباب والرياضة".وأشار إىل أن "عى 
الحكومة الغاء اشرتاك املنتخب العراقي لكرة القدم بهذه 

البطولة يف حال عدم تقديم الجهة املسلؤولة عن البطولة 
اعتذارا رسلميا للشلعب العراقي عن رفع العللم العراقي 
السابق".ودعا ترزي اللجان الرشفة عى البطولة اىل "عدم 
تسلييس الرياضة وابقائها بعيدة عن املؤامرات الرخيصة 
التي تحاك خللف االبواب املغلقة والتي ال تليق بمثل هكذا 

ترصفات تثري حفيظة الشعوب".
يذكلر ان اللجنلة املنظمة للكأس خليجلي 21 بالبحرين 
عملدت ان تظهر علم العراق السلابق يف عهد نظام صدام 
يف القرعة التلي جرت يف البحرين متجاهللة العلم الجديد 

املعتمد منذ سنوات.
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علي عباس 
يستغرب 

من عدم دعوته ؟!
المستقبل العراقي /متابعة

سلة دهوك ثالثًا ببطولة
 األندية اآلسيوية

اليوم.. أربيل يبحث عن التأهل للنهائي 
اآلسيوي عبر البوابة التايلندية
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يواجه تشليس االنكليزي حامل اللقب وبرشلونة 
االس�باني بط�ل 2009 و2011 امتحانني صعبني يف 
املرحل�ة الثالثة م�ن دور املجموعات ل�دوري ابطال 
اوروب�ا لكرة القدم اليوم الثالث�اء، عندما يحل االول 
عىل ش�اختار دانيتس�ك االوكراني ويس�تقبل الثاني 
س�لتيك االسكتلندي. ويعيش تش�ليس فرتة رائعة يف 
ال�دوري االنكلي�زي اذ فاز بس�بع مباريات من اصل 
8، اخره�ا ع�ىل ارض ج�اره توتنه�ام 4-2 اول من 
امس الس�بت، ليبتعد فريق امل�درب االيطايل روبرتو 

دي ماتيو بالص�دارة اربع نقاط عن اقرب مطارديه 
مانشسرت يونايتد ومانشسرت سيتي حامل اللقب.

لك�ن الفري�ق االزرق س�يواجه الي�وم الثالث�اء 
خصم�ا عنيدا فاز يف 12 مب�اراة كاملة له يف الدوري 
ه�ذا املوس�م، وانت�زع تع�ادال ثمينا م�ن يوفنتوس 
االيطايل يف املرحلة الثانية من املس�ابقة القارية قبل 

ثالثة اسابيع.
ويتصدر تش�ليس ترتي�ب املجموعة الخامس�ة 
م�ع اربع نق�اط من مبارات�ني بف�ارق االهداف عن 
ش�اختار ونقطتني عن يوفنتوس االيطايل الذي يحل 
عىل نوردشيالند الدنماركي متذيل الرتتيب بدون اي 

نقطة.
وقد يعود املدافع جون 
اىل  ت�ري املوق�وف محليا 
تش�كيلة الفري�ق اللندن�ي 

بع�د ثالث�ة ايام م�ن تأكيد 
النادي ب�روس باك  رئي�س 

م�ن حمله ش�ارة القائد اثر 
قضي�ة تهجم�ه عنرصي�ا عىل 

املدافع انطون فرديناند.
وسيكون تري ورفاقه يف 

دفاع البلوز امام خطر داهم 

يف ظ�ل تواجد املهاج�م االرميني هنري�ك مخيرتيان 
صاحب 16 هدفا يف جميع املسابقات هذا املوسم.

ويق�ف التاريخ اىل جانب ش�اختار، اذ لم يخرس 
يف اربع مباريات ع�ىل ارضه امام فرق انكليزية، بيد 
ان تش�ليس بدوره لم يخرس يف 8 مباريات متتالية يف 

املسابقة املرموقة.
ويف املجموعة عينها، 

يس�عى 

يوفنتوس بطل ايطاليا اىل تحقيق انطالقته الحقيقية 
يف املس�ابقة واح�راز اول 3 نقاط له عندما يحل عىل 

نودرشيالند املتواضع عىل ملعب "فاروم بارك".
االس�باني  برش�لونة  يس�تقبل  كاتالوني�ا،  يف 
س�لتيك االس�كتلندي يف املجموعة السابعة عىل وقع 
ثالثية اس�طورته االرجنتيني ليونيل مييس يف مرمى 
ديبورتيف�و الكوروينا )5-4( يف الدوري املحيل حيث 
يحقق بداية رائعة سجل فيها 22 نقطة من اصل 

24 حتى االن.
واقرتب مي�يس، افضل الع�ب يف العالم يف 
االع�وام الثالث�ة املاضي�ة، م�ن معادلة رقم 
الجوهرة الربازيلية بيليه واملدفعجي االملاني 
غرد مولر، بعد تس�جيله حتى االن 71 هدفا 
يف عام 2012، مقابل 75 هدفا لبيليه عام 1959 
تحت الوان سانتوس ومنتخب الربازيل و85 هدفا 
ملولر عام 1972 مع بايرن ميونيخ ومنتخب 

املانيا.
ويملك مييس، الذي سجل 59 هدفا مع 
برشلونة و12 هدفا مع منتخب االرجنتني 
هذا العام، 8 اسابيع لتحقيق انجاز اضايف 

يف مسرته الزاخرة.
ويف ظل غياب ثنائ�ي الدفاع كارليس 
بويول وجرار بيكيه يتوقع ان يعمد املدرب 
االرجنتين�ي  ارشاك  اىل  فيالنوف�ا  تيت�و 
والكامرون�ي  ماس�كرانو  خافي�ر 
الكس�ندر س�ونغ يف قلب الدف�اع، عىل 
رغ�م ان الظهر الربازي�يل ادريانو لعب 
يف ه�ذا املرك�ز يف مواجه�ة الكالس�يكو 
مع ري�ال مدريد )2-2(. وتس�تمر اصابة 
الظه�ر االيم�ن الربازييل دان�ي الفيش ليحل 
مكانه الشاب مارتن مونتويا، كما سيغيب العب 

الوسط سرجيو بوسكيتس بسبب االصابة.
م�ن جهت�ه، يطم�ح س�لتيك اىل مواصلة 
نتائج�ه الجي�دة قاري�ا، بعدما انه�ى فريق 
املدرب نيبل لينون سلس�لة من 20 مباراة 
س�بارتاك  ع�ىل  بتغلب�ه  ف�وز،  اي  دون 
الجول�ة  يف   2-3 ال�رويس  موس�كو 

السابقة.
والالفت ان النقطة الوحيدة االخرى 
الت�ي حص�ل عليه�ا س�لتيك يف رحالته 
جاءت ضد العمالق االسباني عام 2004 
عندما كان لينون العب وسط يف صفوف 

"هوبس".
وقال امل�درب االيرلن�دي الش�مايل: "ال اقول اننا 
سنسحق هناك. سنحاول تحقيق بعض االمور، لكن 
ندرك صعوبة املواجهة".ويتصدر برش�لونة الرتتيب 
بس�ت نق�اط مقاب�ل 4 لس�لتيك ونقط�ة لبنفي�كا 
الربتغ�ايل الذي يحل عىل س�بارتاك موس�كو الرويس 
يف مب�اراة مبك�رة.ويف املجموع�ة الثامنة، س�يكون 
مانشسرت يونايتد االنكليزي بطل 2008 امام فرصة 
االبتعاد يف الصدارة عندما يس�تقبل سبورتينغ براغا 
الربتغ�ايل عىل ملعبه "اول�د ترافورد" بع�د تحقيقه 

انتصارين عىل التوايل.
واس�تعد يونايت�د، الذي خ�رج من ال�دور االول 
املوس�م امل�ايض، جي�دا له�ذه املب�اراة بف�وزه عىل 
س�توك س�يتي 4-2 يف الربمير ليغ الس�بت، بيد ان 
اداء الش�ياطني الحم�ر ه�ذا املوس�م اقل�ق مدربهم 
االسكتلندي السر اليكس فرغوسون: "ال تزال بداية 
مبارياتنا سيئة يف اول 20 دقيقة. تلقينا هدفا مبكرا 
امام فولهام وتوتنهام وس�توك. نصعب االمور دوما 
عىل انفسنا".وتابع فرغوس�ون: "ال شك بان لعبنا 
الهجومي كان الجزء االقوى من خطتنا هذا املوسم. 
لكننا نس�مح بدخول االهداف ع�ىل ملعبنا وهذا امر 
محبط".من جهته، حقق براغا فوزا الفتا عىل ارض 
غلطة رساي الرتكي، وهو يسعى اىل توسيع سلسلة 

مبارياته دون خسارة اىل 7 عىل الساحة االوروبية.
ويف الوق�ت عين�ه، يلتقي غلط�ة رساي الرتكي 
متذيل الرتتيب بدون نقاط مع كلوج الروماني الثاني 
)3 نقاط(.وتتجه االنظار يف املجموعة السادس�ة اىل 
باتي بوريس�وف البيالرويس، صاح�ب فوزين حتى 
االن عىل باي�رن ميونيخ االملاني وليل الفرنيس، الذي 

يستقبل فالنسيا االسباني الثاني )3 نقاط(.
لكن رجال املدرب فيكتور غونتشارنكو يدركون 
ان فريقهم لم يحقق اي نقطة من اصل 6 مواجهات 
مع الفرق االس�بانية.ويبدو مشوار ليل بالغ التعقيد 
يف املس�ابقة، فبعد خس�ارتني لالعبي امل�درب رودي 
غارسيا، س�يواجه الفريق الش�مايل ضيفا قويا مع 
قدوم باي�رن ميونيخ )3 نق�اط( الطامح بدوره اىل 

نسيان خسارة بوريسوف.
ويخ�وض الفريق الباف�اري املب�اراة بعد فوزه 
الساحق عىل فورتونا دوسلدورف 5-صفر يف الدوري 
املح�يل الس�بت. ويمك�ن للم�درب ي�وب هاينكيس 
االعتماد عىل تش�كيلة اساس�ية م�ع احتمال غياب 

الهولندي اريني روبن.

س�يحتاج املدرب الشاب فيتش�ينزو مونتيال 
م�درب فيورنتينا للتفكر طويالً قبل أن يجد 
كيفية تعويض نجم وس�طه التش�ييّل دافيد 
بي�دزارو، وذلك بعدما تأك�د غياب األخر عن 
املب�اراة القادمة أمام التس�يو بس�بب تراكم 
البطاق�ات. وحص�ل بيدزارو، املُلق�ب ب� "إل 
بيك" وتعني باإلسبانية الناي الصغر، حصل 
ع�ىل البطاق�ة الصف�راء الخامس�ة ل�ه هذا 
املوسم أمام كييفو ظهرة ، لتتحدث صحيفة 

ال نازيونايل عن الخيارات املتاحة أمام املدرب 
البنفس�جي من أجل تعويض غياب متوسط 
ميدان روما وإنرت ومانشسرت سيتي السابق.

الصحيف�ة اإليطالي�ة أش�ارت إلمكاني�ة أن 
يدف�ع مونتي�ال بمتوس�طه األوروجويان�ي 
روب�ن أوليفرا ألخذ هذا ال�دور أو ربما يدفع 
ببورخا فالرو يف هذا املركز مع وضع جوليو 
ميلياتشيو بجواره، الس�يما وأن األخر أخذ 
مكانه فعالً ولكن كبديل يف الشوط الثاني من 
مباراة كييفو بالذات. الخيار األخر بالنسبة 

ملونتي�ال ه�و ال�زج بأكويالن�ي ألخ�ذ املهمة 
بعدما غاب عن الفريق طيلة األسابيع السبع 
املاضي�ة بداعي إصابته يف مباراة إيطاليا ضد 
بلغاريا الش�هر املايض، وإن كان من األرجح 
مشاركة أكويالني أمام التسيو ولكن كبديل.
ُيذك�ر أن فيورنتين�ا يحت�ل يف الوق�ت الحايل 
املركز السادس يف جدول ترتيب فرق البطولة 
اإليطالي�ة برصي�د 12 نقط�ة وبفارق س�تة 
نقاط عن التسيو ثالث الرتتيب مناصفًة مع 

اإلنرت.

أكويالني أحد الحلول أمام الطائرة 

المدير العام

أعلَن اإليطايل كارلو أنشيلوتي املدير الفني لنادي باريس 
س�ان جرمان ، عن عدم صحة التقارير التي تحدثت مؤخراً 

ع�ن رغبة الن�ادي بض�ِم جناح ن�ادي بايرن ميون�خ الفرنيس 
ال�دويل فرانك ريب�ري ، و أن النادي ال يحت�اج لالعبني يف مركز 
الجناح األيرس . يقول أنشيلوتي :" ليس صحيحاً إمكانية قدوم 
ريبري للنادي ، إنُه العٌب جيد جداً ، و لكن ال أس�تطيع أن أرى 
أين س�نجُد له مكاناً يف الفري�ق ".و ُيضيف :" نملُك عدة العبني 
يف مركزه ، و نحُن نرتقُب ش�خصاً آخر ".هذا و قد انطلقت يف 

الف�رتة املاضية عدة تقارير م�ن املانيا ، تحدثت عن أن نادي 
العاصمة الفرنيس س�يقدُم عرضاً كبراً لضِم العب بايرن 

ميونخ يف يناير القادم .

أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجم فريق بروسيا دورتموند أنه ال يخىش 

مواجه الريال يف املباراة التي ستجمع بني 
فيقيهم�ا ي�وم غ�د األربعاء.وطال�ب 
ليفاندوفسيكي النجم الربتغايل بيبي 
باللعب النظيف وتجنب إثارة املشاكل 

يف إشارة رصيحة لتدخالته العنيفة يف 
الكالسيكو الذي جمع الريال بربشلونة 

وانته�ى بحرب إعالمية بني بيبي و العبي 
الفري�ق الكاتالوني حيث ق�ال لصحيفة 
"آس " املنارصة للنادي امللكي :" راموس 
و بيبي ال يخيفانني أعرف طريقتهما يف 
الدف�اع ولس�ت خائفا م�ن مواجهتهما 
لكن بيبي مطالب باللعب النظيف تجنبا 

للمشاكل..."

صدر االثنني حكم بسجن مشجع لفريق ليدز يونايتد ملدة 16 
اسبوعا بعد ان هاجم كريس كركالند حارس مرمى منتخب 
انجلرتا لكرة القدم س�ابقا خ�الل مباراة أمام فريق ش�يفيلد 
وين�زداي يوم الجمعة املايض.واقر ارون كاويل )21 عاما( وهم 
من ش�لتنهام بذنبه امام محكمة ش�يفيلد فيما يخص الهجوم 
واقتح�ام امللعب خالل مباراة الفريقني يف دوري الدرجة الثانية 
يف هيلس�ربه يوم الجمعة.وتع�رض حارس وينزداي 
للدف�ع يف الوج�ه ليس�قط ع�ىل االرض بع�د ان 
تلقت ش�باك كركالند هدف التع�ادل يف الدقيقة 
77.وتمك�ن الح�ارس عق�ب تلقي�ه الع�الج من 
مواصل�ة ما تبقى من املباراة التي انتهت بالتعادل 
1-1.وقال نادي ليدز ان الحكم يعد متساهال للغاية.
واض�اف لي�دز يف بي�ان بموقعه ع�ىل االنرتنت "رغم 
ش�عورنا بالس�عادة لرسعة فصل القضاء يف الواقعة 
فان مثار احباطنا الوحيد هو اننا تش�عر بان العقوبة 
كان يج�ب ان تك�ون اط�ول م�ن حي�ث املدة."كم�ا عاقبت 
املحكمة كاويل بااليقاف لخمس سنوات عن اي انشطة لها عالقة 
بكرة القدم وقال ليدز انه س�يوقف ذلك املش�جع مدى الحياة عن 

متابعة اي مباريات عىل اس�تاد ايالند رود.

واص�ل الس�ويرسي روجي�ه في�درر تربعه 
لالعب�ي  العامل�ي  التصني�ف  قم�ة  ع�ىل 

أح�دث  يف  املحرتف�ني  التن�س 
االثن�ني  ، إصدارات�ه 

ما  متقد

ع�ىل الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش والربيطاني 
آندي موراي.واحتل فيدرر املركز األول بالتصنيف 
الي�وم برصي�د 12165 نقط�ة وت�اله  الص�ادر 
ديوكوفيت�ش يف املركز الثان�ي ، متخلفا بالفارق 
الس�ابق نفس�ه 195 نقط�ة ، برصي�د 11970 
نقطة. بينما حل م�وراي يف املركز الثالث برصيد 
7690 نقطة.وجاءت بقي�ة املراكز العرشة األوىل 
بتصنيف الرابطة العاملية لالعبي التنس املحرتفني 
ال�ذي صدر االثن�ني املواف�ق 22 أكتوب�ر دون أن 
األوىل  الع�رشة  تغي�ر يف مراك�زه  أي  يش�هد 
كالتايل:األسباني رافاييل نادال يف املركز الرابع 
برصيد 6995 نقطة واألسباني ديفيد فرير يف 
املركز الخامس برصيد 5360 نقطة والتشيكي 
توم�اس برديت�ش يف املرك�ز الس�ادس برصيد 
4985 نقط�ة والفرن�يس جو-ويلفريد تس�ونجا 
باملركز السابع برصيد 4815 نقطة واألرجنتيني 
خوان ديل بوترو باملركز الثامن برصيد 3740 
نقط�ة والرصب�ي يانك�و تيبس�اريفيتش 
باملرك�ز التاس�ع برصي�د 3160 نقطة 
واألرجنتيني خ�وان موناكو باملركز 

العارش برصيد 2775 نقطة.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

في دوري أبطال اوروبا

 مواجهة نارية للملكي.. وإمتحانان صعبان لتشلسي و برشلونة

المستقبل العراقي / متابعة

ريبيري خارج حاسابات 
أثرياء باريس

ليفاندوفسكي ينصح 
بيبي باللعب النظيف

منع مشجع "مشاغب" 
من حضور أي مباراة 

خمس سنوات
المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

فيدرر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي

جمهورية العراق
وزارة الصحة

الشركة العامة لتسويق األدوية
والمستلزمات الطبية )كيماديا(
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

   Hasanhamid2000@yahoo.com

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ أنوار القيسي

شهد ش�هر ترشين األول الحايل إطالق 
حمل�ة ك�ورك تليك�وم املخصص�ة ملناطق 
النجف، كربالء, مثنى والقادس�ية، لتقديم 

خدمات رشكة االتصاالت.
وق�د ألقى الس�يد أحم�د دي�وان املدير 
التج�اري لرشك�ة ك�ورك تليك�وم خ�الل 
مؤتم�ر صحف�ي ح�ره عدد كب�ر من 
الصحفيني ومراسلو وكاالت اإلعالم، كلمة 
مسهبة تضمنت نبذة تاريخية عن الرشكة 
باإلضاف�ة إىل الرشاكة مع املش�غل العاملي 
اورانج فرانس تليكوم بحيث توفر للشعب 
العراق�ي أع�ى معاي�ر الج�ودة العاملي�ة 
م�ن حي�ث التغطي�ة والخدم�ات والكلفة 

املنخفضة.
لقد أصبحت الي�وم كورك تغطي كامل 
العراق بدءا من زاخو شماالً إىل الفاو جنوباً 
فاملنذري�ة رشق�ًا إىل القائم غرب�ًا معتمدة 
بذلك أفضل التجهيزات وأحدثها من أفضل 
املصنع�ني العاملي�ني وع�ى رأس�هم رشكة 

اريكسون رائدة االتصاالت العاملية. 
وعى هامش الحملة نظم معرض حمل 
عن�وان »تتدلل«.. وهو الع�رض املقدم اآلن 
اىل النجف، كربالء, مثنى والقادس�ية، هذا 

العرض غر املسبوق يتيح ملشرتكي رشكة 
ك�ورك مقاب�ل كل 3 دقائ�ق مدفوعة، 27 
دقيقة مجاناً خالل املكاملة الواحدة. وملزيد 
م�ن »الدالل« ف�إن الع�رض لي�س محدداً 

بزمان فه�و لكافة املكاملات ضمن ش�بكة 
ك�ورك و ع�ى مدار ال��24 س�اعة, يتوفر 
هذا الع�رض من خ�الل نقاط بي�ع كورك 
املتواج�دة يف كافة املناط�ق املغطاة ضمن 

الشبكة.

كم�ا يرافق ه�ذا العرض 
إطالق خط الضيافة بحلته الجديدة ليكون 
عنوان ضيافة كورك لزوار العتبات املقدسة 
بما يتضمنه من خدم�ات ومكاملات دولية 

منخفضة الكلفة. 
وأنهى األس�تاذ دي�وان حديثه بتأكيده 
ع�ى أن ما تقدمه رشكة كورك من عروض 
مدروس�ة بش�كل دقيق يجعل ك�ورك هي 
املش�غل األخف�ض كلف�ة وهي الت�ي تقود 
املس�تخدم  يخ�دم  بم�ا  املنافس�ة  عجل�ة 

العراقي ويقدم له األفضل.
وقد أعقبت كلمة األس�تاذ ديوان أسئلة 
مختلف�ة م�ن قب�ل الصحافي�ني جس�دت 
وع�ي ورغبة الصحفي�ني بتأكيد دورهم يف 
املس�تخدم  معاناة  نقل 
وم�ا  الع����راق�ي 
ك��ورك  ستقدمه 
لذلك وق��د أجاب 
األستاذ ديوان عى 
هذه التس��اؤالت 
بكل ش�فافية القت 
استحس�ان واح�رتام 
كاف�ة الصحفيني، ثم دعي 
الح�ارضون اىل تن�اول الغ�ذاء املق�ام عى 
رشفهم حيث وزعت إليهم قس�ائم لسحب 
القرعة عى جوائ�ز قيمة كانت من نصيب 

الرابحني من الحضور.
و يف املس�اء دعي أصح�اب نقاط البيع 
املعتمدين يف بغداد اىل حفل عش�اء تكريمي 
تخللت�ه كلم�ات رشح�ت فيه�ا تفاصي�ل 

العرض الخاص.

   بيكين/ وكاالت

ُتعان�ي الطفل�ة الصينية 
»ليو« – 6سنوات- من حالة 
مرضي�ة نادرة حي�ث ولدت 
بغط�اء كثي�ف م�ن الفرو 
يكس�و وجهها و60 يف املئة 
من جس�مها مم�ا يجعلها 
تعيش قصة مأس�اوية مع 

زمالئه�ا من نفس العمر يف املدرس�ة اللذي�ن ينفرون منها 
لصدمتهم من منظرها الغريب.

وع�ى الرغم م�ن تأكي�د األطباء ع�ى عدم وج�ود أي 
تفس�ر علمي لحالة الطفلة، إال أنهم رصحوا بأنه ش�ديد 

.»Hypertrichosis«�الشبه مع متالزمة تعرف ب
جدي�ر بالذك�ر أن الحال�ة الن�ادرة الت�ي تعان�ي منها 
الطفلة والتي تحدث ربما لش�خص من بني مليار شخص 
حول العالم، أثرت بشكل سلبي عى نفسيتها خاصًة عقب 

تخيل والديها عنها.

   واشنطن/ وكاالت

أكدت الجمعية النفسية األمريكية 
عى توافر مجموعة من املعطيات التي 
تش�ر إىل معان���اة مدمن�ي اإلنرتنت 
من حالة تش�به تلك الت�ي يعاني منها 
مدمنو املخدرات جراء انقطاع تناولها، 
مم�ا ُيمه�د الطري�ق لتصني�ف إدمان 
اإلنرتن�ت كم�رض عق�يل ضم�ن دليل 

االضطرابات العقلية.
الدراس�ات أثبت�ت س�ابقاً وج�ود 
تغيرات س�لبية يف الرواب�ط بني خاليا 
مناطق الدماغ املس�ئولة ع�ن االنتباه 
واالنفع�����االت والتحك�م يف حركات 
الجسم بأدمغة مدمني اإلنرتنت مماثلة 
لتلك التي تح�دث يف أدمغ���ة املدمنني 
عى املخ�درات، مما يتطلب استش�ارة 
طبي�ب نف�ي للحصول ع�ى نصائح 

خاص�ة بكيفي�ة تغير نم�ط الحياة 
والخ�روج م�ن الحي�اة اإللكرتوني�ة 

وااللتفات إىل الواقع.

طفلتتة بالفتترو األستتتود إدمان االنرنت مرض عقيل رسميًا  !

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

http://www.youtube.com/watch?v=tVeoTPOEWRg
• تح�ت هذا الرابط؛ أنتجت قن�اة العربية حلقة من برنامج )مهمة 
خاصة( كان موضوعها املثر )يهود العراق يف بريطانيا( لنكتش�ف عرب 
4 حلق�ات م�ن اليوتيوب عاملا ش�جيا له�ؤالء )املواطن�ني( الذين ما ان 
يذك�ر العراق حتى تمتلئ العيون بالدموع وتغص الحناجر بما ال يمكن 

اإلفصاح عنه..
• ن�ران باش�ا ابنة الصحفي س�ليم بص�ون.. تهرب م�ن الكامرا 
مع أمنية مس�تحيلة)لو هس�ه يخلوني بالطي�ارة وأروح لبغداد..أروح 
لحديقة األمة أول يش..يمكن احضن أول عراقي أش�وفه وأبوسه..أكله: 

الله بالخر عمي( ثم ينهمر الحنني عى الخدين.
• بي�ت خالصجي )داود وايلني( العائل�ة التي بقيت يف بريطانيا منذ 

30 عام�ا م�ن اج�ل أم�ل واح�د ه�و: الع�ودة إىل الع�راق.
• إميل.. الذي يردد يف كل املجالس: إنا ابن البرصة الفيحاء

)اذك�ر..ان يه�ود الب�رصة كان�وا يش�اركون األه�ايل يف مراس�يم 
عاشوراء؛ولهم قدور طبخ..ومواكب لطم(.

• انت�ي ايلني..التي تقول: حني اجربن�ا عى مغادرة العراق..انحنيت 
انا وزوجي وقبلنا عتبة الباب! 

• ادوين..الذي غامر بالتسلل إىل بغداد فقط ألن أمه أرادت )صورة( 
لبيته�م فقد أمّضها الش�وق اليه؛وح�ني عاد بها..ع�اد وكأنه قد انتزع 

بيضة الرخ من األسطورة!!
.. هل يعقل هذا..؟

ط�وال قراءاتي ومش�اهداتي لألف�الم األجنبية والعربي�ة والهندية 
والسينما االشرتاكية والسينما الصامتة؛ لم اقرأ او أشاهد برشا يملكون 

هذا الحنني املوجع إىل مساقط أوطانهم!!
وط�ن يطردهم ويجردهم م�ن ممتلكاتهم وجنس�ياتهم ويجتثهم 
م�ن الجذور؛ ومع ذلك يعش�قون تراب ترابه؛ وال يذهب�ون اىل إرسائيل 
)التي تآمر العالم عليهم من اجل ترحيلهم إليها( طمعا بان يحّن العراق 
عليه�م فيش�ّمون ه�واءه ثانية؛ يف ح�ني ان كل يهود اورب�ا كانت لهم 

إرسائي�ل )ارض امليع�اد( والجن�ة املوع�ودة!!
•   ال ادري م�ن أي إذاع�ة س�معت م�رّة.. ان اجتماع�ا لقي�ادات 
عس�كرية إرسائيلية ق�د عقد لتقيي�م رصاعهم مع الجي�وش العربية؛ 
فيرّصح اح�د الجنراالت..ان الجن�دي العراقي جندي جب�ان ورعديد يف 
املع�ارك؛ واذا بوزير الدفاع )بنيامني بن إليع�ازر( املولود يف العراق عام 
1950 يرب الطاولة بال ش�عور؛ ويرّد عى القائ�ل بكالم عنيف..فقد 

أُْستفزّت عراقيته!!
وبعي�دا ع�ن وزير الدف�اع؛ أنا هنا أتح�دث عن )اليه�ود العراقيني( 

وليس )الصهاينة اإلرسائيليني( وثمة فرق من السماء اىل األرض.
• يف العراق الجديد.. ننش�غل اليوم بالحديث عن الوزراء الفاسدين.. 
تأس�يس  بداي�ات  إىل  بالق�رّاء  اع�ود  ان  وب�ودي  ال�ّراق؛  وال�وزراء 
الدول�ة العراقية ع�ام1921؛ ففي الع�راق القديم أنيط�ت وزارة املالية 
بال�)يه�ودي( حس�قيل ساس�ون؛ ويف ع�ام1923 كلفت�ه الحكوم�ة 
بمفاوضة الربيطانيني حول امتيازات العراق من عائدات النفط؛ فيرّص 
حس�قيل عى ان تدفع رشكة النفط الربيطانية بالشلن الذهب بدال من 
العملة الورقية؛ فتس�تفيد خزينة الدولة الفتية اس�تفادة هائلة؛ وكان 
م�ن نتيجة موقف�ه هذا.. أن من�ع الربيطانيون ترش�يحه ثانية لوزارة 
املالي�ة.. وقد رثاه الرصايف بقصيدة عصماء-يس�تحقها رشفه املهني- 

حني تويف عام 1932.
• يف الربنام�ج ال�ذي ذك�رت لك�م رابطه.. تق�ول الخاتون�ة نران: 
تأسس�ت يف لندن تجمعات للجالية العراقي�ة اليهودية..نتزاور..ونقيم 
فعالي�ات مش�رتكة مع باق�ي العراقي�ني وإذا ل�م تك�ن يف بيوتنا ففي 

املطاعم..املهم ان نلتقي..ونتذكر العراق.
• عقود من الس�نوات ولم يخفت الش�وق وال ذبلت أش�جار املحبة؛ 
وكانت الذكريات زادهم يف رحلة وجودهم اإلنس�اني والذي ترجم إبداعا 

من الحرام إال يضاف اىل مجمل االبداع الوطني.
• كان آخر دعاء الش�اعر العراقي اليه�ودي الكبر ابراهيم عوبيديا 
)15 مؤلفا 11 منها لم يغب العراق عنها( يا رب نّج العراق من محنه. 

.. ي�ا رّب.
أذكر من جملة ما أتذكر بأن فيلما مرصيا نال اقباال شديدا -استمر 
ألش�هر متتالية- حال عرضه يف إحدى سينمات بغداد بداية السبعينات 
...)أيام كان لنا صاالت عرض ودور س�ينمائية، لم تكن لدى الكثر من 
دول املنطقة مثيالتها من جميع النواحي وعى مختلف املس�تويات( أما 
بغ�داد )اليوم(- يا س�ادة،يا كرام- مدينة بال س�ينمات...فتلك كارثة...
كم�ا وصفها الفن�ان املرحي )عزيز خيون( يف س�ياق حواري أجريته 
معه -قبل فرتة- إلحدى قنواتنا الفضائية...وما يهم أن اسم ذلك الفيلم 
هو )نحن ال نزرع الش�وك( للمخرج )حس�ن كمال( واملأخوذ عن قصة 
)يوس�ف الس�باعي( قامت ببطول�ة املطربة املعتزلة الدلوعة)ش�ادية( 
كما أذكر أن أغنية الفيلم الرئيس�ية كانت باس�م)والله يا زمن!( أبدعت 
بأدائها)ش�ادية(،مثلما أبدع بتحويلها مطرب األغنية الفراتية)س�عدي 

الحيل( إىل شجن عراقي خالص فاق حزن وشجن تلك األغنية.
وألن هدف هذا العمود، يرمي اىل أبعد من مرمى ذلك الفيلم وأغنيته 
الشهرة، كما ال ينوي مناقشة أس�باب غياب وانعدام وجود السينمات 
يف عم�وم محافظاتنا ومدننا،ع�دا إقليم كردس�تان-طبعا-،فهي مؤملة 
حق�ا )اي تلك األس�باب(،لذا س�يتوقف عمودي اليوم- ب�كل ما فيه من 
غرة وحرة واس�تغراب- عند ح�دود االهتمام بتحقيق طريف، يحتفظ 
باملعلوم�ة العلمي�ة الدقيق�ة،اىل جانب الرتوي�ج لس�معة وعراقة ذوق 
ش�عب تلك الدولة الت�ي يزرع بعض، أبناؤها نوعا ن�ادرا من )البطاطا( 
يصل س�عر الكيلو غرام الواحد من�ه اىل)700(دوالر،وملن من يهمه هذا 
األم�ر من املزارعني وممثيل وزارة الزراع�ة و وزارة الري-عندنا- أن من 
يهت�م بمتابعة مثل هذه االمور النادرة والطريفة،نضيف ملعلوماته،بأن 
هذا النوع من)البطاطا( املس�ماة )ليبونت�ي( والذي يزرع -حرصيا- يف 
جزيرة فرنس�ية تس�مى )نورميوتور( ال يتم س�وى انتاج عرشين طنا 
سنويا-فقط- من هذا املحصول، الذي يعد األغى سعرا يف العالم، بحيث 
تتناف�س عى رشائه أش�هر وأرق�ى املطاعم والفن�ادق العاملية، كما أنه 
يحتل املرتبة الخامس�ة يف قوائم أغى األطعمة بع�د الزعفران/البندق/
الكافيار/الكمأة البيض�اء، ويمتاز -فضال عن ندرته- بطعم مالح لذيذ 
ج�راء تمتعه بنكهة ترابية مميزة، جراء تس�ميد حق�ول هذا النوع من 
البطاط�ا املدلل�ة، أو كما تس�مى احيان�ا ب�)ملكة البطاط�ا(، بإضافة 
الطحالب واألعشاب البحرية اىل تربة تلك الجزيرة التي يحرص القيمون 
عى رعاية ش�أن الزراعة فيها عى االحتفاظ بهذا االمتياز، وهم يعللون 
ان ن�درة ه�ذا النوع يعود إىل ك�ون درنات البطاطا بع�د نضجها تبقى، 
متصل�ة بالعنق مما يصع�ب حصادها باآلالت خش�ية تعرضها للتلف، 
ل�ذا يجب حصاده�ا باأليدي بعناية ودقة، بعد أن زراعتها بداية ش�باط 
م�ن كل ع�ام ليتم قطفها يف األس�بوع األول من ماي�س، وللحفاظ عى 
نكهتها تشحن مبارشة للفنادق واملطاعم الفاخرة يف نفس يوم القطف، 
ليتم تحضرها ضمن وجبات مدهش�ة -وباسعار نارية- من قبل أمهر 

وأشهر الطباخني.
بق�ي ان نعرف بأن محبي بطاطا )ليبونتي( قد اسس�وا موقعا لها 
عى)االنرتنيت(يتن�اول كل م�ا يتعلق بها،ف�ال تعليق..ياجماعة الخر..
اذا ما تعلق األمر بس�معة جميع محاصيلن�ا الزراعية-رغم اننا ال نزرع 
البطاطا- سوى ترديد أغنية )والله يا زمن(عى طريقة الراحل )سعدي 

الحيل( وليست )شادية(.!!

  *  جواد الحطاب

  * حسن عبد الحميد

هيتتتود العتراق 
واحلنني املوجع

نحن ال نزرع البطاطا

الكتابة باالزميل

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

      مكة/ وكاالت

وص�ل إىل مك�ة املك����رم�ة يف الس�عودية مواط�ن بوس�ني يدعى س�ناد 
هادزيتش ألداء فريضة الحج، بعدما قطع مس�افة تقدر بنحو 6 آالف كيلومرت 

مشياً عى األقدام من مدينته يف شمال البوسنة إىل مكة املكرمة.
وكان هادزيتش قد بدأ رحلته يف شهر حزيران املايض مواصالً قطع مسافة 
مقداره�ا 20 إىل 30 كيلوم�رتاً يومياً، وفقاً لصحيفة »األه�رام« املرصية.وفيما 
يخّص نومه، فكان ينام يف الش�وارع أو املس�اجد معتمداً عى ضيافة أهل الخر 
لتدب�ر امل�أكل واملرشب أثن�اء رحلته، حي�ث لم يكن مع�ه إال 200 ي�ورو أثناء 

رحلته.
ونقلت مصادر إعالمية س�عودية عن هادزيتش، البالغ من العمر 47 عاماً، 
قوله إنه كان يريد تأدية فريضة الحج لكن لم يكن لديه ماٌل كاٍف لتحّمل نفقات 
الحج، لذلك قرر أن يبدأ رحلته إىل مكة سراً عى األقدام، حيث عرب خاللها حدود 

ست دول قبل أن يصل إىل السعودية.
وأش�ار إىل أنه عندما كان يس�أل: ألم تخف من ال�رباري والجبال والطرقات 

املظلمة؟ كان يجيب: »الله معي فلَِم أخاف«.

يقطع 6000 كيلومر مشيًا 
ألداء فريضة احلج

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

محلة لت »كورك تليكوم« يف النجف وكربالء واملثنى والقادسية

UPI /موسكو        

ال تتوان�ى األم ع�ن فع�ل يشء لحماية 
أطفاله�ا، فق�د قام�ت أم روس�ية بإلق�اء 
نفس�ها أم�ام ش�احنة كان�ت تتج�ه نحو 
طفلتها ما أدى إىل مقتلها، غر أنها تمكنت 
من إنقاذ الطفلة.ونقلت وك����الة األنباء 
املس�ؤول يف  الروس�ية »نوفوس�تي« ع�ن 
الس����فارة الروس�ية ببانك�وك، أندري�ه 
دفوميكوف، قوله إن »س�ائحة روس�ية يف 

مدين�ة باتايا بجنوب ش�مال تايلند نجحت 
بإنقاذ طفلتها من شاحنة متجهة نحوها، 

غر أنها قتلت يف العملية«.
وأوضح دفوميكوف أن »الطفلة البالعة 
من العمر سنة ونصف السنة ترقد حالياً يف 
املستشفى بسبب إصابة يف رأسها«، مشراً 
إىل أن »األطب�اء قال�وا إن الفت�اة قد تخرج 
م�ن املستش�فى يف غضون 10 أي�ام أو 12 
يوماً، وس�تكون جاهزة لرحلة س�فرها إىل 

روسيا«.

UPI /الرياض         

 طلّ�ق ش�اب س�عودي يف ال�20 م�ن عمره، 
زوجت�ه التي تصغره بعامني، بعد 5 دقائق فقط 
عى عقد قرانه عليها، بدعوى أن املهر الذي فرضه 
عليه والدها مبالغ فيه.ونقلت صحيفة )الجزيرة 

اون الين( ع�ن أقارب للزوج قولهم إن »الش�اب 
ال�ذي ُعرف بته�وره طلب من امل�أذون الرشعي 
إلغ�اء عقد الن�كاح الذي ل�م يمِض ع�ى كتابته 
خم�س دقائ�ق، بحجة أنه بع�د الكتابة وإمضاء 
الزوج�ني عليه ش�عر أن مبل�غ ال�77 أل�ف ريال 
مبالغ فيه، ليعلن طالقه دون تردد«.وأضافت أن 

والد الش�اب حاول ثني ابنه عن ق�راره، مرجعاً 
أمام الحارضين ت�رع ابنه إىل تهوره ومعاناته 
م�ن الضغط والس�كر، فيم�ا أرص ويل أمر الفتاة 
عى الطالق وتس�ليم ابنته ورقة طالقها، مشراً 
إىل أن األمر ال يحتمل التهدئة.ورصدت دراس�ات 
حديثة ارتفاعاً كبراً يف نسبة الطالق بالسعودية 

خالل العام املايض، بما معّدله حالة طالق واحدة 
كل نصف س�اعة، أغلبها يقع خالل السنة األوىل 
للزواج.وتشر آخر التقارير الرسمية إىل أن نسبة 
الط�الق باململك�ة وصل�ت إىل أكثر م�ن 35% من 
ح�االت الزواج، بزي�ادة عن املع�دل العاملي الذين 

يرتاوح بني 18% و%22.

رمت بنفسها أمام شاحنة.. لتنقذ طفلتها

التتقتتران يتتطتتّلتتق زوجتتتتتتته بتتعتتد 5 دقتتتائتتتق عتتتى عتتقتتد 

تتق�دم أرسة تحري�ر جري�دة املس�تقبل العراقي 
بأح�ر التهاني وأجم�ل التربي�كات إىل الزميل الدكتور 
ع�يل التميمي بمناس�بة حصول نجله )حس�ني( عى 
شهادة املاجس�تر يف هندسة االتصاالت من الجامعة 
التكنولوجي�ة بدرج�ة جيد ج�دا .. تمنياتنا باملوقفية 

والنجاح الدائم .

نجل التميتمتي حيصل
 عى شهادة املاجستري 
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